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ביאורי תהלים נדפס בעמוד יא 



ד

mikxan ,zeclez zyxt zay .c"qa
*g"kyz'd elqk ycgd

ÔzÈÂ'וגֹו הארץ ּומׁשמּני הּׁשמים מּטל האלקים 1ל, ¿ƒ∆ְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
ּבזה  הּדּיּוק מּׁשם 2וידּוע הם הּברכֹות ּכל הרי , ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ

והּברכֹות  והּצמצּום, הּדין מּדת הּוא אלקים ּדׁשם ְְְְְֱֲִִִִֵַַַַָָָֹהוי',
ּוכמֹו הוי', מּׁשם הם והׁשּפעה המׁשכה הּוא ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשענינם

הּפסּוקים  ג' ׁשּבכל ּכהנים הוי',3ּבר ּכת ׁשם נזּכר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹ
ׁשּדּיּוק  להֹוסיף, ויׁש האלקים. ל ויּתן אֹומר זֹו ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶָָָֹּובברכה
ּבּברכה  ּגם הּוא אלקים) ׁשם נזּכר ּברכה (ׁשּגּבי ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹזה
ּבּה ּדכתיב אברהם מֹות אחרי יצחק ׁשּנתּבר 4הראׁשֹונה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ׁשּבר הּברכֹות ּדבכל ּבנֹו. יצחק את אלקים ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹויבר
אברהם  את יצחק 5הּקּב"ה את ׁשּבר ּבהּברכֹות [וגם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּדברכה 6ׁשּלאחריֿזה  מ ׁשמע, ּומּזה הוי', ׁשם נאמר [ ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
אלקים, ויבר ּבּה ׁשּנאמר יצחק את ׁשּבר ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהראׁשֹונה
לזֹו. זֹו ׁשּיכֹות האלקים , ל ויּתן יצחק ׁשּבר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוהּברכה

ּבּסּדּור LÈÂב) המבאר עלּֿפי ּבזה הּבאּור נקּודת לֹומר ¿≈ְְִִֵֶַַַַַַָָֹ
הּתקיעֹות  ׁשער ּדבריֿאלקיםֿחּיים) ,7(עם ְְֱִִִִִֵַַַַֹ

יֹותר  ּגדֹולה היא מהּגבּורֹות הּנמׁשכת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשההׁשּפעה
ּבטבע  הם חסדים ּכי מהחסדים. הּנמׁשכת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמההׁשּפעה
 ֿ מהּֿׁשאין ּבהגּבלה, היא מהם ההׁשּפעה ולכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּקרירּות

ּבחמי  ׁשהם הּגבּורֹות ּבאפן ּכן היא מהם ההׁשּפעה מּות, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשם  מבאר ועלּֿפיֿזה ּגבּול. ּבלי לרּבּוי ועד ּתגּברת, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹֹׁשל
הּׁשמים  (מּטל ּכאּלּו נעלֹות ּברכֹות ּבר יצחק ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּדוקא
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ב  לאור יצא (*p"yz ± elqk yceg y`x qxhpew. . כסלו חודש ראש הבהיר יום "לקראת ,p"yz'd zpy elqk mikxan w"yven."

כח.1) כז, (תולדות) תרנ"ד 2)פרשתנו זה רד"ה סע"ב). (קסא, פרשתנו אוה"ת סע"א). (ח, פרשתנו חיים בתורת לך ויתן ד"ה

ועוד. .(66 ע' ה'תש"ב  (סה"מ ה'תש"ב קג). ע' תרפ"ד (סה"מ תרפ"ד פה). ע' תרס"ו (המשך תרס"ו סה). ע' תרנ"ד נשא 3)(סה"מ

כדֿכו. יא.4)ו, כה, שרה א.5)חיי כד, שרה חיי ואילך. טז כב, וירא ועוד. ואילך. יד יג, ז. יב, שם לך. לך כו,6)ר"פ פרשתנו

כד. יב. שם, ואילך. אֿב.7)ב רמז, – הבעש"ט כוונת ע"פ תק"ש ענין להבין בד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: ליעקב יצחק בברכת

'B‚Â ı¯‡‰ ÈpÓLÓe ÌÈÓM‰ ÏhÓ ÌÈ˜Ï‡‰ EÏ ÔzÈÂ1Úe„ÈÂ , ¿ƒ∆¿»¡…ƒƒ««»«ƒƒ¿«≈»»∆¿¿»«
˜eic‰ השאלה‰Êa2,,חסידות ÌMÓבמאמרי Ì‰ ˙BÎ¯a‰ Ïk È¯‰ «ƒ»∆¬≈»«¿»≈ƒ≈

,ÌeˆÓv‰Â ÔÈc‰ ˙cÓ ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ,'ÈÂ‰ ומונעת שמגבילה ¬»»¿≈¡…ƒƒ««ƒ¿«ƒ¿
השפע  «¿»¿BÎ¯a‰Â˙את

‡e‰ ÌÈÚL נתינה ∆ƒ¿»»
Ì‰ ‰ÚtL‰Â ‰ÎLÓ‰«¿»»¿«¿»»≈

,'ÈÂ‰ ÌMÓ של השם שהוא ƒ≈¬»»
וההשפעה  והנתינה החסד מידת

ÏÎaL ÌÈ‰k ˙k¯a BÓÎe¿ƒ¿«…¬ƒ∆¿»
ÌÈ˜eÒt‰ הוי'3‚' ("יברכך «¿ƒ

אליך  פניו הוי' "יאר וישמרך";

אליך  פניו ה' "ישא ויחנך";

שלום") לך ÌLוישם ¯kÊƒ¿»≈
,'ÈÂ‰,חסד שעניינו השם ¬»»

ונתינה  BÊהשפעה ‰Î¯··eƒ¿»»
ליעקב  יצחק יצחק ‡ÓB¯ברכת ≈

ÌÈ˜Ï‡‰ EÏ ÔzÈÂ דווקא ¿ƒ∆¿»¡…ƒ
וצריך  הוי', אכן ולא מדוע ביאור

ולא  "אלוקים" שם כאן נאמר

"הוי'"?. שם

‰Ê ˜eicL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆ƒ∆
ÌL ¯kÊ ‰Î¯a ÈabL)∆«≈¿»»ƒ¿»≈

ÌÈ˜Ï‡ היה שלכאורה למרות ¡…ƒ
הוי' שם נזכר להיות ‰e‡צריך (

‰BL‡¯‰ ‰Î¯aa Ìb««¿»»»ƒ»
˙BÓ È¯Á‡ ˜ÁˆÈ C¯a˙pL∆ƒ¿»≈ƒ¿»«¬≈
da ·È˙Îc Ì‰¯·‡4 «¿»»ƒ¿ƒ»

בירך  הוא ברוך שהקדוש בברכה

אברהם  מות לאחר יצחק את

˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ C¯·ÈÂ«¿»∆¡…ƒ∆ƒ¿»
˙BÎ¯a‰ ÏÎ·c .Ba¿ƒ¿»«¿»
˙‡ ‰"aw‰ C¯aL∆≈≈«»»∆

Ì‰¯·‡5˙BÎ¯a‰a Ì‚Â] «¿»»¿«¿«¿»
C¯aL הוא ברוך ÊŒÈ¯Á‡lL‰הקדוש ˜ÁˆÈ בתורה 6‡˙ הנזכרות ∆≈≈∆ƒ¿»∆¿«¬≈∆

זו] ברכה ‰¯‡BL‰לאחר ‰Î¯·c ,ÚÓLÓ ‰fÓe ,'ÈÂ‰ ÌL ¯Ó‡∆¡«≈¬»»ƒ∆«¿«ƒ¿»»»ƒ»
C¯aL הוא ברוך ‡ÌÈ˜Ï,הקדוש C¯·ÈÂ da ¯Ó‡pL ˜ÁˆÈ ˙‡ ∆≈≈∆ƒ¿»∆∆¡«»«¿»∆¡…ƒ

˜ÁˆÈ C¯aL ‰Î¯a‰Â בה שנאמר יעקב ‰‡ÌÈ˜Ï,את EÏ ÔzÈÂ ¿«¿»»∆≈≈ƒ¿»¿ƒ∆¿»¡…ƒ
BÊÏ BÊ ˙BÎiL והשייכות נוגע והקשר הללו הברכות שתי בין הפנימית «»¿

כפי  הוי', שם ולא אלוקים שם נזכר הללו הברכות בשתי שדווקא בעובדה

להלן. שיתבאר

ÌÚ) ¯ecqa ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ ‰Êa ¯e‡a‰ ˙„e˜ ¯ÓBÏ LÈÂ (·¿≈«¿««≈»∆«ƒ«¿…»«ƒƒ
ÌÈiÁŒÌÈ˜Ï‡ŒÈ¯·c על חסידות מאמרי בו שנדפסו הזקן רבנו נוסח סידור ƒ¿≈¡…ƒ«ƒ

התפילות  ÚL¯סדר (««
˙BÚÈ˜z‰7‰ÚtL‰‰L , «¿ƒ∆««¿»»

‡È‰ ˙B¯e·b‰Ó ˙ÎLÓp‰«ƒ¿∆∆≈«¿ƒ
‰ÚtL‰‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏB„b¿»≈≈««¿»»
ÌÈ„ÒÁ‰Ó ˙ÎLÓp‰«ƒ¿∆∆≈«¬»ƒ
נתינה  כלל בדרך כלומר,

החסד. ממידת באה והשפעה

מונעת, הגבורה מידת ואילו

ההשפעה, את ומגבילה מצמצת

ונתינה  השפעה ישנה כאשר אבל

היא  הרי הגבורה מידת מצד

יותר  שאת וביתר בתגבורת

שבאה  הרגילה ההשפעה מאשר

לכך  והסיבה החסד. ממידת

גדולה  הגבורה מצד שהשפעה

היא  ‰Ìיותר ÌÈ„ÒÁ Èkƒ¬»ƒ≈
ÔÎÏÂ ˙e¯È¯w‰ Ú·Ëa¿∆««¿ƒ¿»≈
‡È‰ Ì‰Ó ‰ÚtL‰‰««¿»»≈∆ƒ
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰Ïa‚‰a¿«¿»»«∆≈≈
,˙eÓÈÓÁa Ì‰L ˙B¯e·b‰«¿∆≈«¬ƒ
‡È‰ Ì‰Ó ‰ÚtL‰‰««¿»»≈∆ƒ
„ÚÂ ,˙¯a‚z ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ¿…∆¿«

Ïe·b ÈÏa Èea¯Ï כמבואר ¿ƒ¿ƒ¿
החסד  שמידת וחסידות בקבלה

בקרירות  שהם למים נמשלה

לאש  נמשלה הגבורה ומידת

ההשפעה  ולכן בחמימות שהיא

ברוגע  היא החסד ממידת

מוגבלת  השפעה והיא וקרירות

הגבורה  ממידת השפעה ואילו

ש'גבורה' ומבואר הגבלה, ללא השפעה והיא ובחמימות בתוקף גם היא היא

"גבורות  בגמרא נקראת הגשם השפעת (ולכן כוח ותוספת תגבורת מלשון

הגשם"). ומוריד הרוח "משיב אומרים גיבור" "אתה בברכת ודווקא גשמים"

ÌL ¯‡·Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ'דא"ח עם שב'סידור התקיעות' ÂcL˜‡ב'שער ¿«ƒ∆¿…»»∆«¿»
˜ÁˆÈויראה בפחד היתה שלו ה' ועבודת הגבורה מידת היא C¯aשמידתו ƒ¿»≈≈
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חי   .........................................................................  וטרך כ )ק"בלה(

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

כ  ...................................................  ל "ן זציצחק שניאורסאה

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

אכ .........................  תרגום מאידיש, זיחוברת  ל שניאורסאהן"ז

בכ .......................  תולדותפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

גכ  ......................  תולדותפרשת לשבוע חומש שיעור יומי   )ט

במ  ........................  תולדותפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

גמ  ..............................................  תולדותת פרשלשבוע  

זנ  ........................  תולדותפרשת לשבוע  "יום יוםה"לוח   )יב

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

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

בס   .....................  תולדותפרשת לשבוע  פרקים ליום' ג –  )יד

אפ   .................... תולדותפרשת לשבוע  פרק אחד ליום –  )טו

צ  ..........................  תולדותפרשת לשבוע  ותצוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

גצ  ...................................................  חס פרק יםתהל, זפרק  אמלכים 

  סוטה -ר נזי משניות  )יח

הצ  ...........................................................    ביאור קהתי

גק  ..............................................................  יומאמסכת  עקבעין י  )יט

  

  

  עם ביאורים  שבתמסכת   )כ

  דק  ............................................................  מה עד דף טלמדף 

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כא

לדק  ...............................................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כב

דלק  ...............................................................  ר הזקן"אדמו

  התורלקוטי   )כג

להק  ...............................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

 לזק  ............................................................  ר האמצעי"אדמו

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

לחק  ......................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

לחק  ............................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

לטק  .........................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסיםהמאמריספר   )כח

מק  ...........................................................  צ''ייר מוהר''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

אמק  .........................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )ל

במק  ........................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

גמק  ........................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

מדק  .............................................  חומש לקריאה בציבור  )לב

נק  ..................................  תולדותפרשת לשבוע לוח זמנים   )לג

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

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



ה

mikxan ,zeclez zyxt zay .c"qa
*g"kyz'd elqk ycgd

ÔzÈÂ'וגֹו הארץ ּומׁשמּני הּׁשמים מּטל האלקים 1ל, ¿ƒ∆ְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
ּבזה  הּדּיּוק מּׁשם 2וידּוע הם הּברכֹות ּכל הרי , ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ

והּברכֹות  והּצמצּום, הּדין מּדת הּוא אלקים ּדׁשם ְְְְְֱֲִִִִֵַַַַָָָֹהוי',
ּוכמֹו הוי', מּׁשם הם והׁשּפעה המׁשכה הּוא ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשענינם

הּפסּוקים  ג' ׁשּבכל ּכהנים הוי',3ּבר ּכת ׁשם נזּכר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹ
ׁשּדּיּוק  להֹוסיף, ויׁש האלקים. ל ויּתן אֹומר זֹו ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶָָָֹּובברכה
ּבּברכה  ּגם הּוא אלקים) ׁשם נזּכר ּברכה (ׁשּגּבי ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹזה
ּבּה ּדכתיב אברהם מֹות אחרי יצחק ׁשּנתּבר 4הראׁשֹונה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ׁשּבר הּברכֹות ּדבכל ּבנֹו. יצחק את אלקים ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹויבר
אברהם  את יצחק 5הּקּב"ה את ׁשּבר ּבהּברכֹות [וגם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּדברכה 6ׁשּלאחריֿזה  מ ׁשמע, ּומּזה הוי', ׁשם נאמר [ ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
אלקים, ויבר ּבּה ׁשּנאמר יצחק את ׁשּבר ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהראׁשֹונה
לזֹו. זֹו ׁשּיכֹות האלקים , ל ויּתן יצחק ׁשּבר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוהּברכה

ּבּסּדּור LÈÂב) המבאר עלּֿפי ּבזה הּבאּור נקּודת לֹומר ¿≈ְְִִֵֶַַַַַַָָֹ
הּתקיעֹות  ׁשער ּדבריֿאלקיםֿחּיים) ,7(עם ְְֱִִִִִֵַַַַֹ

יֹותר  ּגדֹולה היא מהּגבּורֹות הּנמׁשכת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשההׁשּפעה
ּבטבע  הם חסדים ּכי מהחסדים. הּנמׁשכת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמההׁשּפעה
 ֿ מהּֿׁשאין ּבהגּבלה, היא מהם ההׁשּפעה ולכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּקרירּות

ּבחמי  ׁשהם הּגבּורֹות ּבאפן ּכן היא מהם ההׁשּפעה מּות, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשם  מבאר ועלּֿפיֿזה ּגבּול. ּבלי לרּבּוי ועד ּתגּברת, ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹֹׁשל
הּׁשמים  (מּטל ּכאּלּו נעלֹות ּברכֹות ּבר יצחק ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּדוקא
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ב  לאור יצא (*p"yz ± elqk yceg y`x qxhpew. . כסלו חודש ראש הבהיר יום "לקראת ,p"yz'd zpy elqk mikxan w"yven."

כח.1) כז, (תולדות) תרנ"ד 2)פרשתנו זה רד"ה סע"ב). (קסא, פרשתנו אוה"ת סע"א). (ח, פרשתנו חיים בתורת לך ויתן ד"ה

ועוד. .(66 ע' ה'תש"ב  (סה"מ ה'תש"ב קג). ע' תרפ"ד (סה"מ תרפ"ד פה). ע' תרס"ו (המשך תרס"ו סה). ע' תרנ"ד נשא 3)(סה"מ

כדֿכו. יא.4)ו, כה, שרה א.5)חיי כד, שרה חיי ואילך. טז כב, וירא ועוד. ואילך. יד יג, ז. יב, שם לך. לך כו,6)ר"פ פרשתנו

כד. יב. שם, ואילך. אֿב.7)ב רמז, – הבעש"ט כוונת ע"פ תק"ש ענין להבין בד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: ליעקב יצחק בברכת

'B‚Â ı¯‡‰ ÈpÓLÓe ÌÈÓM‰ ÏhÓ ÌÈ˜Ï‡‰ EÏ ÔzÈÂ1Úe„ÈÂ , ¿ƒ∆¿»¡…ƒƒ««»«ƒƒ¿«≈»»∆¿¿»«
˜eic‰ השאלה‰Êa2,,חסידות ÌMÓבמאמרי Ì‰ ˙BÎ¯a‰ Ïk È¯‰ «ƒ»∆¬≈»«¿»≈ƒ≈

,ÌeˆÓv‰Â ÔÈc‰ ˙cÓ ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ,'ÈÂ‰ ומונעת שמגבילה ¬»»¿≈¡…ƒƒ««ƒ¿«ƒ¿
השפע  «¿»¿BÎ¯a‰Â˙את

‡e‰ ÌÈÚL נתינה ∆ƒ¿»»
Ì‰ ‰ÚtL‰Â ‰ÎLÓ‰«¿»»¿«¿»»≈

,'ÈÂ‰ ÌMÓ של השם שהוא ƒ≈¬»»
וההשפעה  והנתינה החסד מידת

ÏÎaL ÌÈ‰k ˙k¯a BÓÎe¿ƒ¿«…¬ƒ∆¿»
ÌÈ˜eÒt‰ הוי'3‚' ("יברכך «¿ƒ

אליך  פניו הוי' "יאר וישמרך";

אליך  פניו ה' "ישא ויחנך";

שלום") לך ÌLוישם ¯kÊƒ¿»≈
,'ÈÂ‰,חסד שעניינו השם ¬»»

ונתינה  BÊהשפעה ‰Î¯··eƒ¿»»
ליעקב  יצחק יצחק ‡ÓB¯ברכת ≈

ÌÈ˜Ï‡‰ EÏ ÔzÈÂ דווקא ¿ƒ∆¿»¡…ƒ
וצריך  הוי', אכן ולא מדוע ביאור

ולא  "אלוקים" שם כאן נאמר

"הוי'"?. שם

‰Ê ˜eicL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆ƒ∆
ÌL ¯kÊ ‰Î¯a ÈabL)∆«≈¿»»ƒ¿»≈

ÌÈ˜Ï‡ היה שלכאורה למרות ¡…ƒ
הוי' שם נזכר להיות ‰e‡צריך (

‰BL‡¯‰ ‰Î¯aa Ìb««¿»»»ƒ»
˙BÓ È¯Á‡ ˜ÁˆÈ C¯a˙pL∆ƒ¿»≈ƒ¿»«¬≈
da ·È˙Îc Ì‰¯·‡4 «¿»»ƒ¿ƒ»

בירך  הוא ברוך שהקדוש בברכה

אברהם  מות לאחר יצחק את

˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ C¯·ÈÂ«¿»∆¡…ƒ∆ƒ¿»
˙BÎ¯a‰ ÏÎ·c .Ba¿ƒ¿»«¿»
˙‡ ‰"aw‰ C¯aL∆≈≈«»»∆

Ì‰¯·‡5˙BÎ¯a‰a Ì‚Â] «¿»»¿«¿«¿»
C¯aL הוא ברוך ÊŒÈ¯Á‡lL‰הקדוש ˜ÁˆÈ בתורה 6‡˙ הנזכרות ∆≈≈∆ƒ¿»∆¿«¬≈∆

זו] ברכה ‰¯‡BL‰לאחר ‰Î¯·c ,ÚÓLÓ ‰fÓe ,'ÈÂ‰ ÌL ¯Ó‡∆¡«≈¬»»ƒ∆«¿«ƒ¿»»»ƒ»
C¯aL הוא ברוך ‡ÌÈ˜Ï,הקדוש C¯·ÈÂ da ¯Ó‡pL ˜ÁˆÈ ˙‡ ∆≈≈∆ƒ¿»∆∆¡«»«¿»∆¡…ƒ

˜ÁˆÈ C¯aL ‰Î¯a‰Â בה שנאמר יעקב ‰‡ÌÈ˜Ï,את EÏ ÔzÈÂ ¿«¿»»∆≈≈ƒ¿»¿ƒ∆¿»¡…ƒ
BÊÏ BÊ ˙BÎiL והשייכות נוגע והקשר הללו הברכות שתי בין הפנימית «»¿

כפי  הוי', שם ולא אלוקים שם נזכר הללו הברכות בשתי שדווקא בעובדה

להלן. שיתבאר

ÌÚ) ¯ecqa ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ ‰Êa ¯e‡a‰ ˙„e˜ ¯ÓBÏ LÈÂ (·¿≈«¿««≈»∆«ƒ«¿…»«ƒƒ
ÌÈiÁŒÌÈ˜Ï‡ŒÈ¯·c על חסידות מאמרי בו שנדפסו הזקן רבנו נוסח סידור ƒ¿≈¡…ƒ«ƒ

התפילות  ÚL¯סדר (««
˙BÚÈ˜z‰7‰ÚtL‰‰L , «¿ƒ∆««¿»»

‡È‰ ˙B¯e·b‰Ó ˙ÎLÓp‰«ƒ¿∆∆≈«¿ƒ
‰ÚtL‰‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏB„b¿»≈≈««¿»»
ÌÈ„ÒÁ‰Ó ˙ÎLÓp‰«ƒ¿∆∆≈«¬»ƒ
נתינה  כלל בדרך כלומר,

החסד. ממידת באה והשפעה

מונעת, הגבורה מידת ואילו

ההשפעה, את ומגבילה מצמצת

ונתינה  השפעה ישנה כאשר אבל

היא  הרי הגבורה מידת מצד

יותר  שאת וביתר בתגבורת

שבאה  הרגילה ההשפעה מאשר

לכך  והסיבה החסד. ממידת

גדולה  הגבורה מצד שהשפעה

היא  ‰Ìיותר ÌÈ„ÒÁ Èkƒ¬»ƒ≈
ÔÎÏÂ ˙e¯È¯w‰ Ú·Ëa¿∆««¿ƒ¿»≈
‡È‰ Ì‰Ó ‰ÚtL‰‰««¿»»≈∆ƒ
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰Ïa‚‰a¿«¿»»«∆≈≈
,˙eÓÈÓÁa Ì‰L ˙B¯e·b‰«¿∆≈«¬ƒ
‡È‰ Ì‰Ó ‰ÚtL‰‰««¿»»≈∆ƒ
„ÚÂ ,˙¯a‚z ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ¿…∆¿«

Ïe·b ÈÏa Èea¯Ï כמבואר ¿ƒ¿ƒ¿
החסד  שמידת וחסידות בקבלה

בקרירות  שהם למים נמשלה

לאש  נמשלה הגבורה ומידת

ההשפעה  ולכן בחמימות שהיא

ברוגע  היא החסד ממידת

מוגבלת  השפעה והיא וקרירות

הגבורה  ממידת השפעה ואילו

ש'גבורה' ומבואר הגבלה, ללא השפעה והיא ובחמימות בתוקף גם היא היא

"גבורות  בגמרא נקראת הגשם השפעת (ולכן כוח ותוספת תגבורת מלשון

הגשם"). ומוריד הרוח "משיב אומרים גיבור" "אתה בברכת ודווקא גשמים"

ÌL ¯‡·Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ'דא"ח עם שב'סידור התקיעות' ÂcL˜‡ב'שער ¿«ƒ∆¿…»»∆«¿»
˜ÁˆÈויראה בפחד היתה שלו ה' ועבודת הגבורה מידת היא C¯aשמידתו ƒ¿»≈≈
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לא  ּכאּלה ּברכֹות מצינּו ׁשּלא וגֹו'), הארץ ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּומׁשמּני
ּגבּורה  הּוא יצחק ּכי ּביעקב, ולא ולכן 8ּבאברהם , ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָֹֹ

לֹומר  יׁש ועלּֿפיֿזה ּגדֹול. ּברּבּוי הם ּדיצחק ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהּברכֹות
הּכתּוב  את 4ּפרּוׁש אלקים ויבר אברהם מֹות אחרי ויהי ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

חסד  (ּבחינת אברהם ּדבחּיי ּבנֹו, ּבחינת 8יצחק האיר ( ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
היתה  ׁשאז אברהם, מֹות ּולאחרי ּדלמעלה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהחסד
ׁשל  מּדתֹו עלּֿפי ּדלמעלה) ההנהגה (ּכֹולל ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָההנהגה
אלקים  ּדׁשם מהּגבּורֹות הּברכֹות נמׁשכּו ּגבּורה, 9יצחק, ְְְְְְְֱִִִֵֵַַָָָֹ

הּנמׁשכֹות  מהּברכֹות יֹותר נעלֹות ּברכֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָׁשהם
ויּתן  ּכתיב ליעקב יצחק ׁשּבברּכת ּגם וזהּו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹמהחסדים.

ּובתגּברת. ּברּבּוי ּתהיה ׁשההׁשּפעה האלקים, ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָֹֹל

היא p‰Â‰ג) האלקים ל ויּתן יצחק ׁשּבר הּברכה ¿ƒ≈ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
אלקים  ּדויבר מהּברכה יֹותר נעלית ְְְְֱֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּברכה
מאלקים  יצחק ׁשּנתּבר הּברכה ׁשהרי ּבנֹו. יצחק ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאת
ּוכפרּוׁש מברכם, היה לא אם ּגם לבניו נמׁשכת ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹהיתה

הּפסּוק  על ּבנֹו,10רׁש"י יצחק את אלקים ויבר ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָֹ
עׂשו  את ׁשּצפה מּפני יצחק את לבר נתירא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשאברהם
אׁשר  את ויבר הּברכֹות ּבעל יבֹוא אמר מּמּנּו, ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָיֹוצא
ּדכמֹו מּובן, ּדמּזה ּוברכֹו. הּקּב"ה ּובא ּבעיניו, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָייטב
נמׁשכת  היתה יצחק, את מבר אברהם היה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּבאם
הּוא  כן ּכמֹו מברכֹו, היה לא אם ּגם לעׂשו ּגם ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָֹהּברכה
זֹו ּדברכה יצחק, את אלקים ׁשּבר להּברכה ּבנֹוגע ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּגם
ׁשּבר והּברכה לעׂשו. ּגם ּבניו, לׁשני מעצמּה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָנמׁשכה

מ  האלקים ל ויּתן ּברכה יצחק היא וגֹו' הּׁשמים ּטל ְְְְְֱִִִִִִֶַַַָָָָָֹ
ועׂשה  ּביֹותר הׁשּתּדל ּׁשּיעקב מה ּגם וזהּו יֹותר. ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹנעלית
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ובכ"מ.8) ג). (כו, תולדות ר"פ ז"ח (ברע"מ). ואילך סע"ב ג, דוקא 9)זח"ג היא דיצחק מהגבורות שההשפעה שם, סידור ראה

אברהם. של בנו – בנו יצחק את הכתוב לשון י"ל ועפ"ז דאברהם. בהחסדים שנמתקות תנחומא 10)לאחרי גם וראה שם. שרה חיי

וש"נ. ה. לך לך ָבאבער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ליעקב  ÈpÓLÓeוהשפיע ÌÈÓM‰ ÏhÓ) el‡k ˙BÏÚ ˙BÎ¯a¿»«¬»≈ƒ««»«ƒƒ¿«≈

Ì‰¯·‡a ‡Ï ‰l‡k ˙BÎ¯a eÈˆÓ ‡lL ,('B‚Â ı¯‡‰ שמידתו »»∆¿∆…»ƒ¿»»≈∆…¿«¿»»
החסד  ÚÈa˜·מידת ‡ÏÂ,והרחמים התפארת מידת ÁˆÈ˜שמידתו Èk ¿…¿«¬…ƒƒ¿»

‰¯e·b ‡e‰8ÏB„b Èea¯a Ì‰ ˜ÁˆÈc ˙BÎ¯a‰ ÔÎÏÂ כמבואר , ¿»¿»≈«¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»
ממידת  ההשפעה שדווקא לעיל

השפעה  שאת, ביתר היא הגבורה

גבול. ללא

¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«
·e˙k‰ Le¯t4È¯Á‡ È‰ÈÂ ≈«»«¿ƒ«¬≈

C¯·ÈÂ Ì‰¯·‡ ˙BÓ«¿»»«¿»∆
Ba ˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆ƒ¿»¿
דווקא  מדוע הטעם את ולבאר

שם  ולא אלוקים שם זו בברכה

‡·¯‰Ìהוי', ÈiÁ·cƒ¿«≈«¿»»
„ÒÁ ˙ÈÁa)8¯È‡‰ ( ¿ƒ«∆∆≈ƒ

‰ÒÁ„בעולם  ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆
,‰ÏÚÓÏc והברכות ƒ¿«¿»

שירדו  בימי וההשפעות לעולם

החסד  ממידת היו אברהם

,Ì‰¯·‡ ˙BÓ È¯Á‡Ïe¿«¬≈«¿»»
‰‚‰‰‰ ‰˙È‰ Ê‡L∆»»¿»««¿»»

הזה  ‰‰‰‚‰בעולם ÏÏBk)≈««¿»»
‰ÏÚÓÏc והנתינה ההשפעה ƒ¿«¿»

מאת  מלמעלה, שבאה לעולם

הוא  ברוך ÈtŒÏÚהקדוש («ƒ
,‰¯e·b ,˜ÁˆÈ ÏL B˙cÓƒ»∆ƒ¿»¿»
והנתינה  ההשפעה וכאשר

באה  הגבורה והברכה ממידת

˙BÎ¯a‰ eÎLÓ בעולם ƒ¿¿«¿»
ÌÈ˜Ï‡ ÌLc ˙B¯e·b‰Ó9 ≈«¿¿≈¡…ƒ

¯˙BÈ ˙BÏÚ ˙BÎ¯a Ì‰L∆≈¿»«¬≈
˙BÎLÓp‰ ˙BÎ¯a‰Ó≈«¿»«ƒ¿»

ÌÈ„ÒÁ‰Ó שם באמצעות ≈«¬»ƒ
הוי'.

Ìb e‰ÊÂ לכך הפנימי ÔzÈÂהטעם ·È˙k ·˜ÚÈÏ ˜ÁˆÈ ˙k¯·aL ¿∆«∆¿ƒ¿«ƒ¿»¿«¬…¿ƒ¿ƒ∆
,ÌÈ˜Ï‡‰ EÏ היא והברכה הגבורה, ממידת והשפעה נתינה על מדובר כי ¿»¡…ƒ

כדי אלוקים שם  ידי a‚˙·e¯˙על Èea¯a ‰È‰z ‰ÚtL‰‰L ועד ∆««¿»»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ¿…∆
לעיל. כמבואר גבול, בלי ונתינה להשפעה

‰Î¯a ‡È‰ ÌÈ˜Ï‡‰ EÏ ÔzÈÂ ˜ÁˆÈ C¯aL ‰Î¯a‰ ‰p‰Â (‚¿ƒ≈«¿»»∆≈≈ƒ¿»¿ƒ∆¿»¡…ƒƒ¿»»
Ba ˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ C¯·ÈÂc ‰Î¯a‰Ó ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ,כלומר «¬≈≈≈«¿»»¿«¿»∆¡…ƒ∆ƒ¿»¿

בתגבורת  והשפעה נתינה יש ובשתיהן הגבורה ממידת הן הברכות שתי אמנם

אלוקים" לך ב"ויתן ויתרון מעלה יש זאת ובכל החסד ממידת מאשר יותר

שהולך  כפי אברהם, מות אחרי יצחק" את אלוקים "ויברך לגבי יצחק שבברכת

ÎLÓ˙ומבאר. ‰˙È‰ ÌÈ˜Ï‡Ó ˜ÁˆÈ C¯a˙pL ‰Î¯a‰ È¯‰L∆¬≈«¿»»∆ƒ¿»≈ƒ¿»≈¡…ƒ»¿»ƒ¿∆∆
ÂÈ·Ï,ועשו יעקב יצחק, ‰È‰של ‡Ï Ì‡ Ìb יצחק,ÌÎ¯·Ó והם ¿»»«ƒ…»»¿»¿»

ממילא  הללו בברכות זוכים היו

ÏÚ È"L¯ Le¯ÙÎe¿≈«ƒ«
˜eÒt‰10ÌÈ˜Ï‡ C¯·ÈÂ «»«¿»∆¡…ƒ

,Ba ˜ÁˆÈ שהקדוש ‡˙ ∆ƒ¿»¿
בעצמו  יצחק את בירך הוא ברוך

È˙¯‡כיוון  Ì‰¯·‡L∆«¿»»ƒ¿»≈
ÈtÓ ˜ÁˆÈ ˙‡ C¯·Ï¿»≈∆ƒ¿»ƒ¿≈
‡ˆBÈ ÂNÚ ˙‡ ‰ÙvL∆»»∆≈»≈

,epnÓ את יברך שאם וחשש ƒ∆
לעשו  גם תעבור הברכה יצחק

נמנע  ולכן לכך, ראוי שאינו

הוא  לכן זאת, מלעשות אברהם

¯Ó‡ לעצמוÏÚa ‡B·È »«»««
˙BÎ¯a‰ הוא ברוך הקדוש «¿»

שלו  הברכות ‡˙שכל C¯·ÈÂƒ»≈∆
‡·e ,ÂÈÈÚa ·ËÈÈ ¯L‡¬∆ƒ«¿≈»»

BÎ¯·e ‰"aw‰.יצחק את «»»≈¿
Ì‡aL BÓÎc ,Ô·eÓ ‰fÓc¿ƒ∆»ƒ¿∆¿ƒ

¯·‡ ‰È‰˙‡ C¯·Ó Ì‰ »»«¿»»¿»≈∆
˙ÎLÓ ‰˙È‰ ,˜ÁˆÈƒ¿»»¿»ƒ¿∆∆
Ì‡ Ìb ÂNÚÏ Ìb ‰Î¯a‰«¿»»«¿≈»«ƒ

‰È‰ ‡Ï אברהםBÎ¯·Ó …»»¿»¿
את  מברך היה אלא במפורש

היה  לא כן לא (שאם בלבד יצחק

אברהם), של לחשש ¿BÓkמקום
Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ÔÎ≈«¿≈«
ÌÈ˜Ï‡ C¯aL ‰Î¯a‰Ï¿«¿»»∆≈≈¡…ƒ
BÊ ‰Î¯·c ,˜ÁˆÈ ˙‡∆ƒ¿»ƒ¿»»
ÈLÏ dÓˆÚÓ ‰ÎLÓƒ¿¿»≈«¿»ƒ¿≈

ÂNÚÏ Ìb ,ÂÈa ונמצא »»«¿≈»
בה  נאמר ולכן לעיל, כמבואר הגבורה, ממידת היא כי נעלית ברכה זו שאמנם

למי  גם נשפעת היא שלמעשה חסרון בה יש אבל הוי', שם ולא 'אלוקים' שם

להשפיע  החסד, מידת של התכונות אחת שזו בחסידות (כמבואר לה ראוי שלא

ראוי). שלא למי ÏhÓגם ÌÈ˜Ï‡‰ EÏ ÔzÈÂ ˜ÁˆÈ C¯aL ‰Î¯a‰Â¿«¿»»∆≈≈ƒ¿»¿ƒ∆¿»¡…ƒƒ«
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰Î¯a ‡È‰ 'B‚Â ÌÈÓM‰ אלוקים "ויברך של מהברכה «»«ƒ¿ƒ¿»»«¬≈≈

לעשו. ולא ליעקב רק וניתנה אברהם מות אחרי יצחק" את

Ìb e‰ÊÂ הפנימי nk‰הטעם ‰NÚÂ ¯˙BÈa ÏczL‰ ·˜ÚiM ‰Ó ¿∆««∆«¬…ƒ¿«≈¿≈¿»»«»
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g"kyz'd ,elqk ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

ּכדרּכֹו ׁשּלא ענינים אף 11ּכּמה הּברכֹות, לקּבל ּבכדי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
אליו  נמׁשכת היתה יצחק את אלקים ּדויבר ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשהּברכה
וגֹו' הּׁשמים מּטל האלקים ל ויּתן הּברכה ּכי ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹמעצמּה,
יצחק. את אלקים ּדויבר מהּברכה יֹותר נעלית ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהיא

ּפרׁשתנּוÔ·eÈÂד) אֹור' ּב'תֹורה הּמבאר ּבהקּדים 12זה ¿»ְְְְִֵֶַַָָָָָֹ
ּדרּוׁשים  לבר13ּובכּמה יצחק ׁשרצה ּדזה , ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָ

ּבפיו  ׁשגּור ׁשמים ׁשם ׁשאין ׁשּידע אף עׂשו ּכי 14את , ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מאד, ּגבֹוהים ּדקדּׁשה נּצֹוצֹות יׁש ׁשּבעׂשו ראה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹֻיצחק
 ֿ ׁשעלֿידי עליֹון, אֹור עליו להמׁשי לברכֹו, רצה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָולכן
אֹור  נמׁש היה ׁשּבאם אּלא, ׁשּבֹו. הּנּצֹוצֹות יתּבררּו ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָזה
ּפנים, מּׁשני ּבאחד היה יעקב) עלֿידי (ׁשּלא עׂשו על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹזה
ּובכדי  מציאּותֹו. מתּבּטלת ׁשהיתה אֹו ּבֹו נבלע ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָאֹו
סּבב  ולכן ּדוקא. יעקב עלֿידי הּוא ּדעׂשו הּברּור ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּיהיה
אֹורֹות  והמׁשכת יעקב, את יבר ׁשּיצחק ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּקּב"ה
ליעקב, ּתהיה הארץ) ּומׁשמּני הּׁשמים (טל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהעליֹונים

ׁשּבעׂשו. הּנּצֹוצֹות את יברר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשעלֿידיֿזה

ׁשעלֿידם ÔÈ·‰Ïeה) העליֹונים ּדאֹורֹות הּבחינה מהי ¿»ƒְְְִִִֶֶַַַָָָָ
מהּמבאר  זה יּובן הּנּצֹוצֹות, ְְְִִִֵֶַַָָָֹמתּבררים

הּנ"ל  ּובּדרּוׁשים ׁשם  אֹור' הם 15ּב'תֹורה ׁשהּקלּפֹות , ְְְִִֵֶַַַַָָ
ולא  עׂשר עׂשר, מסּפר הּוא ּדבקדּוׁשה י "א. ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָֹּבמסּפר

עׂש עׂשר ּתׁשע, אחד ולא ֿ 16ר ּבסטרא מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
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הוא 11) תם, איש יעקב ע"י מרמה עניני דעשיית ,186 ע' ה'תש"ג סה"מ וראה כז). כה, (פרשתנו תם איש דיעקב הטבע היפך

הברכות. לקבל בכדי זה עשה ואעפ"כ ממש", באוה"ת 12)"מס"נ – המאמר על הצ"צ הגהות וראה ואילך). ב (כ, בני ריח ראה ד"ה

ואילך. א קנו, שם ואילך. א קמד, ועוד.13)פרשתנו ה'תש"ב. תרפ"ד. תרנ"ד. לך ויתן כא.14)ד"ה כז, פרשתנו בב"ר פרש"י

נאמר  באם כי שם. רש"י בפירוש הכוונה גם שכ"ה צ"ל ולכאורה הקב"ה". של שמו מזכיר עשו "שאין יט): (פס"ה, פרשתנו

ש"ש "שאין רק היא רש"י (פרשתנו xebyשכוונת אלקיך" ה' הקרה "כי אחת) (פעם שאמר זה – מזכירו) הוא לפעמים (אבל בפיו"

מביא סה) ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד לך ויתן שבד"ה ולהעיר עשו. זה אם יצחק אצל ספק מטיל הי' לא כ) עשו i"yxitnשם, "דאין

xikfn."שמים ואילך).15)שם קסה ע' ח"א (לעיל שם ובהנסמן ס"ג ה'תשמ"א תשבו בסוכות ד"ה גם פ"א 16)וראה יצירה ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Bk¯„k ‡lL ÌÈÈÚ11 נפש מסירות כדי עד טבעו Ïa˜Ïוהיפך È„Îa ƒ¿»ƒ∆…¿«¿ƒ¿≈¿«≈

˙BÎ¯a‰,אביו ÁˆÈ˜מיצחק ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ C¯·ÈÂc ‰Î¯a‰L Û‡ «¿»«∆«¿»»¿«¿»∆¡…ƒ∆ƒ¿»
,dÓˆÚÓ ÂÈÏ‡ ˙ÎLÓ ‰˙È‰ היה כן ואם כך לשם דבר שיעשה מבלי »¿»ƒ¿∆∆≈»≈«¿»

כדי  עד הרבה ההשתדלות בלי גם אלוקים משם בתגבורת ברכות לקבל יכול

הברכות  את לקבל נפש מסירות

האלוקים" לך "ויתן Èkƒשל
ÌÈ˜Ï‡‰ EÏ ÔzÈÂ ‰Î¯a‰«¿»»¿ƒ∆¿»¡…ƒ
‡È‰ 'B‚Â ÌÈÓM‰ ÏhÓƒ««»«ƒ¿ƒ
‰Î¯a‰Ó ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ«¬≈≈≈«¿»»
˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ C¯·ÈÂc¿«¿»∆¡…ƒ∆ƒ¿»
בברכה  להסתפק רצה לא ויעקב

יצחק" את אלוקים "ויברך של

בתוספת  ומבאר והולך בלבד.

המיוחדת  המעלה מהי של ביאור

א  לך "ויברך "ויתן לגבי לוקים"

יצחק". את אלוקים

ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ („¿»∆¿«¿ƒ
'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·n‰«¿…»¿»

הזקן פרשת e˙L¯t12לרבנו »»»≈
ÌÈLe¯cתולדות ‰nÎ·e13 ¿«»¿ƒ

חסידות, L¯ˆ‰מאמרי ‰Êc¿∆∆»»
Û‡ ÂNÚ ˙‡ C¯·Ï ˜ÁˆÈƒ¿»¿»≈∆≈»«
ÌÈÓL ÌL ÔÈ‡L Ú„iL∆»«∆≈≈»«ƒ

ÂÈÙa ¯e‚L14, איננו כן ואם »¿ƒ
מידת  ומצד לברכות, ראוי

לברכה  ראוי שאינו מי הגבורה

אותה מקבל איננו  Èkƒוהשפעה
LÈ ÂNÚaL ‰‡¯ ˜ÁˆÈƒ¿»»»∆¿≈»≈

ובהסתר BˆBvƒ˙בהעלם
,„‡Ó ÌÈ‰B·b ‰M„˜cƒ¿À»¿ƒ¿…

ÂÈÏÚ CÈLÓ‰Ï ,BÎ¯·Ï ‰ˆ¯ ÔÎÏÂבו ÔBÈÏÚאלוקי ‡B¯ולגלות ¿»≈»»¿»¿¿«¿ƒ»»∆¿
עליונה, BaLמדרגה ˙BˆBvp‰ e¯¯a˙È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL שהטוב ידי על ∆«¿≈∆ƒ¿»¿«ƒ∆

לקדושה  ויעלה ונעלמים נמצאים הם שבו מהרע ויובדל ייפרד שבהם

ÂNÚהעליונה. ÏÚ ‰Ê ¯B‡ CLÓ ‰È‰ Ì‡aL ,‡l‡ ומתגלה ∆»∆¿ƒ»»ƒ¿»∆«≈»
ישירות ÚÈ˜·)עליו È„ÈŒÏÚ ‡lL) נפעל היה לא המיוחל ה'בירור' ∆…«¿≈«¬…

מההתגלות‰È‰אלא ÚÏ·התוצאה ‰È‰L B‡ ,ÌÈt ÈMÓ „Á‡a »»¿∆»ƒ¿≈»ƒ∆»»ƒ¿»
Ba כמו בעשו ונסתר ונעלם 'נבלע' היה העליון האלוקי שהאור היינו

אותם מעלה היה ולא עצמם הקדושה Ïha˙Ó˙ניצוצות ‰˙È‰L B‡∆»¿»ƒ¿«∆∆
B˙e‡ÈˆÓ אז וגם והגילוי, האור ועוצמת תוקף בגלל לחלוטין עשו של ¿ƒ

ומתעלים. מתבררים היו לא הקדושה ‰e¯a¯ניצוצות ‰È‰iL È„Î·eƒ¿≈∆ƒ¿∆«≈
ÂNÚc הקדושה ניצוצות שני ומצד במציאותו יישאר עשו אחד שמצד כך ¿≈»

ויתבררו יתעלו ŒÏÚשבו ‡e‰«
ÔÎÏÂ .‡˜Âc ·˜ÚÈ È„È¿≈«¬…«¿»¿»≈

‰"aw‰ ·aÒ הדברים את ƒ≈«»»
כך  האירועים «¿L˜Áˆi∆ƒואת
,·˜ÚÈ ˙‡ C¯·È יברך ולא ¿»≈∆«¬…

ישירות עשו »«¿»¿ÎLÓ‰Â˙את
ÌÈBÈÏÚ‰ ˙B¯B‡ האורות »∆¿ƒ

העליונה  בדרגה האלוקיים

בפסוק( »ÏËהנרמזים
ı¯‡‰ ÈpÓLÓe ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿«≈»»∆
והמשובח  המעולה הטוב, )היינו

,·˜ÚÈÏ ‰È‰z שבגלל ƒ¿∆¿«¬…
הגבוהה  הרוחנית ודרגתו מעלתו

היכולת  ואת הכוח את לו יש

את  ולהכיל לקלוט לקבל,

מבלי  בתוכו העליונים האורות

תתבטל ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLשמציאותו
‰Ê וההשפעות האורות בכוח ∆

‰BˆBvp˙הנעלות ˙‡ ¯¯·È¿»≈∆«ƒ
עצמו ÂNÚaLהקדושים  ועשו ∆¿≈»

ולהעלות  לברר מסוגל לא

אותם.

‰ÈÁa‰ È‰Ó ÔÈ·‰Ïe (‰¿»ƒ«ƒ«¿ƒ»
ŒÏÚL ÌÈBÈÏÚ‰ ˙B¯B‡c¿»∆¿ƒ∆«
˙BˆBvp‰ ÌÈ¯¯a˙Ó Ì„È»»ƒ¿»¿ƒ«ƒ
למטה  ו'נפלו' שירדו הקדושים

ומקורם, לשורשם שיעלו כך הזה בעולם ונעלמים Ê‰ונסתרים Ô·eÈ»∆
ÌL '¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·n‰Ó תולדות מאמרי ÌÈLe¯c·eפרשת ≈«¿…»¿»»«¿ƒ

Ï"p‰15˙BtÏw‰Lהחסידות הנוגד , האחר הצד אחרא, הסטרא כוחות ««∆«¿ƒ
הפרי, את שמכסה קליפה כמו הקדושה על ומעלימים המכסים הקדושה, לצד

'קליפות' NÚ¯,נקראים ¯tÒÓ ‡e‰ ‰Le„˜·c .‡"È ¯tÒÓa Ì‰≈¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»∆∆
יצירה' ב'ספר ככתוב יותר, ולא פחות לא מדויק, הוא עשר ∆∆NÚ¯והמספר

¯NÚ „Á‡ ‡ÏÂ ¯NÚ ,ÚLz ‡ÏÂ16Œ‡¯ËÒa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó , ¿…≈«∆∆¿…««»»«∆≈≈¿ƒ¿»
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ז g"kyz'd ,elqk ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

ּכדרּכֹו ׁשּלא ענינים אף 11ּכּמה הּברכֹות, לקּבל ּבכדי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
אליו  נמׁשכת היתה יצחק את אלקים ּדויבר ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשהּברכה
וגֹו' הּׁשמים מּטל האלקים ל ויּתן הּברכה ּכי ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹמעצמּה,
יצחק. את אלקים ּדויבר מהּברכה יֹותר נעלית ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהיא

ּפרׁשתנּוÔ·eÈÂד) אֹור' ּב'תֹורה הּמבאר ּבהקּדים 12זה ¿»ְְְְִֵֶַַָָָָָֹ
ּדרּוׁשים  לבר13ּובכּמה יצחק ׁשרצה ּדזה , ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָ

ּבפיו  ׁשגּור ׁשמים ׁשם ׁשאין ׁשּידע אף עׂשו ּכי 14את , ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מאד, ּגבֹוהים ּדקדּׁשה נּצֹוצֹות יׁש ׁשּבעׂשו ראה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹֻיצחק
 ֿ ׁשעלֿידי עליֹון, אֹור עליו להמׁשי לברכֹו, רצה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָולכן
אֹור  נמׁש היה ׁשּבאם אּלא, ׁשּבֹו. הּנּצֹוצֹות יתּבררּו ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָזה
ּפנים, מּׁשני ּבאחד היה יעקב) עלֿידי (ׁשּלא עׂשו על ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹזה
ּובכדי  מציאּותֹו. מתּבּטלת ׁשהיתה אֹו ּבֹו נבלע ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָאֹו
סּבב  ולכן ּדוקא. יעקב עלֿידי הּוא ּדעׂשו הּברּור ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּיהיה
אֹורֹות  והמׁשכת יעקב, את יבר ׁשּיצחק ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּקּב"ה
ליעקב, ּתהיה הארץ) ּומׁשמּני הּׁשמים (טל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהעליֹונים

ׁשּבעׂשו. הּנּצֹוצֹות את יברר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשעלֿידיֿזה

ׁשעלֿידם ÔÈ·‰Ïeה) העליֹונים ּדאֹורֹות הּבחינה מהי ¿»ƒְְְִִִֶֶַַַָָָָ
מהּמבאר  זה יּובן הּנּצֹוצֹות, ְְְִִִֵֶַַָָָֹמתּבררים

הּנ"ל  ּובּדרּוׁשים ׁשם  אֹור' הם 15ּב'תֹורה ׁשהּקלּפֹות , ְְְִִֵֶַַַַָָ
ולא  עׂשר עׂשר, מסּפר הּוא ּדבקדּוׁשה י "א. ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָֹּבמסּפר

עׂש עׂשר ּתׁשע, אחד ולא ֿ 16ר ּבסטרא מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
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הוא 11) תם, איש יעקב ע"י מרמה עניני דעשיית ,186 ע' ה'תש"ג סה"מ וראה כז). כה, (פרשתנו תם איש דיעקב הטבע היפך

הברכות. לקבל בכדי זה עשה ואעפ"כ ממש", באוה"ת 12)"מס"נ – המאמר על הצ"צ הגהות וראה ואילך). ב (כ, בני ריח ראה ד"ה

ואילך. א קנו, שם ואילך. א קמד, ועוד.13)פרשתנו ה'תש"ב. תרפ"ד. תרנ"ד. לך ויתן כא.14)ד"ה כז, פרשתנו בב"ר פרש"י

נאמר  באם כי שם. רש"י בפירוש הכוונה גם שכ"ה צ"ל ולכאורה הקב"ה". של שמו מזכיר עשו "שאין יט): (פס"ה, פרשתנו

ש"ש "שאין רק היא רש"י (פרשתנו xebyשכוונת אלקיך" ה' הקרה "כי אחת) (פעם שאמר זה – מזכירו) הוא לפעמים (אבל בפיו"

מביא סה) ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד לך ויתן שבד"ה ולהעיר עשו. זה אם יצחק אצל ספק מטיל הי' לא כ) עשו i"yxitnשם, "דאין

xikfn."שמים ואילך).15)שם קסה ע' ח"א (לעיל שם ובהנסמן ס"ג ה'תשמ"א תשבו בסוכות ד"ה גם פ"א 16)וראה יצירה ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Bk¯„k ‡lL ÌÈÈÚ11 נפש מסירות כדי עד טבעו Ïa˜Ïוהיפך È„Îa ƒ¿»ƒ∆…¿«¿ƒ¿≈¿«≈

˙BÎ¯a‰,אביו ÁˆÈ˜מיצחק ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ C¯·ÈÂc ‰Î¯a‰L Û‡ «¿»«∆«¿»»¿«¿»∆¡…ƒ∆ƒ¿»
,dÓˆÚÓ ÂÈÏ‡ ˙ÎLÓ ‰˙È‰ היה כן ואם כך לשם דבר שיעשה מבלי »¿»ƒ¿∆∆≈»≈«¿»

כדי  עד הרבה ההשתדלות בלי גם אלוקים משם בתגבורת ברכות לקבל יכול

הברכות  את לקבל נפש מסירות

האלוקים" לך "ויתן Èkƒשל
ÌÈ˜Ï‡‰ EÏ ÔzÈÂ ‰Î¯a‰«¿»»¿ƒ∆¿»¡…ƒ
‡È‰ 'B‚Â ÌÈÓM‰ ÏhÓƒ««»«ƒ¿ƒ
‰Î¯a‰Ó ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ«¬≈≈≈«¿»»
˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ C¯·ÈÂc¿«¿»∆¡…ƒ∆ƒ¿»
בברכה  להסתפק רצה לא ויעקב

יצחק" את אלוקים "ויברך של

בתוספת  ומבאר והולך בלבד.

המיוחדת  המעלה מהי של ביאור

א  לך "ויברך "ויתן לגבי לוקים"

יצחק". את אלוקים

ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ („¿»∆¿«¿ƒ
'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·n‰«¿…»¿»

הזקן פרשת e˙L¯t12לרבנו »»»≈
ÌÈLe¯cתולדות ‰nÎ·e13 ¿«»¿ƒ

חסידות, L¯ˆ‰מאמרי ‰Êc¿∆∆»»
Û‡ ÂNÚ ˙‡ C¯·Ï ˜ÁˆÈƒ¿»¿»≈∆≈»«
ÌÈÓL ÌL ÔÈ‡L Ú„iL∆»«∆≈≈»«ƒ

ÂÈÙa ¯e‚L14, איננו כן ואם »¿ƒ
מידת  ומצד לברכות, ראוי

לברכה  ראוי שאינו מי הגבורה

אותה מקבל איננו  Èkƒוהשפעה
LÈ ÂNÚaL ‰‡¯ ˜ÁˆÈƒ¿»»»∆¿≈»≈

ובהסתר BˆBvƒ˙בהעלם
,„‡Ó ÌÈ‰B·b ‰M„˜cƒ¿À»¿ƒ¿…

ÂÈÏÚ CÈLÓ‰Ï ,BÎ¯·Ï ‰ˆ¯ ÔÎÏÂבו ÔBÈÏÚאלוקי ‡B¯ולגלות ¿»≈»»¿»¿¿«¿ƒ»»∆¿
עליונה, BaLמדרגה ˙BˆBvp‰ e¯¯a˙È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL שהטוב ידי על ∆«¿≈∆ƒ¿»¿«ƒ∆

לקדושה  ויעלה ונעלמים נמצאים הם שבו מהרע ויובדל ייפרד שבהם

ÂNÚהעליונה. ÏÚ ‰Ê ¯B‡ CLÓ ‰È‰ Ì‡aL ,‡l‡ ומתגלה ∆»∆¿ƒ»»ƒ¿»∆«≈»
ישירות ÚÈ˜·)עליו È„ÈŒÏÚ ‡lL) נפעל היה לא המיוחל ה'בירור' ∆…«¿≈«¬…

מההתגלות‰È‰אלא ÚÏ·התוצאה ‰È‰L B‡ ,ÌÈt ÈMÓ „Á‡a »»¿∆»ƒ¿≈»ƒ∆»»ƒ¿»
Ba כמו בעשו ונסתר ונעלם 'נבלע' היה העליון האלוקי שהאור היינו

אותם מעלה היה ולא עצמם הקדושה Ïha˙Ó˙ניצוצות ‰˙È‰L B‡∆»¿»ƒ¿«∆∆
B˙e‡ÈˆÓ אז וגם והגילוי, האור ועוצמת תוקף בגלל לחלוטין עשו של ¿ƒ

ומתעלים. מתבררים היו לא הקדושה ‰e¯a¯ניצוצות ‰È‰iL È„Î·eƒ¿≈∆ƒ¿∆«≈
ÂNÚc הקדושה ניצוצות שני ומצד במציאותו יישאר עשו אחד שמצד כך ¿≈»

ויתבררו יתעלו ŒÏÚשבו ‡e‰«
ÔÎÏÂ .‡˜Âc ·˜ÚÈ È„È¿≈«¬…«¿»¿»≈

‰"aw‰ ·aÒ הדברים את ƒ≈«»»
כך  האירועים «¿L˜Áˆi∆ƒואת
,·˜ÚÈ ˙‡ C¯·È יברך ולא ¿»≈∆«¬…

ישירות עשו »«¿»¿ÎLÓ‰Â˙את
ÌÈBÈÏÚ‰ ˙B¯B‡ האורות »∆¿ƒ

העליונה  בדרגה האלוקיים

בפסוק( »ÏËהנרמזים
ı¯‡‰ ÈpÓLÓe ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿«≈»»∆
והמשובח  המעולה הטוב, )היינו

,·˜ÚÈÏ ‰È‰z שבגלל ƒ¿∆¿«¬…
הגבוהה  הרוחנית ודרגתו מעלתו

היכולת  ואת הכוח את לו יש

את  ולהכיל לקלוט לקבל,

מבלי  בתוכו העליונים האורות

תתבטל ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLשמציאותו
‰Ê וההשפעות האורות בכוח ∆

‰BˆBvp˙הנעלות ˙‡ ¯¯·È¿»≈∆«ƒ
עצמו ÂNÚaLהקדושים  ועשו ∆¿≈»

ולהעלות  לברר מסוגל לא

אותם.

‰ÈÁa‰ È‰Ó ÔÈ·‰Ïe (‰¿»ƒ«ƒ«¿ƒ»
ŒÏÚL ÌÈBÈÏÚ‰ ˙B¯B‡c¿»∆¿ƒ∆«
˙BˆBvp‰ ÌÈ¯¯a˙Ó Ì„È»»ƒ¿»¿ƒ«ƒ
למטה  ו'נפלו' שירדו הקדושים

ומקורם, לשורשם שיעלו כך הזה בעולם ונעלמים Ê‰ונסתרים Ô·eÈ»∆
ÌL '¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·n‰Ó תולדות מאמרי ÌÈLe¯c·eפרשת ≈«¿…»¿»»«¿ƒ

Ï"p‰15˙BtÏw‰Lהחסידות הנוגד , האחר הצד אחרא, הסטרא כוחות ««∆«¿ƒ
הפרי, את שמכסה קליפה כמו הקדושה על ומעלימים המכסים הקדושה, לצד

'קליפות' NÚ¯,נקראים ¯tÒÓ ‡e‰ ‰Le„˜·c .‡"È ¯tÒÓa Ì‰≈¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»∆∆
יצירה' ב'ספר ככתוב יותר, ולא פחות לא מדויק, הוא עשר ∆∆NÚ¯והמספר

¯NÚ „Á‡ ‡ÏÂ ¯NÚ ,ÚLz ‡ÏÂ16Œ‡¯ËÒa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó , ¿…≈«∆∆¿…««»»«∆≈≈¿ƒ¿»
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ebe'ח ux`d ipnyne minyd lhn miwl`d jl ozie

ּדמסאבּותא  ּכתרין י"א יׁש ׁשּבּקטרת 17אחרא ּגם וזהּו . ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכתרין  הי"א את לברר ּבכדי סממנים, י"א ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָהיּו
י"א, ּבמסּפר היא ׁשהּסטראֿאחרא וזה ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָּדמסאבּותא.
ּדבקדּוׁשה  אֹותם. ׁשמחּיה החּיּות את ּגם מֹונים ּכי ְְְִִִֶֶַַַַָָָהּוא,
ענין  ּכל [ועלּֿדרֿזה ספירֹות העׂשר ׁשל ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהחּיּות

עׂשר  ּבמסּפר הּוא ענין ׁשּכל נמׁש18ׁשּבקדּׁשה, [ ְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָֻ
ּבפני  נמנה אינֹו ולכן עּמהם, ּומתאחד ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבפנימּיּותם
ׁשּמחּיה  החּיּות ּבסטראֿאחרא, מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעצמֹו.
ּבפנימּיּותם  ּבתֹוכם נמׁש היה [ּדאם מהם מבּדל ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֻאֹותם
הּוא  ולכן חּיּות], ּבחינת היה ולא ּבהם מבלע ְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹֻהיה

עצמֹו. ּבפני ְְְִֵֶַָנחׁשב

‰p‰Â ּומּזה ּדקדּׁשה. 'לעּמתֿזה' היא הּסטראֿאחרא ¿ƒ≈ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֻֻ
הי"א  ּבחינה יׁש ׁשּב'לעּמתֿזה' ּדזה ְְְִִֵֶֶֶַַָָֻמּובן,
ׁשּיׁשנּה לעּמתֿזה, ּבּקדּׁשה ּגם יׁש מהעׂשר, ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻֻׁשּמבּדלת
[אּלא  מהם. ּומבּדלת ספירֹות מהעׂשר ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻמדרגה
ספירֹות  העׂשר ׁשל החּיּות אינּה זֹו ּבחינה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּבקדּׁשה,
ּומתאחד  ּבתֹוכם מתלּבׁש ספירֹות העׂשר ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ[ּדהחּיּות
ספירֹות  מהעׂשר ׁשּלמעלה הּמּקיף ּובחינת ּכּנ"ל. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעּמהם

לעצמֹו ענין הּוא 19הּוא אנּת עּמהם, נמנית אינּה ולכן [ ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ּבחׁשּבן  ולא ּבסטראֿאחרא,20חד מהּֿׁשאיןּֿכן , ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֻ

את  ּגם לכלל צרי ׁשּלהם, החּיּות הּוא הּמּקיף ְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּבחינת
חּיּות  להם אין הּמּקיף ּבלי (ּכי ּבמסּפרם ולכן 21הּמּקיף ,( ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּדי"א  ׁשהּברּור מּובן, ועלּֿפיֿזה י"א]. ּבמסּפר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָהם
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פ"ו. תשע) ולא עשר (שער א שער פרדס ב. קפז, זח"ב וראה (שער 17)מ"ד. ו שער פע"ח פ"י. המלכים) (שער יא שער ע"ח ראה

.48 הערה הנ"ל תשבו בסוכות בד"ה בהנסמן שם) ואוה"ת לתו"א (נוסף וראה פ"ד. טעם 18)הקדישים) (שער ב שער פרדס

סח).19)האצילות). ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד לך ויתן ד"ה א.20)ראה יז, אליהו") ("פתח בהקדמה לך 21)תקו"ז ויתן ד"ה ראה

סז). ע' שם (סה"מ הנ"ל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡˙e·‡ÒÓc ÔÈ¯˙k ‡"È LÈ ‡¯Á‡17.טומאה של Ìbכתרים e‰ÊÂ «¬»≈¿»ƒƒ¿»¬»¿∆«

˙¯ËwaL על המקדש שמקטירים בבית המזבח ÌÈÓÓÒ,גבי ‡"È eÈ‰ ∆«¿…∆»«¿»ƒ
¯¯·Ï È„Îa ולהעלות.‡˙e·‡ÒÓc ÔÈ¯˙k ‡"È‰ ˙‡ ƒ¿≈¿»≈∆«¿»ƒƒ¿»¬»

‰ÊÂ לכך Èkהטעם ,‡e‰ ,‡"È ¯tÒÓa ‡È‰ ‡¯Á‡Œ‡¯Ëq‰L ¿∆∆«ƒ¿»«¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÌÈBÓ מלבד בנפרד סופרים ƒ

(המקבילות  עצמן הבחינות עשר

הספירות  לעשר ומנגדות

‰eiÁ˙שבקדושה) ˙‡ Ìb«∆««
‰Le„˜·c .Ì˙B‡ ‰iÁÓL∆¿«»»¿ƒ¿»
¯NÚ‰ ÏL ˙eiÁ‰««∆»∆∆
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ] ˙B¯ÈÙÒ¿ƒ¿«∆∆∆
העליונות  הספירות לעשר בדומה

ÏkL ,‰M„˜aL ÔÈÚ Ïk»ƒ¿»∆ƒ¿À»∆»
¯tÒÓa ‡e‰ ÔÈÚƒ¿»¿ƒ¿»

¯NÚ18CLÓ וחודר ] ונקלט ∆∆ƒ¿»
„Á‡˙Óe Ì˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»ƒ¿«≈

Ì‰nÚ,אחת מציאות להיות ƒ»∆
ÈÙa ‰Ó BÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈ƒ¿∆ƒ¿≈
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .BÓˆÚ«¿«∆≈≈
˙eiÁ‰ ,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒa¿ƒ¿»«¬»««
Ïc·Ó Ì˙B‡ ‰iÁnL∆¿«∆»À¿»

בהם Ì‰Óונפרד חודר ואינו ≈∆
CLÓבפנימיות ‰È‰ Ì‡c]¿ƒ»»ƒ¿»

‰È‰ Ì˙eiÓÈÙa ÌÎB˙a¿»ƒ¿ƒƒ»»»
Ì‰a ÚÏ·Ó בתוכם ונעלם À¿»»∆

˙eiÁ ˙ÈÁa ‰È‰ ‡ÏÂ של ¿…»»¿ƒ««
לעיל  האמור דרך על קדושה,

את  לקלוט כלי היה לא שעשו

ואם  ישירה בצורה הקדושה אור

'נבלע' היה עליו מאיר היה האור

‰e‡בו], ÔÎÏÂ והחיות האור ¿»≈
קיימים הם «¿∆LÁ·שבכוחה

BÓˆÚ ÈÙa בעוד כי נוספת, בחינה יש הבחינות לעשר שבנוסף כך ƒ¿≈«¿
הספירות  עם מתאחדת עניין, בכל וכך הספירות, שבעשר החיות שבקדושה

שמהווה  האלוקית לחיות המנגדים בקליפות הרי נוסף, כדבר נמנית אינה ולכן

הוא  הטומאה' 'כתרי של מספרם ולכן עצמו בפני כדבר נמנית החיות אותם,

עשרה. ולא עשר אחד

‰p‰Â היא שהקדושה לקליפות הקדושה בין הבדל שיש האמור למרות ¿ƒ≈
הרי עשרה, אחת במספר הן והקליפות עשר ‰È‡במספר ‡¯Á‡Œ‡¯Ëq‰«ƒ¿»«¬»ƒ

Œ˙nÚÏ'‰M„˜c '‰Ê" ככתוב אליה Ú˘‰ומקבילה ‰Ê ˙ÓÂÚÏ ‰Ê ¿À«∆ƒ¿À»

"ÌÈ˜ÂÏ‡‰.'‰ÊŒ˙nÚÏ'aL ‰Êc ,Ô·eÓ ‰fÓeהקליפות LÈבצד ƒ∆»¿∆∆ƒ¿À«∆≈
,‰ÊŒ˙nÚÏ ‰M„wa Ìb LÈ ,¯NÚ‰Ó ˙Ïc·nL ‡"È‰ ‰ÈÁa¿ƒ»«∆À¿∆∆≈»∆∆≈««¿À»¿À«∆

שבקליפות הי"א לעניין מקבילה Ó„¯‚‰דרגה dLiL בקדושה ∆∆¿»«¿≈»
,‰M„˜aL ‡l‡] .Ì‰Ó ˙Ïc·Óe ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»∆∆¿ƒÀ¿∆∆≈∆∆»∆ƒ¿À»
˙eiÁ‰ dÈ‡ BÊ ‰ÈÁa¿ƒ»≈»««

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ ÏL כמו ∆»∆∆¿ƒ
היא  הי"א הבחינה שבקליפה

שלהם ÏLהחיות ˙eiÁ‰c]¿««∆
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ שבצד »∆∆¿ƒ

ÌÎB˙aהקדושה LaÏ˙Óƒ¿«≈¿»
Ï"pk Ì‰nÚ „Á‡˙Óeƒ¿«≈ƒ»∆««
עצמן  מהספירות חלק היא ולכן

עצמו. בפני דבר »ÈÁ·e¿ƒ˙ולא
‰ÏÚÓlL ÛÈwn‰««ƒ∆¿«¿»

˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰Ó חודרת ולא ≈»∆∆¿ƒ
עם  מתאחדת ולא בפנימיות  בהם

עצמן ÔÈÚהספירות ‡e‰ƒ¿»
BÓˆÚÏ19 מהספירות שלמעלה ¿«¿

אתם  יחד למנותו מקום ]ואין
Ì‰nÚ ˙ÈÓ dÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈»ƒ¿≈ƒ»∆
והיא  הי"א, כבחינה אלא ביחד

ÏÂ‡בחינת „Á ‡e‰ z‡«¿¿«¿»
ÔaLÁa20, ה'תקוני כלשון ¿À¿»

אחד  אתה – אליהו' ב'פתח זוהר'

סוף  אין אור והיינו  בחשבון ולא

העשר  בחשבון נמנה שלא

ביותר  נעלה אור הוא כי ספירות

בספירות  'מתלבש' שאינו

איתם  מתאחד ואינו בפנימיות

Œ‡¯ËÒa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ¿»
ÛÈwn‰ ˙ÈÁaL ,‡¯Á‡«¬»∆¿ƒ«««ƒ

,Ì‰lL ˙eiÁ‰ ‡e‰ כי ««∆»∆
כ'מקיף' נשארת אלא בפנימיות חודרת לא שהחיות כך הוא שלהם החיות אופן

Ì¯tÒÓaמלמלעלה  ÛÈwn‰ ˙‡ Ìb ÏÏÎÏ CÈ¯ˆ אותו גם ולמנות »ƒƒ¿…«∆««ƒ¿ƒ¿»»
אותם מונים eiÁ˙כאשר Ì‰Ï ÔÈ‡ ÛÈwn‰ ÈÏa Èk)21 כלל ),ומציאות ƒ¿ƒ««ƒ≈»∆«

Ì‰ ÔÎÏÂ הקליפות.[‡"È ¯tÒÓa ¿»≈≈¿ƒ¿»
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הספירות עשר בין הקבלה יש אחד שמצד לעיל המבואר פי על ¿«ƒ∆

נוספת  בחינה יש בקדושה שגם י"א המספר בעניין גם אחרא לסטרא הקדושות

ביניהם  יש שני ומצד בחושבן") ולא חד הוא ("אנת עצמן הספירות עשר על

עצמן  מהספירות ונעלה אחר עניין היא הי"א הבחינה שבקדושה גדול הבדל
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g"kyz'd ,elqk ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

הּמּקיף  המׁשכת עלֿידי הּוא ּדמסאבּותא ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָּכתרין
מעׂשר  (ּבחינת ׁשּלמעלה עּמהם נמנה ׁשאינֹו ספירֹות, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ׁשהיא 22עּתיק  ׁשּבסטראֿאחרא הי"א ּבחינה ּדגמת ,( ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֻ
הּׁשמים, מּטל האלקים ל ויּתן וזהּו ּכּנ"ל. מהם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻמבּדלת

ּדעּתיקא  טלא טל, הּוא יצחק ׁשּבברּכת הראׁשֹון ,23ּדענין ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ
המׁשכת  עלֿידי הּוא ׁשּבעׂשו הּנּצֹוצֹות לברר ּבכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכי

ּכּנ"ל. עּתיק, ְִִַַַַּבחינת

ועד p‰Â‰ו) למּטה עּתיק המׁשכת ׁשּתהיה ּבכדי ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ
 ֿ ׁשּבסטרא הּנּצֹוצֹות ּברּור יהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשעלֿידיֿזה
אֹורֿאיןֿסֹוף  עצמּות המׁשכת עלֿידי ּדוקא הּוא ְְְְֲֵֵַַַַַַָָָאחרא,
ׁשענינֹו מּכיון עצמֹו, מּצד ּדעּתיק מעּתיק. ּגם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּלמעלה
מּלׁשֹון  (עּתיק מהׁשּתלׁשלּות ּומבּדל נעּתק ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֻהּוא

ׁשּימׁש24נעּתק  ּובכדי למּטה, ׁשּימׁש איֿאפׁשר ,( ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻ
ׁשאינֹו אֹורֿאיןֿסֹוף עצמּות עלֿידי ּדוקא הּוא ְְְְֵֵֵֶַַַַָָלמּטה
והחּדּוׁש העּלּוי יּובן ועלּֿפיֿזה ּגדר. ּבׁשּום ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻמגּדר
את  אלקים ויבר על גֹו' האלקים ל ויּתן יצחק ְְְְְְֱֱִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּדברּכת
ׁשּתהיה  היא האלקים ל ויּתן הּברכה ּכי ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַָָָָֹיצחק,
והמׁשכה  ׁשּבעׂשו, הּנּצֹוצֹות את לברר למּטה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָההמׁשכה
ל ויּתן וזהּו ּכּנ"ל. אֹורֿאיןֿסֹוף, מעצמּות היא ְְְְִִֵֵֶֶַַַזֹו
העצמי  העלם ּבחינת הּידיעה), ּבה' (האלקים ְְְְְֱֱִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹהאלקים

הּברּורים  ּכח הּוא ׁשּמּׁשם .25ּדאיןֿסֹוף, ְִִֵֵֶַַָֹ

e‰ÊÂ26ּבּמדרׁש ּדאיתא מקרא,27מה זֹו הּׁשמים מּטל ¿∆ְְְִִִִִַַַַַָָָָ
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ט g"kyz'd ,elqk ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

הּמּקיף  המׁשכת עלֿידי הּוא ּדמסאבּותא ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָּכתרין
מעׂשר  (ּבחינת ׁשּלמעלה עּמהם נמנה ׁשאינֹו ספירֹות, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ׁשהיא 22עּתיק  ׁשּבסטראֿאחרא הי"א ּבחינה ּדגמת ,( ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֻ
הּׁשמים, מּטל האלקים ל ויּתן וזהּו ּכּנ"ל. מהם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻמבּדלת

ּדעּתיקא  טלא טל, הּוא יצחק ׁשּבברּכת הראׁשֹון ,23ּדענין ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ
המׁשכת  עלֿידי הּוא ׁשּבעׂשו הּנּצֹוצֹות לברר ּבכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכי

ּכּנ"ל. עּתיק, ְִִַַַַּבחינת

ועד p‰Â‰ו) למּטה עּתיק המׁשכת ׁשּתהיה ּבכדי ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ
 ֿ ׁשּבסטרא הּנּצֹוצֹות ּברּור יהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשעלֿידיֿזה
אֹורֿאיןֿסֹוף  עצמּות המׁשכת עלֿידי ּדוקא הּוא ְְְְֲֵֵַַַַַַָָָאחרא,
ׁשענינֹו מּכיון עצמֹו, מּצד ּדעּתיק מעּתיק. ּגם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשּלמעלה
מּלׁשֹון  (עּתיק מהׁשּתלׁשלּות ּומבּדל נעּתק ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֻהּוא

ׁשּימׁש24נעּתק  ּובכדי למּטה, ׁשּימׁש איֿאפׁשר ,( ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻ
ׁשאינֹו אֹורֿאיןֿסֹוף עצמּות עלֿידי ּדוקא הּוא ְְְְֵֵֵֶַַַַָָלמּטה
והחּדּוׁש העּלּוי יּובן ועלּֿפיֿזה ּגדר. ּבׁשּום ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻמגּדר
את  אלקים ויבר על גֹו' האלקים ל ויּתן יצחק ְְְְְְֱֱִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּדברּכת
ׁשּתהיה  היא האלקים ל ויּתן הּברכה ּכי ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַָָָָֹיצחק,
והמׁשכה  ׁשּבעׂשו, הּנּצֹוצֹות את לברר למּטה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָההמׁשכה
ל ויּתן וזהּו ּכּנ"ל. אֹורֿאיןֿסֹוף, מעצמּות היא ְְְְִִֵֵֶֶַַַזֹו
העצמי  העלם ּבחינת הּידיעה), ּבה' (האלקים ְְְְְֱֱִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹהאלקים

הּברּורים  ּכח הּוא ׁשּמּׁשם .25ּדאיןֿסֹוף, ְִִֵֵֶַַָֹ

e‰ÊÂ26ּבּמדרׁש ּדאיתא מקרא,27מה זֹו הּׁשמים מּטל ¿∆ְְְִִִִִַַַַַָָָָ
וכּו', ּתלמּוד זה ּדגן מׁשנה, זֹו הארץ ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּומׁשמּני
היתה  יצחק ּברּכת לּולי ּגם הרי מּובן, אינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָּדלכאֹורה
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˙eÏLÏzL‰Ó Ïc·Óe ˜zÚ ‡e‰L של וההדרגתי הרגיל הסדר היינו ∆∆¿»À¿»≈ƒ¿«¿¿

בזו  אחוזה דרגה שכל כך לדרגה, מדרגה האלוקי האור וירידת התגלות

שלשלת של וטבעות חוליות כמו zÚ˜שמעליה ÔBLlÓ ˜ÈzÚ)24 «ƒƒ¿∆¿»
hÓÏ‰,ונבדל  CLÓiL ¯LÙ‡ŒÈ‡ ו'נעתק'), נבדל מהתגלות שהרי ƒ∆¿»∆À¿«¿«»

למטה  eÓˆÚ˙וירידה È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‡e‰ ‰hÓÏ CLÓiL È„Î·eƒ¿≈∆À¿«¿«»«¿»«¿≈«¿
¯„b ÌeLa ¯c‚Ó BÈ‡L ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ערוך באין נעלה ה'עצמות' ≈∆≈À¿»¿∆∆

'עתיק' של והמשכה התגלות להיות יכולה ה'עצמות' בכוח אבל מ'עתיק' גם

ל'עצמות' הרי למטה ומתגלה יורדת שלא כבחינה מוגדר ש'עתיק' בעוד כי

ואינו  גדרים שום ומצידו אין ההתגלות אי בגדר ולא ההתגלות בגדר לא מוגדר

באי  מוגדרת כלל שבדרך 'עתיק' בחינת של התגלות גם להיות יכולה ובכוחו

ההתגלות.

ÈelÚ‰ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»»ƒ
˜ÁˆÈ ˙k¯·c LecÁ‰Â¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»
ÏÚ 'B‚ ÌÈ˜Ï‡‰ EÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆¿»¡…ƒ«
,˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ C¯·ÈÂ«¿»∆¡…ƒ∆ƒ¿»
ששתי  צדֿשווה בהם שיש אף כי

מידת  אלוקים, משם הן הברכות

בתגבורת  ברכות והן הגבורה,

בברכת  יש זאת בכל ובריבוי,

מיוחד  ויתרון חידוש Èkƒיצחק
ÌÈ˜Ï‡‰ EÏ ÔzÈÂ ‰Î¯a‰«¿»»¿ƒ∆¿»¡…ƒ

‡È‰ בו שיושפע ליעקב ברכה ƒ
ובמידה  כזה באופן אלוקות גילוי

‰‰ÎLÓ‰כזו  ‰È‰zL∆ƒ¿∆««¿»»
˙‡ ¯¯·Ï ‰hÓÏ¿«»¿»≈∆
,ÂNÚaL ˙BˆBvp‰«ƒ∆¿≈»

‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰Â מבחינת ¿«¿»»ƒ
את  לפעול והכוח 'עתיק'

את  ולברר למטה שלה ההתגלות

שבקלי  הקדושה פות ניצוצות

הוא  למעלה אותם ולהעלות

,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚÓ≈«¿≈
.Ï"pk««

ÌÈ˜Ï‡‰ EÏ ÔzÈÂ e‰ÊÂ¿∆¿ƒ∆¿»¡…ƒ
,(‰ÚÈ„i‰ '‰a ÌÈ˜Ï‡‰)»¡…ƒ¿«¿ƒ»
זו  בברכה ושינוי חידוש זה שגם

יצחק" את אלוקים "ויברך לגבי

ה"א  ללא "אלוקים" נאמר שם

הכוונה  כאן כי »ÈÁa¿ƒ˙הידיעה
,ÛBÒŒÔÈ‡c ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰∆¿≈»«¿ƒ¿≈

לגילוי  שייכת ולא נעלמת בעצם שהיא סוף באין בחינה ‰e‡אותה ÌMnL∆ƒ»
ÌÈ¯e¯a‰ Ák25. …««≈ƒ

e‰ÊÂ26‡˙È‡c ‰Ó מובאL¯„na27,‡¯˜Ó BÊ ÌÈÓM‰ ÏhÓ ¿∆«¿ƒ»«ƒ¿»ƒ««»«ƒƒ¿»
,'eÎÂ „eÓÏz ‰Ê Ô‚c ,‰LÓ BÊ ı¯‡‰ ÈpÓLÓe שהברכה היינו ƒ¿«≈»»∆ƒ¿»»»∆«¿¿

שיזכה  ליעקב ברכה היא לך" חלקיה "ויתן כל על התורה את לקבל

,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc הברכה תוכן ÁˆÈ˜מהו ˙k¯a ÈÏeÏ Ìb È¯‰ ¿ƒ¿»≈»¬≈«≈ƒ¿«ƒ¿»
‰‡È¯a‰ ˙ek È¯‰L ,Ï‡¯NÈÏ ˙z ‰¯Bz‰ ‰˙È‰ מלכתחילה »¿»«»ƒ∆∆¿ƒ¿»≈∆¬≈«»««¿ƒ»
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ebe'י ux`d ipnyne minyd lhn miwl`d jl ozie

היתה  הּבריאה ּכּונת ׁשהרי ליׂשראל, נּתנת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּתֹורה
הּקּב"ה  התנה ּותנאי הּתֹורה, את יקּבלּו ׁשּיׂשראל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשביל
הּתֹורה  מקּבלים יׂשראל אם כּו' ּבראׁשית מעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָעם

ּדברּכת 28כּו' ּבזה, הּבאּור וידּוע ּבּתֹורה. ׁשּברכּו ּומהּו ,ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשעלֿידיֿזה  ּבּתֹורה הּיגיעה ענין על היתה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָיצחק
עצמּה. מּצד ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה מּבחינת למעלה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָמּגיעים
ּולמעלה  הּקּב"ה, ׁשל חכמתֹו היא עצמּה מּצד ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָּדהּתֹורה
יגיעה  ּבּתֹורה, הּיגיעה ועלֿידי סתימאה, חכמה – ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָיֹותר

עין  (ּדתֹורה), העצמי להעלם מּגיעים חֹוזר, אֹור 29ּבדר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
.זּולת אלקים ראתה ֱֲִֶָָָֹֹלא

ּבמסּפר LÈÂז) הּוא ׁשּבסטראֿאחרא ּדמּכיון להֹוסיף, ¿≈ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
לפי  ּבהּמסּפר, נכלל הּמּקיף ׁשּגם היינּו ְְְְְִִִִֶַַַַַָָי"א,
ּברּור  עלֿידי לכן, ּכּנ"ל, אֹותם ׁשּמחּיה החּיּות ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשהּוא
ּבקדּׁשה, ּגם עלּֿדרֿזה נעׂשה ּדמסאבּותא, ּכתרין ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻהי"א
נמׁשכת  הּספירֹות) ּבחׁשּבן לא (ׁשהיא עּתיק ּבחינת ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּגם

ּבפנימּיּותם  ספירֹות ּגדֹול 30ּבהעׂשר חּדּוׁש הּוא זה וענין . ְְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָ
(ׁשההמׁשכה  ּברּורים לברר ּדעּתיק מההמׁשכה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָיֹותר
זה  ׁשּבענין מּובן, ּומּזה ּכח). נתינת רק היא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹלמּטה
ׁשּנעׂשה  ּבפנימּיּותם, ספירֹות ּבהעׂשר עּתיק המׁש)ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
יתּבר עצמּותֹו ּגם מתּגּלה הּברּורים) עבֹודת ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָעלֿידי

יֹותר  עֹוד ּגדר) ּבׁשּום מגּדר יּתן 31(ׁשאינֹו ,ל ויּתן וזהּו . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָֻ
ויּתן  העלם 32ויחזר המ ׁשכת היא הראׁשֹונה ּדנתינה , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

וזה  ּברּורים, לברר ּבכדי האלקים) ל (ויּתן ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהעצמי
וג  המׁשכת הּוא ויּתן, עלֿידי ׁשּיחזר ׁשּנעׂשה העצמי ּלּוי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

הּברּורים. ֲִֵַַעבֹודת
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א.28) פח, ג.29)שבת סד, סח).30)ישעי' ע' שם (סה"מ תרנ"ד לך ויתן ד"ה עד"ז צג)31)ראה (ס"ע שם תרס"ו מהמשך להעיר

העצמי". העלם בחי' גילוי יהי' הבירורים וע"י בירורים, לברר בכחו שיהי' העצמי) (העלם האלקים לך עה"פ,32)"ויתן פרש"י

ג. פס"ו, פרשתנו מב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰˙‰ È‡˙e ,‰¯Bz‰ ˙‡ eÏa˜È Ï‡¯NiL ÏÈ·La ‰˙È‰»¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»≈¿«¿∆«»¿«ƒ¿»

'eÎ ˙ÈL‡¯a ‰NÚÓ ÌÚ ‰"aw‰ דווקא שהעולם קיים ‡Ìיהיה «»»ƒ«¬≈¿≈ƒƒ
'eÎ ‰¯Bz‰ ÌÈÏa˜Ó Ï‡¯NÈ28‰¯Bza eÎ¯aL e‰Óe כלומר,, ƒ¿»≈¿«¿ƒ«»«∆≈¿«»

הברכה?. ללא גם ישראל לבני מגיע שהיה בדבר הברכה מהי

,‰Êa ¯e‡a‰ Úe„ÈÂ¿»««≈»∆
ÏÚ ‰˙È‰ ˜ÁˆÈ ˙k¯·c¿ƒ¿«ƒ¿»»¿»«
‰¯Bza ‰ÚÈ‚i‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»«»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL היגיעה בכוח ∆«¿≈∆
בתורה בני ÌÈÚÈbÓוהעמל «ƒƒ

התורה  את הלומדים ישראל

ÈÁaÓ˙ביגיעה  ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ«
‡È‰L BÓk ‰¯Bz‰„vÓ «»¿∆ƒƒ«

dÓˆÚ ובחינות לדרגות היינו «¿»
מהדרגות  שלמעלה באלוקות

ומקור  שורש שהן והבחינות

vÓ„התורה. ‰¯Bz‰c¿«»ƒ«
ÏL B˙ÓÎÁ ‡È‰ dÓˆÚ«¿»ƒ»¿»∆
Y ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe ,‰"aw‰«»»¿«¿»≈

,‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ חכמה »¿»¿ƒ»»
שלמעלה  ונעלמת 'סתומה'

‰ÚÈ‚i‰מגילוי  È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¿ƒ»
¯B‡ C¯„a ‰ÚÈ‚È ,‰¯Bza«»¿ƒ»¿∆∆

,¯ÊBÁ וחסידות בקבלה מבואר ≈
בא  העליון האלוקי שהאור

'אור  אופנים: בשני בעולם ופועל

למטה  מלמעלה הבא ישר'

חוזר' ו'אור הדרגתית, בצורה

העולמות  מתוך מלמטה, שבא

(לאחר  למעלה ועולה והנבראים,

הם  האדם לעבודת שהודות

על  כך כל מסתירים ואינם התעלו

שב'אור  ובעוד האלוקי) האור

בא  הוא כי מעלה יש ישר'

חוזר' ב'אור יותר, עליון ממקור

עוצמה  בו ויש התחתונים והנבראים העולמות מתוך בא שהוא בכך מעלה יש

וחוזר  בקיר הנתקל דבר או ממראה המשתקפת דמות (כמשל יותר גדולה

עבודת  יותר מודגשת ביגיעה הוא התורה לימוד כאשר – ובענייננו בעוצמה)

שמלמטה חוזר' ל'אור והודות עצמו, ‰ÈÓˆÚהאדם ÌÏÚ‰Ï ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ«∆¿≈»«¿ƒ
,(‰¯B˙c)הכתוב וכלשון נעלמים הם שבעצמם התורה ÔÈÚ29‡Ïענייני ¿»«ƒ…

E˙ÏeÊ ÌÈ˜Ï‡ זולת ¯‡˙‰ 'עין' לשום להתגלות ניתנו שלא אלוקות ענייני »¬»¡…ƒ»∆
בעצמו. הוא ברוך הקדוש

,‡"È ¯tÒÓa ‡e‰ ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒaL ÔÂÈkÓc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Ê¿≈¿ƒ¿ƒ≈»∆¿ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»
˙eiÁ‰ ‡e‰L ÈÙÏ ,¯tÒn‰a ÏÏÎ ÛÈwn‰ ÌbL eÈÈ‰«¿∆«««ƒƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒ∆««

,Ï"pk Ì˙B‡ ‰iÁnLבהרחבה לעיל e¯a¯כמבואר È„ÈŒÏÚ ,ÔÎÏ ∆¿«∆»««»≈«¿≈≈
,‡˙e·‡ÒÓc ÔÈ¯˙k ‡"È‰ לקדושה ÊŒC¯cŒÏÚ‰והעלאתם ‰NÚ «¿»ƒƒ¿»¬»«¬∆«∆∆∆

˙ÈÁa ÌbL ,‰M„˜a Ìb«ƒ¿À»∆«¿ƒ«
ÔaLÁa ‡Ï ‡È‰L) ˜ÈzÚ«ƒ∆ƒ»¿À¿»

(˙B¯ÈÙq‰ מאירה שאינה «¿ƒ
ואינה  בפנימיות בספירות

נמנית  איננה ולכן איתם מתאחדת

כן  שהיא לאחר הרי עימהם,

לברר  למטה ונמשכת יורדת

הניצוצות  את ולהעלות

דבר  של בסופו הרי שבקליפות

'עתיק' בחינת היא, ∆∆¿ÎLÓƒ˙גם
Ò ¯NÚ‰a˙B¯ÈÙ ¿»∆∆¿ƒ

Ì˙eiÓÈÙa30. ƒ¿ƒƒ»
‰Ê ÔÈÚÂ'ה'עתיק המשכת ¿ƒ¿»∆

הספירות  ‰e‡בפנימיות
¯˙BÈ ÏB„b LecÁƒ»≈
¯¯·Ï ˜ÈzÚc ‰ÎLÓ‰‰Ó≈««¿»»¿«ƒ¿»≈
‰ÎLÓ‰‰L) ÌÈ¯e¯a≈ƒ∆««¿»»
˙È˙ ˜¯ ‡È‰ ‰hÓÏ¿«»ƒ«¿ƒ«
ÔÈÚaL ,Ô·eÓ ‰fÓe .(Ák…«ƒ∆»∆¿ƒ¿»
¯NÚ‰a ˜ÈzÚ CLÓ‰) ‰Ê∆∆¿≈«ƒ¿»∆∆
,Ì˙eiÓÈÙa ˙B¯ÈÙÒ¿ƒƒ¿ƒƒ»
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈¬«
Ìb ‰lb˙Ó (ÌÈ¯e¯a‰«≈ƒƒ¿«∆«
BÈ‡L) C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈∆≈

¯„b ÌeLa ¯c‚Ó ולכן À¿»¿∆∆
גם  להתגלות ויכולתו בכוחו

למטה  נמוכות BÚ„בדרגות (
¯˙BÈ31 שלו ההתגלות מאשר ≈

הבירורים. את לברר כדי

,EÏ ÔzÈÂ e‰ÊÂ שנאמר ¿∆¿ƒ∆¿
ופירושו וא"ו ÔzÈÂבתוספת ¯ÊÁÈÂ ÔzÈ32‰BL‡¯‰ ‰È˙c "ויתן", ƒ≈¿«¬…¿ƒ≈ƒ¿ƒ»»ƒ»

ÌÈ˜Ï‡‰ EÏ ÔzÈÂ) ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ‡È‰ משם גילוי ƒ«¿»«∆¿≈»«¿ƒ¿ƒ∆¿»¡…ƒ
להעלים  הוא עניינה שבעצם הגבורה מידת Ï·¯¯אלוקים, È„Îa (ƒ¿≈¿»≈
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g"kyz'd ,elqk ycegd mikxan ,zeclez zyxt zay

È„ÈŒÏÚÂ העצמי העלם המׁשכת האלקים, ל ויּתן ¿«¿≈ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹ
נמׁש ויּתן), ויחזר (יּתן הּנ"ל אֹופּנים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָֹּבׁשני
וכּו', מׁשנה מקרא וגֹו', הארץ ּומׁשמּני הּׁשמים מּטל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּגם

מיעצר  לא ּדטל ּכפׁשּוטֹו, הּׁשמים מּטל (ּובפרט 33וגם ְְְְְִִִִִַַַַַַָָֹ
וכן  חסֿוׁשלֹום), לעּכב סלקאֿדעּת אין ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּמּלכּתחּלה
ּובתכלית  ּכפׁשּוטם, ותירֹוׁש ּדגן ורֹוב הארץ ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָמׁשמּני
יעקב  הּׁשליׁשי, הּמקּדׁש ּבית לבנין ועד ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָֹההרחבה,

ּבית  ּכּלֹו34ׁשּקראֹו העֹולם לכל יֹוצאת אֹורה ּומּׁשם ,35, ְְִִֵֶַָָָָָָֻ
.יתּבר לֹו ּדירה העֹולם ּכל את ְִִִֵֶֶָָָָָׁשעֹוׂשים

∑
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א.33) ג, א.34)תענית פח, פסחים א. קיח, ב 35)שבת פו, מנחות וראה ז. פל"א, ויק"ר ה"ה. סוף פ"ד ברכות ירושלמי ראה

שם. ובפרש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈLa ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ,ÌÈ˜Ï‡‰ EÏ ÔzÈÂ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¿ƒ∆¿»¡…ƒ«¿»«∆¿≈»«¿ƒƒ¿≈

ÔzÈ) Ï"p‰ ÌÈpÙB‡ בירורים לברר כדי ÔzÈÂההתגלות ¯ÊÁÈÂ «ƒ««ƒ≈¿«¬…¿ƒ≈
מזה  כתוצאה שבאה ÈpÓLÓeההתגלות ÌÈÓM‰ ÏhÓ Ìb CLÓ ,(ƒ¿»«ƒ««»«ƒƒ¿«≈

,'B‚Â ı¯‡‰ לתורה שהכוונה המדרש פירוש eÎÂ',לפי ‰LÓ ‡¯˜Ó »»∆¿ƒ¿»ƒ¿»¿
מה ( לשאלה המענה וזה

התורה  על בברכה החידוש

ישרא  לקבל שבני צריכים היו ל

לכך  שהכוונה – ממילא

מ'העלם  ויתגלה יומשך שבתורה

נמשך  לעיל שכמבואר העצמי'

ולא  היגיעה ידי על דווקא

עצמה  מצד Ì‚Âבתורה (¿«
,BËeLÙk ÌÈÓM‰ ÏhÓƒ««»«ƒƒ¿

¯ˆÚÈÓ ‡Ï ÏËc33 יורד שלפעמים מהגשם בשונה לעולם, נעצר אינו ¿«…ƒ¿«
נעצר  CzÚ„Œ‡˜ÏÒולפעמים ÔÈ‡ ‰lÁzÎlnL Ë¯Ù·e) עולה לא ƒ¿»∆ƒ¿«¿ƒ»≈»¿»«¿»

הדעת ÌBÏLÂŒÒÁעל ·kÚÏ הברכה ואת השפע ÈpÓLÓאת ÔÎÂ ,( ¿«≈«¿»¿≈ƒ¿«≈
,ÌËeLÙk LB¯È˙Â Ô‚c ·B¯Â ı¯‡‰ כפשוטו גשמי בשפע »»∆¿»»¿ƒƒ¿»

„ÚÂ ,‰·Á¯‰‰ ˙ÈÏÎ˙·e¿«¿ƒ««¿»»¿«
Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈ·Ï¿ƒ¿«≈«ƒ¿»

,ÈLÈÏM‰ עם במיוחד שקשור «¿ƒƒ
ז"ל  חכמינו כמאמר אבינו יעקב

˙Èa B‡¯wL ·˜ÚÈ34, «¬…∆¿»«ƒ
ÌMÓe המקדש ‡B¯‰מבית ƒ»»

ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ ˙‡ˆBÈ≈¿»»»
Blk35Ïk ˙‡ ÌÈNBÚL , À∆ƒ∆»

.C¯a˙È BÏ ‰¯Èc ÌÏBÚ‰»»ƒ»ƒ¿»≈
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נקודות משיחות קודש - מזמור קיא - מתוך "תהילות מנחם"
ב. כ"ק מו"ח אדמו"ר1 שואל בזה דלכאורה איך אפשר לומר שעיקרה של ה"חכמה" היא "תשובה 
ומעשים טובים" הרי הם שני ענינים שונים, ויתירה מזו לכאורה הם גם ב' הפכים: "חכמה" – ענינה 
הבנה והשגה לפי שכלו, ועד שגם הפסק דין צריך להיות כפי הבנתו, ד"תורה לא בשמים"2, ו"קוב"ה 
קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני"3. ועד"ז בלימוד תורה שלמעלה, כמו שארז"ל "קא מיפלגי במתיבתא 
דרקיעא כו' הקב"ה אומר כו' וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרי כו'"4, דהטעם על זה שמתיבתא דרקיעא 

פסקו הדין באופן אחר מהקב"ה הוא כי עפ"י כללי התורה צריכים הם לפסוק כפי הבנתם.
ואילו "תשובה" – ענינה ביטול האדם, שהאדם יוצא ומתבטל ממציאותו, "אסורה מכאן"5. ועד"ז 
קיום  ע"י  בהאדם  שנעשית  הפעולה  וגם  עבד6,  עבודת  בדרך  מצוות  קיום  ענינם   – טובים"  "מעשים 
המצוות הוא שאבריו נעשים מרכבה לרצון העליון7, דמרכבה ענינה ביטול. וא"כ איך יתכן, שבחכמה 

שענינה מציאות, יהי' "תשובה ומעשים טובים" שענינם ביטול המציאות?
ועוד צריך להבין: א( מהו סדר הענינים "תשובה ומעשים טובים", דלכאורה מעשים טובים קודמים 

לתשובה? ב( מהי השייכות לבעל המאמר רבא?

1( סה"מ תרפ"ט ע' 104. ובסה"מ קונטרסים ח"א כח, סע"ב ואילך. 
2( ב"מ נט, ב.

3( שם.
4( שם פו, א.

5( ל' רש"י עה"פ שמות ג, ג. וראה סה"ש ה'תש"ב )ע' 47( דקאי על עבודת התשובה.
6( תניא רפמ"א. וראה לקו"ת שלח מ, א. ובארוכה בעט"ר דרוש לעשי"ת נז, א. נט, ב.

7( תניא פכ"ג. 
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נקודות משיחות קודש - מזמור קיא - מתוך "תהילות מנחם"
ב. כ"ק מו"ח אדמו"ר1 שואל בזה דלכאורה איך אפשר לומר שעיקרה של ה"חכמה" היא "תשובה 
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הבנה והשגה לפי שכלו, ועד שגם הפסק דין צריך להיות כפי הבנתו, ד"תורה לא בשמים"2, ו"קוב"ה 
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ואילו "תשובה" – ענינה ביטול האדם, שהאדם יוצא ומתבטל ממציאותו, "אסורה מכאן"5. ועד"ז 
קיום  ע"י  בהאדם  שנעשית  הפעולה  וגם  עבד6,  עבודת  בדרך  מצוות  קיום  ענינם   – טובים"  "מעשים 
המצוות הוא שאבריו נעשים מרכבה לרצון העליון7, דמרכבה ענינה ביטול. וא"כ איך יתכן, שבחכמה 

שענינה מציאות, יהי' "תשובה ומעשים טובים" שענינם ביטול המציאות?
ועוד צריך להבין: א( מהו סדר הענינים "תשובה ומעשים טובים", דלכאורה מעשים טובים קודמים 

לתשובה? ב( מהי השייכות לבעל המאמר רבא?

1( סה"מ תרפ"ט ע' 104. ובסה"מ קונטרסים ח"א כח, סע"ב ואילך. 
2( ב"מ נט, ב.

3( שם.
4( שם פו, א.

5( ל' רש"י עה"פ שמות ג, ג. וראה סה"ש ה'תש"ב )ע' 47( דקאי על עבודת התשובה.
6( תניא רפמ"א. וראה לקו"ת שלח מ, א. ובארוכה בעט"ר דרוש לעשי"ת נז, א. נט, ב.
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ביאורי תהלים 
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.h"nyz'd elqk 'b ,zeclez t"ye elqk g"x zegiyn .c"qa
חודש ‡. של המיוחדת מעלתו אודות כמ"פ דובר

טובים  ימים ריבוי בו שיש - במשך 2(שנתגלו 1כסלו
דפנימיות  הגילוי עם הקשורים זה), לדורנו עד הדורות

החסידות. תורת ובמיוחד התורה,
הדורות  במשך התגלותם סדר על – :3ומהם

dkepg4נס על שנקבע -onyd5 וידוע ש"שמן"6,
התורה, פנימיות על רומז

elqk h"i הזקן רבינו של הגאולה חג "ראש 7– ,
לחסידות" ,8השנה

elqk c"ei.ועוד האמצעי, אדמו"ר של הגאולה חג –

כלולים אלו טובים ימים elqkוכל yceg y`xa,
כידוע  להיותו y`x"9שנקרא תחלה), (ולא חודש"

כו'. הגוף אברי כל ומנהיג שכולל ה"ראש" בדוגמת

אאמו"ר  של במכתבו המבואר ע"פ – יותר ובעומק
הוא 10ז"ל  כסלו ע"ד שחודש מתשרי, השלישי חודש

מתן  הי' שבו מניסן, השלישי חודש סיון ובדוגמת
יתירה  מעלה יש כסלו שבחודש אלא, עוד, ולא תורה,
הגילוי  עיקר הי' סיון בחודש כי, – סיון חודש לגבי

בנוגע תורה כסלו dlbplדמתן בחודש ואילו דתורה,

הגילוי טובים zeiniptaהי' בימים כמודגש התורה,
כסלו  כנ"ל.11דחודש ,

כסלו) מר"ח (החל כסלו חודש שבבוא מובן, ומזה
בפרט  התורה, פנימיות בלימוד יתירה הוספה צ"ל
חוצה. המעיינות הפצת ובמיוחד כולל החסידות, תורת

זו  בשנה מיוחד שנה 12ועילוי העיבור, שנת (א) -
dninz13 באופן להיות צריכים אלו ענינים שכל היינו ,

ושלימות  תמימות המאתיים 14של שנת (ב) להולדתו 15,
שבתורתו  תשמ"ט), - (תקמ"ט הצ"צ אדמו"ר של
החיבור  ובאיכות) בכמות (בריבוי ביותר מודגש
באופן  התורה ופנימיות דתורה נגלה של וההתאחדות

כמ"פ. כמדובר תמימה", "תורה אחת", "תורה של

תולדות,·. לפ' בסמיכות חל כסלו שר"ח מכיון
היא  כסלו חודש של הראשונה השבת שנים ובכמה
והקשר  לבאר יש – זו) (כבשנה תולדות פ' שבת

תולדות. לפ' כסלו דחודש והשייכות
ומורה  (הכוללת הפרשה של בשמה - לראש ולכל

" כולה), הפרשה כל של תוכנה על שם) ":zeclez(ככל

ההולדה  ענין - הוא ד"תולדות" הפשוט הפירוש
ועשו  יעקב לידת אודות בהפרשה לאחרי 16(כמסופר ,

גו' רבקה את "בקחתו ורבקה, יצחק דנישואי ההקדמה
כו' בנים ובני בנים להוליד (הכח) גם כולל לאשה"),

בכ"מ  כמבואר סוף, אין מתבטא 17עד ההולדה שבענין
הגשמי. בעוה"ז האיןֿסוף כח גילוי
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אותיות 1) תשרי, חודש (לאחרי השנה במשך החדשים משאר יותר
הימים  ריבוי שמצד לומר, ויש השנה). חדשי לכל ה"ראש" רשית,
בחודש  גם שפועל ועד יו"ט, כמו החודש כל נעשה שבו טובים
יו"ט. ערב כמו נחשב – אחד) יו"ט אפילו בו (שאין שלפניו מרחשון

כו'2) וזכות עילוי בהם הי' שנתגלו לפני שגם לומר, ויש
ליום  זכות "מגלגלין ושם) א. כט, (תענית מארז"ל ע"ד (בהעלם),

זכאי".
ש"כסלו" רכג) ע' אג"ק לוי"צ (לקוטי אאמו"ר ממ"ש ולהעיר
שמעלת  יותר יומתק שעפ"ז המקיף, בחינת לו, כיסוי לו", "כס אותיות
בשמו  (כמרומז טובים הימים שנתגלו הזמן לפני עוד היתה זה חודש

מקיף. בבחינת והעלם, כיסוי של באופן שהיתה אלא, החודש), של
הפוך 3) בסדר היא החודש בימי קביעותם – שנתגלו לאחרי אבל,

תשד"מ. כסלו יו"ד תשמ"ג. ויצא ש"פ שיחת ראה – בזה (הביאור
.(39 הערה לקמן וראה ועוד. תשמ"ה.

והשלמת 4) גמר – לפנ"ז ועוד שני. בית בזמן חשמונאי חנוכת
קפד). רמז מ"א (יל"ש המשכן מלאכת

ובפרש"י.5) ב כא, שבת ראה
ואילך.6) פנ"ד הק"ש שער אמ"ב בארוכה ראה
ח"א 7) לקו"ד (ראה המגיד של ההילולא יום היותו עם גם וקשור

ועוד). .102 ע' ח"י לקו"ש א. קא,
יום"8) ב"היום נעתק – נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק מכתב

224 ע' ח"י לקו"ש וראה וש"נ. רנט. ע' ח"א שלו אג"ק בתחלתו.
ואילך.
בתחלתו.9) ר"ה שער עט"ר ואילך. א נח, ר"ה דרושי לקו"ת ראה

ובכ"מ.
ריז.10) רה. ע' אג"ק – לוי"צ לקוטי

בכסלו,11) ובי' ובכ"ט בי"ט הי' דתורה נסתר על "הנס ובפרטיות:
י"ט  כ"ה פ"ג, הוא כולם שמספר זה, בחודש היו נסים הרבה כי הרי
המספר  שעולה ו') (בלא חנכה הוא לכולם והראשון והמקור י', כ"ט

שם). לוי"צ (לקוטי כו'" הנ"ל
נוסף השנה 12) לגבי והוספה עילוי צ"ל ושנה שנה שבכל לכך

וראה  וש"נ). א. כח, (ברכות בקודש" "מעלין כהציווי – שלפנ"ז
. . ומחודש חדש אור . . ומאיר יורד ושנה שנה ש"בכל סי"ד אגה"ק

כזה". עליון אור עולם מימי מאיר הי' שלא יותר עליון
ויובל 13) שמיטה הל' רמב"ם במשנה. – א לא, ערכין ל. כה, בהר

סזֿח. ע' אור) (יהל לתהילים הצ"צ רשימות וראה ה"ה. פי"ב
שנת 14) – שלפנ"ז דשנה העילוי על) (ובהוספה לאחרי ובפרט

ותשמח. תשמח ושנת ְְִַַַהקהל,
יב)15) ח, (שה"ש מ"ש ע"פ – מאתיים דמספר מהעילוי להעיר

שה"ש  אוה"ת (ראה פריו" את לנוטרים ומאתיים שלמה לך "האלף
ואילך). תשסא ע' ב') (כרך

האמורים 16) ועשו יעקב – יצחק תולדות "ואלה רש"י: כפירוש
בפרשה".

ואילך.17) קעז ע' תרנ"ז סה"מ ואילך. ד לט, שה"ש לקו"ת ראה
ובכ"מ. פ"ד. תרפ"ו הדבקים ואתם ד"ה

h"nyz'd elqk 'b ,zeclez t"ye elqk g"x zegiyn

האדם  בעבודת (ע"י 18וענינו ההולדה ענין :
דקיום  העבודה כללות על וקאי מרמז – הנישואין)

כידוע  בגוף, נשמה ע"י הנשמה 19התומ"צ שחיבור
– הלידה באה ומזה נישואין, דוגמת הוא והגוף

טובים" מעשים צדיקים של "מאי 20"תולדותיהם ,21

מצוות" (בכל 22פירי בעולם ומתגלה נמשך ידם שעל ,
ממדידה  שלמעלה אלקי אור ההשתלשלות) סדר
עילוי  גם ניתוסף ועי"ז האיןֿסוף), כח (גילוי והגבלה

עצמה  היתה 23בהנשמה למטה ירידתה שקודם -
ירידתה dcinrבבחינת וע"י והגבלה, במדידה היינו, ,

בבחינת  נעשית תומ"צ ולקיים וגוף להתלבש למטה
jldn לתכלית עד עילוי אחר בעילוי להתעלות ,

אוא"ס. עצמות בבחי' הדביקות

והן  בעולם הן האיןֿסוף כח (שגילוי הדבר וטעם
שהתומ"צ  מכיון – התומ"צ) קיום ע"י נעשה בנשמה

דבריאת zeiniptdהם הכוונה (שהרי העולם של
התומ"צ), קיום בשביל אלא אינה העולם והתהוות

מבחי' ששרשם (משא"כ zeiniptdלהיות דאוא"ס
החיצוניות). מבחי' שהוא מצ"ע העולם

גילוי  שעיקר – גופא לתומ"צ בנוגע גם מובן ומזה
הוא דאוא"ס הפנימיות .24התורה zeiniptaוהמשכת

לפ' כסלו דחודש והשייכות הקשר מובן ועפ"ז
(שזהו"ע  האיןֿסוף כח גילוי עיקר כי – תולדות
(ענינו  התורה פנימיות גילוי ע"י נעשה ד"תולדות")

כסלו). חודש של

בנוגע ‚. – הפרשה בהמשך גם מודגש זה ענין
עיקר  יצחק 25ליעקב, של :26תולדותיו

תם  איש "יעקב – יעקב של בענינו יושב 27א)
עבר"28אהלים" של ואהלו שם של "אהלו וידוע 29, ,30

התורה. ופנימיות דתורה נגלה על שרומז

מטל  האלקים לך "ויתן – ליעקב יצחק בברכת ב)
ותירוש" דגן ורוב הארץ ומשמני ואיתא 31השמים ,

זו 32במדרש  הארץ ומשמני מקרא, זו השמים "מטל
חלקי  כל – אגדה" זה תירוש תלמוד, זו דגן משנה,

התורה  פנימיות גם כולל .33התורה,

בסיום  כמ"ש – ארם לפדן יעקב של בשליחותו ג)
יעקב  את יצחק "וישלח הש"ק) דיום (בשיעור הפרשה

גו'" ארם פדנה פ'34וילך התחלת – לזה ובהמשך ,
שבע  מבאר יעקב "ויצא שבת), במנחת (שקורין ויצא
התורה, וירידת המשכת גם נרמז שבזה חרנה", וילך
מלמעלה  יעקב), של (ענינו התורה פנימיות גם כולל

עולם" של אף ("חרון ל"חרן" עד שזהו"ע 35למטה, ,(
שעי"ז  חוצה, התורה) (דפנימיות המעיינות דהפצת
אוא"ס  עצמות בחי' בה שנמשך בתורה, עילוי ניתוסף

מהחכמה  חדשה36שלמעלה ד"תורה לגילוי עד ,iz`n
ממש 37תצא" מאתי ,38.
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במאמרי 18) דרשב"י הילולא ענין להבין ד"ה ראה – לקמן בהבא
בסה"מ  זה ד"ה וש"נ). ואילך. תרסו ע' ח"ב (ויקרא האמצעי  אדמו"ר

ואילך. רסא ע' תרנ"ד
קכט,19) א. עט, זח"א (ראה ואשה איש דוגמת הם וגוף נשמה כי,

ועוד). ורבקה). ליצחק (בנוגע א
נח.20) ר"פ ופרש"י ו) (פ"ל, ב"ר
סע"א.21) מו, סוטה
בפרשתנו 22) ממ"ש גם דקאי להעיר גו'", יצחק "ויזרע יב) (כו,

ח"ו  דגן זרע יצחק "וכי (רפל"ג) בפרדר"א כדאיתא תומ"צ, זריעת על
.(74 ע' ח"ה לקו"ש (וראה לצדקה" לכם זרעו . . אלא . .

קז,23) ב"מ (ראה לעולם כביאתו העולם מן שיציאתו רק לא
חז"ל  ובלשון למטה, מירידתה לנשמה וריוח תועלת אין שאז, סע"א),

(בתמי'). איקרי" תגרא וזבין "זבון וש"נ) ב. מ, (שם
רסה.24) ע' תרנ"ד סה"מ
ולא 25) "ביצחק זרע", לך יקרא ביצחק "כי יב) כא, (וירא כמ"ש

נדרים  הל' רמב"ם וראה וש"נ. א. לא, (נדרים דוקא יעקב יצחק", כל
הכ"א). פ"ט

ועשו 26) "יעקב – לעשו יעקב רש"י מקדים זה שמטעם וי"ל
ליעקב, קודם ש)עשו (באופן בפרשה שנאמרו אף בפרשה", האמורים
יעקב. – הוא דיצחק התולדות שעיקר מכיון - בפועל* לידתם כסדר

ועצ"ע.
כו. כה, פרשתנו פרש"י – לעשו קודם יעקב ביצירתם, משא"כ (*

(גם 27) דיעקב התמימות מעלת – ס"ז זו שנה לך לך לקו"ש ראה
שנה  – זו לשנה המיוחדת מהשייכות ולהעיר ואברהם). יצחק לגבי

תמימה.
כז.28) כה, פרשתנו
עה"פ.29) ופרש"י יו"ד) (פס"ג, ב"ר
ע"ב.30) ריש קמה, פרשתנו אוה"ת
כח.31) כז, פרשתנו
עה"פ.32) ג) (פס"ו, ב"ר
לקו"ת 33) (ראה התורה פנימיות גם כולל ש"מקרא" להעיר,

גנוזין  התורה סודות ש"רוב – "אגדה" וכן ג), ג, שה"ש ג. ה, ויקרא
ש"תירוש  א) (קסא, פרשתנו אוה"ת גם וראה סכ"ג). (אגה"ק בה"

תורה". של ל"יינה רומז
ואילך), פה, ע' תרס"ו (המשך תרס"ו לך ויתן מד"ה גם ולהעיר
ידם  שעל אחרונות*, דלוחות העילוי עם קשורה בתורה שהברכה
ועד  דחכמה, העצמי העלם חכמה, תעלומות מבחי' הגילוי נעשה
לעתיד  שיתגלה כפי בעצמותו המלך שעשועי בבחי' שהיא כפי לתורה

התורה. דפנימיות הגילוי ושלימות עיקר – לבוא
(וראה  אלקותו" לך "ויתן (שם) המדרש מפירוש גם ולהעיר
מקרא  זו השמים ("מטל גופא שבתורה וי"ל, צג), ע' תרס"ו המשך
תחלה"), בתורה ד"ברכו הענין (ע"ד שבתורה האלקות ה"ז כו'")

התורה. בפנימיות ביותר שמודגש
מתשרי, השלישי חודש – כסלו לחודש מהשייכות גם להעיר (*

רה). ע' אג"ק לוי"צ לקוטי (ראה אחרונות לוחות ניתנו שבו
ה.34) כח, פרשתנו
נח.35) ס"פ פרש"י
(36– גופא בתורה הא"ס) כח (גילוי ד"תולדות" שזהו"ע וי"ל,

בתורה  בחכמה) המלובש מאוא"ס גם (למעלה אוא"ס והמשכת גילוי
גופא.

ג.37) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
הספר 38) (ע "ד תשמ"ח ויצא ש"פ משיחות קונטרס בארוכה ראה

וש"נ. ס"בֿד. אמונה) דרך



יג h"nyz'd elqk 'b ,zeclez t"ye elqk g"x zegiyn

האדם  בעבודת (ע"י 18וענינו ההולדה ענין :
דקיום  העבודה כללות על וקאי מרמז – הנישואין)

כידוע  בגוף, נשמה ע"י הנשמה 19התומ"צ שחיבור
– הלידה באה ומזה נישואין, דוגמת הוא והגוף

טובים" מעשים צדיקים של "מאי 20"תולדותיהם ,21

מצוות" (בכל 22פירי בעולם ומתגלה נמשך ידם שעל ,
ממדידה  שלמעלה אלקי אור ההשתלשלות) סדר
עילוי  גם ניתוסף ועי"ז האיןֿסוף), כח (גילוי והגבלה

עצמה  היתה 23בהנשמה למטה ירידתה שקודם -
ירידתה dcinrבבחינת וע"י והגבלה, במדידה היינו, ,

בבחינת  נעשית תומ"צ ולקיים וגוף להתלבש למטה
jldn לתכלית עד עילוי אחר בעילוי להתעלות ,

אוא"ס. עצמות בבחי' הדביקות

והן  בעולם הן האיןֿסוף כח (שגילוי הדבר וטעם
שהתומ"צ  מכיון – התומ"צ) קיום ע"י נעשה בנשמה

דבריאת zeiniptdהם הכוונה (שהרי העולם של
התומ"צ), קיום בשביל אלא אינה העולם והתהוות

מבחי' ששרשם (משא"כ zeiniptdלהיות דאוא"ס
החיצוניות). מבחי' שהוא מצ"ע העולם

גילוי  שעיקר – גופא לתומ"צ בנוגע גם מובן ומזה
הוא דאוא"ס הפנימיות .24התורה zeiniptaוהמשכת

לפ' כסלו דחודש והשייכות הקשר מובן ועפ"ז
(שזהו"ע  האיןֿסוף כח גילוי עיקר כי – תולדות
(ענינו  התורה פנימיות גילוי ע"י נעשה ד"תולדות")

כסלו). חודש של

בנוגע ‚. – הפרשה בהמשך גם מודגש זה ענין
עיקר  יצחק 25ליעקב, של :26תולדותיו

תם  איש "יעקב – יעקב של בענינו יושב 27א)
עבר"28אהלים" של ואהלו שם של "אהלו וידוע 29, ,30

התורה. ופנימיות דתורה נגלה על שרומז

מטל  האלקים לך "ויתן – ליעקב יצחק בברכת ב)
ותירוש" דגן ורוב הארץ ומשמני ואיתא 31השמים ,

זו 32במדרש  הארץ ומשמני מקרא, זו השמים "מטל
חלקי  כל – אגדה" זה תירוש תלמוד, זו דגן משנה,

התורה  פנימיות גם כולל .33התורה,

בסיום  כמ"ש – ארם לפדן יעקב של בשליחותו ג)
יעקב  את יצחק "וישלח הש"ק) דיום (בשיעור הפרשה

גו'" ארם פדנה פ'34וילך התחלת – לזה ובהמשך ,
שבע  מבאר יעקב "ויצא שבת), במנחת (שקורין ויצא
התורה, וירידת המשכת גם נרמז שבזה חרנה", וילך
מלמעלה  יעקב), של (ענינו התורה פנימיות גם כולל

עולם" של אף ("חרון ל"חרן" עד שזהו"ע 35למטה, ,(
שעי"ז  חוצה, התורה) (דפנימיות המעיינות דהפצת
אוא"ס  עצמות בחי' בה שנמשך בתורה, עילוי ניתוסף

מהחכמה  חדשה36שלמעלה ד"תורה לגילוי עד ,iz`n
ממש 37תצא" מאתי ,38.
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במאמרי 18) דרשב"י הילולא ענין להבין ד"ה ראה – לקמן בהבא
בסה"מ  זה ד"ה וש"נ). ואילך. תרסו ע' ח"ב (ויקרא האמצעי  אדמו"ר

ואילך. רסא ע' תרנ"ד
קכט,19) א. עט, זח"א (ראה ואשה איש דוגמת הם וגוף נשמה כי,

ועוד). ורבקה). ליצחק (בנוגע א
נח.20) ר"פ ופרש"י ו) (פ"ל, ב"ר
סע"א.21) מו, סוטה
בפרשתנו 22) ממ"ש גם דקאי להעיר גו'", יצחק "ויזרע יב) (כו,

ח"ו  דגן זרע יצחק "וכי (רפל"ג) בפרדר"א כדאיתא תומ"צ, זריעת על
.(74 ע' ח"ה לקו"ש (וראה לצדקה" לכם זרעו . . אלא . .

קז,23) ב"מ (ראה לעולם כביאתו העולם מן שיציאתו רק לא
חז"ל  ובלשון למטה, מירידתה לנשמה וריוח תועלת אין שאז, סע"א),

(בתמי'). איקרי" תגרא וזבין "זבון וש"נ) ב. מ, (שם
רסה.24) ע' תרנ"ד סה"מ
ולא 25) "ביצחק זרע", לך יקרא ביצחק "כי יב) כא, (וירא כמ"ש

נדרים  הל' רמב"ם וראה וש"נ. א. לא, (נדרים דוקא יעקב יצחק", כל
הכ"א). פ"ט

ועשו 26) "יעקב – לעשו יעקב רש"י מקדים זה שמטעם וי"ל
ליעקב, קודם ש)עשו (באופן בפרשה שנאמרו אף בפרשה", האמורים
יעקב. – הוא דיצחק התולדות שעיקר מכיון - בפועל* לידתם כסדר

ועצ"ע.
כו. כה, פרשתנו פרש"י – לעשו קודם יעקב ביצירתם, משא"כ (*

(גם 27) דיעקב התמימות מעלת – ס"ז זו שנה לך לך לקו"ש ראה
שנה  – זו לשנה המיוחדת מהשייכות ולהעיר ואברהם). יצחק לגבי

תמימה.
כז.28) כה, פרשתנו
עה"פ.29) ופרש"י יו"ד) (פס"ג, ב"ר
ע"ב.30) ריש קמה, פרשתנו אוה"ת
כח.31) כז, פרשתנו
עה"פ.32) ג) (פס"ו, ב"ר
לקו"ת 33) (ראה התורה פנימיות גם כולל ש"מקרא" להעיר,

גנוזין  התורה סודות ש"רוב – "אגדה" וכן ג), ג, שה"ש ג. ה, ויקרא
ש"תירוש  א) (קסא, פרשתנו אוה"ת גם וראה סכ"ג). (אגה"ק בה"

תורה". של ל"יינה רומז
ואילך), פה, ע' תרס"ו (המשך תרס"ו לך ויתן מד"ה גם ולהעיר
ידם  שעל אחרונות*, דלוחות העילוי עם קשורה בתורה שהברכה
ועד  דחכמה, העצמי העלם חכמה, תעלומות מבחי' הגילוי נעשה
לעתיד  שיתגלה כפי בעצמותו המלך שעשועי בבחי' שהיא כפי לתורה

התורה. דפנימיות הגילוי ושלימות עיקר – לבוא
(וראה  אלקותו" לך "ויתן (שם) המדרש מפירוש גם ולהעיר
מקרא  זו השמים ("מטל גופא שבתורה וי"ל, צג), ע' תרס"ו המשך
תחלה"), בתורה ד"ברכו הענין (ע"ד שבתורה האלקות ה"ז כו'")

התורה. בפנימיות ביותר שמודגש
מתשרי, השלישי חודש – כסלו לחודש מהשייכות גם להעיר (*

רה). ע' אג"ק לוי"צ לקוטי (ראה אחרונות לוחות ניתנו שבו
ה.34) כח, פרשתנו
נח.35) ס"פ פרש"י
(36– גופא בתורה הא"ס) כח (גילוי ד"תולדות" שזהו"ע וי"ל,

בתורה  בחכמה) המלובש מאוא"ס גם (למעלה אוא"ס והמשכת גילוי
גופא.

ג.37) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
הספר 38) (ע "ד תשמ"ח ויצא ש"פ משיחות קונטרס בארוכה ראה

וש"נ. ס"בֿד. אמונה) דרך
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כסלו „. ט' עם הקשור – תולדות בפ' נוסף וענין
ההילולא  ויום ההולדת יום זו", משבת 39"שמתברך

אדמ  האמצעי של :40ו"ר
נשיאי  מכל היחידי הוא האמצעי אדמו"ר

של 41החסידות  שנותיהם ד"ממלא הענין הי' שאצלו
ליום" מיום 42ynnצדיקים ielibae lreta שנולד ,

כסלו. ט' יום, באותו ונסתלק

("ואלה  שיצחק – לאבות בנוגע גם מצינו זה ומעין
שנות  שמספר האבות מכל היחידי הוא יצחק") תולדות
שנה  "מאת שנותיהם"), ("ממלא בשלימות הי' חייו

שנה" שנה 43ושמונים "מאת שחי אברהם משא"כ ,
שנים" וחמש שנה "קיצר 44ושבעים שנים 45, ה' הקב"ה

זמנו" קודם שנים ה' ("מת ק"פ 46משנותיו חי שיצחק (
שנים  "שבע שחי יעקב ועאכו"כ שנה", קע"ה וזה שנה

שנה" ומאת .47וארבעים

יצחק  אצל שנותיהם" ד"ממלא שהענין לומר, ויש
מגלה  האמצעי וכל 48ואדמו"ר האבות לכל בנוגע

הצדיקים) לכל בנוגע (ועד"ז החסידות שגם 49נשיאי
שנותיהם" ד"ממלא הענין ישנו בנוגע 50אצלם ,

mzcearl שונות שמסיבות [אע"פ לידי 51כו' בא לא

ועד"ז  דין, בעלמא חיותם דחיים השנים במספר ביטוי
ממש], בפועל ליום", "מיום השנים לשלימות בנוגע

דין בעלמא שחיו שנים מספר שבמשך enilydהיינו,
העבודה  עניני meilכל mein dpy t"wc ממלא")

כ  .52פשוטו)שנותיהם"

- עזרי' בן אלעזר רבי לדבר: דוגמא [ומצינו
שבעים  כבן אני "הרי אמר שנה י"ח בן שבהיותו

שנה"k("53שנה" שבעים בן "ולא היינו 54בן", ,(
שנה  י"ח ד"בן 55שבמשך לשלימות להגיע הספיק

חייא  בר' בון ר' אצל מצינו ועד"ז שנה", שבעים
יכול  ותיק תלמיד שאין מה שנה לכ"ח תורה ש"למד

שנה" למאה ].56ללמוד

הידוע  שע"פ זזה 57ולהוסיף, לא ש"קדושה
אצל  שנותיהם" ד"ממלא שהענין נמצא ממקומה",

התוקף 58האבות  בכל נמשך החסידות ונשיאי
dfdוהשלימות meid mvr cr59– יתירה ובהדגשה ,

הי' שאצלו יצחק", תולדות "ואלה בתורה כשקורין
שנותיהם" ד"ממלא ielbaeהענין lreta'בט ועד"ז ,

האמצעי, אדמו"ר של וההילולא ההולדת יום כסלו,
ליום" מיום שנותיהם ד"ממלא הענין הי' lretaשאצלו

ielbae.

תורת  דהתגלות הענין לכללות בנוגע גם מובן ומזה
המגיד, הבעש"ט, – נשיאינו רבותינו ע"י החסידות
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תקפ"ז,39) בשנת בכסלו) (בעשירי גאולתו לאחרי תקפ"ח, בשנת
ההסתלקות), (יום כסלו ט' – הפוך בסדר החודש בימי נקבע ואעפ"כ,
כסלו, דחודש המועדים שאר כמו הגאולה), (חג כסלו יו"ד ואח"כ
כנ"ל  הדורות, במשך מהתגלותם הפוך בסדר הוא החודש בימי שסדרם
אברהם" בן "יצחק – פרשתנו בריש הסדרים מב' ולהעיר .3 הערה

ואכ"מ. יצחק". את הוליד ו"אברהם
גילוי 40) – האמצעי אדמו"ר של המיוחד שענינו להעיר,

"התמים" (ראה הנהר" "רחובות של באופן החסידות תורת והתפשטות
שמה  "ויקרא כב): (כו, בפרשתנו מרומז – ועוד) עח. ע' ח"ב

רחובות".
הסתלקותם.41) ויום הולדתם יום ובוודאות בבירור שיודעים אלו
"בן 42) וילך) (ר"פ הפסוק על וש"נ) א. יא, (ר"ה חז"ל כדרשת

ללמדך  ושנותי, ימי מלאו היום . . היום אנכי שנה ועשרים מאה
כו'". ליום מיום צדיקים של שנותיהם וממלא יושב שהקב"ה

כח.43) לה, וישלח
ז.44) כה, שרה, חיי
ל.45) כה, פרשתנו פרש"י
טו.46) טו, לך לך פרש"י
מז,47) ויגש (ועוד) התוספות לבעלי זקנים דעת וראה ויחי. ר"פ

עה"פ). בתו"ש הנסמן (וראה ט
נמשכים 48) ואעפ"כ בשנה", "אחת שהם ענינים לדבר: דוגמא

השנה. בכל גם ומתגלים
החסידות,49) דנשיאי הצדקניות הרבניות לאמהות, בנוגע ועד"ז

שבאמהות: ראשונה לשרה, בנוגע חז"ל כדרשת - הצדקניות וכל
כך  תמימים שהם כשם . . תמימים ימי ה' יודע . . שרה חיי "ויהיו

שרה). חיי ר"פ (ב"ר תמימים" שנותיהם
וממלא 50) יושב "הקב"ה חז"ל לשון מפשטות גם ומוכח

במשמע. הצדיקים כל – כו'" צדיקים של שנותיהם
שנים 51) ה' הקב"ה ש"קיצר לכך שהסיבה באברהם, כמו

שם  לך (לך טובה" ד"שיבה ההבטחה שתקויים כדי – היא משנותיו"
כו'. טוב דבר היא זו שסיבה שם), פרשתנו פרש"י ובפרש"י.

כמו 52) שנה, מק"פ יותר ימים שהאריכו לצדיקים בנוגע ועאכו"כ
וש"נ) ב. נה, שבת – נחש" של בעטיו שמתו (מה"ארבעה ישי
ועד"ז  וש"נ), ד. פצ"ו, (ב"ר שנה מאות מארבע יותר ימים שהאריך
דק"פ  השלימות אצלם היתה שבודאי – ב) נד, עירובין (ראה פרידא ר'
טובות. ושנים ימים אריכות עוד זה על שניתוסף אלא, ליום, מיום שנה

במשנה.53) – סע"ב יב, ברכות
רע"א.54) כח, שם
ט"ז 55) בן – פ"א) סוף פ"ד (ברכות ובירושלמי דילן. בש"ס כ"ה

שנה. י"ג בן – האבודרהם ולגירסת שם). ירושלים עמודי (וראה שנה
ראשון, מגלגול החסרים שנותיו נשלמו העת שבאותה מהידוע ולהעיר
במקומו. בהגש"פ האריז"ל סי' (ראה שנה נ"ב שחי שמואל של גלגול
לגירסא  מתאים – ועוד) שם. להחיד"א הרגל שמחת הגש"פ וראה

שנה. י"ח בן שהי' דילן בש"ס
(ה).56) יא פ"ה, קה"ר
ביאור 57) אגה"ק פ"א. של"ה פ"ג. של"ד פ"ג. ש"ד ע"ח ראה
לסז"ך.
(58.49 הערה כנ"ל כו', לאמהות בנוגע ועד"ז
שגם 59) - מישראל לכאו"א ונתינתֿכח וההוראה הלימוד על נוסף

זה  שמטעם וי"ל, שנותיהם". ד"ממלא הענין ודוגמת מעין יהי' אצלו
כו'*. ממנו שילמדו כדי – שנה" שבעים כבן אני "הרי ראב"ע אמר

היא  החסידות) לאבות בנוגע עד"ז (וי"ל האבות ש"בחי' כידוע
להיות  צריך האבות בחי' . . ודור דור בכל אחריהם לבניהם ירושה
. השבטים כגון הצדיקים ומעלות בחינות "שאר משא"כ אדם", בכל
וארא). ר"פ (תו"א אלו" ממדרגות בחי' כלל בו שאין אדם לך יש .

"זמן  הסדר, בליל ב"הגדה" זה מאמר אמירת בעת ובפרט (*
חירות. של ומצב במעמד נמצאים בנ"י שכל חרותנו",
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אדמו"ר  הצ"צ, האמצעי, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר
נשיא  אדמו"ר מו"ח וכ"ק מהורש"ב אדמו"ר מהר"ש,
רבותינו  כל של ופעולתם עבודתם ששלימות – דורנו
ימי  והסתלקותם, הולדתם שימי אלו (גם נשיאינו
בכל  היא השנה) חדשי בשאר חלים כו', גאולתם

והשלימות dfdהתוקף meid mvr cr הדגשה וביתר ,
כסלו  שחודש לעיל כמבואר כסלו, בחודש – וגילוי

" החסידות, תורת התורה, דפנימיות הגילוי עם ַא קשור
חודש". חסידישער

.‰– יתירה בהדגשה הוא לעיל האמור כל והנה,
חדש  ספרֿתורה כתיבת דסיום המאורע בר"ח 60בגלל

(בציבור 61כסלו  זה תורה בספר הקריאה והתחלת ,
המדרש  ובית הכנסת בבית שמגדלין 62ובפרהסיא, בית ,

ותורה  תפלה זה:63בו הש"ק ביום (
– תולדות פ' השבוע, לפרשת הקשר – לראש לכל
"ויתן  הפסוק על המדרש פירוש (ס"ג) לעיל כמוזכר
זו  השמים "מטל גו'", השמים מטל האלקים לך

`xwn תורה חומשי חמשה על (בעיקר) דקאי ,"
הס"ת, מתוך מקרא לומדים היו בימיהם שהרי שבס"ת,
ישראל  מגדולי אחדים נהגו שלאח"ז בדורות שגם ועד

כשר  ס"ת מתוך תרגום) (ואחד מקרא שנים .64לקרוא

ועוד: זאת

כמ"פ  ספרי 65דובר כל עם קשור ספרֿתורה שכל
משה  שכתב הראשון לספרֿתורה עד שלפניו, התורה

שנכתבו 66רבינו  ספריֿהתורה כל מגיהים היו שממנו ,
זה. חדש לס"ת עד לאח"ז,

חדש  ספרֿתורה וסיום כתיבת שע"י מובן, ומזה
שהוא  לחידוש ועד התורה, ענין בכללות חידוש נעשה
גילוי  תצא", מאתי חדשה ל"תורה והכנה ודוגמת מעין

לבוא. לעתיד התורה פנימיות

בר"ח  חדש ס"ת כתיבת מסיימים שכאשר ונמצא,
הגילוי  הי' שבו החסידי החודש ראש התחלת כסלו,
ההכנה  ביותר מודגשת אזי – התורה דפנימיות
לבוא, לעתיד התורה דפנימיות הגילוי לשלימות

תצא". מאתי חדשה "תורה

.Â– זה לס"ת בנוגע יותר בפרטיות להוסיף ויש
ישראל  נשי של ביזמתן אשה 67שנכתב נשמת לעילוי

בישראל: צדקנית
"תולדות  ע"ש שנקראת היות עם - תולדות פ'

wgvi גם אלא יצחק, אודות רק (לא בה מסופר ,"68(
אודות מאורעות מעלתה dwaxכו"כ גם כולל ,

יצחק. לגבי אפילו רבקה של המיוחדת

בזה: פרטים וכמה

ציד  כי עשו את יצחק "ויאהב – הפרשה בהתחלת
יעקב" את אוהבת ורבקה דוקא 69בפיו שרבקה היינו, ,

עשו. לגבי יעקב של האמיתית מעלתו את הכירה

ר"ח  החמישי, דיום בשיעור – הפרשה ובהמשך
יצחק, של ברכותיו אודות הסיפור אריכות – כסלו
עשו, את לברך רוצה שיצחק שמעה רבקה שכאשר

ביותר  של 70השתדלה ברכותיו יקבל שיעקב ופעלה
.71יצחק 

יצחק  אל רבקה "ותאמר - הפרשה בסיום ועד"ז
מבנות  אשה יעקב לוקח אם חת בנות מפני בחיי קצתי

גו'" אותו 72חת ויברך יעקב אל יצחק "ויקרא ולכן, ,
אשה  משם לך וקח גו' ארם פדנה לך קום גו' ויצוהו

אמך" אחי לבן בכל 73מבנות השתדלה שרבקה היינו, ,
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בכתיבתה 60) שהותחל זי"ע, נ"ע הצדקנית הרבנית נשמת לעילוי
פרטית  בהשגחה – הכתיבה ונסתיימה להסתלקותה, ה"שבעה" בימי

ס"ו). לקמן (וראה כסלו בר"ח –
ע"ד 61) – כסלו חודש ד(ראש) בהיו"ט גם ניתוסף שעי"ז

ש  ישראל כמנהג שמח"ת, פסוקי ובדוגמת אומרים ס"ת כתיבת בסיום
כ"ק  מכתב (ראה בשמח"ת כמו ע"ד כו', הקפות ועושים הראת" "אתה

וש"נ). ואילך. עג ע' ח"ו שלו אג"ק – אדמו"ר מו"ח
שבו.62) וספריֿתורה הקודש לארון מיוחד בית
רע"א.63) כז, מגילה
הלימוד.64) הנהגת שער פע"ח ו'. ליל ענין הכוונות שער ראה

ס"ד. סרפ"ה או"ח אדה"ז שו"ע
(65– (ס"א) ויק"פ וש"פ (ס"ב) נח ש"פ משיחות קונטרס ראה

ועוד. תשמ"ח.
עה"ת 66) צפע"נ גם וראה הי"ד. לספר בהקדמתו רמב"ם ראה

שם. ובהנסמן וילך, ר"פ

בממונם 67) ההשתתפות ע"י ואנשים נשים מישראל, רבים וזיכו
בעשיית  בגופם שטרחו אלו ועאכו"כ הס"ת, כתיבת הוצאות עבור
לפניו  התנאה . . ואנוהו אֿלי "זה – והידור נוי של באופן וכו' המעיל

ב). קלג, (שבת נאה" תורה ספר . . במצוות
עיקריים 68) הכי ענינים כו"כ הרי, עצמו, ליצחק בנוגע – ואדרבה

(עולה  העקידה ענין מלידתו, החל שלפנ"ז, בפרשיות כבר נאמרו
מסופר  בפרשתנו ואילו לנישואיו*, ועד השלימות), תכלית – תמימה

דוקא. רבקה ע"י – יצחק" "תולדות אודות
מעלמא  – חדשה נשמה בו נכנסה שאז העקידה, לאחרי (*
(ראה  כו' וההולדה הנישואין ענין אצלו להיות יכול הי' ועי"ז דדכורא,
שלאחרי  יומתק ועפ"ז ואילך). סע"א תלב, ב') (כרך בראשית אוה"ת

וירא). ס"פ (פרש"י זוגו בת רבקה שנולדה נתבשר העקידה
כח.69) כה,
היפך 70) עצמה על לקבל מוכנה שהיתה למסירתֿנפש, ועד

יג). כז, (פרשתנו בני" גו' "עלי – ח"ו הברכה
השמים 71) מטל האלקים לך "ויתן – בפועל הברכה לקבלת ועד

הלילה  בקדשים כי, לר"ח, גם ששייך הששי, דיום בשיעור – וגו'"
סע"א). פג, (חולין היום אחר הולך

מו.72) כז,
ואילך.73) א כח,



טו h"nyz'd elqk 'b ,zeclez t"ye elqk g"x zegiyn

אדמו"ר  הצ"צ, האמצעי, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר
נשיא  אדמו"ר מו"ח וכ"ק מהורש"ב אדמו"ר מהר"ש,
רבותינו  כל של ופעולתם עבודתם ששלימות – דורנו
ימי  והסתלקותם, הולדתם שימי אלו (גם נשיאינו
בכל  היא השנה) חדשי בשאר חלים כו', גאולתם

והשלימות dfdהתוקף meid mvr cr הדגשה וביתר ,
כסלו  שחודש לעיל כמבואר כסלו, בחודש – וגילוי

" החסידות, תורת התורה, דפנימיות הגילוי עם ַא קשור
חודש". חסידישער

.‰– יתירה בהדגשה הוא לעיל האמור כל והנה,
חדש  ספרֿתורה כתיבת דסיום המאורע בר"ח 60בגלל

(בציבור 61כסלו  זה תורה בספר הקריאה והתחלת ,
המדרש  ובית הכנסת בבית שמגדלין 62ובפרהסיא, בית ,

ותורה  תפלה זה:63בו הש"ק ביום (
– תולדות פ' השבוע, לפרשת הקשר – לראש לכל
"ויתן  הפסוק על המדרש פירוש (ס"ג) לעיל כמוזכר
זו  השמים "מטל גו'", השמים מטל האלקים לך

`xwn תורה חומשי חמשה על (בעיקר) דקאי ,"
הס"ת, מתוך מקרא לומדים היו בימיהם שהרי שבס"ת,
ישראל  מגדולי אחדים נהגו שלאח"ז בדורות שגם ועד

כשר  ס"ת מתוך תרגום) (ואחד מקרא שנים .64לקרוא

ועוד: זאת

כמ"פ  ספרי 65דובר כל עם קשור ספרֿתורה שכל
משה  שכתב הראשון לספרֿתורה עד שלפניו, התורה

שנכתבו 66רבינו  ספריֿהתורה כל מגיהים היו שממנו ,
זה. חדש לס"ת עד לאח"ז,

חדש  ספרֿתורה וסיום כתיבת שע"י מובן, ומזה
שהוא  לחידוש ועד התורה, ענין בכללות חידוש נעשה
גילוי  תצא", מאתי חדשה ל"תורה והכנה ודוגמת מעין

לבוא. לעתיד התורה פנימיות

בר"ח  חדש ס"ת כתיבת מסיימים שכאשר ונמצא,
הגילוי  הי' שבו החסידי החודש ראש התחלת כסלו,
ההכנה  ביותר מודגשת אזי – התורה דפנימיות
לבוא, לעתיד התורה דפנימיות הגילוי לשלימות

תצא". מאתי חדשה "תורה

.Â– זה לס"ת בנוגע יותר בפרטיות להוסיף ויש
ישראל  נשי של ביזמתן אשה 67שנכתב נשמת לעילוי

בישראל: צדקנית
"תולדות  ע"ש שנקראת היות עם - תולדות פ'

wgvi גם אלא יצחק, אודות רק (לא בה מסופר ,"68(
אודות מאורעות מעלתה dwaxכו"כ גם כולל ,

יצחק. לגבי אפילו רבקה של המיוחדת

בזה: פרטים וכמה

ציד  כי עשו את יצחק "ויאהב – הפרשה בהתחלת
יעקב" את אוהבת ורבקה דוקא 69בפיו שרבקה היינו, ,

עשו. לגבי יעקב של האמיתית מעלתו את הכירה

ר"ח  החמישי, דיום בשיעור – הפרשה ובהמשך
יצחק, של ברכותיו אודות הסיפור אריכות – כסלו
עשו, את לברך רוצה שיצחק שמעה רבקה שכאשר

ביותר  של 70השתדלה ברכותיו יקבל שיעקב ופעלה
.71יצחק 

יצחק  אל רבקה "ותאמר - הפרשה בסיום ועד"ז
מבנות  אשה יעקב לוקח אם חת בנות מפני בחיי קצתי

גו'" אותו 72חת ויברך יעקב אל יצחק "ויקרא ולכן, ,
אשה  משם לך וקח גו' ארם פדנה לך קום גו' ויצוהו

אמך" אחי לבן בכל 73מבנות השתדלה שרבקה היינו, ,
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בכתיבתה 60) שהותחל זי"ע, נ"ע הצדקנית הרבנית נשמת לעילוי
פרטית  בהשגחה – הכתיבה ונסתיימה להסתלקותה, ה"שבעה" בימי

ס"ו). לקמן (וראה כסלו בר"ח –
ע"ד 61) – כסלו חודש ד(ראש) בהיו"ט גם ניתוסף שעי"ז

ש  ישראל כמנהג שמח"ת, פסוקי ובדוגמת אומרים ס"ת כתיבת בסיום
כ"ק  מכתב (ראה בשמח"ת כמו ע"ד כו', הקפות ועושים הראת" "אתה

וש"נ). ואילך. עג ע' ח"ו שלו אג"ק – אדמו"ר מו"ח
שבו.62) וספריֿתורה הקודש לארון מיוחד בית
רע"א.63) כז, מגילה
הלימוד.64) הנהגת שער פע"ח ו'. ליל ענין הכוונות שער ראה

ס"ד. סרפ"ה או"ח אדה"ז שו"ע
(65– (ס"א) ויק"פ וש"פ (ס"ב) נח ש"פ משיחות קונטרס ראה

ועוד. תשמ"ח.
עה"ת 66) צפע"נ גם וראה הי"ד. לספר בהקדמתו רמב"ם ראה

שם. ובהנסמן וילך, ר"פ

בממונם 67) ההשתתפות ע"י ואנשים נשים מישראל, רבים וזיכו
בעשיית  בגופם שטרחו אלו ועאכו"כ הס"ת, כתיבת הוצאות עבור
לפניו  התנאה . . ואנוהו אֿלי "זה – והידור נוי של באופן וכו' המעיל

ב). קלג, (שבת נאה" תורה ספר . . במצוות
עיקריים 68) הכי ענינים כו"כ הרי, עצמו, ליצחק בנוגע – ואדרבה

(עולה  העקידה ענין מלידתו, החל שלפנ"ז, בפרשיות כבר נאמרו
מסופר  בפרשתנו ואילו לנישואיו*, ועד השלימות), תכלית – תמימה

דוקא. רבקה ע"י – יצחק" "תולדות אודות
מעלמא  – חדשה נשמה בו נכנסה שאז העקידה, לאחרי (*
(ראה  כו' וההולדה הנישואין ענין אצלו להיות יכול הי' ועי"ז דדכורא,
שלאחרי  יומתק ועפ"ז ואילך). סע"א תלב, ב') (כרך בראשית אוה"ת

וירא). ס"פ (פרש"י זוגו בת רבקה שנולדה נתבשר העקידה
כח.69) כה,
היפך 70) עצמה על לקבל מוכנה שהיתה למסירתֿנפש, ועד

יג). כז, (פרשתנו בני" גו' "עלי – ח"ו הברכה
השמים 71) מטל האלקים לך "ויתן – בפועל הברכה לקבלת ועד

הלילה  בקדשים כי, לר"ח, גם ששייך הששי, דיום בשיעור – וגו'"
סע"א). פג, (חולין היום אחר הולך

מו.72) כז,
ואילך.73) א כח,



h"nyz'dטז elqk 'b ,zeclez t"ye elqk g"x zegiyn

ישראל  בית את הקים ועי"ז יעקב, של לשידוך הקשור
שלימה" "מטתו של .74באופן

של מעלתה מודגשת תולדות שבפ' dwaxונמצא,
מעלת יצחק, שמצינו zedn`dלגבי כפי האבות, לגבי
לאברהם  בנוגע תאמר 75גם אשר "כל הקב"ה לו שאמר

בקולה"dxyאליך כל 76שמע אצל גם נמשך ומזה ,
"כאמה  ולאה, רחל רבקה שרה בת מישראל, אשה

בביתה 77בתה" שתתנהג הבית", "עקרת שהיא ,
ישראל. בית דכל האמהות הנהגת בדוגמת

(כסלו  חודש בראש שגם להוסיף, שבו 78ויש – (
ישראל  נשי של מעלתן מודגשת – הס"ת כתיבת סיימו
(בר"ח) בו לעשות שלא נוהגות "הנשים שהרי, –

"לפי 79מלאכה" נזמיהן 80, ליתן נשים רצו שלא
שכרן 81לבעליהן  הקב"ה להם נתן לכך העגל במעשה

מהאנשים" יותר ר"ח משמרות .82שיהיו

.Ê הענין :83וביאור
שאצל  – לאמהות האבות שבין מהחילוקים
העולם, עניני לברר הירידה יותר מודגשת האמהות

מהעולם  למעלה הם עצמם שמצד האבות ,84משא"כ
האמהות  ע"י נעשית המתאים באופן בעולם ופעולתם

דוקא.

יחי' ישמעאל "לו אברהם בדברי הביאור וזהו
כי,85לפניך" – עשו את לברך שרצה יצחק וכן ,

כפי  ועשו ישמעאל את ראו מהעולם, למעלה להיותם
dlrnlשהם myxya שאצלם ורבקה, שרה משא"כ כו',

העולם  לברר הירידה ישמעאל 86מודגשת את ראו ,
שהם כפי dhnlועשו mlera לאברהם שרה אמרה ולכן ,

האמה  בן יירש לא כי בנה ואת הזאת האמה "גרש
יצחק" עם בני עם את 87הזאת שאהבה רבקה וכן ,

כו'. הברכות את שיקבל והשתדלה יעקב ,

(בחודש  החסידות תורת לגילוי בנוגע מובן ומזה
העולם, לברר הירידה ביותר מודגשת שבזה – כסלו)
הגילוי  להיות הוצרך בעולם החושך התגברות מצד כי,
והשגה  הבנה של באופן לגילוי עד התורה, דפנימיות

ד"יפוצו 88("יתפרנסון" ובאופן חב"ד, חסידות בתורת (
נשיאי  של שפעולתם – דוקא חוצה" מעינותיך
הרבניות  ידי) על (ונפעלת עם קשורה החסידות

האמהות  ע"י האבות פעולת ודוגמת ע"ד .89הצדקניות,

כסלו  בחודש יתירה בהדגשה הוא זה ענין וכאמור,
החסידות, אבות האבות, עניני שכל – תולדות ובפ'
התוקף  בכל ישנם הצדקניות, והרבניות האמהות וכן
ופועלים  ממקומה"), זזה לא ("קדושה והשלימות

ס"ד). (כנ"ל כו' פעולתם

.Á למעשה בנוגע – לעיל האמור מכל ההוראה
בפועל:

הגילוי  הי' שבו כסלו, חודש בהתחלת בעמדנו
ביתר  להוסיף יש – החסידות תורת התורה, דפנימיות
על  (נוסף החסידות תורת בלימוד עוז וביתר שאת

חוצה. והפצתה דתורה) בנגלה הקבועים השיעורים

כסלו  חודש מימי ויום יום בכל – לפועל 90ובנוגע

בתורת  (נוסף) ענין ברבים) - טוב (ומה ילמדו
החסידות, אבות ג' של מתורתם – טוב ומה החסידות,
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עשו 74) ממנו שיצא כיצחק ולא ישמעאל ממנו שיצא כאברהם לא
(שיצחק  ויעקב יצחק שבין שמהחילוקים וי"ל ועוד). ה. פל"ו, (ויק"ר
ע"י  נעשה יצחק של שהשידוך – שלימה) מטתו ויעקב עשו ממנו יצא
ע"י  נעשה יעקב של השידוך ואילו אברהם*, של השתדלותו
כדלקמן  האבות, על האמהות מעלת מצד רבקה, של השתדלותה

בפנים.
אברהם, עבד אליעזר ע"י היתה בפועל שההתעסקות לכך נוסף (*

בעצמו. יצחק) (או אברהם ע"י ולא
גו'",75) וללאה לרחל ויקרא יעקב "וישלח – ביעקב מצינו ועד"ז

יעקב  "ויקם אזי גו'", לו ותאמרנה ולאה רחל ש"ותען לאחרי ורק
(ויצא  כנען" ארצה אביו יצחק אל לבוא גו' נשיו ואת בניו את וישא

דֿיז). לא,
יב.76) כא, וירא
מד.77) טז, יחזקאל – הכתוב לשון
של 78) מעלתן מודגשת כסלו דחודש טובים בימים שגם להעיר

כג, שבת (פרש"י הנס" נעשה אשה ידי ש"על בחנוכה, – ישראל נשי
של  נפשה מסירת – החסידיים למועדים בנוגע עד"ז וי"ל רע"א).
של  ואמו הזקן רבינו של (בתו לאה דבורה מרת הצדקנית הרבנית
תרסו, ח"ד לקו"ד (ראה החסידות דתורת דחייא אילנא להצלת הצ"צ)

ואילך). א
סתי"ז.79) או"ח טושו"ע
פמ"ה.80) מפדר"א – שם טור
רמ"א 81) פ"ט. (תדבא"ר בעלה" רצון עושה כשרה ש"אשה אע"פ

סט). סו"ס אה"ע
ואפילו 82) העגל, בחטא השתתפו שלא לוי, משבט יותר גם כולל

כו'. בהר שהי' רבינו משה
וש"נ.83) ואילך. 339 ע' ח"ה לקו"ש ראה – לקמן בהבא
וגוף 84) נשמה דוגמת הם ורבקה יצחק וכן ושרה שאברהם להעיר

.(19 הערה לעיל (ראה

יח.85) יז, לך לך
טו,86) שה"ש לקו"ת (ראה האבות משרש למעלה ששרשם מכיון

ב). קכג, שרה חיי אוה"ת ג.
יו"ד.87) כא, וירא
(88.35 הערה 136 ע' חכ"ד לקו"ש וראה (בסופו). ת"ו תקו"ז

וש"נ.
ודוגמת 89) מעין היא האבות לגבי האמהות שמעלת להעיר,

בעלה", עטרת חיל "אשת גבר", תסובב ש"נקבה לבוא דלעתיד העילוי
שהיו  זו בחי' גם אצלם הי' הבא, עולם מעין הטעימן שהאבות ומפני
גם  מובן ומזה .(86 שבהערה ואוה"ת (לקו"ת מהאמהות מקבלים
פנימיות  לגילוי ההכנה נעשית ידם שעל – החסידות לנשיאי בנוגע

לבוא. לעתיד התורה
חנוכה 90) בימי גם כמודגש – שלאח"ז בימים גם יומשך ומזה

חודש  של בסיומו שהתחלתם התורה), פנימיות שבתורה, השמן (ענין
טבת. בחודש והמשכם כסלו,
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–91הבעש"ט  ביכלתו שיש ומי הזקן, ואדמו"ר המגיד ,
עד  נשיאינו רבותינו כל של מתורתם גם וילמד יוסיף

דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של לתורתו

גם  כאו"א ישתדל – בעצמו הלימוד על ונוסף
שיעשו  יהודים עוד על לפעול חוצה, המעיינות בהפצת

כן.

ללימודן  בנוגע הן לנשים, גם שייך זה שכל ומובן,
מישראל, נשים עוד על לפעולתן בנוגע והן בעצמן,
נשי  של מעלתן אודות לעיל האמור ע"פ ובפרט
תורת  לגילוי בנוגע גם כו', האמהות דוגמת ישראל,

כנ"ל. החסידות,

.Ë:ועוד זאת
טובים  וימים במועדים חסידיות התוועדויות לארגן

מקום 92החסידיים  בכל בפ"ע) ונשים בפ"ע (אנשים
הרחוקים  במקומות והן הקרובים במקומות הן ומקום,
להיות  צריכה שבהם ברוחניות, ועאכו"כ (בגשמיות,
בחוץ  הן החושך), מן האור כיתרון יתירה, השתדלות
בד' - ובודאי ישראל, בארץ (ועאכו"כ) והן לארץ
ממלא  דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של אמותיו

ש  אשר)מקומם (יה"ר, אשר החסידות, נשיאי כל ל
כו') כסלו וי"ט כסלו יו"ד לפני (עוד ממש בקרוב

ישראל  בארץ אלו אמות ד' .93יקבעו

הגאולה  חג – בזמן הקרוב המועד – לראש ולכל
הבעל"ט, הש"ק ביום זו בשנה שחל כסלו, יו"ד
ומתוך  המתאים, באופן ומקום מקום בכל שיחגגוהו
אודות  לעורר – ובמיוחד כולל דקדושה, "שטורעם"
המעיינות  והפצת החסידות תורת בלימוד ההוספה

חוצה.

ה"שטורעם" עם (ביחד מסודר בסדר שיהי' וכדי
מועד, בעוד לזה ההכנות להתחיל יש – דקדושה)

ומקום. מקום בכל עד"ז הפירסום - גם כולל

.È תמהר הנ"ל בכל טובות החלטות שקבלת ויה"ר
דא  מר אתי – השכר את ומיד תיכף ותביא ותזרז

חוצה  המעיינות הפצת ע"י משיחא .94מלכא
האלקים  לך "ויתן – הברכות כל להמשכת וזוכים

נעלות  הכי ברכות וגו'", השמים גם 95מטל כולל

ע"י  והשלימה האמיתית גאולה – עיקרית הכי הברכה
צדקנו  והצחוק 96משיח התענוג שלימות יתגלה שאז ,

יצחק  של ענינו יאמרו 97העליון, לבוא לעתיד ולכן, ,
wgvil"אבינו אתה "כי .98דוקא

נגאלין" הן ש"מיד – לנו תהי' "בנערינו 99וכן ,
ובבנותינו" בבנינו גו' והנשים 100ובזקנינו האנשים ,

ידן  (שעל צדקניות נשים של בשכרן – ובפרט והטף,
מצרים  מארץ צאתך כימי – הגאולה כולל 101תהי' ,(

החדש  הספרֿתורה לכתיבת בנוגע פעולתן גם
פני  לקבל התורה) ספרי כל עם (ביחד עמו, שרוקדים
מאתי  חדשה "תורה מפיו, תורה וללמוד צדקנו, משיח

תצא".

בבוא ובמילא, ממש, ומיד תיכף – זה ixiyrdוכל
נשמה  הגאולה, בעל עם הגאולה חג את יחוגו בכסלו,
והרבניות  נשיאינו רבותינו כל עם ביחד בגוף,

בזהר  כדאיתא לתחי'102הצדקניות, קמים שצדיקים
"שירה  – בשלימותה השמחה תהי' ואז מיד,

zixiyrd"103.

"שיבנה  הניגון עתה ינגנו – והתחלה הכנה ובתור
(הניגון  נפשי" בשלום "פדה הניגון וכן המקדש", בית

כסלו) בחודש הגאולה דמועדי אשר,104המיוחד ,
בגאולה  תהי' נפשי" בשלום ד"פדה הענין שלימות
כמבואר  צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית

האמצעי  אדמו"ר במאמרי הגאולה 105בארוכה (בעל
כסלו). דיו"ד

ממש, בפועל נפשי" בשלום "פדה שיהי' – והעיקר
ומיד  ותיכף ממש, בפועל המקדש" בית ו"שיבנה

ממש.
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בעבודתו 91) תמים "להיות הריב"ש, צוואת מהתחלת להעיר
תמימה. שנה זו, לשנה ביותר השייך ענין – יתברך"

חנוכה 92) הל' (רמב"ם שמחה" "ימי גם שהם חנוכה, בימי ועד"ז
שלפנ"ז. בשנים כמ"פ כמדובר ה"ג), פ"ג

א.93) כט, מגילה ראה
ובכ"מ.94) בתחלתו. כש"ט – דהבעש"ט אגה"ק ראה
ובכ"מ.95) בסופו. התקיעות שער דא"ח) (עם סידור ראה

ויחזור 96) "יתן ש"ויתן", ואילך) א (קס, פרשתנו אוה"ת ראה
רומז  השמים" ו"טל לבוא, דלעתיד עתיק פנימיות לגילוי רומז ויתן",

כו'. המשומר ליין רומז ו"תירוש" לבוא, דלעתיד תחי' לטל גם
שם.97) תו"ח ובארוכה פרשתנו, ריש תו"א ראה
שם.98) ותו"ח בתו"א נת' ב. פט, שבת
ה"ה.99) פ"ז תשובה הל' רמב"ם

ט.100) יו"ד, בא
הדור 101) באותו שהיו צדקניות נשים "בשכר ב: יא, סוטה ראה

גלגול  הוא זה, דורנו האחרון, שדור ולהעיר, ממצרים". ישראל נגאלו
וספר  ל"ת כ. הקדמה הגלגולים שער (ראה ממצרים שיצאו הדור של

ד). ג, שמות הליקוטים
א.102) קמ, פרשתנו
יו"ד.103) שם שם תנחומא א. טו, בשלח מכילתא ראה
בכסלו,104) דעשירי חדשי תהלים בשיעור – יט נה, תהלים

שחל  כסלו די"ט השבוע) לימי שנחלק (כפי יומי תהלים ובשיעור
חכ"ה  בלקו"ש בארוכה (נתבאר בשבוע השלישי ביום הראשונה בפעם

ואילך). 160 ע'
ח"א.105) בשעה"ת בשלום פדה ד"ה
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גם  כאו"א ישתדל – בעצמו הלימוד על ונוסף
שיעשו  יהודים עוד על לפעול חוצה, המעיינות בהפצת

כן.

ללימודן  בנוגע הן לנשים, גם שייך זה שכל ומובן,
מישראל, נשים עוד על לפעולתן בנוגע והן בעצמן,
נשי  של מעלתן אודות לעיל האמור ע"פ ובפרט
תורת  לגילוי בנוגע גם כו', האמהות דוגמת ישראל,

כנ"ל. החסידות,
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מקום 92החסידיים  בכל בפ"ע) ונשים בפ"ע (אנשים
הרחוקים  במקומות והן הקרובים במקומות הן ומקום,
להיות  צריכה שבהם ברוחניות, ועאכו"כ (בגשמיות,
בחוץ  הן החושך), מן האור כיתרון יתירה, השתדלות
בד' - ובודאי ישראל, בארץ (ועאכו"כ) והן לארץ
ממלא  דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של אמותיו

ש  אשר)מקומם (יה"ר, אשר החסידות, נשיאי כל ל
כו') כסלו וי"ט כסלו יו"ד לפני (עוד ממש בקרוב

ישראל  בארץ אלו אמות ד' .93יקבעו

הגאולה  חג – בזמן הקרוב המועד – לראש ולכל
הבעל"ט, הש"ק ביום זו בשנה שחל כסלו, יו"ד
ומתוך  המתאים, באופן ומקום מקום בכל שיחגגוהו
אודות  לעורר – ובמיוחד כולל דקדושה, "שטורעם"
המעיינות  והפצת החסידות תורת בלימוד ההוספה

חוצה.

ה"שטורעם" עם (ביחד מסודר בסדר שיהי' וכדי
מועד, בעוד לזה ההכנות להתחיל יש – דקדושה)

ומקום. מקום בכל עד"ז הפירסום - גם כולל

.È תמהר הנ"ל בכל טובות החלטות שקבלת ויה"ר
דא  מר אתי – השכר את ומיד תיכף ותביא ותזרז

חוצה  המעיינות הפצת ע"י משיחא .94מלכא
האלקים  לך "ויתן – הברכות כל להמשכת וזוכים

נעלות  הכי ברכות וגו'", השמים גם 95מטל כולל

ע"י  והשלימה האמיתית גאולה – עיקרית הכי הברכה
צדקנו  והצחוק 96משיח התענוג שלימות יתגלה שאז ,

יצחק  של ענינו יאמרו 97העליון, לבוא לעתיד ולכן, ,
wgvil"אבינו אתה "כי .98דוקא

נגאלין" הן ש"מיד – לנו תהי' "בנערינו 99וכן ,
ובבנותינו" בבנינו גו' והנשים 100ובזקנינו האנשים ,

ידן  (שעל צדקניות נשים של בשכרן – ובפרט והטף,
מצרים  מארץ צאתך כימי – הגאולה כולל 101תהי' ,(

החדש  הספרֿתורה לכתיבת בנוגע פעולתן גם
פני  לקבל התורה) ספרי כל עם (ביחד עמו, שרוקדים
מאתי  חדשה "תורה מפיו, תורה וללמוד צדקנו, משיח

תצא".

בבוא ובמילא, ממש, ומיד תיכף – זה ixiyrdוכל
נשמה  הגאולה, בעל עם הגאולה חג את יחוגו בכסלו,
והרבניות  נשיאינו רבותינו כל עם ביחד בגוף,

בזהר  כדאיתא לתחי'102הצדקניות, קמים שצדיקים
"שירה  – בשלימותה השמחה תהי' ואז מיד,

zixiyrd"103.

"שיבנה  הניגון עתה ינגנו – והתחלה הכנה ובתור
(הניגון  נפשי" בשלום "פדה הניגון וכן המקדש", בית

כסלו) בחודש הגאולה דמועדי אשר,104המיוחד ,
בגאולה  תהי' נפשי" בשלום ד"פדה הענין שלימות
כמבואר  צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית

האמצעי  אדמו"ר במאמרי הגאולה 105בארוכה (בעל
כסלו). דיו"ד

ממש, בפועל נפשי" בשלום "פדה שיהי' – והעיקר
ומיד  ותיכף ממש, בפועל המקדש" בית ו"שיבנה

ממש.
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בעבודתו 91) תמים "להיות הריב"ש, צוואת מהתחלת להעיר
תמימה. שנה זו, לשנה ביותר השייך ענין – יתברך"

חנוכה 92) הל' (רמב"ם שמחה" "ימי גם שהם חנוכה, בימי ועד"ז
שלפנ"ז. בשנים כמ"פ כמדובר ה"ג), פ"ג

א.93) כט, מגילה ראה
ובכ"מ.94) בתחלתו. כש"ט – דהבעש"ט אגה"ק ראה
ובכ"מ.95) בסופו. התקיעות שער דא"ח) (עם סידור ראה

ויחזור 96) "יתן ש"ויתן", ואילך) א (קס, פרשתנו אוה"ת ראה
רומז  השמים" ו"טל לבוא, דלעתיד עתיק פנימיות לגילוי רומז ויתן",

כו'. המשומר ליין רומז ו"תירוש" לבוא, דלעתיד תחי' לטל גם
שם.97) תו"ח ובארוכה פרשתנו, ריש תו"א ראה
שם.98) ותו"ח בתו"א נת' ב. פט, שבת
ה"ה.99) פ"ז תשובה הל' רמב"ם

ט.100) יו"ד, בא
הדור 101) באותו שהיו צדקניות נשים "בשכר ב: יא, סוטה ראה

גלגול  הוא זה, דורנו האחרון, שדור ולהעיר, ממצרים". ישראל נגאלו
וספר  ל"ת כ. הקדמה הגלגולים שער (ראה ממצרים שיצאו הדור של

ד). ג, שמות הליקוטים
א.102) קמ, פרשתנו
יו"ד.103) שם שם תנחומא א. טו, בשלח מכילתא ראה
בכסלו,104) דעשירי חדשי תהלים בשיעור – יט נה, תהלים

שחל  כסלו די"ט השבוע) לימי שנחלק (כפי יומי תהלים ובשיעור
חכ"ה  בלקו"ש בארוכה (נתבאר בשבוע השלישי ביום הראשונה בפעם

ואילך). 160 ע'
ח"א.105) בשעה"ת בשלום פדה ד"ה
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
Ì‰ÈÏÚ ÌÈÈ˘˜‰Â ,"...È˙Ú„È ‡Ï" ÏÚ È"˘¯ È¯·„

שבפרשתנו  מותי" יום ידעתי "לא המילים אומר 1על
לפרק 2רש"י  אדם מגיע אם קרחה בן יהושע ר' "אמר :

כן, לאחר שנים וחמש לפניהם שנים חמש ידאג אבותיו
קכ"ג  בן היה מגיע,3ויצחק אני אמי לפרק שמא אמר ,

לא  לפרקה סמוך שנים ה' בן והריני מתה, קכ"ז בת והיא
אבא". לפרק שמא אמי, לפרק שמא מותי, יום ידעתי

להבין: וצריך

ידעתי  "לא יצחק לדברי סיבה רש"י מחפש מדוע א)
יצחק אשר בעוד מותי" את envraיום לפניֿכן אמר

זקנתי"? נא הנה "ויאמר הסיבה:

המאמר  בעל של שמו את רש"י מציין מה לשם ?4ב)
להבינו  ניתן ואשר בפירוש, מובן שאינו הדבר מהו
קרחה? בן יהושע ר' דברי הם שאלה הידיעה, באמצעות

.·
¯ÂÓ‡‰ ¯Â‡Ï ˙¯¯ÂÚ˙Ó‰ ‰Ï‡˘ Ô‡Î ¯È·ÒÓ È"˘¯

˙Ó„Â˜‰ ‰˘¯Ù·
הקודמת  בפרשה הוא: לכך "ויברך 5ההסבר נאמר

לברך  (אברהם) "נתיירא מסביר ורש"י יצחק", את אלקים
יבוא  אמר: ממנו , יוצא עשו את שצפה מפני יצחק, את
הקב"ה  ובא בעיניו, ייטב אשר את ויברך הברכות בעל

וברכו".

יצחק  הרהר מדוע השאלה: בפסוקנו מתעוררת כך אם
והרי  שנים? ושלוש ועשרים מאה בן בהיותו מותו יום על
היא  הברכות, בעל בעצמו, הקב"ה מאת הברכה את בקבלו
לדאוג  צריך יצחק  היה ולא ימים אריכות גם כללה בודאי
האריכו  מה', ברכה שקבלו ושרה אברהם שהרי זה, בגיל

שנים? ושלוש ועשרים ממאה יותר ימים

לגיל, מהגיעו נובעת יצחק שדאגת רש"י אומר לפיכך

נא  "הנה ובאומרו אמו, פטירת לפני שנים חמש שהוא
izpwf,המסויים לגיל אלא זקנה, לסתם התכוון לא הוא "

אמו". ל"פרק המתקרב

בעוד  זה, כלל כאן מתאים כיצד לתמוה: אפשר אך

שנה  ושמונים מאה חי יצחק מאשר 6אשר יותר הרבה ,

זאת  להסביר כדי – אמו? של לפרקה" "סמוך שנים חמש
שנים חמש אפשרויות: מספר כאן שיש רש"י, iptlמציין

שהכוונה `ixgאו אפשר אבותיו" וב"פרק אבותיו", "פרק
מאה  שחי יצחק, אצל אביו. לפרק או אמו לפרק היא

שנים  חמש של האפשרות למעשה התקיימה שנה, ושמונים

xg`l אביו .7פרק

.‚
?'‰ ˙Î¯·Ó ˙Ú·Â‰ ÌÈ˘‰ ˙ÙÒÂ˙ ÔÎÈ‰ :‰Ï‡˘‰
עדיין  נשאר רש"י של הסברו לאחר גם לכאורה,

לתוספת  בודאי הביאה ליצחק הקב"ה ברכת הקושי:

הוספה  – עצמם לחייו תוספת ובודאי חייו, בפרטי
לפי  לחיות היה שצריך ממה למעלה ימים, באריכות

אפילו והנה, irahהטבע. ote`a לגיל להגיע אדם יכול

היתה, צריכה ליצחק ה' וברכת אבותיו, לפרק הסמוך
לו להוסיף ונשאלת xzeiאפוא, אבותיו, חיי  מאשר

השאלה:

אם  שנה? ושמונים ממאה יותר יצחק חי לא מדוע א)

היא  היכן הטבע, דרך לפי לחיות שאפשר הגיל זהו

ה' מברכת הנובעת ?8התוספת

בן  שבהיותו כך, על להישאל ניתנת שאלה אותה ב)

יום  ידעתי "לא יצחק אמר כבר שנים, ושלוש ועשרים מאה
השנים כמות זוהי הרי צריך zilnipindמותי"; היה שהוא ,

שנים (חמש הטבע לפי הקצר מ"פרק zegtלחיות אבותיו"

בודאי ה' וברכת ואם dtiqedיותר), – אלו לשנים משהו
מותי"? יום ידעתי "לא זה בגיל כבר יצחק אמר מדוע כך,
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ב.1) כז,
יב.2) פס"ה, מב"ר
א)3) יז, (ממגילה הסדרה בסוף בפרש"י לקמן וכן "קכג", בכ"מ הוא כן

שחי  וכמו קכב. בן בהיותו לדאוג צריך הי' ולכאורה סג. בן אז הי' דיעקב
לאדה"ז  מקו"א ולהעיר שנים. קפ זה והי' אביו לפרק סמוך שנים ה' יצחק

שלו. ת"ת הל' ריש
המאמר,4) בעל שם מציין רש"י אין הרגיל שע"ד פעמים כמה כמדובר

כאן. וב"ר בתנחומא הם שפירושיו כותב אינו הקודם שבפסוק וע"ד
יא.5) כה,

הובא6) כח. לה, ל.xakוישלח כה, פרשתנו בפירש"י
בחייו 7) וסיבה מאורע הי' באם אפילו הכוונה דכאן ד"פרק" משמע כי

כג, (פרש"י העקדה בשורת מפני שמתה בשרה – כמו יותר ימים האריך שלא
ב).

או 8) מאביו, פחות שנים ה' ליצחק נקבע הטבע שמצד אפ"ל, לכאורה
שנים ה' – גופא (ובזה אמו פרק לפי מזה) והברכה zegt(יתירה – מאמו)

שנים ה' עד zenilyהוסיפה ± eia`n xzei,הטבע
) ה' שברכת לומר הוא גדול דוחק במדה lraאבל רק היתה הברכות)

יותר. ולא טבע, ע"פ גם שמתאימה

zeclez zyxt - zegiyÎihewl
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ÌÈ˘ ‰‡Ó Ì‰¯·‡Ï ÂÚ·˜ Ú·Ë‰ ÈÙÏ

לכך: ההסבר

בת  ושרה שנים, למאה קרוב בן אברהם היה כאשר

"באים  ואף "זקנים", היו כבר הם שנים, לתשעים קרוב

הימים 9בימים" כל ימיהם, כל תוך אל באו כבר –10

להם  ה'11שנקבעו מברכת נבעה יותר חיו שהם והעובדה ,

mdl.

הגיע  ה', ברכת אילולא הטבע, שלפי יוצא, זה לפי

הימים לאריכות שנים וחמש מאה בגיל כבר ziaxndיצחק
השנים  ממאת יותר שנים בחמש אבותיו", ל"פרק בהתאם
לשנים  היא הכוונה אבותיו" ב"פרק (שהרי לאביו שנקבעו

האבות  פרק הברכות).12שהם בעל ברכת ללא

יצחק, של דעתו לפי והן האמת, לפי הן כך, ואם

– ליצחק רבות שנים ה' ברכת שנים `ezeהוסיפה מספר

לאביו: ה' ברכת שהוסיפה

ברכת  לו הוסיפה ובכך שנה, ושמונים מאה חי יצחק

היה  שהוא השנים וחמש מאה על שנים וחמש שבעים ה'
יותר  שנים (בחמש הטבע בדרך מרבי באופן לחיות צריך

בדיוק  שנים מספר ואותו – לאביו) שנקבעו השנים ממאת

וחמש  ושבעים מאה שחי אביו, לאברהם הברכה הוסיפה
לו, שנקבעו המאה מן יותר שנים וחמש בשבעים שנים:

כדלעיל.

בחמש  יחיה שמא שחשש יצחק, של דעתו לפי גם וכך

אותו  לו הוסיפה כבר הברכה אמו": מ"פרק פחות שנים

נקבעו  לשרה כדלקמן: לאמו, הוסיפה שהיא שנים מספר
עשרים  מאה חיתה היא הברכה ובאמצעות שנים, תשעים

היה  גם וכך יותר; שנים ושבע בשלושים – שנים ושבע
שמונים  רק הברכה) וללא דעתו, (לפי לחיות צריך יצחק

שלאמו  וכשם מאמו), פחות שנים (בחמש שנים וחמש

לדאוג  יצחק החל שנים, ושבע שלושים הברכה הוסיפה
מאה  בן בהיותו – שנים ושתיים עשרים מאה לאחר

ושלוש. עשרים

.‰
¯Ó‡Ó‰ ÏÚ· Ì˘ È"Ú ı¯Â˙Ó˘ È˘Â˜‰

כן  לפני קושי: נשאר עדיין שאברהם 13אך רש"י, כותב
שנים חמש בגללiptlנפטר ezkxa'dזמנו, ly dipyd

עשו  את יראה שלא כדי טובה", בשיבה "תבוא... לאברהם
בזכות  לחיות היה צריך אברהם ואם רעה. לתרבות יוצא
שיצחק, יוצא, שנים, ושמונים מאה הראשונה ה' ברכת

זו ברכה לקבל היה צריך פרק ztqezaאשר על שנים חמש
ולא  שנים, וחמש ושמונים מאה לחיות צריך היה אביו,

בלבד? ושמונים מאה

בן  יהושע ר' "אמר בציינו רש"י רומז לכך לתשובה
קרחה":

אותם 14בגמרא  ששאלו תנאים, מספר אודות מסופר
ציין מהם אחד וכל ימים", הארכת דברים xtqn"במה

זכה  הוא בזכותם ואשר במיוחד, עליהם הקפיד שהוא
קרחה, בן יהושע ר' את גם שאלו זו שאלה ימים. לאריכות
רשע". אדם בדמות נסתכלתי לא "מימי כך: על ענה והוא

שההישמרות  סובר, קרחה בן יהושע שר' רואים, מכאן
ענינים  מספר כנגד שקולה רשע אדם בפני מהסתכלות
לאו: שומע אתה הן ומכלל ימים. לאריכות המביאים
באריכות  קיצור נגרם רשע, אדם בפני מסתכלים כאשר

הימים.

שנה: ושמונים מאה רק יצחק חי מדוע מובן ולפיכך
לא l`הוא הוא אמנם, עשו. של בדמותו מלהסתכל נמנע

ההסתכלות  גרמה זאת בכל אך רשע, שהוא לכך,15ידע
ה  שהוא השנים וחמש ושמונים לחיות,שממאה צריך יה

) שנים חמש לכך jenqירדו הביאה ה' וברכת אביו), לפרק
אביו" כ"פרק ימים יאריך .16שהוא

.Â
"‰¯Â˙ Ï˘ ‰ÈÈ" Ì‚ ˘È È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ·17:

פחות  שנים חמש יחיה שהוא יצחק של לחששו הסיבה
גם  (ועוד: הטבע לפי ביותר הנמוך הגיל – אמו" מ"פרק
ושבע  עשרים מאה את רק יצחק החשיב אמו" ב"פרק
שחייה  בכך התחשבות ללא למעשה, חיתה שהיא השנים
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יא.9) יח, וירא
ח"ש.10) פ ' תו"א וראה הימים. בכל שנתלבש מוסיף א) (רכד, ובזח"א
ובכ"מ.
א).11) כד, (ח"ש בימים בא ב' פעם באברהם ממש"נ וצע"ק
וסיבותיהם12) מאורעות גם mdiigay.7כולל הערה ראה –
שם.13) פרשתנו טו. טו, לך
ואילך.14) ב כז, מגילה

מגילה15) עיניו myראה אמר "ר"א עה"פ): וכו' בתנחומא ועד"ז א. (כח,
בעשו  דאסתכל משום מראות עיניו ותכהין יצחק זקן כי ויהי שנאמר כהות

כו'. ידע לא שיצחק אף – הרשע"
דומה 16) יצחק של פניו קלסתר "צר הסדרה בריש מפרש"י להעיר

ל. כה, ומפרש"י לאברהם",
כד.17) ע' יום היום
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לכך: ההסבר

בת  ושרה שנים, למאה קרוב בן אברהם היה כאשר

"באים  ואף "זקנים", היו כבר הם שנים, לתשעים קרוב

הימים 9בימים" כל ימיהם, כל תוך אל באו כבר –10

להם  ה'11שנקבעו מברכת נבעה יותר חיו שהם והעובדה ,

mdl.

הגיע  ה', ברכת אילולא הטבע, שלפי יוצא, זה לפי

הימים לאריכות שנים וחמש מאה בגיל כבר ziaxndיצחק
השנים  ממאת יותר שנים בחמש אבותיו", ל"פרק בהתאם
לשנים  היא הכוונה אבותיו" ב"פרק (שהרי לאביו שנקבעו

האבות  פרק הברכות).12שהם בעל ברכת ללא

יצחק, של דעתו לפי והן האמת, לפי הן כך, ואם

– ליצחק רבות שנים ה' ברכת שנים `ezeהוסיפה מספר

לאביו: ה' ברכת שהוסיפה

ברכת  לו הוסיפה ובכך שנה, ושמונים מאה חי יצחק

היה  שהוא השנים וחמש מאה על שנים וחמש שבעים ה'
יותר  שנים (בחמש הטבע בדרך מרבי באופן לחיות צריך

בדיוק  שנים מספר ואותו – לאביו) שנקבעו השנים ממאת

וחמש  ושבעים מאה שחי אביו, לאברהם הברכה הוסיפה
לו, שנקבעו המאה מן יותר שנים וחמש בשבעים שנים:

כדלעיל.

בחמש  יחיה שמא שחשש יצחק, של דעתו לפי גם וכך

אותו  לו הוסיפה כבר הברכה אמו": מ"פרק פחות שנים

נקבעו  לשרה כדלקמן: לאמו, הוסיפה שהיא שנים מספר
עשרים  מאה חיתה היא הברכה ובאמצעות שנים, תשעים

היה  גם וכך יותר; שנים ושבע בשלושים – שנים ושבע
שמונים  רק הברכה) וללא דעתו, (לפי לחיות צריך יצחק

שלאמו  וכשם מאמו), פחות שנים (בחמש שנים וחמש

לדאוג  יצחק החל שנים, ושבע שלושים הברכה הוסיפה
מאה  בן בהיותו – שנים ושתיים עשרים מאה לאחר

ושלוש. עשרים

.‰
¯Ó‡Ó‰ ÏÚ· Ì˘ È"Ú ı¯Â˙Ó˘ È˘Â˜‰

כן  לפני קושי: נשאר עדיין שאברהם 13אך רש"י, כותב
שנים חמש בגללiptlנפטר ezkxa'dזמנו, ly dipyd

עשו  את יראה שלא כדי טובה", בשיבה "תבוא... לאברהם
בזכות  לחיות היה צריך אברהם ואם רעה. לתרבות יוצא
שיצחק, יוצא, שנים, ושמונים מאה הראשונה ה' ברכת

זו ברכה לקבל היה צריך פרק ztqezaאשר על שנים חמש
ולא  שנים, וחמש ושמונים מאה לחיות צריך היה אביו,

בלבד? ושמונים מאה

בן  יהושע ר' "אמר בציינו רש"י רומז לכך לתשובה
קרחה":

אותם 14בגמרא  ששאלו תנאים, מספר אודות מסופר
ציין מהם אחד וכל ימים", הארכת דברים xtqn"במה

זכה  הוא בזכותם ואשר במיוחד, עליהם הקפיד שהוא
קרחה, בן יהושע ר' את גם שאלו זו שאלה ימים. לאריכות
רשע". אדם בדמות נסתכלתי לא "מימי כך: על ענה והוא

שההישמרות  סובר, קרחה בן יהושע שר' רואים, מכאן
ענינים  מספר כנגד שקולה רשע אדם בפני מהסתכלות
לאו: שומע אתה הן ומכלל ימים. לאריכות המביאים
באריכות  קיצור נגרם רשע, אדם בפני מסתכלים כאשר

הימים.

שנה: ושמונים מאה רק יצחק חי מדוע מובן ולפיכך
לא l`הוא הוא אמנם, עשו. של בדמותו מלהסתכל נמנע

ההסתכלות  גרמה זאת בכל אך רשע, שהוא לכך,15ידע
ה  שהוא השנים וחמש ושמונים לחיות,שממאה צריך יה

) שנים חמש לכך jenqירדו הביאה ה' וברכת אביו), לפרק
אביו" כ"פרק ימים יאריך .16שהוא

.Â
"‰¯Â˙ Ï˘ ‰ÈÈ" Ì‚ ˘È È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ·17:

פחות  שנים חמש יחיה שהוא יצחק של לחששו הסיבה
גם  (ועוד: הטבע לפי ביותר הנמוך הגיל – אמו" מ"פרק
ושבע  עשרים מאה את רק יצחק החשיב אמו" ב"פרק
שחייה  בכך התחשבות ללא למעשה, חיתה שהיא השנים
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יא.9) יח, וירא
ח"ש.10) פ ' תו"א וראה הימים. בכל שנתלבש מוסיף א) (רכד, ובזח"א
ובכ"מ.
א).11) כד, (ח"ש בימים בא ב' פעם באברהם ממש"נ וצע"ק
וסיבותיהם12) מאורעות גם mdiigay.7כולל הערה ראה –
שם.13) פרשתנו טו. טו, לך
ואילך.14) ב כז, מגילה

מגילה15) עיניו myראה אמר "ר"א עה"פ): וכו' בתנחומא ועד"ז א. (כח,
בעשו  דאסתכל משום מראות עיניו ותכהין יצחק זקן כי ויהי שנאמר כהות

כו'. ידע לא שיצחק אף – הרשע"
דומה 16) יצחק של פניו קלסתר "צר הסדרה בריש מפרש"י להעיר

ל. כה, ומפרש"י לאברהם",
כד.17) ע' יום היום

המשך בעמוד  מא



ליקוטים מתורת לוי יצחקכ

יז  חוברת

לעתיד  תקוות
להתחזק, רצה הוא מאוד. נחלשו בעלי של כוחותיו היומיומית. לשגרתנו שוב חזרנו רבין מ. של עזיבתו עם

בידו. עלה לא הדבר אך

ואנשים  – שמועות נפוצו באוויר בעליל. ובלתיֿנעימה בלתיֿנוחה כללית תחושה מין אז שררה באזורנו

מערימי  שהשלטונות – נאמן" מ"מקור הדברים את ששמעו סיפרו שתקופת רבים הגולים על רבים קשיים ם

גדולות. בערים להתגורר להם מתירים אינם הם – והעיקר למדי, מבודדים שיישארו כדי הסתיימה, גלותם

הוגלו. שמהם למקומות לשוב עליהם אסרה במיוחד קפדנית החלטה

לשם. בחזרה נסיעה על לחשוב מקום כל היה שלא כך היהודים, כל את בלאוֿהכי היטלר השמיד בעירנו

בין  הערים, באחת לגור שנצא שיערנו עדיין, לנו המצפה הטוב על ומחשבה מצבנו, את לשפר רצון מתוך

נוכל  שבאמצעותה טלוויזיה אפילו שם תהיה ואולי בטלפון, ילדינו עם לשוחח אפשרות שתהיה במקום אנשים,

לראותם. גם

בחייו. לכך להגיע זכה לא בעלי אך

האיזור  כל הופך זו בתקופה אדר. חודש כבר הגיע עתה. עד כמו לחיות להמשיך עלינו היה בינתיים

בשנה. ביותר הקשה התקופה זוהי הרחוב . את לחצות וקשה נרחבים, לשטחיֿבוץ 

מרחקים  ללכת ההכרח מן בחיים, להישאר כדי להם זקוק שאדם ביותר, החיוניים הצרכים את להשיג כדי

הן  – הרגליים את שמציבים בכל הבוץ. מן הרגל את להוציא ניתן שלא שכמעט בשעה בה למדי, גדולים

נוסף. צעד כל לבצע כדי הגיבור שמשון של בכוחו צורך ויש הדביק, לבוץ נצמדות

הערות לספר הזהר, פרשת תולדות

ָלא,  ּדָ ִרים לֹון ְלִאְתּגַ לּו ַהְנָעִרים. ִסְטָרא ְדַאְבָרָהם ּגָ ַוִיְגּדְ
ִמְצֹות, ִדְכִתיב  יע לֹון, הּוא ֲהָוה ְמַחֵנְך לֹון ּבְ ּוְזכּוֵתיּה ִסּיַ
ָניו ְוגֹו' )זהר פרשת  ה ֶאת ּבָ ר ְיַצּוֶ יו ְלַמַען ֲאׁשֶ י ְיַדְעּתִ ּכִ

תולדות קמ, א(.

)ויגדלו הנערים1. הצד של אברהם גרם להם להתגדל, 
וזכותו עזר להם, הוא היה מחנך אותם במצות, דכתיב2 

כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו וגו'(

נער – הוא מוחין דקטנות, קו השמאל, גבורות, 
קו  דגדלות,  מוחין  היא  והגדלה  קציר.  חד  שהם 
 - הנערים  ויגדלו  אריך.  חד  שהם  חסדים,  הימין, 
שנמשך להם מוחין דגדלות. והוא מבחינת אברהם, 

חכמה, מקור קו הימין.
ויש בזה שלש בחינות.

סטרא דאברהם – מצד מוח החכמה, שהוא סטרא 
דאברהם עצמו, לא מצד מעשיו וזכותו.

זכותו – מצד מוח הבינה, מקור הגבורות. כי זכות 
היא כפי מעשיו, והוא מצד מדת הדין, לא על צד 

החסד.
דעת, המשפיע לשש מדות, שהן  חינוכו – מצד 
'בנים' )חג"ת( ו'בני בנים' )נה"י(. ובני נמשך מדעת, 

ואף חינוכם נמשך מדעת.
)לקוטי לוי יצחק לזהר, פרשת תולדות, עמ' צב(

*
באותיות  הדברים  שלשת  את  ולבאר  להוסיף  יש 

פשוטות, בקשר לחינוך הבנים.

ישנם דברים שנפעלים אצל הבן מפני שנולד לאב 
ובלשון המשנה3: "האב  לו תכונה מסויימת.  שיש 
זוכה לבן". יתר על כן, גם דבר שניתוסף אצל האב 
לידת הבן פועל על הבן, כתוצאה מהקשר  לאחרי 

העצמי שביניהם.

1( תולדות כה, כז.
2( וירא יח, יט.

3( עדיות פ"ב מ"ט.

לפי זה יש לומר:
וביחס  מציאותו.  עצם  היינו   – דאברהם  סטרא 
לבן, היינו עצם העובדה שנולד מאב זה. והשפעה 
מכך  כתוצאה  אלא  בהווה,  זו, שאינה מצד הקשר 

שנולד ממנו, היא באופן של גרמא בלבד.
לבן,  וביחס  אברהם.  של  מעשיו  היינו   – זכותו 
היינו הקשר עם האב גם לאחר שנולד. והשפעה זו 

היא באופן של סיוע.
בלבד,  בסיוע  אינה  ההשפעה  שלימות   - חינוכו 
אלא בהתעסקות מיוחדת בחינוך, "יצוה את בניו", 
לשון צוותא וחיבור4, שאב מתחבר עם בנו ומתמסר 

אליו כדי לחנכו.
)תורת מנחם תפארת לוי יצחק, פרשת תולדות, עמ' קלב(

*

ְוִעם  יַקָיא  ַצּדִ ִעם  רּוְגֵזיּה  ָאִריְך  הּוא  ִריְך  ּבְ א  קּוְדׁשָ
ִיּפֹוק  ִגין ּדְ ִדיַקָיא . . . ּבְ יר ִמּצַ יַעָיא ַיּתִ ִ יַעָיא, ְוִעם ַרּשׁ ִ ַרּשׁ
ַרח,  יק ַאְבָרָהם ִמּתֶ ָמה ְדַאּפֵ ַעְלָמא, ּכְ ְזָעא ָטָבא ּבְ הֹון ּגִ ִמּנְ
א ְוחּוָלָקא ָטָבא ְלַעְלָמא )זהר  ָרׁשָ ְזָעא ָטָבא ְוׁשָ ִאיהּו ּגִ ּדְ

פרשת תולדות קמ, א(

)הקב"ה מאריך אף עם הצדיקים ועם הרשעים, ועם 
הרשעים עוד יותר מצדיקים . . . כדי שיצא מהם בעולם 
גזע טוב, כמו שיצא אברהם מתרח, שהוציא גזע טוב 

ושורש וחלק טוב בעולם(

שלש הלשונות הם כנגד אברהם יצחק ויעקב.
גזעא – הוא אברהם, והוא טבא, בחינת חסד.

שרשא – הוא מה שאחר כך יצא יצחק מאברהם. 
וכאן לא אמר טבא, כי יצחק מדתו גבורה.

חולקא – הוא יעקב, הנקרא חלק, כמו שכתוב5 
כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו, וכתיב בו6 ואנכי 
איש חלק. וכאן אמר טבא, כי יעקב מדתו רחמים, 

ונוטה לאברהם, בחינת חסד וטוב.
)לקוטי לוי יצחק לזהר, פרשת תולדות, עמ' צד(

4( ראה תורה אור פרשתנו יח, סע"ב.
5( האזינו לב, ט.

6( פרשתנו כז, יא.
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יז  חוברת

לעתיד  תקוות
להתחזק, רצה הוא מאוד. נחלשו בעלי של כוחותיו היומיומית. לשגרתנו שוב חזרנו רבין מ. של עזיבתו עם

בידו. עלה לא הדבר אך

ואנשים  – שמועות נפוצו באוויר בעליל. ובלתיֿנעימה בלתיֿנוחה כללית תחושה מין אז שררה באזורנו

מערימי  שהשלטונות – נאמן" מ"מקור הדברים את ששמעו סיפרו שתקופת רבים הגולים על רבים קשיים ם

גדולות. בערים להתגורר להם מתירים אינם הם – והעיקר למדי, מבודדים שיישארו כדי הסתיימה, גלותם

הוגלו. שמהם למקומות לשוב עליהם אסרה במיוחד קפדנית החלטה

לשם. בחזרה נסיעה על לחשוב מקום כל היה שלא כך היהודים, כל את בלאוֿהכי היטלר השמיד בעירנו

בין  הערים, באחת לגור שנצא שיערנו עדיין, לנו המצפה הטוב על ומחשבה מצבנו, את לשפר רצון מתוך

נוכל  שבאמצעותה טלוויזיה אפילו שם תהיה ואולי בטלפון, ילדינו עם לשוחח אפשרות שתהיה במקום אנשים,

לראותם. גם

בחייו. לכך להגיע זכה לא בעלי אך

האיזור  כל הופך זו בתקופה אדר. חודש כבר הגיע עתה. עד כמו לחיות להמשיך עלינו היה בינתיים

בשנה. ביותר הקשה התקופה זוהי הרחוב . את לחצות וקשה נרחבים, לשטחיֿבוץ 

מרחקים  ללכת ההכרח מן בחיים, להישאר כדי להם זקוק שאדם ביותר, החיוניים הצרכים את להשיג כדי

הן  – הרגליים את שמציבים בכל הבוץ. מן הרגל את להוציא ניתן שלא שכמעט בשעה בה למדי, גדולים

נוסף. צעד כל לבצע כדי הגיבור שמשון של בכוחו צורך ויש הדביק, לבוץ נצמדות

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' כסלו, תש"כ

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה, בו כותבת אודות נוסח התפלה, האם תשנה מנוסח שהורגלה בנוסח הורי' שי'.

וכיון שעל פי המבואר במקום אחר, אין לשנות מנוסח האר"י לנוסח ספרד או אשכנז, לכן באם 

החליטה שתשנה בקביעות ולתמיד תעשה זה אבל באם השינוי הוא רק לזמן מוגבל, הרי תחכה עד שתבוא 

לידי החלטה לשנות לתמיד.

ב( שואלת, כיון שנצטוינו, עבדו את ה' בשמחה, על ידי איזה התבוננות, תגיע לשמחה זו.

וזה לשונו: השמחה  )הלכות לולב, בסופן(  ונכונה מובנת מדברי הרמב"ם  התבוננות הכי קרובה 

שישמח אדם בעשיית מצוה ובאהבת הא-ל שצוה בהן, עבודה גדולה היא. ומבואר במפרשים שם.

ג( בשאלתה בסדר לימודי' ואיך להתרכז בלימודים.

- מובן שבזה עלי' להתייעץ עם המורה שלה, המכירה בה ותכונת נפשה ורוצה בטובתה.

בברכת הצלחה בכל האמור.



כב

עם-רועי  גרר,  רועי  ויריבו   - כ  כו,  תולדות 
יצחק לאמר לנו המים, ויקרא שם הבאר עשק, 

כי התעשקו עמו

ביהמ"ק,  ג'  כנגד  רמז  הבארות  ג'  ]תוכן:  א. 
והשלישי נק' רחובות – דבהמ"ק השלישי יהי' יותר 

גדול מבתים הראשונים[

במדרש  ואמרו  יצחק.  שחפר  הבארות  ענין  הכתוב  ספר 
כי הם רמז לשלשה מקדשות, כי כל ענייני האבות וספורים 
יצחק  עבדי  ויחפרו  הכא  כתיב  לבנים,  רמז  הכל  ומעשיהם 
בנחל, רמז לבית ראשון כי שם הנחל היוצא מבית המקדש 
משם  כי  חיים  מים  באר  שם  וימצאו  ביחזקאל  שכתוב  כמו 
ויריבו רועי  תצא הוראה דכתיב כי מציון תצא תורה, וכתיב 
בבית  ומחלוקת  מריבה  היתה  כי  עסק,  שמה  ויקרא  גרר 
ויחפרו  כן  אחר  שנחרב,  עד  בעסיקין  עליו  יצאו  כי  הראשון 
באר אחרת רמז לבית שני, ולא מצאו מים חיים כי לא היתה 
כתיב  וכן  שטנה,  שמה  ויקרא  עלי'  גם  ויריבו  השכינה,  שם 
במחלוקת בית ב', כתבו שטנה במלכות אחשורוש בתחלת 

מלכותו.
וכתיב ויעתק משם ויחפור באר אחרת ולא רבו עלי', רמז 
למקדש הג' העתיד ליבנות לזמן המשיח, ועל כן אמר ויעתק 
כי יהי' אריכות גדול ]בין[ בית שני לבית ג' ולא רבו עלי', כי 
כי  רחובות,  שמה  ויקרא  ומצה.  ריב  בלי  יבנה  העתיד  הבית 
הנביא  שאמר  וכמו  הראשונים,  הבתים  בין  גדול  יותר  יהי' 
הבנין  שהוא  יחזקאל  בנבואת  וכתיב  המדה,  ]קו[  עוד  ויצא 
העתיד ורחבה ונסבה למעלה, כי באותו זמן ירחיב ה' אלקיך 
את גבולך, ומלת אם במקום הזה אינה אפשרית אלא ודאית, 
כמן ואם יהי' היובל לבני ישראל, כי באותו זמן נירש י' העמים 

הכתובים בפרשת בין הבתרים.
ופרינו בארץ, שכל העמים יעבדו לשם שכם אחד ולא יהי' 
וכמו  יתקיים מלכותינו לעדי עד לעולמים,  כי  ומחריב,  שטן 
שנבא דניאל על מלכותינו וביומיהון די מלכיא אנון יקים אלה 
שמיא מלכו די לעלמין לא תתחבל ומלכותה לעם אחרון לא 

תשתבק וגומר. ]אמן[
רבינו יהושע אבן שועיב – תלמיד הרשב"א

הג'  כנגד  הם  בארות  דהג'  הענין  ביאור  ]תוכן:  ב. 
בתי מקדשות ורמזים בזה.[

יתבאר ענין חפירות הבארות שהזכיר הכתוב דיש להקשות 
לעיל מיני' כתיב ויברכהו ה' שלא כדרך הטבע ובענין הבארות 
הי' עשוק ורצוץ, ע"ק בבאר הראשון והשלישי הגיד הכתוב 
טעמים על קריאת השמות כמ"ש כי התעשקו עמו כי עתה 
הרחיב ה' לנו ובבאר האמצעי לא אמר טעמא, ע"ק כי עתה 
הרחיב כי הרחיב הל"ל ועתה הוא מיותר. אלא הענין מאחר 
אקדושת  רמזים  באו  ע"כ  הארץ  בקדושת  נתקדש  שיצחק 
כו', הן  וגדל  וילך הלוך  ויגדל האיש  הארץ הן למעלה כמ"ש 

הענין דבארות ובמה דסיימתי אפתח.
עולה  יצחק  כי  מקדשות  ג'  על  רומזות  הבארות  ענין 
והוא  עליהם  רמז  ע"כ  המקדש  בית  מקום  על  הי'  תמימה 
כמ"ש הרמב"ן ז"ל וז"ל ויקרא שם הבאר עשק יספר הכתוב 
ויאריך בענין הבארות ואין כפשוטו הספור תועלת ולא כבוד 

גדול ליצחק והוא ואביו עשו אותה בשוה, אבל יש בדבר ענין 
נסתר בתוכו כי בא להודיע דבר עתיד כי באר מים חיים ירמוז 
כמ"ש  הזכיר  ולכן  יצחק  של  בניו  יעשו  אשר  אלקים  לבית 
לבית  ירמוז  עשק  הראשון  ויקרא  ה'  את  חיים  מים  מקור 
הראשון אשר התעשקו עמנו ועשו אתנו כמה מחלוקת וכמה 

מלחמות עד שהחריבו.
והשני קרא שמה שטנה שם קשה מן הראשון והוא בית 
אחשורוש  ובמלכות  בו  שכתוב  בשמו  אותו  שקרא  שני 
בתחילת מלכותו כתבו שטנה על מלכי יהודא וירושלים וכל 

ימיו היו לנו לשטן עד שהחריבוהו וגלו ממנו גלות רעה.
והשלישי קרא רחובות הוא הבית העתיד שיבנה במהרה 
גבולנו  את  ירחיב  והאל  ומצה  ריב  בלא  יעשה  והוא  בימינו 
כמו שנאמר ואם ירחיב ה' אלקיך את גבולך כאשר דבר וכו' 
למעלה  ונסבה  ורחבה  השלישי  בבית  וכתיב  לעתיד  שהוא 
יעבדוהו שכם אחד, ע"כ  ופרינו בארץ שכל העמים  למעלה 
אז מתורצים כל הקושיות כי ענין הבארות הם סימנים גדולים 

על המקדשות.
כי  ראשון  בית  מחורבן  נמשך  שני  בית  חורבן  והנה 
התעשקו עמו וכמ"ש רז"ל )יומא כז:( שהיו חסרים ה' דברים 
וע"כ ואכבדה חסר ה' כתיב נמצא אף בבית שני נשאר ונמשך 
לא  דברים  הה'  אלו  שהרי  עמו  התעשקו  כי  דלעיל  הטעם 
הוחזרו כל זמן בית שני ולא הוזכר בבית שני רק דבר חדש 
רב  זמן  נמשך  הי'  לא  וזה  שטנה  שכתבו  בניינו  קודם  שהי' 
אבל ענין כי התעשקו נשאר עד שיבנה בית ג' במהרה בימינו, 
ואז ירחיב ה' לנו והוסיף תיבת עתה לרמוז כי בכל עת הדבר 
בידינו, כמו שהשיב אימתי בן דוד בא היום דהיינו היום אם 

בקולו תשמעו.
של"ה

ג. תוכן: רמז בשמות הבארות, דהם רמזים לג' בתי 
מקדשות.

)כז,  בפירושו  ז"ל  הרמב"ן  רבינו  כתב  הבארות  בענין 
בתי  על  רומזים  שהנה  עשק'(  הבאר  שם  'ויקרא  עה"פ  כ 
דבריו,  על  אוסיף  ואני  הנעימים.  בדבריו  יעו"ש  המקדשות 
דלכך נקרא הבאר הראשון 'עשק' שהוא בגימטריא 'מקדש 
ולכן  שורה  השכינה  היתה  הראשון  שבמקדש  במכוון,  ה'' 
נקרא מקדש ה'. ובאר השני נקרא 'שטנה' שהוא בגימטריא 

עם הכולל 'השני'.
בפר'  הזוהר  בספר  דאי'  'רחובות'  נקרא  השלישי  ובאר 
ה'  'אני  כב(  ס,  )ישעי'  פסוק  על  א(  קיז,   – ב  )קטז,  וירא 
בעתה אחישנה' דזמן הגאולה לעתיד לא יאוחר מת"ר באלף 
השישי, וסימן לדבר )בראשית ז, יא( 'בשנת שש מאות לחיי 
הוא  לענ"ד  זה  ודבר  הסוד.  עפ"י  בזה  שכתב  מה  יעו"ש  נח' 
תר  הוא  התיבה  וסוף  שראש  'רחובות'  בתורה  כאן  מרומז 
ואמצע התיבה הוא חבו בנוטריקון 'חיל בלע ויקיאנו' )איוב כ, 
טו( לומר שבזמן ת"ר שנה לאלף השישי אז כל הנשמות וכל 
הטיפות שהיו עשוקים בתוך הסטרא אחרא יתוקן הכל בסוד 
ופרינו  לנו  ה'  'הרחיב  ואז  כידוע,  ויקיאנו  בלע  חיל  הפסוק 

בארץ', ואם 'זכו אחישנה' ודו"ק היטב ויונעם לך.
מעשה רוקח
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i"yx£˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â∑ ּבּפרׁשה האמּורים ועׂשו ‡˙ÁˆÈŒ˜.יעקב „ÈÏB‰ Ì‰¯·‡∑)ׁשמֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקרא לאחר ¿≈∆¿…ƒ¿»ְֲֲִֵַַָָָָָֹ«¿»»ƒ∆ƒ¿»ְְֶַַַָָָָ

אחר: ּדבר יצחק, את הֹוליד ּכ אחר את )אברהם, הֹוליד "אברהם לֹומר: הזקק ּבןֿאברהם", "יצחק הּכתּוב: ׁשּכתב ידי על ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ
ׂשרה, נתעּברה מאבימל' אֹומרים: הּדֹור לצני ׁשהיּו לפי נתעּברה יצחק", ולא אברהם עם ׁשהתה ׁשנים ּכּמה ׁשהרי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

הֹוליד  "אברהם הּכל: והעידּו לאברהם, ּדֹומה יצחק ׁשל ּפניו קלסּתר צר הּוא? ּברּו הּקדֹוׁש עׂשה מה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהימּנּו',
ּבןֿאברהם" "יצחק ּכאן: ׁשּכתב וזהּו אתֿיצחק )היה (אתֿיצחק", הֹוליד ׁש"אברהם יׁש עדּות ׁשהרי עזרא עזרא עזרא עזרא .", אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

(ë)ä÷áø-úà Bzç÷a äðL íéòaøà-ïa ÷çöé éäéå©§¦³¦§¨Æ¤©§¨¦´¨½̈§©§´¤¦§À̈
Bì énøàä ïáì úBçà íøà ïctî énøàä ìàeúa-úa©§¥Æ¨«£©¦½¦©©−£¨®£²¨¨¬¨«£©¦−¬

:äMàì§¦¨«
i"yx£‰L ÌÈÚa¯‡ŒÔa∑,ׁשנה ל"ז ּבן היה  ויצחק רבקה, ׁשּנֹולדה נתּבּׂשר הּמֹורּיה, מהר אברהם ּכׁשּבא ׁשהרי ∆«¿»ƒ»»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

ּובת  יצחק ּכׁשּנֹולד היתה צ' ּובת ׁשנה. ל"ז ׂשרה, ׁשּמתה העקדה עד יצחק ּומּׁשּנֹולד ׂשרה, מתה ּבּפרק ּבֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָׁשהרי
עד  לּה המּתין רבקה. נֹולדה ּבּפרק ּובֹו ׁשנים, ל"ז ליצחק הרי וגֹו'", ׂשרה חּיי "וּיהיּו ׁשּנאמר: ּכׁשּמתה, ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָקכ"ז

ׁשנים, ג' לביאה, ראּויה Ô·Ï.ּונׂשאּהׁשּתהא ˙BÁ‡ Ì¯‡ ÔctÓ Ï‡e˙aŒ˙a∑ ּבת ׁשהיא נכּתב לא עדין וכי ְְְְִִֵֶָָָָָ«¿≈ƒ««¬»¬»»ְְֲִִִִֶַַַֹ
ולא  רׁשע, אנׁשי ּומקֹומּה רׁשע ואחֹות רׁשע ּבת ׁשהיתה ׁשבחּה, להּגיד אּלא ארם? ּומּפּדן לבן ואחֹות ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּבתּואל,

מּמעׂשיהם  ‡¯Ì.למדה ÔctÓ∑ צמד" לׁשֹון 'ּפּדן' אֹותֹו קֹורא צֹובה, וארם נהרים ארם היּו: ארם ׁשּׁשני ׁשם על ְֲִֵֶַָָƒ««¬»ְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
לׂשדה: קֹורין יׁשמעאל ׁשּבלׁשֹון ארם, ׂשדה ּכמֹו: ארם", "ּפּדן ּפֹותרים: ויׁש 'ּתֹורין', – "ּפּדן" וּתרּגּום ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבקר",

.""ּפּדן  ַָ
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אתאתאתאת־־־־רבקה רבקה רבקה רבקה  ּבּבּבּבקחקחקחקחּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ּבּבּבּבןןןן־־־־ארארארארּבּבּבּבעיםעיםעיםעים יצחקיצחקיצחקיצחק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָויהיויהיויהיויהי
נֹולדה  ּבּפרק ּובֹו . . ׂשרה מתה ּבּפרק ּבֹו ׁשהרי ׁשנה, ל"ז ּבן היה ויצחק רבקה. ׁשּנֹולדה נתּבּׂשר הּמֹורּיה, מהר אברהם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָּכׁשּבא

ּונׂשאּה ׁשנים, ג' לביאה ראּויה ׁשּתהא עד לּה המּתין רש"י)רבקה, ובפירוש כ. (כה, ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָ
אּמֹו. ׂשרה ּפטירת אחרי ׁשנים ג' רבקה את נׂשא ׁשּיצחק נמצא זה רׁש"י ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמּפרּוׁש

ׂשרה חּיי ּבפרׁשת סז)והּנה על (כד, יצחק התאּבל עדין לרבקה נּׂשּואיו ּדעד אּמֹו", אחרי יצחק וּיּנחם . . רבקה את "וּיּקח ּכתּוב ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
אּמֹו. ׂשרה ְִִַָָּפטירת

חדׁש מי"ב יֹותר להתאּבל אסּור ואּמֹו אביו על ׁשאפילּו הּוא הּדין הרי יקׁשה: ב)ולכאֹורה כז, קטן הּתֹורה (מועד ּכל קּימּו והאבֹות , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
נּתנה ׁשּלא ועוד)עד ג צה, פרשה רבה ׁשנים?(בראשית ג' ׂשרה ּפטירת על יצחק התאּבל אי ואם־ּכן , ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

החזקּוני ּפרּוׁש על־ּפי ליּׁשב מדרש)ויׁש בשם פרשתנו בריב"א גם הובא סג. כד, שרה הּפסּוק(חיי שם)על שרה "מהיכן (חיי – יצחק" "וּיצא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
ׁשנים". ׁשלׁש עכׁשו עד העקדה מּׁשעת ׁשם ׁשהיה עדן , מּגן ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹיצא

אבלּות  נהג ּוכׁשּׁשמע עדן. ּבגן היה ּכי לאחרי־זה, ׁשנים ג' עד העקדה מּׁשעת אּמֹו מּפטירת יצחק ׁשמע ׁשּלא נמצא ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה
רחֹוק  ׁשמּועה ּכדין קצר אּמֹו".זמן אחרי יצחק "וּיּנחם ּומּיד עזרא עזרא עזרא עזרא ה, אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

‡·¯‰Ìיט  Ì‰¯·‡ ¯a ˜ÁˆÈ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«ƒ¿»««¿»»«¿»»
:˜ÁˆÈ ˙È „ÈÏB‡ƒ»ƒ¿»

È˙כ  ·ÈÒ „k ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ¯a ˜ÁˆÈ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»««¿¿ƒ¿ƒ«¿≈»
d˙Á‡ Ì¯‡ ÔctÓ ‰‡n¯‡ Ï‡e˙a ˙a ‰˜·ƒ̄¿»«¿≈¬«»»ƒ««¬»¬»≈

:ez‡Ï dÏ ‰‡n¯‡ Ô·Ïc¿»»¬«»»≈¿ƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

ואּלה  יׁשמעאל,יט ּתֹולדֹות ׁשהזּכיר אחר . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ
עׂשו  ׁשהם יצחק ּתֹולדֹות להזּכיר ְְְְִִֵֵֶַָָָׁשב
את  הֹוליד טעם ּכי  אֹומרים ויׁש ְְְֲִִִֵֶַַַֹויעקב .
יעידּו רֹואיו וכל לאביו. ּדֹומה ׁשהיה ְְְִִִֶֶָָָָָָָיצחק .

טעם  ּכי אֹומרים ויׁש הֹולידֹו. אברהם ְְְִִִִֵַַַָָּכי
ּברּכי  על יּלדּו ּכמֹו ורּבה, גדל ְְְְִִִִֵֵַָֻהֹוליד,
יצחק  מעל ויׁשּלחם ׁשאמר והעד ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָיֹוסף.

ְּבנֹו:

מּפּדן  אחֹות כ יׁשמעאל: ּבלׁשֹון וכן ׂשדה, . ְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
אחֹות וכן מאביה. ונכּבד ידּוע הּוא ְְְֲִִֵֵַָָָָָָלבן.

ְַנחׁשֹון:



כג zeclez zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"k oey`x meil inei xeriy

ß oeygxn e"k oey`x mei ß

äë(èé)ãéìBä íäøáà íäøáà-ïa ÷çöé úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ¦§−̈¤©§¨¨®©§¨−̈¦¬
:÷çöé-úà¤¦§¨«

i"yx£˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â∑ ּבּפרׁשה האמּורים ועׂשו ‡˙ÁˆÈŒ˜.יעקב „ÈÏB‰ Ì‰¯·‡∑)ׁשמֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקרא לאחר ¿≈∆¿…ƒ¿»ְֲֲִֵַַָָָָָֹ«¿»»ƒ∆ƒ¿»ְְֶַַַָָָָ

אחר: ּדבר יצחק, את הֹוליד ּכ אחר את )אברהם, הֹוליד "אברהם לֹומר: הזקק ּבןֿאברהם", "יצחק הּכתּוב: ׁשּכתב ידי על ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ
ׂשרה, נתעּברה מאבימל' אֹומרים: הּדֹור לצני ׁשהיּו לפי נתעּברה יצחק", ולא אברהם עם ׁשהתה ׁשנים ּכּמה ׁשהרי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

הֹוליד  "אברהם הּכל: והעידּו לאברהם, ּדֹומה יצחק ׁשל ּפניו קלסּתר צר הּוא? ּברּו הּקדֹוׁש עׂשה מה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹהימּנּו',
ּבןֿאברהם" "יצחק ּכאן: ׁשּכתב וזהּו אתֿיצחק )היה (אתֿיצחק", הֹוליד ׁש"אברהם יׁש עדּות ׁשהרי עזרא עזרא עזרא עזרא .", אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

(ë)ä÷áø-úà Bzç÷a äðL íéòaøà-ïa ÷çöé éäéå©§¦³¦§¨Æ¤©§¨¦´¨½̈§©§´¤¦§À̈
Bì énøàä ïáì úBçà íøà ïctî énøàä ìàeúa-úa©§¥Æ¨«£©¦½¦©©−£¨®£²¨¨¬¨«£©¦−¬

:äMàì§¦¨«
i"yx£‰L ÌÈÚa¯‡ŒÔa∑,ׁשנה ל"ז ּבן היה  ויצחק רבקה, ׁשּנֹולדה נתּבּׂשר הּמֹורּיה, מהר אברהם ּכׁשּבא ׁשהרי ∆«¿»ƒ»»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

ּובת  יצחק ּכׁשּנֹולד היתה צ' ּובת ׁשנה. ל"ז ׂשרה, ׁשּמתה העקדה עד יצחק ּומּׁשּנֹולד ׂשרה, מתה ּבּפרק ּבֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָׁשהרי
עד  לּה המּתין רבקה. נֹולדה ּבּפרק ּובֹו ׁשנים, ל"ז ליצחק הרי וגֹו'", ׂשרה חּיי "וּיהיּו ׁשּנאמר: ּכׁשּמתה, ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָקכ"ז

ׁשנים, ג' לביאה, ראּויה Ô·Ï.ּונׂשאּהׁשּתהא ˙BÁ‡ Ì¯‡ ÔctÓ Ï‡e˙aŒ˙a∑ ּבת ׁשהיא נכּתב לא עדין וכי ְְְְִִֵֶָָָָָ«¿≈ƒ««¬»¬»»ְְֲִִִִֶַַַֹ
ולא  רׁשע, אנׁשי ּומקֹומּה רׁשע ואחֹות רׁשע ּבת ׁשהיתה ׁשבחּה, להּגיד אּלא ארם? ּומּפּדן לבן ואחֹות ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּבתּואל,

מּמעׂשיהם  ‡¯Ì.למדה ÔctÓ∑ צמד" לׁשֹון 'ּפּדן' אֹותֹו קֹורא צֹובה, וארם נהרים ארם היּו: ארם ׁשּׁשני ׁשם על ְֲִֵֶַָָƒ««¬»ְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
לׂשדה: קֹורין יׁשמעאל ׁשּבלׁשֹון ארם, ׂשדה ּכמֹו: ארם", "ּפּדן ּפֹותרים: ויׁש 'ּתֹורין', – "ּפּדן" וּתרּגּום ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבקר",

.""ּפּדן  ַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - jli`e 369 cenr ,d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

?mipW 'bl zEla £̀¥§¨¦

אתאתאתאת־־־־רבקה רבקה רבקה רבקה  ּבּבּבּבקחקחקחקחּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ּבּבּבּבןןןן־־־־ארארארארּבּבּבּבעיםעיםעיםעים יצחקיצחקיצחקיצחק ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָויהיויהיויהיויהי
נֹולדה  ּבּפרק ּובֹו . . ׂשרה מתה ּבּפרק ּבֹו ׁשהרי ׁשנה, ל"ז ּבן היה ויצחק רבקה. ׁשּנֹולדה נתּבּׂשר הּמֹורּיה, מהר אברהם ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָּכׁשּבא

ּונׂשאּה ׁשנים, ג' לביאה ראּויה ׁשּתהא עד לּה המּתין רש"י)רבקה, ובפירוש כ. (כה, ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָ
אּמֹו. ׂשרה ּפטירת אחרי ׁשנים ג' רבקה את נׂשא ׁשּיצחק נמצא זה רׁש"י ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמּפרּוׁש

ׂשרה חּיי ּבפרׁשת סז)והּנה על (כד, יצחק התאּבל עדין לרבקה נּׂשּואיו ּדעד אּמֹו", אחרי יצחק וּיּנחם . . רבקה את "וּיּקח ּכתּוב ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
אּמֹו. ׂשרה ְִִַָָּפטירת

חדׁש מי"ב יֹותר להתאּבל אסּור ואּמֹו אביו על ׁשאפילּו הּוא הּדין הרי יקׁשה: ב)ולכאֹורה כז, קטן הּתֹורה (מועד ּכל קּימּו והאבֹות , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
נּתנה ׁשּלא ועוד)עד ג צה, פרשה רבה ׁשנים?(בראשית ג' ׂשרה ּפטירת על יצחק התאּבל אי ואם־ּכן , ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

החזקּוני ּפרּוׁש על־ּפי ליּׁשב מדרש)ויׁש בשם פרשתנו בריב"א גם הובא סג. כד, שרה הּפסּוק(חיי שם)על שרה "מהיכן (חיי – יצחק" "וּיצא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
ׁשנים". ׁשלׁש עכׁשו עד העקדה מּׁשעת ׁשם ׁשהיה עדן , מּגן ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹיצא

אבלּות  נהג ּוכׁשּׁשמע עדן. ּבגן היה ּכי לאחרי־זה, ׁשנים ג' עד העקדה מּׁשעת אּמֹו מּפטירת יצחק ׁשמע ׁשּלא נמצא ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה
רחֹוק  ׁשמּועה ּכדין קצר אּמֹו".זמן אחרי יצחק "וּיּנחם ּומּיד עזרא עזרא עזרא עזרא ה, אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

‡·¯‰Ìיט  Ì‰¯·‡ ¯a ˜ÁˆÈ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«ƒ¿»««¿»»«¿»»
:˜ÁˆÈ ˙È „ÈÏB‡ƒ»ƒ¿»

È˙כ  ·ÈÒ „k ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ¯a ˜ÁˆÈ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»««¿¿ƒ¿ƒ«¿≈»
d˙Á‡ Ì¯‡ ÔctÓ ‰‡n¯‡ Ï‡e˙a ˙a ‰˜·ƒ̄¿»«¿≈¬«»»ƒ««¬»¬»≈

:ez‡Ï dÏ ‰‡n¯‡ Ô·Ïc¿»»¬«»»≈¿ƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

ואּלה  יׁשמעאל,יט ּתֹולדֹות ׁשהזּכיר אחר . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ
עׂשו  ׁשהם יצחק ּתֹולדֹות להזּכיר ְְְְִִֵֵֶַָָָׁשב
את  הֹוליד טעם ּכי  אֹומרים ויׁש ְְְֲִִִֵֶַַַֹויעקב .
יעידּו רֹואיו וכל לאביו. ּדֹומה ׁשהיה ְְְִִִֶֶָָָָָָָיצחק .

