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:`xnbd dwiqn .`iadl cere÷éz`ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

.dhytp
zecnlp zay zek`lny ,`ng xa `pipg iaxl di`x d`ian `xnbd

:okynd zcearnàéðz`ziixa epipy ±c ïàîkøîàzay zek`lny ©§¨§©§¨©
odàéðúc .ïkLnä úBãBáò ãâðk,`ziixaaïéáéiç ïéàzayaàlà §¤¤£©¦§¨§©§¨¥©¨¦¤¨

da àöBikL äëàìî ìòdzenky -a äúéäd zk`ln.ïkLn ©§¨¨¤©¥¨¨§¨¦¦§¨
,mipnnqd zpkda eyry zek`lnd z` dligz `ziixad zhxtníä¥

eòøæzexere zlkzd z` reavl ick mipnnq okynd zk`lna ¨§
,mili`dås`eòøæz àì ízà.zayaeøö÷ íä,mipnnqd z`ízàå §©¤Ÿ¦§§¥¨§§©¤

eøö÷z àì,mze` elyiae mipnnqd z` eyle epgh md oke .zaya Ÿ¦§§
.zaya elyaz `le eyelz `le epghz `l mz`e

:okyna dzidy d`ved zk`ln hxtl `ziixad dkiynneìòä íä¥¤¡
íéLøwä úàewexit zra okynd iyxw z` elrd md -ò÷øwî ¤©§¨¦¦©§©

miaxd zeyx `idy xacndäìâòì`idy iptn ,cigid zeyx `idy ¨£¨¨
,migth drax` dagxe migth dxyr ddeabeñéðëz àì ízàå§©¤Ÿ©§¦

zayaíéLøwä úà eãéøBä íä .ãéçiä úeLøì íéaøä úeLøî¥§¨©¦¦§©¨¦¥¦¤©§¨¦
äìâòî[cigid zeyx]ò÷øwì,mziipg zra [miaxd zeyx]àì ízàå ¥£¨¨©©§©§©¤Ÿ
eàéöBúzayaíéaøä úeLøì ãéçiä úeLøîäìâòî eàéöBä íä . ¦¥§©¨¦¦§¨©¦¥¦¥£¨¨

eàéöBz àì ízàå ,äìâòìzaya.ãéçiä úeLøì ãéçiä úeLøî ©£¨¨§©¤Ÿ¦¥§©¨¦¦§©¨¦
`ivend ,`xnbd ddnzãéáò à÷ éàî ãéçiä úeLøì ãéçiä úeLøî¥§©¨¦¦§©¨¦©¨¨¦

zeyxl zg` zeyxn `ived `l `ed `ld ,jka dyr `ed dn ±
,`xnbd zvxzn .zxg`àîézéàå ,eäééååøz éøîàc àáøå ééaà- ©©¥§¨¨§¨§¦©§©§§¦¥¨
z`f xn`y mixne` yie,äáäà øa àãà áø`ly `ziixad zpeek ©£¨©©£¨

e`ivezíéaøä úeLø Cøc ãéçiä úeLøì ãéçiä úeLøîelit` ¥§©¨¦¦§©¨¦¤¤§¨©¦
ehiyedy ,okyna did mb jky iptn ,miaxd zeyxa gipdl ilan

.miaxd zeyx `edy zelbrd oiay xie`d jxc dlbrl dlbrn
dvwen `xwpd edfe ,eilr citwn ,mc`y ilk zaya lhlhl xeq`
oebk ,lk`n `le ilk epi`y xac lhlhl xeq` oke .qik oexqg zngn
didy xac mle` .eteb zngn dvwen `xwpd edfe ,xtre mivre mipa`
.lehlha xzen `ed ixd ,ie`xk yeniyl ecgii mc`de ,dvwen
dvwen cgiil liren ote` dfi`a xxaz `xnbd epiptly zeibeqa

.yeniyl
oipneh :epzpyna epipyïéìèìèî ïéàå øîö éféâa.oze` §¦¥¤¤§¥§©§§¦

:xnv ifib lhlhl exq` ote` dfi`a zx`an `xnbdàì ,àáø øîà̈©¨¨Ÿ
eðLxnvd ifib z` milhlhn oi`y ,df oic dpyp `l ±àlàkàlL ¨¤¨¤Ÿ

ìáà ,ïäa ïîèm`,ïúBà ïéìèìèî ,ïäa ïîèmrt mda onhy oeiky ¨©¨¤£¨¨©¨¤§©§§¦¨
s`e .dbix`e dieehl cer mivwen mpi`e dpnhdl mze` cgii zg`
`ax xaq ,'mze` milhlhn oi`e ,xnv ifiba oipneh' dpyna epipyy
dzpeek `l` ,mda epnhy xnv ifib lehlh xeq`l dpynd zpek oi`y
dpynde .mda onh `ly onf lk ,xnv ifib mzq ly lehlh xeq`l
xg`de ,xnv ifiba oenhl xzeny cg`d ,micxtp mipic ipy dhwp

.mda onh `ly onf lk xnv ifib lhlhl xeq`y
:`xnbd dywndéîBé øa ïðaøî àeää déáéúéàmkg cinlz ± ¥¦¥©¥©¨¨©¥

dywd `ax ly eyxcn zial dpey`xd mrta `a mei eze`ay
,àáøì,dpyna epipy,ïúBà ïéìèìèî ïéàå øîö éféâa ïéðîBè §¨¨§¦§¦¥¤¤§¥§©§§¦¨

mda onhy ixg` dxcwd z` `ivedl `ay dryae,äNBò àeä ãöék¥©¤
,ezxicw lehi cvike ,lehlha mixeq` xnvd ifib `ld
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המשך ביאור למס' שבת ליום רביעי עמ' ב



ד

,elqk c"ei ,`vie zyxt zay .c"qa
e"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‡ˆiÂ חרנה וּיל ׁשבע מּבאר ּומסּים 1יעקב וׁשבּתי 2, , «≈≈ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

אׁשר  הּזאת והאבן וגֹו' אבי ּבית אל ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹבׁשלֹום
עּׂשר  לי ּתּתן אׁשר וכל אלקים, ּבית יהיה מּצבה ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹׂשמּתי
זֹו ּבפרׁשה ׁשּיׁשנם הּדּיּוקים רּבּוי וידּועים .ל ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָאעּׂשרּנּו
הּזקן  מאדמּו"ר החל נׂשיאינּו, רּבֹותינּו ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָּבדרּוׁשי

האמצעי  ׁשּיכּות 3ואדמּו"ר להבין ּדצרי ּומהם, , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
וּיל ׁשבע מּבאר יעקב (וּיצא אּלּו ׁשּבפסּוקים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהענינים
מה  ּדהּנה, גֹו'). הּזאת והאבן גֹו' בׁשלֹום וׁשבּתי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹחרנה,
רק  לא הּוא חרנה, וּיל ׁשבע מּבאר יעקב וּיצא ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּכתּוב
זה  ּפרטי ענין ּתחּלת ּגם אּלא ּכּלּה, הּפרׁשה ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻּתחּלת
וצרי וגֹו', הּזאת והאבן גֹו' בׁשלֹום וׁשבּתי הּוא ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּסּיּומֹו
מּבאר  יעקב (וּיצא הענין ּדתחּלת הּׁשּיכּות מהי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹלהבין
גֹו' בׁשלֹום (וׁשבּתי הענין לסּיּום חרנה) וּיל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשבע
והאבן  ׁשּכתּוב מה להבין צרי ּגם וגֹו'). הּזאת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹוהאבן
האבן  ּתהיה אי ּדלכאֹורה, אלקים, ּבית יהיה גֹו' ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹהּזאת
אלקים. ּבית נקראת ׁשּתהיה עד ּכ ּכל ּגדֹולה ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבמדרגה

˙c˜e יּו"ד ּבחינת הּוא יעקב ּדהּנה, ּבזה, הּבאּור ¿À«ְְֲִִֵֵֶַַַָֹ
עּלאה,4עקב  חכמה ּבחינת המׁשכת ׁשהּוא , ְְְִִֵֶַַַָָָָָָ

עקבים. ּבבחינת ּגם מּטה, למּטה יּו"ד, ּבחינת ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָׁשהּוא
יעקב  ׁשּבחינת חרנה, וּיל ׁשבע מּבאר יעקב וּיצא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹוזהּו

ּבחי  ׁשהיא ׁשבע, ּבאר מּבחינת הּממׁשי נעלית הּוא נה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ׁשהיא  ּתחּתֹונה, הּיֹותר לּמדרגה מּטה למּטה עד ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּביֹותר,

עֹולם  ׁשל אף חרֹון חרן, ּׁשּכתּוב 5ּבחינת מה ּגם וזהּו .6 ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָ
נהֹורין  שע"ה) (אֹו ש"ע הם יׁשּועֹות יעקב, יׁשּועֹות ְְְֲִֵֵַַֹצּוה

ׁשּזהּו7עּלאין  אֹו8, חכמה, ּבחינת ההׁשּתלׁשלּות, ראׁשית ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ
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יו"ד).1) (כח, פרשתנו כאֿכב.2)ריש פרשתנו.3)שם, ריש ותו"ח חיים 4)תו"א עץ בערכו. הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס

פ"ב. האצילות) סדר (שער ג נח.5)שער ס"פ פרש"י ה.6)ראה מד, שם:7)תהלים בתו"ח עילאין". נהורין "ש"ע שם: בתו"א

סע"ב. קלג, ח"ג ב. ד, ח"א זהר ראה ― שבזוה"ק". נהורין "דש"ע סע"ב): (קד, ס"ג אגה"ק ובתניא בזוהר". כמ"ש נהורין "שע"ה

שנב. ע' לתהלים אור) (יהל אוה"ת ואילך.8)וראה סע"א קצב, פרשתנו אוה"ת גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מסופר: השבוע פרשת בתחילת

‰¯Á CÏiÂ Ú·L ¯‡aÓ ·˜ÚÈ ‡ˆiÂ1ÌiÒÓe העניין ,2, בסיום «≈≈«¬…ƒ¿≈»««≈∆»»»¿«≈
באמרו  לדרך בצאתו לה' תפילתו דברי את חותם אבינו Èz·LÂ¿«¿ƒיעקב

'B‚Â È·‡ ˙Èa Ï‡ ÌBÏL· לבית ואחזור בשלום הדרך מן אשוב כאשר ¿»∆≈»ƒ¿
אזי  ‡L¯אבי, ˙‡f‰ Ô·‡‰Â¿»∆∆«…¬∆

‰·vÓ ÈzÓN בצאתי כעת «¿ƒ«≈»
‡ÌÈ˜Ï,לחרן  ˙Èa ‰È‰Èƒ¿∆≈¡…ƒ

¯OÚ ÈÏ Ôzz ¯L‡ ÏÎÂ¿…¬∆ƒ∆ƒ«≈
.CÏ ep¯OÚ‡¬«¿∆»

ÌÈ˜eic‰ Èea¯ ÌÈÚe„ÈÂƒƒƒ«ƒƒ
מדיוק  הנובעות הרבות השאלות

הפסוקים  «¿∆∆ÌLiLבלשון
ÈLe¯„a BÊ ‰L¯Ùa מאמרי ¿»»»ƒ¿≈

של  ≈̄»eÈ˙Baהחסידות
¯"eÓ„‡Ó ÏÁ‰ ,eÈ‡ÈN¿ƒ≈»≈≈«¿
¯"eÓ„‡Â Ô˜f‰«»≈¿«¿

ÈÚˆÓ‡‰3,Ì‰Óe חלק , »∆¿»ƒ≈∆
הם  הללו CÈ¯ˆc¿»ƒמהדיוקים

˙eÎiL ÔÈ·‰Ï התוכני הקשר ¿»ƒ«»
ÌÈ˜eÒÙaLבין  ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

¯‡aÓ ·˜ÚÈ ‡ˆiÂ) el‡≈«≈≈«¬…ƒ¿≈
Èz·LÂ ,‰¯Á CÏiÂ Ú·L»««≈∆»»»¿«¿ƒ
˙‡f‰ Ô·‡‰Â 'B‚ ÌBÏL·¿»¿»∆∆«…

.('B‚ צריך מדוע ומבאר והולך

כזה  קשר שיש ≈p‰c¿ƒ‰,לומר
·˜ÚÈ ‡ˆiÂ ·e˙kL ‰Ó«∆»«≈≈«¬…
,‰¯Á CÏiÂ Ú·L ¯‡aÓƒ¿≈»««≈∆»»»
˙lÁz ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«¿ƒ«

,dlk ‰L¯t‰ זו שגם אף «»»»À»
לכל  זה פסוק בין לקשר סיבה

הפרשה  Ìbענייני ‡l‡∆»«
ÈË¯t ÔÈÚ ˙lÁz נושא ¿ƒ«ƒ¿»¿»ƒ

BÓeiqLמסויים  ‰Ê של ∆∆ƒ
בפרט  הזה ‰e‡העניין

Ô·‡‰Â 'B‚ ÌBÏL· Èz·LÂ¿«¿ƒ¿»¿»∆∆
,'B‚Â ˙‡f‰ יש שבוודאי כך «…¿

הדברים למצוא  בין תוכני קשר

È‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ
˙eÎiM‰ התוכני והקשר ««»

ÌeiÒÏ (‰¯Á CÏiÂ Ú·L ¯‡aÓ ·˜ÚÈ ‡ˆiÂ) ÔÈÚ‰ ˙lÁ˙cƒ¿ƒ«»ƒ¿»«≈≈«¬…ƒ¿≈»««≈∆»»»¿ƒ
CÈ¯ˆ Ìb .('B‚Â ˙‡f‰ Ô·‡‰Â 'B‚ ÌBÏL· Èz·LÂ) ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¿ƒ¿»¿»∆∆«…¿«»ƒ

ÔÈ·‰Ï עניין של e˙kL·לגופו ‰Ó הקטע ‚B'בסיום ˙‡f‰ Ô·‡‰Â ¿»ƒ«∆»¿»∆∆«…
Ô·‡‰ ‰È‰z CÈ‡ ,‰¯B‡ÎÏc ,ÌÈ˜Ï‡ ˙Èa ‰È‰È היא שלכאורה ƒ¿∆≈¡…ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿∆»∆∆

יתירה  חשיבות ללא פשוטה È‰zL‰אבן „Ú Ck Ïk ‰ÏB„b ‰‚¯„Óa¿«¿≈»¿»»»«∆ƒ¿∆
?.ÌÈ˜Ï‡ ˙Èa ˙‡¯˜ƒ¿≈≈¡…ƒ

,‰Êa ¯e‡a‰ ˙c˜e¿À««≈»∆
˙ÈÁa ‡e‰ ·˜ÚÈ ,‰p‰c¿ƒ≈«¬…¿ƒ«

·˜Ú „"eÈ4‡e‰L , »≈∆
‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«»¿»

,‰‡lÚ העליונה החכמה ƒ»»
והנעלית  הגבוהה (הדרגה

העליונה) החכמה שבספירת

,„"eÈ ˙ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«
וחסידות  בקבלה כמבואר

(יו"ד, הוי' שם של שהאותיות

עשר  כנגד הם ה"א) וא"ו, ה"א,

כנגד  היא והיו"ד הספירות,

חיבור  ו"יעקב", החכמה. ספירת

המשכת  הוא ו"עקב", "יו"ד בין

העליונה  «»¿hÓÏ‰החכמה
ÌÈ·˜Ú ˙ÈÁ·a Ìb ,‰hÓ«»«ƒ¿ƒ«¬≈«ƒ
הוא  העקב האדם שבגוף כשם

כך  ביותר, הנמוך החלק

בחינה  היא "עקב" ברוחניות

ביותר. הפירוש e‰ÊÂנחותה ¿∆
בפסוק  ÚÈ˜·הפנימי ‡ˆiÂ«≈≈«¬…

,‰¯Á CÏiÂ Ú·L ¯‡aÓƒ¿≈»««≈∆»»»
‡e‰ ·˜ÚÈ ˙ÈÁaL∆¿ƒ««¬…

CÈLÓn‰ ומגלה ומוריד ««¿ƒ
למטה  »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙מלמעלה

‰ÈÁa ‡È‰L ,Ú·L ¯‡a¿≈∆«∆ƒ¿ƒ»
,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ כנגד ומכוונת «¬≈¿≈

העליונות  המידות »Ú„שבע
‰‚¯„nÏ ‰hÓ ‰hÓÏ¿«»«»««¿≈»
‡È‰L ,‰BzÁz ¯˙Bi‰«≈«¿»∆ƒ

,Ô¯Á ˙ÈÁa אמרו שעליה ¿ƒ«»»
שהיא  ז"ל ‡Ûחכמינו ÔB¯Á¬«

ÌÏBÚ ÏL5. ∆»
Ìb e‰ÊÂ של הפנימי הפירוש ¿∆«

·e˙kM ‰Ó6˙BÚeLÈ ‰eˆ «∆»«≈¿
Ì‰ ˙BÚeLÈ ,·˜ÚÈÔÈ‡lÚ ÔÈ¯B‰ (‰"Ú˘ B‡) Ú"˘7, אורות «¬…¿≈¿ƒƒ»ƒ

‡e‰fL8Bעליונים ,‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ,˙eÏLÏzL‰‰ ˙ÈL‡¯ ∆∆≈ƒ«ƒ¿«¿¿¿ƒ«»¿»
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 מפתח  כללי

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

ג  ............................................קיב ,קיאלים המזמורי ת  )ב

       ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנהה "מאמר ד  )ג

ה   ...........................................  ו"כתש'ה ,כסלו ד"יו, ויצאפ "ש

  ,ויצאפ "ש תשיח  )ד

טז .................................................  ו"כתש'ה כסלו  ד"יו

   ויצאפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

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

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

הכ  .................................................  ל "יצחק שניאורסאהן זצ

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

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

זכ  ............................  ויצאפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

חכ  .........................  ויצאפרשת לשבוע חומש שיעור יומי   )ט

נב  .............................  ויצאפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

נג  ....................................................  ויצאפרשת לשבוע  

סד  ...........................  ויצאפרשת לשבוע  "יום יוםה"לוח   )יב

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

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

טס   .........................  ויצאפרשת לשבוע  פרקים ליום' ג –  )יד

ופ   ......................... ויצאפרשת לשבוע  פרק אחד ליום –  )טו

הצ  ............................  ויצאפרשת לשבוע  ותצוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

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

  סוטה משניות  )יח

ק  .............................................................    ביאור קהתי

זק  ..............................................................  יומאמסכת  עקבעין י  )יט

  

  

  עם ביאורים  שבתמסכת   )כ

  חק  .............................................................  נב עד דף מומדף 

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כא

מאק  ..............................................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כב

מאק  ..............................................................  ר הזקן"אדמו

  התורלקוטי   )כג

מבק  ..............................................................  הזקןר "ואדמ

   שערי אורה  )כד

 מדק ...........................................................  ר האמצעי"אדמו

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

מדק  .....................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

מהק  ...........................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

מהק  .........................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסיםהמאמריספר   )כח

ומק  ..........................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםידלקוטי   )כט

זמק  ..........................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )ל

זמק  .........................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

חמק  .......................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

נאק  ..............................................  חומש לקריאה בציבור  )לב

חנק  ....................................  ויצאפרשת לשבוע לוח זמנים   )לג

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

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



ה

,elqk c"ei ,`vie zyxt zay .c"qa
e"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‡ˆiÂ חרנה וּיל ׁשבע מּבאר ּומסּים 1יעקב וׁשבּתי 2, , «≈≈ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

אׁשר  הּזאת והאבן וגֹו' אבי ּבית אל ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹבׁשלֹום
עּׂשר  לי ּתּתן אׁשר וכל אלקים, ּבית יהיה מּצבה ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹׂשמּתי
זֹו ּבפרׁשה ׁשּיׁשנם הּדּיּוקים רּבּוי וידּועים .ל ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָאעּׂשרּנּו
הּזקן  מאדמּו"ר החל נׂשיאינּו, רּבֹותינּו ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָּבדרּוׁשי

האמצעי  ׁשּיכּות 3ואדמּו"ר להבין ּדצרי ּומהם, , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ
וּיל ׁשבע מּבאר יעקב (וּיצא אּלּו ׁשּבפסּוקים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהענינים
מה  ּדהּנה, גֹו'). הּזאת והאבן גֹו' בׁשלֹום וׁשבּתי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹחרנה,
רק  לא הּוא חרנה, וּיל ׁשבע מּבאר יעקב וּיצא ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹׁשּכתּוב
זה  ּפרטי ענין ּתחּלת ּגם אּלא ּכּלּה, הּפרׁשה ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻּתחּלת
וצרי וגֹו', הּזאת והאבן גֹו' בׁשלֹום וׁשבּתי הּוא ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּסּיּומֹו
מּבאר  יעקב (וּיצא הענין ּדתחּלת הּׁשּיכּות מהי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹלהבין
גֹו' בׁשלֹום (וׁשבּתי הענין לסּיּום חרנה) וּיל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשבע
והאבן  ׁשּכתּוב מה להבין צרי ּגם וגֹו'). הּזאת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹוהאבן
האבן  ּתהיה אי ּדלכאֹורה, אלקים, ּבית יהיה גֹו' ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹהּזאת
אלקים. ּבית נקראת ׁשּתהיה עד ּכ ּכל ּגדֹולה ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבמדרגה

˙c˜e יּו"ד ּבחינת הּוא יעקב ּדהּנה, ּבזה, הּבאּור ¿À«ְְֲִִֵֵֶַַַָֹ
עּלאה,4עקב  חכמה ּבחינת המׁשכת ׁשהּוא , ְְְִִֵֶַַַָָָָָָ

עקבים. ּבבחינת ּגם מּטה, למּטה יּו"ד, ּבחינת ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָׁשהּוא
יעקב  ׁשּבחינת חרנה, וּיל ׁשבע מּבאר יעקב וּיצא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹוזהּו

ּבחי  ׁשהיא ׁשבע, ּבאר מּבחינת הּממׁשי נעלית הּוא נה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
ׁשהיא  ּתחּתֹונה, הּיֹותר לּמדרגה מּטה למּטה עד ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּביֹותר,

עֹולם  ׁשל אף חרֹון חרן, ּׁשּכתּוב 5ּבחינת מה ּגם וזהּו .6 ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָ
נהֹורין  שע"ה) (אֹו ש"ע הם יׁשּועֹות יעקב, יׁשּועֹות ְְְֲִֵֵַַֹצּוה

ׁשּזהּו7עּלאין  אֹו8, חכמה, ּבחינת ההׁשּתלׁשלּות, ראׁשית ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ
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יו"ד).1) (כח, פרשתנו כאֿכב.2)ריש פרשתנו.3)שם, ריש ותו"ח חיים 4)תו"א עץ בערכו. הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס

פ"ב. האצילות) סדר (שער ג נח.5)שער ס"פ פרש"י ה.6)ראה מד, שם:7)תהלים בתו"ח עילאין". נהורין "ש"ע שם: בתו"א

סע"ב. קלג, ח"ג ב. ד, ח"א זהר ראה ― שבזוה"ק". נהורין "דש"ע סע"ב): (קד, ס"ג אגה"ק ובתניא בזוהר". כמ"ש נהורין "שע"ה

שנב. ע' לתהלים אור) (יהל אוה"ת ואילך.8)וראה סע"א קצב, פרשתנו אוה"ת גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מסופר: השבוע פרשת בתחילת

‰¯Á CÏiÂ Ú·L ¯‡aÓ ·˜ÚÈ ‡ˆiÂ1ÌiÒÓe העניין ,2, בסיום «≈≈«¬…ƒ¿≈»««≈∆»»»¿«≈
באמרו  לדרך בצאתו לה' תפילתו דברי את חותם אבינו Èz·LÂ¿«¿ƒיעקב

'B‚Â È·‡ ˙Èa Ï‡ ÌBÏL· לבית ואחזור בשלום הדרך מן אשוב כאשר ¿»∆≈»ƒ¿
אזי  ‡L¯אבי, ˙‡f‰ Ô·‡‰Â¿»∆∆«…¬∆

‰·vÓ ÈzÓN בצאתי כעת «¿ƒ«≈»
‡ÌÈ˜Ï,לחרן  ˙Èa ‰È‰Èƒ¿∆≈¡…ƒ

¯OÚ ÈÏ Ôzz ¯L‡ ÏÎÂ¿…¬∆ƒ∆ƒ«≈
.CÏ ep¯OÚ‡¬«¿∆»

ÌÈ˜eic‰ Èea¯ ÌÈÚe„ÈÂƒƒƒ«ƒƒ
מדיוק  הנובעות הרבות השאלות

הפסוקים  «¿∆∆ÌLiLבלשון
ÈLe¯„a BÊ ‰L¯Ùa מאמרי ¿»»»ƒ¿≈

של  ≈̄»eÈ˙Baהחסידות
¯"eÓ„‡Ó ÏÁ‰ ,eÈ‡ÈN¿ƒ≈»≈≈«¿
¯"eÓ„‡Â Ô˜f‰«»≈¿«¿

ÈÚˆÓ‡‰3,Ì‰Óe חלק , »∆¿»ƒ≈∆
הם  הללו CÈ¯ˆc¿»ƒמהדיוקים

˙eÎiL ÔÈ·‰Ï התוכני הקשר ¿»ƒ«»
ÌÈ˜eÒÙaLבין  ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

¯‡aÓ ·˜ÚÈ ‡ˆiÂ) el‡≈«≈≈«¬…ƒ¿≈
Èz·LÂ ,‰¯Á CÏiÂ Ú·L»««≈∆»»»¿«¿ƒ
˙‡f‰ Ô·‡‰Â 'B‚ ÌBÏL·¿»¿»∆∆«…

.('B‚ צריך מדוע ומבאר והולך

כזה  קשר שיש ≈p‰c¿ƒ‰,לומר
·˜ÚÈ ‡ˆiÂ ·e˙kL ‰Ó«∆»«≈≈«¬…
,‰¯Á CÏiÂ Ú·L ¯‡aÓƒ¿≈»««≈∆»»»
˙lÁz ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«¿ƒ«

,dlk ‰L¯t‰ זו שגם אף «»»»À»
לכל  זה פסוק בין לקשר סיבה

הפרשה  Ìbענייני ‡l‡∆»«
ÈË¯t ÔÈÚ ˙lÁz נושא ¿ƒ«ƒ¿»¿»ƒ

BÓeiqLמסויים  ‰Ê של ∆∆ƒ
בפרט  הזה ‰e‡העניין

Ô·‡‰Â 'B‚ ÌBÏL· Èz·LÂ¿«¿ƒ¿»¿»∆∆
,'B‚Â ˙‡f‰ יש שבוודאי כך «…¿

הדברים למצוא  בין תוכני קשר

È‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ
˙eÎiM‰ התוכני והקשר ««»

ÌeiÒÏ (‰¯Á CÏiÂ Ú·L ¯‡aÓ ·˜ÚÈ ‡ˆiÂ) ÔÈÚ‰ ˙lÁ˙cƒ¿ƒ«»ƒ¿»«≈≈«¬…ƒ¿≈»««≈∆»»»¿ƒ
CÈ¯ˆ Ìb .('B‚Â ˙‡f‰ Ô·‡‰Â 'B‚ ÌBÏL· Èz·LÂ) ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¿ƒ¿»¿»∆∆«…¿«»ƒ

ÔÈ·‰Ï עניין של e˙kL·לגופו ‰Ó הקטע ‚B'בסיום ˙‡f‰ Ô·‡‰Â ¿»ƒ«∆»¿»∆∆«…
Ô·‡‰ ‰È‰z CÈ‡ ,‰¯B‡ÎÏc ,ÌÈ˜Ï‡ ˙Èa ‰È‰È היא שלכאורה ƒ¿∆≈¡…ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿∆»∆∆

יתירה  חשיבות ללא פשוטה È‰zL‰אבן „Ú Ck Ïk ‰ÏB„b ‰‚¯„Óa¿«¿≈»¿»»»«∆ƒ¿∆
?.ÌÈ˜Ï‡ ˙Èa ˙‡¯˜ƒ¿≈≈¡…ƒ

,‰Êa ¯e‡a‰ ˙c˜e¿À««≈»∆
˙ÈÁa ‡e‰ ·˜ÚÈ ,‰p‰c¿ƒ≈«¬…¿ƒ«

·˜Ú „"eÈ4‡e‰L , »≈∆
‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«»¿»

,‰‡lÚ העליונה החכמה ƒ»»
והנעלית  הגבוהה (הדרגה

העליונה) החכמה שבספירת

,„"eÈ ˙ÈÁa ‡e‰L∆¿ƒ«
וחסידות  בקבלה כמבואר

(יו"ד, הוי' שם של שהאותיות

עשר  כנגד הם ה"א) וא"ו, ה"א,

כנגד  היא והיו"ד הספירות,

חיבור  ו"יעקב", החכמה. ספירת

המשכת  הוא ו"עקב", "יו"ד בין

העליונה  «»¿hÓÏ‰החכמה
ÌÈ·˜Ú ˙ÈÁ·a Ìb ,‰hÓ«»«ƒ¿ƒ«¬≈«ƒ
הוא  העקב האדם שבגוף כשם

כך  ביותר, הנמוך החלק

בחינה  היא "עקב" ברוחניות

ביותר. הפירוש e‰ÊÂנחותה ¿∆
בפסוק  ÚÈ˜·הפנימי ‡ˆiÂ«≈≈«¬…

,‰¯Á CÏiÂ Ú·L ¯‡aÓƒ¿≈»««≈∆»»»
‡e‰ ·˜ÚÈ ˙ÈÁaL∆¿ƒ««¬…

CÈLÓn‰ ומגלה ומוריד ««¿ƒ
למטה  »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙מלמעלה

‰ÈÁa ‡È‰L ,Ú·L ¯‡a¿≈∆«∆ƒ¿ƒ»
,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ כנגד ומכוונת «¬≈¿≈

העליונות  המידות »Ú„שבע
‰‚¯„nÏ ‰hÓ ‰hÓÏ¿«»«»««¿≈»
‡È‰L ,‰BzÁz ¯˙Bi‰«≈«¿»∆ƒ

,Ô¯Á ˙ÈÁa אמרו שעליה ¿ƒ«»»
שהיא  ז"ל ‡Ûחכמינו ÔB¯Á¬«

ÌÏBÚ ÏL5. ∆»
Ìb e‰ÊÂ של הפנימי הפירוש ¿∆«

·e˙kM ‰Ó6˙BÚeLÈ ‰eˆ «∆»«≈¿
Ì‰ ˙BÚeLÈ ,·˜ÚÈÔÈ‡lÚ ÔÈ¯B‰ (‰"Ú˘ B‡) Ú"˘7, אורות «¬…¿≈¿ƒƒ»ƒ

‡e‰fL8Bעליונים ,‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ,˙eÏLÏzL‰‰ ˙ÈL‡¯ ∆∆≈ƒ«ƒ¿«¿¿¿ƒ«»¿»
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dpxgו jlie ray x`an awri `vie

וגם  ,(וארי (עּתיק הּכתר ּבחינת מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָלמעלה
קער) (א ּפנּיה ּדהינּו ׁשעה, מּלׁשֹון הּוא ׁשהּוא 9יׁשּועֹות , ְְְְְִִֶֶַַָָָ

ירידת  להיֹות יתּבר עצמּותֹו ׁשל הראׁשֹונה הּפנּיה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָענין
יׁשּועֹות  צּוה נאמר זה ועל מּטה. למּטה אֹורֹו ְְְְְֱֵֶֶַַַַַַַָָָוהמׁשכת
הּוא  ׁשּיעקב והינּו, וחּבּור, צותא מּלׁשֹון הּוא צּוה ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָֹֹיעקב,
ותכלית  למּטה. היׁשּועֹות ּבחינת ּוממׁשי ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָהּמחּבר
עֹולם  ׁשל אף לחרֹון ׁשבע מּבאר יעקב ּביציאת ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּכּונה
נעׂשה  ׁשעלֿידיֿזה הּברּורים, ּבעבֹודת לעסק ּכדי ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹהיא,
ּבית  יהיה גֹו' הּזאת והאבן ענין וזהּו ּביֹותר, ּגדֹול ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹעּלּוי

וגֹו'. ְֱִֹאלקים

ּׁשּכתּוב Ô·eÈÂב) מה ּבהקּדים אּׂשא,10זה יׁשּועֹות ּכֹוס ¿»ְְְִֶֶֶַַָָ
המׁשכת  את לקּבל הּכלי ּבחינת היינּו ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָּדכֹוס
אּׂשא, יׁשּועֹות ּכֹוס נאמר זה ועל הּיׁשּועֹות, ְְְְֱִֶֶֶַַַַָּבחינת
ּבחינת  את לקּבל ּכלי להיֹות יּוכל ׁשהּכֹוס ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַׁשּבכדי
והענין  (אּׂשא). הגּבהה ׁשל  ענין להיֹות צרי ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָהּיׁשּועֹות,
(ּבעל  האמצעי אדמּו"ר ׁשל ּבּמאמר ּכּמבאר ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבזה,

הּכסף  ּגביע ּבענין ּכֹוס 11הּגאּולה) ּבין הפרׁש ׁשּיׁש , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
לגביע  הגּבהה, ׁשל ענין להיֹות צרי ׁשּבֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָיׁשּועֹות,

ּדהּנה  הגּבהה. ׁשל ענין להי ֹות צרי אין ׁשּבֹו ,12הּכסף, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשהיא  ּבחינתֹו על הּמל ּדוד אמר אּׂשא יׁשּועֹות ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָּכֹוס

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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12
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20

ד.9) ד, בראשית פרש"י יג.10)ראה קטז, ואח"כ 11)תהלים תשל"ו. נ.י. ― צילום דפוס תרכ"ד. חמ"ד, יקרים, מאמרים בס' נדפס

סע"א  שמה, ואילך. א שמב, מקץ אוה"ת גם וראה שמא). ע' בא באוה"ת (הובא ואילך רעט ע' מקץ האמצעי אדמו"ר במאמרי ―

ג.12)ואילך. פ, לסוכות דרושים לקו"ת גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,(CÈ¯‡Â ˜ÈzÚ) ¯˙k‰ ˙ÈÁa ,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ האור ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿¿ƒ««∆∆«ƒ¿«ƒ

לדרגה, מדרגה הדרגתית, בצורה נמשך למטה מלמעלה ונשפע היורד האלוקי

כמשל  'השתלשלות' נקרא והוא אחרת דרגה מתחילה אחת דרגה שבסיום כך

והאורות  בחברתה נוגעת אחת שכל רבות חוליות בעלת (שרשרת) לשלשלת

בביטוי  הרמוזים העליונים

לדרגה  מתייחסים "ישועות"

הוא  ב'השתלשלות' העליונה

וכן  הספירות. ראשית החכמה,

לאורות  שהכוונה גם לפרש יש

מההשתלשלות  שלמעלה עליונים

עליון' 'כתר מבחינת שמקורם

כשם  מהחכמה, שלמעלה

של  לראשו מעל הוא שהכתר

הבחינות  לשתי (והכוונה האדם

היינו  יומין' 'עתיק – שבכתר

וגילוי, מ'יום' ונבדל שנעתק

ארוכות, פנים אנפין', ו'אריך

– ו'ארוכה' גבוהה דרגה היינו

בקבלה  בהרחבה כמבואר

'עתיק' כללי ובאופן וחסידות,

לעניין  ונמשל הכתר פנימיות הוא

ו'אריך' האדם, שבנפש התענוג

ונמשל  הכתר חיצוניות הוא

האדם) שבנפש הרצון לעניין

ÔBLlÓ ‡e‰ ˙BÚeLÈ Ì‚Â¿«¿ƒ¿
‡) ‰it eÈ‰c ,‰ÚL»»¿«¿¿ƒ»«

(¯Ú˜9ÔÈÚ ‡e‰L , ∆∆ƒ¿«
‰it‰ וההתייחסות «¿ƒ»

B˙eÓˆÚ ÏL ‰BL‡¯‰»ƒ»∆«¿
C¯a˙È ונישא ורם נעלה הוא עצמו שמצד הוא ברוך הקדוש של העצמיות ƒ¿»≈

שעה  מלשון "ישועות" והביטוי שיעור, לאין והנבראים העולמות ממציאות

עצמותו  של הראשונה ההתייחסות על מתפרש È¯È„˙ופניה ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ«
‰Ê ÏÚÂ .‰hÓ ‰hÓÏ B¯B‡ ˙ÎLÓ‰Â האורות והתגלות המשכת ¿«¿»«¿«»«»¿«∆

מטה  למטה עד מעלה מלמעלה ÚÈ˜·,העליונים ˙BÚeLÈ ‰eˆ ¯Ó‡∆¡««≈¿«¬…
¯aÁn‰ ‡e‰ ·˜ÚiL ,eÈ‰Â ,¯eaÁÂ ‡˙Âˆ ÔBLlÓ ‡e‰ ‰e«̂≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿∆«¬…«¿«≈

ÓÓe˙BÚeLÈ‰ ˙ÈÁa CÈL עליונים אורות כאמור hÓÏ‰.שהם «¿ƒ¿ƒ««¿¿«»
Ú·L ¯‡aÓ ·˜ÚÈ ˙‡ÈˆÈa ‰ek‰ ˙ÈÏÎ˙Â ביותר נעלית דרגה ¿«¿ƒ««»»ƒƒ««¬…ƒ¿≈∆«

ÌÏBÚברוחניות  ÏL Û‡ ÔB¯ÁÏ ברוחניות ביותר נמוכה ‰È‡,דרגה «¬«∆»ƒ
,ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Úa ˜ÒÚÏ È„k יש הנחותים הגשמיים הדברים בתוך ¿≈«¬…«¬««≈ƒ

בענייני  ומשתמש הגשמיות עם במגע בא האדם וכאשר קדושה, של ניצוצות

והרע  הטוב בין מפריד הוא ה', ועבודת והמצוות התורה לצורך העולם

לקדושה  אותו ומעלה הרע מן הטוב את ומברר בהם ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLהמעורבים
‰NÚ ‰Ê למטה ו'נפלו' שירדו BÈa˙¯,בניצוצות ÏB„b ÈelÚ הם כי ∆«¬∆ƒ»¿≈

הנעלית  הקדושה לתחום התחתונות ה'קליפות' משליטת ÔÈÚעוברים e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»
'B‚Â ÌÈ˜Ï‡ ˙Èa ‰È‰È 'B‚ ˙‡f‰ Ô·‡‰Â מ"עבודת שכתוצאה היינו ¿»∆∆«…ƒ¿∆≈¡…ƒ¿

לכאורה  פשוטה אבן הבירורים",

מתעלית  מיוחדת מעלה בה שאין

ביותר, גבוהה בדרגה להיות

אלוקים". "בית

‰Ó ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (·¿»∆¿«¿ƒ«
·e˙kM10˙BÚeLÈ ÒBk ∆»¿

˙ÈÁa eÈÈ‰ ÒBÎc ,‡O‡∆»¿«¿¿ƒ«
˙ÎLÓ‰ ˙‡ Ïa˜Ï ÈÏk‰«¿ƒ¿«≈∆«¿»«

,˙BÚeLi‰ ˙ÈÁa האור ¿ƒ««¿
מלמעלה  ונשפע היורד האלוקי

'אורות' באמצעות בא למטה

עצמה) וההתגלות (ההשפעה

מסוים  (שבמובן ו'כלים'

ומגבילים  האור על מעלימים

דרכו  האמצעי הם אך אותו,

ומאירים) נמשכים »¿ÏÚÂהאורות
‰Ê וקבלת על לקליטת הכלים ∆

העליונים  ÒBkהאורות ¯Ó‡∆¡«
È„ÎaL ,‡O‡ ˙BÚeLÈ¿∆»∆ƒ¿≈
ÈÏk ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ ÒBk‰L∆««ƒ¿¿ƒ

Ïa˜Ï ולקלוט˙ÈÁa ˙‡ ¿«≈∆¿ƒ«
,˙BÚeLi‰ בו שיאירו «¿

BÈ‰Ï˙ובאמצעותו  CÈ¯»̂ƒƒ¿
עצמו  בכוס ÏLתחילה ÔÈÚƒ¿»∆

(‡O‡) ‰‰a‚‰ כמבואר «¿»»∆»
ברכת  קידוש, עליו שאומרים ברכה' של 'כוס מדיני שאחד ובהלכה בגמרא

שהולך  כפי להגביהו, צריך הברכה את עליו אומרים שכאשר הוא וכד' המזון

.ומבאר 
ÏÚa) ÈÚˆÓ‡‰ ¯"eÓ„‡ ÏL ¯Ó‡na ¯‡·nk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¿…»««¬»∆«¿»∆¿»ƒ««

‰Ïe‡b‰ כסלו יו"ד ביום ממאסר ‰ÛÒkשיצא ÚÈ·b ÔÈÚa אודות ,11) «¿»¿ƒ¿«¿ƒ««∆∆
ואחיו  ביוסף הנזכר הכסף' 'גביע המושג של הפנימית ≈∆LiLהמשמעות

,‰‰a‚‰ ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ BaL ,˙BÚeLÈ ÒBk ÔÈa L¯Ù‰∆¿≈≈¿∆»ƒƒ¿ƒ¿»∆«¿»»
הגבהה  עצמו בו להיות צריכה האלוקי האור לקליטת כלי ישמש שאכן וכדי

,ÛÒk‰ ÚÈ·‚Ï יוסף של ÏLהגביע ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡ BaL , ƒ¿ƒ««∆∆∆≈»ƒƒ¿ƒ¿»∆
‰‰a‚‰ ומבאר שהולך .כפי «¿»»

‰p‰c12B˙ÈÁa ÏÚ CÏn‰ „Âc ¯Ó‡ ‡O‡ ˙BÚeLÈ ÒBk , ¿ƒ≈¿∆»»«»ƒ«∆∆«¿ƒ»
עצמו  שלו eÏÈˆ‡c˙,הדרגה ˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ‡È‰L המלכות ספירת ∆ƒ¿ƒ««¿«¬ƒ
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e"kyz'd ,elqk c"ei ,`vie zyxt zay

מות  יֹורדֹות ׁשרגליה ּדכיון ּדאצילּות, מלכּות ,13ּבחינת ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּכדי  (אּׂשא) הגּבהה ׁשל ענין ּבּה להיֹות צרי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָלכן
(ּכֹוס  הּיׁשּועֹות ּבחינת את לקּבל ּכלי להיֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַׁשּתּוכל
צרי לא הּכסף) (ּגביע ּדיֹוסף ּבּכֹוס אמנם, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹיׁשּועֹות).
יסֹוד  ּבחינת הּוא ׁשּיֹוסף לפי והינּו ההגּבהה, ענין ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָלהיֹות

עליֹון  צּדיק ּכל 14ּדאצילּות, נמׁשכֹות ועלֿידֹו ׁשּבֹו , ְְְֲִִִֶֶַַַָָָ
ׁשּכתּוב  ּכמ ֹו המלכּות, ּבספירת גֹו'15ההׁשּפעֹות וי ֹוסף ְְְְְִִֵֶַַַַַָָ

ענין  אמּתית והרי הארץ, עם לכל הּמׁשּביר ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּוא
מדרגת  אל מּמדרגתֹו יֹורד ׁשאינֹו ּבאפן הּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהּמׁשּפיע
לֹו מׁשּפיע אּלא ההׁשּפעה, את לֹו להׁשּפיע ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּמקּבל
ׁשל  ענין ּבֹו ׁשאין וכיון ּבמקֹומֹו, ּבהיֹותֹו ההׁשּפעה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאת
להיֹותֹו הגּבהה, ׁשל ענין ּבֹו להיֹות צרי לא לכן ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹירידה,
ּכֹוס  ׁשּפרּוׁשֹו ּגביע ּבּׁשם ּגם וכמרּמז עצמֹו, מּצד ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻּגבֹוּה

רׁש"י  ׁשּפרׁש וזהּו ּדוקא.16ּגבֹוּה, אר ּכֹוס ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ

LÈÂ'אֹור ּב'תֹורה הּמבאר עם זה ֿ 17לקּׁשר ּבכתבֿיד ¿≈ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ
הּכרּובים, ּבענין ּבעצמֹו נׁשמתֹוֿעדן אדמּו"ר ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹקדׁש

מּזה  מּקצה אחד אֹורֿאיןֿסֹוף 18ׁשּכרּוב קצה הּוא ְְִִֵֵֶֶֶָָָ
מּזה  מּקצה אחד ּוכרּוב ּבחינת 18ׁשּבזעירֿאנּפין, הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּומּזה  ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, הּמקֹור ׁשהיא ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָהּמלכּות
יֹוסף) ׁשל (ּבחינתֹו יסֹוד ּבחינת ׁשּבין החּלּוק ְְְִִִֵֵֶֶַַָָמּובן

ׁש ּדוד). ׁשל (ּבחינתֹו מלכּות עם לבחינת הּיסֹוד, ּבחינת ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָ
 ֿ מּכל זעירֿאנּפין, ּדבחינת האחרֹונה הּדרּגא ְְְְֱֲִִִִֵַַַַַָָָָָהיֹותּה
ׁשּכל  ׁשּבזעירֿאנּפין, אֹורֿאיןֿסֹוף קצה הּוא הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָמקֹום,
ּבבחינת  הם ותחּתיתֹו, אמצעיתֹו ראׁשיתֹו ׁשּבֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָהּדרגֹות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

עה"פ.13) נ"ך אוה"ת וראה ה. ה, ב.14)משלי צ, מסעי לקו"ת ד. פ, תרומה תו"א ב. קנג, פרשתנו זהר ו.15)ראה מב, מקץ

ב.16) מד, אֿב).17)שם (פא, תרומה ח.18)ס"פ לז, ויקהל יט. כה, תרומה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האצילות  בעולם שהיא כפי ÂÓ˙העליונה ˙B„¯BÈ ‰ÈÏ‚¯L ÔÂÈÎc13, ¿≈»∆«¿∆»¿»∆

מועטת  אלוקית חיות בהם שיש ביותר נמוכות לדרגות נמשכת ממנה ההשפעה

"מות" נקראות שהן כך כדי עד daמאד ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÏ בספירת , »≈»ƒƒ¿»
(‡O‡)המלכות  ‰‰a‚‰ ÏL ÔÈÚ BÈ‰Ï˙והתעלות , ÏÎezL È„k ƒ¿»∆«¿»»∆»¿≈∆«ƒ¿

ÈÏk ואמצעיÏa˜Ï ולקלוט ¿ƒ¿«≈
ÈÁa˙בתוכה  ˙‡∆¿ƒ«

.(˙BÚeLÈ ÒBk) ˙BÚeLi‰«¿¿
ÛÒBÈc ÒBka ,ÌÓ‡»¿»«¿≈
CÈ¯ˆ ‡Ï (ÛÒk‰ ÚÈ·b)¿ƒ««∆∆…»ƒ
,‰‰a‚‰‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«««¿»»

האור כתנאי  לקליטת והקדמה

È‰ÂÛÒBiLוהשפע  ÈÙÏ e ¿«¿¿ƒ∆≈
„BÒÈ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¿

,˙eÏÈˆ‡c היסוד ספירת «¬ƒ
בעולם  שהיא כפי העליונה

בחינת  שהיא Èc«̂ƒ˜באצילות
ÔBÈÏÚ14, חיבור ליצור שעניינו ∆¿

האצילות  עולם בין וקשר

בדרך  ממנו שלמטה לעולמות

תחתון' מ'צדיק (בשונה המשכה

מלמטה  העלאה בדרך שפועל

B„ÈŒÏÚÂלמעלה) BaL∆¿«»
˙BÚtL‰‰ Ïk ˙BÎLÓƒ¿»»««¿»
BÓk ,˙eÎÏÓ‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ«««¿¿

·e˙kL15‡e‰ 'B‚ ÛÒBÈÂ ∆»¿≈
,ı¯‡‰ ÌÚ ÏÎÏ ¯ÈaLn‰««¿ƒ¿»«»»∆
וחסידות  בקבלה כמבואר

להמשיך  ענינה היסוד שספירת

האור  את למטה ולהוריד ולגלות

(הם  שמעליה בספירות שקיים

ודעת  בינה חכמה המוחין בעיקר

ותפארת) גבורה חסד והמידות

באמצעות  היא בפועל וההשפעה

המלכות  ‡ÈzÓ˙ספירת È¯‰Â«¬≈¬ƒƒ
˙‚¯„Ó Ï‡ B˙‚¯„nÓ „¯BÈ BÈ‡L ÔÙ‡a ‡e‰ ÚÈtLn‰ ÔÈÚƒ¿«««¿ƒ«¿…∆∆≈≈ƒ«¿≈»∆«¿≈«
˙‡ BÏ ÚÈtLÓ ‡l‡ ,‰ÚtL‰‰ ˙‡ BÏ ÚÈtL‰Ï È„k Ïa˜n‰«¿«≈¿≈¿«¿ƒ«∆««¿»»∆»«¿ƒ«∆

,BÓB˜Óa B˙BÈ‰a ‰ÚtL‰‰ כפי היא מהמשפיע ההשפעה זו בדרך כי ««¿»»ƒ¿ƒ¿
וממילא  ממקומו יורד המשפיע שבה בדרך מהשפעה (בשונה עצמו מצד שהוא

עניין  "אמיתית ולא מוגבלת השפעה שהיא ההשפעה ואיכות כמות את מצמצם

Baההשפעה") ÔÈ‡L ÔÂÈÎÂ במשפיע,‰„È¯È ÏL ÔÈÚ הוא אלא ¿≈»∆≈ƒ¿»∆¿ƒ»
את  וקולט המקבל של לדרגה לרדת מבלי עצמו שלו מהדרגה משפיע

‰‚a‰‰ההשפעה  ÏL ÔÈÚ Ba ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡Ï ÔÎÏ לצורך מיוחדת »≈…»ƒƒ¿ƒ¿»∆«¿»»

ÚÈ·bההשפעה  ÌMa Ìb Ên¯ÓÎÂ ,BÓˆÚ „vÓ dB·b B˙BÈ‰Ï ,ƒ¿»«ƒ««¿¿«¿À»««≈»ƒ«
È"L¯ L¯tL e‰ÊÂ ,dB·b ÒBk BLe¯tL16 הפסוק על מקץ בפרשת ∆≈»«¿∆∆≈≈«ƒ

הוא  שגביע הכסף" גביע גביעי, Âc˜‡"ואת C¯‡ ÒBk לו שיש כוס היינו »…«¿»
.גובה 

ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ
'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·n‰17 «¿…»¿»

¯"eÓ„‡ L„˜Œ„ÈŒ·˙Îaƒ¿«»…∆«¿
BÓˆÚa Ô„ÚŒB˙ÓLƒ¿»≈∆¿«¿

,ÌÈ·e¯k‰ ÔÈÚa עליהם ¿ƒ¿««¿ƒ
כרובים  שני שהיו בתורה נאמר

וכרוב "כרו  מזה מקצה אחד ב

כך  על וכתב מזה" מקצה אחד

הזקן  ‡Á„רבנו ·e¯kL∆¿∆»
‰fÓ ‰ˆwÓ18‰ˆ˜ ‡e‰ ƒ»»ƒ∆¿≈

Œ¯ÈÚÊaL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈∆ƒ¿≈
,ÔÈt‡"אנפין "זעיר «¿ƒ

הוא  זעירות) פנים (מילולית:

שבספירות  המידות לששת כינוי

יש  המוחין (שלעומת העליונות

והאור  ו'קטן') מועט אור בהם

שלמעלה  האינסופי האלוקי

שבעולם  ז"א עד יורד מהעולמות

כך  אחר להאיר כדי האצילות

מאצילות, שלמטה לעולמות

ספירת  ידי על היא וההארה

מקצה  אחד ו"כרוב המלכות

של  והסוף הקצה הוא מזה"

בז"א  המאיר סוף האין האור

‰fÓ ‰ˆwÓ „Á‡ ·e¯Îe18 ¿∆»ƒ»»ƒ∆
השני  ÈÁa˙בקצה ‡e‰¿ƒ«

¯B˜n‰ ‡È‰L ˙eÎÏn‰««¿∆ƒ«»
,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·cƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

עולם  לאחר הבאים העולמות

הארה  אין כבר שבהם האצילות

האצילות  בעולם כמו סוף האין אור ‰elÁ˜של Ô·eÓ ‰fÓe ההבדל ƒ∆»«ƒ
(ÛÒBÈ ÏL B˙ÈÁa) „BÒÈ ˙ÈÁa ÔÈaL נדרשת לא כאמור שבה ∆≈¿ƒ«¿¿ƒ»∆≈

להשפיע  כדי Âc„)הגבהה ÏL B˙ÈÁa) ˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·Ï כן שבה ƒ¿ƒ««¿¿ƒ»∆»ƒ
להשפיע  כדי הגבהה ‰b¯c‡נדרשת d˙BÈ‰ ÌÚ ,„BÒi‰ ˙ÈÁaL .∆¿ƒ««¿ƒ¡»««¿»

,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁ·c ‰B¯Á‡‰ הספירה היא היסוד ספירת שהרי »«¬»ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
יסוד) הוד, נצח, תפארת, גבורה, (חסד, המידות בששת והתחתונה האחרונה

,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊaL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ‰ˆ˜ ‡e‰ È¯‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈¿≈≈∆ƒ¿≈«¿ƒ
,B˙ÈzÁ˙Â B˙ÈÚˆÓ‡ B˙ÈL‡¯ ,BaL ˙B‚¯c‰ ÏkL גם זה ובכלל ∆»«¿»∆≈ƒ∆¿»ƒ¿«¿ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



ז e"kyz'd ,elqk c"ei ,`vie zyxt zay

מות  יֹורדֹות ׁשרגליה ּדכיון ּדאצילּות, מלכּות ,13ּבחינת ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּכדי  (אּׂשא) הגּבהה ׁשל ענין ּבּה להיֹות צרי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָלכן
(ּכֹוס  הּיׁשּועֹות ּבחינת את לקּבל ּכלי להיֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַׁשּתּוכל
צרי לא הּכסף) (ּגביע ּדיֹוסף ּבּכֹוס אמנם, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹיׁשּועֹות).
יסֹוד  ּבחינת הּוא ׁשּיֹוסף לפי והינּו ההגּבהה, ענין ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָלהיֹות

עליֹון  צּדיק ּכל 14ּדאצילּות, נמׁשכֹות ועלֿידֹו ׁשּבֹו , ְְְֲִִִֶֶַַַָָָ
ׁשּכתּוב  ּכמ ֹו המלכּות, ּבספירת גֹו'15ההׁשּפעֹות וי ֹוסף ְְְְְִִֵֶַַַַַָָ

ענין  אמּתית והרי הארץ, עם לכל הּמׁשּביר ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּוא
מדרגת  אל מּמדרגתֹו יֹורד ׁשאינֹו ּבאפן הּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהּמׁשּפיע
לֹו מׁשּפיע אּלא ההׁשּפעה, את לֹו להׁשּפיע ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּמקּבל
ׁשל  ענין ּבֹו ׁשאין וכיון ּבמקֹומֹו, ּבהיֹותֹו ההׁשּפעה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאת
להיֹותֹו הגּבהה, ׁשל ענין ּבֹו להיֹות צרי לא לכן ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹירידה,
ּכֹוס  ׁשּפרּוׁשֹו ּגביע ּבּׁשם ּגם וכמרּמז עצמֹו, מּצד ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻּגבֹוּה

רׁש"י  ׁשּפרׁש וזהּו ּדוקא.16ּגבֹוּה, אר ּכֹוס ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ

LÈÂ'אֹור ּב'תֹורה הּמבאר עם זה ֿ 17לקּׁשר ּבכתבֿיד ¿≈ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ
הּכרּובים, ּבענין ּבעצמֹו נׁשמתֹוֿעדן אדמּו"ר ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹקדׁש

מּזה  מּקצה אחד אֹורֿאיןֿסֹוף 18ׁשּכרּוב קצה הּוא ְְִִֵֵֶֶֶָָָ
מּזה  מּקצה אחד ּוכרּוב ּבחינת 18ׁשּבזעירֿאנּפין, הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּומּזה  ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, הּמקֹור ׁשהיא ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָהּמלכּות
יֹוסף) ׁשל (ּבחינתֹו יסֹוד ּבחינת ׁשּבין החּלּוק ְְְִִִֵֵֶֶַַָָמּובן

ׁש ּדוד). ׁשל (ּבחינתֹו מלכּות עם לבחינת הּיסֹוד, ּבחינת ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָ
 ֿ מּכל זעירֿאנּפין, ּדבחינת האחרֹונה הּדרּגא ְְְְֱֲִִִִֵַַַַַָָָָָהיֹותּה
ׁשּכל  ׁשּבזעירֿאנּפין, אֹורֿאיןֿסֹוף קצה הּוא הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָמקֹום,
ּבבחינת  הם ותחּתיתֹו, אמצעיתֹו ראׁשיתֹו ׁשּבֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָהּדרגֹות
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המלכות  ‡ÈzÓ˙ספירת È¯‰Â«¬≈¬ƒƒ
˙‚¯„Ó Ï‡ B˙‚¯„nÓ „¯BÈ BÈ‡L ÔÙ‡a ‡e‰ ÚÈtLn‰ ÔÈÚƒ¿«««¿ƒ«¿…∆∆≈≈ƒ«¿≈»∆«¿≈«
˙‡ BÏ ÚÈtLÓ ‡l‡ ,‰ÚtL‰‰ ˙‡ BÏ ÚÈtL‰Ï È„k Ïa˜n‰«¿«≈¿≈¿«¿ƒ«∆««¿»»∆»«¿ƒ«∆

,BÓB˜Óa B˙BÈ‰a ‰ÚtL‰‰ כפי היא מהמשפיע ההשפעה זו בדרך כי ««¿»»ƒ¿ƒ¿
וממילא  ממקומו יורד המשפיע שבה בדרך מהשפעה (בשונה עצמו מצד שהוא

עניין  "אמיתית ולא מוגבלת השפעה שהיא ההשפעה ואיכות כמות את מצמצם

Baההשפעה") ÔÈ‡L ÔÂÈÎÂ במשפיע,‰„È¯È ÏL ÔÈÚ הוא אלא ¿≈»∆≈ƒ¿»∆¿ƒ»
את  וקולט המקבל של לדרגה לרדת מבלי עצמו שלו מהדרגה משפיע

‰‚a‰‰ההשפעה  ÏL ÔÈÚ Ba ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡Ï ÔÎÏ לצורך מיוחדת »≈…»ƒƒ¿ƒ¿»∆«¿»»

ÚÈ·bההשפעה  ÌMa Ìb Ên¯ÓÎÂ ,BÓˆÚ „vÓ dB·b B˙BÈ‰Ï ,ƒ¿»«ƒ««¿¿«¿À»««≈»ƒ«
È"L¯ L¯tL e‰ÊÂ ,dB·b ÒBk BLe¯tL16 הפסוק על מקץ בפרשת ∆≈»«¿∆∆≈≈«ƒ

הוא  שגביע הכסף" גביע גביעי, Âc˜‡"ואת C¯‡ ÒBk לו שיש כוס היינו »…«¿»
.גובה 

ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ
'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·n‰17 «¿…»¿»

¯"eÓ„‡ L„˜Œ„ÈŒ·˙Îaƒ¿«»…∆«¿
BÓˆÚa Ô„ÚŒB˙ÓLƒ¿»≈∆¿«¿

,ÌÈ·e¯k‰ ÔÈÚa עליהם ¿ƒ¿««¿ƒ
כרובים  שני שהיו בתורה נאמר

וכרוב "כרו  מזה מקצה אחד ב

כך  על וכתב מזה" מקצה אחד

הזקן  ‡Á„רבנו ·e¯kL∆¿∆»
‰fÓ ‰ˆwÓ18‰ˆ˜ ‡e‰ ƒ»»ƒ∆¿≈

Œ¯ÈÚÊaL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈∆ƒ¿≈
,ÔÈt‡"אנפין "זעיר «¿ƒ

הוא  זעירות) פנים (מילולית:

שבספירות  המידות לששת כינוי

יש  המוחין (שלעומת העליונות

והאור  ו'קטן') מועט אור בהם

שלמעלה  האינסופי האלוקי

שבעולם  ז"א עד יורד מהעולמות

כך  אחר להאיר כדי האצילות

מאצילות, שלמטה לעולמות

ספירת  ידי על היא וההארה

מקצה  אחד ו"כרוב המלכות

של  והסוף הקצה הוא מזה"

בז"א  המאיר סוף האין האור

‰fÓ ‰ˆwÓ „Á‡ ·e¯Îe18 ¿∆»ƒ»»ƒ∆
השני  ÈÁa˙בקצה ‡e‰¿ƒ«

¯B˜n‰ ‡È‰L ˙eÎÏn‰««¿∆ƒ«»
,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·cƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

עולם  לאחר הבאים העולמות

הארה  אין כבר שבהם האצילות

האצילות  בעולם כמו סוף האין אור ‰elÁ˜של Ô·eÓ ‰fÓe ההבדל ƒ∆»«ƒ
(ÛÒBÈ ÏL B˙ÈÁa) „BÒÈ ˙ÈÁa ÔÈaL נדרשת לא כאמור שבה ∆≈¿ƒ«¿¿ƒ»∆≈

להשפיע  כדי Âc„)הגבהה ÏL B˙ÈÁa) ˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·Ï כן שבה ƒ¿ƒ««¿¿ƒ»∆»ƒ
להשפיע  כדי הגבהה ‰b¯c‡נדרשת d˙BÈ‰ ÌÚ ,„BÒi‰ ˙ÈÁaL .∆¿ƒ««¿ƒ¡»««¿»

,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁ·c ‰B¯Á‡‰ הספירה היא היסוד ספירת שהרי »«¬»ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
יסוד) הוד, נצח, תפארת, גבורה, (חסד, המידות בששת והתחתונה האחרונה

,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊaL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ‰ˆ˜ ‡e‰ È¯‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈¿≈≈∆ƒ¿≈«¿ƒ
,B˙ÈzÁ˙Â B˙ÈÚˆÓ‡ B˙ÈL‡¯ ,BaL ˙B‚¯c‰ ÏkL גם זה ובכלל ∆»«¿»∆≈ƒ∆¿»ƒ¿«¿ƒ
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מהּֿׁשאיןּֿכן  העליֹון. ּבמדרגת הּוא הרי ולכן ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָאיןֿסֹוף,
ּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, הּמקֹור להיֹותּה הּמלכּות, ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָּבחינת
ּגביע  ׁשּבין החּלּוק ּגם וזהּו הּתחּתֹון. ּבמדרגת היא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַהרי
ענין  להיֹות צרי יׁשּועֹות ׁשּבכֹוס יׁשּועֹות, לכֹוס ְְְְְְִִִֶֶֶַָָהּכסף
 ֿ מה ּתחּתֹונה, ּבמדרגה להיֹותֹו (אּׂשא), הגּבהה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָׁשל
להיֹות  צרי לא יסֹוד, ּבחינת הּכסף, ּבגביע ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּׁשאיןּֿכן
עצמֹו. מּצד נעלית ּבמדרגה להיֹותֹו הגּבהה, ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָענין
צרי ׁשּלא ּבלבד זֹו ׁשּלא הּכסף, ּבגביע זאת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹועֹוד

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אּדרּבה, א ּלא הגּבהה, ׁשל ענין ּבֹו 16להיֹות ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָ
היינּו, הּקטן, אמּתחת ּבפי ּתׂשים הּכסף ּגביע ּגביעי ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָואת

ּדוקא. למּטה ְְְִֶַַָָָּׁשּנמׁש

˙eÏÏÎe הּכסף ּוגביע הּכֹוס נׂשיאת ּבין ההפרׁש ¿»ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַ
ּבין  ההפרׁש עלּֿדר הּוא האדם, ְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָּבעבֹודת
מּלמּטה  האדם העלאת ענינּה ׁשּתפּלה לתֹורה, ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָָּתפּלה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אּׂשא,19למעלה, נפׁשי הוי' אלי לדוד ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
הּכסף  ּוגביע אּׂשא, יׁשּועֹות ּדכֹוס הענין עלּֿדר ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּזהּו
הּתֹורה. עלֿידי למּטה מּלמעלה ההמׁשכה ענין ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָהּוא

למעלה 20וכּידּוע  עֹומד ׁשהאחד אנׁשים לׁשני הּמׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבׁשני  הּוא זה עם זה וקירּובם ׁשּיחּודם למּטה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָוהאחד
ירד  ׁשהעליֹון אֹו למעלה יעלה ׁשהּתחּתֹון אם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאֹופּנים,

לתֹורה  ּתפּלה ּבין ההפרׁש הּוא וכ .21למּטה, ְְְְְִֵֵֶַַָָָָ

ּבפרטּיּות e‡·e¯ג) אּׂשא יׁשּועֹות ּדכֹוס ההגּבהה ענין ≈ְְְְְִִִֶַַַָָָָ
הּנ"ל  האֹופּנים ב' על נֹוסף ּדהּנה ְִִֵֵַַַַָָיֹותר,

ה  ירידת עלֿידי אם ותחּתֹון, ּדעליֹון למּטה ּבחּבּור עליֹון ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
ׁשהעליֹון  אפן יׁשנֹו למעלה, הּתחּתֹון עלּית עלֿידי ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאֹו
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א.19) כה, סע"ג.20)תהלים נה, לר"ה דרושים שמז,21)לקו"ת שם באוה"ת (הובא תרסח ע' ח"ב תקס"ג הזקן אדמו"ר מאמרי

ע"ב). ריש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שלו  והסוף Óa„¯‚˙ה'קצה' ‡e‰ È¯‰ ÔÎÏÂ ,ÛBÒŒÔÈ‡ ˙ÈÁ·a Ì‰≈ƒ¿ƒ«≈¿»≈¬≈¿«¿≈«

ÔBÈÏÚ‰ עצמו סוף האין ‰eÎÏn˙,הוא ˙ÈÁa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó . »∆¿«∆≈≈¿ƒ«««¿
,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c ¯B˜n‰ d˙BÈ‰Ï באופן סוף האין השפעת כי ƒ¿»«»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

ספירת  ידי על היא מהאצילות שלמטה בדרגה עולמות לברוא ירידה של

Óa„¯‚˙המלכות  ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿«¿≈«
ÔBzÁz‰ שני על נאמר ולכן ««¿

בשני  נמצאים שהם הכרובים

שונים  .קצוות
ÔÈaL ˜elÁ‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««ƒ∆≈

ÛÒk‰ ÚÈ·b בחינת יוסף, של ¿ƒ««∆∆
BÚeLÈ˙,היסוד  ÒBÎÏ של ¿¿

המלכות  בחינת ÒBÎaLדוד ,∆¿
˙BÚeLÈ כלי שיהיה כדי ¿

השפע  BÈ‰Ï˙לקליטת CÈ¯»̂ƒƒ¿
,(‡O‡) ‰‰a‚‰ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆«¿»»∆»
‰‚¯„Óa B˙BÈ‰Ïƒ¿¿«¿≈»

,‰BzÁz שמידת כאמור «¿»
היותה  עם דאצילות המלכות

זאת  בכל האצילות מעולם חלק

התחתון" "במדרגת »Œ‰Óהיא
,ÛÒk‰ ÚÈ·‚a ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿ƒ««∆∆
CÈ¯ˆ ‡Ï ,„BÒÈ ˙ÈÁa¿ƒ«¿…»ƒ
,‰‰a‚‰ ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»∆«¿»»
ההגבהה  ללא גם משפיעה והיא

B˙BÈ‰Ï הגביע‰‚¯„Óa ƒ¿¿«¿≈»
BÓˆÚ „vÓ ˙ÈÏÚ ועם «¬≈ƒ««¿

הארת  של והסוף הקצה היותו

הוא  זאת בכל סוף, האין

העליון  .במדריגת
,ÛÒk‰ ÚÈ·‚a ˙‡Ê „BÚÂ¿…ƒ¿ƒ««∆∆
CÈ¯ˆ ‡lL „·Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆…»ƒ
ÏL ÔÈÚ Ba ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»∆

,‰‰a‚‰ ללא גם משפיע והוא «¿»»
BÓkההגבהה  ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»¿
·e˙kL16 לאיש הורה שיוסף ∆»

ביתו  על ‰ÔËw,אשר ˙ÁzÓ‡ ÈÙa ÌÈNz ÛÒk‰ ÚÈ·b ÈÚÈ·b ˙‡Â¿∆¿ƒƒ¿ƒ««∆∆»ƒ¿ƒ«¿«««»»
‡˜Âc ‰hÓÏ CLÓpM ,eÈÈ‰ הכי לדרגות עד ונמשכת יורדת והשפעתו «¿∆ƒ¿»¿«»«¿»

.נמוכות 
L¯Ù‰‰ ˙eÏÏÎe ההבדלÛÒk‰ ÚÈ·‚e ÒBk‰ ˙‡ÈN ÔÈa ¿»«∆¿≈≈¿ƒ««¿ƒ««∆∆
,Ì„‡‰ ˙„B·Úa והתעלות בהגבהה שמחייבת השפעה בין האמור ההבדל «¬«»»»

ה' בעבודת גם קיים נדרש, לא הדבר שבה להשפעה השפע, מקבל מצד

‰‰L¯Ùברוחניות  C¯cŒÏÚ ‡e‰ ההבדל,‰¯B˙Ï ‰lÙz ÔÈa «∆∆«∆¿≈≈¿ƒ»¿»

באופנים  אבל הוא ברוך הקדוש עם האדם של התקרבות פועלים ששניהם

‰ÏÚ‡˙שונים  dÈÚ ‰lÙzL של התעלות hÓlÓ‰היינו Ì„‡‰ ∆¿ƒ»ƒ¿»»«¬»«»»»ƒ¿«»
ÓÏ·e˙kL BÓk ,‰ÏÚ19,‡O‡ ÈLÙ 'ÈÂ‰ EÈÏ‡ „Â„Ï וכאשר ¿«¿»¿∆»¿»ƒ≈∆¬»»«¿ƒ∆»

לאלוקות  להתקרב נפשו את ומנשא מגביה הוא מתפלל ∆∆e‰fLהאדם
ÒBÎc ÔÈÚ‰ C¯cŒÏÚ«∆∆»ƒ¿»¿

,‡O‡ ˙BÚeLÈ שהוא ¿∆»
הגבהה, באמצעות השפעה

‰e‡כאמור, ÛÒk‰ ÚÈ·‚e¿ƒ««∆∆
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ וההתגלות ƒ¿«««¿»»

hÓÏ‰האלוקית  ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»
האדם  ‰Bz¯‰על È„ÈŒÏÚ«¿≈«»

מלמעלה. שניתנה

Úe„iÎÂ20ÏLn‰ המובא ¿«»««»»
בין  ההבדל לביאור בחסידות

ו'העלאה' ≈¿ÈLÏƒ'המשכה'
„ÓBÚ „Á‡‰L ÌÈL‡¬»ƒ∆»∆»≈
,‰hÓÏ „Á‡‰Â ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿»∆»¿«»

Ì„eÁiL שלהם ההתאחדות ∆ƒ»
‡e‰ ‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì·e¯È˜Â¿≈»∆ƒ∆
Ì‡ ,ÌÈpÙB‡ ÈLaƒ¿≈«ƒƒ
‰ÏÚÓÏ ‰ÏÚÈ ÔBzÁz‰L∆««¿«¬∆¿«¿»
לאלוקות  להתקרבות משל וזה

למעלה  מלמטה 'העלאה' בדרך

,‰hÓÏ „¯È ÔBÈÏÚ‰L B‡∆»∆¿≈≈¿«»
לאלוקות  להתקרבות משל וזהו

והתגלות  מהמשכה כתוצאה

למטה ‰e‡מלמעלה CÎÂ¿»
‰lÙz ÔÈa L¯Ù‰‰ שעניינה «∆¿≈≈¿ƒ»

'העלאה' שעניינה B˙Ï¯‰הוא ¿»
'המשכה  .21הוא

‰‰a‚‰‰ ÔÈÚ ¯e‡·e (‚≈ƒ¿«««¿»»
‡O‡ ˙BÚeLÈ ÒBÎc¿¿∆»
(היינו  בכללות לעיל שנתבאר

לקלוט  יוכלו שהכלים שכדי

הספירות  אור את בתוכם ולהכיל

גם  וזהו למעלה מלמטה והתעלות ורוממות הגבהה בהם נדרשת העליונות

בעבודת  התפלה עבודת של ועניינה המלכות ספירת המלך, דוד של עניינו

למטה) מלמעלה התעלות בדרך שהיא p‰c‰האדם ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ùaƒ¿»ƒ≈¿ƒ≈
Ï"p‰ ÌÈpÙB‡‰ '· ÏÚ ÛÒB נמצא מהם שהאחד האנשים שני במשל »«»«ƒ««

לזה זה להתקרב וברצונם למטה נמצא והשני ÔBÈÏÚcלמטה ¯eaÁa¿ƒ¿∆¿
‰hÓÏ ÔBÈÏÚ‰ ˙„È¯È È„ÈŒÏÚ Ì‡ ,ÔBzÁ˙Â לעניין משל שהיא ¿«¿ƒ«¿≈¿ƒ«»∆¿¿«»

למטה מלמעלה האלוקות ÏÚÓÏ‰,המשכת ÔBzÁz‰ ˙iÏÚ È„ÈŒÏÚ B‡«¿≈¬ƒ«««¿¿«¿»
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e"kyz'd ,elqk c"ei ,`vie zyxt zay

לעלֹות  צרי הּתחּתֹון וגם מעלֹות, ּכּמה מּמדרגתֹו ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָיֹורד
ענין  וזהּו לּתחּתֹון. מהעליֹון ימׁש ואז כּו', ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמּמדרגתֹו
הּיֹותר  מהּבחינה ׁשּימׁש ׁשּכדי אּׂשא, יׁשּועֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻּכֹוס
מסּפיק  לא (ּכֹוס), הּמלכּות ּבבחינת ּדיׁשּועֹות ְְְְִִִִֶַַַַָֹעליֹונה
צריכה  אּלא מעלֹות, ּכּמה מּמדרגתֹו יֹורד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהעליֹון
הּכֹוס, הגּבהת ענין ׁשּזהּו הּתחּתֹון, עלּית ּגם ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָלהיֹות
לאחרי  מהעליֹון ההמׁשכה את לקּבל יּוכל ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשעלֿידיֿזה
ּדעליֹון  החּבּור מקֹום והּנה, מּמדרגתֹו. ירד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּכבר
הּיסֹוד, ּבבחינת הּוא אּׂשא יׁשּועֹות ּדכֹוס ּבענין ְְְְְְְִִִֶַַַָָָותחּתֹון
לבחינת  היא הּמלכּות) (ּבחינת הּתחּתֹון ׁשעלּית ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַוהינּו,
לבחינת  עד היא יׁשּועֹות) (ּבחינת העליֹון וירידת ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָהּיסֹוד,
ּדעליֹון  החּבּור נעׂשה הּיסֹוד) (ּבבחינת ּובֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַהּיסֹוד,
ּדאחיד  ּובארץ, ּבּׁשמים כל ּכי ענין ׁשּזהּו ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹותחּתֹון,

ּובארעא  לגביע 22ּבׁשמּיא  ּבנ ֹוגע ּגם מּובן ועלּֿפיֿזה . ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ
החּבּור  מקֹום הּוא ׁשּׁשם הּיסֹוד ּבחינת ׁשּלהיֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָיֹוסף,
ההגּבהה. ענין ּבֹו להיֹות צרי לא לכן ותחּתֹון, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּדעליֹון

לגביע p‰Â‰ד) יׁשּועֹות ּכֹוס ׁשּבין ּבחּלּוק לעיל האמּור ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֶַַָָ
הּוא  הּמלכּות) (ּבחינת יׁשּועֹות ׁשּכֹוס ְְְִֶֶֶַַַַהּכסף,
צרי ׁשּלכן יסֹוד), (ּבחינת הּכסף מּגביע ּבמדרגה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלמּטה
ׁשּיׁשנֹו הּזה, ּבזמן רק זה הרי ההגּבהה, ענין ּבֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָלהיֹות
הּזכר  ׁשּכח ּבאפן ונּוקבא, ּדכר ּומקּבל, ּדמׁשּפיע ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּסדר
ּדרּכֹו ּדוקא האיׁש ׁשּלכן הּנקבה, מּכח יֹותר הרּבה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּוא

נעׂשה 23לכּבׁש הּברּורים ענין ׁשּכללּות ּבעבֹודה, וענינֹו . ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּכּידּוע  ּדוקא, מ"ה ׁשם וגם 24עלֿידי ּב"ן, מברר ׁשּמ"ה ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
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ועוד.22) ב. קג, חדש זוהר סע"א. רנז, ח"ג א. קטז, ח"ב א. לא, ח"א זהר וראה ובתרגום. יא כט, הימיםֿא סה,23)דברי יבמות

ובכ"מ.24)ב. ג. מז, בחוקותי לקו"ת ספ"א. טנת"א) (שער ה שער חיים עץ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למעלה מלמטה האדם התעלות לעניין משל ‡ÔÙשהיא BLÈ של נוסף ∆¿…∆

והוא  והתחתון העליון בין B˙‚¯„nÓהתקרבות „¯BÈ ÔBÈÏÚ‰L אבל ∆»∆¿≈ƒ«¿≈»
רק אלא מטה למטה עד לא היא ‰ÔBzÁzהירידה Ì‚Â ,˙BÏÚÓ ‰nk«»«¬¿«««¿

,'eÎ B˙‚¯„nÓ ˙BÏÚÏ CÈ¯ˆמסויימת במידה CLÓÈלפחות Ê‡Â »ƒ«¬ƒ«¿≈»¿»À¿«
ÔBzÁzÏ ÔBÈÏÚ‰Ó היינו ≈»∆¿««¿

העליון  בין בהתקרבות שמדובר

מלמעלה  המשכה בדרך לתחתון

גם  זאת עם יחד אבל למטה,

כדי  עצמו מגביה התחתון

העליון. אל להתקרב

˙BÚeLÈ ÒBk ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»¿
CLÓiL È„kL ,‡O‡∆»∆¿≈∆À¿«
‰BÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰ÈÁa‰Ó≈«¿ƒ»«≈∆¿»

˙BÚeLÈc עליונים אורות שהם ƒ
כאמור  ÈÁ·a˙ביותר, ,ƒ¿ƒ«

,(ÒBk) ˙eÎÏn‰ שהיא ««¿
ביותר, התחתונה …Ï‡הספירה

„¯BÈ ÔBÈÏÚ‰L ˜ÈtÒÓ«¿ƒ∆»∆¿≈
,˙BÏÚÓ ‰nk B˙‚¯„nÓƒ«¿≈»«»«¬
התחתון  אל מצידו קירוב ויש

Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‡l‡∆»¿ƒ»ƒ¿«
e‰fL ,ÔBzÁz‰ ˙iÏÚ¬ƒ«««¿∆∆

,ÒBk‰ ˙‰a‚‰ ÔÈÚ וזו ƒ¿««¿»««
ההלכה  של הפנימית המשמעות

מלמטה  ברכה של כוס להגביה

התחתון  את להעלות למעלה,

העליון  על לקרבו »∆ŒÏÚLכדי
ÏÎeÈ ‰ÊŒÈ„È התחתוןÏa˜Ï ¿≈∆«¿«≈

ÔBÈÏÚ‰Ó ‰ÎLÓ‰‰ ˙‡∆««¿»»≈»∆¿
„¯È ¯·kL È¯Á‡Ï העליון ¿«¬≈∆¿»»«

B˙‚¯„nÓ הגבהה ללא אבל ƒ«¿≈»
יהיה  לא התחתון מצד מסויימת

מהעליון. האור את לקלוט בכוחו

˙BÚeLÈ ÒBÎc ÔÈÚa ÔBzÁ˙Â ÔBÈÏÚc ¯eaÁ‰ ÌB˜Ó ,‰p‰Â¿ƒ≈¿«ƒ¿∆¿¿«¿»ƒ¿»¿¿
‡O‡ שבין למקום (בדומה כביכול, 'נפגשים', והאלוקות האדם שבו המקום ∆»

י  העליון כאשר נפגשים והתחתון העליון שבו והמטה דרגות המעלה כמה ורד

דרגות) כמה עולה iÏÚL˙והתחתון ,eÈ‰Â ,„BÒi‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ««¿¿«¿∆¬ƒ«
(˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa) ÔBzÁz‰ מלמטה„BÒi‰ ˙ÈÁ·Ï ‡È‰ יותר ולא ««¿¿ƒ«««¿ƒƒ¿ƒ««¿

‰BÒi„גבוה, ˙ÈÁ·Ï „Ú ‡È‰ (˙BÚeLÈ ˙ÈÁa) ÔBÈÏÚ‰ ˙„È¯ÈÂƒƒ«»∆¿¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ««¿
נמוך, יותר ÔBÈÏÚcולא ¯eaÁ‰ ‰NÚ („BÒi‰ ˙ÈÁ·a) B·eƒ¿ƒ««¿«¬∆«ƒ¿∆¿

‡iÓLa „ÈÁ‡c ,ı¯‡·e ÌÈÓMa ÏÎ Èk ÔÈÚ e‰fL ,ÔBzÁ˙Â¿«¿∆∆ƒ¿«ƒ…«»«ƒ»»∆¿»ƒƒ¿«»
‡Ú¯‡·e22 דאחיד" בתרגום נאמר ובארץ" בשמים כל "כי הפסוק על ¿«¿»

בזוהר  כך על ואמרו ובארץ בשמים (ומקשר) שמאחד היינו ובארעא", בשמיא

בין  והתקשרות חיבור היא שבמידות היסוד ספירת של התוכן הוא זה שענין

בין  התאחדות יש שבה הדרגה היא היסוד ספירת ולכן והמקבל, המשפיע

(ארץ) והתחתון (שמים) ÚÈ·‚Ïהעליון Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .¿«ƒ∆»«¿≈«ƒ¿ƒ«
˙ÈÁa B˙BÈ‰lL ,ÛÒBÈ≈∆ƒ¿¿ƒ«
ÌB˜Ó ‡e‰ ÌML „BÒi‰«¿∆»¿
,ÔBzÁ˙Â ÔBÈÏÚc ¯eaÁ‰«ƒ¿∆¿¿«¿
Ba ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡Ï ÔÎÏ»≈…»ƒƒ¿

‰‰a‚‰‰ ÔÈÚ האמור כי ƒ¿«««¿»»
התחתון  שגם הצורך על לעיל

העליון  אל ויתקרב יתעלה מצידו

אבל  המלכות, בספירת מדבר

אפשרות  יש היסוד בספירת

התחתון  בין ואיחוד לחיבור

של  הגבהה ללא גם והעליון

"כוס  כך ומשום התחתון,

ואילו  הגבהה צריך כן ישועות"

הגבהה. צריך לא הכסף" "גביע

ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ ‰p‰Â („¿ƒ≈»»¿≈
˜elÁa בהבדלÒBk ÔÈaL «ƒ∆≈

,ÛÒk‰ ÚÈ·‚Ï ˙BÚeLÈ¿ƒ¿ƒ««∆∆
˙ÈÁa) ˙BÚeLÈ ÒBkL∆¿¿ƒ«
‰hÓÏ ‡e‰ (˙eÎÏn‰««¿¿«»
ÛÒk‰ ÚÈ·bÓ ‰‚¯„Óa¿«¿≈»ƒ¿ƒ««∆∆

ÔÎlL ,(„BÒÈ ˙ÈÁa) בגלל ¿ƒ«¿∆»≈
נמוכה בדרגה CÈ¯»̂ƒהיותו

,‰‰a‚‰‰ ÔÈÚ Ba ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«««¿»»
לקבל  בכוחו אין זאת ולולי

ÔÓÊaהשפעה ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆««¿«
,‰f‰ הגלות BLiLבזמן «∆∆∆¿

,Ïa˜Óe ÚÈtLÓc ¯„q‰«≈∆¿«¿ƒ«¿«≈
והארה  שהשפעה נקבע כאשר

לתחתון, מעליון לדרגה, מדרגה

בדרך  ו'מקבל'היא eÂ˜·‡,'משפיע' ¯Îc,ונקבה ÁkLזכר ÔÙ‡a ¿«¿¿»¿…∆∆…«
¯Îf‰המשפיע¯˙BÈ ‰a¯‰ ‡e‰ נעלה,‰·˜p‰ ÁkÓ,המקבלÔÎlL «»»«¿≈≈ƒ…««¿≈»∆»≈

LaÎÏ Bk¯c ‡˜Âc LÈ‡‰23 היא ורבו פרו שמצוות ז"ל חכמינו כדברי »ƒ«¿»«¿ƒ¿…
ורבו  "פרו בתורה נאמר כי כך על מצּווה איננה והאשה האיש, של ָחובתו

ואילו  ולכבוש למלחמה לצאת דרכו האיש ורק וכבשוה" הארץ את ומלאו

שהאיש  מכך נובע הדבר הרוחני התוכן ומבחינת לכבוש, דרכה אין האישה

"מקבל". בחינת היא והאשה "משפיע" בחינת הוא

BÈÚÂ ומקבל משפיע עניין של של B·Úa„‰,משמעותו ה' בעבודת ¿ƒ¿»»¬»
הוא  Ó"‰האדם, ÌL È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ÌÈ¯e¯a‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿««≈ƒ«¬∆«¿≈≈
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ט e"kyz'd ,elqk c"ei ,`vie zyxt zay

לעלֹות  צרי הּתחּתֹון וגם מעלֹות, ּכּמה מּמדרגתֹו ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָיֹורד
ענין  וזהּו לּתחּתֹון. מהעליֹון ימׁש ואז כּו', ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמּמדרגתֹו
הּיֹותר  מהּבחינה ׁשּימׁש ׁשּכדי אּׂשא, יׁשּועֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻּכֹוס
מסּפיק  לא (ּכֹוס), הּמלכּות ּבבחינת ּדיׁשּועֹות ְְְְִִִִֶַַַַָֹעליֹונה
צריכה  אּלא מעלֹות, ּכּמה מּמדרגתֹו יֹורד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהעליֹון
הּכֹוס, הגּבהת ענין ׁשּזהּו הּתחּתֹון, עלּית ּגם ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָלהיֹות
לאחרי  מהעליֹון ההמׁשכה את לקּבל יּוכל ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשעלֿידיֿזה
ּדעליֹון  החּבּור מקֹום והּנה, מּמדרגתֹו. ירד ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּכבר
הּיסֹוד, ּבבחינת הּוא אּׂשא יׁשּועֹות ּדכֹוס ּבענין ְְְְְְְִִִֶַַַָָָותחּתֹון
לבחינת  היא הּמלכּות) (ּבחינת הּתחּתֹון ׁשעלּית ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַוהינּו,
לבחינת  עד היא יׁשּועֹות) (ּבחינת העליֹון וירידת ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָהּיסֹוד,
ּדעליֹון  החּבּור נעׂשה הּיסֹוד) (ּבבחינת ּובֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַהּיסֹוד,
ּדאחיד  ּובארץ, ּבּׁשמים כל ּכי ענין ׁשּזהּו ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹותחּתֹון,

ּובארעא  לגביע 22ּבׁשמּיא  ּבנ ֹוגע ּגם מּובן ועלּֿפיֿזה . ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ
החּבּור  מקֹום הּוא ׁשּׁשם הּיסֹוד ּבחינת ׁשּלהיֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָיֹוסף,
ההגּבהה. ענין ּבֹו להיֹות צרי לא לכן ותחּתֹון, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּדעליֹון

לגביע p‰Â‰ד) יׁשּועֹות ּכֹוס ׁשּבין ּבחּלּוק לעיל האמּור ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֶַַָָ
הּוא  הּמלכּות) (ּבחינת יׁשּועֹות ׁשּכֹוס ְְְִֶֶֶַַַַהּכסף,
צרי ׁשּלכן יסֹוד), (ּבחינת הּכסף מּגביע ּבמדרגה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלמּטה
ׁשּיׁשנֹו הּזה, ּבזמן רק זה הרי ההגּבהה, ענין ּבֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָלהיֹות
הּזכר  ׁשּכח ּבאפן ונּוקבא, ּדכר ּומקּבל, ּדמׁשּפיע ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּסדר
ּדרּכֹו ּדוקא האיׁש ׁשּלכן הּנקבה, מּכח יֹותר הרּבה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּוא

נעׂשה 23לכּבׁש הּברּורים ענין ׁשּכללּות ּבעבֹודה, וענינֹו . ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּכּידּוע  ּדוקא, מ"ה ׁשם וגם 24עלֿידי ּב"ן, מברר ׁשּמ"ה ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
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ועוד.22) ב. קג, חדש זוהר סע"א. רנז, ח"ג א. קטז, ח"ב א. לא, ח"א זהר וראה ובתרגום. יא כט, הימיםֿא סה,23)דברי יבמות

ובכ"מ.24)ב. ג. מז, בחוקותי לקו"ת ספ"א. טנת"א) (שער ה שער חיים עץ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למעלה מלמטה האדם התעלות לעניין משל ‡ÔÙשהיא BLÈ של נוסף ∆¿…∆

והוא  והתחתון העליון בין B˙‚¯„nÓהתקרבות „¯BÈ ÔBÈÏÚ‰L אבל ∆»∆¿≈ƒ«¿≈»
רק אלא מטה למטה עד לא היא ‰ÔBzÁzהירידה Ì‚Â ,˙BÏÚÓ ‰nk«»«¬¿«««¿

,'eÎ B˙‚¯„nÓ ˙BÏÚÏ CÈ¯ˆמסויימת במידה CLÓÈלפחות Ê‡Â »ƒ«¬ƒ«¿≈»¿»À¿«
ÔBzÁzÏ ÔBÈÏÚ‰Ó היינו ≈»∆¿««¿

העליון  בין בהתקרבות שמדובר

מלמעלה  המשכה בדרך לתחתון

גם  זאת עם יחד אבל למטה,

כדי  עצמו מגביה התחתון

העליון. אל להתקרב

˙BÚeLÈ ÒBk ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿»¿
CLÓiL È„kL ,‡O‡∆»∆¿≈∆À¿«
‰BÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰ÈÁa‰Ó≈«¿ƒ»«≈∆¿»

˙BÚeLÈc עליונים אורות שהם ƒ
כאמור  ÈÁ·a˙ביותר, ,ƒ¿ƒ«

,(ÒBk) ˙eÎÏn‰ שהיא ««¿
ביותר, התחתונה …Ï‡הספירה

„¯BÈ ÔBÈÏÚ‰L ˜ÈtÒÓ«¿ƒ∆»∆¿≈
,˙BÏÚÓ ‰nk B˙‚¯„nÓƒ«¿≈»«»«¬
התחתון  אל מצידו קירוב ויש

Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‡l‡∆»¿ƒ»ƒ¿«
e‰fL ,ÔBzÁz‰ ˙iÏÚ¬ƒ«««¿∆∆

,ÒBk‰ ˙‰a‚‰ ÔÈÚ וזו ƒ¿««¿»««
ההלכה  של הפנימית המשמעות

מלמטה  ברכה של כוס להגביה

התחתון  את להעלות למעלה,

העליון  על לקרבו »∆ŒÏÚLכדי
ÏÎeÈ ‰ÊŒÈ„È התחתוןÏa˜Ï ¿≈∆«¿«≈

ÔBÈÏÚ‰Ó ‰ÎLÓ‰‰ ˙‡∆««¿»»≈»∆¿
„¯È ¯·kL È¯Á‡Ï העליון ¿«¬≈∆¿»»«

B˙‚¯„nÓ הגבהה ללא אבל ƒ«¿≈»
יהיה  לא התחתון מצד מסויימת

מהעליון. האור את לקלוט בכוחו

˙BÚeLÈ ÒBÎc ÔÈÚa ÔBzÁ˙Â ÔBÈÏÚc ¯eaÁ‰ ÌB˜Ó ,‰p‰Â¿ƒ≈¿«ƒ¿∆¿¿«¿»ƒ¿»¿¿
‡O‡ שבין למקום (בדומה כביכול, 'נפגשים', והאלוקות האדם שבו המקום ∆»

י  העליון כאשר נפגשים והתחתון העליון שבו והמטה דרגות המעלה כמה ורד

דרגות) כמה עולה iÏÚL˙והתחתון ,eÈ‰Â ,„BÒi‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ««¿¿«¿∆¬ƒ«
(˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa) ÔBzÁz‰ מלמטה„BÒi‰ ˙ÈÁ·Ï ‡È‰ יותר ולא ««¿¿ƒ«««¿ƒƒ¿ƒ««¿

‰BÒi„גבוה, ˙ÈÁ·Ï „Ú ‡È‰ (˙BÚeLÈ ˙ÈÁa) ÔBÈÏÚ‰ ˙„È¯ÈÂƒƒ«»∆¿¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ««¿
נמוך, יותר ÔBÈÏÚcולא ¯eaÁ‰ ‰NÚ („BÒi‰ ˙ÈÁ·a) B·eƒ¿ƒ««¿«¬∆«ƒ¿∆¿

‡iÓLa „ÈÁ‡c ,ı¯‡·e ÌÈÓMa ÏÎ Èk ÔÈÚ e‰fL ,ÔBzÁ˙Â¿«¿∆∆ƒ¿«ƒ…«»«ƒ»»∆¿»ƒƒ¿«»
‡Ú¯‡·e22 דאחיד" בתרגום נאמר ובארץ" בשמים כל "כי הפסוק על ¿«¿»

בזוהר  כך על ואמרו ובארץ בשמים (ומקשר) שמאחד היינו ובארעא", בשמיא

בין  והתקשרות חיבור היא שבמידות היסוד ספירת של התוכן הוא זה שענין

בין  התאחדות יש שבה הדרגה היא היסוד ספירת ולכן והמקבל, המשפיע

(ארץ) והתחתון (שמים) ÚÈ·‚Ïהעליון Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .¿«ƒ∆»«¿≈«ƒ¿ƒ«
˙ÈÁa B˙BÈ‰lL ,ÛÒBÈ≈∆ƒ¿¿ƒ«
ÌB˜Ó ‡e‰ ÌML „BÒi‰«¿∆»¿
,ÔBzÁ˙Â ÔBÈÏÚc ¯eaÁ‰«ƒ¿∆¿¿«¿
Ba ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡Ï ÔÎÏ»≈…»ƒƒ¿

‰‰a‚‰‰ ÔÈÚ האמור כי ƒ¿«««¿»»
התחתון  שגם הצורך על לעיל

העליון  אל ויתקרב יתעלה מצידו

אבל  המלכות, בספירת מדבר

אפשרות  יש היסוד בספירת

התחתון  בין ואיחוד לחיבור

של  הגבהה ללא גם והעליון

"כוס  כך ומשום התחתון,

ואילו  הגבהה צריך כן ישועות"

הגבהה. צריך לא הכסף" "גביע

ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ ‰p‰Â („¿ƒ≈»»¿≈
˜elÁa בהבדלÒBk ÔÈaL «ƒ∆≈

,ÛÒk‰ ÚÈ·‚Ï ˙BÚeLÈ¿ƒ¿ƒ««∆∆
˙ÈÁa) ˙BÚeLÈ ÒBkL∆¿¿ƒ«
‰hÓÏ ‡e‰ (˙eÎÏn‰««¿¿«»
ÛÒk‰ ÚÈ·bÓ ‰‚¯„Óa¿«¿≈»ƒ¿ƒ««∆∆

ÔÎlL ,(„BÒÈ ˙ÈÁa) בגלל ¿ƒ«¿∆»≈
נמוכה בדרגה CÈ¯»̂ƒהיותו

,‰‰a‚‰‰ ÔÈÚ Ba ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«««¿»»
לקבל  בכוחו אין זאת ולולי

ÔÓÊaהשפעה ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆««¿«
,‰f‰ הגלות BLiLבזמן «∆∆∆¿

,Ïa˜Óe ÚÈtLÓc ¯„q‰«≈∆¿«¿ƒ«¿«≈
והארה  שהשפעה נקבע כאשר

לתחתון, מעליון לדרגה, מדרגה

בדרך  ו'מקבל'היא eÂ˜·‡,'משפיע' ¯Îc,ונקבה ÁkLזכר ÔÙ‡a ¿«¿¿»¿…∆∆…«
¯Îf‰המשפיע¯˙BÈ ‰a¯‰ ‡e‰ נעלה,‰·˜p‰ ÁkÓ,המקבלÔÎlL «»»«¿≈≈ƒ…««¿≈»∆»≈

LaÎÏ Bk¯c ‡˜Âc LÈ‡‰23 היא ורבו פרו שמצוות ז"ל חכמינו כדברי »ƒ«¿»«¿ƒ¿…
ורבו  "פרו בתורה נאמר כי כך על מצּווה איננה והאשה האיש, של ָחובתו

ואילו  ולכבוש למלחמה לצאת דרכו האיש ורק וכבשוה" הארץ את ומלאו

שהאיש  מכך נובע הדבר הרוחני התוכן ומבחינת לכבוש, דרכה אין האישה

"מקבל". בחינת היא והאשה "משפיע" בחינת הוא

BÈÚÂ ומקבל משפיע עניין של של B·Úa„‰,משמעותו ה' בעבודת ¿ƒ¿»»¬»
הוא  Ó"‰האדם, ÌL È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ÌÈ¯e¯a‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿««≈ƒ«¬∆«¿≈≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



dpxgי jlie ray x`an awri `vie

ּגם  נעׂשה זה הרי ּב"ן, ׁשם עלֿידי הּוא הּברּור ְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַּכאׁשר
מ"ה  ׁשם עלֿידי ּבברּור 25ּכן ּובפרט ראׁשֹון, ּבברּור הן , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָ

ּתתעּלה 26ׁשני  אזי הּברּורים, ּבגמר לבֹוא, לעתיד אמנם, . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
זעירֿאנּפין, מּבחינת לקּבל ּתצטר ולא הּמלכּות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָֹּבחינת
ׁשהּמלכּות  מּזה, ויתירה ּבקֹומתן. ׁשוין ׁשּיהיּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכיון

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מּזעירֿאנּפין, יֹותר למעלה נקבה 27ּתתעּלה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
מ"ה  מּׁשם למעלה ּב"ן ׁשם יהיה ואז ּגבר, .26ּתסֹובב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּדוקא, ּדדוד הּכֹוס העּקר יהיה לבא ׁשּלעתיד ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹוזהּו
ז"ל  רּבֹותינּו סעּודה 28ּכמאמר לעׂשֹות הּקּב"ה עתיד ְְֲֲִֵַַַַַַָָָָ

לאברהם  לֹו נֹותנין וׁשֹותין ׁשאֹוכלין לאחר כּו' ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָלּצּדיקים
כּו' מבר איני להן ואֹומר לבר ּברכה ׁשל ּכֹוס ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָאבינּו
אֹומר  ,ּובר טל לדוד לֹו אֹומר וכּו', ליעקב כּו' ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָֹֹליצחק
לבא  ׁשּלעתיד לפי והינּו, ,לבר נאה ולי אבר אני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלהן,
נעלים, הּיֹותר הּגּלּויים ּכל הּמלכּות ּבספירת ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָֻימׁשכּו

ּבּגמרא  ּׁשּכתוב מה לבא 29ׁשּזהּו לעתיד ּדדוד ׁשּכֹוס ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ׁשּנאמר  לֹוגין, רכ"א מחזיק רויה 30יהיה רויה, ּכֹוסי ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָ

ארי ּבחינת רכ"א, אז 31ּבגימטרּיא ויתּגּלה ׁשּימׁש , ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָֻ
הּמלכּות. ְְִִַַַּבבחינת
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מ).25) ע' תשכ"ו (סה"מ פ"ג בראשית דש"פ ברא בראשית ד"ה גם ואילך.26)ראה ד מז, ויחי תו"א כא.27)ראה לא, ירמי'

ב.28) קיט, א.29)פסחים עו, ה.30)יומא כג, ב.31)תהלים נב, דא"ח עם סידור רע"א. יט, תולדות תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Úe„ik ,‡˜Âc24,Ô"a ¯¯·Ó ‰"nL נכתב להיות יכול הוי' שם «¿»«»«∆«¿»≈«

ה"ה  ו"ו, ה"ה, יו"ד, היינו ה' במילוי הוא וכאשר מילוי של שונות בצורות

שם  ונקרא 52 בגימטריא עולה הוא נכתב הרי הוי' שם כאשר ואילו ב"ן

ונקרא  45 בגימטריא עולה הוא הרי ה"א, וא"ו, ה"א, יו"ד, היינו אל"ף במילוי

ששם  בחסידות ומבואר מ"ה שם

את  והמפריד המברר הוא מ"ה

הטוב  את והמעלה הרע מן הטוב

על  הוא (והבירור ב"ן שם מתוך

עניין  שהוא בגלל מ"ה שם ידי

"ונחנו  שכתוב כמו הביטול,

פי  ועל ביטול) לשון מה",

עניין  הוא מ"ה שם הקבלה

הוא  ב"ן ושם משפיע, הזכר,

כלל  ובדרך מקבל. הנקבה, עניין

שהזכר  הוא ההשפעה סדר

המשכה  בדרך הנקבה אל משפיע

למעלה. L‡k¯מלמטה Ì‚Â¿««¬∆
¯e¯a‰ לקדושה וההתקרבות «≈
ÌLואלוקות  È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈≈

,Ô"a התעלות בדרך של «
המשפיע  אל (הנקבה) המקבל

Ìb(הזכר  ‰NÚ ‰Ê È¯‰ (¬≈∆«¬∆«
‰"Ó ÌL È„ÈŒÏÚ Ôk25, ≈«¿≈≈«
מן  הטוב של הבירור הרע בפועל

מ"ה  שם עלֿידי ≈‰Ôהוא
Ë¯Ù·e ,ÔBL‡¯ ¯e¯·a¿≈ƒƒ¿»

ÈL ¯e¯·a26 מבואר ¿≈≈ƒ
המברר  מ"ה שם ידי על כאמור, היא, הבירור פעולת כלל שבדרך בחסידות

להיות  צריך שתחילה הוא הבירור וסדר ש'נפלו' הקדושה ניצוצות את ומעלה

שגם  הוא בקצרה העניין (ותוכן שני בירור ישנו מכן ולאחר ראשון' 'בירור

נוספת  המשכה יש הראשון בבירור ב"ן שם של וההעלאה הבירור לאחר

שהיא  מלמטה ההעלאה שלאחר היינו ב"ן, בשם מ"ה שם של והארה מלמעלה

ב'תורה  כמבואר השני, הבירור שהיא מלמעלה המשכה יש הראשון הבירור

להתייחד  להם אפשר אי הניצוצות... שנתבררו פי על "אף וישב: פרשת אור'

זה  ידי ועל דאצילות מ"ה שם גילוי עליהם שיומשך עד ית' באלוקותו ממש

בהם  שיהי' רק היה הראשון הבירור כי העיקר"... והוא שני בירור יתבררו

בהם... שנמשך ידי  על אלא מאלוקות... עדיין רחוק וזהו היש ביטול בחינת

באדם  וכמשל באלוקות. אמיתי בביטול נכללו אז לבררם מ"ה שם הארת

על  ויראה באהבה מתפלל כך ואחר ושותה שאוכל ידי על בירורים שמברר

של  החיות נכללו שנמצא ושתה שאכל זה כוח והמשקים...ידי המאכלים

ידי... כשעל אלא רחוק... עדיין הוא זה כל ועם שלו רבה האהבה בבחינת

ה'... מאת מלמעלה ואהבה] [יראה ורחימו דחילו לו נמשכו שלו ויראה אהבה

ועל  ממש אלוקות מבחינת מלמעלה שנמשכים זו ויראה באהבה יוכללו אז

שני"). בירור הוא זה דרך

,ÌÈ¯e¯a‰ ¯Ó‚a ,‡B·Ï „È˙ÚÏ ,ÌÓ‡ בירור והעלאת כשיסתיים »¿»∆»ƒ»ƒ¿««≈ƒ
הקדושה  ניצוצות »¬‡ÈÊכל

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ‰lÚ˙zƒ¿«∆¿ƒ«««¿
עליונה  לדרגה המקבל, היא

Ïa˜Ïביותר  C¯Ëˆz ‡ÏÂ¿…ƒ¿»≈¿«≈
,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ

ÔÈÂLהמשפיע  eÈ‰iL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿»ƒ
Ô˙ÓB˜a עלה שהמקבל לאחר ¿»»

המשפיע. לדרגת ונתעלה

,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ בלבד זו לא ƒ≈»ƒ∆
שוה  בדרגה תהיה שהמלכות

(המידות) אלא לז"א

‰lÚ˙z ˙eÎÏn‰L∆««¿ƒ¿«∆
Œ¯ÈÚfÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿≈

·e˙kL BÓk ,ÔÈt‡27 «¿ƒ¿∆»
לבוא  BÒz··שלעתיד ‰·˜¿≈»¿≈

,¯·b כי אומר ירמיהו הנביא »∆
הגבר  כלל בדרך שכיום בעוד

לעתיד  והשולט, המנהיג הוא

שתנהיג  זו היא הנקבה לבוא

האיש  את È‰È‰ו'תסובב' Ê‡Â¿»ƒ¿∆
Ô"a ÌL נקבה בחינת ≈«

‰"Ó ÌMÓ ‰ÏÚÓÏ26 ¿«¿»ƒ≈«
זכר. בחינת

¯Ó‡Ók ,‡˜Âc „Â„c ÒBk‰ ¯wÚ‰ ‰È‰È ‡·Ï „È˙ÚlL e‰ÊÂ¿∆∆∆»ƒ»…ƒ¿∆»ƒ»«¿»ƒ«¿»¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯28'eÎ ÌÈ˜ÈcvÏ ‰„eÚÒ ˙BNÚÏ ‰"aw‰ „È˙Ú «≈«»ƒ«»»«¬¿»««ƒƒ

ÏL ÒBk eÈ·‡ Ì‰¯·‡Ï BÏ ÔÈ˙B ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡L ¯Á‡Ï¿««∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿»»»ƒ∆
·˜ÚÈÏ 'eÎ ˜ÁˆÈÏ 'eÎ C¯·Ó ÈÈ‡ Ô‰Ï ¯ÓB‡Â C¯·Ï ‰Î¯a¿»»¿»≈¿≈»∆≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«¬…
ÈÏÂ C¯·‡ È‡ ,Ô‰Ï ¯ÓB‡ ,C¯·e ÏË „Â„Ï BÏ ¯ÓB‡ ,'eÎÂ¿≈¿»ƒ…»≈≈»∆¬ƒ¬»≈¿ƒ

,C¯·Ï ‰‡ אפילו ביותר והחשוב העיקרי יהיה דוד של הברכה שכוס הרי »∆¿»≈
ויעקב  יצחק אברהם לאבות eÎLÓÈביחס ‡·Ï „È˙ÚlL ÈÙÏ ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆∆»ƒ»…À¿¿

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa הספירה היא ביותר שכיום ‰ÌÈÈelbהנחותה Ïk ƒ¿ƒ«««¿»«ƒƒ
האלוקיים  האורות Óba¯‡של ·e˙kM ‰Ó e‰fL ,ÌÈÏÚ ¯˙Bi‰29 «≈«¬ƒ∆∆«∆»«¿»»

‰È‰È ‡·Ï „È˙ÚÏ „Â„c ÒBkL מאד כשיעור ÈÊÁÓ˜גדול מכיל ∆¿»ƒ∆»ƒ»…ƒ¿∆«¬ƒ
¯Ó‡pL ,ÔÈ‚BÏ ‡"Î¯30,‡"Î¯ ‡i¯ËÓÈ‚a ‰ÈÂ¯ ,‰ÈÂ¯ ÈÒBk ƒ∆∆¡«ƒ¿»»¿»»¿ƒ«¿ƒ»

È¯‡ ˙ÈÁaC31, מעשר שלמעלה ב'כתר' בחינה שהיא אנפין' 'אריך ¿ƒ«¬ƒ
וגם  זו הספירות בחינה על מורה 'ארך' אותיות רכ"א »¿CLÓiL∆Àהמספר

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·a Ê‡ ‰lb˙ÈÂ.הללו הנעלים האלוקיים האורות תוספת ¿ƒ¿«∆»ƒ¿ƒ«««¿
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ּבהמׁשÔ·eÈÂה) הּמבאר עלּֿפי ּבאּור ּבתֹוספת ¿»ְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹ
 ֿ ּבכתב (ׁשּנמצא הּכסף ּדגביע הּנ"ל ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָהּמאמר

נדּפס  לא ועדין ׁשּי32יד, הּזה ׁשּבּזמן הּבכֹורה ), ענין ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
ליֹוסף  הּבכֹורה ענין יהיה לבא ּולעתיד .33לראּובן, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ

הּוא  ליֹוסף ראּובן ּבין החּלּוק ּדהּנה, ּבזה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָוהענין
ולכן, לאם. ּבכֹור הּוא ויֹוסף לאב, ּבכֹור הּוא ְְְְְְֵֵֵֵֶָָָׁשראּובן
והּדכר  ּומקּבל, ּדמׁשּפיע ּבאפן הּוא ׁשהּסדר הּזה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹּבּזמן
ּבכֹור  ׁשהּוא לראּובן, הּבכֹורה  ענין ׁשּי העּקר, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּוא
ּגבר, ּתסֹובב נקבה ׁשאז לבא לעתיד מהּֿׁשאיןּֿכן ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹלאב,

לאם. ּבכֹור ׁשהּוא לי ֹוסף, הּבכֹורה ענין יהיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָאזי

e‰ÊÂ העבֹודה היתה ׁשּבּתחּלה ּׁשּמצינּו מה ּגם ¿∆ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ
מהּבכֹורֹות 34ּבבכֹורֹות  העבֹודה נּטלה כן ּולאחרי , ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָ

העגל  חטא [ּבגלל לּכהנים חטא 35ונּתנה עם ׁשּקׁשּור , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
מּצד  ׁשּנעׂשה הּלבנה, מעּוט ענין הּוא ׁשּסּבתֹו הּדעת, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָעץ
אדמּו"ר  מו"ח כ"ק ׁשּמבאר (ּכפי ּדתהּו הּכלים ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹׁשבירת

ּתּמּוז  י"בֿי"ג אחר 36ּבמאמרי ּובמקֹום ׁשענין 37). מבאר ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹ
היּו זאת ׁשּלּולי ועדתֹו, קרח מחלקת עם קׁשּור ֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹזה
ּדקרח  הּמעּות לתּקן ּוכדי לּכהנים, מׁשרתים ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָֹֹֻהּבכֹורים
להיֹות  נתחּלפּו ּכהנים, להיֹות הּלוּים ׁשרצּו ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָֹועדתֹו
ּדהּנה, ּבזה, והענין לּכהנים]. ּוטפלים מׁשרתים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּלוּים
ׁשהּכהנים  הּבכֹורים, ליחּוס הּכהנים יחּוס ּבין הפרׁש ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹיׁש
אין  להאם ּבנֹוגע ואּלּו מהאב, הּכהּונה ענין להם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָנמׁש
יׂשראלית  ׁשהרי יׂשראלית, אֹו ּכהנת היא אם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹנפקאֿמינּה

האב  אחר הֹול הּבן לכהן, ׁשּנּׂשאת לוּיה ֿ 38אֹו מה . ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
הּבכֹור  ׁשּקדּׁשת ,להפ זה הרי הּבכֹורים ּבענין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֻּׁשאיןּֿכן
לאּמֹו, ּבכֹור ׁשהּוא ּדהינּו ּדוקא, מהאם ונמׁשכת ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּתלּויה

ׁשּכתּוב  ולכן,39ּכמֹו גֹו'. רחם ּכל ּפטר ּבכֹור ּכל לי קּדׁש ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
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ואילך.32) ב שמג, שם אוה"ת גם וראה ואילך. שג ע' הנ"ל האמצעי אדמו"ר במאמרי לאח"ז א.33)נדפס קכג, ב"ב גם ראה

ד. ב.34)ב"רפצ"ח, פ"ו, במדב"ר ב. קיב, זבחים שם.35)משנה תרצ"א 36)במדב"ר (סה"מ תרצ"א המושלים יאמרו כן על ד"ה

ואילך). שיז שמו.37)ע' ע' תרכ"ז סה"מ ואילך. תשכו ע' קרח ב.38)אוה"ת סו, קידושין ב.39)משנה יג, בא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡n‰ CLÓ‰a ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ ¯e‡a ˙ÙÒB˙a Ô·eÈÂ (‰¿»¿∆∆≈«ƒ«¿…»¿∆¿≈««¬»

Òt„ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,„ÈŒ·˙Îa ‡ˆÓpL) ÛÒk‰ ÚÈ·‚c Ï"p‰32,( ««ƒ¿ƒ««∆∆∆ƒ¿»ƒ¿«»«¬«ƒ…ƒ¿«
לבוא לגבי  לעתיד הגלות, זמן הזה, הזמן בין נוסף ‰f‰הבדל ÔÓfaL∆«¿««∆

‰¯BÎa‰ ÔÈÚ ‰È‰È ‡·Ï „È˙ÚÏe ,Ô·e‡¯Ï ‰¯BÎa‰ ÔÈÚ CiL«»ƒ¿««¿»ƒ¿≈¿»ƒ»…ƒ¿∆ƒ¿««¿»
ÛÒBÈÏ33 ז"ל חכמינו כדברי ¿≈

הבכורה  את העביר שיעקב

ליוסף. Êa‰,מראובן ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆
הפנימית  המשמעות ≈p‰c¿ƒ‰,לפי

˜elÁ‰ ההבדלÔ·e‡¯ ÔÈa «ƒ≈¿≈
‡e‰ Ô·e‡¯L ‡e‰ ÛÒBÈÏ¿≈∆¿≈

,·‡Ï ¯BÎa של הראשון בנו ¿¿»
אבינו  ‰e‡יעקב ÛÒBÈÂ¿≈
Ì‡Ï ¯BÎa של בנה הראשון ¿»≈

אמנו. ‰f‰רחל ÔÓfa ,ÔÎÏÂ¿»≈«¿««∆
¯„q‰L התגלות והמשכת של ∆«≈∆

למטה  מלמעלה האלוקי האור

ÚÈtLÓc ÔÙ‡a ‡e‰¿…∆¿«¿ƒ«
¯Îc‰Â ,Ïa˜Óe הזכר‡e‰ ¿«≈¿«¿»

,¯wÚ‰ המשפיע הוא CiLכי »ƒ»«»
‰¯BÎa‰ ÔÈÚ מעלה שהוא ƒ¿««¿»

e‰L‡וחשיבות  ,Ô·e‡¯Ïƒ¿≈∆
,·‡Ï ¯BÎa שמעלת היינו ¿»»

מאביו, נובעת שלו הבכורה

≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהמשפיע,
‰·˜ Ê‡L ‡·Ï „È˙ÚÏ∆»ƒ»…∆»¿≈»

,¯·b ··BÒz יהיה והמקבל ¿≈»∆
מהמשפיע  גבוהה יותר בדרגה

‰¯BÎa‰ ÔÈÚ ‰È‰È ÈÊ‡¬«ƒ¿∆ƒ¿««¿»
Ì‡Ï ¯BÎa ‡e‰L ,ÛÒBÈÏ¿≈∆¿»≈
ה'בכורה' שאז נקבה בחינת

אצל  ולא אצלה תהיה והמעלה

האב.

eÈˆnM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»ƒ
‰„B·Ú‰ ‰˙È‰ ‰lÁzaL∆«¿ƒ»»¿»»¬»

,B¯BÎ·a34˙במשכן  ƒ¿
‰Ïh ÔÎ È¯Á‡Ïe¿«¬≈≈ƒ¿»
˙B¯BÎa‰Ó ‰„B·Ú‰»¬»≈«¿

Ï‚Ú‰ ‡ËÁ ÏÏ‚a] ÌÈ‰kÏ ‰zÂ35, השתתפו לא לוי בני שהכהנים ¿ƒ¿»«…¬ƒƒ¿«≈¿»≈∆
B˙aqLבו  ,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ ÌÚ ¯eLwL הדעת עץ חטא ‰e‡של ∆»ƒ≈¿≈«««∆ƒ»

,‰·l‰ ËeÚÓ ÔÈÚ וחסרון חטא של לענין מקום נתינת נוצרה שבגללו ƒ¿«ƒ«¿»»
e‰˙cמיעוט NÚpL‰בעולם  ÌÈÏk‰ ˙¯È·L „vÓ בחסידות כמבואר ∆«¬»ƒ«¿ƒ««≈ƒ¿…

ועשר  ומסודר הדרגתי השתלשלות' 'סדר עם הנוכחית, במתכונתם שהעולמות

נקראים  לקליטתם, ראויים כלים בתוך מלובשים שלהם שהאורות ספירות

וכלים  מרובים אורות  היו בו התוהו' 'עולם קדם ל'תיקון' אך התיקון', 'עולם

ואלוקות  קדושה ניצוצות של ו'נפילה' הכלים' ל'שבירת שגרם מצב מועטים,

הקדושה  לגבולות שמחוץ Á"ÂÓלתחומים ˜"Î ¯‡·nL ÈÙk)¿ƒ∆¿»≈
Œ·"È È¯Ó‡Óa ¯"eÓ„‡«¿¿«¬»≈

Êenz ‚"È36.( «
¯Á‡ ÌB˜Ó·e37¯‡·Ó ¿»«≈¿…»

‰Ê ÔÈÚL נעשתה שבתחילה ∆ƒ¿»∆
הבכורים  ידי על במשכן העבודה

מהבכורים  ניטלה ואחרֿכך

לכוהנים  ÌÚוניתנה ¯eL»̃ƒ
,B˙„ÚÂ Á¯˜ ˙˜ÏÁÓ«¬…∆…««¬»
ÌÈ¯BÎa‰ eÈ‰ ˙‡Ê ÈÏelL∆≈…»«¿ƒ
È„Îe ,ÌÈ‰kÏ ÌÈ˙¯LÓ¿»¿ƒ«…¬ƒ¿≈
Á¯˜c ˙eÚn‰ Ôw˙Ï¿«≈«¿À»¿…«

ÌiÂl‰ eˆ¯L B˙„ÚÂ קורח «¬»∆»«¿ƒƒ
אליו  הנלווים וכן לוי מבני שהיה

ובניו  אהרן דווקא מדוע טענו

ובקשו  כוהנים, להיות נבחרו

קטורת  ¿BÈ‰Ïƒ˙להקטיר
,ÌÈ‰k טעותם את לתקן וכדי …¬ƒ
eÙlÁ˙ ובמקום התפקידים. ƒ¿«¿

הכוהנים, את ישרתו שהבכורים

התפקידים ¿BÈ‰Ïƒ˙נקבעו
ÌÈÏÙËe ÌÈ˙¯LÓ ÌiÂl‰«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ

ÌÈ‰kÏ שחלק כך על כתיקון «…¬ƒ
לכהונה  התנגדו לוי ].מבני

LÈ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈
L¯Ù‰ הבדלÒeÁÈ ÔÈa ∆¿≈≈ƒ

,ÌÈ¯BÎa‰ ÒeÁÈÏ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿ƒ«¿ƒ
Ì‰Ï CLÓ ÌÈ‰k‰L∆«…¬ƒƒ¿»»∆
,·‡‰Ó ‰e‰k‰ ÔÈÚƒ¿««¿»≈»»
ÔÈ‡ Ì‡‰Ï Ú‚Ba el‡Â¿ƒ¿≈«¿»≈≈
‡È‰ Ì‡ dÈÓŒ‡˜Ù«¿»ƒ»ƒƒ
,˙ÈÏ‡¯NÈ B‡ ˙‰k…∆∆ƒ¿¿≈ƒ
‰iÂÏ B‡ ˙ÈÏ‡¯NÈ È¯‰L∆¬≈ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ»
CÏB‰ Ôa‰ ,Ô‰ÎÏ ˙‡OpL∆ƒ≈¿…≈«≈≈

·‡‰ ¯Á‡38.כהן Ê‰והוא È¯‰ ÌÈ¯BÎa‰ ÔÈÚa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ««»»«∆≈≈¿ƒ¿««¿ƒ¬≈∆
eÈ‰c ,‡˜Âc Ì‡‰Ó ˙ÎLÓÂ ‰ÈeÏz ¯BÎa‰ ˙M„wL ,CÙ‰Ï¿≈∆∆¿À««¿¿»¿ƒ¿∆∆≈»≈«¿»¿«¿

·e˙kL BÓk ,Bn‡Ï ¯BÎa ‡e‰L39¯Ët ¯BÎa Ïk ÈÏ Lc˜ ∆¿¿ƒ¿∆»«∆ƒ»¿∆∆
'B‚ ÌÁ¯ Ïk מהעובדה נובעת הבכור של והקדושה שהחשיבות מפורש הרי »∆∆

רחם"). ("פטר לאימו בכור שהוא
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יי e"kyz'd ,elqk c"ei ,`vie zyxt zay

ּבהמׁשÔ·eÈÂה) הּמבאר עלּֿפי ּבאּור ּבתֹוספת ¿»ְְְְִֵֵֶֶֶַַָֹ
 ֿ ּבכתב (ׁשּנמצא הּכסף ּדגביע הּנ"ל ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָהּמאמר

נדּפס  לא ועדין ׁשּי32יד, הּזה ׁשּבּזמן הּבכֹורה ), ענין ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
ליֹוסף  הּבכֹורה ענין יהיה לבא ּולעתיד .33לראּובן, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ

הּוא  ליֹוסף ראּובן ּבין החּלּוק ּדהּנה, ּבזה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָוהענין
ולכן, לאם. ּבכֹור הּוא ויֹוסף לאב, ּבכֹור הּוא ְְְְְְֵֵֵֵֶָָָׁשראּובן
והּדכר  ּומקּבל, ּדמׁשּפיע ּבאפן הּוא ׁשהּסדר הּזה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹּבּזמן
ּבכֹור  ׁשהּוא לראּובן, הּבכֹורה  ענין ׁשּי העּקר, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּוא
ּגבר, ּתסֹובב נקבה ׁשאז לבא לעתיד מהּֿׁשאיןּֿכן ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹלאב,

לאם. ּבכֹור ׁשהּוא לי ֹוסף, הּבכֹורה ענין יהיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָאזי

e‰ÊÂ העבֹודה היתה ׁשּבּתחּלה ּׁשּמצינּו מה ּגם ¿∆ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ
מהּבכֹורֹות 34ּבבכֹורֹות  העבֹודה נּטלה כן ּולאחרי , ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָ

העגל  חטא [ּבגלל לּכהנים חטא 35ונּתנה עם ׁשּקׁשּור , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
מּצד  ׁשּנעׂשה הּלבנה, מעּוט ענין הּוא ׁשּסּבתֹו הּדעת, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָעץ
אדמּו"ר  מו"ח כ"ק ׁשּמבאר (ּכפי ּדתהּו הּכלים ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹׁשבירת

ּתּמּוז  י"בֿי"ג אחר 36ּבמאמרי ּובמקֹום ׁשענין 37). מבאר ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹ
היּו זאת ׁשּלּולי ועדתֹו, קרח מחלקת עם קׁשּור ֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹזה
ּדקרח  הּמעּות לתּקן ּוכדי לּכהנים, מׁשרתים ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָֹֹֻהּבכֹורים
להיֹות  נתחּלפּו ּכהנים, להיֹות הּלוּים ׁשרצּו ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָֹועדתֹו
ּדהּנה, ּבזה, והענין לּכהנים]. ּוטפלים מׁשרתים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּלוּים
ׁשהּכהנים  הּבכֹורים, ליחּוס הּכהנים יחּוס ּבין הפרׁש ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹיׁש
אין  להאם ּבנֹוגע ואּלּו מהאב, הּכהּונה ענין להם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָנמׁש
יׂשראלית  ׁשהרי יׂשראלית, אֹו ּכהנת היא אם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹנפקאֿמינּה

האב  אחר הֹול הּבן לכהן, ׁשּנּׂשאת לוּיה ֿ 38אֹו מה . ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
הּבכֹור  ׁשּקדּׁשת ,להפ זה הרי הּבכֹורים ּבענין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֻּׁשאיןּֿכן
לאּמֹו, ּבכֹור ׁשהּוא ּדהינּו ּדוקא, מהאם ונמׁשכת ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּתלּויה

ׁשּכתּוב  ולכן,39ּכמֹו גֹו'. רחם ּכל ּפטר ּבכֹור ּכל לי קּדׁש ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
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ואילך.32) ב שמג, שם אוה"ת גם וראה ואילך. שג ע' הנ"ל האמצעי אדמו"ר במאמרי לאח"ז א.33)נדפס קכג, ב"ב גם ראה

ד. ב.34)ב"רפצ"ח, פ"ו, במדב"ר ב. קיב, זבחים שם.35)משנה תרצ"א 36)במדב"ר (סה"מ תרצ"א המושלים יאמרו כן על ד"ה

ואילך). שיז שמו.37)ע' ע' תרכ"ז סה"מ ואילך. תשכו ע' קרח ב.38)אוה"ת סו, קידושין ב.39)משנה יג, בא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡n‰ CLÓ‰a ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ ¯e‡a ˙ÙÒB˙a Ô·eÈÂ (‰¿»¿∆∆≈«ƒ«¿…»¿∆¿≈««¬»

Òt„ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,„ÈŒ·˙Îa ‡ˆÓpL) ÛÒk‰ ÚÈ·‚c Ï"p‰32,( ««ƒ¿ƒ««∆∆∆ƒ¿»ƒ¿«»«¬«ƒ…ƒ¿«
לבוא לגבי  לעתיד הגלות, זמן הזה, הזמן בין נוסף ‰f‰הבדל ÔÓfaL∆«¿««∆

‰¯BÎa‰ ÔÈÚ ‰È‰È ‡·Ï „È˙ÚÏe ,Ô·e‡¯Ï ‰¯BÎa‰ ÔÈÚ CiL«»ƒ¿««¿»ƒ¿≈¿»ƒ»…ƒ¿∆ƒ¿««¿»
ÛÒBÈÏ33 ז"ל חכמינו כדברי ¿≈

הבכורה  את העביר שיעקב

ליוסף. Êa‰,מראובן ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆
הפנימית  המשמעות ≈p‰c¿ƒ‰,לפי

˜elÁ‰ ההבדלÔ·e‡¯ ÔÈa «ƒ≈¿≈
‡e‰ Ô·e‡¯L ‡e‰ ÛÒBÈÏ¿≈∆¿≈

,·‡Ï ¯BÎa של הראשון בנו ¿¿»
אבינו  ‰e‡יעקב ÛÒBÈÂ¿≈
Ì‡Ï ¯BÎa של בנה הראשון ¿»≈

אמנו. ‰f‰רחל ÔÓfa ,ÔÎÏÂ¿»≈«¿««∆
¯„q‰L התגלות והמשכת של ∆«≈∆

למטה  מלמעלה האלוקי האור

ÚÈtLÓc ÔÙ‡a ‡e‰¿…∆¿«¿ƒ«
¯Îc‰Â ,Ïa˜Óe הזכר‡e‰ ¿«≈¿«¿»

,¯wÚ‰ המשפיע הוא CiLכי »ƒ»«»
‰¯BÎa‰ ÔÈÚ מעלה שהוא ƒ¿««¿»

e‰L‡וחשיבות  ,Ô·e‡¯Ïƒ¿≈∆
,·‡Ï ¯BÎa שמעלת היינו ¿»»

מאביו, נובעת שלו הבכורה

≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהמשפיע,
‰·˜ Ê‡L ‡·Ï „È˙ÚÏ∆»ƒ»…∆»¿≈»

,¯·b ··BÒz יהיה והמקבל ¿≈»∆
מהמשפיע  גבוהה יותר בדרגה

‰¯BÎa‰ ÔÈÚ ‰È‰È ÈÊ‡¬«ƒ¿∆ƒ¿««¿»
Ì‡Ï ¯BÎa ‡e‰L ,ÛÒBÈÏ¿≈∆¿»≈
ה'בכורה' שאז נקבה בחינת

אצל  ולא אצלה תהיה והמעלה

האב.

eÈˆnM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»ƒ
‰„B·Ú‰ ‰˙È‰ ‰lÁzaL∆«¿ƒ»»¿»»¬»

,B¯BÎ·a34˙במשכן  ƒ¿
‰Ïh ÔÎ È¯Á‡Ïe¿«¬≈≈ƒ¿»
˙B¯BÎa‰Ó ‰„B·Ú‰»¬»≈«¿

Ï‚Ú‰ ‡ËÁ ÏÏ‚a] ÌÈ‰kÏ ‰zÂ35, השתתפו לא לוי בני שהכהנים ¿ƒ¿»«…¬ƒƒ¿«≈¿»≈∆
B˙aqLבו  ,˙Úc‰ ıÚ ‡ËÁ ÌÚ ¯eLwL הדעת עץ חטא ‰e‡של ∆»ƒ≈¿≈«««∆ƒ»

,‰·l‰ ËeÚÓ ÔÈÚ וחסרון חטא של לענין מקום נתינת נוצרה שבגללו ƒ¿«ƒ«¿»»
e‰˙cמיעוט NÚpL‰בעולם  ÌÈÏk‰ ˙¯È·L „vÓ בחסידות כמבואר ∆«¬»ƒ«¿ƒ««≈ƒ¿…

ועשר  ומסודר הדרגתי השתלשלות' 'סדר עם הנוכחית, במתכונתם שהעולמות

נקראים  לקליטתם, ראויים כלים בתוך מלובשים שלהם שהאורות ספירות

וכלים  מרובים אורות  היו בו התוהו' 'עולם קדם ל'תיקון' אך התיקון', 'עולם

ואלוקות  קדושה ניצוצות של ו'נפילה' הכלים' ל'שבירת שגרם מצב מועטים,

הקדושה  לגבולות שמחוץ Á"ÂÓלתחומים ˜"Î ¯‡·nL ÈÙk)¿ƒ∆¿»≈
Œ·"È È¯Ó‡Óa ¯"eÓ„‡«¿¿«¬»≈

Êenz ‚"È36.( «
¯Á‡ ÌB˜Ó·e37¯‡·Ó ¿»«≈¿…»

‰Ê ÔÈÚL נעשתה שבתחילה ∆ƒ¿»∆
הבכורים  ידי על במשכן העבודה

מהבכורים  ניטלה ואחרֿכך

לכוהנים  ÌÚוניתנה ¯eL»̃ƒ
,B˙„ÚÂ Á¯˜ ˙˜ÏÁÓ«¬…∆…««¬»
ÌÈ¯BÎa‰ eÈ‰ ˙‡Ê ÈÏelL∆≈…»«¿ƒ
È„Îe ,ÌÈ‰kÏ ÌÈ˙¯LÓ¿»¿ƒ«…¬ƒ¿≈
Á¯˜c ˙eÚn‰ Ôw˙Ï¿«≈«¿À»¿…«

ÌiÂl‰ eˆ¯L B˙„ÚÂ קורח «¬»∆»«¿ƒƒ
אליו  הנלווים וכן לוי מבני שהיה

ובניו  אהרן דווקא מדוע טענו

ובקשו  כוהנים, להיות נבחרו

קטורת  ¿BÈ‰Ïƒ˙להקטיר
,ÌÈ‰k טעותם את לתקן וכדי …¬ƒ
eÙlÁ˙ ובמקום התפקידים. ƒ¿«¿

הכוהנים, את ישרתו שהבכורים

התפקידים ¿BÈ‰Ïƒ˙נקבעו
ÌÈÏÙËe ÌÈ˙¯LÓ ÌiÂl‰«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ

ÌÈ‰kÏ שחלק כך על כתיקון «…¬ƒ
לכהונה  התנגדו לוי ].מבני

LÈ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈
L¯Ù‰ הבדלÒeÁÈ ÔÈa ∆¿≈≈ƒ

,ÌÈ¯BÎa‰ ÒeÁÈÏ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿ƒ«¿ƒ
Ì‰Ï CLÓ ÌÈ‰k‰L∆«…¬ƒƒ¿»»∆
,·‡‰Ó ‰e‰k‰ ÔÈÚƒ¿««¿»≈»»
ÔÈ‡ Ì‡‰Ï Ú‚Ba el‡Â¿ƒ¿≈«¿»≈≈
‡È‰ Ì‡ dÈÓŒ‡˜Ù«¿»ƒ»ƒƒ
,˙ÈÏ‡¯NÈ B‡ ˙‰k…∆∆ƒ¿¿≈ƒ
‰iÂÏ B‡ ˙ÈÏ‡¯NÈ È¯‰L∆¬≈ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ»
CÏB‰ Ôa‰ ,Ô‰ÎÏ ˙‡OpL∆ƒ≈¿…≈«≈≈

·‡‰ ¯Á‡38.כהן Ê‰והוא È¯‰ ÌÈ¯BÎa‰ ÔÈÚa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ««»»«∆≈≈¿ƒ¿««¿ƒ¬≈∆
eÈ‰c ,‡˜Âc Ì‡‰Ó ˙ÎLÓÂ ‰ÈeÏz ¯BÎa‰ ˙M„wL ,CÙ‰Ï¿≈∆∆¿À««¿¿»¿ƒ¿∆∆≈»≈«¿»¿«¿

·e˙kL BÓk ,Bn‡Ï ¯BÎa ‡e‰L39¯Ët ¯BÎa Ïk ÈÏ Lc˜ ∆¿¿ƒ¿∆»«∆ƒ»¿∆∆
'B‚ ÌÁ¯ Ïk מהעובדה נובעת הבכור של והקדושה שהחשיבות מפורש הרי »∆∆

רחם"). ("פטר לאימו בכור שהוא
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מברר  ׁשּמ"ה הּברּורים, ּבענין היא ׁשהעבֹודה הּזה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבּזמן
אזי  לֹו, טפלה והּנּוקבא הּדכר, הּוא ׁשהעּקר לפי ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּב"ן,
א האב. אחר ׁשּמתייחסים ּבּכהנים היא ְֲֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֹהעבֹודה

לבא  ּתתעּלה 40לעתיד והּנּוקבא  הּברּור, ּכׁשּיׁשלם  , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ
ּבּבכֹורים  העבֹודה ּתהיה אזי ּגבר, ּתסֹובב נקבה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָלהיֹות

מהאם. ונמׁשכת ּתלּויה ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֻׁשּקדּׁשתם

הּבכֹור ‡Cו) ׁשּקדּׁשת אף ּדהּנה, להבין, צרי עדין «ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֻ
ּבכֹור  מּכלֿמקֹום, מהאם, ונמׁשכת ְְְְִִֵֵֶֶָָָָּתלּויה

ּדוקא  מהאב ּבכֹור הּוא ׁשּכתּוב 41לנחלה ּוכמֹו ּכי 42, ְְְְֲִֵֶַַָָָָָ
ׁשנים), ּפי (לּטֹול הּבכֹורה מׁשּפט לֹו אֹונֹו ראׁשית ְְְִִִִִֵַַַָהּוא
לא  ּומצֹות הּתֹורה ׁשהרי כן, יהיה לבא לעתיד ּגם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹוהרי

מחלפת  ּתהא לא הּזאת ּדהּתֹורה לבֹוא, לעתיד ,43יּבטלּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻ
הּכתּוב  ּדּבר מלא נׁשים,44ּומקרא ׁשּתי לאיׁש תהיין ּכי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

לאה) (ּכמֹו ׂשנּואה והאחת רחל) (ּכמֹו אהּובה ְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָהאחת
ּבכֹור  ׁשהּוא (ראּובן, לּׂשניאה הּבכֹור הּבן והיה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָגֹו'
ׁשהּוא  (יֹוסף, האהּובה ּבן את לבּכר יּוכל לא גֹו', ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹלאביו)
וצרי (לאביו). הּבכֹור הּׂשנּואה ּבן ּפני על לאּמֹו) ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָּבכֹור
ּדוקא, הּנּוקבא ּתתעּלה לבא ׁשּלעתיד ּדכיון ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלהבין,
ּבאם, ּתלּויה ׁשּקדּׁשתם ּבּבכֹורים העבֹודה ּתהיה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּלכן
ּדוקא. ּבאב ּתלּוי לנחלה ּבכֹור ּדין יהיה לּמה ּכן, ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָאם
ּתׁשלּום  הּוא לבא לעתיד הּירּוׁשה ׁשענין ּבזה, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהּבאּור

ׁשהע  וכיון הּזה, ּבּזמן העבֹודה ּכללּות על בֹודה ׂשכר ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּדוקא, מ"ה ׁשם עלֿידי היתה הּברּורים ּבענין הּזה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָּבּזמן
ּגם  לכן, (ּכּנ"ל), לכּבׁש ּדרּכֹו איׁש הּדכר, מעלת ְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָֹמּצד
העבֹודה  אז ּתהיה (ׁשּלכן הּנּוקבא ׁשּתתעּלה לבא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלעתיד
ענין  יהיה ּדוקא), ּבאם ּתלּויה ׁשּקדּׁשתם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּבּבכֹורים
על  ׂשכר ּתׁשלּום להיֹותֹו לאב, ּבּבכֹור ּתלּוי ְְְֲִַַַַַָָָָָָהּנחלה

ּדוקא. הּדכר ּבכח הּזה ּבּזמן ְְְְֲֶַַַַַַַָָָֹהעבֹודה
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‰f‰ ÔÓfa ,ÔÎÏÂורע טוב של תערובת בעולם יש B·Ú‰L„‰כאשר ¿»≈«¿««∆∆»¬»

,ÌÈ¯e¯a‰ ÔÈÚa ‡È‰ ולהעלותו מהרע הטוב את להפריד שנועדו ƒ¿ƒ¿««≈ƒ
לעיל) (כמבואר הוא הבירור ואופן המשפיע nL"‰לקדושה, הזכר, בחינת ∆«

,Ô"a ¯¯·Ó הנקבה המקבל ‰Îc¯,בחינת ‡e‰ ¯wÚ‰L ÈÙÏ הזכר ¿»≈«¿ƒ∆»ƒ»«¿«
הנקבה,ep‰Â˜·‡המשפיע. ¿«¿»

‡ÈÊהמקבל ,BÏ ‰ÏÙË¿≈»¬«
ÌÈ‰ka ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ«…¬ƒ
·‡‰ ¯Á‡ ÌÈÒÁÈÈ˙nL∆ƒ¿«¬ƒ««»»

וקד  נובעת ומעלתם ושתם

הזכר  לאביהם, בנים מהיותם

È˙ÚÏ„המשפיע. C‡«∆»ƒ
‡·Ï40,¯e¯a‰ ÌÏLiLk , »…¿∆À¿««≈
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שהוא  הזכר אל טפלה היא
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ÌÈ¯BÎaa ‰„B·Ú‰ ‰È‰zƒ¿∆»¬»«¿ƒ
‰ÈeÏz Ì˙M„wL∆¿À»»¿»

Ì‡‰Ó ˙ÎLÓÂ ונובעת ¿ƒ¿∆∆≈»≈
המקבל. מהנקבה,

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡ (Â«¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
,‰p‰c לכאורה סתירה מצינו ¿ƒ≈

הבכורה  שעניין לעיל לאמור

נובע  הכהונה) מעניין (בשונה

כי M„wL˙מהאם Û‡«∆¿À«
¯BÎa‰ הבן פדיון לעניין «¿

,Ì‡‰Ó ˙ÎLÓÂ ‰ÈeÏz¿»¿ƒ¿∆∆≈»≈
¯BÎa ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿

‰ÏÁÏ שניים פי יורש להיות ¿«¬»
פטירתו לאחר אביו ‰e‡מנכסי

‡˜Âc ·‡‰Ó ¯BÎa41, ¿≈»»«¿»
·e˙kL BÓÎe42 בתורה ¿∆»

היא לכך ‰e‡שהסיבה Èkƒ
הבכור  ‡BBהבן ˙ÈL‡≈̄ƒ

ולכן אביו, של BÏכוחו
ÏBhÏ) ‰¯BÎa‰ ËtLÓƒ¿««¿»ƒ
Ìb È¯‰Â ,(ÌÈL Ètƒ¿«ƒ«¬≈«
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˙ÙÏÁÓ ‡‰z ‡Ï ˙‡f‰43·e˙k‰ ¯ac ‡ÏÓ ‡¯˜Óe ,44Èk «……¿≈À¿∆∆ƒ¿»»≈ƒ≈«»ƒ
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גדולה  יותר תהיה ומעלתה

נעלית  הזכר ויותר ממעלת
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ולא  העיקר תהיה האם והרי

האב?.
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‰Le¯i‰ לבן È˙ÚÏ„מאב «¿»∆»ƒ

¯ÎN ÌeÏLz ‡e‰ ‡·Ï»…«¿»»
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‰"Ó ÌL È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰»¿»«¿≈≈«
,¯Îc‰ ˙ÏÚÓ „vÓ ,‡˜Âc«¿»ƒ««¬««¿«

LaÎÏהזכר, Bk¯c LÈ‡ƒ«¿ƒ¿…
„È˙ÚÏ Ìb ,ÔÎÏ ,(Ï"pk)««»≈«∆»ƒ
‡·˜ep‰ ‰lÚ˙zL ‡·Ï»…∆ƒ¿«∆«¿»
גדולה  יותר תהיה ומעלתה

È‰z‰הזכר ממעלת  ÔÎlL)∆»≈ƒ¿∆
ÌÈ¯BÎaa ‰„B·Ú‰ Ê‡»»¬»«¿ƒ
Ì‡a ‰ÈeÏz Ì˙M„wL∆¿À»»¿»»≈

,(‡˜Âc זאת ÔÈÚבכל ‰È‰È «¿»ƒ¿∆ƒ¿«
,·‡Ï ¯BÎaa ÈeÏz ‰ÏÁp‰««¬»»«¿»»
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יׁשנן p‰Â‰ז) ּגּופא, לבא לעתיד הּנּוקבא עלּית ּבענין ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ּבמאמר  הּבאּור ּבהקּדם ויּובן ּדרגֹות. ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָּכּמה

ז"ל  ּבזה 45רּבֹותינּו ׁשּיׁש יֹום, ּבכל ׁשּתלד אּׁשה עתידה ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּתֹוסיף  אחת ּביאה ׁשּלאחרי הא', ּפרּוׁש ּפרּוׁשים. ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָב'

יֹום  ּבכל ּביאה 46ותלד ללא יֹום ּבכל ׁשּתלד הב', ּופרּוׁש . ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָֹ
רּבֹותינּו47ּכלל  מאמר ועלּֿדר אחת. ּביאה  לא אפילּו , ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
ּוכלי 45ז"ל  ּגלּוסקאֹות ׁשּתֹוציא יׂשראל ארץ עתידה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

חריׁשה  ללא מעצמּה, ּתֹוציא ׁשהארץ היינּו, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹמילת,
ּתתעּלה  (ארץ) הּמלכּות ׁשּבחינת לפי ׁשּזהּו ּכלל, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָּוזריעה
הּפרּוׁשים  ּוׁשני ּכלל. למׁשּפיע ּתצטר ׁשּלא עד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּביֹותר,

ּכּידּוע  ּכן,48אמת, ואם ּתקּופֹות, ב' יהיּו לבא ׁשּלעתיד ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
אחת, מּביאה יֹום ּבכל אּׁשה ּתלד הראׁשֹונה ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָּבּתקּופה
עדין  מּכלֿמקֹום, כּו', הּנּוקבא ׁשּתתעּלה ׁשאף ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָוהינּו,
אחת. ּביאה מסּפיק ׁשּיהיה אּלא הּדכר, למעלת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּתצטר
ׁשּלא  עד ּביֹותר, הּנּוקבא ּתתעּלה הּׁשנּיה ּבּתקּופה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹאמנם,
הּׁשנּיה  ׁשּבּתקּופה מּובן ועלּֿפיֿזה ּכלל. לדכר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּתצטר
(ולא  האם מן לנחלה ּבכֹור ּדין ּגם יהיה לבא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֹּדלעתיד

ׁשה  האב), הׁשּפעת מן ללא עצמּה ּבכח ּתֹוליד האם רי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ּדלעתיד  הראׁשֹונה ׁשּבּתקּופה ּבזה, והענין ּכלל. ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָָהאב
על  ׂשכר ּתׁשלּום ׁשהּוא ּכמֹו הּירּוׁשה ענין יהיה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹלבא
מן  לנחלה ּבכֹור ּדין יהיה ולכן ה ּזה, ּבּזמן ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהעבֹודה
הּדכּורא, ּבכח היתה הּזה ּבּזמן ׁשהעבֹודה ּכיון ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהאב,
(ויתירה  זמן יהיה לאחריֿזה אבל ּב"ן. ׁשּמברר  ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמ"ה
מהענין  ּגם יֹותר נעלה הּזמן) מענין למעלה ― ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמּזה
חדׁשה  ּתֹורה אּלא הּזה, ּבּזמן העבֹודה על ׂשכר ְְְֲֲֶֶַַַַַָָָָָָָָּדתׁשלּום

ּתצא  (ּכמֹו49מאּתי האם מן לנחלה ּבכֹור ּגם יהיה ואז , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
מעלת  ּגם ׁשּזֹוהי האם), מן ּבּבכֹורים העבֹודה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּתהיה
הּבכֹורה  לגּבי לאּמֹו, ּבכֹור ׁשהיה ּדיֹוסף, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָהּבכֹורה
ׁשם  יתעּלה ׁשאז לפי והינּו לאביו, ּבכֹור ׁשהיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדראּובן,

מ"ה. מּׁשם למעלה ְְִֵַַַָּב"ן
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יׁשנן p‰Â‰ז) ּגּופא, לבא לעתיד הּנּוקבא עלּית ּבענין ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ּבמאמר  הּבאּור ּבהקּדם ויּובן ּדרגֹות. ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָּכּמה

ז"ל  ּבזה 45רּבֹותינּו ׁשּיׁש יֹום, ּבכל ׁשּתלד אּׁשה עתידה ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּתֹוסיף  אחת ּביאה ׁשּלאחרי הא', ּפרּוׁש ּפרּוׁשים. ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָב'

יֹום  ּבכל ּביאה 46ותלד ללא יֹום ּבכל ׁשּתלד הב', ּופרּוׁש . ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָֹ
רּבֹותינּו47ּכלל  מאמר ועלּֿדר אחת. ּביאה  לא אפילּו , ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
ּוכלי 45ז"ל  ּגלּוסקאֹות ׁשּתֹוציא יׂשראל ארץ עתידה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

חריׁשה  ללא מעצמּה, ּתֹוציא ׁשהארץ היינּו, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹמילת,
ּתתעּלה  (ארץ) הּמלכּות ׁשּבחינת לפי ׁשּזהּו ּכלל, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָּוזריעה
הּפרּוׁשים  ּוׁשני ּכלל. למׁשּפיע ּתצטר ׁשּלא עד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּביֹותר,

ּכּידּוע  ּכן,48אמת, ואם ּתקּופֹות, ב' יהיּו לבא ׁשּלעתיד ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
אחת, מּביאה יֹום ּבכל אּׁשה ּתלד הראׁשֹונה ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָּבּתקּופה
עדין  מּכלֿמקֹום, כּו', הּנּוקבא ׁשּתתעּלה ׁשאף ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָוהינּו,
אחת. ּביאה מסּפיק ׁשּיהיה אּלא הּדכר, למעלת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּתצטר
ׁשּלא  עד ּביֹותר, הּנּוקבא ּתתעּלה הּׁשנּיה ּבּתקּופה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹאמנם,
הּׁשנּיה  ׁשּבּתקּופה מּובן ועלּֿפיֿזה ּכלל. לדכר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּתצטר
(ולא  האם מן לנחלה ּבכֹור ּדין ּגם יהיה לבא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֹּדלעתיד

ׁשה  האב), הׁשּפעת מן ללא עצמּה ּבכח ּתֹוליד האם רי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ּדלעתיד  הראׁשֹונה ׁשּבּתקּופה ּבזה, והענין ּכלל. ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָָהאב
על  ׂשכר ּתׁשלּום ׁשהּוא ּכמֹו הּירּוׁשה ענין יהיה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹלבא
מן  לנחלה ּבכֹור ּדין יהיה ולכן ה ּזה, ּבּזמן ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהעבֹודה
הּדכּורא, ּבכח היתה הּזה ּבּזמן ׁשהעבֹודה ּכיון ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהאב,
(ויתירה  זמן יהיה לאחריֿזה אבל ּב"ן. ׁשּמברר  ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמ"ה
מהענין  ּגם יֹותר נעלה הּזמן) מענין למעלה ― ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמּזה
חדׁשה  ּתֹורה אּלא הּזה, ּבּזמן העבֹודה על ׂשכר ְְְֲֲֶֶַַַַַָָָָָָָָּדתׁשלּום

ּתצא  (ּכמֹו49מאּתי האם מן לנחלה ּבכֹור ּגם יהיה ואז , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
מעלת  ּגם ׁשּזֹוהי האם), מן ּבּבכֹורים העבֹודה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּתהיה
הּבכֹורה  לגּבי לאּמֹו, ּבכֹור ׁשהיה ּדיֹוסף, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָהּבכֹורה
ׁשם  יתעּלה ׁשאז לפי והינּו לאביו, ּבכֹור ׁשהיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדראּובן,

מ"ה. מּׁשם למעלה ְְִֵַַַָּב"ן
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ב.45) ל, 46.178)שבת ע' חי"ב לקו"ש שם. התניא לספר ובשיעורים ע"ב), ריש (קמג, סכ"ו אגה"ק תניא גם מאמרי 47)ראה

תתכח. ע' ח"ב להצ"צ הזהר ביאורי תערב. ע' ח"ב ויקרא שז. ע' שם האמצעי ואילך.48)אדמו"ר 141 ס"ע חט"ו לקו"ש גם ראה

ואילך. 198 ע' ג.49)חכ"ז פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‡Ùeb ‡·Ï „È˙ÚÏ ‡·˜ep‰ ˙iÏÚ ÔÈÚa ‰p‰Â (Ê,עצמוÔLÈ ¿ƒ≈¿ƒ¿«¬ƒ««¿»∆»ƒ»…»∆¿»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Óa ¯e‡a‰ Ìc˜‰a Ô·eÈÂ .˙B‚¯c ‰nk45 «»¿»¿»¿∆¿≈«≈¿«¬««≈«
„ÏzL ‰M‡ ‰„È˙Ú המשיח בימות לבוא, LiLלעתיד ,ÌBÈ ÏÎa ¬ƒ»ƒ»∆≈≈¿»∆≈

ÛÈÒBz ˙Á‡ ‰‡Èa È¯Á‡lL ,'‡‰ Le¯t .ÌÈLe¯t '· ‰Êa»∆≈ƒ≈»∆¿«¬≈ƒ»««ƒ
ÌBÈ ÏÎa „Ï˙Â46 מבלי ¿≈≈¿»

נוספת.ש  בביאה צורך יהיה

ÏÎa „ÏzL ,'·‰ Le¯Ùe≈«∆≈≈¿»
ÏÏk ‰‡Èa ‡ÏÏ ÌBÈ47, ¿…ƒ»¿»

˙Á‡ ‰‡Èa ‡Ï eÏÈÙ‡¬ƒ…ƒ»««
Ó‡Ó¯בתחילה. C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯45‰„È˙Ú «≈«¬ƒ»
‡ÈˆBzL Ï‡¯NÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈∆ƒ
,˙ÏÈÓ ÈÏÎe ˙B‡˜ÒeÏb¿¿»¿≈ƒ«
‡ÈˆBz ı¯‡‰L ,eÈÈ‰«¿∆»»∆ƒ
‰LÈ¯Á ‡ÏÏ ,dÓˆÚÓ≈«¿»¿…¬ƒ»
ÈÙÏ e‰fL ,ÏÏk ‰ÚÈ¯Êe¿ƒ»¿»∆∆¿ƒ
(ı¯‡) ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁaL∆¿ƒ«««¿∆∆
‡lL „Ú ,¯˙BÈa ‰lÚ˙zƒ¿«∆¿≈«∆…

ÏÏk ÚÈtLÓÏ C¯Ëˆz וכך ƒ¿»≈¿«¿ƒ«¿»
שתהיה  יום, בכל לידה לגבי גם

זכר. במשפיע צורך כל ללא

,˙Ó‡ ÌÈLe¯t‰ ÈLe¿≈«≈ƒ¡∆
Úe„ik48‡·Ï „È˙ÚlL «»«∆∆»ƒ»…

,˙BÙe˜z '· eÈ‰È תקופה ƒ¿¿
בימות  יהיו עדיין שבה ראשונה

לזמן  דומים דברים המשיח

מצב  שבה שניה ותקופה הגלות

ערוך  לאין יתעלה Ì‡Â¿ƒהעולם
‰BL‡¯‰ ‰Ùe˜za ,Ôk≈«¿»»ƒ»
ÌBÈ ÏÎa ‰M‡ „Ïz≈≈ƒ»¿»
,eÈ‰Â ,˙Á‡ ‰‡ÈaÓƒƒ»««¿«¿
‡·˜ep‰ ‰lÚ˙zL Û‡L∆«∆ƒ¿«∆«¿»

,'eÎ הראשונה כבר בתקופה

C¯Ëˆz ÔÈ„Ú ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬«ƒƒ¿»≈
,¯Îc‰ ˙ÏÚÓÏ הזכר ¿«¬««¿«

È‰iL‰המשפיע  ‡l‡∆»∆ƒ¿∆
˙Á‡ ‰‡Èa ˜ÈtÒÓ ללידות «¿ƒƒ»««

Ùe˜za‰רבות. ,ÌÓ‡»¿»«¿»
‡·˜ep‰ ‰lÚ˙z ‰iM‰«¿ƒ»ƒ¿«∆«¿»
C¯Ëˆz ‡lL „Ú ,¯˙BÈa¿≈«∆…ƒ¿»≈

ÏÏk ¯Î„Ï.עצמה בכוח ותלד ƒ¿«¿»
Ìb ‰È‰È ‡·Ï „È˙ÚÏc ‰iM‰ ‰Ùe˜zaL Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»∆«¿»«¿ƒ»ƒ¿»ƒ»…ƒ¿∆«

„ÈÏBz Ì‡‰ È¯‰L ,(·‡‰ ÔÓ ‡ÏÂ) Ì‡‰ ÔÓ ‰ÏÁÏ ¯BÎa ÔÈcƒ¿¿«¬»ƒ»≈¿…ƒ»»∆¬≈»≈ƒ
ÏÏk ·‡‰ ˙ÚtL‰ ‡ÏÏ dÓˆÚ ÁÎa מעלה שום תהיה שלא כך ¿…««¿»¿…«¿»«»»¿»

האב. ללא האם של מכוחה תהיה הלידה שהרי לאב בכור של וחשיבות

‡·Ï „È˙ÚÏc ‰BL‡¯‰ ‰Ùe˜zaL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â תהיה עדיין ¿»ƒ¿»»∆∆«¿»»ƒ»ƒ¿»ƒ»…
(אף  האב מן לבכורה חשיבות

האם  מעלת תתגלה כבר אז שגם

הראשונה  בתקופה כי האב) על

BÓk ‰Le¯i‰ ÔÈÚ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿««¿»¿
ÏÚ ¯ÎN ÌeÏLz ‡e‰L∆«¿»»«
ÔÎÏÂ ,‰f‰ ÔÓfa ‰„B·Ú‰»¬»«¿««∆¿»≈

Èc ‰È‰ÈÔÓ ‰ÏÁÏ ¯BÎa Ô ƒ¿∆ƒ¿¿«¬»ƒ
‰„B·Ú‰L ÔÂÈk ,·‡‰»»≈»∆»¬»
ÁÎa ‰˙È‰ ‰f‰ ÔÓfa«¿««∆»¿»¿…«
¯¯·nL ‰"Ó ,‡¯eÎc‰«¿»«∆¿»≈

Ô"a מעין הוא השכר וכאמור «
עצמה. «¬‡·Ïהעבודה

‰ÊŒÈ¯Á‡Ï התקופה סיום עם ¿«¬≈∆
הזו  ÔÓÊהראשונה ‰È‰Èƒ¿∆¿«

‰ÏÚÓÏ Z ‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ)ƒ≈»ƒ∆¿«¿»
¯˙BÈ ‰ÏÚ (ÔÓf‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿««¿««¬∆≈
ÌeÏL˙c ÔÈÚ‰Ó Ìb«≈»ƒ¿»¿«¿
ÔÓfa ‰„B·Ú‰ ÏÚ ¯ÎN»»«»¬»«¿«

,‰f‰ שההתגלות ובעוד «∆
הראשונה  בתקופה מלמעלה

בזמן  לעבודה בהתאם תהיה

עליה  שכר תשלום ובתור הגלות

ימות  של השנייה בתקופה הרי

האלוקית  ההתגלות המשיח

למה  ומעבר מעל תהיה

יכולה  הזה בזמן שהעבודה

L„Á‰לגרום  ‰¯Bz ‡l‡∆»»¬»»
‡ˆz Èz‡Ó49‰È‰È Ê‡Â , ≈ƒƒ≈≈¿»ƒ¿∆

Ì‡‰ ÔÓ ‰ÏÁÏ ¯BÎa Ìb«¿¿«¬»ƒ»≈
‰„B·Ú‰ ‰È‰zL BÓk)¿∆ƒ¿∆»¬»
,(Ì‡‰ ÔÓ ÌÈ¯BÎaa«¿ƒƒ»≈
‰¯BÎa‰ ˙ÏÚÓ Ìb È‰BfL∆ƒ««¬««¿»
¯BÎa ‰È‰L ,ÛÒBÈc¿≈∆»»¿
‰¯BÎa‰ Èa‚Ï ,Bn‡Ï¿ƒ¿«≈«¿»
¯BÎa ‰È‰L ,Ô·e‡¯cƒ¿≈∆»»¿
Ê‡L ÈÙÏ eÈ‰Â ,ÂÈ·‡Ï¿»ƒ¿«¿¿ƒ∆»

Ô"a ÌL ‰lÚ˙È הנקבה Ó"‰בחינת ÌMÓ ‰ÏÚÓÏ הזכר בחינת ƒ¿«∆≈«¿«¿»ƒ≈«
לאביו. מהבכור יותר נעלה יהיה לאימו בכור ולכן
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ÌÓ‡ רק אּלא) עצמֹו, מּצד (לא היא יֹוסף ׁשל מעלתֹו »¿»ְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
 ֿ ׁשּלעתיד ּדכיון והינּו, לאּמֹו, ּבכֹור היֹותֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָמּצד
ּגבר, ּתסֹובב ׁשּנקבה ּבאפן האּמהֹות מעלת ּתגּדל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹלבא
ראּובן  לגּבי לאּמֹו ּבכֹור ׁשהּוא יֹוסף מעלת ּתגּדל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָלכן
מּצד  הּׁשבטים למעלת ּבנֹוגע אבל לאביו. ּבכֹור ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָׁשהּוא
נעלית  ּבמדרגה יהיה ׁשּיֹוסף לעתידֿלבא ּגם הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעצמם,
אצל  אּלא) יֹוסף, אצל (לא הּמלכּות ענין יהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּביֹותר,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּדוקא, יהּודה להם 50ׁשבט נׂשיא עבּדי ודוד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּבחינת  ּתתעּלה ׁשּלעתידֿלבא לפי והינּו, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹלעֹולם,

ּדוד  ׁשל ּבחינתֹו ּבחינתֹו51הּמלכּות, יסֹוד, מּבחינת יֹותר , ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
וכּנ"ל  מ"ה, מּׁשם יֹותר ּב"ן ּדׁשם העּלּוי ׁשּזהּו יֹוסף, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשל
למעלה  ּדדוד יׁשּועֹות ּכֹוס יהיה ׁשּלעתידֿלבא ד) ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹ(סעיף
אבר אני ּדוקא ּדוד יאמר ולכן ּדיֹוסף, הּכסף ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּגביע

.לבר נאה ְְִֵֶָָולי

ׁשבע Ê·e‰ח) מּבאר יעקב וּיצא ּׁשּכתּוב מה ּגם יּובן »∆ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
וׁשבּתי  הענין, לסּיּום וׁשּיכּותֹו חרנה, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָוּיל
ּדהּנה, אלקים. ּבית יהיה גֹו' הּזאת והאבן גֹו' ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹבׁשלֹום
ליל ׁשבע מּבאר יציאתֹו לאחרי יעקב עבֹודת ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּכללּות
ׁשּזהּו הּברּורים, עבֹודת היא עֹולם, ׁשל אף חרֹון ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָלחרן,
הּברּורים  ּבגמר א מ"ה. ׁשם עלֿידי ּב"ן ׁשם ּברּור ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַענין
ּׁשּנאמר  מה וזהּו מ"ה. מּׁשם למעלה ּב"ן ׁשם ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָיתעּלה
מֹורה  אבן ׁשם ּדהּנה אלקים, ּבית יהיה גֹו' הּזאת ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹוהאבן
נֹוספת  אלף ועֹוד ּבמסּפרֹו, ּב"ן העֹולה מ ּׁשם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּׁשרׁשּה
הּזקן  רּבנּו ׁשּכתב (ּכמֹו ליֹוצרּה הּידּוע לטעם אחר ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָמּׁשם

הענין 52ּבּתניא  ּכללּות עם קׁשּורה ׁשאבן והינּו, .( ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשם  עלֿידי ּב"ן ׁשם ּברּור ענין ׁשהּוא הּברּורים ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַּדעבֹודת

נאמר  זה  ועל לראׁש53מ"ה. היתה הּבֹונים  מאסּו אבן ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
יֹורדֹות  רגליה הּמלכּות ׁשּבחינת הּזה ׁשּבּזמן היינּו, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָּפּנה,
אבן  אזי ּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ּברּורים לברר ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמות
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כה.50) לז, ובכ"מ.51)יחזקאל בערכו. הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס ספ"ז.52)ראה והאמונה היחוד קיח,53)שער תהלים

ואילך. ד צט, ברכה לקו"ת גם וראה כב.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÓ‡ לבוא לעתיד הנקבה, האם, של מהמעלה תהיה בשונה עצמה שמצד »¿»

מהאב  נעלית ‡l‡)יותר ,BÓˆÚ „vÓ ‡Ï) ‡È‰ ÛÒBÈ ÏL B˙ÏÚÓ«¬»∆≈ƒ…ƒ««¿∆»
‡·ÏŒ„È˙ÚlL ÔÂÈÎc ,eÈ‰Â ,Bn‡Ï ¯BÎa B˙BÈ‰ „vÓ ˜«̄ƒ«¡¿¿ƒ¿«¿¿≈»∆∆»ƒ»…
Ïc‚z ÔÎÏ ,¯·b ··BÒz ‰·˜pL ÔÙ‡a ˙B‰n‡‰ ˙ÏÚÓ Ïc‚zƒ¿««¬«»ƒ»¿…∆∆¿≈»¿≈»∆»≈ƒ¿«

¯BÎa ‡e‰L ÛÒBÈ ˙ÏÚÓ«¬«≈∆¿
‡e‰L Ô·e‡¯ Èa‚Ï Bn‡Ï¿ƒ¿«≈¿≈∆
Ú‚Ba Ï·‡ .ÂÈ·‡Ï ¯BÎa¿¿»ƒ¬»¿≈«
„vÓ ÌÈË·M‰ ˙ÏÚÓÏ¿«¬««¿»ƒƒ«

,ÌÓˆÚ,והאם האב מכוח לא «¿»
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ Ìb È¯‰¬≈«∆»ƒ»…
‰‚¯„Óa ‰È‰È ÛÒBiL∆≈ƒ¿∆¿«¿≈»

,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ מכך כמתחייב «¬≈¿≈
תתגלה  ואז לאימו בכור שהוא

זאת  בכל האב, על האם מעלת

‡Ï) ˙eÎÏn‰ ÔÈÚ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿«««¿…
Ïˆ‡ (‡l‡ ,ÛÒBÈ Ïˆ‡≈∆≈∆»≈∆
BÓk ,‡˜Âc ‰„e‰È Ë·L≈∆¿»«¿»¿

·e˙kL50Èc·Ú „Â„Â ∆»¿»ƒ«¿ƒ
יהודה  משבט ÈN»ƒ‡שהוא

Ì‰Ï ישראל לבני,ÌÏBÚÏ »∆¿»
‡·ÏŒ„È˙ÚlL ÈÙÏ ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆∆»ƒ»…
,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ‰lÚ˙zƒ¿«∆¿ƒ«««¿

„Âc ÏL B˙ÈÁa51¯˙BÈ , ¿ƒ»∆»ƒ≈
B˙ÈÁa ,„BÒÈ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿¿ƒ»

,ÛÒBÈ ÏL לעיל כמבואר ∆≈
עליית  הזה שבזמן באריכות

אבל  יסוד לבחינת היא המלכות

של  העלייה לבוא לעתיד

ממעלת  למעלה תהיה המלכות

ÌLcהיסוד  ÈelÚ‰ e‰fL∆∆»ƒ¿≈
,‰"Ó ÌMÓ ¯˙BÈ Ô"a«≈ƒ≈«
(„ ÛÈÚÒ) Ï"pÎÂ¿««
ÒBk ‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ»…ƒ¿∆
‰ÏÚÓÏ „Â„c ˙BÚeLÈ¿¿»ƒ¿«¿»
,ÛÒBÈc ÛÒk‰ ÚÈ·bÓƒ¿ƒ««∆∆¿≈
È‡ ‡˜Âc „Âc ¯Ó‡È ÔÎÏÂ¿»≈…«»ƒ«¿»¬ƒ

C¯·Ï ‰‡ ÈÏÂ C¯·‡ בכוס ¬»≈¿ƒ»∆¿»≈
שלו  והנעלה המיוחד ברכה של

לעיל). (כאמור

CÏiÂ Ú·L ¯‡aÓ ·˜ÚÈ ‡ˆiÂ ·e˙kM ‰Ó Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e (Á»∆»««∆»«≈≈«¬…ƒ¿≈»««≈∆
Ô·‡‰Â 'B‚ ÌBÏL· Èz·LÂ ,ÔÈÚ‰ ÌeiÒÏ B˙eÎiLÂ ,‰¯Á»»»¿«»¿ƒ»ƒ¿»¿«¿ƒ¿»¿»∆∆

ÌÈ˜Ï‡ ˙Èa ‰È‰È 'B‚ ˙‡f‰.המאמר בתחילת שנשאלו הדיוקים ויבוארו «…ƒ¿∆≈¡…ƒ

Ú·L ¯‡aÓ B˙‡ÈˆÈ È¯Á‡Ï ·˜ÚÈ ˙„B·Ú ˙eÏÏk ,‰p‰c מקום ¿ƒ≈¿»¬««¬…¿«¬≈¿ƒ»ƒ¿≈∆«
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יתעלו  כבר ∆»¿lÚ˙Èƒ‰שבעולם
Ô"a ÌL הנקבה המקבל, ≈«

ÚÓÏ‰"Ó ÌMÓ ‰Ï ¿«¿»ƒ≈«
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e"kyz'd ,elqk c"ei ,`vie zyxt zay

ּתהיה  הּברּורים ּבגמר לעתידֿלבא א הּבֹונים, ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמאסּו
למעלה  ּב"ן ּדׁשם העלּיה ענין ׁשּזהּו ּפּנה, לראׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהאבן
למעלה  ּב"ן ׁשם יתעּלה ׁשּלעתידֿלבא וכיון מ"ה. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּׁשם
וזהּו אלקים. ּבית יהיה גֹו' הּזאת האבן לכן מ"ה, ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמּׁשם
אעּׂשרּנּו עּׂשר לי ּתּתן אׁשר וכל ּבּכתּוב ּׁשּמסּים מה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹּגם
ארי ׁשּבּכתר, הּבחינֹות ב' על ּדקאי עּׂשּורין , ב' ,ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָל

ּבבחינת 54ועּתיק  לעתידֿלבא ויתּגּלּו ׁשּימׁשכּו , ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֻ
לעֹולם. להם נׂשיא עבּדי ּדוד יהיה ׁשּלכן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמלכּות,
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ד.54) כב, פרשתנו תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô·‡‰ ‰È‰z עצמה הזו ƒ¿∆»∆∆

ÔÈÚ e‰fL ,‰pt L‡¯Ï¿…ƒ»∆∆ƒ¿«
Ô"a ÌLc ‰iÏÚ‰»¬ƒ»¿≈«
.‰"Ó ÌMÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈«
‡·ÏŒ„È˙ÚlL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆∆»ƒ»…
‰ÏÚÓÏ Ô"a ÌL ‰lÚ˙Èƒ¿«∆≈«¿«¿»
Ô·‡‰ ÔÎÏ ,‰"Ó ÌMÓƒ≈«»≈»∆∆

'B‚ ˙‡f‰ היא חיותה שמקור «…
אל"ף  בתוספת ב"ן ∆¿È‰Èƒ‰משם
.ÌÈ˜Ï‡ ˙Èa≈¡…ƒ

ÌiÒnM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆¿«≈
,ÔÈ¯eOÚ '· ,CÏ ep¯OÚ‡ ¯OÚ ÈÏ Ôzz ¯L‡ ÏÎÂ ·e˙ka שני «»¿…¬∆ƒ∆ƒ«≈¬«¿∆»ƒƒ

הלשון  בכפל הרמוזים עישורים

שהכוונה È‡˜cאעשרנו""עשר  ¿»≈
‰BÈÁa˙היא  '· ÏÚ««¿ƒ

˜ÈzÚÂ CÈ¯‡ ,¯˙kaL54, ∆«∆∆¬ƒ¿«ƒ
המאמר  בתחילת לעיל כמבואר

Œ„È˙ÚÏ elb˙ÈÂ eÎLÓiL∆À¿¿¿ƒ¿«∆»ƒ
,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·a ‡·Ï»…ƒ¿ƒ«««¿
בה  שיאירו כך כדי עד שתתעלה

מעשר  שלמעלה מ'כתר' אורות

Âc„הספירות  ‰È‰È ÔÎlL∆»≈ƒ¿∆»ƒ
Èc·Ú ספירת הוא שעניינו «¿ƒ

ÌÏBÚÏ.המלכות  Ì‰Ï ‡ÈN»ƒ»∆¿»
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד כסלו, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

דעתי, האם  ושואל  שלו,  וזמן הקימה  זמן השכיבה  אודות  כותב  בו  כסלו,  למכתבו מח'  במענה 

מתאים הסדר, או שיש לשנותו.