טעם  ּכי אֹומרים ויׁש הֹולידֹו. אברהם ְְְִִִִֵַַַָָּכי
ּברּכי  על יּלדּו ּכמֹו ורּבה, גדל ְְְְִִִִֵֵַָֻהֹוליד,
יצחק  מעל ויׁשּלחם ׁשאמר והעד ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָיֹוסף.

ְּבנֹו:

מּפּדן  אחֹות כ יׁשמעאל: ּבלׁשֹון וכן ׂשדה, . ְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
אחֹות וכן מאביה. ונכּבד ידּוע הּוא ְְְֲִִֵֵַָָָָָָלבן.

ְַנחׁשֹון:



zeclezכד zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"k oey`x meil inei xeriy

(àë)àåä äø÷ò ék BzLà çëðì ýåýéì ÷çöé øzòiå©¤§©̧¦§¨³©«Ÿ̈Æ§´Ÿ©¦§½¦¬£¨−̈¦®
:BzLà ä÷áø øäzå ýåýé Bì øúòiå©¥¨³¤Æ§Ÿ̈½©©−©¦§¨¬¦§«

i"yx£¯zÚiÂ∑ ּבתפּלה והפציר BÏ.הרּבה ¯˙ÚiÂ∑.לֹו ונתּפּתה ונתּפּיס לׁשֹון נתּפּצר 'עתר', לׁשֹון ּכל אני: ואֹומר «∆¿«ְְְְִִִִִָָ«≈»∆ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָ
וכן: הּוא, ורּבּוי ח)הפצרה וכן:(יחזקאל העׁשן. עלּית מרּבית הּקטרת", ענן לה)"ועתר ּדבריכם",(שם עלי "והעּתרּתם ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

כז)וכן: ׂשֹונא",(משלי נׁשיקֹות ּבלע"ז "ונעּתרֹות אנקרישר"א למּׂשא, והּנם למרּבֹות ‡BzL.ּדֹומֹות ÁÎÏ∑ עֹומד זה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֻ¿…«ƒ¿ֵֶ
זֹו ּבזוית עֹומדת וזֹו ּומתּפּלל, זֹו סד)ּומתּפּללת ּבזוית BÏ.(יבמות ¯˙ÚiÂ∑,לּה ולא ּבן לֹו, צּדיק ּתפּלת ּדֹומה ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ«≈»∆ְְִִֵֶֶַַָָֹ

לּה ולא 'לֹו' ,לפיכ רׁשע, ּבן צּדיק לתפּלת עזרא עזרא עזרא עזרא .צּדיק אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִִֶַַַָָָָֹ

(áë)äf änì ïk-íà øîàzå daø÷a íéðaä eööøúiå©¦§«Ÿ£³©¨¦Æ§¦§½̈©´Ÿ¤¦¥½¨¬¨¤−
:ýåýé-úà Løãì Cìzå éëðà̈®Ÿ¦©¥−¤¦§¬¤§Ÿ̈«

i"yx£eˆˆ¯˙iÂ∑,זֹו רציצה היא מה ׁשּסתם ּדרׁשני, אֹומר הּזה הּמקרא ּכרח אנכי"?.על ּזה לּמה "אםּֿכן, וכתב: «ƒ¿…¬ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
עֹוברת  לצאת, ּומפרּכס רץ יעקב ועבר, ׁשם ׁשל ּתֹורה ּפתחי על עֹוברת ּכׁשהיתה ריצה, לׁשֹון ּדרׁשּוהּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹרּבֹותינּו
עֹולמֹות  ׁשני ּבנחלת ּומריבים זה, עם זה מתרֹוצצים אחר: ּדבר לצאת. מפרּכס עׂשו אלילים, עבֹודת ּפתחי .על ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

ÔkŒÌ‡ ¯Ó‡zÂ∑ העּבּור צער ‡ÈÎ.ּגדֹול ‰f ‰nÏ∑ ההריֹון על ּומתּפּללת L¯„Ï.מתאּוה CÏzÂ∑מדרׁשֹו לבית «…∆ƒ≈ִַַָָ»»∆»…ƒְְִִֵֶֶַַַָָָ«≈∆ƒ¿…ְְִֵָ
‡˙Œ‰'.ׁשם ׁשל  L¯„Ï∑ּבסֹופּה ּתהא מה לּה עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּיּגיד אבןאבןאבןאבן ֵֶƒ¿…∆ְְִֵֶַַָָ

(âë)ðèáa íéBâ éðL dì ýåýé øîàiåéònî íénàì éðLe CC ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹À̈§¥³¦Æ§¦§¥½§¥´§ª¦½¦¥©−¦
:øéòö ãáòé áøå õîàé íàìî íàìe eãøté¦¨¥®§ŸÆ¦§´Ÿ¤«¡½̈§©−©«£¬Ÿ¨¦«

i"yx£dÏ '‰ ¯Ó‡iÂ∑,ׁשליח ידי לּהעל אמר והּוא הּקדׁש, ּברּוח נאמר CË·a.לׁשם ÌÈÈb ÈL∑,ּכתיב ּגיים «…∆»ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ¿≈…ƒ¿ƒ¿≈ְִִֵ
ורּבי,ּגאים,)המּו(ּכמֹו אנטֹונינּוס ּבימֹות אּלּו ולא החּמה ּבימֹות לא חּזרת , ולא צנֹון לא ׁשלחנם מעל ּפסקּו ׁשּלא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֻ

יא)הּגׁשמים  ÌÈn‡Ï.(ע"ז ÈLe∑ אּלא לאם e„¯tÈ.'מלכּות'אין CÈÚnÓ∑לרׁשעֹו זה נפרדים, הם הּמעים וזה מן ְִַָ¿≈¿Àƒְְֵֶַָֹƒ≈«ƒƒ»≈ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָ
ıÓ‡È.לתּמֹו Ì‡ÏÓ∑.נֹופל זה קם ּכׁשּזה ּבגדּלה, יׁשוּו אֹומר:לא הּוא כו)וכן לא (יחזקאל החרבה", "אּמלאה ְֻƒ¿…∆¡»ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֻ

ירּוׁשלים  ׁשל מחרּבנּה אּלא צֹור עזרא עזרא עזרא עזרא .נתמּלאה אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

(ãë):dðèáa íîBú äpäå úãìì äéîé eàìîiå©¦§§¬¨¤−¨¨¤®¤§¦¥¬¦−§¦§¨«
i"yx£‰ÈÓÈ e‡ÏÓiÂ∑ ׁשּלא לדּתּה", ּבעת "ויהי ּכתיב: ּבתמר אבל «ƒ¿¿»∆»ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ

ילדתם  חדׁשים לז' ּכי ימיה ˙ÌÓB.מלאּו ‰p‰Â∑ ּובתמ ּכאן חסר, אבל צּדיקים, ׁשּׁשניהם לפי מלא, "ּתאֹומים" ר ְְְֳִִֶַָָָָָָ¿ƒ≈ƒְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
רׁשע  ואחד צּדיק עזרא עזרא עזרא עזרא .אחד אבןאבןאבןאבן ְִֶֶַָָָָ

(äë)BîL eàø÷iå øòN úøcàk Blk éðBîãà ïBLàøä àöiå©¥¥³¨«¦Æ©§¦½ª−§©¤´¤¥¨®©¦§§¬§−
:åNò¥¨«

i"yx£ÈBÓ„‡∑ ּדמים ׁשֹופ ׁשּיהא הּוא רבה)סימן ÚN¯.(בראשית ˙¯c‡k Blk∑,ׂשער הּמלאה מלא צמר ׁשל ּכטּלית «¿ƒְִִֵֵֶָָÀ¿«∆∆≈»ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבלע"ז  פלוקיר"א ÂNÚ.ׂשער, BÓL e‡¯˜iÂ∑ הרּבה ׁשנים ּכבן ּבׂשערֹו ונגמר נעׂשה ׁשהיה לפי ּכן, לֹו קראּו .הּכל ְֵַַָ«ƒ¿¿¿≈»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

‡¯Èכא  d˙z‡ Ï·˜Ï ÈÈ Ì„˜ ˜ÁˆÈ ÈlˆÂ¿«ƒƒ¿»√»¿»»√≈ƒ¿≈¬≈
‰˜·¯ ˙‡ÈcÚÂ ÈÈ d˙BÏˆ Ïa˜Â ‡È‰ ‰¯˜Ú¬»»ƒ¿«≈¿≈¿»¿«ƒ«ƒ¿»

:d˙z‡ƒ¿≈

Ôkכב  Ì‡ ˙¯Ó‡Â ‡‰ÚÓa ‡ia ÔÈ˜Á„Â¿«¬ƒ¿«»ƒ¿»»«¬∆∆ƒ≈
ÔÓ ÔÙÏe‡ Úa˙ÓÏ ˙ÏÊ‡Â ‡‡ Ô„ ‰ÓÏ¿»¿»»»«¬»«¿ƒ¿«¿«ƒ

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÔÈz¯˙Âכג  ÈÎÈÚÓa ÔÈÓÓÚ ÔÈ¯z dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»«¿≈«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿≈
eÎÏnÓ eÎÏÓe ÔL¯t˙È ÈÎÈÚnÓ ÔÂkÏÓ«¿¿»ƒ≈«¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ«¿

:‡¯ÈÚÊÏ „ÈaÚzLÈ ‡a¯Â Û˜˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»

˙ÔÈÓeÈכד  ‡‰Â „ÏÈÓÏ ‡‰ÓBÈ eÓÈÏLe¿ƒ»»¿≈»¿»¿ƒ
:‡‰ÚÓaƒ¿»»

(כה  ÌÈÏ‚k dlk ˜BnÒ ‰‡Ó„˜ ˜Ùe נ"א ¿««¿»»ƒÀ≈ƒ¿ƒ
ÔÏÎk(:ÂNÚ dÓL B¯˜e ¯ÚNc ƒ¿»ƒ¿»¿¿≈≈»

dxezd lr `xfr oa`

וּיעּתר  ה',כא אל העּתירּו ּכי הּקל. מּבנין . ְְְִִִִֶֶַַַַַַ
וּיעתר. ּבדבריהם: הּׁשם ׁשרצה וטעמֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמהּכבד .

נפעל: מּבנין ְְְִִִִֶַַָיתרּצה,
וּיתרצצּו ּכפּול.כב והּצד''י מרּוצה, מּלׁשֹון . ְְְְֲִִִַַַָָֹ

ׁשם  על ּבנים ונקראּו ירֹוצצּו. ּכּברקים ְְְְְְְִִִִֵַַָָָואחיו
ׁשאלה  והיא ּתפׁשיט. ערּוּמים ּובגדי וכן ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָסֹופם.
וּתאמרנה  ּככה, להם ארע אם ׁשּילדּו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלנ ׁשים
והּמנהג, הּדבר ּכן. אם וּתאמר וטעם ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹלא:

מׁשּנה: ּבהריֹון אנכי זה ְְִֵֶֶָָָָֹֻלּמה
לּה ה' וּיאמר אברהם כג אֹו נביא. ידי על . ְְִֵֶַַַָָָָֹ

ט''ו  ּבני ּבניה ׁשהיּו עד מת לא ּכי ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹּבעצמֹו,
ורב  אב.ׁשנה: יכּבד ּבן וכן הּפעל, הּוא . ְְְֵֵֵַַַַָָָֹ

הּפסּוק: זה אפרׁש ְֲֵֶַָָועֹוד
תֹומם  לא כד אם ּכמֹו הּׁשרׁש, אלף ּבחסרֹון . ְְְִִֶֶֶַָֹֹ

לטֹוב: ׁשארית נתּתי ׁשּפרּוׁשֹו לטֹוב, ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָׁשריתי
אדמֹוני  יו''ד ואין כה אכזרי: ּכיּו''ד נֹוסף, . ְְְְִִֵַַָָ

ׂשער  ּכּלֹו טעמֹו רק סמּוכה ּכאּדרת ְְְִֵֶֶַַַַָָֻמּלת
סמּוכה: ׁשהיא אחרים ּדעת ועל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָּכאּדרת,
מעׂשה  ׁשּפרּוׁשֹו ויּתכן רֹואיו. ׁשמֹו. ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָוּיקראּו
הּלידה, זאת היתה ּגדֹולה ּופליאה עצמֹו. ְְְְְִִֵֵַַָָָָָֹּבפני
ׁשהיא  ּבׁשליא יֹוצא אדם ּבן ׁשּכל ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָּבעבּור
רגע  נפּתחּו הּׁשליֹות ׁשּתי והּנה עליו, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָמכּסה

ֶָאחד:

zeclez zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"k oey`x meil inei xeriy

(åë)àø÷iå åNò á÷òa úæçà Bãéå åéçà àöé ïë-éøçàå§©«£¥¥º¨¨´¨¦À§¨³Ÿ¤̧¤Æ©«£¥´¥½̈©¦§¨¬
:íúà úãìa äðL íéML-ïa ÷çöéå á÷òé BîL§−©«£®Ÿ§¦§¨²¤¦¦¬¨−̈§¤¬¤Ÿ¨«

i"yx£'B‚Â ÂÈÁ‡ ‡ˆÈ ÔÎŒÈ¯Á‡Â∑:ּפׁשּוטֹו לפי הּדֹורׁשֹו אּגדה מדרׁש יעקב ׁשמעּתי לעּכבֹו, ּבֹו אֹוחז היה 'ּבדין ¿«¬≈≈»»»ƒ¿ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ
זֹו. ּתחת זֹו אבנים, ׁשּתי ּבּה ּתן קצרה, ׁשּפיה מּׁשפֹופרת ּולמד צא הּׁשנּיה, מן ועׂשו ראׁשֹונה מּטּפה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָנֹוצר
ראׁשֹון, יצא ּבאחרֹונה, הּנֹוצר עׂשו נמצא, ראׁשֹונה. ּתצא אחרֹונה, והּנכנסת אחרֹונה, ּתצא ראׁשֹונה, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָהּנכנסת
רחמּה את ויפטר ליצירה, ּכראׁשֹון ללדה ראׁשֹון ׁשּיהא לעּכבֹו ּבא ויעקב אחרֹון, יצא ראׁשֹונה, ׁשּנֹוצר ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹויעקב

הּדין  מן הּבכֹורה את ÂNÚ.ויּטל ·˜Úa∑,מלכּותֹו לגמר מסּפיק זה ׁשאין הימּנּוסימן ונֹוטלּה עֹומד ׁשּזה .עד ְְִִִֶַַָֹ«¬≈≈»ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
·˜ÚÈ BÓL ‡¯˜iÂ∑הּוא ּברּו ׁשמֹו(הּקדֹוׁש "וּיקרא ּדכתיב: הּוא הדא ׁשם. ּבכֹורי לבני אקרא אני אף ׁשם, לבכֹורכם קריתּון 'אּתם אמר: ס"א «ƒ¿»¿«¬…ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

העקב )יעקב". אחיזת ׁשם על יעקב לֹו קרא אביו אחר: L‰.ּדבר ÌÈMLŒÔa∑מּׁשּנּׂש ׁשנים ׁשּנעׂשית י' עד אּה ֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ∆ƒƒ»»ְֲִִֵֶֶַַָָָ
נתעּברה, ׁשּלא ּכיון לׂשרה. אביו ׁשעׂשה ּכמֹו לּה והמּתין צּפה הּללּו, ׁשנים וי' להריֹון, ּוראּויה ׁשנה י"ג ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּבת

ּתמימה  עֹולה להיֹות הּמֹורּיה ּבהר ׁשּנתקּדׁש לפי ליּׂשא רצה לא וׁשפחה עליה. והתּפּלל עקרה ׁשהיא (יבמות ידע ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .סד) אבןאבןאבןאבן

(æë)Léà ãéö òãé Léà åNò éäéå íéøòpä eìcâiå©¦§§Æ©§¨¦½©§¦´¥À̈¦²Ÿ¥¬©©−¦¦´
:íéìäà áLé íz Léà á÷òéå äãN̈¤®§©«£ŸÆ¦´½̈¥−«Ÿ¨¦«

i"yx£ÂNÚ È‰ÈÂ ÌÈ¯Úp‰ eÏc‚iÂ∑ ּבמעׂשיהם נּכרים היּו לא קטּנים ׁשהיּו זמן מה ּכל ּבהם מדקּדק אדם ואין «ƒ¿¿«¿»ƒ«¿ƒ≈»ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
אלילים  לעבֹודת ּפרׁש וזה מדרׁשֹות לבּתי ּפרׁש זה ׁשנה, י"ג ּבני ׁשּנעׂשּו ּכיון ˆÈ„.ּטיבם, Ú„È∑ ּולרּמֹות לצּוד ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ…≈««ƒְַָ

ּבפיו  אביו ּבּמצֹות את מדקּדק ׁשהּוא אביו ּכסבּור הּתבן'? ואת הּמלח את מעּׂשרין היא 'אּבא, .(תנחומא)וׁשֹואלֹו: ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
‰„N LÈ‡∑חּיֹות ּבקׁשּתֹו וצֹודה ּבטל אדם ׁשאינֹו∑Ìz.ועֹופֹות ּכמׁשמעֹו, מי ּפיו. ּכן ּכלּבֹו אּלה, ּבכל ּבקי אינֹו ƒ»∆ְְְְְְֵֶַַַָָָָ»ְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָ

ּתם  קרּוי לרּמֹות ‡‰ÌÈÏ.חריף ·LÈ∑ עבר ׁשל ואהלֹו ׁשם ׁשל .אהלֹו ְִַָָָ…≈…»ƒְֳֳֵֵֶֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(116 'nr dk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבפיופיופיופיו אביואביואביואביו אתאתאתאת ּוּוּוּולרלרלרלרּמּמּמּמֹוֹוֹוֹותתתת כז)לצלצלצלצּוּוּוּודדדד כה, (רׁש"י ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

הּכּוונה  היתה ּדאּלּו לֹומר, ויׁש חּיים). ּבעלי (צדת  ּפׁשּוטן מידי ציד" "יֹודע הּמּלים את להֹוציא רׁש"י ראה מה הּמפרׁשים, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָהקׁשּו
ׁשּנאמר  ּומּכ ּבציד. עֹוסק וׁשם לּׂשדה אדם יֹוצא קֹודם ׁשהרי ציד", ל"יֹודע ׂשדה" "איׁש להקּדים הּכתּוב היה צרי ּכפׁשּוטֹו, ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָלציד
יצחק  את ּומרּמה 'צד' היה ׁשעׂשו מפרׁש ולכן לּׂשדה; הּיציאה לפני ּבּבית, הּמתרחׁשת ל'צידה' ׁשהּכּונה מּובן ּתחּלה, ציד" ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ"יֹודע

ְִּבפיו.

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - jli`e 116 cenr ,dk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

oaYd z`e glOd z` oixVrn K`id¥©§©§¦¤©¤©§¤©¤¤

ׂשׂשׂשׂשדה דה דה דה  איאיאיאיׁשׁשׁשׁש צידצידצידציד ידעידעידעידע איאיאיאיׁשׁשׁשׁש עעעעׂשׂשׂשׂשוווו ויהיויהיויהיויהי ההההּנּנּנּנעריםעריםעריםערים ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹווווּיּיּיּיגגגגּדּדּדּדללללּוּוּוּו ִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּבמצֹות  מדקדק ׁשהּוא אביו ּכסבּור הּתבן, ואת הּמלח את מעּׂשרין היא אּבא וׁשֹואלֹו ּבפיו, אביו את ּולרּמֹות לצּוד – ציד ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָיֹודע

רש"י) ובפירוש כז. (כה,

הרי  והּתבן", הּמלח את מעּׂשרין אי" ּכׁשׁשאלֹו ּבמצֹות ּכמדקּדק להחׁשיבֹו אביו את עׂשו רּמה אי הקׁשה ּכאן לדוד' ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּב'מׂשּכיל
ׁשאינֹו אביו יאמר ּדאּדרּבה ערמה, זֹו ואין מּמעׂשר. ּפטּור ּדתבן הּדין יֹודע וׁשאינֹו הארץ, עם ׁשהּוא מֹורה היה זאת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ"ּבׁשאלתֹו

ּפטּור"? ּומה חּיב מה ידע הוה ּדאם־לא־כן ּבּלּמּודים, לׁשמֹוע לּבֹו ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹנֹותן
אחד  מהן נֹוציא לעׂשרן ּבאנּו "אם הרי זֹו, היא ׁשאלה מה ּדלכאֹורה  ּכאן, רׁש"י ּפרּוׁש על מּברטנּורא עֹובדיה ּברּבי הקׁשה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָעֹוד

זֹו"? לׁשאלה טעם ּומה הּמתעּׂשרים, הּדברים ּכׁשאר ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָמעׂשרה
הּכתּוב על רׁש"י ׁשּפרׁש מה על־ּפי זה לבאר כ)ויׁש יד, ּדבארּו(ל לֹו", אׁשר מּכל מעׂשר אברהם לֹו "וּיּתן – מּכל" מעׂשר לֹו "וּיּתן ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

שם)המפרׁשים אריה וגור הּמלחמה.(ריב"א מּׁשלל רק ולא נכסיו, מּכל מעׂשר אברהם ׁשהפריׁש להׁשמיענּו רׁש"י ּדכּונת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּבזה. וכּיֹוצא זרעים למעׂשר ולא נכסיו, מּכל ּכספים למעׂשר היתה עׂשו ּכּונת ּכאן ּדגם לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה

אֹות  ּוכׁשּמערבים עצמם, ּבפני חׁשיבּות להם אין ותבן מלח טעם והּנה נֹותן ּדמלח ּגדֹולה. חׁשיבּות להם יׁש אחרים, ּדברים עם ם ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
וכּו'. לבנין לבנים לעׂשּית מׁשּתּמׁשים ּובתבן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָּבאֹוכלין,

Úa˜·‡כו  ‡„ÈÁ‡ d„ÈÂ È‰eÁ‡ ˜Ù Ôk ¯˙·e»«≈¿«¬ƒƒ≈¬ƒ»¿ƒ¿»
ÔÈzL ¯a ˜ÁˆÈÂ ·˜ÚÈ dÓL ‡¯˜e ÂNÚ„¿≈»¿»¿≈«¬…¿ƒ¿»«ƒƒ

:ÔB‰˙È ˙„ÈÏÈ „k ÔÈL¿ƒ«¿ƒ«»¿

ÔÎ¯ÈLÁכז  ¯·b ÂNÚ ‰Â‰Â ‡iÓÏeÚ ei·¯e¿ƒ≈«»«¬»≈»¿««¿ƒ¿»
LnLÓ ÌÈÏL ¯·b ·˜ÚÈÂ ‡Ï˜ÁÏ ˜Ù ¯·b¿«»≈¿«¿»¿«¬…¿«¿ƒ¿«≈

:‡ÙÏe‡ ˙Èa≈¿»»

dxezd lr `xfr oa`

ׁשמֹו וּיקרא אביו:כו יצחק אֹו הּקֹורא. . ְְְִִִֵַַָָָ



כה zeclez zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"k oey`x meil inei xeriy

(åë)àø÷iå åNò á÷òa úæçà Bãéå åéçà àöé ïë-éøçàå§©«£¥¥º¨¨´¨¦À§¨³Ÿ¤̧¤Æ©«£¥´¥½̈©¦§¨¬
:íúà úãìa äðL íéML-ïa ÷çöéå á÷òé BîL§−©«£®Ÿ§¦§¨²¤¦¦¬¨−̈§¤¬¤Ÿ¨«

i"yx£'B‚Â ÂÈÁ‡ ‡ˆÈ ÔÎŒÈ¯Á‡Â∑:ּפׁשּוטֹו לפי הּדֹורׁשֹו אּגדה מדרׁש יעקב ׁשמעּתי לעּכבֹו, ּבֹו אֹוחז היה 'ּבדין ¿«¬≈≈»»»ƒ¿ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ
זֹו. ּתחת זֹו אבנים, ׁשּתי ּבּה ּתן קצרה, ׁשּפיה מּׁשפֹופרת ּולמד צא הּׁשנּיה, מן ועׂשו ראׁשֹונה מּטּפה ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָנֹוצר
ראׁשֹון, יצא ּבאחרֹונה, הּנֹוצר עׂשו נמצא, ראׁשֹונה. ּתצא אחרֹונה, והּנכנסת אחרֹונה, ּתצא ראׁשֹונה, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָהּנכנסת
רחמּה את ויפטר ליצירה, ּכראׁשֹון ללדה ראׁשֹון ׁשּיהא לעּכבֹו ּבא ויעקב אחרֹון, יצא ראׁשֹונה, ׁשּנֹוצר ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹויעקב

הּדין  מן הּבכֹורה את ÂNÚ.ויּטל ·˜Úa∑,מלכּותֹו לגמר מסּפיק זה ׁשאין הימּנּוסימן ונֹוטלּה עֹומד ׁשּזה .עד ְְִִִֶַַָֹ«¬≈≈»ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
·˜ÚÈ BÓL ‡¯˜iÂ∑הּוא ּברּו ׁשמֹו(הּקדֹוׁש "וּיקרא ּדכתיב: הּוא הדא ׁשם. ּבכֹורי לבני אקרא אני אף ׁשם, לבכֹורכם קריתּון 'אּתם אמר: ס"א «ƒ¿»¿«¬…ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

העקב )יעקב". אחיזת ׁשם על יעקב לֹו קרא אביו אחר: L‰.ּדבר ÌÈMLŒÔa∑מּׁשּנּׂש ׁשנים ׁשּנעׂשית י' עד אּה ֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ∆ƒƒ»»ְֲִִֵֶֶַַָָָ
נתעּברה, ׁשּלא ּכיון לׂשרה. אביו ׁשעׂשה ּכמֹו לּה והמּתין צּפה הּללּו, ׁשנים וי' להריֹון, ּוראּויה ׁשנה י"ג ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּבת

ּתמימה  עֹולה להיֹות הּמֹורּיה ּבהר ׁשּנתקּדׁש לפי ליּׂשא רצה לא וׁשפחה עליה. והתּפּלל עקרה ׁשהיא (יבמות ידע ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .סד) אבןאבןאבןאבן

(æë)Léà ãéö òãé Léà åNò éäéå íéøòpä eìcâiå©¦§§Æ©§¨¦½©§¦´¥À̈¦²Ÿ¥¬©©−¦¦´
:íéìäà áLé íz Léà á÷òéå äãN̈¤®§©«£ŸÆ¦´½̈¥−«Ÿ¨¦«

i"yx£ÂNÚ È‰ÈÂ ÌÈ¯Úp‰ eÏc‚iÂ∑ ּבמעׂשיהם נּכרים היּו לא קטּנים ׁשהיּו זמן מה ּכל ּבהם מדקּדק אדם ואין «ƒ¿¿«¿»ƒ«¿ƒ≈»ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
אלילים  לעבֹודת ּפרׁש וזה מדרׁשֹות לבּתי ּפרׁש זה ׁשנה, י"ג ּבני ׁשּנעׂשּו ּכיון ˆÈ„.ּטיבם, Ú„È∑ ּולרּמֹות לצּוד ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ…≈««ƒְַָ

ּבפיו  אביו ּבּמצֹות את מדקּדק ׁשהּוא אביו ּכסבּור הּתבן'? ואת הּמלח את מעּׂשרין היא 'אּבא, .(תנחומא)וׁשֹואלֹו: ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
‰„N LÈ‡∑חּיֹות ּבקׁשּתֹו וצֹודה ּבטל אדם ׁשאינֹו∑Ìz.ועֹופֹות ּכמׁשמעֹו, מי ּפיו. ּכן ּכלּבֹו אּלה, ּבכל ּבקי אינֹו ƒ»∆ְְְְְְֵֶַַַָָָָ»ְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָ

ּתם  קרּוי לרּמֹות ‡‰ÌÈÏ.חריף ·LÈ∑ עבר ׁשל ואהלֹו ׁשם ׁשל .אהלֹו ְִַָָָ…≈…»ƒְֳֳֵֵֶֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(116 'nr dk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבפיופיופיופיו אביואביואביואביו אתאתאתאת ּוּוּוּולרלרלרלרּמּמּמּמֹוֹוֹוֹותתתת כז)לצלצלצלצּוּוּוּודדדד כה, (רׁש"י ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

הּכּוונה  היתה ּדאּלּו לֹומר, ויׁש חּיים). ּבעלי (צדת  ּפׁשּוטן מידי ציד" "יֹודע הּמּלים את להֹוציא רׁש"י ראה מה הּמפרׁשים, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָהקׁשּו
ׁשּנאמר  ּומּכ ּבציד. עֹוסק וׁשם לּׂשדה אדם יֹוצא קֹודם ׁשהרי ציד", ל"יֹודע ׂשדה" "איׁש להקּדים הּכתּוב היה צרי ּכפׁשּוטֹו, ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָלציד
יצחק  את ּומרּמה 'צד' היה ׁשעׂשו מפרׁש ולכן לּׂשדה; הּיציאה לפני ּבּבית, הּמתרחׁשת ל'צידה' ׁשהּכּונה מּובן ּתחּלה, ציד" ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ"יֹודע

ְִּבפיו.

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - jli`e 116 cenr ,dk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

oaYd z`e glOd z` oixVrn K`id¥©§©§¦¤©¤©§¤©¤¤

ׂשׂשׂשׂשדה דה דה דה  איאיאיאיׁשׁשׁשׁש צידצידצידציד ידעידעידעידע איאיאיאיׁשׁשׁשׁש עעעעׂשׂשׂשׂשוווו ויהיויהיויהיויהי ההההּנּנּנּנעריםעריםעריםערים ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹווווּיּיּיּיגגגגּדּדּדּדללללּוּוּוּו ִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּבמצֹות  מדקדק ׁשהּוא אביו ּכסבּור הּתבן, ואת הּמלח את מעּׂשרין היא אּבא וׁשֹואלֹו ּבפיו, אביו את ּולרּמֹות לצּוד – ציד ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָיֹודע

רש"י) ובפירוש כז. (כה,

הרי  והּתבן", הּמלח את מעּׂשרין אי" ּכׁשׁשאלֹו ּבמצֹות ּכמדקּדק להחׁשיבֹו אביו את עׂשו רּמה אי הקׁשה ּכאן לדוד' ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּב'מׂשּכיל
ׁשאינֹו אביו יאמר ּדאּדרּבה ערמה, זֹו ואין מּמעׂשר. ּפטּור ּדתבן הּדין יֹודע וׁשאינֹו הארץ, עם ׁשהּוא מֹורה היה זאת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ"ּבׁשאלתֹו

ּפטּור"? ּומה חּיב מה ידע הוה ּדאם־לא־כן ּבּלּמּודים, לׁשמֹוע לּבֹו ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹנֹותן
אחד  מהן נֹוציא לעׂשרן ּבאנּו "אם הרי זֹו, היא ׁשאלה מה ּדלכאֹורה  ּכאן, רׁש"י ּפרּוׁש על מּברטנּורא עֹובדיה ּברּבי הקׁשה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָעֹוד

זֹו"? לׁשאלה טעם ּומה הּמתעּׂשרים, הּדברים ּכׁשאר ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָמעׂשרה
הּכתּוב על רׁש"י ׁשּפרׁש מה על־ּפי זה לבאר כ)ויׁש יד, ּדבארּו(ל לֹו", אׁשר מּכל מעׂשר אברהם לֹו "וּיּתן – מּכל" מעׂשר לֹו "וּיּתן ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

שם)המפרׁשים אריה וגור הּמלחמה.(ריב"א מּׁשלל רק ולא נכסיו, מּכל מעׂשר אברהם ׁשהפריׁש להׁשמיענּו רׁש"י ּדכּונת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּבזה. וכּיֹוצא זרעים למעׂשר ולא נכסיו, מּכל ּכספים למעׂשר היתה עׂשו ּכּונת ּכאן ּדגם לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה

אֹות  ּוכׁשּמערבים עצמם, ּבפני חׁשיבּות להם אין ותבן מלח טעם והּנה נֹותן ּדמלח ּגדֹולה. חׁשיבּות להם יׁש אחרים, ּדברים עם ם ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
וכּו'. לבנין לבנים לעׂשּית מׁשּתּמׁשים ּובתבן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָּבאֹוכלין,

Úa˜·‡כו  ‡„ÈÁ‡ d„ÈÂ È‰eÁ‡ ˜Ù Ôk ¯˙·e»«≈¿«¬ƒƒ≈¬ƒ»¿ƒ¿»
ÔÈzL ¯a ˜ÁˆÈÂ ·˜ÚÈ dÓL ‡¯˜e ÂNÚ„¿≈»¿»¿≈«¬…¿ƒ¿»«ƒƒ

:ÔB‰˙È ˙„ÈÏÈ „k ÔÈL¿ƒ«¿ƒ«»¿

ÔÎ¯ÈLÁכז  ¯·b ÂNÚ ‰Â‰Â ‡iÓÏeÚ ei·¯e¿ƒ≈«»«¬»≈»¿««¿ƒ¿»
LnLÓ ÌÈÏL ¯·b ·˜ÚÈÂ ‡Ï˜ÁÏ ˜Ù ¯·b¿«»≈¿«¿»¿«¬…¿«¿ƒ¿«≈

:‡ÙÏe‡ ˙Èa≈¿»»

dxezd lr `xfr oa`

ׁשמֹו וּיקרא אביו:כו יצחק אֹו הּקֹורא. . ְְְִִִֵַַָָָ



zeclezכו zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"k oey`x meil inei xeriy
את  מעריכים אי מעׂשר, להפריׁש ּכדי נכסיו ּכל שֹווי ׁשּכׁשּמעריכים לׁשאֹול, היתה ּדכּונתֹו עׂשו, ׁשאלת לפרׁש יׁש ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָועל־ּפי־זה
אחרים, ּבדברים ערּובם על־ידי ּבפעל ּבהם ּכׁשּיׁשּתּמׁש ׁשּלהם הׁשֹווי לפי אֹו עצמם, ּבפני חׁשיבּותם לפי האם והּתבן. הּמלח ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשֹווי

ּבמצֹות". "מדקדק ׁשהּוא אביו ׁשּסבר מה על־ּפי־זה ּומיּׁשב ּבׁשוים. נתוּסף עזרא עזרא עזרא עזרא ׁשאז אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

(çë)úáäà ä÷áøå åéôa ãéö-ék åNò-úà ÷çöé áäàiå©¤«¡©¬¦§¨²¤¥−̈¦©´¦§¦®§¦§−̈Ÿ¤¬¤
:á÷òé-úà¤©«£«Ÿ

i"yx£ÂÈÙa∑.יצחק ׁשל ּבפיו ּבדבריו ּכתרּגּומֹו: ּומרּמהּו אֹותֹו צד ׁשהיה עׂשו, ׁשל ּבפיו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּומדרׁשֹו: אבןאבןאבןאבן ¿ƒְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

(èë)éò àeäå äãOä-ïî åNò àáiå ãéæð á÷òé ãæiå:ó ©¨¬¤©«£−Ÿ¨¦®©¨¬Ÿ¥¨²¦©¨¤−§¬¨¥«

i"yx£„ÊiÂ∑ּכתרּגּומֹו ּבּׁשּול, ÛÈÚ.לׁשֹון ‡e‰Â∑(ב"ר):ּדתימא ּכמה ד)ּברציחה, להֹורגים"(ירמיה נפׁשי עיפה העזר העזר העזר העזר ."ּכי אבןאבןאבןאבן «»∆ְְְִַ¿»≈ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָ

(ì)íãàä íãàä-ïî àð éðèéòìä á÷òé-ìà åNò øîàiå©Ÿ̧¤¥¹̈¤©«£ÀŸ©§¦¥³¦¨Æ¦¨«¨³Ÿ¨«¨ŸÆ
éò ék äfä:íBãà BîL-àø÷ ïk-ìò éëðà ó ©¤½¦¬¨¥−¨®Ÿ¦©¥¬¨«¨§−¡«

i"yx£ÈËÈÚÏ‰∑'אֹותֹו מלעיטין אבל הּגמל, את אֹובסין 'אין ׁשּׁשנינּו: ּכמֹו לתֹוכֹו, הרּבה ּוׁשפ ּפי .אפּתח «¿ƒ≈ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
Ì„‡‰ Ì„‡‰ŒÔÓ∑,אדּמֹות יֹוצ עדׁשים ּבנֹו, ּבן עׂשו את יראה ׁשּלא אברהם, מת הּיֹום רעה,ואֹותֹו לתרּבּות א ƒ»»…»»…ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

חי  ׁשּיצחק מּׁשנֹותיו, ׁשנים ה' הּוא ּברּו הּקדֹוׁש קּצר לפיכ הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהבטיחֹו טֹובה ׂשבה זֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָואין
ׁשהאבלּות  לגלּגל, ׁשּדֹומֹות עד ׁשים? ולּמה האבל. את להברֹות עדׁשים יעקב ּובּׁשל ׁשנה, קע"ה וזה ׁשנה, ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹק"פ

ּבעֹולם. החֹוזר עגּלים (ּגלּגל ׁשהם ּביצים, מאכלֹו ּבתחּלת האבל את להברֹות הּמנהג ּולפיכ לדּבר, ׁשאסּור ּפה, לֹו אין האבל ּכ ּפה, להם אין עדׁשים מה ועֹוד, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻ

ואינֹו מׁשיב ז', ועד מג' ּבּתחּלה. ׁשֹואל ׁשאינֹו ׁשּכן וכל אדם, לכל ׁשלֹום מׁשיב אינֹו הראׁשֹונים ימים ג' ּכל אבל, קטן: ּבמֹועד ּכדאמרינן ּפה לֹו אין אבל ּכ ּפה, להם ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָואין

יׁשן  ּברׁש"י וכּו', עזרא עזרא עזרא עזרא .)ׁשֹואל אבןאבןאבןאבן ְְִֵַָָ

(àì):éì Eúøëa-úà íBië äøëî á÷òé øîàiå©−Ÿ¤©«£®Ÿ¦§¨¬©²¤§Ÿ̈«§−¦«
i"yx£ÌBiÎ ‰¯ÎÓ∑ ּברּורה מכירה לי מכר ּכ ּברּור, ׁשהּוא ּכּיֹום, דלהן, ּכיֹום ׁשהעבֹודה ∑E˙¯Îa.ּכתרּגּומֹו לפי ƒ¿»«ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ¿…»¿ְֲִֶָָ

הּוא' ּברּו להּקדֹוׁש ׁשּיקריב ּכדאי זה רׁשע 'אין יעקב: אמר .ּבבכֹורֹות, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

(áì)éì äf-änìå úeîì CìBä éëðà äpä åNò øîàiå©Ÿ́¤¥½̈¦¥²¨«Ÿ¦¬¥−¨®§¨«¨¤¬¦−
:äøëa§Ÿ̈«

i"yx£˙eÓÏ CÏB‰ ÈÎ‡ ‰p‰∑) ה עת ּכל ּתהא ׁשּלא הּבכֹורה, היא והֹולכת ועֹוד מתנֹודדת אֹותּה, יּטל לוי ׁשבט ּכי ּבבכֹורֹות 'מה )עבֹודה עׂשו: אמר ƒ≈»…ƒ≈»ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
ׁשּׁשנינּו: ּכאֹותּה ּבּה', ּתלּויין ּומיתֹות וענׁשין אזהרֹות 'ּכּמה לֹו: אמר זֹו'? עבֹודה ׁשל סג)ּטיבּה הן (סנהדרין 'אּלּו ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

ּבּה'? לי חפץ מה ּכן אם ידּה, על למּות הֹול 'אני אמר: ראׁש', ּופרּועי יין ׁשתּויי עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּבמיתה: אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(âì)økîiå Bì òáMiå íBik él äòáMä á÷òé øîàiå©Ÿ́¤©«£ÀŸ¦¨³§¨¦Æ©½©¦¨©−®©¦§¬Ÿ
:á÷òéì Búøëa-úà¤§«Ÿ̈−§©«£«Ÿ

‰Â‰כח  d„ÈvÓ È¯‡ ÂNÚ ˙È ˜ÁˆÈ ÌÁ¯e¿≈ƒ¿»»≈»¬≈ƒ≈≈¬»
:·˜ÚÈ ˙È ˙ÓÈÁ¯ ‰˜·¯Â ÏÈÎ‡»ƒ¿ƒ¿»¿≈«»«¬…

(כט  ‡˙‡Â ‡ÏÈL·z ·˜ÚÈ ÏÈM·e נ"אÏÚÂ( «ƒ«¬…«¿ƒ»«¬»¿«
:È‰lLÓ ‡e‰Â ‡Ï˜Á ÔÓ ÂNÚ≈»ƒ«¿»¿¿«¿≈

ÔÓל  ÔÚÎ ÈÓÚË‡ ·˜ÚÈÏ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»¿«¬…«¿≈¿ƒ¿«ƒ
ÏÚ ‡‡ È‰lLÓ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡˜BnÒ ‡˜BnÒƒ»ƒ»»≈¬≈¿«¿≈»»«

:ÌB„‡ dÓL ‡¯˜ Ôk≈¿»¿≈¡

C˙e¯Îaלא  ˙È Ô‰Ïc ÌBÈk ÔÈaÊ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«ƒ¿ƒ¿≈»¿≈»
:ÈÏƒ

ÓÏe‰לב  ˙ÓÓÏ ÏÊ‡ ‡‡ ‡‰ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»»¬»»≈ƒ¿»¿»
:‡˙e¯Îa ÈÏ Ôc¿»ƒ¿≈»

dÏלג  ÌÈi˜Â Ô‰Ïc ÌBÈk ÈÏ Ìi˜ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«≈ƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ≈
:·˜ÚÈÏ d˙e¯Îa ˙È ÔÈaÊÂ¿«ƒ»¿≈≈¿«¬…

dxezd lr `xfr oa`

ציד  יֹודע רב כז ּכי מרמֹות, מלא לעֹולם . ְְִִִֵֵַַָָֹ
עׂשו  הפ ויעקב יּתפׂשּו. מרמה ּבדר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהחּיֹות 
ויעקב  ׂשדה. איׁש עׂשו ּגם ּתם. איׁש הּוא ְֲִִִֵֶַַָָָֹּכי
יֹוׁשב  ּכמֹו ּפרּוׁשֹו להיֹות ויּתכן אהלים. ְְְִִִֵֵֵֵָָֹיֹוׁשב

ּומקנה: ְִֶֶֹאהל
ּבפיו  ציד ּכי ּבפיו:כח ציד מביא היה . ְְִִִִִִֵַַָָ

עיף  והּוא וצמא:כט רעב עיפה ּבארץ ּכטעם . ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

הלעיטני  האכילני:ל והּטעם חבר, לֹו אין . ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָ
הּנחים. מהּׁשנים וּיזד. רק ּתבׁשיל. נזיד. ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָוטעם
ידֹון  לא וכן אחד. והּפרּוׁש ׁשרׁשים ׁשני ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָֹוהם

נדנּה: עם ְִִָָרּוחי
מכרה  ׁשכבה לא הּנער. ׁשלחה ּכמֹו ּבחירק . ְְְְְִִִִִַַַָָָ

ּבממֹון  ׁשנים ּפי ׁשּיּקח והּבכֹורה ְְְְִִִִִֶַַַָָעּמי.
לעֹולם  לּבכֹור ׁשּיׁש אֹומרים ויׁש ְְְְִִֵֵֶַָָאביו.

ּולׁשרתֹו מּפניו לקּום הּצעיר, על ְְֲִִַַַָָָָָָמעלה
לאב: ְֵָָּכבן

למּות  הֹול אנכי הּנה וטעם יֹום לב ׁשּבכל  . ְְִִֵֵֶַַָָָֹ
לצּוד, יצא ּכאׁשר ּבעצמֹו מסּתּכן הּוא ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָויֹום

קדם ׁשּימּות ויּתכן החּיֹות. יהרגּוהּו ְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמא
ִָאביו:

zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"k oey`x meil inei xeriy

(ãì)zLiå ìëàiå íéLãò ãéæðe íçì åNòì ïúð á÷òéå§©«£ºŸ¨©´§¥À̈¤µ¤§¦´£¨¦½©Ÿ́©©¥½§§
:äøëaä-úà åNò æáiå Cìiå í÷iå©−̈¨©¥©®©¦¬¤¥−̈¤©§Ÿ̈«

i"yx£ÂNÚ Ê·iÂ∑,רׁשעֹו על הּכתּוב מקֹום העיד ׁשל עבֹודתֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּבּזה אבןאבןאבןאבן «ƒ∆≈»ְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

åë(à)äéä øLà ïBLàøä áòøä ãálî õøàa áòø éäéå©§¦³¨¨Æ¨½̈¤¦§©Æ¨«¨¨´¨«¦½£¤¬¨−̈
ìt-Cìî Cìîéáà-ìà ÷çöé Cìiå íäøáà éîéaíézL ¦¥´©§¨¨®©¥¤̄¦§¨²¤£¦¤¬¤¤«¤§¦§¦−

:äøøb רמברמברמברמב""""ן ן ן ן §¨«¨

(á)õøàa ïëL äîéøöî ãøz-ìà øîàiå ýåýé åéìà àøiå©¥¨³¥¨Æ§Ÿ̈½©−Ÿ¤©¥¥´¦§¨®§¨§´Ÿ¨½̈¤
éìà øîà øLà:E £¤−Ÿ©¬¥¤«

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ „¯zŒÏ‡∑:לֹו אמר הרעב, ּבימי אביו ׁשּירד ּכמֹו למצרים לרדת ּדעּתֹו מצרימה",ׁשהיה "אלּֿתרד «≈≈ƒ¿»¿»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ
ל ּכדאי לארץ חּוצה ואין ּתמימה עֹולה .ׁשאּתה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr eh zegiy ihewl)

לללל ּכּכּכּכדאידאידאידאי לארץלארץלארץלארץ חחחחּוּוּוּוצהצהצהצה ואיןואיןואיןואין ּתּתּתּתמימהמימהמימהמימה,,,, עעעעֹוֹוֹוֹולהלהלהלה ב)ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתהההה כו, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
מדּגׁש לארץ לארץ לארץ לארץ ּברׁש"י ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבחחחחּוּוּוּוץץץץ מדּגׁשתהחהחהחהחּסּסּסּסררררֹוֹוֹוֹוןןןן ּבּמדרׁש ואּלּו ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל, ארץארץארץארץ אם מעלתמעלתמעלתמעלת עֹולה, "מה הּמקּדׁש): למקֹום ּדֹומה (ׁשהיא ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

קנה  הארץ הבטחת ידי ׁשעל סבּור  ׁשהּמדרׁש לֹומר, ויׁש נפסלּת". לארץ, חּוץ יצאת אם אּת, אף נפסלה, לּקלעים, חּוץ ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָיצאת
לאברהם  קנּויה עדין היתה לא רׁש"י לדעת אבל מעלתּה. את מדּגיׁש ולכן ּומיחדת; ׁשֹונה היתה אז ּוכבר ּבפעל, אברהם ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻאֹותּה

לעיל רׁש"י ּכתב - זה חּסרֹון ּומהּו לארץ. ׁשּבחּוץ החּסרֹון את רק מדּגיׁש ולכן הארצֹות; ּכל ּכמֹו ארץ היתה והיא שרה ּבפעל, (חיי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ז) ּבארץ.כד, רגיל היה לא ּוׁשמֹו ּבה', מּכירים עֹולם ּבאי היּו לא לארץ ּבחּוץ :ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

(â)Eòøæìe Eì-ék jëøáàå Enò äéäàå úàfä õøàa øebµ¨¨´¤©½Ÿ§¤«§¤¬¦§−©«£¨«£¤®¨¦«§´§©§£À
øLà äòáMä-úà éúî÷äå ìàä úöøàä-ìk-úà ïzà¤¥Æ¤¨¨«£¨´Ÿ¨¥½©«£¦«Ÿ¦Æ¤©§ª½̈£¤¬

éáà íäøáàì ézòaLð:E ¦§©−§¦§©§¨¨¬¨¦«
i"yx£Ï‡‰∑ האּלה .ּכמֹו »≈ְֵֶָ

(ã)úà Eòøæì ézúðå íéîMä éáëBëk Eòøæ-úà éúéaøäå§¦§¥¦³¤©§£Æ§«§¥´©¨©½¦§¨©¦´§©§£½¥¬
:õøàä ééBb ìk Eòøæá eëøaúäå ìûä úöøàä-ìk̈¨«£¨−Ÿ¨¥®§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥¬¨¨«¤

i"yx£EÚ¯Ê· eÎ¯a˙‰Â∑ּב" לכּלן: אב וזה הּמקרא, ּבכל וכן יצחק', ׁשל ּכזרעֹו זרע 'יהא לבנֹו: אֹומר אדם ¿ƒ¿»¬¿«¿¬ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
ּכן: מצינּו הּקללה לענין ואף וגֹו'", יׂשימ לאמר יׂשראל ה)יבר ׂשֹונאֹו(במדבר ׁשהּמקּלל לאלה", האּׁשה "והיתה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

וכן: ּכפלֹונית', 'ּתהא סה)אֹומר: ׁשהּנׁשּבע (ישעיה לבחירי", לׁשבּועה ׁשמכם אם "והּנחּתם ּכפלֹוני, 'אהא אֹומר: ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
!'וכ ּכ .עׂשיתי ְִִָָָ

ÏÈL·˙Âלד  ÌÁÏ ÂNÚÏ ·‰È ·˜ÚÈÂ¿«¬…¿«¿≈»¿≈¿«¿ƒ
ÂNÚ ËLÂ ÏÊ‡Â Ì˜Â È˙Le ÏÎ‡Â ÔÈÁÙBÏËcƒ¿¿ƒ«¬«¿ƒ¿»«¬»¿»≈»

:‡˙e¯Îa ˙È»¿≈»

Ècא  ‰‡Ó„˜ ‡ÙkÓ ¯a ‡Ú¯‡a ‡ÙÎ ‰Â‰Â«¬»«¿»¿«¿»«ƒ«¿»«¿»»ƒ
˙ÂÏ ˜ÁˆÈ ÏÊ‡Â Ì‰¯·‡ ÈÓBÈa ‰Â‰¬»¿≈«¿»»«¬«ƒ¿»¿«

:¯¯‚Ï È‡zLÏÙ„ ‡kÏÓ CÏÓÈ·‡¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»

ÌÈ¯ˆÓÏב  ˙BÁ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿»«¬«»≈¿ƒ¿»ƒ
:CÏ ¯ÓÈ‡ Èc ‡Ú¯‡· È¯L¿≈¿«¿»ƒ≈«»

·CcÚÒג  È¯ÓÈÓ È‰ÈÂ ‡„‰ ‡Ú¯‡a ¯ec¿«¿»»»ƒ≈≈¿ƒ¿«¿»
‡˙Ú¯‡ Ïk ˙È Ôz‡ C·ÏÂ CÏ È¯‡ CpÎ¯·‡Â¿≈»≈ƒ»¬≈»¿ƒ¿»∆≈»»«¿»»
Ì‰¯·‡Ï ˙ÈÓi˜ Èc ‡ÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»≈»¿»»ƒ«≈ƒ¿«¿»»

:Ce·‡¬

Ôz‡Âד  ‡iÓL È·ÎBÎk ÔÈ‡ÈbÒ Ca ˙È ÈbÒ‡Â¿«¿≈»¿»«ƒƒ¿¿≈¿«»¿∆≈
ÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡˙Ú¯‡ Ïk ˙È C·Ïƒ¿»»»«¿»»»ƒ≈¿ƒ¿»¿¿ƒ

:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk Ca¿»…«¿≈«¿»

dxezd lr `xfr oa`

עׂשו  וּיבז ׁשראה לד ּבעבּור הּבכֹורה זאת ּגם . ְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ
לֹו עזב ּכי יתמהּו ורּבים עׁשר. לאביו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹׁשאין
ּבימיהם  ראּו לא ּוכאּלּו רב, ממֹון ְְִִֵֶַַָָָָֹאברהם
ּבזקּוניו. עני לידי ּובא ּבנעּוריו ּגדֹול ְְִִִִִֵָָָָָֹעׁשיר
ּבעבּור  עׂשו את אֹוהב אביו יצחק ׁשהיה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוהעד
והּוא  אביו ּבבית רב הּלחם היה ואּלּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָצרּכֹו.
נזיד. ּבעבּור ּבכֹורתֹו מכר לא ּבעיניו, ְְְֲִִֵַַָָָָָֹנכּבד
מה  מטעּמים, יֹום ּבכל אֹוכל אביו היה ְְְִִִֵַַַָָָָואם 

היה  לא ולּמה ציד. לי הביאה אמר ְִִִַַַַָָָָָָָֹטעם
לֹו נתנה לא  ול ּמה חמּודֹות. ּבגדים ְְְְֲֲִַָָָָָֹֹליעקב
לי  ונתן אֹומר ׁשהּוא ,ּבּדר וזהב ּכסף ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאּמֹו
ׁשלחה  לא ולּמה ללּבׁש. ּובגד לאכֹול ְְְֱִֶֶֶֶֶָָָָֹֹלחם
לׁשמר  הצר ּכי אֹותֹו, אֹוהבת והיא הֹון ְְְִִִֵֶֶַָֹֻאליו 
קדם  האיׁש, וּיגּדל ׁשאמר והּפסּוק ְְִִֶֶַַַַַָָָֹֹהּצאן.
מעלה  העׁשר ּכי יחׁשב ּו לב ועורי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹזקנּותֹו.
יׁשאלּו ועֹוד  יֹוכיח. אלּיהּו והּנה  ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָלּצּדיקים ,

יֹודיעּונּו אּולי ליצחק. ממֹון הּׁשם חּסר ְְִִִֵֵַַָָָָלּמה
ׁשל  ּבקנה ידחּונּו ואל עיניו. מאֹור חּסר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָלּמה
עמקּו ּכי לחּפׂש לנּו ואין סֹוד לֹו יׁש ּכי ְְְְִִֵֵֵַָָָּדרׁש.
להבינם. האדם ּבדעת ּכח ואין הּׁשם ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָֹמחׁשב ֹות
רבקה  ּכי לֹו, יׁש צאן הּנה אמרּו, אחרים  ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָֹוכן 
לֹו ׁשּנׁשאר ויּתכן הּצאן, אל נא ל לֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹאמרה
ל ּפרּוׁש להיֹות הּוא נכֹון ּגם מעט. ְְְִִֵֵֶַַָמקנה
נמּכרֹות: ׁשהן הּצאן מקֹום אל הּצאן, אל ְְִֵֶֶֶַַָָֹֹנא



כז zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"k oey`x meil inei xeriy

(ãì)zLiå ìëàiå íéLãò ãéæðe íçì åNòì ïúð á÷òéå§©«£ºŸ¨©´§¥À̈¤µ¤§¦´£¨¦½©Ÿ́©©¥½§§
:äøëaä-úà åNò æáiå Cìiå í÷iå©−̈¨©¥©®©¦¬¤¥−̈¤©§Ÿ̈«

i"yx£ÂNÚ Ê·iÂ∑,רׁשעֹו על הּכתּוב מקֹום העיד ׁשל עבֹודתֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּבּזה אבןאבןאבןאבן «ƒ∆≈»ְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

åë(à)äéä øLà ïBLàøä áòøä ãálî õøàa áòø éäéå©§¦³¨¨Æ¨½̈¤¦§©Æ¨«¨¨´¨«¦½£¤¬¨−̈
ìt-Cìî Cìîéáà-ìà ÷çöé Cìiå íäøáà éîéaíézL ¦¥´©§¨¨®©¥¤̄¦§¨²¤£¦¤¬¤¤«¤§¦§¦−

:äøøb רמברמברמברמב""""ן ן ן ן §¨«¨

(á)õøàa ïëL äîéøöî ãøz-ìà øîàiå ýåýé åéìà àøiå©¥¨³¥¨Æ§Ÿ̈½©−Ÿ¤©¥¥´¦§¨®§¨§´Ÿ¨½̈¤
éìà øîà øLà:E £¤−Ÿ©¬¥¤«

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ „¯zŒÏ‡∑:לֹו אמר הרעב, ּבימי אביו ׁשּירד ּכמֹו למצרים לרדת ּדעּתֹו מצרימה",ׁשהיה "אלּֿתרד «≈≈ƒ¿»¿»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ
ל ּכדאי לארץ חּוצה ואין ּתמימה עֹולה .ׁשאּתה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr eh zegiy ihewl)

לללל ּכּכּכּכדאידאידאידאי לארץלארץלארץלארץ חחחחּוּוּוּוצהצהצהצה ואיןואיןואיןואין ּתּתּתּתמימהמימהמימהמימה,,,, עעעעֹוֹוֹוֹולהלהלהלה ב)ׁשׁשׁשׁשאאאאּתּתּתּתהההה כו, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
מדּגׁש לארץ לארץ לארץ לארץ ּברׁש"י ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבחחחחּוּוּוּוץץץץ מדּגׁשתהחהחהחהחּסּסּסּסררררֹוֹוֹוֹוןןןן ּבּמדרׁש ואּלּו ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל, ארץארץארץארץ אם מעלתמעלתמעלתמעלת עֹולה, "מה הּמקּדׁש): למקֹום ּדֹומה (ׁשהיא ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

קנה  הארץ הבטחת ידי ׁשעל סבּור  ׁשהּמדרׁש לֹומר, ויׁש נפסלּת". לארץ, חּוץ יצאת אם אּת, אף נפסלה, לּקלעים, חּוץ ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָיצאת
לאברהם  קנּויה עדין היתה לא רׁש"י לדעת אבל מעלתּה. את מדּגיׁש ולכן ּומיחדת; ׁשֹונה היתה אז ּוכבר ּבפעל, אברהם ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻאֹותּה

לעיל רׁש"י ּכתב - זה חּסרֹון ּומהּו לארץ. ׁשּבחּוץ החּסרֹון את רק מדּגיׁש ולכן הארצֹות; ּכל ּכמֹו ארץ היתה והיא שרה ּבפעל, (חיי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ז) ּבארץ.כד, רגיל היה לא ּוׁשמֹו ּבה', מּכירים עֹולם ּבאי היּו לא לארץ ּבחּוץ :ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

(â)Eòøæìe Eì-ék jëøáàå Enò äéäàå úàfä õøàa øebµ¨¨´¤©½Ÿ§¤«§¤¬¦§−©«£¨«£¤®¨¦«§´§©§£À
øLà äòáMä-úà éúî÷äå ìàä úöøàä-ìk-úà ïzà¤¥Æ¤¨¨«£¨´Ÿ¨¥½©«£¦«Ÿ¦Æ¤©§ª½̈£¤¬

éáà íäøáàì ézòaLð:E ¦§©−§¦§©§¨¨¬¨¦«
i"yx£Ï‡‰∑ האּלה .ּכמֹו »≈ְֵֶָ

(ã)úà Eòøæì ézúðå íéîMä éáëBëk Eòøæ-úà éúéaøäå§¦§¥¦³¤©§£Æ§«§¥´©¨©½¦§¨©¦´§©§£½¥¬
:õøàä ééBb ìk Eòøæá eëøaúäå ìûä úöøàä-ìk̈¨«£¨−Ÿ¨¥®§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥¬¨¨«¤

i"yx£EÚ¯Ê· eÎ¯a˙‰Â∑ּב" לכּלן: אב וזה הּמקרא, ּבכל וכן יצחק', ׁשל ּכזרעֹו זרע 'יהא לבנֹו: אֹומר אדם ¿ƒ¿»¬¿«¿¬ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
ּכן: מצינּו הּקללה לענין ואף וגֹו'", יׂשימ לאמר יׂשראל ה)יבר ׂשֹונאֹו(במדבר ׁשהּמקּלל לאלה", האּׁשה "והיתה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

וכן: ּכפלֹונית', 'ּתהא סה)אֹומר: ׁשהּנׁשּבע (ישעיה לבחירי", לׁשבּועה ׁשמכם אם "והּנחּתם ּכפלֹוני, 'אהא אֹומר: ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
!'וכ ּכ .עׂשיתי ְִִָָָ

ÏÈL·˙Âלד  ÌÁÏ ÂNÚÏ ·‰È ·˜ÚÈÂ¿«¬…¿«¿≈»¿≈¿«¿ƒ
ÂNÚ ËLÂ ÏÊ‡Â Ì˜Â È˙Le ÏÎ‡Â ÔÈÁÙBÏËcƒ¿¿ƒ«¬«¿ƒ¿»«¬»¿»≈»

:‡˙e¯Îa ˙È»¿≈»

Ècא  ‰‡Ó„˜ ‡ÙkÓ ¯a ‡Ú¯‡a ‡ÙÎ ‰Â‰Â«¬»«¿»¿«¿»«ƒ«¿»«¿»»ƒ
˙ÂÏ ˜ÁˆÈ ÏÊ‡Â Ì‰¯·‡ ÈÓBÈa ‰Â‰¬»¿≈«¿»»«¬«ƒ¿»¿«

:¯¯‚Ï È‡zLÏÙ„ ‡kÏÓ CÏÓÈ·‡¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»

ÌÈ¯ˆÓÏב  ˙BÁ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿»«¬«»≈¿ƒ¿»ƒ
:CÏ ¯ÓÈ‡ Èc ‡Ú¯‡· È¯L¿≈¿«¿»ƒ≈«»

·CcÚÒג  È¯ÓÈÓ È‰ÈÂ ‡„‰ ‡Ú¯‡a ¯ec¿«¿»»»ƒ≈≈¿ƒ¿«¿»
‡˙Ú¯‡ Ïk ˙È Ôz‡ C·ÏÂ CÏ È¯‡ CpÎ¯·‡Â¿≈»≈ƒ»¬≈»¿ƒ¿»∆≈»»«¿»»
Ì‰¯·‡Ï ˙ÈÓi˜ Èc ‡ÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»≈»¿»»ƒ«≈ƒ¿«¿»»

:Ce·‡¬

Ôz‡Âד  ‡iÓL È·ÎBÎk ÔÈ‡ÈbÒ Ca ˙È ÈbÒ‡Â¿«¿≈»¿»«ƒƒ¿¿≈¿«»¿∆≈
ÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡˙Ú¯‡ Ïk ˙È C·Ïƒ¿»»»«¿»»»ƒ≈¿ƒ¿»¿¿ƒ

:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk Ca¿»…«¿≈«¿»

dxezd lr `xfr oa`

עׂשו  וּיבז ׁשראה לד ּבעבּור הּבכֹורה זאת ּגם . ְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ
לֹו עזב ּכי יתמהּו ורּבים עׁשר. לאביו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹׁשאין
ּבימיהם  ראּו לא ּוכאּלּו רב, ממֹון ְְִִֵֶַַָָָָֹאברהם
ּבזקּוניו. עני לידי ּובא ּבנעּוריו ּגדֹול ְְִִִִִֵָָָָָֹעׁשיר
ּבעבּור  עׂשו את אֹוהב אביו יצחק ׁשהיה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוהעד
והּוא  אביו ּבבית רב הּלחם היה ואּלּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָצרּכֹו.
נזיד. ּבעבּור ּבכֹורתֹו מכר לא ּבעיניו, ְְְֲִִֵַַָָָָָֹנכּבד
מה  מטעּמים, יֹום ּבכל אֹוכל אביו היה ְְְִִִֵַַַָָָָואם 

היה  לא ולּמה ציד. לי הביאה אמר ְִִִַַַַָָָָָָָֹטעם
לֹו נתנה לא  ול ּמה חמּודֹות. ּבגדים ְְְְֲֲִַָָָָָֹֹליעקב
לי  ונתן אֹומר ׁשהּוא ,ּבּדר וזהב ּכסף ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאּמֹו
ׁשלחה  לא ולּמה ללּבׁש. ּובגד לאכֹול ְְְֱִֶֶֶֶֶָָָָֹֹלחם
לׁשמר  הצר ּכי אֹותֹו, אֹוהבת והיא הֹון ְְְִִִֵֶֶַָֹֻאליו 
קדם  האיׁש, וּיגּדל ׁשאמר והּפסּוק ְְִִֶֶַַַַַָָָֹֹהּצאן.
מעלה  העׁשר ּכי יחׁשב ּו לב ועורי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹזקנּותֹו.
יׁשאלּו ועֹוד  יֹוכיח. אלּיהּו והּנה  ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָלּצּדיקים ,

יֹודיעּונּו אּולי ליצחק. ממֹון הּׁשם חּסר ְְִִִֵֵַַָָָָלּמה
ׁשל  ּבקנה ידחּונּו ואל עיניו. מאֹור חּסר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָלּמה
עמקּו ּכי לחּפׂש לנּו ואין סֹוד לֹו יׁש ּכי ְְְְִִֵֵֵַָָָּדרׁש.
להבינם. האדם ּבדעת ּכח ואין הּׁשם ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָֹמחׁשב ֹות
רבקה  ּכי לֹו, יׁש צאן הּנה אמרּו, אחרים  ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָֹוכן 
לֹו ׁשּנׁשאר ויּתכן הּצאן, אל נא ל לֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹאמרה
ל ּפרּוׁש להיֹות הּוא נכֹון ּגם מעט. ְְְִִֵֵֶַַָמקנה
נמּכרֹות: ׁשהן הּצאן מקֹום אל הּצאן, אל ְְִֵֶֶֶַַָָֹֹנא



zeclezכח zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"k ipy meil inei xeriy

(ä)éúåöî ézøîLî øîLiå éì÷a íäøáà òîL-øLà á÷ò¥¾¤£¤¨©¬©§¨−̈§Ÿ¦®©¦§ŸÆ¦§©§¦½¦§Ÿ©−
:éúøBúå éúBwçª©¬§«Ÿ¨«

i"yx£ÈÏ˜a Ì‰¯·‡ ÚÓL∑אֹותֹו Èz¯ÓLÓ.ּכׁשּנּסיתי ¯ÓLiÂ∑ ׁשנּיֹות ּכגֹון: ׁשּבּתֹורה, אזהרֹות על להרחקה ּגזרֹות »««¿»»¿…ƒְִִִֶ«ƒ¿…ƒ¿«¿ƒְְְְְְִֵֶַַַַָָָָ
לׁשּבת  ּוׁשבּות כא)לעריֹות ּדמים ∑È˙ÂˆÓ.(יבמות ּוׁשפיכּות ּגזל ּכגֹון: להצטּוֹות, הן ראּויין נכּתבּו, לא ׁשאּלּו .ּדברים ְְֲַַָָƒ¿…«ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹ

È˙BwÁ∑ ּבּדבר טעם ׁשאין ׁשעטנז, ּולביׁשת חזיר אכילת ּכגֹון: עליהם, מׁשיבין העֹולם ואּמֹות הרע ׁשּיצר ּדברים À«ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ
עבדיו  על וחּקֹותיו הּמל ּגזרת ּפה ∑È˙¯B˙Â.א ּלא ׁשּבעל ּתֹורה מּסיני להביא למׁשה עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)הלכה אבןאבןאבןאבן ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֻ¿…»ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹ

ß oeygxn f"k ipy mei ß

(å):øøâa ÷çöé áLiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¥¬¤¦§−̈¦§¨«

(æ)ék àåä éúçà øîàiå BzLàì íB÷nä éLðà eìàLiå©¦§£º©§¥³©¨Æ§¦§½©−Ÿ¤£´Ÿ¦¦®¦³
ä÷áø-ìò íB÷nä éLðà éðâøäé-ït ézLà øîàì àøé̈¥Æ¥´Ÿ¦§¦½¤©«©§ª¹¦©§¥³©¨Æ©¦§½̈

:àåä äàøî úáBè-ék¦«©¬©§¤−¦«
i"yx£BzL‡Ï∑,אׁשּתֹו כ)ּכמֹו:על הּוא"(לעיל אחי עזרא עזרא עזרא עזרא ."אמריֿלי אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿ְְְִִִִִַָ

(ç)Cìî Cìîéáà ó÷Liå íéîiä íL Bì-eëøà ék éäéå©§¦À¦´¨«§¬¨Æ©¨¦½©©§¥À£¦¤̧¤Æ¤´¤
ìtä÷áø úà ÷çöî ÷çöé äpäå àøiå ïBlçä ãòa íézL §¦§¦½§©−©«©®©©À§§¦¥³¦§¨Æ§©¥½¥−¦§¨¬

:BzLà¦§«
i"yx£eÎ¯‡ŒÈk∑ נׁשמר להיֹות נזהר ולא עכׁשו', עד אנסּוה ׁשּלא מאחר לדאג, לי אין 'מעּתה Û˜LiÂ.אמר: ƒ»¿ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ««¿≈

'B‚Â CÏÓÈ·‡∑מׁשּמׁש .מּטתֹוׁשראהּו ¬ƒ∆∆¿ְֲִֵֶַָָ

(è)àåä EzLà äpä Cà øîàiå ÷çöéì Cìîéáà àø÷iå©¦§¨̧£¦¤¹¤§¦§À̈©¸Ÿ¤Æ©´¦¥³¦§§Æ¦½
éàåézøîà ék ÷çöé åéìà øîàiå àåä éúçà zøîà C §¥¬¨©−§¨£´Ÿ¦¦®©³Ÿ¤¥¨Æ¦§½̈¦´¨©½§¦

:äéìò úeîà-ït¤¨−¨¤«¨

(é)ãçà áëL èòîk eðl úéNò úàf-äî Cìîéáà øîàiå©Ÿ́¤£¦¤½¤©−Ÿ¨¦´¨¨®¦Â§©Â¨©º©©³
:íLà eðéìò úàáäå EzLà-úà íòä̈¨Æ¤¦§¤½§¥«¥¨¬¨¥−¨¨«

i"yx£ÌÚ‰ „Á‡∑,ּבעם הּמלהּמיחד ‡ÌL.זה eÈÏÚ ˙‡·‰Â∑ הבאת ּכבר, ׁשכב עלינּואם .אׁשם ««»»ְֶֶֶַַָָָֻ¿≈≈»»≈»»ְִֵֵֵַָָָָָָ

(àé)äfä Léàa òâpä øîàì íòä-ìk-úà Cìîéáà åöéå©§©´£¦¤½¤¤¨¨−̈¥®Ÿ©Ÿ¥¹©¨¦¬©¤²
:úîeé úBî BzLàáe§¦§−¬¨«

(áé)äàî àåää äðMa àöîiå àåää õøàa ÷çöé òøæiå©¦§©³¦§¨Æ¨¨´¤©¦½©¦§¨²©¨¨¬©¦−¥¨´
:ýåýé eäëøáéå íéøòL§¨¦®©§¨«£¥−§Ÿ̈«

Ëe¯ה  È¯ÓÈÓa Ì‰¯·‡ ÏÈa˜ Èc ÛÏÁ√«ƒ«ƒ«¿»»¿≈¿ƒ¿«
:È˙È¯B‡Â ÈÓÈ˜ È„Bwt È¯ÓÈÓ ˙¯hÓ«¿«≈¿ƒƒ«¿»«¿»»»

a‚¯¯:ו  ˜ÁˆÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»ƒ¿»

d˙z‡Ïז  (˜ÒÈÚ ÏÚ) ‡¯˙‡ ÈL‡ eÏÈ‡Le¿ƒ¬»≈«¿»«≈«¿ƒ¿≈
È˙z‡ ¯ÓÈÓÏ ÏÈÁ„ È¯‡ ‡È‰ È˙Á‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»ƒƒ¬≈¿ƒ¿≈«ƒ¿ƒ
È¯‡ ‰˜·¯ ÏÚ ‡¯˙‡ ÈL‡ ÈpÏË˜È ‡ÓÏcƒ¿»ƒ¿¿À«ƒ¬»≈«¿»«ƒ¿»¬≈

:‡È‰ eÊÈÁ ˙¯ÈtL«ƒ«≈ƒ

ÈÎzÒ‡Âח  ‡iÓBÈ Ônz dÏ e‡È‚Ò „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ≈«»«»¿ƒ¿¿ƒ
ÓÈ·‡‡ÊÁÂ ‡k¯Á ÔÓ È‡zLÏÙ„ ‡kÏÓ CÏ ¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¬«»«¬»

:d˙z‡ ‰˜·¯ ÌÚ CÈiÁÓ ˜ÁˆÈ ‡‰Â¿»ƒ¿»¿«ƒƒƒ¿»ƒ¿≈

‰‡ט  Ì¯a ¯Ó‡Â ˜ÁˆÈÏ CÏÓÈ·‡ ‡¯˜e¿»¬ƒ∆∆¿ƒ¿»«¬«¿«»
¯Ó‡Â ‡È‰ È˙Á‡ z¯Ó‡ ÔÈcÎ‡Â ‡È‰ C˙z‡ƒ¿»ƒ¿∆¿≈¬«¿»¬»ƒƒ«¬«
:dÏÚ ˙eÓÈ‡ ‡ÓÏc ˙È¯Ó‡ È¯‡ ˜ÁˆÈ dÏ≈ƒ¿»¬≈¬»ƒƒ¿»≈¬«

ÚÊk¯י  ‡Ï z„·Ú ‡c ‰Ó CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»»¬«¿»»»ƒ¿≈
C˙z‡ ÌÚ ‡nÚa „ÁÈÓc ·ÈÎL ÔBt»ƒƒ¿»≈¿«»ƒƒ¿»

:‡·BÁ ‡ÏÚ ‡˙È˙È‡Â¿«¿≈»¬»»»

ÊÈc˜יא  ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ Ïk ˙È CÏÓÈ·‡ „ÈwÙe«ƒ¬ƒ∆∆»»«»¿≈»¿«¿≈
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ d˙z‡·e ÔÈ„‰ ‡¯·‚a¿«¿»»≈¿ƒ¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

zLa‡יב  ÁkL‡Â ‡È‰‰ ‡Ú¯‡a ˜ÁˆÈ Ú¯Êe¿«ƒ¿»¿«¿»«ƒ¿«¿«¿«»
:ÈÈ dÎ¯·e È‰B¯ÚL„· ‰‡Ó „Á ÏÚ ‡È‰‰«ƒ««¿»ƒ¿«¬ƒ»¿≈¿»

dxezd lr `xfr oa`

מׁשמרּתי ה ׁשהּוא וּיׁשמר מה ּכל ּכלל ׁשם . ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
ויּתכן  ותֹורֹות. וחּקים מּמצֹות לׁשמר ְְְְְִִִִִֵַָָֹֻחּיב
והחּקים. :ּבנ את נא קח ּגם ,ל ל ְְְְִִִֶֶַַַַַָֻהּמצות
מעׂשיו, אחרי האדם ׁשּיל הּׁשם חּקֹות ֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻהם

החּקֹות  ואּלה ׁשעטנז. ּבפרׁשת אפרׁש ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּכאׁשר
ּובניו  עצמֹו ׁשּמל והּתֹורה ּבּלב. ְְְֵֶַַַָָָָנטּועֹות 

אבארם והּמצוה הּתֹורה ּובפסּוק ְְְֲֲֲִֵַַַָָָָָָועבדיו.
ֵֵהיטב:

ּבגרר  יצחק וּיׁשב הּׁשם:ו צּוהּו ּכאׁשר עׂשה . ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
לאׁשּתֹו ּכי ז לי: יאמרּו ּפן ּכמֹו אׁשּתֹו, ּבעב ּור . ְְְְְֲִִִִֶַֹ

ותחסר  יצחק. זקן ּכי וּיהי וכן עבר. ּפעל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹירא.
אלהים: הפרני ּכי וכן יהרגני. ּפן אמר ּכי ְְְֱִִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹמּלת 

zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"k iyily meil inei xeriy
i"yx£‡Â‰‰ ı¯‡a∑,עצמּה יׂשראל ּכארץ חׁשּובה ׁשאינּה ּפי על הּגֹוים אף ׁשבעת ‰‰Â‡.(ב"ר)ּכארץ ‰Ma∑ אף »»∆«ƒְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ«»»«ƒַ

רעבֹון  ׁשנת ׁשהיתה ּכתקנּה, ׁשאינּה ּפי ‰‰Â‡.(ב"ר)על ‰Ma ‡Â‰‰ ı¯‡a∑ קׁשה ׁשהארץ לֹומר לּמה? ׁשניהם ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ»»∆«ƒ«»»«ƒְֵֶֶֶַָָָָָָ
קׁשה  ÌÈ¯ÚL.והּׁשנה ‰‡Ó∑,לעׂשֹות ראּויה ּכּמה אמרּו:ׁשאמדּוה ורּבֹותינּו מאה. ׁשאמדּוה אחת על ועׂשתה ְַָָָָ≈»¿»ƒְְְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

למעׂשרֹות  זה, .היה''אמד ְְֶֶַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(123 'nr d zegiy ihewl)

קקקקׁשׁשׁשׁשהההה והוהוהוהּׁשּׁשּׁשּׁשנהנהנהנה קקקקׁשׁשׁשׁשהההה יב)ׁשׁשׁשׁשהארץהארץהארץהארץ כו, (רש"י ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
מה  לׁשם עצמֹו, ּבפני אחד ּכל ּכתּקּונּה") ("אינּה והּׁשנה חׁשּובה") ("אינּה הארץ ׁשל החסרֹונֹות את ּפרׁש ׁשּכבר מאחר לׁשאל, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹיׁש

ּבארץ הּכתּוב: לׁשֹון ּכפל לֹו ׁשהקׁשה לֹומר, ויׁש יחד. ׁשניהם את ּומפרׁש ּבּׁשנהההיאההיאההיאההיאחֹוזר ההיא).ההיאההיאההיאההיא.. ּובּׁשנה ּבארץ (ולא ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
החס  ׁשּׁשני ללּמדנּו ׁשּבא ׁשהפכה ּומתרץ, הארץ, על ּגם לרעה הׁשּפיע הּׁשנה ׁשל החּסרֹון ּכלֹומר: זה. על זה לרעה הׁשּפיעּו רֹונֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ל"קׁשה" סתם, ּכתּקּונּה" מ"אינּה ׁשהפכה הּׁשנה, על ּגם לרעה הׁשּפיע הארץ ׁשל והחּסרֹון מּמׁש; ל"קׁשה" סתם, חׁשּובה" ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָמ"אינּה
עזרא עזרא עזרא עזרא מּמׁש. אבןאבןאבןאבן ַָ

ß oeygxn g"k iyily mei ß

(âé):ãàî ìãâ-ék ãò ìãâå CBìä Cìiå Léàä ìcâiå©¦§©−¨¦®©¥³¤¨Æ§¨¥½©¬¦«¨©−§«Ÿ
i"yx£„‡Ó Ï„‚ŒÈk∑אבימל ׁשל ּוזהבֹו ּכסּפֹו ולא יצחק, ׁשל ּפרדֹותיו זבל אֹומרים: עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)ׁשהיּו אבןאבןאבןאבן ƒ»«¿…ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

(ãé)eàð÷éå äaø äcáòå ø÷á äð÷îe ïàö-äð÷î Bì-éäéå©«§¦³¦§¥ŸÆ¦§¥´¨½̈©«£ª−̈©¨®©§©§¬
ìt Búà:íézL Ÿ−§¦§¦«

i"yx£‰a¯ ‰c·ÚÂ∑ ּפעּלה מׁשמע עבּדה אחת, עבֹודה מׁשמע עבֹודה אוברוינ"א, לע"ז ּבלׁשֹון רּבה, ּפעּלה «¬À»«»ְְְְְֲֲֲִַַַַַַַַַָָָָָָֻֻֻ
העזר העזר העזר העזר .רּבה  אבןאבןאבןאבן ַָ

(åè)íäøáà éîéa åéáà éãáò eøôç øLà úøàaä-ìëå§¨©§¥ÀŸ£¤³¨«§Æ©§¥´¨¦½¦¥−©§¨¨´
ìt íeîzñ åéáà:øôò íeàìîéå íézL ¨¦®¦§´§¦§¦½©§©§−¨¨«

i"yx£ÌÈzLÏt ÌeÓzÒ∑הּבאֹות הּגיסֹות מּפני לנּו, הם 'ּתּקלה ׁשאמרּו: לׁשֹון מּפני ּפלׁשּתאי' 'טּמֹונּון עלינּו'. ƒ¿¿ƒ¿ƒְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
הּלב  את מטמטם הּתלמּוד ּובלׁשֹון עזרא עזרא עזרא עזרא .סתימה, אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

(æè)epnî zîöò-ék eðnòî Cì ÷çöé-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤¦§¨®¥µ¥«¦½̈¦«¨©¬§¨¦¤−
^ãàî§«Ÿ

(æé):íL áLiå øøb-ìçða ïçiå ÷çöé íMî Cìiå©¥¬¤¦−̈¦§¨®©¦¬©§©«©§−̈©¥¬¤¨«
i"yx£¯¯bŒÏÁa∑ מן .העיר רחֹוק ¿««¿»ִִָָ

(çé)øtçiå ÷çöé áLiå|eøôç øLà íénä úøàa-úà ©¨̧¨¦§¹̈©©§´Ÿ¤§¥´Ÿ©©À¦£¤³¨«§Æ
ìt íeîzñéå åéáà íäøáà éîéaíäøáà úBî éøçà íézL ¦¥Æ©§¨¨´¨¦½©§©§´§¦§¦½©«£¥−´©§¨¨®

:åéáà ïäì àø÷-øLà úîMk úBîL ïäì àø÷iå©¦§¨³¨¤Æ¥½©¥¾Ÿ£¤¨¨¬¨¤−¨¦«
i"yx£¯tÁiÂ ·LiÂ∑ חזר מּגרר יצחק ׁשּנסע וקדם סּתמּום, ּופלׁשּתים אביו אברהם ּבימי חפרּו אׁשר הּבארֹות את «»»««¿…ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

.וחפרן  ֲַָָ

(יג  ÏÈÊ‡ ÏÊ‡Â ‡¯·‚ ‡·¯e נ"יÈ‚Ò(„Ú È·¯Â ¿»«¿»«¬«¬ƒ»≈¿»≈«
:‡„ÁÏ ‡·¯ Ècƒ¿»«¬»

ÁÏÙe‡יד  ÔÈ¯B˙ È˙È‚Â ‡Ú È˙Èb dÏ ‰Â‰Â«¬»≈≈≈»»¿≈≈ƒ»¿»»
e·ÚÂ(:È‡zLÏt„‰נ"י ( d· e‡Èp˜Â ‡È‚Ò «¬»«¿»¿«ƒ≈¿ƒ¿»≈

ÈÓBÈaטו  È‰e·‡ È„·Ú e¯ÙÁ Èc ÔÈ¯Èa ÏÎÂ¿»≈ƒƒ¬»«¿≈¬ƒ¿≈
Ôe‡ÏÓe È‡zLÏt ÔeBnË È‰e·‡ Ì‰¯·‡«¿»»¬ƒ«¿ƒ¿»≈¿…

:‡¯ÙÚ«¿»

‡¯Èטז  ‡nÚÓ Ïf‡ ˜ÁˆÈÏ CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ»»¬≈
:‡„ÁÏ ‡pÓ ‡zÙ˜¿̇≈¿»ƒ»»«¬»

„‚¯¯יז  ‡ÏÁ· ‡¯Le ˜ÁˆÈ ÔnzÓ ÏÊ‡Â«¬«ƒ«»ƒ¿»¿»¿«¬»ƒ¿»
:Ônz ·˙ÈÂƒ≈«»

e¯ÙÁיח  Èc ‡iÓ„ È¯Èa ˙È ¯ÙÁÂ ˜ÁˆÈ ·˙Â¿»ƒ¿»¿»«»≈≈¿«»ƒ¬»
È‡zLÏt ÔeBnËÂ È‰e·‡ Ì‰¯·‡ ÈÓBÈa¿≈«¿»»¬ƒ¿«¿ƒ¿»≈
Ô‰ÓL Ô‰Ï ‡¯˜e Ì‰¯·‡ ˙ÈÓc ¯˙a»«¿ƒ«¿»»¿»¿≈¿»»

:È‰e·‡ Ô‰Ï È¯˜ ‰Â‰ Èc Ô‰ÓLkƒ¿»»ƒ¬»»≈¿≈¬ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ׁשערים  מאה ׁשעּור יב ז''ל קדמֹונינּו ּבדברי . ְְְְִִִֵֵֵַַָָ
ּכי  מּגזירת והּוא הּזרע. מּׁשעּור מאה מצא ְְִִִִִִֵֶַַַָָָּכי

ּבנפׁשֹו: ׁשער ְְְִֵַּכמֹו

וגדל  עבר:יג ּפעל . ְֵַַָָֹ
ועבּדה  והּוא יד  ׁשּיעבדּוהּו. ּוׁשפחֹות עבדים . ְְְֲֲִֶַַַָָָֻ

סגּולה: ּכמֹו ׁשם אֹו הּׁשם. ְְֵֵַַָֹּתאר
ּדרכים: ׁשני על ּבארֹות סמיכּות ּבא ְְְְִִֵֵַָָטו



כט zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"k iyily meil inei xeriy
i"yx£‡Â‰‰ ı¯‡a∑,עצמּה יׂשראל ּכארץ חׁשּובה ׁשאינּה ּפי על הּגֹוים אף ׁשבעת ‰‰Â‡.(ב"ר)ּכארץ ‰Ma∑ אף »»∆«ƒְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ«»»«ƒַ

רעבֹון  ׁשנת ׁשהיתה ּכתקנּה, ׁשאינּה ּפי ‰‰Â‡.(ב"ר)על ‰Ma ‡Â‰‰ ı¯‡a∑ קׁשה ׁשהארץ לֹומר לּמה? ׁשניהם ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ»»∆«ƒ«»»«ƒְֵֶֶֶַָָָָָָ
קׁשה  ÌÈ¯ÚL.והּׁשנה ‰‡Ó∑,לעׂשֹות ראּויה ּכּמה אמרּו:ׁשאמדּוה ורּבֹותינּו מאה. ׁשאמדּוה אחת על ועׂשתה ְַָָָָ≈»¿»ƒְְְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

למעׂשרֹות  זה, .היה''אמד ְְֶֶַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(123 'nr d zegiy ihewl)

קקקקׁשׁשׁשׁשהההה והוהוהוהּׁשּׁשּׁשּׁשנהנהנהנה קקקקׁשׁשׁשׁשהההה יב)ׁשׁשׁשׁשהארץהארץהארץהארץ כו, (רש"י ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
מה  לׁשם עצמֹו, ּבפני אחד ּכל ּכתּקּונּה") ("אינּה והּׁשנה חׁשּובה") ("אינּה הארץ ׁשל החסרֹונֹות את ּפרׁש ׁשּכבר מאחר לׁשאל, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹיׁש

ּבארץ הּכתּוב: לׁשֹון ּכפל לֹו ׁשהקׁשה לֹומר, ויׁש יחד. ׁשניהם את ּומפרׁש ּבּׁשנהההיאההיאההיאההיאחֹוזר ההיא).ההיאההיאההיאההיא.. ּובּׁשנה ּבארץ (ולא ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
החס  ׁשּׁשני ללּמדנּו ׁשּבא ׁשהפכה ּומתרץ, הארץ, על ּגם לרעה הׁשּפיע הּׁשנה ׁשל החּסרֹון ּכלֹומר: זה. על זה לרעה הׁשּפיעּו רֹונֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ל"קׁשה" סתם, ּכתּקּונּה" מ"אינּה ׁשהפכה הּׁשנה, על ּגם לרעה הׁשּפיע הארץ ׁשל והחּסרֹון מּמׁש; ל"קׁשה" סתם, חׁשּובה" ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָמ"אינּה
עזרא עזרא עזרא עזרא מּמׁש. אבןאבןאבןאבן ַָ

ß oeygxn g"k iyily mei ß

(âé):ãàî ìãâ-ék ãò ìãâå CBìä Cìiå Léàä ìcâiå©¦§©−¨¦®©¥³¤¨Æ§¨¥½©¬¦«¨©−§«Ÿ
i"yx£„‡Ó Ï„‚ŒÈk∑אבימל ׁשל ּוזהבֹו ּכסּפֹו ולא יצחק, ׁשל ּפרדֹותיו זבל אֹומרים: עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)ׁשהיּו אבןאבןאבןאבן ƒ»«¿…ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

(ãé)eàð÷éå äaø äcáòå ø÷á äð÷îe ïàö-äð÷î Bì-éäéå©«§¦³¦§¥ŸÆ¦§¥´¨½̈©«£ª−̈©¨®©§©§¬
ìt Búà:íézL Ÿ−§¦§¦«

i"yx£‰a¯ ‰c·ÚÂ∑ ּפעּלה מׁשמע עבּדה אחת, עבֹודה מׁשמע עבֹודה אוברוינ"א, לע"ז ּבלׁשֹון רּבה, ּפעּלה «¬À»«»ְְְְְֲֲֲִַַַַַַַַַָָָָָָֻֻֻ
העזר העזר העזר העזר .רּבה  אבןאבןאבןאבן ַָ

(åè)íäøáà éîéa åéáà éãáò eøôç øLà úøàaä-ìëå§¨©§¥ÀŸ£¤³¨«§Æ©§¥´¨¦½¦¥−©§¨¨´
ìt íeîzñ åéáà:øôò íeàìîéå íézL ¨¦®¦§´§¦§¦½©§©§−¨¨«

i"yx£ÌÈzLÏt ÌeÓzÒ∑הּבאֹות הּגיסֹות מּפני לנּו, הם 'ּתּקלה ׁשאמרּו: לׁשֹון מּפני ּפלׁשּתאי' 'טּמֹונּון עלינּו'. ƒ¿¿ƒ¿ƒְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
הּלב  את מטמטם הּתלמּוד ּובלׁשֹון עזרא עזרא עזרא עזרא .סתימה, אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ

(æè)epnî zîöò-ék eðnòî Cì ÷çöé-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤¦§¨®¥µ¥«¦½̈¦«¨©¬§¨¦¤−
^ãàî§«Ÿ

(æé):íL áLiå øøb-ìçða ïçiå ÷çöé íMî Cìiå©¥¬¤¦−̈¦§¨®©¦¬©§©«©§−̈©¥¬¤¨«
i"yx£¯¯bŒÏÁa∑ מן .העיר רחֹוק ¿««¿»ִִָָ

(çé)øtçiå ÷çöé áLiå|eøôç øLà íénä úøàa-úà ©¨̧¨¦§¹̈©©§´Ÿ¤§¥´Ÿ©©À¦£¤³¨«§Æ
ìt íeîzñéå åéáà íäøáà éîéaíäøáà úBî éøçà íézL ¦¥Æ©§¨¨´¨¦½©§©§´§¦§¦½©«£¥−´©§¨¨®

:åéáà ïäì àø÷-øLà úîMk úBîL ïäì àø÷iå©¦§¨³¨¤Æ¥½©¥¾Ÿ£¤¨¨¬¨¤−¨¦«
i"yx£¯tÁiÂ ·LiÂ∑ חזר מּגרר יצחק ׁשּנסע וקדם סּתמּום, ּופלׁשּתים אביו אברהם ּבימי חפרּו אׁשר הּבארֹות את «»»««¿…ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

.וחפרן  ֲַָָ

(יג  ÏÈÊ‡ ÏÊ‡Â ‡¯·‚ ‡·¯e נ"יÈ‚Ò(„Ú È·¯Â ¿»«¿»«¬«¬ƒ»≈¿»≈«
:‡„ÁÏ ‡·¯ Ècƒ¿»«¬»

ÁÏÙe‡יד  ÔÈ¯B˙ È˙È‚Â ‡Ú È˙Èb dÏ ‰Â‰Â«¬»≈≈≈»»¿≈≈ƒ»¿»»
e·ÚÂ(:È‡zLÏt„‰נ"י ( d· e‡Èp˜Â ‡È‚Ò «¬»«¿»¿«ƒ≈¿ƒ¿»≈

ÈÓBÈaטו  È‰e·‡ È„·Ú e¯ÙÁ Èc ÔÈ¯Èa ÏÎÂ¿»≈ƒƒ¬»«¿≈¬ƒ¿≈
Ôe‡ÏÓe È‡zLÏt ÔeBnË È‰e·‡ Ì‰¯·‡«¿»»¬ƒ«¿ƒ¿»≈¿…

:‡¯ÙÚ«¿»

‡¯Èטז  ‡nÚÓ Ïf‡ ˜ÁˆÈÏ CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ»»¬≈
:‡„ÁÏ ‡pÓ ‡zÙ˜¿̇≈¿»ƒ»»«¬»

„‚¯¯יז  ‡ÏÁ· ‡¯Le ˜ÁˆÈ ÔnzÓ ÏÊ‡Â«¬«ƒ«»ƒ¿»¿»¿«¬»ƒ¿»
:Ônz ·˙ÈÂƒ≈«»

e¯ÙÁיח  Èc ‡iÓ„ È¯Èa ˙È ¯ÙÁÂ ˜ÁˆÈ ·˙Â¿»ƒ¿»¿»«»≈≈¿«»ƒ¬»
È‡zLÏt ÔeBnËÂ È‰e·‡ Ì‰¯·‡ ÈÓBÈa¿≈«¿»»¬ƒ¿«¿ƒ¿»≈
Ô‰ÓL Ô‰Ï ‡¯˜e Ì‰¯·‡ ˙ÈÓc ¯˙a»«¿ƒ«¿»»¿»¿≈¿»»

:È‰e·‡ Ô‰Ï È¯˜ ‰Â‰ Èc Ô‰ÓLkƒ¿»»ƒ¬»»≈¿≈¬ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ׁשערים  מאה ׁשעּור יב ז''ל קדמֹונינּו ּבדברי . ְְְְִִִֵֵֵַַָָ
ּכי  מּגזירת והּוא הּזרע. מּׁשעּור מאה מצא ְְִִִִִִֵֶַַַָָָּכי

ּבנפׁשֹו: ׁשער ְְְִֵַּכמֹו

וגדל  עבר:יג ּפעל . ְֵַַָָֹ
ועבּדה  והּוא יד  ׁשּיעבדּוהּו. ּוׁשפחֹות עבדים . ְְְֲֲִֶַַַָָָֻ

סגּולה: ּכמֹו ׁשם אֹו הּׁשם. ְְֵֵַַָֹּתאר
ּדרכים: ׁשני על ּבארֹות סמיכּות ּבא ְְְְִִֵֵַָָטו



zeclezל zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"k iriax meil inei xeriy

(èé)íéî øàa íL-eàöîiå ìçpa ÷çöé-éãáò eøtçiå©©§§¬©§¥«¦§−̈©¨®©©¦̧§§½̈§¥−©¬¦
:íéiç העזר העזר העזר העזר אבןאבןאבןאבן ©¦«

(ë)àø÷iå íénä eðì øîàì ÷çöé éòø-íò øøâ éòø eáéøiå©¨¦¹Ÿ¥´§À̈¦Ÿ¥¬¦§¨²¥−Ÿ¨´©¨®¦©¦§¨³
:Bnò e÷Oòúä ék ÷Nò øàaä-íL¥«©§¥Æ¥½¤¦¬¦§©§−¦«

i"yx£˜NÚ∑ ערעּור.BnÚ e˜OÚ˙‰ Èk∑ וערעּור ּבמריבה עליה עּמֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .נתעּׂשקּו אבןאבןאבןאבן ≈∆ְִƒƒ¿«¿ƒְְְְְִִִִִֶַָָָ

(àë)dîL àø÷iå äéìò-íb eáéøiå úøçà øàa eøtçiå©©§§Æ§¥´©¤½¤©¨¦−©¨¤®¨©¦§¨¬§−̈
:äðèN¦§¨«

i"yx£‰ËN∑ ּבלע"ז נו .שמנ"ט ƒ¿»ְַַ

(áë)àø÷iå äéìò eáø àìå úøçà øàa øtçiå íMî ÷zòiå©©§¥´¦À̈©©§ŸÆ§¥´©¤½¤§¬Ÿ¨−¨¤®¨©¦§¨³
eðéøôe eðì ýåýé áéçøä äzò ék øîàiå úBáçø dîL§¨Æ§Ÿ½©ÀŸ¤¦´©º̈¦§¦¯§Ÿ̈²−̈¨¦¬

:õøàá̈¨«¤
i"yx£ı¯‡· eÈ¯Ùe∑ ּבארעא וניפּוׁש .ּכּתרּגּומֹו »ƒ»»∆ְְְְְִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(73 'nr i zegiy ihewl)

ּבּבּבּבארעאארעאארעאארעא כב)ווווּנּנּנּניפיפיפיפּוּוּוּוׁשׁשׁשׁש כו, (רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָ
לעיל רׁש"י ּכתב ּכבר "וּניפּוׁש" ּתבת ׁשל הּפרּוׁש יא)את ב, נקרא (ּבראׁשית מתּברכין ׁשּמימיו ׁשם "ועל ּוגדּלה: רּבּוי לׁשֹון ׁשהּוא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

האיׁש"). "וּיגּדל לעיל (ּכּכתּוב ויתּגּדל יתרּבה ׁשּיצחק היא הּכּונה ּכאן, ואף ׁשהרי ּפיׁשֹון". ולדֹות, הֹולדת לׁשֹון "ּופרינּו" לפרׁש ואין ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּבנים. ׁשני רק ּולרבקה ליצחק היּו ְְְְְִִִֵַָָָָֹלא

ß oeygxn h"k iriax mei ß

(âë):òáL øàa íMî ìòiå©©¬©¦−̈§¥¬¨«©

(ãë)éýìû éëðà øîàiå àeää äìéla ýåýé åéìà àøiå©¥¨̧¥¨³§Ÿ̈Æ©©´§¨©½©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¾¡Ÿ¥−
éáà íäøáàézëøáe éëðà Ezà-ék àøéz-ìà Eéúéaøäå E ©§¨¨´¨¦®©¦¨Æ¦«¦§´¨½Ÿ¦¥«©§¦̧Æ§¦§¥¦´

:écáò íäøáà øeáòa Eòøæ-úà¤©§£½©«£−©§¨¨¬©§¦«

(äë)Bìäà íL-èiå ýåýé íLa àø÷iå çaæî íL ïáiå©¦¯¤¨´¦§¥À©©¦§¨Æ§¥´§Ÿ̈½©¤−̈¨«¢®
-éãáò íL-eøëiå:øàa ÷çöé עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¦§¨¬©§¥«¦§−̈§¥«

(åë)ìëéôe eäòøî úfçàå øøbî åéìà Cìä Cìîéáàå©«£¦¤¾¤¨©¬¥−̈¦§¨®©«£ª©Æ¥«¥¥½¦−Ÿ
:Bàáö-øN©§¨«

i"yx£e‰Ú¯Ó ˙fÁ‡Â∑:ּכמֹו הּתבה, מיסֹוד מ' מרעהּו ּפֹותרין ויׁש מאֹוהביו. סיעת מרחמֹוהי', 'וסיעת ּכתרּגּומֹו: «¬À«≈≈≈ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָ
יד) ּכן,(שופטים הּמלכּות על לדּבר ארץ ּדר אין אבל ּדבּוקה, 'ואחּזת' ּתבת ׁשּתהיה ּכדי ּדׁשמׁשֹון, מרעים" ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻ"ׁשלׁשים

לפתרֹו יׁש לכן אֹוהבים, ׁשל אחת סיעה אּלא לֹו היה ולא עּמֹו, הֹולי אֹוהביו סיעת ּכל ּכן, ׁשאם אֹוהביו, ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹסיעת

˙Ônיט  eÁkL‡Â ‡ÏÁa ˜ÁˆÈ È„·Ú e¯ÙÁÂ«¬»«¿≈ƒ¿»¿«¬»¿«¿»«»
:ÔÈÚ· ÔÈiÓc ‡¯Èa≈»¿«ƒ»¿ƒ

„ÁˆÈ˜כ  ‡˙ÂÚ¯ ÌÚ ¯¯‚„ ‡˙ÂÚ¯ Bˆe¿«¬»»ƒ¿»ƒ«¬»»¿ƒ¿»
‡¯È·„ ‡ÓL ‡¯˜e ‡iÓ ‡Ï Èc ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ»»«»¿»¿»¿≈»

:dnÚ e˜ÈqÚ˙‡ È¯‡ ‡˜ÒÚƒ¿»¬≈ƒ¿«ƒƒ≈

e˜¯‡כא  dÏÚ Û‡ Bˆe È¯Á‡ ‡¯Èa e¯ÙÁÂ«¬»≈»»√ƒ¿«¬«¿»
:‰ËN dÓL¿«ƒ¿»

ÏÂ‡כב  È¯Á‡ ‡¯Èa ¯ÙÁÂ ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»«¬«≈»»√ƒ¿»
ÔÚÎ È¯‡ ¯Ó‡Â ˙B·Á¯ dÓL ‡¯˜e dÏÚ Bˆ¿¬«¿»¿«¿…«¬«¬≈¿«

) LeÙÈÂ ‡Ï ÈÈ ÈzÙ‡ נ"א‡LÙÈÂ( «¿≈¿»»»¿ƒ¿«¿ƒ»»
:‡Ú¯‡a¿«¿»

Ú·L:כג  ¯‡a ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»¿≈»«

‡‡כד  ¯Ó‡Â ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈¿»««¬«¬»
È¯‡ ÏÁ„˙ ‡Ï Ce·‡ Ì‰¯·‡c d‰Ï‡¡»≈¿«¿»»¬»ƒ¿«¬≈
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dxezd lr `xfr oa`

חּיים  מים ּתמיד:יט נֹובעים ׁשהם עׂשק . רע:כ לֹו אין ּבּמקרא רק קדמֹונינּו, ּבדברי ידּוע וּיכרּו. יכרה.כה ּכי וכן לי. ּכריתי אׁשר וכן חפרּו. . ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ׁשחת: ֶַַּכֹורה

zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye elqk '` iying meil inei xeriy
ּבּמקרא: ּדגמתה יׁש סמּוכה, ּתבה ׁשאינּה ּפי על ואף 'אחּזת', ׁשל ּתי"ו על ּתתמּה ואל הראׁשֹון, ס)ּכּלׁשֹון (תהלים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ

מּצר". נא)"עזרת מּיין"(ישעיה ולא יחד ∑‡fÁ˙."ּוׁשכרת ׁשּנאחזין ואגּדה, קבּצה .לׁשֹון ְְְִִִֶַָָָֹֻ¬À«ְְֱֲִֶֶַַַָָָֻֻ

(æë)ízàå éìà íúàa òecî ÷çöé íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¦§½̈©−©¨¤´¥¨®§©¤Æ
:íëzàî éðeçlLzå éúà íúàðN§¥¤´Ÿ¦½©§©§−¦¥«¦§¤«

(çë)ýåýé äéä-ék eðéàø Bàø eøîàiå|øîàpå Cnò ©«Ÿ§À¨´¨¦»»¦«¨¨´§Ÿ̈´¦¨¼©ÀŸ¤
ðéáe eðéðéa eðéúBðéa äìà àð éäzúéøá äúøëðå E §¦̧¨¬¨¨²¥«¥−¥¥´¥¤®§¦§§¨¬§¦−

:Cnò¦¨«
i"yx£eÈ‡¯ B‡¯∑ּב 'ראינּו' ,ּבאבי B‚Â'.'ראֹו' eÈ˙BÈa ‰Ï‡ ‡ È‰z∑ ּתהי ,אבי מימי ּבינֹותינּו אׁשר האלה »»ƒְְִִָָָ¿ƒ»»»≈≈¿ְֲִִִֵֵֵֶָָָָ

ּבינינּו עּתה .ּובינּגם ֵֵֵֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(267 'nr hi zegiy ihewl)

ּוּוּוּוביניביניביניביני ּבּבּבּבינינינינינינינינּוּוּוּו עעעעּתּתּתּתהההה ּגּגּגּגםםםם ּתּתּתּתהיהיהיהי ,,,,אביאביאביאבי מימימימימימימימי ּבּבּבּבינינינינֹוֹוֹוֹותינתינתינתינּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר כח)האלההאלההאלההאלה כו, (רׁש"י ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּׁשּנאמר מּמה מׁשמע וכן הּבנים. על האב ׁשבּועת ׁשּמהּני כג)מׁשמע, כא, ּולנכּדי"(וירא ּולניני לי ּתׁשקר ד,"אם בראשית רש"י (וראה ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ
ּבׁשּלחטו) ּבפרׁשת אבל יט). הלכה:(יג, ּפי על הּוא וכן מהּני. ׁשּלא מׁשמע - לבניהם" ׁשּיׁשּביעּו הׁשּביעם הׁשּביע, "הׁשּבע ּכתב ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

זמן" לאחר הּנֹולדים להׁשּביע אפׁשר סל"ה)"ואי רכח סי' יו"ד הּפסּוק(שו"ע על ורמּב"ן אּברּבנאל ׁשם. ּבׁשּלח אריה' 'גּור ּוראה (נּצבים . ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָ

יג) וגֹו'.כט, לבּדכם אּתכם עזרא עזרא עזרא עזרא ולא אבןאבןאבןאבן ְְְְְִֶֶַֹ

(èë)øLàëå Eeðòâð àì øLàk äòø eðnò äNòz-íà¦©«£¥̧¦¹̈¨À̈©«£¤Æ´Ÿ§©«£½§©«£¤̧
Ceøa äzò äzà íBìLa EçlLpå áBè-÷ø Enò eðéNò̈¦³¦§Æ©½©§©¥«£−§¨®©¨¬©−̈§¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£EeÚ‚ ‡Ï∑"מעּמנּו ל" :ל אּתה∑‡z‰.ּכׁשאמרנּו עּתה (ּגם אחרים: ּכמֹו)ספרים לנּו .כן עׂשה …¿«¬ְְְִֵֵֶַָָ«»ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָ

ß elqk '` iying mei ß
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:äfä íBiä©¬©¤«

i"yx£‰Ú·L∑ הּברית ׁשם עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ƒ¿»ְִֵַַ

(ãì)úéãeäé-úà äMà çwiå äðL íéòaøà-ïa åNò éäéå©§¦³¥¨Æ¤©§¨¦´¨½̈©¦©³¦¨Æ¤§¦½
:ézçä ïìéà-úa úîNa-úàå ézçä éøàa-úa©§¥¦−©«¦¦®§¤¨´§©½©¥−Ÿ©«¦¦«

È˙ÂÏכז  Ôe˙È˙‡ ÔÈc ‰Ó ˜ÁˆÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»»≈¬≈¿»ƒ
:ÔBÎ˙ÂlÓ ÈezÁlLÂ È˙È Ôe˙ÈÒ Ôez‡Â¿«¿≈»ƒ¿««¿ƒƒ¿»¿

„ÈÈכח  ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰ È¯‡ ‡ÈÊÁ ‡ÊÁÓ e¯Ó‡Â«¬»∆¡»¬≈»¬≈¬»≈¿»«¿»
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:CnÚ ÌÈ˜ ¯Ê‚Â CÈ·e ‡Èa ‡˙‰·‡ ÔÈ·≈¬»»»»≈»»≈»¿ƒ¿«¿»ƒ»
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·Ë „BÁÏ CnÚ ‡„·Ú È„ ‡ÓÎe C˜ÈÊ‡«¿ƒ¿»¿»ƒ¬«¿»ƒ»¿«
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:‰‡zÁ ÔBÏÈ‡≈ƒ»»

dxezd lr `xfr oa`

ּבינֹותינּו רּבּוי:כח אחר רּבּוי ׁשבע . ּבאר אחרת:לג עיר היא אֹו ּדברים. ב' על ּכן נקרא . ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ



לי zeclez zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye elqk '` iying meil inei xeriy
ּבּמקרא: ּדגמתה יׁש סמּוכה, ּתבה ׁשאינּה ּפי על ואף 'אחּזת', ׁשל ּתי"ו על ּתתמּה ואל הראׁשֹון, ס)ּכּלׁשֹון (תהלים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ

מּצר". נא)"עזרת מּיין"(ישעיה ולא יחד ∑‡fÁ˙."ּוׁשכרת ׁשּנאחזין ואגּדה, קבּצה .לׁשֹון ְְְִִִֶַָָָֹֻ¬À«ְְֱֲִֶֶַַַָָָֻֻ

(æë)ízàå éìà íúàa òecî ÷çöé íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¦§½̈©−©¨¤´¥¨®§©¤Æ
:íëzàî éðeçlLzå éúà íúàðN§¥¤´Ÿ¦½©§©§−¦¥«¦§¤«

(çë)ýåýé äéä-ék eðéàø Bàø eøîàiå|øîàpå Cnò ©«Ÿ§À¨´¨¦»»¦«¨¨´§Ÿ̈´¦¨¼©ÀŸ¤
ðéáe eðéðéa eðéúBðéa äìà àð éäzúéøá äúøëðå E §¦̧¨¬¨¨²¥«¥−¥¥´¥¤®§¦§§¨¬§¦−

:Cnò¦¨«
i"yx£eÈ‡¯ B‡¯∑ּב 'ראינּו' ,ּבאבי B‚Â'.'ראֹו' eÈ˙BÈa ‰Ï‡ ‡ È‰z∑ ּתהי ,אבי מימי ּבינֹותינּו אׁשר האלה »»ƒְְִִָָָ¿ƒ»»»≈≈¿ְֲִִִֵֵֵֶָָָָ

ּבינינּו עּתה .ּובינּגם ֵֵֵֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(267 'nr hi zegiy ihewl)

ּוּוּוּוביניביניביניביני ּבּבּבּבינינינינינינינינּוּוּוּו עעעעּתּתּתּתהההה ּגּגּגּגםםםם ּתּתּתּתהיהיהיהי ,,,,אביאביאביאבי מימימימימימימימי ּבּבּבּבינינינינֹוֹוֹוֹותינתינתינתינּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר כח)האלההאלההאלההאלה כו, (רׁש"י ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּׁשּנאמר מּמה מׁשמע וכן הּבנים. על האב ׁשבּועת ׁשּמהּני כג)מׁשמע, כא, ּולנכּדי"(וירא ּולניני לי ּתׁשקר ד,"אם בראשית רש"י (וראה ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ
ּבׁשּלחטו) ּבפרׁשת אבל יט). הלכה:(יג, ּפי על הּוא וכן מהּני. ׁשּלא מׁשמע - לבניהם" ׁשּיׁשּביעּו הׁשּביעם הׁשּביע, "הׁשּבע ּכתב ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

זמן" לאחר הּנֹולדים להׁשּביע אפׁשר סל"ה)"ואי רכח סי' יו"ד הּפסּוק(שו"ע על ורמּב"ן אּברּבנאל ׁשם. ּבׁשּלח אריה' 'גּור ּוראה (נּצבים . ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָ

יג) וגֹו'.כט, לבּדכם אּתכם עזרא עזרא עזרא עזרא ולא אבןאבןאבןאבן ְְְְְִֶֶַֹ

(èë)øLàëå Eeðòâð àì øLàk äòø eðnò äNòz-íà¦©«£¥̧¦¹̈¨À̈©«£¤Æ´Ÿ§©«£½§©«£¤̧
Ceøa äzò äzà íBìLa EçlLpå áBè-÷ø Enò eðéNò̈¦³¦§Æ©½©§©¥«£−§¨®©¨¬©−̈§¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£EeÚ‚ ‡Ï∑"מעּמנּו ל" :ל אּתה∑‡z‰.ּכׁשאמרנּו עּתה (ּגם אחרים: ּכמֹו)ספרים לנּו .כן עׂשה …¿«¬ְְְִֵֵֶַָָ«»ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָ

ß elqk '` iying mei ß

(ì):ezLiå eìëàiå äzLî íäì Nòiå©©³©¨¤Æ¦§¤½©«Ÿ§−©¦§«

(àì)íçlLéå åéçàì Léà eòáMiå ø÷aá eîékLiå©©§¦´©½Ÿ¤©¦¨«§−¦´§¨¦®©§©§¥´
:íBìLa Bzàî eëìiå ÷çöé¦§½̈©¥«§¬¥«¦−§¨«

(áì)éäéå|úBãà-ìò Bì eãbiå ÷çöé éãáò eàáiå àeää íBia ©§¦´©´©À©¨¸ŸÆ©§¥´¦§½̈©©¦´½©Ÿ¬
eøîàiå eøôç øLà øàaä:íéî eðàöî Bì ©§¥−£¤´¨¨®©¬Ÿ§−¨¨¬¨«¦

(âì)ãò òáL øàa øéòä-íL ïk-ìò äòáL dúà àø÷iå©¦§¨¬Ÿ−̈¦§¨®©¥³¥«¨¦Æ§¥´¤½©©−
:äfä íBiä©¬©¤«

i"yx£‰Ú·L∑ הּברית ׁשם עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ƒ¿»ְִֵַַ

(ãì)úéãeäé-úà äMà çwiå äðL íéòaøà-ïa åNò éäéå©§¦³¥¨Æ¤©§¨¦´¨½̈©¦©³¦¨Æ¤§¦½
:ézçä ïìéà-úa úîNa-úàå ézçä éøàa-úa©§¥¦−©«¦¦®§¤¨´§©½©¥−Ÿ©«¦¦«

È˙ÂÏכז  Ôe˙È˙‡ ÔÈc ‰Ó ˜ÁˆÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»»≈¬≈¿»ƒ
:ÔBÎ˙ÂlÓ ÈezÁlLÂ È˙È Ôe˙ÈÒ Ôez‡Â¿«¿≈»ƒ¿««¿ƒƒ¿»¿

„ÈÈכח  ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰ È¯‡ ‡ÈÊÁ ‡ÊÁÓ e¯Ó‡Â«¬»∆¡»¬≈»¬≈¬»≈¿»«¿»
‰Â‰c ‡˙ÓBÓ ÔÚk Ìi˜˙z ‡¯Ó‡Â CcÚÒa¿«¿»«¬«¿»ƒ¿««¿«»»ƒ¬»
:CnÚ ÌÈ˜ ¯Ê‚Â CÈ·e ‡Èa ‡˙‰·‡ ÔÈ·≈¬»»»»≈»»≈»¿ƒ¿«¿»ƒ»

Ï‡כט  Èc ‡Ók ‡LÈa ‡nÚ „aÚz Ì‡ƒ«¿≈ƒ»»ƒ»¿»ƒ»
·Ë „BÁÏ CnÚ ‡„·Ú È„ ‡ÓÎe C˜ÈÊ‡«¿ƒ¿»¿»ƒ¬«¿»ƒ»¿«

:ÈÈ„ ‡ÎÈ¯a ÔÚk z‡ ÌÏLa CpÁlLpÂ«¿«¿ƒ»ƒ¿»«¿¿«¿ƒ»«¿»

e‡È˙Le:ל  eÏÎ‡Â ‡ÈzLÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ«¬«¿ƒ¿¿»«¬»¿ƒ

È‰eÁ‡Ïלא  ¯·b eÓÈi˜Â ‡¯Ùˆ· eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«¿»ƒ
:ÌÏLa d˙ÂlÓ eÏÊ‡Â ˜ÁˆÈ ÔepÁlLÂ¿«»ƒƒ¿»«¬»ƒ¿»≈ƒ¿»

ÁˆÈ˜לב  È„·Ú B˙‡Â ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»««¬«¿≈ƒ¿»
e¯Ó‡Â e¯ÙÁ Èc ‡¯Èa ˜ÒÈÚ ÏÚ dÏ e‡ÈeÁÂ¿«ƒ≈«≈«≈»ƒ¬»«¬»

:‡iÓ ‡ÁkL‡ dÏ≈«¿«¿»«»

„˜¯z‡לג  ‡ÓL Ôk ÏÚ ‰Ú·L d˙È ‡¯˜e¿»»«ƒ¿»«≈¿»¿«¿»
) Ú·L„ ‡¯‡a נ"יÚ·L ¯‡a(‡ÓBÈ „Ú ≈»¿∆«¿≈∆««»

:ÔÈ„‰»≈

‡z˙‡לד  ·ÈÒe ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ¯a ÂNÚ ‰Â‰Â«¬»≈»««¿¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»
˙a ˙ÓNa ˙ÈÂ ‰‡zÁ È¯‡a ˙a ˙È„e‰È ˙È»¿ƒ«¿≈ƒƒ»»¿»»¿««

:‰‡zÁ ÔBÏÈ‡≈ƒ»»

dxezd lr `xfr oa`

ּבינֹותינּו רּבּוי:כח אחר רּבּוי ׁשבע . ּבאר אחרת:לג עיר היא אֹו ּדברים. ב' על ּכן נקרא . ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ



zeclezלב zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk '` iying meil inei xeriy
i"yx£‰L ÌÈÚa¯‡ŒÔa∑:ׁשּנאמר לחזיר, נמׁשל היה פ)עׂשו ּכׁשהּוא (תהלים הּזה החזיר מיער", חזיר "יכרסמּנה ∆«¿»ƒ»»ְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

היה  ׁשנה, מ' ּכל ּכׁשרים. עצמם ּומראים וחֹומסים ּגֹוזלים אּלּו ּכ טהֹור', ׁשאני 'ראּו לֹומר: טלפיו, ּפֹוׁשט ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשֹוכב
אני  אף אּׁשה, נׂשא ׁשנה מ' ּבן 'אּבא אמר: מ', ּבן ּכׁשהיה אֹותם, ּומעּנה ּבעליהן יד מּתחת נׁשים צד ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָעׂשו

העזר העזר העזר העזר .ּכן' אבןאבןאבןאבן ֵ

(äì):ä÷áøìe ÷çöéì çeø úøî ïééäzå©¦«§¤−¨´Ÿ©®©§¦§−̈§¦§¨«
i"yx£Áe¯ ˙¯Ó∑:ּכמֹו רּוח, המראת ט)לׁשֹון ּולעּצבֹון (דברים להכעיס היּו מעׂשיהן ּכל הייתם", ÁˆÈÏ˜."ממרים …««ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ¿ƒ¿»

‰˜·¯Ïe∑אלילים עבֹודת עֹובדֹות עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)ׁשהיּו אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿»ְֱֲִִֶַָ

æë(à)àø÷iå úàøî åéðéò ïéäëzå ÷çöé ï÷æ-ék éäéå©«§¦Æ¦«¨¥´¦§½̈©¦§¤¬¨¥−̈¥«§®Ÿ©¦§º̈
åNò-úà|:éðpä åéìà øîàiå éða åéìà øîàiå ìãbä Bða ¤¥¨´§´©¨ÀŸ©³Ÿ¤¥¨Æ§¦½©¬Ÿ¤¥−̈¦¥«¦

i"yx£ÔÈ‰ÎzÂ∑אּלּו ׁשל אלילים (ּבעׁשנן לעבֹודת ּומקטירֹות מעּׁשנֹות אביו )ׁשהיּו והיה הּמזּבח ּגּבי על ּכׁשּנעקד אחר: ּדבר . «ƒ¿∆»ְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
עיניו. על ונפלּו ּדמעֹותיהם וירדּו ּבֹוכים, והיּו הּׁשרת, מלאכי וראּו הּׁשמים נפּתחּו ׁשעה, ּבאֹותּה לׁשחטֹו, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָרֹוצה

הּברכֹות  את יעקב ׁשּיּטל ּכדי אחר: ּדבר עיניו. ּכהּו ,לפיכ. ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(215 'nr eh zegiy ihewl)

ההההּבּבּבּברכרכרכרכֹוֹוֹוֹותתתת אתאתאתאת יעקביעקביעקביעקב ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיּטּטּטּטלללל א)ּכּכּכּכדידידידי כז, לגּלֹות (רש"י יכֹול היה והרי יצחק, ׁשל עיניו את להכהֹות צרי הּקּב"ה היה מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
מּלדּבר  הּקּב"ה נמנע הרׁשע עׂשו על אם :ּבעצמ והּגע עׂשו. על הרע לׁשֹון לדּבר הּקּב"ה רצה ׁשּלא לֹומר, ויׁש רׁשע. ׁשעׂשו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹלֹו
להתרחק  ׁשּיׁש וכּמה ּכּמה אחת על ׁשנים), וׁשבע חמּׁשים ּבמׁש ּכמת והיה ּבּבית ּכלּוא יצחק היה מּכ ׁשּכתֹוצאה (אף ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָסרה

מּיׂשראל! אדם על הרע לׁשֹון ׁשל ּדּבּור מּכל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָּביֹותר

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 139 cenr ,d wlg zegiyÎihewl iRÎlr)©¦

wgvi xErzPW mrHd©©©¤¦§©¥¦§¨

מראת מראת מראת מראת  עיניועיניועיניועיניו ווווּתּתּתּתכהיןכהיןכהיןכהין יצחקיצחקיצחקיצחק ּכּכּכּכיייי־־־־זקןזקןזקןזקן ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽויהיויהיויהיויהי ֹֹ
אלילים לעבֹודת ּומקטירֹות מעּׁשנֹות ׁשהיּו אּלּו ׁשל ּבעׁשנן – רש"י)וּתכהין ובפירוש א. (כז, ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשּכתּוב (ּוכמֹו לעינים מּזיק ׁשעׁשן אמת הן  להבין: כו)צרי י, עּורֹון,(משלי ּכדי עד ׁשּמּזיק לֹומר אפׁשר אי א לעינים), ּוכעׁשן : ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
?מּכ להתעּור צריכֹות היּו עׂשו נׁשי ּגם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָּדלפי־זה,

עבֹודה  ׁשל עׁשן היה ׁשּזה מּצד אּלא ּגּופא, העׁשן מּצד רק היה לא מראֹות", עיניו "וּתכהין היה יצחק ׁשאצל מה ּבזה: ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹהּבאּור
נתיסם  – ׁש"וּתכהין ּכ ּכדי ועד זרה, עבֹודה ׁשל ענין לסּבל יכל היה לא ּברע", מראֹות עינים "טהֹור היה ׁשּיצחק והיֹות ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹזרה,

ְֵָּבעיניו".
ל  והביאּו ּפעם ׁשּקרה מּטׁשערנאּביל, נחּום מנחם רּבי הּקדֹוׁש הרב אֹודֹות המסּפר את ּובדגמת ראה לא והּוא עּכּו"ם, חלב פניו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻ

– הּוא רֹואהּו" יׂשראל ּב"אין ׁשהּפרּוׁש רֹואהּו", יׂשראל ואין  עּכּו"ם ׁשחלבֹו "חלב הּמׁשנה על־ּפי זאת הסּביר ואחר־ּכ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹהחלב.
לראֹות. יכֹול אינֹו הּוא לראֹות, צרי ּׁשּלא מה ּכי אֹותֹו, רֹואה אינֹו יהּודי עּכּו"ם, ׁשחלבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּכיון

(á):éúBî íBé ézòãé àì ézð÷æ àð-äpä øîàiå©¾Ÿ¤¦¥−̈¨©®§¦¬Ÿ¨©−§¦¬¦«
i"yx£È˙BÓ ÌBÈ ÈzÚ„È ‡Ï∑ לפניהם ׁשנים חמׁש ידאג אבֹותיו, לפרק אדם מּגיע 'אם קרחה: ּבן יהֹוׁשע רּבי אמר …»«¿ƒƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

קכ"ג ּבן היה ויצחק ּכן', לאחר ׁשנים הּסדר (וחמׁש סֹוף ּברׁש"י דֹוק ,ּכׁשּנתּבר ס"ג ּבן יעקב אני )ּכי אּמי לפרק 'ׁשּמא אמר: , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
אּמי, לפרק ׁשּמא מֹותי", יֹום ידעּתי "לא :לפיכ לפרקּה'. סמּו ׁשנים ה' ּבן והריני מתה, קכ"ז ּבת והיא ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמּגיע

אּבא  לפרק עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּמא אבןאבןאבןאבן ְֶֶֶַָָ

ÁˆÈ˜לה  ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÊb¯Óe Ô·¯ÒÓ ‰‡Â‰Â«¬»»¿»¿»¿«¿»«≈«ƒ¿»
:‰˜·¯Â¿ƒ¿»

È‰BÈÚא  ‡i‰ÎÂ ˜ÁˆÈ ·ÈÒ „k ‰Â‰Â«¬»«ƒƒ¿»¿»«»≈ƒ
dÏ ¯Ó‡Â ‡a¯ d¯a ÂNÚ ˙È ‡¯˜e ÈÊÁÓlÓƒ¿≈¡≈¿»»≈»¿≈«»«¬«≈

:‡‡ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â È¯a¿ƒ«¬«≈»»»

ÓBÈ‡ב  Ú„È ‡‡ ˙ÈÏ ˙È·ÈÒ ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¿«≈ƒ≈¬»¿«»
:˙eÓÈ‡„¿≈

dxezd lr `xfr oa`

יהּודית  ּובׂשמת.לד מּמּנה: הֹוליד ולא ׁשם . ְְְִִִֵֶַָָֹ
נמצאין  ּובּמקרא ׁשמֹות. ב' לּה ויׁש עדה, ְְְִִִִֵֵַָָָָָהיא

ּכן: ְֵֵלמאֹות

רּוח  מרת אֹומרים לה  ויׁש מהן. אחת ּכל . ְְִֵֵֶַַַַָֹ
מּגזרת  ׁשהּוא ּדעּתי ועל ּומֹורה. סֹורר ְְְְִִִִֵֶֶַַַמּלׁשֹון
ּכתּוב  וכן נפׁש. מרירּות ּכטעם ּכלענה, ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָמרה

הּפרׁשה  זֹו ונכּתבה ּכנען. ּבנֹות רעֹות ְְְְְִִַַָָָָָָּכי
ּכנען: מּבנֹות יׂשראל ּבני ְְְְְִִִֵֵֶַַָָׁשּיּׁשמרּו

נא  הּנה עּתה:ב ּכמֹו . ְִֵַָָ

zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk '` iying meil inei xeriy

(â)éìë àð-àN äzòåéìz Eäãeöå äãOä àöå EzL÷å E §©¨Æ¨¨´¥¤½¤§§−§©§¤®§¥Æ©¨¤½§¬¨
ãéö él: ¦−¨«¦

i"yx£EÈÏz∑לּתלֹותּה ׁשּדר ,חרּב.‡Œ‡N∑:ׁשּׁשנינּו ּכאֹותּה הׁשחזה, כח)לׁשֹון הּסּכין,(ביצה את מׁשחיזין 'אין ∆¿¿ְְְִֶֶֶַָ»»ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
נבלה  ּתאכילני ׁשּלא יפה, ּוׁשחט סּכינ חּדד חברּתּה'. ּגּבי על מׂשיאּה Èl.(ב"ר)אבל ‰„eˆÂ∑ ההפקר מן מן ולא ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ¿»ƒְְִִֵֶַֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא .הּגזל  אבןאבןאבןאבן ֵַָ

(ã)äìëàå él äàéáäå ézáäà øLàk íénòèî éì-äNòå©«£¥¦̧©§©¦¹©«£¤¬¨©²§¦§¨¦¬¨¦−§Ÿ¥®¨
:úeîà íøèa éLôð Eëøáz øeáòa©«£²§¨«¤§¬©§¦−§¤¬¤¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - jli`e 197 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

`weC eUrl wgvi zMxA¦§©¦§¨§¥¨©§¨

אמאמאמאמּוּוּוּותתתת:::: ּבּבּבּבטרםטרםטרםטרם נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשיייי ּתּתּתּתברכברכברכברכ ד)ּבּבּבּבעבעבעבעבּוּוּוּורררר (כז, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
מֹותֹו. לפני עׂשו את לבר רצה ׁשּיצחק אי ּבפרטּיּות מסּפר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָֻּבפרׁשתנּו

הּגדֹולה? רׁשעּותֹו את ידע לא האם עׂשו, את לבר יצחק רצה מּדּוע הּתמיהה, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹוידּועה
ּבמקֹום  ׁשאף - ותכנּה ּבארֹות. ּבחפירת היתה חּייו ימי ּבכללּות יצחק ׁשעבֹודת החסידּות, ּבתֹורת ּׁשּכתּוב מה על־ּפי הּוא ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּומבאר

חּיים". "מים נמצאים ההּוא ּבּמקֹום ׁשּגם יצחק ּגּלה האדמה, ּבעמק חפירה על־ידי הרי ּוצרֹורֹות, עפר רק ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּנראה
ׁשם  ּגם מגּלים ּבעמק, חפירה על־ידי הּנה הּקּב"ה, ׁשל מּקדּׁשתֹו ריק ׁשּנראה ּבמקֹום ׁשּגם לגּלֹות היתה יצחק ׁשעבֹודת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻוהינּו,

קדּׁשה. ְִֵָֻניצֹוצי
מעבֹודת  לגמרי הּוא ׁשרחֹוק נראה ׁשּבחיצֹונּיּות עׂשו אצל ׁשּגם לגּלֹות היתה ׁשּכּונתֹו מּׁשּום עׂשו, את ׁשּבר זה יּובן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָועל־ּפי־זה

הּבֹורא. לעבֹודת קׁשּור הּוא הרי נפׁשֹו ׁשּבפנימּיּות לגּלֹות יכֹולים קׁשה, ועבֹודה "חפירה" על־ידי הּנה ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָה',
קל־וחמר  ּדברים הרי ה', לעבֹודת ּולקׁשרֹו נפׁשֹו ּפנימּיּות את לגּלֹות יצחק עסק הרׁשע עׂשו אצל ּגם ׁשאם אלינּו, הֹוראה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּומּזה
לדר ׁשּיׁשּובּו חּיים", "מים – נפׁשם ּפנימּיּות את ּולגּלֹות ה', ועבֹודת מּתֹורה ּכרחֹוקים הּנראים אּלּו עם ּגם לעבד ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּצריכים

ֲֵאבֹותינּו.

(ä)åNò Cìiå Bða åNò-ìà ÷çöé øaãa úòîL ä÷áøå§¦§¨´Ÿ©½©§©¥´¦§½̈¤¥−̈§®©¥³¤¥¨Æ
:àéáäì ãéö ãeöì äãOä©¨¤½¨¬©−¦§¨¦«

i"yx£‡È·‰Ï „Èˆ „eˆÏ∑ הּגזל מן יביא ציד, ימצא לא אם 'להביא', עזרא עזרא עזרא עזרא .מהּו אבןאבןאבןאבן »«ƒ¿»ƒְְִִִִִִֵַַַָָָָֹ

(å)ézòîL äpä øîàì dða á÷òé-ìà äøîà ä÷áøå§¦§¨Æ¨´§½̈¤©«£¬Ÿ§−̈¥®Ÿ¦¥³¨©̧§¦Æ
éáà-úàéçà åNò-ìà øaãî E:øîàì E ¤¨¦½§©¥²¤¥¨¬¨¦−¥«Ÿ

(æ)äëëøáàå äìëàå íénòèî éì-äNòå ãéö él äàéáä̈¦̧¨¦¬©²¦©«£¥¦¬©§©¦−§Ÿ¥®¨©«£¨«¤§¨²
:éúBî éðôì ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¥¬¦«

i"yx£'‰ ÈÙÏ∑ ידי על ׁשּיסּכים עזרא עזרא עזרא עזרא .ּברׁשּותֹו, אבןאבןאבןאבן ƒ¿≈ְְִִִֶַַָ

(ç):Cúà äeöî éðà øLàì éì÷a òîL éðá äzòå§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®©«£¤¬£¦−§©¨¬Ÿ¨«

(è)íéáè íéfò ééãb éðL íMî éì-ç÷å ïàvä-ìà àð-Cì¤¨Æ¤©½Ÿ§©¦´¦À̈§¥²§¨¥¬¦¦−Ÿ¦®
éáàì íénòèî íúà äNòàå:áäà øLàk E §¤«¡¤̧Ÿ¨¯©§©¦²§¨¦−©«£¤¬¨¥«

eÙe˜ג  CzL˜Â CÙÈÒ CÈÊ ÔÚk ·Ò ÔÚÎe¿««¿«≈»«¿»¿«¿»
:‡„Èˆ ÈÏ „eˆÂ ‡Ï˜ÁÏ¿«¿»¿ƒ≈»

ÏÚ‡Âד  ˙ÈÓÈÁ¯„ ‡Ók ÔÈÏÈL·˙ ÈÏ „È·ÚÂ¿ƒ≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
‡Ï „Ú ÈLÙ CpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a ÏeÎÈ‡Â ÈÏƒ¿≈¿ƒƒ¿»≈ƒ»«¿ƒ«»

:˙eÓÈ‡≈

ÂNÚה  ˙ÂÏ ˜ÁˆÈ ÏÈlÓ „k ˙ÚÓL ‰˜·¯Â¿ƒ¿»¿««««ƒƒ¿»¿«≈»
‡„Èˆ „ˆÈÓÏ ‡Ï˜ÁÏ ÂNÚ ÏÊ‡Â d¯a¿≈«¬«≈»¿«¿»¿≈«≈»

:‰‡˙È‡Ï¿«¿»»

‰‡ו  ¯ÓÈÓÏ d¯a ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ˙¯Ó‡ ‰˜·¯Â¿ƒ¿»¬»«¿««¬…¿«¿≈»»
CeÁ‡ ÂNÚ ÌÚ ÏlÓÓ Ce·‡ ÔÓ ˙ÈÚÓL¿»ƒƒ¬¿«≈ƒ≈»¬

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

ÏeÎÈ‡Âז  ÔÈÏÈL·˙ ÈÏ „È·ÚÂ ‡„Èˆ ÈÏ È˙‡¡ƒƒ≈»¿ƒ≈ƒ«¿ƒƒ¿≈
:È˙BÓ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ CpÎ¯·‡Â∆¡»≈ƒ»√»¿»√»ƒ

wÙÓ„ח  ‡‡ È„ ‡ÓÏ ÈpÓ Ïa˜ È¯a ÔÚÎe¿«¿ƒ«≈ƒƒ¿»ƒ¬»¿«≈
:C˙È»»

ÔÈ¯zט  ÔnzÓ ÈÏ ·ÒÂ ‡Ú ˙ÂÏ ÔÚk ÏÈf‡ƒ≈¿«¿«»»¿«ƒƒ«»¿≈
ÔÈÏÈL·z ÔB‰˙È „aÚ‡Â Ô·Ë ÔÈfÚ (¯·) ÈÈ„b«¿≈«ƒƒ»»¿∆¿≈»¿«¿ƒƒ

:ÌÁ¯ È„ ‡Ók Ce·‡Ï¿»¿»ƒ¿≈

dxezd lr `xfr oa`

כלי ּתליג והּפרט ּכלל. ׁשם היֹות יּתכן . ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָ
החּצים. ׁשּׁשם הּתלּויה, האׁשּפה ותלי .ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָוק ׁשּת

.ּתלי מן וא''ו ויחסר חרב, ּכמֹו ּתלי ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַָאֹו
אנֹוׁש: ׁשת ְֱֵָָּכאדם

ׁשֹומעת  ורבקה ׁשֹומעת:ה היתה . ְְְִַַַַָָָ
מֹותי  לפני אמּות:ז ּבטרם ּכמֹו . ְְְִִֵֶֶָ
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(â)éìë àð-àN äzòåéìz Eäãeöå äãOä àöå EzL÷å E §©¨Æ¨¨´¥¤½¤§§−§©§¤®§¥Æ©¨¤½§¬¨
ãéö él: ¦−¨«¦

i"yx£EÈÏz∑לּתלֹותּה ׁשּדר ,חרּב.‡Œ‡N∑:ׁשּׁשנינּו ּכאֹותּה הׁשחזה, כח)לׁשֹון הּסּכין,(ביצה את מׁשחיזין 'אין ∆¿¿ְְְִֶֶֶַָ»»ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
נבלה  ּתאכילני ׁשּלא יפה, ּוׁשחט סּכינ חּדד חברּתּה'. ּגּבי על מׂשיאּה Èl.(ב"ר)אבל ‰„eˆÂ∑ ההפקר מן מן ולא ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ¿»ƒְְִִֵֶַֹ

עזרא עזרא עזרא עזרא .הּגזל  אבןאבןאבןאבן ֵַָ

(ã)äìëàå él äàéáäå ézáäà øLàk íénòèî éì-äNòå©«£¥¦̧©§©¦¹©«£¤¬¨©²§¦§¨¦¬¨¦−§Ÿ¥®¨
:úeîà íøèa éLôð Eëøáz øeáòa©«£²§¨«¤§¬©§¦−§¤¬¤¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - jli`e 197 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

`weC eUrl wgvi zMxA¦§©¦§¨§¥¨©§¨

אמאמאמאמּוּוּוּותתתת:::: ּבּבּבּבטרםטרםטרםטרם נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשיייי ּתּתּתּתברכברכברכברכ ד)ּבּבּבּבעבעבעבעבּוּוּוּורררר (כז, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
מֹותֹו. לפני עׂשו את לבר רצה ׁשּיצחק אי ּבפרטּיּות מסּפר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָֻּבפרׁשתנּו

הּגדֹולה? רׁשעּותֹו את ידע לא האם עׂשו, את לבר יצחק רצה מּדּוע הּתמיהה, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹוידּועה
ּבמקֹום  ׁשאף - ותכנּה ּבארֹות. ּבחפירת היתה חּייו ימי ּבכללּות יצחק ׁשעבֹודת החסידּות, ּבתֹורת ּׁשּכתּוב מה על־ּפי הּוא ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּומבאר

חּיים". "מים נמצאים ההּוא ּבּמקֹום ׁשּגם יצחק ּגּלה האדמה, ּבעמק חפירה על־ידי הרי ּוצרֹורֹות, עפר רק ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּנראה
ׁשם  ּגם מגּלים ּבעמק, חפירה על־ידי הּנה הּקּב"ה, ׁשל מּקדּׁשתֹו ריק ׁשּנראה ּבמקֹום ׁשּגם לגּלֹות היתה יצחק ׁשעבֹודת ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻוהינּו,

קדּׁשה. ְִֵָֻניצֹוצי
מעבֹודת  לגמרי הּוא ׁשרחֹוק נראה ׁשּבחיצֹונּיּות עׂשו אצל ׁשּגם לגּלֹות היתה ׁשּכּונתֹו מּׁשּום עׂשו, את ׁשּבר זה יּובן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָועל־ּפי־זה

הּבֹורא. לעבֹודת קׁשּור הּוא הרי נפׁשֹו ׁשּבפנימּיּות לגּלֹות יכֹולים קׁשה, ועבֹודה "חפירה" על־ידי הּנה ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָה',
קל־וחמר  ּדברים הרי ה', לעבֹודת ּולקׁשרֹו נפׁשֹו ּפנימּיּות את לגּלֹות יצחק עסק הרׁשע עׂשו אצל ּגם ׁשאם אלינּו, הֹוראה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּומּזה
לדר ׁשּיׁשּובּו חּיים", "מים – נפׁשם ּפנימּיּות את ּולגּלֹות ה', ועבֹודת מּתֹורה ּכרחֹוקים הּנראים אּלּו עם ּגם לעבד ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּצריכים

ֲֵאבֹותינּו.

(ä)åNò Cìiå Bða åNò-ìà ÷çöé øaãa úòîL ä÷áøå§¦§¨´Ÿ©½©§©¥´¦§½̈¤¥−̈§®©¥³¤¥¨Æ
:àéáäì ãéö ãeöì äãOä©¨¤½¨¬©−¦§¨¦«

i"yx£‡È·‰Ï „Èˆ „eˆÏ∑ הּגזל מן יביא ציד, ימצא לא אם 'להביא', עזרא עזרא עזרא עזרא .מהּו אבןאבןאבןאבן »«ƒ¿»ƒְְִִִִִִֵַַַָָָָֹ

(å)ézòîL äpä øîàì dða á÷òé-ìà äøîà ä÷áøå§¦§¨Æ¨´§½̈¤©«£¬Ÿ§−̈¥®Ÿ¦¥³¨©̧§¦Æ
éáà-úàéçà åNò-ìà øaãî E:øîàì E ¤¨¦½§©¥²¤¥¨¬¨¦−¥«Ÿ

(æ)äëëøáàå äìëàå íénòèî éì-äNòå ãéö él äàéáä̈¦̧¨¦¬©²¦©«£¥¦¬©§©¦−§Ÿ¥®¨©«£¨«¤§¨²
:éúBî éðôì ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¥¬¦«

i"yx£'‰ ÈÙÏ∑ ידי על ׁשּיסּכים עזרא עזרא עזרא עזרא .ּברׁשּותֹו, אבןאבןאבןאבן ƒ¿≈ְְִִִֶַַָ

(ç):Cúà äeöî éðà øLàì éì÷a òîL éðá äzòå§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®©«£¤¬£¦−§©¨¬Ÿ¨«

(è)íéáè íéfò ééãb éðL íMî éì-ç÷å ïàvä-ìà àð-Cì¤¨Æ¤©½Ÿ§©¦´¦À̈§¥²§¨¥¬¦¦−Ÿ¦®
éáàì íénòèî íúà äNòàå:áäà øLàk E §¤«¡¤̧Ÿ¨¯©§©¦²§¨¦−©«£¤¬¨¥«

eÙe˜ג  CzL˜Â CÙÈÒ CÈÊ ÔÚk ·Ò ÔÚÎe¿««¿«≈»«¿»¿«¿»
:‡„Èˆ ÈÏ „eˆÂ ‡Ï˜ÁÏ¿«¿»¿ƒ≈»

ÏÚ‡Âד  ˙ÈÓÈÁ¯„ ‡Ók ÔÈÏÈL·˙ ÈÏ „È·ÚÂ¿ƒ≈ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
‡Ï „Ú ÈLÙ CpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a ÏeÎÈ‡Â ÈÏƒ¿≈¿ƒƒ¿»≈ƒ»«¿ƒ«»

:˙eÓÈ‡≈

ÂNÚה  ˙ÂÏ ˜ÁˆÈ ÏÈlÓ „k ˙ÚÓL ‰˜·¯Â¿ƒ¿»¿««««ƒƒ¿»¿«≈»
‡„Èˆ „ˆÈÓÏ ‡Ï˜ÁÏ ÂNÚ ÏÊ‡Â d¯a¿≈«¬«≈»¿«¿»¿≈«≈»

:‰‡˙È‡Ï¿«¿»»

‰‡ו  ¯ÓÈÓÏ d¯a ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ˙¯Ó‡ ‰˜·¯Â¿ƒ¿»¬»«¿««¬…¿«¿≈»»
CeÁ‡ ÂNÚ ÌÚ ÏlÓÓ Ce·‡ ÔÓ ˙ÈÚÓL¿»ƒƒ¬¿«≈ƒ≈»¬

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

ÏeÎÈ‡Âז  ÔÈÏÈL·˙ ÈÏ „È·ÚÂ ‡„Èˆ ÈÏ È˙‡¡ƒƒ≈»¿ƒ≈ƒ«¿ƒƒ¿≈
:È˙BÓ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ CpÎ¯·‡Â∆¡»≈ƒ»√»¿»√»ƒ

wÙÓ„ח  ‡‡ È„ ‡ÓÏ ÈpÓ Ïa˜ È¯a ÔÚÎe¿«¿ƒ«≈ƒƒ¿»ƒ¬»¿«≈
:C˙È»»

ÔÈ¯zט  ÔnzÓ ÈÏ ·ÒÂ ‡Ú ˙ÂÏ ÔÚk ÏÈf‡ƒ≈¿«¿«»»¿«ƒƒ«»¿≈
ÔÈÏÈL·z ÔB‰˙È „aÚ‡Â Ô·Ë ÔÈfÚ (¯·) ÈÈ„b«¿≈«ƒƒ»»¿∆¿≈»¿«¿ƒƒ

:ÌÁ¯ È„ ‡Ók Ce·‡Ï¿»¿»ƒ¿≈

dxezd lr `xfr oa`

כלי ּתליג והּפרט ּכלל. ׁשם היֹות יּתכן . ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָ
החּצים. ׁשּׁשם הּתלּויה, האׁשּפה ותלי .ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָוק ׁשּת

.ּתלי מן וא''ו ויחסר חרב, ּכמֹו ּתלי ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַָאֹו
אנֹוׁש: ׁשת ְֱֵָָּכאדם

ׁשֹומעת  ורבקה ׁשֹומעת:ה היתה . ְְְִַַַַָָָ
מֹותי  לפני אמּות:ז ּבטרם ּכמֹו . ְְְִִֵֶֶָ



zeclezלד zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk '` iying meil inei xeriy
i"yx£ÈÏŒÁ˜Â∑'יֹום ּבכל עּזים ּגדיי ׁשני 'לּטל ּבכתּבתּה: יצחק לּה ּכתב ׁשּכ ּגזל, ואינם הם ÈL.(ב"ר)מּׁשּלי ¿«ƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹֻ¿≈

ÌÈfÚ ÈÈ„b∑,לפסחֹו הקריב האחד היה, ּפסח אּלא יצחק? ׁשל מאכלֹו היה עּזים ּגדיי ׁשני עׂשה וכי והאחד ¿»≈ƒƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָ
אליעזר  ּדרּבי ּבפרקי ‡‰·.מטעּמים, ¯L‡k∑ הּצבי ּכטעם הּגדי טעם .ּכי ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַ«¬∆»≈ְְְִִִַַַַַַ

(é)éáàì úàáäå:BúBî éðôì Eëøáé øLà øáòa ìëàå E §¥«¥¨¬§¨¦−§¨¨®©«£ª²£¤¬§¨«¤§−¦§¥¬«

(àé)øòN Léà éçà åNò ïä Bnà ä÷áø-ìà á÷òé øîàiå©Ÿ́¤©«£½Ÿ¤¦§−̈¦®¥´¥¨³¨¦Æ¦´¨¦½
:÷ìç Léà éëðàå§¨«Ÿ¦−¦¬¨¨«

i"yx£¯ÚN LÈ‡∑ ׂשער עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבעל אבןאבןאבןאבן ƒ»ƒֵַַָ

(áé)éúàáäå òzòúîk åéðéòá éúééäå éáà éðMîé éìeà©³§ª¥̧¦Æ¨¦½§¨¦¬¦§¥−̈¦§©§¥®©§¥«¥¦¬
:äëøá àìå äìì÷ éìò̈©²§¨−̈§¬Ÿ§¨¨«

i"yx£ÈLÓÈ∑:כח)ּכמֹו ּבּצהרים "מ (דברים עזרא עזרא עזרא עזרא ."מּׁשׁש אבןאבןאבןאבן ¿À≈ƒְְֳִֵַַַָ

(âé)Cìå éì÷a òîL Cà éða Eúìì÷ éìò Bnà Bì øîàzå©³Ÿ¤Æ¦½¨©¬¦§¨«§−§¦®©²§©¬§Ÿ¦−§¥¬
:éì-ç÷©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 56 cenr ,` wlg zegiyÎihewl itÎlr)

wgvi zFkxal ilMd©§¦§¦§¦§¨

ּבּבּבּבניניניני קללתקללתקללתקללת עליעליעליעלי אאאאּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו ללללֹוֹוֹוֹו יג)ווווּתּתּתּתאמראמראמראמר כז, (פרשתנו ַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
קללת "עלי ּבּמענה הּתֹועלת מהי ואם־ּכן לאּמֹו, ּדֹואג יעקב, ּכמֹו ּובפרט ּבן, ּכל זֹו? היא נחמה איזֹו ּבאּור, ּדֹורׁש זה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלכאֹורה

ְִּבני"?
ּדוקא: "מרמה" ּבדר ליעקב לבא צריכֹות היּו ׁשהּברכֹות הּטעם ּבהקּדים זה ְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹויּובן

ולהיֹות  חטאֹו. על ּתּקּון ּפעל והּוא הראׁשֹון, לאדם ּדֹומה היה ׁשּיעקב הראׁשֹון" ּדאדם ׁשּופריּה מעין ּדיעקב "ׁשּופריּה ּבּגמרא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹאיתא
אפן  ּגם לכן מּטה; למּטה הּקדּׁשה ניצֹוצי נפלּו ערּום" היה "והּנחׁש ּדעל־ידי הּנחׁש, ׁשל הּמרמה על־ידי ּבא עץ־הּדעת ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻׁשחטא

ּתתּפּתל. עּקׁש עם ּכדכתיב: ּדוקא, מרמה על־ידי הּוא – הּקדּׁשה לתחּום והחזרתם הּניצֹוצֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֻהֹוצאת
ּכׁשּתהיה  ּדוקא אּלא וׂשכל, חׁשּבֹון ׁשעל־ּפי עבֹודה על־ידי לא זה הרי אּלה, ּברכֹות לקּבלת ראּוי ּכלי הּמקּבל ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹוהּנה,
לטעם  ׁשּייכים אינם עץ־הּדעת, חטא על־ידי עׂשו אצל ׁשּנמצאים אּלה אֹורֹות ּכללּות (ׁשהרי ודעת מּטעם ׁשּלמעלה ּבאפן ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹעבֹודתֹו

ַַָודעת).
ׁשל  לתנּועה ׁשּמּוכנים על־ידי ּדוקא הּוא אּלה ּברכֹות לקּבלת ׁשהּכלי – ּבני" קללת "עלי ליעקב, רבקה מענה היה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹוזה

יעקב. אצל ּגם מסירּות־נפׁש התעֹוררּות לפעל ּכדי נפׁש, מסירּות עצמּה על מקּבלת ׁשהיא הדּגיׁשה ולכן עזרא עזרא עזרא עזרא מסירּות־נפׁש. אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

(ãé)øLàk íénòèî Bnà Nòzå Bnàì àáiå çwiå Cìiå©¥̧¤Æ©¦©½©¨¥−§¦®©©³©¦Æ©§©¦½©«£¤−
:åéáà áäà̈¥¬¨¦«

(åè)øLà úãîçä ìãbä dða åNò éãâa-úà ä÷áø çwzå©¦©´¦Â§Â̈¤¦§¥¸¥¹̈§¨³©¨ŸÆ©«£ª½Ÿ£¤¬
:ïèwä dða á÷òé-úà Laìzå úéaa dzà¦−̈©¨®¦©©§¥¬¤©«£−Ÿ§¨¬©¨¨«

i"yx£˙„ÓÁ‰∑ נמרד מן אֹותן ׁשחמד אחר: ּדבר 'ּדכיתא'. ּכתרּגּומֹו: Èaa˙.הּנקּיֹות, dz‡ ¯L‡∑ ּכּמה והלא «¬À…ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ¬∆ƒ»«»ƒֲַַָֹ
וחֹוׁשדן  ּבמעׂשיהן ּבקי ׁשהיה אּלא אּמֹו? אצל מפקיד והּוא לֹו, היּו .נׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

(י  È˙È˙Â נ"יÏÚ˙Â(ÏÈ„a ÏeÎÈÈÂ Ce·‡Ï ¿«¿≈¿»≈¿»¿≈¿ƒ
:d˙BÓ Ì„˜ CpÎ¯·Ècƒ¿»¿ƒ»√»≈

‡ÈÁיא  ÂNÚ ‡‰ dn‡ ‰˜·¯Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿ƒ¿»ƒ≈»≈»»ƒ
:ÚÈÚL ¯·b ‡‡Â Ô¯ÚN ¯·b¿««¬»«¬»¿«¿ƒ«

·È‰BÈÚיב  È‰‡Â ‡a‡ ÈpMÓÈ ÌÈ‡Ó»ƒ¿Àƒ«ƒ«»¿≈≈¿≈ƒ
) È˙ÈÓ È‰‡Â ·ÚÏ˙Ók נ"יÈ˙ÈÓ È‰‡Â(ÈÏÚ ¿ƒ¿»»¿≈≈«¿≈»¡ƒ«¿≈¬«

:ÔÎ¯· ‡ÏÂ ÔÈËÂÏ¿»ƒ¿»ƒ¿»

e·a‡‰יג  ¯n‡˙‡ ÈÏÚ dn‡ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈ƒ≈¬«ƒ¿««ƒ¿»
ÈpÓ Ïa˜ Ì¯a È¯a CÏÚ ‡iËÂÏ Ôe˙ÈÈ ‡Ïc¿»≈¿»«»¬»¿ƒ¿««≈ƒƒ

:ÈÏ ·Ò ÏÈf‡Â¿ƒ≈«ƒ

‡dnיד  ˙„·ÚÂ dn‡Ï È˙È‡Â ·ÈÒe ÏÊ‡Â«¬«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈«¬»«ƒ≈
:È‰e·‡ ÌÁ¯c ‡Ók ÔÈÏÈL·z«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¬ƒ

¯a‡טו  d¯a ÂNÚ ÈLe·Ï ˙È ‰˜·¯ ˙·ÈÒe¿ƒ«ƒ¿»»¿≈≈»¿««»
·˜ÚÈ ˙È ˙LÈaÏ‡Â ‡˙È·a dnÚ Èc ‡˙ÈÎc»¿»»ƒƒ«¿≈»¿«¿ƒ«»«¬…

:‡¯ÈÚÊ d¯a¿«¿≈»

dxezd lr `xfr oa`

ׂשעיר  ויּתכן יא חלק. וההפ ׂשער ּבעל . ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשוים: חלקיו החלק היֹות ּבעבּור ּכן ְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָָָׁשּנקרא

ימּׁשני  הּכפל:יב מּבעלי יסּוּבני, ּכמֹו . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַֻ

ׁשּמתעה  ּכאי ׁש ּתֹועה. מּגזרת ּכפ ּול, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָּכמתע ּתע.
ֵַאחר:

קללת עלי יקּלל יג ואם ׁשּיקּלל, ּתפחד אל . ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

עלי קללתֹו ּדברי ּתהי מׁשּפט וזה ,עלי ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹ
:קללת להסיר עלי ּפרׁש והּגאֹון ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָהּנׁשים.

zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk '` iying meil inei xeriy

(æè)ú÷ìç ìòå åéãé-ìò äLéaìä íéfòä ééãb úøò úàå§¥ÀŸŸÆ§¨¥´¨«¦¦½¦§¦−¨©¨¨®§©−¤§©¬
:åéøàeö©¨¨«

(æé)ãéa äúNò øLà íçlä-úàå íénòènä-úà ïzzå©¦¥¯¤©©§©¦²§¤©¤−¤£¤´¨¨®¨§©−
:dða á÷òé©«£¬Ÿ§¨«

(çé):éða äzà éî éppä øîàiå éáà øîàiå åéáà-ìà àáiå©¨¬Ÿ¤¨¦−©Ÿ́¤¨¦®©Ÿ́¤¦¤½¦¦¬©−̈§¦«

(èé)øLàk éúéNò Eøëa åNò éëðà åéáà-ìà á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¨¦À¨«Ÿ¦Æ¥¨´§Ÿ¤½¨¦¾¦©«£¤¬
épëøáz øeáòa éãévî äìëàå äáL àð-íe÷ éìà zøac¦©−§¨¥¨®«¨´§À̈§¨§¨Æ¦¥¦½©«£−§¨«£©¬¦

:ELôð©§¤«
i"yx£E¯Îa ÂNÚ ÈÎ‡∑ועׂשו ,ל הּמביא הּוא אלי ∑È˙ÈNÚ.ּבכֹורהּוא אנכי, ּדּברּת ּכאׁשר ּדברים ∑L·‰.ּכּמה »…ƒ≈»¿…∆ְְְִִֵֵֶַָָֹ»ƒƒְְֲִִֵֶַַַָָָָ¿»

'אסּתחר' מתרּגם לכ הּׁשלחן, על מיסב עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִֵֵַַַַָָָֻֻ

(ë)øîàiå éða àöîì zøäî äf-äî Bða-ìà ÷çöé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤§½©¤²¦©¬§¨¦§−Ÿ§¦®©¾Ÿ¤
éäìà ýåýé äø÷ä ék:éðôì E ¦¬¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¨«

(àë)äzàä éða ELîàå àp-äLb á÷òé-ìà ÷çöé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤©«£½Ÿ§¨¨¬©«£ª«§−§¦®©«©¨¬
:àì-íà åNò éða äæ¤²§¦¬¥−̈¦«Ÿ

i"yx£ELÓ‡Â ‡pŒ‰Lb∑'ה הקרה "ּכי אמר: וזה ּבפיו, ׁשגּור ׁשמים ׁשם להיֹות עׂשו ּדר 'אין ּבלּבֹו: יצחק אמר ¿»»«¬À¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא ."'אלהי אבןאבןאבןאבן ֱֶֹ

(áë)ìB÷ ìwä øîàiå eäMîéå åéáà ÷çöé-ìà á÷òé Lbiå©¦©¯©«£²Ÿ¤¦§¨¬¨¦−©§ª¥®©ÀŸ¤©ŸÆ´
:åNò éãé íéãiäå á÷òé©«£½Ÿ§©¨©−¦§¥¬¥¨«

i"yx£·˜ÚÈ ÏB˜∑ּבלׁשֹון אבי ׁשּמדּבר "יקּום ּדּבר: קנטּוריא ּבלׁשֹון עׂשו אבל "קּוםֿנא", ."ּתחנּונים: «¬…ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

(âë)úøòN åéçà åNò éãék åéãé eéä-ék Bøékä àìå§´Ÿ¦¦½¦«¨´¨À̈¦¥²¥¨¬¨¦−§¦®Ÿ
:eäëøáéå©§¨«£¥«

(ãë):éðà øîàiå åNò éða äæ äzà øîàiå©¾Ÿ¤©¨¬¤−§¦´¥¨®©−Ÿ¤¨«¦
i"yx£È‡ ¯Ó‡iÂ∑ אני" אּלא עׂשו', 'אני אמר: ."לא «…∆»ƒֲִִֵֶַָָָָֹ

(äë)Eëøáz ïòîì éða ãévî äìëàå él äLbä øîàiå©ÀŸ¤©¦³¨¦Æ§«Ÿ§¨Æ¦¥´§¦½§©¬©§¨«¤§−
:zLiå ïéé Bì àáiå ìëàiå Bì-Lbiå éLôð עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§¦®©©¤Æ©Ÿ©½©¨¯¥’©−¦©¥«§§

ÏÚטז  ˙LÈaÏ‡ ÈfÚ ¯a ÈÈ„b ÈÎLÓ ˙ÈÂ¿»«¿≈«¿≈«ƒ≈«¿ƒ««
:d¯Âˆ ˙eÚÈÚL ÏÚÂ È‰B„È¿ƒ¿«¿ƒ«¿≈

Ú·„˙יז  Èc ‡ÓÁÏ ˙ÈÂ ‡iÏÈL·z ˙È ˙·‰ÈÂƒ»«»«¿ƒ«»¿»«¬»ƒ¬»«
:d¯a ·˜ÚÈ„ ‡„Èaƒ»¿«¬…¿«

‰‡יח  ¯Ó‡Â ‡a‡ ¯Ó‡Â È‰e·‡ ˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿«¬ƒ«¬««»«¬«»
:È¯a z‡ ÔÓ ‡‡¬»»«¿¿ƒ

C¯Îeaיט  ÂNÚ ‡‡ È‰e·‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«¬ƒ¬»≈»¿»
) ÈnÚ ‡zÏÈlÓ È„ ‡Ók ˙È„·Ú נ"אÈÏ(Ìe˜ ¬»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒƒ

ÈpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a È„ÈvÓ ÏeÎ‡Â ¯ÁzÒ‡ ÔÚk¿«ƒ¿««∆¡ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿»¬ƒ«ƒ
:CLÙ«¿»

‡ÈÁB˙‡כ  ÔÈc ‰Ó d¯·Ï ˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»ƒ¿≈»≈≈»
C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈnÊ È¯‡ ¯Ó‡Â È¯a ‡ÁkL‡Ï¿«¿»»¿ƒ«¬«¬≈«ƒ¿»¡»»

:ÈÓ„√̃»»

CpMÓ‡Âכא  ÔÚk ·È¯˜ ·˜ÚÈÏ ˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¬…¿≈¿«∆¡Àƒ»
:‡Ï Ì‡ ÂNÚ È¯a ÔÈc z‡‰ È¯a¿ƒ««¿≈¿ƒ≈»ƒ»

dÈLÓeכב  È‰e·‡ ˜ÁˆÈ ˙ÂÏ ·˜ÚÈ ·È¯˜e¿≈«¬…¿«ƒ¿»¬ƒ»¿≈
:ÂNÚ„ È‰B„È ‡i„ÈÂ ·˜ÚÈ„ ‡Ï˜ ‡Ï˜ ¯Ó‡Â«¬«»»»»¿«¬…ƒ«»¿ƒ¿≈»

È„Èkכג  È‰B„È ‰‡Â‰ È¯‡ dÚ„BÓzL‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿¿≈¬≈¬»»¿ƒƒ≈
) Ô¯ÈÚN È‰eÁ‡ ÂNÚ נ"יÔÈ¯ÚN(:dÎ¯·e ≈»¬ƒ¿ƒ»«¬«¿»»¬≈

‡‡:כד  ‡‰ ¯Ó‡Â ÂNÚ È¯a ÔÈc z‡ ¯Ó‡Â«¬««¿≈¿ƒ≈»«¬«»¬»

„·¯Èכה  ‡„ÈvÓ ÏeÎÈ‡Â ÈÓ„˜ ·È¯˜ ¯Ó‡Â«¬«»≈√»«¿≈ƒ≈»ƒ¿ƒ
ÏÎ‡Â dÏ ·È¯˜Â ÈLÙ CpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ¿»≈≈«¬«

) È˙È‡Â נ"יÏÈÚ‡Â(:È˙Le ‡¯ÓÁ dÏ ¿«¿ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

הּוא  רק הּנביא לכּזב חלילה אֹומרים ויׁש ְְְִִִֵֵַַַָָָיט
אנכי  ואחרים ּכן. .ּבכֹור ועׂשו ׁשאנכי מי . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

ּבמּלת  קֹול ונׂשא אנכי, אמר ּבנחת ּכי ְְְְִִִַַַַָָָָָֹאמרּו
הּנביאים  ּכי רּוח, ּדברי  ואּלה .ּבכֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָעׂשו
ׁשליח  הראׁשֹון החלק חלקים. לב' ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָיתחּלקּו
ואם  העתיד. נביאי הּׁשני והחלק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבמצֹות
יּזיק, לא ּכהגן, ׁשאינּנּו ּדבר לאמר ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹיצטרכּו

הּנה  ּגם ּכלל. ׁשּיכּזב יּתכן לא הּׁשליח ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹרק
ה' רּוח ואמר האלהים. איׁש עליו נכ ּתב ְְֱִִִִַַַָָָָָֹּדוד 
ואמר  ,אחימל עם ּדבריו ּבלּבל ּבי. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָּדּבר
אליׁשע  ּגם ׁשעה. לצר קדׁש הּנערים ּכלי ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹוּיהיּו
אף  ּתחיה, חיה לֹו אמֹור ל לחזאל ְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשאמר
הראני  זה, מחלי ּתחיה חיה ׁשּפרּוׁשֹו ּפי ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹעל
ׁשוא  ּתפּלת אמר מיכיהּו וכן יהרג. ּכי ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָהּׁשם

מרי  ּדניאל אמר וכן מּוסר. ּדר והצלח ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעלה
ּדרׁש. ּדר הּׁשם ּכנגד ולהיֹות .לׂשנא ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָחלמא
ונׁשּתחוה  אמנה, וגם אברהם אמר ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָוכן
אלהי  לי זכרה ּכמֹו מּצידי. ואכלה ְְְְְֱִִִֵַָָָָָֹֹונׁשּובה:

ׁשרׁש: והאל''ף ְְֶֶָָָֹלטֹובה.
ואמׁש הּלׁשֹון:כא על להקל הּׁשי''ן קל . ְְֲִֵַַַַַָָֻ

ּבני  מּציד ואכלה המדּבר,כה סימן האל''ף . ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ



לה zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk '` iying meil inei xeriy

(æè)ú÷ìç ìòå åéãé-ìò äLéaìä íéfòä ééãb úøò úàå§¥ÀŸŸÆ§¨¥´¨«¦¦½¦§¦−¨©¨¨®§©−¤§©¬
:åéøàeö©¨¨«

(æé)ãéa äúNò øLà íçlä-úàå íénòènä-úà ïzzå©¦¥¯¤©©§©¦²§¤©¤−¤£¤´¨¨®¨§©−
:dða á÷òé©«£¬Ÿ§¨«

(çé):éða äzà éî éppä øîàiå éáà øîàiå åéáà-ìà àáiå©¨¬Ÿ¤¨¦−©Ÿ́¤¨¦®©Ÿ́¤¦¤½¦¦¬©−̈§¦«

(èé)øLàk éúéNò Eøëa åNò éëðà åéáà-ìà á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¨¦À¨«Ÿ¦Æ¥¨´§Ÿ¤½¨¦¾¦©«£¤¬
épëøáz øeáòa éãévî äìëàå äáL àð-íe÷ éìà zøac¦©−§¨¥¨®«¨´§À̈§¨§¨Æ¦¥¦½©«£−§¨«£©¬¦

:ELôð©§¤«
i"yx£E¯Îa ÂNÚ ÈÎ‡∑ועׂשו ,ל הּמביא הּוא אלי ∑È˙ÈNÚ.ּבכֹורהּוא אנכי, ּדּברּת ּכאׁשר ּדברים ∑L·‰.ּכּמה »…ƒ≈»¿…∆ְְְִִֵֵֶַָָֹ»ƒƒְְֲִִֵֶַַַָָָָ¿»

'אסּתחר' מתרּגם לכ הּׁשלחן, על מיסב עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִֵֵַַַַָָָֻֻ

(ë)øîàiå éða àöîì zøäî äf-äî Bða-ìà ÷çöé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤§½©¤²¦©¬§¨¦§−Ÿ§¦®©¾Ÿ¤
éäìà ýåýé äø÷ä ék:éðôì E ¦¬¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¨«

(àë)äzàä éða ELîàå àp-äLb á÷òé-ìà ÷çöé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤©«£½Ÿ§¨¨¬©«£ª«§−§¦®©«©¨¬
:àì-íà åNò éða äæ¤²§¦¬¥−̈¦«Ÿ

i"yx£ELÓ‡Â ‡pŒ‰Lb∑'ה הקרה "ּכי אמר: וזה ּבפיו, ׁשגּור ׁשמים ׁשם להיֹות עׂשו ּדר 'אין ּבלּבֹו: יצחק אמר ¿»»«¬À¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא ."'אלהי אבןאבןאבןאבן ֱֶֹ

(áë)ìB÷ ìwä øîàiå eäMîéå åéáà ÷çöé-ìà á÷òé Lbiå©¦©¯©«£²Ÿ¤¦§¨¬¨¦−©§ª¥®©ÀŸ¤©ŸÆ´
:åNò éãé íéãiäå á÷òé©«£½Ÿ§©¨©−¦§¥¬¥¨«

i"yx£·˜ÚÈ ÏB˜∑ּבלׁשֹון אבי ׁשּמדּבר "יקּום ּדּבר: קנטּוריא ּבלׁשֹון עׂשו אבל "קּוםֿנא", ."ּתחנּונים: «¬…ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

(âë)úøòN åéçà åNò éãék åéãé eéä-ék Bøékä àìå§´Ÿ¦¦½¦«¨´¨À̈¦¥²¥¨¬¨¦−§¦®Ÿ
:eäëøáéå©§¨«£¥«

(ãë):éðà øîàiå åNò éða äæ äzà øîàiå©¾Ÿ¤©¨¬¤−§¦´¥¨®©−Ÿ¤¨«¦
i"yx£È‡ ¯Ó‡iÂ∑ אני" אּלא עׂשו', 'אני אמר: ."לא «…∆»ƒֲִִֵֶַָָָָֹ

(äë)Eëøáz ïòîì éða ãévî äìëàå él äLbä øîàiå©ÀŸ¤©¦³¨¦Æ§«Ÿ§¨Æ¦¥´§¦½§©¬©§¨«¤§−
:zLiå ïéé Bì àáiå ìëàiå Bì-Lbiå éLôð עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§¦®©©¤Æ©Ÿ©½©¨¯¥’©−¦©¥«§§

ÏÚטז  ˙LÈaÏ‡ ÈfÚ ¯a ÈÈ„b ÈÎLÓ ˙ÈÂ¿»«¿≈«¿≈«ƒ≈«¿ƒ««
:d¯Âˆ ˙eÚÈÚL ÏÚÂ È‰B„È¿ƒ¿«¿ƒ«¿≈

Ú·„˙יז  Èc ‡ÓÁÏ ˙ÈÂ ‡iÏÈL·z ˙È ˙·‰ÈÂƒ»«»«¿ƒ«»¿»«¬»ƒ¬»«
:d¯a ·˜ÚÈ„ ‡„Èaƒ»¿«¬…¿«

‰‡יח  ¯Ó‡Â ‡a‡ ¯Ó‡Â È‰e·‡ ˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿«¬ƒ«¬««»«¬«»
:È¯a z‡ ÔÓ ‡‡¬»»«¿¿ƒ

C¯Îeaיט  ÂNÚ ‡‡ È‰e·‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«¬ƒ¬»≈»¿»
) ÈnÚ ‡zÏÈlÓ È„ ‡Ók ˙È„·Ú נ"אÈÏ(Ìe˜ ¬»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒƒ

ÈpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a È„ÈvÓ ÏeÎ‡Â ¯ÁzÒ‡ ÔÚk¿«ƒ¿««∆¡ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿»¬ƒ«ƒ
:CLÙ«¿»

‡ÈÁB˙‡כ  ÔÈc ‰Ó d¯·Ï ˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»ƒ¿≈»≈≈»
C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈnÊ È¯‡ ¯Ó‡Â È¯a ‡ÁkL‡Ï¿«¿»»¿ƒ«¬«¬≈«ƒ¿»¡»»

:ÈÓ„√̃»»

CpMÓ‡Âכא  ÔÚk ·È¯˜ ·˜ÚÈÏ ˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¬…¿≈¿«∆¡Àƒ»
:‡Ï Ì‡ ÂNÚ È¯a ÔÈc z‡‰ È¯a¿ƒ««¿≈¿ƒ≈»ƒ»

dÈLÓeכב  È‰e·‡ ˜ÁˆÈ ˙ÂÏ ·˜ÚÈ ·È¯˜e¿≈«¬…¿«ƒ¿»¬ƒ»¿≈
:ÂNÚ„ È‰B„È ‡i„ÈÂ ·˜ÚÈ„ ‡Ï˜ ‡Ï˜ ¯Ó‡Â«¬«»»»»¿«¬…ƒ«»¿ƒ¿≈»

È„Èkכג  È‰B„È ‰‡Â‰ È¯‡ dÚ„BÓzL‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿¿≈¬≈¬»»¿ƒƒ≈
) Ô¯ÈÚN È‰eÁ‡ ÂNÚ נ"יÔÈ¯ÚN(:dÎ¯·e ≈»¬ƒ¿ƒ»«¬«¿»»¬≈

‡‡:כד  ‡‰ ¯Ó‡Â ÂNÚ È¯a ÔÈc z‡ ¯Ó‡Â«¬««¿≈¿ƒ≈»«¬«»¬»

„·¯Èכה  ‡„ÈvÓ ÏeÎÈ‡Â ÈÓ„˜ ·È¯˜ ¯Ó‡Â«¬«»≈√»«¿≈ƒ≈»ƒ¿ƒ
ÏÎ‡Â dÏ ·È¯˜Â ÈLÙ CpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ¿»≈≈«¬«

) È˙È‡Â נ"יÏÈÚ‡Â(:È˙Le ‡¯ÓÁ dÏ ¿«¿ƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

הּוא  רק הּנביא לכּזב חלילה אֹומרים ויׁש ְְְִִִֵֵַַַָָָיט
אנכי  ואחרים ּכן. .ּבכֹור ועׂשו ׁשאנכי מי . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ

ּבמּלת  קֹול ונׂשא אנכי, אמר ּבנחת ּכי ְְְְִִִַַַַָָָָָֹאמרּו
הּנביאים  ּכי רּוח, ּדברי  ואּלה .ּבכֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָעׂשו
ׁשליח  הראׁשֹון החלק חלקים. לב' ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָיתחּלקּו
ואם  העתיד. נביאי הּׁשני והחלק ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבמצֹות
יּזיק, לא ּכהגן, ׁשאינּנּו ּדבר לאמר ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹיצטרכּו

הּנה  ּגם ּכלל. ׁשּיכּזב יּתכן לא הּׁשליח ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹרק
ה' רּוח ואמר האלהים. איׁש עליו נכ ּתב ְְֱִִִִַַַָָָָָֹּדוד 
ואמר  ,אחימל עם ּדבריו ּבלּבל ּבי. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָּדּבר
אליׁשע  ּגם ׁשעה. לצר קדׁש הּנערים ּכלי ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹוּיהיּו
אף  ּתחיה, חיה לֹו אמֹור ל לחזאל ְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשאמר
הראני  זה, מחלי ּתחיה חיה ׁשּפרּוׁשֹו ּפי ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹעל
ׁשוא  ּתפּלת אמר מיכיהּו וכן יהרג. ּכי ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָהּׁשם

מרי  ּדניאל אמר וכן מּוסר. ּדר והצלח ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעלה
ּדרׁש. ּדר הּׁשם ּכנגד ולהיֹות .לׂשנא ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָחלמא
ונׁשּתחוה  אמנה, וגם אברהם אמר ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָוכן
אלהי  לי זכרה ּכמֹו מּצידי. ואכלה ְְְְְֱִִִֵַָָָָָֹֹונׁשּובה:

ׁשרׁש: והאל''ף ְְֶֶָָָֹלטֹובה.
ואמׁש הּלׁשֹון:כא על להקל הּׁשי''ן קל . ְְֲִֵַַַַַָָֻ

ּבני  מּציד ואכלה המדּבר,כה סימן האל''ף . ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ



zeclezלו zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'a iyiy meil inei xeriy

(åë):éða él-ä÷Le àp-äLb åéáà ÷çöé åéìà øîàiå העזר העזר העזר העזר אבןאבןאבןאבן ©¬Ÿ¤¥−̈¦§¨´¨¦®§¨¨¬«£¨¦−§¦«

(æë)øîàiå eäëøáéå åéãâa çéø-úà çøiå Bì-÷Miå Lbiå©¦©Æ©¦©½©¨²©¤¥¬©§¨−̈©§¨«£¥®©ÀŸ¤
:ýåýé Bëøa øLà äãN çéøk éða çéø äàø§¥Æ¥´©§¦½§¥´©¨¤½£¤¬¥«£−§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â Á¯iÂ∑ עדן ּגן ריח עּמֹו ׁשּנכנסה מלּמד אּלא העּזים, מּׁשטף יֹותר רע ריח אין ‡L¯.והלא ‰„N ÁÈ¯k «»«¿ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ¿≈«»∆¬∆
'‰ BÎ¯a∑,ּתּפּוחים ׂשדה וזהּו טֹוב ריח ּבֹו לברכהׁשּנתן זכרֹונם רּבֹותינּו ּדרׁשּו כט:)ּכן עזרא עזרא עזרא עזרא .(תענית אבןאבןאבןאבן ≈¬ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ß elqk 'a iyiy mei ß

(çë)áøå õøàä épîLîe íéîMä ìhî íéýìûä Eì-ïzéå§¦¤§Æ¨«¡Ÿ¦½¦©̧©¨©½¦¦§©¥−¨¨®¤§¬Ÿ
:Løéúå ïâc̈−̈§¦«

i"yx£EÏŒÔzÈÂ∑ ויחזר ּברּו(ב"ר)ויּתן יּתן הּקדֹוׁש לֹו ׁשּנתן ּבני", ריח "ראה הראׁשֹון: לענין מּוסב ּפׁשּוטֹו ּולפי . ¿ƒ∆¿ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
וגֹו'" הּׁשמים "מּטל :ל יּתן ועֹוד וגֹו'", ׂשדה "ּכריח ‰ÌÈÓM.הּוא ÏhÓ∑ להרּבה יׁש אּגדה ּומדרׁש ּכמׁשמעֹו, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָƒ««»«ƒְְְְְִֵֵַַַָָָָ

ּב(ּפנים. ,"מֹוׁשב יהיה הארץ "מׁשמּני אמר לעׂשו אבל ,ל יּתן לא לאו, ואם .ל יּתן ,ל ראּוי אם ּבדין, האלהים? מהּו אחר, ּומּמּנּודבר ,ל יּתן רׁשע ּבין צּדיק ין ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

:לפיכ תגר. עלי יקרא לא הּדין את עליו ּומצּדיק אמּונה ּבעל ׁשהּוא יׂשראל ּתפּלתֹו, סּדר הּבית ּכׁשעׂשה ׁשלמה, ח)למד א ּתדע (מלכים אׁשר דרכיו ּככל לאיׁש "ונתּתה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

עלי יקרא ׁשּלא ּכדי לֹו, ּתן ראּוי, ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין הּנכרי", אלי יקרא אׁשר ּככל ועׂשית וגֹו' הּׁשמים ּתׁשמע "אּתה אמר: לפיכ אמנה, מחּסר נכרי, אבל לבבֹו", ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻאת

מדּיק  יׁשן ּברׁש"י .)תגר, ְְִֶֶַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - jli`e 217 cenr ,eh wlg zegiyÎihewlitÎlr)

cqgd zCnA wx zlEGd mr zEbdpzd¦§©£¦©©©§¦©©¤¤

הארץהארץהארץהארץ ּוּוּוּוממממׁשׁשׁשׁשממממּנּנּנּניייי ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים ממממּטּטּטּטלללל האלהיםהאלהיםהאלהיםהאלהים כח)ויויויויּתּתּתּתןןןן־־־־לללל (כז, ְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
והּפּוכֹו: ּדבר מצינּו אבינּו, יצחק ׁשל ְְְְִִִִֶַָָָָָָָּבהנהגתֹו

ּבּמדרׁש וכדאיתא יצחק", "ּוּפחד ׁשּכתּוב ּוכמֹו והּיראה, הּגבּורה מּדת מּדתֹו היתה אחד יב)מּצד סה, פרשה רבה הּפסּוק (בראשית על ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ב)ּבפרׁשתנּו סמּו(כז, ׁשנים ה' ּבן והריני מתה, קכ"ז ּבת והיא מּגיע, אני אּמי לפרק ׁשּמא (יצחק) "אמר – מֹותי" יֹום ידעּתי "לא ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

יצחק  ּדאג ׂשרה, מיתת לפרק סמּו ׁשנים ה' ׁשּכבר אּבא", לפרק ׁשּמא אּמי, לפרק ׁשמא מֹותי יֹום ידעּתי לא לפיכ ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹלפרקּה,
ימּות. ֶָָׁשּמא

מּטל  האלקים ל "יּתן ּדברכֹו ּגדֹולה. הכי ּובהרחבה מאד, נעלֹות ּבברכֹות ּברכֹו אבינּו, יעקב את יצחק ּכׁשּבר ׁשני  מּצד ְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹא
"הארץ". – ּבגׁשמּיּות והן "ׁשמים", – ּברּוחנּיּות הן טּוב, ּכל לֹו ׁשּיהיה הארץ", ּומׁשמּני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּׁשמים

ואחד: אחד לכל נפלאה הֹוראה ְְְִִֶֶֶָָָָָָָּומּזה
ּבדברים  א לעצמֹו. ּבנֹוגע ּכׁשּמדּבר ׁשּי זה הרי והּיראה, הּגבּורה ּבקו היא והנהגתֹו ּדבר, ּבכל עצמֹו על ׁשּמחמיר מי ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻאפילּו

הגּבלֹות. ּובלי ּגדֹולה, ּבהרחבה ולתת החסד, ּבקו להתנהג עליו אּלא הּגבּורה, ּבקו להתנהג לֹו אסּור לזּולתֹו, עזרא עזרא עזרא עזרא הּנֹוגעים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

(èë)éçàì øéáâ äåä íénàì Eì eåçzLéå íénò EeãáòéE ©«©§´©¦À§¦§©«£³§Æ§ª¦½¡¥³§¦Æ§©¤½
éøøà Enà éða Eì eåçzLéåéëøáîe øeøà E:Ceøa E §¦§©«£¬§−§¥´¦¤®«Ÿ£¤´¨½§¨«£¤−¨«

i"yx£En‡ Èa∑ אּׁשה אּלא נׂשא ׁשּלא וכאן אּמהֹות, מּכּמה ּבנים לֹו ׁשהיּו לפי ,"אבי "ּבני ליהּודה: אמר ויעקב ¿≈ƒ∆ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
"אּמ "ּבני אמר: Ce¯a.אחת, EÈÎ¯·Óe ¯e¯‡ EÈ¯¯‡∑"ארּור ואֹוררי ּברּו מברכי" אֹומר: הּוא ּובבלעם ְִֵֶַַַָ…¬∆»¿»¬∆»ְְְְֲֲִֵֶֶָָָָ

ט) כד הקּדים (במדבר יצחק לפיכ למברכיהם, קֹודמים ּומצעריהם ואֹורריהם ׁשלוה, וסֹופן יּסּורים ּתחּלתם הּצּדיקים .ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
לקללה  ּברכה הקּדים ּבלעם לפיכ יּסּורין, וסֹופן ׁשלוה ּתחּלתן והרׁשעים מברכים. לברּכת אֹוררים העזר העזר העזר העזר .קללת אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִַַַָָָָָָָָָָָָָ

Le˜כו  ÔÚk ·È¯˜ È‰e·‡ ˜ÁˆÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿»¬ƒ¿≈¿«¿«
) ÈÏ נ"יÈÏ ˜LÂ(:È¯a ƒ¿«ƒ¿ƒ

„È‰BLe·Ïכז  ‡ÁÈ¯ ˙È Á¯‡Â dÏ ˜Le ·¯˜e¿≈¿«≈«¬«»≈»ƒ¿ƒ
) BÂ‰ ¯Ó‡Â dÎ¯·e נ"אÈÊÁ(È¯·„ ‡ÁÈ¯ »¿≈«¬«¬¬≈≈»ƒ¿ƒ

:ÈÈ dÎ¯· Èc ‡Ï˜Á„ ‡ÁÈ¯k¿≈»¿«¿»ƒ»¬≈¿»

ehÓe·‡כח  ‡iÓL„ ‡lhÓ ÈÈ CÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆»¿»ƒ«»ƒ¿«»ƒ»
) ˙e‡È‚Òe ‡Ú¯‡„ נ"י˙eÈ‚ÒÂ(:¯ÓÁÂ ¯e·ÈÚ ¿«¿»¿ƒ¿«¿ƒ«¬»

ÔÂkÏÓכט  CÏ Ôe„aÚzLÈÂ ÔÈÓÓÚ CpÁÏÙÈƒ¿¿À»«¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»«¿¿»
Cn‡ Èa CÏ Ôe„bÒÈÂ CÈÁ‡Ï ·¯ ÈÂ‰¡≈«¿«»¿ƒ¿¿»¿≈ƒ»
:ÔÈÎÈ¯a ÔB‰È CÈÎ¯·Óe ÔÈËÈÏ ÔB‰È CÈËËÏÓ¿«¿»¿ƒƒ¿»¬»¿¿ƒƒ

dxezd lr `xfr oa`

הּׁשרׁש, אל''ף ּתחת אחריו ׁשהּוא הּנעלם ְְֲֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹוהּנח
ּתברכּני. נּו''ן ּדגׁשּות סלעי: לאל אֹומרה ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָוכן

וכן יסֹובבנהּו. ּכמֹו הּנֹוסף. נּו''ן ְְְְְְְֵֶֶַָלחסרֹון
ְְֲִַיׁשחרּונני:

אֹו ּבּכתף  אֹו ּבּיד למ''ד, עם נׁשיקה. ְִִֵֵַַָָָָכו
ּבּפה: למ''ד, ּובלי ְִֵֶַַַָָּבּצּואר.

וּירח  וכן כז הּגרֹון, אֹות ּבעבּור הרי''ש ּבפּת''ח . ְְֲֵֵַַַַַַָָָ
מהּׁשנים  וכּלם מצרים. ּגבּול ּבכל וּינח לכבו. ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹֻוּינע
טֹוב  ריח והיה הּלב. עם ּדּבּור ראה. ְְְִִִִֵֵֵַַַָָהּנראים:
ּבא  והּוא עׂשו, ׁשהּוא ּבלּבֹו חׁשב ּכאׁשר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָּבּבגדים
ּכי  האילנים. ציצי ּכריח ּבגדיו הריחּו ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמהּׂשדה,

הראׁשֹון: ּבחדׁש היה הּמעׂשה זה ּכי ֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹיּתכן

מּטל  מ''ם  וכן כח עּמֹו. ואחר עצמֹו מֹוׁש . ְְְִִֵֵֵֵַַַ
ּפׁשעי: ּבכֹורי ְְִִִֵֶַהאּתן

לאחי עׂשו כט .אּמ ּבני הּפילגׁשים: ּבני . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ
וכן  .מאֹוררי אחד ּכל ארּור. אררי ְְֲֵֵֶֶֶָָָָָֹּובניו:

וכן ּככה. ורּבים יבטח. ּכּכפיר ְְְְְִִִִִֵַַַַָָוצּדיקים
:ְֲֶָּומברכי

zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'a iyiy meil inei xeriy

(ì)àöé Cà éäéå á÷òé-úà Cøáì ÷çöé älk øLàk éäéå©§¦À©«£¤̧¦¨´¦§¨»§¨¥´¤©«£Ÿ¼©§¦À©´¨³Ÿ
:Bãévî àa åéçà åNòå åéáà ÷çöé éðt úàî á÷òé àöé̈¨Æ©«£½Ÿ¥¥¬§¥−¦§¨´¨¦®§¥¨´¨¦½−̈¦¥«

i"yx£‡ˆÈ ‡ˆÈ∑ וזה יֹוצא .ּבא זה »…»»ְֵֶֶָ

(àì)åéáàì øîàiå åéáàì àáiå íénòèî àeä-íb Nòiå©©³©©Æ©§©¦½©¨¥−§¨¦®©Ÿ́¤§¨¦À
:ELôð épëøáz øáòa Bða ãévî ìëàéå éáà í÷é̈ª³¨¦Æ§Ÿ©Æ¦¥´§½©«£ª−§¨«£©¬¦©§¤«

(áì)ða éðà øîàiå äzà-éî åéáà ÷çöé Bì øîàiåEøëá E ©¬Ÿ¤²¦§¨¬¨¦−¦¨®¨©¾Ÿ¤£¦²¦§¬§«Ÿ§−
:åNò¥¨«

(âì)àBôà-éî øîàiå ãàî-ãò äìãb äãøç ÷çöé ãøçiå©¤«¡©¸¦§¨´£¨¨»§Ÿ¨´©§Ÿ¼©¿Ÿ¤¦«¥¿
eäëøáàå àBáz íøèa ìkî ìëàå éì àáiå ãéö-ãvä àeä́©¨«©Á¦Á©¨̧¥¦¹¨«Ÿ©¬¦²Ÿ§¤¬¤¨−¨«£¨«£¥®

:äéäé Ceøa-íb©¨−¦«§¤«
i"yx£„¯ÁiÂ∑ ּגיהּנם ראה ּומדרׁשֹו: ּתמיהה. לׁשֹון 'ּותוה', לעצמֹו,∑BÙ‡ŒÈÓ‡.מּתחּתיו ּפתּוחה ּכתרּגּומֹו: לׁשֹון «∆¡«ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָƒ≈ְְַָ

ציד? הּצד הּוא ואפֹוא הּוא מי ּפה, אּיה איפֹוא, אחר: ּדבר ּדברים. ּכּמה עם ÏkÓ.מׁשּמׁש ÏÎ‡Â∑ מטעמים מּכל ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹ»…«ƒ…ְֲִִַָ
ּבֹו טעמּתי לטעם È‰È‰.(ב"ר)ׁשּבּקׁשּתי Ce¯aŒÌb∑,'הּברכֹות את נטל לא לאביו, יעקב ׁשרּמה 'אּלּולא ּתאמר: ׁשּלא ְְְִִִִֶַַָֹ«»ƒ¿∆ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ

ּוברכֹו הסּכים עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)מּדעּתֹולכ אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵַָ

(ãì)äøîe äìãb ä÷òö ÷òöiå åéáà éøác-úà åNò òîLk¦§³Ÿ©¥¨Æ¤¦§¥´¨¦½©¦§©´§¨½̈§Ÿ¨¬¨−̈
:éáà éðà-íâ éðëøa åéáàì øîàiå ãàî-ãò©§®Ÿ©Ÿ́¤§¨¦½¨«£¥¬¦©−̈¦¨¦«

(äì)éçà àa øîàiå:Eúëøa çwiå äîøîa E ©¾Ÿ¤¨¬¨¦−§¦§¨®©¦©−¦§¨¤«
i"yx£‰Ó¯Óa∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבחכמה אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿»ְְָָ

(åì)íéîòô äæ éðá÷òiå á÷òé BîL àø÷ éëä øîàiå©¿Ÿ¤£¦Á¨¨̧§¹©«£ÀŸ©©§§¥̧¦Æ¤´©£©½¦
øîàiå éúëøa ç÷ì äzò äpäå ç÷ì éúøëa-úà¤§«Ÿ̈¦´¨½̈§¦¥¬©−̈¨©´¦§¨¦®©Ÿ©¾

:äëøa él zìöà-àìä£«Ÿ¨©¬§¨¦−§¨¨«
i"yx£BÓL ‡¯˜ ÈÎ‰∑:ּכמֹו הּוא, ּתימּה כט)לׁשֹון ׁשם (לקמן על יעקב, ׁשמֹו נקרא לכ ׁשּמא אּתה"? אחי "הכי ¬ƒ»»¿ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

עתיד  ׁשהּוא וׁשּניתי סֹופֹו, ּגדֹול לפני ּקטן ׁשּברכּתי ּבי יׁש עון 'ׁשּמא אמר: יצחק? חרד לּמה ּתנחּומא. לעקבני, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
"אתּֿבכרתי  לֹו: אמר  ?'ל עׂשה 'מה אביו: לֹו אמר פעמים", זה "וּיעקבני מצעק: עׂשו התחיל הּיחס'? ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹסדר
יהיה"' ּברּו "ּגם ּברכּתי: לּבכֹור עכׁשו, הּדין. ׁשּורת על עברּתי ׁשּמא וחרד, מצר הייתי ּבכ' אמר: .לקח", ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

È·˜ÚiÂ∑ לי נתחּכם 'וחּכמני', מתרּגמין: ויׁש 'ּוכמן', וארב, ארבני. 'ּוכמני', הפרׁשה,∑‡ˆzÏ.ּכתרּגּומֹו לׁשֹון ««¿¿≈ƒְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָ»«¿»ְְַָָ
"וּיאצל" "וּיּצל"(ּכמֹו אחרים: עזרא עזרא עזרא עזרא .)ספרים אבןאבןאבןאבן ְְֲִִֵֵֶַַַָָ

(æì)Cì åézîN øéáb ïä åNòì øîàiå ÷çöé ïòiå©©̧©¦§¹̈©´Ÿ¤§¥À̈¥´§¦º©§¦¬¨Æ
åézëîñ Løéúå ïâãå íéãáòì Bì ézúð åéçà-ìk-úàå§¤¨¤À̈¨©³¦Æ©«£¨¦½§¨¨¬§¦−§©§¦®

:éða äNòà äî àBôà äëìe§¨´¥½¨¬¤«¡¤−§¦«

ÚÈ˜·ל  ˙È ‡Î¯·Ï ˜ÁˆÈ ÈˆÈL „k ‰Â‰Â«¬»«≈ƒƒ¿»¿»»»»«¬…
˜ÁˆÈ Èt‡ ˙ÂlÓ ·˜ÚÈ ˜Ù ˜tÓ Ì¯a ‰Â‰Â«¬»¿«ƒ«¿««¬…ƒ¿««≈ƒ¿»

) ‡˙‡ È‰eÁ‡ ÂNÚÂ È‰e·‡ נ"יÏÚ(:d„ÈvÓ ¬ƒ¿≈»¬ƒ»»«ƒ≈≈

ÂÏ˙לא  ÏÈÚ‡Â ÔÈÏÈL·z ‡e‰ Û‡ „·ÚÂ«¬«««¿ƒƒ¿»≈¿«
ÏeÎÈÈÂ ‡a‡ Ìe˜È È‰e·‡Ï ¯Ó‡Â È‰e·‡¬ƒ«¬««¬ƒ»«»¿≈
:CLÙ ÈpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a d¯·„ ‡„ÈvÓƒ≈»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ«ƒ«¿»

‡‡לב  ¯Ó‡Â z‡ ÔÓ È‰e·‡ ˜ÁˆÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿»¬ƒ»»¿«¬«¬»
:ÂNÚ C¯Îea C¯a¿»¿»≈»

Ó‡Â¯לג  ‡„ÁÏ „Ú ‡a¯ ‡‰Âz ˜ÁˆÈ ‰Â˙e¿»ƒ¿»ƒ¿»«»««¬»«¬«
˙ÈÏÎ‡Â ÈÏ ÏÈÚ‡Â ‡„Èˆ „ˆc ÈÎÈ„ ‡e‰ ÔÓ»≈ƒ¿»≈»¿»≈ƒ«¬»ƒ
:È‰È CÈ¯a Û‡ dzÎ¯·e ÏBÚÈ˙ ‡Ï „Ú ‡lkÓƒ…»«»≈»≈ƒ≈«¿ƒ¿≈

ÁÂˆeלד  È‰e·‡ ÈÓb˙t ˙È ÂNÚ ÚÓL „k«¿«≈»»ƒ¿»≈¬ƒ¿«
¯Ó‡Â ‡„ÁÏ „Ú ‡¯È¯Óe ‡a¯ ‡ÁÂƒ̂¿»«»¿ƒ»««¬»«¬«

) ‡‡ Û‡ ÈÎ¯a È‰e·‡Ï נ"יÈÏ(:‡a‡ «¬ƒ»≈¿ƒ«¬»ƒ«»

C˙k¯a:לה  ÏÈa˜Â ‡˙ÓÎÁa CeÁ‡ ÏÚ ¯Ó‡Â«¬««»¿»¿¿»¿«ƒƒ¿¿»

Ôcלו  ÈÓkÁÂ ·˜ÚÈ dÓL ‡¯˜ ˙e‡È ¯Ó‡Â«¬«»¿»¿≈«¬…¿«¿«ƒ¿»
ÔÚk ‡‰Â ·ÈÒ È˙e¯ÈÎa ˙È ÔÈÓÊ ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿«
:‡˙k¯a Èl z˜·L ‡Ï‰ ¯Ó‡Â È˙k¯a ÏÈa«̃ƒƒ¿¿ƒ«¬«¬»¿«¿»ƒƒ¿¿»

dzeLלז  ·¯ ‡‰ ÂNÚÏ ¯Ó‡Â ˜ÁˆÈ ·È˙‡Â«¬≈ƒ¿»«¬«¿≈»»««ƒ≈
) CÏ נ"יCÂlÚ(dÏ ˙È·‰È È‰BÁ‡ Ïk ˙ÈÂ »ƒ«»¿»»¬ƒ¿»ƒ≈

‰Ó ‡Î‰ CÏÂ dz„ÚÒ ¯ÓÁÂ ¯e·ÈÚÂ ÔÈc·ÚÏ¿«¿ƒ¿ƒ«¬»¿ƒ¿≈¿»»»»
:È¯a „ÈaÚ‡∆¿≈¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

איפה  מי מּלֹות:לג ׁשּתי הּוא ואנה, זה מי . ְְִִִֵֵֶָָֹ
עבר, ּפעל היֹותֹו ּבעבּור קמּוץ ואברכהּו. ֱֲֲֲֵַַַָָָָָֹוי''ו 

לעתיד: היה ּגדֹול ּבפּתח היה ְְִִֶַָָָָָָָואּלּו

ּבמרמה  אמת:לה ּדּבר ׁשּלא . ְְֱִִֵֶֶָֹ
הכי  קרא.לו אּתה: אחי הכי וכן אמת. ּכמֹו . ְְֱֲֲִִִֵֶַָָָָ

וכן  מרמה ּכמֹו וּיעקבני. יעקב: ׁשמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָֹהּקֹורא

הּלב. עקֹוב מּגזרת היֹותֹו ויּתכן ְְְְֱִִִֵֵַַָָָָבעקּבה .
לי  עזבּת לי. אצלּת הּמיׁשֹור: הפ ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוהעקֹוב

הרּוח: מן ואצלּתי מּגזרת והּוא .ְְְְְְִִִִֶַַַָָאצל



לז zeclez zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'a iyiy meil inei xeriy

(ì)àöé Cà éäéå á÷òé-úà Cøáì ÷çöé älk øLàk éäéå©§¦À©«£¤̧¦¨´¦§¨»§¨¥´¤©«£Ÿ¼©§¦À©´¨³Ÿ
:Bãévî àa åéçà åNòå åéáà ÷çöé éðt úàî á÷òé àöé̈¨Æ©«£½Ÿ¥¥¬§¥−¦§¨´¨¦®§¥¨´¨¦½−̈¦¥«

i"yx£‡ˆÈ ‡ˆÈ∑ וזה יֹוצא .ּבא זה »…»»ְֵֶֶָ

(àì)åéáàì øîàiå åéáàì àáiå íénòèî àeä-íb Nòiå©©³©©Æ©§©¦½©¨¥−§¨¦®©Ÿ́¤§¨¦À
:ELôð épëøáz øáòa Bða ãévî ìëàéå éáà í÷é̈ª³¨¦Æ§Ÿ©Æ¦¥´§½©«£ª−§¨«£©¬¦©§¤«

(áì)ða éðà øîàiå äzà-éî åéáà ÷çöé Bì øîàiåEøëá E ©¬Ÿ¤²¦§¨¬¨¦−¦¨®¨©¾Ÿ¤£¦²¦§¬§«Ÿ§−
:åNò¥¨«

(âì)àBôà-éî øîàiå ãàî-ãò äìãb äãøç ÷çöé ãøçiå©¤«¡©¸¦§¨´£¨¨»§Ÿ¨´©§Ÿ¼©¿Ÿ¤¦«¥¿
eäëøáàå àBáz íøèa ìkî ìëàå éì àáiå ãéö-ãvä àeä́©¨«©Á¦Á©¨̧¥¦¹¨«Ÿ©¬¦²Ÿ§¤¬¤¨−¨«£¨«£¥®

:äéäé Ceøa-íb©¨−¦«§¤«
i"yx£„¯ÁiÂ∑ ּגיהּנם ראה ּומדרׁשֹו: ּתמיהה. לׁשֹון 'ּותוה', לעצמֹו,∑BÙ‡ŒÈÓ‡.מּתחּתיו ּפתּוחה ּכתרּגּומֹו: לׁשֹון «∆¡«ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָƒ≈ְְַָ

ציד? הּצד הּוא ואפֹוא הּוא מי ּפה, אּיה איפֹוא, אחר: ּדבר ּדברים. ּכּמה עם ÏkÓ.מׁשּמׁש ÏÎ‡Â∑ מטעמים מּכל ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹ»…«ƒ…ְֲִִַָ
ּבֹו טעמּתי לטעם È‰È‰.(ב"ר)ׁשּבּקׁשּתי Ce¯aŒÌb∑,'הּברכֹות את נטל לא לאביו, יעקב ׁשרּמה 'אּלּולא ּתאמר: ׁשּלא ְְְִִִִֶַַָֹ«»ƒ¿∆ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ

ּוברכֹו הסּכים עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)מּדעּתֹולכ אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִֵַָ

(ãì)äøîe äìãb ä÷òö ÷òöiå åéáà éøác-úà åNò òîLk¦§³Ÿ©¥¨Æ¤¦§¥´¨¦½©¦§©´§¨½̈§Ÿ¨¬¨−̈
:éáà éðà-íâ éðëøa åéáàì øîàiå ãàî-ãò©§®Ÿ©Ÿ́¤§¨¦½¨«£¥¬¦©−̈¦¨¦«

(äì)éçà àa øîàiå:Eúëøa çwiå äîøîa E ©¾Ÿ¤¨¬¨¦−§¦§¨®©¦©−¦§¨¤«
i"yx£‰Ó¯Óa∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבחכמה אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿»ְְָָ

(åì)íéîòô äæ éðá÷òiå á÷òé BîL àø÷ éëä øîàiå©¿Ÿ¤£¦Á¨¨̧§¹©«£ÀŸ©©§§¥̧¦Æ¤´©£©½¦
øîàiå éúëøa ç÷ì äzò äpäå ç÷ì éúøëa-úà¤§«Ÿ̈¦´¨½̈§¦¥¬©−̈¨©´¦§¨¦®©Ÿ©¾

:äëøa él zìöà-àìä£«Ÿ¨©¬§¨¦−§¨¨«
i"yx£BÓL ‡¯˜ ÈÎ‰∑:ּכמֹו הּוא, ּתימּה כט)לׁשֹון ׁשם (לקמן על יעקב, ׁשמֹו נקרא לכ ׁשּמא אּתה"? אחי "הכי ¬ƒ»»¿ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

עתיד  ׁשהּוא וׁשּניתי סֹופֹו, ּגדֹול לפני ּקטן ׁשּברכּתי ּבי יׁש עון 'ׁשּמא אמר: יצחק? חרד לּמה ּתנחּומא. לעקבני, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
"אתּֿבכרתי  לֹו: אמר  ?'ל עׂשה 'מה אביו: לֹו אמר פעמים", זה "וּיעקבני מצעק: עׂשו התחיל הּיחס'? ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹסדר
יהיה"' ּברּו "ּגם ּברכּתי: לּבכֹור עכׁשו, הּדין. ׁשּורת על עברּתי ׁשּמא וחרד, מצר הייתי ּבכ' אמר: .לקח", ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

È·˜ÚiÂ∑ לי נתחּכם 'וחּכמני', מתרּגמין: ויׁש 'ּוכמן', וארב, ארבני. 'ּוכמני', הפרׁשה,∑‡ˆzÏ.ּכתרּגּומֹו לׁשֹון ««¿¿≈ƒְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָָ»«¿»ְְַָָ
"וּיאצל" "וּיּצל"(ּכמֹו אחרים: עזרא עזרא עזרא עזרא .)ספרים אבןאבןאבןאבן ְְֲִִֵֵֶַַַָָ

(æì)Cì åézîN øéáb ïä åNòì øîàiå ÷çöé ïòiå©©̧©¦§¹̈©´Ÿ¤§¥À̈¥´§¦º©§¦¬¨Æ
åézëîñ Løéúå ïâãå íéãáòì Bì ézúð åéçà-ìk-úàå§¤¨¤À̈¨©³¦Æ©«£¨¦½§¨¨¬§¦−§©§¦®

:éða äNòà äî àBôà äëìe§¨´¥½¨¬¤«¡¤−§¦«

ÚÈ˜·ל  ˙È ‡Î¯·Ï ˜ÁˆÈ ÈˆÈL „k ‰Â‰Â«¬»«≈ƒƒ¿»¿»»»»«¬…
˜ÁˆÈ Èt‡ ˙ÂlÓ ·˜ÚÈ ˜Ù ˜tÓ Ì¯a ‰Â‰Â«¬»¿«ƒ«¿««¬…ƒ¿««≈ƒ¿»

) ‡˙‡ È‰eÁ‡ ÂNÚÂ È‰e·‡ נ"יÏÚ(:d„ÈvÓ ¬ƒ¿≈»¬ƒ»»«ƒ≈≈

ÂÏ˙לא  ÏÈÚ‡Â ÔÈÏÈL·z ‡e‰ Û‡ „·ÚÂ«¬«««¿ƒƒ¿»≈¿«
ÏeÎÈÈÂ ‡a‡ Ìe˜È È‰e·‡Ï ¯Ó‡Â È‰e·‡¬ƒ«¬««¬ƒ»«»¿≈
:CLÙ ÈpÎ¯·˙ Èc ÏÈ„a d¯·„ ‡„ÈvÓƒ≈»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»¿ƒ«ƒ«¿»

‡‡לב  ¯Ó‡Â z‡ ÔÓ È‰e·‡ ˜ÁˆÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿»¬ƒ»»¿«¬«¬»
:ÂNÚ C¯Îea C¯a¿»¿»≈»

Ó‡Â¯לג  ‡„ÁÏ „Ú ‡a¯ ‡‰Âz ˜ÁˆÈ ‰Â˙e¿»ƒ¿»ƒ¿»«»««¬»«¬«
˙ÈÏÎ‡Â ÈÏ ÏÈÚ‡Â ‡„Èˆ „ˆc ÈÎÈ„ ‡e‰ ÔÓ»≈ƒ¿»≈»¿»≈ƒ«¬»ƒ
:È‰È CÈ¯a Û‡ dzÎ¯·e ÏBÚÈ˙ ‡Ï „Ú ‡lkÓƒ…»«»≈»≈ƒ≈«¿ƒ¿≈

ÁÂˆeלד  È‰e·‡ ÈÓb˙t ˙È ÂNÚ ÚÓL „k«¿«≈»»ƒ¿»≈¬ƒ¿«
¯Ó‡Â ‡„ÁÏ „Ú ‡¯È¯Óe ‡a¯ ‡ÁÂƒ̂¿»«»¿ƒ»««¬»«¬«

) ‡‡ Û‡ ÈÎ¯a È‰e·‡Ï נ"יÈÏ(:‡a‡ «¬ƒ»≈¿ƒ«¬»ƒ«»

C˙k¯a:לה  ÏÈa˜Â ‡˙ÓÎÁa CeÁ‡ ÏÚ ¯Ó‡Â«¬««»¿»¿¿»¿«ƒƒ¿¿»

Ôcלו  ÈÓkÁÂ ·˜ÚÈ dÓL ‡¯˜ ˙e‡È ¯Ó‡Â«¬«»¿»¿≈«¬…¿«¿«ƒ¿»
ÔÚk ‡‰Â ·ÈÒ È˙e¯ÈÎa ˙È ÔÈÓÊ ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿«
:‡˙k¯a Èl z˜·L ‡Ï‰ ¯Ó‡Â È˙k¯a ÏÈa«̃ƒƒ¿¿ƒ«¬«¬»¿«¿»ƒƒ¿¿»

dzeLלז  ·¯ ‡‰ ÂNÚÏ ¯Ó‡Â ˜ÁˆÈ ·È˙‡Â«¬≈ƒ¿»«¬«¿≈»»««ƒ≈
) CÏ נ"יCÂlÚ(dÏ ˙È·‰È È‰BÁ‡ Ïk ˙ÈÂ »ƒ«»¿»»¬ƒ¿»ƒ≈

‰Ó ‡Î‰ CÏÂ dz„ÚÒ ¯ÓÁÂ ¯e·ÈÚÂ ÔÈc·ÚÏ¿«¿ƒ¿ƒ«¬»¿ƒ¿≈¿»»»»
:È¯a „ÈaÚ‡∆¿≈¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

איפה  מי מּלֹות:לג ׁשּתי הּוא ואנה, זה מי . ְְִִִֵֵֶָָֹ
עבר, ּפעל היֹותֹו ּבעבּור קמּוץ ואברכהּו. ֱֲֲֲֵַַַָָָָָֹוי''ו 

לעתיד: היה ּגדֹול ּבפּתח היה ְְִִֶַָָָָָָָואּלּו

ּבמרמה  אמת:לה ּדּבר ׁשּלא . ְְֱִִֵֶֶָֹ
הכי  קרא.לו אּתה: אחי הכי וכן אמת. ּכמֹו . ְְֱֲֲִִִֵֶַָָָָ

וכן  מרמה ּכמֹו וּיעקבני. יעקב: ׁשמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָֹהּקֹורא

הּלב. עקֹוב מּגזרת היֹותֹו ויּתכן ְְְְֱִִִֵֵַַָָָָבעקּבה .
לי  עזבּת לי. אצלּת הּמיׁשֹור: הפ ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוהעקֹוב

הרּוח: מן ואצלּתי מּגזרת והּוא .ְְְְְְִִִִֶַַַָָאצל



zeclezלח zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'a iyiy meil inei xeriy
i"yx£¯È·b Ô‰∑ אם ּבברכה? ל ּתֹועלת מה לֹו: אמר אּלא ראׁשֹונה? אֹותּה עֹוׂשה והּוא היא, ׁשביעית זֹו ּברכה ≈¿ƒְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּומ  ,ל ׂשמּתיו ּגביר ׁשהרי הם, ׁשּלֹו נכסים, רּבֹוּתקנה קנה עבד, ּׁשּקנה ‡NÚ‰.ה ‰Ó ‡BÙ‡ ‰ÎÏe∑,אפֹוא אּיה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ¿»≈»∆¡∆ֵֵַ
?ל ּלעׂשֹות מה עזרא עזרא עזרא עזרא .אבּקׁש אבןאבןאבןאבן ְֲֲֵַַַ

(çì)éáà Eì-àåä úçà äëøáä åéáà-ìà åNò øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¤¨¦À©«£¨¨̧©©³¦«§Æ¨¦½
:jáiå Bì÷ åNò àOiå éáà éðà-íâ éðëøä£¥¬¦©−̈¦¨¦®©¦¨¬¥¨²Ÿ−©¥«§§

i"yx£˙Á‡ ‰Î¯·‰∑:ּכמֹו ּתימּה, לׁשֹון מׁשּמׁשת זֹו יג)ה"א היא"?(במדבר "הּׁשמנה ג)"הּבמחנים"? ב "הּכמֹות (שמואל «¬»»««ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
.נבל"? ָָ

(èì)õøàä épîLî äpä åéìà øîàiå åéáà ÷çöé ïòiå©©²©¦§¨¬¨¦−©´Ÿ¤¥¨®¦¥º¦§©¥³¨¨̧¤Æ
:ìòî íéîMä ìhîe EáLBî äéäé¦«§¤´«¨¤½¦©¬©¨©−¦¥¨«

i"yx£'B‚Â ı¯‡‰ ÈpÓLÓ∑ ׁשל איטלי"א .(ב"ר)יון זֹו ƒ¿«≈»»∆¿ְִֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(hi zxaeg zeniyx)

יוןיוןיוןיון ׁשׁשׁשׁשלללל איטליאאיטליאאיטליאאיטליא לט)זזזזֹוֹוֹוֹו כז, (רש"י ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּומתרץ, הארץ". ּומׁשמּני . . האלקים ל "ויּתן ליעקב אמר ּכבר והרי הארץ, ׁשמּני את לעׂשו יצחק נתן אי הקׁשה: ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻלרׁש"י

רז"ל ׁשאמרּו ּוכפי יעקב. ׁשל ּבברכתֹו נכללה ולא ּבעֹולם היה לא ׁשעדין יון, ׁשל לאיטליא ב)ׁשהּכּוונה נו, ׁשּנׂשא (ׁשּבת ּבׁשעה : ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
יון. ׁשל איטליא וזהּו . . ּבּים קנה ונעץ  ּגבריאל ירד ּפרעה ּבת את ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁשלמה

(î)éçà-úàå äéçú Eaøç-ìòåãéøz øLàk äéäå ãáòz E §©©§§´¦«§¤½§¤¨¦−©«£®Ÿ§¨¨Æ©«£¤´¨¦½
:Eøàeö ìòî Blò z÷øôe¨«©§¨¬ª−¥©¬©¨¤«

i"yx£Ea¯ÁŒÏÚÂ∑:ּכמֹו ב', אֹות ּבמקֹום ׁשהּוא 'על' יׁש .'ּבחרּב' לג)ּכמֹו חרּבכם",(יחזקאל על "עמדּתם ¿««¿¿ְְְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַ
ו)ּבחרּבכם. ּבצבאֹותם (שמות צבאתם", È¯z„."על ¯L‡k ‰È‰Â∑:ּכמֹו צער, נה)לׁשֹון ּבׂשיחי",(תהלים "אריד ְְְְְְִִֶַַָָֹ¿»»«¬∆»ƒְְְִִִַַָ

עּלֹו "ּופרקּת ׁשּנטל הּברכֹות על להצטער ּפה ּפתחֹון ל ויהיה הּתֹורה על יׂשראל ּכׁשּיעברּו ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻּכלֹומר,
עזרא עזרא עזרא עזרא .וגֹו'" אבןאבןאבןאבן ְ

(àî)åéáà Bëøa øLà äëøaä-ìò á÷òé-úà åNò íèNiå©¦§³Ÿ¥¨Æ¤©«£½Ÿ©©̧§¨½̈£¤¬¥«£−¨¦®
á÷òé-úà äâøäàå éáà ìáà éîé eáø÷é Baìa åNò øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈§¦À¦§§Æ§¥Æ¥´¤¨¦½§©«©§−̈¤©«£¬Ÿ

:éçà̈¦«

‰È‡לח  ‡„Á ‡˙k¯·‰ È‰e·‡Ï ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»«¬ƒ¬ƒ¿¿»¬»ƒ
ÂNÚ ÌÈ¯‡Â ‡a‡ ‡‡ Û‡ ÈÏ C¯a ‡a‡ CÏ»«»»≈ƒ«¬»«»«¬≈≈»

:‡Î·e dÏ»̃≈¿»

‰‡לט  dÏ ¯Ó‡Â È‰e·‡ ˜ÁˆÈ ·È˙‡Â«¬≈ƒ¿»¬ƒ«¬«≈»
‡iÓL„ ‡lhÓe C·˙BÓ ‡‰È ‡Ú¯‡„ ‡·ehÓƒ»¿«¿»¿≈¿»ƒ«»ƒ¿«»

:‡lÚlÓƒ¿≈»

k„מ  È‰ÈÂ ÁÏÙz CeÁ‡ ˙ÈÂ ÈÁÈz Ca¯Á ÏÚÂ¿««¿»≈≈¿»»ƒ¿»ƒ≈«
ÈcÚ˙Â ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t ÏÚ È‰Ba Ôe¯aÚÈ«¿¿¿ƒ«ƒ¿»≈«¿»¿«¿≈

:C¯Âˆ ÏÚÓ d¯Èƒ≈≈««¿»

Ècמא  ‡˙k¯a ÏÚ ·˜ÚÈÏ e··c ÂNÚ ¯Ëe¿«≈»¿»¿«¬…«ƒ¿¿»ƒ
ÈÓBÈ Ôe·¯˜È daÏa ÂNÚ ¯Ó‡Â È‰e·‡ dÎ¯·»¿≈¬ƒ«¬«≈»¿ƒ≈ƒ¿¿≈

:ÈÁ‡ ·˜ÚÈ ˙È ÏBË˜‡Â ‡a‡„ ÈÏ·‡∆¿≈¿«»¿∆¿»«¬…»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ל ׂשמּתיו ּגביר הן נתּתי לז  ּכן ּגם ּבברכתי. . ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
אל''ף  עם איפא ּכי אֹומרים יׁש ּבדּבּור. ְְִִִִֵֵֶָֹלֹו.

עּת ּכמֹו אחת מּלה ה:ּבסֹוף ְְִַַַָָ
ּתריד  ּכאׁשר והיה ב'מ והם ּתרּדה ּכמֹו . ְְְְֲִִֵֶֶַָָָ

ּבׂשיחי. אריד ּכמֹו ׁשהּוא אֹומרים  ויׁש ְְְְִִִִִֵֶָָָׁשרׁשים.

ּופרקּת. :ירחמ לּׁשם ּתריד ּכאׁשר ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָוהּטעם
ויׁש מפרקּתֹו. ּומהם הרים. מפרק ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָמּגזרת
הּברכה  אם  קׁשֹות, ׁשאל ֹות ּכּמה א ּלּו ְְְְִִֵֵַַָָָָָּבברּכתֹו
.יבר מי את ידע לא אי נבּואה, ְְְִֵֵֶַָָָָָֹהיתה
ּכׁשּבא  לֹו אמר הּׁשם ּכי הּדֹור נבֹוני ְְְִִֵֵֵֶַַַָָוה ׁשיבּו
אֹומר  היה ּכן, היה ואּלּו זה. את ּבר ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹיעקב,
לעׂשו  ּבר לּמה ועֹוד צּוני. הּׁשם לעׂשו ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָיצחק
היה  לא ּכי אמרּו ואחרים ׁשּבכה. ְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹּבעבּור
אּלה  ּגם נתקּימה. לא ּוברכתֹו נביא, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹיצחק
אמר  ּגם אליו. ה' וּירא אמר הּכתּוב ּכי ִֵֵַַַַַָָָָָָטעּו

מה  אמרּו ואחרים ּתרעּו. אל ּובנביאי ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָּדוד
מחׁשבּתֹו ׁשהיתה אחרי ּבּדברים יׁש ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָּתֹועלת
ּכי  אצלֹו, ּבספק היה הּדבר והּנה עׂשו. ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָעל
ׁשּיהיה  מי ּובר יעקב, קֹול הּקֹול אמר ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹּכן
אי אֹומרים ויׁש ׁשניהם. היּו ּבניו ּכי ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָמהם
יצחק  אמר ּכן ּגם צעיר. יעבד ורב הּׁשם ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹאמר
הּׁשאלה  זֹו ּדחה והּגאֹון  ּתעבד. אחי ְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹואת
ארץ  אל וּיל ׁשּמצא ּבעבּור רצּוץ, ְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבקנה
ארצה  וּיׁשּתחּו ׁשכח והּנה  אחיו. יעקב ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָֹמּפני
הּנביא  ׁשּברּכת ּבעיני והּנכֹון ּפעמים. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשבע
עיּקר  ּכי ּתפּלתֹו. ׁשמע והּׁשם היא, ּתפּלה ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּכעין
הקיצּו ׁשּלא ויׁשנים זרעם. על הּברכה ְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹזאת
אדֹום, ּבגלּות אנחנּו ּכי יחׁשבּו האּולת  ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָמּׁשנת
יהּודה. יד ּתחת היה אדֹום רק הּדבר. כן ְְֱֵַַַַָָָָָָֹולא
ּגם  יהּודה. יד מּתחת אדֹום וּיפׁשע ּכתּוב ְְְֱִִֵַַַַַַָָוכן

ׁשהיּו ּובעבּור ּבאדֹום. זכר ּכל הכרית ְֱֲִִֶֶַָָָָָיֹואב
והיּו אידינּו. ּביֹום ׂשמחּו יהּודה יד ְְְְֵֵַַַָָָּתחת
ּבּה. הּיסֹוד עד ערּו ערּו לּבבלּיים ְְְִִִַַַַָָָאֹומרים
ׁשהיה  החרּפה יׂשראל על קׁשה היה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָויֹותר
ׂשיׂשי  טעם וכן מרעתם. אֹותם מחרף ְְֱִִֵֵֵַַָָָָָאדֹום
לבני  ּתׂשמח אל ּכן ּגם אדֹום. ּבת ְְְְֱִִִִֵֵַַַַוׂשמחי
ׁשֹומרי  ׂשמם הּזקן הֹורקנּוס ּבימי ּגם ְְְְִֵֵֵַַָָָָיהּודה.
ּבימי  ּגם מילה. ּבברית והכניסם ְְְְִִִִִִִֵַַָָָירּוׁשלים
ּגדּודי  ּבאּו ירּוׁשלים נלּכדה ּכאׁשר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָאגריּפס
היא  ׁשהגלתנּו ורֹומי ליהּודה. לעזֹור ְְְֱֲִִִִֶַָָאדֹום
מּיד  וצים הּמתרּגם אמר וכן ּכּתים. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָמּזרע
ּפרׁשּתי  ּכאׁשר ּבעצמּה, יון מלכּות והיא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּכּתים ,
מצרים  אנׁשי הּיֹום יּקראּו ּכן ּגם ּדנּיאל. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּבספר
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וּיׂשטם  וּיאמר מא  וּיׂשטמּוהּו: וכן איבה. נטר . ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
מאֹוהביו. לאחד סֹודֹו ׁשּגּלה יּתכן ּבלּבֹו. ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָעׂשו 
והראׁשֹון  היה. נבּואה ּדר על אֹומרים ְְְְִִֵֶֶַָָָָויׁש

ָקרֹוב:
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ערבי: ּבלׁשֹון ְֲִָָווע''ד

אחדים  ימים גאּלתֹו,מד ּתהיה ימים ּכמֹו . ְְְֲִִִִֶָָָָֻ
מעׂשר: ּפחּותים והאחדים מּועטֹות. ְְֲִִִֵֶֶָָָָׁשנים

אׁשּכל  לּמה את מה זה יהרג ׁשּמא ּפחדה . ְֲֲֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּדרׁש ויׁש .אֹות יהרג אם יהרגּוהּו אֹו ְְְְֲִֵֶַַַָֹזה.

ׁשניהם: מתּו אחד ְְֵֵֶֶֶָׁשּביֹום
ּבחּיי  קצּתי ּביהּודה מו נעלה וכן ,הפּו ּכמֹו . ְְְְֲִִֵֶַַַַָָ

קץ: אּתה אׁשר הּכתּוב אמר וכן ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָּונקיצּנה.

אחיו  את עֹוד יצחק ׁשּבר עׂשו ׁשמע ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכאׁשר
אל  הל ּכנען, מּבנֹות אּׁשה יּקח ׁשּלא ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹוצּוה
מחלת, ּגם ּבׂשמת, ּוׁשמּה ּבּתֹו, ולקח ְְְֲִַַַַָָָָּדֹודֹו
נביֹות. אחֹות חֹובב: ּדעּתי על ׁשהּוא יתרֹו ְְְְֲִִֶַַָָּכמֹו
ליׁשמעאל  ׁשהיּו אֹו אחיו. מּכל היה ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָנכּבד

נביֹות: אחֹות היתה וזאת רּבֹות, ְְְֲִַָָָָֹנׁשים
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והראׁשֹון  היה. נבּואה ּדר על אֹומרים ְְְְִִֵֶֶַָָָָויׁש

ָקרֹוב:
מתנחם  היה מב זאת והּטעם נחמה . מּגזרת  . ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

מּגזרת  אמר והּגאֹון .להרג ׁשּיּוכל ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָנחמתֹו
ערבי: ּבלׁשֹון ְֲִָָווע''ד

אחדים  ימים גאּלתֹו,מד ּתהיה ימים ּכמֹו . ְְְֲִִִִֶָָָָֻ
מעׂשר: ּפחּותים והאחדים מּועטֹות. ְְֲִִִֵֶֶָָָָׁשנים

אׁשּכל  לּמה את מה זה יהרג ׁשּמא ּפחדה . ְֲֲֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּדרׁש ויׁש .אֹות יהרג אם יהרגּוהּו אֹו ְְְְֲִֵֶַַַָֹזה.

ׁשניהם: מתּו אחד ְְֵֵֶֶֶָׁשּביֹום
ּבחּיי  קצּתי ּביהּודה מו נעלה וכן ,הפּו ּכמֹו . ְְְְֲִִֵֶַַַַָָ

קץ: אּתה אׁשר הּכתּוב אמר וכן ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָּונקיצּנה.

אחיו  את עֹוד יצחק ׁשּבר עׂשו ׁשמע ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכאׁשר
אל  הל ּכנען, מּבנֹות אּׁשה יּקח ׁשּלא ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹוצּוה
מחלת, ּגם ּבׂשמת, ּוׁשמּה ּבּתֹו, ולקח ְְְֲִַַַַָָָָּדֹודֹו
נביֹות. אחֹות חֹובב: ּדעּתי על ׁשהּוא יתרֹו ְְְְֲִִֶַַָָּכמֹו
ליׁשמעאל  ׁשהיּו אֹו אחיו. מּכל היה ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָנכּבד

נביֹות: אחֹות היתה וזאת רּבֹות, ְְְֲִַָָָָֹנׁשים
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(á)Eì-ç÷å Enà éáà ìûeúá äúéa íøà äðct Cì íe÷¬¥Æ©¤´¨¬£½̈¥¬¨§¥−£¦´¦¤®§©§³
:Enà éçà ïáì úBðaî äMà íMî¦¨Æ¦½̈¦§¬¨−̈£¦¬¦¤«

i"yx£‰ct∑ לפּדן ·˙Ï‡e.ּכמֹו ‰˙Èa∑ּבסֹופּה ה"א לּה הטיל ּבתחּלתּה, למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל ּבתּואל, לבית «∆»ְְַָ≈»¿≈ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָ
יג) .(יבמות

(â):íénò ìä÷ì úééäå Eaøéå Eøôéå Eúà Cøáé écL ìûå§¥³©©¸§¨¥´«Ÿ§½§©§§−§©§¤®§¨¦−¨¦§©¬©¦«
i"yx£ÈcL Ï‡Â∑ מיאֹות יבר מּפיו, לּמתּברכין ּבברכֹותיו .ׁשּדי ¿≈««ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ

(ã)EzLøì Czà Eòøæìe Eì íäøáà úkøa-úà Eì-ïzéå§¦¤§Æ¤¦§©´©§¨½̈§−§©§£´¦¨®§¦§§Æ
éøâî õøà-úà:íäøáàì íéýìû ïúð-øLà E ¤¤´¤§ª¤½£¤¨©¬¡Ÿ¦−§©§¨¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ˙k¯aŒ˙‡∑ ּברכֹות אֹותן יהיּו "ּבזרע "והתּברכּו ּגדֹול", לגֹוי ואעׂש" לֹו: ל,ׁשאמר האמּורֹות ∆ƒ¿««¿»»ְְְְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָ
,ּבׁשביל)הּזרע )מּמ ואֹותֹו הּגֹוי אֹותֹו .הּמבריצא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹ

ß elqk 'b ycew zay mei ß

(ä)ïáì-ìà íøà äðct Cìiå á÷òé-úà ÷çöé çìLiå©¦§©³¦§¨Æ¤©«£½Ÿ©¥−¤©¤´¨¬£¨®¤¨¨³
:åNòå á÷òé íà ä÷áø éçà énøàä ìàeúa-ïa¤§¥Æ¨«£©¦½£¦´¦§½̈¥¬©«£−Ÿ§¥¨«

i"yx£·˜ÚÈ Ì‡ÂNÚÂ∑ּמלּמדנּו מה יֹודע .איני ≈«¬…¿≈»ְְִֵֵֵַַַ

(å)äðct Búà çlLå á÷òé-úà ÷çöé Cøá-ék åNò àøiå©©´§¥À̈¦«¥©´¦§¨»¤©«£Ÿ¼§¦©³ŸÆ©¤´¨¬
øîàì åéìò åöéå Búà Bëøáa äMà íMî Bì-úç÷ì íøà£½̈¨©«©¬¦−̈¦¨®§¨«£´Ÿ½©§©³¨¨Æ¥½Ÿ

^ïòðk úBðaî äMà çwú-àì«Ÿ¦©¬¦−̈¦§¬§¨«©

(æ):íøà äðct Cìiå Bnà-ìàå åéáà-ìà á÷òé òîLiå©¦§©´©«£½Ÿ¤¨¦−§¤¦®©¥−¤©¤´¨¬£¨«
i"yx£·˜ÚÈ ÚÓLiÂ∑ ׁשמע וכי ארם", ּפּדנה אֹותֹו ׁשּלח וכי וגֹו' יצחק ּבר ּכי עׂשו "וּירא מעלה: ׁשל לענין מחּבר «ƒ¿««¬…ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

יׁשמעאל  אל הּוא ּגם והל ּכנען, ּבנֹות רעֹות וכי ארם, ּפּדנה והל אביו אל .יעקב ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

(ç):åéáà ÷çöé éðéòa ïòðk úBða úBòø ék åNò àøiå©©´§¥½̈¦¬¨−§´§¨®©§¥¥−¦§¨¬¨¦«

(è)úìçî-úà çwiå ìàòîLé-ìà åNò Cìiå|ìàòîLé-úa ©¥¬¤¥−̈¤¦§¨¥®©¦©¿¤¨«£©´©¦§¨¥̧
:äMàì Bì åéLð-ìò úBéáð úBçà íäøáà-ïa¤©§¨¹̈£¯§¨²©¨−̈¬§¦¨«

i"yx£˙BÈ· ˙BÁ‡∑ ׁשהיא יֹודע איני יׁשמעאל", "ּבת ׁשּנאמר מּמׁשמע ¬¿»ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
יעקב  ׁשהיה ולמדנּו אחיה. נביֹות והּׂשיאּה נּׂשּואין, קדם לעׂשו, מּׁשּיעדּה יׁשמעאל ׁשּמת לּמדנּו אּלא נביֹות? ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹאחֹות
יׁשמעאל  ּגדֹול היה ׁשנה ׁשּי"ד יעקב, ּכׁשּנֹולד היה ׁשנים ע"ד ּבן יׁשמעאל ׁשהרי ׁשנים, ס"ג ּבן הּפרק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹּבאֹותֹו
יׁשמעאל  חּיי ׁשני "ואּלה ׁשּנאמר: קל"ז, היּו ּוׁשנֹותיו ע"ד, הרי אֹותם", ּבלדת ׁשנה ׁשיׁשים ּבן "ויצחק ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָמּיצחק,
הל ּכ ואחר ׁשנה, י"ד עבר ּבבית ׁשּנטמן מּכאן ולמדנּו היה, ׁשנים ס"ג ּבן יׁשמעאל ּכׁשּמת יעקב נמצא, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוגֹו'".

ׁשּנאמר: ׁשנה, י"ד אּלא יֹוסף ׁשל לדתֹו לפני לבן ּבבית ׁשהה לא ׁשהרי לא)לחרן, ׁשנה (לקמן ארּבעֿעׂשרה עבדּתי" ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: היה, יֹוסף מּׁשּנֹולד הּצאן ּוׂשכר ,"ּבצאנ ׁשנים וׁשׁש ,ּבנֹותי ל)ּבׁשּתי את (לקמן רחל ילדה ּכאׁשר "ויהי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

רעב, ׁשל ּוב' ׂשבע ׁשל ז' ׁשנים, ט' למצרים יעקב ׁשּירד עד ּומּׁשם ,ּכׁשּמל היה ׁשנה ל' ּבן ויֹוסף וגֹו'", ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹיֹוסף
לפרעה: אמר מז)ויעקב ּוׁשלׁשים (לקמן יֹוסף לדת ׁשּלפני ׁשנה י"ד וחׁשב: צא ׁשנה", ּומאת ׁשלׁשים מגּורי ׁשני "ימי ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹ

"ׁשלׁשים  אֹומר והּוא קי"ו הרי ס"ג, ּבן היה מאביו ּוכׁשּפרׁש נ"ג, הרי יעקב, ׁשּבא עד מּׁשּמל ותׁשע יֹוסף, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשל

‡·e‰‡ב  Ï‡e˙a ˙È·Ï Ì¯‡ ÔcÙÏ ÏÈf‡ Ìe˜ƒ≈¿««¬»¿≈¿≈¬»
Ô·Ï ˙aÓ ‡˙z‡ ÔnzÓ CÏ ·ÒÂ Cn‡„¿ƒ»¿«»ƒ«»ƒ¿»ƒ¿«»»

:Cn‡„ ‡‰eÁ‡¬»¿ƒ»

È‰˙eג  CpbÒÈÂ CLtÈÂ C˙È C¯·È ÈcL Ï‡Â¿≈««¿»≈»»¿«¿»¿«¿ƒ»¿≈
:ÔÈË·L ˙LÎÏ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

CÈ·ÏÂד  CÏ Ì‰¯·‡„ ‡˙k¯a ˙È CÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆»»ƒ¿¿»¿«¿»»»¿ƒ¿»
ÈÈ ·‰È Èc C˙e·˙Bz Ú¯‡ ˙È C˙¯ÈÓÏ CnÚƒ»¿≈¿»»¬«»»ƒ¿«¿»

:Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»

‡¯Ìה  ÔcÙÏ ÏÊ‡Â ·˜ÚÈ ˙È ˜ÁˆÈ ÁÏLe¿«ƒ¿»»«¬…«¬«¿««¬»
‰˜·¯„ ‡‰eÁ‡ ‰‡n¯‡ Ï‡e˙a ¯a Ô·Ï ˙ÂÏ¿«»»«¿≈¬«»»¬»¿ƒ¿»

:ÂNÚÂ ·˜ÚÈc dn‡ƒ≈¿«¬…¿≈»

ÁlLÂו  ·˜ÚÈ ˙È ˜ÁˆÈ CÈ¯· È¯‡ ÂNÚ ‡ÊÁÂ«¬»≈»¬≈»ƒƒ¿»»«¬…¿««
„k ‡˙z‡ ÔnzÓ dÏ ·qÓÏ Ì¯‡ ÔcÙÏ d˙È»≈¿««¬»¿ƒ«≈ƒ«»ƒ¿»«
·q˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ È‰BÏÚ „ÈwÙe d˙È CÈ¯a»ƒ»≈«ƒ¬ƒ¿≈«»ƒ«

:ÔÚk ˙aÓ ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿«¿»«

ÏÊ‡Âז  dn‡ ÔÓe È‰e·‡ ÔÓ ·˜ÚÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ«¬…ƒ¬ƒƒƒ≈«¬«
:Ì¯‡ ÔcÙÏ¿««¬»

ÈÈÚaח  ÔÚk ˙a ‡LÈ· È¯‡ ÂNÚ ‡ÊÁÂ«¬»≈»¬≈ƒ»¿«¿»«¿≈≈
:È‰e·‡ ˜ÁˆÈƒ¿»¬ƒ

ÏÁÓ˙ט  ˙È ·ÈÒe Ï‡ÚÓLÈ ˙ÂÏ ÂNÚ ÏÊ‡Â«¬«≈»¿«ƒ¿»≈¿ƒ»«¬«
ÏÚ ˙BÈ·c d˙Á‡ Ì‰¯·‡ ¯a Ï‡ÚÓLÈ ˙a«ƒ¿»≈««¿»»¬»≈ƒ¿»«

:ez‡Ï dÏ È‰BL¿ƒ≈¿ƒ¿
Ò Ò Ò
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ׁשנים י"ד עבר ּבבית נטמן הּברכֹות ׁשּקּבל ׁשאחר למדּת, הא ׁשנים, י"ד חסרים הרי ׁשנה", נענׁש(ּומאת לא אבל ְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ל  ׁשהרי הּתֹורה, ּבזכּות יעקב עליהם ׁשּפרׁש כ"ב ּכנגד ל"ט, עד מי"ז ּדהינּו ׁשנה, כ"ב אּלא מאביו יֹוסף ּפרׁש א ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּכדכתיב: ,ּבּדר ׁשּׁשהה ׁשנים ּוׁשּתי לבן ּבבית ׁשנים כ' והם ּכּבדֹו, ולא לג)מאביו ּולמקנהּו(לקמן ּבית לֹו "וּיבן ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

הּגׁשמים  ּבימֹות הוה ּדבית ,ּבּדר חדׁשים י"ח ׁשּׁשהה הּפסּוק, מּזה לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ּופרׁשּו סּכֹות", ְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻעׂשה
ק"ל  ּבן ׁשהיה למצרים ׁשּירד עד מאביו מׁשּפרׁש לעיל, ׁשחּׁשבנּו הּפסּוקים ּולחׁשּבֹון החּמה. ּבימֹות הוּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻוסּכֹות
ּובׁשביל  מּמּנּו, ּתֹורה ללמד לבן לבית ּבהליכתֹו עבר ּבבית נטמן וּדאי אּלא ׁשנים, י"ד עֹוד מֹוצאים אנּו ׁשּׁשם ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹׁשנה,
ּברׁש"י  מצאתי ּכאן עד מּדה. ּכנגד מּדה ׁשנה, כ"ב אּלא מּמּנּו יֹוסף ּפרׁש ולא עליהם, נענׁש לא הּתֹורה ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹזכּות

רׁשעתֹו∑ÂÈLŒÏÚ.)יׁשן  על רׁשעה להבין (הֹוסיף וקל ּכבר, לֹו ׁשהיּו מרׁשעיֹות על מרׁשעת לֹומר : הראׁשֹונֹות:)רצה את ּגרׁש ׁשּלא , ָָ«»»ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(165 'nr d zegiy ihewl)

אברהםאברהםאברהםאברהם ּבּבּבּבןןןן ייייׁשׁשׁשׁשמעאלמעאלמעאלמעאל ּבּבּבּבתתתת מחלתמחלתמחלתמחלת אתאתאתאת ווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח ייייׁשׁשׁשׁשמעאלמעאלמעאלמעאל אלאלאלאל עעעעׂשׂשׂשׂשוווו ט)ווווּיּיּיּילללל ׁשל (כח, הליכתֹו את הּכתּוב מצּיין מּדּוע להבין, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
לעׂשֹות  מעניין הּוא ּכאּלּו חּוץ ּכלּפי להראֹות עׂשו הׁשּתּדל ּכּמה עד להֹודיע היא הּכתּוב ׁשּכּונת לֹומר, ויׁש יׁשמעאל. אל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻעׂשו
את  להראֹות ּכדי יׁשמעאל": אל עׂשו וּיל" הּתֹורה מדּגיׁשה לכן יׁשמעאל. ּבת את ּדוקא לׂשאת הֹול הּוא ולכן לאביו, רּוח ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָנחת

יׁשמעאל ּבת מחלת את לקח וׁשם יׁשמעאל. ׁשל מקֹומֹו אל רגליו וכּתת עצמֹו את עׂשו הטריח אברהםאברהםאברהםאברהםצדקּותֹו ּכּונתֹוּבּבּבּבןןןן – ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אברהם. ׁשל נכּדתֹו מיחסת, אּׁשה ׁשּלקח להראֹות ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהיתה

תולדות  פרשת חסלת

סימן  על"ו פסוקים, ק"ו ססס

çî÷ 'ò ïî÷ì äñôãð íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì úåãìåú úùøôì äøèôä

zeclez zyxt - zegiyÎihewl

נשמתה" "פרחה העקידה עקב כי היות 18התקצרו, היא, – (
כל  על הביט הוא ולכן הגבורה. קו של בדרגה יצחק

הגבורה. מדת לפי אותם ומדד הענינים

כלפי רק יצחק של נוהגו היה כאשר envrכך אבל ,
את ברך של zlefdהוא ביותר הנעלה באופן ברכתו היתה ,

של  הענינים את הן כללה היא והצמצום: הגבורה היפך
הוא  עצמם בהם ואף "ארץ", של הענינים את והן "שמים",

" אף 19הארץ"ipnyneהשמיםlhnכלל הנעלות ברכות –
לישראל  משה ומברכת לבניו יעקב .20מברכת

הוא  יצחק אשר יהודי, כל של לעבודתו ההוראה וזוהי
יצחק  משל ענינים בו ויש מאבותיו, כאשר 21אחד גם :

וכדומה, מחמיר הוא ולפיכך הגבורה, קו לפי נוהג יהודי

הדבר  נוגע כאשר אך עצמו. כלפי רק כך לנהוג הוא צריך
אליו  להתקרב החסד, קו לפי לנהוג עליו אחר, ליהודי

ללא  רחבה, ביד טובה רוב עליו ולהשפיע הטוב, במדת
השמים" "מטל – המרבית למידה עד והגבלות, צמצומים

הארץ". ו"משמני

(g"kyz glyie t"y ,zeclez t"y zgiyn)
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ב.18) כג, ח"ש פרש"י
לך.19) ויתן ד"ה תו"ח בני. ריח ראה ד"ה תו"א וראה כח. כז, פרשתנו

ובכ"מ. שם. אוה"ת

ב).20) (רמז, התקיעות שער סידור
וארא.21) ר"פ תו"א
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מי zeclez zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b ycew zay meil inei xeriy
ׁשנים י"ד עבר ּבבית נטמן הּברכֹות ׁשּקּבל ׁשאחר למדּת, הא ׁשנים, י"ד חסרים הרי ׁשנה", נענׁש(ּומאת לא אבל ְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ל  ׁשהרי הּתֹורה, ּבזכּות יעקב עליהם ׁשּפרׁש כ"ב ּכנגד ל"ט, עד מי"ז ּדהינּו ׁשנה, כ"ב אּלא מאביו יֹוסף ּפרׁש א ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּכדכתיב: ,ּבּדר ׁשּׁשהה ׁשנים ּוׁשּתי לבן ּבבית ׁשנים כ' והם ּכּבדֹו, ולא לג)מאביו ּולמקנהּו(לקמן ּבית לֹו "וּיבן ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

הּגׁשמים  ּבימֹות הוה ּדבית ,ּבּדר חדׁשים י"ח ׁשּׁשהה הּפסּוק, מּזה לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ּופרׁשּו סּכֹות", ְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻעׂשה
ק"ל  ּבן ׁשהיה למצרים ׁשּירד עד מאביו מׁשּפרׁש לעיל, ׁשחּׁשבנּו הּפסּוקים ּולחׁשּבֹון החּמה. ּבימֹות הוּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻוסּכֹות
ּובׁשביל  מּמּנּו, ּתֹורה ללמד לבן לבית ּבהליכתֹו עבר ּבבית נטמן וּדאי אּלא ׁשנים, י"ד עֹוד מֹוצאים אנּו ׁשּׁשם ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹׁשנה,
ּברׁש"י  מצאתי ּכאן עד מּדה. ּכנגד מּדה ׁשנה, כ"ב אּלא מּמּנּו יֹוסף ּפרׁש ולא עליהם, נענׁש לא הּתֹורה ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹזכּות

רׁשעתֹו∑ÂÈLŒÏÚ.)יׁשן  על רׁשעה להבין (הֹוסיף וקל ּכבר, לֹו ׁשהיּו מרׁשעיֹות על מרׁשעת לֹומר : הראׁשֹונֹות:)רצה את ּגרׁש ׁשּלא , ָָ«»»ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(165 'nr d zegiy ihewl)

אברהםאברהםאברהםאברהם ּבּבּבּבןןןן ייייׁשׁשׁשׁשמעאלמעאלמעאלמעאל ּבּבּבּבתתתת מחלתמחלתמחלתמחלת אתאתאתאת ווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח ייייׁשׁשׁשׁשמעאלמעאלמעאלמעאל אלאלאלאל עעעעׂשׂשׂשׂשוווו ט)ווווּיּיּיּילללל ׁשל (כח, הליכתֹו את הּכתּוב מצּיין מּדּוע להבין, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
לעׂשֹות  מעניין הּוא ּכאּלּו חּוץ ּכלּפי להראֹות עׂשו הׁשּתּדל ּכּמה עד להֹודיע היא הּכתּוב ׁשּכּונת לֹומר, ויׁש יׁשמעאל. אל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻעׂשו
את  להראֹות ּכדי יׁשמעאל": אל עׂשו וּיל" הּתֹורה מדּגיׁשה לכן יׁשמעאל. ּבת את ּדוקא לׂשאת הֹול הּוא ולכן לאביו, רּוח ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָנחת

יׁשמעאל ּבת מחלת את לקח וׁשם יׁשמעאל. ׁשל מקֹומֹו אל רגליו וכּתת עצמֹו את עׂשו הטריח אברהםאברהםאברהםאברהםצדקּותֹו ּכּונתֹוּבּבּבּבןןןן – ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אברהם. ׁשל נכּדתֹו מיחסת, אּׁשה ׁשּלקח להראֹות ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻהיתה

תולדות  פרשת חסלת

סימן  על"ו פסוקים, ק"ו ססס

çî÷ 'ò ïî÷ì äñôãð íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì úåãìåú úùøôì äøèôä

zeclez zyxt - zegiyÎihewl

נשמתה" "פרחה העקידה עקב כי היות 18התקצרו, היא, – (
כל  על הביט הוא ולכן הגבורה. קו של בדרגה יצחק

הגבורה. מדת לפי אותם ומדד הענינים

כלפי רק יצחק של נוהגו היה כאשר envrכך אבל ,
את ברך של zlefdהוא ביותר הנעלה באופן ברכתו היתה ,

של  הענינים את הן כללה היא והצמצום: הגבורה היפך
הוא  עצמם בהם ואף "ארץ", של הענינים את והן "שמים",

" אף 19הארץ"ipnyneהשמיםlhnכלל הנעלות ברכות –
לישראל  משה ומברכת לבניו יעקב .20מברכת

הוא  יצחק אשר יהודי, כל של לעבודתו ההוראה וזוהי
יצחק  משל ענינים בו ויש מאבותיו, כאשר 21אחד גם :

וכדומה, מחמיר הוא ולפיכך הגבורה, קו לפי נוהג יהודי

הדבר  נוגע כאשר אך עצמו. כלפי רק כך לנהוג הוא צריך
אליו  להתקרב החסד, קו לפי לנהוג עליו אחר, ליהודי

ללא  רחבה, ביד טובה רוב עליו ולהשפיע הטוב, במדת
השמים" "מטל – המרבית למידה עד והגבלות, צמצומים

הארץ". ו"משמני
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ב.18) כג, ח"ש פרש"י
לך.19) ויתן ד"ה תו"ח בני. ריח ראה ד"ה תו"א וראה כח. כז, פרשתנו

ובכ"מ. שם. אוה"ת

ב).20) (רמז, התקיעות שער סידור
וארא.21) ר"פ תו"א
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הגבורה. מדת לפי אותם ומדד הענינים

כלפי רק יצחק של נוהגו היה כאשר envrכך אבל ,
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מפרק קמ
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úåéäì êéøöåä"á ñ"à øåà åá ùáìúäì ïåëîå éìë
ùàë éøáã äë àìä ù"îë î"ãò äîùðì óåâä åîë

ùà äîúùáìúîå úæçàðùë àìà æ"äåòá äøéàî äðéà
åøåàì éìëäå óåâäå .à"îá ù"îë 'åë äìéúôá'úé
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יא.1. לג, ב.2.ברכה כב, ה.3.פסחים ד, טז.4.פרק ב, עמוס רפ"ד.5.ע"פ ח.6.אבות לב, ישעי' - הכתוב ל' א.7.ע"ד ט, תהלים 8.ב"ב
ג. טו"ב.9.קיא, סימן הקודש כט.10.אגרת כג, ירמי'



oeygxnמד e"k oey`x mei Ð al zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

øçà íB÷îa øàaúpL11,Cøaúé BøBàì éìkäå óebäå ,xe`"l - ¤¦§¨¥§¨©¥§©§©§¦§¦§¨¥
,"seq oi`úeiç òétLäìe ïzì ,álä úáéãðe ãñçä úcî àéä¦¦©©¤¤§¦©©¥¦¥§©§¦©©

,'eë déì úéìc ïàîìcqgd zcny ixd ,envr lyn el oi`y inl - §©§¥¥
ilk md - iprd zybxdae zeti mipt xaqa dpizpd - ald zeaicpe

,jxazi exe`láeúkL Bîk§¤¨
íéðewza12ïéôeb änëå" : ©¦¦§©¨¦

,ïBì úðéwzmiteb dnke - §¦©
zlawl - mdl zpwiz
,zexitqd ly zexe`d
àc àðewúa eàéø÷úàå§¦§§¦§¦¨¨

,"àðéîé àòBøc ãñçmde - ¤¤§¨§¦¨
- cqg :df "oewiz"a mi`xwp
myke ,zipnid rexfd
`rexc" `id cqg ,dlrnly
jk ,(zipni rexf) "`pini
`id mc`d ly cqgd zcn
ly ielible oinil ilk

,dlrnììëð óebä ìëå§¨©¦§¨
,ïéîéalk `ed "oini" - §¨¦

,sebd ly exwirøîà Cëå§©¨©
èitä13"ä÷ãö BLeáì" :14. ©©¨§§¨¨

- eyeal `id dwcvy -
"seb"d lk ly - mzqly -

zlawl ,`ed jexa yecwd
oi` xe`" ly zelbzdd

."seqì"æø eøîàL eäæå15: §¤¤¨§©©
úîlzLî ä÷ãvä ïéà"¥©§¨¨¦§©¤¤
,daL ãñç éôì àlà¤¨§¦¤¤¤¨

øîàpL16íëì eòøæ" : ¤¤¡©¦§¨¤
;"ãñç éôì eøö÷ ,ä÷ãöìcqgl m`zda `ed dwcvd xkyy - ¦§¨¨¦§§¦¨¤

ald zeaicpe cqgd itk ,dwcv dze`ayjk - dwcvd zpizpa eidy
"drixf" dwcv z`xwp recn .dwcv dze`l xkyde dxivwd `ed

?"dxivw" xkydeøéöwäL,d`eazd ly -äòéøfä éelb àeä ¤©¨¦¦©§¦¨
ïîæa ïéNBò ìàøNiL ãñçäå ä÷ãvä àeä Cëå ,õøàa äðeîhä©§¨¨¨¤§¨©§¨¨§©¤¤¤¦§¨¥¦¦§©

,äiçzä ïîæ ãò úøzñðå äðeîè àéä ,úeìbäziigz cr - ©¨¦§¨§¦§¤¤©§©©§¦¨
,ux`a zxzqpe dpenh drixfdy myk ,mizndLaìúiLonfa - ¤¦§©¥

,miznd ziigzäfä íìBòa àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà øéàéå§¨¦¥¨¨¨©¤
,éîLbä.dwcv ly drixfde dxivwd od zelbzdde zeyalzdd - ©©§¦

- ?"seq oi` xe`" ly zelbzdde zeyalzdd didz ote` dfi`a
zeyalzdd xy`n ,xzei cere jxcÎlr dfy oldl owfd epax xiaqi
epax oeylae ."zeliv`"d mlera zexitqd ly milka zelbzdde

:owfd,ãç éäBîøâe eäéàå,zeliv`ay "seq oi` xe`" ,`edy dne - §¦§¨¦©
- cg` xac md ,milkd ,"idenxb"eíälr aqen df ixd -úBðéça ¥§¦

,úeìéöàc úBøéôñ øNòc íéìkämr cg` xac ,"cg" mdy - ©¥¦§¤¤§¦©£¦
,'k oniq "ycewd zxb`"a ,lirl `aenk ,zeliv`ay "seq oi` xe`"

à-øBà øîçå ì÷å ïkL ìëåïéîìò ìk ááBqä àeä-Ceøa óBñ-ïé §¨¤¥§©¨Ÿ¤¥¨©¥¨¨§¦
`edy -.úeìéöà úðéçaî äìòî äìòîlîdlrnl `edy - ¦§©§¨©§¨¦§¦©£¦

ziigz ly digzd onfa dlbzie yalzi `ede ,zenlern ixnbl
zexitqd ly milka dlbziy "seq oi` xe`"l ilkd m` .miznd
ote`a `ed ,"zeliv`"ay
ixnbl cge`ne lha `edy
mdy cr ,"seq oi` xe`"a
lk ixd - cg` xac ,"cg"
xe`" ieliby xnege lwe oky
,"oinlr lk aaeq"d "seq oi`
,zenlern ixnbl dlrnly
idenxbe" didiy gxkdd on
df xe` zhilwl ilk ,"cg
oipr edfe - ,zeinipta

.dwcvdCëéôìe,okle - §¦¨
ì ä÷ãö úàø÷ðïBL ¦§¥§¨¨§

úãîò Bú÷ãö" ,äá÷ð§¥¨¦§¨Ÿ¤¤
,"ãòì`id "dwcv"y ixd - ¨©

,dawp oeylúìa÷nL¤§©¤¤
óBñ-ïéà-øBàî äøàä¤¨¨¥¥
,ïéîìò ìk ááBqä©¥¨¨§¦

Laìúnä,dlbzne - ©¦§©¥
äfä íìBòa dëBúa§¨¨¨©¤

.äiçzä ïîæa éîLbä- ©©§¦¦§©©§¦¨
ef ixd .miznd ziigz ly
,lirl xn`py dnl dtqed
`ed dawp oeyl "zcner"y

y inalawnezexxerzd
,xg` mc`nokle`ed

zpigaa `id elv` dwcvl zexxerzddy iptn ,dawp oeyla oiievn
,dawplawniptn ,lawne dawp zpigaa `id dnvr dwcvd `l` -

ilk `id ;"aaeq"d "seq oi` xe`" z` ea "lawl" ilk `idydlawl,
ìáàweqtd -17:ì àeä "Cläé åéðôì ÷ãö",øëæ ïBL"wcv" - £¨¤¤§¨¨§©¥§¨¨

,"jldi"e,Bîöòî íãàä áìa úøøBòúnä ãñçä úcî àéä- ¦¦©©¤¤©¦§¤¤§¥¨¨¨¥©§
,"dyrn" ly zexxerzdd ici lr `lyúáäà úeøøBòúä éãé ìò©§¥¦§§©£©

ìëá"e ,"ãçà"a BLôð øñîìå ,Ba ä÷áãìe ,òîL úàéø÷a 'ä¦§¦©§©§¨§¨§¦§Ÿ©§§¤¨§¨
"Eãàî.'eëå BèeLôkjly sqka xnelk -18'd zad`ny , §Ÿ¤¦§§

,dwcv oznl zexxerzdd d`a - 'dl eytp zexiqneàúeøòúà"áe§¦§¨¨
,"àzúìcepevxe eytp zexiqne mc`d on ,dhnly zexxerzda - ¦§©¨

iniptd,`ed jexa yecwdlíãà áì ïk íéðtì íéðtä íénëå§©©¦©¨¦©¨¦¥¥¨¨
'eë ïBéìòä- `qkd lry -,"àìéòìc àúeøòúà"zexxerzdd - ¨¤§¦§¨¨¦§¥¨

zexiqn zcinke ,dhnly zexxerzdl m`zday ,dlrnln
diyr ly oipra d`hazdy ,`ed jexa yecwdl epevx "zeinipt"

mb jk - dwcv zpizpa ,zinybóBñ-ïéà-øBà úëLîä àeä©§¨©¥
éîLbä äfä íìBòa ähî ähîì ïéîìò ìk ááBqä àeä-Ceøä©¥¨¨§¦§©¨©¨¨¨©¤©©§¦
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ùã÷ä úøâà
úåéç òéôùäìå ïúéì áìä úáéãðå ãñçä úãî àéä

íéðå÷éúá ù"îë 'åë äéì úéìã ïàîìïéôåâ äîëå
àðéîé àòåøã ãñç àã àðå÷éúá åàéø÷úàå ïåì úðé÷ú

êëå ïéîéá ììëð óåâä ìëå.ä÷ãö åùåáì èééôä øîà
ãñç éôì àìà úîìúùî ä÷ãöä ïéà ì"æøàù åäæå

åòøæ øîàðù äáùãñç éôì åøö÷ ä÷ãöì íëì
àåä êëå õøàá äðåîèä äòéøæä éåìéâ àåä øéö÷äù

ãñçäå ä÷ãöääðåîè àéä úåìâä ïîæá ïéùåò ìàøùéù
ä"á ñ"à øåà øéàéå ùáìúéù äéçúä ïîæ ãò úøúñðå
íéìëä 'éçá íä ãç éäåîøâå åäéàå éîùâä æ"äåòá

ä"á ñ"à øåà å"÷å ù"ëå 'éöàã ñ"òãïéîìò ìë ááåñä
ä÷ãö úàø÷ð êëéôìå 'éöà 'éçáî äìòî äìòîìî

úãîåò åú÷ãö äá÷ð ïåùìäøàä úìá÷îù ãòì
æ"äåòá äëåúá ùáìúîä ïéîìò ìë ááåñ ñ"à øåàî

ìáà .äéçúä ïîæá éîùâäàåä êìäé åéðôì ÷ãö
íãàä áìá úøøåòúîä ãñçä úãî àéä øëæ ïåùì

úåøøåòúä é"ò åîöòîä÷áãìå òîù úàéø÷á 'ä úáäà
'åëå åèåùôë êãàî ìëáå ãçàá åùôð øåñîìå åá

àúåøòúàáåíãà áì ïë íéðôì íéðôä íéîëå àúúìã
ñ"à øåà úëùîä àåä àìéòìã àúåøòúà 'åë ïåéìòä
éåìéâ 'éçáá éîùâä æ"äåòá äèî äèîì ò"ëåñä ä"á
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פנ"ג.11. ח"א אליהו").12.תניא ("פתח בהקדמה דר"ה.13.תקו"ז שמו"ע שבתפלת אלקינו" הוא "אתה ‡„ÂÓ"¯14.בפיוט ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."עיי"ש ס"ג מאגה"ק ב.15."ולהעיר מט, יב.16.סוכה י, יד.17.הושע פה, א.18.תהלים נד, ברכות

oeygxn f"k ipy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ז שני יום
קונטרס אחרון  ,bpw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àøå÷ä êéà ïéáäì,306 'nr cr:à÷åã

,äiçzä ïîæa éelb úðéçáa,miznd ziigz ly -øàáîk ¦§¦©¦¦§©©§¦¨©§Ÿ¨
ã÷zLàc ázëna9.úeëéøàad`a dwcvl zexxerzddyk ixd - ©¦§¨§¤§¨©©£¦

- dltza ezcearn ,envrn
oeyl ,"wcv" z`xwp `id
"rityn" `ed ,oky .xkf
aaeq"d xe`d z` jiynne
xiaqiy itke ,"oinlr lk
`ed ,oldl owfd epax
"mipt"d z` jiynn
aaeq"d xe`d ly zeiniptde

zpigaa wx df f` ,xg` mc`n d`a zexxerzddyk ,j` ."oinlr lk
xe`"n cala dx`da xaecnde "aaeq"d xe`d zlawl ilk ,"lawn"

."aaeqdeäæåxne` `ed "wcv" iably dn -,"Cläé åéðôì" §¤§¨¨§©¥
éìBnLéLîîe CíéðBéìòä "íéðt" Coi` xe`" ly zeiniptd - ¤¦©§¦¨¦¨¤§¦

,"seqúeìéöàäî äìòîlî¦§©§¨¥¨£¦
úòëå .äiNòä íìBò ãò©¨¨£¦¨§¨¥
íäî áeè ìëå ,øv÷ì úò¥§©¥§¨¥¤

äáéèä" ,øöaé àì'ä Ÿ¦¨¥¥¦¨
íéáBhìzepizp mipzepd - ©¦

,dwcvl zelecbíéøLéìå§¦¨¦
"íúBaìa19,mivexd - §¦¨

mci oi`y `l` - xzei zzl
,zbyn:epLøãz Lôðkdpeekd - mzaeh yxecd zltze zkxak - §¤¤¦§§¤

.ef ycew zxb` azek ,owfd epaxl

íé÷øt änk ìò ïBøçà ñøèðe÷§§¤©£©©¨§¨¦
ïiò1íéøîà éèewìa- "`ipz" -î ÷øt à ÷ìç ©¥§¦¥£¨¦¥¤¤¤

"oitcb" od (dad`e d`xi) "enigxe eligc"y xaqen my2enk ,cala (miitpk)

d miitpkd oi` j` ,dlrnl sre serd mnexzn eci lry ,ser spk lynlxwir

z`aeny di`xd itk ,serd ly

"dxyk 'itb` elhip"y ,dklda3,

- serd ly miitpkd elhip m`

`ed xwird ,oky ,xyk `ed

miitpkde ,sebde y`xd

;mda serl ick wx miynyn

dlrnl cegidy ,lynpa mb jk

ze`xwpd d`xide dad`d eli`e ,onvr zeevnde dxezd ici lr dyrp

mewnl zeevnde dxezd z` zelrdl ick wx zeynyn (miitpk) "oitcb"

"seq oi` xe`" zeevnae dxeza dlbzn mye ,cegi eze`l mikiiyd dbixcnle

.inybd mlera odyk oda zelbzdl leki did `ly `ed jexa

d`xide dad`d oi` ,dlrnl cegid lertl icky ,mixne` ,cg` cvn ,ixd

opi` onvrlyk ody - cala dpeeke "xedxd" ly oipr ody iptn ,z`f zelret

dxezd zelrzn `wec dpeekd ici lry ,mixne` ipy cvne ;df cegi zelret

zelbzde dlrnl cegid didi oci lrye ,zelrzdl ogekay dlrnl zeevnde©

.cegi eze` ici lry `ed jexa "seq oi` xe`"

éà ,ïéáäìøM÷î àeä äøBzaL úBiNòî éøetña àøBwä C §¨¦¥©¥§¦¥©£¦¤©¨§ª¨
äàlò äîëçadpade lkya dxez cnel icediyk .dpeilr dnkg - §¨§¨¦¨¨

dnkg"a xyewn `edy xacd oaen - dxeza dkld oian `ed -
ia dpeilrd dxitqd - (dpeilr) "d`lir, - "zeliv`d mler"a xze

lkyd :"`ed jexa yecwd ly epevxe eznkg" ixd `id dkldd ,oky
dkldd wqte ,`ed jexa yecwd ly elkye eznkg `ed dkldd ly
'd wxta xne` owfd epaxy itk ,`ed jexa yecwd ly epevx `ed
jexa yecwd ly epevxa dlr jky ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga

wqt didi (lynl) jke jk oernye jke jk oae`x orhiyky ,`ed
oic zia iptl `aeiy ,mrt s` rx`i `l df m` mbe .jke jk dkldd
epevxa dlr jky oeeik ixd - el`k zeprha miyp` ipy oia jeqkq
wqt zrici mvr ixd - oicd wqt didi jky ,`ed jexa yecwd ly
epevx zrici `ed - dkldd
,j` ;`ed jexa yecwd ly
zeiyrn ixetiq `xewyk
ik m` ixd ,cala dxezay
dl` mixetiqay xacd zn`
mipipr lr mifnx minelb
jtidl e`] ,dlrnl miipgex

-xwirdmifnexn mb mdy `l` ,dlrnl miipgexd mipiprd md
aezkk ,dhnl rxi`y itk xetiqd ly miinybd mipipra cala

mixtqa4oeeik j` ,["mipezgza zfnexe mipeilra zxacn dxezd" :
,mipeilrd zenleray miipgexd mipiprdn ixnbl rcei `ed oi`y
xetiqa erxi`y miinybd mipipra wx `id dxezd xetiqa ezrici
,cvik - ("eheyt icin `vei `xwn oi`"y) dhnl o`k dyrnd
,lynl] ?"d`lir dnkg"l jk ici lr xyewn mc` dyrp ,`eti`
oipr "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga d"n wxta xiaqn owfd epax
zcnn dlrnly ,dlrnl mingxd xewnn miax mingx zkynd
zenyp xewn" lr jiynn awriy itk ,"zeliv`"ay mingxd
lgxl awri wyie" weqta fnexnd xac ,l`xyi zenyp lre "l`xyi
,"l`xyi zqpk" - lgxe ,"zeliv`"c mingxd zcn epiid awri) "jaie
miipgexd mipiprdn rcei `ed oi`yk ,j` .('eke ,l`xyi zenyp xewn
ly eheyta riten `edy itk xetiqd z` wx rcei `ed - dlrnl
miipgexd mipiprd z` rciy ilan - `ed cvik ,inybd mlerd

- oaei xacd .[?"d`lir dnkg"a xyewn - mixetiqa mifnexndìò©
a áeúkM äî étd xtq -úBðek5íãàäL Bîk :á ãenò æè óc ¦©¤¨©©¨©©§¤¨¨¨
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ã÷úùàã áúëîá øàåáîë äéçúä ïîæáåäæå .úåëéøàá
äìòîìî íéðåéìòä íéðô êéùîîå êéìåîù êìäé åéðôì
àì íäî áåè ìëå øö÷ì úò úòëå 'éùòä íìåò ãò 'éöàäî

èì 'ä äáéèä øöáé:åðùøãú ùôðë íúåáìá íéøùéìå íéáå

íé÷øô äîë ìò ïåøçà ñøèðå÷
î''ô à''ç à''÷ìá ïééò

ïéáäìàåä äøåúáù úåéùòî éøåôéñá àøå÷ä êéà
úåðååëá ù"î ô"ò ò"çá øùå÷îá"ò æ"èã

ïåéìòä íãàä ï÷åéã êë äèîì ÷ñåò íãàäù åîë
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ד.19. קכה, ˘ËÈÏ"‡:1.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'ראה' (לא) פי"א.2."נישט היחודים בשם ·"‰Â¯Ú˙3.ר"ח ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
"¯˘Ù‡ Í¯„· ÌÈÂ˜È˙Â הערה מ פרק לעיל גם וראה נג". ר"ס יו"ד שו"ע וט"ז בב"ח אגפי' דניטלו דין גפי', נשתברו ב): נו, (חולין "במשנה :

פכ"ב.13.4. ח"ג דין חקור מאמר מאמרות ש"פ.5.עשרה ונציא דפוס



מה oeygxn f"k ipy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ז שני יום
קונטרס אחרון  ,bpw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àøå÷ä êéà ïéáäì,306 'nr cr:à÷åã

,äiçzä ïîæa éelb úðéçáa,miznd ziigz ly -øàáîk ¦§¦©¦¦§©©§¦¨©§Ÿ¨
ã÷zLàc ázëna9.úeëéøàad`a dwcvl zexxerzddyk ixd - ©¦§¨§¤§¨©©£¦

- dltza ezcearn ,envrn
oeyl ,"wcv" z`xwp `id
"rityn" `ed ,oky .xkf
aaeq"d xe`d z` jiynne
xiaqiy itke ,"oinlr lk
`ed ,oldl owfd epax
"mipt"d z` jiynn
aaeq"d xe`d ly zeiniptde

zpigaa wx df f` ,xg` mc`n d`a zexxerzddyk ,j` ."oinlr lk
xe`"n cala dx`da xaecnde "aaeq"d xe`d zlawl ilk ,"lawn"

."aaeqdeäæåxne` `ed "wcv" iably dn -,"Cläé åéðôì" §¤§¨¨§©¥
éìBnLéLîîe CíéðBéìòä "íéðt" Coi` xe`" ly zeiniptd - ¤¦©§¦¨¦¨¤§¦

,"seqúeìéöàäî äìòîlî¦§©§¨¥¨£¦
úòëå .äiNòä íìBò ãò©¨¨£¦¨§¨¥
íäî áeè ìëå ,øv÷ì úò¥§©¥§¨¥¤

äáéèä" ,øöaé àì'ä Ÿ¦¨¥¥¦¨
íéáBhìzepizp mipzepd - ©¦

,dwcvl zelecbíéøLéìå§¦¨¦
"íúBaìa19,mivexd - §¦¨

mci oi`y `l` - xzei zzl
,zbyn:epLøãz Lôðkdpeekd - mzaeh yxecd zltze zkxak - §¤¤¦§§¤

.ef ycew zxb` azek ,owfd epaxl

íé÷øt änk ìò ïBøçà ñøèðe÷§§¤©£©©¨§¨¦
ïiò1íéøîà éèewìa- "`ipz" -î ÷øt à ÷ìç ©¥§¦¥£¨¦¥¤¤¤

"oitcb" od (dad`e d`xi) "enigxe eligc"y xaqen my2enk ,cala (miitpk)

d miitpkd oi` j` ,dlrnl sre serd mnexzn eci lry ,ser spk lynlxwir

z`aeny di`xd itk ,serd ly

"dxyk 'itb` elhip"y ,dklda3,

- serd ly miitpkd elhip m`

`ed xwird ,oky ,xyk `ed

miitpkde ,sebde y`xd

;mda serl ick wx miynyn

dlrnl cegidy ,lynpa mb jk

ze`xwpd d`xide dad`d eli`e ,onvr zeevnde dxezd ici lr dyrp

mewnl zeevnde dxezd z` zelrdl ick wx zeynyn (miitpk) "oitcb"

"seq oi` xe`" zeevnae dxeza dlbzn mye ,cegi eze`l mikiiyd dbixcnle

.inybd mlera odyk oda zelbzdl leki did `ly `ed jexa

d`xide dad`d oi` ,dlrnl cegid lertl icky ,mixne` ,cg` cvn ,ixd

opi` onvrlyk ody - cala dpeeke "xedxd" ly oipr ody iptn ,z`f zelret

dxezd zelrzn `wec dpeekd ici lry ,mixne` ipy cvne ;df cegi zelret

zelbzde dlrnl cegid didi oci lrye ,zelrzdl ogekay dlrnl zeevnde©

.cegi eze` ici lry `ed jexa "seq oi` xe`"

éà ,ïéáäìøM÷î àeä äøBzaL úBiNòî éøetña àøBwä C §¨¦¥©¥§¦¥©£¦¤©¨§ª¨
äàlò äîëçadpade lkya dxez cnel icediyk .dpeilr dnkg - §¨§¨¦¨¨

dnkg"a xyewn `edy xacd oaen - dxeza dkld oian `ed -
ia dpeilrd dxitqd - (dpeilr) "d`lir, - "zeliv`d mler"a xze

lkyd :"`ed jexa yecwd ly epevxe eznkg" ixd `id dkldd ,oky
dkldd wqte ,`ed jexa yecwd ly elkye eznkg `ed dkldd ly
'd wxta xne` owfd epaxy itk ,`ed jexa yecwd ly epevx `ed
jexa yecwd ly epevxa dlr jky ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga

wqt didi (lynl) jke jk oernye jke jk oae`x orhiyky ,`ed
oic zia iptl `aeiy ,mrt s` rx`i `l df m` mbe .jke jk dkldd
epevxa dlr jky oeeik ixd - el`k zeprha miyp` ipy oia jeqkq
wqt zrici mvr ixd - oicd wqt didi jky ,`ed jexa yecwd ly
epevx zrici `ed - dkldd
,j` ;`ed jexa yecwd ly
zeiyrn ixetiq `xewyk
ik m` ixd ,cala dxezay
dl` mixetiqay xacd zn`
mipipr lr mifnx minelb
jtidl e`] ,dlrnl miipgex

-xwirdmifnexn mb mdy `l` ,dlrnl miipgexd mipiprd md
aezkk ,dhnl rxi`y itk xetiqd ly miinybd mipipra cala

mixtqa4oeeik j` ,["mipezgza zfnexe mipeilra zxacn dxezd" :
,mipeilrd zenleray miipgexd mipiprdn ixnbl rcei `ed oi`y
xetiqa erxi`y miinybd mipipra wx `id dxezd xetiqa ezrici
,cvik - ("eheyt icin `vei `xwn oi`"y) dhnl o`k dyrnd
,lynl] ?"d`lir dnkg"l jk ici lr xyewn mc` dyrp ,`eti`
oipr "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga d"n wxta xiaqn owfd epax
zcnn dlrnly ,dlrnl mingxd xewnn miax mingx zkynd
zenyp xewn" lr jiynn awriy itk ,"zeliv`"ay mingxd
lgxl awri wyie" weqta fnexnd xac ,l`xyi zenyp lre "l`xyi
,"l`xyi zqpk" - lgxe ,"zeliv`"c mingxd zcn epiid awri) "jaie
miipgexd mipiprdn rcei `ed oi`yk ,j` .('eke ,l`xyi zenyp xewn
ly eheyta riten `edy itk xetiqd z` wx rcei `ed - dlrnl
miipgexd mipiprd z` rciy ilan - `ed cvik ,inybd mlerd

- oaei xacd .[?"d`lir dnkg"a xyewn - mixetiqa mifnexndìò©
a áeúkM äî étd xtq -úBðek5íãàäL Bîk :á ãenò æè óc ¦©¤¨©©¨©©§¤¨¨¨
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ã÷úùàã áúëîá øàåáîë äéçúä ïîæáåäæå .úåëéøàá
äìòîìî íéðåéìòä íéðô êéùîîå êéìåîù êìäé åéðôì
àì íäî áåè ìëå øö÷ì úò úòëå 'éùòä íìåò ãò 'éöàäî

èì 'ä äáéèä øöáé:åðùøãú ùôðë íúåáìá íéøùéìå íéáå

íé÷øô äîë ìò ïåøçà ñøèðå÷
î''ô à''ç à''÷ìá ïééò

ïéáäìàåä äøåúáù úåéùòî éøåôéñá àøå÷ä êéà
úåðååëá ù"î ô"ò ò"çá øùå÷îá"ò æ"èã

ïåéìòä íãàä ï÷åéã êë äèîì ÷ñåò íãàäù åîë
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ד.19. קכה, ˘ËÈÏ"‡:1.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'ראה' (לא) פי"א.2."נישט היחודים בשם ·"‰Â¯Ú˙3.ר"ח ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
"¯˘Ù‡ Í¯„· ÌÈÂ˜È˙Â הערה מ פרק לעיל גם וראה נג". ר"ס יו"ד שו"ע וט"ז בב"ח אגפי' דניטלו דין גפי', נשתברו ב): נו, (חולין "במשנה :

פכ"ב.13.4. ח"ג דין חקור מאמר מאמרות ש"פ.5.עשרה ונציא דפוס



oeygxnמו f"k ipy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

÷ñBò,dxeza -Ck ,ähîì,dxeza wqer mb -ï÷Béc,zenc - ¥§©¨¨§¨
ïBéìòä íãàä,"oeilrd mc`" -,'eë äìòîìepax xiaqny itk - ¨¨¨¨¤§§©§¨

mc`d ly dnypd yxey lr aqen df ("oexg` qxhpew"a) oldl owfd
sevxt - "oeilrd mc`" ze`xwpd dlrnl zexitqa `ed yxeydy)

dfy enk) zecne oigen ly
`xwp (zexitqd xyra

mc`"e ,("mc`"oeilrd"
dxeza wqerdlrnlixd -

wqer mc`dy ,jk ici lr
elit` ,dhnl dxeza
dxezay zeiyrn ixetiqa
xyewn `ed - cala
ici lr - "d`lir dnkg"a

ely "oweic"dydlrnl
o`k mixetiqa weqirdy ,`vei ixd dfn ."d`lir dnkg"a xyewn
df oi` ixdy ,"d`lir dnkg"l xyw ,envrlyk ,el oi` ,dhnl
m` ik ,"d`lir dnkg"n ,d`a dxez epnny yxeyl ,dlrnl dler

"oeilrd mc`"d ly "oweic"dy z`tndlrnlcvn - dxeza wqer
mixacdy ,oldl xiaqi owfd epax ."d`lir dnkg"a xyewn `ed df
(daygna) cala xedxda `ed dxeza eweqiry drya wx mixen`
z` `han `edyk eli`e ;azkay dxeza zeaezkd zeize`a
zeler ,xeaicdn deedznd lewd cvn ixd ,xeaica zeize`d

cnel `edy zeize`do`kdhnlmb zeidl leki dfe .dlrnl -
."zeliv`"d mlera - xzeia dpeilrd dbixcnaøîBì Lé ïëåwx - §¥¥©

øeäøäaayeg `edy -.úBáeúkä úBiúBàa,azkay dxeza - §¦§¨¦©§
dhnl dxeza wqery icedi oia xywdy ,lirl xn`py dn ,xnelk
wqery "oeilrd mc`d oweic"d cvn wx `ed "d`lir dnkg" mr

lr qqazn dxeza eweqiryk wx df ixd - dlrnl dxezaxedxd
,calaøeacä ìáà,xeaica dxezd zeize` z` `han `edyk - £¨©¦

÷éìñå ò÷Bác øîBì Lédlere -,Lnî úeìéöàì`l ,xnelk - ¥©§¥©§¨¦©£¦©¨
zenlera "zeliv`" zpiga ody zebixcne zexitqa wxmixg`-

zeliv`"a `l`"ynnzpigaa `id mzceary dl`a xacd jk ,
jexa yecwdl ixnbl milhad milecbd miwicvd mde ,"dakxn"
wxta xaqeny itk) dilr akexl ixnbl dlhad "dakxn"d enk `ed
mzceare mzxez ,dl`ay ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga ,h"l

,("zeliv`"a zelerBàdler dxeza xeaicdy -äàéøáì- ¦§¦¨
`a xeaicdykeîéçøe eìéçãa,dad`e d`xin -,íéiìëN- ¦§¦§¦¦§¦¦

mlera xeaicd dler ,f` ,'d zelcba zeppeazdne lkydn ze`ad
ly oey`xd wlga xaqend itk ,dbydd mler `edy ,"d`ixa"d

,f"h wxt ,"`ipz"d xtqBàdler dxeza xeaicdy -äøéöéì- ¦¦¨
`a xeaicdykeîéçøe eìéçãa,dad`e d`xin -,íéiòáèd`xi - ¦§¦§¦¦§¦¦

zxzeqnd dad`d `ide ,icedi ly eytpa raha zeniiwd dad`e
dxezd zeler myy dbixcnde mewnde ,d`xi mb dkeza zllekd
mlera `ed zeirah dad`e d`xi ici lr ze`ad dcearde
wlga f"h wxta xaqend itk ,"zecn"d mler `edy ,"dxivi"d
,"`ipz"d xtq ly oey`xd

áecenil-àø÷n,xeaica - §¦§¨
÷éìñdler df -íìBòî ¨¦¥¨

,äiNòc úBøéôñ 'éì äfä- ©¤§§¦©£¦¨
zeize` xne` wx `ed xy`k
df eil` mewnde ,dxezd
`ed - ler zlaw cvn dler

"diyr"d mlera6,íeMî¦
ïéøéåà ò÷ác7.'eëå- §¨©£¦¦§

dfd mlerd oiay mixie`d
,ipgexd diyrd mlere inybd,øeäøäa ïk ïéàM äî`edyk - ©¤¥¥§¦§

zenlerl dler df oi` f` - daygn ly xedxda zeize`a ayeg wx
,mixen`d mipeilrd.'eëå BúîLð LøL àeäL "ï÷Béc"ä àlà- ¤¨©§¨¤Ÿ¤¦§¨§

dnkg"l xyewn `ed df cvne ,dxeza dlrnl wqer `ed mb
.(dpeilr) "d`liràì øeäøäc ä÷ óc â ÷ìç øäfa áeúkM äîe©¤¨©Ÿ©¥¤©§¦§¨
,'eë éãéî ãéáò,xac mey lret epi` (daygn) xedxdy -eðéäå ¨¦¦¥§©§

,áèì elôàm` ixd ,daeh dpeeke daygn `ed xedxddyk mb - £¦§¨
ly ,dhnln zexxerzdd ,"`zzlc `zexrz`"d dxqgdyrne`

xeaic`edyk ,my xdefa .xac mey lret envrlyk xedxdd oi`
`l xac mey lret epi`y xedxd iabl df ixd ,xedxd zece` xacn

zay iabl xn`py dna ,my xacn `ed oky ,aeh8jvtg `evnn" :
xac xacedyer `ed - leg ly mipipr zaya xacn icedi m`ay ,"

zayd zyecwa oileg `iane dlrnl dler xeaicd oky ,mbt
xacn `edyk wx df ,mxa .dlrnlyxeaicaj` ,leg ly mipipr

mey milret daygnde xedxdd oi` ,daygna xdxdn wx `ed m`
`l oipr mey lret epi` "xedxd"y o`k xaecny ixd .dlrnl mbt
oipr iabl mb xen` xacdy ,owfd epax siqen okl ,mbt mey ,aeh
e` xeaicd oipr xqgyk ,cala xedxd ly oipr df m`y ,aeh
xaca `l mb xac mey lret envrlyk xedxdd oi` - dyrnd

,xeaica did df eli` lret didy aehdïiò,xdefa -áe íLxdef - ©¥¨§
'b wlgá ãenò àì óãoi`y ,aehl mb dfy - xazqn jk - ©©

- xac mey lret xedxddmipiirnykmy xaecn oky ,my xdefa
on ,aeh mei zgnye zyecw "lawl" icky ,"miaeh mini" zece`
ici lr ,(dhnln zexxerzd) "`zzlc `zexrz`" didzy gxkdd

dyrne`xeaiczexxerzd) "`lirlc `zexrz`" dkiynnd ,
e` dyrnl miwewf `ly xne`y in ly "'igex gtiz"e) ,(dlrnln
ly mipipra zaya xeaicdy my xdefa `ian okn xg`le ,(xeaic
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ïåøçà ñøèðå÷
øåäøäá ì"é ïëå 'åë äìòîììáà .úåáåúëä úåéúåàá

äàéøáì åà ùîî 'éöàì ÷éìñå ò÷åáã ì"é øåáãä
åà íééìëù ø"åãá÷éìñ àø÷îáå íééòáè ø"åãá 'éöéì

ë"àùî .'åëå ïéøéåà ò÷áã íåùî 'éùòã ñ"éì æ"äåòî
ù"îå .'åëå åúîùð ùøù àåäù ï÷åéãä àìà øåäøäá

éãéî ãéáò àì øåäøäã ä"÷ã â"ç øäæáåðééäå 'åë
àìéòì àøòúàì åðééäã ì"é á"ò à"ìãáå ù"ò áèì 'éôà
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ה"אצילות"6. מעולם למטה מתפשטת אינה שקבלה קבלה, לומד הוא אם לומד: שהוא התורה לענין בהתאם היא שהעליה ללמוד, שאפשר או
ו"מקרא" ב"יצירה", זה - משנה לומד הוא ואם ב"בריאה", היא העליה - ב"בריאה" שהוא תלמוד, לומד הוא ואם ב"אצילות", היא העליה אז -
אלא  ב"אצילות" הם שכולם שם, שאומר וכפי שם. בהגה"ה ה"תניא" ספר של הראשון בחלק מ' פרק בסוף אומר שהוא כפי ב"עשיה", -

˙ÂË˘Ù˙‰‰ בזה הביאור וכפי בלבד, האצילות בעולם מתפשטת וקבלה בריאה, עד תלמוד ושל יצירה עד משנה ושל עשיה, עד היא מקרא של
א'. עמוד בתחילת י"ז דף אור" ˘ËÈÏ"‡:7.ב"תורה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ המסומן בזח"ג פ"מ, (בח"א בכ"מ כי וצ"ע באתהלך. גם הוא "כן

ועוד) וכת"י".¯˜ÔÈÚÈשם בדפוסים וצ"ע יג.8.. נח, ישעי'

oeygxn f"k ipy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zpeeky ,dfn oaen ixd ,xedxd ok oi`y dn ,dlrnl mbet ,leg
oiprl rbepa mbe mbtl rbepa mb lret epi` xedxddy ,my xdefd
`"l sc 'b wlg xdefa mb jk .xeaic e` dyrn `wec `l` ,aeh ly
,"`lirlc `caer xrz` `zzlc `caera"y xaecn my ,'a cenr

dhnl dlert ici lry
,dlrnl dlert zxxerzn
- dyecwa `id dlertd m`
dlrnly dyecw zxxerzn
m`e ,eilr zpkeye zkynpe
d`nehd cvn `id dlertd
gex dkiynn `id - l"x

lr d`nehd`pngx mc`d
,my miiqn xdefde ,olvil
`ed - dyrna ielzy dny
xeaica ielzy dne ,dyrna
,oaen mb jkn .xeaica `ed -
,aehl mbe aeh `ll mby
e` xeaicd wx milret
lr .xedxdd `le ,dyrnd
,xdefdn `vei mipt lk

ici lry ,epxn` o`k eli`e - dne`n milret mpi` daygne xedxdy
,xacd lret - dxezay zeiyrn ixetiqa cala daygna (mb) d`ixw
xyewn `ed jk ici lre ,dxeza wqer "oeilrd mc`"d ly "oweic"dy
,`id xdefd zpeeky ,owfd epax xiaqi ?(dpeilr) "d`lir dnkg"a
`zexrz`" df oi` ,dhnl jiyndl ick dlrnl lret epi` xedxddy

(dhnln zexxerzd) "`zzlcjiyndl`zexrz`" (dhnl)
.xedxdd lret dlrnl j` ;(dlrnln zexxerzd) "`lirlc
z` mb dlrnl zelrdl ,"dlrnl dhnln d`lrd"d ,daxc`e
oeilrd cegid z` dlrnl eyriy zeevne dxez ly xeaicde dyrnd

e`x .dpeeke daygn - xedxd ici lr `wec df ixd -xtqay ,oiivl i
miwxt mi`aen my) q"w cenr "`pf`il jldz`" mixn`nddl`ly

jynd dfy ,e"`ea ,"xdfa aezky dne" aezk `l ,("oexg` qxhpew"
`edy ,xnelk - "xdfa aezky dn" `l` ,df iptl aezky dnl
ef oi`y ,jk .my eipeiva oiivn iaxdy itk ,ycg oipr o`k ligzn
zlret daygne xedxda d`ixwdy ,df iptl xn`pd lr `iyew
z` xiaqdl ligzn owfd epax ,`l` ,"dlrnl oeilrd mc`d oweic"a
oi`y dpeekd "icin ciar `l xedxd"y xdefa aezky dny ,xdefd
lret ok `ed - dlrnl dhnln d`lrd eli`e ,dhnl jiynn `ed

.'ekeàìéòì àøòúàì eðéäc øîBì Lé,dlrnl xxerl -CLîiL ¥©§©§§¦§¨¨§¥¨¤ª§©
,àzúì íMî,dhnl -z`f,lret xedxdd oi`BzáLçî ÷ø9- ¦¨§©¨©©£©§

,dlrnl dlerdúôñBúa ,ìBãb øBà íL äôéñBîe ,íL äøàLð¦§£¨¨¦¨¨¨§¤¤
éãé ìò ,úeìéöàa øBàä éeaøåcenil -àø÷î,xeaica -úBöîe §¦¨©£¦©§¥¦§¨¦§

,äiNòaL úBiNòîieaix mitiqen zeiyrn zeevne `xwnd cenil - ©£¦¤©£¦¨
,"zeliv`"a xe`ãeçiä øwòLlr dyrpd "zeliv`"ay zexitqa - ¤¦©©¦

,zeiyrn zeevn ici lre `xwn cenil ici,äìòîì àeä- §©§¨
,"zeliv`"a"úBøt"ä ÷ømd ,dlrnl dyrpd cegidny -íìBòa ©©¥¨¨

øéòfî èòî øBà úëLîä éãé ìò ,äfä,hrnd on hrn -ähîì- ©¤©§¥©§¨©§©¦§¥§©¨
`ed ,"zexit"d ,dhnl jynpd xe`d,äNòîe øeacä éãé ìò- ©§¥©¦©£¤

meiwe `xwnd ceniln
mdy - zeiyrnd zeevnd
"`zzlc `zexrz`"
(dhnln zexxerzd)

jiyndl`zexrz`"
zexxerzd) "`lirlc

,(dlrnlnïk ïéàM äî©¤¥¥
øeäøäa,xeaic ila -àì §¦§Ÿ

,íeìk CLîðik ,dhnl - ¦§¨§
mewna ixd - ,dlrnl m`
dyrp mday dbixcnae
zeevne dxez ici lry cegid

xedxdd siqen my -ieaix
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zpeeky ,dfn oaen ixd ,xedxd ok oi`y dn ,dlrnl mbet ,leg
oiprl rbepa mbe mbtl rbepa mb lret epi` xedxddy ,my xdefd
`"l sc 'b wlg xdefa mb jk .xeaic e` dyrn `wec `l` ,aeh ly
,"`lirlc `caer xrz` `zzlc `caera"y xaecn my ,'a cenr

dhnl dlert ici lry
,dlrnl dlert zxxerzn
- dyecwa `id dlertd m`
dlrnly dyecw zxxerzn
m`e ,eilr zpkeye zkynpe
d`nehd cvn `id dlertd
gex dkiynn `id - l"x

lr d`nehd`pngx mc`d
,my miiqn xdefde ,olvil
`ed - dyrna ielzy dny
xeaica ielzy dne ,dyrna
,oaen mb jkn .xeaica `ed -
,aehl mbe aeh `ll mby
e` xeaicd wx milret
lr .xedxdd `le ,dyrnd
,xdefdn `vei mipt lk

ici lry ,epxn` o`k eli`e - dne`n milret mpi` daygne xedxdy
,xacd lret - dxezay zeiyrn ixetiqa cala daygna (mb) d`ixw
xyewn `ed jk ici lre ,dxeza wqer "oeilrd mc`"d ly "oweic"dy
,`id xdefd zpeeky ,owfd epax xiaqi ?(dpeilr) "d`lir dnkg"a
`zexrz`" df oi` ,dhnl jiyndl ick dlrnl lret epi` xedxddy

(dhnln zexxerzd) "`zzlcjiyndl`zexrz`" (dhnl)
.xedxdd lret dlrnl j` ;(dlrnln zexxerzd) "`lirlc
z` mb dlrnl zelrdl ,"dlrnl dhnln d`lrd"d ,daxc`e
oeilrd cegid z` dlrnl eyriy zeevne dxez ly xeaicde dyrnd

e`x .dpeeke daygn - xedxd ici lr `wec df ixd -xtqay ,oiivl i
miwxt mi`aen my) q"w cenr "`pf`il jldz`" mixn`nddl`ly

jynd dfy ,e"`ea ,"xdfa aezky dne" aezk `l ,("oexg` qxhpew"
`edy ,xnelk - "xdfa aezky dn" `l` ,df iptl aezky dnl
ef oi`y ,jk .my eipeiva oiivn iaxdy itk ,ycg oipr o`k ligzn
zlret daygne xedxda d`ixwdy ,df iptl xn`pd lr `iyew
z` xiaqdl ligzn owfd epax ,`l` ,"dlrnl oeilrd mc`d oweic"a
oi`y dpeekd "icin ciar `l xedxd"y xdefa aezky dny ,xdefd
lret ok `ed - dlrnl dhnln d`lrd eli`e ,dhnl jiynn `ed

.'ekeàìéòì àøòúàì eðéäc øîBì Lé,dlrnl xxerl -CLîiL ¥©§©§§¦§¨¨§¥¨¤ª§©
,àzúì íMî,dhnl -z`f,lret xedxdd oi`BzáLçî ÷ø9- ¦¨§©¨©©£©§

,dlrnl dlerdúôñBúa ,ìBãb øBà íL äôéñBîe ,íL äøàLð¦§£¨¨¦¨¨¨§¤¤
éãé ìò ,úeìéöàa øBàä éeaøåcenil -àø÷î,xeaica -úBöîe §¦¨©£¦©§¥¦§¨¦§

,äiNòaL úBiNòîieaix mitiqen zeiyrn zeevne `xwnd cenil - ©£¦¤©£¦¨
,"zeliv`"a xe`ãeçiä øwòLlr dyrpd "zeliv`"ay zexitqa - ¤¦©©¦

,zeiyrn zeevn ici lre `xwn cenil ici,äìòîì àeä- §©§¨
,"zeliv`"a"úBøt"ä ÷ømd ,dlrnl dyrpd cegidny -íìBòa ©©¥¨¨

øéòfî èòî øBà úëLîä éãé ìò ,äfä,hrnd on hrn -ähîì- ©¤©§¥©§¨©§©¦§¥§©¨
`ed ,"zexit"d ,dhnl jynpd xe`d,äNòîe øeacä éãé ìò- ©§¥©¦©£¤

meiwe `xwnd ceniln
mdy - zeiyrnd zeevnd
"`zzlc `zexrz`"
(dhnln zexxerzd)

jiyndl`zexrz`"
zexxerzd) "`lirlc

,(dlrnlnïk ïéàM äî©¤¥¥
øeäøäa,xeaic ila -àì §¦§Ÿ

,íeìk CLîðik ,dhnl - ¦§¨§
mewna ixd - ,dlrnl m`
dyrp mday dbixcnae
zeevne dxez ici lry cegid

xedxdd siqen my -ieaix
,xe`ïëìåcala xdxdnd - §¨¥
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z` owzl dilry oeeik ,oewizl dwewf `id oi` oky ,dnvr ornl `l
dhnl `wec mipeilr zexe` zkynd ici lr ,zindad ytpde sebd
e` dyrn ici lr `wec `id dhnl xe` zkyndy oeeike ,dfd mlera
daeg rvia `l - xeaica `hia `le cala xdxdy drya ixd ,xeaic

ef- dhnl xe` zkyndl rbepa `ed xen`d lk .ezaeg ici `vi `le
,äìòîì ähnî úBìòäì ìáàzeevnde cnel `edy dxezdy - £¨§©£¦©¨§©§¨

miiwn `edydplrz,dlrnl,äáBè äáLçî éãé ìò à÷åc àeä- ©§¨©§¥©£¨¨¨
,"daeh daygn" z`xwpd - 'd z`xie 'd zad` ly dpeek ici lr

eîéçøe eìéçc àìáccnel `edy dxezd ixd ,dad`e d`xi ila - ¦§¨§¦§¦
miiwn `edy zeevnd oke,àìéòì àçøt àìopi`) zegxet opi` - ¨¨§¨§¥¨

,dlrnl (zeleräáLçnäå" :á ÷øt äàeápä øòLa áeúkL Bîëe§¤¨§©©©§¨¤¤§©©£¨¨
."'eë äáBèlrnl zeevnde dxezd z` dlrn `id -.dáeúkM äîe ¨©¤¨

,xen`d xdefa -,"'eëå ïéòé÷ø ò÷á"clewy - miriwx rwea dfy - §¨©§¦¦§
,dlrnl dlere miriwx rwea ,xeaic ,dxezdelôà eðéäålewdyk - §©§£¦

`ed dxezd xeaic ly,eîéçøe eìéçc àìa,dad`e d`xi ila - §¨§¦§¦
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oeygxnמח g"k iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ח שלישי יום
קונטרס אחרון  ,306 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øòù ç"ò ïééò,cpw 'nr cr:òãåðë

,de`z `idy efi` dpyi - milha mixaca - my mb ixdy ,di`x ef oi`
df oi` `lina ,dl` mixeaic xacl de`zn `edymybdn ,cala

,xnel yi ,cala myb ok oi`yepi`lekizelrlmleraipgex`l` -
,jkay de`zd - daygnd zeipgexn edyn mb dfa yixg` gQpA§ª¨©¥

EN` zFaY `zil,[gqepa - ¥¨¥¥
milnd (xg` ci azka) xg`
efi` yi my mby epi` df"

.opi` - "de`zäáBè äcîc§¦¨¨
,aeh oipr -,äaøî- §ª¨

xzei daexn dcna zlrete
m` ,ixd ,dketd dcn xy`n
mixne` aeh `l oipr iabl

oipr - daeh dcna dnke dnk zg` lr ,dlrnl mbete dler xeaicy
mipt lk lr .dlrnl dler dfy i`cea - dyecw ly`id dl`yd

dlere miriwx rwea df dad`e d`xi ila mby xazqn ixdy
:owfd epax uxzn - dlrnlL ,à÷åc "ïéòé÷ø" eðéäïä ©§§¦¦©§¨¤¥

,"íéza"äå "úBìëéä"äd ,"oeilrd mc`"d ly -zeipevigly ©¥¨§©¨¦
,"oeilrd mc`"d,"ïBéìòä íãà"ä óeâa àìåseba dler df oi` - §Ÿ§¨¨¨¨¤§

,mler eze` ly zexitqd xyr `edy ,"oeilrd mc`"d lyìëå§¨
ïkL,dler epi`y -äîLð-çeø-Lôða,"oeilrd mc`"d ly - ¤¥§¤¤©§¨¨

,mler eze`a xi`nd "zeliv`" ly xe`d odyelôà,`l -íãà"a £¦§¨¨
"oeilrd -.íéìëå úBøBà :úBøéôñ 'é ïäL ,"äiNòcmy mb - ©£¦¨¤¥§¦§¥¦

.dad`e d`xi ly dpeekd ea dxqgy xac zelrl leki `leäæå§¤
íéðewza áeúkL10eîéçøe eìéçc àìác ,,dad`e d`xi ila - ¤¨©¦¦¦§¨§¦§¦

:à÷åc 'ä íã÷ í÷éîìe à÷ìñì àìëé àìzelrl leki df oi` - ¨¨§¨§¨§¨§¥©¢¨©§¨
cenrle'ied iptlj` ,zelrl leki df dlrnly mlera ,`wec

mcw"zewl`d iptl ,'"d
zexitqd ,mler eze`ay
df oi` my - mler eze`ay
d`xi ila zelrl leki
owfd epaxy dn .dad`e
zexitqd xyry o`k xne`
diyr ly mb milke zexe`

" mi`xwp'd mcwzxb`"ae ,"
,gexe ytp zexe`dy ,xne` `ed (ideige edi` d"c) 'k oniq "ycewd
md ,diyrÎdxiviÎd`ixa ly zexitq xyr ly milkd mb dne
o`k eli`e ,dnypd xe`n "oi`n yi" e`xapy ,"`xapd yid ziy`x"
dnec df oi` ok it lr s`y xnel yi - '"d mcw" jkl `xew `ed

l llkmi`xapdfy ,xnel yi ile`e .diyrÎdxiviÎd`ixa ly
,"zeliv`" ly mik`lnd itebe "zeliv`" ly zelkidd jxcÎlr
dfy dnypd xe` mr micg`zn mde ,zvw my d`xpy itk
xne` ixd `ed jke ."zeliv`c zekln" ly milkd ly zewl`d
mi`xapd lk "yi"l "oi`"n e`xap "r"ia"c "p"ef" beeifny ,my

.mday dnypd xe` ici lr - miyrpe mixvep

íéðt úøæçä ïéàL ,å ÷øt ç øòL úBc÷pä øòL íéiç õò ïiò©¥¥©¦©©©§ª©©¤¤¤¥©£¨©¨¦
.à÷åc úBiNòî úBöî éãé ìò íà ék íéðôa,"miig ur"a my - §¨¦¦¦©§¥¦§©£¦©§¨

"`"f") "zeliv`"ay "zekln"e "`"f" zexitqdy ,df iptl xne` `ed
,lawne dawp ,"`awep" z`xwp "zekln"e ,rityne xkf ,"xkc" `xwp

mdipy oia cegid dyrpyke
`ycew cegi" `xwp df -

"'izpikye `ed jixa1oky ,
"yecw" `ed "`"f"
mlerdn dlrnl ,"lcaen"e
,(`ed jexa yecwd)
"dpiky" z`xwp "zekln"e
ixd - mlera zpkeyy
lret zeklne `"f ly cegid

elbzpe elv`p mdy drya ixd ,(mlera zewl` zelbzd jynezy
`l oiicr oey`xd mc`y oeeik dpd ,(dpiae dnkg zexitq) mxewnn
eid zeklne `"f m` ixd ,zeevnd meiw oipr oiicr did `le `xap

dkynd zkynp dzidy ,mipta mipt ly cegiazinipt`"fn
rawp xy`n xzei dwipi f` lawl zeleki zetilwd eid - zeklna
"xeg`a xeg`" ly cegia f` eid md okl ,(dyecwn wepil) odl
`ly ick ,zeklne `"f ly zeipevigd wx dkynpy ,xnelk ,cala

miiw `ede oey`xd mc` `xapy ixg` ,`l` .zetilwl dwipi didz
zwipi z` wiqtn) "mivewd ueviwe geqik" lretd xac - zeevn
ly cegia aey eidi zeklne `"fy f` zeidl leki did ,(mipevigd
zewl` zelbzd didzy icky ,epiid ,zxg` oeyla ."mipta mipt"
`l zetilwdye) mlera
(dpnn dwipi lawl dplkez
miniiwnyk `wec df ixd

.zeiyrn zeevníòèå§©©
,øácä,"miig ur"a xne` - ©¨¨

,myíéNòî éãé ìò ék¦©§¥©£¦
íøBb íéáBè,mc`d -âeeæ ¦¥¦

.'eëå ïBéìòädyrpe - ¨¤§§
"mipta mipt" ly dxfgdd

.zeklne `"fa?à÷åc "úBiNòî" éànà ,ïéáäìeici lr recn - §¨¦©©©£¦©§¨
zeevnzeiyrnmipt" ly dxfgde oeilrd beeifd z` minxeb `wec

?zexg` zeevn ici lr `le ,"miptaa áeúkM änî ïáeéur" - ¨¦©¤¨§
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ב).10. (כה, ˘ËÈÏ"‡:1.ת"י ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"א ח"א "ראה

oeygxn g"k iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ipiprn "o"n z`lrd" df iptl didzymlerd"mler" ly mipiprdy ,
- dyecwa dlrnl elrzi ((`"fc `awep) "zekln"n myxyy)
,mlerd ly miinyb mixaca zeyrpd zeiyrn zeevn ici lr ,z`fy
.mlera zewl` zelbzd jynizye oeilrd beeifd zeidl leki f` wxe

cvik ,owfd epax xiaqi oldl
dpyiy dryay ,migihan
`l mlera zewl` zelbzd
wepil zetilwd dplkez
:dyecwn dwipi ztqez

íéáBè íéNònä ,äpäå- §¦¥©©£¦¦
,zeiyrnd zeevnd ly

íéàø÷ð,"miig ur"a - ¦§¨¦
,"íéöBwä õev÷å çeqk"- ¦©§¦©¦

,mxkaya íéæçàpä- ©¤¡¨¦©
zpigaaïäL ,íéøBçà£©¦¤¥

áeúkL Bîk ,äiNò úðéça§¦©£¦¨§¤¨
a"miig ur" -æî øòL §©©

,ä ÷øtici lry ixd - ¤¤
dyrp ,miaehd miyrnd
mipipr ly "ueviwe geqik"

dl`zzl mgeka yiy
jxc lr - mipevigl dwipi
mivewd zxinfn lyn

,mxkay mignvl erixti `ly mxkayáBhä úàìòä éãé ìò eðéäå§©§©§¥©£¨©©
íäa æeðbä,diyr ly mipipra -¯ úBiNòî úBöîa Laìîä ©¨¨¤©§ª¨§¦§©£¦

,BøB÷îì`edy ,aehd ly -.äøøáä øákL úeìéöàä úMã÷ì ¦§¦§ª©¨£¦¤§¨ª§§¨
`iadl df xac leki -xexialxexia miyxecd miinybd mixacd

l ,oewize.dyecwl ezelrdle aehd z` `ivedíL áeúkM äîe- ©¤¨¨
,"miig ur"a,älôz éãé ìò ïk íb ïwz ïBLàøä íãàL,ixd - ¤¨¨¨¦¦¥©¥©§¥§¦¨

lr mb m` ik ,z`f lertl mileki zeiyrn zeevn ici lr wx `ly
- ?dltz ici,øeacä úBiúBà éãé ìò eðééädpeekd ici lr `l - ©§©§¥¦©¦

zeize` ici lr m` ik ,dltzay zipgexdxeaicd,åéúôN úîé÷òc©£¦©§¨¨
éåä,`id -äNòî2,ly oipr epyi dfa mby ixd -diyr,ïä ék- £¥©£¤¦¥

od xeaicd zeize`ïLøL øLà Bîãå óebaL úéðeiçä Lôpî- ¦¤¤©¦¦¤©§¨£¤¨§¨
,ozeige.dâpîwxta ,"`ipz"d xtq ly oey`x wlga xaqeny itk - ¦Ÿ©

dltzd e` dxezd zeln `hal ziwl`d ytpd geka oi`y ,f"l
ici lr wx - (zeinyb miipiye oeyl ,dt ,miiztya `hal yiy)
o`k yi ,mipt lk lr .ynn sebd ixa`a zyaelnd zipeigd ytpd
zeevna xacdy itk ,"diyrc `awep" ly "o"n z`lrd" mb ixd

.zeiyrnäiNòc íéøeøaä ,äpäåzeevn ici lr mixxany - §¦¥©¥¦©£¦¨
,zeiyrnäàéøáì äøéöéîe ,ï"a íL éãé ìò äøéöéì ïéìBò¦¦¦¨©§¥¥©¦¦¨¦§¦¨

a áeúkL Bîk ,úeìéöàìå"miig ur" -ïîéñ àé Leøc ï"î øòL §©£¦§¤¨§©©§¦¨
ïáeé äæáe .æmcewd oniqa xkfpk ,(` ,dw 'b wlg) xdefa xn`pd - ¨¤¨

,"oexg` qxhpew"aøeäøäc,xeaica `hal ilan ,cala daygn - §¦§

,éãéî ãéáò àì,xac mey lret epi` -ïéî" úàìòä éìa ék ¨¨¦¦¥¦§¦©£¨©©¦
"ïéá÷eð"íéëìn"äî3,"dâð"aL`wec `id ef "o"n z`lrd" - §¦¥©§¨¦¤§Ÿ©

,lirl xkfpk ,diyr ly mipiprnéLîäì øLôà éàïétè C ¦¤§¨§©§¦¦¦
,ð"åæ âeeæì äìòîlî,"zekln"e `"f" ,p"ef beeife cegi didiy ick - ¦§©§¨§¦

dkyndd ici lr `ed
xe` jynpyoeilrdlrnly

`edy enk jxc lr ,mdipyn
"`awep"e (xkf) "xkc" cegia
:aezk ixd ,dhnl (dawp)
mze` `xa dawpe xkf"

jxaiexn`ie miwl` mze`
,"eaxe ext miwl` mdl
dkxa zeidl dkixvy
liaya oeilr gekn dkynde
mi`ad zeclezde cegid
xyt` i`e - cegidn
- "oitih"d z` jiyndl
m` - dlrnln dkyndd
ly "o"n z`lrd" oi`

,"dbep"n mixexiadék- ¦
,"`"f"Bnàî ÷ðéì äöBø- ¤¦©¥¦

,"dpia"nòétLäì àìå§Ÿ§©§¦©
,ähîìlawl dvex "`"f" - §©¨

ici lr wx ."zekln"a ritydl `le - d`a `id dpnny - ,"dpia"n
xac ,oeilr xe` dlrnln mikiynn ,`wec "dbep"n "o"n z`lrd"
cgiizdl ick dcixie dkynd ly avna didi "`"f"y lrety

,"zekln" mr beecfdlea áeúkL Bîk"miig ur" -Leøc ï"î øòL §¤¨§©©§
'eë àøecñ úéàc :á ãenò ãîø óc éãe÷t úLøt øäæ ïiòå .á§©¥Ÿ©¨¨©§¥©©§¦¦¨

,'eë àìkzñàì,xeaice dltz ly) xcq miiwy -xcq mb miiwe §¦§©§¨
oi`"a dlrn dlrnl cr ,zelkzqd(e dpeek ici lr dltz ly

,"seqïäå,owfd epax yxtn -íéðBéìò íéãeçéå älôzä úBðek §¥©¨©§¦¨§¦¦¤§¦
,'eë àìkzñàì íéâéOîe íéòãBiì,"seq oi`" cr ,milkzqnl - ©§¦©¦¦§¦§©§¨

a lertl ly oiprd zeidl leki mdamler- cala zepeek ici lr
,xeaic ilaïä ïîöò íälL äîLð-çeø-Lôð ékz`lrd - ¦¤¤©§¨¨¤¨¤©§¨¥
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'd jil`" mixne` ea ,oepgz ly -"`y` iytply oipr `edy ,

,ytp zexiqn:òãBpk,mdly dnype gex ,ytpdy oeeik ixd - ©©
mgeka yi - "o"n z`lrd" ,mytp zexiqn ici lr ,onvrlyk od
ici lr dyrpd o"nd z`lrde) xeaicd oipr xqgyk mb "lertl"
ipa lka xcqd eli`e ,dlebq icigia xen` df xac ,j` ,(xeaic
ici lr dyrpd diyr ly "o"n z`lrd" ici lry - `ed l`xyi
mikiynn jk ici lr `wec - xeaic ici lr e` zeiyrn zeevn
`ed jixa `ycew ly cegid ,zeklne `"f ly "mipta mipt" cegid
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א.2. סה, בקליפות3.סנהדרין שהם הדברים שכל היא, בקיצור ההסברה ובקבלה. בחסידות באריכות מוסבר "מלכים" לשם ÂÏÙהתואר
האדם. עבודת ידי על ומתעלים מתבררים נוגה" ב"קליפת שנפלו אלה ו"מלכים" התוהו", "עולם של ה"מלכים" משבעת
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'éôéè êéùîäì à"à äâåðáù íéëìîäî ï"î úàìòä
òéôùäì àìå åîàî ÷ðéì äöåø éë ð"åæ âååæì äìòîìî
éãå÷ô 'ô øäæ ïééòå 'á ùåøã ï"î øòùá ù"îë äèîì
úåðååë ïäå 'åë àìëúñàì 'åë àøåãñ úéàã á"ò ã"îøã
àìëúñàì íéâéùîå íéòãåéì íéðåéìò íéãåçéå äìôúä
äøåúä ìò ð"ñîá ï"î ïä ïîöò íäìù ï"øð éë 'åë

:òãåðë íéôà úìéôðáå
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א.2. סה, בקליפות3.סנהדרין שהם הדברים שכל היא, בקיצור ההסברה ובקבלה. בחסידות באריכות מוסבר "מלכים" לשם ÂÏÙהתואר
האדם. עבודת ידי על ומתעלים מתבררים נוגה" ב"קליפת שנפלו אלה ו"מלכים" התוהו", "עולם של ה"מלכים" משבעת



oeygxnנ h"k iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ט רביעי יום
,cpw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øòùá ù"î ïéáäì,308 'nr cr.(éãå÷ô
mewn ,owfd epax xiaqd ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'ne h"l miwxta

dfy ,xiaqde ,ozceare ozxez ici lr zenypd zeler eay mlerd zbixcne

efi`a ielzdpeekeid od m` :ozceare ozxez eyrp ('d z`xie 'd zad` ly)

zeler od - 'd zelcba zeppeazde lkyn exvepy (zeilky) d`xie dad`a

mler `edy "d`ixa"d mlera

d`xide dad`d m`e ;dbydd

ipaa raha ody) zeirah od

mlera zeler od - (l`xyi

.zecnd mler `edy "dxivi"d

dxezdy ,owfd epax xn` ok

a zeler onvr dceardezexitq,

ly zewl`d zpiga ody

`ed df lk ,j` .zenlerd

jezn ze`a dcearde dxezdyk

dad` cvn - dnyl dpeek

jk dpeekl m`zda ixd - d`xie

dxezdyk ,j` ;'eke "dxivi"d mlera e` "d`ixa"d mlera - dilrd `id

dppi`yk ,dnyldxqgmyl ,"dnyl `ly" df oi`y zexnl) dnyl dpeekd

rl dl zxyt`n dpi`e dxeza zyalzn diptdy) dipty `l` ,(zelxqg

,((eze` elibxd jk ik ,mzq cnel `edy) 'd z`xie 'd zad` ly "dnyl"d

`la"e zewl` od zexitqdy ,zenlerd ly zexitqa dler ely cenild oi`

leki df oi` d`xie dad` ila) "'ied mcw mwinl `lki `l enigxe eligc

,zenlerd zeipeviga dler `ed `l` ,(zewl`l dlriy ,'d iptl cenrl

xne`y ,l`hiee miig iaxn owfd epax `iad jk lr .mik`lnd ly mnewn

mik`ln mi`xap dpeeka `ly dxez ici lry ,('a wxt "d`eapd xry"a)

mlera mik`ln mi`xap dpeeka `ly zeevn ici lre ,"dxivi"d mlera

j` ,d`xie dad` cvn d`ad dnyl dpeek ila epiid "dpeek ila" ."diyr"d

milna my z`f oiivn owfd epaxy itk ,llk dpeeke daygn ila dfy df oi`

xneg ilra md mik`lnd lke"dxeve,iaxd ia` ly exe`ial m`zday ,"

oeeiky ,`id dpeekd ocr eznyp wgvi iel 'x axd laewnd wicvd oe`bd

e`xap dpnny dxezdy ,dxen df ixd ,dxeve xneg ilra md mik`lndy

mb ea yi xeaica cenild ,xnelk ,"dxev" mbe "xneg" mb da yi ,mik`lnd

"dnyl" dpeek ila ,epiid "dpeek ila" `l` ;("dxev"d ody) dpeeke daygn

.d`xie dad`n d`ad

."dxivi"d mlera mik`ln mi`xap dpeeka `ly dxezn ixd ,mipt lk lr

mi`xap dxezd ly ef dilrne ,"dxivi"d mlera "dler" dxezdy ,epiid

:jk mi`ven ep` oi` dltza :dl`yd zl`yp jk lr .mik`ln my

drya ,`eti` ,cvik ,dhnl zigcp `id - dpeek ila `id dltzdyk

od da dbixcna dltze dxez zeezyn - dpeeka od dltzde dxezdy

- "d`ixa"d mlerl zekiiy dl yiy efk `id dpeekd m`y) zeler

dpeekd m`e ;"d`ixa"d mlera `id dltz ly mbe dxez ly mb dilrd

eli`e ,("dxivi"a `id dilrd - "dxivi"l zekiiy dl yiy efk `id

dler `id dxezay ,dltzl dxez oia lcad miiw ,dpeeka `ly odyk

`ly dltzae ,"dxivi"d mlera mik`ln mi`xape "dxivi"d mlera

"oexg` qxhpew"a owfd epax oc df `yepa ?dhnl zigcp `id dpeeka

:oldl cnlpy

,á ÷øt íéãeçiä øòLa áeúkM äî ïéáäì"micegid xry" - §¨¦©¤¨§©©©¦¦¤¤
(epcia miievnd "mixry dpeny"a qtcpy itk) l`hiee miig iax ly
gex xry"n wlg `ed
iaxd xirdy itke ."ycewd
eizegiyn zg`a)
zncwda aezk ,(zeyecwd
`edy "micegid xry"
"mixry" dnkl wlgzn
gex xry" ,"d`eapd xry")
oewiz xry"e "ycewd
lr xird iaxde .("zepeer

eweicwxtay ,owfd epax ly
lr oiivn `ed "`ipz"a 'n
`ian `edy) cg` oipr
`edy - ipy oipr lre ,"d`eapd xry"a dfy ("micegid xry"n
'n wxta recn ,dxaqd zyxcp ,jkl m`zda ."micegid xry"a
mik`ln mi`xap "dnyl `ly dxez"ny oiprd lr xacn `edyke

xry"n z`f `ian `ed - "dxivi"d mlera"d`eapd.'a wxtìòc§©
íLå ,äøéöéä íìBòa íéëàìî íéàøáð äðeëa àlL äøBz éãé§¥¨¤Ÿ§©¨¨¦§¨¦©§¨¦§¨©§¦¨§¨

çìL úLøt øäfäî àéáä1:,xazqn myny -àì÷ úéìc" ¥¦¥©Ÿ©¨¨©§©§¥¨¨
'eë ãéáàúàc`edy mewn dfi`a `l` ,mlerdn ca`pd lew oi` - §¦§¨¦

ly lewd elit`y ,xdefdn my `ian `edy itke ,lewd x`yp
x`ypy xg` lew lr drtydl cr ,drtyd el yi lwna d`kd

,mlera mewn `edy dfi`a÷éìñc àúBìöe àúéøBàc àì÷ øa©¨¨§©§¨§¨§¨¦
."'eë ò÷áez` rweae dlery dltzde dxezd lew `ivedl - ¨©

`ed `l` - dhnl x`yp dltzde dxezd lew oi`y ixd ,riwxd
.dlrnl dleríìBòa íéëàìî eàøáð älôzä úðekî ,äpäå§¦¥¦©¨©©§¦¨¦§§©§¨¦§¨

,äøBzä úðekî Bîk äàéøaäoipra dltze dxez ixd zeezyn - ©§¦¨§¦©¨©©¨
mlera - dbixcn dze`a zeler odizyy ,dpeekde dceard

,"d`ixa"dúéçãð äðek àìáe,dltzd -Bîk ,éøîâì ähîì §Ÿ©¨¨¦§¥§©¨§©§¥§
äàzz òé÷ø Bb" :á ãenò äîø óc éãe÷t úLøt øäfa áeúkL¤¨©Ÿ©¨¨©§¥©©¨¦©©¨¨

'eë`la `idy ,xnelk ,(xdefd oeyla) "d`i" dpi` dltzdyk -
"d`zz riwx"a zigcp `id ,dpeekoi`zz oiriwxdn (oezgz)

:xdefa oldl my xne`y itke ."`nlr eb oixacn"yïéúBìö ïéø÷àc§©§¦§¦
,"'eë ïàìéñt,zeleqt zeltz ze`xwpd -ìä÷iå úLøt íL ïiòå §¦¨§©¥¨¨¨©©©§¥

:á ãenò àø óc,xdefd xne` my -úeàé à÷ãk älî àéä éà" ©©¦¦¦¨¦§¨¨
."'eë`id dltzd ,xnelk) irack `id (dltz ly) dlnd m` -

.(dlrnl dze` dlrne (dze` wypn) "dl wiyp" dpennd - dpeeka
`wck" `idyk wxy ,oaen jkn"ze`i- irack)dpeekadler `id (

.dlrnl dler `id oi` - dpeeka `ly `id dltzdyk j` ,dlrnl
y oeeik ,dl`yd ixd zl`ypmr,dltzde dxezd zeezyn dpeek

mlera mik`ln dxezdn mi`xap ,dpeekd dxqgyk ,`eti` ,recn
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ïåøçà ñøèðå÷
ïéáäìàìù äøåú é"òã á"ô íéãåçéä øòùá ù"î

íùå äøéöéä íìåòá íéëàìî íéàøáð äðååëá
øá 'åë ãéáàúàã àì÷ úéìã çìù 'ô øäæäî àéáä
úðååëî äðäå 'åë ò÷áå ÷éìñã àúåìöå àúééøåàã àì÷
úðååëî åîë äàéøáä íìåòá íéëàìî åàøáð äìôúä
øäæá ù"îë éøîâì äèîì úéçãð äðååë àìáå äøåúä
ïéúåìö ïéø÷àã 'åë äàúú òé÷ø åâ á"ò ä"îøã éãå÷ô 'ô
äìî àéä éà á"ò à"øã ìä÷éå 'ô ù"òå 'åë ïàìéñô
àìù äìôúì äøåú ïéá ùøôää êà .'åë úåàé à÷ãë
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א.1. קסט, ב. קסח,

oeygxn h"k iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zigcp dltzd eli`e ,(dxezd dler mler eze`a oky) "dxivi"d
?d`zz riwxa ,dhnl

äøBz ïéa Løôää Cà,dpeeka `ly -ïáeî äðeëa àlL älôúì ©©¤§¥¥¨¦§¦¨¤Ÿ§©¨¨¨
äøBzä ãenì ék ,åéìàîepiid ,dpeeka `ly `edy mixne`yk - ¥¥¨¦¦©¨

Îyäî òãBéå ïéáî àeä¥¦§¥©©
àì éëä åàìác ,ãîBlM¤¥¦§¨¨¥¨

,ììk ãenì éø÷éîdf ila - ¦§¥¦§¨
`xwp df oi`cenil,llk÷ø©

,`ed dpeeka `ly cenil -
äðek àìa ,íúñ ãîBlL¤¥§¨§Ÿ©¨¨

ìdîL`ad -'ä úáäàî ¦§¨¥©£©
,éelb úðéçáa BaìaL- ¤§¦¦§¦©¦

cenil zeidl jixv jky
cvny - dnyl dxezd
ealay dielbd dad`d
`ed - `ed jexa yecwdl
oi` elv` j` ,dxez cnel

,jk xacdäáäàî ÷ø©¥©£¨
,úéòáhä úøzñîä- ©§ª¤¤©¦§¦

elv` zxxey cala ef dad`
,eala dielb didzy dad` ea dxqg j` ,dxez cnel `edy drya

ef dad`y`iaz,cnel `edy dxezd z` cenll eze`Bðéà Cà©¥
ì àlL ãîBìLnî dîLdipt cvn didi cenildy -ìcbúäì- ¥¤Ÿ¦§¨©¨§¦§©¥

,dnecke "ax" el e`xwiy,àLîL ïî àìéòì ÷éìñ àì àäc ,'eë§¨¨¨¦§¥¨¦¦§¨
,ynydn dlrnl dler epi` dfk cenil beq -a áeúkL Bîk- §¤¨§

xdef,á ãenò âëø óc éçéå úLøôxne` weqtdy dny -2dn" : ¨¨©©§¦©©
lnrl dpeekd oi` ,"ynyd zgz lenriy elnr lka mc`l oexzi
`ed okn xg`l .ynyd on dlrnl ,"`yny on `lirl"y dxezd
oiba" df m` ,(dxez lnr) "`ziixe`c `lnr" elit`y ,my xne`
,"ynyd zgz" ok mb `ed ,(invrd eceake exwei liaya) "'ilic `xwi

,dlrnl dler df oi` ,okyBúðeëå BzáLçnL íeMî eðééäå- §©§¦¤©£©§§©¨¨
,dnecke ceak ly dipt myl z`f dyer `edyúBLaìúî ïä¥¦§©§

øeacä úBiúBàa,exeaica `hiay dxezd ixaca -úBçépî ïðéàå §¦©¦§¥¨©¦
.àìéòì à÷ìñì ïúBàcvn d`ay diptd - dlrnl zelrl - ¨§¨§¨§¥¨

,dlrnl zelrln dxez ly xeaicd zeize` z` zxver 'dtilw'd
éîð éëäåo`k mb oke -,äðeëa àlL älôúa-la` - n"ditc §¨¥¨¥¦§¦¨¤Ÿ§©¨¨

ezpeek elv` yic oeik - d`liqt `zelv dze` deeyn `l df
x`ane jiynnc edfe .minyl - zillkd3-úBáLçî áMçnL¤§©¥©£¨

úBøæ-ekiynne xeacda zyalzn ef f"nc - n"ditn `ly ¨
'ek dhnl 'ek dnewnl3,zelind yexit ly dpeekd ila ,xnelk -

- dltzd z` dyer dpi`ydleqt,zillkd dpeekd el yiy oeeik ,
,xnelk ,zexf zeaygn aygny `l` ,miny myl lltzn `edy

y zeaygnyexitn `l
dxf daygn ixd - zelind
dcixene xeaica zyalzn ef
zexf zeaygn - dhnl eze`
zexyt`n opi` el`
zelrl dltzd zeize`l

,dlrnléðtî àlà)¤¨¦§¥
,íéîMì BúðekLixd `ed - ¤©¨¨©¨©¦

,`ed jexa yecwdl lltzn
zeaygn zeaaxrzny `l`

zexf,ezltzaCëì,okl - §¨
øæçì ì÷a ïewz dì Lé¥¨¦§©©£Ÿ

,úBìòìåeil`y mewndn - §©£
,dzgcpäðeëa ìltúnLk§¤¦§©¥§©¨¨

úèwìî úçà älôz elôà£¦§¦¨©©§ª¤¤
,äðMä ìk úBlôzîmeia - ¦§¦¨©¨¨

,'eke ,ipy wlg - ipy meiae ,dpeeka dltzdn cg` wlg lltzd cg`
dltz ,dnily dpy jynay zeltzd lkn ,cgi zetq`znyk ixd

f` zeler - dpeeka zg`4,dpyd lk ly zeltzd lkáeúkL Bîk§¤¨
.(éãe÷t úLøt Cìî Lc÷îa`ly dxezy ,ixd ,mipt lk lr - §¦§©¤¤¨¨©§¥

,dpeeka `ly dltz xy`n ,cg` hxta dlrnl `id ,dpeeka
eli`e ,"dxivi"d mlera mik`ln mi`xap dpeeka `ly dxezny
"dpeeka `ly"d xy`k ,ipy cvn .dhnl zigcp dpeeka `ly dltz
idefy) dlrnl zelrl dl xyt`n epi`y oipr lr qqean dxez ly
`edyk - dltza ,oky .dpeeka `ly dltzn dhnl f` `id - (dipt
zhweln zg` dltz mb llek ,dpeeka dltz ,okn xg`l ,lltzn
ixd dxeza eli`e ;dlrnl dltzd aey dler - dnily dpy zeltzn
cnly dxezl liren df oi` ,dnyl dpeeka dilr xfeg `edyk mb
- daeyz dyer `edy cre ,daeyz zeyrl eilr `l` - dipt jezn
lky oeeik ,`l` .diptd d`a dpnny 'dtilw'a zelba `id dxezd
,okl - "gcp epnn gci `l" ixdy ,daeyz dyri seq lk seq ixd icedi
`ly" llek) "dnyl `ly zeevne dxeza mc` weqri mlerl"
dyriyk ,"dnyl `a" didi ixd seq lk seq ,oky ,(dipt ly "dnyl

."`ipz"a h"l wxt seqa owfd epax xiaqny itk ,daeyz
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ïåøçà ñøèðå÷
òãåéå ïéáî àåä äøåúä ãåîéì éë åéìàî ïáåî äðååëá
ãîåìù ÷ø ììë ãåîéì éø÷éî àì ä"àìáã ãîåìù äî
'éçáá åáìáù 'ä úáäàî äîùì äðååë àìá íúñ
ãîåì åðéà êà úéòáèä úøúåñîä äáäàî ÷ø éåìéâ
àìéòì ÷éìñ àì àäã 'åë ìãâúäì ùîî äîùì àìù
íåùî åðééäå á"ò â"ëøã éçéå 'ôá ù"îë àùîù ïî
øåáãä úåéúåàá úåùáìúî ïä åúðååëå åúáùçîù
àìù äìôúá ð"äå àìéòì à÷ìñì ïúåà úåçéðî ïðéàå
íéîùì åúðååëù éðôî àìà) æ"î áùçîù äðååëá
ììôúîùë úåìòìå øåæçì ì÷á ïå÷éú äì ùé êëì
äðùä ìë úåìôúî úè÷åìî úçà äìôú 'éôà äðååëá

(éãå÷ô 'ô î"÷îá ù"îë
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ג.2. א, שליט"א.3.קהלת אדמו"ר כ"ק ˘ËÈÏ"‡:4.הוספת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ צלותא" להתפלל שצריך משמע שם הזוהר מל' "לכאורה
‡¯Á‡זו בתפלה שא"צ "הרב" דכתב המק"מ ופי' שנדחו. התפלות כו') נלקטת תפלה שיש (כיון עמה מעלין סלקא" ו"כד הי"ח ÏÎזכאה"

טה"ד". יש דלכאורה הדפוסים להשוות לברר וכדאי במק"מ. הל' אופן) (בכל וצע"ק בכוונה. ברכות



ני oeygxn h"k iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zigcp dltzd eli`e ,(dxezd dler mler eze`a oky) "dxivi"d
?d`zz riwxa ,dhnl

äøBz ïéa Løôää Cà,dpeeka `ly -ïáeî äðeëa àlL älôúì ©©¤§¥¥¨¦§¦¨¤Ÿ§©¨¨¨
äøBzä ãenì ék ,åéìàîepiid ,dpeeka `ly `edy mixne`yk - ¥¥¨¦¦©¨

Îyäî òãBéå ïéáî àeä¥¦§¥©©
àì éëä åàìác ,ãîBlM¤¥¦§¨¨¥¨

,ììk ãenì éø÷éîdf ila - ¦§¥¦§¨
`xwp df oi`cenil,llk÷ø©

,`ed dpeeka `ly cenil -
äðek àìa ,íúñ ãîBlL¤¥§¨§Ÿ©¨¨

ìdîL`ad -'ä úáäàî ¦§¨¥©£©
,éelb úðéçáa BaìaL- ¤§¦¦§¦©¦

cenil zeidl jixv jky
cvny - dnyl dxezd
ealay dielbd dad`d
`ed - `ed jexa yecwdl
oi` elv` j` ,dxez cnel

,jk xacdäáäàî ÷ø©¥©£¨
,úéòáhä úøzñîä- ©§ª¤¤©¦§¦

elv` zxxey cala ef dad`
,eala dielb didzy dad` ea dxqg j` ,dxez cnel `edy drya

ef dad`y`iaz,cnel `edy dxezd z` cenll eze`Bðéà Cà©¥
ì àlL ãîBìLnî dîLdipt cvn didi cenildy -ìcbúäì- ¥¤Ÿ¦§¨©¨§¦§©¥

,dnecke "ax" el e`xwiy,àLîL ïî àìéòì ÷éìñ àì àäc ,'eë§¨¨¨¦§¥¨¦¦§¨
,ynydn dlrnl dler epi` dfk cenil beq -a áeúkL Bîk- §¤¨§

xdef,á ãenò âëø óc éçéå úLøôxne` weqtdy dny -2dn" : ¨¨©©§¦©©
lnrl dpeekd oi` ,"ynyd zgz lenriy elnr lka mc`l oexzi
`ed okn xg`l .ynyd on dlrnl ,"`yny on `lirl"y dxezd
oiba" df m` ,(dxez lnr) "`ziixe`c `lnr" elit`y ,my xne`
,"ynyd zgz" ok mb `ed ,(invrd eceake exwei liaya) "'ilic `xwi

,dlrnl dler df oi` ,okyBúðeëå BzáLçnL íeMî eðééäå- §©§¦¤©£©§§©¨¨
,dnecke ceak ly dipt myl z`f dyer `edyúBLaìúî ïä¥¦§©§

øeacä úBiúBàa,exeaica `hiay dxezd ixaca -úBçépî ïðéàå §¦©¦§¥¨©¦
.àìéòì à÷ìñì ïúBàcvn d`ay diptd - dlrnl zelrl - ¨§¨§¨§¥¨

,dlrnl zelrln dxez ly xeaicd zeize` z` zxver 'dtilw'd
éîð éëäåo`k mb oke -,äðeëa àlL älôúa-la` - n"ditc §¨¥¨¥¦§¦¨¤Ÿ§©¨¨

ezpeek elv` yic oeik - d`liqt `zelv dze` deeyn `l df
x`ane jiynnc edfe .minyl - zillkd3-úBáLçî áMçnL¤§©¥©£¨

úBøæ-ekiynne xeacda zyalzn ef f"nc - n"ditn `ly ¨
'ek dhnl 'ek dnewnl3,zelind yexit ly dpeekd ila ,xnelk -

- dltzd z` dyer dpi`ydleqt,zillkd dpeekd el yiy oeeik ,
,xnelk ,zexf zeaygn aygny `l` ,miny myl lltzn `edy

y zeaygnyexitn `l
dxf daygn ixd - zelind
dcixene xeaica zyalzn ef
zexf zeaygn - dhnl eze`
zexyt`n opi` el`
zelrl dltzd zeize`l

,dlrnléðtî àlà)¤¨¦§¥
,íéîMì BúðekLixd `ed - ¤©¨¨©¨©¦

,`ed jexa yecwdl lltzn
zeaygn zeaaxrzny `l`

zexf,ezltzaCëì,okl - §¨
øæçì ì÷a ïewz dì Lé¥¨¦§©©£Ÿ

,úBìòìåeil`y mewndn - §©£
,dzgcpäðeëa ìltúnLk§¤¦§©¥§©¨¨

úèwìî úçà älôz elôà£¦§¦¨©©§ª¤¤
,äðMä ìk úBlôzîmeia - ¦§¦¨©¨¨

,'eke ,ipy wlg - ipy meiae ,dpeeka dltzdn cg` wlg lltzd cg`
dltz ,dnily dpy jynay zeltzd lkn ,cgi zetq`znyk ixd

f` zeler - dpeeka zg`4,dpyd lk ly zeltzd lkáeúkL Bîk§¤¨
.(éãe÷t úLøt Cìî Lc÷îa`ly dxezy ,ixd ,mipt lk lr - §¦§©¤¤¨¨©§¥

,dpeeka `ly dltz xy`n ,cg` hxta dlrnl `id ,dpeeka
eli`e ,"dxivi"d mlera mik`ln mi`xap dpeeka `ly dxezny
"dpeeka `ly"d xy`k ,ipy cvn .dhnl zigcp dpeeka `ly dltz
idefy) dlrnl zelrl dl xyt`n epi`y oipr lr qqean dxez ly
`edyk - dltza ,oky .dpeeka `ly dltzn dhnl f` `id - (dipt
zhweln zg` dltz mb llek ,dpeeka dltz ,okn xg`l ,lltzn
ixd dxeza eli`e ;dlrnl dltzd aey dler - dnily dpy zeltzn
cnly dxezl liren df oi` ,dnyl dpeeka dilr xfeg `edyk mb
- daeyz dyer `edy cre ,daeyz zeyrl eilr `l` - dipt jezn
lky oeeik ,`l` .diptd d`a dpnny 'dtilw'a zelba `id dxezd
,okl - "gcp epnn gci `l" ixdy ,daeyz dyri seq lk seq ixd icedi
`ly" llek) "dnyl `ly zeevne dxeza mc` weqri mlerl"
dyriyk ,"dnyl `a" didi ixd seq lk seq ,oky ,(dipt ly "dnyl

."`ipz"a h"l wxt seqa owfd epax xiaqny itk ,daeyz
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ïåøçà ñøèðå÷
òãåéå ïéáî àåä äøåúä ãåîéì éë åéìàî ïáåî äðååëá
ãîåìù ÷ø ììë ãåîéì éø÷éî àì ä"àìáã ãîåìù äî
'éçáá åáìáù 'ä úáäàî äîùì äðååë àìá íúñ
ãîåì åðéà êà úéòáèä úøúåñîä äáäàî ÷ø éåìéâ
àìéòì ÷éìñ àì àäã 'åë ìãâúäì ùîî äîùì àìù
íåùî åðééäå á"ò â"ëøã éçéå 'ôá ù"îë àùîù ïî
øåáãä úåéúåàá úåùáìúî ïä åúðååëå åúáùçîù
àìù äìôúá ð"äå àìéòì à÷ìñì ïúåà úåçéðî ïðéàå
íéîùì åúðååëù éðôî àìà) æ"î áùçîù äðååëá
ììôúîùë úåìòìå øåæçì ì÷á ïå÷éú äì ùé êëì
äðùä ìë úåìôúî úè÷åìî úçà äìôú 'éôà äðååëá

(éãå÷ô 'ô î"÷îá ù"îë
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ג.2. א, שליט"א.3.קהלת אדמו"ר כ"ק ˘ËÈÏ"‡:4.הוספת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ צלותא" להתפלל שצריך משמע שם הזוהר מל' "לכאורה
‡¯Á‡זו בתפלה שא"צ "הרב" דכתב המק"מ ופי' שנדחו. התפלות כו') נלקטת תפלה שיש (כיון עמה מעלין סלקא" ו"כד הי"ח ÏÎזכאה"

טה"ד". יש דלכאורה הדפוסים להשוות לברר וכדאי במק"מ. הל' אופן) (בכל וצע"ק בכוונה. ברכות



elqkנב '` iying mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  א' חמישי יום
,308 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éãå÷ô 'ôá ù"îå,dpw 'nr cr:'éöàä

a áeúkM äîexdef -:éãe÷t úLøôxkfpd ,'a cenr d"nx sc - ©¤¨§¨¨©§¥
zigcp dpeeka `ly dltzy ,lirl,"äàzz òé÷ø Bb"riwxl - ¨¦©©¨¨

,"d`zz riwx"a dler dltzd mipt lk lr ixd ,oezgzdáexdef - §
ìä÷iå úLøô,lirl xkfpd 'a cenr `"x sc -éà à÷åãc òîLî ¨¨©©©§¥©§©§©§¨¦

úeàé à÷ãk àlî éäéà¦¦¦¨¦§¨¨
àøéåà ãò dnò ïé÷ìñ̈§¦¦¨©£¦¨

'eë àìéòìc òé÷øc- §¨¦©¦§¥¨
irack dln ef m` `wecy
,(dpeeka `id dltzd m`)
xie`l cr dzi` dler `id
izn ,ixd ,oeilrd riwxd
`wec - ?riwxl dler `id
,"ze`i `wck dln" dfyk
df cvik ,dpeeka `idyk
xne`y dnl ,`eti` ,m`ez
mby ,icewt zyxta
`ly `id dltzdyk
lk lr dler `id dpeeka
d`zz riwxa mipt

?(oezgzd);éãéî äL÷ àìŸ¨¤¦¥
,llk dyw `l -òé÷øc§¨¦©

äàzz,oezgzd -ïeðéàî ©¨¨¥¦
àîìò Bb éøacîc ïéòé÷ø§¦¦§¦©§¥¨§¨

éãe÷t úLøôaL,mlera mibidpnd miriwx mze`n -úeëìîc ïä ¤§¨¨©§¥¥§©§
ìä÷iå úLøôãe ,äiNòcldwie zyxta xaecn ezece` riwxd - ©£¦¨§¨¨©©©§¥

,xdefayøòL íéiç õòa áeúkL Bîk ,äiNòc "ïétðà øéòæ"c ïä¥¦§¥©§¦©£¦¨§¤¨§¥©¦©©
.íL ïiò ,äéNòc "ïétðà øéòæ" éab â ÷øt úBîMäxyt` - ©¥¤¤©¥§¥©§¦©£¦¨©¥¨

zyxt xdefay "d`zz riwx"dy ,`xaqd dzid dl`yay ,cenll
xdefa xy` "`lirlc riwx" ly dbixcnde mewnd mb `ed icewt

" `ed "d`zz riwx" mb ixdy ,ldwie zyxt`lirl,"`yny on
xdefa ,zecxtp zebixcn izy md uexiza eli`e ,ynyd on dlrnl
`"f" `ed ldwie zyxtae "diyrc zekln" `ed icewt zyxt
- myne ,irack ,"ze`i `wck" `idyk dltzd dler my ,"diyrc
- "d`ixa"e "dxivi" ly zexitqd xyr ly zewl`a xzei dlrnl

m`ay ,weicd z` "ricedl" dvex `ed xwira `l` ,lirl xkfpkoi`
s` dler `id oi` ,irack ,"ze`i `wck" df- "diyrc `"f"a" `l

`ly dltzay ,dfa xiaqdl mileki ."diyrc zekln"a m` ik
ly dilr ly oipr df oi` ,"d`zz riwx"l zigcp dltzdyk ,dpeeka

d lertl dltzdlertielin lertl ick ,oky ,lertl dltzd lry
n jynidl ixd jixv - dltzay zeywaddlrnl- mlerdn

aixd ,dnecke dpyd zkxa e` dleg ly ez`etx lertl ,mler
mewnd df ixd - "diyrc zekln" cr zigcp dltzdy drya

d ipipr lk milawn mdny dbixcndemlerixd xyt` i` ,zeig

dkynd myn didzy`lnld oiprxqgdrya eli`e ,mlera
myny (dpeeka dltz ici lr z`fe) "diyrc `"f"a `id dilrdy
mixqgd mipipra dywad z` `lnl mlera dkynd jynidl dleki

.mleraòîLîc àäåd`xpy dne -éãe÷t úLøôa äøBàëì- §¨§©§©¦§¨§¨¨©§¥
,xdefaäìeñt älôz íâc§©§¦¨§¨

,dpeeka `ly dltz -
zeaaxrzn zexf zeaygny

,daìëéä ãò äìBò¨©¥¨
úéçãð epnnL ïBLàøä̈¦¤¦¤¦§¥
øéòæ"a àeäå ,ähîì§©¨§¦§¥

äàéøác "ïétðàlkid"d - ©§¦¦§¦¨
`"fa `ed "oey`xd
elit`y ,ixd .d`ixac
dler dleqt dltz
?d`ixac `"f cr dligzkl

-;éãéî äL÷ àì`l - Ÿ¨¤¦¥
,llk dywìk elôà éøäL¤£¥£¦¨

úBl÷ Lnî úBðBòä̈£©¨©
ì úBìBò úBøeîçåíL ©£§¨

Bîk ,'ãä ìëéä ãò elôà£¦©¥¨©§
áeúkL,my xdefa -óc ¤¨©

éàcå àlà ,à ãenò áðø©¤¨©©
úBiìòä úeäî ïéàL¤¥¨¨£¦

íäéðéa ïBéîãå CBøò ïéàå ,úBåL,"zeilr"d oia -óezLa àlà ¨§¥£§¦§¥¥¤¤¨§¦
,ãáìa íMä,"dilr" mya ze`xwp oleky -.ïéánì éãå,xnelk - ©¥¦§©§©©¥¦

my dlrzn xacdy dilr `id ,miaehd mipiprd ly dilrd
;lertl jixv `edy dn lrete ,dyecwa xzei dpeilr dbixcna
dbixcna - my zlret `id ,jetd xacd - zepeer ly dilra eli`e

- dyecway xzei dpeilrdmbtdltzy mixne`y dn df jxc lr .
dltzay dilrd oipr df oi` ,"oey`xd lkid" cr dler dleqt

.dpeekaíL áeúkM äî ïk íb ïáeé äæáexdefa -,æîø óc ¨¤¨©¥©¤¨¨©
] 'áä ìëéäaL:zFidl Kixv ilE`äpîîä ïncæà5.Kixv ilE`e ¤§¥¨©©¨¦¦§¦§©©©§ª¤§©¨¦

:zFidlíéLeálä ïéîi÷6íéLéaìnL íéLeálä ìò äpîî [ ¦§©¨¦©§¦§ª¤©©§¦¤©§¦¦
,úBönä äNònî äîLpäepaxy zepey ze`qxib o`k ze`aen - ©§¨¨¦©£¥©¦§

e` :xdefdn o`k wizrn owfdoncf`"dpennd ,"dpennd`vnp
onefnae` ,oiniiw","oiyealdmicner,miyeald myw"k ztqed

:epiaxoiniiw e` oncf` q`eezekiiy xriif yibcn - 'ad lkida fi`
'ad lkid ev7] -oiniiwe oncf`- 'ad lkida `edyibcn-

,['ad lkidl mzekiiyïäL óàmiyeald `linae zeevnd dyrn - ©¤¥
od ,zeevnd dyrnn miyrpd dnypl,äéNòc ïBzçzä ïãò ïâa§©¥¤©©§©£¦¨

íL áeúkL Bîk,xdefa -.éø óãmixne` ,`eti` ,cvik - §¤¨¨©
miyeald e` dpennd epyi "d`ixa"d mleray 'ad lkiday
,dnec dpi` dilrd zedn ,lirl xen`k ,`l` ?zeevnd dyrnny
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ïåøçà ñøèðå÷
òé÷ø åâ éãå÷ô 'ôá ù"îå
à÷ãë äìî éäéà éà à÷åãã òîùî ìä÷éå 'ôáå äàúú
î"÷ì .'åë àìéòìã òé÷øã àøéåà ãò äîò ïé÷ìñ úåàé
'ôáù àîìò åâ éøáãîã 'éòé÷ø ïåðéàî äàúú òé÷øã
'éùòã à"æã ïä ìä÷éå 'ôãå 'éùòã úåëìîã ïä éãå÷ô
.ù"ò äééùòã à"æ éáâ â"ô úåîùä øòù ç"òá ù"îë
äìåñô äìôú íâã éãå÷ô 'ôá äøåàëì òîùîã àäå
àåäå äèîì úéçãð åðîîù ïåùàøä ìëéä ãò äìåò
ùîî úåðååòä ìë 'éôà éøäù î"÷ì .äàéøáã à"æá
ù"îë 'ãä ìëéä ãò 'éôà íùì úåìåò úåøåîçå úåì÷
ïéàå úååù úåéìòä úåäî ïéàù éàãå àìà à"ò á"ðøã
.ì"ãå ãáìá íùä óåúéùá àìà íäéðéá ïåéîãå êåøò

] 'áä ìëéäáù æ"îøã ù"ùî ë"â ïáåé äæáåì"ö éìåà

.äðåîîä ïîãæàì"ö éìåàåìò äðåîî [íéùåáìä ïéîéé÷
óà úåöîä äùòîî äîùðä íéùéáìîù íéùåáìä
äìôú äðäå .é"øã ù"ùîë 'éùòã ïåúçúä ò"âá ïäù
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.7‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דהלבוש - שם איתא מזה יותר דלכאורה "וצע"ק :„È·Ú˙È‡."המצוה מעשה ע"י היכלא בהאי

elqk 'a iyiy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ב' שישי יום
,dpw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ç"òôá ù"î ïéáäì,310 'nr cr.'åë à"æã

zeevnl dbixcnde mewndy jk lr had ilany ,oaen `linae
jka oi` - "diyr"d mler ly oezgzd ocr oba `ed zeiyrnd
mler ly 'ad lkida dler dnypdy mixne`y dnl dxizq
- zeevnd dyrnn zenypl miyeald mi`a myn xy`e "d`ixa"d

dpi` dilrd "zedn" ,oky
mixne`y dn ,dnec
mler cr `id dilrdy
el yiy oipr lr "d`ixa"d
- zeevnd dyrnl zekiiy
ziyrpd dilrd ef oi`
oba onvr zeevnd dyrnn
mler ly oezgzd ocr
zexnl ,okle ,"diyr"d
dyrnn dbixcndy
ocr oba `id onvr zeevnd
,"diyr"d mler ly oezgzd

xy`e "d`ixa"d mlera zelrl zeleki zenypdy dnl xzeq df oi`
dilr dppi` ef dilr oky ,zeevnd dyrnn miyeald mi`a myn

.onvr zeevnd dyrnny dilrd itk ynnäìeñt älôz ,äpäå§¦¥§¦¨§¨
,zexf zeaygn mr dltz -àôéãò,dticr -ì àlL äøBzîdîL £¦¨¦¨¤Ÿ¦§¨

,Lnî,dnecke ceak ly dipt jezn dxez xy`n -àéäLdxez - ©¨¤¦
`id ,ynn dnyl `lyLîMä úçzdler `id oi`y ,xnelk - ©©©¤¤

,"`yny on `lirl" `id dxezy xdefdn lirl xkfpk ,dlrnl llk
cnel `edyk ,"'ixwi oiba ciar" `edyk j` ,ynyd on dlrnl

,"ynyd zgz" `id ,dnecke ceak ly dipt jeznälôzäåmb - §©§¦¨

,dleqt dltz.'eë òé÷ø Bb àéä,lirl xkfpk ,oezgz riwxa `id - ¦¨¦©
dnyl `ly dxezn dlrnl `id dleqt dltz df hxtay ixd

,ynnì àlL dðéàL íúñ äøBz ìáàäáäàî ÷ø dîL £¨¨§¨¤¥¨¤Ÿ¦§¨©¥©£¨
úéòáè úøzñî,oky ,raha icedi lka yiy ,`ed jexa yecwdl - §ª¤¤¦§¦

dxez cnel `edyk mb
mzqibxd jky iptn ,el

,ixd - dxez cenll eze`
dfa yi zeinipta ,la`
rahay zxzeqnd dad`d
yecwdl l`xyin cg` lk

,`ed jexaàòøb àì- ¨¨§¨
,drexb dpi`ïäét ìáäî¥¤¤¦¤

,ïaø úéa ìL úB÷Bðéz ìL¤¦¤¥©¨
micnely "xcg"d icli -

,dxez,àìéòì ÷éìñc- §¨¦§¥¨
,dlrnl dleryéðtî¦§¥

àèç Ba ïéàL ìáä àeäL8àìéòì ÷éìñå ,ly dtd lad - ¤¤¤¤¥¥§§¨¦§¥¨
,dlrnl dler oax zia ly zewepizì àlL àeä íà óàdîL ©¦¤Ÿ¦§¨

,Lnî,m` ik -,øôBqä ãéaL äòeöøä úàøiî,ixd ,"cnln"d - ©¨¦¦§©¨§¨¤§©©¥
ok it lr s`e - drevxd cgt iptn wx `ed ,df dxwna ,mcenily
dxezd cenilyk mb jk ,`hg mey dfa oi`y oeeik ,dlrnl dler df

`edmzq`ly) `hg mey df cenila oi`y ixd ,dpeeka `ly `l -
dler df okle ,(dipt myl ,dnyl `ly dxez cenila xacdy itk

,dlrnlíL ïiòå,xdefa -íä íéëàìnäL ,á ãenò äðø óc §©¥¨©©¤©©§¨¦¥
:úeìéöàä ãò ïaø úéa ìL úB÷Bðéz ìL ìáää íéìòî©£¦©¤¤¤¦¤¥©¨©¨£¦

íéiç õò éøôa áeúkM äî ïéáäì1äfä ïîfác ,2zexeca - §¨¦©¤¨¦§¦¥©¦§©§©©¤
,mipexg`døeøaä øwò,`ed -à÷åc älôzä éãé ìò3,xexia - ¦©©¥©§¥©§¦¨©§¨

eltpy edzc zevevipd
zxiay" cvn "dbep" ztilwa
ipay ,edza dzidy "milkd
(miteba zenyp) l`xyi
'dtilw'dn mze` mixxan

ici lr mb dyrpd xac ,edzay dlrpd myxeyl mze` milrne
`id mzeigy miinyb mixaca miyery zeiyrn zeevn meiw

mixaca dyalzpy dxezd cenil ici lr mbe ,"dbep" ztilwn
ici lr mbe ,miinybd eiztyae eita dze` cnel icedie ,miinyb
zipgex dcear `idy dltz
"zlret" ziwl`d ytpdy
dzeigy) zindad ytpd lr
,("dbep" ztilwn `id
zad`l ribze xxazzy

onfay ,"miig ur ixt"a xne` - jxazi myddfd,xwirxexia
,`wec dltzd oipr ici lr `ed ,edzd zevevipäøBz ãeîìzL óà©¤©§¨
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בהוספה.8. להלן וראה סע"ב. קיט, ˘ËÈÏ"‡:1.שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ז ש"א ˘ËÈÏ"‡:2."עיי"ש ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לכאורה"
נתברר שאז היינו - הראשונים" בדורות "משא"כ ב) (קסב, ומש"כ בזמה"ז. דוקא לאו הוא הטעם לקמן כו'Ú‚¯Îמשנ "ת ק"ש ע"י ג"כ אבל ,

שקודם  שם ובפע"ח כרגע) (דלא כן הפי' כאן גם ואולי תומ"צ. ולא וכו') החולה ומרפא משנה היא שרק - תפלה מזכיר לא (אבל - ופסד"ז
שכשההסתלקות  מובן שעפ"ז - מהם" המוחין מסתלקין היו לא מעולם כי כו' תפלתנו אל צריכין היו ולא כו' פב"פ זו"ן "היו ביהמ"ק חורבן
לגבי  בתפלה ג"כ מובן טעמא ומהאי - תורה לגבי לצדקה בנוגע וסס"ט ספ"ה אגה"ק ועייג"כ יותר. התפלה מוכרחת בזמה"ז) - ) יותר גדלה
איך  לנדו"ד: שייך ואינו בפ"ע, ענין זהו כי ול"ק - הראשונים בדורות גם מה"ת מ"ע היא כו') החולה ריפוי (בקשת תפלה הרי וא"ת תורה.

כו'". הנשמה ירידת תכלית שהיא הניצוצות בירור ˘ËÈÏ"‡:3.הוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ה"ז דנוקבא דמ"ן - והב') הא' (ד"ה קו"א "בתחלת
˙ÂÂˆÓהוי שפתיו דעקימת הדבור אותיות ע"י היינו (ותפלה דוקא כאן ÚÓ˘‰מעשיות משא"כ כו' פב"פ החזרת כשצ"ל - דשם הבי' ואולי - (

עם  (ביחד התפלה כוונת מאדך, בכל העיקר - העליון ומאד מעלה מלמע' ההמשכה שהעיקר כו' מטה למטה להמשיך כשצריך (בזמה"ז)
ספ"ב". (קה"ת) תו"א שבסו"ס הצ"צ מאמר ועיין בהנ"ל). קסב, כדלקמן - דעשי' הניצוצות
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jlyila df cg` mc`ay ,
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mc`dy jk lr sqepae ,leab
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ribz `ly dyecwd zrtyd

,"mipevig"løçà íB÷îáe§¨©¥
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elqkנו 'b ycew zay mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"ïétðà,"dlrn" iabl "dhn" z`xwp "xzk" iabl "`"f" - ©§¦
â"éøúì äëLîää ú÷lçúîe613 -éôì ,úBièøt úBëLîä ¦§©¤¤©©§¨¨§©§©©§¨§¨¦§¦

CLîð íéãñç úeìéîâe ä÷ãöa ïBâk ,úBönä Cøò úðéça§¦©¤¤©¦§§¦§¨¨§¦£¨¦¦§¨
,"ïétðà øéòæ"c ãñçc éìkä úeiðBöéçì àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà¥¨§¦¦©§¦§¤¤¦§¥©§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc zay(ipy meil)

çéãäì Lwáe ,õçønäd z`ò÷ø÷,minaBì øîàåxi`n iaxïéà ©¤§¨¦¥§¨¦©©§©§¨©¥
ïéçéãîxyiil icka zenebd ze`lnl `eai `ny ,zaya rwxwd z` §¦¦

cinlz eze` ywia aey .'yxeg' xeqi` lr xearie ,rwxwd z`Ceñì̈
Bìd z`,ò÷ø÷eBì øîà,xi`n iaxïéëñ ïéà,zaya rwxwd z` ©§©¨©¥¨¦

.zenebd `lni `ny miyyeg dfa s`yàîìà,df dyrnn gkene ± ©§¨
yéðàL àøeqéàî éLeøôàick ok dyer m` xacd dpeyy - ©§¥¥¦¨¨¦

ziaa dkld zexedl xzen jk jxevly ,xeqi`n mc` yixtdl
,ugxndénð àëäy xnel yi iax mr dyrna o`k s`e ±éLeøôàì ¨¨©¦§©§¥

,éðàL àøeqéàî.df jxevl dxez ixac my xacl xzene ¥¦¨¨¦
:dixah inga lyand oic zxxan `xnbddpéî òîL ,àðéáø øîà̈©©¦¨§©¦¨

y ,iax mr dyrndn cenll yi ±áéiç ,úaMa äéøáè énça ìMáîä©§©¥§©¥§¤§¨©©¨©¨
,yper e` dxtkàäc[ixdy-]éaøc äNòîqpkpy ,lirl `aend §¨©£¤§©¦

,ugxnd zialøçàìdäøéæbdrfdde dvigxd lr minkg exfbyäåä §©©§¥¨£¨
ziay jgxk lr ok m`e ,dixah inga `l` dvigx exizd `le ,[did-]

,dixah ing ly did uegxl iax ea qpkpy ugxndådixah ing in lr §
el`déì øîàinica` xa wgvi iaxl iaxìBè'ihan`d on minéìëa ¨©¥¦§¦

ïúå éðL`idy ihan`d jeza onyd gipdl la` ,'onyd z` mkezl ¥¦§¥
inga leyia yiy gkene ,onyd leyia meyn eilr xq` ,oey`x ilk

.yper e` dxtk aiig mda lyand ok m`e ,dixah
:`xnbd dywnéðéàdixah inga lyandy ,xacd `ed jk m`d ± ¦¦

,yper e` dxtk aiigøîàäå[xn` ixde-]énça ìMáîä ,àcñç áø §¨¨©©¦§¨©§©¥§©¥
,úaMa äéøáè`ed dxezd on.øeèt:`xnbd zvxznénð áéiç éàî §¤§¨©©¨¨©©¨©¦

øîà÷ccifna mda lyia m`y `id ,aiigy xn`y `piax zpeek s` ± §¨¨©
aiig `edúecøî úkî.cala opaxcn ©©©§

:zaya ihan`a dvigxa sqep dyrn d`ian `xnbd,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨
déúéæç àðàizi`x ip` -èLc eäáà éaøì[sv-]éèaîàa £¨£¦¥§©¦£¨§¨§©§¨¦

,zaya [min zkixaa-]ø÷ò àì éà ø÷ò éà àðòãé àìårcei ipi`e ± §Ÿ¨©§¨¦¨©¦Ÿ¨©
.`l e` ,ux`d on eilbx z` xwr m`

`lde ,dfa `xif iax wtzqd recn :`xnbd dywnàèéLtheyt ± §¦¨
`edø÷ò àìc,ux`d on eilbx z` eda` iaxíãà èeLé àì ,àéðúc §Ÿ¨©§©§¨Ÿ¨¨¨

eléôàå ,íéî äàìî äëéøáadkixad m`,øöça úãîBò`idy ¦§¥¨§¥¨©¦©£¦¤¤¤¨¥
.zen` rax`l uegn eilbxa min fizi `ny yegl oi`e ,cigid zeyx
oicd `ede ,dkixaa s` heyl minkg exq`y ,`ziixaa x`eane

:`xnbd zvxzn .ihan`aàä ,àéL÷ àì`ziixaa x`eany dn ± Ÿ©§¨¨
,dkixaa heyl xeq`y
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א.14. יד, סוטה

ה'תש"דכו חשוןיום רביעי

חומש: תולדות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: להבין איך . . . ה' דוקא.

ֶחְסרֹונֹות ַעְצמֹו ּוְבַמֲעלֹות ַעְצמֹו.  ית ּבְ ָרה ֲאִמּתִ ַהּכָ ִריִכים ָלַדַעת ַמהּות ַעְצמֹו, ּבְ ּצְ י הּוא ׁשֶ ֶרְך ָהֲאִמּתִ ַהּדֶ
ְלַבד. ֲאָנחֹות ּבִ ֹפַעל, ְולֹא ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבַ ֲעבֹוָדה ּבְ ָנם ּבַ ר יֹוְדִעים ֶאת ַהֶחְסרֹונֹות – ְלַתּקְ ְוַכֲאׁשֶ

ה'תש"דכז חשוןיום חמישי

חומש: תולדות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: עיין ע"ח . . . אפים כנודע.

ר"א הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הה"מ 
והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו: הָאב הָאלט א אידען, וועט השי"ת 
דיך הָאלט הָאבען, טו א טובה א אידען, וועט השי"ת דיר א טובה טָאן, זיי מקרב א 

אידען, וועט השי"ת דיר מקרב זיין.

ָהַרב  ֵמֲחִסיֵדי  ָהיּו  ׁשֶ ַהֲחִסיִדים  ְקֵני  ִמּזִ ָמָצאִתי  ְלִליָאְזָנא  אִתי  ּבָ ׁשֶ ּכְ ר:  ִסּפֵ ֵמהָאְמִלי  ִוי  ַהּלֵ ַאְייִזיק  י  ַרּבִ
לֹוַמר[:  ִרִגיִלים  ]ְוָהיּו  פּוַמְייהּו  ּבְ ָלא  ַמְרּגְ ַוֲהָוה  ֵמהָארָאדָאק,  מֶעְנְדל  ְמַנֵחם  ָהַרב  דֹוׁש  ַהּקָ ְוָהַרב  יד  ּגִ ַהּמַ
ֵרְך  ִיְתּבָ ה'  ְיהּוִדי,  ָקֵרב  ְלָך.  ֵייִטיב  ֵרְך  ִיְתּבָ ה'  ִליהּוִדי,  טֹוָבה  ה  ֲעׂשֵ יֹאַהְבָך.  ֵרְך  ִיְתּבָ ה'  ְיהּוִדי,  "ֱאהֹוב 

ְיָקֶרְבָך".

ה'תש"ד כח חשוןיום ששי

חומש: תולדות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: להבין מ"ש . . . 308 פקודי.

ָחה  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ֵהם  ְלִמיֵניֶהם  ְבָרִאים  ַהּנִ נּועֹות  ּתְ ָרֵטי  ּפְ ָכל  ּדְ ְלַבד  ּבִ זֹו  לֹא  ּדְ הּוא,  ָרִטית  ּפְ ָחה  ּגָ ַהַהׁשְ ִעְנַין 
ָלִלי  ּכְ ַיַחס  ָלּה  ֵיׁש  ִנְבָרא  ל  ׁשֶ ָרִטית  ּפְ ְתנּוָעה  ּדִ ֹזאת  עֹוד  א  ֶאּלָ ְוִקּיּומֹו,  ְבָרא  ַהּנִ ַחּיּות  ִהיא  ְוִהיא  ָרִטית,  ּפְ
סֹוד  ּבְ ָהֶעְליֹוָנה  ָנה  ּוָ ּכַ ְלָמה  ִנׁשְ ָרִטּיֹות...  ַהּפְ ֻעּלֹות  ַהּפְ ל  ּכָ ְוִאחּוד  ְבֵצרּוף  ּדִ ִריָאה...  ַהּבְ ַנת  ּוָ ּכַ ִלְכָללּות 

ּה. ּלָ ִריָאה ּכֻ ַהּבְ

ִריָאה, ִמין  ַנת ַהּבְ ּוָ ָלַמת ּכַ ָרִטית ְונֹוַגַעת ְלַהׁשְ ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ָאה ּבְ ב ּבָ נּוַעת ֵעׂשֶ ְוִיְתּבֹוֵנן ָהָאָדם: ּוַמה ִאם ּתְ
ה. ה ְוַכּמָ ּמָ ְפָרט ַעל ַאַחת ּכַ ָרֵאל ַעם ְקרֹובֹו ּבִ ְכָלל ְוִיׂשְ ר ּבִ ַהְמַדּבֵ

ה'תש"דכט חשוןשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְסֵלו. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ּכִ

חומש: תולדות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: ומ"ש בפ' פקודי . . . האצי'.

ְוֹגֶדל  ֶזה,  ּבָ ִפים  ּתְ ּתַ ׁשְ ַהּמִ ל  ׁשֶ כּות  ַהּזְ ּגֶֹדל  ֵאר  ּבָ י  ּדֵ ֵאין  ִצּבּור,  ּבְ ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ּבַ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ֲעבֹוָדה 
ים" )ֹקֶבץ  ַרּבִ ים ּבְ ִהּלִ ַנת ֲאִמיַרת ּתְ ּקָ ֻקְנְטֵרס "ּתַ ִסְפֵרי ֹקֶדׁש, ְוֶאֶפס ָקֵצהּו ּבְ ְמֹבָאר ּבְ ל ַמְעָלה ּכַ ַחת רּוַח ׁשֶ ַהּנַ
ֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו,  יֶכם ּבְ ם ְנׁשֵ ְרכּו ַאּתֶ ְתּבָ ָרֵאל, ּוִבְגַלל ֹזאת ּתִ ֵריֶכם ִיׂשְ ִבים, א(, ְוַאׁשְ ִמְכּתָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . נח
הֹור  ַמֲחֵנֶכם ַהּטָ ְחיּו ּבְ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ל ֲעַדת ִיׂשְ עּו ּכָ ׁשְ דֹוָלה, ּוְלַרְגֵליֶכם ִיּוָ ַהְרָחָבה ּגְ ְבִריאּות ְנכֹוָנה ּוְבַפְרָנָסה ּבְ ּבִ

ם ּוְברּוַח. ֶגׁשֶ רּוׁש ָלֶהם ּבְ ַהּדָ ָרֵאל, ּבְ ֵני ִיׂשְ ָלל ַאֵחינּו ּבְ תֹוְך ּכְ ּבְ

ה'תש"דא כסלו, ראש חדשיום ראשון

חומש: ויצא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: להבין מ"ש בפע"ח . . . 310 דז"א כו'.

בא ר' יקותיאל ליעפלער )דעם אלטען רבי'ס א חסיד( איז געווען צייטען, ווָאס ער 
הָאט געדאווענט שחרית מנחה און מעריב איינע נָאך די אנדערע, עס איז ניט געווען 

קיין זמן מפסיק זיין.

ִמְנָחה  ֲחִרית  ׁשַ ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָהָיה  ׁשֶ ים  ְזַמּנִ ָהיּו  ֵקן(,  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ל  ׁשֶ )ֲחִסידֹו  ִליֶעְפלֶער  ְיקּוִתיֵאל  ר'  ֵאֶצל 
ֶזה ַאַחר ֶזה, לֹא ָהָיה ְזַמן ְלַהְפִסיק. ְוַעְרִבית ּבָ

ה'תש"דב כסלויום שני

חומש: ויצא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: והנה במ"א . . . 310 שבבי"ע דוקא.

ַוֲהַדר  ְלָעִני  רּוָטה  ּפְ ָיִהיב  ֶאְלָעָזר  "ר'  ּדְ ָהא  ַמֲאָמר,  ּבְ ַעם  ּפַ ֵאר  ּבֵ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ּנֹוְתִנים  ׁשֶ ְיֵדי  ְוַעל  ַחּיּות,  ּבְ ִלְהיֹות  ְצִריָכה  ה  ִפּלָ ַהּתְ ֲהֵרי  י  ּכִ ל[,  ּלֵ ִהְתּפַ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְלָעִני  רּוָטה  ּפְ ]=ָנַתן  ַמְצֵלי" 
ז  ה ְלַמְעָלה ְלַרּמֵ ּטָ ָידֹו ִמּמַ ה. ְוִנֲעַנע ּבְ ִפּלָ ּתְ ה ּבַ ים אֹותֹו, ִנּתֹוֵסף ַחּיּות ַהְרּבֵ ה ּוְמַחּיִ ִפּלָ ְצָדָקה ְלָעִני ֹקֶדם ַהּתְ
ָעִני  ר ַאֲחֵרי  "ּב[ ְמַחּזֵ י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ ה ָהָיה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי  ִפּלָ ַהּתְ ָעִמים ֹקֶדם  ּפְ ה  ְוַכּמָ ַהְפָלָאה. –  ּבְ ָהִרּבּוי  ׁשֶ

ן לֹו ֶלֱאֹכל. ִלּתֵ

ה'תש"דג כסלויום שלישי

חומש: ויצא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והנה לקיום . . . קנו אחורי כו'.

ְנִסיעֹות  ּבִ ָעסּוק  ָהָיה  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ י  ּכִ יד,  ּגִ ַהּמַ ְלַהְנָהַגת  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ַהְנָהַגת  ין  ּבֵ ֵמַהֶהְפֵרׁש 
ם  ּגַ ַהֲחִסידּות  ִעְנַין  ְמֻפְרָסם  ָהָיה  ָבר  ּכְ יד,  ּגִ ַהּמַ יאּות  ְנׂשִ יֵמי  ּבִ ֹזאת:  עֹוד  ֵביתֹו.  ּבְ ב  ָיׁשַ יד  ּגִ ְוַהּמַ ׁשֹונֹות, 
ַהֲחִסידּות  ְלתֹוַרת  רּו  ְ ִנְתַקּשׁ ינֹוִנים  ּבֵ ים  ּתִ ּבָ ֲעֵלי  ִמּבַ ים  ְוַרּבִ א,  יׁשָ ַקּדִ א  ַהֶחְבַרּיָ ְנִסיעֹות  ְיֵדי  ַעל  ים,  ְרַחּקִ ּמֶ ּבַ

ְוָהיּו נֹוְסִעים ְלמֶעְזִריְטׁש.

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ג  חשון כ"ו ראשון יום 'הנחה' סוגי שני

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ‰„È·‡Â ‰ÏÈÊ‚ ˙ÂÎÏ‰àöBnä ìk̈©¥
äéìòa ànL ,da òbì øeñà Z äçpä Cøc dàöî íà ...äãáà£¥¨¦§¨¨¤¤©¨¨¨¦©¨¤¨§¨¤¨
íà òãé àìå øácä Bì ÷tzñð elôà ...dì eøæçiL ãò íL äeçépä¦¦¨¨©¤©§§¨£¦¦§©¥©¨¨§Ÿ¨©¦

.Ba òbé àì äæ éøä Z çpî Bà ãeáà äæ øác̈¨¤¨ª¨£¥¤Ÿ¦©
א)שנינו ב, מציעא, להכריז?(בבא חייב ואלו שלו מציאות "אלו :

כריכות  מפוזרות, מעות מפוזרין, פירות מצא שלו: מציאות אלו
שלו". אלו הרי הרבים ברשות [אלומות]

הרבים' ברשות ב'כריכות אמוראים ב)ונחלקו כב, רבה (שם :
שנו  "לא אמר ורבא סימן", בו שיש בדבר "אפילו אמר
שאין  בדבר אלא שלו] אלו הרי הרבים ברשות כריכות [שהמוצא

להכריז". חייב סימן בו שיש בדבר אבל סימן, בו
ברשות  שלו. אלו הרי הרבים ברשות כריכות ו"הלכתא,
להכריז. חייב הנחה דרך אי שלו, אלו הרי נפילה דרך אי היחיד,
שנא  לא סימן, בו שיש בדבר אבל סימן. בו שאין בדבר וזה וזה
דרך  ובין נפילה דרך בין היחיד, ברשות שנא ולא הרבים ברשות

להכריז". חייב הנחה
יטול  לא הינוח ספק ש"אפילו הוא, כלל הריטב"א: והקשה
שנמצא  בחפץ שמדובר ייתכן איך כן ואם הינוח" ודאי שכן וכל

במתכוין? שהונח בו וניכר הנחה' 'דרך ברחוב
או  הינוח ש"ספק הכלל 'הנחה'. של סוגים שני יש ומיישב:

המשתמר  במקום מצוי החפץ כאשר אמור יטול" לא הינוח ודאי
יבואו  מחר או והיום להצניעו, שם הניחוהו שהבעלים וייתכן
זה  הרי לגמרי משתמר ואינו קצת משתמר המקום אם ליטלו.
הינוח' 'וודאי הרי יפה המשתמר מקום הוא ואם הינוח' 'ספק

וליטלו. לשוב מנת על הבעלים בידי הונח ובודאי
דרך  שבא אלא כלל להצנעה שאינה אחרת הנחה יש "אבל
לו  סמוך כליו והניח עסקיו לעשות שם שעמד כגון שכחה,
שאין  במקום האבדה כשנמצאת דנין אנו וזה שם, ושכחם
הינוח  בין הבדל יש ועדיין לנפילה". דומה וזה כלל. משתמר
שהרי  סימן אינם ומנין מקום שבנפילה לנפילה, השני מהסוג
במודע  כשהניח הנחה, בדרך ואילו משים, מבלי נפל הדבר

הנחה. דרך וזהו סימן יש ושכח,
בה  לגעת אין הנחה דרך המציאה שאם הרמב"ם, פסק וכך
כפי  ומכריז, נוטל משתמר שאינו במקום הייתה ההנחה אם אך

להלן מדבריו שבלים (ה"ח)שעולה של קטנות כריכות "מצא :
שסימן  ומכריז, נוטל סימן בהן יש [ו]אם הרבים... ברשות
"הואיל  פשוטה': ב'יד והסביר סימן". הוא הרי לידרס העשוי
לפיכך  יפסיד, האבדה ובעל להידרס הסימן עלול שם יניחם ואם

ומכריז". נוטל

ה'תשע"ג  חשון כ"ז שני יום המשתמרת  בחצר שנמצאה אבידה

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰úBòî àöBnä©¥¨
éøö ïéàå ,äázä ìò ïàöî íà ...úeðçaZ õeçìå äázî øîBì C ©£¦§¨¨©©¥¨§¥¨¦©¦¥¨§©

dðéàL éôì ?äéìòáì úeðçä äð÷z àì änìå .ïàöBî ìL ïä éøä£¥¥¤§¨§¨¨Ÿ¦§¤©£¦§¨¤¨§¦¤¥¨
éøö ,dëBúa äéìòaL ét ìò óàå .úønzLnä øöçäð÷z :øîBì C ¨¥©¦§©¤¤§©©¦¤§¨¤¨§¨¨¦©¦§¤

.éúeðç éì¦£¦
ויוצאים  נכנסים אדם שבני כיון המשתמרת חצר אינה חנות

א)בה כו, קמא בבא קונה (ר''ן אינה בחנותו עומד החנות שבעל ואף ,
הדבר  שאין לפי חנותי', לי 'תקנה בפירוש יאמר אם אלא לו

החנות. על לשמור דעת על שם שעומד ב''ק ברור מקובצת (שיטה

.שם)
אם  (ואפילו חנותי' לי 'תקנה יאמר אם שגם כתב והראב''ד
שבאה  ''לפי לו קונה החנות אין המשתמרת) חצר תהיה החנות
ה'נמוקי  שביאר וכפי כידו'', וחצירו יאוש, קודם המציאה שם

שם)יוסף' כאביי(ב''ק שהלכה ב), כא, מדעת (ב''מ שלא שייאוש
אינם  עדיין אך יתייאשו שאבדה יידעו הבעלים שכאשר (אבידה
לאחר  גם בה זוכה המוצא ואין יאוש, אינו זאת) יודעים

בשעה  המוצא לידי הגיעה האבידה כי הבעלים שנתייאשו
שבאה באבידה וכמו בה. לזכות לו היה של ecilשאסור

הגיעה כשהאבידה גם כך הבעלים exivglהמוצא, יאוש קודם
לו. קונה חצרו אין

שאינה  חצר (או המשתמרת שחצר סובר הרמב''ם אבל
חצרי') לי 'תקנה ואומר בתוכה עומד הבעלים אבל משתמרת
'חצר' כי יאוש, קודם לחצירו באה אם גם האבידה את קונה
באיסור  לידו שבאה אבידה קונה אינו ב'יד' ל'יד': דומה אינה
האבידה  בהשבת נתחייב לידו שבאה בשעה כי היאוש) (קודם
ביאוש, נקנית ואינה בעליה ברשות היא והרי עליה שומר ונעשה
היאוש  לאחר לו קונה יאוש, לפני לחצירו שבאה אבידה אבל
נתחייב  לא אבידה שם שיש החצר לבעל נודע ולא היות כי

עליה. שומר נעשה ולא בהשבתה
המעות  את קונה אינה שהחנות לפרש הרמב''ם הוצרך ולכן

המשתמרת. חצר אינה שחנות כיון החנות לבעל
(d 'iq xvg oipw mixt` dpgn)

ה'תשע"ג  חשון כ"ח שלישי יום לחצירו  בנכנס לחבול רשאי אינו הבית בעל

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰Bøáç úà ÷éfnä©©¦¤£¥
úeLøì ñðëð elôàå .íéøáã äMîça áiç Z íB÷î ìëa äðeëa§©¨¨§¨¨©¨©£¦¨§¨¦©£¦¦§©¦§
úeLø Bì LiL ;áiç Z úéaä ìòa B÷éfäå ,úeLøa àlL Bøáç£¥¤Ÿ¦§§¦¦©©©©¦©¨¤¥§

.B÷éfäì úeLø Bì ïéàå ,BàéöBäì§¦§¥§§©¦
הבית  בעל והזיקו ברשות, שלא לחצר שהנכנס רבא דברי על

א)פטור, מח, קמא אמורים?(בבא דברים במה פפא: רב הוסיף ,
רש''י ופירש ביה". ידע הוה דברשות)"שלא פטור (ד''ה הבית בעל

rciכאשר `l לנקוט עליו היה ולא בחצירו נמצא שהלה
כוונה  ללא (אך בידים הזיקו אם גם ולכן מיוחדת, בזהירות

הבית בעל אם אבל פטור, אדם rciלהזיק) של הימצאותו על
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ה'תשע"ג  חשון כ"ו ראשון יום 'הנחה' סוגי שני

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ‰„È·‡Â ‰ÏÈÊ‚ ˙ÂÎÏ‰àöBnä ìk̈©¥
äéìòa ànL ,da òbì øeñà Z äçpä Cøc dàöî íà ...äãáà£¥¨¦§¨¨¤¤©¨¨¨¦©¨¤¨§¨¤¨
íà òãé àìå øácä Bì ÷tzñð elôà ...dì eøæçiL ãò íL äeçépä¦¦¨¨©¤©§§¨£¦¦§©¥©¨¨§Ÿ¨©¦

.Ba òbé àì äæ éøä Z çpî Bà ãeáà äæ øác̈¨¤¨ª¨£¥¤Ÿ¦©
א)שנינו ב, מציעא, להכריז?(בבא חייב ואלו שלו מציאות "אלו :

כריכות  מפוזרות, מעות מפוזרין, פירות מצא שלו: מציאות אלו
שלו". אלו הרי הרבים ברשות [אלומות]

הרבים' ברשות ב'כריכות אמוראים ב)ונחלקו כב, רבה (שם :
שנו  "לא אמר ורבא סימן", בו שיש בדבר "אפילו אמר
שאין  בדבר אלא שלו] אלו הרי הרבים ברשות כריכות [שהמוצא

להכריז". חייב סימן בו שיש בדבר אבל סימן, בו
ברשות  שלו. אלו הרי הרבים ברשות כריכות ו"הלכתא,
להכריז. חייב הנחה דרך אי שלו, אלו הרי נפילה דרך אי היחיד,
שנא  לא סימן, בו שיש בדבר אבל סימן. בו שאין בדבר וזה וזה
דרך  ובין נפילה דרך בין היחיד, ברשות שנא ולא הרבים ברשות

להכריז". חייב הנחה
יטול  לא הינוח ספק ש"אפילו הוא, כלל הריטב"א: והקשה
שנמצא  בחפץ שמדובר ייתכן איך כן ואם הינוח" ודאי שכן וכל

במתכוין? שהונח בו וניכר הנחה' 'דרך ברחוב
או  הינוח ש"ספק הכלל 'הנחה'. של סוגים שני יש ומיישב:

המשתמר  במקום מצוי החפץ כאשר אמור יטול" לא הינוח ודאי
יבואו  מחר או והיום להצניעו, שם הניחוהו שהבעלים וייתכן
זה  הרי לגמרי משתמר ואינו קצת משתמר המקום אם ליטלו.
הינוח' 'וודאי הרי יפה המשתמר מקום הוא ואם הינוח' 'ספק

וליטלו. לשוב מנת על הבעלים בידי הונח ובודאי
דרך  שבא אלא כלל להצנעה שאינה אחרת הנחה יש "אבל
לו  סמוך כליו והניח עסקיו לעשות שם שעמד כגון שכחה,
שאין  במקום האבדה כשנמצאת דנין אנו וזה שם, ושכחם
הינוח  בין הבדל יש ועדיין לנפילה". דומה וזה כלל. משתמר
שהרי  סימן אינם ומנין מקום שבנפילה לנפילה, השני מהסוג
במודע  כשהניח הנחה, בדרך ואילו משים, מבלי נפל הדבר

הנחה. דרך וזהו סימן יש ושכח,
בה  לגעת אין הנחה דרך המציאה שאם הרמב"ם, פסק וכך
כפי  ומכריז, נוטל משתמר שאינו במקום הייתה ההנחה אם אך

להלן מדבריו שבלים (ה"ח)שעולה של קטנות כריכות "מצא :
שסימן  ומכריז, נוטל סימן בהן יש [ו]אם הרבים... ברשות
"הואיל  פשוטה': ב'יד והסביר סימן". הוא הרי לידרס העשוי
לפיכך  יפסיד, האבדה ובעל להידרס הסימן עלול שם יניחם ואם

ומכריז". נוטל

ה'תשע"ג  חשון כ"ז שני יום המשתמרת  בחצר שנמצאה אבידה

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰úBòî àöBnä©¥¨
éøö ïéàå ,äázä ìò ïàöî íà ...úeðçaZ õeçìå äázî øîBì C ©£¦§¨¨©©¥¨§¥¨¦©¦¥¨§©

dðéàL éôì ?äéìòáì úeðçä äð÷z àì änìå .ïàöBî ìL ïä éøä£¥¥¤§¨§¨¨Ÿ¦§¤©£¦§¨¤¨§¦¤¥¨
éøö ,dëBúa äéìòaL ét ìò óàå .úønzLnä øöçäð÷z :øîBì C ¨¥©¦§©¤¤§©©¦¤§¨¤¨§¨¨¦©¦§¤

.éúeðç éì¦£¦
ויוצאים  נכנסים אדם שבני כיון המשתמרת חצר אינה חנות

א)בה כו, קמא בבא קונה (ר''ן אינה בחנותו עומד החנות שבעל ואף ,
הדבר  שאין לפי חנותי', לי 'תקנה בפירוש יאמר אם אלא לו

החנות. על לשמור דעת על שם שעומד ב''ק ברור מקובצת (שיטה

.שם)
אם  (ואפילו חנותי' לי 'תקנה יאמר אם שגם כתב והראב''ד
שבאה  ''לפי לו קונה החנות אין המשתמרת) חצר תהיה החנות
ה'נמוקי  שביאר וכפי כידו'', וחצירו יאוש, קודם המציאה שם

שם)יוסף' כאביי(ב''ק שהלכה ב), כא, מדעת (ב''מ שלא שייאוש
אינם  עדיין אך יתייאשו שאבדה יידעו הבעלים שכאשר (אבידה
לאחר  גם בה זוכה המוצא ואין יאוש, אינו זאת) יודעים

בשעה  המוצא לידי הגיעה האבידה כי הבעלים שנתייאשו
שבאה באבידה וכמו בה. לזכות לו היה של ecilשאסור

הגיעה כשהאבידה גם כך הבעלים exivglהמוצא, יאוש קודם
לו. קונה חצרו אין

שאינה  חצר (או המשתמרת שחצר סובר הרמב''ם אבל
חצרי') לי 'תקנה ואומר בתוכה עומד הבעלים אבל משתמרת
'חצר' כי יאוש, קודם לחצירו באה אם גם האבידה את קונה
באיסור  לידו שבאה אבידה קונה אינו ב'יד' ל'יד': דומה אינה
האבידה  בהשבת נתחייב לידו שבאה בשעה כי היאוש) (קודם
ביאוש, נקנית ואינה בעליה ברשות היא והרי עליה שומר ונעשה
היאוש  לאחר לו קונה יאוש, לפני לחצירו שבאה אבידה אבל
נתחייב  לא אבידה שם שיש החצר לבעל נודע ולא היות כי

עליה. שומר נעשה ולא בהשבתה
המעות  את קונה אינה שהחנות לפרש הרמב''ם הוצרך ולכן

המשתמרת. חצר אינה שחנות כיון החנות לבעל
(d 'iq xvg oipw mixt` dpgn)

ה'תשע"ג  חשון כ"ח שלישי יום לחצירו  בנכנס לחבול רשאי אינו הבית בעל

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰Bøáç úà ÷éfnä©©¦¤£¥
úeLøì ñðëð elôàå .íéøáã äMîça áiç Z íB÷î ìëa äðeëa§©¨¨§¨¨©¨©£¦¨§¨¦©£¦¦§©¦§
úeLø Bì LiL ;áiç Z úéaä ìòa B÷éfäå ,úeLøa àlL Bøáç£¥¤Ÿ¦§§¦¦©©©©¦©¨¤¥§

.B÷éfäì úeLø Bì ïéàå ,BàéöBäì§¦§¥§§©¦
הבית  בעל והזיקו ברשות, שלא לחצר שהנכנס רבא דברי על

א)פטור, מח, קמא אמורים?(בבא דברים במה פפא: רב הוסיף ,
רש''י ופירש ביה". ידע הוה דברשות)"שלא פטור (ד''ה הבית בעל

rciכאשר `l לנקוט עליו היה ולא בחצירו נמצא שהלה
כוונה  ללא (אך בידים הזיקו אם גם ולכן מיוחדת, בזהירות

הבית בעל אם אבל פטור, אדם rciלהזיק) של הימצאותו על
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להיזהר. עליו היה כי הנזק על חייב בחצרו, זה
בעל  של הידיעה שלא פפא רב דברי את מפרש הרמב''ם אך
ידע  הוה ו"לא להזיק. בכוונתו תלוי החיוב אלא קובעת הבית
אם  אפילו ופטור כוונה ובלא במודע שלא שהזיק היינו ביה",

בחצירו האדם של הימצאותו על משנה)(מגיד ידע לחם .משנה.
למלך' ה'משנה ה''ה)וכתב פ''ג עבדים היתה (הל' לא כאשר שגם

שנכנס  האדם את להוציא אחרת אפשרות כל הבית לבעל
שהרי  לו לשלם חייב נזק, לו לגרום ונאלץ רשותו ללא לחצירו
לחצירו  הנכנס את הזיק הבית בעל שאם משמיענו פפא רב

אחרת  אפשרות לו יש כאשר רק שחייב נאמר ואם חייב, בכוונה
בחיוב  יש חידוש מה פטור, אחרת אפשרות לו אין ואם להוציאו
יכול  אם בחברו לחבול אסור הפסד למנוע כדי אפילו הרי זה,

אחרות בדרכים זאת א)למנוע כא, ב''ק הגמרא שכן (משמעות וכל
לו  יש אם בחברו לחבול אין בוודאי הפסד, שאין במקום
חידושו  ודאי אלא בו, לחבול מבלי מרשותו להוציאו אפשרות
מחצירו, חברו את להוציא רוצה כאשר שגם הוא פפא רב של
חייב  הזיק ואם להזיקו אסור – זאת לעשות אחרת דרך לו ואין

לשלם.

ה'תשע"ג  חשון כ"ט רביעי יום חברו  על יד המרים

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰Bãé déaâäì elôà£¦§©§¦©¨
àlL ét ìò óà ,Bøáç ìò Bãé déaânä ìëå .øeñà Z Bøáç ìò©£¥¨§¨©©§¦©¨©£¥©©¦¤Ÿ

.òLø äæ éøä Z eäkä¦¨£¥¤¨¨
'למה  רעך". תכה למה לרשע "ויאמר מהכתוב נלמד זה דין
רשע  נקרא הכהו שלא אע"פ תכה', 'למה אלא נאמר לא הכית'

ב) נח, .(סנהדרין
אלא  מחשבה על מענישים אין התורה דיני בכל לעיין: ויש
נקרא  מדוע חברו, את להכות הוא שהאיסור ומאחר מעשה. על
גם  למחשבה הצטרף שכאן ואף הכהו"? שלא "אע"פ רשע

הכאה! של מעשה זה אין הרי יד, הרמת של מעשה
בדבר: שנחלקו נראה הראשונים ומדברי

תכ)הטור סי' נקרא (חו"מ להכותו חברו על ידו "המרים כתב
חברו  על ידו להגביה "אפילו וכתב הקדים הרמב"ם אך רשע",

xeq`...ידו המגביה וכל ,ryx df ixd הטור שלדעת ונראה, ."
כדי  זאת הביא אלא וכיו"ב, לעדות פסול שיהא הכוונה אין
רק  וכתב איסור, בלשון כתב לא ולכן העוון חומר את להודיע

"`xwp רעה מחשבה רק יש כי רשע, נחשב אינו ולדעתו רשע"
הרמת  שאיסור לומר צריך הרמב"ם ולדעת רשעות. מעשה ולא

הרי  (וכאן לחברו הנגרם והצער הנזק – התוצאה מצד אינו היד
המרים  של הרעה ההנהגה עצם מצד אלא כזה) מעשה היה לא

גמור. מעשה כאן יש לזה וביחס ידו,
מדרבנן  רק הוא האיסור הרמב"ם לדעת שגם נראה אמנם
לגבי  הקודמת, בהלכה כי 'אסמכתא'), הוא מהפסוק (והלימוד
רק  כתב וכאן תעשה' בלא עובר זה 'הרי כתב אדם, המכה

דרבנן. איסור שהוא ומשמע 'אסור'
מהתורה הוא שהאיסור אומרים המרדכי ויש בדעת שם הטור על (ב"י

ב"י  ס"ב)ובשו"ת קידושין יוסף'דיני וה'בית האם (שם), מסתפק אף
עצמו  בפני איסור שהוא לומר אין זו דעה ולפי כך. על לוקים
לרשע  ('ויאמר האיסור נלמד שממנו בכתוב שהרי היד הרמת על
שכתוב  לומר בהכרח אלא לאו, לשון כלל נאמר לא תכה') למה

ההכאה איסור נלמד שממנו הכתוב על מגלה להכותו',זה יוסיף ('לא

א) הלכה (הרמת כדלעיל ההכאה פעולת תחילת עם הוא שאיסורו
שבין  איסורים מבשאר יותר זה באיסור החמירה והתורה היד).
ללא  רשעות של גמור מעשה היא חברו הכאת כי לחברו, אדם

לעצמו. ותועלת רווח
(jli`e 1 'nr `"l zegiy ihewl)

ה'תשע"ג  כסלו א' חמישי יום חבירו  בממון עצמו הצלת

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˜ÈÊÓÂ Ï·ÂÁ ˙ÂÎÏ‰íéìk øaML ócøð¦§¨¤¦¥¥¦
íéìk øaL íàå .Bôebî áéáç BðBîî äéäé àì ;øeèt Z óãBø ìL¤¥¨Ÿ¦§¤¨¨¦¦§¦¦¥¥¦

.áiç Z Bøáç ïBîîa Bîöò ìévnäL ;áiç Z íéøçà£¥¦©¨¤©©¦©§§¨£¥©¨
בגמרא ב)מסופר ס, קמא הפלשתים (בבא אחר רדף דוד שכאשר

עם  של שעורים בגדישי הסתתרו פלשתים חיילים במלחמתו,
דוד  ביקש הסכנה, מן להינצל כדי להורגו. לדוד וארבו ישראל
אך  להיתפס. או לברוח לפלשתים לגרום כדי הגדיש, את לשרוף
ולשרוף  חבירו" בממון עצמו "להציל לו מותר האם הסתפק דוד
את  לשאול מבלי נפשו את להציל כדי השעורים גדיש את
אבל  אסור, שהדבר חכמים לו והורו הגדיש. בעלי של רשותם

בידו. מוחין ואין דרך לו לעשות פורץ ומלך מלך, הוא דוד
רש"י הגמרא: דברי בפירוש הראשונים ויצילנה)ונחלקו (ד"ה

את  להציל ואסור "הואיל משריפה, ניצלה השדה שחלקת מפרש
האם  - כפשוטה היא השאלה דבריו ולפי חבירו". בממון עצמו
על  ישלם האם ולא חבירו, ממון איבוד ידי על להינצל מותר
רגיל  שלאדם התשובה היתה כך ועל להינצל, כדי חבירו ממון

אסור.
התוספות מהו)אך הרא"ש(ד"ה יב), שלא (סי' כותבים ועוד,

לך  אין שהרי כרש"י, לפרש נפש יתכן פיקוח בפני העומד דבר
האם  הגמרא: כוונת אלא החמורות. העבירות משלוש חוץ
הרא"ש  ומוסיף לשלם. צריך חברו בממון עצמו הציל כאשר
להציל  שאסור היא להציל" "אסור הגמרא בלשון שהכוונה

mlyiעצמו `ly zpn lrוהרמ"ה מותר. ישלם אם אבל (סנהדרין ,

א) להציל עד, יכול שאם להורות זו לשון נקטה שהגמרא כותב
על  וניצל ברירה לו אין אם אבל אסור אכן אחר, באופן עצמו

לשלם. צריך חברו ממון ידי
ה"ב)הרמב"ם לגבי (לעיל מהסוגיה העולה הדין את רק מביא

ישראל  ממון לקח שאם גויים, לידי ישראל ממון ה'מוסר' יהודי
ממון  ימסור לא אם חייו על שאיימו אעפ"י לגויים, ונתנו בידו
פיקוח  בכל גם הדין שכך מדבריו לדייק וניתן חייב. אחרים,

לשלם. חייב אך חברו, בממון עצמו להציל שרשאי נפש,

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  כסלו ב' שישי יום ובבהמה  באדם טריפה

:Á ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰íãà ìëå§¨¨¨
eøîàéå ,äôøè äfL éàcåa òãeiL ãò ,âøäð BâøBäå ,íìL ú÷æça§¤§©¨¥§§¤¡¨©¤¦¨©§©©¤¤§¥¨§Ÿ§
epúéîé àì íà úeîé dáe ,íãàa äìòz dì ïéà Bæ äknL íéàôBøä̈§¦¤©¨¥¨§¨¨§¨¨¨¨¦Ÿ§¦¤

.øçà øáã̈¨©¥
א)בגמרא עח, ולדעת (סנהדרין פטור, הטריפה את שההורג נאמר

היינו  בבהמה, טריפה כדיני הם זה לענין טריפה דיני רש"י
נחשב  בבהמה הפוסלים המומים עשר משמונה באחד שהלוקה

טריפה.
טריפה  האדם את להחשיב שכדי מבואר הרמב"ם מדברי אך
הפוסלים  המומים באחד שילקה א. תנאים: שני נדרשים

תרופה. אין זו שלמכה יאמרו שהרופאים ב. בבהמה.
לגבי  הרמב"ם דברי לפי מבואר התנאים בשני והצורך

בבהמה  הי"ג)טריפות פ"י, שחיטה למשה (הל' שהלכה שבטריפות ,
שבידינו  הרפואה בדרכי ייראה אם אף רפואה, להן שאין מסיני
למשה  שהלכה משום וזאת טריפה. נחשבת מהן, לחיות שיכולה
רפואה  להן היתה לא תורה מתן שבזמן המכות שדווקא מסיני
תהא  אלו ולמכות הטבע ישתנה מכן לאחר אם אף מטריפות,

רפואה.
למשה  ההלכה כי בלבד, טריפה בסימני די לא באדם ולכן
שבכל  במציאות תלוי הדין באדם אך בבהמה רק נמסרה מסיני

לה  יש וכיום רפואה היתה לא בעבר מסוימת למכה ואם זמן,
דברי  על וסומכים מחמתה טריפה נחשב האדם אין רפואה,
בבהמה, הפוסלים מהמומים שאינה במכה - ומאידך הרופאים.
מחמתה, לחיות יכול שאינו הרופאים דברי על להסתמך אין

שם הרמב"ם דברי לפי חוץ (הי"ב)וזאת לבהמה שאירע ש"כל ,
ואפילו  שתחיה, אפשר הראשונים הדורות חכמי שמנו מאלו
מחלות  יש כלומר: לחיות". סופה שאין הרפואה מדרך לנו נודע
שבעצם  ומאחר לרופאים. התגלתה שלא אלא רפואה להן שיש
מי"ח  שאינה כזו ובמכה טריפה בגדר אינן רפואה, להן יש
האדם  אין רפואה, לה שאין אומרים שהרופאים אף הטריפות
ידועה. שאינה רפואה לה שיש יתכן כי מחמתה טריפה נחשב
תורה  מתן שבזמן ברור הטריפות, בי"ח נכללת שאינה ומאחר
שלא  זמן כל הטבעים, שהשתנו שיתכן ואף רפואה, לה היתה
שאינה  אלא רפואה לה יש כיום שגם מסתבר שהשתנו לנו ידוע

ידועה.
מי"ח  היא המכה כאשר – התנאים שני בצירוף ורק
וגם  רפואה לה היתה לא תורה מתן שבעת היינו הטריפות,
לא  שהדבר מתברר ובכך רפואה לה שאין אומרים הרופאים

טריפה. נחשב האדם – בימינו גם השתנה
(el 'iq b c"ei dyn zexb`)

ה'תשע"ג  כסלו ג' קודש שבת חיים  מעניקה המקלט עיר

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰Bðéà äìBbä©¤¥
ìàøOé ìk elôà ...Lôð ìéväì elôàå ...íìBòì Bèì÷î øéòî àöBé¥¥¦¦§¨§¨©£¦§©¦¤¤£¦¨¦§¨¥

.BúòeLúì ïéëéøö§¦¦¦§¨
פק  הרי תמוה: ומדוע ולכאורה התורה, כל את דוחה נפש וח

נפש? פיקוח מפני נדחית המקלט בעיר הישיבה מצות אין
מותר  מקלטו מעיר יוצא הרוצח שכאשר מאחר אומרים: יש
ואינו  עצמו את מסכן הוא שביציאתו נמצא להורגו, הדם לגואל

אחרים להצלת להסתכן .שמח)(אור חייב
אדם  פוסקים הרבה לדעת כי במחלוקת, שנוי זה דבר אך
ובפרט  חברו, את להציל כדי סכנה לספק עצמו להכניס חייב
ישראל  כלל הצלת לצורך ועוד: ישראל. כלל בהצלת כשמדובר
מחוץ  הרוצח של שהותו זמן למשך הדם גואל את לאסור ניתן

בו! לפגוע יוכל שלא כך המקלט, לעיר
לומר: ויש

ה"י)לעיל חוץ (פ"ה ויצא מקלטו לערי "נכנס הרמב"ם: כתב
הדם  לגואל ורשות למיתה, עצמו התיר זה הרי בזדון, לתחומה

למיתה' עצמו 'התיר במילים כוונתו מה לדייק: ויש להורגו".
הדם  לגואל ש"רשות בהמשך הנאמר על בכך החידוש ומה

להורגו"?
בעצם  א) כאן: נאמרו נפרדות הלכות ששתי נראה אלא
(ולא  למיתה עצמו את הגולה התיר המקלט לעיר מחוץ יציאתו
'גברא  הוא הרי תורה מדין כי להורגו), הדם לגואל ההיתר בגלל
אל  "ונס (כנאמר קיום זכות לו יש המקלט בעיר ורק קטילא'
לו  אין נפש שהרג שמחמת היינו וחי", האל הערים מן אחת
רשות  ב) "וחי"). של דין בו התחדש המקלט בעיר ורק חיות,

להורגו. הדם גואל ביד
איננה המקלט מערי יציאתו זה, יהרגנו wtqולפי שמא סכנה

נחשב  הוא הרי המקלט מערי שיוצא ברגע אלא הדם גואל
קטילא' שלא i`ceכ'גברא הדם גואל של מאסרו זה ולענין ,

לצאת  חיוב עליו אין ולכן מאומה, מועיל אינו בו לפגוע יוכל
אחרים. להציל כדי

(127 'nr g"l zegiy ihewl)
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ה'תשע"ג  כסלו ב' שישי יום ובבהמה  באדם טריפה

:Á ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰íãà ìëå§¨¨¨
eøîàéå ,äôøè äfL éàcåa òãeiL ãò ,âøäð BâøBäå ,íìL ú÷æça§¤§©¨¥§§¤¡¨©¤¦¨©§©©¤¤§¥¨§Ÿ§
epúéîé àì íà úeîé dáe ,íãàa äìòz dì ïéà Bæ äknL íéàôBøä̈§¦¤©¨¥¨§¨¨§¨¨¨¨¦Ÿ§¦¤

.øçà øáã̈¨©¥
א)בגמרא עח, ולדעת (סנהדרין פטור, הטריפה את שההורג נאמר

היינו  בבהמה, טריפה כדיני הם זה לענין טריפה דיני רש"י
נחשב  בבהמה הפוסלים המומים עשר משמונה באחד שהלוקה

טריפה.
טריפה  האדם את להחשיב שכדי מבואר הרמב"ם מדברי אך
הפוסלים  המומים באחד שילקה א. תנאים: שני נדרשים

תרופה. אין זו שלמכה יאמרו שהרופאים ב. בבהמה.
לגבי  הרמב"ם דברי לפי מבואר התנאים בשני והצורך

בבהמה  הי"ג)טריפות פ"י, שחיטה למשה (הל' שהלכה שבטריפות ,
שבידינו  הרפואה בדרכי ייראה אם אף רפואה, להן שאין מסיני
למשה  שהלכה משום וזאת טריפה. נחשבת מהן, לחיות שיכולה
רפואה  להן היתה לא תורה מתן שבזמן המכות שדווקא מסיני
תהא  אלו ולמכות הטבע ישתנה מכן לאחר אם אף מטריפות,

רפואה.
למשה  ההלכה כי בלבד, טריפה בסימני די לא באדם ולכן
שבכל  במציאות תלוי הדין באדם אך בבהמה רק נמסרה מסיני

לה  יש וכיום רפואה היתה לא בעבר מסוימת למכה ואם זמן,
דברי  על וסומכים מחמתה טריפה נחשב האדם אין רפואה,
בבהמה, הפוסלים מהמומים שאינה במכה - ומאידך הרופאים.
מחמתה, לחיות יכול שאינו הרופאים דברי על להסתמך אין

שם הרמב"ם דברי לפי חוץ (הי"ב)וזאת לבהמה שאירע ש"כל ,
ואפילו  שתחיה, אפשר הראשונים הדורות חכמי שמנו מאלו
מחלות  יש כלומר: לחיות". סופה שאין הרפואה מדרך לנו נודע
שבעצם  ומאחר לרופאים. התגלתה שלא אלא רפואה להן שיש
מי"ח  שאינה כזו ובמכה טריפה בגדר אינן רפואה, להן יש
האדם  אין רפואה, לה שאין אומרים שהרופאים אף הטריפות
ידועה. שאינה רפואה לה שיש יתכן כי מחמתה טריפה נחשב
תורה  מתן שבזמן ברור הטריפות, בי"ח נכללת שאינה ומאחר
שלא  זמן כל הטבעים, שהשתנו שיתכן ואף רפואה, לה היתה
שאינה  אלא רפואה לה יש כיום שגם מסתבר שהשתנו לנו ידוע

ידועה.
מי"ח  היא המכה כאשר – התנאים שני בצירוף ורק
וגם  רפואה לה היתה לא תורה מתן שבעת היינו הטריפות,
לא  שהדבר מתברר ובכך רפואה לה שאין אומרים הרופאים

טריפה. נחשב האדם – בימינו גם השתנה
(el 'iq b c"ei dyn zexb`)

ה'תשע"ג  כסלו ג' קודש שבת חיים  מעניקה המקלט עיר

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰Bðéà äìBbä©¤¥
ìàøOé ìk elôà ...Lôð ìéväì elôàå ...íìBòì Bèì÷î øéòî àöBé¥¥¦¦§¨§¨©£¦§©¦¤¤£¦¨¦§¨¥

.BúòeLúì ïéëéøö§¦¦¦§¨
פק  הרי תמוה: ומדוע ולכאורה התורה, כל את דוחה נפש וח

נפש? פיקוח מפני נדחית המקלט בעיר הישיבה מצות אין
מותר  מקלטו מעיר יוצא הרוצח שכאשר מאחר אומרים: יש
ואינו  עצמו את מסכן הוא שביציאתו נמצא להורגו, הדם לגואל

אחרים להצלת להסתכן .שמח)(אור חייב
אדם  פוסקים הרבה לדעת כי במחלוקת, שנוי זה דבר אך
ובפרט  חברו, את להציל כדי סכנה לספק עצמו להכניס חייב
ישראל  כלל הצלת לצורך ועוד: ישראל. כלל בהצלת כשמדובר
מחוץ  הרוצח של שהותו זמן למשך הדם גואל את לאסור ניתן

בו! לפגוע יוכל שלא כך המקלט, לעיר
לומר: ויש

ה"י)לעיל חוץ (פ"ה ויצא מקלטו לערי "נכנס הרמב"ם: כתב
הדם  לגואל ורשות למיתה, עצמו התיר זה הרי בזדון, לתחומה

למיתה' עצמו 'התיר במילים כוונתו מה לדייק: ויש להורגו".
הדם  לגואל ש"רשות בהמשך הנאמר על בכך החידוש ומה

להורגו"?
בעצם  א) כאן: נאמרו נפרדות הלכות ששתי נראה אלא
(ולא  למיתה עצמו את הגולה התיר המקלט לעיר מחוץ יציאתו
'גברא  הוא הרי תורה מדין כי להורגו), הדם לגואל ההיתר בגלל
אל  "ונס (כנאמר קיום זכות לו יש המקלט בעיר ורק קטילא'
לו  אין נפש שהרג שמחמת היינו וחי", האל הערים מן אחת
רשות  ב) "וחי"). של דין בו התחדש המקלט בעיר ורק חיות,

להורגו. הדם גואל ביד
איננה המקלט מערי יציאתו זה, יהרגנו wtqולפי שמא סכנה

נחשב  הוא הרי המקלט מערי שיוצא ברגע אלא הדם גואל
קטילא' שלא i`ceכ'גברא הדם גואל של מאסרו זה ולענין ,

לצאת  חיוב עליו אין ולכן מאומה, מועיל אינו בו לפגוע יוכל
אחרים. להציל כדי
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עליה ‡. להכריז חּיב - להחזירּה חּיב ׁשהּוא אבדה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמֹוצא

ּפלֹוני  מין לֹו ׁשאבד 'מי ולֹומר: ויּתן ּולהֹודיעּה יבֹוא , ְְְְִִִִִֵֶַַָָָ
הּמציאה, ּבעת ּפרּוטה ׁשוה היתה אפּלּו ויּטל'. ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָֹסימנין,
חּוץ  היתה ּגבֹוהה ואבן עליה. להכריז חּיב - ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָוהּוזלה

מכריזין. היּו ׁשעליה ְִִִִֶֶַַָָָָלירּוׁשלים,
לֹו·. ׁשאבד 'מי מכריז: מעֹות, מצא אם מכריז? ְְִִִִֵֶַַַַָָָָּכיצד

אֹומטּבע' 'ּבהמה', אֹו ּכסּות', לֹו ׁשאבד 'מי מכריז: וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ
מּפני  חֹוׁשׁש ואינֹו ויּטל'. סימנים, ויּתן 'יבֹוא - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָֹ'ׁשטרֹות'
סימנין  ׁשּיּתן עד מחזירּה ׁשאינֹו לפי האבדה, מין ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהֹודיע

ְִָֻמבהקין.
ונתן‚. האבדה, ּבעל אין ּבא - מבהקין ׁשאין סימנין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

מבהקין. סימנים ׁשּיאמר עד לֹו; על מחזירין אף והרּמאי, ְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֻ
ׁשּיביא  עד לֹו, מחזירין אין - מבהקין סימנין ׁשאמר ְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּפי

ׁשּלֹו ׁשהיא ּדרׁשעדים עד עּמ "והיה חכמים: אמרּו . ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹ
לא. אם הּוא רּמאי אם ,אחי אחר ׁשּתחקר עד - "ְִִִִֶַַַַַַָָֹֹאחי

את „. ונתן ּובא אבדה, לֹו ׁשאבדה מי ּכל ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָּבראׁשֹונה,
רּמאי. מחזק ּכן אם אּלא לֹו, אֹותּה מחזירין - ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻסימניה
'הבא  לֹו: אֹומרין ׁשּיהּו ּדין ּבית התקינּו הרּמאין, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמּׁשרּבּו

וטל' רּמאי, אּתה ׁשאין .עדים ְִֵֵֶַַַָֹ
ּבכל ‰. ּפיהם על ודנין עליהם סֹומכין - הּמבהקין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּסימנין

ּתֹורה  ּדין מקֹום מקֹום, אֹו הּמנין אֹו הּמׁשקל אֹו והּמּדה . ְְְְִִִִַַַָָָָָ
הן. מבהקין סימנין ְֲִִִֵֵָָָָֻהאבדה,

.Âּכמֹו סימניה נתן וזה האבדה, סימני נתן זה ׁשנים, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבאּו
מּנחת  ּתהיה אּלא לזה; ולא לזה לא יּתן לא - האחר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּנתן

ּביניהן  ּפׁשרה יעׂשּו אֹו לחברֹו, האחד ׁשּיֹודה נתן עד . ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּסי  את לבעל האחד יּתן - עדים הביא והּׁשני מנים, ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הרי  - אחד ועד סימנים נתן וזה סימנים, נתן זה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעדים;
ויּניח. ׁשאינֹו, ּכמֹו האחד ְְִֵֵֶֶַַָָָהעד

.Êׁשארגּו אריגה עדי הביא וזה ּבּה, וכּיֹוצא ׂשמלה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמצא
נפילה. לעדי יּתן - מּמּנּו ׁשּנפלה עדים הביא וזה לֹו, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָאֹותּה
ׁשּנתן  למי יּתן - רחּבּה מּדת נתן וזה ארּכּה, מּדת נתן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָזה
ּכׁשהיה  רחּבּה מּדת הרּמאי ׁשּיׁשער ׁשאפׁשר ארּכּה; ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָמּדת
ּכּון  וזה ורחּבּה, ארּכּה מּדת נתן זה ּבּה. מתּכּסה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבעלּה

מׁשקלּה ׁשּכּון למי  יּתן - ארּכּהמׁשקלֹותיה מּדת נתן זה . ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
האמריֹות מּדת נתן וזה הבגד]ורחּבּה, יּתן [קצות - ׁשּבּה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ורחּבּה. ארּכּה מּדת ׁשּנתן ְְְְִִֶַַָָָָָלמי
.Á ׁשלׁשה עליה מכריז היה אבדה ׁשּמצא מי ּכל ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָֹּבראׁשֹונה,

ׁשליׁשי  'ׁשני', אֹומר ׁשני 'ראׁשֹון', אֹומר ראׁשֹון רגל ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָרגלים:

רגל  ואחר ּבׁשליׁשי. ׁשני לֹו יתחּלף ׁשּלא ּכדי - סתם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמכריז
ׁשּיל ּכדי רביעית, ּפעם מכריז ימים ּבׁשבעת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהאחרֹון

וימּׁשׁש ימים ּבׁשלׁשה לביתֹו ּכליו,[יבדוק]הּׁשֹומע את ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּבּׁשביעי. מכריז הּמכריז זה וימצא הּימים, ּבׁשלׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָֹֹויחזר

.Ë ּבבּתי מכריזין ׁשּיהּו התקינּו הּמקּדׁש, ּבית ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּׁשחרב
האּנסין מּׁשרּבּו מדרׁשֹות; ּובבּתי ואמרּו[גנבים]כנסּיֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

לׁשכניו  מֹודיע ׁשּיהא התקינּו היא', מל ׁשל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ'הּמציאה
ודּיֹו. ְְְִַָָֻולמיּדעיו,

.Èּב ולא הֹודיע, אֹו הּמציאה הכריז ּתהיה - הּבעלים אּו ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹ
אלּיהּו ׁשּיבֹוא עד אצלֹו, -מּנחת אצלֹו ׁשהאבדה זמן וכל . ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ּפטּור; נאנסה, ואם ּבאחריּותּה; חּיב אבדה, אֹו נגנבה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָאם
ּבמצוה, עֹוסק ׁשהּוא מּפני הּוא, ׂשכר ּכׁשֹומר אבדה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּׁשֹומר
ּבׁשמירתּה. עֹוסק ׁשהּוא זמן ּכל עׂשה מצוֹות מּכּמה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָונפטר

.‡È ּתּפׂשד ׁשּלא ּכדי ּולבדקּה, האבדה את לבּקר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוצרי
מאליה  היאותאבד ראה לֹו", "והׁשבתֹו ׁשּנאמר: - ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

אחת  מנערּה צמר, ׁשל ּכסּות מצא ּכיצד? לֹו. ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָּתׁשיבּנּו
אדם. בני ּבׁשני ולא ּבמּקל, ינערּה ולא יֹום; ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹֹֹלׁשלׁשים
לצרּכּה לא אבל ּבלבד, לצרּכּה מּטה ּגּבי על ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹוׁשֹוטחּה

יׁשטחּנה [לתשמישו]ּולצרּכֹו לא - אֹורחים לֹו נזּדּמנּו . ְְְְְְִִִֶַָָָֹ
ּתּגנב. ׁשּמא לצרּכּה, ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּבפניהם

.·È ּכלי ירקבּו. ׁשּלא ּכדי ּבהן, מׁשּתּמׁש - עץ ּכלי ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמצא
מּפני  האּור, ידי על לא אבל ּבחּמין, ּבהן מׁשּתּמׁש - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹנחׁשת
לא  אבל ּבצֹונן, ּבהן מׁשּתּמׁש - כסף ּכלי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּמׁשחיקם.
יׁשּתּמׁש - וקרּדּמֹות מגרפֹות מצא ׁשּמׁשחירם. מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻּבחּמין,

ׁשּמפחיתם מּפני ּבקׁשה, לא אבל ,ּבר מצא [פוגמם]ּבהם . ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
יּגע  לא זה הרי - ּפׁשּתן ׁשל ּוכסּות זכּוכית ּוכלי זהב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּכלי

אלּיהּו ׁשּיבֹוא עד אמרּוּבהם ּכ ּבאבדה, ׁשאמרּו ּוכדר . ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
הּים. למדינת ּבעליו ׁשהלכּו ְְְְִִִֶַַָָָָָּבפּקדֹון

.‚Èאינֹו ואם יֹום; לׁשלׁשים אחת ּבהם קֹורא ספרים, ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹמצא
ּבהן  ילמד לא ּולעֹולם יֹום. ׁשלׁשים ּכל ּגֹוללם לקרֹות, ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹֹיֹודע

ראשון]לכּתחּלה יקרא [לימוד ולא ויׁשנה, ּפרׁשה יקרא ולא , ְְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָֹֹ
ולא  ּדּפין. ׁשלׁשה על יתר ּבֹו יפּתח ולא ויתרּגם, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹֹּפרׁשה
זה  וימׁש זה ימׁש ׁשּמא ענינֹות, ּבׁשני קֹוראין ׁשנים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹיהיּו
יקראּו ולא אחד. ּבענין הן קֹוראין אבל הּספר; ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹויבלה

אחד. ּבענין ואפּלּו אחד, ּבכר ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֹׁשלׁשה
.„Èׁשם - ּתפּלין ׁשּדבר [מעריך]מצא עליו; ּומניחם ּדמיהם ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָ

ּבלבד. למצוה אּלא עׂשּויין ואין הּכל, ּביד הּוא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹמצּוי
.ÂË- להאכילֹו צרי ׁשהרי חּיים, רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמצא

מּטּפל  - וחמֹור ּפרה ּכגֹון ואֹוכל, ׁשעֹוׂשה ּדבר היה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָאם
ׂשכרן  ולֹוקח וׂשֹוכרן הּמציאה, מּיֹום חדׁש עׂשר ׁשנים ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבהם
הּיתר  הרי אכילתם, על יתר ׂשכרן היה ואם ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָּומאכילן;

ׁשנים .לּבעלים  ּכל ּומאכילן ּביציהן, מֹוכר - הּתרנגֹולין וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ׁשּלֹו הן והרי עליו, ּדמיהם ׁשם - ואיל מּכאן חדׁש; ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹעׂשר

מחברֹו. ּבהמה הּׁשם ּכל ּכדין ּבׁשּתפּות, ּבעלים ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֻוׁשל
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.ÊËרעי ׁשל ּוסיחין עגלים ּבהם [מרעה]מצא מּטּפל , ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ
ּבריאה וׁשל חדׁשים; להאכילם ׁשלׁשה שצריך - [מפוטמים ְְְֳִִֶָָָֹ

ּגדֹולים,-] ותרנגֹולין אּוזים יֹום. ׁשלׁשים ּבהן , מּטּפל ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ
מּׂשכרֹו, מרּבה ׁשּטּפּולֹו ּדבר וכל קטּנים מצא יֹום. ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֻׁשלׁשים
ּדין. ּבבית מֹוכרן ,ואיל מּכאן ימים; ׁשלׁשה ּבהם ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹמּטּפל

ּבבית מֹוכרן ּבהן, וכּיֹוצא להרקיב ׁשהתחילּו ּפרֹות ּדין.וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
.ÊÈ רׁשּות לֹו ויׁש לּמֹוצא, יּנתנּו ּבּדמים? ּיעׂשּו ְְְֲִִֵֵַַַַָָמה

אֹו ּגיס ׁשּטרפם ּכגֹון - נאנסּו אם ,לפיכ ּבהן; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלהׁשּתּמׁש
ּבהם; נׁשּתּמׁש ׁשּלא ּפי על ואף לׁשּלם, חּיב - ּבּים ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹטבעּו
אצלֹו הם הרי ּבהם, להׁשּתּמׁש רׁשּות לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּכיון

.ּכׁשאלה  ְִֵָ
.ÁÈ ונּטּפל הֹואיל האבדה ּבדמי אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבּמה

אבדּו אם לפיכ ּבהן. יׁשּתּמׁש לא אבדה, מעֹות אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹּבּה;
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׂשכר, ׁשֹומר הּוא ׁשהרי ּפטּור, .ּבאנס ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

.ËÈ ּבבית ׁשּימּכרּנה קדם ּבאבדה ׁשּמּטּפל הּימים אֹותם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכל
הּבעלים  מן נֹוטל מּׁשּלֹו, האכילם אם - לי ּדין ויראה ; ְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

העֹולם. ּתּקּון מּפני ׁשבּועה, ּבלא נֹוטל ְְְִִֵֵֶָָָֹׁשהּוא
.Î ׁשאם העֹולם; ּתּקּון מּפני יּׁשבע, לא - מציאה ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּמֹוצא

והֹול  הּמציאה מּניח יּׁשבע, אֹומר יּׁשבע אּתה ׁשּלא ּכדי . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
קׁשּורים  ּכיסים ׁשּׁשני הּמציאה ּבעל וטען ּכיס, מצא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָאפּלּו
האחר  נמצא אם אּלא האחד ׁשּיּמצא אפׁשר ואי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהיּו,

יּׁשבע. לא זה הרי - עּמֹו ֲִִֵֶַַָָֹהּקׁשּור

יד  ¤¤ּפרק
.‡"אחי אבדת "ּכל ּבכלל - הּׁשֹור הּׂשמלה וכן היתה, ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ

ּבסימני  להחזירֹו חמֹור? הּכתּוב ּפרט ולּמה והחמֹור. ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָוהּׂשה
ולּמה  יחזיר. לֹו, הּטפל ּבדבר ׁשהּסימן ּפי על אף ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָמרּדעת;
הּׁשֹור, זנב ּגז אֹו הּׂשה, ּגּזֹות אפּלּו להחזיר וׂשה? ׁשֹור ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּפרט
ללמד  הּׂשמלה? ּפרט ולּמה מּועט. ּדבר ׁשהּוא ּפי על ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹאף
ׁשּיׁש וחזקתּה סימנין, לּה ׁשּיׁש מיחדת הּׂשמלה מה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻמּמּנה:

ּתֹובעין לֹו[הבעלים]לּה ׁשּיׁש ּדבר ּכל אף - להחזיר וחּיב , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
להחזיר. וחּיב ּתֹובעין, לֹו ׁשּיׁש ּבחזקת הּוא הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָסימנין,
- מּמּנּו הּבעלים נתיאׁשּו אּלא ּתֹובעין, לֹו ׁשאין ּדבר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאבל

סימן. ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף מֹוצאֹו, ׁשל הּוא ְֲִִֵֵֶֶַַָהרי
ׁשאבד ·. ּכיון - סימן ּבֹו ׁשאין ּדבר ּכל ּבאבדה: ה ּכלל ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָזה

מּמּנּו ׁשּנתיאׁשּו ּבחזקת זה הרי ׁשאבד, הּבעלים ּבֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוידעּו
אחד ּבעליו, מטּבע אֹו אחת מחט אֹו אחד מסמר ,ּכגֹון ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

הּוא  הרי ּולפיכ להן; להחזירֹו סימן לּתן יכֹולין אינן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשהרי
ׁשּמצאֹו. ְֶֶָָלזה

ּובהמה ‚. ׂשמלה ּכגֹון סימן, ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר זה וכל הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
לּתן  ּתלּויה ּדעּתן ׁשהרי ּבעליו; מּמּנּו נתיאׁשּו ׁשּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבחזקת
חּיב  אֹותֹו הּמֹוצא ,לפיכ להן. ויחזר ּבֹו, ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹסימנין
ׁשּׁשמע  ּכגֹון הּבעלים, ׁשּנתיאׁשּו ידע ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהכריז,

'וי אֹומרים: ּבדברים [אוי]אֹותם וכּיֹוצא הּכיס', לחסרֹון ְְְְְִִִִֵֶַַַָָ
מֹוצאּה. ׁשל האבדה אֹותּה הרי - ׁשּנתיאׁשּו ׁשּמראין ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאּלּו

וכּיֹוצא „. ּבּנהר אֹו ּבּים סימן ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר מצא אם ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוכן
ׁשּנתיאׁשּוּבהן  ּבחזקת זה הרי - ּגֹויים ׁשרּבֹו ּבמקֹום אֹו , ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻ

מֹוצאֹו, ׁשל הּוא הרי ּולפיכ ׁשּנפל; מּׁשעה ּבעליו ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָמּמּנּו
מּמּנּו. ׁשּנתיאׁשּו הּבעלים ׁשמעּו ׁשּלא ּפי על ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹואף

מּדעת‰. ׁשּלא לאבדה]יאּוׁש מודע ּבדבר [כשאינו אפּלּו , ְֲִִֵֶַַָָֹ
ולא  ּדינר, מּמּנּו נפל ּכיצד? יאּוׁש. אינֹו - סימן ּבֹו ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשאין
הרי  - יתיאׁש ׁשּנפל, ּבֹו ׁשּכׁשּידע ּפי על אף - ׁשּנפל ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָידע
אם  אבל ׁשּנפל. הּבעלים ׁשּידעּו עד עּתה, יאּוׁש אינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה
'ׁשּמא  אֹו לפלֹוני', נתּתיו 'ׁשּמא הּבעלים: אֹומרים ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָעדין

ּבחׁשּבֹון',[בארון]ּבּמגּדל טעיתי 'ׁשּמא אֹו מּנח', הּוא ְְִִִֶֶַַָָָָֻ
יאּוׁש. זה אין - אּלּו ּבדברים ְְִִֵֵֵֵֶַָוכּיֹוצא

.Â,ּבֹו ידע ולא הארץ, על ּדינר מּמּנּו ׁשּנפל חברֹו ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהרֹואה
עׂשה על עֹובר - יאּוׁש קדם הּדינר תשיבם"]ונטל ["השב ְֲִֵֵֵֶַַַָָֹ

לאוין ׁשני תגזול"]ועל ו"לא להתעלם" תוכל ּכמֹו["לא , ְְְִֵַָ
מּתנה  זֹו - ׁשּנתיאׁש לאחר ּדינר לֹו החזיר ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבארנּו.

האּסּורין. על עבר ּוכבר ְִִִַַָָָהיא,
.Êיאּוׁש ּולאחר להחזירֹו, מנת על יאּוׁש לפני הּדינר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָנטל

ּתׁשיבם" "הׁשב מּׁשּום עֹובר - אֹותֹו לגזל לֹו,נתּכּון המּתין . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָֹ
ׁשּנפל, ׁשּידעּו עד הּדינר נטל ולא לּבעלים, הֹודיע ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹולא
מעל  הּדינר נטל ּכ ואחר ׁשּבארנּו, ּכמֹו נתיאׁשּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהרי
וכן  להתעּלם". תּוכל "לא מּׁשּום אּלא עֹובר אינֹו - ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהארץ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Á ואף אדם, ּבני מּׁשלׁשה אפּלּו ׁשּנפל מטּבע אֹו סלע ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹראה

להחזיר; חּיב - ואחד אחד לכל ּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעל
ונמצאת  לחברֹו, חלקֹו מהם אחד ּומחל הם, ׁשּתפין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּמא

ּפרּוטה. ׁשוה זה ׁשל ְֲֵֶֶָָָָאבדתֹו
.Ëּבתֹו אֹו החֹול ּבתֹו ּדינר מּמּנּו ׁשּנפל חברֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָראה

והרי  לנהר, אֹו לים ּכנֹופל זה הרי - מּמּנּו ונתעּלם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהעפר,
סימן. ּבֹו ׁשאין מּפני מּמּנּו, נתיאׁש ׁשהרי מֹוצאֹו, ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָהּוא

ּכברה הביא אֹותֹו ראה ּבדעת [נפה]ואפּלּו - אחריו לחּפׂש ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ
בטוחה]רעּועה ּבעפר [לא ׁשּמחּפׂשים ּכדר מחּפׂש, הּוא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

ּׁשּנפל  מה ימצאּו ׁשּמא ּכלּום, מהם נפל ׁשּלא הּבּלׁשין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשאר
נתיאׁש. ׁשּלא מּפני לא מחּפׂש, זה הּוא ּכ ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹלאחרים;

.È,היא 'ׁשּלי לֹו: ואמר חברֹו מצאֹו ּבּׁשּוק, סלע ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָהּמֹוצא
ּפלֹוני  מל וׁשל היא, ּפלֹונית מדינה וׁשל היא, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָוחדׁשה
ואינֹו ּכלּום, אמר לא - עליה' ּכתּוב 'ׁשמי אמר אפּלּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹהיא',
ׁשחזקתֹו מּפני סימן, הּמטּבע סימני ׁשאין להחזיר; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָחּיב

והֹוציאּה[לשימוש]להֹוצאה היתה, 'ׁשּלֹו אנּו: אֹומרין ; ְְְְִִֶָָָָָָ
עליו  ׁשּסֹומכין סימן ואינֹו והֹואיל אחר'; מּיד ונפלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמּידֹו,

מֹוצאּה. ׁשל הּוא והרי נתיאׁש, נפילה מּׁשעת -ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
.‡È- סימן ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּבצד סימן, ּבֹו ׁשאין ּדבר ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּמֹוצא

ׁשּזה  ואמר ׁשּלֹו, את ונטל הּסימן, ּבעל ּבא להכריז. ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָחּיב
סימן  ּבֹו ׁשאין ּבּדבר הּמֹוצא זכה - מּמּנּו נפל .ּבלבד ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

.·È ׁשוה ּכּלן ׁשּצּורת מּכלים ּבהן וכּיֹוצא חרׂש ּכלי ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּמֹוצא
ּדינר  ּכמֹו הן ׁשהרי ׁשּלֹו; אּלּו הרי הם, חדׁשים ּכלים אם -ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָ
אֹותן, מּכירים הּבעלים ואין סימן לֹו ׁשאין ּדינרים, ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָמּׁשאר
אחר  ׁשל אֹו ׁשּלֹו זֹו צלֹוחית אֹו זה ּפ אם יֹודע אינֹו .ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ

העין ׁשּטבעתם יׁשנים ּכלים היּו בהם]ואם הורגלה ,[שהעין ְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
להכריז  ּפי חּיב על אף ויאמר: חכמים ּתלמיד יבֹוא ׁשאם ; ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָֹ
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.ÊËרעי ׁשל ּוסיחין עגלים ּבהם [מרעה]מצא מּטּפל , ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ
ּבריאה וׁשל חדׁשים; להאכילם ׁשלׁשה שצריך - [מפוטמים ְְְֳִִֶָָָֹ

ּגדֹולים,-] ותרנגֹולין אּוזים יֹום. ׁשלׁשים ּבהן , מּטּפל ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ
מּׂשכרֹו, מרּבה ׁשּטּפּולֹו ּדבר וכל קטּנים מצא יֹום. ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֻׁשלׁשים
ּדין. ּבבית מֹוכרן ,ואיל מּכאן ימים; ׁשלׁשה ּבהם ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹמּטּפל

ּבבית מֹוכרן ּבהן, וכּיֹוצא להרקיב ׁשהתחילּו ּפרֹות ּדין.וכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
.ÊÈ רׁשּות לֹו ויׁש לּמֹוצא, יּנתנּו ּבּדמים? ּיעׂשּו ְְְֲִִֵֵַַַַָָמה

אֹו ּגיס ׁשּטרפם ּכגֹון - נאנסּו אם ,לפיכ ּבהן; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלהׁשּתּמׁש
ּבהם; נׁשּתּמׁש ׁשּלא ּפי על ואף לׁשּלם, חּיב - ּבּים ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹטבעּו
אצלֹו הם הרי ּבהם, להׁשּתּמׁש רׁשּות לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּכיון

.ּכׁשאלה  ְִֵָ
.ÁÈ ונּטּפל הֹואיל האבדה ּבדמי אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבּמה

אבדּו אם לפיכ ּבהן. יׁשּתּמׁש לא אבדה, מעֹות אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹּבּה;
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׂשכר, ׁשֹומר הּוא ׁשהרי ּפטּור, .ּבאנס ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

.ËÈ ּבבית ׁשּימּכרּנה קדם ּבאבדה ׁשּמּטּפל הּימים אֹותם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכל
הּבעלים  מן נֹוטל מּׁשּלֹו, האכילם אם - לי ּדין ויראה ; ְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

העֹולם. ּתּקּון מּפני ׁשבּועה, ּבלא נֹוטל ְְְִִֵֵֶָָָֹׁשהּוא
.Î ׁשאם העֹולם; ּתּקּון מּפני יּׁשבע, לא - מציאה ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּמֹוצא

והֹול  הּמציאה מּניח יּׁשבע, אֹומר יּׁשבע אּתה ׁשּלא ּכדי . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
קׁשּורים  ּכיסים ׁשּׁשני הּמציאה ּבעל וטען ּכיס, מצא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָאפּלּו
האחר  נמצא אם אּלא האחד ׁשּיּמצא אפׁשר ואי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהיּו,

יּׁשבע. לא זה הרי - עּמֹו ֲִִֵֶַַָָֹהּקׁשּור

יד  ¤¤ּפרק
.‡"אחי אבדת "ּכל ּבכלל - הּׁשֹור הּׂשמלה וכן היתה, ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ

ּבסימני  להחזירֹו חמֹור? הּכתּוב ּפרט ולּמה והחמֹור. ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָוהּׂשה
ולּמה  יחזיר. לֹו, הּטפל ּבדבר ׁשהּסימן ּפי על אף ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָמרּדעת;
הּׁשֹור, זנב ּגז אֹו הּׂשה, ּגּזֹות אפּלּו להחזיר וׂשה? ׁשֹור ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּפרט
ללמד  הּׂשמלה? ּפרט ולּמה מּועט. ּדבר ׁשהּוא ּפי על ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹאף
ׁשּיׁש וחזקתּה סימנין, לּה ׁשּיׁש מיחדת הּׂשמלה מה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻמּמּנה:

ּתֹובעין לֹו[הבעלים]לּה ׁשּיׁש ּדבר ּכל אף - להחזיר וחּיב , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
להחזיר. וחּיב ּתֹובעין, לֹו ׁשּיׁש ּבחזקת הּוא הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָסימנין,
- מּמּנּו הּבעלים נתיאׁשּו אּלא ּתֹובעין, לֹו ׁשאין ּדבר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאבל

סימן. ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף מֹוצאֹו, ׁשל הּוא ְֲִִֵֵֶֶַַָהרי
ׁשאבד ·. ּכיון - סימן ּבֹו ׁשאין ּדבר ּכל ּבאבדה: ה ּכלל ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָזה

מּמּנּו ׁשּנתיאׁשּו ּבחזקת זה הרי ׁשאבד, הּבעלים ּבֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוידעּו
אחד ּבעליו, מטּבע אֹו אחת מחט אֹו אחד מסמר ,ּכגֹון ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

הּוא  הרי ּולפיכ להן; להחזירֹו סימן לּתן יכֹולין אינן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשהרי
ׁשּמצאֹו. ְֶֶָָלזה

ּובהמה ‚. ׂשמלה ּכגֹון סימן, ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר זה וכל הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
לּתן  ּתלּויה ּדעּתן ׁשהרי ּבעליו; מּמּנּו נתיאׁשּו ׁשּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבחזקת
חּיב  אֹותֹו הּמֹוצא ,לפיכ להן. ויחזר ּבֹו, ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹסימנין
ׁשּׁשמע  ּכגֹון הּבעלים, ׁשּנתיאׁשּו ידע ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהכריז,

'וי אֹומרים: ּבדברים [אוי]אֹותם וכּיֹוצא הּכיס', לחסרֹון ְְְְְִִִִֵֶַַַָָ
מֹוצאּה. ׁשל האבדה אֹותּה הרי - ׁשּנתיאׁשּו ׁשּמראין ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאּלּו

וכּיֹוצא „. ּבּנהר אֹו ּבּים סימן ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר מצא אם ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוכן
ׁשּנתיאׁשּוּבהן  ּבחזקת זה הרי - ּגֹויים ׁשרּבֹו ּבמקֹום אֹו , ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻ

מֹוצאֹו, ׁשל הּוא הרי ּולפיכ ׁשּנפל; מּׁשעה ּבעליו ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָמּמּנּו
מּמּנּו. ׁשּנתיאׁשּו הּבעלים ׁשמעּו ׁשּלא ּפי על ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹואף

מּדעת‰. ׁשּלא לאבדה]יאּוׁש מודע ּבדבר [כשאינו אפּלּו , ְֲִִֵֶַַָָֹ
ולא  ּדינר, מּמּנּו נפל ּכיצד? יאּוׁש. אינֹו - סימן ּבֹו ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשאין
הרי  - יתיאׁש ׁשּנפל, ּבֹו ׁשּכׁשּידע ּפי על אף - ׁשּנפל ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָידע
אם  אבל ׁשּנפל. הּבעלים ׁשּידעּו עד עּתה, יאּוׁש אינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָזה
'ׁשּמא  אֹו לפלֹוני', נתּתיו 'ׁשּמא הּבעלים: אֹומרים ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָעדין

ּבחׁשּבֹון',[בארון]ּבּמגּדל טעיתי 'ׁשּמא אֹו מּנח', הּוא ְְִִִֶֶַַָָָָֻ
יאּוׁש. זה אין - אּלּו ּבדברים ְְִִֵֵֵֵֶַָוכּיֹוצא

.Â,ּבֹו ידע ולא הארץ, על ּדינר מּמּנּו ׁשּנפל חברֹו ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהרֹואה
עׂשה על עֹובר - יאּוׁש קדם הּדינר תשיבם"]ונטל ["השב ְֲִֵֵֵֶַַַָָֹ

לאוין ׁשני תגזול"]ועל ו"לא להתעלם" תוכל ּכמֹו["לא , ְְְִֵַָ
מּתנה  זֹו - ׁשּנתיאׁש לאחר ּדינר לֹו החזיר ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבארנּו.