והנה נקודת הבוחן בהאמור צריכה להיות ע"ד המבואר בהלכות תלמוד תורה לרבנו הזקן, בהנוגע 

למלמד, שאין לו להיות ניעור בלילה באופן שלא יוכל ללמד היטב למחרת בבקר )ראה הלכות ת"ת סעיף 

י"ב פרק א'( שמובן על דרך זה הוא גם כן בהנוגע ללמוד תורה לעצמו וכיון שמספר השעות לשינה, לא בכל 

אדם שוות הן, ותלוי בתכונת הגוף ובהרגל וכו'.

והשיעורים המובאים בפוסקים הם על דרך המיצוע והרוב, כי התורה על הרוב תדבר.

בהבנה  ללמוד  יוכל  בקומו  אשר  למען  לשינה,  לו  הדרושות  השעות  מספר  בעצמו  לבחון  צריך 

הדרושה, ועל פי זה יקבע גם זמן השכיבה והקימה, ומובן שבכל אופן צריך להיות שמור זמן הקריאת שמע 

בבקר, ובעיקר נוגע זה בימות החמה.

נצטוינו  שהרי  בפרט,  החסידות  ובתורת  בכלל  בתורה  לימוד  בשעות  לזמן  מזמן  מוסיף  בודאי 

להעלות בקדש, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



טז

.e"kyz'd ,elqk c"ei ,`vie t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

אזיל"‡. גופא רישא ש"בתר וכיון האמצעי, אדמו"ר של הגאולה יום הוא כסלו של 1יו"ד הגאולה הרי ,
אומרים  אין - בשבת (וכשחל כסלו ביו"ד תחנון אומרים אנו אין שלכן, אנו, גאולתנו גם היא האמצעי אדמו"ר

צדק"). ו"צדקתך הרחמים" "אב
יותר: ובפרטיות

אדמו"ר  מו"ח כ"ק ברשימת (כמ"ש וישלח פ' א' ביום אז שחל כסלו, ביו"ד היתה בפועל ובשורת 2הגאולה ,(
אמר  האמצעי שאדמו"ר בשעה היום, חצות לאחרי כסלו, ט' ויצא, פ' הש"ק יום - שלפניו ביום הגיעה הגאולה

אדמו"ר  מו"ח כ"ק בשיחת (כמסופר אחד אתה ד"ה חסידות ).3מאמר

ויצא. פ' הש"ק ביום חל כסלו, יו"ד הגאולה, שיום - יחדיו הענינים ב' נפגשים זו שנה ובקביעות

יום של ענינו שגם הגאולה c"eiולהעיר, ענין עם קשור :4(כסלו)

הידועה  באגרת כותב הזקן בס'5רבינו "כשקריתי טוב: כי בו שהוכפל ג' יום כסלו, י"ט ביום גאולתו אודות
בפסו  .6ק תהלים נפשי בשלום בשלום".פדה יצאתי .

אדמו"ר  מו"ח כ"ק (אמירת 7ומבאר ביחוד תהלים שיעור להגיד הוסיף במאסר, הזקן רבנו כ"ק הוד ש"בהיות ,
רבותינו  אבותינו כ"ק והוד הזקן רבנו כ"ק הוד אצל המסודר "הסדר על [נוסף בהוה מצבו בשביל בשופי) תהלים

. מו"ח הק' כ"ק תקנת אח"כ שנתפרסמה וכפי החודש", לימי שנחלק כמו תהלים שיעור אומרים שהיו .
יכונה 8אדמו"ר  ישראל בשם אשר כל עד בנ"י, וכל החסידים, שכל שנחלק 9, כפי תהלים השיעור יום בכל יאמרו ,

תהלים ובשיעור השבוע", לימי נחלק שהתהלים כמו הי' זה ושיעור החודש], reayaלימי iyilyd meic חל (שבו
נפשי". בשלום "פדה הפסוק ישנו כנ"ל) כסלו, י"ט

לבנים  סימן אבות בשלום 10ומעשה "פדה הפסוק אמירת עם קשורה היתה האמצעי אדמו"ר גאולת שגם -
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ycegaבשיעור ixiyrd meic.
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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

ב.1) מה, סוטה וראה א. מא, עירובין
פד.2) ע' ח"ב "התמים"
מנחם ראה3) וש"נ.תורת רצב. ע' היומן רשימת -
וש"נ.4) ואילך. 160 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא
יט 5) יום" ב"היום (נעתק וש"נ ואילך. צח ע' ח"א שלו אג"ק
כסלו).
יט.6) נה,
וש"נ.7) ואילך. תעג ע' ח"ג שלו אג"ק
תהלים)8) אמירת ערך גודל (אודות מכתבים" "קובץ בארוכה ראה

יצחק. יוסף אהל תהלים בסו"ס -

וש"נ.9) פ. ע' ח"ב שלו באג"ק מכתבו לשון
ועוד.10) ו. יב, לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה
פרשתנו.11) ריש
נח.12) ס"פ פרש"י
מנחם ראה13) וש"נ.תורת ואילך. יח ע' כסלו סה"מ
וש"נ.14) ד. פח, שמע"צ דרושי לקו"ת ראה
רפ"ג.15)
ואילך).16) תקסד (ע' עה"פ נ"ך אוה"ת וראה ה. ה, משלי
ויהי 17) ז) לט, (וישב עה"פ להאריז"ל ל"ת וראה ד. סט, תהלים

האלה. הדברים אחר

e"kyz'd ,elqk c"ei ,`vie t"y zgiy

הגאולה ב) בעל שמבאר [וכפי המדות משבעת שמקבלת המלכות, ספירת על קאי שבע" x`aש"פי'18"באר
היינו .zlawnyשבע המדות מז' מקבלת מל' ובחי' לשבע, שמשפעת ולא משבע, כפשוטה) "באר" אבל (כמו .

בי"ע. ב)עולמות המלכות (המשכת על קאי חרנה" ו"(וילך) למדות"], מקור בינה בחי'

של הו"ע חרנה" וילך שבע מבאר יעקב ש"ויצא - הנ"ל הפירושים לב' השוה למטה.idcixוהצד מלמעלה
לענין השייכות מהי ?dle`bdולכאורה,

עלי'‚. של ענין ה"ז זה שלפירוש חרנה", וילך שבע מבאר יעקב "ויצא בענין נוסף פירוש בהקדם ויובן
למעלה: מלמטה
במדרש  .19איתא שבע "מבאר השבעה : ויאמר אבימלך עלי יעמוד שלא (יעקב) אמר שבועה, של מבארה .

לאבימלך  אברהם של השבועה ע"י (שהרי דורות" שבעה בני בשמחת משהה נמצאתי זקינך, לי שנשבע כשם לי
במדרש  כדאיתא דורות, שבעה במשך לארץ בנ"י כניסת שבע 20נתעכבה נתת אתה (לאברהם) הקב"ה לו "אמר

דורות"). ז' בניך בשמחת משהה שאני  חייך רצוני, בלי כבשות

אופנים: בב' מפרש - חסידות) בדרושי שהובא (פירוש כהונה מתנות ובפי'

עמרם א) קהת לוי יעקב יצחק אברהם הארץ, עיקר חילקו שאז יהושע, עד מאברהם היו דורות "שבעה
יעכבם הוא גם יעקב ישבע ואם zexecמשה. 'f שהיא הקדומה השבועה לו, אמר רק מחדש, נשבע לא ויצחק .

אותה". תפר ואל בינותינו, תהא מאביך, בינותינו

.ב) ועוג סיחון ארץ כיבוש עד אברהם שמשבועת י"ל יהושע "וגם כיבוש עד יצחק ומשבועת דורות, ז' .
יעכבם  ישבע, שאם חשש ויעקב נוסף, דור לארץ הכניסה את עיכבה יצחק ששבועת והיינו, דורות", ז' המה גם

sqepעוד xec21.

של הו"ע שבועה", של "מבארה שבע", מבאר יעקב ש"ויצא (יצא dle`bונמצא, נשבע שלא עי"ז כי, -
הנ"ל). הפירושים ב' (לפי א' דור  עכ"פ או דורות ז' לארץ שבכניסה הגאולה הוקדמה שבועה") של מ"בארה

חירות  מלשון חרן - למעליותא חרנה" "וילך גם לפרש יש נעשה ,22ועפ"ז ידה שעל התורה, לימוד על שרומז
כמארז"ל  חורין", תורה".23"בן בתלמוד שעוסק מי אלא חורין בן לך "אין

לפירוש „. בסתירה אינו למעלה) מלמטה למעליותא, הוא חרנה" וילך שבע מבאר יעקב (ש"ויצא זה ופירוש
כי: - למטה) (מלמעלה גלות של הו"ע חרנה" וילך שבע מבאר יעקב ש"ויצא הפשוט

כפשוטו, ב"חרן" נמצאים כאשר דוקא - הוא חירות) מלשון ("חרן" וחירות גאולה של ענין לפעול הצורך
הוא  הרי התורה, עם קשור יהודי שכאשר ולהבהיר לשלול צריך ולכן ושעבוד, גלות של ענין בו ששייך במקום

ושעבוד. גלות של ענין אצלו שייך ולא חורין", "בן

אדמו"ר  מו"ח כ"ק לגלות 24וכדברי נמסרו לא נשמותינו אבל מלכיות , ובשעבוד בגלות ניתנו גופותינו "רק :
. מלכיות ואין ושעבוד דעתו, עלינו שיכפה מישהו אין ומנהגיו, ומצוותיו ישראל לתורת לדתנו, שנוגע מה כל .

לשעבדנו". רשאי כפי' של כח שום

דתורה  בנגלה זה לפתגם מקור לומר עבדים,25ויש ישראל בני לי "כי קודם": "שטרי - הם" לא 26עבדי ולכן ,
עבדות. של ענין בנ"י אצל שייך

d"awdlובנוגע- zecardl:אדרבה אלא ושעבוד, עבדות של ענין זה אין דבר של לאמיתו הרי הם"), ("עבדי
מלך" מלך ש"עבד כך כדי ועד המלך, אל שייכות לו שיש כיון השלימות, בתכלית בןֿחורין יהודי נעשה עי"ז

הפסוק  על רש"י אומר 27(כפירוש הדיוט משל גדול, קוראו א"י עם שנזכר "מפני פרת", נהר הגדול הנהר "עד
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סע"ד.18) יז, פרשתנו ביאוה"ז
ז.19) פס"ח, ב"ר
ד.20) פנ"ד, שם
זו).21) (משיחה 3 ובהערה 88 ע' ח"י לקו"ש גם ראה
חרן.22) ערך קה"י

מ"ב.23) פ"ו אבות
וש"נ.24) .169 ע' תרפ"ז סה"ש
וש"נ.25) .169 ס"ע חמ"ה התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ובפרש"י.26) נה כה, בהר
ז.27) א, דברים
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עבודה של ענין מצד (לא היא שלו וההתנשאות שהרוממות המלך לדרגת ועד מלך"), מלך אלא)עבד ויגיעה,
חסידות  בדרושי (כמבואר עצמית והתנשאות -).28רוממות

התורה.zelbzdyאלא, לימוד ע"י היא - חורין" "בן שהוא יהודי של האמיתית מציאותו

שבאים  וקושיות והסתרים העלמות ושעבוד, גלות של מענין למעלה היא עצמה מצד התורה שגם ולהעיר,
הושיבני" "במחשכים למטה, נמשכת כאשר ורק הלעו"ז, הלעו"ז,29מצד מצד כו' השעבוד ענין שייך ששם ,

החירות. ענין את בה ולגלות לפעול צורך יש

המדרש  פירוש תוכן שזהו - גאולה של ענין לפעול צריך גלות, של שהו"ע ב "חרן", שדוקא בנדו"ד, ועד"ז
כנ"ל). אחד, דור או דורות (ז' הגאולה ענין הוקדם שעי"ז שבועה", של "מבארה יצא שיעקב הנ"ל

***

בינה ‰. שבע", ב"באר  פירושים  ב' שיש  (ס "ב ) לעיל האמור על שלישי,נוסף  פירוש ישנו - מלכות או
אחד: במקום רק מצאתיו שלעתֿעתה

חיים' באר 30ב'תורת א' בזה. מדריגות ג' "יש שבע": "באר בענין הגאולה, בעל האמצעי, אדמו"ר כותב
שהוא  דיעקב, שבע ובאר בינה. בבחי' שהוא דיצחק, שבע ובאר דחכמה. מדות בז' שהוא באברהם, שנזכר שבע

המלכות". בבחי'

באר  הגאולה: בעל (ובלשון מלכות על או בינה על קאי שבע שבאר הנ"ל הפירושים ב' שמלבד והיינו,
דאברהם, שבע באר חכמה, על שקאי - נוסף פירוש ישנו מלכות), דיעקב, שבע באר או בינה, דיצחק, שבע

" בשמו: גם רעיון lkyם",ר `aוכמרומז מכל .31הנעלם

דאברהם: שבע" "באר אודות כאן שמדובר משמע הכתובים מפשטות שגם ולהעיר,

הפסוק  חסידות 32על בדרושי (והובא הספורנו כתב - שבע" באר העיר שם כן על שבעה אותה ):33"ויקרא
שביעי  מקום שהי' מפני שבעה, הבאר את (ש"קרא השבעה מספר ועל השבועה על מורה (בסגול), שבע ֶ"באר

(כמ"ש  בלבד" השבועה שם על (בקמץ), שבע באר העיר שם הי' אברהם בימי אבל באר"), חפרו "על 34שבו ָ
שם כי שבע באר ההוא למקום קרא "eraypכן ע"ש ולא .rayשניהם", הבאר כבשות את חפרתי כי לעדה .

).35הזאת"

דאברהם. שבע לבאר היא שהכוונה מוכח  הרי - (בקמץ) שבע" מבאר  יעקב "ויצא נאמר שכאן ָוכיון

.Â(מלכות דיעקב, שבע ובאר בינה, דיצחק, שבע באר חכמה, דאברהם, שבע (באר הנ"ל פירושים ג' והנה,
במדרש  שמצינו הפירושים ג' כנגד שבע":19הם מבאר יעקב "ויצא בפירוש

שלא) ה dreay"מבארה ויאמר אבימלך עלי יעמוד שלא (יעקב) אמר כו'", זקינך לי שנשבע כשם לי שבעה
שבע באר כנגד -mdxa`c הוא השבועה שענין הידוע ע"פ (ובפרט דאברהם השבועה אודות מדובר שהרי ,

מטו"ד  שמשם 36למעלה אלא שבכתר; החכמה בחי' רעיון, מכל הנעלם שכל הוא אברם של ענינו גם והרי ,
הגלוי'). חכמה בבחי' גם ומתגלה נמשך

שלב) בי dxeka"מבארה מרמה היית כך לי ויאמר הבכורה על ויערער עשו עלי יעמוד שלא (יעקב) אמר ,
בבינה). שנמשכת כפי החכמה (בחי' בינה בבחי' שהוא דיצחק שבע באר כנגד - כו'" בכורתי את ונוטל

שלג) הברכות,zekxa"מבארה את ונוטל בי מרמה היית כך לי ויאמר עשו עלי יעמוד שלא (יעקב) אמר ,
בי שיגעה יגיעה אותה מאבד נא `inונמצאתי "לך באמרה הברכות, את יקבל שיעקב (שהשתדלה רבקה - "
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וראה28) פקכ"ב. ח"א תער"ב המשך -ראה מנחם תורת גם
וש"נ. .357 ע' חכ"ז התוועדויות

א.29) כד, סנהדרין וראה ו. ג, איכה
ב.30) [קסו], כה פרשתנו
וש"נ.31) לך. לך ר"פ ותו"ח תו"א ראה

לג.32) כו, תולדות
א).33) (קעב, פרשתנו ריש אוה"ת
לא.34) כא, וירא
ל.35) שם,
שם.36) אוה"ת גם ראה

e"kyz'd ,elqk c"ei ,`vie t"y zgiy

וגו'" ידיו על הלבישה העזים גדיי עורות ואת וגו' עזים גדיי שני משם לי וקח הצאן מלכות 37אל נוקבא, בחי' ,(
המלכות. בבחי' שהוא דיעקב, שבע באר כנגד -

.Ê,לאבימלך מהשבועה  חשש יעקב  שרק  הטעם  ביאור  השיחה, ויצחק המשך שאברהם לפי ויצחק, אברהם ולא
יעקב ואילו מהם), שיצאו ועשו, ישמעאל את ביררו לא (ולכן לקדושה תפריע לא שהקליפה רק פעל פעלו

תשובה) לבעלי צדיקים שבין החילוק (וע"ד לקדושה והפיכה לכרות ,38בירור יכולים היו ויצחק אברהם ולכן
בציורו; שהוא כפי אבימלך עם ברית לכרות יכול הי' לא יעקב משא"כ כו', להם יפריע שלא אבימלך, עם ברית

העתידה  הגאולה וכן לא"י, בנ"י וכניסת גאולת באה דיעקב הבירורים עבודת ע"י ביהמ"ק 39ודוקא ובנין
בית  שקראו כיעקב ואילך.40השלישי, 88 ע' ח"י בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה -

.Á בסתירה אינו הגאולה, ענין עם קשור גו'" שבע מבאר יעקב ש"ויצא המדרש שפירוש (ס"ד) לעיל וכאמור
הגאולה. ענין לפעול צריך שם שדוקא כיון וגלות, ירידה של שזהו"ע הפשוט לפירוש

שהכוונה  כיון מזה: ויתירה עלי', צורך היא זו ירידה הרי ירידה, של הו"ע שבפשטות אף יותר: ובעומק
מלאכה  איסור לענין שמצינו וע"ד עלי'. אם כי ירידה, זו אין דבר של לאמיתתו הרי  העלי', בשביל היא בזה

תורה" אסרה מחשבת ש"מלאכת דכיון 41בשבת, לבנות, מנת על סותר וכמו המחשבה, בתר אזלינן ולכן ,
וילך  שבע מבאר יעקב "ויצא בענין ועד"ז טוב. הוא בפועל המעשה גם אזי לטובה, היא והכוונה שהמחשבה

שכיון - גםdpeekdyחרנה" הרי (כנ"ל), הגאולה ענין בשביל היא teb`בזה df oipr אלא גלות, של ענין אינו
גאולה. של ענין

בסתירה  זה שאין (ס"ג), התורה לימוד ע"י שנעשה החירות ענין על שמורה ד"חרנה", לענין בנוגע ועד"ז
דוקא. בחרן הוא התורה דלימוד והשלימות העילוי עיקר ואדרבה, כפשוטו, ד"חרנה" להענין

תרס"ו  בהמשך המבואר בריחוק 42וע"ד בהיותו שדוקא - רחוק למקום אותו שולח שאביו המלך בן במשל
מעלות  לו יש המלך בבית בהיותו שגם שאף והיינו, המלך, בן של האמיתית מעלתו מתגלית המלך מן מקום

שמבין ועד רבות, ולעמקן, לבוריין לאמיתתן, אלו מעלות לגלות כדי מ"מ, וכו', וחסדן ידען כו', ָומשיג
דוקא. רחוק למקום לשלחו צורך יש  העצמיות, למעלותיו

ועבודה  גמ"ח ענינם ויצחק אברהם הנה וגמ"ח עבודה דתורה הקוין שבג' הטעם גם יעקב 43וזהו ודוקא ,
כמ"ש  תורה, וכן 44ענינו הי'" בישיבה ויושב זקן "אברהם שגם אף בישראל", שם ותורה ביעקב עדות "ויקם

שמצד 45יצחק  כו' וקושיות והסתרים העלמות שיש במקום דוקא, למטה בחרן, הי' יעקב של התורה לימוד כי, -
לאמיתתו. התורה ענין מתגלה דוקא ושם הלעו"ז,

החסידות, לימוד ע"י ובפרט בכלל, התורה ע"י שנעשית הבירורים, בעבודת לעסוק שצריך - מזה וההוראה
דחיי" "אילנא שנקראת התורה, ועז"נ 46פנימיות כו', והסתרים העלמות קושיות, בה שאין לעולם",47, "וחי

עצמיים. חיים "לעולם", הוא שהחיות ובאופן בעולם, חיות נמשך ידה שעל היינו,
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טֿטז.37) כז, תולדות
ענין38) הי' יעקב אצל שדוקא הטעם -וזהו במקום גם הגלות

משא"כ כו', חרנה של שהלך ענין הי' אצלם שגם ויצחק, אברהם אצל
למקום. בנוגע לא אבל ענינים, בכמה גלות

והפיכתו39) הרע בירור גמר כולו,לאחרי העולם בכל לקדושה
בנ"י כל יצאו גם שלכן (ראה אדמו"ר מו"ח כ"ק וכפתגם מהגלות,

אחד  יהודי שאפילו וש"נ) .237 ע' חמ"ג התוועדויות - מנחם תורת
בבל, גלויות: עוד היו שלאחרי' ביצי"מ, כמו רק ולא בגלות, ישאר לא
גם  וזוהי גלות. אחרי' שאין שלימה גאולה אלא ורומי, ומדי פרס יון,
- אחרון") גואל הוא ראשון ש"גואל (אף משה לגבי דמשיח המעלה

יודע  מי אבל, מצרים, מגלות בנ"י את אמנם הוציא הי'*שמשה אם
מכל  בנ"י את יוציא משיח ואילו הגלויות, משאר להוציאם יכול

הגלויות.

סוכות"40) עשה  ולמקנהו בית לו "ויבן ביעקב ממ"ש ולהעיר
היתה לא ובעצם ב"בית", ישב בעצמו שהוא - יז) לג, לו (וישלח

כדי  רק זה הרי בהם שהתעסק ומה "מקנהו", עוה"ז, לעניני שייכות
וש"נ). .186 ע' ריש חכ"ח התוועדויות - מנחם תורת גם (ראה לבררם

וש"נ.41) סע"ב. יג, ביצה
(42- מנחם תורת גם וראה ואילך. שפ ס"ע תרס"ו המשך ראה

וש"נ. .252 ע' חל"ז התוועדויות
ועוד.43) לך. לך ר"פ עה"ת מג"ע בסופו. רנ אופן מג"ע ראה
ה.44) עח, תהלים
ב.45) כח, יומא
סכ"ו.46) אגה"ק בתניא ונת' הובא (ברע"מ). ב קכד, זח"ג
ע'47) חל"ח התוועדויות - מנחם תורת גם וראה כב. ג, בראשית

וש"נ. .286

*(8 dxrd 32 'r c"ng zeiecreezd - mgpn zxez d`x) recid xetiqdn xirdle.rbepa giynl dyn oiay weligd c"r owfd epiax ixac zece` (p"ye
) lreta oeiqpd oiprl"oeiqpd lrak mkg oi`"(.



יט e"kyz'd ,elqk c"ei ,`vie t"y zgiy

וגו'" ידיו על הלבישה העזים גדיי עורות ואת וגו' עזים גדיי שני משם לי וקח הצאן מלכות 37אל נוקבא, בחי' ,(
המלכות. בבחי' שהוא דיעקב, שבע באר כנגד -

.Ê,לאבימלך מהשבועה  חשש יעקב  שרק  הטעם  ביאור  השיחה, ויצחק המשך שאברהם לפי ויצחק, אברהם ולא
יעקב ואילו מהם), שיצאו ועשו, ישמעאל את ביררו לא (ולכן לקדושה תפריע לא שהקליפה רק פעל פעלו

תשובה) לבעלי צדיקים שבין החילוק (וע"ד לקדושה והפיכה לכרות ,38בירור יכולים היו ויצחק אברהם ולכן
בציורו; שהוא כפי אבימלך עם ברית לכרות יכול הי' לא יעקב משא"כ כו', להם יפריע שלא אבימלך, עם ברית

העתידה  הגאולה וכן לא"י, בנ"י וכניסת גאולת באה דיעקב הבירורים עבודת ע"י ביהמ"ק 39ודוקא ובנין
בית  שקראו כיעקב ואילך.40השלישי, 88 ע' ח"י בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה -

.Á בסתירה אינו הגאולה, ענין עם קשור גו'" שבע מבאר יעקב ש"ויצא המדרש שפירוש (ס"ד) לעיל וכאמור
הגאולה. ענין לפעול צריך שם שדוקא כיון וגלות, ירידה של שזהו"ע הפשוט לפירוש

שהכוונה  כיון מזה: ויתירה עלי', צורך היא זו ירידה הרי ירידה, של הו"ע שבפשטות אף יותר: ובעומק
מלאכה  איסור לענין שמצינו וע"ד עלי'. אם כי ירידה, זו אין דבר של לאמיתתו הרי  העלי', בשביל היא בזה

תורה" אסרה מחשבת ש"מלאכת דכיון 41בשבת, לבנות, מנת על סותר וכמו המחשבה, בתר אזלינן ולכן ,
וילך  שבע מבאר יעקב "ויצא בענין ועד"ז טוב. הוא בפועל המעשה גם אזי לטובה, היא והכוונה שהמחשבה

שכיון - גםdpeekdyחרנה" הרי (כנ"ל), הגאולה ענין בשביל היא teb`בזה df oipr אלא גלות, של ענין אינו
גאולה. של ענין

בסתירה  זה שאין (ס"ג), התורה לימוד ע"י שנעשה החירות ענין על שמורה ד"חרנה", לענין בנוגע ועד"ז
דוקא. בחרן הוא התורה דלימוד והשלימות העילוי עיקר ואדרבה, כפשוטו, ד"חרנה" להענין

תרס"ו  בהמשך המבואר בריחוק 42וע"ד בהיותו שדוקא - רחוק למקום אותו שולח שאביו המלך בן במשל
מעלות  לו יש המלך בבית בהיותו שגם שאף והיינו, המלך, בן של האמיתית מעלתו מתגלית המלך מן מקום

שמבין ועד רבות, ולעמקן, לבוריין לאמיתתן, אלו מעלות לגלות כדי מ"מ, וכו', וחסדן ידען כו', ָומשיג
דוקא. רחוק למקום לשלחו צורך יש  העצמיות, למעלותיו

ועבודה  גמ"ח ענינם ויצחק אברהם הנה וגמ"ח עבודה דתורה הקוין שבג' הטעם גם יעקב 43וזהו ודוקא ,
כמ"ש  תורה, וכן 44ענינו הי'" בישיבה ויושב זקן "אברהם שגם אף בישראל", שם ותורה ביעקב עדות "ויקם

שמצד 45יצחק  כו' וקושיות והסתרים העלמות שיש במקום דוקא, למטה בחרן, הי' יעקב של התורה לימוד כי, -
לאמיתתו. התורה ענין מתגלה דוקא ושם הלעו"ז,

החסידות, לימוד ע"י ובפרט בכלל, התורה ע"י שנעשית הבירורים, בעבודת לעסוק שצריך - מזה וההוראה
דחיי" "אילנא שנקראת התורה, ועז"נ 46פנימיות כו', והסתרים העלמות קושיות, בה שאין לעולם",47, "וחי

עצמיים. חיים "לעולם", הוא שהחיות ובאופן בעולם, חיות נמשך ידה שעל היינו,
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טֿטז.37) כז, תולדות
ענין38) הי' יעקב אצל שדוקא הטעם -וזהו במקום גם הגלות

משא"כ כו', חרנה של שהלך ענין הי' אצלם שגם ויצחק, אברהם אצל
למקום. בנוגע לא אבל ענינים, בכמה גלות

והפיכתו39) הרע בירור גמר כולו,לאחרי העולם בכל לקדושה
בנ"י כל יצאו גם שלכן (ראה אדמו"ר מו"ח כ"ק וכפתגם מהגלות,

אחד  יהודי שאפילו וש"נ) .237 ע' חמ"ג התוועדויות - מנחם תורת
בבל, גלויות: עוד היו שלאחרי' ביצי"מ, כמו רק ולא בגלות, ישאר לא
גם  וזוהי גלות. אחרי' שאין שלימה גאולה אלא ורומי, ומדי פרס יון,
- אחרון") גואל הוא ראשון ש"גואל (אף משה לגבי דמשיח המעלה

יודע  מי אבל, מצרים, מגלות בנ"י את אמנם הוציא הי'*שמשה אם
מכל  בנ"י את יוציא משיח ואילו הגלויות, משאר להוציאם יכול

הגלויות.

סוכות"40) עשה  ולמקנהו בית לו "ויבן ביעקב ממ"ש ולהעיר
היתה לא ובעצם ב"בית", ישב בעצמו שהוא - יז) לג, לו (וישלח

כדי  רק זה הרי בהם שהתעסק ומה "מקנהו", עוה"ז, לעניני שייכות
וש"נ). .186 ע' ריש חכ"ח התוועדויות - מנחם תורת גם (ראה לבררם

וש"נ.41) סע"ב. יג, ביצה
(42- מנחם תורת גם וראה ואילך. שפ ס"ע תרס"ו המשך ראה

וש"נ. .252 ע' חל"ז התוועדויות
ועוד.43) לך. לך ר"פ עה"ת מג"ע בסופו. רנ אופן מג"ע ראה
ה.44) עח, תהלים
ב.45) כח, יומא
סכ"ו.46) אגה"ק בתניא ונת' הובא (ברע"מ). ב קכד, זח"ג
ע'47) חל"ח התוועדויות - מנחם תורת גם וראה כב. ג, בראשית

וש"נ. .286

*(8 dxrd 32 'r c"ng zeiecreezd - mgpn zxez d`x) recid xetiqdn xirdle.rbepa giynl dyn oiay weligd c"r owfd epiax ixac zece` (p"ye
) lreta oeiqpd oiprl"oeiqpd lrak mkg oi`"(.
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***

.Ë.'גו יעקב ויצא ד"ה מאמר
גביעי  ואת ד"ה הגאולה בעל ממאמר חלק על מיוסד זה שמאמר שליט"א, אדמו"ר כ"ק אמר המאמר לאחרי

חתנים  ברכת ענין להבין ד"ה המאמר עם יחד בדפוס לאור יצא ובקרוב הכסף, מדובר 48גביע בשניהם אשר, ,
בעלה" עטרת חיל "אשת - לבוא דלעתיד העילוי אודות הכלה"49בארוכה עם חתן ש"משמח ובאופן וסיים,50, .

כו'. עכשיו גם יש זה שמעין

***

.È באמצע האמצעי אדמו"ר הי' כסלו, ט' הש"ק ביום הגאולה בשורת הגיעה שכאשר (ס"א) לעיל נזכר
בארץ. אחד גוי ישראל כעמך ומי כו' אחד אתה ד"ה חסידות מאמר אמירת

הזקן  רבינו פתגם ידוע בארץ"51והנה אחד "גוי שזהו 52בענין "בארץ", ה"אחד" שממשיך "גוי" הם שבנ"י ,
בארוכה. כנ"ל הבירורים, עבודת ענין כללות

מנחה  בתפלת שקורין הענין תוכן גם זהו גו'".53והרי אחיו עשו אל לפניו מלאכים יעקב "וישלח :

- מלאכים יעקב "וישלח רש"י , מפירוש והוראה לימוד יש זה ynnובענין mik`ln:"

הפתגם  ה"54ידוע את רק לעשו שלח כבר ynnשיעקב נתברר שעשו חשב שיעקב ולהעיר, המלאכים. של "
ה"ממש"55כו' את רק לו שלח - יעקב של במחשבתו הי' שעשו כפי אפילו - לעשו מלאכים כששלח ואעפ"כ, ,

המלאכים. של

בזה  שהו"ע 56והענין ה"ממש", עם רק להיות צריכה לעשו) (השליחות הבירורים בעבודת שההתעסקות -
כו' למעלה להיות צריך הנפש עצם ואילו בלבד, ממש .הפועל

" - גיסא כמ"ש mik`lnולאידך "מלאכים", בשם נקראים הטבע כחות שגם מצינו ל"מלאכים" בנוגע ממש":
בעבודת 57הרמב"ם  לפעול אפשר אי בלבד הטבע כחות שע"י להורות ממש", "מלאכים מדגישים ולכן .

ב" צורך יש אלא וכו'.mik`lnהבירורים, ויראה אהבה רוחניים, כחות דהיינו, ממש",

. ד"וישלח שההוראה הבירורים ונמצא, בעבודת להשקיע צריכים - גיסא מחד בשתים: היא ממש" מלאכים .
" כו', הרוחניים הכחות הנפש mik`lnאת עצם ואילו שלהם, (ממשות) ה"ממש" את רק - גיסא ולאידך ממש",

כו' למעלה להיות .58צריך

היעוד  לקיום שזוכים ועד המתאים, באופן הבירורים עבודת נעשית את 59ועי"ז לשפוט גו' מושיעים "ועלו
מלבדו" עוד ש"אין בעולם ויתגלה שיומשך המלוכה", לה' והיתה עשו .60הר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

"מאמרים 48) קונטרס (כמו לדפוס שהוכן זה שקונטרס לציין יש
נדפסו  אלו מאמרים בפועל. נדפס לא - תרכ"ד) חמ"ד, - יקרים"
גביעי  ואת ד"ה - ואילך רעט ע' (בראשית אדהאמ"צ במאמרי לאח"ז
ענין  להבין ד"ה - ואילך קסח ע' ח"א חתונה דרושי הכסף; גביע

- חתנים). .l"endברכת
ד.49) יב, משלי
ובכ"מ.50) ויגש. ס"פ תו"א ראה
ובכ"מ.51) רס"ט. אגה"ק תניא ראה
ועוד.52) כג. ז, שמואלֿב
וישלח.53) ר"פ
(54.155 ע' תש"ג סה"ש

ובכ"מ.55) וישלח. ר"פ ותו"ח תו"א ראה
וש"נ.56) ואילך. 236 ע' חל"ה התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ואילך.57) פ"ו ח"ב מו"נ
קביעות 58) של באופן לתורה עתים קביעות ע"ד גם נזכר זה בענין

בבחי' היא תורתו אזי העולם בעניני עוסק כאשר שגם כך, בנפש,
.310 ע' חכ"ד התוועדויות - מנחם תורת (ראה בטיל" לא "קבוע
(תניא  ועד" לעולם נצחי הוא למעלה זה ש"יחוד ובאופן וש"נ),

למטה. גם נמשך וכך פכ"ה),
בסופו.59) עובדי'
לה.60) ד, ואתחנן
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נשיאינו  רבותינו של פתגמם לאחר 1ידוע שמיד –
בראשית  ושבת תורה "ויעקב 2שמחת של עבודה מתחילה

לדרכו" שלו,3הלך העבודה ולסדר לדרך הולך יהודי –

כולה. השנה כל של

פעמים  מספר הוסבר תשרי 4וכבר חודש במשך :

בעניני בעיקר ישראל ובמצוות dyecwעסוקים בחגים ,
חול  ימי מגיעים תשרי חודש לאחר להם. ובהכנות שבהם

רוב  עסוקים שבהם חול ימי הם הימים רוב – חול ועניני

וכדומה. הפרנסה בעסק ישראל

נרמז  כולה השנה לעבודת תשרי מחודש זה מעבר

"לדרכו" המילה הדגשת כאשר לדרכו", הלך ב"ויעקב
בכך  נרמז אחד מצד קצוות. שני של משמעות כוללת

החול  בימי כולה, השנה במשך היהודי הולך שבה שהדרך

היא  אלא תשרי, חודש של כדרך איננה תשרי, שלאחר
של הדרך – בפרנסה,mc`d"דרכו" עסוק הוא זמנו ברוב :

ושינה  שתיה בה 5אכילה רואים שאין דרך – וכדומה

יהודי  בין הבדל שום לכאורה, אין, ובכך בגלוי. קדושה
לאֿיהודי. לבין

שני, שזוהי dze`aמצד מודגש "לדרכו" מילה
הדרך דרךely"דרכו": –zcgein אשר אבינו, יעקב של

הדרך  גם כלומר, ישראל. כל בשביל אותה סלל הוא

הגשמיים, במעשיו התנהגותו כל יהודי, של היוםֿיומית
וכדומה  ובמתנו במשאו ובמשקהו, מדרכו 6במאכלו שונה ,

יהדות  של באופן נעשה זה כל גם להבדיל. לאֿיהודי, של
שמים" דעהו"7"לשם דרכיך .8ו"בכל

חודש  לבין לדרכו" הלך "ויעקב שבין הקשר מובן בכך
ההכרזה  את מקומות, במספר כנהוג שמכריזים, – תשרי

לדרכו" הלך לכך 9"ויעקב לגרום היהודי של כוחו כי –
החולין  בעניני "10שב"דרכו", שזוהי יורגש ,ekxc הדרך – "

והמצוות  והתורה הקדושה מן נובע – היהודי של המיוחדת

הכללי. החודש תשרי, חודש במשך היהודי שקולט

.·
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ולכן  הדיוק, בתכלית מדוייקים נשיאינו רבותינו דברי

של  העבודה לסדר תשרי מחודש שהמעבר לומר, צריך

רק  לא לדרכו" הלך "ויעקב במילים מתואר כולה השנה
רמוזה שהעבודה זו milinaמפני שדרך אלא בלבד, אלו

מילים  מופיעות שבו לענין גם מתאימים זה עבודה וסדר

בפרשתנו  בחיים), הוראה (מלשון חיים תורת בתורתנו, אלו
לדרכו". הלך ל"ויעקב בקשר

אודות  מדבר לדרכו" הלך "ויעקב הפסוק להבין: וצריך
יעקב ux`lהליכת uegn מקום של אף "חרון – מ"חרן" ,

ארץ11בעולם" ישראל, ארץ אל ,ycewd,אפוא יוצא, .

לדרכו" "יעקב הפוכה 12שהליכת בפסוק, המתוארת
מעניני  היהודי של לעיל המוזכרת מההליכה במשמעותה

dyecwd השנה של החולין לעבודת תשרי חודש של
?13כולה 

.‚
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בא  לדרכו" הלך "ויעקב הפסוק הוא: לכך ההסבר

אחר  לבן רדיפת על מלבן, יעקב בריחת על הסיפור בסיום
ללבן  יעקב בין שהיו והויכוח הטענות ועל עד 14יעקב, ,

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

תרצ"ה 1) אחש"פ יג). (אות תרצ"ז שמח"ת תרפ"ו. שמח"ת שיחות: ראה
(סה"מ  תש"ח דחגה"ש א' ליל תרצ"ט. שמח"ת יום .(240 ע' תיש"א (סה"מ

.(173 ע' תש"ט
הדרגות 2) ואילך 266 ע' ח"כ לקו"ש וראה הנ"ל. בשיחות הלשונות ראה

במוצאי  הוא לקמן המבואר הרשות בעניני ד"לדרכו" הענין ועיקר והזמנים.
.35 הערה לקמן וראה .15* הערה 282 ע' שם לקו"ש וראה בראשית. שבת

ב.3) לב, פרשתנו
בתחילתו).4) ח"ט בלקו"ש (נדפסה תשל"ה בראשית מוצש"ק שיחת ראה

.2 בהערה שנסמנו לקו"ש
דשויו"ט.5) להאכו"ש דומה שאינו החול בימות
א 6) תרה, ואילך. א תכא, ח"ג לקו"ד רפ"ה. דעות הל' מרמב"ם להעיר
ואילך.
מי"ב.7) פ"ב אבות

סרל"א.8) או"ח טושו"ע ספ"ג. שם רמב"ם וראה ו. ג, משלי
להעבודה.9) כו' כח הנתינת שהוא ואילך) 266 (ע' שם ח"כ לקו"ש ראה

לקו"ת 10) (ראה רגלים בלא שנה כחצי החורף, דימי החול ימי ובפרט
מלוקט  – סה"מ ראה – החמה מבימות יותר קשה העבודה ואז ב). צח, ברכה

וש"נ. .411 ע' לקמן קנז. ע' תשמ"ז) (קה"ת,
זח"א 11) וראה "בעולם"). תיבת ליתא דפוסים (ובכמה נח ס"פ פרש"י
א. קמז,
ד.12) לב, וישלח מאלשיך להעיר
(נדפס 13) ס"ג תשל"ח לך  לך כו' ה' ויאמר בד"ה שנתבאר מה ע"פ

בהעבו  יש רפג), ע' תשמ"ז) (קה"ת, מלוקט – סה"מ .297 ע' ח"כ דה בלקו"ש
כנ"ל  ה"ה העיקרי הפי' אבל למעלה מלמטה הליכה גם לדרכו" הלך ד"ויעקב

למטה. מלמעלה הליכה בפנים
ואילך.14) יז לא, פרשתנו
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נשיאינו  רבותינו של פתגמם לאחר 1ידוע שמיד –
בראשית  ושבת תורה "ויעקב 2שמחת של עבודה מתחילה

לדרכו" שלו,3הלך העבודה ולסדר לדרך הולך יהודי –

כולה. השנה כל של

פעמים  מספר הוסבר תשרי 4וכבר חודש במשך :

בעניני בעיקר ישראל ובמצוות dyecwעסוקים בחגים ,
חול  ימי מגיעים תשרי חודש לאחר להם. ובהכנות שבהם

רוב  עסוקים שבהם חול ימי הם הימים רוב – חול ועניני

וכדומה. הפרנסה בעסק ישראל

נרמז  כולה השנה לעבודת תשרי מחודש זה מעבר

"לדרכו" המילה הדגשת כאשר לדרכו", הלך ב"ויעקב
בכך  נרמז אחד מצד קצוות. שני של משמעות כוללת

החול  בימי כולה, השנה במשך היהודי הולך שבה שהדרך

היא  אלא תשרי, חודש של כדרך איננה תשרי, שלאחר
של הדרך – בפרנסה,mc`d"דרכו" עסוק הוא זמנו ברוב :

ושינה  שתיה בה 5אכילה רואים שאין דרך – וכדומה

יהודי  בין הבדל שום לכאורה, אין, ובכך בגלוי. קדושה
לאֿיהודי. לבין

שני, שזוהי dze`aמצד מודגש "לדרכו" מילה
הדרך דרךely"דרכו": –zcgein אשר אבינו, יעקב של

הדרך  גם כלומר, ישראל. כל בשביל אותה סלל הוא

הגשמיים, במעשיו התנהגותו כל יהודי, של היוםֿיומית
וכדומה  ובמתנו במשאו ובמשקהו, מדרכו 6במאכלו שונה ,

יהדות  של באופן נעשה זה כל גם להבדיל. לאֿיהודי, של
שמים" דעהו"7"לשם דרכיך .8ו"בכל

חודש  לבין לדרכו" הלך "ויעקב שבין הקשר מובן בכך
ההכרזה  את מקומות, במספר כנהוג שמכריזים, – תשרי

לדרכו" הלך לכך 9"ויעקב לגרום היהודי של כוחו כי –
החולין  בעניני "10שב"דרכו", שזוהי יורגש ,ekxc הדרך – "

והמצוות  והתורה הקדושה מן נובע – היהודי של המיוחדת

הכללי. החודש תשרי, חודש במשך היהודי שקולט
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ולכן  הדיוק, בתכלית מדוייקים נשיאינו רבותינו דברי

של  העבודה לסדר תשרי מחודש שהמעבר לומר, צריך

רק  לא לדרכו" הלך "ויעקב במילים מתואר כולה השנה
רמוזה שהעבודה זו milinaמפני שדרך אלא בלבד, אלו

מילים  מופיעות שבו לענין גם מתאימים זה עבודה וסדר

בפרשתנו  בחיים), הוראה (מלשון חיים תורת בתורתנו, אלו
לדרכו". הלך ל"ויעקב בקשר

אודות  מדבר לדרכו" הלך "ויעקב הפסוק להבין: וצריך
יעקב ux`lהליכת uegn מקום של אף "חרון – מ"חרן" ,

ארץ11בעולם" ישראל, ארץ אל ,ycewd,אפוא יוצא, .

לדרכו" "יעקב הפוכה 12שהליכת בפסוק, המתוארת
מעניני  היהודי של לעיל המוזכרת מההליכה במשמעותה

dyecwd השנה של החולין לעבודת תשרי חודש של
?13כולה 
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בא  לדרכו" הלך "ויעקב הפסוק הוא: לכך ההסבר

אחר  לבן רדיפת על מלבן, יעקב בריחת על הסיפור בסיום
ללבן  יעקב בין שהיו והויכוח הטענות ועל עד 14יעקב, ,
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תרצ"ה 1) אחש"פ יג). (אות תרצ"ז שמח"ת תרפ"ו. שמח"ת שיחות: ראה
(סה"מ  תש"ח דחגה"ש א' ליל תרצ"ט. שמח"ת יום .(240 ע' תיש"א (סה"מ

.(173 ע' תש"ט
הדרגות 2) ואילך 266 ע' ח"כ לקו"ש וראה הנ"ל. בשיחות הלשונות ראה

במוצאי  הוא לקמן המבואר הרשות בעניני ד"לדרכו" הענין ועיקר והזמנים.
.35 הערה לקמן וראה .15* הערה 282 ע' שם לקו"ש וראה בראשית. שבת

ב.3) לב, פרשתנו
בתחילתו).4) ח"ט בלקו"ש (נדפסה תשל"ה בראשית מוצש"ק שיחת ראה

.2 בהערה שנסמנו לקו"ש
דשויו"ט.5) להאכו"ש דומה שאינו החול בימות
א 6) תרה, ואילך. א תכא, ח"ג לקו"ד רפ"ה. דעות הל' מרמב"ם להעיר
ואילך.
מי"ב.7) פ"ב אבות

סרל"א.8) או"ח טושו"ע ספ"ג. שם רמב"ם וראה ו. ג, משלי
להעבודה.9) כו' כח הנתינת שהוא ואילך) 266 (ע' שם ח"כ לקו"ש ראה

לקו"ת 10) (ראה רגלים בלא שנה כחצי החורף, דימי החול ימי ובפרט
מלוקט  – סה"מ ראה – החמה מבימות יותר קשה העבודה ואז ב). צח, ברכה

וש"נ. .411 ע' לקמן קנז. ע' תשמ"ז) (קה"ת,
זח"א 11) וראה "בעולם"). תיבת ליתא דפוסים (ובכמה נח ס"פ פרש"י
א. קמז,
ד.12) לב, וישלח מאלשיך להעיר
(נדפס 13) ס"ג תשל"ח לך  לך כו' ה' ויאמר בד"ה שנתבאר מה ע"פ

בהעבו  יש רפג), ע' תשמ"ז) (קה"ת, מלוקט – סה"מ .297 ע' ח"כ דה בלקו"ש
כנ"ל  ה"ה העיקרי הפי' אבל למעלה מלמטה הליכה גם לדרכו" הלך ד"ויעקב

למטה. מלמעלה הליכה בפנים
ואילך.14) יז לא, פרשתנו



vie`כב zyxt - zegiyÎihewl

ויברך  ולבנותיו לבניו וינשק בבוקר לבן "וישכם אשר
לדרכו..." הלך ויעקב למקומו לבן וישב וילך .15אתהם

יעקב לעבודת המשך אינו זה פסוק אלא ziaaכלומר, לבן,
אחריו. רדף ולבן בחרן, לבן מבית הלך כבר שהוא לאחר

לבין  שבפרשתנו לדרכו" הלך "ויעקב בין הקשר וזהו
לבן  רדיפת של המשמעות תשרי: חודש בסוף ההכרזה
את  להכניע ליעקב כח נתינת היא בפנימיותה יעקב אחר
עשו, עם בפגישתו יעקב תלאות על בהמשך כמסופר עשו,
תשרי  לחודש בדומה וזאת עשו. וזיכוך "בירור" שהם

כולה. השנה שבמשך הבירורים לעבודת כח הנותן

.„
Ì¯Â¯È· ÈÎ¯„Â ,Ô·Ï Ïˆ‡ ÂÈ‰˘ ˙ÂˆÂˆÈ‰ È‚ÂÒ È˘
המגיד  של הסברו את להקדים יש זאת להבין כדי

לבן 16ממזריטש  לרדיפת הענינים) (בפנימיות שהסיבה
אותיות  אחריו השאיר אבינו שיעקב היא, יעקב אחר
אחר  לבן רדף ולזאת מלבן, אותן הוציא לא שעדיין התורה
פרשה  וניתוספה אצלו שנשארו האותיות את לו ליתן יעקב

האותיות  באלו בתורה .17אחת

להבין  אצל 18וצריך יעקב שהשאיר התורה" "אותיות :
מטרת  והרי בלבן, שהיו הקדושה ניצוצות הרי הן לבן
את  לברר היתה שנה עשרים לבן בבית יעקב של שהותו
השאיר  הוא אפוא, ומדוע, שם, שהיו הקדושה ניצוצות

דו `elניצוצות העלאתם היתה ומדוע ביררם? קא ולא
אחריו"? "וירדף באמצעות

היו  לבן ברשות שהיו הקדושה שבניצוצות מובן מכך
לברר  יכול שהיה יעקב של ניצוצות א) סוגים: שני
יכול  אינו שבירורם ניצוצות ב) עבודתו. באמצעות
רדיפת  עלֿידי אלא בלבד, יעקב עבודת עלֿידי להיעשות

יעקב. אחר לבן

המצוות", כל "סתם א) מצוות: סוגי לשני בדומה וזאת
לולב  סוכה, ורצונו 19כגון: בדעתו תלוי שקיומן וכדומה,

ומעוניין  רוצה שהאדם עלֿידי נעשית המצוה האדם, של
של  ומחשבתו ברצונו תלוי אינו שקיומן מצוות ב) לקיימה.
כגון: מדעתו, שלא דוקא מקיימן הוא להיפך, אלא האדם,

"כבוד" לגבי למוסבר (בדומה וכדומה. שכחה מצות
).20ו"גדולה"

המצוות  של שרשן הוא: זה להבדל הפנימי הטעם
בדרגה  למעלה הוא  האדם של ורצונו במחשבתו התלויות
הן  ולכן העליון. רצון שזהו אנפין", "אריך כתר, של
ובאמצעות  המקיים של ורצונו בדעתו למטה גם קשורות
לעומת  למטה. העליון רצון את "ממשיך" הוא עשייתו
כגון  במחשבה, תלוי אינו שקיומן המצוות של שרשן זאת,

הנעלית – שבמאציל התחתונה בדרגה הוא oevxnשכחה,
כמוסבר  האדם, ורצון מדעת למטה גם נעלות הן ולכן –

תורה  .21בלקוטי

לבן: אצל שהיו הניצוצות סוגי שני לגבי גם יובן כך
מהסוג  היו לבן, אצל שהותו במשך יעקב שבירר הניצוצות
בהם  התעסקותו עלֿידי לברר יעקב היה ויכול שצריך
נעלים  ניצוצות גם לבן אצל היו אך וברצונו. בדעתו
עבודתו  עלֿידי להעלותם היה יכול לא שיעקב כלֿכך,
הוא  בירורם לבן. ברשות נותרו הם ולכן ובדעת, ברצון
[=התעוררות  דלעילא" ("אתערותא עליון כח עלֿידי

מלמעלה]).

.‰
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"אתערותא  בדרך העליון הכח מגיע שממנה הדרגה
חז"ל  שאומרים כפי "לבן", בשם רמוזה על 22דלעילא",

עתיד 23הפסוק  שהוא מי את הידעתם – לבן את "הידעתם
כשלג". עוונותיכם ללבן

ב  כמבואר לכך, אור ההסבר של 24תורה שהענין הוא, ,
אור  "בחינת העליון, לובן של דרגה – דקדושה לבן
הוא, – אורֿאיןֿסוףֿברוךֿהוא" של ומהותו עצמותו
משאר  השונה הלבן, הגוון של כמראה משל, בדרך

של מציאות עלֿידי נוצרים האחרים הגוונים ravהגוונים:
ראיית  הוא הלבן הגוון ואילו המסויים. הגוון את הקובע
משל  עלֿדרך הוא "וכן צבע, ללא ומהותו הדבר עצם
בחינת  ביה דלית ובכבודו בעצמו אורֿאיןֿסוףֿברוךֿהוא

כלל". גוונין
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אֿב.15) לב, שם
ואילך.16) א תתסט, ה) (כרך פרשתנו באוה"ת ונתבאר הובא המאיר אור
להמבואר 17) (והביאור) הדמיון 70 ע' [המתורגם] ח"א לקו"ש וראה

סכ"ה. באגה"ק
שם.18) אוה"ת
כי 19) י"ל ולולב סוכה אלו מצות ב' (21 (בהערה בלקו"ת שתפס הטעם

"למען  מג) כג, (אמור נאמר בסוכה הדעת: הו"ע וענינם תוכנם אלו במצות
erciרק לא היא סוכה במצות הכוונה (ולכן בסוכות" כי zpeekדורותיכם

תרכ"ה. ר"ס או"ח ב"ח רק – כתיקונה* המצוה מקיום חלק גם אלא המצוה
המשכת הוא ומיניו ו"לולב שם); אדה"ז צו,zrcdשו"ע ברכה (לקו"ת כו'"

ובכ"מ). א.
ב.20) יג, עירובין ראה
ואילך.21) ב צט, ברכה
יוד.22) פ"ע פרשתנו ב"ר
ה.23) כט, פרשתנו
א.24) כג, שם וראה ב. כד, פרשתנו סוף

."'eb erci ornl" dkeqak `le ."jita 'd zxez 'idz ornl" ,"'eb exkfz ornl" xn`py itk `ed l"pda ixd ,my g"aak zivive oiltza mb d"ky s`e (*
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"עתיד  שהוא חז"ל מאמר לבין לבן בין הקשר זהו
נגרם  העוונות, מחילת הליבון, כי כשלג", עוונותיכם ללבן

הנעלה  אורֿאיןֿסוףֿברוךֿהוא עצמות המשכת עלֿידי

העליון  לובן של הדרגה וזוהי ההשתלשלות", –25מ"סדר
הלבן  של ההשתלשלות ריבוי לאחר – והשורש המקור

שלמטה.

חז"ל  לדברי ההסבר ויום 26זהו תולה תשובה :

יום  ודוקא כשלעצמה, בתשובה די אין מכפר, הכיפורים

יכול  אינו האדם כי מכפר, – יום של עיצומו – הכיפורים
בלבד  דלתתא אתערותא של עבודה עלֿידי למטה להוריד

העוונות, מחילת באה שממנה העליון, לובן של הדרגה את
יכול  אינו האדם ההשתלשלות. מסדר נעלית זו דרגה כי

המחילה  אלא התשובה, עבודת עלֿידי אפילו זאת לעשות

דלעילא  אתערותא של בדרך מלמעלה ביום 25באה
.27הכיפורים 

.Â
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ש"ירד" העליון לובן של שהדרגה לעיל, האמור לפי

גשמי" לעולם 28ל"לבן ולרדת להימשך יכולה אינה ,
רק  אם כי דלתתא, ואתערותא האדם עבודת באמצעות

הניצוצות  וזיכוך שבירור מובן, דלעילא, אתערותא עלֿידי

עשרים  במשך לבן בבית יעקב שזיכך יותר, הנמוכים
ש"ירד" דקדושה לובן דרגת גילוי לידי הביא לא השנים,

הו  כי הגשמי, הלבן בדרך לתוך עבודתו בכח זאת עשה א
לבן כאשר רק דלתתא. אתערותא בדרך scxשל יעקב אחר

העליון  הלובן – שרשו באמצעות דלעילא, אתערותא של

ברשותו  שנשארו הנעלים הניצוצות את למסור כדי –
העליון  הלובן דרגת יעקב אצל נתגלתה אז רק (האותיות),

שלמטה. הגשמי בלבן מוסתרת שהיתה

וינשק  בבוקר לבן "וישכם הענין המשך מובן בכך

לאחר  לדרכו": הלך ל"ויעקב כהכנה ולבנותיו", לבניו

העליון  הלובן נתגלה – העליון לובן – לבן של הרדיפה
ברוחא" רוחא ואתדבקות "נשיקין של באופן 29שקיים

ולבנותיו", לבניו "וינשק – ישראל מבני אחד כל לגבי
באלקות. הדביקות תכלית שזוהי

הלך  "ויעקב לבין וינשק..." "וישכם... שבין הקשר וזה
בעשו  יעקב נתקל ישראל לארץ יעקב של בדרכו לדרכו":
והכח  – הבירורים עבודת – עשו של שרו עם ו"התאבק"
הלובן  מהשפעת – בבוקר" לבן מ"וישכם לו ניתן לזה

העליון.

.Ê
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‡ÏÈÚÏ„ ‡˙Â¯Ú˙‡
הלך  "ויעקב שבין הקשר מובן לעיל האמור לפי
תשרי  מחודש במעבר יהודי כל עבודת לבין לדרכו"

השנה: כל לעבודת

יהודי  כל אצל תשובה ושל התעוררות של ימים לאחר
תשובה, ימי בעשרת ובמיוחד הסליחות בימי אלול בחודש
שאפשר  השפע את מלמעלה ו"ממשיכים" מעוררים שאז
עצמית, ועבודה דלתתא אתערותא באמצעות להוריד
– דלעילא אתערותא של בדרך העליון לובן דרגת מתגלית

(ולפיכך  הכיפורים ביום – בבוקר" לבן בגדי 30"וישכם
בגדי היו הכיפורים ביום הגדול על oal31הכהן המראים

תורה" ב"לקוטי כמבואר ממש), אורֿאיןֿסוף על 32גילוי
שמתעורר  ה'", לפני עליכם יכפר הזה "ביום הפסוק
שהוא  מפני בלבנון" "כארז הנקרא יתברך" רצונו "פנימיות

– ישראל" של עוונותיהם "מלבין

כל  על משפיעה זו דרגה ולבנותיו": לבניו "וינשק ואז
שבנפש  הרע הפיכת לכדי עד העליונים", ה"פרצופים

הנ  נהפכים הבהמית ש"זדונות ובנותיו", "בניו קראת
ממש" .33לזכיות

לאחר  יוםֿהכיפורים, לאחר מיד מתחילה לכן
של  העבודה העליון, לובן דרגת של הנעלית ה"המשכה"

חסידות  בדרושי כמבואר לדרכו", הלך .34"ויעקב

מתחילה  לדרכו" הלך "ויעקב של העבודה עיקר אבל
מתגלית  העליון לובן שדרגת לאחר תשרי, חודש לאחר
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מאדה"ז 25) היער בעצי כתפוח ד"ה ד. סח, ליו"כ דרושים לקו"ת ראה
ואילך. פ"ד תשי"ד) (קה"ת

ב.26) פה, שם משנה וראה א. פו, יומא
במחלוקת 27) ואילך) 130 (ע' [המתורגם] ח"ד בלקו"ש ממשנ"ת להעיר

יום של עיצומו לרבנן דגם א), יג, (שבועות ורבנן שגילוי xtknרבי שס"ל אלא
ע"י  הוא התשובה) שע"י מהכפרה (שלמעלה יום של דעיצומו הכפרה

התשובה.
א.28) כג, פרשתנו תו"א
ב.29) כד, שם תו"א
ג.30) כח, אחרי לקו"ת

ולהעיר 31) ביוהכ"פ. (וקיטל) לבנים בגדים ללבוש סמך מזה שגם וי"ל
סק"ז. סתר"י אפרים למטה למטה מאלף

שם.32) יוה"כ
שם.33) כתפוח ד"ה
רפצ"ו.34) תרל"ז וככה המשך

– יהלך" לפניו "צדק בפירוש ד', סימן מאגה"ק כהנ"ל ע"ד ולהעיר
פנימיות  את שמוליך הולכה מלשון הוא ויהלך פנימיות מלשון הוא "לפניו
– ה' מאת נתונה מתנה בחי' היא באדם, מהדעת למעלה (שהוא לה' הלב

ישום כך ואחר רע"א) קו, לפנ"ז שם מעשי jxclכמ"ש בכל כו' פעמיו ה'
כו'". ות"ת המצות
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"עתיד  שהוא חז"ל מאמר לבין לבן בין הקשר זהו
נגרם  העוונות, מחילת הליבון, כי כשלג", עוונותיכם ללבן

הנעלה  אורֿאיןֿסוףֿברוךֿהוא עצמות המשכת עלֿידי

העליון  לובן של הדרגה וזוהי ההשתלשלות", –25מ"סדר
הלבן  של ההשתלשלות ריבוי לאחר – והשורש המקור

שלמטה.

חז"ל  לדברי ההסבר ויום 26זהו תולה תשובה :

יום  ודוקא כשלעצמה, בתשובה די אין מכפר, הכיפורים

יכול  אינו האדם כי מכפר, – יום של עיצומו – הכיפורים
בלבד  דלתתא אתערותא של עבודה עלֿידי למטה להוריד

העוונות, מחילת באה שממנה העליון, לובן של הדרגה את
יכול  אינו האדם ההשתלשלות. מסדר נעלית זו דרגה כי

המחילה  אלא התשובה, עבודת עלֿידי אפילו זאת לעשות

דלעילא  אתערותא של בדרך מלמעלה ביום 25באה
.27הכיפורים 

.Â
"...ÍÏ‰ ·˜ÚÈÂ"Ï ‰Î‰ "Ô·Ï ÌÎ˘ÈÂ"

ש"ירד" העליון לובן של שהדרגה לעיל, האמור לפי

גשמי" לעולם 28ל"לבן ולרדת להימשך יכולה אינה ,
רק  אם כי דלתתא, ואתערותא האדם עבודת באמצעות

הניצוצות  וזיכוך שבירור מובן, דלעילא, אתערותא עלֿידי

עשרים  במשך לבן בבית יעקב שזיכך יותר, הנמוכים
ש"ירד" דקדושה לובן דרגת גילוי לידי הביא לא השנים,

הו  כי הגשמי, הלבן בדרך לתוך עבודתו בכח זאת עשה א
לבן כאשר רק דלתתא. אתערותא בדרך scxשל יעקב אחר

העליון  הלובן – שרשו באמצעות דלעילא, אתערותא של

ברשותו  שנשארו הנעלים הניצוצות את למסור כדי –
העליון  הלובן דרגת יעקב אצל נתגלתה אז רק (האותיות),

שלמטה. הגשמי בלבן מוסתרת שהיתה

וינשק  בבוקר לבן "וישכם הענין המשך מובן בכך

לאחר  לדרכו": הלך ל"ויעקב כהכנה ולבנותיו", לבניו

העליון  הלובן נתגלה – העליון לובן – לבן של הרדיפה
ברוחא" רוחא ואתדבקות "נשיקין של באופן 29שקיים

ולבנותיו", לבניו "וינשק – ישראל מבני אחד כל לגבי
באלקות. הדביקות תכלית שזוהי

הלך  "ויעקב לבין וינשק..." "וישכם... שבין הקשר וזה
בעשו  יעקב נתקל ישראל לארץ יעקב של בדרכו לדרכו":
והכח  – הבירורים עבודת – עשו של שרו עם ו"התאבק"
הלובן  מהשפעת – בבוקר" לבן מ"וישכם לו ניתן לזה

העליון.

.Ê
È„ÈŒÏÚ Y ‰˘‰ ÏÎÏ È¯˘˙ ˘„ÂÁÓ ¯·ÚÓ‰

‡ÏÈÚÏ„ ‡˙Â¯Ú˙‡
הלך  "ויעקב שבין הקשר מובן לעיל האמור לפי
תשרי  מחודש במעבר יהודי כל עבודת לבין לדרכו"

השנה: כל לעבודת

יהודי  כל אצל תשובה ושל התעוררות של ימים לאחר
תשובה, ימי בעשרת ובמיוחד הסליחות בימי אלול בחודש
שאפשר  השפע את מלמעלה ו"ממשיכים" מעוררים שאז
עצמית, ועבודה דלתתא אתערותא באמצעות להוריד
– דלעילא אתערותא של בדרך העליון לובן דרגת מתגלית

(ולפיכך  הכיפורים ביום – בבוקר" לבן בגדי 30"וישכם
בגדי היו הכיפורים ביום הגדול על oal31הכהן המראים

תורה" ב"לקוטי כמבואר ממש), אורֿאיןֿסוף על 32גילוי
שמתעורר  ה'", לפני עליכם יכפר הזה "ביום הפסוק
שהוא  מפני בלבנון" "כארז הנקרא יתברך" רצונו "פנימיות

– ישראל" של עוונותיהם "מלבין

כל  על משפיעה זו דרגה ולבנותיו": לבניו "וינשק ואז
שבנפש  הרע הפיכת לכדי עד העליונים", ה"פרצופים

הנ  נהפכים הבהמית ש"זדונות ובנותיו", "בניו קראת
ממש" .33לזכיות

לאחר  יוםֿהכיפורים, לאחר מיד מתחילה לכן
של  העבודה העליון, לובן דרגת של הנעלית ה"המשכה"

חסידות  בדרושי כמבואר לדרכו", הלך .34"ויעקב

מתחילה  לדרכו" הלך "ויעקב של העבודה עיקר אבל
מתגלית  העליון לובן שדרגת לאחר תשרי, חודש לאחר
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מאדה"ז 25) היער בעצי כתפוח ד"ה ד. סח, ליו"כ דרושים לקו"ת ראה
ואילך. פ"ד תשי"ד) (קה"ת

ב.26) פה, שם משנה וראה א. פו, יומא
במחלוקת 27) ואילך) 130 (ע' [המתורגם] ח"ד בלקו"ש ממשנ"ת להעיר

יום של עיצומו לרבנן דגם א), יג, (שבועות ורבנן שגילוי xtknרבי שס"ל אלא
ע"י  הוא התשובה) שע"י מהכפרה (שלמעלה יום של דעיצומו הכפרה

התשובה.
א.28) כג, פרשתנו תו"א
ב.29) כד, שם תו"א
ג.30) כח, אחרי לקו"ת

ולהעיר 31) ביוהכ"פ. (וקיטל) לבנים בגדים ללבוש סמך מזה שגם וי"ל
סק"ז. סתר"י אפרים למטה למטה מאלף

שם.32) יוה"כ
שם.33) כתפוח ד"ה
רפצ"ו.34) תרל"ז וככה המשך

– יהלך" לפניו "צדק בפירוש ד', סימן מאגה"ק כהנ"ל ע"ד ולהעיר
פנימיות  את שמוליך הולכה מלשון הוא ויהלך פנימיות מלשון הוא "לפניו
– ה' מאת נתונה מתנה בחי' היא באדם, מהדעת למעלה (שהוא לה' הלב

ישום כך ואחר רע"א) קו, לפנ"ז שם מעשי jxclכמ"ש בכל כו' פעמיו ה'
כו'". ות"ת המצות
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ניתן  שאז תורה, ובשמחת עצרת ובשמיני בחגֿהסוכות
לעבודה  – לדרכו" הלך "ויעקב של לעבודה הכח ליהודי

לקדושה legd35בעניני ולהעלותם הניצוצות את לברר ,36

שמים" לשם יהיו מעשיך "וכל של עבודה באמצעות
דעהו". דרכיך ו"בכל

(a"iyz ziy`xa t"y zgiyn)

1

2

3

4

5

ומצות 35) בתורה הוא יוהכ"פ שלאחרי לדרכו הלך ויעקב משא"כ
להיות  והמצות התורה בדרך לדרכו שהלך "פי' שם: וככה בהמשך כמפורש
היער", בעצי כתפוח בד"ה מזה כמ"ש ה'.. דרך שזהו ועש"ט סו"מ בבחי'
משא"כ  פרשתנו. סוף בתו"א ועד"ז בתומ"צ. העסק "והו"ע רפ"ד שם וכ"כ
תשרי  וחודש בראשית שבת לאחרי ובמיוחד תורה שמחת שלאחרי "דרכו"

ואילך. 266 ע' ח"כ בלקו"ש כמשנ"ת חול, ועניני הרשות בדברי הוא

דער  אין לדרכו הלך ויעקב אין :(1 הערה (הנ"ל תש"ט דבסה"מ ולהעיר
מכ"ק  (78 ע' תיש"א (סה"מ שהובא מה וראה כו' ומצות תורה פון עבודה
דרך  הוי', דרך הוא לדרכו הלך דויעקב הסדר מתחיל נ"ע מהורש"ב אדמו"ר
וראה  .(7* הערה X (ע' ח"ט בלקו"ש עדמשנ"ת בזה וי"ל והמצוה. התורה

הבאה. בהערה הנסמן
שם.36) כתפוח בד"ה לפ"ד מההגה"ה ולהעיר פרשתנו. סוף תו"ח ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב מרחשון, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

 הוו"ח אי"א נו"מ בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות וכו'

הרש"ז שי'

שלום וברכה!

יותר,  ברור  שיהי'  כדי  ולא במברק  דחוף,  לו במכתב מהיר  ועונה  כ',  בנועם קבלתי המברק של 

וחושבני שההבדל בימים אחדים לא מעלה ולא מוריד.

שואלים מה ילמדו בהמשך לסיום התניא.

לדעתי - מהנכון שימשיכו בלימוד ס' תורה אור, ומהטעמים שבזה גם זה שהמקריא או המרצה 

לפני החוג ימצא ביאורים על המאמרים שבס' תורה אור, בפרט הראשונים, בס' תורת חיים לאדמו"ר 

האמצעי, ועל חלק מהמאמרים גם בס' אור התורה לאדמו"ר הצמח צדק לקו"ת לג"פ, וכמובא בהערות 

וציונים בסוף ס' תורה אור, הוצאת קה"ת, הנשלח לכ' בחבילה בפ"ע.

וארשה לי להוסיף על פי מאמר הידוע של חכמינו ז"ל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, שיהי רצון 

שיקויים זה גם בלימודם האמור.

בטח קבל מכתבי בעתם, וכן המפתחות ללקוטי תורה, ופ"ש אישית ששלחתי על ידי המבקרים כאן 

בחודש תשרי, ובודאי יכתוב לי גם מזה.

ומדי כתבי לכ' מוכרחני להביע צערי מזה שכפר חב"ד ב' וגם שיכון חב"ד בירושלים לא נכנסו עדיין 

אפילו לידי שלב ראשון של הגשמה בפועל, שמלבד שלעת כזאת כל רגע יקר הוא, הרי עוד זאת שבינתיים 

היו כאלה שאילו נכנסו המבצעים הנ"ל עכ"פ לשלב ראשון לא היו מתפזרים במקומות אחרים, ואחרים 

נמנעו מלנסוע לאה"ק ת"ו מלכתחילה. אבל כיון שיש לנו כלל גדול שאין צועקין על העבר )אף שלפעמים 

קשה להבליג(, עיקר כתבי על העתיד שתקותי שכ' ינצל כל השפעתו בהאמור שיתקדמו הענינים בפועל 

עכ"פ מכאן ולהבא, וכן בכללות עניני חב"ד באה"ק ת"ו.

וכסיומי בכמה מכתבים שלי בשנה זו, אנצל הזדמנות זו להזכיר שהשנה הזאת היא שנת ה- 200 

להסתלקות-הילולא דהבעל שם טוב. והרי הבעש"ט, על פי שיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר שנדפסו בקונטרס 

ח"י אלול תש"ג, ראשית עבודתו עוד טרם התגלותו היתה להתעסק לטובת צרכיהם הגשמיים של אחב"י, 

וגם השפיע על הצדיקים הנסתרים שבדורו בכיוון זה, כמבואר בארוכה בשיחות הנ"ל, עיין שם ]כיון שספק 

אצלי אם יש תחת ידו חוברת הנ"ל נשלחה אף היא בצירוף לס' תורה אור[.

בכבוד ובברכה להצלחה מופלגה בכל הנ"ל.



כה

הערות לספר הזהר, פרשת ויצא

ַתח  ּפָ א  ִחיּיָ י  ַרּבִ ָחָרָנה.  ֶלְך  ַוּיֵ ַבע  ׁשָ ֵאר  ִמּבְ ַיֲעֹקב  ֵצא  ַוּיֵ
ֶמׁש ָדא  ֶ ֶמׁש . . . ְוָזַרח ַהּשׁ ֶ ׁש ּוָבא ַהּשׁ ּמֶ ֶ ְוָאַמר, ְוָזַרח ַהּשׁ
יל ְלָחָרן  ד ָאּזִ ׁש ּכַ ּמָ ַ ַבע, ּוָבא ַהּשׁ ְבֵאר ׂשָ ד ַהָוה ּבִ ַיֲעֹקב ּכַ
ָרֵאל,  ָלָלא ְדַאְרָעא ְדִיׂשְ ְמעֹון ָאַמר, ָנִפיק ִמּכְ י ׁשִ . . . ַרּבִ
ָאָחָרא,  ִלְרׁשּו  יל  ְוָאּזִ ַבע,  ׂשָ ֵאר  ִמּבְ ַיֲעֹקב  ַוֵיֵצא  ְכִתיב  ּדִ
א . . . קב"ה ַאַנח  ּיָ י ַחּיַ ְכִתיב ַוֵיֶלְך ָחָרָנה . . . ָאַמר ַרּבִ ּדִ
 .  .  . עּוזֹו  ּוִבְזרֹוַע  יִמינֹו  ּבִ ה'  ע  ּבַ ִנׂשְ ְכִתיב  ּדִ כּו',  ִפֵלי  ְתּ

ין )זהר פרשת ויצא קמו, ב( ִפּלִ ּוִבְזרֹוַע עּוזֹו ִאֵלין ּתְ

)ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה1. רבי חייא פתח 
. וזרח השמש זה   .  . ואמר, וזרח השמש ובא השמש2 
יעקב כשהיה בבאר שבע, ובא השמש כשהלך לחרן . . 
. רבי שמעון אמר, יצא מכלל ארץ ישראל, דכתיב ויצא 
וילך  דכתיב  אחרת,  לרשות  והלך  שבע,  מבאר  יעקב 
חרנה . . . אמר רבי חייא . . . הקב"ה מניח תפילין כו', 
. . . ובזרוע עוזו  דכתיב3 נשבע ה' בימינו ובזרוע עוזו 

אלו תפילין(
'באר שבע' קשורה למצות תפילין.

באר שבע – הוא על שם השבועה, כי שם נשבעו 

שניהם4. ועל תפילין כתיב שבועה, נשבע ה' . . . ובזרוע 
עוזו.

באר שבע – הוא על שם שבעה, ויקרא אותה שבעה 

על כן שם העיר באר שבע5. ובתפילין של ראש יש שבע 
יודי"ן בשתי השיני"ן.

בא"ר שב"ע – הוא מספר תפילי"ן, עם האותיות.

והיינו  ע"ז.  טטפ"ת  מספר  הוא   – שב"ע  בא"ר 

תפילין, שהם טוטפות ונקראים 'עוז' )זרוע עוזו(.
וכן תיבת 'שמש' רומזת לתפילין של ראש.

בתיבה זו ישנן שתי אותיות שי"ן, מימין ומשמאל, 
ואף  יו"ד.  פעמים  ד'  שהיא  מ"ם,  אות  ישנה  וביניהן 
ומשמאל,  מימין  שיני"ן,  ישנן שתי  ראש  בתפילין של 

וביניהן ארבעה בתים, שבתוכם ארבע פרשיות.
)לקוטי לוי יצחק לזהר, פרשת ויצא, עמ' קח(

*
יש להוסיף בביאור הקשר בין פירושו של רבי חייא 

1 ריש פרשתנו. 
2 קהלת א, ה.

3 ישעיה סב, ח.
4 וירא כא, לא.

5 תולדות כו, לג.

למצות  חרנה"  וילך  שבע  מבאר  יעקב  "ויצא  בכתוב 
תפילין.

הם  ו"חרן"  שבע"  ש"באר  מפרש  חייא  רבי  דהנה, 
של  שיציאתו  נמצא,  זה  ולפי  דאצילות,  ומלכות  יסוד 
רבי  לפי  ואילו  הקדושה.  גבול  בתוך  היתה  יעקב 
שמעון, "באר שבע" היא מלכות, ו"חרן" היינו קליפת 
דקדושה,  למלכות  מחוץ  שהיא  אחרא(,  )רשו  נוגה 

שנקראת 'ארץ ישראל'6.
שלא  מיוחדת  זהירות  מצינו  תפילין  במצות  ואף 

לצאת מגבול הקדושה:
וכן  נקי7,  גוף  על  מיוחדת  הדגשה  ישנה  בתפילין 
אסור להסיח דעת מהם8, היינו שבמשך כל זמן הנחתם 
שעבוד  שהיא  המצוה,  בכוונת  חדורים  להיות  צריכים 
המוח והלב9. הרי שמקיים המצוה צריך להיות כל כולו 

בגבול הקדושה.
ואף שהנחת תפילין היא כנגד חלל השמאלי שבלב, 
את  'קושרות'  והרצועות  הרע,  היצר  משכן  מקום 
כלב, שהוא אחד משמותיו  קשירת  )כעין  הרע10  היצר 
שגם  פועלת  המצוה  אדרבה:  הרי   – הרע11(  היצר  של 
יתנהג מקיים המצוה לפי רצון  לאחר חליצת התפילין 
העליון, ופשיטא שבעת קיום המצוה עצמה הוא שייך 

רק לקדושה.
)תורת מנחם תפארת לוי יצחק, פרשת ויצא, עמ' קמד(

*
וחד  מימינא  חד  בתרווייהו,  נש  בר  אזדווג  כדין 
)זהר  לשמאלא  רע  ויצר  לימינא  טוב  יצר  משמאלא, 

פרשת ויצא קסה, ב(
ואחד  מימין  אחד  בשניהם,  אדם  אזדווג  )כדין 

משמאל, יצר טוב לימין ויצר רע לשמאל(
מקודם נקט מימינא ומשמאלא במ"ם, ואחר כך נקט 

לימינא ולשמאלא, בלמ"ד.
וגם, מה שאמר חד מימינא וחד משמאלא לכאורה 
מיותר, והוה ליה למימר רק יצר טוב לימינא ויצר רע 

6 ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי פרשתנו יז, ד.
7 שו"ע או"ח סל"ח, ב.

8 שם ר"ס כח. 
9 טושו"ע שם סכ"ה, ה. וכוונה זו היא חלק מהמצוה )ב"ח או"ח ס"ח 

ד"ה ויכוין(.
10 תיקוני זהר בהקדמה )ט, א(.

11 ראה זח"ג קכד, א ברע"מ.

ליקוטים מתורת לוי יצחק

המשך בעמוד סס
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יח  חוברת

אזניֿהמן  שני – ממש" של "לוקסוס
ששלחתי. החבילות לאחת פעם שצירפתי מגילה ברשותנו היתה הפורים. ימי הגיעו

היא. אף מפונה במקצועה, מהנדסת שכנתו, עם יחד לקומוניזם, נטייה בעל המפונים, מן צעיר לבקרנו הגיעו

ביהדות. והתעניינה אידיש פעם למדה היא

מקום  שם תפס זה פעוט דבר ֿ המן". "אזני שני הכנתי ומהם  לבן, קמח מעט הטמנתי לכן קודם מה זמן –

בין  כלשהו הבדל ישנו כי אנו, יהודים עדיין כי אנו, בניֿאדם עדיין כי במידתֿמה לנו הזכיר הדבר שכן חשוב,

ועל  הלחם על למחשבות רק לא – יותר נעלים לעניינים גם כלשהי שייכות לנו יש וכי למשנהו, אחד יום

שהופכים  מים ממנו נשפכים הדרך כל כשלאורך בבוץ, צעידה כדי תוך הבאר מן לשאת יש שאותו דליֿהמים,

– יותר... עוד לדביק הבוץ את

וכנהוג  ממש, של לוקסוס כעל ה"אזניֿהמן" על הסתכלו הם הפורים. יום את בילינו אלו אנשים בחברת

הישנים". "המנהגים על ביקורת מתוך – שם

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

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ישראל שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ב מ"ח, והקודמיו.

זו התחלה טובה  ויהי רצון שתהי'  ת"ח ת"ח על הבשורה טובה מסידור הענין דאחב"י מספרד, 

לקירוב הלבבות באופן דהלוך הוסיף הלוך ואור עד לקיום היעוד, ועשיתי אותם לגוי אחד וגו' ועבדי דוד 

מלך עליהם, בביאת משיח צדקנו בב"א.

ומענין לענין באותו ענין, ע"ד הנחיצות דהתועדות די"ט כסלו הבע"ל וניצולה, וכן הימים שלפני 

וכן  הוא,  בזה במכתבו  שנגע  וכיון  לועד הכפר,  גם  בזה  וכבר כתבתי  להפצת המעינות,  זה  ושלאחרי  זה 

וכן בימים שלפני  על הנקודה, שהכרח הנ"ל  ומוכרח להעשות בזה מצד צעירי אגו"ח הנני חוזר  בהנוגע 

זה ובימי חנוכה שלאחרי זה, ובמילא יש זמן להקיף מספר רב של מושבות בנ"י, ולנחיצות הדבר כתבתי 

להועד שאעורר המגבית המיוחדת להשתתף בזה בחצי ההוצאות שבהתועדות דכפר חב"ד, ועד"ז בחצי 

גופא  זו  ובשנה  ההוצאות דצעירי אגו"ח במבצע האמור, שמבצע הפצת המעינות בקשר שנת המאתים, 

בר"ה לדא"ח אשר הנחילנו אבותינו הקדושים זצוקללה"ה זי"ע והיא תורת הבעש"ט ז"ל )כלשון אגרת 

הקדש של אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, עיי"ש(.

ויהי רצון אשר כנ"ל עי"ז יתקרב הענין דפדה בשלום נפשנו, כמבואר שם, ומגאולה פרטית לגאולה 

הכללית, כמבואר באגה"ק לרבנו הזקן, שהתחלתה אין ישראל נגאלין אלא בצדקה, וסיומה, יאר ה' פניו 

אתנו סלה אכי"ר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ.ב. כמובן מרשותו וזכותו לפרסם הנ"ל באופן המתאים.



כז

ויצא כח, יא - ויפגע במקום וילן שם, כי-בא 
השמש, ויקח מאבני המקום, וישם מראשתיו; 

וישכב במקום ההוא

רמז  הוא  זמנה  לפני  החמה  שקיעת  ]תוכן:  א. 
רמז  זמנה  לפני  השמש  וזריחת  זמנה,  לפני  לגלות 

לגאולה לפני זמנה - דמעשה אבות סימן לבנים.[

ויצא יעקב וגו' כי בא השמש וגו'. ובש"ס דחולין 
לבאר  ונראה  בעונתה.  שלא  החמה  ששקעה  ורש"י  ובב"ר 
כד"א  יעקב  ויצא  בגלות  פתח  ריב"ל  בב"ר  עפמ"ש  הטעם 
שלח מעל פני ויצאו וכו' ע"ש עוד, ובש"ס דגיטין פ"ח צדקה 
עשה הקב"ה שהקדים ב' שנים לונושנתם ע"ש, ומעשה אבות 
סימן לבנים ולכן שקעה השמש שלא בעונתה ב' שעות קודם 
הגאולה  הקץ  כשיגיע  ולפ"ז  הנ"ל,  שנים  ב'  על  לרמז  הזמן 
שהוא בעתה יקדים גם כן ב' שעות קודם כמ"ש אותה שמש 

ששקעה בשבילו זרחה בשבילו כמ"ש ויזרח לו השמש וגו'.
תכלת מרדכי

ב. ]תוכן: רמז בשתי השעות השקעה השמש לפני 
אלף  קודם  שנים  קע"ב  שני  בית  חורבן  שיהי'  זמנה 

החמישי, ותבוא הגאולה לפני זמנה[

חמה  דשקעה  במד"ר  ואיתא  ההוא  במקום  ויפגע  עה"פ 
שתי שעות שלא בעונתה, ויש לעיין דלמה דוקא שתי שעות 

ולא שלש או ארבע וכמו שהקשה ביפה תואר.
ובחת"ס מביא בשם רבו ר' נתן אדלר )מובא בחידושיו על 
וכן בדרשות(, עפ"י המדרש דהראה הקב"ה  מס' חולין צא, 
ליעקב בהמ"ק בנוי וחרב ובנוי, ואיתא בגיטין פח. צדקה עשה 
וזהו הרמז השתי  לונושנתם,  ד' שהקדים הגלות שתי שנים 
שעות כנגד השני שנים שהקדים חורבן בית ראשון, דהשמש 

ישקע ויבא הלילה החורבן שני שנים קודם זמנו.
דהנה  שני,  בית  לחורבן  גם  רמז  דהוא  י"ל  דרכו  ועפ"י 
עשו,  בעקב  אוחזת  וידו  עה"פ  הרמז  מביא  עמוקות  במגלה 
דחורבן בית שני הי' צ"ל באלף החמישי בסוד כל היום דוה, 
ובפועל הי' החורבן בשנת ד'תתכ"ח, דהיינו קע"ב שנים קודם 
יהי' אחיזה  )אותיות עק"ב שנים(  וזהו בעקב  אלף החמישי, 

לעשו ושליטתו קודם זמנו.
בראשית  פ'  אברהם(  )מהמגן  ששון  שמן  בספר  ואיתא 
דעפ"י החשבון דאלף שנים בעיניך כיום אתמול, וכתוב ביום 
נמצא  להקב"ה,  שנים  אלף  כנגד  יום  של  שעות  י"ב  דהיינו 
דשעה היינו פ"ג שנים ורביע, ושתי שעות היינו מאה ושישים 

ושבע  ושישים  מאה  שהיינו  שנה  שליש  ושני  שנים  ושש 
שנים פחות מעט, וי"ל דזהו הרמז דהקדים שתי שעות לרמז 
דהחורבן יהי' בערך שני שעות קודם אלף החמישי, וכדאיתא 
ביפה תואר הנ"ל דהחשבון בשתי שעות אינם מדויק בתכלית 

ויכול להיות קצת יותר עיי"ש.
דהוא  ד'תתכ"ח,  בשנת  באב  בט'  הי'  החורבן  ובאמת 
כמעט שני חדשים לשנת ד'תתכ"ט, דהוא באמת קעא ויותר 
ושישים  ושתי שעות דהוא מאה  קודם אלף החמישי,  מעט 
ויותר מעט. דלפי  ושני שליש שנה, נמצא חסר חמש שנים 
שנים  דחמש  נמצא   – כנ"ל  לשעה  שנים  ורביע  פ"ג  חשבון 
וקצת עודף הוא כמה רגעים, וקצת זמן זה לא דק. ולפי"ז י"ל 
דהרמז ליעקב הי' גם להחורבן בהמ"ק השני דיהי' שתי שעות 

ויותר מעט קודם אלף החמישי.
הקדים  ואם  פורעניות,  ממדת  מרובה  טובה  מדה  והנה 
גאולה  דיקדים  וק"ו  כ"ש  פורעניות,  דהוא  זמן  קודם  הגלות 
דשקעה  דהשמש  הנ"ל  במדרש  שכתוב  וכמו  זמן,  קודם 
קודם  בעונתה  שלא  אח"כ  לו  זרחה  בעונתה,  שלא  ליעקב 
זמן ככתוב "ויזרח לו השמש", ומעשה אבות סימן לבנים, וכן 
תהי' לנו דיזרח השמש הגדול משיח צדקנו שיאיר כל העולם 

ויבנה בהמ"ק השלישי כהיעוד והי' הוי' לך לאור עולם.
ליקוטי בתר ליקוטי

ג. ]תוכן: ויפגע במקום רמז לחורבן הבית ומבאר 
המשך הפסוקים בזה.[

במקום  ופגמו  שפגעו  לישראל  רמז  במקום.  ויפגע 
ובאה שמשם בעוד יומם ונחרב הבית וגלו ממנו, ויקח מאבני 
המקום וישם מראשותיו רצונו כמו כי רצו עבדיך את אבני' 
ששמו כל ראשם ומגמתם את אבני המקום להרימם וליסדם 
גלותם  מקום  בכל  רצונו  במקום  וישכב  ועי"ז  מכונם,  על 
אשר המה שוכבים בראש כל חוצות אפ"ה נחשב כאילו הנה 
במקום ההוא בא"י ע"י רצו את אבניו ואת עפריו, ויחלום ע"ד 

היינו כחולמים.
והנה סלם מוצב ארצה הם ישראל בגלות שהם יורדים עד 
ולעולם ראשם מגיע השמימה ומלאכי אלקים שרים  לעפר 
לעולם  באה  טובה  אין  כי  ידיהם  על  ויורדים  עולים  עליונים 
ולא פורעניות אלא בשביל ישראל ]יבמות ס"ג[, והנה ה' נצב 
כל  יתפרש בקל  זה  וע"ד  עליו השוכן אתם בתוך טומאתם, 

החלום והפרשה, ]תקס"ד[.
חתם סופר

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויצא
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i"yx£·˜ÚÈ ‡ˆiÂ∑ הענין הפסיק יׁשמעאל, אל עׂשו הל אביו, יצחק ּבעיני ּכנען ּבנֹות ׁשרעֹות ׁשּבׁשביל ידי על «≈≈«¬…ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

הראׁשֹון  לענין חזר ּומּׁשּגמר, וגֹו'" בר ּכי עׂשו "וּירא ּוכתיב: יעקב, ׁשל לכּתב ∑iÂˆ‡.ּבפרׁשתֹו צרי היה לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ«≈≈ְִִָָָֹֹ
רׁשם. עֹוׂשה הּמקֹום מן צּדיק ׁשּיציאת מּגיד אּלא יציאתֹו? הזּכיר ולּמה חרנה", יעקב וּיל" ׁשהּצּדיק אּלא ׁשּבזמן ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

וכן  הדרּה. ּפנה זיוּה, ּפנה הֹודּה, ּפנה מּׁשם, יצא הדרּה. הּוא זיוּה, הּוא הֹודּה, הּוא א)ּבעיר, הּמקֹום",(רות מן "וּתצא ְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ורּות  ּבנעמי ¯Á‰.האמּור CÏiÂ∑ ללכת .לחרן יצא ְְֳִָָָ«≈∆»»»ְֶֶָָָָָ
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חרנהחרנהחרנהחרנה:::: ווווּיּיּיּילללל ׁשׁשׁשׁשבעבעבעבע ממממּבּבּבּבאראראראר יעקביעקביעקביעקב ֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽווווּיּיּיּיצאצאצאצא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּפנה  הֹודּה, ּפנה מּׁשם, יצא הדרּה. הּוא זיוּה, הּוא הֹודּה, הּוא ּבעיר, ׁשהּצּדיק ׁשּבזמן רׁשם, עֹוׂשה הּמקֹום מן צּדיק ׁשּיציאת ְְֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹמּגיד

הדרּה. ּפנה רש"י)זיוּה, ובפירוש י. .(כח, ֲִָָָָָ
ׁשל  זכּותֹו ּדֹומה לא . . ורבקה? יצחק ּדהוי הכא . . הדרּה ּפנה זיוּה, ּפנה מּׁשם, יצא הדרּה. הּוא זיוּה, הּוא ּבעיר, ׁשהּצּדיק ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹּבזמן

צּדיקים". ׁשני ׁשל לזכּותן אחד הפסוק)צּדיק על רבה .(מדרש ְְִִִִֵֶֶַַָָ
ׁשּבדר מּובן ּבעיר, נׁשארּו ורבקה ּכׁשּיצחק וכּו' זיוּה" ׁש"ּפנה לֹומר אפׁשר אי הּמדרׁש, לקׁשיית רׁש"י התיחס ׁשּלא מּזה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻהּנה

קׁשה. זה אין ְֵֶֶַָָהּפׁשט
ּובהיֹות  העיר. יֹוׁשבי על הּצּדיק ׁשל ּופעּלתֹו הׁשּפעתֹו היינּו העיר ׁשל והדרּה זיוּה הֹודּה הּפׁשט, ּבדר הּמפרׁש ׁשּלרׁש"י לֹומר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻויׁש
ּדסּומא  יצחק את לׁשּמׁש להּׁשאר צריכה ׁשהיתה ּובפרט ּפנימה", מל ּבת ּכבּודה "ּכל הרי ורבקה ּבביתֹו, וכלּוא סּומא היה ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָׁשּיצחק

והדרּה. וזיוּה הֹודּה ּבׁשם לכּנֹותם ואי־אפׁשר הנהגתם. לׁשּנֹות העיר ּבני על ּכיעקב ּכל־ּכ הׁשּפיעּו לא הרי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹהיה,
הּטֹובֹות  ההׁשּפעֹות ּכל ּבאֹות ׁשּבזכּותֹו זה כן ּוכמֹו העיר, על ׁשּמגן ה ּצּדיק ׁשל זכּותֹו על קאי והדר" "זיו הּמדרׁש, לפי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
צּדיק  זכּות ּדֹומה ׁשאינֹו לפרׁש וצרי העיר. על הׁשּפיעה ּוזכּותם ּבעיר נׁשארּו ורבקה יצחק הרי קׁשה ּולפי־זה העיר, על ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָוהּברכֹות

צּדיקים. לב' עזרא עזרא עזרא עזרא אחד אבןאבןאבןאבן ְִִֶַָ

(àé)éðáàî çwiå LîMä àá-ék íL ïìiå íB÷na òbôiå©¦§©̧©¨¹©¨³¤¨Æ¦¨´©¤½¤©¦©Æ¥«©§¥´
:àeää íB÷na ákLiå åéúLàøî íNiå íB÷nä©¨½©−̈¤§©«£Ÿ¨®©¦§©−©¨¬©«

i"yx£ÌB˜na ÚbÙiÂ∑,מקֹום ּבאיזה הּכתּוב הזּכיר ׁשּנאמר לא הּמֹורּיה, הר הּוא אחר, ּבמקֹום הּנזּכר ּבּמקֹום אּלא «ƒ¿««»ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
כב)ּבֹו: מרחֹוק"(לעיל אתֿהּמקֹום ט"ז:)ּכמֹו∑ÚbÙiÂ."וּירא ּביריחֹו",(יהושע יט)"ּופגע ורּבֹותינּו(שם ּבדּבׁשת". "ּופגע ְֵֶַַַָָ«ƒ¿«ְְְִִֵֶַַַַָָָ

כז)ּפרׁשּו ּכמֹו:(ברכות ּתפּלה, ז)לׁשֹון ּבי",(ירמיה ּתפּגע ולא "ואל הּכתּוב וׁשּנה ערבית, ּתפּלת יעקב ׁשּתּקן ולמדנּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ
הארץ  לֹו ׁשּקפצה ללּמד 'וּיתּפּלל', הּנׁשה'ּכתב 'ּגיד ּבפרק ׁשּמפרׁש צא)ּכמֹו ‰LÓM.(חולין ‡·ŒÈk∑ לכּתב לֹו היה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹƒ»«∆∆ְִָָֹ

ׁשם  ׁשּילין ּכדי ּבעֹונתּה, ׁשּלא ּפתאם החּמה לֹו ׁשּׁשקעה מׁשמע הּׁשמׁש", "ּכיֿבא ׁשם", וּילן הּׁשמׁש ÌNiÂ."וּיבא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ«»∆
ÂÈ˙L‡¯Ó∑,לראׁשֹו סביב מרזב ּכמין זֹו,עׂשאן עם זֹו מריבֹות התחילּו רעֹות. חּיֹות מּפני אֹומרת:ׁשּירא זאת ¿«¬…»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: וזהּו אחת, אבן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עׂשאן מּיד יּניח', 'עלי אֹומרת: וזאת ראׁשֹו', את צּדיק יּניח ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ'עלי
מראׁשתיו" ׂשם אׁשר האבן את ‰‰e‡."וּיּקח ÌB˜na ·kLiÂ∑ ׁשנים י"ד אבל ׁשכב, מקֹום ּבאֹותֹו מעּוט, לׁשֹון ְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָֹ«ƒ¿««»«ְְֲִִַָָָָ

ּבּתֹורה  עֹוסק ׁשהיה ּבּלילה, ׁשכב לא עבר ּבבית .ׁשּׁשּמׁש ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
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מראמראמראמראׁשׁשׁשׁשתיו תיו תיו תיו  ווווּיּיּיּיׂשׂשׂשׂשםםםם ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם מאבנימאבנימאבנימאבני ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽווווּיּיּיּיּקּקּקּקחחחח ָָָָֹֹ
רעֹות חּיֹות מּפני ׁשּירא לראׁשֹו, סביב מרזב ּכמין רש"י)עׂשאן ובפירוש יא. (כח, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

הּקיף  מּדּוע יּזיקּוהּו, לא ׁשהחּיֹות ּבהּקּב"ה ּבּטחֹון לֹו היה אם :מּמה־נפׁש והרי ראׁשֹו? את רק יעקב הּקיף מּדּוע להבין: ְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹצרי
הּגּוף? ׁשאר את ּגם הּקיף לא מּדּוע מהּטבע, ׁשלמעלה לנּסים להזּדּקק רצה לא ואם ראׁשֹו. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹאת

Ô¯ÁÏ:י  ÏÊ‡Â Ú·L„ ‡¯‡aÓ ·˜ÚÈ ˜Ùe¿««¬…ƒ¿≈»¿»««¬«¿»»

LÓL‡יא  ÏÚ È¯‡ Ônz ˙·e ‡¯˙‡a Ú¯ÚÂ«¬«¿«¿»»«»¬≈«ƒ¿»
·ÈÎLe È‰B„q‡ ÈeLÂ ‡¯˙‡ È·‡Ó ·ÈÒe¿ƒ≈«¿≈«¿»¿«ƒƒ»ƒ¿ƒ

:‡e‰‰ ‡¯˙‡a¿«¿»«

dxezd lr `xfr oa`

i¯Ó‡ּכי ¯Á‰הּגאֹון CÏiÂואינּנּו ללכת. . »«ִַָ«≈∆»»»ְֵֶֶֶָּבּדר ּׁשּפגע מה לבאר וׁשב ּכמׁשמעֹו. לן:ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָרק ּבּדר ּכי אחד ּביֹום הל ְְִֶֶֶַַָָָֹולא

`vie zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'c oey`x meil inei xeriy
הּדרּוׁש: ּדר על זה לבאר ְְְֵֵֶֶֶַַָויׁש

להיֹות  ׁשּצרי – ּבפרנסה ּבהתעּסקּות הּנרצה האפן מבאר זה ּפסּוק אׁשר ,"ל וטֹוב אׁשרי תאכל ּכי ּכּפי "יגיע ּכתיב ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּדהּנה
היינּו הראׁש, ואּלּו ."ּכּפי" ּבידיו, רק להיֹות צריכה הּפרנסה ּבעניני ההתעּסקּות ּכלֹומר: ."ראׁש "יגיע ולא ּדוקא, "ּכּפי ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ"יגיע
."ל וטֹוב אׁשרי" – ההצלחה מבטחת אזי ּכזה, ּבאפן היא ּוכׁשעבֹודתֹו ועבֹודה. ּבּתֹורה מּנחים להיֹות צריכים – הּנעלים ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻהּכחֹות
ּומצֹות, ּבתֹורה רק מּנח ׁשּיהיה – ראׁשֹו את הּקיף וכּו', ּפרנסה ּבעניני ּולהתעּסק ּבית להקים על־מנת לחרן יעקב הל ּכאׁשר ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻולכן,

העֹולם. ּבעניני ּבעסק ּכלל טרּוד יהיה עזרא עזרא עזרא עזרא ולא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹ

(áé)äîéîMä òébî BLàøå äöøà ávî ílñ äpäå íìçiå©©«£ÀŸ§¦¥³ª¨Æª¨´©½§¨§Ÿ−©¦´©©¨¨®§¨
:Ba íéãøéå íéìò íéýìû éëàìî äpäå§¦¥Æ©§£¥´¡Ÿ¦½Ÿ¦¬§«Ÿ§¦−«

i"yx£ÌÈ„¯ÈÂ ÌÈÏÚ∑ּתחּלה לרקיע עֹולים ועלּו לארץ, חּוצה יֹוצאים אין ּבארץ ׁשּלּוּוהּו מלאכים יֹורדים, ּכ ואחר …ƒ¿…¿ƒְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
ללּוֹותֹו לארץ חּוצה מלאכי עזרא עזרא עזרא עזרא .וירדּו אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֵֶַַָָָָ

(âé)íäøáà éýìû ýåýé éðà øîàiå åéìò ávð ýåýé äpäå§¦¥̧§Ÿ̈¹¦¨´¨¨»©Ÿ©¼£¦´§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ©§¨¨´
éáàEì äéìò áëL äzà øLà õøàä ÷çöé éýìûå E ¨¦½¥«Ÿ¥−¦§¨®¨À̈¤£¤³©¨ÆŸ¥´¨¤½¨§¬

:Eòøæìe äpðzà¤§¤−¨§©§¤«
i"yx£ÂÈÏÚ ·v∑לׁשמרֹו.Â˜ÁˆÈ È‰Ï‡∑ על ׁשמֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּיחד ּבּמקרא מצינּו ׁשּלא ּפי על אף ƒ»»»ְְָ≈…≈ƒ¿»ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר: מּׁשּום ּפלֹוני' 'אלהי לכּתב ּבחּייהם טו)הּצּדיקים יצחק,(איוב על ׁשמֹו יחד ּכאן יאמין", לא ּבקדֹוׁשיו "הן ְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
מּמּנּו ּפסק הרע ויצר ּכּמת הּוא והרי ּבּבית וכלּוא עיניו ׁשּכהּו ÈÏÚ‰.(תנחומא)לפי ·ÎL∑(שם הּקדֹוׁש(חולין קּפל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ…≈»∆»ִֵַָ

ּתחּתיו, יׂשראל ארץ ּכל הּוא לבניוּברּו ליּכבׁש נֹוחה ׁשּתהא לֹו אדם (רמז ׁשל מקֹומֹו ׁשּזה אּמֹות, .)ּכד' ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 132 cenr ,d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

wgvi lr FnW d"ATd cgIW mrHd©©©¤¦¥©¨¨§©¦§¨

יצחקיצחקיצחקיצחק ואלהיואלהיואלהיואלהי אביאביאביאבי אברהםאברהםאברהםאברהם אלהיאלהיאלהיאלהי יהוהיהוהיהוהיהוה אניאניאניאני ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר עליועליועליועליו ננננּצּצּצּצבבבב יהוהיהוהיהוהיהוה יג)והוהוהוהּנּנּנּנהההה (כח, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֹֹ ִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַֹֹֹֹ ֱֱֱֱָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ
מּמּנּו. ּפסק הרע ויצר ּכמת, הּוא והרי ּבּבית, וכלּוא עיניו, ׁשּכהּו לפי יצחק, על ׁשמֹו יחד ּכאן . . – יצחק ובפירוש ואלקי (תנחומא. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

הפסוק) על רש"י

ּפסק  הרע יצר . . עיניו ׁשּכהּו ׁש"לפי לֹומר נּתן וכיצד ויצר־הרע, ּתאוֹות יׁש ׁשּלסּומא ּבמּוחׁש, רֹואים אנּו הרי ּדלכאֹורה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָותמּוּה,
ִֶמּמּנּו"?

עׂשו  ׁשּנׁשֹות אּלּו", ׁשל "ּבעׁשנן רׁש"י ּופרׁש מראֹות", עיניו ׁש"וּתכהין מּפני הּוא יצחק נתעּור ׁשּבגללּה הּסּבה ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָויׁש
ׁשאם  חזק, ּכל־ּכ העׁשן היה לא מסּתמא ׁשהרי התעּור, הּגׁשמי מהעׁשן ׁשּלא מּובן והּנה זרה, לעבֹודה ּומקטירֹות מעּׁשנֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹהיּו
"טהֹור  היה ּכי זרה, לעבֹודה עׁשן ראּית לסּבל יכל היה לא ּׁשּיצחק הּוא, ּבכ הּבאּור אּלא מּזה. מתעּורֹות עצמן הן היּו חזק, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹהיה

ּבעיניו". ׁש"נתיּסם ּכ ּכדי עד זרה, עבֹודה ׁשל ענין לסּבל יכֹול היה ולא ּברע" מראֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹעינים
הּׁשּיכּות  מּמּנּו נּטלה ּבעיניו ׁשּנתיּסם על־ידי־זה לכן זרה, עבֹודה ּכלל לסּבל יכֹול היה ׁשּלא מּפני נבע יצחק ׁשל ׁשעּורֹונֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹוכיון
עליו  ׁשמֹו את הּקּב"ה יחד ּכ ּומּׁשּום רע, ּבמקֹום להּמצאּות הּׁשּיכּות מּמּנּו נּטלה הּבית" ּבתֹו "ּגנּוז ׁשהיה ועל־ידי רע, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָלראּית

ּבחּייו. ְַַָאף
זאת  והסּביר החלב! את ראה לא והּוא עּכּו"ם, חלב ּבטעּות לֹו הּגיׁשּו ׁשּפעם מּטׁשרנֹוּבל, נחּום רּבי הרה"ק על מסּפר זה ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּכעין

רֹואהּו. יׂשראל אין ו(לכן) עּכּו"ם ׁשחלבֹו חלב הּמׁשנה: לׁשֹון ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָעל

dLÈ¯Âיב  ‡Ú¯‡a ıÈÚ ‡ÓÏÒ ‡‰Â ÌÏÁÂ«¬«¿»À¿»»ƒ¿«¿»¿≈≈
ÈÈ„ ‡iÎ‡ÏÓ ‡‰Â ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÈËÓ»≈«≈¿«»¿»«¿»«»«¿»

:da ÔÈ˙ÁÂ ÔÈ˜ÏÒ»¿ƒ¿»¬ƒ≈

‡‡יג  ¯Ó‡Â È‰BÂlÚ „zÚÓ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡‰Â¿»¿»»«¿»¿««ƒ»ƒ«¬«¬»
˜ÁˆÈc d‰Ï‡Â Ce·‡ Ì‰¯·‡c d‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»≈¿«¿»»»≈»≈¿ƒ¿»
:CÈ·ÏÂ dpz‡ CÏ dÏÚ È¯L z‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿»≈¬«»∆¿ƒ«¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

`iÌB˜na ˙''Èa ˙eÁ˙t ÌÚËÂ.מׁשה ּדברי . ¿«««¿≈«»ְִֵֶֹ
הֹוׁשע  אמר וכן הּיֹום. הּידּוע ּבּמקֹום  ְְֵֵַַַַַַַַַָָָוהּטעם
ירבעם  על התנּבא הּוא ּכי עּמנּו, ידּבר ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָוׁשם
רּבים  לׁשֹון ואמר אל. ּבבית  היה והּוא יֹואׁש ְְְְִֵֵֶַַָָָָּבן
ועל  מבאר. עמֹוס ּובספר עמֹוס ּובעד ְְְְֲֵֶַַַָָָֹּבעדֹו

להיֹות. יּתכן  לא  הּפׁשט ּדרÚbÙiÂ ואל ּכמֹו . ְְִִֵֶֶַָָֹ«ƒ¿«ְְַ
הּׁשם  ׁשּנקרא  ּבּמקרא מצאנּו לא ּכי ּבי. ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹּתפּגע 

ּכי  אחר. מּמק ֹום ל ּדרׁש ל ּב ּתׂשים ואל ְְְִִִִֵַַַָָָָמקֹום.
לעד: אחר ּומּלת הּׁשם. על ּכלל È·‡Óאינּנּו ְְִֵֵֵֵֶַַַַָ≈«¿≈

ÌB˜n‰:הּמקֹום מאבני אחת טעמֹו . «»ְְֵֵַַַַַָ
ÂÈ˙BL‡¯Ó.מרּגלֹותיו ּכמֹו רּבים, לׁשֹון . ¿«¬»ְְְְִַַָ

אדם  ּבני חלֹומֹות ׁשערב ׁשמּואל מרב ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָוהּתמּה
הּנבּואה: חלֹום ְֲִַָעם

aiÌlÒ C¯„Â סיני מסּפר על אֹו סמל להיֹות ¿∆∆À»ְְִִִֵֶַַָ

סּלם  ּכי אמר הּספרּדי ׁשלמה והרב הּוא. ְְְִִַַַַַָָָָָֹֹֻּדרׁש
אלהים  ּומלאכי העליֹונה, לּנׁשמה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹרמז
טעם  ּכי יׁשּועה רּבי וּיאמר החכמה. ְְְְִִֶַַַַַַָָָֹמחׁשב ֹות
מן  יׁשּועתֹו וירדה ּתפּלתֹו ּבֹו ׁשעלתה ְְְְְִִֶָָָָָָָֻסּלם
נבּואת  ראּו לא הּמפרׁשים ואּלה ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹהּׁשמים.
ּכי  מׁשל. ּדר והּטעם וירמיה , ועמֹוס ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָזכריה
ּתלּוים  מּטה ודברי הּׁשם. מן יּכחד לא ּדבר ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹּכל 



כט `vie zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'c oey`x meil inei xeriy
הּדרּוׁש: ּדר על זה לבאר ְְְֵֵֶֶֶַַָויׁש

להיֹות  ׁשּצרי – ּבפרנסה ּבהתעּסקּות הּנרצה האפן מבאר זה ּפסּוק אׁשר ,"ל וטֹוב אׁשרי תאכל ּכי ּכּפי "יגיע ּכתיב ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹּדהּנה
היינּו הראׁש, ואּלּו ."ּכּפי" ּבידיו, רק להיֹות צריכה הּפרנסה ּבעניני ההתעּסקּות ּכלֹומר: ."ראׁש "יגיע ולא ּדוקא, "ּכּפי ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ"יגיע
."ל וטֹוב אׁשרי" – ההצלחה מבטחת אזי ּכזה, ּבאפן היא ּוכׁשעבֹודתֹו ועבֹודה. ּבּתֹורה מּנחים להיֹות צריכים – הּנעלים ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻהּכחֹות
ּומצֹות, ּבתֹורה רק מּנח ׁשּיהיה – ראׁשֹו את הּקיף וכּו', ּפרנסה ּבעניני ּולהתעּסק ּבית להקים על־מנת לחרן יעקב הל ּכאׁשר ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻולכן,

העֹולם. ּבעניני ּבעסק ּכלל טרּוד יהיה עזרא עזרא עזרא עזרא ולא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹ

(áé)äîéîMä òébî BLàøå äöøà ávî ílñ äpäå íìçiå©©«£ÀŸ§¦¥³ª¨Æª¨´©½§¨§Ÿ−©¦´©©¨¨®§¨
:Ba íéãøéå íéìò íéýìû éëàìî äpäå§¦¥Æ©§£¥´¡Ÿ¦½Ÿ¦¬§«Ÿ§¦−«

i"yx£ÌÈ„¯ÈÂ ÌÈÏÚ∑ּתחּלה לרקיע עֹולים ועלּו לארץ, חּוצה יֹוצאים אין ּבארץ ׁשּלּוּוהּו מלאכים יֹורדים, ּכ ואחר …ƒ¿…¿ƒְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
ללּוֹותֹו לארץ חּוצה מלאכי עזרא עזרא עזרא עזרא .וירדּו אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֵֶַַָָָָ

(âé)íäøáà éýìû ýåýé éðà øîàiå åéìò ávð ýåýé äpäå§¦¥̧§Ÿ̈¹¦¨´¨¨»©Ÿ©¼£¦´§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ©§¨¨´
éáàEì äéìò áëL äzà øLà õøàä ÷çöé éýìûå E ¨¦½¥«Ÿ¥−¦§¨®¨À̈¤£¤³©¨ÆŸ¥´¨¤½¨§¬

:Eòøæìe äpðzà¤§¤−¨§©§¤«
i"yx£ÂÈÏÚ ·v∑לׁשמרֹו.Â˜ÁˆÈ È‰Ï‡∑ על ׁשמֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּיחד ּבּמקרא מצינּו ׁשּלא ּפי על אף ƒ»»»ְְָ≈…≈ƒ¿»ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר: מּׁשּום ּפלֹוני' 'אלהי לכּתב ּבחּייהם טו)הּצּדיקים יצחק,(איוב על ׁשמֹו יחד ּכאן יאמין", לא ּבקדֹוׁשיו "הן ְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
מּמּנּו ּפסק הרע ויצר ּכּמת הּוא והרי ּבּבית וכלּוא עיניו ׁשּכהּו ÈÏÚ‰.(תנחומא)לפי ·ÎL∑(שם הּקדֹוׁש(חולין קּפל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ…≈»∆»ִֵַָ

ּתחּתיו, יׂשראל ארץ ּכל הּוא לבניוּברּו ליּכבׁש נֹוחה ׁשּתהא לֹו אדם (רמז ׁשל מקֹומֹו ׁשּזה אּמֹות, .)ּכד' ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 132 cenr ,d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

wgvi lr FnW d"ATd cgIW mrHd©©©¤¦¥©¨¨§©¦§¨

יצחקיצחקיצחקיצחק ואלהיואלהיואלהיואלהי אביאביאביאבי אברהםאברהםאברהםאברהם אלהיאלהיאלהיאלהי יהוהיהוהיהוהיהוה אניאניאניאני ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר עליועליועליועליו ננננּצּצּצּצבבבב יהוהיהוהיהוהיהוה יג)והוהוהוהּנּנּנּנהההה (כח, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֹֹ ִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַֹֹֹֹ ֱֱֱֱָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ
מּמּנּו. ּפסק הרע ויצר ּכמת, הּוא והרי ּבּבית, וכלּוא עיניו, ׁשּכהּו לפי יצחק, על ׁשמֹו יחד ּכאן . . – יצחק ובפירוש ואלקי (תנחומא. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

הפסוק) על רש"י

ּפסק  הרע יצר . . עיניו ׁשּכהּו ׁש"לפי לֹומר נּתן וכיצד ויצר־הרע, ּתאוֹות יׁש ׁשּלסּומא ּבמּוחׁש, רֹואים אנּו הרי ּדלכאֹורה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָותמּוּה,
ִֶמּמּנּו"?

עׂשו  ׁשּנׁשֹות אּלּו", ׁשל "ּבעׁשנן רׁש"י ּופרׁש מראֹות", עיניו ׁש"וּתכהין מּפני הּוא יצחק נתעּור ׁשּבגללּה הּסּבה ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָויׁש
ׁשאם  חזק, ּכל־ּכ העׁשן היה לא מסּתמא ׁשהרי התעּור, הּגׁשמי מהעׁשן ׁשּלא מּובן והּנה זרה, לעבֹודה ּומקטירֹות מעּׁשנֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹהיּו
"טהֹור  היה ּכי זרה, לעבֹודה עׁשן ראּית לסּבל יכל היה לא ּׁשּיצחק הּוא, ּבכ הּבאּור אּלא מּזה. מתעּורֹות עצמן הן היּו חזק, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹהיה

ּבעיניו". ׁש"נתיּסם ּכ ּכדי עד זרה, עבֹודה ׁשל ענין לסּבל יכֹול היה ולא ּברע" מראֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹעינים
הּׁשּיכּות  מּמּנּו נּטלה ּבעיניו ׁשּנתיּסם על־ידי־זה לכן זרה, עבֹודה ּכלל לסּבל יכֹול היה ׁשּלא מּפני נבע יצחק ׁשל ׁשעּורֹונֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹוכיון
עליו  ׁשמֹו את הּקּב"ה יחד ּכ ּומּׁשּום רע, ּבמקֹום להּמצאּות הּׁשּיכּות מּמּנּו נּטלה הּבית" ּבתֹו "ּגנּוז ׁשהיה ועל־ידי רע, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָלראּית

ּבחּייו. ְַַָאף
זאת  והסּביר החלב! את ראה לא והּוא עּכּו"ם, חלב ּבטעּות לֹו הּגיׁשּו ׁשּפעם מּטׁשרנֹוּבל, נחּום רּבי הרה"ק על מסּפר זה ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּכעין

רֹואהּו. יׂשראל אין ו(לכן) עּכּו"ם ׁשחלבֹו חלב הּמׁשנה: לׁשֹון ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָעל

dLÈ¯Âיב  ‡Ú¯‡a ıÈÚ ‡ÓÏÒ ‡‰Â ÌÏÁÂ«¬«¿»À¿»»ƒ¿«¿»¿≈≈
ÈÈ„ ‡iÎ‡ÏÓ ‡‰Â ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÈËÓ»≈«≈¿«»¿»«¿»«»«¿»

:da ÔÈ˙ÁÂ ÔÈ˜ÏÒ»¿ƒ¿»¬ƒ≈

‡‡יג  ¯Ó‡Â È‰BÂlÚ „zÚÓ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡‰Â¿»¿»»«¿»¿««ƒ»ƒ«¬«¬»
˜ÁˆÈc d‰Ï‡Â Ce·‡ Ì‰¯·‡c d‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»≈¿«¿»»»≈»≈¿ƒ¿»
:CÈ·ÏÂ dpz‡ CÏ dÏÚ È¯L z‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿»≈¬«»∆¿ƒ«¿ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

`iÌB˜na ˙''Èa ˙eÁ˙t ÌÚËÂ.מׁשה ּדברי . ¿«««¿≈«»ְִֵֶֹ
הֹוׁשע  אמר וכן הּיֹום. הּידּוע ּבּמקֹום  ְְֵֵַַַַַַַַַָָָוהּטעם
ירבעם  על התנּבא הּוא ּכי עּמנּו, ידּבר ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָוׁשם
רּבים  לׁשֹון ואמר אל. ּבבית  היה והּוא יֹואׁש ְְְְִֵֵֶַַָָָָּבן
ועל  מבאר. עמֹוס ּובספר עמֹוס ּובעד ְְְְֲֵֶַַַָָָֹּבעדֹו

להיֹות. יּתכן  לא  הּפׁשט ּדרÚbÙiÂ ואל ּכמֹו . ְְִִֵֶֶַָָֹ«ƒ¿«ְְַ
הּׁשם  ׁשּנקרא  ּבּמקרא מצאנּו לא ּכי ּבי. ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹּתפּגע 

ּכי  אחר. מּמק ֹום ל ּדרׁש ל ּב ּתׂשים ואל ְְְִִִִֵַַַָָָָמקֹום.
לעד: אחר ּומּלת הּׁשם. על ּכלל È·‡Óאינּנּו ְְִֵֵֵֵֶַַַַָ≈«¿≈

ÌB˜n‰:הּמקֹום מאבני אחת טעמֹו . «»ְְֵֵַַַַַָ
ÂÈ˙BL‡¯Ó.מרּגלֹותיו ּכמֹו רּבים, לׁשֹון . ¿«¬»ְְְְִַַָ

אדם  ּבני חלֹומֹות ׁשערב ׁשמּואל מרב ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָוהּתמּה
הּנבּואה: חלֹום ְֲִַָעם

aiÌlÒ C¯„Â סיני מסּפר על אֹו סמל להיֹות ¿∆∆À»ְְִִִֵֶַַָ

סּלם  ּכי אמר הּספרּדי ׁשלמה והרב הּוא. ְְְִִַַַַַָָָָָֹֹֻּדרׁש
אלהים  ּומלאכי העליֹונה, לּנׁשמה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹרמז
טעם  ּכי יׁשּועה רּבי וּיאמר החכמה. ְְְְִִֶַַַַַַָָָֹמחׁשב ֹות
מן  יׁשּועתֹו וירדה ּתפּלתֹו ּבֹו ׁשעלתה ְְְְְִִֶָָָָָָָֻסּלם
נבּואת  ראּו לא הּמפרׁשים ואּלה ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹהּׁשמים.
ּכי  מׁשל. ּדר והּטעם וירמיה , ועמֹוס ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָזכריה
ּתלּוים  מּטה ודברי הּׁשם. מן יּכחד לא ּדבר ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹּכל 
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(ãé)äðôöå äîã÷å äné zöøôe õøàä øôòk Eòøæ äéäå§¨¨³©§£Æ©«£©´¨½̈¤¨«©§¨²¨¬¨¨¥−§¨§¨´Ÿ¨
:Eòøæáe äîãàä úçtLî-ìk Eá eëøáðå äaâðå̈¤®§¨§¦§§¬§²¨¦§§¬Ÿ¨«£¨−̈§©§¤«

i"yx£zˆ¯Ùe∑ וכן" ּכמֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .יפרץ"וחזקּת, אבןאבןאבןאבן »«¿»ְְְְְִֵַָָֹ

(åè)ézøîLe Cnò éëðà äpäåéúáLäå Cìz-øLà ìëa EE §¦¥̧¨«Ÿ¦¹¦À̈§©§¦̧Æ§´Ÿ£¤¥¥½©«£¦´Ÿ¦½
éúéNò-íà øLà ãò Eáæòà àì ék úàfä äîãàä-ìà¤¨«£¨−̈©®Ÿ¦µ´Ÿ¤«¡¨§½©µ£¤´¦¨¦½¦

:Cì ézøac-øLà úà¥¬£¤¦©−§¦¨«
i"yx£CnÚ ÈÎ‡∑ ּומּלבן מעׂשו ירא ׁשהיה ‡È˙ÈNÚŒÌ.לפי ¯L‡ „Ú∑ ּבלׁשֹון מׁשּמׁש צ)'ּכי''אם' Èz¯ac.(גיטין »…ƒƒ»ְִִֵֵֵֶָָָָָָ«¬∆ƒ»ƒƒְְִִִֵַƒ«¿ƒ
CÏ∑ יּקרא יצחק 'ּכי לֹו: אמרּתי ׁשּלא לעׂשו, ולא הבטחּתיו ל זרעֹו, על לאברהם ּׁשהבטחּתי מה ,ועלי לצרּכ »ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

לׁשֹון  מׁשּמׁשים ּדּבּור, אצל הּסמּוכים ולהם' ולֹו ,ּול 'לי, ּכל וכן יצחק, ּכל ולא ּביצחק", "ּכי אּלא: זרע', ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹל
לכן  קדם ּדּבר לא יעקב עם ׁשהרי יֹוכיח, וזה .על, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(173 'nr al zegiy ihewl)

יצחקיצחקיצחקיצחק ּכּכּכּכלללל טו)ולאולאולאולא כח, ׁשּזֹוהי(רש"י לפרׁש לאהבטחההבטחההבטחההבטחהיׁש הבטחּתיו), ל . . ּׁשהבטחּתי (מה ּבפעל יהיה על ּתּתּתּתנאי נאי נאי נאי ׁשּכן ּגם ׁשהרי . ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
נאמר יג)יׁשמעאל כג, ּבּמערה"(וירא חלק ּבׁשביל זה "טל לעׂשו אמר ויעקב עׂשו. ּופׁשיטא הּוא , זרע ה)ּכי נ, ויחי ואמרּו(רש"י . ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

א)רז"ל יח, ּדכתיב(קידושין . . אביו את יֹורׁש עּכּו"ם ה): ב, אֹומרים (דברים ויׁש ׂשעיר. הר את נתּתי (מאברהם) לעׂשו ירּוׁשה ּכי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
לזרעֹו יצחק "ועקדת לֹומר יעקביעקביעקביעקבׁשּצריכים עׂשוׁשׁשׁשׁשלללל לאפּוקי ּתזּכר", סתקצ"א)הּיֹום או"ח הזקן אדמו"ר ערוך .(שולחן ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹ ְְִֵֵַַָֹֹֹ

(æè)äfä íB÷na ýåýé Lé ïëà øîàiå BúðMî á÷òé õ÷éiå©¦©´©«£Ÿ»¦§¨¼©ÀŸ¤¨¥Æ¥´§Ÿ̈½©¨−©¤®
:ézòãé àì éëðàå§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¨¨«§¦

i"yx£ÈzÚ„È ‡Ï ÈÎ‡Â∑ ּכזה קדֹוׁש ּבמקֹום יׁשנּתי לא ידעּתי, עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשאם אבןאבןאבןאבן ¿»…ƒ…»»¿ƒְְְִִִֶֶַַָָָָָֹ

(æé)úéa-íà ék äæ ïéà äfä íB÷nä àøBp-äî øîàiå àøéiå©¦¨Æ©Ÿ©½©−̈©¨´©¤®¥´¤À¦µ¦¥´
:íéîMä øòL äæå íéýìû¡Ÿ¦½§¤−©¬©©¨¨«¦

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ˙ÈaŒÌ‡ Èk∑ ואמצע ׁשבע ּבבאר עֹומד הּזה 'הּסּלם זמרא: ּבן יֹוסי רּבי ּבׁשם אלעזר רּבי אמר ƒƒ≈¡…ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
יהּודה ׁשּפּועֹו ׁשּבין ּבּגבּול ּבצפֹונּה, וירּוׁשלים יהּודה ׁשל ּבדרֹומּה עֹומד ׁשבע ׁשּבאר הּמקּדׁש', ּבית ּכנגד מּגיע ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּבבארֿׁשבע  ׁשרגליו סּלם נמצא, יֹוסף. ּבני ּובין ּבנימין ׁשּבין ּבּגבּול ּבנימין נחלת ׁשל ּבּצפֹון היה אל ּובית ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻּובנימין,
זה  'צּדיק הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכלּפי ירּוׁשלים, נגד ׁשּפּועֹו אמצע מּגיע ּבביתֿאל, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹוראׁשֹו

לירּוׁשל  קראֹו יעקב אמרּו: ועֹוד לינה'? ּבלא ויּפטר מלֹוני, לבית ירּוׁשלים.ּבא ולא היא לּוז וזֹו ּביתֿאל, ים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹֹֹ
ּב'ׁשחיטת  האמּורה הארץ קפיצת היא וזֹו לכאן, ּובא הּמֹורּיה הר ׁשּנעקר אני אֹומר ּכן? לֹומר למדנּו ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּומהיכן
הּמקּדׁש, ּבית על יעקב ּכׁשעבר ּתאמר ואם ּבּמקֹום". "וּיפּגע וזהּו: ּביתֿאל, עד לקראתֹו הּמקּדׁש ּבית ׁשּבא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻחּלין',
עד  איהּו יעּכבּוהּו? הּׁשמים ּומן אבֹותיו, ׁשהתּפּללּו ּבּמקֹום להתּפּלל לּביּה יהיב לא איהּו ׁשם? עּכבֹו לא ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹמּדּוע
על  ׁשעברּתי 'אפׁשר אמר: לחרן, מטא ּכי חרנה", וּיל" מֹוכיח: ּוקרא הּנׁשה'. 'ּגיד ּבפרק ּכדאמרינן אזל, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָחרן

הארץ לֹו וקפצה ּביתֿאל, עד וחזר למהּדר ּדעּתיּה יהב ּבֹו'? התּפּללּתי ולא אבֹותי ּבֹו ׁשהתּפּללּו לא (מקֹום אל, ּבית ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

קראּה: האלהים עיר ׁשהיתה ׁשם ועל לירּוׁשלים, אּלא לעי, הּסמּו הּוא אמרּו"זה וכן יצחק, ּבֹו ׁשהתּפּלל הּׂשדה והּוא אברהם, ּבֹו ׁשהתּפּלל הּמֹורּיה הר והּוא אל", ּבית ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ

מדּיק  רׁש"י מּפרּוׁש ּכאן עד ּביתֿאל, ׁשּקראֹו ּכיעקב אּלא 'ׂשדה', ׁשּקראֹו ּכיצחק ולא 'הר', ׁשּקראֹו ּכאברהם לא וגֹו'". ונעלה "לכּו ּתרּגּום:∑BpŒ‰Ó¯‡.)ּבסֹוטה: ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ«»ְַ

„‡¯Ú‡יד  ‡¯ÙÚk ÔÈ‡ÈbÒ CÈa ÔB‰ÈÂƒ¿»«ƒƒ¿«¿»¿«¿»
‡etˆÏe ‡ÁÈ„ÓÏe ‡·¯ÚÓÏ Û˜˙˙Â¿ƒ¿≈¿««¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»
‡Ú¯‡ ˙ÈÚ¯Ê Ïk CÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ ‡ÓB¯„Ïe¿»»¿ƒ¿»¿¿ƒ»…«¿¬««¿»

:CÈa ÏÈ„·e¿ƒ¿»

Ècטו  ¯˙‡ ÏÎa Cp¯h‡Â CcÚÒa È¯ÓÈÓ ‡‰Â¿»≈¿ƒ¿«¿»¿∆¿ƒ»¿»¬«ƒ
‡Ï È¯‡ ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï Cp·È˙‡Â C‰¿̇««¬≈ƒ»¿«¿»»»¬≈»
:CÏ ˙ÈÏlÓc ˙È „ÈaÚ‡ Èc „Ú Cp˜aL‡∆¿¿ƒ»«ƒ∆¿≈»¿«≈ƒ»

ËLe˜a‡טז  ¯Ó‡Â dzMÓ ·˜ÚÈ ¯Úz‡Â¿ƒ¿««¬…ƒƒ¿≈«¬«¿¿»
‡Ï ‡‡Â ÔÈ„‰ ‡¯˙‡a È¯L ÈÈ„ ‡¯˜È (˙È‡)ƒ¿»»«¿»»≈¿«¿»»≈«¬»»

:Ú„È È˙ÈÂ‰¬≈ƒ¿»

ÈÏ˙יז  ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ eÏÈÁc ‰Ó ¯Ó‡Â ÏÈÁ„e¿ƒ«¬«»¿ƒ«¿»»≈≈
ÔÓ da ‡ÂÚ¯c ¯˙‡ ÔÈ‰l‡ ËBÈ„‰ ¯˙‡ ÔÈc≈¬«∆¿∆»≈¬«¿«¬»≈ƒ

:‡iÓL Ï·˜ Ú¯z ÔÈ„Â ÈÈ Ì„√̃»¿»¿≈¿«√≈¿«»

dxezd lr `xfr oa`

ׁשּיעלּו ּביניהן סּלם  ּוכאּלּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֻּבעליֹונים,
אחר  הּדברים להֹודיע ּבֹו ְְְִִִַַַַַַָָהּמלאכים 

ּומ  ּכתּוב ּכן ּגם ּבארץ. לאכים ׁשהתהּלכּו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ּכדר הּׁשם ׁשליחּות למּלאות יֹורדים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַֹאחרים
מׁשרתיו: ְְֶֶָָמל

cizˆ¯Ùe:האיׁש וּיפרץ וכן ורבית, ּכמֹו . »«¿»ְְְְִִִֵַָָָֹ

fh'‰ LÈ ÔÎ‡ׁשּיּמצאּו ּבעבּור הּטעם . »≈≈ְֲִֶַַַַָ
לפרׁש אּוכל ולא נּסים. ׁשם יראּו ְְְְִִִֵַָָֹמקֹומֹות

הּוא: מפלא סֹוד ּכי זה, ְִֶָָָֻלּמה

`vie zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd ipy meil inei xeriy
סֹוכלתנּו. ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם דחילּו, הדין'. אתרא ּדחילּו למלּבׁש'מה ‰ÌÈÓM.ּוכסּו ¯ÚL ‰ÊÂ∑ ּתפּלה מקֹום ְְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ¿∆«««»»ƒְְִָ

מעלה  ׁשל הּמקּדׁש ׁשּבית ּומדרׁשֹו: הּׁשמימה, ּתפּלתם מּטה לעלֹות ׁשל הּמקּדׁש ּבית ּכנגד עזרא עזרא עזרא עזרא .מכּון אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

(çé)íN-øLà ïáàä-úà çwiå ø÷aa á÷òé íkLiå©©§¥̧©«£¹Ÿ©ÀŸ¤©¦©³¤¨¤̧¤Æ£¤¨´
:dLàø-ìò ïîL ÷öiå äávî dúà íNiå åéúLàøî עזרא עזרא עזרא עזרא אבן אבן אבן אבן  §©«£Ÿ½̈©¨¬¤Ÿ−̈©¥¨®©¦¬Ÿ¤−¤©Ÿ¨«

(èé)æeì íìeàå ìà-úéa àeää íB÷nä-íL-úà àø÷iå©¦§¨²¤¥«©¨¬©−¥«¥®§¨²¬
:äðLàøì øéòä-íL¥«¨¦−¨¦«Ÿ¨«

(ë)éðøîLe éãnò íéýìû äéäé-íà øîàì øãð á÷òé øciå©¦©¬©«£−Ÿ¤¤́¥®Ÿ¦¦«§¤̧¡Ÿ¦¹¦¨¦À§¨©¸¦Æ
ãâáe ìëàì íçì éì-ïúðå CìBä éëðà øLà äfä Cøca©¤³¤©¤Æ£¤´¨«Ÿ¦´¥½§¨«©¦¬¤²¤¤«¡−Ÿ¤¬¤

:Laìì¦§«Ÿ
i"yx£È„nÚ ÌÈ‰Ï‡ ‰È‰ÈŒÌ‡∑ והּנה" לי: ׁשאמר ּכמֹו עּמדי, להיֹות ׁשהבטיחני הּללּו הבטחֹות לי יׁשמר אם ƒƒ¿∆¡…ƒƒ»ƒְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

"עּמ אׁשרּֿתלÈ¯ÓLe∑".אנכי ּבכל ּוׁשמרּתי" לי: ׁשאמר ÏÎ‡Ï.ּכמֹו ÌÁÏ ÈÏŒÔ˙Â∑ ּכי" ׁשאמר: ּכמֹו ִִָָֹ¿»«ƒְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹ¿»«ƒ∆∆∆¡…ְִֶַָ
מבּקׁשֿלחם" וזרעֹו נעזב צּדיק ראיתי  "ולא ׁשּנאמר: נעזב, קרּוי הּוא לחם, והּמבּקׁש ,"אעזב לז)לא .(תהלים ְְְְְְְֱֱֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

(àë):íéýìûì éì ýåýé äéäå éáà úéa-ìà íBìLá ézáLå§©§¦¬§¨−¤¥´¨¦®§¨¨¯§Ÿ̈²¦−¥«Ÿ¦«
i"yx£Èz·LÂ∑"אלֿהאדמה והׁשיבתי" לי: ׁשאמר ∑·ÌBÏL.ּכמֹו ¿«¿ƒְֲֲִִִֶֶַַָָָָֹ¿»

לבן  מּדרכי אלמד ׁשּלא החטא, מן ÌÈ‰Ï‡Ï.ׁשלם ÈÏ '‰ ‰È‰Â∑ יּמצא ׁשּלא סֹוף, ועד מּתחּלה עלי  ׁשמֹו ׁשּיחּול ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ¿»»ƒ≈…ƒְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ּולזרע לאלהים ל "להיֹות ׁשנאמר: לאברהם, הבטיח זֹו והבטחה ,"ל "אׁשרּֿדּבר ּתי ׁשאמר: ּכמֹו ּבזרעי, ְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּפסּול

"יז)אחרי ּפסּול (.(לעיל ׁשּום ּבֹו יּמצא ׁשּלא מיחס עזרא עזרא עזרא עזרא .)זרע אבןאבןאבןאבן ְְְֲֲִֵֶֶַַָָֹֻ

(áë)íéýìû úéa äéäé äávî ézîN-øLà úàfä ïáàäå§¨¤´¤©ÀŸ£¤©̧§¦Æ©¥½̈¦«§¤−¥´¡Ÿ¦®
:Cì epøOòà øOò éì-ïzz øLà ìëå§ŸÆ£¤´¦¤¦½©¥−£©§¤¬¨«

i"yx£˙‡f‰ Ô·‡‰Â∑ זאת אעׂשה אני ואף אּלה את לי ּתעׂשה אם "והאבן", ׁשל זֹו וי"ו מפרׁש ּכ.˙‡f‰ Ô·‡‰Â ¿»∆∆«…ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ¿»∆∆«…
'B‚Â ‰·vÓ ÈzÓN ¯L‡∑ קּום" לֹו: ּכׁשאמר  ארם, מּפּדן ּבׁשּוב ֹו עׂשה  וכן ה'', קדם עלּה פלח 'אהי ּכתרּגּומֹו: ¬∆«¿ƒ«≈»¿ְְְְְֲֲֳִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
ּביתֿאל" לה)עלה נס"(לקמן עליה וּיּס וגֹו' מּצבה יעקב "וּיּצב ׁשם? ּנאמר מה עזרא עזרא עזרא עזרא ., אבןאבןאבןאבן ְֱֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

ß elqk 'd ipy mei ß

èë(à):íã÷-éðá äöøà Cìiå åéìâø á÷òé àOiå©¦¨¬©«£−Ÿ©§¨®©¥−¤©¬§¨§¥¤«¤
i"yx£ÂÈÏ‚¯ ·˜ÚÈ ‡OiÂ∑ּכ ללכת, קל ונעׂשה רגליו את לּבֹו נׂשא ּבׁשמירה, ׁשהבטח טֹובה ּבׂשֹורה מּׁשּנתּבּׂשר «ƒ»«¬…«¿»ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

רּבה  ּבבראׁשית .מפרׁש ְְִִֵַָָֹ

Ècיח  ‡·‡ ˙È ·ÈÒe ‡¯Ùˆa ·˜ÚÈ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¬…¿«¿»¿ƒ»«¿»ƒ
‡ÁLÓ ˜È¯‡Â ‡Ó˜ d˙È ÈeLÂ È‰B„q‡ ÈeL«ƒƒ»ƒ¿«ƒ»«»»«¬ƒƒ¿»

:dLÈ¯ ÏÚ«≈«

‡Ïיט  ˙Èa ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿»¿«¿»«≈≈
:‡˙ÈÓ„˜a ‡z¯˜„ ‡ÓL ÊeÏ Ì¯·e¿«¿»¿«¿»¿«¿≈»

ÓÈÓ¯‡כ  ‡‰È Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ÌÈ˜ ·˜ÚÈ ÌÈi˜Â¿«ƒ«¬…¿»¿≈»ƒ¿≈≈¿»
‡‡ Èc ÔÈ„‰ ‡Á¯‡a Èp¯hÈÂ ÈcÚÒa ÈÈ„«¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»»≈ƒ¬»

) ‡ÓÁÏ ÈÏ ÔzÈÂ ÏÊ‡ נ"יÌÁÏ(eÒÎe ÏÎÈÓÏ »≈¿ƒ∆ƒ«¬»¿≈¿≈«¿
:LaÏÓÏ¿ƒ¿»

ÓÈÓ¯‡כא  ‡‰ÈÂ ‡a‡ ˙È·Ï ÌÏLa ·e˙‡Â¿≈ƒ¿«¿≈«»ƒ≈≈¿»
:‡‰Ï‡Ï ÈÏ ÈÈ„«¿»ƒ≈»»

‡‰Èכב  Èc È‰z ‡Ó˜ È˙ÈeL Èc ‡„‰ ‡·‡Â¿«¿»»»ƒ«≈ƒ»»¿≈ƒ≈≈
ÔÓ „Á ÈÏ Ôzz Èc ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ dÏÚ ÁÏÙ»«¬«ƒ√»¿»¿…ƒƒ∆ƒ«ƒ

:CÓ„˜ dpL¯Ù‡ ‡¯NÚ«¿»«¿¿ƒ≈√»»

(א  È‰BÏ‚¯ ·˜ÚÈ ÏËe נ"יÈ‰BÏ‚È¯(ÏÊ‡Â ¿««¬…«¿ƒƒ¿ƒ«¬«
:‡ÁÈ„Ó Èa Ú¯‡Ï«¬«¿≈»ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

fiÌÈ‰Ï‡ ˙Èa Ì‡ Èkּבֹו אדם ׁשּיתּפּלל . ƒƒ≈¡…ƒְִֵֶַָָ
נבחר. הּמקֹום ּכי ּתפּלתֹו ותּׁשמע צרּכֹו ְְְְְִִִִִַַַָָָָָּבׁשעת
והּנה  מּצבה. יעקב הקים אי יתמהּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹורּבים
והּכתּוב  מׁשה. הקים מּצבֹות י''ב ּכי ְְִִֵֵֶַַָָֹׁשכחּו
לא  אמר רק לּׁשם, מּצבה לׂשּום אסר ֵֵַַַַַָָָָֹֹלא
מקֹומֹו אל ּובגעּתי ׂשנא. אׁשר מּצבה ל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָתקים

ְֲֵָאפרׁשנּו:
gidL‡¯ ÏÚ ÔÓL ˜ˆiÂ:ּבׁשּובֹו להּכירּה . «ƒ…∆∆«…»ְְִַָ

mrhe `kÌÈ‰Ï‡Ï ÈÏ '‰ ‰È‰Â הּׁשם זה . §©©¿»»ƒ≈…ƒֵֶַ
עליו, נּצב ה' והּנה ּכתּוב ּכן ּכי ְְִִִִֵֵַָָָָָהּנכּבד ,

ּתמצאּנּו: ׁשמֹות ואּלה ְְְְִֵֶֶַָָָּובפרׁשת
mrhe akÌÈ‰Ï‡ ˙Èa ‰È‰È קבּוע מקֹום . §©©ƒ¿∆≈¡…ƒַָָ

ּתּתן  אׁשר מּכל מעׂשר ׁשם ּולהֹוציא ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָלתפּלתי,
לכבֹוד  לקחּתֹו ראּוי ׁשהּוא למי לתּתֹו ממֹון ְְְְְִִִִֶַָָלי
אין  ּכי ּדרׁש, ּדר עׂשירי לוי ולהיֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָה'.
מעׂשר  רק  ּבניו  מעׂשר האדם ׁשּיּתן ֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבּתֹורה

ּותבּואה: וצאן ְָָָָֹּבקר



לי `vie zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd ipy meil inei xeriy
סֹוכלתנּו. ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם דחילּו, הדין'. אתרא ּדחילּו למלּבׁש'מה ‰ÌÈÓM.ּוכסּו ¯ÚL ‰ÊÂ∑ ּתפּלה מקֹום ְְְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ¿∆«««»»ƒְְִָ

מעלה  ׁשל הּמקּדׁש ׁשּבית ּומדרׁשֹו: הּׁשמימה, ּתפּלתם מּטה לעלֹות ׁשל הּמקּדׁש ּבית ּכנגד עזרא עזרא עזרא עזרא .מכּון אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

(çé)íN-øLà ïáàä-úà çwiå ø÷aa á÷òé íkLiå©©§¥̧©«£¹Ÿ©ÀŸ¤©¦©³¤¨¤̧¤Æ£¤¨´
:dLàø-ìò ïîL ÷öiå äávî dúà íNiå åéúLàøî עזרא עזרא עזרא עזרא אבן אבן אבן אבן  §©«£Ÿ½̈©¨¬¤Ÿ−̈©¥¨®©¦¬Ÿ¤−¤©Ÿ¨«

(èé)æeì íìeàå ìà-úéa àeää íB÷nä-íL-úà àø÷iå©¦§¨²¤¥«©¨¬©−¥«¥®§¨²¬
:äðLàøì øéòä-íL¥«¨¦−¨¦«Ÿ¨«

(ë)éðøîLe éãnò íéýìû äéäé-íà øîàì øãð á÷òé øciå©¦©¬©«£−Ÿ¤¤́¥®Ÿ¦¦«§¤̧¡Ÿ¦¹¦¨¦À§¨©¸¦Æ
ãâáe ìëàì íçì éì-ïúðå CìBä éëðà øLà äfä Cøca©¤³¤©¤Æ£¤´¨«Ÿ¦´¥½§¨«©¦¬¤²¤¤«¡−Ÿ¤¬¤

:Laìì¦§«Ÿ
i"yx£È„nÚ ÌÈ‰Ï‡ ‰È‰ÈŒÌ‡∑ והּנה" לי: ׁשאמר ּכמֹו עּמדי, להיֹות ׁשהבטיחני הּללּו הבטחֹות לי יׁשמר אם ƒƒ¿∆¡…ƒƒ»ƒְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

"עּמ אׁשרּֿתלÈ¯ÓLe∑".אנכי ּבכל ּוׁשמרּתי" לי: ׁשאמר ÏÎ‡Ï.ּכמֹו ÌÁÏ ÈÏŒÔ˙Â∑ ּכי" ׁשאמר: ּכמֹו ִִָָֹ¿»«ƒְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹ¿»«ƒ∆∆∆¡…ְִֶַָ
מבּקׁשֿלחם" וזרעֹו נעזב צּדיק ראיתי  "ולא ׁשּנאמר: נעזב, קרּוי הּוא לחם, והּמבּקׁש ,"אעזב לז)לא .(תהלים ְְְְְְְֱֱֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

(àë):íéýìûì éì ýåýé äéäå éáà úéa-ìà íBìLá ézáLå§©§¦¬§¨−¤¥´¨¦®§¨¨¯§Ÿ̈²¦−¥«Ÿ¦«
i"yx£Èz·LÂ∑"אלֿהאדמה והׁשיבתי" לי: ׁשאמר ∑·ÌBÏL.ּכמֹו ¿«¿ƒְֲֲִִִֶֶַַָָָָֹ¿»

לבן  מּדרכי אלמד ׁשּלא החטא, מן ÌÈ‰Ï‡Ï.ׁשלם ÈÏ '‰ ‰È‰Â∑ יּמצא ׁשּלא סֹוף, ועד מּתחּלה עלי  ׁשמֹו ׁשּיחּול ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ¿»»ƒ≈…ƒְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ּולזרע לאלהים ל "להיֹות ׁשנאמר: לאברהם, הבטיח זֹו והבטחה ,"ל "אׁשרּֿדּבר ּתי ׁשאמר: ּכמֹו ּבזרעי, ְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּפסּול

"יז)אחרי ּפסּול (.(לעיל ׁשּום ּבֹו יּמצא ׁשּלא מיחס עזרא עזרא עזרא עזרא .)זרע אבןאבןאבןאבן ְְְֲֲִֵֶֶַַָָֹֻ

(áë)íéýìû úéa äéäé äávî ézîN-øLà úàfä ïáàäå§¨¤´¤©ÀŸ£¤©̧§¦Æ©¥½̈¦«§¤−¥´¡Ÿ¦®
:Cì epøOòà øOò éì-ïzz øLà ìëå§ŸÆ£¤´¦¤¦½©¥−£©§¤¬¨«

i"yx£˙‡f‰ Ô·‡‰Â∑ זאת אעׂשה אני ואף אּלה את לי ּתעׂשה אם "והאבן", ׁשל זֹו וי"ו מפרׁש ּכ.˙‡f‰ Ô·‡‰Â ¿»∆∆«…ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ¿»∆∆«…
'B‚Â ‰·vÓ ÈzÓN ¯L‡∑ קּום" לֹו: ּכׁשאמר  ארם, מּפּדן ּבׁשּוב ֹו עׂשה  וכן ה'', קדם עלּה פלח 'אהי ּכתרּגּומֹו: ¬∆«¿ƒ«≈»¿ְְְְְֲֲֳִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
ּביתֿאל" לה)עלה נס"(לקמן עליה וּיּס וגֹו' מּצבה יעקב "וּיּצב ׁשם? ּנאמר מה עזרא עזרא עזרא עזרא ., אבןאבןאבןאבן ְֱֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

ß elqk 'd ipy mei ß

èë(à):íã÷-éðá äöøà Cìiå åéìâø á÷òé àOiå©¦¨¬©«£−Ÿ©§¨®©¥−¤©¬§¨§¥¤«¤
i"yx£ÂÈÏ‚¯ ·˜ÚÈ ‡OiÂ∑ּכ ללכת, קל ונעׂשה רגליו את לּבֹו נׂשא ּבׁשמירה, ׁשהבטח טֹובה ּבׂשֹורה מּׁשּנתּבּׂשר «ƒ»«¬…«¿»ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ

רּבה  ּבבראׁשית .מפרׁש ְְִִֵַָָֹ

Ècיח  ‡·‡ ˙È ·ÈÒe ‡¯Ùˆa ·˜ÚÈ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¬…¿«¿»¿ƒ»«¿»ƒ
‡ÁLÓ ˜È¯‡Â ‡Ó˜ d˙È ÈeLÂ È‰B„q‡ ÈeL«ƒƒ»ƒ¿«ƒ»«»»«¬ƒƒ¿»

:dLÈ¯ ÏÚ«≈«

‡Ïיט  ˙Èa ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿»¿«¿»«≈≈
:‡˙ÈÓ„˜a ‡z¯˜„ ‡ÓL ÊeÏ Ì¯·e¿«¿»¿«¿»¿«¿≈»

ÓÈÓ¯‡כ  ‡‰È Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ÌÈ˜ ·˜ÚÈ ÌÈi˜Â¿«ƒ«¬…¿»¿≈»ƒ¿≈≈¿»
‡‡ Èc ÔÈ„‰ ‡Á¯‡a Èp¯hÈÂ ÈcÚÒa ÈÈ„«¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»»≈ƒ¬»

) ‡ÓÁÏ ÈÏ ÔzÈÂ ÏÊ‡ נ"יÌÁÏ(eÒÎe ÏÎÈÓÏ »≈¿ƒ∆ƒ«¬»¿≈¿≈«¿
:LaÏÓÏ¿ƒ¿»

ÓÈÓ¯‡כא  ‡‰ÈÂ ‡a‡ ˙È·Ï ÌÏLa ·e˙‡Â¿≈ƒ¿«¿≈«»ƒ≈≈¿»
:‡‰Ï‡Ï ÈÏ ÈÈ„«¿»ƒ≈»»

‡‰Èכב  Èc È‰z ‡Ó˜ È˙ÈeL Èc ‡„‰ ‡·‡Â¿«¿»»»ƒ«≈ƒ»»¿≈ƒ≈≈
ÔÓ „Á ÈÏ Ôzz Èc ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ dÏÚ ÁÏÙ»«¬«ƒ√»¿»¿…ƒƒ∆ƒ«ƒ

:CÓ„˜ dpL¯Ù‡ ‡¯NÚ«¿»«¿¿ƒ≈√»»

(א  È‰BÏ‚¯ ·˜ÚÈ ÏËe נ"יÈ‰BÏ‚È¯(ÏÊ‡Â ¿««¬…«¿ƒƒ¿ƒ«¬«
:‡ÁÈ„Ó Èa Ú¯‡Ï«¬«¿≈»ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

fiÌÈ‰Ï‡ ˙Èa Ì‡ Èkּבֹו אדם ׁשּיתּפּלל . ƒƒ≈¡…ƒְִֵֶַָָ
נבחר. הּמקֹום ּכי ּתפּלתֹו ותּׁשמע צרּכֹו ְְְְְִִִִִַַַָָָָָּבׁשעת
והּנה  מּצבה. יעקב הקים אי יתמהּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹורּבים
והּכתּוב  מׁשה. הקים מּצבֹות י''ב ּכי ְְִִֵֵֶַַָָֹׁשכחּו
לא  אמר רק לּׁשם, מּצבה לׂשּום אסר ֵֵַַַַַָָָָֹֹלא
מקֹומֹו אל ּובגעּתי ׂשנא. אׁשר מּצבה ל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָתקים

ְֲֵָאפרׁשנּו:
gidL‡¯ ÏÚ ÔÓL ˜ˆiÂ:ּבׁשּובֹו להּכירּה . «ƒ…∆∆«…»ְְִַָ

mrhe `kÌÈ‰Ï‡Ï ÈÏ '‰ ‰È‰Â הּׁשם זה . §©©¿»»ƒ≈…ƒֵֶַ
עליו, נּצב ה' והּנה ּכתּוב ּכן ּכי ְְִִִִֵֵַָָָָָהּנכּבד ,

ּתמצאּנּו: ׁשמֹות ואּלה ְְְְִֵֶֶַָָָּובפרׁשת
mrhe akÌÈ‰Ï‡ ˙Èa ‰È‰È קבּוע מקֹום . §©©ƒ¿∆≈¡…ƒַָָ

ּתּתן  אׁשר מּכל מעׂשר ׁשם ּולהֹוציא ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָלתפּלתי,
לכבֹוד  לקחּתֹו ראּוי ׁשהּוא למי לתּתֹו ממֹון ְְְְְִִִִֶַָָלי
אין  ּכי ּדרׁש, ּדר עׂשירי לוי ולהיֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָה'.
מעׂשר  רק  ּבניו  מעׂשר האדם ׁשּיּתן ֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבּתֹורה

ּותבּואה: וצאן ְָָָָֹּבקר



vie`לב zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd ipy meil inei xeriy

(á)ìL íL-äpäå äãOa øàá äpäå àøiåïàö-éøãò äL ©©º§§¦¥¯§¥´©¨¤À§¦¥º̈§¨³¤§¥ŸÆ
ïáàäå íéøãòä e÷Lé àåää øàaä-ïî ék äéìò íéöáø«Ÿ§¦´¨¤½¨¦µ¦©§¥´©¦½©§−¨«£¨¦®§¨¤¬¤

:øàaä ét-ìò äìãb§Ÿ−̈©¦¬©§¥«
i"yx£ÌÈ¯„Ú‰ e˜LÈ∑הרֹועים קצרה מׁשקים ּבלׁשֹון ּדּבר והּמקרא העדרים, עזרא עזרא עזרא עזרא .את אבןאבןאבןאבן «¿»¬»ƒְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

(â)ét ìòî ïáàä-úà eììâå íéøãòä-ìë änL-eôñàðå§¤«¤§¨´¨¨¨«£¨¦À§¨«£³¤¨¤̧¤Æ¥©Æ¦´
øàaä ét-ìò ïáàä-úà eáéLäå ïàvä-úà e÷Läå øàaä©§¥½§¦§−¤©®Ÿ§¥¦¯¤¨¤²¤©¦¬©§¥−

:dî÷îì¦§Ÿ¨«
i"yx£eÙÒ‡Â∑ ּגדֹולה האבן ׁשהיתה לפי להאסף, היּו הוה ∑eÏÏ‚Â.רגילים לׁשֹון ּכל ּומגנּדרין, ותרּגּומֹו וגֹוללין, ¿∆∆¿ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ¿»¬ְְְְְְְְִִֶַַָֹ

עבר, ּובלׁשֹון עתיד ּבלׁשֹון לדּבר להיֹות מׁשּתּנה ועתיד היה ּכבר ּתמיד, ההוה ּדבר ׁשּכל ּתרּגּומֹו:∑e·ÈL‰Â.לפי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ¿≈ƒְַ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ּומתיבין  אבןאבןאבןאבן ְִִ

(ã)ïøçî eøîàiå ízà ïéàî éçà á÷òé íäì øîàiå©³Ÿ¤¨¤Æ©«£½Ÿ©©−¥©´¦©¤®©Ÿ́§½¥«¨−̈
^eðçðà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן £¨«§

(ä)^eðòãé eøîàiå øBçð-ïa ïáì-úà ízòãéä íäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤½©§©§¤−¤¨¨´¤¨®©«Ÿ§−¨¨«§

(å)Bza ìçø äpäå íBìL eøîàiå Bì íBìLä íäì øîàiå©¬Ÿ¤¨¤−£¨´®©«Ÿ§´¨½§¦¥Æ¨¥´¦½
:ïàvä-íò äàä−̈¦©«Ÿ

i"yx£Ô‡v‰ŒÌÚ ‰‡a∑'אתת' ותרּגּומֹו: ּבּבי"ת, למעלה, הּטעם ּבאה", "ורחל 'אתיא'. ותרּגּומֹו ּבאל"ף, ,הּטעם »»ƒ«…ְְְְְְְְֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
עׂשתה  לׁשֹון והּׁשני עֹוׂשה, לׁשֹון עזרא עזרא עזרא עזרא .הראׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵַָָָָ

(æ)äð÷nä óñàä úò-àì ìBãb íBiä ãBò ïä øîàiå©ÀŸ¤¥¬Æ©´¨½Ÿ¥−¥«¨¥´©¦§¤®
:eòø eëìe ïàvä e÷Lä©§¬©−Ÿ§¬§«

i"yx£ÏB„b ÌBi‰ „BÚ Ô‰∑:להם אמר עֹוד. ירעּו ולא הּביתה הּמקנה לאסף ׁשרֹוצים ּכסבּור רֹובצים, אֹותם ׁשראה לפי ≈«»ְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
"לאֿעת  כן ּפי על אף ׁשּלכם, הּבהמֹות ואם הּיֹום, ּפעּלת ׁשּלמּתם לא אּתם, יֹום ׂשכירי אם ּכלֹומר ּגדֹול", הּיֹום עֹוד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֻ"הן

וגֹו' הּמקנה .(ב"ר)"האסף ְְִֵֵֶַָ

(ç)eììâå íéøãòä-ìk eôñàé øLà ãò ìëeð àì eøîàiå©«Ÿ§»´Ÿ©¼©´£¤³¥¨«§Æ¨¨´£¨¦½§¨«£Æ
:ïàvä eðé÷Läå øàaä ét ìòî ïáàä-úà¤¨¤½¤¥©−¦´©§¥®§¦§¦−©«Ÿ

i"yx£ÏÎe ‡Ï∑ ּגדֹולה ׁשהאבן לפי עתיד ∑eÏÏ‚Â.להׁשקֹות, לׁשֹון ׁשהּוא לפי 'ויגנּדרּון', מתרּגם .זה …«ְְְְִֶֶֶַָָ¿»¬ְְְְְְִִִֶֶַָָֻ

(è)ìçøå ínò øaãî epãBò|äéáàì øLà ïàvä-íò äàa ¤−§©¥´¦¨®§¨¥´À̈¨¦©ŸÆ£¤´§¨¦½¨
^àåä äòø ék עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦¬Ÿ̈−¦«

Ïz˙‡ב  Ôn˙ ‡‰Â ‡Ï˜Á· ‡¯È· ‡‰Â ‡ÊÁÂ«¬»¿»≈»¿«¿»¿»«»¿»»
‡È‰‰ ‡¯Èa ÔÓ È¯‡ dÏÚ ÔÈÚ·¯ ÔÚc ÔÈ¯„Ú∆¿ƒ¿»¿«ƒ¬«¬≈ƒ≈»«ƒ
‡Óet ÏÚ ‡˙a¯ ‡·‡Â ‡i¯„Ú Ô˜LÓ«¿»¬»«»¿«¿»«¿»«»

:‡¯È·„¿≈»

È˙ג  ÔÈ¯c‚Óe ‡i¯„Ú Ïk Ôn˙Ï ÔÈLpk˙Óeƒ¿«¿ƒ¿«»»¬»«»¿«¿¿ƒ»
‡Ú ˙È Ô˜LÓe ‡¯È·„ ‡Óet ÏÚÓ ‡·‡«¿»≈«»¿≈»«¿»»»»
‡¯È·„ ‡Óet ÏÚ ‡·‡ ˙È ÔÈ·È˙Óe¿ƒƒ»«¿»«»¿≈»

:d¯˙‡Ï¿«¿«

e¯Ó‡Âד  Ôez‡ ÔÓ ÈÁ‡ ·˜ÚÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…««¿»««¬»
:‡Á‡ Ô¯ÁÓ≈»»¬»¿»

BÁ¯ה  ¯a Ô·Ï ˙È ÔezÚ„È‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿«¿»»»«»
:ÔÚ„È e¯Ó‡Â«¬»¿«¿»

Â‰‡ו  ÌÏL e¯Ó‡Â dÏ ÌÏL‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿«≈«¬»¿«¿»
:‡Ú ÌÚ ‡È˙‡ dz¯a ÏÁ»̄≈¿«≈»¿»ƒ»»

LÎÓÏז  ÔcÚ ‡Ï ÈbÒ ‡ÓBÈ „BÚ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»«ƒ»ƒ«¿ƒ¿«
:eÚ¯ eÏÈf‡Â ‡Ú e˜L‡ ¯ÈÚa¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿

Ïkח  ÔÈLpk˙Ó Èc „Ú Ïek ‡Ï e¯Ó‡Â«¬»»ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»
‡¯È·„ ‡Óet ÏÚÓ ‡·‡ ˙È Ôe¯c‚ÈÂ ‡i¯„Ú¬»«»ƒ«¿¿»«¿»≈«»¿≈»

:‡Ú È˜LÂ¿«¿≈»»

ÌÚט  ˙˙‡ ÏÁ¯Â ÔB‰nÚ ÏlÓÓ ‡e‰c „Ú«¿¿«≈ƒ¿¿»≈»«ƒ
:‡È‰ ‡˙ÈÚ¯ È¯‡ ‰e·‡Ï Èc ‡Ú»»ƒ«¬»¬≈»ƒ»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

a‡¯iÂ,הּיּו''ד ׁשּנפּתח ּבעבּור זרה מּלה . ««¿ְֲִִֶַַַָָָ
אחת  הּיּו''ד אחר ואין הּקל. מהּבנין ְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָוהּמּלה
את  להרחיב מׁשּפט ׁשהיא הּגרֹון ְְְִִִִֵֶֶַַָָמאֹותּיֹות
הּוי''ו. לחּסר לאדם  ראּוי ואין לפניהם, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָאׁשר
סימני  ׁשהם הּיּו''ד חברי עם ּכן ׁשּיאמר ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹאֹו
מן  לאמר רצּו ּכאׁשר ּדעּתי ּולפי ְְְְֲִִִִֶַַַַָָֹהמׁשרתים.