האּסּורין. על עבר ּוכבר ְִִִַַָָָהיא,
.Êיאּוׁש ּולאחר להחזירֹו, מנת על יאּוׁש לפני הּדינר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָנטל

ּתׁשיבם" "הׁשב מּׁשּום עֹובר - אֹותֹו לגזל לֹו,נתּכּון המּתין . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָֹ
ׁשּנפל, ׁשּידעּו עד הּדינר נטל ולא לּבעלים, הֹודיע ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹולא
מעל  הּדינר נטל ּכ ואחר ׁשּבארנּו, ּכמֹו נתיאׁשּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהרי
וכן  להתעּלם". תּוכל "לא מּׁשּום אּלא עֹובר אינֹו - ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהארץ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Á ואף אדם, ּבני מּׁשלׁשה אפּלּו ׁשּנפל מטּבע אֹו סלע ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹראה

להחזיר; חּיב - ואחד אחד לכל ּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעל
ונמצאת  לחברֹו, חלקֹו מהם אחד ּומחל הם, ׁשּתפין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּמא

ּפרּוטה. ׁשוה זה ׁשל ְֲֵֶֶָָָָאבדתֹו
.Ëּבתֹו אֹו החֹול ּבתֹו ּדינר מּמּנּו ׁשּנפל חברֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָראה

והרי  לנהר, אֹו לים ּכנֹופל זה הרי - מּמּנּו ונתעּלם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהעפר,
סימן. ּבֹו ׁשאין מּפני מּמּנּו, נתיאׁש ׁשהרי מֹוצאֹו, ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָהּוא

ּכברה הביא אֹותֹו ראה ּבדעת [נפה]ואפּלּו - אחריו לחּפׂש ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ
בטוחה]רעּועה ּבעפר [לא ׁשּמחּפׂשים ּכדר מחּפׂש, הּוא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

ּׁשּנפל  מה ימצאּו ׁשּמא ּכלּום, מהם נפל ׁשּלא הּבּלׁשין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשאר
נתיאׁש. ׁשּלא מּפני לא מחּפׂש, זה הּוא ּכ ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹלאחרים;

.È,היא 'ׁשּלי לֹו: ואמר חברֹו מצאֹו ּבּׁשּוק, סלע ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָהּמֹוצא
ּפלֹוני  מל וׁשל היא, ּפלֹונית מדינה וׁשל היא, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָוחדׁשה
ואינֹו ּכלּום, אמר לא - עליה' ּכתּוב 'ׁשמי אמר אפּלּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹהיא',
ׁשחזקתֹו מּפני סימן, הּמטּבע סימני ׁשאין להחזיר; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָחּיב

והֹוציאּה[לשימוש]להֹוצאה היתה, 'ׁשּלֹו אנּו: אֹומרין ; ְְְְִִֶָָָָָָ
עליו  ׁשּסֹומכין סימן ואינֹו והֹואיל אחר'; מּיד ונפלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמּידֹו,

מֹוצאּה. ׁשל הּוא והרי נתיאׁש, נפילה מּׁשעת -ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
.‡È- סימן ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּבצד סימן, ּבֹו ׁשאין ּדבר ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּמֹוצא

ׁשּזה  ואמר ׁשּלֹו, את ונטל הּסימן, ּבעל ּבא להכריז. ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָחּיב
סימן  ּבֹו ׁשאין ּבּדבר הּמֹוצא זכה - מּמּנּו נפל .ּבלבד ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

.·È ׁשוה ּכּלן ׁשּצּורת מּכלים ּבהן וכּיֹוצא חרׂש ּכלי ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּמֹוצא
ּדינר  ּכמֹו הן ׁשהרי ׁשּלֹו; אּלּו הרי הם, חדׁשים ּכלים אם -ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָ
אֹותן, מּכירים הּבעלים ואין סימן לֹו ׁשאין ּדינרים, ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָמּׁשאר
אחר  ׁשל אֹו ׁשּלֹו זֹו צלֹוחית אֹו זה ּפ אם יֹודע אינֹו .ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ

העין ׁשּטבעתם יׁשנים ּכלים היּו בהם]ואם הורגלה ,[שהעין ְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
להכריז  ּפי חּיב על אף ויאמר: חכמים ּתלמיד יבֹוא ׁשאם ; ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָֹ
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עין  טביעּות ּבֹו לֹו יׁש סימן, ּכזה ּבכלי לּתן יכֹול ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשאינֹו
במראהו] 'ׁשּלי [מכירו ואמר: הּכירֹו אם לֹו; להראֹותֹו חּיב -ְְְִִִִֶַַַָָ

לֹו. מחזירין ֲִִַהּוא',
.‚È מׁשּנה ׁשאינֹו ותיק ּבתלמיד אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָּבּמה

ׁשלֹום  ּבדברי אּלא - ּכלל ּבמּטה,ּבדּבּורֹו אֹו ּבמּסכּתא, אֹו , ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ
נּדה  ּבמּסכת עֹוסק היה ּכיצד? ּבֹו. מתארח ׁשהּוא ּבבית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאֹו
ׁשאלֹות  אֹותֹו יׁשאלּו ׁשּלא ּכדי ׁשֹונה', אני 'ּבמקוֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָֹואמר
ׁשּמא  יׁשן', אני 'ּבזֹו ואמר: זֹו ּבמּטה ׁשּיׁשן אֹו נּדה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבענין
ראּובן  'אצל ואמר: ׁשמעֹון אצל ׁשּנתארח אֹו קרי, ׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָיּמצא
אֹו אצלֹו, ׁשּנתארח זה על יטריחּו ׁשּלא ּכדי מתארח', ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאני
זה  לחּבבן ּכדי וגרע והֹוסיף לחברֹו אדם ּבין ׁשלֹום ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהביא
חּוץ  ּבדּבּורֹו ׁשּׁשּנה עדים ּבאּו אם אבל מּתר; זה הרי - ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻלזה

עין. ּבטביעּות לֹו מחזירין אין אּלּו, ְְֲִִִִִִִֵֵַַָמּדברים

טו  ¤¤ּפרק
ּבּה‡. ׁשאין ּבין סימן, ּבּה ׁשּיׁש ּבין - אבדה הּמֹוצא ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכל

ּבעליה  ׁשּמא ּבּה; לּגע אסּור הּנחה, ּדר מצאּה אם - ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָסימן
והיה  אֹותּה, לּטל יבֹוא ואם לּה, ׁשּיחזרּו עד ׁשם ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹהּניחּוה
אין  ׁשהרי ּבידֹו, חברֹו ממֹון אּבד הרי - סימן ּבֹו ׁשאין ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּדבר

ּבֹו להחזירּה סימן ּבּה סימן לֹו ּבֹו לֹו ׁשּיׁש ּדבר היה ואם . ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ
סימנ  ולּתן אחריה, לרּדף הטריחן זה הרי אסּור - ּולפיכ יה. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

נסּתּפק  אפּלּו נפילה. ּדר אֹותּה ׁשּימצא עד ּבּה, ׁשּיּגע ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלֹו
לא  זה הרי - מּנח אֹו אבּוד זה ּדבר אם ידע ולא הּדבר, ְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֻלֹו

לׁשם; להחזירֹו לֹו אסּור ּונטלֹו, עבר ואם ּבֹו; ּדבר יּגע היה ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָ
להחזירֹו. חּיב ואינֹו ּבֹו, זכה - סימן ּבֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָׁשאין

נפילה,·. ּדר ּבין הּנחה ּדר ּבין - סימן ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָוכל
להכריז. חּיב - הרּבים ּברׁשּות ּבין הּיחיד ּברׁשּות ּכיצד ּבין ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ

ׁשּמצא ּכגֹון הּנחה? ּבּיֹום,ּדר ּבּדר רֹועים ּפרה אֹו חמֹור ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּבהן, יּגע לא זה הרי - ּבאׁשּפה מכּסה ּכלי ׁשּמצא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻאֹו
ּופרה  הפּוכין, וכליו חמֹור מצא אם אבל "נּדחים". ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשּנאמר:
אבדה, זֹו הרי - ּבאׁשּפה מגּלה ּכלי אֹו הּכרמים, ּבין ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻרצה

ּומכריז. ְְִֵַונֹוטל
אבדה.‚. זֹו הרי ּבּלילה, ּכדרּכן רֹועים ּפרה אֹו חמֹור ְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָראה

ּובּנׁשף הּיֹום השחר]ּבפנֹות עלות אֹותן [קודם ראה אם - ְִִֶֶַַָָָ
ּומכריז. ונֹוטל אבדה, זֹו הרי - זה אחר זה ימים ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשלׁשה
אבדה; זֹו אין העיר, ּכלּפי ּפניה אם - ּבּדר רצה ּפרה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָראה

אבדה. זֹו הרי לּׂשדה, ּפניה ֲֲֵֵֶֶַָָָָָהיּו
אבדת „. מּׁשּום להחזיר, חּיב - הּכרמים ּבין רֹועה ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָמצאּה

אינּה - ּגֹוי ׁשל הּכרמים היּו אם ,לפיכ אבדה,הּקרקע. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
הּגֹוי  אֹותּה יהרג ׁשּמא חׁשׁש ואם להחזיר; חּיב ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹואינֹו
ונֹוטל  אבדה, זֹו הרי - הּכרם ׁשהפסידה מּפני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכׁשּימצאּנה,

.ּומכריז  ְִַ
לּתחּום ‰. חּוץ עֹומדת אם - הרּבים ּברׁשּות ּפרה ְְִִִֶֶַַָָָָָמצא

אמה] אלפיים ּבעׂשבים,[העיר, רֹועה היתה להחזיר. חּיב ,ְְְֲִִַַָָָָָָ
יּגע  לא - מאּבדת ואינּה מׁשּמרת ׁשאינּה ּברפת ׁשהיתה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻאֹו
הרי  הּגדר, ּבצד טּלית אֹו קרּדם מצא אבדה. זֹו ׁשאין ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּבּה,

ּבסרטיה ּבהן; יּגע לא גדולה]זה אבדה,[דרך זֹו הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּומכריז. ְְְִֵֵֵֶַַָֹונֹוטל

.Âאֹו הּגדר, אחר ּומדּדין ּבכנפיהן, מקּׁשרין ּגֹוזלֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻמצא
הּגּפה מקנים]אחר לא [קיר הרי - ׁשּבּׂשדֹות ּבּׁשבילין אֹו , ְֲִִֵֶַַַַַַָָֹ

אּלּו הרי נטלן, ואם ׁשם. הּניחּום ּבעליהן ׁשּמא ּבהן, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיּגע
וכן  להכריז. חּיב  סימן, ׁשהּוא קׁשר קׁשּורין היּו ואם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּלֹו;
סימן. ׁשהּמקֹום להכריז, חּיב - ּבמקֹומן קבּועים מצאן ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָאם

.Êּכמֹו ּבֹו, יּגע לא זה הרי מכּסה, ּכלי ּבאׁשּפה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֻמצא
ונמל היא, להתּפּנֹות עׂשּויה ׁשאין אׁשּפה ואם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּבארנּו.
וכן  ּומכריז. נֹוטל מכּסה, ׁשּמצאֹו ּפי על אף - לפּנֹותּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻעליה
אפּלּו - ּבהם וכּיֹוצא וׁשּפּוד סּכין ּכגֹון קטּנים, ּכלים היּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָאם

ּומכריז  נֹוטל הּקבּועה, ּבאׁשּפה מכּסין .היּו ְְְְִִֵַַַָָָָֻ
.Áּדר ּבהן; יּגע לא הּנחה, ּדר - מפּזרין ּפרֹות ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמצא

ׁשל  קטּנֹות ּכריכֹות מצא אם וכן ׁשּלֹו. הם הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָנפילה
ׁשּמצא  אֹו סימן, ּבהן אין ׁשהרי הרּבים, ּברׁשּות ְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּבלים

ּדבלה ׁשל [תאנים]עּגּולי ּומחרֹוזֹות נחּתֹום, ׁשל וכּכרֹות , ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ
מּמדינתן הּבאֹות צמר וגּזי ּבׂשר, ׁשל וחתיכֹות [ללא ּדגים, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

מיוחדת] ואניציצורה ארּגמן [חבילות], ׁשל ּולׁשֹונֹות ּפׁשּתן, ְְְֲִִֵֶַַָָָ
סימן  ּבהן יׁש ואם סימן. ּבהן ׁשאין מּפני ׁשּלֹו, אּלּו הרי -ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

לּדרס העׂשּוי ׁשּסימן ּומכריז; נֹוטל הּוא [להעלם]- הרי , ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ִָסימן.

.Ëּכּכרֹות מצא אם צמר [ביתיות]אבל וגּזי הּבית, ּבעל ׁשל ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
להכריז; חּיב - ׁשמן וכּדי יין ּכּדי האּמן, מּבית ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהּלקּוחֹות

מבהקין. סימנין להם יׁש אּלּו האֹוצרֹות ׁשּכל נפּתחּו ואם ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻ
רׁשּומין  ׁשהן ּפי על ואף ׁשּלֹו, אּלּו הרי - ׁשמן וׁשל יין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשל

בטיט] אּלּו[חתומין ונמצאּו רׁשּומֹות, היּו ּכ הּכּדין ׁשּכל ;ְְְְִִֵֶַַָָָ
ּומׁשקל  לכּלן אחת צּורה ׁשּיׁש נחּתֹום, ׁשל ּככּכרֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהּכּדין

לכּלן. ְֶָָֻאחד
.Èאּלּו הרי נפילה, ּדר אם - הּיחיד ּברׁשּות ּכריכֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָמצא

להם  ׁשאין ּפי על ׁשאף להכריז; חּיב הּנחה, ּדר ואם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּלֹו;
מבהק  סימן ׁשאינֹו ּפי על אף סימן, הּמקֹום - מצא סימן . ְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻ

גדולות]אלּמֹות ּברׁשּות [כריכות ּבין הּיחיד ּברׁשּות ּבין , ְְֲִִִֵֵַָֻ
ּומכריז. נֹוטל - ְִִֵַַָהרּבים

.‡Èעּגּול תאנים]מצא ּכּכר [חתיכת]ּובתֹוכֹו[של חרׂש, ְִִֶֶָָָ
ּדג  ּבחתיכתּה, מׁשּנה ׁשהיא ּבׂשר ׁשל חתיכה מעֹות, ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָָֻּובתֹוכֹו
חּיב  - ׁשּנּוי ּבהם ויׁש הֹואיל - ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ,ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹנׁשּו

לסימן. אּלא ּבעליהן עׂשאּום ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹלהכריז;
.·È קב ּכמֹו היּו אם - הּגרנֹות ּבמק ֹום מפּזרין ּפרֹות ְְְְִִִֵַַָָָָָֻמצא

אּלּו הרי - אּמֹות ארּבע על ּביתר אֹו אּמֹות ארּבע ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַָּבתֹו
מּטּפלים הּבעלים ׁשאין מּפני היּו[טורחים]ׁשּלֹו, ּבאספתן. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הּבעלים  ׁשּמא ּבהן, יּגע לא - אּמֹות מארּבע ּבפחֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻמפּזרין
קּבים  אֹו אּמֹות, ּבׁשּתי קב חצי ּכמֹו היּו ׁשם. ְְֲִִִִִֵַַַַָָהּניחּום
ּכמֹו מינין, ׁשלׁשה מּׁשנים הּקב ׁשהיה אֹו אּמֹות, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹּבׁשמֹונה
יּטל, לא לפיכ ספק; אּלּו ּכל - ורּמֹונים ּתמרים ְְְְְִִִִִִֵֵָָָָֹֹֻׁשמׁשמין

להכריז. חּיב אינֹו - נטל ְְְִִֵַַַָָואם
.‚È ּכמֹות ּכלי אֹו ּבכלי , ּפרֹות אֹו פרֹות, צּבּורי ְְְִִִִֵֵֵֵַהּמֹוצא
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להכריז  חּיב - אּלּוׁשהּוא הרי - ּפרֹות ּולפניו ּכלי מצא . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּומכריז; נֹוטל והּכלי הּפרֹות, ׁשל ׁשּלֹו 'הּפרֹות אֹומר: ׁשאני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ

מראין  ואם סימן '. ּבֹו אין והרי אחד; ׁשל והּכלי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאחד,
להכריז. חּיב אחד, אדם ׁשל ׁשהן ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּדברים

.„Èאחֹורי היּו אּלּו[תחתית]ּכיצד? הרי הּפרֹות, לפני הּכלי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָ
הּכלי  מן ׁשּמא חֹוׁשׁשין הּפרֹות, לפני הּכלי ּפני היּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּלֹו;

אגנים לּכלי היּו ואם פנימה]נׁשּפכּו. כפופה על [שפה אף - ְְְְֳִִִִַַַָָ
מן  נׁשּפכּו ׁשאּלּו ׁשּלֹו, אּלּו הרי הּפרֹות, ּכלּפי ׁשּפניו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּפי
מקצת  היּו האגנים. מּפני ּבתֹוכֹו מהם נׁשאר היה ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַָָָָָָָהּכלי,

להכריז. חּיב - ּבארץ ּומקצתן ּבּכלי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהּפרֹות
.ÂËקציצֹות מיובשים]הּמֹוצא ּבצד [תאנים ואפּלּו ,ּבּדר ְְֲִִֵֶֶַַַַ

,לּדר נֹוטה ׁשהיא ּתאנה וכן ׁשּלֹו. אּלּו הרי - קציצֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׂשדה
ׁשהּתאנה  ּגזל, מּׁשּום מּתרֹות - ּתחּתיה ּתאנים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻונמצאּו
מעׂשר. מּׁשּום ּופטּורֹות נמאסת; נפילתּה עם ּבּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָוכּיֹוצא

אסּורין. ּבהן, וכּיֹוצא וחרּובין זיתים ְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָאבל
.ÊËמחלּו ׁשהּבעלים מּתרֹות, - הרּוח אֹותן ׁשּמּׁשיר ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻּתמרים

יתֹומים, ׁשל היּו ואם חזקתן. היא וזֹו אדם; לכל ְְְְְִִִֶֶָָָָָָָאֹותם
הּׂשדה, ּבעל הקּפיד אם וכן אסּורין; - מחילה ּבני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאינם
הּנֹובלֹות  ּבֹו ׁשּיּפלּו הּמקֹום ּתּקן אֹו האילנֹות, מקֹום ְְְְִִִִִֵֶַַָָָוהּקיף

ּגּלה [הנופלות] ׁשהרי אסּורֹות, אּלּו הרי - אֹותן ׁשּילּקט ְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָעד
מחל. ׁשּלא ְֶַַָֹּדעּתֹו

.ÊÈּבֹו ואין לקּימֹו; אסּור הּקטּנים, את ׁשהֹורג רע ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָחתּול
ׁשעֹורֹו ּפי על אף אבדה, הׁשב מּׁשּום ולא ּגזל, ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹמּׁשּום

ׁשּלֹו והעֹור והֹורגֹו ּבֹו, זֹוכה - הּמֹוצאֹו ּכל אּלא .מֹועיל; ְְְְִֶֶֶַָָָ
.ÁÈ הרי אּמה, חמּׁשים ּבתֹו - לּׁשֹוב קרֹוב הּנמצא ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָּגֹוזל

ׁשל  הּוא הרי אּמה, לחמּׁשים חּוץ ;הּׁשֹוב ּבעל ׁשל ֲֲִִֵֶֶַַַַַָָהּוא
ּבין  נמצא אּמה. חמּׁשים על יתר מדּדה הּגֹוזל ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמֹוצאֹו,
יחלקּו למחצה, מחצה קרֹוב; ׁשל הּוא הרי ׁשֹובכֹות, .ׁשני ְְֱֱֲֲֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ׁשוים  הּׁשֹובכֹות ׁשני יֹוני ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה
הרב, אחר הל - רּבים האחד יֹוני היּו אם אבל ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּבמנינן;

רחֹוק. ׁשהּוא ּפי על ִֶַַָאף

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ז שני יום

טז  ¤¤ּפרק
אם ‡. - ּבהן וכּיֹוצא ּומסמרין וצּנֹורֹות מחטין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָהּמֹוצא

יתר  אֹו ׁשנים ׁשנים מצא ׁשּלֹו; אּלּו הרי אחת, אחת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמצאן
להכריז  חּיב סימן.- ׁשהּמנין ; ְְְִִִֶַַַָָָ

ׁשּלֹו·. אּלּו הרי מפּזרין, מעֹות הּמֹוצא היּווכן אפּלּו ; ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
ּכמפּזרין  הם הרי זה, ּגּבי על זה מטּבע אם מקצת אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

זה  מטּבעֹות ׁשלׁשה מצא להכריז. חּיב מעֹות, צּבּור ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹמצא
מּכאן  אחד ׁשהיּו אֹו ּכמגּדל, עׂשּויין והן זה, מטּבע ּגּבי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
מקצת  על זה מקצת ׁשהיּו אֹו ּגּביהן, על ואחד מּכאן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואחד
חּיב  - אחת ּבבת יּנטלּו ּביניהן קיסם יכניס ׁשאם ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה,

ּכׁשיר עׂשּויין היּו ּכׁשּורה[עיגול]להכריז. אֹו זה], בצד ,[זה ְְְְֲִִֵַָָ
ּכחצּובה ּכסּלם[כסגול]אֹו אֹו באלכסון], זה על הרי [זה - ְֲֲֵַָָֻ

יּטל. ולא ספק, ְִֵֶָֹֹזה

להכריז ‚. חּיב - ׁשהּוא ּכמֹות ּכיס אֹו ּבכיס, מעֹות .הּמֹוצא ְְְְִִִֵֶַַַָָ
מראין  ואם ׁשּלֹו; אּלּו הרי - מפּזרין מעֹות ּולפניו ּכיס, ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֻמצא
- נפלּו הּכיס ּומן אחד, אדם ׁשל והּמעֹות ׁשהּכיס ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּדברים

להכריז. ְְִַַָחּיב
הן „. הרי לחנוני, ּתבה ּבין היּו אם - ּבחנּות מעֹות ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהּמֹוצא

לֹומר  צרי ואין הּתבה, על מצאן ואם החנּות; ּבעל ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשל
מֹוצאן  ׁשל הן הרי - ולחּוץ החנּות מּתבה תקנה לא ולּמה . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּפי  על ואף הּמׁשּתּמרת; חצר ׁשאינּה לפי החנּות? ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלבעל
ּכמֹו חנּותי', לי 'ּתקנה לֹומר: צרי ּבתֹוכּה, החנּות ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָׁשּבעל

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
הּׁשלחני‰. ּבחנּות מעֹות כספים]מצא ּכּסא [חלפן ּבין - ְֲִִֵֵַַָָָָֻ

לפני  הּכּסא על מצאן ׁשלחני. ׁשל אּלּו הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻֻלּׁשלחני,
אּלּו הרי הּׁשלחן, על ּומּנחין צרּורין היּו אפּלּו - ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָֻֻֻהּׁשלחני
אם  אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגֹויים, רב ׁשּיהיּו והּוא מֹוצאן; ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹׁשל
להן  יׁש צרּורין, ׁשהן מּפני להכריז; חּיב יׂשראל, רב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיּו

ִָסימן.
.Â ּומצא ּפרֹות, חברֹו לֹו ׁשּׁשלח אֹו מחברֹו, ּפרֹות ֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּלֹוקח

אּלּו הרי מפּזרין, מצאן ּומכריז. נֹוטל - צרּורֹות מעֹות ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָֻּבתֹוכן
אֹו הּתּגר, מן הּפרֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּלֹו.
ּדׁש הּבית ּבעל אם אבל הּתּגר; מן ׁשּלקחן הּבית ְֲִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָמּבעל
הרי  - הּכנענּיים וׁשפחֹותיו עבדיו ידי על אֹו ּבעצמֹו, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָהּפרֹות

להכריז  חּיב .זה ְְִֶַַָ
.Êּבגל מטמֹון אבנים]הּמֹוצא הרי [של - יׁשן ּבכתל אֹו , ְְְֲֵֵֶַַַָָֹ

והּוא, הן'; הּקדמֹונּיים ּגֹויים 'ׁשל אֹומר: ׁשאני ׁשּלֹו; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַאּלּו
היׁשנֹות; הּמטמֹונּיֹות ּכל ּכדר מּטה מּטה אֹותן ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּימצא
נסּתּפק  אפּלּו חדׁש, מטמֹון ׁשהן הּדברים מראין אם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאבל

ׁשם. הם מּנחין ׁשּמא ּבהן, יּגע לא זה הרי - הּדבר ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻלֹו
.Áּכמֹו מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל וחצרֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹהֹואיל

ׁשּבתֹוׁשּיתּבאר  הּמטמֹון זה החצר ּבעל יקנה לא לּמה , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּיׁשן, מציאה הּכתל ותהיה אמֹורים , ׁשל ׁשהּוא ּפי על אף ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

והרי  לאחרים, ולא לֹו ידּועה ׁשאינּה מּפני החצר? לבעל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹזֹו
ׁשל  הּוא ּולפיכ אדם; ּומּכל מּמּנּו אבּוד הּמטמֹון ְְִִִֶֶֶַַָָָָָזה

ּתאבד מֹוצאֹו. "אׁשר ּתֹורה אמרה אדם ׁשל אבדה ּומה ְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָֹ
אדם, ּכל אצל ּומצּויה מּמּנּו ׁשאבּודה מי ּומצאתּה", ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָמּמּנּו,
וחמר  קל - אדם ּומּכל מּמּנּו ׁשאבּודה לּים, ׁשּנפלה זֹו ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹיצאת
מּמּנּו אבּוד והּוא מעֹולם, ׁשּלֹו היה ׁשּלא קדמֹוני ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹלמטמֹון

מֹוצאֹו. ׁשל הּוא לפיכ אדם; ְְִִֶָָָָּומּכל
.Ë ׁשהּוא מֹוכיח הּמטמֹון אם - חדׁש ּבכתל מטמֹון ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹמצא

מן  אחד ׁשל ׁשהּוא מֹוכיח ואם ׁשּלֹו; הּוא הרי הּבית, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלבעל
הּנּצב הרי הּסּכין, ּכיצד? מֹוצאֹו. ׁשל הּוא הרי [הקת]הּׁשּוק, ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָ

מלא  הּכתל ּתֹו נמצא ואם מֹוכיח. ּפיו והּכיס, מֹוכיח; ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשּלֹו
חֹולקין. ְִֵֶמהן,

.È ׁשם ׁשאין זהב, ׁשל לׁשֹונֹות אֹו מעֹות הּכתל ּבתֹו ְְֵֶֶֶַָָָָָֹהיּו
ּבעל  ׁשל ולפנים, מחציֹו מֹוצא; ׁשל ולחּוץ, מחציֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַמֹוכיח

.הּבית  ִַַ
.‡È ּבעל ּבׁשּטען אּלא אמּורים, הּדברים ׁשאין לי, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָויראה

לֹו טֹוענין ׁשאנּו יֹורׁש, ׁשהיה אֹו ׁשּלֹו, ׁשהּמטמֹון ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבית
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להכריז  חּיב - אּלּוׁשהּוא הרי - ּפרֹות ּולפניו ּכלי מצא . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּומכריז; נֹוטל והּכלי הּפרֹות, ׁשל ׁשּלֹו 'הּפרֹות אֹומר: ׁשאני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַ

מראין  ואם סימן '. ּבֹו אין והרי אחד; ׁשל והּכלי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאחד,
להכריז. חּיב אחד, אדם ׁשל ׁשהן ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּדברים

.„Èאחֹורי היּו אּלּו[תחתית]ּכיצד? הרי הּפרֹות, לפני הּכלי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָ
הּכלי  מן ׁשּמא חֹוׁשׁשין הּפרֹות, לפני הּכלי ּפני היּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּלֹו;

אגנים לּכלי היּו ואם פנימה]נׁשּפכּו. כפופה על [שפה אף - ְְְְֳִִִִַַַָָ
מן  נׁשּפכּו ׁשאּלּו ׁשּלֹו, אּלּו הרי הּפרֹות, ּכלּפי ׁשּפניו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּפי
מקצת  היּו האגנים. מּפני ּבתֹוכֹו מהם נׁשאר היה ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַָָָָָָָהּכלי,

להכריז. חּיב - ּבארץ ּומקצתן ּבּכלי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהּפרֹות
.ÂËקציצֹות מיובשים]הּמֹוצא ּבצד [תאנים ואפּלּו ,ּבּדר ְְֲִִֵֶֶַַַַ

,לּדר נֹוטה ׁשהיא ּתאנה וכן ׁשּלֹו. אּלּו הרי - קציצֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׂשדה
ׁשהּתאנה  ּגזל, מּׁשּום מּתרֹות - ּתחּתיה ּתאנים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻונמצאּו
מעׂשר. מּׁשּום ּופטּורֹות נמאסת; נפילתּה עם ּבּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָוכּיֹוצא

אסּורין. ּבהן, וכּיֹוצא וחרּובין זיתים ְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָאבל
.ÊËמחלּו ׁשהּבעלים מּתרֹות, - הרּוח אֹותן ׁשּמּׁשיר ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻּתמרים

יתֹומים, ׁשל היּו ואם חזקתן. היא וזֹו אדם; לכל ְְְְְִִִֶֶָָָָָָָאֹותם
הּׂשדה, ּבעל הקּפיד אם וכן אסּורין; - מחילה ּבני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאינם
הּנֹובלֹות  ּבֹו ׁשּיּפלּו הּמקֹום ּתּקן אֹו האילנֹות, מקֹום ְְְְִִִִִֵֶַַָָָוהּקיף

ּגּלה [הנופלות] ׁשהרי אסּורֹות, אּלּו הרי - אֹותן ׁשּילּקט ְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָעד
מחל. ׁשּלא ְֶַַָֹּדעּתֹו

.ÊÈּבֹו ואין לקּימֹו; אסּור הּקטּנים, את ׁשהֹורג רע ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָחתּול
ׁשעֹורֹו ּפי על אף אבדה, הׁשב מּׁשּום ולא ּגזל, ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹמּׁשּום

ׁשּלֹו והעֹור והֹורגֹו ּבֹו, זֹוכה - הּמֹוצאֹו ּכל אּלא .מֹועיל; ְְְְִֶֶֶַָָָ
.ÁÈ הרי אּמה, חמּׁשים ּבתֹו - לּׁשֹוב קרֹוב הּנמצא ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָּגֹוזל

ׁשל  הּוא הרי אּמה, לחמּׁשים חּוץ ;הּׁשֹוב ּבעל ׁשל ֲֲִִֵֶֶַַַַַָָהּוא
ּבין  נמצא אּמה. חמּׁשים על יתר מדּדה הּגֹוזל ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמֹוצאֹו,
יחלקּו למחצה, מחצה קרֹוב; ׁשל הּוא הרי ׁשֹובכֹות, .ׁשני ְְֱֱֲֲֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ׁשוים  הּׁשֹובכֹות ׁשני יֹוני ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה
הרב, אחר הל - רּבים האחד יֹוני היּו אם אבל ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּבמנינן;

רחֹוק. ׁשהּוא ּפי על ִֶַַָאף

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ז שני יום

טז  ¤¤ּפרק
אם ‡. - ּבהן וכּיֹוצא ּומסמרין וצּנֹורֹות מחטין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָהּמֹוצא

יתר  אֹו ׁשנים ׁשנים מצא ׁשּלֹו; אּלּו הרי אחת, אחת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמצאן
להכריז  חּיב סימן.- ׁשהּמנין ; ְְְִִִֶַַַָָָ

ׁשּלֹו·. אּלּו הרי מפּזרין, מעֹות הּמֹוצא היּווכן אפּלּו ; ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
ּכמפּזרין  הם הרי זה, ּגּבי על זה מטּבע אם מקצת אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

זה  מטּבעֹות ׁשלׁשה מצא להכריז. חּיב מעֹות, צּבּור ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹמצא
מּכאן  אחד ׁשהיּו אֹו ּכמגּדל, עׂשּויין והן זה, מטּבע ּגּבי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
מקצת  על זה מקצת ׁשהיּו אֹו ּגּביהן, על ואחד מּכאן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואחד
חּיב  - אחת ּבבת יּנטלּו ּביניהן קיסם יכניס ׁשאם ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה,

ּכׁשיר עׂשּויין היּו ּכׁשּורה[עיגול]להכריז. אֹו זה], בצד ,[זה ְְְְֲִִֵַָָ
ּכחצּובה ּכסּלם[כסגול]אֹו אֹו באלכסון], זה על הרי [זה - ְֲֲֵַָָֻ

יּטל. ולא ספק, ְִֵֶָֹֹזה

להכריז ‚. חּיב - ׁשהּוא ּכמֹות ּכיס אֹו ּבכיס, מעֹות .הּמֹוצא ְְְְִִִֵֶַַַָָ
מראין  ואם ׁשּלֹו; אּלּו הרי - מפּזרין מעֹות ּולפניו ּכיס, ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֻמצא
- נפלּו הּכיס ּומן אחד, אדם ׁשל והּמעֹות ׁשהּכיס ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּדברים

להכריז. ְְִַַָחּיב
הן „. הרי לחנוני, ּתבה ּבין היּו אם - ּבחנּות מעֹות ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהּמֹוצא

לֹומר  צרי ואין הּתבה, על מצאן ואם החנּות; ּבעל ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשל
מֹוצאן  ׁשל הן הרי - ולחּוץ החנּות מּתבה תקנה לא ולּמה . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּפי  על ואף הּמׁשּתּמרת; חצר ׁשאינּה לפי החנּות? ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלבעל
ּכמֹו חנּותי', לי 'ּתקנה לֹומר: צרי ּבתֹוכּה, החנּות ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָׁשּבעל

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
הּׁשלחני‰. ּבחנּות מעֹות כספים]מצא ּכּסא [חלפן ּבין - ְֲִִֵֵַַָָָָֻ

לפני  הּכּסא על מצאן ׁשלחני. ׁשל אּלּו הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻֻלּׁשלחני,
אּלּו הרי הּׁשלחן, על ּומּנחין צרּורין היּו אפּלּו - ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָֻֻֻהּׁשלחני
אם  אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגֹויים, רב ׁשּיהיּו והּוא מֹוצאן; ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹׁשל
להן  יׁש צרּורין, ׁשהן מּפני להכריז; חּיב יׂשראל, רב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיּו

ִָסימן.
.Â ּומצא ּפרֹות, חברֹו לֹו ׁשּׁשלח אֹו מחברֹו, ּפרֹות ֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּלֹוקח

אּלּו הרי מפּזרין, מצאן ּומכריז. נֹוטל - צרּורֹות מעֹות ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָֻּבתֹוכן
אֹו הּתּגר, מן הּפרֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּלֹו.
ּדׁש הּבית ּבעל אם אבל הּתּגר; מן ׁשּלקחן הּבית ְֲִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָמּבעל
הרי  - הּכנענּיים וׁשפחֹותיו עבדיו ידי על אֹו ּבעצמֹו, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָהּפרֹות

להכריז  חּיב .זה ְְִֶַַָ
.Êּבגל מטמֹון אבנים]הּמֹוצא הרי [של - יׁשן ּבכתל אֹו , ְְְֲֵֵֶַַַָָֹ

והּוא, הן'; הּקדמֹונּיים ּגֹויים 'ׁשל אֹומר: ׁשאני ׁשּלֹו; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַאּלּו
היׁשנֹות; הּמטמֹונּיֹות ּכל ּכדר מּטה מּטה אֹותן ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּימצא
נסּתּפק  אפּלּו חדׁש, מטמֹון ׁשהן הּדברים מראין אם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאבל

ׁשם. הם מּנחין ׁשּמא ּבהן, יּגע לא זה הרי - הּדבר ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻלֹו
.Áּכמֹו מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל וחצרֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹהֹואיל

ׁשּבתֹוׁשּיתּבאר  הּמטמֹון זה החצר ּבעל יקנה לא לּמה , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּיׁשן, מציאה הּכתל ותהיה אמֹורים , ׁשל ׁשהּוא ּפי על אף ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

והרי  לאחרים, ולא לֹו ידּועה ׁשאינּה מּפני החצר? לבעל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹזֹו
ׁשל  הּוא ּולפיכ אדם; ּומּכל מּמּנּו אבּוד הּמטמֹון ְְִִִֶֶֶַַָָָָָזה

ּתאבד מֹוצאֹו. "אׁשר ּתֹורה אמרה אדם ׁשל אבדה ּומה ְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָֹ
אדם, ּכל אצל ּומצּויה מּמּנּו ׁשאבּודה מי ּומצאתּה", ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָמּמּנּו,
וחמר  קל - אדם ּומּכל מּמּנּו ׁשאבּודה לּים, ׁשּנפלה זֹו ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹיצאת
מּמּנּו אבּוד והּוא מעֹולם, ׁשּלֹו היה ׁשּלא קדמֹוני ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹלמטמֹון

מֹוצאֹו. ׁשל הּוא לפיכ אדם; ְְִִֶָָָָּומּכל
.Ë ׁשהּוא מֹוכיח הּמטמֹון אם - חדׁש ּבכתל מטמֹון ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹמצא

מן  אחד ׁשל ׁשהּוא מֹוכיח ואם ׁשּלֹו; הּוא הרי הּבית, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלבעל
הּנּצב הרי הּסּכין, ּכיצד? מֹוצאֹו. ׁשל הּוא הרי [הקת]הּׁשּוק, ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָ

מלא  הּכתל ּתֹו נמצא ואם מֹוכיח. ּפיו והּכיס, מֹוכיח; ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשּלֹו
חֹולקין. ְִֵֶמהן,

.È ׁשם ׁשאין זהב, ׁשל לׁשֹונֹות אֹו מעֹות הּכתל ּבתֹו ְְֵֶֶֶַָָָָָֹהיּו
ּבעל  ׁשל ולפנים, מחציֹו מֹוצא; ׁשל ולחּוץ, מחציֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַמֹוכיח

.הּבית  ִַַ
.‡È ּבעל ּבׁשּטען אּלא אמּורים, הּדברים ׁשאין לי, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָויראה

לֹו טֹוענין ׁשאנּו יֹורׁש, ׁשהיה אֹו ׁשּלֹו, ׁשהּמטמֹון ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבית
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הן  הרי מציאה, ׁשהן הֹודה אם אבל הן; אביו ׁשל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשּמא
הּבית  מׂשּכיר היה אם ,לפיכ מֹוצאן. הרי ׁשל - לאחרים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

האחרֹון  ׂשֹוכר ׁשל ּכאחת ;הם ּגֹויים לׁשלׁשה הׂשּכירֹו ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
ּפנּדק עׂשאהּו הרי ּבתֹו[אכסניה]- אפּלּו ּבֹו הּנמצא וכל , ְְְְֲֲֲִִֵַָָָָָֻ

לטען  יכֹול אחד ׁשאין מּפני מֹוצאֹו; ׁשל הּוא הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּבית,
ּפנּדק. עׂשאהּו ׁשהרי טמן, ׁשהּוא אֹו ׁשּלֹו ְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשהם

יז  ¤¤ּפרק
זֹוכה ‡. אינֹו - מֹוצאּה ׁשל ׁשהיא ּבּה ׁשאמרנּו מציאה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּכל

לרׁשּותֹו אֹו לידֹו ׁשּתּגיע עד את ּבּה ראה אם אבל ; ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ
זה  - ּבּה והחזיק אחר ּובא עליה, נפל אפּלּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמציאה,

ּבּה. זכה ּבּה ְִֶֶָָָָׁשהחזיק
ואמר ·. הּמציאה, את וראה ּבהמה, ּגּבי על רֹוכב ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיה

הרֹוכב, קנה - לֹו ׁשהגּביהּה ּכיון - ּבּה' לי 'זכה ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָלחברֹו:
לי', 'ּתנה לֹו: אמר ואם לידֹו. הּגיעה ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹואף
ואם  הּנֹוטל; ּבּה זכה - ּבּה' זכיתי 'אני ואמר: ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָּונטלּה
אמר  לא ּתחּלה', ּבּה זכיתי 'אני אמר: לרֹוכב ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹמּׁשּנתנּה

.ּכלּום  ְ
ׁשּלא ‚. ּפי על ואף חברֹו, קנה - לחברֹו מציאה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּמגּביּה

לֹו ביקש]אמר לא הּמציאה [=חברו את הגּביהּו ּכלּום. ְְְִִִֶַַָָ
ׁשניהם. קנאּוה ְְְִֵֶַָָׁשנים,

הּפּקח,„. קנה לא - קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש לֹו ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהגּביהּה
ּדעת  להן ׁשאין מּתֹולפי - ּכאחד ּופּקח חרׁש הגּביהּה . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

קנּו חרׁשין, ׁשניהן היּו חרׁש. קנה לא ּפּקח, קנה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא
להּנצֹות  יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ׁשּיקנּו, חכמים להן ּתּקנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשניהם;

מהם] הלוקחים עם .[לריב
ׁשניהם ‰. וקדמּו מציאה, ׁשל חמֹור אֹו ּגמל ׁשראּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָׁשנים

מֹוׁש ואחד מנהיג אחד ׁשהיה אֹו מׁשכּוהּו, אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָוהנהיגּוהּו,
-}- ּבגמל אבל ּבחמֹור. אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשניהן. ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָקנּו

מֹוׁש ואחד מנהיג אחד היה לא }אם אבל קנה, הּמֹוׁש - ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
.הּמנהיג  ְִַַ

.Âּבּמֹוסרה ואחז אחד ׁשּקדם מציאה לא [חבל]ּבהמת - ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
קנה  אבל הּגר. ּבנכסי וכן ינהיג; אֹו ׁשּימׁש עד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹקנה,

לבּדּה. ְֵַַָָהּמֹוסרה
.Ê קנה הרֹוכב - ּבּמֹוסרה אֹוחז ואחד רֹוכב, אחד ְֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָהיה

ׁשאחז  וזה ּבלבד; הּבהמה לחיי ׁשעל והּמֹוסרה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבהמה,
לא  הּמֹוסרה, ּוׁשאר ּבידֹו. ּׁשאחז מה מּמּנה קנה ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּמֹוסרה,

מהן  אחד .קנהּו ֵֶֶָָָ
.Áּבּה נפלה ואם מּדעּתֹו; ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹחצרֹו

אמּורים? ּדברים ּבּמה החצר. ּבעל ׁשל היא הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמציאה,
היה  אם - ּבהן וכּיֹוצא וגּנה ּבׂשדה אבל הּמׁשּתּמרת. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבחצר
אינֹו ואם ּבּה; זכה ׂשדי', לי 'זכת ואמר ׂשדהּו ּבצד ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָעֹומד
ּכל  - ׂשדי' לי 'זכת אמר ולא עֹומד ׁשהיה אֹו ׁשם, ְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹעֹומד

זכה  ּבצּדן,הּקֹודם עֹומד ׁשהּוא אדם ׁשל אּמֹות ארּבע וכן . ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אּמֹות  ארּבע לתֹו הּמציאה הּגיעה ואם לֹו; קֹונין אּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָהרי

ּבּה. זכה ֶָָָׁשּלֹו,
.Ëזה ּדבר ּתּקנּו אמות]חכמים ארבע יּנצּו[קנין ׁשּלא ּכדי , ְְֲִִִֵֶֶָָָָֹ

ּבסמטא אמּורים? ּדברים ּבּמה זה. עם זה [פינה הּמֹוצאין ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָ
הרבים] ּדֹוחקין ברשות הרּבים ׁשאין הרּבים, רׁשּות ּבצּדי ְְֲִִִִֵֵֶַַָָאֹו

ּברׁשּות  העֹומד אבל ּבעלים. לּה ׁשאין ּבׂשדה אֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָּבהם,
לֹו, קֹונֹות אּמֹות ארּבע אין - חברֹו ׂשדה ּבתֹו אֹו ְְְֲִֵֵֵַַַַָהרּבים,

לידֹו. מציאה ׁשּתּגיע עד ׁשם קֹונה ְְְִִֵֶֶַַַָָָואינֹו
.È אין - וקטן אּמֹות; ארּבע לּה ויׁש חצר, לּה יׁש - ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָקטּנה

אּמֹות  ארּבע לֹו ואין חצר, מּידּהלֹו קטּנה, ׁשל ׁשחצר מּפני . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּכ לידּה, הּמּגיע ּבגט מתּגרׁשת ׁשהיא ׁשּכדר - ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלמדנּוה
לענין  חצר לּה ׁשּיׁש ּוכׁשם לחצרּה; הּמּגיע ּבגט ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמתּגרׁשת
אדם, ׁשל אּמֹות וארּבע מציאה. לענין לּה יׁש ּכ ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּגט,
לֹו קֹונה ׁשחצרֹו למדנּו האיׁש, אבל מציאה. לענין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכחצרֹו
חצרֹו. לֹו ּתקנה ּכ ׁשלּוחֹו, לֹו ׁשּקֹונה ּכדר - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָמּׁשלּוחֹו
ארּבע  ולא חצרֹו אין ּכ ׁשליח, עֹוׂשה ואינֹו הֹואיל - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוהּקטן

לידֹו. מציאה ׁשּתּגיע עד לֹו, קֹונין ׁשּלֹו ְְִִִֶֶַַַַָָאּמֹות
.‡È צבי הּוא והרי הּמציאה, אחר רצין אחרים ׁשראה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמי

ּבצד [פצוע]ׁשבּור עֹומד היה אם - ּפרחּו ׁשּלא ּגֹוזלֹות אֹו ְְִֵֶַָָָָָֹ
לי  'זכת ואמר: מּגיען, היה רץ ואּלּו ּבתֹוכּה, ׁשהן ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָׂשדהּו
אּלּו הרי - להּגיען יכֹול אינֹו ואם ׂשדהּו. לֹו זכת - ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָׂשדי'
אמר  ולא הּמפריחין, ּוכגֹוזלֹות ּכדרּכֹו רץ ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹּכצבי
- לֹו נּתנּו ּבמּתנה ואם זכה. ּבהן, הּקֹודם ּכל אּלא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּכלּום;

מתּגלּגלין הן והרי לֹו, אֹותן הקנה ואחר [עוברים]הֹואיל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ
ּכדרּכֹו רץ צבי היה ואם ׂשדהּו; לֹו קנת ׂשדהּו, ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָּבתֹו

ׂשדהּו. לֹו קנת לא מפריחין, ְְִִֵַָָָָֹוגֹוזלֹות
.·È ּדרכי מּפני ּגזל, ּבּה יׁש - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָמציאת

יֹוצאה ׁשלֹום  אינּה מּידן, ּוגזלּה אחר ּבא אם ,לפיכ . ְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָ
ּבחמׁש. חּיב אינֹו ונׁשּבע, ּבּה ּכפר ואם ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּבדּינין;

.‚Èׁשלחנֹו על הּסמּוכין ּובּתֹו ּבנֹו ׁשהם מציאת ּפי על אף , ְְְְִִִִֵֶַַַַַָֻ
על  סֹומכת ׁשאינּה ּפי על אף הּנערה, ּבּתֹו ּומציאת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּגדֹולים,

אמה מכּורה היתה ואפּלּו אׁשּתֹו,[כשפחה]ׁשלחנֹו, ּומציאת , ְְְְְֲִִִַַָָָָָָֻ
אבל  ׁשּלֹו. אּלּו הרי - הּכנענּיים וׁשפחתֹו עבּדֹו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָּומציאת
קטן, ׁשהּוא ּפי על אף ׁשלחנֹו, על סֹומ ׁשאינֹו ּבנֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמציאת
ׁשהיא  אׁשּתֹו ּומציאת העברּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָָּומציאת

מגרׁשת ואינּה מגורשת]מגרׁשת הּמציאֹות [ספק אּלּו ּכל - ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ
ׁשּלֹו. ֵֶָאינן

יח  ¤¤ּפרק
אחריּות ‡. ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף - חֹוב ׁשטר ְֲִֵֵֵֶַַַַַָֹהּמֹוצא

ימכרו]נכסים אם אף מנכסיו ׁשהחּיב [שיגבה ּפי על ואף , ְְִִֶַַַַָָ
מקּים ׁשהּוא ּפי על ואף בבי"ד]מֹודה, לא [מאומת זה הרי - ְְֲִֵֶֶֶַַָֹֻ

מן  ּבֹו לטרף ּכדי עֹוׂשין, הן ּוקנּוניה ּפרעֹו, ׁשּמא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹיחזיר;
לטרף  לֹו יׁש ׁשהרי - לֹו הֹודה לפיכ ּכּדין, ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּלקֹוחֹות
נתּפרׁשה  ׁשּלא ׁשהאחריּות אחריּות, ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבׁשטר

ּבׁשטרי [שכחת]טעּות ּבין הלואה, ּבׁשטרי ּבין היא, סֹופר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָ
ׁשּלא  ׁשהּוא זה ּבׁשטר ּפרׁש אם ,לפיכ ּוממּכר. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹמּקח
לא  - לאו ואם יחזיר; מֹודה, החּיב היה אם - ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹּבאחריּות

ּפרעֹו. ׁשּמא ְֲִֶַָָיחזיר,
והחּיב ·. מקּים והיה ּבּיֹום, ּבֹו ׁשּזמּנֹו ׁשטר מצא אם ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻוכן
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ּכתב  ׁשּמא יחזיר, לא - מקּים אינֹו ואם יחזיר; - ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמֹודה
לוה  לא ועדין .ללוֹות ְֲִִַַָָֹ

ּבחמת‚. ׁשטר עור]מצא ּבהן,[נוד וכּיֹוצא עץ ּבכלי אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ּכרּוכין  ׁשטרֹות ׁשלׁשה מצא סימן. ׁשּנתן למי יחזיר זה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהרי
- אחד אגד אגּודין אֹו זה, על זה מּנחין אֹו אחד, ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻּבכר

סימן. ׁשּנתן למי ְֲִִִֶַַָָיחזיר
יחזיר „. הן, מקּימין אם - ׁשלׁשה והּמלוין אחד, הּלוה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻהיה

ׁשּמא  סימן; ׁשּנתן למי יחזיר מקּימין, אינן ואם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻלּלוה;
היה  הּדּין. מּיד ונפלּו לקּימן, לסֹופר ׁשטריהן נתנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּמלוין
היּו ואם לּמלוה; יחזיר - ׁשלׁשה והּלֹווין אחד, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמלוה
ׁשּמא  סימן; ׁשּנתן למי יחזיר אחד, סֹופר ידי ּבכתב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשלׁשּתן
הּסֹופר  מּיד ונפלּו לכּתב, לּסֹופר ׁשטריהן הֹוליכּו .ׁשלׁשּתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

יחזיר.‰. לא - ּביניהם חֹוב ּוׁשטר קרּועין, ׁשטרֹות ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמצא
החֹוב  ׁשטר יּתן - עדים ּבלא אפּלּו ׁשֹובר, עּמהם יׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹואם
ׁשטרֹות  ּבין הׁשליכֹו לא ּפרּוע, היה לא ׁשאּלּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹלּלוה;

ּפרּוע  ׁשהּוא ּכתב עּמֹו יׁש והרי .קרּועים; ְְֲִִֵֵֶַַָָ
.Â אין לאּׁשה. יחזיר מֹודה, ׁשהּבעל ּבזמן - נׁשים ּגּטי ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמצא

ואם  לּה; יּנתן מבהק, סימן האּׁשה נתנה אם - מֹודה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻהּבעל
לזה  ולא לזה לא יחזיר לא נפל',לאו, 'מּידי הּבעל: אמר . ְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

- סימניו ונתנה נפל', 'מּידי אֹומרת: והאּׁשה סימניו, ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָונתן
יׁש 'נקב ׁשאמרה: ּכגֹון מבהק, סימן ׁשּתּתן והּוא לּה; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻיּנתן
היתה  לא לידּה, הּגיע לא ׁשאּלּו - ּפלֹונית' אֹות ּבצד ְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹּבֹו

ַַיֹודעת.
.Ê אֹומרת והיא הּגט, ּבֹו ׁשּקׁשר החּוט סימני אֹומר ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּוא

ּכגֹון  מבהק, סימן ׁשּתאמר והּוא לּה; יּנתן - החּוט ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻסימני
הּוא', 'ׁשחר אֹו 'אדם' אמרה: אם אבל החּוט; אר ְֲִִֶַַָָָָָֹֹֹמּדת
והיא  מּנח', היה 'ּבחמת אֹומר: הּוא מבהק. סימן זה ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻֻאין

'ּבחמת עור]אֹומרת: זה [נוד ׁשאין לֹו, יּנתן - מּנח' היה ְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
מבהק. ְִָָֻסימן

.Áׁשחרּור ּגט כנעני]מצא יחזיר [עבד מֹודה, ׁשהרב ּבזמן - ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ
לזה. ולא לזה לא יחזיר לא מֹודה, הרב אין ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹלעבד;

.Ë ּפי על אף - היא ּבריא מּתנת אם - מּתנה ׁשטר ְְִִִִַַַַַַָָָָָמצא
לזה  ולא לזה לא יחזיר לא מֹודים, ּכתב ׁשּׁשניהם ׁשּמא ; ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

נתנּה אֹו זֹו ׂשדה מכר זה ׁשטר ׁשּכתב ואחר נתן, ולא ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלּתן
לעׂשֹות  ּכדי לזה, ׁשּמֹודה וזה ּבֹו; וחזר לאחר ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבמּתנה
ׁשכיב  מּתנת ואם לֹו. ׁשּמכר אֹו לֹו ׁשּנתן האחרֹון על ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָקנּוניה

למות]מרע לא [הנוטה לאו, ואם יּתן; הֹודה, אם - היא ְְִִִִֵַָָֹ
קנה, האחרֹון - זה אחר זה לׁשנים ׁשּנתן מרע ׁשּׁשכיב ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָיּתן;

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
.Èׁשהּיֹורׁש ּפי על אף - ּבמּתנה ׁשּנתנּה מרע ׁשכיב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמת

לזה; ולא לזה לא יחזיר לא זה הרי נתנּה, ׁשּמֹוריׁשֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹמֹודה
נתנ  אֹו הּיֹורׁש ּומכרּה נתן, ולא לּתן ּכתב ּבֹו,ׁשּמא וחזר ּה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

נכסי  להפקיע ּכדי זה עם קנּוניה לעׂשֹות רֹוצה הּוא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוהרי
האחרֹון. ֲֶַָזה

.‡Èׁשֹובר פרעון]מצא מֹודה [שטר הּׁשטר ׁשּבעל ּבזמן - ְְִֵֶֶַַַַָָָ
אין  הּׁשֹובר; לבעל יּתן מחלֹו, אֹו ּופרעֹו ׁשטרֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּנׁשּבר

לזה. ולא לזה לא יחזיר לא מֹודים, ְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹֹׁשניהם

.·È יחזיר לא מֹודים, ׁשּׁשניהם ּפי על אף - ּכתּבה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמצא
מכר  ּכ ואחר נמחלה, אֹו זֹו ּכתּבה נפרעה ׁשּמא ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֻלאּׁשה;
הּלקֹוחֹות  על קנּוניה לעׂשֹות רֹוצה הּוא והרי נכסיו, .הּבעל ְְְֲֲֵֶַַַַַַַָָָָ

.‚Èאּגרֹות נכסי ׁשּום[שטרות]מצא בי"ד מעריכים [בהם ְִָָ
למלווה] מזֹוןלווה ואּגרֹות במזונות , בעל מחייבים [בהם ְְִָ

ׁשּכֹותבין אשתו] הּטענֹות וׁשטרי ּומאּונין, חליצה ׁשטרי ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָ
ׁשטרי  ׁשּמצא אֹו חברֹו, וׁשל זה ּדין ּבעל ׁשל טענֹותיו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדּינין
הּדּינין  את דינין ּבעלי ּבהם ׁשּבררּו הּׁשטרֹות והם - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּברּורים
אֹו - ּופלֹוני ּפלֹוני להם ׁשּידּונּו עליהם וקּבלּו להם, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָׁשּדנין

מעׂשה ּכל של]ׁשּמצא ממונית זה [החלטה הרי - ּדין בית ֲֲִֵֵֵֶֶַָָָ
לא  - לפרעֹון ּבֹו ׁשחֹוׁשׁשין ׁשטר ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹיחזיר.

החּיב היה ואם החֹוב; נפרע ׁשּמא ואפׁשר יחזיר, מֹודה, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
אֹו הּלֹוקח את ׁשּיפסיד עד קנּוניה לעׂשֹות ּכדי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהֹודה
מּידם  ׁשּיטרפּו ּכדי הּׁשטר, זמן אחר ׁשּלקחּו מּתנה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמקּבל
מֹודים. ׁשּׁשניהם ּפי על אף יחזיר, לא זה הרי - ּכּדין ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּלא
- לקנּוניה ולא לפרעֹון לא לחׁשׁש, צד ּבֹו ׁשאין ׁשטר ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹוכל

לבעליו. ְֲִִַָָיחזיר
.„È,החזיר אם - יחזיר ׁשּלא ׁשּדינם הּנמצאֹות הּׁשטרֹות ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּכל

יד  מּתחת אֹותם מֹוציאין ואין ּבהם, וגֹובין ּכׁשרים אּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהרי
להם  חֹוׁשׁשין ואין ּבחזקתם, הם והרי .ּבעליהן; ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ח שלישי יום

wiGnE laFg zFkld¦§¥©¦
ממֹונֹו. מּזיק אֹו ּבחברֹו חֹובל ּדין והיא אחת, עׂשה ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
נזק,‡. דברים: חמּׁשה לֹו לׁשּלם חּיב ּבחברֹו, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהחֹובל

ּכּלן  - אּלּו דברים וחמּׁשה ּובׁשת. וׁשבת, ורּפּוי, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻוצער,
הּמּזיקין. ּכל ּכדין ׁשּבנכסיו, הּיפה מן ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָמׁשּתּלמין

אֹותֹו·. רֹואין - רגלֹו אֹו חברֹו, יד קטע ׁשאם ּכיצד? ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָנזק
יפה  הּוא וכּמה יפה היה ּכּמה ּבּׁשּוק, נמּכר עבד הּוא ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכאּלּו

מּדמיו  ׁשהפחית הּפחת ּומׁשּלם ּתחת עּתה, "עין ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ׁשּנאמר  ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ׁשן" ּתחת ׁשן ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעין,

הּוא. ממֹון לׁשּלם ְֵַַַָ"ּתחת",
יּנתן ‚. ּכן ּבאדם, מּום יּתן "ּכאׁשר ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה

ראּוי ּבֹו" ׁשהּוא אּלא ּבחברֹו, ׁשחבל ּכמֹו ּבזה לחּבל אינֹו -ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
נזקֹו. מׁשּלם ּולפיכ ׁשעׂשה; ּכמֹו ּבֹו לחּבל אֹו אבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹלחּסרֹו
לרֹוצח  רֹוצח", לנפׁש ּכפר תּקחּו "ולא אֹומר: הּוא ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹוהרי
לחבלֹות, אֹו אברים לחסרֹון אבל ּכפר, ׁשאין הּוא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבלבד

ּכפר. ֵֶֹיׁש
תחֹוס „. "לא ּומּזיקֹו: ּבחברֹו ּבחֹובל ׁשּנאמר זה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹוכן

"זה,עינ הּוא 'עני תאמר: ׁשּמא ּבּתׁשלּומין; תחֹוס ׁשּלא , ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
תחֹוס  "לא נאמר: לכ - ארחמּנּו' ּבֹו, חבל ּבכּונה ְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָָֹֹוׁשּלא
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ּכתב  ׁשּמא יחזיר, לא - מקּים אינֹו ואם יחזיר; - ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמֹודה
לוה  לא ועדין .ללוֹות ְֲִִַַָָֹ

ּבחמת‚. ׁשטר עור]מצא ּבהן,[נוד וכּיֹוצא עץ ּבכלי אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ּכרּוכין  ׁשטרֹות ׁשלׁשה מצא סימן. ׁשּנתן למי יחזיר זה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהרי
- אחד אגד אגּודין אֹו זה, על זה מּנחין אֹו אחד, ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻּבכר

סימן. ׁשּנתן למי ְֲִִִֶַַָָיחזיר
יחזיר „. הן, מקּימין אם - ׁשלׁשה והּמלוין אחד, הּלוה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻהיה

ׁשּמא  סימן; ׁשּנתן למי יחזיר מקּימין, אינן ואם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻלּלוה;
היה  הּדּין. מּיד ונפלּו לקּימן, לסֹופר ׁשטריהן נתנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּמלוין
היּו ואם לּמלוה; יחזיר - ׁשלׁשה והּלֹווין אחד, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמלוה
ׁשּמא  סימן; ׁשּנתן למי יחזיר אחד, סֹופר ידי ּבכתב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשלׁשּתן
הּסֹופר  מּיד ונפלּו לכּתב, לּסֹופר ׁשטריהן הֹוליכּו .ׁשלׁשּתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

יחזיר.‰. לא - ּביניהם חֹוב ּוׁשטר קרּועין, ׁשטרֹות ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמצא
החֹוב  ׁשטר יּתן - עדים ּבלא אפּלּו ׁשֹובר, עּמהם יׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹואם
ׁשטרֹות  ּבין הׁשליכֹו לא ּפרּוע, היה לא ׁשאּלּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹלּלוה;

ּפרּוע  ׁשהּוא ּכתב עּמֹו יׁש והרי .קרּועים; ְְֲִִֵֵֶַַָָ
.Â אין לאּׁשה. יחזיר מֹודה, ׁשהּבעל ּבזמן - נׁשים ּגּטי ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמצא

ואם  לּה; יּנתן מבהק, סימן האּׁשה נתנה אם - מֹודה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻהּבעל
לזה  ולא לזה לא יחזיר לא נפל',לאו, 'מּידי הּבעל: אמר . ְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

- סימניו ונתנה נפל', 'מּידי אֹומרת: והאּׁשה סימניו, ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָונתן
יׁש 'נקב ׁשאמרה: ּכגֹון מבהק, סימן ׁשּתּתן והּוא לּה; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻיּנתן
היתה  לא לידּה, הּגיע לא ׁשאּלּו - ּפלֹונית' אֹות ּבצד ְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹּבֹו

ַַיֹודעת.
.Ê אֹומרת והיא הּגט, ּבֹו ׁשּקׁשר החּוט סימני אֹומר ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּוא

ּכגֹון  מבהק, סימן ׁשּתאמר והּוא לּה; יּנתן - החּוט ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻסימני
הּוא', 'ׁשחר אֹו 'אדם' אמרה: אם אבל החּוט; אר ְֲִִֶַַָָָָָֹֹֹמּדת
והיא  מּנח', היה 'ּבחמת אֹומר: הּוא מבהק. סימן זה ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻֻאין

'ּבחמת עור]אֹומרת: זה [נוד ׁשאין לֹו, יּנתן - מּנח' היה ְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
מבהק. ְִָָֻסימן

.Áׁשחרּור ּגט כנעני]מצא יחזיר [עבד מֹודה, ׁשהרב ּבזמן - ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ
לזה. ולא לזה לא יחזיר לא מֹודה, הרב אין ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹלעבד;

.Ë ּפי על אף - היא ּבריא מּתנת אם - מּתנה ׁשטר ְְִִִִַַַַַַָָָָָמצא
לזה  ולא לזה לא יחזיר לא מֹודים, ּכתב ׁשּׁשניהם ׁשּמא ; ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

נתנּה אֹו זֹו ׂשדה מכר זה ׁשטר ׁשּכתב ואחר נתן, ולא ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלּתן
לעׂשֹות  ּכדי לזה, ׁשּמֹודה וזה ּבֹו; וחזר לאחר ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבמּתנה
ׁשכיב  מּתנת ואם לֹו. ׁשּמכר אֹו לֹו ׁשּנתן האחרֹון על ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָקנּוניה

למות]מרע לא [הנוטה לאו, ואם יּתן; הֹודה, אם - היא ְְִִִִֵַָָֹ
קנה, האחרֹון - זה אחר זה לׁשנים ׁשּנתן מרע ׁשּׁשכיב ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָיּתן;

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
.Èׁשהּיֹורׁש ּפי על אף - ּבמּתנה ׁשּנתנּה מרע ׁשכיב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמת

לזה; ולא לזה לא יחזיר לא זה הרי נתנּה, ׁשּמֹוריׁשֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹמֹודה
נתנ  אֹו הּיֹורׁש ּומכרּה נתן, ולא לּתן ּכתב ּבֹו,ׁשּמא וחזר ּה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

נכסי  להפקיע ּכדי זה עם קנּוניה לעׂשֹות רֹוצה הּוא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוהרי
האחרֹון. ֲֶַָזה

.‡Èׁשֹובר פרעון]מצא מֹודה [שטר הּׁשטר ׁשּבעל ּבזמן - ְְִֵֶֶַַַַָָָ
אין  הּׁשֹובר; לבעל יּתן מחלֹו, אֹו ּופרעֹו ׁשטרֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּנׁשּבר

לזה. ולא לזה לא יחזיר לא מֹודים, ְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹֹׁשניהם

.·È יחזיר לא מֹודים, ׁשּׁשניהם ּפי על אף - ּכתּבה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמצא
מכר  ּכ ואחר נמחלה, אֹו זֹו ּכתּבה נפרעה ׁשּמא ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֻלאּׁשה;
הּלקֹוחֹות  על קנּוניה לעׂשֹות רֹוצה הּוא והרי נכסיו, .הּבעל ְְְֲֲֵֶַַַַַַַָָָָ

.‚Èאּגרֹות נכסי ׁשּום[שטרות]מצא בי"ד מעריכים [בהם ְִָָ
למלווה] מזֹוןלווה ואּגרֹות במזונות , בעל מחייבים [בהם ְְִָ

ׁשּכֹותבין אשתו] הּטענֹות וׁשטרי ּומאּונין, חליצה ׁשטרי ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָ
ׁשטרי  ׁשּמצא אֹו חברֹו, וׁשל זה ּדין ּבעל ׁשל טענֹותיו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדּינין
הּדּינין  את דינין ּבעלי ּבהם ׁשּבררּו הּׁשטרֹות והם - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּברּורים
אֹו - ּופלֹוני ּפלֹוני להם ׁשּידּונּו עליהם וקּבלּו להם, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָׁשּדנין

מעׂשה ּכל של]ׁשּמצא ממונית זה [החלטה הרי - ּדין בית ֲֲִֵֵֵֶֶַָָָ
לא  - לפרעֹון ּבֹו ׁשחֹוׁשׁשין ׁשטר ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹיחזיר.

החּיב היה ואם החֹוב; נפרע ׁשּמא ואפׁשר יחזיר, מֹודה, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
אֹו הּלֹוקח את ׁשּיפסיד עד קנּוניה לעׂשֹות ּכדי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהֹודה
מּידם  ׁשּיטרפּו ּכדי הּׁשטר, זמן אחר ׁשּלקחּו מּתנה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמקּבל
מֹודים. ׁשּׁשניהם ּפי על אף יחזיר, לא זה הרי - ּכּדין ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּלא
- לקנּוניה ולא לפרעֹון לא לחׁשׁש, צד ּבֹו ׁשאין ׁשטר ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹוכל

לבעליו. ְֲִִַָָיחזיר
.„È,החזיר אם - יחזיר ׁשּלא ׁשּדינם הּנמצאֹות הּׁשטרֹות ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּכל

יד  מּתחת אֹותם מֹוציאין ואין ּבהם, וגֹובין ּכׁשרים אּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהרי
להם  חֹוׁשׁשין ואין ּבחזקתם, הם והרי .ּבעליהן; ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ח שלישי יום

wiGnE laFg zFkld¦§¥©¦
ממֹונֹו. מּזיק אֹו ּבחברֹו חֹובל ּדין והיא אחת, עׂשה ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָמצות

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
נזק,‡. דברים: חמּׁשה לֹו לׁשּלם חּיב ּבחברֹו, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהחֹובל

ּכּלן  - אּלּו דברים וחמּׁשה ּובׁשת. וׁשבת, ורּפּוי, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻוצער,
הּמּזיקין. ּכל ּכדין ׁשּבנכסיו, הּיפה מן ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָמׁשּתּלמין

אֹותֹו·. רֹואין - רגלֹו אֹו חברֹו, יד קטע ׁשאם ּכיצד? ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָנזק
יפה  הּוא וכּמה יפה היה ּכּמה ּבּׁשּוק, נמּכר עבד הּוא ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכאּלּו

מּדמיו  ׁשהפחית הּפחת ּומׁשּלם ּתחת עּתה, "עין ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ׁשּנאמר  ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ׁשן" ּתחת ׁשן ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעין,

הּוא. ממֹון לׁשּלם ְֵַַַָ"ּתחת",
יּנתן ‚. ּכן ּבאדם, מּום יּתן "ּכאׁשר ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה

ראּוי ּבֹו" ׁשהּוא אּלא ּבחברֹו, ׁשחבל ּכמֹו ּבזה לחּבל אינֹו -ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
נזקֹו. מׁשּלם ּולפיכ ׁשעׂשה; ּכמֹו ּבֹו לחּבל אֹו אבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹלחּסרֹו
לרֹוצח  רֹוצח", לנפׁש ּכפר תּקחּו "ולא אֹומר: הּוא ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹוהרי
לחבלֹות, אֹו אברים לחסרֹון אבל ּכפר, ׁשאין הּוא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבלבד

ּכפר. ֵֶֹיׁש
תחֹוס „. "לא ּומּזיקֹו: ּבחברֹו ּבחֹובל ׁשּנאמר זה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹוכן

"זה,עינ הּוא 'עני תאמר: ׁשּמא ּבּתׁשלּומין; תחֹוס ׁשּלא , ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
תחֹוס  "לא נאמר: לכ - ארחמּנּו' ּבֹו, חבל ּבכּונה ְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָָֹֹוׁשּלא
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עין"‰. ּתחת "עין ּבאברים ׁשּנאמר ׁשּזה ּתׁשלּומין ּומּנין , ְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
"וכי  נאמר: ּובפרּוׁש חּבּורה", ּתחת "חּבּורה ׁשּנאמר: ְְֱֱִֵֶֶֶַַַַַַָָהּוא?
יּתן, ׁשבּתֹו רק  . . ּבאגרֹוף אֹו ּבאבן רעהּו את איׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַיּכה
- ּבחּבּורה האמּורה ׁש"ּתחת" למדּת, הא ירּפא". ְְְְֲֵֶַַַַַַָָָָָָֹורּפא
אברים. ּובׁשאר ּבעין האמּור ל"תחת" הּדין והּוא ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָּתׁשלּומין,

.Â ּכּלן ׁשּבכתב, ּתֹורה מענין נראין אּלּו ׁשּדברים ּפי על ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאף
סיני  מהר מׁשה מּפי הן הן מפרׁשין למעׂשה הלכה וכּלן , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ

יהֹוׁשע, ׁשל ּדינֹו ּבבית ּדנין אבֹותינּו ראּו וכזה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּבידינּו;
ּדין  ּובית ּדין ּבית ּובכל הרמתי, ׁשמּואל ׁשל ּדינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָּובבית

עכׁשו. ועד מׁשה מימֹות ְְְִֶֶַַָָֹׁשעמדּו
.Êעצמֹו ּבפני ּבצער חּיב חברֹו ׁשּמּזיק נאמר ּומּנין ׁשהרי ? ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

את  המצער לכל הּדין והּוא עּנּה"; אׁשר "ּתחת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבאֹונס:
הּצער. ּדמי לׁשּלם חּיב ׁשהּוא ּבגּופֹו, ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָחברֹו

.Áעצמֹו ּבפני ורּפּוי עצמֹו, ּבפני ּבׁשבת חּיב ׁשהּוא ?ּומּנין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ירּפא". ורּפא יּתן, ׁשבּתֹו "רק ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַֹׁשּנאמר:

.Ëעצמּה ּבפני ּבבׁשת חּיב ׁשהּוא נאמר:ּומּנין ׁשהרי ? ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבכלל  ּכּפּה"; את וקּצתה ּבמבׁשיו, והחזיקה ידּה ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ"וׁשלחה

המבּיׁש. קנס זה, ְְִֵֶַַַּדין
.È:ׁשּנאמר מתּכּון, ׁשּיהיה עד הּבׁשת על חּיב ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹאינֹו

ידּה" ּפטּור;"וׁשלחה כּונה, ּבלא חברֹו המבּיׁש אבל . ְְְְֲֲֵֵַַַָָָָָָָָֹ
ּפטּור. ׁשּבּיׁש, בֹו וכּיֹוצא יׁשן ,ְְִִֵֵֵֶַָָָלפיכ

.‡È ּבין ער ּבין מזיד, ּבין ׁשֹוגג ּבין - לעֹולם מּועד ְִֵֵֵֵֵֵֵָָָָאדם
ׁשּכֹור  ּבין חברֹו,יׁשן, ממֹון הּזיק אֹו ּבחברֹו, חבל אם - ֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָ

ׁשהּיׁשן  אמּורים ּדברים ּבּמה ׁשּבנכסיו. הּיפה מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמׁשּלם
והּזיק  מהן אחד ונתהּפ ּכאחד, ׁשּיׁשנּו ּבׁשנים לׁשּלם? ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחּיב
אחד  ּובא יׁשן, אחד היה אם אבל ּבגּדֹו. קרע אֹו חברֹו ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאת
הּזיקֹו ואם הּמּועד, הּוא באחרֹונה, ׁשּבא זה - ּבצּדֹו ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוׁשכב
הּיׁשן  ּוׁשברֹו הּיׁשן, ּבצד ּכלי הּניח אם וכן ּפטּור. - ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהּיׁשן

ׁשּפׁשע. הּמּועד הּוא ׁשהּניחֹו, ׁשּזה ּפטּור; -ִִֶֶֶֶַַָָָ
.·Èמצּויה ּברּוח הּגג מן ׁשּנפל חּיב [רגילה]מי - והּזיק ְְְִִִִֶַַַַַָָָ

ׁשאינּה ּברּוח נפל הּבׁשת. מן ּופטּור דברים, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבארּבעה
ואם  דברים. מארּבעה ּופטּור ּבלבד, ּבנזק חּיב - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמצּויה

עליו]נתהּפ ליפול ׁשּכל [כיון ּבבׁשת; אף ּבּכל, חּיב - ְְִֵֶֶַַַַָָֹֹ
ּבבׁשת. חּיב לבּיׁש, נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - להּזיק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹֹהּמתּכּון

.‚È ּומׁשּלׁשין חּיבין, ׁשניהן - ּכאחת ּבאחד ׁשחבלּו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשנים
-[מתחלקין] מתּכּון ׁשאינֹו ואחד מתּכּון אחד היה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּביניהן.

הּבׁשת. מן ּפטּור מתּכּון ׁשאינֹו ְִִֵֵֶֶֶַַָֹזה
.„È לּגדֹול נֹותן - הּגדֹול את ּוב ּיׁש הּקטן את לבּיׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמתּכּון

ּבן  את ּובּיׁש העבד את לבּיׁש נתּכּון קטן; ׁשל בׁשּתֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּדמי
עבד  ׁשל בׁשּתֹו ּדמי חֹורין לבן נֹותן - .חֹורין ְְְִִֵֵֶֶֶֶָ

.ÂËּבּה הּכיר ׁשּלא ּבין ּבחיקֹו, לֹו מּנחת אבן ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻהיתה
- והּזיקה ונפלה ועמד ּוׁשכחּה, ּבּה ׁשהּכיר ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָמעֹולם,

דברים  מארּבעה ּופטּור ּבלבד, ּבנזק נתּכּון חּיב אם וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּתים ּכׁשהּוא [אמות]לזרק ׁשהּזיק אֹו והּזיק, ארּבע וזרק ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹ

דברים. מארּבעה ּופטּור ּבלבד, ּבנזק חּיב - ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיׁשן
.ÊË ּבחמּׁשה חּיב מקֹום, ּבכל ּבכּונה חברֹו את  ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָהּמּזיק

והּזיקֹו ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו לרׁשּות נכנס ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָֹדברים.

רׁשּות  לֹו ואין להֹוציאֹו, רׁשּות לֹו ׁשּיׁש חּיב; - הּבית ְְְְִִֵֵֶַַַַַָּבעל
ּבעל  הרי הּבית, ּבבעל הּנכנס זה הּזק אם אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָֻלהּזיקֹו.
ׁשּנכנס  מּפני חּיב, - הּבית ּבעל ּבֹו הּזק ואם ּפטּור; ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָֻהּבית

ברׁשּות  ברׁשּות,ׁשּלא ׁשּלא ׁשניהן אֹו ּברׁשּות, ׁשניהן היּו . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹ
ּפטּורין. ׁשניהן - ּבזה זה ׁשניהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָֻוהּזקּו

.ÊÈ והּזיק מהן עץ ּופרח הרּבים, ּברׁשּות עצים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהמבּקע
ּברׁשּות  והּזיק הּיחיד ּברׁשּות ׁשּבקע אֹו הּיחיד, ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָּברׁשּות
הּיחיד  ּברׁשּות והּזיק הּיחיד ּברׁשּות ׁשּבקע אֹו ְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָהרּבים,
ׁשּלא  ּבין ּברׁשּות ּבין נּגר ׁשל לחנּותֹו הּנכנס אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאחרת,
חּיב  אּלּו ּבכל - ּפניו על וטפחה בקעת ונּתזה ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָברׁשּות,

ּופ  דברים, הּבׁשת ּבארּבעה מן .טּור ְְְִִֶַַָָָָֹ
.ÁÈ הרי ּכיצד? לנזקין. אֹומדין ּכ למיתה, ׁשאֹומדין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָּכׁשם

ּבקיסם  אֹו להּזיק, ּכדי ּבֹו ׁשאין קטן ּבצרֹור חברֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשהּכה
- לעׂשֹותֹו ראּוי זה חפץ ׁשאין חבל ּבֹו וחבל קטן, עץ ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל

ּבאגרֹוף" אֹו "ּבאבן ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הראּוי הרי ּדבר , ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּבגּופֹו רקק ׁשאפּלּו - ּבלבד ּבבׁשת הּוא חּיב אבל ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹלהּזיק.

ּבבׁשת. חּיב חברֹו, ּבּמה ׁשל לידע העדים צריכין ,לפיכ ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשאֹומדין  עד ּדין, לבית ּבֹו ׁשהּזיק החפץ ּומביאין ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַהּזיק,
היה  'לא החֹובל: ואמר החפץ, אבד ואם עליו. ודנין ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹאֹותֹו,
ּכדי  ּבֹו 'היה אֹומר: והּנחּבל אני', אנּוס ּוכמֹו להּזיק, ּכדי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָּבֹו

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ויּטל, הּנחּבל יּׁשבע - ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹלהּזיק'
.ËÈ היא ראּויה - קטּנה מחט אפּלּו אֹומד; לֹו אין ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָהּברזל,

ׁשּיצאת להמית  ּולאחר אבן, הּזֹורק להּזיק. לֹומר צרי ואין , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּפטּור  - וקּבלּה החּלֹון מן ראׁשֹו את הּלה הֹוציא ידֹו ְְִִִִֶַַַַַָָָָֹמּתחת
את  לּממציא ּפרט רעהּו", את "ּומצא ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּכלּום,

ְַעצמֹו.

ב  ¤¤ּפרק
דברים ‡. החמּׁשה לׁשּלם ראּוי ׁשהּוא חבל ּבחברֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהחֹובל

חמּׁשה  מׁשּלם ארּבעה,ּכּלן, אּלא ּבֹו ׁשאין נזק הּזיקֹו ; ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
מׁשּלם  ׁשנים, ׁשלׁשה; מׁשּלם ׁשלׁשה, ארּבעה; ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹמׁשּלם

אחד. מׁשּלם אחד, ְְִֵֶֶַַָָׁשנים;
עינֹו·. ׁשּסּמה אֹו מהן, אצּבע אֹו רגלֹו אֹו ידֹו קטע ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיצד?

ּובׁשת  וׁשבת ורּפּוי וצער נזק חמּׁשה: מׁשּלם על - הּכהּו . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
וצבתה ּומרדה[התנפחה]ידֹו עינֹו על לחזר, [יצאה]וסֹופּה ְְְְֲֵַַָָָָָָֹ

ּובׁשת. וׁשבת ורּפּוי צער ארּבעה: מׁשּלם - לחיֹות ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוסֹופּה

ּובׁשת. ורּפּוי צער ׁשלׁשה: מׁשּלם - וצבה ראׁשֹו על ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹהּכהּו
ּכגֹון נראה, ׁשאינֹו ּבמקֹום ּבגּבֹוהּכהּו אֹו ּברּכיו על ׁשהּכהּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ורּפּוי. צער ׁשנים: מׁשּלם אֹו- ׁשּבידֹו, בּמטּפחת הּכהּו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָ
ּבלבד. הּבׁשת והיא אחת, נֹותן - באּלּו וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹבׁשטר

ּבמסמר‚. אֹו ּבׁשּפּוד עֹוׂשה ּכוהּו ׁשאינֹו ּבמקֹום צּפרניו, על ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבלבד  הּצער מׁשּלם - מלאכה מעּכב ולא סם חּבּורה הׁשקהּו . ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָֹ

עד  ּבלבד, רּפּוי לֹו מׁשּלם - עֹורֹו מראה וׁשּנה סם, סכֹו ְְְְִִִֵֵַַַַַָָאֹו
ׁשבת  ּדמי לֹו נֹותן ּבחדר, אסרֹו ׁשהיה. ּכמֹות מראהּו ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיחזר

באּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֵַַָָּבלבד.
ּבלבד,„. בׁשּתֹו ּדמי לֹו נֹותן - חברֹו ראׁש ׂשער ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָֹהמגּלח

סֹוף  ׁשאין עד ׁשּכוהּו, אֹו ּבסם ּגּלחֹו לחזר. ׁשּסֹופֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמּפני
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- ורּפּוי וצער ּבנזק דברים: ּבחמּׁשה ח ּיב - לחזר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּׂשער
חׁש ונמצא הּסם, מן אֹו הּכוּיה מן יתחּמם ראׁשֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשהרי
ּולנדנד  לרקד ראּוי הּוא ׁשהרי - ׁשבת לֹו ּומׁשּלם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹּבראׁשֹו;

זֹו;[פאת]ּדּלת מּמלאכה בטל ונמצא רּקּוד, ּבׁשעת ראׁשֹו ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
מּזֹו. ּגדֹולה ּבׁשת ל ׁשאין ְְִֵֶֶֶָֹֹּובׁשת,

למדּת‰. חּיב הּנה - חֹוזר ׁשאינֹו אבר חברֹו המחּסר ׁשּכל , ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשאי  ּבּכל, חּיב - ׁשּנֹו הּפיל אפּלּו דברים. החמּׁשה ְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָֹּבכל
לֹו אין ׁשהּׁשן ּפי על אף אחת; ׁשעה ּפיו יחלה ׁשּלא ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹאפׁשר

רפּואה. צרי הּׁשּנים ּבׂשר ְְְִִִַַַָָָרפּואה,
.Â דברים ּבחמּׁשה חּיב - ּבׁשרֹו מעֹור ּכׂשערה חּסרֹו ,אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָ

אּלא חֹוזר אינֹו בו]ׁשהעֹור החֹובל [נשארת ,לפיכ צּלקת. ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
דברים. ּבחמּׁשה חּיב  - ּדם מּמּנּו והֹוציא העֹור וקרע ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבחברֹו

.Êהּפחד,[מבהיל]הּמבעית מן ׁשחלה ּפי על אף - חברֹו את ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָ
נגע  ׁשּלא והּוא ׁשמים; ּבדיני וחּיב אדם מּדיני ּפטּור זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהרי
וכּיֹוצא  ּבאפלה לֹו נתראה אֹו מאחֹוריו ׁשּצעק ּכגֹון אּלא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבֹו,
וחּיב  אדם מּדיני ּפטּור - וחרׁשֹו ּבאזנֹו צעק אם וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָבזה.
ּודחפֹו ּבֹו, ׁשּנגע אֹו וחרׁשֹו, ּבאזנֹו ותקע אחזֹו, ׁשמים. ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּבדיני
חּיב  - אּלּו בּדברים וכּיֹוצא ּבבגדיו ׁשאחז אֹו ׁשהבעיתֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבעת

ְְִַּבתׁשלּומין.
.Á,עיני 'נסּתּמת אֹו 'נתחרׁשּתי', ׁשאמר: ׁשהּנחּבל לי, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיראה

אין  ׁשהרי נאמן; אינֹו - ׁשֹומע' אני ואין רֹואה אני אין ְֱֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָוהרי
עד  הּנזק, נֹוטל ואינֹו יערים. ׁשּמא ה ּדבר, את מּכירין ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאנּו
אֹו עיניו מאֹור ׁשאבד מחזק ויהיה מרּבה זמן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻׁשּיּבדק

זה  יׁשּלם ּכ ואחר .נתחרׁש, ְְְִֵֵֶַַַָָ
.Ë וענג ר ׁשהּוא אדם יׁש הּנּזק: לפי הּכל הּצער? הּוא ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹּכּמה

היה  לא הרּבה, ממֹון לֹו נתנּו ואּלּו ממֹון, ּובעל ְְְְִֵֵַַַָָָָָֹּביֹותר
זּוז  ּומּפני ועני, וחזק עמל ׁשהּוא אדם ויׁש מעט. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמצטער

הרּבה  צער מצטער אֹומדין,אחד האּלה הּדברים ּפי ועל . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הּצער. ְִַַַּופֹוסקין

.È ׁשּקטע הרי אבר? ׁשחּסרֹו ּבמקֹום הּצער מׁשערין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכיצד
ּבין  לּתן, רֹוצה ּכזה אדם 'ּכּמה ואֹומרין: אֹומדין - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאצּבעֹו
עליו  ּגזר אם ּבסם, אֹותֹו לקטע אֹו ּבסיף זה אבר לֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹלקטע
לזה, זה ּבין יׁש ּכּמה ואֹומדין רגלֹו'; אֹו ידֹו לקטע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמל

הּמּזיק  .ּומׁשּלם ְִֵַַַ
.‡È חלה אּלא אבר, חּסרֹו לא אם הּׁשבת? מׁשערין ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכיצד

ּדמי  לֹו נֹותן - לחזר וסֹופּה ידֹו ׁשּצבתה אֹו למׁשּכב, ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹונפל
ׁשּבטל  מלאכה אֹותּה ׁשל ּבטל ּכפֹועל ויֹום יֹום ּכל ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשבּתֹו

ממנה]מּמּנה  מתבטל אם לקבל מוכן אבר,[כמה חּסרֹו ואם . ְְִִִֵֶֶָ
רֹואין  - וׁשבת הּנזק, ׁשהּוא ידֹו ּדמי לֹו נֹותן - ידֹו קטע ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאֹו
ּכל  חׁשּבֹון ועֹוׂשין יֹום, ּבכל קּׁשּואין ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו ְְְְִִִִֵֶָָאֹותֹו
אֹותֹו רֹואין רגלֹו, קטע אם וכן לֹו. ונֹותן זה, ׁשל חליֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָימי
ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין עינֹו, סּמה הּפתח; על ׁשֹומר הּוא ְְִִִִֵֵֶַַַָּכאּלּו

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּברחים. מטחינֹו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָהּוא
.·Èוחרׁשֹו ּבאזנֹו, ותקע אחזֹו אֹו אזנֹו, על חברֹו את ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָהּכה

ּכלל  למלאכה ראּוי אינֹו ׁשהרי כּלֹו; ּדמי לֹו נֹותן -. ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָֻ
.‚È ולא ידֹו, את וקטע אמדּוהּו, ולא עינֹו, את ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֹסּמה

- חרׁשֹו ּכ ואחר אמדּוהּו; ולא רגלֹו, את וקטע ְְְְְֲֲֵֶַַַַָָָָֹאמדּוהּו,

כּלֹו. ּדמי לֹו נֹותן ונזק, נזק ּבכל אמדּוהּו ולא אמדּוהּוהֹואיל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻ
מּמּנּו ּגֹובין אין - לכּלֹו אמדּוהּו ּכ ואחר ונזק, נזק ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלכל

ּבלבד  כּלֹו ּדמי ואבר,אּלא אבר ּכל נזק הּנּזק ּתפׂש ואם ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
מּידֹו. מֹוציאין אין - כּלֹו ְִִִֵֵָֻּודמי

.„Èיחיה ימים ּבכּמה אֹומדין הרּפּוי? מׁשערין [ירפא]ּכיצד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ
וכּמה זה, מחלי מּיד[כסף]זה לֹו ונֹותן ,צרי .[הכל]הּוא ְְֳִִִֵֵֶֶַָָָ

היא  ּתּקנה זה, ודבר ּביֹומֹו; יֹום ּדבר לּתן אֹותֹו מחּיבין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָואין
ִַַלּמּזיק.

.ÂË היה אם מּיד. הּכל ונֹותן אֹותּה, אֹומדין - הּׁשבת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכן
ּׁשאמדּוהּו מה על יתר החלי ּבֹו ואר ,והֹול ּבחליֹו ְְְְְְֲֳִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמתּגלּגל

אין מּיד, הבריא אם וכן ּכלּום; לֹו מֹוסיף אינֹו לֹו- ּפֹוחתין ְְְֲִִִִִִֵֵֵָ
ּׁשאמדּוהּו .מּמה ֲִֶַָ

.ÊË היא ּתּקנה ׁשּזֹו - הּמּזיק ּבׁשרצה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבּמה
אּלא  זֹו, ּבתּקנה רצֹוני 'אין הּמּזיק: אמר אם אבל ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָלֹו.

לֹו ׁשֹומעין - ּביֹומֹו' יֹום ּדבר .ארּפאּנּו ְְְְִֶֶַָ
.ÊÈעּמי 'ּפסק הּנּזק: לֹו ריפוי]אמר ואני [דמי ידי, על ותן , ְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹ

לא  'ׁשּמא לֹו: אֹומר ׁשהרי לֹו; ׁשֹומעין אין - עצמי' ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹארּפא
ּדבר  לֹו נֹותן אּלא ּבמּזיקין'; עצמי אני ואחזיק ,עצמ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָּתרּפא
בית  ידי על הרּפּוי ּדמי ונֹותן הּכל על ּפֹוסק אֹו ּביֹומֹו, ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָֹיֹום

ִּדין.
.ÁÈ רֹופא לי 'יׁש אֹו ,'אֹות ארּפא 'אני הּמּזיק: לֹו ְֲֲִִִֵֵֵַַַַָאמר

אּמן, רֹופא מביא אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחּנם' ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּמרּפא
ּבׂשכר  .ּומרּפאהּו ְְְֵַָָ

.ËÈעּמֹו פסק  ׁשּלא ריפיו]הרי יֹום [דמי מרּפא היה אּלא , ְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ
צמחים בֹו ועלּו נסּתרה [פריחות]ויֹום, אֹו הּמּכה, מחמת ְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

ּדמי [חזרה] לֹו ולּתן לרּפאתֹו חּיב - ׁשחית אחר ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּמּכה
לרּפאתֹו,ׁשבּתֹו חּיב - הּמּכה מחמת ׁשּלא צמחים עלּו . ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

עליו  והכּביד רֹופא, ּדברי על עבר ׁשבּתֹו. ּדמי לֹו נֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָואינֹו
לרּפאתֹו. חּיב אינֹו - ְִֵַַַָֹֹהחלי

.Î- לׁשּלם אֹותֹו ּומחּיבין הּמּזיק, על ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַּכׁשּפֹוסקין
ּבבׁשת  ואם ּכלל. זמן לֹו קֹובעין ואין מּיד, הּכל מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֹּגֹובין
ממֹון  חּסרֹו לא ׁשהרי לׁשּלם, זמן לֹו קֹובעין - נתחּיב .ּבלבד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

ג  ¤¤ּפרק
והּמתּבּיׁש‡. המבּיׁש לפי הּכל הּבׁשת? מׁשערין ;ּכיצד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַֹֹ

ּגדֹול  מאדם למתּבּיׁש הּקטן, מן הּמתּבּיׁש ּדֹומה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאינֹו
מרּבה. ּבׁשּתֹו הּקל, זה ׁשּבּיׁשֹו ׁשּזה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָֻֻּומכּבד,

ּפטּור.·. - בּמרחץ ׁשהּוא מי את אֹו הערם, את ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהמבּיׁש
ׁשּוליו והפכה הרּוח , בגדו]נׁשבה הּוא [שולי והרי ּפניו, על  ְְְֲֵַַַָָָָָָָָ

דֹומה  ואינֹו ּבּבׁשת; חּיב - ּבהפׁשטתֹו זה והֹוסיף ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹערם,
אם  וכן ערם. ׁשאינֹו את למבּיׁש ערם, ׁשּנעׂשה זה את ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹמבּיׁש
חּיב; - ּובּיׁשֹו הּנהר מן ׁשעלה אֹו לּנהר, לירד ּבגדיו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָהגּביּה

ּבבגדיו. המכּסה את למבּיׁש זה, מבּיׁש דֹומה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻואינֹו
ּבּבׁשת ‚. חּיב הּיׁשן, את ולא המבּיׁש ׁשנתֹו, ּבתֹו מת ואם . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

מן  זֹו ּבׁשת ּגֹובין אין - ׁשּבּיׁשֹו ּבזה הרּגיׁש ולא ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָֹֹהקיץ,
מּידן. מֹוציאין אין הּיֹורׁשין, ּתפׂשּו ואם ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהמבּיׁש;

חּיב „. החרׁש, את והמבּיׁש ּפטּור; הּׁשֹוטה, את .המבּיׁש ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
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- ורּפּוי וצער ּבנזק דברים: ּבחמּׁשה ח ּיב - לחזר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּׂשער
חׁש ונמצא הּסם, מן אֹו הּכוּיה מן יתחּמם ראׁשֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשהרי
ּולנדנד  לרקד ראּוי הּוא ׁשהרי - ׁשבת לֹו ּומׁשּלם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹּבראׁשֹו;

זֹו;[פאת]ּדּלת מּמלאכה בטל ונמצא רּקּוד, ּבׁשעת ראׁשֹו ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
מּזֹו. ּגדֹולה ּבׁשת ל ׁשאין ְְִֵֶֶֶָֹֹּובׁשת,

למדּת‰. חּיב הּנה - חֹוזר ׁשאינֹו אבר חברֹו המחּסר ׁשּכל , ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשאי  ּבּכל, חּיב - ׁשּנֹו הּפיל אפּלּו דברים. החמּׁשה ְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָֹּבכל
לֹו אין ׁשהּׁשן ּפי על אף אחת; ׁשעה ּפיו יחלה ׁשּלא ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹאפׁשר

רפּואה. צרי הּׁשּנים ּבׂשר ְְְִִִַַַָָָרפּואה,
.Â דברים ּבחמּׁשה חּיב - ּבׁשרֹו מעֹור ּכׂשערה חּסרֹו ,אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָ

אּלא חֹוזר אינֹו בו]ׁשהעֹור החֹובל [נשארת ,לפיכ צּלקת. ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
דברים. ּבחמּׁשה חּיב  - ּדם מּמּנּו והֹוציא העֹור וקרע ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבחברֹו

.Êהּפחד,[מבהיל]הּמבעית מן ׁשחלה ּפי על אף - חברֹו את ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָ
נגע  ׁשּלא והּוא ׁשמים; ּבדיני וחּיב אדם מּדיני ּפטּור זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהרי
וכּיֹוצא  ּבאפלה לֹו נתראה אֹו מאחֹוריו ׁשּצעק ּכגֹון אּלא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבֹו,
וחּיב  אדם מּדיני ּפטּור - וחרׁשֹו ּבאזנֹו צעק אם וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָבזה.
ּודחפֹו ּבֹו, ׁשּנגע אֹו וחרׁשֹו, ּבאזנֹו ותקע אחזֹו, ׁשמים. ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּבדיני
חּיב  - אּלּו בּדברים וכּיֹוצא ּבבגדיו ׁשאחז אֹו ׁשהבעיתֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבעת

ְְִַּבתׁשלּומין.
.Á,עיני 'נסּתּמת אֹו 'נתחרׁשּתי', ׁשאמר: ׁשהּנחּבל לי, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיראה

אין  ׁשהרי נאמן; אינֹו - ׁשֹומע' אני ואין רֹואה אני אין ְֱֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָוהרי
עד  הּנזק, נֹוטל ואינֹו יערים. ׁשּמא ה ּדבר, את מּכירין ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאנּו
אֹו עיניו מאֹור ׁשאבד מחזק ויהיה מרּבה זמן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻׁשּיּבדק

זה  יׁשּלם ּכ ואחר .נתחרׁש, ְְְִֵֵֶַַַָָ
.Ë וענג ר ׁשהּוא אדם יׁש הּנּזק: לפי הּכל הּצער? הּוא ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹּכּמה

היה  לא הרּבה, ממֹון לֹו נתנּו ואּלּו ממֹון, ּובעל ְְְְִֵֵַַַָָָָָֹּביֹותר
זּוז  ּומּפני ועני, וחזק עמל ׁשהּוא אדם ויׁש מעט. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמצטער

הרּבה  צער מצטער אֹומדין,אחד האּלה הּדברים ּפי ועל . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הּצער. ְִַַַּופֹוסקין

.È ׁשּקטע הרי אבר? ׁשחּסרֹו ּבמקֹום הּצער מׁשערין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכיצד
ּבין  לּתן, רֹוצה ּכזה אדם 'ּכּמה ואֹומרין: אֹומדין - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאצּבעֹו
עליו  ּגזר אם ּבסם, אֹותֹו לקטע אֹו ּבסיף זה אבר לֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹלקטע
לזה, זה ּבין יׁש ּכּמה ואֹומדין רגלֹו'; אֹו ידֹו לקטע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמל

הּמּזיק  .ּומׁשּלם ְִֵַַַ
.‡È חלה אּלא אבר, חּסרֹו לא אם הּׁשבת? מׁשערין ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכיצד

ּדמי  לֹו נֹותן - לחזר וסֹופּה ידֹו ׁשּצבתה אֹו למׁשּכב, ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹונפל
ׁשּבטל  מלאכה אֹותּה ׁשל ּבטל ּכפֹועל ויֹום יֹום ּכל ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשבּתֹו

ממנה]מּמּנה  מתבטל אם לקבל מוכן אבר,[כמה חּסרֹו ואם . ְְִִִֵֶֶָ
רֹואין  - וׁשבת הּנזק, ׁשהּוא ידֹו ּדמי לֹו נֹותן - ידֹו קטע ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאֹו
ּכל  חׁשּבֹון ועֹוׂשין יֹום, ּבכל קּׁשּואין ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו ְְְְִִִִֵֶָָאֹותֹו
אֹותֹו רֹואין רגלֹו, קטע אם וכן לֹו. ונֹותן זה, ׁשל חליֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָימי
ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין עינֹו, סּמה הּפתח; על ׁשֹומר הּוא ְְִִִִֵֵֶַַַָּכאּלּו

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּברחים. מטחינֹו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָהּוא
.·Èוחרׁשֹו ּבאזנֹו, ותקע אחזֹו אֹו אזנֹו, על חברֹו את ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָהּכה

ּכלל  למלאכה ראּוי אינֹו ׁשהרי כּלֹו; ּדמי לֹו נֹותן -. ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָֻ
.‚È ולא ידֹו, את וקטע אמדּוהּו, ולא עינֹו, את ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֹסּמה

- חרׁשֹו ּכ ואחר אמדּוהּו; ולא רגלֹו, את וקטע ְְְְְֲֲֵֶַַַַָָָָֹאמדּוהּו,

כּלֹו. ּדמי לֹו נֹותן ונזק, נזק ּבכל אמדּוהּו ולא אמדּוהּוהֹואיל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻ
מּמּנּו ּגֹובין אין - לכּלֹו אמדּוהּו ּכ ואחר ונזק, נזק ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלכל

ּבלבד  כּלֹו ּדמי ואבר,אּלא אבר ּכל נזק הּנּזק ּתפׂש ואם ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
מּידֹו. מֹוציאין אין - כּלֹו ְִִִֵֵָֻּודמי

.„Èיחיה ימים ּבכּמה אֹומדין הרּפּוי? מׁשערין [ירפא]ּכיצד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ
וכּמה זה, מחלי מּיד[כסף]זה לֹו ונֹותן ,צרי .[הכל]הּוא ְְֳִִִֵֵֶֶַָָָ

היא  ּתּקנה זה, ודבר ּביֹומֹו; יֹום ּדבר לּתן אֹותֹו מחּיבין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָואין
ִַַלּמּזיק.

.ÂË היה אם מּיד. הּכל ונֹותן אֹותּה, אֹומדין - הּׁשבת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכן
ּׁשאמדּוהּו מה על יתר החלי ּבֹו ואר ,והֹול ּבחליֹו ְְְְְְֲֳִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמתּגלּגל

אין מּיד, הבריא אם וכן ּכלּום; לֹו מֹוסיף אינֹו לֹו- ּפֹוחתין ְְְֲִִִִִִֵֵֵָ
ּׁשאמדּוהּו .מּמה ֲִֶַָ

.ÊË היא ּתּקנה ׁשּזֹו - הּמּזיק ּבׁשרצה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבּמה
אּלא  זֹו, ּבתּקנה רצֹוני 'אין הּמּזיק: אמר אם אבל ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָלֹו.

לֹו ׁשֹומעין - ּביֹומֹו' יֹום ּדבר .ארּפאּנּו ְְְְִֶֶַָ
.ÊÈעּמי 'ּפסק הּנּזק: לֹו ריפוי]אמר ואני [דמי ידי, על ותן , ְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹ

לא  'ׁשּמא לֹו: אֹומר ׁשהרי לֹו; ׁשֹומעין אין - עצמי' ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹארּפא
ּדבר  לֹו נֹותן אּלא ּבמּזיקין'; עצמי אני ואחזיק ,עצמ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָּתרּפא
בית  ידי על הרּפּוי ּדמי ונֹותן הּכל על ּפֹוסק אֹו ּביֹומֹו, ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָֹיֹום

ִּדין.
.ÁÈ רֹופא לי 'יׁש אֹו ,'אֹות ארּפא 'אני הּמּזיק: לֹו ְֲֲִִִֵֵֵַַַַָאמר

אּמן, רֹופא מביא אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחּנם' ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּמרּפא
ּבׂשכר  .ּומרּפאהּו ְְְֵַָָ

.ËÈעּמֹו פסק  ׁשּלא ריפיו]הרי יֹום [דמי מרּפא היה אּלא , ְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ
צמחים בֹו ועלּו נסּתרה [פריחות]ויֹום, אֹו הּמּכה, מחמת ְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

ּדמי [חזרה] לֹו ולּתן לרּפאתֹו חּיב - ׁשחית אחר ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּמּכה
לרּפאתֹו,ׁשבּתֹו חּיב - הּמּכה מחמת ׁשּלא צמחים עלּו . ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

עליו  והכּביד רֹופא, ּדברי על עבר ׁשבּתֹו. ּדמי לֹו נֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָואינֹו
לרּפאתֹו. חּיב אינֹו - ְִֵַַַָֹֹהחלי

.Î- לׁשּלם אֹותֹו ּומחּיבין הּמּזיק, על ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַּכׁשּפֹוסקין
ּבבׁשת  ואם ּכלל. זמן לֹו קֹובעין ואין מּיד, הּכל מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֹּגֹובין
ממֹון  חּסרֹו לא ׁשהרי לׁשּלם, זמן לֹו קֹובעין - נתחּיב .ּבלבד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

ג  ¤¤ּפרק
והּמתּבּיׁש‡. המבּיׁש לפי הּכל הּבׁשת? מׁשערין ;ּכיצד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַֹֹ

ּגדֹול  מאדם למתּבּיׁש הּקטן, מן הּמתּבּיׁש ּדֹומה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאינֹו
מרּבה. ּבׁשּתֹו הּקל, זה ׁשּבּיׁשֹו ׁשּזה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָֻֻּומכּבד,

ּפטּור.·. - בּמרחץ ׁשהּוא מי את אֹו הערם, את ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהמבּיׁש
ׁשּוליו והפכה הרּוח , בגדו]נׁשבה הּוא [שולי והרי ּפניו, על  ְְְֲֵַַַָָָָָָָָ

דֹומה  ואינֹו ּבּבׁשת; חּיב - ּבהפׁשטתֹו זה והֹוסיף ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹערם,
אם  וכן ערם. ׁשאינֹו את למבּיׁש ערם, ׁשּנעׂשה זה את ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹמבּיׁש
חּיב; - ּובּיׁשֹו הּנהר מן ׁשעלה אֹו לּנהר, לירד ּבגדיו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָהגּביּה

ּבבגדיו. המכּסה את למבּיׁש זה, מבּיׁש דֹומה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻואינֹו
ּבּבׁשת ‚. חּיב הּיׁשן, את ולא המבּיׁש ׁשנתֹו, ּבתֹו מת ואם . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

מן  זֹו ּבׁשת ּגֹובין אין - ׁשּבּיׁשֹו ּבזה הרּגיׁש ולא ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָֹֹהקיץ,
מּידן. מֹוציאין אין הּיֹורׁשין, ּתפׂשּו ואם ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהמבּיׁש;

חּיב „. החרׁש, את והמבּיׁש ּפטּור; הּׁשֹוטה, את .המבּיׁש ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
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- הּקטן את המבּיׁש חּיב. העבד, את אֹו הּגר את ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהמבּיׁש
ּפטּור. נכלם, אינֹו ואם חּיב; נכלם, אֹותֹו ּכׁשּמכלימין ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָאם
את  למבּיׁש הּקטן את המבּיׁש דֹומה אינֹו מקֹום, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּומּכל
ולא  חֹורין, ּבן את למבּיׁש העבד את המבּיׁש ולא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּגדֹול,

ּפּקח. למבּיׁש חרׁש ְְִִֵֵֵֵֵַַַמבּיׁש
ּפטּור ‰. - ּבגדיו על ׁשרקק אֹו ּבדברים, חברֹו את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהמבּיׁש

ּובכל  מקֹום ּבכל ּבּדבר לגּדר ּדין לבית ויׁש הּתׁשלּומין. ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹמן
ׁשּיראּו ּכמֹו לֹוזמן לׁשּלם חּיב - חכמים ּתלמיד ּבּיׁש ואם . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

ּכבר  בדברים. אּלא בּיׁשֹו ׁשּלא  ּפי על אף ׁשלמה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבׁשת
- בדברים אפּלּו חכמים, ּתלמיד המבּיׁש ׁשּכל הּדין, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָנפסק
מן  ּדינר ּוׁשלׁשים חמּׁשה מׁשקל מּמּנּו וגֹובין אֹותֹו, ְְְְֲִִִִִִִִֶַָָֹקֹונסין
היא  וקּבלה רביע. ּפחֹות סלעים ּתׁשעה מׁשקל ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָהּזהב,
ּבחּוצה  ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל זה קנס ׁשּגֹובין ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּבידינּו,

ֶָָלארץ.
.Â;ּבספרד ּבכ ּתמיד אצלנּו היּו ּתלמידי מעׂשים ויׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּתֹובע, ויׁש להן. נאה וכ זה, על מֹוחלין ׁשהיּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחכמים
למבּיׁש: אֹומרין היּו הּדּינים אבל ביניהן. ּפׁשרה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָועֹוׂשין

זהב'. ליטרה לֹו לּתן אּתה ְִִֵַַָָָָָ'חּיב
.Ê מן ּפטּור ּבדברים העם ׁשאר ׁשהמבּיׁש ּפי על ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאף

לעם  ּומגּדף מחרף ואינֹו הּוא; ּגדֹול עֹון ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָהּתׁשלּומין,
אּלא שהוא]ּומבּיׁשן, חכמים [מי ואמרּו ׁשֹוטה. רׁשע ְְְְֲִֶֶַָָָָָָ

ּברּבים, מּיׂשראל ּכׁשר אדם ּפני הּמלּבין ׁשּכל ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהראׁשֹונים,
הּבא. לעֹולם חלק לֹו ֵֵֶַָָָאין

.Á ּבהן ואין מעט, וצער ּבּזּוי ּבהן ׁשּיׁש רּבֹות הּכאֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׁש
הּמּכה  וכל קצּובים. ּדמים חכמים להם ּפסקּו ּוכבר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָנזק;
קנסֹות  וכּלן הּקצּוב; הּממֹון אֹותֹו מׁשּלם מהן, הּכאה ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻחברֹו
והרּפּוי  והּבׁשת הּצער ּדמי הּוא הּקצּוב, הּממֹון ואֹותֹו ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹהן.
הּוא  ּכזה - צרי לא ּבין וׁשבת, לרפּואה צרי ּבין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹוהּׁשבת;

.מׁשּלם  ְֵַ
.Ë חמּׁשה מׁשּלם ּברגלֹו, ּבחברֹו הּבֹועט מׁשּלם? הּוא ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַָָוכּמה

בארּכּבתֹו הּכהּו קבץ [ברכו]סלעים. סלעים. ׁשלׁשה מׁשּלם , ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹֻ
אגּודה  ּכׁשהיא בידֹו והּכהּו אגּדה, אֹוגד ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶָָָָָֻאצּבעֹותיו

חברֹו[אגרוף] את ּתקע סלעים. עׂשר ׁשלׁשה מׁשּלם -ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ
חמּׁשים [בעורפו] מׁשּלם ּפניו, על סטרֹו סלע. מׁשּלם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּבכּפֹו,

צרם אם וכן סלע. מאה מׁשּלם ידֹו, ּבאחר סטרֹו [פגם]סלע; ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
אֹו ּבבׂשרֹו, הרק והּגיע ׁשרקק אֹו ּבׂשערֹו, ּתלׁש אֹו ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹּבאזנֹו,
מׁשּלם  - האּׁשה ראׁש ׁשּפרע אֹו מעליו, טּליתֹו ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהעביר
ּכיצד? ּומעׂשה. מעׂשה ּכל על מׁשּלם הּוא וכזה סלע. ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמאה
- זֹו אחר זֹו אפּלּו ּבעיטֹות, ארּבע ּבחברֹו ׁשּבעט ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָּכגֹון
מׁשּלם  סטירֹות, ׁשּתי ּפניו על סטרֹו סלע. עׂשרים ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמׁשּלם

ּבׁשארן. וכן סלע. ְְִֵֵֶַָָָמאה
.È,הּזמן ּבאֹותֹו יׂשראל ארץ מּכסף הן - הּסלעים אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכל

ּומחצה  דינרין ּוׁשלׁשה ּכסף דינר חצי סלע ּבכל ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשהיה
סלע, מאה לׁשּלם אּלּו ּבהּכאֹות ׁשּנתחּיב מי ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹנחׁשת;

נקי  ּכסף ּומחצה סלע עׂשר ׁשנים מׁשּלם זה .הרי ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
.‡È,מבּזה ׁשהּוא אדם אבל ּבמכּבד. אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֻֻּבּמה

נֹוטל  אינֹו - בהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל מקּפיד ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָואינֹו

ראּוי  ׁשהּוא הּדּינים ׁשּיראּו ּוכמֹו לֹו, ּׁשראּוי מה ּכפי ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
ּכעּוריןלּטל  אדם ּבני ׁשּיׁש לפי על [נבזים]; מקּפידין ׁשאינן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׂשחֹוק  ּדר ּבּזּוי מיני ּבכל עצמן מבּזין הּיֹום וכל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּבׁשּתן,
המׂשחקין  הּלצים מן אחת ּפרּוטה לּטל ּכדי אֹו ראׁש, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָֹֹוקּלּות

ִֶָעּמהן.

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ט רביעי יום

ד  ¤¤ּפרק
האּׁשה[מכה]הּנֹוגף‡. אף [בהריון]את - ילדיה ויצאּו , ְְְִֵֶֶַַָָָָָ

ונזק  לּבעל, ולדֹות ּדמי לׁשּלם חּיב - נתּכּון ׁשּלא ּפי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹעל
לאּׁשה. ִַַָָָוצער

היתה ·. ּכּמה האּׁשה ׁשמין ולדֹות? ּדמי מׁשערין ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָוכיצד
מּׁשּילדה;[שווה]יפה יפה היא וכּמה ילדה, ׁשּלא עד ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ליֹורׁשיו. נֹותנין הּבעל, מת אם לּבעל. נגפּהונֹותנין ואם ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָ
לאּׁשה. ולדֹות ּדמי אף נֹותנין הּבעל, מיתת ְְְִִִֵַַַַַַַָָָאחר

ולדֹות ‚. ּדמי נֹותן - הּגר ּבחּיי ּבּה וחבל לגר, נׂשּואה ְְְְְְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָָהיתה
ואם ּפטּור. הּגר, מת זכת לּבעל; הּגר, מיתת אחר ּבּה חבל ְִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָ

ולדֹות  ּבדמי .היא ְְִִֵָ
נגיפה „. ּובׁשעת הריֹון, ּבׁשעת ּגֹויה אֹו ׁשפחה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָהיתה

ׁשּלּה ולדֹות ּדמי הרי - נתּגּירה אֹו .נׁשּתחררה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשהיה ‰. ּפי על אף - ּומתה ילדיה ויצאּו האּׁשה, את ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּנֹוגף

ּכלּום  מׁשּלם ואינֹו הּתׁשלּומין, מן ּפטּור זה הרי - ,ׁשֹוגג ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָ
הּכתּוב  חּלק לא - יענׁש" ענֹוׁש - אסֹון יהיה "ולא ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
מן  לפטרֹו ּדין, ּבית מיתת ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר למזיד ׁשֹוגג ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּבין

ְִַַהּתׁשלּומין.
.Â נתּכּון אם אבל לאּׁשה; ּבׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה

והמיתּה הֹואיל ׁשּמתה, ּפי על אף - האּׁשה את ונגף ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלחברֹו,
ּדין, ּבית מיתת ּבֹו ׁשאין ּכדבר זה הרי להּכֹותּה, כּונה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבלא

ולדֹות  ּדמי .ּומׁשּלם ְְְֵֵַָ
.Ê ּבחמּׁשה חּיב - חּבּורה ּבהם עׂשה ולא ואּמֹו, אביו ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּמּכה

ּבׁשּבת, ּבחברֹו ׁשחבל אֹו חּבּורה, בהם עׂשה אם אבל ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָדברים.
עֹון  ׁשהּוא מּפני הּתׁשלּומין; מן ּפטּור - ׁשֹוגג היה ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָאפּלּו

ּדין  ּבית ּבֹומיתת ׁשּיׁש ּבדבר הּכתּוב חּלק ׁשּלא ּבארנּו ּוכבר , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּתׁשלּומין. מן לפטרֹו למזיד, ׁשֹוגג ּבין ּדין ּבית ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָמיתת

.Á ּפטּורין ּבׁשּבת המקלקלין וכל הּוא, מקלקל החֹובל ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָֹוהלא
ּבית  מיתת ּבֹו ׁשּיׁש עֹון החֹובל זה נחׁשב ולּמה הּמיתה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמן
ּבחברֹו ׁשחבל ּבעת הרע ליצרֹו עׂשה רּוח ונחת הֹואיל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּדין?
מן  ּפטּור ּולפיכ מיתה; עֹון ונמצא ּכמתּקן, הּוא הרי -ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָ

.הּתׁשלּומין  ְִַַ
.Ë חּיב - ּבמזיד אפּלּו הּכּפּורים, ּביֹום ּבחברֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָהחֹובל

מלקֹות.ּבתׁשלּומין  עליה חּיב ׁשהּוא עברה ׁשעבר ּפי על אף , ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
מׁשּלם, ואינֹו לֹוקה - ותׁשלּומין מלקֹות המחּיב ּכל ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹֻוהלא
מחֹוב  חּוץ - ּבּכל הּדברים הן ּכ ּומׁשּלם? לֹוקה אדם ל ׁשאין ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

חֹובל  ּתֹורה רּבתה ּבפרּוׁש ׁשהרי מׁשּלם; ׁשהּוא ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּבחברֹו,
ירּפא". ורּפא יּתן, ׁשבּתֹו "רק ׁשּנאמר: לתׁשלּומין, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹּבחברֹו

.È ּפטּור ׁשּלֹו, ּכנעני ּבעבד -החֹובל ׁשּלֹו עברי ּבעבד חבל . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

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

wifne laeg zekld - oeygxn h"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

חברֹו, ׁשל ּכנעני ּבעבד החֹובל הּׁשבת. מן חּוץ ּבכּלן, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻחּיב
ונתרּפא  ּבסם, צערֹו ואפּלּו דברים; חמּׁשה נֹוטל עבד ׁשל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָרּבֹו

רּבֹו. ׁשל רפּואתֹו ּכל הרי - ְְֲִֵֵֶַָָָבמהרה
.‡Èלידֹו ׁשחרּור ּגט הּגיע לא ועדין לחרּות, ׁשּיצא עבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל

קנס לֹו אין עבד]- של אינֹו[שלושים - ּבֹו ׁשחבלּו ואחרים . ְְֲִֵֵֵֶַָָ
ולא  ׁשחרּורֹו; ּגמר לא ׁשעדין לעצמֹו, מהן להֹוציא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹיכֹול

ּבֹו לֹו נׁשאר לא ׁשהרי מהן, להֹוציא יכֹול לפיכ,האדֹון קנין. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ואינֹו ּבׁשּנֹו, יֹוצא - עינֹו סּמה ּכ ואחר עבּדֹו, ׁשן ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָהּמּפיל

מּידֹו. מֹוציאין אין ּתפׂש, ואם עינֹו; ּדמי לֹו ְְִִִִֵֵֵֵַָָנֹותן
.·È,צערֹו אֹו אדם, ׁשּבּיׁשֹו חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָמי

חּיב. - באּלּו וכּיֹוצא ׁשֹור, ׁשּנגחֹו ׁשל אֹו ּביֹום זה ארעֹו אם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
לעצמֹו עצמֹו, ׁשל ּביֹום לרּבֹו; .רּבֹו, ְְְְְֶַַַַ

.‚È;דברים ּבחמּׁשה חּיב חברֹו, ׁשל עברי ּבעבד ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחֹובל
העבד  ולכׁשּיצא ּפרֹותיה; אֹוכל ורּבֹו קרקע, ּבהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָויּלקח
ׁשאינֹו הּזק הּזיקֹו רּבֹו. ידי מּתחת הּׂשדה ּתצא ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלחרּות,
חטמֹו ראׁש אֹו אזנֹו ראׁש ׁשּקטע ּכגֹון ּכלל, מלאכה ְְְְְְֵֶַַָָָָָָֹֹמעּכב

ּפרֹות  ּבהן לרּבֹו ואין לעבד, הּכל -. ְְֵֵֶֶֶַַָָֹ
.„Èאֹותּה הּפֹוחת נזק אם - אחרים ׁשל קטּנה ּבבת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהחֹובל

אב [שוויה]מּכסּפּה ׁשל ׁשבּתּה, וכן אב; ׁשל הּוא הרי הּוא, ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
אבל  הּוא. אביה ׁשל מכירתּה וכסף ידיה מעׂשה ׁשהרי -ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּפֹוחת  ׁשאינֹו נזק וכן ׁשּלּה; הּוא הרי ורּפּוי, ובׁשת ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹצער

ׁשּלּה. הּוא הרי מּכסּפּה, לּהאֹותּה מׁשּלם ּבבּתֹו, החֹובל וכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ובׁשת. ורּפּוי ְִֶַַָֹצער

.ÂËלבעלּה והרּפּוי הּׁשבת - איׁש ּבאׁשת והּצער החֹובל , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּבפניה  ׁשחבל ּכגֹון הּוא, ּבגלּוי אם - והּנזק והּבׁשת ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלּה.
ּוׁשני  ׁשּלּה, הּׁשליׁש - ּוזרֹועֹותיה ּבידיה אֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָּובצּוארּה
ּוׁשני  לּבעל, הּׁשליׁש - הּנזק הּוא ּבסתר ואם לּבעל; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַׁשליׁשים
יּלקח  אּׁשה, וׁשל מּיד; לֹו נֹותנין ּבעל, ׁשל לאּׁשה. ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשליׁשים

ּפרֹות. אֹוכל והּבעל קרקע, ְְֵֵֶַַַַַָּבהם
.ÊË הּבעל אבל אחרים. ּבּה ּבׁשחבלּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּבּמה

וכל  והּצער, הּנזק ּכל מּיד לּה לׁשּלם חּיב - ּבאׁשּתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשחבל
ּפרֹות  ּבהן לּבעל ואין ׁשּלּה, והּכל לּתן הּבׁשת; רצת ואם . ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

וכזה  נֹותנת. לאחר, מרּפא הּדמים והּבעל הּגאֹונים . הֹורּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
חליּה. ּכל ׁשּמרּפא ּכדר ְְְֵֶֶֶַָָָָאֹותּה,

.ÊÈ ּבנזקיה חּיב הּמּטה, ּבתׁשמיׁש אׁשּתֹו .והּמּזיק ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
.ÁÈּבכתּבתּה ּתֹוספת לּה היה אם - ּבבעלּה ׁשחבלה ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָֻהאּׁשה

הניה ּבטֹובת לבעלּה הּתֹוספת למּכר אֹותּה מחּיבין [בדמי - ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹ
מהתוספת] שנפטר ואם הנאתו הּבעל; רצה אם מּמּנה וגֹובה ,ְְִִִֶֶַַַָָָ

לּה היה לא ואם ּגֹובה. הּכל, מן ולגּבֹות לגרׁשּה ְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֹרצה
לֹו ׁשאסּור ּכתּבתּה; עּקר לֹו למּכר יכֹולה אינּה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻּתֹוספת,
ׁשּלא  ּכדי ּכתּבה, ּבלא אחת ׁשעה אׁשּתֹו עם לׁשהֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֻלאדם
ּכֹותב  הּבעל, רצה אם אּלא להֹוציאּה. ּבעיניו קּלה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָתהיה

ׁשטר חבלֹו[חוב]עליה הזקו]ּבדמי ונֹוטל [שווי מגרׁשּה אֹו , ְְְְְֲִֵֵֶָָָָָָ
לֹו. הראּוי ְִָָָָֻמּכתּבתּה

.ËÈ,ׁשלחנֹו על סמּוכין אין אם - הּגדֹולים ּבבניו ְְְְִִִֵֵַַַָָָֻהחֹובל
והן  ּבנזקן, קרקע להן יּלקח - והּקטּנים מּיד; להם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָנֹותן

היּו ואם ּבהן. ׁשחבלּו ּבאחרים הּדין וכן ּפרֹותיו. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹוכלין
על ּבין סמּוכין ּגדֹולים ׁשהיּו ּבין ּפטּור, - ּבהן וחבל ׁשלחנֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

להם  יּנתן ּבּגדֹולים, - אחרים ּבהן חבלּו ואם קטּנים. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהיּו
- ּובּקטּנים ּפרֹותיהמּיד; אֹוכלין והן קרקע, ּבהם עד יּלקח ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

.ׁשּיגּדילּו ְִֶַ
.Îּפגיעתן - וקטן ׁשֹוטה ּבהן [חבלתם]חרׁש החֹובל רעה: ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

על אף ּפטּורין. באחרים ׁשחבלּו והן ׁשּנתּפּתח ּפי חּיב, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
חּיבין  אינן - הּקטן והגּדיל הּׁשֹוטה, ונׁשּתּפה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהחרׁש,

דעה. ּבני אינן ּבהן ׁשחבלּו ׁשּבׁשעה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלׁשּלם;
.‡Î והן חּיב, ּבהן החֹובל רעה: ּפגיעתן - והאּׁשה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָהעבד

אם  - זמן לאחר מׁשּלמין אבל ּפטּורין; באחרים, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָׁשחבלּו
ׁשהרי  העבד; נׁשּתחרר אֹו ּבעלּה, מת אֹו האּׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָנתּגרׁשה
ׁשאם  - ּיפרע מה לֹו ׁשאין חֹוב ּכבעל הן והרי הן, דעה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבני

לׁשּלם  חּיב .העׁשיר, ְֱִֵֶַַָ
.·Î?ּכיצד ּכממֹונֹו. ּובהמּתֹו ּכגּופֹו, אדם ׁשל הרי עבּדֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָ

עבּדֹו לב על ּגחלת לּים ׁשהּניח ׁשּדחפֹו אֹו ּומת, חברֹו, ׁשל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
מן  ּפטּור - ּומת עלה ולא מּׁשם, לעלֹות יכֹול והּוא לאׁש ְְֲִִֵֵַָָָָָָֹאֹו
הּניח  ּוכאּלּו חּיב, חברֹו, לבהמת ּכן עׂשה ואם ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּתׁשלּומין.

לׁשּלם  חּיב ׁשהּוא ונׂשרף, ּבגּדֹו על ּכּיֹוצא הּגחלת ּכל וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
ֶָבזה.

ה  ¤¤ּפרק
ּבעצמֹו‡. ּבין לחּבל, לאדם החֹובל אסּור ולא ּבחברֹו. ּבין ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָֹֹ

ּבין  קטן ּבין - מּיׂשראל ּכׁשר אדם הּמּכה ּכל אּלא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבלבד,
נּציֹון ּדר אּׁשה, ּבין איׁש ּבין עֹובר [מריבה]ּגדֹול, זה הרי - ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ

ת  הזהירה ּבלא אם להּכֹותֹו"; . . יֹוסיף "לא ׁשּנאמר: עׂשה, ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָֹֹ
את  לּמּכה וחמר קל החֹוטא, ּבהּכית להֹוסיף ׁשּלא ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּתֹורה

ִַַהּצּדיק.
על ·. ידֹו הּמגּביּה וכל אסּור; חברֹו, על ידֹו להגּביּה ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָאפּלּו

רׁשע  זה הרי - הּכהּו ׁשּלא ּפי על אף .חברֹו, ֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
לֹוקה,‚. - פרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכאה חברֹו את ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּמּכה

לתׁשלּומין  נּתן זה לאו ׁשּיהיה ּכדי ּתׁשלּומין ּכאן אין .ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
- פרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכאה חברֹו עבד הּכה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואפּלּו
יׂשראל  את ׁשהּכה וגֹוי מצוֹות. ּבמקצת יׁשנֹו ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָלֹוקה,
הּמצרי  את וּי . . וכה ּכה "וּיפן ׁשּנאמר: מיתה, חּיב -ְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

בחֹול". ְְִֵַַוּיטמנהּו
ׁשּיהיה „. זרֹוע, ּבעלי הּׁשֹוטים לאּלּו חכמים קנסּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָקנס

חפץ  ּבנקיטת ונׁשּבע נאמן, ּבֹו[קדוש]הּנחּבל חבל ׁשּזה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
עדים [מכה]חבל ׁשם ׁשּיהיּו והּוא לֹו; ּׁשראּוי מה ונֹוטל .זה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

ׁשלם  ידֹו לתֹו ׁשּנכנס אֹותֹו מעידין עדים ׁשני היּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד?
'לא  אֹומר: והּוא ּבֹו, ׁשחבל ּבעת ראּוהּו ולא חבּול, ְְְְֵֵֶַָָָָָֹֹויצא
נׁשּבע  זה הרי - ּבי' חבלּת 'אּתה אֹומר: והּלה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָחבלּתי',

ְֵונֹוטל.
ׁשאפׁשר ‰. ּבמקֹום הּמּכה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה

ׁשּזה  ׁשאפׁשר ׁשליׁשי, עּמהם ׁשהיה אֹו לעצמֹו, להּכֹותּה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָלֹו
אחר  על ּולהתרעם ּבֹו לחּבל לֹו אמר אין הּנחּבל אם אבל ; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
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חברֹו, ׁשל ּכנעני ּבעבד החֹובל הּׁשבת. מן חּוץ ּבכּלן, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻחּיב
ונתרּפא  ּבסם, צערֹו ואפּלּו דברים; חמּׁשה נֹוטל עבד ׁשל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָרּבֹו

רּבֹו. ׁשל רפּואתֹו ּכל הרי - ְְֲִֵֵֶַָָָבמהרה
.‡Èלידֹו ׁשחרּור ּגט הּגיע לא ועדין לחרּות, ׁשּיצא עבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל

קנס לֹו אין עבד]- של אינֹו[שלושים - ּבֹו ׁשחבלּו ואחרים . ְְֲִֵֵֵֶַָָ
ולא  ׁשחרּורֹו; ּגמר לא ׁשעדין לעצמֹו, מהן להֹוציא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹיכֹול

ּבֹו לֹו נׁשאר לא ׁשהרי מהן, להֹוציא יכֹול לפיכ,האדֹון קנין. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ואינֹו ּבׁשּנֹו, יֹוצא - עינֹו סּמה ּכ ואחר עבּדֹו, ׁשן ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָהּמּפיל

מּידֹו. מֹוציאין אין ּתפׂש, ואם עינֹו; ּדמי לֹו ְְִִִִֵֵֵֵַָָנֹותן
.·È,צערֹו אֹו אדם, ׁשּבּיׁשֹו חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָמי

חּיב. - באּלּו וכּיֹוצא ׁשֹור, ׁשּנגחֹו ׁשל אֹו ּביֹום זה ארעֹו אם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
לעצמֹו עצמֹו, ׁשל ּביֹום לרּבֹו; .רּבֹו, ְְְְְֶַַַַ

.‚È;דברים ּבחמּׁשה חּיב חברֹו, ׁשל עברי ּבעבד ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחֹובל
העבד  ולכׁשּיצא ּפרֹותיה; אֹוכל ורּבֹו קרקע, ּבהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָויּלקח
ׁשאינֹו הּזק הּזיקֹו רּבֹו. ידי מּתחת הּׂשדה ּתצא ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלחרּות,
חטמֹו ראׁש אֹו אזנֹו ראׁש ׁשּקטע ּכגֹון ּכלל, מלאכה ְְְְְְֵֶַַָָָָָָֹֹמעּכב

ּפרֹות  ּבהן לרּבֹו ואין לעבד, הּכל -. ְְֵֵֶֶֶַַָָֹ
.„Èאֹותּה הּפֹוחת נזק אם - אחרים ׁשל קטּנה ּבבת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהחֹובל

אב [שוויה]מּכסּפּה ׁשל ׁשבּתּה, וכן אב; ׁשל הּוא הרי הּוא, ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
אבל  הּוא. אביה ׁשל מכירתּה וכסף ידיה מעׂשה ׁשהרי -ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּפֹוחת  ׁשאינֹו נזק וכן ׁשּלּה; הּוא הרי ורּפּוי, ובׁשת ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹצער

ׁשּלּה. הּוא הרי מּכסּפּה, לּהאֹותּה מׁשּלם ּבבּתֹו, החֹובל וכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ובׁשת. ורּפּוי ְִֶַַָֹצער

.ÂËלבעלּה והרּפּוי הּׁשבת - איׁש ּבאׁשת והּצער החֹובל , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּבפניה  ׁשחבל ּכגֹון הּוא, ּבגלּוי אם - והּנזק והּבׁשת ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלּה.
ּוׁשני  ׁשּלּה, הּׁשליׁש - ּוזרֹועֹותיה ּבידיה אֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָּובצּוארּה
ּוׁשני  לּבעל, הּׁשליׁש - הּנזק הּוא ּבסתר ואם לּבעל; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַׁשליׁשים
יּלקח  אּׁשה, וׁשל מּיד; לֹו נֹותנין ּבעל, ׁשל לאּׁשה. ְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשליׁשים

ּפרֹות. אֹוכל והּבעל קרקע, ְְֵֵֶַַַַַָּבהם
.ÊË הּבעל אבל אחרים. ּבּה ּבׁשחבלּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּבּמה

וכל  והּצער, הּנזק ּכל מּיד לּה לׁשּלם חּיב - ּבאׁשּתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשחבל
ּפרֹות  ּבהן לּבעל ואין ׁשּלּה, והּכל לּתן הּבׁשת; רצת ואם . ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

וכזה  נֹותנת. לאחר, מרּפא הּדמים והּבעל הּגאֹונים . הֹורּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
חליּה. ּכל ׁשּמרּפא ּכדר ְְְֵֶֶֶַָָָָאֹותּה,

.ÊÈ ּבנזקיה חּיב הּמּטה, ּבתׁשמיׁש אׁשּתֹו .והּמּזיק ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
.ÁÈּבכתּבתּה ּתֹוספת לּה היה אם - ּבבעלּה ׁשחבלה ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָֻהאּׁשה

הניה ּבטֹובת לבעלּה הּתֹוספת למּכר אֹותּה מחּיבין [בדמי - ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָֹ
מהתוספת] שנפטר ואם הנאתו הּבעל; רצה אם מּמּנה וגֹובה ,ְְִִִֶֶַַַָָָ

לּה היה לא ואם ּגֹובה. הּכל, מן ולגּבֹות לגרׁשּה ְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֹרצה
לֹו ׁשאסּור ּכתּבתּה; עּקר לֹו למּכר יכֹולה אינּה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻּתֹוספת,
ׁשּלא  ּכדי ּכתּבה, ּבלא אחת ׁשעה אׁשּתֹו עם לׁשהֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֻלאדם
ּכֹותב  הּבעל, רצה אם אּלא להֹוציאּה. ּבעיניו קּלה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָתהיה

ׁשטר חבלֹו[חוב]עליה הזקו]ּבדמי ונֹוטל [שווי מגרׁשּה אֹו , ְְְְְֲִֵֵֶָָָָָָ
לֹו. הראּוי ְִָָָָֻמּכתּבתּה

.ËÈ,ׁשלחנֹו על סמּוכין אין אם - הּגדֹולים ּבבניו ְְְְִִִֵֵַַַָָָֻהחֹובל
והן  ּבנזקן, קרקע להן יּלקח - והּקטּנים מּיד; להם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָנֹותן

היּו ואם ּבהן. ׁשחבלּו ּבאחרים הּדין וכן ּפרֹותיו. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹוכלין
על ּבין סמּוכין ּגדֹולים ׁשהיּו ּבין ּפטּור, - ּבהן וחבל ׁשלחנֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

להם  יּנתן ּבּגדֹולים, - אחרים ּבהן חבלּו ואם קטּנים. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהיּו
- ּובּקטּנים ּפרֹותיהמּיד; אֹוכלין והן קרקע, ּבהם עד יּלקח ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

.ׁשּיגּדילּו ְִֶַ
.Îּפגיעתן - וקטן ׁשֹוטה ּבהן [חבלתם]חרׁש החֹובל רעה: ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

על אף ּפטּורין. באחרים ׁשחבלּו והן ׁשּנתּפּתח ּפי חּיב, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
חּיבין  אינן - הּקטן והגּדיל הּׁשֹוטה, ונׁשּתּפה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהחרׁש,

דעה. ּבני אינן ּבהן ׁשחבלּו ׁשּבׁשעה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלׁשּלם;
.‡Î והן חּיב, ּבהן החֹובל רעה: ּפגיעתן - והאּׁשה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָהעבד

אם  - זמן לאחר מׁשּלמין אבל ּפטּורין; באחרים, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָׁשחבלּו
ׁשהרי  העבד; נׁשּתחרר אֹו ּבעלּה, מת אֹו האּׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָנתּגרׁשה
ׁשאם  - ּיפרע מה לֹו ׁשאין חֹוב ּכבעל הן והרי הן, דעה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבני

לׁשּלם  חּיב .העׁשיר, ְֱִֵֶַַָ
.·Î?ּכיצד ּכממֹונֹו. ּובהמּתֹו ּכגּופֹו, אדם ׁשל הרי עבּדֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָ

עבּדֹו לב על ּגחלת לּים ׁשהּניח ׁשּדחפֹו אֹו ּומת, חברֹו, ׁשל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
מן  ּפטּור - ּומת עלה ולא מּׁשם, לעלֹות יכֹול והּוא לאׁש ְְֲִִֵֵַָָָָָָֹאֹו
הּניח  ּוכאּלּו חּיב, חברֹו, לבהמת ּכן עׂשה ואם ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּתׁשלּומין.

לׁשּלם  חּיב ׁשהּוא ונׂשרף, ּבגּדֹו על ּכּיֹוצא הּגחלת ּכל וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
ֶָבזה.

ה  ¤¤ּפרק
ּבעצמֹו‡. ּבין לחּבל, לאדם החֹובל אסּור ולא ּבחברֹו. ּבין ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָֹֹ

ּבין  קטן ּבין - מּיׂשראל ּכׁשר אדם הּמּכה ּכל אּלא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבלבד,
נּציֹון ּדר אּׁשה, ּבין איׁש ּבין עֹובר [מריבה]ּגדֹול, זה הרי - ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ

ת  הזהירה ּבלא אם להּכֹותֹו"; . . יֹוסיף "לא ׁשּנאמר: עׂשה, ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָֹֹ
את  לּמּכה וחמר קל החֹוטא, ּבהּכית להֹוסיף ׁשּלא ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּתֹורה

ִַַהּצּדיק.
על ·. ידֹו הּמגּביּה וכל אסּור; חברֹו, על ידֹו להגּביּה ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָאפּלּו

רׁשע  זה הרי - הּכהּו ׁשּלא ּפי על אף .חברֹו, ֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
לֹוקה,‚. - פרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכאה חברֹו את ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּמּכה

לתׁשלּומין  נּתן זה לאו ׁשּיהיה ּכדי ּתׁשלּומין ּכאן אין .ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
- פרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכאה חברֹו עבד הּכה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואפּלּו
יׂשראל  את ׁשהּכה וגֹוי מצוֹות. ּבמקצת יׁשנֹו ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָלֹוקה,
הּמצרי  את וּי . . וכה ּכה "וּיפן ׁשּנאמר: מיתה, חּיב -ְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

בחֹול". ְְִֵַַוּיטמנהּו
ׁשּיהיה „. זרֹוע, ּבעלי הּׁשֹוטים לאּלּו חכמים קנסּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָקנס

חפץ  ּבנקיטת ונׁשּבע נאמן, ּבֹו[קדוש]הּנחּבל חבל ׁשּזה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
עדים [מכה]חבל ׁשם ׁשּיהיּו והּוא לֹו; ּׁשראּוי מה ונֹוטל .זה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

ׁשלם  ידֹו לתֹו ׁשּנכנס אֹותֹו מעידין עדים ׁשני היּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד?
'לא  אֹומר: והּוא ּבֹו, ׁשחבל ּבעת ראּוהּו ולא חבּול, ְְְְֵֵֶַָָָָָֹֹויצא
נׁשּבע  זה הרי - ּבי' חבלּת 'אּתה אֹומר: והּלה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָחבלּתי',

ְֵונֹוטל.
ׁשאפׁשר ‰. ּבמקֹום הּמּכה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה

ׁשּזה  ׁשאפׁשר ׁשליׁשי, עּמהם ׁשהיה אֹו לעצמֹו, להּכֹותּה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָלֹו
אחר  על ּולהתרעם ּבֹו לחּבל לֹו אמר אין הּנחּבל אם אבל ; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
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לעׂשֹותּה יכֹול ׁשאינֹו ּבמקֹום הּמּכה והיתה אחר, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעּמהן
הרי  - בזה וכּיֹוצא ּכתפיו ּבין נׁשיכה ׁשהיתה ּכגֹון ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבעצמֹו,

ׁשבּועה. ּבלא נֹוטל ְְֵֶָֹזה
.Â ׁשהרי דברים, חמּׁשה מׁשּלם חבל, ׁשהּוא החֹובל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהֹודה

ויצא  הּמריבה ּבׁשעת ׁשלם ידֹו לתֹו ׁשּנכנס ׁשם היּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהעדים
'חבלּת אֹומר: והּוא ּכלל, עדים ׁשם היּו לא אם אבל ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָֹחבּול.

הּצער  ּומן הּנזק מן ּפטּור - מעצמֹו והֹודה ּבׁשבת ּבי', וחּיב , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
'לא  ואמר: ּכפר אם ,לפיכ עצמֹו; ּפי על ורּפּוי ְְְְִִִִֶַַַַָָָֹֹּובׁשת

הּסת ׁשבּועת נׁשּבע .[מדרבנן]חבלּתי', ְְְִִֵֶַַָָ
.Ê?עצמֹו ּפי על אּלּו דברים ׁשלׁשה אדם מׁשּלם ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹולּמה

לֹו, יּתן לא ׁשאם - קנס ואינֹו הּוא, ממֹון והרּפּוי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשהּׁשבת
והּבׁשת  מּמלאכּתֹו. ּובטל ּבֹו מתרּפא ׁשהּוא ממֹון חּסרֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהרי
- ּבֹו חבל ׁשהּוא ּבפנינּו ׁשהֹודה בׁשעה אּלא לֹו הּגיעה ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹלא

ּבׁשת, לֹו אין אדם, ּבֹו חבל ׁשּלא ּבבית ׁשהּנחּבל והֹודאתֹו ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
אֹותֹו ׁשּבּיׁשה היא .ּדין ְִִִֶָ

.Áלֹו הּמּגיעה ּבׁשת ּבין ּבבׁשת הפרׁש ׁשאין למד , ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹנמצאת
ּבעת  לֹו הּמּגיעה ּבׁשת ּובין אחרים, ּבפני ּבֹו חבל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹאם
ּבׁשת  אדם מׁשּלם לפיכ ּבֹו; ׁשחבל אחרים ּבפני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהֹודה

עצמֹו. ּפי ְִַַעל
.Ë ׁשהּמּזיק ממֹונֹו; למּזיק ּבגּופֹו, חברֹו מּזיק דֹומה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָאינֹו

לֹו. נתּכּפר לׁשּלם, חּיב ּׁשהּוא מה ׁשּׁשּלם ּכיון - חברֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָממֹון
דברים, החמּׁשה ּכל לֹו ׁשּנתן ּפי על אף - ּבחברֹו חֹובל ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָאבל

נביֹות אילי ּכל הקריב ואפּלּו לֹו; מתּכּפר ,[המובחרים]אין ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָ
הּנחּבל  מן ׁשּיב ּקׁש עד עֹונ ֹו, נמחל ולא לֹו מתּכּפר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹאין

לֹו. ְְִֹוימחל
.È ימחל ולא אכזרי להיֹות לּנחּבל זרע ואסּור ּדר זֹו ואין ; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּפעם  לֹו ונתחּנן החֹובל, מּמּנּו ׁשּבּקׁש ּכיון אּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיׂשראל.
ונחם מחטאֹו, ׁשב ׁשהּוא וידע ּוׁשנּיה, על [התחרט]ראׁשֹונה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

מׁשּבח, הּוא הרי - למחל הממהר וכל לֹו. ימחל - ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָֹֹֻרעתֹו
הימּנּו. נֹוחה חכמים ְֲִֵֶַָָורּוח

.‡È ׁשהאֹומר ממֹונֹו, לנזקי גּופֹו נזקי ּבין הפרׁש יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָועֹוד
- ּפטּור' ׁשאּתה מנת על ידי, את קטע עיני, 'סּמה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלחברֹו:
אדם  ׁשאין ידּוע, ׁשהּדבר דברים; ּבחמּׁשה חּיב זה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהרי
את  ׁשּבר ּכסּותי, את 'קרע לחברֹו: האֹומר אבל .ּבכ ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָרֹוצה
אמר  לא ואם ּפטּור; זה הרי - ּפטּור' ׁשאּתה מנת על ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּכּדי,
ּפי  על אף לׁשּלם, חּיב זה הרי - ּפטּור' ׁשאּתה מנת 'על ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלֹו

להׁשחית  .ׁשהרׁשהּו ְְְִִֶַָ
.·È ּתחּלה לידֹו הּכלים ּבׁשּבאּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

אצלֹו, מפקדין אֹו אצלֹו ׁשאּולין ׁשהיּו ּכגֹון ׁשמירה, ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָֻּבתֹורת
ׁשּיאמר  עד לׁשּלם, חּיב - ּכן ועׂשה ּוקרע', 'ׁשּבר לֹו: ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹואמר
זה  ּכלי 'קח לֹו: אמר אם אבל ּפטּור'; ׁשאּתה מנת 'על ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָלֹו

ּפטּור  זה הרי - כן ועׂשה ּוקרעֹו', זה 'ּבגד .וׁשּברֹו', ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַָָָָ
.‚È ׁשאּתה מנת על ּפלֹוני ׁשל ּכליו 'ׁשּבר לחברֹו: ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאֹומר

'סּמה  לֹו אמר ּוכאּלּו לׁשּלם, חּיב זה הרי - כן ועׂשה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּפטּור',
ּפטּור' ׁשאּתה מנת על ּפלֹוני ׁשל ׁשהעֹוׂשה עינֹו ּפי על ואף . ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ורׁשע  ּבעֹון ׁשּתפֹו לֹו האֹומר זה הרי - לׁשּלם החּיב ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּוא
עברה. עֹוברי ידי וחּזק עּור הכׁשיל ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָהּוא,

ו  ¤¤ּפרק
ׁשהיה ‡. ּבין ׁשלם; נזק לׁשּלם חּיב חברֹו, ממֹון ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמּזיק

ּכמזיד  הּוא הרי - אנּוס ׁשהיה ּבין מן ׁשֹוגג, נפל ּכיצד? . ֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
על  ונפל מהּל ּכׁשהּוא ׁשּנתקל אֹו הּכלים, את וׁשבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּגג
ּבהמה  "ּומּכה ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק חּיב - ּוׁשברֹו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּכלי

למזיד. ׁשֹוגג ּבין ּכאן הּכתּוב חּלק ולא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹיׁשלמּנה",
חברֹו·. ׁשל ּבהמּתֹו ההֹורג אֹוואחד ּכליו, הּׁשֹובר אֹו , ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּוא. אחד ּדין הּכל - נטיעֹותיו קֹוצץ אֹו ּבגדיו, ְְִִֵֵֶַַָָָָֹקֹורע
ּברׁשּות ‚. אבל הּנּזק. ּברׁשּות אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָּבּמה

ּבׁשגגה  אבל ּבזדֹון; הּזיק אם אּלא לׁשּלם חּיב אינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּמּזיק,
ּפטּור  ּבאנס, ׁשניהן .אֹו אֹו ּברׁשּות, ׁשניהן היּו אם וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָֹ

- ּבכּונה ׁשּלא חברֹו ממֹון מהן אחד והּזיק ּברׁשּות, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ָּפטּור.

ׁשליבה„. ונׁשמטה בּסּלם, עֹולה מּתחּתיו,[מדריגה]היה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָֻ
חּיב; וחזקה, מהּדקת היתה לא אם - והּזיקה ואם ונפלה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

זה  הרי - ׁשהתליעה אֹו ונׁשמטה, ּומהּדקת, חזקה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻהיתה
וכל  בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן היא. ׁשמים ּבידי מּכה ׁשּזֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּפטּור,
עד  ּפטּור, - הּמּזיק ּברׁשּות אבל הּנּזק; ּברׁשּות הּדברים ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָאּלּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו להּזיק, ְְְְִִֵֵֶֶַַַׁשּיתּכּון
הכניסן ‰. אפּלּו וׁשמן, יין ּכּדי חברֹו חצר ׁשּמּלא ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהרי

על  קּבל ולא הֹואיל - זה ּברׁשּות הרי לׁשמר, החצר ּבעל יו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ּכדרּכֹו, ויֹוצא ּבכניסתֹונכנס הּכּדים מן ׁשּיׁשּתּבר וכל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

אפּלּו ּבכּונה, ׁשברן ואם עליהן. ּפטּור הּוא הרי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּוביציאתֹו,
וכן  לׁשּלם. חּיב זה הרי - ּברׁשּות ׁשּלא הּכּדים ּבעל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהכניסן

בזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל
.Â ׁשהּוא הּמּזיק ּברׁשּות להרגֹו, חברֹו ּגּבי על ׁשעלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשֹור

ּבעל  ּובא מּועד, ׁשהיה ּבין ּתם, ׁשהיה ּבין הּתחּתֹון, ְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבעל
הרי  - ּומת עליֹון ונפל להּצילֹו, ׁשֹורֹו את וׁשמט ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָהּתחּתֹון

ּפטּור. ֶָזה
.Êלׁשמטֹו יכֹול היה אם - ּומת לעליֹון ולא [לתחתון]ּדחפֹו ְְְְְִֵֶָָָָָָֹ

זה  הרי לׁשמטֹו, יכֹול היה לא ואם חּיב; זה הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשמטֹו,
ָּפטּור.

.Á וזה בחביתֹו ּבא זה הרּבים, ּברׁשּות מהּלכין ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשנים
ּפטּור; - זה ׁשל ּבקֹורתֹו זה ׁשל ּכּדֹו ונׁשּברה בקֹורתֹו, ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָּבא
הּקֹורה  ּבעל היה .להּל רׁשּות ולזה ,להּל רׁשּות ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּלזה
ּפטּור. - ּבּקֹורה חבית ונׁשּברה אחרֹון, החבית ּובעל ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָראׁשֹון,
הזהיר  ואם חּיב; מּׂשאֹו, מּכבד לנּוח הּקֹורה ּבעל עמד ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹואם
הרי  מּׂשאֹו, לתּקן עמד ּפטּור. 'עמד', לֹו ואמר החבית ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹּבעל
החבית, ּבעל הזהיר ׁשּלא ּפי על ואף ּופטּור, ּכמהּל ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹזה
ּובעל  ראׁשֹון, החבית ּבעל היה ּבדרּכֹו. טרּוד הּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהרי
ּכמֹו ׁשּזה חּיב; - ּבּקֹורה חבית ונׁשּברה אחרֹון, ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָהּקֹורה
ּפטּור; לנּוח, החבית ּבעל עמד ואם ּבכּונה. ּבידֹו ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשּׁשברּה
ואם  חּיב. זה הרי 'עמד', לֹו ואמר הּקֹורה ּבעל הזהיר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹואם
- הּקֹורה לבעל הזהיר ׁשּלא ּפי על אף מּׂשאֹו, לתּקן ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹעמד

ּבפׁשּתנֹו ּבא וזה ּבנרֹו ּבא זה וכן חּיב. הּוא ;[ונשרף]הרי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָ
בזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָָוכן
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.Ë ואחד רץ אחד הרּבים, ּברׁשּות מהּלכין ׁשהיּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשנים
חּיב, הרץ זה - ּבכּונה ׁשּלא ּבחברֹו מהם אחד והּזק  ,ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻמהּל
הּׁשמׁשֹות, ּבין ׁשּבת ערב היה ואם מׁשּנה; ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּפני
והּוא  הּׁשּבת ּתּכנס ׁשּלא ּכדי ּברׁשּות, רץ ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּפטּור,

פנּוי ׁשניהן [מוכן]אינֹו - ּבזה זה והּזקּו רצים, ׁשניהם היּו . ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻ
הּימים. ּבׁשאר ואפּלּו ְְֲִִִִַַָָּפטּורין,

.È אבן ׁשּזרק אֹו ּבידֹו, הּמּזיק ּבֹו,אחד והּזיק חץ ירה אֹו , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּפטר זרם]אֹו והּזיק,[הפנה הּכלים על אֹו חברֹו על מים ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָ

נע אֹו ׁשרק וניעֹו[באפו]אֹו ּבכיחֹו והאף]והּזיק הגרון [ליחת ְְְִִִִֶָָ
ׁשל  ּתֹולדֹות והן ּבידֹו, ּכמּזיק זה הרי - מּכחֹו ׁשהלכּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבעת
נתקל  ּכ ואחר הארץ, על והּכיח הרק נח אם אבל ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹאדם.
ּתֹולדת  ּתּקלה, ׁשּכל ּבֹורֹו; מּׁשּום חּיב זה הרי - אדם ֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו היא, ְְִֵֶַּבֹור
.‡Èבמתכת]לֹוטׁש ּגץ [עובד ויצא ּבּפּטיׁש, מּכה ׁשהיה ְִֵֵֶֶַַַָָָָ

זרק  אֹו חץ ׁשּזרק ּכמי חּיב זה הרי - והּזיק הּפּטיׁש ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמּתחת
את  וׁשּבר לסתרֹו, הּכתל את עליו ׁשּקּבל הּבּנאי וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאבן.

הּזיק אֹו ונפל [אחרים]האבנים זה, מּצד סֹותר היה חּיב. - ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּכזֹורק  ׁשּזה חּיב, - הּמּכה מחמת ואם ּפטּור; - אחר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמּצד

הּוא. ּבֹו והּזיק ְִִֵחץ
.·Èעל]הּכֹובׁש ׁשּנפלה [לוחץ אֹו ּבּמים, חברֹו ּבהמת ְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָ

ּבחּמה  ׁשהּניחּה אֹו ּבּמים, ׁשּמתה עד מּלעלֹות ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּומנעּה
עד [דחק]וצמצם צל, תמצא ׁשּלא ּכדי הּמקֹום עליה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּלם. חּיב - החּמה ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהרגּתה
.‚È הּכלי את ׁשברּו אֹו ּכאחת, הּבהמה את ׁשהמיתּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשנים

מׁשּלׁשין - ּביניהם.[מחלקים]ּכאחת ְְְִֵֵֶַַַ
.„È,מתה ולא הּבהמה על חבילֹות חמׁש ׁשהּניחּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹחמּׁשה

היתה  אם - ּומתה עליה חבילתֹו והּניח האחרֹון זה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּובא
ולא  עמדה חבילתֹו זה ּומּׁשהֹוסיף החבילֹות, ּבאֹותן ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹמהּלכת
מהּלכת, היתה לא מּתחּלה ואם חּיב; האחרֹון - ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהלכה

ּפטּור  ּבׁשוה.האחרֹון מׁשּלמין ּכּלן ידּוע, אין ואם . ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ
.ÂË האחרֹון ּובא נׁשּבר, ולא הּכּסא על ׁשּיׁשבּו חמּׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוכן

ּבהם  להּׁשבר ראּוי ׁשהיה ּפי על אף - ונׁשּבר עליו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָויׁשב
ׁשהרי  חּיב; האחרֹון ׁשבירתֹו, את וקרב הֹואיל - ׁשּיׁשב ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹקדם
קדם  עֹומדים היינּו עליו, נסמכּת לא 'אּלּו לֹו: ְְְְִִִִִֶַָָָָֹֹאֹומרים

ּכּיֹוצא ר'ׁשּיּׁשב  ּכל וכן חּיבין. ּכּלן ונׁשּבר, ּכאחת יׁשבּו ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻ
ֶָבזה.

.ÊË בהמת אֹו אדם, אֹו כלים, אֹו בהמה, ׁשּדחפּו וׁשֹור ְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָָָאדם
אֹו מת, אֹו ּבּבֹור, הּנדחף והּזק לּבֹור; הּמקּדׁשין, ְְְְִִֵֵַַַַַָָֻֻּפסּולי
ׁשלׁשּתם  - ּבהמה הּזק אֹו אדם נזקי לענין הּכלים: ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָנׁשּתּברּו
ּומׁשּלׁשין  הּבֹור; ּובעל הּׁשֹור ּובעל הּדֹוחף האדם ְְִִֵַַַַַַַַַָָָָחּיבין,

אדם [מחלקים] - דברים וארּבעה ולדֹות ּדמי לענין ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּביניהם.
ּכפר לענין ּפטּורין. הּבֹור ּובעל הּׁשֹור ּובעל מות חּיב, [על ְְְִִֶַַַַַַַַָֹ

ּובעל האדם] ואדם חּיב, הּׁשֹור ּבעל - עבד ׁשל ְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹּוׁשלׁשים
ּובעל  אדם - הּמקּדׁשין ּופסּולי ּכלים לענין ּפטּורין. ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֻהּבֹור

ּפטּור. הּבֹור ּובעל חּיבין, ִַַַַַָָהּׁשֹור

ה'תשע"ג  כסלו א' חמישי יום

ז  ¤¤ּפרק
נׁשּתּנה ‡. ולא הֹואיל - נּכר ׁשאינֹו הּזק חברֹו ממֹון ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּמּזיק

ּדין  הּתׁשלּומין, מן ּפטּור זה הרי - צּורתֹו נפסדה ולא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּדבר
ּדמיהן,ּתֹורה  והפחית הֹואיל אמרּו, סֹופרים מּדברי אבל ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָ

מּדמיהן. ּׁשהפחית מה ּומׁשּלם חּיב, זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהרי
ׁשּדּמ·. אֹו חברֹו, ׁשל טהֹורים אכלין ׁשּטּמא הרי ע ּכיצד? ְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

בחולין] תרומה ּבתֹו[עירב נס יין טּפת לֹו ערב אֹו ְִֵֵֵֶֶַַָּפרֹותיו,
מה  ׁשמין - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּכל, עליו אסר ׁשהרי ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹיינֹו
ּכל  ּכדר ׁשּבנכסיו, הּיפה מן ׁשלם נזק ּומׁשּלם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּׁשהפסיד,

ִִַַהּמּזיקין.
יהיה ‚. ׁשּלא ּכדי חכמים, אֹותֹו ׁשּקנסּו הּוא קנס זה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָֹודבר

ׁשל  טהרֹותיו ּומטּמא הֹול הּמׁשחיתין מן ואחד אחד ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
אני' 'ּפטּור ואֹומר: הּזק חברֹו, ׁשהּזיק זה מת אם ,לפיכ . ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ

חכמים  קנסּו ׁשּלא מּנכסיו; הּנזק ּגֹובין אין - נּכר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאינֹו
לא  ּכלּום, עׂשה ׁשּלא הּיֹורׁש אבל והּזיק, ׁשעבר זה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאּלא
- ּבאנס אֹו ּבׁשגגה נּכר ׁשאינֹו הּזק הּמּזיק וכן אֹותֹו. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹקנסּו

מּדעּתֹו. להּזיק הּמתּכּון אּלא קנסּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּפטּור,
ׁשּפּגלּו„. לׁשּלם;[פסלו]הּכהנים חּיבין ּבמזיד, - הּזבח את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

ּובמי  חּטאת ּבפרת מלאכה העֹוׂשה וכן ּפטּורין. ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָּבׁשֹוגג,
אדומה]חּטאת פרה – לׁשּלם;["חטאת" חּיב ּבמזיד, - ְְִֵֵַַַָָ

ּפטּור. ְֵָּבׁשֹוגג,
למרּבק‰. ּפרה הדיש]הכניס ותדּוׁש,[מקום ׁשּתינק ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

ּבדיני  וחּיב אדם, מּדיני ּפטּור - חּטאת מּמי ּדעּתֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוהּסיח
.ׁשמים  ִַָ

.Â ׁשאין הּיין; נאסר לא - זרה לעבֹודה חברֹו יין ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהמנּס
ּבֹו לֹו היה ואם ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר מּיׂשראל ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָאדם
ּבֹו ׁשהתרּו אֹו ּכגֹוי, הּוא ׁשהרי מׁשּמד ׁשהיה אֹו ְְְֲִֵֶֶֶָָָָֻֻׁשּתפּות,

הּוא ׁשהרי ההתראה, כעת]וקּבל זה [נעשה הרי - מׁשּמד ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
והרי  לׁשּלם, זה יתחּיב והיא לׁשּלם. וחּיב הּיין, את ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָאֹוסר
לׁשּלם, נתחּיב ׁשהגּביהֹו ׁשּמעת מּפני ּבנפׁשֹו? מתחּיב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַהּוא

.ׁשּינּס עד ּבנפׁשֹו מתחּיב ְְְְְִֵֵֵֶַַַַואינֹו
.Ê מן ׁשלם נזק לׁשּלם חּיב חברֹו, ממֹון להּזיק הּגֹורם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

הּוא  ׁשאינֹו ּפי על אף הּמּזיקין. ּכׁשאר ׁשּבנכסיו ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּיפה
הּגֹורם  והּוא הֹואיל ּבאחרֹונה, עצמֹו הּנזק זה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּמּזיק

חּיב  ּגּבי הראׁשֹון, על הּגג מראׁש ׁשּלֹו ּכלי הּזֹורק ּכיצד? . ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ
הארץ, מעל הּכרים את וסּלק וקדם אחר ּובא ּוכסתֹות, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָכרים
ׁשּברֹו ּכאּלּו ׁשלם נזק חּיב - ונׁשּבר ּבארץ הּכלי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָונחּבט

ּכל ּבידֹו; וכן ׁשּיּׁשבר. לֹו ּגרם והּכסתֹות הּכרים ׁשּסּלּוק ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Á ּוכסתֹות כרים ּגּבי על הּגג מראׁש חברֹו ׁשל ּכלי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹהּזֹורק
הּזֹורק  - הּכרים והסיר הּכלי ּבעל וקדם הּכלי, ּבעל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָׁשל
ואם  הּכלי. לׁשבירת הראׁשֹון הּגֹורם היא ׁשּזריקתֹו, ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָחּיב;
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.Ë ואחד רץ אחד הרּבים, ּברׁשּות מהּלכין ׁשהיּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשנים
חּיב, הרץ זה - ּבכּונה ׁשּלא ּבחברֹו מהם אחד והּזק  ,ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻמהּל
הּׁשמׁשֹות, ּבין ׁשּבת ערב היה ואם מׁשּנה; ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּפני
והּוא  הּׁשּבת ּתּכנס ׁשּלא ּכדי ּברׁשּות, רץ ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּפטּור,

פנּוי ׁשניהן [מוכן]אינֹו - ּבזה זה והּזקּו רצים, ׁשניהם היּו . ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻ
הּימים. ּבׁשאר ואפּלּו ְְֲִִִִַַָָּפטּורין,

.È אבן ׁשּזרק אֹו ּבידֹו, הּמּזיק ּבֹו,אחד והּזיק חץ ירה אֹו , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּפטר זרם]אֹו והּזיק,[הפנה הּכלים על אֹו חברֹו על מים ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָ

נע אֹו ׁשרק וניעֹו[באפו]אֹו ּבכיחֹו והאף]והּזיק הגרון [ליחת ְְְִִִִֶָָ
ׁשל  ּתֹולדֹות והן ּבידֹו, ּכמּזיק זה הרי - מּכחֹו ׁשהלכּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבעת
נתקל  ּכ ואחר הארץ, על והּכיח הרק נח אם אבל ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹאדם.
ּתֹולדת  ּתּקלה, ׁשּכל ּבֹורֹו; מּׁשּום חּיב זה הרי - אדם ֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו היא, ְְִֵֶַּבֹור
.‡Èבמתכת]לֹוטׁש ּגץ [עובד ויצא ּבּפּטיׁש, מּכה ׁשהיה ְִֵֵֶֶַַַָָָָ

זרק  אֹו חץ ׁשּזרק ּכמי חּיב זה הרי - והּזיק הּפּטיׁש ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמּתחת
את  וׁשּבר לסתרֹו, הּכתל את עליו ׁשּקּבל הּבּנאי וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאבן.

הּזיק אֹו ונפל [אחרים]האבנים זה, מּצד סֹותר היה חּיב. - ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּכזֹורק  ׁשּזה חּיב, - הּמּכה מחמת ואם ּפטּור; - אחר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמּצד

הּוא. ּבֹו והּזיק ְִִֵחץ
.·Èעל]הּכֹובׁש ׁשּנפלה [לוחץ אֹו ּבּמים, חברֹו ּבהמת ְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָ

ּבחּמה  ׁשהּניחּה אֹו ּבּמים, ׁשּמתה עד מּלעלֹות ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּומנעּה
עד [דחק]וצמצם צל, תמצא ׁשּלא ּכדי הּמקֹום עליה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּלם. חּיב - החּמה ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהרגּתה
.‚È הּכלי את ׁשברּו אֹו ּכאחת, הּבהמה את ׁשהמיתּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשנים

מׁשּלׁשין - ּביניהם.[מחלקים]ּכאחת ְְְִֵֵֶַַַ
.„È,מתה ולא הּבהמה על חבילֹות חמׁש ׁשהּניחּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹחמּׁשה

היתה  אם - ּומתה עליה חבילתֹו והּניח האחרֹון זה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּובא
ולא  עמדה חבילתֹו זה ּומּׁשהֹוסיף החבילֹות, ּבאֹותן ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹמהּלכת
מהּלכת, היתה לא מּתחּלה ואם חּיב; האחרֹון - ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹהלכה

ּפטּור  ּבׁשוה.האחרֹון מׁשּלמין ּכּלן ידּוע, אין ואם . ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ
.ÂË האחרֹון ּובא נׁשּבר, ולא הּכּסא על ׁשּיׁשבּו חמּׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוכן

ּבהם  להּׁשבר ראּוי ׁשהיה ּפי על אף - ונׁשּבר עליו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָויׁשב
ׁשהרי  חּיב; האחרֹון ׁשבירתֹו, את וקרב הֹואיל - ׁשּיׁשב ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹקדם
קדם  עֹומדים היינּו עליו, נסמכּת לא 'אּלּו לֹו: ְְְְִִִִִֶַָָָָֹֹאֹומרים

ּכּיֹוצא ר'ׁשּיּׁשב  ּכל וכן חּיבין. ּכּלן ונׁשּבר, ּכאחת יׁשבּו ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻ
ֶָבזה.

.ÊË בהמת אֹו אדם, אֹו כלים, אֹו בהמה, ׁשּדחפּו וׁשֹור ְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָָָאדם
אֹו מת, אֹו ּבּבֹור, הּנדחף והּזק לּבֹור; הּמקּדׁשין, ְְְְִִֵֵַַַַַָָֻֻּפסּולי
ׁשלׁשּתם  - ּבהמה הּזק אֹו אדם נזקי לענין הּכלים: ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָנׁשּתּברּו
ּומׁשּלׁשין  הּבֹור; ּובעל הּׁשֹור ּובעל הּדֹוחף האדם ְְִִֵַַַַַַַַַָָָָחּיבין,

אדם [מחלקים] - דברים וארּבעה ולדֹות ּדמי לענין ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּביניהם.
ּכפר לענין ּפטּורין. הּבֹור ּובעל הּׁשֹור ּובעל מות חּיב, [על ְְְִִֶַַַַַַַַָֹ

ּובעל האדם] ואדם חּיב, הּׁשֹור ּבעל - עבד ׁשל ְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹּוׁשלׁשים
ּובעל  אדם - הּמקּדׁשין ּופסּולי ּכלים לענין ּפטּורין. ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֻהּבֹור

ּפטּור. הּבֹור ּובעל חּיבין, ִַַַַַָָהּׁשֹור

ה'תשע"ג  כסלו א' חמישי יום

ז  ¤¤ּפרק
נׁשּתּנה ‡. ולא הֹואיל - נּכר ׁשאינֹו הּזק חברֹו ממֹון ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּמּזיק

ּדין  הּתׁשלּומין, מן ּפטּור זה הרי - צּורתֹו נפסדה ולא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּדבר
ּדמיהן,ּתֹורה  והפחית הֹואיל אמרּו, סֹופרים מּדברי אבל ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָ

מּדמיהן. ּׁשהפחית מה ּומׁשּלם חּיב, זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהרי
ׁשּדּמ·. אֹו חברֹו, ׁשל טהֹורים אכלין ׁשּטּמא הרי ע ּכיצד? ְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

בחולין] תרומה ּבתֹו[עירב נס יין טּפת לֹו ערב אֹו ְִֵֵֵֶֶַַָּפרֹותיו,
מה  ׁשמין - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּכל, עליו אסר ׁשהרי ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹיינֹו
ּכל  ּכדר ׁשּבנכסיו, הּיפה מן ׁשלם נזק ּומׁשּלם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּׁשהפסיד,

ִִַַהּמּזיקין.
יהיה ‚. ׁשּלא ּכדי חכמים, אֹותֹו ׁשּקנסּו הּוא קנס זה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָֹודבר

ׁשל  טהרֹותיו ּומטּמא הֹול הּמׁשחיתין מן ואחד אחד ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
אני' 'ּפטּור ואֹומר: הּזק חברֹו, ׁשהּזיק זה מת אם ,לפיכ . ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ

חכמים  קנסּו ׁשּלא מּנכסיו; הּנזק ּגֹובין אין - נּכר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאינֹו
לא  ּכלּום, עׂשה ׁשּלא הּיֹורׁש אבל והּזיק, ׁשעבר זה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאּלא
- ּבאנס אֹו ּבׁשגגה נּכר ׁשאינֹו הּזק הּמּזיק וכן אֹותֹו. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹקנסּו

מּדעּתֹו. להּזיק הּמתּכּון אּלא קנסּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּפטּור,
ׁשּפּגלּו„. לׁשּלם;[פסלו]הּכהנים חּיבין ּבמזיד, - הּזבח את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

ּובמי  חּטאת ּבפרת מלאכה העֹוׂשה וכן ּפטּורין. ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָּבׁשֹוגג,
אדומה]חּטאת פרה – לׁשּלם;["חטאת" חּיב ּבמזיד, - ְְִֵֵַַַָָ

ּפטּור. ְֵָּבׁשֹוגג,
למרּבק‰. ּפרה הדיש]הכניס ותדּוׁש,[מקום ׁשּתינק ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

ּבדיני  וחּיב אדם, מּדיני ּפטּור - חּטאת מּמי ּדעּתֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוהּסיח
.ׁשמים  ִַָ

.Â ׁשאין הּיין; נאסר לא - זרה לעבֹודה חברֹו יין ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהמנּס
ּבֹו לֹו היה ואם ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר מּיׂשראל ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָאדם
ּבֹו ׁשהתרּו אֹו ּכגֹוי, הּוא ׁשהרי מׁשּמד ׁשהיה אֹו ְְְֲִֵֶֶֶָָָָֻֻׁשּתפּות,

הּוא ׁשהרי ההתראה, כעת]וקּבל זה [נעשה הרי - מׁשּמד ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
והרי  לׁשּלם, זה יתחּיב והיא לׁשּלם. וחּיב הּיין, את ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָאֹוסר
לׁשּלם, נתחּיב ׁשהגּביהֹו ׁשּמעת מּפני ּבנפׁשֹו? מתחּיב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַהּוא

.ׁשּינּס עד ּבנפׁשֹו מתחּיב ְְְְְִֵֵֵֶַַַַואינֹו
.Ê מן ׁשלם נזק לׁשּלם חּיב חברֹו, ממֹון להּזיק הּגֹורם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכל

הּוא  ׁשאינֹו ּפי על אף הּמּזיקין. ּכׁשאר ׁשּבנכסיו ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּיפה
הּגֹורם  והּוא הֹואיל ּבאחרֹונה, עצמֹו הּנזק זה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּמּזיק

חּיב  ּגּבי הראׁשֹון, על הּגג מראׁש ׁשּלֹו ּכלי הּזֹורק ּכיצד? . ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ
הארץ, מעל הּכרים את וסּלק וקדם אחר ּובא ּוכסתֹות, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָכרים
ׁשּברֹו ּכאּלּו ׁשלם נזק חּיב - ונׁשּבר ּבארץ הּכלי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָונחּבט

ּכל ּבידֹו; וכן ׁשּיּׁשבר. לֹו ּגרם והּכסתֹות הּכרים ׁשּסּלּוק ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Á ּוכסתֹות כרים ּגּבי על הּגג מראׁש חברֹו ׁשל ּכלי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹהּזֹורק
הּזֹורק  - הּכרים והסיר הּכלי ּבעל וקדם הּכלי, ּבעל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָׁשל
ואם  הּכלי. לׁשבירת הראׁשֹון הּגֹורם היא ׁשּזריקתֹו, ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָחּיב;
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ׁשנ  - וסּלקן אחר ׁשּׁשניהם קדם והמסּלק; הּזֹורק חּיבין, יהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
זה  ׁשל ממֹונֹו לאּבד .ּגרמּו ְְֵֶֶַָָ

.Ë החֹוב ּכל לׁשּלם חּיב חברֹו, ׁשל ׁשטרֹותיו הּׂשֹורף ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָוכן
ּגרם  הרי ממֹון, הּׁשטר ּגּוף ׁשאין ּפי על ׁשאף ּבּׁשטר; ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהיה
מקּים  ׁשּׁשטר הּמּזיק לֹו ׁשּיֹודה ּובלבד הּממֹון; ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻלאּבד

בבי"ד] ׁשּׂשרפֹו[מאומת ּומחמת ּבֹו, כתּוב היה וכ וכ ְְֲֵֶַָָָָָָָָָהיה,
אינֹו האמינֹו, לא אם אבל החֹוב; לגּבֹות יכֹול ׁשאינֹו ְֱֲִִִֵֵֶֶַָָֹהּוא

ּבלבד. הּניר דמי אּלא לֹו ְְְְִֵֵֶַַַָָמׁשּלם
.È וחזר ללוי, הּׁשטר ּומכר ּבׁשמעֹון, נֹוׁשה ׁשהיה ראּובן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכן

ּכמֹו ׁשמעֹון, נפטר הרי - לׁשמעֹון ּומחלֹו ׁשּמכרֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָאחר
ּבמקֹומֹו מה ׁשּיתּבאר ּכל ללוי לׁשּלם ראּובן ונתחּיב , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

ּכמֹו הּוא והרי הּׁשטר, לאּבד לֹו ּגרם ׁשהרי ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָּׁשּבּׁשטר;
הּיפה  מן הּמֹוחל מׁשּלם ראּובן, יֹורׁש מחלֹו אם וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּׂשרפֹו.

ְִֶָָׁשּבנכסיו.
.‡Èאיּפֹותיקי עבּדֹו העֹוׂשה לחובו]וכן וחזר [שעבדו , ְְְִֵֵֵֶַַָָ

הפקיע  ׁשהרי החֹוב; לבעל לׁשּלם המׁשחרר חּיב - ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָוׁשחררֹו
הּוא  ּגם החֹוב ּבעל את וכֹופין ממֹונֹו. לאּבד וגרם ְְְְִִֵֶַַַַַַָָׁשעּבּודֹו,
אּתה'. 'עבּדי לֹו ויאמר ּבֹו יפּגע ׁשּלא ּכדי העבד, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלׁשחרר
לׁשּלם. חּיב - לּים וירד ונתּגלּגל חברֹו, מטּבע הּדֹוחף ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָוכן

הּצֹורם גרם [פוגם]וכן ׁשהרי לׁשּלם, חּיב - הּפרה אזן ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּדמיה  המרּקעלפחת וכן והעביר [כותש]. חברֹו, ּדינרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּבדברים  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגֹורם. מּׁשּום לׁשּלם חּיב - ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָצּורתן
ֵאּלּו.

.·È ּכלים ּתחּתיו היה ולא לארץ, הּגג מראׁש ּכלי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹהּזֹורק
וכסתות] ּבאויר,[כרים ּכׁשהּוא ּבמּקל ּוׁשברֹו אחר וקדם ,ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

אּלא  ׁשבר ׁשּלא ּפטּור; האחר זה הרי - לארץ ׁשּיּגיע ֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹקדם
ׁשבּור, ּכלי ּכׁשֹובר ונמצא ּבוּדאי; מּיד להּׁשבר ׁשּסֹופֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּכלי

ּפטּור. ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכגֹורם. זה ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָואין
.‚È,הּברּיֹות את מּזיק ׁשהּוא מּפני להריגה עֹומד ׁשהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשֹור

הרּבים, את מּזיק ׁשהּוא מּפני לקציצה עֹומד ׁשהּוא ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָואילן
מּדעת  ׁשּלא זה אילן וק ּצץ זה ׁשֹור וׁשחט אחד ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוקדם
ׁשהרי  הּדּינים, ׁשּיראּו ּכמֹו לּבעלים לׁשּלם חּיב - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּבעלים
לי  אמרּת 'אּתה ואמר: טען ואם מצוה. מּלעׂשֹות ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָָָָהפקיען

ּפטּור. זה הרי ,לכ עֹומד והּוא הֹואיל ּולקצצֹו', ְְְְְְֲִֵֵֶָָָָלהרגֹו
.„È ׁשּלא הּדם וכּסה אחר ּובא עֹוף, אֹו חּיה ׁשּׁשחט מי ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוכן

מי  ויׁש הּדּינים. ׁשּיראּו ּכמֹו לֹו לּתן חּיב - הּׁשֹוחט ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמּדעת
וכן  זהּובים; עׂשרה והּוא קצּוב, קנס נֹותן ׁשהּוא ְְְְֲִֵֵֶֶָָָָָׁשהֹורה
עׂשה  מצות מּלעׂשֹות הּבעלים הּמֹונע ׁשּכל הּגאֹונים, ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָהֹורּו
לּבעלים  מׁשּלם - ועׂשיּה אחר וקדם לעׂשֹותּה, ראּויין ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשהן

זהּובים  .עׂשרה ְֲִָָ
.ÂËּבידֹו לּמּזיק הּזיק [בעצמו]ׁשמין אם לֹו ׁשּׁשמין ּכדר , ְְִִִִִִֶֶֶַַָָָ

- ּכליו ׁשּבר אֹו חברֹו, ּבהמת ׁשהרג הרי ּכיצד? ֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָממֹונֹו.
וכּמה  ׁשוה, הּנבלה וכּמה ׁשוה הּבהמה היתה ּכּמה ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשמין
הּפחת  ּומׁשּלם עּתה; ׁשוה וכּמה ׁשלם והּוא ׁשוה הּכלי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהיה
ּבׁשֹורֹו ׁשּבארנּו ּכדר הּׁשבּור, הּכלי אֹו הּנבלה עם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלּנּזק

חברֹו ׁשל ענבים ּדר הּוא. אחד ׁשּדין יין]ׁשהּזיק; ,[ונעשו ֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּזקֹו. לֹו ְִֵֵֵֶֶַָָָׁשמין

.ÊË;ׁשּלֹו הּמּטלטלין מן ּגֹובין הּמּזיק, מן הּפחת ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָּכׁשּגֹובין
ׁשּבנכסיו  הּיפה מן ּגֹובין מּטלטלין, לֹו אין האֹונס אם וכן . ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּגֹובין  ׁשּבנכסיו הּיפה מן ּכּלן רע, ׁשם והּמֹוציא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻוהמפּתה
ֵֶמהן.

.ÊÈ הּנּזק הרי - הּזיק מה יֹודע ואינֹו חברֹו, ממֹון הּמּזיק ְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּכל
ּכמֹו ונֹוטל. חכמים, ּבתּקנת כ]נׁשּבע הדין ׁשיטעֹון [שמצינו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ

ּבהן אמּוד ׁשהּוא ּדברים ׁשּיטען והּוא שיש הּנגזל; [משוער ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
ּבנגזל.לו] ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְִֵֶַָ

.ÁÈאֹו לאׁש, אֹו לּים והׁשליכֹו חברֹו ּכיס לקח ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָּכיצד?
היה  'זהּובים אֹומר: הּכיס ּבעל - ואבד אּנס ּביד ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָׁשּמסרֹו
אֹו עפר ׁשּמא ּבֹו, היה מה יֹודע 'איני אֹומר: והּמּזיק ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמלא',
ונֹוטל; חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע הּנּזק הרי - מלא' היה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּתבן

להפקידן והּוא  אמּוד אֹו ּבהן, אמּוד ׁשהּוא ּדברים ׁשּיטען ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ
ּדרּכן  אין אם אבל ּבֹו; וכּיֹוצא ּבכיס להּניחן ודרּכן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָאצלֹו,

ּבעצמֹו ּפׁשע הּוא זה, ּבכלי ׁשחטף להּניחן הרי ּכיצד? . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
עור]חמת אֹו[נוד לּים והׁשליכם ּומחּפים, מלאים סל אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ

ואין  נאמן, אינֹו - ּבתֹוכם היּו ׁשּמרּגלּיֹות הּנּזק וטען ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׂשרפם,
מרּגלּיֹות  להּניח אדם ּבני ּדר ׁשאין ;ּכ על אֹותֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמׁשּביעין
נׁשּבע  אּלא מּידֹו, מֹוציאין אין ּתפׂש, ואם ּובחמתֹות. ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָּבסּלים
ּכּיֹוצא  ּכל וכן אצלֹו. ּׁשּיׁש מּמה ונֹוטל בּה, היּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמרּגלּיֹות

ֶָּבזה.
.ËÈ יֹודע אינֹו אבל זהּובים, בֹו היה ׁשהּכיס הּמּזיק ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָידע

ׁשבּועה, ּבלא אלף נֹוטל - היּו' 'אלף אֹומר: והּנּזק היּו, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכּמה
אמּוד; ׁשּיהיה ואינֹווהּוא ׁשבּועה מחּיב הּמּזיק זה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
להּׁשבע  הּפּקדֹון.יכֹול ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

ח  ¤¤ּפרק
אּנס‡. ּביד חברֹו ממֹון הּיפה [גוי]הּמֹוסר מן לׁשּלם חּיב , ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּבין  הּמּזיקין. ּכל ּכׁשאר מּיֹורׁשיו ּגֹובין מת, ואם ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּבנכסיו;
הּמ זה הרי - יׂשראל ׁשהיה ּבין ּגֹוי, האּנס חּיב ׁשהיה ֹוסר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

נׂשא ׁשּלא ּפי על אף האּנס, ּׁשּלקח מה ּכל [לקח]לׁשּלם ְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הרּגיל אּלא ּבידֹו, נתן ולא ּבלבד.[הלשין]הּמֹוסר ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

מעצמֹו·. הּמֹוסר ּבׁשהראה אמּורים? ּדברים [את ּבּמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הממון] אּנס מקום יׂשראל אֹו ּגֹויים אנסּוהּו אם אבל .ְֲֲִִִֵַָָָָ

נׂשא  ואם הּתׁשלּומין. מן ּפטּור זה הרי - והראה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָלהראֹות,
לׁשּלם; חּיב זה הרי אנּוס, ׁשהּוא ּפי על אף - ּבּיד ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָונתן

לׁשּלם. חּיב חברֹו, ּבממֹון עצמֹו ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָׁשהּמּציל
וכּיֹוצא ‚. ּתבן אֹו יין לֹו להביא הּמל ׁשּגזר הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכיצד?

יין  אֹוצר לפלֹוני יׁש 'הרי ואמר: מֹוסר ועמד אּלּו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבדברים
אנסֹו לׁשּלם. חּיב - ּולקחּוהּו והלכּו ּפלֹוני', ּבמקֹום ּתבן ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָאֹו
עד  אֹו ּתבן, אֹו יין אֹוצרֹות לֹו ׁשּיראה עד זה למֹוסר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַהּמל

מּלפניו ּבֹורח ׁשהּוא ּפלֹוני ממֹון לֹו ,[מהמלך]ׁשּיראה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
לֹו, יראה לא ׁשאם ּפטּור; זה הרי - האנס מּפני לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹוהראה

ימיתהּו. אֹו ְִֵֵַיּכהּו
מּכל „. לׁשּלם חּיב - לאּנס ּונתנֹו ּבידֹו חברֹו ממֹון ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָנׂשא

ּדברים  ּבּמה להביא. אנסֹו ׁשהּמל ּפי על אף ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמקֹום,
הּממֹון  הּגיע ּבׁשּלא חּיב? והביא להביא אנסֹו ׁשאם ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאמּורים
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ועמד  ׁשהראהּו, עד יׂשראל ׁשאנס אּנס אבל האּנס. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלרׁשּות
להֹוליכֹו יׂשראל את ואנס ּברׁשּותֹו, ונעׂשה הּממֹון על ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָהאּנס
הרי  - ׁשהראה הּמֹוסר זה הֹוליכֹו ואפּלּו אחר, למקֹום ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלֹו
ּכבר  האֹוצר, ּבצד האּנס ׁשעמד ׁשּכיון מּלׁשּלם; ּפטּור ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָזה

נׂשרף. ּוכאּלּו ּבֹו ּׁשּיׁש מה ּכל ְְִִֵֶַַַָָאבד
ּביני ‰. ׁשהיתה דין על ּבעלי אֹו הּקרקע על מריבה הן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

מהן  אחד ועמד 'ׁשּלי', אֹומר וזה 'ׁשּלי' אֹומר זה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמּטלטלין,
לכמֹות  הּדבר ׁשּיחזיר עד אֹותֹו מנּדין - ּגֹויים ּביד ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָּומסרּה

ּביׂשראל. ּדין ויעׂשּו מּביניהן, האּנס יד ויסּלק ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהיה
.Âעל ׁשּנתּפׂש של]מי חוב מּמּנּו[מפני גֹויים ולקחּו חברֹו, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָ

מי  ל ואין לׁשּלם. חּיב חברֹו אין - חברֹו ּבגלל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָממֹון
מן  חּוץ לֹו, לׁשּלם חּיב חברֹו ויהיה חברֹו על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשּנתּפׂש
אֹו ׁשנה, ּבכל ואיׁש איׁש ּכל על הּקצּוב הּמס מּפני ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָהּנתּפׂש

הּתׁשּורה על לּמל[מתנה]הּנתּפׂש ואיׁש איׁש ּכל ׁשּנֹותן ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
לֹו. לׁשּלם חּיב זה הרי - חילֹותיו אֹו הּוא עליהם ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָּבעברֹו

עדים. ּבפני ּפלֹוני ּבגלל ּבפרּוׁש מּמּנּו ׁשּיּקחּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַוהּוא,
.Ê ׁשהראה ּכגֹון חברֹו, ממֹון ׁשּמסר עדים עליו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמי

ּכּמה  העדים ידעּו ולא ּבּיד, ונתן ונׂשא ׁשּנאנס אֹו ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמעצמֹו,
והּמֹוסר  הפסידני', וכ ּכ' טֹוען והּנמסר ּבמסירתֹו, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָהפסידֹו
מּידֹו, מֹוציאין אין הּנמסר, ּתפׂש אם - ּׁשּטענֹו ּבמה ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכֹופר

חפץ ּבנקיטת נׁשּבע ואם [קדוש]אּלא ּׁשּתפׂש; ּבמה וזֹוכה , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּברּורה. ּבראיה אּלא הּמֹוסר מן מֹוציאין אין ּתפׂש, ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלא

.Á ׁשבּועה לא מעצמֹו, ׁשהראה הּמֹוסר את מׁשּביעין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹואין
הּסת ׁשבּועת ולא ואין [דרבנן]חמּורה רׁשע, ׁשהּוא מּפני , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ

אֹו להראֹות ׁשאנסּוהּו הּמֹוסר אבל מּזה. יתר ּפסּול ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָל
אינֹו לׁשּלם, חּיב ׁשהּוא ּפי על אף - ּבּיד ונתן ונׂשא ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָלהביא,
ּכׁשאר  אֹותֹו ּומׁשּביעין ּבלבד, הּוא ּתׁשלּומין ּבן אּלא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָרׁשע,

הּכׁשרין. ְְִֵַַּכלל
.Ë,ּבממֹונֹו ּבין ּבגּופֹו ּבין ּגֹויים, ּביד יׂשראל למסר ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹאסּור

עברֹות  ּובעל רׁשע היה ּומצערֹו.ואפּלּו לֹו מצר היה ואפּלּו , ְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ
לֹו אין - ּבממֹונֹו ּבין ּבגּופֹו ּבין ּגֹויים, ּביד הּמֹוסרֹו ְְְְְִֵֵֵַַָָוכל

הּבא. לעֹולם ֵֶַָָָחלק
.È ׁשאין הּזה ּבּזמן ואפּלּו מקֹום, ּבכל הּמֹוסר להרג ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻמּתר

ּכׁשאמר  אּלא ׁשּימסר, קדם להרגֹו ּומּתר נפׁשֹות. ּדיני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻּדנין
- קל ממֹון ואפּלּו ּבממֹונֹו', אֹו ּבגּופֹו ּפלֹוני מֹוסר ְְְֲֲִִִֵֵַַָָ'הריני
'אל  לֹו: ואֹומרין ּבֹו ּומתרין למיתה, עצמֹו הּתיר ְְְְְֲִִִִִֵַַַָהרי
מצוה  - אמסרּנּו' אּלא כי, 'לא ואמר: ּפניו העז אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּתמסר'.

זכה  להרגֹו, הּקֹודם וכל .להרגֹו; ְְְְְֵַָָָָָ
.‡È ׁשאסּור לי יראה - ּומסר זמם אׁשר הּמֹוסר ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעׂשה

החזקלהרגֹו ּכן אם אּלא ׁשּמא [ג"פ]; יהרג, זה הרי - למסר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
להרג  הּמערב ּבערי זמן ּבכל ּומעׂשים אחרים. ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹֹימסר
הּמֹוסרים  את ולמסר יׂשראל, ממֹון למסר ׁשהחזקּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֹֻהּמֹוסרים

להר  הּגֹויים ּכל ּביד וכן רׁשעם. ּכפי ּולאסרם ּולהּכֹותם גן ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ
להּכֹותֹו ּגֹויים ּביד למסרֹו מּתר אֹותם, ּומצער לּצּבּור ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָֻהּמצר
ואסּור  למסרֹו. אסּור יחיד, צער מּפני אבל ּולקנסֹו; ְְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָּולאסרֹו
ּגּופֹו, לאּבד ׁשּמּתר ּפי על ואף מֹוסר, ׁשל ממֹונֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֻלאּבד

ליֹורׁשיו. ראּוי ממֹונֹו ְְֲֵֶָָָׁשהרי

.·È,עברה לדבר אֹו להרגֹו, חברֹו אחר רֹודף ׁשהיה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָרֹודף
ּפטּור  - אדם ּכל ׁשל ּבין נרּדף ׁשל ּבין הּכלים, את ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוׁשּבר
ׁשרדף, ׁשּכיון ּבנפׁשֹו; מתחּיב ׁשהּוא מּפני הּתׁשלּומין, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמן

למיתה  עצמֹו .הּתיר ְְִִִַָ
.‚Èממֹונֹו יהא לא ּפטּור; רֹודף, ׁשל ּכלים ׁשּׁשּבר ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹנרּדף

עצמֹו ׁשהּמּציל חּיב; - אחרים ּכלי ׁשּבר ואם מּגּופֹו. ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָחביב
חּיב. חברֹו, ְֲֵַָָּבממֹון

.„È את ו ׁשּבר הּנרּדף, להֹוׁשיע הרֹודף  אחר ׁשרדף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמי
מן  ולא ּפטּור; - אדם ּכל ׁשל ּבין רֹודף ׁשל ּבין ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהּכלים
יתמהמּה אֹו מּלהּציל, יּמנע ׁשּלא היא ּתּקנה אּלא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּדין,

מלהזיק]ויעּין ׁשּירּדף.[להיזהר ּבעת ְְִִֵֵֶַֹ
.ÂË אחד ספינה ועמד הּמּׂשאֹוי, מּכבד להּׁשבר ׁשחּׁשבה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּבּה ׁשהּמּׂשא ּפטּור; - ּבּים והׁשלי מּמּׂשאּה והקל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמהן
להרגם  אחריהם רֹודף ר ּכמֹו ּומצוה ,ׁשהׁשלי עׂשה ּבה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ְִָוהֹוׁשיעם.
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

Wtp zxinWE gvFx zFkld¦§¥©§¦©¤¤
ועׂשר  עׂשה, מצוֹות ׁשבע - מצוֹות עׂשרה ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָיׁש
לרצח; ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹֹמצוֹות
להגלֹות  (ג) יּומת; אּלא רֹוצח, לנפׁש ּכפר לּקח ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ(ב)
ׁשּלא  (ה) ּגלּות; למחּיב ּכפר לּקח ׁשּלא (ד) ּבׁשגגה; ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻהרֹוצח
הּנרּדף  להּציל (ו) ּבּדין; עמידה קדם ּכׁשּירצח, הרֹוצח ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹיּומת
ׁשּלא  (ח) הרֹודף; על לחּוס ׁשּלא (ז) רֹודף; ׁשל ְְֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבנפׁשֹו
;הּדר להם ּולכּון מקלט, ערי להפריׁש (ט) ּדם; על ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלעמד
קרקע  ּבאֹותּה יעבד ׁשּלא (יא) ּבּנחל; העגלה את לערף ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ(י)
מעקה; לעׂשֹות (יג) ּדמים; לׂשּום ׁשּלא (יב) תּזרע; ְֲֲִִֶֶַַַָָָֹֹולא

(טו) ;ּבּדר ּתמים יכׁשיל ׁשּלא ׁשּנכׁשל (יד) מי עם לפרק ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹ
נבהל  ּבּדר יּניחּנּו ׁשּלא (יז) עּמֹו; לטען (טז) ;ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹּבּדר

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור לֹו. ויל ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָּבמּׂשאֹו

א  ¤¤ּפרק
תעׂשה,‡. ּבלא עֹובר - מּיׂשראל אדם נפׁש הֹורג ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל

מיתתֹו - עדים ּבפני ּבזדֹון רצח ואם תרצח". "לא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
למדּו,[בחרב]ּבסיף הּׁשמּועה מּפי יּנקם"; "נקם ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּׂשרפֹו ּבין ּבברזל, חברֹו את ׁשהרג ּבין סיף; מיתת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּזֹו
ּבסיף. מיתתֹו - ְִִֵַָָּבאׁש

הּדם ·. ּגֹואל ּביד ימית מצוה הּוא הּדם, "ּגאל ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
רצה  לא הּדם. גֹואל הּוא לירּׁשה, הראּוי וכל הרצח"; ְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹֻאת
ּגֹואל  לֹו ׁשאין אֹו להמיתֹו, יכֹול היה ׁשּלא אֹו הּדם, ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּגֹואל

ּבסיף. הרֹוצח את ממיתין ּדין ּבית - ְְִִִִֵֵֶַַָָּדם
הֹורג ‚. זה הרי - ּבן לּנהרג היה אם - ּבנֹו את ׁשהרג ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאב

הּדם  גֹואל ׁשהּוא מּפני אביו, אין אבי - ּבן לֹו אין ואם ; ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
אּלא  אביו, את להמית הּדם ּגֹואל נעׂשה האחין מן ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד
ּבגאּלת  הּנקבה ואחד הּזכר ואחד אֹותֹו. ממיתין ּדין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּבית

ַָהּדם.
ּכפר„. לּקח ׁשּלא ּדין ּבית נפשו]ּומזהרין הרֹוצח,[פדיון מן ְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻ
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ועמד  ׁשהראהּו, עד יׂשראל ׁשאנס אּנס אבל האּנס. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלרׁשּות
להֹוליכֹו יׂשראל את ואנס ּברׁשּותֹו, ונעׂשה הּממֹון על ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָהאּנס
הרי  - ׁשהראה הּמֹוסר זה הֹוליכֹו ואפּלּו אחר, למקֹום ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלֹו
ּכבר  האֹוצר, ּבצד האּנס ׁשעמד ׁשּכיון מּלׁשּלם; ּפטּור ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָזה

נׂשרף. ּוכאּלּו ּבֹו ּׁשּיׁש מה ּכל ְְִִֵֶַַַָָאבד
ּביני ‰. ׁשהיתה דין על ּבעלי אֹו הּקרקע על מריבה הן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

מהן  אחד ועמד 'ׁשּלי', אֹומר וזה 'ׁשּלי' אֹומר זה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמּטלטלין,
לכמֹות  הּדבר ׁשּיחזיר עד אֹותֹו מנּדין - ּגֹויים ּביד ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָּומסרּה

ּביׂשראל. ּדין ויעׂשּו מּביניהן, האּנס יד ויסּלק ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהיה
.Âעל ׁשּנתּפׂש של]מי חוב מּמּנּו[מפני גֹויים ולקחּו חברֹו, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָ

מי  ל ואין לׁשּלם. חּיב חברֹו אין - חברֹו ּבגלל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָממֹון
מן  חּוץ לֹו, לׁשּלם חּיב חברֹו ויהיה חברֹו על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשּנתּפׂש
אֹו ׁשנה, ּבכל ואיׁש איׁש ּכל על הּקצּוב הּמס מּפני ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָהּנתּפׂש

הּתׁשּורה על לּמל[מתנה]הּנתּפׂש ואיׁש איׁש ּכל ׁשּנֹותן ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
לֹו. לׁשּלם חּיב זה הרי - חילֹותיו אֹו הּוא עליהם ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָּבעברֹו

עדים. ּבפני ּפלֹוני ּבגלל ּבפרּוׁש מּמּנּו ׁשּיּקחּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַוהּוא,
.Ê ׁשהראה ּכגֹון חברֹו, ממֹון ׁשּמסר עדים עליו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמי

ּכּמה  העדים ידעּו ולא ּבּיד, ונתן ונׂשא ׁשּנאנס אֹו ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמעצמֹו,
והּמֹוסר  הפסידני', וכ ּכ' טֹוען והּנמסר ּבמסירתֹו, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָָהפסידֹו
מּידֹו, מֹוציאין אין הּנמסר, ּתפׂש אם - ּׁשּטענֹו ּבמה ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכֹופר

חפץ ּבנקיטת נׁשּבע ואם [קדוש]אּלא ּׁשּתפׂש; ּבמה וזֹוכה , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּברּורה. ּבראיה אּלא הּמֹוסר מן מֹוציאין אין ּתפׂש, ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלא

.Á ׁשבּועה לא מעצמֹו, ׁשהראה הּמֹוסר את מׁשּביעין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹואין
הּסת ׁשבּועת ולא ואין [דרבנן]חמּורה רׁשע, ׁשהּוא מּפני , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ

אֹו להראֹות ׁשאנסּוהּו הּמֹוסר אבל מּזה. יתר ּפסּול ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָל
אינֹו לׁשּלם, חּיב ׁשהּוא ּפי על אף - ּבּיד ונתן ונׂשא ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָלהביא,
ּכׁשאר  אֹותֹו ּומׁשּביעין ּבלבד, הּוא ּתׁשלּומין ּבן אּלא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָרׁשע,

הּכׁשרין. ְְִֵַַּכלל
.Ë,ּבממֹונֹו ּבין ּבגּופֹו ּבין ּגֹויים, ּביד יׂשראל למסר ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹאסּור

עברֹות  ּובעל רׁשע היה ּומצערֹו.ואפּלּו לֹו מצר היה ואפּלּו , ְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ
לֹו אין - ּבממֹונֹו ּבין ּבגּופֹו ּבין ּגֹויים, ּביד הּמֹוסרֹו ְְְְְִֵֵֵַַָָוכל

הּבא. לעֹולם ֵֶַָָָחלק
.È ׁשאין הּזה ּבּזמן ואפּלּו מקֹום, ּבכל הּמֹוסר להרג ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻמּתר

ּכׁשאמר  אּלא ׁשּימסר, קדם להרגֹו ּומּתר נפׁשֹות. ּדיני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻּדנין
- קל ממֹון ואפּלּו ּבממֹונֹו', אֹו ּבגּופֹו ּפלֹוני מֹוסר ְְְֲֲִִִֵֵַַָָ'הריני
'אל  לֹו: ואֹומרין ּבֹו ּומתרין למיתה, עצמֹו הּתיר ְְְְְֲִִִִִֵַַַָהרי
מצוה  - אמסרּנּו' אּלא כי, 'לא ואמר: ּפניו העז אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּתמסר'.

זכה  להרגֹו, הּקֹודם וכל .להרגֹו; ְְְְְֵַָָָָָ
.‡È ׁשאסּור לי יראה - ּומסר זמם אׁשר הּמֹוסר ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעׂשה

החזקלהרגֹו ּכן אם אּלא ׁשּמא [ג"פ]; יהרג, זה הרי - למסר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
להרג  הּמערב ּבערי זמן ּבכל ּומעׂשים אחרים. ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹֹימסר
הּמֹוסרים  את ולמסר יׂשראל, ממֹון למסר ׁשהחזקּו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֹֻהּמֹוסרים

להר  הּגֹויים ּכל ּביד וכן רׁשעם. ּכפי ּולאסרם ּולהּכֹותם גן ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ
להּכֹותֹו ּגֹויים ּביד למסרֹו מּתר אֹותם, ּומצער לּצּבּור ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָֻהּמצר
ואסּור  למסרֹו. אסּור יחיד, צער מּפני אבל ּולקנסֹו; ְְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָּולאסרֹו
ּגּופֹו, לאּבד ׁשּמּתר ּפי על ואף מֹוסר, ׁשל ממֹונֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֻלאּבד

ליֹורׁשיו. ראּוי ממֹונֹו ְְֲֵֶָָָׁשהרי

.·È,עברה לדבר אֹו להרגֹו, חברֹו אחר רֹודף ׁשהיה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָרֹודף
ּפטּור  - אדם ּכל ׁשל ּבין נרּדף ׁשל ּבין הּכלים, את ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוׁשּבר
ׁשרדף, ׁשּכיון ּבנפׁשֹו; מתחּיב ׁשהּוא מּפני הּתׁשלּומין, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמן

למיתה  עצמֹו .הּתיר ְְִִִַָ
.‚Èממֹונֹו יהא לא ּפטּור; רֹודף, ׁשל ּכלים ׁשּׁשּבר ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹנרּדף

עצמֹו ׁשהּמּציל חּיב; - אחרים ּכלי ׁשּבר ואם מּגּופֹו. ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָחביב
חּיב. חברֹו, ְֲֵַָָּבממֹון

.„È את ו ׁשּבר הּנרּדף, להֹוׁשיע הרֹודף  אחר ׁשרדף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמי
מן  ולא ּפטּור; - אדם ּכל ׁשל ּבין רֹודף ׁשל ּבין ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהּכלים
יתמהמּה אֹו מּלהּציל, יּמנע ׁשּלא היא ּתּקנה אּלא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּדין,

מלהזיק]ויעּין ׁשּירּדף.[להיזהר ּבעת ְְִִֵֵֶַֹ
.ÂË אחד ספינה ועמד הּמּׂשאֹוי, מּכבד להּׁשבר ׁשחּׁשבה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּבּה ׁשהּמּׂשא ּפטּור; - ּבּים והׁשלי מּמּׂשאּה והקל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמהן
להרגם  אחריהם רֹודף ר ּכמֹו ּומצוה ,ׁשהׁשלי עׂשה ּבה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ְִָוהֹוׁשיעם.
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ועׂשר  עׂשה, מצוֹות ׁשבע - מצוֹות עׂשרה ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָיׁש
לרצח; ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹֹמצוֹות
להגלֹות  (ג) יּומת; אּלא רֹוצח, לנפׁש ּכפר לּקח ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ(ב)
ׁשּלא  (ה) ּגלּות; למחּיב ּכפר לּקח ׁשּלא (ד) ּבׁשגגה; ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻהרֹוצח
הּנרּדף  להּציל (ו) ּבּדין; עמידה קדם ּכׁשּירצח, הרֹוצח ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹיּומת
ׁשּלא  (ח) הרֹודף; על לחּוס ׁשּלא (ז) רֹודף; ׁשל ְְֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבנפׁשֹו
;הּדר להם ּולכּון מקלט, ערי להפריׁש (ט) ּדם; על ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלעמד
קרקע  ּבאֹותּה יעבד ׁשּלא (יא) ּבּנחל; העגלה את לערף ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ(י)
מעקה; לעׂשֹות (יג) ּדמים; לׂשּום ׁשּלא (יב) תּזרע; ְֲֲִִֶֶַַַָָָֹֹולא

(טו) ;ּבּדר ּתמים יכׁשיל ׁשּלא ׁשּנכׁשל (יד) מי עם לפרק ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹ
נבהל  ּבּדר יּניחּנּו ׁשּלא (יז) עּמֹו; לטען (טז) ;ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹּבּדר

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור לֹו. ויל ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָּבמּׂשאֹו

א  ¤¤ּפרק
תעׂשה,‡. ּבלא עֹובר - מּיׂשראל אדם נפׁש הֹורג ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל

מיתתֹו - עדים ּבפני ּבזדֹון רצח ואם תרצח". "לא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
למדּו,[בחרב]ּבסיף הּׁשמּועה מּפי יּנקם"; "נקם ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּׂשרפֹו ּבין ּבברזל, חברֹו את ׁשהרג ּבין סיף; מיתת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּזֹו
ּבסיף. מיתתֹו - ְִִֵַָָּבאׁש

הּדם ·. ּגֹואל ּביד ימית מצוה הּוא הּדם, "ּגאל ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
רצה  לא הּדם. גֹואל הּוא לירּׁשה, הראּוי וכל הרצח"; ְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹֻאת
ּגֹואל  לֹו ׁשאין אֹו להמיתֹו, יכֹול היה ׁשּלא אֹו הּדם, ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּגֹואל

ּבסיף. הרֹוצח את ממיתין ּדין ּבית - ְְִִִִֵֵֶַַָָּדם
הֹורג ‚. זה הרי - ּבן לּנהרג היה אם - ּבנֹו את ׁשהרג ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאב

הּדם  גֹואל ׁשהּוא מּפני אביו, אין אבי - ּבן לֹו אין ואם ; ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
אּלא  אביו, את להמית הּדם ּגֹואל נעׂשה האחין מן ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד
ּבגאּלת  הּנקבה ואחד הּזכר ואחד אֹותֹו. ממיתין ּדין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּבית

ַָהּדם.
ּכפר„. לּקח ׁשּלא ּדין ּבית נפשו]ּומזהרין הרֹוצח,[פדיון מן ְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻ
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הּדם  ּגֹואל רצה ואפּלּו ׁשּבעֹולם, ממֹון ּכל נתן ֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָואפּלּו
אּלא  הּדם, ּגֹואל קנין הּנהרג זה ׁשל נפׁשֹו ׁשאין ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלפטרֹו;
לנפׁש כפר תּקחּו "ולא ׁשּנאמר: - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹקנין
ּדמים, ּכׁשפיכּות עליו ּתֹורה ׁשהקּפידה דבר ל ואין ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָרֹוצח".
הּדם  ּכי ּבה, אּתם אׁשר הארץ את תחניפּו "ולא ְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

וגֹו'". הארץ את יחניף ְֲִֶֶַָָהּוא
ולא ‰. העדים אֹותֹו ממיתין אין - ּבזדֹון ׁשהרג ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹרֹוצח

למיתה, וידינּוהּו ּדין לבית ׁשּיבֹואּו עד אֹותֹו, ְְִִִִִֵֶַָָָהרֹואים
לּמׁשּפט". העדה לפני עמדֹו עד הרצח, ימּות "ולא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

לכל  הּדין ׁשאין והּוא ועׂשּו, ׁשעברּו ּדין ּבית מיתת מחּיבי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
ּדין. ּבבית ּדינם ׁשּיּגמר עד אֹותם ְְִִִִִֵֵֶַָָָממיתין

.Â עליו ׁשחּיב העֹון ועׂשה ּבׁשעבר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבּמה
להרגֹו חברֹו אחר הרֹודף אבל ּדין; ּבית היה מיתת אפּלּו , ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

מּיד  הּנרּדף להּציל מצּוין יׂשראל ּכל הרי - קטן ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻהרֹודף
רֹודף. ׁשל ּבנפׁשֹו ואפּלּו ְְֲִֵֵֶַַָהרֹודף,

.Ê על אף - אחריו רֹודף הּוא והרי הזהירּוהּו, אם ְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָּכיצד?
הרי  - רֹודף הּוא ׁשעדין ּכיון התראה, עליו קּבל ׁשּלא ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּפי
ּכגֹון  - הרֹודף מאברי ּבאבר להּצילֹו יכֹולים ואם נהרג. ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָזה
אֹו ידֹו את ויקטעּו ּבסיף, אֹו ּבאבן אֹו ּבחץ אֹותֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָׁשּיּכּו
יכֹולין  אינן ואם עֹוׂשין. - עינֹו את יסּמּו אֹו רגלֹו את ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָיׁשּברּו

- לרֹודף הרגּוהּו ּכן אם אּלא להּצילֹו ולא אּלּולכּון הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
הרג  לא ׁשעדין ּפי על ואף אֹותֹו, "וקּצתה הֹורגין ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

."עינ תחֹוס לא ּכּפּה, ֵֶֶַָָֹאת
.Áמבּוׁשיו סּכנת [ביציו]אחד ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל ואחד ְְֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשאחז  האיׁש ואחד האיׁש את ׁשאחזה האּׁשה אחד ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָנפׁשֹות,
להּכֹו החֹוׁשב ׁשּכל הּכתּוב, ענין - האּׁשה הּכאה את חברֹו ת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ואם  רֹודף; ׁשל ּבכּפֹו הּנרּדף את מּצילין אֹותֹו, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָהּממיתה
תחֹוס  "לא ׁשּנאמר: ּבנפׁשֹו, אף אֹותֹו מּצילין - יכֹולין ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹאינן

;"ֵֶעינ
.Ë.הרֹודף נפׁש על לחּוס ׁשּלא תעׂשה, לא מצות זֹו ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהרי

מּתר  - לילד מקּׁשה ׁשהיא ׁשהעּברה חכמים, הֹורּו ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻֻלפיכ
ּכרֹודף  ׁשהּוא מּפני ּבּיד; ּבין ּבסם ּבין ּבמעיה, העּבר ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלחּת
ׁשאין  ּבֹו, נֹוגעין אין ראׁשֹו, מּׁשהֹוציא ואם להרגּה. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאחריה

עֹולם. ׁשל טבעֹו הּוא וזה נפׁש, מּפני נפׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָּדֹוחין
.È נערה אחר רֹודף אֹו להרגֹו, חברֹו אחר הרֹודף ְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָאחד

לאנסּה רעהּומארׂשה על איׁש יקּום ּכאׁשר "ּכי ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
"צעקה  אֹומר: הּוא והרי הּזה". הּדבר ּכן נפׁש, ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּורצחֹו
מֹוׁשיע  לּה יׁש הא לּה"; מֹוׁשיע ואין המארׂשה, ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָֹהּנערה

ואפּלּו[מציל] להֹוׁשיעּה, ׁשיכֹול ּדבר ּבכל מֹוׁשיעּה -ְְֲִִִֶַָָָָָָ
הרֹודף. ֲִֵַַָּבהריגת

.‡È אבל הּבהמה; מן חּוץ העריֹות, ּכל לׁשאר הּדין ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָוהּוא
עריֹות  ּכׁשאר הרֹודף ּבנפׁש אֹותֹו מּצילין אבל הּזכּור, . ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ

לרבעּה הּבהמה אחר עמה]הרֹודף ׁשרדף [להזדווג אֹו , ְְְֵֵֶַַַַָָָָָ
ּפי  על אף - זרה עבֹודה לעבד אֹו ּבׁשּבת, מלאכה ְְֲֲֲִַַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות
עד  אֹותֹו ממיתין אין - הּדת עּקרי זרה ועבֹודה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשהּׁשּבת

וימּות  וידינּוהּו, ּדין לבית ויביאּוהּו .ׁשּיעׂשה, ְְֲִִִִִֵֶֶַָ
.·È ּפי על אף - והערה וׁשכב ּותפׂשּה ערוה, אחר ְְְְֱִֶֶַַַַַַָָָָָָרדף

רדף  ּבּדין. עמדֹו עד א ֹותֹו ממיתין אין ּביאתֹו, ּגמר ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּלא
ואמרה  להּצילּה, אחריו רֹודפין אחרים והיּו ערוה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָאחר
אּלא  לּה, ׁשֹומעין אין - יהרגני' ׁשּלא ּכדי 'הּניחּוהּו, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלהם:

ּבאבריו  מּלבעל אֹותֹו ּומֹונעין אֹותֹו אינם מבהילין ואם ; ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבנפׁשֹו, אפּלּו - ּבאבריו למנעֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָיכֹולים

.‚È אּלא ,ּבכ טרח ולא מאבריו, ּבאבר להּציל הּיכֹול ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכל
וחּיב  ּדמים, ׁשֹופ זה הרי - והרגֹו רֹודף, ׁשל ּבנפׁשֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּציל

אֹותֹו.מיתה  ממיתין ּדין ּבית אין אבל ; ְֲִִִִֵֵָָ
.„È תעמד "לא על עֹובר - הּציל ולא להּציל, הּיכֹול ְְֲִִִֵַַַַָָֹֹֹּכל

לסטים  אֹו ּבּים, טֹובע חברֹו את הרֹואה וכן ."רע ּדם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָעל
הּוא  להּצילֹו ויכֹול עליו, ּבאה רעה חּיה אֹו עליו, ְְִִַַָָָָָָָָָָָּבאים
ׁשּׁשמע  אֹו הּציל, ולא להּצילֹו, אחרים ׁשּיׂשּכר אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹּבעצמֹו,
ולא  ּפח, לֹו טֹומנין אֹו רעה עליו מחּׁשבים מֹוסרים אֹו ְְְְְִִִִַַָָָָֹּגֹוים

אֹו והֹודיעֹו, חברֹו אזן ׁשהּוא גּלה ּבאֹונס אֹו ּבגֹוי ׁשּידע ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹ
מה  ּולהסיר חברֹו ּבגלל לפּיסֹו ויכֹול חברֹו, על ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָקֹובל
אֹותם  העֹוׂשה - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ּפּיסֹו, ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּבלּבֹו

."רע ּדם על תעמד "לא על ֲֵֵֶַַַַֹֹעֹובר
.ÂË,לבעלּה ערוה אחר אֹו להרגֹו, חברֹו אחר רֹודף ְְְְֲֳֵֵֶֶַַַַָָָָָהרֹואה

ׁשהיא  עׂשה, מצות ּבּטל זה הרי - הּציל ולא להּציל, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹויכֹול
ּכּפּה" את תחֹוס "וקּצתה "לא על לאוין, ׁשני על ועבר ; ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

."רע ּדם על תעמד "לא ועל "ְֲֵֵֶֶַַַַֹֹעינ
.ÊË ּבהן ׁשאין מּפני אּלּו, לאוין על לֹוקין ׁשאין ּפי על ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאף

מּיׂשראל, אחת נפׁש המאּבד ׁשּכל הם; חמּורים ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמעׂשה,
מּיׂשראל, אחת נפׁש המקּים וכל ּכּלֹו; העֹולם את אּבד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּכאּלּו

ּכּלֹו העֹולם ּכל קּים .ּכאּלּו ְִִֵָָָֻ

ה'תשע"ג  כסלו ב' שישי יום

ב  ¤¤ּפרק
ּבאבן ‡. אֹו ּבסיף ׁשהּכהּו ּכגֹון ּבידֹו, חברֹו ההֹורג ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל

הֹואיל  - ּבאׁש ׂשרפֹו אֹו ׁשּמת, עד ׁשחנקֹו אֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָהּממיתה,
ּדין  ּבבית נהרג זה הרי - ּבעצמֹו הּוא מקֹום מּכל .והרגֹו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

חברֹו·. את להרג הֹורג הּׂשֹוכר עבדיו אבל ׁשּׁשלח אֹו , ֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבֹווהרגּוהּו וכּיֹוצא הארי לפני והּניחֹו חברֹו ׁשּכפת אֹו , ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

מאּלּו אחד ּכל - עצמֹו את ההֹורג וכן החּיה, ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהרגּתּו
לּׁשמים, מיתה וחּיב ּבידֹו; הריגה ועֹון הּוא, ּדמים ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָׁשֹופ

ּדין. ּבית מיתת ּבהן ְִִֵֵֶַָואין
ּדם ‚. ׁשֹופ" אֹומר: הּוא ׁשהרי הּדין? הּוא ׁשּכן ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַּומּנין

"יּׁשפ ּדמֹו ּבאדם על האדם, ׁשּלא ּבעצמֹו ההֹורג זה - ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ההֹורג  זה - אדרׁש" לנפׁשֹותיכם ּדמכם "את ׁשליח; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹידי
לפני  חברֹו הּמֹוסר זה - אדרׁשּנּו" חּיה ּכל "מּיד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעצמֹו;
נפׁש את אדרׁש אחיו, איׁש מּיד האדם, "מּיד לטרפֹו; ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹחּיה
נאמר  ּובפרּוׁש חברֹו. את להרג אחרים הּׂשֹוכר זה - ְֱֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהאדם"

ּדריׁשה לׁשֹון לּׁשמים.[ענישה]ּבׁשלׁשּתן מסּור דינם הרי - ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָ
מיתת „. מחּיבים ׁשאינן ּבהן וכּיֹוצא הרצחנין אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּובכל

הּמלכּות  ּבדין להרגן יׂשראל מל רצה אם - ּדין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבית
ּבידֹו הרׁשּות העֹולם, להרג ותּקנת ּדין ּבית ראּו אם וכן . ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹ
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הרי  ,לכ צריכה הּׁשעה היתה אם - ׁשעה ּבהֹוראת ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָאֹותן
ּׁשּיראּו. מה ּכפי רׁשּות להם ְְְִִֵֶֶַָיׁש

.‰לכ צריכה הּׁשעה היתה ולא ,הּמל הרגם ׁשּלא ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹהרי
להּכֹותם  מקֹום מּכל חּיבין ּדין ּבית הרי - הּדבר ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָלחּזק

למיתה  הּקרֹובה רּבה ּבמצֹורמּכה אֹותם ולאסר [כלא], ְְְְֱִֶַַַָָָָָָֹ
ּכדי [רעב]ּובמצֹוק צער; מיני ּבכל ּולצערם רּבֹות, ׁשנים ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ

להם  הּדבר יהיה ׁשּלא הרׁשעים, ׁשאר על ּולאּים ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלהפחיד
אֹויבי  להרג מסּבב 'הריני ויאמר: לבב, ּולמכׁשֹול ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָֹֹלפּוקה

ואּפטר'. ּפלֹוני, ׁשעׂשה ְְְִֵֶֶֶֶָָָּכדר
.Â זכר ּבין יֹומֹו, ּבן הּקטן את אֹו הּגדֹול את ההֹורג ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד

ּגֹולה  אֹו ּבזדֹון, הרג אם עליו נהרג זה הרי - נקבה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבין
חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו והּוא, ּבׁשגגה; הרג מלא]אם היריון ;[של ְְֳִִֶַָָָָָָ

ּכנפל  הּוא הרי - חדׁשים מּתׁשעה לפחֹות נֹולד אם ְְְֲֲֳִִִִֵֵֶַָָָָאבל
אינֹו יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו וההֹורגֹו יֹום, ׁשלׁשים ׁשּיׁשהה ְְְְְְִִִֵֶֶַַֹֹעד

עליו. ֱֶָָָנהרג
.Ê.למּות הּנֹוטה החֹולה את אֹו הּבריא, את ההֹורג ִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד

ּבידי  ּגֹוסס היה ואם עליו. נהרג הּגֹוסס, את הרג ְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָואפּלּו
– ּגֹוסס הּוא והרי למּות ׁשּנטה עד ׁשהּכּוהּו ּכגֹון ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָאדם,

אֹותֹו ממיתין ּדין ּבית אין אֹותֹו, .ההֹורג ְִִִֵֵֵַ
.Áהּטרפה את שנה]ההֹורג תוך הממית מום לו -[שיש ְֵֵֶַַָ

ׁשאֹוכל ּפי על ּפטּור אף זה הרי ּבּׁשּוק, ּומהּל וׁשֹותה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
נהרג  וההֹורגֹו הּוא, ׁשלם ּבחזקת אדם וכל אדם. ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמּדיני
הרֹופאים  ויאמרּו טרפה, ׁשּזה ּבוּדאי ׁשּיּודע עד - ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעליו

ּתעלה לּה אין זֹו אם [רפואה]ׁשּמּכה ימּות ּובּה ּבאדם, ְְִֵֶַָָָָָָָָ
אחר. ּדבר ימיתּנּו ְִֵֶַָָֹלא

.Ë נהרג - הּנפׁש את ׁשהרג טרפה "ּובערּתאדם ׁשּנאמר: , ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבפני  אבל ּדין. ּבית ּבפני ׁשּיהרג והּוא ;"מּקרּב ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהרע
נהרגין, אינן הּוזּמּו ואם העדים, יּזּמּו ׁשּמא ּפטּור; ְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹעדים,
ראּויה  ׁשאינּה עדּות וכל טרפה, אּלא להרג זממּו לא ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשהרי

נפׁשֹות. ּבדיני עדּות אינּה ְְֲִֵֵֵַַָָָלהזּמה,
.È הרי - ּכנעני עבד ההֹורג אֹו יׂשראל, את ההֹורג ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאחד

עליו  נהרג ּגֹולה.זה ּבׁשגגה, הרג ואם ; ְְֱִִֶֶֶַָָָָָָ
.‡Èּתֹוׁשב ּגר ׁשהרג מצוות]יׂשראל ז' נהרג [שקיבל אינֹו - ְֱִֵֵֵֶֶַָָָָ

ואין  רעהּו"; על איׁש יזיד "וכי ׁשּנאמר: ּדין, ּבבית ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעליו
עבד  את ההֹורג ואחד הּגֹוי. על נהרג ׁשאינֹו לֹומר ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָצרי
ּכבר  ׁשהעבד עליו, נהרג זה הרי - עבּדֹו ההֹורג אֹו ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחרים

ה'. נחלת על ונֹוסף מצוֹות עליו ְְֲִִֵַַַַָָקּבל
.·È רׁשּות לֹו יׁש ׁשעבּדֹו, אחרים? לעבד עבּדֹו ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַמה

ּכדי  ּבּה ׁשּיׁש הּכאה עבּדֹו הּכה אם ,לפיכ ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלהּכֹותֹו.
ואחר  ׁשעֹות, ועׂשרים ארּבע ועמד למּות, ונטה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָלהמית,
הּמּכה  מחמת ׁשּמת ּפי על אף עליו, נהרג אינֹו - מת ּכ, ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

אֹו "יֹום הּוא ּומה הּוא". כסּפֹו ּכי יּקם, "לא ְֱִֶֶַַַַֹֻׁשּנאמר:
לעת. מעת ׁשהּוא ּכיֹומים, ׁשהּוא יֹום ְְִִֵֵֵֶֶַַיֹומים"?