חסר  והּנה ׁשבי, מּמּנּו וּיׁשּב מׁשקל על ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָראה
נראה  האל''ף ׁשּיהיה יּתכן לא ּגם ראה. ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹה''א
הּיּו''ד. ּתחת ּבחירק יּׁשאר והּנה הּמּלה. ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָּבסֹוף

מׁשקלֹו יהיה לא)והּנה (יחזקאל ּבגדלֹו. וּייף ְְְְְִִִִֵֶַָָ
הּיּו''ד: ּפתחּו ּכן על ירה. לׁשֹון עם ְְְִִֵֵַַַָָָָוּיתערב

beÏÏ‚Âהרֹועים .Ô·‡‰ ˙‡: ¿»¿ִָ∆»∆∆

cÔÈ‡Ó מ''ם ּבלא ּולאמרֹו מקֹום. על ׁשאלה . ≈«ƒְְְְֵֵַָָָֹ
עם  ּכן  נמצא ּגם לאין . יהיה אז  ּכי יּתכן ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹלא

מאין: אּתם הן ִֵֵֵֶַַמ''ם
e‰‡a Bza ÏÁ¯ ‰p‰Â ּתאר ׁשהּוא מּלרע, . ¿ƒ≈»≈ƒ»»ְִֶַַֹ

ּפעל: ּכמֹו ְֵַַֹהּׁשם
h‰‡a ÏÁ¯Â:עבר ּפעל והּוא מלעיל, . ¿»≈»»ְְִֵַַָֹ

`vie zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd ipy meil inei xeriy

(é)Bnà éçà ïáì-úa ìçø-úà á÷òé äàø øLàk éäéå©§¦¿©«£¤Á¨¨̧©«£¹Ÿ¤¨¥À©¨¨Æ£¦´¦½
ìòî ïáàä-úà ìâiå á÷òé Lbiå Bnà éçà ïáì ïàö-úàå§¤¬Ÿ¨−̈£¦´¦®©¦©´©«£ÀŸ©¨³¤¤¨¤̧¤Æ¥©Æ

:Bnà éçà ïáì ïàö-úà ÷Liå øàaä ét¦´©§¥½©©¾§§¤¬Ÿ¨−̈£¦¬¦«
i"yx£Ï‚iÂ ·˜ÚÈ LbiÂ∑ הּפקק את ׁשּמעביר ּגדֹולּכאדם ׁשּכחֹו להֹודיע צלֹוחית, ּפי רבה)מעל .(בראשית «ƒ««¬…«»∆ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

(àé):jáiå Bì÷-úà àOiå ìçøì á÷òé ÷Miå©¦©¬©«£−Ÿ§¨¥®©¦¨¬¤Ÿ−©¥«§§
i"yx£j·iÂ∑:אמר ריקנּיֹות. ּבידים ׁשּבא לפי אחר: ּדבר לקבּורה. עּמֹו נכנסת ׁשאינּה הּקדׁש ּברּוח ׁשּצפה לפי «≈¿¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

עׂשו  ּבן אליפז ׁשרדף לפי ּכלּום'. ּבידי אין ואני ּומגּדנֹות, ּוצמידים נזמים ּבידיו היּו אּבא, אבי עבד ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ'אליעזר,
לּצּוּוי  אעׂשה 'מה לֹו: אמר ידֹו. מׁש יצחק, ׁשל ּבחיקֹו אליפז ׁשּגדל ּולפי והּׂשיגֹו, להרגֹו, אחריו אביו ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּבמצות

ּכּמת' חׁשּוב והעני ּׁשּבידי, מה 'טל יעקב: לֹו אמר אּבא'? .ׁשל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

(áé)ä÷áø-ïá éëå àeä äéáà éçà ék ìçøì á÷òé ãbiå©©¥̧©«£¹Ÿ§¨¥À¦´£¦³¨¦̧¨Æ½§¦¬¤¦§−̈
:äéáàì ãbzå õøzå àeä®©−̈¨©©¥¬§¨¦«¨

i"yx£‡e‰ ‰È·‡ ÈÁ‡ Èk∑:ּכמֹו לאביה, יג)קרֹוב אני (לעיל ּגם ּבא, הּוא לרּמאּות 'אם ּומדרׁשֹו: אנחנּו". אחים "אנׁשים ƒ¬ƒ»ƒ»ְְְְְֲֲֲִִִִִִַַַָָָָָָָָ
הּכׁשרה' אחֹותֹו רבקה, ּבן אני ּגם הּוא, ּכׁשר אדם ואם ּברּמאּות, È·‡Ï‰.אחיו „bzÂ∑(ב"ר) ולא מתה, ׁשאּמּה לפי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ««≈¿»ƒ»ְְִִֵֶָָֹ

לֹו אּלא להּגיד לּה עזרא עזרא עזרא עזרא .היה אבןאבןאבןאבן ְִֶַָָָָ

(âé)òîL-úà ïáì òîLë éäéå|õøiå Búçà-ïa á÷òé ©§¦Á¦§¸Ÿ©¨¹̈¤¥´©©«£´Ÿ¤£ŸÀ©¨³̈
øtñéå Búéa-ìà eäàéáéå Bì-÷Mðéå Bì-÷açéå Búàø÷ì¦§¨Æ©§©¤Æ©§©¤½©§¦¥−¤¥®©§©¥´

:älàä íéøácä-ìk úà ïáìì§¨½̈¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤
i"yx£B˙‡¯˜Ï ı¯iÂ∑(ב"ר),טעּון הּוא ממֹון טעּונים ּכסבּור, ּגמּלים ּבעׂשרה לכאן ּבא הּבית עבד ∑aÁÈÂ˜.ׁשהרי «»»ƒ¿»ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ«¿«∆

ּבחיקֹו' והּנם הביא זהּובים 'ׁשּמא אמר: ּכלּום, עּמֹו ראה LÈÂBÏ.(ב"ר)ּכׁשּלא הביא ∑˜ מרּגלּיֹות 'ׁשּמא אמר: ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ«¿«∆ְִִֵֶַַָָָ
ּבפיו' Ô·ÏÏ.(ב"ר)והם ¯tÒÈÂ∑ אחיו אנס מּתֹו אּלא ּבא מּמּנּוׁשּלא ממֹונֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .וׁשּנטלּו אבןאבןאבןאבן ְְִֵ«¿«≈¿»»ְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ

(ãé)Lãç Bnò áLiå äzà éøNáe éîöò Cà ïáì Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¨½̈©²©§¦¬§¨¦−¨®¨©¥¬¤¦−¬Ÿ¤
:íéîé̈¦«

i"yx£È¯N·e ÈÓˆÚ C‡∑חדׁש ּב אטּפל קּורבה מּפני אּלא ּכלּום, ּביד ואין הֹואיל הּביתה, לאסּפ לי אין מעּתה ««¿ƒ¿»ƒְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
עׂשה, וכן צאנֹוימים רֹועה ׁשהיה לחּנם, לא זֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ואף אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ

(åè)ípç éðzãáòå äzà éçà-éëä á÷òéì ïáì øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ£¦«¨¦´©½¨©«£©§©−¦¦¨®
:EzøkNn-äî él äãébä©¦¬¨¦−©©§ª§¤«

i"yx£‰z‡ ÈÁ‡ŒÈÎ‰∑ ּתעבדני אּתה, ׁשאחי ּבׁשביל 'וכי ּתמּה: ּכל ∑Èz„·ÚÂ.חּנם'?לׁשֹון וכן 'ותעבדני', ּכמֹו ¬ƒ»ƒ«»ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ«¬«¿«ƒְְְְִֵֵַַָ
ׁשהיא להּבא ּתבה הּתבה הֹופכת והיא ּבראׁשּה, וי "ו הֹוסיף עבר עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(æè)äpèwä íLå äàì äìãbä íL úBðá ézL ïáììe§¨−̈§¥´¨®¥³©§Ÿ¨Æ¥½̈§¥¬©§©−̈
:ìçø̈¥«

Ô·Ïי  ˙a ÏÁ¯ ˙È ·˜ÚÈ ‡ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«¬»«¬…»»≈«»»
‡‰eÁ‡ Ô·Ï„ ‡Ú ˙ÈÂ dn‡„ ‡‰eÁ‡¬»¿ƒ≈¿»»»¿»»¬»
ÏÚÓ ‡·‡ ˙È ¯c‚Â ·˜ÚÈ ·¯˜e dn‡„¿ƒ≈¿≈«¬…¿«¿«»«¿»≈«
‡‰eÁ‡ Ô·Ï„ ‡Ú ˙È È˜L‡Â ‡¯È·„ ‡Óet»¿≈»¿«¿≈»»»¿»»¬»

:dn‡„¿ƒ≈

Î·e‡:יא  dÏ˜ ˙È Ì¯‡Â ÏÁ¯Ï ·˜ÚÈ ˜Le¿««¬…¿»≈«¬≈»»≈¿»

„‡·e‰יב  ‰Á‡ ¯· È¯‡ ÏÁ¯Ï ·˜ÚÈ ÈeÁÂ¿«ƒ«¬…¿»≈¬≈«¬»¿»»
˙‡ÈeÁÂ ˙Ë‰¯e ‡e‰ ‰˜·¯ ¯· È¯‡Â ‡e‰«¬≈«ƒ¿»¿»«¿«ƒ«

:‰e·‡Ï¿»»

a¯יג  ·˜ÚÈ ÚÓL ˙È Ô·Ï ÚÓL „k ‰Â‰Â«¬»«¿«»»»≈««¬…«
dÏ ˜ÈMÂ dÏ Ût‚Â d˙eÓc˜Ï Ë‰¯e d˙Á‡¬»≈¿«¿«»≈¿«≈≈¿«ƒ≈
Ïk ˙È Ô·ÏÏ ÈÚzL‡Â d˙È·Ï dÏÚ‡Â¿«¬≈¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿»»»»

:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙tƒ¿»«»»ƒ≈

‡zיד  È¯N·e È·È¯˜ Ì¯a Ô·Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»¿«»ƒƒƒ¿ƒ»¿
:ÔÈÓBÈ Á¯È dnÚ ·È˙ÈÂƒ≈ƒ≈¿«ƒ

ÈpÁÏÙ˙Âטו  z‡ ÈÁ‡cÓ‰ ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…¬ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿¿ƒ«ƒ
:C¯‚‡ ‰Ó ÈÏ ÈeÁ ÔbÓ«»«ƒƒ»«¿»

ÌeLÂטז  ‰‡Ï ‡˙a¯ ÌeL Ôa ÔÈz¯z Ô·ÏÏe¿»»«¿≈¿»«¿»≈»¿
:ÏÁ¯ ‡z¯ÚÊ¿∆¿»»≈

dxezd lr `xfr oa`

aiÏÁ¯Ï ·˜ÚÈ „biÂ ּוכבר וטעמֹו מאחר, . ««≈«¬…¿»≈ְְְְַָָֻ
ורּבים וּיּׁשק, ּכן ואחר לרחל יעקב ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָֹהּגיד

ָּכמֹוהּו:
bi‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk הּברכה:‡˙ ּדברי . ∆»«¿»ƒ»≈∆ְְִֵַָָ

ciÌÈÓÈ L„Á:ּפרׁשּתיו ּכבר . …∆»ƒְְִֵַָ
ehEz¯kNÓ:הּלבנים מתּכנת מׁשקל על . «¿À¿∆ְְְִִֵֶַַַַֹ



לג `vie zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd ipy meil inei xeriy

(é)Bnà éçà ïáì-úa ìçø-úà á÷òé äàø øLàk éäéå©§¦¿©«£¤Á¨¨̧©«£¹Ÿ¤¨¥À©¨¨Æ£¦´¦½
ìòî ïáàä-úà ìâiå á÷òé Lbiå Bnà éçà ïáì ïàö-úàå§¤¬Ÿ¨−̈£¦´¦®©¦©´©«£ÀŸ©¨³¤¤¨¤̧¤Æ¥©Æ

:Bnà éçà ïáì ïàö-úà ÷Liå øàaä ét¦´©§¥½©©¾§§¤¬Ÿ¨−̈£¦¬¦«
i"yx£Ï‚iÂ ·˜ÚÈ LbiÂ∑ הּפקק את ׁשּמעביר ּגדֹולּכאדם ׁשּכחֹו להֹודיע צלֹוחית, ּפי רבה)מעל .(בראשית «ƒ««¬…«»∆ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

(àé):jáiå Bì÷-úà àOiå ìçøì á÷òé ÷Miå©¦©¬©«£−Ÿ§¨¥®©¦¨¬¤Ÿ−©¥«§§
i"yx£j·iÂ∑:אמר ריקנּיֹות. ּבידים ׁשּבא לפי אחר: ּדבר לקבּורה. עּמֹו נכנסת ׁשאינּה הּקדׁש ּברּוח ׁשּצפה לפי «≈¿¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

עׂשו  ּבן אליפז ׁשרדף לפי ּכלּום'. ּבידי אין ואני ּומגּדנֹות, ּוצמידים נזמים ּבידיו היּו אּבא, אבי עבד ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ'אליעזר,
לּצּוּוי  אעׂשה 'מה לֹו: אמר ידֹו. מׁש יצחק, ׁשל ּבחיקֹו אליפז ׁשּגדל ּולפי והּׂשיגֹו, להרגֹו, אחריו אביו ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּבמצות

ּכּמת' חׁשּוב והעני ּׁשּבידי, מה 'טל יעקב: לֹו אמר אּבא'? .ׁשל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

(áé)ä÷áø-ïá éëå àeä äéáà éçà ék ìçøì á÷òé ãbiå©©¥̧©«£¹Ÿ§¨¥À¦´£¦³¨¦̧¨Æ½§¦¬¤¦§−̈
:äéáàì ãbzå õøzå àeä®©−̈¨©©¥¬§¨¦«¨

i"yx£‡e‰ ‰È·‡ ÈÁ‡ Èk∑:ּכמֹו לאביה, יג)קרֹוב אני (לעיל ּגם ּבא, הּוא לרּמאּות 'אם ּומדרׁשֹו: אנחנּו". אחים "אנׁשים ƒ¬ƒ»ƒ»ְְְְְֲֲֲִִִִִִַַַָָָָָָָָ
הּכׁשרה' אחֹותֹו רבקה, ּבן אני ּגם הּוא, ּכׁשר אדם ואם ּברּמאּות, È·‡Ï‰.אחיו „bzÂ∑(ב"ר) ולא מתה, ׁשאּמּה לפי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ««≈¿»ƒ»ְְִִֵֶָָֹ

לֹו אּלא להּגיד לּה עזרא עזרא עזרא עזרא .היה אבןאבןאבןאבן ְִֶַָָָָ

(âé)òîL-úà ïáì òîLë éäéå|õøiå Búçà-ïa á÷òé ©§¦Á¦§¸Ÿ©¨¹̈¤¥´©©«£´Ÿ¤£ŸÀ©¨³̈
øtñéå Búéa-ìà eäàéáéå Bì-÷Mðéå Bì-÷açéå Búàø÷ì¦§¨Æ©§©¤Æ©§©¤½©§¦¥−¤¥®©§©¥´

:älàä íéøácä-ìk úà ïáìì§¨½̈¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤
i"yx£B˙‡¯˜Ï ı¯iÂ∑(ב"ר),טעּון הּוא ממֹון טעּונים ּכסבּור, ּגמּלים ּבעׂשרה לכאן ּבא הּבית עבד ∑aÁÈÂ˜.ׁשהרי «»»ƒ¿»ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ«¿«∆

ּבחיקֹו' והּנם הביא זהּובים 'ׁשּמא אמר: ּכלּום, עּמֹו ראה LÈÂBÏ.(ב"ר)ּכׁשּלא הביא ∑˜ מרּגלּיֹות 'ׁשּמא אמר: ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ«¿«∆ְִִֵֶַַָָָ
ּבפיו' Ô·ÏÏ.(ב"ר)והם ¯tÒÈÂ∑ אחיו אנס מּתֹו אּלא ּבא מּמּנּוׁשּלא ממֹונֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .וׁשּנטלּו אבןאבןאבןאבן ְְִֵ«¿«≈¿»»ְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ

(ãé)Lãç Bnò áLiå äzà éøNáe éîöò Cà ïáì Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¨½̈©²©§¦¬§¨¦−¨®¨©¥¬¤¦−¬Ÿ¤
:íéîé̈¦«

i"yx£È¯N·e ÈÓˆÚ C‡∑חדׁש ּב אטּפל קּורבה מּפני אּלא ּכלּום, ּביד ואין הֹואיל הּביתה, לאסּפ לי אין מעּתה ««¿ƒ¿»ƒְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
עׂשה, וכן צאנֹוימים רֹועה ׁשהיה לחּנם, לא זֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ואף אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ

(åè)ípç éðzãáòå äzà éçà-éëä á÷òéì ïáì øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ£¦«¨¦´©½¨©«£©§©−¦¦¨®
:EzøkNn-äî él äãébä©¦¬¨¦−©©§ª§¤«

i"yx£‰z‡ ÈÁ‡ŒÈÎ‰∑ ּתעבדני אּתה, ׁשאחי ּבׁשביל 'וכי ּתמּה: ּכל ∑Èz„·ÚÂ.חּנם'?לׁשֹון וכן 'ותעבדני', ּכמֹו ¬ƒ»ƒ«»ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ«¬«¿«ƒְְְְִֵֵַַָ
ׁשהיא להּבא ּתבה הּתבה הֹופכת והיא ּבראׁשּה, וי "ו הֹוסיף עבר עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(æè)äpèwä íLå äàì äìãbä íL úBðá ézL ïáììe§¨−̈§¥´¨®¥³©§Ÿ¨Æ¥½̈§¥¬©§©−̈
:ìçø̈¥«

Ô·Ïי  ˙a ÏÁ¯ ˙È ·˜ÚÈ ‡ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«¬»«¬…»»≈«»»
‡‰eÁ‡ Ô·Ï„ ‡Ú ˙ÈÂ dn‡„ ‡‰eÁ‡¬»¿ƒ≈¿»»»¿»»¬»
ÏÚÓ ‡·‡ ˙È ¯c‚Â ·˜ÚÈ ·¯˜e dn‡„¿ƒ≈¿≈«¬…¿«¿«»«¿»≈«
‡‰eÁ‡ Ô·Ï„ ‡Ú ˙È È˜L‡Â ‡¯È·„ ‡Óet»¿≈»¿«¿≈»»»¿»»¬»

:dn‡„¿ƒ≈

Î·e‡:יא  dÏ˜ ˙È Ì¯‡Â ÏÁ¯Ï ·˜ÚÈ ˜Le¿««¬…¿»≈«¬≈»»≈¿»

„‡·e‰יב  ‰Á‡ ¯· È¯‡ ÏÁ¯Ï ·˜ÚÈ ÈeÁÂ¿«ƒ«¬…¿»≈¬≈«¬»¿»»
˙‡ÈeÁÂ ˙Ë‰¯e ‡e‰ ‰˜·¯ ¯· È¯‡Â ‡e‰«¬≈«ƒ¿»¿»«¿«ƒ«

:‰e·‡Ï¿»»

a¯יג  ·˜ÚÈ ÚÓL ˙È Ô·Ï ÚÓL „k ‰Â‰Â«¬»«¿«»»»≈««¬…«
dÏ ˜ÈMÂ dÏ Ût‚Â d˙eÓc˜Ï Ë‰¯e d˙Á‡¬»≈¿«¿«»≈¿«≈≈¿«ƒ≈
Ïk ˙È Ô·ÏÏ ÈÚzL‡Â d˙È·Ï dÏÚ‡Â¿«¬≈¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿»»»»

:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙tƒ¿»«»»ƒ≈

‡zיד  È¯N·e È·È¯˜ Ì¯a Ô·Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»¿«»ƒƒƒ¿ƒ»¿
:ÔÈÓBÈ Á¯È dnÚ ·È˙ÈÂƒ≈ƒ≈¿«ƒ

ÈpÁÏÙ˙Âטו  z‡ ÈÁ‡cÓ‰ ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…¬ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿¿ƒ«ƒ
:C¯‚‡ ‰Ó ÈÏ ÈeÁ ÔbÓ«»«ƒƒ»«¿»

ÌeLÂטז  ‰‡Ï ‡˙a¯ ÌeL Ôa ÔÈz¯z Ô·ÏÏe¿»»«¿≈¿»«¿»≈»¿
:ÏÁ¯ ‡z¯ÚÊ¿∆¿»»≈

dxezd lr `xfr oa`

aiÏÁ¯Ï ·˜ÚÈ „biÂ ּוכבר וטעמֹו מאחר, . ««≈«¬…¿»≈ְְְְַָָֻ
ורּבים וּיּׁשק, ּכן ואחר לרחל יעקב ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָֹהּגיד

ָּכמֹוהּו:
bi‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk הּברכה:‡˙ ּדברי . ∆»«¿»ƒ»≈∆ְְִֵַָָ

ciÌÈÓÈ L„Á:ּפרׁשּתיו ּכבר . …∆»ƒְְִֵַָ
ehEz¯kNÓ:הּלבנים מתּכנת מׁשקל על . «¿À¿∆ְְְִִֵֶַַַַֹ



vie`לד zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(681 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

רחלרחלרחלרחל ההההּקּקּקּקטטטטּנּנּנּנהההה ווווׁשׁשׁשׁשםםםם לאהלאהלאהלאה ההההּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולהלהלהלה טז)ׁשׁשׁשׁשםםםם הראׁשֹונה (כט, ה"א האֹות ּגדֹולה, (ה' הּבינה ספירת ּכנגד היא ׁשּלאה ּבחסידּות, מבאר ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ללבן יעקב ׁשאמר וזהּו הּׁשם). ׁשל הּׁשנּיה ה"א האֹות קטּנה, (ה' המלכּות ספירת ּכנגד היא ורחל הוי') ׁשם מא)ׁשל לא, (להּלן ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

מה  ּבנֹותי": "הּבנֹות לבן ׁשהׁשיב ׁשּזהּו להֹוסיף, ויׁש ּומלכּות . ּבינה ׁשל הּברּור את ּבעבֹודתי פעלּתי :"ּבנֹותי ּבׁשּתי . . עבדּתי"ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ּבביתי. ׁשּנעׂשתה מעבֹודה הּוא, מּמּני זה ּברּור ידי על ל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּנתוּסף

(æé):äàøî úôéå øàz-úôé äúéä ìçøå úBkø äàì éðéòå§¥¥¬¥−̈©®§¨¥¸¨«§½̈§©−Ÿ©¦©¬©§¤«
i"yx£˙Bk¯∑(קכג ּוׁשּתי (ב"ב לרבקה ּבנים 'ׁשני אֹומרים: הּכל ׁשהיּו ּובכתה, עׂשו ׁשל ּבגֹורלֹו לעלֹות סבּורה ׁשהיתה «ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

לּקטן' והּקטּנה לּגדֹול הּגדֹולה ללבן, לׁשֹון:∑z‡¯.ּבנֹות הּפרצּוף, צּורת מד)הּוא קונפא"ס (ישעיה ּבּׂשרד", "יתארהּו ְְְְַַַַַָָָָָָָָ…«ְְְֲֵֶֶַַַַָ
קלסּתר ∑Ó¯‡‰.ּבלע"ז  זיו עזרא עזרא עזרא עזרא .הּוא אבןאבןאבןאבן ְַַ«¿∆ְְִֵַ

ß elqk 'e iyily mei ß

(çé)íéðL òáL Eãáòà øîàiå ìçø-úà á÷òé áäàiå©¤«¡©¬©«£−Ÿ¤¨¥®©ÀŸ¤¤«¡¨§Æ¤´©¨¦½
:äpèwä Eza ìçøa§¨¥¬¦§−©§©¨«

i"yx£ÌÈL Ú·L E„·Ú‡∑(ב"ר),הּוא ׁשּכן ותדע אחדים", ימים עּמֹו "ויׁשבּת אּמֹו: לֹו ׁשאמרה אחדים, ימים הם ∆¡»¿∆«»ƒְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּכימים  ּבעיניו "וּיהיּו ּכתיב: ‰pËw‰.אחדים"ׁשהרי Eza ÏÁ¯a∑ ׁשהּוא ּבֹו יֹודע ׁשהיה לפי לּמה? הּללּו הּסימנים ּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָ¿»≈ƒ¿«¿«»ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

'אחליף  ּתאמר: וׁשּמא ,"ּבּת" לֹומר: ּתלמּוד הּׁשּוק'? מן אחרת, 'רחל ּתאמר: וׁשּמא ּברחל", אעבד" לֹו: אמר ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹרּמאי,
רּמהּו ׁשהרי הֹועיל, לא כן ּפי על ואף "הּקטּנה", לֹומר: ּתלמּוד רחל'? ׁשמּה ואקרא ׁשמּה .ללאה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

(èé)Léàì dúà ézzî Cì dúà ézz áBè ïáì øîàiå©Ÿ́¤¨À̈µ¦¦´Ÿ¨´½̈¦¦¦¬Ÿ−̈§¦´
^éãnò äáL øçà©¥®§−̈¦¨¦«

(ë)íéîék åéðéòá eéäiå íéðL òáL ìçøa á÷òé ãáòiå©©«£¯Ÿ©«£²Ÿ§¨¥−¤´©¨¦®©¦«§³§¥¨Æ§¨¦´
^dúà Búáäàa íéãçà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן £¨¦½§©«£¨−Ÿ¨«

(àë)éîé eàìî ék ézLà-úà äáä ïáì-ìà á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£³Ÿ¤¨¨Æ¨¨´¤¦§¦½¦¬¨«§−¨¨®
:äéìà äàBáàå§¨−¨¥¤«¨

i"yx£ÈÓÈ e‡ÏÓ∑וזהּו ׁשבטים? י"ב אעמיד ואימתי ׁשנה פ"ד ּבן אני ׁשהרי ימי", "מלאּו ועֹוד: אּמי, לי ׁשאמרה »¿»»ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ּכן? אֹומר אינֹו ׁשּבּקּלים קל והלא אליה", "ואבֹואה ּכׁשּנאמר: אמר ּתֹולדֹות להֹוליד .אּלא ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(111 'nr d zegiy ihewl)

ּכּכּכּכןןןן אמראמראמראמר ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹולדלדלדלדֹוֹוֹוֹותתתת כא)להלהלהלהֹוֹוֹוֹולידלידלידליד כט, "קדֹוׁשים (רש"י היּו ׁשהאבֹות ׁשּמּכיון לֹומר, ויׁש הּצניעּות. הפ היא זֹו אמירה סֹוף סֹוף לכאֹורה, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
. . הּזה עֹולם מעניני ימיהם ימיהם ימיהם ימיהם ּומבּדלים פכ"ג)"ּכּכּכּכלללל ּתֹולדֹות.(תניא הֹולדת מּלבד אחר ּדבר ׁשּום אליה" ּב"ואבֹואה אבינּו יעקב ראה לא , ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

הּדעת עץ חטא ׁשּלפני יתּבׁשׁשּו" "ולא ּדר פ"א)ועל  ח"ב נבוכים מורה .(ראה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

(áë)^äzLî Nòiå íB÷nä éLðà-ìk-úà ïáì óñàiå©¤«¡¬Ÿ¨¨²¤¨©§¥¬©¨−©©¬©¦§¤«

(âë)åéìà dúà àáiå Bzá äàì-úà çwiå áøòá éäéåàáiå ©§¦´¨¤½¤©¦©Æ¤¥¨´¦½©¨¥¬Ÿ−̈¥¨®©¨−Ÿ
^äéìà¥¤«¨

·¯ÂÈ‡יז  ‡¯ÈtL ˙Â‰ ÏÁ¯Â ÔÈ‡È ‰‡Ï ÈÈÚÂ¿≈≈≈»»¬»¿»≈¬««ƒ»¿≈»
:‡ÂÊÁ· ‡È‡ÈÂ¿»¬»¿∆¿»

Ú·Lיח  CpÁÏÙ‡ ¯Ó‡Â ÏÁ¯ ˙È ·˜ÚÈ ÌÁ¯e¿≈«¬…»»≈«¬«∆¿¿ƒ»¿«
:‡z¯ÚÊ Cz¯a ÏÁ¯a ÔÈL¿ƒ¿»≈¿«»¿∆¿»

d˙Èיט  Ôz‡cÓ CÏ d˙È Ôz‡c ·Ë Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»«¿∆≈»«»ƒ¿∆≈»«
:ÈnÚ ·Èz Ô¯Á‡ ¯·‚Ïƒ¿«»√»ƒƒƒ

BÂ‰Âכ  ÔÈL Ú·L ÏÁ¯a ·˜ÚÈ ÁÏÙe¿««¬…¿»≈¿«¿ƒ«¬
:d˙È ÌÈÁ¯ „k ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈÓBÈk È‰BÈÚ·¿≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿≈»«

‡¯Èכא  È˙z‡ ˙È ·‰ Ô·ÏÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿»»«»ƒ¿ƒ¬≈
:d˙ÂÏ ÏBÚ‡Â ÈÁÏÙ ÈÓBÈ ˙ÈÓÏL‡«¿≈ƒ≈»¿»ƒ¿≈¿»«

ÚÂ·„כב  ‡¯˙‡ ÈL‡ Ïk ˙È Ô·Ï LÎe¿«»»»»¬»≈«¿»«¬«
:‡ÈzLÓƒ¿¿»

ÏÈÚ‡Âכג  dz¯· ‰‡Ï ˙È ¯·„e ‡LÓ¯· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿«»≈»¿«≈¿»≈
:d˙ÂÏ ÏÚÂ d˙ÂÏ d˙È»«¿»≈¿«¿»«

dxezd lr `xfr oa`

fi˙Bk¯היּו לּמה ׁשֹואלים ויׁש ּכמׁשמעֹו. . «ְְְֲִֵַָָָָ
הּׁשם  ׁשמחׁשבֹות ׁשחׁשבּו ּבעבּור ְְְֲֵֵֶֶַַַָּכן,
צּורתן  ראּויֹות הּנבראים וכל ְְְְְְִִֵֶַַָָָָּכמחׁשבֹותיהם,

חסר  ׁשהּוא אמר אפרים ּובן  ׁשוֹות. ְְֲִִֶֶֶַַַָָלהיֹות
אלף: חסר היה והּוא ארּכֹות. וטעמֹו ְְְֲֲֶֶַַָָָָֻאלף,

¯‡z ˙ÙÈ אבר ּכל הּגבּול. לכם ותאר ּכמֹו . ¿«…«ְְְֵֵֵֶַָָָ

אֹו יפה. הּכל ּומראה יפה והּפה והאף ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכעין
הּנראה: הּפנים עין על ְְִִֵֶֶַַַַָמראה

kÏÁ¯a ·˜ÚÈ „·ÚiÂ:רחל ּבעבּור . ««¬…«¬…¿»≈ֲֵַָ

`vie zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e iyily meil inei xeriy

(ãë)^äçôL Bzá äàìì BúçôL ätìæ-úà dì ïáì ïziå©¦¥³¨¨Æ½̈¤¦§−̈¦§¨®§¥¨¬¦−¦§¨«

(äë)úàf-äî ïáì-ìà øîàiå äàì àåä-äpäå ø÷aá éäéå©§¦´©½Ÿ¤§¦¥¦−¥¨®©Ÿ́¤¤¨À̈©ŸÆ
:éðúénø änìå Cnò ézãáò ìçøá àìä él úéNò̈¦´¨¦½£³Ÿ§¨¥¸¨©´§¦¦½̈§−̈¨¦¦¨«¦

i"yx£‰‡Ï ‡È‰Œ‰p‰Â ¯˜a· È‰ÈÂ∑ רחל ּוכׁשראתה לרחל, סימנים יעקב ׁשּמסר לפי לאה, היתה לא ּבּלילה אבל «¿ƒ«…∆¿ƒ≈ƒ≈»ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
סימנים  אֹותן לּה ּומסרה עמדה אחֹותי '?! ּתּכלם 'עכׁשו אמרה: לאה, לֹו יג)ׁשּמכניסין .(מגילה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָ

(åë)äøéòvä úúì eðîB÷îa ïë äNòé-àì ïáì øîàiå©Ÿ́¤¨½̈Ÿ¥«¨¤¬¥−¦§¥®¨¥¬©§¦−̈
^äøéëaä éðôì¦§¥¬©§¦¨«

(æë)øLà äãáòa úàæ-úà-íb Eì äðzðå úàæ òáL àlî©¥−§ª´©®Ÿ§¦§¨̧§¹©¤ÀŸ©«£Ÿ̈Æ£¤´
:úBøçà íéðL-òáL ãBò éãnò ãáòz©«£´Ÿ¦¨¦½−¤«©¨¦¬£¥«

i"yx£˙‡Ê Ú·L ‡lÓ∑ּבחטף נקּוד ׁשהרי הּוא, ּבׁשוא (ּדבּוק ּבגמרא )ּפרּוׁש: הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת והן זאת, ׁשל ׁשבּוע , «≈¿À«…ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבפּת"ח הּׁשי"ן ליּנקד צרי היה ּכן ׁשאם מּמׁש, ׁשבּוע לֹומר אפׁשר ואי קטן. ּבמֹועד קמץ (ירּוׁשלמית לֹומר ועֹוד )רֹוצה . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּכדכתיב: זכר, לׁשֹון טז)ׁשּׁשבּוע שטיינ"א (דברים ׁשבעה, אּלא ׁשבּוע מׁשמע אין ,לפיכ ּתסּפר", ׁשבּועֹות "ׁשבעה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
zÂEÏ.ּבלע"ז  ‰∑ רּבים וגֹו'לׁשֹון ונּתנה ונּתן, לׁשֹון זה אף ונבלה". "נרדה "ונׂשרפה". ∑ÊŒ˙‡ŒÌb‡˙.ּכמֹו: ְַַ¿ƒ¿»¿ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ«∆…

הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת לאחר נּׂשּואיה מּיד לאחר עזרא עזרא עזרא עזרא .ותעבד אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

(çë)ìçø-úà Bì-ïziå úàæ òáL àlîéå ïk á÷òé Nòiå©©³©©«£ŸÆ¥½©§©¥−§ª´©®Ÿ©¦¤²¤¨¥¬
^äMàì Bì Bza¦−¬§¦¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 141 cenr ,d wlg zegiyÎihewla oiieri)

?zFig` 'a awri `Up Ki ¥̀¨¨©£Ÿ£¨

לאלאלאלאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה:::: ללללֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת־־־־רחלרחלרחלרחל כח)ווווּיּיּיּיּתּתּתּתןןןן־־־־ללללֹוֹוֹוֹו (כט, ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
נּתנה ׁשּלא עד ּכּלּה הּתֹורה ּכל האבֹות קּימּו הרי הּקׁשיא, ועוד)ידּועה ג צה, פרשה רבה ליּׂשא (בראשית ליעקב מּתר היה אי ואם־ּכן , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻ

תּקח" לא אחֹותּה אל ּד"ואּׁשה הּלאו על ּבזה עבר ּדלכאֹורה אחיֹות, יח)ב' יח, אֹופּנים.(אחרי ּבכּמה ּתרצּו ּובּספרים . ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
נח, ּבני ּבהן ׁשּנתחּיבּו הּמצֹות ׁשבע את לקים צריכים האבֹות היּו מּתן־ּתֹורה ׁשּלפני ּפׁשּוט זה ּדהּנה הּפׁשט, ּבדר ּבזה לֹומר ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹויׁש
עצמם  על קּבלּו הּתֹורה ּומצֹות מּדינא, ּכבר מחּיבים היּו הּמצֹות ּבׁשבע ּדהרי הּתֹורה. מּמצֹות אחת על יעברּו על־ידי־זה אם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻאף

מהן.רק  ּפטּורים היּו הּדין ּומעּקר וחּומרא, ּכהּדּור ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
על  יעקב ׁשּנענׁש ׁשּמצינּו ּוכמֹו מּדינא, ּבהם מחּיבים היּו מּצד־עצמם, נח ּבני עצמם על ׁשּקּבלּו והּסיגים הּדינים ּגם מּזֹו: ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻויתירה

הּמצֹות מּׁשבע ׁשאינּה אף ואם, אב ּכּבּוד מצות קּים לד)ׁשּלא לז, וישב תולדות. פרשת סוף רש"י על (ראה ׁשּקּבלּו חּיּובים ּגם ּכן ואם . ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
יחידים. ּכּמה רק עצמם על ׁשּקּבלּו הּתֹורה מּמצֹות יֹותר חמּורים היּו מּדינא, ּבהם ׁשּנתחּיבּו ּכיון מּצד־עצמם, נח ּבני ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹעצמם

ליעקב  טען ׁשּלבן ׁשּמצינּו ּוכמֹו רעהּו, את איׁש לרּמֹות ׁשּלא להּזהר נח ּבני עצמם על קּבלּו מּתן־ּתֹורה לפני ׁשּגם מצינּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹוהּנה
רּמיתני" כה)"ולּמה כט, מּדינא.(פרשתנו האבֹות ּכבר נתחּיבּו רמּיה ׁשּבאּסּור ונמצא , ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶַָָָָָָָָָ

וכּו' הּסימנים לּה ׁשּמסר ועד ׁשּיּׂשאנּה, לרחל הבטיח ׁשּיעקב ׁשּמּכיון לֹומר יׁש כה)ועל־ּפי־זה כט, פרשתנו רש"י לא (ראה אם הּנה , ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
חמּור  זה אּסּור היה מּתן־ּתֹורה ׁשּלפני ּומּכיון נח, ּבני עצמם על ׁשּקּבלּו רמּיה אּסּור על עֹובר היה לאּׁשה, רחל את נֹוׂשא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹהיה

רמּיה. אּסּור מּפני תּקח" לא אחֹותּה אל ּד"ואּׁשה הּלאו נדחה הּתֹורה, מאּסּורי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹיֹותר
הן  ׁשגם אף וזלּפה, ּבלהה את יעקב דנׂשא זה על ּביאּור ,ואיל 228 עמּוד ויגׁש, לּפרׁשת א' ׂשיחה ה, חלק ּבלקּוטי־ׂשיחֹות ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ(ועין

אחיֹות) .היּו ַָָ

ÏÏ‡‰כד  d˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙È dÏ Ô·Ï ·‰ÈÂƒ«»»«»ƒ¿»«¿≈¿≈»
:e‰Ó‡Ï dz¯·¿«≈¿«¿

Ô·ÏÏכה  ¯Ó‡Â ‰‡Ï ‡È‰ ‡‰Â ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿»ƒ≈»«¬«¿»»
CÓÚ ˙ÈÁÏt ÏÁ¯· ‡Ï‰ Èl z„·Ú ‡„ ‰Ó»»¬«¿»ƒ¬»¿»≈¿»ƒƒ»

:Èa z¯wL ‡ÓÏe¿»««¿»ƒ

¯˙‡a‡כו  ÔÈ„k „·Ú˙‡ ‡Ï Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»»ƒ¿¬≈¿≈¿«¿»»
:‡˙a¯ Ì„˜ ‡z¯ÚÊ ÔzÓÏ¿ƒ«¿∆¿»√»«¿»

c‡כז  ˙È Û‡ CÏ ÔzÂ ‡„„ ‡˙Úe·L ÌÈÏL‡«¿ƒ¿¬»¿»¿ƒ≈»«»»
ÔÈL Ú·L „BÚ ÈnÚ ÁÏÙ˙ Èc ‡ÁÏÙa¿»¿»»ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿ƒ

:ÔÈ¯Á‡»√»ƒ

„„‡כח  ‡˙Úe·L ÌÈÏL‡Â Ôk ·˜ÚÈ „·ÚÂ«¬««¬…≈¿«¿≈¿¬»¿»
:ez‡Ï dÏ dz¯a ÏÁ¯ ˙È dÏ ·‰ÈÂƒ«≈»»≈¿«≈≈¿ƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

fk˙‡Ê Úe·L ‡lÓ:לאה על וזאת הּמׁשּתה, ימי ז' . «≈¿«…ְְְִֵֵֶַַָֹ



לה `vie zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e iyily meil inei xeriy

(ãë)^äçôL Bzá äàìì BúçôL ätìæ-úà dì ïáì ïziå©¦¥³¨¨Æ½̈¤¦§−̈¦§¨®§¥¨¬¦−¦§¨«

(äë)úàf-äî ïáì-ìà øîàiå äàì àåä-äpäå ø÷aá éäéå©§¦´©½Ÿ¤§¦¥¦−¥¨®©Ÿ́¤¤¨À̈©ŸÆ
:éðúénø änìå Cnò ézãáò ìçøá àìä él úéNò̈¦´¨¦½£³Ÿ§¨¥¸¨©´§¦¦½̈§−̈¨¦¦¨«¦

i"yx£‰‡Ï ‡È‰Œ‰p‰Â ¯˜a· È‰ÈÂ∑ רחל ּוכׁשראתה לרחל, סימנים יעקב ׁשּמסר לפי לאה, היתה לא ּבּלילה אבל «¿ƒ«…∆¿ƒ≈ƒ≈»ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
סימנים  אֹותן לּה ּומסרה עמדה אחֹותי '?! ּתּכלם 'עכׁשו אמרה: לאה, לֹו יג)ׁשּמכניסין .(מגילה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָ

(åë)äøéòvä úúì eðîB÷îa ïë äNòé-àì ïáì øîàiå©Ÿ́¤¨½̈Ÿ¥«¨¤¬¥−¦§¥®¨¥¬©§¦−̈
^äøéëaä éðôì¦§¥¬©§¦¨«

(æë)øLà äãáòa úàæ-úà-íb Eì äðzðå úàæ òáL àlî©¥−§ª´©®Ÿ§¦§¨̧§¹©¤ÀŸ©«£Ÿ̈Æ£¤´
:úBøçà íéðL-òáL ãBò éãnò ãáòz©«£´Ÿ¦¨¦½−¤«©¨¦¬£¥«

i"yx£˙‡Ê Ú·L ‡lÓ∑ּבחטף נקּוד ׁשהרי הּוא, ּבׁשוא (ּדבּוק ּבגמרא )ּפרּוׁש: הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת והן זאת, ׁשל ׁשבּוע , «≈¿À«…ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבפּת"ח הּׁשי"ן ליּנקד צרי היה ּכן ׁשאם מּמׁש, ׁשבּוע לֹומר אפׁשר ואי קטן. ּבמֹועד קמץ (ירּוׁשלמית לֹומר ועֹוד )רֹוצה . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּכדכתיב: זכר, לׁשֹון טז)ׁשּׁשבּוע שטיינ"א (דברים ׁשבעה, אּלא ׁשבּוע מׁשמע אין ,לפיכ ּתסּפר", ׁשבּועֹות "ׁשבעה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
zÂEÏ.ּבלע"ז  ‰∑ רּבים וגֹו'לׁשֹון ונּתנה ונּתן, לׁשֹון זה אף ונבלה". "נרדה "ונׂשרפה". ∑ÊŒ˙‡ŒÌb‡˙.ּכמֹו: ְַַ¿ƒ¿»¿ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ«∆…

הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת לאחר נּׂשּואיה מּיד לאחר עזרא עזרא עזרא עזרא .ותעבד אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

(çë)ìçø-úà Bì-ïziå úàæ òáL àlîéå ïk á÷òé Nòiå©©³©©«£ŸÆ¥½©§©¥−§ª´©®Ÿ©¦¤²¤¨¥¬
^äMàì Bì Bza¦−¬§¦¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 141 cenr ,d wlg zegiyÎihewla oiieri)

?zFig` 'a awri `Up Ki ¥̀¨¨©£Ÿ£¨

לאלאלאלאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה:::: ללללֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת־־־־רחלרחלרחלרחל כח)ווווּיּיּיּיּתּתּתּתןןןן־־־־ללללֹוֹוֹוֹו (כט, ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
נּתנה ׁשּלא עד ּכּלּה הּתֹורה ּכל האבֹות קּימּו הרי הּקׁשיא, ועוד)ידּועה ג צה, פרשה רבה ליּׂשא (בראשית ליעקב מּתר היה אי ואם־ּכן , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻ

תּקח" לא אחֹותּה אל ּד"ואּׁשה הּלאו על ּבזה עבר ּדלכאֹורה אחיֹות, יח)ב' יח, אֹופּנים.(אחרי ּבכּמה ּתרצּו ּובּספרים . ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
נח, ּבני ּבהן ׁשּנתחּיבּו הּמצֹות ׁשבע את לקים צריכים האבֹות היּו מּתן־ּתֹורה ׁשּלפני ּפׁשּוט זה ּדהּנה הּפׁשט, ּבדר ּבזה לֹומר ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹויׁש
עצמם  על קּבלּו הּתֹורה ּומצֹות מּדינא, ּכבר מחּיבים היּו הּמצֹות ּבׁשבע ּדהרי הּתֹורה. מּמצֹות אחת על יעברּו על־ידי־זה אם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻאף

מהן.רק  ּפטּורים היּו הּדין ּומעּקר וחּומרא, ּכהּדּור ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
על  יעקב ׁשּנענׁש ׁשּמצינּו ּוכמֹו מּדינא, ּבהם מחּיבים היּו מּצד־עצמם, נח ּבני עצמם על ׁשּקּבלּו והּסיגים הּדינים ּגם מּזֹו: ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻויתירה

הּמצֹות מּׁשבע ׁשאינּה אף ואם, אב ּכּבּוד מצות קּים לד)ׁשּלא לז, וישב תולדות. פרשת סוף רש"י על (ראה ׁשּקּבלּו חּיּובים ּגם ּכן ואם . ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
יחידים. ּכּמה רק עצמם על ׁשּקּבלּו הּתֹורה מּמצֹות יֹותר חמּורים היּו מּדינא, ּבהם ׁשּנתחּיבּו ּכיון מּצד־עצמם, נח ּבני ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹעצמם

ליעקב  טען ׁשּלבן ׁשּמצינּו ּוכמֹו רעהּו, את איׁש לרּמֹות ׁשּלא להּזהר נח ּבני עצמם על קּבלּו מּתן־ּתֹורה לפני ׁשּגם מצינּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹוהּנה
רּמיתני" כה)"ולּמה כט, מּדינא.(פרשתנו האבֹות ּכבר נתחּיבּו רמּיה ׁשּבאּסּור ונמצא , ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶַָָָָָָָָָ

וכּו' הּסימנים לּה ׁשּמסר ועד ׁשּיּׂשאנּה, לרחל הבטיח ׁשּיעקב ׁשּמּכיון לֹומר יׁש כה)ועל־ּפי־זה כט, פרשתנו רש"י לא (ראה אם הּנה , ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
חמּור  זה אּסּור היה מּתן־ּתֹורה ׁשּלפני ּומּכיון נח, ּבני עצמם על ׁשּקּבלּו רמּיה אּסּור על עֹובר היה לאּׁשה, רחל את נֹוׂשא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹהיה

רמּיה. אּסּור מּפני תּקח" לא אחֹותּה אל ּד"ואּׁשה הּלאו נדחה הּתֹורה, מאּסּורי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹיֹותר
הן  ׁשגם אף וזלּפה, ּבלהה את יעקב דנׂשא זה על ּביאּור ,ואיל 228 עמּוד ויגׁש, לּפרׁשת א' ׂשיחה ה, חלק ּבלקּוטי־ׂשיחֹות ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ(ועין

אחיֹות) .היּו ַָָ

ÏÏ‡‰כד  d˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙È dÏ Ô·Ï ·‰ÈÂƒ«»»«»ƒ¿»«¿≈¿≈»
:e‰Ó‡Ï dz¯·¿«≈¿«¿

Ô·ÏÏכה  ¯Ó‡Â ‰‡Ï ‡È‰ ‡‰Â ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿»ƒ≈»«¬«¿»»
CÓÚ ˙ÈÁÏt ÏÁ¯· ‡Ï‰ Èl z„·Ú ‡„ ‰Ó»»¬«¿»ƒ¬»¿»≈¿»ƒƒ»

:Èa z¯wL ‡ÓÏe¿»««¿»ƒ

¯˙‡a‡כו  ÔÈ„k „·Ú˙‡ ‡Ï Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»»ƒ¿¬≈¿≈¿«¿»»
:‡˙a¯ Ì„˜ ‡z¯ÚÊ ÔzÓÏ¿ƒ«¿∆¿»√»«¿»

c‡כז  ˙È Û‡ CÏ ÔzÂ ‡„„ ‡˙Úe·L ÌÈÏL‡«¿ƒ¿¬»¿»¿ƒ≈»«»»
ÔÈL Ú·L „BÚ ÈnÚ ÁÏÙ˙ Èc ‡ÁÏÙa¿»¿»»ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿ƒ

:ÔÈ¯Á‡»√»ƒ

„„‡כח  ‡˙Úe·L ÌÈÏL‡Â Ôk ·˜ÚÈ „·ÚÂ«¬««¬…≈¿«¿≈¿¬»¿»
:ez‡Ï dÏ dz¯a ÏÁ¯ ˙È dÏ ·‰ÈÂƒ«≈»»≈¿«≈≈¿ƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

fk˙‡Ê Úe·L ‡lÓ:לאה על וזאת הּמׁשּתה, ימי ז' . «≈¿«…ְְְִֵֵֶַַָֹ



vie`לו zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 145 cenr ,d wlg zegiyÎihewl itÎlr)

?(a) zFig` 'a awri `Up Ki ¥̀¨¨©£Ÿ£¨

לאלאלאלאּׁשּׁשּׁשּׁשהההה:::: ללללֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת־־־־רחלרחלרחלרחל כח)ווווּיּיּיּיּתּתּתּתןןןן־־־־ללללֹוֹוֹוֹו (כט, ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
נּתנה ׁשּלא עד ּכּלּה הּתֹורה ּכל האבֹות קּימּו הרי הּקׁשיא, ועוד)ידּועה ג צה, פרשה רבה ליּׂשא (בראשית ליעקב מּתר היה אי ואם־ּכן , ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻ

תּקח" לא אחֹותּה אל ּד"ואּׁשה הּלאו על ּבזה עבר ּדלכאֹורה אחיֹות, יח)ב' יח, .(אחרי ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ועד  קׁשה, לא זֹו ׁשאלה מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו ׁשעל־ּפי מּובן זֹו, ׁשאלה מביא לא מקרא" ׁשל "ּפׁשּוטֹו ׁשּמפרׁש ׁשרׁש"י מּזה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹוהּנה
להזּכירּה. צר ְְִֵֶֶַָֹׁשאין

זֹו ׂשֹונאֹות נעׂשֹות הן ׁשעל־ידי־זה "לצרֹור", הּכתּוב אֹומר תּקח" לא אחֹותּה אל "ואּׁשה ׁשל האּסּור ּבטעם ּדהּנה ּבזה לבאר ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹויׁש
האּסּור. ּכאן ׁשּי היה לא מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו על־ּפי לכן ללאה, הּסימנים את רחל מסרה ׁשּבנּדֹון־ּדידן והיֹות ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹלזֹו.

(èë)ì dì BúçôL ääìa-úà Bza ìçøì ïáì ïziå^äçôL ©¦¥³¨¨Æ§¨¥´¦½¤¦§−̈¦§¨®−̈§¦§¨«

(ì)ãáòiå äàlî ìçø-úà-íb áäàiå ìçø-ìà íb àáiå©¨ŸÆ©´¤¨¥½©¤«¡©¬©¤¨¥−¦¥¨®©©«£´Ÿ
:úBøçà íéðL-òáL ãBò Bnò¦½−¤«©¨¦¬£¥«

i"yx£˙B¯Á‡ ÌÈLŒÚ·L „BÚ∑(ב"ר),לראׁשֹונֹות הּקיׁשן ּבאמּונה,אחרֹות, האחרֹונֹות אף ּבאמּונה, ראׁשֹונֹות מה ∆«»ƒ¬≈ֱֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
עליו  ּבא ׁשּברּמאּות ּפי על .ואף ְְִֶַַַָָָָ

(àì)ìçøå dîçø-úà çzôiå äàì äàeðN-ék ýåýé àøiå©©³§§Ÿ̈Æ¦«§¨´¥½̈©¦§©−¤©§¨®§¨¥−
^äø÷ò£¨¨«

(áì)äøîà ék ïáeàø BîL àø÷zå ïa ãìzå äàì øäzå©©³©¥¨Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬§−§¥®¦´¨«§À̈
:éLéà éðáäàé äzò ék ééðòa ýåýé äàø-ék¦«¨¨³§Ÿ̈Æ§¨§¦½¦¬©−̈¤«¡¨©¬¦¦¦«

i"yx£Ô·e‡¯ BÓL ‡¯˜zÂ∑:ּפרׁשּו ז:)רּבֹותינּו ליעקב,(ברכות הּבכֹורה את ׁשּמכר חמי לבן ּבני ּבין מה 'ראּו אמרה: «ƒ¿»¿¿≈ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
הּבֹור' מן להֹוציאֹו ׁשּבּקׁש אּלא עליו, ערער ׁשּלא עֹוד ולא עליו, ערער ולא ליֹוסף מכרּה לא עזרא עזרא עזרא עזרא .וזה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹֹ

(âì)äàeðN-ék ýåýé òîL-ék øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤¦«¨©³§Ÿ̈Æ¦«§¨´
^ïBòîL BîL àø÷zå äæ-úà-íb éì-ïziå éëðà̈½Ÿ¦©¦¤¦−©¤¤®©¦§¨¬§−¦§«

(ãì)éLéà äålé íòtä äzò øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤©¨³©©̧©Æ¦¨¤³¦¦Æ
ìL Bì ézãìé-ék éìà:éåì BîL-àø÷ ïk-ìò íéðá äL ¥©½¦«¨©¬§¦−§¨´¨¦®©¥¬¨«¨§−¥¦«

i"yx£ÈLÈ‡ ‰ÂlÈ ÌÚt‰∑(ב"ר)היּו נביאֹות ׁשהאּמהֹות נׁשים לפי וארּבע מּיעקב יֹוצאים ׁשבטים ׁשי"ב ויֹודעֹות «««ƒ»∆ƒƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ּבּבנים' חלקי ּכל נטלּתי ׁשהרי עלי, ּפה ּפתחֹון לֹו אין 'מעּתה אמרה: "עלּֿכן",∑ÔkŒÏÚ.יּׂשא, ּבֹו: ׁשּנאמר מי ּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ«≈ֱִֵֶֶַַָ

היה  ׁשהארֹון מּלוי חּוץ ּבאכלּוסין, ּבהם מרּבה ÈÂÏ.מכּלה BÓL "וּתקרא",∑˜¯‡ ּכתיב קראה (ּבכּלם וזה )ׁשהיא , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻ»»¿≈ƒְְְְְִִִֶֶַָָָָֻ
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּׁשלח רּבה, הּדברים" ּב"אּלה אּגדה מדרׁש ויׁש "קרא", ּבֹו: וקרא ּכתב לפניו, והביאֹו ּגבריאל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

לוי  קראֹו ּבמּתנֹות, ׁשּלּוהּו ׁשם ועל ּכהּנה, מּתנֹות כ"ד לֹו ונתן זה ׁשם עזרא עזרא עזרא עזרא .לֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

(äì)ýåýé-úà äãBà íòtä øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©̧©¹©¥´¤¥À©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤´¤§Ÿ̈½
:úãlî ãîòzå äãeäé BîL äàø÷ ïk-ìò©¥²¨«§¨¬§−§¨®©©«£−Ÿ¦¤«¤

i"yx£‰„B‡ ÌÚt‰∑ להֹודֹות לי יׁש מעּתה מחלקי, י ֹותר עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּנטלּתי אבןאבןאבןאבן «««∆ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

‡d˙Óכט  ‰‰Ïa ˙È dz¯a ÏÁ¯Ï Ô·Ï ·‰ÈÂƒ«»»¿»≈¿«≈»ƒ¿»«¿≈
:e‰Ó‡Ï dÏ«¿«¿

¯ÏÁל  ˙È Û‡ ÌÈÁ¯e ÏÁ¯ ˙ÂÏ Û‡ ÏÚÂ¿««¿«»≈¿≈«»»≈
:ÔÈ¯Á‡ ÔÈL Ú·L „BÚ dnÚ ÁÏÙe ‰‡lÓƒ≈»¿«ƒ≈¿«¿ƒ»√»ƒ

dÏלא  ·‰ÈÂ ‰‡Ï ‡˙‡ÈN È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈¿ƒ¬»≈»ƒ««
:‡¯˜Ú ÏÁ¯Â ÈecÚƒ¿»≈«¿»

dÓLלב  ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‰‡Ï ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«≈»ƒƒ«»¿«¿≈
ÈBaÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ˙¯Ó‡ È¯‡ Ô·e‡¿̄≈¬≈¬∆∆¬≈¿ƒ√»¿»À¿ƒ

:ÈÏÚ· ÈpÓÁ¯È ÔÚÎ È¯‡¬≈¿«ƒ¿¬ƒ«ƒ«¿ƒ

‡¯Èלג  ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆¬≈
ÈÏ ·‰ÈÂ ‡‡ ‡˙‡ÈN È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓL¿ƒ«√»¿»¬≈¿ƒ¬»¬»ƒ«ƒ

:ÔBÚÓL dÓL ˙¯˜e ÔÈc ˙È Û‡«»≈¿«¿≈ƒ¿

‰„‡לד  ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆»»
‡˙Ïz dÏ ˙È„ÈÏÈ È¯‡ ÈÏÚ· ÈÏ ¯aÁ˙È ‡ÓÊƒ¿»ƒ¿««ƒ«¿ƒ¬≈¿≈ƒ≈¿»»

:ÈÂÏ dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔÈ·¿ƒ«≈¿»¿≈≈ƒ

‰„‡לה  ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆»»
‰„e‰È dÓL ˙¯˜ Ôk ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‰„B‡ ‡ÓÊƒ¿»∆√»¿»«≈¿«¿≈¿»

:„ÏÈÓlÓ ˙Ó˜Â¿»«ƒ¿≈«

dxezd lr `xfr oa`

alÈ·‰‡È ּתדּבקני ּפן ּכמֹו הּבי''ת, ּבפתחּות . ∆¡»«ƒְְְְִִֵֶַַַָ
ָָָהרעה:

clÈLÈ‡ ‰ÂlÈ:עלי ונלוּו ּכמֹו . ƒ»∆ƒƒְְְִֶָ

dl'‰ ˙‡ ‰„B‡ ÌÚt‰,הּזאת הּפעם ּכטעם . «««∆∆ְַַַַַַֹ
ּכי  הּׁשם , אֹודה  ּבנים ארּבעה לי ׁשּיׁש ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחר
את  אֹודה ּכאֹומר עֹוד. לי להיֹות אחמד ְְְִִֵֶֶֶֹֹלא

עמדה  ּכן על לי. ויסּפיק זה ּכל לי ׁשּנתן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשם 
ִֶֶמּלדת:

`vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e iyily meil inei xeriy

ì(à)dúçàa ìçø àp÷zå á÷òéì äãìé àì ék ìçø àøzå©¥´¤¨¥À¦´³Ÿ¨«§¨Æ§©«£½Ÿ©§©¥¬¨¥−©«£Ÿ¨®
:éëðà äúî ïéà-íàå íéðá él-äáä á÷òé-ìà øîàzå©³Ÿ¤¤©«£ŸÆ¨«¨¦´¨¦½§¦©−¦¥¨¬¨«Ÿ¦

i"yx£d˙Á‡a ÏÁ¯ ‡p˜zÂ∑'לבנים זכתה לא מּמּני, ׁשּצדקה 'אּלּולי אמרה: הּטֹובים. ּבמעׂשיה .(ב"ר)קּנאה «¿«≈»≈«¬…»ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ÈlŒ‰·‰∑,לאּמ אבי עׂשה ּכ עליה'?!'וכי התּפּלל ‡ÈÎ.והלא ‰˙Ó∑ ׁשחׁשּוב ּבנים לֹו ׁשאין למי מּכאן »»ƒְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ≈»»…ƒְִִִֵֶֶָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)ּכּמת  אבןאבןאבןאבן ֵַ

(á)éëðà íéýìû úçúä øîàiå ìçøa á÷òé óà-øçiå©¦«©©¬©«£−Ÿ§¨¥®©ÀŸ¤£©³©¡Ÿ¦Æ¨½Ÿ¦
:ïèá-éøt Cnî òðî-øLà£¤¨©¬¦¥−§¦¨«¤

i"yx£˙Á˙‰∑?'אני ּבמקֹומֹו CnÓ.'וכי ÚÓŒ¯L‡∑היּו לא אּבא ּכאּבא, איני אני ּכאּבא, ׁשאעׂשה אמרּת 'אּת ¬««ְְֲִִִ¬∆»«ƒ≈ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
מנע  מּמ ּבנים, לי יׁש אני ּבנים, מּמּני'לֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ולא אבןאבןאבןאבן ְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֹ

(â)ékøa-ìò ãìúå äéìà àa ääìá éúîà äpä øîàzå©¾Ÿ¤¦¥²£¨¦¬¦§−̈´Ÿ¥¤®¨§¥¥Æ©¦§©½
:äpnî éëðà-íâ äðaàå§¦¨¤¬©¨«Ÿ¦−¦¤«¨

i"yx£Èk¯aŒÏÚ∑'ארּבי 'ואנא ‚ÈÎ‡ŒÌ.ּכתרּגּומֹו: ‰a‡Â∑,מהגר ּבנים לֹו היּו אברהם זקנ' לֹו: אמרה 'ּגם'? מהּו «ƒ¿«ְְֱֲֵַַַָ¿ƒ»∆«»…ƒְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָ
אמתי"' "הּנה מעּכב הּזה הּדבר 'אם לֹו: אמרה לביתּה'. צרתּה הכניסה 'זקנּתי לּה: אמר ׂשרה'. ּכנגד מתניו .וחגר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

‰pnÓ ÈÎ‡ Ì‚ ‰a‡Â∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכׂשרה אבןאבןאבןאבן ¿ƒ»∆«»…ƒƒ∆»ְָָ

(ã)^á÷òé äéìà àáiå äMàì dúçôL ääìa-úà Bì-ïzzå©¦¤²¤¦§¨¬¦§¨−̈§¦¨®©¨¬Ÿ¥¤−¨©«£«Ÿ

(ä)^ïa á÷òéì ãìzå ääìa øäzå©©´©¦§½̈©¥¬¤§©«£−Ÿ¥«

(å)ïa éì-ïziå éì÷a òîL íâå íéýìû épðc ìçø øîàzå©³Ÿ¤¨¥¸¨©´¦¡Ÿ¦½§©Æ¨©´§Ÿ¦½©¦¤¦−¥®
:ïc BîL äàø÷ ïk-ìò©¥²¨«§¨¬§−¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ Èpc∑ וחּיבני עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)וזּכני ּדנני אבןאבןאבןאבן »«ƒ¡…ƒְְְִִִִִַַַָ

(æ)^á÷òéì éðL ïa ìçø úçôL ääìa ãìzå ãBò øäzå©©´©½©¥¾¤¦§−̈¦§©´¨¥®¥¬¥¦−§©«£«Ÿ

(ç)íéýìû éìezôð ìçø øîàzå|éúçà-íò ézìzôð ©´Ÿ¤¨¥À©§¥̧¡Ÿ¦¯¦§©²§¦¦£Ÿ¦−
:éìzôð BîL àø÷zå ézìëé-íb©¨®Ÿ§¦©¦§¨¬§−©§¨¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ÈÏezÙ∑ּבּמחּב ּפרׁשֹו סרּוק ּבן ּפתיל",מנחם "צמיד אחֹותי רת עם נתחּברּתי הּמקֹום מאת 'חּבּורים «¿≈¡…ƒְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
להיֹות  לּמקֹום, הרּבה ונפּתּולים ּפצירֹות והפצרּתי נתעּקׁשּתי ּופתלּתל", "עּקׁש לׁשֹון מפרׁשֹו ואני לבנים'. ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹלזּכֹות

לאחֹותי  ÈzÏÎÈ.ׁשוה Ìb∑ ּבּקׁשֹות נפּתלּתי", אלהים "נפּתּולי ּתפּלה: לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס ידי, על הסּכים ֲִַָָ«»…¿ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵַַַַָָָֹ
ּכאחֹותי  ונתעּתרּתי נתקּבלּתי לפניו ּבלׁשֹון ∑ÈzÏzÙ.החביבֹות רּבים יׁש אּגדה ּומדרׁשי ּתפּלתי, נתקּבלה ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָƒ¿«¿ƒְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .נֹוטריקֹון  אבןאבןאבןאבן ְִ

(è)dúçôL ätìæ-úà çwzå úãlî äãîò ék äàì àøzå©¥´¤¥½̈¦¬¨«§−̈¦¤®¤©¦©Æ¤¦§¨´¦§¨½̈
:äMàì á÷òéì dúà ïzzå©¦¥¬Ÿ¨²§©«£−Ÿ§¦¨«

Èp˜Â‡˙א  ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈ ‡Ï È¯‡ ÏÁ¯ ˙ÊÁÂ«¬«»≈¬≈»¿ƒ«¿«¬…¿«ƒ«
ÔÈ· ÈÏ ·‰ ·˜ÚÈÏ ˙¯Ó‡Â d˙Á‡a ÏÁ»̄≈«¬»««¬∆∆¿«¬…«ƒ¿ƒ

:‡‡ ‡˙ÈÓ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈»¬»

ÈpÓב  ‡‰ ¯Ó‡Â ÏÁ¯a ·˜ÚÈ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e¿≈¿»¿«¬…¿»≈«¬«»ƒƒ
ÚÓ Èc ÔÈÚ·z ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ï‰ ‡ÈÚa z‡«¿«¿»¬»ƒ√»¿»ƒ¿ƒƒ¿«

:ÔÈÚÓ„ ‡„ÏÂ CÈpÓƒƒ«¿»ƒ¿ƒ

ÈÏ˙e„ג  d˙ÂÏ ÏBÚ ‰‰Ï· È˙Ó‡ ‡‰ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»«¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ
:dpÓ ‡‡ Û‡ Èa˙‡Â Èa¯‡ ‡‡Â«¬»¡«≈¿∆¿¿≈«¬»ƒ«

ÏÚÂד  ez‡Ï d˙Ó‡ ‰‰Ïa ˙È dÏ ˙·‰ÈÂƒ»«≈»ƒ¿»«¿«¿ƒ¿¿«
:·˜ÚÈ d˙ÂÏ¿»««¬…

a¯:ה  ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈÂ ‰‰Ïa ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿«¬…»

ÈÂ‰·ו  È˙BÏˆ ÏÈa˜ Û‡Â ÈÈ Èpc ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»≈¿«ƒ¿»¿««ƒ¿ƒƒ«
:Ôc dÓL ˙¯˜ Ôk ÏÚ ¯a ÈÏƒ»«≈¿«¿≈»

„¯ÏÁז  ‡˙Ó‡ ‰‰Ïa ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«ƒ¿»«¿»¿»≈
:·˜ÚÈÏ ÔÈz ¯a»ƒ¿»¿«¬…

È˙epÁ˙‡aח  È˙eÚa ÈÈ ÏÈa˜ ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»≈«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿«»ƒ
Û‡ È˙Á‡k „ÏÂ ÈÏ È‰Èc ˙„ÈÓÁ È˙BÏˆaƒ¿ƒ¬≈«ƒ≈ƒ¿««¬»ƒ«

:ÈÏzÙ dÓL ˙¯˜e ÈÏ ·È‰È˙‡ƒ¿¿ƒƒ¿«¿≈«¿»ƒ

È˙ט  ˙¯·„e „ÏÈÓlÓ ˙Ó˜ È¯‡ ‰‡Ï ˙ÊÁÂ«¬«≈»¬≈»«ƒ¿≈«¿»«»
:ez‡Ï ·˜ÚÈÏ d˙È ˙·‰ÈÂ d˙Ó‡ ‰tÏÊƒ¿»«¿«ƒ»«»«¿«¬…¿ƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

`ÌÈ· ÈÏ עׂשה ‰·‰ ּכאׁשר לּׁשם ׁשּתתּפּלל . »»ƒ»ƒְֲִֵֵֶֶַַַָָ
:ִָאבי

aÈÎ‡ ÌÈ‰Ï‡ ˙Á˙‰ ּבמקֹום אני ּכאּלּו . ¬««¡…ƒ»…ƒְְֲִִִ
ׁשמֹוע  עת הּגיע  ולא ׁשהתּפּלל  ויּתכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹהּׁשם:

ְִָּתפּלתֹו:
b‰a‡Â:ׂשרה ּבדברי מפרׁש . ¿ƒ»∆ְְְִֵָָָֹ
eÈpc:הּנֹוסף הנּו''ן לחסרֹון הנּו''ן ּדגּוׁשה . »«ƒְְְֶַַַָָ
gÈÏezÙ ּכאדם וטעמֹו נפעל. מּבנין ׁשם . «¿≈ְְְְְִִִֵַַָָָ

ּכדי  אֹותֹו לנּצח ויּפתל אחר עם ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָׁשּיאבק
ּכי  אלהים זכר וטעם ּתּתּפל. וכן ְְְֱִִִִֵַַַַַָָֹלהּפילֹו.
עזרני הּׁשם אֹו ׁשפחתי. נתּתי הּׁשם ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָלכבֹוד 

ְְִֵָּבהאבקי:



לז `vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e iyily meil inei xeriy

ì(à)dúçàa ìçø àp÷zå á÷òéì äãìé àì ék ìçø àøzå©¥´¤¨¥À¦´³Ÿ¨«§¨Æ§©«£½Ÿ©§©¥¬¨¥−©«£Ÿ¨®
:éëðà äúî ïéà-íàå íéðá él-äáä á÷òé-ìà øîàzå©³Ÿ¤¤©«£ŸÆ¨«¨¦´¨¦½§¦©−¦¥¨¬¨«Ÿ¦

i"yx£d˙Á‡a ÏÁ¯ ‡p˜zÂ∑'לבנים זכתה לא מּמּני, ׁשּצדקה 'אּלּולי אמרה: הּטֹובים. ּבמעׂשיה .(ב"ר)קּנאה «¿«≈»≈«¬…»ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ÈlŒ‰·‰∑,לאּמ אבי עׂשה ּכ עליה'?!'וכי התּפּלל ‡ÈÎ.והלא ‰˙Ó∑ ׁשחׁשּוב ּבנים לֹו ׁשאין למי מּכאן »»ƒְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ≈»»…ƒְִִִֵֶֶָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)ּכּמת  אבןאבןאבןאבן ֵַ

(á)éëðà íéýìû úçúä øîàiå ìçøa á÷òé óà-øçiå©¦«©©¬©«£−Ÿ§¨¥®©ÀŸ¤£©³©¡Ÿ¦Æ¨½Ÿ¦
:ïèá-éøt Cnî òðî-øLà£¤¨©¬¦¥−§¦¨«¤

i"yx£˙Á˙‰∑?'אני ּבמקֹומֹו CnÓ.'וכי ÚÓŒ¯L‡∑היּו לא אּבא ּכאּבא, איני אני ּכאּבא, ׁשאעׂשה אמרּת 'אּת ¬««ְְֲִִִ¬∆»«ƒ≈ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
מנע  מּמ ּבנים, לי יׁש אני ּבנים, מּמּני'לֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ולא אבןאבןאבןאבן ְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֹ

(â)ékøa-ìò ãìúå äéìà àa ääìá éúîà äpä øîàzå©¾Ÿ¤¦¥²£¨¦¬¦§−̈´Ÿ¥¤®¨§¥¥Æ©¦§©½
:äpnî éëðà-íâ äðaàå§¦¨¤¬©¨«Ÿ¦−¦¤«¨

i"yx£Èk¯aŒÏÚ∑'ארּבי 'ואנא ‚ÈÎ‡ŒÌ.ּכתרּגּומֹו: ‰a‡Â∑,מהגר ּבנים לֹו היּו אברהם זקנ' לֹו: אמרה 'ּגם'? מהּו «ƒ¿«ְְֱֲֵַַַָ¿ƒ»∆«»…ƒְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָ
אמתי"' "הּנה מעּכב הּזה הּדבר 'אם לֹו: אמרה לביתּה'. צרתּה הכניסה 'זקנּתי לּה: אמר ׂשרה'. ּכנגד מתניו .וחגר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

‰pnÓ ÈÎ‡ Ì‚ ‰a‡Â∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכׂשרה אבןאבןאבןאבן ¿ƒ»∆«»…ƒƒ∆»ְָָ

(ã)^á÷òé äéìà àáiå äMàì dúçôL ääìa-úà Bì-ïzzå©¦¤²¤¦§¨¬¦§¨−̈§¦¨®©¨¬Ÿ¥¤−¨©«£«Ÿ

(ä)^ïa á÷òéì ãìzå ääìa øäzå©©´©¦§½̈©¥¬¤§©«£−Ÿ¥«

(å)ïa éì-ïziå éì÷a òîL íâå íéýìû épðc ìçø øîàzå©³Ÿ¤¨¥¸¨©´¦¡Ÿ¦½§©Æ¨©´§Ÿ¦½©¦¤¦−¥®
:ïc BîL äàø÷ ïk-ìò©¥²¨«§¨¬§−¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ Èpc∑ וחּיבני עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)וזּכני ּדנני אבןאבןאבןאבן »«ƒ¡…ƒְְְִִִִִַַַָ

(æ)^á÷òéì éðL ïa ìçø úçôL ääìa ãìzå ãBò øäzå©©´©½©¥¾¤¦§−̈¦§©´¨¥®¥¬¥¦−§©«£«Ÿ

(ç)íéýìû éìezôð ìçø øîàzå|éúçà-íò ézìzôð ©´Ÿ¤¨¥À©§¥̧¡Ÿ¦¯¦§©²§¦¦£Ÿ¦−
:éìzôð BîL àø÷zå ézìëé-íb©¨®Ÿ§¦©¦§¨¬§−©§¨¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ÈÏezÙ∑ּבּמחּב ּפרׁשֹו סרּוק ּבן ּפתיל",מנחם "צמיד אחֹותי רת עם נתחּברּתי הּמקֹום מאת 'חּבּורים «¿≈¡…ƒְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
להיֹות  לּמקֹום, הרּבה ונפּתּולים ּפצירֹות והפצרּתי נתעּקׁשּתי ּופתלּתל", "עּקׁש לׁשֹון מפרׁשֹו ואני לבנים'. ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹלזּכֹות

לאחֹותי  ÈzÏÎÈ.ׁשוה Ìb∑ ּבּקׁשֹות נפּתלּתי", אלהים "נפּתּולי ּתפּלה: לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס ידי, על הסּכים ֲִַָָ«»…¿ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵַַַַָָָֹ
ּכאחֹותי  ונתעּתרּתי נתקּבלּתי לפניו ּבלׁשֹון ∑ÈzÏzÙ.החביבֹות רּבים יׁש אּגדה ּומדרׁשי ּתפּלתי, נתקּבלה ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָƒ¿«¿ƒְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .נֹוטריקֹון  אבןאבןאבןאבן ְִ

(è)dúçôL ätìæ-úà çwzå úãlî äãîò ék äàì àøzå©¥´¤¥½̈¦¬¨«§−̈¦¤®¤©¦©Æ¤¦§¨´¦§¨½̈
:äMàì á÷òéì dúà ïzzå©¦¥¬Ÿ¨²§©«£−Ÿ§¦¨«

Èp˜Â‡˙א  ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈ ‡Ï È¯‡ ÏÁ¯ ˙ÊÁÂ«¬«»≈¬≈»¿ƒ«¿«¬…¿«ƒ«
ÔÈ· ÈÏ ·‰ ·˜ÚÈÏ ˙¯Ó‡Â d˙Á‡a ÏÁ»̄≈«¬»««¬∆∆¿«¬…«ƒ¿ƒ

:‡‡ ‡˙ÈÓ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈»¬»

ÈpÓב  ‡‰ ¯Ó‡Â ÏÁ¯a ·˜ÚÈ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e¿≈¿»¿«¬…¿»≈«¬«»ƒƒ
ÚÓ Èc ÔÈÚ·z ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ï‰ ‡ÈÚa z‡«¿«¿»¬»ƒ√»¿»ƒ¿ƒƒ¿«

:ÔÈÚÓ„ ‡„ÏÂ CÈpÓƒƒ«¿»ƒ¿ƒ

ÈÏ˙e„ג  d˙ÂÏ ÏBÚ ‰‰Ï· È˙Ó‡ ‡‰ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»«¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ
:dpÓ ‡‡ Û‡ Èa˙‡Â Èa¯‡ ‡‡Â«¬»¡«≈¿∆¿¿≈«¬»ƒ«

ÏÚÂד  ez‡Ï d˙Ó‡ ‰‰Ïa ˙È dÏ ˙·‰ÈÂƒ»«≈»ƒ¿»«¿«¿ƒ¿¿«
:·˜ÚÈ d˙ÂÏ¿»««¬…

a¯:ה  ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈÂ ‰‰Ïa ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿«¬…»

ÈÂ‰·ו  È˙BÏˆ ÏÈa˜ Û‡Â ÈÈ Èpc ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»≈¿«ƒ¿»¿««ƒ¿ƒƒ«
:Ôc dÓL ˙¯˜ Ôk ÏÚ ¯a ÈÏƒ»«≈¿«¿≈»

„¯ÏÁז  ‡˙Ó‡ ‰‰Ïa ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«ƒ¿»«¿»¿»≈
:·˜ÚÈÏ ÔÈz ¯a»ƒ¿»¿«¬…

È˙epÁ˙‡aח  È˙eÚa ÈÈ ÏÈa˜ ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»≈«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿«»ƒ
Û‡ È˙Á‡k „ÏÂ ÈÏ È‰Èc ˙„ÈÓÁ È˙BÏˆaƒ¿ƒ¬≈«ƒ≈ƒ¿««¬»ƒ«

:ÈÏzÙ dÓL ˙¯˜e ÈÏ ·È‰È˙‡ƒ¿¿ƒƒ¿«¿≈«¿»ƒ

È˙ט  ˙¯·„e „ÏÈÓlÓ ˙Ó˜ È¯‡ ‰‡Ï ˙ÊÁÂ«¬«≈»¬≈»«ƒ¿≈«¿»«»
:ez‡Ï ·˜ÚÈÏ d˙È ˙·‰ÈÂ d˙Ó‡ ‰tÏÊƒ¿»«¿«ƒ»«»«¿«¬…¿ƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

`ÌÈ· ÈÏ עׂשה ‰·‰ ּכאׁשר לּׁשם ׁשּתתּפּלל . »»ƒ»ƒְֲִֵֵֶֶַַַָָ
:ִָאבי

aÈÎ‡ ÌÈ‰Ï‡ ˙Á˙‰ ּבמקֹום אני ּכאּלּו . ¬««¡…ƒ»…ƒְְֲִִִ
ׁשמֹוע  עת הּגיע  ולא ׁשהתּפּלל  ויּתכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹהּׁשם:

ְִָּתפּלתֹו:
b‰a‡Â:ׂשרה ּבדברי מפרׁש . ¿ƒ»∆ְְְִֵָָָֹ
eÈpc:הּנֹוסף הנּו''ן לחסרֹון הנּו''ן ּדגּוׁשה . »«ƒְְְֶַַַָָ
gÈÏezÙ ּכאדם וטעמֹו נפעל. מּבנין ׁשם . «¿≈ְְְְְִִִֵַַָָָ

ּכדי  אֹותֹו לנּצח ויּפתל אחר עם ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָׁשּיאבק
ּכי  אלהים זכר וטעם ּתּתּפל. וכן ְְְֱִִִִֵַַַַַָָֹלהּפילֹו.
עזרני הּׁשם אֹו ׁשפחתי. נתּתי הּׁשם ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָלכבֹוד 

ְְִֵָּבהאבקי:



vie`לח zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'f iriax meil inei xeriy

(é):ïa á÷òéì äàì úçôL ätìæ ãìzå©¥À¤¦§¨²¦§©¬¥−̈§©«£¬Ÿ¥«
i"yx£‰tÏÊ „ÏzÂ∑ נּכר הריֹון ואין ּבׁשנים, ותינקת מּכּלן ּבחּורה ׁשהיתה לפי מּזלּפה, חּוץ 'הריֹון' נאמר: ּבכּלן «≈∆ƒ¿»ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

הּגדֹולה  ׁשפחה ליּתן מנהגן ׁשּכ לאה, את לֹו ׁשּמכניסין יבין ׁשּלא ללאה, לבן נתנּה ליעקב לרּמֹות ּוכדי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹּבּה,
לּקטּנה  והּקטּנה .לּגדֹולה ְְְְַַַַַָָָ

(àé):ãb BîL-úà àø÷zå ãâ àa äàì øîàzå©¬Ÿ¤¥−̈¨´¨®©¦§¨¬¤§−¨«
i"yx£„‚ ‡a∑:ּכמֹו טֹוב, מּזל ע"ב)ּבא סז לא'(שבת וסּנּוק ּגדי לֹו:'ּגד ודֹומה סה). ּומדרׁש(ישעיה ׁשלחן". לּגד "הערכים »»ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ

ּכמֹו: מהּול, ׁשּנֹולד ד)אּגדה אילנא",(דניאל ּתבה "ּגּדּו נקראת לּמה אחר: ּדבר אחת. ּתבה ּנכּתב מה על ידעּתי ולא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
נעּורים  ּבאׁשת ׁשּבגד ּכאיׁש ׁשפחתי, אל ּכׁשּבאת ּבי" "ּבגדּת ּכמֹו ּבגד? עזרא עזרא עזרא עזרא .אחת, אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

(áé)^á÷òéì éðL ïa äàì úçôL ätìæ ãìzå©¥À¤¦§¨Æ¦§©´¥½̈¥¬¥¦−§©«£«Ÿ

(âé)BîL-úà àø÷zå úBða éðeøMà ék éøLàa äàì øîàzå©´Ÿ¤¥½̈§¨§¦¾¦¬¦§−¦¨®©¦§¨¬¤§−
:øLà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¥«

ß elqk 'f iriax mei ß

(ãé)äãOa íéàãeã àöîiå íéhç-øéö÷ éîéa ïáeàø Cìiå©¥̧¤§¥¹¦¥´§¦«¦¦À©¦§¨³«¨¦Æ©¨¤½
àð-éðz äàì-ìà ìçø øîàzå Bnà äàì-ìà íúà àáiå©¨¥´Ÿ½̈¤¥−̈¦®©³Ÿ¤¨¥¸¤¥½̈§¦¨´

ða éàãecî éì:C ¦½¦«¨¥−§¥«
i"yx£ÌÈhÁŒ¯Èˆ˜ ÈÓÈa∑,ּוׂשעֹורים חּטים להביא ּבגזל ידֹו ּפׁשט ולא היה, הּקציר ׁשעת ׁשבטים, ׁשל ׁשבחן להּגיד ƒ≈¿ƒƒƒְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ּבֹו מקּפיד אדם ׁשאין ההפקר ּדבר צט)∑ÌÈ‡„ec.אּלא יסמי"ן (סנהדרין יׁשמעאל ּובלׁשֹון הּוא, עׂשב עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשיגלי. אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ»ƒְְְִִִֵֵֵֶָ

(åè)íb úç÷ìå éLéà-úà Czç÷ èòîä dì øîàzå©´Ÿ¤À̈©«§©Æ©§¥´¤¦¦½§¨©¾©©¬
äìélä Cnò ákLé ïëì ìçø øîàzå éða éàãec-úà¤«¨¥−§¦®©´Ÿ¤¨¥À¨¥Æ¦§©³¦¨Æ©©½§¨

ðá éàãec úçz:C ©−©«¨¥¬§¥«
i"yx£Èa È‡„ecŒ˙‡ Ìb ˙Á˜ÏÂ∑'ותסבין' ותרּגּומֹו ּבני? ּדּודאי את ּגם ליּקח זאת, עֹוד ולעׂשֹות ÔÎÏ.ּבתמיהה: ¿»«««∆»≈¿ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹ»≈

‰ÏÈl‰ CnÚ ·kLÈ∑,הּצּדיק ּבמׁשּכב ׁשּזלזלה ּולפי .ּבנ ּדּודאי ּתחת ,ל נֹותנּה ואני זֹו לילה ׁשכיבת היתה ׁשּלי ƒ¿«ƒ»««¿»ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
עּמֹו להּקבר זכתה ל"א)לא עזרא עזרא עזרא עזרא .(נדה אבןאבןאבןאבן ְְִִֵָָָֹ

(æè)Búàø÷ì äàì àözå áøòa äãOä-ïî á÷òé àáiå©¨¸Ÿ©«£¬Ÿ¦©¨¤»¨¤¼¤¼©¥¥̧¥¹̈¦§¨À
ézøëN øëN ék àBáz éìà øîàzåákLiå éða éàãeãa E ©¸Ÿ¤Æ¥©´¨½¦µ¨´Ÿ§©§¦½§«¨¥−§¦®©¦§©¬

:àeä äìéla dnò¦−̈©©¬§¨«
i"yx£EÈz¯ÎN ¯ÎN∑ׂשכרּה לרחל ‰e‡.נתּתי ‰ÏÈla∑סּיעֹו הּוא ּברּו יּׂששכר הּקדֹוׁש מּׁשם .(ב"ר)ׁשּיצא »…¿«¿ƒְְִֵַָָָָ««¿»ְִִִֶַָָָָָָָ

a¯:י  ·˜ÚÈÏ ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«ƒ¿»«¿»¿≈»¿«¬…»

b„:יא  dÓL ˙È ˙¯˜e „‚ ‡˙‡ ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¬»»¿«»¿≈»

ÔÈzיב  ¯a ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«ƒ¿»«¿»¿≈»»ƒ¿»
:·˜ÚÈÏ¿«¬…

·ÔÎיג  È¯‡ ÈÏ ˙Â‰ ‡zÁaLz ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»À¿«¿»¬«ƒ¬≈¿≈
:¯L‡ dÓL ˙È ˙¯˜e ‡iL ÈpÁaLÈ¿«¿À«ƒ¿«»¿«»¿≈»≈

ÁkL‡Âיד  ÔÈhÁ „ˆÁ ÈÓBÈa Ô·e‡¯ ÏÊ‡Â«¬«¿≈¿≈¬«ƒƒ¿«¿«
dn‡ ‰‡ÏÏ ÔB‰˙È È˙È‡Â ‡Ï˜Áa ÔÈÁe¯·È«¿ƒ¿«¿»¿«¿ƒ»¿¿≈»ƒ≈
ÈÁe¯·iÓ ÈÏ ÔÚÎ È·‰ ‰‡ÏÏ ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»≈¿≈»»ƒ¿«ƒƒ«¿≈

:CÈ¯·cƒ¿ƒ

ÈÏÚaטו  ˙È z¯·„c ¯ÈÚÊ‰ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆««¿≈ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â È¯·c ÈÁe¯·È ˙È Û‡ ÔÈ·q˙Â¿ƒ¿ƒ«»«¿≈ƒ¿ƒ«¬∆∆»≈
ÈÁe¯·È ÛÏÁ ‡ÈÏÈÏa CÓÚ ·ekLÈ ÔÎa¿≈ƒ¿ƒ»¿≈¿»√««¿≈

:CÈ¯·„ƒ¿ƒ

(טז  ‡˙‡Â נ"יÏÚÂ(‡LÓ¯a ‡Ï˜Á ÔÓ ·˜ÚÈ «¬»¿««¬…ƒ«¿»¿«¿»
ÏBÚÈ˙ È˙ÂÏ ˙¯Ó‡Â d˙eÓc˜Ï ‰‡Ï ˙˜Ùe¿»«≈»¿«»≈«¬∆∆¿»ƒ≈
·ÈÎLe È¯·c ÈÁe¯·Èa CÈz¯‚‡ ¯‚ÈÓ È¯‡¬≈≈«¬«¿ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ

:‡e‰ ‡ÈÏÈÏa dnÚƒ«¿≈¿»

dxezd lr `xfr oa`

`i„ba,ּבּכל וכן חסר. והאל''ף מּלֹות, ׁשּתי . »»ְְְִֵֵֵֶַָָָֹ
וטעם ּביחזקאל: מפרׁש ּכאׁשר ּבּמה, .b„וכן ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹ»

אֹומרים  ויׁש ּבנים. ּגדּוד לּה יׁש ּכי ְְְְִִִֵֵָָּגדּוד
ּבלׁשֹון  הּוא ּכאׁשר טֹוב, מּזל ּגד ְֲִֵֶֶַַַָׁשּפרּוׁש

ׁש לגד העֹורכים וכמֹוהּו והּוא יׁשמעאל. לחן ְְְְְְִִֵָָָָָֻ

הּׁשמים: ּגדּודי ּכמֹו להיֹותֹו והּנכֹון צדק. ְְְְִִֵֶֶַַַָָָּכֹוכב 
biÈ¯L‡a:אׁשרי ּבעבּור . ¿»¿ƒְֲִַָ
ciÌÈ‡„e„יּקראּו וכן יברּוחין. הּמתרּגם אמר . »ƒְְְְְִִֵֵַַַַָָ

וכן  טֹוב. ריח להם ויׁש יׁשמעאל, ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָּבלׁשֹון 
ּבן  צּורת על והם ריח, נתנּו הּדּודאים ְְִֵֵֶַַַַָָָּכתּוב

ואנכי  וידים. ראׁש ּדמּות להם יׁש ּכי ְְְִִִֵֶַָָָָָֹֹאדם
ּבעבּור  להריֹון יֹועילּו לּמה ידעּתי ְְֲִִֵַַָָָָֹלא

קרה: ְֶָָָׁשּתֹולדֹותם
ehCa È‡„ec ˙Áz:וׂשכר חלף . ««»≈¿≈ְֵֶָָ

`vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'f iriax meil inei xeriy

(æé):éLéîç ïa á÷òéì ãìzå øäzå äàì-ìà íéýìû òîLiå©¦§©¬¡Ÿ¦−¤¥¨®©©²©©¥¬¤§©«£−Ÿ¥¬£¦¦«
i"yx£‰‡ÏŒÏ‡ ÌÈ‰Ï‡ ÚÓLiÂ∑ מתאּוה ׁשבטים ׁשהיתה להרּבֹות .ּומחּזרת «ƒ¿«¡…ƒ∆≈»ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

(çé)éúçôL ézúð-øLà éøëN íéýìû ïúð äàì øîàzå©´Ÿ¤¥À̈¨©³¡Ÿ¦Æ§¨¦½£¤¨©¬¦¦§¨¦−
^øëùOé BîL àø÷zå éLéàì§¦¦®©¦§¨¬§−¦¨¨«

(èé)^á÷òéì éML-ïa ãìzå äàì ãBò øäzå©©¬©−¥¨®©¥¬¤¥«¦¦−§©«£«Ÿ

(ë)íéýìû éðãáæ äàì øîàzå|íòtä áBè ãáæ éúà ©´Ÿ¤¥À̈§¨©¸¦¡Ÿ¦¬Ÿ¦»¤¤́¼©©̧©Æ
BîL-úà àø÷zå íéðá äML Bì ézãìé-ék éLéà éðìaæé¦§§¥¦́¦¦½¦«¨©¬§¦−¦¨´¨¦®©¦§¨¬¤§−

:ïeìáæ§ª«
i"yx£·BË „·Ê∑ּכתרּגּומֹו.ÈÏaÊÈ∑ּדירתֹו עּקר ּתהא לא 'מעּתה מדֹור, ּבית ּבלע"ז. הורבריי"א זבּול, ּבית לׁשֹון ∆∆ְְַƒ¿¿≈ƒְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ

נׁשיו' ּכל ּכנגד ּבנים לי ׁשּיׁש עּמי, עזרא עזרא עזרא עזרא .אּלא אבןאבןאבןאבן ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ

(àë):äðéc dîL-úà àø÷zå úa äãìé øçàå§©©−¨´§¨©®©¦§¨¬¤§−̈¦¨«
i"yx£‰Èc∑,'הּׁשפחֹות ּכאחת אחֹותי רחל ּתהא לא זכר, זה 'אם ּבעצמּה: ּדין לאה ׁשּדנה רּבֹותינּו והתּפּללה ּפרׁשּו ƒ»ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

לנקבה  ונהפ ס)עליו עזרא עזרא עזרא עזרא .(ברכות אבןאבןאבןאבן ְְֱִֵֶַָָָ

(áë)çzôiå íéýìû äéìà òîLiå ìçø-úà íéýìû økæiå©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¨¥®©¦§©³¥¤̧¨Æ¡Ÿ¦½©¦§©−
:dîçø-úà¤©§¨«

i"yx£ÏÁ¯Œ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑(ב"ר),עׂשו ׁשל ּבגֹורלֹו ּתעלה ׁשּלא מצרה וׁשהיתה לאחֹותּה סימניה ׁשּמסרה לּה זכר «ƒ¿…¡…ƒ∆»≈ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשיּסד  הּוא ּבנים, לּה ׁשאין ּכׁשּׁשמע ּבלּבֹו עלה ּכ הרׁשע עׂשו ואף ּבנים. לּה ׁשאין לפי יעקב, יגרׁשּנה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹׁשּמא

חלה, ׁשּלא ּכבט 'האדמֹון ונתּבהלה'הּפּיט: לֹו לקחּתּה .צבה ְְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

(âë):éútøç-úà íéýìû óñà øîàzå ïa ãìzå øäzå©©−©©¥´¤¥®©¾Ÿ¤¨©¬¡Ÿ¦−¤¤§¨¦«
i"yx£ÛÒ‡∑,ּתראה ׁשּלא ּבמקֹום ד)וכן:הכניסּה חרּפתנּו",(ישעיה ט)"אסף הּביתה",(שמות יאסף ד)"ולא "אספּו(יואל »«ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ

ס)נגהם", יּטמן (ישעיה לא יאסף", לא וירח".È˙t¯Á∑ ׁשאעלה עלי אֹומרים והיּו עקרה, ׁשאני לחרּפה ׁשהייתי ְִִֵֵֵֵֵָָָָֹֹ∆¿»ƒְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ּבֹו: ּתֹולה ּבן, לּה מּׁשּיׁש סרחֹונּה, לתלֹות ּבמי לּה אין ּבן, לאּׁשה ׁשאין זמן ּכל ואּגדה: הרׁשע. עׂשו ׁשל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָלחלקֹו

ּבנ אּלּו? ּתאנים אכל מי .ּבנ זה? ּכלי ׁשבר עזרא עזרא עזרא עזרא .מי אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ

(ãë):øçà ïa éì ýåýé óñé øîàì óñBé BîL-úà àø÷zå©¦§¨¯¤§²¥−¥®ŸŸ¥¯§Ÿ̈²¦−¥¬©¥«
i"yx£¯Á‡ Ôa ÈÏ '‰ ÛÒÈ∑ יהי' אמרה: ׁשבטים. עׂשר ׁשנים אּלא להעמיד עתיד יעקב ׁשאין ּבנבּואה היתה יֹודעת …≈ƒ≈«≈ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

אחר  ּבן על אּלא התּפּללה לא לכ מּמּני'. יהא להעמיד עתיד ׁשהּוא ׁשאֹותֹו .רצֹון ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ÈÏÈÂ„˙יז  ˙‡ÈcÚÂ ‰‡Ïc d˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ¿»¿«¿≈»¿«ƒ«ƒƒ«
:‡LÈÓÁ ¯a ·˜ÚÈÏ¿«¬…«¬ƒ»

‡È˙Óיח  ˙È·‰Èc È¯‚‡ ÈÈ ·‰È ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¿«¿»«¿ƒƒ»ƒ«¿ƒ
:¯Î˘NÈ dÓL ˙¯˜e ÈÏÚ·Ï¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ»»

È˙ÈLיט  ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‰‡Ï „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«≈»ƒƒ««ƒ«
:·˜ÚÈÏ¿«¬…

‰„‡כ  ·Ë ˜ÏÁ ÈÏ d˙È ÈÈ ·‰È ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¿«¿»»≈ƒ√««»»
˙È„ÈÏÈ È¯‡ È˙ÂÏ ÈÏÚ·c d¯B„Ó È‰È ‡ÓÊƒ¿»¿≈¿≈¿«¿ƒ¿»ƒ¬≈¿≈ƒ

:ÔeÏ·Ê dÓL ˙È ˙¯˜e ÔÈ· ‡zL dÏ≈ƒ»¿ƒ¿«»¿≈¿À

dÓLכא  ˙È ˙¯˜e ‡z¯a ˙„ÈÏÈ Ôk ¯˙·e»«≈¿ƒ«¿«»¿«»¿«
:‰Ècƒ»

ˆd˙BÏכב  ÏÈa˜Â ÈÈ Ì„˜ ÏÁ¯„ ‡¯Îec ÏÚÂ¿«¿»»¿»≈√»¿»¿«ƒ¿«
:ÈecÚ dÏ ·‰ÈÂ ÈÈ¿»ƒ««ƒ

È˙כג  ÈÈ Lk ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆¿«¿»»
:È„eqÁƒƒ

ÈÏכד  ÈÈ ÛÒBÈ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ dÓL ˙È ˙¯˜e¿«»¿≈≈¿≈»≈¿»ƒ
:Ô¯Á‡ ¯a«»√»

dxezd lr `xfr oa`

kÌÈ‰Ï‡ È„·Ê ואין חלק לי נתן ּכטעם . ¿»«ƒ¡…ƒְְִֵֵֶַַַָ
ּבּמקרא: אח זבּולֹוÈÏaÊÈלֹו יהיה עּמי יזּבל . ְִַָָƒ¿¿≈ƒְְְִִִִֶֹ

וכמֹוהּו זבּול. ּבית ּבניתי ּבנה ּכמֹו ּתמיד. ְְְִִִִִֵָָָָֹעּמי
ּפעלים  הם ּכּלם ויבאני. מּמּני. יצאּו יצאני ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֹֻֻֻּבני

ְִעֹומדים:
`k˙a ‰„ÏÈ ¯Á‡Â עם ּכי אֹומרים יׁש . ¿««»¿»«ְִִִֵ

אחת: ּבבטן היתה ְְְֶֶַַָָזבּולּון
bkÈ˙t¯Á ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ÛÒ‡.ּכרת ּכטעם . »«¡…ƒ∆∆¿»ƒְַַַָ

ּכי  אמרּו ואחרים וגיל. ׂשמחה  ונאסף ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָוכן
מחרפֹות  הּנׁשים ׁשהיּו החרּפֹות ראה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָהּׁשם
נאספּו ּוכאּלּו עקרה, היֹותי ּבעבּור ְְֱֲֲִִִֶֶַָָאֹותי
י''ב  ליעקב נֹולדּו והּנה הּׁשם. אצל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַֹונתחּברּו

הּקדמֹונים  ספרים וכאׁשר ׁשנים. ּבז' ְְְְֲִִִִֶַַַָָָּבנים
ויּתכן  ּבמסּפר. וימים חדׁשים ׁשּׁשה ּבני ְְְְְְֳִִִִִֵֵָָָָָָמצאּום 
ׁשּנֹולד  קדם ליעקב ׁשפחתּה לאה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּנתנה
זבּולּון, ׁשּנֹולד קדם רחל הרתה ּגם ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹנפּתלי.

נֹולדה: מתי ידענּו לא ּדינה ְְְִַַַָָָָֹוגם
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(æé):éLéîç ïa á÷òéì ãìzå øäzå äàì-ìà íéýìû òîLiå©¦§©¬¡Ÿ¦−¤¥¨®©©²©©¥¬¤§©«£−Ÿ¥¬£¦¦«
i"yx£‰‡ÏŒÏ‡ ÌÈ‰Ï‡ ÚÓLiÂ∑ מתאּוה ׁשבטים ׁשהיתה להרּבֹות .ּומחּזרת «ƒ¿«¡…ƒ∆≈»ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

(çé)éúçôL ézúð-øLà éøëN íéýìû ïúð äàì øîàzå©´Ÿ¤¥À̈¨©³¡Ÿ¦Æ§¨¦½£¤¨©¬¦¦§¨¦−
^øëùOé BîL àø÷zå éLéàì§¦¦®©¦§¨¬§−¦¨¨«

(èé)^á÷òéì éML-ïa ãìzå äàì ãBò øäzå©©¬©−¥¨®©¥¬¤¥«¦¦−§©«£«Ÿ

(ë)íéýìû éðãáæ äàì øîàzå|íòtä áBè ãáæ éúà ©´Ÿ¤¥À̈§¨©¸¦¡Ÿ¦¬Ÿ¦»¤¤́¼©©̧©Æ
BîL-úà àø÷zå íéðá äML Bì ézãìé-ék éLéà éðìaæé¦§§¥¦́¦¦½¦«¨©¬§¦−¦¨´¨¦®©¦§¨¬¤§−

:ïeìáæ§ª«
i"yx£·BË „·Ê∑ּכתרּגּומֹו.ÈÏaÊÈ∑ּדירתֹו עּקר ּתהא לא 'מעּתה מדֹור, ּבית ּבלע"ז. הורבריי"א זבּול, ּבית לׁשֹון ∆∆ְְַƒ¿¿≈ƒְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ

נׁשיו' ּכל ּכנגד ּבנים לי ׁשּיׁש עּמי, עזרא עזרא עזרא עזרא .אּלא אבןאבןאבןאבן ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ

(àë):äðéc dîL-úà àø÷zå úa äãìé øçàå§©©−¨´§¨©®©¦§¨¬¤§−̈¦¨«
i"yx£‰Èc∑,'הּׁשפחֹות ּכאחת אחֹותי רחל ּתהא לא זכר, זה 'אם ּבעצמּה: ּדין לאה ׁשּדנה רּבֹותינּו והתּפּללה ּפרׁשּו ƒ»ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

לנקבה  ונהפ ס)עליו עזרא עזרא עזרא עזרא .(ברכות אבןאבןאבןאבן ְְֱִֵֶַָָָ

(áë)çzôiå íéýìû äéìà òîLiå ìçø-úà íéýìû økæiå©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¨¥®©¦§©³¥¤̧¨Æ¡Ÿ¦½©¦§©−
:dîçø-úà¤©§¨«

i"yx£ÏÁ¯Œ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑(ב"ר),עׂשו ׁשל ּבגֹורלֹו ּתעלה ׁשּלא מצרה וׁשהיתה לאחֹותּה סימניה ׁשּמסרה לּה זכר «ƒ¿…¡…ƒ∆»≈ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשיּסד  הּוא ּבנים, לּה ׁשאין ּכׁשּׁשמע ּבלּבֹו עלה ּכ הרׁשע עׂשו ואף ּבנים. לּה ׁשאין לפי יעקב, יגרׁשּנה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹׁשּמא

חלה, ׁשּלא ּכבט 'האדמֹון ונתּבהלה'הּפּיט: לֹו לקחּתּה .צבה ְְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

(âë):éútøç-úà íéýìû óñà øîàzå ïa ãìzå øäzå©©−©©¥´¤¥®©¾Ÿ¤¨©¬¡Ÿ¦−¤¤§¨¦«
i"yx£ÛÒ‡∑,ּתראה ׁשּלא ּבמקֹום ד)וכן:הכניסּה חרּפתנּו",(ישעיה ט)"אסף הּביתה",(שמות יאסף ד)"ולא "אספּו(יואל »«ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ

ס)נגהם", יּטמן (ישעיה לא יאסף", לא וירח".È˙t¯Á∑ ׁשאעלה עלי אֹומרים והיּו עקרה, ׁשאני לחרּפה ׁשהייתי ְִִֵֵֵֵֵָָָָֹֹ∆¿»ƒְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ּבֹו: ּתֹולה ּבן, לּה מּׁשּיׁש סרחֹונּה, לתלֹות ּבמי לּה אין ּבן, לאּׁשה ׁשאין זמן ּכל ואּגדה: הרׁשע. עׂשו ׁשל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָלחלקֹו

ּבנ אּלּו? ּתאנים אכל מי .ּבנ זה? ּכלי ׁשבר עזרא עזרא עזרא עזרא .מי אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ

(ãë):øçà ïa éì ýåýé óñé øîàì óñBé BîL-úà àø÷zå©¦§¨¯¤§²¥−¥®ŸŸ¥¯§Ÿ̈²¦−¥¬©¥«
i"yx£¯Á‡ Ôa ÈÏ '‰ ÛÒÈ∑ יהי' אמרה: ׁשבטים. עׂשר ׁשנים אּלא להעמיד עתיד יעקב ׁשאין ּבנבּואה היתה יֹודעת …≈ƒ≈«≈ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

אחר  ּבן על אּלא התּפּללה לא לכ מּמּני'. יהא להעמיד עתיד ׁשהּוא ׁשאֹותֹו .רצֹון ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ÈÏÈÂ„˙יז  ˙‡ÈcÚÂ ‰‡Ïc d˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ¿»¿«¿≈»¿«ƒ«ƒƒ«
:‡LÈÓÁ ¯a ·˜ÚÈÏ¿«¬…«¬ƒ»

‡È˙Óיח  ˙È·‰Èc È¯‚‡ ÈÈ ·‰È ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¿«¿»«¿ƒƒ»ƒ«¿ƒ
:¯Î˘NÈ dÓL ˙¯˜e ÈÏÚ·Ï¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ»»

È˙ÈLיט  ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‰‡Ï „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«≈»ƒƒ««ƒ«
:·˜ÚÈÏ¿«¬…

‰„‡כ  ·Ë ˜ÏÁ ÈÏ d˙È ÈÈ ·‰È ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¿«¿»»≈ƒ√««»»
˙È„ÈÏÈ È¯‡ È˙ÂÏ ÈÏÚ·c d¯B„Ó È‰È ‡ÓÊƒ¿»¿≈¿≈¿«¿ƒ¿»ƒ¬≈¿≈ƒ

:ÔeÏ·Ê dÓL ˙È ˙¯˜e ÔÈ· ‡zL dÏ≈ƒ»¿ƒ¿«»¿≈¿À

dÓLכא  ˙È ˙¯˜e ‡z¯a ˙„ÈÏÈ Ôk ¯˙·e»«≈¿ƒ«¿«»¿«»¿«
:‰Ècƒ»

ˆd˙BÏכב  ÏÈa˜Â ÈÈ Ì„˜ ÏÁ¯„ ‡¯Îec ÏÚÂ¿«¿»»¿»≈√»¿»¿«ƒ¿«
:ÈecÚ dÏ ·‰ÈÂ ÈÈ¿»ƒ««ƒ

È˙כג  ÈÈ Lk ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆¿«¿»»
:È„eqÁƒƒ

ÈÏכד  ÈÈ ÛÒBÈ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ dÓL ˙È ˙¯˜e¿«»¿≈≈¿≈»≈¿»ƒ
:Ô¯Á‡ ¯a«»√»

dxezd lr `xfr oa`

kÌÈ‰Ï‡ È„·Ê ואין חלק לי נתן ּכטעם . ¿»«ƒ¡…ƒְְִֵֵֶַַַָ
ּבּמקרא: אח זבּולֹוÈÏaÊÈלֹו יהיה עּמי יזּבל . ְִַָָƒ¿¿≈ƒְְְִִִִֶֹ

וכמֹוהּו זבּול. ּבית ּבניתי ּבנה ּכמֹו ּתמיד. ְְְִִִִִֵָָָָֹעּמי
ּפעלים  הם ּכּלם ויבאני. מּמּני. יצאּו יצאני ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֹֻֻֻּבני

ְִעֹומדים:
`k˙a ‰„ÏÈ ¯Á‡Â עם ּכי אֹומרים יׁש . ¿««»¿»«ְִִִֵ

אחת: ּבבטן היתה ְְְֶֶַַָָזבּולּון
bkÈ˙t¯Á ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ÛÒ‡.ּכרת ּכטעם . »«¡…ƒ∆∆¿»ƒְַַַָ

ּכי  אמרּו ואחרים וגיל. ׂשמחה  ונאסף ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָוכן
מחרפֹות  הּנׁשים ׁשהיּו החרּפֹות ראה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָהּׁשם
נאספּו ּוכאּלּו עקרה, היֹותי ּבעבּור ְְֱֲֲִִִֶֶַָָאֹותי
י''ב  ליעקב נֹולדּו והּנה הּׁשם. אצל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַֹונתחּברּו

הּקדמֹונים  ספרים וכאׁשר ׁשנים. ּבז' ְְְְֲִִִִֶַַַָָָּבנים
ויּתכן  ּבמסּפר. וימים חדׁשים ׁשּׁשה ּבני ְְְְְְֳִִִִִֵֵָָָָָָמצאּום 
ׁשּנֹולד  קדם ליעקב ׁשפחתּה לאה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּנתנה
זבּולּון, ׁשּנֹולד קדם רחל הרתה ּגם ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹנפּתלי.

נֹולדה: מתי ידענּו לא ּדינה ְְְִַַַָָָָֹוגם



vie`מ zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'g iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz `vie t"y zgiy)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת כד)ווווּתּתּתּתקראקראקראקרא יֹותר (ל, ׁשהיּו ודן, יהּודה והינּו ּבאֹוכלּוסין, מרּבה ּכן" "על ּבֹו ׁשּנאמר מי ׁשּכל לעיל ּפרׁש רׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
"יֹוסף". ׁשם לקריאת טעמים ׁשני ּדהּנה לֹומר, ויׁש אלף. מּׁשבעים יֹותר היּו יֹוסף ּבני הרי וקׁשה, אלף. את אסףאסףאסףאסף.א א א א מּׁשּׁשים ה' ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ּכזה ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף.ב ב ב ב חרּפתי. ּבׁשם לבנּה ׁשּקראה לפרסם רצתה לא רחל ׁשּכן ּבּכתּוב, נתּפרׁש לא הראׁשֹון ׁשהּטעם אּלא אחר. ּבן לי ה' ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּכן", "על לכּתב אפׁשר ׁשאי אפֹוא, מּובן, זה. טעם ּכּסה הּכתּוב אף ולכן סרחֹונּה, את לתלֹות ּבמי לּה יהיה ׁשּמעּתה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּמׁשמעּותֹו

הּיחיד). הּטעם זה אין (ׁשהרי הּׁשני ּבּטעם לא ואף  הראׁשֹון ּבּטעם ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹֹלא

(äë)ïáì-ìà á÷òé øîàiå óñBé-úà ìçø äãìé øLàk éäéå©§¦¾©«£¤²¨«§¨¬¨¥−¤¥®©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¨½̈
:éöøàìe éîB÷î-ìà äëìàå éðçlL©§¥̧¦Æ§¥´§½̈¤§¦−§©§¦«

i"yx£ÛÒBÈŒ˙‡ ÏÁ¯ ‰„ÏÈ ¯L‡k∑:ׁשּנאמר עׂשו, ׁשל ׂשטנֹו יח)מּׁשּנֹולד א יֹוסף (עובדיה ּובית אׁש יעקב ּבית "והיה «¬∆»¿»»≈∆≈ְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
הּוא, ּברּו ּבהּקדֹוׁש יעקב ּבטח יֹוסף מּׁשּנֹולד למרחֹוק, ׁשֹולט אינֹו להבה ּבלא אׁש לקׁש", עׂשו ּובית ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹלהבה,

לׁשּוב  .ורצה ְָָָ

(åë)ïäa Eúà ézãáò øLà éãìé-úàå éLð-úà äðz§º̈¤¨©´§¤§¨©À£¤̧¨©¯§¦«Ÿ§²¨¥−
ézãáò øLà éúãáò-úà zòãé äzà ék äëìàå:E §¥¥®¨¦µ©¨´¨©½§¨¤£«Ÿ̈¦−£¤¬£©§¦«

i"yx£'B‚Â ÈLŒ˙‡ ‰z∑ ּברׁשּות אם ּכי לצאת רֹוצה עזרא עזרא עזרא עזרא .איני אבןאבןאבןאבן ¿»∆»«¿ְִִִִֵֵֶָ

(æë)éðéòa ïç éúàöî àð-íà ïáì åéìà øîàiåézLçð E ©³Ÿ¤¥¨Æ¨½̈¦¨²¨¨¬¦¥−§¥¤®¦©¾§¦
:Eììâa ýåýé éðëøáéå©§¨«£¥¬¦§Ÿ̈−¦§¨¤«

i"yx£ÈzLÁ∑:ׁשּנאמר ּבנים, לי היּו לא לכאן ּכׁשּבאת ּברכה, לי ּבאה יד ׁשעל ׁשּלי ּבנחּוׁש נּסיתי הייתי, מנחׁש ƒ«¿ƒְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
כט) ּבנים,(לעיל לֹו היּו ועכׁשו הרֹועים? אצל ּבּתֹו ׁשֹולח והּוא ּבנים, לֹו יׁש אפׁשר הּצאן". עם ּבאה ּבּתֹו רחל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ"והּנה

לא)ׁשּנאמר: לבן (לקמן ּבני ּדברי את עזרא עזרא עזרא עזרא .""וּיׁשמע אבןאבןאבןאבן ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ß elqk 'g iying mei ß

(çë):äðzàå éìò EøëN äá÷ð øîàiå©Ÿ©®¨§¨¯§¨«§²¨©−§¤¥«¨
i"yx£E¯ÎN ‰·˜∑'אגר 'ּפריׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתרּגּומֹו: אבןאבןאבןאבן »¿»¿»¿ְְְֵַַָָ

(èë)ézãáò øLà úà zòãé äzà åéìà øîàiåúàå E ©Ÿ́¤¥½̈©¨´¨©½§¨¥−£¤´£©§¦®§¥²
ð÷î äéä-øLà:ézà E £¤¨¨¬¦§§−¦¦«

i"yx£Èz‡ E˜Ó ‰È‰Œ¯L‡ ˙‡Â∑ ּכּמה מּתחּלה לידי ׁשּבא מקנ מעּוט חׁשּבֹון .היּואת ¿≈¬∆»»ƒ¿¿ƒƒְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָ

(ì)ýåýé Cøáéå áøì õøôiå éðôì Eì äéä-øLà èòî ék¦¿§©Á£¤¨¨̧§³§¨©Æ©¦§´Ÿ¨½Ÿ©§¨¯¤§Ÿ̈²
:éúéáì éëðà-íâ äNòà éúî äzòå éìâøì Eúà«Ÿ§−§©§¦®§©À̈¨©²¤«¡¤¬©¨«Ÿ¦−§¥¦«

i"yx£ÈÏ‚¯Ï∑(ב"ר):ּכמֹו הּברכה, אצל ּבאת רגלי ּביאת ּבׁשביל רגלי, יא)עם ּברגלי",(שמות אׁשר ח)"העם (שופטים ¿«¿ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
עּמי  הּבאים ּברגלי", אׁשר È˙È·Ï."לעם ÈÎ‡ŒÌ‚∑וצרי ּבני, אּלא לצרּכי עֹוׂשין אין עכׁשו ּביתי, אני (לצר( ְְֲִִִֶַַַָָָ«»…ƒ¿≈ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

'ּגם' וזהּו לסמכן, עּמהם אני ּגם עֹוׂשה עזרא עזרא עזרא עזרא .להיֹות אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָ

Ó‡Â¯כה  ÛÒBÈ ˙È ÏÁ¯ ˙„ÈÏÈ „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ«»≈»≈«¬«
:ÈÚ¯‡Ïe È¯˙‡Ï C‰È‡Â ÈÁlL Ô·ÏÏ ·˜ÚÈ«¬…¿»»«¿«ƒ¿≈«¿«¿ƒ¿«¿ƒ

Ô‰aכו  C˙È ˙ÈÁÏÙ Èc Èa ˙ÈÂ ÈL ˙È ·‰«»¿«¿»¿«ƒ¿»ƒ»»¿≈
:CzÁÏÙc ÈÁÏt ˙È zÚ„È z‡ È¯‡ ÏÈÊ‡Â¿≈≈¬≈«¿¿«¿»»»¿»ƒƒ¿»ƒ»

¯ÔÈÓÁכז  ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ Ô·Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
:CÏÈ„a ÈÈ ÈÎ¯·e È˙Èq CÓ„√̃»»«≈ƒ»¿«ƒ¿»¿ƒ»

Ôz‡Â:כח  ÈÏÚ C¯‚‡ LÈ¯t ¯Ó‡Â«¬»»≈«¿»¬«¿∆≈

ÈÂ˙כט  CzÁÏÙc ˙È zÚ„È z‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿¿«¿»»ƒ¿»ƒ»¿»
:ÈnÚ C¯ÈÚ· ‰Â‰c«¬»¿ƒ»ƒƒ

ÈbÒÓÏל  ÛÈ˜˙e ÈÓ„˜ CÏ ‰Â‰ Èc ¯ÈÚÊ È¯‡¬≈¿≈ƒ¬»»√»»¿≈¿ƒ¿≈
Û‡ „ÈaÚ‡ È˙ÓÈ‡ ÔÚÎe ÈÏÈ„a C˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»»¿ƒƒ¿«≈»«∆¿≈«

:È˙È·Ï ‡‡¬»¿≈ƒ

dxezd lr `xfr oa`

ekÔ‰a E˙B‡ Èz„·Ú ¯L‡,נׁשי אל ׁשב . ¬∆»«¿ƒ¿»≈ֶַָָ
ּבׁשלֹום: מלחמה ּדמי וּיׂשם ּכמֹו ילדי, אל ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹלא

fkÈzLÁ לקראת היה הֹול ּכי נּסיתי ּכמֹו . ƒ«¿ƒְְִִִִִֵַָָ
ּתרפים: לֹו ויׁש ְְְִִֵָָנחׁשים

gk‰·˜ אלהי לי זכרה ּבמׁשקל צּוּוי. לׁשֹון . »¿»ְְְְֱִִִַַָָֹ
יּקבּנּו. ה' ּפי אׁשר וכן ּפרׁש. ּופרּוׁשֹו ְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶָלטֹובה.
אׁשר  ּכמֹו ּבֹו. הנּו''ן להתּבּלע הּקּו''ף ְְְְְֲִֵֶַַַַַודגׁשּות

לּבֹו: ְִִֶיּדבּנּו

lÈÏ‚¯Ï אדם ּבני ּדר ּכי רגלי. ּבעבּור . ¿«¿ƒְְֲִִֵֶֶַַָָ
ּכי  והּטעם לפלֹוני. יׁש טֹובה רגל ְְִִִֵֶֶַַַַָלֹומר
מאּומה  ה''א .לבית ׁשּבאתי מּׁשעה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָהתּברכּת

חסר: ונמצא ְְִֵָָָנֹוסף

`vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'g iying meil inei xeriy

(àì)äîeàî éì-ïzú-àì á÷òé øîàiå Cì-ïzà äî øîàiå©−Ÿ¤¨´¤¤¨®©³Ÿ¤©«£ŸÆ«Ÿ¦¤¦´§½¨
ðàö äòøà äáeLà äfä øácä él-äNòz-íà:øîLà E ¦©«£¤¦Æ©¨¨´©¤½¨²¨¤§¤¬«Ÿ§−¤§«Ÿ

(áì)ðàö-ìëa øáòàäN-ìk íMî øñä íBiä E|ã÷ð ¤«¡¸Ÿ§¨«Ÿ§¹©À¨¥̧¦¹̈¨¤´¨´Ÿ
äéäå íéfòa ã÷ðå àeìèå íéáNka íeç-äN-ìëå àeìèå§¨À§¨¤Æ©§¨¦½§¨¬§¨−Ÿ¨«¦¦®§¨−̈

:éøëN§¨¦«
i"yx£˜„∑ ּבלע"ז פונטר"א נקּדֹות, ּכמֹו ּדּקֹות ּבחברּבּורֹות רחבֹות ∑eÏË‡.מנּמר  חברּבּורֹות טלאים, .לׁשֹון »…ְְְְְֲַַַַַָֻֻ»ְְְְֲִַָָ
ÌeÁ∑ הּתבּואה לענין לבנה, ונמצאת ׁשחמּתית מׁשנה לׁשֹון ּבלע"ז, רוש"ו לאדם, ּדֹומה È¯ÎN.ׁשחּום, ‰È‰Â∑ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ¿»»¿»ƒ

מהם  הפרׁש עכׁשו, ׁשּיׁשנן ואֹותן ׁשּלי, יהיּו ּבּכׂשבים ּוׁשחּומים ּבעּזים ּוטלאים נקּדים ּולהּבא מּכאן ׁשּיּולדּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻאֹותן
לי: ּתאמר ׁשּלא ועֹוד מּתחּלה', ׁשם היּו 'אּלּו מעּתה: הּנֹולדים על לי ּתאמר ׁשּלא ,ּבני ּביד ידי והפקידם 'על ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

'ואיל מּכאן ּדגמתן הּנקבֹות ּתלדנה ּוטלאים נקּדים ׁשהן עזרא עזרא עזרא עזרא .הּזכרים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻֻֻ

(âì)éøëN-ìò àBáú-ék øçî íBéa éú÷ãö éa-äúðòå§¨«§¨¦³¦§¨¦Æ§´¨½̈¦«¨¬©§¨¦−
éðôìíéáNka íeçå íéfòa àeìèå ã÷ð epðéà-øLà ìk E §¨¤®´Ÿ£¤¥¤ÁÁ¨¸Ÿ§¨¹¨«¦¦À§Æ©§¨¦½

:ézà àeä áeðb̈¬−¦¦«
i"yx£'B‚Â ÈaŒ‰˙ÚÂ∑,צדקתי ּבי ּתענה ּכלּום, מּׁשּל נֹוטל ׁשאני ּתחׁשדני ׂשכרי אם על ותעיד צדקתי ּתבא ּכי ¿»¿»ƒ¿ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּגנבּתיו  ּבידּוע חּום, אֹו טלּוא, אֹו נקד, ׁשאינֹו ּבהן ׁשּתמצא וכל ּוטלאים, נקּדים אם ּכי ּבעדרי ּתמצא ׁשּלא ,ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻֻלפני
אצלי  ׁשרּוי הּוא ּובגנבה עזרא עזרא עזרא עזרא .ל אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֶָָ

(ãì):Eøáãë éäé eì ïä ïáì øîàiå©¬Ÿ¤¨−̈¥®−§¦¬¦§¨¤«
i"yx£Ô‰∑ קּבלת E¯·„Î.ּדברים לׁשֹון È‰È eÏ∑ּבכ ׁשּתחּפץ עזרא עזרא עזרא עזרא .הלואי אבןאבןאבןאבן ≈ְְִַַָָ¿ƒƒ¿»∆ְְְֶַַַָֹ

(äì)íéàìhäå íéc÷òä íéLézä-úà àeää íBia øñiå©¨´©©Á©¸¤©§¨¦¹¨«£ª¦´§©§ª¦À
Ba ïáì-øLà ìk úàìhäå úBc÷pä íéfòä-ìk úàå§¥³¨¨«¦¦Æ©§ª´§©§ª½Ÿ³Ÿ£¤¨¨Æ½

:åéða-ãéa ïziå íéáNka íeç-ìëå§¨−©§¨¦®©¦¥−§©¨¨«
i"yx£¯ÒiÂ∑ וגֹו'לבן ההּוא זכרים ∑‰ÌÈLÈz.ּבּיֹום Ba.עּזים Ô·ÏŒ¯L‡ Ïk∑ חברּבּורֹות ּבֹו היתה אׁשר ּכל «»«ְַַָָ«¿»ƒְִִִָ…¬∆»»ְְֲֲֶַָָָ

ּבניו ∑ÔziÂ.לבנֹות  ּביד עזרא עזרא עזרא עזרא .לבן אבןאבןאבןאבן ְָ«ƒ≈ְַָָָָ

(åì)ìL Cøc íNiåäòø á÷òéå á÷òé ïéáe Bðéa íéîé úL ©À̈¤¤µ¤§´¤¨¦½¥−¥´©«£®Ÿ§©«£ÀŸŸ¤²
:úøúBpä ïáì ïàö-úà¤¬Ÿ¨−̈©«¨«Ÿ

i"yx£˙¯˙Bp‰∑לֹו מסר אֹותן ׁשירים, אּלא ׁשאינן והעקרֹות, החֹולֹות ׁשּבהן, עזרא עזרא עזרא עזרא .הרעּועֹות אבןאבןאבןאבן «»…ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

˙Ôzלא  ‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â CÏ Ôz‡ ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«»∆∆»«¬««¬…»ƒ∆
·e˙‡ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÈÏ „aÚz Ì‡ ÌÚcÓ ÈÏƒƒ««ƒ«¿∆ƒƒ¿»»»≈¡

:¯h‡ CÚ ÈÚ¯‡∆¿≈»»∆»

(לב  È„Ú‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ CÚ ÏÎa ¯aÚ‡ נ"י ∆¿«¿»»»»≈«¬≈
ÈcÚ‡¯n‡ ÏÎÂ ÚB˜¯e ¯BÓ ¯n‡ Ïk ÔnzÓ ( «¿ƒƒ«»»ƒ»¿¿«¿»ƒ»

È‰ÈÂ ‡ifÚa ¯BÓe ÚB˜¯e ‡i¯n‡a ÌeÁL¿¿ƒ¿«»¿«¿¿ƒ«»ƒ≈
:È¯‚‡«¿ƒ

˙ÏBÚÈלג  È¯‡ ¯ÁÓc ÌBÈa È˙eÎÊ Èa „‰Ò˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»¬≈≈
ÚB˜¯e ¯BÓ È‰B˙ÈÏ Èc Ïk CÓ„˜ È¯‚‡ ÏÚ««¿ƒ√»»…ƒ≈ƒ¿¿«
:ÈnÚ ‡e‰ ‡·eb ‡i¯n‡a ÌeÁLe ‡ifÚa¿ƒ«»¿¿ƒ¿«»¿»ƒƒ

CÓb˙ÙÎ:לד  È‰È ÈÂÏ Ì¯a Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿»¿≈¿≈¿ƒ¿»»

¯‚iÏB‡לה  ‡iLÈz ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈ· ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ¿»«»¿»«»¿«»
Ïk ‡˙ÚB˜¯e ‡˙¯BÓ ‡iÊÚ Ïk ˙ÈÂ ‡iÚB˜¯e¿«»¿»»ƒ«»¿¿»¿¬»…
„Èa ·‰ÈÂ ‡i¯n‡a ÌeÁLc ÏÎÂ da ¯eÁ Ècƒƒ»≈¿»ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ«¿«

:È‰Ba¿ƒ

ÔÈ·eלו  È‰BÈa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÈeLÂ¿«ƒ«¬«¿»»ƒ≈ƒ≈
:Ô¯‡zL‡c Ô·Ï„ ‡Ú ˙È ÈÚ¯ ·˜ÚÈÂ ·˜ÚÈ«¬…¿«¬…»≈»»»¿»»¿ƒ¿»√«

dxezd lr `xfr oa`

alÌeÁ ‰N ÏÎÂ ויּתכן הּׁשחרּות. הּוא . ¿»∆ְֲִֵַַָ
הּׁשחרּות  ּכי החּום, מּפני ּכן הּׁשחרּות ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָׁשּנקרא

הּלבן: מן חּום ÌÈfÚaיֹותר „˜Â ‡eÏËÂ. ִֵַָָ¿»¿»…»ƒƒ
ונקד: ּוברֹוד ְָָָֹֹעקד

bl‡eÏËÂ „˜ epÈ‡ ¯L‡ ּברֹוד נקֹוד . ¬∆≈∆»…¿»ָָ
{לג}ÌÈfÚaועקד: ּונקבֹות: זכרים .‰˙ÚÂ ְָֹ»ƒƒְְִֵָ¿»¿»

È˙˜„ˆ Èa ּתבא ּכאׁשר ּתעיד היא לפני . ƒƒ¿»ƒְֲִִֶֶַָָָֹ
לנפׁשי  ׁשאפריד העדר והּוא ׂשכרי. ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָותראה
נקּדים  עקּדים והעּזים הּתיׁשים מצאת לא ְְְֲִִִִִִַָָָָָֹֻֻאם
אּתי. הּוא ּגנ ּוב ׁשחֹורים, והּכב ׂשים ְְְְִִִִִַָָֻּוברּדים,

ונקד  עקד ּכל הּצאן מן הסירֹות אּתה ְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹֹוהּנה
ּבּכׂשבים: חּום וכל ּבעּזים ְְִִִַָָָָּוברֹוד

clÔ‰ Ô·Ï ¯Ó‡iÂ נֹוסף הה''א ּכי הּנה. ּכמֹו . «…∆»»≈ְִִֵֵַָ
האל: האּלה ְֵֵֶָָּכמֹו

dlÌÈc˜Ú‰ ÌÈLÈz‰ ˙‡ ‡e‰‰ ÌBia ¯ÒiÂ«»«««∆«¿»ƒ»¬Àƒ
ÌÈ‡eÏh‰Â:ּוברּדים הּנקּדים ׁשּפרׁש .˙Bc˜p‰ ¿«¿ƒְְִִֵֵֶַֻֻ«¿À
˙B‡eÏh‰Â וזה והּברּדות. העקּדות ּפרּוׁש . ¿«¿ְְְֲֵֶַָֹֹֻֻ

ּכבׂש חּום ׂשה וכל ּבֹו. לבן אׁשר ּכל ְֲֶֶֶֶַַָָָָטעם
סּוג  ּומׁשקלֹו ּפעּול ּכמֹו ּתאר ׁשם והּוא  ְְְִֵַָָָֹׁשחֹור.
ּגדֹול  מדקדק ּדעת על מּׁשם הסר ּומּלת ְְִִֵֵֵַַַַַָָָלב.

ּופרּוׁש ׂשכרי. ואּלה מּׁשם להסיר הּפעל ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשם
ׁשלׁשת  ּדר וּיׂשם רק יעקב. ׁשל ּבניו ּביד ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹוּיּתן 
ּכי  נכֹון אינּנּו הּפרּוׁש וזה הּוא. לבן על ְִִֵֵֶֶַַָָָָימים
ז' לֹו אין ועֹוד מראּובן, ּגדֹול ּבן ליעקב ְְְֲֵֵֵֵֵַָֹאין 
ּכמׁשמעֹו מּׁשם הסר הּפרׁשה, ּפרּוׁש וכן ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָׁשנים.
אחר  ּכאּלה ׂשכרי והיה והּטעם צּוּוי. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָלׁשֹון

{לה} ‰‰e‡ׁשּתסירם: ÌBia ¯ÒiÂלבן . ְִֵֶ«»«««ָָ
ִֵהסיר:

elÌNiÂ:לבן הּוא ּגם . «»∆ַָָ



מי `vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'g iying meil inei xeriy

(àì)äîeàî éì-ïzú-àì á÷òé øîàiå Cì-ïzà äî øîàiå©−Ÿ¤¨´¤¤¨®©³Ÿ¤©«£ŸÆ«Ÿ¦¤¦´§½¨
ðàö äòøà äáeLà äfä øácä él-äNòz-íà:øîLà E ¦©«£¤¦Æ©¨¨´©¤½¨²¨¤§¤¬«Ÿ§−¤§«Ÿ

(áì)ðàö-ìëa øáòàäN-ìk íMî øñä íBiä E|ã÷ð ¤«¡¸Ÿ§¨«Ÿ§¹©À¨¥̧¦¹̈¨¤´¨´Ÿ
äéäå íéfòa ã÷ðå àeìèå íéáNka íeç-äN-ìëå àeìèå§¨À§¨¤Æ©§¨¦½§¨¬§¨−Ÿ¨«¦¦®§¨−̈

:éøëN§¨¦«
i"yx£˜„∑ ּבלע"ז פונטר"א נקּדֹות, ּכמֹו ּדּקֹות ּבחברּבּורֹות רחבֹות ∑eÏË‡.מנּמר  חברּבּורֹות טלאים, .לׁשֹון »…ְְְְְֲַַַַַָֻֻ»ְְְְֲִַָָ
ÌeÁ∑ הּתבּואה לענין לבנה, ונמצאת ׁשחמּתית מׁשנה לׁשֹון ּבלע"ז, רוש"ו לאדם, ּדֹומה È¯ÎN.ׁשחּום, ‰È‰Â∑ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ¿»»¿»ƒ

מהם  הפרׁש עכׁשו, ׁשּיׁשנן ואֹותן ׁשּלי, יהיּו ּבּכׂשבים ּוׁשחּומים ּבעּזים ּוטלאים נקּדים ּולהּבא מּכאן ׁשּיּולדּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻאֹותן
לי: ּתאמר ׁשּלא ועֹוד מּתחּלה', ׁשם היּו 'אּלּו מעּתה: הּנֹולדים על לי ּתאמר ׁשּלא ,ּבני ּביד ידי והפקידם 'על ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

'ואיל מּכאן ּדגמתן הּנקבֹות ּתלדנה ּוטלאים נקּדים ׁשהן עזרא עזרא עזרא עזרא .הּזכרים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻֻֻ

(âì)éøëN-ìò àBáú-ék øçî íBéa éú÷ãö éa-äúðòå§¨«§¨¦³¦§¨¦Æ§´¨½̈¦«¨¬©§¨¦−
éðôìíéáNka íeçå íéfòa àeìèå ã÷ð epðéà-øLà ìk E §¨¤®´Ÿ£¤¥¤ÁÁ¨¸Ÿ§¨¹¨«¦¦À§Æ©§¨¦½

:ézà àeä áeðb̈¬−¦¦«
i"yx£'B‚Â ÈaŒ‰˙ÚÂ∑,צדקתי ּבי ּתענה ּכלּום, מּׁשּל נֹוטל ׁשאני ּתחׁשדני ׂשכרי אם על ותעיד צדקתי ּתבא ּכי ¿»¿»ƒ¿ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּגנבּתיו  ּבידּוע חּום, אֹו טלּוא, אֹו נקד, ׁשאינֹו ּבהן ׁשּתמצא וכל ּוטלאים, נקּדים אם ּכי ּבעדרי ּתמצא ׁשּלא ,ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻֻלפני
אצלי  ׁשרּוי הּוא ּובגנבה עזרא עזרא עזרא עזרא .ל אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵֶָָ

(ãì):Eøáãë éäé eì ïä ïáì øîàiå©¬Ÿ¤¨−̈¥®−§¦¬¦§¨¤«
i"yx£Ô‰∑ קּבלת E¯·„Î.ּדברים לׁשֹון È‰È eÏ∑ּבכ ׁשּתחּפץ עזרא עזרא עזרא עזרא .הלואי אבןאבןאבןאבן ≈ְְִַַָָ¿ƒƒ¿»∆ְְְֶַַַָֹ

(äì)íéàìhäå íéc÷òä íéLézä-úà àeää íBia øñiå©¨´©©Á©¸¤©§¨¦¹¨«£ª¦´§©§ª¦À
Ba ïáì-øLà ìk úàìhäå úBc÷pä íéfòä-ìk úàå§¥³¨¨«¦¦Æ©§ª´§©§ª½Ÿ³Ÿ£¤¨¨Æ½

:åéða-ãéa ïziå íéáNka íeç-ìëå§¨−©§¨¦®©¦¥−§©¨¨«
i"yx£¯ÒiÂ∑ וגֹו'לבן ההּוא זכרים ∑‰ÌÈLÈz.ּבּיֹום Ba.עּזים Ô·ÏŒ¯L‡ Ïk∑ חברּבּורֹות ּבֹו היתה אׁשר ּכל «»«ְַַָָ«¿»ƒְִִִָ…¬∆»»ְְֲֲֶַָָָ

ּבניו ∑ÔziÂ.לבנֹות  ּביד עזרא עזרא עזרא עזרא .לבן אבןאבןאבןאבן ְָ«ƒ≈ְַָָָָ

(åì)ìL Cøc íNiåäòø á÷òéå á÷òé ïéáe Bðéa íéîé úL ©À̈¤¤µ¤§´¤¨¦½¥−¥´©«£®Ÿ§©«£ÀŸŸ¤²
:úøúBpä ïáì ïàö-úà¤¬Ÿ¨−̈©«¨«Ÿ

i"yx£˙¯˙Bp‰∑לֹו מסר אֹותן ׁשירים, אּלא ׁשאינן והעקרֹות, החֹולֹות ׁשּבהן, עזרא עזרא עזרא עזרא .הרעּועֹות אבןאבןאבןאבן «»…ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

˙Ôzלא  ‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â CÏ Ôz‡ ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«»∆∆»«¬««¬…»ƒ∆
·e˙‡ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÈÏ „aÚz Ì‡ ÌÚcÓ ÈÏƒƒ««ƒ«¿∆ƒƒ¿»»»≈¡

:¯h‡ CÚ ÈÚ¯‡∆¿≈»»∆»

(לב  È„Ú‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ CÚ ÏÎa ¯aÚ‡ נ"י ∆¿«¿»»»»≈«¬≈
ÈcÚ‡¯n‡ ÏÎÂ ÚB˜¯e ¯BÓ ¯n‡ Ïk ÔnzÓ ( «¿ƒƒ«»»ƒ»¿¿«¿»ƒ»

È‰ÈÂ ‡ifÚa ¯BÓe ÚB˜¯e ‡i¯n‡a ÌeÁL¿¿ƒ¿«»¿«¿¿ƒ«»ƒ≈
:È¯‚‡«¿ƒ

˙ÏBÚÈלג  È¯‡ ¯ÁÓc ÌBÈa È˙eÎÊ Èa „‰Ò˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»¬≈≈
ÚB˜¯e ¯BÓ È‰B˙ÈÏ Èc Ïk CÓ„˜ È¯‚‡ ÏÚ««¿ƒ√»»…ƒ≈ƒ¿¿«
:ÈnÚ ‡e‰ ‡·eb ‡i¯n‡a ÌeÁLe ‡ifÚa¿ƒ«»¿¿ƒ¿«»¿»ƒƒ

CÓb˙ÙÎ:לד  È‰È ÈÂÏ Ì¯a Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿»¿≈¿≈¿ƒ¿»»

¯‚iÏB‡לה  ‡iLÈz ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈ· ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ¿»«»¿»«»¿«»
Ïk ‡˙ÚB˜¯e ‡˙¯BÓ ‡iÊÚ Ïk ˙ÈÂ ‡iÚB˜¯e¿«»¿»»ƒ«»¿¿»¿¬»…
„Èa ·‰ÈÂ ‡i¯n‡a ÌeÁLc ÏÎÂ da ¯eÁ Ècƒƒ»≈¿»ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ«¿«

:È‰Ba¿ƒ

ÔÈ·eלו  È‰BÈa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÈeLÂ¿«ƒ«¬«¿»»ƒ≈ƒ≈
:Ô¯‡zL‡c Ô·Ï„ ‡Ú ˙È ÈÚ¯ ·˜ÚÈÂ ·˜ÚÈ«¬…¿«¬…»≈»»»¿»»¿ƒ¿»√«

dxezd lr `xfr oa`

alÌeÁ ‰N ÏÎÂ ויּתכן הּׁשחרּות. הּוא . ¿»∆ְֲִֵַַָ
הּׁשחרּות  ּכי החּום, מּפני ּכן הּׁשחרּות ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָׁשּנקרא

הּלבן: מן חּום ÌÈfÚaיֹותר „˜Â ‡eÏËÂ. ִֵַָָ¿»¿»…»ƒƒ
ונקד: ּוברֹוד ְָָָֹֹעקד

bl‡eÏËÂ „˜ epÈ‡ ¯L‡ ּברֹוד נקֹוד . ¬∆≈∆»…¿»ָָ
{לג}ÌÈfÚaועקד: ּונקבֹות: זכרים .‰˙ÚÂ ְָֹ»ƒƒְְִֵָ¿»¿»

È˙˜„ˆ Èa ּתבא ּכאׁשר ּתעיד היא לפני . ƒƒ¿»ƒְֲִִֶֶַָָָֹ
לנפׁשי  ׁשאפריד העדר והּוא ׂשכרי. ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָותראה
נקּדים  עקּדים והעּזים הּתיׁשים מצאת לא ְְְֲִִִִִִַָָָָָֹֻֻאם
אּתי. הּוא ּגנ ּוב ׁשחֹורים, והּכב ׂשים ְְְְִִִִִַָָֻּוברּדים,

ונקד  עקד ּכל הּצאן מן הסירֹות אּתה ְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹֹוהּנה
ּבּכׂשבים: חּום וכל ּבעּזים ְְִִִַָָָָּוברֹוד

clÔ‰ Ô·Ï ¯Ó‡iÂ נֹוסף הה''א ּכי הּנה. ּכמֹו . «…∆»»≈ְִִֵֵַָ
האל: האּלה ְֵֵֶָָּכמֹו

dlÌÈc˜Ú‰ ÌÈLÈz‰ ˙‡ ‡e‰‰ ÌBia ¯ÒiÂ«»«««∆«¿»ƒ»¬Àƒ
ÌÈ‡eÏh‰Â:ּוברּדים הּנקּדים ׁשּפרׁש .˙Bc˜p‰ ¿«¿ƒְְִִֵֵֶַֻֻ«¿À
˙B‡eÏh‰Â וזה והּברּדות. העקּדות ּפרּוׁש . ¿«¿ְְְֲֵֶַָֹֹֻֻ

ּכבׂש חּום ׂשה וכל ּבֹו. לבן אׁשר ּכל ְֲֶֶֶֶַַָָָָטעם
סּוג  ּומׁשקלֹו ּפעּול ּכמֹו ּתאר ׁשם והּוא  ְְְִֵַָָָֹׁשחֹור.
ּגדֹול  מדקדק ּדעת על מּׁשם הסר ּומּלת ְְִִֵֵֵַַַַַָָָלב.

ּופרּוׁש ׂשכרי. ואּלה מּׁשם להסיר הּפעל ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשם
ׁשלׁשת  ּדר וּיׂשם רק יעקב. ׁשל ּבניו ּביד ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹוּיּתן 
ּכי  נכֹון אינּנּו הּפרּוׁש וזה הּוא. לבן על ְִִֵֵֶֶַַָָָָימים
ז' לֹו אין ועֹוד מראּובן, ּגדֹול ּבן ליעקב ְְְֲֵֵֵֵֵַָֹאין 
ּכמׁשמעֹו מּׁשם הסר הּפרׁשה, ּפרּוׁש וכן ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָׁשנים.
אחר  ּכאּלה ׂשכרי והיה והּטעם צּוּוי. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָלׁשֹון

{לה} ‰‰e‡ׁשּתסירם: ÌBia ¯ÒiÂלבן . ְִֵֶ«»«««ָָ
ִֵהסיר:

elÌNiÂ:לבן הּוא ּגם . «»∆ַָָ
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(æì)ïäa ìvôéå ïBîøòå æeìå çì äðáì ìwî á÷òé Bì-çwiå©¦©´©«£ÀŸ©©¬¦§¤²©−§´§©§®©§©¥³¨¥Æ
:úBì÷nä-ìò øLà ïálä óNçî úBðáì úBìöt§¨´§¨½©§Æ©¨½̈£¤−©©©§«

i"yx£‰·Ï ÏwÓ∑,לבנה ּוׁשמֹו הּוא ּדתימא:עץ ד)ּכמה ׁשּקֹורין (הושע הּוא אני, ואֹומר ולבנה". אּלֹון "ּתחת ««ƒ¿∆ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
לבן  ׁשהּוא ר ∑ÁÏ.טרימב"ל, קולדר"י ∑ÊeÏÂ.טב ּכׁשהּוא ּדּקים, אגֹוזים ּבֹו ׁשּגדלין עץ לּוז, מּקל לקח ועֹוד ֶָָ«ְֶָֹ¿ְְֱִִִֵֵֵֶַַַָ

ּבלע"ז ∑ÔBÓ¯ÚÂ.ּבלע"ז  מנּמר ∑BÏˆt˙.קשטניי"ר עֹוׂשהּו ׁשהיה קּלּופים, ‰Ô·l.קּלּופים ÛNÁÓ∑ לבן ּגּלּוי ְַַ¿«¿ְַַ¿»ְִִִִֵֶָָָֻ«¿«»»ִֶֹ
הּקּלּוף  ּבמקֹום ׁשּלֹו לבן ונגלה נראה היה קֹולפֹו ּכׁשהיה מּקל, עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשל אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

(çì)úBú÷La íéèäøa ìvt øLà úBì÷nä-úà âviå©©¥À¤©©§Æ£¤´¦¥½¨«§¨¦−§¦«£´
ì ïàvä ïàáz øLà íénääðîçiå ïàvä çëðì úBzL ©¨®¦£¤Á¨¸Ÿ¨©³Ÿ¦§Æ§´Ÿ©©½Ÿ©¥©−§¨
ì ïàáa:úBzL §Ÿ¨¬¦§«

i"yx£‚viÂ∑ דץ' וׁשלפה', 'ּדצה ּבּגמרא: יׁש והרּבה ארמית, ּבלׁשֹון היא ּונעיצה ּתחיבה לׁשֹון 'ּודעיץ', ּתרּגּומֹו: ««≈ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָ
לׁשֹונֹו את ׁשּמקּצר אּלא ּדעצה, ּכמֹו דצה מידי', ּבארץ ∑ÌÈË‰¯a.ּביּה העׂשּויֹות ּבּברכֹות הּמים, ּבמרּוצֹות ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ»¿»ƒְְֲִִֵֶַַַָָָ

הּצאן  ׁשם B‚Â'.להׁשקֹות Ô‡·z ¯L‡∑ הּצאן לנכח הּמקלֹות הּציג ׁשם לׁשּתֹות, הּצאן ּתבאנה אׁשר .ּברהטים ְְַַָֹ¬∆»…»¿ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹ
'B‚Â ‰ÓÁiÂ∑(ב"ר) הּמקלֹות את רֹואה רּבי הּבהמה ּבֹו. ּכּיֹוצא ויֹולדת רֹובעּה, והּזכר לאחֹוריה, נרּתעת והיא «≈«¿»¿ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

וגֹו'" "וּיחמנה וזהּו: לזכר, צריכֹות היּו ולא ּבמעיהן זרע נעׂשין הּמים אֹומר: לׁשֹון (אֹוׁשעיא התחּברּו זֹו ּבתבה לֹומר, רצה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּונקבה, עזרא זכר ּבן אברהם הרב ׁשּכתב עזרא עזרא עזרא עזרא .)ּכמֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(èì)íéc÷ð íéc÷ò ïàvä ïãìzå úBì÷nä-ìà ïàvä eîçiå©¤«¡¬©−Ÿ¤©©§®©¥©§́¨©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−
:íéàìèe§ª¦«

i"yx£˙BÏ˜n‰ŒÏ‡∑ מראֹות ורגליהן ∑ÌÈc˜Ú.הּמקלֹות אל ידיהן קרסּלי הם עקידתן, ּבמקֹום עזרא עזרא עזרא עזרא .מׁשּנים אבןאבןאבןאבן ∆««¿ְְֶַַַ¬Àƒְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻֻ

(î)ã÷ò-ìà ïàvä éðt ïziå á÷òé ãéøôä íéáNkäå§©§¨¦»¦§¦´©«£Ÿ¼©Â¦¥Â§¥̧©¯Ÿ¤¨²Ÿ
íúL àìå Bcáì íéøãò Bì úLiå ïáì ïàöa íeç-ìëå§¨−§´Ÿ¨¨®©¨̧¤³£¨¦Æ§©½§¬Ÿ¨−̈

:ïáì ïàö-ìò©¬Ÿ¨¨«
i"yx£·˜ÚÈ „È¯Ù‰ ÌÈ·Nk‰Â∑עקּד לבּדֹו,הּנֹולדים עדר, עדר אֹותן ועׂשה לעצמן והפריד הבּדיל נקּדים, ים ¿«¿»ƒƒ¿ƒ«¬…ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻ

הּצאן  ּפני "וּיּתן ׁשנאמר: וזהּו אליהם. צֹופֹות אחריהם ההֹולכֹות הּצאן ּופני הּצאן לפני העקּוד העדר אֹותֹו ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹוהֹולי
ׁשּמצא  חּום ּכל ואל העקּדים אל הּצאן ּפני ׁשהיּו לבן אלֿעקד", ÌÈ¯„Ú.ּבצאן BÏ ˙LiÂ∑ ׁשּפרׁשּתי עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכמֹו אבןאבןאבןאבן ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֹֻ«»∆¬»ƒְְִֵֶַ

¯ÔÈ·Èhלז  Ô·Ïc ÔÈ¯ËeÁ ·˜ÚÈ dÏ ·ÈÒe¿ƒ≈«¬…¿ƒƒ¿»«ƒƒ
ÔÈ¯ÂÁ ÔÈÙÏ˜ ÔB‰a ÛÈÏ˜Â ÛeÏ„„Â ÊeÏ„cƒ¿¿ƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ

:‡i¯ËeÁ ÏÚ Èc ¯eÁ ÛeÏƒ̃ƒ»ƒ«¿«»

iË‰¯a‡לח  ÛÈl˜ Èc ‡i¯ËeÁ ˙È ıÈÚ„e¿ƒ»¿«»ƒ«ƒƒ¿»«»
) Ô˙‡c ¯˙‡ ‡iÓ„ ‡È˜L ˙Èa נ"י ‡˙¯ ¬«≈»¿»¿«»¬«¿»»

ÔÈ˙‡c(‡Úc ÔB‰Ï·˜Ï ÈzLÓÏ ‡Ú ¿»¿»»»¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿»»
:ÈzLÓÏ ÔB‰È˙ÈÓa ÔÓÁÈ˙Óeƒ¿«¬»¿≈≈¿ƒ¿≈

Ú‡לט  ‡„ÈÏÈÂ ‡i¯ËeÁa ‡Ú ‡ÓÁÈ˙‡Â¿ƒ¿«¬»»»¿¿«»ƒƒ»»»
:ÔÈÚB˜¯e ÔÈ¯BÓ ÔÈÏB‚¿̄ƒ¿ƒ¿ƒ

Ïkמ  ‡Ú LÈ¯a ·‰ÈÂ ·˜ÚÈ L¯Ù‡ ‡i¯n‡Â¿ƒ¿«»«¿≈«¬…ƒ«¿≈»»»
dÏ ÈeLÂ Ô·Ï„ ‡Úa ÌeÁLc ÏÎÂ ÏB‚¯cƒ¿¿»ƒ¿¿»»¿»»¿«ƒ≈
‡Ú ÌÚ Ôep·¯Ú ‡ÏÂ È‰B„BÁÏa ÔÈ¯„Ú∆¿ƒƒ¿ƒ¿»¬≈ƒƒ»»

:Ô·Ï„¿»»

dxezd lr `xfr oa`

flÏwÓ:סמּו ׁשהּוא ּבעבּור הּקּו''ף, ּבפּת''ח . ««ְֲֶַַַַָ
ÔBÓ¯ÚÂ ÊeÏ ‰·Ïרק הם עצים .ÁÏ ׁשם ƒ¿∆¿«¿ִֵֵַ«ֵ

ּבעבּור  ׁשקדים לּוז ּכי אמר והּגאֹון ְְֲִִֵַַַַַָָֹהּתאר.
לׁשֹונֹות  הּב' ּכי יׁשמעאל, ּבלׁשֹון ּכן ְְְְִִִִֵֵֶַָָׁשּנקרא

היּו: אחת מּמׁשּפחה ‰Ô·lוהארּמית ÛNÁÓ. ְְֲִִִַַַָָָָ«¿…«»»
ה': חׂשף ּכמֹו הּקלף ְְֶַַַָָָׁשחׂשף

glÏvt:קטּנֹות ּכריתֹות ּכרת הּטעם . ƒ≈ְְִַַַַַָ
ÌÈË‰¯a הּצאן ׁשּיׁשּתּו הּמים חּבּור מקֹום . »¿»ƒְְִִִֶַַַֹ

זכרים ÓÁiÂ‰ׁשם: לׁשֹון ּפה נתחּברּו . ָ«≈«¿»ְְְְִִַָֹ
הּפרֹות: וּיּׁשרנה ּכמֹו ְְְִֵַַַָָּונקבֹות,

hlÌÈc˜Ú ׁשעקדה ׂשּומה והּטעם ּברגל. . ¬Àƒְְֶֶֶַַַָָָָ
נקּדֹות:ÌÈc˜eהרגל: נקּדֹות ּבֹו ׁשּיׁש . ֶֶָ¿Àƒְְֵֶֻֻ

ÌÈc¯·e.לבנֹות ׁשּומֹות לֹו ׁשּיׁש ּברד מּגזרת . ¿Àƒְְִִֵֶַָָָ
ּבלֹות eÏË‡ּומּלת מּגזרת והיא ּכלל. ׁשם . ִַ»ְְְִִִֵַָָ

וטעם ׁשּומֹות: ּכמֹו והּטעם Ïkּומטּלא ֹות. ְְְְַַַַַָֻ»
‡eÏËÂ „˜ וׂשה כׂשבים ׂשה ּכתּוב וכן ּתיׁש. . »…¿»ְְְִִֵֵֵַָָ

ּכל  ּפרּוׁש הּנה ּכלל. טלּוא ׁשּׁשם ואחר ְְִִִֵֵֵֶַַָָָעּזים.
{לט} ּוברד: נקד ּובאה eÓÁiÂּתיׁש נתעּברּו. . ְִַָָֹֹ«∆¡ְְִַָָ

הּגרֹון. אֹות ּבעבּור ּבּנּקּוד  מׁשּנה הּמּלה ְֲִִַַַַָָָֹֻזאת
ואל  לחם. לאכל וּיׁשבּו ּכמֹו להיֹות ראּוי ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָוהיה
זכרים. לׁשֹון הּצאן על ׁשאמר ּבעבּור ְְְֲִִֶַַַַַָָֹּתתמּה
לנקבֹות  זכרים ּבין להפריׁש הּלׁשֹון מׁשּפט ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָּכי

יחּוׁשּו: לא רּבים ּבלׁשֹון רק יחיד. ‡Ïּבלׁשֹון ְְִִִִַַָָֹ∆
˙BÏ˜n‰ויאמרּו יתמהּו ורּבים הּמקלֹות. מן . ««¿ְְְְְְִִִַַַֹ

הּתֹולדֹות. מּפלאֹות ׁשהּוא ואמת ּפלא. זה ְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָּכי
ּבצלם  ׁשּנבראה האּׁשה אפּלּו הּמׁשּפט ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָוכן

ׁשם ÌÈ‡eÏËeהּמלאכים: ּכי הּברּדים הם . ְִַַָ¿ƒְִִֵֵַֻ
הּוא: ְָּכלל

n·˜ÚÈ „È¯Ù‰ ÌÈ·Nk‰Â ּדבר עׂשה ועֹוד . ¿«¿»ƒƒ¿ƒ«¬…ְָָָָ
עקד  ּכל מהם ּובחר הּכׂשבים, ׁשהפריד ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאחר
ׁשּתלדנה  עד אליהם הּצאן ּפני וׂשם חּום, ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹוכל 
ׁשתם  ולא  לבּדֹו עדרים לֹו היּו והּנה ְְְֲִִֵֵַָָָָֹּכן,

ּכי אֹומרים ויׁש לבן. צאן BÏעל ˙LiÂ ְְִִֵַָָֹ«»∆
ÌÈ¯„Ú מעדרים הפרידם הּכׂשבים ּכי מאחר, ¬»ƒְְְֲִִִִִֵַָָָָֻ

ֶׁשּלֹו:

`vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'g iying meil inei xeriy

(àî)-úà á÷òé íNå úBøM÷îä ïàvä íçé-ìëa äéäå§¨À̈§¨©¥»©´Ÿ©«§ª¨¼§¨̧©«£¯Ÿ¤
:úBì÷na äpîçéì íéèäøa ïàvä éðéòì úBì÷nä©©§²§¥¥¬©−Ÿ¨«§¨¦®§©£¥−¨©©§«

i"yx£˙B¯M˜Ó‰∑ עם חּברֹו ּומנחם ּבּמקרא, עד לֹו ואין 'הּבכירֹות', טו)ּכתרּגּומֹו: ב ּבּקֹוׁשרים",(שמואל (שם)"אחיתפל «¿À»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ
עּבּורן  למהר יחד הּמתקּׁשרֹות אֹותן אּמיץ", הּקׁשר עזרא עזרא עזרא עזרא ."ויהי אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ

(áî)éèòäáeïáìì íéôèòä äéäå íéNé àì ïàvä ó §©«£¦¬©−Ÿ´Ÿ¨¦®§¨¨³¨«£ª¦Æ§¨½̈
:á÷òéì íéøLwäå§©§ª¦−§©«£«Ÿ

i"yx£ÛÈËÚ‰·e∑:עם חּברֹו ּומנחם 'ּובלּקיׁשּות', ּכתרּגּומֹו: אחּור, ג)לׁשֹון לׁשֹון (ישעיה והּמעטפֹות", "הּמחלצֹות ¿«¬ƒְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָ
הּזכרים  ידי על להתיחם מתאּוֹות ואינן וצמרן, ּבעֹורן מתעּטפֹות ּכלֹומר ּכסּות, עזרא עזרא עזרא עזרא .עטיפת אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָ

(âî)úBçôLe úBaø ïàö Bì-éäéå ãàî ãàî Léàä õøôiå©¦§¬Ÿ¨¦−§´Ÿ§®Ÿ©«§¦Æ´Ÿ©½§¨Æ
:íéøîçå íélîâe íéãáòå©«£¨¦½§©¦−©«£Ÿ¦«

i"yx£˙Ba¯ Ô‡ˆ∑ יֹותר ורבֹות צאן ּפרֹות ÌÈ„·ÚÂ.מּׁשאר ˙BÁÙLe∑ יקרים ּבדמים צאנֹו אּלה מכר ּכל לֹו .ולֹוקח …«ְְִֵָָָֹ¿»«¬»ƒְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

àì(à)úà á÷òé ç÷ì øîàì ïáì-éðá éøác-úà òîLiå©¦§©À¤¦§¥³§¥«¨¨Æ¥½Ÿ¨©´©«£½Ÿ¥−
ãákä-ìk úà äNò eðéáàì øLàîe eðéáàì øLà-ìk̈£¤´§¨¦®¥«£¤´§¨¦½¨¾̈¥¬¨©¨−Ÿ

:äfä©¤«
i"yx£‰NÚ∑:ּכמֹו יד)ּכנס, א עמלק (שמואל את וּי חיל, עזרא עזרא עזרא עזרא .""וּיעׂש אבןאבןאבןאבן »»ְֲִֵֶַַַַַַַָָ

(á)ìBîúk Bnò epðéà äpäå ïáì éðt-úà á÷òé àøiå©©¬§©«£−Ÿ¤§¥´¨¨®§¦¥¬¥¤²¦−¦§¬
ìL:íBL ¦§«

(â)éúBáà õøà-ìà áeL á÷òé-ìà ýåýé øîàiåE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ²¤¤¬¤£¤−
:Cnò äéäàå EzãìBîìe§«©§¤®§¤«§¤−¦¨«

i"yx£EÈ˙B·‡ ı¯‡ŒÏ‡ ·eL∑ מחּבר ּבעֹוד אבל ,עּמ אהיה וׁשם ∆∆∆¬∆ְְְְְְֲִֶֶָָָֻ
להׁשרֹות  אפׁשר אי עלילטמא, .(ב"ר)ׁשכינתי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr eh zegiy ihewl)

עליעליעליעלי ׁשׁשׁשׁשכינתיכינתיכינתיכינתי להלהלהלהׁשׁשׁשׁשררררֹוֹוֹוֹותתתת אפאפאפאפׁשׁשׁשׁשרררר איאיאיאי ללללּטּטּטּטמאמאמאמא מחמחמחמחּבּבּבּברררר ג)ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹודדדד לא, לארץ (רש"י היתה לא מקרא ׁשל ּבפ ׁשּוטֹו רׁש"י ׁשיטת לפי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻ
ּבחּוץ  ׁשהּותֹו לא לּטמא, החּבּור היתה הּׁשכינה להׁשראת ׁשהּמניעה לׁשיטתֹו, ּכאן ואזיל מיחדת. קדּׁשה האבֹות ּבזמן ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻיׂשראל

ֶָָלארץ.

(ã):Bðàö-ìà äãOä äàììe ìçøì àø÷iå á÷òé çìLiå©¦§©´©«£½Ÿ©¦§−̈§¨¥´§¥¨®©¨¤−¤Ÿ«
i"yx£‰‡ÏÏe ÏÁ¯Ï ‡¯˜iÂ∑ עם יעקב נזּדּוג ׁשּבׁשבילּה הּבית, עקרת היתה ׁשהיא ללאה, ּכ ואחר ּתחּלה, לרחל «ƒ¿»¿»≈¿≈»ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבנּו אׁשר ּוכלאה "ּכרחל אֹומרים: יהּודה מּׁשבט ּדינֹו ּובית ּבעז ׁשהרי ּבּדבר, מֹודים לאה ׁשל ּבניה ואף ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹלבן,
ללאה  רחל הקּדימּו וגֹו'", .ׁשּתיהם ְְְְִִֵֵֵֶָָ

z¯k·Ó‡מא  ‡Ú ÔÓÁÈ˙Óc ÔcÚ ÏÎa ÈÂ‰Â«¬≈¿»ƒ«¿ƒ¿«¬»»»¿««¿»
‡Ú ÈÈÚÏ ‡i¯ËeÁ ˙È ·˜ÚÈ ÈeLÓe¿«ƒ«¬…»¿«»¿≈≈»»

:‡i¯ËeÁa ÔB‰˙eÓÁÈÏ ‡iË‰¯aƒ¿»«»¿«»¿¿¿«»

LÈ˜Ï‡מב  BÂ‰Â ÈeLÓ ‡Ï ‡Ú ˙eLÈwÏ·e¿«ƒ»»»¿«≈«¬«ƒ»
:·˜ÚÈÏ ‡i¯Èk·e Ô·ÏÏ¿»»«ƒ«»¿«¬…

ÔÚמג  dÏ BÂ‰Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ ‡¯·b ÛÈ˜˙e¿≈«¿»«¬»«¬»«¬≈»
:ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈÏÓ‚Â ÔÈc·ÚÂ Ô‰Ó‡Â Ô‡ÈbÒ«ƒ»¿«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒ

ÈÒ·א  ÔÈ¯Ó‡c Ô·Ï È· ÈÓb˙t ˙È ÚÓLe¿«»ƒ¿»≈¿≈»»¿»¿ƒ¿ƒ
‡˜ ‡e·‡Ï ÈcÓe ‡e·‡Ï Èc Ïk ˙È ·˜ÚÈ«¬…»»ƒ¿»»ƒƒ¿»»¿»

:ÔÈ„‰ ‡iÒÎ Ïk ˙È»»ƒ¿«»»≈

È‰B˙ÈÏב  ‡‰Â Ô·Ï Èt‡ ¯·Ò ˙È ·˜ÚÈ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…»¿««≈»»¿»≈ƒ
:È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ók dnÚƒ≈¿≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ

„‡·‰˙Cג  ‡Ú¯‡Ï ·ez ·˜ÚÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¿«¿»«¬»»»
:CcÚÒa È¯ÓÈÓ È‰ÈÂ C˙„lÈÏe¿«»»»ƒ≈≈¿ƒ¿«¿»

Ï˜ÁÏ‡ד  ‰‡ÏÏe ÏÁ¯Ï ‡¯˜e ·˜ÚÈ ÁÏLe¿««¬…¿»¿»≈¿≈»¿«¿»
:dÚ ˙ÂÏ¿«»≈

dxezd lr `xfr oa`

`n˙B¯M˜Ó‰ Ô‡v‰ אׁשר וכל ניסן, ּבימי . «…«¿À»ְֲִִֵֶָָ
ּובריאים: חזקים היּו ְְֲִִִֵֵָָָּתלדנה

anÔ‡v‰ ÛÈËÚ‰·e וזה ּתׁשרי, ּבימי הם . ¿«¬ƒ«…ְְִִֵֵֵֶ

הּמקלֹות: ּבדבר לבן ירּגיׁש ׁשּלא יעקב ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹֹעׂשה
ÌÈÙeËÚ‰ ּבהם נפׁשם ּכמֹו ּבהם, ּכח ׁשאין . »¬ƒְְֵֶֶֶַַָָָֹ

ְִַָּתתעּטף:

`Ô·Ï Èa È¯·c וכן לֹו, היּו זכרים ּבנים . ƒ¿≈¿≈»»ְְִִֵָָָ
ּבניו: ּביד וּיּתן אֹומר ְִֵֵַַָָהּוא



מג `vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'g iying meil inei xeriy

(àî)-úà á÷òé íNå úBøM÷îä ïàvä íçé-ìëa äéäå§¨À̈§¨©¥»©´Ÿ©«§ª¨¼§¨̧©«£¯Ÿ¤
:úBì÷na äpîçéì íéèäøa ïàvä éðéòì úBì÷nä©©§²§¥¥¬©−Ÿ¨«§¨¦®§©£¥−¨©©§«

i"yx£˙B¯M˜Ó‰∑ עם חּברֹו ּומנחם ּבּמקרא, עד לֹו ואין 'הּבכירֹות', טו)ּכתרּגּומֹו: ב ּבּקֹוׁשרים",(שמואל (שם)"אחיתפל «¿À»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ
עּבּורן  למהר יחד הּמתקּׁשרֹות אֹותן אּמיץ", הּקׁשר עזרא עזרא עזרא עזרא ."ויהי אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ

(áî)éèòäáeïáìì íéôèòä äéäå íéNé àì ïàvä ó §©«£¦¬©−Ÿ´Ÿ¨¦®§¨¨³¨«£ª¦Æ§¨½̈
:á÷òéì íéøLwäå§©§ª¦−§©«£«Ÿ

i"yx£ÛÈËÚ‰·e∑:עם חּברֹו ּומנחם 'ּובלּקיׁשּות', ּכתרּגּומֹו: אחּור, ג)לׁשֹון לׁשֹון (ישעיה והּמעטפֹות", "הּמחלצֹות ¿«¬ƒְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָ
הּזכרים  ידי על להתיחם מתאּוֹות ואינן וצמרן, ּבעֹורן מתעּטפֹות ּכלֹומר ּכסּות, עזרא עזרא עזרא עזרא .עטיפת אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָ

(âî)úBçôLe úBaø ïàö Bì-éäéå ãàî ãàî Léàä õøôiå©¦§¬Ÿ¨¦−§´Ÿ§®Ÿ©«§¦Æ´Ÿ©½§¨Æ
:íéøîçå íélîâe íéãáòå©«£¨¦½§©¦−©«£Ÿ¦«

i"yx£˙Ba¯ Ô‡ˆ∑ יֹותר ורבֹות צאן ּפרֹות ÌÈ„·ÚÂ.מּׁשאר ˙BÁÙLe∑ יקרים ּבדמים צאנֹו אּלה מכר ּכל לֹו .ולֹוקח …«ְְִֵָָָֹ¿»«¬»ƒְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

àì(à)úà á÷òé ç÷ì øîàì ïáì-éðá éøác-úà òîLiå©¦§©À¤¦§¥³§¥«¨¨Æ¥½Ÿ¨©´©«£½Ÿ¥−
ãákä-ìk úà äNò eðéáàì øLàîe eðéáàì øLà-ìk̈£¤´§¨¦®¥«£¤´§¨¦½¨¾̈¥¬¨©¨−Ÿ

:äfä©¤«
i"yx£‰NÚ∑:ּכמֹו יד)ּכנס, א עמלק (שמואל את וּי חיל, עזרא עזרא עזרא עזרא .""וּיעׂש אבןאבןאבןאבן »»ְֲִֵֶַַַַַַַָָ

(á)ìBîúk Bnò epðéà äpäå ïáì éðt-úà á÷òé àøiå©©¬§©«£−Ÿ¤§¥´¨¨®§¦¥¬¥¤²¦−¦§¬
ìL:íBL ¦§«

(â)éúBáà õøà-ìà áeL á÷òé-ìà ýåýé øîàiåE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ²¤¤¬¤£¤−
:Cnò äéäàå EzãìBîìe§«©§¤®§¤«§¤−¦¨«

i"yx£EÈ˙B·‡ ı¯‡ŒÏ‡ ·eL∑ מחּבר ּבעֹוד אבל ,עּמ אהיה וׁשם ∆∆∆¬∆ְְְְְְֲִֶֶָָָֻ
להׁשרֹות  אפׁשר אי עלילטמא, .(ב"ר)ׁשכינתי ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr eh zegiy ihewl)

עליעליעליעלי ׁשׁשׁשׁשכינתיכינתיכינתיכינתי להלהלהלהׁשׁשׁשׁשררררֹוֹוֹוֹותתתת אפאפאפאפׁשׁשׁשׁשרררר איאיאיאי ללללּטּטּטּטמאמאמאמא מחמחמחמחּבּבּבּברררר ג)ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹודדדד לא, לארץ (רש"י היתה לא מקרא ׁשל ּבפ ׁשּוטֹו רׁש"י ׁשיטת לפי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻ
ּבחּוץ  ׁשהּותֹו לא לּטמא, החּבּור היתה הּׁשכינה להׁשראת ׁשהּמניעה לׁשיטתֹו, ּכאן ואזיל מיחדת. קדּׁשה האבֹות ּבזמן ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻיׂשראל

ֶָָלארץ.

(ã):Bðàö-ìà äãOä äàììe ìçøì àø÷iå á÷òé çìLiå©¦§©´©«£½Ÿ©¦§−̈§¨¥´§¥¨®©¨¤−¤Ÿ«
i"yx£‰‡ÏÏe ÏÁ¯Ï ‡¯˜iÂ∑ עם יעקב נזּדּוג ׁשּבׁשבילּה הּבית, עקרת היתה ׁשהיא ללאה, ּכ ואחר ּתחּלה, לרחל «ƒ¿»¿»≈¿≈»ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבנּו אׁשר ּוכלאה "ּכרחל אֹומרים: יהּודה מּׁשבט ּדינֹו ּובית ּבעז ׁשהרי ּבּדבר, מֹודים לאה ׁשל ּבניה ואף ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹלבן,
ללאה  רחל הקּדימּו וגֹו'", .ׁשּתיהם ְְְְִִֵֵֵֶָָ

z¯k·Ó‡מא  ‡Ú ÔÓÁÈ˙Óc ÔcÚ ÏÎa ÈÂ‰Â«¬≈¿»ƒ«¿ƒ¿«¬»»»¿««¿»
‡Ú ÈÈÚÏ ‡i¯ËeÁ ˙È ·˜ÚÈ ÈeLÓe¿«ƒ«¬…»¿«»¿≈≈»»

:‡i¯ËeÁa ÔB‰˙eÓÁÈÏ ‡iË‰¯aƒ¿»«»¿«»¿¿¿«»

LÈ˜Ï‡מב  BÂ‰Â ÈeLÓ ‡Ï ‡Ú ˙eLÈwÏ·e¿«ƒ»»»¿«≈«¬«ƒ»
:·˜ÚÈÏ ‡i¯Èk·e Ô·ÏÏ¿»»«ƒ«»¿«¬…

ÔÚמג  dÏ BÂ‰Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ ‡¯·b ÛÈ˜˙e¿≈«¿»«¬»«¬»«¬≈»
:ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈÏÓ‚Â ÔÈc·ÚÂ Ô‰Ó‡Â Ô‡ÈbÒ«ƒ»¿«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒ

ÈÒ·א  ÔÈ¯Ó‡c Ô·Ï È· ÈÓb˙t ˙È ÚÓLe¿«»ƒ¿»≈¿≈»»¿»¿ƒ¿ƒ
‡˜ ‡e·‡Ï ÈcÓe ‡e·‡Ï Èc Ïk ˙È ·˜ÚÈ«¬…»»ƒ¿»»ƒƒ¿»»¿»

:ÔÈ„‰ ‡iÒÎ Ïk ˙È»»ƒ¿«»»≈

È‰B˙ÈÏב  ‡‰Â Ô·Ï Èt‡ ¯·Ò ˙È ·˜ÚÈ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…»¿««≈»»¿»≈ƒ
:È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ók dnÚƒ≈¿≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ

„‡·‰˙Cג  ‡Ú¯‡Ï ·ez ·˜ÚÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¿«¿»«¬»»»
:CcÚÒa È¯ÓÈÓ È‰ÈÂ C˙„lÈÏe¿«»»»ƒ≈≈¿ƒ¿«¿»

Ï˜ÁÏ‡ד  ‰‡ÏÏe ÏÁ¯Ï ‡¯˜e ·˜ÚÈ ÁÏLe¿««¬…¿»¿»≈¿≈»¿«¿»
:dÚ ˙ÂÏ¿«»≈

dxezd lr `xfr oa`

`n˙B¯M˜Ó‰ Ô‡v‰ אׁשר וכל ניסן, ּבימי . «…«¿À»ְֲִִֵֶָָ
ּובריאים: חזקים היּו ְְֲִִִֵֵָָָּתלדנה

anÔ‡v‰ ÛÈËÚ‰·e וזה ּתׁשרי, ּבימי הם . ¿«¬ƒ«…ְְִִֵֵֵֶ

הּמקלֹות: ּבדבר לבן ירּגיׁש ׁשּלא יעקב ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹֹעׂשה
ÌÈÙeËÚ‰ ּבהם נפׁשם ּכמֹו ּבהם, ּכח ׁשאין . »¬ƒְְֵֶֶֶַַָָָֹ

ְִַָּתתעּטף:

`Ô·Ï Èa È¯·c וכן לֹו, היּו זכרים ּבנים . ƒ¿≈¿≈»»ְְִִֵָָָ
ּבניו: ּביד וּיּתן אֹומר ְִֵֵַַָָהּוא



vie`מד zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'g iying meil inei xeriy

(ä)éìà epðéà-ék ïëéáà éðt-úà éëðà äàø ïäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤ÀŸ¤³¨«Ÿ¦Æ¤§¥´£¦¤½¦«¥¤¬¥©−
ìL ìîúk:éãnò äéä éáà éýìûå íL עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦§´Ÿ¦§®Ÿ¥«Ÿ¥´¨¦½¨−̈¦¨¦«

(å):ïëéáà-úà ézãáò éçk-ìëa ék ïzòãé äðzàå§©¥−¨§©§¤®¦µ§¨Ÿ¦½¨©−§¦¤£¦¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 147 cenr ,dk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATd lW FYk`ln§©§¤©¨¨

אתאתאתאת־־־־אביכןאביכןאביכןאביכן:::: עבדעבדעבדעבדּתּתּתּתיייי ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־ּכּכּכּכחיחיחיחי ו)ּכּכּכּכיייי (לא, ִִִִ ְְְְָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
מלאכת  יגזל ׁשּלא מזהר העני ּכ יעּכבּנּו, ולא עני, ׂשכר יגזל ׁשּלא ּבעל־הּבית ׁשּמזהר ּכדר" ׂשכירּות: הלכֹות ּבסֹוף הרמּב"ם ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֻֻּכתב
אביכן...". את עבדּתי ּכחי ּבכל ּכי אמר הּצּדיק יעקב ׁשהרי ּכחֹו, ּבכל לעבד חּיב וכן ּבכאן.. ּומעט ּבכאן מעט ויבּטל ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹּבעל־הּבית,

ּבחרן. הארּמי לבן ּבבית יעקב מעבֹודת למדים ּכחֹו" ּבכל לעבד ׁש"חּיב ּדזה ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹנמצא,
החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש

ז"ל חכמינּו טז)אמרּו משנה ב פרק ׁשחּיבים (אבות ה"ּפֹועלים" הם יׂשראל ׁשּבני ,"ּפעּלת ׂשכר ל ׁשּיׁשּלם מלאכּת ּבעל הּוא "נאמן ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻ
הקּב"ה. - ּבעל־הּבית" "מלאכת את ְֲִֶֶֶַַַַַַָָלעׂשֹות

א ּותפּלה, ּתֹורה ּכגֹון נעלים, ּבדברים ּכׁשעֹוסקים ּדוקא היא ה' ּבעבֹודת ּבעל־הּבית" ׁש"מלאכת הּדעת על ׁשּיעלה אפׁשר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָוהּנה,
הּקּב"ה. ׁשל מלאכּתֹו זֹו אין הּזה, עֹולם ּבעניני ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכׁשּמתעּסקים

ׁשל  מדרׁשֹו ּכבית קדֹוׁשה ּבאוירה היתה ׁשּלא לבן, אצל יעקב מעבֹודת ּדוקא ּפֹועל מלאכת ּדיני ׁשּלמדים ההֹוראה, ּבאה זה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹועל
.יתּבר לׁשבּתֹו מכֹון ועׂשהּו יעקב, העלה ּכזה מקֹום ואפילּו מקֹום", ׁשל אף "חרֹון ׁשהיה ּבחרן אּלא ּבזה, וכּיֹוצא ועבר ְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹׁשם

מּמּנּו" למּטה ּתחּתֹון ׁש"אין מקֹום הּזה, עֹולם ּבעניני ׁשּכׁשּמתעּסקים יׂשראל, ּבני ּבעבֹודת כן פרק ּוכמֹו בתניא הזקן אדמו"ר (לשון ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
זהּול"ו) הרי ּכי הּקּב"ה, ׁשל "מלאכּתֹו" נקראת ּכזֹו עבֹודה הּנה ,יתּבר קדּׁשתֹו אֹור יתּגּלה ּבֹו אׁשר מקֹום להיֹות אֹותֹו ּומעלים ,ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ז"ל חכמינּו ּוכמאמר ּכזה, ּבמקֹום ּגם ׁשכינתֹו ׁשּתתּגּלה יתּבר ל"ו)רצֹונֹו פרק ריש תניא וראה מקומות. ובכמה טז, נשא "נתאּוה (תנחומא ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּבתחּתֹונים". ּדירה לֹו להיֹות ְְְִִִַַָָָהּקּב"ה

(æ)-úà óìçäå éa ìúä ïëéáàåíéðî úøNò ézøkNî ©«£¦¤Æ¥´¤¦½§¤«¡¦¬¤©§ª§¦−£¤¤́Ÿ¦®
:éãnò òøäì íéýìû Bðúð-àìå§«Ÿ§¨´¡Ÿ¦½§¨©−¦¨¦«

i"yx£ÌÈÓ ˙¯NÚ∑ מעׂשרה ּפחֹות 'מֹונים' ׁשהחליף ∑ÌÈÓ.אין למדנּו עׂשירּיֹות, והן החׁשּבֹון, ּכלל סכּום לׁשֹון ¬∆∆…ƒֲִֵֵָָָ…ƒְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָ
ּפעמים  מאה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּתנאֹו אבןאבןאבןאבן ְְִֵָָָ

(ç)ïàvä-ìë eãìéå EøëN äéäé íéc÷ð øîàé äk-íà¦´ŸŸ©À§ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬¨©−Ÿ
ïàvä-ìë eãìéå EøëN äéäé íéc÷ò øîàé äk-íàå íéc÷ð§ª¦®§¦´ŸŸ©À£ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬¨©−Ÿ

:íéc÷ò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן £ª¦«

(è):éì-ïziå íëéáà äð÷î-úà íéýìû ìviå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©©¥¯¡Ÿ¦²¤¦§¥¬£¦¤−©¦¤¦«

(é)äpäå íBìça àøàå éðéò àOàå ïàvä íçé úòa éäéå©§¦À§¥Æ©¥´©½Ÿ¨«¤¨¬¥©²¨¥−¤©«£®§¦¥³
:íécøáe íéc÷ð íéc÷ò ïàvä-ìò íéìòä íéãzòä̈«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−§ª¦«

i"yx£ÌÈ„zÚ‰ ‰p‰Â∑ אֹותן מביאין הּמלאכים היּו ּדגמתן, ה ּצאן יתעּברּו ׁשּלא ּכּלם, לבן ׁשהבּדילם ּפי על אף ¿ƒ≈»«Àƒְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻֻ
לבן  ּבני ּביד הּמסּור יעקב מעדר ׁשּביד לבן ∑ÌÈc¯·e.(ב"ר)לעדר ׁשל חּוט ּבלע"ז, פיישימ"ר 'ּופּציחין', ּתרּגּומֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ¿Àƒְְִִֶַַַַָָ

זֹו אל מּזֹו ּומפּלׁשת ּפתּוחה ׁשּלֹו וחברּבּורֹות סביב ּגּופן את זן (מּקיף אל מּזן אחרים: הּמקרא )ספרים מן עד להביא לי ואין ,. ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

‡·ÔÎeה  Èt‡ ¯·Ò ˙È ‡‡ ÈÊÁ Ô‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈»≈¬»»¿««≈¬≈
È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ók ÈnÚ È‰B˙ÈÏ È¯‡¬≈≈ƒƒƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ

:ÈcÚÒa ‰Â‰ ‡a‡c d‰Ï‡Â≈»≈¿«»¬»¿«¿ƒ

È˙ו  ˙ÈÁÏt ÈÏÈÁ ÏÎa È¯‡ ÔÈzÚ„È ÔÈz‡Â¿«ƒ¿«¿ƒ¬≈¿»≈ƒ¿»ƒ»
:ÔÎe·‡¬≈

NÚ¯ז  È¯‚‡ ˙È ÈL‡Â Èa ¯wL ÔÎe·‡Â«¬≈««ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ¬«
:ÈnÚ ‡L‡·‡Ï ÈÈ d˜·L ‡ÏÂ ÔÈÓÊƒ¿ƒ¿»»¿≈¿»¿«¿»»ƒƒ

‡‚¯Cח  ‡‰È ÔÈ¯BÓ ¯Ó‡ ‰Â‰ ÔÈ„k Ì‡ƒ¿≈¬»¬«¿ƒ¿≈«¿»
¯Ó‡ ‰Â‰ ÔÈ„k Ì‡Â ÔÈ¯BÓ ‡Ú Ïk Ô„ÈÏÈÂƒƒ»»»»¿ƒ¿ƒ¿≈¬»¬«
:ÔÈÏB‚¯ ‡Ú Ïk Ô„ÈÏÈÂ C¯‚‡ ‡‰È ÔÈÏB‚¿̄ƒ¿≈«¿»ƒƒ»»»»¿ƒ

ÈÏ:ט  ·‰ÈÂ ÔBÎe·‡„ È˙Èb ˙È ÈÈ L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»»≈≈«¬ƒ«ƒ

ÈÈÚי  ˙ÈÙ˜Êe ‡Ú ‡ÓÁÈ˙‡c ÔcÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿ƒ¿«¬»»»¿»ƒ«¿«
‡Ú ÏÚ ÔÈ˜ÏÒc ‡iLÈ˙ ‡‰Â ‡ÓÏÁa ˙ÈÊÁÂ«¬≈¿∆¿»¿»¿»«»¿»¿ƒ«»»

:ÔÈÁÈvÙe ÔÈ¯BÓ ÔÈÏB‚¿̄ƒ¿ƒ«ƒƒ

dxezd lr `xfr oa`

dÔÎÈ·‡ Èt עּמי ‡˙ ׁשאינּנּו ּבפניו ראיתי . ∆¿≈¬ƒ∆ְִִִִֵֶֶָָָ
ּכמֹו ּפני. אל אינ ּנּו יׁשּוב אֹו ׁשל ׁשֹום. ְְְִִֵֶֶַָָּכתמֹול

חלקם: ה' ְְִֵָּפני
fÈa Ï˙‰ הּתי''ו היֹות ּבעבּור זרה. מּלה . ≈∆ƒֱֲִַַַָָָ

אלּיהּו ּבהם ויהּתל ּכמֹו להּדגׁש, עּקרֹו ּכי ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָרפה 
לעג: ּדרÌÈBÓ ˙¯NÚ את מנה מּלׁשֹון . ֶֶַַ¬∆∆ƒְְִֵֶ

עׂשרה  הזּכיר אֹו ּבמסּפר. עׂשרה  והּטעם  ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָהעם.
חׁשּבֹון: ס היֹותֹו ְֱֲֶַַּבעבּור

gE¯ÎN ‰È‰È ÌÈc˜Ú ¯Ó‡L ‰ÊÂ ידּוע . ¿∆∆»«¬Àƒƒ¿∆¿»∆ַָ
וכן  לבּדם, עקּדים לקחת מׂשּכרּתֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֻֻׁשהחליף

נקּדים: אחרת ְִֶֶַַַֻּפעם
hÌÈ‰Ï‡ ÏviÂ.מצרים את וינּצלּו ּכטעם . ««≈¡…ƒְְְְִִֶַַַַָ

`vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'h iyiy meil inei xeriy

(àé):éðpä øîàå á÷òé íBìça íéýìûä Càìî éìà øîàiå©¸Ÿ¤¥©¹©§©¯¨«¡Ÿ¦²©«£−©«£®Ÿ¨«Ÿ©−¦¥«¦

(áé)éðéò àð-àN øîàiåíéìòä íéãzòä-ìk äàøe E ©ÀŸ¤¨¨̧¥¤³§¥Æ¨¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´
øLà-ìk úà éúéàø ék íécøáe íéc÷ð íéc÷ò ïàvä-ìò©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−§ª¦®¦´¨¦½¦¥²¨£¤¬

^Cl äNò ïáì̈−̈¬Ÿ¤¨«

(âé)øLà äávî íM zçLî øLà ìà-úéa ìàä éëðà̈«Ÿ¦³¨¥Æ¥«¥½£¤̧¨©³§¨¨Æ©¥½̈£¤̧
áeLå úàfä õøàä-ïî àö íe÷ äzò øãð íL él zøãð̈©¬§¨¦²−̈¤®¤©À̈¬¥Æ¦¨¨´¤©½Ÿ§−

:EzãìBî õøà-ìà¤¤¬¤«©§¤«
i"yx£Ï‡Œ˙Èa Ï‡‰∑:ּכמֹו ּכן, לדּבר הּמקראֹות  ודר יתרה הה"א ּביתֿאל, אל לד)ּכמֹו ּבאים (במדבר אּתם אל "ּכי »≈≈≈ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּכנען" ÌL.הארץ zÁLÓ∑ מׁשּוחה להיֹות ראׁשּה", על ׁשמן "וּיּצק :ּכ למלכּות, ּכׁשּנמׁשח ּוגדּלה, רּבּוי לׁשֹון ְֶַָָָ»«¿»»ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
Èl.לּמזּבח  z¯„ ¯L‡∑ קרּבנֹות ׁשם ׁשּתקריב אלהים", ּבית "יהיה ׁשאמרּת: לׁשּלמֹו, אּתה עזרא עזרא עזרא עזרא .וצרי אבןאבןאבןאבן ְִֵַַ¬∆»«¿»ƒְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

(ãé)äìçðå ÷ìç eðì ãBòä Bì äðøîàzå äàìå ìçø ïòzå©©³©¨¥¸§¥½̈©Ÿ©−§¨®©¬¨²¥¬¤§©«£−̈
:eðéáà úéáa§¥¬¨¦«

i"yx£eÏ „BÚ‰∑?הּזכרים ּבין ּכלּום אבינּו מנכסי לירׁש מיחלֹות אנּו ּכלּום מּלׁשּוב, יד על נעּכב .לּמה «»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

(åè)ìBëà-íb ìëàiå eðøëî ék Bì eðáLçð úBiøëð àBìä£¯¨§¦²¤§©¬§−¦´§¨¨®©¬Ÿ©©¨−
:eðtñk-úà¤©§¥«

i"yx£BÏ e·LÁ ˙Bi¯Î ‡BÏ‰∑עּמנּו נהג נּׂשּואין, ּבׁשעת לבנֹותיו נדּוניא לתת אדם ּבני ׁשּדר ּבׁשעה אפּלּו ¬»¿ƒ∆¿«¿ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
e¯ÎÓ.ּכנכרּיֹות  Èk∑אּלא (ל ל נתננּו ולא ׁשנה י"ד ּבנּו אֹותֹו הּפעּלה )ׁשעבדּת ׂשכר ∑‡˙etÒkŒ.ּבׂשכר ּדמי ׁשעּכב ְְִָƒ¿»»ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ∆«¿≈ְְִֵֵֶַ

עזרא עזרא עזרא עזרא .ּפעּלת אבןאבןאבןאבן ְְָֻ

(æè)àeä eðì eðéáàî íéýìû ìévä øLà øLòä-ìë ék¦´¨¨ÀŸ¤£¤̧¦¦³¡Ÿ¦Æ¥«¨¦½¨¬−
éìà íéýìû øîà øLà ìk äzòå eðéðáìe:äNò E §¨¥®§©À̈ŸÁ£¤̧¨©¯¡Ÿ¦²¥¤−£¥«

i"yx£¯LÚ‰ŒÏÎ Èk∑הּקדֹוׁש ּׁשהּציל מה אּלא ּכלּום, לנּו אין אבינּו 'מּׁשל ּכלֹומר: 'אּלא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה 'ּכי' ƒ»»…∆ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּוא' ׁשּלנּו מאבינּו, הּוא ּברּו.ÏÈv‰∑לׁשֹון ׁשּבּמקרא, הּצלה לׁשֹון ּכל וכן הפריׁש, ׁשּמפריׁשֹולׁשֹון הפרׁשה, ִֵֶָָָƒƒְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

האֹויב  ּומן הרעה .מן ִִֵָָָָ

ß elqk 'h iyiy mei ß

(æé):íélîbä-ìò åéLð-úàå åéða-úà àOiå á÷òé í÷iå©−̈¨©«£®Ÿ©¦¨²¤¨¨¬§¤¨−̈©©§©¦«
i"yx£ÂÈLŒ˙‡Â ÂÈaŒ˙‡∑:ׁשּנאמר לזכרים, נקבֹות הקּדים ועׂשו לנקבֹות, זכרים לו)הקּדים אתֿנׁשיו (לקמן עׂשו "וּיּקח ∆»»¿∆»»ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

וגֹו' ."ואתּֿבניו ְְֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(141 'nr l zegiy ihewl)

לנקבלנקבלנקבלנקבֹוֹוֹוֹותתתת זכריםזכריםזכריםזכרים יז)הקהקהקהקּדּדּדּדיםיםיםים לא, ּבניו (רש"י את להקּדים יעקב ראה ּומה לילדיו, קֹודמת  אדם ׁשל אׁשּתֹו ּכלל ּבדר הקׁשה: לרׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

ÚÈ˜·יא  ‡ÓÏÁa ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿»»«¿»¿∆¿»«¬…
:‡‡ ‡‰ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ»¬»

iLÈz‡יב  Ïk ÈÊÁÂ CÈÚ ÔÚk ÛB˜Ê ¯Ó‡Â«¬«¿¿««¿»«¬≈»¿»«»
È¯‡ ÔÈÁÈvÙe ÔÈ¯BÓ ÔÈÏB‚¯ ‡Ú ÏÚ ÔÈ˜ÏÒc¿»¿ƒ«»»¿ƒ¿ƒ«ƒƒ¬≈

:CÏ „·Ú Ô·Ï Èc Ïk ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚¡ƒ√»«»»ƒ»»»≈»

Ècיג  Ï‡ ˙È·a CÏÚ È˙ÈÏb˙‡c ‡‰Ï‡ ‡‡¬»¡»»¿ƒ¿¿≈ƒ¬»¿≈≈ƒ
Ônz ÈÓ„˜ ‡zÓi˜ Èc ‡Ó˜ Ôn˙ ‡zÁLÓ¿«¿»«»»»ƒ«ƒ¿»√»««»
·e˙Â ‡„‰ ‡Ú¯‡ ÔÓ ˜et Ìe˜ ÔÚk ÌÈ¿̃»¿«ƒ«¿»»»¿

:C˙e„lÈ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»«»»

‰BÚ„יד  dÏ Ô¯Ó‡Â ‰‡ÏÂ ÏÁ¯ ˙·È˙‡Â«¬ƒ«»≈¿≈»«¬»«≈«
:‡e·‡ ˙È·a ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ ‡Ï (ÔÚk)¿«»»√»¿«¬»»¿≈¬»

aÊ‡טו  È¯‡ dÏ ‡·LÁ˙‡ Ô‡¯Îe ‡Ï‰¬»¿»»ƒ¿¬«¿»≈¬≈«¿»»
:‡tÒk ˙È ÏÎÈÓ Û‡ ÏÎ‡Â«¬««≈«»«¿»»

e·‡Ó‡טז  ÈÈ L¯Ù‡ Èc ‡¯˙eÚ ÏÎ È¯‡¬≈»¿»ƒ«¿≈¿»≈¬»
CÏ ÈÈ ¯Ó‡ Èc Ïk ÔÚÎe ‡·Ïe ‡e‰ ‡ÏÈcƒ»»¿»»»¿«…ƒ¬«¿»»

:„·Úƒ≈

ÏÚיז  È‰BL ˙ÈÂ È‰Ba ˙È ÏËe ·˜ÚÈ Ì˜Â¿»«¬…¿«»¿ƒ¿»¿ƒ«
:‡iÏÓb«¿«»

dxezd lr `xfr oa`

מעט  היא ואם נא, הּצילני מּגזרת ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָּוׁשניהם
אמת  הּוא ּגם לנ ׁשיו יעקב  ׁשאמר וזה ְְֱֲֶֶֶַַַָָָָֹרחֹוק .
לחּזק  יעזרהּו הּׁשם ּכי ּבחלֹום, זה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשראה

מקלֹות: ּבלא ּגם ּולהֹוליד ְְְִַַַֹֹהּצאן
biÏ‡ ˙Èa Ï‡‰ ÈÎ‡ ּבית אל האל טעמֹו . »…ƒ»≈≈≈ְֵֵֶַָ

ורע: טֹוב ּדעת הּדעת, ועץ וכן ְְֵֵֵַַַַַָָאל.

ehe¯ÎÓ Èk ּכמׁשּפט עׂשה ׁשּלא מכרנּו ּכאּלּו . ƒ¿»»ְְְְִִֶַָָָָֹ
וקח  צאני ׁשמר אמר רק הּבנֹות, עם ְְִִַַַַָָָָֹֹהאבֹות

:ּבמׂשּכרּת ְְְְֶַַֻּבנֹותי



מה `vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'h iyiy meil inei xeriy

(àé):éðpä øîàå á÷òé íBìça íéýìûä Càìî éìà øîàiå©¸Ÿ¤¥©¹©§©¯¨«¡Ÿ¦²©«£−©«£®Ÿ¨«Ÿ©−¦¥«¦

(áé)éðéò àð-àN øîàiåíéìòä íéãzòä-ìk äàøe E ©ÀŸ¤¨¨̧¥¤³§¥Æ¨¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´
øLà-ìk úà éúéàø ék íécøáe íéc÷ð íéc÷ò ïàvä-ìò©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−§ª¦®¦´¨¦½¦¥²¨£¤¬

^Cl äNò ïáì̈−̈¬Ÿ¤¨«

(âé)øLà äávî íM zçLî øLà ìà-úéa ìàä éëðà̈«Ÿ¦³¨¥Æ¥«¥½£¤̧¨©³§¨¨Æ©¥½̈£¤̧
áeLå úàfä õøàä-ïî àö íe÷ äzò øãð íL él zøãð̈©¬§¨¦²−̈¤®¤©À̈¬¥Æ¦¨¨´¤©½Ÿ§−

:EzãìBî õøà-ìà¤¤¬¤«©§¤«
i"yx£Ï‡Œ˙Èa Ï‡‰∑:ּכמֹו ּכן, לדּבר הּמקראֹות  ודר יתרה הה"א ּביתֿאל, אל לד)ּכמֹו ּבאים (במדבר אּתם אל "ּכי »≈≈≈ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּכנען" ÌL.הארץ zÁLÓ∑ מׁשּוחה להיֹות ראׁשּה", על ׁשמן "וּיּצק :ּכ למלכּות, ּכׁשּנמׁשח ּוגדּלה, רּבּוי לׁשֹון ְֶַָָָ»«¿»»ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
Èl.לּמזּבח  z¯„ ¯L‡∑ קרּבנֹות ׁשם ׁשּתקריב אלהים", ּבית "יהיה ׁשאמרּת: לׁשּלמֹו, אּתה עזרא עזרא עזרא עזרא .וצרי אבןאבןאבןאבן ְִֵַַ¬∆»«¿»ƒְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

(ãé)äìçðå ÷ìç eðì ãBòä Bì äðøîàzå äàìå ìçø ïòzå©©³©¨¥¸§¥½̈©Ÿ©−§¨®©¬¨²¥¬¤§©«£−̈
:eðéáà úéáa§¥¬¨¦«

i"yx£eÏ „BÚ‰∑?הּזכרים ּבין ּכלּום אבינּו מנכסי לירׁש מיחלֹות אנּו ּכלּום מּלׁשּוב, יד על נעּכב .לּמה «»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

(åè)ìBëà-íb ìëàiå eðøëî ék Bì eðáLçð úBiøëð àBìä£¯¨§¦²¤§©¬§−¦´§¨¨®©¬Ÿ©©¨−
:eðtñk-úà¤©§¥«

i"yx£BÏ e·LÁ ˙Bi¯Î ‡BÏ‰∑עּמנּו נהג נּׂשּואין, ּבׁשעת לבנֹותיו נדּוניא לתת אדם ּבני ׁשּדר ּבׁשעה אפּלּו ¬»¿ƒ∆¿«¿ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
e¯ÎÓ.ּכנכרּיֹות  Èk∑אּלא (ל ל נתננּו ולא ׁשנה י"ד ּבנּו אֹותֹו הּפעּלה )ׁשעבדּת ׂשכר ∑‡˙etÒkŒ.ּבׂשכר ּדמי ׁשעּכב ְְִָƒ¿»»ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ∆«¿≈ְְִֵֵֶַ

עזרא עזרא עזרא עזרא .ּפעּלת אבןאבןאבןאבן ְְָֻ

(æè)àeä eðì eðéáàî íéýìû ìévä øLà øLòä-ìë ék¦´¨¨ÀŸ¤£¤̧¦¦³¡Ÿ¦Æ¥«¨¦½¨¬−
éìà íéýìû øîà øLà ìk äzòå eðéðáìe:äNò E §¨¥®§©À̈ŸÁ£¤̧¨©¯¡Ÿ¦²¥¤−£¥«

i"yx£¯LÚ‰ŒÏÎ Èk∑הּקדֹוׁש ּׁשהּציל מה אּלא ּכלּום, לנּו אין אבינּו 'מּׁשל ּכלֹומר: 'אּלא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה 'ּכי' ƒ»»…∆ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּוא' ׁשּלנּו מאבינּו, הּוא ּברּו.ÏÈv‰∑לׁשֹון ׁשּבּמקרא, הּצלה לׁשֹון ּכל וכן הפריׁש, ׁשּמפריׁשֹולׁשֹון הפרׁשה, ִֵֶָָָƒƒְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

האֹויב  ּומן הרעה .מן ִִֵָָָָ

ß elqk 'h iyiy mei ß

(æé):íélîbä-ìò åéLð-úàå åéða-úà àOiå á÷òé í÷iå©−̈¨©«£®Ÿ©¦¨²¤¨¨¬§¤¨−̈©©§©¦«
i"yx£ÂÈLŒ˙‡Â ÂÈaŒ˙‡∑:ׁשּנאמר לזכרים, נקבֹות הקּדים ועׂשו לנקבֹות, זכרים לו)הקּדים אתֿנׁשיו (לקמן עׂשו "וּיּקח ∆»»¿∆»»ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

וגֹו' ."ואתּֿבניו ְְֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(141 'nr l zegiy ihewl)

לנקבלנקבלנקבלנקבֹוֹוֹוֹותתתת זכריםזכריםזכריםזכרים יז)הקהקהקהקּדּדּדּדיםיםיםים לא, ּבניו (רש"י את להקּדים יעקב ראה ּומה לילדיו, קֹודמת  אדם ׁשל אׁשּתֹו ּכלל ּבדר הקׁשה: לרׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

ÚÈ˜·יא  ‡ÓÏÁa ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿»»«¿»¿∆¿»«¬…
:‡‡ ‡‰ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ»¬»

iLÈz‡יב  Ïk ÈÊÁÂ CÈÚ ÔÚk ÛB˜Ê ¯Ó‡Â«¬«¿¿««¿»«¬≈»¿»«»
È¯‡ ÔÈÁÈvÙe ÔÈ¯BÓ ÔÈÏB‚¯ ‡Ú ÏÚ ÔÈ˜ÏÒc¿»¿ƒ«»»¿ƒ¿ƒ«ƒƒ¬≈

:CÏ „·Ú Ô·Ï Èc Ïk ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚¡ƒ√»«»»ƒ»»»≈»

Ècיג  Ï‡ ˙È·a CÏÚ È˙ÈÏb˙‡c ‡‰Ï‡ ‡‡¬»¡»»¿ƒ¿¿≈ƒ¬»¿≈≈ƒ
Ônz ÈÓ„˜ ‡zÓi˜ Èc ‡Ó˜ Ôn˙ ‡zÁLÓ¿«¿»«»»»ƒ«ƒ¿»√»««»
·e˙Â ‡„‰ ‡Ú¯‡ ÔÓ ˜et Ìe˜ ÔÚk ÌÈ¿̃»¿«ƒ«¿»»»¿

:C˙e„lÈ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»«»»

‰BÚ„יד  dÏ Ô¯Ó‡Â ‰‡ÏÂ ÏÁ¯ ˙·È˙‡Â«¬ƒ«»≈¿≈»«¬»«≈«
:‡e·‡ ˙È·a ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ ‡Ï (ÔÚk)¿«»»√»¿«¬»»¿≈¬»

aÊ‡טו  È¯‡ dÏ ‡·LÁ˙‡ Ô‡¯Îe ‡Ï‰¬»¿»»ƒ¿¬«¿»≈¬≈«¿»»
:‡tÒk ˙È ÏÎÈÓ Û‡ ÏÎ‡Â«¬««≈«»«¿»»

e·‡Ó‡טז  ÈÈ L¯Ù‡ Èc ‡¯˙eÚ ÏÎ È¯‡¬≈»¿»ƒ«¿≈¿»≈¬»
CÏ ÈÈ ¯Ó‡ Èc Ïk ÔÚÎe ‡·Ïe ‡e‰ ‡ÏÈcƒ»»¿»»»¿«…ƒ¬«¿»»

:„·Úƒ≈

ÏÚיז  È‰BL ˙ÈÂ È‰Ba ˙È ÏËe ·˜ÚÈ Ì˜Â¿»«¬…¿«»¿ƒ¿»¿ƒ«
:‡iÏÓb«¿«»

dxezd lr `xfr oa`

מעט  היא ואם נא, הּצילני מּגזרת ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָּוׁשניהם
אמת  הּוא ּגם לנ ׁשיו יעקב  ׁשאמר וזה ְְֱֲֶֶֶַַַָָָָֹרחֹוק .
לחּזק  יעזרהּו הּׁשם ּכי ּבחלֹום, זה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשראה

מקלֹות: ּבלא ּגם ּולהֹוליד ְְְִַַַֹֹהּצאן
biÏ‡ ˙Èa Ï‡‰ ÈÎ‡ ּבית אל האל טעמֹו . »…ƒ»≈≈≈ְֵֵֶַָ

ורע: טֹוב ּדעת הּדעת, ועץ וכן ְְֵֵֵַַַַַָָאל.

ehe¯ÎÓ Èk ּכמׁשּפט עׂשה ׁשּלא מכרנּו ּכאּלּו . ƒ¿»»ְְְְִִֶַָָָָֹ
וקח  צאני ׁשמר אמר רק הּבנֹות, עם ְְִִַַַַָָָָֹֹהאבֹות

:ּבמׂשּכרּת ְְְְֶַַֻּבנֹותי



vie`מו zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'h iyiy meil inei xeriy
להיֹותם אּלא מּנׁשיו, יֹותר ׁשּכּבדם מּׁשּום לא ּכ ׁשּנהג ּומתרץ, אצלֹו.זכרים זכרים זכרים זכרים לנׁשיו? הּמרּכזי הּמקֹום את ּתפסּו (ּבכלל) והּזכרים , ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

הקּדים עׂשו בזּמה.נקבנקבנקבנקבֹוֹוֹוֹות ת ת ת אבל ׁשטּוף היֹותֹו עקב אּלא נׁשיו, ׁשהיּו מּפני לא : ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹ

(çé)äð÷î Lëø øLà BLëø-ìk-úàå eäð÷î-ìk-úà âäðiå©¦§©´¤¨¦§¥À§¤¨§ªÆ£¤´¨½̈¦§¥Æ
äöøà åéáà ÷çöé-ìà àBáì íøà ïcôa Lëø øLà Bðéð÷¦§¨½£¤¬¨©−§©©´£¨®¨²¤¦§¨¬¨¦−©¬§¨

:ïòðk§¨«©
i"yx£BÈ˜ ‰˜Ó∑ וחמֹורים ּוגמּלים ּוׁשפחֹות עבדים מּצאנֹו, ּׁשּקנה עזרא עזרא עזרא עזרא .מה אבןאבןאבןאבן ƒ¿≈ƒ¿»ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹ

(èé)íéôøzä-úà ìçø áðâzå Bðàö-úà ææâì Cìä ïáìå§¨¨´¨©½¦§−Ÿ¤Ÿ®©¦§´Ÿ¨¥½¤©§¨¦−
:äéáàì øLà£¤¬§¨¦«¨

i"yx£B‡ˆŒ˙‡ ÊÊ‚Ï∑ ּבניו ּביד יעקב ׁשּנתן ּובין ּבינֹו ימים ׁשלׁשת ּדר.ÌÈÙ¯z‰Œ˙‡ ÏÁ¯ ·‚zÂ∑להפריׁש ƒ¿…∆…ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ«ƒ¿…»≈∆«¿»ƒְְִַ
אביה אלילים את עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)נתּכּונה מעבֹודת אבןאבןאבןאבן ְְֱֲִִִִֵֶַַָָָ

(ë)ék Bì ãébä éìa-ìò énøàä ïáì áì-úà á÷òé áðâiå©¦§´Ÿ©«£½Ÿ¤¥¬¨−̈¨«£©¦®©§¦Æ¦¦´½¦¬
:àeä çøá עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן Ÿ¥−©«

(àë)íNiå øäpä-úà øáòiå í÷iå Bì-øLà-ìëå àeä çøáiå©¦§©¬Æ§¨£¤½©−̈¨©©«£´Ÿ¤©¨¨®©¨¬¤
:ãòìbä øä åéðt-úà¤¨−̈©¬©¦§¨«

(áë):á÷òé çøá ék éLéìMä íBia ïáìì ãbiå©ª©¬§¨−̈©´©§¦¦®¦¬¨©−©«£«Ÿ
i"yx£ÈLÈÏM‰ ÌBia∑ ּביניהם היה ימים ׁשלׁשת ּדר .ׁשהרי ««¿ƒƒְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹ

(âë)íéîé úòáL Cøc åéøçà ócøiå Bnò åéçà-úà çwiå©¦©³¤¤¨Æ¦½©¦§´Ÿ©«£½̈¤−¤¦§©´¨¦®
:ãòìbä øäa Búà ÷aãiå©©§¥¬Ÿ−§©¬©¦§¨«

i"yx£ÂÈÁ‡Œ˙‡∑ קרֹוביו.ÌÈÓÈ ˙Ú·L C¯c∑.לדרּכֹו יעקב הל ללבן, להּגיד הּמּגיד ׁשהל ימים ׁשלׁשה אֹותן ּכל ∆∆»ְָ∆∆ƒ¿«»ƒְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לבן  הל ימים, ּבׁשבעה יעקב ּׁשהל מה ׁשּכל למדנּו לבן, הּׂשיגֹו ּובּׁשביעי ימים, ׁשּׁשה מּלבן רחֹוק יעקב ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹנמצא

אחד, ימים'(ּביֹום ׁשבעת אחריו 'וּירּדף נאמר: ולא ימים", ׁשבעת ּדר אחריו "וּירּדף .)ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

(ãë)øîàiå äìélä íìça énøàä ïáì-ìà íéýìû àáiå©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤¨¨¬¨«£©¦−©«£´Ÿ©¨®§¨©Ÿ́¤
:òø-ãò áBhî á÷òé-íò øaãz-ït Eì øîMä BìÀ¦¨¯¤§²¤§©¥¬¦©«£−Ÿ¦¬©¨«

i"yx£Ú¯Œ„Ú ·BhÓ∑ רׁשעים ׁשל טֹובתן הּצּדיקים ּכל אצל היא קג)רעה עזרא עזרא עזרא עזרא .(יבמות אבןאבןאבןאבן ƒ«»ְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

˜c‡יח  dÈ˜ Ïk ˙ÈÂ È‰B˙Èb Ïk ˙È ¯·„e¿«»»≈ƒ¿»»ƒ¿»≈ƒ¿»
˙ÂÏ È˙ÈÓÏ Ì¯‡ ÔcÙa ‡˜ Èc dÈ˜ È˙Èb≈≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿««¬»¿≈≈¿«

:ÔÚÎ ‡Ú¯‡Ï È‰e·‡ ˜ÁˆÈƒ¿»¬ƒ¿«¿»¿»«

È˙יט  ÏÁ¯ ˙‡ÈqÎÂ dÚ ˙È ÊbÓÏ ÏÊ‡ Ô·ÏÂ¿»»¬«¿ƒ«»»≈¿«ƒ«»≈»
:‡‰e·‡Ï Èc ‡iÓÏ«̂¿»«»ƒ«¬»

Ïc‡כ  ÏÚ ‰‡n¯‡ Ô·Ï„ ‡aÏ ÔÓ ·˜ÚÈ ÈqÎÂ¿«ƒ«¬…ƒƒ»¿»»¬«»»«¿»
:‡e‰ ÏÊ‡ È¯‡ dÏ ÈeÁ«ƒ≈¬≈»≈

t¯˙כא  ˙È ¯·ÚÂ Ì˜Â dÏ Èc ÏÎÂ ‡e‰ ÏÊ‡Â«¬«¿»ƒ≈¿»«¬«»¿»
:„ÚÏ‚„ ‡¯eËÏ È‰Bt‡ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«ƒ¿»¿ƒ¿»

‡ÏÊכב  È¯‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa Ô·ÏÏ ‰ÂÁ˙‡Â¿ƒ¿¬»¿»»¿»¿ƒ»»¬≈»≈
:·˜ÚÈ«¬…

È‰B¯˙aכג  Û„¯e dnÚ È‰eÁ‡ ˙È ¯·„e¿«»»ƒƒ≈¿««¿ƒ
‡¯eËa d˙È ˜a„‡Â ÔÈÓBÈ ˙Ú·L CÏ‰Ó«¬«ƒ¿«ƒ¿«¿≈»≈¿»

:„ÚÏ‚„¿ƒ¿»

‡¯n‡‰כד  Ô·Ï ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿«»»¬«»»
CÏ ¯nzÒ‡ dÏ ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ È„ ‡ÓÏÈÁa¿≈¿»ƒ≈¿»«¬«≈ƒ¿««»
:LÈa „Ú ·hÓ ·˜ÚÈ ÌÚ ÏÈlÓ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«ƒƒ«¬…ƒ««ƒ

dxezd lr `xfr oa`

giLÎ¯:רכּוׁש מּגזרת . »»ְְִִַ
hiB‡ˆ ˙‡ ÊÊ‚Ï CÏ‰ Ô·ÏÂ ּביד ׁשהיה . ¿»»»«ƒ¿…∆…ְֶַָָ

על  ּכתּוב הּוא ּכאׁשר ימים ׁשלׁשה רחֹוק ְֲִֶַַָָָָָָֹּבניו
הּׁשליׁשי: ּבּיֹום ללבן וּיּוּגד יׁש‰ÌÈÙ¯zּכן . ְְִִֵַַַַָָ«¿»ƒֵ

חלקי  לדעת העׂשּוי נחׁשת ּכלי ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹאֹומרים
ּבחכמי  ּכח יׁש ּכי  אמרּו ואחרים ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹהּׁשעֹות.
ּתדּבר  ידּועֹות ּבׁשעֹות צּורה לעׂשֹות ְְְֲֵַַַַָָָהּמּזלֹות 
און. ּדּברּו הּתרפים ּכי ׁשּלהם והעד ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּצּורה.
ׁשהּתרפים  אלי והּקרֹוב ּכן. אינּנּו הּפסּוק ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּופרּוׁש
לקּבל  עׂשּויה והיא אדם ּבני צּורת על ְְְֲִֵֵֵַַַָָָהם
ׁשהּתרפים  והעד לפרׁש. אּוכל ולא עליֹונים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכח

ּבּמּטה  ׁשאּול ּבת מיכל ׁשּׂשמה הּתרפים ְִִִֵֶַַַַָָָָָּכן.
והּפסּוק  ּדוד. ׁשהם הּבית ׁשֹומרי ׁשחׁשבּו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָעד 
ּפרּוׁשים. ב' לֹו יׁש ּותרפים, אפֹוד אין ְִִֵֵֵֵֶַָָׁשאמר
ּכי  ּביׂשראל, ׂשר ואין מל אין ׁשאמר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאחד
על  ּדוד. מּמׁשּפחת רק מל ּבחר לא ְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהּׁשם
אלהיהם. ה' את ּובּקׁשּו הּׁשני ּבּפסּוק אמר ְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכן 
אפֹוד  ואין זרה. לעבֹודה ּומּצבה זבח ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָואין
מׁשה, אפֹוד ּכדמּות עֹוׂשים הּבעל עֹובדי ְְִִֵֵֶֶַַַָֹׁשהי ּו
ּכמֹו האפֹוד אמר ולא אפֹוד אמר ּכן ְְֵֵֵַַַָָָֹעל
אפֹוד  אינּנּו ּבידֹו. ירד ואפֹוד האפֹוד. ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָהּגיׁשה
ּבראיֹות  אפרׁשנּו ּובמקֹומֹו מׁשה, ְְְֲִִֵֶֶָָָָֹׁשעׂשה

הּב' והּפרּוׁש עלי. הּׁשם ּגֹומר אם ְְִֵֵֵַַַַָּגמּורֹות,
והּנה  זרה. עבֹודה ולא הּׁשם יעבדּו ְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשּלא
ׁשרחל  אֹומרים ויׁש אלהיו. לבן  קראם ְְְְֱִִֵֵֶַָָָָָָָֹהּתרפים 
ואּלּו מאביה. ּכֹוכבים עבֹודת לבּטל ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּגנבתם
טמנם  ולא  עּמּה אֹותם  הֹוליכה לּמה ּכן ְְִִֵָָָָָָָָָֹהיה
מּזלֹות, יֹודע אביה לבן ׁשהיה והּקרֹוב .ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבּדר
זה  אי לדעת ּבּמּזלֹות יס ּתּכל ׁשאביה ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּופחדה

ּברחּו: ְֶֶָּדר
k·Ï ּכי ‡˙ ּדעּתֹו, אם ּכי יעקב ּגנב לא . ∆≈ְֲִִִַַַָֹֹ

ּבּלב: הּדעת ִֵַַַַַעיּקר
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dxezd lr `xfr oa`

ּוכבר  אלהים. ּבא ּוכבר ּופרּוׁש אֹותֹו. ְְְֱִֵֵַַָָָֹוּידּבק
לכבֹוד  הּׁשם ּובא ּכמֹוהּו. רּבים ְְִִִִֵֶַַָָהראיתי

¯Úיעקב: „ÚÂ ·BhÓ ׁשהּוא אּתה ׁשּתחׁשב . ֲַֹƒ¿«»ְֶֶַַָֹ
להׁשיבֹו: לֹו ּתדּבר לא לֹו, ְֲִֵַַֹטֹוב

dkÂÈÁ‡ ˙‡ Ú˜z Ô·ÏÂ:אחיו עם .Ï‰‡ ¿»»»«∆∆»ִֶָ…∆
·˜ÚÈ וא עצמֹו מֹוׁש ויעקב . הּוא וכן עּמֹו. חר «¬…ְְְְֲִֵֵֵַַַֹ

עם  אהלֹו את ּתקע ולבן  ּבהר אהלֹו את ְֳֳִֶֶַַָָָָָָָָּתקע
הּגלעד: ּבהר ְְִֶַַָָאחיו

gkBNÚ zÏkÒ‰סמּו והּוא הּפעל, ׁשם . ƒ¿«¿»¬ְֵַַָֹ
ּכן: אֹו זה ְְֵֶֶַויחסר

hkÏ‡Ï LÈ:איל אין ּכגּבֹור ּכמֹו ּכח. . ≈¿≈ְְֱִֵַָֹ
lÛÒÎ אם ּכמֹו נפעל, מּבנין הּפעל ׁשם . ƒ¿…ְְְִִִִֵַַַָֹ

ּומּלת ּבם: נלחם התאוית.zÙÒÎנלחם ּכמֹו . ְְִִִַַָֹƒ¿«¿»ְְִִָָ
לטרף: יכסף ְְְִִֵֹֹוכן

al‰ÈÁÈ ‡Ï ׁשהיה אֹומרים ויׁש אהרגּנּו. רק . …ƒ¿∆ְְְִֵֶֶֶֶַָָ
ּכן  אם .ּבּדר רחל מתה ּכן על ּתפּלה, ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּדר

ּפנחס: אׁשת על התּפּלל מי ְְִִִִֵֵֶֶַַָיֹודיעּנּו
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¯ÓÈÓÏ ÈÏ ¯Ó‡ ‡LÓ¯a ÔBÎe·‡„ ‡‰Ï‡Â≈»»«¬¿«¿»¬«ƒ¿≈«
„Ú ·hÓ ·˜ÚÈ ÌÚ ‡ÏlÓlÓ CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿«»»ƒ«¬…ƒ««

:LÈaƒ

z„nÁ‡ל  ‡„nÁ È¯‡ zÏÊ‡ ÏÊÈÓ ÔÚÎe¿«≈«¬«¿»¬≈«»»«≈¿»
:ÈzÏÁc ˙È ‡z·Ò ‰ÓÏ Ce·‡ ˙È·Ï¿≈»¿»¿ƒ¿»»««¿ƒ

„ÈÏÈÁ˙לא  È¯‡ Ô·ÏÏ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ ·È˙‡Â«¬≈«¬…«¬«¿»»¬≈¿≈ƒ
:ÈpÓ C˙a ˙È ÒÈ˙ ‡ÓÏÈc ˙È¯Ó‡ È¯‡¬≈¬»ƒƒ¿»»≈»¿»»ƒƒ

(לב  ÌÚ נ"י¯˙‡(‡Ï CzÏÁc ˙È ÁkL˙ Èc ƒ¬«ƒ«¿«»««¿»»
ÈnÚ„ ‰Ó CÏ Ú„BÓzL‡ ‡Á‡ Ì„˜ Ìi˜˙Èƒ¿««√»¬»»ƒ¿¿«»»¿ƒƒ
:ÔB‰˙·ÈÒ ÏÁ¯ È¯‡ ·˜ÚÈ Ú„È ‡ÏÂ CÏ ·ÒÂ¿«»¿»¿««¬…¬≈»≈¿ƒ»¿

dxezd lr `xfr oa`

ּוכבר  אלהים. ּבא ּוכבר ּופרּוׁש אֹותֹו. ְְְֱִֵֵַַָָָֹוּידּבק
לכבֹוד  הּׁשם ּובא ּכמֹוהּו. רּבים ְְִִִִֵֶַַָָהראיתי

¯Úיעקב: „ÚÂ ·BhÓ ׁשהּוא אּתה ׁשּתחׁשב . ֲַֹƒ¿«»ְֶֶַַָֹ
להׁשיבֹו: לֹו ּתדּבר לא לֹו, ְֲִֵַַֹטֹוב

dkÂÈÁ‡ ˙‡ Ú˜z Ô·ÏÂ:אחיו עם .Ï‰‡ ¿»»»«∆∆»ִֶָ…∆
·˜ÚÈ וא עצמֹו מֹוׁש ויעקב . הּוא וכן עּמֹו. חר «¬…ְְְְֲִֵֵֵַַַֹ

עם  אהלֹו את ּתקע ולבן  ּבהר אהלֹו את ְֳֳִֶֶַַָָָָָָָָּתקע
הּגלעד: ּבהר ְְִֶַַָָאחיו

gkBNÚ zÏkÒ‰סמּו והּוא הּפעל, ׁשם . ƒ¿«¿»¬ְֵַַָֹ
ּכן: אֹו זה ְְֵֶֶַויחסר

hkÏ‡Ï LÈ:איל אין ּכגּבֹור ּכמֹו ּכח. . ≈¿≈ְְֱִֵַָֹ
lÛÒÎ אם ּכמֹו נפעל, מּבנין הּפעל ׁשם . ƒ¿…ְְְִִִִֵַַַָֹ

ּומּלת ּבם: נלחם התאוית.zÙÒÎנלחם ּכמֹו . ְְִִִַַָֹƒ¿«¿»ְְִִָָ
לטרף: יכסף ְְְִִֵֹֹוכן

al‰ÈÁÈ ‡Ï ׁשהיה אֹומרים ויׁש אהרגּנּו. רק . …ƒ¿∆ְְְִֵֶֶֶֶַָָ
ּכן  אם .ּבּדר רחל מתה ּכן על ּתפּלה, ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּדר

ּפנחס: אׁשת על התּפּלל מי ְְִִִִֵֵֶֶַַָיֹודיעּנּו



vie`מח zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'h iyiy meil inei xeriy

(âì)á÷òé-ìäàa ïáì àáiå|ézL ìäàáe äàì ìäàáe ©¨¸Ÿ¨¹̈§«Ÿ¤©«£´Ÿ§´Ÿ¤¥À̈§²Ÿ¤§¥¬
:ìçø ìäàa àáiå äàì ìäàî àöiå àöî àìå úäîàä̈«£¨−Ÿ§´Ÿ¨¨®©¥¥Æ¥´Ÿ¤¥½̈©¨−Ÿ§¬Ÿ¤¨¥«

i"yx£·˜ÚÈŒÏ‰‡a∑,רחל אהל הּוא הּוא וכן אצלּה, ּתדיר יעקב ׁשהיה ¿…∆«¬…ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ
מו)אֹומר: יעקב"(לקמן "אׁשת נאמר: לא ּובכּלן יעקב", אׁשת רחל ¯ÏÁ."ּבני Ï‰‡a ‡·iÂ∑,לאה מאהל ּכׁשּיצא ְְֱֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֻ«»…¿…∆»≈ְֵֵֶֶָָָֹ

האמהֹות ּבאהל ׁשחּפׂש קדם רחל לאהל לֹו הּׁשפחֹות (חזר אחרים: ׁשהיא )ספרים ּבּה מּכיר ׁשהיה לפי לּמה? ּכ וכל . ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .מׁשמׁשנית  אבןאבןאבןאבן ְְִַָ

(ãì)áLzå ìîbä øëa íîNzå íéôøzä-úà äç÷ì ìçøå§¨¥º¨«§¨´¤©§¨¦À©§¦¥²§©¬©¨−̈©¥´¤
:àöî àìå ìäàä-ìk-úà ïáì LMîéå íäéìò£¥¤®©§©¥¬¨¨²¤¨¨−Ÿ¤§¬Ÿ¨¨«

i"yx£ÏÓb‰ ¯Îa∑:ּובערּובין ּכר. ּכמין העׂשּויה מרּדעת והיא דגמלא', 'ּבעביטא ּכתרּגּומֹו: ּוכסתֹות, ּכרים לׁשֹון ¿««»»ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
יז) ּבלע"ז (דף בסט"ו ּגמּלים, עביטי והן ּבעביטין', עזרא עזרא עזרא עזרא .'הּקיפּוה אבןאבןאבןאבן ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָ

(äì)ìëeà àBì ék éðãà éðéòa øçé-ìà äéáà-ìà øîàzå©´Ÿ¤¤¨¦À¨©¦̧©Æ§¥¥´£Ÿ¦½¦´³©Æ
éðtî íe÷ìàöî àìå Ntçéå éì íéLð Cøã-ék E ¨´¦¨¤½¦¤¬¤¨¦−¦®©§©¥¾§¬Ÿ¨−̈

:íéôøzä-úà¤©§¨¦«

(åì)ïáìì øîàiå á÷òé ïòiå ïáìa áøiå á÷òéì øçiå©¦¬©§©«£−Ÿ©¨¤́§¨¨®©©³©©«£ŸÆ©´Ÿ¤§¨½̈
:éøçà z÷ìã ék éúàhç äî éòLt-äî©¦§¦Æ©´©¨¦½¦¬¨©−§¨©«£¨«

i"yx£z˜Ïc∑:ּכמֹו ד)רדפּת, ּוכמֹו:(איכה ּדלקּונּו", ההרים יז)"על א ּפלׁשּתים (שמואל אחרי עזרא עזרא עזרא עזרא .""מּדלק אבןאבןאבןאבן »«¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ

(æì)Eúéá-éìk ìkî úàön-äî éìk-ìk-úà zLMî-ék¦«¦©´§¨¤¨¥©À©¨¨̧¨Æ¦´Ÿ§¥«¥¤½
éçàå éçà ãâð äk íéN:eðéðL ïéa eçéëBéå E ¦´½Ÿ¤¬¤©©−§©¤®§¦−¥¬§¥«

i"yx£eÁÈÎBÈÂ∑,הּדין מי עם ּבלע"ז ויבררּו .אפרובי"ר ¿ƒְְִִִִַַַָ

(çì)éìçø Cnò éëðà äðL íéøNò äæéfòå EeìkL àì E ¤Á¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ¦½̈§¥¤¬§¦¤−´Ÿ¦¥®
ðàö éìéàå:ézìëà àì E §¥¥¬«Ÿ§−¬Ÿ¨¨«§¦

i"yx£eÏkL ‡Ï∑:ּכמֹו עּבּורם, הּפילּו ט)לא מׁשּכיל",(הושע כא)"רחם ּתׁשּכל"(איוב ולא ּפרתֹו ˆ‡E."ּתפּלט ÈÏÈ‡Â∑ …ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ¿≈≈…¿
סה) איל,(ב"ק קרּוי יֹומֹו ּבן איל אמרּו: ּכן מּכאן אם אכל, ּכבׂשים אבל אכל, לא אילים ּׁשבחֹו? מה כן, לא ׁשאם ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

הּוא  .ּגזלן ְַָ

(èì)éìà éúàáä-àì äôøèäpL÷áz éãiî äphçà éëðà E §¥¨Æ«Ÿ¥¥´¦¥¤½¨«Ÿ¦´£©¤½¨¦¨¦−§©§¤®¨
:äìéì éúáðâe íBé éúáðb§ª«§¦´½§ª«§¦−¨«§¨

i"yx£‰Ù¯Ë∑ ּוזאב ארי ידי ‡phÁ‰.על ÈÎ‡∑:כ)לׁשֹון יחטא",(שופטים ולא אלֿהּׂשערה ּבאבן א)"קלע א (מלכים ¿≈»ְְֲִֵֵַ»…ƒ¬«∆»ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

kLÓ·e‡לג  ·˜ÚÈ„ ‡kLÓa Ô·Ï ÏÚÂ¿«»»¿«¿¿»¿«¬…¿«¿¿»
‡ÏÂ ‡˙ÈÁÏ ÔÈz¯˙c ‡kLÓ·e ‰‡Ï„¿≈»¿«¿¿»¿«¿≈¿≈»»¿»
‡kLÓa ÏÚÂ ‰‡Ï„ ‡kLnÓ ˜Ùe ÁkL‡«¿»¿«ƒ«¿¿»¿≈»¿«¿«¿¿»

:ÏÁ¯„¿»≈

ÔepzeLÂלד  ‡iÓÏˆ ˙È ˙·ÈÒ ÏÁ¯Â¿»≈¿ƒ«»«¿»«»¿«ƒƒ
LÈMÓe ÔB‰ÈÏÚ ˙·È˙ÈÂ ‡ÏÓ‚„ ‡ËÈ·Úa«¬ƒ»¿«¿»ƒƒ«¬≈«ƒ

:ÁkL‡ ‡ÏÂ ‡kLÓ Ïk ˙È Ô·Ï»»»»«¿¿»¿»«¿»

¯ÈBaלה  ÈÈÚa Û˜˙È ‡Ï ‡‰e·‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«¬»»ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ
Á¯‡ È¯‡ CÓ„˜ ÔÓ Ì˜ÈÓÏ Ïek‡ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿≈«ƒ√»»¬≈…«
:‡iÓÏˆ ˙È ÁkL‡ ‡ÏÂ LÏ·e ÈÏ ÔÈL¿ƒƒ¿«¿»«¿«»«¿»«»

ÚÈ˜·לו  ·È˙‡Â Ô·Ï ÌÚ ‡ˆe ·˜ÚÈÏ ÛÈ˜˙e¿≈¿«¬…¿»ƒ»»«¬≈«¬…
È¯‡ ÈÁ¯eÒ ‰Ó È·BÁ ‰Ó Ô·ÏÏ ¯Ó‡Â«¬«¿»»«ƒ«¿»ƒ¬≈

:È¯˙a ‡zÙ„¿̄«¿»«¿»

‡zÁkL‡לז  ‰Ó ÈÓ Ïk ˙È ‡zLMÓ È¯‡¬≈«ƒ¿»»»»«»«¿«¿»
CÈÁ‡Â ÈÁ‡ Ì„˜ ‡Î‰ ÈeL C˙È· ÈÓ ÏkÓƒ…»≈≈»«ƒ»»√»««¿«»

:‡Â¯z ÔÈa ÔeÁÈÎBÈÂ¿ƒ≈«¿»»

CÈfÚÂלח  CÈÏÁ¯ CnÚ ‡‡ ÔÈL ÔÈ¯ÒÚ Ôc¿«∆¿ƒ¿ƒ¬»ƒ»¿≈»¿ƒ»
:˙ÈÏÎ‡ ‡Ï CÚ È¯Î„Â eÏÈk˙‡ ‡Ï»«¿ƒ¿ƒ¿≈»»»¬»ƒ

È‚L‡לט  ‰Â‰c C˙ÂÏ È˙È˙È‡ ‡Ï ‡¯È·˙cƒ¿ƒ»»«¿≈ƒ¿»»«¬»»¿»
‡ÓÓÈa ˙È¯Ë dÏ ÈÚa z‡ ÈpÓ ‡ÈnÓƒƒ¿»»ƒƒ«¿»≈«¿»ƒƒ»»

:‡ÈÏÈÏa ˙È¯Ëe¿»ƒ¿≈¿»

dxezd lr `xfr oa`

bl‰‡Ï Ï‰‡·e ·˜ÚÈ Ï‰‡a Ô·Ï ‡·iÂ«»…»»¿…∆«¬…¿…∆≈»
˙B‰Ó‡‰ ÈzL Ï‰‡·e היה אחד ׁשאהל . ¿…∆¿≈»¬»ֶֶֶָָָֹ

ּכן  ואחר מהן. אחת ּכל ּבאהל אֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלׁשּתיהן.
וּיצא  והעד לאה. אהל אל ׁשנית ּפעם ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשב
ליעקב  אהל ׁשהיה נכֹון זה ּגם לאה. ְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹמאהל
אלי  והּקרֹוב רחל. אהל ּובין לאה אהל ְֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּבין
אהל  להזּכיר ואחר קצרה ּדר אחז ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּכתּוב

ּכ ואחר יעקב ּבאהל ּבא היה וכן ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָֹֹרחל.
ּכ ואחר רחל ּבאהל ּכ ואחר לאה ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבאהל
ּבאהל  ׁשּבּקׁש והּטעם האמהֹות. ׁשּתי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּבאהל
ולא  האמהֹות ׁשּתי ּובאהל לאה ּובאהל ְְְְֲֲֵֵֶֶַָָָֹֹֹֹיעקב
צאתֹו ּובעת ּכלּום. ׁשם היה לא ּכי ְְִֵֵָָָָָֹמצא,
הּתרפים  ׁשהיּו רחל ּבאהל ּובא לאה ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹמאהל
הּגמל: ּבכר וׂשמה רחל לקחּתם ּכבר ְְְְְֵַַַָָָָָָָָׁשם,

cl.¯Î· ÌÈL¯ÙÓ LÈÂ.מרּדעת ּכדמּות ¿≈¿»¿ƒ¿«ְְִִַַ
מֹוׁשל  ּכר ׁשלחּו ּכמֹו הּגמל ׁשּכר ּבעיני ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָוהּנכֹון

ּבכרּכרֹו וכן הרֹוכב ארץ. אֹו הּכר ּומנהג ת. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
הּתרפים  לקחה רחל והּנה הּכרי. יּקרא ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָעליו

הּגמל: ּכר ׁשּׁשם ּבמקֹום אֹותם LzÂ·ו ׂשמה ְְֶַַָָָָָָָ«≈∆
Ì‰ÈÏÚ:ּבאהל היתה ולא . ¬≈∆ְְֶָָָֹֹ

elz˜Ï„ Èk:עני ידלק וכן רדפּת, . ƒ»«¿»ְְְִִֵַָָָֹ

`vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'i ycew zayl inei xeriy
ּתבּקׁשּנה  ׁשּמּידי לי, חסרה חסרה, אם אחּסרּנה' 'אנכי חסרים. חּטאים", ׁשלמה ּובני ‡phÁ‰."אני ÈÎ‡∑ּתרּגּומֹו ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ»…ƒ¬«∆»ְַ

ּכמֹו: ּומחּסרת, נפקדת ׁשהיתה מּמנינא', ׁשגיא לא)'ּדהוה ׁשגא'(במדבר 'ולא ּתרּגּומֹו: איׁש", מּמּנּו נפקד ."ולא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻ
·‚e ÌBÈ È˙·b‰ÏÈÏ È˙∑ ׁשּלמּתי הּכל לילה, ּגנּובת אֹו יֹום, א)ּכמֹו:∑È˙·b.ּגנּובת ׂשרתי (איכה ּבּגֹוים, "רּבתי ¿À¿ƒ¿À¿ƒ»¿»ְְְְִִַַַַַָֹ¿À¿ƒְִִִַַָָָ

א)ּבּמדינֹות", מׁשּפט",(ישעיה י)"מלאתי לדּוׁש(הושע עזרא עזרא עזרא עזרא .""אהבּתי אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִֵַַָָֹ

(î)éúðL ãczå äìéla çø÷å áøç éðìëà íBiá éúééä̈¦¯¦©²£¨©¬¦−Ÿ¤§¤´©©¨®§¨©¦©¬§¨¦−
:éðéòî¥«¥¨«

i"yx£·¯Á ÈÏÎ‡∑ אֹוכלה אׁש קמז)ּכמֹו:∑Á¯˜Â.לׁשֹון 'גלידא'(תהלים ּתרּגּומֹו: קרחֹו", מׁשלי".È˙L∑ לׁשֹון ¬»«ƒ…∆ְְֵָ¿∆«ְְְְְִִַַַָ¿»ƒְ
.ׁשנה  ֵָ

(àî)ézãáò Eúéáa äðL íéøNò él-äæäøNò-òaøà E ¤¦º¤§¦´¨¨»§¥¤¼¼£©§¦¹©§©¤§¥³
éúðá ézLa äðLðàöa íéðL LLå Eìçzå E-úà ó ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ¤½§¥¬¨¦−§Ÿ¤®©©«£¥¬¤

:íéðî úøNò ézøkNî©§ª§¦−£¤¬¤Ÿ¦«
i"yx£Èz¯kNÓŒ˙‡ ÛÏÁzÂ∑ לברּדים ּומעקּדים לטלּוא, מּנקּוד ׁשּבינינּו ּתנאי מׁשּנה .היית ««¬≈∆«¿À¿ƒְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻ

(áî)éì äéä ÷çöé ãçôe íäøáà éýìû éáà éýìû éìeì¥¿¡Ÿ¥´¨¦Á¡Ÿ¥̧©§¨¹̈©³©¦§¨Æ¨´¨¦½
äàø étk òéâé-úàå ééðò-úà éðzçlL í÷éø äzò ék¦¬©−̈¥¨´¦©§¨®¦¤¨§¦º§¤§¦¯©©©²¨¨¬

:Lîà çëBiå íéýìû¡Ÿ¦−©¬©¨«¤
i"yx£˜ÁˆÈ „ÁÙe∑ ואף ּבחּייהם, הּצּדיקים על ׁשמֹו מיחד הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין יצחק', 'אלהי לֹומר: רצה לא ««ƒ¿»ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

הּוא  והרי עיניו ׁשּכהּו ּבׁשביל יצחק", ואלהי אבי אברהם אלהי ה' "אני ׁשבע: מּבאר ּבצאתֹו לֹו ׁשאמר ּפי ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹעל
יצחק" "ּופחד ואמר: "אלהי" לֹומר נתירא יעקב הּוא ∑ÁÎBiÂ.ּכמת, הֹוכחה לׁשֹון ולא הּוא, תֹוכחה עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְְְֱֲִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹ««ְְְֵָָָֹ

ß elqk 'i ycew zay ß

(âî)éða íéðaäå éúða úBðaä á÷òé-ìà øîàiå ïáì ïòiå©©̧©¨¹̈©´Ÿ¤¤©«£ÀŸ©¨¸§Ÿ©¹§©¨¦³¨©Æ
éúðáìå àeä-éì äàø äzà-øLà ìëå éðàö ïàväå§©´ŸŸ¦½§²Ÿ£¤©¨¬Ÿ¤−¦®§¦§Ÿ©º

:eãìé øLà ïäéðáì Bà íBiä älàì äNòà-äî̈¤«¡¤³¨¥̧¤Æ©½¬¦§¥¤−£¤¬¨¨«
i"yx£‰l‡Ï ‰NÚ‡Œ‰Ó∑ להן להרע לּבי על ּתעלה עזרא עזרא עזרא עזרא .אי אבןאבןאבןאבן »∆¡∆»≈∆ְֲִִֵֶֶַַַָָ

(ãî)éðéa ãòì äéäå äzàå éðà úéøá äúøëð äëì äzòå§©À̈§¨²¦§§¨¬§¦−£¦´¨¨®¨§¨¨¬§¥−¥¦¬
ðéáe:E ¥¤«

i"yx£„ÚÏ ‰È‰Â∑ הּוא ּברּו .הּקדֹוׁש ¿»»¿≈ַָָ

(äî):äávî äîéøéå ïáà á÷òé çwiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¦©¬©«£−Ÿ¨®¤©§¦¤−¨©¥¨«

ÈÏ‚e„‡מ  ‡·¯L ÈÏÎ‡ ‡ÓÓÈ· È˙ÈÂ‰¬≈ƒƒ»»¬«¿ƒ«¿»¿ƒ»
:ÈÈÚÓ ÈzL „„e ‡ÈÏÈÏa ÈÏÚ ˙ÈÁ (‰Â‰)¬»»≈¬«¿≈¿»¿«ƒ¿ƒ≈≈»

‡¯Úaמא  CzÁÏt C˙È·a ÔÈL ÔÈ¯ÒÚ ÈÏ Ôc¿«ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ»«¿«
CÚa ÔÈL zLÂ CÈ˙a ÔÈz¯˙a ÔÈL È¯ÒÚ∆¿≈¿ƒ¿«¿≈¿»»¿ƒ¿¿ƒ¿»»

:ÔÈÓÊ ¯NÚ È¯‚‡ ˙È ‡˙ÈL‡Â¿«¿≈»»«¿ƒ¬«ƒ¿ƒ

‡d‰Ïמב  ‡a‡c d‰Ï‡ ÔBÙ ‡ÏeÏÈ‡ƒ»¡»≈¿«»¡»≈
È¯‡ ÈcÚÒa ‰Â‰ ˜ÁˆÈ dÏ ÏÈÁ„„e Ì‰¯·‡c¿«¿»»¿»ƒ≈ƒ¿»¬»¿«¿ƒ¬≈
È„È ˙e‡ÈÏ ˙ÈÂ ÈÏÓÚ ˙È ÈzÁlL Ô˜È¯ ÔÚÎ¿«≈»ƒ«¿»ƒ»«¿ƒ¿»≈¿«

:‡LÓ¯a ÁÎB‡Â ÈÈ Ì„˜ ÈÏb¡ƒ√»¿»¿«¿«¿»

È˙aמג  ‡˙a ·˜ÚÈÏ ¯Ó‡Â Ô·Ï ·È˙‡Â«¬≈»»«¬«¿«¬…¿»»¿»«
ÈÏÈc ÈÊÁ z‡ Èc ÏÎÂ ÈÚ ‡ÚÂ È· ‡i·e¿«»¿«¿»»»ƒ¿…ƒ«¿»≈ƒƒ
B‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈl‡Ï „ÈaÚ‡ ‰Ó È˙·ÏÂ ‡e‰¿ƒ¿»«»∆¿≈¿ƒ≈»≈

:Ô„ÈÏÈc Ô‰È·Ïƒ¿≈∆ƒƒ»

È‰ÈÂמד  z‡Â ‡‡ ÌÈ˜ ¯Ê‚ ‡˙‡ ÔÚÎe¿«¡»ƒ¿«¿»¬»¿»¿ƒ≈
:CÈ·e ÈÈa „È‰ÒÏ¿»ƒ≈ƒ≈»

˜Ó‡:מה  dÙ˜Êe ‡·‡ ·˜ÚÈ ·ÈÒe¿ƒ«¬…«¿»¿»«»»

dxezd lr `xfr oa`

hl‰phÁ‡ ÈÎ‡ החטא טרפה היתה אם . »…ƒ¬«∆»ְְְִֵֵַָָָ
ּכמֹוה: ּופרעּתי עלי הּיּו''ד È˙·bהיה יֹום. ְִַַָָָָָָ¿À¿ƒַ

אֹו יֹום ּגנבת הּוא וכן מּלאתי. ּכיּו''ד ְְְִִֵֵַַֻנֹוסף
ּתבּקשּנה: מּידי ְְְִִֶַַָָָלילה

an˜ÁˆÈ „ÁÙe היא הּׁשם, את יצחק יראת . ««ƒ¿»ְְִִִֵֶַַָ
מ''ם  לּבן: ּתֹועיל האב זכּות ּכי ְְִִִִֵֵַַָָהֹועילתני

Ì˜È¯ זכר יחיד עם ּומצא ׁשם. והּוא נֹוסף . ≈»ְִִֵָָָָָָ
חּנם: ּגם אמנם. מ''ם וכן רּבים. ועם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָּונקבה

bn‰NÚ‡ ‰Ó È˙·ÏÂ וכן לבאר, הֹוסיף . ¿ƒ¿…««∆¡∆ְְִֵֵָ
להם: לעׂשֹות אּוכל מה אּלה ְְֲִֵֶֶַַַָָֹולבנתי

dn‰·vÓ:אֹותּה ׁשהּציב . «≈»ִִֶָ



מט `vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'i ycew zayl inei xeriy
ּתבּקׁשּנה  ׁשּמּידי לי, חסרה חסרה, אם אחּסרּנה' 'אנכי חסרים. חּטאים", ׁשלמה ּובני ‡phÁ‰."אני ÈÎ‡∑ּתרּגּומֹו ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ»…ƒ¬«∆»ְַ

ּכמֹו: ּומחּסרת, נפקדת ׁשהיתה מּמנינא', ׁשגיא לא)'ּדהוה ׁשגא'(במדבר 'ולא ּתרּגּומֹו: איׁש", מּמּנּו נפקד ."ולא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻ
·‚e ÌBÈ È˙·b‰ÏÈÏ È˙∑ ׁשּלמּתי הּכל לילה, ּגנּובת אֹו יֹום, א)ּכמֹו:∑È˙·b.ּגנּובת ׂשרתי (איכה ּבּגֹוים, "רּבתי ¿À¿ƒ¿À¿ƒ»¿»ְְְְִִַַַַַָֹ¿À¿ƒְִִִַַָָָ

א)ּבּמדינֹות", מׁשּפט",(ישעיה י)"מלאתי לדּוׁש(הושע עזרא עזרא עזרא עזרא .""אהבּתי אבןאבןאבןאבן ְְְְֲִִִִֵַַָָֹ

(î)éúðL ãczå äìéla çø÷å áøç éðìëà íBiá éúééä̈¦¯¦©²£¨©¬¦−Ÿ¤§¤´©©¨®§¨©¦©¬§¨¦−
:éðéòî¥«¥¨«

i"yx£·¯Á ÈÏÎ‡∑ אֹוכלה אׁש קמז)ּכמֹו:∑Á¯˜Â.לׁשֹון 'גלידא'(תהלים ּתרּגּומֹו: קרחֹו", מׁשלי".È˙L∑ לׁשֹון ¬»«ƒ…∆ְְֵָ¿∆«ְְְְְִִַַַָ¿»ƒְ
.ׁשנה  ֵָ

(àî)ézãáò Eúéáa äðL íéøNò él-äæäøNò-òaøà E ¤¦º¤§¦´¨¨»§¥¤¼¼£©§¦¹©§©¤§¥³
éúðá ézLa äðLðàöa íéðL LLå Eìçzå E-úà ó ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ¤½§¥¬¨¦−§Ÿ¤®©©«£¥¬¤

:íéðî úøNò ézøkNî©§ª§¦−£¤¬¤Ÿ¦«
i"yx£Èz¯kNÓŒ˙‡ ÛÏÁzÂ∑ לברּדים ּומעקּדים לטלּוא, מּנקּוד ׁשּבינינּו ּתנאי מׁשּנה .היית ««¬≈∆«¿À¿ƒְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻ

(áî)éì äéä ÷çöé ãçôe íäøáà éýìû éáà éýìû éìeì¥¿¡Ÿ¥´¨¦Á¡Ÿ¥̧©§¨¹̈©³©¦§¨Æ¨´¨¦½
äàø étk òéâé-úàå ééðò-úà éðzçlL í÷éø äzò ék¦¬©−̈¥¨´¦©§¨®¦¤¨§¦º§¤§¦¯©©©²¨¨¬

:Lîà çëBiå íéýìû¡Ÿ¦−©¬©¨«¤
i"yx£˜ÁˆÈ „ÁÙe∑ ואף ּבחּייהם, הּצּדיקים על ׁשמֹו מיחד הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין יצחק', 'אלהי לֹומר: רצה לא ««ƒ¿»ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

הּוא  והרי עיניו ׁשּכהּו ּבׁשביל יצחק", ואלהי אבי אברהם אלהי ה' "אני ׁשבע: מּבאר ּבצאתֹו לֹו ׁשאמר ּפי ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹעל
יצחק" "ּופחד ואמר: "אלהי" לֹומר נתירא יעקב הּוא ∑ÁÎBiÂ.ּכמת, הֹוכחה לׁשֹון ולא הּוא, תֹוכחה עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְְְֱֲִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹ««ְְְֵָָָֹ

ß elqk 'i ycew zay ß

(âî)éða íéðaäå éúða úBðaä á÷òé-ìà øîàiå ïáì ïòiå©©̧©¨¹̈©´Ÿ¤¤©«£ÀŸ©¨¸§Ÿ©¹§©¨¦³¨©Æ
éúðáìå àeä-éì äàø äzà-øLà ìëå éðàö ïàväå§©´ŸŸ¦½§²Ÿ£¤©¨¬Ÿ¤−¦®§¦§Ÿ©º

:eãìé øLà ïäéðáì Bà íBiä älàì äNòà-äî̈¤«¡¤³¨¥̧¤Æ©½¬¦§¥¤−£¤¬¨¨«
i"yx£‰l‡Ï ‰NÚ‡Œ‰Ó∑ להן להרע לּבי על ּתעלה עזרא עזרא עזרא עזרא .אי אבןאבןאבןאבן »∆¡∆»≈∆ְֲִִֵֶֶַַַָָ

(ãî)éðéa ãòì äéäå äzàå éðà úéøá äúøëð äëì äzòå§©À̈§¨²¦§§¨¬§¦−£¦´¨¨®¨§¨¨¬§¥−¥¦¬
ðéáe:E ¥¤«

i"yx£„ÚÏ ‰È‰Â∑ הּוא ּברּו .הּקדֹוׁש ¿»»¿≈ַָָ

(äî):äávî äîéøéå ïáà á÷òé çwiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¦©¬©«£−Ÿ¨®¤©§¦¤−¨©¥¨«

ÈÏ‚e„‡מ  ‡·¯L ÈÏÎ‡ ‡ÓÓÈ· È˙ÈÂ‰¬≈ƒƒ»»¬«¿ƒ«¿»¿ƒ»
:ÈÈÚÓ ÈzL „„e ‡ÈÏÈÏa ÈÏÚ ˙ÈÁ (‰Â‰)¬»»≈¬«¿≈¿»¿«ƒ¿ƒ≈≈»

‡¯Úaמא  CzÁÏt C˙È·a ÔÈL ÔÈ¯ÒÚ ÈÏ Ôc¿«ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ»«¿«
CÚa ÔÈL zLÂ CÈ˙a ÔÈz¯˙a ÔÈL È¯ÒÚ∆¿≈¿ƒ¿«¿≈¿»»¿ƒ¿¿ƒ¿»»

:ÔÈÓÊ ¯NÚ È¯‚‡ ˙È ‡˙ÈL‡Â¿«¿≈»»«¿ƒ¬«ƒ¿ƒ

‡d‰Ïמב  ‡a‡c d‰Ï‡ ÔBÙ ‡ÏeÏÈ‡ƒ»¡»≈¿«»¡»≈
È¯‡ ÈcÚÒa ‰Â‰ ˜ÁˆÈ dÏ ÏÈÁ„„e Ì‰¯·‡c¿«¿»»¿»ƒ≈ƒ¿»¬»¿«¿ƒ¬≈
È„È ˙e‡ÈÏ ˙ÈÂ ÈÏÓÚ ˙È ÈzÁlL Ô˜È¯ ÔÚÎ¿«≈»ƒ«¿»ƒ»«¿ƒ¿»≈¿«

:‡LÓ¯a ÁÎB‡Â ÈÈ Ì„˜ ÈÏb¡ƒ√»¿»¿«¿«¿»

È˙aמג  ‡˙a ·˜ÚÈÏ ¯Ó‡Â Ô·Ï ·È˙‡Â«¬≈»»«¬«¿«¬…¿»»¿»«
ÈÏÈc ÈÊÁ z‡ Èc ÏÎÂ ÈÚ ‡ÚÂ È· ‡i·e¿«»¿«¿»»»ƒ¿…ƒ«¿»≈ƒƒ
B‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈl‡Ï „ÈaÚ‡ ‰Ó È˙·ÏÂ ‡e‰¿ƒ¿»«»∆¿≈¿ƒ≈»≈

:Ô„ÈÏÈc Ô‰È·Ïƒ¿≈∆ƒƒ»

È‰ÈÂמד  z‡Â ‡‡ ÌÈ˜ ¯Ê‚ ‡˙‡ ÔÚÎe¿«¡»ƒ¿«¿»¬»¿»¿ƒ≈
:CÈ·e ÈÈa „È‰ÒÏ¿»ƒ≈ƒ≈»

˜Ó‡:מה  dÙ˜Êe ‡·‡ ·˜ÚÈ ·ÈÒe¿ƒ«¬…«¿»¿»«»»

dxezd lr `xfr oa`

hl‰phÁ‡ ÈÎ‡ החטא טרפה היתה אם . »…ƒ¬«∆»ְְְִֵֵַָָָ
ּכמֹוה: ּופרעּתי עלי הּיּו''ד È˙·bהיה יֹום. ְִַַָָָָָָ¿À¿ƒַ

אֹו יֹום ּגנבת הּוא וכן מּלאתי. ּכיּו''ד ְְְִִֵֵַַֻנֹוסף
ּתבּקשּנה: מּידי ְְְִִֶַַָָָלילה

an˜ÁˆÈ „ÁÙe היא הּׁשם, את יצחק יראת . ««ƒ¿»ְְִִִֵֶַַָ
מ''ם  לּבן: ּתֹועיל האב זכּות ּכי ְְִִִִֵֵַַָָהֹועילתני

Ì˜È¯ זכר יחיד עם ּומצא ׁשם. והּוא נֹוסף . ≈»ְִִֵָָָָָָ
חּנם: ּגם אמנם. מ''ם וכן רּבים. ועם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָּונקבה

bn‰NÚ‡ ‰Ó È˙·ÏÂ וכן לבאר, הֹוסיף . ¿ƒ¿…««∆¡∆ְְִֵֵָ
להם: לעׂשֹות אּוכל מה אּלה ְְֲִֵֶֶַַַָָֹולבנתי

dn‰·vÓ:אֹותּה ׁשהּציב . «≈»ִִֶָ



vie`נ zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'i ycew zayl inei xeriy

(åî)íéðáà eç÷iå íéðáà eè÷ì åéçàì á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£³Ÿ§¤¨Æ¦§´£¨¦½©¦§¬£¨¦−
:ìbä-ìò íL eìëàiå ìâ-eNòiå©©«£¨®©¬Ÿ§−̈©©¨«

i"yx£ÂÈÁ‡Ï∑ ּולמלחמה לצרה אליו נּגׁשים אחים, לֹו ׁשהיּו ּבניו עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)הם אבןאבןאבןאבן ¿∆»ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ

(æî):ãòìb Bì àø÷ á÷òéå àúeãäN øâé ïáì Bì-àø÷iå©¦§¨´¨½̈§©−¨«£¨®§©£́½Ÿ¨¬¨−©§¥«
i"yx£‡˙e„‰N ¯‚È∑ ּגלעד ׁשל .ּתרּגּומֹו ¿«»¬»ְְֵֶַַ

(çî)ðéáe éðéa ãò äfä ìbä ïáì øîàiåïk-ìò íBiä E ©Ÿ́¤¨½̈©©̧©¤¬¥²¥¦¬¥«§−©®©¥¬
:ãòìb BîL-àø÷̈«¨§−©§¥«

i"yx£„ÚÏb (BÓLŒ‡¯˜ ÔkŒÏÚ)∑ עד .ּגל «≈»»¿«¿≈ֵַ

(èî)ðéáe éðéa ýåýé óöé øîà øLà ätönäåøúqð ék E §©¦§¨Æ£¤´¨©½¦¬¤§Ÿ̈−¥¦´¥¤®¦¬¦¨¥−
:eäòøî Léà¦¬¥«¥¥«

i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ ¯L‡ ‰tˆn‰Â∑:ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּגלעד, ּבהר אׁשר יא)והּמצּפה ּגלעד".(שופטים אתֿמצּפה "וּיעבר ¿«ƒ¿»¬∆»«¿ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּברית' את ּתעבר אם "ּובינ ּביני ה' '"יצף לחברֹו: מהם אחד ּכל ׁשאמר לפי מצּפה? ׁשמּה נקרא Èk.ולּמה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹƒ

¯˙q∑רעהּו את איׁש נראה עזרא עזרא עזרא עזרא .ולא אבןאבןאבןאבן ƒ»≈ְְִִֵֵֶֶֹ

(ð)ïéà éúða-ìò íéLð çwz-íàå éúða-úà äpòz-íà¦§©¤´¤§Ÿ©À§¦¦©³¨¦Æ©§Ÿ©½¥¬
ðéáe éðéa ãò íéýìû äàø eðnò Léà:E ¦−¦¨®§¥¾¡Ÿ¦¬¥−¥¦¬¥¤«

i"yx£È˙a È˙a∑מּפּלגׁש היּו ּבנֹותיו וזלּפה ּבלהה אף ּפעמים, ‡˙È˙aŒ.ב' ‰pÚzŒÌ‡∑ עֹונת מהם למנע ¿…«¿…«ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָƒ¿«∆∆¿…«ְִֵֶַַֹ
עז)ּתׁשמיׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .(יומא אבןאבןאבןאבן ְִַ

(àð)äpä á÷òéì ïáì øîàiå|äávnä äpäå äfä ìbä ©¬Ÿ¤¨−̈§©«£®Ÿ¦¥´©©´©¤À§¦¥Æ©©¥½̈
ðéáe éðéa éúéøé øLà:E £¤¬¨¦−¦¥¦¬¥¤«

i"yx£È˙È¯È∑ החץ יֹורה ׁשהּוא ּכזה ּבּים", "ירה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכמֹו: אבןאבןאבןאבן »ƒƒְֵֶֶֶַַָָָָ

(áð)éìà øáòà-àì éðà-íà äávnä äãòå äfä ìbä ãòE ¥µ©©´©¤½§¥−̈©©¥¨®¦À̈¦Ÿ¤«¡³Ÿ¥¤̧Æ
äfä ìbä-úà éìà øáòú-àì äzà-íàå äfä ìbä-úà¤©©´©¤½§¦©ÂÂ̈Ÿ©«£¸Ÿ¥©¹¤©©¬©¤²

:äòøì úàfä äávnä-úàå§¤©©¥¨¬©−Ÿ§¨¨«
i"yx£È‡ŒÌ‡∑:ּכמֹו 'אׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' כד)הרי ּדברי"(לעיל ּדּברּתי אם אּתה (ב"ר)∑Ú¯Ï‰."עד אי לרעה ƒ»ƒְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָ¿»»ְִַָָָ

לפרקמטיא  עֹובר אּתה אבל עזרא עזרא עזרא עזרא .עֹובר, אבןאבןאבןאבן ְְְֲִֵֵַַַָָָ

e·ÈÒeמו  ÔÈ·‡ eËe˜Ï È‰BÁ‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«¬ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
:‡¯B‚c ÏÚ Ôn˙ eÏÎ‡Â ‡¯B‚„ e„·ÚÂ ÔÈ·‡«¿ƒ«¬»¿»«¬»«»«¿»

˜¯‡מז  ·˜ÚÈÂ ‡˙e„‰N ¯‚È Ô·Ï dÏ ‡¯˜e¿»≈»»¿««¬»¿«¬…¿»
:„ÚÏb dÏ≈«¿≈

CÈ·eמח  ÈÈa „È‰Ò ÔÈ„‰ ‡¯B‚c Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿»»≈»ƒ≈ƒ≈»
:„ÚÏb dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«≈¿»¿≈«¿≈

ÈÈaמט  ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ CÒÈ ¯Ó‡ Èc ‡˙eÎÒÂ¿»»ƒ¬«ƒ∆≈¿»«¿»≈ƒ
:d¯·ÁÓ ¯·b Èqk˙ È¯‡ CÈ·e≈»¬≈ƒ¿«ƒ¿«≈«¿≈

È˙aנ  ÏÚ ÔÈL ·qz Ì‡Â È˙a ˙È ÈpÚz Ì‡ƒ¿«≈»¿»«¿ƒƒ«¿ƒ«¿»«
ÈÈa „È‰Ò ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÈÊÁ ‡nÚ L‡ ˙ÈÏ≈¬«ƒ»»»≈≈¿»«¿»»ƒ≈ƒ

:CÈ·e≈»

Â‰‡נא  ÔÈ„‰ ‡¯B‚„ ‡‰ ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…»¿»»≈¿»
:CÈ·e ÈÈa ˙ÈÓÈ˜‡ È„ ‡˙Ó«̃¿»ƒ¬≈ƒ≈ƒ≈»

‡‡נב  Ì‡ ‡Ó˜ ‡„‰ÒÂ ÔÈ„‰ ‡¯B‚c „È‰Ò»ƒ¿»»≈¿»¬»»»ƒ¬»
‡Ï z‡ Ì‡Â ÔÈ„‰ ‡¯B‚c ˙È C˙ÂÏ ¯aÚ‡ ‡Ï»∆¿«¿»»»¿»»≈¿ƒ«¿»
‡„‰ ‡˙Ó˜ ˙ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯B‚c ˙È È˙ÂÏ ¯aÚ¿̇ƒ«¿»ƒ»¿»»≈¿»«¿»»»

:eLÈ·Ï¿ƒ

dxezd lr `xfr oa`

enÏb ּגם ׁשהתחּברּו. עד אבנים ׁשם ׁשּיגּלּו . »ְְֲִִֶֶַַַָָָֹ
מצּפה: ְְִֶָָקראּה

hn'‰ ÛˆÈ ÌÚËÂ וכן יראה. ה' ּכמֹו . ¿««ƒ∆ְְְִֵֶ
:נתּתי q˙¯צֹופה Èk ּכל ׁשּיהיה אנחנּו . ְִֶַƒƒ»≈ְְֲִֶֶַָ

הּׁשם  יראּנּו, ולא מחברֹו רחֹוק מּמּנּו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹאחד
לכן. אל ׁשב אמר. אׁשר וטעם ְֲֵֵֶֶַַַָָָרֹואהּו:

לֹו ׁשאמר ּבעבּור מצּפה קרא ÛˆÈויעקב ְְֲֲִֶֶַַַָָָֹƒ∆
'‰:

pÈ˙Ba ˙‡ ‰pÚz Ì‡ּפרּוׁשֹו הּגאֹון אמר . ƒ¿«∆∆¿«ֵַַָָ
נכרּיה, לׁשֹון וזאת .נׁשי עם ּתׁשּכב לא ְְְִִִִֶַָָָָֹֹאם

נׁשמ  היה לא  ואם הּמקרא . ּבכל  ּכמֹוהּו ע ְְְְִִִַַָָָָָֹ
להם  יעׂשה ׁשאל והּטעם יּזיק. מה ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָּכמׁשמעֹו
ותרּגּום  ּבֹו. חפצֹות ׁשאין ּדבר על ויכריחם ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָרע,

ׂשהדּותא: יגר ְְֲֵַַָָּגלעד
`pÈ˙È¯È ¯L‡,אבנים ׁשּירּו ואחיו הּוא . ¬∆»ƒƒְֲִֶֶָָָ

אחד: מקֹום אל וירים ּבּים. ירה ְְִִִֶֶַַָָָָָָמּגזרת

ap¯B·Ú‡ ‡Ï:חק עברּו ּכמֹו הּגל זה ּברית . …∆¡ְְְִֶַָָֹ
לא Ú¯Ï‰וטעם אֹומר ויׁש רע. לעׂשֹות . ְַַ¿»»ְֲֵֵַַֹ

ּכל  ּכן. אני ּגם לי להרע אּתה אלי ְֲֲִִֵֵַַַַַָָָּתעבֹור
ויעקב  אבֹותינּו, אלהי ּבינינּו יׁשּפט אמר ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶַַָָֹֹֹאחד
אלהי  על אמר ולבן אברהם, אלהי על ְְֱֱֵֵַַַַַָָָָָָֹֹאמר
ּכֹוכבים. עבֹודת עֹובד ׁשהיה אביו אבי ֲֲִִִֵֶַָָָָָנחֹור

יהֹוׁשע: העיד ְְִֵֵַֻוכן

`vie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'i ycew zayl inei xeriy

(âð)íäéáà éýìû eðéðéá eètLé øBçð éýìûå íäøáà éýìû¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¥«Ÿ¥³¨Æ¦§§´¥¥½¡Ÿ¥−£¦¤®
:÷çöé åéáà ãçôa á÷òé òáMiå©¦¨©´©«£½Ÿ§©−©¨¦¬¦§¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ È‰Ï‡∑(ב"ר)קדׁש.¯BÁ È‰Ï‡Â∑ חֹול.Ì‰È·‡ È‰Ï‡∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .חֹול אבןאבןאבןאבן ¡…≈«¿»»ֶֹ≈…≈»¡…≈¬ƒ∆

(ãð)íçì-ìëàì åéçàì àø÷iå øäa çáæ á÷òé çaæiå©¦§©̧©«£¬Ÿ¤̧©Æ¨½̈©¦§¨¬§¤−̈¤«¡¨¨®¤
:øäa eðéìiå íçì eìëàiå©Ÿ́§¤½¤©¨¦−¨¨«

i"yx£Á·Ê ·˜ÚÈ ÁaÊiÂ∑ למׁשּתה ּבהמֹות לבן לאֹוהביו ∑ÂÈÁ‡Ï.ׁשחט קרּוי ∑ÌÁÏŒÏÎ‡Ï.ׁשעם מאכל ּדבר ּכל «ƒ¿««¬…∆«ְְְִֵֶַָ¿∆»ְֲִֶָָָ∆¡»»∆ְֲַַָָָ
ה)ּכמֹו:לחם, רב",(דניאל לחם יא)"עבד ּבלחמֹו(ירמיה עץ .""נׁשחיתה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָ

áì(à)Cøáéå åéúBðáìå åéðáì ÷Mðéå ø÷aa ïáì íkLiå©©§¥̧¨¹̈©ÀŸ¤©§©¥¯§¨¨²§¦§−̈©§¨¤́
:Bî÷îì ïáì áLiå Cìiå íäúà¤§¤®©¥²¤©¨¬¨¨−̈¦§Ÿ«

(á)bôiå Bkøãì Cìä á÷òéå:íéýìû éëàìî Bá-eò §©«£−Ÿ¨©´§©§®©¦§§−©§£¥¬¡Ÿ¦«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ‡ÏÓ B·ŒeÚbÙiÂ∑ לארץ ללּוֹותֹו לקראתֹו ּבאּו יׂשראל ארץ  ׁשל .מלאכים «ƒ¿¿«¿¬≈¡…ƒְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr dk zegiy ihewl)

לארץלארץלארץלארץ ללללללללּוּוּוּוֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו לקראתלקראתלקראתלקראתֹוֹוֹוֹו,,,, ּבּבּבּבאאאאּוּוּוּו ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ארץארץארץארץ ׁשׁשׁשׁשלללל ב)מלאכיםמלאכיםמלאכיםמלאכים לב, לארץ,(רׁש"י לחּוץ יֹוצאים אינם יׂשראל ארץ מלאכי הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּפרׁשתנּו. ּבתחּלת רׁש"י ׁשּכתב מלאכים יצאיצאיצאיצאּכפי ּכי ללּוֹותֹו, יׂשראל ארץ מלאכי יצאּו לא ולכן יׂשראל, מארץ יעקב ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּכאן אבל יׂשראל. מארץ יֹוצאים אינם לחּוץ חזרחזרחזרחזראּלּו יציאה ּבגדר אינּה לארץ ללּוֹותֹו יׂשראל מארץ הּיציאה ולכן יׂשראל, לארץ יעקב ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
לארץ. הּכניסה לצר היא הּיציאה מּטרת ּכי ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹלארץ,

(â)àø÷iå äæ íéýìû äðçî íàø øLàk á÷òé øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´¨½̈©«£¥¬¡Ÿ¦−¤®©¦§¨²
:íéðçî àeää íB÷nä-íL¥«©¨¬©−©«£¨«¦

i"yx£ÌÈÁÓ∑לקראתֹו ׁשּבאּו יׂשראל ארץ וׁשל ּכאן, עד עּמֹו ׁשּבאּו לארץ חּוצה ׁשל מחנֹות, ותנחומא)ׁשּתי :(ב"ר «¬»ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

סימן  מחני"ם חלק"י, פסוקים. קמ"ח פפפ

ויצא  פרשת חסלת

Ôee„Èנג  ¯BÁ„ d‰Ï‡Â Ì‰¯·‡„ d‰Ï‡¡»≈¿«¿»»≈»≈¿»¿
ÏÈÁ„„a ·˜ÚÈ ÌÈi˜Â ÔB‰e·‡„ d‰Ï‡ ‡Èa≈»»¡»≈«¬¿«ƒ«¬…ƒ¿»ƒ

:˜ÁˆÈ È‰e·‡ dÏ≈¬ƒƒ¿»

È‰BÁ‡Ïנד  ‡¯˜e ‡¯eËa ‡˙ÒÎ ·˜ÚÈ ÒÎe¿≈«¬…ƒ¿»»¿»¿»«¬ƒ
:‡¯eËa e˙È·e ‡ÓÁÏ eÏÎ‡Â ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ¿≈««¿»«¬»«¿»ƒ¿»

d˙·ÏÂא  È‰B·Ï ˜Le ‡¯Ùˆa Ô·Ï Ì„˜‡Â¿«¿≈»»¿«¿»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
:d¯˙‡Ï Ô·Ï ·˙Â ÏÊ‡Â Ô‰˙È CÈ¯·e»ƒ»¿≈«¬«¿«»»¿«¿≈

iÎ‡ÏÓ‡ב  d· eÚ¯ÚÂ dÁ¯‡Ï ÏÊ‡ ·˜ÚÈÂ¿«¬…¬«¿»¿≈«¬»≈«¿»«»
:ÈÈ„«¿»

˜„Ìג  ÔÓ ‡˙È¯LÓ ÔeÊÁ „k ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«¬»«¿ƒ»ƒ√»
:ÌÈÁÓ ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e ÔÈc ÈÈ¿»≈¿»¿»¿«¿»««¬»ƒ

Ù Ù Ù

åð÷ 'îòá äñôãð øåáéöá äàéø÷ìå íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì àöéå úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

bpÂÈ·‡ „ÁÙa ·˜ÚÈ Ú·MiÂ:רחֹוק ואינּנּו העקדה, ליֹום רמז הּפחד זה אֹומר ויׁש מּמּנּו. מפחד אביו ׁשהיה ּבמי .`ÂÈ·Ï:ּבנֹותיו ּבני הם . «ƒ»««¬…¿««»ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ¿»»ְְֵֵָ



ני `vie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'i ycew zayl inei xeriy

(âð)íäéáà éýìû eðéðéá eètLé øBçð éýìûå íäøáà éýìû¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¥«Ÿ¥³¨Æ¦§§´¥¥½¡Ÿ¥−£¦¤®
:÷çöé åéáà ãçôa á÷òé òáMiå©¦¨©´©«£½Ÿ§©−©¨¦¬¦§¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ È‰Ï‡∑(ב"ר)קדׁש.¯BÁ È‰Ï‡Â∑ חֹול.Ì‰È·‡ È‰Ï‡∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .חֹול אבןאבןאבןאבן ¡…≈«¿»»ֶֹ≈…≈»¡…≈¬ƒ∆

(ãð)íçì-ìëàì åéçàì àø÷iå øäa çáæ á÷òé çaæiå©¦§©̧©«£¬Ÿ¤̧©Æ¨½̈©¦§¨¬§¤−̈¤«¡¨¨®¤
:øäa eðéìiå íçì eìëàiå©Ÿ́§¤½¤©¨¦−¨¨«

i"yx£Á·Ê ·˜ÚÈ ÁaÊiÂ∑ למׁשּתה ּבהמֹות לבן לאֹוהביו ∑ÂÈÁ‡Ï.ׁשחט קרּוי ∑ÌÁÏŒÏÎ‡Ï.ׁשעם מאכל ּדבר ּכל «ƒ¿««¬…∆«ְְְִֵֶַָ¿∆»ְֲִֶָָָ∆¡»»∆ְֲַַָָָ
ה)ּכמֹו:לחם, רב",(דניאל לחם יא)"עבד ּבלחמֹו(ירמיה עץ .""נׁשחיתה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָ

áì(à)Cøáéå åéúBðáìå åéðáì ÷Mðéå ø÷aa ïáì íkLiå©©§¥̧¨¹̈©ÀŸ¤©§©¥¯§¨¨²§¦§−̈©§¨¤́
:Bî÷îì ïáì áLiå Cìiå íäúà¤§¤®©¥²¤©¨¬¨¨−̈¦§Ÿ«

(á)bôiå Bkøãì Cìä á÷òéå:íéýìû éëàìî Bá-eò §©«£−Ÿ¨©´§©§®©¦§§−©§£¥¬¡Ÿ¦«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ‡ÏÓ B·ŒeÚbÙiÂ∑ לארץ ללּוֹותֹו לקראתֹו ּבאּו יׂשראל ארץ  ׁשל .מלאכים «ƒ¿¿«¿¬≈¡…ƒְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr dk zegiy ihewl)

לארץלארץלארץלארץ ללללללללּוּוּוּוֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו לקראתלקראתלקראתלקראתֹוֹוֹוֹו,,,, ּבּבּבּבאאאאּוּוּוּו ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ארץארץארץארץ ׁשׁשׁשׁשלללל ב)מלאכיםמלאכיםמלאכיםמלאכים לב, לארץ,(רׁש"י לחּוץ יֹוצאים אינם יׂשראל ארץ מלאכי הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּפרׁשתנּו. ּבתחּלת רׁש"י ׁשּכתב מלאכים יצאיצאיצאיצאּכפי ּכי ללּוֹותֹו, יׂשראל ארץ מלאכי יצאּו לא ולכן יׂשראל, מארץ יעקב ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּכאן אבל יׂשראל. מארץ יֹוצאים אינם לחּוץ חזרחזרחזרחזראּלּו יציאה ּבגדר אינּה לארץ ללּוֹותֹו יׂשראל מארץ הּיציאה ולכן יׂשראל, לארץ יעקב ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
לארץ. הּכניסה לצר היא הּיציאה מּטרת ּכי ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹלארץ,

(â)àø÷iå äæ íéýìû äðçî íàø øLàk á÷òé øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´¨½̈©«£¥¬¡Ÿ¦−¤®©¦§¨²
:íéðçî àeää íB÷nä-íL¥«©¨¬©−©«£¨«¦

i"yx£ÌÈÁÓ∑לקראתֹו ׁשּבאּו יׂשראל ארץ וׁשל ּכאן, עד עּמֹו ׁשּבאּו לארץ חּוצה ׁשל מחנֹות, ותנחומא)ׁשּתי :(ב"ר «¬»ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

סימן  מחני"ם חלק"י, פסוקים. קמ"ח פפפ

ויצא  פרשת חסלת

Ôee„Èנג  ¯BÁ„ d‰Ï‡Â Ì‰¯·‡„ d‰Ï‡¡»≈¿«¿»»≈»≈¿»¿
ÏÈÁ„„a ·˜ÚÈ ÌÈi˜Â ÔB‰e·‡„ d‰Ï‡ ‡Èa≈»»¡»≈«¬¿«ƒ«¬…ƒ¿»ƒ

:˜ÁˆÈ È‰e·‡ dÏ≈¬ƒƒ¿»

È‰BÁ‡Ïנד  ‡¯˜e ‡¯eËa ‡˙ÒÎ ·˜ÚÈ ÒÎe¿≈«¬…ƒ¿»»¿»¿»«¬ƒ
:‡¯eËa e˙È·e ‡ÓÁÏ eÏÎ‡Â ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ¿≈««¿»«¬»«¿»ƒ¿»

d˙·ÏÂא  È‰B·Ï ˜Le ‡¯Ùˆa Ô·Ï Ì„˜‡Â¿«¿≈»»¿«¿»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
:d¯˙‡Ï Ô·Ï ·˙Â ÏÊ‡Â Ô‰˙È CÈ¯·e»ƒ»¿≈«¬«¿«»»¿«¿≈

iÎ‡ÏÓ‡ב  d· eÚ¯ÚÂ dÁ¯‡Ï ÏÊ‡ ·˜ÚÈÂ¿«¬…¬«¿»¿≈«¬»≈«¿»«»
:ÈÈ„«¿»

˜„Ìג  ÔÓ ‡˙È¯LÓ ÔeÊÁ „k ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«¬»«¿ƒ»ƒ√»
:ÌÈÁÓ ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e ÔÈc ÈÈ¿»≈¿»¿»¿«¿»««¬»ƒ

Ù Ù Ù

åð÷ 'îòá äñôãð øåáéöá äàéø÷ìå íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì àöéå úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

bpÂÈ·‡ „ÁÙa ·˜ÚÈ Ú·MiÂ:רחֹוק ואינּנּו העקדה, ליֹום רמז הּפחד זה אֹומר ויׁש מּמּנּו. מפחד אביו ׁשהיה ּבמי .`ÂÈ·Ï:ּבנֹותיו ּבני הם . «ƒ»««¬…¿««»ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ¿»»ְְֵֵָ



נב

לשבוע פרשת ויצא תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ד' כסלו
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום רביעי - ז' כסלו
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שני - ה' כסלו
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום חמישי - ח' כסלו
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום שלישי - ו' כסלו
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום שישי - ט' כסלו
מפרק מט

עד סוף פרק נד

שבת קודש - י' כסלו
פרק כ 

מפרק נה עד סוף פרק נט

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 

elqk 'c oey`x mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ד' ראשון יום
קונטרס אחרון  ,310 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äåöî íåé÷ì äðäå,epw 'nr cr.'åë éøåçà

ïéìháî íéøçà éãé ìò úBNòì øLôà éàL äåöî íei÷ì ,äpäå§¦¥§¦¦§¨¤¦¤§¨©£©§¥£¥¦§©§¦
äøBz ãeîìz15elôàå ,,dxeza xzeia milrpd mipiprd -äNòî ©§¨©£¦©£¥

ïkL ìëå ,äákøîmilhany -eìéçãe ïéçî úðéça àéäL älôz ¤§¨¨§¨¤¥§¦¨¤¦§¦©Ÿ¦§¦
eîéçøedad`e d`xi -.ìéòì økæpk íòhäå ,íéiìëNllba - §¦¦§¦¦§©©©©¦§¨§¥

zevevipd xexia oipr
zeevn ici lr dyrpd
`ed `wec dfy ,zeiyrn

.zelylzydd zilkzãBòå§
äìãb ãàî úîàaL ,úàæŸ¤¤¡¤§Ÿ¨§¨
úBönä úìòî ääáâå§¨§¨©£©©¦§

,íãenì ïëå ,úBiNòî- ©£¦§¥¦¨
,zekldd lyúìòî ìò- ©©£©

,zelcbeeìéçc ïäL ïéçnä©Ÿ¦¤¥§¦
eîéçøedad`e d`xi - §¦

.íéiìëNzepeilrd - ¦§¦¦
revia lr sqep) z`hazn
oipra dpeilrd dpeekd
zecg`zda mb ("mixexia"d
xac ,zewl` mr ytpd
zeevn ici lr dyrpd
cenil ici lr e` zeiyrn
zeevnd ly zekldd

dad`de oigend iabl zelcbe zepeilr opyi jka mb - zeiyrnd
,miilky d`xieáéúëc íâä ék16"Bá ä÷áãìe" :jexa yecwda - ¦£©¦§¦§¨§¨

z`fe ,`ed,åéúBcî éãé ìòly dad`de cqgd zcn ici lry - ©§¥¦¨
xac ody zepeilrd zexitqd ly cqgd zcna wacp `ed mc`d

,`ed jexa yecwd mr cg`åéúBcîa elôà ÷ác epðéà íB÷î ìkî¦¨¨¥¤¨¥£¦§¦¨
,ïúeàéöîa àlà úBðBéìòä,zecnd "ze`ivn"a -,ïúeäîa àìå ¨¤§¤¨¦§¦¨§Ÿ§¨¨

zedna `l j` ,cala zecnd zeipevigae ze`ivna wacp `ed -
,zecnd zeiniptaeáeúkL Bîëe17."øôàå øôò éëðàå" :itly - §¤¨§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤

z`fy ,yhixfnn cibnd mya e"h oniq "ycewd zxb`"a xaqend
ly xe`dn eteba dxi`dy eznyp zx`d lr epia` mdxa` xn`
(cqgd zcn `idy) dlecbd dad`d lr had ilany ,oeilr cqg
,el "dakxn" didy cr ,`ed jexa yecwdl epia` mdxa`l dzidy
d`eeyda cala "xt`e xtr" `idy ,eznypay cqgd zcn lr xn`
zednd ixd `ed xt` lynle ,zepeilrd zexitqd ly cqgd zcnl
zrax`n akxen did urd .xt`l jtde sxypy urd ly mvrde
zyly etcpzp ,eztixy ici lre ,xtr ,min ,gex ,y` zeceqid
`edy ,cala xtrd ceqi x`ype ,oyra - min ,gex ,y` zeceqid
,la` ,oi` ,urd ly mvre zedn eze` `edy zexnl ixd ,xt`d
,"lk`nl aehe d`xnl cngp ur" didy urd iabl jxr mey xt`l
cqgd zcnl jxr mey oi` ,lynl ,jk .cala xt` `ed zrke
zcn iabl ,seba `id eznypy itk epia` mdxa` ly dad`de

wac epi`y ixd ,mipt lk lr .zepeilrd zexitqay cqgd zxitqe
a `l elit`zecn.ozedna `le cala oze`ivna m` ik - zepeilrd

ïkL ìëåwac epi`y -äáLçî úéìc ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàa §¨¤¥§¥¨§¥©£¨¨
déa àñéôz,ea "zqtez"d daygn oi`y -úeèMtúäå BøBàa §¦¨¥§§¦§©§

,Cøaúé epnî úeiçäi` - ©©¦¤¦§¨¥
xe`a "`qitz" zeidl xyt`

,df,Búeàéöîa íà ék¦¦¦§¦
àeäL,jxazi exe` - ¤

àìå ,ílk úà äiçnL¤§©¤¤ª¨§Ÿ
,Búeäîai` ezedna - §¨

,"`qitz" zeidl xyt`
elôà`l -ìmi`xap - £¦§

zenlerd ly mik`lnle
áeúkL Bîk ,íéðBéìò18: ¤§¦§¤¨

'ä LBã÷ LBã÷ LBã÷"¨¨¨
,"'eë úBàáö'd"y - §¨

,mdn lcaene yecw "ze`av
,mitxyd ixd mixne` jk
ly mipeilr mik`ln mdy
mde ,"d`ixa"d mler
'd" lr z`f mixne`

"ze`avelit`y ,zedn
,mdn lcaene yecw xe`d"íéìöàpä íéìeìò" ãáìzebixcnd - §©£¦©¤¡¨¦

xzei zelrpd zebixcndn "milelr" ody "zeliv`"d mler ly
z` biyn ixd "lelr"de ,"milelr"d iabl "zelir" ze`xwpd

md ,ely "dlir"dL øãqä éôk ¯ "Búlò"a ãçà ìk íéâéOî- ©¦¦¨¤¨§¦¨§¦©¥¤¤
dpnp,"íéôeöøt"ä úeLaìúäa ¯ "íéiç õò"axiaqny itk - §¥©¦§¦§©§©©§¦

"zeliv`" ly zepeilrd zexitqd ly "mitevxt"d ji` "miig ur"a
oian - yalznd ly "lelr" `ed yaelndy ,dfa df miyalzn

,ea yalznd ely "sevxt"e "dlir"a "lelr"d biyneàì ìáà£¨Ÿ
elôà íéàøáða,`l -,úeìéöàc úBîLðaixd ody zexnly - §¦§¨¦£¦¦§¨©£¦

,zexitq xyr ly milkdn ecxtp xak ody oeeik ,z`f lka ,zewl`
'k oniq "ycewd zxb`"a xne`y itk19"mi`xap" ze`xwp xak od -

,zewl`d zedna dbyde "`qitz" odl didzy xyt` i`eBîk§
áeúkL20"'eë éøçà úà úéàøå" :íBìMä åéìò eðaø äLîa21. ¤¨§Ÿ¤©¥¨¨©¨§¨¦¨¤£Ÿ̈

,ixd ;zednd z` `le zewl` ly ze`ivnde zeipevigd z` -
cvn dfy itk `l) dnypd ly di`xd cvn ,epax dyna elit`y
"miixeg`"d z` wx ze`xl `ed leki (dnypd cvn m` ik - devn

d mdy ,zeipevigdeze`ivnd `l ,zewl` lyzedndyrn ,j` ,
ly oipr `ed - oldl owfd epax xiaqi - zeevndzedn,zewl`

z` miiwne mipind x`y mr cgi ecia bexz` fge` icediy dryae
a qtez `ed ixd - devndzednzeevnd lka xacd jke .zewl`d

.zeiyrnd

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

ïåøçà ñøèðå÷
äåöî íåé÷ì äðäå
äùòî 'éôàå ú"ú ïéìèáî íéøçà é"ò úåùòì à"àù
íééìëù ø"åãå ïéçåî 'éçá àéäù äìôú ë"ùëå äáëøî
ääáâå äìãâ ãàî úîàáù úàæ ãåòå .ì"ðë íòèäå
ïéçåîä úìòî ìò íãåîéì ïëå úåéùòî úåöîä úìòî
é"ò åá ä÷áãìå áéúëã íâä éë íééìëù ø"åã ïäù
àìà úåðåéìòä úåãîá 'éôà ÷áã åððéà î"î åéúåãî
ë"ùëå øôàå øôò éëðàå ù"îëå ïúåäîá àìå ïúåàéöîá
åøåàá 'éá àñéôú äáùçî úéìã ä"á ñ"à øåàá
àåäù åúåàéöîá à"ë 'úé åðîî úåéçä úåèùôúäå
ù"îë íéðåéìòì 'éôà åúåäîá àìå íìåë úà äéçîù
íéìöàðä íéìåìò ãáì 'åë úåàáö 'ä '÷ '÷ ùåã÷
úåùáìúäá ç"òáù øãñä éôë åúìéòá à"ë íéâéùî
'éöàã úåîùðá 'éôà íéàøáðá àì ìáà íéôåöøôä
.'åë éøåçà úà úéàøå ä"ò åðéáø äùîá ù"îë
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א.15. ט, קטן ובכ"מ.16.מועד א. יד, סוטה כז.17.ראה יח, ג.18.וירא ו, סע"א.19.ישעי' כב.20.קל, לג, ‡„ÂÓ"¯21.תשא ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."סי"ט אגה"ק "ועיין
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כסלו  ד' ראשון יום
קונטרס אחרון  ,310 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äåöî íåé÷ì äðäå,epw 'nr cr.'åë éøåçà

ïéìháî íéøçà éãé ìò úBNòì øLôà éàL äåöî íei÷ì ,äpäå§¦¥§¦¦§¨¤¦¤§¨©£©§¥£¥¦§©§¦
äøBz ãeîìz15elôàå ,,dxeza xzeia milrpd mipiprd -äNòî ©§¨©£¦©£¥

ïkL ìëå ,äákøîmilhany -eìéçãe ïéçî úðéça àéäL älôz ¤§¨¨§¨¤¥§¦¨¤¦§¦©Ÿ¦§¦
eîéçøedad`e d`xi -.ìéòì økæpk íòhäå ,íéiìëNllba - §¦¦§¦¦§©©©©¦§¨§¥

zevevipd xexia oipr
zeevn ici lr dyrpd
`ed `wec dfy ,zeiyrn

.zelylzydd zilkzãBòå§
äìãb ãàî úîàaL ,úàæŸ¤¤¡¤§Ÿ¨§¨
úBönä úìòî ääáâå§¨§¨©£©©¦§

,íãenì ïëå ,úBiNòî- ©£¦§¥¦¨
,zekldd lyúìòî ìò- ©©£©

,zelcbeeìéçc ïäL ïéçnä©Ÿ¦¤¥§¦
eîéçøedad`e d`xi - §¦

.íéiìëNzepeilrd - ¦§¦¦
revia lr sqep) z`hazn
oipra dpeilrd dpeekd
zecg`zda mb ("mixexia"d
xac ,zewl` mr ytpd
zeevn ici lr dyrpd
cenil ici lr e` zeiyrn
zeevnd ly zekldd

dad`de oigend iabl zelcbe zepeilr opyi jka mb - zeiyrnd
,miilky d`xieáéúëc íâä ék16"Bá ä÷áãìe" :jexa yecwda - ¦£©¦§¦§¨§¨

z`fe ,`ed,åéúBcî éãé ìòly dad`de cqgd zcn ici lry - ©§¥¦¨
xac ody zepeilrd zexitqd ly cqgd zcna wacp `ed mc`d

,`ed jexa yecwd mr cg`åéúBcîa elôà ÷ác epðéà íB÷î ìkî¦¨¨¥¤¨¥£¦§¦¨
,ïúeàéöîa àlà úBðBéìòä,zecnd "ze`ivn"a -,ïúeäîa àìå ¨¤§¤¨¦§¦¨§Ÿ§¨¨

zedna `l j` ,cala zecnd zeipevigae ze`ivna wacp `ed -
,zecnd zeiniptaeáeúkL Bîëe17."øôàå øôò éëðàå" :itly - §¤¨§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤

z`fy ,yhixfnn cibnd mya e"h oniq "ycewd zxb`"a xaqend
ly xe`dn eteba dxi`dy eznyp zx`d lr epia` mdxa` xn`
(cqgd zcn `idy) dlecbd dad`d lr had ilany ,oeilr cqg
,el "dakxn" didy cr ,`ed jexa yecwdl epia` mdxa`l dzidy
d`eeyda cala "xt`e xtr" `idy ,eznypay cqgd zcn lr xn`
zednd ixd `ed xt` lynle ,zepeilrd zexitqd ly cqgd zcnl
zrax`n akxen did urd .xt`l jtde sxypy urd ly mvrde
zyly etcpzp ,eztixy ici lre ,xtr ,min ,gex ,y` zeceqid
`edy ,cala xtrd ceqi x`ype ,oyra - min ,gex ,y` zeceqid
,la` ,oi` ,urd ly mvre zedn eze` `edy zexnl ixd ,xt`d
,"lk`nl aehe d`xnl cngp ur" didy urd iabl jxr mey xt`l
cqgd zcnl jxr mey oi` ,lynl ,jk .cala xt` `ed zrke
zcn iabl ,seba `id eznypy itk epia` mdxa` ly dad`de

wac epi`y ixd ,mipt lk lr .zepeilrd zexitqay cqgd zxitqe
a `l elit`zecn.ozedna `le cala oze`ivna m` ik - zepeilrd

ïkL ìëåwac epi`y -äáLçî úéìc ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàa §¨¤¥§¥¨§¥©£¨¨
déa àñéôz,ea "zqtez"d daygn oi`y -úeèMtúäå BøBàa §¦¨¥§§¦§©§

,Cøaúé epnî úeiçäi` - ©©¦¤¦§¨¥
xe`a "`qitz" zeidl xyt`

,df,Búeàéöîa íà ék¦¦¦§¦
àeäL,jxazi exe` - ¤

àìå ,ílk úà äiçnL¤§©¤¤ª¨§Ÿ
,Búeäîai` ezedna - §¨

,"`qitz" zeidl xyt`
elôà`l -ìmi`xap - £¦§

zenlerd ly mik`lnle
áeúkL Bîk ,íéðBéìò18: ¤§¦§¤¨

'ä LBã÷ LBã÷ LBã÷"¨¨¨
,"'eë úBàáö'd"y - §¨

,mdn lcaene yecw "ze`av
,mitxyd ixd mixne` jk
ly mipeilr mik`ln mdy
mde ,"d`ixa"d mler
'd" lr z`f mixne`

"ze`avelit`y ,zedn
,mdn lcaene yecw xe`d"íéìöàpä íéìeìò" ãáìzebixcnd - §©£¦©¤¡¨¦

xzei zelrpd zebixcndn "milelr" ody "zeliv`"d mler ly
z` biyn ixd "lelr"de ,"milelr"d iabl "zelir" ze`xwpd

md ,ely "dlir"dL øãqä éôk ¯ "Búlò"a ãçà ìk íéâéOî- ©¦¦¨¤¨§¦¨§¦©¥¤¤
dpnp,"íéôeöøt"ä úeLaìúäa ¯ "íéiç õò"axiaqny itk - §¥©¦§¦§©§©©§¦

"zeliv`" ly zepeilrd zexitqd ly "mitevxt"d ji` "miig ur"a
oian - yalznd ly "lelr" `ed yaelndy ,dfa df miyalzn

,ea yalznd ely "sevxt"e "dlir"a "lelr"d biyneàì ìáà£¨Ÿ
elôà íéàøáða,`l -,úeìéöàc úBîLðaixd ody zexnly - §¦§¨¦£¦¦§¨©£¦

,zexitq xyr ly milkdn ecxtp xak ody oeeik ,z`f lka ,zewl`
'k oniq "ycewd zxb`"a xne`y itk19"mi`xap" ze`xwp xak od -

,zewl`d zedna dbyde "`qitz" odl didzy xyt` i`eBîk§
áeúkL20"'eë éøçà úà úéàøå" :íBìMä åéìò eðaø äLîa21. ¤¨§Ÿ¤©¥¨¨©¨§¨¦¨¤£Ÿ̈

,ixd ;zednd z` `le zewl` ly ze`ivnde zeipevigd z` -
cvn dfy itk `l) dnypd ly di`xd cvn ,epax dyna elit`y
"miixeg`"d z` wx ze`xl `ed leki (dnypd cvn m` ik - devn

d mdy ,zeipevigdeze`ivnd `l ,zewl` lyzedndyrn ,j` ,
ly oipr `ed - oldl owfd epax xiaqi - zeevndzedn,zewl`

z` miiwne mipind x`y mr cgi ecia bexz` fge` icediy dryae
a qtez `ed ixd - devndzednzeevnd lka xacd jke .zewl`d

.zeiyrnd
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ïåøçà ñøèðå÷
äåöî íåé÷ì äðäå
äùòî 'éôàå ú"ú ïéìèáî íéøçà é"ò úåùòì à"àù
íééìëù ø"åãå ïéçåî 'éçá àéäù äìôú ë"ùëå äáëøî
ääáâå äìãâ ãàî úîàáù úàæ ãåòå .ì"ðë íòèäå
ïéçåîä úìòî ìò íãåîéì ïëå úåéùòî úåöîä úìòî
é"ò åá ä÷áãìå áéúëã íâä éë íééìëù ø"åã ïäù
àìà úåðåéìòä úåãîá 'éôà ÷áã åððéà î"î åéúåãî
ë"ùëå øôàå øôò éëðàå ù"îëå ïúåäîá àìå ïúåàéöîá
åøåàá 'éá àñéôú äáùçî úéìã ä"á ñ"à øåàá
àåäù åúåàéöîá à"ë 'úé åðîî úåéçä úåèùôúäå
ù"îë íéðåéìòì 'éôà åúåäîá àìå íìåë úà äéçîù
íéìöàðä íéìåìò ãáì 'åë úåàáö 'ä '÷ '÷ ùåã÷
úåùáìúäá ç"òáù øãñä éôë åúìéòá à"ë íéâéùî
'éöàã úåîùðá 'éôà íéàøáðá àì ìáà íéôåöøôä
.'åë éøåçà úà úéàøå ä"ò åðéáø äùîá ù"îë
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elqkנד 'd ipy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ה' שני יום
,epw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåöîä äùòî ë"àùî,312 'nr cr.úåäîä âéùî

äðä "änä íé÷ìà äNòî" ¯ úBönä äNòî ïk ïéàM äîoi` - ©¤¥¥©£¥©¦§©£¥¡Ÿ¦¥¨¥¨
xacdy itk) ixnbl mdn znlrp zewl`dy miinyb miyrn md
dyrny zexnl m` ik ,(dfd mler ly miinybd miyrnd lka
miyrn z`f lka ixd md - miinyb mixaca miyrp zeevnd

- ?xacd ok` cvik .miiwl`
df ixdìzLä CøãaúeìL §¤¤¦§©§§

-äàéøáì úeìéöàc íéìkî¦¥¦©£¦¦§¦¨
,äiNò-äøéöémilkdy - §¦¨£¦¨

"r"ia"a mi`ad "zeliv`"c
d mdzewl`zenler ly
,r"iaïúeîöòå ïúeänî¦¨¨§©§¨

Cøc ìò Bîk ,ïúeiðBöéçc§¦¦¨§©¤¤
åéðéîe âBøúà ìLîx`y - ¨¨¤§¦¨

mr cgiy ,mipind zyly
'c zevn mieedn md bexz`d

,mipinLBãwä ïäa Léaìä¦§¦¨¤©¨
ïúeänî àeä Ceøä¦¨¨
íéãñçc ïúeîöòå§©§¨©£¨¦
øéòæ"c [íéîéðt] [úéîéðt]§¦¦§¦¦¦§¥
úðéçaî eðééäå ,"ïétðà©§¦§©§¦§¦©

,ïúeiðBöéçzeipevigny - ¦¦¨
"`"f" ly miiniptd micqgd
,eipinae bexz`a yaeln
úBöî ìëa òãBpk©©§¨¦§
ïk ïéàM äî .úBiNòî©£¦©¤¥¥

,íãàäeizecne ezpaday - ¨¨¨
d`xile dad`l ribn `ed

,miilkyelôà,m` -Bì Lé £¦¥
àöîì ìëeé àì ¯ óeba úLaìnL øçàî ,úeìéöàc äîLð§¨¨©£¦¥©©¤§ª¤¤©Ÿ©¦§Ÿ

BLôða22lkei `le -âéOäìe,elkya -ìL ïúeîöòå ïúeäî §©§§©¦¨¨§©§¨¤
àéä úeìéöàä ék) úeìéöàc "ïétðà øéòæ"c íéãñçä úéîéðt§¦¦©£¨¦¦§¥©§¦©£¦¦¨£¦¦
,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöà úBîìBòä úeììëa "äiç" úðéça§¦©©¨¦§¨¨¨£¦§¦¨§¦¨£¦¨

ta -,'ig ,dnyp ,gex ,ytp ,zebixcn rax` mler lka opyi zeihx
,gex ,ytp ly zepigad rax` cbpk md zenlerd zrax` zellkae
,d`ixa - dnyp ,gex - dxivi ,ytp `id diyry ,'ige dnyp

,'ig zpiga `id "zeliv`"y ixd .'ig - zeliv`eàéäL`id 'ig - ¤¦
éwî úðéça(ììk éìëa úLaìúî dðéàå äìòîlî óenk - §¦©©¦¦§©§¨§¥¨¦§©¤¤¦§¦§¨

`ly ,eznyp ly "siwn"d `id eznyp ly 'ig zpiga mc`a lynl
yiy 'eke zecn `idy "gex" e` ,dbyd `idy "dnyp"d zpiga enk
`idy dnypd zpiga `id 'ig zpiga la` ,seba odly ilkd odl
`id - "zeliv`" `idy ,"'ig" zpiga ,zenlera mb jk ,"siwn"
ixd leki `l ,ilk meya llk zyalzn dpi`y ,"siwn" zpigaa

z` - seba ezeida - biydl mc`dzedn,"zeliv`" zbixcne zpiga
,ïúeàéöî íà ékleki `ed - `"fc miiniptd micqgd ly ,cala - ¦¦§¦¨
,biydle "qetzl"eîéçøe eìéçc éãé ìòdad`e d`xi -.íéiìëN ©§¥§¦§¦¦§¦¦

,"éøçà úà úéàøå" :áeúkM äîe"gwel"y oipr ixd `id di`xe - ©¤¨§¨¦¨¤£Ÿ̈
zedn,äàeáð Cøãa àeä§¤¤§¨

àeäL) à÷åcd`eapd - ©§¨¤
úeiîLbä úeèMtúä23, ¦§©§©©§¦

àéòøa áeúkL Bîk§¤¨§©§¨
úLøt àðîéäî§¥§¨¨¨©

íéètLî24.(dn ixd - ¦§¨¦
di`xa d`x epax dyny
did ,zednd z` "zqtez"d
.d`eap ly jxca ok` df
`id d`eapy oeeiky
leki - zeinybd zehytzd
mb di`x ly oipr zeidl
j` ,seba z`vnp dnypdyk
oi` - d`eap cvn `l m`
"qetzl" dleki ytpd
zbixcne zedn biydle

,"zeliv`"d,íòhä eðééäå§©§©©©
,jk lr -øLôà éàL éôì§¦¤¦¤§¨

íeìk âéOäì àøápì©¦§¨§©¦§
àeäL ,úe÷ìàä úeäîa§¨¨¡Ÿ¤
ïéà ¯ äâOä éìáe ,àøBaä©¥§¦©¨¨¥
àñéôúe äLaìä Bæ©§¨¨§¦¨

áãe.úézîà úe÷i` - §¥£¦¦
zeidl mc`l ixd xyt`
zecn ody `ed jexa yecwd ly eizecna `l elit` zn`a weac
dpwn icediy miilky d`xie dad`y ixd ,mipt lk lr ."zeliv`"c

a zewiace "dqitz" od ,dltza elze`ivn`l j` cala zewl`d
azedn.zewl`dBúeiç ,ìLî Cøc ìò âBøúàä ïk ïéàM äî©¤¥¥¨¤§©¤¤¨¨©

ìzLðå äëLîðøéòæ"c àá÷eðc íéìëc úéðBöéç úeänî äìL ¦§§¨§¦§©§§¨¦¨¦¦§¥¦§§¨¦§¥
õòa áeúkL Bîk ,úe÷ìà úðéça àeäL ,úeìéöàc "ïétðà©§¦©£¦¤§¦©¡Ÿ§¤¨§¥

íéiç25,úeìéöàa ïä úBøtä ìkLyxeyd epyi "zeliv`"a - ©¦¤¨©¥¥©£¦
,"zexit"d lkl-äøéöé-äàéøáì eãøé úeìéöàc íéìk ã"îì ék¦¨¤¥¦©£¦¨§¦§¦¨§¦¨

äiNò,r"ia zenler ly zewl`d zeidl -úBøîàî ã"eé ïäå) £¦¨§¥©£¨
úeäî ,äiNòc àá÷eða úeLaìúä éãé ìò ,(íìBòä àøáð ïäaL¤¨¤¦§¨¨¨©§¥¦§©§§§¨©£¦¨¨

,úeäîazedna zyalzn "zeliv`c zekln" ly milkd zedny - §¨
ly mi`xapd lk mi`xap ixd "diyrc zekln"ne ,"diyrc zekln"
,j` ,bexz`d lynl enk ,zexitd mb mdipia ,"diyr"d mler
,xzqde mlrd ly ote`a `id zewl`d mixg` miinyb mixaca
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ïåøçà ñøèðå÷
êøãá äðä äîä íé÷ìà äùòî úåöîä äùòî ë"àùî
ïúåîöòå ïúåäîî ò"éáì 'éöàã íéìëî úåìùìúùä
ïäá ùéáìä åéðéîå âåøúà î"ãò åîë ïúåéðåöéçã
[íéîéðô] [úéîéðô] íéãñçã ïúåîöòå ïúåäîî ä"á÷ä
úåéùòî úåöî ìëá òãåðë ïúåéðåöéç 'éçáî åðééäå à"æã
øçàî 'éöàã äîùð åì ùé 'éôà íãàä ë"àùî
âéùäìå åùôðá àåöîì ìëåé àì óåâá úùáåìîù
éë) 'éöàã à"æã íéãñçä úéîéðô ìù ïúåîöòå ïúåäî
àéäù ò"éáà úåîìåòä úåììëá äéç 'éçá àéä 'éöàä

é÷î 'éçá(ììë éìëá úùáìúî äðéàå äìòîìî ó
úéàøå ù"îå .íééìëù åîéçøå åìéçã é"ò ïúåàéöî à"ë
úåèùôúä àåäù) .à÷åã äàåáð êøãá àåä éøåçà úà
íòèä åðééäå .(íéèôùî 'ô î"øá ù"îë úåéîùâä
àåäù úå÷ìàä úåäîá íåìë âéùäì àøáðì à"àù éôì
úå÷éáãå àñéôúå äùáìä åæ ïéà äâùä éìáå àøåáä
äëùîð åúåéç î"ãò âåøúàä ë"àùî .úéúéîà
'éöàã à"æã '÷åðã íéìëã úéðåöéç úåäîî äìùìúùðå
ïä úåøéôä ìëù ç"òá ù"îë úå÷ìà 'éçá àåäù
ã"åé ïäå) ò"éáì åãøé 'éöàã íéìë ã"îì éë 'éöàá
'÷åðá úåùáìúä é"ò (íìåòä àøáð ïäáù úåøîàî
äîùð åùòð 'éöàã íéìëä éë úåäîá úåäî 'éùòã
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.22:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בידו דויקח בי"ת כמו ˘ËÈÏ"‡:23."['בנפשו'] ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.רסצ"ח חאו"ח אדה"ז משו"ע "להעיר
ס"ס". פ"ד ת"ת ˘ËÈÏ"‡:24.הל' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ואילך ב קטז, שם הכוונה ˘ËÈÏ"‡:25."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וצע"ק "בסופו.

˜ÈÈ„Ó„שם דוקא".Ê'ומני

elqk 'e iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ו' שלישי יום
,312 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåìùìúùää øãñá ë"àùî,312 'nr cr.íù øùà

wxta xaqenk) xzqde mlrd mey ila ,ielba `id - devna eli`e
,("`ipz"d xtq ly oey`xd wlga b"keNòð úeìéöàc íéìkä ék¦©¥¦©£¦©£

àéäL äiNòa äîLð`id "diyr"d mler ly dnypd zpiga - §¨¨©£¦¨¤¦
eäéà" úeìéöàaL éôì ,Lnî úe÷ìà úðéça,"seq oi` xe`" - §¦©¡Ÿ©¨§¦¤©£¦¦

éäBîøâemi`xwpd milkd - §¨¦
,"idenxb","ãçxac md - ©

,cg`ìéöànäoi` xe`" - ©©£¦
,"seq,ìöàpäåmilkd - §©¤¡¨

xe`"n elv`py "zeliv`"c
,cg` xac md - "seq oi`
úeäî úeLaìúä éãé ìòå§©§¥¦§©§¨

äîLpämilkdny - ©§¨¨
,"zeliv`"cíéìkä úeäîa§¨©¥¦

äeäúð ¯ äiNòc àá÷eðc§§¨©£¦¨¦§©¨
ñôBzLk ,àöîð .âBøúàä̈¤§¦§¨§¤¥
Búëìäk Bòðòðîe âBøúàä̈¤§§©§§§¦§¨
Lnî ñôBz äæ éøä ¯£¥¤¥©¨
Ba Laìîä ,Búeiç©©§ª¨

,úeìéöàc àá÷epî,"zeliv`c zekln"n -úãçéîäzekln" - ¦§¨©£¦©§ª¤¤
,"zeliv`c.àeä-Ceøa ìéöànä óBñ-ïéà-øBàaliv`dy - §¥©©£¦¨

mb `ed xac eze` ixd :dl`yd la` zxxerzn ."zeliv`c zekln"
xen`k :`ed jk lr uexizd ?devn epi`y xg` inyb ixt fge`yk
ote`a `id mday ziwl`d zeigd mixg` miinyb mixacay ,lirl
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lr zxne` ,dgpnle dlerl
`xnbd jk27wqery in ,

eli`k `ed ixd dxeza
zeevnd zekld ly dlbpd cenilay ,ixd .'eke dgpne dler aixwd
,dxezd zeinipt cenila xy`n xzei daexn dlrn miieqn hxta yi

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

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

åäéà 'éöàáù éôì ùîî úå÷ìà 'éçá àéäù 'éùòá
úåäî úåùáìúä é"òå ìöàðäå ìéöàîä ãç éäåîøâå
âåøúàä äåäúð äéùòã '÷åðã íéìëä úåäîá äîùðä
ñôåú æ"ä åúëìäë åòðòðîå âåøúàä ñôåúùë àöîð
øåàá úãçåéîä 'éöàã '÷åðî åá ùáåìîä åúåéç ùîî
ñôåúå âéùî åðéà åúðååëá ë"àùî .ä"á ìéöàîä ñ"à
êà äúåäî àìå äúåàéöî àìà .ãåñä òãåéä óà
ùîî âåøúàä ñôåúå âéùî âåøúà úåëìä ãåîéìá
ãîåìä ë"ùëå äáùçîå øåáã 'éçáá äëìäë åúåöîå
ãåîéìî òøâ àìã äåöîä úåãåñ à÷åã ìáà ãåñä

.úåäîä âéùî åðéàù óà 'åë äáøãàå äéúåëìä

ë"àùî
àì úåàéöîä âéùî íà óà úåìùìúùää øãñá

éãòñôåúå âéùîù úåöîä ãåîéìë åîöò ãöî ó
ù"îë ùîî ìòåôá íéé÷ åìéàë åéìò äìòîå úåäîä
úåìùìúùääî úåàéöîä úòéãéù àìà 'åë äøåúä úàæ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

לז.26. ז, א.27.צו קי, מנחות



נה elqk 'e iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ו' שלישי יום
,312 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåìùìúùää øãñá ë"àùî,312 'nr cr.íù øùà

wxta xaqenk) xzqde mlrd mey ila ,ielba `id - devna eli`e
,("`ipz"d xtq ly oey`xd wlga b"keNòð úeìéöàc íéìkä ék¦©¥¦©£¦©£

àéäL äiNòa äîLð`id "diyr"d mler ly dnypd zpiga - §¨¨©£¦¨¤¦
eäéà" úeìéöàaL éôì ,Lnî úe÷ìà úðéça,"seq oi` xe`" - §¦©¡Ÿ©¨§¦¤©£¦¦

éäBîøâemi`xwpd milkd - §¨¦
,"idenxb","ãçxac md - ©

,cg`ìéöànäoi` xe`" - ©©£¦
,"seq,ìöàpäåmilkd - §©¤¡¨

xe`"n elv`py "zeliv`"c
,cg` xac md - "seq oi`
úeäî úeLaìúä éãé ìòå§©§¥¦§©§¨

äîLpämilkdny - ©§¨¨
,"zeliv`"cíéìkä úeäîa§¨©¥¦

äeäúð ¯ äiNòc àá÷eðc§§¨©£¦¨¦§©¨
ñôBzLk ,àöîð .âBøúàä̈¤§¦§¨§¤¥
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elqkנו 'f iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ז' רביעי יום
,312 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úîàáù úàæ ãåòå,fpw 'nr cr.åàøé àì

cenilay ,"zedn" ly oipra dfy ,zelylzydd xcq ly cenild
rcei `edy mipiprzeevn ly zeklda xacdy itk ,mzedn z`

z` rcei `ed ixd miinybd mipiprd z`e ,miinyb mipipra zeyrpd
miinybd mipipra dcxi ixd ,zeklday jxazi eznkg ok ,mzedn

- zeklda mipc mzece`y
eznkg" `ed oian ixd

zbyda "jxazizednd,
ote` jk ici lr dyrpe
ly xzeia oeilrd cegid
wxta x`eand ,swene siwn
mc`d lkyy ,"`ipz"a 'd
lkyd mr zilkza cg`zn
`idy dxez ly dnkgde
jk ici lre ,jxazi eznkg
ytp ly cegid mb dyrp

yaelnd `ed jexa "seq oi` xe`" mr (lkyn dlrnly) mc`d
dxeza oian `edy dbyddy drya `ed xen`d lk .jxazi eznkga
ly zeevnd cenila `wec df ixd ,lirl xen`ke ,zednd zbyd `id
xcq zricie cenila eli`e ,zednd zbyd dpyi oday dxez
mitxye zeig ,mipte` enk ,zeipgex zebixcna mipcy ,zelylzydd
mitevxta - dfn dlrnl s` e` ,diyrÎdxiviÎd`ixa zenler ly

"zeliv`"d mler lyzrici m` ik zednd zbyd oi` my - 'eke
dlrn dpyi - oldl owfd epax xiaqi - ok it lr s` .cala ze`ivnd
dpi`y cala ef `ly ,zelylzydd xcq cenile zricia zepeilre

.dfn dlrnl s` `id `l` - dxez ly zeevnd ceniln zltepàlà¤¨
ìzLääî úeàéönä úòéãiLäîø äåöî ïk íb àéä ,úeìL ¤§¦©©§¦¥©¦§©§§¦©¥¦§¨¨¨

äàOðå28,äðlk ìò äìBò äaøcàå ,cenile zeevnd x`y lk lr - §¦¨¨§©§©¨¨©ª¨¨
,dxezd zekldáeúkL Bîk29,"'eë íBiä zòãéå" :,xnelk - §¤¨§¨©§¨©

aezk oke ,zewl`a dbyde zrc zeidl dkixvy30:é÷ìà úà òc"©¤¡Ÿ¥
éáà,"'eë Edbyde zrc zeidl dkixvy `id ezernyn mby - ¨¦

,zewl`a,'eë "íìL áì"ì äàéáîe:minid ixaca miiqny itk - §¦¨§¥¨¥
edcare" didiy `ian "jia` iwl` z` rc"y ,"mly ala edcare"
ihewl"a "ziayz `le" xe`iaa yexitl m`zdae ,"mly ala

"dxez31,zeevnd lk zilkz `idy d`xil `ian dfy ,`id dpeekd ,
aezkk32'd z` d`xil dl`d miwegd lk z` zeyrl 'd epevie" :

'd z` d`xil"l ribdl `id zeevnd lk zilkzy ixd - "epiwl`
,zelylzydd xcq zricie dxezd zeinipt cenile ."epiwl`
zevn mda miniiwny
iwl` z` rc"e "meid zrcie"
"mly al"l mi`ian "jia`
."epiwl` 'd z` d`xil" ly

:owfd epax oeylaeàeäL¤
,øwòäz`xie "mly al" - ¨¦¨

lk zilkze xwir md 'd
,lirl xen`ke ,zeevnd
d`xile "mly al"ly
zbyde zrici ici lr miribn
zexnl ,zelylzydd xcq

,cala ze`ivnd zbyde zrici `idyäåúeàéönä úâO33àeä §©¨©©§¦
èéLôäì,zelylzydd xcq zebixcn ly mipiprd -úeiîLbî §©§¦¦©§¦

.'eëiaxd zxrdl m`zda .mipiprd zeipgexa xeiv didiy ,xnelk -
zenewn dnke dnka34oeqpxtzi" ly ote`a dxezd zeinipt cenil ,

mixe`iaa `a dfyk `wec `ed ,dbyde "dqpxt" ly ote`a ,"'ipin
ly mixaqda mipiprd mixiaqnddbyde lkyc"ag zeciqg zxez -

,dl` mipipra ziceqi dpade dbyd didzy ick -BfL ÷øzevn - ©¤
,zewl`a dbyde drici didzy ,"meid zrcie"úçà äåöî àéä¦¦§¨©©

,â"éøzî,zeevnd 613În -éøö íãàäå,â"éøz ìk íi÷ì C- ¦©§©§¨¨¨¨¦§©¥¨©§©
,zeevndìzLä ïäL éôìíéìëc úéðBöéçc úeänä úeìL §¦¤¥¦§©§§©¨§¦¦§¥¦

,úeìéöàc,dfay dlrnd lirl xiaqdy itk -Cëì,okl -éøöC ©£¦§¨¨¦
â"éøzä ìk ãenìa úBaøäìlk ly zekldd cenll ,zeevn - §©§§¦¨©©§©

,zeevndLnî ìòôa ïîei÷å,dyrn icil `ian ixd cenildy - §¦¨§Ÿ©©¨
,zeevnd lk lreta miiwl-äàéøa ïäL ,äNòîe øeac äáLçîa§©£¨¨¦©£¤¤¥§¦¨

,äiNò-äøéöé- dyrne ,dxivi - xeaic ,d`ixa `id daygn) - §¦¨£¦¨
,(diyr.íL øLà ïéøeøa øøáì,diyrÎdxiviÎd`ixa zenlera - §¨¥¥¦£¤¨

xcq zilkz `ed zevevipd xexiay ,lirl xaqedy itke
.zelylzydd

,úàæ ãBòåzeevn ly dlrnd lr lirl xaqedy dn lr sqep - §Ÿ
ly d`xie dad`d iabl (zeevnd ly zekldd cenil lye) zeiyrn
zeevnd eli`e ,ipgex oipr od d`xie dad`y zexnl) ytpd
oipr oiba `idy dlrn ,(miinyb mixaca zeyrp zeiyrnd
zilkz md xy`e ,zeiyrn zeevn ici lr miyrpd "mixexia"d

,zilkzde dpeilrd dpeekd cvn dlrn ef ixd ;zelylzydd
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äàìéò äîëç úåìáåð àåäù íééøåçà 'éçáå åúåéðåöéç
åðéà äàìéò äîëç éøáãî øåáãä éøäù úàæ ãåòå
çë äá ùé ò"çã éìëäî äëùîðù äôèäå ãéìåî
äá äìåìë ò"ç úëùîä íâå ïéàî ùé äååäîå ãéìåîä
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לא.35. לו, ג.36.וישלח ח, כו.37.עקב א, כג.38.בראשית ל, ˘ËÈÏ"‡:39.תשא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סי"ט אגה"ק לעיל גם בכ"ז "ראה

וש"נ.40. סע"א. מח, שבועות
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zenyp ly d`xie dad`a mby ,xazqdl jixv did jkl m`zda
milkdn ze`a ixd zenypy oeeik ,"mvr"dn dkynd didz
dad`dy ,lirl xiaqd owfd epaxe ,"mvr" ly oipr yi mday
`idy ,cinlzl axn lkyd zrtyd enk od zenypd ly d`xie
cala dx`d ly drtyd
lr xiaqi ?"mvr" ly `le
oeeiky ,oldl owfd epax jk
miyrp "zeliv`"c milkdy
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iabl zeiyrn zeevna
,oky ;miilky d`xie dad`
od miilky d`xie dad`
,cala "d`lrd" ly oipr
oipr dlrnl jk "lret" dfe
oi`y ,"zexe`d z`lrd" ly

,"dkynd" ly oipr `id dpeekd zilkz `l` ,dpeekd zilkz ef
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

.ò"çã äúåîöòå äúåäî êùîð äáù éðôî íòèäå
åæéàá ìëùä úìëùäá 'éôàå äáùçîå øåáãá ë"àùî
úåäîî úèùôúî äøàä ÷ø åæ äîëç éøä äîëç
ùåáì ÷ø àéä åæ äøàäå åúåîöòå ùôðáù ìëùä
ùåáìå äøàä àåä ìëùäå ìëùä ìù åúåîöòå åúåäîì
úåäîî íâ äá êùîð äôèä ë"àùî .ùôðä úåäîì
äãéìåî ïëìå ïéçåîá úùáåìîä äúåîöòå ùôðä
íéëàìîä úãåáò ïéá ùøôää åäæå .ùîî äì äîåãá
íéìëä êà íéìëäî ïéàöåéä úåîùðäì ïé÷éùðî ïéàöåéä
íééìëù åîéçøå åìéçã êëìäå ò"éáì äîùð åùòð 'éöàã
ò"éáá ã"áçã úéðåöéç úøàäî ïé÷éùðã íéëàìîë ïä
ìù åúåîöòå åúåäîå ã"áç úéîéðôã íåùî íòèäå
íéìëä úøàä é"ò àìà úåìâúäì ìåëé åðéà éîéðô øåà
ù"îëå ïéçåîî íãàä úôéèë äèîì íéãøåéä à÷åã

.åàøé àì éðôå

'éöàã äîùðá 'éôà ïéã ìë ïî øáå
'éöéã íéìëî çåø ùôðá ïëå 'éöàã íéìëî àéäù óà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

.41:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ עמוד) אחרי פרשה התורה" ב"אור שם הביאור תמצית ואילך". תקמ"ט אחרי אוה"ת עיין - לקמן "בהבא
מלמעלה  המשכה, של אחת ובחינה למעלה, מלמטה העלאה, של בחינות שתי בחינות, שלש ישנן צדק": ה"צמח הרבי של ואילך) תקמט
"וכד  בהקדמה) (תקו"ז כמאמר הכלים, לגבי "שממה" של ענין היא זו עליה מהכלים, המסתלקים האורות של והסתלקות עליה ישנה למטה:
של  שני ענין נשמה. בלא כגוף הכלי נשאר מהכלי, מסתלק שהאור שבשעה נשמתא", בלא כגופא שמהן כולהו אשתארו מנייהו תסתלק אנת
היא  שאז הכפורים, ויום בשבת העולמות בעליית שהדבר כפי דרך על העליונים, לאורות העולים הכלים של העליה - למעלה מלמטה העלאה
למטה  עליונים אורות להמשיך למטה, מלמעלה המשכה - שלישי ענין וישנו העליונים. האורות אל בעליה אז הכלים שכן העולמות, עליית
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] åîéçø äðä 'éùòì"ö éìåàíéøøåòî íäìù 'ééìëù [ø"åã

äìòîì äèîî äàìòä 'éçá 'éùò 'éöéã íéìëá ë"â
.å"ç ãáì úå÷ìúñä 'éçá åäæå àúúìã àúåøòúàá
úåöî é"ò àåä äèîì äìòîìî äëùîä 'éçá ìáà
íéìëä úéðåöéçáå íéìëá øåà êéùîäì à÷åã úåéùòî
ïåúçúä úåéîéðôå äèîì ãøåé ïåéìòä úåéðåöéçù à÷åã
àøåãñ úéàã ì"ðä éãå÷ô 'ô øäæá ù"æå äìòîì äìåò
úàìòä é"ò äëùîäå äàìòä äåáâ êøåö ïäéúùå 'åë
'åìùìúùää úéìëú åäæå àìåìîå àãáåò 'éçáá â"ñî ï"î
äìòîì ïåúçúä úåìòì àìå äèîì ïåéìò øåà úåìâúäì
úåéìò à÷åã úàæ íâ óàå äòù éôì àìà åðéà äæù
.ë"äåéå úáùä úìòî àéä íéðåéìò úåøåàì íéìëä
ç"òôá ù"îë å"ç úåøåàä úå÷ìúñäå úåéìò àì ìáà
éáâì úåøåàë éáéùç æ"äåòá åôåâ éáâì íãàä ìù ï"øðå
à÷åã úåéùòî úåöî éáâì íééìëù ø"åã ïëå íéìë
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שממה  של ענין חסרון, היא האורות שעליית כיוון התורה": ב"אור שם שואל והוא דוקא. מעשיות מצוות ידי על נעשה שהדבר כפי בעולם,
הרי  ויראה, אהבה גם וכן כלי, לגבי אור של ענין הן גופו, לגבי האדם של ונשמה רוח שנפש אחרון" ב"קונטרס אומר הוא והרי הכלים, לגבי
הרי  - כך לומר יכולים כיצד ושלום; חס חסרון זה הרי מהכלים האורות העלאת לפעול מ"ן העלאת שהן האדם של ויראה אהבה ידי שעל

ומסב  והמצוות? התורה לכל "עמוד" היא אך אהבה האורות, של העלאה היא זו  שכן חסרון, זה זמני שבאופן למרות התורה": ב"אור שם יר
על  אך שלו, והשכל המוחין של והסתלקות העלאה זה הרי שינתו, בשעת אדם למשל: יותר. עליונים אורות כך אחר נמשכים העלאה ידי על
של  הענין השנה, שבראש העלאה זה דרך ועל שינתו. לפני מאשר טוב יותר שכל להבין יכול שהוא ומחודש, מרוענן שכלו נעשה זה ידי
של  הענין ידי על דוקא זה אך עליון. אור - והתפלות שופר תקיעת ידי על - נמשך זה ידי שעל ושינה, דורמיטא של ענין דז"א", "דורמיטא
כאשר  האהבה, בענין הדבר כך זה. לפני שהיתה ההעלאה בגלל יותר וגדולה עליונה המשכה ידה על נמשך מעשית, מצוה שהיא שופר תקיעת
ענין  היא האמיתית הכוונה תכלית אך, עליון. אור - האהבה של האורות עליית ידי על אז, נמשך המצוות, וקיום העבודה ישנם האהבה אחרי
שהיה  כפי הנפש" "כלות בין ההבדל התורה" ב"אור שם מסביר הוא בכך מעשיות. מצוות  ידי על וזאת למטה, אלקות להמשיך המשכה, של
היא  נפש מסירת זה ולעומת - העליונה הכוונה היתה זו שלא מפני לחטא, ונחשבה הנפש, כלות שהיתה ה'", לפני "בקרבתם ואביהו בנדב
ענין  שבגלל לו, אמר מכן ולאחר בפועל, נפש מסירת של לענין שיזכה יוסף" ל"בית אמר שה"מגיד" רואים שאנו כפי ומצוות, מתורה למעלה
לפני  היה שזה פעם אמר והרבי שם), התורה" ב"אור הלשון הוא (כך מגירסא" פומי' פסיק "לא היה הרי יוסף" וה"בית לכך. יזכה לא מסויים
ההבדל  הרי זה. מכל למעלה היא נפש מסירת זאת ובכל - הבאים הדורות לכל ישראל כלל את וזיכה ערוך השולחן את חיבר יוסף" שה"בית
ומצוות, התורה קיום של עבודה שום אין מכן ולאחר הנשמה, של כלותה שזאת כיוון הנפש", ש"כלות הוא, נפש" ל"מסירת הנפש" "כלות בין
שבה  נפש במסירת ואילו בעולם. אלקות להמשיך המשכה, הרי הוא העליון הרצון שכן האמיתית, הכוונה לפי זה אין הרי "שוב", בלי "רצוא"
האמיתית  הכוונה לפי זה הרי - למטה המשכות הממשיך מעשה של ענין היא הגוף ומסירת ונפשו, גופו מוסר שהוא הגוף, מסירת גם הרי ישנה
להקדוש  ישותו כל את מוסר שהוא כללית, העלאה היא שבכך שההעלאה וכיוון נפש. מסירת של ענין בהם שנדרש ובענינים בזמנים העליונה

ומצוות. תורה של שונים בענינים שישנה פרטית מהמשכה למעלה זה הרי - הוא ˘ËÈÏ"‡:42.ברוך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בכת"י לחפש "יש
כבהנדפס". הוא באוה"ת גם אבל בחי'. דבי"ע בכלים כו' דבי"ע וכלים נשמה רוח בנפש וכן וצ"ל: כאן חסר דלכאורה א.43.דקו"א רמט,

ועוד.44. פ''ז. בהקדמה השבת שער פע"ח
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שממה  של ענין חסרון, היא האורות שעליית כיוון התורה": ב"אור שם שואל והוא דוקא. מעשיות מצוות ידי על נעשה שהדבר כפי בעולם,
הרי  ויראה, אהבה גם וכן כלי, לגבי אור של ענין הן גופו, לגבי האדם של ונשמה רוח שנפש אחרון" ב"קונטרס אומר הוא והרי הכלים, לגבי
הרי  - כך לומר יכולים כיצד ושלום; חס חסרון זה הרי מהכלים האורות העלאת לפעול מ"ן העלאת שהן האדם של ויראה אהבה ידי שעל

ומסב  והמצוות? התורה לכל "עמוד" היא אך אהבה האורות, של העלאה היא זו  שכן חסרון, זה זמני שבאופן למרות התורה": ב"אור שם יר
על  אך שלו, והשכל המוחין של והסתלקות העלאה זה הרי שינתו, בשעת אדם למשל: יותר. עליונים אורות כך אחר נמשכים העלאה ידי על
של  הענין השנה, שבראש העלאה זה דרך ועל שינתו. לפני מאשר טוב יותר שכל להבין יכול שהוא ומחודש, מרוענן שכלו נעשה זה ידי
של  הענין ידי על דוקא זה אך עליון. אור - והתפלות שופר תקיעת ידי על - נמשך זה ידי שעל ושינה, דורמיטא של ענין דז"א", "דורמיטא
כאשר  האהבה, בענין הדבר כך זה. לפני שהיתה ההעלאה בגלל יותר וגדולה עליונה המשכה ידה על נמשך מעשית, מצוה שהיא שופר תקיעת
ענין  היא האמיתית הכוונה תכלית אך, עליון. אור - האהבה של האורות עליית ידי על אז, נמשך המצוות, וקיום העבודה ישנם האהבה אחרי
שהיה  כפי הנפש" "כלות בין ההבדל התורה" ב"אור שם מסביר הוא בכך מעשיות. מצוות  ידי על וזאת למטה, אלקות להמשיך המשכה, של
היא  נפש מסירת זה ולעומת - העליונה הכוונה היתה זו שלא מפני לחטא, ונחשבה הנפש, כלות שהיתה ה'", לפני "בקרבתם ואביהו בנדב
ענין  שבגלל לו, אמר מכן ולאחר בפועל, נפש מסירת של לענין שיזכה יוסף" ל"בית אמר שה"מגיד" רואים שאנו כפי ומצוות, מתורה למעלה
לפני  היה שזה פעם אמר והרבי שם), התורה" ב"אור הלשון הוא (כך מגירסא" פומי' פסיק "לא היה הרי יוסף" וה"בית לכך. יזכה לא מסויים
ההבדל  הרי זה. מכל למעלה היא נפש מסירת זאת ובכל - הבאים הדורות לכל ישראל כלל את וזיכה ערוך השולחן את חיבר יוסף" שה"בית
ומצוות, התורה קיום של עבודה שום אין מכן ולאחר הנשמה, של כלותה שזאת כיוון הנפש", ש"כלות הוא, נפש" ל"מסירת הנפש" "כלות בין
שבה  נפש במסירת ואילו בעולם. אלקות להמשיך המשכה, הרי הוא העליון הרצון שכן האמיתית, הכוונה לפי זה אין הרי "שוב", בלי "רצוא"
האמיתית  הכוונה לפי זה הרי - למטה המשכות הממשיך מעשה של ענין היא הגוף ומסירת ונפשו, גופו מוסר שהוא הגוף, מסירת גם הרי ישנה
להקדוש  ישותו כל את מוסר שהוא כללית, העלאה היא שבכך שההעלאה וכיוון נפש. מסירת של ענין בהם שנדרש ובענינים בזמנים העליונה

ומצוות. תורה של שונים בענינים שישנה פרטית מהמשכה למעלה זה הרי - הוא ˘ËÈÏ"‡:42.ברוך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בכת"י לחפש "יש
כבהנדפס". הוא באוה"ת גם אבל בחי'. דבי"ע בכלים כו' דבי"ע וכלים נשמה רוח בנפש וכן וצ"ל: כאן חסר דלכאורה א.43.דקו"א רמט,

ועוד.44. פ''ז. בהקדמה השבת שער פע"ח
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ãåîéìá ïëå åçöîîù ä"î íù åîë àîìòá äøàä àìå
ï"åæã íéìëã ñ"òáù ã"áç 'éçá øøåòî ïäéúåëìä ïåéòå
úéîéðôã â"ñáù ã"áç 'éçá ë"â úåìòîä íåø ãòå
ò"îá àåä ì"ðä ìëå 'åë íéðéòä êøã àöåéä ÷"à
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ט.45. פי"א, דב"ר ב.46.ראה לט, קידושין

elqk 'i ycew zay mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  י' קודש שבת יום
,gpw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ ãåò êà,316 'nr cr.úå÷ìà

leki epi`yk mb ,cala oiprd cenily ,dyrzÎ`l zeevna mbe dyr
- dyrzÎ`ln xnyidl e` dyrÎdevn meiw ly dyrn icil `iadl
dn ,xzeia dpeilrd dlrnd ea yi envr dkldd cenil z`f lkae

dyrp cenild ici lry
dnkg"l xyewn mc`d
lk ,oky ,(dpeilr) "d`lir
zekynd md zekldd ihxt
ly "d`lir dnkg"n
oeylae .`ed jexa liv`nd

:owfd epaxìéòì økæpä ìëåly dkldd cenil e` devnd dyrny - §¨©¦§¨§¥
,dxiayd iptly "b"q" mya cr dlrn dlrnl mixxern ,devndàeä

äNòú àì øeqà úBëìä éèøt ãenìa àì ìáà ,äNò úåöîa§¦§©£¥£¨Ÿ§¦§¨¥¦§¦Ÿ©£¤
ììk éçéëL àìãa èøôáe ,äøBàëìdyrzÎ`l ipic ihxta - ¦§¨¦§¨¦§¨§¦¥§¨

my jiiy `l mb `lina ixd ,dyrna eidiy llk migiky mpi`y
xar `le ayi" ly oiprd
eli`k xky el mipzep dxiar
zerpniddy ,"devn dyr
,iaeig oipr da didi dnvr
ìebt úBëìä éèøt Bîk§§¨¥¦§¦

.àðåb éàäëe,dnecke - §©©§¨
zekld cenila mb zeaxdl yi ,`eti` ,recn ,llk migiky mpi`y

el`?d`xie dad`l `iand zelylzydd xcq cenila xy`n xzei

ìka äåMä úàæ ãBò Cà47,lk cenila deeyd xac cer epyi - ©Ÿ©¨¨©Ÿ
mb llek ,dyrzÎ`l zeevn ly mbe dyrÎzeevn ly mb ,zekldd

,llk zegiky opi`y el`keîéçøe eìéçc ìk ék,dad`e d`xi - ¦¨§¦§¦
ïäå ,Léì ïéàî íéàøáð úBðéça ïä ¯ íéëàìnä ìL íéiìëN¦§¦¦¤©©§¨¦¥§¦¦§¨¦¥©¦§¥§¥

çaçeø Lôð úBðé §¦¤¤©
,äiNò-äøéöé-äàéøác- ¦§¦¨§¦¨£¦¨

"dnyp" ly oipr `l
"gex ytp" m` ik ,zewl`e
wiicn `edy dn .`xap ody
ly d`xie dad`d xnel

mik`lnepevxay zexnl ,
d`xie dad`d lr mb xnel
zeezyn opi`y ,zenyp ly
df ixd - zekldd cenill
ly d`xie dad`ay iptn
onvr zenypd (`) ,zenyp
m` ik ,ynn mi`xap opi`
ly oipra d`a zewl`y itk

ly oipr ixd epyi zenyp ly d`xie dad`a (a)e ,dnype `xap
ly oipr opi`y mik`ln ly d`xie dad`a ok oi`y dn ,devn
`xap ly oipr od d`xie dad` ji` xzei ybcen my ixd ,devn

,zenypa mby `ian dfe ,calamvr`ed d`xie dad` ly oiprd
,zewl` ly oipr md zekldd ihxt j` ,`xap ly oipréèøt ìáà£¨§¨¥

úBëìää,zeevnd zekld ly mipeyd mipiprd -úBëLîä ïä ©£¨¥©§¨
äàlò äîëç,dpeilr -úLaìîä àeä-Ceøa ìéöànäã ¨§¨¦¨¨§©©£¦¨©§ª¤¤

,úeiîLâadxt silgnd" enk ,dkldd dpc mda miinyb mipipra - §©§¦
,dnecke "xenga,Bæ äLaìäå(dpeilr) "d`lir dnkg"y dn - §©§¨¨

,zekldd ly miinyb mipipra zyaelnäîëç úLaìäk dðéà¥¨§©§¨©¨§¨
eîéçøe eìéçãa äàlòdad`ae d`xia -,íéiìëNdn lkay - ¦¨¨¦§¦§¦¦§¦¦

,"ziyr dnkga mlek" ixdy ,"d`lir dnkg"n dpyi ixd `xapy
ze`a ody dn oiprd ixd epyi miilky d`xiae dad`a cgeinae

nlkynednkg,"d`lir dnkg" `ed dnkgd ipipr lk yxeye ,
,zxg` `id dyaldd my eli`eízäc"d`lir dnkg"a ,my - §©¨

,miilky d`xiae dad`a zyaelndøézñîe íéìòî àeä Leálä©§©§¦©§¦
,éøîâì,"d`lir dnkg"d lr -úééøîçä õøàä íìòäå øzñäk §©§¥§¤§¥§¤§¥¨¨¤©¨§¦¦

dnilrne dxizqnd -
,ixnbläàlò äîëç éaâì§©¥¨§¨¦¨¨

Bîk ,da úLaìîä©§ª¤¤¨§
áeúkL48äîëça ílk" : ¤¨ª¨§¨§¨
,"úéNòmi`xapd lky - ¨¦¨

ixd ,"dnkg"a eedzp
zyaeln "d`lir dnkg"y
zinybd ux`a mb
ux`dy `l` ,zixnegde
lr ixnbl dxizqne dqkn
zyaelnd "d`lir dnkg"d
dad`d zeqkn mb jk ,da
dnkg" lr miilky d`xide

,"d`lirúéðBöéç eðééäå§©§¦¦
àéäL ,äiNòaL úeìéöàc úeëìîc íéìëc úeiðBöéçc- §¦¦§¥¦§©§©£¦¤©£¦¨¤¦

,dly milkd ly zeipevigc zeipevigd mr "zeliv`c zekln"
,äiNòc Lôð-çeøa éøîâì úøzñî"zeliv`c zekln" - §ª¤¤§©§¥§©¤¤©£¦¨

oipr od ,dly milkd ly zeipevigc zeipevigd elit` ,dnvrlyk
ly oipr ody gex ytpa ixnbl xzqen dfe ,zewl`e dnyp ly`xap,

xcql m`zda ,zellkzda `idy ,"d`lir dnkg" enk dfy
zekln"a zellkzda d`a "d`lir dnkg"y zexitqd zellkzd
,dizexitq xyre "diyr"a dxi`n "zeliv`c zekln"e ,"zeliv`c
ux`a mlrpe xzqen df lk ixd ,"dnkg"d oipr ixd yi oday

,zixnegd,Lôð-çeøa éøîâì úøzñî àéä äàéøáa ïëåly - §¥¦§¦¨¦§ª¤¤§©§¥§©¤¤
,"d`ixa"íäLod ,"d`ixa" ly ytpe gex -íéàøáð úBðéça- ¤¥§¦¦§¨¦

mieedznd,àøápäî àøBaä íìòäå øzñäamlrzn `xeady - §¤§¥§¤§¥©¥¥©¦§¨
"d`lir dnkg"y dn xzqdde mlrdd df ixd ,`xapdn xzzqne
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

äøåàëì ú"ì éøåñéà úåëìä éèøô ãåîéìá àì ìáà
ìåâéô úåëìä éèøô åîë ììë éçéëù àìãá èøôáå

.â"äëå

åîéçøå åìéçã ìë éë ìëá äåùä úàæ ãåò êà
ùéì ïéàî íéàøáð 'éçá ïä íéëàìîä ìù íééìëù
ïä úåëìää éèøô ìáà .ò"éáã çåø ùôð 'éçá ïäå
úåéîùâá úùáåìîä ä"á ìéöàîäã ò"ç úåëùîä
íúäã íééìëù ø"åãá ò"ç úùáìäë äðéà åæ äùáìäå
íìòäå øúñäë éøîâì øéúñîå íéìòî àåä ùåáìä
ù"îë äá úùáåìîä ò"ç éáâì úééøîåçä õøàä
íéìëã úåéðåöéçã úåéðåöéç åðééäå úéùò äîëçá íìåë
çåøá éøîâì úøúåñî àéäù äéùòáù 'éöàã 'ìîã
çåøá éøîâì úøúåñî àéä äàéøáá ïëå äéùòã ùôð
àøåáä íìòäå øúñäá íéàøáð 'éçá íäù ùôð

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

.47:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ואילך תסב שמיני אוה"ת כד.48."ראה קד, תהלים



סי elqk 'i ycew zay mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  י' קודש שבת יום
,gpw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ ãåò êà,316 'nr cr.úå÷ìà

leki epi`yk mb ,cala oiprd cenily ,dyrzÎ`l zeevna mbe dyr
- dyrzÎ`ln xnyidl e` dyrÎdevn meiw ly dyrn icil `iadl
dn ,xzeia dpeilrd dlrnd ea yi envr dkldd cenil z`f lkae

dyrp cenild ici lry
dnkg"l xyewn mc`d
lk ,oky ,(dpeilr) "d`lir
zekynd md zekldd ihxt
ly "d`lir dnkg"n
oeylae .`ed jexa liv`nd

:owfd epaxìéòì økæpä ìëåly dkldd cenil e` devnd dyrny - §¨©¦§¨§¥
,dxiayd iptly "b"q" mya cr dlrn dlrnl mixxern ,devndàeä

äNòú àì øeqà úBëìä éèøt ãenìa àì ìáà ,äNò úåöîa§¦§©£¥£¨Ÿ§¦§¨¥¦§¦Ÿ©£¤
ììk éçéëL àìãa èøôáe ,äøBàëìdyrzÎ`l ipic ihxta - ¦§¨¦§¨¦§¨§¦¥§¨

my jiiy `l mb `lina ixd ,dyrna eidiy llk migiky mpi`y
xar `le ayi" ly oiprd
eli`k xky el mipzep dxiar
zerpniddy ,"devn dyr
,iaeig oipr da didi dnvr
ìebt úBëìä éèøt Bîk§§¨¥¦§¦

.àðåb éàäëe,dnecke - §©©§¨
zekld cenila mb zeaxdl yi ,`eti` ,recn ,llk migiky mpi`y

el`?d`xie dad`l `iand zelylzydd xcq cenila xy`n xzei

ìka äåMä úàæ ãBò Cà47,lk cenila deeyd xac cer epyi - ©Ÿ©¨¨©Ÿ
mb llek ,dyrzÎ`l zeevn ly mbe dyrÎzeevn ly mb ,zekldd

,llk zegiky opi`y el`keîéçøe eìéçc ìk ék,dad`e d`xi - ¦¨§¦§¦
ïäå ,Léì ïéàî íéàøáð úBðéça ïä ¯ íéëàìnä ìL íéiìëN¦§¦¦¤©©§¨¦¥§¦¦§¨¦¥©¦§¥§¥

çaçeø Lôð úBðé §¦¤¤©
,äiNò-äøéöé-äàéøác- ¦§¦¨§¦¨£¦¨

"dnyp" ly oipr `l
"gex ytp" m` ik ,zewl`e
wiicn `edy dn .`xap ody
ly d`xie dad`d xnel

mik`lnepevxay zexnl ,
d`xie dad`d lr mb xnel
zeezyn opi`y ,zenyp ly
df ixd - zekldd cenill
ly d`xie dad`ay iptn
onvr zenypd (`) ,zenyp
m` ik ,ynn mi`xap opi`
ly oipra d`a zewl`y itk

ly oipr ixd epyi zenyp ly d`xie dad`a (a)e ,dnype `xap
ly oipr opi`y mik`ln ly d`xie dad`a ok oi`y dn ,devn
`xap ly oipr od d`xie dad` ji` xzei ybcen my ixd ,devn

,zenypa mby `ian dfe ,calamvr`ed d`xie dad` ly oiprd
,zewl` ly oipr md zekldd ihxt j` ,`xap ly oipréèøt ìáà£¨§¨¥

úBëìää,zeevnd zekld ly mipeyd mipiprd -úBëLîä ïä ©£¨¥©§¨
äàlò äîëç,dpeilr -úLaìîä àeä-Ceøa ìéöànäã ¨§¨¦¨¨§©©£¦¨©§ª¤¤

,úeiîLâadxt silgnd" enk ,dkldd dpc mda miinyb mipipra - §©§¦
,dnecke "xenga,Bæ äLaìäå(dpeilr) "d`lir dnkg"y dn - §©§¨¨

,zekldd ly miinyb mipipra zyaelnäîëç úLaìäk dðéà¥¨§©§¨©¨§¨
eîéçøe eìéçãa äàlòdad`ae d`xia -,íéiìëNdn lkay - ¦¨¨¦§¦§¦¦§¦¦

,"ziyr dnkga mlek" ixdy ,"d`lir dnkg"n dpyi ixd `xapy
ze`a ody dn oiprd ixd epyi miilky d`xiae dad`a cgeinae

nlkynednkg,"d`lir dnkg" `ed dnkgd ipipr lk yxeye ,
,zxg` `id dyaldd my eli`eízäc"d`lir dnkg"a ,my - §©¨

,miilky d`xiae dad`a zyaelndøézñîe íéìòî àeä Leálä©§©§¦©§¦
,éøîâì,"d`lir dnkg"d lr -úééøîçä õøàä íìòäå øzñäk §©§¥§¤§¥§¤§¥¨¨¤©¨§¦¦

dnilrne dxizqnd -
,ixnbläàlò äîëç éaâì§©¥¨§¨¦¨¨

Bîk ,da úLaìîä©§ª¤¤¨§
áeúkL48äîëça ílk" : ¤¨ª¨§¨§¨
,"úéNòmi`xapd lky - ¨¦¨

ixd ,"dnkg"a eedzp
zyaeln "d`lir dnkg"y
zinybd ux`a mb
ux`dy `l` ,zixnegde
lr ixnbl dxizqne dqkn
zyaelnd "d`lir dnkg"d
dad`d zeqkn mb jk ,da
dnkg" lr miilky d`xide

,"d`lirúéðBöéç eðééäå§©§¦¦
àéäL ,äiNòaL úeìéöàc úeëìîc íéìëc úeiðBöéçc- §¦¦§¥¦§©§©£¦¤©£¦¨¤¦

,dly milkd ly zeipevigc zeipevigd mr "zeliv`c zekln"
,äiNòc Lôð-çeøa éøîâì úøzñî"zeliv`c zekln" - §ª¤¤§©§¥§©¤¤©£¦¨

oipr od ,dly milkd ly zeipevigc zeipevigd elit` ,dnvrlyk
ly oipr ody gex ytpa ixnbl xzqen dfe ,zewl`e dnyp ly`xap,

xcql m`zda ,zellkzda `idy ,"d`lir dnkg" enk dfy
zekln"a zellkzda d`a "d`lir dnkg"y zexitqd zellkzd
,dizexitq xyre "diyr"a dxi`n "zeliv`c zekln"e ,"zeliv`c
ux`a mlrpe xzqen df lk ixd ,"dnkg"d oipr ixd yi oday

,zixnegd,Lôð-çeøa éøîâì úøzñî àéä äàéøáa ïëåly - §¥¦§¦¨¦§ª¤¤§©§¥§©¤¤
,"d`ixa"íäLod ,"d`ixa" ly ytpe gex -íéàøáð úBðéça- ¤¥§¦¦§¨¦

mieedznd,àøápäî àøBaä íìòäå øzñäamlrzn `xeady - §¤§¥§¤§¥©¥¥©¦§¨
"d`lir dnkg"y dn xzqdde mlrdd df ixd ,`xapdn xzzqne
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

äøåàëì ú"ì éøåñéà úåëìä éèøô ãåîéìá àì ìáà
ìåâéô úåëìä éèøô åîë ììë éçéëù àìãá èøôáå

.â"äëå

åîéçøå åìéçã ìë éë ìëá äåùä úàæ ãåò êà
ùéì ïéàî íéàøáð 'éçá ïä íéëàìîä ìù íééìëù
ïä úåëìää éèøô ìáà .ò"éáã çåø ùôð 'éçá ïäå
úåéîùâá úùáåìîä ä"á ìéöàîäã ò"ç úåëùîä
íúäã íééìëù ø"åãá ò"ç úùáìäë äðéà åæ äùáìäå
íìòäå øúñäë éøîâì øéúñîå íéìòî àåä ùåáìä
ù"îë äá úùáåìîä ò"ç éáâì úééøîåçä õøàä
íéìëã úåéðåöéçã úåéðåöéç åðééäå úéùò äîëçá íìåë
çåøá éøîâì úøúåñî àéäù äéùòáù 'éöàã 'ìîã
çåøá éøîâì úøúåñî àéä äàéøáá ïëå äéùòã ùôð
àøåáä íìòäå øúñäá íéàøáð 'éçá íäù ùôð
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elqkסב 'i ycew zay mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

d`xiae dad`a zxzqenmiilkymler ,"d`ixa"d mlera oyxyy
.dbydd

,éelâa ïäa äøéàî äîëçä úøàä éøä ,úBëìää ïk ïéàM äî©¤¥¥©£¨£¥¤¨©©¨§¨§¦¨¨¤§¦
,oday "dnkg"d zx`d lr zenilrn opi` od -äiNòä Leáìe- §¨£¦¨

mipipra e`a ixd zeklddy
odilr yie dfd mler ly
j` ,"diyr"d mlern yeal

,"diyr" ly yealdàeä
,ãáì øáòî Cøcwx od - ¤¤©£¨§©

yeal jxc zexaer
xne` df oi` j` ,"diyr"d
lret "diyr"d yealy
xacdy itk ,ozedna iepiy
,zeyalzd ly jxca
lr lret yialndy
zednd enk zeidl yaelnd

.yialnd lyíBéa Bîk§§
úeìéöàc ãñçL ,áBè¤¤¤©£¦
ãñça éøîâì Laìîä©§ª¨§©§¥§¤¤
äfä íìBò äiçî äàéøác¦§¦¨§©¤¨©¤

éîLbä- z`fe -éãé ìò ©©§¦©§¥
äøéöéc ãñç øáòî©£©¤¤¦¦¨
ïk íb àø÷pä ,äiNòå©£¦¨©¦§¨©¥

úeLaìúä49,cqgae "dxivi"c cqga yalzn "d`ixa"c cqgy - ¦§©§
,ynn zeyalzd ef oi`y zexnl ,"diyr"cäéä àì ïë àì íàL¤¦Ÿ¥Ÿ¨¨

.äfä íìBò úeiîLâa ìòBtxiaqn ,ocr eznyp a"yxd iaxd - ¥§©§¦¨©¤
"oirne" qxhpewa50icky `id dpeekdy ,o`k owfd epax oeyl weic

ly "yi"d witqn `l ,dfd mlera ynn zeinyb ly dlert didzy
df "dxivi" iabl j`) "zeliv`" iabl "yi" `xwpd "d`ixa"d mler
"xarn jxc" xeari "d`ixa"c cqgd xe`yk s`e ,(ipgex oiicr

drtyd oiicr didz `l - "diyr"e "dxivi" ly zexitqdzinyb
ici lr zeidl jixv df `l` ,ynnzeyalzdly miyealae milka

cqgd ly iwl`d xe`d lr xzei daexn dcna mixizqnd "dxivi"
`ed okn xg`le ,ze`ivn ly dpigaa jk ici lr dyrp `ede ,oeilrd

mixizqnd "diyr" ly miyealae milka yalznxzei cerxy`n
ly dpigaa xzei dyrp df xe`e ,"dxivi" ly miyealde milkd
,mipt lk lr .dfd mler ly zinyb drtyda `eal egekae ,"yi"
"dxivi"a zeyalzdd oipr lr had ilany ,aehÎmeia xacdy myk

xe`d aygp ,"diyr"e,"d`ixa"c cqg ly xe`k aehÎmeia xi`nd
"xarn" ly ote`a wx `id zeklda zeyalzddy ,zeklda mb jk

,"d`lir dnkg" ly dx`d zx`yp `ideäfä íìBò úeiîLbL óàå§©¤©§¦¨©¤
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לשמאלא.
אך הפירוש כך הוא,

שלמעלה,  ימין  מבחינת  שנמשך   – מימינא  חד 

מחסדים.
חד משמאלא – שנמשך מבחינת שמאל שלמעלה, 

מגבורות.
רע',  ו'יצר  'יצר טוב'  עדיין בשם  קורא אותם  ואינו 
מצד  שהוא  כפי  הרע  היצר  כי  וחד',   .  .  . חד  'אלא 

ורק  וגבורות דקדושה, אינו רע עדיין;  שורשו, שמאל 
כשנמשכים למטה, באדם - נעשה 'יצר טוב' ו'יצר רע'.