.‚È ּכּמה לאחר מת אפּלּו - ׁשּלֹו ׁשאינֹו עבד הּמּכה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאבל
זה  הרי להמית, ּכדי והּכהּו הֹואיל - הּמּכה מחמת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָימים

חֹורין  ּבני ּכׁשאר עליו .נהרג ְְֱִִֵֶָָָָ
.„È ּבאבן אֹו בסיף אֹו ּבסּכין עבּדֹו את ׁשהּמּכה לי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָיראה

ּבדין  אינֹו - ּומת למיתה, ואמדּוהּו ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָואגרֹוף
יֹומים" אֹו חייב]"יֹום שעות כ"ד אחר מת ואפּלּו[אפילו ; ֲִִַַ

ׁשּלא  - "ּבּׁשבט" נאמר לכ עליו. נהרג ׁשנה, לאחר ְְֱֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמת
וכּיֹוצא  ּורצּועה ּבׁשבט אּלא להּכֹותֹו רׁשּות ּתֹורה לֹו ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָנתנה

רציחה. הּכית לא ְִֶַַָָָֹּבהם,
.ÂËּופסק עבּדֹו, את ׁשּיׁשּמׁשּנּו[התנה]הּמֹוכר עּמֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָ

והמיתֹו יֹום, הּׁשלׁשים ּבתֹו מהם אחד והּכהּו יֹום, ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָֹֹׁשלׁשים
ע  נהרג זה הרי הראׁשֹון,- יֹומים": אֹו "יֹום ּבדין ואינֹו ליו, ְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּתחּתיו. ׁשאינֹו לפי והּׁשני, לֹו; המיחד "ּכסּפֹו" ׁשאינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻלפי
.ÊË ׁשני ׁשל ועבד חֹורין. ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶוכן

יֹומים" אֹו "יֹום ּבדין אינֹו - לאחד ׁשּתפין אינֹו ׁשהרי , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֻ
העם. ּכׁשאר עליו נהרג ּולפיכ לֹו; המיחד "ּכסּפֹו" ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻמהם

ג  ¤¤ּפרק
והמיתֹו‡. ּבעץ, אֹו ּבאבן ּבזדֹון חברֹו את אֹומדין הּמּכה - ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

חפץ  אֹותֹו ראּוי אם עליו, ׁשהּכהּו ּומקֹום ּבֹו, ׁשהּכהּו ִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּדבר
אׁשר  יד "ּבאבן ׁשּנאמר: ראּוי, אינֹו אֹו זה, ּבאבר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָלהמית
הּכהּו", ּבֹו ימּות אׁשר יד עץ ּבכלי אֹו . . הּכהּו ּבּה ְֲִִִִֵֶָָָָָָימּות
למּכהּו לּבֹו על מּכהּו ּדֹומה ואינֹו להמית. ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָעד

ירכֹו; ְֵַעל
ּבּה"·. ימּות "אׁשר ונאמר מקֹום הֹואיל ׁשאֹומדין מּכאן , ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָ

ּומ  ּבֹו ׁשהּכה החפץ ׁשאֹומדין ּכׁשם ּכהּמּכה. הּמּכה, קֹום ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּמׁשערין  מּכאן יד", "ּבאבן ׁשּנאמר: - ההּכיה ּכח ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאֹומדין
אּמֹות  ׁשּתי ּברחּוק ּבחברֹו אבן זֹורק דֹומה אינֹו הּיד; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָאת
ואינֹו יתר; ּכחּה יהיה עׂשר ׁשּברחּוק עׂשר, ּברחּוק ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹלזֹורק
ׁשּברחּוק  אּמה, מאה ּברחּוק לזֹורק עׂשר ּברחּוק זֹורק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָדֹומה

ההּכיה. ּכח יתמעט ּביֹותר ְְִֵֵַַַַַָָָֹהּמקֹום
עצמּה‚. הּמּכה מׁשערין וכח וכן ההֹורג, ּכח ּומׁשערין ; ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָֹֹ

ּבריא  אֹו חּלׁש, אֹו חזק אֹו קטן, אֹו ּגדֹול הּוא אם - ֱִִֶַַָָָָָָָָהּנהרג
- ּבּה" ימּות "אׁשר ׁשּנאמר: ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹולה, ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹו

סּבֹותיה. ּכל מׁשערין זה, ׁשל ְֲִִִֶֶֶַָָָמיתתֹו
ׁשעּור „. ּתֹורה לֹו נתנה לא ברזל, "ואם ּכלי ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹ

והּוא  ּבמחט; ואפּלּו הּוא", רֹוצח וּימת, הּכהּו ברזל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹּבכלי
ּבהם; וכּיֹוצא סּכין אֹו ׁשּפּוד אֹו מחט ּכמֹו חד לֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיהיה

ּבעׁשת הּכהּו אם אֹומדין [גוש]אבל ּבּה, וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
העץ. אֹו האבן ׁשאֹומדין ּכדר ְְִֵֶֶֶֶֶָָָאֹותּה

ּבידֹו‰. ׁשהּכהּו ּכגֹון והמיתֹו, ּכלי ּבלא חברֹו את ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹהּמּכה
נגפֹו אֹו ּברגלֹו ּכח [הכהו]אֹו מׁשערין - והמיתֹו ּבראׁשֹו ְְְְְֱֲִִֶַַַָֹֹ

חברֹו ּדֹוחף דֹומה אינֹו הּמּכה; ּומקֹום הּנהרג, וכח ְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמּכה,
על  מּכהּו דֹומה ואינֹו ּכחֹו; ּבכל ּברגלֹו ּבֹו לבֹועט ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָֹּבאצּבעֹו,
הּבריא  את הּמּכה חּלׁש דֹומה ואינֹו מתניו; על למּכהּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלּבֹו,

חֹולה  אֹו חּלׁש הּמּכה חזק לבריא .החזק, ְִֶֶֶַַַָָָָָָ
.Âאּלּו ּבכל ׁשּמׁשערין הּכהּוּומּנין ּבאיבה "אֹו ׁשּנאמר: ? ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

"ּבידֹו", ׁשּנאמר ּפי על אף הּמּכה"; יּומת מֹות - וּימת  ְְֱִֶֶֶַַַַַַַָָָֹבידֹו,
ׁשּמׁשערין  מּכלל, - "ּבאיבה" ההּכיה להיֹות הּכתּוב ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהצרי

ההּכיה. ַַַָָֹּכח
.Ê מׁשערין - ומת ונפל הּגג, מראׁש חברֹו את הּדֹוחף ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוכן
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הרי  ,לכ צריכה הּׁשעה היתה אם - ׁשעה ּבהֹוראת ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָאֹותן
ּׁשּיראּו. מה ּכפי רׁשּות להם ְְְִִֵֶֶַָיׁש

.‰לכ צריכה הּׁשעה היתה ולא ,הּמל הרגם ׁשּלא ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹהרי
להּכֹותם  מקֹום מּכל חּיבין ּדין ּבית הרי - הּדבר ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָלחּזק

למיתה  הּקרֹובה רּבה ּבמצֹורמּכה אֹותם ולאסר [כלא], ְְְְֱִֶַַַָָָָָָֹ
ּכדי [רעב]ּובמצֹוק צער; מיני ּבכל ּולצערם רּבֹות, ׁשנים ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ

להם  הּדבר יהיה ׁשּלא הרׁשעים, ׁשאר על ּולאּים ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלהפחיד
אֹויבי  להרג מסּבב 'הריני ויאמר: לבב, ּולמכׁשֹול ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָֹֹלפּוקה

ואּפטר'. ּפלֹוני, ׁשעׂשה ְְְִֵֶֶֶֶָָָּכדר
.Â זכר ּבין יֹומֹו, ּבן הּקטן את אֹו הּגדֹול את ההֹורג ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחד

ּגֹולה  אֹו ּבזדֹון, הרג אם עליו נהרג זה הרי - נקבה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבין
חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו והּוא, ּבׁשגגה; הרג מלא]אם היריון ;[של ְְֳִִֶַָָָָָָ

ּכנפל  הּוא הרי - חדׁשים מּתׁשעה לפחֹות נֹולד אם ְְְֲֲֳִִִִֵֵֶַָָָָאבל
אינֹו יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו וההֹורגֹו יֹום, ׁשלׁשים ׁשּיׁשהה ְְְְְְִִִֵֶֶַַֹֹעד

עליו. ֱֶָָָנהרג
.Ê.למּות הּנֹוטה החֹולה את אֹו הּבריא, את ההֹורג ִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד

ּבידי  ּגֹוסס היה ואם עליו. נהרג הּגֹוסס, את הרג ְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָואפּלּו
– ּגֹוסס הּוא והרי למּות ׁשּנטה עד ׁשהּכּוהּו ּכגֹון ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָאדם,

אֹותֹו ממיתין ּדין ּבית אין אֹותֹו, .ההֹורג ְִִִֵֵֵַ
.Áהּטרפה את שנה]ההֹורג תוך הממית מום לו -[שיש ְֵֵֶַַָ

ׁשאֹוכל ּפי על ּפטּור אף זה הרי ּבּׁשּוק, ּומהּל וׁשֹותה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
נהרג  וההֹורגֹו הּוא, ׁשלם ּבחזקת אדם וכל אדם. ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמּדיני
הרֹופאים  ויאמרּו טרפה, ׁשּזה ּבוּדאי ׁשּיּודע עד - ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעליו

ּתעלה לּה אין זֹו אם [רפואה]ׁשּמּכה ימּות ּובּה ּבאדם, ְְִֵֶַָָָָָָָָ
אחר. ּדבר ימיתּנּו ְִֵֶַָָֹלא

.Ë נהרג - הּנפׁש את ׁשהרג טרפה "ּובערּתאדם ׁשּנאמר: , ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבפני  אבל ּדין. ּבית ּבפני ׁשּיהרג והּוא ;"מּקרּב ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהרע
נהרגין, אינן הּוזּמּו ואם העדים, יּזּמּו ׁשּמא ּפטּור; ְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹעדים,
ראּויה  ׁשאינּה עדּות וכל טרפה, אּלא להרג זממּו לא ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשהרי

נפׁשֹות. ּבדיני עדּות אינּה ְְֲִֵֵֵַַָָָלהזּמה,
.È הרי - ּכנעני עבד ההֹורג אֹו יׂשראל, את ההֹורג ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאחד

עליו  נהרג ּגֹולה.זה ּבׁשגגה, הרג ואם ; ְְֱִִֶֶֶַָָָָָָ
.‡Èּתֹוׁשב ּגר ׁשהרג מצוות]יׂשראל ז' נהרג [שקיבל אינֹו - ְֱִֵֵֵֶֶַָָָָ

ואין  רעהּו"; על איׁש יזיד "וכי ׁשּנאמר: ּדין, ּבבית ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעליו
עבד  את ההֹורג ואחד הּגֹוי. על נהרג ׁשאינֹו לֹומר ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָצרי
ּכבר  ׁשהעבד עליו, נהרג זה הרי - עבּדֹו ההֹורג אֹו ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחרים

ה'. נחלת על ונֹוסף מצוֹות עליו ְְֲִִֵַַַַָָקּבל
.·È רׁשּות לֹו יׁש ׁשעבּדֹו, אחרים? לעבד עבּדֹו ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַמה

ּכדי  ּבּה ׁשּיׁש הּכאה עבּדֹו הּכה אם ,לפיכ ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלהּכֹותֹו.
ואחר  ׁשעֹות, ועׂשרים ארּבע ועמד למּות, ונטה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָלהמית,
הּמּכה  מחמת ׁשּמת ּפי על אף עליו, נהרג אינֹו - מת ּכ, ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

אֹו "יֹום הּוא ּומה הּוא". כסּפֹו ּכי יּקם, "לא ְֱִֶֶַַַַֹֻׁשּנאמר:
לעת. מעת ׁשהּוא ּכיֹומים, ׁשהּוא יֹום ְְִִֵֵֵֶֶַַיֹומים"?

.‚È ּכּמה לאחר מת אפּלּו - ׁשּלֹו ׁשאינֹו עבד הּמּכה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאבל
זה  הרי להמית, ּכדי והּכהּו הֹואיל - הּמּכה מחמת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָימים

חֹורין  ּבני ּכׁשאר עליו .נהרג ְְֱִִֵֶָָָָ
.„È ּבאבן אֹו בסיף אֹו ּבסּכין עבּדֹו את ׁשהּמּכה לי, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָיראה

ּבדין  אינֹו - ּומת למיתה, ואמדּוהּו ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָואגרֹוף
יֹומים" אֹו חייב]"יֹום שעות כ"ד אחר מת ואפּלּו[אפילו ; ֲִִַַ

ׁשּלא  - "ּבּׁשבט" נאמר לכ עליו. נהרג ׁשנה, לאחר ְְֱֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמת
וכּיֹוצא  ּורצּועה ּבׁשבט אּלא להּכֹותֹו רׁשּות ּתֹורה לֹו ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָנתנה

רציחה. הּכית לא ְִֶַַָָָֹּבהם,
.ÂËּופסק עבּדֹו, את ׁשּיׁשּמׁשּנּו[התנה]הּמֹוכר עּמֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָ

והמיתֹו יֹום, הּׁשלׁשים ּבתֹו מהם אחד והּכהּו יֹום, ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָֹֹׁשלׁשים
ע  נהרג זה הרי הראׁשֹון,- יֹומים": אֹו "יֹום ּבדין ואינֹו ליו, ְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּתחּתיו. ׁשאינֹו לפי והּׁשני, לֹו; המיחד "ּכסּפֹו" ׁשאינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻלפי
.ÊË ׁשני ׁשל ועבד חֹורין. ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶוכן

יֹומים" אֹו "יֹום ּבדין אינֹו - לאחד ׁשּתפין אינֹו ׁשהרי , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֻ
העם. ּכׁשאר עליו נהרג ּולפיכ לֹו; המיחד "ּכסּפֹו" ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻמהם

ג  ¤¤ּפרק
והמיתֹו‡. ּבעץ, אֹו ּבאבן ּבזדֹון חברֹו את אֹומדין הּמּכה - ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

חפץ  אֹותֹו ראּוי אם עליו, ׁשהּכהּו ּומקֹום ּבֹו, ׁשהּכהּו ִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּדבר
אׁשר  יד "ּבאבן ׁשּנאמר: ראּוי, אינֹו אֹו זה, ּבאבר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָלהמית
הּכהּו", ּבֹו ימּות אׁשר יד עץ ּבכלי אֹו . . הּכהּו ּבּה ְֲִִִִֵֶָָָָָָימּות
למּכהּו לּבֹו על מּכהּו ּדֹומה ואינֹו להמית. ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָעד

ירכֹו; ְֵַעל
ּבּה"·. ימּות "אׁשר ונאמר מקֹום הֹואיל ׁשאֹומדין מּכאן , ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָ

ּומ  ּבֹו ׁשהּכה החפץ ׁשאֹומדין ּכׁשם ּכהּמּכה. הּמּכה, קֹום ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּמׁשערין  מּכאן יד", "ּבאבן ׁשּנאמר: - ההּכיה ּכח ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאֹומדין
אּמֹות  ׁשּתי ּברחּוק ּבחברֹו אבן זֹורק דֹומה אינֹו הּיד; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָאת
ואינֹו יתר; ּכחּה יהיה עׂשר ׁשּברחּוק עׂשר, ּברחּוק ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹלזֹורק
ׁשּברחּוק  אּמה, מאה ּברחּוק לזֹורק עׂשר ּברחּוק זֹורק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָדֹומה

ההּכיה. ּכח יתמעט ּביֹותר ְְִֵֵַַַַַָָָֹהּמקֹום
עצמּה‚. הּמּכה מׁשערין וכח וכן ההֹורג, ּכח ּומׁשערין ; ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָֹֹ

ּבריא  אֹו חּלׁש, אֹו חזק אֹו קטן, אֹו ּגדֹול הּוא אם - ֱִִֶַַָָָָָָָָהּנהרג
- ּבּה" ימּות "אׁשר ׁשּנאמר: ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹולה, ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹו

סּבֹותיה. ּכל מׁשערין זה, ׁשל ְֲִִִֶֶֶַָָָמיתתֹו
ׁשעּור „. ּתֹורה לֹו נתנה לא ברזל, "ואם ּכלי ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹ

והּוא  ּבמחט; ואפּלּו הּוא", רֹוצח וּימת, הּכהּו ברזל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹּבכלי
ּבהם; וכּיֹוצא סּכין אֹו ׁשּפּוד אֹו מחט ּכמֹו חד לֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיהיה

ּבעׁשת הּכהּו אם אֹומדין [גוש]אבל ּבּה, וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
העץ. אֹו האבן ׁשאֹומדין ּכדר ְְִֵֶֶֶֶֶָָָאֹותּה

ּבידֹו‰. ׁשהּכהּו ּכגֹון והמיתֹו, ּכלי ּבלא חברֹו את ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹהּמּכה
נגפֹו אֹו ּברגלֹו ּכח [הכהו]אֹו מׁשערין - והמיתֹו ּבראׁשֹו ְְְְְֱֲִִֶַַַָֹֹ

חברֹו ּדֹוחף דֹומה אינֹו הּמּכה; ּומקֹום הּנהרג, וכח ְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמּכה,
על  מּכהּו דֹומה ואינֹו ּכחֹו; ּבכל ּברגלֹו ּבֹו לבֹועט ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָֹּבאצּבעֹו,
הּבריא  את הּמּכה חּלׁש דֹומה ואינֹו מתניו; על למּכהּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלּבֹו,

חֹולה  אֹו חּלׁש הּמּכה חזק לבריא .החזק, ְִֶֶֶַַַָָָָָָ
.Âאּלּו ּבכל ׁשּמׁשערין הּכהּוּומּנין ּבאיבה "אֹו ׁשּנאמר: ? ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

"ּבידֹו", ׁשּנאמר ּפי על אף הּמּכה"; יּומת מֹות - וּימת  ְְֱִֶֶֶַַַַַַַָָָֹבידֹו,
ׁשּמׁשערין  מּכלל, - "ּבאיבה" ההּכיה להיֹות הּכתּוב ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהצרי

ההּכיה. ַַַָָֹּכח
.Ê מׁשערין - ומת ונפל הּגג, מראׁש חברֹו את הּדֹוחף ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוכן
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ּבן  ּדֹומה ׁשאינֹו הּנדחף; וכח מעליו, ׁשהּפילֹו הּמקֹום ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּגבּה
ׁשּנפל  לגדֹול ׁשּנפל הּמקֹום?יֹומֹו ּגבּה ׁשּמׁשערין ּומּנין . ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

מקֹום  ׁשּכל לי, ויראה יהּדפּנּו". ּבׂשנאה "ואם ְְְְְֱֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:
ּכמֹו להמית, ּכדי ּבֹו אין - טפחים עׂשרה ּבגבהֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָׁשאין

ּבהמה. לענין ּבבֹור ְְְְְִֵֶַָָׁשאמרּו
.Áּבגּוׁש ׁשהּכהּו אֹו ּבעץ, אֹו ּבאבן חברֹו את הּמּכה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד

עפר  מלא ּבסל אֹו וגפרית, מלח ׁשל ּבגּוׁש אֹו אדמה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל
ּדבלה  ׁשל ּבפלח ואפּלּו צרֹורֹות, ימּות אֹו "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּממית. הּוא והּכבד להמית. ראּוי ׁשהּוא ּכל - ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹּבּה"
.Ë אֹומדין האׁש, לתֹו אֹו הּמים לתֹו חברֹו את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָהּדֹוחף

ואם  ּדין; ּבית מּמיתת ּפטּור מּׁשם, לעלֹות יכֹול אם ְֲִִִִִִֵַַָָָאֹותֹו:
ּכבׁש אם וכן חּיב. לעלֹות, יכֹול ממנו עליו[לחץ]אינֹו [ומנע ְֲִֵֵַַַָָָָָ

ּכח לצאת] ּבֹו נׁשאר ׁשּלא עד האׁש, ּבתֹו אֹו הּמים ְְְִִֵֶַַַַַָֹֹּבתֹו
ּבּתחּלה. הּדֹוחף הּוא ׁשאינֹו ּפי על אף חּיב, - ומת ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלעלֹות
ׁשהּניחֹו עד וחטמֹו חברֹו ּפי על ידֹו למּניח הּדין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָוהּוא
אֹו ּבּצּנה והּניחֹו ׁשּכפתֹו אֹו לחיֹות, יכֹול ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמפרּפר
מּמּנּו ׁשּמנע עד מקֹום עליו ׁשּבנה אֹו ׁשּמת, עד ִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבחּמה
אֹו ׁשּמת, עד עליו ועּׁשן ּובית למערה ׁשהכניסֹו אֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהרּוח,
ׁשהמיתֹו עד נר עליו והדליק ׁשיׁש ׁשל לבית ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשהכניסֹו

ּבידֹו. ׁשחנקֹו ּכמי ׁשּזה עליו, נהרג אּלּו ּבכל - ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָההבל
.È ׁשּמת עד ּברעב והּניחֹו חברֹו את הּכֹופת ׁשּכפתֹואבל אֹו , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּובאה  לׁשם, לבֹוא החּמה אֹו הּצּנה ׁשּסֹוף ּבמקֹום ְְְִִִֶַַַָָָָָָָוהּניחֹו
ׁשּפרע אֹו ּגיגית, עליו ׁשּכפה אֹו את [הסיר]והמיתּתּו, עליו ֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

מקור]הּמעזיבה ומת התיקרה את [טיח ּבֹו ׁשהּׁשי אֹו , ֲִִִֶֶַַָ
ּבכל  - נחׁש אֹו ּכלב ּבֹו ׁשּסה אם לֹומר צרי ואין ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָהּנחׁש,
ודֹורׁש רֹוצח, הּוא והרי אֹותֹו; ממיתין ּדין ּבית אין ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַאּלּו

ּדם.[הקב"ה]ּדמים מּמּנּו ּדֹורׁש ִִֵֶָָ
.‡È ׁשּיכֹול ּבּבֹור סּלם ׁשם והיה לבֹור, חברֹו את הּדֹוחף ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוכן

עליו, להגן ּבידֹו ּתריס והיה חץ, ּבֹו ׁשּזרק אֹו עליו, ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָלעלֹות
אינן  ׁשניהם - הּתריס את והסיר הּסּלם את וסּלק אחר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּובא
וסּלק  ׁשחזר הּוא עצמֹו הּדֹוחף היה אפּלּו ּדין. ּבבית ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנהרגין

ּדם. מּמּנּו ונדרׁש ּדין; ּבית מּמיתת ּפטּור - הּסּלם ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֻאת
.·Èצרֹור והרגה [אבן]הּזֹורק לאחֹוריה האבן וחזרה ּבכתל, ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּמׂשחקין  אּלּו וכן ּבאה. היא ׁשּמּכחֹו ּדין; ּבית מיתת חּיב -ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּפטּורין; אּמֹות, ארּבע ּבתֹו - והרגּו ּבהם ׁשהתרּו ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָּבכּדּור
והּוא  חּיבין; - אּמה מאה לסֹוף אפּלּו אּמֹות, לארּבע ְְְְֲִִֵַַַַַָָָחּוץ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו להמית, ּכדי ּבּה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָׁשּיׁש
.‚È חּיב - והרגה לצדדין והלכה למעלה, אבן הּכֹופת זרק . ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

עליו  והציף לברח, יכֹול ׁשאינֹו ּבמקֹום והּניחֹו חברֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאת
ראׁשֹון  מּכח ׁשּימּות והּוא עליו; נהרג זה הרי - ומת ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמים,

מּמעׂשיו. ֲִַַָָהּבא

ד  ¤¤ּפרק
ּבית ‡. מּמיתת ּפטּור - זה את והרג זה, את להרג ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמתּכּון

הּתׁשלּומין  ּומן מקלט ּדין, ערי ׁשאין לפי הּגלּות; ּומן , ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
עדה  לתֹו אבן הּזֹורק ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אֹותֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָקֹולטֹות

ּדין. ּבית מּמיתת ּפטּור - מהן אחד והרג ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּיׂשראל,

ּכדי ·. ּבּכלי היה ולא מתניו, על חברֹו להּכֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹנתּכּון
ּכדי  ּבּה והיה לּבֹו, על האבן לּה והלכה מתניו, על ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָלהמית
ּבּה והיה לּבֹו, על להּכֹותֹו ׁשּנתּכּון אֹו ומת, לּבֹו, על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלהמית
היה  ולא מתניו, על האבן לּה והלכה לּבֹו, על להמית ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּכדי

ל  ּכדי ּדין ּבּה ּבית מּמיתת ּפטּור - ומת מתניו, על ,המית ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָ
נתּכּון  אם אבל ּגֹולה. ּבכּונה ההֹורג ׁשאין גֹולה; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָואינֹו
והלכה  מתניו, על להמית ּכדי ּבּה והיה מתניו, על ְְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָָלהּכֹותֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נהרג. זה הרי - ומת לּבֹו, על ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלּה
ּבהן ‚. וכּיֹוצא ּבאגרֹוף אֹו ּבאבן חברֹו את אֹומדין הּמּכה , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

ונפטר; דברים חמּׁשה נֹותן לחּיים, אמדּוהּו אם ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָאֹותֹו:
והכּביד הּמּכה, חלה -[חוליו]ואפּלּו הּמּכה מחמת ּומת ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻ

הּמּכה  את אֹוסרין - למיתה אמדּוהּו ואם ּפטּור. זה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָהרי
ואם  הּמּכה. יהרג מת, אם לזה; ּוממּתינין מּיד, הּסהר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבבית
ּכׁשאר  רגליו על ּבּׁשּוק והל ׁשלמה, רפּואה ונתרּפא ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהקל,

ונפטר. דברים, חמּׁשה הּמּכה מׁשּלם - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָהּבריאין
מׁשענּתֹו"„. "על ּבּתֹורה ׁשּנאמר והּוא זה ׁשּיהּל אינֹו - ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

להּל יכֹול למּות הּנֹוטה ׁשאפּלּו אחר, על אֹו הּמּטה על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָנׁשען
על  מהּל ׁשּיהיה אּלא "מׁשענּתֹו", נאמר לא הּמׁשענת; ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹעל

עליו. להּׁשען אחר ּכח צרי יהיה ולא ּכחֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹמׁשענת
מ ‰. והקל למיתה, הכּביד אמדּוהּו מּכאן ּולאחר ּׁשהיה, ּמה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

נהרג  זה הרי - ּכׁשהקל,ומת ׁשני אמד אֹותֹו אֹומדין ואין ; ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ
לּדבר. ְִֶַַַָָׁשרגלים

.Â ּבין - ומת מקלֹות, ּבעׂשר אדם בני עׂשרה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָהּכּוהּו
ּפטּורין  ּכּלן ּכאחת, ׁשהּכּוהּו ּבין זה, אחר ּבזה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשהּכּוהּו

ּדין  ּבית אחד מּמיתת ׁשּיהיה עד אדם", נפׁש "ּכל ׁשּנאמר: , ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
אֹו ׁשנים ׁשּדחפּוהּו למי הּדין והּוא הּנפׁש. ּכל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשהרג
ויצא  יֹוׁשבין רּבים ׁשהיּו אֹו הּמים, לתֹו ׁשנים ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָׁשּכבׁשּוהּו

ּפטּורין. ּכּלן - והרג מּביניהן ְְִִֵֵֵֶַָָֻחץ
.Êּבּה אין מהן אחת וכל זה, אחר זה אבן עׂשרה בֹו ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזרקּו

להמית  ּכדי ּבּה ויׁש ּבאחרֹונה, אבן אחד וזרק להמית, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכדי
עליו  נהרג האחרֹון זה הרי - ּדינֹו,ומת ׁשּנגמר רֹוצח . ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּפטּורין. ּכּלן - מהן הּוא מי נֹודע ולא ּבאחרים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻונתערב
ׁשּנגמר  אחרים ּברֹוצחים ׁשּנתערב ּדינֹו, נגמר ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹורֹוצח
אדם  ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ׁשאין הּמיתה; מן ּפטּורין ּכּלן - ְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֻּדינן

ואֹוסרין ּבפניו; ּכּלן.[במאסר]אּלא את ְְְִֶֶָָָָֻ
.Á אּלא ּכאחת, אֹותֹו רֹואין העדים היּו ולא נפׁשֹות, ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹההֹורג

ּבלא  עדים ׁשני ּבפני ׁשהרג אֹו האחד, אחר האחד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹראהּו
הכחׁשּוהתראה  ולא ּבּבדיקֹות העדים ׁשהכחׁשּו אֹו , ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָֹֻֻ

ּומאכילין  לכּפה אֹותם ּכֹונסין הרצחנין, אּלּו ּכל - ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָּבחקירֹות
ׁשּיצרּו עד לחץ ּומים צר לחם ואחר [יתכווצו]אֹותם מעיהן, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָ

מּכבד  נבקעת ׁשּכרׂשם עד ׂשעֹורים, אֹותם מאכילין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּכ
ִַֹהחלי.

.Ë אבל ּדין; ּבית מיתֹות מחּיבי לׁשאר זה ּדבר עֹוׂשין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֻואין
- מיתה חּיב אינֹו ואם אֹותֹו, ממיתין - מיתה נתחּיב ְְְִִִִִִִֵֵַַָָָאם

אֹותֹו מּׁשפיכּות ּפֹוטרין חמּורין עֹונֹות ׁשּיׁש ּפי על ׁשאף ; ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַ
ּדמים. ּכׁשפיכּות עֹולם ׁשל יּׁשּובֹו הׁשחתת ּבהם אין ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּדמים,
- ׁשּבת חּלּול אֹו עריֹות לֹומר צרי ואין זרה, עבֹודה ְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָאפּלּו
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אדם  ׁשּבין מעברֹות הם העֹונֹות ׁשאּלּו ּדמים; ּכׁשפיכּות ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָאינן
ׁשּבינֹו מעברֹות ּדמים ׁשפיכּות אבל הּוא, ּברּו ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָלהּקדֹוׁש
ּגמּור, רׁשע הּוא הרי זה, עֹון ּבידֹו ׁשּיׁש מי וכל חברֹו. ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָלבין
ולא  זה, עֹון ּכנגד ׁשקּולין ימיו ּכל ׁשעׂשה הּמצוֹות ּכל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹואין
וגֹו'". נפׁש ּבדם עׁשק "אדם ׁשּנאמר: - הּדין מן אֹותֹו ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָֻיּצילּו
"רק  ּבֹו: נאמר ׁשהרי זרה, עבֹודה עֹובד מאחאב ּולמד ְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָצא
אלהי  לפני ּוזכּיֹותיו עֹונֹותיו ּוכׁשּנסּדרּו כאחאב"; היה ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַָָָָָֹֹֻלא
ּדבר  ׁשם היה ולא ּכליה ׁשחּיבֹו עֹון לֹו נמצא לא ְְְְִִֶָָָָָָָָָָֹֹהרּוחֹות,
הרּוח, "וּתצא ׁשּנאמר: נבֹות, דמי אּלא ּכנגדֹו ׁשּׁשקּול ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחר
וגם  "ּתפּתה לּה: ונאמר נבֹות; רּוח זה ה'", לפני ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹוּתעמד

סּבבּתּוכל" אּלא ּבידֹו, הרג לא הרׁשע הּוא והרי ;[גרם]. ְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
ּבידֹו. להֹורג וחמר ְְֵֶַָָֹקל

.È העֹוׂשה אֹו מּיׂשראל, זרה עבֹודה עֹובדי והם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָהּמינין,
להכעיס  להכעיס,עברֹות ׁשעטנז לבׁש אֹו נבלה אכל אפּלּו , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָ

ּובּנבּואה  ּבּתֹורה ׁשּכֹופרין והן והאּפיקֹורֹוסין, מין, זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהרי
ּבסיף  להרגן ּכח ּבידֹו יׁש ואם להרגן; מצוה - ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָֹמּיׂשראל
עד  ּבעלילֹות עליהן יבֹוא לאו, ואם הֹורג; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָּבפרהסיה,
והּסּלם  לבאר, ׁשּנפל מהם אחד ראה ּכיצד? הריגתן. ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשּיסּבב
טרּוד  אני 'הרי לֹו: ואֹומר הּסּלם, ּומסּלק קֹודם - ְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָֻּבּבאר

אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא .'ל ואחזירּנּו הּגג מן ּבני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָלהֹוריד
.‡È בהמה ורֹועי מלחמה, ּוביניהם ּבינינּו ׁשאין הּגֹויים ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאבל

הּמיתה. להן מסּבבים אין - ּבהן וכּיֹוצא מּיׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָדּקה
ׁשּנפל  מהם אחד ׁשראה ּכגֹון למּות; נטּו אם להּצילן ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָואסּור

מעלהּו אינֹו - ואין לּים ,"רע ּדם על תעמד "לא ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ
.רע ֵֶֶזה

.·È העֹומד עבר ֹות ּבעל ּבי ׂשראל אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּבּמה
ׁשּפקרּו דּקה בהמה רֹועי ּכגֹון ּתמיד, ּבֹו וׁשֹונה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָּברׁשעֹו

ּבעל [זלזלו] יׂשראל אבל ּבאּולּתן. הֹולכים והם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָּבגזל,
עברֹות  עֹוׂשה אּלא ּתמיד, ּברׁשעֹו עֹומד ׁשאינֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָעברֹות

נבלֹות אֹוכל ּכגֹון עצמֹו, להּצילֹו,להנית מצוה - לתאבֹון ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ
ּדמֹו. על לעמד ְֲַַָָֹואסּור

ה'תשע"ג  כסלו ג' קודש שבת יום

ה  ¤¤ּפרק
מּמדינה‡. ּגֹולה - ּבׁשגגה ההֹורג ּבּה[מעיר]ּכל ׁשהרג ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

עד  ּבּה "ויׁשב ׁשּנאמר: להגלֹותֹו, עׂשה ּומצות מקלט, ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלערי
ּכפר לּקח ׁשּלא ּדין ּבית והזהרּו הּגדֹול". הּכהן [פדיון מֹות ְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹֻ

"ולא נפשו] ׁשּנאמר: ּבעירֹו, ליׁשב ּכדי ּבׁשגגה הרֹוצח ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמן
מקלטֹו". עיר אל לנּוס כפר ְְִִִֶֶָָֹתּקחּו

מּיד;·. הּנהרג מת ּכן אם אּלא ּגֹולה, ּבׁשגגה הרֹוצח ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין
למיתה, ׁשאמדּוהּו ּפי על אף ּבׁשגגה, ּבֹו חבל אם ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָאבל
עצמֹו, מיתת את קרב הּוא ׁשּמא גֹולה; אינֹו - ומת ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוחלה
ׁשני  ּכל ּבֹו ׁשחט אפּלּו והרגּתהּו. ּבחּבּורה נכנסה הרּוח ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָאֹו

וושט]הּסימנים ידֹו.[קנה על גֹולה אינֹו - מעט ועמד , ְְִִֵֶַַַַָָָ
הרּוח  ׁשאין ּבמקֹום ׁשּׁשחטֹו אֹו ּכלל, ּפרּכס לא אם ,ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלפיכ

ׁש סתּום ּבית ּכגֹון ּבֹו, וכן מנּׁשבת ּגֹולה. זה הרי - ׁשיׁש ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל

ּתֹוׁשב‚. ּגר את אֹו העבד את ּבׁשגגה ׁשהרג [גוי יׂשראל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
מצוות] ז' את שקיבל ּבׁשגגה ׁשהרג העבד וכן ּגֹולה. -ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ּתֹוׁשב  ּגר את ׁשהרג ּתֹוׁשב ּגר וכן ּתֹוׁשב, ּגר את אֹו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָיׂשראל
ולּגר  יׂשראל "לבני ׁשּנאמר: ּגֹולה, - ּבׁשגגה העבד את ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאֹו

ּבתֹוכם". ְְַָָולּתֹוׁשב
ׁשהּוא „. ּפי על אף - ּבׁשגגה יׂשראל את ׁשהרג ּתֹוׁשב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּגר

לעֹולם  מּועד אדם נהרג; זה הרי ׁשהרג ׁשֹוגג, ּתֹוׁשב ּגר וכן . ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
קרֹוב  זה הרי להרגֹו, ׁשּמּתר ּדעּתֹו על ׁשעלה מּפני ּתֹוׁשב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּגר
את  ׁשהרג וגֹוי להרגֹו. ונתּכּון הֹואיל עליו, ונהרג ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלמזיד,
"לבני  ׁשּנאמר: אֹותֹו, קֹולטֹות מקלט ערי אין - ּבׁשגגה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּגֹוי

ְִֵָיׂשראל".
את ‰. ׁשהרג האב וכן ּגֹולה. ּבׁשגגה, אביו את ׁשהרג ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּבן

ידֹו על ּגֹולה ּבׁשגגה, ּבׁשהרגֹוּבנֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ; ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָ
ׁשאינֹו אחרת אּמנּות מלּמדֹו ׁשהיה אֹו לּמּוד, ּבׁשעת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּלא

יּסר אם אבל לּה. אֹו[הכה]צרי ּתֹורה ללּמדֹו ּכדי ּבנֹו את ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ
אּמנּות  אֹו ּפטּור.חכמה - ומת , ְֵָָָָָֻ

.Âּתלמידֹו את הּמּכה הרב ׁשהּכה וכן ּדין ּבית ׁשלּוח אֹו , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּפטּורין  - ּבׁשגגה והמיתֹו לּדין, מּלבֹוא הּנמנע ּדין ּבעל ְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַָָָָאת
האב  יצא הרׁשּות; לדברי עצים", "לחטב ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמּגלּות,
ּדין  ּבית ּוׁשלּוח ּתלמידֹו, את הרֹודה והרב ּבנֹו, את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמּכה

הּמצוה. עׂשּית ּבׁשעת והרגּו ׁשגגּו ׁשהרי -ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ
.Ê;מקלט לערי מקּדימין מזיד ואחד ׁשֹוגג אחד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבּתחּלה,

אֹותֹו ּומביאין ׁשֹולחין ּבּה ׁשהרג העיר אֹותּה ׁשל ּדין ְְִִִִִֵֶֶַָָָָּובית
אֹותֹו ודנין אתֹומּׁשם, ולקחּו עירֹו, זקני "וׁשלחּו ׁשּנאמר: - ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָֹ

"ונתנּו ׁשּנאמר: אֹותֹו, ממיתין - מיתה ׁשּנתחּיב מי ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָמּׁשם".
ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּפֹוטרים - ׁשּנפטר מי הּדם"; ּגאל ּביד ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹאתֹו
ׁשּנתחּיב  מי הּדם"; ּגאל מּיד הרצח את העדה ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ"והּצילּו
אתֹו "והׁשיבּו ׁשּנאמר: למקֹומֹו, אֹותֹו מחזירין - ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָֹּגלּות

מקלטֹו". עיר אל ְִִֵֶָָָהעדה
.Áלֹו מֹוסרין אֹותֹו, תלמידי [שומרים]ּכׁשּמׁשיבין ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֶַ

הּדם ּגֹואל יהרגּנּו ׁשּמא הנרצח]חכמים; של משפחתו [קרוב ְֲִֵֶֶַַַָָָ
דמים; ׁשֹופכי מנהג ּבֹו ּתנהגּו 'אל להן: ואֹומרין ;ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָּבּדר

לידֹו'. מעׂשה ּבא ְְֲֵֶַָָּבׁשֹוגג
.Ëמקלטֹו עיר לתחּום חּוץ הּדם ּגֹואל ׁשהרגֹו ּבׁשגגה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָרֹוצח

ּפטּור  מות".- מׁשּפט אין "ולֹו ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֶֶֶַַָָ
.Èׁשהרגֹו אֹו מקלט, לעיר ׁשּיּכנס קדם ּבּדר ההֹורגֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאחד

אֹותֹו ׁשּׁשֹומרין הּׁשנים עם מקלטֹו,ּבחזירתֹו לעיר נכנס . ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ
למיתה, עצמֹו הּתיר זה הרי - ּבזדֹון לתחּומּה חּוץ ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָויצא
חּיבין  אין - אדם ּכל הרגֹו ואם להרגֹו; הּדם לגֹואל ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָּורׁשּות

ּדם". לֹו "אין ׁשּנאמר: ֱֵֶֶַָָָעליו,
.‡È ּבין ההֹורגֹו, ּכל - ּבׁשגגה מקלטֹו עיר לתחּום חּוץ ְְְְִִִִֵַָָָָָָיצא

ידֹו על ּגֹולה - אדם ׁשאר ּבין הּדם ּתחּום ּגֹואל ּבתֹו הרגֹו ; ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָ
עליו. נהרג זה הרי - הּדם גֹואל אפּלּו מקלטֹו, ְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָעיר

.·È קֹולט מקלט]הּמזּבח כעיר ּבהֹורג [מציל נאמר ׁשהרי - ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַ
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אדם  ׁשּבין מעברֹות הם העֹונֹות ׁשאּלּו ּדמים; ּכׁשפיכּות ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָאינן
ׁשּבינֹו מעברֹות ּדמים ׁשפיכּות אבל הּוא, ּברּו ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָלהּקדֹוׁש
ּגמּור, רׁשע הּוא הרי זה, עֹון ּבידֹו ׁשּיׁש מי וכל חברֹו. ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָלבין
ולא  זה, עֹון ּכנגד ׁשקּולין ימיו ּכל ׁשעׂשה הּמצוֹות ּכל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹואין
וגֹו'". נפׁש ּבדם עׁשק "אדם ׁשּנאמר: - הּדין מן אֹותֹו ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָֻיּצילּו
"רק  ּבֹו: נאמר ׁשהרי זרה, עבֹודה עֹובד מאחאב ּולמד ְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָצא
אלהי  לפני ּוזכּיֹותיו עֹונֹותיו ּוכׁשּנסּדרּו כאחאב"; היה ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַָָָָָֹֹֻלא
ּדבר  ׁשם היה ולא ּכליה ׁשחּיבֹו עֹון לֹו נמצא לא ְְְְִִֶָָָָָָָָָָֹֹהרּוחֹות,
הרּוח, "וּתצא ׁשּנאמר: נבֹות, דמי אּלא ּכנגדֹו ׁשּׁשקּול ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחר
וגם  "ּתפּתה לּה: ונאמר נבֹות; רּוח זה ה'", לפני ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹוּתעמד

סּבבּתּוכל" אּלא ּבידֹו, הרג לא הרׁשע הּוא והרי ;[גרם]. ְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
ּבידֹו. להֹורג וחמר ְְֵֶַָָֹקל

.È העֹוׂשה אֹו מּיׂשראל, זרה עבֹודה עֹובדי והם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָהּמינין,
להכעיס  להכעיס,עברֹות ׁשעטנז לבׁש אֹו נבלה אכל אפּלּו , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָ

ּובּנבּואה  ּבּתֹורה ׁשּכֹופרין והן והאּפיקֹורֹוסין, מין, זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהרי
ּבסיף  להרגן ּכח ּבידֹו יׁש ואם להרגן; מצוה - ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָֹמּיׂשראל
עד  ּבעלילֹות עליהן יבֹוא לאו, ואם הֹורג; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָּבפרהסיה,
והּסּלם  לבאר, ׁשּנפל מהם אחד ראה ּכיצד? הריגתן. ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשּיסּבב
טרּוד  אני 'הרי לֹו: ואֹומר הּסּלם, ּומסּלק קֹודם - ְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָֻּבּבאר

אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא .'ל ואחזירּנּו הּגג מן ּבני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָלהֹוריד
.‡È בהמה ורֹועי מלחמה, ּוביניהם ּבינינּו ׁשאין הּגֹויים ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאבל

הּמיתה. להן מסּבבים אין - ּבהן וכּיֹוצא מּיׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָדּקה
ׁשּנפל  מהם אחד ׁשראה ּכגֹון למּות; נטּו אם להּצילן ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָואסּור

מעלהּו אינֹו - ואין לּים ,"רע ּדם על תעמד "לא ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ
.רע ֵֶֶזה

.·È העֹומד עבר ֹות ּבעל ּבי ׂשראל אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּבּמה
ׁשּפקרּו דּקה בהמה רֹועי ּכגֹון ּתמיד, ּבֹו וׁשֹונה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָּברׁשעֹו

ּבעל [זלזלו] יׂשראל אבל ּבאּולּתן. הֹולכים והם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָּבגזל,
עברֹות  עֹוׂשה אּלא ּתמיד, ּברׁשעֹו עֹומד ׁשאינֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָעברֹות

נבלֹות אֹוכל ּכגֹון עצמֹו, להּצילֹו,להנית מצוה - לתאבֹון ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ
ּדמֹו. על לעמד ְֲַַָָֹואסּור

ה'תשע"ג  כסלו ג' קודש שבת יום

ה  ¤¤ּפרק
מּמדינה‡. ּגֹולה - ּבׁשגגה ההֹורג ּבּה[מעיר]ּכל ׁשהרג ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

עד  ּבּה "ויׁשב ׁשּנאמר: להגלֹותֹו, עׂשה ּומצות מקלט, ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלערי
ּכפר לּקח ׁשּלא ּדין ּבית והזהרּו הּגדֹול". הּכהן [פדיון מֹות ְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹֻ

"ולא נפשו] ׁשּנאמר: ּבעירֹו, ליׁשב ּכדי ּבׁשגגה הרֹוצח ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמן
מקלטֹו". עיר אל לנּוס כפר ְְִִִֶֶָָֹתּקחּו

מּיד;·. הּנהרג מת ּכן אם אּלא ּגֹולה, ּבׁשגגה הרֹוצח ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין
למיתה, ׁשאמדּוהּו ּפי על אף ּבׁשגגה, ּבֹו חבל אם ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָאבל
עצמֹו, מיתת את קרב הּוא ׁשּמא גֹולה; אינֹו - ומת ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוחלה
ׁשני  ּכל ּבֹו ׁשחט אפּלּו והרגּתהּו. ּבחּבּורה נכנסה הרּוח ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָאֹו

וושט]הּסימנים ידֹו.[קנה על גֹולה אינֹו - מעט ועמד , ְְִִֵֶַַַַָָָ
הרּוח  ׁשאין ּבמקֹום ׁשּׁשחטֹו אֹו ּכלל, ּפרּכס לא אם ,ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלפיכ

ׁש סתּום ּבית ּכגֹון ּבֹו, וכן מנּׁשבת ּגֹולה. זה הרי - ׁשיׁש ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל

ּתֹוׁשב‚. ּגר את אֹו העבד את ּבׁשגגה ׁשהרג [גוי יׂשראל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
מצוות] ז' את שקיבל ּבׁשגגה ׁשהרג העבד וכן ּגֹולה. -ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ּתֹוׁשב  ּגר את ׁשהרג ּתֹוׁשב ּגר וכן ּתֹוׁשב, ּגר את אֹו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָיׂשראל
ולּגר  יׂשראל "לבני ׁשּנאמר: ּגֹולה, - ּבׁשגגה העבד את ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאֹו

ּבתֹוכם". ְְַָָולּתֹוׁשב
ׁשהּוא „. ּפי על אף - ּבׁשגגה יׂשראל את ׁשהרג ּתֹוׁשב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּגר

לעֹולם  מּועד אדם נהרג; זה הרי ׁשהרג ׁשֹוגג, ּתֹוׁשב ּגר וכן . ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
קרֹוב  זה הרי להרגֹו, ׁשּמּתר ּדעּתֹו על ׁשעלה מּפני ּתֹוׁשב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּגר
את  ׁשהרג וגֹוי להרגֹו. ונתּכּון הֹואיל עליו, ונהרג ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלמזיד,
"לבני  ׁשּנאמר: אֹותֹו, קֹולטֹות מקלט ערי אין - ּבׁשגגה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּגֹוי

ְִֵָיׂשראל".
את ‰. ׁשהרג האב וכן ּגֹולה. ּבׁשגגה, אביו את ׁשהרג ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּבן

ידֹו על ּגֹולה ּבׁשגגה, ּבׁשהרגֹוּבנֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה ; ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָ
ׁשאינֹו אחרת אּמנּות מלּמדֹו ׁשהיה אֹו לּמּוד, ּבׁשעת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּלא

יּסר אם אבל לּה. אֹו[הכה]צרי ּתֹורה ללּמדֹו ּכדי ּבנֹו את ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ
אּמנּות  אֹו ּפטּור.חכמה - ומת , ְֵָָָָָֻ

.Âּתלמידֹו את הּמּכה הרב ׁשהּכה וכן ּדין ּבית ׁשלּוח אֹו , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּפטּורין  - ּבׁשגגה והמיתֹו לּדין, מּלבֹוא הּנמנע ּדין ּבעל ְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַָָָָאת
האב  יצא הרׁשּות; לדברי עצים", "לחטב ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמּגלּות,
ּדין  ּבית ּוׁשלּוח ּתלמידֹו, את הרֹודה והרב ּבנֹו, את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמּכה

הּמצוה. עׂשּית ּבׁשעת והרגּו ׁשגגּו ׁשהרי -ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ
.Ê;מקלט לערי מקּדימין מזיד ואחד ׁשֹוגג אחד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבּתחּלה,

אֹותֹו ּומביאין ׁשֹולחין ּבּה ׁשהרג העיר אֹותּה ׁשל ּדין ְְִִִִִֵֶֶַָָָָּובית
אֹותֹו ודנין אתֹומּׁשם, ולקחּו עירֹו, זקני "וׁשלחּו ׁשּנאמר: - ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָֹ

"ונתנּו ׁשּנאמר: אֹותֹו, ממיתין - מיתה ׁשּנתחּיב מי ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָמּׁשם".
ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּפֹוטרים - ׁשּנפטר מי הּדם"; ּגאל ּביד ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹאתֹו
ׁשּנתחּיב  מי הּדם"; ּגאל מּיד הרצח את העדה ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ"והּצילּו
אתֹו "והׁשיבּו ׁשּנאמר: למקֹומֹו, אֹותֹו מחזירין - ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָֹּגלּות

מקלטֹו". עיר אל ְִִֵֶָָָהעדה
.Áלֹו מֹוסרין אֹותֹו, תלמידי [שומרים]ּכׁשּמׁשיבין ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֶַ

הּדם ּגֹואל יהרגּנּו ׁשּמא הנרצח]חכמים; של משפחתו [קרוב ְֲִֵֶֶַַַָָָ
דמים; ׁשֹופכי מנהג ּבֹו ּתנהגּו 'אל להן: ואֹומרין ;ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָּבּדר

לידֹו'. מעׂשה ּבא ְְֲֵֶַָָּבׁשֹוגג
.Ëמקלטֹו עיר לתחּום חּוץ הּדם ּגֹואל ׁשהרגֹו ּבׁשגגה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָרֹוצח

ּפטּור  מות".- מׁשּפט אין "ולֹו ׁשּנאמר: , ְְֱִֵֶֶֶַַָָ
.Èׁשהרגֹו אֹו מקלט, לעיר ׁשּיּכנס קדם ּבּדר ההֹורגֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאחד

אֹותֹו ׁשּׁשֹומרין הּׁשנים עם מקלטֹו,ּבחזירתֹו לעיר נכנס . ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ
למיתה, עצמֹו הּתיר זה הרי - ּבזדֹון לתחּומּה חּוץ ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָויצא
חּיבין  אין - אדם ּכל הרגֹו ואם להרגֹו; הּדם לגֹואל ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָּורׁשּות

ּדם". לֹו "אין ׁשּנאמר: ֱֵֶֶַָָָעליו,
.‡È ּבין ההֹורגֹו, ּכל - ּבׁשגגה מקלטֹו עיר לתחּום חּוץ ְְְְִִִִֵַָָָָָָיצא

ידֹו על ּגֹולה - אדם ׁשאר ּבין הּדם ּתחּום ּגֹואל ּבתֹו הרגֹו ; ְְְֲֵֵֶַַָָָָָָ
עליו. נהרג זה הרי - הּדם גֹואל אפּלּו מקלטֹו, ְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָעיר

.·È קֹולט מקלט]הּמזּבח כעיר ּבהֹורג [מציל נאמר ׁשהרי - ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַ
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ּבׁשגגה  ׁשההֹורג מּכלל למּות", ּתּקחּנּו מזּבחי "מעם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּבזדֹון:
מזּבח, ּוקלטֹו ּבׁשגגה, ההֹורג ,לפיכ ּבּמזּבח. נהרג ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאינֹו

זה הרי - הּדם ּגֹואל ׁשם ּבתֹווהרגֹו ׁשהרגֹו ּכמי עליו, נהרג ְְֱֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
מקלטֹו. ְִִָעיר

.‚È ּבלבד העֹולמים ּבית מזּבח ׁשל גּגֹו אּלא קֹולט ;אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשאינֹו ּכהן אֹו זר, אבל ּבידֹו. ועבֹודה ּכהן, אּלא קֹולט ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹואינֹו
על  היה ולא עֹובד ׁשהיה אֹו ׁשּנהרג, ּבׁשעה עבֹודה ְְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹעֹובד
נקלט. אינֹו - ּבקרנֹותיו אֹוחז אֹו לּמזּבח, סמּו אּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָּגּגֹו

.„È אּלא ׁשם; אֹותֹו מּניחין אין הּמזּבח, ׁשּקלטֹו מי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוכל
ּדברים  ּבּמה מקלט. לעיר אֹותֹו ּומגלין ׁשֹומרין, לֹו ְְְְְְִִִִִִֶַַָָמֹוסרין
ׁשּלא  הּמל מן ׁשּפחד מי אבל ּגלּות. ּבמחּיב ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻאמּורים?
ּבהֹוראת  יהרגּוהּו ׁשּלא ּדין מּבית אֹו הּמלכּות, ּבדין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָֹיהרגּנּו
זה  הרי - זר היה ואפּלּו לֹו, ונסמ לּמזּבח ּוברח ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשעה,

אּלא נּצֹול  לעֹולם, למּות הּמזּבח מעל אֹותֹו לֹוקחין ואין ; ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּכׁשאר  והתראה, ּגמּורה ּבעדּות ּדין ּבית מיתת נתחּיב ּכן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָאם

ּתמיד. ּדין בית הרּוגי ֲִִֵֵָָּכל

ו  ¤¤ּפרק
כּונה ‡. ּבלא ההֹורגים הם :ׁשלׁשה ְְְִֵַַָָָֹֹ
ּבֹו:·. ׁשּנאמר הּוא וזה ּגמּורה, והעלמה ּבׁשגגה הֹורג ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָיׁש

צדה" לא ּכמֹו"ואׁשר ויּנצל, מקלט לערי ׁשּיגלה - ודינֹו . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

ּבׁשגגה,‚. הֹורג והּוא ויׁש לאנס; קרֹובה הּׁשגגה ותהיה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּפלא מארע זה ּבמיתת ּברב [נדיר]ׁשּיארע מצּוי ׁשאינֹו , ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

ואם  הּגלּות; מן ּפטּור ׁשהּוא - ודינֹו אדם. ּבני ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹמארעֹות
עליו. נהרג הּדם, גֹואל ֱֲֵֶַָָָָָהרגֹו

והּוא „. לזדֹון; קרֹובה הּׁשגגה ותהיה ּבׁשגגה, הֹורג ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָויׁש
נזהר. ולא להּזהר לֹו ׁשהיה אֹו ּפׁשיעה, ּכמֹו ּבּדבר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּיהיה
מכּפרת  ּגלּות אין חמּור, ׁשעֹונֹו מּפני ּגֹולה; ׁשאינֹו - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָודינֹו
אּלא  קֹולטֹות ׁשאינן אֹותֹו, קֹולטֹות מקלט ערי ואין ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָלֹו;

ּבלבד  ּגלּות ּבכל המחּיב הּדם ּגֹואל מצאֹו אם ,לפיכ . ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻ
ּפטּור. - והרגֹו ֲַָָָמקֹום,

הּדם.‰. מּגֹואל עצמֹו ויׁשמר יׁשב זה? ּיעׂשה ּכל ּומה וכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּבהם  וכּיֹוצא התראה, ּבלא אֹו אחד, ּבעד ׁשהרגּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהרצחנין
חמּורים  אּלּו יהיּו לא ּדמים; להן אין הּדם, ּגֹואל הרגן אם -ְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

כּונה  ּבלא .מההֹורג ְֵֵַַָָֹ
.Âּכתלֹו הּסֹותר אֹו והרג, הרּבים לרׁשּות אבן הּזֹורק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכיצד?

ּבין  ּבּיֹום, ׁשּסתרֹו ּבין - והמיתה אבן ונפלה הרּבים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלרׁשּות
מּפני  נקלט; ואינֹו למזיד, קרֹוב זה הרי - ּבּלילה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּסתרֹו
אֹו יזרק ּכ ואחר לעּין לֹו היה ׁשהרי היא, ּפׁשיעּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּזֹו

.יסּתר  ְִֹ
.Ê- ּתמיד ּבּה מצּויין הרּבים אם - ּבּלילה לאׁשּפה ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָסתרֹו

מצּויין  הרּבים אין ואם נקלט; ואינֹו למזיד, קרֹוב זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָהרי
הּגלּות  מן ּופטּור לאנס, קרֹוב זה הרי - ּכלל .ּבּה ְְֲִֵֶֶַָָָָָֹ

.Á עׂשּויה ואינּה ּבּלילה, ּבּה להּפנֹות עׂשּויה האׁשּפה ְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָָָָהיתה
אבן  עליו ונפלה ׁשם, ויׁשב אדם ונקרה ּבּיֹום, ּבּה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָָלהּפנֹות

ּגֹולה  זה הרי - ומת סתירה האבן,ּבׁשעת ׁשּנפלה אחר ואם . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
הּגלּות. מן ּפטּור זה הרי - ומת עליו ונפלה ויׁשב זה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבא

.Ë הּלה הֹוציא מּידֹו ׁשּיצאת ואחר האבן, את הּזֹורק ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוכן
הּגלּות  מן ּפטּור - וקּבלּה ראׁשֹו את את "ּומצא ׁשּנאמר: , ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

עצמֹו. לּממציא ּפרט ְְְִֵֵַַַָרעהּו",
.È נקלט אינֹו - ּבׁשגגה ׁשהרג לא הּׂשֹונא "והּוא ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

זה  ׂשֹונא? הּוא ואיזה למזיד. קרֹוב ׁשהּוא חזקתֹו לֹו"; ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָאֹויב
נכנס  אם וכן האיבה; מּפני ימים ׁשלׁשה עּמֹו ּדּבר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹׁשּלא
אֹו ּבגּופֹו, ׁשּדחפֹו אֹו ּבׁשגגה, ׁשם והמיתֹו זוית ְְְְֱִִִֶֶֶֶָָָָָלקרן

לזרק של]ׁשּנתּכּון אֹו[אמות]ׁשּתים[למרחק ארּבע, וזרק ְְְְְִִִֵֶַַַַַָֹ
והרג  זה את להרג ׁשּנתּכּון אֹו להרג, ׁשּמּתר ּדעּתֹו על ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻׁשעלה
- יׂשראל ונמצא ּבהמה אֹו ּגֹוי להרג נתּכּון אפּלּו זה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹאת

נקלטין  ואינן למזיד, קרֹובין אּלּו ּכל .הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָֹ
.‡È ּבעל והרגֹו ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ְְֲֲִִִֶַַַַַַַַַַָָֹהּנכנס

הּגלּות  מן ּפטּור - ּבׁשגגה את הּבית יבא "ואׁשר ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
אף  לׁשם, להּכנס לּנהרג רׁשּות ׁשּיׁש ּיער מה - בּיער" ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָרעהּו
ּברׁשּות, ׁשּלא הּנּגר לחנּות הּנכנס ,לפיכ ּבֹו. ּכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹּכל
ואם  מּגלּות; ּפטּור - ומת ּפניו, על לֹו וטפחה ּבקעת, ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָונּתזה

ּגֹולה. זה הרי ּברׁשּות, ְְֲִִֵֶֶַנכנס
.·Èהחבית את ּדֹולה ׁשהיה לּגג,[מהבור]מי להעלֹותּה ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָ

עֹולה  ׁשהיה אֹו והרגתהּו, חברֹו על ונפלה החבל ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָונפסק
ּכמֹו ׁשּזה הּגלּות; מן ּפטּור - והרגֹו חברֹו על ונפל ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻּבסּלם,
אּלא  העּתים, ּברב להיֹות הּקרֹוב דבר זה ׁשאין הּוא, ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאנּוס
ונפלה  החבית, את מׁשלׁשל היה אם אבל הּוא. ּפלא ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּכמֹו
והרגֹו, חברֹו על ונפל ּבסּלם, יֹורד היה והרגתהּו, חברֹו ְְְֲֲֲֲֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻעל

מעּגל הגג]היה טיח חברֹו[מחליק על ונפלה ּבּמעּגילה, ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָ
ּדר ׁשּיּפל וּימת", עליו, "וּיּפל ׁשּנאמר: ּגֹולה, - ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹוהרגתהּו
ודבר  להּזק, העּתים ּברב מצּוי נפילה ּדר ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹנפילה.
ּבמהרה; למּטה לירד הּכבד טבע ׁשהרי להיֹות, הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקרֹוב
- ירידה ּבׁשעת יפה מעׂשיו ותּקן עצמֹו זרז ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוהֹואיל

ּכ ּכל וכן ּבזה.יגלה. ּיֹוצא ְְִֵֵֶֶַָָ
.‚Èּבּקֹופיס ידֹו והגּביּה מקּצב ׁשהיה גדולה]קּצב [סכין ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

- עֹוׂשים ׁשהּקּצבים ּכדר העצם לׁשּבר והחזירֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלאחֹוריו,
מאחֹוריו  וירידה מּלפניו הגּבהה ׁשהיא ּבהֹולכה, ׁשּימּות ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָּכל
עלּיה  ׁשהיא ּבחזרה, ׁשּימּות וכל עליו; גֹולה אינֹו -ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשּבדר ּכל הּכלל: זה ּגֹולה. - לפניו וירידה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָמאחֹוריו
ואפּלּו גֹולה; אינֹו ירידתֹו, ּבדר ׁשּלא ּגֹולה; ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹירידתֹו,

גֹולה. אינֹו עלּיה, צר ׁשהיא ֲִִִִֵֶֶֶָָֹּבירידה
.„Èׁשליבה ונׁשמטה ּבסּלם, עֹולה היה [מדריגה]ּכיצד? ְְְְְִִֵֶַָָָָָֻ

הּמתּכּון  וכן הּגלּות. מן ּפטּור - והמיתה ונפלה רגלֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָמּתחת
מּנחת  אבן ׁשהיתה אֹו אחר, לצד לּה והלכה זה, ּבצד ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻלזרק
וכן  והמיתה, ונפלה ועמד מעֹולם, ּבּה הּכיר ולא ּבחיקֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹלֹו
מּפני  הּגלּות, מן ּפטּורין אּלּו ּכל - ּבׁשגגה ׁשהרג ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּסֹומה

לאנס. קרֹוב ְֵֶֶָֹׁשהן
.ÂË ונפלה ועמד ּוׁשכחּה, ּבּה והּכיר ּבחיקֹו אבן ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָהיתה

ּגֹולה  - לֹווהמיתה ׁשהיתה מּכלל "ּבׁשגגה", ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
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נׁשמט  ּגֹולה. זה הרי - והרג מּקּתֹו, הּברזל נׁשמט ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָידיעה.
מּכחֹו זה ׁשאין מּפני גֹולה, אינֹו - הּמתּבּקע העץ מן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּברזל
לתמר  אבן הּזֹורק וכן אנס. ּכמֹו ונמצא ּכחֹו, מּכח ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹאּלא
- והרגּוהּו ּתינֹוק, על הּתמרים מן ונפל ּתמרים, ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָלהּפיל
מּׁשאר  ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכחֹו. מּכח ּבאין ׁשהן מּפני ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּפטּור,

ִַהּסּבֹות.

ז  ¤¤ּפרק
עּמֹו‡. רּבֹו מגלין מקלט, לעיר ׁשּגלה ׁשּנאמר:ּתלמיד , ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָ

ּומבּקׁשיה  חכמה ּבעלי וחּיי ׁשּיחיה, ּכדי לֹו עׂשה - ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ"וחי"
מגלין  ׁשּגלה, הרב וכן חׁשּובה. ּכמיתה - תלמּוד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹּבלא

עּמֹו. ְִִָיׁשיבתֹו
ּומעׂשה ·. לזּונֹו; חּיב רּבֹו אין - מקלט לעיר ׁשּגלה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעבד

לרּבֹו לזּונּה;ידיו חּיב ּבעלּה - מקלט לעיר ׁשּגלת אּׁשה . ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָ
אּלא  ,'ּבמזֹונֹותי ידי מעׂשה 'ׂשאי לּה: לֹומר יכֹול ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָואינֹו

לּה. מסּפיקין היּו ּכן ְִִִֵַָָאם
מֹוליכין ‚. - ׁשּיגלה קדם ּומת להגלֹותֹו, ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹרֹוצח

לׁשם  ׁשם.עצמֹותיו אֹותֹו קֹוברין מקלט, ּבעיר ׁשּמת ורֹוצח ; ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
מּׁשם  הרֹוצח עצמֹות מֹוליכין הּגדֹול, הּכהן ׁשּימּות ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּובעת

אבֹותיו. ְְֲִֵָלקברי
מהן,„. אחד ּכׁשּימּות - מקלט ּבערי הּׁשֹוכנים הּלוּים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאר

הּתחּום  ּבתֹו ולא ּבעיר נקּבר "ּומגרׁשיהם אינֹו ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
לבהמ  ולא יהיּו נּתנּו, לחּיים - חּיתם" ּולכל ולרכׁשם ּתם ְְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹֹֻ

ְִָלקבּורה.
מּׁשכּונה ‰. ּבּה ּגֹולה - מקלטֹו ּבעיר ּבׁשגגה ׁשהרג ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָרֹוצח

העיר  מן יֹוצא ואינֹו ּבמדינתֹולׁשכּונה, ׁשהרג לוי ּובן . ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ׁשּכּלן [בעירו] לפי הּלוּים, מערי אחרת למדינה ּגֹולה -ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

ּוברח  הּלוּים, מערי חּוץ הרג ואם ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָקֹולטֹות,
קֹולטתֹו. זה הרי - ְְֲִֵֶָלעירֹו

.Âמקלט רצחנים {עיר רוצחים)}ׁשרּבּה בה אינּה(שיש , ְְִִִֵֶַָָָָֻ
את קֹולטת  ההיא העיר זקני ּבאזני "ודּבר ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ּבּה ׁשאין עיר וכן לדבריו. ּדבריהם ׁשּׁשוּו ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹּדבריו",
ההיא".[דיינים]זקנים העיר "זקני ׁשּנאמר: קֹולטת, אינּה - ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

.Ê- לכּבדֹו העיר אנׁשי ורצּו מקלט, לעיר ׁשּגלה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָרֹוצח
יקּבל  - כן' ּפי על 'אף לֹו: אמרּו אני'; 'רֹוצח להם: ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹיאמר

.מהן  ֵֶ

.Á לעֹולם מקלטֹו מעיר יֹוצא אינֹו לדבר הּגֹולה ואפּלּו , ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
ואפּלּו נפׁשֹות; עדּות ּבין ממֹון עדּות ּבין לעדּות, אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָמצוה

מּיד  להּציל אֹו ּבעדּותֹו, נפׁש הּנהר,[צבא]הּגיסלהּציל מּיד , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ
צריכין  יׂשראל ּכל ואפּלּו הּמּפלת. ּומּיד הּדלקה, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹמּיד
עד  לעֹולם, מּׁשם יֹוצא אינֹו - צרּויה ּבן ּכיֹואב ְְְְִִֵֵֶַָָָָָלתׁשּועתֹו
ּכמֹו למיתה, עצמֹו הּתיר יצא, ואם הּגדֹול. הּכהן ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּימּות

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Ë הּמרּבה ואחד הּמׁשחה, ּבׁשמן הּמׁשּוח ּגדֹול ּכהן ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאחד

העֹובדּבבגדים  הּגדֹול הּכהן ואחד הּכהן [כעת], ואחד , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
אבל  הרֹוצח. את מחזיר ׁשּמת, מארּבעּתן אחד ּכל - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשעבר

הדיֹוט. ּככהן ׁשהּוא מּפני מחזיר, אינֹו מלחמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמׁשּוח
.È וההֹורג ּגדֹול, ּכהן ׁשם היה ולא לגלֹות ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹרֹוצח

ׁשהרג  ּגדֹול וכהן אחר, ּגדֹול ּכהן ׁשם היה ולא ּגדֹול ְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֹֹּכהן
יֹוצאין  ואינן ּגֹולין, אּלּו הרי - אחר ּגדֹול ּכהן ׁשם היה ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹֹולא

לעֹולם  מקלט .מעיר ְְִִֵָָ
.‡È קדם הּגדֹול הּכהן מת ּכ ואחר לגלֹות, ּדינֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹנגמר

ׁשּלא  עד ואם הּגלּות. מן ּפטּור זה הרי - הרֹוצח ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיגלה
ואחר  ּתחּתיו, אחר ּכהן ּומּנּו הּגדֹול, הּכהן מת ּדינֹו ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹנגמר
ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשני ׁשל ּבמיתתֹו חֹוזר זה הרי - ּדינֹו נגמר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכ

.ּבפניו  ְָָ
.·È חלּוצה ּבן אֹו ּגרּוׁשה ּבן הּגדֹול הּכהן ונמצא ּדינֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹנגמר

יֹוצא  ואינֹו ּגדֹול, ּכהן ּבלא ּדינֹו נגמר ּוכאּלּו ּכהּנה, ּבטלה -ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָֹֹֻ
לעֹולם  .מּׁשם ְִָָ

.‚È הּוא הרי הּגדֹול, הּכהן מֹות אחר לעירֹו ׁשּׁשב ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹרֹוצח
ׁשּכבר  עליו, נהרג - הּדם ּגֹואל הרגֹו ואם אדם; ּכל ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָּכׁשאר

ּבגלּותֹו לֹו .נתּכּפר ְְִֵַָ
.„Èּבּה ׁשהיה לׂשררה חֹוזר אינֹו לֹו, ׁשּנתּכּפר ּפי על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָואף

ּובאה  הֹואיל ימיו, ּכל מּגדּלתֹו מּורד הּוא הרי אּלא ְְֲִִֵֶָָָָָָָָָֻלעֹולם,
ידֹו על הּגדֹולה זֹו .ּתּקלה ְַַַָָָָ

.ÂË ּדין ּבית מיתת חּיב ּבזדֹון, ּבאביו ׁשהחֹובל ּפי על ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָאף
ּבׁשגגה, ּבאּמֹו אֹו ּבאביו חבל  אם אדם, ׁשאר ההֹורג ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָּכמֹו

ּגלּות  חּיב נפׁשאינֹו להֹורג אּלא ּגלּות ּתֹורה חּיבה ׁשּלא ; ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ּבׁשגגה ְְְְִִֵֶַַָָָָאדם
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ּבלבד ‡. ׁשכיבה הנאת ּדמי הם קנס, ׁשל ּכסף .חמּׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
הּקצּוב  הּקנס על יתר ּופגם, ּבׁשת לּתן המפּתה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוחּיב
ׁשהּנבעלת  הּצער; את נֹותן ׁשהּוא האֹונס, עליו יתר ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבּתֹורה;

אֹומר  הּוא וכן צער; לּה יׁש ואנּוסה צער, לּה אין ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָּברצֹונּה
עּנּה". אׁשר "ּתחת ֲֲִֶַַָָָּבאנּוסה:

ּופגם;·. ּובׁשת, קנס, דברים : ׁשלׁשה מׁשּלם המפּתה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹנמצא
וצער. ּופגם, ּובׁשת, קנס, ארּבעה: ְְְְְֵֶַַַָָָָָֹוהאֹונס,

הּבא ‚. ואחד ּגדֹול, ּכהן ּבת על הּבא אחד ּבּכל; ׁשוה ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹקנס,
הּבׁשת  אבל ּכסף. חמּׁשים קנסּה - ממזרת אֹו ּגר ּבת ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעל

ׁשּומא  ּוצריכין ּבּכל, ׁשוין אינן - והּצער .[הערכה]והּפגם ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹ
ׁשאינֹו„. - והּמתּבּיׁש המבּיׁש לפי הּכל הּבׁשת? ׁשמין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹּכיצד
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נׁשמט  ּגֹולה. זה הרי - והרג מּקּתֹו, הּברזל נׁשמט ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָידיעה.
מּכחֹו זה ׁשאין מּפני גֹולה, אינֹו - הּמתּבּקע העץ מן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּברזל
לתמר  אבן הּזֹורק וכן אנס. ּכמֹו ונמצא ּכחֹו, מּכח ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹאּלא
- והרגּוהּו ּתינֹוק, על הּתמרים מן ונפל ּתמרים, ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָלהּפיל
מּׁשאר  ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכחֹו. מּכח ּבאין ׁשהן מּפני ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּפטּור,

ִַהּסּבֹות.

ז  ¤¤ּפרק
עּמֹו‡. רּבֹו מגלין מקלט, לעיר ׁשּגלה ׁשּנאמר:ּתלמיד , ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָ

ּומבּקׁשיה  חכמה ּבעלי וחּיי ׁשּיחיה, ּכדי לֹו עׂשה - ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ"וחי"
מגלין  ׁשּגלה, הרב וכן חׁשּובה. ּכמיתה - תלמּוד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹּבלא

עּמֹו. ְִִָיׁשיבתֹו
ּומעׂשה ·. לזּונֹו; חּיב רּבֹו אין - מקלט לעיר ׁשּגלה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעבד

לרּבֹו לזּונּה;ידיו חּיב ּבעלּה - מקלט לעיר ׁשּגלת אּׁשה . ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָ
אּלא  ,'ּבמזֹונֹותי ידי מעׂשה 'ׂשאי לּה: לֹומר יכֹול ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָואינֹו

לּה. מסּפיקין היּו ּכן ְִִִֵַָָאם
מֹוליכין ‚. - ׁשּיגלה קדם ּומת להגלֹותֹו, ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹרֹוצח

לׁשם  ׁשם.עצמֹותיו אֹותֹו קֹוברין מקלט, ּבעיר ׁשּמת ורֹוצח ; ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
מּׁשם  הרֹוצח עצמֹות מֹוליכין הּגדֹול, הּכהן ׁשּימּות ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּובעת

אבֹותיו. ְְֲִֵָלקברי
מהן,„. אחד ּכׁשּימּות - מקלט ּבערי הּׁשֹוכנים הּלוּים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאר

הּתחּום  ּבתֹו ולא ּבעיר נקּבר "ּומגרׁשיהם אינֹו ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
לבהמ  ולא יהיּו נּתנּו, לחּיים - חּיתם" ּולכל ולרכׁשם ּתם ְְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹֹֻ

ְִָלקבּורה.
מּׁשכּונה ‰. ּבּה ּגֹולה - מקלטֹו ּבעיר ּבׁשגגה ׁשהרג ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָרֹוצח

העיר  מן יֹוצא ואינֹו ּבמדינתֹולׁשכּונה, ׁשהרג לוי ּובן . ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ׁשּכּלן [בעירו] לפי הּלוּים, מערי אחרת למדינה ּגֹולה -ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

ּוברח  הּלוּים, מערי חּוץ הרג ואם ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָקֹולטֹות,
קֹולטתֹו. זה הרי - ְְֲִֵֶָלעירֹו

.Âמקלט רצחנים {עיר רוצחים)}ׁשרּבּה בה אינּה(שיש , ְְִִִֵֶַָָָָֻ
את קֹולטת  ההיא העיר זקני ּבאזני "ודּבר ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

ּבּה ׁשאין עיר וכן לדבריו. ּדבריהם ׁשּׁשוּו ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹּדבריו",
ההיא".[דיינים]זקנים העיר "זקני ׁשּנאמר: קֹולטת, אינּה - ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

.Ê- לכּבדֹו העיר אנׁשי ורצּו מקלט, לעיר ׁשּגלה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָרֹוצח
יקּבל  - כן' ּפי על 'אף לֹו: אמרּו אני'; 'רֹוצח להם: ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹיאמר

.מהן  ֵֶ

.Á לעֹולם מקלטֹו מעיר יֹוצא אינֹו לדבר הּגֹולה ואפּלּו , ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
ואפּלּו נפׁשֹות; עדּות ּבין ממֹון עדּות ּבין לעדּות, אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָמצוה

מּיד  להּציל אֹו ּבעדּותֹו, נפׁש הּנהר,[צבא]הּגיסלהּציל מּיד , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ
צריכין  יׂשראל ּכל ואפּלּו הּמּפלת. ּומּיד הּדלקה, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹמּיד
עד  לעֹולם, מּׁשם יֹוצא אינֹו - צרּויה ּבן ּכיֹואב ְְְְִִֵֵֶַָָָָָלתׁשּועתֹו
ּכמֹו למיתה, עצמֹו הּתיר יצא, ואם הּגדֹול. הּכהן ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּימּות

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Ë הּמרּבה ואחד הּמׁשחה, ּבׁשמן הּמׁשּוח ּגדֹול ּכהן ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאחד

העֹובדּבבגדים  הּגדֹול הּכהן ואחד הּכהן [כעת], ואחד , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
אבל  הרֹוצח. את מחזיר ׁשּמת, מארּבעּתן אחד ּכל - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשעבר

הדיֹוט. ּככהן ׁשהּוא מּפני מחזיר, אינֹו מלחמה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמׁשּוח
.È וההֹורג ּגדֹול, ּכהן ׁשם היה ולא לגלֹות ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹרֹוצח

ׁשהרג  ּגדֹול וכהן אחר, ּגדֹול ּכהן ׁשם היה ולא ּגדֹול ְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֹֹּכהן
יֹוצאין  ואינן ּגֹולין, אּלּו הרי - אחר ּגדֹול ּכהן ׁשם היה ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹֹולא

לעֹולם  מקלט .מעיר ְְִִֵָָ
.‡È קדם הּגדֹול הּכהן מת ּכ ואחר לגלֹות, ּדינֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹנגמר

ׁשּלא  עד ואם הּגלּות. מן ּפטּור זה הרי - הרֹוצח ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיגלה
ואחר  ּתחּתיו, אחר ּכהן ּומּנּו הּגדֹול, הּכהן מת ּדינֹו ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹנגמר
ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשני ׁשל ּבמיתתֹו חֹוזר זה הרי - ּדינֹו נגמר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכ

.ּבפניו  ְָָ
.·È חלּוצה ּבן אֹו ּגרּוׁשה ּבן הּגדֹול הּכהן ונמצא ּדינֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹנגמר

יֹוצא  ואינֹו ּגדֹול, ּכהן ּבלא ּדינֹו נגמר ּוכאּלּו ּכהּנה, ּבטלה -ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָֹֹֻ
לעֹולם  .מּׁשם ְִָָ

.‚È הּוא הרי הּגדֹול, הּכהן מֹות אחר לעירֹו ׁשּׁשב ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹרֹוצח
ׁשּכבר  עליו, נהרג - הּדם ּגֹואל הרגֹו ואם אדם; ּכל ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָּכׁשאר

ּבגלּותֹו לֹו .נתּכּפר ְְִֵַָ
.„Èּבּה ׁשהיה לׂשררה חֹוזר אינֹו לֹו, ׁשּנתּכּפר ּפי על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָואף

ּובאה  הֹואיל ימיו, ּכל מּגדּלתֹו מּורד הּוא הרי אּלא ְְֲִִֵֶָָָָָָָָָֻלעֹולם,
ידֹו על הּגדֹולה זֹו .ּתּקלה ְַַַָָָָ

.ÂË ּדין ּבית מיתת חּיב ּבזדֹון, ּבאביו ׁשהחֹובל ּפי על ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָאף
ּבׁשגגה, ּבאּמֹו אֹו ּבאביו חבל  אם אדם, ׁשאר ההֹורג ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָּכמֹו

ּגלּות  חּיב נפׁשאינֹו להֹורג אּלא ּגלּות ּתֹורה חּיבה ׁשּלא ; ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ּבׁשגגה ְְְְִִֵֶַַָָָָאדם
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ּבלבד ‡. ׁשכיבה הנאת ּדמי הם קנס, ׁשל ּכסף .חמּׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
הּקצּוב  הּקנס על יתר ּופגם, ּבׁשת לּתן המפּתה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוחּיב
ׁשהּנבעלת  הּצער; את נֹותן ׁשהּוא האֹונס, עליו יתר ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבּתֹורה;

אֹומר  הּוא וכן צער; לּה יׁש ואנּוסה צער, לּה אין ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָּברצֹונּה
עּנּה". אׁשר "ּתחת ֲֲִֶַַָָָּבאנּוסה:

ּופגם;·. ּובׁשת, קנס, דברים : ׁשלׁשה מׁשּלם המפּתה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹנמצא
וצער. ּופגם, ּובׁשת, קנס, ארּבעה: ְְְְְֵֶַַַָָָָָֹוהאֹונס,

הּבא ‚. ואחד ּגדֹול, ּכהן ּבת על הּבא אחד ּבּכל; ׁשוה ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹקנס,
הּבׁשת  אבל ּכסף. חמּׁשים קנסּה - ממזרת אֹו ּגר ּבת ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעל

ׁשּומא  ּוצריכין ּבּכל, ׁשוין אינן - והּצער .[הערכה]והּפגם ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹ
ׁשאינֹו„. - והּמתּבּיׁש המבּיׁש לפי הּכל הּבׁשת? ׁשמין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹּכיצד
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wfg zxecdn jezn

למבּיׁש מיחסה, ּומּמׁשּפחה חׁשּובה נערה המבּיׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּדֹומה
חׁשּוב  מאדם הּמתּבּיׁש ּדֹומה ואינֹו ּבזּויה; ענּיה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָקטּנה

הּקּלים  מן וקל הּנבלים מן אחד ׁשּבּיׁשֹו למי .וגדֹול, ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָ
ּכּמה ‰. וׁשמין ּומעלתֹו; מעלתּה הּדּינין רֹואין זה, ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּולפי

לּתן ּולמׁשּפחּתּה לאביה ראּוי לתת ממֹון מוכנים היו [כמה ְְְְִִִֵַָָָָָ
ש-] יא כדי וכמֹוהּוולא זה, מאדם זה ּדבר להן [כסכום רע ְְֱֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

לׁשּלם.הזה] ְֵַַָחּיב
.Â נמּכרת ׁשפחה היא ּכאּלּו אֹותּה רֹואין - יפיּה לפי ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָּפגם,

ּבתּולה, ׁשוה היתה וכּמה ּבעּולה ׁשוה היא ּכּמה ְְְְִַַַָָָָָָָָָָּבּׁשּוק,
ׁשהּוא  לעבּדֹו לּתנּה ּבתּולה ׁשפחה לקנֹות רֹוצה ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָּכׁשאדם

ויׁשּלם  ּפחתה, ּכּמה ורֹואין וטֹובתֹו; ּבהניתֹו -רֹוצה צער . ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ
האב  ּכּמה אֹומדין וגּופֹו; ׁשניו ּולפי ּגּופּה ּובנין קטנּותּה ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָלפי

ויּתן. מּזה, זֹו ּתצטער ולא לּתן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַֹרֹוצה
.Ê הּקנס את נֹותן ואינֹו מּיד, ּופגם ּבׁשת נֹותן - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהמפּתה

אביה  ימאן מאן "ואם ׁשּנאמר: נׂשאּה, לא ּכן אם ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאּלא
הּבתּולֹות" ּכמהר יׁשקל ּכסף לֹו, נֹותן לתּתּה - האֹונס אבל . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

אֹו להתּגרׁש, ּכׁשּתרצה לפיכ וכֹונס; מּיד, דברים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָארּבעה
ּכלּום לּה אין - מת כתובה]אם .[דמי ְִֵֵָ

.Á זה ּכדרּכּה: ׁשּלא ואחד ּכדרּכּה אחד ׁשנים, עליה ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבאּו
ּבבׁשת  חּיב ראׁשֹון, הּוא אם - ּכדרּכּה ׁשּלא עליה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּבא

נפּגמה.ּופגם  ׁשּכבר ּבלבד, ּבבׁשת חּיב אחרֹון, הּוא ואם ; ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹ
ּבקנס  חּיב אחרֹון, ּבין ראׁשֹון ּבין - ּכדרּכּה עליה ׁשּבא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוזה
נבעלה  ׁשּלא ּבת ׁשל ּופגם ּבׁשת אין אבל הּדברים; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּובׁשאר

ּכדרּכּה. ׁשּלא ׁשּנבעלה זֹו ּופגם ּכבׁשת ְְְְְְֲִֶֶֶַָָָָֹֹּכלל,
.Ëהֹודענּו הּבֹוגרת,ּכבר הן: ועׂשר קנס, להן ׁשאין הּבנֹות ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

שהשיאוה]והממאנת בנישואין שמיאנה יתומה ,[קטנה ְְֶֶַָ
והאילֹונית והחרׁשת,[עקרה]והּמתּגרׁשת, והּׁשֹוטה, , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

והמׁשחררת והּׁשבּויה, שנשתחררה]והּגּיֹורת, כנענית ,[שפחה ְְְְְְִֶֶֶַַַָֻ
רע ׁשם עליה זנות]והּיֹוצא קנס.[שם להן יׁש הּבנֹות, ּוׁשאר ; ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

.È היתה ואם ּופגם; ּבׁשת לּה יׁש - קנס לּה ׁשּיׁש ּבת ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּכל
ּבׁשת  לא לּה אין ּכ - קנס לּה ׁשאין ּבת וכל צער. - ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹאנּוסה
מּבֹוגרת  חּוץ נאנסה, אם וכן נתּפּתתה, אם ּפגם, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹולא

וחרׁשת. וׁשֹוטה ְְְֵֶֶֶֶָָּוממאנת
.‡È ּפי על אף - הממאנת ואת הּבֹוגרת את האֹונס ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּכיצד?

ׁשֹוטה  והאֹונס וצער; ּופגם ּבׁשת להן יׁש קנס, להן ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאין
ּפטּור  ּכּלן, את המפּתה אבל ּבלבד. צער מׁשּלם חרׁשת, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻאֹו

.מּכלּום  ְִ
.·È על אּלא ּפיו, ּבהֹודאת מקֹום ּבכל קנס מׁשּלם אדם ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָאין

עדים  ׁשל ּפי ּבּתֹו 'ּפּתיתי אֹו 'אנסּתי' האֹומר: ,לפיכ . ְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָ
ּבהֹודאת  ּופגם ּבׁשת מׁשּלם אבל קנס; מׁשּלם אינֹו - ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹּפלֹוני'
אֹו 'אנסּתה' לֹו: ואמרה ּבדין איׁש ׁשּתבעה ּבת וכן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּפיו.

מעֹולם' דברים היּו 'לא אֹומר: והּוא אֹותי', הרי 'ּפּתיתה - ְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹ
הּסת ׁשבּועת נׁשּבע מדרבנן]זה היה [שבועה הֹודה, ׁשאּלּו ; ְְִִֵֶֶֶַָָָָ

עצמֹו. ּפי על וצער ּופגם ּבׁשת לּה ְְְְִֵֶַַַַַָָֹמׁשּלם
.‚È אּלא כי 'לא אֹומר: והּוא אֹותי', 'אנסּת לֹו: ְְְִִֵֶַָָָָָֹאמרה

הּצער, ּדמי על  הּתֹורה ׁשב ּועת נׁשּבע זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָּפּתיתי'

ּכמֹו הּטענה, ּבמקצת הֹודה ׁשהרי ּופגם; ּבׁשת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹּומׁשּלם
ּבמקֹומֹו .ׁשּיתּבאר ְְִִֵֶָ

.„È הן הרי - אֹונס ׁשל וארּבעה מפּתה ׁשל דברים ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה
הן  הרי אב, לּה אין ואם לאב; נעּורים ׁשבח ׁשּכל אב, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשל

עצמּה ּתבעהÂË..ׁשל ׁשּלא אנּוסה אֹו לה]מפּתה [המגיע ְְְֲֶֶַָָָָָֹֻ
הארּבעה  - האב ׁשּמת עד אֹו ׁשּנּׂשאת, עד אֹו ׁשּבגרה, ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעד

הּׁשלׁשה[לאנוסה]דברים ּבּדין [למפותה]אֹו עמדה ׁשּלּה. , ְְְִִֶַַָָָָָֹ
אֹותֹו נערה]ותבעה -[כשהיא נּׂשאת אֹו ּבגרה ּכ ואחר , ְְְְִֵַַָָָָָ

הרי  - ּבּדין עמידתּה אחר  האב מת ואם אב; ׁשל הן ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהרי
זכה  ּבּדין, ׁשעמדה מעת האב; יֹורׁשי ׁשהן אחים, ׁשל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהן

האב. ֶָָָּבהן
.ÊËלעצמּה לבּדֹו קנסּה ונתּגרׁשה, ׁשּנתארסה נאנסה הּבת ; ְְְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

הּדברים  ּוׁשאר קנסּה לאחר, נתקּדׁשה ּכ ואחר נתּפּתתה ְְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָאֹו
האב. מרׁשּות מֹוציאין הארּוסין ׁשאין - ְְִִִִֵֵֵֶָָָָָלאביה

.ÊÈּבּת את ּתחּלל "אל ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה אֹומר, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאני
ּתֹורה להזנֹותּה" חּיבה ולא 'הֹואיל האב: יאמר ׁשּלא - ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹֹ

ּבּתי  ׂשֹוכר הריני לאב, ממֹון ׁשּיּתן אּלא ואֹונס ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמפּתה
זה  אּניח אֹו ׁשארצה, ממֹון ּבכל עליה לבֹוא לזה ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּבתּולה
מי  לכל ממֹונֹו ולּתן למחל לאדם ׁשּיׁש ּבחּנם, עליה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹלבֹוא
ׁשּזה  להזנֹותּה". ּבּת את ּתחּלל "אל נאמר: לכ ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּירצה';
ּבׁשארע  - מלקֹות לא ממֹון, ולמפּתה לאֹונס ּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשחּיבה

הכינה ולא אביה, מּדעת ׁשּלא מקרה, עצמּה[זימנה]הּדבר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
הּניח  אם אבל מצּוי; ואינֹו ּתמיד, הֹווה אינֹו זה ׁשּדבר ,ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלכ

מּוכנת הּבתּולה ּבּתֹו ומיועדת]זה ׁשּיבֹוא [מזומנת מי לכל ְְִִֶֶֶֶַָָָ
ּבּתֹו נֹוׂשא האב ונמצא זּמה, הארץ ׁשּתּמלא ּגֹורם ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָעליה,
מי  ּבן יּודע לא ותלד ּתתעּבר ׁשאם אחֹותֹו, נֹוׂשא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹוהאח
הּבֹועל  ולֹוקה קדׁשה, היא הרי ,לכ ּבּתֹו והּמכין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהּוא.
אֹותֹו, קֹונסין ואין קדׁשה"; תהיה "לא מּׁשּום ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹוהּנבעלת
ׁשהכינה  זֹו אבל ּומפּתה, לאֹונס אּלא קנס ּתֹורה חּיבה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
קדׁשה; זֹו הרי - אביה מּדעת ּבין מּדעּתּה ּבין ,לכ ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָעצמּה
ּולפיכ ּבבעּולה. ּבין ּבבתּולה ּבין הּוא, אחד קדׁשה ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָואּסּור

ר  ׁשם עליה ׁשהּיֹוצא חכמים, קנס,אמרּו לּה אין ּבילדּותּה, ע ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
זה  לדבר עצמּה ׁשהפקירה ּבחזקת זֹו ׁשהרי - ׁשּבארנּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכמֹו

ְִָּברצֹונּה.

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ז שני יום

ג  ¤¤ּפרק
.‡- ׁשקר הּדבר ונמצא יׂשראל, ּבת על רע ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמֹוציא

תל מ"ּלא ׁשּלֹו ואזהרה אֹותֹו"; "ויּסרּו ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלֹוקה,
מזּקק  ּכסף סלעים מאה מׁשקל לאביה ונֹותן ;"ּבעּמי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻרכיל

עצמּה.[טהור] ׁשל הן הרי יתֹומה, היתה ואם ;ְְְְֲִֵֵֶַָָָָ
הּקטּנה ·. על רע ׁשם מן והּמֹוציא ּפטּור - הּבֹוגרת על אֹו ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָ

הּנערה, על ׁשּיֹוציא עד חּיב ואינֹו הּמלקֹות; ּומן ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָהּקנס
ּדּבר  מלא "נערה" הּנערה", ּבתּולי את "והֹוציאּו ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:

ַָהּכתּוב.
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הּבית‚. ּבפני אּלא זה ּדין ּדנין המקדש]אין ּובבית [בית , ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
רע  ׁשם מֹוציא ּבדין ׁשּיׁש מּפני - ּוׁשלׁשה עׂשרים ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹּדין
נהרגת. זֹו הרי ׁשאמר, ּכמֹו הּדבר נמצא ׁשאם נפׁשֹות, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּדיני
ּכמֹו ּבׁשלׁשה, זמן ּבכל ּבהן ּדנין והמפּתה, האֹונס ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאבל

סנהדרין. ּבהלכֹות ְְְְְִִִֵֶֶַָׁשּיתּבאר
רע „. ׁשם מֹוציא אׁשת ׁשּתׁשב ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּומצות

לו]ּתחּתיו לאּׁשה",[נשואה תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָ
מּכת אֹו עּורת על [חולת]אפּלּו עבר - ּגרׁשּה ואם ׁשחין. ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֻ

וכֹופין  ימיו". ּכל לׁשּלחּה יּוכל "לא ׁשּנאמר: תעׂשה', ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ'לא
קדם  ואם ּבאֹונס; ׁשּבארנּו ּכמֹו לֹוקה, ואינֹו ּומחזיר, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָאֹותֹו
- ּבגרּוׁשה ׁשאסּור ּכהן ׁשהיה אֹו ׁשּמתה, אֹו וקּדׁשּה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאחד

ּגרּוׁשיה. על ֵֶֶַָלֹוקה
זּמה‰. ּדבר ּבּה תחתיו]נמצא אסּורה [שזינתה ׁשּנמצאת אֹו , ְְְֲִִִֵֶַָָָָ

ׁשנּיה ואפּלּו עׂשה, מחּיבי אֹו לאוין, מחּיבי לו עליו [אסורה ְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ
תהיה מדרבנן] "ולֹו ׁשּנאמר: ּבגט: יגרׁשּנה זה הרי -ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

לֹו. הראּויה אּׁשה לא לאּׁשה", וידחה עׂשה יבֹוא לא ולּמה ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֹֹ
האסּורה  זֹו ויּׂשא ּבאֹונס, ּבין רע ׁשם ּבמֹוציא ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָתעׂשה,
ולא  עׂשה ונמצא ליׁשב, היא תרצה ׁשּלא אפׁשר ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹלֹו?

קּימין. ֲִֶַַָתעׂשה
.Â:וּיאמר ּדין לבית ׁשּיבֹוא הּוא רע? ׁשם הֹוצאת ְְִֵֵֵֶַַַַָָֹּכיצד

ּבתּולים, לּה מצאתי ולא אֹותּה ּבעלּתי זֹו ְְְֲִִִַַָָָָָָֹ'נערה
אחר [חקרתי]ּוכׁשּבּקׁשּתי ּתחּתי ׁשּזּנתה לי נֹודע הּדבר, על ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָ

ׁשֹומעין  ּדין ּובית ּבפניהן'; ׁשּזּנתה עדי הן ואּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשארסּתיה,
אמת, הּדבר נמצא אם עדּותן: וחֹוקרין העדים, ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּדברי
ׁשהביא  העדים והּוזּמּו עדים האב הביא ואם ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָנסקלת;
ויּתן  הּוא, וילקה יּסקלּו, - ׁשקר ׁשהעידּו ונמצא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּבעל,
העדים  אּלּו בּתי", ּבתּולי "ואּלה נאמר: זה ועל סלע. ְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמאה
והּוזם  אחרים, עדים והביא הּבעל חזר הּבעל. עדי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָׁשּיזּמּו
נאמר: זה על נסקלין; אביה ועדי הּנערה הרי - האב ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָעדי

הּׁשמּועה מּפי הּזה", הּדבר היה אמת ממשה "ואם [מסורת ְְֱִִִֶֶַַַָָָָָ
ע"ה] וזֹוממי רבינו וזֹוממין עדים ּבּה יׁש זֹו, ׁשּפרׁשה ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָלמדּו

ְִזֹוממין.
.Ê ׁשהביא ּפי על אף - ּבֹוגרת והיא רע ׁשם עליה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהֹוציא

מן  ּפטּור זה הרי נערה, ּכׁשהיתה ּתחּתיו ׁשּזנת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעדים
ּתּסקל, זֹו הרי - אמת הּדבר נמצא ואם הּקנס; ּומן ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמלקֹות
היתה  נערה ׁשּזּנתה ּובעת הֹואיל ּבֹוגרת, ׁשהיא ּפי על .אף ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

.Áנתּפּתתה אֹו נאנסה אם קנס לּה ׁשאין נערה [כמפורט ּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּומן לעיל] הּמלקֹות מן ּפטּור רע ׁשם עליה הּמֹוציא ּכ -ְִִִֵֶַַַַָָָָ

והּׁשפחה ׁשּנתּגּירה הּנכרית וכן [הכנענית]הּתׁשלּומין. ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
הֹורתּה היתה אפּלּו - ׁשנים ׁשלׁש מּבת ּפחּותה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָֹׁשּנׁשּתחררה,

ממנה] אמה ּבקדּׁשה[הריון שפחה]ׁשּלא או גויה [בהיותה ְִֶָֹֻ
ּומן  הּקנס מן ּפטּור רע ׁשם עליה הּמֹוציא - ּבקדּׁשה ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּולדתּה
יׂשראל", ּבתּולת על רע ׁשם הֹוציא "ּכי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמלקֹות,

ּבקדּׁשה. ּולדתּה הֹורתּה ׁשּתהיה ְְִִֵֶֶַָָָָָֻעד
.Ë,רע ׁשם עליה והֹוציא וקּדׁשּה וחזר וגרׁשּה, נערה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָקּדׁש

ונמצאּו הראׁשֹונים, ּבּקּדּוׁשין ּתחּתיו ׁשּזּנתה עדים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָוהביא
ּפטּור  זה הרי - ׁשּכנסּה,זֹוממין יבמּתֹו היתה אם וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ

קּדּוׁשי  ּתחת ׁשּזּנתה עדים והביא רע, ׁשם עליה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוהֹוציא
ּומן  הּמלקֹות מן ּפטּור זה הרי - זֹוממין ונמצאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָאחיו,

יגרׁש. לגרׁש, רצה אם - הּפטּור וכל ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָהּתׁשלּומין.
.È רע ׁשם ויֹוציא ּכדרּכּה, אֹותּה ׁשּיבעל עד חּיב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹאינֹו

[- לזר 'לא [שנבעלה ואמר: ּכדרּכּה, ׁשּלא ּבעלּה ְְְְְְֶַַַָָָָָֹֹּכדרּכּה.
מרּדּותמצאת  מּכת אֹותֹו ּומּכין ּפטּור; - ּבתּולה' [מלקות יה ְְְִִַַַַָָָָ

.מדרבנן]
.‡È ׁשּזּנתה אמר ולא ּבתּולה', מצאתיה 'לא אמר: אם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹוכן

ּבאּו אּלא עדים הביא ולא ּתחּתי', 'זּנתה ׁשאמר אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתחּתי,
אם  נהרגים ׁשהעדים ּפי על אף ּפטּור, זה הרי - ֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמאליהן

.הּוזּמּו ַ
.·È"הּׂשמלה "ּופרׂשּו ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ּכבֹוד,זה לׁשֹון - ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָ

היא] זה [כשהכוונה וכן הּדבר; ּבסתרי ונֹותנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּנֹוׂשאין
הּבעל. עדי זֹוממי הם בּתי", ּבתּולי "ואּלה האב: ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּיאמר
אחר  ּבׁשּזנת ּתהרג, הּדבר" היה אמת "ואם ׁשּנאמר: ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזה
קדם  אבל אביה"; ּבית "לזנֹות ׁשּנאמר: ּבעדים, ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהארּוסין
ּובֹועלּה מּכלּום, ּפטּורה ׁשהיא ּבּה ּתֹורה ּדנה ּכבר ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָהארּוסין,

אנס. ּבין ּפּתה ּבין ּבלבד, ממֹון ּבתׁשלּומי ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחּיב
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ח שלישי יום
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מצוֹות  ּוׁשּתים עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹיׁש
ּכתֹורת  לׂשֹוטה לעׂשֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֲֶֶַַַָָָֹלא
קרּבנּה; על ׁשמן לּתן ׁשּלא (ב) ּבּתֹורה; הּסדּורה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּקנאֹות
אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור לבֹונה. עליו לּתן ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹ(ג)

א  ¤¤ּפרק
הּוא [התראה]קּנּוי‡. - אׁשּתֹו" את "וקּנא ּבּתֹורה: האמּור ְְִִִֵֶַָָָ

היה  אפּלּו ּפלֹוני'; עם ּתּסתרי 'אל עדים: ּבפני לּה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּיאמר
עימו"] תיסתרי "אל אמר שעליו ּגֹוי,[זה אֹו אחיה, אֹו ִִָָָָאביה,

ואינֹו מתקּׁשה ׁשאינֹו האיׁש והּוא ׁשחּוף, אֹו עבד, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָאֹו
ִמֹוליד.

עם ·. ׁשּתּסתר היא - "ונסּתרה" ּבּתֹורה: האמּורה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָהּסתירה
עדים. ׁשני ּבפני עּמֹו' ּתּסתרי 'אל לּה ׁשאמר האיׁש ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאֹותֹו

לצלֹות ּכדי ׁשהּוא טמאה, ּכדי עּמֹו ׁשהת האש]אם [על ְְְְִִִֵֵֶָָָֻ
תרנגולת]ּביצה על [לשתותה]ּולגמעּה[של אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲֵֵַָָָָ

ׁשאין  ּובזמן הּדבר; ויּבדק הּמרים מי ׁשּתׁשּתה עד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבעלּה
ּכתּבה. ּבלא ותצא לעֹולם, עליו ּתאסר - ׂשֹוטה מי ְְְְֵֵֵֵֵָָָָָָָֹֻׁשם

עם‚. לּה על]קּנא ּתּסתרי [- 'אל לּה: ואמר ּכאחד ׁשנים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּכדי  וׁשהת ּכאחד, ׁשניהן עם ונסּתרה ּופלֹוני', ּפלֹוני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָעם
זֹו הרי - ואחיה אביה אֹו אחיה, ׁשני הן אפּלּו - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻטמאה

ׁשּתׁשּתה. עד ְֲִֶֶַָאסּורה
זה „. אין - ּפלֹוני' עם ּתדּברי 'אל ׁשנים: ּבפני לּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָאמר

- טמאה ּכדי וׁשהת ּבעדים עּמֹו ׁשּנסּתרה ּפי על ואף ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻקּנּוי;
זה  ּבקּנּוי ׁשֹותה ואינּה עליו, נאסרה .לא ְְְִֵֶֶֶָָָָָֹ
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הּבית‚. ּבפני אּלא זה ּדין ּדנין המקדש]אין ּובבית [בית , ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
רע  ׁשם מֹוציא ּבדין ׁשּיׁש מּפני - ּוׁשלׁשה עׂשרים ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹּדין
נהרגת. זֹו הרי ׁשאמר, ּכמֹו הּדבר נמצא ׁשאם נפׁשֹות, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּדיני
ּכמֹו ּבׁשלׁשה, זמן ּבכל ּבהן ּדנין והמפּתה, האֹונס ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאבל

סנהדרין. ּבהלכֹות ְְְְְִִִֵֶֶַָׁשּיתּבאר
רע „. ׁשם מֹוציא אׁשת ׁשּתׁשב ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּומצות

לו]ּתחּתיו לאּׁשה",[נשואה תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָ
מּכת אֹו עּורת על [חולת]אפּלּו עבר - ּגרׁשּה ואם ׁשחין. ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֻ

וכֹופין  ימיו". ּכל לׁשּלחּה יּוכל "לא ׁשּנאמר: תעׂשה', ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ'לא
קדם  ואם ּבאֹונס; ׁשּבארנּו ּכמֹו לֹוקה, ואינֹו ּומחזיר, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָאֹותֹו
- ּבגרּוׁשה ׁשאסּור ּכהן ׁשהיה אֹו ׁשּמתה, אֹו וקּדׁשּה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאחד

ּגרּוׁשיה. על ֵֶֶַָלֹוקה
זּמה‰. ּדבר ּבּה תחתיו]נמצא אסּורה [שזינתה ׁשּנמצאת אֹו , ְְְֲִִִֵֶַָָָָ

ׁשנּיה ואפּלּו עׂשה, מחּיבי אֹו לאוין, מחּיבי לו עליו [אסורה ְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ
תהיה מדרבנן] "ולֹו ׁשּנאמר: ּבגט: יגרׁשּנה זה הרי -ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

לֹו. הראּויה אּׁשה לא לאּׁשה", וידחה עׂשה יבֹוא לא ולּמה ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֹֹ
האסּורה  זֹו ויּׂשא ּבאֹונס, ּבין רע ׁשם ּבמֹוציא ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָתעׂשה,
ולא  עׂשה ונמצא ליׁשב, היא תרצה ׁשּלא אפׁשר ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹלֹו?

קּימין. ֲִֶַַָתעׂשה
.Â:וּיאמר ּדין לבית ׁשּיבֹוא הּוא רע? ׁשם הֹוצאת ְְִֵֵֵֶַַַַָָֹּכיצד

ּבתּולים, לּה מצאתי ולא אֹותּה ּבעלּתי זֹו ְְְֲִִִַַָָָָָָֹ'נערה
אחר [חקרתי]ּוכׁשּבּקׁשּתי ּתחּתי ׁשּזּנתה לי נֹודע הּדבר, על ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָ

ׁשֹומעין  ּדין ּובית ּבפניהן'; ׁשּזּנתה עדי הן ואּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשארסּתיה,
אמת, הּדבר נמצא אם עדּותן: וחֹוקרין העדים, ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּדברי
ׁשהביא  העדים והּוזּמּו עדים האב הביא ואם ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָנסקלת;
ויּתן  הּוא, וילקה יּסקלּו, - ׁשקר ׁשהעידּו ונמצא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּבעל,
העדים  אּלּו בּתי", ּבתּולי "ואּלה נאמר: זה ועל סלע. ְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמאה
והּוזם  אחרים, עדים והביא הּבעל חזר הּבעל. עדי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָׁשּיזּמּו
נאמר: זה על נסקלין; אביה ועדי הּנערה הרי - האב ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָעדי

הּׁשמּועה מּפי הּזה", הּדבר היה אמת ממשה "ואם [מסורת ְְֱִִִֶֶַַַָָָָָ
ע"ה] וזֹוממי רבינו וזֹוממין עדים ּבּה יׁש זֹו, ׁשּפרׁשה ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָלמדּו

ְִזֹוממין.
.Ê ׁשהביא ּפי על אף - ּבֹוגרת והיא רע ׁשם עליה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהֹוציא

מן  ּפטּור זה הרי נערה, ּכׁשהיתה ּתחּתיו ׁשּזנת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעדים
ּתּסקל, זֹו הרי - אמת הּדבר נמצא ואם הּקנס; ּומן ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמלקֹות
היתה  נערה ׁשּזּנתה ּובעת הֹואיל ּבֹוגרת, ׁשהיא ּפי על .אף ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

.Áנתּפּתתה אֹו נאנסה אם קנס לּה ׁשאין נערה [כמפורט ּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּומן לעיל] הּמלקֹות מן ּפטּור רע ׁשם עליה הּמֹוציא ּכ -ְִִִֵֶַַַַָָָָ

והּׁשפחה ׁשּנתּגּירה הּנכרית וכן [הכנענית]הּתׁשלּומין. ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
הֹורתּה היתה אפּלּו - ׁשנים ׁשלׁש מּבת ּפחּותה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָֹׁשּנׁשּתחררה,

ממנה] אמה ּבקדּׁשה[הריון שפחה]ׁשּלא או גויה [בהיותה ְִֶָֹֻ
ּומן  הּקנס מן ּפטּור רע ׁשם עליה הּמֹוציא - ּבקדּׁשה ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּולדתּה
יׂשראל", ּבתּולת על רע ׁשם הֹוציא "ּכי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמלקֹות,

ּבקדּׁשה. ּולדתּה הֹורתּה ׁשּתהיה ְְִִֵֶֶַָָָָָֻעד
.Ë,רע ׁשם עליה והֹוציא וקּדׁשּה וחזר וגרׁשּה, נערה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָקּדׁש

ונמצאּו הראׁשֹונים, ּבּקּדּוׁשין ּתחּתיו ׁשּזּנתה עדים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָוהביא
ּפטּור  זה הרי - ׁשּכנסּה,זֹוממין יבמּתֹו היתה אם וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ

קּדּוׁשי  ּתחת ׁשּזּנתה עדים והביא רע, ׁשם עליה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוהֹוציא
ּומן  הּמלקֹות מן ּפטּור זה הרי - זֹוממין ונמצאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָאחיו,

יגרׁש. לגרׁש, רצה אם - הּפטּור וכל ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָהּתׁשלּומין.
.È רע ׁשם ויֹוציא ּכדרּכּה, אֹותּה ׁשּיבעל עד חּיב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹאינֹו

[- לזר 'לא [שנבעלה ואמר: ּכדרּכּה, ׁשּלא ּבעלּה ְְְְְְֶַַַָָָָָֹֹּכדרּכּה.
מרּדּותמצאת  מּכת אֹותֹו ּומּכין ּפטּור; - ּבתּולה' [מלקות יה ְְְִִַַַַָָָָ

.מדרבנן]
.‡È ׁשּזּנתה אמר ולא ּבתּולה', מצאתיה 'לא אמר: אם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹוכן

ּבאּו אּלא עדים הביא ולא ּתחּתי', 'זּנתה ׁשאמר אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתחּתי,
אם  נהרגים ׁשהעדים ּפי על אף ּפטּור, זה הרי - ֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמאליהן

.הּוזּמּו ַ
.·È"הּׂשמלה "ּופרׂשּו ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ּכבֹוד,זה לׁשֹון - ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָ

היא] זה [כשהכוונה וכן הּדבר; ּבסתרי ונֹותנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּנֹוׂשאין
הּבעל. עדי זֹוממי הם בּתי", ּבתּולי "ואּלה האב: ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּיאמר
אחר  ּבׁשּזנת ּתהרג, הּדבר" היה אמת "ואם ׁשּנאמר: ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזה
קדם  אבל אביה"; ּבית "לזנֹות ׁשּנאמר: ּבעדים, ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהארּוסין
ּובֹועלּה מּכלּום, ּפטּורה ׁשהיא ּבּה ּתֹורה ּדנה ּכבר ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָהארּוסין,

אנס. ּבין ּפּתה ּבין ּבלבד, ממֹון ּבתׁשלּומי ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחּיב
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ח שלישי יום
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מצוֹות  ּוׁשּתים עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹיׁש
ּכתֹורת  לׂשֹוטה לעׂשֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֲֶֶַַַָָָֹלא
קרּבנּה; על ׁשמן לּתן ׁשּלא (ב) ּבּתֹורה; הּסדּורה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּקנאֹות
אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור לבֹונה. עליו לּתן ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹ(ג)

א  ¤¤ּפרק
הּוא [התראה]קּנּוי‡. - אׁשּתֹו" את "וקּנא ּבּתֹורה: האמּור ְְִִִֵֶַָָָ

היה  אפּלּו ּפלֹוני'; עם ּתּסתרי 'אל עדים: ּבפני לּה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּיאמר
עימו"] תיסתרי "אל אמר שעליו ּגֹוי,[זה אֹו אחיה, אֹו ִִָָָָאביה,

ואינֹו מתקּׁשה ׁשאינֹו האיׁש והּוא ׁשחּוף, אֹו עבד, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָאֹו
ִמֹוליד.

עם ·. ׁשּתּסתר היא - "ונסּתרה" ּבּתֹורה: האמּורה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָהּסתירה
עדים. ׁשני ּבפני עּמֹו' ּתּסתרי 'אל לּה ׁשאמר האיׁש ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָאֹותֹו

לצלֹות ּכדי ׁשהּוא טמאה, ּכדי עּמֹו ׁשהת האש]אם [על ְְְְִִִֵֵֶָָָֻ
תרנגולת]ּביצה על [לשתותה]ּולגמעּה[של אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲֵֵַָָָָ

ׁשאין  ּובזמן הּדבר; ויּבדק הּמרים מי ׁשּתׁשּתה עד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבעלּה
ּכתּבה. ּבלא ותצא לעֹולם, עליו ּתאסר - ׂשֹוטה מי ְְְְֵֵֵֵֵָָָָָָָֹֻׁשם

עם‚. לּה על]קּנא ּתּסתרי [- 'אל לּה: ואמר ּכאחד ׁשנים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּכדי  וׁשהת ּכאחד, ׁשניהן עם ונסּתרה ּופלֹוני', ּפלֹוני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָעם
זֹו הרי - ואחיה אביה אֹו אחיה, ׁשני הן אפּלּו - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻטמאה

ׁשּתׁשּתה. עד ְֲִֶֶַָאסּורה
זה „. אין - ּפלֹוני' עם ּתדּברי 'אל ׁשנים: ּבפני לּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָאמר

- טמאה ּכדי וׁשהת ּבעדים עּמֹו ׁשּנסּתרה ּפי על ואף ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻקּנּוי;
זה  ּבקּנּוי ׁשֹותה ואינּה עליו, נאסרה .לא ְְְִֵֶֶֶָָָָָֹ
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עּמֹו‰. מדּברת וראּוה עּמֹו', ּתּסתרי 'אל לּה: אמר אם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוכן
ׁשֹותה  ולא נאסרה ולא סתירה, זֹו אין קדם - לא אם וכן ; ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹ

טמאה  ּכדי וׁשהת זה עם ׁשּנסּתרה והעידּו ׁשנים ּובאּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻקּנּוי,
ׁשֹותה. ואינּה ּבעלּה, על נאסרה לא -ְְֲֵֶֶַַָָָָֹ

.Â קטן והיה ּפלֹוני', עם ּתּסתרי 'אל לּה: מּבן אמר ּפחֹות ְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָ
ּבהמה  עם ּתּסתרי 'אל לּה: ׁשאמר אֹו אחד, ויֹום ׁשנים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתׁשע
לקטן  ּפרט - אֹותּה" איׁש "וׁשכב ׁשּנאמר: קּנּוי, זה אין - ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָזֹו'

עליו. אֹותּה אֹוסרין ׁשאינן ְְְִִֵֵֶָָָָָולבהמה,
.Êּוכאּלּו מחּול, קּנּויֹו - ׁשּתּסתר קדם קּנּויֹו על ׁשּמחל ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבעל

למחל  יכֹול אינֹו ׁשּתּסתר אחר אבל לּה; קּנא -לא ּגרׁשּה . ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
אחר. קּנּוי לקּנֹות צרי - החזירּה ואם ׁשּמחל; ּכמי זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהרי

.Á ׁשּקּנא זה עם ׁשּנסּתרה אֹותּה וראה ׁשנים, ּבפני לּה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָקּנא
ויֹוציא  עליו, אסּורה זֹו הרי - טמאה ּכדי וׁשהת עליו, ְְְְֲֲִֵֵָָָָָָָָָֻלּה

ּכתּבה  אם ויּתן וכן עצמֹו. ּפי על להׁשקֹותּה יכֹול ׁשאינֹו ; ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻ
מהּנׁשים  ׁשּׁשמע עד הּקּנּוי, אחר אחריה מרּננין העם ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָׁשמע

עם [צמר]הּטֹווֹות ׁשּזּנת ּבּה, ונֹותנֹות נֹוׂשאֹות הּלבנה לאֹור ְְְְְִִֶַַָָָָָ
ויֹוציא  לקּימּה, לֹו אסּור זה הרי - עליו לּה ׁשּקּנא ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָהאיׁש

ּכתּבה. ְְִֵָֻויּתן
.Ë וׁשהת קּנּוי אחר עּמֹו ׁשּנסּתרה לֹו והעיד אחד עד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבא

יֹוציא  עליו, סֹומכת ודעּתֹו לֹו נאמן הּוא אם - טמאה ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָֻּכדי
ּכתּבה  לֹו.ויּתן מּתרת אׁשּתֹו הרי לאו, ואם ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֻֻ

.Èאֹו ּבעלּה, ׁשּנתחרׁש מי להן: מקּנין ּדין ׁשּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָואּלּו
ּבבית  חבּוׁש ׁשהיה אֹו אחרת, ּבמדינה ׁשהיה אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָנׁשּתּטה,

מּכתּבתּה לפסלּה אּלא להׁשקֹותּה, לא .האסּורין; ְְְְְֲִִֶַָָָָָָָֹֻ
.‡È קֹוראין אחריה, מרּננין ׁשהעם ּדין ּבית ׁשמעּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?

ּכ אחר עדים ּבאּו ּפלֹוני'. עם ּתּסתרי 'אל לּה: ואֹומרין ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָלּה
אֹותּה אֹוסרין ּדין ּבית - טמאה ּכדי וׁשהת עּמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֻׁשּנסּתרה
אֹו ּבעלּה, ּוכׁשּיבֹוא ּכתּבתּה; וקֹורעין לעֹולם, ּבעלּה ְְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָֻעל
יכֹול  ואינֹו ּגט; לּה נֹותן - האסּורין מּבית יצא אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָָיבריא,

לּה קּנא ׁשּלא מּפני .להׁשקֹותּה, ְְְִִֵֵֶַָָֹ
.·Èמהן ונּקתה הּמרים מי מהם]ׁשתת מתה וקּנא [לא וחזר , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

מׁשקה  אינֹו - עּמֹו ונסּתרה ידֹו, על ׁשהׁשקּה מהאיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלּה
ותצא  לעֹולם, עליו ּתאסר אּלא ׁשנּיה, ּפעם ידֹו על ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאֹותּה
האחר  עם ונסּתרה אחר, עם לּה קּנא אם אבל ּכתּבה. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֻּבלא
ּפעמים; ּכּמה ואפּלּו ׁשנּיה, ּפעם אֹותּה מׁשקה - ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָּבעדים

אחר. איׁש ּבגלל ּפעם ּכל אֹותּה ׁשּיׁשקה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָוהּוא
.‚È עם לּה וקּנא לאחר, ונּׂשאת וגרׁשּה, אֹותּה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָהׁשקה

עּמֹו ונסּתרה ּבגללֹו, הראׁשֹון הּבעל אֹותּה ׁשהׁשקה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָהאיׁש
ׁשהּוא  מּפני ידֹו, על אֹותּה מׁשקה הּׁשני הּבעל הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבעדים

מ  זה, אחר לזה ונּׂשאת מאה ואפּלּו ׁשני; אֹותּהּבעל ׁשקין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
לזה  ׁשהחזקה 'וּדאי אֹומרין: ואין אחד; איׁש ידי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻעל

עד  ׁשם ׁשּיהיה עד .וטמאה', ְְְִֵֶֶַָָָ
.„Èעּמֹו הּקּנּוי אחר ונסּתרה ּבעלּה, לּה ׁשּקּנא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהאּׁשה

לׁשּתֹות עֹומדת היא והרי להבדק]ּבעדים, עד [כדי ּובא , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָ
- עּמֹו לּה ׁשּקּנא זה עם ּבפניו ׁשּנבעלה עליה והעיד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאחד
ּבלא  ויֹוצאה ׁשֹותה, ואינּה לעֹולם, ּבעלּה על אסּורה זֹו ְְְְְֲֲֲֵֵַַָָָָָָֹהרי

הּסתירה, מעדי אחד זה טמאה עד היה ואפּלּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻּכתּבה;
עד. והרי ּבּה", אין "ועד ְֱֲֵֵֵֵֶֶַַָׁשּנאמר:

.ÂË ּבעברה לעדּות ּופסּול וׁשפחה, ועבד, אּׁשה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָאפּלּו
סֹופרים  להעיד מּדברי ׂשֹוטה לעדּות נאמן - קרֹוב ואפּלּו , ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָ

ותצא  ׁשֹותה, ואינּה לעֹולם, ּבעלּה על ותאסר ׁשּזּנת, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָעליה
ּכׁשרים, ּבעדים והּסתירה הּקּנּוי וקדם הֹואיל ּכתּבה; ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹֻּבלא
לעדּות  ּכׁשרין ּכּלן  הרי - ּבטמאה אחד עד האמינה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻוהּתֹורה

זֹו את זֹו ׁשּׂשֹונאֹות נׁשים חמׁש אף בהלכות טמאה. [המנויות ְְִֵֶֶַָָָֻ
טז] יב, עליה גירושין ונאמנת ׁשּנטמאת, זֹו על זֹו מעידֹות ,ְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָ

לפסלּה לא אבל להׁשקֹותּה; וׁשּלא ּבעלּה, על ְְְְְְְֲֲֶַַַָָָָָָָֹֹלאסרּה
ויֹוצאה. ּכתּבתּה נֹוטלת אּלא ְְְְִֶֶֶָָָָָָֻֻמּכתּבתּה,

.ÊËאינּה זֹו הרי - 'נטמאת' ואֹומר ּכׁשר אחד עד ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָּבא
'לא  ואמר והכחיׁשֹו אחד עד ּבא ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשֹותה,

לֹו ׁשֹומעין אין - ׂשֹוטה נטמאת' ּבטמאת אחד ׁשעד ; ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֻ
ׁשהּוא  הראׁשֹון, ּדברי ּדֹוחין אחרֹון ׁשל ּדבריו ואין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכׁשנים;

ְִִַּכׁשנים.
.ÊÈ לא' אֹומר וזה 'נטמאת', אֹומר זה ּכאחד, ׁשניהן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹּבאּו

ואמרּו אחריו ׁשנים ּובאּו 'נטמאת', אחד ׁשאמר אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנטמאת',
ׁשֹותה  זֹו הרי - נטמאת' .'לא ְֲִֵֵָֹ

.ÁÈ,רּבים ּפסּולין אֹו רּבֹות, ונׁשים ּכׁשר, אחד עד ְְִִִֵֵֶַַָָָָּבא
'לא  אֹומרין והּפסּולין והּנׁשים 'נטמאת', אֹומר העד - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּכאחד
ּכמחצה  רּבים, ּופסּולין אחד ׁשעד ׁשֹותה; זֹו הרי - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָנטמאת'

הם  מחצה .על ֱֵֶַָ
.ËÈ נׁשים ׁשּתי ּכיצד? הרב. אחר הֹולכין ּפסּולין, ּכּלן ְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֻהיּו

זֹו הרי - נטמאת' 'לא אֹומרֹות וׁשלׁש 'נטמאת', ְְְְְֲִִֵֵֵָֹֹאֹומרֹות
אֹומרֹות  וארּבע נטמאת', 'לא אֹומרֹות ׁשלׁש ְְְְְִֵַַָָֹֹׁשֹותה;
זֹו הרי למחצה, מחצה היּו ׁשֹותה. אינּה זֹו הרי - ְְֱֱֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָ'נטמאת'

.ׁשֹותה  ָ
.Îזֹו הרי - טמאה עדי מּפני ׁשֹותה ׁשאינּה ׂשֹוטה ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָֻּכל

לעֹולם  ּבעלּה על נאסרה אסּורה ׁשהרי ּכתּבה; ּבלא ותצא , ְְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ
נמנעה ׁשּתּתירּה והּׁשתּיה ּוסתירה, נבדקת ּבקּנּוי [אינה ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָ

עדבשתייה] ּבּה יׁש ׁשהרי ׁשּבארנּו.[שנטמאה]- ּכמֹו , ְְֲֵֵֵֵֶֶַָ

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ט רביעי יום

ב  ¤¤ּפרק
אֹותּה‡. ּכֹופין אין - ונסּתרה ּבעלּה, לּה ׁשּקּנא ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָאּׁשה

ּבלא  ּתצא - נטמאתי' 'הן ואמרה: רצת, אם אּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹלׁשּתֹות;
אם  וכן ׁשֹותה. ואינּה לעֹולם; ּבעלּה על ונאסרה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻכתּבה,
אֹותּה ּכֹופין אין - ׁשֹותה' ואיני טמאה, 'איני ְְְִִִֵֵֵֵָָָָָאמרה:

כתּבה  ּבלא ותצא רֹוצה לׁשּתֹות, 'איני ּבעל ּה: אמר אם וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻ
אינּה זֹו הרי - ׁשּנסּתרה אחר ּבעלּה ׁשּבעלּה אֹו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלהׁשקֹותּה',
לעֹולם. עליו אס ּורה והיא ויֹוצאה; ּכתּבתּה ונֹוטלת ְְְְְְֲִֶֶָָָָָָָָֻׁשֹותה,

ׁשהיא ·. ּפי על אף לׁשּתֹות, ראּויין ׁשאינן הּנׁשים הן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָואּלּו
ּבלא  יֹוצאֹות אּלא להׁשקֹותּה, רֹוצה ּובעלּה לׁשּתֹות ְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹרֹוצה
על  ויאסרּו קּנּוי, עדי אחר סתירה עדי מּׁשּיבֹואּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻכתּבה,
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לעֹולם  ארּוסה,ּבעליהן הן: ואּלּו הן, נׁשים עׂשרה וחמׁש ; ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
יבם ייבמה]וׁשֹומרת שאחיו וממתינה בנים בלא בעלה ,[מת ְֶֶָָ

אנּדרֹוגינֹוס  ואׁשת הּקטן, אׁשת ּוגדֹולה הּגדֹול, אׁשת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּוקטּנה
נקבות] ואיבר זכרות איבר בו החּגר,[יש אֹו הּסּומא, ואׁשת ,ְִֵֵֶַַָ

האּלם  וכן אֹו יד, ּכרּות ׁשהּוא אֹו ׁשֹומע, ׁשאינֹו מי אֹו , ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ
- ׁשֹומעת וׁשאינּה ּכף, ּוכרּותת והּסּומא, והאּלמת, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהחּגרת,

לׁשּתֹות. ראּויה אינּה מאּלּו אחת ְְִֵֵֵַַָָָּכל
ּתׂשטה ‚. "אׁשר ׁשּנאמר: לׁשּתֹות? ראּויין ׁשאינן ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָּומּנין

איׁשּה" ּתחת ׁשאינּהאּׁשה יבם, וׁשֹומרת לארּוסה ּפרט - ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
לאׁשת  ּפרט - "איׁשּה" לקטּנה; ּפרט - "אּׁשה" איׁשּה; ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּתחת
איׁשּה" מעיני "ונעלם איׁש; ׁשאינֹו אנּדרֹוגינֹוס ואׁשת ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָקטן
ּפרט  - האּׁשה" את הּכהן "והעמיד סּומא; לאׁשת ּפרט -ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
אֹו ּכף, לּה ׁשאין למי ּפרט - ּכּפיה" על "ונתן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלחּגרת;
ואפּלּו ּבּה, לּקח יכֹולה ׁשאינּה יבׁשה אֹו עקּמה, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיתה
ּפרט  - האּׁשה" "ואמרה "ּכּפיה"; ׁשּנאמר: אחת, ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכּפּה
ׁשֹומעת. ׁשאינּה למי ּפרט - האּׁשה" אל "ואמר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאּלמת;
היא  ׁשּתהיה עד איׁשּה", ּתחת "אּׁשה אֹומר: הּוא ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָוהרי
ּדבר  ׁשּכל למדּת, הא ּכמֹותּה; ׁשלם והּוא ּכמֹוהּו ְְְְֵֵֶַָָָָָָָָָָׁשלמה
וכל  מּלהׁשקֹותּה; ּבעלּה את מעּכב מּלׁשּתֹות, אֹותּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּמעּכב

הּבעל את אֹותּההמעּכב מעּכב ּכמֹוהּו מּום מּלהׁשקֹותּה, ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָ
ְִִמּלׁשּתֹות.

על „. נאסרה ּברצֹונּה, זנת אם - אביה ׁשהּׂשיאּה ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָקטּנה
לפסלּהּבעלּה אּלא להׁשקֹותּה, לא - לּה מקּנין לפיכ ; ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹ

אבל ׁשאמרנּו. ּכמֹו מאּוןמּכתּבתּה, ּבת יתומה קטּנה [קטנה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻ
אלו] בנישואין במיאונה נישואיה ומבטלת אין שהשיאוה -ֵ

היה  ואפּלּו ּבעלּה; על להאסר רצֹון לּה ׁשאין לּה, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמקּנין
עליו. נאסרה לא ְֵֶֶָָָֹֹכהן,

לזקּוקתֹו‰. אֹו לארּוסתֹו שיבמה]קּנא קודם ,[יבימתו ְֲִִֵַָָ
הּנׁשים. ּכל ּכׁשאר ׁשֹותה, זֹו הרי - ׁשּנׂשאּה אחר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָונסּתרה
אינּה - ּבעלּה אֹותּה ׁשּיבעל קדם ונסּתרה לּה, ׁשּקּנא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹנׂשּואה
ׁשּנאמר: לעֹולם, עליו ואסּורה כתּבה, ּבלא ויֹוצאה ְְְְְֱֲֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשֹותה,
ׁשּקדמה  ,"איׁש מּבלעדי ׁשכבּתֹו, את ּב איׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ"ויּתן

ּבֹועל. לׁשכיבת ּבעל ְְִִִֵַַַַׁשכיבת
.Â והמׁשחררת מׁשחרר,הּגּיֹורת, עבד ואׁשת הּגר, ואׁשת , ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻֻ

הּסריס ואׁשת ממזר, ואׁשת חּמה [עקר]ּוממזרת, סריס ּבין , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
סריס[מלידה] עיקרין]אדם[בידי]ּבין כוס שתה ,[כגון ְִֵָָ

וׁשֹותֹות. הּנׁשים ּככל הן הרי - לבעליהן ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָֻהּמּתרֹות
.Ê ׁשהיא ּכמֹות אֹותּה ּומׁשקה לּה מקּנא - ּומניקה .מעּברת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֻ

- ׁשּתׁשּתה קדם ּבעלּה ּומת לׁשּתֹות, העֹומדת אינּהאּׁשה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ּכתּבה. נֹוטלת ולא ְְֶֶָָֹֻׁשֹותה,

.Á אין - ׁשהגּדיל אחר מּימיו אסּורה ּביאה ׁשּבא איׁש ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכל
ארּוסתֹו על ּבא אפּלּו אׁשּתֹו; את ּבֹודקין המאררים ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָהּמים

סֹופרים  מּדברי ׁשאסּורה חמיו, את ּבבית ּבֹודקין הּמים אין - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
את  ּתּׂשא ההיא והאּׁשה מעֹון, האיׁש "ונּקה ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאׁשּתֹו,
עֹונּה. את ּתּׂשא האּׁשה מעֹון, מנּקה ׁשהאיׁש ּבזמן - ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻעֹונּה"

.Ëאֹו לאוין מחּיבי עליו אסּורה אׁשּתֹו היתה אם ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָלפיכ

ׁשנּיה  אפּלּו עׂשה, מדרבנן]מחּיבי ונסּתרה [אסורה לּה וקּנא , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָ
אף  עליו אסּורה ותהיה כתּבה, ּבלא ּתצא אּלא ׁשֹותה, אינּה -ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻ

חברֹו ּומינקת חברֹו מעּברת ונׂשא עבר זה. מיתה מּׁשם [אחר ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻ
גירושין]א  עברה.ו ּכאן ׁשאין ׁשֹותה, זֹו הרי -ֲֲֵֵֵֶָָָ

.Èאֹו עקרה ונׂשא ּבנים, ולא לולד הראּויה אּׁשה לֹו ׁשאין ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָָֹמי
אילֹונית אֹו מלידה]זקנה ולא[עקרה ׁשֹותה, אינּה נֹוטלת - ְְְִֵֵֶֶַָָָֹ

זה  הרי - לולד ראּויה אחרת אּׁשה אֹו ּבנים, לֹו היּו ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻּכתּבה;
אילֹונית  אֹו עקרה אֹו זקנה ׁשהיא ּפי על אף אֹותּה, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָמׁשקה
אּלא  זרע" "ונזרעה ּבּתֹורה נאמר ׁשּלא לולד; ראּויה ְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹואינּה
היה  ּברוח; ּתלד ּבצער, יֹולדת היתה ׁשאם - לולד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבראּויה

זכרים. ּתלד נקבֹות, לילד ְְְִֵֵֵֵֵַָָּדרּכּה
.‡È ּכבר - לסתירה קּנּוי ּבין ּומתּו ּובנים, אּׁשה לֹו ְְִִִִִֵֵָָָָָהיּו

ּבנים,[העקרה]נראית לֹו היּו לא אֹותּה. ּומׁשקה לׁשּתֹות, ְְְִִִֵֶַָָָֹ
ּבּה, וכּיֹוצא האילֹונית זֹו אּלא לולד, הראּויה אּׁשה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹולא
נדחית  ּכבר - לסתירה קּנּוי ּבין מּגרּוׁשתֹו ּבן לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָונֹולד

מּלׁשּתֹות. ְְִִִַָהאילֹונית
.·È הּמרים מי ׁשתת ולא ּוסתירה, קּנּוי לּה ׁשהיה אּׁשה ְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹּכל

ּבין  היא, רצת ׁשּלא ּבין להׁשקֹותּה, ּבעלּה רצה ׁשּלא ּבין -ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
הּנׁשים  מאּלּו היתה אֹו הֹודת, אֹו טמאה, עד לּה ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֻׁשּבא
הֹואיל  - ּדין ּבית לּה ׁשּקּנאּו אֹו לׁשּתֹות, ראּויין ְְְִִִִִֵֵֶֶָָׁשאינן
זה  על אסּורה היא הרי מקֹום, מּכל ּבעלּה על ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָונאסרה

ּבעלּה על אסּורה ׁשהיא ּכדר לעֹולם, עּמֹו ואם ׁשּנתיחדה . ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
לּה היּו אפּלּו ּבגט, מּתחּתיו אֹותּה מֹוציאין - ּונׂשאּה ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָעבר

הּׁשמּועה מּפי ּבנים; ע"ה]מּמּנּו רבינו ממשה למדּו[מסורת ְְִִִִֶַָָָ
לּבֹועל. טמאה ּכ לּבעל, ׁשּטמאה ּכׁשם -ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָ

.‚È ׁשּנסּתרה עדים ׁשני עליה ּובאּו קּנּוי, קדם לא אם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאבל
מכער  ּדבר וראּו זה, איׁש ּומצאּוה עם אחריו ׁשּנכנסּו ּכגֹון , ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹ

הּכילה מן למעלה רק מצאּו אֹו חג ֹורה שעל חֹוגרת [וילון ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
זה המיטה] מכער ּבדבר ּבעלּה הֹוציאּה אם - ּבזה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹוכּיֹוצא

עבר  ואם עליו. אסּורה אּלא  לּנטען, תּנׂשא לא זֹו הרי -ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
לּה היּו לא ואם תצא; לא - מּמּנּו ּבנים לּה והיּו ְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹּונׂשאּה,

ּתצא. ִֵֵָּבנים,
.„Èׁשּנבֹוכה אמּורים? ּדברים ועל [רעשה]ּבּמה עליה העיר ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

עם  זּנה 'ּפלֹוני ואמרּו: יֹותר, אֹו ּומחצה יֹום הּנטען ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָזה
אֹויבים  לֹו אֹו לּה היּו ׁשּלא והּוא - הּקֹול ּפסק ולא ְְְְִִֶַַָָָֹֹּפלֹונית',
זה  לדבר רּנה ׁשם היתה לא אם אבל הּקֹול. ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשּמעבירין
לּנטען  נּׂשאת אם - יראה מחמת ׁשּלא הּקֹול ּפסק אֹו ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבעיר,
אחד  עד ּבא אפּלּו ּבנים; לּה ׁשאין ּפי על אף תצא, ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלא

תצא. לא עּמֹו, ִֵֵֶָָֹׁשּזנת
.ÂË לאחר ונּׂשאת מכער, דבר ּבעדי ּבעלּה ׁשהֹוציאּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹמי

ּבעלּה מּתחת ׁשּיצאת לּנטען להּנׂשא אסּורה זֹו הרי - ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוגרׁשּה
ּבנים. לּה ׁשאין ּפי על אף תצא, לא - נּׂשאת ואם ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבגללֹו;

.ÊË זה עם ׁשּזנת והעידּו עדים ׁשני ׁשּבאּו אּׁשה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּכל
על  ואף מּזה, ּתצא זֹו הרי - הראׁשֹון ּבעלּה ּתחת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכׁשהיתה

ּבנים  ּכּמה מּמּנּו לּה ׁשּיׁש ּבלא ּפי ּתצא 'ּתצא', ׁשאמרנּו וכל . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ְָֻּכתּבה.
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פה dheq zekld - oeygxn h"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לעֹולם  ארּוסה,ּבעליהן הן: ואּלּו הן, נׁשים עׂשרה וחמׁש ; ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
יבם ייבמה]וׁשֹומרת שאחיו וממתינה בנים בלא בעלה ,[מת ְֶֶָָ

אנּדרֹוגינֹוס  ואׁשת הּקטן, אׁשת ּוגדֹולה הּגדֹול, אׁשת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּוקטּנה
נקבות] ואיבר זכרות איבר בו החּגר,[יש אֹו הּסּומא, ואׁשת ,ְִֵֵֶַַָ

האּלם  וכן אֹו יד, ּכרּות ׁשהּוא אֹו ׁשֹומע, ׁשאינֹו מי אֹו , ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ
- ׁשֹומעת וׁשאינּה ּכף, ּוכרּותת והּסּומא, והאּלמת, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהחּגרת,

לׁשּתֹות. ראּויה אינּה מאּלּו אחת ְְִֵֵֵַַָָָּכל
ּתׂשטה ‚. "אׁשר ׁשּנאמר: לׁשּתֹות? ראּויין ׁשאינן ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָּומּנין

איׁשּה" ּתחת ׁשאינּהאּׁשה יבם, וׁשֹומרת לארּוסה ּפרט - ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
לאׁשת  ּפרט - "איׁשּה" לקטּנה; ּפרט - "אּׁשה" איׁשּה; ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּתחת
איׁשּה" מעיני "ונעלם איׁש; ׁשאינֹו אנּדרֹוגינֹוס ואׁשת ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָקטן
ּפרט  - האּׁשה" את הּכהן "והעמיד סּומא; לאׁשת ּפרט -ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
אֹו ּכף, לּה ׁשאין למי ּפרט - ּכּפיה" על "ונתן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלחּגרת;
ואפּלּו ּבּה, לּקח יכֹולה ׁשאינּה יבׁשה אֹו עקּמה, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיתה
ּפרט  - האּׁשה" "ואמרה "ּכּפיה"; ׁשּנאמר: אחת, ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכּפּה
ׁשֹומעת. ׁשאינּה למי ּפרט - האּׁשה" אל "ואמר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאּלמת;
היא  ׁשּתהיה עד איׁשּה", ּתחת "אּׁשה אֹומר: הּוא ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָוהרי
ּדבר  ׁשּכל למדּת, הא ּכמֹותּה; ׁשלם והּוא ּכמֹוהּו ְְְְֵֵֶַָָָָָָָָָָׁשלמה
וכל  מּלהׁשקֹותּה; ּבעלּה את מעּכב מּלׁשּתֹות, אֹותּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּמעּכב

הּבעל את אֹותּההמעּכב מעּכב ּכמֹוהּו מּום מּלהׁשקֹותּה, ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָ
ְִִמּלׁשּתֹות.

על „. נאסרה ּברצֹונּה, זנת אם - אביה ׁשהּׂשיאּה ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָקטּנה
לפסלּהּבעלּה אּלא להׁשקֹותּה, לא - לּה מקּנין לפיכ ; ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹ

אבל ׁשאמרנּו. ּכמֹו מאּוןמּכתּבתּה, ּבת יתומה קטּנה [קטנה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻ
אלו] בנישואין במיאונה נישואיה ומבטלת אין שהשיאוה -ֵ

היה  ואפּלּו ּבעלּה; על להאסר רצֹון לּה ׁשאין לּה, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמקּנין
עליו. נאסרה לא ְֵֶֶָָָֹֹכהן,

לזקּוקתֹו‰. אֹו לארּוסתֹו שיבמה]קּנא קודם ,[יבימתו ְֲִִֵַָָ
הּנׁשים. ּכל ּכׁשאר ׁשֹותה, זֹו הרי - ׁשּנׂשאּה אחר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָונסּתרה
אינּה - ּבעלּה אֹותּה ׁשּיבעל קדם ונסּתרה לּה, ׁשּקּנא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹנׂשּואה
ׁשּנאמר: לעֹולם, עליו ואסּורה כתּבה, ּבלא ויֹוצאה ְְְְְֱֲֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשֹותה,
ׁשּקדמה  ,"איׁש מּבלעדי ׁשכבּתֹו, את ּב איׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ"ויּתן

ּבֹועל. לׁשכיבת ּבעל ְְִִִֵַַַַׁשכיבת
.Â והמׁשחררת מׁשחרר,הּגּיֹורת, עבד ואׁשת הּגר, ואׁשת , ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻֻ

הּסריס ואׁשת ממזר, ואׁשת חּמה [עקר]ּוממזרת, סריס ּבין , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
סריס[מלידה] עיקרין]אדם[בידי]ּבין כוס שתה ,[כגון ְִֵָָ

וׁשֹותֹות. הּנׁשים ּככל הן הרי - לבעליהן ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָֻהּמּתרֹות
.Ê ׁשהיא ּכמֹות אֹותּה ּומׁשקה לּה מקּנא - ּומניקה .מעּברת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֻ

- ׁשּתׁשּתה קדם ּבעלּה ּומת לׁשּתֹות, העֹומדת אינּהאּׁשה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ּכתּבה. נֹוטלת ולא ְְֶֶָָֹֻׁשֹותה,

.Á אין - ׁשהגּדיל אחר מּימיו אסּורה ּביאה ׁשּבא איׁש ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכל
ארּוסתֹו על ּבא אפּלּו אׁשּתֹו; את ּבֹודקין המאררים ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָהּמים

סֹופרים  מּדברי ׁשאסּורה חמיו, את ּבבית ּבֹודקין הּמים אין - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
את  ּתּׂשא ההיא והאּׁשה מעֹון, האיׁש "ונּקה ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאׁשּתֹו,
עֹונּה. את ּתּׂשא האּׁשה מעֹון, מנּקה ׁשהאיׁש ּבזמן - ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻעֹונּה"

.Ëאֹו לאוין מחּיבי עליו אסּורה אׁשּתֹו היתה אם ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָלפיכ

ׁשנּיה  אפּלּו עׂשה, מדרבנן]מחּיבי ונסּתרה [אסורה לּה וקּנא , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָ
אף  עליו אסּורה ותהיה כתּבה, ּבלא ּתצא אּלא ׁשֹותה, אינּה -ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻ

חברֹו ּומינקת חברֹו מעּברת ונׂשא עבר זה. מיתה מּׁשם [אחר ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻ
גירושין]א  עברה.ו ּכאן ׁשאין ׁשֹותה, זֹו הרי -ֲֲֵֵֵֶָָָ

.Èאֹו עקרה ונׂשא ּבנים, ולא לולד הראּויה אּׁשה לֹו ׁשאין ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָָֹמי
אילֹונית אֹו מלידה]זקנה ולא[עקרה ׁשֹותה, אינּה נֹוטלת - ְְְִֵֵֶֶַָָָֹ

זה  הרי - לולד ראּויה אחרת אּׁשה אֹו ּבנים, לֹו היּו ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻּכתּבה;
אילֹונית  אֹו עקרה אֹו זקנה ׁשהיא ּפי על אף אֹותּה, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָמׁשקה
אּלא  זרע" "ונזרעה ּבּתֹורה נאמר ׁשּלא לולד; ראּויה ְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹואינּה
היה  ּברוח; ּתלד ּבצער, יֹולדת היתה ׁשאם - לולד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבראּויה

זכרים. ּתלד נקבֹות, לילד ְְְִֵֵֵֵֵַָָּדרּכּה
.‡È ּכבר - לסתירה קּנּוי ּבין ּומתּו ּובנים, אּׁשה לֹו ְְִִִִִֵֵָָָָָהיּו

ּבנים,[העקרה]נראית לֹו היּו לא אֹותּה. ּומׁשקה לׁשּתֹות, ְְְִִִֵֶַָָָֹ
ּבּה, וכּיֹוצא האילֹונית זֹו אּלא לולד, הראּויה אּׁשה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹולא
נדחית  ּכבר - לסתירה קּנּוי ּבין מּגרּוׁשתֹו ּבן לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָונֹולד

מּלׁשּתֹות. ְְִִִַָהאילֹונית
.·È הּמרים מי ׁשתת ולא ּוסתירה, קּנּוי לּה ׁשהיה אּׁשה ְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹּכל

ּבין  היא, רצת ׁשּלא ּבין להׁשקֹותּה, ּבעלּה רצה ׁשּלא ּבין -ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
הּנׁשים  מאּלּו היתה אֹו הֹודת, אֹו טמאה, עד לּה ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֻׁשּבא
הֹואיל  - ּדין ּבית לּה ׁשּקּנאּו אֹו לׁשּתֹות, ראּויין ְְְִִִִִֵֵֶֶָָׁשאינן
זה  על אסּורה היא הרי מקֹום, מּכל ּבעלּה על ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָונאסרה

ּבעלּה על אסּורה ׁשהיא ּכדר לעֹולם, עּמֹו ואם ׁשּנתיחדה . ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
לּה היּו אפּלּו ּבגט, מּתחּתיו אֹותּה מֹוציאין - ּונׂשאּה ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָעבר

הּׁשמּועה מּפי ּבנים; ע"ה]מּמּנּו רבינו ממשה למדּו[מסורת ְְִִִִֶַָָָ
לּבֹועל. טמאה ּכ לּבעל, ׁשּטמאה ּכׁשם -ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָ

.‚È ׁשּנסּתרה עדים ׁשני עליה ּובאּו קּנּוי, קדם לא אם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאבל
מכער  ּדבר וראּו זה, איׁש ּומצאּוה עם אחריו ׁשּנכנסּו ּכגֹון , ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹ

הּכילה מן למעלה רק מצאּו אֹו חג ֹורה שעל חֹוגרת [וילון ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
זה המיטה] מכער ּבדבר ּבעלּה הֹוציאּה אם - ּבזה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹוכּיֹוצא

עבר  ואם עליו. אסּורה אּלא  לּנטען, תּנׂשא לא זֹו הרי -ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
לּה היּו לא ואם תצא; לא - מּמּנּו ּבנים לּה והיּו ְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹּונׂשאּה,

ּתצא. ִֵֵָּבנים,
.„Èׁשּנבֹוכה אמּורים? ּדברים ועל [רעשה]ּבּמה עליה העיר ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

עם  זּנה 'ּפלֹוני ואמרּו: יֹותר, אֹו ּומחצה יֹום הּנטען ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָזה
אֹויבים  לֹו אֹו לּה היּו ׁשּלא והּוא - הּקֹול ּפסק ולא ְְְְִִֶַַָָָֹֹּפלֹונית',
זה  לדבר רּנה ׁשם היתה לא אם אבל הּקֹול. ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשּמעבירין
לּנטען  נּׂשאת אם - יראה מחמת ׁשּלא הּקֹול ּפסק אֹו ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבעיר,
אחד  עד ּבא אפּלּו ּבנים; לּה ׁשאין ּפי על אף תצא, ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלא

תצא. לא עּמֹו, ִֵֵֶָָֹׁשּזנת
.ÂË לאחר ונּׂשאת מכער, דבר ּבעדי ּבעלּה ׁשהֹוציאּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹמי

ּבעלּה מּתחת ׁשּיצאת לּנטען להּנׂשא אסּורה זֹו הרי - ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוגרׁשּה
ּבנים. לּה ׁשאין ּפי על אף תצא, לא - נּׂשאת ואם ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבגללֹו;

.ÊË זה עם ׁשּזנת והעידּו עדים ׁשני ׁשּבאּו אּׁשה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּכל
על  ואף מּזה, ּתצא זֹו הרי - הראׁשֹון ּבעלּה ּתחת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכׁשהיתה

ּבנים  ּכּמה מּמּנּו לּה ׁשּיׁש ּבלא ּפי ּתצא 'ּתצא', ׁשאמרנּו וכל . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ְָֻּכתּבה.
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ה'תשע"ג  כסלו א' חמישי יום

ג  ¤¤ּפרק
ׁשּבעירֹו,‡. ּדין לבית ּבא הּבעל ׂשֹוטה? הׁשקאת סדר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד

ׁשּלא  ּופלֹוני ּפלֹוני ּבפני לּה קּנאתי זֹו 'אׁשּתי להן: ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָֹואֹומר
אֹומרת  והיא עדי, ואּלּו עּמֹו, ונסּתרה ּפלֹוני, עם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָּתּסתר

הּדבר' לבּדק להׁשקֹותּה רֹוצה ואני טהֹורה, ּדין ׁשהיא ּובית . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
חכמים  תלמידי ׁשני לֹו ּומֹוסרין העדים, ּדברי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָׁשֹומעין
עד  עליו נאסרה ׁשהרי ׁשתּיה, קדם עליה יבֹוא ׁשּמא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹלׁשמרֹו
את  מׁשקין ׁשאין לירּוׁשלים, אֹותֹו ּומׁשּלחין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּתׁשּתה;
ּבּמקּדׁש. זקנים ׁשבעים ׁשל הּגדֹול ּדין ּבית אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּׂשֹוטה

ּביניהן,·. אֹותּה מֹוׁשיבין הּגדֹול ּדין ּבית לירּוׁשלים, ִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּגיעּו
ּבעלּה ּבפני ׁשּלא עליה ּגדֹול ּומאּימין ּפחד אֹותּה ּומפחידין , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

הרּבה  עֹוׂשה, יין הרּבה 'ּבּתי, לּה: ואֹומרין ּתׁשּתה. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּלא
הרעים  ׁשכנים הרּבה עֹוׂשה, ילדּות הרּבה עֹוׂשה, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָׂשחֹוק
ׁשּיּמחה  ּבקדּׁשה, ׁשּנכּתב הּגדֹול לּׁשם ּתגרמי אל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻעֹוׂשים;

קדמּו הרּבה 'ּבּתי, לּה: ואֹומרין הּמים'. זו]על [בעבירה ְְְְִִִִֵַַַַָָ
העולם]ונׁשטפּו יצרן [מן ּתקף ויקרים ּגדֹולים ואנׁשים , ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָ

ּכּלתֹו, ותמר יהּודה מעׂשה לּה ּומּגידין ונכׁשלּו'; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָעליהן
אמנֹון  ּומעׂשה ּפׁשטֹו, על אביו ּבפילגׁש ראּובן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּומעׂשה
'הן  אמרה: אם ׁשּתֹודה. עד עליה להקל ּכדי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָואחֹותֹו,
לּה. והֹולכת ּכתּבה, ּבלא יֹוצאה - ׁשֹותה' 'איני אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹֻנטמאתי',

לׁשער ‚. אֹותּה מביאין - טהֹורה ׁשהיא ּבדּבּורּה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָעמדה
הּקדׁשים  קדׁש ּכנגד ׁשהּוא עזרה, ׁשל אֹותּהמזרחי ּומעלין ; ְְֲֲֳִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

נפׁשּה ׁשּתקצר עד ליּגעּה ּכדי ּבּה, ּומּקיפין למקֹום, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמּמקֹום
ּתֹודה. אּולי -ֶַ

הּמזרח „. ׁשער ּכנגד אֹותּה מביאין - ּבדּבּורּה עמדה ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָאם
ׁשם  אֹותּה ּומעמידין מכּסה מּבחּוץ, ּבלבנים, מתּכּסה היתה . ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָָ

ּבבגדים  מתּכּסה לּה, נאין הּׁשחֹורין היּו ואם ְְְְְִִִִִִִִַַָָָָָּבׁשחֹורין;
חלי ּכל ּומסירין נֹואי. ּבהן לּה וזהב [תכשיטי]ׁשאין ּכסף ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָ

ֶֶָָׁשעליה.
הּנׁשים ‰. ׁשּכל נׁשים, ׁשל ּגדֹול קּבּוץ עליה ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָּומקּבצין

הּנׁשים, ּכל "ונּוּסרּו ׁשּנאמר: לראֹותּה, חּיבֹות ׁשם ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּנמצאֹות
ּכזּמתכנה  תעׂשינה ולראֹותּה,ולא לבֹוא ׁשּיחּפץ איׁש וכל ;" ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

רדיד ּבלא ּביניהן, עֹומדת והיא ויראה. ולא [צעיף-גוף]יבֹוא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹ
ׁשהאּׁשה  ּכמֹו ראׁשּה, ׁשעל וכפח ּבבגדיה אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמטּפחת,

ּביתּה. ְֵָּבתֹו
.Â ׁשהיא מּפני ׁשפחֹותיה, ולא עבדיה לא ׁשם מּניחין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹואין

ּבהן  מתיּׁשבת ודעּתּה אֹותן, .מּכרת ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָ
.Êּומֹודיעּה מּכרת, ׁשהיא ּבלׁשֹון הּכהן מׁשּביעּה ּכ ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר

ּבעלּה לּה ׁשּקּנא ּוסתירה קּנּוי אּלא לּה ּגרם ׁשּלא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבלׁשֹונּה
ׁשכב ונסּתרה  לא "אם מּכרת: ׁשהיא ּבלׁשֹון לּה ואֹומר ; ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

מּמי  הּנקי - איׁש ּתחת טמאה ׂשטית לא ואם ,אֹות ְְִִִִִִִֵֵַַָָָָֹֻאיׁש
וכי  איׁש ּתחת ׂשטית ּכי ואּת, האּלה. המאררים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמרים
ה' יּתן איׁש מּבלעדי ׁשכבּתֹו את ּב איׁש וּיּתן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָנטמאת,
נֹופלת  ירכ את ה' ּבתת עּמ ּבתֹו ולׁשבּועה לאלה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹות

,ּבמעי האּלה המאררים הּמים ּובאּו צבה. ּבטנ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָואת
אמן" "אמן אֹומרת: והיא ;"יר ולנּפיל ּבטן ּבלׁשֹון לצּבֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבּסֹוף, והּיר ּתחּלה ּתלקה ׁשהּבטן ּומֹודיעּה מּכרת. ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהיא
הּמים על לעז להֹוציא ׁשּלא המים ּכדי עשו לא [שיאמרו ְְִִֵֶַַַַַֹ

בתורה] המפורש .כסדר
.Á טהֹור עֹור ׁשל מגּלה מביא ּכ טהורה]ואחר ,[מבהמה ְְִִֵֶַַָָָ

ּבֹו ׁשאין ּבדיֹו הּקדׁש ּבלׁשֹון עליה וכֹותב ּתֹורה, ספר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּכמֹו
נחושת]קלקנּתֹוס ּכֹותב [חומצת הּגט; ּכמֹו אּׁשה ׁשל לׁשמּה , ְְְְִִֵֵֶַַַָָ

ּבמּלה, ּומּלה ּבאֹות אֹות ּבהם, אֹותּה ׁשהׁשּביע הּדברים ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָּכל
אמן". "אמן ּכֹותב ואינֹו ּככתבֹו, הּׁשם את ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָוכֹותב

.Ë,מעֹולם מלאכה בֹו נעׂשה ׁשּלא חרס ּכלי מביא ּכ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואחר
עד  לּכבׁשן החזירֹו ואם הּזמן; מאר ּבֹולה ּככלי יראה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹולא
ּובחצי  הּכּיֹור, מן מים לג חצי לתֹוכֹו ונֹותן ּכׁשר. ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשּנתחּדׁש,

להיכל  ּבֹו ונכנס מֹודדֹו; היה ּבּמקּדׁש ׁשהיה .לג ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹ
.È טבלה ּובֹו הּנכנס, לימין אּמה על אּמה ׁשם היה ְְִִִַַַַַָָָָָָָָּומקֹום

עפר  ולֹוקח הּטבלה, מגּביּה ּבּה; קבּועה וטּבעת ׁשיׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָׁשל
הּמׁשּכן  ׁשּיראהמּקרקע ּכדי הּמים, ּפני על ונֹותנֹו [יהיה , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

לענהניכר] ּכגֹון מר, ּדבר לתֹוכן ונֹותן הּמים. ּפני [צמח על ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָ
מרים] ּומֹוחק שעליו הּמרים". "מי ׁשּנאמר: ּבּה, ְֱִֵֵֵֶֶַַַָָוכּיֹוצא

יּׁשאר  ׁשּלא עד יפה, יפה וימחק לׁשמּה; הּמגּלה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹלתֹוכן
הּנּכר. רׁשם ְִִֶַַָָֹּבּמגּלה

.‡È ואֹוחז העזרה, מּכהני אליה, ּבא אחר ּכהן ּכ ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹואחר
לּבּה; את מגּלה ׁשהּוא עד וקֹורע ּפניה, מּכנגד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבבגדיה

מחלפֹות וסֹותר ׂשערּה, לנּולּה.[שערות]ּומגּלה ּכדי ראׁשּה ְְְְְְְְֵֵֶַַַָָָָֹ
מצרי חבל מיוחד]ּומביא מסיב להזּכירּה[שעשוי ּכדי , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָ

מצרּיים מביא [זנות]מעׂשה מצרי, מצאּו לא ואם ׁשעׂשת, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֹ
יּפלּו ׁשּלא ּכדי מּדּדיה, למעלה וקֹוׁשרֹו מקֹום; מּכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹחבל

נקרעּו. ׁשהרי ערּמה, ונמצאת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָֻהּבגדים
.·È ׂשעֹורים קמח עּׂשרֹון מביא ּכ ּבעלואחר [על מּׁשל ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

הבעל] מצריתחשבון ּבקפיפה ונֹותנֹו והחבל [סל], , ְְְְְִִִִֶֶַָ
הּלׁשּכה מּׁשירי ּבאין בלשכת והּקפיפה הכסף [ממותר ְְְְִִִִֵַַָָָָ

ליּגעּה.התרומות] ּכדי ידיה, על ונֹותנֹו ;ְְְְְֵֶַַָָָ
.‚È ׁשרת לכלי ונֹותנּה הּקפיפה, מן הּמנחה לֹוקח ּכ ,ואחר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

על  לֹוקה - נתן ואם לבֹונה; ולא ׁשמן עליה נֹותן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹואינֹו
"לא  ׁשּנאמר: עצמּה, ּבפני הּלבֹונה ועל עצמֹו ּבפני ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּׁשמן

לבֹונה". עליו יּתן ולא ׁשמן, עליו ְְִִֵֶֶָָָָָֹֹיּצק
.„È- ידיה על העּׂשרֹון ונֹותן ראׁשּה ׁשּפֹורע הּזמן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּובכל

הּמים  את אֹותּה ויראה הּכהן, ּביד ּבּכלי הּמים ,יהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹ
המאררים". הּמרים מי יהיּו הּכהן "ּוביד ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:

.ÂË ּכלי לֹוקח ׁשּתׁשּתה, ואחר אֹותּה. מׁשקה ּכ ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָואחר
ידֹו מּניח וכהן ידיה, על ונֹותנֹו הּמנחה ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשרת
ּומביא  מֹולי הּתנּופֹות, ּכל ּכׁשאר ּבּמזרח ּומניפּה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּתחּתיה,
ּדרֹומית  לקרן הּמנחה מּגיׁש ׁשּמניף, ואחר ּומֹוריד; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּומעלה
ּומקטיר  וקֹומץ, יחיד. ׁשל מנחֹות ּכׁשאר מזּבח, ׁשל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמערבית

לּכהנים  נאכל והּׁשאר .הּקמץ; ְְֱֲִֶֶַַַָָֹֹ
.ÊËלּה והֹולכת יֹוצאה - היא טהֹורה מּתרת אם היא והרי , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ

ועיניה  מֹוריקֹות, ּפניה מּיד - היא טמאה ואם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָלבעלּה.
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מתמּלאה והיא אֹומרין:[נראית]ּבֹולטֹות, והן ּגידים. ּגידים ְְְְְְִִִִִִִֵַָ
והּנּדֹות  נּדה, ּתפרׂש ׁשּלא ּכדי הֹוציאּוה'! ְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹ'הֹוציאּוה!
הּנׁשים  מעזרת אֹותּה מֹוציאין והן נׁשים; עזרת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמטּמאֹות

צבה ּובטנּה ּבּה. עֹומדת ּכ[מתנפחת]ׁשהיא ואחר ּבּתחּלה, ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ותמּות. ירכּה ְְִֵָָֹּתּפל

.ÊÈ על ׁשהׁשקּה הּנֹואף ימּות היא, ׁשּתמּות הּׁשעה ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבאֹותּה
לּה, ׁשארעּו מארעֹות לֹו ויארע ׁשהּוא; מקֹום ּבכל ְְְְֱֵֶֶֶַָָָָָֹידֹו

"יר ולנּפיל ּבטן ּבׁשּלא "לצּבֹות - האּלּו הּדברים וכל . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
אין  - אּסּור ׁשל ּבעילה ּבעל אם אבל מעֹולם; הּבעל ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָחטא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אׁשּתֹו, את ּבֹודקין ְְְְִִִֵֶֶַַַהּמים
.ÁÈאׁשּתֹו את והׁשקה עבר עליה]ואם שבא הרי [אחר - ְְְְֲִִִֵֶַָָ

ׁשּיּמחה  המפרׁש לּׁשם ׁשּגֹורם ּפׁשע: חּטאתֹו על מֹוסיף ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹזה
אֹומרת  ׁשאׁשּתֹו - ׂשֹוטה מי על לעז ּומֹוציא לבּטלה, ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּבּמים
הּבעל  ׁשּמעׂשי תדע לא והיא ּבּה, ּבדקּו ולא ׁשּזנת ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹלאחרֹות

ְָּגרמּו.
.ËÈּבּטלּו ׁשני, ּבבית ּבגלּוי המנאפין מּׁשרּבּו ,ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָלפיכ

הּמרים  מי את "לא הּסנהדרין ּבּקּבלה: הּכתּוב על וסמכּו , ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
תנאפנה". ּכי ּכּלֹותיכם ועל תזנינה, ּכי ּבנֹותיכם על ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאפקד

.Î ּתֹורה ּתלמּוד זכּות לּה ׁשהיה ׁשאינּהׂשֹוטה ּפי על אף - ְְִֵֶֶַַַָָָָָָ
לּה ּתֹולה זֹו הרי - ּתֹורה ּתלמּוד על חייה]מצּוה את ,[מאריך ְְֲֵַַָָָָֻ

לׁשעּתּה מתה נּמֹוקת[מיד]ואינּה אּלא והֹולכת,[מתנוונת]; ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ׁשּתים  אֹו ׁשנה אחר ׁשּתמּות עד עליה, ּבאין ּכבדים ְְֳִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָוחלאים
ּובנפילת  ּבטן ּבצבּית מתה והיא זכּותּה; לפי ׁשלׁש, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹאֹו

ִֵָאיברין.
.‡Î היא הרי - מּיד מתה ולא הּמרים מי ׁשּׁשתת ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׂשֹוטה

ׁשהתחילּו ּפי על ואף ּכהן; היה ואפּלּו לבעלּה, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמּתרת
צבתה  ולא הֹואיל אבריה, ׁשאר וחלּו עליה, לבֹוא ְְְְֳִִֵֶֶָָָָָָָָָָָֹהחלאים
מּׁשּתתחיל  אבל מּתרת. זֹו הרי לנּפל, ירכּה והתחיל ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻּבטנּה

וּדאית  אסּורה זֹו הרי - לנּפל וירכּה לצּבֹות .ּבטנּה ְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָֹ
.·Î מתחּזקת זֹו הרי - טהֹורה והיתה ׁשּׁשתת ּופניה ׂשֹוטה , ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ואם  זכר; ותלד ותתעּבר יסּור; חלי, ּבּה היה ואם ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַָָָָָָמזהירֹות;
לילד  ּדרּכּה היה ּבמהרה; ּתלד ּבקׁשי, לילד ּדרּכּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹהיה

זכרים. ּתלד ְְִֵֵֵָנקבֹות,
.‚Î,כתּבה ּבלא ּתצא זֹו הרי - ׁשּׁשתת אחר טמאה עדי ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻֻּבאּו

האּלּו; מּדברים ּדבר לּה ארע לא ואפּלּו לבעלּה, ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹואסּורה
ּבֹודקין  הּמים ׁשאין ׁשּמֹודיעין מּפני עדים לּה ׁשאין מי אּלא ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

לא  ּולפיכ מעֹון, מנּקה אינֹו ּבעלּה ׁשּמא ועֹוד, ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹֻזנּותּה;
ׁשהיא  והעיד אחד עד ּבא אם אבל אׁשּתֹו. את הּמים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבדקּו

ׁשתת. ׁשהרי ּבעלּה, ּתחת ּתׁשב זֹו הרי - ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָטמאה
.„Î ׁשּקּנא זה עליה ׁשּבא אֹו ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס ׁשּזנת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹאּׁשה

איברין  ּדר עּמֹו בשר]לּה בקירוב עמה הּמים [שכב אין - ִִִֵֵֶֶַַָָ
לאנּוסה, ּפרט - נתּפׂשה" לא "והיא ׁשּנאמר: אֹותּה, ְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָֹּבֹודקין
ּפרט  - ּבאיׁשּה" מעל "וּתמעל ּבחזקה; נתּפׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשהרי
עליה  לבא ּפרט - זרע" ׁשכבת אֹותּה איׁש "וׁשכב ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָלׁשֹוגגת;

איברין. ִֵֶֶָּדר

ה'תשע"ג  כסלו ב' שישי יום

ד  ¤¤ּפרק
הרּבים,ּב‡. לצרכי ּדין ּבית נפנין ּבאדר עׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

לקּנא  הראּויה ועל להׁשקֹותּה, לׁשּתֹות הראּויה על ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָּובֹודקין
כתּבה ּבלא ּולהֹוציאּה בעלה]לּה שנתחרש אם לקּנא [כגון ְְְְִֵַָָָֹֻ

הּסֹוטֹות.לּה את מׁשקין זמן ּובכל ּולהֹוציאּה; ְְְְִִֶַַַָָָ
ּכׁשר ·. הּיֹום וכל ּבּיֹום, אּלא הּׂשֹוטה את מׁשקין ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָואין

ׂשֹוטה  סֹוטֹותלהׁשקית ׁשּתי מׁשקין ואין ׁשּנאמר:; ּכאחת, ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָ
אֹותּה". ְֱִֶָ"והעמיד

לּה‚. יׁש - ּופחד יראה מחמת ׁשֹותה' 'איני ׁשאמרה ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׂשֹוטה
ׁשֹותה', 'איני אמרה אם אבל ׁשֹותה'; 'הריני ולֹומר ְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹלחזר
לחזר  יכֹולה אינּה - ּפֹוחדת ולא יראה ואינּה ּבריאה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹוהיא

ׁשֹותה' 'הנני .ולֹומר ְְִִַָ
מגּלתּה„. הרי - הּמגּלה ׁשּתּמחק קדם ׁשֹותה' 'איני ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹאמרה

ּומנחתּהנגנזת  אחרת; ׂשֹוטה ּבּה להׁשקֹות ּכׁשרה ואינּה , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
הּדׁשן על שנפסלו]מתּפּזרת קדשים קדשי שריפת ואם [מקום . ְְִִֶֶֶֶַַַ

מערערין  - הּמגּלה ׁשּנמחקה אחר ׁשֹותה' 'איני ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאמרה
ּכרהּה.[מכריחים] ּבעל אֹותּה ּומׁשקין ְְְִַַָָָָאֹותּה

עליה‰. בה]ּומאּימין 'ּבּתי,[דוחקין לּה: ואֹומרין ׁשּתׁשּתה; ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָ
ואל  ּוׁשתי, ּברי על עמדי אּת, ׁשּטהֹורה הּדבר ל ּברּור ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻאם

לסם אּלא ּדֹומין הּמים ׁשאין לפי מרפא]ּתפחדי, יבׁש[עשב ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ׁשם  אין ויֹורד; מחלחל מּכה , ׁשם יׁש חי: ּבׂשר על ְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָֻמּנח

ּכלּום'. עֹוׂשה אינֹו ְֵֶַָמּכה,
.Â- הּמגּלה ׁשּנמחקה ּפי על אף - אני' 'טמאה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָאמרה:

קדּׁשה  ּבהן ׁשאין מּפני נׁשּפכין, מתּפּזרת הּמים ּומנחתּה ; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
הּדׁשן. ֶֶַַעל

.Ê וכתב" ׁשּנאמר: ּפסּולה, - ּבּלילה ׁשּכתבּה ׂשֹוטה ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָָמגּלת
הּמגּלה  ּכתיבת ּכ ּבּיֹום, ׁשּקרּבנּה ּכׁשם - והקריב" ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָוהׁשקה

למפרע ּכתבּה ּבּיֹום. הפוך]והׁשקיתּה ּפסּולה,[בסדר - ְְְְְְֵַַַַָָָָָָ
עליה  ׁשּתקּבל קדם ּכתבּה הּסדר. על "האּלה", ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

וכתב". "והׁשּביע ׁשּנאמר: ּפסּולה, - ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָהּׁשבּועה
.Áאּגרת שורות]ּכתבּה שירטוט ׁשּנאמר:[ללא ּפסּולה, - ְְֱִֶֶֶֶַָָָ

ּדּפין ׁשני על ּכתבּה ׁשּנאמר:[עמודים]"ּבּספר". ּפסּולה, - ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
לא  ּכֹותב ואינֹו ּוׁשלׁשה. ׁשנים ולא אחד, ספר - ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ"ּבּספר"

הּניר מעשבים]על הּדפּתרא[העשוי על ולא שאינו , [עור ְְְְִַַַַָָֹ
ספרמעובד] ּבמגּלת אּלא מעובד], "ּבּספר";[עור ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

ּפסּולה. ּדפּתרא, אֹו ניר על ּכתבּה ְְְְְְִִַָָָָָואם
.Ë"הּכהן ּכהן "וכתב אֹו יׂשראל ּכתבּה ׁשאם למדּת הא - ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹ

ּבקּמֹוס לא ּכֹותבּה אינֹו ּפסּולה. אילן]קטן, ולא [שרף , ְְְְֵַָָָָֹֹ
נחושת]ּבקלקנּתֹוס נּכר [חומצת ׁשרּׁשּומֹו ּדבר ּבכל ולא , ְְְְְִִֶַַָָָָֹ

"וכתב  ׁשּנאמר: קלקנּתֹוס, ּבֹו ׁשאין ּבדיֹו אּלא - ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָועֹומד
ּבדבר  ּכתב ואם להּמחֹות; יכֹול ׁשהּוא ּכתב ְְְְִִֶַָָָָָָָָּומחה",

נמחה]הּמתקּים ּפסּולה.[שאינו , ְְִֵַַָ
.È יפה ׁשּימחק עד ּפסּולה, - נּכר ּכתב רׁשם ּבּמגּלה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹנׁשאר
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מתמּלאה והיא אֹומרין:[נראית]ּבֹולטֹות, והן ּגידים. ּגידים ְְְְְְִִִִִִִֵַָ
והּנּדֹות  נּדה, ּתפרׂש ׁשּלא ּכדי הֹוציאּוה'! ְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹ'הֹוציאּוה!
הּנׁשים  מעזרת אֹותּה מֹוציאין והן נׁשים; עזרת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמטּמאֹות

צבה ּובטנּה ּבּה. עֹומדת ּכ[מתנפחת]ׁשהיא ואחר ּבּתחּלה, ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ותמּות. ירכּה ְְִֵָָֹּתּפל

.ÊÈ על ׁשהׁשקּה הּנֹואף ימּות היא, ׁשּתמּות הּׁשעה ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבאֹותּה
לּה, ׁשארעּו מארעֹות לֹו ויארע ׁשהּוא; מקֹום ּבכל ְְְְֱֵֶֶֶַָָָָָֹידֹו

"יר ולנּפיל ּבטן ּבׁשּלא "לצּבֹות - האּלּו הּדברים וכל . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
אין  - אּסּור ׁשל ּבעילה ּבעל אם אבל מעֹולם; הּבעל ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָחטא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אׁשּתֹו, את ּבֹודקין ְְְְִִִֵֶֶַַַהּמים
.ÁÈאׁשּתֹו את והׁשקה עבר עליה]ואם שבא הרי [אחר - ְְְְֲִִִֵֶַָָ

ׁשּיּמחה  המפרׁש לּׁשם ׁשּגֹורם ּפׁשע: חּטאתֹו על מֹוסיף ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹזה
אֹומרת  ׁשאׁשּתֹו - ׂשֹוטה מי על לעז ּומֹוציא לבּטלה, ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּבּמים
הּבעל  ׁשּמעׂשי תדע לא והיא ּבּה, ּבדקּו ולא ׁשּזנת ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹלאחרֹות

ְָּגרמּו.
.ËÈּבּטלּו ׁשני, ּבבית ּבגלּוי המנאפין מּׁשרּבּו ,ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָלפיכ

הּמרים  מי את "לא הּסנהדרין ּבּקּבלה: הּכתּוב על וסמכּו , ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
תנאפנה". ּכי ּכּלֹותיכם ועל תזנינה, ּכי ּבנֹותיכם על ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאפקד

.Î ּתֹורה ּתלמּוד זכּות לּה ׁשהיה ׁשאינּהׂשֹוטה ּפי על אף - ְְִֵֶֶַַַָָָָָָ
לּה ּתֹולה זֹו הרי - ּתֹורה ּתלמּוד על חייה]מצּוה את ,[מאריך ְְֲֵַַָָָָֻ

לׁשעּתּה מתה נּמֹוקת[מיד]ואינּה אּלא והֹולכת,[מתנוונת]; ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ׁשּתים  אֹו ׁשנה אחר ׁשּתמּות עד עליה, ּבאין ּכבדים ְְֳִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָוחלאים
ּובנפילת  ּבטן ּבצבּית מתה והיא זכּותּה; לפי ׁשלׁש, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹאֹו

ִֵָאיברין.
.‡Î היא הרי - מּיד מתה ולא הּמרים מי ׁשּׁשתת ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׂשֹוטה

ׁשהתחילּו ּפי על ואף ּכהן; היה ואפּלּו לבעלּה, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמּתרת
צבתה  ולא הֹואיל אבריה, ׁשאר וחלּו עליה, לבֹוא ְְְְֳִִֵֶֶָָָָָָָָָָָֹהחלאים
מּׁשּתתחיל  אבל מּתרת. זֹו הרי לנּפל, ירכּה והתחיל ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻּבטנּה

וּדאית  אסּורה זֹו הרי - לנּפל וירכּה לצּבֹות .ּבטנּה ְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָֹ
.·Î מתחּזקת זֹו הרי - טהֹורה והיתה ׁשּׁשתת ּופניה ׂשֹוטה , ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ואם  זכר; ותלד ותתעּבר יסּור; חלי, ּבּה היה ואם ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַָָָָָָמזהירֹות;
לילד  ּדרּכּה היה ּבמהרה; ּתלד ּבקׁשי, לילד ּדרּכּה ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹהיה

זכרים. ּתלד ְְִֵֵֵָנקבֹות,
.‚Î,כתּבה ּבלא ּתצא זֹו הרי - ׁשּׁשתת אחר טמאה עדי ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻֻּבאּו

האּלּו; מּדברים ּדבר לּה ארע לא ואפּלּו לבעלּה, ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹואסּורה
ּבֹודקין  הּמים ׁשאין ׁשּמֹודיעין מּפני עדים לּה ׁשאין מי אּלא ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

לא  ּולפיכ מעֹון, מנּקה אינֹו ּבעלּה ׁשּמא ועֹוד, ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹֻזנּותּה;
ׁשהיא  והעיד אחד עד ּבא אם אבל אׁשּתֹו. את הּמים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבדקּו

ׁשתת. ׁשהרי ּבעלּה, ּתחת ּתׁשב זֹו הרי - ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָטמאה
.„Î ׁשּקּנא זה עליה ׁשּבא אֹו ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס ׁשּזנת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹאּׁשה

איברין  ּדר עּמֹו בשר]לּה בקירוב עמה הּמים [שכב אין - ִִִֵֵֶֶַַָָ
לאנּוסה, ּפרט - נתּפׂשה" לא "והיא ׁשּנאמר: אֹותּה, ְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָֹּבֹודקין
ּפרט  - ּבאיׁשּה" מעל "וּתמעל ּבחזקה; נתּפׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשהרי
עליה  לבא ּפרט - זרע" ׁשכבת אֹותּה איׁש "וׁשכב ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָלׁשֹוגגת;

איברין. ִֵֶֶָּדר

ה'תשע"ג  כסלו ב' שישי יום

ד  ¤¤ּפרק
הרּבים,ּב‡. לצרכי ּדין ּבית נפנין ּבאדר עׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

לקּנא  הראּויה ועל להׁשקֹותּה, לׁשּתֹות הראּויה על ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָּובֹודקין
כתּבה ּבלא ּולהֹוציאּה בעלה]לּה שנתחרש אם לקּנא [כגון ְְְְִֵַָָָֹֻ

הּסֹוטֹות.לּה את מׁשקין זמן ּובכל ּולהֹוציאּה; ְְְְִִֶַַַָָָ
ּכׁשר ·. הּיֹום וכל ּבּיֹום, אּלא הּׂשֹוטה את מׁשקין ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָואין

ׂשֹוטה  סֹוטֹותלהׁשקית ׁשּתי מׁשקין ואין ׁשּנאמר:; ּכאחת, ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָ
אֹותּה". ְֱִֶָ"והעמיד

לּה‚. יׁש - ּופחד יראה מחמת ׁשֹותה' 'איני ׁשאמרה ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׂשֹוטה
ׁשֹותה', 'איני אמרה אם אבל ׁשֹותה'; 'הריני ולֹומר ְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹלחזר
לחזר  יכֹולה אינּה - ּפֹוחדת ולא יראה ואינּה ּבריאה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹוהיא

ׁשֹותה' 'הנני .ולֹומר ְְִִַָ
מגּלתּה„. הרי - הּמגּלה ׁשּתּמחק קדם ׁשֹותה' 'איני ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹאמרה

ּומנחתּהנגנזת  אחרת; ׂשֹוטה ּבּה להׁשקֹות ּכׁשרה ואינּה , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
הּדׁשן על שנפסלו]מתּפּזרת קדשים קדשי שריפת ואם [מקום . ְְִִֶֶֶֶַַַ

מערערין  - הּמגּלה ׁשּנמחקה אחר ׁשֹותה' 'איני ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאמרה
ּכרהּה.[מכריחים] ּבעל אֹותּה ּומׁשקין ְְְִַַָָָָאֹותּה

עליה‰. בה]ּומאּימין 'ּבּתי,[דוחקין לּה: ואֹומרין ׁשּתׁשּתה; ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָ
ואל  ּוׁשתי, ּברי על עמדי אּת, ׁשּטהֹורה הּדבר ל ּברּור ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻאם

לסם אּלא ּדֹומין הּמים ׁשאין לפי מרפא]ּתפחדי, יבׁש[עשב ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ׁשם  אין ויֹורד; מחלחל מּכה , ׁשם יׁש חי: ּבׂשר על ְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָֻמּנח

ּכלּום'. עֹוׂשה אינֹו ְֵֶַָמּכה,
.Â- הּמגּלה ׁשּנמחקה ּפי על אף - אני' 'טמאה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָאמרה:

קדּׁשה  ּבהן ׁשאין מּפני נׁשּפכין, מתּפּזרת הּמים ּומנחתּה ; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
הּדׁשן. ֶֶַַעל

.Ê וכתב" ׁשּנאמר: ּפסּולה, - ּבּלילה ׁשּכתבּה ׂשֹוטה ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָָמגּלת
הּמגּלה  ּכתיבת ּכ ּבּיֹום, ׁשּקרּבנּה ּכׁשם - והקריב" ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָוהׁשקה

למפרע ּכתבּה ּבּיֹום. הפוך]והׁשקיתּה ּפסּולה,[בסדר - ְְְְְְֵַַַַָָָָָָ
עליה  ׁשּתקּבל קדם ּכתבּה הּסדר. על "האּלה", ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

וכתב". "והׁשּביע ׁשּנאמר: ּפסּולה, - ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָהּׁשבּועה
.Áאּגרת שורות]ּכתבּה שירטוט ׁשּנאמר:[ללא ּפסּולה, - ְְֱִֶֶֶֶַָָָ

ּדּפין ׁשני על ּכתבּה ׁשּנאמר:[עמודים]"ּבּספר". ּפסּולה, - ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
לא  ּכֹותב ואינֹו ּוׁשלׁשה. ׁשנים ולא אחד, ספר - ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ"ּבּספר"

הּניר מעשבים]על הּדפּתרא[העשוי על ולא שאינו , [עור ְְְְִַַַַָָֹ
ספרמעובד] ּבמגּלת אּלא מעובד], "ּבּספר";[עור ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

ּפסּולה. ּדפּתרא, אֹו ניר על ּכתבּה ְְְְְְִִַָָָָָואם
.Ë"הּכהן ּכהן "וכתב אֹו יׂשראל ּכתבּה ׁשאם למדּת הא - ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹ

ּבקּמֹוס לא ּכֹותבּה אינֹו ּפסּולה. אילן]קטן, ולא [שרף , ְְְְֵַָָָָֹֹ
נחושת]ּבקלקנּתֹוס נּכר [חומצת ׁשרּׁשּומֹו ּדבר ּבכל ולא , ְְְְְִִֶַַָָָָֹ

"וכתב  ׁשּנאמר: קלקנּתֹוס, ּבֹו ׁשאין ּבדיֹו אּלא - ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָועֹומד
ּבדבר  ּכתב ואם להּמחֹות; יכֹול ׁשהּוא ּכתב ְְְְִִֶַָָָָָָָָּומחה",

נמחה]הּמתקּים ּפסּולה.[שאינו , ְְִֵַַָ
.È יפה ׁשּימחק עד ּפסּולה, - נּכר ּכתב רׁשם ּבּמגּלה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹנׁשאר
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ּומחקּה,יפה  ׁשנּיה אֹות וכתב וחזר ּומחקּה, אחת אֹות ּכתב . ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָָ
ּכתּובה. ּכּלּה ׁשּתהיה עד ּפסּולה, - ׁשהׁשלים ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻעד

.‡È ּפסּולה - לׁשמּה ׁשּלא ׁשּמחקּה אֹו לׁשמּה, ׁשּלא .ּכתבּה ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָֹֹ
אֹו אחד, ּכֹוס לתֹו ּומחקן סֹוטֹות, לׁשּתי מגּלֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶַָָָָּכתב
- לׁשּתיהן והׁשקה אחד, ּבכֹוס וערבן ּכֹוסֹות ׁשני ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָלתֹו
ּכֹוסֹות  לׁשני מחקן מגּלתּה. ׁשתת לא אחת ׁשּכל ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹּפסּולה,
ואם  אֹותן; יׁשקה לא - הּכֹוסֹות לׁשני וחּלקן וחזר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹוערבן,
אחרת, מגּלה ּכֹותב זה הרי - הּמים נׁשּפכּו ּכׁשר. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהׁשקה,
את  יׁשקה לא - מהן ונׁשּתּיר נׁשּפכּו אחרים. מים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹּומביא

ּכׁשר. הׁשקה, ואם ְְְִִֵַָָָהּׁשאר;
.·Èׁשּלנּו ׂשֹוטה לילה]מי עליהם ּבלינה.[עבר נפסלין , ְְִִִֵֶָָָָ

מביא  - ּבהיכל עפר ׁשם היה לא ּפסל. לּמים, עפר ְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֹהקּדים
ּפני  על ונֹותן מּמּנּו, ולֹוקח ּבהיכל, ּומּניחֹו מּבחּוץ, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָעפר

אפר מביא ואינֹו רקּבּובית[שריפה]הּמים; מביא אבל [ירק , ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
ּכעפר.רקוב] ְִֶָָׁשהיא

.‚È עפר ויֹוציא ּבהיכל ּבקרּדם יחּפר "אׁשר ולא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
ּכׁשר. עפר, והֹוציא חפר ואם הּמׁשּכן"; ּבקרקע ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָיהיה

.„È ּכׁשר - הׁשקּה ּכ ואחר מנחתּה את נטמאת ה הקריב . ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ
ּככל  ּתּפדה זֹו הרי - ׁשרת ּבכלי ׁשּיּניחּנה קדם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹמנחתּה
מנחה  ויביא ׁשרת, ּבכלי ׁשּיתקּדׁשּו קדם ׁשּנטמאּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהּמנחֹות
זֹו הרי - ׁשרת ּבכלי ׁשּקּדׁשּה אחר הּמנחה נטמאת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאחרת.
הּמנחה, ׁשּתּקמץ קדם אני' 'טמאה אמרה אם וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּתּׂשרף.
להׁשקֹותּה, ּבעלּה רצה ׁשּלא אֹו ׁשֹותה', 'איני ׁשאמרה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹאֹו
הרי  - היא ׁשּמתה אֹו הּוא, ׁשּמת אֹו טמאה, עדי ׁשּבאּו ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֻאֹו
ׁשּקרב  אחר מאּלּו אחד ארע ואם נׂשרפת; ּכּלּה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמנחה

נאכלין. הּׁשירים אין ְֱִִֵֶֶַַָָֹהּקמץ,
.ÂËׁשּיׁש מּפני נאכלין, מנחתּה ׁשירי אין - ּכהן ּבעלּה ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהיה

זכרי  ּכמנחת לאּׁשים ּכּלּה עֹולה ואינּה ּבּה; חלק ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻלּבעל
לעצמֹו, קרב הּקמץ אּלא ּבּה; חלק לּה ׁשּיׁש מּפני ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻכהּנה,

הּדׁשן  ּבית על מתּפּזרין עדיהּוׁשירים נמצאּו [שהעידו . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
לחּלין.שנסתרה] ּתצא מנחתּה ְְְִִִֵֵָָֻזֹוממין,

.ÊËהרּבה אנׁשים ידי על לאׁשּתֹו עם המקּנא תסתרי ["אל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ
ופלוני"] ופלוני הרי פלוני - מהן ואחד אחד ּכל עם ונס ּתרה ,ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָ

ידי על אחת מנחה מביא אֹותּה,[בשביל]זה ּכׁשּמׁשקה ּכּלן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
קנאֹות" "מנחת הרּבה.ׁשּנאמר: לקּנּויין אחת מנחה - ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָ

.ÊÈעליה לגלּגל לּבעל זּנתה [לכלול]יׁש ׁשּלא ּבׁשבּועה, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
זּנתה  וׁשּלא אחר, איׁש עם ולא ּבֹו, לּה ׁשּקּנא זה איׁש ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹעם
אבל  ׁשּנּׂשאת; אחר ולא ׁשּתּנׂשא, קדם מּׁשּנתארסה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּתחּתיו
אחר  ולא הארּוסין, קדם זּנתה ׁשּלא עליה מגלּגל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאינֹו
לא  זה, ּבעת זּנתה ׁשאם - והחזירּה ּגרׁשּה אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשּגרׁשּה,
מתנה  אינֹו לֹו, אסּורה ּתהיה ולא ׁשּתּבעל וכל עליו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּתאסר

בשבועה]עּמּה מכליל אינֹו[אינו יבמּתֹו, ּכנס אם ,לפיכ . ְְְִִִִֵַָָָ
יבם ׁשֹומרת ּכׁשהיתה זּנתה ׁשּלא עליה אחיו מגלּגל מות [בין ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

ׁשאם ליבום] אחיו, ּתחת זּנתה ׁשּלא עליה מגלּגל אבל ;ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּגרׁשּה אם וכן עליו. אסּורה זֹו הרי אחיו, ּתחת ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָזּנתה
ּבּנּׂשּואין  ּתחּתיו זּנתה ׁשּלא עליה מגלּגל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוהחזירּה,
ּתזנה  ׁשּלא ּבלהּבא, עליה לגלּגל לֹו יׁש וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהראׁשֹונים.

לפיכ ויחזיר; יגרׁש אם ׁשּיחזירה, אחר ּתזנה וׁשּלא ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּתחּתיו,
אֹותן  לּה ויארעּו אֹותּה, ּבֹודקין מים - להּבא ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָּכׁשּתזנה
זה, מאיׁש "אמן" - אמן" "אמן נאמר: לכ ְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהמארעֹות;
"אמן" ארּוסה; "אמן" נׂשּואה, "אמן" אחר; מאיׁש ְֲִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָ"אמן"

להּבא. "אמן" ְְֵֶַַָָָלׁשעבר,
.ÁÈ לנׁשֹותיהן לקּנֹות יׂשראל ּבני על חכמים ,מצות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ּבֹו נכנסה לאׁשּתֹו, המקּנא וכל אׁשּתֹו"; את "וקּנא ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
טה  קּלּות רּוח מּתֹו ולא ׂשחֹוק, מ ּתֹו לא לּה יקּנא ולא רה. ְְְְֳִִֵַַַָָָֹֹֹ

ולא  מריבה, מּתֹו ולא ּבטלה, ׂשיחה מּתֹו ולא ְְְְְִִִִֵָָָֹֹֹֹראׁש,
מּתֹו עדים ּבפני לּה וקּנא עבר ואם אימה; עליה ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלהּטיל

קּנּוי. זה הרי האּלּו, הּדברים מּכל ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָאחד
.ËÈּבינֹו אּלא ּתחּלה, עדים ּבפני ּולקּנֹות לקּפץ ראּוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹאין

ּבדרּבנחת לבינּה להדריכּה ּכדי והזהרה, טהרה ּובדר ְְְְְְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּובניו  אׁשּתֹו על מקּפיד ׁשאינֹו וכל הּמכׁשֹול. ּולהסיר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָיׁשרה,

ּופֹוקד ּומזהירן, ּביתֹו, ׁשּידע [בודק]ּובני עד ּתמיד, ּדרכיהם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשּנאמר: חֹוטא, זה הרי - ועֹון חטא מּכל ׁשלמים ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשהם

אהל ׁשלֹום ּכי נו[אישתך]"וידעּת ּופקדּת ולא [ביתך]; , ְְְְְֳִֶַַָָָָָָָֹ
ְֶָתחטא".

ּומנין  ׁשדי. ּבעזרת רביעי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
- איׁשּות הלכֹות וחמּׁשים: ׁשלׁשה - זה ספר ׁשל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹּפרקים
עׂשר  ׁשלׁשה - ּגרּוׁשין הלכֹות ּפרקים; ועׂשרים ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָֹחמּׁשה
הלכֹות  ּפרקים; ׁשמֹונה - וחליצה יּבּום הלכֹות ְְְְְֲִִִִִִַָָָָּפרקים;
ארּבעה  - ׂשֹוטה הלכֹות ּפרקים; ׁשלׁשה - ּבתּולה ְְְְְֲִִַַָָָָָָָֹנערה

ְִָּפרקים.