והוא מה שנקט אחר כך יצר טוב לימינא ויצר רע 
לשמאלא - לימין ולשמאל של האדם.

כלשון  בלמ"ד,  ולשמאלא,  לימינא  נקט  ולכן 
הכתוב12 לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו.

)לקוטי לוי יצחק לזהר, פרשת ויצא, עמ' קכט(

12 קהלת י, ב. 

ליקוטים מתורת לוי יצחק
המשך מעמוד הה



היום יום . . . סד

ה'תש"דד כסלויום רביעי

חומש: ויצא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: משא"כ . . . 312 הלומד הסוד.

ָפַתִים. ֵהם ַלִחים ֲעַדִין, ַעל ַהּשְׂ ׁשֶ ְך ַמֲעִביִרים אֹוָתם, ּכְ עֹות, ְוַאַחר ּכָ ְלַמִים ַאֲחרֹוִנים נֹוְטִלים ְקֵצה ָהֶאְצּבָ

ה'תש"דה כסלויום חמישי

חומש: ויצא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: אבל דוקא . . . 312 שם.

ב  הּוא "ֻמּצָ ֱאלֹקּות. ַוֲהַגם ׁשֶ ָמה ּבֶ ׁשָ ל ַהּנְ רּות ׁשֶ ְ ם ַהִהְתַקּשׁ ה ִהיא ֻסּלַ ִפּלָ ב ַאְרָצה" – ּתְ ם ֻמּצָ ה ֻסּלָ "ְוִהּנֵ
ַעְצִמי.  ּטּול  ּבִ ְבִחיַנת  ּבִ ַמְיָמה",  ָ ַהּשׁ יַע  ַמּגִ "ְורֹאׁשֹו  ֲאָבל  ְלַבד,  הֹוָדָאה  ּבְ ִהיא  ה  ִפּלָ ַהּתְ ַהְתָחַלת  ַאְרָצה", 

ַמע. ַמע ּוְקִריַאת ׁשְ ְרכֹות ְקִריַאת ׁשְ ִזְמָרה, ּבִ ְפסּוֵקי ּדְ ָגה ְוַהֲהָבָנה ּבִ ַמת ַהַהּשָׂ א ָלֶזה ַעל ְיֵדי ַהְקּדָ ֲאָבל ּבָ

ה'תש"דו כסלויום שישי

חומש: ויצא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ועוד זאת . . . קנז לא יראו.

אאמו"ר אמר: קריאת שמע שעל המטה איז, אין זעיר אנפין, ווי דער ווידוי ווָאס 
קודם צאת הנפש מהגוף. נָאר יעמָאלט גייט מען שוין אינגַאנצען אוועק פון יריד, און 
עס ענדיגט זיך שוין דער מסחר פון היום לעשותם, און אין קשעהמ"ט פון יעדער נַאכט 

האלט מען נָאך אין מיטן יריד, און מען קען נָאך אויפטָאן.

ָקָטן[  אֹוֶפן  ין' ]=ּבְ ַאְנּפִ 'ְזֵעיר  ּבִ ִהיא  ה  ּטָ ַהּמִ ַעל  ׁשֶ ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ָאַמר:  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני 
ל  ְסָחר ׁשֶ ם ַהּמִ ּיֵ ִריד', ּוְכָבר ִמְסּתַ ָאז עֹוְזִבים ְלַגְמֵרי ֶאת ַה'ּיָ א ׁשֶ ֶפׁש ֵמַהּגּוף. ֶאּלָ ֶטֶרם ֵצאת ַהּנֶ ּבְ ּדּוי ׁשֶ ַהּוִ ּכְ
ר  ִריד, ְוֶאְפׁשָ ל ַהּיָ ִעיצּומֹו ׁשֶ ל ַלְיָלה, ֲעַדִין ִנְמָצִאים ּבְ ל ּכָ ה ׁשֶ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ "ַהּיֹום ַלֲעׂשָֹתם", ּוִבְקִריַאת ׁשְ

ֲעַדִין ִלְפֹעל.

ה'תש"דז כסלושבת
ָמר. ָמר. ּוְבָנִביא ֶהֱעָלה - ּוְבָנִביא ִנׁשְ ה ׁשָ ְבַרח ַיֲעֹקב - ּוְבִאּשָׁ ָדי. ַוּיִ ְלֵמי ׂשָ י - ּתַ ַהְפטֹוָרה: ְוַעּמִ

חומש: ויצא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ובר מן . . . 314 הלכותיהן.

ים  ים ְוַהָחְמִרּיִ ל ִעְנָיִנים ַהּגּוָפִנּיִ ּקּוץ ְוִתעּוב ּכָ ּטּול ַהֹחֶמר, ַעל ְיֵדי הֹוָרַאת ׁשִ לֹשׁ ָחְכמֹות ֵהן: ָחְכַמת ּבִ ׁשָ
– ָחְכַמת ַהּמּוָסר.

ָחְכַמת   – ֲאֵליֶהם  רּוב  ַהּקֵ ָאְפֵני  ְוהֹוָרַאת  לֹות  ּכָ ׂשְ ּוַבּמֻ ּדֹות  ּמִ ּבַ ְוָהרּוָחִני  ַהּצּוָרה  ַמֲעַלת  ַרת  ַהּכָ ָחְכַמת 
ַהֲחִקיָרה.

ַהָחְמִרי,  ָעה ּבְ ְקּבְ ּנִ ׁשֶ ְך ּוְבַמֲעַלת ַהּצּוָרה ּכְ ַמֲעַלת ֹחֶמר ְמֻזּכָ ַרת ַהּצּוָרה ַעל ַהֹחֶמר, הֹוָרָאה ּבְ ָחְכַמת ַהְגּבָ
ָתן, ֵאל ֶאָחד  ְתִחּלָ סֹוָפן ְוסֹוָפן ּבִ ָתן ּבְ ִחּלָ י ָנעּוץ ּתְ ֵצא רֹאׁש ָוסֹוף, ִלְהיֹות ּכִ ר ִיּמָ ִלי ֲאׁשֶ לּוָתם ַיַחד ִמּבְ ּלְ ְוִהְתּכַ
ִליִמים אֹוָתּה  ְוָקא ַמׁשְ ֶאָחד ּדַ ֵניֶהם ּכְ ֵרְך ִנְבָראּו ּוׁשְ ת ֶחְביֹון ֻעּזֹו ִיְתּבָ ַ ָנה ַאַחת ְלַגּלֹות אֹור ְקֻדּשׁ ָרָאם, ּוְלַכּוָ ּבְ

ֵרְך – ָחְכַמת ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ר ָעָלה ּבִ ֵלמּות, ֲאׁשֶ ְ ַהּשׁ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי
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ה'תש"דח כסלויום ראשון

חומש: וישלח, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אך להבין . . . קנח וכה"ג.

קטן  אזא  אז  זיינען,  ב"ה  הבורא  חסדי  גרויס  ווי  זיין,  מתבונן  זיך  זָאל  מענש  א 
שבקטנים ווי דער מענש איז, קען ער מַאכען א נחת רוח גדול צום  גדול הגדולים 
וכמ"ש ולגדולתו אין חקר, דארף דער מענש זיין תמיד באגייסטערט און טָאן די  עבודה 

בלב ונפש חפצה.

הּוא ָהָאָדם,  ִפי ׁשֶ ים ּכְ ַטּנִ ּקְ ּבַ ֶזה ָקָטן ׁשֶ ּכָ רּוְך הּוא, ׁשֶ י ַהּבֹוֵרא ּבָ דֹוִלים ַחְסּדֵ ה ּגְ ּמָ ִיְתּבֹוֵנן ָהָאָדם ַעד ּכַ
ִמיד  תֹו ֵאין ֵחֶקר". ַעל ָהָאָדם ִלְהיֹות ּתָ תּוב "ְוִלְגֻדּלָ ּכָ דֹוִלים, ּוְכמֹו ׁשֶ ָיכֹול ִלְגרֹם ַנַחת רּוַח ָגדֹול ִלְגדֹול ַהּגְ

ֵלב ְוֶנֶפׁש ָחֵפָצה. ַע ֶאת ָהֲעבֹוָדה ּבְ ִנְלָהב ּוְלַבּצֵ

ה'תש"דט כסלויום שני

חומש: וישלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: אך עוד . . . קנח מהנברא.

ין. ִניֶעְזׁשִ בֹוד ּבְ קּותֹו – תקפ"ח. ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ּלְ ֶדת ֶאת ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי – תקל"ד – ְויֹום ִהְסּתַ יֹום ֻהּלֶ

ר  ְנָיא( ַהְמַדּבֵ ינֹוִנים )ּתַ ל ּבֵ ֶפר ׁשֶ ֶרק נ"ג ִמּסֵ ֵקן ַמֲאָמר – ְוהּוא ֵחֶלק ּפֶ נּו ַהּזָ ִכְסֵלו תקנ"ד ָאַמר ַרּבֵ ט' ּבְ
י  ּכִ ]סֹופֹו[.  ִמיָרא  ּגְ ַעד  "ל  ַהּנַ ֶרק  ּפֶ ִסּיּום   – ַעם  ַהּפַ עֹוד  ֲחִסידּות  ָאַמר  ְלָמֳחָרתֹו  ִראׁשֹון.  ִית  ּבַ ַבר  ּדְ ַעל 
ַהּקֹוְדמֹות(  ִנים  ָ ִמּשׁ ִלּקּוֵטי ֵעצֹות  ִנְכְללּו  ֶהם  ּבָ ר  ְסֵלו תקנ"ד )ֲאׁשֶ ּכִ י  ָנה תק"ן ַעד  ָ ַהּשׁ ֲאָמִרים ֵמרֹאׁש  ַהּמַ

ינֹוִנים. ל ּבֵ ְרֵקי ֵסֶפר ׁשֶ ֵמֶהם ִנְסְדרּו נ"ג ּפִ

ה'תש"די כסלויום שלישי

חומש: וישלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: משא"כ ההלכות . . . 316 אלקות.

נֹוַדע  ֻסּכֹות  ַהּמֹוֵעד  ֹחל  ּבְ ְסק.  ִוויטֶעּפְ ִעיר  ּבָ ֲאָסרֹו  ִמּמַ  – תקפ"ז   – ְלֵחרּות  ָיָצא  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
יּוּבַאִוויְטׁש,  ִקיִדים ִמּלְ ִלְוַית ּפְ ֵרי ָנַסע ּבְ ׁשְ ת ֹנַח כח ּתִ ָרׁשַ יֹום א' ּפָ ינּו ֶאת ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי. ּבְ ר ִהְלׁשִ ֲאׁשֶ
ים ּגֹו'", יֹום ב' ָנַסע  ם דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ "ַמִים ַרּבִ רָאִמיְסל, ָאַמר ׁשָ א ְלדָאּבְ ֳהַרִים ּבָ ּצָ ּבַ
פּוס  ם ּתָ ב ׁשָ ְסק, ְוָיׁשַ ם ְלִוויטֶעּפְ ָ י ּגֹו'", יֹום ג' ָנַסע ִמּשׁ ּפֵ ֶפיָה ִרׁשְ ם דַא"ח "ְרׁשָ ם ַעד ִליָאְזָנא, ָאַמר ׁשָ ָ ִמּשׁ

ְסֵלו. ַלח י ּכִ ׁשְ ַעד יֹום א' ַוּיִ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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v"ndqeסו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  כסלו ד' ראשון יום מה? שום על המדידה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰àöîð elôà£¦¦§¨
.ãcîì äåöî Z äáBøwä àéäL éàcåa òeãé øácäL ,Bæ øéò ãöa§©¦¤©¨¨¨©§©©¤¦©§¨¦§¨¦§Ÿ

התורה על ב)רש"י כא, צד (דברים "לכל היא שהמדידה מפרש
חובה  אין רש"י שלשיטת הרא"ם וכתב קרובה". עיר זו אי לידע
"לפיכך  הקרובה, העיר את למצוא כדי רק היא והמדידה למדוד
קרובה, היותר שהיא ספק שאין לעיר סמוך מוטל החלל היה אם
וכותב  כך על חולק כאן הרמב"ם אך מדידה". שם צריך אין

למדוד". "מצוה אופן שבכל
טעם  בביאור תלויה והרמב"ם רש"י שמחלוקת לומר ויש
עריפת  כיצד מובן לא לכאורה כי – ערופה עגלה של הכפרה

הרציחה: על מכפרת העגלה
ה"ב)לקמן כקדשים",(פ"י בה נאמר ש"כפרה הרמב"ם כתב

מסוימת, עבירה על מכפר קרבן כל שבקרבנות כשם כן ואם
הרמב"ם כדברי הכתוב, גזירת מעילה)מצד הל' הקרבנות (סוף ש"כל

גזירת  ערופה, לעגלה בנוגע גם כך – הן" החוקים מכלל כולן
שתכפר. היא הכתוב

רש"י תבא (שם)אמנם הקב"ה "אמר הגמרא דרשת את הביא
עושה  שאינו במקום ותערף פירות, עשתה שלא שנתה בת עגלה
פירות". לעשות הניחוהו שלא זה  של הריגתו על לכפר פירות,
השייך  מיוחד תוכן בה יש אלא חוק אינה ערופה עגלה זה ולפי

מכפרת. היא שעליו לרצח
לשיטתם: הולכים הם הרי המדידה לענין ובמחלוקת

גם  החוקים מכלל הוא ערופה עגלה שדין הרמב"ם לשיטת
אין כאשר גם ולכן הכתוב, מגזירת היא למדידה mrhהמדידה

מצד devnיש היא העגלה שעריפת רש"י לשיטת אבל למדוד;
הקרובה, העיר מהי לדעת כדי טעם, יש למדידה גם טעם,

למדוד. צורך אין ידועה הקרובה העיר וכאשר
(70 'rd 128 'nr c"k zegiy ihewl)

ה'תשע"ג  כסלו ה' שני יום הבור? כיסוי על לברך יש האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ ˙ÂÎÏ‰äOò úåöî¦§©£¥
äéäiL ,àeäå .Ebâì ä÷òn úéOòå :øîàpL ,Bbâì ä÷òî íãà úBOòì©£¨¨©£¤§©¤¤¡©§¨¦¨©£¤§©¤§¤¦§¤
Bðéà Z ïäa àöBiëå ø÷aä úéáe úBøöBàä úéa ìáà ;äøéc úéa¥¦¨£¨¥¨¨¥©¨¨§©¥¨¤¥

.Bì ÷e÷æ̈
בספרי נאמר משנה': ה'כסף רכט)והקשה אלא (תצא לי "אין

ובית  העצים ובית הבקר ובית התבן בית הבונה מנין בית,
כן  ואם בביתך", דמים תשים ולא לומר תלמוד האוצרות,

במעקה! חייבים האוצרות ובית הבקר שבית מפורש
בגמרא מחלוקת יש א)ומיישב: יא, האוצרות (יומא בית אם

כדעה  סובר שהספרי לומר ויש במזוזה. חייב הבקר ובית
פסק הרמב"ם ואילו במעקה. גם חייב זו ולדעה (הל'המחייבת,

ה"ז) פ"ו ומזוזה ממעקה.תפילין גם פטר ולכן ממזוזה שפטורה
העשוי  בבית רק היא מעקה מצוות הרמב"ם לדעת זה ולפי
משום  ממזוזה פטורים הבקר ובית האוצרות שבית וכמו לדירה,

לדירה" עשויין שפסק(שם)"שאינן ומה ממעקה פטורים (להלן כך

חוליה ה"ד) לו לעשות ש"חייב בחצירו" בור או "באר לענין
תשים  "לא איסור משום זה הרי כיסוי" או טפחים עשרה גבוהה
נפשות". סכנת בו שיש מכשול "כל לגבי שנאמר בביתך" דמים

בביתך' דמים תשים 'לא משום הוא החיוב אם מינה' ו'נפקא
ה  לענין – מעקה' 'ועשית משום המעקה או עשיית בשעת ברכה

ה"ח) פי"א ברכות מעקה,(הל' לעשות מצוה שיש במקום רק הנאמרת ,
מברך. אינו דמים" תשים "לא משום מעקה העושה אבל

כתב 'החינוך' תקמו):אך מעקה (מצוה בלי בורו או גגו "מניח
תשים  דלא לאו על עבר וגם מעקה'), ('ועשית זו עשה ביטל
מעקה  במצוות חייב אדם של בחצירו בור כלומר, בביתך".

בביתך'). דמים תשים ל'ולא (בנוסף
או  במעקה חייב בחצר בור הרמב"ם לדעת שגם ונראה
ובית  האוצרות בבית אבל שכיח, להיגרם שעשוי הנזק כי כיסוי,
תשים  'לא איסור רק אלא מעקה' 'ועשית מצוות אין הבקר
שם  שהולכים במקום כי סכנה, בו שיש מכשול בכל כמו דמים'
'ועשית  מצוות יש בחצר בור או דירה בית של גג כמו בתדירות,
האוצרות  בית גג כמו בתדירות, הולכים שאין ומקום מעקה',
ככל  דמים', תשים 'לא איסור יש אך ממעקה פטור הבקר, ובית

סכנה. בו שיש מכשול
(cÎb ze` fl 'iq `"g mdxa` xac)

ה'תשע"ג  כסלו ו' שלישי יום קנין? מהווה רכיבה מתי

:Â ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰äîäaä úà ïéðB÷ ãöék¥©¦¤©§¥¨
.Ba äëìäå äéìò áëøL Bà ,äëìäå dëLî íà ...?äëéLîa¦§¦¨¦§¨¨§¨§¨¤¨©¨¤¨§¨§¨

הגמרא ב)למסקנת ח, מציעא קונה (בבא אינו הבהמה על רוכב
הבהמה? את קונה שברכיבה הרמב"ם פסק כן אם ומדוע אותה,

המשפט' ה'נתיבות סק"א)מבאר קצז את (סי' מפרש הרמב"ם :
הריצב"ש כשיטת הגמרא שם)סוגיית ב"מ מקובצת שהרוכב (שיטה

הלכה  אם אבל הולכת, אינה כאשר הבהמה את קונה אינו
הבהמה  הליכת כי אותה, קונה הוא הרי עליה רכיבתו מחמת
מיוחדת  פעולה עשה שלא ואף כמשיכה. נחשבת הרוכב מחמת

של  הכובד מהרגשת נגרמה שהליכתה כיון – הבהמה להולכת
ונחשבת  אליו מתייחסת הפעולה הרי עליה, הרוכב האדם

שלו. כפעולה
משנה' ה'מגיד גם כתב ה"ז)וכך פי"ז ואבידה גזלה שאף (הל'

הגמרא עליה (שם)שלמסקנת שרכב הבהמה את קונה אינו הרוכב
הגמרא  וכלשון להליכתה, שתגרום פעולה עשה כן אם אלא
ברגליו  בה "שבועט היינו ברגליו", "מנהיג להיות צריך שהרוכב

הסוסים" רוכבי כדרך מחמתו מנהיג)והולכת היינו ד"ה שם –(רש"י
והליכת  ברגליו", "מנהיג שיהיה צורך אין הרמב"ם לדעת

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

קונה. מצידו פעולה ללא אף הבהמה
יו"ט' ה'תוספות מ"ב)ואמנם פ"א הרמב"ם (ב"מ דברי את הביא

על  רגליו "שינענע בתנאי קונה שהרוכב המשניות, בפירוש
דוד' ה'נחלת אך שתלך", כדי הלכה)הבהמה ולענין ד"ה א, ט, (ב"מ

כן: אינה הרמב"ם דעת שלהלכה מוכיח
כלאים ה"ט)בהלכות בעגלה (פ"ט שהיושב הרמב"ם הביא

כלאים. איסור משום לוקה בהמה, מיני שני לה שרתומים

שם)והגמרא קנין (ב"מ לענין הבהמה על הרוכב את מדמה
דברי  ובכלאים כלאים, איסור בה שיש בעגלה ליושב משיכה,

פי (שם)הרמב"ם על "אף לוקה כזו בעגלה שהיושב ברורים,
כדי  ברגליו" "מנהיג להיות צריך אינו הרוכב כי הנהיג", שלא
הכובד  הרגשת מכוח הולכת היא אם די אלא הבהמה, את לקנות

מצידו. פעולה כל ללא הרוכב, של

ה'תשע"ג  כסלו ז' רביעי יום שטרות  מכירת

:·È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰úàfä Cøca úBøèMä ïéð÷¦§©©§¨©¤¤©Ÿ
óeb àlà ,úBð÷ð úBéàøä ïéà äøBzä ïî ìáà ;íéøôBñ éøácî Z¦¦§¥§¦£¨¦©¨¥¨§¨¦§¤¨
ìBëé ïéãò Z Bøáçì áBç øèL øëBnä ,Cëéôì .éeð÷ ãáìa øácä©¨¨¦§©¨§¦¨©¥§©©£¥£©¦¨

.ìçîì¦§Ÿ
אינה  אחר) חפץ לכל (בניגוד שטרות שמכירת לכך הטעם

בראשונים מבואר התורה, פה,מן כתובות ר"ן קני; ד"ה ב עו, ב"ב (תוס'

למלוה ב) שיש השעבוד את ואילו ממון" גופן "אין השטרות כי
בר  "לאו הלוה של הגוף שעבוד כי למכור יכול אינו החוב מצד
[של  ברשותו "אינם שלו הנכסים ושעבוד הוא", מכירה
שטר  "המוכר ולכן התורה". מן להקנותן יכול ואינו המלוה]...
לא  שטרֿחוב מכירת כי למוחלו", יכול עדיין לחברו, חוב

מדרבנן. אלא התורה, מן מכירה נחשבת
הרי  לשטרֿחוב, קנין תקנו שחכמים כיון מובן: לא ועדיין
לפי  ובפרט למחול, ממנו למנוע צריך היה מדרבנן פנים כל על
השטר  שמכירת לדאורייתא, גם מועיל דרבנן שקנין השיטות

למחול! יוכל שלא ובודאי מדאורייתא גם למכירה נחשבת

ה'צמחֿצדק' רלג):ומבאר סי' יו"ד ג; תמח, סי' או"ח תקנת (פס"ד
מן  כי דרבנן, קנינים משאר גרועה חוב שטר במכירת חכמים
הראשונים, מדברי לעיל כמובא בשטרות, קנין שייך לא התורה
שאר  אבל מדאורייתא", עצם מצד קנין שום להדבר "אין כן ואם
וחכמים  מדאורייתא" קנין בו ששייך "דבר על הם דרבנן קנינים

רק jxcהוסיפו cer כן גם קנין ש"מהני יתכן ואז להקנותו
בדאורייתא".

איגר הגר"ע כתב זה דרך א)ועל כ, לב"מ מכירת (חי' שאם
אגב  בקנין אחר חפץ לו כמקנה "הוי התורה מן היתה שטרות
דמוכר  זכותא ופקע לגמרי בו דזכה מדרבנן] [שהוא קרקע
קנין  דבר כיון למחול יכול ואינו דאורייתא, בקנין כמו לגמרי
ממש", כדאורייתא שלהם הקנין חז"ל עשו – אחר בקנין הוא
הקנין  הרי קנין', 'בר אינו שטרֿחוב התורה שמן כיון אבל
המכירה  לאחר גם ולכן גרוע'. 'קנין הוא חכמים בו שתקנו
השטר  מכירת מלכתחילה כי למחול, עדיין יכול המוכר

גמורה. מכירה ולא גרוע' 'קנין היא (מדרבנן)

ה'תשע"ג  כסלו ח' חמישי יום להדיוט  כמסירתו לגבוה אמירתו

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰Bì øîàå ,Lc÷äì øëBnä©¥§¤§¥§¨©
äéä elôà Z äøOòa :øîàå ?äæ õôç øëBî äzà änëa :øaæbä©¦§¨§©¨©¨¥¥¤¤§¨©©£¨¨£¦¨¨
dBáâì äøéîàL ;Ba øæçì ìBëé Bðéà äøOòa øîàL ïåék ,äàî äåL̈¤¥¨¥¨¤¨©©£¨¨¥¨©£Ÿ¤£¦¨§¨©

.èBéãäì äøéñîk¦§¦¨§¤§
שגם  קובע להדיוט" כמסירתו לגבוה "אמירתו הכלל
קנינית, היא התוצאה בלבד, באמירה נעשית ההקדש כשפעולת
לבעלות  עובר הנכס לחולין, בו להשתמש האיסור ומלבד

ההקדש.
רשב"ם הביא זה דין ביסוד תשיימה)והנה לא ד"ה א קלג, שני (ב"ב

וז"ל: להדיוט. כמסירה מועילה לגבוה שאמירה לכך מקורות
יקדיש' כי 'ואיש כדכתיב לגבוה... כז)"אמירתו 'מוצא (ויקרא ,

תשמור' כג)שפתיך פסוקים:(דברים שני על מיוסד הדין כלומר, .
תשמור". שפתיך "מוצא והפסוק יקדיש" כי "ואיש הפסוק

המקורות  שני את הרשב"ם הביא במתכוין כי לבאר ויש
הללו:

ענינים: שני שהם יסודות שני בתוכו כולל 'הקדש' המושג
של  בעצמותו וקדושה נדר - שמיא כלפי ההקדשה של חלק א)
שלו  נעשה החפץ שבהדיוט כשם – ההקדש קניני ב) חפץ.
ממונית. רשות יש להקדש גם כך הקנין, מעשה לאחר וברשותו
מקורות  שני אינם הרשב"ם שהביא הפסוקים שני כן, ואם
רעהו: את משלים אחד אלא שונות, הגדרות ושתי נפרדים
מצד  ההקדש ענין את מלמד תשמור" שפתיך "מוצא הפסוק
כי  "איש והפסוק שפתיו, מוצא ידי שעל בחפץ הקדושה חלות
קנין  חל בדיבור, היא אם גם ההקדשה, שברגע מלמד יקדיש"

בהדיוט. הקנינים כדרכי מועילה בהקדש ואמירה לגבוה,
da ` ,` oikxr l`wfgi oefg)(zehny

ה'תשע"ג  כסלו ט' שישי יום כפייה  מתוך מכירה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰,øënL ãò eäeñðàL éî¦¤£¨©¤¨©
...økîî Bøkîî Z øënL ãò eäeìz elôà ,ç÷nä éîc ç÷ìå§¨©§¥©¤¨£¦¨©¤¨©¦§¨¦§¨

.ìèa økînä éøä ...økîiL íã÷ äòãBî øñî íà ,Cëéôì§¦¨¦¨©¨¨Ÿ¤¤¦§Ÿ£¥©¦§¨¨¥
כרחם  בעל החפץ, עבור דמים (שנותן דמי יהיב – "חמסן

דמי" יהיב לא – גזלן הבעלים), א)של סב, הנותן (ב"ק ומדוע .

מכירה  אונס מתוך המוכר והרי חמסן, נקרא החפץ עבור דמים
כאשר  רק הגמרא: מתרצת כאן)? בהלכה (כמבואר היא גמורה
כתוצאה  נעשה שהריצוי (אף המכירה מועילה אני' 'רוצה אמר
נקרא  ולכן חלה המכירה אין אני' 'רוצה אמר כשלא אך מאונס),

חמסן.
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קונה. מצידו פעולה ללא אף הבהמה
יו"ט' ה'תוספות מ"ב)ואמנם פ"א הרמב"ם (ב"מ דברי את הביא

על  רגליו "שינענע בתנאי קונה שהרוכב המשניות, בפירוש
דוד' ה'נחלת אך שתלך", כדי הלכה)הבהמה ולענין ד"ה א, ט, (ב"מ

כן: אינה הרמב"ם דעת שלהלכה מוכיח
כלאים ה"ט)בהלכות בעגלה (פ"ט שהיושב הרמב"ם הביא

כלאים. איסור משום לוקה בהמה, מיני שני לה שרתומים

שם)והגמרא קנין (ב"מ לענין הבהמה על הרוכב את מדמה
דברי  ובכלאים כלאים, איסור בה שיש בעגלה ליושב משיכה,

פי (שם)הרמב"ם על "אף לוקה כזו בעגלה שהיושב ברורים,
כדי  ברגליו" "מנהיג להיות צריך אינו הרוכב כי הנהיג", שלא
הכובד  הרגשת מכוח הולכת היא אם די אלא הבהמה, את לקנות

מצידו. פעולה כל ללא הרוכב, של

ה'תשע"ג  כסלו ז' רביעי יום שטרות  מכירת

:·È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰úàfä Cøca úBøèMä ïéð÷¦§©©§¨©¤¤©Ÿ
óeb àlà ,úBð÷ð úBéàøä ïéà äøBzä ïî ìáà ;íéøôBñ éøácî Z¦¦§¥§¦£¨¦©¨¥¨§¨¦§¤¨
ìBëé ïéãò Z Bøáçì áBç øèL øëBnä ,Cëéôì .éeð÷ ãáìa øácä©¨¨¦§©¨§¦¨©¥§©©£¥£©¦¨

.ìçîì¦§Ÿ
אינה  אחר) חפץ לכל (בניגוד שטרות שמכירת לכך הטעם

בראשונים מבואר התורה, פה,מן כתובות ר"ן קני; ד"ה ב עו, ב"ב (תוס'

למלוה ב) שיש השעבוד את ואילו ממון" גופן "אין השטרות כי
בר  "לאו הלוה של הגוף שעבוד כי למכור יכול אינו החוב מצד
[של  ברשותו "אינם שלו הנכסים ושעבוד הוא", מכירה
שטר  "המוכר ולכן התורה". מן להקנותן יכול ואינו המלוה]...
לא  שטרֿחוב מכירת כי למוחלו", יכול עדיין לחברו, חוב

מדרבנן. אלא התורה, מן מכירה נחשבת
הרי  לשטרֿחוב, קנין תקנו שחכמים כיון מובן: לא ועדיין
לפי  ובפרט למחול, ממנו למנוע צריך היה מדרבנן פנים כל על
השטר  שמכירת לדאורייתא, גם מועיל דרבנן שקנין השיטות

למחול! יוכל שלא ובודאי מדאורייתא גם למכירה נחשבת

ה'צמחֿצדק' רלג):ומבאר סי' יו"ד ג; תמח, סי' או"ח תקנת (פס"ד
מן  כי דרבנן, קנינים משאר גרועה חוב שטר במכירת חכמים
הראשונים, מדברי לעיל כמובא בשטרות, קנין שייך לא התורה
שאר  אבל מדאורייתא", עצם מצד קנין שום להדבר "אין כן ואם
וחכמים  מדאורייתא" קנין בו ששייך "דבר על הם דרבנן קנינים

רק jxcהוסיפו cer כן גם קנין ש"מהני יתכן ואז להקנותו
בדאורייתא".

איגר הגר"ע כתב זה דרך א)ועל כ, לב"מ מכירת (חי' שאם
אגב  בקנין אחר חפץ לו כמקנה "הוי התורה מן היתה שטרות
דמוכר  זכותא ופקע לגמרי בו דזכה מדרבנן] [שהוא קרקע
קנין  דבר כיון למחול יכול ואינו דאורייתא, בקנין כמו לגמרי
ממש", כדאורייתא שלהם הקנין חז"ל עשו – אחר בקנין הוא
הקנין  הרי קנין', 'בר אינו שטרֿחוב התורה שמן כיון אבל
המכירה  לאחר גם ולכן גרוע'. 'קנין הוא חכמים בו שתקנו
השטר  מכירת מלכתחילה כי למחול, עדיין יכול המוכר

גמורה. מכירה ולא גרוע' 'קנין היא (מדרבנן)

ה'תשע"ג  כסלו ח' חמישי יום להדיוט  כמסירתו לגבוה אמירתו

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰Bì øîàå ,Lc÷äì øëBnä©¥§¤§¥§¨©
äéä elôà Z äøOòa :øîàå ?äæ õôç øëBî äzà änëa :øaæbä©¦§¨§©¨©¨¥¥¤¤§¨©©£¨¨£¦¨¨
dBáâì äøéîàL ;Ba øæçì ìBëé Bðéà äøOòa øîàL ïåék ,äàî äåL̈¤¥¨¥¨¤¨©©£¨¨¥¨©£Ÿ¤£¦¨§¨©

.èBéãäì äøéñîk¦§¦¨§¤§
שגם  קובע להדיוט" כמסירתו לגבוה "אמירתו הכלל
קנינית, היא התוצאה בלבד, באמירה נעשית ההקדש כשפעולת
לבעלות  עובר הנכס לחולין, בו להשתמש האיסור ומלבד

ההקדש.
רשב"ם הביא זה דין ביסוד תשיימה)והנה לא ד"ה א קלג, שני (ב"ב

וז"ל: להדיוט. כמסירה מועילה לגבוה שאמירה לכך מקורות
יקדיש' כי 'ואיש כדכתיב לגבוה... כז)"אמירתו 'מוצא (ויקרא ,

תשמור' כג)שפתיך פסוקים:(דברים שני על מיוסד הדין כלומר, .
תשמור". שפתיך "מוצא והפסוק יקדיש" כי "ואיש הפסוק

המקורות  שני את הרשב"ם הביא במתכוין כי לבאר ויש
הללו:

ענינים: שני שהם יסודות שני בתוכו כולל 'הקדש' המושג
של  בעצמותו וקדושה נדר - שמיא כלפי ההקדשה של חלק א)
שלו  נעשה החפץ שבהדיוט כשם – ההקדש קניני ב) חפץ.
ממונית. רשות יש להקדש גם כך הקנין, מעשה לאחר וברשותו
מקורות  שני אינם הרשב"ם שהביא הפסוקים שני כן, ואם
רעהו: את משלים אחד אלא שונות, הגדרות ושתי נפרדים
מצד  ההקדש ענין את מלמד תשמור" שפתיך "מוצא הפסוק
כי  "איש והפסוק שפתיו, מוצא ידי שעל בחפץ הקדושה חלות
קנין  חל בדיבור, היא אם גם ההקדשה, שברגע מלמד יקדיש"

בהדיוט. הקנינים כדרכי מועילה בהקדש ואמירה לגבוה,
da ` ,` oikxr l`wfgi oefg)(zehny

ה'תשע"ג  כסלו ט' שישי יום כפייה  מתוך מכירה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰,øënL ãò eäeñðàL éî¦¤£¨©¤¨©
...økîî Bøkîî Z øënL ãò eäeìz elôà ,ç÷nä éîc ç÷ìå§¨©§¥©¤¨£¦¨©¤¨©¦§¨¦§¨

.ìèa økînä éøä ...økîiL íã÷ äòãBî øñî íà ,Cëéôì§¦¨¦¨©¨¨Ÿ¤¤¦§Ÿ£¥©¦§¨¨¥
כרחם  בעל החפץ, עבור דמים (שנותן דמי יהיב – "חמסן

דמי" יהיב לא – גזלן הבעלים), א)של סב, הנותן (ב"ק ומדוע .

מכירה  אונס מתוך המוכר והרי חמסן, נקרא החפץ עבור דמים
כאשר  רק הגמרא: מתרצת כאן)? בהלכה (כמבואר היא גמורה
כתוצאה  נעשה שהריצוי (אף המכירה מועילה אני' 'רוצה אמר
נקרא  ולכן חלה המכירה אין אני' 'רוצה אמר כשלא אך מאונס),

חמסן.



v"ndqeסח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

לבסוף  אמר המוכר כאשר רק חלה באונס מכירה זה, לפי
ולא  חל, אונס מתוך שמקח וכתב סתם הרמב"ם אך אני', 'רוצה

אני'. 'רוצה אמירת שנדרשת הזכיר
יוסף' ה'בית דברי את הביא משנה' רה)וב'לחם סי' שאין (חו"מ ,

את  וקיבל שתק אם אלא אני', 'רוצה בפירוש שיאמר צורך
התנגדות  הביע אם ורק אני', 'רוצה שאמר כמו נחשב המעות

חלה. היא אין העסקה זמן כל במשך
טוב  נמצא שלא כל זה (תירוץ) "ונקבל וכתב סיים אך

המשפט' ה'נתיבות גם סק"א)ממנו...". רה דחוק (סי' שהתירוץ כתב
ה'בית  ולדברי אני', 'רוצה לומר שצריך מבואר בגמרא כי מאוד
'איני  אמר שאם רק אלא זאת לומר צורך שאין נמצא יוסף'

חל. המקח אין רוצה'
שאנסו  היינו וזבין', 'תליוהו דומה אינו מחלק: וה'נתיבות'

ללא  אך בכוח לחטיפה למכירה, שיסכים כדי בגופו המוכר את
מחמת  היא שההסכמה למרות הראשון, במקרה בגופו. אונס
הוא  בדיעבד הרי מהאונס שנפטר בכך ונהנה מאחר אילוץ,
בגמרא  אך אני', 'רוצה באמירת צורך אין ולכן למכירה מסכים
אלא  שהתרצה להניח אין ובזה אונס, ללא ממנו שחטפו מדובר

בפירוש. אמר כן אם
מסר  ואם שהסכים עד שכפוהו מדובר כאן לחלק: יש ועוד
היא  הרי בה מעוניין שאינו דעתו וגילה המכירה לפני 'מודעה'
ההנאה  תמורת אף למכירה מוכן שאינו דעתו גילה כי בטלה,
האונס. מפחד גם היה אני' 'רוצה שאמר ומה מהאונס, שנפטר
יאמר  אם אונס, בשום אונס ואינו בחזקה החוטף בחמסן אך
כפו  לא שהרי זאת, לבטל כדי 'מודעה' תועיל לא אני' 'רוצה

אני. רוצה לומר אותו

ה'תשע"ג  כסלו י' קודש שבת הגר  אונאת

:ÊËŒÂË ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰,øbä úà äpàîä ìk̈©§©¤¤©¥
ìLa øáBò Z íéøáãa ïéa ïBîîa ïéaeðBú àì íeMî ...ïéåàì äL ¥§¨¥¦§¨¦¥¦§¨¨¦¦Ÿ

àì øâå íeMîe ,åéçà úà Léà eðBz ìà íeMîe ,Búéîò úà Léà¦¤£¦¦©¦¤¨¦¦§¥Ÿ
ìLa øáBò Z ïBîîa eäðBäå Böçì íà ïëå .äðBúíeMî :ïéåàì äL ¤§¥¦§¨§¨§¨¥¦§¨¨¦¦

íeMîe ,Búéîò úà Léà eðBú àìå íeMîe ,åéçà úà Léà eðBz ìà©¦¤¨¦¦§Ÿ¦¤£¦¦
.epöçìú àìå§Ÿ¦§¨¤

ב)בגמרא נט, מציעא לאוין (בבא שני יש דברים שבאונאת מבואר
איש  תונו לא (משום ישראל בכל כמו אחד ועוד בגר, מיוחדים
את  ללחוץ שלא לאוין שני יש ממון בהונאת וכן עמיתו), את

ישראל. כבכל כנושה לו תהיה לא ואיסור הגר,
באונאת  הפסוקים מציטוט (וכן הגמרא דברי מפשטות והנה,
נפרדים  לאוין שלושה שיש משמע ממון) ובאונאת דברים
הרמב"ם  אך ממון. לאונאת נפרדים ושלושה דברים, לאונאת
אונאת  של הלאו על עובר ממון בהונאת הגר את שהמאנה כתב
ובהלכה  ממון. הונאת של לאו על עובר דברים ובאונאת דברים,
על  אף דברים הונאת על בגר עובר מה "ומפני ביאר: הבאה
מפני  דברים, הונאת על גם ממון הונאת ועל ממון, הונאת
הלאוים  וכפל סתם הונאה, בלשון שניהם את הכתוב שהוציא

תלחץ". ולא תונה לא בפירוש הדברים בשני בגר
הגמרא  מדברי הרמב"ם שינה מדוע משנה: המגיד והקשה

"ובאמת וסיים לאווים? ששה כאן תמוהים שיש המחבר דברי
ישראל  בכל גם כן, אם להקשות: הוסיף משנה ובלחם בעיני".
משום  ממון ועל ממון הונאת משום דברים הונאת על יעברו

זה  שלפי ועוד הונאה, בלשון שניהם הכתוב הוציא כי דברים
לאוין ושישה ארבעה באותה lkaיהיו שנאמרו לפי הונאה,

לשון!
שמח': ה'אור וביאר

הלאוין  כמספר לאוין בשלושה שעובר כתב לא הרמב"ם
אין  המצוות במנין הרמב"ם לשיטת שכן בתורה, הכתובים
ביאורו  אלא מצוות תרי"ג בכלל בתורה שנכפלו לאוים מונים
מבחינה  לאווים שלושה מתבצעים גר שבהונאת כך על מיוסד

איסור. אותו על חזרה זו ואין מהותית,
כאן  יש – בדברים הגר את מאנה אדם כאשר והביאור:
אחר  מעם שהוא שכיון לחשוב עלול שהלה משום הגר, השפלת
היא  הרי הדברים שאונאת ונמצא ממונו, את ישראל התירו
אונאה  "שם בגר שיש מעיר שמח' (וה'אור ממון. כהונאת
להיכנס  יפחד שהגר ייתכן שהרי ובדברים, בממון משותף"
אם  לאידך, וכן ויאנהו). ידחקהו פן ישראל, עם וקניין במסחר
שבכל  ונמצא שפלותו. מפני זאת שעשו סובר בממון אותו אינה
יש  ובנוסף רגילה הונאה ראשית, דברים. שלושה יש גר אונאת
שייך  לא בישראל אבל בממונו והן בנפשו הן והשפלתו צערו

ממון). או (דברים האונאה של עצמו העניין אלא
לאוים, שלושה יש הגר שבהונאת הרמב"ם, של דיוקו וזהו
השייכים  לאוין שני אך ממון, הונאת והן דברים הונאת הן
באונאת  הן זהים ישראל) סתם אצל דוגמתם (ואין לגר בייחוד

ממון. באונאת והן דברים

ytp zxinye gvex zekld - elqk 'c oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyb"ryz'd elqk 'iÎc -

ה'תשע"ג  כסלו ד' ראשון יום

Wtp zxinWE gvFx zFkld¦§¥©§¦©¤¤
ח  ¤¤ּפרק

ערים ‡. "ׁשלֹוׁש ׁשּנאמר: מקלט, ערי להפריׁש עׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמצות
יׂשראל  ּבארץ אּלא נֹוהגֹות מקלט ערי ואין ;"ל .ּתבּדיל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

הּירּדן ·. ּבעבר רּבנּו מׁשה הבּדיל ׁשלׁש היּו: ערים ,וׁשׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ּכנען. ּבארץ יהֹוׁשע הבּדיל ְְְְְִִֶֶַַַָֹֻוׁשלׁש

ּכּלן ‚. ׁשּיבּדלּו עד קֹולטת, מקלט מערי אחת -אין ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻ
מׁשה  והֹודיענּו לכם". ּתהיינה מקלט ערי "ׁשׁש ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשלׁש ׁשּיבּדלּו עד קֹולטֹות, הּירּדן ׁשּבעבר ׁשלׁש ׁשאין ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻרּבנּו,
מצוה  ּובאה 'הֹואיל אמר: הבּדילן? ולּמה ּכנען. ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּבארץ

אקּימּנה'. ְְֲִֶַָָלידי,
אּלּו„. על אחרֹות ׁשלׁש מֹוסיפין הּמׁשיח, הּמל ֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבימי

הּׁשלׁשהּׁשׁש על ערים, ׁשלׁש עֹוד ל "ויספּת ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
והּקנּזי  הּקיני ּבערי אֹותן? מֹוסיפין והיכן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהאּלה".
לא  ועדין ּברית, עליהן אבינּו לאברהם ׁשּנכרת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹוהּקדמֹוני,
את  אלהי ה' ירחיב "ואם ּבּתֹורה: נאמר ועליהן ְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹנכּבׁשּו;
אׁשר  הארץ ּכל את ל ונתן ,לאבֹותי נׁשּבע ּכאׁשר ְְְְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּגבל
הּׁשלׁש על ערים, ׁשלׁש עֹוד ל ויספּת ,לאבֹותי לתת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹּדּבר

ֵֶָהאּלה".
לכּון‰. ּדין ּבית מקלט,[ליישר]וחּיבין לערי הּדרכים ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ

ּתּקלה, וכל מכׁשֹול ּכל מהן ּומסירין ּולהרחיבן; אֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּולתּקן
ּתל לא ּבּדר מּניחין ּגיא[גבעה]ואין נהר,[בקעה]ולא ולא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ

לׁשם, הּבֹורח את לעּכב ׁשּלא ּכדי ּגׁשר עליו עֹוׂשין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא
ּפחֹות  אין מקלט, ערי ּדר ורחב ."הּדר ל "ּתכין ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
על  ּכתּוב היה 'מקלט' ּו'מקלט' אּמֹות. ּוׁשּתים ְְְְִִִִִַַַָָָָָֹמּׁשלׁשים

לׁשם. ויפנּו הרצחנין ׁשּיּכירּו ּכדי ּדרכים, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּפרׁשת
.Â ׁשלּוחים מֹוציאין ּדין ּבית ׁשנה, ּבכל ּבאדר עׂשר ְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָָּבחמּׁשה

מתּקנים  ׁשּנתקלקל, ׁשּמצאּוהּו מקֹום וכל הּדרכים; ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלתּקן
הּכתּוב אֹותֹו עליהם מעלה זה, ּבדבר ׁשּנתרּׁשלּו ּדין ּובית .ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּדמים. ׁשפכּו ְְִִָָּכאּלּו
.Êמֹוׁשחין מקלט [מודדין]וכן מערי ועיר עיר ּכל ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵָָָָ

ׁשּנאמר: - ּבׁשוה מׁשּלׁשֹות ׁשּיהיּו עד הפרׁשתן, ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבתחּלת
."ארצ ּגבּול את וׁשּלׁשּת ,הּדר ל ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָ"ּתכין

.Á ולא קטּנֹות, עירֹות לא אֹותן עֹוׂשין אין - מקלט ְְְֲִִֵֵַָָָָֹֹערי
ּבינֹונּיֹות  עירֹות אּלא ּגדֹולים, אֹותן ּכרּכים מֹוׁשיבין ואין . ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ
הּמים  ּובמקֹום ׁשוקים, במקֹום מים,אּלא ׁשם אין ואם ; ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

במקֹום  אּלא אֹותן מֹוׁשיבין ואין מים. לתֹוכן ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָמכניסין
נתמעטּו עליהן; מֹוסיפין אכלּוסיהן, נתמעטּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַֻֻאכלּוסין.
ואין  ויׂשראלים. לוּים ּכהנים לתֹוכן מכניסין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹדיֹוריהן,

מצֹודֹות ּבתֹוכן חיות]ּפֹורׂשין ּבתֹוכן [לציד מפׁשילין ואין , ְְְְְְִִִֵַָָ
ׁשם. מצּויה הּדם ּגֹואל רגל תהיה ׁשּלא ּכדי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹחבלים,

.Ë היא מקלט עיר מהן אחת וכל קֹולטֹות, הּלוּים ערי ,ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
הערים  ּכל עיר, ּוׁשּתים ארּבעים ּתּתנּו "ועליהם ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
הּכתּוב  הּקיׁשן עיר"; ּוׁשמנה ארּבעים - לּלוּים ּתּתנּו ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָֹאׁשר

לקלט. לזֹו זֹו ְִָָֹֻּכּלן
.È ּובין למקלט, ׁשהבּדלּו מקלט ערי ּבין יׁש הפרׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻּומה

ׁשּלא  ּבין לדעת ּבין קֹולטֹות מקלט ׁשערי הּלוּים? ערי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשאר
אין  הּלוּים, ערי ּוׁשאר נקלט; ּבהן ונכנס הֹואיל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָלדעת,

לדעת  אּלא נֹותן קֹולטֹות אינֹו מקלט, ּבערי הּדר ורֹוצח . ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
הּבית. לבעל ׂשכר נֹותן הּלוּים, ערי ּבׁשאר והּדר ּביתֹו; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָׂשכר

.‡È ּכמֹוה קֹולט ּתחּומּה הּקֹולטת, עיר ׁשהּוא ּכל אילן . ְִִֵֶֶֶַָָָָָ
- לּתחּום חּוץ נֹוטה ונֹופֹו מקלט, ערי ּתחּום ּבתֹו ְְְְְִֵֵֶַָָעֹומד
ונֹופֹו לּתחּום, חּוץ עֹומד היה נקלט; הּנֹוף, ּתחת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָמּׁשּיּגיע

לעּקרֹו מּׁשּיּגיע - הּתחּום לתֹו וההֹורגֹו[גזעו]נֹוטה נקלט. , ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ
ּדר  הרֹוצח אין קֹולט, ׁשהּתחּום ּפי על ואף עליו. נהרג ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשם,

ּבתחּומּה. ולא - ּבּה" "ויׁשב ׁשּנאמר: ְְְֱִֶֶַַָָָֹּבֹו,

ט  ¤¤ּפרק
נֹופל‡. ׁשּנמצא הּכהּו[מושלך]הרּוג מי נֹודע ולא ּבארץ, ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ּדין  מּבית זקנים חמּׁשה ויֹוצאין ּבמקֹומֹו, אֹותֹו מּניחין -ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָ
,"וׁשפטי זקני "ויצאּו ׁשּנאמר: ׁשּבירּוׁשלים, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּגדֹול

החלל ׁשּסביבֹות הערים אל מּמּנּו אפּלּו[ההרוג]ּומֹודדין . ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָ
- הּקרֹובה ׁשהיא ּבוּדאי ידּוע ׁשהּדבר זֹו, עיר ּבצד ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָנמצא

למּדד. ְְִִָֹמצוה
את ·. קֹוברין - הּקרֹובה העיר ונֹודעה ׁשּמֹודדין, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָאחר

ּדין  ּובית למקֹומן. ירּוׁשלים זקני וחֹוזרין ּבמקֹומֹו, ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָהּנהרג
העיר; אֹותּה אנׁשי מּׁשל ּבקר עגלת מביאין העיר אֹותּה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל
הּוא  וזה ּבחזקה, ׁשֹוטף ׁשהּוא נחל אל אֹותּה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָּומֹורידין

ּבּתֹורה. האמּור ֵַָָָָ"איתן"
ּבקּופיס‚. ׁשם אֹותּה גדולה]ועֹורפין ּובית [סכין מאחֹוריה. ְְְֲִִֵֵֶָָָ

- מאה הן אפּלּו העיר, זקני ּכל עם העיר, אֹותּה ׁשל ְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָָּדין
עגלה. ׁשל עריפתּה ּבמקֹום ׁשם, ידיהם את רֹוחצין ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹהּכל
ׁשפכּו לא "ידינּו הּקדׁש: ּבלׁשֹון הּנחל ּבתֹו ׁשם ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹואֹומרין
לידינּו בא ׁשּלא ּכלֹומר, ראּו"; לא ועינינּו הּזה, הּדם ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאת
והּנחנּוהּו ראינּוהּו ולא מזֹונֹות; ּבלא ּופטרנּוהּו הּזה, ְְְְְְְְֱִִֶֶַַַַָֹֹהּנהרג
לעּמ "ּכּפר הּקדׁש: ּבלׁשֹון אֹומרים והּכהנים לויה. ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹֹּבלא
עּמ ּבקרב נקי ּדם ּתּתן ואל ה', ּפדית, אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל
הּדם, על מכּפר הּוא ּברּו והּקדֹוׁש להן. והֹולכין ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָיׂשראל",

הּדם". להם "ונּכּפר ְֱִֵֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
מקּדדין „. ואין ּבּמּדה, מדקּדקין החלל, מן ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּמֹודדין

ׁשל [מזלזלין] ּדין ּבית ּבּה ׁשּיׁש לעיר אּלא מֹודדין ואין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָּבּה.
ירּוׁשלים  ׁשאין לירּוׁשלים, מֹודדין ואין ּוׁשלׁשה; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹעׂשרים
ונאמר: לּׁשבטים, נתחּלקה ׁשּלא לפי ערּופה, עגלה ְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹמביאה

ה' אׁשר לרׁשּתּה"."ּבאדמה ל נֹותן אלהי ְְְֱֲֲִֵֶֶָָָָֹ
לירּוׁשלים ‰. קרֹוב -נמצא ּדין ּבית ּבּה ׁשאין לעיר אֹו , ְְִִִִִֵֵֶַָָָָ
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אגרות קודש

]תחלת כסלו, תש"כ[

ת"ח ת"ח על הערתו לשו"ת השיב משה.

כן מאשר הנני קבלת הס' "דובב שפתי ישנים". ולאחרי בקשת סליחתו נצטערתי על שצויין על 

כמה מכ' שהם להגאון הרגצובי - וכל הרגיל בסגנונו יראה תיכף שאינו...
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ערים ‡. "ׁשלֹוׁש ׁשּנאמר: מקלט, ערי להפריׁש עׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמצות
יׂשראל  ּבארץ אּלא נֹוהגֹות מקלט ערי ואין ;"ל .ּתבּדיל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

הּירּדן ·. ּבעבר רּבנּו מׁשה הבּדיל ׁשלׁש היּו: ערים ,וׁשׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ּכנען. ּבארץ יהֹוׁשע הבּדיל ְְְְְִִֶֶַַַָֹֻוׁשלׁש

ּכּלן ‚. ׁשּיבּדלּו עד קֹולטת, מקלט מערי אחת -אין ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻ
מׁשה  והֹודיענּו לכם". ּתהיינה מקלט ערי "ׁשׁש ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשלׁש ׁשּיבּדלּו עד קֹולטֹות, הּירּדן ׁשּבעבר ׁשלׁש ׁשאין ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻרּבנּו,
מצוה  ּובאה 'הֹואיל אמר: הבּדילן? ולּמה ּכנען. ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּבארץ

אקּימּנה'. ְְֲִֶַָָלידי,
אּלּו„. על אחרֹות ׁשלׁש מֹוסיפין הּמׁשיח, הּמל ֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבימי

הּׁשלׁשהּׁשׁש על ערים, ׁשלׁש עֹוד ל "ויספּת ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
והּקנּזי  הּקיני ּבערי אֹותן? מֹוסיפין והיכן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהאּלה".
לא  ועדין ּברית, עליהן אבינּו לאברהם ׁשּנכרת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹוהּקדמֹוני,
את  אלהי ה' ירחיב "ואם ּבּתֹורה: נאמר ועליהן ְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹנכּבׁשּו;
אׁשר  הארץ ּכל את ל ונתן ,לאבֹותי נׁשּבע ּכאׁשר ְְְְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻּגבל
הּׁשלׁש על ערים, ׁשלׁש עֹוד ל ויספּת ,לאבֹותי לתת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹּדּבר

ֵֶָהאּלה".
לכּון‰. ּדין ּבית מקלט,[ליישר]וחּיבין לערי הּדרכים ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָ

ּתּקלה, וכל מכׁשֹול ּכל מהן ּומסירין ּולהרחיבן; אֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּולתּקן
ּתל לא ּבּדר מּניחין ּגיא[גבעה]ואין נהר,[בקעה]ולא ולא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ

לׁשם, הּבֹורח את לעּכב ׁשּלא ּכדי ּגׁשר עליו עֹוׂשין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא
ּפחֹות  אין מקלט, ערי ּדר ורחב ."הּדר ל "ּתכין ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
על  ּכתּוב היה 'מקלט' ּו'מקלט' אּמֹות. ּוׁשּתים ְְְְִִִִִַַַָָָָָֹמּׁשלׁשים

לׁשם. ויפנּו הרצחנין ׁשּיּכירּו ּכדי ּדרכים, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּפרׁשת
.Â ׁשלּוחים מֹוציאין ּדין ּבית ׁשנה, ּבכל ּבאדר עׂשר ְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָָּבחמּׁשה

מתּקנים  ׁשּנתקלקל, ׁשּמצאּוהּו מקֹום וכל הּדרכים; ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלתּקן
הּכתּוב אֹותֹו עליהם מעלה זה, ּבדבר ׁשּנתרּׁשלּו ּדין ּובית .ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּדמים. ׁשפכּו ְְִִָָּכאּלּו
.Êמֹוׁשחין מקלט [מודדין]וכן מערי ועיר עיר ּכל ּבין ְְְִִִִֵֵֵֵָָָָ

ׁשּנאמר: - ּבׁשוה מׁשּלׁשֹות ׁשּיהיּו עד הפרׁשתן, ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבתחּלת
."ארצ ּגבּול את וׁשּלׁשּת ,הּדר ל ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָ"ּתכין

.Á ולא קטּנֹות, עירֹות לא אֹותן עֹוׂשין אין - מקלט ְְְֲִִֵֵַָָָָֹֹערי
ּבינֹונּיֹות  עירֹות אּלא ּגדֹולים, אֹותן ּכרּכים מֹוׁשיבין ואין . ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ
הּמים  ּובמקֹום ׁשוקים, במקֹום מים,אּלא ׁשם אין ואם ; ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

במקֹום  אּלא אֹותן מֹוׁשיבין ואין מים. לתֹוכן ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָמכניסין
נתמעטּו עליהן; מֹוסיפין אכלּוסיהן, נתמעטּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַֻֻאכלּוסין.
ואין  ויׂשראלים. לוּים ּכהנים לתֹוכן מכניסין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹדיֹוריהן,

מצֹודֹות ּבתֹוכן חיות]ּפֹורׂשין ּבתֹוכן [לציד מפׁשילין ואין , ְְְְְְִִִֵַָָ
ׁשם. מצּויה הּדם ּגֹואל רגל תהיה ׁשּלא ּכדי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹחבלים,

.Ë היא מקלט עיר מהן אחת וכל קֹולטֹות, הּלוּים ערי ,ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
הערים  ּכל עיר, ּוׁשּתים ארּבעים ּתּתנּו "ועליהם ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
הּכתּוב  הּקיׁשן עיר"; ּוׁשמנה ארּבעים - לּלוּים ּתּתנּו ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָֹאׁשר

לקלט. לזֹו זֹו ְִָָֹֻּכּלן
.È ּובין למקלט, ׁשהבּדלּו מקלט ערי ּבין יׁש הפרׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻּומה

ׁשּלא  ּבין לדעת ּבין קֹולטֹות מקלט ׁשערי הּלוּים? ערי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשאר
אין  הּלוּים, ערי ּוׁשאר נקלט; ּבהן ונכנס הֹואיל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָלדעת,

לדעת  אּלא נֹותן קֹולטֹות אינֹו מקלט, ּבערי הּדר ורֹוצח . ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
הּבית. לבעל ׂשכר נֹותן הּלוּים, ערי ּבׁשאר והּדר ּביתֹו; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָׂשכר

.‡È ּכמֹוה קֹולט ּתחּומּה הּקֹולטת, עיר ׁשהּוא ּכל אילן . ְִִֵֶֶֶַָָָָָ
- לּתחּום חּוץ נֹוטה ונֹופֹו מקלט, ערי ּתחּום ּבתֹו ְְְְְִֵֵֶַָָעֹומד
ונֹופֹו לּתחּום, חּוץ עֹומד היה נקלט; הּנֹוף, ּתחת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָמּׁשּיּגיע

לעּקרֹו מּׁשּיּגיע - הּתחּום לתֹו וההֹורגֹו[גזעו]נֹוטה נקלט. , ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ
ּדר  הרֹוצח אין קֹולט, ׁשהּתחּום ּפי על ואף עליו. נהרג ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשם,

ּבתחּומּה. ולא - ּבּה" "ויׁשב ׁשּנאמר: ְְְֱִֶֶַַָָָֹּבֹו,

ט  ¤¤ּפרק
נֹופל‡. ׁשּנמצא הּכהּו[מושלך]הרּוג מי נֹודע ולא ּבארץ, ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ּדין  מּבית זקנים חמּׁשה ויֹוצאין ּבמקֹומֹו, אֹותֹו מּניחין -ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָ
,"וׁשפטי זקני "ויצאּו ׁשּנאמר: ׁשּבירּוׁשלים, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּגדֹול

החלל ׁשּסביבֹות הערים אל מּמּנּו אפּלּו[ההרוג]ּומֹודדין . ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָ
- הּקרֹובה ׁשהיא ּבוּדאי ידּוע ׁשהּדבר זֹו, עיר ּבצד ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָנמצא

למּדד. ְְִִָֹמצוה
את ·. קֹוברין - הּקרֹובה העיר ונֹודעה ׁשּמֹודדין, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָאחר

ּדין  ּובית למקֹומן. ירּוׁשלים זקני וחֹוזרין ּבמקֹומֹו, ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָהּנהרג
העיר; אֹותּה אנׁשי מּׁשל ּבקר עגלת מביאין העיר אֹותּה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל
הּוא  וזה ּבחזקה, ׁשֹוטף ׁשהּוא נחל אל אֹותּה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָּומֹורידין

ּבּתֹורה. האמּור ֵַָָָָ"איתן"
ּבקּופיס‚. ׁשם אֹותּה גדולה]ועֹורפין ּובית [סכין מאחֹוריה. ְְְֲִִֵֵֶָָָ

- מאה הן אפּלּו העיר, זקני ּכל עם העיר, אֹותּה ׁשל ְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָָּדין
עגלה. ׁשל עריפתּה ּבמקֹום ׁשם, ידיהם את רֹוחצין ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹהּכל
ׁשפכּו לא "ידינּו הּקדׁש: ּבלׁשֹון הּנחל ּבתֹו ׁשם ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹואֹומרין
לידינּו בא ׁשּלא ּכלֹומר, ראּו"; לא ועינינּו הּזה, הּדם ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאת
והּנחנּוהּו ראינּוהּו ולא מזֹונֹות; ּבלא ּופטרנּוהּו הּזה, ְְְְְְְְֱִִֶֶַַַַָֹֹהּנהרג
לעּמ "ּכּפר הּקדׁש: ּבלׁשֹון אֹומרים והּכהנים לויה. ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹֹּבלא
עּמ ּבקרב נקי ּדם ּתּתן ואל ה', ּפדית, אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל
הּדם, על מכּפר הּוא ּברּו והּקדֹוׁש להן. והֹולכין ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָיׂשראל",

הּדם". להם "ונּכּפר ְֱִֵֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
מקּדדין „. ואין ּבּמּדה, מדקּדקין החלל, מן ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּמֹודדין

ׁשל [מזלזלין] ּדין ּבית ּבּה ׁשּיׁש לעיר אּלא מֹודדין ואין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָּבּה.
ירּוׁשלים  ׁשאין לירּוׁשלים, מֹודדין ואין ּוׁשלׁשה; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹעׂשרים
ונאמר: לּׁשבטים, נתחּלקה ׁשּלא לפי ערּופה, עגלה ְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹמביאה

ה' אׁשר לרׁשּתּה"."ּבאדמה ל נֹותן אלהי ְְְֱֲֲִֵֶֶָָָָֹ
לירּוׁשלים ‰. קרֹוב -נמצא ּדין ּבית ּבּה ׁשאין לעיר אֹו , ְְִִִִִֵֵֶַָָָָ
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נמצא  לֹו. הּסמּוכֹות העירֹות ׁשאר אל ּומֹודדין אֹותּה, ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָמּניחין
לּספר מֹודדין [גבול]סמּו אין - ּגֹויים ּבּה ׁשּיׁש לעיר אֹו , ְְְִִִֵֵֶַָָָ

ּגֹויים. ׁשהרגּוהּו ּבחזקת זה ׁשהרי עּקר, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָּכל
.Âׁשּבּה העם ׁשּמנין ּבזמן אּלא מביאה, הּקרֹובה העיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאין

ׁשּברחֹוקה  אּלּו היּו אם אבל מּמּנה; הרחֹוקה העיר מנין ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּכמֹו
הרב, אחר הֹולכין - מּמּנה הּקרֹובה אנׁשי על ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֻמרּבין

העגלה  מביאין ;והמרּבין ְְְְִִִֶַָָֻ
.Ê אחר והֹולכין הּתֹורה, מן הרב אחר ׁשהֹולכין ּפי על ְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹאף

עדף  הרב - .הּקרֹוב ֵַָָֹֹ
.Áמכּון הּנהרג זֹו[בדיוק]נמצא ואנׁשי עירֹות, ׁשּתי ּבין ְְְְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָָֻ

ויתנּו ּבׁשּתפּות, אחת עגלה יביאּו - ּבׁשוה זֹו ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻּכאנׁשי
נתנּו ואּלּו ׁשּלהן, היא הרי הּקרֹובה, היא זֹו 'אם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹויאמרּו:
ׁשּלהם, היא הרי הּקרֹובים, הם אּלּו ואם מּתנה; חלקם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלהם

לפי מּתנה'; חלקם להן נתנּו לצמצם ואּלּו אפׁשר ׁשאי ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
אדם [לדייק] ּבידי ואפּלּו ,. ֲִִֵַָָ

.Ëמחטמֹו מֹודדין? אחד,מהיכן ּבמקֹום גּופֹו נמצא . ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָ
וקֹוברים  הראׁש, אצל הּגּוף מֹוליכין - אחר ּבמקֹום ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹוראׁשֹו
אצל  ּגּופֹו מֹוליכין - מצוה מת ּכל וכן ּבמקֹומֹו. ְְְִִִִֵֵֵֶָָאֹותֹו

ּבמקֹומֹו. ונקּבר ְְְִִָֹראׁשֹו,
.È ּכל ׁשל מחטמֹו מֹודדין זה, ּבצד זה רּבים מתים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָנמצאּו

מביאה  לכּלן, קרֹובה אחת עיר היתה ואם מהן; ואחד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאחד
ּכּלן. על אחת מן עגלה מֹודדין זה, ּגּבי על זה נמצאּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻ

מּנחין  ׁשהן ּכמֹות .העליֹון ְְִֵֶֶָָֻ
.‡È"חלל יּמצא "ּכי ׁשאין נאמר: מפרּפר, ולא חנּוק לא - ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

לא  - "נֹופל" ּבגל. טמּון לא - "ּבאדמה" 'חלל'. נקרא ְְֲִֵֶַָָָָָָָֹֹזה
נֹודע  "לא הּמים. ּפני על צף לא - "ּבּׂשדה" ּבאילן. ְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹּתלּוי

עֹורפין; היּו לא נֹודע, אם הא - הּכהּו" ְִִִִַָָָֹמי
.·Èראה אחד [את]אפּלּו עד אֹוההֹורג עבד, אפּלּו - ֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

,לפיכ עֹורפין. היּו לא - ּבעברה לעדּות ּפסּול אֹו ְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹאּׁשה,
ערּופה. עגלה ּבטלה ּבגלּוי, הרצחנים ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָמּׁשרּבּו

.‚Èהכחיׁשֹו אחד ועד ההֹורג', את 'ראיתי אֹומר: אחד ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָעד
עֹורפין  היּו - ראית' 'לא לֹו: אמּורים?ואמר ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹ

את  ראיתי 'אני אחד: אמר אם אבל ּכאחת. ׁשניהם ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבׁשּבאּו
ּכ אחר ּבא ואם זה, לענין ּכׁשנים נאמן זה הרי - ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָההֹורג'
מׁשּגיחין  אין - ראית' 'לא לֹו: ואמר והכחיׁשֹו אחד ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹעד

עֹורפין. ואין האחרֹון, ּדברי ְְְֲִִֵֵַַָעל
.„È:לֹו ואמרּו והכחיׁשּוהּו האחד, ׁשהעיד אחר ׁשנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּבאּו

זֹו, את זֹו הּמכחיׁשֹות עדּיֹות ּכׁשּתי הם הרי - ראית' ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻ'לא
אחרת .ועֹורפין  ואּׁשה ההֹורג', את 'ראיתי אֹומרת: אּׁשה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ּבין  עֹורפין, היּו - ראית' 'לא לּה: ואֹומרת אֹותּה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמכחׁשת
אֹומרים: ׁשנים זֹו. אחר זֹו ׁשּבאּו ּבין ּכאחת, ׁשּתיהן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּבאּו
אחד  עֹורפין; אין - ראיתם' 'לא להם: אֹומר ואחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ'ראינּו',
היּו - ראית' 'לא לֹו: אֹומרים ּוׁשנים 'ראיתי', ְְִִִִִֵַָָָָֹאֹומר:

ְִעֹורפין.
.ÂËאֹו ּכׁשרים ׁשלׁשּתם ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָּבּמה

ּוׁשּתי ּפסּולים. ההֹורג', 'ראיתי אחד: עד אמר אם אבל ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
עֹורפין.נׁשי  אין - ראית' 'לא לֹו: אֹומרים פסּולים ׁשני אֹו ם ְְְְִִִִִֵֵָָָֹ

.ÊË,'ההֹורג 'ראינּו אֹומרים: פסּולים ׁשני אֹו נׁשים ְְְְִִִִֵֵֵַָָׁשּתי
ׁשאפּלּו עֹורפים; - ראיתם' 'לא ואֹומר: מכחיׁשם אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹועד
- ּכּלם את מכחיׁש אחד ועד פסּולים, מאה אֹו נׁשים ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻמאה

אחד  ועד אחד ּכעד אּלּו .הרי ְְֲֵֵֵֵֶֶָָ
.ÊÈ,'ההֹורג 'ראינּו אֹומרים: פסּולים ׁשלׁשה אֹו נׁשים ְְְִִִִֵַָָָָֹֹׁשלׁש

- ראיתם' 'לא אֹומרים: פסּולים ארּבעה אֹו נׁשים ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹוארּבע
ּבכל עֹורפין  הּמנין רב אחר הּל ּבפסּולין, הּכלל: זה . ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹ

ָמקֹום.

י  ¤¤ּפרק
יׂשראל ‡. ּבארץ אּלא נֹוהג ערּופה עגלה ּדין וכן אין , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

הּירּדן. ְְֵֵֶַַּבעבר
היתה ·. אם אבל ּפחֹות; אֹו ׁשנים ׁשּתי ּבת ערּופה, ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָעגלה

ּפסּולה  אחד, ויֹום ׁשנים ׁשּתי ּפֹוסלין ּבת הּמּומין ואין . ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
" ּפסּולה; - טרפה היתה אם כן, ּפי על ואף ּכּפרה"ּבּה; ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָ

ּכקדׁשים. ּבּה, ְֱִֶַָָָנאמר
ּבפרה ‚. ׁשּפֹוסלין ּכמֹו העגלה, את ּפֹוסלֹות העבֹודֹות ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָּכל

מׁשכה אדּמה  לא אׁשר ּבּה, עּבד לא "אׁשר ׁשּנאמר: - ְֱֲֲֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻֻ
עּבד  לא "אׁשר ׁשּנאמר אחר "על" נאמר ולּמה ְְֱֱֲֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻּבעל".
ּפֹוסל  ׁשהעל עבֹודֹות? ׁשאר עם העל ּכֹולל ׁשהּוא ְֲִֵֵֶֶָָָָֹֹּבּה",
ּכיון  מלאכה; ּבׁשעת ׁשּלא ּבין מלאכה, ּבׁשעת ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבין
ּבּה חרׁש ׁשּלא ּפי על אף נפסלה, - טפח ּבעל ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּמׁשכה
אּלא  ּפֹוסלין אינן עבֹודֹות, ּוׁשאר מלאכה. ּבּה עׂשה ְְְְֲִֵֶָָָָָָָָֹולא

מלאכה. ׁשעת ְְַַָָעד
עליה „. טּליתֹו ׁשּפרׂש ּכגֹון לצרּכּה, ׁשהיא מלאכה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָּכל

לצרּכּה, ׁשּלא ׁשהּוא וכל ּפֹוסלּה; אינֹו - הּזבּובים ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹמּפני
ּפסּולה  - לנׂשאּה עליה טּליתֹו ׁשּפרׂש ּכּיֹוצא ּכגֹון ּכל וכן . ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

אדּמה. ּפרה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֻּבזה,
ּבּיֹום ‰. אּלא העגלה את עֹורפין ּבּהאין ׁשּנאמר לפי , ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ואין  העגלה. לעריפת ּכׁשר הּיֹום וכל ּכקדׁשים; ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ"ּכּפרה"
חבילֹות  מצוֹות עֹוׂשין ׁשאין ּכאחת, עגלֹות ׁשּתי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַעֹורפין

אחת]חבילֹות בבת .[כמה ֲִ
.Â ּבהניה אסּורה ערּופה עריפתּה.עגלה ּבמקֹום ונקּברת , ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָ

ּפ על אף ּבהניה, ּתאסר - לּנחל לא ּומּׁשּתרד ׁשעדין י ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
זֹו הרי - ירידתּה אחר נׁשחטה אֹו מתה ואם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָנערפה;

ותּקבר. ּבהניה, ְֲֲִֵַָָָָאסּורה
.Ê ּכגֹון ּכיצד? ּבהניה. מּתרת זֹו הרי זֹוממין, עדיה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻנמצאּו

ׁשנים  ּובאּו ההֹורג', את ראיתי 'אני אחד: עד ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאמר
העגלה, את והפריׁשּו ראית', 'לא לֹו: ואמרּו ְְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָֹוהכחיׁשּוהּו
הּׁשנים  הּוזּמּו ּכ ואחר ּפיהם, על לערפּה לּנחל ְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָוהֹורידּוה

ּבהניה  מּתרת זֹו הרי -. ֲֲֵֶֶַָָֻ
.Á ותרעה ּתצא - העגלה ּתערף ׁשּלא עד ההֹורג ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנמצא

הּספק ּבעדר  ׁשעל ּבמקֹומּה; ּתּקבר - ׁשּנערפה אחר נמצא . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּפי  על ואף לּה. והלכה ספקּה, ּכּפרה מּתחּלתּה, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָּבאה
ׁשּנאמר: יהרג, זה הרי - עריפתּה אחר הרֹוצח ְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנמצא

."מּקרּב הּנקי הּדם ּתבער ְְְִִִֵֶַַַַָָָ"ואּתה
.Ë ועבֹודה ּבזריעה אסּור - העגלה ּבֹו ׁשּנערפה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּנחל
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וכל  יּזרע". ולא ּבֹו, יעבד לא "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלעֹולם,
חפר  אֹו ׁשחרׁש ּכגֹון קרקע, ׁשל ּבגּופּה עבֹודה ׁשם ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָהעֹובד
ׁשם  לסרק ּומּתר לֹוקה. - ּבאּלּו וכּיֹוצא נטע אֹו זרע ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֻאֹו

ּולנּקר ּבגד [לסתת]ּפׁשּתן ׁשארג ּכמי ׁשּזה - אבנים ׁשם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
נאמר:ׁש לכ הּקרקע; ּבגּוף מלאכה ׁשאינּה ּתפרֹו, אֹו ם ְְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָָ

קרקע, ׁשל ּבגּופּה ּזריעה מה - יּזרע" ולא ּבֹו, יעבד ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ"לא
קרקע. ׁשל ּבגּופּה אּלא אינּה ׁשם ׁשּנאסרה עבֹודה ּכל ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאף

.È ערּופה עגלה הביאּו ולא ׁשּנתאחרּו קרֹובה עיר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹאנׁשי
ׁשחּיבי  ׁשנים; ּכּמה לאחר ואפּלּו ּומביאין, אֹותן ּכֹופין -ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
להביא  חּיבים הּכּפּורים, יֹום עליהן ׁשעבר ערּופה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעגלה

הּכּפּורים  יֹום .לאחר ְִִַַַ

ה'תשע"ג  כסלו ה' שני יום

יא  ¤¤ּפרק
"ועׂשית ‡. ׁשּנאמר: לגּגֹו, מעקה אדם לעׂשֹות עׂשה ְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמצות

ּדירה ּבית ׁשּיהיה והּוא, ;"לגּג ּבית ;[מגורים]מעקה אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
תבואה]האֹוצרֹות זקּוק [מחסן אינֹו ּבהן, וכּיֹוצא הּבקר ּובית ְֵֵֵֶַַָָָָָָ

ּפטּור  אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ּבית וכל ְְְִֵֶַַַַַַַַָָלֹו.
הּמעקה. ֲִֶַַמן

ּבמעקה ·. חּיב ׁשּתפין, ׁשני ׁשל יּפל ּבית "ּכי ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
מּמּנּו" נאמר הּנפל לּמה ּכן אם ּבנֹופל. אּלא ּתלה לא , ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשאינן  לפי מדרׁשֹות, ּובּתי כנסּיֹות ּבּתי למעט ?"ּגּג"ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
זקּוק  אינֹו - מּגּגֹו ּגבֹוהה הרּבים רׁשּות היתה לדירה. ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָעׂשּויין

לתֹוכֹו. ולא מּמּנּו", הּנפל יּפל "ּכי ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹלמעקה,
יּפל ‚. ׁשּלא ּכדי טפחים, מעׂשרה ּפחֹות אין - הּמעקה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹּגבּה

ׁשּיּׁשען  ּכדי חזקה, הּמחיצה להיֹות וצרי הּנֹופל. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמּמּנּו
תּפל  ולא עליה ּבּטל האדם - מעקה ּבלא ּגּגֹו הּמּניח וכל . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

תׂשים  "ולא ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר עׂשה, ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמצות
ּבֹו ׁשאין מּפני זה, לאו על לֹוקין ואין ."ּבבית ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּדמים

ֲֶַמעׂשה.
ׁשּיּכׁשל „. וראּוי סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל ואחד הּגג ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָאחד

ּבין  ּבחצרֹו, ּבֹור אֹו ּבאר לֹו ׁשהיתה ּכגֹון וימּות, אדם ְְְְֲֵֵֵֶַָָָָָּבֹו
מים  ּבֹו ׁשאין ּבין מים ּבֹו חליהׁשּיׁש לֹו לעׂשֹות חּיב [תל - ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

ׁשּלא עפר] ּכדי ּכּסּוי לּה לעׂשֹות אֹו טפחים, עׂשרה ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָֹּגבֹוהה
נפׁשֹות  סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש מכׁשֹול ּכל וכן וימּות. אדם ּבּה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹיּפל
יפה  ּבּדבר ּולהּזהר מּמּנּו ּולהּׁשמר להסירֹו עׂשה מצות -ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
הסיר, לא ואם ."נפׁש ּוׁשמר ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹיפה,
עׂשה, מצות ּבּטל - סּכנה לידי הּמביאין הּמכׁשֹולֹות ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָוהּניח

ּדמים". תׂשים "לא על ְִִַַָָָֹועבר
סּכנת ‰. ּבהן ׁשּיׁש מּפני חכמים אסרּו דברים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרּבה

ּומה  ּבעצמי, מסּכן 'הריני ואמר: עליהן העֹובר וכל ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָנפׁשֹות;
אֹותֹו מּכין - 'ּכ על מקּפיד 'איני אֹו ,'ּבכ עלי ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָּלאחרים

מרּדּות  .מּכת ְַַַ
.Âהּסילֹון על ּפיו אדם יּניח לא הן: המקּלח [צינור]ואּלּו ְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹ

האגּמים, ּומן הּנהרֹות מן ּבּלילה יׁשּתה ולא ויׁשּתה, ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹמים

מגּלין  מים יׁשּתה ולא רֹואה. אינֹו והּוא עלּוקה, יבלע ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּמא
וימּות. עפר, מּזֹוחלי ּבֹו וכּיֹוצא נחׁש מהן ׁשתה ׁשּמא -ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

.Ê ּגּלּוי מּׁשּום  האס ּורין הּמׁשקין הן והּיין ואּלּו הּמים, : ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָ
והחלב, לחמץ, טעמֹו להׁשּתּנֹות התחיל ואפּלּו מזּוג, ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹואפּלּו

והּציר ממאכל]והּדבׁש, אין [מיץ - הּמׁשקין ּכל ׁשאר אבל ; ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
מהן. ׁשֹותין ארס ּבעלי ׁשאין ּגּלּוין, על ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָמקּפידין

.Á ׁשּנתרּסק ונתּגּלה הּׁשּום ,ׁשּנחּת וכן ואבּטיח אסּור; - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
יין  וכן ּגּלּוי; מּׁשּום ּבֹו אין מבּׁשל, יין ּבזה. ּכּיֹוצא ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻּכל
אֹו ויין ימים, ׁשלׁשה עד ּדריכתֹו מּׁשעת הּיין והּוא ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹּתֹוסס,
וכן  מהן, עֹולה ׁשההבל זמן ּכל חּמין, ׁשהיּו חלב אֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמים
אחר  טּפה לתֹוכן מּלמעלה יֹורד הּמׁשקה ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמׁשקין
מּׁשּום  ּבהן אין אּלּו ּכל - ויֹורד טֹורד ׁשּיהיה והּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָטּפה,
ההבל, ּומן הּמׁשקה מּבעּבּוע מתיראין עפר ׁשּזֹוחלי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּגּלּוי;

מּמּנּו. ׁשֹותין ְִִֵֶואין
.Ëכבׁשין ירקות]מי בהן ׁשלקֹות[שכבשו ּומי [שבישלו , ְְִֵֵָָ

תּורמּוסיןבהן] ּומי מרים], ּגּלּוי.[צמחים מּׁשּום ּבהן אין - ְִִִֵֵֶָ
נׁשּתּנה  אם - ותּורמּוסין ּוׁשלקֹות ּכבׁשין ּבהם ׁשּׁשרה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָמים
טעם, נֹותן ּבהן אין ואם ּגּלּוי; מּׁשּום ּבהן אין ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָטעמן,

ודרמֹוסקין ּפריׁשים ּבהן ׁשהדיח מים וכן [סוגי אסּורין. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָ
ּגּלּוי.פירות] מּׁשּום אסּורין - ְֲִִִֶלחֹולה

.Èחּדין דברים ּבֹו ׁשערב ּדברים [חריפים]יין אֹו ּכפלּפלין, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ
ּגּלּוי; מּׁשּום ּבֹו אין - טעמֹו ׁשּנׁשּתּנה עד ּכאפסנּתין, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָמרים

הּמׁשקין. ּבׁשאר הּדין ְְְִִִַַַָוהּוא
.‡È ּבּיֹום ּבין ׁשּנתּגּלּו, ּגּלּוי מּׁשּום האסּורין הּמׁשקין ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָּכל

אימת  אין יׁשן, אדם ּבצּדן היה ואפּלּו אסּורין; - ּבּלילה ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָּבין
הּזֹוחלין  על ׁשּיצא יׁשן ּכדי אסּורין? ויהיּו יׁשהּו וכּמה . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

למקֹומֹו.[רמש]הרחׁש ויחזר ויׁשּתה ּכלי, אזן מּתחת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָֹֹ
.·È נּכר הּסם ׁשּיהיה ּכדי נתּגּלּו, אם ׁשּיאסרּו הּמים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשעּור

ׁשּתאבד [נרגש] ּכדי מרּבין הּמים היּו אם אבל ּומּזיק. ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻּבהן
וכן  ּבכלים. ּבין ּבקרקעֹות ּבין מּתרין, אּלּו הרי - הּמרה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻּבהן

הּמׁשקין. ּבׁשאר ְְִִִַַַָהּדין
.‚Èהּמֹוׁש לגין [זורם]מעין ּגּלּוי. מּׁשּום ּבֹו אין ׁשהּוא, ּכל ְִִִֵֵֶַַָָָ

יין] ׁשּלֹו,[כד ּבּתיק אֹו ּומגּדל, ּתבה ּבׁשּדה ׁשהּניחֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֻמגּלה
מאה  ּגבֹוּה ּבמגּדל אֹו אּמה, מאה עמק אפּלּו ּבבֹור, ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹאֹו
את  ּבדק אסּור. זה הרי - ּומסּיד מיּפה ּבטרקלין אֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻאּמה,
מּתר. זה הרי - ּבֹו הּניחֹו ּכ ואחר הּמגּדל, את אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהּתבה
ׁשּתּכנס  ּכדי ּבּנקב? יהיה ּכּמה אסּור; נקב, ּבהן היה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָואם

קטן. ׁשל קטּנה ְְֶֶַַָָָאצּבע
.„È ולא ּתׁשעה מּמּנה ׁשּׁשתּו ּפי על אף - ׁשּנתּגּלתה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹחבית

עׂשירי  יׁשּתה לא עׂשירי מתּו, ׁשּׁשתה ואמרּו היה, מעׂשה ; ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
זֹוחלי  חמת סם ויׁש למּטה. ׁשֹוקע הּנחׁש ׁשארס מּפני ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָומת,

נתלית [נחשים]עפר ׁשהיא סם ויׁש למעלה, וצֹופה ׁשעֹולה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּבמסּננת. סּננֹו ואפּלּו אסּור, הּכל ּולפיכ הּמׁשקה; ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבאמצע
ולא  ּתׁשעה מּמּנּו ׁשאכלּו ּפי על אף - ׁשּנתּגּלה אבּטיח ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוכן

עׂשירי. יאכל לא ֲִִֵַֹֹמתּו,
.ÂË ירּבץ ולא הרּבים, לרׁשּות יׁשּפכם לא - ׁשּנתּגּלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹמים
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וכל  יּזרע". ולא ּבֹו, יעבד לא "אׁשר ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלעֹולם,
חפר  אֹו ׁשחרׁש ּכגֹון קרקע, ׁשל ּבגּופּה עבֹודה ׁשם ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָהעֹובד
ׁשם  לסרק ּומּתר לֹוקה. - ּבאּלּו וכּיֹוצא נטע אֹו זרע ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֻאֹו

ּולנּקר ּבגד [לסתת]ּפׁשּתן ׁשארג ּכמי ׁשּזה - אבנים ׁשם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
נאמר:ׁש לכ הּקרקע; ּבגּוף מלאכה ׁשאינּה ּתפרֹו, אֹו ם ְְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָָ

קרקע, ׁשל ּבגּופּה ּזריעה מה - יּזרע" ולא ּבֹו, יעבד ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ"לא
קרקע. ׁשל ּבגּופּה אּלא אינּה ׁשם ׁשּנאסרה עבֹודה ּכל ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאף

.È ערּופה עגלה הביאּו ולא ׁשּנתאחרּו קרֹובה עיר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹאנׁשי
ׁשחּיבי  ׁשנים; ּכּמה לאחר ואפּלּו ּומביאין, אֹותן ּכֹופין -ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
להביא  חּיבים הּכּפּורים, יֹום עליהן ׁשעבר ערּופה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעגלה

הּכּפּורים  יֹום .לאחר ְִִַַַ

ה'תשע"ג  כסלו ה' שני יום

יא  ¤¤ּפרק
"ועׂשית ‡. ׁשּנאמר: לגּגֹו, מעקה אדם לעׂשֹות עׂשה ְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמצות

ּדירה ּבית ׁשּיהיה והּוא, ;"לגּג ּבית ;[מגורים]מעקה אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
תבואה]האֹוצרֹות זקּוק [מחסן אינֹו ּבהן, וכּיֹוצא הּבקר ּובית ְֵֵֵֶַַָָָָָָ

ּפטּור  אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ּבית וכל ְְְִֵֶַַַַַַַַָָלֹו.
הּמעקה. ֲִֶַַמן

ּבמעקה ·. חּיב ׁשּתפין, ׁשני ׁשל יּפל ּבית "ּכי ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
מּמּנּו" נאמר הּנפל לּמה ּכן אם ּבנֹופל. אּלא ּתלה לא , ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשאינן  לפי מדרׁשֹות, ּובּתי כנסּיֹות ּבּתי למעט ?"ּגּג"ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
זקּוק  אינֹו - מּגּגֹו ּגבֹוהה הרּבים רׁשּות היתה לדירה. ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָעׂשּויין

לתֹוכֹו. ולא מּמּנּו", הּנפל יּפל "ּכי ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹלמעקה,
יּפל ‚. ׁשּלא ּכדי טפחים, מעׂשרה ּפחֹות אין - הּמעקה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹּגבּה

ׁשּיּׁשען  ּכדי חזקה, הּמחיצה להיֹות וצרי הּנֹופל. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמּמּנּו
תּפל  ולא עליה ּבּטל האדם - מעקה ּבלא ּגּגֹו הּמּניח וכל . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

תׂשים  "ולא ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר עׂשה, ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמצות
ּבֹו ׁשאין מּפני זה, לאו על לֹוקין ואין ."ּבבית ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּדמים

ֲֶַמעׂשה.
ׁשּיּכׁשל „. וראּוי סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל ואחד הּגג ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָאחד

ּבין  ּבחצרֹו, ּבֹור אֹו ּבאר לֹו ׁשהיתה ּכגֹון וימּות, אדם ְְְְֲֵֵֵֶַָָָָָּבֹו
מים  ּבֹו ׁשאין ּבין מים ּבֹו חליהׁשּיׁש לֹו לעׂשֹות חּיב [תל - ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

ׁשּלא עפר] ּכדי ּכּסּוי לּה לעׂשֹות אֹו טפחים, עׂשרה ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָֹּגבֹוהה
נפׁשֹות  סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש מכׁשֹול ּכל וכן וימּות. אדם ּבּה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹיּפל
יפה  ּבּדבר ּולהּזהר מּמּנּו ּולהּׁשמר להסירֹו עׂשה מצות -ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
הסיר, לא ואם ."נפׁש ּוׁשמר ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹיפה,
עׂשה, מצות ּבּטל - סּכנה לידי הּמביאין הּמכׁשֹולֹות ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָוהּניח

ּדמים". תׂשים "לא על ְִִַַָָָֹועבר
סּכנת ‰. ּבהן ׁשּיׁש מּפני חכמים אסרּו דברים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרּבה

ּומה  ּבעצמי, מסּכן 'הריני ואמר: עליהן העֹובר וכל ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָנפׁשֹות;
אֹותֹו מּכין - 'ּכ על מקּפיד 'איני אֹו ,'ּבכ עלי ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָּלאחרים

מרּדּות  .מּכת ְַַַ
.Âהּסילֹון על ּפיו אדם יּניח לא הן: המקּלח [צינור]ואּלּו ְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹ

האגּמים, ּומן הּנהרֹות מן ּבּלילה יׁשּתה ולא ויׁשּתה, ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹמים

מגּלין  מים יׁשּתה ולא רֹואה. אינֹו והּוא עלּוקה, יבלע ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֻׁשּמא
וימּות. עפר, מּזֹוחלי ּבֹו וכּיֹוצא נחׁש מהן ׁשתה ׁשּמא -ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

.Ê ּגּלּוי מּׁשּום  האס ּורין הּמׁשקין הן והּיין ואּלּו הּמים, : ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָ
והחלב, לחמץ, טעמֹו להׁשּתּנֹות התחיל ואפּלּו מזּוג, ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹואפּלּו

והּציר ממאכל]והּדבׁש, אין [מיץ - הּמׁשקין ּכל ׁשאר אבל ; ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
מהן. ׁשֹותין ארס ּבעלי ׁשאין ּגּלּוין, על ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָמקּפידין

.Á ׁשּנתרּסק ונתּגּלה הּׁשּום ,ׁשּנחּת וכן ואבּטיח אסּור; - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
יין  וכן ּגּלּוי; מּׁשּום ּבֹו אין מבּׁשל, יין ּבזה. ּכּיֹוצא ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻּכל
אֹו ויין ימים, ׁשלׁשה עד ּדריכתֹו מּׁשעת הּיין והּוא ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹּתֹוסס,
וכן  מהן, עֹולה ׁשההבל זמן ּכל חּמין, ׁשהיּו חלב אֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמים
אחר  טּפה לתֹוכן מּלמעלה יֹורד הּמׁשקה ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָמׁשקין
מּׁשּום  ּבהן אין אּלּו ּכל - ויֹורד טֹורד ׁשּיהיה והּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָטּפה,
ההבל, ּומן הּמׁשקה מּבעּבּוע מתיראין עפר ׁשּזֹוחלי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּגּלּוי;

מּמּנּו. ׁשֹותין ְִִֵֶואין
.Ëכבׁשין ירקות]מי בהן ׁשלקֹות[שכבשו ּומי [שבישלו , ְְִֵֵָָ

תּורמּוסיןבהן] ּומי מרים], ּגּלּוי.[צמחים מּׁשּום ּבהן אין - ְִִִֵֵֶָ
נׁשּתּנה  אם - ותּורמּוסין ּוׁשלקֹות ּכבׁשין ּבהם ׁשּׁשרה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָמים
טעם, נֹותן ּבהן אין ואם ּגּלּוי; מּׁשּום ּבהן אין ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָטעמן,

ודרמֹוסקין ּפריׁשים ּבהן ׁשהדיח מים וכן [סוגי אסּורין. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָ
ּגּלּוי.פירות] מּׁשּום אסּורין - ְֲִִִֶלחֹולה

.Èחּדין דברים ּבֹו ׁשערב ּדברים [חריפים]יין אֹו ּכפלּפלין, ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ
ּגּלּוי; מּׁשּום ּבֹו אין - טעמֹו ׁשּנׁשּתּנה עד ּכאפסנּתין, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָמרים

הּמׁשקין. ּבׁשאר הּדין ְְְִִִַַַָוהּוא
.‡È ּבּיֹום ּבין ׁשּנתּגּלּו, ּגּלּוי מּׁשּום האסּורין הּמׁשקין ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָּכל

אימת  אין יׁשן, אדם ּבצּדן היה ואפּלּו אסּורין; - ּבּלילה ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָּבין
הּזֹוחלין  על ׁשּיצא יׁשן ּכדי אסּורין? ויהיּו יׁשהּו וכּמה . ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

למקֹומֹו.[רמש]הרחׁש ויחזר ויׁשּתה ּכלי, אזן מּתחת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָֹֹ
.·È נּכר הּסם ׁשּיהיה ּכדי נתּגּלּו, אם ׁשּיאסרּו הּמים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשעּור

ׁשּתאבד [נרגש] ּכדי מרּבין הּמים היּו אם אבל ּומּזיק. ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻּבהן
וכן  ּבכלים. ּבין ּבקרקעֹות ּבין מּתרין, אּלּו הרי - הּמרה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻּבהן

הּמׁשקין. ּבׁשאר ְְִִִַַַָהּדין
.‚Èהּמֹוׁש לגין [זורם]מעין ּגּלּוי. מּׁשּום ּבֹו אין ׁשהּוא, ּכל ְִִִֵֵֶַַָָָ

יין] ׁשּלֹו,[כד ּבּתיק אֹו ּומגּדל, ּתבה ּבׁשּדה ׁשהּניחֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֻמגּלה
מאה  ּגבֹוּה ּבמגּדל אֹו אּמה, מאה עמק אפּלּו ּבבֹור, ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹאֹו
את  ּבדק אסּור. זה הרי - ּומסּיד מיּפה ּבטרקלין אֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻאּמה,
מּתר. זה הרי - ּבֹו הּניחֹו ּכ ואחר הּמגּדל, את אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהּתבה
ׁשּתּכנס  ּכדי ּבּנקב? יהיה ּכּמה אסּור; נקב, ּבהן היה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָואם

קטן. ׁשל קטּנה ְְֶֶַַָָָאצּבע
.„È ולא ּתׁשעה מּמּנה ׁשּׁשתּו ּפי על אף - ׁשּנתּגּלתה ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹחבית

עׂשירי  יׁשּתה לא עׂשירי מתּו, ׁשּׁשתה ואמרּו היה, מעׂשה ; ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
זֹוחלי  חמת סם ויׁש למּטה. ׁשֹוקע הּנחׁש ׁשארס מּפני ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָומת,

נתלית [נחשים]עפר ׁשהיא סם ויׁש למעלה, וצֹופה ׁשעֹולה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּבמסּננת. סּננֹו ואפּלּו אסּור, הּכל ּולפיכ הּמׁשקה; ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבאמצע
ולא  ּתׁשעה מּמּנּו ׁשאכלּו ּפי על אף - ׁשּנתּגּלה אבּטיח ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוכן

עׂשירי. יאכל לא ֲִִֵַֹֹמתּו,
.ÂË ירּבץ ולא הרּבים, לרׁשּות יׁשּפכם לא - ׁשּנתּגּלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹמים
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יגּבל ולא הּבית, את ירחץ [יערב]ּבהן ולא הּטיט, את ּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבהמּתֹו ּבין ּבהמה, מהן יׁשקה ולא ורגליו, ידיו ּפניו ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבהן

לחתּול. אֹותן מׁשקה אבל חברֹו; ּבהמת ְְֱֲֲֵֵֶֶַַָָָּבין
.ÊË- ּתרּומה ׁשל היא אפּלּו מגּלין, ּבמים ׁשּנּלֹוׁשה ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֻעּסה

אסּורה  הּפת הרי נאפית, ואפּלּו .ּתּׂשרף; ֱֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָ

יב  ¤¤ּפרק
ׁשאכלּו‡. אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא נחׁש ׁשּנׁשכן עֹוף אֹו חּיה ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָָּבהמה

אסּורין  אּלּו הרי ּבגּופן, ׁשּיׁשּתּנה קדם - האדם הּממית ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹסם
ׁשּנמצאּו עֹוף אֹו חּיה ּבהמה ,לפיכ נפׁשֹות. סּכנת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמּׁשּום
הרי  טרפה, מּׁשּום מּתרין ׁשהן ּפי על אף - רגלים ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻחתּוכי
עד  נׁשכן; עפר מּזֹוחלי אחד ׁשּמא סּכנה, מּׁשּום אסּורין ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָאּלּו

נתחּתׁשּיּבדקּו לא אם ּבתּנּור: אֹותן צֹולה ּבֹודקן? ּכיצד . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
מּתרין.[נתפרק] אּלּו הרי - הּצלי מּׁשאר נׁשּתּנה ולא ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻהּבׂשר,

נּקּורי·. והּדלּועין [נקבי]וכן והּקּׁשּואין וענבים תאנים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָ
ּבין  ּביֹותר, ּגדֹולים היּו אפּלּו - והּמלפפֹונֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָוהאבּטיחין
ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - הּכלי ּבתֹו היּו ואפּלּו מחּברין, ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻּתלּוׁשין
נׁשכֹו. ּבֹו וכּיֹוצא נחׁש ׁשּמא אסּור; ,נׁשּו ונמצא ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָלחה
אסּורין, אּלּו הרי - ּומנּקר יֹוׁשב עכּבר אֹו צּפֹור ראה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָואפּלּו

נּקב. נקב ּבמקֹום ְִִֵֶֶֶָׁשּמא
ּגּלּוי;‚. מּׁשּום ּבהן אין ׁשּלהן, העקץ ׁשּנּטל ענב אֹו ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּתאנה

חֹוׁשׁש ואינֹו ּבּלילה, וענבים ּתאנים אדם אֹוכל ,לפיכ. ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
נקּורה  ּותמרה ּגרֹוגרת, ונעׂשית ׁשּיבׁשה נקּורה ְְְְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָּתאנה

מּתרֹות. ׁשּתיהן - ְְֵֶֶָָָֻׁשּיבׁשה
יׁש„. ׁשּמא ּפיו; לתֹו דינרין אֹו מעֹות לּתן לאדם ְְִִִִֵֵֶָָָָָָאסּור

ׁשּכל  - זעה אֹו מצרעין, אֹו ׁשחין מּכי ׁשל יבׁש רק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹֻעליהם
הּפנים  מּזעת חּוץ הּמות, סם האדם .זעת ִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּפס‰. אדם יּתן לא נגע [כף]וכן ׁשּמא - ׁשחיֹו ּתחת ידֹו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
רע  ּבסם אֹו ּבמצרע עסקנּיֹות.ּבידֹו ׁשהּידים יּתן , ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

ּבסעּודה, עֹוסק ׁשהּוא ּפי על אף הּמּטה, ּתחת ְְִִִִֵֶַַַַַַַָָהּתבׁשיל
רֹואה. אינֹו והּוא הּמּזיק, ּדבר ּבֹו יּפל ְִִֵֶֶַַָָָֹׁשּמא

.Â- הּצנֹון ּבתֹו אֹו האתרֹוג ּבתֹו הּסּכין ינעץ לא ְְְְְְִִֵֶַַַַָֹוכן
וימּות  חּדּה, על אדם יּפל ּתחת ׁשּמא לעבר לאדם אסּור וכן . ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

ּכל  וכן לחרּבה; להּכנס אֹו רעּוע, ּגׁשר על אֹו נטּוי, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻקיר
ּבמקֹומן. לעמד אסּור הּסּכנֹות, מּׁשאר ּבאּלּו ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹּכּיֹוצא

.Ê חׁשּודין ׁשהן מּפני הּגֹויים, עם להתיחד ליהּודי אסּור ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָוכן
ּדמים  ׁשפיכּות ּבגֹוי על ּפגע ;ּבּדר עּמהן יתלּוה ולא . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לימינֹו מחזירֹו ,יֹורדים [מפנהו]ּבּדר אֹו ּבמעלה עֹולין היּו . ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָ
אּלא  למעלה, והגֹוי למּטה יׂשראל יהיה לא - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבירידה
ואל  להמיתֹו. עליו יּפל ׁשּמא למּטה; והּגֹוי למעלה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹיׂשראל

ירץ[יכוף]יׁשח ׁשּמא ּגלּגלּתֹו[ירוצץ]לפניו, .את ְְְֶֶַָָָָָָֹֹֻ
.Áהּדר את לֹו ירחיב ?'הֹול אּתה 'לאן ׁשאלֹו: [יאמר אם ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

מרוחק] מקום "עד לו ׁשּנאמר: לעׂשו, יעקב ׁשהרחיב ּכדר ,ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
ׂשעירה". אדני אל אבא ֲֲִִֵֶֶָָֹֹאׁשר

.Ëמּמּנּו נתיאׁשּו ּכן אם אּלא הּגֹוי, מן רפּואה לּקח ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָאסּור
ׁשּנתיאׁשּו ּפי על ואף הּמין, מן להתרּפאת ואסּור ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹׁשּיחיה;

אחריו  יּמׁשכּו ׁשּמא - הּגֹויים מּמּנּו מן רפּואה לּקח ּומּתר . ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֻ

ּורטּיה  מלֹוגמה ּכגֹון מּבחּוץ, ׁשּבּגּוף למּכה אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָלבהמה,
שונות] לּקח [תחבושות אסּור סּכנה, ׁשל מּכה היתה ואם ;ְְִִֶַַַָָָָָָ

מתרּפאין  אין הּׁשּבת, את עליה ׁשּמחּללין מּכה וכל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמּמּנּו.
ֵֶמהן.

.È,ל יפה ּפלֹוני 'סם לֹו: ויאמר ּגֹוי, לרֹופא לׁשאל ְְְְְִִֵֶַַָָֹֹֻּומּתר
ּתעׂשה' וכ מּמּנּו.וכ יּקח לא אבל ; ְֲֲִִֶֶַַָָָָֹ

.‡È ואם יהרגּנּו. ׁשּמא הּיחיד, ּברׁשּות מהן להסּתּפר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָואסּור
להרגֹו מתירא ׁשהּוא מּפני מּתר, - חׁשּוב אדם ואם היה . ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָֻ

יהרגּנּו ולא מּמּנּו ׁשּיפחד ּכדי חׁשּוב, אדם ׁשהּוא לּגֹוי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּדּמה
מּמּנּו. להסּתּפר מּתר זה הרי -ְְֲִִֵֵֶֶַָֻ

.·È מׁשחיזין ואין הּמלחמה, ּכלי ּכל לגֹויים למּכר ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹאסּור
א  הּזיןלהן קֹולרין,[סכין]ת ולא סּכין, לא להן מֹוכרין ואין . ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּכבלים שרשרות]ולא ּברזל [מיני ׁשל ׁשלׁשלאֹות ולא , ְְְְְְִֶֶַַָָֹֹ
ּבֹו[מהודו]הנּדּואה ׁשּיׁש ּדבר ּכל ולא ואריֹות, ּדּבים ולא , ְְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹֻ

ּתריסין להן מֹוכרין אבל לרּבים; אּלא [מגינים]נזק ׁשאינן , ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ְֵָלהגן.

.‚È ליׂשראל למּכר אסרּו ּכ לגֹוי, למּכר ׁשאסרּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹּוכׁשם
לגֹוי  מּפני ׁשּמֹוכר הּמדינה, ּבני ׁשל לחיל הּזין למּכר ּומּתר . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ

יׂשראל. על מגּנין ְְִִִֵֵֶַָׁשהן
.„È ׁשהּוא ליׂשראל למכרֹו אסּור - לגֹוי למּכר ׁשאס ּור ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹּכל

ּומכׁשילן. עברה עֹוברי ידי מחּזק ׁשּנמצא מּפני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָליסטים,
ּבלבד  אלּו עצה ולא והּׂשיאֹו ּבדבר, עּור הּמכׁשיל ּכל אלא , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
הֹוגנת ׁשהּוא [נכונה]ׁשאינּה עברה, עֹוברי ידי ׁשחּזק אֹו , ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָ

עֹובר  זה הרי - לּבֹו ּתאות מּפני האמת ּדר רֹואה ואינֹו ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָעּור
הּבא  מכׁשֹול"; תּתן לא עּור, "ולפני ׁשּנאמר: תעׂשה, ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹּבלא

לֹו. ההֹוגנת עצה לֹו ּתן עצה, מּמ ְִִֵֵֵֶֶַָָֹלּטל
.ÂË רׁשע לעבד אֹו לגֹוי, טֹובה עצה להּׂשיא ואפּלּוואסּור . ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ

- ּברׁשעֹו עֹומד והּוא מצוה, ּדבר ׁשּיעׂשה עצה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָלהּׂשיאֹו
עצה  ׁשהּׂשיא על אּלא ּדנּיאל נתנּסה ולא ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאסּור;
יׁשּפר  מלּכי מלּכא, "להן ׁשּנאמר: צדקה, לּתן ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלנבּוכדנאצר

."ֲָעל

יג  ¤¤ּפרק
.‡- מּׂשאּה ּתחת רֹובצת ּובהמּתֹו ,ּבּדר ּבחברֹו ׁשּפגע ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמי

יתר  עליה ׁשהיה ּבין לּה, הראּוי מּׂשא עליה ׁשהיה ֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָּבין
עׂשה, מצות וזֹו מעליה; לפרק מצוה זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמּמּׂשאּה

עּמֹו". ּתעזב "עזב ֱֲִֶֶַַָֹֹׁשּנאמר:
נבהל·. ויּניחּנּו יפרק עּמֹו[לחוץ]ולא יקים אּלא ,ויל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

זֹו עּמֹו", ּתקים "הקם ׁשּנאמר: - עליה מּׂשאֹו ויטען ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹויחזר
- טען ולא ּפרק ולא נבהל, הּניחֹו ואם אחרת. עׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹמצות
"לא  ׁשּנאמר: תעׂשה, לא מצות על ועבר עׂשה, מצות ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹּבּטל

."אחי חמֹור את ְֲִִֶֶָתראה
מּטּמא ‚. אינֹו - הּקברֹות ּבבית רֹובצת והּבהמה ּכהן, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהיה

מּט ׁשאינֹו ּכׁשם אבדה לּה, להׁשיב זקן ּמא היה אם וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
חכם] לפי [תלמיד ואינּה הֹואיל - ולפרק לטען ּדרּכֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָֹֹׁשאין

ּפטּור. ְָּכבֹודֹו,
הרי „. - ּופֹורק טֹוען היה ׁשּלֹו, היתה ׁשאּלּו ּכל הּכלל: ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָזה

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

dxikn zekld - elqk 'e iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ועֹוׂשה  חסיד היה ואם חברֹו. ּבׁשל ולטען לפרק חּיב ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹזה
וראה  הּגדֹול, הּנׂשיא היה אפּלּו - הּדין מּׁשּורת ְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָלפנים
וכּיֹוצא  קנים אֹו ּתבן ׁשל מּׂשא ּתחת רֹובצת חברֹו ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבהמת

עּמֹו וטֹוען ּפֹורק .ּבהן, ְִֵֵֶָ
ּפעם ‰. ולטען לפרק חּיב - ונפלה וחזרה וטען, ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָֹֹּפרק

ּפעמים  מאה אפּלּו "הקם אחרת, ּתעזב", "עזב ׁשּנאמר: , ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
להּדדּה צרי לפיכ עּמֹו". ּפרסה,[לילך]ּתקים עד עּמֹו ְְְְִִִִִַַַָָָָָ

.'ל צרי 'איני הּמּׂשא: ּבעל לֹו אמר ּכן אם ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָאּלא
.Â ראּיה מּׁשּיראהּו עּמֹו? ולטען לפרק יתחּיב ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹמאימתי

ּכפגיעה  בפנים]ׁשהיא פנים "ּכי [כראיה נאמר ׁשהרי - ְֱֲִִִִֵֶֶֶַָ
מּׁשּיהיה  חכמים, ׁשערּו וכּמה? תפּגע". "ּכי ונאמר ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָתראה",
ׁשהּוא  אּמה, ׁשליׁשי ּוׁשני אּמה וׁשּׁשים וׁשׁש מאתים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּביניהם

ּומחצ  מּׁשבעה אינֹואחד מּזה, יתר מּמּנּו רחֹוק היה ּבמיל; ה ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ
לֹו. ָזקּוק

.Ê- עליו לטען אבל ּבחּנם. עּמֹו לפרק הּתֹורה מן ְְְְֲִִִִִִַָָָָָָֹֹמצוה
ׂשכרֹו ונֹוטל מצוה, זֹו עד הרי עּמֹו ׁשּמדּדה ּבׁשעה וכן ; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׂשכר. לֹו יׁש ְֵַָָָּפרסה,
.Á ׁשאין ּפי על אף - מׂשאּה ּתחת רבּוצה חברֹו ּבהמת ְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמצא

עליה  ולטען מעליה לפרק מצוה עּמּה, ׁשּנאמר:הּבעלים , ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
נאמר  לּמה ּכן אם מקֹום. מּכל - ּתקים" "הקם ּתעזב ", ֱֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹ"עזב
ואמר  לֹו ויׁשב והל ׁשם, הּבהמה ּבעל היה ׁשאם ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ"עּמֹו"?
,לבּד לפרק רצית אם מצוה, ועלי 'הֹואיל ּבֹו: ׁשּפגע ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹלזה
ּבעל  היה ואם "עּמֹו". ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּפרק'

לבּדֹו. ולטען לפרק חּיב חֹולה, אֹו זקן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּבהמה
.Ë מחּמר הּגֹוי היה אם - יׂשראל ׁשל והּמּׂשא הּגֹוי ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבהמת

ולטען, לפרק חּיב לאו, ואם לּה; זקּוק אינֹו ּבהמּתֹו, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹאחר
יׂשראל, ׁשל הּבהמה היתה אם וכן יׂשראל. צער ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמּׁשּום
יׂשראל. צער מּׁשּום ולטען, לפרק חּיב - ּגֹוי ׁשל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹוהּמּׂשאֹוי
אּלא  ּבהן להּטּפל חּיב אינֹו - ּומּׂשאֹו הּגֹוי ּבהמת ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאבל

איבה  .[שנאה]מּׁשּום ִֵָ
.Èמהן אחד ׁשל ׁשרגליו אין [מהחמורים]חּמרין - רעּועֹות ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

רּׁשאין  האיׁש, נפל מעליו; ולעבר להקּדים רּׁשאין ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹחבריו
מעליו. ֲֵַָָֹלעבר

.‡Èהּדר ּודחקם רֹוכב, ואחד טעּון אחד לדרך היה [הגיעו ְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ואחד צרה] טעּון אחד הּטעּון. מּפני הרֹוכב את מעבירין -ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ואחד  רכּוב אחד הּטעּון. מּפני הריקן את מעבירין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָריקן,
טעּונין, ׁשניהן הרכּוב. מּפני הריקן את מעבירין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָריקן,

ּביניהן. ּפׁשרה עֹוׂשין - ריקנין ׁשניהן רכּובין, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשניהן
.·È,ּבזֹו זֹו ּופֹוגעֹות ּבּנהר עֹוברֹות ׁשהיּו ספינֹות ׁשּתי ְְְְְִֵֵֶַָָָָוכן

אחר  זֹו עברּו ואם טֹובעֹות, אחת ּבבת ׁשּתיהן עֹוברֹות ְְְְְְִִֵֶַַַַַָאם
ּגבֹוהה  ּבמעלה עֹולים ׁשהיּו גמּלים ׁשני וכן עֹוברֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָזֹו
ואם  נֹופלין, אחת ּבבת ׁשניהן עֹוברין אם ּבזה, זה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּופגעּו

עֹולין  זה אחר וׁשאינּהּבזה טעּונה עֹוׂשין? הן ּכיצד - ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ּורחֹוקה  קרֹובה הּטעּונה; מּפני טעּונה ׁשאינּה ּתּדחה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָטעּונה,

מוצאם] ׁשּתיהן [לנמל קרֹובה. ׁשאינּה מּפני קרֹובה ּתּדחה ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

וכּלן  הֹואיל - טעּונֹות ׁשּתיהן קרֹובֹות, ׁשּתיהן אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶָֻרחֹוקֹות
לזה. זה ׂשכר מעלֹות והן ּביניהן, ּפׁשרה הּטל אחד, ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבדחק

"עמית ּתׁשּפט "ּבצדק נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא .ּובזה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹ
.‚È ּפרק ואחד מּׂשאֹו, ּתחת רֹובץ אחד - ּבׁשנים ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּפֹוגע

ּבּתחּלה  לפרק מצוה - עּמֹו ׁשּיטען מי מצא ולא ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹמעליו
ּדברים  ּבּמה טֹוען. ּכ ואחר חּיים, ּבעלי צער ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָמּׁשּום
אם  אבל אֹוהבים; ׁשניהן אֹו ׂשֹונאין ׁשניהן ּבׁשהיּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָאמּורים?
הּׂשֹונא  עם לטען מצוה - אֹוהב ואחד ׂשֹונא אחד ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהיה

הרע  יצרֹו את לכף ּכדי .ּתחּלה, ְְְִִֵֶַָָָֹ
.„È ּבּתֹורה ׁשּנאמר מאּמֹות הּׂשֹונא לא מּיׂשראל, הּוא - ְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ

אֹומר  והּכתּוב מּיׂשראל, ׂשֹונא ליׂשראל יהיה והיא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהעֹולם.
ׁשראהּו ּכגֹון חכמים, אמרּו ?"ּבלבב אחי את תׂשנא ְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָָָָֹ"לא
מצוה  זה הרי - חזר ולא ּבֹו והתרה עברה, ׁשעבר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלבּדֹו
ּפי  על ואף מרׁשעֹו. ויחזר ּתׁשּובה ׁשּיעׂשה עד ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹלׂשנאֹו,
מצוה  - ּבמּׂשאֹו נבהל מצאֹו אם - ּתׁשּובה עׂשה לא ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹׁשעדין
יׁשּתהה  ׁשּמא למּות; נֹוטה יּניחּנּו ולא עּמֹו, ולטען ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹלפרק
על  הקּפידה והּתֹורה סּכנה, לידי ויבֹוא ממֹונֹו, ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָּבׁשביל
נלוים  ׁשהם מאחר צּדיקים, ּבין רׁשעים ּבין יׂשראל, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָנפׁשֹות
אני  חי אליהם, "אמר ׁשּנאמר: הּדת, ּבעּקר ּומאמינין ה' ְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאל
רׁשע  ּבׁשּוב אם ּכי הרׁשע, ּבמֹות אחּפץ אם אלהים, ה' ְְְְֱִִִִֶָָָָָֹֹֻנאם

וחיה". ְְִַָָמּדרּכֹו,
ׁשּדי, ּבעזרת עׂשר אחד ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּברי
עׂשר  ארּבעה ממֹון, נזקי הלכֹות וׁשּׁשים: ׁשנים ּפרקיו, ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָּומנין
ואבדה, ּגזלה הלכֹות ּפרקים; ּתׁשעה ּגנבה, הלכֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָּפרקים;
ּפרקים; ׁשמֹונה ּומּזיק, חֹובל הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְְִִִִֵַָָָָָָׁשמֹונה

ּפרקים. עׂשר ׁשלׁשה נפׁש, ּוׁשמירת רֹוצח ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹהלכֹות

ה'תשע"ג  כסלו ו' שלישי יום
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זכּיה  הלכֹות מכירה, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָהלכֹותיו
הלכֹות  וׁשּתפין, ׁשלּוחין הלכֹות ׁשכנים, הלכֹות ְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻּומּתנה,

ֲִָעבדים.

dxikn zFkld¦§§¦¨
מצוֹות  וארּבע עׂשה, מצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָיׁש
ׁשּלא  (ב) ּוממּכר; מּקח ּדין (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹֹלא
יֹונה  ׁשּלא (ד) ּבדברים; יֹונה ׁשּלא (ג) ּוממּכר; ּבמּקח ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָֹֹיֹונה
מצוֹות  ּובאּור ּבדברים. יֹונהּו ׁשּלא (ה) ּבממֹונֹו; צדק ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹּגר

אּלּו. ּבפרקים ְִִֵֵָאּלּו
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ועֹוׂשה  חסיד היה ואם חברֹו. ּבׁשל ולטען לפרק חּיב ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹזה
וראה  הּגדֹול, הּנׂשיא היה אפּלּו - הּדין מּׁשּורת ְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָלפנים
וכּיֹוצא  קנים אֹו ּתבן ׁשל מּׂשא ּתחת רֹובצת חברֹו ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבהמת

עּמֹו וטֹוען ּפֹורק .ּבהן, ְִֵֵֶָ
ּפעם ‰. ולטען לפרק חּיב - ונפלה וחזרה וטען, ְְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָֹֹּפרק

ּפעמים  מאה אפּלּו "הקם אחרת, ּתעזב", "עזב ׁשּנאמר: , ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
להּדדּה צרי לפיכ עּמֹו". ּפרסה,[לילך]ּתקים עד עּמֹו ְְְְִִִִִַַַָָָָָ

.'ל צרי 'איני הּמּׂשא: ּבעל לֹו אמר ּכן אם ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָאּלא
.Â ראּיה מּׁשּיראהּו עּמֹו? ולטען לפרק יתחּיב ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹמאימתי

ּכפגיעה  בפנים]ׁשהיא פנים "ּכי [כראיה נאמר ׁשהרי - ְֱֲִִִִֵֶֶֶַָ
מּׁשּיהיה  חכמים, ׁשערּו וכּמה? תפּגע". "ּכי ונאמר ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָתראה",
ׁשהּוא  אּמה, ׁשליׁשי ּוׁשני אּמה וׁשּׁשים וׁשׁש מאתים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּביניהם

ּומחצ  מּׁשבעה אינֹואחד מּזה, יתר מּמּנּו רחֹוק היה ּבמיל; ה ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ
לֹו. ָזקּוק

.Ê- עליו לטען אבל ּבחּנם. עּמֹו לפרק הּתֹורה מן ְְְְֲִִִִִִַָָָָָָֹֹמצוה
ׂשכרֹו ונֹוטל מצוה, זֹו עד הרי עּמֹו ׁשּמדּדה ּבׁשעה וכן ; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׂשכר. לֹו יׁש ְֵַָָָּפרסה,
.Á ׁשאין ּפי על אף - מׂשאּה ּתחת רבּוצה חברֹו ּבהמת ְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמצא

עליה  ולטען מעליה לפרק מצוה עּמּה, ׁשּנאמר:הּבעלים , ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
נאמר  לּמה ּכן אם מקֹום. מּכל - ּתקים" "הקם ּתעזב ", ֱֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹ"עזב
ואמר  לֹו ויׁשב והל ׁשם, הּבהמה ּבעל היה ׁשאם ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ"עּמֹו"?
,לבּד לפרק רצית אם מצוה, ועלי 'הֹואיל ּבֹו: ׁשּפגע ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹלזה
ּבעל  היה ואם "עּמֹו". ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹּפרק'

לבּדֹו. ולטען לפרק חּיב חֹולה, אֹו זקן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּבהמה
.Ë מחּמר הּגֹוי היה אם - יׂשראל ׁשל והּמּׂשא הּגֹוי ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבהמת

ולטען, לפרק חּיב לאו, ואם לּה; זקּוק אינֹו ּבהמּתֹו, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹאחר
יׂשראל, ׁשל הּבהמה היתה אם וכן יׂשראל. צער ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמּׁשּום
יׂשראל. צער מּׁשּום ולטען, לפרק חּיב - ּגֹוי ׁשל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹוהּמּׂשאֹוי
אּלא  ּבהן להּטּפל חּיב אינֹו - ּומּׂשאֹו הּגֹוי ּבהמת ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאבל

איבה  .[שנאה]מּׁשּום ִֵָ
.Èמהן אחד ׁשל ׁשרגליו אין [מהחמורים]חּמרין - רעּועֹות ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

רּׁשאין  האיׁש, נפל מעליו; ולעבר להקּדים רּׁשאין ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹחבריו
מעליו. ֲֵַָָֹלעבר

.‡Èהּדר ּודחקם רֹוכב, ואחד טעּון אחד לדרך היה [הגיעו ְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ואחד צרה] טעּון אחד הּטעּון. מּפני הרֹוכב את מעבירין -ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ואחד  רכּוב אחד הּטעּון. מּפני הריקן את מעבירין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָריקן,
טעּונין, ׁשניהן הרכּוב. מּפני הריקן את מעבירין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָריקן,

ּביניהן. ּפׁשרה עֹוׂשין - ריקנין ׁשניהן רכּובין, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשניהן
.·È,ּבזֹו זֹו ּופֹוגעֹות ּבּנהר עֹוברֹות ׁשהיּו ספינֹות ׁשּתי ְְְְְִֵֵֶַָָָָוכן

אחר  זֹו עברּו ואם טֹובעֹות, אחת ּבבת ׁשּתיהן עֹוברֹות ְְְְְְִִֵֶַַַַַָאם
ּגבֹוהה  ּבמעלה עֹולים ׁשהיּו גמּלים ׁשני וכן עֹוברֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָזֹו
ואם  נֹופלין, אחת ּבבת ׁשניהן עֹוברין אם ּבזה, זה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּופגעּו

עֹולין  זה אחר וׁשאינּהּבזה טעּונה עֹוׂשין? הן ּכיצד - ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ּורחֹוקה  קרֹובה הּטעּונה; מּפני טעּונה ׁשאינּה ּתּדחה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָטעּונה,

מוצאם] ׁשּתיהן [לנמל קרֹובה. ׁשאינּה מּפני קרֹובה ּתּדחה ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

וכּלן  הֹואיל - טעּונֹות ׁשּתיהן קרֹובֹות, ׁשּתיהן אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶָֻרחֹוקֹות
לזה. זה ׂשכר מעלֹות והן ּביניהן, ּפׁשרה הּטל אחד, ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבדחק

"עמית ּתׁשּפט "ּבצדק נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא .ּובזה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹ
.‚È ּפרק ואחד מּׂשאֹו, ּתחת רֹובץ אחד - ּבׁשנים ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּפֹוגע

ּבּתחּלה  לפרק מצוה - עּמֹו ׁשּיטען מי מצא ולא ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹמעליו
ּדברים  ּבּמה טֹוען. ּכ ואחר חּיים, ּבעלי צער ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָמּׁשּום
אם  אבל אֹוהבים; ׁשניהן אֹו ׂשֹונאין ׁשניהן ּבׁשהיּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָאמּורים?
הּׂשֹונא  עם לטען מצוה - אֹוהב ואחד ׂשֹונא אחד ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹהיה

הרע  יצרֹו את לכף ּכדי .ּתחּלה, ְְְִִֵֶַָָָֹ
.„È ּבּתֹורה ׁשּנאמר מאּמֹות הּׂשֹונא לא מּיׂשראל, הּוא - ְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ

אֹומר  והּכתּוב מּיׂשראל, ׂשֹונא ליׂשראל יהיה והיא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהעֹולם.
ׁשראהּו ּכגֹון חכמים, אמרּו ?"ּבלבב אחי את תׂשנא ְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָָָָֹ"לא
מצוה  זה הרי - חזר ולא ּבֹו והתרה עברה, ׁשעבר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלבּדֹו
ּפי  על ואף מרׁשעֹו. ויחזר ּתׁשּובה ׁשּיעׂשה עד ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹלׂשנאֹו,
מצוה  - ּבמּׂשאֹו נבהל מצאֹו אם - ּתׁשּובה עׂשה לא ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹׁשעדין
יׁשּתהה  ׁשּמא למּות; נֹוטה יּניחּנּו ולא עּמֹו, ולטען ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹלפרק
על  הקּפידה והּתֹורה סּכנה, לידי ויבֹוא ממֹונֹו, ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָּבׁשביל
נלוים  ׁשהם מאחר צּדיקים, ּבין רׁשעים ּבין יׂשראל, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָנפׁשֹות
אני  חי אליהם, "אמר ׁשּנאמר: הּדת, ּבעּקר ּומאמינין ה' ְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאל
רׁשע  ּבׁשּוב אם ּכי הרׁשע, ּבמֹות אחּפץ אם אלהים, ה' ְְְְֱִִִִֶָָָָָֹֹֻנאם

וחיה". ְְִַָָמּדרּכֹו,
ׁשּדי, ּבעזרת עׂשר אחד ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּברי
עׂשר  ארּבעה ממֹון, נזקי הלכֹות וׁשּׁשים: ׁשנים ּפרקיו, ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָּומנין
ואבדה, ּגזלה הלכֹות ּפרקים; ּתׁשעה ּגנבה, הלכֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָּפרקים;
ּפרקים; ׁשמֹונה ּומּזיק, חֹובל הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְְִִִִֵַָָָָָָׁשמֹונה

ּפרקים. עׂשר ׁשלׁשה נפׁש, ּוׁשמירת רֹוצח ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹהלכֹות

ה'תשע"ג  כסלו ו' שלישי יום
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זכּיה  הלכֹות מכירה, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָהלכֹותיו
הלכֹות  וׁשּתפין, ׁשלּוחין הלכֹות ׁשכנים, הלכֹות ְְְְְְִִִִִִֵַָָָֻּומּתנה,

ֲִָעבדים.
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מצוֹות  וארּבע עׂשה, מצות אחת - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָיׁש
ׁשּלא  (ב) ּוממּכר; מּקח ּדין (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹֹלא
יֹונה  ׁשּלא (ד) ּבדברים; יֹונה ׁשּלא (ג) ּוממּכר; ּבמּקח ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָֹֹיֹונה
מצוֹות  ּובאּור ּבדברים. יֹונהּו ׁשּלא (ה) ּבממֹונֹו; צדק ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹּגר

אּלּו. ּבפרקים ְִִֵֵָאּלּו
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א  ¤¤ּפרק
עדים ‡. עליהם העידּו ואפּלּו ּבדברים, נקנה אינֹו .הּמּקח ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

אנ  זה 'ּבית 'עבד ּכיצד? ,'ל מֹוכר אני זה 'יין ,'ל מֹוכר י ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַ
הּדמים ּופסקּו ,'ל מֹוכר אני מחיר]זה ורצה [וסיכמו , ְְְֲִִֵֶַָָָָ

ואמרּו 'מכרּתי', ואמר הּמֹוכר ורצה 'קניתי', ואמר ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהּלֹוקח
זה  הרי - זה' וׁשּלקח זה ׁשּמכר עדים עלינּו 'הוּו ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלעדים:
ּבנֹותן  וכן מע ֹולם. ּדברים ּביניהם היה לא ּוכאּלּו כלּום, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹאינֹו

ּומקּבלּה. ְְַַָָָמּתנה
ּבהן ·. נקנה ׁשהּוא מּדברים ּבאחד הּמּקח נקנה אם ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָאבל

ּכלל  עדים צריכין ואינן הּלֹוקח, קנה יכֹול - מהן אחד ואין ; ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבֹו. ֲַֹלחזר

דברים ‚. מּׁשלׁשה ּבאחד נקנית הּקרקע הּמּקח? יּקנה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּובּמה
בחזקה. אֹו בׁשטר, אֹו ּבכסף, -ְְֲִֶֶַָָָ

ּבכסף?„. -ּכיצד הּדמים לֹו ונתן ׂשדה, אֹו ּבית לֹו מכר ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
את  ּכֹותבין ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָקנה.
עד  קנה לא מכר, ׁשטר לכּתב ׁשּדרּכם ּבמקֹום אבל ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּׁשטר;
ּפרּוטה. מּׁשוה ּבפחֹות נקנית קרקע ואין הּׁשטר. את ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיכּתב

אֹו‰. אקנה, ּבכסף אקנה, רציתי 'אם ואמר: הּלֹוקח ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהתנה
ואין  קּים, זה הרי - זה ּתנאי על הּכסף ונתן אקנה', ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבׁשטר
ּבֹו לחזר יכֹול והּלֹוקח הּתנאי; מּפני ּבֹו לחזר יכֹול ְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַַָָֹֹהּמֹוכר

הּׁשטר  את ׁשּיכּתב ּכזה.עד הּמֹוכר התנה אם וכן . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
.Â ּכיון - 'ל ּביתי ויּקנה לפלֹוני מנה 'ּתן לחברֹו: ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאֹומר

ערב  מּדין הּבית קנה .ׁשּנתן, ִִִֵֶַַַָָָָ
.Êהחרׂש על אֹו הּניר על לֹו ּכתב ּבׁשטר? על ּכיצד אֹו ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשהּגיע  ּכיון - 'ל מכּורה 'ׂשדי ,'ל נתּונה 'ׂשדי ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָהעלה:
על  ואף ּכלל, עדים ׁשם ׁשאין ּפי על אף קנה; לידֹו, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשטר
ּבמֹוכר  אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכלּום. ׁשוה הּׁשטר ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּפי

רעתּה מּפני למכור]ׂשדהּו הקרקעֹות [שמעוניין ּבׁשאר אבל ; ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָ
ּבֹו היּו ואפּלּו לידֹו, מכר ׁשל הּׁשטר ׁשהּגיע ּפי על אף -ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּדמים. את ׁשּיּתן עד קנה לא - ִִִֵֵֶֶַַָָָֹעדים
.Á ׂשדה אֹו ּבית לֹו מכר ּבחזקה? מּתנה ּכיצד אֹותו נתן אֹו , ֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָ

ׁשּיֹועיל  והּוא ׁשהּוא, ּכל פרץ אֹו גדר אֹו ׁשּנעל ּכיון -ְִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבׁשהחזיק  אמּורים? ּדברים ּבּמה קנה. זה הרי - ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבמעׂשיו
צרי הּנֹותן, אֹו הּמֹוכר ּבפני ׁשּלא אבל הּמֹוכר; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹּבפני

ּוקנה' חזק ל' לֹו: קנה,ׁשּיאמר - החזיק אם ּכ ואחר ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּבעלים. ּבפני ׁשאינֹו ּפי על ְְִִִֵֵֶַַַָאף

.Ë ּכמי זה הרי - הּמפּתח את לֹו ּומסר לחברֹו, ּבית ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָוהּמֹוכר
הּבעלים; ּבפני ׁשאינֹו ּפי על אף ּוקנה', חזק ל' לֹו: ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאמר

יקנה  ּדליֹוּוכׁשּיחזיק, לֹו ׁשּמסר ּכיון - הּבֹור את הּמֹוכר וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
שלו] ּוקנה';[הדלי חזק ל' לֹו: ׁשאמר ּכמי זה הרי ,ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָ

יקנה. ְְְִִֶֶַּוכׁשּיחזיק,
.È קנה ּבנעילה הּמחזיק חצר,ּכיצד אֹו ּבית ׁשּמכר ּכגֹון ? ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

- ּופתחֹו וחזר הּפתח את הּלֹוקח ונעל ּפתּוח, הּפתח ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָוהיה
הּמֹועיל. ׁשּמּוׁש ּבֹו נׁשּתּמׁש ׁשהרי וקנה, החזיק זה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

.‡È ׁשם ׁשהיה ּכגֹון קנה? ׁשהּוא ּכל ּבגדירה הּמחזיק ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּכיצד
והׁשלימֹו ׁשהּוא ּכל עליו והֹוסיף ּבנחת, לֹו עֹולין והיּו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּגדר,

הֹועיל, זה הרי - ּבדחק אּלא לֹו עֹולין ׁשאין ונמצא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלעׂשרה,
ּבדחק,וקנה  ּבּה נכנסים והיּו ּפרצה ׁשם היתה אם וכן . ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָֹ

הרי  - ּברוח נכנס הּנכנס ׁשּנמצא עד ׁשהּוא ּכל ּבּה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהרחיב
וקנה. ְִָָהֹועיל,

.·Èצרֹור לּׂשדה,[אבן]נתן הּמים ּבֹו ׁשּסכר ּכגֹון והֹועיל, ְְְִִֶֶַַַַַָָָ
- לּׂשדה הּמים ּבנטילתֹו ׁשּפתח ּכגֹון והֹועיל, צרֹור נטל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָאֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן קנה. זה ְֲֵֵֵֶֶַָָָָהרי
.‚È ּבמּתנה לֹו ׁשּנתנּה אֹו ׂשדהּו, ּבצד לחברֹו ׂשדה ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּמֹוכר

הּמצר את ׁשּדׁש ּכיון הגבול]- אדמת את ׁשּתי [השווה ׁשּבין ְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ּבּה הל אם אבל קנה. אחת, ּכׂשדה ׁשּתיהן ונעׂשּו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּׂשדֹות
ׁשביל  ואם ּכלּום; מֹועיל זה הּלּו אין ּולרחּבּה, ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָלארּכּה

.ּבהּלּו קנה ,להּלּו ונעׂשה הֹואיל - לֹו מכר ְְְְֲִִִִַַָָָָָּכרמים
.„È מסּים היה אם ּבהּלּוכֹו? ׁשּיקנה הּדר רחב ׁשעּור ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻוכּמה

אין  ואם ּבצּדּה; רגל ויּניח רגל ׁשּיגּביּה ּכדי קנה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּבמחיצֹות,
ׁשל  חבילה ראׁשֹו על ׁשּתהיה ּכדי ּברחב קנה מחיצֹות, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשם

ּבּה ויּסב .ׂשריגים ְִִִָָֹ
.ÂËצחיח הּקרקע ולא [יבש]היתה ּגדירה לא ּבּה ׁשאין סלע ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ׁשּקֹונה החזקה הרי - זריעה ּבת ואינּה ּבּה,ּפרצה, אֹותּה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּבזה  וכּיֹוצא ׁשם, הּבהמה העמדת אֹו הּפרֹות, ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשטיחת

הּתׁשמיׁש. ְְִִַַָמּׁשאר
.ÊËנרּה אֹו ּוזרעּה הּלֹוקח ּבּה ונכנס לחברֹו, ׂשדה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּמֹוכר

זמרֹו[חרש] אֹו האילן ּפרֹות ׁשאסף אֹו ענפים], וכל [כרת , ְְִֵֶַָָָָָ
אחד  ואין החזיק; ׁשהרי קנה, זה הרי - אּלּו ּבדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכּיֹוצא
ונתן  ּפרֹות ׁשל סל הּמֹוכר אסף אם וכן ּבֹו. לחזר יכֹול ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמהם

ּבחזקה  מּיד לֹוקח קנה - ׁשהקנה לּלֹוקח ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי , ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ׁשּלֹו. ּפרֹותיה ונעׂשּו ּגמּור, קנין זֹו ׂשדה ְְֲִֵֶֶֶַָָָָלֹו

.ÊÈ עם ׁשּקֹונה הּוא ּבׁשטר אּלא ּבחזקה, קֹונה אינֹו ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּגֹוי
הּכסף  ּכגֹוי,נתינת הּוא הרי - הּגֹוי מחמת הּבא ויׂשראל . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

הּוא  הרי - לּקרקע הּמחּבר ּכל ּבׁשטר. אּלא קֹונה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻואינֹו
צרי אינֹו ואם בחזקה; אֹו ּובׁשטר ּבכסף ונקנה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכקרקע,
ּכמּטלטלין  זה הרי - להּבצר העֹומדֹות ענבים ּכגֹון ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָלּקרקע,

אֹוניה. להן ויׁש ְְִִֵֶָָָָלקנּיה,
.ÁÈּכ - ּובחזקה ּובׁשטר ּבכסף נקנית ׁשהּקרקע ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכׁשם

אֹו לבּדֹו, ּבׁשטר אֹו לבּדֹו, ּבכסף נקנית הּקרקע ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָׂשכירּות
ּבֹו.ּבחזקה  לחזר יכֹול מהן אחד ואין ; ְֲֲֵֵֶֶַַָָָָֹ

.ËÈ ּכיון - מדינֹות ּבעׂשר ׂשדֹות עׂשר לחברֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּמֹוכר
ּכּלן  קנה מהן, ּבאחת הר ׁשהחזיק מהן אחת היתה ואפּלּו . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

מצּולה והּׁשנּיה אינה [עמק]ּגבֹוּה, זֹו ּתׁשמיׁש ׁשהרי , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ
קנה  מהן, ּבאחת ׁשהחזיק ּכיון כן ּפי על אף - זֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּתׁשמיׁש

ְַָהּׁשאר.
.Î ּכּלן ּדמי ׁשּנתן אמּורים? ּדברים נתן ּבּמה לא אם אבל . ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

ּכּל הּכל ּדמי היּו אם לפיכ מעֹותיו; ּכנגד אּלא קנה לא ן, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻ
מהן, ּבאחת ׁשהחזיק ּכיון - ּבׂשכירּות וכן ּכּלן. קנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּבמּתנה,
ּבממּכר, הּקרקעֹות מקצת היּו הּׂשכירּות. זמן ּכל ּכּלן ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָֻקנה
ּבין  ּבּׂשכּורה ּבין ׁשהחזיק ּכיון - ּבׂשכירּות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּומקצתן

הּכל. קנה ְַַָָָֹּבּמכּורה,
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ב  ¤¤ּפרק
ּבכסף ‡. ונקנה לקנּיה, ּכקרקע הּוא הרי - ּכנעני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָעבד

בחזקה  אֹו .ּובׁשטר ְֲִַָָָ
.·ּכדר ּבֹו ׁשּיׁשּתּמׁש עבדים? ּבקנין החזקה היא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּומה

רּבֹו ּבפני ּבעבדים, אֹוׁשּמׁשּתּמׁשין מנעלֹו, לֹו הּתיר ּכיצד? . ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
הּמרחץ, לבית אחריו ּכליו ׁשהֹולי אֹו מנעלֹו, לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהנעיל
את  הגּביּה אֹו הלּביׁשֹו, אֹו ּגרדֹו, אֹו סכֹו, אֹו ׁשהפׁשיטֹו, ְְְְִִִִִִֵֶֶַָאֹו

קנהּו. העבד, את הרב הגּביּה אם וכן קנה; - ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָרּבֹו
אצלֹו‚. והביאֹו כרחו]ּתקפֹו נקנין [בעל ׁשהעבדים קנהּו; - ְְְֱֲִִִִֶֶֶָָָָָ

לֹו ׁשאמר אֹו אצלֹו, ּובא לעבד קרא אם אבל ּכזֹו. ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָּבמׁשיכה
ע  קנה; לא - אצלֹו והל הּלֹוקח', אצל ל' הראׁשֹון: ד רּבֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

החזיק  ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו יׁשּתּמׁש אֹו ּבתקיפה, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּימׁשכּנּו
ּוקנה'. חזק ל' לֹו: ׁשּיאמר צרי הרב, ּבפני ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹּבֹו

ׁשּקֹונין „. ּבדברים אֹותֹו וקֹונין ּכבהמה, הּוא הרי - קטן ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָעבד
נקנה  לפיכ העבדים; ּבהן ׁשּקֹונין ּובדברים הּבהמה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּבהן

ּתקפֹו ׁשּלא ּפי על אף .ּבמׁשיכה, ְְִִִֶַַָָֹ
ּבמׁשיכה ‰. נקנית - ּגּסה ּבין ּדּקה ּבין ּפי הּבהמה, על אף ; ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ

מּפני  להגּביּה, הצריכּוהּו לא אֹותּה, להגּביּה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשאפׁשר
ּבכל  קֹונין וההגּבהה, קנה. הגּביּה, ואם ּבארץ. ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּמתחּבטת
ּבחצר  אֹו ּבסמטה, אּלא ּבּה קֹונין אין הּמׁשיכה, אבל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָמקֹום.
ׁשאינּה ּבחצר ולא הרּבים, ּברׁשּות ּבּה קֹונין ואין ׁשניהם; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשל

ׁשניהם. ְֵֶֶׁשל
.Â אם לֹומר צרי אין ּבמׁשיכה? הּבהמה את קֹונין ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכיצד

ׁשּקנה  ּבֹו, והלכה עליה ׁשרכב אֹו והלכה אפּלּומׁשכּה אּלא ; ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָ
ׁשהּכיׁשּה אֹו ּובאה, לּה אותה]קרא לפניו [הכה ורצתה ּבמּקל ְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָ

הּבעלים, ּבפני ׁשּימׁש והּוא קניּה; ורגל, יד ׁשעקרה ּכיון -ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
קדם  לֹו ׁשּיאמר צרי - הּבעלים ּבפני ׁשּלא מׁש אם ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאבל

ּוקנה'. מׁש ל' :ְְְִֵֵֶֹֹׁשּימׁש
.Êלֹו ׁשּמסר ּכיון - ּבמּתנה לֹו ׁשּנתנֹו אֹו לחברֹו, עדר ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר

והּכל  העדר ּבראׁש המהּלכת הּבהמה והיא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמׁשּכּוכית,
ּוקנה' מׁש' לֹו לֹומר צרי אין - אחריה ׁשּמסירת נמׁשכים : ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

לֹו ׁשּמׁש וכיון ּוקנה'. מׁש ל' לֹו: ׁשאמר ּכמי זֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבהמה
ּבפניו. ׁשּלא ׁשּמׁש ּפי על אף קנהּו, - ְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהעדר

.Á וכּיֹוצא ותקנה', 'חזק אֹו ותקנה', מׁש' לחברֹו: ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהאֹומר
קנה  לא - החזיק אֹו ּומׁש והל אּלּו, ׁשּמׁשמע ּבדברים ; ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אֹו הּמֹוכר צרי אּלא לֹו. הקנה לא ועדין להּבא', ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ'ּתקנה
וכּיֹוצא  ּוקנה', 'חזק אֹו ּוקנה', מׁש' לֹו: לֹומר ְְְְֲֵֵֵֵֵַַַֹהּנֹותן
יחזיק. אֹו ׁשּימׁש ּבעת עּתה ׁשּיקנה ׁשּמׁשמען אּלּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבדברים

.Ë לאחר אּלא תקנה ולא זֹו, ּפרה מׁש' לחברֹו: ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהאֹומר
קנה  לא - ּומׁש יֹום', מעכׁשו ׁשלׁשים 'קנה לֹו: אמר ואם . ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹֹ

ּבאגם עֹומדת היתה ואפּלּו קנה, - יֹום' ׁשלׁשים [מקום ּולאחר ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹ
ּתנאי,מרעה] על מעּתה ׁשהקנה ּכמֹו ׁשּזה ׁשלׁשים; ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹּביֹום

ּכאֹומר  מנת', 'על האֹומר וכל הּקנין. נתקּים - הּתנאי ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָנעׂשה
ְֵַָ'מעכׁשו'.

.È קנה' לֹו: ואמר ּבמּתנה, לֹו נתנּה אֹו לחברֹו, ּבהמה ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָָָָהּמֹוכר
קנה. הגּביּה, אֹו מׁש אם - קֹונין' אדם ׁשּבני ּכדר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאֹותּה

ּו קנה; ּבּׂשדה, אם - עליה רכב אם לפי אבל קנה, לא בעיר, ְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
ּבעיר  לרּכב אדם ּבני ּדר .ׁשאין ְְִִֵֵֶֶֶָָָֹ

.‡È אדם אֹו ּבעיר, לרּכב ׁשּדרּכֹו חׁשּוב אדם היה אם ,ְְְִִִִֶַָָָָָָָָָֹלפיכ
ּביֹותר עצמי]מזלזל ערך ּבעיר [ללא הּלּוכֹו על מקּפיד ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָֻ

ׁשהיתה  אֹו והעבדים, הּבהמֹות ּבגּדּול המטּפלין ּכגֹון ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָרֹוכב,
הרי  - ׁשם ּדֹוחקין ׁשהרּבים הרּבים ּברׁשּות ׁשהיה אֹו ְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָאּׁשה,

ּבֹו. ׁשּתהּל והּוא ּברכיבה; קֹונה ְְְִִֵֶֶֶַָזה

ג  ¤¤ּפרק
נקנין ‡. - הּמּטלטלין ּכל ׁשאר ואחד הּבהמה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָאחד

אחד  ואין קנה, - הּמעֹות את ּומּׁשנתן ּתֹורה; ּדין ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבמעֹות,
יּקנּו ׁשּלא ּתּקנּו חכמים אבל ּבֹו. לחזר יכֹול ְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹמהן
ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ּבמׁשיכת אֹו ּבהגּבהה, אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמּטלטלין

ְְִַַלהגּביּה.
מהן ·. ועׂשה ּבהן, וכּיֹוצא ּפׁשּתן אֹו עצים המקּבץ ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?

נקנה [מטען]טעֹון אינֹו - להגּביהֹו אפׁשר ׁשאי ּגדֹול ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָ
וכן  עץ. עץ ּולהגּביהֹו האגד להּתיר אפׁשר ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבמׁשיכה,
אגֹוזים  אֹו ּפלּפלין ׁשל הּטעֹון היה אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּכל
להגּביהֹו יכֹול אחד ׁשאין ּגדֹול והיה ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּוׁשקדים
ּבֹו לֹו ויהיה יתּפרד יּתירֹו, ׁשאם ּבמׁשיכה; נקנה זה הרי -ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגדֹול. ְֵֵֶַַָָָֹטרח
ּבמׁשיכתּה‚. ויׁש להגּביהּה, אפׁשר ואי הֹואיל - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָהּספינה

הצריכהּו לא - לרּבים אּלא נמׁשכת ואינּה ּגדֹול, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻטרח
ּבמסירה  נקנית אּלא ּכּיֹוצאמׁשיכה, ּכל וכן אמר ; ואם ּבזה. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

עד  הּספינה, קֹונה אינֹו - ּוקנה' מׁש ל' הּמֹוכר: ְְְִֵֵֵֵֶַַַָֹלֹו
ׁשהרי  ּבֹו; ׁשהיתה הּמקֹום מּכל ויֹוציאנה ּכּלּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּימׁשכּנה

ּבמׁשיכה. אּלא זה יקנה ׁשּלא הּמֹוכר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהקּפיד
ּכל „. ׁשּנתן ּפי על אף - מּטלטלין ׁשהּלֹוקח למד, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָנמצאת

עד  ּבֹו, לחזר יכֹול הּמֹוכר וכן ּבֹו; לחזר יכֹול ְֲֲִֵֵַַַַַָָָֹֹהּדמים,
הּמֹוכר  ימסר אֹו הגּבהה, ּבן ׁשאינֹו ּדבר ימׁש אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּיגּביּה,
מׁש אֹו ׁשהגּביּה, וכיון .להּמׁש ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלּלֹוקח
ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר לֹו נמסר אֹו להגּביּה, ּדרּכֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּדבר
וכֹופין  ּבֹו; לחזר יכֹול מּׁשניהן אחד ואין קנה, - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹלהּמׁש

הּדמים  את לּתן הּלֹוקח .את ִִֵֵֶֶַַַָ
יּתן ‰. ׁשּמא ּגזרה, ּבמּטלטלין? זה ּדבר חכמים ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָולּמה

ׁשּנפלה  ּכגֹון ּבאנס, יאבד ׁשּיּקחּנּו וקדם החפץ, ּדמי ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּלֹוקח
ּברׁשּות  יהיה אם ּונטלּוהּו; לסטים ּבאּו אֹו ונׂשרף, ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָּדלקה
העמידּוהּו לפיכ יּצילֹו. ולא הּמֹוכר יתמהמּה ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹהּלֹוקח,
ׁשאם  החפץ, ויּציל ׁשּיׁשּתּדל ּכדי הּמֹוכר, ּברׁשּות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָחכמים

לׁשּלם  חּיב יהיה .אבד, ְְִֵֶַַַָָ
.Âּדמי נתן ׁשאם אֹומר, ׁשּיּקחּנּו,נמצאת קדם ונאנס הּמּקח ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מעֹותי', את לי החזר אֹו מּקחי לי 'ּתן הּלֹוקח: לֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָואמר
ּכח  ּבּמֹוכר היה ולא ּבאנס, ׁשאבד עדים ׁשּיׁש ּפי על ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹואף
הּדמים, את מחזיר זה הרי - זה ּבדבר נתרּׁשל ולא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלהּצילֹו
לֹוקח  ׁשל ּביתֹו היה אם ,לפיכ מׁשיכה. חכמים ּתּקנּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהרי
חכמים  לֹו ּתּקנּו לא לּמֹוכר, מׂשּכר הּנמּכר החפץ ּבֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻׁשּיׁש
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ב  ¤¤ּפרק
ּבכסף ‡. ונקנה לקנּיה, ּכקרקע הּוא הרי - ּכנעני ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָעבד

בחזקה  אֹו .ּובׁשטר ְֲִַָָָ
.·ּכדר ּבֹו ׁשּיׁשּתּמׁש עבדים? ּבקנין החזקה היא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּומה

רּבֹו ּבפני ּבעבדים, אֹוׁשּמׁשּתּמׁשין מנעלֹו, לֹו הּתיר ּכיצד? . ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
הּמרחץ, לבית אחריו ּכליו ׁשהֹולי אֹו מנעלֹו, לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהנעיל
את  הגּביּה אֹו הלּביׁשֹו, אֹו ּגרדֹו, אֹו סכֹו, אֹו ׁשהפׁשיטֹו, ְְְְִִִִִִֵֶֶַָאֹו

קנהּו. העבד, את הרב הגּביּה אם וכן קנה; - ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָרּבֹו
אצלֹו‚. והביאֹו כרחו]ּתקפֹו נקנין [בעל ׁשהעבדים קנהּו; - ְְְֱֲִִִִֶֶֶָָָָָ

לֹו ׁשאמר אֹו אצלֹו, ּובא לעבד קרא אם אבל ּכזֹו. ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָּבמׁשיכה
ע  קנה; לא - אצלֹו והל הּלֹוקח', אצל ל' הראׁשֹון: ד רּבֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

החזיק  ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו יׁשּתּמׁש אֹו ּבתקיפה, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּימׁשכּנּו
ּוקנה'. חזק ל' לֹו: ׁשּיאמר צרי הרב, ּבפני ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹּבֹו

ׁשּקֹונין „. ּבדברים אֹותֹו וקֹונין ּכבהמה, הּוא הרי - קטן ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָעבד
נקנה  לפיכ העבדים; ּבהן ׁשּקֹונין ּובדברים הּבהמה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּבהן

ּתקפֹו ׁשּלא ּפי על אף .ּבמׁשיכה, ְְִִִֶַַָָֹ
ּבמׁשיכה ‰. נקנית - ּגּסה ּבין ּדּקה ּבין ּפי הּבהמה, על אף ; ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ

מּפני  להגּביּה, הצריכּוהּו לא אֹותּה, להגּביּה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשאפׁשר
ּבכל  קֹונין וההגּבהה, קנה. הגּביּה, ואם ּבארץ. ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּמתחּבטת
ּבחצר  אֹו ּבסמטה, אּלא ּבּה קֹונין אין הּמׁשיכה, אבל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָמקֹום.
ׁשאינּה ּבחצר ולא הרּבים, ּברׁשּות ּבּה קֹונין ואין ׁשניהם; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשל

ׁשניהם. ְֵֶֶׁשל
.Â אם לֹומר צרי אין ּבמׁשיכה? הּבהמה את קֹונין ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכיצד

ׁשּקנה  ּבֹו, והלכה עליה ׁשרכב אֹו והלכה אפּלּומׁשכּה אּלא ; ְְְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָ
ׁשהּכיׁשּה אֹו ּובאה, לּה אותה]קרא לפניו [הכה ורצתה ּבמּקל ְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָ

הּבעלים, ּבפני ׁשּימׁש והּוא קניּה; ורגל, יד ׁשעקרה ּכיון -ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
קדם  לֹו ׁשּיאמר צרי - הּבעלים ּבפני ׁשּלא מׁש אם ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאבל

ּוקנה'. מׁש ל' :ְְְִֵֵֶֹֹׁשּימׁש
.Êלֹו ׁשּמסר ּכיון - ּבמּתנה לֹו ׁשּנתנֹו אֹו לחברֹו, עדר ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר

והּכל  העדר ּבראׁש המהּלכת הּבהמה והיא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמׁשּכּוכית,
ּוקנה' מׁש' לֹו לֹומר צרי אין - אחריה ׁשּמסירת נמׁשכים : ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

לֹו ׁשּמׁש וכיון ּוקנה'. מׁש ל' לֹו: ׁשאמר ּכמי זֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבהמה
ּבפניו. ׁשּלא ׁשּמׁש ּפי על אף קנהּו, - ְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהעדר

.Á וכּיֹוצא ותקנה', 'חזק אֹו ותקנה', מׁש' לחברֹו: ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹהאֹומר
קנה  לא - החזיק אֹו ּומׁש והל אּלּו, ׁשּמׁשמע ּבדברים ; ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אֹו הּמֹוכר צרי אּלא לֹו. הקנה לא ועדין להּבא', ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ'ּתקנה
וכּיֹוצא  ּוקנה', 'חזק אֹו ּוקנה', מׁש' לֹו: לֹומר ְְְְֲֵֵֵֵֵַַַֹהּנֹותן
יחזיק. אֹו ׁשּימׁש ּבעת עּתה ׁשּיקנה ׁשּמׁשמען אּלּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבדברים

.Ë לאחר אּלא תקנה ולא זֹו, ּפרה מׁש' לחברֹו: ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהאֹומר
קנה  לא - ּומׁש יֹום', מעכׁשו ׁשלׁשים 'קנה לֹו: אמר ואם . ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹֹ

ּבאגם עֹומדת היתה ואפּלּו קנה, - יֹום' ׁשלׁשים [מקום ּולאחר ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹ
ּתנאי,מרעה] על מעּתה ׁשהקנה ּכמֹו ׁשּזה ׁשלׁשים; ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹּביֹום

ּכאֹומר  מנת', 'על האֹומר וכל הּקנין. נתקּים - הּתנאי ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָנעׂשה
ְֵַָ'מעכׁשו'.

.È קנה' לֹו: ואמר ּבמּתנה, לֹו נתנּה אֹו לחברֹו, ּבהמה ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַָָָָָָהּמֹוכר
קנה. הגּביּה, אֹו מׁש אם - קֹונין' אדם ׁשּבני ּכדר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאֹותּה

ּו קנה; ּבּׂשדה, אם - עליה רכב אם לפי אבל קנה, לא בעיר, ְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
ּבעיר  לרּכב אדם ּבני ּדר .ׁשאין ְְִִֵֵֶֶֶָָָֹ

.‡È אדם אֹו ּבעיר, לרּכב ׁשּדרּכֹו חׁשּוב אדם היה אם ,ְְְִִִִֶַָָָָָָָָָֹלפיכ
ּביֹותר עצמי]מזלזל ערך ּבעיר [ללא הּלּוכֹו על מקּפיד ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָֻ

ׁשהיתה  אֹו והעבדים, הּבהמֹות ּבגּדּול המטּפלין ּכגֹון ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָרֹוכב,
הרי  - ׁשם ּדֹוחקין ׁשהרּבים הרּבים ּברׁשּות ׁשהיה אֹו ְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָאּׁשה,

ּבֹו. ׁשּתהּל והּוא ּברכיבה; קֹונה ְְְִִֵֶֶֶַָזה

ג  ¤¤ּפרק
נקנין ‡. - הּמּטלטלין ּכל ׁשאר ואחד הּבהמה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָאחד

אחד  ואין קנה, - הּמעֹות את ּומּׁשנתן ּתֹורה; ּדין ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבמעֹות,
יּקנּו ׁשּלא ּתּקנּו חכמים אבל ּבֹו. לחזר יכֹול ְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹמהן
ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ּבמׁשיכת אֹו ּבהגּבהה, אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמּטלטלין

ְְִַַלהגּביּה.
מהן ·. ועׂשה ּבהן, וכּיֹוצא ּפׁשּתן אֹו עצים המקּבץ ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?

נקנה [מטען]טעֹון אינֹו - להגּביהֹו אפׁשר ׁשאי ּגדֹול ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָ
וכן  עץ. עץ ּולהגּביהֹו האגד להּתיר אפׁשר ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבמׁשיכה,
אגֹוזים  אֹו ּפלּפלין ׁשל הּטעֹון היה אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּכל
להגּביהֹו יכֹול אחד ׁשאין ּגדֹול והיה ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּוׁשקדים
ּבֹו לֹו ויהיה יתּפרד יּתירֹו, ׁשאם ּבמׁשיכה; נקנה זה הרי -ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגדֹול. ְֵֵֶַַָָָֹטרח
ּבמׁשיכתּה‚. ויׁש להגּביהּה, אפׁשר ואי הֹואיל - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָהּספינה

הצריכהּו לא - לרּבים אּלא נמׁשכת ואינּה ּגדֹול, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻטרח
ּבמסירה  נקנית אּלא ּכּיֹוצאמׁשיכה, ּכל וכן אמר ; ואם ּבזה. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

עד  הּספינה, קֹונה אינֹו - ּוקנה' מׁש ל' הּמֹוכר: ְְְִֵֵֵֵֶַַַָֹלֹו
ׁשהרי  ּבֹו; ׁשהיתה הּמקֹום מּכל ויֹוציאנה ּכּלּה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּימׁשכּנה

ּבמׁשיכה. אּלא זה יקנה ׁשּלא הּמֹוכר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹהקּפיד
ּכל „. ׁשּנתן ּפי על אף - מּטלטלין ׁשהּלֹוקח למד, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָנמצאת

עד  ּבֹו, לחזר יכֹול הּמֹוכר וכן ּבֹו; לחזר יכֹול ְֲֲִֵֵַַַַַָָָֹֹהּדמים,
הּמֹוכר  ימסר אֹו הגּבהה, ּבן ׁשאינֹו ּדבר ימׁש אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּיגּביּה,
מׁש אֹו ׁשהגּביּה, וכיון .להּמׁש ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלּלֹוקח
ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר לֹו נמסר אֹו להגּביּה, ּדרּכֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּדבר
וכֹופין  ּבֹו; לחזר יכֹול מּׁשניהן אחד ואין קנה, - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹלהּמׁש

הּדמים  את לּתן הּלֹוקח .את ִִֵֵֶֶַַַָ
יּתן ‰. ׁשּמא ּגזרה, ּבמּטלטלין? זה ּדבר חכמים ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָולּמה

ׁשּנפלה  ּכגֹון ּבאנס, יאבד ׁשּיּקחּנּו וקדם החפץ, ּדמי ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּלֹוקח
ּברׁשּות  יהיה אם ּונטלּוהּו; לסטים ּבאּו אֹו ונׂשרף, ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָּדלקה
העמידּוהּו לפיכ יּצילֹו. ולא הּמֹוכר יתמהמּה ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹהּלֹוקח,
ׁשאם  החפץ, ויּציל ׁשּיׁשּתּדל ּכדי הּמֹוכר, ּברׁשּות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָחכמים

לׁשּלם  חּיב יהיה .אבד, ְְִֵֶַַַָָ
.Âּדמי נתן ׁשאם אֹומר, ׁשּיּקחּנּו,נמצאת קדם ונאנס הּמּקח ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מעֹותי', את לי החזר אֹו מּקחי לי 'ּתן הּלֹוקח: לֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָואמר
ּכח  ּבּמֹוכר היה ולא ּבאנס, ׁשאבד עדים ׁשּיׁש ּפי על ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹואף
הּדמים, את מחזיר זה הרי - זה ּבדבר נתרּׁשל ולא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלהּצילֹו
לֹוקח  ׁשל ּביתֹו היה אם ,לפיכ מׁשיכה. חכמים ּתּקנּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהרי
חכמים  לֹו ּתּקנּו לא לּמֹוכר, מׂשּכר הּנמּכר החפץ ּבֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻׁשּיׁש
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את מׁשיכה  ּומּׁשּנתן הּוא, הּלֹוקח ּברׁשּות הּמּקח ׁשהרי ; ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד ואין הּמּקח, נקנה - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּדמים

.Ê הּנמּכרין הּמּטלטלין ׁשאֹותן הּמק ֹום את הּׂשֹוכר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוכן
ּבֹו לחזר יכֹול מהן אחד ואין קנה, - ּבֹו ּפי מּנחין על ואף ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

ּברׁשּותֹו. נעׂשה ׁשהרי לֹו, נמסרּו ולא מׁש ולא הגּביּה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹׁשּלא
אֹו בׁשטר אֹו ּבכסף נקנית קרקע ׁשּׂשכירּות ּבארנּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָּוכבר

ֲַָָבחזקה.
.Á הּקרקע ׁשּקנה ּכיון - ּכאחד ּומּטלטלין קרקע ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּמקנה

עּמהם  הּמּטלטלין נקנּו בחזקה, אֹו בׁשטר אֹו ּבין ּבכסף ; ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ונתן  הּמּטלטלין ׁשּמכר ּבין ּבמּתנה, אֹו ּבמכר ׁשניהן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהיּו
ׁשּקנה  ּכיון - הּמּטלטלין ונתן הּקרקע ׁשּמכר ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּקרקע,

הּמּטלטלין. קנה ְְְִִַַַַַָָהּקרקע,
.Ëּבאֹותּה צבּורין הּמּטלטלין ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָּבּמה

'קנה קרקע  לֹו: ׁשּיאמר צרי אחר, ּבמקֹום היּו אם אבל ; ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּבמדינה  הּמּטלטלין היּו אפּלּו הּקרקע'. ּגּבי על ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָהּמּטלטלין

ּכ - ּפלֹונית' קרקע ּגּבי על אֹותן 'קנה לֹו: ואמר יון אחרת, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
צבּורין  ׁשאינן ּפי על ואף הּמּטלטלין, נקנּו הּקרקע, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּקנה
קנה. לא קרקע', ּגּבי על 'קנה לֹו: אמר לא ואם ְְְְִֵֵַַַַַָָָָֹֹּבתֹוכּה;

ׁשּירצה. מּטלטלין ּכל ּגּבּה על קֹונין ׁשהּוא, ּכל ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָוקרקע
.È ּפי על אף - לאחר והּמּטלטלין לאחד הּׂשדה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהקנה

האחד  והחזיק הּקרקע', ּגּבי על הּמּטלטלין 'קנה לֹו: ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשאמר
הּמּטלטלין  הּׁשני קנה לא - ׁשחזר ּבּקרקע אחר ּתפׂשן ואם . ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

אחר  ּתפׂשן ׁשהרי מּידֹו, אֹותן מֹוציאין אין - הּמקנה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבֹו
ּגּבּה. על אּלּו ׁשּנקנּו הּקרקע חברֹו ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּקנה

.‡È לא ּבעבדים, החזיק - ּכאחד וקרקעֹות עבדים ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּמקנה
עד  העבדים, קנה לא ּבּקרקעֹות, החזיק הּקרקעֹות. ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָֹקנה

הּקרקע; ּבתֹו עֹומדין 'קנה ׁשּיהיּו לֹו: ׁשאמר ּפי על ואף ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָ
ׁשהעבד  - ּבתֹוכּה ׁשּיהיּו עד קנה לא הּקרקע', ּגב על ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעבדים

עצמֹו לדעת מהּל. ְְְֵַַַַ
.·È,הּמּטלטלין מׁש - ּכאחד ּומּטלטלין עבדים ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָהּמקנה

הּמּטלטלין, קנה לא - ּבעבדים החזיק העבדים. קנה ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֹֹלא
ׁשּיהיה  והּוא העבד; ּגב על הּמּטלטלין היּו ּכן אם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאּלא

להּל יכֹול אינֹו ׁשהרי .ּכפּות, ְֲֵֵֵֶַָָ
.‚È ּפי על אף - ּכאחד ּגּבּה ׁשעל וכלים ּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמקנה

עד  ׁשעליה; הּכלים קנה לא ּוקניּה, הּבהמה ׁשּיגּביה,ׁשּמׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשהּבהמה  - להגּביּה ּדרּכן אין אם עצמן הּכלים ימׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹאֹו
לבעליה  קנּוי ּׁשּבתֹוכּה מה ואין היא, המתהּלכת .ּכחצר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשעליה. ּכלים אף קנה ּכפּותה, הּבהמה היתה אם ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָלפיכ

.„È'ׁשעליה ּכלים ּוקנה זֹו ּבהמה מׁש' הּמקנה: לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאמר
ׁשּמׁשכּה ּפי על אף הּבהמה, ּגּוף לֹו הקנה ולא הֹואיל -ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ
הּכלים  ׁשּימׁש עד ׁשעליה, ּכלים קנה לא כפּותה, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹוהיא

.עצמן  ְַָ
.ÂË- לאחד ׁשּבֹו הּזרעים והיּו לאחד, נקּוב עציץ ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָהיה

הקנה  קנה; ,ׁשּמׁש ּכיון - הּזרעים לבעל העציץ ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהקנה
עצמן  ּבּזרעים ׁשּיחזיק עד קנה, לא - העציץ לבעל .הּזרעים ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

.ÊË- לאחד הּכל והקנה לאחד, ׁשּבֹו והּזרעים העציץ ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה
החזיק  קנה; לא העציץ אף הּזרעים, לקנֹות ּבעציץ ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹהחזיק

העציץ  קנה להם ּבּזרעים, ׁשאין 'נכסים ׁשּׁשנּו: היא וזֹו . ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשהּזרעים  אחריּות', להם ׁשּיׁש נכסים עם נקנים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאחריּות
- לּקרקע המחּבר וכל ּבארץ, ּכזרּועים נקּוב ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּבעציץ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֵֶַַַּכקרקע,
.ÊÈּבארנּו ּכבצּור,ּכבר הּוא הרי - להּבצר העֹומד ׁשּכל , ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָ

ּבהן  ׁשּנקנין ּדברים ּבׁשאר אֹו ּבהגּבהה אּלא נקנה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָואינֹו
ְְִִַַהּמּטלטלין.

.ÁÈ,לּקרקע צרי ואינֹו ויבׁש לּקרקע, מחּבר ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻּפׁשּתן
'יּפה לֹו: מה [תקן]ואמר ּכל ּוקנה ׁשהּוא, ּכל קרקע לי ְְְִֵֵֶַַַַַָָָ

זה; ּתנאי מּפני הּכל קנה ׁשהּוא, ּכל ׁשּתלׁש ּכיון - ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּׁשעליה'
קנה  לא - ּבמּתנה אֹו ּבמכר הּזה הּפׁשּתן לֹו הקנה אם ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאבל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הגּביהֹו. ׁשהרי ּׁשּתלׁש, מה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאּלא

ה'תשע"ג  כסלו ז' רביעי יום

ד  ¤¤ּפרק
לֹו‡. קֹונה להּניחֹו, לֹו ׁשּיׁש מקֹום ּכל - אדם ׁשל ;ּכליֹו ְְִִֵֶֶֶַָָָָ

יכֹול  מהן אחד אין הּכלי, ּבתֹו הּמּטלטלין ׁשּנעׂשּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוכיון
ּבתֹו ׁשהּנחּו ּכמֹו אֹו ׁשהגּביּהן, ּכמֹו זה והרי ּבֹו, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָֹֻלחזר
הרּבים, ּברׁשּות לֹו קֹונה אדם ׁשל ּכליֹו אין ,לפיכ ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּביתֹו.
ּוקנה  ל' הּמקנה: לֹו אמר אם אּלא הּמֹוכר, ּברׁשּות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹולא
ּכ ואחר והגּביהֹו, ּתחּלה הּכלי קנה אם וכן זה'. ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָּבכלי
ּכיון  - הּפרֹות מּמּנּו וקנה וחזר הּמֹוכר, ּברׁשּות ׁשם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּניחֹו
הּמֹוכר  הנאת ׁשּמּפני אֹותן; קנה הּזה, הּכלי ּבתֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנעׂשּו

מקֹומֹו. על מקּפיד אינֹו הּכלי, ְְְְִִִִֵַַַַּבמכירת
.·ּכ - מֹוכר ּברׁשּות לֹו קֹונה לֹוקח ׁשל ּכליֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָּכׁשם

מֹוכר ׁשל ּכליֹו ּברׁשּות אין ׁשהּוא ּפי על אף לּלֹוקח, קֹונה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
.הּלֹוקח  ֵַַ

ׁשאינּה‚. ּובחצר הרּבים, ּברׁשּות אּלא קֹונה אינּה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמסירה
ׁשניהם  ּבחצר ׁשל אֹו ּבסמטה, אּלא קֹונה אינּה והּמׁשיכה . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

מקֹום. ּבכל קֹונה וההגּבהה ׁשניהם. ְְְְֵֶֶַַָָָָָׁשל
ּומׁשכֹו„. הרּבים, ּברׁשּות היה אם - ּבמׁשיכה הּנקנה ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָּדבר

החפץ  מקצת ׁשהֹוציא ּכיון - לסמטה אֹו הּיחיד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלרׁשּות
קנה  הרּבים, .מרׁשּות ְִֵַָָָ

ּומׁשכֹו‰. הרּבים, ּברׁשּות מּנח ׁשהיה ּפרֹות ׁשל ְְְִִֵֶֶַָָָָָֻטעֹון
אף  קנה, - הּדמים ׁשּפסק אחר לסמטה, אֹו לרׁשּותֹו ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהּלֹוקח

מדד  לא ׁשעדין ּפי הרּבים,על ּברׁשּות הּלֹוקח מדדן אם וכן ; ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
ּבהגּבהה. ראׁשֹון ראׁשֹון ְְִִַָָָָקנה

.Â ׁשאין קנה, לא - לֹוקח ׁשל ּכליֹו לתֹו מֹודד הּמֹוכר ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיה
הרּבים  ּברׁשּות לֹו קֹונה לֹוקח ׁשל ּברׁשּות ּכליֹו הּפרֹות היּו . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ואף  לֹוקח, קנה - למּכר הּמֹוכר עליו ׁשּקּבל ּכיון - ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּלֹוקח
ׁשהן  ּברׁשּות אֹו הּמֹוכר, ּברׁשּות היּו מדד. לא ׁשעדין ּפי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹעל
עד  אֹו הּפרֹות, ׁשּיגּביּה עד לֹוקח קנה לא - אצלֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻמפקדין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, וכּיֹוצא מקֹומן ּבׂשכירּות מרׁשּותֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשּיֹוציאן

.Ê ואפ ׁשניהם, ׁשל ּבחצר אֹו ּבסמטה הּפרֹות היּוהיּו ּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּמֹוכר  עליו וקּבל מֹוכר, ׁשל ּכליֹו ּבתֹו והיּו לֹוקח, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָּברׁשּות
אמר  אם - מֹוכר ׁשל ּכליֹו לתֹו למּדד הּמֹוכר והתחיל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹֹלמּכר,
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ואפּלּו ּבֹו לחזר יכֹול ,'ל מֹוכר אני סלע ּבׁשלׁשים 'ּכֹור ְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָֹֹלֹו:
ּכל  ּגמר ולא ּבכליֹו, הּפרֹות ועדין הֹואיל אחרֹונה, ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָֹּבסאה
ׁשהּוא  ּפי על אף לּלֹוקח קֹונה אינֹו מֹוכר ׁשל וכליֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּמּדה,

הלֹוקח  ּבסלע',ּברׁשּות סאה ּבׁשלׁשים 'ּכֹור לֹו: אמר ואם . ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹ
סאה  ּכל על הּדמים ׁשּפסקּו ׁשּכיון קנה; ראׁשֹון ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָראׁשֹון
נגמרה  אֹותּה ויערה הּמֹוכר ׁשּיגּביּה סאה ּכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּוסאה,
ּברׁשּות  ולא הּמֹוכר ּברׁשּות הּפרֹות ואין הֹואיל ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹמכירתּה,
ׁשהן  ּכיון מֹוכר, ׁשל ּבכליֹו הּפרֹות היּו לא ואּלּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהרּבים;
ּכמֹו מדד, ׁשּלא ּפי על ואף מּׁשּפסק, קנה לֹוקח, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּברׁשּות

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Á ׁשל ּבחצר אֹו ּבסמטא לחברֹו ׁשמן אֹו יין הּמֹוכר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוכן

סרסּור ׁשל הּמּדה והיתה לֹוקח, ּברׁשּות אֹו [מתווך]ׁשניהם, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
הּמּדה  מּׁשּנתמּלאת לּמֹוכר; הרי הּמּדה נתמּלאת ׁשּלא עד -ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

ּבֹו. לחזר יכֹול מהם אחד ואין לֹוקח, ּברׁשּות הן הרי -ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
.Ë,ׁשניהם ׁשל ּבחצר אֹו ּבסמטה צבּורין ׁשהיּו ּפרֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָוכן

ׁשּלא  עד - מֹודד הּמֹוכר והיה מהן, אחד ׁשל אינּה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוהּמּדה
ּומּׁשּנתמּלאת  מֹוכר; ּברׁשּות היא הרי הּמּדה, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָנתמּלאת

לֹוקח  ׁשל היא הרי .הּמּדה, ֲִִֵֵֶַַָ
.È,חציּה לידע רׁשמין ּבּה והיּו מהן, אחד ׁשל הּמּדה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהיתה

מן  לרׁשם ׁשהּגיע ּכיון - ּבהן וכּיֹוצא ּורביעּה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּוׁשליׁשּה,
ראׁשֹוןהרׁשמין, נתמּלאת קנה ׁשּלא ּפי על ואף ראׁשֹון, ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹ

אחד הּמּדה  ׁשל ׁשהרי - עצמּה ּבפני ּכמּדה מהן רׁשם ׁשּכל ; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּבּה. הרׁשמין על סֹומ והּוא הּמּדה, היא ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמהם

.‡È אם - הּמּטלטלין את הּקֹונה :ּביד יהיה ּגדֹול ּכלל ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָזה
קנה  הגּביּה, ּכ ואחר הּדמים ּתחּלה ּפסק הגּביּה ואם . ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָָָ

ההגּבהה; ּבאֹותּה קנה לא - הּדמים ּפסק ּכ ואחר ְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָָֹוהּניח,
להגּביּה. ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ימׁש אֹו ׁשּפסק, אחר ׁשּיגּביּה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹעד

.·È,קנהּו - והגּביהֹו וידּועין, קצּובין ּדמיו הּנמּכר דבר ְְְְִִִִִִַָָָָָָָָָהיה
ׁשהגּביּה אחר ׁשּפסק ּפי על ּדברים אף ּבׁשאר הּדין והּוא . ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשּיפסק  אחר ּבהן לקנֹות ׁשּצרי הּמּטלטלין, ּבהם ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּקֹונין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו קצּובין, דמיו היּו ּכן אם אּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּדמים,

.‚È,ּביתֹו לתֹו והכניסן ּופֹועלין חּמרין הּמֹוׁש ,ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָלפיכ
הּוא  הּלֹוקח היה אפּלּו - הּדמים ּפסק ׁשּלא עד ֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּומדד
ׁשניהן  - ה ּמֹוכר מדד ּכ ואחר הּדמים ׁשּפסק אֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמֹודד,

ּבהן  לחזר אם יכֹולין - ּביתֹו לתֹו והכניסן הּלֹוקח, ּפרקן . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
יכֹולין  ׁשניהן אין - הּמֹוכר מדד ּכ ואחר הּדמים, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּפסק
ׁשּלא  עד מדד ואם למּכר. ּדעּתֹו סמכה ׁשהרי ּבהן, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלחזר
עדין  ּדעּתֹו סמכה לא ׁשהרי ּבהן, לחזר יכֹולין ׁשניהן - ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּפסק

הּלֹוקח.ל  מדד ואפּלּו מּכר, ְֲִִֵַַַַָֹ
.„Èלבּקרֹו מנת על האּמן מן ּכלי היּו[לבדקו]הּנֹוטל אם - ְְְְִִִֵַַַָָָָֻ

ּבידֹו ונאנס קצּובין ודמיו [ונשבר]ּדמיו הֹואיל ּבדמיו; חּיב , ְְְְְֱִִֶַַָָָָָָָָ
ּכדי  ׁשּיגּביהּנּו והּוא ּברׁשּותֹו; נעׂשה ׁשהגּביהֹו מעת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָקצּובין,
הּלֹוקח. על חביב הּנמּכר החפץ אֹותֹו ויהיה ּכּלֹו, את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻלקנֹות

קץ ׁשהּמֹוכר חפץ ורֹודף [מאס]אבל מבּקׁש והּוא ּבֹו, ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָ
הּדמים, ׁשּיפסק עד הּמֹוכר ּברׁשּות הּוא הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹלמכרֹו

ׁשּפסק. אחר הּלֹוקח ְְִֵֶֶַַַַַַָויגּביהּנּו
.ÂËאֹו ּבעצמֹו, הּמחזיק אֹו הּמגּביּה אֹו הּמֹוׁש ְְְְִִֵֶַַַַַַַָאחד

הרי  - לֹו להחזיק אֹו לֹו למׁש אֹו להגּביּה לאחר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹׁשאמר
לֹו זכה ההקניה.זה ּדרכי ּבׁשאר וכן . ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ה  ¤¤ּפרק
זה ‡. את זה קֹונין הּמּטלטלין ּפרה ּכל החליף ּכיצד? . ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

הּדמים  על ׁשּמקּפידין ּפי על  אף - ּבׁשמן יין אֹו ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָּבחמֹור,
ּכיון  - החליפּו ּכ ואחר זה, ׁשוה וכּמה זה ׁשוה ּכּמה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָוׁשערּו
האחרֹות  הּמּטלטלין הּׁשני קנה הגּביהֹו, אֹו האחד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּמׁש
לא  ׁשעדין ּפי על ואף ּברׁשּותֹו, ונעׂשּו ׁשהן, מקֹום ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹּבכל

ְָָמׁשכן.
לא ·. ועדין הּפרה את ּומׁש וטלה, ּבפרה חמֹור ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹהחליף

ּגמּורה  מׁשיכה ּכאן ׁשאין קנה, לא - הּטלה את ּכל מׁש וכן . ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
ּבהן. ֵֵַָּכּיֹוצא

מּטלטלין,‚. ּכׁשאר הן הרי - עליהן מקּפידין ׁשאין ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּדמים
ׁשחפןוקֹונין  הרי ּכיצד? מנין,[אסף]. ולא מׁשקל ּבלא מעֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

אכסרה נטלן יין [באומד]אּלא אֹו ּפרת לי 'מכר לֹו: ואמר , ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹ
יכֹול  מהן אחד ואין קנה, - הּדמים את לֹו ונתן ּבאּלּו', ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָזה
ּבֹו הצריכּו ולא  הּוא, מצ ּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה ּבֹו; ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹלחזר

ְִָמׁשיכה.
וקנה „. זּוז, ּבחמּׁשים לׁשמעֹון מּטלטלין ׁשּמכר ראּובן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָוכן

ׁשמעֹון  ׁשּנתחּיב ואחר ּבּדמים, ונתחּיב הּמּטלטלין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָׁשמעֹון
ּבהן  וכּיֹוצא ועבד ּבהמה אֹו יין לֹו היּו אּלּו, זּוז ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבחמּׁשים

למכרן, רֹוצה והיה הּמּטלטלין, 'מכר מּׁשאר ראּובן: לֹו ואמר ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
לֹו: ואמר הּמכר', ּדמי ּביד לי ׁשּיׁש זּוז ּבחמּׁשים לי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאֹותן
ּפי  על ואף ׁשהן, מקֹום ּבכל הּמּטלטלין ראּובן קנה - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ'הין'
ולא  הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר זה ׁשּגם הגּביּה; ולא מׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּלא

מׁשיכה  ּבֹו מחמת הצריכּו ׁשּלא עליו חֹוב לֹו היה אם אבל . ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֹ
,'אצל לי ׁשּיׁש ּבחֹוב מּטלטלין לי 'מכר לֹו: ואמר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהּמכר,
ׁשאין  ּדבר ימׁש אֹו ׁשּיג ּביּה, עד קנה; לא - ׁשניהם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹורצּו
ׁשהּמּטלטלין  הּדרכים מן  ּבאחד יקנה אֹו להגּביּה, ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָּדרּכֹו

ּבהן. ְִִֶָנקנין
ּכל הּקרקעֹות ‰. - הּמּטלטלין ּכל ּוׁשאר והּבהמה והעבדים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָ

הּדר ועּקר 'קנין'. הּנקרא והּוא ּבחליפין, נקנה מהן ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד
'קנה  לֹו: ויאמר ׁשהּוא, ּכל ּכלי לּמקנה הּקֹונה ׁשּיּתן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהּזאת,
לי  ׁשּמכרּת העבד אֹו הּבהמה אֹו הּיין אֹו החצר חלף זה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכלי
קנה  - וקנהּו הּכלי, את הּמֹוכר ׁשהגּביּה ּכיון :'וכ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבכ
ׁשעדין  ּפי על אף הּמּטלטלין, אֹותן אֹו הּקרקע אֹותֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַָהּלֹוקח
ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד ואין הּדמים; נתן ולא  מׁשכן ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹלא

.Â ּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף ּבכלי, אּלא קֹונין ;אין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ולא  ּבפרֹות, ולא ּבהניה, אסּור ׁשהּוא ּבדבר קֹונין ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֹואין
הּלֹוקח. ּבכלי אּלא מֹוכר, ׁשל ּבכליֹו קֹונין ואין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבמטּבע.

.Ê,הּממּכר אֹותֹו הּלֹוקח ׁשּיקנה ּכדי לּמֹוכר ּכלי אחד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהקנה
הּלֹוקח  להחזירֹו,זכה מנת על הּכלי לֹו ׁשהקנה ּפי על ואף ; ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ

להחזיר  מנת על ׁשהּמּתנה הּלֹוקח, ּבֹו וזכה הּמּקח ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָנקנה
ׁשּקנהּו הּכלי ּכל הּמֹוכר ּתפס  ׁשּלא ּפי על אף מּתנה. ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשמּה
- מקצתֹו לֹו הּמקנה ואחז מקצתֹו אחז אּלא ממּכרֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָחלף

הּלֹוקח  יאחזּנּוקנה אֹו ּכלי, ׁשעּור ּכדי מּמּנּו ׁשּיאחז והּוא ; ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
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ואפּלּו ּבֹו לחזר יכֹול ,'ל מֹוכר אני סלע ּבׁשלׁשים 'ּכֹור ְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָֹֹלֹו:
ּכל  ּגמר ולא ּבכליֹו, הּפרֹות ועדין הֹואיל אחרֹונה, ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָֹּבסאה
ׁשהּוא  ּפי על אף לּלֹוקח קֹונה אינֹו מֹוכר ׁשל וכליֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּמּדה,

הלֹוקח  ּבסלע',ּברׁשּות סאה ּבׁשלׁשים 'ּכֹור לֹו: אמר ואם . ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹ
סאה  ּכל על הּדמים ׁשּפסקּו ׁשּכיון קנה; ראׁשֹון ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָראׁשֹון
נגמרה  אֹותּה ויערה הּמֹוכר ׁשּיגּביּה סאה ּכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּוסאה,
ּברׁשּות  ולא הּמֹוכר ּברׁשּות הּפרֹות ואין הֹואיל ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹמכירתּה,
ׁשהן  ּכיון מֹוכר, ׁשל ּבכליֹו הּפרֹות היּו לא ואּלּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהרּבים;
ּכמֹו מדד, ׁשּלא ּפי על ואף מּׁשּפסק, קנה לֹוקח, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּברׁשּות

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Á ׁשל ּבחצר אֹו ּבסמטא לחברֹו ׁשמן אֹו יין הּמֹוכר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוכן

סרסּור ׁשל הּמּדה והיתה לֹוקח, ּברׁשּות אֹו [מתווך]ׁשניהם, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
הּמּדה  מּׁשּנתמּלאת לּמֹוכר; הרי הּמּדה נתמּלאת ׁשּלא עד -ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

ּבֹו. לחזר יכֹול מהם אחד ואין לֹוקח, ּברׁשּות הן הרי -ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
.Ë,ׁשניהם ׁשל ּבחצר אֹו ּבסמטה צבּורין ׁשהיּו ּפרֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָוכן

ׁשּלא  עד - מֹודד הּמֹוכר והיה מהן, אחד ׁשל אינּה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוהּמּדה
ּומּׁשּנתמּלאת  מֹוכר; ּברׁשּות היא הרי הּמּדה, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָנתמּלאת

לֹוקח  ׁשל היא הרי .הּמּדה, ֲִִֵֵֶַַָ
.È,חציּה לידע רׁשמין ּבּה והיּו מהן, אחד ׁשל הּמּדה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהיתה

מן  לרׁשם ׁשהּגיע ּכיון - ּבהן וכּיֹוצא ּורביעּה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּוׁשליׁשּה,
ראׁשֹוןהרׁשמין, נתמּלאת קנה ׁשּלא ּפי על ואף ראׁשֹון, ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹ

אחד הּמּדה  ׁשל ׁשהרי - עצמּה ּבפני ּכמּדה מהן רׁשם ׁשּכל ; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּבּה. הרׁשמין על סֹומ והּוא הּמּדה, היא ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמהם

.‡È אם - הּמּטלטלין את הּקֹונה :ּביד יהיה ּגדֹול ּכלל ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָזה
קנה  הגּביּה, ּכ ואחר הּדמים ּתחּלה ּפסק הגּביּה ואם . ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָָָ

ההגּבהה; ּבאֹותּה קנה לא - הּדמים ּפסק ּכ ואחר ְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָָֹוהּניח,
להגּביּה. ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר ימׁש אֹו ׁשּפסק, אחר ׁשּיגּביּה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹעד

.·È,קנהּו - והגּביהֹו וידּועין, קצּובין ּדמיו הּנמּכר דבר ְְְְִִִִִִַָָָָָָָָָהיה
ׁשהגּביּה אחר ׁשּפסק ּפי על ּדברים אף ּבׁשאר הּדין והּוא . ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשּיפסק  אחר ּבהן לקנֹות ׁשּצרי הּמּטלטלין, ּבהם ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּקֹונין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו קצּובין, דמיו היּו ּכן אם אּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּדמים,

.‚È,ּביתֹו לתֹו והכניסן ּופֹועלין חּמרין הּמֹוׁש ,ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָלפיכ
הּוא  הּלֹוקח היה אפּלּו - הּדמים ּפסק ׁשּלא עד ֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּומדד
ׁשניהן  - ה ּמֹוכר מדד ּכ ואחר הּדמים ׁשּפסק אֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמֹודד,

ּבהן  לחזר אם יכֹולין - ּביתֹו לתֹו והכניסן הּלֹוקח, ּפרקן . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
יכֹולין  ׁשניהן אין - הּמֹוכר מדד ּכ ואחר הּדמים, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּפסק
ׁשּלא  עד מדד ואם למּכר. ּדעּתֹו סמכה ׁשהרי ּבהן, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלחזר
עדין  ּדעּתֹו סמכה לא ׁשהרי ּבהן, לחזר יכֹולין ׁשניהן - ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּפסק

הּלֹוקח.ל  מדד ואפּלּו מּכר, ְֲִִֵַַַַָֹ
.„Èלבּקרֹו מנת על האּמן מן ּכלי היּו[לבדקו]הּנֹוטל אם - ְְְְִִִֵַַַָָָָֻ

ּבידֹו ונאנס קצּובין ודמיו [ונשבר]ּדמיו הֹואיל ּבדמיו; חּיב , ְְְְְֱִִֶַַָָָָָָָָ
ּכדי  ׁשּיגּביהּנּו והּוא ּברׁשּותֹו; נעׂשה ׁשהגּביהֹו מעת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָקצּובין,
הּלֹוקח. על חביב הּנמּכר החפץ אֹותֹו ויהיה ּכּלֹו, את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻלקנֹות

קץ ׁשהּמֹוכר חפץ ורֹודף [מאס]אבל מבּקׁש והּוא ּבֹו, ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָ
הּדמים, ׁשּיפסק עד הּמֹוכר ּברׁשּות הּוא הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹלמכרֹו

ׁשּפסק. אחר הּלֹוקח ְְִֵֶֶַַַַַַָויגּביהּנּו
.ÂËאֹו ּבעצמֹו, הּמחזיק אֹו הּמגּביּה אֹו הּמֹוׁש ְְְְִִֵֶַַַַַַַָאחד

הרי  - לֹו להחזיק אֹו לֹו למׁש אֹו להגּביּה לאחר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹׁשאמר
לֹו זכה ההקניה.זה ּדרכי ּבׁשאר וכן . ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ה  ¤¤ּפרק
זה ‡. את זה קֹונין הּמּטלטלין ּפרה ּכל החליף ּכיצד? . ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

הּדמים  על ׁשּמקּפידין ּפי על  אף - ּבׁשמן יין אֹו ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָּבחמֹור,
ּכיון  - החליפּו ּכ ואחר זה, ׁשוה וכּמה זה ׁשוה ּכּמה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָוׁשערּו
האחרֹות  הּמּטלטלין הּׁשני קנה הגּביהֹו, אֹו האחד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּמׁש
לא  ׁשעדין ּפי על ואף ּברׁשּותֹו, ונעׂשּו ׁשהן, מקֹום ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹּבכל

ְָָמׁשכן.
לא ·. ועדין הּפרה את ּומׁש וטלה, ּבפרה חמֹור ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹהחליף

ּגמּורה  מׁשיכה ּכאן ׁשאין קנה, לא - הּטלה את ּכל מׁש וכן . ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
ּבהן. ֵֵַָּכּיֹוצא

מּטלטלין,‚. ּכׁשאר הן הרי - עליהן מקּפידין ׁשאין ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּדמים
ׁשחפןוקֹונין  הרי ּכיצד? מנין,[אסף]. ולא מׁשקל ּבלא מעֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

אכסרה נטלן יין [באומד]אּלא אֹו ּפרת לי 'מכר לֹו: ואמר , ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹ
יכֹול  מהן אחד ואין קנה, - הּדמים את לֹו ונתן ּבאּלּו', ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָזה
ּבֹו הצריכּו ולא  הּוא, מצ ּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה ּבֹו; ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹלחזר

ְִָמׁשיכה.
וקנה „. זּוז, ּבחמּׁשים לׁשמעֹון מּטלטלין ׁשּמכר ראּובן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָוכן

ׁשמעֹון  ׁשּנתחּיב ואחר ּבּדמים, ונתחּיב הּמּטלטלין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָׁשמעֹון
ּבהן  וכּיֹוצא ועבד ּבהמה אֹו יין לֹו היּו אּלּו, זּוז ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבחמּׁשים

למכרן, רֹוצה והיה הּמּטלטלין, 'מכר מּׁשאר ראּובן: לֹו ואמר ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
לֹו: ואמר הּמכר', ּדמי ּביד לי ׁשּיׁש זּוז ּבחמּׁשים לי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאֹותן
ּפי  על ואף ׁשהן, מקֹום ּבכל הּמּטלטלין ראּובן קנה - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ'הין'
ולא  הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר זה ׁשּגם הגּביּה; ולא מׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּלא

מׁשיכה  ּבֹו מחמת הצריכּו ׁשּלא עליו חֹוב לֹו היה אם אבל . ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֹ
,'אצל לי ׁשּיׁש ּבחֹוב מּטלטלין לי 'מכר לֹו: ואמר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהּמכר,
ׁשאין  ּדבר ימׁש אֹו ׁשּיג ּביּה, עד קנה; לא - ׁשניהם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹורצּו
ׁשהּמּטלטלין  הּדרכים מן  ּבאחד יקנה אֹו להגּביּה, ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָּדרּכֹו

ּבהן. ְִִֶָנקנין
ּכל הּקרקעֹות ‰. - הּמּטלטלין ּכל ּוׁשאר והּבהמה והעבדים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָ

הּדר ועּקר 'קנין'. הּנקרא והּוא ּבחליפין, נקנה מהן ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד
'קנה  לֹו: ויאמר ׁשהּוא, ּכל ּכלי לּמקנה הּקֹונה ׁשּיּתן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהּזאת,
לי  ׁשּמכרּת העבד אֹו הּבהמה אֹו הּיין אֹו החצר חלף זה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכלי
קנה  - וקנהּו הּכלי, את הּמֹוכר ׁשהגּביּה ּכיון :'וכ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבכ
ׁשעדין  ּפי על אף הּמּטלטלין, אֹותן אֹו הּקרקע אֹותֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַָהּלֹוקח
ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד ואין הּדמים; נתן ולא  מׁשכן ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹלא

.Â ּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף ּבכלי, אּלא קֹונין ;אין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ולא  ּבפרֹות, ולא ּבהניה, אסּור ׁשהּוא ּבדבר קֹונין ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֹואין
הּלֹוקח. ּבכלי אּלא מֹוכר, ׁשל ּבכליֹו קֹונין ואין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבמטּבע.

.Ê,הּממּכר אֹותֹו הּלֹוקח ׁשּיקנה ּכדי לּמֹוכר ּכלי אחד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהקנה
הּלֹוקח  להחזירֹו,זכה מנת על הּכלי לֹו ׁשהקנה ּפי על ואף ; ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ

להחזיר  מנת על ׁשהּמּתנה הּלֹוקח, ּבֹו וזכה הּמּקח ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָנקנה
ׁשּקנהּו הּכלי ּכל הּמֹוכר ּתפס  ׁשּלא ּפי על אף מּתנה. ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשמּה
- מקצתֹו לֹו הּמקנה ואחז מקצתֹו אחז אּלא ממּכרֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָחלף

הּלֹוקח  יאחזּנּוקנה אֹו ּכלי, ׁשעּור ּכדי מּמּנּו ׁשּיאחז והּוא ; ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
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לֹו. הּמקנה מּיד הּכלי ּכל את לנּתק יכֹול ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאחיזה
הּבגד  מן ׁשּיאחז צרי הּבגד, ּבמקצת לֹו הקנה אם ,ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלפיכ
ּכלי  הּוא הרי ׁשאחז, מּמקֹום יפסק ׁשאם אצּבעֹות; ׁשלׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּכדי
ּכמֹו ּכלי, קרּוי הּבגד מן אצּבעֹות ׁשּׁשלׁש - עצמֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּבפני
מּׁשלׁש, ּפחֹות אחז אם וכן ּבגדים. טמאת ּבענין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻׁשּבארנּו

קנה. - הּכלי ּכל לנּתק יכֹול ְְְִֵַַָָָָָָוהיה
.Á הּכׁשר ּבכלי מּפלֹוני 'וקנינּו ּבּׁשטרֹות: ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָזה

ּבהן; וכּיֹוצא הּפרֹות להֹוציא 'ּבכלי', - ּבֹו' 'הּכׁשר',לקנֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מֹוכר  ׁשל ּכליֹו להֹוציא ּבֹו', 'לקנֹות הניה; אּסּורי .להֹוציא ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָ

.Ë היה אם אּלא עדים, ּבפני להיֹות צרי אינֹו הּקנין, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָזה
קנה  חברֹו, ּובין ּבדיני ּבינֹו עדים ּתֹורה הצריכה ׁשּלא ; ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ

לכֹופר אּלא אֹו[למכחיש]ממֹונֹות הּנֹותן אֹו הּמֹוכר אבל ; ְֲֵֵֵֶַַָָָ
וכיון  עדים. צרי אינֹו ּבהן, וכּיֹוצא הּמׁשאיל אֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׂשֹוכר
ּבהגּבהה, ּבין - ּבהן ׁשּקֹונין הּדרכים מן ּבדר הּקֹונה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּקנה
אֹו בׁשטר אֹו ּבכסף ּבין ּבקנין, ּבין ּומסירה, ּבמׁשיכה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָּבין

עדים. ׁשם ׁשאין ּפי על ואף קנה, - ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָבחזקה
.È לחזר מהן אחד לכל יׁש - מּידֹו ׁשּקנּו הּנֹותן אֹו ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמֹוכר

ּבפני  ׁשהּקנין ּפי על ואף ענין, ּבאֹותֹו ׁשעסיקין זמן ּכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבֹו
הע  הפסיק ואם  אף עדים; ּבֹו, לחזר יכֹול מהן אחד אין - נין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּכ והּנֹותן, ה ּמֹוכר ׁשחֹוזר ּוכׁשם עדים. ּביניהן ׁשאין ּפי ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָעל
מה  ענין, ּבאֹותֹו ׁשעסּוקין זמן ּכל והמקּבל הּלֹוקח ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָחֹוזר

ההקניה  ּדרכי ּבׁשאר ּכן .ּׁשאין ְְְִֵֵֵֶַַַָָָ
.‡È ּבהן לּקנין ואין קנין, צריכין ׁשאין הרּבה ּדברים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיׁש

עבּדֹו את המׁשחרר ּכגֹון - אֹוטעם אׁשּתֹו, את המגרׁש אֹו , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָ
אֹו מֹודעה, המבּטל אֹו מֹודעה, הּמֹוסר אֹו ׁשליח, ְִֵֵֶַַַַָָָָָָהעֹוׂשה
ּכּיֹוצא  וכל ּבידֹו, לֹו ׁשּיׁש ּפּקדֹון אֹו חֹוב לחברֹו ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוחל

אּלּו. ְִִֵָּבדברים
.·È הּדברים אּלּו למקצת להקנֹות הּמקֹומֹות רב וכּיֹוצא נהגּו ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹ

אֹו ׁשליח', ּפלֹוני ׁשעׂשה מּפלֹוני 'וקנינּו ואֹומרין: ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָּבהן,
הּמֹודעה  'ׁשּבּטל אֹו אצלֹו', לֹו ׁשּיׁש חֹוב לפלֹוני ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ'ׁשּמחל
.צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ּבאּלּו, וכּיֹוצא זה', ּגט על ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּמסר

.‚È מֹועיל אינֹו - הּדברים ּבאּלּו להקנֹות ׁשּנהגּו זה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָקנין
ּכמׂשחק  אּלּו ּדברים אֹומר ׁשאינֹו להֹודיע אּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכלּום,

אמר  ּכ ואחר ּבלּבֹו ׁשּגמר אּלא אמר:ּומהּתל, אם לפיכ ; ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
צרי אין - זה' ּדבר לעׂשֹות וגמרּתי אמרּתי, אני ׁשלם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'ּבלב

ּכלל. אחר ְֵַָָָּדבר
.„È ּבהן מֹועיל הּקנין אין מּמׁש, ּבהן ׁשאין ּכיצד?הּדברים . ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּפלֹוני', עם ּבסחֹורה ׁשּיל מּפלֹוני 'קנינּו ּבׁשטר: ׁשּכתב ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהרי
ׁשניהן  'ׁשּיׁשּתּתפּו אֹו ׁשּביניהן', החצר 'ׁשּיחלקּו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָאֹו
ּדברים, קנין זה הרי - ּכּלן אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻּבאּמנּות',
וידּוע, מסּים ּדבר לחברֹו הקנה לא ׁשהרי ּכלּום; מֹועיל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻואינֹו

הּידּוע. עּקר ּפרֹות ולא עּקר ְִִֵַַָָָֹֹלא

ו  ¤¤ּפרק
ׁשּבארנּו‡. ּכמֹו ּבהן קֹונין ׁשאין ּפי על אף - הרי הּפרֹות , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ׁשאין  ּכׁשם - הּמטּבע אבל הּמּטלטלין. ּכׁשאר ּבקנין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָנקנין
נקנה  אינֹו הּמטּבע נמצא ּבקנין; נקנה אינֹו ּכ ּבֹו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָקֹונין

ּכׁשאר  ּבֹו לקנֹות קנין עצמֹו הּוא נעׂשה ואינֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָּבקנין,
ְִַָהּדברים.

ּכעׁשׁשּיֹות [חתיכות]לׁשֹונֹות·. הן הרי - ּכסף וׁשל זהב ׁשל ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ונקנין  הן, מּטלטלין ּכׁשאר והּכל נחׁשת, ׁשל אֹו ּברזל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשל
אבל  ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבהחלפה זה את זה וקֹונין ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבקנין,
ׁשל  הּמעֹות אֹו זהב, ׁשל דינרין אֹו ּכסף, ׁשל ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמטּבעֹות

- את נחׁשת והּנֹותן מּטלטלין, ׁשאר ּכנגד ּדמים ּכּלן הרי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻ
ּכמֹו יגּביּה אֹו ׁשימׁשֹו עד קנה לא מּטלטלין ּדמי מהן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאחד

קנין. נעׂשה ולא ּבקנין, נקנה מהן אחד ואין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּבארנּו;
מּטלטלין ‚. ׁשאר ׁשּקֹונה ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָּבּמה

אבל  וקרקעֹות. עבדים אֹו אּלּו, מטּבעֹות מּמיני ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָּבאחד
ּכפרֹות  הן הרי ּכסף, ׁשל מטּבעֹות לגּבי זהב ׁשל ;הּדינרין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּכסף. ׁשל מטּבע לגּבי ּפרֹות ּכמֹו נחׁשת, ׁשל הּמעֹות ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹוכן

ׁשל „. דינר וחמּׁשה ּבעׂשרים זהב ׁשל ּדינר לֹו נתן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
לידֹו, הּכסף ּבא לא ׁשעדין ּפי על אף הּכסף נקנה - ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכסף

ּכׁשּפסק ּכסף ׁשל ּדינר ועׂשרים חמּׁשה לֹו לּתן [כפי וחּיב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אבל שקבע] יׁשנים. יׁשנים, ואם חדׁשים; חדׁשים, אם ְְְֲֲֲִִִִִִִָָָָָעּמֹו:

עד  קנה, לא - זהב ּבדינר ּכסף וחמּׁשה עׂשרים לֹו נתן ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאם
ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד וכל הּזהב; ׁשל הּדינר ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּיּקח

הּדינר ‰. נקנה - ּכסף ּבדינר נחׁשת ׁשל אּסר ׁשלׁשים לֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹנתן
ּכסף, חדׁש,ׁשל ּדינר אם עּמֹו: ׁשּפסק ּכמֹו לֹו לּתן וחּיב ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

יׁשן  יׁשן, ואם ּכסף חדׁש; ׁשל ּדינר לֹו נתן אם אבל . ְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָ
נחׁשת; ׁשל האּסרֹות ׁשּיּקח עד קנה, לא - אּסר ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּבׁשלׁשים

ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד ְֲֵֶֶַָָָֹוכל
.Â הּמדינה אֹו הּמלכּות ׁשּפסלתן הרעֹות מעֹות אֹווכן , ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָ

יֹוצאין ׁשאינן בהם]הּדינרין להשתמש הּמדינה,[חדלו ּבאֹותּה ְְְִִִִֵֶַַָָָָ
- אחר למטּבע אֹותן ׁשּמׁשּנין עד ּבהן ונֹותנין נֹוׂשאין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָואין
הּמעֹות, את וקֹונין ּבקנין, ונקנין ּדבר, לכל ּכפרֹות הן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָהרי

הּפרֹות. ּכל ּכׁשאר אֹותן קֹונֹות הּמעֹות ְְִֵֵַַָָָָואין
.Ê אּלא ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו מי ּבֹו ׁשּיזּכה ּדר לֹו אין - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָהּמטּבע

הּקרקע  ּגּבי אֹועל הּמעֹות, ּגּבּה ועל הּקרקע ׁשּיקנה ּכגֹון ; ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָ
אֹו ּבכסף ּבּקרקע ׁשּזכה ּכיון - הּמעֹות מקֹום את ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיׂשּכר
אֹותן  ׁשּיהיּו והּוא ּבּמעֹות. זכה בקנין, אֹו בחזקה אֹו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָבׁשטר
ראּובן  אבל אחר. ּבמקֹום מפקדין ׁשהיּו ּכגֹון קּימין, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהּמעֹות
חֹוב  ּגּבּה ועל קרקע ללוי והקנה ׁשמעֹון, על חֹוב לֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָׁשהיה

החֹוב. קנה ׁשּלא לי יראה - ׁשמעֹון אצל לֹו ְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּיׁש
.Á ּבין ,ּביד לי ׁשּיׁש 'מנה לֹו: ואמר ׁשלׁשּתן, עֹומדים ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָהיּו

מּׁשלׁשּתן  אחד ואין לוי, קנה - לזה' ּתנהּו מלוה, ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָּפּקדֹון
ּבֹו לחזר לּהיכֹול ׁשאין הלכה ׁשהיא חכמים אמרּו זה ודבר . ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ

אחר. לדין מּמּנה למדין אין לפיכ ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָטעם,
.Ë ּתן' ללוי: ואמר זּוז, מאה לׁשמעֹון חּיב ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָהיה

עד  אֹו ל ׁשאּתן עד לֹו, חּיב ׁשאני זּוז מאה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָלׁשמעֹון
ּכל  - ׁשמעֹון וקּבל 'הין', לֹו: ואמר חׁשּבֹון', עּמ ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשאעׂשה

מּׁשל  לׁשמעֹון אחד לוי ּפרע ואפּלּו ּבֹו, לחזר יכֹול ׁשּתן ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
חֹובֹו ׁשמעֹון מקצת חֹוזר לׁשמעֹון, לוי ּפרע לא אם לפיכ ; ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָֹ

חֹובֹו. ּבׁשאר ראּובן את ְְְִֵֵֶַָותֹובע
.È נקנה אינֹו - ּבמּתנה לֹו נתנֹו אֹו לחברֹו, חֹוב ׁשטר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָהּמֹוכר
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לידֹו הּׁשטר ואין ּבמסירת ׁשּבֹו, הראיה אּלא מכר ׁשּלא ; ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּבּיד. נתּפׂשת ְְִֶֶַָָָָהראיה

.‡È ׁשטר 'קנה הּמקנה: לֹו ׁשּיכּתב הּׁשטר? יקנה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוכיצד
ׁשּבֹו' ׁשעּבּוד וכל ׁשּנקנה ּפלֹוני ונמצא הּׁשטר; לֹו וימסר , ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹ

צרי אבל קנּיתֹו, לענין עדים צרי ואינֹו ּומסירה. ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָָָָָּבכתיבה
יאמר  'מי לֹו: אֹומר הּנתּבע ׁשהרי ּתביעה, לענין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹעדים

!?'ל ּומסר ּכתב ׁשּלי ּדברים ְְִִֶֶַַַַָָָׁשּבעל
.·È מן אבל סֹופרים; מּדברי הּזאת, ּבּדר הּׁשטרֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹקנין

ּבלבד  הּקנּוי הּדבר ּגּוף אּלא נקנֹות, הראיֹות אין .הּתֹורה, ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ
ואפּלּו למחלֹו, יכֹול עדין - לחברֹו חֹוב ׁשטר הּמֹוכר ,ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָלפיכ

מֹוחלֹו. ְֲיֹורׁשֹו
.‚È למחל יכֹולה אינּה - לבעלּה חֹוב ׁשטר ׁשהכניסה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהאּׁשה

ּכידֹו ׁשּידּה מּפני ּבעלּה, מּדעת .אּלא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
.„Èּגּבּה על לֹו והקנה ׁשהּוא, ּכל קרקע לחברֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָהּמקנה

ּבלא  ׁשהּוא, מקֹום ּבכל הּׁשטר קנה זה הרי - חֹוב ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹׁשטר
מסירה  ּובלא אחר ּכתיבה למחל יכֹול זה ׁשּגם לי, ויראה ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

- עּמֹו הּלֹוקח ואין הּׁשטר וכתב קרקע, הּמֹוכר וכן ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָׁשּמכר.
מקֹום  ּבכל הּׁשטר נקנה ּבּקרקע, הּלֹוקח ׁשהחזיק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּכיון

ֶׁשהּוא.
.ÂË,'הּׁשטר את לֹו וכתבּו לפלֹוני, זֹו ּבׂשדה 'זכּו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָהאֹומר:

עד  ּבּׁשטר לחזר לּנֹותן יׁש - ּבּקרקע לֹו הּזֹוכה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹוהחזיק
לחזר  יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף הּמּתנה, ּבעל ליד ְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹׁשּיּגיע

.ּבּׂשדה  ֶַָ
.ÊË את לֹו ׁשּתכּתבּו מנת על ּבּׂשדה, לֹו 'זכּו להם: ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָאמר

ּובזה, ּבזה חֹוזר ּבּׂשדה, לֹו ׁשהחזיקּו ּפי על אף - ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשטר'
הּמּתנה  מקּבל לידי הּמּתנה ׁשטר ׁשּיּגיע .עד ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ

ה'תשע"ג  כסלו ח' חמישי יום

ז  ¤¤ּפרק
ׁשּלא ‡. ּפי על אף - הּפרֹות מׁש ולא הּדמים ׁשּנתן ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמי

הּמּטלטלין  ּבין נקנּו לֹוקח ּבין ּבֹו, החֹוזר ּכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ
לק  וחּיב יׂשראל, מעׂשה עׂשה לא - ׁשּפרע'.מֹוכר 'מי ּבל ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ׁשּפרע'. 'מי מקּבל החֹוזר, ּכל - ּבלבד הערבֹון נתן ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָואפּלּו
ׁשּפרע'·. 'מי מקּבל ּדין,וכיצד ּבבית אֹותֹו אֹוררין ? ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ

הּפּלגה  דֹור ּומאנׁשי הּמּבּול דֹור מאנׁשי ׁשּפרע 'מי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָואֹומרין:
יּפרע  הּוא ּבּים, ׁשּטבעּו ּומּמצרים ועמֹורה סדֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּומאנׁשי
הּדמים. יחזרּו ּכ ואחר ּבדּבּורֹו'; עֹומד ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָמּמי

ּבֹו‚. וחזר הּדמים, מקצת אֹו הּמּטלטלין, ּדמי ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָהּנֹותן
הרי  - 'מעֹותי את וטל 'ּבֹוא הּמֹוכר: לֹו ואמר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָֹהּלֹוקח,
חּיב  אינֹו אבדּו, אֹו נגנבּו ואם ּפּקדֹון; ּכמֹו אצלֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָהּמעֹות
ּברׁשּותֹו, הּמעֹות הרי - הּמֹוכר ּבֹו חזר אם אבל ְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָּבאחריּותן.
'ּבֹוא  לּלֹוקח: ואמר ּבֹו ׁשחזר ּפי על ואף ּבאחריּותן, ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָוחּיב
אחר  לֹו ויאמר ׁשּפרע', 'מי עליו ׁשּיקּבל עד ;'ׁשּל את ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוטל

'ׁשּל את וטל 'ּבֹוא :ּכ. ְְֶֶָֹ
חבית „. לי 'מכר לֹו: ואמר חברֹו, אצל חֹוב לֹו ׁשהיה ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹמי

ּבחֹוב יין ּכמי ׁשל זה הרי - הּמֹוכר ורצה ,'אצל לי ׁשּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ׁשּפרע' 'מי מקּבל ּבֹו החֹוזר וכל עּתה, הּדמים לפיכ,ׁשּנתן ; ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

אף  ּבֹו, לחזר יכֹול מהם אחד אין - ּבחֹובֹו קרקע לֹו מכר ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאם
ּב מצּויֹות הּמלוה מעֹות ׁשאין ּפי הּממּכר.על ׁשעת ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ

מּטלטלין,‰. ׁשאר אֹו עבדים אֹו קרקע מחברֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָהּלֹוקח
וכל  קנה; לא - הּדמים על מׁשּכֹון והּניח הּדמים, ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹּופסקּו
ׁשּפרע'. 'מי לקּבל חּיב ואינֹו חֹוזר, - מּׁשניהם לחזר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהרֹוצה

.Â רׁשם הּלֹוקח ורׁשם הּדמים, ּופסקּו ּבלבד, ּבדברים לֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹמכר
ּפי  על אף - ׁשּלֹו ׁשהּוא ידּוע סימן לֹו ׁשּיהיה ּכדי הּמּקח, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעל
מקּבל  ׁשרׁשם, אחר ּבֹו החֹוזר ּכל - ּכלּום הּדמים מן נתן ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּלא

ׁשּפרע' ׁשּיקנה'מי הּוא הּמדינה מנהג ואם ּגמּור . קנין הרׁשם ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
חּיב  זה ויהיה ּבֹו; לחזר יכֹול מהן אחד ואין הּמּקח, נקנה -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּדמים. ִִֵַָלּתן
.Ê,הּמֹוכר ּבפני ּבׁשרׁשם אּלא זה ּדין ׁשאין הּוא, ּברּור ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּדבר

ּגמר  ׁשהרי ,'מּקח על ּורׁשם ל' הּמֹוכר: לֹו ׁשאמר ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאֹו
ּבחזקה  ׁשּבארנּו ּכמֹו ּובמׁשיכה.להקנֹותֹו, ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָ

.Á לעמד לֹו ראּוי זה הרי - ּבלבד ּבדברים ונֹותן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹהּנֹוׂשא
רׁשם  ולא ּכלּום הּדמים מן לקח ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹֹּבדּבּורֹו,

מׁשּכֹון  הּניח אף ולא - מֹוכר ּבין לֹוקח ּבין ּבֹו, החֹוזר וכל . ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָֹ
מּמחּסרי  זה הרי - ׁשּפרע' 'מי לקּבל חּיב ׁשאינֹו ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻעל

הימּנּו. נֹוחה חכמים רּוח ואין ְֲֲִֵֵֶַָָָָאמנה,
.Ë הרי - נתן ולא מּתנה, לֹו ׁשּיּתן לחברֹו ׁשאמר מי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכן

אמנה  מּמחּסרי מּועטת,זה ּבמּתנה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ּבמּתנה  אבל ּכׁשהבטיחֹו; מקּבל ׁשל דעּתֹו סמכה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהרי
לֹו ׁשּיּתן זה האמין לא ׁשהרי אמנה, חסרֹון ּבּה אין ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻמרּבה,

ּבהן. ׁשּקֹונין ּבדברים אֹותן ׁשּיקנה עד אּלּו, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָדברים
.È והּניח מּטלטלין, אֹו קרקע לֹו לקנֹות לחברֹו מעֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָהּנֹותן

ּבמעֹותיו  לעצמֹו וקנה והל אצלֹו, חברֹו מה מעֹות - ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ
הרּמאין. מּכלל הּוא והרי עׂשּוי, ְֲִִֵֶַַַָָָָָּׁשעׂשה

.‡È,לֹו ּומֹוכר ּומכּבדֹו, אֹותֹו אֹוהב הּמֹוכר ׁשּזה יֹודע ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָהיה
והּוא  לעצמֹו, לקנֹות מּתר זה הרי - למׁשּלחֹו מֹוכר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָֻואינֹו

ויֹודיעֹו לקנֹות ׁשּיחזר ויקּדמּנּו אחר יבֹוא ׁשּמא מפחד ואם . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
מֹודיעֹו. ּכ ואחר לעצמֹו, קֹונה זה הרי -ְְְֲִֵֶֶַַַָ

.·Èחברֹו ּבמעֹות לעצמֹו קנה ׁשאם הּמֹורים, מקצת ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָהֹורּו
מּמּנּו ּומקּבלין לעצמֹו, קנה הרי - מלוה עליו ׁשּזקפן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחר

ּבמלוה' עצמי על הּמעֹות אֹותן 'זקפּתי אֹומר ּכׁשאמר ואני . ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו מׁשּלח, ׁשל מּקח אּלא אמת, ּדין זה ּדין ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשאין

העסק. ְִֵֶָּבדין
.‚Èאם ׁשלׁש - הּמּקח להם לקנֹות לאחד מעֹות ׁשּנתנּו ה ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹ

ּפי  על אף - הּדמים ּבמקצת וקנה מערבֹות, הּמעֹות ְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹהיּו
הּמּקח  הרי מהן, לאחד ׁשּקנה ׁשּזה הּׁשליח ּכּונת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשהיתה

מעֹותיהן  לפי אֹותֹו וחֹולקין ּכּלן; .ׁשל ְְְְִִֵֶֶָֻ
.„Èצרּורין מהן אחד ּכל מעֹות וחתּומין [קשורים]היּו ְֲִִֵֶֶַָָָָ

הבעלים] הּזה [בחותם הּׁשליח ּבלב ׁשהיה ּפי על אף -ְִִֵֶֶַַַַַָָָ
הּמּקח  ׁשּנקנה זה אּלא קנה לא לכּלם, הּמּקח ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּיקנה

ּבלבד. ְְִִַָּבמעֹותיו
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לידֹו הּׁשטר ואין ּבמסירת ׁשּבֹו, הראיה אּלא מכר ׁשּלא ; ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּבּיד. נתּפׂשת ְְִֶֶַָָָָהראיה

.‡È ׁשטר 'קנה הּמקנה: לֹו ׁשּיכּתב הּׁשטר? יקנה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוכיצד
ׁשּבֹו' ׁשעּבּוד וכל ׁשּנקנה ּפלֹוני ונמצא הּׁשטר; לֹו וימסר , ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹ

צרי אבל קנּיתֹו, לענין עדים צרי ואינֹו ּומסירה. ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָָָָָּבכתיבה
יאמר  'מי לֹו: אֹומר הּנתּבע ׁשהרי ּתביעה, לענין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹעדים

!?'ל ּומסר ּכתב ׁשּלי ּדברים ְְִִֶֶַַַַָָָׁשּבעל
.·È מן אבל סֹופרים; מּדברי הּזאת, ּבּדר הּׁשטרֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹקנין

ּבלבד  הּקנּוי הּדבר ּגּוף אּלא נקנֹות, הראיֹות אין .הּתֹורה, ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ
ואפּלּו למחלֹו, יכֹול עדין - לחברֹו חֹוב ׁשטר הּמֹוכר ,ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָלפיכ

מֹוחלֹו. ְֲיֹורׁשֹו
.‚È למחל יכֹולה אינּה - לבעלּה חֹוב ׁשטר ׁשהכניסה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהאּׁשה

ּכידֹו ׁשּידּה מּפני ּבעלּה, מּדעת .אּלא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
.„Èּגּבּה על לֹו והקנה ׁשהּוא, ּכל קרקע לחברֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָהּמקנה

ּבלא  ׁשהּוא, מקֹום ּבכל הּׁשטר קנה זה הרי - חֹוב ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹׁשטר
מסירה  ּובלא אחר ּכתיבה למחל יכֹול זה ׁשּגם לי, ויראה ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

- עּמֹו הּלֹוקח ואין הּׁשטר וכתב קרקע, הּמֹוכר וכן ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָׁשּמכר.
מקֹום  ּבכל הּׁשטר נקנה ּבּקרקע, הּלֹוקח ׁשהחזיק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּכיון

ֶׁשהּוא.
.ÂË,'הּׁשטר את לֹו וכתבּו לפלֹוני, זֹו ּבׂשדה 'זכּו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָהאֹומר:

עד  ּבּׁשטר לחזר לּנֹותן יׁש - ּבּקרקע לֹו הּזֹוכה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹוהחזיק
לחזר  יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף הּמּתנה, ּבעל ליד ְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹׁשּיּגיע

.ּבּׂשדה  ֶַָ
.ÊË את לֹו ׁשּתכּתבּו מנת על ּבּׂשדה, לֹו 'זכּו להם: ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָאמר

ּובזה, ּבזה חֹוזר ּבּׂשדה, לֹו ׁשהחזיקּו ּפי על אף - ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשטר'
הּמּתנה  מקּבל לידי הּמּתנה ׁשטר ׁשּיּגיע .עד ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ

ה'תשע"ג  כסלו ח' חמישי יום

ז  ¤¤ּפרק
ׁשּלא ‡. ּפי על אף - הּפרֹות מׁש ולא הּדמים ׁשּנתן ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמי

הּמּטלטלין  ּבין נקנּו לֹוקח ּבין ּבֹו, החֹוזר ּכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ
לק  וחּיב יׂשראל, מעׂשה עׂשה לא - ׁשּפרע'.מֹוכר 'מי ּבל ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ׁשּפרע'. 'מי מקּבל החֹוזר, ּכל - ּבלבד הערבֹון נתן ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָואפּלּו
ׁשּפרע'·. 'מי מקּבל ּדין,וכיצד ּבבית אֹותֹו אֹוררין ? ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ

הּפּלגה  דֹור ּומאנׁשי הּמּבּול דֹור מאנׁשי ׁשּפרע 'מי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָואֹומרין:
יּפרע  הּוא ּבּים, ׁשּטבעּו ּומּמצרים ועמֹורה סדֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּומאנׁשי
הּדמים. יחזרּו ּכ ואחר ּבדּבּורֹו'; עֹומד ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָמּמי

ּבֹו‚. וחזר הּדמים, מקצת אֹו הּמּטלטלין, ּדמי ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָהּנֹותן
הרי  - 'מעֹותי את וטל 'ּבֹוא הּמֹוכר: לֹו ואמר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָֹהּלֹוקח,
חּיב  אינֹו אבדּו, אֹו נגנבּו ואם ּפּקדֹון; ּכמֹו אצלֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָהּמעֹות
ּברׁשּותֹו, הּמעֹות הרי - הּמֹוכר ּבֹו חזר אם אבל ְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָּבאחריּותן.
'ּבֹוא  לּלֹוקח: ואמר ּבֹו ׁשחזר ּפי על ואף ּבאחריּותן, ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָוחּיב
אחר  לֹו ויאמר ׁשּפרע', 'מי עליו ׁשּיקּבל עד ;'ׁשּל את ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוטל

'ׁשּל את וטל 'ּבֹוא :ּכ. ְְֶֶָֹ
חבית „. לי 'מכר לֹו: ואמר חברֹו, אצל חֹוב לֹו ׁשהיה ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹמי

ּבחֹוב יין ּכמי ׁשל זה הרי - הּמֹוכר ורצה ,'אצל לי ׁשּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ׁשּפרע' 'מי מקּבל ּבֹו החֹוזר וכל עּתה, הּדמים לפיכ,ׁשּנתן ; ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

אף  ּבֹו, לחזר יכֹול מהם אחד אין - ּבחֹובֹו קרקע לֹו מכר ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאם
ּב מצּויֹות הּמלוה מעֹות ׁשאין ּפי הּממּכר.על ׁשעת ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ

מּטלטלין,‰. ׁשאר אֹו עבדים אֹו קרקע מחברֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָהּלֹוקח
וכל  קנה; לא - הּדמים על מׁשּכֹון והּניח הּדמים, ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹּופסקּו
ׁשּפרע'. 'מי לקּבל חּיב ואינֹו חֹוזר, - מּׁשניהם לחזר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהרֹוצה

.Â רׁשם הּלֹוקח ורׁשם הּדמים, ּופסקּו ּבלבד, ּבדברים לֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹמכר
ּפי  על אף - ׁשּלֹו ׁשהּוא ידּוע סימן לֹו ׁשּיהיה ּכדי הּמּקח, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעל
מקּבל  ׁשרׁשם, אחר ּבֹו החֹוזר ּכל - ּכלּום הּדמים מן נתן ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּלא

ׁשּפרע' ׁשּיקנה'מי הּוא הּמדינה מנהג ואם ּגמּור . קנין הרׁשם ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
חּיב  זה ויהיה ּבֹו; לחזר יכֹול מהן אחד ואין הּמּקח, נקנה -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּדמים. ִִֵַָלּתן
.Ê,הּמֹוכר ּבפני ּבׁשרׁשם אּלא זה ּדין ׁשאין הּוא, ּברּור ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּדבר

ּגמר  ׁשהרי ,'מּקח על ּורׁשם ל' הּמֹוכר: לֹו ׁשאמר ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאֹו
ּבחזקה  ׁשּבארנּו ּכמֹו ּובמׁשיכה.להקנֹותֹו, ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָ

.Á לעמד לֹו ראּוי זה הרי - ּבלבד ּבדברים ונֹותן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹהּנֹוׂשא
רׁשם  ולא ּכלּום הּדמים מן לקח ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹֹּבדּבּורֹו,

מׁשּכֹון  הּניח אף ולא - מֹוכר ּבין לֹוקח ּבין ּבֹו, החֹוזר וכל . ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָֹ
מּמחּסרי  זה הרי - ׁשּפרע' 'מי לקּבל חּיב ׁשאינֹו ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻעל

הימּנּו. נֹוחה חכמים רּוח ואין ְֲֲִֵֵֶַָָָָאמנה,
.Ë הרי - נתן ולא מּתנה, לֹו ׁשּיּתן לחברֹו ׁשאמר מי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכן

אמנה  מּמחּסרי מּועטת,זה ּבמּתנה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ּבמּתנה  אבל ּכׁשהבטיחֹו; מקּבל ׁשל דעּתֹו סמכה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהרי
לֹו ׁשּיּתן זה האמין לא ׁשהרי אמנה, חסרֹון ּבּה אין ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻמרּבה,

ּבהן. ׁשּקֹונין ּבדברים אֹותן ׁשּיקנה עד אּלּו, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָדברים
.È והּניח מּטלטלין, אֹו קרקע לֹו לקנֹות לחברֹו מעֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָהּנֹותן

ּבמעֹותיו  לעצמֹו וקנה והל אצלֹו, חברֹו מה מעֹות - ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ
הרּמאין. מּכלל הּוא והרי עׂשּוי, ְֲִִֵֶַַַָָָָָּׁשעׂשה

.‡È,לֹו ּומֹוכר ּומכּבדֹו, אֹותֹו אֹוהב הּמֹוכר ׁשּזה יֹודע ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָהיה
והּוא  לעצמֹו, לקנֹות מּתר זה הרי - למׁשּלחֹו מֹוכר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָֻואינֹו

ויֹודיעֹו לקנֹות ׁשּיחזר ויקּדמּנּו אחר יבֹוא ׁשּמא מפחד ואם . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
מֹודיעֹו. ּכ ואחר לעצמֹו, קֹונה זה הרי -ְְְֲִֵֶֶַַַָ

.·Èחברֹו ּבמעֹות לעצמֹו קנה ׁשאם הּמֹורים, מקצת ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָהֹורּו
מּמּנּו ּומקּבלין לעצמֹו, קנה הרי - מלוה עליו ׁשּזקפן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחר

ּבמלוה' עצמי על הּמעֹות אֹותן 'זקפּתי אֹומר ּכׁשאמר ואני . ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו מׁשּלח, ׁשל מּקח אּלא אמת, ּדין זה ּדין ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשאין

העסק. ְִֵֶָּבדין
.‚Èאם ׁשלׁש - הּמּקח להם לקנֹות לאחד מעֹות ׁשּנתנּו ה ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹ

ּפי  על אף - הּדמים ּבמקצת וקנה מערבֹות, הּמעֹות ְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹהיּו
הּמּקח  הרי מהן, לאחד ׁשּקנה ׁשּזה הּׁשליח ּכּונת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשהיתה

מעֹותיהן  לפי אֹותֹו וחֹולקין ּכּלן; .ׁשל ְְְְִִֵֶֶָֻ
.„Èצרּורין מהן אחד ּכל מעֹות וחתּומין [קשורים]היּו ְֲִִֵֶֶַָָָָ

הבעלים] הּזה [בחותם הּׁשליח ּבלב ׁשהיה ּפי על אף -ְִִֵֶֶַַַַַָָָ
הּמּקח  ׁשּנקנה זה אּלא קנה לא לכּלם, הּמּקח ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּיקנה

ּבלבד. ְְִִַָּבמעֹותיו
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ח  ¤¤ּפרק
הּדמים,‡. מקצת לֹו ונתן זּוז, ּבאלף לחברֹו ׂשדה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמֹוכר

לֹו נׁשאר לא אפּלּו - הּדמים ׁשאר ותֹובע ונכנס יֹוצא ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹוהיה
ׁשּכתב  ּפי על אף ּכּלּה, את הּלֹוקח קנה לא - אחד זּוז ִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻאּלא

החזיק  אֹו הּׁשטר .את ְְִֶֶַָ
לֹו:·. אֹומר - רצה העליֹונה: על מֹוכר יד הּלֹוקח, ּבֹו ְֵֵֵֶַַַַַָָָָָחזר

ׁשּנתּת'; הּמעֹות ּכנגד הּקרקע מן קנה אֹו ,מעֹותי ל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ'הא
על  הּלֹוקח יד הּמֹוכר, חזר ואם ׁשּבּה. הּזּבּורית מן לֹו ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָונֹותן
קרקע  לי ּתן אֹו מעֹותי, לי 'ּתן לֹו: אֹומר - רצה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָהעליֹונה:
יֹוצא  היה לא ואם ׁשּבּה. הּיפה מן ונֹוטל מעֹותי'; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכנגד
יכֹול  מהן אחד ואין ּכּלּה, את לֹוקח קנה - ותֹובע ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻונכנס

החֹובֹות  ּכׁשאר עליו הּדמים ּוׁשאר ּבֹו; .לחזר ְְֲִִַַַָָָָָֹ
רעתּה‚. מּפני ׂשדהּו רעה]מכר ּפי [שהקרקע על אף - ְִִֵֵַַַָָָָָ

ואין  הּכל, קנה הּדמים, ׁשאר ותֹובע ונכנס יֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשהּוא
ׁשעדין  מּפני לא ורֹודף, ׁשּתֹובע ׁשּזה ּבֹו; לחזר יכֹול ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהּלֹוקח

הּלֹוקח. ּבֹו יחזר ׁשּלא ּכדי אּלא והקנה, ּגמר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלא
הּלֹוקח „. ׁשּמׁש ּפי על אף - מּטלטלין ּבמֹוכר הּדין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָוכן

ׁשאר  על ויֹוצא נכנס והּמֹוכר לרׁשּותֹו, והֹוציאן ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָהּפרֹות
ּכמֹו הּתחּתֹונה, על ּבֹו החֹוזר ויד קנה; לא - ְְְִֵַַַַַַָָָָֹהּדמים
קנה  זה הרי ממּכרֹו, רעת מּפני מכר ּכן אם אּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבארנּו;

.הּכל  ַֹ
ונכנס ‰. יֹוצא הּמֹוכר והרי ּבמאתים, מאה ׁשוה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלקח

ׂשדהּו ּכמֹוכר הּוא אם ספק זה הרי - הּדמים ׁשאר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָותֹובע
אינֹו אֹו ּביקר, ׁשּמכר מּפני אּלא ּתֹובע ואינֹו רעתּה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמּפני
ּגמר  לא ׁשעדין מּפני ׁשּתֹובע וזה רעתּה, מּפני ׂשדהּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכמֹוכר

הּדמים  ּכל ׁשּיּקח עד לחזר להקנֹותֹו הרֹוצה לפיכ . ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּמכר  מּמּקח הּמֹוכר ּתפׂש ואם לחזר; יכֹול אינֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּׁשניהם,

מּידֹו. מֹוציאין אין לֹו, ׁשּנׁשארּו הּמעֹות ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָּכנגד
.Â ּבמנין וטעה הּדמים, את לֹו ונתן מחברֹו, דבר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּקֹונה

לי  ׁשּנתּת 'מאה לֹו: ואמר הּמֹוכר ּתבעֹו זמן ּולאחר ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּמעֹות,
אפּלּו העׂשרה, לֹו ּומחזיר הּמּקח נקנה - ּתׁשעים' אּלא ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָאינן

ּבמּטלטלין  ּבין ּבקרקע ּבין ׁשנים; ּכּמה .אחר ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ
.Êל מכּורה היא הרי זֹו, ׂשדה 'ּכׁשאמּכר לחברֹו: ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהאֹומר

מכרּה זמן ּולאחר ,ּכ על מּידֹו וקנה זּוז', ּבמאה ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָמעכׁשו
הראׁשֹון  קנה - ּבמאה קנה לאחר - מנה על ּביֹותר מכרּה . ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ

מֹוכר  ׁשּיהיה 'ּכׁשאמּכר', אּלא לֹו אמר ׁשּלא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹהאחרֹון;
אּלא  מכר ולא למּכר, רֹוצה היה לא וזה ּתחּלה, ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹמּדעּתֹו
ׁשּנאנס  ּכמי ונמצא ׁשויּה; על זה ׁשהֹוסיף הּתֹוספת ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמּפני

ַָּומכר.
.Á ּכמה מעכׁשו ל קנּויה היא הרי 'ּכׁשאמּכרּנה, לֹו: ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאמר

מן  ׁשנים ּפי על אפּלּו - ׁשלׁשה' ּדין ּבית אֹותּה ְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹּׁשּיׁשּומּו
ׁשּיאמרּו עד ׁשלׁשה', ׁשאֹומרין 'ּכמֹו לֹו: אמר ְְְְְִֶֶַַַָָָֹֹֹהּׁשלׁשה;

ׁשל הּׁשלׁשה  ּדין ּבית אֹותה ׁשּיׁשּומּו 'ּכמֹו לֹו: אמר אם וכן . ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
לאחר  וימּכר ויסּכימּו, ּכּלן הארּבעה ׁשּיׁשּומּו עד - ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻארּבעה'
ׁשלׁשה  אֹותּה ׁשמּו הראׁשֹון. יקנה ּכ ואחר ׁשהסּכימּו; ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹּכמֹו
אֹו אחרים ׁשלׁשה ׁשּיבֹואּו 'עד הּמֹוכר: ואמר ארּבעה, ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹאֹו

ּתחּלה  מּידֹו קנּו ׁשהרי לֹו, ׁשֹומעין אין - ויׁשּומּו' ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָארּבעה
מעכׁשו. ְֵֶַַָָׁשּמכר

ט  ¤¤ּפרק
מֹוכר ‡. אּתה 'ּבכּמה הּגזּבר: לֹו ואמר להקּדׁש, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

ּכיון  - מאה ׁשוה היה אפּלּו - 'ּבעׂשרה' ואמר: זה'? ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָחפץ
ּבֹו לחזר יכֹול אינֹו 'ּבעׂשרה', לגבּהׁשאמר ׁשהאמירה : ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

להדיֹוט. ְְְִִֶָּכמסירה
ההקּדׁשהּגזּבר ·. ׁשּמכר אֹו להקּדׁש, על ׁשּקנה ידֹו - ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּלא  ּפי על אף הקּדׁש, ׁשל ּדמים נתן ּכיצד? ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהעליֹונה.
הּוזלּו ואם ּתֹורה; ּכדין קנה הּוקרּו, אם - הּפרֹות ְְְְִִִֵַַָָָָמׁש
חמּור  הדיֹוט ּכח יהיה ולא ,מׁש לא ׁשהרי חֹוזר, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹהּפרֹות,
הּלֹוקח  ּומׁשכֹו הקּדׁש, ׁשל חפץ מכר אם וכן ההקּדׁש. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמּכח
הדיֹוט  ּכח יהיה ׁשּלא קנה, - החפץ והּוזל ּדמים, נתן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹולא
לא  ׁשהרי ּבֹו, חֹוזר - החפץ הּוקר ואם הקּדׁש. מּכח ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹחמּור
ׁשּנאמר: ּבכסף, אּלא נקנה אינֹו וההקּדׁש ּדמים, הּגזּבר ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלקח
'מי  לקּבל חּיב הּגזּבר ואין לֹו"; וקם הּכסף, את ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ"ונתן

ֶַָׁשּפרע'.
ּכהקּדׁש‚. הן הרי קטּנים, יתֹומים יתֹומים נכסי ּכיצד? . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַ

הּדמים, לקחּו לא ועדין הּפרֹות, מהן ונמׁשכּו ּפרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּמכרּו
אּלא  נקנין יתֹומים נכסי ׁשאין ּבהן, חֹוזרין - הּפרֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָוהּוקרּו
יתר  הדיֹוט ּכח יהיה לא הּפרֹות, הּוזלּו ּכהקּדׁש; ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹּבכסף

מּכחם. ִָָֹחמּור
והּוקרּו„. ּפרֹותיהן, נמׁשכּו לא ועדין הּדמים, לקחּו אם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכן

ורצּו הּפרֹות, הּוזלּו אם אבל ההדיֹוטֹות. ּכׁשאר חֹוזרין -ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ
ּכדינם  ׁשּפרע', 'מי ּומקּבלין חֹוזרין - ּבהן לחזר ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּלקֹוחֹות
- ּתֹורה ּכדין הּפרֹות לּקח אֹותם נחּיב ׁשאם העם; ׁשאר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָעם
ּכׁשּיצטרכּו ,ּכ ּדינם יהיה ׁשאם ליתֹומים; רעה זֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָהרי

ּדמים  להם ׁשּיּתן מי ימצאּו לא .למּכר ְְְִִִִִֵֶֶָָֹֹ
נתנּו‰. ולא הּפרֹות ּומׁשכּו ּפרֹות, ׁשּלקחּו יתֹומים ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹוכן

ואם  מּכחן. ּגדֹול הדיֹוט ּכח יהיה לא - והּוקרּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹהּדמים,
ּכׁשּיצטרכּו להם: רעה ׁשּזֹו חֹוזרין; אינן הּפרֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָהּוזלּו

להם  ׁשּימּכר מי ימצאּו לא ּפרֹות, .לקנֹות ְְְְִִִִֵֶֶָֹֹ
.Â;חֹוזרין - הּפרֹות והּוזלּו הּפרֹות, מׁשכּו ולא הּדמים ְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹנתנּו

מהן  חמּור הדיֹוט ּכח יהיה הּמֹוכרים לא רצּו אם - הּוקרּו . ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
דינם  יהיה ׁשאם ׁשּפרע': 'מי ּומקּבלין חֹוזרין ּבהם, ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹלחזר
הּפרֹות  'נׂשרפּו הּמֹוכר: להם יאמר - הּמעֹות ּבנתינת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּיקנּו
מּׁשעת  ּברׁשּותכם נעׂשּו ּוכבר ּבאנס, אבדּו אֹו ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלקחּתם

הּמעֹות'. ְִַַָנתינת
.Ê ּתֹורה ּדין על דבריהם העמידּו ּבּׁשנה, פרקים ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבארּבעה

יֹום  ערב הם: ואּלּו לבׂשר; צריכין ּכּלן ׁשהעם מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻּבבׂשר,
ּפסח, ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום וערב חג, ׁשל האחרֹון ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָטֹוב

הּׁשנה  ראׁש וערב העצרת, ׁשֹור,וערב לּטּבח היה ּכיצד? . ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
לּתן  ּכדי הּלֹוקח מן אחד ּדינר ולקח דינר, מאה ׁשוה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאפּלּו
אינֹו - הּׁשֹור ּדמי ּכל לֹו נתקּבצּו ולא ּכׁשּיׁשחט, ּבׂשר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹלֹו
וכֹופין  ּכרהֹו, ּבעל הּטּבח את מׁשחיטין אּלא ּבֹו, לחזר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹיכֹול
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מת  הּׁשֹור, מת אם לפיכ לּלֹוקח; הּבׂשר ולּתן לׁשחט ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹאֹותֹו
הּלֹוקח. ְִֵַַּברׁשּות

ה'תשע"ג  כסלו ט' שישי יום

י  ¤¤ּפרק
ׁשאנסּו‡. אפּלּומי הּמּקח, ּדמי את ולקח ׁשּמכר עד הּו ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ממּכר  ממּכרֹו - ׁשּמכר עד ּבין ּתלּוהּו ּבמּטלטלין ּבין , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
לקח  ׁשּלא ּפי על ואף ּומקנה, ּגמר אנסֹו ׁשּמּפני ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבקרקעֹות;
ׁשּימּכר  קדם מֹודעה מסר אם ,לפיכ העדים. ּבפני ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהּדמים
אֹו ּפלֹוני חפץ מֹוכר ׁשאני ׁשּזה 'ּדעּו עדים: לׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָואמר
ּבטל; הּממּכר הרי - אנּוס' ׁשאני מּפני לפלֹוני, ּפלֹונית ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָׂשדה
את  ּומחזיר מּידֹו; אֹותּה מֹוציאין ׁשנים, ּכּמה החזיק ְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָואפּלּו

ִַָהּדמים.
האנס ·. מּפני מֹוכר ׁשהּוא לידע העדים וׁשהּוא ּוצריכין , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ

ּכתּוב  ׁשאין מֹודעה וכל ּפיו. על ׁשּיסמכּו לא - וּדאי ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹאנּוס
אינּה היה', אנּוס זה ׁשּפלֹוני ידענּו העדים 'ואנּו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּבּה:

ָָמֹודעה.
ּפׁשרה ‚. ּבעֹוׂשה אֹו ּבמֹוכר אמּורים? ּדברים אבל ּבּמה . ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ

אף  - הּמּתנה קדם מֹודעה מסר אם - ּבמחילה אֹו ְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹּבמּתנה
הֹולכין  ׁשאין ּבטלה; הּמּתנה הרי אנּוס, ׁשאינֹו ּפי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעל
רֹוצה  אינֹו ׁשאם - הּנֹותן ּדעת ּגּלּוי אחר אּלא ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבמּתנה
מּתנה  והּמחילה, מּתנה; המקּבל קנה לא לּבֹו, ּבכל ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹלהקנֹות

ִהיא.
אֹו„. ׁשּמכר, עד ּתלהּו אֹו ּבׁשהּכהּו חברֹו את האֹונס ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד

ּבין  ּגֹויים ּביד ּבין לעׂשֹותֹו, לֹו ׁשאפׁשר ּבדבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהפחידֹו
אנס  זה הרי - מחברֹוּבידֹו ּפרּדס ׁשּׂשכר ּבאחד ּומעׂשה . ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשאכלֹו ואחר הּמׂשּכיר, ּביד ׁשטר היה ולא ׁשנים, ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹלעׂשר
אכּבׁש לי, ּתמּכרּנּו לא 'אם לֹו: אמר ׁשנים, ׁשלׁש ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹהּׂשֹוכר
חכמים  ואמרּו ּבידי'; לקּוח ׁשהּוא ואטען ׂשכירּותֹו ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָׁשטר
הּמׂשּכיר  ּתבעֹו אם לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אנס. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּזה
מסר  ּכ ואחר ׁשלֹו, ׁשהּפרּדס וטען ּבֹו וכפר ּדין, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבבית
הרי  - ּבֹו ׁשּכפר לּׂשֹוכר מכר ּכ ואחר מֹודעה, ְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּמׂשּכיר
העדים  והן אנּוס, ׁשהּוא עדים לֹו יׁש ׁשהרי ּבטל; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהּממּכר
ּכל  וכן הּמֹודעה. עדי והן ּבפניהם, ּדין ּבבית ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּכפר

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
מּפני ‰. חמסן, הּוא ׁשהרי ּבאּנס, אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

לרצֹונֹו ׁשּלא למּכר הּמֹוכר את והחזק ׁשּכֹופה הּגֹוזל אבל . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻ
למסר  צרי הּמֹוכר אין - ׁשּגזל ׂשדה לקח ּכ ואחר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּגזלן,

ּגזלה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַָָָמֹודעה,
.Â הּממּכר ּבאֹותֹו עצמן הן לחּתם להן יׁש - הּמֹודעה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹעדי

ּכלּום  ּבכ ואין עליו, הּמֹודעה להם אמר ׁשּנמסרה ואפּלּו . ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
הּמֹודעה  הרי אנס', ּבלא מכרּתי, 'ּברצֹוני האּנס: ּבפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלהם
ׁשאמר: עד אנסֹו ּכ רצֹון, ּבלא ׁשּימּכר ׁשאנסֹו ּכׁשם ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹקּימת;

מֹוכר'. אני ְֲִִִֵ'ּברצֹוני
.Ê ׁשּמסר אחר הּדמים ׁשּלקח ּבפניהם הֹודה אם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכן

עד  אנסֹו ׁשהאּנס ּכלּום; להחזיר חּיב אינֹו ,ּכ על ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּמֹודעה

אנּוס  ׁשהּוא ידעּו ּכבר והעדים מנה ׁשּיֹודה, אם אבל . ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָ
להחזיר. חּיב ּבפניהם, ְְְִִִֵֶַַַָָהּדמים

.Á הּמֹודעה הרי הּמֹודעה, ׁשּבּטל הּממּכר עדי עליו ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהעידּו
קנין ּבטלה  ׁשּכל יֹודעין, 'היּו הּמֹודעה: לעדי אמר ואם ; ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

ּבטל, ׁשהּכל ּדמֹודעה ּומֹודעה ה ּמֹודעה לבּטל לֹוקח ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשאני
ּבדעּתי  ואין יֹודעין, ׁשאּתם האנס מּפני אּלא ּכ אֹומר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹואיני
על  ואף ּבטל, הּממּכר הרי - לעֹולם' האֹונס לזה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָלהקנֹות

ׁשּבארנּו. הּדר על הּמֹודעה לבּטל מּידֹו ׁשּקנּו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּפי

יא  ¤¤ּפרק
ׁשאפׁשר ‡. ּתנאין והתנה מּטלטלין, ּבין קרקע ּבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמקנה,

נתקּימּולקּימן  אם - הּקֹונה ׁשהתנה ּבין הּמקנה ׁשהתנה ּבין , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
לא  הּתנאי, נתקּים לא ואם ׁשהקנה; הּדבר נקנה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻהּתנאין,

איׁשּות. ּבהלכֹות הּתנאים מׁשּפטי ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָקנה.
ׁשּקֹונין ·. הּדרכים מן ּבדר ּבׁשּקנה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

הּתנאי  את לקּים עליו יׁש והרי קנה ּבהם, לא אם אבל . ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
לא  ואם יקנה, זה ּתנאי יתקּים ׁשאם עּמֹו והתנה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹעּתה,
ׁשּזֹו קנה; לא הּתנאי, ׁשּנתקּים ּפי על אף - יקנה לא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹיתקּים

היא אחר]אסמכּתא זמן סמך לעׂשּית [על קנּיתֹו סמ ׁשהרי , ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ
ּבלּבֹו ּגמר לא ׁשהרי קֹונה, אינּה אסמכּתא וכל ;וכ ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּכ

ְְַלהקנֹותֹו.
ּתנאי ‚. על ּבמּתנה לֹו נתנֹו אֹו לחברֹו ּבית הּמֹוכר ְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָּכיצד?

מעּתה  ּבּבית זה והחזיק ּפלֹוני, ּביֹום לירּוׁשלים עּמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיל
עבר  ואם הּיֹום; ּבאֹותֹו לירּוׁשלים עּמֹו ּכׁשּיל קנה זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

קנה  לא ,הל ולא הּיֹום לֹו:אֹותֹו ואמר התנה אם אבל . ְְְֲִִַַַָָָָָָֹֹ
ּדבר  לי ּתביא אם אֹו ּפלֹוני, ּביֹום לירּוׁשלים עּמי ּתל ְְִִִִִִִִִֵֵַָָָָ'אם

ּבכ ל אמּכרּנּו אֹו זה, ּבית ל אּתן עּמֹוּפלֹוני, והל ,'וכ ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
אחר  ּבּבית ׁשהחזיק ּפי על אף - לֹו הביא אֹו הּיֹום, ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַּבאֹותֹו
ּכּיֹוצא  ּכל וכן האסמכּתא. היא ׁשּזֹו קנה, לא - הּתנאי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּקּים

ֶָּבזה.
ּבי,„. אחזר אני 'אם לֹו: ואמר לחברֹו ערבֹון הּנֹותן ,ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹלפיכ

אכּפל  ּבי, אחזר אני 'ואם אֹומר: והּלה ,'ל מחּול ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֹערבֹוני
הערבֹון  את זה קנה - הּלֹוקח ּבֹו חזר אם - 'ערבֹונ ל, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

אֹותֹו מחּיבין אין - הּמֹוכר ּבֹו חזר ואם ידֹו; ּתחת הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשהרי
קנה. לא ועדין היא אסמכּתא ׁשּזֹו הערבֹון, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹלכּפל

מקצ ‰. ׁשּפרע מי לֹו:וכן ואמר הּׁשטר את והׁשליׁש חֹובֹו, ת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
והּגיע  ׁשטרֹו', את ּתן ּפלֹוני, יֹום ועד מּכאן ל נתּתי לא ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹ'אם
אסמכּתא  ׁשּזֹו הּׁשטר, את הּׁשליׁש יּתן לא - נתן ולא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹזמן,

.היא  ִ
.Â ׁשהן ּפי על אף ּביניהן, אדם ּבני ׁשּמתנין הּתנאין ּכל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן

מנה  ל אּתן ּכ ּתעׂשה אם אֹו ּכ יהיה 'אם ּובׁשטר, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבעדים
אקנה  לא תעׂשה לא אֹו יהיה לא ואם זה, ּבית ל אקנה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹאֹו
לא  הּדבר, ׁשהיה אֹו ׁשעׂשה ּפי על אף - 'ל אּתן ולא ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹל
ּגמר  לא - יהיה' לא 'אם אֹו יהיה' 'אם האֹומר ׁשּכל ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹקנה;
לא  ׁשּמא אֹו יהיה ׁשּמא סֹומכת עדין ּדעּתֹו ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹוהקנה,

ְִֶיהיה.
.Ê,ּכלל אסמכּתא ּכאן אין - מעכׁשו' 'קנה האֹומר: ְְְְְֵֵֵֵַַַָָָָָָּכל
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מת  הּׁשֹור, מת אם לפיכ לּלֹוקח; הּבׂשר ולּתן לׁשחט ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹאֹותֹו
הּלֹוקח. ְִֵַַּברׁשּות

ה'תשע"ג  כסלו ט' שישי יום

י  ¤¤ּפרק
ׁשאנסּו‡. אפּלּומי הּמּקח, ּדמי את ולקח ׁשּמכר עד הּו ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ממּכר  ממּכרֹו - ׁשּמכר עד ּבין ּתלּוהּו ּבמּטלטלין ּבין , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
לקח  ׁשּלא ּפי על ואף ּומקנה, ּגמר אנסֹו ׁשּמּפני ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבקרקעֹות;
ׁשּימּכר  קדם מֹודעה מסר אם ,לפיכ העדים. ּבפני ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהּדמים
אֹו ּפלֹוני חפץ מֹוכר ׁשאני ׁשּזה 'ּדעּו עדים: לׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָואמר
ּבטל; הּממּכר הרי - אנּוס' ׁשאני מּפני לפלֹוני, ּפלֹונית ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָׂשדה
את  ּומחזיר מּידֹו; אֹותּה מֹוציאין ׁשנים, ּכּמה החזיק ְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָואפּלּו

ִַָהּדמים.
האנס ·. מּפני מֹוכר ׁשהּוא לידע העדים וׁשהּוא ּוצריכין , ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ

ּכתּוב  ׁשאין מֹודעה וכל ּפיו. על ׁשּיסמכּו לא - וּדאי ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹאנּוס
אינּה היה', אנּוס זה ׁשּפלֹוני ידענּו העדים 'ואנּו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּבּה:

ָָמֹודעה.
ּפׁשרה ‚. ּבעֹוׂשה אֹו ּבמֹוכר אמּורים? ּדברים אבל ּבּמה . ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ

אף  - הּמּתנה קדם מֹודעה מסר אם - ּבמחילה אֹו ְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹּבמּתנה
הֹולכין  ׁשאין ּבטלה; הּמּתנה הרי אנּוס, ׁשאינֹו ּפי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעל
רֹוצה  אינֹו ׁשאם - הּנֹותן ּדעת ּגּלּוי אחר אּלא ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבמּתנה
מּתנה  והּמחילה, מּתנה; המקּבל קנה לא לּבֹו, ּבכל ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹלהקנֹות

ִהיא.
אֹו„. ׁשּמכר, עד ּתלהּו אֹו ּבׁשהּכהּו חברֹו את האֹונס ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד

ּבין  ּגֹויים ּביד ּבין לעׂשֹותֹו, לֹו ׁשאפׁשר ּבדבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהפחידֹו
אנס  זה הרי - מחברֹוּבידֹו ּפרּדס ׁשּׂשכר ּבאחד ּומעׂשה . ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשאכלֹו ואחר הּמׂשּכיר, ּביד ׁשטר היה ולא ׁשנים, ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹלעׂשר
אכּבׁש לי, ּתמּכרּנּו לא 'אם לֹו: אמר ׁשנים, ׁשלׁש ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹהּׂשֹוכר
חכמים  ואמרּו ּבידי'; לקּוח ׁשהּוא ואטען ׂשכירּותֹו ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָׁשטר
הּמׂשּכיר  ּתבעֹו אם לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אנס. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּזה
מסר  ּכ ואחר ׁשלֹו, ׁשהּפרּדס וטען ּבֹו וכפר ּדין, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבבית
הרי  - ּבֹו ׁשּכפר לּׂשֹוכר מכר ּכ ואחר מֹודעה, ְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּמׂשּכיר
העדים  והן אנּוס, ׁשהּוא עדים לֹו יׁש ׁשהרי ּבטל; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהּממּכר
ּכל  וכן הּמֹודעה. עדי והן ּבפניהם, ּדין ּבבית ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּכפר

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
מּפני ‰. חמסן, הּוא ׁשהרי ּבאּנס, אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

לרצֹונֹו ׁשּלא למּכר הּמֹוכר את והחזק ׁשּכֹופה הּגֹוזל אבל . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻ
למסר  צרי הּמֹוכר אין - ׁשּגזל ׂשדה לקח ּכ ואחר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּגזלן,

ּגזלה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַָָָמֹודעה,
.Â הּממּכר ּבאֹותֹו עצמן הן לחּתם להן יׁש - הּמֹודעה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹעדי

ּכלּום  ּבכ ואין עליו, הּמֹודעה להם אמר ׁשּנמסרה ואפּלּו . ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
הּמֹודעה  הרי אנס', ּבלא מכרּתי, 'ּברצֹוני האּנס: ּבפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלהם
ׁשאמר: עד אנסֹו ּכ רצֹון, ּבלא ׁשּימּכר ׁשאנסֹו ּכׁשם ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹקּימת;

מֹוכר'. אני ְֲִִִֵ'ּברצֹוני
.Ê ׁשּמסר אחר הּדמים ׁשּלקח ּבפניהם הֹודה אם ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכן

עד  אנסֹו ׁשהאּנס ּכלּום; להחזיר חּיב אינֹו ,ּכ על ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּמֹודעה

אנּוס  ׁשהּוא ידעּו ּכבר והעדים מנה ׁשּיֹודה, אם אבל . ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָ
להחזיר. חּיב ּבפניהם, ְְְִִִֵֶַַַָָהּדמים

.Á הּמֹודעה הרי הּמֹודעה, ׁשּבּטל הּממּכר עדי עליו ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָהעידּו
קנין ּבטלה  ׁשּכל יֹודעין, 'היּו הּמֹודעה: לעדי אמר ואם ; ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

ּבטל, ׁשהּכל ּדמֹודעה ּומֹודעה ה ּמֹודעה לבּטל לֹוקח ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשאני
ּבדעּתי  ואין יֹודעין, ׁשאּתם האנס מּפני אּלא ּכ אֹומר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹואיני
על  ואף ּבטל, הּממּכר הרי - לעֹולם' האֹונס לזה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָלהקנֹות

ׁשּבארנּו. הּדר על הּמֹודעה לבּטל מּידֹו ׁשּקנּו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּפי

יא  ¤¤ּפרק
ׁשאפׁשר ‡. ּתנאין והתנה מּטלטלין, ּבין קרקע ּבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמקנה,

נתקּימּולקּימן  אם - הּקֹונה ׁשהתנה ּבין הּמקנה ׁשהתנה ּבין , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
לא  הּתנאי, נתקּים לא ואם ׁשהקנה; הּדבר נקנה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻהּתנאין,

איׁשּות. ּבהלכֹות הּתנאים מׁשּפטי ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָקנה.
ׁשּקֹונין ·. הּדרכים מן ּבדר ּבׁשּקנה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָּבּמה

הּתנאי  את לקּים עליו יׁש והרי קנה ּבהם, לא אם אבל . ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
לא  ואם יקנה, זה ּתנאי יתקּים ׁשאם עּמֹו והתנה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹעּתה,
ׁשּזֹו קנה; לא הּתנאי, ׁשּנתקּים ּפי על אף - יקנה לא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹיתקּים

היא אחר]אסמכּתא זמן סמך לעׂשּית [על קנּיתֹו סמ ׁשהרי , ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ
ּבלּבֹו ּגמר לא ׁשהרי קֹונה, אינּה אסמכּתא וכל ;וכ ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּכ

ְְַלהקנֹותֹו.
ּתנאי ‚. על ּבמּתנה לֹו נתנֹו אֹו לחברֹו ּבית הּמֹוכר ְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָּכיצד?

מעּתה  ּבּבית זה והחזיק ּפלֹוני, ּביֹום לירּוׁשלים עּמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיל
עבר  ואם הּיֹום; ּבאֹותֹו לירּוׁשלים עּמֹו ּכׁשּיל קנה זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

קנה  לא ,הל ולא הּיֹום לֹו:אֹותֹו ואמר התנה אם אבל . ְְְֲִִַַַָָָָָָֹֹ
ּדבר  לי ּתביא אם אֹו ּפלֹוני, ּביֹום לירּוׁשלים עּמי ּתל ְְִִִִִִִִִֵֵַָָָָ'אם

ּבכ ל אמּכרּנּו אֹו זה, ּבית ל אּתן עּמֹוּפלֹוני, והל ,'וכ ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
אחר  ּבּבית ׁשהחזיק ּפי על אף - לֹו הביא אֹו הּיֹום, ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַּבאֹותֹו
ּכּיֹוצא  ּכל וכן האסמכּתא. היא ׁשּזֹו קנה, לא - הּתנאי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּקּים

ֶָּבזה.
ּבי,„. אחזר אני 'אם לֹו: ואמר לחברֹו ערבֹון הּנֹותן ,ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹלפיכ

אכּפל  ּבי, אחזר אני 'ואם אֹומר: והּלה ,'ל מחּול ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֹערבֹוני
הערבֹון  את זה קנה - הּלֹוקח ּבֹו חזר אם - 'ערבֹונ ל, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

אֹותֹו מחּיבין אין - הּמֹוכר ּבֹו חזר ואם ידֹו; ּתחת הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשהרי
קנה. לא ועדין היא אסמכּתא ׁשּזֹו הערבֹון, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹלכּפל

מקצ ‰. ׁשּפרע מי לֹו:וכן ואמר הּׁשטר את והׁשליׁש חֹובֹו, ת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
והּגיע  ׁשטרֹו', את ּתן ּפלֹוני, יֹום ועד מּכאן ל נתּתי לא ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹ'אם
אסמכּתא  ׁשּזֹו הּׁשטר, את הּׁשליׁש יּתן לא - נתן ולא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹזמן,

.היא  ִ
.Â ׁשהן ּפי על אף ּביניהן, אדם ּבני ׁשּמתנין הּתנאין ּכל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן

מנה  ל אּתן ּכ ּתעׂשה אם אֹו ּכ יהיה 'אם ּובׁשטר, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבעדים
אקנה  לא תעׂשה לא אֹו יהיה לא ואם זה, ּבית ל אקנה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹאֹו
לא  הּדבר, ׁשהיה אֹו ׁשעׂשה ּפי על אף - 'ל אּתן ולא ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹל
ּגמר  לא - יהיה' לא 'אם אֹו יהיה' 'אם האֹומר ׁשּכל ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹקנה;
לא  ׁשּמא אֹו יהיה ׁשּמא סֹומכת עדין ּדעּתֹו ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹוהקנה,

ְִֶיהיה.
.Ê,ּכלל אסמכּתא ּכאן אין - מעכׁשו' 'קנה האֹומר: ְְְְְֵֵֵֵַַַָָָָָָּכל
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ּכיצד? מעכׁשו. הקנהּו לא להקנֹותֹו, ּגמר לא ׁשאּלּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹוקנה;
וקנּו מעכׁשו', זה ּבית קנה ּפלֹוני, יֹום ועד מּכאן ּבאתי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ'אם
וכן  ׁשּקבע. הּזמן ּבתֹו ּבא אם קנה, זה הרי - ּכ על ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּידֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Á ׁשהּוא מכירה ּבׁשעת ּופרׁש ׂשדהּו, אֹו חצרֹו ׁשּמכר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמי

ּכדי  ׁשּנמנע, הּמטר מּפני אֹו ּפלֹוני, למקֹום ליל ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָמֹוכר
ע  ּכמֹוכר זה הרי - חצרֹו ּבדמי חּטים לפיכ,לקנֹות ּתנאי. ל ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָ

נמנע  אֹו והּוזלּו, חּטין ּבאּו אֹו ׁשּמכר, אחר הּמטר ירד ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָאם
אֹו לעלֹות לֹו נסּתּיע ׁשּלא אֹו הארץ, לאֹותּה ליל ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּדר
לֹו ותחזר הּדמים, אֹותן מחזיר זה הרי - החּטים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹלקנֹות
ּפלֹוני, ּדבר לעׂשֹות אּלא מֹוכר ׁשאינֹו ּפרׁש ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָקרקעֹו;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נעׂשה. לא ְֲֲֵֵֵֶַַַָָֹֹוהרי
.Ëּכ ׁשּמּפני ּבלּבֹו ׁשהיה ּפי על אף - סתם הּמֹוכר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל

מֹוכר  ׁשאינֹו הּדברים ׁשּמראין ּפי על ואף מֹוכר, הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכ
חֹוזר  אינֹו - נעׂשה ולא ,וכ ּכ לעׂשֹות לא אּלא ׁשהרי ; ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
ּדברים. אינן ׁשּבּלב ּודברים ְְִִֵֵֵֵֶַָָָּפרׁש,

.È זה מּקח ׁשּתּתן מנת 'על עליו: והתנה לחברֹו, ׁשהקנה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמי
קנה; ּפלֹוני, לאֹותֹו מכרֹו אֹו נתנֹו אם - לפלֹוני' ּתמּכרּנּו ְְְְְְְִִִִִֶָָָָאֹו
נתנֹו ולא מכרֹו ׁשּלא אֹו לאחר, ּומכרֹו הּתנאי קּים לא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹואם

קנה  לא - לֹו ׁשּקבע ׁשהתנה ּבּזמן הּלֹוקח אֹו הּמֹוכר וכן . ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
הרי  - הּמעֹות לֹו ּכׁשּיּתן אֹו ּפלֹוני, ּבזמן הּמּקח לֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּיחזיר

ּכׁשהתנה. ויחזיר קּים, ְְְְִִֶֶֶַַַָָהּמכר
.‡È:לּלֹוקח ואמר הּמֹוכר והתנה לחברֹו, קרקע ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָמכר

ׁשל  הּפרֹות הרי - זֹו' קרקע לי ּתחזיר מעֹות, לי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָ'ּכׁשּיהיּו
ל 'ּכׁשּיהיּו מּדעּתֹו: הּלֹוקח לֹו ואמר סתם, לֹו מכר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָמֹוכר.
קּים, הּתנאי הרי - זֹו' קרקע ל אחזיר ואני לי ּתביאם ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָמעֹות,

רּב אבק ּבזה ואין ּפרֹות; אֹוכל חּיב והּלֹוקח מּדעּתֹו ׁשהרי ית, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ
זה. ּבתנאי ְְִֶַַעצמֹו

.·È מּׁשמעֹון חצר לּה לקנֹות ראּובן ׁשּׁשלחה ּבאּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָמעׂשה
'אם  הּׁשליח: לראּובן הּמֹוכר ׁשמעֹון ואמר קרֹובּה, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשהיה
והׁשיבֹו זֹו', קרקע קרֹובתי ּפלֹונית לי ּתחזיר מעֹות, לי ְְְְְֱִִִִִִִֶַַַָָיהיּו
ּכלֹומר: אחים', ּכמֹו קרֹובים ּופלֹונית 'אּתה לֹו: ואמר ְְְְְְִִִֵַַַַָָראּובן
ּובא  זה. על מקּפדת ואינּה ,ל ּתחזיר ׁשהיא קרֹוב ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּדבר
קנה  לא הּׁשליח זה הרי ואמרּו: חכמים, לפני זה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמעׂשה
הּׁשליח, ּדברי על זה קרֹוב ׁשל ּדעּתֹו סמכה לא ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכלּום,
ולא  ּגמר ׁשּלא ונמצא ּברּורה; ּתׁשּובה הׁשיבֹו ׁשּלא ְְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹמּפני

ּבזה.הקנה  ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִֵֵֶַָָֹ
.‚È זה הרי חׁשּוב, ּדין ּבבית עליה מּידֹו ׁשּקנּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאסמכּתא

יהיה קֹונה  ׁשּלא והּוא ּדין, ּבבית זכּיֹותיו ׁשּיתּפיס והּוא ; ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָֹֻ
ָאנּוס.

.„Èוקנּו ּדין, ּבבית ׁשֹוברֹו אֹו ׁשטרֹו ׁשהתּפיס הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָּכיצד?
ּדינֹו, לבעל זה ׁשטר יּנתן ּפלֹוני ּביֹום ּבא לא ׁשאם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמּידֹו
אֹו נהר ע ּכבֹו ואם נֹותנין; אּלּו הרי - ּבא ולא הּיֹום, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹוהּגיע

יּתנּו לא מּלבֹוא, ּבבית חלי ׁשּיהיה והּוא ּבזה; ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
חׁשּוב. ִָּדין

.ÂË ּפי על אף - ּכלל ּתנאי ּבלא לאחר ּבממֹון עצמֹו ְְְְְְְִֵֵַַַַַַַָָֹהמחּיב
מּתנה  ּכמֹו זה ׁשּדבר חּיב; זה הרי ּכלּום, לֹו חּיב היה ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּלא

וא  עדים הּוא, עלי 'הוּו לעדים: האֹומר ּכיצד? אסמכּתא. ינֹו ְְְְֱִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ
ל חּיב 'הריני ּבׁשטר: לֹו ׁשּכתב אֹו מנה', לפלֹוני חּיב ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאני
עדים: ּבפני לֹו ׁשאמר אֹו עדים, ׁשם ׁשאין ּפי על אף ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמנה',
עדי' 'אּתם אמר ׁשּלא ּפי על אף ּבׁשטר', מנה ל חּיב ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ'הריני
עדים', עלי 'הוּו ׁשאמר ּכמי זה הרי ּבׁשטר, ואמר הֹואיל -ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
יֹודעים  והעדים מֹודים ׁשּׁשניהם ּפי על אף לׁשּלם, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוחּיב
וׁשעּבד  וגמר עצמֹו, חּיב ׁשהרי ּכלּום; אצלֹו לֹו היה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא

הּגאֹונים. רב הֹורּו וכזה הערב. ׁשּיׁשּתעּבד ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹעצמֹו
.ÊË חּיב 'הריני ׁשאמר: ּכגֹון קצּוב, ׁשאינֹו ּבדבר עצמֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחּיב

מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף - ׁשנים' חמׁש לכּסֹות אֹו אֹות ְְְִִִֵֶַַַָָָָָלזּון
ּומצּוי  ידּוע ּדבר ּכאן ואין היא, מּתנה ּכמֹו ׁשּזֹו נׁשּתעּבד; ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹלא

רּבֹותי. הֹורּו וכן ּבמּתנה. ְְְֵֶַַַָָָׁשנתנֹו
.ÊÈ חּיב ּבּתּה, את זן ׁשּיהיה אׁשּתֹו עם הּפֹוסק מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומּפני

לדברים  ּדֹומה והּדבר נּׂשּואין, ּבׁשעת ׁשּפסק מּפני ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָלזּונּה?
ּבאמירה  .הּנקנין ְֲִִִַַָ

.ÁÈהיּו ּכ ּבאסמכּתא, להקנֹות רֹוצין ספרד חכמי ְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָּכׁשהיּו
ׁשחּיב  ואחר דינרין, מאה לזה חּיב ׁשהּוא מּזה קֹונין ְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעֹוׂשין:
,ּכ ׁשּיעׂשה אֹו ּכ ׁשּיהיה זמן ׁשּכל חֹובֹו מּבעל קֹונין ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָעצמֹו,
יעׂשה, לא אֹו יהיה לא ואם מעכׁשו, לֹו מחּול הּזה החֹוב ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהרי

עצמ  ׁשחּיב ּבּממֹון ּתֹובעֹו ּבֹוהריני היינּוֹו זה ּדר ועל . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּובכל  ּבׁשּדּוכין, לאׁשּתֹו אדם ׁשּבין הּתנאין ּבכל ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָעֹוׂשין

להם. הּדֹומין ְִִֶַַָָהּדברים

יב  ¤¤ּפרק
"וכי ‡. ׁשּנאמר: חברֹו, את להֹונֹות לּקֹונה אֹו לּמֹוכר ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָאסּור

איׁש ּתֹונּו אל - עמית מּיד קנה אֹו ,לעמית ממּכר ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹתמּכרּו
אינֹו תעׂשה, לא על ע ֹובר ׁשהּוא ּפי על ואף אחיו". ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹאת

להּׁשבֹון ׁשּנּתן מּפני ּבמזיד,[להשיב]לֹוקה, ׁשהֹונה ּובין ; ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
להׁשיב. חּיב - הֹוניה זה ּבממּכר ׁשּיׁש ידע ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבין

ׁשתּות·. להׁשיב? חּיב ויהיה ההֹוניה ּתהיה [ששית]ּכּמה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
אֹו[בדיוק]ּבׁשוה ּבחמּׁשה, ׁשּׁשה ׁשוה ׁשּמכר הרי ּכיצד? . ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשבעה  ׁשוה אֹו ּבׁשּׁשה, חמּׁשה ׁשוה אֹו ּבׁשבעה, ׁשּׁשה ְְְְֲִִִִִֶֶֶָָָָָָָָׁשוה
להחזיר  הּמֹונה וחּיב הּמּקח, ונקנה הֹוניה; זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשּׁשה

לּמתאּנה. ּכּלּה ההֹוניה ְִֶֶַַַָָָֻאת
ּבכל‚. מּזה ּפחֹות ההֹוניה ׁשוה היתה ׁשּמכר ּכגֹון ׁשהּוא, ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּכלּום; להחזיר חּיב אינֹו - ּופרּוטה ּבחמּׁשים ּדינר ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָׁשּׁשים
ּבֹו למחל הּכל ּדר מּׁשתּות, ּפחֹות .ׁשּכל ְְִִֶֶֶַָָֹֹ

ׁשּמכר „. ּכגֹון ׁשהּוא, ּבכל הׁשתּות על יתרה ההֹוניה ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָהיתה
והּמתאּנה  הּמּקח, ּבטל - ּפרּוטה ּפחֹות ּבחמּׁשים ׁשּׁשים ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשוה

ּכלל  יקנה ולא החפץ להחזיר אינֹויכֹול אֹותֹו הּמֹונה אבל ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
אין  הּמּקח. ׁשּבטל ּפי על אף וקּבל, זה רצה אם לחזר ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹיכֹול
ּפרּוטה; על יתר ההֹוניה ׁשּתהיה עד להחזיר, חּיב ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּמֹונה
לפרּוטֹות. הֹוניה ׁשאין מחזיר, אינֹו - ּבׁשוה ּפרּוטה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָהיתה

לבּטל ‰. אֹו ההֹוניה, ולתּבע לחזר לֹו יהיה מתי ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹעד
לקרֹובֹו אֹו לתּגר ׁשּיראה ּכדי עד יתר הּמּקח? ׁשהה ואם . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

חֹוזר. אינֹו ּבמאתים, מאה ׁשוה לקח אפּלּו - זה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעל
.Âּבידֹו הּמּקח ׁשהרי ּבלֹוקח, אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה
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לֹומר  צרי ואין לעֹולם; ּבהֹוניה חֹוזר הּמֹוכר אבל ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָּומראהּו.
ּכמֹותֹו ׁשּיראה עד ׁשּמכר זה ּדמי יֹודע ׁשאינֹו מּקח, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבבּטּול

והּוא ׁשּנמּכר  ׁשּנּוי ּבמינֹו ׁשאין ּדבר הּמּקח היה אם ,לפיכ . ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
חֹוזר, אינֹו זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא הּפלּפלין ּכגֹון ׁשוה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכּלֹו

ּבלבד. ׁשּבּׁשּוק ׁשער על ׁשּיׁשאל ּכדי עד ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָאּלא
.Ê ּתבע ולא ׁשּטעה וידע ּכממּכרֹו, לידֹו ׁשּבא נֹודע אם ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוכן

מחל  ׁשהרי ולתּבע, לחזר יכֹול אינֹו -. ְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֹ
.Á ּפי על אף לתּגר, הֹוניה ּכ - להדיֹוט ׁשהֹוניה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּכׁשם

ּבקי  הֹוניה ׁשהּוא יׁש ּכ ּובבהמה, ּבפרֹות ׁשהֹוניה ּוכׁשם . ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ
ְְְַּבמטּבעֹות.

.Ë ּדינר ועׂשרים ּבארּבעה זהב ׁשל דינר ׁשהיה הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכיצד?
וצרפּה ּכסף, ּבׁשמֹונה [והחליפה]ׁשל אֹו ּדינר, ּבעׂשרים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָ

זה על יתר היה ההֹוניה; את מחזיר זה הרי - [יותר ועׂשרים ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
הּצרּוףמששית] ּבטל מּכאן[ההחלפה], ּפחֹות [פחות ; ִֵֵַָָָ

מחילה.מששית] ,ְִָ
.È הּסלעים מֹוציאין והיּו ׁשתּות, חסרה הּסלע היתה אם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָוכן

ההֹוניה  מחזיר - ּבמׁשקל לא .ּבמנין ְְְְְִִִַַָָָָֹ
.‡È ּבּכרּכים הּסלע אֹו הּדינר להחזיר לֹו יׁש מתי ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָעד

הּׁשלחני [בערים] ׁשאין ּבּכפרים לׁשלחני. ׁשּיראה ּכדי עד ?ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻ
מּכיר  ׁשאין ׁשּבתֹות; ערבי עד להחזיר לֹו יׁש ׁשם, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָמצּוי
למֹוכר  הּדין והּוא הּׁשלחני. אּלא ודמיה וחסרֹונּה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּסלע

אבנים  אֹו לחזר,ספרים, לּלֹוקח ׁשּיׁש - ּומרּגלּיֹות טֹובֹות ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
מקֹום  ּבכל ּבהן הּבקיאין לּתּגרים אֹותם ׁשּיראה ּכדי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעד
היה  לא אם ,לפיכ אּלּו. ּבדברים ּבקיאים הּכל ׁשאין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשהן;
ׁשּבא  אֹו אחר, למקֹום הּמּקח והֹולי הּמדינה, ּבאֹותּה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָמּכיר
חֹוזר. זה הרי - ׁשּטעה והֹודיעֹו מרּבה, זמן לאחר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהּבקי

.·Èאפּלּו מּכירּה, היה אם - לחברֹו חסרה סלע ֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּנֹותן
אפׁשר  היה ואם מחזירּה; זה הרי - חדׁש עׂשר ׁשנים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלאחר
זמן  לאחר להחזירּה יכֹול אינֹו - הּדחק ידי על ,להֹוציאּה ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָ

חסידּות. ּבמּדת מּמּנּו קּבלּה ּכן אם ְְֲִִִִִֵֶֶַָָאּלא
.‚È ּבטל הּמּקח ׁשהרי ּבחמׁש, ארּבע ׁשוה לחברֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

עד  לקרֹובֹו, אֹו לתּגר להראֹותֹו הסּפיק ולא ׁשּבארנּו, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹּכמֹו
הּמֹוכר; ולא ּבֹו, לחזר יכֹול לֹוקח - ּבׁשבע ועמד ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹׁשהּוקר
יכֹול  היית לא הֹוניתני, לא 'אּלּו לּמֹוכר: אֹומר הּלֹוקח ֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשהרי
החֹוטא  יהיה היא ּתחזר?! ׁשהֹוניתני ועּתה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹלחזר,

ְִָנׂשּכר'?!.
.„Èּבׁשלׁש ועמד וזל ּבארּבע, חמׁש ׁשוה ׁשּמכר מֹוכר ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן

הּמֹוכר  לֹו אֹומר ׁשהרי לֹוקח; ולא ּבֹו, לחזר יכֹול מֹוכר -ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹ
ּבי' ּתחזר ׁשהֹוניתני מּפני 'לא .לּלֹוקח: ְְִִִִֵֵֶַַַַֹֹ

.ÂË עד להראֹותֹו הסּפיק ולא ּבׁשׁש, חמׁש ׁשוה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹהּמֹוכר
האחת  להחזיר חּיב הּמֹוכר הרי - ּבׁשמֹונה ועמד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּוקר

וחּי הּמּקח, נקנה ׁשהרי הֹוניה; ּוכׁשהֹוקיר,ׁשל להחזיר; ב ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
הֹוקיר  לֹוקח והּוזלּוּברׁשּות ּבחמׁש, ׁשׁש ׁשוה מכר אם וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ׁשל  אחת סלע להחזיר חּיב הּלֹוקח הרי - ׁשלׁש על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹועמדּו
הּוזל. הּלֹוקח ּוברׁשּות הּמּקח, נקנה ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהֹוניה;

ה'תשע"ג  כסלו י' קודש שבת יום

יג  ¤¤ּפרק
מחט ‡. אפּלּו ּבבהמה, ּבהמה אֹו ּבכלים ּכלים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָהּמחליף

ּבּמחט  רֹוצה ׁשּזה הֹוניה, לֹו אין - ּבסּוס טלה אֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשריֹון,
ׁשּׁשמּו ּבין ּבפרֹות, ּפרֹות הּמחליף אבל הּׁשריֹון; מן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָיֹותר
יׁש - הּמכירה אחר אֹותם ׁשּׁשמּו ּבין הּמכירה קדם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאֹותם

הֹוניה  .להן ֶָָָ
אכסרה·. ּבדמים מדה]הּלֹוקח ּבמעֹות [ללא ׁשחפן ּכגֹון , ְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

ׁשּקֹונה  ּפי על אף - ּבאּלּו' ּפרת לי 'מכר לֹו: ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹואמר
הּדין  והּוא ׁשּבארנּו. ּכמֹו אֹוניה ּומחזיר קנה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּבחליפין,
ּומחזיר  ׁשּקנה ּבׁשּתים, אֹו ּבסלע אכסרה ּפרֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָללֹוקח
הֹוניה, לֹו אין - תׁשמיׁשֹו ּכלי ׁשּמכר הּבית ּבעל ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאֹוניה.
ּכלי  את לֹו מֹוכר היה לא ּבדמים, לֹו הרּבּו לא ְְְִִִֵֵֶֶָָָֹֹׁשאּלּו

ְִַּתׁשמיׁשֹו.
לֹו‚. יׁש אֹוניה', עלי ל ׁשאין מנת 'על לחברֹו: ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָהאֹומר

הֹוניה  ּכּמה עליו יֹודע ׁשאינֹו ּבסתם, אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
לֹו: אמר אם לֹומר צרי ואין ׁשּימחל. ּכדי ּבֹו יׁש ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהֹוניה
אין  - ּבמפרׁש אבל ּבֹו. יׁש ׁשהרי הֹוניה', ּבֹו ׁשאין מנת ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ'על

קּים. ׁשּבממֹון ּתנאי ׁשּכל הֹוניה, ְְֶֶַַָָָָָלֹו
נֹותן „. ׁשאני זה 'חפץ לּלֹוקח: ׁשאמר מֹוכר ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּכיצד?

ׁשאין  מנת על מנה, אּלא ׁשוה ׁשאינֹו אני יֹודע ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבמאתים,
לֹוקח  וכן הֹוניה. עליו לֹו אין - 'ל מֹוכר אני הֹוניה, ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָָל
אני  יֹודע ּבמאה, מּמ לֹוקח ׁשאני זה 'חפץ לּמֹוכר: ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאמר
לֹוקח  אני הֹוניה , עלי  ל ׁשאין מנת על מאתים, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּׁשוה

הֹוניה  עליו לֹו אין - 'מּמ. ְִֵָָָָ
אֹוניה ‰. עליו לֹו אין ּבאמּונה, ונֹותן 'חפץ הּנֹוׂשא ּכיצד? . ְֱֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

לֹו אין - ּבֹו' מׂשּתּכר אני וכ וכ לקחּתיו, וכ ּבכ ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָזה
הֹוניה. ָָָָעליו

.Âאֹו רּבים ּכלים לקח אם ּבאמּונה, ונֹותן הּנֹוׂשא ְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכל
ּבאמּונה  הרע את יחׁשב לא - אחד ּבממּכר רּבים ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבגדים
וזה  זה אֹו ּבאמּונה וזה זה אֹו אּלא ּבׁשויֹו, הּיפה ְְְְְֱֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָואת

הּכּתףּבׁשויֹו ׂשכר הּמּקח על להעלֹות לֹו ויׁש ּוׂשכר [סבל]. , ְְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָ
החמור]החּמר הּפנּדק[בעל ּוׂשכר עצמֹו[מלון], ׂשכר אבל . ְְְְֲַַַַַַָָָֻ

על  אֹותֹו מֹוסיף אינֹו - ּכפֹועל ׁשהּוא מּפני לֹו, מעלה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַאינֹו
מׂשּתּכר'. אני וכ ּכ' לֹו: ואֹומר מפרׁש אּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמּקח,

.Ê הֹוניה לֹו אין - וגֹוי הּגֹוי אחיו". את "איׁש ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֶֶֶַַָָָ
יהיה  לא ׁשּלנּו; ּכּדינין ההֹוניה מחזיר יׂשראל, את ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהֹונה

מּיׂשראל. חמּור ְִִֵֶָָזה
.Á,והעבדים הּקרקעֹות, הֹוניה: להן ׁשאין דברים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאּלּו

וההקּדׁשֹות  אֹווהּׁשטרֹות, ּבדינר, אלף ׁשוה מכר אפּלּו ; ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
מּיד  קנה "אֹו ׁשּנאמר: הֹוניה; ּבהן אין - ּבאלף ּדינר ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשוה
ויצאּו הקרקעֹות, יצאּו ליד; מּיד הּנקנה ּדבר - "ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָעמית
קנּוי  ּגּופן ׁשאין ׁשטרֹות ויצאּו לקרקעֹות, ׁשהקׁשּו ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֻעבדים

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



פג dxikn zekld - elqk 'i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לֹומר  צרי ואין לעֹולם; ּבהֹוניה חֹוזר הּמֹוכר אבל ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָּומראהּו.
ּכמֹותֹו ׁשּיראה עד ׁשּמכר זה ּדמי יֹודע ׁשאינֹו מּקח, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבבּטּול

והּוא ׁשּנמּכר  ׁשּנּוי ּבמינֹו ׁשאין ּדבר הּמּקח היה אם ,לפיכ . ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
חֹוזר, אינֹו זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא הּפלּפלין ּכגֹון ׁשוה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכּלֹו

ּבלבד. ׁשּבּׁשּוק ׁשער על ׁשּיׁשאל ּכדי עד ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָאּלא
.Ê ּתבע ולא ׁשּטעה וידע ּכממּכרֹו, לידֹו ׁשּבא נֹודע אם ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוכן

מחל  ׁשהרי ולתּבע, לחזר יכֹול אינֹו -. ְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֹ
.Á ּפי על אף לתּגר, הֹוניה ּכ - להדיֹוט ׁשהֹוניה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּכׁשם

ּבקי  הֹוניה ׁשהּוא יׁש ּכ ּובבהמה, ּבפרֹות ׁשהֹוניה ּוכׁשם . ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ
ְְְַּבמטּבעֹות.

.Ë ּדינר ועׂשרים ּבארּבעה זהב ׁשל דינר ׁשהיה הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכיצד?
וצרפּה ּכסף, ּבׁשמֹונה [והחליפה]ׁשל אֹו ּדינר, ּבעׂשרים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָ

זה על יתר היה ההֹוניה; את מחזיר זה הרי - [יותר ועׂשרים ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
הּצרּוףמששית] ּבטל מּכאן[ההחלפה], ּפחֹות [פחות ; ִֵֵַָָָ

מחילה.מששית] ,ְִָ
.È הּסלעים מֹוציאין והיּו ׁשתּות, חסרה הּסלע היתה אם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָוכן

ההֹוניה  מחזיר - ּבמׁשקל לא .ּבמנין ְְְְְִִִַַָָָָֹ
.‡È ּבּכרּכים הּסלע אֹו הּדינר להחזיר לֹו יׁש מתי ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָעד

הּׁשלחני [בערים] ׁשאין ּבּכפרים לׁשלחני. ׁשּיראה ּכדי עד ?ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻ
מּכיר  ׁשאין ׁשּבתֹות; ערבי עד להחזיר לֹו יׁש ׁשם, ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָמצּוי
למֹוכר  הּדין והּוא הּׁשלחני. אּלא ודמיה וחסרֹונּה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּסלע

אבנים  אֹו לחזר,ספרים, לּלֹוקח ׁשּיׁש - ּומרּגלּיֹות טֹובֹות ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
מקֹום  ּבכל ּבהן הּבקיאין לּתּגרים אֹותם ׁשּיראה ּכדי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעד
היה  לא אם ,לפיכ אּלּו. ּבדברים ּבקיאים הּכל ׁשאין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשהן;
ׁשּבא  אֹו אחר, למקֹום הּמּקח והֹולי הּמדינה, ּבאֹותּה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָמּכיר
חֹוזר. זה הרי - ׁשּטעה והֹודיעֹו מרּבה, זמן לאחר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻהּבקי

.·Èאפּלּו מּכירּה, היה אם - לחברֹו חסרה סלע ֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּנֹותן
אפׁשר  היה ואם מחזירּה; זה הרי - חדׁש עׂשר ׁשנים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלאחר
זמן  לאחר להחזירּה יכֹול אינֹו - הּדחק ידי על ,להֹוציאּה ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָ

חסידּות. ּבמּדת מּמּנּו קּבלּה ּכן אם ְְֲִִִִִֵֶֶַָָאּלא
.‚È ּבטל הּמּקח ׁשהרי ּבחמׁש, ארּבע ׁשוה לחברֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

עד  לקרֹובֹו, אֹו לתּגר להראֹותֹו הסּפיק ולא ׁשּבארנּו, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹּכמֹו
הּמֹוכר; ולא ּבֹו, לחזר יכֹול לֹוקח - ּבׁשבע ועמד ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹׁשהּוקר
יכֹול  היית לא הֹוניתני, לא 'אּלּו לּמֹוכר: אֹומר הּלֹוקח ֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשהרי
החֹוטא  יהיה היא ּתחזר?! ׁשהֹוניתני ועּתה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹלחזר,

ְִָנׂשּכר'?!.
.„Èּבׁשלׁש ועמד וזל ּבארּבע, חמׁש ׁשוה ׁשּמכר מֹוכר ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכן

הּמֹוכר  לֹו אֹומר ׁשהרי לֹוקח; ולא ּבֹו, לחזר יכֹול מֹוכר -ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹ
ּבי' ּתחזר ׁשהֹוניתני מּפני 'לא .לּלֹוקח: ְְִִִִֵֵֶַַַַֹֹ

.ÂË עד להראֹותֹו הסּפיק ולא ּבׁשׁש, חמׁש ׁשוה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹהּמֹוכר
האחת  להחזיר חּיב הּמֹוכר הרי - ּבׁשמֹונה ועמד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּוקר

וחּי הּמּקח, נקנה ׁשהרי הֹוניה; ּוכׁשהֹוקיר,ׁשל להחזיר; ב ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
הֹוקיר  לֹוקח והּוזלּוּברׁשּות ּבחמׁש, ׁשׁש ׁשוה מכר אם וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ׁשל  אחת סלע להחזיר חּיב הּלֹוקח הרי - ׁשלׁש על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹועמדּו
הּוזל. הּלֹוקח ּוברׁשּות הּמּקח, נקנה ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהֹוניה;

ה'תשע"ג  כסלו י' קודש שבת יום

יג  ¤¤ּפרק
מחט ‡. אפּלּו ּבבהמה, ּבהמה אֹו ּבכלים ּכלים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָהּמחליף

ּבּמחט  רֹוצה ׁשּזה הֹוניה, לֹו אין - ּבסּוס טלה אֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשריֹון,
ׁשּׁשמּו ּבין ּבפרֹות, ּפרֹות הּמחליף אבל הּׁשריֹון; מן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָיֹותר
יׁש - הּמכירה אחר אֹותם ׁשּׁשמּו ּבין הּמכירה קדם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאֹותם

הֹוניה  .להן ֶָָָ
אכסרה·. ּבדמים מדה]הּלֹוקח ּבמעֹות [ללא ׁשחפן ּכגֹון , ְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

ׁשּקֹונה  ּפי על אף - ּבאּלּו' ּפרת לי 'מכר לֹו: ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹואמר
הּדין  והּוא ׁשּבארנּו. ּכמֹו אֹוניה ּומחזיר קנה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּבחליפין,
ּומחזיר  ׁשּקנה ּבׁשּתים, אֹו ּבסלע אכסרה ּפרֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָללֹוקח
הֹוניה, לֹו אין - תׁשמיׁשֹו ּכלי ׁשּמכר הּבית ּבעל ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאֹוניה.
ּכלי  את לֹו מֹוכר היה לא ּבדמים, לֹו הרּבּו לא ְְְִִִֵֵֶֶָָָֹֹׁשאּלּו

ְִַּתׁשמיׁשֹו.
לֹו‚. יׁש אֹוניה', עלי ל ׁשאין מנת 'על לחברֹו: ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָהאֹומר

הֹוניה  ּכּמה עליו יֹודע ׁשאינֹו ּבסתם, אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
לֹו: אמר אם לֹומר צרי ואין ׁשּימחל. ּכדי ּבֹו יׁש ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהֹוניה
אין  - ּבמפרׁש אבל ּבֹו. יׁש ׁשהרי הֹוניה', ּבֹו ׁשאין מנת ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ'על

קּים. ׁשּבממֹון ּתנאי ׁשּכל הֹוניה, ְְֶֶַַָָָָָלֹו
נֹותן „. ׁשאני זה 'חפץ לּלֹוקח: ׁשאמר מֹוכר ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּכיצד?

ׁשאין  מנת על מנה, אּלא ׁשוה ׁשאינֹו אני יֹודע ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבמאתים,
לֹוקח  וכן הֹוניה. עליו לֹו אין - 'ל מֹוכר אני הֹוניה, ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָָל
אני  יֹודע ּבמאה, מּמ לֹוקח ׁשאני זה 'חפץ לּמֹוכר: ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאמר
לֹוקח  אני הֹוניה , עלי  ל ׁשאין מנת על מאתים, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּׁשוה

הֹוניה  עליו לֹו אין - 'מּמ. ְִֵָָָָ
אֹוניה ‰. עליו לֹו אין ּבאמּונה, ונֹותן 'חפץ הּנֹוׂשא ּכיצד? . ְֱֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

לֹו אין - ּבֹו' מׂשּתּכר אני וכ וכ לקחּתיו, וכ ּבכ ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָזה
הֹוניה. ָָָָעליו

.Âאֹו רּבים ּכלים לקח אם ּבאמּונה, ונֹותן הּנֹוׂשא ְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכל
ּבאמּונה  הרע את יחׁשב לא - אחד ּבממּכר רּבים ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבגדים
וזה  זה אֹו ּבאמּונה וזה זה אֹו אּלא ּבׁשויֹו, הּיפה ְְְְְֱֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָואת

הּכּתףּבׁשויֹו ׂשכר הּמּקח על להעלֹות לֹו ויׁש ּוׂשכר [סבל]. , ְְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָ
החמור]החּמר הּפנּדק[בעל ּוׂשכר עצמֹו[מלון], ׂשכר אבל . ְְְְֲַַַַַַָָָֻ

על  אֹותֹו מֹוסיף אינֹו - ּכפֹועל ׁשהּוא מּפני לֹו, מעלה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַאינֹו
מׂשּתּכר'. אני וכ ּכ' לֹו: ואֹומר מפרׁש אּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמּקח,

.Ê הֹוניה לֹו אין - וגֹוי הּגֹוי אחיו". את "איׁש ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֶֶֶַַָָָ
יהיה  לא ׁשּלנּו; ּכּדינין ההֹוניה מחזיר יׂשראל, את ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהֹונה

מּיׂשראל. חמּור ְִִֵֶָָזה
.Á,והעבדים הּקרקעֹות, הֹוניה: להן ׁשאין דברים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאּלּו

וההקּדׁשֹות  אֹווהּׁשטרֹות, ּבדינר, אלף ׁשוה מכר אפּלּו ; ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
מּיד  קנה "אֹו ׁשּנאמר: הֹוניה; ּבהן אין - ּבאלף ּדינר ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשוה
ויצאּו הקרקעֹות, יצאּו ליד; מּיד הּנקנה ּדבר - "ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָעמית
קנּוי  ּגּופן ׁשאין ׁשטרֹות ויצאּו לקרקעֹות, ׁשהקׁשּו ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֻעבדים
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ולא  ,"עמית" ׁשנאמר: הקּדׁשֹות, ויצאּו ׁשּבהן, לראיה ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאּלא
ְֵֶהקּדׁש.

.Ëעצמֹו נכסי ּבמֹוכר אמּורים? ּדברים הּׁשליח ּבּמה אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
חֹוזר. - ּבקרקעֹות ּבין ּבמּטלטלין ּבין ׁשהּוא, ּבכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּטעה

ּבאּפֹוטר ֹוּפֹוס הּדין ׁשּכן לי יתומים]ויראה נכסי על [ממונה ְְְִִֵֵֶֶַַָ
חֹוזר; - ּבקרקעֹות ּבין ּבמּטלטלין ּבין ׁשהּוא, ּבכל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּטעה

יחיד. ׁשהּוא מּפני ּדין, לבית ּדֹומה ְְְִִִֵֵֵֶֶָואינֹו
.È ּבין ּבקרקעֹות ּבין וטעּו, יתֹומים נכסי ׁשּמכרּו ּדין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָּבית

מחילה  זֹו הרי מּׁשתּות, ּבפחֹות טעּו אם - ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָּבמּטלטלין
ט  לבּטל ּכהדיֹוט; ׁשּלא רצּו ואם הּמּקח. ּבטל ּבׁשתּות, עּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

הדיֹוט  ּכח יהיה לא מחזירין; - ההֹוניה ויחזירּו ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹהּממּכר,
מהן  .חמּור ֵֶָ

.‡È ׁשל עבדים אֹו קרקע ׁשּמכרּו ּדין ׁשּבית לי, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיראה
לא  ּבהן; לחזר יכֹול הּלֹוקח אין ּבמאתים, מנה ׁשוה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹיתֹומים
הּדין  וכן הּיתֹומים. מּכח חמּור ההדיֹוט ּכח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹיהיה
יכֹול  הּלֹוקח ׁשאין - ועבדים קרקע ׁשּמכר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבאּפֹוטרֹוּפֹוס

ההדיֹוט  ּכדין ּבהֹוניה, .לחזר ְְְֲִֶַַָָֹ
.·È ּכלקֹוחֹות הן הרי מּטלטלין, ׁשחלקּו והּׁשּתפין :האחין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ

ׁשתּות, על יתר ּכלּום; מחזיר ואין מּקח נקנה מּׁשתּות, ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּפחֹות
ּביניהם  התנּו ואם אֹוניה. ּומחזיר קנה ׁשתּות, מּקח; ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָּבטל
חלּוקה; ּבטלה - ּבׁשתּות וטעּו הּדּינין, ּבׁשּום ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָׁשּיחלקּו
מכרם  - ׁשתּות הֹותירּו אֹו ׁשתּות ּופחתּו ׁשּׁשמּו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָׁשהּדּינין

ֵָּבטל.
.‚Èוהּסיף והּמרּגלּיֹות, הרי [חרב]הּבהמה, - הּתֹורה וספר , ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ּבֹו ׁשאין ּדבר ל אין הֹוניה. ּבהן ויׁש מּטלטלין, ּכׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהם
ׁשּיהיה  והּוא, חכמים. ׁשּמנּו דברים מארּבעה חּוץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָהֹוניה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו עצמֹו ּבנכסי קֹונה אֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַמֹוכר
.„È לק ׁשאין אין ּכׁשם קרקע ׂשכירּות ּכ - הֹוניה רקעֹות ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

רפת  אֹו ּבׁשנה, ּבדינר ּגדֹול טרקלין ׂשכר אפּלּו הֹוניה; ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָלֹו
הֹוניה  לֹו אין - יֹום ּבכל ּבדינר .קטּנה ְְְִֵַָָָָָ

.ÂË ּבין ּבקרקע ּבין עּמֹו, לעׂשֹות הּפֹועל את ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַהּׂשֹוכר
לזמן  אֹותֹו ּכקֹונה ׁשהּוא מּפני הֹוניה, לֹו אין - .ּבמּטלטלין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

הֹוניה. ּבהן אין ֲִֵֶַָָָָועבדים,
.ÊË הראּוי זרע ּבה 'זרעּתי ואֹומר: קרקע, לֹו לזרע ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹׂשכרֹו

- לּה הראּוי מן ּפחֹות ּבּה ׁשּזרע והעידּו עדים ּובאּו ְִִִֵֵֶַָָָָָָָָלּה',
הֹוניה, לֹו אין אֹו הּזרע, מּפני הֹוניה, לֹו יׁש אם ספק זה ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרי

הּקרקע  אין מּפני וכן נתּבע; מּיד מֹוציאין אין ,לפיכ . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָ
ׁשּיׁש הּקרקע צד מּפני הּסת, ׁשבּועת אּלא אֹותֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָמׁשּביעין

ָּכאן.
.ÊÈ;אֹוניה להן יׁש הּבהמה, את אֹו הּכלי את ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׂשֹוכר

ׁשתּות  הֹוניה ּבּה יׁש ואם היא. יֹומּה ּבת מכירה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשהּׂשכירּות,
זה  הרי - מׂשּכיר ׁשהתאּנה ּבין ׂשֹוכר ׁשהתאּנה ּבין יתר, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹו

מרּבה  זמן לאחר ואפּלּו הֹוניה, .מחזיר ְְְְֲִִֶַַַַַָָֻ
.ÁÈ ׁשּקּבל ּכגֹון ּכיצד? הֹוניה. לֹו יׁש ׁשהּקּבלן לי, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנראה

ּבׁש זה חלּוק לתּפר אֹו זּוזים, ּבעׂשרה זה ּבגד לארג ני עליו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
קּבלן  ּבין מּׁשניהן, אחד וכל הֹוניה; לֹו יׁש זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָזּוזים

ּכמֹוכר. לעֹולם חֹוזר - הּבגד ּבעל ְְֵֵֵֶֶַַַָּבין

יד  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. וכּכבר ּכ' ואמר: ּבאמּונה, ונֹותן ׁשהּנֹוׂשא , ְְְְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבסלע  לקחּתי 'זה אמר: אפּלּו הֹוניה. לֹו אין - מׂשּתּכר' ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאני
הּׁשערים  לפסק חּיבין ּדין ּבית אבל מּתר. מֹוכר', אני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּובעׂשר

מחיר] אחד [לקבוע ּכל יהיה ולא ;לכ ׁשֹוטרין ּולהעמיד ,ְְְְְֲִִִֶֶַָָָֹ
להן  יפסקּו ּבלבד ׁשתּות אּלא ּׁשּירצה, מה ּכל מׂשּתּכר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואחד

ׁשתּות. על יתר הּמֹוכר יׂשּתּכר ולא ְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹּבׂשכרן,
ּכגֹון ·. נפׁש, חּיי ּבהם ׁשּיׁש ּבדברים אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבּמה

העּקרין אבל ּוסלתֹות. ׁשמנים החמס [שורשים]יינֹות ּכגֹון , ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָ
אּלא  ׁשער, להן ּפֹוסקין אין - ּבהן וכּיֹוצא והּלבֹונה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוהּקשט

ּׁשּירצה. מה ּכל הּמׂשּתּכר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָיׂשּתּכר
הּוא ‚. הראׁשֹון הּתּגר אּלא ּבביצים; ּפעמים מׂשּתּכרין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָואין

ּבלבד  ּבּקרן מֹוכרן מּמּנּו והּלֹוקח ּבׂשכר, .מֹוכרן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבהן „. ׁשּיׁש ּבדברים יׂשראל ּבארץ סחֹורה לעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאסּור

מּגרנֹו מביא וזה ּומֹוכר מּגרנֹו מביא זה אּלא נפׁש; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָחּיי
ּבזֹול  ׁשּימּכרּו ּכדי מּתר ּומֹוכר, מרּבה, ׁשהּׁשמן ּובמקֹום . ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֻֻ

ּבׁשמן. ְְְִֵֶֶַלהׂשּתּכר
אֹוצרין‰. ּבארץ [אוגרים]אין נפׁש חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּפרֹות ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ

מּדבר  מּגיע ׁשהרי יׂשראל; ׁשרּבֹו מקֹום ּבכל וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻיׂשראל,
הּׁשּוק; מן ּבלֹוקח אמּורים? ּדברים ּבּמה ליׂשראל. צער ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָזה

קּבֹו לעׂשֹות מּתר מּׁשּלֹו, הּמכניס לו]אבל שיש [המעט ְֲֲִִֶַַַַָָֻ
ָאֹוצר.

.Â ּוׁשביעית ׁשביעית ערב ׁשנים, ׁשלׁש ּפרֹות לאצר ְְֱִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹֻמּתר
יאצר, לא חרּובין קב אפּלּו - ּבּצרת ּובׁשני ׁשביעית. ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹּומֹוצאי

מארה ׁשּמכניס הּמפקיע [קללה]מּפני וכל ּבּׁשערים. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשרּבֹו ּבמקֹום אֹו יׂשראל, ּבארץ ּפרֹות ׁשאצר אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשערים,

ּברּבית. ּכמלוה זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָיׂשראל
.Ê אבל נפׁש. חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּבפרֹות אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבּמה

ּבארץ  אֹותן לאצר מּתר - ּופלּפלין ּכּמֹון ּכגֹון ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֻהּתבלין,
העּקרין  ּכׁשאר למקֹום, מּמקֹום אֹותן ּולהֹוציא .יׂשראל ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָ

.Á ׁשמנים יינֹות ּכגֹון נפׁש, חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּפרֹות מֹוציאין ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאין
לסּוריה  ולא לארץ לחּוצה יׂשראל מארץ ולא ּוסלתֹות, , ְְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹ

יׂשראל  ּבארץ אחר מל לרׁשּות זה מל .מרׁשּות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָ
.Ëואפּלּו ׁשּירצּו, ּדבר לכל ׁשער להם לקץ העיר ּבני ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹרּׁשאין

הּתנאי, על ׁשּיעבר מי לכל ּביניהן ּולהתנֹות ּוללחם, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלבׂשר
וכ ּכ אֹותֹו .יענׁשּו ְְַַָָ

.È אחד יעׂשה ׁשּלא ּביניהם לפסק אּמנּיֹות אנׁשי רּׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻוכן
הּתנאי, על ׁשּיעבר מי וכל ּבזה, וכּיֹוצא חברֹו, ׁשּיעׂשה ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּביֹום

וכ ּכ אֹותֹו .יענׁשּו ְְַַָָ
.‡È חׁשּוב חכם ּבּה ׁשאין ּבמדינה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּבּמה

ּולהצליח הּמדינה מעׂשה יׁשלתּקן אם אבל יֹוׁשביה. ּדרכי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
יכֹולין  ואין ּכלּום; מֹועיל ׁשּלהן הּתנאי אין חׁשּוב, חכם ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּבּה
ּכן  אם אּלא הּתנאי, מן קּבל ׁשּלא מי על ּולהפסיד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹלענש
הּתנאי  לפי ׁשהפסיד מי וכל החכם. מּדעת ועׂשּו עּמהן ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהתנה

מׁשּלם. החכם, מּדעת ְִֵֵֶֶַַַָָׁשאינֹו
.·È- ּבדברים הֹוניה ּכ ּוממּכר, ּבמּקח ׁשהֹוניה ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָּכׁשם
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אני  ,מאלהי ויראת עמיתֹו, את איׁש תֹונּו "ולא ְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:
ּדברים. הֹונית זֹו ְִַָָה'",

.‚Èמעׂשי 'זכר לֹו: יאמר לא ּתׁשּובה, ּבעל היה ְְֲֵֶַַַַַָָָֹֹֹּכיצד?
מעׂשה  'זכר לֹו: יאמר לא ּגרים, ּבן היה ואם ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹהראׁשֹונים'.
ׁשאֹוכל  'ּפה לֹו: יאמר לא ּתֹורה, ללמד ּובא גר היה .'ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹאבֹותי

הּגבּורה'נ  מּפי ׁשּנּתנה ּתֹורה וילמד יבֹוא ּוטרפֹות, ?!בלֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
- ּבניו את מקּבר ׁשהיה אֹו עליו, ּבאין ויּסּורין חלאים ְְֳִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָהיּו
יראת "הלא אּיֹוב: ׁשל חבריו ׁשאמרּו ּכדר לֹו יאמר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹלא

אבד".[בטחונך]ּכסלת נקי הּוא מי נא זכר , ְְִִִֶָָָָָָ
.„È אצל 'לכּו להם: יאמר לא - ּתבּואה מבּקׁשין חּמרין ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהיּו

ּתבּואה  מֹוכר ׁשאינֹו ּבֹו יֹודע והּוא ּתבּואה', ׁשּמֹוכר ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָּפלֹוני
למי מעֹולם  יאמר לא - חכמה ּדבר ׁשל ׁשאלה נׁשאלה . ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

'מה  אֹו: זה'? ּבדבר ּתׁשיב 'מה חכמה: אֹותּה יֹודע ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאינֹו
הּדברים. ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן זה'? ּבדבר ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּדעּת

.ÂË עֹובר - ּבדברים ּבין ּבממֹון ּבין הּגר, את הּמֹונה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכל
ּדברים; הֹונית זה תֹונה", לא "וגר ׁשּנאמר: לאוין, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבׁשלׁשה
הּגר  את ׁשהּמֹונה למדּת, הא ממֹון. הֹונית זה ּתלחצּנּו", ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ"ולא
אחיו", את איׁש תֹונּו "לא מּׁשּום לאוין: ּבׁשלׁשה ְִִִִִֵֶָָָֹֹעֹובר
תֹונה". לא "וגר ּומּׁשּום עמיתֹו", את איׁש ּתֹונּו "אל ְֲִִִִֵֶֶַֹּומּׁשּום

.ÊË ּבׁשלׁשה עֹובר ּבממֹון, והֹונהּו לחצֹו אם "אל וכן מּׁשּום : ְְְְְִִִֵֵַָָָָֹ
עמיתֹו", את איׁש תֹונּו "ולא ּומּׁשּום אחיו", את איׁש ְֲִִִִִֶֶָֹּתֹונּו

תלחצּנּו". "ולא ְְִִֶָֹּומּׁשּום
.ÊÈ אף דברים, הֹונית ׁשל לאו על ּבגר עֹובר מה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּומּפני

ּדברים? ּבהֹונית אף ממֹון, הֹונית ׁשל לאו ועל ממֹון, ְְְְִֶַַַַַָָָָָָָּבהֹונית
וכפל  סתם, הֹוניה ּבלׁשֹון ׁשניהן את הּכתּוב ׁשהֹוציא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמּפני

תֹונה" "לא ּבפרּוׁש: הּדברים ּבׁשני ּבגר ו"לא הּלאוין , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
ְִָתלחץ".

.ÁÈ,להּׁשבֹון נּתנה ׁשּזֹו - ממֹון מהֹונית ּדברים הֹונית ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָּגדֹולה
ּבגּופֹו וזה ּבממֹונֹו, וזה להּׁשבֹון, נּתנה לא הּוא וזֹו והרי ; ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

מסּור  ׁשהּדבר לפי ,"מאלהי "ויראת ּדברים: ּבהֹונית ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאֹומר
"ויראת  ּבֹו: נאמר לּלב, מסּור ׁשהּוא ּדבר ּכל הא ְֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלּלב.
ׁשּנאמר: מּיד, נענה - ּדברים מהֹונית הּצֹועק וכל ."ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמאלהי

ה'". אני ֲִִ"ּכי

טו  ¤¤ּפרק
ּבכל ‡. וטעה ּבמנין, אֹו ּבמׁשקל, אֹו ּבמּדה, לחברֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָהּמֹוכר

אבל  ּבדמים; אּלא הֹוניה ׁשאין לעֹולם; חֹוזר - ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשהּוא
חֹוזר  .ּבחׁשּבֹון, ְְֵֶ

ואחד ·. מאה ונמצאּו ּבדינר, אגֹוזים מאה לֹו מכר ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָּכיצד?
הּטעּות, את ּומחזיר הּמּקח נקנה - ותׁשעים ּתׁשעה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָאֹו

ׁשנים  ּכּמה אחר חסר ואפּלּו אֹו יתר הּמעֹות נמצאּו אם וכן . ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
נׁשאר  ׁשּלא מּידֹו ׁשּקנּו אחר ואפּלּו חֹוזר; ׁשּפסק, הּמנין ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹמן
ּכל  וכן הּוא. ּבטעּות ׁשּקנין חֹוזר, - ּכלּום חברֹו אצל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָלֹו

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
ׁשאר ‚. אֹו ּבהמה, אֹו עבד, אֹו קרקע, לחברֹו הּמֹוכר ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן

מחזירֹו - הּלֹוקח ּבֹו ידע ׁשּלא מּום ּבּמּקח ונמצא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹמּטלטלין,
הּוא  טעּות מּקח ׁשּזה ׁשנים, ּכּמה אחר ׁשּלא אפּלּו והּוא, ; ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

אחר  ּבֹו נׁשּתּמׁש אם אבל ּבּמּום; ׁשּידע אחר ּבּמּקח ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָיׁשּתּמׁש
להחזיר. יכֹול ואינֹו מחל, זה הרי - הּמּום ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָׁשראה

הּמּום „. ּפחת מחּׁשבין עׂשרה אין ׁשוה ּכלי לֹו מכר אפּלּו . ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָ
את  מחזיר - אּסר מּדמיו הּמפחיתֹו מּום ּבֹו ונמצא ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָדינרין,
הּמּום'; ּפחת אּסר ל 'הא לֹו: לֹומר יכֹול ואינֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָהּכלי,
רצה  אם וכן רֹוצה'. אני ׁשלם 'ּבחפץ אֹומר: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּלֹוקח
אֹומר  ׁשהּוא הּמֹוכר; ּביד הרׁשּות הּמּום, ּפחת לּקח ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָהּלֹוקח
.'ול ׁשּל ּדמים טל אֹו ׁשהּוא, ּכמֹות אֹותֹו ּתקנה 'אֹו ְְְִִֵֶֶֶָָֹלֹו:

ׁשּמחזירין ‰. מּום ׁשהּוא הּמדינה ּבני עליו ׁשהסּכימּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכל
מּום, ׁשאינֹו עליו ׁשהסּכימּו וכל ּבֹו; מחזירין זה, מּקח ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָּבֹו
ונֹותן  הּנֹוׂשא ׁשּכל ּפרׁש; אם אּלא ּבֹו מחזיר אינֹו זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

.סֹומ הּוא הּמדינה מנהג על ְְְִִֵַַַָָסתם,
.Â.מּום מּכל הּׁשלם ּדבר אּלא לֹוקח אינֹו סתם, הּלֹוקח ְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּכל

עלי  חֹוזר אּתה ׁשאין מנת 'על ואמר: הּמֹוכר ּפרׁש ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָואם
ּבממּכרֹו ׁשּיׁש הּמּום ׁשּיפרׁש עד חֹוזר, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבמּום'
ּבמּקח  ׁשּיּמצא מּום 'ּכל לֹו: ׁשּיאמר עד אֹו הּלֹוקח, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוימחל
צרי ׁשהּמֹוחל אֹותֹו'; קּבלּתי ,וכ ּכ עד ּדמיו הּפֹוחת ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָזה
המפרׁש ּכמֹו אֹותֹו, ויפרׁש ּבֹו לֹו ׁשּימחל הּדבר ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָלידע

.ּבהֹוניה  ְָָ
.Ê ׁשאין ּומּומין ּגלּויים מּומין בּה ּומנה לחברֹו, ּפרה ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמֹוכר

ׁשּמנה, הּגלּויין הּמּומין מאֹותן מּום בּה היה ולא ְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹנּכרין,
טעּות, מּקח זה הרי - נּכרין ׁשאינן מאֹותן מּום ּבּה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָונמצא
אֹומר: הּלֹוקח ׁשהרי ׁשּנמצא; הּמּום ׁשּפרׁש ּפי על אף ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָוחֹוזר
ּכ אמרּתי: ׁשּמנה, הּנראין הּמּומין אּלּו ּבּה ׁשאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ'ּכׁשראיתי
אּלּו מּומין מפרׁש ואינֹו ׁשּמנה, נראין ׁשאינן אּלּו ּבּה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָאין

ּדעּתי' להׁשּביח ּכדי .אּלא ְְְְִִֵֶַַַָ
.Áחּגרת היא, עּורת זֹו 'ּפרה נׁשכנית [צולעת]ּכיצד? היא, ְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

זה  הרי - רבצנית אֹו נׁשכנית ונמצאת היא', רבצנית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָהיא,
טעּות. מּקח זה אין ׁשּמנה, הּמּומין ּכל ּבּה היּו טעּות. ִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמּקח

ח  היתה אם ׁשאינּהוכן ּפי על אף - נׁשכנית ונמצאת ּגרת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
טעּות. מּקח זה אין ִִֵֶֶֶַָעּורת,

.Ë,ּבּה יׁש זה 'מּום לֹו: ואמר ּבּה, ׁשּיׁש הּמּום לֹו ְְֵֵֶֶֶַַָָָָהראה
ׁשּמנה  הּמּומין ׁשאֹותן ּפי על אף - ּפלֹוני' ּומּום ּפלֹוני ְְִִִִֶֶַַַָָָּומּום
מּקח  זה אין - מקצתן אֹו ּכּולן בּה ונמצאּו נראין, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָאינן

.טעּות  ָ
.È ּגּדמת היא, 'חּגרת לֹו: ואמר לחברֹו, ׁשפחה הּמֹוכר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוכן

אחת] יד נכּפית[בעלת היא, ׁשֹוטה היא, סֹומה [סובלת היא, ְִִִִֵָָ
נפילה] ׁשּמנה,ממחלת הּמּומין מאּלּו מּום בּה היה ולא ְִִֵֵֶַָָָָָֹהיא',

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טעּות. מּקח זה הרי - נכּפית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָונמצאת
.‡È,דינרין ּבמאה חפץ לחברֹו ׁשהּמֹוכר אֹומר, אני ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּכאן

ׁשאין  מנת על אחד, זּוז אּלא ׁשוה אינֹו זה 'חפץ לֹו: ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָואמר
אֹוניה; עליו לֹו יׁש זה הרי - אֹוניה' עלי אֹומר:ל זה ׁשהרי ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

אּלא  מתּכּון ׁשאינֹו ידעּתי זּוז, ׁשוה ׁשאינֹו ׁשראיתי ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ'ּכיון
ּבמּקחֹו ׁשּיׁש ההֹוניה ּכדי ׁשּיפרׁש עד ּדעּתי'. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלהׁשּביח
ידע  זה ׁשהרי נֹוטה, ׁשהּדעת ּבכדי לּה קרֹוב אֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבוּדאי

לדּון. ראּוי וכזה ּבֹו. ׁשּמחל הּדבר ְְֶֶַַַַָָָָָָּבוּדאי
.·Èלהחזירֹו יכֹול הּלֹוקח אין - ׁשפחה אֹו עבד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמֹוכר
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אני  ,מאלהי ויראת עמיתֹו, את איׁש תֹונּו "ולא ְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:
ּדברים. הֹונית זֹו ְִַָָה'",

.‚Èמעׂשי 'זכר לֹו: יאמר לא ּתׁשּובה, ּבעל היה ְְֲֵֶַַַַַָָָֹֹֹּכיצד?
מעׂשה  'זכר לֹו: יאמר לא ּגרים, ּבן היה ואם ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹהראׁשֹונים'.
ׁשאֹוכל  'ּפה לֹו: יאמר לא ּתֹורה, ללמד ּובא גר היה .'ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹאבֹותי

הּגבּורה'נ  מּפי ׁשּנּתנה ּתֹורה וילמד יבֹוא ּוטרפֹות, ?!בלֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
- ּבניו את מקּבר ׁשהיה אֹו עליו, ּבאין ויּסּורין חלאים ְְֳִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָהיּו
יראת "הלא אּיֹוב: ׁשל חבריו ׁשאמרּו ּכדר לֹו יאמר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹלא

אבד".[בטחונך]ּכסלת נקי הּוא מי נא זכר , ְְִִִֶָָָָָָ
.„È אצל 'לכּו להם: יאמר לא - ּתבּואה מבּקׁשין חּמרין ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהיּו

ּתבּואה  מֹוכר ׁשאינֹו ּבֹו יֹודע והּוא ּתבּואה', ׁשּמֹוכר ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָּפלֹוני
למי מעֹולם  יאמר לא - חכמה ּדבר ׁשל ׁשאלה נׁשאלה . ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

'מה  אֹו: זה'? ּבדבר ּתׁשיב 'מה חכמה: אֹותּה יֹודע ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשאינֹו
הּדברים. ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן זה'? ּבדבר ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָּדעּת

.ÂË עֹובר - ּבדברים ּבין ּבממֹון ּבין הּגר, את הּמֹונה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכל
ּדברים; הֹונית זה תֹונה", לא "וגר ׁשּנאמר: לאוין, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבׁשלׁשה
הּגר  את ׁשהּמֹונה למדּת, הא ממֹון. הֹונית זה ּתלחצּנּו", ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ"ולא
אחיו", את איׁש תֹונּו "לא מּׁשּום לאוין: ּבׁשלׁשה ְִִִִִֵֶָָָֹֹעֹובר
תֹונה". לא "וגר ּומּׁשּום עמיתֹו", את איׁש ּתֹונּו "אל ְֲִִִִֵֶֶַֹּומּׁשּום

.ÊË ּבׁשלׁשה עֹובר ּבממֹון, והֹונהּו לחצֹו אם "אל וכן מּׁשּום : ְְְְְִִִֵֵַָָָָֹ
עמיתֹו", את איׁש תֹונּו "ולא ּומּׁשּום אחיו", את איׁש ְֲִִִִִֶֶָֹּתֹונּו

תלחצּנּו". "ולא ְְִִֶָֹּומּׁשּום
.ÊÈ אף דברים, הֹונית ׁשל לאו על ּבגר עֹובר מה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּומּפני

ּדברים? ּבהֹונית אף ממֹון, הֹונית ׁשל לאו ועל ממֹון, ְְְְִֶַַַַַָָָָָָָּבהֹונית
וכפל  סתם, הֹוניה ּבלׁשֹון ׁשניהן את הּכתּוב ׁשהֹוציא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמּפני

תֹונה" "לא ּבפרּוׁש: הּדברים ּבׁשני ּבגר ו"לא הּלאוין , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
ְִָתלחץ".