ה'תשע"ג  כסלו ג' קודש שבת יום

.mlFr l` 'd mWA§¥¥¨

.oe` lk iA hlWY l`e ,Lzxn`A okd inrR§¨©¨¥§¦§¨¤§©©§¤¦¨¨¤

dXcw xtq `Ede iWing xtq¥¤£¦¦§¥¤§ª¨
ּביאה, אּסּורי הלכ ֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשלׁש, ְְְִִִִִֵֶָָָָֹהלכֹותיו

ׁשחיטה. הלכֹות אסּורֹות, מאכלֹות ְְְֲֲִִִַָָהלכֹות

d`iA ixEQ` zFkld¦§¦¥¦¨
וׁשׁש עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ּוׁשלׁשים ׁשבע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹיׁש

) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות לבא ּוׁשלׁשים ׁשּלא א) ְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹֹֹ
לבעל  ׁשּלא (ג) אב; אׁשת על לבא ׁשּלא (ב) האם; ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹעל
ּבת  לבעל ׁשּלא (ה) אב; אׁשת ּבת לבעל ׁשּלא (ד) ְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹאחֹות;
ׁשּלא  (ח) הּבת; ּבת לבעל ׁשּלא (ז) ּבת; לבעל ׁשּלא (ו) ְְִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹֹֹהּבן;
ׁשּלא  (י) ּבנּה; ּובת אּׁשה לּׂשא ׁשּלא (ט) ּובּתּה; אּׁשה ְִִִִִֶֶַָָָָָָֹֹלּׂשא
ׁשּלא  (יב) אב; אחֹות לבעל ׁשּלא (יא) ּבּתּה; ּובת אּׁשה ְֲִִִִֶֶַָָָָֹֹֹלּׂשא
ׁשּלא  (יד) האב; אחי אׁשת לבעל ׁשּלא (יג) אם; אח ֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָֹֹֹֹלבעל
ׁשּלא  (טז) אח; אׁשת לבעל ׁשּלא (טו) הּבן; אׁשת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹלבעל
ׁשּלא  (יח) ּבהמה; עם לׁשּכב ׁשּלא (יז) אׁשּתֹו; אחֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹֹלבעל
ׁשּלא  (כ) זכר; עם לׁשּכב ׁשּלא (יט) עליה; ּבהמה אּׁשה ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹּתביא

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

d`ia ixeq` zekld - elqk 'b ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

האב; אחי ערות לגּלֹות ׁשּלא (כא) אב; ערות ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹלגּלֹות
נּדה; לבעל ׁשּלא (כג) איׁש; אׁשת לבעל ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶֶָֹֹֹֹ(כב)

יבֹוא ׁשּלא (כה) ּבּגֹויים; להתחּתן ׁשּלא ּומֹואבי (כד) עּמֹוני ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹ
מּלבֹוא  מצרי ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלא (כו) ה'; ְְְְְִִִִִִִֶַַָֹּבקהל
מּלבֹוא  אדֹומי ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלא (כז) ה'; ְְְְֲִִִִִִֶַַָֹּבקהל
יבֹוא  ׁשּלא (כט) ה'; ּבקהל ממזר יבֹוא ׁשּלא (כח) ה'; ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹּבקהל
ועֹוף; חּיה ּבהמה אפּלּו זכר, לסרס ׁשּלא (ל) ה'; ּבקהל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹסריס
ּגדֹול  ּכהן יבעל ׁשּלא (לב) אלמנה; ּגדֹול ּכהן יּׂשא ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹֹֹ(לא)
ּבתּולה  ּגדֹול ּכהן ׁשּיּׂשא (לג) נּׂשּואין; ּבלא אפּלּו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹאלמנה,
יּׂשא  ׁשּלא (לה) ּגרּוׁשה; ּכהן יּׂשא ׁשּלא (לד) ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹּבנערּותּה;
לאחת  אדם יקרב ׁשּלא (לז) חללה; יּׂשא ׁשּלא (לו) ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֹזֹונה;
אּלּו מצוֹות ּובאּור ּבעל. ׁשּלא ּפי על ואף העריֹות, ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹמּכל

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א  ¤¤ּפרק
ּכרת ‡. חּיב - ּבמזיד העריֹות מּכל אחת על ׁשּנאמר:הּבא , ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּנפׁשֹות  ונכרתּו - האּלה הּתֹועבת מּכל יעׂשה אׁשר ּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ"ּכי
היּו ואם והּנבעלת; הּבֹועל ׁשניהם עּמם", מּקרב ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהעֹוׂשֹות
ׁשהיא  העריֹות מן ויׁש קבּועה. חּטאת חּיבין - ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָׁשֹוגגין

ּבכּלן. הּׁשוה הּכרת על יתר ּדין, ּבית ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבמיתת
ׁשם ·. היּו אם - ּדין ּבית מיתת ּבהן ׁשּיׁש העריֹות ֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאֹותן

מיתה עדים  אֹותן ממיתין - מּמעׂשיהן ּפרׁשּו ולא והתראה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ּבהן. ֲֶָָָהאמּורה

ולא ‚. ממיתין אין - חכמים ּתלמיד העֹובר היה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹואפּלּו
התראה  ׁשם ׁשּתהיה עד ּבכל מלקין, התראה נּתנה ׁשּלא ; ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

למ  ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא זיד.מקֹום, ְְְִִֵֵֵֶַָָ
ׁשּמיתתן „. מהן - ּדין ּבית מיתת ּבהן ׁשּיׁש ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעריֹות

ּבחנק. ּומהן ּבׂשרפה, ּומהן ׁשּמיתתן ּבסקילה, ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ּבנֹו, אׁשת ועל אביו, אׁשת ועל אּמֹו, על הּבא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבסקילה:
ּבהמה, עם והּׁשֹוכב זכר, עם והּׁשֹוכב 'ּכּלתֹו', הּנקראת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָוהיא

עליה. הּבהמה את הּמביאה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָוהאּׁשה
אׁשּתֹוואּלּו‰. ּבת על הּבא ּבׂשרפה: ׁשּמיתתן העריֹות הן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

אׁשּתֹו אׁשּתֹו,ּבחּיי אם ועל ּבנּה, ּבת ועל ּבּתּה, ּבת ועל , ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ
ּבּתֹו, ּבת ועל ּבּתֹו, על והּבא אביה, אם ועל אּמּה, אם ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָועל

ּבנֹו. ּבת ְְַַועל
.Âּבלבד אין איׁש אׁשת אּלא ּבחנק, ערוה ׁשּנאמר:ל - ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

סתם, ּבּתֹורה האמּורה ּומיתה והּנאפת"; הּנאף יּומת ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ"מֹות
ּבחנק, ּובֹועלּה ּבׂשרפה היא - ּכהן ּבת היתה ואם חנק. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהיא

לזנת  תחל ּכי ּכהן איׁש "ּובת ואם .ׁשּנאמר: ּתּׂשרף". ּבאׁש . ְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
יהיה  "ּכי ׁשּנאמר: ּבסקילה, ׁשניהם - מארסה נערה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיתה

מארׂשה  ּבתּולה מקֹום .נערה וכל ּבאבנים". אתם ּוסקלּתם . ְְְְְֲֲִֶַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבסקילה. הן הרי ּבם", ּדמיהם יּומתּו "מֹות ּבּתֹורה: ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר

.Ê ּבלבד ּבכרת ּכּלן העריֹות ּבית ּוׁשאר מיתת ּבהן ואין , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
מלקין  ּדין ּבית - והתראה עדים ׁשם היּו אם ,לפיכ ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָּדין;

לֹוקין. ּכרתֹות חּיבי ׁשּכל ְִֵֵֶַָָָאֹותן;
.Á;והיא לֹוקה הּוא - ּבמזיד לאוין מחּיבי אחת על ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּבא

הּׁשנּיֹות מן אחת על והּבא מּכלּום. ּפטּורין - [איסורי ּבׁשֹוגג ְְְְְִִִִֵַַַַַָ

מדרבנן] שניה, בדרגה מרּדּות עריות מּכת אֹותֹו מּכין - ְְִִֵַַַַּבמזיד
לֹוקה; אינֹו עׂשה, מחּיבי אחת על הּבא אבל ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּדבריהם.
מן  להרחיק ּכדי מרּדּות מּכת ּדין ּבית אֹותן הּכּו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָואם

ּבידם. הרׁשּות ְְֲֵָָָָָהעברה,
.Ëצרי ואין הּקרּבן, ּומן הּמלקּות, מן - מּכלּום ּפטּור ְְְְִִִִֵַַַָָָָָאנּוס

הּמיתה  מן ּבּמה לֹומר ּדבר". תעׂשה לא "ולּנערה ׁשּנאמר: ; ְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
לֹו אין - הּבֹועל אבל הּנבעל; ּבׁשּנאנס אמּורים? ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּדברים

קּׁשּוי ׁשאין האבר]אנס, ׁשּתחּלת [של ואּׁשה לדעת. אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּמּׁשהתחיל ּב מּכלּום; ּפטּורה - ּברצֹון וסֹופּה ּבאנס יאתּה ְְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָֹ

וטבעֹו האדם ׁשּיצר ּתרצה, ׁשּלא ּבידּה אין ּבאנס, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹלבעל
לרצֹות. אֹותֹו ְִֶּכֹופה

.È,'מערה' הּנקרא הּוא - ּבלבד העטרה ראׁש ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹהּמכניס
הערה" מקֹורּה "את הּוא מּלׁשֹון האבר, ּכל והּמכניס ; ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָ

ואחד  הּמערה אחד האסּורֹות, הּביאֹות וכל 'ּגֹומר'. ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנקרא
ּפי  על ואף זרע, ׁשכבת הֹוציא ׁשּלא ּפי על ואף ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַֹהּגֹומר,
נתחּיבּו - העטרה ראׁש ׁשהכניס ּכיון ּגמר; ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּפרׁש
מרּדּות. מּכת אֹו מלקּות, אֹו ּכרת, אֹו ּדין, ּבית מיתת ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָׁשניהן
ׁשּלא  עליה הּבא ואחד ּכדרּכּה, האּׁשה על הּבא ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹואחד
אֹו ּכרת, אֹו מיתה, ׁשניהן יתחּיבּו - ּבּה מּׁשערה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכדרּכּה,
ׁשהיּו ּבין ׁשֹוכבין, ׁשהיּו ּבין מרּדּות; מּכת אֹו ְְְִֵֵֶֶַַַַָָמלקּות,

החּיּוב. הּוא העטרה הכנסת על - ְְֲִִַַַַָָָָעֹומדין
.‡È האבר ׁשהיה אּלא קּׁשּוי, ּבלא אסּורה ּביאה הּבא ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּכל

ׁשּנֹולד  מי אֹו החֹולים, ּכגֹון הּמתים, אבר ּכמֹו מדלּדל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֻׁשּלֹו
חּמה סריס ּכגֹון ,האבר [מלידה]ּכ את ׁשהכניס ּפי על אף - ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

לֹומר  צרי ואין מלקּות, ולא ּכרת לא חּיב אינֹו - ְְְְִֵֵֵַַַָָָָֹֹּבידֹו
ּביאה  זֹו ׁשאין ּובית מיתה; הּתרּומה, מן הּוא ּפֹוסל אבל . ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

מרּדּות. מּכת ׁשניהן את מּכין ְְִִֵֶֶַַַַּדין
.·Èּכמתעּסק העריֹות מן ערוה על כוונה]הּבא אף [=בלי , ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

ּובּׁשנּיֹות. לאוין ּבחּיבי וכן חּיב ; - לכ ּכּונתֹו ׁשאין ּפי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָעל
מּכלּום; ּפטּור - מתה והיא העריֹות מן ערוה על הּבא ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָאבל
על  והּבא ּפטּור. ׁשהּוא לאוין ּבחּיבי לֹומר צרי ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָואין

קרובה]הּטרפה שמיתתו הפנימיים באבריו ׁשּׁשכב [פגוע אֹו , ְֵֶַַָָ
למּות  ׁשּסֹופֹו ּפי על אף הּוא, חי חּיב; - טרפה ּבהמה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָעם
מפרּכסת  היא ועדין סימנין ׁשני ּבּה ׁשחט ואפּלּו זה; ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמחלי
ראׁשּה. את ׁשּיּתיז עד אֹו ׁשּתמּות, עד חּיב, עליה הּבא -ִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

.‚È ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה אם מאּלּו, אסּורה אּׁשה ְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹּכל
אֹו ּכרת אֹו מיתה חּיב עליה הּבא ּגדֹול - ומעלה ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאחד
ּגדֹולה. היתה ּכן אם אּלא מּכלּום, ּפטּורה והיא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָמלקּות;
ּביאתּה ׁשאין ּפטּורין, ׁשניהן הרי - מּזה ּפחּותה היתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָואם

ּתׁשע ּביאה  ּבן היה אם - קטן עליה ׁשּבא ּגדֹולה אּׁשה וכן . ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ
אֹו מיתה, אֹו ּכרת, חּיבת היא - ומעלה אחד ויֹום ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשנים
ׁשניהן  ּולמּטה, ׁשנים ּתׁשע ּבן היה ואם ּפטּור. והּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָמלקּות;

ְִּפטּורין.
.„Èׁשהערה הּבא ּכיון - עליו זכּור הביא אֹו הּזכּור, ,על ְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָ

לא  זכר "ואת ׁשּנאמר: נסקלין, ּגדֹולים, ׁשניהן היּו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹאם
היה  ואם נבעל. אֹו ּבֹועל ׁשהיה ּבין אּׁשה", מׁשּכבי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָתׁשּכב
אֹו עליו ׁשּבא זה - ומעלה אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָקטן
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האב; אחי ערות לגּלֹות ׁשּלא (כא) אב; ערות ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹלגּלֹות
נּדה; לבעל ׁשּלא (כג) איׁש; אׁשת לבעל ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶֶָֹֹֹֹ(כב)

יבֹוא ׁשּלא (כה) ּבּגֹויים; להתחּתן ׁשּלא ּומֹואבי (כד) עּמֹוני ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹ
מּלבֹוא  מצרי ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלא (כו) ה'; ְְְְְִִִִִִִֶַַָֹּבקהל
מּלבֹוא  אדֹומי ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלא (כז) ה'; ְְְְֲִִִִִִֶַַָֹּבקהל
יבֹוא  ׁשּלא (כט) ה'; ּבקהל ממזר יבֹוא ׁשּלא (כח) ה'; ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹּבקהל
ועֹוף; חּיה ּבהמה אפּלּו זכר, לסרס ׁשּלא (ל) ה'; ּבקהל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹסריס
ּגדֹול  ּכהן יבעל ׁשּלא (לב) אלמנה; ּגדֹול ּכהן יּׂשא ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹֹֹ(לא)
ּבתּולה  ּגדֹול ּכהן ׁשּיּׂשא (לג) נּׂשּואין; ּבלא אפּלּו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹאלמנה,
יּׂשא  ׁשּלא (לה) ּגרּוׁשה; ּכהן יּׂשא ׁשּלא (לד) ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹּבנערּותּה;
לאחת  אדם יקרב ׁשּלא (לז) חללה; יּׂשא ׁשּלא (לו) ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֹזֹונה;
אּלּו מצוֹות ּובאּור ּבעל. ׁשּלא ּפי על ואף העריֹות, ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹמּכל

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א  ¤¤ּפרק
ּכרת ‡. חּיב - ּבמזיד העריֹות מּכל אחת על ׁשּנאמר:הּבא , ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּנפׁשֹות  ונכרתּו - האּלה הּתֹועבת מּכל יעׂשה אׁשר ּכל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ"ּכי
היּו ואם והּנבעלת; הּבֹועל ׁשניהם עּמם", מּקרב ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהעֹוׂשֹות
ׁשהיא  העריֹות מן ויׁש קבּועה. חּטאת חּיבין - ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָׁשֹוגגין

ּבכּלן. הּׁשוה הּכרת על יתר ּדין, ּבית ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבמיתת
ׁשם ·. היּו אם - ּדין ּבית מיתת ּבהן ׁשּיׁש העריֹות ֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאֹותן

מיתה עדים  אֹותן ממיתין - מּמעׂשיהן ּפרׁשּו ולא והתראה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ּבהן. ֲֶָָָהאמּורה

ולא ‚. ממיתין אין - חכמים ּתלמיד העֹובר היה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹואפּלּו
התראה  ׁשם ׁשּתהיה עד ּבכל מלקין, התראה נּתנה ׁשּלא ; ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

למ  ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא זיד.מקֹום, ְְְִִֵֵֵֶַָָ
ׁשּמיתתן „. מהן - ּדין ּבית מיתת ּבהן ׁשּיׁש ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעריֹות

ּבחנק. ּומהן ּבׂשרפה, ּומהן ׁשּמיתתן ּבסקילה, ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ּבנֹו, אׁשת ועל אביו, אׁשת ועל אּמֹו, על הּבא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבסקילה:
ּבהמה, עם והּׁשֹוכב זכר, עם והּׁשֹוכב 'ּכּלתֹו', הּנקראת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָוהיא

עליה. הּבהמה את הּמביאה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָוהאּׁשה
אׁשּתֹוואּלּו‰. ּבת על הּבא ּבׂשרפה: ׁשּמיתתן העריֹות הן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

אׁשּתֹו אׁשּתֹו,ּבחּיי אם ועל ּבנּה, ּבת ועל ּבּתּה, ּבת ועל , ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ
ּבּתֹו, ּבת ועל ּבּתֹו, על והּבא אביה, אם ועל אּמּה, אם ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָועל

ּבנֹו. ּבת ְְַַועל
.Âּבלבד אין איׁש אׁשת אּלא ּבחנק, ערוה ׁשּנאמר:ל - ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

סתם, ּבּתֹורה האמּורה ּומיתה והּנאפת"; הּנאף יּומת ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ"מֹות
ּבחנק, ּובֹועלּה ּבׂשרפה היא - ּכהן ּבת היתה ואם חנק. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהיא

לזנת  תחל ּכי ּכהן איׁש "ּובת ואם .ׁשּנאמר: ּתּׂשרף". ּבאׁש . ְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
יהיה  "ּכי ׁשּנאמר: ּבסקילה, ׁשניהם - מארסה נערה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיתה

מארׂשה  ּבתּולה מקֹום .נערה וכל ּבאבנים". אתם ּוסקלּתם . ְְְְְֲֲִֶַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבסקילה. הן הרי ּבם", ּדמיהם יּומתּו "מֹות ּבּתֹורה: ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר

.Ê ּבלבד ּבכרת ּכּלן העריֹות ּבית ּוׁשאר מיתת ּבהן ואין , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
מלקין  ּדין ּבית - והתראה עדים ׁשם היּו אם ,לפיכ ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָּדין;

לֹוקין. ּכרתֹות חּיבי ׁשּכל ְִֵֵֶַָָָאֹותן;
.Á;והיא לֹוקה הּוא - ּבמזיד לאוין מחּיבי אחת על ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּבא

הּׁשנּיֹות מן אחת על והּבא מּכלּום. ּפטּורין - [איסורי ּבׁשֹוגג ְְְְְִִִִֵַַַַַָ

מדרבנן] שניה, בדרגה מרּדּות עריות מּכת אֹותֹו מּכין - ְְִִֵַַַַּבמזיד
לֹוקה; אינֹו עׂשה, מחּיבי אחת על הּבא אבל ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּדבריהם.
מן  להרחיק ּכדי מרּדּות מּכת ּדין ּבית אֹותן הּכּו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָואם

ּבידם. הרׁשּות ְְֲֵָָָָָהעברה,
.Ëצרי ואין הּקרּבן, ּומן הּמלקּות, מן - מּכלּום ּפטּור ְְְְִִִִֵַַַָָָָָאנּוס

הּמיתה  מן ּבּמה לֹומר ּדבר". תעׂשה לא "ולּנערה ׁשּנאמר: ; ְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
לֹו אין - הּבֹועל אבל הּנבעל; ּבׁשּנאנס אמּורים? ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּדברים

קּׁשּוי ׁשאין האבר]אנס, ׁשּתחּלת [של ואּׁשה לדעת. אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּמּׁשהתחיל ּב מּכלּום; ּפטּורה - ּברצֹון וסֹופּה ּבאנס יאתּה ְְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָֹ

וטבעֹו האדם ׁשּיצר ּתרצה, ׁשּלא ּבידּה אין ּבאנס, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹלבעל
לרצֹות. אֹותֹו ְִֶּכֹופה

.È,'מערה' הּנקרא הּוא - ּבלבד העטרה ראׁש ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹהּמכניס
הערה" מקֹורּה "את הּוא מּלׁשֹון האבר, ּכל והּמכניס ; ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָ

ואחד  הּמערה אחד האסּורֹות, הּביאֹות וכל 'ּגֹומר'. ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנקרא
ּפי  על ואף זרע, ׁשכבת הֹוציא ׁשּלא ּפי על ואף ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַֹהּגֹומר,
נתחּיבּו - העטרה ראׁש ׁשהכניס ּכיון ּגמר; ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּפרׁש
מרּדּות. מּכת אֹו מלקּות, אֹו ּכרת, אֹו ּדין, ּבית מיתת ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָׁשניהן
ׁשּלא  עליה הּבא ואחד ּכדרּכּה, האּׁשה על הּבא ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹואחד
אֹו ּכרת, אֹו מיתה, ׁשניהן יתחּיבּו - ּבּה מּׁשערה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכדרּכּה,
ׁשהיּו ּבין ׁשֹוכבין, ׁשהיּו ּבין מרּדּות; מּכת אֹו ְְְִֵֵֶֶַַַַָָמלקּות,

החּיּוב. הּוא העטרה הכנסת על - ְְֲִִַַַַָָָָעֹומדין
.‡È האבר ׁשהיה אּלא קּׁשּוי, ּבלא אסּורה ּביאה הּבא ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּכל

ׁשּנֹולד  מי אֹו החֹולים, ּכגֹון הּמתים, אבר ּכמֹו מדלּדל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֻׁשּלֹו
חּמה סריס ּכגֹון ,האבר [מלידה]ּכ את ׁשהכניס ּפי על אף - ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

לֹומר  צרי ואין מלקּות, ולא ּכרת לא חּיב אינֹו - ְְְְִֵֵֵַַַָָָָֹֹּבידֹו
ּביאה  זֹו ׁשאין ּובית מיתה; הּתרּומה, מן הּוא ּפֹוסל אבל . ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

מרּדּות. מּכת ׁשניהן את מּכין ְְִִֵֶֶַַַַּדין
.·Èּכמתעּסק העריֹות מן ערוה על כוונה]הּבא אף [=בלי , ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ

ּובּׁשנּיֹות. לאוין ּבחּיבי וכן חּיב ; - לכ ּכּונתֹו ׁשאין ּפי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָעל
מּכלּום; ּפטּור - מתה והיא העריֹות מן ערוה על הּבא ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָאבל
על  והּבא ּפטּור. ׁשהּוא לאוין ּבחּיבי לֹומר צרי ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָואין

קרובה]הּטרפה שמיתתו הפנימיים באבריו ׁשּׁשכב [פגוע אֹו , ְֵֶַַָָ
למּות  ׁשּסֹופֹו ּפי על אף הּוא, חי חּיב; - טרפה ּבהמה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָעם
מפרּכסת  היא ועדין סימנין ׁשני ּבּה ׁשחט ואפּלּו זה; ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמחלי
ראׁשּה. את ׁשּיּתיז עד אֹו ׁשּתמּות, עד חּיב, עליה הּבא -ִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

.‚È ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה אם מאּלּו, אסּורה אּׁשה ְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹּכל
אֹו ּכרת אֹו מיתה חּיב עליה הּבא ּגדֹול - ומעלה ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאחד
ּגדֹולה. היתה ּכן אם אּלא מּכלּום, ּפטּורה והיא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָמלקּות;
ּביאתּה ׁשאין ּפטּורין, ׁשניהן הרי - מּזה ּפחּותה היתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָואם

ּתׁשע ּביאה  ּבן היה אם - קטן עליה ׁשּבא ּגדֹולה אּׁשה וכן . ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ
אֹו מיתה, אֹו ּכרת, חּיבת היא - ומעלה אחד ויֹום ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשנים
ׁשניהן  ּולמּטה, ׁשנים ּתׁשע ּבן היה ואם ּפטּור. והּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָמלקּות;

ְִּפטּורין.
.„Èׁשהערה הּבא ּכיון - עליו זכּור הביא אֹו הּזכּור, ,על ְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָ

לא  זכר "ואת ׁשּנאמר: נסקלין, ּגדֹולים, ׁשניהן היּו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹאם
היה  ואם נבעל. אֹו ּבֹועל ׁשהיה ּבין אּׁשה", מׁשּכבי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָתׁשּכב
אֹו עליו ׁשּבא זה - ומעלה אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָקטן
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ּבן  הּזכּור היה ואם ּפטּור. והּקטן, נסקל; עצמֹו, על ְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָהביאֹו
להּכֹות  ּדין לבית וראּוי ּפטּורין; ׁשניהן ּפחֹות, אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָּתׁשע
ׁשהּוא  ּפי על ואף זכּור, עם ׁשּׁשכב לפי מרּדּות, מּכת ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָהּגדֹול

ּתׁשע. מּבן ִֵֶַָּפחֹות
.ÂËאנּדרֹוגינֹוס על הּבא אֹו הּזכּור, על הּבא סימני אחד [עם ְְְִֶַַַַַַָָָ

ונקבה] ּפטּור.זכר נקבּותֹו, ּדר עליו ּבא ואם - זכרּותֹו ְְְִֶֶֶֶַַָָָָּדר
אֹו הּטמטּום, על הּבא לפיכ הּוא; ספק ְְְְִֵַַַַָָָֻֻוהּטמטּום,
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - נקבּותֹו ּדר ְְְְִִֶֶַַַַַַאנּדרֹוגינֹוס

אּׁשה. לּׂשא מּתר ְְְִִִַָָָָֻוהאנּדרֹוגינֹוס
.ÊËׁשניהן הּבא - עליו ּבהמה ׁשהביא אֹו הּבהמה, על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבין נסקלין  ;"ׁשכבּת תּתן לא ּבהמה "ּובכל ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
- ועֹוף חּיה ואחד ּבהמה ואחד עליו. הביאּה ּבין ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָׁשרבעּה,
לקטּנה, ּגדֹולה ּבין ּבבהמה הּכתּוב חּלק ולא ּבסקילה; ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹהּכל
ּבין  עליה הּבא לדתּה, ּביֹום אפּלּו - ּבהמה" "ּובכל ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:
- ּבֹו הערת אֹו ּבּה ׁשהערה ּכיון ּכדרּכּה, ׁשּלא ּבין ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכדרּכּה

ַָחּיב.
.ÊÈאֹו הּבהמה על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָקטן

ּבן  היה ּפטּור; והּוא ידֹו, על נסקלת היא - עליו ְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָָהביאּה
הּבהמה  את סֹוקלין אין ּפחֹות, אֹו ׁשלׁשּתׁשע ּבת קטּנה וכן . ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבהמה  ּבין - עליה חּיה אֹו ּבהמה ׁשהביאה אחד ויֹום ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשנים
ּבין  הּבהמה, ּבּה ׁשהערת ּכיון קטּנה, ּבהמה ּבין ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָגדֹולה
ּפטּורה. והיא נסקלת, הּבהמה - ּכדרּכּה ׁשּלא ּבין ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכדרּכּה
ׁשלׁש מּבת היתה ואם נסקלין; ׁשניהן ּגדֹולה, היתה ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹואם

נסקלת. הּבהמה אין ּולמּטה, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשנים
.ÁÈ את ׁשהביאה והאּׁשה ּבׁשגגה, ּבהמה עם הּׁשֹוכב ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָוכן

ואף  ידן, על נסקלת הּבהמה אין - ּבׁשגגה עליה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּבהמה
ּגדֹולים  ׁשהם ּפי ואחד על ּגדֹול אחד ׁשהיה ּכּלן העריֹות ּכל . ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻ

ער  אחד ׁשּבארנּו. ּכמֹו חּיב והּגדֹול ּפטּור, הּקטן - ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָקטן
הּמזיד  - ׁשֹוגג ואחד מזיד אחד ּפטּור. הּיׁשן - יׁשן ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואחד
האנּוס  - ּברצֹון ואחד אנּוס אחד קרּבן. מביא והּׁשֹוגג ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָחּיב,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָּפטּור,
.ËÈּבזה ואין זה ׁשהערּו המנאפין לראֹות נזקקין העדים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

זה  ּדבּוקין אֹותן מּׁשּיראּו אּלא - ּבׁשפֹופרת ּכמכחֹול ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶָָוהכניס
ואין ּבזה  זֹו; ּבראּיה נהרגין אּלּו הרי הּבֹועלין, ּכל ּכדר ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשהערה. זֹו צּורה ׁשחזקת מּפני הערה', לא 'ׁשּמא ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאֹומרין:
.Îּבׂשר ּבׁשאר ׁשהחזק החזקה,[לקרוב]מי ּפי על ּבֹו ּדנין - ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻ

ּומלקין  קרֹוב; ׁשּזה ּברּורה ראיה ׁשם ׁשאין ּפי על ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָאף
ׁשהחזק  הרי ּכיצד? זֹו. חזקה על וחֹונקין וסֹוקלין ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֻוׂשֹורפין
זה  הרי - ּבעדים עליה ּובא אּמֹו, אֹו ּבּתֹו אֹו אחֹותֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָׁשּזֹו
ּברּורה  ראיה ׁשם ׁשאין ּפי על ואף נסקל; אֹו נׂשרף אֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָלֹוקה
ּבלבד. ּבחזקה אּלא - ּבּתֹו אֹו אּמֹו, אֹו אחֹותֹו, היא ְֲֲִִִִֶֶַַָָָׁשּזֹו
על  לּה מרּכב ותינֹוק לירּוׁשלים, ׁשּבאת אחת ּבאּׁשה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻּומעׂשה
והביאּוה  עליה, ּובא ּבנּה, ׁשהּוא ּבחזקת והגּדילּתּו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכתפּה,
ּבמקּלל  ּתֹורה ּׁשּדנה מה זה, לדין ראיה ּוסקלּוה. ּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלבית
ׁשּזה  ּברּורה ראיה לנּו ּומּנין - ׁשּיּומת אביו ּומּכה ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאביו

ּבחזקה. הּקרֹובים ׁשאר ּכ ּבחזקה; אּלא ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָאביו?
.‡Î,'אׁשּתי' אֹומר: הּוא הּים, מּמדינת ׁשּבאּו ואּׁשה ְְְִִִִִִֵֶַַָָָאיׁש

ׁשהיא  יֹום ׁשלׁשים ּבעיר החזקה אם - 'ּבעלי' אֹומרת: ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָֹֻוהיא
הֹורגין  אין יֹום, הּׁשלׁשים ּבתֹו אבל עליה; הֹורגין ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹאׁשּתֹו,

איׁש אׁשת מּׁשּום .עליה ִִֵֶֶָָ
.·Î ׁשה עליה האּׁשה לֹוקה ּבעלּה ּבׁשכּונֹותיה, נּדה חזקה ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

נּדה מ  והעיד ּׁשּום אחד עד ּובא ונסּתרה, לאׁשּתֹו, המקּנא . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
זה  הרי - ּכ אחר עליה ּובא ּכהן, ּבעלּה והיה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּנטמאת,
אחד, ּבעד העדּות ׁשעּקר ּפי על אף זֹונה; מּׁשּום עליה ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלֹוקה

זֹונה. ּבֹו החזקה ְְְָָָֻּכבר
.‚Î ּפי על אף לזה', היא מקּדׁשת זֹו 'ּבּתי ׁשאמר: ְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻהאב

עד  ּפיו, על נסקלת אינּה זּנת, אם - לֹו ותּנׂשא נאמן ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ׁשאמרה: האּׁשה וכן ּבפניהם. ׁשּנתארסה עדים ׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשּיהיּו
עדים  ׁשם ׁשּיהיּו עד ּפיה, על נהרגת אינּה - אני' ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ'מקּדׁשת

ּתחזק  .אֹו ְַֻ
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ה'תשע"ג  מרחשון כ"ו ראשון יום

.„ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקצ"ד ֿ הּגזלההּמצוה את להׁשיב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

חמׁש ּתֹוספת עם ּבעינּה, קּימת היא אם lrעצמּה xtk m`) ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
(dreaya dzlfbאמרֹו והּוא נׁשּתּנתה, אם ּדמיה לּתן ְְְְִִִֵֶַָָָָאֹו

וגֹו'" ּגזל אׁשר ֿ הּגזלה את "והׁשיב bk)יתעּלה: ,d `xwie). ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
מּכֹות ּבמּסכת ּבארּו ׁשּנּתק(fh.)ּוכבר לאו הּוא ּדגזל ׁשּלאו , ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

תגזל לא אמר: "רחמנא ואמרּו: bi)לעׂשה ,hi my)והׁשיב , ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָֹֹ
ּבּפרקים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר וגֹו'". ֿ הּגזלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָאת

מ קּמא.(aa`)האחרֹונים ֲִִַַָָ

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ז שני יום

.ËÒ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.¯„ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרס"ט מןֿהּמצוה מּלהתעּלם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא לבעליה, ונחזירּנה נּקחּנה אּלא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָהאבדה,

להתעּלם" תּוכל "לא b)יתעּלה: ,ak mixac)ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְִִֵֵֶַַַַָֹ
(xc dyr zevn)נמצאנּו" האבדה: ּבענין ּבּמכלּתא ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָאמרם

ּולׁשֹון ֿ תעׂשה". לא ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַֹלמדין
l.)הּגמרא `rivn `aa)תעׂשה ֿ ולא עׂשה אבדה "הׁשב : ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ּבֹו ונאמר זה ּבענין ֿ הּלאו את ּכפל ּתֹורה ּובמׁשנה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָהּוא".
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elqk 'bÎoeygxn g"k ycew zayÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אחי ֿ ׁשֹור את ֿ תראה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא מיחד ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֻלאו
וגֹו'" נּדחים ֿ ׂשיֹו את `)אֹו ,my)ּובספרי .(my `vz zyxt): ְְְִִִֵֵֶָ

ּולהּלן ֿ תעׂשה לא מצות ― "אחי ֿ ׁשֹור את ֿ תראה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹ"לא
תפּגע" "ּכי אֹומר: c)הּוא ,bk zeny)ּוכבר עׂשה" מצות ― ְְְֲִִִֵֵַַָ

מציעא. מּבבא ּבפ"ב זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵָָָָָנתּבארּו

― הד"ר להׁשיבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו אתֿ(xifgdl)הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָָ
לֹו" ּתׁשיבּנּו "הׁשב אמרֹו: והּוא לבעליה, bk,האבדה zeny) ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָ

(c"לאחי ּתׁשיבם "הׁשב ;(` ,ak mixac)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְִִֵֵֵָָָ
(.al `rivn `aa)ואמרּו הּוא". עׂשה ― אבדה "הׁשבת :ְְֲֲֲֵֵַָָָ

(`vzÎik zyxt ixtq)למדים "נמצאנּו האבדה: על ְְֲִִֵֵֵַָָעֹוד
לאֿ נבאר ועֹוד ֿ תעׂשה", לא ועל עׂשה על עֹובר ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשהּוא

ּבמקֹומֹו אבדה ׁשל hqx)תעׂשה dyrz `l)נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָ
מ ב' ּבפרק זֹו מצוה מציעא.(aa`)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ח שלישי יום

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ט רביעי יום

.ÂÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שלישי ֿ שבת קודש כ "ח מרחשון ֿ ג 'כסלו 
― הרל"ו ּבחברֹו,הּמצוה חֹובל ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

אתֿ ֿ איׁש והּכה אנׁשים ֿ יריבן "וכי יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֻוהּוא
gi)רעהּו" ,`k zeny)ויׁש קנסֹות. ּדיני הּנקראים: הם ואּלּו . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָ

"ּכאׁשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכּלם, קנסֹות ּדיני הּכֹולל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּכתּוב
לֹו" יעׂשה ּכן hi)עׂשה ,ck `xwie)ׁשּלֹוקחים ּבזה הּכּונה . ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

el)מּממֹונֹו wifdy dn):ּבּקּבלה ׁשּבא ּכמֹו ּׁשהּזיק, מה ּכדי ְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
אֹותֹו ּכדי מּממֹונֹו ּגֹובים אּלּו הרי ― ּבלבד ּבּיׁשֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָאפּלּו
וכן ּבאדם. אדם נזקי ּכּלם אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻהּׁשעּור.
הרי ― ֿ הּבהמה את אֹו ֿ האדם את ּבהמה הּזיקה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאם
ּדין ּבית אּלא יפסֹוק ולא ּבהם ידּון לא האּלה ֿ הּדינים ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכל

ּבארץ xecl)הּסמּוכין xecn Ð cere dl` zeieknql eknqpy). ְִֶַָָ
ּב זה ּדין הלכֹות נתּבארּו מּוכבר ח' קּמא.(aa`)פרק ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָ

ה'תשע"ג  כסלו א' חמישי יום

.ÂÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Âˆ¯ .ËÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Â"Ï¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»
― הרפ"ט ֿ אתֿהּמצוה זה מּלרצֹוח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ

תרצח" "לא אמרֹו: והּוא fi)זה, ,d mixac ;bi ,k zeny). ְְְִֶָָֹ
ּבהּכאה נהרג ― זה לאו על ey`x)והעֹובר zfzda)מן ְְֱִֵֶֶַַָָָָָ

למּות" ּתּקחּנּו מזּבחי "מעם יתעּלה: אמר (zenyהּצּואר. ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
(ci ,`kמּסנהדרין ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ

(:er).מּמּכֹות ב' ְִֶֶַּובפרק

― הרצ"ו לרֹוצחהּמצוה ּכפר מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ
"ולאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהכרח, יהרג אּלא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבמזיד,

למּות" רׁשע ֿ הּוא אׁשר רצח לנפׁש כפר dl,תּקחּו xacna) ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ
(`lּבמּכֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(:fl zeaezk). ְְְְֲִִִֵַָָָ

ה'תשע"ג  כסלו ב' שישי יום

.‰Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·ˆ¯ .‰ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרכ"ה נפׁשהּמצוה מּכה להגלֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ׁשם "ויׁשב יתעּלה: אמרֹו והּוא מקלט, לערי מעירֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבׁשגגה

הּגדֹול" הּכהן ֿ מֹות dk)עד ,dl xacna)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְִֵֵַַַָֹ
(c ,hi mixacl mihteyוי" מּׁשם: יֹוצא אינֹו ― ׁשם ׁשב ְִֵֵַָָָ

ּתהא ׁשם ּדירתֹו, ּתהא ׁשם ― 'ׁשם' ׁשּנאמר ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָלעֹולם,
מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר קבּורתֹו". ּתהא ׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָָמיתתֹו,

מּכֹות ּבמּסכת jli`e)זֹו .f). ְֶֶַַ

― הרצ"ה ּכפרהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ּבהכרח. יגלה אּלא ֿ הּגלּות, מן לפטרֹו ּכדי ּבׁשגגה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמרֹוצח

מקלטֹו" ֿ עיר אל לנּוס כפר ֿ תּקחּו "ולא יתעּלה: (my,אמר ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
(alמּכֹות ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(:fl zeaezk). ְְְְֲִִִִֵַָָָָָ

― הרצ"ב ֿ החֹוטאהּמצוה את מּלהרֹוג ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
מיתה עליה חּיב ׁשהּוא עברה עׂשה ׁשּכבר ׁשּנראהּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָּבׁשעה

(bvx dyrz `l Ð dxard dyery drya oicd znerl)ֶֹקדם
ונביא ּבהכרח ּדין לבית נביאהּו אּלא ּדין, לבית ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּיבֹוא

אנחנּו ונהיה לפניהם, עדים dyrnd)עליו z` mi`exd)עדים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָ
והם(mipiicÎ`le)ּבלבד ,(mixg`).חּיב ֿ ּׁשהּוא ּבמה ידינּוהּו ְְְְִִֵֶַַָָ

ימּות "ולא יתעּלה: אמרֹו הּוא זה ּבענין ׁשּבאה ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹוהאזהרה
לּמׁשּפט" העדה לפני ֿ עמדֹו עד ai)הרצח ,my)ּולׁשֹון . ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹ

― מּׁשּנאף? אֹו מּׁשהרג אֹותֹו יהרגּו "יכֹול ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָהּמכלּתא:
ּדין ּבית ואפּלּו ֿ עמדֹו". עד הרֹוצח ימּות ולא לֹומר: ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹּתלמּוד
עדים נעׂשים ּכּלם הרי ― ׁשהרג ׁשראּוהּו הם ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהּגדֹול
ימיתּוהּו. האחר הּדין ּובית אחר, ּדין ּבית לפני ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָּומעידים

עדה "הרי oic)ּובּמכלּתא: zia)הּנפׁש ֿ את ׁשהרג אחד ׁשראּו ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּתלמּוד ― ּדין? ּבית אצל יעמֹוד ׁשּלא עד אֹותֹו יהרגּו ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָֹיכֹול
לּמׁשּפט". העדה לפני עמדֹו עד הרצח ימּות ולא ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹלֹומר:

ה'תשע"ג  כסלו ג' קודש שבת יום

.ÊÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Êˆ¯ .‚ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.·Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ז מיהּמצוה מּיד הּנרּדף להּציל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָָ

ׁשאנּוׁשרֹוד ּכלֹומר: רֹודף, ׁשל ּבנפׁשֹו אפּלּו להרגֹו, פֹו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָ
ֿ הּנרדף את להּציל נּוכל לא אם ֿ הרֹודף, את להרֹוג ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻמצּוים

יתעּלה: אמרֹו והּוא הרֹודף, ּבנפׁש ..אּלא miyp` evpi ik") ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָ
(".. eiyeana dwifgde .. edkn cin .. livdl cg`d zy` daxwe

"עינ תחֹוס לא ֿ ּכּפּה את ai)"וקּצתה ,dk mixac)ּולׁשֹון . ְְֵֶֶַַָָָֹֹ
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צי elqk 'bÎoeygxn g"k ycew zayÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אחי ֿ ׁשֹור את ֿ תראה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא מיחד ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֻלאו
וגֹו'" נּדחים ֿ ׂשיֹו את `)אֹו ,my)ּובספרי .(my `vz zyxt): ְְְִִִֵֵֶָ

ּולהּלן ֿ תעׂשה לא מצות ― "אחי ֿ ׁשֹור את ֿ תראה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹ"לא
תפּגע" "ּכי אֹומר: c)הּוא ,bk zeny)ּוכבר עׂשה" מצות ― ְְְֲִִִֵֵַַָ

מציעא. מּבבא ּבפ"ב זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵָָָָָנתּבארּו

― הד"ר להׁשיבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו אתֿ(xifgdl)הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָָ
לֹו" ּתׁשיבּנּו "הׁשב אמרֹו: והּוא לבעליה, bk,האבדה zeny) ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָ

(c"לאחי ּתׁשיבם "הׁשב ;(` ,ak mixac)אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְִִֵֵֵָָָ
(.al `rivn `aa)ואמרּו הּוא". עׂשה ― אבדה "הׁשבת :ְְֲֲֲֵֵַָָָ

(`vzÎik zyxt ixtq)למדים "נמצאנּו האבדה: על ְְֲִִֵֵֵַָָעֹוד
לאֿ נבאר ועֹוד ֿ תעׂשה", לא ועל עׂשה על עֹובר ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשהּוא

ּבמקֹומֹו אבדה ׁשל hqx)תעׂשה dyrz `l)נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָ
מ ב' ּבפרק זֹו מצוה מציעא.(aa`)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָ

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ח שלישי יום

ה'תשע"ג  מרחשון כ"ט רביעי יום

.ÂÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שלישי ֿ שבת קודש כ "ח מרחשון ֿ ג 'כסלו 
― הרל"ו ּבחברֹו,הּמצוה חֹובל ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

אתֿ ֿ איׁש והּכה אנׁשים ֿ יריבן "וכי יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֻוהּוא
gi)רעהּו" ,`k zeny)ויׁש קנסֹות. ּדיני הּנקראים: הם ואּלּו . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָ

"ּכאׁשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכּלם, קנסֹות ּדיני הּכֹולל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּכתּוב
לֹו" יעׂשה ּכן hi)עׂשה ,ck `xwie)ׁשּלֹוקחים ּבזה הּכּונה . ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

el)מּממֹונֹו wifdy dn):ּבּקּבלה ׁשּבא ּכמֹו ּׁשהּזיק, מה ּכדי ְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
אֹותֹו ּכדי מּממֹונֹו ּגֹובים אּלּו הרי ― ּבלבד ּבּיׁשֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָאפּלּו
וכן ּבאדם. אדם נזקי ּכּלם אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻהּׁשעּור.
הרי ― ֿ הּבהמה את אֹו ֿ האדם את ּבהמה הּזיקה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאם
ּדין ּבית אּלא יפסֹוק ולא ּבהם ידּון לא האּלה ֿ הּדינים ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכל

ּבארץ xecl)הּסמּוכין xecn Ð cere dl` zeieknql eknqpy). ְִֶַָָ
ּב זה ּדין הלכֹות נתּבארּו מּוכבר ח' קּמא.(aa`)פרק ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָ

ה'תשע"ג  כסלו א' חמישי יום

.ÂÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Âˆ¯ .ËÙ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Â"Ï¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»
― הרפ"ט ֿ אתֿהּמצוה זה מּלרצֹוח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ

תרצח" "לא אמרֹו: והּוא fi)זה, ,d mixac ;bi ,k zeny). ְְְִֶָָֹ
ּבהּכאה נהרג ― זה לאו על ey`x)והעֹובר zfzda)מן ְְֱִֵֶֶַַָָָָָ

למּות" ּתּקחּנּו מזּבחי "מעם יתעּלה: אמר (zenyהּצּואר. ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
(ci ,`kמּסנהדרין ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ

(:er).מּמּכֹות ב' ְִֶֶַּובפרק

― הרצ"ו לרֹוצחהּמצוה ּכפר מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ
"ולאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהכרח, יהרג אּלא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבמזיד,

למּות" רׁשע ֿ הּוא אׁשר רצח לנפׁש כפר dl,תּקחּו xacna) ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ
(`lּבמּכֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(:fl zeaezk). ְְְְֲִִִֵַָָָ

ה'תשע"ג  כסלו ב' שישי יום

.‰Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·ˆ¯ .‰ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרכ"ה נפׁשהּמצוה מּכה להגלֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ׁשם "ויׁשב יתעּלה: אמרֹו והּוא מקלט, לערי מעירֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבׁשגגה

הּגדֹול" הּכהן ֿ מֹות dk)עד ,dl xacna)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְִֵֵַַַָֹ
(c ,hi mixacl mihteyוי" מּׁשם: יֹוצא אינֹו ― ׁשם ׁשב ְִֵֵַָָָ

ּתהא ׁשם ּדירתֹו, ּתהא ׁשם ― 'ׁשם' ׁשּנאמר ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָלעֹולם,
מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר קבּורתֹו". ּתהא ׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָָמיתתֹו,

מּכֹות ּבמּסכת jli`e)זֹו .f). ְֶֶַַ

― הרצ"ה ּכפרהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ּבהכרח. יגלה אּלא ֿ הּגלּות, מן לפטרֹו ּכדי ּבׁשגגה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמרֹוצח

מקלטֹו" ֿ עיר אל לנּוס כפר ֿ תּקחּו "ולא יתעּלה: (my,אמר ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
(alמּכֹות ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(:fl zeaezk). ְְְְֲִִִִֵַָָָָָ

― הרצ"ב ֿ החֹוטאהּמצוה את מּלהרֹוג ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
מיתה עליה חּיב ׁשהּוא עברה עׂשה ׁשּכבר ׁשּנראהּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָּבׁשעה

(bvx dyrz `l Ð dxard dyery drya oicd znerl)ֶֹקדם
ונביא ּבהכרח ּדין לבית נביאהּו אּלא ּדין, לבית ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּיבֹוא

אנחנּו ונהיה לפניהם, עדים dyrnd)עליו z` mi`exd)עדים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָ
והם(mipiicÎ`le)ּבלבד ,(mixg`).חּיב ֿ ּׁשהּוא ּבמה ידינּוהּו ְְְְִִֵֶַַָָ

ימּות "ולא יתעּלה: אמרֹו הּוא זה ּבענין ׁשּבאה ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹוהאזהרה
לּמׁשּפט" העדה לפני ֿ עמדֹו עד ai)הרצח ,my)ּולׁשֹון . ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹ

― מּׁשּנאף? אֹו מּׁשהרג אֹותֹו יהרגּו "יכֹול ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָהּמכלּתא:
ּדין ּבית ואפּלּו ֿ עמדֹו". עד הרֹוצח ימּות ולא לֹומר: ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹּתלמּוד
עדים נעׂשים ּכּלם הרי ― ׁשהרג ׁשראּוהּו הם ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻהּגדֹול
ימיתּוהּו. האחר הּדין ּובית אחר, ּדין ּבית לפני ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָּומעידים

עדה "הרי oic)ּובּמכלּתא: zia)הּנפׁש ֿ את ׁשהרג אחד ׁשראּו ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּתלמּוד ― ּדין? ּבית אצל יעמֹוד ׁשּלא עד אֹותֹו יהרגּו ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָֹיכֹול
לּמׁשּפט". העדה לפני עמדֹו עד הרצח ימּות ולא ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹלֹומר:

ה'תשע"ג  כסלו ג' קודש שבת יום

.ÊÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Êˆ¯ .‚ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.·Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ז מיהּמצוה מּיד הּנרּדף להּציל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָָ

ׁשאנּוׁשרֹוד ּכלֹומר: רֹודף, ׁשל ּבנפׁשֹו אפּלּו להרגֹו, פֹו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָ
ֿ הּנרדף את להּציל נּוכל לא אם ֿ הרֹודף, את להרֹוג ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֻמצּוים

יתעּלה: אמרֹו והּוא הרֹודף, ּבנפׁש ..אּלא miyp` evpi ik") ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָ
(".. eiyeana dwifgde .. edkn cin .. livdl cg`d zy` daxwe

"עינ תחֹוס לא ֿ ּכּפּה את ai)"וקּצתה ,dk mixac)ּולׁשֹון . ְְֵֶֶַַָָָֹֹ
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elqkצב 'b ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

vz`)ספרי ik)ּבמבׁשיו" :(mda yea `edy zenewna)מה ― ְְִִֵָָֻ
הּוא והרי נפׁשֹות סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש מיחד ְְְֲֵֵֶַַַָָָָֻמבּוׁשיו
הּוא הרי נפׁשֹות סּכנת ֿ ּבֹו ׁשּיׁש ֿ ּדבר ּכל ּכ ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָּב"וקּצֹותה",
ׁשאּתה מלּמד ― ֿ ּכּפּה את וקּצֹותה ֿ ּכּפּה". את ְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּב"וקּצֹותה
ּבכּפּה, להּצילֹו יכֹול אּתה אין אם מּנין ּבכּפּה. להּצילֹו ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָחּיב
הּנה "עינ תחֹוס לא לֹומר: ּתלמּוד ּבנפׁשּה? ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹהּצילֹו
― האחד" "אׁשת ׁשאמר וׁשּזה זה, צּוּוי ענין ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָנתּבאר

ּבהוה אּלא ּדּבר את(ievna)לא להּציל היא: והּכּונה , ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
אּלא להּצילֹו אפׁשר אי ואם רֹודף: ׁשל ּבאבריו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּנרּדף
ּדיני נתּבארּו ּוכבר אֹותֹו. הֹורגין ― לגמרי הרֹודף ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָּבהריגת

מּסנהדרין ח' ּבפרק זֹו .(br.)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הרצ"ג נפׁשהּמצוה על מּלחּוס ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
לזֹו ׁשּקדמה ּבּמצוה ׁשאמרנּו ׁשּזה זה: ּדבר ּפרּוׁש ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָהרֹודף

(avx dyrz `l)החֹוטא ֿ את העדים יהרגּו ׁשּלא ,`hga) ְִֵֵֶֶַַַָֹ
(dzin miaiigyזה אין ― ּבמיתה ּדין ּבית ׁשידינּוהּו ְְִִִֵֵֶֶַָעד

וסּים מיתה עליו חּיב ׁשהּוא הּמעׂשה ועׂשה עבר אם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָאּלא
הּוא אז הרי לעׂשֹות, והליכתֹו חפצֹו ּבׁשעת אבל ְְֲֲֲֲִִֵֶַַַָָָאֹותֹו:
מּלעׂשֹות ּולעּכבֹו למנעֹו עלינּו וחֹובה ― רֹודף ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָנקרא:
אז ― וסרב התעּקׁש ואם מתאּוה: ׁשּלּבֹו ֿ העברה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאת
אבר ׁשּנחּסרֹו ּבכ מּמחׁשבּתֹו למנעֹו נּוכל ואם ּבֹו. ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָנּלחם
― ֿ עינֹו את נסּמא אֹו רגלֹו אֹו ידֹו ׁשּנחּתֹו ּכגֹון ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָמאבריו,
ּבאּבּוד אּלא למנעֹו אפׁשר אי ואם טֹוב: הּיֹותר זה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָהרי
האזהרה ּובאה ׁשּיעׂשה. קדם נהרג זה הרי ― ְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹנפׁשֹו
"וקּצתה אמרֹו: והּוא מהריגתֹו, ּומּלהּמנע עליו ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֹמּלחּוס

"עינ תחֹוס לא ֿ ּכּפּה ספרי(my)את vz`ּולׁשֹון zyxt) ְְִֵֵֶֶַָָֹ
(myלהּצילֹו חּיב ׁשאּתה מלּמד ― ֿ ּכּפּה את "וקּצתה :z`) ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

(dci lr scxpdּבכּפה להּצילֹו ּתּוכל לא ׁשאם מּנין ְְְִִִִֶַַַַַָָֹּבכּפּה.
וׁשם ."עינ תחֹוס לא לֹומר: ּתלמּוד ּבנפׁשּה? ְְְְִֵֶַַַַָָָֹהּצילֹו
הּוא והרי נפׁשֹות סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש מיחד מבּוׁשיו "מה ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֻאמרּו:
― נפׁשֹות סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש ֿ ּדבר ּכל ּכ ֿ ּכּפּה". את ְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּב"קּצתה
הרֹודף ׁשּיהרג ׁשאמרנּו וזה ֿ ּכּפּה". את ּבקּצתה הּוא ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהרי
עברה איזֹו לעׂשֹות ׁשּיחּפץ ֿ מי ּבכל אינֹו ― חפצֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹעל
להרגֹו, חברֹו אחר הרֹודף ּבאדם אּלא ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּתהיה,

קטן הּוא מּכלֿ(scexd)ואפּלּו אחת אחר הרֹודף אֹו , ֲִִֵַַַַַָָָָ

ּתׁשע ּבן יהיה ׁשּלא ּובּתנאי ― ערותּה לגּלֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהעריֹות
אמר העריֹות, מּכלל ׁשהּזכּור ּופׁשּוט אחד. ויֹום ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָׁשנים

לּה" מֹוׁשיע ואין המארׂשה הּנערה "צעקה (myיתעּלה: ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
(fk ,akׁשהּוא ֿ ּדבר ּבכל מֹוׁשיעּה ― מֹוׁשיע לּה יׁש הא ,ְִִֵֶַָָָָָָ

חברֹו אחר ורֹודף אחריה רֹודף ּדין והׁשוה להֹוׁשיעּה. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָיכֹול
נפׁש ּורצחֹו רעהּו על איׁש יקּום ּכאׁשר "ּכי אמר: ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלהרגֹו,

הּזה" הּדבר ek)ּכן ,my)ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מּסנהדרין br)ח' Ð ar). ְְִִֶַ

― הרצ"ז מהּצלתהּמצוה מּלהתרּׁשל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
יכלת לנּו ויׁש ואּבדן מות ּבסּכנת נראּנּו אם מּיׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹנפׁש
ונּוכל לׂשחֹות נדע ואנּו ּבּמים טֹובע ׁשהּוא ּכגֹון ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָלהּצילֹו.

להר רֹוצה ׁשּגֹוי אֹו להסירלהּצילֹו. יכֹולים ואנּו גֹו ְְְְְְִִִֶֶַָָָ
מּלהּמנע האזהרה ּובאה הּזקֹו מּמּנּו לדחֹות אֹו ֿ ּׁשּבלּבֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמה

"רע ֿ ּדם על ֿ תעמד "לא יתעּלה: ּבאמרֹו (xwie`,להּצילֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹ
(fh ,hiלפי זֹו, ּבאזהרה נכלל עדּותֹו הּכֹופר ׁשּגם ואמרּו .ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

לֹו להחזירֹו יכֹול והּוא אֹובד אחיו ֿ ממֹון את רֹואה ְְֲִִֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
ֿ לֹוא "אם זה: ּבענין עֹוד ּבא ּוכבר ֿ האמת. את ׁשיּגיד ְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָּבכ

עונֹו" ונׂשא `)יּגיד ,d my)ספרא miyecw)ּולׁשֹון zyxt): ְְְֲִִַָָָֹ
לׁשּתֹוק רּׁשאי אּתה ׁשאין עדּות, לֹו אּת יֹודע אם ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָ"מּנין
אם ּומּנין ."רע ֿ ּדם על ֿ תעמד "לא לֹומר: ּתלמּוד ְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹעליה?
עליו ּבאה רעה חּיה עליו, ּבאין לסטים ּבּנהר, טֹובע ְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָָָָראיתֹו
ֿ ּדם על ֿ תעמד "לא לֹומר: ּתלמּוד להּצילֹו? אּתה חּיב ―ְְֲִַַַַַַַַָָֹֹ
להּצילֹו חּיב ׁשאּתה להרגֹו חברֹו אחר לרֹודף ּומּנין "ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָרע
ּוכבר ."רע ֿ ּדם על ֿ תעמד "לא לֹומר ּתלמּוד ְְְְֲֵֶַַַַַַָֹֹּבנפׁשֹו?

סנהדרין ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני .(br.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

― הקפ"ב עריהּמצוה ׁשׁש להבּדיל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָ
ּבׁשגגה נפׁש למּכה מּוכנֹות ׁשּתהינה exearמקלט eidiy) ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

("mcd l`eb" ly eznwp iptn hlwnאליהן הּדר ֿ את ּולתּקן ,ְֲֵֵֶֶֶֶַַ
הּבֹורח את המעּכב ּדבר ּבּה יּניחּו ולא אֹותּה, ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּוליּׁשר
וׁשּלׁשּת הּדר ל "ּתכין יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמּלרּוץ,

"ארצ ֿ ּגבּול b)את ,hi mixac)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָ
ּבסנהדרין ּומּכֹות(fr.)זֹו .(.f)ּוׁשקלים(` dpyn ` wxt) ְְְְִִֶַַָ

הזּכרנּו ּוכבר frw)וסֹוטה. dyr zevn)מקלט "ערי אמרם: ְְְְְְִִֵַָָָָָָ
ּבארץ". אּלא נֹוהגֹות ֲֵֶֶָָָאין
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc zay(iriax meil)

dywe ,day dvwend zlvd jxevl ilk lhlhl `ziixad dxizd
.daxl

zwqer `ziixad :`xnbd zvxznéúãç éôìeâa,zeycg zeiaga ± §§¥©§¥
éò÷ôc éçéëLcilk lhlhl xzed jkle ,zerwap ody ievny ± ¦§¦¦§¨§¦

dpi`y dlvda la` ,`id dievn dlvd oky ,oday dvwend jxevl
.xzed `l dievn

:dpynn dax zhiy lr dywn iia`déáéúéàepipy ,daxl iia` ¥¦¥

dpyna(:fn oldl),úBöBöéð ìa÷ì øpä úçz éìk ïéðúBðzadly - §¦§¦©©©¥§©¥¦
zevevip `lde .mdizgzy z` exiraiy yyege ,xpd on zthepd
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המשך ביאור למס' שבת ליום רביעי עמ' ב

f wxt `Îmikln - mi`iap
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i"yx
(„).ÌÈ¯ÂË ‰˘Ï˘ ÌÈÙÂ˜˘Â אצל קרוי עשה ועוד

כי  השקופים, טורי ושלשת הנסרים, טורים שלשה
בכל  הבית את קירה לא נסרים, עשר חמשה של רוחב
קרוי  הבית לקרות אצלו ועשה אמה, מאה שהוא ארכו,
הנותרים  קטנים מרישין על נתונים קטנים, נסרים של

הנתונים) לומר: שלשה (צריך טור, אל ארזים כרותות מטור
אצל זה לסוף)מרישין לומר: משני (צריך ושקופין זה,

אותן  ועל בו, שוקף שהדלת משקוף כעין צדיהן,
של  ארכן בו, נתונים הקטנים הנסרים ראשי שקופין,
שנתן  גדולים נסרים של רחבן כנגד קטנים, נסרים

ÊÁÓ‰.תחלה: Ï‡ ‰ÊÁÓÂ,זה שקוף של נסרים ראשי
של(ראשי)למול קצה,ÊÁÓ‰.זה:(שקוף)נסרים לשון

וחברו פותרו, כן ל)ומנחם קז חפצם,(תהלים מחוז אל :
מערכת  בסדר הוא כך משנה, שבלשון חזית וכל
מבחוץ, (חזית) עושה הוא וכן א), כט (תמיד התמיד

א). (ב בתרא בבבא השותפין ‰Â‡בפרק Û‡ Ô˙ÂÈÂ
:ÂÓ‚¯˙'אטומים 'שקופים אבל זוי. לקביל ו זוי (לעיל

וכןד) ה); פסוק תרגם:(כאן כולם שקף, רבועים :
ÂÊÂÊÓ‰Â˙.(‰)כלונסא: ÌÈÁ˙Ù‰ ÏÎÂ מקירת שסתם

קראו  ולכך האויר, מפני פתחים, פתחים עשוי מלכים
ליער: שדומה יער, ˘˜Û.בית ÌÈÚÂ·¯:יונתן תרגם

בנסרים  הפתחים היו ומחופין כלנסא. וחפן מרבעין
כיפה  עשויין ולא בתים, פתחי כשאר היו רבועין דקין

אולם: פתחי ÊÁÓ‰.כעין ÏÂÓÂ מיסב מחזה, של ומול
הנסר, ראש לקראת הנסר ראש האחרת, מחזה לקראת
האיך: יודע ואיני ותקרה, תקרה בכל פעמים שלש

(Â).ÌÈ„ÂÓÚ‰ ÌÏÂ‡ ˙‡Â העמודים לפני עשה אולם
של  לרחבו ארכו, אמה חמשים לבית, מבוא האלה,
אורך  לפני רחבו ושלשים אמה, חמשים שהיה בית
אורך, קרויה יתירה המדה שלעולם אלא הבית, משך

רוחב: קרויה Ì‰ÈÙ.והקצרה ÏÚ ÌÏÂ‡Â גבוה אולם
הבית: כל על Ì‰ÈÙ.עשה ÏÚ ·ÚÂ ÌÈ„ÂÓÚÂ ועל

על  הציב התחתונים, העמודים שעל ארזים כרותות
עוד) לומר: לעמוד,(צריך מעמוד ומרישין אחרים, עמודים

לקירוי  והעבים לזה, מזה צלעות בהן לארוג העמודים
אלו  והעבים ששנינו כמו מריש, היא עב העלייה,

‰ÒÎ‡.(Ê)המרישין: ÌÏÂ‡Â(:תרגום) לאתקנא ואולמא
דינא  לבית פרוסדא תמן דדאין דינא בית כורסי תמן

פרוזדור: לשון פרוסדא ·‡¯Ê.עביד, ÔÂÙÒÂ מחופה
בארזים: הרצפה מן Ú˜¯˜‰Ó.קרקע יונתן: תרגם

כותל  יסוד ועד זה, כותל מיסוד אושיא. עד אושיא
זה:

cec zcevn
(„).ÌÈ¯ÂË ‰˘Ï˘ ÌÈÙ˜˘Â,הבית באורך שעמדו בהכתלים 

הכותל : בקומת מזה, למעלה זה חלונות , שורות  שלשה עשו
.‰ÊÁÓ Ï‡ ‰ÊÁÓÂשורות שלשה עשו  ומזה  שמזה  בהכותל כי

לומר: רצה זו , מול  זו מכוונות  היו שהחלונות ואמר חלונות ,
מזה: מכותל החלונות מול  מזה, מכותל  ÌÈÓÚÙ.החלונות  ˘Ï˘:הטורים שלשת  בכל  היה כן  לומר: ‰ÌÈÁ˙Ù.(‰)רצה  ÏÎÂ

מרובעים, היו ההם  בהכתלים שפתחו  הפתחים  עגולים:חללי לא מיושרים , היו המשקופים המזוזות,ÂÊÂÊÓ‰Â˙.כי עמודי הם
המזוזות : רוב כדרך  צלעות, ארבע בני מרובעים רבוע :˘˜Û.היו  היתה  להפתח, ממעל  העשוי הקטן  חלון  ‡Ïגם  ‰ÊÁÓ ÏÂÓÂ

.‰ÊÁÓ: מזה שבעבר החלון מול  היה  הזה שבעבר  החלון לומר: ורצה מחזה, מול אל  ומחזה ÌÈÓÚÙ.כמו ˘Ï˘שהיו יתכן
שבחלק חלק בכל כן אם והיה זה , מול זה היו השלשה וכל מלמעלן, והחלון מזה , בכותל  ושלשה מזה , בכותל  פתחים שלשה

מזה : אחד  ופתח  מזה, אחד פתח  ‰ÌÈ„ÂÓÚ.(Â)העמודים, ÌÏÂ‡ ˙‡Â,ארזים עמודי על  עומד אולם עשה הלבנון, יער  לבית
אמה : שלשים ורחבו  אמה  חמשים ארכו  Ì‰ÈÙ.יהיה  ÏÚ ÌÏÂ‡Âהיער לבית  נסמך  שעמוד  ואמר  האולם , עמוד  מקום  יבאר 

על  אמר [ולזה הבית , חלקי שבשלשת הפתחים שלשת כל  מול  להיות הבית , לאורך  ארכו ועמד  שער , בית  וכדרך פתחים, לפני 
ובצורה]: הבית בנין קונטרס  בתחילת  ועיין שלשתן , לפני היו כי Ì‰ÈÙ.פניהם , ÏÚ ·ÚÂ ÌÈ„ÂÓÚÂ,הזה האולם  פתחי לפני

כעין להיות או  ולפאר , לנוי עשוי והיה  ממקומם. זזים  יהיו  לבל יחד , לחברם עב עץ להם  וממעל  בארץ, תקועים עמודים עמדו
ולשמירה : ‰ÒÎ‡.(Ê)מחיצה  ÌÏÂ‡Âהזה האולם אל שם, לשפוט  עליו  ישב אשר הכסא , בו  עמד  אשר האולם אל  לומר: רצה 

המלך : לפני לבוא יקראו אשר עד  למשפט , הבאים  שם שיעמדו המשפט , אולם  לו חוצה עוד  ·‡¯Ê.עשה ÔÙÒÂהרצפה כיסה
ארז: ‰˜¯˜Ú.בנסרי „Ú Ú˜¯˜‰Ó:שממולו כותל  קרקעית  עד זה , כותל  מקרקעית  לומר: רצה 

oeiv zcevn
(„).ÌÈÙ˜˘Â:שם דרך  ויביטו ישקיפו  אשר ÊÁÓÂ‰.חלונות

בה : דרך ויראו יחזו אשר חלון, ענין הוא ˘˜Û.(‰)אף
חלון:



צג

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

dywe ,day dvwend zlvd jxevl ilk lhlhl `ziixad dxizd
.daxl

zwqer `ziixad :`xnbd zvxznéúãç éôìeâa,zeycg zeiaga ± §§¥©§¥
éò÷ôc éçéëLcilk lhlhl xzed jkle ,zerwap ody ievny ± ¦§¦¦§¨§¦
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.xzed `l dievn

:dpynn dax zhiy lr dywn iia`déáéúéàepipy ,daxl iia` ¥¦¥

dpyna(:fn oldl),úBöBöéð ìa÷ì øpä úçz éìk ïéðúBðzadly - §¦§¦©©©¥§©¥¦
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æãìL íéô÷LeìL äæçî-ìà äæçîe íéøeè äL:íéîòt Läó÷L íéòáø úBæeænäå íéçútä-ìëå §ª¦−§Ÿ¨´¦®¤¡¨¬¤¤¡−̈¨¬Ÿ§¨¦«§¨©§¨¦¬§©§−§ª¦´¨®¤
ìL äæçî-ìà äæçî ìeîe:íéîòt LåìLe Bkøà änà íéMîç äNò íéãenòä íìeà úàåänà íéL ¯¤¡¨²¤¤¡−̈¨¬Ÿ§¨¦«§¥̧¨³¨«©¦Æ¨½̈£¦¦³©¨Æ¨§½§Ÿ¦¬©−̈

:íäéðt-ìò áòå íéãnòå íäéðt-ìò íìeàå BaçøæäNò ètLnä íìà íL-ètLé øLà àqkä íìeàå ¨§®§¨Æ©§¥¤½§©ª¦¬§−̈©§¥¤«§¨³©¦¥Æ£¤´¦§¨½̈ª¨¬©¦§−̈¨¨®
:ò÷øwä-ãò ò÷øwäî æøàa ïeôñå§¨´¨¤½¤¥©©§©−©©©§¨«

i"yx
(„).ÌÈ¯ÂË ‰˘Ï˘ ÌÈÙÂ˜˘Â אצל קרוי עשה ועוד

כי  השקופים, טורי ושלשת הנסרים, טורים שלשה
בכל  הבית את קירה לא נסרים, עשר חמשה של רוחב
קרוי  הבית לקרות אצלו ועשה אמה, מאה שהוא ארכו,
הנותרים  קטנים מרישין על נתונים קטנים, נסרים של

הנתונים) לומר: שלשה (צריך טור, אל ארזים כרותות מטור
אצל זה לסוף)מרישין לומר: משני (צריך ושקופין זה,

אותן  ועל בו, שוקף שהדלת משקוף כעין צדיהן,
של  ארכן בו, נתונים הקטנים הנסרים ראשי שקופין,
שנתן  גדולים נסרים של רחבן כנגד קטנים, נסרים

ÊÁÓ‰.תחלה: Ï‡ ‰ÊÁÓÂ,זה שקוף של נסרים ראשי
של(ראשי)למול קצה,ÊÁÓ‰.זה:(שקוף)נסרים לשון

וחברו פותרו, כן ל)ומנחם קז חפצם,(תהלים מחוז אל :
מערכת  בסדר הוא כך משנה, שבלשון חזית וכל
מבחוץ, (חזית) עושה הוא וכן א), כט (תמיד התמיד

א). (ב בתרא בבבא השותפין ‰Â‡בפרק Û‡ Ô˙ÂÈÂ
:ÂÓ‚¯˙'אטומים 'שקופים אבל זוי. לקביל ו זוי (לעיל

וכןד) ה); פסוק תרגם:(כאן כולם שקף, רבועים :
ÂÊÂÊÓ‰Â˙.(‰)כלונסא: ÌÈÁ˙Ù‰ ÏÎÂ מקירת שסתם

קראו  ולכך האויר, מפני פתחים, פתחים עשוי מלכים
ליער: שדומה יער, ˘˜Û.בית ÌÈÚÂ·¯:יונתן תרגם

בנסרים  הפתחים היו ומחופין כלנסא. וחפן מרבעין
כיפה  עשויין ולא בתים, פתחי כשאר היו רבועין דקין

אולם: פתחי ÊÁÓ‰.כעין ÏÂÓÂ מיסב מחזה, של ומול
הנסר, ראש לקראת הנסר ראש האחרת, מחזה לקראת
האיך: יודע ואיני ותקרה, תקרה בכל פעמים שלש

(Â).ÌÈ„ÂÓÚ‰ ÌÏÂ‡ ˙‡Â העמודים לפני עשה אולם
של  לרחבו ארכו, אמה חמשים לבית, מבוא האלה,
אורך  לפני רחבו ושלשים אמה, חמשים שהיה בית
אורך, קרויה יתירה המדה שלעולם אלא הבית, משך

רוחב: קרויה Ì‰ÈÙ.והקצרה ÏÚ ÌÏÂ‡Â גבוה אולם
הבית: כל על Ì‰ÈÙ.עשה ÏÚ ·ÚÂ ÌÈ„ÂÓÚÂ ועל

על  הציב התחתונים, העמודים שעל ארזים כרותות
עוד) לומר: לעמוד,(צריך מעמוד ומרישין אחרים, עמודים

לקירוי  והעבים לזה, מזה צלעות בהן לארוג העמודים
אלו  והעבים ששנינו כמו מריש, היא עב העלייה,

‰ÒÎ‡.(Ê)המרישין: ÌÏÂ‡Â(:תרגום) לאתקנא ואולמא
דינא  לבית פרוסדא תמן דדאין דינא בית כורסי תמן

פרוזדור: לשון פרוסדא ·‡¯Ê.עביד, ÔÂÙÒÂ מחופה
בארזים: הרצפה מן Ú˜¯˜‰Ó.קרקע יונתן: תרגם

כותל  יסוד ועד זה, כותל מיסוד אושיא. עד אושיא
זה:

cec zcevn
(„).ÌÈ¯ÂË ‰˘Ï˘ ÌÈÙ˜˘Â,הבית באורך שעמדו בהכתלים 

הכותל : בקומת מזה, למעלה זה חלונות , שורות  שלשה עשו
.‰ÊÁÓ Ï‡ ‰ÊÁÓÂשורות שלשה עשו  ומזה  שמזה  בהכותל כי

לומר: רצה זו , מול  זו מכוונות  היו שהחלונות ואמר חלונות ,
מזה: מכותל החלונות מול  מזה, מכותל  ÌÈÓÚÙ.החלונות  ˘Ï˘:הטורים שלשת  בכל  היה כן  לומר: ‰ÌÈÁ˙Ù.(‰)רצה  ÏÎÂ

מרובעים, היו ההם  בהכתלים שפתחו  הפתחים  עגולים:חללי לא מיושרים , היו המשקופים המזוזות,ÂÊÂÊÓ‰Â˙.כי עמודי הם
המזוזות : רוב כדרך  צלעות, ארבע בני מרובעים רבוע :˘˜Û.היו  היתה  להפתח, ממעל  העשוי הקטן  חלון  ‡Ïגם  ‰ÊÁÓ ÏÂÓÂ

.‰ÊÁÓ: מזה שבעבר החלון מול  היה  הזה שבעבר  החלון לומר: ורצה מחזה, מול אל  ומחזה ÌÈÓÚÙ.כמו ˘Ï˘שהיו יתכן
שבחלק חלק בכל כן אם והיה זה , מול זה היו השלשה וכל מלמעלן, והחלון מזה , בכותל  ושלשה מזה , בכותל  פתחים שלשה

מזה : אחד  ופתח  מזה, אחד פתח  ‰ÌÈ„ÂÓÚ.(Â)העמודים, ÌÏÂ‡ ˙‡Â,ארזים עמודי על  עומד אולם עשה הלבנון, יער  לבית
אמה : שלשים ורחבו  אמה  חמשים ארכו  Ì‰ÈÙ.יהיה  ÏÚ ÌÏÂ‡Âהיער לבית  נסמך  שעמוד  ואמר  האולם , עמוד  מקום  יבאר 

על  אמר [ולזה הבית , חלקי שבשלשת הפתחים שלשת כל  מול  להיות הבית , לאורך  ארכו ועמד  שער , בית  וכדרך פתחים, לפני 
ובצורה]: הבית בנין קונטרס  בתחילת  ועיין שלשתן , לפני היו כי Ì‰ÈÙ.פניהם , ÏÚ ·ÚÂ ÌÈ„ÂÓÚÂ,הזה האולם  פתחי לפני

כעין להיות או  ולפאר , לנוי עשוי והיה  ממקומם. זזים  יהיו  לבל יחד , לחברם עב עץ להם  וממעל  בארץ, תקועים עמודים עמדו
ולשמירה : ‰ÒÎ‡.(Ê)מחיצה  ÌÏÂ‡Âהזה האולם אל שם, לשפוט  עליו  ישב אשר הכסא , בו  עמד  אשר האולם אל  לומר: רצה 

המלך : לפני לבוא יקראו אשר עד  למשפט , הבאים  שם שיעמדו המשפט , אולם  לו חוצה עוד  ·‡¯Ê.עשה ÔÙÒÂהרצפה כיסה
ארז: ‰˜¯˜Ú.בנסרי „Ú Ú˜¯˜‰Ó:שממולו כותל  קרקעית  עד זה , כותל  מקרקעית  לומר: רצה 

oeiv zcevn
(„).ÌÈÙ˜˘Â:שם דרך  ויביטו ישקיפו  אשר ÊÁÓÂ‰.חלונות

בה : דרך ויראו יחזו אשר חלון, ענין הוא ˘˜Û.(‰)אף
חלון:



gqצד wxt mildz - miaezk
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i"yx
(Ê).‰˙È· ÌÈ„ÈÁÈ ·È˘ÂÓ כנסם מפוזרין שהיו ישראל

וכנסיה  שלם בית והושיבם מנדחו איש איש יחד
·Â¯˘ÂÎ˙.שלימה: ÌÈ¯ÈÒ‡ ‡ÈˆÂÓ ישראל את הוציא

חמה  לא דרכים להולכי כשר שהוא בחדש ממצרים
צנה: ÌÈ¯¯ÂÒ.ולא Í‡:מצרים.‰ÁÈÁˆ ÂÎ˘ ונשארה

וצמאה, ציה כשצעדת ·ˆÍ„Ú.(Á):(מצאתי)ארצם
שלך: בצעד דרכך ÏÒ‰.בצעדך זה הראיתני שם

גאולה: צרה לכל ÈÈÒ.(Ë)לעולם ‰Ê רעש הוא גם
ישראל: אלהי ה' ˙ÛÈ.(È)מפני ˙Â·„ Ì˘‚ זאת עוד

עלינו  והטלת הניפות לגשמים הוצרכנו אם לנו עשית
וברכה: נדבה גשמי ‡˙‰תמיד ‰‡ÏÂ Í˙ÏÁ

.‰˙ÂÎ למטר וצמאה נלאה ארצך נחלת כשהיתה
אותה, כוננת נחלתך (מצאתי)אתה הקרויה ונלאה נחלתך

כך: שהיא פעמים כלו' נלאה Â·˘È(È‡)והיא Í˙ÈÁ
מחניהם ·‰. את פלשתים ויאספו כמו בה ישבו עדתך

כ"ג)לחיה בהמתו (ש"ב קרויה ישראל כנסת חיתך, ד"א
הקב"ה: של ·Í˙·ÂË.וחיתו ÔÈÎ˙ ממצרים כשיצאו

כנעניים  שעמדו לפי שנה ארבעים במדבר הסיבותם
עמדו  במדבר שעכבו כך ובתוך האילנות את וגדעו

הכל: Â‚Â'.(È·)ותקנו ˙Â¯˘·Ó‰ ¯ÓÂ‡ Ô˙È '„‡
צבאות  להשמיע בקול ישאג הוא עוד מאמר אומר

האומר: ומהו הרבים ˆ·‡Â˙(È‚)הגוים ÈÎÏÓ הגוים
.ÔÂ„„È ÔÂ„„È ישראל וכנסת א"י מתוך וישלכו יתנדו

והי' שנאמר כמו שללם את תחלק בית נות שהיא
וגומר קדש ואתננה כ"ג)סחרה :(ישעי'

cec zcevn
(Ê).ÌÈ„ÈÁÈ ·È˘ÂÓמפוזרים יחידים  במצרים בהיותכם  ר"ל

כנס הגאולה בוא  בעת הלא הנה  ואחד  הנה אחד הארץ בכל 
אחד  בבית  אתכם  והושיב  לרעמסס אחת בשעה אתכם המקום 

אחת: בכנסיה היהÈˆÂÓ‡.כלומר הגלות במאסר  הנאסרים
ולא חמה לא  דרכים  להולכי  ייטיב אשר  הכושר בעת מוציא 

ניסן: בימי כן כי ÌÈ¯¯ÂÒ.צנה Í‡הסוררים מצרים אנשי רק
המכות בעבור  ויובש  צמאון בארץ  שוכנים נשארו לבדם הם 

טוב: כל מלאים  הייתם אתם אבל בהם ·ˆ‡˙Í.(Á)שהכה
הדרך : להורות ענן ÏÒ‰.בעמוד ÔÂÓÈ˘È·שהוא במדבר 

סלולה: דרך  שם ואין שממון  מקום יושבי‡¯ı.(Ë)מעולם 
מעלה:˘ÌÈÓ.הארץ: החרדה:ÂÙË.שרי מגודל  ÈÈÒ.זיעה ‰Ê:סיני הר על  לישראל  הנגלה  האלהים זה  Â·„˙.(È)ר"ל  Ì˘‚

בנדבה: כ"א  המעשה בגמול  לא  ר"ל  נדבה גשמי  עליה הזלת לארץ  ÏÂ‡‰.כשבאו Í˙ÏÁוצמאה עייפה  נחלתך  כשהיתה
רב: במטר אותה כוננת  ה' אתה הלא ההיא:Í˙ÈÁ.(È‡)למטר  בהארץ ישבו לגדל ·Í˙·ÂË.עדתך  המטר הכנת טובך במדת

העני : נפש  להשביע Ô˙È.(È·)התבואה  È„‡ ישראל לצבא המבשרות הנביאים אומר יקיים כן לשעבר עמנו שעשה כמו ר "ל 
והרב: מא"י:ˆ·‡Â˙.(È‚)הגדול  נדודים יהיו  גילולים שהעובדי הבשורה  ·È˙.וזהו ˙ÂÂהארץ בבתי מעולם הדרה הכנסיה 

שלל : לעצמה תחלק ההיא 

oeiv zcevn
(Ê).˙Â¯˘ÂÎ·: כשר כמוˆÁÈÁ‰.מלשון ויובש צמאון ענין

סלע כד)צחיח ופסיעות:·ˆÍ„Ú.(Á):(יחזקאל צעד מלשון
.ÔÂÓÈ˘È·: שממה והזלה:ÂÙË.(Ë)מלשון נטיפה מלשון

(È).ÛÈ˙ צופים ונופת כמו  והתכה  הזלה יט)ענין :(לעיל
.‰‡ÏÂכלכל ונלאתי כמו עייפות  ענין והוא  יתירה  (ירמיה הוי "ו

הכנה :ÂÎ˙‰.:כ) פלשתיםÍ˙ÈÁ.(È‡)מל ' וחית  וכן עדתך 
כ"ג) בשורה :‰Â¯˘·Ó˙.(È·):(ש"ב ¯·.מלשון רב:ˆ·‡ חיל 

(‚È).ÔÂ„„È: נדידה ומדור :ÂÂ˙.מלשון נוה  ענין˘ÏÏ.מל '
ביזה:

xe` ldi
כ"ח :אד'יב  ס"פ בשלח  רבות אמר. יתן
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
כעולא: שביארו נוספים אמוראים מביאה הגמרא ב: עמוד מג eåäדף ék ,éqà éaø øîà̈©©¦©¦¦£

daכשדקדקו -a Lé÷ì Léøå ïðçBé éaøפרשת dpéîאדומה,äøtפסוקי é÷qî àì ¨©¦¨¨§¥¨¦§¨¨Ÿ©§¥¦¨
המקראות, מסדר מעלים היו לא -àáøk éaî àìòz ÷éqîc éàîk ,àlà כמעט - ¤¨§©§©¦©£¨¦¥§¨¨

את  לסדר מחדשים היו לא כלומר, חרושה, בשדה כשהולך ברגליו השועל שמעלה האבק

שוה, באופן הפסוקים לימודי éøîà,כל àlà ש פסוקים 'àéöBîמהםòîLîשישנם ¤¨¨§¦©§¨¦
å ,'òîLî ãiî ש פסוקים עולא.'àìénî',מהםòîLîישנם וכדברי ¦©©§¨§©§¨¦¥¨

זר: שחיטת לדין חוזרת úBøéLkהגמרא úBèéçMä ìk ,ïðçBé éaøc dén÷ àpz éðz̈¥©¨©¥§©¦¨¨¨©§¦§¥
äøtאף ìMî õeç ,øæa.בכהן רק שכשרה ïðçBéאדומה, éaø déì øîà,לתנא÷et §¨¦¤¨¨¨©¥©¦¨¨

àøáì éðz ש משום נכון, אינו ששנית זה דין כלומר, בחוץ, זו ברייתא ושנה צא -àì §¥§¨¨Ÿ
,äìeñt øæa äèéçL eðéöî מוסיפה בזר. כשרה פרה שחיטת שאף לומר יש ולכך ¨¦§¦¨§¨§¨

àéòaéîהגמרא: àì ,ïðçBé éaøå ש לומר צריך אין -àpúì,לפניו úééöששנה àìc- §©¦¨¨Ÿ¦©§¨§©¨§Ÿ¨¥
דבריו, את לקבל מחוייב ואינו ממנו גדול ואינו רבו אינו שהרי לדבריו, מסכים ¨¤àlàאינו

,déaøì eléôà,לו לשמוע úééö.שמחוייב àì מ éaøוהראיה, íeMî ïðçBé éaø øîàc £¦§©¥Ÿ¨¥§¨©©¦¨¨¦©¦
,äøéLk øîBà éðàå ,äìeñt øæa äøt úèéçL ,÷ãöBäé ïa ïBòîL ש àìכיון ¦§¤§¨¨§¦©¨¨§¨§¨©£¦¥§¥¨Ÿ

.øæa äìeñtL äèéçL eðéöî.בפרה זר שחיטת בדין רבו על אף חולק יוחנן שרבי הרי ¨¦§¦¨¤§¨§¨
במשנה: äiðLשנינו Bøt ìöà Bì àa:הגמרא שואלת ומתודה. עליו, ידיו שתי וסומך ¨¥¤¨§¦¨

àðL éàî ש השינוי, טעם מה -ïBLàø éecéåaלעיל במשנה מבואר הפר, (לה:)שעל ©§¨§¦¦
øîà àìcהגדול ÷ELBã'הכהן íò ïøäà éðáe','וביתי 'אני רק אומר היה éàîeאלא §Ÿ¨©§¥©£Ÿ©§¤©

øîàc ,éðL éecéåa àðL.'ELBã÷ íò ïøäà éðáe':הגמרא éaøמשיבה éác àðz §¨§¦¥¦§¨©§¥©£Ÿ©§¤¨¨§¥©¦
úðúBð ïécä úcî àéä Ck ,ìàòîLé,לומר יפה כך -ìò øtëéå éàkæ àáé áèeî ¦§¨¥¨¦¦©©¦¤¤¨¨Ÿ©©¦©¥©

.áéiçä ìò øtëéå áéiç àáé ìàå áéiçä על הגדול הכהן מתוודה ראשון בוידוי ולכך, ©©¨§©¨Ÿ©¨¦©¥©©©¨
הכהנים. אחיו שאר על אף ומכפר מתוודה הוא זכאי, שנעשה ולאחר וביתו, עצמו

äðùî את ומפרטת הכפורים, ביום הגדול הכהן עבודת סדר בהמשך עוסקת מה משנתינו

השני: הוידוי לאחר בפר לפרBèçLשנעשה הגדול עצמוìa÷åהכהן úàהוא ÷øæîa §¨§¦¥©¦§¨¤
BðúBðå ,Bîc,למזרקBa ñøîî àeäL éîì זה וכהן הדם, את ויערב שיגיס אחר לכהן - ¨§§§¦¤§¨¥

ãáBøäעומד ìò[אבנים ìëéäaL.[-שורת éòéáøäנעשה זה LBø÷éומירוס àlL éãk ©¨¤¨§¦¦¤©¥¨§¥¤Ÿ¦§
בהקטרה. עוסק הגדול שהכהן בשעה הדם

ולפנים: לפני הקטורת הקטרת והוא הפרק, של השלישי בחלק לעסוק עוברת ©ìèð̈המשנה
הגדול çaænäהכהן Làøì äìòå ,äzçî,החיצוןäpôe מהíéìçbשבמערכהCìéà ©§¨§¨¨§Ÿ©¦§¥©¦¨¤¨¦¥¨

úBiîéðtä úBìkeònä ïî äúBçå ,Cìéàå שעוכלו מהגחלים נוטל הוא המחתה ידי ועל - §¥¨§¤¦©§¨©§¦¦
האש, בעומק dçépäåהיטב ãøéå[המחתה äøæòaL,[-את éòéáøä ãáBøä ìò עד §¨©§¦¦¨©¨¤¨§¦¦¤¨£¨¨

הקדשים. לקדש והמחתה הכף עם ויכנס הכף, לתוך ויתן קטורת חפניו שימלא

הכיפורים: יום של להקטרה הפנימי, המזבח על יום בכל שהיתה ההקטרה בין שהיו החילוקים את מפרטת äúBçהמשנה äéä ,íBé ìëa§¨¨¨¤
המזבח מעל äøòîeמחתהaגחלים ,óñk ìLהגחלים את מריק -CBúa[לתוך-],áäæ ìL שיתבאר ומטעם לקדש, מכניס  היה ובה §¤¤¤§¨¤§¤¨¨
היהíBiäåבגמרא. הכפורים, ביום -ñéðëî äéä dáe ,áäæ ìLa äúBç.בגמרא שיתבאר ומטעם ולפנים, לפני §©¤§¤¨¨¨¨¨©§¦

נוסף: aחילוק äúBç íBé ìëaמחתהìL CBúì äøòîe ,ïéa÷ úòaøà ìL,ïéa÷ úL.ומתפזר לארץ נופל היה הרביעי íBiäå,והקב §¨¤§¤©§©©©¦§¨¤§§Ÿ¤©¦§©
a äúBç של ìLdáeמחתה ,ïéa÷ úLעצמה,ñéðëî äéä.בגמרא שיתבאר äàñ,ומטעם ìLa äúBç íBé ìëa ,øîBà éñBé éaø ¤§§Ÿ¤©¦¨¨¨©§¦©¦¥¥§¨¤§¤§¨

קבין, ששה ìLשהיא CBúa äøòîeìLa äúBç íBiäå ,ïéa÷ úL.ñéðëî äéä dáe ïéa÷ úL §¨¤§§Ÿ¤©¦§©¤¦§Ÿ¤©¦¨¨¨©§¦
נוסף: äúéäחילוק íBé ìëaהמחתה.äl÷ íBiäå äãák §¨¨§¨§¥¨§©©¨

נוסף: dãéחילוק äúéä íBé ìëaהמחתה ידית -,äkeøà íBiäå ,äøö÷ לנשיאת בזרועו ולהסתייע זרועו, תחת להניחה שיוכל בכדי §¨¨§¨¨¨§¨¨§©£¨
המחתה.

נוסף: Bøé÷חילוק dáäæ äúéä íBé ìëa,רגיל כזהב צהוב היינו -,íBãà íBiäå,יותר חשוב זהב íçðî.שהוא éaø éøác §¨¨§¨§¨¨¨§©¨¦§¥©¦§©¥
נוסף: íBéחילוק ìëaהיהáéø÷î,הפנימי במזבח מקטיר -ñøtמנה חצי -.íéaøòä ïéa ñøôe ,úéøçLa,íBiäåהיהéñBîó על §¨©§¦§¨§©£¦§¨¥¨©§©¦§©¦

אלו, åéðôçהקטרות àìî.הקדשים לקדש שמכניס קטורת, §Ÿ¨§¨

i"yx

ååä éë:iwcwcn ik .äéðéî é÷ñî àì.
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קג `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
כעולא: שביארו נוספים אמוראים מביאה הגמרא ב: עמוד מג eåäדף ék ,éqà éaø øîà̈©©¦©¦¦£

daכשדקדקו -a Lé÷ì Léøå ïðçBé éaøפרשת dpéîאדומה,äøtפסוקי é÷qî àì ¨©¦¨¨§¥¨¦§¨¨Ÿ©§¥¦¨
המקראות, מסדר מעלים היו לא -àáøk éaî àìòz ÷éqîc éàîk ,àlà כמעט - ¤¨§©§©¦©£¨¦¥§¨¨

את  לסדר מחדשים היו לא כלומר, חרושה, בשדה כשהולך ברגליו השועל שמעלה האבק

שוה, באופן הפסוקים לימודי éøîà,כל àlà ש פסוקים 'àéöBîמהםòîLîשישנם ¤¨¨§¦©§¨¦
å ,'òîLî ãiî ש פסוקים עולא.'àìénî',מהםòîLîישנם וכדברי ¦©©§¨§©§¨¦¥¨

זר: שחיטת לדין חוזרת úBøéLkהגמרא úBèéçMä ìk ,ïðçBé éaøc dén÷ àpz éðz̈¥©¨©¥§©¦¨¨¨©§¦§¥
äøtאף ìMî õeç ,øæa.בכהן רק שכשרה ïðçBéאדומה, éaø déì øîà,לתנא÷et §¨¦¤¨¨¨©¥©¦¨¨

àøáì éðz ש משום נכון, אינו ששנית זה דין כלומר, בחוץ, זו ברייתא ושנה צא -àì §¥§¨¨Ÿ
,äìeñt øæa äèéçL eðéöî מוסיפה בזר. כשרה פרה שחיטת שאף לומר יש ולכך ¨¦§¦¨§¨§¨

àéòaéîהגמרא: àì ,ïðçBé éaøå ש לומר צריך אין -àpúì,לפניו úééöששנה àìc- §©¦¨¨Ÿ¦©§¨§©¨§Ÿ¨¥
דבריו, את לקבל מחוייב ואינו ממנו גדול ואינו רבו אינו שהרי לדבריו, מסכים ¨¤àlàאינו

,déaøì eléôà,לו לשמוע úééö.שמחוייב àì מ éaøוהראיה, íeMî ïðçBé éaø øîàc £¦§©¥Ÿ¨¥§¨©©¦¨¨¦©¦
,äøéLk øîBà éðàå ,äìeñt øæa äøt úèéçL ,÷ãöBäé ïa ïBòîL ש àìכיון ¦§¤§¨¨§¦©¨¨§¨§¨©£¦¥§¥¨Ÿ

.øæa äìeñtL äèéçL eðéöî.בפרה זר שחיטת בדין רבו על אף חולק יוחנן שרבי הרי ¨¦§¦¨¤§¨§¨
במשנה: äiðLשנינו Bøt ìöà Bì àa:הגמרא שואלת ומתודה. עליו, ידיו שתי וסומך ¨¥¤¨§¦¨

àðL éàî ש השינוי, טעם מה -ïBLàø éecéåaלעיל במשנה מבואר הפר, (לה:)שעל ©§¨§¦¦
øîà àìcהגדול ÷ELBã'הכהן íò ïøäà éðáe','וביתי 'אני רק אומר היה éàîeאלא §Ÿ¨©§¥©£Ÿ©§¤©

øîàc ,éðL éecéåa àðL.'ELBã÷ íò ïøäà éðáe':הגמרא éaøמשיבה éác àðz §¨§¦¥¦§¨©§¥©£Ÿ©§¤¨¨§¥©¦
úðúBð ïécä úcî àéä Ck ,ìàòîLé,לומר יפה כך -ìò øtëéå éàkæ àáé áèeî ¦§¨¥¨¦¦©©¦¤¤¨¨Ÿ©©¦©¥©

.áéiçä ìò øtëéå áéiç àáé ìàå áéiçä על הגדול הכהן מתוודה ראשון בוידוי ולכך, ©©¨§©¨Ÿ©¨¦©¥©©©¨
הכהנים. אחיו שאר על אף ומכפר מתוודה הוא זכאי, שנעשה ולאחר וביתו, עצמו

äðùî את ומפרטת הכפורים, ביום הגדול הכהן עבודת סדר בהמשך עוסקת מה משנתינו

השני: הוידוי לאחר בפר לפרBèçLשנעשה הגדול עצמוìa÷åהכהן úàהוא ÷øæîa §¨§¦¥©¦§¨¤
BðúBðå ,Bîc,למזרקBa ñøîî àeäL éîì זה וכהן הדם, את ויערב שיגיס אחר לכהן - ¨§§§¦¤§¨¥

ãáBøäעומד ìò[אבנים ìëéäaL.[-שורת éòéáøäנעשה זה LBø÷éומירוס àlL éãk ©¨¤¨§¦¦¤©¥¨§¥¤Ÿ¦§
בהקטרה. עוסק הגדול שהכהן בשעה הדם

ולפנים: לפני הקטורת הקטרת והוא הפרק, של השלישי בחלק לעסוק עוברת ©ìèð̈המשנה
הגדול çaænäהכהן Làøì äìòå ,äzçî,החיצוןäpôe מהíéìçbשבמערכהCìéà ©§¨§¨¨§Ÿ©¦§¥©¦¨¤¨¦¥¨

úBiîéðtä úBìkeònä ïî äúBçå ,Cìéàå שעוכלו מהגחלים נוטל הוא המחתה ידי ועל - §¥¨§¤¦©§¨©§¦¦
האש, בעומק dçépäåהיטב ãøéå[המחתה äøæòaL,[-את éòéáøä ãáBøä ìò עד §¨©§¦¦¨©¨¤¨§¦¦¤¨£¨¨

הקדשים. לקדש והמחתה הכף עם ויכנס הכף, לתוך ויתן קטורת חפניו שימלא

הכיפורים: יום של להקטרה הפנימי, המזבח על יום בכל שהיתה ההקטרה בין שהיו החילוקים את מפרטת äúBçהמשנה äéä ,íBé ìëa§¨¨¨¤
המזבח מעל äøòîeמחתהaגחלים ,óñk ìLהגחלים את מריק -CBúa[לתוך-],áäæ ìL שיתבאר ומטעם לקדש, מכניס  היה ובה §¤¤¤§¨¤§¤¨¨
היהíBiäåבגמרא. הכפורים, ביום -ñéðëî äéä dáe ,áäæ ìLa äúBç.בגמרא שיתבאר ומטעם ולפנים, לפני §©¤§¤¨¨¨¨¨©§¦

נוסף: aחילוק äúBç íBé ìëaמחתהìL CBúì äøòîe ,ïéa÷ úòaøà ìL,ïéa÷ úL.ומתפזר לארץ נופל היה הרביעי íBiäå,והקב §¨¤§¤©§©©©¦§¨¤§§Ÿ¤©¦§©
a äúBç של ìLdáeמחתה ,ïéa÷ úLעצמה,ñéðëî äéä.בגמרא שיתבאר äàñ,ומטעם ìLa äúBç íBé ìëa ,øîBà éñBé éaø ¤§§Ÿ¤©¦¨¨¨©§¦©¦¥¥§¨¤§¤§¨

קבין, ששה ìLשהיא CBúa äøòîeìLa äúBç íBiäå ,ïéa÷ úL.ñéðëî äéä dáe ïéa÷ úL §¨¤§§Ÿ¤©¦§©¤¦§Ÿ¤©¦¨¨¨©§¦
נוסף: äúéäחילוק íBé ìëaהמחתה.äl÷ íBiäå äãák §¨¨§¨§¥¨§©©¨

נוסף: dãéחילוק äúéä íBé ìëaהמחתה ידית -,äkeøà íBiäå ,äøö÷ לנשיאת בזרועו ולהסתייע זרועו, תחת להניחה שיוכל בכדי §¨¨§¨¨¨§¨¨§©£¨
המחתה.

נוסף: Bøé÷חילוק dáäæ äúéä íBé ìëa,רגיל כזהב צהוב היינו -,íBãà íBiäå,יותר חשוב זהב íçðî.שהוא éaø éøác §¨¨§¨§¨¨¨§©¨¦§¥©¦§©¥
נוסף: íBéחילוק ìëaהיהáéø÷î,הפנימי במזבח מקטיר -ñøtמנה חצי -.íéaøòä ïéa ñøôe ,úéøçLa,íBiäåהיהéñBîó על §¨©§¦§¨§©£¦§¨¥¨©§©¦§©¦

אלו, åéðôçהקטרות àìî.הקדשים לקדש שמכניס קטורת, §Ÿ¨§¨

i"yx

ååä éë:iwcwcn ik .äéðéî é÷ñî àì.
xac dkezn oilrn eid `l xnelk
dzhiya feg`l oileki zeidl yecig
mlek dize`xwn `diy zeeydl
mlek e` df cin df mi`iven

:df xg` df miniiwzn÷éñîã äîë
àáøë éáî àìòúdlrny dnk .

:xip dcy lr qxecyk eilbxa lreyd
úðúåð ïéãä úãîxnel dti jk xnelk .

i`kf `die envr lr dcezdy xg`y
:mixg` lr xtkl ie`xéîì 'éðúî

åá ñøîî äéäù:ea qbin .ùåø÷é àìù.
zxehwd zcear dyrzy cr ddyiyk

:dyxta zexecqy enkãáåøä ìò
éòéáøäzexey dieyr dtvxd lk .

dxey lke yiy ipa` ze`lah zexey
dizrc `wlq `we caex diexw dxeye
lkidd gztny ziriax dxey lrc

:xn`w miptleäúçîmgipde milgb .
skd jezl ozie zxehw oetgiy cr

:miptl dzgne sk qipki k''g`eìëá
íåédipy dkxrnn milgb dzegyk .

iniptd gafnd lr qipkdl zxehw ly
:ziaxre zixgy zxehwlìùá äúåç

óñë:'nba `nrh yxtn .äúåç íåéäå
'åëåmeyn edleka k''deic `nrh .

:lecb odkc `ylegäëåøà íåéäåick .
erexf `dze erexfn dhnl eci oziy

:ezriiqnñøô:dpn ivg .éñåîàìî ó
åéðôçcal miptle iptl qipkny .

lr ozipd ziaxr lye zixgy qxtn
:iniptd gafn



xcde"קד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc zay(oey`x meil)

ìkgeln xacàaL[dxypy-]ïénçaBúBà ïéøBL ,úaMä éðôlî- ¨¤¨§©¦¦¦§¥©©¨¦
ezexyle xefgl xzen,úaMa ïénçaixdy ,leyia meyn dfa oi`e §©¦©©¨

.mcew owzp xakìëåxacúaMä éðôlî ïénça àa àlL,ïéçéãî §¨¤Ÿ¨§©¦¦¦§¥©©¨§¦¦
a BúBàzpizpïénçeilr,úaMamixey oi` mle` ,jka lyazn oi`y ¦©¦©©¨

.ezlyan diixydy ,mda eze`ä ïî õeçd bcçéìndïLiglnpy ± ¦©¨¦©¨¨
,dxary dpyaïéðtñéàä ñééìe÷ådgcda eicy geln bc oin ± §§¨¨¦§¨¦

meyn ,gicdl s` xeq` mze`y ,ekkxle zvwna egln xiqdl
ïúçãäLoinga,ïzëàìî øîb àéä Bæoikkxzn opi`y s`y ¤£¨¨¨¦§©§©§¨

.leyiak mzgcd zaygp okle jk mze` milke`d yi xenb leyiaak
dpéî òîLlg leyia zvwna eze` milke`d yiy lk`n xacay §©¦¨

,mgind cva dvia leblb oiprl oicd `ede ,ef dbxc lr leyia my
.z`hg aiige leyial xacd aygp jk dze` milke`d yiy oeik

dpyna epipy(:gl lirl):äpòé÷ôé àìå[dviad z`-]ïéøãeñaengedy §Ÿ©§¦¤¨§¨¦
.dng zeclez lr xfb `le ,xizn iqei iaxe .dnga

oldl dpynd ixac z` d`ian `xnbd(:enw)zwelgn z` x`al ick
:`xnbd zxxan .iqei iaxe minkgïðúc àäå(my)ìéLáz ïéðúBð §¨¦§©§¦©§¦

øBaä CBúìmin ea oi`yøeîL àäiL ìéáLa,gixqi `ly ,megd on §©¦§¦¤§¥¨
íéôiä íénä úàå,ilk jeza mi`vnpd dizyl miie`xd [miiwp-] §¤©©¦©¨¦

amin dewn jezòø,íé,dizyl miie`x mpi`yeððviL ìéáLa §¨¦¦§¦¤¦¨§
,mzngnïðBvä úàå[mippevd mind-]änçaynya -ìéáLa §¤©¥©©¨¦§¦

àîéì ,ençéLopevd z` mngl dxizdy ef dpyny xn`p m`d ± ¤¥©¥¨
zrck dngaàéä éñBé éaø,diepyàìåzrck,ïðaøiax wx ixdy ©¦¥¦§Ÿ©¨¨

.mixqe` minkg eli`e ,dng zecleza lyal xizn iqei
:`xnbd dgec,ïîçð áø øîàleyia oial dnga leyia oia wlgl yi ¨©©©§¨

leyia oic oiprl .xe`d zecleza leyia oiale dizeclezaänça©©¨
,ynyd mega dvia zelvl oebk ,dnvréâéìt àì àîìò éleëc§¥¨§¨Ÿ§¦¦

éøLcoi` ok enke ,jka leyia jxc oi` ixdy ,xzen mlek zrcl ± §¨¦
silgdl mireh mc` ipa oi`y ,y`a mb lyal xizdl e`eaiy yegl

leyia oiprle .y`a dng,øeàä úBãìBúajeza dvia gipdl oebk §§¨
,y`dn mgedy xceqøéñàc éâéìt àì àîìò élekmlek zrcl ± ¥¨§¨Ÿ§¦¦©£¦

.`ziixe`cn xeq`éâéìt ékleyiaa ,minkge iqei iax ewlgp dna ± ¦§¦¦
,änçä úBãìBúaefe ,dngdn engedy oixceqa dvia riwtdl oebk §§©©¨
,mzwelgn yxeyøáñ øî[mixaeq minkg-]ïðéøæblyal xeq`l ©¨©¨§¦©

aeèà ,änçä úBãìBúa mb lyal xizdl e`eai `ny ±úBãìBú §©©¨¨§
øîe .øeàä[iqei iax-]ïðéøæb àì ,øáñdng zecleza lyal xeq`l ¨©¨©Ÿ¨§¦©

.xe`d zecleza lyal `eai `ny
dpyna epipy(:gl lirl):äpðéîèé àìå[dviad z`-]ìBçawa`ae §Ÿ©§¦¤¨§

:`xnbd dywn .dlvzy liaya ynydn engedy mikxcâBìôéìå§¦§
àäa éñBé éaø énðmyk xizdl o`k s` wleg iqei iax oi` recn ± ©¦©¦¥§¨

leyiad z` xqe` epi`y x`azp my `lde ,mixceqa riwtdl xizdy
.dngd zecleza
:`xnbd zvxzn,øîà äaøiqei iax dcen lega dpnhd oiprl ©¨¨©

,xeq`yànL äøæbe ,mg lega epinhdy d`exd drhiõîøa ïéîèé §¥¨¤¨©§¦§¤¤
mipinhne dpnhd jxc mdipy unxe leg ixdy ,[mg milgb xt`-]

unxa oinhdl xeq`e xg`ne ,lyal ick mdas` oinhdl exq` ,

.lega,øîà óñBé áø,iqei iax s` xq` lega dpnhday mrhdéðtî ©¥¨©¦§¥
æéænLd z`BîB÷nî øôò.lega dviad z` oinhdl `ayk ¤¥¦¨¨¦§

:`xnbd zxxaneäééðéa éàî.sqei axl dax oia oica lcadd edn ± ©¥©§
:`xnbd zx`aneäééðéa àkéàa dpnhd oica mdipia welig yi ±øôò ¦¨¥©§¨¨

çBçézzkiiy o`k mby ,xeq` dax zrcly .wnera s` ce`n jx ± ¦©
yegl oi`y ,xzen sqei ax zrcl eli`e .unxa oinhi `ny dxifbd

.enewnn xtr fifi `ny
:sqei ax ixac lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyïBòîL ïaø ¥¦¥©¨¦§

ïéìbìâî ,øîBà ìàéìîb ïamilev ±äöéazayaçúBø âb éab ìò ¤©§¦¥¥§©§§¦¥¨©©¥©¥©
,dng zecleza lyal xzeny meyn ,dngd ici lr gzxedyïéàå§¥

,çúBø ãéñ éab ìò äöéa ïéìbìâîmeyn ,xe`d ici lr gzxedy §©§§¦¥¨©©¥¦¥©
:`xnbd dywne .xe`d zecleza lyal xeq`yïàîì àîìLa¦§¨¨§©

øîàc`ed lega oinhdl xeq`y dcen iqei iaxy mrhdy [dax-] §¨©
meyn,õîøa ïéîèé ànL äøæbdvia lblbl ok enk xzen recn oaen §¥¨¤¨©§¦§¤¤

dfa ixdy ,gzex bb lr,øæâéîì àkéì.oinhn epi`y meynàlà ¥¨§¦§©¤¨
øîàc ïàîì`ed xeq`y mrhdy [sqei ax-]øôò æéænL éðtî §©§¨©¦§¥¤¥¦¨¨

,BîB÷nî,bba l`ilnb oa oerny oax xizd recnøæâéìenk xefbi ± ¦§¦§Ÿ
zvxzn .dviad z` zeqkl ick enewnn xtr fifi `ny bba ok

:`xnbd,øôò déa úéì âb íúñ.dfa yegl oi` okle §¨©¥¥¨¨
:daxl ztqep di`x d`ian `xnbd,òîL àzdpyna epipy(:gl lirl) ¨§©

ìL änà CBúì ïðBö ìL ïBìéñ eàéáäå ,àéøáè éLðà eNòL äNòî©£¤¤¨©§¥§¤§¨§¥¦¦¤¥§©¨¤
,'åëå ïénçit lr s`y x`eane .ok zeyrl minkg mdilr exq`e ©¦

.minkg exq` ,dng zeclez `l` ,xe`d zeclez mpi` `ixah ingy
:dzii`x z` `xnbd zx`aneøîàc ïàîì àîìLa]mrhdy [dax- ¦§¨¨§©§¨©

meyn `ed lega oinhdl xeq`y,õîøa ïéîèé ànL äøæboaen §¥¨¤¨©§¦§¤¤
e ,`ixah inga oeliqd xiardl iqei iaxl s` xeq` recneðééämeyn ©§

àéîãcxacd dnecy ±,äðîèäì,oinga mippevd mind z` oinhny §¨§¨§©§¨¨
øîàc ïàîì àlà[sqei ax-]àkéà éàî ,BîB÷nî øôò æéænL éðtî ¤¨§©§¨©¦§¥¤¥¦¨¨¦§©¦¨

øîéîìmpi` `ixah ing `lde ,o`k xeq` iqei iaxly mrhd dn ± §¥©
.o`k zkiiy dpi` 'xtr fifi `ny' dxifbd mbe ,xe`d zeclez

:`xnbd dgecúøáñ éîdy dz` xeaq ike ±äNòîdpyna `aedy ¦¨§©©£¥
iyp`aéà÷ àôéqà àéøáèleg oica zwqerd `tiqd lr xfeg - §¤§¨©¥¨¨¥

df ote`ay gikedl dyrnd `ae [iqei iax dcen mda] mikxc wa`e
xacd oi` sqei ax zrcl ,xqe` iqei iax s` `ixah inga oeliq ly

`l` ,ok,éà÷ àLéøàepipy daéñBé éaøå ,ïéøãeña äpòé÷ôé àì' ©¥¨¨¥Ÿ©§¦¤¨§¨¦§©¦¥
,'øézî,`ixah dyrn z` e`iad minkgeïðaø déì éøîà÷ éëäå ©¦§¨¦¨¨§¦¥©¨¨

,éñBé éaøìzeclez mdy] mixceqa dviad riwtdl dz` xizn cvik §©¦¥
e ,[dngéøáè éLðàc äNòî àäà,`ixah inga oeliq exiardy ¨©£¤§©§¥§¤§¨

eäì øîà .ïðaø eäì éøñàå ,àeä änç úBãìBúc,iqei iaxàeää± §§©¨§¨§¦§©¨¨¨©§©
meyn `l` ,dng zeclez meyn epi` ,`ixah ing oicúBãìBzdøeà §

,àeämeyn `id ming mdy daiqdyéôìçcmd mixaer ±àçúétà §¨§¦©¦§¨
egzt ci lr ±ípäéâc.oznngn mpdibd y`e §¥¦Ÿ

:`ixah iyp` ly dyrndn cenll yi eze` oic zx`an `xnbdøîà̈©
,àcñç áø©¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc zay(ipy meil)

jkitlïäì eøñàs` minkgeøézäå ,äòéfä úàa dvigxd z`énç ¨§¨¤¤©¥¨§¦¦©¥
äéøáè.mnngl jixv oi`y oeik ,migzex zepiirna -eéä ïééãòå §¤§¨©£©¦¨

øeàä énça ïéöçBø,zay axrn y`d ici lr engedy mina ± £¦§©¥¨
íéøîBàå,oiirnd mewnn mi`vei mze` mi`exläéøáè énça' §§¦§©¥§¤§¨
,'eðöçøjkitlïäì eøñàa s` uegxl minkgeøézäå ,äéøáè énç ¨©§¨§¨¤©¥§¤§¨§¦¦

ïäìminkgä úàa dvigx.ïðBvokn xg`leàøminkgøácä ïéàL ¨¤¤©¥¨¤¥©¨¨
ïäì ãîBòxg`n el` zexifba cenrl mileki xeaivd oi`y - ¥¨¤

e minkg exfg jkitl ,dvigx lk mdl dxq`pyïäì eøézäz` ¦¦¨¤
a dvigxdå .äéøáè énçzxifb mle`,úãîBò dîB÷îa ,äòéæ`ly ©¥§¤§¨§¥¨¦§¨¤¤

.dexizd
:'oiixar' mc`l d`ixw oipra oic d`ian `xnbdïàî éàä ,àáø øîà̈©¨¨©©

ïðaøcà øáòc,opaxc xeqi` lr xary mc` ±déì éøwéîì éøL §¨©©§©¨¨¨¦§¦§¥¥
àðééøáò:`xnbd zl`ey .'oiixar' el `exwl xzen ±ïàîkzrck ± £©§¨¨§©

.el` eixac `ax xn` in

1
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14

המשך ביאור למס' שבת ליום שני עמ' א

ezny in` cenr hl sc ± iyily wxtzekxa

'îâïénça àaL ìk.lMgElnoiOgA `AW"rnyoixfFg,zAXA oiOgA FzF` oixFWe Ÿ¤¨§©¦¨¨©¤¨§©¦¥§¦§¦§©¦©©¨
ixdW - oETiY mEXn FA oi`eowzpxaM:ïéçéãî.`l la` ,FYk`ln xnB df oi`W §¥¦¦¤£¥¦§©§¨§¦¦¤¥¤§©§©§£¨Ÿ

oixFW:õeçâcîBà ïLé çeìîñééìB÷ïéðtñéàä.oixFTW bC`"pipeh:LBúçãäeäæ ¦¦¨¨©¨¨§©¨¦§©¦¨¤¦¤£¨¨¤
Bzëàìî øîb.ixwCnn"y - FYk`ln xnB DilaiIge ,FlEXiA Edf:ïðúc àäå.wxtA §©§©§¦§¨¥¥§©§©§¤¦§©¨§¨¦§©§¤¤

opFv miOd 'ek oipzFp :"ziag":änça.WnXA: ¨¦§¦©©¦¥©©¨©¤¤
éøLc.,KkA FlEXiA KxC oi`CxE`A dOge`l §¨¥§¥¤¤¦§¨§©¨§¨

xfbilC `tNgin`d EH` `d:aúBãìBú ¦©§¨§¦§©¨©¨§§
øeàä.m` oFbMmgEdxcEQdxE`A dGd ¨§¦©©¨©¤¨

dNigYn:øéñàc.lEXiA iedC:änç úBãìBz. ¦§¦¨©£¦§¨¥¦§©¨
dOgA xcEQd mgEdW:øeàä úBãìBz ehà. ¤©©¨©©¨©§¨

zFclFzC xaq ifgC o`nCEdpip xE`d:ànL §©§¨¥¨©§§¨¦§¤¨
õîøa ïéîèé.i`d icMn xaq ifgC o`nC ©§¦¨¤¤§©§¨¥¨©¦§¦©

dpnhd KxC Ediiexze ,ilEXal i`de ilEXal§©¥§©§©¥§©§©§¤¤©§¨¨
iN dn -dcFn ikd mEXnE ,lFg iN dn unx ©¦¤¤©¦¦¨¦¤

xiqFi ':øôò æéæé ànL.lFg mW `di `l `OW ¥¤¨¨¦¨¨¤¨Ÿ§¥¨
iz`e ,KxFSd lkl xEwrxtr ifEf`l,wEaCd ¨§¨©¤§¨¥©£¥¨¨©¨

`OEB xtFg iede:çBçéz øôò.gFgiY :xnFlM §¨¥¥¨¨¨¦©§©¦©
Wginl `MilC ,wnFrAfifnl:çúBø âb. §¤§¥¨§¥©§¥¦©¥©

FgYxWdOg:çúBø ãéña ïéìbìâî ïéàå.`EdC ¤¦§©¨§¥§©§§¦§¦¥©§
xE`d zFclFY:øæâéîì àkéì.`dC ,gzFx bbA §¨¥¨§¦§©§©¥©§¨

Dil oinhn `l:àlà.`OWlEPQkie xtr fifi Ÿ©§¦¥¤¨§¤¨¨¦¨¨¦©¤
xfbil FA:ïénç ìL änà CBúì.iOge`ixAh ¦§©§©¨¤©¦§©¥¦¤§¨

,Edl Exq` d"t`e ,Edpip xE`d zFclFY e`l̈§¨¦§©¨§§
x `dA dcFnEiqFi ':àéîãcäðîèäì.OWoinh ¤§¨¥§¨§¨§©§¨¨¤©§¦

minA min:äNòî zøáñ éî)`(éà÷ àôéqà. ©¦§©¦¦¨§©§©£¤©¥¨¨¥
`YriIqliiExF`lE ,wa`e lFgCzFclFzCdOg §¦©§¨§©£¨§¥§§©¨

lMd ixacl ixiq` `peeB i`d iM:éà÷ àLéøà. ¦©©§¨£¦¦§¦§¥©Ÿ©¥¨¨¥
iqFi 'xl la` .Dl ixn`C `Ed opAxe ,`zbElR ©̀§§¨§©¨¨§¨§¦¨£¨§¥

-zFclFY ipdC mEXn `N` xqYin `l b"dk¨¦§©¤¨¦§¨¥§
Edpip xE`d:äNòî àäå.iOgC`ixAh ¨¦§§¨©£¥§©¥¦¤§¨

ince ,Edpip dOg zFclFzC`Yrwt`loixcEqC §§©¨¦§§¨¥§©§©§¨§¨¦
Edl ixq`e ,fifi `OWl xfbnl `MilC: §¥¨§¦§©§¤¨¨¦§¨§¦§
äìèá
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:d`xp i"xle .dzgi `nye unxa oinhi `ny dxifb ,lad siqend xaca mei ceran oinhdl

xninl `ki`c .dpin slinl `kile ,dpnhdl inc ded `l ± oinga opev oiaxrzn eidy dnc

did ik ,oinga axrzn did `l oeliqc el d`xpe .oippev mind lyany iptn edl ixq`c

eid `le .`ixah ing zngn oeliqay mippev mind oinngzn eide ,cv lkn zevign swen

.rx ogixy itl onvr `ixah inga zevgex

oipnhp eid oippev miny ,dpnhdl `inc `zyde

mngzdl oingd jeza:

ìëzayd iptln oinga `ay.:yexit

wxta onwl yxtnck ,ixnbl lyazpy

"ziag"):dnw sc:(,`a` iaxc zlebpxz oebk

`ly lke oey`x ilka elit` oinga eze` oixey

yxtnc `"ayx yexitl .eze` oigicn 'ek `a

oixey oi`c `kd xity iz` ± ipy ilkk iexirc

ilkn eze` oigicn la` ,oey`x ilka eze`

iexirc yxtnc ,z"xtl la` .iexir jxc oey`x

ipy ilkn eze` oigicn k"r ± oey`x ilkk ied

oixey elit` "oigicn" `ixi` i`n k"`e ,xn`w

,oixey oi` ipy ilka elit`c :i"x xne`e !inp

b"r`e .lyank ifgin ± oing mindc li`edc

onwl opzc):an sc(e` dxrwd jezl ozep la`"

oiieyr ody oilaz `wec epiid ± "iegnzd jezl

d"d p"` .lyank ifgin `le ,dxicwd z` wznl

hwpc `de .ipy ilka ixii`c oeik ,eze` oixey

xnb `ied dgcd elit`c opirny`l ± oigicn

oiptqi`d qiilewe oyid gipna dk`ln:

àîùunxa oinhi.`l oixceq zrwtd la`

enc `l oixceqc ,unxa oinhi `ny eh` exfb

'x ira `l xe`a enngzpy oixceq eh`e .unxl

eidi `ly jk lk onngl jxc oi`c ,xfbinl iqei

oitxyp:

éðôîenewnn xtr fifny.:qxhpewa 'it

jxevd lk xewr leg el didi `ly jezn

.`neb xteg iede ,weacd xtr ifef`l iz` ,zeqkl

`ziixe`c `xeqi` `kil `dc :`"aixl dywe

iaxl dxtrl `l` jixv epi`e `neb xtega

dtebl dkixv dpi`y dk`ln" xn`c oerny

:qxhpewd yexit itl xnel jixve !"dilr xeht

.dkeza dviad oenhl `nebd xetgi `ny dxifb

`vny ,cere !dqkie daifrna xetgi `ny xefbl xetgi `ny opixfbc oeike ,daifrn ea yi bb mzq `d :daxc` ,xtr dia zil bb mzq jenqa ipync i`nc :qxhpewd yexitl dywd z"xe

lehlhc sqei ax xaqe .xtrd jeza dviad agezyk enewnn ,dvwen `edy ,xtr fifny :z"x yxtne ."fifi `ny" qexbl jixv qxhpewd yexitle .enewnn xtr fifny iptn :mipyi mixtqa

,xity iz` `zyde .micia enewnn xtr fifn epi`e ,xtrd jeza dnvrn zpnhp letil ecin dviad gipnyk jk lk gegiz `edy epiid ± gegiz xtr ediipia `ki`e ,lehlh diny cvd on

zi`c bb oebk ,`aeh ediipia `ki` ikd e`lae ."oken xtr ediipia `ki`" xninl ivn ded df yexitle .opiyiig `l daifrn zxitglc ,ekeza oinhdl lkeiy jk lk xtr dia zil bb mzqc

,"xefbl xtr fifi `ny c"nl `l`" jenqa xn`wc :`"ayxl dyw la` ."fifi" jiiy `le "oinhi" jiiyc ,`ixah iyp`c dyrn oebke .`ki` fifi `nye ,xninl `kil oinhi `ny .xtr dia

:xyid xtqa mz epiax yxit cere .`pyil i`d hwp `ziixe`c eh` dxifb md opaxc ixeqi` lkc meync :ayiil yie !"xqzil" xninl dil ded `l` ,"xefbl" xninl jiiy `l yexit i`dle

tr fifnydviaa gkenck ,mikxc wa`e leg oebk gegiz xtra elit` ,yxegc dclez `edy xteg iede ,enewnn x)mye .g sc(.`neb ciarw `de ,gegiz xtra dyizk ciarw `de :xn`wc

i`n`c :'itl dywe .yxeg jiiy `l i`ce `eddac ,dil`n zrwyp eilr dvia gipnyk gegiz jk lk epiid "gegiz xtr ediipia `ki`" `kd xn`wc `de ,`neb inp jiiy gegiz xtra :`nl`

x`ype ,xtrd on ecia lhepyk `l` `neb jiiy `lc xaq daxc :xnel yie !`gip daxlc rnyn ,'ek fifny xn`c o`nl `l` xn`wcn ?xtr fifny dnl yiig `le ,sqei ax` dax bilt

zxkip dpi`y itl ,`neb `kiiy `l ± dvia zvirpa la` ,`nebd on mewn:

àëéàgegiz xtr ediipia.dviaa rnync `de .`neb `kiiy `l gegiz xtrac :qxhpewa yxit)my(xtr hrn yiy ixii` mzdc 'itl xnel jixv ± `neb jiiy inp gegiz xtrac

elkei `le elti `nebd iptec ik ,zniiwzn dpi` `neb dyriyk ± daxd gegiz xtr yiyk ,`kd la` .zniiw `nebd x`yz gegiz xtr xiqnykc ,dyw rwxw eaiaqe ,gegiz

dyw rwxwd oi`y itl ,miiwzdl:ïéàågzex ciq iab lr dvia oilblbn.wa`e legl gzex bb oia ,ediiteb dng zecleza beltp ± xe`d zeclezl dng zeclez oia biltnc` :dyw

dng zecleza la` .dpnhd jxck `ly gzex ciql gzex bb oia biltnc xity iz` ± unxa oinhi `nyc c"nle !xtr dia zi`c bbe mikxc

ixy ± eiab lr elblbn `l` ea epinhn epi` m` inp legac ,dpnhd jxck `lyl dpnhd jxc oia `l` bltinl ivn `l ediiteb:àìà'eke fifi `ny c"nl.in eh` ,sqei axl :z"`e

jiiy `l ± `kd la` ,dzgi `nye unxa oinhi `ny xfbinl `ki` mei ceranc :xnel yie !lad siqend xaca oinhdl opixq` `nrh i`dn `de ?"unxa oinhi `ny" dxifb dil zil

ipdc :xnel yie !gizxi `ny dxifb ± lad siqen oi`yk s` oinhdl dkiygyn opixq` `d :z"`e !?zaya xe` inga lyal iz` `nlic yegip dng inga lyal opixy i` eh`c ,xfbinl

dng zeclez eh` iypi` erh `l `kd ik xenb leyia la` ,gizxi `ny yginl `ki` ,lyeand xaca ilin:
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:d`xp i"xle .dzgi `nye unxa oinhi `ny dxifb ,lad siqend xaca mei ceran oinhdl

xninl `ki`c .dpin slinl `kile ,dpnhdl inc ded `l ± oinga opev oiaxrzn eidy dnc

did ik ,oinga axrzn did `l oeliqc el d`xpe .oippev mind lyany iptn edl ixq`c

eid `le .`ixah ing zngn oeliqay mippev mind oinngzn eide ,cv lkn zevign swen

.rx ogixy itl onvr `ixah inga zevgex

oipnhp eid oippev miny ,dpnhdl `inc `zyde

mngzdl oingd jeza:

ìëzayd iptln oinga `ay.:yexit

wxta onwl yxtnck ,ixnbl lyazpy

"ziag"):dnw sc:(,`a` iaxc zlebpxz oebk

`ly lke oey`x ilka elit` oinga eze` oixey

yxtnc `"ayx yexitl .eze` oigicn 'ek `a

oixey oi`c `kd xity iz` ± ipy ilkk iexirc

ilkn eze` oigicn la` ,oey`x ilka eze`

iexirc yxtnc ,z"xtl la` .iexir jxc oey`x

ipy ilkn eze` oigicn k"r ± oey`x ilkk ied

oixey elit` "oigicn" `ixi` i`n k"`e ,xn`w

,oixey oi` ipy ilka elit`c :i"x xne`e !inp

b"r`e .lyank ifgin ± oing mindc li`edc

onwl opzc):an sc(e` dxrwd jezl ozep la`"

oiieyr ody oilaz `wec epiid ± "iegnzd jezl

d"d p"` .lyank ifgin `le ,dxicwd z` wznl

hwpc `de .ipy ilka ixii`c oeik ,eze` oixey

xnb `ied dgcd elit`c opirny`l ± oigicn

oiptqi`d qiilewe oyid gipna dk`ln:

àîùunxa oinhi.`l oixceq zrwtd la`

enc `l oixceqc ,unxa oinhi `ny eh` exfb

'x ira `l xe`a enngzpy oixceq eh`e .unxl

eidi `ly jk lk onngl jxc oi`c ,xfbinl iqei

oitxyp:

éðôîenewnn xtr fifny.:qxhpewa 'it

jxevd lk xewr leg el didi `ly jezn

.`neb xteg iede ,weacd xtr ifef`l iz` ,zeqkl

`ziixe`c `xeqi` `kil `dc :`"aixl dywe

iaxl dxtrl `l` jixv epi`e `neb xtega

dtebl dkixv dpi`y dk`ln" xn`c oerny

:qxhpewd yexit itl xnel jixve !"dilr xeht

.dkeza dviad oenhl `nebd xetgi `ny dxifb

`vny ,cere !dqkie daifrna xetgi `ny xefbl xetgi `ny opixfbc oeike ,daifrn ea yi bb mzq `d :daxc` ,xtr dia zil bb mzq jenqa ipync i`nc :qxhpewd yexitl dywd z"xe

lehlhc sqei ax xaqe .xtrd jeza dviad agezyk enewnn ,dvwen `edy ,xtr fifny :z"x yxtne ."fifi `ny" qexbl jixv qxhpewd yexitle .enewnn xtr fifny iptn :mipyi mixtqa

,xity iz` `zyde .micia enewnn xtr fifn epi`e ,xtrd jeza dnvrn zpnhp letil ecin dviad gipnyk jk lk gegiz `edy epiid ± gegiz xtr ediipia `ki`e ,lehlh diny cvd on

zi`c bb oebk ,`aeh ediipia `ki` ikd e`lae ."oken xtr ediipia `ki`" xninl ivn ded df yexitle .opiyiig `l daifrn zxitglc ,ekeza oinhdl lkeiy jk lk xtr dia zil bb mzqc

,"xefbl xtr fifi `ny c"nl `l`" jenqa xn`wc :`"ayxl dyw la` ."fifi" jiiy `le "oinhi" jiiyc ,`ixah iyp`c dyrn oebke .`ki` fifi `nye ,xninl `kil oinhi `ny .xtr dia

:xyid xtqa mz epiax yxit cere .`pyil i`d hwp `ziixe`c eh` dxifb md opaxc ixeqi` lkc meync :ayiil yie !"xqzil" xninl dil ded `l` ,"xefbl" xninl jiiy `l yexit i`dle

tr fifnydviaa gkenck ,mikxc wa`e leg oebk gegiz xtra elit` ,yxegc dclez `edy xteg iede ,enewnn x)mye .g sc(.`neb ciarw `de ,gegiz xtra dyizk ciarw `de :xn`wc

i`n`c :'itl dywe .yxeg jiiy `l i`ce `eddac ,dil`n zrwyp eilr dvia gipnyk gegiz jk lk epiid "gegiz xtr ediipia `ki`" `kd xn`wc `de ,`neb inp jiiy gegiz xtra :`nl`

x`ype ,xtrd on ecia lhepyk `l` `neb jiiy `lc xaq daxc :xnel yie !`gip daxlc rnyn ,'ek fifny xn`c o`nl `l` xn`wcn ?xtr fifny dnl yiig `le ,sqei ax` dax bilt

zxkip dpi`y itl ,`neb `kiiy `l ± dvia zvirpa la` ,`nebd on mewn:

àëéàgegiz xtr ediipia.dviaa rnync `de .`neb `kiiy `l gegiz xtrac :qxhpewa yxit)my(xtr hrn yiy ixii` mzdc 'itl xnel jixv ± `neb jiiy inp gegiz xtrac

elkei `le elti `nebd iptec ik ,zniiwzn dpi` `neb dyriyk ± daxd gegiz xtr yiyk ,`kd la` .zniiw `nebd x`yz gegiz xtr xiqnykc ,dyw rwxw eaiaqe ,gegiz

dyw rwxwd oi`y itl ,miiwzdl:ïéàågzex ciq iab lr dvia oilblbn.wa`e legl gzex bb oia ,ediiteb dng zecleza beltp ± xe`d zeclezl dng zeclez oia biltnc` :dyw

dng zecleza la` .dpnhd jxck `ly gzex ciql gzex bb oia biltnc xity iz` ± unxa oinhi `nyc c"nle !xtr dia zi`c bbe mikxc

ixy ± eiab lr elblbn `l` ea epinhn epi` m` inp legac ,dpnhd jxck `lyl dpnhd jxc oia `l` bltinl ivn `l ediiteb:àìà'eke fifi `ny c"nl.in eh` ,sqei axl :z"`e

jiiy `l ± `kd la` ,dzgi `nye unxa oinhi `ny xfbinl `ki` mei ceranc :xnel yie !lad siqend xaca oinhdl opixq` `nrh i`dn `de ?"unxa oinhi `ny" dxifb dil zil

ipdc :xnel yie !gizxi `ny dxifb ± lad siqen oi`yk s` oinhdl dkiygyn opixq` `d :z"`e !?zaya xe` inga lyal iz` `nlic yegip dng inga lyal opixy i` eh`c ,xfbinl

dng zeclez eh` iypi` erh `l `kd ik xenb leyia la` ,gizxi `ny yginl `ki` ,lyeand xaca ilin:
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,ïénça BúBà ïéøBL Y úaMä éðôlî ïénça àaL ìk̈¤¨§©¦¦¦§¥©©¨¦§©¦
ïéçéãî Y úaMä éðôlî ïénça àa àlL ìëå úaMa©©¨§¨¤Ÿ¨§©¦¦¦§¥©©¨§¦¦

ïLé çéìnä ïî õeç ,úaMa ïénça BúBàñééìå÷åïéðtñéàä §©¦©©¨¦©¨¦©¨¨§Ÿ§©¨¦§©¦
.ïzëàìî øîb àéä Bæ ïúçãäLî"ùäpòé÷ôé àìå" . ¤£¨¨¨¦§¨§©§¨§Ÿ©§¦¤¨

ìéáLa øBaä Cåúì ìéùáz ïéðúBð" ïðúc àäå "ïéøãeqa©¨¦§¨¦§©§¦©§¦§Ÿ©¦§¦
íénä úàå ,øeîL àäiLíéôiäíéòøa,eðpviL ìéáLa ¤§¥¨§¤©©¦©¨¦¨¨¦¦§¦¤¦©§

"ençiL ìéáLa änça ïðBvä úàåàéä éñBé éaø àîéì §¤©¥©©¨¦§¦¤¥©¥¨©¦¥¦
éâéìt àì ò"ëc Y änça :ïîçð áø øîà !ïðaø àìå§¨©¨©£©©©§¨©©¨§¨§¦¦

,éøLcúåãìåúaY øeàäéâéìt ék ,øéñàc éâéìt àì ò"ë §¨¥§Ÿ§Ÿ¨¨§¦¦©£¦¦§¦¦
ïðéøæb :øáñ øî ;änçä úåãìåúa Yänçä úBãìBz §Ÿ§Ÿ©©¨¨¨©¨§¦©§©©¨

äpðéîèé àìå" .ïðéøæb àì :øáñ øîe ,øeàä úBãìBz ehà©§¨¨¨©¨¨§¦©§Ÿ©§¦¤¨
éîð âBìôéìå ."ìBçaøànL äøæb :øîà äaø !àäa éñBé ' ©§¦§©¦¥§¨©¨¨©§¥¨¤¨

.BîB÷nî øôò æéænL éðtî :øîà óñBé áø .õîøa ïéîèé©§¦¨¤¤©¥¨©¦§¥¤¥¦¨¨¦§
,éáéúéî .çåçéz øôò :eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàîâ"áùø ©¥©§¦¨¥©§¨¨¦Ÿ©¥¦¦

ïéìbìâî ïéàå ,çúBø âb éaâ ìò äöéa ïéìbìâî :øîBà¥§©§§¦¥¨©©¥©¥©§¥§©§§¦
äøæb" øîàc ïàîì àîìLa .çúBø ãéñ éaâ ìò äöéa¥¨©©¥¦¥©¦§¨¨§©©£©§¥¨
øîàc ïàîì àlà .øæâéîì àkéì Y "õîøa ïéîèé ànL¤¨©§¦¨¤¤¥¨§¦§©¤¨§©©£©
déa úéì âb íúñ !øæâéì Y "BîB÷nî øôò æéænL éðtî"¦§¥¤¥¦¨¨¦§¦§©§¨©¥¥

.øôò:ù"úïBléñ eàéáäå àéøaè éLðà eNòL äNòî ¨¨©£¤¤¨©§¥¦¤§¨§¥¦¦
øîàc ïàîì àîìLa .'eëå ïénç ìL änà Cåúì ïðBö ìL¤¥§Ÿ©¨¤©¦§¦§¨¨§©©£©

àéîãc eðééä Y "õîøa ïéîèé ànL äøæb",äðîèäìàlà §¥¨¤¨©§¦§¤¤©§§¨§¨§©§¨¨¤¨
àkéà éàî Y "BîB÷nî øôò æéænL éðtî" øîàc ïàîì§©©£©¦§¥¤¥¦¨¨¦§©¦¨
éñBé 'øå ,ïéøãeqa äpòé÷ôé àì :éà÷ àLéøà ?éà÷ àôéqà àéøaè äNòî zøáñ éî ?øîéîì§¥©¦¨§©§©£¥¦¤§¨©¥¨¨¥©¥¨¨¥Ÿ©§¦¤¨©¨¦§¥

àéøaè éLðàc äNòî àä :éñBé 'øì ïðaø déì éøîà÷ éëäå .øézîéøñàå ,àeä änç úåãìåúc ©¦§¨¦¨¨§¦¥©¨©§¥¨©£¤§©§¥¦¤§¨§Ÿ§Ÿ©¨§¨§¦
:eäì øîà !ïðaø eäìéôìçc ,àeä øeà úBãìBz Y àeääàcñç áø øîà .ípäéâc àçúétà §©¨©£©§©§§¨§¦©¦§¨§¥¦¨¨©©¦§¨
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eznyקו ina cenr hl sc ± iyily wxtzekxa

äðîèä äìèa.`dC ,lad siqFOd xacA dpnhd dxq`p"rAnmW Epzp i,oFliQdipRnE ¨§¨©§¨¨¤¤§¨©§¨¨§¨¨©¦¤¤§¨¦§¨§¨©¦¦§¥
oippFSdWoinOgzn`liOnC b"r`e ,KkA-xEq`:eäééðBìéñì.oipFliqlExfgW ,odNW ¤©§¦¦§©§¦§¨§§¦¥¨¨§¦©§§¦¦¤¨¤¤¨§

odA:ì ïééeàøäiúL.mignCEdl,diIzWleipR odA ugFx irA i`e:óhzLäì.ozFPW ¨¤§¦¦§¦¨§©¥§¦§¦¨§¦¨¥¥¨¤¨¨§¦§©¥¤¥
sHYWnE FtEB lr:àpz éàäå.xxiYnC ,`id oFrnW 'sHYWdloiOgA zAWA FtEB lM ©¦§©¥§©©¨¦§¦§©¦§¦§©¥¨§©¨§©¦

EOgEdW"rn.yEOgEdW oiOgM xn`wC Epiide ¤©¥§©§§¨¨©§©¦¤©
xEq` zAWA)`(lFnz`n EOgEdW `d ,-.ixW §©¨¨¨¤©¥¤§¨¥

h"iA i`e-dvigxA xEq`e h"iA EOgEdW oiOgM §¦§§©¦¤©§§¨¦§¦¨
`N` h"iA mgdl ixW `l lNd ziA ENit`C©£¦¥¦¥¨¨¥§¨¥§¤¨

la` ,eilbxe eici eiptlsEHiWlFtEB lM-`l: §¨¨¨¨§©§¨£¨§¦¨Ÿ
àìóhzLé.zAWA:ïénça ïéa.'it`eEOgEd Ÿ¦§©¥§©¨¥§©¦©£¦©

lFgA:éìëa."EOgEd mFId" xnF` d`FxdC §¦§¦§¨¤¥©©
`gkFnEiz`e ,Edpip xE`d zFclFzC `zNin §¨¦§¨§§¨¦§§¨¥

zAWA mgdl-oiOgA opFv ozFp oFbM:ìáà §¨¥§©¨§¥¥§©¦£¨
ò÷ø÷a.oFbMzF`hAn`iOg ode zF`vgxn lW §©§©§©§§¨¤¤§£¨§¥©¥

xE`d:øzeî.oiOg zxFYn Edl ilhaC:àäå ¨¨§¨§¦§¦©©¦§¨
'åë àéøaè éLðàc äNòî.EdiizNinA `nl` ©£¤§©§¥¦¤§¨©§¨§¦§©§
iniiw: ¨§¦
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äùòîîlad siqend xaca i"ran dpnhd dlha mdl exq`e `ixah iyp` eyry.

xv dn :z"`exaca oipneh oi`c `id 'ipzn `d ,`ixah iyp`c dyrnn slinl ji

"oipneh dna" wxta lad siqend)mye :fn 'c onwl.('it` ± dkiygync ,ixii` i"rane

a"ta opixn`ck ,xeq` lad siqen epi`y xaca).cl sc lirl.(onwlc oizipznc :i"xe`e

± mei ceran la` ,zeynyd oiaa `nwe`l `ki`

xnv ifiba oipneh" ipzw `de :z"`e .ixyc `"d

ji` ± zeynyd oia i`e "oze` oilhlhn oi`e

dedc :l"ie !olhlhl xeq` `de ?oda oipneh

xn`c ,'xk opinwen):g 'c lirl(`edy xac lk

:z"`e .zeynyd oia eilr exfb `l ± zeay meyn

± oinhdl ixy mei ceran i` ,`iz` 'xk i`

zeay meyn `edy xac lkc ,ixy inp y"dia

l`eny x"de .exingd dpnhda ± `"dc :l"ie .'ek

dlha `ixah iyp` dyrnn :yxtn oicxeen

oixeq`e" ipzwck ,lek`l 'it` xeq`c ± dpnhd

dxicwa 'it` dlha :yxtn dpei x"de ."dizya

ixnbl rnyn ± "dlha" xn`wc epiide ,`ziig

xac lkn:àìà'ek eilbxe eici eipt.did lkd

engedy oingk h"ia" ipzwc ,`tiqn wcwcl leki

enged `d ± eteb lk zvigx `nili` ."h"ia

xn`wc ,h"ia dvigx xq` onwl `de ,ixy h"irn

dtihy `wece "`l ugex la` rifne qpkp xgnl"

lekiy dn :q"yd jxc `l` .oevigd ziaa ixy

:`"ayxl dyw ,edine .wcwcn ± `yixn wcwcl

jd `la ,wcinl ivn ied oizipznc dtebnc

y"k ± "dizya oixeq`e" ipzwcn ,iziinc `ziixa

ixiq`c eilbxe eici eipt:àìàoiie`x ok m`

dizyl.mze` mngny `wecc :i"xl d`xp

oiie`xc b"r` .dvigx jxevl la` ,dizy jxevl

"jezn" edl zil `dc ,y"a ixq` ± dizyl

)mye .ai 'c dvia.(dviac a"tae)mye :`k 'c(

b"r`e ,dcbpk mngzdl dxecn y"a ixq`

oixzene dvigxa oixeq`e" ipzwc ,y"ak 'it` 'ipzn `iz` `l k"` ± dizyl oiie`xc meyn dvigx jxevl y"a exy i`c ,wcwcl yi inp `kdnc :i"x xne` cere .zet`le lyal `id die`xc

ya oixzene" ipzwcne ."dizyaxzeia 'it` mngl lekic :i"xl d`xpe .dizy jxevl dyeryk `l` y"a exy `l i`ce `l` .dvigxa oixeq`c ipzw d"t`e ,dizyl oiie`xc llkn "diz

"xcd" wxta xn`ck ,dizy ickn).gq 'c oiaexir:(,miceyg miplady `nrh epiide .`l ± eteb lk jxevl la` ,eilbxl xeriy icka `wece .dini` ab` eniigp ± dkixv i` ,dini`l diliiyp

dvigxl oxwir enngiy minrtc:

ä"áåoixizn.,zaya enk h"eia drifd lr exfbe ,zaya engedy oingk h"ia engedy oinga oixingnc ,oizrny dleka rnyn oke .`l ± eteb lk jxevl la` ,eilbxl `wec rnyn

onwle "`iand"a dviaa xn`ck)mye .n sc.(dxradn dvigxc dxrad y"nc :dnize .drifd lr mixfeb eid `l ± ok `l m`y ,dvigx meyn dxrad zeyrl xeq`y rnyn k"`

zeaezkc w"ta ,xeq`c xnben enk dxeq`e ,beprzl `l` dpi` dvigxc :`"aix mya i"x xne`e ?mzd gkenck `ziixe`cn ixyc ,drifc)mye .f 'c(rnyn oke .ytp lkl dey oi`c meyn

onwl `ipzc `de .ze`ixal `l` beprz dpi`c ,ytp lkl `id dey ± drif la` ,dvigxc `nrh epiidc inlyexia).n 'c(mged 'it` d"d ± "rifne qpkp xgnl h"irn eiawp ewwty ugxn"

`l ± ugex la` ,rifn `wec :d"t`c h"irn hwp `l` ,meia ea:

ïéáopeva oia oinga.`pz i`de .`xeqi` icarca ixiin `l `nzqnc :cere .dcedi 'x xiq` oing jpda `nzqne ± opev 'it` xqe` `dc ,y"rn engedy oing 'it` epiidc :i"xl d`xp

"ziag" wxta xn`c ,ibilt y"rn engedy oingac gikedl yic :i"x xne` cere .y"x epiid ± xn`wc `ed)mye .fnw 'c onwl:(,ugexd .oing dxrn in s` ,oing `ixah ing dn

dnwe`l jixv i`n` ± dcedi 'x ixy zay axrn la` ,ibilt zaya engedya i`e .'ek shzyi `l `ipzc ,`id y"x ± ipn .dligzkl 'it` shzydlc llkn .`l ± dligzkl ,oi` ± caric

ipzw `ixah ingc `inec `dc y"rn engedae ,dcedi 'xk dnwel ?y"xk!àäåedl ixq`e ded rwxwa `ixah iyp`c dyrn.,zaya enged mzd jixt i`n :u"inn xfril` x"d dywd

xingn ± opev 'it` xqe`c ,k"k n"x xingncn q"ydl l"qc :sqei x"xd yxtne .ziyixtck ,ibilt y"rn engeda `kde .ixy ± y"rn engedac :rnyn ,"zaya engedy oingk" ipzwck

ikdle .zay eh` y"r xeq`l inp,n"xl `dc .zaya engeda elit` .xzen d"c rwxwa la` ,xn`w `cqg axe .zaya engeda edl ixq`e ,ded rwxwa `ixah iyp`c dyrn `de :jixt

"mivxy dpeny" wxtae ,ibilt rwxwac wiqnck ,rwxwa 'it` opeva shzydl xqe` n"xc :dywe .xqe` ded inp y"rn engeda ± zaya engeda edl xqe` ded i`)mye .hw sc onwl(

rwxwac :l"ie !xi`n 'xk `ziixza miwene .'ek lecbd miae `ixah ina oivgex :edpinxe ."lecbd mia `l la` `ixah inae `iqr inae ozng inae xxb ina oivgex" mzd xn`wc ,ixyc rnyn

oinga ugex mc`l inc `l `ixah inga 'it`e ,xdpa xwink d`xpy ,exizd ± xdpa mzde .oinga ugexl incc ,ilkc `inec epiid ± xq`c `kdc:

øîàdpg xa xa dax(dcedi 'xk dkld.migqtc `nw wxtac :dywe .mzqk dkld oi` ± `ed rixkn dcedi 'xc meyn `kd ,"dpyn mzqk dkld" dil zi` opgei 'xc b"r`).bi sc

mye .`k sce(!rixkn dil dedc ,l`ilnb oaxk dkld xn `nipe :ikd xza jixtc .`ed rixkn l`ilnb oaxc xaqc b"r` ,dizeek `pz ol mzqc xi`n 'xk dkld xn `nipe :jixt

`ziixaa zwelgnc b"r` ,'ipzn mzqk dkld ded drxkd e`l i` ,edine .rixknk dklde ,`ziixaa zwelgne 'ipzna mzq `kdc ,mzq `eddn rixb `kdc mzqc :l"ie:)lirl(àä
'ek engedy oing `ipzde mixzen mei ceran engedy oing.biltnck .drnynk ,rwxwa ± oizipzne ."enged meid" xne` d`exdc meyn ilka dxq`c `ziixa `idd iwel :dniz

ikda ibeltl `xazqn `l ± `xingc dvigxa la` ,ibeltl `ki` liwc sehiya `wecc :l"ie !rwxwl ilk oia jenqa:
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äìèa Y ïðaø eäì éøñàå àéøaè éLðà eNòL äNònî¦©£¤¤¨©§¥¦¤§¨§¨§¥§©¨©¨§¨
äðîèäéñånä øácaøîà .íBé ãBòaî eléôàå ,ìáä ó ©§¨¨§¨¨©Ÿ¦¤¤©£¦¦§¨©

.àéøaè éLðàk äëìä :àleòì"àøák :ïîçð áøeäðéøáz ¨£¨¨§©§¥¦¤§¨©©§¨§¨§©¦§
àéøaè éLðàeäééðåìéñì."àéøaè éLðà eNòL äNòî" . ©§¥¦¤§¨§¦Ÿ©§©£¤¤¨©§¥¦¤§¨

ençeäL ïénç àlà ,Bôeb ìk úöéçø àîéìéà ?äöéçø éàî©§¦¨¦¥¨§¦©¨¤¨©¦¤©
àeä Y úaMaençeäL ïénç àä ,ïéøeñàc"òîùY ©©¨©£¦¨©¦¤©¥

:àéðúäå !?ïéøzeî"òî ençeäL ïénçõçBø øçîì ,ù ¨¦§¨©§¨©¦¤©¥§¨¨¥
åéðt Y àlà !?Bôeb ìk àì ìáà ,åéìâøå åéãé åéðt ïää¤¨¨¨¨§©§¨£¨Ÿ¨¤¨¨¨

"éa :àôéñ àîéà .åéìâøå åéãéè"éa ençeäL ïénçk Y,è ¨¨§©§¨¥¨¥¨§§©¦¤©§
úéák àîúñ ïðz àîéì .äiúLa ïéøzeîe äöéçøa ïéøeñàå©£¦¦§¦¨¨¦¦§¦¨¥¨§©§¨¨§¥

àì :íéøîBà éànL úéa ,ïðúc ;éànLíçéïénç íãàåéìâøìë"ààì ïééeàø!ïéøézî ä"áe ,äiúL ©©¦§©¥©©§¦Ÿ¨¥¨¨©¦§©§¨§¦¦§¦¨©¦¦
ø"à:àéððç øa à÷éàóhzLäìóhzLé àì ,àéðúc ,àeä àpz éàäå ;ïðé÷ñò Bôeb ìk ïäa ¦¨©£©§¨§¦§©¥¨¤¨¨§¦©§©©¨§©§¨Ÿ¦§©¥

éøác Y ïðBöa ïéáe ïénça ïéa ,Bôeb ìk íãà,î"øù"ø,øézîøY ïénça :øîBà äãeäé ' ¨¨¨¥§©¦¥§¥¦§¥©¦§¨¥§©¦
àäå .øzeî ìkä éøác Y ò÷ø÷a ìáà ,éìëa ú÷Bìçî :àcñç áø øîà .øzeî Y ïðBöa ,øeñà̈§¥¨¨©©¦§¨©£¤¦§¦£¨§©§©¦§¥©Ÿ¨§¨

øîúéà éà ,àlà !ïðaø eäì éøñàå ,äåä ò÷ø÷a àéøaè éLðàc äNòîú÷Bìçî :øîúéà éëä ©£¤§©§¥¦¤§¨§©§©£¨§¨§¥§©¨©¤¨¦¦§©¨¦¦§©©£¤
éaøk äëìä :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà .øeñà ìkä éøác Y éìëa ìáà ,ò÷ø÷a Y§©§©£¨¦§¦¦§¥©Ÿ¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨£¨¨§©¦

.äãeäéì"àíeçðz áø øîàc ?àììk éàî ?Cì òéîL àììkî Bà ,Cì òéîL Leøéôa :óñBé áø §¨©¥§¥§¦©¨¦§¨¨§¦©¨©§¨¨§¨©©©§
ø"àïðçBéø"àäëìä Y òéøëî ãçàå ïé÷eìç íéðL àöBî äzàL íB÷î ìk :(áø) øîà éàpé ¨¨©©¨©©¨¨¤©¨¥§©¦£¦§¤¨©§¦©£¨¨

éøáãk,òéøënä,ì÷éî òLBäé éaøå øéîçî øæòéìà éaøL ét ìò óàL ,úBiðìèî élewî õeç §¦§¥©©§¦©¦¥©§¨¦¤©©¦¤©¦¡¦¤¤©§¦§©¦§ª©¥¥
àä :ãBòå ,àeä ãéîìz àáé÷ò éaøc :àãç .òéøënä éøáãk äëìä ïéà Y òéøëî àáé÷ò 'øå§£¦¨©§¦©¥£¨¨§¦§¥©§¦©£¨§©¦£¦¨©§¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc zay(oey`x meil)

àéøáè éLðà eNòL äNònîing jeza mippev ly oeliq exiardy ¦©£¤¤¨©§¥§¤§¨
,mei ceran `ixahïðaø eäì éøñàå,`linn enngzdy it lr s` §¨§¦§©¨¨

y epcnläìèadxq`p ±éñBnä øáãa äðîèäeléôàå ,ìáä ó ¨§¨©§¨¨§¨¨©¦¤¤©£¦
íBé ãBòaî.oinhdl xeq` ¦§

,àéøáè éLðàk äëìä ,àleò øîàmippev ly oeliq xiardl xzeny ¨©¨£¨¨§©§¥§¤§¨
.zaya enngziy ,mei ceran `ixah ing jeza,ïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨

eäðéøáz øák[exay-]eäééðBìéñì àéøáè éLðàmipeliqd z`-] §¨©§¦§©§¥§¤§¨§¦©§
i`ceae ,mda exfgy ,ok zeyrl minkg mdilr exq`y xg`l [eyry

.dpey`xd mzxaqk dkld oi`
dpyna epipy(:gl lirl):àéøáè éLðà eNòL äNòîly oeliq e`iade ©£¤¤¨©§¥§¤§¨

m`e ,ok zeyrl xeq`y minkg mdl exn` ,oing ly dn` jezl opev
dvigxa oixeq`e ,zaya engedy oingk mpic ,zaya xacd did
oixeq`e ,aeh meia engedy oingk mpic ,aeh meia m`e .dizyae

:dywne `xnbd zxxan .dizya oixzene dvigxaäöéçø éàîefi` - ©§¦¨
,zaya engedy mina dxq`py dvigxd `idìk úöéçø àîéìéà¦¥¨§¦©¨

àlà ,Bôeb`weecy wiicp o`kn,ïéøeñàc àeä úaMa ençeäL ïénç ¤¨©¦¤©©©¨©£¦
ïéøzeî úaL áøòî ençeäL ïénç àä,eteb lk mda uegxl ¨©¦¤©¥¤¤©¨¨¦

øçîì ,úaL áøòî ençeäL ïénç ,àéðúäåzayaåéðt ïäa õçBø §¨©§¨©¦¤©¥¤¤©¨§¨¨¥¨¤¨¨
,Bôeb ìk àì ìáà ,åéìâøå åéãézvigxy ixd .ze`vgxn zxifb meyn ¨¨§©§¨£¨Ÿ¨

.zay axrn engedy oinga elit` dxeq` eteb lk
:xxal `xnbd dkiynnàlàdxq`py dvigxdy yxtp jgxk lr ¤¨

zvigx elit` epiid zaya engedy oingaåéìâøå åéãé åéðt,ok m` ¨¨¨¨§©§¨
àîéàd z` x`ae xen` ±àôéqxacd did m` ,dpynd lyíBéa ¥¨¥¨§
,áBè`ed mind oicäöéçøa ïéøeñàå ,áBè íBéa ençeäL ïénçk§©¦¤©§©£¦¦§¦¨

.äiúLa ïéøzeîe,dvigxa mixeq` aeh meia engedy oingy x`eane ¨¦¦§¦¨
m` ,eilbxe eici eipt zvigxl [elit`] dpeekd ,dzr `xnbd zpadle

dyw okàîúñ ïðz àîéìdpyn mzq epipyy xn`p m`d ±úéák ¥¨§©§¨¨§¥
ïðúc ,éànL(:`k dvia),íãà íçé àì ,íéøîBà éànL úéaaeh meia ©©¦§©¥©©§¦Ÿ¨¥¨¨

ì ïénçe eici eipt zvigx jxevì ïééeàø ïk íà àlà ,åéìâø,äiúL ©¦§©§¨¤¨¦¥§¦¦§¦¨
eici eipt mda uegxl leki f`e ,dizy jxevl mze` mnigy xnelk

.eilbxeïéøézî ìlä úéáeeipt zvigx jxevl s` aeh meia min mngl ¥¦¥©¦¦
`vnp ,eilbxe eici eipt zvigxl dpynd zpeek m`e .eilbxe eici
oinga eilbx uegxl mixqe`d i`ny zia zrck dzpyp `tiqdy
ixdy ,ok xnel xyt` i`e ,cala dvigx jxevl aeh meia engedy

.i`ny ziak dkld oi`
:`xnbd zayiin,àéððç øa à÷éà áø øîàdpyna epipyy dn ¨©©¦¨©£©§¨

,dvigxa mixeq` zaya engedy oingyBôeb ìk ïäa óhzLäì§¦§©¥¨¤¨
ïðé÷ñòmda qpkp epi`e etheye eteb lk lr min ozepy -dxq` dfae , ¨§¦©

.xzen zay axrn enged m` la` ,zaya engedy oinga dpynd
ixd ,aeh meia xacd did m` ,jk `ed aeh mei oiprl `tiqd xe`iae

.eteb lk ztihya mixeq`e aeh meia engedy oingk mdå`pzd §

,zay axrn engedy oinga shzydl xzeny xaeqd epzpynaéàä©
àpz[oerny iax-]àéðúc ,àeä(b"d c"t `ztqez),ìk íãà óhzLé àì ©¨§©§¨Ÿ¦§©¥¨¨¨
Bôeb,zayaïénça ïéa,zay axrn engedy s`éøác ,ïðBöa ïéáe ¥§©¦¥§¥¦§¥

.øéàî éaøeøézî ïBòîL éaø.zay axrn enged m` oinga s`éaø ©¦¥¦©¦¦§©¦©¦
øeñà ïénça ,øîBà äãeäémle` ,zay axrn enged m` elit` §¨¥§©¦¨

.øzeî ïðBöaeteb lk shzydl xzeny oerny iax zrcy `vnpe §¥¨
x`ean okle ,epzpyn ly `pzd `ede ,zay axrn engedy oinga

.xzen zay axrn la` ,xeq` zaya engeda `weecy dpyna
:`ziixaa mi`pzd zwelgn z` x`an `cqg ax,àcñç áø øîà̈©©¦§¨

dú÷Bìçn`id ,zay axrn engedy oinga zaya dtihy oiprl ©£¤
min lhepy ote`a `weecéìkaiax exq` dfay ,envr z` ugexe ©§¦

,meid engedy xne` ilka mze` d`exdy meyn ,dcedi iaxe xi`n
,zaya mngl `eaie ,y`d zeclez mdy xacd gkeneìáàote`a £¨

mi`vnpd mina ugexy,ò÷øwas`] ze`vgxn ly ze`han`a oebk ©©§©
l ,[xe`d ing ody,øzeî ìkä éøáce`eai `ny mda xefbl oi`e ¦§¥©Ÿ¨

.zaya mngl ok zngn
:`xnbd dywnàéøáè éLðàc äNòî àäåopev ly oeliq exiardy §¨©£¤§©§¥§¤§¨

,oing ly dn` jeza,ïðaø eäì éøñàå ,äåä ò÷øwas`y gkene ©©§©£¨§¨§¦§©¨¨
rwxway xn`y ,`cqg ax lr dyw ok m`e ,mixqe` md rwxwa
`cqg ax ixac z` d`iane da zxfeg `xnbd .xzen lkd ixacl

:xg` ote`aøîzéà éëä øîzéà éà àlàax mya xn`py dn - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©
d ,xn`p jky jgxk lr ,zwelgnd xe`iaa `cqgú÷Bìçnoiprl ©£¤

dvigx oiprl `l` dpi` ,zay axrn engedy oinga zaya dvigx
,ò÷øwazngn e`eai `ny mda xefbl oi`y ,oerny iax xizd dfay ©©§©

.zaya mngl okìáàdvigxéìkal,øeñà ìkä éøácd`exdy £¨©§¦¦§¥©Ÿ¨
.zaya mngl `eaie ,meid engedy xne`

äãeäé éaøk äëìä ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàxizny ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨£¨¨§©¦§¨
:`xnbd zxxan .oinga xqe`e opeva shzydlóñBé áø déì øîà̈©¥©¥

df xac m`d ,dpg xa xa daxlCì òéîL Leøéôaiaxn ok zrny ± §¥§¦©¨
,opgeiBà`l` ,xacd z` yexita epnn zrny `lyàììkîllkn - ¦§¨¨

epnn zrnyy xac.Cì òéîL§¦©¨
:sqei ax z` dpg xa xa dax l`yàììk éàîixac exn`p okid ± ©§¨¨

el aiyn .dcedi iaxk dkldy renyl iziid leki mllkny opgei iax
dnn ok cenll zleki :sqei axïðçBé éaø øîà íeçðz áø øîàc§¨©©©§¨©©¦¨¨

,(áø) øîà éàpé éaø øîàaïéweìç íéðL àöBî äzàL íB÷î ìë ¨©©¦©©¨©©¨¨¤©¨¥§©¦£¦
òéøëî ãçàå,mdipiaî õeç ,òéøënä éøáãk äëìäzwelgnd §¤¨©§¦©£¨¨§¦§¥©©§¦©¥

oiprlúBiðìèî éle÷(.hk lirl),øéîçî øæòéìà éaøL ét ìò óàL ¥©§¨¦¤©©¦¤©¦¡¦¤¤©§¦
éøáãk äëìä ïéà ,òéøëî àáé÷ò éaøå ì÷éî òLBäé éaøåiax §©¦§ª©¥¥§©¦£¦¨©§¦©¥£¨¨§¦§¥

`aiwr.òéøënä,rixkndk dkld oi` myy mrhdeàãçmeynéaøc ©©§¦©£¨§©¦
ãéîìz àáé÷òryedi iaxe xfril` iax ly,àeäzrxkd oi`e £¦¨©§¦

.'drxkd' zaygp cinlzãBòåc ,mrhàäixdy - §¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc zay(iying meil)

zeie`xyìa oda gpw,àqkä úéámilhlhne zevwen opi` od jkle §¥©¦¥
.okxvl

:ztqep `iyewòîL àz,epipyy ,`ziixan wgvi iaxl `iyew ¨§©
íéðáì éab ìò úBìöçî ïéñøBt[oipal zecreind mipal].úaMa §¦©§¨©©¥§¥¦©©¨

opi` mipal `ld ,dvwen jxevl lhlhl xq`y wgvi iaxl dywe
:`xnbd zayiin .okxvl zlvgn lhlhl xzed cvike zelhip

mipala zwqer `ziixadàðéðaî øeizLéàcxnb xg`l exzepy ± §¦§©¦¦§¨¨
,oipad ziipaìò àbæéîì ïééæçceäééayil zecreine zeie`x ody ± §©§¨§¦§¨£©§

.okxvl oilhlhn s` jkitle ,olhlhl xzene odiab lr
:ztqep `iyewòîL àz,epipyy ,`ziixan wgvi iaxl `iyew ¨§©

änça ,úaMa íéøBác úøåek éab ìò úìöçî ïéñøBtmdilr obdl §¦©§¤¤©©¥©¤¤§¦©©¨©©¨
íéîLbáe ,änçä éðtîmdilr obdlàlL ãáìáe ,íéîLbä éðtî ¦§¥©©¨©§¨¦¦§¥©§¨¦¦§©¤Ÿ

ãeöì ïéekúé`ziixad dxizd cvik ,wgvi iaxl dywe .mixeacd z` ¦§©¥¨
zayiin .zelhip opi`y mixeacd jxevl ,zlhipd zlvgn lhlhl

:`xnbdïðé÷ñò éàîa àëäote`a ,zwqer `ziixad ±àkéàc ¨¨§©¨§¦©§¦¨
[yiy-]Láclhipd yacd lr obdl dpid zlvgnd zqixte ,zxeeka §©
.zaya

:`xnbd uexiz lr dywn oyinn `awer axàá÷eò áø déì øîà̈©¥©§¨
ïLénî[mewn my-],éMà áøìmiqxety xn`p `ziixaa ixd ¦¥¨§©©¦

'minybd iptn minybae dngd iptn dnga' zxeekd lr zlvgn
`ed zlvgnd zqixt xzidy `xnbd dx`iae ,sxegae uiwa epiidc

,yacd lr obdl d`ay zngnçpézxacd oaen ±änçä úBîéa- ¦©¦©©¨
,uiwa
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קז ezny ina cenr hl sc ± iyily wxtzekxa

äðîèä äìèa.`dC ,lad siqFOd xacA dpnhd dxq`p"rAnmW Epzp i,oFliQdipRnE ¨§¨©§¨¨¤¤§¨©§¨¨§¨¨©¦¤¤§¨¦§¨§¨©¦¦§¥
oippFSdWoinOgzn`liOnC b"r`e ,KkA-xEq`:eäééðBìéñì.oipFliqlExfgW ,odNW ¤©§¦¦§©§¦§¨§§¦¥¨¨§¦©§§¦¦¤¨¤¤¨§

odA:ì ïééeàøäiúL.mignCEdl,diIzWleipR odA ugFx irA i`e:óhzLäì.ozFPW ¨¤§¦¦§¦¨§©¥§¦§¦¨§¦¨¥¥¨¤¨¨§¦§©¥¤¥
sHYWnE FtEB lr:àpz éàäå.xxiYnC ,`id oFrnW 'sHYWdloiOgA zAWA FtEB lM ©¦§©¥§©©¨¦§¦§©¦§¦§©¥¨§©¨§©¦

EOgEdW"rn.yEOgEdW oiOgM xn`wC Epiide ¤©¥§©§§¨¨©§©¦¤©
xEq` zAWA)`(lFnz`n EOgEdW `d ,-.ixW §©¨¨¨¤©¥¤§¨¥

h"iA i`e-dvigxA xEq`e h"iA EOgEdW oiOgM §¦§§©¦¤©§§¨¦§¦¨
`N` h"iA mgdl ixW `l lNd ziA ENit`C©£¦¥¦¥¨¨¥§¨¥§¤¨

la` ,eilbxe eici eiptlsEHiWlFtEB lM-`l: §¨¨¨¨§©§¨£¨§¦¨Ÿ
àìóhzLé.zAWA:ïénça ïéa.'it`eEOgEd Ÿ¦§©¥§©¨¥§©¦©£¦©

lFgA:éìëa."EOgEd mFId" xnF` d`FxdC §¦§¦§¨¤¥©©
`gkFnEiz`e ,Edpip xE`d zFclFzC `zNin §¨¦§¨§§¨¦§§¨¥

zAWA mgdl-oiOgA opFv ozFp oFbM:ìáà §¨¥§©¨§¥¥§©¦£¨
ò÷ø÷a.oFbMzF`hAn`iOg ode zF`vgxn lW §©§©§©§§¨¤¤§£¨§¥©¥

xE`d:øzeî.oiOg zxFYn Edl ilhaC:àäå ¨¨§¨§¦§¦©©¦§¨
'åë àéøaè éLðàc äNòî.EdiizNinA `nl` ©£¤§©§¥¦¤§¨©§¨§¦§©§
iniiw: ¨§¦
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äùòîîlad siqend xaca i"ran dpnhd dlha mdl exq`e `ixah iyp` eyry.

xv dn :z"`exaca oipneh oi`c `id 'ipzn `d ,`ixah iyp`c dyrnn slinl ji

"oipneh dna" wxta lad siqend)mye :fn 'c onwl.('it` ± dkiygync ,ixii` i"rane

a"ta opixn`ck ,xeq` lad siqen epi`y xaca).cl sc lirl.(onwlc oizipznc :i"xe`e

± mei ceran la` ,zeynyd oiaa `nwe`l `ki`

xnv ifiba oipneh" ipzw `de :z"`e .ixyc `"d

ji` ± zeynyd oia i`e "oze` oilhlhn oi`e

dedc :l"ie !olhlhl xeq` `de ?oda oipneh

xn`c ,'xk opinwen):g 'c lirl(`edy xac lk

:z"`e .zeynyd oia eilr exfb `l ± zeay meyn

± oinhdl ixy mei ceran i` ,`iz` 'xk i`

zeay meyn `edy xac lkc ,ixy inp y"dia

l`eny x"de .exingd dpnhda ± `"dc :l"ie .'ek

dlha `ixah iyp` dyrnn :yxtn oicxeen

oixeq`e" ipzwck ,lek`l 'it` xeq`c ± dpnhd

dxicwa 'it` dlha :yxtn dpei x"de ."dizya

ixnbl rnyn ± "dlha" xn`wc epiide ,`ziig

xac lkn:àìà'ek eilbxe eici eipt.did lkd

engedy oingk h"ia" ipzwc ,`tiqn wcwcl leki

enged `d ± eteb lk zvigx `nili` ."h"ia

xn`wc ,h"ia dvigx xq` onwl `de ,ixy h"irn

dtihy `wece "`l ugex la` rifne qpkp xgnl"

lekiy dn :q"yd jxc `l` .oevigd ziaa ixy

:`"ayxl dyw ,edine .wcwcn ± `yixn wcwcl

jd `la ,wcinl ivn ied oizipznc dtebnc

y"k ± "dizya oixeq`e" ipzwcn ,iziinc `ziixa

ixiq`c eilbxe eici eipt:àìàoiie`x ok m`

dizyl.mze` mngny `wecc :i"xl d`xp

oiie`xc b"r` .dvigx jxevl la` ,dizy jxevl

"jezn" edl zil `dc ,y"a ixq` ± dizyl

)mye .ai 'c dvia.(dviac a"tae)mye :`k 'c(

b"r`e ,dcbpk mngzdl dxecn y"a ixq`

oixzene dvigxa oixeq`e" ipzwc ,y"ak 'it` 'ipzn `iz` `l k"` ± dizyl oiie`xc meyn dvigx jxevl y"a exy i`c ,wcwcl yi inp `kdnc :i"x xne` cere .zet`le lyal `id die`xc

ya oixzene" ipzwcne ."dizyaxzeia 'it` mngl lekic :i"xl d`xpe .dizy jxevl dyeryk `l` y"a exy `l i`ce `l` .dvigxa oixeq`c ipzw d"t`e ,dizyl oiie`xc llkn "diz

"xcd" wxta xn`ck ,dizy ickn).gq 'c oiaexir:(,miceyg miplady `nrh epiide .`l ± eteb lk jxevl la` ,eilbxl xeriy icka `wece .dini` ab` eniigp ± dkixv i` ,dini`l diliiyp

dvigxl oxwir enngiy minrtc:

ä"áåoixizn.,zaya enk h"eia drifd lr exfbe ,zaya engedy oingk h"ia engedy oinga oixingnc ,oizrny dleka rnyn oke .`l ± eteb lk jxevl la` ,eilbxl `wec rnyn

onwle "`iand"a dviaa xn`ck)mye .n sc.(dxradn dvigxc dxrad y"nc :dnize .drifd lr mixfeb eid `l ± ok `l m`y ,dvigx meyn dxrad zeyrl xeq`y rnyn k"`

zeaezkc w"ta ,xeq`c xnben enk dxeq`e ,beprzl `l` dpi` dvigxc :`"aix mya i"x xne`e ?mzd gkenck `ziixe`cn ixyc ,drifc)mye .f 'c(rnyn oke .ytp lkl dey oi`c meyn

onwl `ipzc `de .ze`ixal `l` beprz dpi`c ,ytp lkl `id dey ± drif la` ,dvigxc `nrh epiidc inlyexia).n 'c(mged 'it` d"d ± "rifne qpkp xgnl h"irn eiawp ewwty ugxn"

`l ± ugex la` ,rifn `wec :d"t`c h"irn hwp `l` ,meia ea:

ïéáopeva oia oinga.`pz i`de .`xeqi` icarca ixiin `l `nzqnc :cere .dcedi 'x xiq` oing jpda `nzqne ± opev 'it` xqe` `dc ,y"rn engedy oing 'it` epiidc :i"xl d`xp

"ziag" wxta xn`c ,ibilt y"rn engedy oingac gikedl yic :i"x xne` cere .y"x epiid ± xn`wc `ed)mye .fnw 'c onwl:(,ugexd .oing dxrn in s` ,oing `ixah ing dn

dnwe`l jixv i`n` ± dcedi 'x ixy zay axrn la` ,ibilt zaya engedya i`e .'ek shzyi `l `ipzc ,`id y"x ± ipn .dligzkl 'it` shzydlc llkn .`l ± dligzkl ,oi` ± caric

ipzw `ixah ingc `inec `dc y"rn engedae ,dcedi 'xk dnwel ?y"xk!àäåedl ixq`e ded rwxwa `ixah iyp`c dyrn.,zaya enged mzd jixt i`n :u"inn xfril` x"d dywd

xingn ± opev 'it` xqe`c ,k"k n"x xingncn q"ydl l"qc :sqei x"xd yxtne .ziyixtck ,ibilt y"rn engeda `kde .ixy ± y"rn engedac :rnyn ,"zaya engedy oingk" ipzwck

ikdle .zay eh` y"r xeq`l inp,n"xl `dc .zaya engeda elit` .xzen d"c rwxwa la` ,xn`w `cqg axe .zaya engeda edl ixq`e ,ded rwxwa `ixah iyp`c dyrn `de :jixt

"mivxy dpeny" wxtae ,ibilt rwxwac wiqnck ,rwxwa 'it` opeva shzydl xqe` n"xc :dywe .xqe` ded inp y"rn engeda ± zaya engeda edl xqe` ded i`)mye .hw sc onwl(

rwxwac :l"ie !xi`n 'xk `ziixza miwene .'ek lecbd miae `ixah ina oivgex :edpinxe ."lecbd mia `l la` `ixah inae `iqr inae ozng inae xxb ina oivgex" mzd xn`wc ,ixyc rnyn

oinga ugex mc`l inc `l `ixah inga 'it`e ,xdpa xwink d`xpy ,exizd ± xdpa mzde .oinga ugexl incc ,ilkc `inec epiid ± xq`c `kdc:

øîàdpg xa xa dax(dcedi 'xk dkld.migqtc `nw wxtac :dywe .mzqk dkld oi` ± `ed rixkn dcedi 'xc meyn `kd ,"dpyn mzqk dkld" dil zi` opgei 'xc b"r`).bi sc

mye .`k sce(!rixkn dil dedc ,l`ilnb oaxk dkld xn `nipe :ikd xza jixtc .`ed rixkn l`ilnb oaxc xaqc b"r` ,dizeek `pz ol mzqc xi`n 'xk dkld xn `nipe :jixt

`ziixaa zwelgnc b"r` ,'ipzn mzqk dkld ded drxkd e`l i` ,edine .rixknk dklde ,`ziixaa zwelgne 'ipzna mzq `kdc ,mzq `eddn rixb `kdc mzqc :l"ie:)lirl(àä
'ek engedy oing `ipzde mixzen mei ceran engedy oing.biltnck .drnynk ,rwxwa ± oizipzne ."enged meid" xne` d`exdc meyn ilka dxq`c `ziixa `idd iwel :dniz

ikda ibeltl `xazqn `l ± `xingc dvigxa la` ,ibeltl `ki` liwc sehiya `wecc :l"ie !rwxwl ilk oia jenqa:
`nlic
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äìèa Y ïðaø eäì éøñàå àéøaè éLðà eNòL äNònî¦©£¤¤¨©§¥¦¤§¨§¨§¥§©¨©¨§¨
äðîèäéñånä øácaøîà .íBé ãBòaî eléôàå ,ìáä ó ©§¨¨§¨¨©Ÿ¦¤¤©£¦¦§¨©

.àéøaè éLðàk äëìä :àleòì"àøák :ïîçð áøeäðéøáz ¨£¨¨§©§¥¦¤§¨©©§¨§¨§©¦§
àéøaè éLðàeäééðåìéñì."àéøaè éLðà eNòL äNòî" . ©§¥¦¤§¨§¦Ÿ©§©£¤¤¨©§¥¦¤§¨

ençeäL ïénç àlà ,Bôeb ìk úöéçø àîéìéà ?äöéçø éàî©§¦¨¦¥¨§¦©¨¤¨©¦¤©
àeä Y úaMaençeäL ïénç àä ,ïéøeñàc"òîùY ©©¨©£¦¨©¦¤©¥

:àéðúäå !?ïéøzeî"òî ençeäL ïénçõçBø øçîì ,ù ¨¦§¨©§¨©¦¤©¥§¨¨¥
åéðt Y àlà !?Bôeb ìk àì ìáà ,åéìâøå åéãé åéðt ïää¤¨¨¨¨§©§¨£¨Ÿ¨¤¨¨¨

"éa :àôéñ àîéà .åéìâøå åéãéè"éa ençeäL ïénçk Y,è ¨¨§©§¨¥¨¥¨§§©¦¤©§
úéák àîúñ ïðz àîéì .äiúLa ïéøzeîe äöéçøa ïéøeñàå©£¦¦§¦¨¨¦¦§¦¨¥¨§©§¨¨§¥

àì :íéøîBà éànL úéa ,ïðúc ;éànLíçéïénç íãàåéìâøìë"ààì ïééeàø!ïéøézî ä"áe ,äiúL ©©¦§©¥©©§¦Ÿ¨¥¨¨©¦§©§¨§¦¦§¦¨©¦¦
ø"à:àéððç øa à÷éàóhzLäìóhzLé àì ,àéðúc ,àeä àpz éàäå ;ïðé÷ñò Bôeb ìk ïäa ¦¨©£©§¨§¦§©¥¨¤¨¨§¦©§©©¨§©§¨Ÿ¦§©¥

éøác Y ïðBöa ïéáe ïénça ïéa ,Bôeb ìk íãà,î"øù"ø,øézîøY ïénça :øîBà äãeäé ' ¨¨¨¥§©¦¥§¥¦§¥©¦§¨¥§©¦
àäå .øzeî ìkä éøác Y ò÷ø÷a ìáà ,éìëa ú÷Bìçî :àcñç áø øîà .øzeî Y ïðBöa ,øeñà̈§¥¨¨©©¦§¨©£¤¦§¦£¨§©§©¦§¥©Ÿ¨§¨

øîúéà éà ,àlà !ïðaø eäì éøñàå ,äåä ò÷ø÷a àéøaè éLðàc äNòîú÷Bìçî :øîúéà éëä ©£¤§©§¥¦¤§¨§©§©£¨§¨§¥§©¨©¤¨¦¦§©¨¦¦§©©£¤
éaøk äëìä :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà .øeñà ìkä éøác Y éìëa ìáà ,ò÷ø÷a Y§©§©£¨¦§¦¦§¥©Ÿ¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨£¨¨§©¦

.äãeäéì"àíeçðz áø øîàc ?àììk éàî ?Cì òéîL àììkî Bà ,Cì òéîL Leøéôa :óñBé áø §¨©¥§¥§¦©¨¦§¨¨§¦©¨©§¨¨§¨©©©§
ø"àïðçBéø"àäëìä Y òéøëî ãçàå ïé÷eìç íéðL àöBî äzàL íB÷î ìk :(áø) øîà éàpé ¨¨©©¨©©¨¨¤©¨¥§©¦£¦§¤¨©§¦©£¨¨

éøáãk,òéøënä,ì÷éî òLBäé éaøå øéîçî øæòéìà éaøL ét ìò óàL ,úBiðìèî élewî õeç §¦§¥©©§¦©¦¥©§¨¦¤©©¦¤©¦¡¦¤¤©§¦§©¦§ª©¥¥
àä :ãBòå ,àeä ãéîìz àáé÷ò éaøc :àãç .òéøënä éøáãk äëìä ïéà Y òéøëî àáé÷ò 'øå§£¦¨©§¦©¥£¨¨§¦§¥©§¦©£¨§©¦£¦¨©§¦§¨

øãä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

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

àéøáè éLðà eNòL äNònîing jeza mippev ly oeliq exiardy ¦©£¤¤¨©§¥§¤§¨
,mei ceran `ixahïðaø eäì éøñàå,`linn enngzdy it lr s` §¨§¦§©¨¨

y epcnläìèadxq`p ±éñBnä øáãa äðîèäeléôàå ,ìáä ó ¨§¨©§¨¨§¨¨©¦¤¤©£¦
íBé ãBòaî.oinhdl xeq` ¦§

,àéøáè éLðàk äëìä ,àleò øîàmippev ly oeliq xiardl xzeny ¨©¨£¨¨§©§¥§¤§¨
.zaya enngziy ,mei ceran `ixah ing jeza,ïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨

eäðéøáz øák[exay-]eäééðBìéñì àéøáè éLðàmipeliqd z`-] §¨©§¦§©§¥§¤§¨§¦©§
i`ceae ,mda exfgy ,ok zeyrl minkg mdilr exq`y xg`l [eyry

.dpey`xd mzxaqk dkld oi`
dpyna epipy(:gl lirl):àéøáè éLðà eNòL äNòîly oeliq e`iade ©£¤¤¨©§¥§¤§¨

m`e ,ok zeyrl xeq`y minkg mdl exn` ,oing ly dn` jezl opev
dvigxa oixeq`e ,zaya engedy oingk mpic ,zaya xacd did
oixeq`e ,aeh meia engedy oingk mpic ,aeh meia m`e .dizyae

:dywne `xnbd zxxan .dizya oixzene dvigxaäöéçø éàîefi` - ©§¦¨
,zaya engedy mina dxq`py dvigxd `idìk úöéçø àîéìéà¦¥¨§¦©¨

àlà ,Bôeb`weecy wiicp o`kn,ïéøeñàc àeä úaMa ençeäL ïénç ¤¨©¦¤©©©¨©£¦
ïéøzeî úaL áøòî ençeäL ïénç àä,eteb lk mda uegxl ¨©¦¤©¥¤¤©¨¨¦

øçîì ,úaL áøòî ençeäL ïénç ,àéðúäåzayaåéðt ïäa õçBø §¨©§¨©¦¤©¥¤¤©¨§¨¨¥¨¤¨¨
,Bôeb ìk àì ìáà ,åéìâøå åéãézvigxy ixd .ze`vgxn zxifb meyn ¨¨§©§¨£¨Ÿ¨

.zay axrn engedy oinga elit` dxeq` eteb lk
:xxal `xnbd dkiynnàlàdxq`py dvigxdy yxtp jgxk lr ¤¨

zvigx elit` epiid zaya engedy oingaåéìâøå åéãé åéðt,ok m` ¨¨¨¨§©§¨
àîéàd z` x`ae xen` ±àôéqxacd did m` ,dpynd lyíBéa ¥¨¥¨§
,áBè`ed mind oicäöéçøa ïéøeñàå ,áBè íBéa ençeäL ïénçk§©¦¤©§©£¦¦§¦¨

.äiúLa ïéøzeîe,dvigxa mixeq` aeh meia engedy oingy x`eane ¨¦¦§¦¨
m` ,eilbxe eici eipt zvigxl [elit`] dpeekd ,dzr `xnbd zpadle

dyw okàîúñ ïðz àîéìdpyn mzq epipyy xn`p m`d ±úéák ¥¨§©§¨¨§¥
ïðúc ,éànL(:`k dvia),íãà íçé àì ,íéøîBà éànL úéaaeh meia ©©¦§©¥©©§¦Ÿ¨¥¨¨

ì ïénçe eici eipt zvigx jxevì ïééeàø ïk íà àlà ,åéìâø,äiúL ©¦§©§¨¤¨¦¥§¦¦§¦¨
eici eipt mda uegxl leki f`e ,dizy jxevl mze` mnigy xnelk

.eilbxeïéøézî ìlä úéáeeipt zvigx jxevl s` aeh meia min mngl ¥¦¥©¦¦
`vnp ,eilbxe eici eipt zvigxl dpynd zpeek m`e .eilbxe eici
oinga eilbx uegxl mixqe`d i`ny zia zrck dzpyp `tiqdy
ixdy ,ok xnel xyt` i`e ,cala dvigx jxevl aeh meia engedy

.i`ny ziak dkld oi`
:`xnbd zayiin,àéððç øa à÷éà áø øîàdpyna epipyy dn ¨©©¦¨©£©§¨

,dvigxa mixeq` zaya engedy oingyBôeb ìk ïäa óhzLäì§¦§©¥¨¤¨
ïðé÷ñòmda qpkp epi`e etheye eteb lk lr min ozepy -dxq` dfae , ¨§¦©

.xzen zay axrn enged m` la` ,zaya engedy oinga dpynd
ixd ,aeh meia xacd did m` ,jk `ed aeh mei oiprl `tiqd xe`iae

.eteb lk ztihya mixeq`e aeh meia engedy oingk mdå`pzd §

,zay axrn engedy oinga shzydl xzeny xaeqd epzpynaéàä©
àpz[oerny iax-]àéðúc ,àeä(b"d c"t `ztqez),ìk íãà óhzLé àì ©¨§©§¨Ÿ¦§©¥¨¨¨
Bôeb,zayaïénça ïéa,zay axrn engedy s`éøác ,ïðBöa ïéáe ¥§©¦¥§¥¦§¥

.øéàî éaøeøézî ïBòîL éaø.zay axrn enged m` oinga s`éaø ©¦¥¦©¦¦§©¦©¦
øeñà ïénça ,øîBà äãeäémle` ,zay axrn enged m` elit` §¨¥§©¦¨

.øzeî ïðBöaeteb lk shzydl xzeny oerny iax zrcy `vnpe §¥¨
x`ean okle ,epzpyn ly `pzd `ede ,zay axrn engedy oinga

.xzen zay axrn la` ,xeq` zaya engeda `weecy dpyna
:`ziixaa mi`pzd zwelgn z` x`an `cqg ax,àcñç áø øîà̈©©¦§¨

dú÷Bìçn`id ,zay axrn engedy oinga zaya dtihy oiprl ©£¤
min lhepy ote`a `weecéìkaiax exq` dfay ,envr z` ugexe ©§¦

,meid engedy xne` ilka mze` d`exdy meyn ,dcedi iaxe xi`n
,zaya mngl `eaie ,y`d zeclez mdy xacd gkeneìáàote`a £¨

mi`vnpd mina ugexy,ò÷øwas`] ze`vgxn ly ze`han`a oebk ©©§©
l ,[xe`d ing ody,øzeî ìkä éøáce`eai `ny mda xefbl oi`e ¦§¥©Ÿ¨

.zaya mngl ok zngn
:`xnbd dywnàéøáè éLðàc äNòî àäåopev ly oeliq exiardy §¨©£¤§©§¥§¤§¨

,oing ly dn` jeza,ïðaø eäì éøñàå ,äåä ò÷øwas`y gkene ©©§©£¨§¨§¦§©¨¨
rwxway xn`y ,`cqg ax lr dyw ok m`e ,mixqe` md rwxwa
`cqg ax ixac z` d`iane da zxfeg `xnbd .xzen lkd ixacl

:xg` ote`aøîzéà éëä øîzéà éà àlàax mya xn`py dn - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©
d ,xn`p jky jgxk lr ,zwelgnd xe`iaa `cqgú÷Bìçnoiprl ©£¤

dvigx oiprl `l` dpi` ,zay axrn engedy oinga zaya dvigx
,ò÷øwazngn e`eai `ny mda xefbl oi`y ,oerny iax xizd dfay ©©§©

.zaya mngl okìáàdvigxéìkal,øeñà ìkä éøácd`exdy £¨©§¦¦§¥©Ÿ¨
.zaya mngl `eaie ,meid engedy xne`

äãeäé éaøk äëìä ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàxizny ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨£¨¨§©¦§¨
:`xnbd zxxan .oinga xqe`e opeva shzydlóñBé áø déì øîà̈©¥©¥

df xac m`d ,dpg xa xa daxlCì òéîL Leøéôaiaxn ok zrny ± §¥§¦©¨
,opgeiBà`l` ,xacd z` yexita epnn zrny `lyàììkîllkn - ¦§¨¨

epnn zrnyy xac.Cì òéîL§¦©¨
:sqei ax z` dpg xa xa dax l`yàììk éàîixac exn`p okid ± ©§¨¨

el aiyn .dcedi iaxk dkldy renyl iziid leki mllkny opgei iax
dnn ok cenll zleki :sqei axïðçBé éaø øîà íeçðz áø øîàc§¨©©©§¨©©¦¨¨

,(áø) øîà éàpé éaø øîàaïéweìç íéðL àöBî äzàL íB÷î ìë ¨©©¦©©¨©©¨¨¤©¨¥§©¦£¦
òéøëî ãçàå,mdipiaî õeç ,òéøënä éøáãk äëìäzwelgnd §¤¨©§¦©£¨¨§¦§¥©©§¦©¥

oiprlúBiðìèî éle÷(.hk lirl),øéîçî øæòéìà éaøL ét ìò óàL ¥©§¨¦¤©©¦¤©¦¡¦¤¤©§¦
éøáãk äëìä ïéà ,òéøëî àáé÷ò éaøå ì÷éî òLBäé éaøåiax §©¦§ª©¥¥§©¦£¦¨©§¦©¥£¨¨§¦§¥

`aiwr.òéøënä,rixkndk dkld oi` myy mrhdeàãçmeynéaøc ©©§¦©£¨§©¦
ãéîìz àáé÷òryedi iaxe xfril` iax ly,àeäzrxkd oi`e £¦¨©§¦

.'drxkd' zaygp cinlzãBòåc ,mrhàäixdy - §¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc zay(iying meil)

zeie`xyìa oda gpw,àqkä úéámilhlhne zevwen opi` od jkle §¥©¦¥
.okxvl

:ztqep `iyewòîL àz,epipyy ,`ziixan wgvi iaxl `iyew ¨§©
íéðáì éab ìò úBìöçî ïéñøBt[oipal zecreind mipal].úaMa §¦©§¨©©¥§¥¦©©¨

opi` mipal `ld ,dvwen jxevl lhlhl xq`y wgvi iaxl dywe
:`xnbd zayiin .okxvl zlvgn lhlhl xzed cvike zelhip

mipala zwqer `ziixadàðéðaî øeizLéàcxnb xg`l exzepy ± §¦§©¦¦§¨¨
,oipad ziipaìò àbæéîì ïééæçceäééayil zecreine zeie`x ody ± §©§¨§¦§¨£©§

.okxvl oilhlhn s` jkitle ,olhlhl xzene odiab lr
:ztqep `iyewòîL àz,epipyy ,`ziixan wgvi iaxl `iyew ¨§©

änça ,úaMa íéøBác úøåek éab ìò úìöçî ïéñøBtmdilr obdl §¦©§¤¤©©¥©¤¤§¦©©¨©©¨
íéîLbáe ,änçä éðtîmdilr obdlàlL ãáìáe ,íéîLbä éðtî ¦§¥©©¨©§¨¦¦§¥©§¨¦¦§©¤Ÿ

ãeöì ïéekúé`ziixad dxizd cvik ,wgvi iaxl dywe .mixeacd z` ¦§©¥¨
zayiin .zelhip opi`y mixeacd jxevl ,zlhipd zlvgn lhlhl

:`xnbdïðé÷ñò éàîa àëäote`a ,zwqer `ziixad ±àkéàc ¨¨§©¨§¦©§¦¨
[yiy-]Láclhipd yacd lr obdl dpid zlvgnd zqixte ,zxeeka §©
.zaya

:`xnbd uexiz lr dywn oyinn `awer axàá÷eò áø déì øîà̈©¥©§¨
ïLénî[mewn my-],éMà áøìmiqxety xn`p `ziixaa ixd ¦¥¨§©©¦

'minybd iptn minybae dngd iptn dnga' zxeekd lr zlvgn
`ed zlvgnd zqixt xzidy `xnbd dx`iae ,sxegae uiwa epiidc

,yacd lr obdl d`ay zngnçpézxacd oaen ±änçä úBîéa- ¦©¦©©¨
,uiwa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

המשך ביאור למס' שבת ליום חמישי עמ' א



xcde"קח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc zay(ipy meil)

òLBäé éaøc déaâì àáé÷ò éaø déa øãäoipra `aiwr iax ea xfg ± £©¥©¦£¦¨§©¥§©¦§ª©
.`aiwr iaxk dfa dkld oi` jkitl ,ryedi iax ixacl dcede ,df
o`k s`y cenll yi ,rixknd ixack dkldy opgei iax ixac llkne
xn`e ,oerny iaxl xi`n iax oia rixkdy ,dcedi iaxk dkld

.xzen opevae xeq` oingay
:sqei ax z` dpg xa xa dax l`yéàî àììkî éàåweligd dn ± §¦¦§¨¨©

ixac llkn ok cenll yi ok` `lde ,yexita e` `llkn ok rny m`
,`llkn ok rny m` :sqei ax eaiyd .opgei iaxàîìécyi `ny ± ¦§¨

y ,di`xd z` zegcléléî éðäixack dkldy opgei iax xn`y dn ± ¨¥¦¥
dxn`p drxkdd m` `weec edf ,rixkndìáà ,ïéúéðúîaiabl §©§¦¦£¨

dxn`p dcedi iax zrxkdy oinga eteb ztihyàì ,àúééøáa§¨©§¨Ÿ
.rixknd ixack miwqet

déì øîà,sqei axl dpg xa xa daxéì òéîL Leøéôa àðàiaxn ¨©¥£¨§¥§¦©¦
.dtihya dcedi iaxk dkldy opgei

engedy oinga dvigx oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
:zay axrnç ,øîzàøçîì ,øîà áø ,úaL áøòî ençeäL ïén ¦§©©¦¤©¥¤¤©¨©¨©§¨¨

[zaya],Bôeb ìk ïäa õçBø`l` ,zg` zaa eteb lk `l j`øáà ¥¨¤¨¥¤
øáà.ecalõBçøì eøézä àì ,øîà ìàeîLeodaåéãé ,åéðt àlà ¥¤§¥¨©Ÿ¦¦¦§¤¨¨¨¨¨

åéìâøå. §©§¨
:`ziixan ax lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyïénç ¥¦¥©¦

øçîì ,úaL áøòî ençeäL[zaya],åéìâøå åéãé åéðt ïäa õçBø ¤©¥¤¤©¨§¨¨¥¨¤¨¨¨¨§©§¨
,Bôeb ìk àì ìáà`id ef `ziixaeáøc àúáeézxzeny xn`y £¨Ÿ¨§§¨§©

:`xnbd zvxzn .eteb lk z` minga uegxl,áø Cì øîàdn ¨©¨©
y `ed eyexit ,'eteb lk `l la`' `ziixaa xn`pyàìz` uegxiìk Ÿ¨

àlà ,úçà úáa Bôeb`weec uegxiøáà øáà.ecal §©©©¤¨¥¤¥¤
:`xnbd dywnàäåoda ugex' ixde -éðz÷ 'åéìâøå åéãé åéðtxn`p ± §¨¨¨¨¨§©§¨¨¨¥

xa` ly ote`a `l s`e ugex epi` eteb x`y z`y rnyne ,`ziixaa
eteb lk z` ugexy `id `ziixad zpeek :`xnbd zvxzn .xa`ïéòk§¥

zvigx,åéìâøå åéãé åéðtmdn cg` lk ugex `ed ,eilbxe eici eipty ¨¨¨¨§©§¨
.eteb lk z` s` uegxl el xzen df ote`ae ,envr ipta

:zxg` `ziixan ax lr dywn `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipy ¨§©
õBçøì eøézä àìzayaàlà ,úaL áøòî ençeäL ïénçaz`åéðt Ÿ¦¦¦§§©¦¤©¥¤¤©¨¤¨¨¨

.åéìâøå åéãézvxzn .eteb lk z` minga uegxl xizdy ax lr dywe ¨¨§©§¨
:`xnbdénð àëäz` uegxl xzeny `id `ziixad zpeek o`k mb ± ¨¨©¦
eteb lk,åéìâøå åéãé åéðt ïéòk.xa` xa` xnelk §¥¨¨¨¨§©§¨

:`xnbd zxne` .l`eny ixacl di`x d`ian `xnbddéúååk àéðz©§¨§¨¥
ìàeîLc,`ziixaa epipyy ,l`eny ixack zxne`y `ziixa epipy ± ¦§¥

min,åéìâøå åéãé åéðt ïäa õçBø øçîì ,úaL áøòî ençeäL ïénç©¦¤©¥¤¤©¨§¨¨¥¨¤¨¨¨¨§©§¨
àì ìáàz`Bôeb ìkzvigxa `l s`éøö ïéàå .øáà øáàøîBì C £¨Ÿ¨¥¤¥¤§¥¨¦©

ayáBè íBéa ençeäL ïénçlk z` uegxl xeq`,xa` xa` eteb ©¦¤©§
eteb lk uegxl oi`y ixd .eilbxe eici eipt z` wx uegxl xzen `l`

.l`eny ixacke ,xa` xa` elit`
:zxg` oeyla ax ixac z` d`ian `xnbdàäì dì éðúî äaø©¨©§¥¨§¨

áøc àzòîLel` ax ixac z` dpy ±àðLéì éàäa,ef oeyla ±ïénç §©§¨§©§©¦§¨©¦
,úaL áøòî ençeäLoda uegxl oiprlïäa õçBø ,áø øîà ,øçîì ¤©¥¤¤©¨§¨¨¨©©¥¨¤

z`Bôeb ìk,zg` zaaãçà øáà øéiLîeexq` `ly ,evgex epi`y ¨§©¥¥¤¤¨
xa` xiiyn `edyke ,eteb lk z` ugex `edyk wx ,minga uegxl

.exq` `l ,evgex epi`y cg`déáéúéàdywnd el dywd ±éðä ìk ¥¦¥¨¨¥
àúáeézx`eany ,lirl e`aedy zeziixadn zeiyew oze` lk z` ± §§¨

:`xnbd dwiqn .eteb lk z` minga uegxl xeq`y odnàúáeéz± §§¨
dpeekdy yxtl oi`y ,ax lr el`d zeziixad lkn dyw ok`
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àîìéã`l `ziixaa la` 'ipzna n"d.rnyn `kd "epizpyna" xn`w `lc b"r`

dizeek `lc 'ipzn mzqc meyn ,ezenk dkld oi`c:äëìärixknd ixack.

epiidc ,oken epi`ye oken mdixaca yexita exikfd i"xe `"xy zeiplhn ilew oebk drxkd

d`xpy `l` ,mdipia wlgl `xaq yiy mdixaca eliby ,zlcd ixeg` egipde cebna e`lz

'x ied jkl ± mdipia wlgl oi` seq seqc mdl

ied dcedi 'x oke .rixkn mdipia wlgny `aiwr

oing mdixaca exikfd n"xe oerny 'xc ,rixkn

ik ied drxkd `ied `lc ziyily drxkde .opeve

migqtc w"tc `idd).`k sc:(ly oii ly ziag

,lkd jtyz :mixne` y"a ,d`nhpy dnexz

'xa l`rnyi 'x xn` .selif dyriz :xne` d"ae

± ziaae ,lkd jtyz ± dcya :rixk` ip` iqei

ziyily drxkd oi` :el exn` .selif dyrz

mdixaca d"ae y"a exikfd `lc meyn .zrxkn

zia oia wlgl `xaq yiy elib `le ,dcye zia

yexitk `le .ziyily drxkd dl aiyg ± dcyl

`l y"ac ediinrhc mzd yxitc qxhpewd

.`gix meyn enk ,xg` mrhn `l` ,'lwz meyn

dcye zia mdixaca exikfd `lc meyn `l`

zrxkd oi`c dil xninl ivn dedc d"de .'itck

:exn` `zeax `l` `kd xn`ck ,drxkd cinlz

opzc `de .drxkd dpi` ± cinlz did `l 'it`c

zekxaa):bn sc:(onyd lr jxan :mixne` y"a"

lr jxan :mixne` d"ae ,qcdd lr jxan k"g`e

ip` :l`ilnb x"` "onyd lr k"g`e qcdd

qcd ,ezkiql epikfe egixl epikf ony ,rixk`

dkld :opgei x"`e .epikf `l ezkiql epikf egixl

drxkdk `iedc :mzd z"xt .rixknd ixack

,drxkd `ied `lc ,`xidp `le .q"yd lkay

ziac `nrh yxtn `l` epi` mzde .'itck `l`

zrxkn ziyily 'rxkd oi` :'it g"xe .i`ny

'xa l`rnyi 'x enk ,iyily xec 'rxkd epiid

`wec e`le .d"ae y"al iyily xec didy iqei

hwp mewn lkae .ipy d"d `l` iyily xec

migqtc `ziixa meyn ziyily drxkd:

éàöåîìcin ugex zay.la` ,uegxl `wec

rifne zaya elit` qpkp ± rifdl

drif ied zaya 'it`c jenqa xn`ck ,h"ia enk

h"ia elit` ± dxifb xg`le .dxifbd cr `ixy

dxiar ixaer eaxyn" ipzw aeh mei`c exq`

:edpipzile edpiaexrl ivn dede ."xeq`l eligzd

mei axrn e` zay axrn eiawp ewwty ugxn

aeh meie zay i`venle ,rifne qpkp xgnl ,aeh

`pin` ded ± edl ipze aixr i` ,`l` .cin ugex

,aeh meia `le ,drifd exq` zaya `wecc

.edl biltn ikdl ,ded zaya iziinc `caerc

w "dxiar ixaer eaxyn" `zyd,aeh mei` i`

zay iab dxkfed `l drifc ,zay` `l la`:

àìàmixqpa oitegn ely oingy.'it

zaya engedy yegl oikixv eid `ly :qxhpewa

oinga ethzypy xaeqy rnyn .ugxnd megn

.diteb dcedi iax xq` lirle ,y"rn engedy

`ztqeza ,edine .aeh meil zay oia wlgi `nye

ely oingy `l` ,opeva ethzype :opiqxb

oinga evgxy mlerd exaqi `le ,mitegn:
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:ony zxytd oiprl `nw `pz zrc dn zxxan `xnbd,eäì àéòaéà¦©§¨§

àeä äî ,ïîLepicìzrc.àn÷ àpú:`xnbd zxne`óñBé áøå äaø ¤¤©§©¨©¨©¨§©¥
eäééåøz éøîàc`id onya `nw `pz zrc ,mdipy exn` -àøézäì §¨§¦©§©§§¤¥¨

eli`e .'xyet'n xzei elit` enngl xzeny -÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨
,øîà`id onya `nw `pz zrcàøeqéàìxzei enngl xeq`y - ¨©§¦¨

.'xyet'n
:`nw `pz zrca zwelgnd z` `xnbd zx`aneóñBé áøå äaø©¨§©¥

,àøézäì eäééåøz éøîàc,`nw `pz zrcl ,mzhiyly meynïîL §¨§¦©§©§§¤¥¨¤¤
ét ìò óàick cr enngnyãiäLea zrbepdBa úãìBñzxfeg - ©©¦¤©¨¤¤

xacd ,megd zngn dixeg`l,øzeîc meynïîL ,àn÷ àpz øáñ÷ ¨¨¨©©¨©¨¤¤
Ba ïéàeneniga,ìeMa íeMî,'min oeziw' `weec `nw `pz hwp okle ¥¦¦

xzen ony la` ,leyia mda yiy oeik mnngl xeq` min `weecy
.ea zcleq cid `dzy elit` ennglàúàå`ae -äãeäé éaø ©£¨©¦§¨

Ba Lé ïîL ,øîéîìenenigaå ,ìeMa íeMîmle`BøLôäenenig-] §¥©¤¤¤¦¦§¤§¥
[zvwBìeMa àeä äæ àìxeriya enenig wx `l` ,elyan epi` ± Ÿ¤¦

dxecnd cbpk egipdl xzen okle ,eleyia `ed ea zcleq cidy
.ea zcleq cid `dzy `l j` ,xiytiyàúàå`ae -ïa ïBòîL ïaø ©£¨©¨¦§¤

øîéîì ìàéìîbBa Lé ïîL ,enenigaeäæ BøLôäå ,ìeMa íeMî ©§¦¥§¥©¤¤¤¦¦§¤§¥¤
,BìeMalega dyer `edy jxck dxecnd cbpk egipdl xeq` okle ¦

cbpk dpzile cid z` jeql oebk ,iepiy ici lr wxe ,exiytdl elit`
e .xzen ,dxecnd,àøeqéàì øîà ÷çöé øa ïîçð áømeyn ©©§¨©¦§¨¨©§¦¨

,`nw `pz zrcl ,ezhiylyét ìò óà ïîLxeriya enngnyïéàL ¤¤©©¦¤¥
,Ba úãìBñ ãiäxacd,øeñàc meynøáñ÷,`nw `pzBa Lé ïîL ©¨¤¤¨¨¨©¤¤¤

,BìeMa eäæ BøLôäå ,ìeMa íeMî,'min' `weec `nw `pz hwp okle ¦¦§¤§¥¤¦
elit` xeq` ony la` ,dxecnd cbpk mxiytdl xzen min `weecy

.exiytdl,BìeMa eäæ àì BøLôä ,øîéîì äãeäé éaø àúàåokle ©£¨©¦§¨§¥©¤§¥Ÿ¤¦
.lyaziy `l j` ,xiytiy dxecnd cbpk egipdl xzenïaø àúàå©£¨©¨

eäæ BøLôäå ,ìeMa íeMî Ba Lé ïîL ,øîéîì ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥§¥©¤¤¤¦¦§¤§¥¤
,BìeMa,lega dyer `edy jxck dxecnd cbpk egipdl xeq` okle ¦

.iepiy ici lr wx `l`
ixac `ld :wgvi xa ongp ax zhiyl `xnbd dywnïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤

eðééä ,ìàéìîbixack md ±,àn÷ àpzxeqi` yi mdipy itl ixdy ©§¦¥©§©¨©¨
xiytdl s` xeq`e ,onya leyia`ziixad z`f d`ian recne ,e

:`xnbd zvxzn .zewelg zerc izykeäééðéa àkéàwelig yi ± ¦¨¥©§
exiytdl oiprl mdipiaãé øçàìkjxck `ly ,iepiy ici lr ± ¦§©©¨

oaxy ,dxecnd cbpk dpzile cid z` jeql oebk ,lega dyery
.xeq` xacd `nw `pz zrcl la` ,xizd l`ilnb oa oerny

:dfa dkldd z` zwqet `xnbdãçà ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥¤¨
[oia-]ãçàå ïîL[oiae-],íéîdy ickl enngl,øeñà ,Ba úãìBñ ãé ¤¤§¤¨©¦¨¤¤¨

y ickl enngl mle`ïéàd,øzeî ,Ba úãìBñ ãémxytdy meyn ¥¨¤¤¨
.leyia aygp epi`

:`xnbd zl`ey .'zcleq ci' xeriy edn zxxan `xnbdéîc éëéäå§¥¦¨¥
dy aygp meg dfi`e ±,Ba úãìBñ ãézcleq eciy mc` yi ixd ¨¤¤

daiyn .daexn dgizxn `l` cleq epi`y yie ,zhren dgizxn
:`xnbd,àaçø øîàaygp ea zcleq cidy meglìkmegl ribdy ¨©©§¨Ÿ

úéåëð ÷Bðéz ìL BñéøkL.ea ¤§¥¤¦¦§¥
:ony zxytd oipra dyrn d`ian `xnbdøa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©

õçønä úéáì éaø øçà ézñðëð úçà íòt ,éîécáàdixah ing ly ©§¦¦©©©©¦§©§¦©©©¦§¥©¤§¨
,zayaézLwáe[izivxe-]Bì çépäì[eliaya-]ïîL ìL Ct ¦©§¦§©¦©©¤¤¤

éèaîàa`ixah ing ly oiirnd iny ,rwxwa dieyrd min zkixa±] ¨©§¨¦
epnn jeqie mind megn onyd xiytiy ick [mitq`pe myl miqpkp

,dvigxd mcewéì øîàå,iaxìBèihan`d on minéðL éìëa, §¨©¦¦§¦¥¦
,hrn epphviyïúå.lyazi `l `ed jke ,mkeza onyd jt z` §¥

:`xnbd zxne` .df dyrnn cenll yi dn zx`an `xnbdòîL§©
úìz dpéîoey`x oic .mipic dyly df dyrnn cenll yi ±òîL ¦¨§¨§©

dpéîy ,df dyrnn cenll yi ±,ìeMa íeMî Ba Lé ïîLiax ixdy ¦¨¤¤¤¦¦
.leyia xeqi` meyn ihan`d jeza onyd jt z` zzl eilr xq`åoic §

ipy,dpéî òîLyéðL éìkmigzexn min ea yiyìMáî Bðéàz` §©¦¨§¦¥¦¥§©¥
,ekeza miqipkny dnjeza onyd jt z` gipdl el xizd iax ixdy

.leyia meyn yyg `le ,ipy ilkay minåiyily oic,dpéî òîL §§©¦¨
yBøLôä,lyal ie`xd mewn `edy oey`x ilk jeza ony lyeäæ ¤§¥¤

,BìeMaiax el xq`e ,exiytdl wx dvx inica` xa wgvi iax ixdy ¦
.my lyazdl lekiy oeik ,ihan`a egipdl

:`xnbd dywn .ugxnd ziaa dkld zexedl xzen m` dpc `xnbd
éëä ãéáò éëéä,ugxna dkld xac zexedl ,ok dyr iax cvik ± ¥¦¨¦¨¦

øîàäåxn` `lde ±øîà ,äpç øa øa äaø[mya-]ìëa ,ïðçBé éaø §¨¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨§¨
øäøäì øzeî íB÷î,dxez ixaca,àqkä úéáe õçønä úéaî õeç ¨¨§©§¥¦¥©¤§¨¥©¦¥

.el` mitpehn zenewna xdxdl xeq` dxezd ixac zyecw iptny
àîéz éëåiaxy xnel dvxz m`e -ìadéì øîà ìBç ïBLwgvi iaxl §¦¥¨¦§¨©¥

,jilr zeywdl yi ,ycewd oeyla `le ,inica` xaøîàäå`lde ± §¨¨©
xn`ïøîBàì øzeî ìBç ìL íéøác ,ééaàziak spehn mewna ©©¥§¨¦¤¨§§¨

ugxndìaïBLd,LãB÷mixac mle`LãB÷ ìL,dxez ixac -øeñà ¦§¤¤¤¨
ïøîBàìelit` myìa.ìBç ïBL:`xnbd zvxznàøeqéàî éLeøôà §§¨¦§©§¥¥¦¨

éðàLf`y ,xeqi`n mc` yixtdl ick ok dyer m` xacd dpey - ¨¦
dxed jk meyne ,`qkd ziaae ugxnd ziaa dkld zexedl xzen
jt z` mngi ote` dfi`a ugxnd ziaa inica` xa wgvi iaxl iax

.zaya leyia xeqi`n eyixtdl ick ,onyd
:`xnbd zxne` .xi`n iax mr dyrnn df oicl di`x `xnbd d`ian

òãz,oicd `ed oky jkl di`xe -øîà äãeäé áø øîàc[mya-] ¥©§¨©©§¨¨©
úéáì åéøçà ñðëpL øéàî éaø ìL Bãéîìúa äNòî ,ìàeîL§¥©£¤§©§¦¤©¦¥¦¤¦§©©£¨§¥
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קיי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc zay(ipy meil)

:`xnbd daiynàpz éàä ékepziibeqa `aedy `pzd zrck ±lirl) ¦©©¨
(`"rminga zaya evgxy el` lr ,'dxiar ixaer eaxyn' xn`y ,

minga dvigxd ixde ,'epgp` mirifn' exn`e zay axrn engedy
k it lr s`e ,minkg ixacn wx dxeq` el`ixaer' `pzd m`xw o

.'dxiar
lirl `ziixaa epipy :`ziixad ixac z` x`al zxfeg `xnbd(`"r),

úBàéèaîà[milecb ugxn iza-]íékøk ìL,[zelecb mixr-]ìéièî ©§©§¨¤§©¦§©¥
à÷åc ,àáø øîà .ùLBç Bðéàå ïäaly ze`ihan`aïékøkexizd ¨¥§¥¥¨©¨¨©§¨§©¦

,dfìáàze`ihan`aàì ,íéøôëc:`xnbd zxxan .exizdéàî £¨¦§¨¦Ÿ©
.àîòè:`xnbd zx`anïéøèeæc ïåék,miphw mdy -eäééìáä Léôð ©£¨¥¨§§¦§¦©§©§

ixd ,rifi i`ceay oeikne .rifn mda jldnde ,daexn mda ladd ±
.dxifbd xg`l xeq`e ,rifdl dpeeka qpkpk aygp `ed

:zethzyd ixg`e iptl dxecn cbpk zenngzda dpc `xnbdeðz̈
ãáìáe ,ïðBöa óhzLîe àöBéå ,äøeãnä ãâðk íãà ínçúî ,ïðaø©¨¨¦§©¥¨¨§¤¤©§¨§¥¦§©¥§¥¦§©

e ïðBöa óhzLé àlLokn xg`léðtî ,äøeãnä ãâðk ínçúé ¤Ÿ¦§©¥§¥¦§©¥§¤¤©§¨¦§¥
L`ed df ote`aøéLônd z` [mngn-]åéìòL íéî. ¤©§¦©¦¤¨¨

:legae zaya sebd lr mg xac zgpd oipra mipic d`ian `xnbdeðz̈
íçéî ,ïðaø[mngn-]úéèðeìà íãà,[ea mibtzqny cba-]dçépîe ©¨¨¥¥¨¨£§¦©¦¨

íéòî éða ìò[eqxk-]ñeîe÷îe÷ àéáé àlL ãáìáe ,úaMadxei-] ©§¥¥©¦©©¨¦§©¤Ÿ¨¦§
[dphw,úaMa íéòî éða ìò epçépéå ïénç íéî ìLeilr ektyi `ny ¤©¦©¦§©¦¤©§¥¥©¦©©¨

.oinga zaya ugx `edy `vnpe ,mindøeñà ìBça eléôà äæ øáãå§¨¨¤£¦©¨
,zeyrl,äðkqä éðtî.mdn deekp `ede ,migzex mind minrtly ¦§¥©©¨¨

:dxecn cbpk onye min zgpd oic d`ian `xnbdàéáî ,ïðaø eðz̈©¨¨¥¦
ïBúé÷ íãàekezae,äøeãnä ãâðk Bçépîe ,íéîe,ençiL ìéáLa àì ¨¨¦©¦©¦§¤¤©§¨Ÿ¦§¦¤¥©

ïúpéö âéôzL ìéáLa àlàf my epdyi `le ±enngziy cr ax on ¤¨¦§¦¤¨¦¦¨¨
.mday zexixwd zvwna mdn `vzy ick hren onf wx `l` ,mind
ãâðk Búçépîe ,ïîL ìL Ct äMà äàéáî ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥§¦¨¦¨©¤¤¤©¦¨§¤¤

,äøeãnäeøLtiL ìéáLa àlà ,ìLaiL ìéáLa àìepdyz `le ± ©§¨Ÿ¦§¦¤¦¨¥¤¨¦§¦¤¦¨¥
zegt mngziy onf xeriy wx `l` ,onyd lyaziy cr ax onf my

.leyia icknäëñ äMà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøz`dãé ©¨¦§¤©§¦¥¥¦¨¨¨¨¨
aäëñå ,äøeãnä ãâðk dzînçîe ,ïîLeze`dðáìddðéàå ,ïè÷ ¤¤§©©§¨§¤¤©§¨§¨¨¦§¨¨¨§¥¨

úLLBçdxecnd cbpk jta ony gipdl mle` .leyia xeqi` meyn ¤¤
wx mngzn onydy elit` xeq` ,lega dyer `idy jxck ,mngziy

.xizny dcedi iax lr dfa `ed wlege .xyet dyrpy cr
:ony zxytd oiprl `nw `pz zrc dn zxxan `xnbd,eäì àéòaéà¦©§¨§

àeä äî ,ïîLepicìzrc.àn÷ àpú:`xnbd zxne`óñBé áøå äaø ¤¤©§©¨©¨©¨§©¥
eäééåøz éøîàc`id onya `nw `pz zrc ,mdipy exn` -àøézäì §¨§¦©§©§§¤¥¨

eli`e .'xyet'n xzei elit` enngl xzeny -÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨
,øîà`id onya `nw `pz zrcàøeqéàìxzei enngl xeq`y - ¨©§¦¨

.'xyet'n
:`nw `pz zrca zwelgnd z` `xnbd zx`aneóñBé áøå äaø©¨§©¥

,àøézäì eäééåøz éøîàc,`nw `pz zrcl ,mzhiyly meynïîL §¨§¦©§©§§¤¥¨¤¤
ét ìò óàick cr enngnyãiäLea zrbepdBa úãìBñzxfeg - ©©¦¤©¨¤¤

xacd ,megd zngn dixeg`l,øzeîc meynïîL ,àn÷ àpz øáñ÷ ¨¨¨©©¨©¨¤¤
Ba ïéàeneniga,ìeMa íeMî,'min oeziw' `weec `nw `pz hwp okle ¥¦¦

xzen ony la` ,leyia mda yiy oeik mnngl xeq` min `weecy
.ea zcleq cid `dzy elit` ennglàúàå`ae -äãeäé éaø ©£¨©¦§¨

Ba Lé ïîL ,øîéîìenenigaå ,ìeMa íeMîmle`BøLôäenenig-] §¥©¤¤¤¦¦§¤§¥
[zvwBìeMa àeä äæ àìxeriya enenig wx `l` ,elyan epi` ± Ÿ¤¦

dxecnd cbpk egipdl xzen okle ,eleyia `ed ea zcleq cidy
.ea zcleq cid `dzy `l j` ,xiytiyàúàå`ae -ïa ïBòîL ïaø ©£¨©¨¦§¤

øîéîì ìàéìîbBa Lé ïîL ,enenigaeäæ BøLôäå ,ìeMa íeMî ©§¦¥§¥©¤¤¤¦¦§¤§¥¤
,BìeMalega dyer `edy jxck dxecnd cbpk egipdl xeq` okle ¦

cbpk dpzile cid z` jeql oebk ,iepiy ici lr wxe ,exiytdl elit`
e .xzen ,dxecnd,àøeqéàì øîà ÷çöé øa ïîçð áømeyn ©©§¨©¦§¨¨©§¦¨

,`nw `pz zrcl ,ezhiylyét ìò óà ïîLxeriya enngnyïéàL ¤¤©©¦¤¥
,Ba úãìBñ ãiäxacd,øeñàc meynøáñ÷,`nw `pzBa Lé ïîL ©¨¤¤¨¨¨©¤¤¤

,BìeMa eäæ BøLôäå ,ìeMa íeMî,'min' `weec `nw `pz hwp okle ¦¦§¤§¥¤¦
elit` xeq` ony la` ,dxecnd cbpk mxiytdl xzen min `weecy

.exiytdl,BìeMa eäæ àì BøLôä ,øîéîì äãeäé éaø àúàåokle ©£¨©¦§¨§¥©¤§¥Ÿ¤¦
.lyaziy `l j` ,xiytiy dxecnd cbpk egipdl xzenïaø àúàå©£¨©¨

eäæ BøLôäå ,ìeMa íeMî Ba Lé ïîL ,øîéîì ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥§¥©¤¤¤¦¦§¤§¥¤
,BìeMa,lega dyer `edy jxck dxecnd cbpk egipdl xeq` okle ¦

.iepiy ici lr wx `l`
ixac `ld :wgvi xa ongp ax zhiyl `xnbd dywnïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤

eðééä ,ìàéìîbixack md ±,àn÷ àpzxeqi` yi mdipy itl ixdy ©§¦¥©§©¨©¨
xiytdl s` xeq`e ,onya leyia`ziixad z`f d`ian recne ,e

:`xnbd zvxzn .zewelg zerc izykeäééðéa àkéàwelig yi ± ¦¨¥©§
exiytdl oiprl mdipiaãé øçàìkjxck `ly ,iepiy ici lr ± ¦§©©¨

oaxy ,dxecnd cbpk dpzile cid z` jeql oebk ,lega dyery
.xeq` xacd `nw `pz zrcl la` ,xizd l`ilnb oa oerny

:dfa dkldd z` zwqet `xnbdãçà ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥¤¨
[oia-]ãçàå ïîL[oiae-],íéîdy ickl enngl,øeñà ,Ba úãìBñ ãé ¤¤§¤¨©¦¨¤¤¨

y ickl enngl mle`ïéàd,øzeî ,Ba úãìBñ ãémxytdy meyn ¥¨¤¤¨
.leyia aygp epi`

:`xnbd zl`ey .'zcleq ci' xeriy edn zxxan `xnbdéîc éëéäå§¥¦¨¥
dy aygp meg dfi`e ±,Ba úãìBñ ãézcleq eciy mc` yi ixd ¨¤¤

daiyn .daexn dgizxn `l` cleq epi`y yie ,zhren dgizxn
:`xnbd,àaçø øîàaygp ea zcleq cidy meglìkmegl ribdy ¨©©§¨Ÿ

úéåëð ÷Bðéz ìL BñéøkL.ea ¤§¥¤¦¦§¥
:ony zxytd oipra dyrn d`ian `xnbdøa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©

õçønä úéáì éaø øçà ézñðëð úçà íòt ,éîécáàdixah ing ly ©§¦¦©©©©¦§©§¦©©©¦§¥©¤§¨
,zayaézLwáe[izivxe-]Bì çépäì[eliaya-]ïîL ìL Ct ¦©§¦§©¦©©¤¤¤

éèaîàa`ixah ing ly oiirnd iny ,rwxwa dieyrd min zkixa±] ¨©§¨¦
epnn jeqie mind megn onyd xiytiy ick [mitq`pe myl miqpkp

,dvigxd mcewéì øîàå,iaxìBèihan`d on minéðL éìëa, §¨©¦¦§¦¥¦
,hrn epphviyïúå.lyazi `l `ed jke ,mkeza onyd jt z` §¥

:`xnbd zxne` .df dyrnn cenll yi dn zx`an `xnbdòîL§©
úìz dpéîoey`x oic .mipic dyly df dyrnn cenll yi ±òîL ¦¨§¨§©

dpéîy ,df dyrnn cenll yi ±,ìeMa íeMî Ba Lé ïîLiax ixdy ¦¨¤¤¤¦¦
.leyia xeqi` meyn ihan`d jeza onyd jt z` zzl eilr xq`åoic §

ipy,dpéî òîLyéðL éìkmigzexn min ea yiyìMáî Bðéàz` §©¦¨§¦¥¦¥§©¥
,ekeza miqipkny dnjeza onyd jt z` gipdl el xizd iax ixdy

.leyia meyn yyg `le ,ipy ilkay minåiyily oic,dpéî òîL §§©¦¨
yBøLôä,lyal ie`xd mewn `edy oey`x ilk jeza ony lyeäæ ¤§¥¤

,BìeMaiax el xq`e ,exiytdl wx dvx inica` xa wgvi iax ixdy ¦
.my lyazdl lekiy oeik ,ihan`a egipdl

:`xnbd dywn .ugxnd ziaa dkld zexedl xzen m` dpc `xnbd
éëä ãéáò éëéä,ugxna dkld xac zexedl ,ok dyr iax cvik ± ¥¦¨¦¨¦

øîàäåxn` `lde ±øîà ,äpç øa øa äaø[mya-]ìëa ,ïðçBé éaø §¨¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨§¨
øäøäì øzeî íB÷î,dxez ixaca,àqkä úéáe õçønä úéaî õeç ¨¨§©§¥¦¥©¤§¨¥©¦¥

.el` mitpehn zenewna xdxdl xeq` dxezd ixac zyecw iptny
àîéz éëåiaxy xnel dvxz m`e -ìadéì øîà ìBç ïBLwgvi iaxl §¦¥¨¦§¨©¥

,jilr zeywdl yi ,ycewd oeyla `le ,inica` xaøîàäå`lde ± §¨¨©
xn`ïøîBàì øzeî ìBç ìL íéøác ,ééaàziak spehn mewna ©©¥§¨¦¤¨§§¨

ugxndìaïBLd,LãB÷mixac mle`LãB÷ ìL,dxez ixac -øeñà ¦§¤¤¤¨
ïøîBàìelit` myìa.ìBç ïBL:`xnbd zvxznàøeqéàî éLeøôà §§¨¦§©§¥¥¦¨

éðàLf`y ,xeqi`n mc` yixtdl ick ok dyer m` xacd dpey - ¨¦
dxed jk meyne ,`qkd ziaae ugxnd ziaa dkld zexedl xzen
jt z` mngi ote` dfi`a ugxnd ziaa inica` xa wgvi iaxl iax

.zaya leyia xeqi`n eyixtdl ick ,onyd
:`xnbd zxne` .xi`n iax mr dyrnn df oicl di`x `xnbd d`ian

òãz,oicd `ed oky jkl di`xe -øîà äãeäé áø øîàc[mya-] ¥©§¨©©§¨¨©
úéáì åéøçà ñðëpL øéàî éaø ìL Bãéîìúa äNòî ,ìàeîL§¥©£¤§©§¦¤©¦¥¦¤¦§©©£¨§¥
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המשך בעמוד נו



xcde"קיב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc zay(iyily meil)

ote`a xaecnéãecéb déì úéìcaiaq milzk oirk dkixal oi`y - §¥¥¦¥
dnec df ote`ay ,dkixad ztyl cr dlere zrtyn zirwxwd `l`

eli`e .da heyl xeq`e ,xdpl `idàädid ,eda` iax mr dyrnd ± ¨
dkixaaéãecéb déì úéàcdf ote`ay ,aiaq milzk oirk dl yiy ± §¦¥¦¥

.da heyl minkg exq` `l okle ,ilkl `l` ,xdpl dnec dpi`
iax ea wtzqde ugxyk eda` iax dyry sqep xac d`ian `xnbd

:`xifdéúéæç àðà ,àøéæ éaø øîàå[izi`x ip`-]çépäL eäáà éaøì §¨©©¦¥¨£¨£¦¥§©¦£¨¤¦¦©
ähî ìL åéðt ãâðk åéãéxdpa ugex didyk,zeripv meyn ,àìå ¨¨§¤¤¨¨¤©¨§Ÿ
òâð àì éà òâð éà àðòãé.`l e` ezn`a rbp m` rcei ipi`e ± ¨©§¨¦¨©¦Ÿ¨©

`lde ,`xif iax jka wtzqd recn :`xnbd dywnàèéLt`edàìc §¦¨§Ÿ
,ïézLîe änàa æçBàä ìk ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc ,òâð`ed ¨©§©§¨©¦¡¦¤¤¥¨¨¥¨©¨©§¦

íìBòì ìeaî àéáî eléàk,icil `ae mngzn `ed ezribp ici lry §¦¥¦©¨¨
,leand mdilr `a ezngny leand xec ly elewlw did dfe ,ixw
eda` iaxy xacd heyt ok m`e .dlhal rxf zaky mi`iven eidy

:`xnbd zvxzn .ezn`a rbp `l,ééaà øîà,xaca wtzqd `xif iax ¨©©©¥
oky ,xacd xq`p `l ,eda` iax ly dyrnd did eay ote`ay meyn

ìBák äeàNòúLcecb enk dfd ote`a mc`d z` eaiygd minkg ± £¨¨§¤¤
,dngln zryaïðúc(:r f"r),ìBaúLmiieb miliig zveaw ±äñðëpL ¦§©¤¤¤¦§§¨

,øéòìm` ,dxf dcearl zeiagay oiid z` ekqip m` mircei ep` oi`e ¨¦
eqpkp md,íBìL úòLazhleyd zekln dze` ly miliig mdy oebk ¦§©¨

d ,myúBiáçdúBøeñà úBçeútoiid z` ekqip `ny yygn ,d`pda ¨¦§£
d zeiagd la` ,okezayúBøzeî úBîeúñmeyn ,dizya elit` §¨

j` .mnzeql migxeh eid `l ,mirbep eid m`y ,mda erbp `l i`ceay
eqpkp md m`elàå elà ,äîçìî úòLaoiae zegeztd oia ± ¦§©¦§¨¨¥¨¥

zenezqdL éôì ,úBøzeîdngln zryaïéàmdl.Cqðì éàðt ¨§¦¤¥§©§©¥
àîìày ,o`kn gken ±éúéòác ïåékmdiaie`n micget mdy xg`n ± ©§¨¥¨¦§¦¦

,dnglna micexheéëqðî àì.oiid z` jqpl i`pt mdl oi` ±àëä Ÿ§©§¦¨¨
énð,eda` iax ly dyrna o`k s` ±úéòác ïåékcexh `ede xg`n ± ©¦¥¨¦§¦

,cgtaéøeäøäì éúà àì,menigl `iand xedxd icil `a `ed oi` ± Ÿ¨¥§©§¥
.df ote`a dn`a rbil exq` `le

:`xnbd zxxanàëäåeda` iax ly dyrna ,o`ke ±àúeúòéa éàî §¨¨©¦£¨
o`k did :`xnbd zx`an .eda` iaxl did cgt dfi` ±àúeúòéa¦£¨

àøäðc.rahi `ly ,xdpdn cgt ± §©£¨
:`xnbd dywn .dhn ly eipt zeqkl i`yx ugexd izn dpc `xnbd

éðéàdhn ly eipt cbpk eici gipd eda` iaxy xnel ozip ike ± ¥¦
,ugxykåéãé çépnä ìk ,áø øîà ,àðeä áø øîà ,àaà áø øîàäå§¨¨©©©¨¨©©¨¨©©¨©©¦©¨¨

,eðéáà íäøáà ìL Búéøáa øôBk eléàk ,ähî ìL åéðt ãâðkoeik §¤¤¨¨¤©¨§¦¥¦§¦¤©§¨¨¨¦
:`xnbd zvxzn .ledn `edy jka yea `edy d`xpy,àéL÷ àìŸ©§¨

àäedf ,dhn ly eipt z` zeqkl xeq`y ax xn`y dn -úéçð ék ¨¦¨¦
meyn zeripv meyn dfa oi`e ,xdpd itlk eipte ,xdpl cxeiyk ±

e ,eze` mi`ex mrd oi`yàäeipt dqiky eda` iax ly dyrnde ± ¨
did ,dhn ly÷éìñ ék,mrd itlk eipt f`y ,xdpd on dlryk ± ¦¨¦

.zeripv meyn zeqkl xzene
:`xnbd dtiqenàä ékly mipt exizqdy mi`xen` epivn oke ± ¦¨

.xdpdn mziilra wx zeripv meyn dhnàáøc,xdpa ugxykéçL §¨¨¨¥
ly eipt e`xi `ly ick zeripv meyn ezcixia s` stekzn did ±

e .dhné÷æ ,àøéæ éaøó`le ,eziilra s` sewf `edyk jled did - ©¦¥¨¨¦
eli`k ok dyerdy ax ixacl yygy meyn ,dhn ly eipt z` dqik

e .epia` mdxa` ly ezixaa xtekéMà áø éác ïðaømicinlzd ± ©¨¨§¥©©¦
,iy` ax ly eyxcn ziaayà÷ ékéô÷æ éúçð,xdpl micxei eidyk ± ¦¨¨£¦¨§¦

eli`e ,mitewf micxei eidé÷ìñ à÷ ékxdpd on miler eidyk ± ¦¨¨§¦
,mrd itlk mdipteéçL.mittekzn eid - ¨¦

cenll ozipy ,dvigx oipra `xif iax mr sqep dyrn d`ian `xnbd
:`xnbd zxtqn .mipic dnk epnnèénzLî à÷ äåä àøéæ éaø©¦¥¨£¨¨¦§©¦

äãeäé áøcîmeyn ,dcedi ax iptl ze`xidln `xie hnyp did ± ¦§©§¨
ìàøNéc àòøàì ÷qéîì éòácux`l zelrl dvex `xif iax didy ± §¨¥§¦©§©§¨§¦§¨¥

,ok zeyrl xeq`y xaq dcedi axe ,l`xyiìk ,äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨

øîàpL ,äNòa øáBò ,ìàøNé õøàì ìáaî äìBòä(ak fk dinxi) ¨¤¦¨¤§¤¤¦§¨¥¥§£¥¤¤¡©
eéäé änLå eàáeé äìáa'aezkd xne` ixd ,'ebe mz` icwR mFi cr ¨¤¨¨§¨¨¦§©¨§¦Ÿ¨

`xif iax dide ,'d mcwtiy mcew mnvrn zelrl l`xyil xeq`y
.jli `ly dcedi ax eilr xefbiy `xiøîà,`xif iaxòîLàå ìéæéà ¨©¥¦§¤§©

àúléî dépéî,dn xac epnn rny`e jl` ±åok xg`÷qéàå éúéà- ¦¥¦§¨§¥¥§¤©
.l`xyi ux`l dlr`e `ea`ìæàe ,`xif iax jld ±éà÷c déçkLà £©©§§¥§¨¥

éðàá éa,ugxnd ziaa cner dcedi ax z` `vne ±åc rnyøîà÷ ¥¨¥§¨¨©
ì déìdéònL,ycewd oeyla eynyl xn`y ±eàéáäøúð éìick ¥§©¨¥¨¦¦¤¤

,iy`x z` ea setgl÷øñî éì eàéáäxn` cere .ixry wexql ick ¨¦¦©§¥
,zinx` oeylaàìáä e÷étàå eëééîet eçútqpkie mkit egzit ± ¦§©§§©¦¤§¨

,drifd lad z` `iveie ,ekezl ugxnd zia ly laddàinî eúLàå§¦§¦©¨
éðàá éácenged md m` elit`e ,mivgex mz`yk ming min ezyz - §¥¨¥

.dvigxd jxevløîà,`xif iax(àì) àìîìéà[`l m`-]éúàa ¨©¦§¨¥Ÿ¨¦
o`klàlàliayaìéic ,äæ øác òBîL.jka il ic ± ¤¨¦§©¨¨¤©©

:`xnbd zl`ey .dcedi ax ixac z` zxxan `xnbdàîìLaoaen ± ¦§¨¨
dcedi ax xn` recn xacd'÷øñî eàéáä ,øúð eàéáä'oeyla ¨¦¤¤¨¦©§¥

oky ,ycewdïì òîLî à÷y ,dfa eprinyd ±øzeî ìBç ìL íéøác ¨©§©¨§¨¦¤¨
íøîBàìugxnd ziaaìaïBLd.Lã÷xn`y dneeëééîet eçút' §§¨¦§Ÿ¤¦§©§

énð ,'àìáä e÷étàådfy ,ok zeyrl xn` recn oaen ok mb ± §©¦¤§¨©¦
ìàeîLãk,l`eny ly eixack ±àìáä ÷étî àìáä ,ìàeîL øîàc §¦§¥§¨©§¥¤§¨©¦¤§¨

,dtd jxc qpkpd ugxnd zia ly lad ,xnelk ,[lad `iven lad-]
.sebay drifd lad z` `ivenàlàmdl xn`y dn j` -eúLà' ¤¨¦§

'éðàá éác àiî,mivgex mz`yk ming min ezyz -àúeélòî éàî ©¨§¥¨¥©§©¦¨
zx`ean xaca zlrezd :`xnbd daiyn .df xaca zlrezd dn ±

,`ziixaa,àéðúcy inäúL àìå ìëà,okn xg`líc Búìéëà- §©§¨¨©§Ÿ¨¨£¦¨¨
,mc `l` lk` `l eli`kúléçz eäæåeteba ligzn df ici lre - §¤§¦©

.íééòî éìBçy ineúBnà òaøà Cìä àìå ìëàmcew ezlik` xg`l ¦¥©¦¨©§Ÿ¨©©§©©
,oyiiyúá÷øî Búìéëàezaiwa lkrzn epi` lk`y lke`d ± £¦¨©§¤¤

,laf zeyridlúléçz eäæåligzn df ici lre -òø çéø.eitn z`vl §¤§¦©¥©¨
eìëàå ,åéá÷ðì Cøöpädf ixd ,dptpy mceweäe÷éqäL øepúì äîBc ©¦§¨¦§¨¨§¨©¤§©¤¦¦

mivr ea exirady ±,Bøôà éab ìòmcew ycg lk`n lke` df s`e ©©¥¤§
,mcewd lk`nd ly zleqtdn envr z` dwipyúléçz eäæålre - §¤§¦©

eteba ligzn df ici,àîäeæ çéøine .drifa cinz mdefn eteb lky ¥©£¨
ya õçømin,ïäî äúL àìå ïénçdf ixdeäe÷éqäL øepúì äîBc ¨©§©¦§Ÿ¨¨¥¤¤§©¤¦¦

elv` mivr exirad ±,íéðôaî eäe÷éqä àìå ,õeçaîliren epi`y ¦©§Ÿ¦¦¦¦§¦
dvigxd ici lr] uegany eteb zndef z` xiqd df s`e ,melkl
min ziizy ici lr] miptany eteb zndef z` xiqd `l j` ,[minga

y ine .[mingóhzLð àìå ,ïénça õçøokn xg`l,ïðBöadf ixd ¨©§©¦§Ÿ¦§©¥§¥
øeàì eäeñéðëäL ìæøáì äîBc,ekizdle enngl [y`l-]àìå ¤§©§¤¤¦§¦¨§Ÿ

eäeñéðëäokn xg`lïðBöìlfxad z` miwfgn mdy mippev minl - ¦§¦§¥
mde ,opeva okn xg`l shzydl jixv minga ugexd jke ,hdeld

y ine .eteb z` miwfgnCñ àìå õçø,onya eteb z`ì äîBcin ¨©§Ÿ¨¤§
jteye ,dit lr dketd zcner ziagde ,dzewpl ziag sehyl dvexy

déab ìò íéîdúéáçmiqpkp mpi`y ,uegan diccve diley lr ± ©¦©©¥¨¦
dvigxd in eqpkp `l ,jq `ly df s`e ,miptan dzewpl dkezl

.dvigxd el dlired `le eteb jezl

äðùî
ea mipzepy lecb cg`d ,letk leaiw zia lra ilka zwqer dpynd
miieyr el` milk .mind menigl milgb ea mipzepy ohw ipyde ,min
eptecl xaegn milgbl leaiwd ziay mdn yi .zepey zexeva
ilk .zexrea milgb xicz ea migipn oi`e ,dar dpi` eptece ,uegan
dar eptecy `l` x`ilenl dnec ilk yi j` .x`ilen `xwp df
xaegn milgbl leaiwd ziay lecb ilk yi ok ,xicz ea dievn y`de
dpynde .ikihp` `xwp mdn cg`y x`eai `xnbae ,eileyl eizgzn

.el` milkay minn zaya diizy oic zx`an
óeøbä øàéìeî,zayd zqipk mcew milgbd z` epnn etxby ±ïéúBL §¨©¨¦
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המשך בעמוד דיו

ezny in` cenr `n sc ± iyily wxtzekxa

éãecéb déì úéìc..rvn`A FnM DztU lv` miTEnr miOd EidIW ddFaB DztU oi`W §¥¥¦¥¤¥§¨¨§¨¤¦§©©¦£¦¥¤§¨¨§¨¤§©
dgnnE ,xtFge rwxTA eilbx urFp - DztUl KEnq ihn iM ,mW miTEnr oi`W oeikC§¥¨¤¥£¦¨¦¨¥¨¦§¨¨¥©§¨©©§©§¥§©¤

ince miOd KFzl xtrdicECiB Dil zi`C :d`xp ile .lAbnlinC `lC ,ixW,xdpl ¤¨¨§©©¦§¨¥¦§©¥§¦¦§¤§¦¥¦¥¨¥§¨¨¥§¨¨
xEq`e ,xdpl `inC - icECiB Dil zilC .ilkl `N`:åéãé çépäL.mEXn ,ugFx didWM ¤¨¦§¦§¥¥¦¥¨§¨§¨¨§¨¤¦¦©¨¨§¤¨¨¥¦

zEripv:òâð éà.dO`A:ìeaî àéáî eléàk §¦¦¨©¨©¨§¦¥¦©
íìBòì.mOgzOWFlEwlw dfe ,ixw icil `aE ¨¨¤¦§©¥¨¦¥¤¦§¤¦§

,dlHal rxf zakW mi`ivFn ,lEAOd xFC lW¤©©¦¦¦§©¤©§©¨¨
'ebe "xUA lM zigWd iM" aizkC)e ziW`xA(: ¦§¦¦¦§¦¨¨¨§¥¦

kìBáúL.- zylFA .EdA` 'xC `dl dE`Ur §¤¤£¨¨§¨§©¨¤¤
oiURgOW mW lr .xirl `Ad qiiB ,zFliig£¨©¦©¨¨¦©¥¤§©§¦

zylFA Dl ixw xird z` miWlFaE:úòLa §¦¤¨¦¨¥¨¤¤¦§©
íBìL.zEkln DzF` lW `EdW oFbM:eléàk ¨§¤¤¨©§§¦
øôBk.xaCA WFA `EdW d`xpC:úéçð ék. ¥§¦§¤¤©¨¨¦¨¥

mEXn o`M oi`e ,xdPd iRlM eipR ,xdPl©¨¨¨¨§©¥©¨¨§¥¨¦
xEq` - zEripvFzFQkl:÷éìñ ék.iRlM eiptE §¦¨§©¦¨¥¨¨§©¥

zEripv mEXn xYEn - mrd:øé÷æ àøéæ 'ó. ¨¨¨¦§¦¥¨¨¥
xtFkM d`xi `NW axcl WiigC:èéîzLî. §¨¥¦§©¤Ÿ¥¨¤§¥¦§©¥

iAx irA dedC mEXn ,Fl zF`xil `xi did̈¨¨¥¥¨¦©£¨¨¥©¦
`l dcEdi axe ,l`xUiC `rx`l wqinl `xif¥¨§¥©§©§¨§¦§¨¥§©§¨¨

,Dil `xiaq`xieoRxFfbieilrKliNn:äìáa §¦¨¥§¨¥¤¦§¨¨¦¥¥¨¤¨
'åâå éã÷t íBé ãò eéäé änLå eàáeé.`xif 'xe §§¨¨¦§©¨§¦§¥¨