.ÁÈ,להּׁשבֹון נּתנה ׁשּזֹו - ממֹון מהֹונית ּדברים הֹונית ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָּגדֹולה
ּבגּופֹו וזה ּבממֹונֹו, וזה להּׁשבֹון, נּתנה לא הּוא וזֹו והרי ; ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

מסּור  ׁשהּדבר לפי ,"מאלהי "ויראת ּדברים: ּבהֹונית ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאֹומר
"ויראת  ּבֹו: נאמר לּלב, מסּור ׁשהּוא ּדבר ּכל הא ְֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלּלב.
ׁשּנאמר: מּיד, נענה - ּדברים מהֹונית הּצֹועק וכל ."ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמאלהי

ה'". אני ֲִִ"ּכי

טו  ¤¤ּפרק
ּבכל ‡. וטעה ּבמנין, אֹו ּבמׁשקל, אֹו ּבמּדה, לחברֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָהּמֹוכר

אבל  ּבדמים; אּלא הֹוניה ׁשאין לעֹולם; חֹוזר - ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשהּוא
חֹוזר  .ּבחׁשּבֹון, ְְֵֶ

ואחד ·. מאה ונמצאּו ּבדינר, אגֹוזים מאה לֹו מכר ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָּכיצד?
הּטעּות, את ּומחזיר הּמּקח נקנה - ותׁשעים ּתׁשעה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָאֹו

ׁשנים  ּכּמה אחר חסר ואפּלּו אֹו יתר הּמעֹות נמצאּו אם וכן . ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
נׁשאר  ׁשּלא מּידֹו ׁשּקנּו אחר ואפּלּו חֹוזר; ׁשּפסק, הּמנין ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹמן
ּכל  וכן הּוא. ּבטעּות ׁשּקנין חֹוזר, - ּכלּום חברֹו אצל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָלֹו

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
ׁשאר ‚. אֹו ּבהמה, אֹו עבד, אֹו קרקע, לחברֹו הּמֹוכר ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן

מחזירֹו - הּלֹוקח ּבֹו ידע ׁשּלא מּום ּבּמּקח ונמצא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹמּטלטלין,
הּוא  טעּות מּקח ׁשּזה ׁשנים, ּכּמה אחר ׁשּלא אפּלּו והּוא, ; ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

אחר  ּבֹו נׁשּתּמׁש אם אבל ּבּמּום; ׁשּידע אחר ּבּמּקח ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָיׁשּתּמׁש
להחזיר. יכֹול ואינֹו מחל, זה הרי - הּמּום ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָׁשראה

הּמּום „. ּפחת מחּׁשבין עׂשרה אין ׁשוה ּכלי לֹו מכר אפּלּו . ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָ
את  מחזיר - אּסר מּדמיו הּמפחיתֹו מּום ּבֹו ונמצא ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָדינרין,
הּמּום'; ּפחת אּסר ל 'הא לֹו: לֹומר יכֹול ואינֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָהּכלי,
רצה  אם וכן רֹוצה'. אני ׁשלם 'ּבחפץ אֹומר: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּלֹוקח
אֹומר  ׁשהּוא הּמֹוכר; ּביד הרׁשּות הּמּום, ּפחת לּקח ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָהּלֹוקח
.'ול ׁשּל ּדמים טל אֹו ׁשהּוא, ּכמֹות אֹותֹו ּתקנה 'אֹו ְְְִִֵֶֶֶָָֹלֹו:

ׁשּמחזירין ‰. מּום ׁשהּוא הּמדינה ּבני עליו ׁשהסּכימּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכל
מּום, ׁשאינֹו עליו ׁשהסּכימּו וכל ּבֹו; מחזירין זה, מּקח ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָּבֹו
ונֹותן  הּנֹוׂשא ׁשּכל ּפרׁש; אם אּלא ּבֹו מחזיר אינֹו זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

.סֹומ הּוא הּמדינה מנהג על ְְְִִֵַַַָָסתם,
.Â.מּום מּכל הּׁשלם ּדבר אּלא לֹוקח אינֹו סתם, הּלֹוקח ְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּכל

עלי  חֹוזר אּתה ׁשאין מנת 'על ואמר: הּמֹוכר ּפרׁש ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָואם
ּבממּכרֹו ׁשּיׁש הּמּום ׁשּיפרׁש עד חֹוזר, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבמּום'
ּבמּקח  ׁשּיּמצא מּום 'ּכל לֹו: ׁשּיאמר עד אֹו הּלֹוקח, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוימחל
צרי ׁשהּמֹוחל אֹותֹו'; קּבלּתי ,וכ ּכ עד ּדמיו הּפֹוחת ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָזה
המפרׁש ּכמֹו אֹותֹו, ויפרׁש ּבֹו לֹו ׁשּימחל הּדבר ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָלידע

.ּבהֹוניה  ְָָ
.Ê ׁשאין ּומּומין ּגלּויים מּומין בּה ּומנה לחברֹו, ּפרה ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמֹוכר

ׁשּמנה, הּגלּויין הּמּומין מאֹותן מּום בּה היה ולא ְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹנּכרין,
טעּות, מּקח זה הרי - נּכרין ׁשאינן מאֹותן מּום ּבּה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָונמצא
אֹומר: הּלֹוקח ׁשהרי ׁשּנמצא; הּמּום ׁשּפרׁש ּפי על אף ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָוחֹוזר
ּכ אמרּתי: ׁשּמנה, הּנראין הּמּומין אּלּו ּבּה ׁשאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ'ּכׁשראיתי
אּלּו מּומין מפרׁש ואינֹו ׁשּמנה, נראין ׁשאינן אּלּו ּבּה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָאין

ּדעּתי' להׁשּביח ּכדי .אּלא ְְְְִִֵֶַַַָ
.Áחּגרת היא, עּורת זֹו 'ּפרה נׁשכנית [צולעת]ּכיצד? היא, ְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

זה  הרי - רבצנית אֹו נׁשכנית ונמצאת היא', רבצנית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָהיא,
טעּות. מּקח זה אין ׁשּמנה, הּמּומין ּכל ּבּה היּו טעּות. ִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמּקח

ח  היתה אם ׁשאינּהוכן ּפי על אף - נׁשכנית ונמצאת ּגרת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
טעּות. מּקח זה אין ִִֵֶֶֶַָעּורת,

.Ë,ּבּה יׁש זה 'מּום לֹו: ואמר ּבּה, ׁשּיׁש הּמּום לֹו ְְֵֵֶֶֶַַָָָָהראה
ׁשּמנה  הּמּומין ׁשאֹותן ּפי על אף - ּפלֹוני' ּומּום ּפלֹוני ְְִִִִֶֶַַַָָָּומּום
מּקח  זה אין - מקצתן אֹו ּכּולן בּה ונמצאּו נראין, ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָאינן

.טעּות  ָ
.È ּגּדמת היא, 'חּגרת לֹו: ואמר לחברֹו, ׁשפחה הּמֹוכר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוכן

אחת] יד נכּפית[בעלת היא, ׁשֹוטה היא, סֹומה [סובלת היא, ְִִִִֵָָ
נפילה] ׁשּמנה,ממחלת הּמּומין מאּלּו מּום בּה היה ולא ְִִֵֵֶַָָָָָֹהיא',

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן טעּות. מּקח זה הרי - נכּפית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָונמצאת
.‡È,דינרין ּבמאה חפץ לחברֹו ׁשהּמֹוכר אֹומר, אני ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּכאן

ׁשאין  מנת על אחד, זּוז אּלא ׁשוה אינֹו זה 'חפץ לֹו: ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָואמר
אֹוניה; עליו לֹו יׁש זה הרי - אֹוניה' עלי אֹומר:ל זה ׁשהרי ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

אּלא  מתּכּון ׁשאינֹו ידעּתי זּוז, ׁשוה ׁשאינֹו ׁשראיתי ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ'ּכיון
ּבמּקחֹו ׁשּיׁש ההֹוניה ּכדי ׁשּיפרׁש עד ּדעּתי'. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלהׁשּביח
ידע  זה ׁשהרי נֹוטה, ׁשהּדעת ּבכדי לּה קרֹוב אֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבוּדאי

לדּון. ראּוי וכזה ּבֹו. ׁשּמחל הּדבר ְְֶֶַַַַָָָָָָּבוּדאי
.·Èלהחזירֹו יכֹול הּלֹוקח אין - ׁשפחה אֹו עבד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמֹוכר
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והן  מּמלאכּתֹו, אֹותֹו מבּטלין ׁשאין הּנֹואי מּומי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַמּפני
ראהּו; ּכבר ּגלּוי, סמּפֹון זה היה ׁשאם 'סמּפֹון'; ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָהּנקראין
ריח  אֹו ּכלב, נׁשיכת אֹו ּבּבׂשר, ׁשּומא ּכגֹון נראה, אינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואם

וא  הֹואיל - ּבֹו וכּיֹוצא החטם אֹו מּמלאכּתֹו,הּפה מבּטלֹו ינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹ
למלאכה  אּלא הּמּטה, לתׁשמיׁש העבדים ׁשאין מחזיר, .אינֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

.‚È רע ׁשחין ּבֹו אֹונמצא ּכחֹו, את הּמתׁש חלי אֹו , ְְֳִִִֵֵֶַַָֹ
מׁשעמם אֹו נכּפה, מּפני [משוגע]ׁשהיה מּום, זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָֻ

ּבּה וכּיֹוצא צרעת ּבֹו נמצא אם וכן מּמלאכּתֹו. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשּמבּטלֹו
ׁשל  ׁשּנפׁשֹו מּפני מּום, זה הרי - הּמגאלים אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמּדברים

ּבמלאכת  לֹו מתעּסק ׁשאינֹו ונמצא מהם; אֹוננת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאדם
מּום  זה הרי - מזּין ליסטיס נמצא אם וכן ּוׁשתּיה. ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶָָָָֻאכילה
וכן  והֹורגֹו. אֹותֹו ּתֹופׂש ׁשהּמל מּפני ּכּלֹו, את ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֻהמאּבד
מּפני  ּומחזירֹו, מּום זה הרי - לּמלכּות מכּתב נמצא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֻאם
אם  אבל ׁשּירצה. עת ּבכל למלאכּתֹו ּתֹופׂשֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָׁשהּמל
אֹו ּתמיד, ּבֹורח אֹו נפׁשֹות, ּגֹונב אֹו חֹוטף אֹו ּגּנב ְְִִֵֵֵַַָָָָנמצא
להחזיר, יכֹול אינֹו - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא וסֹובא, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָזֹולל
אּלא  הרעֹות, הּדעֹות ּכל ּבהן ׁשּיׁש ּבחזקת העבדים ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּכל

ּפרׁש. ּכן ִֵֵֵאם
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-אׁשת‡. אביו אחי ואׁשת אחיו, ואׁשת ּבנֹו, ואׁשת אביו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ
מן  ּבין הארּוסין מן ּבין לעֹולם, עליו ערוה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָארּבעּתן
חּוץ  ּבעליהן, מיתת אחר ּבין ּבעליהן ּבחּיי ּבין ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַהּנּׂשּואין,

ּבן  הּניח ׁשּלא אחיו אחת מאׁשת על ּבא ואם ׁשּנתּגרׁשּו. ּבין , ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּומּׁשּום  ּבׂשר, ׁשאר מּׁשּום ׁשּתים: חּיב ּבעלּה, ּבחּיי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמהן

ּכאחת. ּבאין האּסּורין ׁשניהם ׁשהרי איׁש; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאׁשת
.·,ּבין לפיכ ׁשּתים; חּיב - אביו אׁשת ׁשהיא אּמֹו על הּבא ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ואחת  אּמֹו מּׁשּום אחת אביו, מיתת לאחר ּבין אביו, ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָּבחּיי
אביו  אׁשת מן מּׁשּום ּבין מאּמֹו, אחיו אֹו מאביו אחיו אחד . ִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ

אחי  אׁשת אבל עליו; ערוה אׁשּתֹו - מּזנּות ּבין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָהּנּׂשּואין
אחֹותֹו ואחד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשנּיה היא הרי האם, מן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאביו
ׁשּזּנתה  ּכגֹון - מּזנּות ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין מאּמֹו, אֹו ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָמאביו
זֹו הרי - מּזנּות אחֹות לֹו והיתה אחרים, עם אביו אֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵָָָָאּמֹו

חּוץ". מֹולדת אֹו ּבית, "מֹולדת ׁשּנאמר: עליו, ְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָערוה
ׁשּנאמר:ּבת‚. עליו, הערוה היא - אחֹותֹו ׁשהיא אביו אׁשת ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

"אבי מֹולדת אבי אׁשת ּבת אביו "ערות נׂשא אם אבל ; ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשאין  לֹו, מּתרת הּבת הרי - אחר מאיׁש ּבת לּה והיתה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻאּׁשה,
ולּמה  עליה, חּיב הּוא אחֹותֹו מּׁשּום והלא אביו. מֹולדת ְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹזֹו

זה. מּׁשּום אף עליה לחּיב ?"אבי אׁשת "ּבת ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנאמר
.„,חּיב לפיכ - אביו נׂשּואת ּבת ׁשהיא אחֹותֹו על הּבא ְְֲִִִֶַַַַַָָָָ

ּבת ׁשּתים  "ערות מּׁשּום ואחת ,"אחֹות "ערות מּׁשּום אחת : ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַ
אֹותּה, ּפּתה אֹו אּׁשה אביו אנס אם אבל ."אבי ֲִִִִִֵֶַָָָָָָָאׁשת
אחֹותֹו מּׁשּום אּלא חּיב אינֹו - עליה ּובא ּבת, מּמּנה ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוהֹוליד

אביו. אׁשת ּבת האנּוסה ּבת ׁשאין ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּבלבד,
ּבין אחֹות‰. מאּמּה, אחֹותּה ּבין מאביה אחֹותּה ּבין אּמֹו, ֲֲֲִִִֵֵֵֵֵָָָָָ

עליו  ערוה זֹו הרי - מּזנּות אחֹותּה ׁשהיתה ּבין הּנּׂשּואין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָמן
אם; אחֹות האב,מּׁשּום מן ּבין האם מן ּבין אב, אחֹות וכן ְֲֲִִִֵֵֵֵֵָָָָ

אחֹות  מּׁשּום עליו ערוה זֹו הרי - מּזנּות ּבין הּנּׂשּואין מן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָּבין
ָאב.

.Â הּבת אֹותּה - ּבת מּמּנה והֹוליד זנּות, ּדר אּׁשה על ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּבא
ּבּתֹו; מּׁשּום עליו 'ערות ערוה ּבּתֹורה נאמר ׁשּלא ּפי על ואף ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשתק הּבת, ּבת ׁשאסר מאחר תגּלה', לא מן [הכתוב]ּבּת ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹ
הּתֹורה, מן ואּסּורּה הּבא הּבת; לפיכ סֹופרים; מּדברי ואינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָ

ערות  ּומּׁשּום ּבּתֹו מּׁשּום ׁשּתים, חּיב - מּנׂשּואתֹו ּבּתֹו ְְְִִִִִִֶַַַַָָעל
ּובּתּה. ִִָָאּׁשה

.Êׁשׁשּכיון מּקרֹובֹותיה עליו נאסרּו אּׁשה, אדם ׁשּקּדׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ
מהן  אחת וכל ּכנסנׁשים, ּבין לעֹולם, עליו [לחופה]ערוה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

אּמּה, הן: ואּלּו מֹותּה; לאחר ּבין אׁשּתֹו ּבחּיי ּבין ּגרׁש, ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָּבין
ּבא  ואם ּבנּה. ּובת ּבּתּה, ּובת ּובּתּה, אביה, ואם אּמּה, ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָואם

נׂשרפין. ׁשניהן אׁשּתֹו, ּבחּיי מהן אחת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָעל
Á ּבכרת אּלּו הרי - אׁשּתֹו מיתת לאחר עליה ּבא ואין ואם , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

- ואתהן" אֹותֹו יׂשרפּו "ּבאׁש ׁשּנאמר: ּדין, ּבית מיתת ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבהן
הּוא  הרי עליה, ׁשּבא וזֹו אׁשּתֹו ׁשהן קּימֹות, ׁשּׁשּתיהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבזמן
ׂשרפה. ׁשם אין קּימֹות, ׁשּתיהן ׁשאין ּובזמן נׂשרפין; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהערוה

.Ëאׁשּתֹווכן ׁשּתמּות עד עליו ערוה אׁשּתֹו, ּבין אחֹות ; ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
ּבין  הּנּׂשּואין מן ּבין מאביה, אחֹותּה ּבין מאּמּה ֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָאחֹותּה

עליו. ערוה זֹו הרי - מּזנּות ְְֲֲִֵֶָָָָאחֹותּה
.È ּבין ּבׁשגגה ּבין אּלּו, נׁשים מּׁשבע אחת עם ונאף ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעבר

ּבכרת, אֹו ּדין ּבית ּבמיתת והּנֹואפת ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבזדֹון
עליו  אׁשּתֹו נאסרה אֹוסרת לא ׁשהיא ארּוסתֹו, מאחֹות חּוץ ; ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

ּגרּוׁשין  ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו עליו, .אׁשּתֹו ְְְְְִִִֵֵֶַָָ
.‡È ׁשהן קרֹובֹותיה, עליו נאסרּו לא - זנּות ּדר אּׁשה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהּבֹועל

עם  ׁשּנאף מי על אסרּו חכמים אבל ׁשאמרנּו. נׁשים ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשבע
ׁשהּזֹונה  זמן ּכל קרֹובֹותיה, נׁשים מּׁשבע אחת לּׂשא ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָאּׁשה
והּוא  אֹותן, לבּקר לקרֹובֹותיה ּבאה ׁשהּזֹונה מּפני - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָקּימת
הערוה; ׁשּיבעל עברה לידי ויבֹוא ּבּה, ּגס ולּבֹו עּמּה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמתיחד
אחת  יּׂשא לא זה הרי - אּׁשה על נטען אפּלּו אּלא עֹוד, ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹולא

עליה  ׁשּנטען זֹו ׁשּתמּות עד הּקרֹובה מּקרֹובֹותיה, ּכנס ואם . ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
יֹוציא. לא קרֹובֹותיה, עם ְִִֶֶָָָֹׁשּזנה
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.·È לא - עּמּה רע ׁשם לֹו ׁשּיצא אֹו ערוה, על ׁשּנטען ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמי
אחד  ּבמבֹוי עּמּה ּומעׂשה ידּור הּׁשכּונה. ּבאֹותּה יראה ולא , ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשהיּו חכמים ּבאחד אֹותֹו והּכּו חמֹותֹו, עם אחריו מרּננין ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַָָָָ
ּביתּה. ּפתח על ׁשעבר מּפני מרּדּות ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָמּכת

.‚È,ואחֹותּה אּׁשה על אֹו זנּות, ּדר ּובּתּה אּׁשה על ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָהּבא
ׁשאין  נכרּיֹות; נׁשים ׁשּתי על ׁשּבא ּכמי זה הרי - ּבהן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
אנס  אם וכן ּבזנּות. לא ּבנּׂשּואין, אּלא זֹו עם זֹו ערוה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹנעׂשֹות
- אֹותּה ּפּתה אֹו אּׁשה, אביו אחי אֹו אחיו אֹו ּבנֹו אֹו ְֲִִִִִִָָָָָָאביו
ואין  "אׁשת", אּלא נאמר ׁשּלא ויׂשאּנה; לֹו, מּתרת זֹו ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻהרי

איׁשּות  .ּכאן ִָ
.„Èאֹו ּבּתּה לּׂשא מּתר זה הרי - אּׁשה ׁשּנׂשא ּבנֹו אֹו ְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֻאביו

ׁשּבארנּואּמּה ּכמֹו ונֹוׂשא , אחיו; ּבן אׁשת לּׂשא לאדם ּומּתר . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
חכמים  ּומצות ּכאחת. אחיה ּבת אֹו אחֹותּה, ּובת אּׁשה ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָָאדם
ׁשּנאמר: אחיו, לבת הּדין והּוא אחֹותֹו, ּבת אדם ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּיּׂשא

תתעּלם". לא ּומּבׂשר"ְְְִִַָָֹ

ה'תשע"ג  כסלו ה' שני יום

ג  ¤¤ּפרק
ּבן ‡. עליה ׁשּבא יבמה היתה אפּלּו קטן, אׁשת על ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָהּבא

ּפטּור  זה הרי - אחד ויֹום ׁשנים אׁשת ּתׁשע על הּבא וכן ; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
החרׁשת  ועל ואנּדרֹוגינֹוס, טמטּום ואׁשת וׁשֹוטה, ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֻחרׁש

אֹווהּׁשֹוטה ּבספק מקּדׁשת ׁשהיא אּׁשה ועל הּפּקח, אׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ
אֹותן  מּכין מזידין, היּו ואם ּפטּורין. ּכּלן - ּבספק ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֻמגרׁשת

מרּדּות. ְַַַמּכת
אביה ·. קּדׁשּה אם - הּגדֹול אׁשת הּקטּנה על זה הּבא הרי , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבעלּה על ונאסרה מּכלּום, ּפטּורה והיא ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבחנק;
מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין מאּון, ּבת היא ואם ׂשֹוטה. ְְְְִִִִֵַַַַַָּבהלכֹות

ּכהן. היה ואפּלּו לבעלּה, מּתרת ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֻוהיא
ּבעלּה‚. ׁשהיה ּבין - איׁש אׁשת ּכׁשהיא ׁשּזּנתה ּכהן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבת

נתין אֹו ממזר ּבעלּה היה ואפּלּו יׂשראל, ׁשהיה ּבין [מז'ּכהן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
בא"י] שישבו ּבׂשרפה,אומות זֹו הרי - לאוין מחּיבי ׁשאר ְְְֲִִֵֵֵֵָָָֻאֹו

לזנת  תחל ּכי ּכהן, איׁש "ּובת ּתּׂשרף";..ׁשּנאמר: ּבאׁש ְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
ּכל  ּכדין ּבחנק, ּכהן אׁשת יׂשראל ּבת וכן ּבחנק. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּובֹועלּה

איׁש. ִֵֶאׁשת
ּבסקילה „. ׁשניהן מארׂשה, נערה על חּיבין הּבא ואינן . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

אביה; ּבבית והיא מארׂשה, ּבתּולה נערה ׁשּתהיה עד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹסקילה
נבעלה, ׁשּלא ּפי על אף לחּפה ׁשּנכנסה אֹו ּבֹוגרת, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻהיתה
ּבחנק. זֹו הרי - ּבּדר וזּנת הּבעל לׁשלּוחי האב מסרּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאפּלּו

ּבסקילה,‰. הּוא - אביה ּבבית מארׂשה קטּנה על ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹוהּבא
ּפטּורה  ּבסקילה.והיא ׁשּזּנת, ּכהן ּבת מארׂשה ונערה . ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ

.Â א זה אביה, ּברׁשּות ּבתּולה והיא עׂשרה, עליה זה ּבאּו חר ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבחנק. וכּלן ּבסקילה, הראׁשֹון הרי -ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
עדין  - ּכדרּכּה ׁשּלא עליה ּבאּו אם אבל ּכדרּכּה; עליה ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשּבאּו

ּבסקילה  וכּלן ּבתּולה, .היא ְְְִִִָָָֻ
.Ê ּפי על אף - ּגּיֹורת אֹו מׁשחררת ׁשהיתה מארׂשה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻנערה

הרי  ׁשנים, ׁשלׁש מּבת ּפחּותה והיא נתּגּירה אֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּנׁשּתחררה
איׁש אׁשת ּככל ּבחנק .זֹו ְְִֵֶֶֶָ

.Á ׁשאם החּדּוׁש? הּוא ּומה רע, ׁשם ּבמֹוציא יׁש חדׁש ְִִִִֵֵֶַַַָָּדין
נערה  ּכׁשהיתה ׁשּזּנתה עדים ּובאּו אמת, הּדבר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָנמצא
אביה, מּבית ׁשּיצאת אחר ׁשּזּנתה ּפי על ואף ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמארׂשה,
- הּבעל ּבעילת קדם לחּפה ׁשּנכנסה אחר זּנתה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֻואפּלּו
נערֹות  ׁשאר אבל אביה; ּבית ּפתח על אֹותּה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָסֹוקלין
מאחר  ׁשּזנּו רע, ׁשם הֹוצאת ּדין להן היה ׁשּלא ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמארׂשֹות

ּבחנק  הן הרי - האב מּבית למדּת,ׁשּיצאּו הא ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ויׁש ּבחנק, ׁשהיא איׁש אׁשת יׁש מיתֹות: ׁשלׁש איׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָֹׁשּבאׁשת
ּבסקילה. ׁשהיא איׁש אׁשת ויׁש ּבׂשרפה, ׁשהיא איׁש ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָאׁשת

.Ë ּבבית זּנת אם ׁשּזּנתה? מארׁשה נערה את סֹוקלין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹוהיכן
אחר  אּלא העדים עליה העידּו ׁשּלא ּפי על אף - ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאביה
ּבית  ּפתח על נסקלת זֹו הרי ונּׂשאת, חמיה לבית ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבאה
על  אף - האב אֹותּה ׁשּימסר קדם חמיה ּבבית זּנת ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹאביה;
נסקלת  זֹו הרי אביה, לבית ׁשחזרה אחר עליה ׁשהעידּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפי

ההיא  העיר ׁשער ּפתח .על ִִֶַַַַַָ
.È אף - ּבעלּה ׁשּבעלּה אחר אֹו ׁשּבגרה, אחר העדים ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבאּו

זֹו הרי נערה, ּכׁשהיתה אביה ּבבית ׁשּזּנתה ׁשהעידּו ּפי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל
הּסקילה  ּבבית .נסקלת ְְְִִֵֶֶַָ

.‡È נסקלת - ּבקדּׁשה ולדתּה ּבקדּׁשה, ׁשּלא הֹורתּה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹֻֻהיתה
העיר  ׁשער ּפתח ּפתח על על אֹותּה לסקל ׁשּמצותּה מי ּכל . ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

על  אֹותּה סֹוקלין ּגֹויים, ׁשרּבּה עיר היתה אם - העיר ְְִִִִִֶַַַָָָָָֻׁשער
ּבית  ּפתח על אֹותּה לסקל ׁשּמצותּה מי וכל ּדין. ּבית ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפתח
לֹו היה ולא אב לּה ׁשהיה אֹו אב, לּה היה לא אם - ְִִֶָָָָָָָָָָָָֹֹאביה
ּבית  "ּפתח נאמר לא הּסקילה; ּבבית נסקלת זֹו הרי - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּבית

למצוה. אּלא ְְִֶָָָאב"
.·Èאֹו ּכרת חּיב - הרּבה ּביאֹות העריֹות מן ערוה על ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּבא

ּבית  ׁשאין ּפי על אף ּוביאה; ּביאה ּכל על ּדין ּבית ִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמיתת
נחׁשבֹות  הּביאֹות הרי אחת, מיתה אּלא להמית יכֹולין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּדין
עליה  ׁשחּיבין אחת ּביאה ּבא אם וכן הרּבה. ּכעברֹות ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלֹו

ּכל [לאוים]מּׁשמֹות על קרּבן מביא ׁשֹוגג, היה אם - הרּבה ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו אחת, ּביאה ׁשהיא ּפי על אף וׁשם, ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשם
ּכעברֹות  לֹו נחׁשבת זֹו הרי מזיד, היה ואם ׁשגגֹות; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבהלכֹות
הרּבה  מלקּיֹות עליה ולֹוקה אחת, ּביאה ּבא יׁש וכן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהרּבה.

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
.‚Èּבּתֹורה "ׁשפחה האמּורה ׁשפחה חרּופה" ׁשחציּה היא - ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָ

"לא  ׁשּנאמר: עברי, לעבד ּומקּדׁשת חֹורין, ּבת ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֻוחציּה
עליה  חּיבין ּכּלּה, נׁשּתחררה אם הא - חּפׁשה" לא ּכי ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֻֻיּומתּו,
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגמּורה , איׁש אׁשת ּתעׂשה ׁשהרי ּדין, ּבית ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמיתת

איׁשּות. ְְִִּבהלכֹות
.„È- ׁשּבּתֹורה אסּורֹות ּביאֹות מּכל מׁשּנה זֹו, ׁשפחה ְְֲִִִִֶַַָָָָֻּביאת

ּתהיה" "ּבּקרת ׁשּנאמר: לֹוקה, היא קרּבן ׁשהרי חּיב והּוא ; ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
מזיד  אחד ׁשֹוגג אחד אׁשמֹו". את "והביא ׁשּנאמר: ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאׁשם,
ּבין  הרּבה, ּביאֹות עליה והּבא אׁשם; מביא חרּופה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבׁשפחה
חּיבת  היא אבל אחד. אׁשם מביא - ּבׁשגגה ּבין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבזדֹון
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.·È לא - עּמּה רע ׁשם לֹו ׁשּיצא אֹו ערוה, על ׁשּנטען ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמי
אחד  ּבמבֹוי עּמּה ּומעׂשה ידּור הּׁשכּונה. ּבאֹותּה יראה ולא , ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשהיּו חכמים ּבאחד אֹותֹו והּכּו חמֹותֹו, עם אחריו מרּננין ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַָָָָ
ּביתּה. ּפתח על ׁשעבר מּפני מרּדּות ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָמּכת

.‚È,ואחֹותּה אּׁשה על אֹו זנּות, ּדר ּובּתּה אּׁשה על ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָהּבא
ׁשאין  נכרּיֹות; נׁשים ׁשּתי על ׁשּבא ּכמי זה הרי - ּבהן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
אנס  אם וכן ּבזנּות. לא ּבנּׂשּואין, אּלא זֹו עם זֹו ערוה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹנעׂשֹות
- אֹותּה ּפּתה אֹו אּׁשה, אביו אחי אֹו אחיו אֹו ּבנֹו אֹו ְֲִִִִִִָָָָָָאביו
ואין  "אׁשת", אּלא נאמר ׁשּלא ויׂשאּנה; לֹו, מּתרת זֹו ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻהרי

איׁשּות  .ּכאן ִָ
.„Èאֹו ּבּתּה לּׂשא מּתר זה הרי - אּׁשה ׁשּנׂשא ּבנֹו אֹו ְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֻאביו

ׁשּבארנּואּמּה ּכמֹו ונֹוׂשא , אחיו; ּבן אׁשת לּׂשא לאדם ּומּתר . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
חכמים  ּומצות ּכאחת. אחיה ּבת אֹו אחֹותּה, ּובת אּׁשה ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָָאדם
ׁשּנאמר: אחיו, לבת הּדין והּוא אחֹותֹו, ּבת אדם ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּיּׂשא

תתעּלם". לא ּומּבׂשר"ְְְִִַָָֹ

ה'תשע"ג  כסלו ה' שני יום

ג  ¤¤ּפרק
ּבן ‡. עליה ׁשּבא יבמה היתה אפּלּו קטן, אׁשת על ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָהּבא

ּפטּור  זה הרי - אחד ויֹום ׁשנים אׁשת ּתׁשע על הּבא וכן ; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
החרׁשת  ועל ואנּדרֹוגינֹוס, טמטּום ואׁשת וׁשֹוטה, ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֻחרׁש

אֹווהּׁשֹוטה ּבספק מקּדׁשת ׁשהיא אּׁשה ועל הּפּקח, אׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ
אֹותן  מּכין מזידין, היּו ואם ּפטּורין. ּכּלן - ּבספק ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֻמגרׁשת

מרּדּות. ְַַַמּכת
אביה ·. קּדׁשּה אם - הּגדֹול אׁשת הּקטּנה על זה הּבא הרי , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבעלּה על ונאסרה מּכלּום, ּפטּורה והיא ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבחנק;
מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין מאּון, ּבת היא ואם ׂשֹוטה. ְְְְִִִִֵַַַַַָּבהלכֹות

ּכהן. היה ואפּלּו לבעלּה, מּתרת ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֻוהיא
ּבעלּה‚. ׁשהיה ּבין - איׁש אׁשת ּכׁשהיא ׁשּזּנתה ּכהן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבת

נתין אֹו ממזר ּבעלּה היה ואפּלּו יׂשראל, ׁשהיה ּבין [מז'ּכהן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
בא"י] שישבו ּבׂשרפה,אומות זֹו הרי - לאוין מחּיבי ׁשאר ְְְֲִִֵֵֵֵָָָֻאֹו

לזנת  תחל ּכי ּכהן, איׁש "ּובת ּתּׂשרף";..ׁשּנאמר: ּבאׁש ְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
ּכל  ּכדין ּבחנק, ּכהן אׁשת יׂשראל ּבת וכן ּבחנק. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּובֹועלּה

איׁש. ִֵֶאׁשת
ּבסקילה „. ׁשניהן מארׂשה, נערה על חּיבין הּבא ואינן . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

אביה; ּבבית והיא מארׂשה, ּבתּולה נערה ׁשּתהיה עד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹסקילה
נבעלה, ׁשּלא ּפי על אף לחּפה ׁשּנכנסה אֹו ּבֹוגרת, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻהיתה
ּבחנק. זֹו הרי - ּבּדר וזּנת הּבעל לׁשלּוחי האב מסרּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאפּלּו

ּבסקילה,‰. הּוא - אביה ּבבית מארׂשה קטּנה על ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹוהּבא
ּפטּורה  ּבסקילה.והיא ׁשּזּנת, ּכהן ּבת מארׂשה ונערה . ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ

.Â א זה אביה, ּברׁשּות ּבתּולה והיא עׂשרה, עליה זה ּבאּו חר ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבחנק. וכּלן ּבסקילה, הראׁשֹון הרי -ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
עדין  - ּכדרּכּה ׁשּלא עליה ּבאּו אם אבל ּכדרּכּה; עליה ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשּבאּו

ּבסקילה  וכּלן ּבתּולה, .היא ְְְִִִָָָֻ
.Ê ּפי על אף - ּגּיֹורת אֹו מׁשחררת ׁשהיתה מארׂשה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻנערה

הרי  ׁשנים, ׁשלׁש מּבת ּפחּותה והיא נתּגּירה אֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּנׁשּתחררה
איׁש אׁשת ּככל ּבחנק .זֹו ְְִֵֶֶֶָ

.Á ׁשאם החּדּוׁש? הּוא ּומה רע, ׁשם ּבמֹוציא יׁש חדׁש ְִִִִֵֵֶַַַָָּדין
נערה  ּכׁשהיתה ׁשּזּנתה עדים ּובאּו אמת, הּדבר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָנמצא
אביה, מּבית ׁשּיצאת אחר ׁשּזּנתה ּפי על ואף ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמארׂשה,
- הּבעל ּבעילת קדם לחּפה ׁשּנכנסה אחר זּנתה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֻואפּלּו
נערֹות  ׁשאר אבל אביה; ּבית ּפתח על אֹותּה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָסֹוקלין
מאחר  ׁשּזנּו רע, ׁשם הֹוצאת ּדין להן היה ׁשּלא ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמארׂשֹות

ּבחנק  הן הרי - האב מּבית למדּת,ׁשּיצאּו הא ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ויׁש ּבחנק, ׁשהיא איׁש אׁשת יׁש מיתֹות: ׁשלׁש איׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָֹׁשּבאׁשת
ּבסקילה. ׁשהיא איׁש אׁשת ויׁש ּבׂשרפה, ׁשהיא איׁש ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָאׁשת

.Ë ּבבית זּנת אם ׁשּזּנתה? מארׁשה נערה את סֹוקלין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹוהיכן
אחר  אּלא העדים עליה העידּו ׁשּלא ּפי על אף - ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאביה
ּבית  ּפתח על נסקלת זֹו הרי ונּׂשאת, חמיה לבית ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבאה
על  אף - האב אֹותּה ׁשּימסר קדם חמיה ּבבית זּנת ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹאביה;
נסקלת  זֹו הרי אביה, לבית ׁשחזרה אחר עליה ׁשהעידּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפי

ההיא  העיר ׁשער ּפתח .על ִִֶַַַַַָ
.È אף - ּבעלּה ׁשּבעלּה אחר אֹו ׁשּבגרה, אחר העדים ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבאּו

זֹו הרי נערה, ּכׁשהיתה אביה ּבבית ׁשּזּנתה ׁשהעידּו ּפי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל
הּסקילה  ּבבית .נסקלת ְְְִִֵֶֶַָ

.‡È נסקלת - ּבקדּׁשה ולדתּה ּבקדּׁשה, ׁשּלא הֹורתּה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹֻֻהיתה
העיר  ׁשער ּפתח ּפתח על על אֹותּה לסקל ׁשּמצותּה מי ּכל . ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

על  אֹותּה סֹוקלין ּגֹויים, ׁשרּבּה עיר היתה אם - העיר ְְִִִִִֶַַַָָָָָֻׁשער
ּבית  ּפתח על אֹותּה לסקל ׁשּמצותּה מי וכל ּדין. ּבית ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפתח
לֹו היה ולא אב לּה ׁשהיה אֹו אב, לּה היה לא אם - ְִִֶָָָָָָָָָָָָֹֹאביה
ּבית  "ּפתח נאמר לא הּסקילה; ּבבית נסקלת זֹו הרי - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּבית

למצוה. אּלא ְְִֶָָָאב"
.·Èאֹו ּכרת חּיב - הרּבה ּביאֹות העריֹות מן ערוה על ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּבא

ּבית  ׁשאין ּפי על אף ּוביאה; ּביאה ּכל על ּדין ּבית ִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמיתת
נחׁשבֹות  הּביאֹות הרי אחת, מיתה אּלא להמית יכֹולין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּדין
עליה  ׁשחּיבין אחת ּביאה ּבא אם וכן הרּבה. ּכעברֹות ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלֹו

ּכל [לאוים]מּׁשמֹות על קרּבן מביא ׁשֹוגג, היה אם - הרּבה ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו אחת, ּביאה ׁשהיא ּפי על אף וׁשם, ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשם
ּכעברֹות  לֹו נחׁשבת זֹו הרי מזיד, היה ואם ׁשגגֹות; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבהלכֹות
הרּבה  מלקּיֹות עליה ולֹוקה אחת, ּביאה ּבא יׁש וכן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהרּבה.

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
.‚Èּבּתֹורה "ׁשפחה האמּורה ׁשפחה חרּופה" ׁשחציּה היא - ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָ

"לא  ׁשּנאמר: עברי, לעבד ּומקּדׁשת חֹורין, ּבת ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֻוחציּה
עליה  חּיבין ּכּלּה, נׁשּתחררה אם הא - חּפׁשה" לא ּכי ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֻֻיּומתּו,
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגמּורה , איׁש אׁשת ּתעׂשה ׁשהרי ּדין, ּבית ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמיתת

איׁשּות. ְְִִּבהלכֹות
.„È- ׁשּבּתֹורה אסּורֹות ּביאֹות מּכל מׁשּנה זֹו, ׁשפחה ְְֲִִִִֶַַָָָָֻּביאת

ּתהיה" "ּבּקרת ׁשּנאמר: לֹוקה, היא קרּבן ׁשהרי חּיב והּוא ; ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
מזיד  אחד ׁשֹוגג אחד אׁשמֹו". את "והביא ׁשּנאמר: ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאׁשם,
ּבין  הרּבה, ּביאֹות עליה והּבא אׁשם; מביא חרּופה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבׁשפחה
חּיבת  היא אבל אחד. אׁשם מביא - ּבׁשגגה ּבין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבזדֹון
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חּיבי  ּכׁשאר מזידה, היתה אם ּוביאה, ּביאה ּכל על ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָמלקּות
ִָלאוין.

.ÂË עד ּפטּור, - ּביאתֹו ּגמר ולא חרּופה ּבׁשפחה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָֹהּמערה
הּבעּולה, הּגדֹולה, על אּלא חּיב ואינֹו ּביאתֹו. ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיגמר

קטּנה  היתה אם אבל ּוברצֹונּה; היתה הּמזידה, ׁשּלא אֹו , ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹ
אֹו וכן ּבעּולה, ּפטּור. - יׁשנה אֹו אנּוסה אֹו ׁשֹוגגת ׁשהיתה ְְְְֲֵֵֶֶֶָָָָָָ

לא  חרּופה ׁשּבׁשפחה - ּפטּור ּכדרּכּה, ׁשּלא עליה ּבא ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹאם
"ׁשכבת  ׁשּנאמר: ּכדרּכּה, ׁשּלא לביאה ּכדרּכּה ּביאה ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהׁשוה
לביאה, ּביאה ּבין חּלק לא ּביאֹות, ּבׁשאר אבל ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹזרע".
מׁשּכבֹות  ׁשּׁשני הּכתּוב מּגיד אּׁשה", "מׁשּכבי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:

ִָָלאּׁשה.
.ÊË הּוא - ּפטּור ׁשהּוא חרּופה ּבׁשפחה ׁשאמרנּו מקֹום ְְְֲִֶֶַָָָָָָּכל

אֹותן  מּכין אבל הּמלקּות; מן ּפטּורה והיא הּקרּבן, מן ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָּפטּור
ּוגדֹולים. מזידין ׁשניהן היּו אם מּדבריהם, מרּדּות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָמּכת

.ÊÈ היא - חרּופה ׁשפחה על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבן
קרּבן לֹוקה, מביא ּובעּולה והּוא ּגדֹולה ׁשּתהיה והּוא ; ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָ

עד  קרּבן חּיב האיׁש ׁשאין - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּוברצֹונּה,
את  והביא ּתהיה "ּבּקרת ׁשּנאמר: מלקּות, היא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשּתתחּיב

ֲָאׁשמֹו".

ה'תשע"ג  כסלו ו' שלישי יום

ד  ¤¤ּפרק
העריֹות ‡. ּכל ּכׁשאר היא הרי ּבין הּנּדה, ּבּה, הּמערה . ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּב קטּנה היתה ואפּלּו ּכרת, חּיב - ּכדרּכּה ׁשּלא ּבין ת ּכדרּכּה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ּבנּדה  מּטּמאה ׁשהּבת עריֹות; ּכׁשאר אחד, ויֹום ׁשנים ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשלׁש
ודבר  ּבזיבה. מּטּמאה ימים עׂשרה ּובת לדתּה, ּביֹום ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָָואפּלּו
לטמאת  לקטּנה ּגדֹולה ּבין הפרׁש ׁשאין הּׁשמּועה, מּפי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻזה

וזיבֹות. ְִִנּדֹות
ראתה ·. לא ואפּלּו הּימים, ׁשבעת ּכל הּנּדה על הּבא ְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹואחד

ראׁשֹון  יֹום אֹואּלא ׁשבעה, ּכל זכר יֹולדת על הּבא ואחד , ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
זֹובּה ימי ּכל הּזבה על אֹו עׂשר, ארּבעה ּכל נקבה יֹולדת ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָעל
ׁשּנאמר  ּבכרת, הּכל - מׁשחררת ּבין ׁשפחה ּבין ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּוספירתּה,
ימי  "ּכל נאמר: ּובזבה ּבנּדתּה", ּתהיה ימים "ׁשבעת ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבנּדה:
"ּכימי  אֹומר: הּוא ּוביֹולדת ּתהיה", נּדתּה ּכימי טמאתּה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻזֹוב

ּכנּדתּה". ׁשבעים "וטמאה ּתטמא", ּדֹותּה ְְְְְְִִִִַַָָָָָָֻנּדת
ּבׁשּטבלה ‚. ּבימים? ּתלּויה ׁשהּטמאה אמּורים ּדברים ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֻּבּמה

ויֹולדת  וזבה נּדה אבל הּספּורים. הּימים אחר מקוה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבמי
ּכּמה  אחר אפּלּו מהן, אחת על הּבא - מקוה ּבמי טבלּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּלא
ׁשּנאמר: הּכתּוב, ּתלה ּוטבילה ׁשּבימים ּכרת, חּיב - ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשנים
עד  ּבטמאתֹו ׁשהּוא טמא, לכל אב ּבנין זה בּמים" ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ"ורחצּו

ְִֶֹׁשּיטּבל.
נּדה „. מּׁשּום עליהן חּיבין אין - זבה,הּגֹויים מּׁשּום ולא , ְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

זכרים  הּגֹויים, ּכל על ּגזרּו וחכמים יֹולדת. מּׁשּום ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹולא
לענין  - ראּו לא ּבין ראּו ּבין ּתמיד, ּכזבים ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹּונקבֹות,

וטהרה. ְְֳָָָֻטמאה
זכר,‰. ׁשל ּוׁשלׁשים ׁשלׁשה ּבתֹו הּיֹולדת ׁשּתראה ּדם ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּכל

נקבה  ׁשל וׁשּׁשים ואינֹווׁשּׁשה טהר'; 'דם  הּנקרא הּוא  - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
לזכר  ׁשבעה אחר טֹובלת אּלא מּבעלּה, האּׁשה את ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמֹונע
ׁשהּדם  ּפי על אף מּטתּה ּומׁשּמׁשת לנקבה, עׂשר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוארּבעה

ֵׁשֹותת.
.Â ויֹולדת מּנּדה חּוץ ּבּיֹום, טבילתן טבילֹות חּיבי ׁשהרי ּכל , ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּכּלן  הּׁשבעה בנּדתּה", ּתהיה ימים "ׁשבעת ּבנּדה: אֹומר ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֻהּוא
ׁשמיני, ּבליל זכר יֹולדת וכן ׁשמיני; ּבליל וטֹובלת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָּבנּדה
ּכמֹו ּכנּדה, ׁשהּיֹולדת עׂשר, חמּׁשה ּבליל נקבה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָויֹולדת

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Ê ּתטּבל לא ּכׁשּתטּבל, - טבלה ולא רּבים ימים ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹֹֹֹנתאחרה

אחרת  נּדה ותבֹוא יטעּו, ּבּיֹום, ּתטּבל ׁשאם ּבּלילה; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא
ּבּׁשביעי  .לטּבל ְְִִִַֹ

.Á הּנׁשים ואין רחֹוק הּטבילה מקֹום ׁשהיה אֹו חֹולה, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָהיתה
מּפני  אֹו הּלסטים, מּפני ּבּלילה ולחזר לֹו להּגיע ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָֹיכֹולֹות
זֹו הרי - ּבּלילה הּמדינה ׁשערי ׁשּנֹועלין מּפני אֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּצּנה,

ּבּיֹום  אחריו ׁשל ּבּימים אֹו הּׁשמיני, ּבּיֹום .טֹובלת ְֲִִִֶֶֶַַַַַָָ
.Ë וסת להן ׁשּיׁש הּנׁשים דם]ּכל בראיית ּבחזקת [קביעות - ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

עד  אֹו אני', 'טמאה לֹו: ׁשּתאמר עד לבעליהן, ְְֲֲֳִֵֵֶֶַַַַָָָֹטהרה
והּניחּה אחרת, למדינה ּבעלּה הל ּבׁשכּונֹותיה. נּדה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּתחזק
יׁשנה  מצאּה אפּלּו לּה, לׁשאל צרי אינֹו ּכׁשּיבֹוא - ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָֹטהֹורה
חֹוׁשׁש ואינֹו וסּתּה, ּבעֹונת ׁשּלא עליה לבא מּתר זה הרי -ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻ
ׁשּתאמר: עד לֹו, אסּורה - נּדה הּניחּה ואם היא; נּדה ְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָֹׁשּמא

אני'. ְֲִָ'טהֹורה
.È:ואמרה וחזרה אני', 'טמאה לבעלּה: ׁשאמרה ְְְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָָהאּׁשה

אינּה - ּתחּלה' ל אמרּתי והתל ׂשחֹוק ודר אני, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ'טהֹורה
אמתלא נתנה ואם ּכיצד?[הסבר]נאמנת; נאמנת. לדבריה, ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

לֹו: ואמרה ּבחצר, עּמּה אּמֹו אֹו ואחֹותֹו ּבעלּה, ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָּתבעּה
ולא  אני, 'טהֹורה ואמרה: חזרה ּכ ואחר אני', ְְְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָֹ'טמאה
יראּו ׁשּמא ,אּמ אֹו אחֹות מּפני אּלא אני טמאה ל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָאמרּתי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נאמנת. זֹו הרי - ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַָָֹאֹותנּו'
.‡È לא - 'נטמאתי' לֹו: ואמרה הּטהֹורה, עם מׁשּמׁש ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹהיה

ואם  ּכביאתֹו; ּביציאתֹו לֹו ׁשהניה ּבקּׁשּויֹו, והּוא מּיד ְְְְְֲִִִִִִִֶָָָָָֹיפרׁש
הּדין  והּוא נּדה. ׁשּבעל ּכמי ּכרת חּיב ּבקּׁשּויֹו, והּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּפרׁש

עריֹות  ּבּקרקע,ּבׁשאר רגליו צּפרני נֹועץ יעׂשה? ּכיצד אּלא . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
מזּדעזע ואינֹו נׁשמט [זז]וׁשֹוהה ּכ ואחר האבר, ׁשּימּות עד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ִֶָמּמּנה.
.·È ׁשּמא לוסּתּה, סמּו אׁשּתֹו על ׁשּיבֹוא לאדם לֹו ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָואסּור

יׂשראל  ּבני את "והּזרּתם ׁשּנאמר: ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת ּדם ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּתראה
אסּור מּטמאתם" ּבּיֹום, לראֹות ּדרּכּה היה אם וכּמה? . ְְְְִִִַַַָָָָָָָֻ

אסּור  ּבּלילה, לראֹות ּדרּכּה היה ואם הּיֹום; מּתחּלת ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָלׁשּמׁש
הּלילה. מּתחּלת ְְְִִֵַַַַָלׁשּמׁש

.‚È ׁשּתעבר אחר לׁשּמׁש מּתרת - ראתה ולא וסּתּה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻעבר
ּבּיֹום, ׁשעֹות ּבׁשׁש לראֹות ּדרּכּה היה ּכיצד? הּוסת. ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָעֹונת
ולא  ּבּיֹום ׁשעֹות ׁשׁש עברּו הּיֹום; מּתחּלת לׁשּמׁש ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹאסּורה
לראֹות  ּדרּכּה היה אם וכן לערב. עד לׁשּמׁש אסּורה - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָראתה
עד  לׁשּמׁש אסּורה - ראתה ולא ועברּו ּבּלילה, ׁשעֹות ְְְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָָֹּבׁשׁש
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.„È ּוב יׂשראל ּבני אחר ּדר עצמן לבּדק לעֹולם יׂשראל, נֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
לֹו, נכֹונה ּבמטלית עצמֹו האיׁש מקּנח ּכיצד? ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָהּתׁשמיׁש.
ּבהן, ורֹואין לּה; נכֹונה ּבמטלית עצמּה האּׁשה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָּומקּנחת

ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ּדם ראת אׁשּתֹוׁשּמא להּניח לאיׁש ויׁש . ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
על  נאמנת ׁשּלּה, על ׁשּנאמנת מּתֹו - ׁשּלֹו ּבּמטלית ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּתבּדק

ֶׁשּלֹו.
.ÂË,ּפׁשּתן ׁשל ׁשּיהיּו צריכין - ּבהן ׁשּמקּנחין אּלּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּבגדים

ונתרככו]ׁשחקים 'עּדים'[שנשחקו הּנקראין והן ּולבנים; ְְְְִִִִִִֵַָָָ
והּבגד  ׁשּלֹו'; 'עד נקרא ּבֹו ׁשּמקּנח והּבגד זה. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבענין

ׁשּלּה'. 'עד נקרא ּבֹו היא ְְִִֵֶֶַַַָָׁשּמקּנחת
.ÊË קדם ּתחּלה עצמן ׁשּיבּדקּו עד מׁשּמׁשֹות אינן ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹהּצנּועֹות

ׁשּתבּדק;ּתׁשמיׁש עד לׁשּמׁש אסּורה וסת, לּה ׁשאין ואּׁשה . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ואחד  הּתׁשמיׁש לפני אחד עּדים, ּבׁשני מׁשּמׁשת היא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלפיכ
לפני  צריכה אינּה וסת, לּה ׁשּיׁש אּׁשה אבל הּתׁשמיׁש. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלאחר
הּכל  - ּתׁשמיׁש אחר אבל צניעּות. מּׁשּום אּלא ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָֹהּתׁשמיׁש,
ּומניקה, מעּברת, אפּלּו לּה. ואחד לֹו אחד עּדים, ׁשני ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָֻצריכין

אחד עּדים, ּבׁשני אּלא תׁשּמׁש לא - ּוקטּנה ואחד ּוזקנה, לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
עּדים, צריכה אינּה - טהר ּדם על ויֹוׁשבת ּבתּולה אבל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלּה.

מּמּנה. ׁשֹותת הּדם ֲִֵֵֶֶַָָׁשהרי
.ÊÈ ׁשני ה לבּדק צריכין אינן רּבֹות, ּפעמים מּטתֹו מׁשּמׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

ׁשּלֹו ּבעד מקּנח אּלא ּוביאה, ּביאה ּכל על ׁשּלהן ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהעּדים
ּולמחר  הּלילה, ּכל ּוביאה ּביאה ּכל אחר ׁשּלּה ּבעד ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָוהיא
- ׁשּלּה עד על אֹו ׁשּלֹו עד על הּדם נמצא העּדים. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָיבּדקּו

טמאה  זֹו -הרי העד ואבד עצמּה, וקּנחה מּטתּה, ׁשּמׁשה . ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ
ּתחּלה, אחר ּבעד ׁשּתבּדק עד ׁשנּיה ּפעם תׁשּמׁש לא זֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהרי

ׁשאבד. העד על היה ּדם ֵֶֶַַָָָָָָׁשּמא
.ÁÈ,ּדם עליו ונמצא הּכסת ּתחת אֹו הּכר ּתחת העד ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּניחה

מׁשּו מרוח]אם = היה [ ואם הּקּנּוח; מן ׁשחזקתֹו טמאה, - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּתחת  ׁשּנהרגה מאכלת ּדם אּלא זה ׁשאין טהֹורה, - ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹעגל

ַַהּכר.
.ËÈ ּולמחר ּבירכּה, וטחּתּו לּה הּבדּוק ּבעד עצמּה ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָקּנחה

'ׁשּמא  אֹומרין: ואין טמאה; זֹו הרי - ּדם עליו ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָנמצא
מאכלת' נהרגה ּבירכּה אֹותֹו ּבעד ּכׁשּטחה עצמּה קּנחה . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּתקּנח  קדם ּדם עליו היה אם ידעה ולא לּה, ּבדּוק ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹׁשאינֹו
ועֹוד, ּכגריס הּדם היה אם - ּדם עליו ונמצא היה, לא אֹו ְְְְִִִַָָָָָָָָָָֹּבֹו
מן  אּלא ׁשאינֹו טהֹורה, - מּכאן ּפחֹות היה נּדה; זֹו ְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָהרי

ֲֶַַֹהּמאכלת.
.Î לׁשּמׁשמי מּתרת זֹו הרי ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת ּדם ׁשראתה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּפעם  מׁשּמׁשת ׁשנּיה, ּבפעם ּדם ראתה ׁשנּיה; ּפעם ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּכׁשּתטהר
לׁשּמׁשׁשל  אסּורה זֹו הרי ּבּׁשליׁשית, ּכ ּדם ראתה יׁשית; ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָ

לעֹולם  זה ּבעל ׁשם עם היה ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּבּוסת. ּתֹולה לוסּתּה, סמּו ׁשּמׁשה אם אבל ּבֹו. לתלֹות ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָּדבר
מׁשּנה  מּכתּה ּדם היה ואם ּבּמּכה; ּתֹולה מּכה, ּבּה ְְְִֶַַַַַָָָָָָָָָָֻהיתה
ונאמנת  ּבּמּכה. ּתֹולה אינּה הּתׁשמיׁש, ּבעת ׁשּתראה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּדם
יֹוצא', הּדם ׁשּמּמּנה הּמקֹור ּבתֹו לי יׁש 'מּכה לֹומר: ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאּׁשה
הּמקֹור  מן יֹוצא ׁשּדם ּפי על ואף לבעלּה, מּתרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻותהיה

ּתׁשמיׁש. ְְִִַַּבׁשעת

.‡Î ּתׁשמיׁשמי ּבׁשעת ּדם ּוׁשנּיה ׁשראת ראׁשֹונה ּפעם ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ
ּומּתרת  ּתתּגרׁש, זֹו הרי - ּבֹו לתלֹות ּדבר ׁשם ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻּוׁשליׁשית,
ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ּכ ּדם וראת לׁשני, נּׂשאת לׁשני; ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָלהּנׂשא
לׁשליׁשי. להּנׂשא ּומּתרת ּתתּגרׁש, זֹו הרי - ּפעמים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֻׁשלׁש
ראׁשֹונה  ּפעם ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ּכ ּדם וראת לׁשליׁשי, ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָָנּׂשאת
עד  להּנׂשא ואסּורה ּתתּגרׁש; זֹו הרי - ּוׁשליׁשית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָּוׁשנּיה

זה. מחלי ְֳִִֵֶֶַׁשּתבריא
.·Î נרּפאת?ּכיצד לא אֹו נרּפאת אם לידע עצמּה ּבֹודקת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשפֹופרת אבר[צינור]מביאה רצּוף[עופרת]ׁשל [פתח ּופיה ְְִִֶֶֶָָָָָ
הצדדים] משני מקֹום כפול, עד הּׁשפֹופרת ּומכנסת ְְְֶֶֶֶַַַָָלתֹוכּה,

על ׁשהי  מּנח ּומֹו מכחֹול הּׁשפֹופרת ּבתֹו ּומכנסת יכֹולה, א ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֻ
הרחם, לצּואר הּמֹו ׁשּיּגיע עד אֹותֹו ודֹופקת ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹראׁשֹו,
ׁשהּדם  ּבידּוע ,הּמֹו ראׁש על ּדם נמצא אם .הּמֹו ְְִִִֶַַַַַָָָָָֹּומֹוציאה
על  נמצא לא ואם הּמקֹור. מן ּתׁשמיׁש ּבׁשעת רֹואה ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹׁשהיא
ּוטהֹורה  הּצדדין, מּדחק ׁשרֹואה ׁשהּדם ּבידּוע - ּכלּום ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּמֹו
איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לאחרים, להּנׂשא ּומּתרת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻהיא;

ה'תשע"ג  כסלו ז' רביעי יום

ה  ¤¤ּפרק
לזיבּות ‡. ּבין לנּדה ּבין ּבאנס, מּטּמאה ּכגֹון האּׁשה ּכיצד? . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

מתעּסקין  עֹוף אֹו ּבהמה ראת אֹו למקֹום, מּמקֹום ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָׁשּקפצה
הֹואיל  - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדם, וראת וחמדה זה עם ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹזה
ואפּלּו - ׁשהּוא ּבכל ּומּטּמאה נטמאת; מקֹום, מּכל ּדם ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָוראת
הרּבה. ּדמים מּמּנה ׁשּזב ּכמי זֹו הרי ּכחרּדל, טּפה ּדם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָראת

החיצֹון ·. ּבּבית מּטּמאֹות הּנׁשים יצא ּכל ׁשּלא ּפי על ואף ; ְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹ
ויצא  הֹואיל ׁשתת, ולא הרחם מן נעקר אּלא לחּוץ, ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּדם
הּדם  ׁשעדין ּפי על ואף טמאה, זֹו הרי - הּׁשּנים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמּבין
הּוא  היכן ועד ּבבׂשרּה". זֹובּה יהיה "ּדם ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבבׂשרּה,
ּביאה; ּגמר ּבׁשעת האבר אליו ׁשּיּגיע מקֹום עד הּׁשּנים? ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבין

ּכלפנים. עצמֹו הּׁשּנים ְְְִִִִֵַַַּובין
והּוא ‚. הּולד, נֹוצר ׁשּבֹו הרחם ּבאּׁשה: חכמים מׁשלּו ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָמׁשל

קֹוראין  - מּמּנּו יֹוצא וזבה נּדה ׁשּדם והּוא 'מקֹור', ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּנקרא
והּוא  ּכּלֹו, הרחם צּואר לפנים. לפני ׁשהּוא לפי 'חדר', ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָֻאֹותֹו
יּפל  ׁשּלא ּכדי העּבּור ּבׁשעת ראׁשֹו ׁשּמתקּבץ האר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹהּמקֹום
'ּפרֹוזדֹור', אֹותֹו קֹוראין - לדה ּבׁשעת הרּבה ונפּתח ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָהּולד,

לרחם  ׁשער ּבית ׁשהּוא .ּכלֹומר ְֵֶֶֶַַַָ
מּגיע „. ואינֹו ּבּפרֹוזדֹור; נכנס האבר ּביאה, ּגמר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּובׁשעת

האצּבעֹות  לפי מעט מּמּנּו רחֹוק אּלא ׁשּמּבפנים, ראׁשֹו .עד ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ
הּוא  לּפרֹוזדֹור, חדר ּבין הּפרֹוזדֹור, ּומן החדר מן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָּולמעלה
ׁשּבהן  והּׁשבילים אּׁשה, ׁשל ביצים ׁשּתי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּמקֹום
'עלּיה'. הּנקרא הּוא זה מקֹום - ׁשּלּה זרע ׁשכבת ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמתּבּׁשלת
קֹוראין  זה ונקב הּפרֹוזדֹור, לגג העלּיה מן ּפתּוח נקב ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָּוכמֹו
ּביאה. ּגמר ּבׁשעת הּלּול מן לפנים נכנס והאבר 'לּול'; ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָאֹותֹו

ׁשהּתֹורה ‰. טהר, מּדם ח ּוץ טמא, ּכּלֹו - החדר מן הּבא ִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּדם
טהֹור,טהרּתּו ּכּלֹו העלּיה ודם ׁשּיתּבאר; ּכמֹו קׁשי, ודם , ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻ

וכּיֹוצא  ּבּכליא אֹו ּבּכבד אֹו ׁשּבּמעים מּכה ּדם ּכמֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻׁשהּוא
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.„È ּוב יׂשראל ּבני אחר ּדר עצמן לבּדק לעֹולם יׂשראל, נֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
לֹו, נכֹונה ּבמטלית עצמֹו האיׁש מקּנח ּכיצד? ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָהּתׁשמיׁש.
ּבהן, ורֹואין לּה; נכֹונה ּבמטלית עצמּה האּׁשה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָּומקּנחת

ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ּדם ראת אׁשּתֹוׁשּמא להּניח לאיׁש ויׁש . ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
על  נאמנת ׁשּלּה, על ׁשּנאמנת מּתֹו - ׁשּלֹו ּבּמטלית ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּתבּדק

ֶׁשּלֹו.
.ÂË,ּפׁשּתן ׁשל ׁשּיהיּו צריכין - ּבהן ׁשּמקּנחין אּלּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּבגדים

ונתרככו]ׁשחקים 'עּדים'[שנשחקו הּנקראין והן ּולבנים; ְְְְִִִִִִֵַָָָ
והּבגד  ׁשּלֹו'; 'עד נקרא ּבֹו ׁשּמקּנח והּבגד זה. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבענין

ׁשּלּה'. 'עד נקרא ּבֹו היא ְְִִֵֶֶַַַָָׁשּמקּנחת
.ÊË קדם ּתחּלה עצמן ׁשּיבּדקּו עד מׁשּמׁשֹות אינן ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹהּצנּועֹות

ׁשּתבּדק;ּתׁשמיׁש עד לׁשּמׁש אסּורה וסת, לּה ׁשאין ואּׁשה . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ואחד  הּתׁשמיׁש לפני אחד עּדים, ּבׁשני מׁשּמׁשת היא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלפיכ
לפני  צריכה אינּה וסת, לּה ׁשּיׁש אּׁשה אבל הּתׁשמיׁש. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלאחר
הּכל  - ּתׁשמיׁש אחר אבל צניעּות. מּׁשּום אּלא ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָֹהּתׁשמיׁש,
ּומניקה, מעּברת, אפּלּו לּה. ואחד לֹו אחד עּדים, ׁשני ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָֻצריכין

אחד עּדים, ּבׁשני אּלא תׁשּמׁש לא - ּוקטּנה ואחד ּוזקנה, לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
עּדים, צריכה אינּה - טהר ּדם על ויֹוׁשבת ּבתּולה אבל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלּה.

מּמּנה. ׁשֹותת הּדם ֲִֵֵֶֶַָָׁשהרי
.ÊÈ ׁשני ה לבּדק צריכין אינן רּבֹות, ּפעמים מּטתֹו מׁשּמׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

ׁשּלֹו ּבעד מקּנח אּלא ּוביאה, ּביאה ּכל על ׁשּלהן ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהעּדים
ּולמחר  הּלילה, ּכל ּוביאה ּביאה ּכל אחר ׁשּלּה ּבעד ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָוהיא
- ׁשּלּה עד על אֹו ׁשּלֹו עד על הּדם נמצא העּדים. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָיבּדקּו

טמאה  זֹו -הרי העד ואבד עצמּה, וקּנחה מּטתּה, ׁשּמׁשה . ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ
ּתחּלה, אחר ּבעד ׁשּתבּדק עד ׁשנּיה ּפעם תׁשּמׁש לא זֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהרי

ׁשאבד. העד על היה ּדם ֵֶֶַַָָָָָָׁשּמא
.ÁÈ,ּדם עליו ונמצא הּכסת ּתחת אֹו הּכר ּתחת העד ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּניחה

מׁשּו מרוח]אם = היה [ ואם הּקּנּוח; מן ׁשחזקתֹו טמאה, - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּתחת  ׁשּנהרגה מאכלת ּדם אּלא זה ׁשאין טהֹורה, - ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹעגל

ַַהּכר.
.ËÈ ּולמחר ּבירכּה, וטחּתּו לּה הּבדּוק ּבעד עצמּה ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָקּנחה

'ׁשּמא  אֹומרין: ואין טמאה; זֹו הרי - ּדם עליו ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָנמצא
מאכלת' נהרגה ּבירכּה אֹותֹו ּבעד ּכׁשּטחה עצמּה קּנחה . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּתקּנח  קדם ּדם עליו היה אם ידעה ולא לּה, ּבדּוק ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹׁשאינֹו
ועֹוד, ּכגריס הּדם היה אם - ּדם עליו ונמצא היה, לא אֹו ְְְְִִִַָָָָָָָָָָֹּבֹו
מן  אּלא ׁשאינֹו טהֹורה, - מּכאן ּפחֹות היה נּדה; זֹו ְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָהרי

ֲֶַַֹהּמאכלת.
.Î לׁשּמׁשמי מּתרת זֹו הרי ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת ּדם ׁשראתה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ּפעם  מׁשּמׁשת ׁשנּיה, ּבפעם ּדם ראתה ׁשנּיה; ּפעם ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּכׁשּתטהר
לׁשּמׁשׁשל  אסּורה זֹו הרי ּבּׁשליׁשית, ּכ ּדם ראתה יׁשית; ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָ

לעֹולם  זה ּבעל ׁשם עם היה ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּבּוסת. ּתֹולה לוסּתּה, סמּו ׁשּמׁשה אם אבל ּבֹו. לתלֹות ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָּדבר
מׁשּנה  מּכתּה ּדם היה ואם ּבּמּכה; ּתֹולה מּכה, ּבּה ְְְִֶַַַַַָָָָָָָָָָֻהיתה
ונאמנת  ּבּמּכה. ּתֹולה אינּה הּתׁשמיׁש, ּבעת ׁשּתראה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּדם
יֹוצא', הּדם ׁשּמּמּנה הּמקֹור ּבתֹו לי יׁש 'מּכה לֹומר: ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאּׁשה
הּמקֹור  מן יֹוצא ׁשּדם ּפי על ואף לבעלּה, מּתרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻותהיה

ּתׁשמיׁש. ְְִִַַּבׁשעת

.‡Î ּתׁשמיׁשמי ּבׁשעת ּדם ּוׁשנּיה ׁשראת ראׁשֹונה ּפעם ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ
ּומּתרת  ּתתּגרׁש, זֹו הרי - ּבֹו לתלֹות ּדבר ׁשם ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻּוׁשליׁשית,
ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ּכ ּדם וראת לׁשני, נּׂשאת לׁשני; ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָלהּנׂשא
לׁשליׁשי. להּנׂשא ּומּתרת ּתתּגרׁש, זֹו הרי - ּפעמים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֻׁשלׁש
ראׁשֹונה  ּפעם ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ּכ ּדם וראת לׁשליׁשי, ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָָנּׂשאת
עד  להּנׂשא ואסּורה ּתתּגרׁש; זֹו הרי - ּוׁשליׁשית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָּוׁשנּיה

זה. מחלי ְֳִִֵֶֶַׁשּתבריא
.·Î נרּפאת?ּכיצד לא אֹו נרּפאת אם לידע עצמּה ּבֹודקת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשפֹופרת אבר[צינור]מביאה רצּוף[עופרת]ׁשל [פתח ּופיה ְְִִֶֶֶָָָָָ
הצדדים] משני מקֹום כפול, עד הּׁשפֹופרת ּומכנסת ְְְֶֶֶֶַַַָָלתֹוכּה,

על ׁשהי  מּנח ּומֹו מכחֹול הּׁשפֹופרת ּבתֹו ּומכנסת יכֹולה, א ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֻ
הרחם, לצּואר הּמֹו ׁשּיּגיע עד אֹותֹו ודֹופקת ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹראׁשֹו,
ׁשהּדם  ּבידּוע ,הּמֹו ראׁש על ּדם נמצא אם .הּמֹו ְְִִִֶַַַַַָָָָָֹּומֹוציאה
על  נמצא לא ואם הּמקֹור. מן ּתׁשמיׁש ּבׁשעת רֹואה ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹׁשהיא
ּוטהֹורה  הּצדדין, מּדחק ׁשרֹואה ׁשהּדם ּבידּוע - ּכלּום ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּמֹו
איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לאחרים, להּנׂשא ּומּתרת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻהיא;

ה'תשע"ג  כסלו ז' רביעי יום

ה  ¤¤ּפרק
לזיבּות ‡. ּבין לנּדה ּבין ּבאנס, מּטּמאה ּכגֹון האּׁשה ּכיצד? . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

מתעּסקין  עֹוף אֹו ּבהמה ראת אֹו למקֹום, מּמקֹום ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָׁשּקפצה
הֹואיל  - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדם, וראת וחמדה זה עם ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹזה
ואפּלּו - ׁשהּוא ּבכל ּומּטּמאה נטמאת; מקֹום, מּכל ּדם ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָוראת
הרּבה. ּדמים מּמּנה ׁשּזב ּכמי זֹו הרי ּכחרּדל, טּפה ּדם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָראת

החיצֹון ·. ּבּבית מּטּמאֹות הּנׁשים יצא ּכל ׁשּלא ּפי על ואף ; ְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹ
ויצא  הֹואיל ׁשתת, ולא הרחם מן נעקר אּלא לחּוץ, ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּדם
הּדם  ׁשעדין ּפי על ואף טמאה, זֹו הרי - הּׁשּנים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמּבין
הּוא  היכן ועד ּבבׂשרּה". זֹובּה יהיה "ּדם ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבבׂשרּה,
ּביאה; ּגמר ּבׁשעת האבר אליו ׁשּיּגיע מקֹום עד הּׁשּנים? ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבין

ּכלפנים. עצמֹו הּׁשּנים ְְְִִִִֵַַַּובין
והּוא ‚. הּולד, נֹוצר ׁשּבֹו הרחם ּבאּׁשה: חכמים מׁשלּו ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָמׁשל

קֹוראין  - מּמּנּו יֹוצא וזבה נּדה ׁשּדם והּוא 'מקֹור', ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּנקרא
והּוא  ּכּלֹו, הרחם צּואר לפנים. לפני ׁשהּוא לפי 'חדר', ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָֻאֹותֹו
יּפל  ׁשּלא ּכדי העּבּור ּבׁשעת ראׁשֹו ׁשּמתקּבץ האר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹהּמקֹום
'ּפרֹוזדֹור', אֹותֹו קֹוראין - לדה ּבׁשעת הרּבה ונפּתח ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָהּולד,

לרחם  ׁשער ּבית ׁשהּוא .ּכלֹומר ְֵֶֶֶַַַָ
מּגיע „. ואינֹו ּבּפרֹוזדֹור; נכנס האבר ּביאה, ּגמר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּובׁשעת

האצּבעֹות  לפי מעט מּמּנּו רחֹוק אּלא ׁשּמּבפנים, ראׁשֹו .עד ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ
הּוא  לּפרֹוזדֹור, חדר ּבין הּפרֹוזדֹור, ּומן החדר מן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָּולמעלה
ׁשּבהן  והּׁשבילים אּׁשה, ׁשל ביצים ׁשּתי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּמקֹום
'עלּיה'. הּנקרא הּוא זה מקֹום - ׁשּלּה זרע ׁשכבת ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמתּבּׁשלת
קֹוראין  זה ונקב הּפרֹוזדֹור, לגג העלּיה מן ּפתּוח נקב ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָּוכמֹו
ּביאה. ּגמר ּבׁשעת הּלּול מן לפנים נכנס והאבר 'לּול'; ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָאֹותֹו

ׁשהּתֹורה ‰. טהר, מּדם ח ּוץ טמא, ּכּלֹו - החדר מן הּבא ִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּדם
טהֹור,טהרּתּו ּכּלֹו העלּיה ודם ׁשּיתּבאר; ּכמֹו קׁשי, ודם , ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻ

וכּיֹוצא  ּבּכליא אֹו ּבּכבד אֹו ׁשּבּמעים מּכה ּדם ּכמֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻׁשהּוא
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ולפנים  הּלּול מן נמצא אם - ּבּפרֹוזדֹור הּנמצא ודם ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָּבהן.
ּביאת  על עליו וחּיבין החדר; מן ׁשחזקתֹו טמא, זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהרי

ּתרּומה עליו וׂשֹורפין אֹומרים:הּמקּדׁש, ואין וקדׁשים. ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָ
הּנמצאין  הּדמים ׁשרב הּנקב', ּדר ירד העלּיה מן ְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ'ׁשּמא
הרי  לּנקב, חּוץ ּבּפרֹוזדֹור הּדם נמצא החדר. מן ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּכאן,
ׁשתת  העלּיה מן אֹו ּבא, החדר מן ׁשּמא - ּבספק ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻטמאתֹו
ואין  וקדׁשים, ּתרּומה עליו ׂשֹורפין אין לפיכ הּלּול; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָּדר

הּמקּדׁש. ּביאת על עליו ְִִִַַַַָָָָחּיבין
.Â ּבלבד הּדם אּלא מטּמא, החדר מן הּיֹוצא מׁשקה ּכל ,לא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

לבן  הרחם מן ׁשתת אם לפיכ זֹובּה"; יהיה "ּדם ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ואין  הֹואיל - ּכדם ׁשּסמיכתֹו ּפי על אף ירק, מׁשקה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹו

טהֹור. זה הרי ּדם, מראה ְְֲֵֵֶַַָָָמראיו
.Ê:הן ואּלּו טהֹור; והּׁשאר ּבאּׁשה, טמאים ּדמים ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָוחמּׁשה

הּמזּוג  וכּיין אדמה, ּוכמימי ּכרּכם, ּוכקרן והּׁשחר, .האדם, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
.Á הּקזה מּדם ראׁשֹון ׁשּיצא ּכעּמּוד עינֹו? הּוא ּכיצד ִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהאדם,

- והּׁשחר ורֹואה. לֹו ּומּקיף ּבּכֹוס, הּדם נֹותן אדם; ּבני ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשל
הּיבׁש הּדיֹו ּכרּכםּכעין ּכקרן שבאיריס]. יפה ּכיצד?[חלק ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָֹ

הּברּור  מן ולֹוקח ׁשעליו, האדמה ּבגּוׁש לח ּכרּכם ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹיביא
הּוא,[מובחר] קנה ּכמֹו ׁשּכּלֹו ׁשּלֹו, האמצעי הּקנה ְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָֻׁשּבֹו

עלים; ׁשלׁשה קנה ּובכל קנים, ׁשלׁשה ואחד אחד ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָָָֹֹּובכל
ּבֹו. ורֹואה האמצעי, ׁשּבּקנה האמצעי לעלה הּדם ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּומּקיף
ּבּה, וכּיֹוצא סיכני מּבקעת אדמה יביא ּכיצד? אדמה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּכמימי
על  הּמים ׁשּיעלה עד ּבכלי מים עליה ונֹותן אדּמה, ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשהיא
לעפר. ולא לּמים לא ׁשעּור ואין הּׁשּום; ּכקלּפת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹהעפר

עכורים]ּומעּכרן ּובמקֹומֹו[שיהיו לׁשעתֹו ּבהן ּומׁשער ּבּכלי, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
ּומעּכרן. חֹוזר צללּו, ואם עכּורין; ְְְְְֲִִֵֵֶַָָּכׁשהן

.Ë ּכל ּכמראה הּדם מראה היה אם - האּלּו מראֹות ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָארּבע
הרי  מּמּנּו, ּדֹוהה היה טמא; זה הרי מהן, עמק אֹו מהן ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹאחד
הּיבׁש, הּדיֹו מן יתר ׁשחר הּדם היה ּכיצד? טהֹור. ְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹזה

ּפתּו היה אחר]טמאה; גון עם ׁשהיה [מעורב ּכגֹון מּמּנּו, ְְִֵֶֶָָָָָָ
העֹורב  ּכעין אֹו הּזפת, ּכעין אֹו הּׁשחר, הּזית ּכעין ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמראהּו

מראֹות. הּׁשלׁש ּבׁשאר וכן טהֹור. זה הרי -ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹ
.Èהּׁשרֹוני הּיין מן יין אחד חלק ּכיצד? הּמזּוג [מאיזור ּכּיין ִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

חיהשרון] יׂשראל, ארץ תוסף]ׁשל ללא ּוׁשני [= וחדׁש, ְְְִֵֵֶֶֶַָָָ
- מּמּנּו ּדֹוהה אֹו מּמּנּו עמק הּדם מראה היה מים; ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹחלקים
אּׁשה  ונאמנת ּבלבד. זה ּכמּזּוג ׁשּיהיה עד טהֹור, זה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָהרי
אֹו לּה מטּמא והחכם ואּבדּתיו', ראיתי זה 'ּכמראה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלֹומר:

ְֵַמטהר.
.‡È,ּבידֹו הּדם ּבּה ׁשּיׁש הּמטלית לֹוקח ורֹואה? מּקיף ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד

הּקזה  ּבדם אֹו ּכרּכם, ׁשל ּבעלה אֹו ּובּדיֹו, ּבֹו ְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹּומּביט
מה  לפי ועֹור ׁשּבּכֹוס, ּבּמזג אֹו אדמה, ּבמימי אֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבּכֹוס,

מטהר  אֹו ּומטּמא רֹואֹות, ׁשל ּׁשעיניו ּבּזכּוכית מּביט ואינֹו . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
רחב, הּכֹוס ויהיה ׁשּבּכֹוס; ּבּמׁשקה אּלא מּבחּוץ, ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָּכֹוס
ולא  האֹורה ּבֹו ׁשּתּכנס ּכדי לּגין, ׁשני ּומחזיק מנה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻמׁשקלֹו

אפל. ְִֵֶָיהיה
.·È;ּובחּמה לבנה, מטלית ּגּבי על אּלא הּדם ּבֹודקין ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאין

ׁשּיראה  ּכדי ּבחּמה, עֹומד והּוא הּדם, על ּבידֹו צל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועֹוׂשה

הּדברים  אּלּו לכל צרי הרֹואה ּכל ולא ׁשהיא. ּכמֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹעינֹו
ּובעת  ּבדמים, לחכם יׁש עין טביעּות אּלא ׁשּיראה, עת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבכל
מן  ּבמראה לֹו נסּתּפק ואם יטהר; אֹו יטּמא מּיד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּיראה
לׁשאר  אֹו לדיֹו אֹו לדם ולער להּקיף צרי ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹהּמראֹות,

.הּמראֹות  ְַַ
.‚Èעּמּה יׁש אם - אדּמה ׁשהיא ּפי על אף חתיכה, ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻהּמּפלת

החתיכה  נקרעה ואפּלּו טהֹורה. לאו, ואם טמאה; ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָּדם,
אּלא  נּדה, ּדם זה ׁשאין טהֹורה; זֹו הרי - ּדם מלאה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָונמצאת

חתיכה  .ּדם ֲִַָ
.„È טמאה - ּבתֹוכּה אגּור ודם קרּועה חתיכה .הּפילה ְְְְֲִִִֵָָָָָָָ

יבחּוׁשין  ּכמין עפר, ּכמין ׂשערה, ּכמין קלּפה, ּכמין ְְְְְְֲִִִִִִִִַַָָָָָהּפילה
למים [יתושים] ּתּטיל אדם, אּלּו דברים מראה היה אם -ְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹ

וכל  ׁשּקפה, הּוא ׁשּדם טמאה, זֹו הרי - נּמֹוחּו אם ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָּפֹוׁשרין:
לעת ה  מעת ּבּפֹוׁשרין ׁשהּו ואם טמאה; יבׁש, ּדם רֹואה ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָ

מעת  נּמֹוחּו לא ואם טמאה. ספק זֹו הרי - נּמֹוחּו ּכ ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹואחר
היא. ּוטהֹורה מּמּכה, אּלּו הרי - ְְֲִִֵֵֵַָָלעת

.ÂË- ּורמׂשים ׁשקצים, ּדגים, ּכמין חגבים, ּכמין ְְְְֲִִִִִִִִָָָָָהּפילה
טהֹורה  לאו, ואם טמאה; ּדם, עּמהם יׁש .אם ְְְִִִֵֵֶָָָָָ

.ÊËּבתֹו הּדם וראת ּבּפרֹוזדֹור, ׁשפֹופרת ׁשהכניסה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָהאּׁשה
ּבבׂשרּה" זֹובּה יהיה "ּדם ׁשּנאמר: טהֹורה, - עד הּׁשפֹופרת , ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

האּׁשה  ּדר ואין רֹואֹות; ׁשהּנׁשים ּכדר ּבבׂשרּה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּתראה
ּבׁשפֹופרת. ְְִִֶֶלראֹות

.ÊÈ ּבין רגלים, מימי עם ּדם ויצא מים ׁשהׁשּתינה ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהאּׁשה
הרי  - יֹוׁשבת והיא ׁשהׁשּתינה ּבין עֹומדת, והיא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָׁשהׁשּתינה

טהֹורה  חֹוׁשׁשת;זֹו אינּה ונזּדעזעה, ּגּופּה הרּגיׁש ואפּלּו . ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
ודם  החדר, מן רגלים מי ׁשאין זֹו, היא רגלים מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשהרּגׁשת

ּבחלֹוחלת הּוא מּכה ּדם ּבּכליה.[מעי]זה אֹו ְֲִֶֶֶַַַַָָ
.ÁÈ ּדם ולא נּדה, ּדם לא ואינֹו הּוא; טהֹור - ּבתּולים ְְְִִֵַַָָָֹֹּדם

ּדין  וכיצד חּבּורה. ּדם ּכמֹו אּלא הּמקֹור, מן ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָזיבה,
ּדם  ראת לא ּבין - קטּנה נּׂשאת אם ּבדמים? ְְְִִִֵַַָָָָָָָֹהּבתּולה

מּתרת  זֹו הרי אביה, ּבבית ּדם ׁשראת ּבין לבעלּה,מּימיה, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ
הּוא. הּמּכה מחמת ׁשּתראה, ּדם ׁשּכל הּמּכה; ׁשּתחיה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָעד

נּדה  זֹו הרי הּמּכה, ׁשּתחיה אחר ּדם ראתה .ואם ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
.ËÈזֹו הרי מּימיה, ּדם ראת לא אם - נערה ּכׁשהיא ְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹנּׂשאת

ׁשהּדם  ּפי על אף ּובּלילה, ּבּיֹום ימים ארּבעה לבעלּה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻמּתרת
אביה, ּבבית ּדם ראת ואם הּמּכה. חית ׁשּלא והּוא ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹׁשֹותת;
ראׁשֹונה, ּבעילה אּלא עליה לבא  לֹו אין - נּׂשאת ּכ ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹואחר
ּובֹוגרת  נּדה. ּתחּלת הּוא ּכאּלּו זה ּבתּולים ּדם ויהיה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָּופֹורׁש;

הראׁשֹון  לילה ּכל לּה נֹותנין - מּימיה ראת .ׁשּלא ְְִִִֶֶַָָָָָָָֹ
.Î ּפי על אף ּדם, ראת ׁשּלא לּנערה ׁשּנֹותנין לילֹות ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹארּבעה

אֹו חדׁשים ׁשני אפּלּו ּוממּתין לילה, ּבֹועל - ּבסרּוגין ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשהן
הּמּכה  חית ׁשּלא והּוא ׁשנּיה; לילה ּובֹועל .ׁשלׁשה, ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹ

.‡Î לא אפּלּו הּמּכה, ׁשּתחיה עד לּה ׁשּנֹותנין קטּנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכן
יֹום  ּבין ּבסרּוגין ּבין הּׁשנה, ּכל ּבֹועל זה הרי - ׁשנה ְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָחית

יֹום  .אחר ַַ
.·Î הּדם ועדין ּבעלּה, ּתחת נערה ונעׂשת ׁשּנּׂשאת ְְֲֲֲֲִִֶַַַַַַַַַָָָָָָקטּנה

קטּנה, ּכׁשהיא ׁשּבעל ּבעילֹות ּכל - הּמּכה מחמת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשֹותת
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ּבימי  ימים ארּבעה לֹו ּומׁשלימין אחת; ּכלילה לֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָנחׁשבת
הּנערּות  ּבימי לּה ׁשּנֹותנין ימים הּׁשלׁשה היּו ואפּלּו ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּנערּות.
מּתר; זה הרי - אחד לילה חדׁשים ׁשני ּבכל ּובעל ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּבסרּוגין,

הּמּכה  תחיה ׁשּלא .והּוא ְְִֶֶַַָֹ
.‚Î רֹואה היתה חית? לא אֹו הּמּכה חית אם יֹודעין ְְִִֵַַַַַָָָָָָֹּכיצד

על  ׁשּתׁשב ּובעת תראה, לא ּוכׁשּתׁשב ׁשּתעמד, ּבעת ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהּדם
- תראה לא ּוכסתֹות ּכרים על ּתׁשב ואם ּתראה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּקרקע

הּמּכה  חית לא עֹומדת עדין ּבין ּכלל, ראת ולא הּדם ּפסק . ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּפסק  לא אם וכן הּמּכה; חיתה ּכבר - הּכל על יֹוׁשבת ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבין
הּכרים  על יֹוׁשבת ּכׁשהיא ואפּלּו הּדם ּתראה אּלא ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכלל,

נּדה. ּדם אּלא מּכה, ּדם זה אין - ְְִֵֶֶַַַַָָָָוהּכסתֹות
.„Î הּמּכה מחמת זה הרי - ּתׁשמיׁש ּבעת רֹואה ;היתה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ

מחמת  ׁשּלא ּדם ראת ּכ ואחר ּדם, ראת ולא מּטתּה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּמׁשה
נּדה. ּדם זה הרי - ְֲִִֵֶַַָּתׁשמיׁש

.‰Î ויצא ּובעלּה וחזר ּדם, מּמּנה יצא ולא ּבתּולה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָֹהּבֹועל
ּדם  היה ׁשאּלּו נּדה; ּדם זה הרי קטּנה, היתה אפּלּו - ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּדם

ּבּתחּלה  ּבא היה ויצא ּבתּולים, ׁשלׁש מּבת ּפחֹות הּבֹועל . ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֹ
ּבתּולים. ּדם זה הרי - ְֲִֵֶַָּדם

ה'תשע"ג  כסלו ח' חמישי יום

ו  ¤¤ּפרק
הּקׁשי‡. ודם הּזבה, ודם הּנּדה, לידה]ּדם ודם [לפני , ְְְִִַַַַַַַָָָֹ

ׁשל טהר ודם ּומן הּיֹולדת, הּוא, אחד ּדם ּכּלֹו - יֹולדת ְִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻ
הּוא  ּבלבד ּובּזמּנים הּוא. אחד ּומעין ּבא, הּוא ְְְִִֶַַַַַָָָָהּמקֹור
זבה. וזֹו נּדה, וזֹו טהֹורה, זֹו ּדם רֹואה ותהיה דינֹו, ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשּיׁשּתּנה

ּבׁשעת ·. ּכׁשּתראה אֹו ּתחּלה, ּדם האּׁשה ּכׁשּתראה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?
ׁשבעת  ּכל נּדה זֹו הרי - לנּדתּה ׁשּקבעה העת והּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָוסּתּה,
טּפה  אּלא ראת ׁשּלא ּבין ׁשבעה ּכל ראת ּבין ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהּימים,

ּבלבד  זיבה,ראׁשֹונה ּדם זה הרי - הּׁשמיני ּבּיֹום ּדם ראתה ; ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
נּדתּה. עת ּבלא ׁשהּוא ְְִִֵֵֶָָֹמּפני

ּווסת ‚. נּדה וסת ׁשּבין הּימים ּבתֹו ׁשּתראה ּדם ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָוכן
זיבה  ּדם הּוא הרי זמן נּדה, ּבין ׁשאין מּסיני, למׁשה והלכה . ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּבלבד. יֹום עׂשר אחד אּלא נּדה לזמן ְְִִִִֶַַַַָָָָָנּדה
הן „. - ּבתחּלתן וסת לּה ׁשּנקּבעה הּימים ׁשבעת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

ּומּפני  ראת. לא ּבין ּדם ּבהם ראת ּבין נּדתּה', 'ימי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹהּנקראין
ּדם  וכל לנּדה, ראּויין ׁשהם מּפני נּדה'? 'ימי נקראין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָמה

יחׁשב  נּדה ּדם - ּבהן .ׁשּתראה ְִִֵֵֶֶֶַָָָ
'ימי וכל ‰. הּנקראין הן - הּׁשבעה ׁשאחר יֹום עׂשר אחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

'ימי  נקראין ולּמה ראת. לא ּבין ּדם ּבהן ראת ּבין ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָָֹזיבתּה',
ּדם  - ּבהן ׁשּתראה ּדם וכל לזיבה, ראּויין ׁשהן מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָזיבה'?
וימי  נּדתּה ימי ׁשהם אּלּו, ׁשמֹות ּבׁשני והּזהר יחׁשב. ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָזיבה

.זיבתּה ִָָ
.Â עד אֹו ׁשּתמּות, עד וסת לּה ׁשּיּקבע מּיֹום האּׁשה ימי ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל

יֹום  מּתחּלת ׁשבעה לעֹולם ּתסּפר - אחר ליֹום הּוסת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיעקר
עׂשר; אחד ואחריהן ׁשבעה עׂשר, אחד ואחריהן ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּוסת
נּדה  ּבימי אם ּדם, ׁשּתראה ּבעת ׁשּתדע ּכדי ּבּמנין, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָותּזהר

ימי  ׁשבעה הן, ּכ אּׁשה ׁשל ימיה ׁשּכל זיבה; ּבימי אֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָראת
הּלדה  הפסיקה ּכן אם אּלא זיבה, ימי עׂשר ואחד ּכמֹונּדה , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Ê ׁשני אֹו ּבלבד, אחד  יֹום זיבתּה ּבימי ּדם ׁשראת ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאּׁשה

'ׁשֹומרת  ונקראת קטּנה', 'זבה נקראת - זה אחר זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָימים
יֹום' ּכנגד זֹויֹום הרי - זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ראת ואם . ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

'זבה' ונקראת ּגדֹולה', 'זבה הּנקראת והיא ּגמּורה, ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָזבה
רּבים"; ימים ּדמּה זֹוב יזּוב ּכי "ואּׁשה ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָסתם,

ׁשלׁשה. "רּבים" ׁשנים, "ימים" ְְִִִִַַָָֹּומעּוט
.Á ׁשבעה ספירת אּלא קטּנה, לזבה ּגדֹולה זבה ּבין ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָאין

ימים  ׁשבעת לסּפר צריכה ּגדֹולה ׁשּזבה - קרּבן ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָֹוהבאת
וזבה נקּיים  ּבלבד; אחד יֹום אּלא סֹופרת אינּה קטּנה וזבה , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

ואּסּור  טמאה לענין אבל ּכׁשּתטהר. קרּבן מביאה ְְְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֻּגדֹולה
ׁשוֹות  ׁשּתיהן .ּביאה, ְִֵֶָָ

.Ë הּלילה ּבתחּלת ׁשראת ּבין זיבתּה, ּבימי ּדם ראת ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָּכיצד?
ּוכאּלּו טמא, ּכּלֹו הּיֹום אֹותֹו הרי - הּיֹום ּבסֹוף ׁשראת ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻּבין
ּומׁשּמרת  החּמה; ׁשּׁשקעה עד ׁשראת מעת הּדם ּפסק ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלא
למחר  מׁשּכמת - ּבּלילה ּכלּום ראת לא אם הּלילה. ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכל

החּמה  ׁשּתנץ אחר ראת וטֹובלת לא אם הּיֹום; ּכל ּומׁשּמרת , ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
היא  והרי הּטמא, הּיֹום ּכנגד טהֹור אחד יֹום זה הרי - ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכלּום

לערב. לבעלּה ְֲֶֶֶֶַָָֻמּתרת
.È- ׁשּטבלה אחר ּבלילֹו ּבין ּביֹומֹו ּבין ּבּׁשני, ּגם ּדם ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָראת

ראת  לא אם ׁשליׁשי. ליל ּכל ּומׁשּמרת טמא, הּׁשני הּיֹום ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי
ּכל  ּומׁשּמרת החּמה, ׁשּתנץ אחר וטֹובלת למחר מׁשּכמת -ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּכנגד  טהֹור אחד יֹום זה הרי - ּכלּום ראת לא אם ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹהּיֹום;

ערב. לבעלּה ּומּתרת הּטמאים, ימים ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשני
.‡Èזֹו הרי - ּבלילֹו ּבין ּביֹומֹו ּבין ּבּׁשליׁשי, ּגם ּדם ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָראת

ּדם  ּבלא טהֹורים ימים ׁשבעה לסּפר ּוצריכה ּגדֹולה, ,זבה ְְְְְְִִִִִָָָָָָָֹֹ
וטֹובלת  ּתטהר". ואחר ימים, ׁשבעת ּלּה "וספרה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
לבעלּה מּתרת היא והרי החּמה, הנץ אחר הּׁשביעי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻּבּיֹום
ׁשני  אֹו תֹורים, ׁשּתי - קרּבנּה מביאה הּׁשמיני ּובּיֹום ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלערב.

יֹונה. ְֵָּבני
.·È זבה אֹו הּׁשמּור, יֹום ׁשל ּבּלילה ׁשּטבלה קטּנה ְְְֶֶַַַַָָָָָָָָָזבה

היא  והרי טבלה, לא ּכאּלּו - ׁשביעי ּבליל ׁשּטבלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹּגדֹולה
ׁשבעה  ּבתֹו ׁשּטבלה .ּכנּדה ְְְְִִֶָָָָ

.‚È אחר ספירה ׁשל הּׁשביעי ּבּיֹום ּגדֹולה זבה על ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָהּבא
- ׁשּטבלה אחר הּׁשמּור ּבּיֹום קטּנה זבה על אֹו ְְְֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּטבלה,
לטבילתּה, הראּוי ּבזמן ׁשּטבלה ּכיון הּכרת; מן ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָּפטּור

ּומּגעּהטהֹורה  ּבעילתּה ׁשהרי רעה, ּתרּבּות זֹו ואּׁשה . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ
ְִּתלּויין.

.„È ולא הּטבילה אחר הּיֹום נׁשלם אם ּתלּויין? הן ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹּכיצד
ּובעילתּה טהֹור, טבילתּה אחר ּבֹו ׁשּנגעה ּכל הרי - ּדם ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹראת
זה  ּביֹום ּדם ראת ואם ּכלּום. עליה חּיבין אין הּטבילה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחר
למפרע  ּבֹו ׁשּנגעה וכל למפרע, זבה נמצאת - ׁשּטבלה ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאחר
אסּורה  היא ּולפיכ ּבקרּבן. חּיבין ּובֹועלּה והיא ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָטמא,

ספק  לידי עצמּה ּתביא ׁשּלא לערב, עד .לבעלּה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
.ÂËאפּלּו - ּדם ראת ּובּׁשביעי נקּיים ימי ׁשׁשת ׁשּספרה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָזבה
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ּבימי  ימים ארּבעה לֹו ּומׁשלימין אחת; ּכלילה לֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָנחׁשבת
הּנערּות  ּבימי לּה ׁשּנֹותנין ימים הּׁשלׁשה היּו ואפּלּו ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּנערּות.
מּתר; זה הרי - אחד לילה חדׁשים ׁשני ּבכל ּובעל ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּבסרּוגין,

הּמּכה  תחיה ׁשּלא .והּוא ְְִֶֶַַָֹ
.‚Î רֹואה היתה חית? לא אֹו הּמּכה חית אם יֹודעין ְְִִֵַַַַַָָָָָָֹּכיצד

על  ׁשּתׁשב ּובעת תראה, לא ּוכׁשּתׁשב ׁשּתעמד, ּבעת ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהּדם
- תראה לא ּוכסתֹות ּכרים על ּתׁשב ואם ּתראה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּקרקע

הּמּכה  חית לא עֹומדת עדין ּבין ּכלל, ראת ולא הּדם ּפסק . ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּפסק  לא אם וכן הּמּכה; חיתה ּכבר - הּכל על יֹוׁשבת ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבין
הּכרים  על יֹוׁשבת ּכׁשהיא ואפּלּו הּדם ּתראה אּלא ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכלל,

נּדה. ּדם אּלא מּכה, ּדם זה אין - ְְִֵֶֶַַַַָָָָוהּכסתֹות
.„Î הּמּכה מחמת זה הרי - ּתׁשמיׁש ּבעת רֹואה ;היתה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ

מחמת  ׁשּלא ּדם ראת ּכ ואחר ּדם, ראת ולא מּטתּה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּמׁשה
נּדה. ּדם זה הרי - ְֲִִֵֶַַָּתׁשמיׁש

.‰Î ויצא ּובעלּה וחזר ּדם, מּמּנה יצא ולא ּבתּולה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָֹהּבֹועל
ּדם  היה ׁשאּלּו נּדה; ּדם זה הרי קטּנה, היתה אפּלּו - ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּדם

ּבּתחּלה  ּבא היה ויצא ּבתּולים, ׁשלׁש מּבת ּפחֹות הּבֹועל . ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֹ
ּבתּולים. ּדם זה הרי - ְֲִֵֶַָּדם

ה'תשע"ג  כסלו ח' חמישי יום

ו  ¤¤ּפרק
הּקׁשי‡. ודם הּזבה, ודם הּנּדה, לידה]ּדם ודם [לפני , ְְְִִַַַַַַַָָָֹ

ׁשל טהר ודם ּומן הּיֹולדת, הּוא, אחד ּדם ּכּלֹו - יֹולדת ְִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻ
הּוא  ּבלבד ּובּזמּנים הּוא. אחד ּומעין ּבא, הּוא ְְְִִֶַַַַַָָָָהּמקֹור
זבה. וזֹו נּדה, וזֹו טהֹורה, זֹו ּדם רֹואה ותהיה דינֹו, ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשּיׁשּתּנה

ּבׁשעת ·. ּכׁשּתראה אֹו ּתחּלה, ּדם האּׁשה ּכׁשּתראה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?
ׁשבעת  ּכל נּדה זֹו הרי - לנּדתּה ׁשּקבעה העת והּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָוסּתּה,
טּפה  אּלא ראת ׁשּלא ּבין ׁשבעה ּכל ראת ּבין ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהּימים,

ּבלבד  זיבה,ראׁשֹונה ּדם זה הרי - הּׁשמיני ּבּיֹום ּדם ראתה ; ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
נּדתּה. עת ּבלא ׁשהּוא ְְִִֵֵֶָָֹמּפני

ּווסת ‚. נּדה וסת ׁשּבין הּימים ּבתֹו ׁשּתראה ּדם ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָוכן
זיבה  ּדם הּוא הרי זמן נּדה, ּבין ׁשאין מּסיני, למׁשה והלכה . ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּבלבד. יֹום עׂשר אחד אּלא נּדה לזמן ְְִִִִֶַַַַָָָָָנּדה
הן „. - ּבתחּלתן וסת לּה ׁשּנקּבעה הּימים ׁשבעת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

ּומּפני  ראת. לא ּבין ּדם ּבהם ראת ּבין נּדתּה', 'ימי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹהּנקראין
ּדם  וכל לנּדה, ראּויין ׁשהם מּפני נּדה'? 'ימי נקראין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָמה

יחׁשב  נּדה ּדם - ּבהן .ׁשּתראה ְִִֵֵֶֶֶַָָָ
'ימי וכל ‰. הּנקראין הן - הּׁשבעה ׁשאחר יֹום עׂשר אחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

'ימי  נקראין ולּמה ראת. לא ּבין ּדם ּבהן ראת ּבין ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָָֹזיבתּה',
ּדם  - ּבהן ׁשּתראה ּדם וכל לזיבה, ראּויין ׁשהן מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָזיבה'?
וימי  נּדתּה ימי ׁשהם אּלּו, ׁשמֹות ּבׁשני והּזהר יחׁשב. ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָזיבה

.זיבתּה ִָָ
.Â עד אֹו ׁשּתמּות, עד וסת לּה ׁשּיּקבע מּיֹום האּׁשה ימי ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל

יֹום  מּתחּלת ׁשבעה לעֹולם ּתסּפר - אחר ליֹום הּוסת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיעקר
עׂשר; אחד ואחריהן ׁשבעה עׂשר, אחד ואחריהן ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּוסת
נּדה  ּבימי אם ּדם, ׁשּתראה ּבעת ׁשּתדע ּכדי ּבּמנין, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָותּזהר

ימי  ׁשבעה הן, ּכ אּׁשה ׁשל ימיה ׁשּכל זיבה; ּבימי אֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָראת
הּלדה  הפסיקה ּכן אם אּלא זיבה, ימי עׂשר ואחד ּכמֹונּדה , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Ê ׁשני אֹו ּבלבד, אחד  יֹום זיבתּה ּבימי ּדם ׁשראת ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאּׁשה

'ׁשֹומרת  ונקראת קטּנה', 'זבה נקראת - זה אחר זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָימים
יֹום' ּכנגד זֹויֹום הרי - זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ראת ואם . ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

'זבה' ונקראת ּגדֹולה', 'זבה הּנקראת והיא ּגמּורה, ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָזבה
רּבים"; ימים ּדמּה זֹוב יזּוב ּכי "ואּׁשה ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָסתם,

ׁשלׁשה. "רּבים" ׁשנים, "ימים" ְְִִִִַַָָֹּומעּוט
.Á ׁשבעה ספירת אּלא קטּנה, לזבה ּגדֹולה זבה ּבין ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָאין

ימים  ׁשבעת לסּפר צריכה ּגדֹולה ׁשּזבה - קרּבן ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָֹוהבאת
וזבה נקּיים  ּבלבד; אחד יֹום אּלא סֹופרת אינּה קטּנה וזבה , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

ואּסּור  טמאה לענין אבל ּכׁשּתטהר. קרּבן מביאה ְְְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֻּגדֹולה
ׁשוֹות  ׁשּתיהן .ּביאה, ְִֵֶָָ

.Ë הּלילה ּבתחּלת ׁשראת ּבין זיבתּה, ּבימי ּדם ראת ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָּכיצד?
ּוכאּלּו טמא, ּכּלֹו הּיֹום אֹותֹו הרי - הּיֹום ּבסֹוף ׁשראת ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻּבין
ּומׁשּמרת  החּמה; ׁשּׁשקעה עד ׁשראת מעת הּדם ּפסק ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלא
למחר  מׁשּכמת - ּבּלילה ּכלּום ראת לא אם הּלילה. ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכל

החּמה  ׁשּתנץ אחר ראת וטֹובלת לא אם הּיֹום; ּכל ּומׁשּמרת , ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
היא  והרי הּטמא, הּיֹום ּכנגד טהֹור אחד יֹום זה הרי - ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכלּום

לערב. לבעלּה ְֲֶֶֶֶַָָֻמּתרת
.È- ׁשּטבלה אחר ּבלילֹו ּבין ּביֹומֹו ּבין ּבּׁשני, ּגם ּדם ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָראת

ראת  לא אם ׁשליׁשי. ליל ּכל ּומׁשּמרת טמא, הּׁשני הּיֹום ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי
ּכל  ּומׁשּמרת החּמה, ׁשּתנץ אחר וטֹובלת למחר מׁשּכמת -ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּכנגד  טהֹור אחד יֹום זה הרי - ּכלּום ראת לא אם ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹהּיֹום;

ערב. לבעלּה ּומּתרת הּטמאים, ימים ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשני
.‡Èזֹו הרי - ּבלילֹו ּבין ּביֹומֹו ּבין ּבּׁשליׁשי, ּגם ּדם ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָראת

ּדם  ּבלא טהֹורים ימים ׁשבעה לסּפר ּוצריכה ּגדֹולה, ,זבה ְְְְְְִִִִִָָָָָָָֹֹ
וטֹובלת  ּתטהר". ואחר ימים, ׁשבעת ּלּה "וספרה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
לבעלּה מּתרת היא והרי החּמה, הנץ אחר הּׁשביעי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻּבּיֹום
ׁשני  אֹו תֹורים, ׁשּתי - קרּבנּה מביאה הּׁשמיני ּובּיֹום ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלערב.

יֹונה. ְֵָּבני
.·È זבה אֹו הּׁשמּור, יֹום ׁשל ּבּלילה ׁשּטבלה קטּנה ְְְֶֶַַַַָָָָָָָָָזבה

היא  והרי טבלה, לא ּכאּלּו - ׁשביעי ּבליל ׁשּטבלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹּגדֹולה
ׁשבעה  ּבתֹו ׁשּטבלה .ּכנּדה ְְְְִִֶָָָָ

.‚È אחר ספירה ׁשל הּׁשביעי ּבּיֹום ּגדֹולה זבה על ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָהּבא
- ׁשּטבלה אחר הּׁשמּור ּבּיֹום קטּנה זבה על אֹו ְְְֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּטבלה,
לטבילתּה, הראּוי ּבזמן ׁשּטבלה ּכיון הּכרת; מן ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָּפטּור

ּומּגעּהטהֹורה  ּבעילתּה ׁשהרי רעה, ּתרּבּות זֹו ואּׁשה . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָ
ְִּתלּויין.

.„È ולא הּטבילה אחר הּיֹום נׁשלם אם ּתלּויין? הן ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹּכיצד
ּובעילתּה טהֹור, טבילתּה אחר ּבֹו ׁשּנגעה ּכל הרי - ּדם ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹראת
זה  ּביֹום ּדם ראת ואם ּכלּום. עליה חּיבין אין הּטבילה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחר
למפרע  ּבֹו ׁשּנגעה וכל למפרע, זבה נמצאת - ׁשּטבלה ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאחר
אסּורה  היא ּולפיכ ּבקרּבן. חּיבין ּובֹועלּה והיא ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָטמא,

ספק  לידי עצמּה ּתביא ׁשּלא לערב, עד .לבעלּה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
.ÂËאפּלּו - ּדם ראת ּובּׁשביעי נקּיים ימי ׁשׁשת ׁשּספרה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָזבה
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מאחר  למנֹות וחֹוזרת הּכל, סתרה - החּמה לׁשקיעת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹסמּו
נקּיים  ימי ׁשבעת הּטמא .הּיֹום ְְְִִִֵֵַַַָ

.ÊË יֹום סֹותרת - הּספירה ימי ּבתֹו זרע ׁשכבת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּפלטה
אחד  יֹום ׁשּסֹותר קרי, ׁשראה ּכזב ׁשהיא מּפני ראת אחד, . ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ

אף  - עׂשר ּובּׁשנים עׂשר, ּובאחד זיבתּה, מימי ּבעׂשירי ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָּדם
זבה  אינּה - זה אחר זה ימים ּבׁשלׁשה ׁשראת ּפי ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעל

ׁשּי לנּדה; קטּנה מּזיבּות יצאת אּלא עׂשר ּגדֹולה, ׁשנים ֹום ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ּכמֹו זבה, אינּה נּדתּה ּבימי והרֹואה נּדתּה, ימי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָמתחלת

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÊÈ"נּדתּה על תזּוב כי "אֹו ּבּתֹורה ׁשּכתּוב זה הּוא ?ּומה ִִֶֶַַַָָָָָ

ּכגֹון  זבה; זֹו הרי לנּדתּה, סמּו ימים ׁשלׁשה ראת ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָֹׁשאם
ראׁשֹון  ׁשהם ּובעׂשירי, ּובּתׁשיעי לנּדתּה ּבּׁשמיני ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשראת
ּדם  ראת זיבתּה. ימי ׁשהם יֹום עׂשר מהאחד ּוׁשליׁשי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָוׁשני
ׁשנים  ליל ׁשהּוא לערב וטבלה זיבתּה, מימי עׂשר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבאחד
ּובֹועלּה טמאה ׁשהיא ּפי על אף - מּטתּה וׁשּמׁשה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָעׂשר,
ׁשאין  מּפני ּכרת; חּיבין אינן ּומֹוׁשב, מׁשּכב ועֹוׂשין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,
זבה. לעׂשֹותּה עׂשר אחד ליֹום מצטרף עׂשר ׁשנים ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָיֹום

הּקרּבן. מן להּצילּה זה ליל טבילת לּה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהֹועילה
.ÁÈזֹו הרי - החּמה ׁשּתנץ אחר עׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָטבלה

עבר  ואם קטּנה; זבה ּכל ּכדין לערב, עד לבעלּה ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָאסּורה
ׁשּבא  אחר ּדם ראת ואפּלּו מּכלּום. ּפטּורין ׁשניהן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּובעלּה,
הּוא, נּדה ּדם ׁשּזה ּכלּום, ּבכ אין - עׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָעליה

ׁשּלפניו  לּיֹום מצטרף .ואינֹו ְְְִֵֵֶַָָָ
.ËÈ וראת הּׁשמׁשֹות, ּבין לנּדתּה ׁשביעי ּבסֹוף  ּדם ְְְְְִִִֵַָָָָָָָָראת

ראׁשֹונה  ראּיה ׁשּמא זבה: ספק זֹו הרי - ּובעׂשירי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבּתׁשיעי
זה  אחר זה ימים ׁשלׁשה ׁשראת ונמצאת היתה, ׁשמיני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבליל

זיבתּה ימי מימי ּבתחּלת ועׂשירי ּבתׁשיעי ּדם ראת אם וכן . ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָ
זֹו הרי - הּׁשמׁשֹות ּבין עׂשר אחד יֹום ּבסֹוף וראת ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָזיבתּה,

א  ּביֹום אחרֹונה ראּיה ׁשּמא זבה: והרי ספק היתה, עׂשר חד ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
זיבתּה. ּבימי זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹראת

.Î,הּדם ׁשּפסק ּומצאה נּדתּה ימי ּבתֹו עצמּה ׁשּבדקה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָנּדה
עד  ּבדקה ולא הזידה אֹו וׁשגגה לנּדתּה, ּבּׁשני ּפסק ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹואפּלּו
אין  - טמא מצאה ּוכׁשּבדקה רּבים, ּבימים נּדתּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָלאחר
ּכל  אּלא טמאה', היתה הּימים אֹותן ּכל 'ׁשּמא ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָאֹומרים:

טהרה  ּבחזקת ּבדקה ׁשּלא הּימים עצמּהאֹותן ּבדקה . ְְְְְֳִֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
הּׁשמׁשֹות  ּובין לנּדתּה, ּבּׁשביעי ּבדקה אפּלּו טמא, ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָּומצאה
המּתינה  אּלא נּדה, מּטמאת לפרׁש ּכדי עצמּה ּבדקה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֻלא
זבה; ספק זֹו הרי - טהֹור ּומצאה ּבדקה ּכ ואחר ְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָָָימים,
ׁשּבּתחּלה  ׁשּכיון וּדאית; זבה זֹו הרי - טמא מצאה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָואם
הּדם. ּפסק ׁשּלא ּבחזקת זֹו הרי טמא, ּובּסֹוף טמא ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמצאה
הרי  טהֹור, ּבֹו ׁשּמצאה ּפי על אף - נּדה ׁשל ראׁשֹון ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָויֹום
הּמעין  החזק ּכּלֹו ראׁשֹון ׁשּיֹום טמא, ׁשּמצאה ּכמֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻזה

ַָּפתּוח.
.‡Î ּומצאה הּספירה מימי ּבראׁשֹון עצמּה ׁשּבדקה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָזבה

זֹו הרי - טהֹור ּומצאה ׁשביעי יֹום עד ּבדקה ולא ְְְְֲִִֵַָָָָָָֹטהֹור,
טהֹור  ּומצאה ׁשבעה ּכל ּבדקה ּוכאּלּו טהרה, .ּבחזקת ְְְְְְֳִִֶַָָָָָָָָָ

.·Î ּומצאה הּספירה מימי ראׁשֹון ּביֹום ּבדקה אם ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָוכן

טהרה  ּבחזקת זֹו הרי - טהֹור ּומצאה הּׁשמיני ּובּיֹום .טהֹור, ְְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָָָ
ּבדקה  ולא הּדם, ׁשּפסק ּומצאה לזיבתּה ׁשליׁשי ּביֹום ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָָֹּבדקה

ּובּׁשביע  הּספירה, מימי ראׁשֹון טהֹור ּביֹום ּומצאה ּבדקה י ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
הּבדיקֹות, אּלּו ּבכל לזב הּדין והּוא טהרה. ּבחזקת זֹו הרי -ְְְְְְֲֳִִֵֵֶַַַָָָָ

הּספירה. ימי לֹו ועלּו טהֹור, ְְְִֵֶַָָָׁשהּוא
.‚Î ליׁשב צריכה - זבה ספק נּדה ספק ׁשהיא אּׁשה ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָּכל

מּספק  נקּיים ימים ּכׁשבעת ואחר ׁשמיני, ּבליל וטֹובלת , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּכמֹו נאכל, ואינֹו זבה קרּבן ּומביאה לבעלּה; מּתרת ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּתהיה

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר

ה'תשע"ג  כסלו ט' שישי יום

ז  ¤¤ּפרק
לדה,‡. חבלי ואחזּוה להצטער, ׁשהתחילה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמעּברת

הּנקרא  הּוא הּדם, אֹותֹו - ׁשּתלד קדם לצאת הּדם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוהתחיל
דם  הּוא הרי - נּדתּה ּבימי ּבא אם ּדינֹו? היא הּקׁשי'. ֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ'ּדם
זֹו הרי - זיבתּה ּבימי ּבא ואם נּדה. טמאת זֹו והרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָנּדה,

מּפי טהֹורה  - ּבבׂשרּה" זֹובּה יהיה "ּדם ּבזבה: ׁשּנאמר , ְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָָ
ולד; מחמת ולא עצמּה, מחמת זֹובּה למדּו, ְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָָֹהּׁשמּועה
לנפלים. קׁשי אין - הּפילה אם אבל חי; ולד ׁשּתלד ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּובלבד
ארּבעה  והּצער החבלים עם ויֹורד ׁשֹותת הּדם היה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָאפּלּו
אם  אבל וטהֹור; קׁשי, ּדם זה הרי - ׁשּתלד קדם יֹום ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹעׂשר
הרי  - יתר אֹו יֹום עׂשר ּבחמּׁשה הּלדה קדם הּדם ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהתחיל

ּבזֹוב. יֹולדת היא והרי זיבה, ּדם ְֲִִֵֶֶֶַַָזה
והחבלים ּבּמה·. הּצירים ּפסקּו ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָֹ

ראת  אם אבל ׁשּילדה. עד והֹולכת מתקּׁשה אּלא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהּצער,
ּופסק  וחבלים, ּבצער זיבתּה ּבימי יתר אֹו ימים ׁשלׁשה ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹּדם
ועמדה  ימים, הּׁשלׁשה אחר החבלים מן לּה ורוח ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָָֹהּצער
הּדם, ּפסק ׁשּלא ּפי על אף - ׁשעֹות ועׂשרים ארּבע ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָֹּבנחת
ׁשעה  ועׂשרים ארּבע אחר והחבלים הּצער ׁשחזר ּפי על ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָואף
הּצער  ּפסק לא הּולד, מחמת הּדם היה ׁשאּלּו זבה; זֹו הרי -ֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּבזֹוב  יֹולדת זֹו הרי - כן אחרי ילדה ואם החבלים; .ולא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשנים ‚. אֹו וילדה, ּבקׁשי, ּוׁשנים צער ּבלא אחד יֹום ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֹראת

צער  ּבלא ויֹום ּבקׁשי יֹום אֹו וילדה, ּבקׁשי, ויֹום צער ְְְְְְְְִִַַַַָָֹֹֹֹּבלא
יֹום  ראת אם אבל ּבזֹוב; יֹולדת אינּה - וילדה ּבקׁשי, ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָֹויֹום

ּבקׁשי ׁשנים אֹו וילדה, צער, ּבלא ּוׁשנים ּבקׁשי ואחד אחד ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
ּבלא  ויֹום ּבקׁשי ויֹום צער ּבלא יֹום אֹו וילדה, צער, ְְְְְְְְִַַַַָָֹֹֹֹּבלא
הּסמּו קׁשי הּכלל: זה ּבזֹוב . יֹולדת זֹו הרי - וילדה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹצער,
יֹולדת  זֹו הרי ללדה, סמּו ׁשפי ּבזֹוב; יֹולדת זֹו אין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלּלדה,

.ּבזֹוב  ְ
הּיֹום „. ּכל אפּלּו - הּלדה ּביֹום להיֹות לראּיתּה ׁשליׁשי ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָחל

לקׁשי  סמּו הּלדה יֹום ׁשהרי ּבזֹוב, יֹולדת זֹו אין ּבׁשפי, .ּכּלֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻ
- הּפילה מה ידּוע ואין הּפילה, ּובּׁשליׁשי ימים, ׁשני ְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָראת

יֹולדת. ּוספק זבה ספק זֹו ְְֲֵֵֵֶֶָָהרי
ל ‰. צריכה ּבזֹוב? יֹולדת ּדין נקּיים,ּכיצד ימי ׁשבעת יׁשב ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

ּכ ואחר לבעלּה, מּתרת ּתהיה ּכ ואחר לערב, ְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻוטֹובלת
יֹולדת  וקרּבן זבה קרּבן ּומביאה טהר; ּדם לּה לפיכ,יהיה . ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
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ׁשבעת  סֹופרת הּלדה, ּביֹום הּדם ּפסק אפּלּו - זכר ילדה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאם
ימי  ׁשבעת וספרה נקבה, ילדה ואם וטֹובלת. נקּיים, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָימי
הרי  - לאחריהן אֹו לדה ׁשל עׂשר ארּבעה עם וׁשלמּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָנקּיים,
ּבתֹו הּספירה ימי ׁשלמּו ואם לבעלּה; ּומּתרת טֹובלת, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֻזֹו
עׂשר. חמּׁשה ליל עד לבעלּה אסּורה זֹו הרי - עׂשר ְְֲֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָָארּבעה

.Â ימי ׁשבעת וספרה ימים, ׁשלׁשה ּדם ׁשראת הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּכיצד?
עׂשר; חמּׁשה ליל עד אסּורה היא ועדין עׂשרה, הרי - ְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָנקּיים

ּכנּדה  היא עׂשר ארּבעה את ׁשּכל מצריכין אין ולּמה . ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
ואחר  זכר ׁשל ׁשבעה אחר ׁשבעה, לספירת ּבזֹוב ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָהּיֹולדת
נּדתּה וימי לדתּה ׁשּימי מּפני נקבה? ׁשל עׂשר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָארּבעה
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשבעה, לספירת לּה עֹולין ּבהן, רֹואה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשאינּה

.Ê ּכל אּלא טהר, ּדם לּה אין - ּדמּה ּפסק ׁשּלא ּבזֹוב ְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹיֹולדת
ימי  ׁשבעת ספרה אם אבל הּוא; זיבה ּכדם ׁשּתראה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּדם
ּכ ואחר וטבלה, נקבה, ׁשל עׂשר ארּבעה וׁשלמּו ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָנקּיים,
הרי  - נקבה ׁשל ּוׁשמֹונים זכר ׁשל ארּבעים ּבתֹו ּדם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָראת

טהר  ּדם .זה ֶַַֹ
.Á ּדם ראת ּכ ואחר טבלה, ולא נקּיים ימי ׁשבעת ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֹספרה

אינן  טהר ימי ׁשּכל מּיד; לבעלּה ּומּתרת טֹובלת, זֹו הרי -ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
לנ  לא טמא ראּויֹות - ּדם ׁשל עצמֹו אבל לזיבה. ולא ּדה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹ

ׁשּתטּבל  עד הּנּדה, ּדם ּכדין .ּומטּמא ְְְִִִֵֶַַַַָֹ
.Ë,נתעּברה ׁשּלּה עׂשר ארּבעה ּולאחר נקבה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּיֹולדת

ּדם  הּוא הרי - ׁשמֹונים ּבתֹו לּה לבא הּקׁשי ּדם ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹֹוהתחיל
ׁשּתראה  ּדמים ׁשּכל לנפלים; קׁשי ׁשאין ּפי על אף ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹטהר,
- ּוכׁשּתּפיל הּולד. ׁשּתּפיל עד הּוא טהֹור טהר, ימי ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבתֹו
הּפילה  ואם זכר, טמאת זכר הּפילה אם לדה, טמאת ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻּתהיה

נקבה  טמאת ׁשני;נקבה מּולד מלאת וימי טמאה ימי ּומֹונה . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹֻֻ
אחר  האחר והּפילה אחד, הּיֹום והּפילה ּתאֹומים, היּו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָאפּלּו

מלאת. וימי טמאה ימי לּׁשני מֹונה - ימים ְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֻּכּמה
.È ּובא נקּיים, ימי ׁשבעת למנֹות והתחילה זֹובּה, ׁשּפסק ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָזבה

סֹותר  אינֹו - נקּיים ימי ּבתֹו קׁשי ּדם עֹולין לּה הּקׁשי וימי , ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָֹֹ
אין  - נקּיים ימי ּבׁשבעת ילדה אם וכן ׁשבעה; לענין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָלּה
על  ואף ׁשבעה, למנין לּה עֹולין הּלדה וימי סֹותרת, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלדה
ּכיון  - מּזֹובּה" טהרה "ואם ׁשּנאמר: ּבהן, טמאה ׁשהיא ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּפי
ּכגֹון  אחרת, טמאה טמאה ׁשהיא ּפי על אף מּזֹובּה, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּטהרה
זֹו הרי - צרעת טמאת אֹו נּדה, טמאת אֹו לדה, ְְְֲִֵֵַַַַַָָָֻֻֻטמאת
הּספירה. סֹותרין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו טמאֹות ואין ּבהן; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻסֹופרת

.‡Èנּדתּה וימי לדתּה הרי ימי - ּדם ּבהם ראת לא אם - ְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֹ
ואם נקּיים; ימי ׁשבעת לספירת לּה עֹולין ּדם ראתאּלּו ּבהם ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

אּלא  הּימים, ּכל סֹותרין ולא הראּיה, ימי לּה עֹולין אין -ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ
סֹותר  ׁשאין הּדם; ּכׁשּיפסק ׁשּספרה, הּימים על ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשלמת

ּבלבד. יֹומן סֹותרין אּלּו אבל זֹוב, ׁשל ראּיה אּלא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹהּכל
.·È מה ל יתּבאר ׁשּבארנּו, העּקרים ּכל ׁשּתבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמאחר

יֹום  הּמקֹור מן ּדם האּׁשה ׁשּתראה ׁשאפׁשר חכמים, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָּׁשאמרּו
ּכיצד? זבה. ּתהיה ולא יֹום, עׂשר וארּבעה מאה יֹום ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹאחר
ימי  לאחר ּוׁשנים נּדתּה, ימי וׁשבעה נּדתּה, לפני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָׁשנים
ימי  וׁשבעה נקבה, ׁשל ּוׁשמֹונים קׁשי, עׂשר וארּבעה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹנּדתּה,
ׁשּתראה  ּדם ׁשּכל למדּת, הא הּנּדה. ימי אחר ּוׁשנים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָנּדה,

ואין  נּדתּה, ּתחּלת הּוא - ּתחּלה מלאת ימי אחר ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹהאּׁשה
ׁשּמּקדם  וסתֹות על ימי מׁשּגיחין ּבסֹוף ּדם הרֹואה לפיכ ; ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ראת  ּבּלילה ׁשּמא נּדה, ספק זֹו הרי הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמלאת
נּדתּה. ימי ּתחּלת ׁשהּוא ְְִִֵֶַַָָָהּדם,

.‚È מּתרת - ׁשבעה ּכל ּדם ׁשראת ׁשהּנּדה ּבארנּו, ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּכבר
מׁשּמרת  - קטּנה וזבה ׁשּתטּבל; אחר ׁשמיני ּבליל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלׁשּמׁש
ּגדֹולה  וזבה לערב; לׁשּמׁש ּומּתרת וטֹובלת, טהֹור, אחד ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻיֹום
ּבליל  לׁשּמׁש ּומּתרת וטֹובלת, נקּיים, ימי ׁשבעת סֹופרת -ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֻ
ּבלבד; יֹום עׂשר אחד אּלא לנּדה, נּדה זמן ּבין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשמיני.

ּגדֹולה  אֹו קטּנה זבה ּתהי עׂשר, האחד .ּובאֹותם ְְְְִַַַָָָָָָָָ
.„È זה ל יתּבאר העּקרים, אּלּו ּכל זֹוכר ׁשּתהיה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּומאחר

ּדם  ּתראה יֹום ימיה, ּכל ׁשהחזקה האּׁשה חכמים, ְְְְֲִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָֻׁשאמרּו
ּובּיֹום  ׁשמיני ּבליל מׁשּמׁשת ּבּתחּלה - ּדם תראה לא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹויֹום
ּבכל  ּומׁשּמׁשת נּדתּה; ימי אחר אחד יֹום ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשמיני
לׁשּמׁש יכֹולה ואינּה ּבלבד, לילֹות ארּבע יֹום עׂשר ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָׁשמֹונה
אם  ,לפיכ הּטמא. לּיֹום ׁשמּור הּוא הּטהֹור ׁשהּיֹום ְִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּימים,
אינּה - הּלילה מּתחּלת טמא יֹום ּבכל הּדם רֹואה ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָהיתה
נּדתּה אחר אחד יֹום ׁשהּוא ּבלבד, ּבּׁשמיני אּלא .מׁשּמׁשת ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

.ÂË- טהֹורים ימים ּוׁשני טמאים ימים ׁשני רֹואה ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָהיתה
עׂשרים  ויֹום עׂשר, וׁשּׁשה עׂשר, ּובּׁשנים ּבּׁשמיני, .מׁשּמׁשת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

.ÊË- טהֹורים ּוׁשלׁשה טמאים ימים ׁשלׁשה רֹואה ְְְְְִִִֵָָָָָָֹֹהיתה
נּדתּה, ימי ׁשאחר הּטהֹורין מהּׁשלׁשה ימים ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמׁשּמׁשת
וׁשּוב  לנּדתּה, הּסמּוכין הּטמאין לּׁשנים ׁשמּור מהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהאחד
לּה ואין ּגדֹולה, זבה החזקה ׁשהרי לעֹולם, מׁשּמׁשת ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻאינּה

נקּיים  ימי .ׁשבעת ְְְִִִֵַ
.ÊÈ טהֹורין ימים וארּבעה טמאים ימים ארּבעה רֹואה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָהיתה

מׁשּמׁשת  אינּה וׁשּוב נּדתּה, ׁשאחר אחד יֹום מׁשּמׁשת -ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
.לעֹולם  ְָ

.ÁÈ טהֹורים ימים וחמּׁשה טמאים ימים חמּׁשה רֹואה ְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָָהיתה
מ  מׁשּמׁשת - אינּה וׁשּוב לנּדתּה, הּסמּוכים הּׁשלׁשה ׁשּמׁשת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

.לעֹולם  ְָ
.ËÈ- טהֹורין ימים וׁשּׁשה טמאין ימים ׁשּׁשה רֹואה ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָהיתה

אינּה וׁשּוב ּתחּלה, לנּדתּה הּסמּוכים ימים ּבחמּׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמׁשּמׁשת
לעֹולם  .מׁשּמׁשת ְְֶֶַָ

.Î מׁשּמׁשת - טהֹורין וׁשבעה טמאין ׁשבעה רֹואה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה
ׁשבּוע  אחריו ויבֹוא לנּדתּה, הּסמּו הּטהֹור הראׁשֹון ְְֲִִַַַַַַָָָָָָָָָהּׁשבּוע
אחריו  ׁשּיבֹוא הּטהֹור והּׁשבּוע זבה, ּבֹו ּתּקבע ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָטמא,
מּטתּה ׁשּמׁשה ׁשּלא ונמצאת ּבֹו; לׁשּמׁש ואסּורה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלספירה,
מׁשּמׁשת  ימיה, ּכל וכן אחד. ׁשבּוע אּלא ׁשבּועֹות, ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבארּבעה

ׁשבּועֹות  עׂשר ׁשמֹונה ּבכל יֹום עׂשר ׁשבּוע ׁשמֹונה ּכיצד? . ְְְֵַַָָָָָָָָָ
- טהֹורה ּבֹו ׁשהיא ׁשּׁשי, ׁשבּוע זבה; היא הרי - ְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָחמיׁשי
לספירה; - ׁשמיני ׁשבּוע זבה; - ׁשביעי ׁשבּוע ְְְְִִִִִִִִַַָָָָָָלספירה;
מימי  מּמּנּו ימים חמּׁשה - ּבֹו רֹואה ׁשהיא ּתׁשיעי, ְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָׁשבּוע
הּׁשבּוע  מן אחד יֹום מׁשּמרת זיבה; ימי מּתחּלת ּוׁשנים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָנּדה,
ׁשהיא  עׂשר, אחד ׁשבּוע ׁשּׁשה; ּומׁשּמׁשת הּטהֹור, ְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהעׂשירי
נּדה; ימי מּתחּלת וחמּׁשה זֹובּה, ימי מּסֹוף ׁשנים - ּבֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָרֹואה
ׁשבּוע  הּטהֹור. עׂשר ׁשנים מּׁשבּוע ימים חמּׁשה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּומׁשּמׁשת
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ׁשבעת  סֹופרת הּלדה, ּביֹום הּדם ּפסק אפּלּו - זכר ילדה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאם
ימי  ׁשבעת וספרה נקבה, ילדה ואם וטֹובלת. נקּיים, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָימי
הרי  - לאחריהן אֹו לדה ׁשל עׂשר ארּבעה עם וׁשלמּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָנקּיים,
ּבתֹו הּספירה ימי ׁשלמּו ואם לבעלּה; ּומּתרת טֹובלת, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֻזֹו
עׂשר. חמּׁשה ליל עד לבעלּה אסּורה זֹו הרי - עׂשר ְְֲֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָָארּבעה

.Â ימי ׁשבעת וספרה ימים, ׁשלׁשה ּדם ׁשראת הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּכיצד?
עׂשר; חמּׁשה ליל עד אסּורה היא ועדין עׂשרה, הרי - ְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָנקּיים

ּכנּדה  היא עׂשר ארּבעה את ׁשּכל מצריכין אין ולּמה . ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
ואחר  זכר ׁשל ׁשבעה אחר ׁשבעה, לספירת ּבזֹוב ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָהּיֹולדת
נּדתּה וימי לדתּה ׁשּימי מּפני נקבה? ׁשל עׂשר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָארּבעה
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשבעה, לספירת לּה עֹולין ּבהן, רֹואה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשאינּה

.Ê ּכל אּלא טהר, ּדם לּה אין - ּדמּה ּפסק ׁשּלא ּבזֹוב ְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹיֹולדת
ימי  ׁשבעת ספרה אם אבל הּוא; זיבה ּכדם ׁשּתראה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּדם
ּכ ואחר וטבלה, נקבה, ׁשל עׂשר ארּבעה וׁשלמּו ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָנקּיים,
הרי  - נקבה ׁשל ּוׁשמֹונים זכר ׁשל ארּבעים ּבתֹו ּדם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָראת

טהר  ּדם .זה ֶַַֹ
.Á ּדם ראת ּכ ואחר טבלה, ולא נקּיים ימי ׁשבעת ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֹספרה

אינן  טהר ימי ׁשּכל מּיד; לבעלּה ּומּתרת טֹובלת, זֹו הרי -ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
לנ  לא טמא ראּויֹות - ּדם ׁשל עצמֹו אבל לזיבה. ולא ּדה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹ

ׁשּתטּבל  עד הּנּדה, ּדם ּכדין .ּומטּמא ְְְִִִֵֶַַַַָֹ
.Ë,נתעּברה ׁשּלּה עׂשר ארּבעה ּולאחר נקבה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּיֹולדת

ּדם  הּוא הרי - ׁשמֹונים ּבתֹו לּה לבא הּקׁשי ּדם ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹֹוהתחיל
ׁשּתראה  ּדמים ׁשּכל לנפלים; קׁשי ׁשאין ּפי על אף ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹטהר,
- ּוכׁשּתּפיל הּולד. ׁשּתּפיל עד הּוא טהֹור טהר, ימי ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבתֹו
הּפילה  ואם זכר, טמאת זכר הּפילה אם לדה, טמאת ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻּתהיה

נקבה  טמאת ׁשני;נקבה מּולד מלאת וימי טמאה ימי ּומֹונה . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹֻֻ
אחר  האחר והּפילה אחד, הּיֹום והּפילה ּתאֹומים, היּו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָאפּלּו

מלאת. וימי טמאה ימי לּׁשני מֹונה - ימים ְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֻּכּמה
.È ּובא נקּיים, ימי ׁשבעת למנֹות והתחילה זֹובּה, ׁשּפסק ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָזבה

סֹותר  אינֹו - נקּיים ימי ּבתֹו קׁשי ּדם עֹולין לּה הּקׁשי וימי , ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָֹֹ
אין  - נקּיים ימי ּבׁשבעת ילדה אם וכן ׁשבעה; לענין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָלּה
על  ואף ׁשבעה, למנין לּה עֹולין הּלדה וימי סֹותרת, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלדה
ּכיון  - מּזֹובּה" טהרה "ואם ׁשּנאמר: ּבהן, טמאה ׁשהיא ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּפי
ּכגֹון  אחרת, טמאה טמאה ׁשהיא ּפי על אף מּזֹובּה, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּטהרה
זֹו הרי - צרעת טמאת אֹו נּדה, טמאת אֹו לדה, ְְְֲִֵֵַַַַַָָָֻֻֻטמאת
הּספירה. סֹותרין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו טמאֹות ואין ּבהן; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻסֹופרת

.‡Èנּדתּה וימי לדתּה הרי ימי - ּדם ּבהם ראת לא אם - ְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֹ
ואם נקּיים; ימי ׁשבעת לספירת לּה עֹולין ּדם ראתאּלּו ּבהם ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

אּלא  הּימים, ּכל סֹותרין ולא הראּיה, ימי לּה עֹולין אין -ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ
סֹותר  ׁשאין הּדם; ּכׁשּיפסק ׁשּספרה, הּימים על ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשלמת

ּבלבד. יֹומן סֹותרין אּלּו אבל זֹוב, ׁשל ראּיה אּלא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹהּכל
.·È מה ל יתּבאר ׁשּבארנּו, העּקרים ּכל ׁשּתבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמאחר

יֹום  הּמקֹור מן ּדם האּׁשה ׁשּתראה ׁשאפׁשר חכמים, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָּׁשאמרּו
ּכיצד? זבה. ּתהיה ולא יֹום, עׂשר וארּבעה מאה יֹום ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹאחר
ימי  לאחר ּוׁשנים נּדתּה, ימי וׁשבעה נּדתּה, לפני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָׁשנים
ימי  וׁשבעה נקבה, ׁשל ּוׁשמֹונים קׁשי, עׂשר וארּבעה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹנּדתּה,
ׁשּתראה  ּדם ׁשּכל למדּת, הא הּנּדה. ימי אחר ּוׁשנים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָנּדה,

ואין  נּדתּה, ּתחּלת הּוא - ּתחּלה מלאת ימי אחר ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹהאּׁשה
ׁשּמּקדם  וסתֹות על ימי מׁשּגיחין ּבסֹוף ּדם הרֹואה לפיכ ; ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ראת  ּבּלילה ׁשּמא נּדה, ספק זֹו הרי הּׁשמׁשֹות, ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמלאת
נּדתּה. ימי ּתחּלת ׁשהּוא ְְִִֵֶַַָָָהּדם,

.‚È מּתרת - ׁשבעה ּכל ּדם ׁשראת ׁשהּנּדה ּבארנּו, ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּכבר
מׁשּמרת  - קטּנה וזבה ׁשּתטּבל; אחר ׁשמיני ּבליל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלׁשּמׁש
ּגדֹולה  וזבה לערב; לׁשּמׁש ּומּתרת וטֹובלת, טהֹור, אחד ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻיֹום
ּבליל  לׁשּמׁש ּומּתרת וטֹובלת, נקּיים, ימי ׁשבעת סֹופרת -ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֻ
ּבלבד; יֹום עׂשר אחד אּלא לנּדה, נּדה זמן ּבין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשמיני.

ּגדֹולה  אֹו קטּנה זבה ּתהי עׂשר, האחד .ּובאֹותם ְְְְִַַַָָָָָָָָ
.„È זה ל יתּבאר העּקרים, אּלּו ּכל זֹוכר ׁשּתהיה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּומאחר

ּדם  ּתראה יֹום ימיה, ּכל ׁשהחזקה האּׁשה חכמים, ְְְְֲִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָֻׁשאמרּו
ּובּיֹום  ׁשמיני ּבליל מׁשּמׁשת ּבּתחּלה - ּדם תראה לא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹויֹום
ּבכל  ּומׁשּמׁשת נּדתּה; ימי אחר אחד יֹום ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשמיני
לׁשּמׁש יכֹולה ואינּה ּבלבד, לילֹות ארּבע יֹום עׂשר ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָׁשמֹונה
אם  ,לפיכ הּטמא. לּיֹום ׁשמּור הּוא הּטהֹור ׁשהּיֹום ְִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּימים,
אינּה - הּלילה מּתחּלת טמא יֹום ּבכל הּדם רֹואה ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָהיתה
נּדתּה אחר אחד יֹום ׁשהּוא ּבלבד, ּבּׁשמיני אּלא .מׁשּמׁשת ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

.ÂË- טהֹורים ימים ּוׁשני טמאים ימים ׁשני רֹואה ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָהיתה
עׂשרים  ויֹום עׂשר, וׁשּׁשה עׂשר, ּובּׁשנים ּבּׁשמיני, .מׁשּמׁשת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

.ÊË- טהֹורים ּוׁשלׁשה טמאים ימים ׁשלׁשה רֹואה ְְְְְִִִֵָָָָָָֹֹהיתה
נּדתּה, ימי ׁשאחר הּטהֹורין מהּׁשלׁשה ימים ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמׁשּמׁשת
וׁשּוב  לנּדתּה, הּסמּוכין הּטמאין לּׁשנים ׁשמּור מהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהאחד
לּה ואין ּגדֹולה, זבה החזקה ׁשהרי לעֹולם, מׁשּמׁשת ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻאינּה

נקּיים  ימי .ׁשבעת ְְְִִִֵַ
.ÊÈ טהֹורין ימים וארּבעה טמאים ימים ארּבעה רֹואה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָהיתה

מׁשּמׁשת  אינּה וׁשּוב נּדתּה, ׁשאחר אחד יֹום מׁשּמׁשת -ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
.לעֹולם  ְָ

.ÁÈ טהֹורים ימים וחמּׁשה טמאים ימים חמּׁשה רֹואה ְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָָהיתה
מ  מׁשּמׁשת - אינּה וׁשּוב לנּדתּה, הּסמּוכים הּׁשלׁשה ׁשּמׁשת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

.לעֹולם  ְָ
.ËÈ- טהֹורין ימים וׁשּׁשה טמאין ימים ׁשּׁשה רֹואה ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָהיתה

אינּה וׁשּוב ּתחּלה, לנּדתּה הּסמּוכים ימים ּבחמּׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמׁשּמׁשת
לעֹולם  .מׁשּמׁשת ְְֶֶַָ

.Î מׁשּמׁשת - טהֹורין וׁשבעה טמאין ׁשבעה רֹואה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה
ׁשבּוע  אחריו ויבֹוא לנּדתּה, הּסמּו הּטהֹור הראׁשֹון ְְֲִִַַַַַַָָָָָָָָָהּׁשבּוע
אחריו  ׁשּיבֹוא הּטהֹור והּׁשבּוע זבה, ּבֹו ּתּקבע ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָטמא,
מּטתּה ׁשּמׁשה ׁשּלא ונמצאת ּבֹו; לׁשּמׁש ואסּורה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלספירה,
מׁשּמׁשת  ימיה, ּכל וכן אחד. ׁשבּוע אּלא ׁשבּועֹות, ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבארּבעה

ׁשבּועֹות  עׂשר ׁשמֹונה ּבכל יֹום עׂשר ׁשבּוע ׁשמֹונה ּכיצד? . ְְְֵַַָָָָָָָָָ
- טהֹורה ּבֹו ׁשהיא ׁשּׁשי, ׁשבּוע זבה; היא הרי - ְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָחמיׁשי
לספירה; - ׁשמיני ׁשבּוע זבה; - ׁשביעי ׁשבּוע ְְְְִִִִִִִִַַָָָָָָלספירה;
מימי  מּמּנּו ימים חמּׁשה - ּבֹו רֹואה ׁשהיא ּתׁשיעי, ְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָׁשבּוע
הּׁשבּוע  מן אחד יֹום מׁשּמרת זיבה; ימי מּתחּלת ּוׁשנים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָנּדה,
ׁשהיא  עׂשר, אחד ׁשבּוע ׁשּׁשה; ּומׁשּמׁשת הּטהֹור, ְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהעׂשירי
נּדה; ימי מּתחּלת וחמּׁשה זֹובּה, ימי מּסֹוף ׁשנים - ּבֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָרֹואה
ׁשבּוע  הּטהֹור. עׂשר ׁשנים מּׁשבּוע ימים חמּׁשה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּומׁשּמׁשת
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וכן  לספירה; - עׂשר ארּבעה וׁשבּוע זבה, - עׂשר ְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָָָֹׁשלׁשה
לספירה, - עׂשר ׁשּׁשה ׁשבּוע זבה; - עׂשר חמּׁשה ְֲִִִִַַָָָָָָָָָָָׁשבּוע
לספירה. - עׂשר ׁשמֹונה וׁשבּוע זבה; - עׂשר ׁשבעה ְְְְְִִִַַָָָָָָָָָָָוׁשבּוע
ׁשמֹונה  ׁשּבכל אֹומר, נמצאת לעֹולם. זֹו ּדר על ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוסֹופרת
ארע  לא ואּלּו יֹום; עׂשר ׁשמֹונה מׁשּמׁשת ׁשבּועֹות, ְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹעׂשר
- טהֹורה יֹום עׂשר ואחד נּדה ׁשבּוע והיתה זה, חלי ְְְְֳִִֶַַַָָָָָָָָלּה
עׂשר  אחד ׁשבּועֹות, עׂשר הּׁשמֹונה ּבכל מׁשּמׁשת ְְְְֶֶַַַַָָָָָָָָָהיתה

יֹום. וׁשבעים ׁשבעה ׁשהם ְְְִִִֵֶָָׁשבּועֹות,
.‡Î- טהֹור וׁשבּוע טמא ׁשבּוע רֹואה ׁשהיא ְְִִֵֶַַַָָָָָּובזמן

היא  וזֹו הּימים; רביע ּכמֹו ׁשהן יֹום, עׂשר ׁשמֹונה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָמׁשּמׁשת
ימיה' רביע 'מׁשּמׁשת חכמים: .ׁשאמרּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ

.·Î- טהֹור ימים ּוׁשמֹונה טמא ימים ׁשמֹונה רֹואה ְְְִִֵָָָָָָָָָהיתה
ּוׁשמֹונה  ארּבעים מּתֹו יֹום עׂשר חמּׁשה מׁשּמׁשת זֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָהרי
נּדתּה, ימי מהן ׁשבעה - ׁשּבּתחּלה טמא ׁשמֹונה ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָיֹום.
מן  אחד יֹום לֹו מׁשּמרת לנּדתּה; סמּו זיבּות אחד ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָויֹום
לּה יבֹואּו ּכ ואחר ׁשבעה; ּומׁשּמׁשת הּטהֹורין, ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָהּׁשמֹונה
מימי  וׁשּׁשה זיבתּה, ימי ּתׁשלּום ׁשנים מהן - טמאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשמֹונה
ימי  ּתׁשלּום מהן אחד יֹום - טהֹורין ׁשמֹונה ויבֹואּו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָנּדתּה;
ׁשמֹונה  לּה יבֹואּו ּכ ואחר ׁשנּיֹות; ׁשבעה ּומׁשּמׁשת ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָנּדתּה,
מימי  וארּבעה זיבתּה, ימי ּתׁשלּום ארּבעה מהן - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָטמאים
לּה יבֹואּו ׁשבעה; ספירת ּוצריכה ּגדֹולה זבה נמצאת ְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָָנּדתּה,
אחד. יֹום ּומׁשּמׁשת ׁשבעה, מהן סֹופרת - טהֹורים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשמֹונה

ּוׁשמֹונה  ארּבעים ּבכל יֹום עׂשר חמּׁשה מׁשּמׁשת .נמצאת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ
.‚Î- טהֹור ימים ותׁשעה טמא ימים ּתׁשעה רֹואה ְְְְִִִִֵָָָָָָָָָהיתה

ּכיצד? לעֹולם. יֹום עׂשר ׁשמֹונה ּבכל ימים ׁשמֹונה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָמׁשּמׁשת
סמּו זיבּות ּוׁשנים לנּדתּה, מהן ׁשבעה - הּטמאים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּתׁשעה
הּטהֹורין, הּתׁשעה מן אחד יֹום להן מׁשּמרת ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָלנּדתּה;

לעֹולם  וכן ׁשמֹונה. .ּומׁשּמׁשת ְְְְֵֶֶַָָ
.„Î ּומעׂשרה טהֹור, ועׂשרה טמא ימים עׂשרה רֹואה ְֲֲֲִֵֵַָָָָָָָָָָָָהיתה

יה  - טהֹור יֹום ואלף טמא יֹום אלף אפּלּו ימי ּולמעלה, יה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ׁשבעה  מהן - הּטמאין עׂשרה ּכיצד? זיבתּה. ּכמנין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשּמּוׁשּה
מהן  סֹופרת - הּטהֹורין עׂשרה זיבה; ימי ּוׁשלׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹנּדה,
וימי  ׁשלׁשה, הּׁשּמּוׁש ימי נמצאּו ׁשלׁשה. ּומׁשּמׁשת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשבעה,

ׁשלׁשה  ּדמּה טהֹורין,זיבּות ּומאה טמאין יֹום מאה וכן . ְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָֹ
ותׁשעים  ּוׁשלׁשה לנּדה, מהן ׁשבעה - הּטמאים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּמאה
ּוׁשלׁשה  לספירה, מהן ׁשבעה - הּטהֹורין הּמאה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹזיבּות;
זֹו. ּדר על ּומנין מנין ּכל וכן אלף, וכן לׁשּמּוׁש. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָותׁשעים

ה'תשע"ג  כסלו י' קודש שבת יום

ח  ¤¤ּפרק
אּלא ‡. וסת, לּה ׁשאין אּׁשה ויׁש וסת, לּה ׁשּיׁש אּׁשה ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָיׁש

קבּוע  יֹום לּה ואין הּדם, ׁשּיצא עד ּבעצמּה תרּגיׁש ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלא
אֹו קבּוע, יֹום לּה ׁשּיׁש היא - וסת לּה ׁשּיׁש וזֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָלראּיתּה.
יֹום  ועׂשרים מארּבעה אֹו יֹום, לעׂשרים יֹום ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָמעׂשרים

יֹותר  אֹו ּפחֹות אֹו יֹום, ועׂשרים .לארּבעה ְְְְִֵֶַָָָ
ּומתעּטׁשת,·. מפהקת, ּבעצמּה; ּתרּגיׁש הּדם, ׁשּיבֹוא ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוקדם

ּבׂשרּה ׂשער ויסּתּמר מעיה, וׁשּפּולי ּכרׂשּה ּפי אֹווחֹוׁשׁשת , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
אּלּו וסתֹות לּה ויבֹואּו אּלּו; ּבמארעֹות וכּיֹוצא ּבׂשרּה, ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָֹיחם

וסּתּה. מּיֹום לּה קבּועה ּבׁשעה מהן, אחד ְְְִִֵֶֶָָָָָָאֹו
ּבארנּו‚. לׁשּמׁשּכבר אסּורה - וסת לּה ׁשאין אּׁשה ׁשּכל , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
לׁשּמׁשעד אסּורה - וסת לּה וׁשּיׁש ּתחּלה. עצמּה ׁשּתבּדק ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

אֹותֹו ּכל לׁשּמׁש אסּורה ּבּיֹום, וסּתּה אם וסּתּה; עֹונת ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָּבכל
ּב וסּתּה ואם הּלילה.הּיֹום; אֹותּה ּכל לׁשּמׁש אסּורה ּלילה, ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָ

לעֹולם. זיבתּה וימי נּדתּה ימי ּתסּפר הּוסת, יֹום ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוׁשּמּתחּלת
הּיֹום „. ׁשּתדע עד ּבּוסתֹות, להּזהר הּנׁשים צריכֹות ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלפיכ

עׂשרים, ּביֹום לראֹות ּדרּכּה היה וסּתּה. ּבּה ׁשּנקּבעה ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָוהּׁשעה
וראת  ועׂשרים ׁשלׁשה יֹום ּובא ראת, ולא עׂשרים יֹום ְְְְְְִִֶֶָָָָָָָֹֹּובא
וכן  אסּורין; ׁשניהם ועׂשרים, ׁשלׁשה ויֹום עׂשרים יֹום הרי -ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָֹ
ּביֹום  ראת ולא ועׂשרים, ׁשלׁשה ּביֹום ׁשנּיה ּפעם ראת ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹֹאם
ּביֹום  ׁשליׁשית ּפעם ראת אסּורין. ׁשניהם עדין - ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָעׂשרים
עׂשרים, יֹום טהר - עׂשרים ּביֹום ראת ולא ועׂשרים, ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשלׁשה
קֹובעת  האּׁשה ׁשאין ועׂשרים; ׁשלׁשה ליֹום הּוסת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹונעקרה
הּוסת  מן מּטהרת ואינּה ּפעמים, ׁשלׁשה ׁשּתקּבעּנּו עד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוסת

ּפעמים  ׁשלׁשה מּמּנה ׁשּתעקר .עד ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּכּמה ‰. ּבֹו ראת אפּלּו אנס, מחמת ׁשּנקּבעה וסת ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכל

וראתה, קפצה ראת. האנס ׁשּמּפני וסת, אינֹו - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹּפעמים
ּכיצד? קפיצה. ּבלא לימים וסת לּה קבעה - וראתה ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹקפצה
קפצה  יֹום עׂשרים ּולאחר ּדם, וראת ּבׁשּבת ּבאחד ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָקפצה
ּביֹום  קפצה עׂשר ּתׁשעה ּולאחר ּדם, וראת ּבׁשּבת ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָָּבאחד
הרי  - קפיצה ּבלא ראת הּׁשּבת ּולאחר ּדם, ראת ולא ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּׁשּבת
לּה ּגרם ׁשהּיֹום נֹודע ׁשהרי עׂשרים; אחר ּבׁשּבת אחד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָנקּבע
וכן  ּפעמים. ׁשלׁשה זה יֹום נקּבע ּוכבר הּקפיצה, לא ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹלראֹות,

ּבזה  ּכּיֹוצא .ּכל ֵֶַָֹ
.Â ח יֹום עׂשר ראתה ׁשּׁשה ויֹום זה, ּבחדׁש עׂשר מּׁשה ְְֲֲִִֶֶָָָָָָָָֹ

הרי  - אחריו ׁשל ּבחדׁש עׂשר ׁשבעה ויֹום אחריו, ׁשל ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבחדׁש
ׁשבעה  ּביֹום וראת רביעי חדׁש ּבא לדּלּוג. וסת לּה ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָֹקבעה
חֹוׁשׁשת  ּבֹו, ׁשראת יֹום וכל וסת, לּה נקּבע לא עדין ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹעׂשר,
אֹותֹו טהר ּבֹו, תראה ולא הּיֹום אֹותֹו ׁשהּגיע ּכיון להּבא; ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹלֹו
יֹום  אּלא ּפעמים ׁשלׁשה עקירת צרי ׁשאין - הּוסת מן ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּיֹום

ּפעמים  ׁשלׁשה .ׁשּנקּבע ְְְִִֶַָָֹ
.Ê לׁשּׁשה וׁשּנת עׂשר, חמּׁשה יֹום רֹואה להיֹות ּדרּכּה ְְְְֲִִִִַָָָָָָָָָהיה

ׁשּׁשה  הּתר - עׂשר לׁשבעה ׁשּנת אסּורין; ׁשניהם - ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֻעׂשר
עֹומד  ּבאּסּורֹו עׂשר וחמּׁשה עׂשר, ׁשבעה ונאסר ׁשּנת עׂשר ; ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָ

ּכּלם. והּתרּו עׂשר, ׁשמֹונה נאסר - עׂשר ְְְְֱִֶַָָָָָָָֻֻלׁשמֹונה
.Á ועׂשרים ׁשנים ליֹום וׁשּנת עׂשרים, יֹום לראֹות ּדרּכּה ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָהיה

ועׂשרים  ׁשנים ראת, ולא עׂשרים הּגיע אסּורין; ׁשניהם -ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
טהר  - וראת עׂשרים יֹום הּגיע אסּורין. ׁשניהם עדין - ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוראת
ׁשנים  ונעקר הּקבּוע, לוסּתּה חזרה ׁשהרי ועׂשרים, ׁשנים ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָיֹום

ּפעמים  ׁשלׁשה נקּבע ׁשּלא מּפני .ועׂשרים, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹ
.Ë;ּבהן ׁשראת נּדתּה ימי ּבתֹו וסת לּה קֹובעת האּׁשה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאין

הּׁשבעה  ּבכל וסת קֹובעת אינּה אחד, יֹום ׁשראת וכן ּכיון . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
יֹום; עׂשר האחד ׁשהן זיבתּה ּבימי וסת קֹובעת האּׁשה ִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאין
נקּבע  ואם ּבהן. רֹואה ׁשאינּה נּדתּה ּבימי וסת קֹובעת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאבל
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וסת  וכל לּוסת; חֹוׁשׁשת זֹו הרי זיבתּה, ּבימי וסת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָלּה
נעקר  - אחד ּפעם אפּלּו נעקרה אם זיבתּה, ּבימי ה,ׁשּנקּבעה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

מסּלקין  ּדמים ׁשחזקת ּפעמים; ׁשלׁשה להעקר צריכה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻואינּה
אּלּו. ּבימים ְִֵֵָהן

.È יֹום אפּלּו זֹו, ּבוסת ּדם ראת אם לּוסת? חֹוׁשׁשת ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכיצד
הּיֹום, ּבאֹותֹו לׁשּמׁש ואסּורה מּספק, לנּדה ּתׁשב - ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאחד
ׁשלׁשה  ראתה ואם הּוסתֹות. ימי ּבׁשאר ראתה לא ְְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָָֹֹואפּלּו

זבה. זֹו הרי ֲִֵָָָימים,
.‡È,מׁשּבחת זֹו הרי ּתמיד, עצמּה לבּדק ׁשּמרּבה אּׁשה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻּכל

ּבלא  ּדם ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר קבּועה; וסת לּה ׁשּיׁש ּפי על ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹואף
הּוסת  היא ׁשעת הרי - זיבתּה ימי ׁשל יֹום עׂשר אחד וכל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ימי  אחר אבל ּבדיקה; צריכה ואינּה טהרה, ּבחזקת ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבהן
לבּדק. צריכה - ְְִִִָָָֹזיבתּה

.·È ּבחזקת זֹו הרי - ּברצֹון ּבין ּבאנס ּבין ּבדקה, ולא ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹיׁשבה
טמא  ותמצא ׁשּתבּדק עד .טהרה, ְְְֳִִֵֶַָָָָֹ

.‚È ימים ּולאחר וסּתּה, ּבׁשעת עצמּה ּבדקה ׁשּלא ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָֹהאּׁשה
טמא  ּומצאה עד ּבדקה למפרע טמאה ׁשהיא ּפי על אף - ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

זֹו הרי - וטהרה טמאה ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו וסּתּה, ְְְְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשעת
מּׁשעה  אּלא מֹונה ואינּה למפרע, ּבֹועלּה את מטּמאה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאינּה

טהרה  ּבחזקת זֹו הרי טהֹורה, עצמּה מצאה ואם .ׁשראת; ְְְְְְֲֳִֵֶֶַַָָָָָָָָ
.„È אף - ּבּמקֹור לּה ׁשּיׁש מּכה מחמת ּדם ׁשראת אּׁשה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוכן

טהֹור; והּדם טהֹורה היא וסּתּה, ּבׁשעת ׁשראת ּפי ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָעל
מּדבריהם  מׁשּכב ׁשהּוסתֹות מטּמאי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ָּומֹוׁשב.
.ÂË החרׁשת אבל לחברּתּה; ּומראה עצמּה ּבֹודקת - ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּסֹומה

וסתֹות, להן ולקּבע אֹותן לבּדק ּפקחֹות צריכֹות ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹוהּׁשֹוטה
לבעליהן  מּתרֹות יהיּו ּכ .ואחר ְְְֲִֵֶַַַָָֻ

.ÊË- ּדם וראת וסּתּה, עת ידעה ולא ׁשּטעת אּׁשה ְְְְִִֵֶָָָָָָָָָָֹּכל
- ׁשנים אֹו אחד יֹום ראת אם ,לפיכ לזיבּות. ְְְִִִִֶֶֶַָָָָחֹוׁשׁשת
ואם  הּוא; נּדתּה ּבימי זה ּדם ׁשּמא ׁשבעה, ּתׁשלּום ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָיֹוׁשבת

ּבימי  ׁשּמא נקּיים, ימי ׁשבעת סֹופרת - ימים ׁשלׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹראת
עֹומדת. היא ִִֶֶָָזיבתּה

.ÊÈ זבה היא אם ּולידע וסּתּה, לתּקן עֹוׂשה היא ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוכיצד
ימים  לפי הּכל זיבתּה? ימי ּולידע זבה, ספק אֹו ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹוּדאית

ּבהן  מׁשלמת ׁשּתראה - ׁשנים אֹו אחד יֹום ראת ּכיצד? . ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
מאחר  יֹום עׂשר האחד למנֹות ותתחיל הּׁשבעה, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָעליהן

ְִַָהּׁשבעה.
.ÁÈ אחד יֹום ׁשּמא זבה, ספק זֹו הרי - ימים ׁשלׁשה ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָֹראת

ארּבעה  ראת אם וכן הּנּדה; מּתחּלת ּוׁשנים נּדתּה, קדם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמהן
ויֹוׁשבת  הּנּדה. מּתחּלת ּוׁשנים הּנּדה, קדם ׁשנים ׁשּמא -ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
החמּׁשה  אחר זיבה ימי עׂשר ואחד נּדה, ימי ּתׁשלּום .חמּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

.ËÈ ׁשּמא זבה, ספק זֹו הרי - ימים ּתׁשעה ראת אם ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָוכן
אחד  למנֹות ּומתחלת נּדה; ׁשל וׁשבעה נּדה ימי קדם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשנים

הּדם  ׁשּפסק הּתׁשעה אחר יֹום  אחד עׂשר ראת אם וכן . ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
הּנּדה, קדם ׁשנים ׁשּמא זבה, ספק זֹו הרי - יֹום ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעׂשר
מימי  לּה ונׁשאר הּנּדה, לאחר ּוׁשנים נּדה, ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָוׁשבעה

ּתׁשעה. ְִִָָָזיבתּה
.Îהיּו ׁשאפּלּו וּדאית. זבה זֹו הרי - יֹום עׂשר ׁשנים ְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָראת

לאחר  הּׁשלׁשה הרי - נּדה ׁשל וׁשבעה הּנּדה לפני ׁשנים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמהן
ׁשמֹונה  זיבתּה מימי לּה ויּׁשאר ׁשלׁשה הּנּדה, ראת אם וכן . ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָֹ

הּספירה. ימי והן ׁשבעה, זיבת ּה מימי לּה יּׁשאר - יֹום ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָעׂשר
.‡Î ּכׁשּיפסק - יֹום אלף ראת אפּלּו הּדם, ּבראּית ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹמׁשכה

ימי  יתחילּו הּׁשבעה ואחר נקּיים, ימי ׁשבעת סֹופרת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּדם,
ׁשּטעת  לזֹו .הּנּדה ִֶַָָָָ

.·Î הּדם מּׁשּיפסק מֹונה אינּה - הּטֹועה ׁשּכל למדּת, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהא
נּדתּה. ימי ויבֹואּו עׂשר, ׁשבעה על יתר ולא מּׁשבעה, ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָֹּפחֹות
ׁשּׁשה  עׂשר, ׁשבעה מֹונה - הּדם ּופסק אחד יֹום ראת ְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָּכיצד?

ימי עׂשר ואחד נּדתּה נּדתּה.לתׁשלּום ימי ויבֹואּו זיבתּה; ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ
הּדם, מּׁשּיפסק ׁשבעה מֹונה - יתר אֹו עׂשר ׁשלׁשה ראת ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹֹואם

ׁשּבארנּו ּכמֹו נּדתּה ימי .ויבֹואּו ְְְְִֵֵֶַָָָ
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― הקפ"א ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו ly)הּצּוּוי dy`x) ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
והּוא הרגֹו, מי נֹודע ׁשּלא הרּוג ּבּׂשדה נמצא אם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹעגלה.