,aizM zxW ilkA `xw i`d :Kl xn`̈©¨©§¨¦§¥¨¥§¦
"zFxifB ipiIc ipW"A opixn`cM)zFAEzM`iw.(: ¦§¨§¦©¦§¥©¨¥§¥§

øúð éì eàéáä.sFglEdl xn`we ,iW`x z` ¨¦¦¤¤¨¤Ÿ¦§¨¨©§
WcFTd oFWlA:eëééîet eçút.lad qpMie ¦§©¤¦§©§§¦¨¥¤¤

lW lad `ivFie ,sEBd KFzl ugxOd ziA¥©¤§¨§©§¦¤¤¤
drif:ezLàå.`l ENit`e ,oiOg min onEOgEd ¥¨§¦§¦©¦©¦©£¦Ÿ©
`N`dvigxl:ïøîBàì øzeî.,ugxOd ziaA ¤¨¦§¦¨¨§§¨§¥©¤§¨

WcFw oFWlA ENit`e:àìáä.ugxnCqpkPd ©£¦¦§¤©§¨§¤§¨©¦§¨
dRd KxC:àìáä ÷étî.drifC:ã Cìä àìå' ¤¤©¤©¥©§¨§¥¨§Ÿ¨©

úBnà.oXiW mcFw:úá÷øî.Dpi`zlMrzn ©¤¤¦©©§¤¤¥¨¦§©¤¤
laf zFUrl:òø çéø.dRd gix:àîäeæ çéø. ©£¤¤¥©©¥©©¤¥©£¨

FtEB lMmdFfncinY drifA:àìåeäe÷éqä ¨§¨§¥¨¨¦§Ÿ¦¦
íéðôaî.mElkl aihn Fpi`W:àìåeäeñéðëä ¦¦§¦¤¥¥¦¦§§Ÿ¦§¦

ïðBöì.odWoiwGgnlfxAd z`:â"ò íéîì §¥¤¥§©§¦¤©©§¤§©¦
úéáç.,eiccvE eilEW lrmiqpkp mpi`W ¨¦©¨§¨¨¤¥¨¦§¨¦

FkFzl:'éðúîøàéìeîóeøbä.milgBd on §§¨©¨¦©¤¨¦
"rAni:ïéúBL.EOgEdW t"r`e ,zAXA einiOn ¦§¦¦¥¨©©¨§¤©

,lad siqFn Fpi`W itl ;ilMd zngn zvw§¨¥£©©§¦§¦¤¥¦¤¤
`NW mdNW mFg miIwnE xOWn `N`.EpPhvi ¤¨§©¥§©¥¤¨¤¤Ÿ¦§©§

:Wxtn `xnBAmiptAn min - x`ilEnmilgbe ©§¨¨§¨¥§¨©¦¦¦§¦§¤¨¦
lv` ohw lEAiw ziA FA WIW ilM ,uEgAn¦©§¦¤¥¥¦¨¨¥¤
,milgB mW ozFpe ,Fl xAEgn uEgAn FptFC§¦©§¨§¥¨¤¨¦

miOdeFlEAiwA:miWxtn EpizFAxe .lFcBd §©©¦§¦©¨§©¥§¨§¦
,milEW ipW - x`ilEnikihp`e- icEC iA §¨§¥©¦§©§¦¦¥¥

oM m`C ,Ktdl d`xp ile .miiYpiA dvign§¦¨¥§©¦§¦¦§¤§¥¤§¦¥
l"d.dHnNn milgbe dlrnln min :ipzinl§¦§¥©¦¦§©§¨§¤¨¦¦§©¨

oFWl - ikihp`A ipzC "DYWgp"C ,cFre§¦§ª§¨§¨¥§©§¦¦§
ip`We ,zWFgp oFWl :mixnF` ode .od milEW©¦¥§¥§¦§§¤§¨¥

zWgpqxgn:éëéèðà.`xnBA Wxtn:'îâéa §¤¥¤¤©§¦¦§¨¥©§¨¨¥
éøék.lv` dxiMA Wi llgdillgmilgBdW ¦¥¨¨¥©¦¨¥¤£¨¤¨¤©¤¨¦

b"r`e .ipXd DllgA mipEzp minE ,FADptFC dxiM - Edin ,x`ilEnl incC,arxE`demiOA lad siqFnE ,c`n mg DptFce lFgd zFni lM DkFzA xicYt"r`dtExBWon ©¦§¦©£¨¨©¥¦§§¨¥§§¨¦¦¨§¨¨§¨¨¦§¨¨§©§§¨¨§Ÿ¦¤¤©©¦¤§¨¦
milgBd:éãec éa.mipFilrd lr miOde ,mdipW oiA milgB oipzFpe miilEW iYW Dl oiUFr ,dlFcB dxFi:ïkL ìëå.ixiM iaCFA xicY xE`dW KFYOW ,ziWixtcM ,xEq`FptFce ©¤¨¦¥¥¨§¨¦¨§¥©¦§§¦¤¨¦¥§¥¤§©©¦©¨¤§¦§¨¤¥§¥¦¥¨§¦§¦¦¤¦¤¨¨¦§§

giYxn - ar:éãec éa ìáààì.x`ilEnM `Ed ixdW:pLdzLeç.xOWn zWgpE ,i`w zWgp lW dxFiA :`nl` .DNW zWFgp.Fzgizx" :xnF` ip`e,milEW oFWl - "DYWEgp ¨©§¦©£¨¥¥¨¤£¥§§¨¤§§¨§¤¤¨©§¨§¨¤§¤¨¥§¤§©¥§¦¨©£¦¥§§¨§©¦
aizkcM)fh l`wfgi(ori"KtXd."KYWgpmilM zkQnA "xEPY lW FYWgp" :dpWOd lW oFWle)b"n g"t.(ip`Weikihp`milEXdW KFYnC ,x`ilEOnmiQEkn,xOYWn mOEg - §¦§¦§¤§¥©©¦¨¥§ª§¥§¨¤©¦§¨§ª§¤©§©¤¤¥¦§¨¥©§¦¦¦§¨§¦¤©©¦§¦¨¦§©¥

EtxBW b"r`emdilgB:'éðúîíçénä.qFnwnEwoiOg lW:tLeäpé.`xnBA Wxtn oizipzn DNEM:'îâøîà÷ éàî."ozFp la`" xn` xcde ,"oYi `l" i`nE "EdPiR" i`n: §¤¨§¤¨¥¤©¥©§§¤©¦¤¦¨¨©§¦¦§¨¥©§¨¨©¨¨©©¦¨©Ÿ¦¥©£©£©£¨¥
àìäå

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

àèéùô'ek xne` xfril` 'x `ipzc rbp `lc.wxta exye dilr ibilt opaxc b"r`e

"cid lk")mye .bi dcp± (zexkk d`xi `ly ,zexfnn meyn `l` ixy `l

mixfnn ody eipa lr frl e`iveie ,dkty:õçøjq `le.ileka `dc ,"`xwirn" b"le

oiyeciwc w"ta xn`ck dkiq mcew dvigx q"yd):ak sc(zvgxe" aizk `xwe "ekq evgx"

"zkqe)b zex.(dkiqa inwe`l `ki` `xw ,edin

`l okl aeh gixl dnvr zhywzn dzidy

dzid dvigx ici lry ,dlgza dkq dzid

dilrn dkiqd zxarn:

øàéìåîzaya epnn oizey sexbd.'it

,lad siqen oi`y itl :qxhpewa

'it` ikihp`e .odly meg miiwne xnyn `l`

oi`e .lad ztqeny itl ,dpnid oizey oi` dtexb

`l` lad siqena xfbinl jiiy `lc ,d`xp

wgecc :cere .unxa oinhi `ny dxifb ,dpnhda

:cere .xeqi`d dyryk ixii` 'ipznc xnel

elit` ,epnid zezyl oipr lka xqe` ikihp`c

epi`a elit` "oidyn" opz xifgdl i`e .d`dyda

dil dxq` lad ztqez meyn i` :cere .sexb

exyc sqei axe daxl dywz ± dizya 'ipzn

lirl).gl sc(dlyae dxik b"r dxcw gkya

,i`qexc oa lk`nk dlyazp `lc b"r` zaya

x`ilen :zxet x"d 'itk d`xpe .cifna 'it`e

oing mind oibfeny ± zaya epnid oizey sexbd

x`ilena oing k"k opi` mindy itl ,oiia

la` .ekezl oibfeny mind on oiid lyaziy

itl ,dpnid oizey oi` ± dtexby t"r` ,ikihp`

on oiid lyazne ,xzei lad da yi ikihp`y

inlyexia n"ke .dbifn zrya mind:
`lde

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

déì úéìc,éãecéb:àøéæ ø"àå .éãecéb déì úéàc Y àä §¥¥¦¥¨§¦¥¦¥§¥¨
,ähî ìL åéðt ãâðk åéãé çépäL eäaà 'øì déúéæç àðà£¨£¦¥§©¨¤¦¦©¨¨§¤¤¨¨¤©¨
,àéðúc !òâð àìc àèéLt .òâð àì éà òâð éà àðòãé àìå§¨¨©£¨¦¨©¦¨¨©§¦¨§¨¨©§©§¨

ø:øîBà øæòéìà 'änàa æçåàä ìkïézLîeàéáî eléàk ¡¦¤¤¥Ÿ¨Ÿ¥¨©¨©§¦§¦¥¦
äeàNò :ééaà øîà !íìBòì ìeaîìåák.úLúùìBa :ïðúc ©¨¨¨©©©¥£¨¨§Ÿ¤¤¦§©¤¤

äñðëpL,úBøeñà Y úBçeút úBiáç ,íBìL úòLa ,øéòì ¤¦§§¨¨¦¦§©¨¨¦§£
,úBøzeî elàå elà Y äîçìî úòLa .úBøzeî Y úBîeúñ§¨¦§©¦§¨¨¥¨¥¨

àì Y éúéòác ïåék :àîìà .Cqðì éàðt ïéàL éôì,éëqðî §¦¤¥§©§©¥©§¨¥¨¦§¦¦¨§©§¦
éúà àì Y úéòác ïåék ð"ä.éøeäøäì?àúeúòéa éàî àëäå ¥¨¦§¦¨¨¥§©§¥§¨¨©¦£¨

øîàäå !?éðéà .àøäðc àúeúòéaøàðeä :áø øîà àaà ' ¦£¨§©£¨¦¦§¨¨©©¨¨©©¨
øôBk eléàk ähî ìL åéðt ãâðk åéãé çépnä ìk áø øîà̈©©Ÿ©©¦©¨¨§¤¤¨¨¤©¨§¦¥
,úéçð ék Y àä ,àéL÷ àì Y !eðéáà íäøáà ìL Búéøáa¦§¦¤©§¨¨¨¦¨©§¨¨¦¨¥

,éçL àáøc àä ék .÷éìñ ék Y àäøé÷æ àøéæ 'ïðaø .ó ¨¦¨¥¦¨§¨¨¨¥¥¨¨¥©¨©
Y éúçð à÷ ék ,éLà áø éác,éô÷æ.éçL Y é÷ìñ à÷ ék §¥©©¦¦¨¨£¦¨§¦¦¨¨§¦¨¦

ø÷qéîì éòác ,äãeäé áøcî èénzLî à÷ äåä àøéæ '¥¨£¨¨¦§©¥¦§©§¨§¨¥§¥©
ìáaî äìBòä ìk :äãeäé áø øîàc .ìàøNéc àòøàì§©§¨§¦§¨¥§¨©©§¨Ÿ¨¤¦¨¤

"àìéøîàpL ,äNòa øáBò."eéäé änLå eàáeé äìáa" §¥©£¥¤¤¡©¨¤¨§§¨¨¦§
éúéàå ,àúléî dépéî òîLàå ìéæéà :øîà.÷qéàåìæà ¨©¥¦¨¤§©¦¥¦§¨§¥¦§¥©£©

déçkLàøîà÷å ,éðàa éa éà÷cdéììéì eàéáä :déònL ©§§¥§¨¥¥©¥§¨¨©¥§©¨¥¨¦¦
eçút ,÷øñî éì eàéáä ,øúðeëééîete÷étàåBzLàå àìáäàinîàìîìéà :øîà .éðàa éác ¤¤¨¦¦©§¥¦§©§§©¥©§¨§¦§¦©¨§¥©¥¨©¦§¨¥

ì àlà éúàa (àì),÷øñî eàéáä øúð eàéáä àîìLa .éic Y äæ øác òBîL:ì"î÷íéøác Ÿ¨¦¤¨¦§©¨¨¤©¦¦§¨¨¨¦¤¤¨¦©§¥§¨¦
ìBç ìLøzeîìa íøîåàìøîàc ,ìàeîLãk éîð Y àìáä e÷étàå eëééîet eçút .Lã÷ ïBL ¤¨§Ÿ§¨¦§Ÿ¤¦§©§§©¥©§¨©¦¦§§¥©£©

àìå ìëà :àéðúc ?àúeéìòî éàî ,éðàa éác àiî ezLà ,àlà ,àìáä ÷étî àìáä :ìàeîL§¥©§¨©¥©§¨¤¨¦§©¨§¥©¥©©©§¨§©§¨¨©§Ÿ
.íééòî éìBç úléçz eäæå íc Búìéëà Y äúLCìä àìå ìëàãeäæå ,úá÷øî Búìéëà Y úBnà ' ¨¨£¦¨¨§¤§¦©¦¥©¦¨©§¨¨©©£¦¨©§¤¤§¤

eäe÷éqäL øepúì äîBc Y ìëàå åéá÷ðì Cøöpä .òø çéø úléçzâ"òçéø úléçz eäæå ,Bøôà §¦©¥©©©¦§¨¦§¨¨§¨©¤§©¤¦¦¤§§¤§¦©¥©
,íéðôaî eäe÷éqä àìå õeçaî eäe÷éqäL øepúì äîBc Y ïäî äúL àìå ïénça õçø .àîäeæ£¨¨©§©¦§Ÿ¨¨¥¤¤§©¤¦¦¦©§Ÿ¦¦¦¦§¦

àìå ïénça õçøóhzLðäîBc Y ïðBöaeäeñéðëäL ìæøáìàìå øeàìeäeñéðëä.ïðåvìõçø ¨©§©¦§Ÿ¦§©¥§¥¤§©§¤¤¦§¦¨§Ÿ¦§¦©Ÿ¥¨©
íénì äîBc Y Cñ àìåâ"ò.úéáç'éðúîøàéìeîóeøbä.úaMa epîéä ïéúBL,éëéèðàô"òà §Ÿ¨¤©©¦¨¦§¨©¨¦¥¤©©¨©§¦¦

.äpîéä ïéúBL ïéà Y äôeøbL'îâíéðôaî íéî :àðz ?óeøbä øàéìeî éîc éëéä.õeçaî íéìçâå ¤§¨¥¦¥¤¨¥¦¨¥§¨©¨¨¨©¦¦¦§¦§¤¨¦¦©
éa :øîà äaø ,éëéèðà.éøékY éãeã éa øîàc ïàî .éãeã éa :øîà ÷çöé øa ïîçð áøù"ë ©§¦¦©¨¨©¥¦¥©©§¨©¦§¨¨©¥¥©©£©¥¥

éëéèðà :ïîçð áøc déúååk àéðz .àì Y éãeã éa ìáà ,éøék éa øîàc ïàîe .éøék éaô"òà ¥¦¥©©£©¥¦¥£¨¥¥¨©§¨§¨¥§©©§¨©§¦¦
dzLeçpL éðtî ,äpîéä ïéúBL ïéà Y äîeè÷e äôeøbLdzînçî.'éðúîeäpétL íçénä ¤§¨§¨¥¦¥¤¨¦§¥¤§§¨§©©§¨©¥©¤¦¨

éãk ñBkä Cåúì Bà ,BëBúì àeä ïúBð ìáà ,ençiL ìéáLa ïðBö BëBúì ïzé àì YïøéLôäì. Ÿ¦¥§¥¦§¦¤¥©£¨¥§§Ÿ©§¥§©§¦¨
'îâY ïénç íéî epnî äpétL íçénä :øîà÷ éëä ,àðzî øa àcà áø øîà ?øîà÷ éàî©¨¨©¨©©©¨©©¨¨¨¦¨¨©©¥©¤¦¨¦¤©¦©¦

.ïøéLôäì éãk Y íéaeøî íéî BëBúì ïúBð ìáà ,ençiL éãk íéèòeî íéî ïëBúì ïzé àìŸ¦¥§¨©¦¨¦§¥¤¥©£¨¥§©¦§¦§¥§©§¦¨
àìäå

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



קיג ezny in` cenr `n sc ± iyily wxtzekxa

éãecéb déì úéìc..rvn`A FnM DztU lv` miTEnr miOd EidIW ddFaB DztU oi`W §¥¥¦¥¤¥§¨¨§¨¤¦§©©¦£¦¥¤§¨¨§¨¤§©
dgnnE ,xtFge rwxTA eilbx urFp - DztUl KEnq ihn iM ,mW miTEnr oi`W oeikC§¥¨¤¥£¦¨¦¨¥¨¦§¨¨¥©§¨©©§©§¥§©¤

ince miOd KFzl xtrdicECiB Dil zi`C :d`xp ile .lAbnlinC `lC ,ixW,xdpl ¤¨¨§©©¦§¨¥¦§©¥§¦¦§¤§¦¥¦¥¨¥§¨¨¥§¨¨
xEq`e ,xdpl `inC - icECiB Dil zilC .ilkl `N`:åéãé çépäL.mEXn ,ugFx didWM ¤¨¦§¦§¥¥¦¥¨§¨§¨¨§¨¤¦¦©¨¨§¤¨¨¥¦

zEripv:òâð éà.dO`A:ìeaî àéáî eléàk §¦¦¨©¨©¨§¦¥¦©
íìBòì.mOgzOWFlEwlw dfe ,ixw icil `aE ¨¨¤¦§©¥¨¦¥¤¦§¤¦§

,dlHal rxf zakW mi`ivFn ,lEAOd xFC lW¤©©¦¦¦§©¤©§©¨¨
'ebe "xUA lM zigWd iM" aizkC)e ziW`xA(: ¦§¦¦¦§¦¨¨¨§¥¦

kìBáúL.- zylFA .EdA` 'xC `dl dE`Ur §¤¤£¨¨§¨§©¨¤¤
oiURgOW mW lr .xirl `Ad qiiB ,zFliig£¨©¦©¨¨¦©¥¤§©§¦

zylFA Dl ixw xird z` miWlFaE:úòLa §¦¤¨¦¨¥¨¤¤¦§©
íBìL.zEkln DzF` lW `EdW oFbM:eléàk ¨§¤¤¨©§§¦
øôBk.xaCA WFA `EdW d`xpC:úéçð ék. ¥§¦§¤¤©¨¨¦¨¥

mEXn o`M oi`e ,xdPd iRlM eipR ,xdPl©¨¨¨¨§©¥©¨¨§¥¨¦
xEq` - zEripvFzFQkl:÷éìñ ék.iRlM eiptE §¦¨§©¦¨¥¨¨§©¥

zEripv mEXn xYEn - mrd:øé÷æ àøéæ 'ó. ¨¨¨¦§¦¥¨¨¥
xtFkM d`xi `NW axcl WiigC:èéîzLî. §¨¥¦§©¤Ÿ¥¨¤§¥¦§©¥

iAx irA dedC mEXn ,Fl zF`xil `xi did̈¨¨¥¥¨¦©£¨¨¥©¦
`l dcEdi axe ,l`xUiC `rx`l wqinl `xif¥¨§¥©§©§¨§¦§¨¥§©§¨¨

,Dil `xiaq`xieoRxFfbieilrKliNn:äìáa §¦¨¥§¨¥¤¦§¨¨¦¥¥¨¤¨
'åâå éã÷t íBé ãò eéäé änLå eàáeé.`xif 'xe §§¨¨¦§©¨§¦§¥¨

,aizM zxW ilkA `xw i`d :Kl xn`̈©¨©§¨¦§¥¨¥§¦
"zFxifB ipiIc ipW"A opixn`cM)zFAEzM`iw.(: ¦§¨§¦©¦§¥©¨¥§¥§

øúð éì eàéáä.sFglEdl xn`we ,iW`x z` ¨¦¦¤¤¨¤Ÿ¦§¨¨©§
WcFTd oFWlA:eëééîet eçút.lad qpMie ¦§©¤¦§©§§¦¨¥¤¤

lW lad `ivFie ,sEBd KFzl ugxOd ziA¥©¤§¨§©§¦¤¤¤
drif:ezLàå.`l ENit`e ,oiOg min onEOgEd ¥¨§¦§¦©¦©¦©£¦Ÿ©
`N`dvigxl:ïøîBàì øzeî.,ugxOd ziaA ¤¨¦§¦¨¨§§¨§¥©¤§¨

WcFw oFWlA ENit`e:àìáä.ugxnCqpkPd ©£¦¦§¤©§¨§¤§¨©¦§¨
dRd KxC:àìáä ÷étî.drifC:ã Cìä àìå' ¤¤©¤©¥©§¨§¥¨§Ÿ¨©

úBnà.oXiW mcFw:úá÷øî.Dpi`zlMrzn ©¤¤¦©©§¤¤¥¨¦§©¤¤
laf zFUrl:òø çéø.dRd gix:àîäeæ çéø. ©£¤¤¥©©¥©©¤¥©£¨

FtEB lMmdFfncinY drifA:àìåeäe÷éqä ¨§¨§¥¨¨¦§Ÿ¦¦
íéðôaî.mElkl aihn Fpi`W:àìåeäeñéðëä ¦¦§¦¤¥¥¦¦§§Ÿ¦§¦

ïðBöì.odWoiwGgnlfxAd z`:â"ò íéîì §¥¤¥§©§¦¤©©§¤§©¦
úéáç.,eiccvE eilEW lrmiqpkp mpi`W ¨¦©¨§¨¨¤¥¨¦§¨¦

FkFzl:'éðúîøàéìeîóeøbä.milgBd on §§¨©¨¦©¤¨¦
"rAni:ïéúBL.EOgEdW t"r`e ,zAXA einiOn ¦§¦¦¥¨©©¨§¤©

,lad siqFn Fpi`W itl ;ilMd zngn zvw§¨¥£©©§¦§¦¤¥¦¤¤
`NW mdNW mFg miIwnE xOWn `N`.EpPhvi ¤¨§©¥§©¥¤¨¤¤Ÿ¦§©§

:Wxtn `xnBAmiptAn min - x`ilEnmilgbe ©§¨¨§¨¥§¨©¦¦¦§¦§¤¨¦
lv` ohw lEAiw ziA FA WIW ilM ,uEgAn¦©§¦¤¥¥¦¨¨¥¤
,milgB mW ozFpe ,Fl xAEgn uEgAn FptFC§¦©§¨§¥¨¤¨¦

miOdeFlEAiwA:miWxtn EpizFAxe .lFcBd §©©¦§¦©¨§©¥§¨§¦
,milEW ipW - x`ilEnikihp`e- icEC iA §¨§¥©¦§©§¦¦¥¥

oM m`C ,Ktdl d`xp ile .miiYpiA dvign§¦¨¥§©¦§¦¦§¤§¥¤§¦¥
l"d.dHnNn milgbe dlrnln min :ipzinl§¦§¥©¦¦§©§¨§¤¨¦¦§©¨

oFWl - ikihp`A ipzC "DYWgp"C ,cFre§¦§ª§¨§¨¥§©§¦¦§
ip`We ,zWFgp oFWl :mixnF` ode .od milEW©¦¥§¥§¦§§¤§¨¥

zWgpqxgn:éëéèðà.`xnBA Wxtn:'îâéa §¤¥¤¤©§¦¦§¨¥©§¨¨¥
éøék.lv` dxiMA Wi llgdillgmilgBdW ¦¥¨¨¥©¦¨¥¤£¨¤¨¤©¤¨¦

b"r`e .ipXd DllgA mipEzp minE ,FADptFC dxiM - Edin ,x`ilEnl incC,arxE`demiOA lad siqFnE ,c`n mg DptFce lFgd zFni lM DkFzA xicYt"r`dtExBWon ©¦§¦©£¨¨©¥¦§§¨¥§§¨¦¦¨§¨¨§¨¨¦§¨¨§©§§¨¨§Ÿ¦¤¤©©¦¤§¨¦
milgBd:éãec éa.mipFilrd lr miOde ,mdipW oiA milgB oipzFpe miilEW iYW Dl oiUFr ,dlFcB dxFi:ïkL ìëå.ixiM iaCFA xicY xE`dW KFYOW ,ziWixtcM ,xEq`FptFce ©¤¨¦¥¥¨§¨¦¨§¥©¦§§¦¤¨¦¥§¥¤§©©¦©¨¤§¦§¨¤¥§¥¦¥¨§¦§¦¦¤¦¤¨¨¦§§

giYxn - ar:éãec éa ìáààì.x`ilEnM `Ed ixdW:pLdzLeç.xOWn zWgpE ,i`w zWgp lW dxFiA :`nl` .DNW zWFgp.Fzgizx" :xnF` ip`e,milEW oFWl - "DYWEgp ¨©§¦©£¨¥¥¨¤£¥§§¨¤§§¨§¤¤¨©§¨§¨¤§¤¨¥§¤§©¥§¦¨©£¦¥§§¨§©¦
aizkcM)fh l`wfgi(ori"KtXd."KYWgpmilM zkQnA "xEPY lW FYWgp" :dpWOd lW oFWle)b"n g"t.(ip`Weikihp`milEXdW KFYnC ,x`ilEOnmiQEkn,xOYWn mOEg - §¦§¦§¤§¥©©¦¨¥§ª§¥§¨¤©¦§¨§ª§¤©§©¤¤¥¦§¨¥©§¦¦¦§¨§¦¤©©¦§¦¨¦§©¥

EtxBW b"r`emdilgB:'éðúîíçénä.qFnwnEwoiOg lW:tLeäpé.`xnBA Wxtn oizipzn DNEM:'îâøîà÷ éàî."ozFp la`" xn` xcde ,"oYi `l" i`nE "EdPiR" i`n: §¤¨§¤¨¥¤©¥©§§¤©¦¤¦¨¨©§¦¦§¨¥©§¨¨©¨¨©©¦¨©Ÿ¦¥©£©£©£¨¥
àìäå

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

àèéùô'ek xne` xfril` 'x `ipzc rbp `lc.wxta exye dilr ibilt opaxc b"r`e

"cid lk")mye .bi dcp± (zexkk d`xi `ly ,zexfnn meyn `l` ixy `l

mixfnn ody eipa lr frl e`iveie ,dkty:õçøjq `le.ileka `dc ,"`xwirn" b"le

oiyeciwc w"ta xn`ck dkiq mcew dvigx q"yd):ak sc(zvgxe" aizk `xwe "ekq evgx"

"zkqe)b zex.(dkiqa inwe`l `ki` `xw ,edin

`l okl aeh gixl dnvr zhywzn dzidy

dzid dvigx ici lry ,dlgza dkq dzid

dilrn dkiqd zxarn:

øàéìåîzaya epnn oizey sexbd.'it

,lad siqen oi`y itl :qxhpewa

'it` ikihp`e .odly meg miiwne xnyn `l`

oi`e .lad ztqeny itl ,dpnid oizey oi` dtexb

`l` lad siqena xfbinl jiiy `lc ,d`xp

wgecc :cere .unxa oinhi `ny dxifb ,dpnhda

:cere .xeqi`d dyryk ixii` 'ipznc xnel

elit` ,epnid zezyl oipr lka xqe` ikihp`c

epi`a elit` "oidyn" opz xifgdl i`e .d`dyda

dil dxq` lad ztqez meyn i` :cere .sexb

exyc sqei axe daxl dywz ± dizya 'ipzn

lirl).gl sc(dlyae dxik b"r dxcw gkya

,i`qexc oa lk`nk dlyazp `lc b"r` zaya

x`ilen :zxet x"d 'itk d`xpe .cifna 'it`e

oing mind oibfeny ± zaya epnid oizey sexbd

x`ilena oing k"k opi` mindy itl ,oiia

la` .ekezl oibfeny mind on oiid lyaziy

itl ,dpnid oizey oi` ± dtexby t"r` ,ikihp`

on oiid lyazne ,xzei lad da yi ikihp`y

inlyexia n"ke .dbifn zrya mind:
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àìäåsxvn."dpennd mdl xn`" wxta ipynck ,sexivl ribd `lya iiepyl `kile)mye :cl sc `nei± (`ed sexivl ribd mgin mzqc:éãéîmgind ipzw min epnid dpity mgin

ipzw edpity."ziad z` epte" aizkde :dniz ±)ci `xwie("ziad izipt ikp`e")ck ziy`xa("jxc ept eleq")fp diryi(dn `l` dptn epi`y "i`eil xal mewn ept" q"ya oke

oebk ,oiptnd xacd lr iepit xkfed zenewn dnkac oeik :l"ie !mkezay""ziefl ziefn eivtg dptnd"("zetew 'de 'c oiptn()milk ept")zian("d`nehd)"oaz(ded `l ± "ezeptl cizre

nn dpt :`l` ,edpit hwpnl dilirhinl `ki`c oeik ,min ep:íçéî`id dcedi iaxe sxvny iptn xwir lk min ekezl ozi `l min epnn dpity.,sxvny t"r` ,ixy ± y"xl la`

oi`y ,daxd min ea yiy oebk .lyan epi`c oeik

,ekezay mind aex lyal witqn mgind

"dpennd mdl xn` wxta ogky`ck)sc `nei

mye :cl(iax xn`wc .sxvne lyan oi`y

jezl oilihne lfxa ly zeiyyr oi`ian :dcedi

.xeq` did ± lyan did m`e .ozpiv bitzy mind

xaq iia`c b"r`e !sxvn `lde :jixt d"t`e

,axk ciar xnc ilin lk :lirl xn` `dc ,y"xk

ediipin cge ,l`enyk ciarc zlz ipdn xal

diax daxk iia` ,`nzqne .dxixba y"xk dkld

,dcedi iaxk oizipzn iwen :n"n .dil `xiaq

min epnn dpity mgin icin :dil `iywc meyn

iwene ,iia` ziiyewl yiig `l `c` axe .ipzw

xa `c` ax xn`" lirl b"le .y"xk `zkldk dl

,dxixba dcedi 'xk xaq axc ± "ax xn` `pzn

.dcedi 'xk 'ipzn jenqa iwen `icdac :cere

xac inp dcedi 'x xq` sexivac rnyn `kdc :dyw .sxvn `ny `lde :w"d "sxvn `lde" jixtc `de .y"x dcen diyix wiqtac .sxvi `ly zeidl lekiy ,diyix wiqt ied `lc l"ve

dcedi 'xl dil zi` dxezd on `edy xaca `wecc yxtne ."ycwna zeay oi`" b"le ,opaxc sexiv ± `kd la` ,`ziixe`c ± n"d :i"yx qixb "dpennd mdl xn`" wxtae ,oiekzn oi`y

"h"i" wxtc dviac oizipzna dxixba xq` dcedi 'x `dc 'itl dyw ikd e`la ,edine .`l ± opaxc `edy sexiva la` ,xeq` ± oiekzn oi`y xac):bk sc(b"r `l` zxxbp dpi`e :opzc

:cere .ci xg`lk yxeg iedc oiwxit seqa rnynck ,oiekzna 'it` `ziixe`c `xeqi` `kil dxixbac b"r` .oiekzn oi`a xq`c dcedi 'xk `pinwene ,`l ± rwxw b"r la` :rnync ,milk

iax ixac ,uewi zxda mewna 'it` "ezlxr xya leni" :`ipzde ,ikd iia` xn` ine :jixte .xzen ± oiekzn epi`y xac ,sexivl ribdyk `niz 'it` :iia` ipync ,dyw mzdc `zrnyc

,dviac `idd iziin `l i`n` ,`zyde ."xeq` oiekzn oi`y xac" xn`c ,dcedi 'xl `l` dkxvp `l :iia` xn`e ?l"l `xw :da opiede ,`irye`xac dcedi 'x xq`c dnly dpyn `idc

xq` `le .dcedi 'xl xzen :'it .xzen oiekzn oi`y xac 'ek elit` xn` iia` :mzd yxtl d`xp jkl ."ycwna zeay oi`e" qxbc xtqd wgen :cere !iia`c dizlin iziine ,oiekzn oi`y

± n"d b"de :ipyne .dxezd on oiekzn oi` dcedi 'x xq`c n"y k"` ,`xw dcedi 'xl jixhvi`c iia` iwenc "ezlxr xya leni"n jixte .opaxcn `l` ± oiekzn oi`y xac dcedi 'x dil

.ixye ,zaygn zk`ln `ied `l ± oiekzn oi`c oeikc ,opaxcn `l` oiekzn oi` xeq` `l zay iabc sexiv la` .dxezd on xeq` ± zayn ueg dlek dxezd lka :'it ,dlek dxezd lka

"lk` wtq" wxtac :dywe .mzdc `ibeqe ,`kd y"` `zyde .ycwna zeay oi`c):k sc zezixkmye(dl xaq w"z ,odil`n zepezgzd exraede zepeilrd zeakl oiekzpy oebk :iy` x"`

.dxezd on zaya 'it` i"xl xeq` ± oiekzn oi`y xacc rnyn `nl` ."xzen oiekzn oi`y xac" xn`c ,y"xk ± xhtc o`ne .z`hg aiigc xn`w jkle ,xeq` oiekzn oi`y xac :xn`c i"xk

dpi`y dk`ln `iedc meyn .y"x xht ± diyix wiqt iedc b"r`e ,zaygn zk`ln aiyge ,zepezgzd exraei `l m` zepeilrd zeakl llk xyt` i`y .diyix wiqt ied mzdc :l"ie

`lc `niz `lc ,hwp i"xc `zeax meyn ± "'ek dkixv dpi`y dk`ln" xn`c i"xk w"z hwp `le "oiekzn oi`ye oiekzn" `pyil hwpc `de .zepezgzd zxradl jixv epi`c ,dtebl dkixv

zepezgzd xiradl oiekzn epi`y mzd la` ,ieaikl oiekzny ± miax ewefi `ly ur ly zlgb dakn oebk ,dk`lnd zeyrl oiekzny mewna `l` dtebl dkixv dpi`y dk`ln i"x aiign

ezpeek oi`c b"r` .'ek y"x `d ,"aiig ± dtebl dkixv dpi`y dk`ln" xn`c i"x `d :hwp ,odil`n exraede mngzdl milgb dzegdc `iddae .aiig ± diyix wiqt iedc oeik :l"nw ,`l ±

zeakl oiekzpa la` .oiekzn oi`c `pyil hwp `l ikdle ,oiekzn epi`y dia opixw `l ± dxrad jda dil `gipc oeik ,n"n .dtebl dkixv `ied ± xiradl ezpeek i`c .y"x xhtcn ,xiradl

"dpead" wxtac b"r` .mngzdl milgb dzega ixy y"xe .diyix wiqt iedc b"r` ,oiekzn oi`c `pyil jiiy ± zeakl `a ixdy ,llk zepezgzd zxrada dil `gip `l ± zepeilrd)onwl

mye .bw(.mngzdl dzeg oebk ,dtebl dkixv dpi`y dk`ln lkl inc `l ± rwxwd zetil oiekzn oi`c b"r` ,`edy lka z`hg aiig dicic `rx`a dndal e` dlik`l ylezdc rnyn

,dil `gipc icdq op` ± zetil oiekzn oi`y t"r` ,mzdcdpdp epi`y oeike .mngzi ef dxrad `lac ,ef dxrada dpdp epi` ± dzega la`)(`dk`ln `iede ,xiradl oeekzp `l ± xexaa

el dkixv dpi`y:àìxiytdl `l` epy.jiiyy xaca 'it ,sxvl la` ,edpity mgin oebk ,xeyit `l` sexiv jiiy oi`y xaca `l` epy `l :ok `ibeqd yxtnc rnyn 'hpewd 'it jezn

i` `l` !?ixy in dligzkl sxvle :jixt ikdle .oiekzna 'it` :rnyne .xzen ± sexiv jiiyy xaca s` :xnelk ,"sxvl s`" xn` l`enye .xeq` ± min epnn epity mgin oebk ,sexiv

"edpit" yxtn axe .eizecb lk lr ep`lniy cr sexiv `kilc ,elek ed`ln `ly oebk ± sxvl `le xiytdl xeriy `l` opev ekezl zzl ixy min epnn dpitc epy `l :xnzi` ikd xnzi`

zeidl `"` ± ekeza minde edpityk la` ,"miaexn" xn`wcn ,sxvl xeriy yiy oiaexn min ekezl ozep la` xn`wc `d dil rnync meyn ± "sxvn `de" lirl jixtc `de .`c` axk

.sxvl xeriy ea oi`y ipyn `le "sxvn `lde" lirl jixtcn ,sxvl xeriy ea yi ± `edy lk min epnn dpitae ,ed`linyk sexiv `ki` inp edpitac :xg` oipra yxtn i"xe .wgece ;sexiv

,xiytdl `l` epy `l :t"de .sxvn `ed `edy lkac dia ibeltl jiiy `le .sxvny dil `hiyt mzdc rnyn "sxvny iptn ,xeq` ± min epnn dpity mgin la`" iia` xn`wcn :cere

mind mr edpit inp i` .`c` axk ,min epnn dpity "edpit" yxtne .y"xk ,xeq` ± sxvl oiekzny ,sxvl la` .sxvl xeriya 'it` ax ixiinc dil `xiaq `zyd .xiytdl oiekzny :'it

iwenc iia`k `le ,y"xk oiekznl oiekzn oi` oia wlgne .sxvl xeriy yi ± ewlzqp `l ekezay oing mindc b"r`c .oippev min elek e`lnny oebk ,sxvl xeriy ea yiyk ixiine ,iia`k

xaca epiidc ,dxixba dcedi iaxk dkldc xaqc oeik :axc `ail` jxtinl ivn dedc d"d ± "ixy in dligzkl sxvle" l`enyc `ail` jixt ike .dcedi 'xke ,sxvl xeriy ea oi`a dl

.dil `ticrc ,jixtw l`enyc` `l` .dizeek dil `xiaqc dcedi iaxke .iia`k sxvl xeriy ea oi`yk dnwel ,y"xke sxvl xeriy ea yiyk 'ipzn inwe`l diwgec i`n oiekzn epi`y

.mind mr edpity ,ixnbl iia`k oizipzn yxtn `zyd ± "xnzi` ikd xnzi` i` `l`"t"r` sxvl xeriy la` ,eizecb lk lr mgind `lnn epi`y ± xiytdl xeriy `l` epy `l :t"de

"'ek min epnn dpity mgin la`" iia` xn`w ike .'itck ,sxvl xeriy yi oipr lkac ,xeq` mlerl ± min epnn dpit la` .dizeek xaqc dcedi iaxk ,xeq` ± xiytdl `l` oiekzn epi`y

xeriy s` :xne` l`eny .dcedi 'xk `iz`c ,wiic "edpit" oeylnc meyn ,`pyil i`d hwpinl dil `gip `l` .xeq` ± sxvl xeriy la` ,xiytdl xeriya `"ca :xninl ivnc d"d ±

xeriy s`" i`ne ,sxvl xeriy yi mlerl ± min epnn dpity yxtnc `c` axlc .edpity wiicc iia`k 'ipzn iwen ok m` "sxvl xeriy s`" l`eny xn`wcn :z"`e .y"xk xzen sxvl

il `xiaq `p`c ,ixy sxvl xeriy s` :xn`we ,axc dizlin` i`w l`enyc :l"ie .i"xk ,xeq` ± epnn edpit `d ,edpit `weec wecip ok m` ± iia`k yxtnc oeike ?l`eny xn`wc "sxvl

sxvl xeriy mlerl yie ,min epnn dpityk `c` axc dizeek 'ipzn 'inwen ± y"xk:

àìxiytdl `l` epy`nil sxvn `lde lirl jixt ik dywe ed`linyk sxvl xeriye ed`ln `lyk xiytdl xeriye mind epnn dpity `c` axk edpit 'ipzn dil rnyn axc d"t .

edpit dil rnync l"ie ed`lin `l 'it` sxvn `ed oipr lka rnyn sxvn `edy iptn xwir lk ekezl ozi `l min epnn dpity mgin la` iia` xn`wcn cere ed`lin `lyk

xqzin sxvl oiekzn epi`y t"r`e xeq` oingd epphviy k"k min ea ozp la` oingd epphviy k"k min ea ozp `ly xiytdl xeriy `l` epy `l xn`we iia`k)y"xdn mya i"ez
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:øîà÷ éëä ,ééaà øîà àlà !éðú÷ "eäpétL íçéî" ?éðú÷̈¨¥¥©¤¦¨¨¨¥¤¨¨©©©¥¨¦¨¨©
íéî BëBúì ïzé àì Y ïénç íéî Ba Léå eäpétL íçénä©¥©¤¦¨§¥©¦©¦Ÿ¦¥§©¦

,enåçiL ìéáLa ïéèòeîéãk íéaeøî íéî BëBúì ïúBð ìáà ¨¦¦§¦¤¨Ÿ£¨¥§©¦§¦§¥
.ïøéLôäìíçéîeíéî BëBúì ïzé àì Y íéî epnî äpétL §©§¦¨¥©¤¦¨¦¤©¦Ÿ¦¥§©¦

.óøönL éðtî ,øwéò ìkïéàL øác :øîàc ,àéä äãeäé 'øå ¨¦¨¦§¥¤§¨¥§§¨¦§¨©¨¨¤¥
:áø øîà .øeñà Y ïéekúîù"ìàlàóøöì ìáà ,øéLôäì ¦§©¥¨¨©©¤¨§©§¦£¨§¨¥

óøöì .øzeî éîð óøöì 'éôà :øîà ìàeîLe .øeñà Y¨§¥¨©£¦§¨¥©¦¨§¨¥
øîà ,øîúéà éëä øîúéà éà ,àlà ?éøL éî äléçzëì§©§¦¨¦¨¥¤¨¦¦§©¨¦¦§©¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc zay(iyily meil)

epîéäeay mindn -úaMazaya zvw enngzd mindy it lr s` , ¥¤©©¨
qen epi` ilkdy meyn ,ilkdnz` miiwne xnyn wx `l` ,lad si

mle` .epphvi `ly mdly megdäôeøbL ét ìò óà ,éëéèðà©§¦¦©©¦¤§¨
,milgbnäpîéä ïéúBL ïéàdtiqene c`n dng `idy iptn ,zaya ¥¦¥¤¨

.zaya mina lad

àøîâ
:`xnbd zxxan .'ikihp`' `id dne ,'x`ilen' edn zx`an `xnbd

éîc éëéäieyr ote` dfi`a ±.óeøbä øàéìeî:`xnbd zx`an,àðz ¥¦¨¥§¨©¨¨¨
dy ote`a ieyr x`ilendíéîmi`vnpíéðôaî,inipt leaiw ziaa ± ©¦¦¦§¦

åd eli`íéìçâmi`vnpõeçaî.ipevig leaiw ziaa ± §¤¨¦¦©
,'éëéèðà',`id dn mi`xen` ewlgp,øîà äaøedféøéë éazia ± ©§¦¦©¨¨©¥¦¥

mipezp cg`a ,millg ipyl otec ici lr wlegn dxikd llgy .miixik
s` dkezay mind on zezyl xeq`e .mind mipezp ipyae ,milgbd
y`de ,zear dxikd zeptcy meyn ,x`ilenl dnec `idy it lr
zeng zeptcd ok zngne ,reayd zeni lk zeriawa my zwlec
milgbdy it lr s` ,dkezay minl lad dtiqen dxikde ,ce`n

.dpnid etxbp,øîà ÷çöé øa ïîçð áøedféãeã éalecb cec ± ©©§¨©¦§¨¨©¥¥
lr mipezp minde ,milgb migipn mdipiae ,miiley ipy ea miyery
oeikn ,ekezay mind on zezyl xeq`e .mipeilrd miileyd iab
mday megd jkitl ,milebn mpi`e miqekn mipezgzd miileydy
z` myn etxby it lr s` ,lad mitiqen mde ,daxd xnzyn

.milgbd
:`xnbd zx`anøîàc ïàî'ikihp`'y xaeqy wgvi xa ongp ax - ©§¨©

`idïkL ìk ,'éãeã éa'jezay min zezyl ezrcl xeq`y,'éøéë éa' ¥¥¨¤¥¥¦¥
zeni lk zeriawa my zwlec y`de ,zear dxikd zeptce xg`ny
milgbdy it lr s` dkezay minl lad dtiqen dxikd ,reayd

.dpnid etxbpåmle`øîàc ïàî`id 'ikihp`'y xaeqy dax ±éa' §©§¨©¥

,'éøéë,zezyl xeq` 'ixik ia' jezay min `weec ezrclìáàmin ¦¥£¨
jezayàì 'éãeã éa'xg`ny ,x`ilenk `ed ixdy ,zezyl exq` ¥¥Ÿ

mina lad siqen epi` ,zeriawa my zwlec y`d oi`e ,ar eptec oi`e
.zaya

:`xnbd zxne` .wgvi xa ongp ax zhiyl di`x d`ian `xnbd
ïîçð áøc déúååk àéðz,wgvi xaäôeøbL ét ìò óà ,éëéèðà ©§¨§¨¥§©©§¨©§¦¦©©¦¤§¨

,zay axrn milgbnè÷eäîehrnl xt`a milgbd z` eqiky e` ± §¨
,mnegäpîéä ïéúBL ïéà,zayadzînçî dzLeçpL éðtî± ¥¦¥¤¨¦§¥¤§§¨§©©§¨

mind z` znngne lad dtiqen `ide ,dze` minngn dileyy
etxby ab lr s` xnzyn mneg ,miqekn dileye xg`ny .zaya
miiley ipy yi 'ikihp`'ly ,`ziixad ixacn gkene .mdilgb

.mdipia zepezp milgbde

äðùî
íçénä[min ea minngny ohw xiq±],eäðétLlr dzr gpen epi`e ©¥¨¤¦¨

,y`d iabïðBö BëBúì ïzé àìmippev min ±ençiL ìéáLa Ÿ¦¥§¥¦§¦¤¥©
,mgindnàeä ïúBð ìáàmippev minBëBúì,mgind jezl ±Bà £¨¥§

ïøéLôäì éãk ,ñBkä CBúìdpynd lke .mzpiv betzy ick ± §©§¥§©§¦¨
.`xnba yxtzz

àøîâ
:`xnbd zl`ey .dpynd ixac z` zx`an `xnbd,øîà÷ éàî©¨¨©

ekezl ozil xzeny `pzd xaeq izne ,'edpity' yexitd dn ,xnelk
:`xnbd daiyn .min ekezl zzl xeq`y xaeq izne ,mináø øîà̈©©

epnî äðétL íçénä ,øîà÷ éëä ,àðúî øa àcàd z`íéîdïénç ©¨©©§¨¨¦¨¨©©¥¨¤¦¨¦¤©¦©¦
,ea eidyíéî BëBúì ïzé àìmippevìáà ,ençiL éãk ,íéèòeî Ÿ¦¥§©¦¨¦§¥¤¥©£¨

íéî BëBúì ïúBðmippevíéaeøîmngzdl mind elkei `ly xeriya ¥§©¦§¦
,mgindnïøéLôäì éãk.mzpiv z` bitdl - §¥§©§¦¨
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קטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc zay(iyily meil)

,miaexn mippev min mgina zzl xzen recn :`xnbd dywnàìäå©£Ÿ
`ed jkaóøöîzk`ln xnb xeqi` dfa yie ,mgind z` wfgn ± §¨¥

zrck epizpyn :`xnbd zvxzn .ilk ziiyràéä ïBòîL éaø,diepy ©¦¦§¦
øzeî ïéekúî ïéàL øác ,øîàc,zaya ezeyrl xzeny xac lk ± §¨©¨¨¤¥¦§©¥¨

dzeyrl xeq`y dk`ln mb dyriz eziiyr zryay okziy `l`
ezeyrl xzen ,dk`ln dze` z` zeyrl oiekzn epi`e ,zaya
zzl xzen ,mgind z` sxvl oiekzn epi`y oeik ,o`k s`e .zaya

.min ekezl
ote`a dpynd z` yxtne ,`pzn xa `c` ax yexit lr dywn iia`

:xg`é÷úîééaà dì ó,`pzn xa `c` axléãéîike -íçéî' ©§¦¨©©¥¦¦¥¨
éðz÷ 'íéî epnî äðétLixde ,dpyna xn`p ±éðz÷ 'eäðétL íçéî' ¤¦¨¦¤©¦¨¨¥¥¨¤¦¨¨¨¥

iab lrn envr mgind z` dpity ,rnyn ef oeyle ,dpyna xn`p ±
.ekeza mcer mingd mind la` ,y`d,øîà÷ éëä ,ééaà øîà àlà¤¨¨©©©¥¨¦¨¨©

eäðétL íçénäy`d iab lrnBëBúì ïzé àì ,ïénç íéî Ba Léå ©¥¨¤¦¨§¤©¦©¦Ÿ¦¥§
éãk íéaeøî íéî BëBúì ïúBð ìáà ,enBçiL ìéáLa ïéèòeî íéî©¦¨¦¦§¦¤¥£¨¥§©¦§¦§¥

.ïøéLôäì:iia` siqene,íéî epnî äðétL íçéîely `pzd xaeq §©§¦¨¥¨¤¦¨¦¤©¦
y ,dpyndøwéò ìk íéî BëBúì ïzé àìmin `l s`e ,llk - Ÿ¦¥§©¦¨¦¨

,miaexnóøönL éðtî,ilkd z`ezrck ,ef dpynàéä äãeäé éaø ¦§¥¤§¨¥©¦§¨¦
,diepy.øeñà ïéekúî ïéàL øác ,øîàcmin zzl xeq` jk meyne §¨©¨¨¤¥¦§©¥¨

epi`y s` ,ea eidy mingd mind z` epnn epity mginl mippev
.mgind z` etxvi mippevd mindy oiekzn

:dpynd xe`iaa ewlgp l`enye axy d`ian `xnbdàì ,áø øîà̈©©Ÿ
eðL,miaexn min mgina zzl xzeny dpynaàlàmin exzepyk ¨¤¨

ick mippev min ea ozep `ede ,mgina mingøéLôäì,mze`ìáàm` §©§¦£¨
ick mippev min ea ozepe ,mgindn mingd mind epitóøöì,eze` §¨¥

eléôà ,øîà ìàeîLe .øeñàozepe ,mgindn mingd mind epit m` ¨§¥¨©£¦
ick mippev min eaóøöì,mgind z`énðok mb ±.øzeî §¨¥©¦¨

:mgind sxvl ick min ozil xzeny l`eny ixac lr dywn `xnbd
éøL éî äléçzëì óøöì`ed epevxyk mgina min zzl xzen ike ± §¨¥§©§¦¨¦¨¦

.mgind z` mind etxviy
:xg` ote`a l`enye ax zwelgn zx`an `xnbdøîzéà éà àlà¤¨¦¦§©

øîzéà éëä,dxn`p `id jk jgxk lr l`enye ax zwelgn `l` ± ¨¦¦§©
eðL àì ,áø øîàmippev min mgina zzl xzeny dpynaàlà ¨©©Ÿ¨¤¨

a mindykøeòéLwx mileki mdy [zenka-],øéLôäìmileki mpi`e ¦§©§¦
,mgind lk z` mi`lnn mpi`y oebke ,ilkd z` sxvlìáàxy`k £¨

a mindøeòéLmileki mdy [zenka-]óøöìmdy oebke ,mgind z` ¦§¨¥
,mgind lk z` mi`lnneléôà ,øîà ìàeîLe .øeñàmind xy`k ¨§¥¨©£¦

aøeòéLmileki mdyóøöì,elek z` mi`lnn mdy oeik ,mgind z` ¦§¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc zay(iyily meil)

epîéäeay mindn -úaMazaya zvw enngzd mindy it lr s` , ¥¤©©¨
qen epi` ilkdy meyn ,ilkdnz` miiwne xnyn wx `l` ,lad si

mle` .epphvi `ly mdly megdäôeøbL ét ìò óà ,éëéèðà©§¦¦©©¦¤§¨
,milgbnäpîéä ïéúBL ïéàdtiqene c`n dng `idy iptn ,zaya ¥¦¥¤¨

.zaya mina lad

àøîâ
:`xnbd zxxan .'ikihp`' `id dne ,'x`ilen' edn zx`an `xnbd

éîc éëéäieyr ote` dfi`a ±.óeøbä øàéìeî:`xnbd zx`an,àðz ¥¦¨¥§¨©¨¨¨
dy ote`a ieyr x`ilendíéîmi`vnpíéðôaî,inipt leaiw ziaa ± ©¦¦¦§¦

åd eli`íéìçâmi`vnpõeçaî.ipevig leaiw ziaa ± §¤¨¦¦©
,'éëéèðà',`id dn mi`xen` ewlgp,øîà äaøedféøéë éazia ± ©§¦¦©¨¨©¥¦¥

mipezp cg`a ,millg ipyl otec ici lr wlegn dxikd llgy .miixik
s` dkezay mind on zezyl xeq`e .mind mipezp ipyae ,milgbd
y`de ,zear dxikd zeptcy meyn ,x`ilenl dnec `idy it lr
zeng zeptcd ok zngne ,reayd zeni lk zeriawa my zwlec
milgbdy it lr s` ,dkezay minl lad dtiqen dxikde ,ce`n

.dpnid etxbp,øîà ÷çöé øa ïîçð áøedféãeã éalecb cec ± ©©§¨©¦§¨¨©¥¥
lr mipezp minde ,milgb migipn mdipiae ,miiley ipy ea miyery
oeikn ,ekezay mind on zezyl xeq`e .mipeilrd miileyd iab
mday megd jkitl ,milebn mpi`e miqekn mipezgzd miileydy
z` myn etxby it lr s` ,lad mitiqen mde ,daxd xnzyn

.milgbd
:`xnbd zx`anøîàc ïàî'ikihp`'y xaeqy wgvi xa ongp ax - ©§¨©

`idïkL ìk ,'éãeã éa'jezay min zezyl ezrcl xeq`y,'éøéë éa' ¥¥¨¤¥¥¦¥
zeni lk zeriawa my zwlec y`de ,zear dxikd zeptce xg`ny
milgbdy it lr s` dkezay minl lad dtiqen dxikd ,reayd

.dpnid etxbpåmle`øîàc ïàî`id 'ikihp`'y xaeqy dax ±éa' §©§¨©¥

,'éøéë,zezyl xeq` 'ixik ia' jezay min `weec ezrclìáàmin ¦¥£¨
jezayàì 'éãeã éa'xg`ny ,x`ilenk `ed ixdy ,zezyl exq` ¥¥Ÿ

mina lad siqen epi` ,zeriawa my zwlec y`d oi`e ,ar eptec oi`e
.zaya

:`xnbd zxne` .wgvi xa ongp ax zhiyl di`x d`ian `xnbd
ïîçð áøc déúååk àéðz,wgvi xaäôeøbL ét ìò óà ,éëéèðà ©§¨§¨¥§©©§¨©§¦¦©©¦¤§¨

,zay axrn milgbnè÷eäîehrnl xt`a milgbd z` eqiky e` ± §¨
,mnegäpîéä ïéúBL ïéà,zayadzînçî dzLeçpL éðtî± ¥¦¥¤¨¦§¥¤§§¨§©©§¨

mind z` znngne lad dtiqen `ide ,dze` minngn dileyy
etxby ab lr s` xnzyn mneg ,miqekn dileye xg`ny .zaya
miiley ipy yi 'ikihp`'ly ,`ziixad ixacn gkene .mdilgb

.mdipia zepezp milgbde

äðùî
íçénä[min ea minngny ohw xiq±],eäðétLlr dzr gpen epi`e ©¥¨¤¦¨

,y`d iabïðBö BëBúì ïzé àìmippev min ±ençiL ìéáLa Ÿ¦¥§¥¦§¦¤¥©
,mgindnàeä ïúBð ìáàmippev minBëBúì,mgind jezl ±Bà £¨¥§

ïøéLôäì éãk ,ñBkä CBúìdpynd lke .mzpiv betzy ick ± §©§¥§©§¦¨
.`xnba yxtzz

àøîâ
:`xnbd zl`ey .dpynd ixac z` zx`an `xnbd,øîà÷ éàî©¨¨©

ekezl ozil xzeny `pzd xaeq izne ,'edpity' yexitd dn ,xnelk
:`xnbd daiyn .min ekezl zzl xeq`y xaeq izne ,mináø øîà̈©©

epnî äðétL íçénä ,øîà÷ éëä ,àðúî øa àcàd z`íéîdïénç ©¨©©§¨¨¦¨¨©©¥¨¤¦¨¦¤©¦©¦
,ea eidyíéî BëBúì ïzé àìmippevìáà ,ençiL éãk ,íéèòeî Ÿ¦¥§©¦¨¦§¥¤¥©£¨

íéî BëBúì ïúBðmippevíéaeøîmngzdl mind elkei `ly xeriya ¥§©¦§¦
,mgindnïøéLôäì éãk.mzpiv z` bitdl - §¥§©§¦¨
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xcde"קטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc zay(iriax meil)

ok mb,øzeîxace ,mgind z` etxvi mindy oiekzn epi`y oeik ¨
.oerny iax zrck ,xzen oiekzn epi`y

ddnz .'oiekzn epi`y xac' oipra l`eny zrc z` zxxan `xnbd
:`xnbdàøîéîìxnel ozip m`d ±àøéáñ ïBòîL éaøk ìàeîLc §¥§¨¦§¥§©¦¦§§¦¨

déì,xzen oiekzn epi`y xacy ,xaeq `ed ±ïéaëî ,ìàeîL øîàäå ¥§¨¨©§¥§©¦
úëzî ìL úìçbzklyendda e÷Bfé àlL ìéáLa ,íéaøä úeLøa ©¤¤¤©¤¤¦§¨©¦¦§¦¤Ÿ¦¨

,íéaødzeakl xeqi`de ,dxezd on xeq`d ieaik da jiiy `ly oeik ©¦
ixacn zaya mixeq`d mixacd lke ,minkg zxifb wx `ed zaya

,miaxl wfp yiy mewna exq`p `l ,minkgàì ìáàmiaknúìçb £¨Ÿ©¤¤
,õò ìL.dliwq jk lr aiige ,dxezd on `ed dzeakl xeqi`dy oeik ¤¥

Czòc à÷ìñ éàå`e ±l`enyy xnel jzrca dler méaøk dì øáñ §¦¨§¨©§¨¨©¨§©¦
,ïBòîLok m`eléôàzlgbénð ,õò ìLl`enyl did ok mb ± ¦§£¦¤¥©¦

dkixv dpi`y dk`ln lk ,oerny iaxl ixdy ,dzeakl xizdl
dfk ieaik lke ,opaxcn `l` dxeq` dpi`e ,dilr miaiig oi` ,dtebl
o`k el didiy jixv epi` ixdy ,dtebl dkixv dpi`y dk`ln `ed
`l m`e ,o`kn y`d wlzqzy wx jixv `ed `l` ,dake xray xac
ly zlgb ieaik s`y oeike ,el gep xzei did ,dligzn y` o`k dzid
l`eny jixv did ,miax ly wfid mewna ,opaxcn wx xeq` ,ur

:`xnbd zvxzn .zkzn ly zlgba enk ,xizdlïéàL øáãa§¨¨¤¥
dì øáñ ,ïéekúîl`enyïBòîL éaøkmeyne ,eilr miaiig oi`y ¦§©¥¨©¨§©¦¦§

mdy ote`a s` mippev min mgina zzl xzeny l`eny xn` jk
la` ,jkl oiekzn epi`y oeik ,mgind z` mitxvndðéàL äëàìîa¦§¨¨¤¥¨

dì øáñ ,dôeâì äëéøöl`eny,äãeäé éaøk,dilr miaiigy §¦¨§¨¨©¨§©¦§¨
.miaxd zeyxa ur ly zlgb zeakl xeq`y xn` jk meyne

:zaya uew weliq oic zx`an `xnbdCkìä ,àðéáø øîàjkn ± ¨©©¦¨¦§¨
oeik ,miaxd zeyxa zkzn ly zlgb zeakl xzeny ,l`eny xn`y

wfid yiy mewna mze` exfb `l ,opaxc zay ixeqi` lkyyi ,miaxl
y ,cenllõB÷`vnpy,íéaøä úeLøae elhepúBçt úBçt BëéìBî ¦§¨©¦¦¨¨

úBnà òaøàîenr jli `l` zg` zaa zen` rax` enr jli `l - ¥©§©©
zen` rax`n zegt jli aeye ,gepl cenrie zen` rax`n zegt
`ly mewnl ,miaxd zeyx icivl epwlqiy cr dyri oke ,cenrie
miaxy oeike ,opaxcn wx xeq` dfk ote`a lehlhy ,miaxd ea ewefi

.minkg exfb `l ,uewa wfpidl milekiúéìîøkáexeqi`d lky ©©§§¦
ekiledl leki ,opaxcn wx `ed ea lhlhlàáeè eléôàs` ,daxd ± £¦¨

.zg` dxiwra xzeie zen` rax`
:dpyna epipy'åë ïúBð ìáàqekd jezl e` mgind jezl mippev min £¨¥

oey`x ilka ,mippeve ming min aexira dpc `xnbd .oxiytdl ick
:dvigxl micnerd minae dizyl micnerd mina ,ipye,ïðaø eðz̈©¨¨

ïúBð[dxrn-]íãàminïðBvä CBúì ïénçoeik ,[mippev min-] ¥¨¨©¦§©¥
jkitle ,mdilr mi`ad mind lr mixaeb mnewna micnerd mindy
mind zngn migzex miyrp mpi` mnewna micnerd mippevd mind

.mixyet wx `l` mdilr mi`ad mingdàìådxriCBúì ïðBvä §Ÿ©¥§
ïénçämnewna micnerd mindy oeik ,ipy ilka mi`vnpy elit` ©©¦

r mixaebmnewna micnerd mingd minde ,mdilr mi`ad mind l
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ïéa ,íéøîBà ìläzexrlïéáe ,ïðBvä CBúì ïénçzexrlCBúì ïðBö ¦¥§¦¥©¦§©¥¥¥§
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migpen mingdyk ,ming jezl mippev s`,ñBëambe ,ipy ilk `edy §
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éà÷ àôéqàzia zrcly dxn`y ,`ziixad ixac seq lr exn`p ± ©¥¨¨¥
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.mixqe` lld zia s` `l` ,qekay mingl
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ilka xizne ,ipy ilkay ming min mr mippev min aexir lr citwn
xewne ,dvigxl micnery s` ,ming jezl mippev mb zzl ipy
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dvigxl micnerd ming.
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oky ,mingd minl mippevd mind oia uveg [oeziwd e` ltqd] ilkd
,ltql oeziway mind z` e` oeziwl ltqay mind z` jtey epi`
oeziwd gipny e` ,oeziwd jeza ming min ekezay ltqd gipn `l`
mind oia oeziwd e` ltqd wiqtne ,ltqd jeza mippev min ekezay

:`xnbd zvxzn .mippevd minl mingddéì øîà,`ped axl iy` ax ¨©¥
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,`ilz `da `dc mzdc dywnd xaqc .xeq`

oi` xeq` zayac oeike ,`kdc dywn enk

i`c rnync :dywd j` .`nlra y"k ± oiekzn

xeht el dkixv dpi`y dk`ln l`eny xaq ied
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éaø zøáñ éî !?àkéì ïénça äöéçø úaMa àlà ,àéñðî§©§¨¤¨©©¨§¦¨§©¦¥¨¦¨§©§©¦

zî ìlä úéáe :éà÷ àLéøà ?éà÷ àôéqà ïBòîLïéa ïéøé ¦§©¥¨¨¥©¥¨¨¥¥¦¥©¦¦¥
ïa ïBòîL éaøå ,ïénçä Cåúì ïðBö ïéáe ,ïðBö Cåúì ïénç©¦§Ÿ¥¥¥§Ÿ©©¦§©¦¦§¤
àéñðî ïa ïBòîL éaø àîéì .ïénç Cåúì ïðBö øñBà àéñðî§©§¨¥¥§Ÿ©¦¥¨©¦¦§¤§©§¨

e÷ìçð àì :øîà÷ éëä !ù"ák øîàcù"áøáca ä"áe §¨©§¨¦¨¨©Ÿ¤§§§¨¨
àáøì déì àðéæç :òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà .äæ¤£©©¨§¥§©§ª©¨¥¨¥§¨¨
ïénç ïéa ,íéî ìL ìôñ Cåúì íéî ìL ïBzé÷ íãà ïúBð :àéiç éaø éðúcî ,àðnà ãéô÷ àìc§¨¨¥©¨¨¦§¨¥©¦¦¨¥¨¨¦¤©¦§Ÿ¥¤¤©¦¥©¦

íúä éðàL àîìéc :éLà áøì àðeä áø déì øîà .ïénç Cåúì ïðBö ïéáe ïðBö Cåúì÷ñôéîc?éìk §Ÿ¥¥¥§Ÿ©¦£©¥©¨§©©¦¦§¨¨¥¨¨§¦§©§¦
äøòî ,øîúéà 'äøòî' déì øîà,ïðBö Cåúì ïénç ïéa ,íéî ìL ìôñ Cåúì íéî ìL ïBzé÷ íãà £©¥§¨¤¦§©§¨¤¨¨¦¤©¦§Ÿ¥¤¤©¦¥©¦§Ÿ¥

.ïénç Cåúì ïðBö ïéa'éðúîñtìéàääøãwäåïøéáòäLïéçzeøî,ïéìáz ïëBúì ïzé àì Y ¥¥§Ÿ©¦¨¦§¨§©§¥¨¤¤¡¦¨§¨¦Ÿ¦¥§¨§¨¦
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קיז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc zay(iriax meil)

ok mb,øzeîxace ,mgind z` etxvi mindy oiekzn epi`y oeik ¨
.oerny iax zrck ,xzen oiekzn epi`y

ddnz .'oiekzn epi`y xac' oipra l`eny zrc z` zxxan `xnbd
:`xnbdàøîéîìxnel ozip m`d ±àøéáñ ïBòîL éaøk ìàeîLc §¥§¨¦§¥§©¦¦§§¦¨

déì,xzen oiekzn epi`y xacy ,xaeq `ed ±ïéaëî ,ìàeîL øîàäå ¥§¨¨©§¥§©¦
úëzî ìL úìçbzklyendda e÷Bfé àlL ìéáLa ,íéaøä úeLøa ©¤¤¤©¤¤¦§¨©¦¦§¦¤Ÿ¦¨

,íéaødzeakl xeqi`de ,dxezd on xeq`d ieaik da jiiy `ly oeik ©¦
ixacn zaya mixeq`d mixacd lke ,minkg zxifb wx `ed zaya

,miaxl wfp yiy mewna exq`p `l ,minkgàì ìáàmiaknúìçb £¨Ÿ©¤¤
,õò ìL.dliwq jk lr aiige ,dxezd on `ed dzeakl xeqi`dy oeik ¤¥

Czòc à÷ìñ éàå`e ±l`enyy xnel jzrca dler méaøk dì øáñ §¦¨§¨©§¨¨©¨§©¦
,ïBòîLok m`eléôàzlgbénð ,õò ìLl`enyl did ok mb ± ¦§£¦¤¥©¦

dkixv dpi`y dk`ln lk ,oerny iaxl ixdy ,dzeakl xizdl
dfk ieaik lke ,opaxcn `l` dxeq` dpi`e ,dilr miaiig oi` ,dtebl
o`k el didiy jixv epi` ixdy ,dtebl dkixv dpi`y dk`ln `ed
`l m`e ,o`kn y`d wlzqzy wx jixv `ed `l` ,dake xray xac
ly zlgb ieaik s`y oeike ,el gep xzei did ,dligzn y` o`k dzid
l`eny jixv did ,miax ly wfid mewna ,opaxcn wx xeq` ,ur

:`xnbd zvxzn .zkzn ly zlgba enk ,xizdlïéàL øáãa§¨¨¤¥
dì øáñ ,ïéekúîl`enyïBòîL éaøkmeyne ,eilr miaiig oi`y ¦§©¥¨©¨§©¦¦§

mdy ote`a s` mippev min mgina zzl xzeny l`eny xn` jk
la` ,jkl oiekzn epi`y oeik ,mgind z` mitxvndðéàL äëàìîa¦§¨¨¤¥¨

dì øáñ ,dôeâì äëéøöl`eny,äãeäé éaøk,dilr miaiigy §¦¨§¨¨©¨§©¦§¨
.miaxd zeyxa ur ly zlgb zeakl xeq`y xn` jk meyne

:zaya uew weliq oic zx`an `xnbdCkìä ,àðéáø øîàjkn ± ¨©©¦¨¦§¨
oeik ,miaxd zeyxa zkzn ly zlgb zeakl xzeny ,l`eny xn`y

wfid yiy mewna mze` exfb `l ,opaxc zay ixeqi` lkyyi ,miaxl
y ,cenllõB÷`vnpy,íéaøä úeLøae elhepúBçt úBçt BëéìBî ¦§¨©¦¦¨¨

úBnà òaøàîenr jli `l` zg` zaa zen` rax` enr jli `l - ¥©§©©
zen` rax`n zegt jli aeye ,gepl cenrie zen` rax`n zegt
`ly mewnl ,miaxd zeyx icivl epwlqiy cr dyri oke ,cenrie
miaxy oeike ,opaxcn wx xeq` dfk ote`a lehlhy ,miaxd ea ewefi

.minkg exfb `l ,uewa wfpidl milekiúéìîøkáexeqi`d lky ©©§§¦
ekiledl leki ,opaxcn wx `ed ea lhlhlàáeè eléôàs` ,daxd ± £¦¨

.zg` dxiwra xzeie zen` rax`
:dpyna epipy'åë ïúBð ìáàqekd jezl e` mgind jezl mippev min £¨¥

oey`x ilka ,mippeve ming min aexira dpc `xnbd .oxiytdl ick
:dvigxl micnerd minae dizyl micnerd mina ,ipye,ïðaø eðz̈©¨¨

ïúBð[dxrn-]íãàminïðBvä CBúì ïénçoeik ,[mippev min-] ¥¨¨©¦§©¥
jkitle ,mdilr mi`ad mind lr mixaeb mnewna micnerd mindy
mind zngn migzex miyrp mpi` mnewna micnerd mippevd mind

.mixyet wx `l` mdilr mi`ad mingdàìådxriCBúì ïðBvä §Ÿ©¥§
ïénçämnewna micnerd mindy oeik ,ipy ilka mi`vnpy elit` ©©¦

r mixaebmnewna micnerd mingd minde ,mdilr mi`ad mind l
,mdilr mi`ad mippevd mind z` migizxnúéáe .éànL úéa éøác¦§¥¥©©¥

ïéa ,íéøîBà ìläzexrlïéáe ,ïðBvä CBúì ïénçzexrlCBúì ïðBö ¦¥§¦¥©¦§©¥¥¥§
.øzeî ,ïénçäeíéøeîà íéøác änazexrl epxzd ote` dfi`ae - ©©¦¨©¤§¨¦£¦

migpen mingdyk ,ming jezl mippev s`,ñBëambe ,ipy ilk `edy §
dvex epi` mzezyl dvex `edy oeike ,dizyl micner eay mind

,mippev mkezl zexrl xzen okle ,daxd enngziyìáàmingdyk £¨
migpenéèaîàa,oey`x ilk `idy ,[sebd lk ea mivgexy ilk±] §©§¨¦

d zexrl wx xzenïénçdayàìå ,ïðBvä CBúìzexrlCBúì ïðBö ©¦§©¥§Ÿ¥§
ïénçä.dayøñBà àéñðî ïa ïBòîL éaøåming min zexrl s` ©©¦§©¦¦§¤§©§¨¥

.mippev min jezl ihan`nïa ïBòîL éaøk äëìä ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨£¨¨§©¦¦§¤
,àéñðî.mippev jezl ming elit` xeq` ihan`ay §©§¨

zxtqn .dvigxl micnerd ipy ilka ming mina dpc `xnbd
:`xnbdìôñ ,øîéîì óñBé áø øáñzvigxl min ea mipzepy ilk ± ¨©©¥§¥©¥¤

,milbxe mici,éèaîàk àeä éøäeininy oeik ,`ed ipy ilky s`y £¥§©§¨¦
yi ,c`n ming eidiy mivexe ,dvigxl `l` dizyl micner mpi`

.ea xeq`le xefblééaà déì øîà,sqei axlàéiç éaø éðz,`ziixa ¨©¥©©¥¨¥©¦¦¨

,yexita dxn`y,éèaîàk Bðéà ìôñ,ipy ilkay ,qekk epic `l` ¥¤¥§©§¨¦
.opev mkezl zzl xzen dvigxl micnerd min s`

dywn .ihan`k epic ltqy sqei ax xaq ji` zxxan `xnbd
:`xnbdàøwéòî àzòcà ÷éìñc éàîìeax zrca dlry dn itle ± §©§¨¦©©§¨¥¦¨¨

,dligza sqei,éèaîàk àeä éøä ìôñcmicnerd min lkae §¥¤£¥§©§¨¦
oerny iaxe ,mippev min mkezl zzl xeq`y lld zia exn` dvigxl

,xeq` mippev min jezl mdn zzl s`y xn` `iqpn oaáø øîàå§¨©©
,àéñðî ïa ïBòîL éaøk äëìä ïîçð,dywäöéçø úaMa àlà ©§¨£¨¨§©¦¦§¤§©§¨¤¨©©¨§¦¨

àkéì ïénça,ming mina zaya uegxl zexyt` okziz `l ike ± §©¦¥¨
mda uegxl elkei `l ,dvigx jxevl zay axrn engedy min ixdy
mzgizx z` bitdl ick mippev min mr meaxri `l m` zaya,

ltqay mingd mind zzl s` xeq` `iqpn oa oerny iax ixacle
lirl eli`e ,mippev jezl(:hl)zaya uegxl xzeny ,`ziixaa epipy

zvxzn .zay axrn engedy ming mina eilbxe eici eipt z`
:`xnbdúøáñ éîixacy jpd xeaq ike ±ïBòîL éaø`iqpn oa ¦¨§©©¦¦§

éà÷ àôéqàzia zrcly dxn`y ,`ziixad ixac seq lr exn`p ± ©¥¨¨¥
s`y eixac mi`a df lre ,mippev jezl ming ihan`a xzen lld

`l` ,ok xacd oi` ,xeq` mippev jezl mingéà÷ àLéøàiax ixac ± ©¥¨¨¥
,dizyl mina zwqery ,`ziixad ixac zligz lr exn`p oerny

,dxn`eïénç ïéa ïéøézî ìlä úéáeqekayïðBö ïéáe ,ïðBö CBúì ¥¦¥©¦¦¥©¦§¥¥¥
ïénçä CBúì,qekayåy `ziixad dxn` df lrïa ïBòîL éaø §©©¦§©¦¦§¤
øñBà àéñðîzzlïénç CBúì ïðBö,mippev jezl ming la` ,qekay §©§¨¥¥§©¦

ote`ae ,dvigxl micnerd mina elit` xizn `iqpn oa oerny iax
.zaya minga uegxl xyt` df

mippev zzl xqe` `iqpn oa oerny iaxy ,ok m` :`xnbd dywn
,qekay ming jezlîéìà,xn`p m`d ±àéñðî ïa ïBòîL éaø ¥¨©¦¦§¤§©§¨
éànL úéák øîàc,i`ny ziak xaeq `iqpn oa oerny iaxy - §¨©§¥©©

jezl mippev zzl xeq`y ,`ziixaa i`ny zia exn`y dn df ixdy
:`xnbd zvxzn .dizyl micner mdy s` ,qekay mingøîà÷ éëä̈¦¨¨©

,xne` `iqpn oa oerny iax ,`ziixad zpeek z` miyxtn epiid jk ±
äæ øáãa ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àìmippev zpizp oica - Ÿ¤§§¥©©¥¦¥§¨¨¤

.mixqe` lld zia s` `l` ,qekay mingl
:el` zeklda `ax zrc z` zxxan `xnbddéøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥

déì àðéæç ,òLBäé áøceizi`x -àðnà ãéô÷ àìc ,àáøìepi`y ± §©§ª©£¦¨¥§¨¨§Ÿ¨¦©¨¨
ilka xizne ,ipy ilkay ming min mr mippev min aexir lr citwn
xewne ,dvigxl micnery s` ,ming jezl mippev mb zzl ipy

,exizdéðúcîdpyy `ziixadn ±ìL ïBúé÷ íãà ïúBð ,àéiç éaø ¦§¨¥©¦¦¨¥¨¨¦¤
íéî,mippevíéî ìL ìôñ CBúì`edy ,dvigxl micnerd ming ©¦§¥¤¤©¦

,ipy ilkïéad ltq ozepyCBúì ïénçd oeziwïéáe ,ïðBöoeziw ozepy ¥©¦§¥¥
CBúì ïðBöd ltq,ïénçjezl mippev mb zzl xzen ipy ilkay ixd ¥§©¦

dvigxl micnerd ming.
:`xnbd dywn,éMà áøì àðeä áø déì øîà`ax cnl ji` ¨©¥©¨§©©¦

ixd ,ipy ilkay ming jezl mippev zzl xzeny ,ef `ziixanàîìéc¦§¨
íúä éðàL,`ziixaa xen`d oicd dpey `ny ±éìk ÷ñôéîcday - ¨¦¨¨§¦§¨§¦

oky ,mingd minl mippevd mind oia uveg [oeziwd e` ltqd] ilkd
,ltql oeziway mind z` e` oeziwl ltqay mind z` jtey epi`
oeziwd gipny e` ,oeziwd jeza ming min ekezay ltqd gipn `l`
mind oia oeziwd e` ltqd wiqtne ,ltqd jeza mippev min ekezay

:`xnbd zvxzn .mippevd minl mingddéì øîà,`ped axl iy` ax ¨©¥
,`iig iax dpyy `ziixaaäøòî[jtey-]øîzéà`edy yxetn ± §¨¤¦§©

mippevd mind z` e` mippevd mind jezl mingd mind z` jtey
,`ziixad oeyl jky ,mingd mind jezlíéî ìL ïBúé÷ íãà äøòî§¨¤¨¨¦¤©¦

.ïénç CBúì ïðBö ïéa ïðBö CBúì ïénç ïéa ,íéî ìL ìôñ CBúì§¥¤¤©¦¥©¦§¥¥¥§©¦

äðùî
:ipye oey`x ilk jezl oilaz zpizpa zwqer dpyndñôléàä̈¦§¨

[dlecb zagn-]ïøéáòäL äøãwäåoia zay axra y`d lrn §©§¥¨¤¤¡¦¨
odyk zeynydïéìáz ïëBúì ïzé àì ,ïéçzeøî,miakekd z`vn §¨¦Ÿ¦¥§¨©§¦

lyan `ed ixde ,lyan `ed gzex `edy onf lk oey`x ilky oeik
.oda ozep `edy oilazd z`
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åìéôàinp ur ly.oerny iaxk l`eny xaqc meyn ike ?dywnc c"q i`ne :xn`z m`e

i`cec dywnc c"qc :l"ie ?dtebl jixv epi`y dk`lna ezenk xeaqi ,oiekzn oi`a

`kid dilr aiig dtebl jixv epi`y dk`lnc dcedi iax xaqc meyn ,`ilz `da `d

s` dxezd on dilr xehtc oerny iaxl la` ,minkg exingd inp oiekzn oi`ya ± oiekznc

,oiekzn oi`yk opaxcn xeq`l yg `l ± oiekzna

.opaxc `xeqi` `l` `kil envr oiekznc oeik

,l`enyc .`ilz `da `d e`l zn`d itl ,edine

iaxk xaq dtebl dkixv dpi`y dk`lnac b"r`

dcedi iaxle .oiekzn oi`a [xizn] aiigc dcedi

oiekznc ,dxixba elit` oiekzn oi` xeq` inp

xn`ck ,opaxcn `l` xiq` `l envr.onwl 'i

"xiczd lk" idliyae)migafmye :`v sc(xn`c

.miy`d b"r etlfne e`ian oii acpznd :l`eny

oi`y xac xaqc :ipyne !dakn `w `de :jixte

l`eny xn`c `kd ik jixte .xzen ± oiekzn

!ur ly `l la` ,zkzn ly zlgb oiakn

xaqc oeikc ,y"kn jixtc :`"ayx xne` `zyde

± aiig dtebl dkixv dpi`y dk`lnc l`eny

± oiekzn oi`y xac zaya inp dil `xiaq k"`

,`ilz `da `dc mzdc dywnd xaqc .xeq`

oi` xeq` zayac oeike ,`kdc dywn enk

i`c rnync :dywd j` .`nlra y"k ± oiekzn
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc zay(iriax meil)

àeä ïúBð ìáàoilazéeçîzä CBúì Bà ,äøòwä CBúìoirk-] £¨¥§©§¨¨§©©§
mipzep dpnne ,qtli`ay dn lk z` dkezl mixrny ,dlecb dxrw
,dxcwd e` qtli`dn mkezl liyazd z` xiardy xg` ,[zexrwl

.ea zcleq cidyk mb lyan epi` ipy ilke ,ipy ilk mdy oeik
ïúBð àeä ìkì ,øîBà äãeäé éaø,oilazøácî õeçjezln - ©¦§¨¥©Ÿ¥¦¨¨

gzex liyazå õîBç Ba LiLea yiy gzex liyaz jezløéöshepd ¤¤¤§¦
mibcnz` milyan md mzetixg zngny oeik ,mze` miyaekyk

.oilazd

àøîâ
:`xnbd zwtzqn .dcedi iax zrc z` zxxan `xnbdeäì àéòaéà¦©§¨§

,daiyid ipa ewtzqd ±àle÷ìe éà÷ àLéøà äãeäé éaøiax m`d ± ©¦§¨©¥¨¨¥§¨
,dxicwe qtli` lr ,`nw `pz ixac zligz lr eixac z` xn` dcedi
ilk lkl oilaz zzl xeq`y `nw `pz xn`y ,`a `ed lwdle
oi`y oey`x ilk lkl oilaz zzl xzeny dcedi iax xn`e ,oey`x

,xiv e` uneg eaàîìéc Bà,`ny ±àøîeçìe éà÷ àôéqàixac ± ¦§¨©¥¨¨¥§§¨
,iegnze dxrw lr ,`nw `pz ixac seq lr exn`p dcedi iax
ilk lka oilaz zzl xzeny `nw `pz xn`y ,`a `ed xingdle
wx `l` ,oilaz zzl xzen ipy ilk lkl `ly ,dcedi iax xn`e ,ipy

:`xnbd zhyet .xiv e` uneg ea oi`y ipy ilklòîL àz`ea - ¨§©
,wtqd z` heytl di`x rnyeàéðúc,`ziixaa epipyy ±éaø §©§¨©¦

ïúBð àeä ïéñôléà ìëì ,øîBà äãeäée ,oilazúBøéãwä ìëì §¨¥§¨¦§¨¦¥§¨©§¥
dïúBð àeä úBçúBø,oilaz.øéöå õîBç Ba LiL øácî õeç,ixd §¥¦¨¨¤¤¤¨¦

g ea oi` m` oey`x ilka s` oilaz zzl dcedi iax xizdy,xive une
.`a `ed lwdle ,`nw `pz ixac zligz lr xaic dcedi iaxy gkene
zxtqn .ipy ilkae oey`x ilka gln zzl xzen m` dpc `xnbd

:`xnbdøîéîì óñBé áø øáñy ,xnel ±àeä éøä çìîepic - ¨©©¥§¥©¤©£¥
äìLa ïBLàø éìëác ,ïéìáúk,lyazn `ed ±äìLa àì éðL éìëáe §©§¦§¦§¦¦¨§¨¦§¦¥¦Ÿ¨§¨

gln zzl xeq`e ,ipy ilk jezl gln zzl xzene ,lyazn epi` ±
.oey`x ilk jezlééaà déì øîà,sqei axléðzdpy -àéiç éaø ¨©¥©©¥¨¥©¦¦¨

y ,yexita dxn`y ,`ziixac ,ïéìáúk dðéà çìîxzei lyazn gln ¤©¥¨§©§¦§
e ,oilazn lwaäìLa énð éðL éìëáxeq`e ,lyazn `ed ok mb ± ¦§¦¥¦©¦¨§¨

:`xnbd zxne` .ipy ilka s` epzilïîçð áøc àâéìôeef `ziixae ± §¦¨§©©§¨
`ed ipy ilka elit`e ,oilazn lyazdl lw glny zxne`y

,ongp ax ixac lr zwleg ,lyaznàçìéî àëéøö ,ïîçð áø øîàc§¨©©©§¨§¦¨¦§¨
àøBúc àøNák àìeMéaitk ax mega leyia jixv gln leyial ± ¦¨§¦§¨§¨

.lyazdl dyw `edy xey xya leyial jixvy
:dpey ote`a gln oipra mixacd z` d`ian `xnbdéøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦

,zxg` oeyla ef dreny exn`y yie ±øîéîì óñBé áø øáñ,xnel ± ¨©©¥§¥©
.äìLa àì éðL éìëa ,äìLa ïBLàø éìëác ,ïéìáúk àeä éøä çìî¤©£¥§©§¦§¦§¦¦¨§¨¦§¦¥¦Ÿ¨§¨

ééaà déì øîà,sqei axléðzdpy -éiç éaøàdxn`y ,`ziixa ¨©¥©©¥¨¥©¦¦¨
y ,yexitac ,ïéìáúk dðéà çìîglnäìLa àì énð ïBLàø éìëá ¤©¥¨§©§¦§¦§¦¦©¦Ÿ¨§¨

ilka wxe ,oey`x ilka elit` epzil xzene ,lyazn epi` ok mb ±
:`xnbd zxne` .epzil xeq` y`d lr cnerdå,ef `ziixaeðééä- §©§

enk `idàøBúc àøNéák àìeMéa àçìéî àëéøö ,ïîçð áø øîàc§¨©©©§¨§¦¨¦§¨¦¨§¦§¨§¨
.xey xya lyazn eay leyiaa `l` lyazn epi` gln ±

.zaya dvwen ipica zeibeqd zewqer wxtd seql cr ef dpynn lgd
mya df xeqi` iexwe ,mipey mivtg zaya lhlhl minkg exq`
z` yixtne dvwn mc`dy mivtg md llk jxcay itl ,'dvwen'
ick .` :dfa exn`p minrh dnke .zaya ma ynzyi lal mdn ezrc
eid epinkgy `lel oky ,zaya gepie dk`lnn zeayi mc`dy
mei z` cgiin mc` did ,oldl exkfeiy mixacd z` lhlhl mixqe`
.llk zaey did `le ,dnecke mewnl mewnn milk ea zeptl zayd
oeik .b .el` milka xeqi` zk`ln zeyrl `ai `ny yeygl yi .a
m` ,reayd zeni jyna zek`lna miwqer mpi`y miyp` mpyiy
oi`y ,meid zayy mdl xkei `l legak zaya lhlhl xzei
el xzei m`y ,d`ved xeqi`l xcb `edy .c .llk zxkip mzziay

.zeyxl zeyxn `ivedl `eai `ed ,legak zaya lhlhl
`ede 'qik oexqg zngn dvwen' .` :dvwen xeqi`a mipin dyy mpyi
ea ynzydl `ly citwn `ed jkle ,exneyl citwn mc`dy ilk
epiidc ,'xeqi`l ezk`lny ilk' .a .mbti `ly ick mixg` miyeniy
ea miynzyn ik m` ,zaya dxeq`d dk`lnl eyinyz xwiry ilk
epi`y xac lk epiidc ,'eteb zngn dvwen' .b .xzid zk`lnl mb
.zne miig ilra ,xtr ,mipa` oebk ,dnda e` mc` lk`n epi`e ,ilk
gpen didy xzidl ezk`lny ilk epiidc ,'xeq`d xacl qiqa' .c
xak zrky elit` ,eteb zngn dvwend xac zeynyd oiaa eilr
xaegn did zayd zqipk ly zeynyd oiaay xac .d .epnn xqed
'deevn zngn dvwen' .e .cevip `l oiicry ,dciv xqegn e` rwxwl
dvwedy zngn zayd zqipka ea ynzydl xeq` didy xac epiidc

.dkeq iep oebk ezevnl
,eliwdy yie xzei exingdy mdn yi ,dvwen ipica ewlgp mi`pzd
iaxe dcedi iax zehiy ,md dvwen zeklda xzei zerecid zehiyd
lk lhlhl xq`e ,dvwen zeklda xingnd `ed dcedi iaxy ,oerny
xac elit` ,zayd zqipka epnn zrc giqdy e` oken did `ly xac
mixac elit` xq` oke ,zayd jyna oken dyriy rcei `edy
oebk ,ef zaya mda ynzydln ezrc giqdy zay axra mipkend
,xaeqe wleg oerny iax mle` ,[oqgn] xve`l eizexit z` qipkdy
elit` lk`n xac lk oke ,zayd jyna oken zeidl cizry xacy
xaca mle` ,oken dyri `edykl elhlhl xzen ,epnn ezrc giqdy
zngn mivwend mixacd epiidc ,zay axra melkl ie`x epi`y
iax dceny ,zayd jyna mipken eyri m` s` mlhlhl xeq` ,mteb

dvwen didy xacy oernylkl xq`p ,zayd zqipka eteb zngn
.zayd

äðùî
:zayl xpd z` ea ewilcdy onya dvwen zeklda zwqer epzpyn

ïéðúBð ïéàzayaøpä úçz éìkickïîMä úà Ba ìa÷ìshepd ¥§¦§¦©©©¥§©¥¤©¤¤
,xpd onäeðúð íàåxpd zgzøzeî ,íBé ãBòaî,enewna egipdl §¦§¨¨¦§¨

,myn elhil jixv oi`eåmle`ïéúBàéð ïéà[mipdp±]epnîonydn ± §¥¥¦¦¤
,zaya ilkl shpyL éôì`ed,ïëenä ïî Bðéà`ed zayd zqipkay §¦¤¥¦©¨

.dwlcdl dvwed `l` zaya yeniyl oken did `l

àøîâ
:zaya dlhedy dvia jxevl ilk lhlhl xzen m`d dpc `xnbd

eøîàL ét ìò óà ,àcñç áø øîà,minkgúçz éìk ïéðúBð ïéà ¨©©¦§¨©©¦¤¨§¥§¦§¦©©
úìBbðøzick oexcn mewna divia dlihnddúöéa ìa÷ì`ly ©§§¤§©¥¥¨¨

,xayize lblbzzäôBk ìáà[jted-]éìk äéìòdxneyl ickàlL £¨¤¨¤¨§¦¤Ÿ
øáMzmixqe` ep` oi` dvwen `id dviady s`e ,mikledd ilbxa ¦¨¥

.dkxevl ilk lhlhl
:`cqg ax ixac z` x`an daxàîòè éàî ,äaø øîà`ed dn ± ¨©©¨©©£¨

enrhàcñç áøczvia ea lawl ick ilk lhlhl xq`e wligy §©¦§¨
.dviad lr ezetkl ick ilk lhlhl xizd mle` ,zlebpxzdøáñ÷̈¨©

,`cqg ax,ätLàa dúöéa ìéèäì äéeNò úìBbðøzyegl yie ©§§¤£¨§¨¦¥¨¨¨©§¨
,mc` ilbxa xayz `nyíB÷îa dúöéa ìéèäì äéeNò dðéàå§¥¨£¨§¨¦¥¨¨¦§

e ,ïBøãîjxevläéeöî äìvä,dty`ay dvia oebkeøézäminkg ¦§©¨¨§¨¦¦
lr ezetkle ilk lehil exizd jkle ,dvwen jxevl s` ilk lhlhl

,zlhip dpi` dviady elit` dviadejxevläéeöî dðéàL äìvä©¨¨¤¥¨§¨
,epzpynay ony sehthe oexcna divia dlihnd zlebpxz oebkàìŸ

eøézädxear ilk lhlhl. ¦¦
:dax zhiy lr `ziixan dywn iia`déáéúéàdywd ±ééaà,daxl ¥¦¥©©¥

åm`dàéðúäå ,eøézä àì äéeöî dðéàL äìväepipy ixde ± §©¨¨¤¥¨§¨Ÿ¦¦§¨©§¨
,`ziixaaBì äøaLðzayaéìk àéáî ,Bbb Làøa ìáè ìL úéáç ¦§§¨¨¦¤¤¤§Ÿ©¥¦§¦

äézçz çépîedvwen `ed lah ixde ,jtypd dwynd z` lawl ©¦©©§¤¨
mewn lkne ,dievn dpi` ziag zerwazde ,[zaya epwzl xeq` oky]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111



קיט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc zay(iriax meil)

àeä ïúBð ìáàoilazéeçîzä CBúì Bà ,äøòwä CBúìoirk-] £¨¥§©§¨¨§©©§
mipzep dpnne ,qtli`ay dn lk z` dkezl mixrny ,dlecb dxrw
,dxcwd e` qtli`dn mkezl liyazd z` xiardy xg` ,[zexrwl

.ea zcleq cidyk mb lyan epi` ipy ilke ,ipy ilk mdy oeik
ïúBð àeä ìkì ,øîBà äãeäé éaø,oilazøácî õeçjezln - ©¦§¨¥©Ÿ¥¦¨¨

gzex liyazå õîBç Ba LiLea yiy gzex liyaz jezløéöshepd ¤¤¤§¦
mibcnz` milyan md mzetixg zngny oeik ,mze` miyaekyk

.oilazd

àøîâ
:`xnbd zwtzqn .dcedi iax zrc z` zxxan `xnbdeäì àéòaéà¦©§¨§

,daiyid ipa ewtzqd ±àle÷ìe éà÷ àLéøà äãeäé éaøiax m`d ± ©¦§¨©¥¨¨¥§¨
,dxicwe qtli` lr ,`nw `pz ixac zligz lr eixac z` xn` dcedi
ilk lkl oilaz zzl xeq`y `nw `pz xn`y ,`a `ed lwdle
oi`y oey`x ilk lkl oilaz zzl xzeny dcedi iax xn`e ,oey`x

,xiv e` uneg eaàîìéc Bà,`ny ±àøîeçìe éà÷ àôéqàixac ± ¦§¨©¥¨¨¥§§¨
,iegnze dxrw lr ,`nw `pz ixac seq lr exn`p dcedi iax
ilk lka oilaz zzl xzeny `nw `pz xn`y ,`a `ed xingdle
wx `l` ,oilaz zzl xzen ipy ilk lkl `ly ,dcedi iax xn`e ,ipy

:`xnbd zhyet .xiv e` uneg ea oi`y ipy ilklòîL àz`ea - ¨§©
,wtqd z` heytl di`x rnyeàéðúc,`ziixaa epipyy ±éaø §©§¨©¦

ïúBð àeä ïéñôléà ìëì ,øîBà äãeäée ,oilazúBøéãwä ìëì §¨¥§¨¦§¨¦¥§¨©§¥
dïúBð àeä úBçúBø,oilaz.øéöå õîBç Ba LiL øácî õeç,ixd §¥¦¨¨¤¤¤¨¦

g ea oi` m` oey`x ilka s` oilaz zzl dcedi iax xizdy,xive une
.`a `ed lwdle ,`nw `pz ixac zligz lr xaic dcedi iaxy gkene
zxtqn .ipy ilkae oey`x ilka gln zzl xzen m` dpc `xnbd

:`xnbdøîéîì óñBé áø øáñy ,xnel ±àeä éøä çìîepic - ¨©©¥§¥©¤©£¥
äìLa ïBLàø éìëác ,ïéìáúk,lyazn `ed ±äìLa àì éðL éìëáe §©§¦§¦§¦¦¨§¨¦§¦¥¦Ÿ¨§¨

gln zzl xeq`e ,ipy ilk jezl gln zzl xzene ,lyazn epi` ±
.oey`x ilk jezlééaà déì øîà,sqei axléðzdpy -àéiç éaø ¨©¥©©¥¨¥©¦¦¨

y ,yexita dxn`y ,`ziixac ,ïéìáúk dðéà çìîxzei lyazn gln ¤©¥¨§©§¦§
e ,oilazn lwaäìLa énð éðL éìëáxeq`e ,lyazn `ed ok mb ± ¦§¦¥¦©¦¨§¨

:`xnbd zxne` .ipy ilka s` epzilïîçð áøc àâéìôeef `ziixae ± §¦¨§©©§¨
`ed ipy ilka elit`e ,oilazn lyazdl lw glny zxne`y

,ongp ax ixac lr zwleg ,lyaznàçìéî àëéøö ,ïîçð áø øîàc§¨©©©§¨§¦¨¦§¨
àøBúc àøNák àìeMéaitk ax mega leyia jixv gln leyial ± ¦¨§¦§¨§¨

.lyazdl dyw `edy xey xya leyial jixvy
:dpey ote`a gln oipra mixacd z` d`ian `xnbdéøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦

,zxg` oeyla ef dreny exn`y yie ±øîéîì óñBé áø øáñ,xnel ± ¨©©¥§¥©
.äìLa àì éðL éìëa ,äìLa ïBLàø éìëác ,ïéìáúk àeä éøä çìî¤©£¥§©§¦§¦§¦¦¨§¨¦§¦¥¦Ÿ¨§¨

ééaà déì øîà,sqei axléðzdpy -éiç éaøàdxn`y ,`ziixa ¨©¥©©¥¨¥©¦¦¨
y ,yexitac ,ïéìáúk dðéà çìîglnäìLa àì énð ïBLàø éìëá ¤©¥¨§©§¦§¦§¦¦©¦Ÿ¨§¨

ilka wxe ,oey`x ilka elit` epzil xzene ,lyazn epi` ok mb ±
:`xnbd zxne` .epzil xeq` y`d lr cnerdå,ef `ziixaeðééä- §©§

enk `idàøBúc àøNéák àìeMéa àçìéî àëéøö ,ïîçð áø øîàc§¨©©©§¨§¦¨¦§¨¦¨§¦§¨§¨
.xey xya lyazn eay leyiaa `l` lyazn epi` gln ±

.zaya dvwen ipica zeibeqd zewqer wxtd seql cr ef dpynn lgd
mya df xeqi` iexwe ,mipey mivtg zaya lhlhl minkg exq`
z` yixtne dvwn mc`dy mivtg md llk jxcay itl ,'dvwen'
ick .` :dfa exn`p minrh dnke .zaya ma ynzyi lal mdn ezrc
eid epinkgy `lel oky ,zaya gepie dk`lnn zeayi mc`dy
mei z` cgiin mc` did ,oldl exkfeiy mixacd z` lhlhl mixqe`
.llk zaey did `le ,dnecke mewnl mewnn milk ea zeptl zayd
oeik .b .el` milka xeqi` zk`ln zeyrl `ai `ny yeygl yi .a
m` ,reayd zeni jyna zek`lna miwqer mpi`y miyp` mpyiy
oi`y ,meid zayy mdl xkei `l legak zaya lhlhl xzei
el xzei m`y ,d`ved xeqi`l xcb `edy .c .llk zxkip mzziay

.zeyxl zeyxn `ivedl `eai `ed ,legak zaya lhlhl
`ede 'qik oexqg zngn dvwen' .` :dvwen xeqi`a mipin dyy mpyi
ea ynzydl `ly citwn `ed jkle ,exneyl citwn mc`dy ilk
epiidc ,'xeqi`l ezk`lny ilk' .a .mbti `ly ick mixg` miyeniy
ea miynzyn ik m` ,zaya dxeq`d dk`lnl eyinyz xwiry ilk
epi`y xac lk epiidc ,'eteb zngn dvwen' .b .xzid zk`lnl mb
.zne miig ilra ,xtr ,mipa` oebk ,dnda e` mc` lk`n epi`e ,ilk
gpen didy xzidl ezk`lny ilk epiidc ,'xeq`d xacl qiqa' .c
xak zrky elit` ,eteb zngn dvwend xac zeynyd oiaa eilr
xaegn did zayd zqipk ly zeynyd oiaay xac .d .epnn xqed
'deevn zngn dvwen' .e .cevip `l oiicry ,dciv xqegn e` rwxwl
dvwedy zngn zayd zqipka ea ynzydl xeq` didy xac epiidc

.dkeq iep oebk ezevnl
,eliwdy yie xzei exingdy mdn yi ,dvwen ipica ewlgp mi`pzd
iaxe dcedi iax zehiy ,md dvwen zeklda xzei zerecid zehiyd
lk lhlhl xq`e ,dvwen zeklda xingnd `ed dcedi iaxy ,oerny
xac elit` ,zayd zqipka epnn zrc giqdy e` oken did `ly xac
mixac elit` xq` oke ,zayd jyna oken dyriy rcei `edy
oebk ,ef zaya mda ynzydln ezrc giqdy zay axra mipkend
,xaeqe wleg oerny iax mle` ,[oqgn] xve`l eizexit z` qipkdy
elit` lk`n xac lk oke ,zayd jyna oken zeidl cizry xacy
xaca mle` ,oken dyri `edykl elhlhl xzen ,epnn ezrc giqdy
zngn mivwend mixacd epiidc ,zay axra melkl ie`x epi`y
iax dceny ,zayd jyna mipken eyri m` s` mlhlhl xeq` ,mteb

dvwen didy xacy oernylkl xq`p ,zayd zqipka eteb zngn
.zayd

äðùî
:zayl xpd z` ea ewilcdy onya dvwen zeklda zwqer epzpyn

ïéðúBð ïéàzayaøpä úçz éìkickïîMä úà Ba ìa÷ìshepd ¥§¦§¦©©©¥§©¥¤©¤¤
,xpd onäeðúð íàåxpd zgzøzeî ,íBé ãBòaî,enewna egipdl §¦§¨¨¦§¨

,myn elhil jixv oi`eåmle`ïéúBàéð ïéà[mipdp±]epnîonydn ± §¥¥¦¦¤
,zaya ilkl shpyL éôì`ed,ïëenä ïî Bðéà`ed zayd zqipkay §¦¤¥¦©¨

.dwlcdl dvwed `l` zaya yeniyl oken did `l

àøîâ
:zaya dlhedy dvia jxevl ilk lhlhl xzen m`d dpc `xnbd

eøîàL ét ìò óà ,àcñç áø øîà,minkgúçz éìk ïéðúBð ïéà ¨©©¦§¨©©¦¤¨§¥§¦§¦©©
úìBbðøzick oexcn mewna divia dlihnddúöéa ìa÷ì`ly ©§§¤§©¥¥¨¨

,xayize lblbzzäôBk ìáà[jted-]éìk äéìòdxneyl ickàlL £¨¤¨¤¨§¦¤Ÿ
øáMzmixqe` ep` oi` dvwen `id dviady s`e ,mikledd ilbxa ¦¨¥

.dkxevl ilk lhlhl
:`cqg ax ixac z` x`an daxàîòè éàî ,äaø øîà`ed dn ± ¨©©¨©©£¨

enrhàcñç áøczvia ea lawl ick ilk lhlhl xq`e wligy §©¦§¨
.dviad lr ezetkl ick ilk lhlhl xizd mle` ,zlebpxzdøáñ÷̈¨©

,`cqg ax,ätLàa dúöéa ìéèäì äéeNò úìBbðøzyegl yie ©§§¤£¨§¨¦¥¨¨¨©§¨
,mc` ilbxa xayz `nyíB÷îa dúöéa ìéèäì äéeNò dðéàå§¥¨£¨§¨¦¥¨¨¦§

e ,ïBøãîjxevläéeöî äìvä,dty`ay dvia oebkeøézäminkg ¦§©¨¨§¨¦¦
lr ezetkle ilk lehil exizd jkle ,dvwen jxevl s` ilk lhlhl

,zlhip dpi` dviady elit` dviadejxevläéeöî dðéàL äìvä©¨¨¤¥¨§¨
,epzpynay ony sehthe oexcna divia dlihnd zlebpxz oebkàìŸ

eøézädxear ilk lhlhl. ¦¦
:dax zhiy lr `ziixan dywn iia`déáéúéàdywd ±ééaà,daxl ¥¦¥©©¥

åm`dàéðúäå ,eøézä àì äéeöî dðéàL äìväepipy ixde ± §©¨¨¤¥¨§¨Ÿ¦¦§¨©§¨
,`ziixaaBì äøaLðzayaéìk àéáî ,Bbb Làøa ìáè ìL úéáç ¦§§¨¨¦¤¤¤§Ÿ©¥¦§¦

äézçz çépîedvwen `ed lah ixde ,jtypd dwynd z` lawl ©¦©©§¤¨
mewn lkne ,dievn dpi` ziag zerwazde ,[zaya epwzl xeq` oky]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

המשך בעמוד בב



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

:dpynn dax lr ztqep `iyewdéáéúéàepipy ,daxl iia` dywd ± ¥¦¥
dpyna(.`kw oldl),äøò÷ ïéôBkqxg lyìòiabæçàé àlL øpä ¦§¨¨©©¥¤Ÿ¥¨¥

y`däøBwaick dxrw lhlhl xzed cvik ,daxl dywe .bbay ©¨
zngn sxyi ziady ievn df oi` `ld ,xpd wfidn ziad z` livdl
zvxzn .dievn dpi`y dlvd jxevl lhlhl xeq` jixacle ,xpd

zwqer dpynd :`xnbdéðéçb ézáaaexw xpdy mikenp mizaa ± §¨¥§¦¥
,dxewleäa çéëLcmda letizy ievny ±ä÷éìc,xpd zngn §§¦©§§¥¨

.dkxevl lhlhl xzed jkle ,dievn dlvd `id xpd ieqik dfk ziaae
:dpynn `xnbd dywn cerdpyna epipy(:`pw oldl),äøB÷ ïëåbbay §¥¨

äøaLpLzaya,ähnä úBëeøàáe ìñôña dúBà ïéëîBñmtwefy ¤¦§§¨§¦¨§©§¨©£©¦¨
xac `ld ,daxl dywe .letiz `ly dwifgdl dxeayd dxewd zgz
lqtq lhlhl xzed recne ,xayiz ziad zxewy `ed ievn oi`y

zwqer dpynd :`xnbd zvxzn .dkxevl dneckeéúãç éøeLëa± ¦§¥©§¥
z` z`yl zeie`xe zewfg od m` ewcap `l oiicry zeycg zexewa

,bbdéò÷ôc éãéáòchihd `yn caekn xayidl zeieyr mdy ± ©£¦¦§¨§¦
.`id dievn dlvd jkitle ,mdiab lr mighy

dpyna epipy :cer `xnbd dywn(:dl dvia),óìcä úçz éìk ïéðúBð§¦§¦©©©¤¤
[bbdn mitlecd minyb-]úaMa.ziad z` sphi `ly ick ,elawl ©©¨

dxizd recne ,`ed ievn oi`y xac slec zia `ld daxl dywe
zwqer dpynd :`xnbd zvxzn .ewifdn livdl ick lhlhl dpynd

éúãç ézáamiycg mizaa ±éôìãc éçéëLc,mitlec mdy ievny ± §¨¥©§¥¦§¦¦§¨§¦
.`id dievn dlvd jkitle

zgze xpd zgz ilk zgpd xeqi` mrha dpey xe`ia d`ian `xnbd
:zlebpxzdàîòè eðééä ,øîà óñBé áøenrh df ±àcñç áøc ©¥¨©©§©£¨§©¦§¨

,dzvia lawl zlebpxzd zgz ilk zzl xq`yìháî à÷c íeMî¦§¨§©¥
,Bðëéäî éìkilk zaya lhlhle ynzydl xeq` `diy mxeb xnelk §¦¥¥¨

ilka dviad letizy xg`l ixdy ,zaya yeniyl ie`xe oken didy
lr ilk zetkl la` .dvwen `id dviady ,elhlhl lkei `l aey
,ilkd jeza dpi` dviady oeik oky ,`cqg ax xizd dvia
.dvxiy dry lka ea ynzydle ilkd z` dilrn lehil ezexyt`a

:`ziixan sqei ax lr dywn iia`ééaà déáéúéà,epipy ,sqei axl ¥¦¥©©¥
äøaLpL ìáè ìL úéáç,zaya.äézçz çépîe øçà éìk àéáî ¨¦¤¤¤¤¦§§¨¥¦§¦©¥©¦©©§¤¨

edxq`i ilkl letiy dryne ,`ed dvwen lah `ld ,sqei axl dywe
lawl ilk gipdl xzed recne ,epkidn ilk lhan `vnpe ,lehlha

.lahd z`déì øîày itl ,ef dpynn dyw `l ,iia`l sqei axìáè ¨©¥¤¤
aeygúaL ìöà àeä ïëeî,dvwen x`yn xzeiLdvwen epi` ok ¨¥¤©¨¤

ok lre ,zaya exyrl exq` minkgy cvn `l` envr cvnøáò íà¦¨©
minkg ixac lrBðwúå`ed ,zaya exyire epnn mxz ±,ïweúî §¦§§¨

m`e ,dvwen xeqi`l miyyeg oi`e ,zaya elk`le elhlhl xzene
n ,lehlha xeq` `ed ok zngny elit` ,epwz `lya mb ,okmewn lk

.eizgzy ilkd z` xqe`e lhan `ed oi`
dpyna epipy :`xnbd dywn cer(:fn oldl),øpä úçz éìk ïéðúBð§¦§¦©©©¥

.úBöBöéð ìa÷ìeltiyk lehlha xq`i ilkd `ld ,sqei axl dywe §©¥¦
ilk lhan meyn edexq` `l recne ,dvwen ody zevevipd ea

:`xnbd zvxzn .epkidnúBöBöéð ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥§©§ª©¦
Lnî ïäa ïéàilkl eltiyk mbe ,mzngn ilkd z` xeq`l zeaiyg ± ¥¨¤©¨

.epkidn ilk lehia meyn ezgpda oi` jkitle ,elhlhl xzen
dpyna epipy :`xnbd dywn cer(:`pw oldl),,äøaLpL äøB÷ ïëå§¥¨¤¦§§¨

ähnä úBkeøàa Bà ìñôña dúBà ïéëîBñdxaqe ,letiz `ly ick §¦¨§©§¨©£©¦¨
,sqei axl dywe ,dwfga dxewd zgz lqtqd z` mirwezy `xnbd
elhan `ed ,lqtqd z` lehil ozip `l zrky oeik `ld exizd recn
edf ,lqtq zzl dxizn dpyndy dn :`xnbd zvxzn .epkidn

`weecéôøc,ewcdn epi`e oeitxa my epzepyk ±déì ìé÷L éòa éàc §¨¥§¦¨¥¨¦¥
.zaya myn elhep dvxi m`y ±

dpyna epipy :`xnbd dywn cer(:dl dvia),óìcä úçz éìk ïéðúBð§¦§¦©©©¤¤
,úaMapi`y oeik slcd in `ld exizd recn ,sqei axl dywem ©©¨

`vnpe lehlha edexq`i ilkl eltiykle ,dvwen md dizyl miie`x
zgz ilk zzl dxizn dpyndy dn :`xnbd zvxzn .epkidn elhan

`weec edf slcdéeàøä óìãaxqe` epi`e ,dvwen epi`y ,dizyl §¤¤¨¨
.lehlha ilkd z`

dpyna epipy :sqei ax lr dywne `xnbd dtiqen(:gkw oldl),ïéôBk¦
,mikted ±ïéçBøôàä éðôì ìqä úàick zayaeãøéå eìòiLlr ¤©©¦§¥¨¤§¦¤©£§¥§

migext`dyk `ld ,exizd recn sqei axl dywe ,mdly lell eiab
.epkidn lhazie lehlha edexq`i ,lqd lr ecnri dvwen mdy

:`xnbd zvxznøáñ÷,sqei axBìèìèì øzeîjka oi`e ,lql ¨¨©¨§©§§
.epkidn ilk lehia

:aeyiid lr `xnbd dywnàéðúäåoezpd lq ,`ziixaa epipy `lde ± §¨©§¨
migext`d iptl.Bìèìèì øeñàrecn ,sqei axl dyw aey ok m`e ¨§©§§

ici lr xq`p lqdy oeik `ld ,zaya my egipdl dpynd dxizd
.epkidn lqd z` lhan `ed ,migext`d

`l` ,lqd z` lhlhl `ziixad dxq` `l :`xnbd zvxznïãBòa§¨
Y åéìòlqd on ecxiykl la` ,lqd lr micner oiicr migext`dyk ¨¨

elhlhl lkeiy oeik mdiptl lq zzl dxizd dpynde ,elhlhl xzei
.ecxiykl

:`xnbd dywnàéðúäåmigext`d iptl oezpd lq ,`ziixaaìò óà §¨©§¨©©
L étxakøeñà åéìò ïãBò ïéàcvik ,sqei axl dyw aeye .elhlhl ¦¤¥¨¨¨¨

.epkidn elhale zaya egipdl dpynd dxizd ok m`
:`xnbd zvxzn,eäáà éaø øîàz` lhlhl dxq`y `ziixad ¨©©¦£¨

`l` dxq` `l migext`d epnn ecxiy xg`l s` lqday ote`ïãBò §¨
,úBLîMä ïéa ìk åéìòxakyk elit` elhlhl xeq` ok zngny ¨¨¨¥©§¨

meyne ,epnn ecxiéàö÷úéàc Bbéîdvwed lqdy jezn ±ïéáì ¦§¦§§©§¥
,úBLîMä,lehlha xeq` dide eilr migext`d eid f`yéàö÷úéà ©§¨¦§§©

àîBé éleëìecxi xaky xg`l elit` zayd lkl dvwed `ed ± §¥¨
lqd ,zeynyd oia lk lqd lr eid `l migext`d m` la` ,epnn
ozil dxizdy dpynde .eilr migext`dy drya `l` xeq` epi`
zayd zqipk xg`l egipny ote`a dwqr ,migext`d iptl lqd z`
elhil xzen jkitle ,zeynyd oiaa migext` eilr eid `l i`ceay

.epkidn lhazn `ed oi`e ,eilr mpi` migext`dy drya
xizdy `cqg ax lr zwlegd drc d`ian `xnbd(:an lirl)zetkl

ilk mipzep oi` recn dpynd ixaca xg` xe`iae ,dvia iab lr ilk
:xpd zgzúìBbðøz úçz éìk ïéðúBð ïéàL íLk ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨§¥¤¥§¦§¦©©©§§¤

.øáMz àlL ìéáLa éìk äéìò ïéôBk ïéà Ck ,dúöéa ìa÷ì§©¥¥¨¨¨¥¦¨¤¨§¦¦§¦¤Ÿ¦¨¥
:wgvi iax ly enrh z` `xnbd zx`anøáñ÷,wgvi iaxéìk ïéà ¨¨©¥§¦

ì àlà ìhéðjxev,úaMa ìhépä øáãilk lhlhl xeq` ef drcle ¦¨¤¨§¨¨©¦¨©©¨
dviad jxevl ilkd z` lhlhn `ed oky dviad lr zetkl icka s`

.zlhip dpi`y
àúáeéz éðä ìk éáéúéîlkn wgvi iax lr daiyid icinlz eywd ± ¥¦¥¨¨¥§§¨

zeziixade zeipynd(.bn :an lirl)dlvd jxevly mdn rnyny
,lhlhl exizd dievnépLåmecinrde ezhiy eayie ±éøöaC §©¦§¨¦

BîB÷îìmewnl jixv `edy oeik enewnn ilkd z` lhep `edy - ¦§
,ediabdl el xzedy oeike ,elhil xzen df ote`ay ,ea gpen ilkdy

.dvxiy mewn lka egipdl leki dzrn
:wgvi iaxk `ly odn gkeny zeziixa dnkn dywn `xnbdàz̈

òîL,epipyy ,`ziixan wgvi iaxl `iyew rnye `a ±úçàoia ± §©©©
ïéà ,áBè íBéa äãìBpL äöéa úçàå ,úaMa äãìBpL äöéa¥¨¤§¨©©¨§©©¥¨¤§¨§¥

ïéìèìèîdze`àìickúà da úBqëìitå ,éìkäick `lCBîñì §©§§¦Ÿ§©¨¤©§¦§¦§
éòøk da[ilbx-]àlL ìéáLa éìk äéìò äôBk ìáà ,ähnä ¨©§¥©¦¨£¨¤¨¤¨§¦¦§¦¤Ÿ

.øáMzcvik ,dvwen jxevl ilk lhlhl xq`y wgvi iaxl dywe ¦¨¥
zayiin .dvwen `idy dviad lr ezetkl ick ilk lhlhl xzed

:`xnbdénð àëäcinrp ef `ziixa z` s` ±ailkd z` lhpy ote` ¨¨©¦§
y meynéøö.BîB÷îì C ¨¦¦§

:ztqep `iyewòîL àz,epipyy ,`ziixan wgvi iaxl `iyew ¨§©
úaMa íéðáà éab ìò úBìöçî ïéñøBtoixey mipa`d eidi `ly ick §¦©§¨©©¥£¨¦©©¨

zlhipd zlvgn lehil xzed cvik wgvi iaxl dywe .minybd ina
`ziixad :`xnbd zayiin .zelhip opi`y oipa ipa` jxevl zaya

zwqerúBìæøe÷î íéðáàa,cg y`x ilra mipa` ±ïééæçc± ©£¨¦§§¨§©§¨
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קכי ezny in` cenr bn sc ± iyily wxtzekxa

äøò÷ ïéôBk déáéúéà.'ek xPd iAB lr qxg lW:éðéçb.oikEnp:äøaLpL äøB÷ ïëå ¥¦¥¦§¨¨¤¤¤©©¥©¥§¦¥§¦§¥¨¤¦§§¨
'åë.oOwl `id dpWn:äøaLpL.zAWA:ähnä úBëeøà.y"penil:aìñôñ.,`Ed ilkC ¦§¨¦§©¨¤¦§§¨§©¨£©¦¨§©§¨¦§¦

Flhlhl xYEnE:éøeMëaéúãç.`NWEwCapciAkOWkE ,oiicr,odilr ziAd `Vn ¨§©§§§¦¥©§¥¤Ÿ¦§§£©¦§¤©§¦©¨©©¦£¥¤
EidWoighirwtC igikW - hihA odizFBB lr:óìcä úçz.FlAwl:àcñç áøc àîòè. ¤¨¨¦©©¥¤§¦§¦¦§¨§¦©©©¤¤§©§©§¨§©¦§¨

zlFbpxYd zgY ilM oipzFp oi`C:éðtî §¥§¦§¦©©©©§§¤¦§¥
ìhánLBpëéäî éìk.dNgYn okEn didW ¤§©¥§¦¥¥¤¤¨¨¨¦§¦¨

dvwEn EdUFr eiWkre ,Flhlhl:àeä ïëeî. §©§§§©§¨¥§¤¨
cg` `A m`e .FxEQi` `N` ,dvwEn FA oi`W¤¥§¤¤¨¦§¦¨¤¨
,zAWA mFxzl Exq`W minkg ixaC lr xare§¨©©¦§¥£¨¦¤¨§¦§§©¨
.FlkF`lE Flhlhl xYEnE ,oTEzn - FpTize§¦§§¨¨§©§§§§

Dil aiWg FPkidn ilM lHan e`l KMld:ïéà ¦§¨¨§©¥§¦¥¥¤£¦¥¥
Lnî ïäa.FkFzl EltPW xg` olHil xYEnE: ¨¤©¨¨¦§¨©©¤¨§§

'åë äøB÷ ïëå.c"qwFwCdOWlFki Fpi`e ,mW §¥¨¤§©§¨§¥¨
FlHil aEW:éeàøä.zFipWn EN` lM dIzWl ¦§¨¨¦§¦¨¨¥¦§¨

od:úBLîMä ïéa ìk.mW Fpzp la` ¥¨¥©§¨£¨§¨¨
oi` m` FlHil xYEn - dkiWgXnmigFxt`d ¦¤£¥¨¨¦§¦¥¨¤§¦

eilr:éøöaBîB÷îì C.mFwnA WOYWdl ¨¨§¨¦¦§§¦§©¥¦§
- FnFwn KxFvl FlHil lFkIW KFYnE .ilMd©§¦¦¤¨¦§§¤§

dvxIW mFwnl FkilFn:éìkä úà da úBqëì. ¦§¨¤¦§¤§©¨¤©§¦
zigFlv iR mFzql:íéðáà éab ìò.ipRn ¦§¦§¦©©¥£¨¦¦§¥

xg`n ciq ElAwi `l F` ,EgOi `NW ,minWBd©§¨¦¤Ÿ¦¨Ÿ§©§¦¥©©
zFiExXWmiOA:úBìæøe÷î.cg oW`x ¤§©©¦§§¨Ÿ¨©
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ìèáîãepkidn ilk.o`ke .xzeqk ifgznc meyn xeq`c qxhpewa yxit `xza wxta

hiha my exagn el`k aiygc :yxit:ìáèzay lv` `ed oken.it lr s`

"oiptn" wxta opzck ,elhlhl xeq`y):ekw onwl(oeik ,epkidn ilk lhan aiyg `l n"n

a"ta zenexz zkqna opzc :`"ayxl 'w .owezn ± epwize xar m`c)b dpyn,(dl iziine

"oiwfipd"a).cp oihib:(± bbeya ,zaya xyrnd

`kd xn`wc `pyile .lk`i `l ± cifna ,lk`i

xn`w `lcn ,cifna rnyn "epwize xar m`"

oebk ± xar hwpc d`xpe ."epwize bby m`y"

"h"i" wxta dviaa xn`c ,ipixg` ixit dil zilc

):fi sc(wxtac :dywd cer .lk`i cifna elit`c

`xza):cpw sc(lah dperh eznda dzid :`ipz

,miltep miwyde milagd z` xizn ± ziyyre

gipdl xeq`c rnyn .oixazyny t"r`e

oken e`l lah `nl` ,zezqke mixk odizgz

i`w `l ± "oixazyny it lr s`c" :i"xe`e !`ed

ikid ik :dywd cere .ziyyr` `l` lah`

ilk gipnyk p"d ± owezn epwize xar m`c xn`c

xar m`y `nip ,dzvia lawl zlebpxz zgz

ok m`e ,lhlhl ilkd xzen ± dviad xiqde

`kxit e`le !epkidn ilk lehia zxez zlhia

xzid dl oi` dviad mr ilkdy enk `dc ,`id

cere .oewiz ici lr xzid el yi lah la` ±

bbeya ,ipixg` ixit dil zi`c `kid :dywd

oial i`vwzi`c ebn :`nip ?lk`i i`n`

y"n ,cere !`nei ilekl i`vwzi` zeynyd

'ta dviaae ,owezn epwize xar m`c xn` `kdc

oi`""oicv)mye :ek sc(xn`c y"xl xeka iab

exwiae xar m`y :xn` ."h"ia oinen oi`ex oi`"

bbeya xn`c inke` xa `c`e .xwean epi` ±

!ipze yaync `zilc mzd opixn` xwean:

ïéôåëlqd z`.,dpin jixt ivn `l lirl

`id dievn dlvdc:ïãåòáeilr.

i"xl d`xp .elhlhl xzen ecxiy xg` la`

oi`" 'ta c"nlc ,zay ivgl dvwen oi`c xaqwc

"oicv)mye :ek dvia(xeq` ± dvwen yic

c"nl :`"ayxl dywe .ecxiy xg` s` elhlhl

lqd z` oitek i`n` "zay ivgl dvwen yi"

l"iwe !epkidn ilk lhan `de ?migext`d iptl

"oiptn" 'ta oke ,"epkidn ilk lhan `w `d"e q"ydc `nzq jixt oiwxit seqac ,elhal xeq`c):gkw onwl(`xza 'tae):cpw sc(xaeq didy epivn `lc b"r` ,`ped axc `ail` jixt

ebin" 'it`c .ecxiyk lqd lhlhl ixy i`ce diciclc ,y"xk iwen lqd z` oitekc jd ± "zay ivgl dvwen yi" c"nlc :l"ie .jenqa yxt` oke .epkidn ilk lhal xeq` r"klc rnyn ,ok

yxtnc sqei ax :z"`e .lehlhl `le dlik`l epiid ± "zay ivgl dvwen yic" `d :p"` .daky xpd on wtzqdl xizn `dc ,dil zil "`nei ilekl i`vwzi` zeynyd oial i`vwzi`c

xg` ixyc meyn ilk lehia lqd ziitk `kd opiayg `lc ikid ik daky xg`l ixyc oeik ,epkidn ilk lhan `l diciclc ,y"xk 'ipzn `iz` `l ,epkidn ilk lhal xeq`c meyn 'ipzn

myn mgixadle mgixtdl ecia lqd lr e`ayk cin ik ,ilk lehia aiyg `l i`ce ± `kdc ,inc `lc :l"ie !ecxiy:ïãåòázeynyd oia lk eilr.dhnl mgixtdl eciac oeik `d :dniz

"oicv oi`" 'ta gkenck "zeynyd oial i`vwzi`c ebin" xninl ol zile ,mc` icia exnb ied):ek dvia(h"ia milyanc ,miycre oilet `de "zay ivgl dvwen yi" c"nl :`xif 'x jixtc

`ziig dxcwa edpicy ik ,qekl efg `xwirnc)(`±zegzex zeynyd oia `zayc zexicw `dc `nlrc zexicw jl iywz ,jinrhle :iia` l"` !edl exzyi` ± ediileyia xnb ,edl egci`

ded m` ,zexicw ip`yc :l"ie .miny icia exnb ± dil `irain `w ik ,dil `iranw `l mc` icia exnb :`l` .ediipin opilk` `w `zxe`le ,odoke .oxxwn did ± zeynyd oia edl jixv

± zeynyd oial i`vwzi`c ebine .okxvl eze` dvwd zg` dry ixde e`tk jkly ,lqd lr oigext`d elriy did epevx ± `kd la` ,iegic mey `la elyaziy epevx miycre oilet

`nei ilekl i`vwzi`:éðùåenewnl jixva dil."oiliyn" wxtae ,lirl ipyck ,ie`xd slca iiepyl inp `ki` slcd zgz ilk oipzepc `idd)mye .el dvia(.wgvi iaxl ikd dil ipyn

`xwirnc :i"xl d`xpe !enewnl jixv oi`a ± "oipzep oi`" ediiexza e` ,enewnl jixva ± oipzep ipznl ivn ded ediiexza ?"oipzep" zevevip iabe "oipzep oi`" `pz ony iabc y"n :i"xl dniz

oi` ony iab ikdle ,epkidn ilk lhal xeq`c inp dil zi` wgvi 'x :inp i` .ixy enewnl jixvac opirny` ikd xzac zevevip iabe ,zaya lhipd xacl `l` lhip ilk oi`c opirny`

oizipzn `iz` `l sqei axlc xn`p m`e ."epkidn ilk lhal xeq`"e "lhipd xacl `l` lhip ilk oi`" ediiexz inp dil zi`c jenqa yxtp `ped axle .enewnl jixva elit` ± oipzep

exizd `l dievn dpi`y dlvdc xninl jixhvi`e ,epkidn ilk lhal xeq`c dil zi` dax elit`c xninl opivn ok m` ,ilk lehia aiyg `l ± daky xg`l xzen diciclc oeikc ,y"xk

xeq` enewnl jixva elit` `niz `lc ,opirny`l jixhvi` zevevip iablc :xnel yie ?ixy enewnl jixvac opirny`l zeipyn ipd lka jixv i`n :z"`e .y"xk oizipzn dnwe`l ick ±

zelrdl xeq`c ,dxewd z` dlri `ny opiyiig `lc opirny`l jixhvi`c `"ayxl d`xp dxaypy dxewc `idde "'ek feg`z `ly dxrw oitek"c `idd oke .iieakl iz` `nlic meyn

"l`ey" 'ta opzck):`pw onwl:(siqez `ly `l` dlrzy `l ,'ek dze` oikneq ± dxaypy dxew oke:äôåë'ek xayz `ly ilk dilr.iiepyl ivnc dywnd rci iziinc edpd lk

xg` oipra uxzl yi m` rcil dvexy `l` ,enewnl jixva:øåúééàã`piipan."milkd lk" 'ta onwl xn`ck):ckw sc:(edpilehlhl ixy ± `piipan ixzii`c ipal ipd:
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áéùçãediilr."ripvnd" wxt seqa `ipzck ,mzecxl xeq` `de :z"`e).dv onwl

mye:(`din zeay opaxle ,`"x ixac z`hg aiig ± bbeya ,yac zelg dcexd

yiy zelibx :inp i` ,zxeeka my zegpene zeiecxa ixiinc :l"ie !lhip epi`y xac iede ,`ki`

diicx jixv epi` eze`e ,zelg b"r sv yac:

àìùdcevn oirk epyri.?l"nw i`n :z"`e

,xeq`c dcevn oirk ciar i`c ± `hiyt

oiekzn epi`c b"r`c `ziixan rnyn `l `de

"oiliyn" 'ta xn`c :l"ie !xeq`)mye :el dvia(

epina oi`y ,xeq` ± cevip epina :c"qc l"nwc

xzen cevip:áø'ek xn` iy`.ax `nzqn

`l` ,el`yyk `awer axl ok cin aiyd iy`

:xne` `"ayxe .dligz ely uexiz q"yd xciqy

qxb dvia zkqnac ,iy` ax aiyd mdipyc

."zelg izy oze`l `l` dkxvp `l :l"`"

zenia ipzw in `"a`e" qxb `kdc `iepiyae

"'ek dngd:

øáëjizrnyl `ped ax 'nbxiz.wxta

`xza):cpw sc(inp dil zi`c rnyn

jixtc ,epkidn ilk lhal xeq`c `ped axl

eznda dzid :`ped ax mzd xn`wc ,dizlin`

gipne zezqke mixk `ian ± zikekf ilk dperh

:ipyne !epkidn ilk lhanw `de .odizgz

,mzd dil dywz izk` :z"`e .ixhef itilya

`l` lhip ilk oi`c `kd xaq `ped ax `dc

:z"`e .enewnl jixva ixiinc :l"ie !lhipd xacl

dperh eznda dzidc `iddn mzd dil jixt ike

?enewnl jixv oi`a ixiinc `nil ,ziyyre lah

ivn ded p"dc ,ikd iiepyl ivn dedc :l"ie

oi`c xeqi`c :uxzn i"xe .iaxax itilya iiepyl

`ki`c `kid ixy ± lhipd xacl `l` lhip ilk

edn :mzd xn`wc rnyn oke .daexn cqtd

'ek eyyg daexn cqtdlc ikid ik `nizc

epi`y xacl s` lhlhl exizde eyyg :rnyn

xeqi`d df `l m` xizdl eyyg dnc ,lhip:

íçdhnln mdl.i`n ,meg mey `la :dniz

ayil dhn cg` lk e`iaiy `ki` xeqi`

xcde dhn `yixa iziin i`n` :eze ?dilr

,dlrnln mb mdl mgiy cr epizni ?zlvgn

opax xeng`c d`xpe !cgi zelvgne zehn e`iaie

dy `xkid carinldnk lk ,ig jxevl `e

carinl xyti`c:ïéñøåôåswef df odilr

'ek.dhnn la` .i"yx 'ity enk ,b"dka `wec

`iand"a 'ixn`ck .ld` meyn xeq` ± dlrnl

"oii ick)mye :al dvia(`zxecn :dcedi ax xn`

.xeq` ± dlrnl dhnln ,ixy ± dhnl dlrnln

`dc .`ixete `ziag oke ,`xciw oke ,`zria oke

"oilitz `vend"a 'ixn`c).aw oiaexir(iab

zepezgzd zevigndy meyn epiid .xeq` ± xeiy `la la` .inc xitye ,`ed i`xr ld` lr siqen ± dehyt xgnl ,gth da xiiye `icea jexk lif :l"` ,axc dinwl `z` `ped axc ,ixkic

aiyg `l ± xgnl siqen didy dn lhipd xacl `l` ,lhip ilk oi`c `kd dil zi` `ped axc b"r`e ,ld` zeyrl jxck ld` dyer did ± odilr yxet did m`e ,zeieyr xak eid

lirl yxitck ,ixy daexn cqtd meyn ± p"` mc` my oiaiyen eid `ny e` .lehlh:äæezhn swef.:i"xl dniz()ede`ivedy in" 'tae ,ig liaya `l` ixy `l `axc)mye .cn my(

± n"n la` .ld` ztqez `l` ied `le ,ikd e`la dxiyk dkeqy ,ziriax dvigna dl iwen mzde .oilke`d lre znd lr dngd letz `ly oicq dilr qxet ,dhnd z` swef :`ipz)oi`(

znd mr oilke` yiy inp i` ,ig liaya dyery o`k xne`y oipra `l` ixy `l inp mzdc :xnel yie !zn liaya ilkd lhip:èîùðåel jlede.,ld`d zgz my x`yil jixv oi`e

ig liaya dyery d`xp did diiyr zryac oeik ,ig liaya dyrpy d`xp `diy ick:ò"ëãlehlh diny cvd on lehlh.diny `l r"kc xn`w `lcn ,dkld okc i"xl d`xp

lk" yixac :i"xl dywe .ikd hwp ± lehlh dinyc `zkldc meyn `l` .'ek leda mc`y jezn yiwl oa dcedi iaxc mrhe .zg` dhn `l` el oi`e ,wepize xkk `kilc oebke ,lehlh

"milkd).bkw onwl(t seqae ,"lehlh diny" xaq `kdc :axc` axc w"re !lehlh diny `l xaqwc ,i`cz oa xfrl` 'xk ongp ax wiqt"oilez" ').`nw my(cvd on lehlh :ax ia ixn`

"l`eyd" wxtae ax ia ixn`` axcn jixt izixg` `zkecae !lehlh diny `l):aw n"a("xek zia" wxtae):dw a"a(xq` i`n` ,cere .ax ia ixn`ce axc dizlin jixvn
ax
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dðNòé àlL,äãeöîk÷åaLéìcàìc éëéä ék àçååø eäì ¤Ÿ©£¤¨¦§¨§¦§Ÿ§©§¨¦¥¦§¨

eãöúéì'änçä úBîéa' éðú÷ éî :øîà éLà áø .àìénî ¦§§¦¥¨©©¦¨©¦¨¨¥¦©©¨
úåîéa'eéðtî íéîLbáe änçä éðtî änça' ?'íéîLbä ¦Ÿ©§¨¦©©¨¦§¥©©¨©§¨¦¦§¥

ïñéð éîBéa Y éðú÷ 'íéîLbäéîåéáeänç àkéàc ,éøLz ©§¨¦¨¨¥§¥¦¨§Ÿ¥¦§¦§¦¨©¨
áø eäì øîà .Lác àkéàå ,íéîLb àkéàå (äpéö àkéàå)§¦¨¦¨§¦¨§¨¦§¦¨§©£©§©
àðeä áø àîbøz øák :÷çöé 'øì déì eøîàå e÷Bt :úLL¥¤§¦§¥§¦§¨§¨©§§¨©¨

ìézòîLìéáLa únì ävéçî ïéNBò :àðeä ø"àc .ìááa C ¦§©§¥§¨¤§¨¦§¦¨©¥¦§¦
éàî .úî ìéáLa únì ävéçî ïéNBò ïéàå ,éçø"àc ?àéä ©§¥¦§¦¨©¥¦§¦¥©¦§

änça ìhenä úî :éøî àìéL àðz ïëå ,äãeäé øa ìàeîL§¥©§¨§¥§¨¥¨¨¦¥©¨©©¨
,Bcöa ïéáLåéå íãà éða éðL íéàaíçY ähîlî íäì ¨¦§¥§¥¨¨§Ÿ§¦§¦©¨¤¦§©¨

.äéìò áLBéå ähî àéáî äæå ,äéìò áLBéå ähî àéáî äæ¤¥¦¦¨§¥¨¤¨§¤¥¦¦¨§¥¨¤¨
úìöçî íéàéáî Y äìòîlî íäì íçïéñøåôe.ïäéìò ©¨¤¦§©§¨§¦¦©£¤¤Ÿ§¦£¥¤

èîLðå Búhî ó÷Bæ äæå ,Bì CìBäå èîLðå Búhî ó÷Bæ äæ¤¥¦¨§¦§©§¥§¤¥¦¨§¦§©
úî ,øîúéà .äéìàî äéeNò ävéçî úàöîðå ,Bì CìBäå§¥§¦§¥§¦¨£¨¥¥¤¨¦§©¥

BëôBä :ìàeîL øîà äãeäé áø ,änça ìhenäähnî ©¨©©¨©§¨¨©§¥§¦¦¨
àiîìL øa àðéðç áø .ähîìçépî :øîà áøc déîMî §¦¨©£¦¨©§¨¦¨¦§¥§©¨©©¦©

÷Bðéz Bà økk åéìò÷Bðéz Bà økk àkéàc àëéä .åìèìèîe ¨¨¦¨¦§©§§Ÿ¥¨§¦¨¦¨¦
,éøLc éâéìt àì àîìò élek Y.déì úéìc Y éâéìt ék:ñ"î,ìeèìè déîL Y ãvä ïî ìeèìè ¥¨§¨¨§¦¦§¨¥¦§¦¦§¥¥¦§¦©©§¥¦§

"îe:ñøîà .ä÷éìcä éðtî únä úà ïéìévî ïéà :éàpúk àîéì .ìeèìè déîL àìøäãeäé ' ¨§¥¦§¥¨§©¨¥¥©¦¦¤©¥¦§¥©§¥¨¨©§¨
ézòîL :Lé÷ì ïa÷Bðéz Bà økk àkéàc éà ?éîã éëéä .ä÷éìcä éðtî únä úà ïéìévnL ¤¨¦¨©§¦¤©¦¦¤©¥¦§¥©§¥¨¥¦¨¥¦§¦¨¦¨¦

Yè"îY àkéìc éà ?àn÷ àpúcè"îåàì àlà ?Lé÷ì ïa äãeäé 'øcìeèìèaãvä ïî §©¨©¨¦§¥¨§§¨¤¨¦¤¨¨§¦§¦©©
.ìeèìè déîL Y ãvä ïî ìeèìè :øáñ øîc :éâéìt"îeñY ò"ëc ,àì .ìeèìè déîL àì §¦¦§©¨©¦§¦©©§¥¦§¨§¥¦§¨§

ïî ìeèìè,Búî ìò ìeäa íãàL CBzîc :Lé÷ì ïa äãeäé 'øc àîòè eðééäå ,ìeèìè déîL ãvä ¦§¦©©§¥¦§§©§©§¨§§¨¤¨¦§¦¤¨¨¨©¥
éà

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

שבת.  פרק שלישי - כירה דף מג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

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

àkéàcyi f`y ±Lácla` ,ekxevl epid zxeekd ieqiky zxeeka §¦¨§©
íéîLbä úBîéa,sxega -àkéìcoi`y -Lácmixeac `l` zxeeka ¦©§¨¦§¥¨§©

,calaøîéîì àkéà éàî`ld ,`ziixad z` wgvi iax x`ai ji` ± ©¦¨§¥©
s` ,yac oi`y minybd zenia s` zlvgn lhlhl dxizn `ziixad
ezhiyle ,mivwen mdy cala mixeacd jxevl epid lehlhdy it lr
mixeq` mixeacdy oeik `ld dyw ,dvwen jxevl ilk lhlhl xq`y
:`xnbd zayiin .mkxvl [zlvgn] ilk lhlhl xzed cvik ,lehlha

àëøöð àìzxeek ieqikl ilk lehlh xizdl `ziixad dkxved `l ± Ÿ¦§§¨
,minybd zeniaàlàdqknykìjxevúBlç ézL ïúBàyac ly ¤¨§¨§¥©

jxevl `le ,zexeq` opi`y ,minybd zenia s` zxeeka zex`ypd
.cala mixeacd
:`xnbd zl`eyàäåelld zelgd ixde ±eäðéð úBö÷eîjxevl §¨§¦§

zxeeka `vnpd lky `vnp ok m`e ,lehlha zexeq`e mixeacd
dxizn `ziixad mewn lkne ,dvwen epid [zelgd 'ae ,mixeacd]
lhipd xac lhlhl xq`y wgvi iaxl dywe ,dkxvl zlvgn lehil
wx `ed `ziixad dxizdy dn :`xnbd zayiin .dvwen jxevl

ote`aeäééìò áéLçc,zelgd izyn lk`iy ayg zay axrny ± ©£¦£©§
zelhip zelg 'a oze`y xg`ne ,dvwen epi` mc` zlik`l cnerde

.okxvl ilk lehil xzen
dxizny `ziixad z` zcnrde ,zayiiy jkn :`xnbd zl`ey

c rnyn ,ayigya zxeek zeqklàä[m`y-]eäééìò áéLç àìlr ± ¨Ÿ£¦£©§
,elk`l yacdéàî`di ,dkldd `dz dn ±øeñàzlvgn lehil ©¨

,dyw ok m`e ,dzeqkl ickéëä éàzxeek zeqkl xeq`y ok m` ± ¦¨¦
,elke`l yacd lr ayg `lykéðúc àäjynda epipyy dn ± ¨§¨¥

`l` ,ote` lka epi` zxeek zeqkl xziddy ,`ziixadàlL ãáìáe¦§©¤Ÿ
,ãeöì ïéekúédwlig recn ,zeqkl xeq` cevl oiekzna la` ¦§©¥¨

,cevl oiekzn oi`yl cevl oiekzn oia `ziixaddãéãa éðúìå âBìôì¦§§¦§¥§¦¨
oeekzn epi`a epiidc ,envr df xaca welig zepyl `ziixal did -

,zepyl `ziixal did jke ,cevlíéøeîà íéøác änaexizdy ©¤§¨¦£¦
,zeqklïäéìò áMéçLk,dlik`l.øeñà ïäéìò áMéç àì ìáà §¤¦¥£¥¤£¨Ÿ¦¥£¥¤¨

mle` ,df ote`a s` wlgl dlki `ziixad mpn` :`xnbd zayiinàä̈
ïì òîLî à÷oia dwligy dna eprinydl `ziixad d`a df xac ± ¨©§©¨

y ,oiekzn epi`l oiekzn,ïäéìò áMéçL ét ìò óàzeqkl exizd `l ©©¦¤¦¥£¥¤
`l` ,ote` lka,ãeöì ïéekúé àlL ãáìáexzei `ed df xacy ¦§©¤Ÿ¦§©¥¨

aygiy jixvy jkn yecig.
`ziixad z` dcinrdy lirl `xnbd ziibeq lr dywn `xnbd
zay axrn yacd lr ayigy ote`a wx zxeek zeqkl dxiznd

:`xnbd zl`ey .cevl oiekzi `ly cala mle` ,elk`lépîin ± ©¦
ok zngne ,dvwen xeqi` z` xaeq `ed cg` cvny `pzd `ed
zelgd lr ayig ok m` `l` sxega zxeek oiqkn oi`y xnel jxved
ieqika dciv xeqi`l yyeg epi` ,ipy cvne ,olke`l zay axrn
mixeacd `linny okziy s` ,cevl oiekzn epi` m` ,zxeekd

,oicevipïBòîL éaø éàjkle ,xzen oiekzn epi`y xacy xaeqd ,`ed ¦©¦¦§
aygiy jixv recn ,dyw ,cevl oiekzn epi`yk zxeek zeqkl xzen

ixd ,yacd zelg lräö÷eî déì úéì,dvwen xeqi` oi` ezhiyl ± ¥¥§¤
xac od ixdy okxevl zlvgnd lehil xzen odilr ayig `l m` s`e

e .lhipdäãeäé éaø éàjixv jkitle ,dvwen xeqi` yiy xaeqd ,`ed ¦©¦§¨
zxeekd z` zeqkl xizd cvik ,dyw ,yacd zelg lr aygiy

s` `ld ,cevl oiekzn epi`ykéåä éàî ïéekúî àì ékjka dn ± ¦Ÿ¦§©¥©¨¥
,cevl oiekzn epi`yàäy xaeq dcedi iax,øeñà ïéekúî ïéàL øác ¨¨¨¤¥¦§©¥¨

.cevl oiekzn epi`yk s` zxeek zeqkl xeq`l yi ok m`e
:`xnbd zayiiníìBòìk `ziixad,äãeäé éaøaygiy jixv jkle §¨©¦§¨

e ,dlik`l zelgd lréàîepipyy,ãeöì ïéekúé àlL ãáìáeoi` ©¦§©¤Ÿ¦§©¥¨
,day mixeacd z` cv `edy elit` zxeek zeqkl xzeny yexitd

`l` ,cevl oiekzn epi` `ed m`,äãeönk äpNòé àlL`ly xnelk ¤Ÿ©£¤¨©§¨
ote`a wx `l` ,zxeekd lk z` da dqkiàçååø eäì ÷BaLéìc± §¦§§¦§¨

,ekxc z`vl mixeacd elkeiy geex gipiyeãözéì àìc éëéä ék¦¥¦§Ÿ¦©§

àìénîoicevipy i`ce m`y ,df ieqika odil`n EcFvi `ly ick ± ¦¥¨¦
.xeq` `di oiekzn epi`y xaca xiznd zhiyl s` ,df ieqika

:oyinn `awer ax el dywdy dn lr xg` ote`a ayiin iy` axáø©
,øîà éMàzeqkl lekiy `ziixad dazky dn lr `iyewd dn ike ©¦¨©

minybd zenia s` zeqkl lekiy dfn zcnle minybd iptn minyba
oky ,`iyew df oi` `ld ,yac oi`ykéðz÷ éîxzeny epipy m`d ± ¦¨¨¥

zeqkl,íéîLbä úBîéáe änçä úBîéaxkfed `l `ziixaa ixd ¦©©¨¦©§¨¦
`l` ,minybd e` dngd 'zeni'éðtî íéîLbáe änçä éðtî änça'©©¨¦§¥©©¨©§¨¦¦§¥

éðz÷ 'íéîLbäepiide ,epipy -àkéàã éøLz éîBéáe ïñéð éîBéa± ©§¨¦¨¨¥§¥¦¨§¥¦§¥§¦¨
yiye ,íéîLb àkéàå (äpéö àkéàå) änçs` el` mipnfaàkéà ©¨§¦¨¦¨§¦¨§¨¦¦¨

,Lác.ekxvl zlvgnd z` lhlhl xzed okle ,dvwen epi`y §©
i lr laaa xn`p xak wgvi iax ly ezhiyky `ian zyy axax ic

:`pedúLL áø eäì øîà,daiyid ipale÷etl`xyi ux`l e`v ± ¨©§©¥¤
÷çöé éaøì déì eøîàå,my ayeidàîbøz øákx`iae cinrd ± §¦§¥§©¦¦§¨§¨©§§¨

ì àðeä áøézòîLCxac jxevl `l` lhip ilk oi`y jzhiy z` ± ©¨¦§©§¨
,lhipdì ävéçî ïéNBò ,àðeä áø øîàc .ìááajxevúîlvzy §¨¤§¨©©¨¦§¦¨§¥

`id dvignd ziiyryk ,ynydn eilrïéNBò ïéàå ,éç ìéáLa¦§¦©§¥¦
úîì ävéçîwx,úî ìéáLaxac `edy oeike lehlha xeq` zn oky §¦¨§¥¦§¦¥

.ekxvl dvignd lhlhl xeq` lhip epi`y
:`xnbd zxxan .`ped ax ixac z` zx`an `xnbdàéä éàîdn ± ©¦

zx`an .'ig liaya znl dvign oiyer' `ped ax ly eixac xe`ia
k :`xnbdàðz ïëå ,äãeäé øa ìàeîL áø øîàcdpy ±,éøî àléL §¨©©§¥©§¨§¥¨¨¦¨¨¦

,änça ìèenä úîif` ,gixqdl xdni `ny yyegeéða éðL íéàa ¥©¨©©¨¨¦§¥§¥
ïéáLBéå íãàrwxwd iab lrBcöacvn dfe df cvn df ,znd ly ¨¨§§¦§¦

,df,ähîlî íäì íç,ezgizxd ynydy rwxwd megnàéáî äæ ©¨¤¦§©¨¤¥¦
äìòîìî íäì íç ,äéìò áLBéå ähî àéáî äæå äéìò áLBéå ähî¦¨§¥¨¤¨§¤¥¦¦¨§¥¨¤¨©¨¤¦§©§¨

,mdiy`x lr zcweid ynyd megnïéñøBôe úìöçî íéàéáî§¦¦©§¤¤§¦
,ïäéìòonf xg`le ,lvl mdiy`xl lrn mdicia dze` miwifgneäæ £¥¤¤

Búhî ó÷Bæ,dilr zgpen zlvgnd `dzy cr dy`x lrådvex m` ¥¦¨§
,Bì CìBäå èîLðå Búhî ó÷Bæ äæå ,Bì CìBäå èîLðzlvgnde ¦§¨§¥§¤¥¦¨§¦§¨§¥

,znd lr dlvne zetewfd zehind iy`x lr dqext zxzepåjk §
,äéìàî äéeNò ävéçî úàöîðxn`y eixaca `ped ax oeik dfle ¦§¥§¦¨£¨¥¥¤¨

.'ig liaya znl dvign oiyer'
:zn lehlh ipica dpc `xnbdøîzéà,yxcnd ziaa xn`p ±úî ¦§©¥

änça ìèenä,gixqi `ly ick lvl exiardl dvexeäãeäé áø ©¨©©¨©§¨
øîàmyaBëôBä ,ìàeîLznlähîì ähnîxg`lk lehlh edfy ¨©§¥§¦¦¨§¦¨

.ciBà økk åéìò çépî ,øîà áøc déîMî àéîìL øa àðéðç áø©£¦¨©§¨§¨¦§¥§©¨©©¦©¨¨¦¨
÷Bðézzaya milhip mdyBìèìèîe.mdiab` ¦§©§§

:`xnbd zx`an .mdinrhe ewlgp izni` zx`an `xnbdàëéä¥¨
àkéàcyiy mewna ±éøLc éâéìt àì àîìò élek ,÷Bðéz Bà økk §¦¨¦¨¦¥¨§¨Ÿ§¦¦§¨¦

,mdiab` znd z` lhlhl xzeny micen lkd ±éâéìt ékmd izn ± ¦§¦¦
ote`a ,miwlegdéì úéìc,wepiz e` xkk el oi`y ±øî[ax],øáñ §¥¥©¨©

ãvä ïî ìeèìè`l` micia `ly elhlhny epiidc ,ci xg`lk - ¦§¦©©
,xg` xac zervn`aìeèìè déîLjkitle ,xenb lehlhk aeyg ± §¥¦§

xkk el oi` m` j` ,wepiz e` xkk ici lr wx znd z` lhlhl xizd
,xenb lehlh xzed `ly ,dhinl dhinn s` elhlhl xeq` ,wepiz e`

øîe[l`eny],øáñcvd on lehlh,ìeèìè déîL àìxizd jkitle ©¨©Ÿ§¥¦§
.dhinl dhinn znd z` jetdl

:mi`pz zwelgna ewlgp l`enye ax m`d zxxan `xnbdàîéì¥¨
éàpúkcvd on lehlh m` l`enye ax zwelgny xn`p m`d ± §©¨¥

,`ziixaa epipyy ,mi`pz zwelgn dpid lehlh aeygïéìévî ïéà¥©¦¦
,ä÷éìcä éðtî únä úàmewnl dwilcd mewnn elhlhl epiidc ¤©¥¦§¥©§¥¨

.xnzyndúnä úà ïéìévnL ézòîL ,Lé÷ì ïa äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¤¨¦¨©§¦¤©¦¦¤©¥
.ä÷éìcä éðtî¦§¥©§¥¨

:`xnbd zxxanéîc éëéädcedi iaxe `nw `pz ewlgp ote` dfi`a ± ¥¦¨¥
,yiwl oaéàote`aàîòè éàî ,÷Bðéz Bà økk àkéàc`id dn ± ¦§¦¨¦¨¦©©£¨

ezxaqàn÷ àpúcelivdl ozip `ld ,znd z` livdl xq`y §©¨©¨
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קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc zay(iying meil)

àkéàcyi f`y ±Lácla` ,ekxevl epid zxeekd ieqiky zxeeka §¦¨§©
íéîLbä úBîéa,sxega -àkéìcoi`y -Lácmixeac `l` zxeeka ¦©§¨¦§¥¨§©

,calaøîéîì àkéà éàî`ld ,`ziixad z` wgvi iax x`ai ji` ± ©¦¨§¥©
s` ,yac oi`y minybd zenia s` zlvgn lhlhl dxizn `ziixad
ezhiyle ,mivwen mdy cala mixeacd jxevl epid lehlhdy it lr
mixeq` mixeacdy oeik `ld dyw ,dvwen jxevl ilk lhlhl xq`y
:`xnbd zayiin .mkxvl [zlvgn] ilk lhlhl xzed cvik ,lehlha

àëøöð àìzxeek ieqikl ilk lehlh xizdl `ziixad dkxved `l ± Ÿ¦§§¨
,minybd zeniaàlàdqknykìjxevúBlç ézL ïúBàyac ly ¤¨§¨§¥©

jxevl `le ,zexeq` opi`y ,minybd zenia s` zxeeka zex`ypd
.cala mixeacd
:`xnbd zl`eyàäåelld zelgd ixde ±eäðéð úBö÷eîjxevl §¨§¦§

zxeeka `vnpd lky `vnp ok m`e ,lehlha zexeq`e mixeacd
dxizn `ziixad mewn lkne ,dvwen epid [zelgd 'ae ,mixeacd]
lhipd xac lhlhl xq`y wgvi iaxl dywe ,dkxvl zlvgn lehil
wx `ed `ziixad dxizdy dn :`xnbd zayiin .dvwen jxevl

ote`aeäééìò áéLçc,zelgd izyn lk`iy ayg zay axrny ± ©£¦£©§
zelhip zelg 'a oze`y xg`ne ,dvwen epi` mc` zlik`l cnerde

.okxvl ilk lehil xzen
dxizny `ziixad z` zcnrde ,zayiiy jkn :`xnbd zl`ey

c rnyn ,ayigya zxeek zeqklàä[m`y-]eäééìò áéLç àìlr ± ¨Ÿ£¦£©§
,elk`l yacdéàî`di ,dkldd `dz dn ±øeñàzlvgn lehil ©¨

,dyw ok m`e ,dzeqkl ickéëä éàzxeek zeqkl xeq`y ok m` ± ¦¨¦
,elke`l yacd lr ayg `lykéðúc àäjynda epipyy dn ± ¨§¨¥

`l` ,ote` lka epi` zxeek zeqkl xziddy ,`ziixadàlL ãáìáe¦§©¤Ÿ
,ãeöì ïéekúédwlig recn ,zeqkl xeq` cevl oiekzna la` ¦§©¥¨

,cevl oiekzn oi`yl cevl oiekzn oia `ziixaddãéãa éðúìå âBìôì¦§§¦§¥§¦¨
oeekzn epi`a epiidc ,envr df xaca welig zepyl `ziixal did -

,zepyl `ziixal did jke ,cevlíéøeîà íéøác änaexizdy ©¤§¨¦£¦
,zeqklïäéìò áMéçLk,dlik`l.øeñà ïäéìò áMéç àì ìáà §¤¦¥£¥¤£¨Ÿ¦¥£¥¤¨

mle` ,df ote`a s` wlgl dlki `ziixad mpn` :`xnbd zayiinàä̈
ïì òîLî à÷oia dwligy dna eprinydl `ziixad d`a df xac ± ¨©§©¨

y ,oiekzn epi`l oiekzn,ïäéìò áMéçL ét ìò óàzeqkl exizd `l ©©¦¤¦¥£¥¤
`l` ,ote` lka,ãeöì ïéekúé àlL ãáìáexzei `ed df xacy ¦§©¤Ÿ¦§©¥¨

aygiy jixvy jkn yecig.
`ziixad z` dcinrdy lirl `xnbd ziibeq lr dywn `xnbd
zay axrn yacd lr ayigy ote`a wx zxeek zeqkl dxiznd

:`xnbd zl`ey .cevl oiekzi `ly cala mle` ,elk`lépîin ± ©¦
ok zngne ,dvwen xeqi` z` xaeq `ed cg` cvny `pzd `ed
zelgd lr ayig ok m` `l` sxega zxeek oiqkn oi`y xnel jxved
ieqika dciv xeqi`l yyeg epi` ,ipy cvne ,olke`l zay axrn
mixeacd `linny okziy s` ,cevl oiekzn epi` m` ,zxeekd

,oicevipïBòîL éaø éàjkle ,xzen oiekzn epi`y xacy xaeqd ,`ed ¦©¦¦§
aygiy jixv recn ,dyw ,cevl oiekzn epi`yk zxeek zeqkl xzen

ixd ,yacd zelg lräö÷eî déì úéì,dvwen xeqi` oi` ezhiyl ± ¥¥§¤
xac od ixdy okxevl zlvgnd lehil xzen odilr ayig `l m` s`e

e .lhipdäãeäé éaø éàjixv jkitle ,dvwen xeqi` yiy xaeqd ,`ed ¦©¦§¨
zxeekd z` zeqkl xizd cvik ,dyw ,yacd zelg lr aygiy

s` `ld ,cevl oiekzn epi`ykéåä éàî ïéekúî àì ékjka dn ± ¦Ÿ¦§©¥©¨¥
,cevl oiekzn epi`yàäy xaeq dcedi iax,øeñà ïéekúî ïéàL øác ¨¨¨¤¥¦§©¥¨

.cevl oiekzn epi`yk s` zxeek zeqkl xeq`l yi ok m`e
:`xnbd zayiiníìBòìk `ziixad,äãeäé éaøaygiy jixv jkle §¨©¦§¨

e ,dlik`l zelgd lréàîepipyy,ãeöì ïéekúé àlL ãáìáeoi` ©¦§©¤Ÿ¦§©¥¨
,day mixeacd z` cv `edy elit` zxeek zeqkl xzeny yexitd

`l` ,cevl oiekzn epi` `ed m`,äãeönk äpNòé àlL`ly xnelk ¤Ÿ©£¤¨©§¨
ote`a wx `l` ,zxeekd lk z` da dqkiàçååø eäì ÷BaLéìc± §¦§§¦§¨

,ekxc z`vl mixeacd elkeiy geex gipiyeãözéì àìc éëéä ék¦¥¦§Ÿ¦©§

àìénîoicevipy i`ce m`y ,df ieqika odil`n EcFvi `ly ick ± ¦¥¨¦
.xeq` `di oiekzn epi`y xaca xiznd zhiyl s` ,df ieqika

:oyinn `awer ax el dywdy dn lr xg` ote`a ayiin iy` axáø©
,øîà éMàzeqkl lekiy `ziixad dazky dn lr `iyewd dn ike ©¦¨©

minybd zenia s` zeqkl lekiy dfn zcnle minybd iptn minyba
oky ,`iyew df oi` `ld ,yac oi`ykéðz÷ éîxzeny epipy m`d ± ¦¨¨¥

zeqkl,íéîLbä úBîéáe änçä úBîéaxkfed `l `ziixaa ixd ¦©©¨¦©§¨¦
`l` ,minybd e` dngd 'zeni'éðtî íéîLbáe änçä éðtî änça'©©¨¦§¥©©¨©§¨¦¦§¥

éðz÷ 'íéîLbäepiide ,epipy -àkéàã éøLz éîBéáe ïñéð éîBéa± ©§¨¦¨¨¥§¥¦¨§¥¦§¥§¦¨
yiye ,íéîLb àkéàå (äpéö àkéàå) änçs` el` mipnfaàkéà ©¨§¦¨¦¨§¦¨§¨¦¦¨

,Lác.ekxvl zlvgnd z` lhlhl xzed okle ,dvwen epi`y §©
i lr laaa xn`p xak wgvi iax ly ezhiyky `ian zyy axax ic

:`pedúLL áø eäì øîà,daiyid ipale÷etl`xyi ux`l e`v ± ¨©§©¥¤
÷çöé éaøì déì eøîàå,my ayeidàîbøz øákx`iae cinrd ± §¦§¥§©¦¦§¨§¨©§§¨

ì àðeä áøézòîLCxac jxevl `l` lhip ilk oi`y jzhiy z` ± ©¨¦§©§¨
,lhipdì ävéçî ïéNBò ,àðeä áø øîàc .ìááajxevúîlvzy §¨¤§¨©©¨¦§¦¨§¥

`id dvignd ziiyryk ,ynydn eilrïéNBò ïéàå ,éç ìéáLa¦§¦©§¥¦
úîì ävéçîwx,úî ìéáLaxac `edy oeike lehlha xeq` zn oky §¦¨§¥¦§¦¥

.ekxvl dvignd lhlhl xeq` lhip epi`y
:`xnbd zxxan .`ped ax ixac z` zx`an `xnbdàéä éàîdn ± ©¦

zx`an .'ig liaya znl dvign oiyer' `ped ax ly eixac xe`ia
k :`xnbdàðz ïëå ,äãeäé øa ìàeîL áø øîàcdpy ±,éøî àléL §¨©©§¥©§¨§¥¨¨¦¨¨¦

,änça ìèenä úîif` ,gixqdl xdni `ny yyegeéða éðL íéàa ¥©¨©©¨¨¦§¥§¥
ïéáLBéå íãàrwxwd iab lrBcöacvn dfe df cvn df ,znd ly ¨¨§§¦§¦

,df,ähîlî íäì íç,ezgizxd ynydy rwxwd megnàéáî äæ ©¨¤¦§©¨¤¥¦
äìòîìî íäì íç ,äéìò áLBéå ähî àéáî äæå äéìò áLBéå ähî¦¨§¥¨¤¨§¤¥¦¦¨§¥¨¤¨©¨¤¦§©§¨

,mdiy`x lr zcweid ynyd megnïéñøBôe úìöçî íéàéáî§¦¦©§¤¤§¦
,ïäéìòonf xg`le ,lvl mdiy`xl lrn mdicia dze` miwifgneäæ £¥¤¤

Búhî ó÷Bæ,dilr zgpen zlvgnd `dzy cr dy`x lrådvex m` ¥¦¨§
,Bì CìBäå èîLðå Búhî ó÷Bæ äæå ,Bì CìBäå èîLðzlvgnde ¦§¨§¥§¤¥¦¨§¦§¨§¥

,znd lr dlvne zetewfd zehind iy`x lr dqext zxzepåjk §
,äéìàî äéeNò ävéçî úàöîðxn`y eixaca `ped ax oeik dfle ¦§¥§¦¨£¨¥¥¤¨

.'ig liaya znl dvign oiyer'
:zn lehlh ipica dpc `xnbdøîzéà,yxcnd ziaa xn`p ±úî ¦§©¥

änça ìèenä,gixqi `ly ick lvl exiardl dvexeäãeäé áø ©¨©©¨©§¨
øîàmyaBëôBä ,ìàeîLznlähîì ähnîxg`lk lehlh edfy ¨©§¥§¦¦¨§¦¨

.ciBà økk åéìò çépî ,øîà áøc déîMî àéîìL øa àðéðç áø©£¦¨©§¨§¨¦§¥§©¨©©¦©¨¨¦¨
÷Bðézzaya milhip mdyBìèìèîe.mdiab` ¦§©§§

:`xnbd zx`an .mdinrhe ewlgp izni` zx`an `xnbdàëéä¥¨
àkéàcyiy mewna ±éøLc éâéìt àì àîìò élek ,÷Bðéz Bà økk §¦¨¦¨¦¥¨§¨Ÿ§¦¦§¨¦

,mdiab` znd z` lhlhl xzeny micen lkd ±éâéìt ékmd izn ± ¦§¦¦
ote`a ,miwlegdéì úéìc,wepiz e` xkk el oi`y ±øî[ax],øáñ §¥¥©¨©

ãvä ïî ìeèìè`l` micia `ly elhlhny epiidc ,ci xg`lk - ¦§¦©©
,xg` xac zervn`aìeèìè déîLjkitle ,xenb lehlhk aeyg ± §¥¦§

xkk el oi` m` j` ,wepiz e` xkk ici lr wx znd z` lhlhl xizd
,xenb lehlh xzed `ly ,dhinl dhinn s` elhlhl xeq` ,wepiz e`

øîe[l`eny],øáñcvd on lehlh,ìeèìè déîL àìxizd jkitle ©¨©Ÿ§¥¦§
.dhinl dhinn znd z` jetdl

:mi`pz zwelgna ewlgp l`enye ax m`d zxxan `xnbdàîéì¥¨
éàpúkcvd on lehlh m` l`enye ax zwelgny xn`p m`d ± §©¨¥

,`ziixaa epipyy ,mi`pz zwelgn dpid lehlh aeygïéìévî ïéà¥©¦¦
,ä÷éìcä éðtî únä úàmewnl dwilcd mewnn elhlhl epiidc ¤©¥¦§¥©§¥¨

.xnzyndúnä úà ïéìévnL ézòîL ,Lé÷ì ïa äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¤¨¦¨©§¦¤©¦¦¤©¥
.ä÷éìcä éðtî¦§¥©§¥¨

:`xnbd zxxanéîc éëéädcedi iaxe `nw `pz ewlgp ote` dfi`a ± ¥¦¨¥
,yiwl oaéàote`aàîòè éàî ,÷Bðéz Bà økk àkéàc`id dn ± ¦§¦¨¦¨¦©©£¨

ezxaqàn÷ àpúcelivdl ozip `ld ,znd z` livdl xq`y §©¨©¨
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc zay(iyiy meil)

déì úéøL àì éàon elivdl ick elhlhl el xizz `l m` ± ¦Ÿ¨¥¥
,dwilcdééeaëì éúàiptn ezn lhlhl la` ,dzeakl `eai `ed ± ¨¥§©¥

.yiwl oa dcedi iax xqe` cvd on lhlhny ote`a elit` dngd
:dfa dkldd z` zwqet `xnbdéaø øîà àìéL ïa äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¤¦¨¨©©¦

,úîa Lé÷ì ïa äãeäé éaøk äëìä ,ïðçBé éaø øîà éqàoilivny ©¦¨©©¦¨¨£¨¨§©¦§¨¤¨¦§¥
.dwilcd on znd z`

:dpyna epipyïéúBàéð ïéà[oipdp-]epîéä,shepd onyd on ±éôì ¥¥¦¥¤§¦
.ïëenä ïî BðéàL¤¥¦©¨

:daky xg`l xpa xzepy onyd zeklda `ziixa dpey `xnbdeðz̈
ïðaø,`ziixaaäøòwaLå øpaL ïîMä øúBîxpa xzepy onyd - ©¨¨©©¤¤¤©¥§¤©§¨¨

d dzaky xg`l dxrwa e`,y`øeñàitly ,zaya ea ynzydl ¨
.meid lkl dvwed zeynyd oiaa dvwedy.øézî ïBòîL éaøå§©¦¦§©¦

äðùî
:zaya xp lehlh ipica zwqer epzpyn,Lãç øð ïéìèìèîepiidc §©§§¦¥¨¨

,qe`n epi`e zg` mrt elit` ea eynzyp `lyïLé àì ìáàxaky £¨Ÿ¨¨
ezrc dvwn `ed ,qe`n `edy oeiky ,qe`n dyrpe ea eynzyp

.mixg` miyeniy ea ynzydlnúBøpä ìk ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¨©¥
ïéìèìèî,oyi oia ycg oia ,oze`÷ìBcä øpä ïî õeçwlec ecera - §©§§¦¦©¥©¥

,úaMa.elehlh ick jez daki `ny elhlhl xeq`y ©©¨

àøîâ
:dvwen ixeqi`a zehiy dnk dpeyd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ïðaø,`ziixaa.äãeäé éaø éøác ,ïLé àì ìáà ,Lãç øð ïéìèìèî ©¨¨§©§§¦¥¨¨£¨Ÿ¨¨¦§¥©¦§¨
,ïéìèìèî úBøpä ìk ,øîBà øéàî éaøepi`y itl ,oyi xp elit` ©¦¥¦¥¨©¥§©§§¦

,qe`in zngn dvwen xeq`l xaeqúaMa Ba e÷éìãäL øpä ïî õeç¦©¥¤¦§¦©©¨
itl ,daky xg`l s` elhlhl xeq`y ,zayd zqipka wlcy -

exeqi` zngn dvwed zay zqipka wlcyky.
,øîBà ïBòîL éaøwlcye qe`nd elit`e ,oilhlhn zexpd lk ©¦¦§¥

,zayd zqipka÷ìBcä øpä ïî õeçwlecy drya -.úaMampn` ¦©¥©¥©©¨
ykúéLLòå äøò÷e ñBk ìáà .dìèìèì øzeî äúákzikekf qek-] ¨§¨¨§©§§¨£¨§¨¨©£¨¦

eaky xg`l elit` ,mda wilcdy [dlecb.íîB÷nî íæéæé àìŸ§¦¥¦§¨
÷tzñî ,øîBà ïBòîL éaøa øæòéìà éaøåzepdil mc` leki ±ïî §©¦¡¦¤¤§©¦¦§¥¦§©¥¦

äákä øpä,envrn dake jledy ,wlec xpa `vnpd onyd on - ©¥©¨¤
meyn aiigzn epnn wtzqnd oi` ,envrn dake jled `edy oeiky

,onyd zlihpa daknewtzqn okeléôàå ,óèôèîä ïîMä ïî¦©¤¤©§©§¥©£¦
.÷ìBc øpäL äòLa§¨¨¤©¥¥

:oerny iax eia`e xfril` iax ly mzwelgn z` x`an iia`øîà̈©
ïBòîL éaøa øæòéìà éaø ,ééaàs` xpay onyd on wtzqdl xizny ©©¥©¦¡¦¤¤§©¦¦§

,daky mcewäeáàk dì øáñ,oerny iax eia`k ±àãçacg`a ± ¨©¨©£¨©£¨
,eipicndéìò âéìôeeilr wlge ±.àãça ¨¦£¥©£¨

:eixac z` iia` x`ane,àãça äeáàk dì øáñjkadéì úéìc ¨©¨©£¨©£¨§¥¥
äö÷eîlkl xq`p zeynyd oia xeq` didy xacy xaeq epi` - §¤

.zayd zqipka wlcy xpd z` lhlhl xq` `l jkle ,zaydâéìôe¨¦
,øáñ äeáà eléàc ,àãça déìòy xg`lïéà ,äákwtzqdl leki ± £¥©£¨§¦£¨¨©¨¨¦

oiicryk la` ,onyd onå ,àì ,äák àìeli`eäéàxfril` iax ± Ÿ¨¨Ÿ§¦
envr oerny iaxaäák àìc áb ìò óà ,øáñ.epnn wtzqdl xzen ¨©©©©§Ÿ¨¨

.'mfifi `l 'eke qek la`' oicd z` dpyy `pzd in zxxan `xnbd
:`ziixaa epipy.íîB÷nî íæéæé àì úéLLòå äøò÷e ñBk ìáà£¨§¨¨©£¨¦Ÿ§¦¥¦§¨

,xp lhlhl xizdy oerny iax ixacl s` epid df oicy dxaq `xnbd
,`xnbd zl`ey ok lreéðä àðL éàî,xpn el` milk mipey recn ± ©§¨¨¥

:`xnbd daiyn .mlhlhl xqe` oerny iax s`y,àleò øîà̈©¨
dàôéñ`l` ,oerny iax ixacl jyndk d`aed `l ['eke qek la`] ¥¨

ïàúàwx dzpype d`aed ±ìzrcäãeäé éaø,oyi xp lhlhl xq`y £¨§©¦§¨
.ziyyr s` lhlhl xq`y

z` dgec `xnbd:aeyiidé÷úîdì ódywd ±àøèeæ øî,`lerl ©§¦¨©§¨
éëä éà,cala dcedi iax zrc `id `tiqdy ok m` ±éàîdn ± ¦¨¦©

da xn`pl xe`iadìáà'oeyln `ld ,'mfifi `l ziyyre dxrwe qek £¨
`yixa ea xaecy xpd la` ,mlhlhl xeq` 'eke qek wxy rnyn df

xq` dcedi iax ixdy ,dcedi iax zhiy ef oi` ok m`e ,elhlhl xzen
.xp lhlhl

:`ziixaa xg` xe`ia zx`an `xnbdíìBòì ,àøèeæ øî øîà àlà¤¨¨©©§¨§¨
l s` dzpyp `tiqdéøL÷ éëå ,ïBòîL éaøxizdy dne ±ïBòîL éaø ©¦¦§§¦¨¨¥©¦¦§

`wec edf ,xp lhlhlàèeæ øðalk wlciy ony ic ea oi`y ,ohw ± §¥¨
,zayddéålò dézòãcdlkiyky eilr ezrc mei ceran xaky - §©§¥¦¨¥

,ea ynzyi xpd dakie onydéðä ìáà[ziyyre dxrw qek]éLéôðc £¨¨¥¦§¦¦
,zayd lk wlciy xeriyk ony milikne milecb mdy ±àìxzed Ÿ

.odn ezrc dvwne zayd lk ewlciy `ed rcei oky ,olhlhl
:dxrw lhlhl dxq`y `ziixad lr `ziixan dxizq dywn `xnbd

àéðúäå,`ziixaa epipy `lde ±äøòwaLå øpaL ïîMä øúBî §¨©§¨©©¤¤¤©¥§¤©§¨¨
,eaky xg`løeñà.epnn zepdil.øézî ïBòîL éaøåepl ixd ¨§©¦¦§©¦

`ld ,dywe ,`id dlecby ,dxrwa s` xizn oerny iaxy yexita
.xqe` oerny iax s` dxrway x`azd lirl `ziixaa

:`xnbd zayiiníúälhlhl xizn oerny iaxy `ziixaa my ± ¨¨
a xaecn ,dxrw,øðã àéîec äøò÷xpl dnecd dphw dxrwa epiidc §¨¨§¨§¥

xizn jkle ,['dxrwaye xpay'] cgi epyp md oky ,ohw `edy ekxcy
mle` ,oerny iaxàëäxqe` oerny iax s`y `ziixaa o`k ± ¨¨

a xaecn ,dxrw lhlhl,ñBëc àéîec äøò÷dlecb dxrwa epiidc §¨¨§¨§
`ziixaa enr dpypy qek oky ,lecb `edy ekxcy qekl dnecd

.elhlhl oerny iax xq` jkle ,`ed lecb ['dxrwe qek la`']
:zkzn zxepn oic z` zx`an `xnbdèBît ,àøéæ éaø øîà± ¨©©¦¥¨¨

,zkzn ly dphw dxepnúaMa Ba e÷éìãäL,ef,øéznä éøáãì ¤¦§¦§©¨§¦§¥©©¦
`ly oyi xp lhlhl epzpyna xizdy xi`n iax ixacl epiidc

,ef zaya ea ewilcdøeñàea ewilcdy oeiky ,daky xg`l elhlhl ¨
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,eqe`in meyn oyiøzeîxq` dcedi iax oky ,hentl elhlhl ¨

epi`y zkzn ly xp la` ,qe`n `edy qxg ly xp wx lhlhlqe`n
zngn dvwen `edy xac xeq`l xaeq epi`y ,elhlhl xq` `l

.xeqi`
xqe` epi` dcedi iaxy xn`y ,`xif iax ixac lr dywn `xnbd

:`xnbd ddnz .xeqi` zngn xpd z` lhlhlàøîéîìozip m`d ± §¥§¨
,xneldéì úéà ñeàéî úîçî äö÷eî äãeäé éaøcxnelk ,el yi ± §©¦§¨§¤¥£©¦¦¥

e ,z`f zngn xqe` `eddéì úéì øeqéà úîçî äö÷eîel oi` ± §¤¥£©¦¥¥
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.xeqi`
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jgxkøîzéà éëä øîzéà éàoipra `xif iax mya xn`py dn - ¦¦§©¨¦¦§©
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.elhlhl xzen qe`in zngn dvwena xqe`d
:zayl eze` xqe` xeqi` jxevl ilk cegi m`d zxxan `xnbdøîà̈©
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,gipd,dìèìèì øeñàzxq`p `id ,zern zgpdl dpinfdy oeiky ¨§©§§¨

dhnd on yeniyd z` ezrcn dvwn `ed ef dpnfday ,lehlha
.ixnbl
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`l` cala dpnfde cegia xq`p epi` ycg xpy ,eixacn rnyne
xpa s`y zepyl `pzd lr did ,cegia s` xq`p did m`y ,dwlcda
,dwlcdl ecgia epiide ,xeq`y ote` yi ea ewilcd `l oiicry ycg

.xpd z` xqe` epi` cegiy gken ,z`f dpy `l `pzdy jezne
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"lhep" 'ta opz `d ,cvd on lehlh `kd ax):anw onwl(xkd z` xrpn ± xkd b"ry zern

la` ,gkeya mzd ax dl iwene .'eke dcv lr dhn ± ziagd it lry oa`e ,zeltep ode

`kde .xeq`d xacl qiqa dyrp ± gipna)(a)aiyg(xac lke .l`eny ixycn ,gkeya

xrpnc `idd ik .gkeyk aiyg gipn elit` ± zayd lk egipdl `le zaya elhil ezrcy

dqik oiekznay t"r` ,zeltep mde ieqikd z`

oa xfrl` iaxc opax 'it`e .lhip epi`y xaca

dbt exy `dc .`kdc `peeb i`d ika exy i`cz

m` milgba dpinhdy dxxge ,oaza dpinhdy

iaxc ,ibilt dlek dqeknae ,dzvwn dlebn

yeka agezc ,dlek dqekn 'it` ixy ± xfrl`

xwir ± `kdc ,wlgl yic :i"x xne`e .xkxka e`

dyery edpd lkl inc `le ,zn jxevl lehlhd

jxevl `le ziage xk jxevl lehlhd xwir

'xc `zbelt `kd iziin `l ikdle ,oa`e zern

lehlha 'it`c :i"xl w"re .opaxe i`cz oa xfrl`

,cvd on lehlh x`yn xzei xeq`l yiy znc

"oipneh dna" ± seqae .l`eny ixy ± 'itck

):p sc onwl(ipiac `pikq i`d :l`eny xn`

± `l i`e ,ixy ± dvc xcde dtlye dvc ,iaxe`

lehlh meyn xeq`c onwl 'hpewa yxite ,xiq`

i`d mzd xn` `ped axc :dyw oke .cvd on

e`l i`e ,ixy dvc xcde dtlye dvc ,`zqewilq

"oilez" seqae .cvd on lehlh xq` ,k"` .xeq`

.lehlh diny `l cvd on lehlh :ax ia ixn`

z"x yxtny enk ,`ped ax epiid "ax ia ixn`"e

oixcdpqc w"tqa)mye :fi sc!(axc i"xl d`xpe

on lehlh meyn mzd ixq` `l l`enye `ped

.`nebd aigxne xtr xiqny meyn `l` ,cvd

aizene .dhwp ± `neba dipin lirl ixii`c icii`e

e`l zepepve ztl mzqc ,zepepve ztl onehdn

d"xe .`zaeiz q"yd aiyg ikdle .dtlye dvc

,mirxf xcqa `id 'ipznc ,dl irci eed l`enye

`l q"yde .dtlye dvca dnwe`l iwgcc `l`

`zaeiza zcnere ,ikd dnwe`l dil `gip:

êåúîzixy `l i` ezn lr leda mc`y

iieakl iz` 'il.oenn iabc b"r`e

epiid .iieakl iz` ± dil zixy i` :`kti` opixn`

i`e ,ezn lr enk epenn lr xrhvn oi`y meyn

gkyi ± livdl cexh `diy jezn ,dil zixy

ezn lr la` .bbeya zeakl `aie ,zay meidy

iieakl iz` ± dil zixy `l i`e ,xzeia xrhvn

cifna:

øðáùxizn oerny 'xe xeq` dxrwaye.dywe .ixy ± ikd xza la` ,oexg`d h"i i`ven cr odn wtzqdl xeq` :dkeq iiep iab onwl `ipz p"de .dcedi 'xl 'it` xzen zayd xg`e

exwir dkepg xpc :i"x xne`e !ezevnl dvwedy iptn ,envr ipta dxecn el dyer ± 'g lil dak ,ea wilcne 'a lila eilr siqen ± oey`x lil dak :`ipzc ,dkepg xpn y"nc :i"xl

xp y"ne :z"`e .xzen jkle ,dakiy dtvne ayei ,`a ez`pdl ± zay xp la` .devnl ixnbl dvwn `l` ,dakiy dtvn epi` qpc `zeaiag meyne ,`qip ineqxtl `l` `a ez`pdl `l

dvia zkqna dl iwene ,e`pz itl lkd ± dilr dpzd m`e ;oizrnya onwl xn`ck ?i`pz da ipdnc `nlrc drerx dkeqn ,dcedi 'xl lhlhl xeq`c daky):l sc(`nlrc dkeqa

xpdy drya shthnd onyd on wtzqdl i`pz lirei inp y"xle ?onyd xzenn wtzqdl i`pz liren oi` i`n`e ,dakiy dielir dizrc inp xpe .letzy dielir dizrc lenz`c ,drerxe

ith xinge ,zay jxevl 'icia diigce ,y"dia `ed ez`vwd xwir xp la` .letz izn dtvne ayeie dpnn lcea epi` y"dia dzre ,lecb onfn dieyr dzid `nlrc dkeq mzdc :l"ie !wlec

i`pz dia ipdn `le ±:éøáãìxeq` xiznd.,qxg ly xpa n"d `"dc :l"ie !zay eze`a da ewilcdy xp xi`n 'x xq`w `icda `d ?l"nw i`n :z"`e .xi`n 'x ixacl :qxhpewa 'it

wiqnc `d ,df itlc :z"xl d`xp oi`e .xi`n 'x xq` ± xeqi` zngn dvwen `l` dia zile ,qi`n `lc zkzn lya 'it`c l"nw ,xeqi` zngne qe`in zngn dvwen :izxz dia zi`c

:g"xt oke ,yxtne .y"x `le ,ediilr i`wc dcedi 'xe xi`n 'x `l` ied `l ± xeq` lkd ixacdxrwe qekk `ed lecb hent `dc .henta ,o`k xq` ± oerny 'x epiid ± xiznd ixacl

"iazk lk" idliyc 'x zia ly zehent enk ,ziyyre):`kw onwl.(,izxz `ki`c qxg ly xpa ± n"de .zay eze`a ea ewilcdy qxg xpa ixq`c ,dcedi 'xe xi`n 'x epiid ± xqe`d ixacl

oilegc w"ta 'ixn` p"de ,xi`n 'x xq` zkzn lya 'it`c wiqne .exy zkzn xpa la` .xeqi` zngne qe`in zngn dvwen).eh sc(,qekl ie`xc lyana `l` xi`n iax ixy `l k"r

`l hgeya la`:äèîdlhlhl xeq` zernl dcgiy.zexvevgk `iede .yinyz mey dpnn oiyer oi` aey ± zernl dcgiy oeikc ,xeq` dnewn jxevl e` dteb jxevl 'it`c d`xp

qik oexqg zngn dvwen `l` ,enewne eteb jxevl dvwen mey xeq` `l oerny iaxle .dnewne dteb jxevl elit` dcedi iaxl dlhlhl xeq`c:
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"lhep" 'ta opz `d ,cvd on lehlh `kd ax):anw onwl(xkd z` xrpn ± xkd b"ry zern

la` ,gkeya mzd ax dl iwene .'eke dcv lr dhn ± ziagd it lry oa`e ,zeltep ode

`kde .xeq`d xacl qiqa dyrp ± gipna)(a)aiyg(xac lke .l`eny ixycn ,gkeya

xrpnc `idd ik .gkeyk aiyg gipn elit` ± zayd lk egipdl `le zaya elhil ezrcy

dqik oiekznay t"r` ,zeltep mde ieqikd z`

oa xfrl` iaxc opax 'it`e .lhip epi`y xaca

dbt exy `dc .`kdc `peeb i`d ika exy i`cz

m` milgba dpinhdy dxxge ,oaza dpinhdy

iaxc ,ibilt dlek dqeknae ,dzvwn dlebn

yeka agezc ,dlek dqekn 'it` ixy ± xfrl`

xwir ± `kdc ,wlgl yic :i"x xne`e .xkxka e`

dyery edpd lkl inc `le ,zn jxevl lehlhd

jxevl `le ziage xk jxevl lehlhd xwir

'xc `zbelt `kd iziin `l ikdle ,oa`e zern

lehlha 'it`c :i"xl w"re .opaxe i`cz oa xfrl`

,cvd on lehlh x`yn xzei xeq`l yiy znc

"oipneh dna" ± seqae .l`eny ixy ± 'itck

):p sc onwl(ipiac `pikq i`d :l`eny xn`

± `l i`e ,ixy ± dvc xcde dtlye dvc ,iaxe`

lehlh meyn xeq`c onwl 'hpewa yxite ,xiq`

i`d mzd xn` `ped axc :dyw oke .cvd on

e`l i`e ,ixy dvc xcde dtlye dvc ,`zqewilq

"oilez" seqae .cvd on lehlh xq` ,k"` .xeq`

.lehlh diny `l cvd on lehlh :ax ia ixn`

z"x yxtny enk ,`ped ax epiid "ax ia ixn`"e

oixcdpqc w"tqa)mye :fi sc!(axc i"xl d`xpe

on lehlh meyn mzd ixq` `l l`enye `ped

.`nebd aigxne xtr xiqny meyn `l` ,cvd

aizene .dhwp ± `neba dipin lirl ixii`c icii`e

e`l zepepve ztl mzqc ,zepepve ztl onehdn

d"xe .`zaeiz q"yd aiyg ikdle .dtlye dvc

,mirxf xcqa `id 'ipznc ,dl irci eed l`enye

`l q"yde .dtlye dvca dnwe`l iwgcc `l`

`zaeiza zcnere ,ikd dnwe`l dil `gip:

êåúîzixy `l i` ezn lr leda mc`y

iieakl iz` 'il.oenn iabc b"r`e

epiid .iieakl iz` ± dil zixy i` :`kti` opixn`

i`e ,ezn lr enk epenn lr xrhvn oi`y meyn

gkyi ± livdl cexh `diy jezn ,dil zixy

ezn lr la` .bbeya zeakl `aie ,zay meidy

iieakl iz` ± dil zixy `l i`e ,xzeia xrhvn

cifna:

øðáùxizn oerny 'xe xeq` dxrwaye.dywe .ixy ± ikd xza la` ,oexg`d h"i i`ven cr odn wtzqdl xeq` :dkeq iiep iab onwl `ipz p"de .dcedi 'xl 'it` xzen zayd xg`e

exwir dkepg xpc :i"x xne`e !ezevnl dvwedy iptn ,envr ipta dxecn el dyer ± 'g lil dak ,ea wilcne 'a lila eilr siqen ± oey`x lil dak :`ipzc ,dkepg xpn y"nc :i"xl

xp y"ne :z"`e .xzen jkle ,dakiy dtvne ayei ,`a ez`pdl ± zay xp la` .devnl ixnbl dvwn `l` ,dakiy dtvn epi` qpc `zeaiag meyne ,`qip ineqxtl `l` `a ez`pdl `l

dvia zkqna dl iwene ,e`pz itl lkd ± dilr dpzd m`e ;oizrnya onwl xn`ck ?i`pz da ipdnc `nlrc drerx dkeqn ,dcedi 'xl lhlhl xeq`c daky):l sc(`nlrc dkeqa

xpdy drya shthnd onyd on wtzqdl i`pz lirei inp y"xle ?onyd xzenn wtzqdl i`pz liren oi` i`n`e ,dakiy dielir dizrc inp xpe .letzy dielir dizrc lenz`c ,drerxe

ith xinge ,zay jxevl 'icia diigce ,y"dia `ed ez`vwd xwir xp la` .letz izn dtvne ayeie dpnn lcea epi` y"dia dzre ,lecb onfn dieyr dzid `nlrc dkeq mzdc :l"ie !wlec

i`pz dia ipdn `le ±:éøáãìxeq` xiznd.,qxg ly xpa n"d `"dc :l"ie !zay eze`a da ewilcdy xp xi`n 'x xq`w `icda `d ?l"nw i`n :z"`e .xi`n 'x ixacl :qxhpewa 'it

wiqnc `d ,df itlc :z"xl d`xp oi`e .xi`n 'x xq` ± xeqi` zngn dvwen `l` dia zile ,qi`n `lc zkzn lya 'it`c l"nw ,xeqi` zngne qe`in zngn dvwen :izxz dia zi`c

:g"xt oke ,yxtne .y"x `le ,ediilr i`wc dcedi 'xe xi`n 'x `l` ied `l ± xeq` lkd ixacdxrwe qekk `ed lecb hent `dc .henta ,o`k xq` ± oerny 'x epiid ± xiznd ixacl

"iazk lk" idliyc 'x zia ly zehent enk ,ziyyre):`kw onwl.(,izxz `ki`c qxg ly xpa ± n"de .zay eze`a ea ewilcdy qxg xpa ixq`c ,dcedi 'xe xi`n 'x epiid ± xqe`d ixacl

oilegc w"ta 'ixn` p"de ,xi`n 'x xq` zkzn lya 'it`c wiqne .exy zkzn xpa la` .xeqi` zngne qe`in zngn dvwen).eh sc(,qekl ie`xc lyana `l` xi`n iax ixy `l k"r

`l hgeya la`:äèîdlhlhl xeq` zernl dcgiy.zexvevgk `iede .yinyz mey dpnn oiyer oi` aey ± zernl dcgiy oeikc ,xeq` dnewn jxevl e` dteb jxevl 'it`c d`xp

qik oexqg zngn dvwen `l` ,enewne eteb jxevl dvwen mey xeq` `l oerny iaxle .dnewne dteb jxevl elit` dcedi iaxl dlhlhl xeq`c:
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äîå'ek `ciar ikdlc xp.`wec :rnyn ."oyi `l la`" ipzwcn wiicc :qxhpewa 'it

gipde dcgiy dhn inp wiqnc i`nlc :i"xl dywe .ecgi elit` ± ycg la` ,oyi

ueg" ipzwcn ,lirl ecgi elit` dcedi 'x ixyc ,zkzn ly xpn dil dywz 'ek zern dilr

dcgiy t"r` ± zay dze`a da ewilcd `l la` ,"zay dze`a da ewilcdy xpd on

wiic `lc :i"xl d`xpe !ixy ± lega da ewilcde

ly xpa `wec `l` "oyi `l la`" ipzwcn llk

zlgzy `ciar ikdlc ,'n`wc `ed qxg

ciny ± cegi enk iede ,dwlcdl `id dziiyr

die`x oi`e ,zq`np zg` mrt da oiwilcny

`l` dpi` dziiyr zlgz ,jkle ,xg` yinyzl

oia xg` yinyzl die`xy t"r` ,dwlcdl

,jkl dze` oiyer oi` n"n ± dwlcdl diiyr

oi` zkzn xpa la` .hren onf `l` df oi`y

dry lk die`xc ,cal dwlcdl dziiyr

xg` yinyzl:

àìdlhlhl xzen zern dilr gipd.

lirl dcedi 'x xq`c zexvevge).el sc(±

zexvevgc ,da rwz `l 'it` xq`c i"xl d`xp

`ll rwz oia wlgl oi`e ,driwzl `l` `ifg `l

`pixg` yinyzl ifg xpe dhn la` .rwz:ùé
dlhlhl xeq` zern dilr.,ixii` gipna k"r

wxt opz gkyac"lhep"):anw onwl:(xkd xrpn

oi` elit` zeynyd oia dilr eide mei ceran gipdac ,ixii` zaya gipnae .zeltep ode

gipny zeidl leki ji`c :dywe .dizlinc `tiqa xn`wck ,dlhlhl xeq` ± zern dilr

`kdn gken `l i`n` :z"`e .l`xyi zrcl wepiz e` ieb gipdy oebk :l"ie ?zaya zrcl

"oicv oi`" 'ta):ek dvia(mgipdy oebk `nwe`l `ki`c :l"ie ?zay ivgl dvwen oi`c

`dc lirl ziyixtc i`nle .mc` icia exnbk eede ,dry xg` mxiqdl ick l`xyi zrcl

y"` ± lehlha `le dlik` xeqi`a epiid zay ivgl dvwen yic:éðëåîdly.'it

milk zkqna dl opz dciy iabc :qxhpewa)`"n g"it(.miype miyp` zakxnl dieyr `ide

opira `le wyl ywzi` `lc ,dcicn da jiiy `l ± qxcnl `ifg i`c ,i"xl d`xp oi`e

"oinen el`" wxta gkenck ,owixe `ln lhlhin)mye .gl zexeka(jez el oi`ye :jixtc

jkl .zeqxcnl efgc jpda :ipyne ?opira wyc `inec `de ,`ed d`neh lawn shy ilka

"`aiwr iax" wxta onwl xn`c `de .milkl `l` dieyr dpi`c d`xp)mye .ct sc(yly

,`l qxcn la` :'it .zn `nh ± dlrnln ,qxcn d`nh ± dcvn dgzty daiz :od zeaiz

.d`q 'n dl yiy :'it ,melkn dxedh ± dcna d`ade .epzk`ln dyrpe cenr mixne`y itl

dcna d`a elit` ± qxcnl `ifgc oeikc dcvn dgzt` i`w `lc xnel jixvc :i"xe`

'itck ,d`nh(:ïéàåznd ld`a dnr zlvn.zexawd ziaa :'hpewa 'it)(alr milkdy ,

`niiwc xity ixiinc :`"aix yxtne ?milkd lr '`neh `iai inc :dywe .dciyd iptec

`kid ± lizt cinva livn epi` ur ilkc b"r`e .lizt cinv ztwene ,znd ld`a dciyd

oilivn el`e :milk zkqna opzck .d`neh lawn `lc oeik ,livn d`q mirax` lawnc

zhrnne my ztteg ipkende ,dciyd jeza milkde dcva dciya awp yie ± `ed ur ilk iheyt `l` ,leaiw zia el yi ipkenc l"v oi`e .mixedhd ur ilke 'ek millb ilk ,lizt cinva

we .gth gzet x`yp oi`y cr awp eze`"xetgi `l"a gkenck ,oelga hrnn my elhan ik `wecc ,hrnn epi` ± zhnypc oeik :xn`)mye :k a"a(hrnn qxg ilkc ipzwc `d` jixtc

`xza 'ta xn`ck ,mzeq ± my elhan epi` 'it` ,awpd lk mzeq m`c .awpd lk mzeq epi`y ixiine ,spehnc :ipyne ?hrnn ikide ,mzd lhan `le :'it !dil ifgw `d oelga).fpw sc:(

mzeq d"t`e ,ixii` lehia `la i`ce `l` .oipad lr mitiqen `dc ,dpea meyn aiig did ± zaya edelhia m`y ,edelha `l mzde .githa xe`nd z` ewwt zipha oa le`y `a` inia

dlibnc `xza 'ta inp opixn` ur ilkae):ek sc(:edl xn` .`axl dil exn` ,mzd iielvl lfinl ipdk era ,izin da izgn eedc `pexcp` `eddl dgizt zedc i`nexc `zyipk ia `idd

lk oinzeq 'it`c ,milk oic mdl oi` zexbexbe oaz ,edine ?ekeza oigipn z"q ixdy ,my eze` oilhan eid `l `nzqne .zgpl ieyrd ur ilk l"dc ,`aa` edeaze`e dzeaiz elc elif

"xetgi `l" wxta gkenck ,lehia oikixv ± oelgd):hi a"a.(dilr yiy onfa zaya dze` oixxeb oi`e" ipzwc ,ote`d lr zern gipdl jxc oi`c ,ote` ied ipkenc yxtl d`xp oi` z"xle

"epk z`e xeikd z`" enk ,dciy ly ok epiid ipkenc :yxtne ."zern)l zeny(miklna "zepekn" enke)f `(`ide ,ipkend cbpk dizgzn awp dciya yie .eilr zgpen dciydy qiqa :'it

.lirl 'itck ,gth gzetn eze` zhrnn `l` awpd lk znzeq oi`y inp ixiine .my dze` oilhan oi`e ,zhnyp `idy oeik ± zlvn ipkend oi`e ,dciya awp jxc zqpkp d`nehde w"daa

dkeqc w"ta xn`ck ,dlere zrwea gth gzet ea oi` elit` awpd cbp d`nehdykc ,awpd cbpk d`nehd oi`y ixiinc l"ve)mye .gi sc(cbpk d`neh ,gth gzet da oi`e ziaa daex`

"ahexde xerd"a dl iziine ,zeld` zkqna oke .dlere zrweay itl ,xedh ziad lk daex`):dkw oileg(,`nh ± awpd cbpk rbepd xie`a znd lr oqxit ,'ek zepelg ibixqe dhnd iliag

diilrl zia oia wiqtnc `yix ipzwc ,gth gzet miawpa oi` mzde .xedh awpd cbpk `ly:ïéàzern dilr yiy onfa zaya dze` oixxeb.ilk `id zhnyp `idykc :i"x yxtn

ixy ± ilkd xwir `idy dciyd b"r mpi`y oeikc zern dilr yiy t"r` ,dxxebl xzen ± zhnyp dpi`yk la` ,dnvr ipta:àäoia lk dilr eedc b"r` `ixy zern dilr oi`

zeynyd."lhep" wxta xn`ck ,`ixy ± zeynyd oia lk dilr eedc b"r` ,zern dilr oi` ,ikdle ,gkya `nwel ?jixt i`nc :`"ayxl dyw):anw onwl.(± zern dilr yiy onfae

gkya i`e ,dnewn jxevl 'it` rnyn "dze` oixxeb oi`" `dc ,ixii` gipna k"rc :uxzne !xenb lehlh dxxebl ixy zhnyp dpi`ac l"nwe .xenb lehlh `edy gkya 'it` ,dxxebl xeq`

"lhep" wxta 'ixn` `d ±)my f"b(.eilr ocere elhlhn ± enewn jxevl la` ,eteb jxevl `l` epy `l)zern dilr gipde dcgiy dhn ,edinedilr citwcnc y"x dcenc xninl `ki`

"milkd lk" yixa 'ixn`ck ,mewn dl cgin)mye .bkw my:(oi`y meyn epiid ± xpn lirl jixtc `de .y"x 'it` ± micen lkdc :z"xte mewn dl cgin ± dilr citwc oeik ,micen lkd

"oyi `l la`" ipzwcn wiicc 'ity qxhpewd 'it` lirl dyw `l f"tle ,zern dilr gipdyk `l` mixac x`yl dhn oia wlgl(:
ikd
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øð äîeéëäìc,dìeèìèì éøL Y da ÷éìãä àì ék ,àãéáò ©¥¦§¨¦£¦¨¦Ÿ¦§¦¨¨¥§©§¨
àì Y àãéáò éëäì åàìc ähî!ù"ëY øîúéà éà ,àlà ¦¨§¨§¨¦£¦¨Ÿ¤¨¦¦§©

,úBòîì dãçiL ähî :áø øîà äãeäé áø øîà :øîúéà éëä̈¦¦§©¨©©§¨¨©©¦¨¤¦£¨§¨
úBòî äéìò çépä àì ,dìèìèì øeñà Y úBòî äéìò çépä¦¦©¨¤¨¨¨§©§§¨Ÿ¦¦©¨¤¨¨

àì .dìèìèì øzeî YY úBòî äéìò Lé ,úBòîì dãçé ¨§©§§¨Ÿ¦£¨§¨¥¨¤¨¨
àeäå ,dìèìèì øzeî Y úBòî äéìò ïéà ,dìèìèì øeñà̈§©§§¨¥¨¤¨¨¨§©§§¨§

áéúî ,àleò øîà .úBLîMä ïéa äéìò eéä àlLø:øæòéìà ' ¤Ÿ¨¨¤¨¥©§¨¨©¨§¦¡¦¤¤
,dlL éðëeî"ïéàå ,dì øeaç ïéà Y úèîùð àéäL ïîæa §¦¤¨¦§©¤¦¦§¤¤¥¦¨§¥

ïéàå únä ,ìäàa dnò úìvî ïéàå ,dnò úããîðïéøøåb ¦§¤¤¦¨§¥©¤¤¦¨§Ÿ¤©¥§¥Ÿ§¦
úBòî äéìò ïéà àä ."úBòî äéìò LiL ïîæa úaMa dúBà¨©©¨¦§©¤¥¨¤¨¨¨¥¨¤¨¨

äéìò eåäc áb ìò óà ,àéøL Y!ù"äéáàéääøïBòîL ' ©§¨©©©§¨¨¤¨©¦¦§
.déì àøéáñ äãeäé éaøk áøå ,äö÷eî déì úéìc ,àéä¦§¥¥§¤§©§©¦§¨§¦¨¥
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שבת.  פרק שלישי - כירה דף מד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

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

,xnege lwa `xnbd dywn jk jezneàãéáò éëäìc øp äîe± ©¥¦§¨¦£¦¨
xazqn jkitle ,dyrp jk myle crein `ed xeqi` zk`ln jxevly

ok it lr s`e ,lehlha xq`ie cala dwlcdl cgein `ed i`ceayék¦
oiicry lk ±éøL da ÷éìãä àìxzen ±åàìc ,ähî ,dìeèìèì Ÿ¦§¦¨¨¦§©§¨¦¨§¨
àãéáò éëäìjxevl epiidc xeqi` jxevl zcreine dieyr dpi`y ± §¨¦£¦¨
,zern zgpdïkL ìk àìlr dywe .zernl dcegia xq`iz `ly Ÿ¨¤¥

.zernl dcgiy df mvr zngn dhin lhlhl xq`y ax ixac
:ax ixac z` zayiin `xnbdøîzéà éëä øîzéà éà àlàm` ± ¤¨¦¦§©¨¦¦§©

,xn`p jk ax mya xn`pdãçiL ähî ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¦¨¤¦£¨
,úBòîìxak m`úBòî äéìò çépä,lega elit`edìèìèì øeñà §¨¦¦©¨¤¨¨¨§©§§¨

dhind dzrn ,dilr ogipd xake zernl dcgiy oeiky ,zaya
xak md zayay ,mei ceran owliq elit`e ,cala zernl zcrein

oiicr m` la` .lehlha dhind dxeq` ,dilr mpi`äéìò çépä àìŸ¦¦©¨¤¨
,úBòî,jkl dcgiy elit`,dìèìèì øzeî.xqe` epi` cal cegiy ¨¨§©§§¨

,úBòîì dãçé àìm`äéìò Lézaya dzr,dìèìèì øeñà ,úBòî Ÿ¦£¨§¨¤¨¤¨¨¨§©§§¨
m`e .dilry zernl qiqa ziyrp dhindy meynäéìò ïéàzrk ¥¨¤¨

,úBòî,zayd jyna elit` e` zayd mcew dilr eidy elit`øzeî ¨¨
,dìèìèìdpi` yexita odl dcgiy ilan dhind lr zern zpizpy §©§§¨

dzr dilr oi` m`y izxn`y dne ,ax miiqn .dhind z` dvwn
,dvwen ziyrp dhind oi` exqede dhind lr eidy s` zernàeäå§

k `weec df lk ±äéìò eéä àlLa zernd,úBLîMä ïéaewleq `l` ¤Ÿ¨¨¤¨¥©§¨
dhindy jezn ,zeynyd oia dilr eid m` la` ,mei ceran dpnn

.zayd lkl zxq`p `id zeynyd oiaa dxq`p
milk zkqna dpynn ax ixac lr dywn xfril` iax(a"n g"it)

dpyna .dlecb ur zakxn `idy dciy z`neh ipica zwqerdmilk)

(`"n e"htm` ,c`n milecb milk mdy ,lcbnde daizd dciyd ,epipy
milawn mpi` ,[ilfep] gl xac d`q mirax` mkeza wifgdl mileki
mpi` m`e ,znd ld`a eidy e` d`neh mda drbp m` d`neh
,milkd lkk d`neh milawn md ixd ,df xeriyk mkeza miwifgn

.weqtn cnlp df xace
dpynd(`"n g"it)rcil dciyd z` miccen cvik ,zx`ane dkiynn

zia ,lld ziae i`ny zia jka ewlgp ,d`q mirax` zwfgn `id m`
df ilk m`d micceny epiidc ,miptan zccnp `idy ,exaq i`ny

aq lld ziae .gl d`q mirax` liknuegan dze` micceny ,ex
ilk m` mixryny ici lr z`fe ,dnvr dciyd iaer mr xnelk

.dzenilya dciyd z` liki d`q mirax` liknd
dixg`ly dpyna(a"n)dpeknd] dciyd otF` oic z` xxan `pzd©

aeyg ote`d m`d .` :mipiipr drax` oiprl [ipken dpynd oeyla
.`nhp ipyd ,mdn cg`a d`nehd drbp m`y oiprl dlbrdn wlgk
mipte`d s` m`d ,uegan zccnp dciydy exaqy lld zial .a

`ed oicdy .znd ld` z`nehn livn ote`d m`d .b .dnr miccnp
(`"n f"t zeld`)df lk mpn` .mi`nhp znd lr milid`nd mixacy

mirax`n dlecbd dciy j` ,d`neh zlaw zxez mdl yiy milka
ipta `id zvveg s` ,d`neh zlawn dpi` lirl xen`ky d`q
milkd zexawd zial dqpkpy dciy jkitle ,dilry d`nehd
dciydy oeik ,znd lr milid`nd milkk mi`nhp mpi` dilry
mzlivne dilry milkl znd oia zvveg d`neh zlawn dpi`y
dciyd enk `ed s` dciyd ote` m`d zxxan dpynd .`nhiln
.c .znd ld`a `nhidln eilr milid`ny milkd z` livne dnvr
lk .dciyd z` lhlhl xzen ote`d iab lr zern zaya yiyk m`d

.dpyna oldl ex`azp el` mipipr
áéúî ,àleò øîàdywd ±øæòéìà éaø,dpynn ax ixac lr ¨©¨¥¦©¦¡¦¤¤

milk zkqna epipyy(a"n g"it),ur zakxn epiidc dciy z`neh oipra
éðëeî[lblbd±],úèîLð àéäL ïîæa ,dlL,dciydn dwxtl ozipy §¦¤¨¦§©¤¦¦§¤¤

dì øeaéç ïéà,cg` ilkk aygidl dciyl zxaegnk daeyg dpi` ± ¥¦¨
s` `nhiy [ote`a e` dciya] mdn cg`a d`neh drbp m`y oiprl
`ed d`neha mdn rbepde ,envr ipta ilkk aeyg `l` ,exiag z`

`nhp cala,ïéàåipkend,dnò úãcîðdciyd z` miccenyky §¥¦§¤¤¦¨
oi` ,dl dvegn dze` micceny s` ,d`neh zlawn `id m` rcil
`l` ,dpnn wxtzdl milekiy elld milblbd mr dze` miccen

,milblbd `ll dciyd z` likny ilka mixrynïéàåipkendúìvî §¥©¤¤
únä ìäàa dnòdpi`y dlecb dciy m` xnelk ,zexawd ziaa - ¦¨§Ÿ¤©¥

mihlea diab lry milkde ,zexawd zial dqpkp d`neh zlawn
lr milid`ne mi`vei mpi` mle` ,dizeptec iaerl uegn mi`veie
mixne` oi` ,[` xeiv] lblbd iaer lr milid`n `l` ,ynn mixawd
`ed s` jkitle d`neh zlawn dpi`y dciydn wlg `ed lblbdy
ipta ilk `ed `l` ,e`nhi `l milkde eizgzy d`nehd ipta uevgi
,d`nehd ipta uveg epi` d`neh lawnd ilke ,d`neh lawne envr

dúBà ïéøøBb ïéàåipkend z` ±äéìò LiL ïîæa úaMa[ipkend lr] §¥§¦¨©©¨¦§©¤¥¨¤¨
,úBòîiax wiicn .dvwen ody zernl qiqa dyrp lblbdy oeik ¨

,zern dilr yiy onfa dze` oixxeb oi`y epipyy jkn :xfril`
,rnynàäm` la` ±éìò ïéàäzrkàéøL ,úBòîxzen ± ¨¥¨¤¨¨©§¨

,dlhlhleåäc áb ìò óàeidy ±äéìòa zern,úBLîMä ïéa ©©©©£¨¤¨¥©§¨
zeynyd oia zern dilr eidy dhin lhlhl xq`y axl dywe

.dilr opi` xak zrky elit`
:`xnbd zvxznàéääixac ef dpyn ±déì úéìc ,àéä ïBòîL éaø ©¦©¦¦§¦§¥¥

xaeq epi`y ±äö÷eîlkl dvwed zeynyd oial dvwedy jezn] §¤
,[zaydáøå,dhind z` lhlhl xq`yäãeäé éaøkyiy xaeqy] §©§©¦§¨
[dvwen.déì àøéáñ§¦¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc zay(iying meil)

e ,mdiab`àkéìc éàelhlhl xzen m`d ,`ed oecipde ,wepiz e` xkk ¦§¥¨
,micia ekxckLé÷ì ïa äãeäé éaøc àîòè éàîxeq` `ld ,xizdy ©©£¨§©¦§¨¤¨¦

:`xnbd zx`an .zaya zn lhlhlåàì àlài`ce ±ïî ìeèìèa ¤¨¨§¦§¦
,éâéìt ãvä,cvd on lhlhl xzen m`døîc[`nw `pz],øáñ ©©§¦¦§©¨©

,ìeèìè déîL ãvä ïî ìeèìèznd z` livdl xq` jkitle ¦§¦©©§¥¦§
elhlhl xqe`y oicd `ede ,cvd on elehlh ici lr dwilcdn

,axk ,df ote`a lvl dngdnøîe[yiwl oa dcedi iax],øáñlehlh ©¨©
cvd on,ìeèìè déîL àìiptn znd z` livdl xizd jkitle Ÿ§¥¦§

cvd on elhlhl xizny oicd `ede ,cvd on elehlh ici lr dwilcd

.l`enyk ,dngd iptn
:`xnbd dgecàìyiwl oa dcedi iaxe `nw `pzy xnel gxkd oi` ± Ÿ

aeyg cvd on lehlh m`] l`enye ax ly mzwelgna ewlgp
okzi `l` ,[lehlhàîìò éleëcoiae `nw `pz oia ,micen lkd ± §¥¨§¨

y ,yiwl oa dcedi iax,ìeèìè déîL ãvä ïî ìeèìèxq` jkitle ¦§¦©©§¥¦§
w `pzxeq`y itk cvd on elhlhnyk s` znd z` livdl `n

,ekxck elhlhnyk e`ivedlLé÷ì ïa äãeäé éaøc àîòè eðééäå§©§©£¨§©¦§¨¤¨¦
,elivdl xizdyBúî ìò ìeäa íãàL CBzîc,sxyi `ly §¦¤¨¨¨©¥
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc zay(iyiy meil)

,xnege lwa `xnbd dywn jk jezneàãéáò éëäìc øp äîe± ©¥¦§¨¦£¦¨
xazqn jkitle ,dyrp jk myle crein `ed xeqi` zk`ln jxevly

ok it lr s`e ,lehlha xq`ie cala dwlcdl cgein `ed i`ceayék¦
oiicry lk ±éøL da ÷éìãä àìxzen ±åàìc ,ähî ,dìeèìèì Ÿ¦§¦¨¨¦§©§¨¦¨§¨
àãéáò éëäìjxevl epiidc xeqi` jxevl zcreine dieyr dpi`y ± §¨¦£¦¨
,zern zgpdïkL ìk àìlr dywe .zernl dcegia xq`iz `ly Ÿ¨¤¥

.zernl dcgiy df mvr zngn dhin lhlhl xq`y ax ixac
:ax ixac z` zayiin `xnbdøîzéà éëä øîzéà éà àlàm` ± ¤¨¦¦§©¨¦¦§©

,xn`p jk ax mya xn`pdãçiL ähî ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¦¨¤¦£¨
,úBòîìxak m`úBòî äéìò çépä,lega elit`edìèìèì øeñà §¨¦¦©¨¤¨¨¨§©§§¨

dhind dzrn ,dilr ogipd xake zernl dcgiy oeiky ,zaya
xak md zayay ,mei ceran owliq elit`e ,cala zernl zcrein

oiicr m` la` .lehlha dhind dxeq` ,dilr mpi`äéìò çépä àìŸ¦¦©¨¤¨
,úBòî,jkl dcgiy elit`,dìèìèì øzeî.xqe` epi` cal cegiy ¨¨§©§§¨

,úBòîì dãçé àìm`äéìò Lézaya dzr,dìèìèì øeñà ,úBòî Ÿ¦£¨§¨¤¨¤¨¨¨§©§§¨
m`e .dilry zernl qiqa ziyrp dhindy meynäéìò ïéàzrk ¥¨¤¨

,úBòî,zayd jyna elit` e` zayd mcew dilr eidy elit`øzeî ¨¨
,dìèìèìdpi` yexita odl dcgiy ilan dhind lr zern zpizpy §©§§¨

dzr dilr oi` m`y izxn`y dne ,ax miiqn .dhind z` dvwn
,dvwen ziyrp dhind oi` exqede dhind lr eidy s` zernàeäå§

k `weec df lk ±äéìò eéä àlLa zernd,úBLîMä ïéaewleq `l` ¤Ÿ¨¨¤¨¥©§¨
dhindy jezn ,zeynyd oia dilr eid m` la` ,mei ceran dpnn

.zayd lkl zxq`p `id zeynyd oiaa dxq`p
milk zkqna dpynn ax ixac lr dywn xfril` iax(a"n g"it)

dpyna .dlecb ur zakxn `idy dciy z`neh ipica zwqerdmilk)

(`"n e"htm` ,c`n milecb milk mdy ,lcbnde daizd dciyd ,epipy
milawn mpi` ,[ilfep] gl xac d`q mirax` mkeza wifgdl mileki
mpi` m`e ,znd ld`a eidy e` d`neh mda drbp m` d`neh
,milkd lkk d`neh milawn md ixd ,df xeriyk mkeza miwifgn

.weqtn cnlp df xace
dpynd(`"n g"it)rcil dciyd z` miccen cvik ,zx`ane dkiynn

zia ,lld ziae i`ny zia jka ewlgp ,d`q mirax` zwfgn `id m`
df ilk m`d micceny epiidc ,miptan zccnp `idy ,exaq i`ny

aq lld ziae .gl d`q mirax` liknuegan dze` micceny ,ex
ilk m` mixryny ici lr z`fe ,dnvr dciyd iaer mr xnelk

.dzenilya dciyd z` liki d`q mirax` liknd
dixg`ly dpyna(a"n)dpeknd] dciyd otF` oic z` xxan `pzd©

aeyg ote`d m`d .` :mipiipr drax` oiprl [ipken dpynd oeyla
.`nhp ipyd ,mdn cg`a d`nehd drbp m`y oiprl dlbrdn wlgk
mipte`d s` m`d ,uegan zccnp dciydy exaqy lld zial .a

`ed oicdy .znd ld` z`nehn livn ote`d m`d .b .dnr miccnp
(`"n f"t zeld`)df lk mpn` .mi`nhp znd lr milid`nd mixacy

mirax`n dlecbd dciy j` ,d`neh zlaw zxez mdl yiy milka
ipta `id zvveg s` ,d`neh zlawn dpi` lirl xen`ky d`q
milkd zexawd zial dqpkpy dciy jkitle ,dilry d`nehd
dciydy oeik ,znd lr milid`nd milkk mi`nhp mpi` dilry
mzlivne dilry milkl znd oia zvveg d`neh zlawn dpi`y
dciyd enk `ed s` dciyd ote` m`d zxxan dpynd .`nhiln
.c .znd ld`a `nhidln eilr milid`ny milkd z` livne dnvr
lk .dciyd z` lhlhl xzen ote`d iab lr zern zaya yiyk m`d

.dpyna oldl ex`azp el` mipipr
áéúî ,àleò øîàdywd ±øæòéìà éaø,dpynn ax ixac lr ¨©¨¥¦©¦¡¦¤¤

milk zkqna epipyy(a"n g"it),ur zakxn epiidc dciy z`neh oipra
éðëeî[lblbd±],úèîLð àéäL ïîæa ,dlL,dciydn dwxtl ozipy §¦¤¨¦§©¤¦¦§¤¤

dì øeaéç ïéà,cg` ilkk aygidl dciyl zxaegnk daeyg dpi` ± ¥¦¨
s` `nhiy [ote`a e` dciya] mdn cg`a d`neh drbp m`y oiprl
`ed d`neha mdn rbepde ,envr ipta ilkk aeyg `l` ,exiag z`

`nhp cala,ïéàåipkend,dnò úãcîðdciyd z` miccenyky §¥¦§¤¤¦¨
oi` ,dl dvegn dze` micceny s` ,d`neh zlawn `id m` rcil
`l` ,dpnn wxtzdl milekiy elld milblbd mr dze` miccen

,milblbd `ll dciyd z` likny ilka mixrynïéàåipkendúìvî §¥©¤¤
únä ìäàa dnòdpi`y dlecb dciy m` xnelk ,zexawd ziaa - ¦¨§Ÿ¤©¥

mihlea diab lry milkde ,zexawd zial dqpkp d`neh zlawn
lr milid`ne mi`vei mpi` mle` ,dizeptec iaerl uegn mi`veie
mixne` oi` ,[` xeiv] lblbd iaer lr milid`n `l` ,ynn mixawd
`ed s` jkitle d`neh zlawn dpi`y dciydn wlg `ed lblbdy
ipta ilk `ed `l` ,e`nhi `l milkde eizgzy d`nehd ipta uevgi
,d`nehd ipta uveg epi` d`neh lawnd ilke ,d`neh lawne envr

dúBà ïéøøBb ïéàåipkend z` ±äéìò LiL ïîæa úaMa[ipkend lr] §¥§¦¨©©¨¦§©¤¥¨¤¨
,úBòîiax wiicn .dvwen ody zernl qiqa dyrp lblbdy oeik ¨

,zern dilr yiy onfa dze` oixxeb oi`y epipyy jkn :xfril`
,rnynàäm` la` ±éìò ïéàäzrkàéøL ,úBòîxzen ± ¨¥¨¤¨¨©§¨

,dlhlhleåäc áb ìò óàeidy ±äéìòa zern,úBLîMä ïéa ©©©©£¨¤¨¥©§¨
zeynyd oia zern dilr eidy dhin lhlhl xq`y axl dywe

.dilr opi` xak zrky elit`
:`xnbd zvxznàéääixac ef dpyn ±déì úéìc ,àéä ïBòîL éaø ©¦©¦¦§¦§¥¥

xaeq epi`y ±äö÷eîlkl dvwed zeynyd oial dvwedy jezn] §¤
,[zaydáøå,dhind z` lhlhl xq`yäãeäé éaøkyiy xaeqy] §©§©¦§¨
[dvwen.déì àøéáñ§¦¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc zay(iying meil)

e ,mdiab`àkéìc éàelhlhl xzen m`d ,`ed oecipde ,wepiz e` xkk ¦§¥¨
,micia ekxckLé÷ì ïa äãeäé éaøc àîòè éàîxeq` `ld ,xizdy ©©£¨§©¦§¨¤¨¦

:`xnbd zx`an .zaya zn lhlhlåàì àlài`ce ±ïî ìeèìèa ¤¨¨§¦§¦
,éâéìt ãvä,cvd on lhlhl xzen m`døîc[`nw `pz],øáñ ©©§¦¦§©¨©

,ìeèìè déîL ãvä ïî ìeèìèznd z` livdl xq` jkitle ¦§¦©©§¥¦§
elhlhl xqe`y oicd `ede ,cvd on elehlh ici lr dwilcdn

,axk ,df ote`a lvl dngdnøîe[yiwl oa dcedi iax],øáñlehlh ©¨©
cvd on,ìeèìè déîL àìiptn znd z` livdl xizd jkitle Ÿ§¥¦§

cvd on elhlhl xizny oicd `ede ,cvd on elehlh ici lr dwilcd

.l`enyk ,dngd iptn
:`xnbd dgecàìyiwl oa dcedi iaxe `nw `pzy xnel gxkd oi` ± Ÿ

aeyg cvd on lehlh m`] l`enye ax ly mzwelgna ewlgp
okzi `l` ,[lehlhàîìò éleëcoiae `nw `pz oia ,micen lkd ± §¥¨§¨

y ,yiwl oa dcedi iax,ìeèìè déîL ãvä ïî ìeèìèxq` jkitle ¦§¦©©§¥¦§
w `pzxeq`y itk cvd on elhlhnyk s` znd z` livdl `n

,ekxck elhlhnyk e`ivedlLé÷ì ïa äãeäé éaøc àîòè eðééäå§©§©£¨§©¦§¨¤¨¦
,elivdl xizdyBúî ìò ìeäa íãàL CBzîc,sxyi `ly §¦¤¨¨¨©¥
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc zay(ycew zay meil)

:`xnbd jkl zriiqnàøazñéî énð éëäjk xnel xazqn s` ±áøc ¨¦©¦¦§©§¨§©
,déì àøéáñ äãeäé éaøkoial dvwedy jezne ,dvwen xeqi` yiy §©¦§¨§¦¨¥

,zayd lkl dvwed zeynydïéçépî ,áø øîàcmei ceranìò øð §¨©©©¦¦¥©
éaburì÷cmy wlcie x`yi xpde,úaMaxg`ly miyyeg oi`e ©¥¤¤©©¨

,rwxwl xaegna ynzyn `vnpe oli`d on eplhi dakiyïéçépî ïéàå§¥©¦¦
,áBè íBéa ì÷c éab ìò øðexifgdle elhil `eaiy miyyegy ¥©©¥¤¤§
.oli`a ynzyn `vnpe oli`dnàîìLa úøîà éàm` xacd oaen ± ¦¨§©¦§¨¨

xn`zéðLc eðééä ,déì àøéáñ äãeäé éaøk áøcax wligy edfy ± §©§©¦§¨§¦¨¥©§§¨¦
,áBè íBéì úaL ïéaiptn ,lwc iab lr xp gipdl ax xq` aeh meiay ¥©¨§

,[aeh meia xp oiwilcn s` ixdy] aeh meia xp oilhlhny oeiky
la` ,xaegna ynzyie aeh meia oli`dn elhil `eai `ny eyyg
s` zayd lka zayd zqipka wlcy xpd z` lhlhl xeq`y zaya
lkl xq`p zeynyd oia xeq`d xacy dcedi iaxk ,dakiy xg`l
`aiy yyg `le ,lwc iab lr zay axra egipdl ax xizn ,zayd
on elhlhln rpnie dvwen meyn xeq` xpdy rcei `edy oeik ,elhil

.urdúøîà éà àlàaxy,déì àøéáñ ïBòîL éaøkxeq`d xacy ¤¨¦¨§©§©¦¦§§¦¨¥
xpd dakiy xg`l `linne ,zayd lkl xq`p epi` zeynyd oiaa

,aeh meil zay oia ax wlig recn ,elhlhl xzen `diúaL él äî©¦©¨
,áBè íBé él äîe,eieak xg`l lehlha xeq` xpd oi` mdipya `ld ©¦

yegl yi ok ,eplhiy yygn aeh meia lwc lr xp gipdl xq`y myke
.zaya xeq`le

:`xnbd dywn .dcedi iaxk xaq axy xen`d lr dywn `xnbdåik §
épéî eòa àäå ,déì àøéáñ äãeäé éaøk áøáøc del`y ixde ± ©§©¦§¨§¦¨¥§¨¨¦¥§©

,ax z` micinlzdéøaç énwî àúkeðçc àâøL éìeèìèì eäî©§©§¥§¨¨©£§¨¦©¥©¨¥
àúaLaxvgdn ewlqle daky dkepgd xp z` lhlhl xzen m`d ± §©§¨

ecitwd mde ,ef xvga xp ewilcdy mixAgd erci `ly ick ,zial©¨¦
,ewilci `lyeäì øîàå,axéîc øétLax m`e ,eqipkdl xzen ± §¨©§©¦¨¥

,daky xg`l dkepgd xp z` lhlhl xizd cvik ,dcedi iaxk xaeq
.zayd zqipka wlcy xp lhlhl xqe` dcedi iax `ld

j` ,dcedi iaxk xaeq ax zn`a :`xnbd zvxznéðàL ÷çcä úòL§©©§©¨¦
wgcd zrya ,dcedi iaxk wqetd ax s`y dpkqd zry oic dpey -
jkle ,zayd zqipka xq`py xac xeq`l `ly ,oerny iaxk lwin

.xpd z` wlql ax xizd wgcd zry `edy mixag zpkq mewna
:cala wgcd zrya epid df xzidy di`x `xnbd d`ianàäc± §¨

ixdyáøì éMà áøå àðäk áø déì éøîàxp lhlhl xizdy jk lr ¨§¥¥©©£¨§©©¦§©
,mixagd iptn daky dkepgàúëìä éëä,dkldd jk ike ± ¨¦¦§§¨

e ,daky xp milhlhnyeäì øîà,axCBîñì ïBòîL éaø àeä éãk ¨©§§©©¦¦§¦§
,÷çcä úòLa åéìò.dcedi iaxk ax xaq wgcd zrya `ly la` ¨¨¦§©©§¨

:micia edgecyk s` dvwen oi` oerny iaxl m`d wtzqn yiwl yix
dépéî àòal`y ±ò÷øwa ïòøfL íéhç ,ïðçBé éaøî Lé÷ì Léø §¨¦¥¥¨¦¥©¦¨¨¦¦¤§¨¨©©§©

,eyixyd `l oiicreL íéöéáemipezpúçzdeäî ,úìBâðøzm`d ± ¥¦¤©©©§§¤©
m`d ,md wtqd iccve .zaya olk`le olhil xizn oerny iaxék¦

déì úéìel oi`y epipyy dn ±ïBòîL éaøìxeqi`äö÷eîxaca ¥¥§©¦¦§§¤
`weec df ,zayl ie`xdíéãéa dééçc àìc àëéäaxray okid ± ¥¨§Ÿ©§¥§¨©¦

xaca ynzydl `ly ezrc lr d`xnd dyrn eicia dyr `l zay
la` ,zayaíéãéa dééçãc àëéäeicia dyr zay axray okid ± ¥¨§©§¥§¨©¦

s` ,rwxwa mihgd rxfy oebk ,zaya ea ynzydln edgecd dyrn
oerny iaxlàîìéc Bà .äö÷eî déì úéà,`ny e` ±àðL àì- ¦¥§¤¦§¨Ÿ§¨

`ed mlerle ,micia dgc `ll micia dgc oia oerny iaxl welig oi`
.dvwen xeqi` z` xaeq epi`

:aiyn opgei iaxdéì øîà,yiwl yixl opgei iaxïéàxeqi`äö÷eî ¨©¥¥§¤
ïBòîL éaøì,miviae mirxf oebk micia dgcpy xaca elit`e ,llk §©¦¦§

,÷ìBc àeäL äòLa øpaL ïîL àlà,dvwen meyn xeq` `edy ¤¨¤¤¤©¥§¨¨¤¥
,ea exingdy mrhdeå ìéàBä,minrh ipyn ezrcn dvwedäö÷eä ¦§§¨

Búåöîìxacn eikxvl zepdil xeq`e ,zay xp zwlcd zevnl ± §¦§¨
e ,devnl dvwedyBøeqéàì äö÷eä.zaya ezeakl xeq`y §¨§¦

:opgei iax lr `xnbd dywnåm`ddéì úéìxeqi` oerny iaxl §¥¥

y xaca dvwenäö÷eäwxBúåöîì,exeqi`l dvwed `ly s` lr §¨§¦§¨
àéðúäå`ziixaa epipy ixde ±(.i dkeq),dëkéñbgd zkeql §¨©§¨¦§¨

íéîø÷a døhéòå ,dúëìäk,bxe` dyrn miperav icbaa ±ïéðéãñáe §¦§¨¨§¦§¨¦§¨¦¦§¦¦
éìkøôàå ,ïéðBnøå íéã÷L ,ïé÷ñøôà ,ïéæBâà da äìúå ,ïéøéieöîä©§¨¦§¨¨¨¡¦£©§§¦§¥¦§¦¦©£©§§¥

,ïéìBaL ìL úBøèòå ,íéáðò ìLeúBðééeøeñà ,úBúìñe íéðîL ¤£¨¦©£¨¤¦¦¥§¨¦§¨¨
÷tzñäì[zepdil-]äðúä íàå ,ïBøçàä áBè íBé éàöBî ãò ïäî §¦§©¥¥¤©¨¥¨©£§¦¦§¨

ïäéìò,bga odn wtzqdl ezrcay bgd axrn.Bàðz éôì ìkädpde £¥¤©Ÿ§¦§¨
jxevl elzpy oeik ,mda yi devn zngn dvwen mpn` el` mixac
ly elega ixdy ,mda oi` xeqi` zngn dvwen j` ,dkeqd iep zevn
dkeqd z` xezql s` oky ,dkeqd on mxiqdl xeqi` oi` cren
xaca `l` xqe` epi` oerny iax m`e ,cren ly elega xzed ixnbl
ribda cin mxizdl eilr did ,xpk devnl ode xeqi`l od dvwedy

.xeqi`l d`vwdd dniizqdy crend leg
zxxan .`ziixad z` dpyy df `ed oerny iaxy dgiken `xnbd

:`xnbdéànîeepl oipne -czhiy `ziixadàéä ïBòîL éaøep`y ¦©§©¦¦§¦
.oerny iax zrc z` x`iay opgei iax lr dpnn zeywdl miywan

:`xnbd zx`anéðúcdpyy -dén÷ óñBé øa àéiç áøeiptl ± §¨¥©¦¨©¥©¥
äkeqä ïî íéöò ïéìèBð ïéà ,ïðçBé éaøclvl dieyrdáBè íBéa §©¦¨¨¥§¦¥¦¦©¨§

oi`y ,dil`n dltp dkeqd m` elit`e ,zekeq e` zereay gqt ly
,ld` zxizq meyn mzlihpadì Ceîqä ïî àlàzeliag on ± ¤¨¦©¨¨

lr [mipryp] mikenq `l` ,dkeqd oipa sebn mpi`y mivrd
dizeptec.`nw `pz zrc ef ,calaøézî ïBòîL éaøås` lehil §©¦¦§©¦

.dvwen lhlhl xeqi` oi`y xaeqy itl ,dltp m` dkeqd seb ivrn
ïéåLåmiwleg mpi`e ,oerny iaxe `nw `pzâçä úkeña[zekeq-] §¨¦§©¤¨

äøeñà àéäL ,âçam` elit`e ,dvwen meyn bgd ini zray lk ¤¨¤¦£¨
lk zbdepd dkeq zaiyi zevnl dzvwed bgd zkeqy itl ,dltp

,bgd ini zray.Bàðz éôì ìkä ,äéìò äðúä íàåepipyy dnne §¦¦§¨¨¤¨©Ÿ§¦§¨
lehil xeq`y zekeqd bg ly dkeqa dcen oerny iaxy `ziixaa
dvwedy xaca xqe` oerny iaxy ,gken ,dltp elit` divrn
opgei iax xn` recne ,exeqi`l mb dvwed `l `edy elit` ezevnl
ode xeqi` zngn od dvwedy xpay ony wx xqe` oerny iaxy

.devn zngn
,dvwen xeqi` oi` oerny iaxly dxn`y dnn da zxfeg `xnbd
:`xnbd zvxzn .exeqi`l ode ezevnl od dvwedy xaca `l`
elit`e cala devnl dvwedy xaca s` xqe` oerny iax zn`a
oi` oerny iaxly opgei iax xn`y dne ,xeqi`l mb dvwed `ly
oi` ,'exeqi`l dvwede ezevnl dvwede li`ed xpay ony `l`' xeq`
devnl od dvweiy epiidc ynn xpk `diy jixv xeq`l icky dpeekd

wx `edy xaca elit` `l` ,xeqi`l odeøpaL ïîL ïéòkepiidc §¥¤¤¤©¥
cala mzevnl mivwendïðéøîà÷oerny iaxly opgei iax xn` - ¨¨§¦©

dvwed 'eke li`ed' opgei iax miiqy dne ,dvwen xeqi` ea yi
,jk xnele ,dvwend xeqi` onf lr cnll epevx ,'exeqi`lìéàBä¦

åxpay onydäö÷eäBúåöîì`ed if` ,zay xp zevnl -äö÷eä §§¨§¦§¨§¨
wx,Bøeqéàìzay ly xpa oky ,ieaika xeq` xpdy onfl wx epiidc §¦

eieaik mry ,ezevn s` dnz ,dak xpdyk epiidc ,xeqi`d onf mzyk
zkeqa mle` .elhlhl xzen okn xg`le ,ezevn dniewe dniizqp
zkynp dzevn oky ,bgd lk xear `id diepe divr z`vwdy bgd
onf mz xak cren ly elegay elit`y oerny iax dcen ,bgd ini lk
zxzep `id mewn lkn ,cren ly elega dkeq mixzeq ixdy ,dxeqi`

.`ed dzevn onf oiicry oeik ,bgd ini lkl dxeq`
:`xnbd jkl zriiqnénð øîzéàyxcnd ziaa xn`p s`e ± ¦§©©¦

,uxezy itk yxetnaïéà ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¥
xeqi`àeäL äòLa øpaL ïîL ïéòk àlà ïBòîL éaøì äö÷eî§¤§©¦¦§¤¨§¥¤¤¤©¥§¨¨¤

.Bøeqéàì äö÷eä Búåöîì äö÷eäå ìéàBä ,÷ìBc¥¦§§¨§¦§¨§¨§¦
:oerny iaxl dvwen miyrp zexit ote` dfi`a zx`an `xnbdøîà̈©

ïéà ,ìàeîL øîà äãeäé áøxeqi`àlà ,ïBòîL éaøì äö÷eî ©§¨¨©§¥¥§¤§©¦¦§¤¨
aíé÷enéöå úBøâBøb,yeaiil micnerd miapre mip`z ±,ãáìaoky §§§¦¦¦§¨
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yegl yi ok ,eplhiy yygn aeh meia lwc lr xp gipdl xq`y myke
.zaya xeq`le

:`xnbd dywn .dcedi iaxk xaq axy xen`d lr dywn `xnbdåik §
épéî eòa àäå ,déì àøéáñ äãeäé éaøk áøáøc del`y ixde ± ©§©¦§¨§¦¨¥§¨¨¦¥§©

,ax z` micinlzdéøaç énwî àúkeðçc àâøL éìeèìèì eäî©§©§¥§¨¨©£§¨¦©¥©¨¥
àúaLaxvgdn ewlqle daky dkepgd xp z` lhlhl xzen m`d ± §©§¨

ecitwd mde ,ef xvga xp ewilcdy mixAgd erci `ly ick ,zial©¨¦
,ewilci `lyeäì øîàå,axéîc øétLax m`e ,eqipkdl xzen ± §¨©§©¦¨¥

,daky xg`l dkepgd xp z` lhlhl xizd cvik ,dcedi iaxk xaeq
.zayd zqipka wlcy xp lhlhl xqe` dcedi iax `ld

j` ,dcedi iaxk xaeq ax zn`a :`xnbd zvxznéðàL ÷çcä úòL§©©§©¨¦
wgcd zrya ,dcedi iaxk wqetd ax s`y dpkqd zry oic dpey -
jkle ,zayd zqipka xq`py xac xeq`l `ly ,oerny iaxk lwin

.xpd z` wlql ax xizd wgcd zry `edy mixag zpkq mewna
:cala wgcd zrya epid df xzidy di`x `xnbd d`ianàäc± §¨

ixdyáøì éMà áøå àðäk áø déì éøîàxp lhlhl xizdy jk lr ¨§¥¥©©£¨§©©¦§©
,mixagd iptn daky dkepgàúëìä éëä,dkldd jk ike ± ¨¦¦§§¨
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`ed mlerle ,micia dgc `ll micia dgc oia oerny iaxl welig oi`
.dvwen xeqi` z` xaeq epi`

:aiyn opgei iaxdéì øîà,yiwl yixl opgei iaxïéàxeqi`äö÷eî ¨©¥¥§¤
ïBòîL éaøì,miviae mirxf oebk micia dgcpy xaca elit`e ,llk §©¦¦§

,÷ìBc àeäL äòLa øpaL ïîL àlà,dvwen meyn xeq` `edy ¤¨¤¤¤©¥§¨¨¤¥
,ea exingdy mrhdeå ìéàBä,minrh ipyn ezrcn dvwedäö÷eä ¦§§¨

Búåöîìxacn eikxvl zepdil xeq`e ,zay xp zwlcd zevnl ± §¦§¨
e ,devnl dvwedyBøeqéàì äö÷eä.zaya ezeakl xeq`y §¨§¦

:opgei iax lr `xnbd dywnåm`ddéì úéìxeqi` oerny iaxl §¥¥

y xaca dvwenäö÷eäwxBúåöîì,exeqi`l dvwed `ly s` lr §¨§¦§¨
àéðúäå`ziixaa epipy ixde ±(.i dkeq),dëkéñbgd zkeql §¨©§¨¦§¨
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,ïéìBaL ìL úBøèòå ,íéáðò ìLeúBðééeøeñà ,úBúìñe íéðîL ¤£¨¦©£¨¤¦¦¥§¨¦§¨¨
÷tzñäì[zepdil-]äðúä íàå ,ïBøçàä áBè íBé éàöBî ãò ïäî §¦§©¥¥¤©¨¥¨©£§¦¦§¨

ïäéìò,bga odn wtzqdl ezrcay bgd axrn.Bàðz éôì ìkädpde £¥¤©Ÿ§¦§¨
jxevl elzpy oeik ,mda yi devn zngn dvwen mpn` el` mixac
ly elega ixdy ,mda oi` xeqi` zngn dvwen j` ,dkeqd iep zevn
dkeqd z` xezql s` oky ,dkeqd on mxiqdl xeqi` oi` cren
xaca `l` xqe` epi` oerny iax m`e ,cren ly elega xzed ixnbl
ribda cin mxizdl eilr did ,xpk devnl ode xeqi`l od dvwedy

.xeqi`l d`vwdd dniizqdy crend leg
zxxan .`ziixad z` dpyy df `ed oerny iaxy dgiken `xnbd

:`xnbdéànîeepl oipne -czhiy `ziixadàéä ïBòîL éaøep`y ¦©§©¦¦§¦
.oerny iax zrc z` x`iay opgei iax lr dpnn zeywdl miywan

:`xnbd zx`anéðúcdpyy -dén÷ óñBé øa àéiç áøeiptl ± §¨¥©¦¨©¥©¥
äkeqä ïî íéöò ïéìèBð ïéà ,ïðçBé éaøclvl dieyrdáBè íBéa §©¦¨¨¥§¦¥¦¦©¨§

oi`y ,dil`n dltp dkeqd m` elit`e ,zekeq e` zereay gqt ly
,ld` zxizq meyn mzlihpadì Ceîqä ïî àlàzeliag on ± ¤¨¦©¨¨

lr [mipryp] mikenq `l` ,dkeqd oipa sebn mpi`y mivrd
dizeptec.`nw `pz zrc ef ,calaøézî ïBòîL éaøås` lehil §©¦¦§©¦

.dvwen lhlhl xeqi` oi`y xaeqy itl ,dltp m` dkeqd seb ivrn
ïéåLåmiwleg mpi`e ,oerny iaxe `nw `pzâçä úkeña[zekeq-] §¨¦§©¤¨

äøeñà àéäL ,âçam` elit`e ,dvwen meyn bgd ini zray lk ¤¨¤¦£¨
lk zbdepd dkeq zaiyi zevnl dzvwed bgd zkeqy itl ,dltp

,bgd ini zray.Bàðz éôì ìkä ,äéìò äðúä íàåepipyy dnne §¦¦§¨¨¤¨©Ÿ§¦§¨
lehil xeq`y zekeqd bg ly dkeqa dcen oerny iaxy `ziixaa
dvwedy xaca xqe` oerny iaxy ,gken ,dltp elit` divrn
opgei iax xn` recne ,exeqi`l mb dvwed `l `edy elit` ezevnl
ode xeqi` zngn od dvwedy xpay ony wx xqe` oerny iaxy

.devn zngn
,dvwen xeqi` oi` oerny iaxly dxn`y dnn da zxfeg `xnbd
:`xnbd zvxzn .exeqi`l ode ezevnl od dvwedy xaca `l`
elit`e cala devnl dvwedy xaca s` xqe` oerny iax zn`a
oi` oerny iaxly opgei iax xn`y dne ,xeqi`l mb dvwed `ly
oi` ,'exeqi`l dvwede ezevnl dvwede li`ed xpay ony `l`' xeq`
devnl od dvweiy epiidc ynn xpk `diy jixv xeq`l icky dpeekd

wx `edy xaca elit` `l` ,xeqi`l odeøpaL ïîL ïéòkepiidc §¥¤¤¤©¥
cala mzevnl mivwendïðéøîà÷oerny iaxly opgei iax xn` - ¨¨§¦©

dvwed 'eke li`ed' opgei iax miiqy dne ,dvwen xeqi` ea yi
,jk xnele ,dvwend xeqi` onf lr cnll epevx ,'exeqi`lìéàBä¦

åxpay onydäö÷eäBúåöîì`ed if` ,zay xp zevnl -äö÷eä §§¨§¦§¨§¨
wx,Bøeqéàìzay ly xpa oky ,ieaika xeq` xpdy onfl wx epiidc §¦

eieaik mry ,ezevn s` dnz ,dak xpdyk epiidc ,xeqi`d onf mzyk
zkeqa mle` .elhlhl xzen okn xg`le ,ezevn dniewe dniizqp
zkynp dzevn oky ,bgd lk xear `id diepe divr z`vwdy bgd
onf mz xak cren ly elegay elit`y oerny iax dcen ,bgd ini lk
zxzep `id mewn lkn ,cren ly elega dkeq mixzeq ixdy ,dxeqi`

.`ed dzevn onf oiicry oeik ,bgd ini lkl dxeq`
:`xnbd jkl zriiqnénð øîzéàyxcnd ziaa xn`p s`e ± ¦§©©¦

,uxezy itk yxetnaïéà ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¥
xeqi`àeäL äòLa øpaL ïîL ïéòk àlà ïBòîL éaøì äö÷eî§¤§©¦¦§¤¨§¥¤¤¤©¥§¨¨¤

.Bøeqéàì äö÷eä Búåöîì äö÷eäå ìéàBä ,÷ìBc¥¦§§¨§¦§¨§¨§¦
:oerny iaxl dvwen miyrp zexit ote` dfi`a zx`an `xnbdøîà̈©

ïéà ,ìàeîL øîà äãeäé áøxeqi`àlà ,ïBòîL éaøì äö÷eî ©§¨¨©§¥¥§¤§©¦¦§¤¨
aíé÷enéöå úBøâBøb,yeaiil micnerd miapre mip`z ±,ãáìaoky §§§¦¦¦§¨
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éàáñ àeää dépéî àòa àäå ?éëä ïðçB,àéeø÷dì éøîàå ¨¨¨¦§¨§¨¦¥©¨¨§¨§¨§¦¨

?úaMa éìeèìèì eäî úìBâðøz ìL äðé÷ :ïðçBé 'øî ,àéeøñ§¨¥¨¨¦¨¤©§§¤©§©§¥©©¨
ïðé÷ñò éàîa àëä ?ïéìBâðøúì àlà éeNò íeìk :déì øîà£©¥§¨¤¨§©§§¦¨¨§©¨§¦©
déîMî øîéîà øa øîì àçéðä .úî çBøôà déa úéàc Y§¦¥¤§©¥¨¦¨§¨©©¥¨¦§¥

äéä äãBî :øîàc (áøc)øïBòîL 'éìòáaeúnL íéiç §©©£©¤¨¨¦§§©£¥©¦¤¥
,ïéøeñàL:øîàc àáøc déîMî óñBé áøc déøa øîì àlà ¤£¦¤¨§¨§¥§©¥¦§¥§¨¨©£©

] ïBòîL éaø äéä ÷eìçéôàïäL ,eúnL íéiç éìòáa [' ¨¨¨©¦¦§§©£¥©¦¤¥¤¥
úéàãa Y ïðé÷ñò éàîa àëä ?øîéîì àkéà éàî ,ïéøzeî¨¦©¦¨§¥©¨¨§©¨§¦©¦§¥
Y äö÷eî déì úéàc ïàî :ïîçð áø øîàäå .äöéa déa¥¥¨§¨¨©©©§¨©§¦¥§¤
úéàc !ãìBð déì úéì Y äö÷eî déì úéìc ,ãìBð déì úéà¦¥¨§¥¥§¤¥¥¨§¦

óñBé 'øa ÷çöé áø àúà ék .çBøôà úöéa déaø"à:ïðçBé ¥¥©¤§©¦£¨©¦§¨§¥¨¨
éaøk äëìä :øîà éåì ïa òLBäé 'øå ,äãeäé 'øk äëìä£¨¨§§¨§§ª©¤¥¦¨©£¨¨§©¦

äðç øa øa äaø øîàc eðééä :óñBé áø øîà .ïBòîLø"à ¦§¨©©¥©§§¨©©¨©©¨¨
àì déìå Y 'eøîà' ."ïBòîL éaøk äëìä" eøîà :ïðçBé¨¨¨§£¨¨§©¦¦§¨§§¥¨

.déì àøéáñì"à'øc àøañú àì zàå :óñBé áøì ééaà §¦¨¥©©¥§©¥§©§¨¦§§¨§
àä ?äãeäé 'øk ïðçBéøéáì eòì÷éà éñà éaøå àaà 'ø' ¨¨§§¨¨©¨§©¦©¦¦§§§¥

ïîc àaà,àôéçìôðåàzøðîàìå éñà 'øc déîéìb ìò ©¨§¦¥¨§¨©§©§¨©§¦¥§©¦§Ÿ
.dìèìéè'øc déãéîìz éñà éaøc íeMî åàì ?àîòè éàî ¦§§¨©©§¨¨¦§©¦©¦©§¦¥§

äãeäé 'øk ïðçBé 'øå ,äåä ïðçBéì"ñ?äö÷eî déì úéàc ¨¨£¨§¨¨§§¨§¦¥§¤
:ì"àøa àçà ø"àc .éðàL àzøðî ?úøîà÷ àzøðî§©§¨¨¨§©§©§¨¨¥§©¨©
àðéðçø"àäøBðî :ïcéöa Lé÷ì Léø äøBä :éñàúìèépä £¦¨©¦¨¥¨¦§¦¨§¨©¦¤¤

.dìèìèì øeñà Y åéãé ézLa ,dìèìèì øzeî Y úçà Bãéaàlà eðì ïéà eðà :øîà ïðçBé 'øå §¨©©¨§©§§¨¦§¥¨¨¨§©§§¨§¨¨¨©¨¥¨¤¨
éaøk øða.dìèìèì øeñà Y åéãé ézLa äìhéð ïéa úçà Bãéa äìhéð ïéa ,äøBðî ìáà .ïBòîL §¥§©¦¦§£¨§¨¥¦§¨§¨©©¥¦§¨¦§¥¨¨¨§©§§¨

áøì ééaà déì øîà .íB÷î dì òáB÷ íãàå ìéàBä :eäééååøz éøîàã óñBé áøå äaø ?éàî àîòèå§©§¨©©¨§©¥§¨§¦©§©§¦§¨¨¥©¨¨¨©¥©©¥§©
éøäå :óñBéíéðúç úlék :àéiç éaø íeMî ìàeîL øîàå ,íB÷î Bì òáB÷ íãàc ,íéðúç úlék ¥©£¥©£¨¦§¨¨¥©¨§¨©§¥¦©¦¦¨©£¨¦
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שבת.  פרק שלישי - כירה דף מה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

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

äøîz éìéòötmlerl oli`d lr milyazn mpi`y mixnz ± ©§¦¥§¨¨
md mye alel ilrn miieyrd milqa mze` migipne mze` mihwele
dlik`l miie`x mpi` md milyazny cre ,ixnbl mnvrn miliyan

,wgcd ici lr `l`ìzhiyeäî ïBòîL éaøm`d ,dkldd dn ± §©¦¦§©
mde ,dlik`l jk lk miie`x mpi` md zrky oeik mlke`l xeq`
mze` dgc `l `edy oeik `ny e` ,miwenive zexbexbk mixq`p
ezrc giqn `ed oi` ,mze` zlwlwn `l milqa mzpizp ixdy ,micia

.mlke`l xzene ,mdn
déì øîà,epa oerny iaxl iaxàlà ïBòîL éaøì äö÷eî ïéà ¨©¥¥§¤§©¦¦§¤¨

,ãáìa ïé÷enéöå úBøâBøbm`gcy .` ,xeqi`l zeaiq izy mda yiy §§§¦¦¦§¨
`ly dxnz ilirvt la` ,dlik`l miie`x mpi` md zrky .a .micia

.dvwen mpi` dlik`l miie`x md oi`y elit` ,micia egcp
oerny iax zrc dn ,iax eia`n l`y iaxa oerny iaxy jkn
eia`n rny iaxa oerny iaxy `xnbd dxaq ,dxnz ilirvta

:`xnbd dywn jk lre ,oerny iaxk dvwena xaeqydéì úéì éaøå§©¦¥¥
xeqi` oi` iax zhiyl m`d ±ïðúäå ,äö÷eîdpyna epipy ixde ± §¤§¨§©

(.n dvia),ïéèçBLå ïé÷Lî ïéàaeh meiaä úàd zendaúBiøaãn± ¥©§¦§£¦¤©¦§¨¦
.aeh mei axrn odn ezrc giqdy oeik ,xacna ze`vnpdïé÷Lî ìáà£¨©§¦

úà ïéèçBLåzendadúBúééaäaeh mei axrny ,ziaa ze`vnpd ± §£¦¤©©§
.mdn lek`l ezrca

àéðúå,ef dpyn x`al `ziixaaïä elàzendaìk ,úBiøaãî §©§¨¥¥¦§¨¦Ÿ
okxcyLmdçñta úBàöBi,uiwd zeni lk my zedeye ,xacnl ¤§©¤©

úBñðëðåaeyiiläòéáøa,minybd miligznyk oeeyg ycega ± §¦§¨¨§¦¨
zenda od el`eìk ,úBúééaokxcyLodúBàöBimeiaõeç úBòBøå ©§Ÿ¤§§

å ,íeçzìaxrlelàå elà ,øîBà éaø .íeçzä CBúa úBðìå úBàá ©§§¨§¨§©§©¦¥¥¨¥
oeik ,minybd zenia wx zeayd oiae axr lk aeyiil zeayd oia ±

aeyiil zeqpkp md mizrly,ïä úBúééa,aeh meia ohgyl xzene ©§¥
,odn ezrc giqn epi` okyä elàåúBiøaãî ïohgyl xeq`y epipyy §¥¥¦§¨¦

,aeh meiaøôàa úBòBøL ìk,eg`a ±àì áeMiì úBñðëð ïéàå Ÿ¤©£¨§¥¦§¨©¦Ÿ
.íéîLbä úBîéa àìå änçä úBîéayi iax zrcly ok m` epivne ¦©©¨§Ÿ¦©§¨¦

.dvwen xeqi`
:`xnbd zvxznàîéà úéòaéàc ,ayiil lkez dvxz m` ±énð éðä ¦¨¥¥¨¨¥©¦

yie xt`a zerxl ogliyy micia o`gcy oeik ,elld zeixacnd s` ±
,myn m`iadle jlil lecb gxehïééîc ïé÷enéöå úBøâBøâkmpic ± ¦§§§¦¦¨§¨

oerny iaxl s`e ,micia miiegc md s`y miwenive zexbexbl dnec
.milhip mpi`

:sqep uexizàîéà úéòa éàåoerny iaxy ,uxzl lkez dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨
df oi` ,dxnz ilirvta oerny iax xaeq dn iaxn l`yy iax xa

wx `l` ,ezenk xaeqy iptndéì øîà÷ ïBòîL éaøc åéøáãì- ¦§¨¨§©¦¦§¨¨©¥
,dxnz ilirvta oerny iax zrc dn xxiaåmle`àøéáñ àì déì §¥Ÿ§¦¨

déìitke dvwen yiy xaeq `l` ,oerny iaxk xaeq epi` envr iax - ¥
.`ziixaa epipyy

:iyily uexiz,àîéà úéòaéàåxqe` iax s`y `ziixaa epipyy dn §¦¨¥¥¨
`l` ,jk xaeq `edy df oi` ,zeixacn zenda hegylíäéøáãì§¦§¥¤

,eäì øîà÷ ïðaøc,minkgl iax mdl xn` jkeéì úéì éãéãì §©¨¨¨¨©§§¦¦¥¦
ììk äö÷eîiaxk xaeq ip` oky dvwen xeqi` llk oi` izhiyl ± §¤§¨

`l` ,aeh meia zehgyp zeixacnd s`y i`ce jkitle ,oerny
eëãéãì,dvwen xeqi` yiy ,mkzhiyl ±äéî éì eãBààëéäc ú± §¦§¦¦©§¥¨

okid zegtd lkly il ecez,äòéáøa úBñðëðå çñta úBàöBéc§§©¤©§¦§¨¨§¦¨
eäðéð úBúééácxzen `di mkzhiyl s`e ,zeizia zeaygpy ± §©§¦§

.mhgyleøîà ïðaøå[eaiyd-]déì,iaxl,àìel` s` `l` §©¨¨¨§¥Ÿ
,eäðéð úBiøaãî.zehgyp opi`e ¦§¨¦¦§

:dvwen zeklda opgei iax wqt ink zxxan `xnbdøa äaø øîà̈©©¨©
eøîà ,ïðçBé éaø øîà äpç øa,daiyid ipaïBòîL éaøk äëìä ©©¨¨©©¦¨¨¨§£¨¨§©¦¦§

:`xnbd ddnz .dvwen oi`yéëä ïðçBé éaø øîà éîem`d ike ± ¦¨©©¦¨¨¨¦
,jk opgei iax xn`dépéî àòa àäåel`y ixde ±àáñ àeää[owf-] §¨§¨¦¥©¨¨
dì éøîàå ,àéBø÷`aq did l`eydy exn`y yie ±éaøî ,àéBøñ ¨¨§¨§¦¨¨¨¥©¦

dpé÷ ,ïðçBé[ow-]úaMa éìeèìèì eäî úìBâðøz ìLxzen m`d ± ¨¨¦¨¤©§§¤©§©§¥©©¨
e ,enewne eteb jxevl zaya elhlhløîà[aiyd-]déìopgei iax ¨©¥

,`aq eze`léeNò íeìkieyr epi` `ld ,xzid yeniy dfi`l owd §¨
ì àlàyeniyïéìBâðøúopgei iax zpeeky dxaq zrk `xnbde ,cala ¤¨§©§§¦

cgeiny ilkk epic ,xeqi` jxevl `l` cgein owd oi`y oeiky ,xnel
jkle .enewne eteb jxevl s` elhlhl xeq`y cala xeqi` zk`lnl
dax lr dywe ,dvwen yiy dcedi iaxk xaeq `edy eixacn dgiked

.dvwen oi`y oerny iaxk wqt opgei iaxy ,xn`y dpg xa xa
iax zpeek oi`y ,oerny iaxk xaeq opgei iaxy okzi :`xnbd zvxzn
,xeqi` zk`lnl cgein `edy meyne xac ea oi`y ow xeq`l opgei

`l`ïðé÷ñò éàîa àëäow lhlhl xq`y opgei iax zaeyz ± ¨¨§©¨§¦©
owa `weec dxn`pdéa úéàcea gpeny ±úî çBøôàie`x epi`y §¦¥¤§©¥

xqe` oerny iax s`y ,mialk zlik`l `le mc` zlik`l `l
gext`d zngn `l` envr zngn epi` owd lehlh xeqi`e ,elhlhl
xzeny opgei iax xeaqi zn gext` owa oi`yk mle` ,eay znd

.oerny iaxke ,elhlhl
dcen oerny iaxy `xnbd uexiza x`azny dn lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .zn gext` ea yiy owa xeq`làçéðädf uexiz ± ¨¦¨
oaen `diìzhiyøîàc [àáøc] (áøã) déîMî øîénà øa øîdvia) §©©©¥©¦§¥§¨¨§¨©

(:fk,L íéiç éìòáa ïBòîL éaø äéä äãBîzay axra mi`ixa eid ¤¨¨©¦¦§§©£¥©¦¤
eeún,zayaïéøeñàLozip ok` ,ezhiyly ,mialkl mkzgl ¥¤£¦

,oerny iax zrcl s` ow lhlhl xq`y opgei iax ixac z` cinrdl
.zaya zne ,zay axra `ixa didy gext` ea yiy ote`aeàlà¤¨

déøa øîì[epa-]éaø äéä ÷eìç ,øîàc àáøc déîMî óñBé áøc §©§¥§©¥¦§¥§¨¨§¨©¨¨¨©¦
ïBòîLminkg lríéiç éìòáa [eléôà]mi`ixa,eúnLxaqeïäL ¦§£¦§©£¥©¦¤¥¤¥

,øîéîì àkéà éàî ,ïéøzeîoway znd gext`d oerny iaxl ixd ¨¦©¦¨§¥©
xa xa dax xn` ok m` cvike ,mialkl ie`x `edy oeik exqe` epi`
`lye ,ow lhlhl xqe` `ed `ld ,oerny iaxk wqt opgei iaxy dpg

.oerny iaxk
ote`a opgei iax ly ezaeyz z` zx`an `xnbd ef `iyew uxzl ick

:`xnbd zvxzn .dpeyïðé÷ñò éàîa àëäiax xq` eze` owd ± ¨¨§©¨§¦©
`weec `ed ,lhlhl opgeidéa úéàãaea zgpenyk ±äöéadclepy ¦§¦¥¥¨

xzen dvia `ll ow mle` ,'clep' xqe` oerny iax s`y ,meid
.dvwen meyn xeq`l xaeq epi`y oerny iaxke ,elhlhl

:`xnbd dywn .uexizd z` dgec `xnbdïîçð áø øîàäå(.a dvia), §¨¨©©©§¨
ãìBð déì úéà äö÷eî déì úéàc ïàîdvwen xeqi` yiy xaeqd ± ©§¦¥§¤¦¥¨

,clep xeqi` yiy s` xaeqãìBð déì úéì äö÷eî déì úéìc± §¥¥§¤¥¥¨
iaxly `vnp ,clep xeqi` oi` s`y xaeq dvwen xeqi` oi`y xaeqde
ow s` ok m`e ,oi` clep xeqi` s` dvwen xeqi` oi`y xaeqy oerny
xq` recne ,elhlhl oerny iaxl xzei meid dclepy dvia ea yiy

.dcedi iaxk xaqy iptn `l m` ,opgei iax
ote`a wx ow lhlhl xq` opgei iax :`xnbd zayiindéa úéàc- §¦¥

zay axrn owa ea yiyçBøôà úöéas`y ,gext` dkezay dvia ± ¥©¤§©
dpi` mc`l .llk die`x dpi` `idy oeik dxeq` `id oerny iaxl
oi`y oeik ,die`x dpi` mialkle ,day gext`d meyn ,die`x
owd s` dxeq` ef dviay itle ,dtilwd iptn dze` milke` mialkd
opgei iax xn` jk lre ,ekeza `idy onf lk dzngn xq`p dizgzy

.ow milhlhn oi`y `aq eze`l
,oerny iaxk wqt opgei iaxy xaeqd zrck `xnbd dx`ia o`k cr

:dcedi iaxk wqt opgei iaxy drc `xnbd d`ian zrkàúà ék± ¦£¨
`aykóñBé éaøa ÷çöé áø,laal l`xyi ux`n,øîàewlgp ©¦§¨§©¦¥¨©

,dvwen ipica dkldd ink l`xyi ux` i`xen`ïðçBé éaø,xn` ©¦¨¨
.ïBòîL éaøk äëìä ,øîà éåì ïa òLBäé éaøå ,äãeäé éaøk äëìä£¨¨§©¦§¨§©¦§ª©¤¥¦¨©£¨¨§©¦¦§

,óñBé áø øîàwqt opgei iaxy xn`e sqei iaxa wgvi ax `ay dzr ¨©©¥
y oaen ,oerny iaxk `le dcedi iaxkäpç øa øa äaø øîàc eðééä©§§¨©©¨©©©¨

,ïBòîL éaøk äëìä eøîà ,ïðçBé éaø øîàxn` opgei iaxy ,xnelk ¨©©¦¨¨¨§£¨¨§©¦¦§
y yiyeøîà,oerny iaxk dklddyåmpn`déìenvr opgei iaxl ± ¨§§¥
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קלי ezny ina cenr dn sc ± iyily wxtzekxa

éìéòötäøîú.`(mixnYmihwlPd,olEXiA mcFwoiqpFkeoiUFrW miNqA mzF` ©§¦¥§¨¨§¨¦©¦§¨¦¤¦¨§§¦¨§©¦¤¦
,oialENnodA dcFn in ?olEXiA mcFw odn lFk`l Edn .odil`n zFlXAzn ode ¦¨¦§¥¦§©§¥£¥¤©¤¡¥¤¤¦¨¦¤¨¤
zFvwEnCzFxbFxbM od,oiwEOive`l F`:úBøâBøâa àlàïé÷enéöå.:iYxY `Mi`C §§¥¦§§§¦¦Ÿ¤¨¦§§§¦¦§¦¨©§¥
EdpigcCEfg `le ,miciA:äö÷eî déì úéì 'øå."qwC:ciraCniAxC `AiN` DiPin §¨¦§§¨©¦§¨£§¥¥§¤§¦§¨¥¦¥©¦¨§©¦

iAxkC DEa`n Dil rinW ded `nl` ,oFrnW¦§©§¨£¨§¦©¥¥£¦§©¦
Dil `xiaq oFrnW:ïé÷Lî.zFwWdl KxC ¦§§¦¨¥©§¦¤¤§©§

hiWtdl dgFp `dYW ,dhigW iptl dndA: §¥¨¦§¥§¦¨¤§¥¨§©§¦
näúBiøaã.zFziixAd:äòéáøa.oeWgxnA: ©¦§¨¦©¨©§¨§¦¨§©§¤§¨

úBòBøL ìk úBiøaãî elàåøôàa.ipde §¥¦§¨¦Ÿ¤©£¨§¨¥
dvwEn Dil zi` `nl` ,ixiq` `din: ¦¨£¦¦©§¨¦¥§¤

éðä àîéà úéòaéà.zFIxAcnzFxbFxbM inp ¦¨¥¥¨¨¥¦§¨¦©¦¦§§
Klil gxFh Wie miciA EdpigcC ,inC̈¥§¨¦§§¨©¦§¥©¥¥

m`iadlE:àîéà úéòaéàå.ilirvtC `idd §¨¦¨§¦¨¥¥¨©¦§©§¦¥
dxnz-`l 'xlE ,xn`w oFrnW iAxC eixacl §¨¨¦§¨¨§©¦¦§¨¨©§¨

l"q::â"äopgFi x"` dpg xA xA dAx xn`̈©©¨©©¨¨¨¨
oFrnW 'xM dkld Exn`:eøîà.daiWid ipA: ¨§£¨¨§¦§¨§§¥©§¦¨

àééeøñàééeø÷.FnFwn mW lr:éeNò íeìk. §¨§¨©¥§§¨
WinWY mEWl:ïéìBâðøúì àlà.l"d KMld §©§¦¤¨§©§§¦¦§¨

xEQi`l FYk`ln-Dil zi` :`nl` .xEq`e §©§§¦§¨©§¨¦¥
dvwEn:úî çBøôà déa úéàc.ifg `lC §¤§¦¥¤§©¥§¨£¦
,lkinlaB lr s`e .ifg `l inp mialkle §¥©§¦§¨¦©¦¨£¦§©©©

"`Cxiptl dlaPd z` oikYgn :oFrnW §¦§§©§¦¤©§¥¨¦§¥
mialMd-,zpMEqnA iNin ipdd`ixA la`- ©§¨¦¨¥¦¥¦§¤¤£¨§¦¨

i`de .mialkl lFnz`n DiYrC ded `lC ,`lŸ§¨£¨©§¥¥¤§¦§¨¦§©
DiYrC ded `l inp zAXA zOW gFxt ¤̀§©¤¥©©¨©¦¨£¨©§¥

mialkl lFnz`n:øîàc 'åë øîì àçéðä ¥¤§¦§¨¦¨¦¨§©©£©
ù"ø äéä äãBî.oikYgn xn`C b"r`C ¤¨¨§§¨©§©§¦

,zpMEqnA n"d - mialMd iptl dlaPd©§¥¨¦§¥©§¨¦¦§¤¤
dcFn la` .mialkl lFnz`n dilr DiYrcC§©§¥¨¤¨¥¤§¦§¨¦£¨¤

ilraA `Edmi`ixaA xnFlM ,miIg,EzOW §©£¥©¦§©¦§¦¦¤¥
oixEq`W-xiRW,YvxzwoFrnW iAxlC ¤£¦©¦¨¨§©§¦§©¦¦§

mialkl ifg `l DitEB:øîéîì àkéà éàî.`d ¥¨£¦¦§¨¦©¦¨§¥©¨
mialkl ifg:äöéa da úéàc.,mFId dclFPW £¦¦§¨¦§¦¨¥¨¤§¨©

x dcFnEclFpA oFrnW ':ïîçð áø øîà àäå ¤¦§§¨§¨¨©©©§¨
'åë.dviaC `ziiOw `zrnWA:da úéàc ¦§©£¨©©§¨§¥¨§¦¨

çBøôà úöéa.mEXn Dl lik` `l alke ¥©¤§©§¤¤¨¨¥¨¦
*dRilw:déìådéì àøéáñ àì.`l opgFi 'xl §¦¨§¥¨§¦¨¥§¨¨¨

axC Epiide ,oFrnW 'xM dkld iedizC `xiaq§¦¨§¤¡¥£¨¨§¦§§©§§©
wgvi:àøañz àì zàå.Dil YrnWC iOTnE ¦§¨§©§¨¦§§¨¦©¥§¨§©§¥

'xM opgFi 'xC Yrci ded `l wgvi axcl¦§©¦§¨¨£¨¨§©§§¨¨§
dcEdi?dìèìèì øeñà íéãé ézLa.WxtncM §¨¦§¥¨©¦¨§©§§¨§¦§¨¥

mc`C ,`ciar ilEhlhl e`lC ,DiOwl `nrh©§¨§©¥§¨§©§¥£¦¨§¨¨
mFwn Dl raFw:eðì ïéà eðà øîà ïðçBé 'øå. ¥©¨¨§¨¨¨©¨¥¨

zFxp lEhlh zFkldA xYid mEW:øða àlà. ¤¥§¦§¦§¥¤¨§¥
.'ek dxFpn la` ,xiYnC oFrnW iAxM oWï¨§©¦¦§§©¦£¨§¨

wgvi axCn e`l i` ,KMld-`prci ded `l ¦§¨¦¨¦§©¦§¨¨£¨¨©§¨
`xiaq dcEdi 'xkC `prci `YWd la` ,Dil¥£¨¨§¨¨©§¨¦§§¨§¦¨

xA ,EdNEkA DildvwEOnxpC qE`in zngn ¥§§©¦§¤¥£©¦§¥
oWi: ¨¨
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åéøáãìdil `xiaq `l dile dil xn`w oerny 'xc.xaq 'x i` dil `wtqnc rnyn

mrt :xn`c y"xk xaqc ,onwlc `iddn gken `l i`n` :dnize .oerny 'xk dl

mz xeka :"oicv oi`"a iziinc ,`ziixan oke .xpa y"xk dxepna dxede 'ek 'x jld zg`

hegyie dlri men ea yi m` d`xie oinena iway in cxi :xne` `iypd dcedi 'x ,xeal ltpy

iz` `l oinena ze`xl xiznc i`na ,edine .'ek

i"yx ,edine .dvwen dil zilc i`na `l` ,y"xk

"xeal ltpy xeka" `l` "mz xeka" qixb `l

ea did m` d`xie ,dcedi 'xk iz` ivn `zyde

h"irn df men:àëädia zi`c opiwqr i`na

zn gext`.gext` hwp `lc :sqei x"xd yxit

oi`e dkeayk wepiz ea wzyl ifg igc meyn ± ig

iptl lqd z` oitekc `idda `dc ,d`xp

oigext`d).bn sc lirl(.lhlhl xeq`c rnyn

jenqa xn`w i`n` ± ixy miign i` :cere

`l` ?oixeq`y ezny miig ilraa y"x dcenc

,oiwenive zexbexbk md oivwen miig ilra i`ce

ltz xyal inc `le ,mialkn mb mze` dvwne

"oiptn" wxta jixtcn ,y"xl xzeny)onwl

.gkw(ded axc cinlz `de ,ixyc `ped ax lr

± oerny 'xl la` .dil `xiaq dcedi 'xk axe

enk mialkn edvwn epi`c meyn ,ixyc rnyn

miig ilra:

úéàãdvia dia.:r"v .clep meyn xeq`c

dviac `nrh yxtn diteb opgei 'xc

ded `l ikd meync xyt`e !eafy oiwyn meyn

dlik`l `l` dlhlhl y"x xq`:úéàãdia

zvia

gext`.,meyn .oerny 'xl xeq`c i"xl d`xp

zexbexb enk ied gext` dia zi`c oeikc

ixy i` `iiexiw `aql dil `irain `we ,oiwenive

aiyg i` ,dviad myn xrpiy ici lr ilehlhl

melk :opgei iax el aiyde .gkyk e` gipn enk

`l` ,gkyk df oi`e ,oilebpxzl `l` ieyr

xeq`e ± gipnk:

øîàip`y `zxpn dil.`l i`n` :z"`e

"daxre alel" 'ta opgei x"`c `dn gken

):en dkeq(`nl` ,dxeq` ipinya elit` dkeqc

uxize !dcedi 'xk "'ek i`vwzi`c ebin" dil zi`

oi`y ,lehlhn ezevnl dvwen epi` xpc :i"x

i`vwzi`c dkeql inc `le .lehlha devn lehia

gikedl leki epi` ikdle ,devn zngn y"dia

xp` dkeqn:lirlåàìecinlz iq` 'xc meyn

'ek opgei 'xc.diax axk iq` 'x `nlic z"`e

dkepgc `bxy iab lirl xn`ck ,dil `xiaq

?ikd `zklid :axl iq` axe `pdk ax dil exn`

,`kdc iq` 'x epiid e`l lirlc iq` axc d`xpe

iq` 'x `kde ,`pdk ax ly exiag lirlc `eddc

in` 'x ly exiag:ïéà'xk xpa `l` epl

oerny.oyi xp epiidc ,qe`in zngn dvwena :'it

iaxk wiqtc lirle .zay dze`a da ewilcd `ly

iedc ,zay dze`a da ewilcda epiid ± dcedi

`xza wxta wiqtc `de .xeqi` zngn dvwen

dlapc ab lr s` ,mialkd iptl dlapa y"xk

z"xtck ,`id xeqi` zngn dvwen)d"c :hi lirl

l`enye± (`kd la` ,micia diigc `l mzd

iniiw `l df itle .dcedi 'xk xaq micia diigcc

,`ziixa `cg` oerny 'xk iwqtc l"aixe opgei 'x

zkzn ly zexpd lk"c `ziixa` i`w opgei 'xc

ixy `ziixa `iddac ,i`w "ycg xp oilhlhn"c `ziixa` l"aixe .dizeek opgei iax xaq `l ± "oyi `l la` ycg xp oilhlhn" lirlc `ziixaa dcedi 'x xn`wc i`na la` .'ek "oilhlhn
iax
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éìéòöt?eäî ïBòîL éaøì äøîz:ì"àäö÷eî ïéà"øìù ©§¦¥§¨¨§©¦¦§©¥§¤§
úBøâBøb àlàïé÷enéöå!?äö÷eî déì úéì éaøå .ãáìa ¤¨§¨§¦¦¦§©§©¦¥¥§¤

:ïðúäåúà ïéèçBLå ïé÷Lî ïéà,úåiøaãnäïé÷Lî ìáà §¨§©¥©§¦§£¦¤©¦§¨¦Ÿ£¨©§¦
úà ïéèçBLå.úåúéiaä:àéðúåìk Y úBiøaãî ïä elà §£¦¤©©¨Ÿ§©§¨¥¥¦§¨¦Ÿ

úåàöåiLúåàöåiL ìk Y úBúéia .äòéáøa úBñðëðå çñta ¤Ÿ§Ÿ©¤©§¦§¨¨§¦¨©¨¨¤Ÿ§Ÿ
úåòåøåúBàáe ,íeçzì õeçúåðìå.íeçzä CBúaø:øîBà ' §ŸŸ©§¨§¨Ÿ§©§¥

úåòåøL ìk Y úBiøaãî ïä elàå ,ïä úBúéia elàå elà¥¨¥©¨¥§¥¥¦§¨¦Ÿ¤ŸŸ
øôàaïéàåúåñðëðúBîéa àìå änçä úBîéa àì áeMéì ©£¨§¥¦§¨Ÿ©¦Ÿ¦©©¨§Ÿ¦

éîð éðä :àîéà úéòaéà .íéîLbäúåøâåøâk.ïééîc ïé÷enéöå ©§¨¦¦¨¥¥¨¨¥©¦¦§Ÿ§Ÿ§¦¦¨§¨
åéøáãì :àîéà úéòa éàå"øcùàøéáñ àì déìå ,déì øîà÷ §¦¨¥¥¨¦§¨¨§¨¨©¥§¥¨§¦¨

éãéãì :eäì øîà÷ ïðaøc íäéøáãì :àîéà úéòaéàå .déì¥§¦¨¥¥¨§¦§¥¤§©¨©¨¨©§§¦¦
àëéäc ,úäéî éì eãBà Y eëãéãì ,ììk äö÷eî éì úéì Y¥¦§¤§¨§¦§¦¦©§¥¨

,äòéáøa úBñðëðå çñta úåàöåécúåúéiácïðaøå .eäðéð §Ÿ§Ÿ©¤©§¦§¨¨§¦¨§©¨Ÿ¦§§©¨¨
äðç øa øa äaø øîà .eäðéð úBiøaãî ,àì :déì eøîà£©¥¨¦§¨¦¦§¨©©¨©©¨¨

øîàøøîà éîe ."ïBòîL éaøk äëìä" eøîà :ïðçBé 'ø' ¨©¨¨¨§£¨¨§©¦¦§¦¨©
éàáñ àeää dépéî àòa àäå ?éëä ïðçB,àéeø÷dì éøîàå ¨¨¨¦§¨§¨¦¥©¨¨§¨§¨§¦¨

?úaMa éìeèìèì eäî úìBâðøz ìL äðé÷ :ïðçBé 'øî ,àéeøñ§¨¥¨¨¦¨¤©§§¤©§©§¥©©¨
ïðé÷ñò éàîa àëä ?ïéìBâðøúì àlà éeNò íeìk :déì øîà£©¥§¨¤¨§©§§¦¨¨§©¨§¦©
déîMî øîéîà øa øîì àçéðä .úî çBøôà déa úéàc Y§¦¥¤§©¥¨¦¨§¨©©¥¨¦§¥

äéä äãBî :øîàc (áøc)øïBòîL 'éìòáaeúnL íéiç §©©£©¤¨¨¦§§©£¥©¦¤¥
,ïéøeñàL:øîàc àáøc déîMî óñBé áøc déøa øîì àlà ¤£¦¤¨§¨§¥§©¥¦§¥§¨¨©£©

] ïBòîL éaø äéä ÷eìçéôàïäL ,eúnL íéiç éìòáa [' ¨¨¨©¦¦§§©£¥©¦¤¥¤¥
úéàãa Y ïðé÷ñò éàîa àëä ?øîéîì àkéà éàî ,ïéøzeî¨¦©¦¨§¥©¨¨§©¨§¦©¦§¥
Y äö÷eî déì úéàc ïàî :ïîçð áø øîàäå .äöéa déa¥¥¨§¨¨©©©§¨©§¦¥§¤
úéàc !ãìBð déì úéì Y äö÷eî déì úéìc ,ãìBð déì úéà¦¥¨§¥¥§¤¥¥¨§¦

óñBé 'øa ÷çöé áø àúà ék .çBøôà úöéa déaø"à:ïðçBé ¥¥©¤§©¦£¨©¦§¨§¥¨¨
éaøk äëìä :øîà éåì ïa òLBäé 'øå ,äãeäé 'øk äëìä£¨¨§§¨§§ª©¤¥¦¨©£¨¨§©¦

äðç øa øa äaø øîàc eðééä :óñBé áø øîà .ïBòîLø"à ¦§¨©©¥©§§¨©©¨©©¨¨
àì déìå Y 'eøîà' ."ïBòîL éaøk äëìä" eøîà :ïðçBé¨¨¨§£¨¨§©¦¦§¨§§¥¨

.déì àøéáñì"à'øc àøañú àì zàå :óñBé áøì ééaà §¦¨¥©©¥§©¥§©§¨¦§§¨§
àä ?äãeäé 'øk ïðçBéøéáì eòì÷éà éñà éaøå àaà 'ø' ¨¨§§¨¨©¨§©¦©¦¦§§§¥

ïîc àaà,àôéçìôðåàzøðîàìå éñà 'øc déîéìb ìò ©¨§¦¥¨§¨©§©§¨©§¦¥§©¦§Ÿ
.dìèìéè'øc déãéîìz éñà éaøc íeMî åàì ?àîòè éàî ¦§§¨©©§¨¨¦§©¦©¦©§¦¥§

äãeäé 'øk ïðçBé 'øå ,äåä ïðçBéì"ñ?äö÷eî déì úéàc ¨¨£¨§¨¨§§¨§¦¥§¤
:ì"àøa àçà ø"àc .éðàL àzøðî ?úøîà÷ àzøðî§©§¨¨¨§©§©§¨¨¥§©¨©
àðéðçø"àäøBðî :ïcéöa Lé÷ì Léø äøBä :éñàúìèépä £¦¨©¦¨¥¨¦§¦¨§¨©¦¤¤

.dìèìèì øeñà Y åéãé ézLa ,dìèìèì øzeî Y úçà Bãéaàlà eðì ïéà eðà :øîà ïðçBé 'øå §¨©©¨§©§§¨¦§¥¨¨¨§©§§¨§¨¨¨©¨¥¨¤¨
éaøk øða.dìèìèì øeñà Y åéãé ézLa äìhéð ïéa úçà Bãéa äìhéð ïéa ,äøBðî ìáà .ïBòîL §¥§©¦¦§£¨§¨¥¦§¨§¨©©¥¦§¨¦§¥¨¨¨§©§§¨

áøì ééaà déì øîà .íB÷î dì òáB÷ íãàå ìéàBä :eäééååøz éøîàã óñBé áøå äaø ?éàî àîòèå§©§¨©©¨§©¥§¨§¦©§©§¦§¨¨¥©¨¨¨©¥©©¥§©
éøäå :óñBéíéðúç úlék :àéiç éaø íeMî ìàeîL øîàå ,íB÷î Bì òáB÷ íãàc ,íéðúç úlék ¥©£¥©£¨¦§¨¨¥©¨§¨©§¥¦©¦¦¨©£¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc zay(ycew zay meil)

äøîz éìéòötmlerl oli`d lr milyazn mpi`y mixnz ± ©§¦¥§¨¨
md mye alel ilrn miieyrd milqa mze` migipne mze` mihwele
dlik`l miie`x mpi` md milyazny cre ,ixnbl mnvrn miliyan

,wgcd ici lr `l`ìzhiyeäî ïBòîL éaøm`d ,dkldd dn ± §©¦¦§©
mde ,dlik`l jk lk miie`x mpi` md zrky oeik mlke`l xeq`
mze` dgc `l `edy oeik `ny e` ,miwenive zexbexbk mixq`p
ezrc giqn `ed oi` ,mze` zlwlwn `l milqa mzpizp ixdy ,micia

.mlke`l xzene ,mdn
déì øîà,epa oerny iaxl iaxàlà ïBòîL éaøì äö÷eî ïéà ¨©¥¥§¤§©¦¦§¤¨

,ãáìa ïé÷enéöå úBøâBøbm`gcy .` ,xeqi`l zeaiq izy mda yiy §§§¦¦¦§¨
`ly dxnz ilirvt la` ,dlik`l miie`x mpi` md zrky .a .micia

.dvwen mpi` dlik`l miie`x md oi`y elit` ,micia egcp
oerny iax zrc dn ,iax eia`n l`y iaxa oerny iaxy jkn
eia`n rny iaxa oerny iaxy `xnbd dxaq ,dxnz ilirvta

:`xnbd dywn jk lre ,oerny iaxk dvwena xaeqydéì úéì éaøå§©¦¥¥
xeqi` oi` iax zhiyl m`d ±ïðúäå ,äö÷eîdpyna epipy ixde ± §¤§¨§©

(.n dvia),ïéèçBLå ïé÷Lî ïéàaeh meiaä úàd zendaúBiøaãn± ¥©§¦§£¦¤©¦§¨¦
.aeh mei axrn odn ezrc giqdy oeik ,xacna ze`vnpdïé÷Lî ìáà£¨©§¦

úà ïéèçBLåzendadúBúééaäaeh mei axrny ,ziaa ze`vnpd ± §£¦¤©©§
.mdn lek`l ezrca

àéðúå,ef dpyn x`al `ziixaaïä elàzendaìk ,úBiøaãî §©§¨¥¥¦§¨¦Ÿ
okxcyLmdçñta úBàöBi,uiwd zeni lk my zedeye ,xacnl ¤§©¤©

úBñðëðåaeyiiläòéáøa,minybd miligznyk oeeyg ycega ± §¦§¨¨§¦¨
zenda od el`eìk ,úBúééaokxcyLodúBàöBimeiaõeç úBòBøå ©§Ÿ¤§§

å ,íeçzìaxrlelàå elà ,øîBà éaø .íeçzä CBúa úBðìå úBàá ©§§¨§¨§©§©¦¥¥¨¥
oeik ,minybd zenia wx zeayd oiae axr lk aeyiil zeayd oia ±

aeyiil zeqpkp md mizrly,ïä úBúééa,aeh meia ohgyl xzene ©§¥
,odn ezrc giqn epi` okyä elàåúBiøaãî ïohgyl xeq`y epipyy §¥¥¦§¨¦

,aeh meiaøôàa úBòBøL ìk,eg`a ±àì áeMiì úBñðëð ïéàå Ÿ¤©£¨§¥¦§¨©¦Ÿ
.íéîLbä úBîéa àìå änçä úBîéayi iax zrcly ok m` epivne ¦©©¨§Ÿ¦©§¨¦

.dvwen xeqi`
:`xnbd zvxznàîéà úéòaéàc ,ayiil lkez dvxz m` ±énð éðä ¦¨¥¥¨¨¥©¦

yie xt`a zerxl ogliyy micia o`gcy oeik ,elld zeixacnd s` ±
,myn m`iadle jlil lecb gxehïééîc ïé÷enéöå úBøâBøâkmpic ± ¦§§§¦¦¨§¨

oerny iaxl s`e ,micia miiegc md s`y miwenive zexbexbl dnec
.milhip mpi`

:sqep uexizàîéà úéòa éàåoerny iaxy ,uxzl lkez dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨
df oi` ,dxnz ilirvta oerny iax xaeq dn iaxn l`yy iax xa

wx `l` ,ezenk xaeqy iptndéì øîà÷ ïBòîL éaøc åéøáãì- ¦§¨¨§©¦¦§¨¨©¥
,dxnz ilirvta oerny iax zrc dn xxiaåmle`àøéáñ àì déì §¥Ÿ§¦¨

déìitke dvwen yiy xaeq `l` ,oerny iaxk xaeq epi` envr iax - ¥
.`ziixaa epipyy

:iyily uexiz,àîéà úéòaéàåxqe` iax s`y `ziixaa epipyy dn §¦¨¥¥¨
`l` ,jk xaeq `edy df oi` ,zeixacn zenda hegylíäéøáãì§¦§¥¤

,eäì øîà÷ ïðaøc,minkgl iax mdl xn` jkeéì úéì éãéãì §©¨¨¨¨©§§¦¦¥¦
ììk äö÷eîiaxk xaeq ip` oky dvwen xeqi` llk oi` izhiyl ± §¤§¨

`l` ,aeh meia zehgyp zeixacnd s`y i`ce jkitle ,oerny
eëãéãì,dvwen xeqi` yiy ,mkzhiyl ±äéî éì eãBààëéäc ú± §¦§¦¦©§¥¨

okid zegtd lkly il ecez,äòéáøa úBñðëðå çñta úBàöBéc§§©¤©§¦§¨¨§¦¨
eäðéð úBúééácxzen `di mkzhiyl s`e ,zeizia zeaygpy ± §©§¦§

.mhgyleøîà ïðaøå[eaiyd-]déì,iaxl,àìel` s` `l` §©¨¨¨§¥Ÿ
,eäðéð úBiøaãî.zehgyp opi`e ¦§¨¦¦§

:dvwen zeklda opgei iax wqt ink zxxan `xnbdøa äaø øîà̈©©¨©
eøîà ,ïðçBé éaø øîà äpç øa,daiyid ipaïBòîL éaøk äëìä ©©¨¨©©¦¨¨¨§£¨¨§©¦¦§

:`xnbd ddnz .dvwen oi`yéëä ïðçBé éaø øîà éîem`d ike ± ¦¨©©¦¨¨¨¦
,jk opgei iax xn`dépéî àòa àäåel`y ixde ±àáñ àeää[owf-] §¨§¨¦¥©¨¨
dì éøîàå ,àéBø÷`aq did l`eydy exn`y yie ±éaøî ,àéBøñ ¨¨§¨§¦¨¨¨¥©¦

dpé÷ ,ïðçBé[ow-]úaMa éìeèìèì eäî úìBâðøz ìLxzen m`d ± ¨¨¦¨¤©§§¤©§©§¥©©¨
e ,enewne eteb jxevl zaya elhlhløîà[aiyd-]déìopgei iax ¨©¥

,`aq eze`léeNò íeìkieyr epi` `ld ,xzid yeniy dfi`l owd §¨
ì àlàyeniyïéìBâðøúopgei iax zpeeky dxaq zrk `xnbde ,cala ¤¨§©§§¦

cgeiny ilkk epic ,xeqi` jxevl `l` cgein owd oi`y oeiky ,xnel
jkle .enewne eteb jxevl s` elhlhl xeq`y cala xeqi` zk`lnl
dax lr dywe ,dvwen yiy dcedi iaxk xaeq `edy eixacn dgiked

.dvwen oi`y oerny iaxk wqt opgei iaxy ,xn`y dpg xa xa
iax zpeek oi`y ,oerny iaxk xaeq opgei iaxy okzi :`xnbd zvxzn
,xeqi` zk`lnl cgein `edy meyne xac ea oi`y ow xeq`l opgei

`l`ïðé÷ñò éàîa àëäow lhlhl xq`y opgei iax zaeyz ± ¨¨§©¨§¦©
owa `weec dxn`pdéa úéàcea gpeny ±úî çBøôàie`x epi`y §¦¥¤§©¥

xqe` oerny iax s`y ,mialk zlik`l `le mc` zlik`l `l
gext`d zngn `l` envr zngn epi` owd lehlh xeqi`e ,elhlhl
xzeny opgei iax xeaqi zn gext` owa oi`yk mle` ,eay znd

.oerny iaxke ,elhlhl
dcen oerny iaxy `xnbd uexiza x`azny dn lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .zn gext` ea yiy owa xeq`làçéðädf uexiz ± ¨¦¨
oaen `diìzhiyøîàc [àáøc] (áøã) déîMî øîénà øa øîdvia) §©©©¥©¦§¥§¨¨§¨©

(:fk,L íéiç éìòáa ïBòîL éaø äéä äãBîzay axra mi`ixa eid ¤¨¨©¦¦§§©£¥©¦¤
eeún,zayaïéøeñàLozip ok` ,ezhiyly ,mialkl mkzgl ¥¤£¦

,oerny iax zrcl s` ow lhlhl xq`y opgei iax ixac z` cinrdl
.zaya zne ,zay axra `ixa didy gext` ea yiy ote`aeàlà¤¨

déøa øîì[epa-]éaø äéä ÷eìç ,øîàc àáøc déîMî óñBé áøc §©§¥§©¥¦§¥§¨¨§¨©¨¨¨©¦
ïBòîLminkg lríéiç éìòáa [eléôà]mi`ixa,eúnLxaqeïäL ¦§£¦§©£¥©¦¤¥¤¥

,øîéîì àkéà éàî ,ïéøzeîoway znd gext`d oerny iaxl ixd ¨¦©¦¨§¥©
xa xa dax xn` ok m` cvike ,mialkl ie`x `edy oeik exqe` epi`
`lye ,ow lhlhl xqe` `ed `ld ,oerny iaxk wqt opgei iaxy dpg

.oerny iaxk
ote`a opgei iax ly ezaeyz z` zx`an `xnbd ef `iyew uxzl ick

:`xnbd zvxzn .dpeyïðé÷ñò éàîa àëäiax xq` eze` owd ± ¨¨§©¨§¦©
`weec `ed ,lhlhl opgeidéa úéàãaea zgpenyk ±äöéadclepy ¦§¦¥¥¨

xzen dvia `ll ow mle` ,'clep' xqe` oerny iax s`y ,meid
.dvwen meyn xeq`l xaeq epi`y oerny iaxke ,elhlhl

:`xnbd dywn .uexizd z` dgec `xnbdïîçð áø øîàäå(.a dvia), §¨¨©©©§¨
ãìBð déì úéà äö÷eî déì úéàc ïàîdvwen xeqi` yiy xaeqd ± ©§¦¥§¤¦¥¨

,clep xeqi` yiy s` xaeqãìBð déì úéì äö÷eî déì úéìc± §¥¥§¤¥¥¨
iaxly `vnp ,clep xeqi` oi` s`y xaeq dvwen xeqi` oi`y xaeqde
ow s` ok m`e ,oi` clep xeqi` s` dvwen xeqi` oi`y xaeqy oerny
xq` recne ,elhlhl oerny iaxl xzei meid dclepy dvia ea yiy

.dcedi iaxk xaqy iptn `l m` ,opgei iax
ote`a wx ow lhlhl xq` opgei iax :`xnbd zayiindéa úéàc- §¦¥

zay axrn owa ea yiyçBøôà úöéas`y ,gext` dkezay dvia ± ¥©¤§©
dpi` mc`l .llk die`x dpi` `idy oeik dxeq` `id oerny iaxl
oi`y oeik ,die`x dpi` mialkle ,day gext`d meyn ,die`x
owd s` dxeq` ef dviay itle ,dtilwd iptn dze` milke` mialkd
opgei iax xn` jk lre ,ekeza `idy onf lk dzngn xq`p dizgzy

.ow milhlhn oi`y `aq eze`l
,oerny iaxk wqt opgei iaxy xaeqd zrck `xnbd dx`ia o`k cr

:dcedi iaxk wqt opgei iaxy drc `xnbd d`ian zrkàúà ék± ¦£¨
`aykóñBé éaøa ÷çöé áø,laal l`xyi ux`n,øîàewlgp ©¦§¨§©¦¥¨©

,dvwen ipica dkldd ink l`xyi ux` i`xen`ïðçBé éaø,xn` ©¦¨¨
.ïBòîL éaøk äëìä ,øîà éåì ïa òLBäé éaøå ,äãeäé éaøk äëìä£¨¨§©¦§¨§©¦§ª©¤¥¦¨©£¨¨§©¦¦§

,óñBé áø øîàwqt opgei iaxy xn`e sqei iaxa wgvi ax `ay dzr ¨©©¥
y oaen ,oerny iaxk `le dcedi iaxkäpç øa øa äaø øîàc eðééä©§§¨©©¨©©©¨

,ïBòîL éaøk äëìä eøîà ,ïðçBé éaø øîàxn` opgei iaxy ,xnelk ¨©©¦¨¨¨§£¨¨§©¦¦§
y yiyeøîà,oerny iaxk dklddyåmpn`déìenvr opgei iaxl ± ¨§§¥
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קלב

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

xg`l xvw onfe ,myaiil bbl mze` milrne mze` mirvety mkxc
cr dlik`l miie`x mpi` aeye milwlwzn md mze` milrny

bbl mlrnde ,miyaiiznymd mz`lrdl skizy rcei `edy oeik
jkitle ,zaya odn wtzqdln ezrc giqn `ed ,dlik`n milwlwzn

.mixeq` md
:`xnbd dywnàì àðéøçà éãéîempi`y mixg` zexit ipin ike ± ¦¦©£¦¨Ÿ

mlrnyk mixq`p mpi` m`d bbd lr mzpizp xg`l milwlwzn
,myaiilàéðúäå,`ziixaa epipy ixde ±øéúBäå íéðàza ìëBà äéä §¨©§¨¨¨¥©§¥¦§¦

,odnïìòäå[zexzepd z`±]âbìick,úBøâBøb ïäî úBNòìm` oke §¤¡¨©¨©£¥¤§§
lke` didàì ,ïé÷enéö ïäî úBNòì âbì ïìòäå ,øéúBäå íéáðòä£¨¦§¦§¤¡¨©¨©£¥¤¦¦Ÿ

ìëàé,zaya odnïéîæiL ãòlek`l zay axra ayg ok m` `l` - Ÿ©©¤©§¦
,zaya odnéðéî ìk øàLáe ïéLeáçå ïé÷ñøôàa øîBà äzà ïëå§¥©¨¥©£©§§¦©£¦¦§¨¨¦¥

úBøéômdyk dlik`n milqtp mpi`y elit`y ,myaiil bbl mlrdy ¥
lek`ln ezrc giqd oyaiil bbl mlrdy oeik mewn lkn ,bbd lr

.zaya mdn lehil xeq`e ,eyaiiziy cr mdn
zxxan .oerny iax ixac `id `ziixady gikedl dvex `xnbd

:`xnbdépî,`ziixad z` dpyy `pzd in ±àîéìéàdvxz m` ± ©¦¦¥¨
xneläãeäé éaø`ldy ,okzi `l df ,`edàëéä äîeokid ±àìc ©¦§¨©¥¨§Ÿ

íéãéa dééçc,eicia edgecy eyaiil bbd lr ixtd z` ozp `ly ± ©§¥§¨©¦
nyl xve`l eqipkd wx `l`,exdéì úéàdcedi iaxl(:ekw oldl) ¦¥

`edyïkL ìk àì ,íéãéa dééçãc àëéä ,äö÷eî,lehlha xq`iy §¤¥¨§©§¥§¨©¦Ÿ¨¤¥
bbd lr ozepa wx z`f dpy recn ,`ziixal d`py dcedi iax m`e

.mixeq` xve`a mpzp elit` ezhiyl `ld ,micia iegic epiidcàlà¤¨
åàìixac ,`ziixady gken i`ce ±,àéä ïBòîL éaøda epipye ¨©¦¦§¦

mlrnyk dvwen miyrp ,bba milwlwzn mpi`y zexit s`y yexita
zexbexb `l` oerny iaxl dvwen oi`y xn`y l`enyl dywe ,bbl

.milwlwzny miwenive
:`xnbd zayiiníìBòìzn`a ±äãeäé éaø,`ziixad z` dpy §¨©¦§¨

,zxqe` cala xve`l mzpizp s` ezhiyl ok`eåz` dpyy dn §
y meyn ,bbd lr zexitd z` ozpy ote`a xeqi`dàëéøèöà 'ìëBà'¥¦§§¦¨

déìelit`y ,lke`e jled did `edy jka yecig eprinydl - ¥
miyrp md mewn lkn ,mdn lke`e jled did bbl mlrdy dryay

`ziixad `lely ,dvwenàðéîà Czòc à÷ìñjzrca dler did ± ¨§¨©§¨¨¦¨
y ,xnelìéæàå ìéëà÷c ïåékgken ,zexitdn lke`e jled `edy ± ¥¨§¨¨¦§¨¦

bbl mlrda elit` jkitle ,dry lk mdn lek`l ezrcayéòáéì àìŸ¦§¥
[ekxvei±],äðîæä,dvxiy dry lk mixzen eidieïì òîLî à÷± ©§¨¨¨©§©¨

y `ziixad epl drinyndézòãì éçqà éçeqà ,âbì ïìòäc ïåék¥¨§¤¡¨©¨©¥©§¥§©§¥
eäéépéîla` ,mlke`l ick dpnfd jixve mdn ezrc giqd - ¦©§

iaxl s` ,mdn lke`e jled did mzpizp mcew m` xve`l mqipkna
iax ly ef `ziixa lr wleg oerny iax mle` .dvwen md oi` dcedi

.cala milwlwznd zexita `l` xqe` epi`e ,dcedi
:oerny iaxl oicd dn milwlwzny zexit ipina dpc `xnbdàòa§¨

dépéîl`y ±,éaøî éaø øa ïBòîL éaø ¦¥©¦¦§©©¦¥©¦
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המשך ביאור למס' שבת ליום שבת דודש עמ' א

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

déì àøéáñ àìiaxk xaeq `l` ,jk exn`y mze`k xaeq epi` - Ÿ§¦¨¥
.dcedi

opgei iax zrc z` rci `l dzr cr recn sqei axl dywn iia`
:didy dyrnnàøañz àì zàå ,óñBé áøì ééaà déì øîàike - ¨©¥©©¥§©¥§©§Ÿ¦§§¨

zrci `l sqei iaxa wgvi ax `ay iptlïðçBé éaøcxaeqéaøk §©¦¨¨§©¦
äãeäé,dvwen ixeqi`aàäixd ±eòì÷éà éqà éaøå àaà éaø± §¨¨©¦©¨§©¦©¦¦§§
epncfpéáìzial ±ïîc àaà éaø[enyy mewnn-]ìôðå ,àôéç §¥©¦©¨§¦¥¨§¨©

éqà éaøc déîéìb ìò àzøðîzqipka da ewilcdy dxepn dltpe ± §¨§¨©§¦¥§©¦©¦
,iq` ax ly ecba lr ,dzake zayd,dìèìéè àìåeàîòè éàî± §Ÿ¦§§¨©©£¨

,dlhlh `l dn iptneåàì`l m`d ±déãéîìz éqà éaøc íeMî ¨¦§©¦©¦©§¦¥
äåä ïðçBé éaøcxaq `nzqne opgei iax ly ecinlz iq` axy ± §©¦¨¨£¨

,ezenkéaøk ïðçBé éaøåY déì úéàc ,déì àøéáñ äãeäé`edy §©¦¨¨§©¦§¨§¦¨¥§¦¥
xeqi` yiy xaeqäö÷eîxake ,zayd zqipka da ewilcdy dxepna §¤

.dcedi iaxk xaeq opgei iaxy rcil jl did df dyrnn
iax ly ezhiy z` zrcl ozip `l df dyrnn recn xidan sqei ax

:opgeidéì øîà,iia`l sqei axúøîà÷ àzøðîdyrndn m`d ± ¨©¥§¨§¨¨¨§©
iaxk xaeq opgei iaxy gikedl ozipy xeaq dz` dxepna didy

`ld ,dcediéðàL àzøðîx`yn mixenge mipey dxepn ipic ± §¨§¨¨¦
dgiken `xnbd .da xeq`l dcen oerny iax s`e dvwen ixeqi`
:dvwen x`yn mixeng dxepnay dvwen ipic opgei iaxl ok`y
,ïãéöa Lé÷ì Léø äøBä ,éqà éaø øîà àðéðç øa àçà éaø øîàc§¨©©¦£¨©£¦¨¨©©¦©¦¨¥¨¦§¦Ÿ

,úçà Bãéa úìhépä äøBðî,dphw dxepn epiidcdìèìèì øzeî §¨©¦¤¤§¨©©¨§©§§¨
zlhipd dxepne ,zaya,åéãé ézLa,dlecb dxepn epiidcøeñà ¦§¥¨¨¨

eðì ïéà eðà ,øîà ïðçBé éaøå .dìèìèìdrc s`k mixaeq eppi` ± §©§§¨§©¦¨¨¨©¨¥¨
,zaya dwlcdl cgeind ilk lhlhl dxizndøða àlà,cala ¤¨§¥

kzhiyïBòîL éaø,xp lhlhl xizny,äøBðî ìáàoerny iax s` §©¦¦§£¨§¨
y dcenäìhéð ïéa[zlhipd-],åéãé ézLa äìhéð ïéa ,úçà Bãéa ¥¦§¨§¨©©¥¦§¨¦§¥¨¨

.dìèìèì øeñàax oiad `l sqei iaxa wgvi ax `ay cr ,jkitle ¨§©§§¨
xeq`y dxepna dcen oerny iax s` oky ,dne`n df dyrnn sqei

.dlhlhl
oiad ,dcedi iaxk xaeq opgei iaxy wgvi axn sqei ax rnyyk mpn`
xaeq epi`y ,dzid 'eke 'epl oi` ep`' eixaca opgei iax ly ezpeeky
xp lhlhl exzidk `l` ,xizdy mixziddn cg` s`a oerny iaxk
oi`y oerny iaxk xaeq `ed eay ,zay eze`a ea ewilcd `ly oyi

.qe`in zngn dvwenl miyyeg
:`xnbd zxxan .dxepna exingdy mrhd edn zx`an `xnbd

éàî àîòèåx`yan xzei dxepna xeq`l yiy mrhd edne ± §©£¨©
:`xnbd zx`an .dvweneäééååøz éøîàc óñBé áøå äaøex`ia ± ©¨§©¥§¨§¦©§©§

,mdipydì òáB÷ íãàå ìéàBä[dxepnl]íB÷îdfifn epi`e dgipdl ¦§¨¨¥©¨¨
.dlhlhln zivwen `id ixd jkitl ,myn
:sqei axe dax ly xe`iad lr dywn iia`,óñBé áøì ééaà déì øîà̈©¥©©¥§©¥

íéðúç úlék éøäå,dlecb ca zrixia dilr milid`ny dhin ± ©£¥¦©£¨¦
iy`x ipyn mitewf zehen ipy lr akeyd hen lr dze` miqxety
,xv `ed ebbay ld` zxevk dhind lk lr dlid`n drixide ,dhin

,dhinl cr rtyne aigxn `ed dhn itlke,íB÷î Bì òáB÷ íãàc§¨¨¥©¨
,íéðúç úlék ,àéiç éaø íeMî ìàeîL øîàå§¨©§¥¦©¦¦¨¦©£¨¦

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

המשך ביאור למס' שבת ליום שבת דודש עמ' ב



קלג

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

xg`l xvw onfe ,myaiil bbl mze` milrne mze` mirvety mkxc
cr dlik`l miie`x mpi` aeye milwlwzn md mze` milrny

bbl mlrnde ,miyaiiznymd mz`lrdl skizy rcei `edy oeik
jkitle ,zaya odn wtzqdln ezrc giqn `ed ,dlik`n milwlwzn

.mixeq` md
:`xnbd dywnàì àðéøçà éãéîempi`y mixg` zexit ipin ike ± ¦¦©£¦¨Ÿ

mlrnyk mixq`p mpi` m`d bbd lr mzpizp xg`l milwlwzn
,myaiilàéðúäå,`ziixaa epipy ixde ±øéúBäå íéðàza ìëBà äéä §¨©§¨¨¨¥©§¥¦§¦

,odnïìòäå[zexzepd z`±]âbìick,úBøâBøb ïäî úBNòìm` oke §¤¡¨©¨©£¥¤§§
lke` didàì ,ïé÷enéö ïäî úBNòì âbì ïìòäå ,øéúBäå íéáðòä£¨¦§¦§¤¡¨©¨©£¥¤¦¦Ÿ

ìëàé,zaya odnïéîæiL ãòlek`l zay axra ayg ok m` `l` - Ÿ©©¤©§¦
,zaya odnéðéî ìk øàLáe ïéLeáçå ïé÷ñøôàa øîBà äzà ïëå§¥©¨¥©£©§§¦©£¦¦§¨¨¦¥

úBøéômdyk dlik`n milqtp mpi`y elit`y ,myaiil bbl mlrdy ¥
lek`ln ezrc giqd oyaiil bbl mlrdy oeik mewn lkn ,bbd lr

.zaya mdn lehil xeq`e ,eyaiiziy cr mdn
zxxan .oerny iax ixac `id `ziixady gikedl dvex `xnbd

:`xnbdépî,`ziixad z` dpyy `pzd in ±àîéìéàdvxz m` ± ©¦¦¥¨
xneläãeäé éaø`ldy ,okzi `l df ,`edàëéä äîeokid ±àìc ©¦§¨©¥¨§Ÿ

íéãéa dééçc,eicia edgecy eyaiil bbd lr ixtd z` ozp `ly ± ©§¥§¨©¦
nyl xve`l eqipkd wx `l`,exdéì úéàdcedi iaxl(:ekw oldl) ¦¥

`edyïkL ìk àì ,íéãéa dééçãc àëéä ,äö÷eî,lehlha xq`iy §¤¥¨§©§¥§¨©¦Ÿ¨¤¥
bbd lr ozepa wx z`f dpy recn ,`ziixal d`py dcedi iax m`e

.mixeq` xve`a mpzp elit` ezhiyl `ld ,micia iegic epiidcàlà¤¨
åàìixac ,`ziixady gken i`ce ±,àéä ïBòîL éaøda epipye ¨©¦¦§¦

mlrnyk dvwen miyrp ,bba milwlwzn mpi`y zexit s`y yexita
zexbexb `l` oerny iaxl dvwen oi`y xn`y l`enyl dywe ,bbl

.milwlwzny miwenive
:`xnbd zayiiníìBòìzn`a ±äãeäé éaø,`ziixad z` dpy §¨©¦§¨

,zxqe` cala xve`l mzpizp s` ezhiyl ok`eåz` dpyy dn §
y meyn ,bbd lr zexitd z` ozpy ote`a xeqi`dàëéøèöà 'ìëBà'¥¦§§¦¨

déìelit`y ,lke`e jled did `edy jka yecig eprinydl - ¥
miyrp md mewn lkn ,mdn lke`e jled did bbl mlrdy dryay

`ziixad `lely ,dvwenàðéîà Czòc à÷ìñjzrca dler did ± ¨§¨©§¨¨¦¨
y ,xnelìéæàå ìéëà÷c ïåékgken ,zexitdn lke`e jled `edy ± ¥¨§¨¨¦§¨¦

bbl mlrda elit` jkitle ,dry lk mdn lek`l ezrcayéòáéì àìŸ¦§¥
[ekxvei±],äðîæä,dvxiy dry lk mixzen eidieïì òîLî à÷± ©§¨¨¨©§©¨

y `ziixad epl drinyndézòãì éçqà éçeqà ,âbì ïìòäc ïåék¥¨§¤¡¨©¨©¥©§¥§©§¥
eäéépéîla` ,mlke`l ick dpnfd jixve mdn ezrc giqd - ¦©§

iaxl s` ,mdn lke`e jled did mzpizp mcew m` xve`l mqipkna
iax ly ef `ziixa lr wleg oerny iax mle` .dvwen md oi` dcedi

.cala milwlwznd zexita `l` xqe` epi`e ,dcedi
:oerny iaxl oicd dn milwlwzny zexit ipina dpc `xnbdàòa§¨

dépéîl`y ±,éaøî éaø øa ïBòîL éaø ¦¥©¦¦§©©¦¥©¦

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

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

déì àøéáñ àìiaxk xaeq `l` ,jk exn`y mze`k xaeq epi` - Ÿ§¦¨¥
.dcedi

opgei iax zrc z` rci `l dzr cr recn sqei axl dywn iia`
:didy dyrnnàøañz àì zàå ,óñBé áøì ééaà déì øîàike - ¨©¥©©¥§©¥§©§Ÿ¦§§¨

zrci `l sqei iaxa wgvi ax `ay iptlïðçBé éaøcxaeqéaøk §©¦¨¨§©¦
äãeäé,dvwen ixeqi`aàäixd ±eòì÷éà éqà éaøå àaà éaø± §¨¨©¦©¨§©¦©¦¦§§
epncfpéáìzial ±ïîc àaà éaø[enyy mewnn-]ìôðå ,àôéç §¥©¦©¨§¦¥¨§¨©

éqà éaøc déîéìb ìò àzøðîzqipka da ewilcdy dxepn dltpe ± §¨§¨©§¦¥§©¦©¦
,iq` ax ly ecba lr ,dzake zayd,dìèìéè àìåeàîòè éàî± §Ÿ¦§§¨©©£¨

,dlhlh `l dn iptneåàì`l m`d ±déãéîìz éqà éaøc íeMî ¨¦§©¦©¦©§¦¥
äåä ïðçBé éaøcxaq `nzqne opgei iax ly ecinlz iq` axy ± §©¦¨¨£¨

,ezenkéaøk ïðçBé éaøåY déì úéàc ,déì àøéáñ äãeäé`edy §©¦¨¨§©¦§¨§¦¨¥§¦¥
xeqi` yiy xaeqäö÷eîxake ,zayd zqipka da ewilcdy dxepna §¤

.dcedi iaxk xaeq opgei iaxy rcil jl did df dyrnn
iax ly ezhiy z` zrcl ozip `l df dyrnn recn xidan sqei ax

:opgeidéì øîà,iia`l sqei axúøîà÷ àzøðîdyrndn m`d ± ¨©¥§¨§¨¨¨§©
iaxk xaeq opgei iaxy gikedl ozipy xeaq dz` dxepna didy

`ld ,dcediéðàL àzøðîx`yn mixenge mipey dxepn ipic ± §¨§¨¨¦
dgiken `xnbd .da xeq`l dcen oerny iax s`e dvwen ixeqi`
:dvwen x`yn mixeng dxepnay dvwen ipic opgei iaxl ok`y
,ïãéöa Lé÷ì Léø äøBä ,éqà éaø øîà àðéðç øa àçà éaø øîàc§¨©©¦£¨©£¦¨¨©©¦©¦¨¥¨¦§¦Ÿ

,úçà Bãéa úìhépä äøBðî,dphw dxepn epiidcdìèìèì øzeî §¨©¦¤¤§¨©©¨§©§§¨
zlhipd dxepne ,zaya,åéãé ézLa,dlecb dxepn epiidcøeñà ¦§¥¨¨¨

eðì ïéà eðà ,øîà ïðçBé éaøå .dìèìèìdrc s`k mixaeq eppi` ± §©§§¨§©¦¨¨¨©¨¥¨
,zaya dwlcdl cgeind ilk lhlhl dxizndøða àlà,cala ¤¨§¥

kzhiyïBòîL éaø,xp lhlhl xizny,äøBðî ìáàoerny iax s` §©¦¦§£¨§¨
y dcenäìhéð ïéa[zlhipd-],åéãé ézLa äìhéð ïéa ,úçà Bãéa ¥¦§¨§¨©©¥¦§¨¦§¥¨¨

.dìèìèì øeñàax oiad `l sqei iaxa wgvi ax `ay cr ,jkitle ¨§©§§¨
xeq`y dxepna dcen oerny iax s` oky ,dne`n df dyrnn sqei

.dlhlhl
oiad ,dcedi iaxk xaeq opgei iaxy wgvi axn sqei ax rnyyk mpn`
xaeq epi`y ,dzid 'eke 'epl oi` ep`' eixaca opgei iax ly ezpeeky
xp lhlhl exzidk `l` ,xizdy mixziddn cg` s`a oerny iaxk
oi`y oerny iaxk xaeq `ed eay ,zay eze`a ea ewilcd `ly oyi

.qe`in zngn dvwenl miyyeg
:`xnbd zxxan .dxepna exingdy mrhd edn zx`an `xnbd

éàî àîòèåx`yan xzei dxepna xeq`l yiy mrhd edne ± §©£¨©
:`xnbd zx`an .dvweneäééååøz éøîàc óñBé áøå äaøex`ia ± ©¨§©¥§¨§¦©§©§

,mdipydì òáB÷ íãàå ìéàBä[dxepnl]íB÷îdfifn epi`e dgipdl ¦§¨¨¥©¨¨
.dlhlhln zivwen `id ixd jkitl ,myn
:sqei axe dax ly xe`iad lr dywn iia`,óñBé áøì ééaà déì øîà̈©¥©©¥§©¥

íéðúç úlék éøäå,dlecb ca zrixia dilr milid`ny dhin ± ©£¥¦©£¨¦
iy`x ipyn mitewf zehen ipy lr akeyd hen lr dze` miqxety
,xv `ed ebbay ld` zxevk dhind lk lr dlid`n drixide ,dhin

,dhinl cr rtyne aigxn `ed dhn itlke,íB÷î Bì òáB÷ íãàc§¨¨¥©¨
,íéðúç úlék ,àéiç éaø íeMî ìàeîL øîàå§¨©§¥¦©¦¦¨¦©£¨¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח כסלו, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

גלולי  יום  בכל  עתה  גם  ומקבל  שקבל  ומסיים  שי',  בנו  אודות  במ"ש  אחרון,  אחרון  ועל   ...

אנטיבייטיקה.

- בודאי ידוע לו שבארצוה"ב כבר פגה הלהיטות אחרי גלולות אלו, ומתחילים להסתייג משימוש 

"מופרז" מהם, ומה שנוגע עוד יותר - התחילו להבחין בתוצאות צדדיות בלתי רצויות, מובן שהערה זו היא 

רק בדרך כלל, ולא באה אלא לעורר, שכדאי לדבר עם הרופא המטפל על שימת לב ועיון הראוי, - הרצוי 

וכו'. ומה טוב לעוררו שיחקור בזה אצל אלו שעסקו במיוחד בחקר  המשך השימוש בגלולות האמורות 

בשטח זה, אחרי שע"פ רוב - רופאים המטפלים אין זמנם פנוי כ"כ לחקירות, ובפרט אשר בתי חרושת 

המיצרים הגלולות, כמובן, אין דעתם נוחה מחקירות הנ"ל.

פליאה גדולה ביותר על הספק אצלו בהנוגע להמשך ולהמסגרת של חינוך בנו בעתיד הקרוב, שהרי 

הראה הנסיון אשר בכגון דא נוגעת בעיקר מדת היראת שמים אשר בחנוך, כי ככל שלא יהי' טוב בזה הרי 

הרחוב ועוד כמה גורמים פועלים למעט בהיראת שמים, ובעוה"ר ב' בתי הספר אודותם מזכיר - לא נשמע 

שיהי' מי שהוא שיתאונן עליהם שיראתם במדה "מופרזת".

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור ומזמן לזמן באופן דמוסיף והולך וכהוראת ימי חנוכה אלו 

שהלכה כב"ה דמוסיף ואור.

 ב"ה,  יו"ד כסלו, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מב' כסלו עם המצורף אליו, ובמ"ש שימלא הפקודה מטעם קבלת עול, - 

אין לעשות הענין באופן האמור, כי בענינים כהנ"ל, ז.א. שצריך להשפיע על אחרים, בפרט על אלו שאפשר 

עדיין אין להם כל הכרה בענין, וכשהמדובר באנשים מבוגרים ויש להם ידיעה רחבה בשטח הנק' מדעים 

יותר מצד  יוצאין מן הלב, שהרי ההשפעה צ"ל  רוחנים, מוכרח הדבר לבוא באופן הנקרא בדברי חז"ל 

ע"י השכל הקר, אף שהובטחנו מחז"ל שחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, התעמולה  הרגש מאשר 

אמיתית היא כשנעשית באותיות עצמיים אף שהאותיות הם ששמע וראה וקראם וכו'.

המורם מהנ"ל שאותו חלק ממכתבי, שהונח ונתקבל אצלו, יש להכניסו בהקשורי מכתבים שלו 

עמהם, והחלק שעדיין לא הוקלט, בודאי שעדיין חזון למועד, ואת הכל עשה יפה בעתו...

ויהי רצון שכיון שנמצאים אנו בין הימים דיו"ד כסלו, גאולת כ"ק אדמו"ר האמצעי, וי"ט כסלו 

גאולת רבנו אדמו"ר הזקן, הנה תומשך הגאולה בכל הענינים הכללים והפרטים גם יחד.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



c"agקלד i`iyp epizeax zxezn
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r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

éBúBàa ãiî ìBëàì åéðôì Ceøò BðçìLå BlL úéa CBúa àeäLk epnî Lecwä BðëL òîLå Búéa CBúa Lc÷ íà¦¦¥§¥§¨©§¥©¦¦¤§¤§©¦¤§ª§¨¨§¨¨¤¡¦¨§
BúáBç éãé Ba àöBé íB÷î49Cëa ïéà øçà íB÷îa àeä Lc÷näL ét ìò óàå Búãeòñ íB÷îa òîBL àeä éøäL ¨¥§¥¨¤£¥¥©§¨§¨§©©¦¤©§©¥§¨©¥¥§¨

BúáBç éãé BàéöBäì Lc÷nä ïéåkúiL àeäå íeìk50Lc÷ì íãà ìëé älçzëì elôàå Bæ äòéîLa úàöì àeä ïéekúéå §§¤¦§©¥©§©¥§¦§¥¨§¦§©¥¨¥¦§¦¨©£¦§©§¦¨¨Ÿ¨¨§©¥
ïúáBç éãé eàöéå åéðëL eòîLiL éãk Búéáa[`läæ Lec÷a àöBé Bðéàå ïéãò ìëà Bðéà àeä íà elôàå[alLc÷nL àlà §¥§¥¤¦§§§¥¨§¥§§¥¨¨©£¦¦¥Ÿ¥£©¦§¥¥§¦¤¤¨¤§©¥

Lc÷ì íéòãBé ïðéàL åéðëL ìéáMa52: ¦§¦§¥¨¤¥¨§¦§©¥
י  סעיף סעודה במקום הקידוש שיהיה רעג סימן ב חלק

1

2

3

4

5

`zax `zkld
ïúáåç éãé [àì השכנים על מהיין טועם אינו המקדש אם -

הגפן  עליו יברכו ולא בעצמם, יין .51לטעום
äæ ùåãé÷á [áì עליו שקבל מי עבור לקדש יכול לכך -

ערבית  להתפלל ממתין שהמקדש אף המנחה, בפלג שבת

בעצמו. היין מן לשתות ויכול לאחריה, ולקדש בזמנה
אף  - התפלל שכבר מי עבור בבוקר בשבת לקדש יכול וכן

התפלה. לאחר ולקדש להתפלל שדעתו

zetqede mipeiv
ÎÒ"·עד"ז49) ‰ ÔÓÈÒ· אמרו לא י"ח להוציא לענין וכן :

כשהם  אבל הציבור עם הש"ץ אלא אחד במקום שיהיה שצריך
שאינו  ע"פ אף הש"ץ קול השומע כל לצאת יכול אחד במקום

ותר"צ. רע"ג בסי' שיתבאר וכמו שנתבאר דרך ועל עמהם
‡"Ò ‚È¯ ÔÓÈÒ·Â בברכת חובתו ידי חבירו מוציא שאין הא (לגבי

הרשות  ביין אמורים דברים במה יחד): מסובים כשאינם הגפן
בעמידה  אפילו חבירו את אחד פוטר והבדלה קידוש ביין אבל
שאחד  בביתו אחד כל אלא אחד במקום עומדים אין ואפילו
על  שומע ושכנו שכנו להוציא ומתכוין בביתו מבדיל או מקדש
הנהנין  כברכת ואינה חובה והיא הואיל ושותה שבידו הכוס

רע"ג. בסי' כמ"ש
ושוב  לוגמיו כמלא המבדיל או המקדש טעם כבר אם ואפילו
אעפ"כ  המובחר מן למצוה אלא לטעום צריכים השומעים אין
יחד  מצטרפים שהם שמתוך בעמידה אפילו בברכתו נפטרים
היין. ברכת ידי לצאת ג"כ מצטרפים והבדלה קידוש ידי לצאת

ו. סעיף לעיל הוא ועד"ז
שרוצה 50) מי כל על אלא ממש, שכנו על מכוין שאינו אע"פ

כדלהלן Ê"Òלצאת ËÙ˜˙ ÔÓÈÒ כל להוציא ונתכוין שתקע מי :

חובתו  ידי לצאת ונתכוין השומע ושמע תקיעתו שישמע מי
ואינו  תקיעתו ששמע זה לפלוני מתכוין התוקע שאין אע"פ
נתכוין  התוקע שהרי חובתו ידי השומע יצא אעפ"כ כלל יודעו
יושב  או בדרך מהלך שהיה מי לפיכך שישמענו מי לכל להוציא
בשמיעה  לצאת נתכוין אם יצא מש"ץ תקיעות ושמע ביתו בתוך
חובתן  ידי הרבים את להוציא מתכוין הוא הש"ץ שהרי זו

בתקיעתו.
המקדש 51) מכוס ששותה מי שאין אף חובתם ידי ויוצאים

ה'כוס  על שומע שהשכן רבינו כתב ס"א ריג ובסימן בעצמו,
עליה  שקידשו מכוס השכן שישתה כדי שכוונתו וייתכן שבידו',
(כשלא  קידוש י"ח יצא בידו הכוס אחז לא אם גם אמנם דווקא,
א' ידי על לוגמיו מלא שתית לבין הקידוש בין הפסק היה

י"ח). היוצאים
יודעים 52) אינם אם רק כן עושה שלכתחילה ו סעיף כדלעיל

בעצמם, לקדש
Ò"‚ועד"ז ËÒ¯ ÔÓÈÒ· להוציא הכנסת בבית לקדש המנהג לגבי

נהגו  (ובביהכנ"ס י"ח יוצא אינו שהמקדש אע"פ י"ח, האורחים
בעצמם). לקדש יודעים אפילו כן

•
zay zekld - jexr ogley

Â הכוס על לברך דהיינו היין על לקדש צריך אין ג' בסעודה
תקנו  שלא לפי שחרית סעודת קודם כמו הסעודה קודם
די  בלילה ומה שבלילה קידוש כעין אלא ביום קידוש חכמים

שבשחרית: אחד בקידוש די ביום אף אחד בקידוש

Ê בסעודות כמו שלמות ככרות שתי על לבצוע צריך אבל
לכל  צריך בשבת הרבה פעמים סועד ואפילו הראשונות
בככר  די ג' לסעודה שאפילו אומרים ויש משנה לחם סעודה
ומכל  עומרים שני אחד לכל המן ירד ו' שביום לפי שלם אחד
אחת  אכל עומרים לב' ככרות ד' הרי ככרות שתי עשו עומר

שלם  א' ככר נשארה בבקר ואחת שבת בליל ואחת ו' ביום מהן
לבצוע  אלו במדינות להקל המנהג נתפשט וכן ג' לסעודה
שנים  ליקח להחמיר יש אבל שלם אחד ככר על ג' בסעודה
לא  שאז שנים לו אין כן אם אלא עיקר שהוא הראשונה כסברא

שלם. אחד מככר יפחות

העשוי  מאכל בכל ג' סעודה לקיים שיכול עוד מקילין יש אבל
נקרא  שהוא מזונות מיני בורא עליו שמברכים המינים מחמשת
ללפת  שדרך בדברים כן גם לקיימה שיכול עוד מקילין ויש מזון
ויש  בפירות לא אבל בהם וכיוצא ודגים בשר כגון הפת את בהן
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

לקיימה. יכול בפירות שאפילו עוד מקילין

בענין  כלל אפשר אי כן אם אלא זה כל על כלל לסמוך ואין
בלא  פת לאכול לו אפשר ואי ביותר שבע שהוא כגון אחר
אפשר  שאי בשבת להיות שחל פסח ערב וכן עצמו את שיצער
כמו  עשירה במצה נוהגין שאין אלו במדינות פת לאכול

תע"א: בסי' שיתבאר

Á על לבצוע וכן אנשים כמו שלישית בסעודה חייבות נשים
שוין  ואשה איש שבת מעשה שלכל סעודה בכל ככרות ב'

רע"א: בסי' שנתבאר מטעם

וֿח  סעיפים סעודות שלש דין רצא סימן ב חלק

גואל ‡ לציון ובא מנחה תפלת קודם אשרי אחר לומר נוהגין
יום  בכל שאומרים קדושה סדר במקום קדושה סדר וכל
ומוסף  שחרית בתפלת שמאריכים ויו"ט שבשבת אלא בבקר

המנחה: עד הניחוהו

בכל · בצבור תורה בספר קורין אנשים ג' שיהיו תיקן עזרא
הבא  שבוע מפרשת יותר או פסוקים עשרה במנחה שבת
ואינם  השבוע ימות כל בסחורה המתעסקים קרנות יושבי בשביל
בשבילם  תיקן לפיכך וחמישי בשני התורה קריאת לשמוע באים

לשמוע. ויבואו פנויים שהם במנחה בשבת יתירה קריאה

הבא  שבוע בפרשת קוראים בשבת להיות יו"ט חל אם ואפילו
במנחה  התורה לקריאת כלל ליו"ט ענין שאין יו"ט בפרשת ולא

במנחה: ביו"ט התורה קריאת אין שבת אלמלא שהרי

על ‚ וגו' תפלתי ואני פסוק התורה קריאת קודם לומר ונוהגין

ונגינות  שער יושבי בי ישיחו פסוק על חכמים שדרשו מה פי
הקב"ה  לפני דוד אמר וגו' תפלתי ואני אחריו וכתוב שכר שותי
כשהם  העולם אומות העולם אומות כשאר זו אומה אין רבש"ע
אע"פ  אלא כן לא ואנו ופוחזין הולכין ומשתכרים שותים
קריאת  קודם כן לומר הנהיגו ולכך וגו' תפלתי ואני ששתינו
שלא  ליוצרנו להודות כדי קרנות יושבי בשביל שקורין התורה
קרנות  היושבי אף ואנו היום כל פוחזין שהם כהם חלקנו שם

תורה. לשמוע מתאספים שבנו

בו  קוראין ואין הואיל לאמרו נוהגין אין בחול שחל וביו"ט
אין  תורה ספר שאין במקום בשבת גם זה ומטעם במנחה בתורה

ענין: בכל לאמרו בשבת שנהגו אלא לאמרו צריך

כאן „ שאין במנחה התורה קריאת אחר קדיש אומרים אין
להפסיק תפלה במה קודם שאומרים לקדיש זה קדיש בין

הוא  אחד פסוק מקום מכל יהללו לומר שנוהגים שאף בלחש
בלא  זה אחר זה קדישים ב' לומר ואסור הפסק חשוב ואינו
שאין  תורה ספר בו שאין במקום לפיכך בינתיים פסוקים הפסק
התפלה  שקודם לקדיש לציון ובא שלאחר קדיש בין הפסק שם
פסוק  אלא אינו תפלתי שואני אחד קדיש אלא יאמרו לא בלחש
תפלתי  ואני כלל יאמרו לא שאז וטוב הפסק חשוב ואינו אחד
שלא  כדי קדושה סדר סיום אחר מיד הקדיש קודם יאמרוהו או
אחד  בפסוק אפילו בלחש לתפלה הקדיש בין כלל להפסיק
מתפלת  חוץ לפניה קדיש בלא תפלה מתחילין אנו אין שלעולם

לתפלה: גאולה סמיכת מפני השחר

אֿד  סעיפים בשבת מנחה תפלת דין רצב סימן ב חלק
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dxez ihewl

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: שמע תוכןתוכןתוכןתוכן קריאת מצות של הפנימי התוכן

ודבש". חלב זבת ל"ארץ ושייכותה

úáæ õøà 'åâå õøàá úåùòì 'åâå äåöîä úàæå åäæå
.'åâå ìàøùé òîù ùáãå áìç

- דעה" הארץ "מלאה בפירוש הנ"ל, ע"פ
שגם  היא והתכלית אמונה, בחינת היא ש"ארץ"
יתברך  שהוא כפי ובעצמו בכבודו (בהקב"ה האמונה
האדם  בלב תקועה תהי' עולמות) מגדר ומובדל קדוש
דלעיל  השאלה תתיישב - והרגשה דעת בבחינת
"וזאת  - ואתחנן בפ' תורה מתן סיפור לאחרי בכתובים
ודבש", חלב זבת ארץ גו' בארץ לעשות גו' המצוה
בין  השייכות מהי כנ"ל, וקשה - ק"ש בפרשת וממשיך

דוקא. לארץ ק"ש מצות

ááåñ 'éåäù ,àåä ìàøùé òîù úùøô ïéðò äðä éë
åá íéðéîàî åðçðàù ,åðéäìà àåäù ,ïéîìò ìë
úðéçáá ,ãçà úðéçáá 'éäé ,äãáì äðåîà úðéçáá
úòã úðéçáá ,õøàáå íéòé÷ø äòáùá éåìéâ

úðéçáá ,éúéîà ãåçéå ìåèéá úåéäì ,äùâøäå
ò àãåçé.ùîî úåàéöîá ìåèéá ,äàìé

היא  שמע קריאת מצות מטרת דכל והענין,
פירוש  שזהו והרגשה. דעת בבחינת האמונה להמשיך
הוא  הוי' דשם אחד", הוי' אלקינו הוי' ישראל  "שמע
עלמין" כל ה"סובב ובעצמו, בכבודו ב"ה סוף אין אור
הוא  האמונה ענין כי בהוי'", "ויאמינו מ"ש (שזהו
מגדר  ומובדל קדוש יתברך שהוא כפי בהקב"ה
בנ"י  של - "אלקינו" הוא ו"הוי'" כנ"ל), עולמות,
שרק  לפי - העולם) כל בורא הוא שהקב"ה (אף דוקא
אוה"ע  (כי הוי' בשם האמונה ישנה ישראל אצל
עולם  בורא בתור בהקב"ה להכרה רק להגיע יכולים
ולכן  עולמות, מגדר שמובדל הוי' בשם ולא ומנהיגו,
(מקץ  לו אמר ויוסף הוי'", את ידעתי "לא פרעה אמר

פרעה"). שלום את יענה "האלקים טז) מא,

הוי' אלקינו הוי' ישראל "שמע אומרים זה ועל
הוי' שם להמשיך הוא שמע קריאת של שענינה אחד",
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לקיימה. יכול בפירות שאפילו עוד מקילין

בענין  כלל אפשר אי כן אם אלא זה כל על כלל לסמוך ואין
בלא  פת לאכול לו אפשר ואי ביותר שבע שהוא כגון אחר
אפשר  שאי בשבת להיות שחל פסח ערב וכן עצמו את שיצער
כמו  עשירה במצה נוהגין שאין אלו במדינות פת לאכול

תע"א: בסי' שיתבאר

Á על לבצוע וכן אנשים כמו שלישית בסעודה חייבות נשים
שוין  ואשה איש שבת מעשה שלכל סעודה בכל ככרות ב'

רע"א: בסי' שנתבאר מטעם

וֿח  סעיפים סעודות שלש דין רצא סימן ב חלק

גואל ‡ לציון ובא מנחה תפלת קודם אשרי אחר לומר נוהגין
יום  בכל שאומרים קדושה סדר במקום קדושה סדר וכל
ומוסף  שחרית בתפלת שמאריכים ויו"ט שבשבת אלא בבקר

המנחה: עד הניחוהו

בכל · בצבור תורה בספר קורין אנשים ג' שיהיו תיקן עזרא
הבא  שבוע מפרשת יותר או פסוקים עשרה במנחה שבת
ואינם  השבוע ימות כל בסחורה המתעסקים קרנות יושבי בשביל
בשבילם  תיקן לפיכך וחמישי בשני התורה קריאת לשמוע באים

לשמוע. ויבואו פנויים שהם במנחה בשבת יתירה קריאה

הבא  שבוע בפרשת קוראים בשבת להיות יו"ט חל אם ואפילו
במנחה  התורה לקריאת כלל ליו"ט ענין שאין יו"ט בפרשת ולא

במנחה: ביו"ט התורה קריאת אין שבת אלמלא שהרי

על ‚ וגו' תפלתי ואני פסוק התורה קריאת קודם לומר ונוהגין

ונגינות  שער יושבי בי ישיחו פסוק על חכמים שדרשו מה פי
הקב"ה  לפני דוד אמר וגו' תפלתי ואני אחריו וכתוב שכר שותי
כשהם  העולם אומות העולם אומות כשאר זו אומה אין רבש"ע
אע"פ  אלא כן לא ואנו ופוחזין הולכין ומשתכרים שותים
קריאת  קודם כן לומר הנהיגו ולכך וגו' תפלתי ואני ששתינו
שלא  ליוצרנו להודות כדי קרנות יושבי בשביל שקורין התורה
קרנות  היושבי אף ואנו היום כל פוחזין שהם כהם חלקנו שם

תורה. לשמוע מתאספים שבנו

בו  קוראין ואין הואיל לאמרו נוהגין אין בחול שחל וביו"ט
אין  תורה ספר שאין במקום בשבת גם זה ומטעם במנחה בתורה

ענין: בכל לאמרו בשבת שנהגו אלא לאמרו צריך

כאן „ שאין במנחה התורה קריאת אחר קדיש אומרים אין
להפסיק תפלה במה קודם שאומרים לקדיש זה קדיש בין

הוא  אחד פסוק מקום מכל יהללו לומר שנוהגים שאף בלחש
בלא  זה אחר זה קדישים ב' לומר ואסור הפסק חשוב ואינו
שאין  תורה ספר בו שאין במקום לפיכך בינתיים פסוקים הפסק
התפלה  שקודם לקדיש לציון ובא שלאחר קדיש בין הפסק שם
פסוק  אלא אינו תפלתי שואני אחד קדיש אלא יאמרו לא בלחש
תפלתי  ואני כלל יאמרו לא שאז וטוב הפסק חשוב ואינו אחד
שלא  כדי קדושה סדר סיום אחר מיד הקדיש קודם יאמרוהו או
אחד  בפסוק אפילו בלחש לתפלה הקדיש בין כלל להפסיק
מתפלת  חוץ לפניה קדיש בלא תפלה מתחילין אנו אין שלעולם

לתפלה: גאולה סמיכת מפני השחר

אֿד  סעיפים בשבת מנחה תפלת דין רצב סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: שמע תוכןתוכןתוכןתוכן קריאת מצות של הפנימי התוכן

ודבש". חלב זבת ל"ארץ ושייכותה

úáæ õøà 'åâå õøàá úåùòì 'åâå äåöîä úàæå åäæå
.'åâå ìàøùé òîù ùáãå áìç

- דעה" הארץ "מלאה בפירוש הנ"ל, ע"פ
שגם  היא והתכלית אמונה, בחינת היא ש"ארץ"
יתברך  שהוא כפי ובעצמו בכבודו (בהקב"ה האמונה
האדם  בלב תקועה תהי' עולמות) מגדר ומובדל קדוש
דלעיל  השאלה תתיישב - והרגשה דעת בבחינת
"וזאת  - ואתחנן בפ' תורה מתן סיפור לאחרי בכתובים
ודבש", חלב זבת ארץ גו' בארץ לעשות גו' המצוה
בין  השייכות מהי כנ"ל, וקשה - ק"ש בפרשת וממשיך

דוקא. לארץ ק"ש מצות

ááåñ 'éåäù ,àåä ìàøùé òîù úùøô ïéðò äðä éë
åá íéðéîàî åðçðàù ,åðéäìà àåäù ,ïéîìò ìë
úðéçáá ,ãçà úðéçáá 'éäé ,äãáì äðåîà úðéçáá
úòã úðéçáá ,õøàáå íéòé÷ø äòáùá éåìéâ

úðéçáá ,éúéîà ãåçéå ìåèéá úåéäì ,äùâøäå
ò àãåçé.ùîî úåàéöîá ìåèéá ,äàìé

היא  שמע קריאת מצות מטרת דכל והענין,
פירוש  שזהו והרגשה. דעת בבחינת האמונה להמשיך
הוא  הוי' דשם אחד", הוי' אלקינו הוי' ישראל  "שמע
עלמין" כל ה"סובב ובעצמו, בכבודו ב"ה סוף אין אור
הוא  האמונה ענין כי בהוי'", "ויאמינו מ"ש (שזהו
מגדר  ומובדל קדוש יתברך שהוא כפי בהקב"ה
בנ"י  של - "אלקינו" הוא ו"הוי'" כנ"ל), עולמות,
שרק  לפי - העולם) כל בורא הוא שהקב"ה (אף דוקא
אוה"ע  (כי הוי' בשם האמונה ישנה ישראל אצל
עולם  בורא בתור בהקב"ה להכרה רק להגיע יכולים
ולכן  עולמות, מגדר שמובדל הוי' בשם ולא ומנהיגו,
(מקץ  לו אמר ויוסף הוי'", את ידעתי "לא פרעה אמר

פרעה"). שלום את יענה "האלקים טז) מא,

הוי' אלקינו הוי' ישראל "שמע אומרים זה ועל
הוי' שם להמשיך הוא שמע קריאת של שענינה אחד",
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באותיות  (הנרמזים העולם רוחות וד' וארץ רקיעים בז'
דעת  בבחינת יהי' הוי' שם שגם "אחד"), דתיבת ד' ח'
התבטלות  לידי האדם בא שאז האדם, בנפש והרגשה
מציאות  שום שאין אצלו שנרגש באלקות, גמורה
אחד", ב"ה' הפנימי הפירוש (שזהו יתברך בלעדו
מציאות  שום דאין היחידה, המציאות יתברך שהוא

מלבדו).

(יחוד  עילאה" "יחודא בשם נקרא זה ביטול
בהבנת  כלליות מדריגות שתי שיש כידוע עליון),
מציאות  שום שאין הפנימי, פירוש (לפי ה'" "אחדות

עילאה". ו"יחודא תתאה", "יחודא - יתברך) בלעדו

בקצרה: הדברים פירוש

הקב"ה  של אחדותו היינו תתאה" "יחודא
ומחי' המהווה האלקית והחיות האור של מ"מבטו"

זה  אור שמצד דאע"פ העולמות, מציאות ישנה את
מקום, מכל אותם), ומהווה בורא הוא (שהרי העולמות
של  כוחותיו אלא אינם וחיותם התהוותם שכל היות
הוא  ונברא נברא כל של המציאות אמיתת הרי הקב"ה,

. בו המלובש ה'" "דבר רק

דאע"פ  היינו היש", "בטול בשם נקרא זה "יחוד"
עצמו  את מבטל מקום מכל יש, מציאות הוא שהנברא

הוא מציאותו שכל ומכיר שיודע מאחר הקב"ה רק אל
היינו  עילאה" ו"יחודא ומחייהו. המקיימו האלקי הכח
כפי  יתברך ומהותו עצמותו מצד הקב"ה של אחדותו
ואין  העולמות מן לגמרי ומובדל ונשא רם שהוא
לבדו  ו"הוא יתברך בו שינוי שום עושים העולמות
שהי' כמו ממש בדיוק העולם בריאת אחרי הוא"
נקרא  זה ויחוד העולם. בריאת קודם ומיוחד" "יחיד
מהותו  שמצד מאחר במציאות", "ביטול בשם
העולמות  כל וכאילו הוא" לבדו "הוא יתברך ועצמותו
עילאה" ד"יחודא זו ואחדות כלל. במציאות אינם
שהיא  אחד", הוי' גו' ישראל "שמע בפסוק מפורשת
יחיד  הוא לבדו שהוא האמיתית יתברך אחדותו

ממש). ואפס כאין הם העולמות כל (כי ומיוחד

úåöîä úëùîä é"ò åæ äðéçá êùîðå äùòðå
.äðåîà úðéçá àéä ,õøà úðéçáì

שהן  (כנ"ל), המצוות קיום ע"י רק נפעל גופא וזה
(וכפי  האדם בנפש ב"ה סוף אין אור גילוי הממשיכות
"והיו  בק"ש שאומרים מה שזהו לקמן, שיבואר

היום"). מצוך אנכי אשר האלה הדברים

.ùáãå áìç úáæ õøà úðéçá àéä åæ äðåîàå

נעשה  המצוות, וקיום ישראל" "שמע קיום ע"י
בנפש  נקבעה שהיא כנ"ל, האמונה בבחינת "הגדלה"

והרגשה. דעת בבחינת האדם

כנ"ל) "ארץ" בחינת (שהיא באמונה זו "הגדלה"
ודבש". חלב זבת "ארץ בשם בכתוב  מכונה

äáäàä ìãâúù ,úåãîä úìãâä úðéçá àåä áìç
.éåìéâä ìà íìòääî àöúå áìá úøúåñîä

יניקת  שע"י התינוק, כמשל המגדל, דבר  הוא חלב
שלא  היניקה ימי במשך אבריו כל מתגדלים אמו חלב
ש"חלב" ברוחניות, וכך הגדלות, בימי גידולו ערך לפי
עד  האדם בנפש שתקבע האמונה, הגדלת על מורה
הם  ישראל כל דבאמת לה', באהבה יתעורר שהאדם
אהבה  להם יש זה ובגלל מאמינים, בני מאמינים
בהעלם. בלב מסותרת שהיא אלא להקב"ה טבעית
אזי  והרגשה, דעת בבחינת נמשכת האמונה וכאשר

גילוי. לידי באה בלב המסותרת זו אהבה

æà ù"îë ,âåðòúå úå÷éúî úðéçá àåä ùáãå
.ïéîìò ìë ááåñ úðéçáî åðééäå ,'ä ìò âðòúú

דעת  בבחינת בנפש האמונה גילוי של פעולה ועוד
האלקי  מהאור גדול תענוג לידי בא שהאדם - והרגשה
הוי'" על תתענג "אז נאמר זה שעל בנפשו, השוכן

וע  - עלמין) כל הסובב אור הוא הוי' דשם ונג (וכנ"ל
מתיקות. בחינת "דבש", נקרא זה

כל  הסובב אור גילוי שדוקא הטעם יבואר [ומעתה

באלקות:] התענוג ענין פועל עלמין

äúàå éúéðù àì 'éåä éðà éë ïðåáúé øùàë ,åðééäã
,'åâå ìò åãåä ÷øå ,'åë íìåòä àøáðù íãå÷ àåä
íò ìàøùé éðáìå åîòì ïø÷ íøéå äðä äæ ìë íòå
ìò âðòúéå åáì çîùéå ìéâé úàæì éà ,ùîî åáåø÷

.ùîî 'ä
בכבודו  הקב"ה מצד באמת אשר מתבונן כשאדם
והוא  בלעדו מציאות לאיזו מקום שום אין ובעצמו
"יחיד  שהי' כמו העולם שנברא לאחרי ומיוחד" "יחיד
ה' "אני פירוש (שזהו העולם שנברא קודם ומיוחד"
מזיו  אלא אינה העולמות חיות וכל - כנ"ל) שניתי" לא
אפשריות  הקב"ה נתן מקום, ומכל - בלבד והארה
ב"ה  סוף אין אור לגילוי לזכות קרובו עם לישראל
לידי  האדם את מביאה זאת התבוננות הרי - עצמו

ממש. ה' על ויתענג גדולה, שמחה

çå÷éôå âåðòú ïåùìî ,äéçé åúðåîàá ÷éãöå åäæå
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äî ìë ìò íðåøñçå úåáø úåùôð àøåá åîë .ùôð
íðåøñç ùåøéôù ,éç ìë ùôð íäá úåéçäì úàøáù
ùôð íäá úåéçäì ,åúåéç íåé÷ì íãàì øñçä øáã

.ùôð çå÷éôå âðòúäì àìà åðéàù ,éç ìë
בלבו  נקבעה כשאמונתו באדם הנגרם זה עונג על
יחי'", באמונתו "וצדיק נאמר והרגשה דעת בבחינת
ברכת  נוסח בפירוש כידוע תענוג, לשון הוא ד"יחי'"
חי", כל נפש בהן להחיות כו' "וחסרונן - נפשות בורא
קיומו  לעצם הנצרכים הדברים על קאי ד"חסרונן"
"להחיות  משא"כ קיומו), בעצם חסר (שבלעדם וחיותו
כי  לעונג, אלא שאינם דברים הם חי" כל נפש בהם
דערקוויקען) (בל"א הנפש השבת לשון הוא "להחיות

ותענוג". מתיקות גודל מחמת

ìëî øúåé åùôð úà áéùäì ,åúðåîàá äéçé êëå
êîòå íéîùá éì éî ù"îëå ,ìë áåøîå íéâåðòúä

:'åâå éúöôç àì
והרגשה, דעת בבחינת אמונתו הממשיך ו"צדיק"
שבעולם, תענוגים מכל יותר גדול, עונג לידי בא
שזוהי  בארץ", חפצתי לא ועמך בשמים לי "מי וכמ"ש
לא  - דבר שום רוצה אינו שהאדם הנפש, כלות בחינת

עצמו. הקב"ה מלבד - בארץ ולא בשמים

שדי  יחי'", באמונתו "וצדיק פירוש שאין ונמצא,
האדם  שצריך להיפך, אלא פשוטה, באמונה לאדם לו
זו  באמונה שיחי' עד אמונה בעניני דעתו להעמיק
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ע"י ‡Í(טו) רק היינו הנ"ל והשפלות הירידה סיבת הנה
אברים  רמ"ח בשם שנק' בתו"מ דכנ"י אתדל"ת
לגלוי  שונים מכלים כלים הכל הגוף שאברי כמו דמלכא
ביד  החסד השפעת כמו שונים באופני' הנפש וחיות אור
ובאה  הנפש בעצם שנטועה מדה וחיות אור הוא שהחסד
שעושין  וחסד הצדקה וע"י דוקא היד בכלי אור לגילוי
אור  מאיר להיות אתדל"ע נעשה זו באתדל"ת למטה ישראל
כמ"ש  והוא כלי בבחי' לבא המאציל שבעצמות עליון חסד
את  זן להיות כו' ימינא דרועא חסד דא בתיקונא אתקריאת
שזן  השפל עוה"ז עד הרוחניים בעולמות בחסד העולם
דחסד  הכלים ריבוי אמצעי' ע"י רק והיינו לכל ומפרנס
לעורר  כלים בחי' רק הן מעשיות המצות בכל וכה"ג עליון
שונים  מכלים בכלים דע"ס האורות נמשך להיות אתעדל"ע
אשר  וז"ש כידוע דמלכא אברים רמ"ח המצות נק' וע"כ
שידוע  כמו שלו מצות דוקא מצותיו במצותיו קדשנו
אם  וכמ"ש וכו' בציצית ומתעטף תפילין מניח שהקב"ה
היינו  כו' מצותי וישמור א' באברהם וכן תשמעו במצותי
ובינה  בחכמה ונמשך יורד העצמות שאור הנ"ל ע"ד ג"כ
הן  דתפילין בתים דד' כידוע שמניח התפילין ע"י דאצילות
נמשך  דציצית חוטין בל"ב וכן ופנימי' במקיפים מוחי' ד'
המצות  כל ענין הוא וכך ופנימי במקיף נ"ח ל"ב בחי'
להיות  במצותיו ג"כ קדשנו אשר וזהו מצותי שנק' עליונות
וד"ל  ממש במצותיו כמו שלנו מצות ע"י או"כ וחיבור יחוד
נעשה  אתדל"ת ע "י שלא הוא נהפוך לכאורה (ולפ"ז
דמלכא  אברים רמ"ח שנק' במצותיו קדשנו אלא אתדל"ע
מעצמות  נאצלו שכבר ופנימים מקיפים או"כ בחי' דהיינו

כל  היינו עליונות המצות כל קיים אברהם וכמו המאציל
עשה  במקלות יעקב וכמו שלו העובדות ע"י באו"כ היח"ע
לא  הוי"ה ושמי א' ועכ"ז כידוע תפילין שבמצות יח"ע
עושין  שישראל מעשיות ומצות מ"ת ע"י רק להם נודעתי
דע"ס  השתלשלות שכל כידוע הוא הענין דוקא בגשמיות
במדה  המדה קו מאמ' ע"י נמשך הכל ופנימי' מקיפים או"כ

וג  ומקיפים האו"פ כל מקור שהוא בקו"ח ע"י וקצבה ם
מאיר  הי' שאם לתחתון עליון שבין והעלמות מסכים ריבוי
הי' הנ"ל המדה דקו המדה מכפי ביתר לתחתון מעליון אור
והתכללות  היחודים אופני ומכ"ש בעילתו מתבטל עלול כל
מדד  מי כמו דוקא במדה בא הכל כו' וחו"ב כחו"ג זע"ז
מ"ן  העלאת עפ "י הי' וזה במ"א כמ"ש כו' מים בשעלו
המדה  קו מבחי' באו"כ אור תוס' להיות המרכבה הן דאבות
אור  תוס' המשיך עושה אברהם שהיה החסד ע"י כמו הנ"ל
הגבורה  בכלי אור תוס' המשיך ויצחק דאצילות החסד בכלי
י"ב  בכל וכה"ג ביסוד ויוסף הת"ת בכלי ויעקב דאצילות
הנ"ל  המדה קו מבחי' רק אינו זה אור תוס' כל אך שבטים
וז"ש  כידוע והעלם צמצום בבחי' רק העצמות מן בא שהוא
גם  לאבות נודעתי לא ממש העצמות אור בחי' הוי"ה ושמי
בי' מ"ת ע"י רק כו' או"כ דע"ס יח"ע לכל מרכבה שהיו
מבחי' האור גילוי בא שם דוקא מעשיות ובמצות הדברות
בקו"ח  מאיר העצמות אור תוס' בחי' להיות ממש העצמות
מקיפים  באו"כ המדה מכפי ביתר להאיר המדה קו שנק'
כעמך  ומי כתיב עלמא דמארי שבתפילין וזהו ופנימים
הכל  עליונות מצות כל וכה"ג כו' בארץ אחד גוי ישראל
אמת  שניהם ונמצא אתדל"ע באתדל"ת תלוים בישראל
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.ùôð çå÷éôå âðòúäì àìà åðéàù ,éç ìë
בלבו  נקבעה כשאמונתו באדם הנגרם זה עונג על
יחי'", באמונתו "וצדיק נאמר והרגשה דעת בבחינת
ברכת  נוסח בפירוש כידוע תענוג, לשון הוא ד"יחי'"
חי", כל נפש בהן להחיות כו' "וחסרונן - נפשות בורא
קיומו  לעצם הנצרכים הדברים על קאי ד"חסרונן"
"להחיות  משא"כ קיומו), בעצם חסר (שבלעדם וחיותו
כי  לעונג, אלא שאינם דברים הם חי" כל נפש בהם
דערקוויקען) (בל"א הנפש השבת לשון הוא "להחיות

ותענוג". מתיקות גודל מחמת

ìëî øúåé åùôð úà áéùäì ,åúðåîàá äéçé êëå
êîòå íéîùá éì éî ù"îëå ,ìë áåøîå íéâåðòúä
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והרגשה, דעת בבחינת אמונתו הממשיך ו"צדיק"
שבעולם, תענוגים מכל יותר גדול, עונג לידי בא
שזוהי  בארץ", חפצתי לא ועמך בשמים לי "מי וכמ"ש
לא  - דבר שום רוצה אינו שהאדם הנפש, כלות בחינת

עצמו. הקב"ה מלבד - בארץ ולא בשמים

שדי  יחי'", באמונתו "וצדיק פירוש שאין ונמצא,
האדם  שצריך להיפך, אלא פשוטה, באמונה לאדם לו
זו  באמונה שיחי' עד אמונה בעניני דעתו להעמיק
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ע"י ‡Í(טו) רק היינו הנ"ל והשפלות הירידה סיבת הנה
אברים  רמ"ח בשם שנק' בתו"מ דכנ"י אתדל"ת
לגלוי  שונים מכלים כלים הכל הגוף שאברי כמו דמלכא
ביד  החסד השפעת כמו שונים באופני' הנפש וחיות אור
ובאה  הנפש בעצם שנטועה מדה וחיות אור הוא שהחסד
שעושין  וחסד הצדקה וע"י דוקא היד בכלי אור לגילוי
אור  מאיר להיות אתדל"ע נעשה זו באתדל"ת למטה ישראל
כמ"ש  והוא כלי בבחי' לבא המאציל שבעצמות עליון חסד
את  זן להיות כו' ימינא דרועא חסד דא בתיקונא אתקריאת
שזן  השפל עוה"ז עד הרוחניים בעולמות בחסד העולם
דחסד  הכלים ריבוי אמצעי' ע"י רק והיינו לכל ומפרנס
לעורר  כלים בחי' רק הן מעשיות המצות בכל וכה"ג עליון
שונים  מכלים בכלים דע"ס האורות נמשך להיות אתעדל"ע
אשר  וז"ש כידוע דמלכא אברים רמ"ח המצות נק' וע"כ
שידוע  כמו שלו מצות דוקא מצותיו במצותיו קדשנו
אם  וכמ"ש וכו' בציצית ומתעטף תפילין מניח שהקב"ה
היינו  כו' מצותי וישמור א' באברהם וכן תשמעו במצותי
ובינה  בחכמה ונמשך יורד העצמות שאור הנ"ל ע"ד ג"כ
הן  דתפילין בתים דד' כידוע שמניח התפילין ע"י דאצילות
נמשך  דציצית חוטין בל"ב וכן ופנימי' במקיפים מוחי' ד'
המצות  כל ענין הוא וכך ופנימי במקיף נ"ח ל"ב בחי'
להיות  במצותיו ג"כ קדשנו אשר וזהו מצותי שנק' עליונות
וד"ל  ממש במצותיו כמו שלנו מצות ע"י או"כ וחיבור יחוד
נעשה  אתדל"ת ע "י שלא הוא נהפוך לכאורה (ולפ"ז
דמלכא  אברים רמ"ח שנק' במצותיו קדשנו אלא אתדל"ע
מעצמות  נאצלו שכבר ופנימים מקיפים או"כ בחי' דהיינו

כל  היינו עליונות המצות כל קיים אברהם וכמו המאציל
עשה  במקלות יעקב וכמו שלו העובדות ע"י באו"כ היח"ע
לא  הוי"ה ושמי א' ועכ"ז כידוע תפילין שבמצות יח"ע
עושין  שישראל מעשיות ומצות מ"ת ע"י רק להם נודעתי
דע"ס  השתלשלות שכל כידוע הוא הענין דוקא בגשמיות
במדה  המדה קו מאמ' ע"י נמשך הכל ופנימי' מקיפים או"כ

וג  ומקיפים האו"פ כל מקור שהוא בקו"ח ע"י וקצבה ם
מאיר  הי' שאם לתחתון עליון שבין והעלמות מסכים ריבוי
הי' הנ"ל המדה דקו המדה מכפי ביתר לתחתון מעליון אור
והתכללות  היחודים אופני ומכ"ש בעילתו מתבטל עלול כל
מדד  מי כמו דוקא במדה בא הכל כו' וחו"ב כחו"ג זע"ז
מ"ן  העלאת עפ "י הי' וזה במ"א כמ"ש כו' מים בשעלו
המדה  קו מבחי' באו"כ אור תוס' להיות המרכבה הן דאבות
אור  תוס' המשיך עושה אברהם שהיה החסד ע"י כמו הנ"ל
הגבורה  בכלי אור תוס' המשיך ויצחק דאצילות החסד בכלי
י"ב  בכל וכה"ג ביסוד ויוסף הת"ת בכלי ויעקב דאצילות
הנ"ל  המדה קו מבחי' רק אינו זה אור תוס' כל אך שבטים
וז"ש  כידוע והעלם צמצום בבחי' רק העצמות מן בא שהוא
גם  לאבות נודעתי לא ממש העצמות אור בחי' הוי"ה ושמי
בי' מ"ת ע"י רק כו' או"כ דע"ס יח"ע לכל מרכבה שהיו
מבחי' האור גילוי בא שם דוקא מעשיות ובמצות הדברות
בקו"ח  מאיר העצמות אור תוס' בחי' להיות ממש העצמות
מקיפים  באו"כ המדה מכפי ביתר להאיר המדה קו שנק'
כעמך  ומי כתיב עלמא דמארי שבתפילין וזהו ופנימים
הכל  עליונות מצות כל וכה"ג כו' בארץ אחד גוי ישראל
אמת  שניהם ונמצא אתדל"ע באתדל"ת תלוים בישראל
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c"agקלח i`iyp epizeax zxezn

עליונות  מצות דהיינו ממש במצותיו קדשנו אשר דמ"ש
שנעשים  יח"ע בחי' זהו דמלכא אברים ברמ"ח שנעשים
אתדל"ת  ע"י נעשה אשר הוא אברים רמ"ח שנק' באו"כ
במדה  נמשך ואשר הך והיינו דוקא הגשמיי' מ"ע דרמ"ח
דמלכא  אברי' רמ"ח בחי' רק ה"ז באו"כ ביח"ע וקצבה

עצמן  מצד למטה האדם אברי עד"מ כמו לבד עצמן מצד
לגבי  ערך לזה ואין לסוף מראש והתכללות יחוד בהן שיש
במצות  כמו באבריו שעושה המצות ע"י שנעשים יח"ע
שהוא  בראש תפילין שמניח או בידו שעושה וחסד הצדקה

וד"ל: שלהם ופנימים מא"מ הרבה למעלה

dkepgd xry
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

¯‰Ê· בכולהו מ"ש שנה, מאה שרה חיי ויהיו שרה חיי פ'
אלא  כו' שנים דאמר שבע ובאינון שנה שנה דאמר
עילאה  מאתר דאתכליל קוב"ה דכולא כללא שנה מאה
עשרים  וכן ברכאן דמאה ברזא במאה סתימין דכל סתימא
אתפרש  דלא דיחודא רזא שנה כתיב כך ובגין שנה
מכלל  אתפרשין אלין שנים שבע לעלמין, ויובלא מחשבה
וכולהו  כו' סטרין בכמה ורחמי בדינא כו' דלעילא סתימא

כו'. שרה חיי אקרי
‰‰ אנת בחושבן ולא חד הוא אנת אליהו מאמר ידוע

ספירן, עשר לון וקרינן תיקונין עשר דאפיקת הוא
מהות  בלי מה בלי פי' מ"ה בלי ספירות עשר בס"י והנה
ומדות, ובינה חכמה בשם נק' שע"ס מה צ"ל ולפ"ז כלל,
מהות  בלי הוא הכלי אור אבל דע"ס, הכלים על קאי

והמוח  השכל השראת היא שבמוח כמשל והוא ממש
למעלה  יובן כמ"כ השכל, אור גילוי לקבל המקבל כלי
הכלים  על קאי זה מדות או חכמה בשם קורין שאנו מה
בלי  הוא בהכלי המלובש אור אבל החכמה כלי שהם
מאא"ס  להיות שיוכל כדי והנה כלל. מהות בלי מה
ממוצע  בחי' צ"ל ע"ס בחי' בחושבן ולא חד שהוא
משני  כלול הוא שהממוצע ידוע והנה כתר, בחי' והיינו
בחי' בו יש שבכתר פ"ג מ"א שער בע"ח וכמ"ש הבחי'

שבמא  חיצוניות התחתונה ובחי' הכתר פנימיות וזהו ציל
שמפני  שנה מאה וזהו דאצילות. לע"ס מקור הוא הכתר
כלול  א' וכל יו"ד דהיינו מאה הוא לע"ס מקור שהוא
בחי' מפני והוא יחיד ל' שנה הוא ואעפ"כ מיו"ד

שבמאציל. התחתונה
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ê"ÙÚÂ להתגרות מותר דברכות בפ"ק רשב"י דברי יובן
משה  ממדריגת הי' כי והיינו בעוה"ז, ברשעים
כל  לעדות יכול הוא כאל, זרוע בחי' שהוא אלקים שהי'
כו' גיוותנייא על גיאה גאה גאה כי וע"ד וגובה גאון
אותך  שקראתי אע"פ ומ"מ כו', הגיאים כל על שמתגאה
כנ"ל  והיינו ע"ג, אני אנכי אלקיך מ"מ לפרעה אלקים
אם  וגם לבד, דבריאה אדם מבחי' רק הם ועקודים שא"ק
הרי  מ"מ דכללות, מאצילות הוא משה שנשמת נאמר
הקו  שלפני העיגול מבחי' הוא למשה שהמדבר נתבאר
כו'. העשי' עם בשוה דכללות האצי' בחי' ומקיף שסובב
סימנא  אנא ואמר רשב"י א"ע ששיבח שמצינו מה ג"כ וזהו
הוה  ור"י רשב"י, דא ה' האדון פני מאן ואמרו בעלמא,
הצדיקים  מעלת היפך הוא הרי ולכאורה שבת, לי' קרי

דאצי' נשמה שהי' מפני אך כ"כ, להנברא משבחים והאיך
אלקות  אור על כלל מסתרת הי' לא נשמתו אשר ממש
האלקות  וא"כ האלקות עם א' דבר והוא בקרבו השוכן
מובדל  הוא הרי ואלקות סימנא, אנא אמר בקרבו אשר
עשב  ונתתי משה שאמר מה ע"ד והוא בעצם, ומרומם
גרונו  מתוך מדברת הי' ששכינה מפני ונתתי לשון שאמר
שבתוכו  השכינה וא"כ השכינה לגבי בתכלית בטל והיה
כי  שבת, ר"י לי' שקרא מה ענין ג"כ וזהו ונתתי, אמר
אשר  דאצי' נשמה הי' ורשב"י חכמה הארת הוא בשבת
בי"ע  עליית הוא בשבת כי ועוד חכ', מאיר אצי' בכללות
לסיבו  סליק שבשבת זקנתי גם הייתי נער כמ"ש לאצי'
שבת  אותו קרא ולכן כמלקדמין, החול ימי בששת ואהדר

שבתוכו. אצי' אור מפני
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

úåøåàä ìò íéìëä úìòî
הרבי מבאר - הפרק סוף עד שנמשכים - שלפנינו בסוגריים
הקו  המשכת אופן  של בהבדל זה הסבר פי על כיצד נ"ע
מעלת את לראות ניתן הכלים, התהוות אופן לבין והאורות
והוא ההעלם  גילוי  הוא  שהקו  אף  האורות. על הכלים
ואילו  הצמצום, שלפני מהאור דביקות של ישירה המשכה
נתבונן  אם הרי  והעלם, ריחוק של באופן  נתהוו הכלים
האורות, על לכלים גדול יתרון יש  הרי  התהוותם באופן
הצמצום' בו נגע ש'לא הכלים) (שרש  הרשימו  יתרון והוא 

הצמצום'. בו ש'נגע האורות) (שרש  הקו על
הרי הבורא , של הגבול כח  שהוא הרשימו הענין : ביאור 
לפני שהיה  כמו ממש כח אותו  הוא הצמצום אחרי 
לא הרשימו הצמצום לפני אמנם שינוי . שום ללא הצמצום,
שינוי חל לא במהותו  אבל נתגלה שלא רק זה הרי  ניכר,
כמו  - לזה והמשל הבורא. של 'מקורי ' גבול כח אותו  והוא 
ההשכלה בעצם מתעמק האדם שכאשר השכלה, של אותיות
של האותיות  בו  נרגש לא הרי  שבה התוכני  וברעיון
כלומר  ההשכלה , של האור מסתלק וכאשר ההשכלה,
לא אבל האותיות. ניכרים הרי בזה, להתעמק שמפסיק 
של בתוכן  המחשבה הפסקת ידי  על האותיות שנתחדשו
כך כל אליהם לב שמו  לא פשוט זה שלפני  אלא ההשכלה,
וכך עצמם . באותיות ולא בתוכן  בהתעמקות שקועים  היו כי 
האיר  כאשר ניכר לא כביכול) האותיות (שהוא הרשימו
הרעיון  כמשל (שהוא הצמצום לפני בגילוי סוף אין האור
הרשימו, ניכר הרי  האור, ונתעלם נסתלק וכאשר והתוכן )

בדיוק. רשימו אותו הוא אבל
שלפני האור כי  כביכול, חדש משהו הוא הקו לזה, בניגוד
חזר  העולמות בריאת  ולצורך לגמרי , הסתלק הצמצום
חידוש יש הרי כן, ואם ומיעוט, צמצום  של בצורה והאיר
בשלימותו  שהוא מכפי  השתנה והוא  האור בגילוי ושינוי 

סופית. האין

) נ"ע: הרבי  של ïáåéובלשונו ìéòì øàáúðù äîî äðäå
íéìëä ùøùã úåøåàä ìò íéìëá äìòî ïåøúé ùé úîàáã

åîéùøäî ïäמורה רשימו íùåøשהשם åäæù שנשארïéàäî
åñåë íåöîöä éðôìù ó'øçà íå÷îá øàáúðù åîëå ,

ììë íåöîöä íäá òâð àì åîéùøã úåéúåàäãבהם חל ולא 
הצמצום. לפני שהוא  כפי  כח  אותו זה אלא שינוי שום

ïî øåàä éåìéâ íìòúðù éãé ìòù øîåì ùéù úåéä íòå
úåéúåàä הרשימו לכח המשל הם äæשהאותיות éãé ìò

åùòðהאותיותúåàéöî úðéçááמורגשתåë'ùøôää åäæù ,
øçà ïäù åîëì íåöîöä éðôì ïäù åîë åîéùøä úåéúåà ïéá

åë íåöîöä'øçà íå÷îá øàáúðù åîëå.éøä íå÷î ìëî
øåàä úåîìòúä éãé ìò ÷ø äæאבלíåöîöä òâðù àì

úåéúåàäáעצמםéãé ìò úåéúåàä åìâúðå øåàä íìòúðù ÷ø
åë úåàéöî úðéçáá äæ',øçà íå÷îá øàáúðù åîëå

åלזה בניגוד å÷äîאילו íéëùîðù úåøåàäאינם הרי 
הצמצום, לפני  שהיו  כמו  בחינה åùøùãאותה íâäשל

åëהקו  íåöîöä éðôìù óåñ ïéà øåàäî àåä'íå÷î ìëî ,
äæ éøä,הצמצום לפני שהוא כמו להימשך יכול היה לא 

øåàäרק íìòúðù øçàì לגמריêùîðå øæçåדק קו
,'åëומצומצם

אמיתי וחידוש שינוי עבר שהקו õòáומוכיח òîùî ïëå :
íééç19-äù÷äù äîîשםäîìסוף אין שהאור צריך היה 

ולמה חדש , קו נמשך כך אחר ורק לגמרי  øàùðיתעלם àì
å÷äמראשõøéúå ,åëéùîäìå øéæçäì ãéúòù øçàîהעץ

íéìëäחיים úååäúä úåéäì øùôà äéä àìù נשאר היה אם
סוף, מאין כביכול חלק גם שהרי סוף, אין האור מתוך קו
להיות יכול היה ולא גבול בלי ומתפשט סוף אין הוא

גבול, של כלים íàמציאות éëדוקאøåàä íìòúð øùàë
éøîâìסוף אין מהאור כביכול מאומה בגילוי  נשאר ולא

åë ì÷ùîáå äãîá øåàä úà êéùîäå øæç êë øçàå אז .'
האר"י . ותירוץ קושיית כאן  עד – הכלים להתהוות יכלו
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לך 19. שהצגנו אחר והנה ג'): ענף א' (שער שם לשונו וזה
צמצם  אשר הצמצום צורך סיבת ענין עתה להבין תוכל הנ"ל הקדמות
בענף  כנ"ל וריק חלל מקום להניח שלו האור באמצעית א"ע הא"ס
ומעוטו  האור צמצום ע"י כי כלים בחי' לעשות כדי הוא והענין ב'.
יתבטל  האור ובהתרבות ולהתגלות להתהוות הכלי אל אפשרות יש
אדום  מלכי ז' בענין כמ"ש והגדול הרב האור לקבל כחו ממעוט הכלי
בחי' היה איך היטב ע"ש ומתו מלכו איך הנקודים עולם הנקראים והם
ועי"כ  ומעוטו האור צמצום צריך בתחלה כי הכלים והויות בריאת
להמשך  האור חזר אז ונתהוה נתגלה שכבר ואחר הכלי הויות יתגלה
בראשונה  צמצם כי כאן היה וכן ליבטל. ולא להתקיים הכלי ויכול בו

בהם. להאיר ההוא הקו והמשיך חזר ואח"כ הכלים ונתהוו האור את
מן  ההוא הרב האור וסילק עצמו צמצם א"ס למה טעם יתבאר ובזה
ההוא  הקו דרך ובמשקל במדה החזירו ואח"כ לגמרי ההוא המקום
האור  שאר ויסלק במקומו ההוא הקו בחי' אותו להניח יכול והיה
הנ"ל  לסיבה היה הטעם אבל להחזירו עתיד שהוא כיון בלבד הגדול
שנתהוו  ואחר לגמרי האור שיסתלק עד הכלים להתהוות יכלו לא כי
שיעור  כפי ובמשקל במדה הקו) (דרך האור והמשיך חזר הכלים
ולא  ויתקיימו לסבול שיוכלו באופן להחיותן להאירם להם המספיק

בזה. ודי יתבטלו



קלט c"ag i`iyp epizeax zxezn
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

úåøåàä ìò íéìëä úìòî
הרבי מבאר - הפרק סוף עד שנמשכים - שלפנינו בסוגריים
הקו  המשכת אופן  של בהבדל זה הסבר פי על כיצד נ"ע
מעלת את לראות ניתן הכלים, התהוות אופן לבין והאורות
והוא ההעלם  גילוי  הוא  שהקו  אף  האורות. על הכלים
ואילו  הצמצום, שלפני מהאור דביקות של ישירה המשכה
נתבונן  אם הרי  והעלם, ריחוק של באופן  נתהוו הכלים
האורות, על לכלים גדול יתרון יש  הרי  התהוותם באופן
הצמצום' בו נגע ש'לא הכלים) (שרש  הרשימו  יתרון והוא 

הצמצום'. בו ש'נגע האורות) (שרש  הקו על
הרי הבורא , של הגבול כח  שהוא הרשימו הענין : ביאור 
לפני שהיה  כמו ממש כח אותו  הוא הצמצום אחרי 
לא הרשימו הצמצום לפני אמנם שינוי . שום ללא הצמצום,
שינוי חל לא במהותו  אבל נתגלה שלא רק זה הרי  ניכר,
כמו  - לזה והמשל הבורא. של 'מקורי ' גבול כח אותו  והוא 
ההשכלה בעצם מתעמק האדם שכאשר השכלה, של אותיות
של האותיות  בו  נרגש לא הרי  שבה התוכני  וברעיון
כלומר  ההשכלה , של האור מסתלק וכאשר ההשכלה,
לא אבל האותיות. ניכרים הרי בזה, להתעמק שמפסיק 
של בתוכן  המחשבה הפסקת ידי  על האותיות שנתחדשו
כך כל אליהם לב שמו  לא פשוט זה שלפני  אלא ההשכלה,
וכך עצמם . באותיות ולא בתוכן  בהתעמקות שקועים  היו כי 
האיר  כאשר ניכר לא כביכול) האותיות (שהוא הרשימו
הרעיון  כמשל (שהוא הצמצום לפני בגילוי סוף אין האור
הרשימו, ניכר הרי  האור, ונתעלם נסתלק וכאשר והתוכן )

בדיוק. רשימו אותו הוא אבל
שלפני האור כי  כביכול, חדש משהו הוא הקו לזה, בניגוד
חזר  העולמות בריאת  ולצורך לגמרי , הסתלק הצמצום
חידוש יש הרי כן, ואם ומיעוט, צמצום  של בצורה והאיר
בשלימותו  שהוא מכפי  השתנה והוא  האור בגילוי ושינוי 

סופית. האין

) נ"ע: הרבי  של ïáåéובלשונו ìéòì øàáúðù äîî äðäå
íéìëä ùøùã úåøåàä ìò íéìëá äìòî ïåøúé ùé úîàáã

åîéùøäî ïäמורה רשימו íùåøשהשם åäæù שנשארïéàäî
åñåë íåöîöä éðôìù ó'øçà íå÷îá øàáúðù åîëå ,

ììë íåöîöä íäá òâð àì åîéùøã úåéúåàäãבהם חל ולא 
הצמצום. לפני שהוא  כפי  כח  אותו זה אלא שינוי שום

ïî øåàä éåìéâ íìòúðù éãé ìòù øîåì ùéù úåéä íòå
úåéúåàä הרשימו לכח המשל הם äæשהאותיות éãé ìò

åùòðהאותיותúåàéöî úðéçááמורגשתåë'ùøôää åäæù ,
øçà ïäù åîëì íåöîöä éðôì ïäù åîë åîéùøä úåéúåà ïéá

åë íåöîöä'øçà íå÷îá øàáúðù åîëå.éøä íå÷î ìëî
øåàä úåîìòúä éãé ìò ÷ø äæאבלíåöîöä òâðù àì

úåéúåàäáעצמםéãé ìò úåéúåàä åìâúðå øåàä íìòúðù ÷ø
åë úåàéöî úðéçáá äæ',øçà íå÷îá øàáúðù åîëå

åלזה בניגוד å÷äîאילו íéëùîðù úåøåàäאינם הרי 
הצמצום, לפני  שהיו  כמו  בחינה åùøùãאותה íâäשל

åëהקו  íåöîöä éðôìù óåñ ïéà øåàäî àåä'íå÷î ìëî ,
äæ éøä,הצמצום לפני שהוא כמו להימשך יכול היה לא 

øåàäרק íìòúðù øçàì לגמריêùîðå øæçåדק קו
,'åëומצומצם

אמיתי וחידוש שינוי עבר שהקו õòáומוכיח òîùî ïëå :
íééç19-äù÷äù äîîשםäîìסוף אין שהאור צריך היה 

ולמה חדש , קו נמשך כך אחר ורק לגמרי  øàùðיתעלם àì
å÷äמראשõøéúå ,åëéùîäìå øéæçäì ãéúòù øçàîהעץ

íéìëäחיים úååäúä úåéäì øùôà äéä àìù נשאר היה אם
סוף, מאין כביכול חלק גם שהרי סוף, אין האור מתוך קו
להיות יכול היה ולא גבול בלי ומתפשט סוף אין הוא

גבול, של כלים íàמציאות éëדוקאøåàä íìòúð øùàë
éøîâìסוף אין מהאור כביכול מאומה בגילוי  נשאר ולא

åë ì÷ùîáå äãîá øåàä úà êéùîäå øæç êë øçàå אז .'
האר"י . ותירוץ קושיית כאן  עד – הכלים להתהוות יכלו
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לך 19. שהצגנו אחר והנה ג'): ענף א' (שער שם לשונו וזה
צמצם  אשר הצמצום צורך סיבת ענין עתה להבין תוכל הנ"ל הקדמות
בענף  כנ"ל וריק חלל מקום להניח שלו האור באמצעית א"ע הא"ס
ומעוטו  האור צמצום ע"י כי כלים בחי' לעשות כדי הוא והענין ב'.
יתבטל  האור ובהתרבות ולהתגלות להתהוות הכלי אל אפשרות יש
אדום  מלכי ז' בענין כמ"ש והגדול הרב האור לקבל כחו ממעוט הכלי
בחי' היה איך היטב ע"ש ומתו מלכו איך הנקודים עולם הנקראים והם
ועי"כ  ומעוטו האור צמצום צריך בתחלה כי הכלים והויות בריאת
להמשך  האור חזר אז ונתהוה נתגלה שכבר ואחר הכלי הויות יתגלה
בראשונה  צמצם כי כאן היה וכן ליבטל. ולא להתקיים הכלי ויכול בו

בהם. להאיר ההוא הקו והמשיך חזר ואח"כ הכלים ונתהוו האור את
מן  ההוא הרב האור וסילק עצמו צמצם א"ס למה טעם יתבאר ובזה
ההוא  הקו דרך ובמשקל במדה החזירו ואח"כ לגמרי ההוא המקום
האור  שאר ויסלק במקומו ההוא הקו בחי' אותו להניח יכול והיה
הנ"ל  לסיבה היה הטעם אבל להחזירו עתיד שהוא כיון בלבד הגדול
שנתהוו  ואחר לגמרי האור שיסתלק עד הכלים להתהוות יכלו לא כי
שיעור  כפי ובמשקל במדה הקו) (דרך האור והמשיך חזר הכלים
ולא  ויתקיימו לסבול שיוכלו באופן להחיותן להאירם להם המספיק

בזה. ודי יתבטלו



c"agקמ i`iyp epizeax zxezn

éøä,נ"ע הרבי  מוכיח -øåàä êéùîäå øæçù å÷ä øåàã ïáåî
åë ÷ìúñðå íöîöúðù øåàä àåä àåä êåøá óåñ ïéà'

הצמצום. בו  ונגע שינוי  עבר וממילא
) נ"ע: הרבי  íééçומעיר úåøöåà úäâäá áåúëù äîå20

øùéä íãàã הקו לאור כינוי  שזה  -òéâä àìù äâéøãîî àåä
åë íåöîöä åá הקו שאור שהתבאר למה סתירה וזה - '

מהצמצום, åëהושפע å÷ä úåéîéðô úðéçá åäæù øîåì ùé('
אין  הצמצום נגע לא באור שגם שאומרים מה כלומר -
שבו  הקו פנימיות על אלא הקו של הגלוי  הצד על הכוונה
הוא לחיצוניותו, הקו  פנימיות בין  (ההבדל הצמצום. נגע לא
הקו  ופנימיות  ומגביל, שמודד המקום הוא הקו שחיצוניות
לא באמת הקו  ובפנימיות הספירות, את ומחבר המאחד הוא

הצמצום). נגע 
מקום íéìëäáמובן éøäמכל äìòî ïåøúé ùéùששרשם

הצמצום בו  נגע  שלא úåøåàäמהרשימו éáâìששרשם
פנים ) כל על (בחיצוניותו הצמצום נגע שבקו ,'åëמהקו,

ìùîî ïáåî ïëå לבין הכלים בין  להבדל קודם שהובא
éðãìéòìהאורות, úøëæðä úáäìùä ïî ìãáðä õåöהוא

ריחוק בדרך שהתהוו לכלים  óåâîהמשל àåä õåöéðä éøäù
úìçâä íöòåכרגע שהוא למרות ממנה, זר משהו ולא 

ממהותה, חלק הוא הרי ממנה שהיאúáäìùäאילו åמרוחק
לאורות úìçâäהמשל íöò åðéàממשåë',שהיא למרות -

וכך ממנה , חלק לא  היא הרי  בה  ודבוקה  לגחלת קשורה
מהעצמיות חלק הם  אך ריחוק בדרך הם הכלים בנמשל
בדרך הם האורות ואילו  הבורא, של הגבול כח של ממש 

ממש. מהעצמיות ולא שינוי  עברו הם  אך קירוב,
íéìëäá ùáìúäì íéãøåé úåøåàäù äî íòèä åäæå-

של למקום לרדת לאור ביותר גדולה ירידה זהו דלכאורה
הנשמה שתרד למה והגוף, הנשמה במשל וכמו גבול,

הטעם המוגבל? בגוף íéìëäלהתלבש ùøù úîçî àåä
úåøåàäî äìòîìù, גילוי עניינו  (שהאור מרגיש והאור

שבכלי מה הכלי, מעלת את ומרגיש  יודע הוא וממילא
נמשך ולכן  ממנו הגבוה שרש לכלי  שיש גלוי) לא עצמו
מהעצמיות ששורשו  הכלי  מעלת  את גם לקבל כדי לכלי 
ולכן  הגוף של מעלתו  את שמרגישה הנשמה גם וכך ממש ,

בו, להתלבש  øçàיורדת íå÷îá øàáúðù åîë.
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ט"ו.20. הגהה ויטאל, חיים לרבי

•
.e
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בשמחה  וגם ביראה, צ"ל התפלה הקירוב. מצד – השמחה סיבת הריחוק, מצד – היראה סיבת
הרוחני  מהמזל גידולם – למטה הצמחים ה'. עובד שהוא מזה

‰p‰Âעבדּו אֹומר אחד "ּכתּוב איתא: טֹוב ׁשֹוחר ּבמדרׁש ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֶָָָָ
אֹומר  אחד וכתּוב ּבׂשמחה, ה' ה'9את את עבדּו ְְְְִִֵֶֶֶָָָ

לּמה  ּבׂשמחה ואם ּבׂשמחה, לּמה ּביראה אם ְְְְְְְְְִִִִִִָָָָָָָָּביראה,
לּב יהא להתּפּלל עֹומד ּכׁשאּתה איּבא ר' אמר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּביראה,
ּדהּנה  ּבֹו". ּכּיֹוצא ׁשאין לאלקים עֹובד ׁשאּתה ׂשמח, ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעלי
וסּבֹות  מּמקֹורֹות הּבאים ּכחֹות ׁשני הם וׂשמחה ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹיראה
הּנה  ולכן הרחּוק, מּצד הּוא הּיראה וסּבת ּדמקֹור ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָהפכּיֹות,
ונפחד  נרעׁש ׁשהּוא לאחֹור הּנסיגה היא הּיראה ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻּפעּלת
הּנסיגה  ּביֹותר, היא ּׁשהּיראה מה וכל ופחד, הּמֹורא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹמּגדל
הּקרּוב  הּוא ה ּׂשמחה וסּבת ּומקֹור ּביֹותר, היא ְְְְְִִִֵֵַַַָָלאחֹור
ּוכמֹו הּׂשמחה, ּגדל מּצד ּביֹותר מתקרב ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּדוקא,

הּוא הּׂשמחה ּבעת ּדהאדם ּבמּוחׁש, רֹואין על ׁשאנּו מוּתר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

מה  וכל אליו, ּכּלם את ּומקרב לּכל ּומתקרב ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻּכבֹודו,
ּכללּות  להיֹות קרּובֹו, ּתהיה יֹותר הּנה יֹותר ׂשמח ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּׁשהּוא

ּדפרי וזהּו הּקרּוב, מּצד ּבא הּׂשמחה עבֹודת א ענין אם ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
אי הרחּוק, מּסּבת ּדבאה ּביראה, להיֹות צריכה ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָהּתפּלה
מּמקֹור  הּבאה הפכית מּדת ׁשהיא ּבׂשמחה, ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָאפׁשר
צריכה  הּתפּלה ּדעבֹודת איּבא ר' ואמר הפכית, ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָוסּבה
צרי הּלב אבל לּלב, יראה ה' ּכי מּפני ּביראה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָלהיֹות
היא  ּדהּׂשמחה והינּו אלקים, עֹובד ׁשהּוא ׂשמח ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָֹלהיֹות
ּבאֹותּיֹות  הּדּבּור ידי ועל אלקים, עֹובד ׁשהּוא עצמֹו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַֹמּזה
ּבעצמֹו הּתענּוג נעׂשה עצמֹו מּזה הּנה ּבׂשמחה, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּתפּלה

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה ׁשּלמעלה, הּתענּוג  את 10ּומעֹורר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ּבֹו הּמּכה מּלמעלה מּזל ל ֹו ׁשאין מּלמּטה עׂשב ל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאין
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יא.9) ב, תהלים
י'.10) פרק ב' חלק נבוכים מורה א. רנא, א' חלק זוהר ו. י, פרשה רבה בראשית ראה
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וטעם  ּגּדּולם הרי ׁשּלמּטה, הּצמחים ּדבכל ּגדל, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָואֹומר
וחמיצּות  מתיקּות ּוכמֹו הרּוחני, מּזלם מן הּוא ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּפרֹותיהם
הּמּזל  מן הּוא הּכל הּנה ּומראהּו, ריחֹו הּגׁשמי הּתּפּוח ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָֹׁשל
ׁשהּוא  הּתּפּוח טעם מאד ערּכֹו ׁשרחֹוק והגם ְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָֹהרּוחני,
הּנה  מקֹום מּכל הרּוחני, הּמּזל לגּבי ,לח הּנרּגׁש ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָּגׁשמי
לא  ּבהּמּזל מתיקּות היה לא ואם הרּוחני, מהּמּזל ּבא ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹזה

ּתחּתֹונה  מהּמדרגה ׁשּזהּו רק ּבהּתּפּוח, מתיקּות ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהיה
הּוא  ׁשּבהּתּפּוח הרּוחני החּיּות ּדפנימית והינּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָׁשּבהּמּזל,
הּגׁשמי  הרי ונפׁש, ּבגּוף ּוכמֹו ׁשּבהּמּזל, הרּוחני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמהגׁשמת
הּנה  ׁשּבּדם, הרּוחני ּבחם ׁשּמתלּבׁש הּוא ּדנפׁש, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּברּוחני
מהּגׁשמי  הּוא ׁשּבּתּפּוח, והרּוחנּיּות ּפנימי החּיּות ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָּכן

הּמּזל. ְִֶַַָָׁשּברּוחנית

h"v[xz dxy] iig zyxt zay

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

mixeaic ihewl

ביטול  מאשר אחרת תקנה להם אין הערלה "פירות
ידי  על באים וההעברה והביטול העולם. מן והעברה
הרבי  שהסבא כפי מכבסות, שדמעות חצות תיקון
הורידי  ציון בת "חומת של הענינים את מסביר האמצעי

דמעה" ולילה"10כנחל יום לחם דמעתי לי "והיתה ,11
חיים". "דרך בספרו

ישיבת  של ה' בכרם הרביעית השנה באה "כעת
בזמן  הנה הרביעית השנה של הפירות תמימים". "תומכי
הגלות  ובזמן לירושלים, להעלותם צריכים היו הבית
הרבעי  פירות את פדו בו המטבע ואת לפדותם צריכים

ולפזרה. לשחקה או לים לזרוק יש
משני  אחד לפי בהנאה מותרים רבעי "פירות
יראה  היינו וירושלים לירושלים, להעלות א) התנאים:
הפדיון  מטבע את ולבטל הפירות את לפדות ב) שלום.

גמור. בביטול
כמה  פרצו ערלה, פירות בענין אבי כשדיבר
דבר   מעיניהם ניגרו תשובה דמעות בבכי, מהתלמידים

הנוכחים. שאר כל על ביותר חזק רושם שעשה
הוד  של הבאים קדשו דברי עשו מיוחד חזק רושם

הרה"ק: אאמו"ר כ"ק
 ל"מובטח" "בטוח" בין ההבדל וידוע  לי "מובטח
פינות  ובארבע  יהיו באשר תמימים" "תומכי שתלמידי
הכוונה  את נפש ובמסירות בפועל יגשימו  יפוצו העולם
דירה  לו להיות הקב"ה "נתאווה של העליונה

.12בתחתונים"
"תומכי  צבא את העמד  אלי אבי פנה  פועל "מנהל
כריתת  לרגל  "לחיים" אתם לשתות ברצוני תמימים",

עבודה. של הברית
את  ובראשם ה"תמימים", את כשהעמדתי

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד עמד והמשגיחים, המשפיעים
ואמר:

כיום  הלומדים תמימים", "תומכי ישיבת "תלמידי
והזמנים, הזמן במשך בה שילמדו ואלה המערכות בכל
כורת  הנני  פה איננו אשר ואת פה ישנו אשר את
במסירות  לעבודה השתתפות ברית ברית, היום אתכם
ויתורים  בלי שבלב , ועבודה שמים ויראת לתורה נפש

ההר  את הדין יקוב פשרות, של 13ובלי הדין יקוב ,
השכלה  מפיצי חברת של ההר את הראשון .14הצמצום

למכה  קודם רפואה בורא הקדים 15"הקב"ה הקב"ה ,
למכת  תמימים" "תומכי התייסדות של הרפואה
ש"תומכי  לי מובטח השכלה, מפיצי חברת של המלמדים
והכפירה  השכלה מפיצי חברת על תחזק תמימים"
ה"תמימים" תלמידי אשר מפיצים, שהם ומצוות בתורה

לתקן. עתידים
להכריז  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ציווה מכן לאחר
ארבע  בן הזקן רבנו של ניגונו את לשיר עצמם את שיכינו
ההקפות) שלפני (בשיחה שדובר למה בהתאם הבבות
ארבע  כנגד המכוון ניגון ביחוד ומקשר, מרומם שניגון
אצילות־  העולמות ארבעת וכנגד הוי' שם אותיות
אבי"ע  עולמות וכנגד הפרטיים בריאה־יצירה־עשיה

הכלליים.
כל  זה: ניגון על אמר צדק", ה"צמח הרבי הסבא,
השמועה  בעל כאילו יראה אומרה בשם שמועה האומר

כנגדו  .16עומד
זצוקללה"ה  מוהר"ש אאמו"ר כ"ק הוד  רבי אבי,
רבנו  של ניגונו את ששרים בשעה אמר  זי"ע נבג"מ
שכן  לתשובה, מוכשר זמן הוא הבבות, ארבע בן הזקן
רצון, עת פירוש מה יודעים וחסידים למעלה, אז רצון עת
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יח.10) ב, איכה
ד.11) מב, תהלים
ה.12) ת"ב, תיקונים
ב.13) ו, סנהדרין א. צב, יבמות

מתלמידיהם 14) היו כו' שנלחמו ה"יבסקציה" חברי של חשוב חלק
ומחונכיהם.

פ"ד.15) שהש"ר ראה
ה"ה.16) פ"ב שקלים



קמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

וטעם  ּגּדּולם הרי ׁשּלמּטה, הּצמחים ּדבכל ּגדל, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָואֹומר
וחמיצּות  מתיקּות ּוכמֹו הרּוחני, מּזלם מן הּוא ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּפרֹותיהם
הּמּזל  מן הּוא הּכל הּנה ּומראהּו, ריחֹו הּגׁשמי הּתּפּוח ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָֹׁשל
ׁשהּוא  הּתּפּוח טעם מאד ערּכֹו ׁשרחֹוק והגם ְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָֹהרּוחני,
הּנה  מקֹום מּכל הרּוחני, הּמּזל לגּבי ,לח הּנרּגׁש ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָּגׁשמי
לא  ּבהּמּזל מתיקּות היה לא ואם הרּוחני, מהּמּזל ּבא ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹזה

ּתחּתֹונה  מהּמדרגה ׁשּזהּו רק ּבהּתּפּוח, מתיקּות ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהיה
הּוא  ׁשּבהּתּפּוח הרּוחני החּיּות ּדפנימית והינּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָׁשּבהּמּזל,
הּגׁשמי  הרי ונפׁש, ּבגּוף ּוכמֹו ׁשּבהּמּזל, הרּוחני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמהגׁשמת
הּנה  ׁשּבּדם, הרּוחני ּבחם ׁשּמתלּבׁש הּוא ּדנפׁש, ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּברּוחני
מהּגׁשמי  הּוא ׁשּבּתּפּוח, והרּוחנּיּות ּפנימי החּיּות ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָּכן

הּמּזל. ְִֶַַָָׁשּברּוחנית
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הורידי  ציון בת "חומת של הענינים את מסביר האמצעי
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ה"ה.16) פ"ב שקלים
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השווה  הצד הרי רצון, עת בזמני שונות שדרגות אף ועל
רצון. עת שעת היא שהשעה שבהן

של  ניגונו את לשיר החל הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
ליווהו  הנוכחים וכל הבבות, ארבע בן הזקן רבנו
חיצונית, התפעלות נעדרת רבה והתעוררות בהתלהבות
בהווה  בעבר, עצמו, בעניני ועסוק מכונס היה אחד כל

"ונתנה  של רוח למצב הפך הגדול ה"זאל" שלו. ובעתיד
כיפור. ביום תוקף"

אאמו"ר כ"ק הוד פנה לנגן, לעבר כשסיימו הרה"ק
ואמן: ה"תמימים" תלמידי

גט  כותב דוד, בית למלחמת היוצא כל  "תמימים!
לאשתו". כריתות
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כ"ק  הוד בשם מליאזנע מכתב מייזיל ור"מ רב"מ הגאונים החסידים קבלו אלול בחדש ָלערך
כ"ק  הוד של התפלה סידור  את ומחבב שמים לירא אותו מתארים שהם שמעון האיש אשר אדמו"ר
למולך  להעבירם נפשות לצודד המשכילים ושליח מסתתר משכיל באמת הנהו אותו, ומפליא אדמו"ר

לתפשו  בידם וכשיעלה צעדיו את ולשמור לרגל עליו לב וישימו פרצופו ההשכלה, את יגלו אזי בכף
הוא. כאשר

הרמת  על שהשפיע מביניהם פרנסים שני עוד ווילנא  בקהילת להושיב החסידים שהצליחו מעת
הקהלות  בהכנסות  גדולה  תועלת הביא שהדבר ואף כולו, הגליל בכל גם אלא בווילנא רק לא רוחם
זה  אבל מקודם, הרגיל על יותר נכונים סכומים נכנסו כבר הראשון ובחדש החסידים השתדלות מצד
הוסיפו  לה"ר ומדברי רכיל והולכי מאד, נתגברה והשנאה החריפים המתנגדים לב את הכאיב גופא

ששקטה. שנים כשלש שזה המחלוקת התלקחה שוב כי עד המדורה על שמן

יוסף  מר ובראשם החסידים נגד הלוחמים ועד חברי בבתי חרש מרגלי להושיב החסידים ויחליטו
הלוחם. ועד בראש העומדים ועידת היתה שבביתו  ּפעסעלעס

ממשפחת  הי' הוא הננס, ברוך בצלאל הצליח וביחוד מרובה תועלת להחסידים הביאה זו החלטה
על  וצולע גבן חרש, וחצי עור חצי שפתיים, ערל ומגוחך, תם כאיש הי' שמראהו ואף ּפעסעלעס מרת
שומע  מצא, עת בכל נמצא הי' מתכוון בלא וכאילו דבר, מתוך דבר ומבין חכם הי' באמת אבל ירכו,

החסידים. לטובת ומרגל ּפעסעלעס למר המתקבלים המכתבים את וקורא הכל

ּפעסעלעס. למר מכתבו העתקת הי' שמעון של סודו לפתוח הראשון המפתח

ואשר  החסידים מושב בערי ממסעו וחשבון דין ומוסר בקראקא כעת שהוא מודיע הוא ָבמכתבו
אצל  לראיון נתקבל – חולה הי' ימים איזה – כשבוע שמה התעכבו ואחרי החסידות בבירת ביקר

הקדוש  שבזהר ינוקא כההוא בו הריח – בהיתול כתב – אפשר בו, הכיר ולבסוף שלא 153הנשיא שהריח
שליח  שהוא הכיר שהוא אם כי הכיר לא זה את אבל יום, באותו תפלין הניח לא והוא ק"ש, קראו
עד  היא חזקה החסידים שעמדת ראה הלבנה רוסיא בערי ובעברו משם נסע לילה ובאותו המשכילים

למבצריהם. לחדור שיעלה לשער וכבד מאד

הדיעה  בעלי כולנו – כותב הוא – אנחנו כי לכובשם איך תעמולה וסדר עצה מטכסים וחבריו הוא
ונעריצך  נקדש בעלי או וכתר נקדישך בעלי אם לנו היא אחת יהי' ולא ואינו הי' כולם 154שלא כי ,

אורה. בקרן להעמידם וצריכים  המה נושנות מחזיקי כאחד
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א. קפו, ח"ג ב).153) (לג, פי"ח ח"א רבי בית גם ראה (154

c"ag i`iyp epizeax zxezn

שחברי  מה כל כי יודעים הייתם אני שראיתי מה ראיתם ולו הצירים שמספרים מה שמעתם ולו
לבעלי  לעשות שראוי מה קטן חלק גם איננו ההזי' בעלי את ולוחצים מעיקים דווילנא הלוחמים ועד

בארוכה. הכל יספר לווילנא וכשיבא מליאזנע הרבי  חסידי ָההזי'

ל  נבהלו והרמ"מ למי הרב"מ ומלדבר מלספר שיזהר ברוך בצלאל על ויצוו הזאת האגרת את קרוא
גדולה. ובמתינות ודעות במועצות ענינו ויכלכל אודותה שהוא
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תרפ"א] תמוז [תחלת

ב"ה 

שי' צבי מו"ה אי"א וו"ח היקר, תלמידינו

וברכה  שלום

שילוח  זירוז בדבר ולעוררו ז"ל ברוך כו' מכתב הגיעני

ואשר  האפשרי, בהקדם למקומם הדסים לולבים האתרוגים

יגיע. אלינו גם כי הטוב, להאל נקווה

במו"ר. הדו"ש וידידם כאו"נ ושלום ברכה והי'
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד כסלו, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הרב ישעי' שי'

שלום וברכה!

אחרי ההפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מיום ד', בו כותב מעבודתו בקדש לדרוש בכל שבוע בעניני 

יהדות, ושואל איזה נקודות להדגיש בנוגע לכ"ק אדמו"ר הבעל שם טוב, בפרט שנמצאים אנו בשנת ה- 

200 להסתלקות-הילולא שלו.

הנה בכלל תורת הבעש"ט תורה רחבה במאד, ונתבארה באר היטב בתורת חב"ד, שהרי בלשון כ"ק 

אדמו"ר מוהרש"ב - תורת חב"ד היא היא תורת הבעש"ט ז"ל )עיין העתק מאגרת קדש זו בתחילת היום 

יום, וכן במבוא לקונטרס ומעין(.

במזיד,  גם  או  בשוגג  אותה  מפיצין  שיש  הטעות,  ולבטל  לשלול  הוא  להדגיש  ביחוד  שנוגע  ומה 

שהבעש"ט ח"ו וח"ו הקיל באיזה ענין, אפילו דקדוק קל של דברי סופרים, הס מלהזכיר ולפשיטות הענין, 

ובפרט לדכוותי' האריכות אך למותר.

בני  קטני  בחינוך  בקדש  עבודתו  שהתחיל  הבעש"ט,  דפעולות  הנקודות  בשתי  להדגיש  ראוי  וכן 

מכתבי  העתק  ומוסג"ב  עולמה.  והשקפת  היהדות  ביסודי  ביותר  עמוקה  שיטה  גלוי  עם  ביחד  ישראל, 

למתועדים בחג הגאולה די"ט כסלו הבע"ל, שגם בו נגעתי בנקודות האמורות.

בברכה לבשורות טובות וגם בעניניו הפרטיים.
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ã ycew zegiyn zecewp ã(108 'nr k zegiy ihewl)

ÌÈ¯Úp‰ eÏc‚iÂ(כז (כה, «ƒ¿¿«¿»ƒ

ÔBÏ ÌÈ¯b Ì‰¯·‡c ‡¯ËÒ(ב קלח, (זח"א ƒ¿»¿«¿»»»ƒ

עם  עׂשו ׁשל הּׁשלילית הנהגתֹו מתאימה ּכיצד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוקׁשה,

נטּיֹות  עם נֹולד עׂשו ּדהּנה לֹומר, ויׁש אברהם. ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהׁשּפעתֹו

עבֹודה  לפתחי לצאת רצה אּמֹו ּבמעי ׁשעֹוד ׁשּמצינּו ּכפי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָרעֹות,

כב)זרה ּפסּוק ּולהתּגּבר (רׁש"י ּביצרֹו להּלחם ולּמדֹו חּנכֹו ואברהם . ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

על  התחּנ עֹוד ּכל עבֹודתֹו היתה זֹו ואכן, הרעֹות. נטּיֹותיו ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָעל

רעה  לתרּבּות יצא אברהם ׁשל ּפטירתֹו לאחר אבל אברהם; ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָידי

ל) ּפסּוק .(רׁש"י ִַָ
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˜ÁˆÈ Ú¯ÊiÂ(יב (כו, «ƒ¿«ƒ¿»

Ú¯ÊÂ BBÓÓ ¯NÚÓ Ïk ˙‡ Á˜Ï ‡l‡ ,Â"Á Ô‚c Ú¯Ê ˜ÁˆÈ ÈÎÂ¿ƒƒ¿»»«»»∆»»«∆»«¿«»¿»«

ÌÈiÚÏ ל"ג)ˆ„˜‰ פרק אליעזר דרבי (פרקי ¿»»«¬ƒƒ

ולא  ּוקצירה, זריעה ּבחריׁשה יצחק עסק ּכיצד ׁשֹואל, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹהּמדרׁש

ׁשּיצחק  עֹונה, והּמדרׁש ּבה'. לדבקּותֹו ּתפריע זֹו ׁשּמלאכה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָחׁשׁש

קּיּום  אּלא עצמֹו, הּדגן היתה לא מּטרתֹו צדקה: אּלא ּדגן זרע ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹלא

צדקה. ְְִַָָמצות

éùéìùâéìãâ-ék ãr ìãâå CBìä Cìiå Léàä ìcâiå©¦§©−¨¦®©¥³¤¨Æ§¨¥½©¬¦«¨©−
:ãàîãéäcárå ø÷á äð÷îe ïàö-äð÷î Bì-éäéå §«Ÿ©«§¦³¦§¥ŸÆ¦§¥´¨½̈©«£ª−̈

ìt Búà eàð÷éå äaø:íézLåèøLà úøàaä-ìëå ©¨®©§©§¬Ÿ−§¦§¦«§¨©§¥ÀŸ£¤³
íeîzñ åéáà íäøáà éîéa åéáà éãár eøôç̈«§Æ©§¥´¨¦½¦¥−©§¨¨´¨¦®¦§´

ìt:øôr íeàìîéå íézLæè-ìà Cìîéáà øîàiå §¦§¦½©§©§−¨¨«©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤

iying ,iriax - fk - zeclez zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ãàî epnî zîör-ék eðnrî Cì ÷çöéæéíMî Cìiå ¦§¨®¥µ¥«¦½̈¦«¨©¬§¨¦¤−§«Ÿ©¥¬¤¦−̈
:íL áLiå øøb-ìçða ïçiå ÷çöéçé÷çöé áLiå ¦§¨®©¦¬©§©«©§−̈©¥¬¤¨«©¨̧¨¦§¹̈

íäøáà éîéa eøôç øLà íénä úøàa-úà | øtçiå©©§´Ÿ¤§¥´Ÿ©©À¦£¤³¨«§Æ¦¥Æ©§¨¨´
ìt íeîzñéå åéáààø÷iå íäøáà úBî éøçà íézL ¨¦½©§©§´§¦§¦½©«£¥−´©§¨¨®©¦§¨³

:åéáà ïäì àø÷-øLà úîMk úBîL ïäìèéeøtçiå ¨¤Æ¥½©¥¾Ÿ£¤¨¨¬¨¤−¨¦«©©§§¬
:íéiç íéî øàa íL-eàöîiå ìçpa ÷çöé-éãár©§¥«¦§−̈©¨®©©¦̧§§½̈§¥−©¬¦©¦«

ëíénä eðì øîàì ÷çöé érø-ír øøâ érø eáéøiå©¨¦¹Ÿ¥´§À̈¦Ÿ¥¬¦§¨²¥−Ÿ¨´©®̈¦
:Bnr e÷Orúä ék ÷Nr øàaä-íL àø÷iå©¦§¨³¥«©§¥Æ¥½¤¦¬¦§©§−¦«

àër-íb eáéøiå úøçà øàa eøtçiådîL àø÷iå äéì ©©§§Æ§¥´©¤½¤©¨¦−©¨¤®¨©¦§¨¬§−̈
:äðèNáëeáø àìå úøçà øàa øtçiå íMî ÷zriå ¦§¨«©©§¥´¦À̈©©§ŸÆ§¥´©¤½¤§¬Ÿ¨−

áéçøä äzr ék øîàiå úBáçø dîL àø÷iå äéìr̈¤®¨©¦§¨³§¨Æ§Ÿ½©ÀŸ¤¦´©º̈¦§¦¯
:õøàá eðéøôe eðì ýåýé§Ÿ̈²−̈¨¦¬¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(k zxaeg zeniyx)

ÌÈiÁ ÌÈÓ ¯‡a . . ˜ÁˆÈ È„·Ú e¯tÁiÂ(יט (כו, ««¿¿«¿≈ƒ¿»¿≈«ƒ«ƒ
ּתפּלת  לפני הכנֹות ׁשלׁש לעׂשֹות ׁשּיׁש ּתֹורה, ּבלּקּוטי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאיתא

נלמד  ׁשּזה לֹומר, ויׁש מּוסר. ולּמּוד מקוה צדקה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשחרית:

האבֹות. צדקה ˆ„˜‰מּׁשלׁשת "לעׂשֹות נאמר עליו מאברהם, – ְִֶָָֹ¿»»ְְֱֲֵֶַַַָָָָָָ

מים.Â˜Ó‰ּומׁשּפט". ּבארֹות ׁשחפר מּיצחק, –¯ÒeÓ „enÏ– ְִָƒ¿∆ְְִִִֵֶַַָָƒ»
ההכנֹות  ּולאחר הּתֹורה. ללּמּוד ׁשרֹומז אהלים", "יֹוׁשב ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹמּיעקב,

יעקב  ׁשּבני אֹור, ּבתֹורה וכּמבאר עצמּה, הּתפּלה ּבאה ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּללּו

ּדזמרה  ּפסּוקי הּתפּלה: סּלם ׁשל הּׁשליבֹות לארּבעת ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֻרֹומזים

(לוי) ׁשמע קריאת (ׁשמעֹון), ׁשמע קריאת ּברכֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַ(ראּובן),

(יהּודה). עׂשרה ְְְֵֶֶָּוׁשמֹונה

éòéáøâë:òáL øàa íMî ìriåãëýåýé åéìà àøiå ©©¬©¦−̈§¥¬¨«©©¥¨̧¥¨³§Ÿ̈Æ
éáà íäøáà éýìû éëðà øîàiå àeää äìélaE ©©´§¨©½©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¾¡Ÿ¥−©§¨¨´¨¦®

ézëøáe éëðà Ezà-ék àøéz-ìà-úà éúéaøäå E ©¦¨Æ¦«¦§´¨½Ÿ¦¥«©§¦̧Æ§¦§¥¦´¤
:écár íäøáà øeára Erøæäëçaæî íL ïáiå ©§£½©«£−©§¨¨¬©§¦«©¦¯¤¨´¦§¥À©

-éãár íL-eøëiå Bìäà íL-èiå ýåýé íLa àø÷iå©¦§¨Æ§¥´§Ÿ̈½©¤−̈¨«¢®©¦§¨¬©§¥«
:øàa ÷çöéåëúfçàå øøbî åéìà Cìä Cìîéáàå ¦§−̈§¥«©«£¦¤¾¤¨©¬¥−̈¦§¨®©«£ª©Æ

:Bàáö-øN ìëéôe eärøîæë÷çöé íäìà øîàiå ¥«¥¥½¦−Ÿ©§¨«©³Ÿ¤£¥¤Æ¦§½̈
éðeçlLzå éúà íúàðN ízàå éìà íúàa recî©−©¨¤´¥®̈§©¤Æ§¥¤´Ÿ¦½©§©§−¦

:íëzàîçëCnr | ýåýé äéä-ék eðéàø Bàø eøîàiå ¥«¦§¤«©«Ÿ§À¨´¨¦»»¦«¨¨´§Ÿ̈´¦¨¼
ðéáe eðéðéa eðéúBðéa äìà àð éäz øîàpåäúøëðå E ©ÀŸ¤§¦̧¨¬¨¨²¥«¥−¥¥´¥¤®§¦§§¨¬

:Cnr úéøáèëärø eðnr äNrz-íààì øLàk §¦−¦¨«¦©«£¥̧¦¹̈¨À̈©«£¤Æ´Ÿ
EçlLpå áBè-÷ø Enr eðéNr øLàëå Eeðrâð§©«£½§©«£¤̧¨¦³¦§Æ©½©§©¥«£−

:ýåýé Ceøa äzr äzà íBìLa§¨®©¨¬©−̈§¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr dk zegiy ihewl)

CnÚ '‰ ‰È‰ Èk eÈ‡¯ B‡¯(כח (כו, »»ƒƒ»»ƒ»

לפרסם  ּכדי לעיר מעיר ללכת היתה לא יצחק ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעבֹודתֹו

נׁשאר  הּוא אּלא אברהם, ׁשעׂשה ּכפי הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָאת

העֹולם, ּבאי את אליו וקרב מׁש וׁשם יׂשראל, ּבארץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבמקֹומֹו,

מדּגׁש זה וענין ניצֹוצֹות. אליה ׁשּמֹוׁשכת ּגדֹולה אבּוקה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻֻּבדגמת

ל" אבימל לֹו אמר ּבתחּלה ׁשּכן, .ואבימל יצחק לגּבי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבמיחד

ה', ּבׁשם וקרא מזּבח יצחק ׁשּבנה לאחר אבל ‡ÂÈÏמעּמנּו", CÏ‰ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ»«≈»
. עּמ ה' היה ּכי "ראינּו לֹו ואמרּו מרעהּו אחּוזת עם ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאבימל

ּבינֹותינּו". אלה נא ּתהי .ְִֵֵָָָ

éùéîçì:ezLiå eìëàiå äzLî íäì Nriå©©³©¨¤Æ¦§¤½©«Ÿ§−©¦§«
àìíçlLéå åéçàì Léà eòáMiå ø÷aá eîékLiå©©§¦´©½Ÿ¤©¦¨«§−¦´§¨¦®©§©§¥´

:íBìLa Bzàî eëìiå ÷çöéáìàeää íBia | éäéå ¦§½̈©¥«§¬¥«¦−§¨«©§¦´©´©À
øLà øàaä úBãà-ìr Bì eãbiå ÷çöé éãár eàáiå©¨¸ŸÆ©§¥´¦§½̈©©¦´½©Ÿ¬©§¥−£¤´

:íéî eðàöî Bì eøîàiå eøôçâìdúà àø÷iå ¨¨®©¬Ÿ§−¨¨¬¨«¦©¦§¨¬Ÿ−̈
íBiä ãr òáL øàa øérä-íL ïk-ìr äráL¦§¨®©¥³¥«¨¦Æ§¥´¤½©©−©¬

:äfäñãìçwiå äðL íéraøà-ïa åNr éäéå ©¤«©§¦³¥¨Æ¤©§¨¦´¨½̈©¦©³
úîNa-úàå ézçä éøàa-úa úéãeäé-úà äMà¦¨Æ¤§¦½©§¥¦−©«¦¦®§¤¨´§©½

:ézçä ïìéà-úaäì÷çöéì çeø úøî ïééäzå ©¥−Ÿ©«¦¦«©¦«§¤−¨´Ÿ©®©§¦§−̈
:ä÷áøìeñæëàïéäëzå ÷çöé ï÷æ-ék éäéå §¦§¨«©«§¦Æ¦«¨¥´¦§½̈©¦§¤¬¨

øîàiå ìãbä Bða | åNr-úà àø÷iå úàøî åéðér¥−̈¥«§®Ÿ©¦§º̈¤¥¨´§´©¨ÀŸ©³Ÿ¤
:éðpä åéìà øîàiå éða åéìàáàð-äpä øîàiå ¥¨Æ§¦½©¬Ÿ¤¥−̈¦¥«¦©¾Ÿ¤¦¥−̈

:éúBî íBé ézrãé àì ézð÷æâéìë àð-àN äzråE ¨©®§¦¬Ÿ¨©−§¦¬¦«§©¨Æ¨¨´¥¤½
éìzél äãeöå äãOä àöå EzL÷å Eáéúëäãéö ¤§§−§©§¤®§¥Æ©¨¤½§¬¨¦−

éø÷:ãéöãézáäà øLàk íénrèî éì-äNrå ¨«¦©«£¥¦̧©§©¦¹©«£¤¬¨©²§¦
íøèa éLôð Eëøáz øeára äìëàå él äàéáäå§¨¦¬¨¦−§Ÿ¥®¨©«£²§¨«¤§¬©§¦−§¤¬¤

:úeîàäîL ä÷áøåBða åNr-ìà ÷çöé øaãa úr ¨«§¦§¨´Ÿ©½©§©¥´¦§½̈¤¥−̈§®
:àéáäì ãéö ãeöì äãOä åNr Cìiååä÷áøå ©¥³¤¥¨Æ©¨¤½¨¬©−¦§¨¦«§¦§¨Æ

á÷ré-ìà äøîàézrîL äpä øîàì dða ¨´§½̈¤©«£¬Ÿ§−̈¥®Ÿ¦¥³¨©̧§¦Æ
éáà-úàéçà åNr-ìà øaãî E:øîàì Eæäàéáä ¤¨¦½§©¥²¤¥¨¬¨¦−¥«Ÿ¨¦̧¨

äëëøáàå äìëàå íénrèî éì-äNrå ãéö él¦¬©²¦©«£¥¦¬©§©¦−§Ÿ¥®¨©«£¨«¤§¨²
:éúBî éðôì ýåýé éðôìçéì÷a òîL éðá äzrå ¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¥¬¦«§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®

:Cúà äeöî éðà øLàìèïàvä-ìà àð-Cì ©«£¤¬£¦−§©¨¬Ÿ¨«¤¨Æ¤©½Ÿ
íúà äNràå íéáè íéfr ééãb éðL íMî éì-ç÷å§©¦´¦À̈§¥²§¨¥¬¦¦−Ÿ¦®§¤«¡¤̧Ÿ¨¯

éáàì íénrèî:áäà øLàk Eééáàì úàáäåE ©§©¦²§¨¦−©«£¤¬¨¥«§¥«¥¨¬§¨¦−
:BúBî éðôì Eëøáé øLà øára ìëàåàéøîàiå §¨¨®©«£ª²£¤¬§¨«¤§−¦§¥¬«©´Ÿ¤

éçà åNr ïä Bnà ä÷áø-ìà á÷réørN Léà ©«£½Ÿ¤¦§−̈¦®¥´¥¨³¨¦Æ¦´¨¦½
:÷ìç Léà éëðàåáéåéðérá éúééäå éáà éðMîé éìeà §¨«Ÿ¦−¦¬¨¨«©³§ª¥̧¦Æ¨¦½§¨¦¬¦§¥−̈

:äëøá àìå äìì÷ éìr éúàáäå rzrúîk¦§©§¥®©§¥«¥¦¬¨©²§¨−̈§¬Ÿ§¨¨«



קמה iying ,iriax - fk - zeclez zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ãàî epnî zîör-ék eðnrî Cì ÷çöéæéíMî Cìiå ¦§¨®¥µ¥«¦½̈¦«¨©¬§¨¦¤−§«Ÿ©¥¬¤¦−̈
:íL áLiå øøb-ìçða ïçiå ÷çöéçé÷çöé áLiå ¦§¨®©¦¬©§©«©§−̈©¥¬¤¨«©¨̧¨¦§¹̈

íäøáà éîéa eøôç øLà íénä úøàa-úà | øtçiå©©§´Ÿ¤§¥´Ÿ©©À¦£¤³¨«§Æ¦¥Æ©§¨¨´
ìt íeîzñéå åéáààø÷iå íäøáà úBî éøçà íézL ¨¦½©§©§´§¦§¦½©«£¥−´©§¨¨®©¦§¨³

:åéáà ïäì àø÷-øLà úîMk úBîL ïäìèéeøtçiå ¨¤Æ¥½©¥¾Ÿ£¤¨¨¬¨¤−¨¦«©©§§¬
:íéiç íéî øàa íL-eàöîiå ìçpa ÷çöé-éãár©§¥«¦§−̈©¨®©©¦̧§§½̈§¥−©¬¦©¦«

ëíénä eðì øîàì ÷çöé érø-ír øøâ érø eáéøiå©¨¦¹Ÿ¥´§À̈¦Ÿ¥¬¦§¨²¥−Ÿ¨´©®̈¦
:Bnr e÷Orúä ék ÷Nr øàaä-íL àø÷iå©¦§¨³¥«©§¥Æ¥½¤¦¬¦§©§−¦«

àër-íb eáéøiå úøçà øàa eøtçiådîL àø÷iå äéì ©©§§Æ§¥´©¤½¤©¨¦−©¨¤®¨©¦§¨¬§−̈
:äðèNáëeáø àìå úøçà øàa øtçiå íMî ÷zriå ¦§¨«©©§¥´¦À̈©©§ŸÆ§¥´©¤½¤§¬Ÿ¨−

áéçøä äzr ék øîàiå úBáçø dîL àø÷iå äéìr̈¤®¨©¦§¨³§¨Æ§Ÿ½©ÀŸ¤¦´©º̈¦§¦¯
:õøàá eðéøôe eðì ýåýé§Ÿ̈²−̈¨¦¬¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(k zxaeg zeniyx)

ÌÈiÁ ÌÈÓ ¯‡a . . ˜ÁˆÈ È„·Ú e¯tÁiÂ(יט (כו, ««¿¿«¿≈ƒ¿»¿≈«ƒ«ƒ
ּתפּלת  לפני הכנֹות ׁשלׁש לעׂשֹות ׁשּיׁש ּתֹורה, ּבלּקּוטי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאיתא

נלמד  ׁשּזה לֹומר, ויׁש מּוסר. ולּמּוד מקוה צדקה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשחרית:

האבֹות. צדקה ˆ„˜‰מּׁשלׁשת "לעׂשֹות נאמר עליו מאברהם, – ְִֶָָֹ¿»»ְְֱֲֵֶַַַָָָָָָ

מים.Â˜Ó‰ּומׁשּפט". ּבארֹות ׁשחפר מּיצחק, –¯ÒeÓ „enÏ– ְִָƒ¿∆ְְִִִֵֶַַָָƒ»
ההכנֹות  ּולאחר הּתֹורה. ללּמּוד ׁשרֹומז אהלים", "יֹוׁשב ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹמּיעקב,

יעקב  ׁשּבני אֹור, ּבתֹורה וכּמבאר עצמּה, הּתפּלה ּבאה ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּללּו

ּדזמרה  ּפסּוקי הּתפּלה: סּלם ׁשל הּׁשליבֹות לארּבעת ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֻרֹומזים

(לוי) ׁשמע קריאת (ׁשמעֹון), ׁשמע קריאת ּברכֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַ(ראּובן),

(יהּודה). עׂשרה ְְְֵֶֶָּוׁשמֹונה

éòéáøâë:òáL øàa íMî ìriåãëýåýé åéìà àøiå ©©¬©¦−̈§¥¬¨«©©¥¨̧¥¨³§Ÿ̈Æ
éáà íäøáà éýìû éëðà øîàiå àeää äìélaE ©©´§¨©½©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¾¡Ÿ¥−©§¨¨´¨¦®

ézëøáe éëðà Ezà-ék àøéz-ìà-úà éúéaøäå E ©¦¨Æ¦«¦§´¨½Ÿ¦¥«©§¦̧Æ§¦§¥¦´¤
:écár íäøáà øeára Erøæäëçaæî íL ïáiå ©§£½©«£−©§¨¨¬©§¦«©¦¯¤¨´¦§¥À©

-éãár íL-eøëiå Bìäà íL-èiå ýåýé íLa àø÷iå©¦§¨Æ§¥´§Ÿ̈½©¤−̈¨«¢®©¦§¨¬©§¥«
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:Cnr úéøáèëärø eðnr äNrz-íààì øLàk §¦−¦¨«¦©«£¥̧¦¹̈¨À̈©«£¤Æ´Ÿ
EçlLpå áBè-÷ø Enr eðéNr øLàëå Eeðrâð§©«£½§©«£¤̧¨¦³¦§Æ©½©§©¥«£−

:ýåýé Ceøa äzr äzà íBìLa§¨®©¨¬©−̈§¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr dk zegiy ihewl)

CnÚ '‰ ‰È‰ Èk eÈ‡¯ B‡¯(כח (כו, »»ƒƒ»»ƒ»

לפרסם  ּכדי לעיר מעיר ללכת היתה לא יצחק ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעבֹודתֹו

נׁשאר  הּוא אּלא אברהם, ׁשעׂשה ּכפי הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָאת

העֹולם, ּבאי את אליו וקרב מׁש וׁשם יׂשראל, ּבארץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבמקֹומֹו,

מדּגׁש זה וענין ניצֹוצֹות. אליה ׁשּמֹוׁשכת ּגדֹולה אבּוקה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻֻּבדגמת

ל" אבימל לֹו אמר ּבתחּלה ׁשּכן, .ואבימל יצחק לגּבי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבמיחד

ה', ּבׁשם וקרא מזּבח יצחק ׁשּבנה לאחר אבל ‡ÂÈÏמעּמנּו", CÏ‰ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ»«≈»
. עּמ ה' היה ּכי "ראינּו לֹו ואמרּו מרעהּו אחּוזת עם ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאבימל

ּבינֹותינּו". אלה נא ּתהי .ְִֵֵָָָ

éùéîçì:ezLiå eìëàiå äzLî íäì Nriå©©³©¨¤Æ¦§¤½©«Ÿ§−©¦§«
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íøèa éLôð Eëøáz øeára äìëàå él äàéáäå§¨¦¬¨¦−§Ÿ¥®¨©«£²§¨«¤§¬©§¦−§¤¬¤

:úeîàäîL ä÷áøåBða åNr-ìà ÷çöé øaãa úr ¨«§¦§¨´Ÿ©½©§©¥´¦§½̈¤¥−̈§®
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äëëøáàå äìëàå íénrèî éì-äNrå ãéö él¦¬©²¦©«£¥¦¬©§©¦−§Ÿ¥®¨©«£¨«¤§¨²
:éúBî éðôì ýåýé éðôìçéì÷a òîL éðá äzrå ¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¥¬¦«§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®

:Cúà äeöî éðà øLàìèïàvä-ìà àð-Cì ©«£¤¬£¦−§©¨¬Ÿ¨«¤¨Æ¤©½Ÿ
íúà äNràå íéáè íéfr ééãb éðL íMî éì-ç÷å§©¦´¦À̈§¥²§¨¥¬¦¦−Ÿ¦®§¤«¡¤̧Ÿ¨¯

éáàì íénrèî:áäà øLàk Eééáàì úàáäåE ©§©¦²§¨¦−©«£¤¬¨¥«§¥«¥¨¬§¨¦−
:BúBî éðôì Eëøáé øLà øára ìëàåàéøîàiå §¨¨®©«£ª²£¤¬§¨«¤§−¦§¥¬«©´Ÿ¤

éçà åNr ïä Bnà ä÷áø-ìà á÷réørN Léà ©«£½Ÿ¤¦§−̈¦®¥´¥¨³¨¦Æ¦´¨¦½
:÷ìç Léà éëðàåáéåéðérá éúééäå éáà éðMîé éìeà §¨«Ÿ¦−¦¬¨¨«©³§ª¥̧¦Æ¨¦½§¨¦¬¦§¥−̈

:äëøá àìå äìì÷ éìr éúàáäå rzrúîk¦§©§¥®©§¥«¥¦¬¨©²§¨−̈§¬Ÿ§¨¨«



iyyקמו - gk - zeclez zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

âééì÷a òîL Cà éða Eúìì÷ éìr Bnà Bì øîàzå©³Ÿ¤Æ¦½¨©¬¦§¨«§−§¦®©²§©¬§Ÿ¦−
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:åéáà áäà øLàk íénrèîåè-úà ä÷áø çwzå ©§©¦½©«£¤−¨¥¬¨¦«©¦©´¦Â§Â̈¤
úéaa dzà øLà úãîçä ìãbä dða åNr éãâa¦§¥¸¥¹̈§¨³©¨ŸÆ©«£ª½Ÿ£¤¬¦−̈©¨®¦

ïèwä dða á÷ré-úà Laìzå:æèééãb úøò úàå ©©§¥¬¤©«£−Ÿ§¨¬©¨¨«§¥ÀŸŸÆ§¨¥´
:åéøàeö ú÷ìç ìrå åéãé-ìr äLéaìä íéfrä̈«¦¦½¦§¦−¨©¨¨®§©−¤§©¬©¨¨«

æéäúNr øLà íçlä-úàå íénrènä-úà ïzzå©¦¥¯¤©©§©¦²§¤©¤−¤£¤´¨¨®¨
:dða á÷ré ãéaçéøîàiå éáà øîàiå åéáà-ìà àáiå §©−©«£¬Ÿ§¨«©¨¬Ÿ¤¨¦−©´Ÿ¤¨¦®©´Ÿ¤

:éða äzà éî éppäèééëðà åéáà-ìà á÷ré øîàiå ¦¤½¦¦¬©−̈§¦«©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¨¦À¨«Ÿ¦Æ
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ã ycew zegiyn zecewp ã(56 'nr ` zegiy ihewl)

Èa E˙ÏÏ˜ ÈÏÚ(יג (כז, »«ƒ¿»¿¿ƒ
לׁשלֹום  וחרד ּדֹואג ּבן ּכל והרי זֹו, היא נחמה איזֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָלכאֹורה,

ליעקב  אמרה ׁשרבקה לֹומר, ויׁש יעקב. ּכמֹו ּבן ּגם ּומה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹאּמֹו,

ּכדי  ּבסּכנה, עצמּה את להעמיד נפׁש, למסירּות מּוכנה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיא

מסירּות  ׁשל ּתנּועה ּביעקב ּגם ּפעלּו ּודבריה הּברכֹות. את ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלקּבל

ֶֶנפׁש.

éùùçëépîLîe íéîMä ìhî íéýìûä Eì-ïzéå§¦¤§Æ¨«¡Ÿ¦½¦©̧©¨©½¦¦§©¥−
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àöé Cà éäéå á÷ré-úà Cøáì ÷çöé älk øLàk©«£¤̧¦¨´¦§¨»§¨¥´¤©«£Ÿ¼©§¦À©´¨³Ÿ
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:ELôð épëøázáìäzà-éî åéáà ÷çöé Bì øîàiå §¨«£©¬¦©§¤«©¬Ÿ¤²¦§¨¬¨¦−¦¨®¨
ða éðà øîàiå:åNr Eøëá Eâìäãøç ÷çöé ãøçiå ©¾Ÿ¤£¦²¦§¬§«Ÿ§−¥¨«©¤«¡©¸¦§¨´£¨¨»

ãéö-ãvä àeä àBôà-éî øîàiå ãàî-ãr äìãb§Ÿ¨´©§Ÿ¼©¿Ÿ¤¦«¥¿´©¨«©Á¦Á
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éúëøa ç÷ì äzr äpäå ç÷ì éúøëa-úà íéîrô©£©½¦¤§«Ÿ̈¦´¨½̈§¦¥¬©−̈¨©´¦§¨¦®
:äëøa él zìöà-àìä øîàiåæìøîàiå ÷çöé ïriå ©Ÿ©¾£«Ÿ¨©¬§¨¦−§¨¨«©©̧©¦§¹̈©´Ÿ¤

Bì ézúð åéçà-ìk-úàå Cì åézîN øéáb ïä åNrì§¥À̈¥´§¦º©§¦¬¨Æ§¤¨¤À̈¨©³¦Æ
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:éða äNràçìúçà äëøáä åéáà-ìà åNr øîàiå ¤«¡¤−§¦«©¸Ÿ¤¥¹̈¤¨¦À©«£¨¨̧©©³
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:ìrî íéîMä ìhîe EáLBî äéäé õøàäî-ìrå ¨¨̧¤Æ¦«§¤´«¨¤½¦©¬©¨©−¦¥¨«§©

éçà-úàå äéçú Eaøçãéøz øLàk äéäå ãárz E ©§§´¦«§¤½§¤¨¦−©«£®Ÿ§¨¨Æ©«£¤´¨¦½
:Eøàeö ìrî Blr z÷øôeàîá÷ré-úà åNr íèNiå ¨«©§¨¬ª−¥©¬©¨¤«©¦§³Ÿ¥¨Æ¤©«£½Ÿ
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çà íéîééçà úîç áeLz-øLà ãr íéã:Eäî-ãr ¨¦´£¨¦®©¬£¤¨−£©¬¨¦«©
éçà-óà áeLBl úéNr-øLà úà çëLå Enî E ¸©¨¦¹¦§À§¨©Æ¥´£¤¨¦´¨½

ézç÷ìe ézçìLåíëéðL-íb ìkLà äîì íMî E §¨«©§¦−§©§¦´¦®̈¨¨¬¤§©²©§¥¤−
:ãçà íBéåî÷çöé-ìà ä÷áø øîàzå÷éiçá ézö ¬¤¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¦§½̈©´§¦§©©½

úç-úBðaî äMà á÷ré ç÷ì-íà úç úBða éðtî¦§¥−§´¥®¦Ÿ¥´©©«Â£ÂŸ¦¨̧¦§«¥³
:íéiç él änì õøàä úBðaî älàkçëààø÷iå ¨¥̧¤Æ¦§´¨½̈¤¨¬¨¦−©¦«©¦§¨¬

Bì øîàiå eäeöéå Búà Cøáéå á÷ré-ìà ÷çöé¦§¨²¤©«£−Ÿ©§¨´¤Ÿ®©§©¥̧Æ©Ÿ́¤½
:ïrðk úBðaî äMà çwú-àìáíøà äðct Cì íe÷ «Ÿ¦©¬¦−̈¦§¬§¨«©¬¥Æ©¤´¨¬£½̈

xihtn ,iriay - gk - zeclez zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
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את  להפ ועליו נח; ּבני מצֹות ׁשבע את לקּים "חרן") ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ(ּתֹוׁשבי

.יתּבר לֹו לדירה הּדֹומם, את ּגם ּכּלֹו, ְְִִֵֵֶַַָָָָֻהעֹולם
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øåáéöá äàéø÷ìå íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì úåãìåú úùøôì äøèôäá-à ÷øô éëàìîá

àà:éëàìî ãéa ìûøNé-ìà ýåýé-øáã àOîáäna ízøîàå ýåýé øîà íëúà ézáäà ©¨¬§©§Ÿ̈−¤¦§¨¥®§©−©§¨¦«¨©³§¦¤§¤Æ¨©´§Ÿ̈½©«£©§¤−©¨´
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íräå ärLø ìeáb íäì eàø÷å ñBøäà éðàå eðáé änä úBàáö ýåýé øîà äk úBáøç¢¨½³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¥¬¨¦§−©«£¦´¤«¡®§¨«§³¨¤Æ§´¦§½̈§¨¨²
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:íëãiî äöøà-àì äçðîe úBàáö ýåýé øîà íëa õôç éì-ïéààéLîL-çøænî ék ¥«¦̧¥¹¤¨¤À¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§−̈«Ÿ¤§¤¬¦¤§¤«¦´¦¦§©¤¹¤
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לוח זמנים לשבוע פרשת תולדות בערים שונות בעולם קנ
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:026:078:098:128:418:449:369:3816:4816:4517:1317:1016:2517:19באר שבע )ח(

6:036:098:098:138:428:459:369:3816:4416:4117:1017:0616:1117:16חיפה )ח(

5:596:048:088:118:398:429:349:3616:4716:4417:1217:0916:0417:17ירושלים )ח(

6:046:098:108:138:428:459:369:3916:4616:4217:1117:0816:2317:18תל אביב )ח(

6:527:018:418:469:139:1810:0110:0516:2516:1816:5616:5016:0117:04אוסטריה, וינה )ק(

6:005:558:588:569:309:2810:4110:4020:0920:1620:3720:4419:5720:57אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:516:598:418:469:149:1810:0310:0616:3116:2417:0116:5516:0716:59אוקראינה, אודסה )ק(

6:266:358:158:208:478:529:369:3915:5915:5216:3116:2415:3516:28אוקראינה, דונייצק )ק(

6:396:488:278:328:599:049:479:5116:0816:0116:4016:3415:4416:38אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

7:107:208:559:019:289:3310:1510:1916:2816:2017:0116:5316:0316:57אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

7:027:128:488:539:209:2510:0710:1116:2116:1316:5416:4715:5616:51אוקראינה, קייב )ק(

7:147:229:069:119:389:4310:2810:3117:0016:5417:3017:2416:3717:38איטליה, מילאנו )ק(

5:465:478:208:218:508:519:539:5418:1018:1118:3118:3317:5218:37אקוואדור, קיטו )ח(

5:405:368:348:339:079:0510:1710:1719:3519:4120:0220:0819:2220:21ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:146:089:199:179:509:4711:0311:0220:4520:5221:1421:2220:3321:26ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:446:508:428:469:159:1910:0710:1016:5716:5217:2417:2016:3517:24ארה"ב, בולטימור )ק(

6:356:428:338:389:059:099:5710:0016:4516:4017:1317:0816:2317:20ארה"ב, ברוקלין )ק(

6:366:438:348:389:069:109:5710:0016:4416:3917:1217:0716:2217:20ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:157:229:129:169:439:4810:3410:3717:1817:1217:4617:4116:5517:53ארה"ב, דטרויט )ק(

6:406:458:488:519:219:2410:1610:1817:3017:2817:5517:5217:1018:02ארה"ב, היוסטן )ק(

6:186:248:248:278:568:599:499:5216:5516:5217:2117:1816:3417:27ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

6:346:388:458:479:179:2010:1310:1517:3617:3318:0017:5717:1618:07ארה"ב, מיאמי )ק(

6:346:418:308:349:029:079:539:5716:3716:3217:0617:0116:1517:14ארה"ב, ניו הייבן )ק(

6:316:388:298:349:019:059:529:5516:3816:3317:0617:0116:1517:12ארה"ב, שיקאגו )ק(

5:425:418:288:288:578:5710:0410:0418:5218:5519:1519:1818:3619:22בוליביה, לה-פס )ח(

7:518:019:349:3910:0610:1210:5310:5717:0116:5317:3517:2816:3617:45בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:487:589:339:3910:0510:1110:5210:5617:0416:5617:3717:3016:3917:46בלגיה, בריסל )ק(

5:105:087:577:568:288:289:369:3618:3118:3518:5518:5918:1719:07ברזיל, ס. פאולו )ח(

4:574:557:447:438:158:149:229:2218:1718:2118:4118:4518:0218:52ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

7:087:188:528:589:249:3010:1110:1516:2016:1216:5416:4615:5517:03בריטניה, לונדון )ק(

7:247:359:059:119:369:4210:2210:2616:2116:1216:5716:4915:5617:06בריטניה, מנצ'סטר )ק(

7:187:299:009:069:329:3810:1810:2216:2216:1316:5716:4915:5716:53גרמניה, ברלין )ק(

7:287:379:159:209:469:5210:3410:3816:5016:4217:2317:1616:2617:20גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:055:027:567:558:268:269:359:3518:3918:4419:0319:0818:2519:12דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:426:458:578:599:309:3210:2810:2918:0318:0218:2618:2517:4418:29הודו, בומביי )ח(

6:356:398:538:559:259:2710:2310:2418:0218:0018:2418:2317:4318:27הודו, פונה )ח(

6:406:498:298:349:029:079:509:5416:1516:0816:4616:4015:5116:44הונגריה, בודפשט )ק(

6:446:518:428:469:149:1810:0510:0816:5116:4617:1917:1516:2917:19טורקיה, איסטנבול )ק(

6:597:058:599:039:329:3510:2410:2717:1917:1517:4617:4216:5717:46יוון, אתונה )ק(

7:007:098:508:559:229:2710:1110:1516:3616:3017:0717:0116:1317:05מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת תולדות בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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 זמן תפילה

שקיעה
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 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:356:388:568:589:269:2810:2410:2618:0618:0518:2918:2817:4718:32מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

5:565:509:008:589:339:3010:4710:4520:3220:3921:0221:1120:2421:15ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ק(

6:166:208:298:329:009:029:569:5817:1917:1717:4317:4116:5917:45נפאל, קטמנדו )ח(

6:446:459:129:139:449:4510:4610:4718:5318:5419:1519:1618:3619:20סינגפור, סינגפור )ח(

6:466:568:298:359:019:069:479:5115:5415:4516:2816:2015:2816:24פולין, ורשא )ק(

5:315:308:078:078:408:409:449:4418:1418:1618:3618:3917:5818:43פרו, לימה )ח(

7:317:399:249:299:5610:0010:4510:4917:1817:1117:4817:4216:5417:55צרפת, ליאון )ק(

7:507:599:389:4410:1010:1510:5811:0217:1917:1217:5117:4416:5517:59צרפת, פריז )ק(

5:345:368:068:078:358:379:379:3817:4617:4718:0818:0917:2918:13קולומביה, בוגוטה )ח(

7:037:118:589:039:309:3410:2010:2417:0016:5417:2917:2316:3717:36קנדה, טורונטו )ק(

6:456:538:378:429:099:149:5910:0216:3116:2517:0116:5516:0817:09קנדה, מונטריאול )ק(

6:156:218:178:208:508:539:439:4616:4416:4017:0917:0616:2217:10קפריסין, לרנקה )ק(

9:169:2810:5411:0011:2611:3212:1012:1518:0317:5318:4018:3117:3718:35רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:519:0310:2910:3611:0011:0711:4411:4917:3517:2518:1218:0317:0818:21רוסיה, מוסקבה )ח(

8:178:2610:0610:1110:3910:4411:2811:3117:5317:4618:2418:1817:2918:22רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

7:207:289:119:169:439:4710:3210:3516:5916:5317:3017:2416:3617:37שווייץ, ציריך )ק(

6:136:168:338:359:069:0710:0410:0617:5017:5018:1318:1217:3218:16תאילנד, 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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6:456:538:378:429:099:149:5910:0216:3116:2517:0116:5516:0817:09קנדה, מונטריאול )ק(
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8:519:0310:2910:3611:0011:0711:4411:4917:3517:2518:1218:0317:0818:21רוסיה, מוסקבה )ח(

8:178:2610:0610:1110:3910:4411:2811:3117:5317:4618:2418:1817:2918:22רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(
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6:136:168:338:359:069:0710:0410:0617:5017:5018:1318:1217:3218:16תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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