ּבאדמה" חלל ֿ יּמצא "ּכי יתעּלה: `)אמרֹו ,`k mixac)וזהּו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ
אחרֹון ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ערּופה. עגלה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּדין

סֹוטה .(cn:)מּמּסכת ִֶֶַָ

― הש"ט ּומּלעבֹודהּמצוה מּלזרֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
איתן ּבנחל ֿ האדמה dwfga)את mxefd min lgp)ּבֹו ׁשּנערפה ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָ

יּזרע" ולא ּבֹו ֿ יעבד לא "אׁשר אמרֹו: והּוא (my,העגלה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
(cמּכֹות ּובגמרא ֿ לֹוקה. זה על ּכׁשהזּכירּו(ak.)והעֹובר ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

איתן לנחל זֹורע איּכא "והא אמרּו: מלקּות ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָֻמחּיבי
הּנה יּזרע". ולא ּבֹו ֿ יעבד לא "אׁשר מהכא: ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹואזהרּתיּה
נתּבארּו ּוכבר ּבמלקּות. וׁשהיא אחת אזהרה ׁשּזֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָנתּבאר

סֹוטה ּבסֹוף זֹו מצוה en.)ּדיני :dn). ְְִִֵָָ

― הרח"צ מֹוקׁשיםהּמצוה מּלהׁשאיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבני ּבהם יאבדּו ׁשּלא ּכדי ּבּתינּו ּובתֹו ּבערינּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹּומכׁשֹולים

"ּבבית ּדמים ֿ תׂשים "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא (myאדם, ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ
(g ,akספרי my)ּולׁשֹון `vz zyxt)'מעקה (my)"'ועׂשית ְְְֲִִֵֶַָָ

ֿ תעׂשה". לא מצות ― ּדמים' ֿ תׂשים 'ולא עׂשה: מצות ―ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹֹ
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וסת  וכל לּוסת; חֹוׁשׁשת זֹו הרי זיבתּה, ּבימי וסת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָלּה
נעקר  - אחד ּפעם אפּלּו נעקרה אם זיבתּה, ּבימי ה,ׁשּנקּבעה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

מסּלקין  ּדמים ׁשחזקת ּפעמים; ׁשלׁשה להעקר צריכה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻואינּה
אּלּו. ּבימים ְִֵֵָהן

.È יֹום אפּלּו זֹו, ּבוסת ּדם ראת אם לּוסת? חֹוׁשׁשת ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכיצד
הּיֹום, ּבאֹותֹו לׁשּמׁש ואסּורה מּספק, לנּדה ּתׁשב - ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאחד
ׁשלׁשה  ראתה ואם הּוסתֹות. ימי ּבׁשאר ראתה לא ְְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָָֹֹואפּלּו

זבה. זֹו הרי ֲִֵָָָימים,
.‡È,מׁשּבחת זֹו הרי ּתמיד, עצמּה לבּדק ׁשּמרּבה אּׁשה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻּכל

ּבלא  ּדם ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר קבּועה; וסת לּה ׁשּיׁש ּפי על ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹואף
הּוסת  היא ׁשעת הרי - זיבתּה ימי ׁשל יֹום עׂשר אחד וכל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ימי  אחר אבל ּבדיקה; צריכה ואינּה טהרה, ּבחזקת ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבהן
לבּדק. צריכה - ְְִִִָָָֹזיבתּה

.·È ּבחזקת זֹו הרי - ּברצֹון ּבין ּבאנס ּבין ּבדקה, ולא ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹיׁשבה
טמא  ותמצא ׁשּתבּדק עד .טהרה, ְְְֳִִֵֶַָָָָֹ

.‚È ימים ּולאחר וסּתּה, ּבׁשעת עצמּה ּבדקה ׁשּלא ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָֹהאּׁשה
טמא  ּומצאה עד ּבדקה למפרע טמאה ׁשהיא ּפי על אף - ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

זֹו הרי - וטהרה טמאה ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו וסּתּה, ְְְְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשעת
מּׁשעה  אּלא מֹונה ואינּה למפרע, ּבֹועלּה את מטּמאה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאינּה

טהרה  ּבחזקת זֹו הרי טהֹורה, עצמּה מצאה ואם .ׁשראת; ְְְְְְֲֳִֵֶֶַַָָָָָָָָ
.„È אף - ּבּמקֹור לּה ׁשּיׁש מּכה מחמת ּדם ׁשראת אּׁשה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוכן

טהֹור; והּדם טהֹורה היא וסּתּה, ּבׁשעת ׁשראת ּפי ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָעל
מּדבריהם  מׁשּכב ׁשהּוסתֹות מטּמאי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ָּומֹוׁשב.
.ÂË החרׁשת אבל לחברּתּה; ּומראה עצמּה ּבֹודקת - ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּסֹומה

וסתֹות, להן ולקּבע אֹותן לבּדק ּפקחֹות צריכֹות ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹוהּׁשֹוטה
לבעליהן  מּתרֹות יהיּו ּכ .ואחר ְְְֲִֵֶַַַָָֻ

.ÊË- ּדם וראת וסּתּה, עת ידעה ולא ׁשּטעת אּׁשה ְְְְִִֵֶָָָָָָָָָָֹּכל
- ׁשנים אֹו אחד יֹום ראת אם ,לפיכ לזיבּות. ְְְִִִִֶֶֶַָָָָחֹוׁשׁשת
ואם  הּוא; נּדתּה ּבימי זה ּדם ׁשּמא ׁשבעה, ּתׁשלּום ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָיֹוׁשבת

ּבימי  ׁשּמא נקּיים, ימי ׁשבעת סֹופרת - ימים ׁשלׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹראת
עֹומדת. היא ִִֶֶָָזיבתּה

.ÊÈ זבה היא אם ּולידע וסּתּה, לתּקן עֹוׂשה היא ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוכיצד
ימים  לפי הּכל זיבתּה? ימי ּולידע זבה, ספק אֹו ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹוּדאית

ּבהן  מׁשלמת ׁשּתראה - ׁשנים אֹו אחד יֹום ראת ּכיצד? . ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
מאחר  יֹום עׂשר האחד למנֹות ותתחיל הּׁשבעה, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָעליהן

ְִַָהּׁשבעה.
.ÁÈ אחד יֹום ׁשּמא זבה, ספק זֹו הרי - ימים ׁשלׁשה ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָֹראת

ארּבעה  ראת אם וכן הּנּדה; מּתחּלת ּוׁשנים נּדתּה, קדם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמהן
ויֹוׁשבת  הּנּדה. מּתחּלת ּוׁשנים הּנּדה, קדם ׁשנים ׁשּמא -ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
החמּׁשה  אחר זיבה ימי עׂשר ואחד נּדה, ימי ּתׁשלּום .חמּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

.ËÈ ׁשּמא זבה, ספק זֹו הרי - ימים ּתׁשעה ראת אם ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָוכן
אחד  למנֹות ּומתחלת נּדה; ׁשל וׁשבעה נּדה ימי קדם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשנים

הּדם  ׁשּפסק הּתׁשעה אחר יֹום  אחד עׂשר ראת אם וכן . ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
הּנּדה, קדם ׁשנים ׁשּמא זבה, ספק זֹו הרי - יֹום ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעׂשר
מימי  לּה ונׁשאר הּנּדה, לאחר ּוׁשנים נּדה, ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָוׁשבעה

ּתׁשעה. ְִִָָָזיבתּה
.Îהיּו ׁשאפּלּו וּדאית. זבה זֹו הרי - יֹום עׂשר ׁשנים ְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָראת

לאחר  הּׁשלׁשה הרי - נּדה ׁשל וׁשבעה הּנּדה לפני ׁשנים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמהן
ׁשמֹונה  זיבתּה מימי לּה ויּׁשאר ׁשלׁשה הּנּדה, ראת אם וכן . ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָֹ

הּספירה. ימי והן ׁשבעה, זיבת ּה מימי לּה יּׁשאר - יֹום ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָעׂשר
.‡Î ּכׁשּיפסק - יֹום אלף ראת אפּלּו הּדם, ּבראּית ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹמׁשכה

ימי  יתחילּו הּׁשבעה ואחר נקּיים, ימי ׁשבעת סֹופרת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּדם,
ׁשּטעת  לזֹו .הּנּדה ִֶַָָָָ

.·Î הּדם מּׁשּיפסק מֹונה אינּה - הּטֹועה ׁשּכל למדּת, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהא
נּדתּה. ימי ויבֹואּו עׂשר, ׁשבעה על יתר ולא מּׁשבעה, ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָֹּפחֹות
ׁשּׁשה  עׂשר, ׁשבעה מֹונה - הּדם ּופסק אחד יֹום ראת ְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָּכיצד?

ימי עׂשר ואחד נּדתּה נּדתּה.לתׁשלּום ימי ויבֹואּו זיבתּה; ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ
הּדם, מּׁשּיפסק ׁשבעה מֹונה - יתר אֹו עׂשר ׁשלׁשה ראת ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹֹואם

ׁשּבארנּו ּכמֹו נּדתּה ימי .ויבֹואּו ְְְְִֵֵֶַָָָ
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ה'תשע"ג  כסלו ד' ראשון יום

.Ë˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ˆÁ¯

― הקפ"א ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו ly)הּצּוּוי dy`x) ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
והּוא הרגֹו, מי נֹודע ׁשּלא הרּוג ּבּׂשדה נמצא אם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹעגלה.

ּבאדמה" חלל ֿ יּמצא "ּכי יתעּלה: `)אמרֹו ,`k mixac)וזהּו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ
אחרֹון ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ערּופה. עגלה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּדין

סֹוטה .(cn:)מּמּסכת ִֶֶַָ

― הש"ט ּומּלעבֹודהּמצוה מּלזרֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
איתן ּבנחל ֿ האדמה dwfga)את mxefd min lgp)ּבֹו ׁשּנערפה ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָ

יּזרע" ולא ּבֹו ֿ יעבד לא "אׁשר אמרֹו: והּוא (my,העגלה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
(cמּכֹות ּובגמרא ֿ לֹוקה. זה על ּכׁשהזּכירּו(ak.)והעֹובר ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

איתן לנחל זֹורע איּכא "והא אמרּו: מלקּות ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָֻמחּיבי
הּנה יּזרע". ולא ּבֹו ֿ יעבד לא "אׁשר מהכא: ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹואזהרּתיּה
נתּבארּו ּוכבר ּבמלקּות. וׁשהיא אחת אזהרה ׁשּזֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָנתּבאר

סֹוטה ּבסֹוף זֹו מצוה en.)ּדיני :dn). ְְִִֵָָ

― הרח"צ מֹוקׁשיםהּמצוה מּלהׁשאיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבני ּבהם יאבדּו ׁשּלא ּכדי ּבּתינּו ּובתֹו ּבערינּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹּומכׁשֹולים

"ּבבית ּדמים ֿ תׂשים "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא (myאדם, ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ
(g ,akספרי my)ּולׁשֹון `vz zyxt)'מעקה (my)"'ועׂשית ְְְֲִִֵֶַָָ

ֿ תעׂשה". לא מצות ― ּדמים' ֿ תׂשים 'ולא עׂשה: מצות ―ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָֹֹ
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ׁשקלים ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו (cenlzn)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָ
נזקין ּבסדר מקֹומֹות ּובכּמה en.,ירּוׁשלמי ,:eh `nw `aa) ְְְְְְִִִֵֶַַָ

(cere.

― הקפ"ד הּמֹוקׁשיםהּמצוה לסּלק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
מּקיף ּכתל ׁשּנבנה הינּו: ֿ מׁשּכנֹותינּו, מּכל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹוהּמכׁשֹולים
יּפֹול ׁשּלא ּכדי ודֹומיהם, והּׁשיחין והּבֹורֹות הּגּגֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹסביב
ּבֹונים ּכּלם הּסּכנה מקֹומֹות וכן מהם. אֹו ּבהם ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמיׁשהּו
"ועׂשית אמרֹו: והּוא הּסּכנה, ׁשּתסּור ּכדי אֹותם, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָּומתּקנים

"לגּג ―(my)מעקה לגּג מעקה "ועׂשית ספרי: ּולׁשֹון ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּבבא ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה". ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמצות

ַָקּמא.

ה'תשע"ג  כסלו ה' שני יום

.Ëˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.¯Ú ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚¯ .·¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרצ"ט ֿ אתֿהּמצוה זה מּלהכׁשיל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבעצה zpbed)זה dpi`y)ּבדבר עצה יׁשאל ׁשאם והּוא: . ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָ

ּומּלרּמֹותֹו, מּלהטעֹותֹו האזהרה ּבאה הרי ּבֹו. ּבקי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשאינֹו
ויׁשר, טֹוב ׁשהּוא חֹוׁשבֹו ׁשאּתה הּדבר על ּתֹורהּו ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא

מכׁשל" תּתן לא עּור "ולפני יתעּלה: אמרֹו hi,והּוא `xwie) ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָֹֹ
(ciספרא miyecw)ּולׁשֹון zyxt)― ּבדבר סֹומא "ולפני : ְְְְְִִֵֶָָָ

לֹו". הֹוגנת ׁשאינּה עצה לֹו ּתּתן אל עצה מּמ נֹוטל ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהיה
אֹו עברה לדבר ׁשּמסּיע מי ּגם ּכֹולל זה ׁשּלאו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָואמרּו
הּתאוה ׁשּסּמאה האדם לאֹותֹו ּבא ׁשהּוא לפי ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָּגֹורמּה,
סּבֹות לֹו יכין אֹו ּבתעּיתֹו. ועֹוזרֹו עּור ונעׂשה ֿ ראּיתֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָאת
ּברּבית והּלוה ּברּבית הּמלוה על אמרּו זֹו ּדר ועל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹעברתֹו
לפי מכׁשל", תּתן לא עּור "ולפני מּׁשּום עֹוברים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֹֹׁשּׁשניהם
העברה. הׁשלמת לֹו והכׁשיר לחברֹו עזר מהם ֿ אחד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּכל
מּׁשּום: עֹובר ּבהם: אֹומרים זה מּסּוג ּדברים ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָוהרּבה
מהֿ הּוא ּדקרא ּופׁשטיּה מכׁשל". תּתן לא עּור ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹֹ"ולפני

ּתחּלה. ְְְִִֶַָּׁשהזּכרנּו

― הר"ב ֿ הּמּׂשאהּמצוה את להֹוריד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׂשדה, ּבמּׂשאּה ׁשּכׁשלה הּבהמה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמעל

עּמֹו" ּתעזב עזב וגֹו' רבץ ׂשנא חמֹור ֿ תראה (zeny"ּכי ְְֲֲֲִִִֵֶַַָֹֹֹֹ
(d ,bkהּמכלּתא ּולׁשֹון .(mihtyn zyxt)― ּתעזב "עזֹוב : ְְְֲִַַָָֹ

למדין נמצאנּו ― ּתעזב' "'עזב אמרּו: וׁשם ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹֹּפריקה".
ׁשאנּו ּכלֹומר: ֿ ּתעׂשה", לא ועל עׂשה על עֹובר ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשהּוא

מעליה לפרק dyr)נצטּוינּו zevn)מּלהּניחּה והזהרנּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֻ
ֿ תעׂשה לא ּבמצות ׁשּיתּבאר ּכמֹו מּׂשאה ּתחת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹרֹובצת

(x"r dnilynd devnd),מּׂשאּה ּתחת רֹובצת הּניחּה ואם :ְִִִֶֶַַַָָָ
ׁשּנאמר ׁשּזה ,ל נתּבאר הּנה ֿ תעׂשה. ולא עׂשה על ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹעֹובר
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ― ּתעזב" ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָֹֹ"עזב

מציעא מ[ּבבא] ב' .(al.)ּבפרק ְְִִֶֶָָָ

― הר"ג עלהּמצוה ֿ הּמּׂשא את לטעֹון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָ
ׁשהֹורדנּוהּו אחר לבּדֹו, הּוא אם האדם על אֹו ְְְִֵֶַַַַַַָָָָהּבהמה
מּמּנּו, לפרק ׁשּנצטּוינּו ּכמֹו ּכי זּולתנּו. ׁשהֹורידֹו אֹו ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָֹמּמנּו
ּתקים "הקם יתעּלה: אמרֹו והּוא עּמֹו. לטעֹון נצטּוינּו ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָּכ

c)עּמֹו" ,ak mixac)המכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt): ְְְִִַָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר טעינה". ― עּמֹו ּתקים ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָ"הקם

מ ב' ׁשּמצוה(al.)מציעא(aa`)ּבפרק נתּבאר, וׁשם . ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָ
ֿ ה לטעֹון.מן ֿ הּתֹורה מן ּומצוה לפרֹוק ּתֹורה ְְְִִִִִַַָָָ

― וׁשבעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
אּלא ,ּבּדר מעּכב ּבמּׂשאֹו ֿ הּלכּוד את מּלעזֹוב ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻׁשהזהרנּו
את עּמֹו ונגּביּה מּׂשאֹו, ׁשּיתּקן עד מעליו ּונפרק ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָנעזרהּו
ּבדיני ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבהמּתֹו, על אֹו ּגּבֹו על אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָמּׂשאֹו,

לֹו" מעזב "וחדלּת אמרֹו: והּוא זֹו, d)מצוה ,bk zeny). ְְְְְֲִֵַָָָָֹ
הּמכלּתא my)ּולׁשֹון mihtyn zyxt)עזב לֹו מעזב "וחדלּת : ְְְְְֲִֵַַָָָָֹֹ

ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא למדין נמצינּו עּמֹו", ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַֹּתעזב
אמרֹו והּוא זה ּבענין מיחד לאו עֹוד ּובא ֿ תעׂשה". ְְְְְֲִֶֶַָָָָָֹֻלא

וגֹו'" אחי ֿ חמֹור את ֿ תראה "לא ּתֹורה: (mixacּבמׁשנה ְְְְֲִִִֵֶֶָָֹ
(c ,akּובספרי ,(my `vz zyxt)חמֹור ֿ את ֿ תראה "לא : ְְְֲִִֵֶֶֹ

אֹומר: הּוא ּולהּלן ֿ תעׂשה, לא מצות ― וכּו' "ְְְֲִִֵֶַַַָָֹאחי
"ׂשנא חמֹור ֿ תראה d)"ּכי ,bk zeny)."עׂשה מצות ― ְְֲֲֲִִִֵֶַַֹ

מציעא מּבבא ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָּוכבר
(.al).

ה'תשע"ג  כסלו ו' שלישי יום

ה'תשע"ג  כסלו ז' רביעי יום

.‰Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÂÏÒÎ'ÊŒ'‰ÈÚÈ·̄ŒÈ̆ÌÂÈ
― הרמ"ה ּוממּכר,הּמצוה מּקח ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָ

ּבין והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר:
אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, מּמהֿ(oipw)הּמֹוכרים זה ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹ

וגֹו'" לעמית ממּכר ֿ ּתמּכרּו "וכי יתעּלה: (xwie`ּׁשאמר ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָ
(ci ,dkאמרּו ,(:fn `rivn `aa),ליד מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְְִִֶַָָָָָ

קֹונֹות, מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָּכלֹומר
הּמסירה וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָואין

אמרּו ּובפרּוׁש hv.)וההגּבהה. my)מׁשיכה ׁשּתּקנּו ּכדר : ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ozeyxlּבּלֹוקחין "dkiyn"dy) ְְְְִִִִַַָָ

(mixneyd iaeig odilr dlihnׁשהתנּו ׁשּזה ,ל נתּבאר הּנה .ְְְִִִֵֵֶֶֶָ
ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָמׁשיכה
ּכלֹומר וזּולתן. הּקרקעֹות נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָאבל
מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר לּפסּוקים. הסמיכּון ― וחזקה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָׁשטר
הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ידיעת ּכלֹומר: זה, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּדין
ח' ּופרק ד' ּופרק מּקּדּוׁשין א' ּבפרק וסּוג, ֿ סּוג ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָּבכל

ז'(aa`)מ  ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ד' ּופרק ג' ּופרק מציעא ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָ
ּבתרא.(aa`)מ  ְִַָ
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ה'תשע"ג  כסלו ח' חמישי יום

ה'תשע"ג  כסלו ט' שישי יום

.¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― וחמּׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָ

מּלהֹונֹות מּקח(zenxl)ׁשהזהרנּו ּבׁשעת ּבמסחר ֿ זה ֿ את זה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֻ
לעמית ממּכר ֿ תמּכרּו "וכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָּוממּכר,

ֿ אחיו" את איׁש ֿ ּתֹונּו אל עמית מּיד קנה dk,אֹו `xwie) ֲִִִִֶֶַַָָֹ
(ciּובספרא .(xda zyxt)אחיו ֿ את איׁש ֿ ּתֹונּו "אל אמרּו: ְְְִִִֶַָָָ

ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ממֹון". אֹונאת זֹו ―ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָ
מציעא מּבבא jli`e)ד' :hn). ְִִָָָ

ה'תשע"ג  כסלו י' קודש שבת יום

.‡¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום חמישי ֿ שבת קודש ח 'ֿ י 'כסלו 

― הרנ"א ֿ זההּמצוה ֿ את זה מּלהֹונֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
אֹותֹו הּמצערים ּדברים לֹו ׁשּנאמר והּוא ְְְְֲִִִִֶַַַָָֹּבדברים,

מה ׁשּיתּבּיׁש מּפני לעמֹוד יּוכל ולא אֹותֹו ם,ּומעליבים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹ

ּתֹודה לֹו: ונאמר מהם, וׁשב נעּורים מעׂשי לֹו ׁשּקדמּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹּכגֹון
וכּיֹוצא זֹו, טֹובה ּדר אל ּפלֹונית מּדר ׁשהעביר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָלה'
אמרֹו והּוא מכאיבים, מּומים ׁשל ּפֹוגעת מאמירה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּבכ
"מאלהי ויראת ֿ עמיתֹו את איׁש תֹונּו "ולא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹיתעּלה:

(.dk `xwie)אמרּו(:gp `rivn `aa)ּולׁשֹון ּדברים. אֹונאת זֹו : ְְְִַָָָ
my)ספרא xda zyxt)איׁש תֹונּו "ולא אֹומר "ּכׁשהּוא : ְְְִִֵֶָֹ

היה אם ּכיצד? אמּורה. ּדברים אֹונאת הרי ― ֿ עמיתֹו" ְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָאת
וגֹו', הראׁשֹונים מעׂשי זכֹור לֹו: יאמר לא ּתׁשּובה ְְְֲִִֶַַַַָָֹֹּבעל

וכּו' חלאים oicdהיּו z` eilr wicvne Ð eilr mi`a zexv Ð) ְֲִָָ
(ei`hg exikfdaחּמרים dptneראה zepwl miytgnd mixgeq) ִַָָָ

(llk jiiy epi`y mewnl mze`חפץ ּבכּמה לֹו יאמר לא ְְֵֶַַָֹֹוכּו',
eykxl)זה utg epi`e Ð exign lr el`ey)ואמרּו (aa`וגֹו'". ְְְֶָ

(my `rivn,ממֹון מאֹונאת ּדברים אֹונאת "ּגדֹולה :ְְִֵַַָָָָָ
ּוכבר ."'מאלהי 'ויראת אֹומר: הּוא ּדברים ְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּבאֹונאת

מציעא. מּבבא ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָנתּבארּו



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



צז elqk 'iÎ'g ycew zayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ג  כסלו ח' חמישי יום

ה'תשע"ג  כסלו ט' שישי יום

.¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― וחמּׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָ

מּלהֹונֹות מּקח(zenxl)ׁשהזהרנּו ּבׁשעת ּבמסחר ֿ זה ֿ את זה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֻ
לעמית ממּכר ֿ תמּכרּו "וכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָּוממּכר,

ֿ אחיו" את איׁש ֿ ּתֹונּו אל עמית מּיד קנה dk,אֹו `xwie) ֲִִִִֶֶַַָָֹ
(ciּובספרא .(xda zyxt)אחיו ֿ את איׁש ֿ ּתֹונּו "אל אמרּו: ְְְִִִֶַָָָ

ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ממֹון". אֹונאת זֹו ―ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָ
מציעא מּבבא jli`e)ד' :hn). ְִִָָָ

ה'תשע"ג  כסלו י' קודש שבת יום

.‡¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום חמישי ֿ שבת קודש ח 'ֿ י 'כסלו 

― הרנ"א ֿ זההּמצוה ֿ את זה מּלהֹונֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
אֹותֹו הּמצערים ּדברים לֹו ׁשּנאמר והּוא ְְְְֲִִִִֶַַַָָֹּבדברים,

מה ׁשּיתּבּיׁש מּפני לעמֹוד יּוכל ולא אֹותֹו ם,ּומעליבים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹ

ּתֹודה לֹו: ונאמר מהם, וׁשב נעּורים מעׂשי לֹו ׁשּקדמּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹּכגֹון
וכּיֹוצא זֹו, טֹובה ּדר אל ּפלֹונית מּדר ׁשהעביר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָלה'
אמרֹו והּוא מכאיבים, מּומים ׁשל ּפֹוגעת מאמירה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּבכ
"מאלהי ויראת ֿ עמיתֹו את איׁש תֹונּו "ולא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹיתעּלה:

(.dk `xwie)אמרּו(:gp `rivn `aa)ּולׁשֹון ּדברים. אֹונאת זֹו : ְְְִַָָָ
my)ספרא xda zyxt)איׁש תֹונּו "ולא אֹומר "ּכׁשהּוא : ְְְִִֵֶָֹ

היה אם ּכיצד? אמּורה. ּדברים אֹונאת הרי ― ֿ עמיתֹו" ְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָאת
וגֹו', הראׁשֹונים מעׂשי זכֹור לֹו: יאמר לא ּתׁשּובה ְְְֲִִֶַַַַָָֹֹּבעל

וכּו' חלאים oicdהיּו z` eilr wicvne Ð eilr mi`a zexv Ð) ְֲִָָ
(ei`hg exikfdaחּמרים dptneראה zepwl miytgnd mixgeq) ִַָָָ

(llk jiiy epi`y mewnl mze`חפץ ּבכּמה לֹו יאמר לא ְְֵֶַַָֹֹוכּו',
eykxl)זה utg epi`e Ð exign lr el`ey)ואמרּו (aa`וגֹו'". ְְְֶָ

(my `rivn,ממֹון מאֹונאת ּדברים אֹונאת "ּגדֹולה :ְְִֵַַָָָָָ
ּוכבר ."'מאלהי 'ויראת אֹומר: הּוא ּדברים ְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּבאֹונאת

מציעא. מּבבא ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָנתּבארּו
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

... לשאלתם, מה כוונתי בהנוגע לשידוך גיסתו ואחותה תי', בהנוגע לגשת "בעקיפין",

הכוונה פשוטה, להציע לה נכבדות ע"י ידידים ומכירים ולא )ע"י( ההורים והראה הנסיון, שבדרך 

זו מצליחים יותר, ואפילו כשחושדים שיד ההורים באמצע, בכ"ז מתעלמים מזה, ובפרט כשנזהרים שלא 

לתת מקום לחשד האמור.

לכתבו הטעמים להעדר הצלחה בשטח חב"ד במחנם הט',

התפקיד  סו"ס  והרי  אמרינן,  לא  דעביד  כמאן  פטרי'  רחמנא  אמיתי  דאונס  דאף  האמור  ידוע   -

להפיץ המעינות חוצה, ואי אפשר להחליף זה בביאורים והסברים, וכשנגשים באופן כזה, ז.א. שאין ברירה 

ומוכרח הפצת המעינות, הרי בודאי - וכמו שהראה הנסיון בהרבה מסוג מצב כזה - מוצאים כמה דרכים, 

ומדגיש הנני כמה, הרבה יותר מאופן פעולה אחת.

בברכה לבשו"ט בכל האמור הכללים והפרטים גם יחד.

ז"ע נתקבל מברקו - פ"נ ונקרא היום על הציון. ובטח יכתוב פרטים בזה.
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i"yx
(Á).Ì˘ ·˘È ¯˘‡ Â˙È·Â שם לאכול גמורה, דירה

שם: ÌÏÂ‡Ï.ולשכב ˙È·Ó בית של אולם מן לפנים
הלבנון: ÚÈ˘‰.יער ˙È·Âלעשות בלבו לבת עלה בית

‰Ê‰.פרעה: ÌÏÂ‡Î:הזה אולם ‡Ï‰(Ë)כמעשה ÏÎ
.˙Â¯˜È ÌÈ·‡:כבדות עשויות האלה האבנים כל

.˙ÈÊ‚ ˙Â„ÓÎ לאבני היתה אחת מדה גזית, אבני כמדת
במדינה: ‰ÂÁÙË˙.גזית „Ú „ÒÓÓÂ הבנין היה בגובה

שמי  עד היסוד מן האלה, גזית באבני עשוי הזה
יסוד:ÒÓÓÂ„.הקורה: כמו ‰ÂÁÙË˙.לשון קורה, שמי

יג) מח שמים:(ישעיהו טפחה וימיני :.ıÂÁÓÂ החוץ לצד
הגדולה: החצר עד הללו, באבנים הקירות משך כל היה

(È).˙ÂÏÂ„‚ ÌÈ·‡ 'Â‚Â „ÒÂÈÓÂ שבתוך והיסוד
גזית: ממדות יותר גדולות אבנים של היה הקרקע,

(‡È).˙Â¯˜È ÌÈ·‡ ‰ÏÚÓÏÓÂ היו ליסודות ומלמעלה
למעלה: שאמור כמו הטפחות, עד יקרות Ê¯‡Â.אבנים

שאנ(תרגום:) כמו דארזא, נסרין ז)וחפי (פסוק וספן (ר :
‚ÈÊ˙.(È·)בארז: ÌÈ¯ÂË ‰˘Ï˘ עשויה החומה

עליהם: עץ של ונדבך אבנים, של נדבכין שלשה
(„È).˘¯Á:אומן‰Â·˙‰ ˙‡Â ‰ÓÎÁ‰ ˙‡ ‡ÏÓÈÂ

.˙Ú„‰ ˙‡Â,בהן נברא שהעולם אומנות כלי שלשה
יטֿכ)שנאמר ג שמים (משלי כונן ארץ, יסד בחכמה :

הבית: נבנה בשלשתן נבקעו. תהומות בדעתו בתבונה,

cec zcevn
(Á).Ì˘ ·˘È ¯˘‡ Â˙È·Â:בקביעות מושבו מקום לומר : רצה

.˙¯Á‡‰ ¯ˆÁלאולם מבפנים האחרת, בחצר עמדה אשר 
המלוכה: בתי מקום  אל החוץ מן הכניסה בדרך  המשפט ,

.‰È‰ ‰Ê‰ ‰˘ÚÓÎ:כמותו בארז ספון המשפט, אולם כמעשה
.‰˘ÚÈ ˙È·Âכאולם כן  גם  היה  פרעה, לבת  עשה אשר  הבית

‡Ï‰.(Ë)המשפט : ÏÎ:להם ידוע שהיה מה  כפי גזית , לאבני  הראויות כמדות וגדולות, יקרות מאבנים  בנה  שזכר , הבנינים כל 
.‰¯‚Ó· ˙Â¯¯Â‚Ó: החיצון ובעבר הפנימי בעבר עבריהן, משני חלקות  לעשותן במגרה , התקרה,ÒÓÓÂ„.חתוכות עד  היסוד  מן

המלאכה: מתפארת והוא התקרה , אצל מהכותל בולט טפח , בשעור לבזבז  כעין לעשות היא הדרך  כי הטפחות, עד  ıÂÁÓÂ.וזהו 
עצמה הגדולה  החצר  אבל  האמור , כבנין בנה כולם את  הגדולה , החצר  עד  האלה להבתים מחוץ עמדו  אשר הבנינים , יתר  ואף

בענין: כמפורש אחר, בבנין Â‚Â'.(È)בנה „ÒÂÈÓÂ, הכותל לאבני שוות  היו היסוד  אבני  אשר  למעלה  שנאמר מה לומר : רצה
היו יסוד  אבני כי הכותל , מאבני גדולות  היסוד  אבני כי בגודל, ישוו  לא  אבל  כמותן, יקרות אבני שהיו בדבר אם כי זה  אין

גזית : אבני ממדת המה וגדולים  וגו', אמות  י ' היסודות :ÏÚÓÏÓÂ‰.(È‡)בני שעל  כיסהÊ¯‡Â.כתלים האלה , הבנינים  כל 
בארז : È·Ò·.(È·)התקרה  ‰ÏÂ„‚‰ ¯ˆÁÂ:המלך בתי כל מסבב היה ÌÈ¯ÂË.אשר ‰˘Ï˘שלש גזית, מאבני  היה כתליו  בנין

הי הרביעית שורה ועליהם זו, גב  על זו בנוישורות היה  הכתלים, גובה כלות  עד כן וכמו ביושר, ומחוטבות כרותות מארזים ה
הזה : ‰ÈÓÈÙ˙.בהאופן '‰ ˙È· ¯ˆÁÏÂהאולם את בנה  וכן למעלה , האמור ה ' בית  לחצר בנה אשר  הבנין וכמו לומר : רצה 

וגו': גזית  טורים  בשלשה בנה כולם כי ההיכל, לפני Ì¯ÈÁ.(È‚)אשר האומן:‡˙ של  שמו ÈÏ˙Ù.(È„)כך  ‰ËÓÓהיה אביו 
בד ''ה  שנאמר כמו דן מבנות  היתה ואמו נפתלי, יג)מבני ב ˆÈ¯Â.:(ב ˘È‡:בצור רב זמן ÂÁ˘˙.התגורר ˘¯ÂÁהוא אביו  על

מאביו:ÏÓÈÂ‡.חוזר: למד כי הנחושת , מלאכת  בחכמת  ממולא  בנו חירם היה  ולזה  לומר: רצה

oeiv zcevn
(Ë).˙Â¯˜È:וחשובות מכובדוח  או ומקשיות. כבדות

.‰¯‚Ó· ˙Â¯¯Â‚Óכי ועל  פגימות , מלאה ברזל  כלי היא מגרה 
וכן מגרה, נקרא  גרירה, דרך  העצים בו  לא)יחתכו  יב ב (שמואל

במגרה: אומן:ÂÁ¯˘.(È„)וישם

gq wxt mildz - miaezk
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i"yx
(„È).'Â‚Â ÌÈ˙Ù˘ ÔÈ· ÔÂ·Î˘˙ Ì‡ האומר זה כל

והתענגתם  תחומיכ' בין שכבתם אתם אם להם יאמר
ומהו  בכסף נחפה כנפיה כנסייתי יונתי זאת בתענוגים
הקב"ה  כשפירש וגו' שדי בפרש והחרוץ הכסף
בה  ומתלבנים נשלגים המלכים אשר תורתו לפניהם

כנפיה נחפו אז וחשך צלמות יונה)בארץ בכספה (כנפי
ומצות: תורה של ÂÈ‰.וחמדתה ÈÙÎ:בלעז פלומ"א

.‰È˙Â¯·‡Â:בהן שעופפת ıÂ¯Áכנפיה ˜¯˜¯È·. פתר
המשורר  נתנו ולכך זהב הוא החרוץ לברט בן דונש
מארץ  יובא אשר הזהב הוא החרוץ וירקרק הכסף אצל

ירוק  הוא לא מאד מאד טוב זהב כוש ומארץ החוילה
כמו ירקרק קראו ולכך אדום הוא י"ג)ולא לבן (ויקרא

ירקרק  נכפל לכך אדום ולא לבן לא שאינו אדמדם
השמלה·Ù¯˘.(ÂË)אדמדם: את ופרשו (דברים לשון

חדשה:כ"ב) כשמלה הדבר את ת"ח ÈÎÏÓ'.בוררין אלו
שנאמר ח')כמו ימלוכו:(משלי מלכים ‰¯(ÊË)בי

.Ô˘· ¯‰ ÌÈ‰Ï‡ הר שהוא סיני בהר פירשה  והיכן
הירדן: בעבר לבשן סמוך ‚·ÌÈÂ.אלהים הר ‰¯

שבהרים: גובהם ‚·ÌÈÂ.המיוחד שם על הרים לשון
ט"ז)כמו גב:(יחזקאל קרוי גבוה דבר כל גב לך ותבני

cec zcevn
(„È).ÔÂ·Î˘˙ Ì‡וכעורים חשוכים  תהיו מצרות אם  אף ר"ל

הקדרות : שפיתת מקום בין ÂÈ‰.כשוכב ÈÙÎנאים תהיו מ "מ 
בכסף  כמחופה הנראה יונה כנפי הנוטהכמו משובח ובזהב

טוב: ורב שלימה לגאולה הדבר סוף ר "ל  הירוק לגוון  מעט 
(ÂË).˘¯Ù·כוכבים העובדי לגרש  שדי יפרוש כאשר אז

היושבת·‰.מא "י: העדה  אתה כשלג תתלבן  ההיא בהארץ 
Â‚Â'.(ÊË)בגולה: ÌÈ‰Ï‡ אלהים‰¯ עליו ירד  אשר  סיני  הר

ומקום ושמן דשן הוא  בשן שהר  כמו ר "ל  בשן  הר לכם  הוא
שמה שקבלתם  התורה  זכות  כי סיני  הר לכם  הוא כן  מרעה 

עליכם: ומגין  אתכם הרועה  Â‚Â'.היא ÌÈÂ·‚ עומדת‰¯ המקדש  זכות  כי  בשן הר לכם הוא ההרים מקטני שהוא  ה' בית  הר
מרעה : מקום  שהוא  בשן כהר אתכם  ורועה  ˙¯ˆ„ÔÂ.(ÊÈ)לכם  ‰ÓÏתרקדון למה קטנים  להרים המקום מול  הנמשלים  אתם 

בידכם: ישאר  ולא לנצח  שם  ישכון ואף בו לשבת  ה' חמד  אשר ההר הוא הלא בהיכלו

oeiv zcevn
(„È).ÌÈ˙Ù˘שפות כמו הקדרות  ומושב עריכת  מקום הוא
כ"ד)הסיר אברÈ˙Â¯·‡Â‰.מכוסה :ÙÁ‰.:(יחזקאל כמו כנפיה
נ"ה)כיונה ירוק:·È¯˜¯˜.:(לעיל כמוıÂ¯Á.גוון  זהב מין

תבואתה ג')ומחרוץ ופרוד :·Ù¯˘.(ÂË):(משלי הפרשה  מל '
.‚Ï˘˙:שלג חושך :·ˆÔÂÓÏ.מל ' ור "ל  צלמות ‰¯(ÊË)מל '
.Ô˘·הבשן פרות  וכו ' שמעו כמ "ש ושמן דשן מקום  הוא

ד') כמו‚·ÌÈÂ.:(עמוס להקטין  באים  והנוני "ן וגובה גב  מל '
אחיך  י"ג)האמינון :(ש"ב

xe` ldi
ואברותיהאםיד  בכסף נחפה  יונה כנפי שפתים בין  תשכבון

חרוץ. בירקרק
(פי' קלקלתא ביני שכבין רשיעייא אתון אם  ת"י (א )
אביון ירים מאשפות  כמ "ש  אשפה  ענין שהוא  במתורגמן 
פי' שם והמ"צ חשיכא . מרים מקלקלתא ת"י  ח'. ב' סי' בש "א 
ס "פ ויצא  פ' רבות ועיין הזבל. השלכת מקום הוא מאשפות
והנה כו'. מזבלה שאתה  זמן כל  הזו השדה זבולון  גבי ע"ב
שהי' פעור ענין פעור. בית מול  בגיא  ונשב בענין  מבמ "א
שזהו עוה "ז תענוגי שהוא  הפסולת להמשיך  בפניה מתריזין
כאן שפירש "י וזהו כו ' מהפסולת הטוב שמבררים קרבי וכל 
בענני מטללא  ליונתא דדמיא כנ"י כו') בתענוגים  והתענגתם 
ופי' יקר. הענני  הם הכנפים  יונה  כנפי של פי' (זהו יקרא
י"ט  וירא  בפ' קורתי  בצל  טלל . ערך  במתורגמן כמ"ש מטללא
שהיו והיינו צל . ענין הוא  טלל נמצא  שירותי. בטלל ת "א  ח '
בפ' הושבתי בסוכות  כי ידעו למען וכמ "ש יקר ענני  בצל 
בנ"י. ית אותיבת עננין במטלת ארי ותרגום מ "ג. כ "ג  אמור
המשכת שהוא  הסוכות. חג על  יונה  כנפי  לפרש  יש וא "כ 
יונה כנפי פי' וזהו סוכה. צל  הנק ' עליון חסד  תחבקני וימינו 
וכך  עליה מגינות  כנפיה  זו יונה טומנין במה פרק שארז"ל 
בזת מפלגא אמת) זה  ופי' כנ"י על  מגינים היו  הם יקר הענני

כמ"ש בכסף. נחפה של תרגום (זהו דזקיק  סימא  מצראי
כסף כצרוף סנינא. סימא  צרוף כסף  וז "ל  סם ערך  המתורגמן 
מתורגם תלים  משלי  דאיוב כסף לשון כל  וכן  סימא. כמתיך
אובריזין מליין וטיסברייהא  עכ "ל) אוצר לשון וכן סימא.
כי מלכים. סגולת ענין טסבר פי' טסבר ערך  במתורגמן סגין.
אוצר פי' סגולה והנה מלכין. וטסברי תרגום מלכים סגולת 
שאתם ממה  העמים מכל סגולה לי  והייתם ע"פ ועמ "ש 
כ"כ  פז זהו  אובריזין  וענין כו'. בהם  שנפלו הניצוצות  מבררים
ומן מדהבא  י"ט תלים ומפז מזהב  אברז בערך  המתורגמן 
שלהם. האוצרות ענין זהו  ואברותיה  פי ' וא"כ אובריזין
כנפי ענין ג"כ זהו  אברותיה  ולפירש"י הפז. הוא  חרוץ  בירקרק
היך  כנפא דת "י ז ' נ "ה תלים כיונה אבר לי יתן מי כמו יונה
יגדל  דפירש"י כ"ו ל "ט סי' איוב נץ יאבר המבינתך וכן יונתא.
וראיתי כנשרים. אבר  יעלו כח  יחליפו ה ' וקוי נאמר וכן כנף.
העוף, תוקף כל  שהם מפני הכנפים כן שנק' טעם  פי ' בש "י
ועמ"ש תוקף. ענין שהוא  יעקב  אביר  ללשון קרוב  הוא  וא "כ 
אברתו. על  ישאהו בענין יעיר  כנשר בד"ה האזינו  פ ' בלק"ת 
ת"י ד ' י"ט יתרו בפ ' נשרים  כנפי על  אתכם ואשא  ובפסוק

נשר גדפי כעל  היך  עננין ין:על 
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i"yx
(„È).'Â‚Â ÌÈ˙Ù˘ ÔÈ· ÔÂ·Î˘˙ Ì‡ האומר זה כל

והתענגתם  תחומיכ' בין שכבתם אתם אם להם יאמר
ומהו  בכסף נחפה כנפיה כנסייתי יונתי זאת בתענוגים
הקב"ה  כשפירש וגו' שדי בפרש והחרוץ הכסף
בה  ומתלבנים נשלגים המלכים אשר תורתו לפניהם

כנפיה נחפו אז וחשך צלמות יונה)בארץ בכספה (כנפי
ומצות: תורה של ÂÈ‰.וחמדתה ÈÙÎ:בלעז פלומ"א

.‰È˙Â¯·‡Â:בהן שעופפת ıÂ¯Áכנפיה ˜¯˜¯È·. פתר
המשורר  נתנו ולכך זהב הוא החרוץ לברט בן דונש
מארץ  יובא אשר הזהב הוא החרוץ וירקרק הכסף אצל

ירוק  הוא לא מאד מאד טוב זהב כוש ומארץ החוילה
כמו ירקרק קראו ולכך אדום הוא י"ג)ולא לבן (ויקרא

ירקרק  נכפל לכך אדום ולא לבן לא שאינו אדמדם
השמלה·Ù¯˘.(ÂË)אדמדם: את ופרשו (דברים לשון

חדשה:כ"ב) כשמלה הדבר את ת"ח ÈÎÏÓ'.בוררין אלו
שנאמר ח')כמו ימלוכו:(משלי מלכים ‰¯(ÊË)בי

.Ô˘· ¯‰ ÌÈ‰Ï‡ הר שהוא סיני בהר פירשה  והיכן
הירדן: בעבר לבשן סמוך ‚·ÌÈÂ.אלהים הר ‰¯

שבהרים: גובהם ‚·ÌÈÂ.המיוחד שם על הרים לשון
ט"ז)כמו גב:(יחזקאל קרוי גבוה דבר כל גב לך ותבני

cec zcevn
(„È).ÔÂ·Î˘˙ Ì‡וכעורים חשוכים  תהיו מצרות אם  אף ר"ל

הקדרות : שפיתת מקום בין ÂÈ‰.כשוכב ÈÙÎנאים תהיו מ "מ 
בכסף  כמחופה הנראה יונה כנפי הנוטהכמו משובח ובזהב

טוב: ורב שלימה לגאולה הדבר סוף ר "ל  הירוק לגוון  מעט 
(ÂË).˘¯Ù·כוכבים העובדי לגרש  שדי יפרוש כאשר אז

היושבת·‰.מא "י: העדה  אתה כשלג תתלבן  ההיא בהארץ 
Â‚Â'.(ÊË)בגולה: ÌÈ‰Ï‡ אלהים‰¯ עליו ירד  אשר  סיני  הר

ומקום ושמן דשן הוא  בשן שהר  כמו ר "ל  בשן  הר לכם  הוא
שמה שקבלתם  התורה  זכות  כי סיני  הר לכם  הוא כן  מרעה 

עליכם: ומגין  אתכם הרועה  Â‚Â'.היא ÌÈÂ·‚ עומדת‰¯ המקדש  זכות  כי  בשן הר לכם הוא ההרים מקטני שהוא  ה' בית  הר
מרעה : מקום  שהוא  בשן כהר אתכם  ורועה  ˙¯ˆ„ÔÂ.(ÊÈ)לכם  ‰ÓÏתרקדון למה קטנים  להרים המקום מול  הנמשלים  אתם 

בידכם: ישאר  ולא לנצח  שם  ישכון ואף בו לשבת  ה' חמד  אשר ההר הוא הלא בהיכלו

oeiv zcevn
(„È).ÌÈ˙Ù˘שפות כמו הקדרות  ומושב עריכת  מקום הוא
כ"ד)הסיר אברÈ˙Â¯·‡Â‰.מכוסה :ÙÁ‰.:(יחזקאל כמו כנפיה
נ"ה)כיונה ירוק:·È¯˜¯˜.:(לעיל כמוıÂ¯Á.גוון  זהב מין

תבואתה ג')ומחרוץ ופרוד :·Ù¯˘.(ÂË):(משלי הפרשה  מל '
.‚Ï˘˙:שלג חושך :·ˆÔÂÓÏ.מל ' ור "ל  צלמות ‰¯(ÊË)מל '
.Ô˘·הבשן פרות  וכו ' שמעו כמ "ש ושמן דשן מקום  הוא

ד') כמו‚·ÌÈÂ.:(עמוס להקטין  באים  והנוני "ן וגובה גב  מל '
אחיך  י"ג)האמינון :(ש"ב

xe` ldi
ואברותיהאםיד  בכסף נחפה  יונה כנפי שפתים בין  תשכבון

חרוץ. בירקרק
(פי' קלקלתא ביני שכבין רשיעייא אתון אם  ת"י (א )
אביון ירים מאשפות  כמ "ש  אשפה  ענין שהוא  במתורגמן 
פי' שם והמ"צ חשיכא . מרים מקלקלתא ת"י  ח'. ב' סי' בש "א 
ס "פ ויצא  פ' רבות ועיין הזבל. השלכת מקום הוא מאשפות
והנה כו'. מזבלה שאתה  זמן כל  הזו השדה זבולון  גבי ע"ב
שהי' פעור ענין פעור. בית מול  בגיא  ונשב בענין  מבמ "א
שזהו עוה "ז תענוגי שהוא  הפסולת להמשיך  בפניה מתריזין
כאן שפירש "י וזהו כו ' מהפסולת הטוב שמבררים קרבי וכל 
בענני מטללא  ליונתא דדמיא כנ"י כו') בתענוגים  והתענגתם 
ופי' יקר. הענני  הם הכנפים  יונה  כנפי של פי' (זהו יקרא
י"ט  וירא  בפ' קורתי  בצל  טלל . ערך  במתורגמן כמ"ש מטללא
שהיו והיינו צל . ענין הוא  טלל נמצא  שירותי. בטלל ת "א  ח '
בפ' הושבתי בסוכות  כי ידעו למען וכמ "ש יקר ענני  בצל 
בנ"י. ית אותיבת עננין במטלת ארי ותרגום מ "ג. כ "ג  אמור
המשכת שהוא  הסוכות. חג על  יונה  כנפי  לפרש  יש וא "כ 
יונה כנפי פי' וזהו סוכה. צל  הנק ' עליון חסד  תחבקני וימינו 
וכך  עליה מגינות  כנפיה  זו יונה טומנין במה פרק שארז"ל 
בזת מפלגא אמת) זה  ופי' כנ"י על  מגינים היו  הם יקר הענני

כמ"ש בכסף. נחפה של תרגום (זהו דזקיק  סימא  מצראי
כסף כצרוף סנינא. סימא  צרוף כסף  וז "ל  סם ערך  המתורגמן 
מתורגם תלים  משלי  דאיוב כסף לשון כל  וכן  סימא. כמתיך
אובריזין מליין וטיסברייהא  עכ "ל) אוצר לשון וכן סימא.
כי מלכים. סגולת ענין טסבר פי' טסבר ערך  במתורגמן סגין.
אוצר פי' סגולה והנה מלכין. וטסברי תרגום מלכים סגולת 
שאתם ממה  העמים מכל סגולה לי  והייתם ע"פ ועמ "ש 
כ"כ  פז זהו  אובריזין  וענין כו'. בהם  שנפלו הניצוצות  מבררים
ומן מדהבא  י"ט תלים ומפז מזהב  אברז בערך  המתורגמן 
שלהם. האוצרות ענין זהו  ואברותיה  פי ' וא"כ אובריזין
כנפי ענין ג"כ זהו  אברותיה  ולפירש"י הפז. הוא  חרוץ  בירקרק
היך  כנפא דת "י ז ' נ "ה תלים כיונה אבר לי יתן מי כמו יונה
יגדל  דפירש"י כ"ו ל "ט סי' איוב נץ יאבר המבינתך וכן יונתא.
וראיתי כנשרים. אבר  יעלו כח  יחליפו ה ' וקוי נאמר וכן כנף.
העוף, תוקף כל  שהם מפני הכנפים כן שנק' טעם  פי ' בש "י
ועמ"ש תוקף. ענין שהוא  יעקב  אביר  ללשון קרוב  הוא  וא "כ 
אברתו. על  ישאהו בענין יעיר  כנשר בד"ה האזינו  פ ' בלק"ת 
ת"י ד ' י"ט יתרו בפ ' נשרים  כנפי על  אתכם ואשא  ובפסוק

נשר גדפי כעל  היך  עננין ין:על 
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
נוסף: חילוק ב: עמוד מג äúéäדף íBé ìëaהקטורת,äwc במעשה שנאמר משום §¨¨§¨©¨

לו)הקטורת ל הדק'.(שמות מּמּנה 'וׁשחקּת ,,íBiäåהיתה,äwcä ïî äwc שהיה ידי על ְְִֵֶַָָָָ§©©¨¦©©¨
בגמרא. שיבואר ומטעם שוב, ושוחקה למכתשת הכפורים יום בערב מחזירה

נוסף: íBéחילוק ìëa ה ïéìBòהיו íéðäk למזבח,Lák ìL Bçøæîa,העולה בימין שהוא §¨Ÿ£¦¦§¦§¨¤¤¤
וחוזרים עבודתם, לצורך ימין דרך מקיפים היו למזבח íBiäå,וכשהגיעו .Báøòîa ïéãøBéå§§¦§©£¨§©

,òöîàa ãøBéå òöîàa äìBò ìBãb ïäk ישראל של וחיבתן כבודן את מראה ובזה Ÿ¥¨¤¨¤§©§¥¨¤§©
לצורך. שלא אף הכבש כל כנגד ומקיף בית כבן עצמו שעושה שלוחן, äãeäéשהוא éaø©¦§¨
.òöîàa ãøBéå òöîàa äìBò ìBãb ïäk íìBòì ,øîBà¥§¨Ÿ¥¨¤¨¤§©§¥¨¤§©

נוסף: íBéחילוק ìëa ה הי øBikäה ïî åéìâøå åéãé Lc÷î ìBãb ïäk,הכהנים כשאר §¨Ÿ¥¨§©¥¨¨§©§¨¦©¦
,íBiäåמקדשïBúéwä ïî[כד-]ìBãb ïäk íìBòì ,øîBà äãeäé éaø .áäæ ìL §©¦©¦¤¨¨©¦§¨¥§¨Ÿ¥¨

.áäæ ìL ïBúéwä ïî åéìâøå åéãé Lc÷î§©¥¨¨§©§¨¦©¦¤¨¨
נוסף: íLחילוק eéä íBé ìëa,המזבח על -úBëøòî òaøà,עבודה לצורך אש של §¨¨¨©§©©£¨

ìL íBé ìëa ,øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøác ,Lîç íBiäåéaø .òaøà íBiäå L §©¨¥¦§¥©¦¥¦©¦¥¥§¨¨Ÿ§©©§©©¦
ìL íBiäå íézL íBé ìëa ,øîBà äãeäé.L §¨¥§¨§©¦§©¨Ÿ

àøîâ שבהיכל הרביעי רובד על עומד היה הדם, את ממרס שהיה שהכהן במשנה, שנינו

משמע, המשנה לשון מפשטות הרי הגמרא: מקשה להקטיר. נכנס הגדול שהכהן בשעה

ההיכל, שבתוך הרביעי הרובד על עומד יז)áéúkäåשהיה טז àì,(ויקרא íãà ìëå' §¨§¦§¨¨¨Ÿ
,'ãòBî ìäàa äéäéלקמן מתרצת (מד.)ומבואר ההקטרה. שעת על נאמר זה שפסוק ¦§¤§Ÿ¤¥

éðzהגמרא: ,äãeäé áø øîàרביעי רובד שנה, -,ìëéä ìL ארבע מונה שהיה כלומר, ¨©©§¨§¥¤¥¨
עומד. היה הרביעית ובשורה העזרה, לכיוון מההיכל אבנים שורות

ïðaø eðzבפסוק ãòBî',(שם)נאמר ìäàa äéäé àì íãà ìëå' ¨©¨¨§¨¨¨Ÿ¦§¤§Ÿ¤¥
א: עמוד מד לשהות ìBëéדף אסור ולפנים, לפני הגדול הכהן הקטרת שבזמן לומר, היית ¨

a eléôà ה ãòBî',כל ìäàa' øîBì ãeîìz ,äøæò אהל על רק נאמר שהאיסור ללמד, £¦§£¨¨©§©§Ÿ¤¥
העזרה. על ולא מועד,

ודורשת: הברייתא éìממשיכה ïéà,לאסור זה  מפסוק ãòBîללמוד ìäàa àlà ¥¦¤¨§Ÿ¤¥
,øaãîaLבמשכן לאסור eאבל äìéL בíéîìBò úéá,[המקדש ãeîìz[-בית ,ïépî ¤©¦§¨¦Ÿ¥¨¦¦©¦©§

øîBìלכּפר ּבבאֹו מֹועד ּבאהל יהיה לא אדם 'בקדש'Lãwa'וכל המילה ומייתור צאתֹו', עד ©ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹֹ©Ÿ¤ֵַ

'קדש'. שהוא מקום בכל להיות איסור יש כפרה שבשעת ללמוד, יש

ודורשת: הברייתא éìוממשיכה ïéàלאסור,äøè÷ä úòLa àlà בהמשך שיבואר וכפי ¥¦¤¨¦§©©§¨¨
לאסור הגמרא. ïzîדברי úòLa[הזאת-],'øtëì Bàáa' øîBì ãeîìz ,ïépî íéîc ¦§©©©¨¦¦©¦©§©§Ÿ§©¥

הדם. הזאת והיינו

ודורשת: הברייתא éìומוסיפה ïéàלאסורa àlàשעתBúñéðk,'בבואו' הפסוק וכלשון לעבודה, הגדול הכהן מהעבודה,Búàéöéaשל ¥¦¤¨¦§¦¨¦¦¨
ïépî.לאסור Búàö',שיש ãò' ,øîBì ãeîìz נא כבר [שהרי הלשון ללמוד ומייתור יש הכפרה], זמן כל על שמלמד לכפר' 'בבואו מר ¦©¦©§©©¥

היציאה. סוף עד הוא שהאיסור

הפסוק, בהמשך נאמר ודורשת: הברייתא ìàøNé'.ומוסיפה ìä÷ ìk ãòáe Búéa ãòáe Bãòa øtëå',הפסוק מסדר ללמוד ויש §¦¤©£§©¥§©¨§©¦§¨¥
Búéa,[-וידויו]Búøtkש  úøtëì úîãB÷ וúøtëì úîãB÷ íéðäkä åéçà úøtëå ,íéðäkä åéçà úøtëì úîãB÷ Búéa úøtk ©¨¨¤¤§©¨©¥©¨©¥¤¤§©¨©¤¨©Ÿ£¦§©¨©¤¨©Ÿ£¦¤¤§©¨©

.ìàøNé ìä÷ ìk̈§©¦§¨¥
הברייתא: בדברי דנה äøè÷ä.הגמרא úòLa àlà éì ïéà ,øî øîà:הגמרא òîLîשואלת éàî שהפסוק לבאר ההכרח מה - ¨©©¥¦¤¨¦§©©§¨¨©©§©

הגמרא: משיבה ההקטרה. שעת על ÷àøנאמר øîà ,øæòìà éaø øîà ïëå ,éîécáà øa ÷çöé éaø øîà ïëå ,àáø øîà בהמשך ¨©¨¨§¥¨©©¦¦§¨©©§¦¦§¥¨©©¦¤§¨¨¨©§¨
ìàøNé',הפסוק, ìä÷ ìk ãòáe Búéa ãòáe Bãòa øtëå' וBúéáìe Bì äåML äøtk eäæéàìä÷ ìëìe íéðäkä åéçàìe §¦¤©£§©¥§©¨§©¦§¨¥¥¤©¨¨¤¨¨§¥§¤¨©Ÿ£¦§¨§©

,úøBèwä úøè÷ä äæ øîBà éåä ,ìàøNé.לכולם מתכפר שבה ¦§¨¥¡¥¥¤©§¨©©§¤
הגמרא: úøtëî.כיåשואלת úøBè÷:הגמרא כן,ïéàמשיבה -øîàpL ,úøtënL úøBèwì eðãîì ,àéððç éaø éðz àäc במגפה §§¤§©¤¤¦§¨¨¥©¦£©§¨¨©§©§¤¤§©¤¤¤¤¡©

ועדתו קרח מיתת לאחר יב)שהיתה יז למתים,(במדבר החיים בין הקטורת את שיקטיר לאהרן משה שאמר ,øtëéå úøèwä úà ïziå'©¦¥¤©§Ÿ¤©§©¥
,'íòä ìò.מכפרת שהקטורת הרי ©¨¨
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xcde"קח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc zay(oey`x meil)

zeîdúBèðì ø,dhnd ihilwp lr dze` qextl ±d÷øôì øzeîe± ¨¦§¨¨§¨§¨
dxiqdl.úaMaxqe` oerny iax s`y mrhd mzx`iay mkzhiyle ©©¨

xzen recn ,dywi ,mewn dl raew mc`y meyn dxepn lhlhl
.mewn raew mc` dlikl s` `ld ,dlikd z` lhlhl

:dxepn lehlh xeqi`l xg` mrh `ian iia`,ééaà øîà àlàdn ¤¨¨©©©¥
mc`y meyne dvwen mrhn df oi` ,dxepn lhlhl oerny iax xq`y

xaecn `l` ,mewn dl raewadxepnúBéìeç ìLdieyrd dxepn ± §¤§
yeygl yiy meyn dlhlhl xqe` oerny iax s`e ,miwlg miwlgn
owzn meyn xearie ,ycgn dxagl `eaie wxtzze eicin letiz `ny

.ilk
:`xnbd dywnéëä éà,zeileg ly dxepna xaecn ok` m` ±éàî ¦¨¦©

àîòèenrh dn ±éøLc Lé÷ì ïa ïBòîL éaøclhlhl xizdy ± ©£¨§©¦¦§¤¨¦§¨¥
yygn dlhlhl xeq`l yi `ld ,zg` ecia zlhipd dphw dxepn

.dpwzl `eaie wxtzze letiz `ny
:`xnbd zvxznúBéìeç éàîzeileg ynn dieyry `l ,iia` xn`y ©§

`l`,úBéìeç ïéòkxnelké÷ãéç da úéàcaiaq mikezig da yiy - §¥§§¦¨¦§¥
.zeilegn dieyry xeaq dze` d`exdy ,zeileg zxepnl dneca

Ckìäly dxepna ,md jk dxepn lehlh ipicúBéìeçlkd ,ynn ¦§¨§
y micen,dìèìèì äøeñà äpè÷ ïéa äìBãb ïéa`ny yegl yiy ¥§¨¥§©¨£¨§©§§¨

dxepn oke .dxagie wxtzzé÷ãéç da úéàc énð äìBãbda yiy ± §¨©¦§¦¨¦§¥
,dxeq`y micen lkd ,zeileg lyk zi`xp `id mci lry mivixg

eèà äøéæb[meyn-],úBéìeçc äìBãbzelecbd jxcy oeiky §¥¨¨§¨§§
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,yiwl yixe opgei iaxøî ,é÷ãéç da úéàc äpè÷a[opgei iax-],øáñ ¦§©¨§¦¨¦§¥©¨©

ïðéøæbzxepn lhlhl `eai `l d`exdy ick ,dlhlhl xeq`l da mb ¨§¦©
,zeilegøîe[yiwl yix-]ïðéøæb àì ,øáñoeiky ,dlhlhl xzene da ©¨©Ÿ¨§¦©

mivixgdy oian d`exd ,zeileg zeyridl dphw dxepn jxc oi`y
.zeileg dieyrd dxepn lhlhl `eai `le ,zeileg mpi` day

sqei iaxa wgvi ax xn`y dn lr zeywdl zxfeg `xnbd(:dn lirl)

:dcedi iaxk wqt opgei iaxyéîeok` m`de ±éëä ïðçBé éaø øîà± ¦¨©©¦¨¨¨¦
,dvwen xeqi` yiy dcedi iaxk dkldy ,jkøîàäåxn` ixde ±éaø §¨¨©©¦

ïðçBéäðLî íúñk äëìä ,mzqa dpyna oic xn`py mewn lk ± ¨¨£¨¨¦§¨¦§¨
,dkldl wqtp jk ,exne` my da xkfp `leïðúezkqna dpyna §©

milk(a"n g"it),dciy ipicadlL éðëeî,[dciy ly ote`-]ïîæa §¦¤¨¦§©
úèîLð àéäL,dciydn dwxtl ozipy ±dì øeaéç ïéàdpi` ± ¤¦¦§¤¤¥¦¨

,d`neh dnr lawzy oiprl dciyl zxaegnk daeygúãcîð ïéàå§¥¦§¤¤
dnòjkay] d`q mirax` da yi m` rcil dciyd z` miccenyk - ¦¨

,dcicnd llka ote`d oi` [d`neh zlawn dpi`dnò úìvî ïéàå§¥©¤¤¦¨
únä ìäàaoi` ,ote`d lr milid`ne mi`vei dciyay milkd m` - §Ÿ¤©¥

,eizgzy znd on `nhidln mlivn ote`ddúBà ïéøøBb ïéàåz` - §¥§¦¨
mewnl mewnn ote`däéìò LiL ïîæa úaMaote`d lr ±,úBòî ©©¨¦§©¤¥¨¤¨¨

:`xnbd zwiicn .dvwen ody zernl qiqa dyrp ote`dy oeik
dpyndn rnynàäm`äéìò ïéàdzràéøL úBòîxzen ± ¨¥¨¤¨¨©§¨

dlhlhleåäc áb ìò óàåeidy ±äéìòaúBLîMä ïéa,eltpe §©©©©£¨¤¨¥©§¨
lhlhl xqe` epi`y oerny iaxk z`fe ,dvwenl qiqa ote`d dyrpe
iaxk wqt opgei iax ji` ,oerny iaxk ef dpyn enzqy oeike ,dvwen

.dcedi
zn:`xnbd zvxeðéúðLî àäz ,àøéæ éaø øîàz` x`ape cinrp ± ¨©©¦¥¨§¥¦§¨¥

,zern dilr yiy onfa zaya ipkend z` xexbl dxq`y epzpyn
ote`a `weec epiid zern dilr oi`yk dxizdy dnyäéìò eéä àlL¤Ÿ¨¨¤¨
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.dcedi iaxk dvwena dkld xn`e ,dpyn
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ì éaø Cìä úçà íòtiexwd mewnäøBäå ,àøôñBécdkldaoic ©©©©¨©©¦¦§§¨¨§¨§

lehlh.øpa ïBòîL éaøk äøBðn§¨§©¦¦§©¥
:iax dxed dn zwtzqn `xnbdeäì àéòaéàdaiyid ipa ewtzqp ± ¦©§¨§

iaxy ezpeek m`d ,iel oa ryedi iax ixac xe`iaaäøBädkld wx ¨
dkldy ,zg`k äøBðnaly epic,øpa ïBòîL éaøepiide,àøzéäì §§¨§©¦¦§©¥§¤¥¨

oyi xp lhlhl xizn oerny iaxy myk ,xnelk(.cn lirl)xizd jk ,
,dxepn lhlhl iaxàîìéc Bà,zekld izy dxed iax `ny e` ± ¦§¨

zg` d`xedäøBðna äøBäzxepnk zi`xpy mikezig zlra ¨§§¨
,zeilegàøeqéàìzxepn lhlhl e`eai `ly ick ,dlhlhl xeq`y ± §¦¨
,zeilegådxed dipy d`xed.àøzéäì ,øpa ïBòîL éaøkdwiqn §§©¦¦§©¥§¤¥¨
:`xnbde÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

:xp lehlh oipra mi`xen` ebdp cvik d`ian `xnbdàiëìî áø©©§¦¨
òìwéàoncfd -éáì[zial±]éàìîN éaø,zayaàâøL ìèìéèå± ¦§©§¥©¦¦§©§¦§¥§¨¨

xp lhlhl xiznd oerny iax zhiyk ,dake zayd zqipka wlcy xp
,zeynyd oiaa xeq` didy xac lhlhl xqe` epi`e ,oyiãôwéàå- §¦§©

jk lr citwde,éàìîN éaødcedi iaxk xaq i`lny iaxy iptn ©¦¦§©
.xqe`y

déøúàì òìwéà äàìéìb éñBé éaøenewnl -éaøa éñBé éaøc ©¦¥§¦¨¨¦§©§©§¥§©¦¥§©¦
.àðéðç éaøa éñBé éaø ãôwéàå ,àâøL ìèìéè ,àðéðç£¦¨¦§¥§¨¨§¦§©©¦¥§©¦£¦¨

eäáà éaøc ,bdep diddéøúàì òìwéà éëenewnl oncfn didyk ± ©¦£¨¦¦§©§©§¥
äåä ,éåì ïa òLBäé éaøc[did±]àâøL ìèìèîzhiyk ,daky xp ± §©¦§ª©¤¥¦£¨§©§¥§¨¨

mle` ,oerny iaxìèìèî äåä àì ïðçBé éaøc déøúàì òìwéà ék¦¦§©§©§¥§©¦¨¨Ÿ£¨§©§¥
,àâøL:eda` iax ly ebdpn lr `xnbd dywn .dcedi iax zhiyke §¨¨

CLôp äîoky ,ebdpn lr dyw cv lkn ±éàeda` iaxäãeäé éaøk ©©§¨¦§©¦§¨
,déì àøéáñmewn lkaãáòéìdyri ±,äãeäé éaøklhlh recne §¦¨¥¤¡©§©¦§¨

e ,iel oa ryedi iax ly enewna,déì àøéáñ ïBòîL éaøk éàlka ¦§©¦¦§§¦¨¥
mewnãáòéìdyri ±,ïBòîL éaøkenewna lhlhln rpnp recne ¤¡©§©¦¦§

:`xnbd zayiin .opgei iax lyíìBòìeda` iaxïBòîL éaøk §¨§©¦¦§
déì àøéáñiax ly enewna lhlh ok lre ,oyi xp lhlhl xzeny §¦¨¥

,iel oa ryediïðçBé éaøc BãBák íeMîexeq`y dcedi iaxk wqetd ¦§§©¦¨¨
,lhlhlãéáò äåä àìc àeä.opgei iax ly enewna lhlhln rpnp - §Ÿ£¨¨¦

:htp ly xp oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd,äãeäé áø øîà̈©©§¨
âøLàçLîc à,onya ea ewilcdy qxg xp ±dìeèìèì éøLxzen ± §¨¨§¦§¨¨¦§©§¨

iax zrcke ,qe`n `edy zngn dvwen epi`e ,daky xg` elhlhl
oerny(.cn lirl)mle` ,oyi qxg xp lhlhl xizndàèôðcqxg xp ± §©§¨

,htpa ea ewilcdy,dìeèìèì øeñàeqi`nne gixqn htpdy iptn ¨§©§¨
eli`e .ezk`lnln ueg yeniy meyl ie`x epi`eóñBé áøå äaø©¨§©¥

eäééåøz éøîàc,mdipy mixne` ±dìeèìèì éøL énð àèôðcxp ± §¨§¦©§©§§©§¨©¦¨¦§©§¨
,elhlhl xzen ok mb htp ly(àðî äéa úBñëì éæçå ìéàBäã)§¦§¨¥§©¥¨¨

.mnrh x`azi oldle
:df oipra dyrn `xnbd d`ianòìwéà àéåà áø[oncfd-]éáì ©©§¨¦§©§¥

àðéèa déòøë éa ïñéàî äåä ,àáø`ie` ax ly eilrp eid ± ¨¨£¨§¦¨¥©§¥§¦¨
,hiha zetpehnàáøc dén÷ àéøetà éáéúàipta dhnd lr mgipd ± ¥¦¦©§¨©¥§¨¨

,`axàáø ãôwéà,dhind z` `ie` ax spihy lr `ax citwd ± ¦§©¨¨
jkledéøeòöì àòa,zel`ya exrvl ywia ±déì øîà`ax l`y - §¨§©¥¨©¥

,`ie` ax z`àîòè éàîly mnrh edn ±éøîàc óñBé áøå äaø ©©£¨©¨§©¥§¨§¦
eäééååøzmdipy exn`y ±déìeèìèì éøL énð àèôðc àâøL± ©§©§§¨¨§©§¨©¦¨¦§©§¥

ie`x epi` eqe`in zngn ixd ,elhlhl xzen htp ly xp s`y
.xzid ly yeniyldéì øîà,`ie` ax aiyd -ééeqëì àéæçå ìéàBä ¨©¥¦§©§¨§©¥

àðî daeze` l`y .zaya htp ly ilk ea zeqkl ie`x oiicry oeik ± ¨¨¨
:`ax,äzòî àlàs`úBøBøö ìkmipa` -øöçaLeidiïéìèìèî ¤¨¥©¨¨§¤¤¨¥§©§§¦

mze`àðî eäa ééeqëì àéæçå ìéàBäoda zeqkl miie`x mdy oeik ± ¦§©§¨§©¥§¨¨
.ilkdéì øîà,`ie` ax el aiyd -àähtp ly xpd df ±àkéà ¨©¥¨¦¨

äéìò éìk úøBzea zeyrl ozip m` ilkae ,ilk ly zeaiyg el yi ± ©§¦¨¤¨
,oerny iax zrcl lehlha xq`p epi` zaya edy lk xzid yeniy

la`éðä,xvgay zexexvd el` ±ïäéìò éìk úøBz àkéìoi` ± ¨¥¥¨©§¦£¥¤
mixeq` md jky oeike ,md mipa` mzq `l` ,ilk ly zeaiyg mdl

.xzid zk`lnl mcgi `ly lk lehlha
:eixacl di`x `ie` ax `ianàéðz àì éîepipy `l m`d ± ¦Ÿ©§¨
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dxiqdl.úaMaxqe` oerny iax s`y mrhd mzx`iay mkzhiyle ©©¨

xzen recn ,dywi ,mewn dl raew mc`y meyn dxepn lhlhl
.mewn raew mc` dlikl s` `ld ,dlikd z` lhlhl

:dxepn lehlh xeqi`l xg` mrh `ian iia`,ééaà øîà àlàdn ¤¨¨©©©¥
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xaecn `l` ,mewn dl raewadxepnúBéìeç ìLdieyrd dxepn ± §¤§
yeygl yiy meyn dlhlhl xqe` oerny iax s`e ,miwlg miwlgn
owzn meyn xearie ,ycgn dxagl `eaie wxtzze eicin letiz `ny

.ilk
:`xnbd dywnéëä éà,zeileg ly dxepna xaecn ok` m` ±éàî ¦¨¦©
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yygn dlhlhl xeq`l yi `ld ,zg` ecia zlhipd dphw dxepn

.dpwzl `eaie wxtzze letiz `ny
:`xnbd zvxznúBéìeç éàîzeileg ynn dieyry `l ,iia` xn`y ©§

`l`,úBéìeç ïéòkxnelké÷ãéç da úéàcaiaq mikezig da yiy - §¥§§¦¨¦§¥
.zeilegn dieyry xeaq dze` d`exdy ,zeileg zxepnl dneca

Ckìäly dxepna ,md jk dxepn lehlh ipicúBéìeçlkd ,ynn ¦§¨§
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ïðéøæbzxepn lhlhl `eai `l d`exdy ick ,dlhlhl xeq`l da mb ¨§¦©
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milk(a"n g"it),dciy ipicadlL éðëeî,[dciy ly ote`-]ïîæa §¦¤¨¦§©
úèîLð àéäL,dciydn dwxtl ozipy ±dì øeaéç ïéàdpi` ± ¤¦¦§¤¤¥¦¨

,d`neh dnr lawzy oiprl dciyl zxaegnk daeygúãcîð ïéàå§¥¦§¤¤
dnòjkay] d`q mirax` da yi m` rcil dciyd z` miccenyk - ¦¨

,dcicnd llka ote`d oi` [d`neh zlawn dpi`dnò úìvî ïéàå§¥©¤¤¦¨
únä ìäàaoi` ,ote`d lr milid`ne mi`vei dciyay milkd m` - §Ÿ¤©¥

,eizgzy znd on `nhidln mlivn ote`ddúBà ïéøøBb ïéàåz` - §¥§¦¨
mewnl mewnn ote`däéìò LiL ïîæa úaMaote`d lr ±,úBòî ©©¨¦§©¤¥¨¤¨¨

:`xnbd zwiicn .dvwen ody zernl qiqa dyrp ote`dy oeik
dpyndn rnynàäm`äéìò ïéàdzràéøL úBòîxzen ± ¨¥¨¤¨¨©§¨

dlhlhleåäc áb ìò óàåeidy ±äéìòaúBLîMä ïéa,eltpe §©©©©£¨¤¨¥©§¨
lhlhl xqe` epi`y oerny iaxk z`fe ,dvwenl qiqa ote`d dyrpe
iaxk wqt opgei iax ji` ,oerny iaxk ef dpyn enzqy oeike ,dvwen

.dcedi
zn:`xnbd zvxeðéúðLî àäz ,àøéæ éaø øîàz` x`ape cinrp ± ¨©©¦¥¨§¥¦§¨¥

,zern dilr yiy onfa zaya ipkend z` xexbl dxq`y epzpyn
ote`a `weec epiid zern dilr oi`yk dxizdy dnyäéìò eéä àlL¤Ÿ¨¨¤¨

,úBLîMä ïéa ìk úBòîzern dilr eid zeynyd oiaa m` la` ¨¨¥©§¨
lhlhl xqe`d dcedi iaxk epiide ,dxxbl xeq` eltp m` elit`
xeq`y epipy ixdy ,ok rnyn `l dpynd oeylny s`e .dvwen
ick jk yxtp mewn lkn ,zern dzr dilr yiyk ipkend z` lhlhl

ì àlLøBaLz` xezqleïðçBé éaø ìL åéøácmzqk dkld xn`y ¤Ÿ¦§§¨¨¤©¦¨¨
.dcedi iaxk dvwena dkld xn`e ,dpyn
:dvwena iax wqt cvik zx`an `xnbd,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦

ì éaø Cìä úçà íòtiexwd mewnäøBäå ,àøôñBécdkldaoic ©©©©¨©©¦¦§§¨¨§¨§

lehlh.øpa ïBòîL éaøk äøBðn§¨§©¦¦§©¥
:iax dxed dn zwtzqn `xnbdeäì àéòaéàdaiyid ipa ewtzqp ± ¦©§¨§

iaxy ezpeek m`d ,iel oa ryedi iax ixac xe`iaaäøBädkld wx ¨
dkldy ,zg`k äøBðnaly epic,øpa ïBòîL éaøepiide,àøzéäì §§¨§©¦¦§©¥§¤¥¨

oyi xp lhlhl xizn oerny iaxy myk ,xnelk(.cn lirl)xizd jk ,
,dxepn lhlhl iaxàîìéc Bà,zekld izy dxed iax `ny e` ± ¦§¨

zg` d`xedäøBðna äøBäzxepnk zi`xpy mikezig zlra ¨§§¨
,zeilegàøeqéàìzxepn lhlhl e`eai `ly ick ,dlhlhl xeq`y ± §¦¨
,zeilegådxed dipy d`xed.àøzéäì ,øpa ïBòîL éaøkdwiqn §§©¦¦§©¥§¤¥¨
:`xnbde÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

:xp lehlh oipra mi`xen` ebdp cvik d`ian `xnbdàiëìî áø©©§¦¨
òìwéàoncfd -éáì[zial±]éàìîN éaø,zayaàâøL ìèìéèå± ¦§©§¥©¦¦§©§¦§¥§¨¨

xp lhlhl xiznd oerny iax zhiyk ,dake zayd zqipka wlcy xp
,zeynyd oiaa xeq` didy xac lhlhl xqe` epi`e ,oyiãôwéàå- §¦§©

jk lr citwde,éàìîN éaødcedi iaxk xaq i`lny iaxy iptn ©¦¦§©
.xqe`y

déøúàì òìwéà äàìéìb éñBé éaøenewnl -éaøa éñBé éaøc ©¦¥§¦¨¨¦§©§©§¥§©¦¥§©¦
.àðéðç éaøa éñBé éaø ãôwéàå ,àâøL ìèìéè ,àðéðç£¦¨¦§¥§¨¨§¦§©©¦¥§©¦£¦¨

eäáà éaøc ,bdep diddéøúàì òìwéà éëenewnl oncfn didyk ± ©¦£¨¦¦§©§©§¥
äåä ,éåì ïa òLBäé éaøc[did±]àâøL ìèìèîzhiyk ,daky xp ± §©¦§ª©¤¥¦£¨§©§¥§¨¨

mle` ,oerny iaxìèìèî äåä àì ïðçBé éaøc déøúàì òìwéà ék¦¦§©§©§¥§©¦¨¨Ÿ£¨§©§¥
,àâøL:eda` iax ly ebdpn lr `xnbd dywn .dcedi iax zhiyke §¨¨

CLôp äîoky ,ebdpn lr dyw cv lkn ±éàeda` iaxäãeäé éaøk ©©§¨¦§©¦§¨
,déì àøéáñmewn lkaãáòéìdyri ±,äãeäé éaøklhlh recne §¦¨¥¤¡©§©¦§¨

e ,iel oa ryedi iax ly enewna,déì àøéáñ ïBòîL éaøk éàlka ¦§©¦¦§§¦¨¥
mewnãáòéìdyri ±,ïBòîL éaøkenewna lhlhln rpnp recne ¤¡©§©¦¦§

:`xnbd zayiin .opgei iax lyíìBòìeda` iaxïBòîL éaøk §¨§©¦¦§
déì àøéáñiax ly enewna lhlh ok lre ,oyi xp lhlhl xzeny §¦¨¥

,iel oa ryediïðçBé éaøc BãBák íeMîexeq`y dcedi iaxk wqetd ¦§§©¦¨¨
,lhlhlãéáò äåä àìc àeä.opgei iax ly enewna lhlhln rpnp - §Ÿ£¨¨¦

:htp ly xp oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd,äãeäé áø øîà̈©©§¨
âøLàçLîc à,onya ea ewilcdy qxg xp ±dìeèìèì éøLxzen ± §¨¨§¦§¨¨¦§©§¨

iax zrcke ,qe`n `edy zngn dvwen epi`e ,daky xg` elhlhl
oerny(.cn lirl)mle` ,oyi qxg xp lhlhl xizndàèôðcqxg xp ± §©§¨

,htpa ea ewilcdy,dìeèìèì øeñàeqi`nne gixqn htpdy iptn ¨§©§¨
eli`e .ezk`lnln ueg yeniy meyl ie`x epi`eóñBé áøå äaø©¨§©¥

eäééåøz éøîàc,mdipy mixne` ±dìeèìèì éøL énð àèôðcxp ± §¨§¦©§©§§©§¨©¦¨¦§©§¨
,elhlhl xzen ok mb htp ly(àðî äéa úBñëì éæçå ìéàBäã)§¦§¨¥§©¥¨¨

.mnrh x`azi oldle
:df oipra dyrn `xnbd d`ianòìwéà àéåà áø[oncfd-]éáì ©©§¨¦§©§¥

àðéèa déòøë éa ïñéàî äåä ,àáø`ie` ax ly eilrp eid ± ¨¨£¨§¦¨¥©§¥§¦¨
,hiha zetpehnàáøc dén÷ àéøetà éáéúàipta dhnd lr mgipd ± ¥¦¦©§¨©¥§¨¨

,`axàáø ãôwéà,dhind z` `ie` ax spihy lr `ax citwd ± ¦§©¨¨
jkledéøeòöì àòa,zel`ya exrvl ywia ±déì øîà`ax l`y - §¨§©¥¨©¥

,`ie` ax z`àîòè éàîly mnrh edn ±éøîàc óñBé áøå äaø ©©£¨©¨§©¥§¨§¦
eäééååøzmdipy exn`y ±déìeèìèì éøL énð àèôðc àâøL± ©§©§§¨¨§©§¨©¦¨¦§©§¥

ie`x epi` eqe`in zngn ixd ,elhlhl xzen htp ly xp s`y
.xzid ly yeniyldéì øîà,`ie` ax aiyd -ééeqëì àéæçå ìéàBä ¨©¥¦§©§¨§©¥

àðî daeze` l`y .zaya htp ly ilk ea zeqkl ie`x oiicry oeik ± ¨¨¨
:`ax,äzòî àlàs`úBøBøö ìkmipa` -øöçaLeidiïéìèìèî ¤¨¥©¨¨§¤¤¨¥§©§§¦

mze`àðî eäa ééeqëì àéæçå ìéàBäoda zeqkl miie`x mdy oeik ± ¦§©§¨§©¥§¨¨
.ilkdéì øîà,`ie` ax el aiyd -àähtp ly xpd df ±àkéà ¨©¥¨¦¨

äéìò éìk úøBzea zeyrl ozip m` ilkae ,ilk ly zeaiyg el yi ± ©§¦¨¤¨
,oerny iax zrcl lehlha xq`p epi` zaya edy lk xzid yeniy

la`éðä,xvgay zexexvd el` ±ïäéìò éìk úøBz àkéìoi` ± ¨¥¥¨©§¦£¥¤
mixeq` md jky oeike ,md mipa` mzq `l` ,ilk ly zeaiyg mdl

.xzid zk`lnl mcgi `ly lk lehlha
:eixacl di`x `ie` ax `ianàéðz àì éîepipy `l m`d ± ¦Ÿ©§¨
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øzeîdúBèðì.zNiM mzqCiW`x ipWl oi`vFi oihilwPW ,gth bB Dl oi` mipzg ¨¦§¨¦§¨¦©£¨¦¥¨©¤©¤©§¦¦§¦¦§¥¨¥
Drvn`A dHOdqpElM ozFpe ,o`kl cg`e o`kl cg`KilWnE ,dfl dGn 'dilr ld`d ©¦¨§¤§¨¨¤¨§¨§¤¨§¨§¥§§¨¦¤¨¤©§¦¨Ÿ¤¨¤¨

rtFW `Ede`le oipA `l FA oi`e ,ld` Fpi` - gth agx Fpi`W oeike .o`klE o`kl §¥©§¨§¨§¥¨¤¥¨¨¤©¥Ÿ¤§¥Ÿ¦§¨§Ÿ
dxizq:úBéìeç ìLa.lFRY `OW ,miwxR lW dxFpnAwxRzze,dPxifgie`vnpe §¦¨§¤§¦§¨¤§¨¦¤¨¦§¦§¨¥§©£¦¤¨§¦§¨

ilM dUFr:é÷ãéç.oikEYig,Dl aiaq,y"pexw ¤§¦¦§¥¦¦¨¦¨
miwxR lW :xaq ,ifgC o`nE .miwxtl dnFce§¤¦§¨¦©§¨¥¨©¤§¨¦

`Ed:äìBãb.li`FdDMxcelW DzFUrl §¨¦§©§¨©£¨¤
DiA zi` iM ,zFilEgiwcigzFilEgC ixaq - §¦¦¥¦§¥¨§¦§§

:lirl xn`cM ,Wiwl Wixl ENit` xEq`e ,od¥§¨£¦§¥¨¦§©£©§¥
Dlhlhl xEq` - mici iYWA zlHip:éâéìt ék ¦¤¤¦§¥¨©¦¨§©§§¨¦§¦¦

da úéàc äpè÷aé÷ãéç.irci `nlr iNEkC ¦§©¨§¦¨¦§¥§¥¨§¨¨§¦
Edpip zFilEg e`lC:ïðéøæb.zFilEg EH`:éîe §¨§¦§¨§¦©©§¦

øîàøéëä ïðçBé '.dcEdi 'xM dkld:àäz ¨©¨¨¨¦£¨¨§§¨§¥
eðéúðLî.,ipkEnCzFrn dilr oi` `d ipzwC ¦§¨¥§§¦§¨¨¥¨¥¨¤¨¨

.zFWnXd oiA dilr Eid `NW oFbM - `ixẄ§¨§¤Ÿ¨¨¤¨¥©§¨
zFrn dilr WiC `nrh :DPin wFciY ikde§¨¦¥¦¨©§¨§¥¨¤¨¨
- mFId WcTWM dilr oi` `d ,mFId WcTWM§¤¨©©¨¥¨¤¨§¤¨©©

`ixW:àøôñBéãì.mFwn:eäì àéòaéà.`cg ¨§¨¦§§§¨¨¦©£¨§£¨
dxFpnA dxFd :xn`w ikde ,i`ed d`xFd¨¨£©§¨¦¨¨©¨¦§¨

didW KxcM ,`xYidlxxpA xiYn oFrnW ' §¤¥¨§¤¤¤¨¨¦§©¦§¥
`nliC F` ,oWidxFd :Eed zF`xFd iYW ¨¨¦§¨§¥¨£¨

,iwcigcA oxn`cM ,xEQi`l dxFpnAopixfbe ¦§¨§¦§©£©©¦§¦§¥§¨§¦©
"xkE .zFilEg EH`yxYidl xpA dxFd:ìèìèå ©§§¨§¥§¤¥§¦§¥

àâøL.daMW xp:àøéáñ ïBòîL 'øk íìBòì §¨¨¥¤¨¨§¨§¦§§¦¨
déì.lhlhn ded `l xEq`C Dil `xiaq i`C ¥§¦§¦¨¥§¨¨£¨§©§¥

x cFakl Dil`xEQi` carilC iel oA rWFdi ': ¥¦§§ª©¤¥¦§¤¡©¦¨
àçLîc àâøL.onW lW xp wlCW:éøL §¨¨§¦§¨¤¨©¥¤¤¤¨¥

dìBèìèì.`lC oFrnW 'xM daMW xg` §©§¨©©¤¨¨§¦§§¨
qi`n:àèôða ìáà.gxqnCiAx ENit` §¦£¨§©§¨§©§©£¦©¦

FYk`lnl `N` ifg `lC dcFn oFrnW: ¦§¤§¨£¦¤¨¦§©§
àáø ãt÷éà.dHOd sEPih mEXn:eàòá ¦§©¨¨¦¦©¦¨§¨
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xaq `dc ,xi`n iaxk opgei iax wiqt `lc `de .zay dze`a ewilcdy xp oerny iax

,dcedi iax hwp ± xeqi` zngn dvwen xq`e qe`in zngn dvwen ixyc ± dizeek ixnbl

wen xi`n iaxl dil zi`c epivn `lc cere .dvwen iab xkfed mewn lkac meynzngn dv

dyw df itl j` .xeqi` zngne qe`in zngn :izxz `ki`c ,oyi xpa `l` `cixb xeqi`

iaxk epl oi` dxepna hwpc rnync :`"ayxl

.dxepna ixy `din oerny iax la` ,oerny

raew mc`c meyn dxepnc `nrh yxtnc i`nle

yixa 'ixn` `d ?oerny iax ixy ikid ± mewn el

"milkd lk").bkw sc onwl:(ikiqa micen lkd

edl cgin ± ediilr citwc oeik ,ixefne ixife

dcedi iaxk wqt opgei iaxc :yxtl d`xpe .mewn

zngn dvwena y"ke ,qe`in zngn dvwena

`xza wxta gkenck .xeqi`).fpw sc(:xn`wc

dvwenn xa ,oerny iaxk dkld zay ileka

qe`in zngn dvwena :xn` cge .qe`in zngn

zngn dvwenn xa ,oerny iaxk dkld inp

`de .zay dze`a da ewilcdy epiidc .xeqi`

e`l ± oerny iaxk xpa `l` epl oi` ep` :xn`wc

epl oi` :xnelk `l` ,xpa dizeek xaqc meyn

la` ,xpa `l` lwinc oerny iax 'it` xiziy

cg` ediiexz iniiw `zyde .xq` ± dxepna

xi`n iax hwpinl inp ivn `le ,`ziixa:

àäåmewn dl raew mc`c mipzg zlik.'it

enk mewn dl raew mc`c :`"ayx

`l i`ce `l` .l`eny ixy d"t`e ,dxepnl

`l` zeriaw dxepn lye dly zeriaw aiyg

lk" 'ta xn`ck ,ixnbl mewn rawc `kid

"milkd)mye .bkw onwl(:

úåéìåçãdxeq` dphw oia dlecb oia.

dviac a"tac :i"xl dyw):`k sc(

oitwef oi` aiyge ,y"ak xingn b"x mixac 'b :opz

mzd yxtne .ixy d"ac rnyne ,dxepnd z`

meyn ,opiwqr zeileg ly dxepna `kd :`xnba

yie milka oipa yi :ixaq y"ac .dpeak ifginc

`nl` .'ek oipa oi` :ixaq d"ae ,milka dxizq

ixyc o`ne .xifgdl zeileg ly dxepn d"a ixy

ietxa zeileg ly dhn xifgdl `wxit seqa

xq`c o`nl la` .ietxa p"d ± `nwe`l `ki`

zeilegdy oebk ixiin mzdc :i"x uxize !dyw

oze` oihn minrte ,oiwxtzn mpi`e cgi oixaegn

oze` oitwef minrte:äøåä,`xzidl dxepna

dxepna :`nlic e` .`xzidl inp xpa y"xke

`xzidl xpa y"xke ,`xeqi`l dxed.:z"`e

dxepna dxed `nlic e` :inp xn`w `l i`n`

"zetixh el`a" `zi` b"dkc ?dil `xiaq `l xpa oerny iaxke ,xpa oerny iaxk `xzidl)mye :ep sc oileg(wtfa iaxke ,`xeqi`l zgtxha exed :edl `irai` wtfa iaxk zgtxha exed

± xpc ,mdipyl cg` mrh oi` `kdc .wtfa zgtxh ilzck ,xpa dxepn ilzinl jiiy `l `kdc :l"ie .edl `xiaq `l wtfa iaxke ,wtfa iaxk ,`xzidl zgtxha exed :`nlic e` .`xzidl

ediiexz inp xn`w `l i`n` "zetixh el`"c `iddae :xn`z m`e .y"xk lirl wiqt l"aixc meyn ,y"xk xpa xaq `l 'xc xninl ira `lc :cere .oipa meyn ± dxepne ,dvwen meyn

:mzd `ipzc ,dl exy r"k `dc ± `xeqi`l zgtxha exed b"le mixtqd my oidibn ikd e`la ,edine ?`xzidl inp wtfa 'xke ,`xzidl zgtxha exed `nlic e` :`kd xn`ck `xzidl

exed :mzd qxbe .dz` dpyn xaca dreh :`aiwr iax dil xn`e oetxh jxeng dkld :xn`e ,mialkl oetxh iax dlik`de `caer ded m`d lhipae .zitegly `id zgtxh `id m`d `id

`nlic e` :`irainl dil ied izk`c :cere ,xpa dxepn zelzl oi`c ,d`xp oi`e .ied d`xed `cge ,xpa y"xk `xzidl dxepna dxed :'it i"yxe .'ek `xzidl wtfa iaxke `xzidl zgtxha

`xzidl ediiexz:àèôðãdlhlhl xeq`.y"n sqei axe daxl jenqa `ax jixtcn :cere .oerny 'xl epiid ± dlhlhl ixyc `gync `bxy `dc ,rnyn oke ,y"xl elit` :'hpewa 'it

,zernl dcgiy dhn iab dvwen dil zi` axc b"r`e .i`w oerny 'xc `ail` `kdc 'hpewa 'it jkl .oerny iaxc `ail` r"kl dil 'ywiz ± `htpc oerny 'x ixy i`e .xvgay zexexvn

"lhep" 'ta ,dvwen dil zi`c rnyn inp sqei axe ,axk ciar xnc ilin lk :iia` xn`ck ,dil zi` inp daxe):anw onwl(gkya xen`c xeni` ,iwcxcc `zzrny `tixg dnk :xn`wc

ly `gync `bxy :w"de ,zay dze`a ea ewilcda ixiin `le ,dcedi iaxc `ail` inp ixiin `kdc yxtl d`xp ,edine .l"q `l dile ,xn`w y"xc `ail` `kd ?xen` in dligzkl ±

lirl `ipzck ,dcedi iaxl elit`e dlehlhl ixy zkzn).cn 'c:(xeq` `htpc ,oilhlhn zkzn ly zexpd lkiaxl 'it` exy sqei axe daxe .oyi xpn ith qi`nc ,oerny iaxl 'it`

`pn ieqikn elit`e ,qi`nc meyn ixnbl dil dvwn oyi xp la` .`pn dia iieqkl ifge .rx egixy `l` qi`n `lc ,dcedi] :ilin lk d"c :`n zegpn 'qez 'ire[:
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éaø Cìä úçà,àøôñåéãìäøåäåäøBðnaøk.øða ïBòîL ' ©©¨©©¦¦§Ÿ§§¨§Ÿ̈¦§¨§¦§§¥
,àøzéäì Y øða ïBòîL 'øk äøBðna äøBä :eäì àéòaéà¦©£¨§¨©§¨§¦§§¥§¤¥¨

àøeqéàì Y äøBðna äøBä :àîìéc Bàøëeøða ïBòîL ' ¦§¨¨©§¨§¦¨§¦§§¥
.éàìîN éaø éáì òì÷éà àikìî áø .e÷éz ?àøzéäì Y§¤¥¨¥©©§¦¨¦§©§¥©¦¦§©

ìèìéèåãt÷éàå àâøLøéàìîN 'øòì÷éà äàìéìb éñBé ' §¦§¥§¨¨§¦§©¦§©¥§¦¨¨¦§©
,àðéðç éaøa éñBé 'øc déøúàììèìéèãt÷éàå àâøLø' §©§¥§¥§©¦£¦¨¦§¥§¨¨§¦§©

ø .àðéðç 'øa éñBéòLBäé 'øc déøúàì òì÷éà ék ,eäaà ' ¥§£¦¨©¨¦¦§©§©§¥§§ª©
'øc déøúàì òì÷éà ék ,àâøL ìèìèî äåä Y éåì ïa¤¥¦£¨§©§¥§¨¨¦¦§©§©§¥§
éaøk éà ,CLôp äî .àâøL ìèìèî äåä àì Y ïðçBé¨¨¨£¨§©§¥§¨¨©©§¨¦§©¦
ïBòîL 'øk éà ,äãeäé éaøk ãáòéì Y déì àøéáñ äãeäé§¨§¦¨¥¤¡©§©¦§¨¦§¦§

ïBòîL 'øk íìBòì !ïBòîL 'øk ãáòéì Y déì àøéáñ,ì"ñïðçBé 'øc BãBák íeMîeàìã àeä §¦¨¥¤¡©§¦§§¨§¦§¦§§¨¨§¨
.ãéáò äåä,dìeèìèì éøL Y àçLîc àâøL :äãeäé ø"àáøå äaø .dìeèìèì øeñà Y àèôðc £¨¨¥§¨§¨¨§¦§¨¨¥§©§¨§©§¨¨§©§¨©¨§©

àéåà áø .(àðî déa úBqëì éæçå ìéàBäc) .dìeèìèì éøL éîð àèôðc :eäééåøz éøîàc óñBé¥§¨§¦©§©§§©§¨©¦¨¥§©§¨§¦©£¦§©¥¨¨©¨§¨
äåä ,àáø éáì òì÷éàïñéàî,àðéèa déòøk éaéáézààòa ,àáø ãt÷éà .àáøc dén÷ àéøetà ¦§©§¥¨¨£¨§¦¨¥©§¥§¦¨©¦¥©§¨©¥§¨¨¦§©¨¨§¨

.déøeòöì:ì"àéøL éîð àèôðc àâøL eäééååøz éøîàc óñBé áøå äaø è"î?déìeèìèì:ì"à §©¥©¨§©¥§¨§¦©§©§§¨¨§©§¨©¦¨¥§©§¥
àéæçå ìéàBäééeqëìøöçaL úBøBøö ìk äzòî àlà .àðî daééeqëì àéæçå ìéàBä ,ïéìèìhî ¦§©§¨§©¥¨¨¨¤¨¥©¨¨§¤¤¨¥¦©§§¦¦§©§¨§©¥

!àðî eäa:ì"ààéðz àì éî .äéìò éìk úøBz àkéì Y éðä ,äéìò éìk úøBz àkéà Y àä §¨¨¨¦¨©§¦¨¤¨¨¥¥¨©§¦¨¤¨¦¨©§¨
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xcde"קי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc zay(oey`x meil)

íéøéMämicinv -íéîæpäå,mhegd ihiykz ±,úBòahäåit lr s` ©¥¦§©§¨¦§©©¨
oiprl mewn lkn ,zaya dkxck dilr mcperl dy`l xeq`y

onewnl e` otebl jixv m` mzyial jxck `ly mlehlhìëk ïä éøä£¥¥§¨
øöça íéìhpä íéìkä.onewne oteb jxevlíòh äî ,àleò øîàå ©¥¦©¦¨¦¤¨¥§¨©¨©©©

zaya xeq`d heyiwl myinyz xwiry oeik `ld ,mlhlhl xzed
`l` ,md mivwenàkéàå ìéàBä[yie-],äéìò éìk úøBzjka ic okl ¦§¦¨©§¦¨¤¨

ok m`e .dlhlhl xizpy ick `edy lk yeniyl `id die`xyàëä̈¨
énðexizdl yi htp ly xpa ,eppipra s` ±éìk úøBz àkéàå ìéàBä ©¦¦§¦¨©§¦

,äéìò.htp ly ilk ea zeqkl ie`xe ¨¤¨
éøa ,÷çöé øa ïîçð áø øîààðîçø C'd jexa ±déôéqk àìc- ¨©©©§¨©¦§¨§¦©£¨¨§Ÿ©¥¥

yiia `ly.àéåà áøì àáø̈¨§©©§¨
:dvwen oica oerny iax zhiya dxizq dywn iia`déì éîø± §¦¥

el dywdàéðz ,äaøì ééaà,`ziixaa epipy -øpaL ïîMä øúBî ©©¥§©¨©§¨©©¤¤¤©¥
äøòwaLåxg`l mda xzepy onyd ,zaya ewlcy dxrwe xp ± §¤©§¨¨

eakyøeñàxeq` didy oeiky ,zaya ea ynzydle elhlhl ¨
.zayd lkl dvwed ,wlec `edy iptn zayd zqipka epnn wtzqdl

àîìà .øézî ïBòîL éaøåy ,gken ef `ziixan ±úéì ïBòîL éaøì §©¦¦§©¦©§¨§©¦¦§¥
déìxeqi` el oi` ±,äö÷eîdidy onya ynzydl xizd jkle ¥§¤

.zay zqipka xeq`eäðéîøezkqna epipyy ,dpynn jk lr dywe ± §¦§
dvia(.ek),ìk ,øîBà ïBòîL éaødnda xekaL,aeh mei iptl mned ©¦¦§¥Ÿ¤

eáBè íBé áøòî økéð Bîeî ïéà,dlik`a exiznd reaw men `edy ¥¦¨¥¤¤
ïëenä ïî äæ ïéàm` s` jkle ,aeh mei jxevl oken aeyg epi` ± ¥¤¦©¨

men `ed aeh mei axrn ea ltpy mendy `vnpe aeh meia edexwa
iaxly ,jtidl ef dpynn gken ixd .aeh meia ehgeyl xeq` ,reaw

.dvwen xeqi` yi oerny
:`xnbd zayiinàzLä éëä,zeywdl dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨

,dpynl `ziixad oia welig yi `ldíúäiax xizn `ziixaa my ± ¨¨
y itl ,xpa xzepy onydn wtzqdl oernyätöîe áLBé íãà̈¨¥§©¤

Bøð äaëz éúîéàon wtzqdl lkeie [zeakil eteqy xp lk jxck] ¥¨©¦§¤¥
,onydn ezrc z` giqn epi` zay axrn xak jkitl ,xzepd onyd

la` .oerny iax xizn ok lreàëäxeka iabl ,dviaa dpyna o`k ± ¨¨
ike ,aeh mei iptl enen xked `lyätöîe áLBé íãàmei zqipka ¨¨¥§©¤

aehíeî Ba ìBté éúî,meia ea elke`le ehgeyl lkeie aeh meia ¨©¦
oky ,llk aeh meia ef dndan lek`l llk ezrca oi` `ldøîéî¥©

øîà,eala `ed xne` ±àîeî déa ìéôðc øîéé éîllky xn`i in ± ¨©¦¥©§¨¦¥¨
,aeh meia men df xekaa letiås`éöîz íà[dvxz±]ìéôðc øîBì §¦¦§¥©§¨¦

àîeî déa,men ea letie rx`iy -òeá÷ íeî déa ìéôðc øîéé éî ¥¨¦¥©§¨¦¥¨©
ehgeyl xiznd `txp epi`y reaw men `di mendy xn`i in ±

,elke`le÷wcæîc øîéé éî ,òeá÷ íeî déa ìôðc øîBì éöîz íàå§¦¦§¥©§¨©¥¨©¦¥©§¦§©¥
íëç déìok` m` wecal aeh meia `eal mikqiy mkg `vniy ± ¥¨¨

z` giqn `ed el` zewitq lk jezne ,ehgeyl xzene reaw mend
m` s` okle ,aeh meia elke`l llk ayeg epi`e ixnbl xekadn ezrc
,dvwen meyn exqe` oerny iax ,exizdl ecia yi xac ly eteqa

.aeh mei axrn llk oken did `l oky
:`xnbd aeyii lr dpynn dywn `ng xa inxáéúîdywd ±éîø ¥¦¨¦

,àîç øaepipy(.fpw oldl),íéøãð ïéøéôîezy` ixcp xtn lrad - ©¨¨§¦¦§¨¦
å] ,úaMaokïéìàLðzayaìxizdl ick mkgCøBöì [ïäL íéøãð ©©¨§¦§¨¦§§¨¦¤¥§¤

,úaMä.xecpd xacd on zepdl dy`d zxzen lrad zxtd xg`e ©©¨
e,dyw dzrnéànàzaya zepdl zxzen recn ±xecpd xacd on ©©

dvwen xekady lirl x`azpy myk `ld ,dlra dl xtdy xg`
z` ze`xl `eaiy mkg `vni `l `ny xeaq eilray meyn aeh meia

o`k s` ,aeh meia enenàîéìzqipka dzrca zxaeq `idy ,xn`p ± ¥¨
zaydìòa dì ÷wcæéîc øîéé éîxtdl wwcfi lrady xn`i in ± ¦¥©§¦§©¥¨©©

zaya ynzydln dzrc z` dgiqn `id jk meyne ,df xcp il
.dvwen `ed ixde xcipd utga

:`xnbd zayiiníúädgiqn `l dy`d zaya xtend xcpa ,my ± ¨¨
e ,xcipd utgdn dzrc z`àáøc déîMî ñçðt áøãkeixac itk - ¦§©¦§¨¦§¥§¨¨

,`ax mya xn`y qgpt ax lyìk ,àáøc déîMî ñçðt áø øîàc§¨©©¦§¨¦§¥§¨¨¨

dy`,úøãBð àéä dìòa úòc ìò ,úøãBpäxcpd zrya ,xnelk ©¤¤©©©©§¨¦¤¤
dlra lr zkneqe ,mikqi dlra m` `l` legi `l xcpdy dzrc
lr ,xcipd utgdn dzrc dgiqn dpi`e ,erny meia dl xtie wwcfiy

.dvwenk xq`p epi` ok
:dpynd jyndn `iyew cer dywn `xnbdòîL àzrnye `a ± ¨§©

dpynd jynda epipy ,zxg` `iyew(my),ïéìàLðxiziy mkgl ¦§¨¦
úaMä CøBö ìL íéøãðìe .úaMa,dywi dzrnéànàoi` dnl ± ¦§¨¦¤¤©©¨©©¨©©

myk `ld ,xcpd zxzd xg`l s` dvwen meyn xq`p xcipd utgd
mkg el wwcfi `l `ny xeaqy meyn aeh meia dvwen xekay

o`k s` ,aeh meia enen z` ze`xlàîéìgiqn xcepdy xn`p ± ¥¨
on ezrcxeaqy meyn ,xecpd utgdíëç déì ÷wcæîc øîéé éî± ¦¥©§¦§©¥¥¨¨

.excp xiziy mkg el `vniy xn`i in
:`xnbd zayiiníúäezrc giqn `ed oi` mixcp zxzda my ± ¨¨

s`y meyn ,xcipd utgdndéì àéâñ ,íëç déì ÷wcæéî àì éà± ¦Ÿ¦§©¥¥¨¨©§¨¥
el icìLaúBèBéãä äLmiievn zeheicdy oeike ,excp xizdl ick ¦§Ÿ¨¤§

la` ,excp z` exiziy zaya mvawl lkeiy ezrca jneq ,c`nàëä̈¨
,cala mkga `l` dxyk dpi` xekad zii`xy oeik ,xekaa o`k ±

xeaq oky ,epnn ezrc giqn `edíëç déì ÷wcæéîc øîéé éîoipn - ¦¥©§¦§©¥¥¨¨
.eze`xl mkg `vniy el

`ziixaa epipy(.cn lirl),wlec xp lhlhl xeq` oerny iax zrcly
:`xnbd dywn .xeqi`d mrh edn zxxan `xnbddéì éîødywd - §¦¥

eléî ,óñBé áøì ééaàm`d -,ïBòîL éaø øîày xpøzeî äúák ©©¥§©¥¦¨©©¦¦§¨§¨¨
,dìèìèì,jkn wiicl yiyïéà ,äúákla` ,dlhlhl xzen ok` - §©§§¨¨§¨¦

àì ,äúák àì,dlhlhl xeq` -Y àîòè éàîdceray mrhd dne Ÿ¨§¨Ÿ©©£¨
meyn `ed mrhd i`ce ,dlhlhl xeq` zwlecèé÷ðc éãäa àîìéc¦§¨©£¥§¨¦

dìdlhlhie ecia dfge`y drya `ny -äúáklr dywe .dakz - ¨¨§¨
,jkdéì ïðéòîL àäeprny ixd -ïéàL øác ,øîàc ïBòîL éaøì ¨¨§¦©¥§©¦¦§§¨©¨¨¤¥

øzeî ïéekúîick jezy `l` ,eziiyra xeqi` oi`y dyrn - ¦§©¥¨
okide .ezeyrl xzen ,dl oiekn epi`y xeqi` zk`ln ziyrp eziiyr

,ok oerny iaxl eprnyàéðúc,`ziixaaøøBb ,øîBà ïBòîL éaø §©§¨©¦¦§¥¥
Y íãàxexbl mc`l el xzenàqke`å ähîokìñôñ,ux`d lr ¨¨¦¥¦¨§©§¨

,uixg rwxwa dyery s`eúBNòì ïéekúé àlL ãáìáed z`.õéøç ¦§©¤Ÿ¦§©¥©£¨¦
zclez `idy meyn zaya dxeq`d dk`ln `id uixg ziiyre
epi`yk dxixbd dyrn z` oerny iax xizd mewn lkne ,yxeg
xpd z` lhlhl xq` recn ,ok m` dywe ,uixgd ziiyrl oiekn

.ezeakl oiekn epi`yk
:`xnbd zvxznàëéä ìkjez dyrpy dyrn dyery mewn lk - ¨¥¨

,dxeq`d dk`ln eziiyr ickéëcxy`ky -ïéekéî,dzeyrl dl §¦¦©¥
àúééøBàc àøeqéà àkéàs` ,dxez xeqi` jka yi -ékxy`k - ¦¨¦¨§©§¨¦

ïéekéî àì,dzeyrlïBòîL éaø øæbdzeyrl `lyïðaøcî- Ÿ¦©¥¨©©¦¦§¦§©¨¨
la` .minkg zxifbnàëéä ìkdyrpy dyrn dyery mewn lk - ¨¥¨

,dxeq`d dk`ln eziiyr ick jezéëcxy`k s`y -ïéekéî §¦¦©¥
dzeyrlàkéàjka yi -ïðaøc àøeqéà,dxez xeqi` `l la`ék ¦¨¦¨§©¨¨¦

e dyrnd z` dyer xy`k -ïéekéî àì,dxeq`d dk`lnléøL- Ÿ¦©¥¨¥
xizdïBòîL éaødyrnd z` zeyrl.äléçzëì`qk zxixba okle ©¦¦§§©§¦¨

dxez xeqi` xaer epi` uixgd zk`lnl oiekn m` s`y ,lqtqe dhn
dxixbd z` oerny iax xq` `l ,ci xg`lk dk`ln `idy oeik
li`ed ,wlec xp lehlha la` .uixgd zk`lnl oiekn epi`yk
oerny iax xfb ,dxez xeqi` `edy dkxck ziyrp ieaik zk`lne

.dpeeka ezeakl `eai `ny ,wlec `edyk xpd z` lhlhl `ly
:`xnbd dywn,àáø áéúîoerny iax xizd opaxc xeqi`a wx ike ¥¦¨¨

`ziixe`c xeqi`a s` ixde ,oiekn epi`ykepi`yk oerny iax xizd
epipyy enk ,ezeyrl oiekn(d"n h"t mi`lk)úeñë éøëBîixken - §¥§

,mi`lk mda yiy micbaïkøãk ïéøëBîicka myaell oixzen - §¦§©§¨
,mixkend jxck miyp`l mze`xdlïéekúé àlL ãáìáemyaeld ¦§©¤Ÿ¦§©¥

änçaeilr obdlíéîLbáe ,änçä éðtîeilr obdl,íéîLbä éðtî ©©¨¦§¥©©¨©§¨¦¦§¥©§¨¦
,mi`lkd on dpdpy iptnïéòeðväålkn mnvr miwigxnd mixykd ± §©§¦

`l` ,mze` miyael mpi` ,miizty zeflïäéøBçàì ìwna ïéìéLôî©§¦¦©©¥©£¥¤
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ezny ina cenr en sc ± iyily wxtzekxa

íéøéMä.zFcrv`:íéìkä ìëk ïä éøä.opixn`cM ,x"dxl odA z`vl xEq`W t"r` ©¥¦¤§¨£¥¥§¨©¥¦¤¨¨¥¨¤¦¦§¨§¦©
"d`vFi dX` dOA" wxtA):hp oOwl(`tlW `nliC dxifB,`iegnEilM zxFY Edin §¤¤©¤¦¨§¨§©¨§¥¨¦§¨¨§¨©§©¨¦©§¦

WEAln KxcM `NW olhlhl xYEnE ,odilr:økéð Bîeî.i`w xFkA iAB:øîéé éî £¥¤¨§©§§¨¤Ÿ§¤¤©§¦¨©¥§¨¥¦¥©
÷wcæîcíëç déì.`vnIWwwGIW mkg`l F` `Ed rEaw mEn m` zF`xl h"eiA Fl: §¦§©¥¥¨¨¤¦§¨¨¨¤¦¨¥§¦§¦¨©Ÿ

íéøãð ïéøéôî.FYW`l lrA:íéøãðì ïéìàLðå. §¦¦§¨¦©©§¦§§¦§¨¦¦§¨¦
oxiYdl ,mkgl:úaL CøBöì ïäL.xcp oFbM §¨¨§©¦¨¤¥§¤©¨§¨©

mFId lk`i `NW:éànàå.?lFk`l zxYEn ¤ŸŸ©©§©©¤¤¤¡
lrA Dl ixW ENit`e-mEXn Dl xqzil ©£¦¨¥¨©©¦§©¨¦

`dC ,dvwEndgQ`xnii in :dxn`e DYrC §¤§¨©§¨©§¨§¨§¨¦¥©
wTCfnClrA Dl?dìòa úòc ìò.n"rm` §¦§©¥¨©©©©©©§¨¦

,lrAd dvxidknqemFiA Dl wTCfnC Dilr ¦§¤©©©§¨§¨£¥§¦§©¥¨§
FrnW:'åë øîéé éî àëä.zFhFicdeEvn `l ¨§¨¨¦¥©§¤§¨¨

DiixWinlxFkalmEnA `N`,lMl rEcId §¦§§¥¦§¤¨§©¨©©Ÿ
xa` xQEgn oFbM:àúééøBàc àøeqéà.iEAiM §§©¥¤¦¨§©§¨¦

uixg ,`Ed dk`ln a`-xEQi` `Mil ©§¨¨¨¦¥¨¦
xtFgC ,`ziixF`CxtFgC .`Ed ci xg`lM §©§¨§¥¦§©©¨§¥

aiIge WxFgC dclFY oOwl xn`C-xtFg n"d §¨©§©¨¨¨§¥§©¨¥
mFcxwe `xnA FMxcM:ïkøãk ïéøëBî.'it`e §©§§¨¨§©§§¦§©§¨©£¦

wEXA FzF`xdl FWaFl mi`lM lW:ãáìáe ¤¦§©¦§§©§©¦§©
ïéekúé àlL.`de ,mEOig z`pdly"x,`id ¤Ÿ¦§©¥©£¨©¦§¨¦

lif`CndpeEM xzA: ¦§¨¥¨©©¨¨
øáãì
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21

øîàåmrh dn `ler.xaqc dil rnync meyn ± `nrh i`d iyextl jixhvi` ikdl

milkd lkk od ixd" ipzwcn ,xvga oda hywzdl onwl xq`c o`nk `pz i`d

ikdle ,onewne oteb jxevl ixyc ,xeqi`l ozk`lny milkd lkk :yexit "xvga oilhipd

"jtdy in" 'ta xn`c :i"xl dywe .dilr ilk zxez `ki`c `ler yxtn)mye :ai w"n('x

] ,`yecnc `zxnega wtp d`iyp dcedi'it 'ir

my i"yx:sqei ax xn` .citwi`e in` 'x rny [

i`ne .'ek minfpde mixiyd `ipzde ?citwi` h"n

z`vl xeq`c rnyn dpin ,daxc` ?dpin jixt

jxc rnync ± wtp xn`w mzde !'itck oda

epiid `yecnc `zxnegc i"xl d`xpe !yealn

.i"yx ly eizeax miyxtny enk ,ur ly zrah

oibenl`c .yxtn `edy enk benl` ly `le

dpyd y`xa yxtn).bk sc(`kde ,"`ziqk"

enyy `ed xg` ur ly `l` .`yecnc xn`w

ea mi`veiyke .eilr hiykz my oi`e ,`yecn

,`nlra lehlh `l` heyiw ied `l yealn jxc

`l` ctwi` `l in` 'xc sqei ax rci ikdle

`ziixa jdn xity iziin `zyde .lehlh meyn

,enewn jxevl e` eteb jxevl lhlhl ixyc

jxevl oilhipc ,xeqi`l ozk`lny 'ilk x`yk

la` ,xn`w xvgl wtpe .enewn jxevl e` eteb

"xcd" 'ta 'ixn`ck .xeq` ± x"dxl).hq oiaexir

mye:(,`yecnc `zxnega witpc `xab `edd

df oebk :xn` ,diiqk d`iyp dcedi 'xl diifg

dcedi 'xl zeyx lhan:ïðúäålk xne` y"x

okend on df oi` h"irn xkip enen oi`y.

y"xc `nrh k"r `d ?jixt `w i`n :i"xl dyw

oi`ex oi`c xaqc meyn `l` ,dvwen meyn e`l

ith dil zi`c dcedi 'x `dc .h"eia oinen

"oicv oi`" yixa ,mzd ixy dvwen):dk dvia

mye(m` ,d`xie dgnen cxi ± xeal ltpy xeka

men ea yi!hegyi `l e`l m`e .hegyie dlri

oi`y itl xqe` y"x" ipzw `lcn wiicc :l"ie

,xeq` dligzkl rnyn dedc "h"ia oinen oi`ex

on df oi`" ipzwcne .xwean ± carica la`

epi` exwa 'it`e ,dvwen iedc rnyn ± "okend

oinen oi`ex :xaq dcedi 'xc :ibilt ikdae .xwean

men ea ltpa ixiinc ,dvwen ied `l jkld ,h"ia

h"irn men ea ltpc `kid ,y"xl :xn`c ,inke` xa `c`k xaq iia`c rnyn dviaac :z"`e .dvwen meyn ,xwean epi` ± exwia 'it` ,jkle .oi`ex oi` :xaq y"xe ,mzd dl iwenck ,h"irn

,`ziixaa iaa zlz ipzwcn ,`xazqn `ped ax xa daxc dizeek :mzd iia` xn`c ,xwean exwa m`)inke` xa `c`k `ziixa `idd `nwene.(reaw men ea ltp oia dil ipyc `d k"re

h"ia ea ltpac meyn h"ia men ea ltpl h"irna(lk `kilc daky xpn `iyw i`n .mkg dil wiwcfinc xnii in cg `l` `kil h"irn ea ltpae ,jenqa xn`wck xnii in `zlz `ki`

dil zile iia` ea xfgc l"ie .xnii in ipd)inke` xa `c`c(mzd yxtnck `irye` axk `wic inp mzdc 'ipznc ipze yayn inke` xa `a`c `irye` axc 'ipzn rnyn:éîltpc xnii

`nen dia.,dcedi 'x` i`w `dc mkg dil wiwcfinc xnii in cg `l` `kil `zydc ,h"irn reaw men ea ltpa 'it` xq` y"x `dc ,`weec e`l ± dax xn`wc xnii in ipd lkc d`xp

men dil ded `zyde ,xaer men lenz`n dia ltpc ,`kixv `l :ipyne !`hiyt ± "hegyi `l e`l m`e" dcedi 'x xn`wc `d` jixt `dc .h"irn reaw men ea didyk `l` ixy `lc

in cga carica y"x ixyc inke` xa `c`l 'it`e .h"irn reaw men k"r epiid ± hegyie dlri men ea yi m` xn`wc `d k"` l"nw ,dihgyp ± dielir dizrcc oeik :`nizc edn .reaw

jixtc ,`ng xa inxc `ztwz`n `gken oke ,ibq xnii in cga 'it`c od `wec e`lc d`xp jkl .xq`c mzd rnyn dxe`kl ,xnii in izxz `ki`c h"irn xaer men ea ltpa n"n ± xnii

xnii in cgn:éîlra dl wiwcfinc xnii.mzlik`n zeynyd oia i`vwzi`c ebin :xninl ol zi` n"n ,mc` ipa x`yl efg `dc ± lehlh oiprl oivwen mpi` mdn dxcpy zexitc b"r`e

mc` lkl ozxq`e ,dly zexita ixiin :inp i` .`nei ilekl i`vwzi` ±:éîlra dl wiwcfinc xnii.in :dnizla` ,h"ia oinen oi`ex oi`c ,mkg dil wiwcfin `l i`ce ± mzd ?inc

mixcp ixyc oipnifc ,wwcfdl `gip `l inp lrac :l"ie !xnii in 'ixn` `l h"ia oinen oi`ex xaqwc dcedi 'xl `dc ,xnii in xninl ol zile !lra dl wwcfin xaca xeqi` jl oi`c ,`kd

devn xacl dxcpy:íúä'ek `kd la` zeheicd 'ba dil ibq mkg dil wiwcfin `l i`.oilegc w"tac b"r`e):gi sc(dinyn wtq axc dinyn wtq ,dinxi 'x xn` dcedi ax xn`

"oiycwend ileqt lk" idliya opixn`ck ,elbx dxayp ,eci drhwp ,epir znqip oebk ,oiwdaen oinena `wec epiid ± dgnen oi`y mewna xekad z` oixizn 'b :l`enyc):el zexeka(p"de

oinen lka ixy mkgc meyn ± mkg dil wwcfinc hwpc `de .h"ia oinen oi`ex oi`c meyn dil iwwcfin `l i`cec ,zeheicd 'b dil iwwcfnc xnii in :xninl ivn dedc:iab y"` f"tle

hwp ikdle ,lirl 'itck lah y"` `l 'ek l"nd p"d mipta y"n itl ,edine .xnii in xn` `l zeheicd 'ba la` ,wiwcfin `l `kd xn` mkg `wecc ,owezn epwize xar m` xn`c .lah

`ibq `l i` ,dvwen aiyg ixyc b"r` zeheicd 'ba `ibq mkg dil wiwcfin `l m` mzd hwpc `de .`kil mzde `xeqi` `ki` `kdc meyn `nrh xwire ,oinen lka xiznc meyn mkg

[i"z] .zeheicd 'ba dil:

äúáë`l dzak `l oi`.dpin wiice ,`tiq iziin "zaya wlecd xpd on ueg" `icda ipzwc `yix iiez`l ivn dedc b"r`c ,q"yd jxc ok:ìëã`xeqi` `ki` oieknwc `kid

`ziixe`c..dadadl jixve dlizta oebk ,`ziixe`c `xeqi` `ki` oiekin ikc :w"dc l"ie !`id dtebl dkixv dpi`y dk`lnc ,y"xl `ziixe`c `xeqi` `kil ieaika `kdc :z"`e

z"xet axd .xity dil jixt ikd e`la `d `ed wegc uexizd dfy t"r`:
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קיי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc zay(oey`x meil)

íéøéMämicinv -íéîæpäå,mhegd ihiykz ±,úBòahäåit lr s` ©¥¦§©§¨¦§©©¨
oiprl mewn lkn ,zaya dkxck dilr mcperl dy`l xeq`y

onewnl e` otebl jixv m` mzyial jxck `ly mlehlhìëk ïä éøä£¥¥§¨
øöça íéìhpä íéìkä.onewne oteb jxevlíòh äî ,àleò øîàå ©¥¦©¦¨¦¤¨¥§¨©¨©©©

zaya xeq`d heyiwl myinyz xwiry oeik `ld ,mlhlhl xzed
`l` ,md mivwenàkéàå ìéàBä[yie-],äéìò éìk úøBzjka ic okl ¦§¦¨©§¦¨¤¨

ok m`e .dlhlhl xizpy ick `edy lk yeniyl `id die`xyàëä̈¨
énðexizdl yi htp ly xpa ,eppipra s` ±éìk úøBz àkéàå ìéàBä ©¦¦§¦¨©§¦

,äéìò.htp ly ilk ea zeqkl ie`xe ¨¤¨
éøa ,÷çöé øa ïîçð áø øîààðîçø C'd jexa ±déôéqk àìc- ¨©©©§¨©¦§¨§¦©£¨¨§Ÿ©¥¥

yiia `ly.àéåà áøì àáø̈¨§©©§¨
:dvwen oica oerny iax zhiya dxizq dywn iia`déì éîø± §¦¥

el dywdàéðz ,äaøì ééaà,`ziixaa epipy -øpaL ïîMä øúBî ©©¥§©¨©§¨©©¤¤¤©¥
äøòwaLåxg`l mda xzepy onyd ,zaya ewlcy dxrwe xp ± §¤©§¨¨

eakyøeñàxeq` didy oeiky ,zaya ea ynzydle elhlhl ¨
.zayd lkl dvwed ,wlec `edy iptn zayd zqipka epnn wtzqdl

àîìà .øézî ïBòîL éaøåy ,gken ef `ziixan ±úéì ïBòîL éaøì §©¦¦§©¦©§¨§©¦¦§¥
déìxeqi` el oi` ±,äö÷eîdidy onya ynzydl xizd jkle ¥§¤

.zay zqipka xeq`eäðéîøezkqna epipyy ,dpynn jk lr dywe ± §¦§
dvia(.ek),ìk ,øîBà ïBòîL éaødnda xekaL,aeh mei iptl mned ©¦¦§¥Ÿ¤

eáBè íBé áøòî økéð Bîeî ïéà,dlik`a exiznd reaw men `edy ¥¦¨¥¤¤
ïëenä ïî äæ ïéàm` s` jkle ,aeh mei jxevl oken aeyg epi` ± ¥¤¦©¨

men `ed aeh mei axrn ea ltpy mendy `vnpe aeh meia edexwa
iaxly ,jtidl ef dpynn gken ixd .aeh meia ehgeyl xeq` ,reaw

.dvwen xeqi` yi oerny
:`xnbd zayiinàzLä éëä,zeywdl dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨

,dpynl `ziixad oia welig yi `ldíúäiax xizn `ziixaa my ± ¨¨
y itl ,xpa xzepy onydn wtzqdl oernyätöîe áLBé íãà̈¨¥§©¤

Bøð äaëz éúîéàon wtzqdl lkeie [zeakil eteqy xp lk jxck] ¥¨©¦§¤¥
,onydn ezrc z` giqn epi` zay axrn xak jkitl ,xzepd onyd

la` .oerny iax xizn ok lreàëäxeka iabl ,dviaa dpyna o`k ± ¨¨
ike ,aeh mei iptl enen xked `lyätöîe áLBé íãàmei zqipka ¨¨¥§©¤

aehíeî Ba ìBté éúî,meia ea elke`le ehgeyl lkeie aeh meia ¨©¦
oky ,llk aeh meia ef dndan lek`l llk ezrca oi` `ldøîéî¥©

øîà,eala `ed xne` ±àîeî déa ìéôðc øîéé éîllky xn`i in ± ¨©¦¥©§¨¦¥¨
,aeh meia men df xekaa letiås`éöîz íà[dvxz±]ìéôðc øîBì §¦¦§¥©§¨¦

àîeî déa,men ea letie rx`iy -òeá÷ íeî déa ìéôðc øîéé éî ¥¨¦¥©§¨¦¥¨©
ehgeyl xiznd `txp epi`y reaw men `di mendy xn`i in ±

,elke`le÷wcæîc øîéé éî ,òeá÷ íeî déa ìôðc øîBì éöîz íàå§¦¦§¥©§¨©¥¨©¦¥©§¦§©¥
íëç déìok` m` wecal aeh meia `eal mikqiy mkg `vniy ± ¥¨¨

z` giqn `ed el` zewitq lk jezne ,ehgeyl xzene reaw mend
m` s` okle ,aeh meia elke`l llk ayeg epi`e ixnbl xekadn ezrc
,dvwen meyn exqe` oerny iax ,exizdl ecia yi xac ly eteqa

.aeh mei axrn llk oken did `l oky
:`xnbd aeyii lr dpynn dywn `ng xa inxáéúîdywd ±éîø ¥¦¨¦

,àîç øaepipy(.fpw oldl),íéøãð ïéøéôîezy` ixcp xtn lrad - ©¨¨§¦¦§¨¦
å] ,úaMaokïéìàLðzayaìxizdl ick mkgCøBöì [ïäL íéøãð ©©¨§¦§¨¦§§¨¦¤¥§¤

,úaMä.xecpd xacd on zepdl dy`d zxzen lrad zxtd xg`e ©©¨
e,dyw dzrnéànàzaya zepdl zxzen recn ±xecpd xacd on ©©

dvwen xekady lirl x`azpy myk `ld ,dlra dl xtdy xg`
z` ze`xl `eaiy mkg `vni `l `ny xeaq eilray meyn aeh meia

o`k s` ,aeh meia enenàîéìzqipka dzrca zxaeq `idy ,xn`p ± ¥¨
zaydìòa dì ÷wcæéîc øîéé éîxtdl wwcfi lrady xn`i in ± ¦¥©§¦§©¥¨©©

zaya ynzydln dzrc z` dgiqn `id jk meyne ,df xcp il
.dvwen `ed ixde xcipd utga

:`xnbd zayiiníúädgiqn `l dy`d zaya xtend xcpa ,my ± ¨¨
e ,xcipd utgdn dzrc z`àáøc déîMî ñçðt áøãkeixac itk - ¦§©¦§¨¦§¥§¨¨

,`ax mya xn`y qgpt ax lyìk ,àáøc déîMî ñçðt áø øîàc§¨©©¦§¨¦§¥§¨¨¨

dy`,úøãBð àéä dìòa úòc ìò ,úøãBpäxcpd zrya ,xnelk ©¤¤©©©©§¨¦¤¤
dlra lr zkneqe ,mikqi dlra m` `l` legi `l xcpdy dzrc
lr ,xcipd utgdn dzrc dgiqn dpi`e ,erny meia dl xtie wwcfiy

.dvwenk xq`p epi` ok
:dpynd jyndn `iyew cer dywn `xnbdòîL àzrnye `a ± ¨§©

dpynd jynda epipy ,zxg` `iyew(my),ïéìàLðxiziy mkgl ¦§¨¦
úaMä CøBö ìL íéøãðìe .úaMa,dywi dzrnéànàoi` dnl ± ¦§¨¦¤¤©©¨©©¨©©

myk `ld ,xcpd zxzd xg`l s` dvwen meyn xq`p xcipd utgd
mkg el wwcfi `l `ny xeaqy meyn aeh meia dvwen xekay

o`k s` ,aeh meia enen z` ze`xlàîéìgiqn xcepdy xn`p ± ¥¨
on ezrcxeaqy meyn ,xecpd utgdíëç déì ÷wcæîc øîéé éî± ¦¥©§¦§©¥¥¨¨

.excp xiziy mkg el `vniy xn`i in
:`xnbd zayiiníúäezrc giqn `ed oi` mixcp zxzda my ± ¨¨

s`y meyn ,xcipd utgdndéì àéâñ ,íëç déì ÷wcæéî àì éà± ¦Ÿ¦§©¥¥¨¨©§¨¥
el icìLaúBèBéãä äLmiievn zeheicdy oeike ,excp xizdl ick ¦§Ÿ¨¤§

la` ,excp z` exiziy zaya mvawl lkeiy ezrca jneq ,c`nàëä̈¨
,cala mkga `l` dxyk dpi` xekad zii`xy oeik ,xekaa o`k ±

xeaq oky ,epnn ezrc giqn `edíëç déì ÷wcæéîc øîéé éîoipn - ¦¥©§¦§©¥¥¨¨
.eze`xl mkg `vniy el

`ziixaa epipy(.cn lirl),wlec xp lhlhl xeq` oerny iax zrcly
:`xnbd dywn .xeqi`d mrh edn zxxan `xnbddéì éîødywd - §¦¥

eléî ,óñBé áøì ééaàm`d -,ïBòîL éaø øîày xpøzeî äúák ©©¥§©¥¦¨©©¦¦§¨§¨¨
,dìèìèì,jkn wiicl yiyïéà ,äúákla` ,dlhlhl xzen ok` - §©§§¨¨§¨¦

àì ,äúák àì,dlhlhl xeq` -Y àîòè éàîdceray mrhd dne Ÿ¨§¨Ÿ©©£¨
meyn `ed mrhd i`ce ,dlhlhl xeq` zwlecèé÷ðc éãäa àîìéc¦§¨©£¥§¨¦

dìdlhlhie ecia dfge`y drya `ny -äúáklr dywe .dakz - ¨¨§¨
,jkdéì ïðéòîL àäeprny ixd -ïéàL øác ,øîàc ïBòîL éaøì ¨¨§¦©¥§©¦¦§§¨©¨¨¤¥

øzeî ïéekúîick jezy `l` ,eziiyra xeqi` oi`y dyrn - ¦§©¥¨
okide .ezeyrl xzen ,dl oiekn epi`y xeqi` zk`ln ziyrp eziiyr

,ok oerny iaxl eprnyàéðúc,`ziixaaøøBb ,øîBà ïBòîL éaø §©§¨©¦¦§¥¥
Y íãàxexbl mc`l el xzenàqke`å ähîokìñôñ,ux`d lr ¨¨¦¥¦¨§©§¨

,uixg rwxwa dyery s`eúBNòì ïéekúé àlL ãáìáed z`.õéøç ¦§©¤Ÿ¦§©¥©£¨¦
zclez `idy meyn zaya dxeq`d dk`ln `id uixg ziiyre
epi`yk dxixbd dyrn z` oerny iax xizd mewn lkne ,yxeg
xpd z` lhlhl xq` recn ,ok m` dywe ,uixgd ziiyrl oiekn

.ezeakl oiekn epi`yk
:`xnbd zvxznàëéä ìkjez dyrpy dyrn dyery mewn lk - ¨¥¨

,dxeq`d dk`ln eziiyr ickéëcxy`ky -ïéekéî,dzeyrl dl §¦¦©¥
àúééøBàc àøeqéà àkéàs` ,dxez xeqi` jka yi -ékxy`k - ¦¨¦¨§©§¨¦

ïéekéî àì,dzeyrlïBòîL éaø øæbdzeyrl `lyïðaøcî- Ÿ¦©¥¨©©¦¦§¦§©¨¨
la` .minkg zxifbnàëéä ìkdyrpy dyrn dyery mewn lk - ¨¥¨

,dxeq`d dk`ln eziiyr ick jezéëcxy`k s`y -ïéekéî §¦¦©¥
dzeyrlàkéàjka yi -ïðaøc àøeqéà,dxez xeqi` `l la`ék ¦¨¦¨§©¨¨¦

e dyrnd z` dyer xy`k -ïéekéî àì,dxeq`d dk`lnléøL- Ÿ¦©¥¨¥
xizdïBòîL éaødyrnd z` zeyrl.äléçzëì`qk zxixba okle ©¦¦§§©§¦¨

dxez xeqi` xaer epi` uixgd zk`lnl oiekn m` s`y ,lqtqe dhn
dxixbd z` oerny iax xq` `l ,ci xg`lk dk`ln `idy oeik
li`ed ,wlec xp lehlha la` .uixgd zk`lnl oiekn epi`yk
oerny iax xfb ,dxez xeqi` `edy dkxck ziyrp ieaik zk`lne

.dpeeka ezeakl `eai `ny ,wlec `edyk xpd z` lhlhl `ly
:`xnbd dywn,àáø áéúîoerny iax xizd opaxc xeqi`a wx ike ¥¦¨¨

`ziixe`c xeqi`a s` ixde ,oiekn epi`ykepi`yk oerny iax xizd
epipyy enk ,ezeyrl oiekn(d"n h"t mi`lk)úeñë éøëBîixken - §¥§

,mi`lk mda yiy micbaïkøãk ïéøëBîicka myaell oixzen - §¦§©§¨
,mixkend jxck miyp`l mze`xdlïéekúé àlL ãáìáemyaeld ¦§©¤Ÿ¦§©¥

änçaeilr obdlíéîLbáe ,änçä éðtîeilr obdl,íéîLbä éðtî ©©¨¦§¥©©¨©§¨¦¦§¥©§¨¦
,mi`lkd on dpdpy iptnïéòeðväålkn mnvr miwigxnd mixykd ± §©§¦

`l` ,mze` miyael mpi` ,miizty zeflïäéøBçàì ìwna ïéìéLôî©§¦¦©©¥©£¥¤
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xcde"קיב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc zay(ipy meil)

øðì çpä[ilkd-],äìéúôe ïîL,mlhlhl xeq`yäNòðc ìéàBälk ©©§¥¤¤§¦¨¦§©£¨
mdn cg`,øeñàä øáãì ñéña`idy zadlyl milth mdy oeiky ¨¦§¨¨¨¨

meyn mrhd oi`e ,lehlha mixeq`e dvwen eyrp md s` ,dvwen
.zadlyd dakz xpd lehlhay yygd

rbepd dyrn d`ian `xnbd ,xeq`d xacl qiqa oic epipyy oeik
:epic z` xxaze jkl,ïðçBé éaø øîà ,éqà éaø øîà ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©¦©¦¨©©¦¨¨

äzçî ìèìèì ,éaø øézä éì ,ñepîBø éaø øîà ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¨©©¦©¦¦¦©¦§©§¥©§¨
døôàazrk `xnbd dpiane .day xt`d mr cgi dpeal ly dzgn - §¤§¨

,dzgnd z` lhlhl iax xizd ok it lr s`e ,dvwen `ed xt`dy
.ilk `idy dzgnd ab` dvwend xt`d z` lhlhl ozipy

:iq` iaxl `xif iax dywnéî ,éqà éaøì àøéæ éaø déì øîàike - ¨©¥©¦¥¨§©¦©¦¦
éëä ïðçBé éaø øîà.dvwen ekeza yiy ilk lhlhl xyt`y ,jk - ¨©©¦¨¨¨¦

ïðúäådpyna epipy ixde -(:`nw oldl),íãà ìèBðz` eiciaå ,Bðas` §¨§©¥¨¨§§
y it lrïáàädvwen `idyBà ,Bãéamc` lhep oke -äìkìk[lq-] ¨¤¤§¨©§¨¨

,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàå .dëBúa ïáàäåef dpyny §¨¤¤§¨§¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨
,ïðé÷ñò úBøét äàìî äìkìëaxacl qiqa ziyrp dlklkdy §©§¨¨§¥¨¥¨§¦©

,eixacn cenll yie .dlhlhl xyt` jkle ,xzende xeq`dàîòè©£¨
meyn ,dlklkd z` lhlhl xzenyéøét da úéàcda yiy - §¦¨¥¥

,zexitéøét da úéì àä,zexit da oi` m` la` -àìxeq` - ¨¥¨¥¥Ÿ
xizd cvik ok m`e ,dvwen `idy oa`l qiqa ziyrpy oeik ,dlhlhl
`ide dvwen xt` `l` da oi` ixde ,dzgnd z` lhlhl opgei iax

.el qiqa ziyrp
,mcewne :`xif iaxl iq` iax uxzn'àãç äòLk íîBzLéà'wzy - ¦§¥§¨¨£¨

,ef `iyew lr dpri cvik ayge hrn,øîàåopgei iax cinrdy myk §¨©
,zexit da yiya dlklkd lehlh xzid z`énð àëäo`k mb - ¨¨©¦

,yxtl yi dzgnaïéèø÷ da úéàcdpeal ly mixbxb da yiy - §¦¨§¨¦
z` lhlhl xzene ,mda gixdl miie`xy xe`d on exiizypy
oa`d mr dlklkd z` lhlhl xzeny itk ,mab` dxt` mr dzgnd

.zexitd ab` dkezay
:`xnbd dywnéaø éa ïéèø÷ ,ééaà øîàly eziaa dpeal ixbxb - ¨©©©¥§¨¦¥©¦

xiyre `iyp didy iaxéáéLç éî`elde ,zeaiyg mdl yi m`d - ¦£¦¦
ziyrp `l zeaiyg mdl oi`y oeike .el` mixiiya jxev el did `l

.cala xeq`d xacl `l` qiqa dzgnd
:`iyewd z` ayiil dqpn `xnbdàîéz éëås`y xnel dvxz m`e - §¦¥¨

mewn lkn ,miaeyg mpi` iax ziaay it lreæçmd miie`x -,íéiðòì £©£¦¦
.mab` dzgnd z` lhlhl iax xizd okle md miaeyg jk meyne

:`xnbd dgecàéðúäå,d`neh oiprl ,`ziixaa epipy ixd -éãâa §¨©§¨¦§¥
íéiðòyly lr zerav` yly mlceby zephw micba zekizg - £¦¦

,miiprl `l` miie`x mpi`y miar mihegn zeieyry e` ,zerav`
zekiiyyk wx d`neh zelawn,íéiðòìeíéøéLò éãâazekizg - ©£¦¦¦§¥£¦¦

zeieyr mbe ,migth dyly lr migth dylyn zelecbd micba
zekiiyyk oia d`neh zelawn ,mixiyrl s` miie`xd miwc mihegn

zekiiyyk oiae miiprlíéiðòc ìáà ,íéøéLòìwx miie`xd micba - ©£¦¦£¨©£¦¦
,miiprlàì íéøéLòì.mixiyrl mikiiyyk d`neh milawn mpi` - ©£¦¦Ÿ

md oi` ,miiprl `l` miie`x mpi`y oeik ,dpeal ixbxba s` ok m`e
dxt`a dzgn lhlhl iax xizd cvike ,mixiyrd lv` miaygp

.mab`
:xg` ote`a uxzn iia`,ééaà øîà àlàlhlhl iax xizdy mrhd ¤¨¨©©©¥

e ,eipira qe`n xt`d didy meyn ,xt` da yiy dzgnd z`éãéî¦¦
éòéø ìL óøbà äåäcs`e ,qe`n `edy ,d`ev ly ilkk df ixde - ©£¨©§¨¤¥¦

.dty`l uegl e`ivedle elhlhl minkg exizd `ed dvweny
:iia` ly evexiz z` dgec `axøáca úBáeLú ézL ,àáø øîà- ¨©¨¨§¥§©¨¨

,iia` ixac z` zegcl yi minrh ipynñéàî éòéø ìL óøb ,àãç- £¨§¨¤¥¦§¦
,qe`n xac `ed irx ly sxbñéàî àì éàäå.qe`n xac epi` xt`e - §©Ÿ§¦

élbéî ,éòéø ìL óøb ,ãBòå,ieqik eilr oi`y `ed dlebn -éàäå §§¨¤¥¦¦©¥§©
éqkéîz` xizdl oi` ok m`e .`ed dqekn dzgnay xt`de - ¦©¥

.irx ly sxb meyn lehlha dzgnd

:xg` ote`a uxzn `axéa ïðéåä ék ,àáø øîà àlàepiid xy`k - ¤¨¨©¨¨¦£¦©¥
ly eziaaïðéìèìèî äåä ,ïîçð áøilhlhn epiid -zaya màðeðk ©©§¨£¨§©§§¦©¨¨

,[ea mngzdl mixyd iptl zexrea milgb ea mi`iany zyegp ilk-]
,y`d ea dzak xakyàîèé÷ ábàeilr eaygy ,eay xt`d ab` - ©©¦§¨

,d`ev e` wex enr zeqkl zaya ea ynzydl zay axraìò óàå§©©
íéöò éøáL déìò àkéàc ábmivr ixay `pepkd lr eidy s` - ©§¦¨£¥¦§¥¥¦

dkeza oa`dy zexit ly dlklkk df ixdy .yeniyl miie`x mpi`y
xaecn ,dxt`a dzgn lhlhl iax ly exizd s`e .dlhlhl xzeny
xzene ,dvwen epi` okle ,dxt`a ynzydl mei ceran eaygyk

.mivwen mivr ixay da eid m` s` xt`d eze` ab` dlhlhl
:`nhiw ab` `pepk lhlhl ongp ax ly exizd lr dywn `xnbd

éáéúéî,`ziixaa epipy ,daiyid ipa eywd -ïéåLåiaxe dcedi iax - ¥¦¥§¨¦
ewlgpy ,oerny(.cn lirl)dcedi iaxy ,elhlhl xzen m` oyi xpa

,xizn oerny iaxe ,qe`in zngn dvwen `edy iptn xeq`y xaeq
,oerny iax dcen mewn lknda Lé íàL,oyid xpa,äìéút éøáL ¤¦¤¨¦§¥§¦¨

ìèìèì øeñàLdywe .xeq`d xacl qiqa dyrpy oeikn ,xpd z` ¤¨§©§¥
mivrd ixay mr `pepkd z` lhlhl xizd cvik ,ongp ax lr ok m`
mix`yp xpa mb ixde ,day xzend xt`d llba dkezay mivwend
ixay iptn elhlhl xeq` ok it lr s`e ,mivwen mpi`y ony ixiiy

.eay mivwend zeliztd
:`xnbd zvxzneðL àìéìâa ,ééaà øîàlr zipyp ef `ziixa - ¨©©©¥¦§¦¨¨

ixay ok iptne ,my miievn ozyt icba eid `ly ,lilbd iyp`
,xpa yiy onyd on xzei mdl miaeyg ozytn miieyrd zeliztd
zenewn x`ya la` .xzend onyl `le cala mdl qiqa aygp jkle
xeqi`l qiqa xpd dyrp ,onydn xzei zeaeyg zeliztd oi`y
mivwend mivrd ixayy ,`pepk df itle .elhlhl xzene xzidle

.lehlha zxq`p dpi` ,xzend `nhiwdn xzei miaeyg mpi` day
lirl(.en)dvwen oica zg` ,iax mya ze`xed izy `xnbd d`iad

wxtzz `ny dxepn lehlha yeygl yi m` oipra zg`e ,xpa
z` `xnbd dx`ia dligzne .zaya oipa lr xearie ycgn daikxie
zakxda oipa xeqi` ipic z` `xnbd zxxan zrke ,dvwen oipr

:`xnbd zxtqn .dxepnd lehlh xeqi` raep mdny ,milkøa éåì¥¦©
eäðéçkLà ,ìàeîL,m`vn -eåäc ,àéiç øa àðeä áøìe àaà éaøì §¥©§§¦§§©¦©¨§©¨©¦¨©£

éác àçúétà éîéé÷ly ezia gzt lr micner eidy -,àðeä áø ¨§¦©¦§¨§¥©¨
eäì øîà,l`eny xa iel mdl xn` -eäîxzen m`d ,oicdøéæçäì ¨©§©§©£¦

dxfga xagl -íéiñøè ìL ähîjlil mkxcy ,zyegp itxev - ¦¨¤©§¦¦
miwlgl zwxtzny dhin mnir migwele ,mzk`ln xear xirl xirn

,dz`iyp lr lwdlaMadéì eøîà .ú,`ped axe `a` iaxéîc øétL ©©¨¨§¥©¦¨¥
.dietx dxeva dhind iwlg z` xagnyk ,xifgdl xzen -

:xtql `xnbd dkiynndén÷ì àúàiptl l`eny xa iel `a -áøc £¨§©¥§©
,äãeäé,miwxt ly dhin xifgdl xzen m` eze` s` l`yeøîàel §¨¨©

,dcedi axàä[ixd-]eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø,mdipy exn` - ¨©§¥§¨§¦©§©§
íéiñøè ìL ähî øéæçnäwfega driwz ici lráéiç ,úaMa ©©£¦¦¨¤©§¦¦©©¨©¨

,úàhçdkn meyn aiige dhind oewiz xnbp diwlg xeaigay meyn ©¨
epilr ,z`hg aiig wfega driwz ici lr xagn m`y oeike ,yihta
.wfega rewzl `eai `ny ,dietx dxeva mb xifgdl opaxcn xeq`l

:z`hg aiig wfega rwezay l`enye ax ixack dgiken `xnbd
éáéúéîepipy ,`ped axe `a` iax ixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥

,`ziixaaøéæçnäwfega driwz ici lräøBðî äð÷dpnn mi`veiy ©©£¦§¥§¨
zrya mze` mixifgne mipwdn wlg dpnn mi`ivene ,mipw daxd

ok dyr m` ,jxevd.úàhç áéiç ,úaMala`,ïéãéiñ äð÷mdl yiy ©©¨©¨©¨¨¤©¨¦
mighe ciqa dze` mixeyy zilhn ey`xa mixagne ,miwxt ly dpw
diabny lkke ,xvw dpwa ynzyn jenp mewna ghyke ,ziad z` ea

,mipw cer eil` xagnøéæçé àì,mxagi `l -,øéæçä íàå`ed ixd Ÿ©£¦§¦¤¡¦
øeètdxez xeqi` jka xaer epi`y ,wfega erwez m` s` z`hgn ¨

`id zelibx ixdy ,ilkd ziiyr z` ezk`lna xneb epi`y oeik
,xicz ewxtne xfegyøeñà ìáà.minkg zxifbn ok zeyrl £¨¨
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קיג ezny in` cenr fn sc ± iyily wxtzekxa

øeñàä øáãì.,zadlXlikaCDcFrA zadlXl lth ilMdW y"x dcFn dvwEn i`d §¨¨¨¨©©§¤¤¦§¦©§¤¤¤©§¦¨¥©©§¤¤§¨
,FAWiigC mEXn e`lediIakl:ñéña."DiqiqA" opinBxzn "FPM z`" .aWFn:ø"àñBðîBø §¨¦§¨¥¦§¦¨¨¦¨¤©§©§§¦©§¦¥¨

äzçî ìèìèì éaø øézä éì..Dxt`A dpFal lWc"qwDxt`A-,xn`w Dxt` mr ¦¦¦©¦§©§¥©§¨¤§¨§¤§¨§¤§¨¦¤§¨¨¨©
xt`dWdilr ilM zxFY `Mi`C dYgn aB`C opirnW`e ,Fl oikixv Eid `le dvwEn- ¤¨¥¤§¤§Ÿ¨§¦¦§©§§¦©§©©©§¨§¦¨©§¦¨¤¨

Dxt` mrDlhlh:íãà ìèBð.zAWA dlMlMd ¦§§¨¦¤§¨¥¨¨©©§¨¨§©¨
oa`deDkFzA:àì éøt àkéì àä.dUrp ilkC §¨¤¤§¨¨¥¨§¦¨¦§¦©£¤

.DiciC ilM zxFY lhaE ,Fl dlthE oa`l qiqÄ¦¨¤¤§¥¨¨¥©§¦¦¥
qiqA dYgn ziUrp inp ikde.xt`lopgFi 'xe §¨¦©¦©£¥©§¨¨¦¨¥¤§¨¨

irnWDil `xiaq dcEdi 'xkC ,lirl Dil ': ¨§¦¥§¥¦§§¨§¦¨¥
ïéèø÷ déa úéàc.dpFalE ,xE`d on ExiIYWPW §¦¥§¨¦¤¦§©§¦¨§¨

dYgOl lhlhn dpFal aB`e .gixdl `ifgC§©§¨§¨¦©§©©§¨§©§¥©©§¨
dlMlkC `inEC ,Dxt` mrzFxiR d`ln ¦¤§¨§¨§©§¨¨§¥¨¥

DkFzA oa`de:ïéèø÷.dpFal xEIW lW:éaø éa. §¨¤¤§¨§¨¦¤¦§¨¥©¦
`iUpCiaiWg in ,ded xiWre:íéiðò éãâa. §¨¦§¨¦£¨¦£¦¦¦§¥£¦¦

dar ohEgW F` ,ylW lr ylW-micbA Eed ¨Ÿ©¨Ÿ¤¨¨¤¨§¨¦
d`nEh oiprl miIprl:íéøéLò éãâa.dylW ¨£¦¦§¦§©§¨¦§¥£¦¦§Ÿ¨

oMW lke ,mixiWrl micbA Eed dylW lr©§Ÿ¨¨§¨¦¨£¦¦§¨¤¥
mixiWrl miIpr icbA la` .miIprl-ded `l ¨£¦¦£¨¦§¥£¦¦¨£¦¦¨¨¥

iA :inp `kd .d`nEh ilAwn `le ,EdiiAB cbA¤¤©©§§¨§©§¥§¨¨¨©¦¥
iAx)(aoihxw ilhA:ééaà øîà àlà.ixWC `d ©¦¨§¦§¨¦¤¨¨©©©¥¨§¨¥

Dxt`A dYgn lhlhl Dil-Dxt`C mEXn ¥§©§¥©§¨§¤§¨¦§¤§¨
sxbM iede ,FzF`xlDilr qi`n`ipzC .irx lW §¦£¥¦§§¨¥¦§¨¤¥¦§©§¨

dviA zkQnA)sCel::(dRW`l F`ivFdl xYEn §©¤¤¥¨©¨§¦¨©§¨
xvgAW:óøb.Kkl okEOd qxg ilM:éñëéî.lM ¤¤¨¥§¨§¦¤¤©¨§¨¦§¦¨
zFYgnzFqEkn`ivFdl miawp odA Wie ,od ©§§¥§¥¨¤§¨¦§¦
gixd:kàðeð.xE`d FA oi`iaOW zWgp ilM ¨¥©¨¨§¦§¤¤§¦¦¨

mixU iptlmOgzdl:ábàdéîè÷.EidW ¦§¥¨¦§¦§©¥©©¦§¥¤¨
oikixvFxt`ldn :z"`e .d`Fv F` wFx zFQkl §¦¦§¤§§©¨§©

`Mi`C b"r`C ,`zEax Epiid ?o`MWi xEQi` cS©¦¥¨©§§¨§§¦¨
i`d ,inp qFpnFx 'xC `de .mivr ixaW Dilr£¥¦§¥¥¦§¨§¨©¦©
Dxt` liaWA dYgn ,xn`wC Dxt`A dYgn©§¨§¤§¨§¨¨©©§¨¦§¦¤§¨

,Fl Kixv didWEdiiYrce.lFnz`n Dilr ¤¨¨¨¦§©§©§£¥¥¤§
`zEaxE,opirnW`)oeiM(b"r`Dilr `Mi`C §¨©§§¦©¥¨§¦¨£¥

dlMlkM iedC mivr ixaWzFxiR lWoa`de ¦§¥¥¦§¨¥§©§¨¨¤¥§¨¤¤
DkFzA:ïéåLå.xdcEdi '"xeyEwlgPWxpA §¨§¨¦§¨§¤¤§§§¥

oWi:aàìéìâeðL.zFaEWgWixaW odl ¨¨¦§¦¨¨¤£¨¤¦§¥
- mdl oiiEvn oYWR lW micbA oi`W ,dlizt§¦¨¤¥§¨¦¤¦§¨§¦¨¤
odl qiqA xp dUrpe ,ilhA `l KMld: ¦§¨Ÿ¨§¦§©£¤¥¨¦¨¤

íéiñøè.itxFv,miICxB F` zWgpoiklFde ©§¦¦§¥§¤©§¦¦§§¦
zFHn odOr oi`UFpe ,oYk`lnl xirl xirn¥¦§¦¦§©§¨§§¦¦¨¤¦

miwxR lW:úàhç áéiç.,FxnbE FzNgY `Ed ¤§¨¦©¨©¨§¦¨§¨
WiHtA dMn mEXn aiIge .ilM dUFr `vnpe§¦§¨¤§¦§©¨¦©¤§©¦

milkA oipA oi`C - oipA mEXn `le ,dk`ln ixnFB lkl a` -:äøBðî äð÷.oi`vFIW ¨§Ÿ§¥§¨¨§Ÿ¦¦§¨§¥¦§¨§¥¦§¥§¨¤§¦
FzF` oixifgn KxFSd zrWaE ,dPnid oilhFpe dAxd zFxpl mipw dPOn:ìL äð÷ ¦¤¨¨¦§¥©§¥§§¦¥¤¨¦§©©¤©£¦¦¨¤¤

ïéãéiñ.oigHdoipAlnEDW`xA zilhn ozFpe ,miwxR lW mipw odl Wi ,ciqA ziAd ©¨¦©¨¦§©§¦©©¦§¦¥¨¤¨¦¤§¨¦§¥©§¦§Ÿ¨
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çðädlizte ony xplxeq`d xacl qiqa dyrpe li`ed.onya xninl jixhvi`

qiqa iedc ,lhlhl xeq` xpd did `l ± ikd e`l i`c ,xeq`d xacl qiqa dyrpc

`pepk opilhlhn ded ongp ax ia opied ik :jenqa xn`ck ,ixye xzend xacle xeq`d xacl

qiqa `iedc xn`w i`n` dlizt :xn`z m`e .mivr ixay dilr `ki`c b"r` ,`nhiw ab`

,xeq`d xac `ied dnvr `id ?xeq`d xacl

zelizt ixay da yi m`y oieye" onwl xn`ck

ixay ied dlizt ixayc l"ie !"dlhlhl xeq`y

`idy dnily dlizt la` .zexexvl ince ,milk

xacl qiqa dyrpc e`l i` ,ixy ded ± ilk

xeq`d:

éìdxt`a dzgn lhlhl iax xizd.`zyd

`ed dvwen dzgn xt`c c"q:øîàådax

'ek opgei x"` dpg a"a.jixt `l i`n` :dniz

"lhep" 'tc 'ipznn opgei iaxc dizlin e`la

):anw sc onwl,(xrpn ± xkd b"ry zern :opzc

± ziagd it lry oa` oke ,zeltep ode xkd z`

xenb lehlh la` ,zltep `ide dcv lr dhn

`le iaiygc zern ip`yc `"dc i"xe`e !xeq`

`edy ixiinc `"d ziagd t"ry oa`e .ilha

,dl dkixv ziagde ziagd it mezql owezn

dlha `l jkle:

éãâámiiprl miipr.`wecc :z"x xne`

.`zln `ilz cegiiac ,qxcn z`neha

,cegiia `zln `ilz `l ± ze`neh x`ya la`

"cbade"n opiaxn dty`a lhen did elit`c

oia miiprl oia ,`nhin yly lr ylyc

z"x iziine .icin biltn `l `xwac ,mixiyrl

milk zkqna opzc ,di`x)a"n f"k wxt:(cbac

meyn ,qxcnl dyly lr dyly meyn `nhn

,ixiin mixiyra k"re .zn `nhl yly lr yly

mda oi`y t"r` ,miipr icba :mzd opz g"ktac

`kd :z"`e .qxcn oi`nh ± dyly lr dyly

g"ktc 'ipznn jixt `l i`n` ,`ziixan jixtc

`"d ± 'ipznn i`c :i"xe`e ?iz`ady milkc

miiprl ieyr exwiry ,wy oirk epiid miipr icbac

.dyly lr dyly jixv epi` mixiyr cia 'it`e

epi`y ,dyly lr dyly ira ± micba x`y la`

`lc `ziixa iziin ikdl mixiyrl `l` cner

ikd dyxtl jiiy:

äåä`nhiw ab` `pepk opilhlhn.`pepk 'it

:'it ,lirlc dxt`a dzgn epiide ,dzgn

n wqedy dxt` ab`ifgc ,`ed okenc ,y"r

qiqa dyrp ± ikd e`l `d ,ixy `nhiw ab` `wec rnync ,dywe .d`ev e` wex da zeqkl

dviac a"ta eli`e .xeq`d xacl)mye :`k(ixeiy meyn zaya ieb oipnfn oi` iab ,xn`

opilhlhn ded ongp ax ia opied ik `ax xn` `l in ,`qk ab` edpilhlhipe jixt ,zeqek

ab`c `pepk ip`y ?jixt i`ne .mivr ixay dilr `ki`c ab lr s` ,`nhiw ab` `pepk

iaiyg `l zeqek ixeiyc ,i"xe`e !xeq`d xac `l` `kil qeka la` ,dl lhlhn `nhw

mry mivr ixayn irxb ith qeka odnr xzid oi`y ab lr s` ,ediiabl lha qek iedinl

`pepka `nhiwd:â"òàmivr ixay dilr `ki`c.iaiyg mivr ixayc :mz epiaxl d`xp

diriiqil 'ek oieyc `ziixan dil iywnc`e l"nw i`n ± ok `l m`c .dlklkay oa`n ith

iabl mivr ixay zencl yie ith iaiyg mivr ixay `l` .dkeza oa`de dlklkc 'ipznn

ony iabl dlizt ixayk xt`:

àìéìâáepy..mdl oiievn ozyt icba oi`y dlizt ixay odl zeaeygy 'hpewa yxit

w"a idliya 'ixn` `dc z"xl d`xp oi`e):giw sc(xnv ilk miypd on oigwel

± epy `lilba :z"x yxtne .my daxd ozyt ievny rnyn ,lilba ozyt ilke dcedia

oixcdpqc w"ta rnyn oke .ony ab` dlizt ixay ilha `l ikdle ,ony aex mdl didy

):`i sc("i`ny zia" wxta xifpa xn`e .`zif iphrnn `xyrn `yext`l `hn `xeria onfc 'ek d`zze d`lir d`lilb ipa `pg`l aezke zxbi` leh iab):`l sc(`xngc ,epy `lilba

"oii `ivend"a xn`ck ,daxd mdl ievn did oiie .`gynn sicr).gr onwl(oii aex odl didy ,dizyn ith giky min z`etxc ,epy `lilba xn`we xeliwd z` oda seyl ick min iab

"`ivend"a inp 'it i"yxe .xzei lefa mdl did onyd ik ,`gyinn edl sicr `xng ikd elit`e .oii lkd oizey eide)my(oiid on oiyer oi`e mind on d`etx oiyer eid `zeipr zngny

oii mdl did `ly oeikc ,d`xp oi`e .`giky min z`etx dzid jkitle ,diizy wxmiaxn eidy ,lilba k"dei axr s` :`nlra 'ixn`e !`aeh min ziizy `giky k"` ,xeliwd zetiyl

] .eid mixiyry rnyn .dcerqa`lilba d"c :dk dbibg zetqez r"re[:
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ïáøxzen ietx did m` xne` l`ilnb oa oerny.:zvw dywe ietxa ixiin inp lirle

oipa oi` `d :cere ?dlgzkl 'it` ixy xne z`hg aiign xnc ?i`d ilek ibilt ikidc

:xnel yie !z`hg aiignc `pz `kilc ,`ziixa jd dcedi axl dywz :cere !milka dxizqe

aiig zaya miiqxh ly dhn xifgnd" ediieexz ixn`c l`enye ax `d ,lirl xn`w ikdc

`xaq oi` ± ietxa ok m`e ,ietx epi`yk "z`hg

dlgzkl xizdl:

àîéìmxeb xn`c iqei iaxk `nzq opz

xeq` ieaikl.:xninl ivn ded

`l` dxn` `l diteb iqei iax `d ,jinrhile

`pixy i` epenn lr leda mc`c meyn ,dwilca

"iazk lk"a yxtn ikde ,iieakl iz` dil)onwl

:kw(zgz ilk yi `dc ,xfbnl `kil ± `kd la`

leki q"yda zenewn dnkae !leda epi`e xpd

xne` epi`e "jinrhile" xnel:

éðôîeieak z` axwny.y"r opixfbc :yexit

ieaik icil `al leki zayae ,zay eh`

m`e .zevevipd zlitp zrya ilkd diabi m`

zqixte mipnnqe eic ziixy `py i`n :xn`z

w"ta opixyc ,dcevn):fi sc(`kde ,ynyd mr

uxize ?zaya zeyrl `ai `ly y"rn opixq`

ok dyri `ny yginl `kil mzdc :z"xet axd

`ki` `kd la` ,od dk`ln a` `dc ± zaya

ilk gipny dna jk lk xeqi` inc `lc ± yginl

icil `ai `ny yginl `ki`e ,zevevipd zgz

zlitp mcew mind ozil ligziy ,ieaik

dakne elti dpizpd xnb mcewe ,zevevipd

cbpk mind mr ilkd diabiy e` ,micia

ieaik eze`ac ab lr s`e ,ziyixtck ,zevevipd

dpi`y dk`lnc ,oerny 'xl z`hg aeig ea oi`

aeigc ieaik eh` exingd ± `id dtebl dkixv

edl miw ± dxifbl dxifb iedc b"r`e .z`hg

dedc 'itc i"yxe .ith xfbnl jiiy `kdc opaxl

lkeiy :xnelk `l` ,`wec e`l ± ynn dakn

iptn :g"x yexitk qixb z"xe .ieaik icil `al

dvign zeyrl ixyc `ed mzdc ,ieaik axwny

r melk dakn epi`y ± min okeza yiy milknc

min oia wqtd oi` `kd la` ,milkd erwaziy

iede ,ilka zeltepyk zeakp cine ± zevevipl

.cxae bly zvign oebk ,`xiq`c min zvignk

,iqei 'xk 'ipzn iwen inlyexiac ,eyexitl dywe

'tae xzen min ly zevign 'it` ± opaxl la`

"iazk lk"):kw onwl(iqei 'xc opax exy inp

zltep y`d oi`y ,ixy n"n wiqtn xac oi`c b"r` min ly dvignac :wlgl yi eply q"yd itlc d`xpe ,dzak ± dzak m`e ,xg` cvn min eilr ozil cg` cvn xe`d ea fg`y zilha

.inlyexi` bilte ,opaxk oizipzn iwen ikd meyne ,opaxl min ly zevigna xqe` eply q"ydc xninl `ki`c :cere .ith oieaik axwne zevevipd zgz mindy ,`kd ik `icdl mind jezl

oeikc ,ieaik aexiw iexw df oi` ± y"ra ony dilr oipzepe `"tn`l oixewy zikekfa min zzl milibxy dne .xe`d hytzz `ly `l` epi`y cg` cvn xe`d ea fg`y zilhl inc `le

onya zeltep zevevipdy ,xeq` min `la 'it` k"l`c .opaxl y"ke ,iqei 'xl 'it` ixye ,zaya dyri `ny icin xfbnl jiiy `l ± onyd z` diabdl `l` llk ieaikl oiekzn oi`y:

[i"z] xe`d hytzz `ly `l` epi`y ,cg` cvn xe`d ea fg`y zilhl c"le ,inlyexi` bilte ,iqei 'xk 'ipzn iwen d"yne ,opaxl min ly dvign xq` eply cenlzc :xninl `ki` cere:

äøéë êìò ïøãä

äîáztba `l oipneh oi` 'eke oipneh..liya `le liyaa ixiinc :l`eny epiax mya sqei x"xd yxitw"ta opixy ± liyae `ziig `xcw la`):gi sc.(ol zi` `dc :z"xl d`xp oi`e

oia wlgl yiy :z"xl d`xpe .i`qexc oa lk`nk liyaa ixiinc ,dxikc 'ipznc `inec 'ipzn ixii` `nzqnc :cere .zeynyd oia milyean ody zexcw mzqa oizipzn `nwe`l

yi ± onhen `ede xgn jxevl oiyery ,dpnhd la` .`xie` dia hilye ,`ed dlebn ixdy el liren hrn iezig oi`y ,i`qexc oa lk`n `edyk xzen zedydl i`cec .dpnhdl d`dyd

dzgie unxa oinhi `ny dxifb ± lad siqend xac lka oinhdl exfbe ,eneg qtzil el liren iezig hrny ,dzgi `ny yegl:
mizifc

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

.úàhç áéiç Y ò÷z íàå ,ò÷úé àìå .øeñà ìáàâ"áùø £¨¨§Ÿ¦§©§¦¨©©¨©¨
,àúéðììb ähîäåäàîçáø éa .øzeîY éeôø äéä íà :øîBà¥¦¨¨¨¨¥©¨¨£¨¦¨§¨§¦¨

éøcäî äåä.àáè àîBéa dìì"à:àáøì ïðaøcî àeää £¨§©§¦¨§¨¨¨©¦§©¨¨§¨¨
éúòc éàîY àúééøBàc àøeqéàc éäð ,àeä ãvä ïî ïéða ,C ©©§¦¦§¨¦©©§¦§¦¨§©§¨

àðà :déì øîà !àkéà àäéî ïðaøc àøeqéà ,àkéì"áùøkâ ¥¨¦¨§©¨©¦¨¦¨£©¥£¨§
.øzeî Y éeôø äéä íà :øîàc ,éì àøéáñ'éðúîïéðúBð §¦¨¦§¨©¦¨¨¨¨§¦

éðtî Y íéî BëBúì ïzé àìå .úBöBöéð ìa÷ì øpä úçz éìk§¦©©©¥§©¥¦§Ÿ¦¥§©¦¦§¥
.äaëî àeäL'îâàðeä áø øîà !åpëéäî éìk ìháî÷ àäå ¤§©¤§¨¨§©¥§¦¥¥¤Ÿ¨©©¨

BëBúì ïzé àìå" .Lnî ïäa ïéà úBöBöéð :òLBäé áøc déøa§¥§©§ª©¦¥¨¤©¨§Ÿ¦¥§
,éñBé éaøk àîúñ ïðz àîéì ."äaëî àeäL éðtî íéî©¦¦§¥¤§©¤¥¨§©§¨¨§©¦¥

íøBb :øîàcéeaéëìøîàc øeîéà !?àøañúå !øeñà Yø' §¨©¥§¦¨§¦§§¨¥©£©
éîð àëä àîéz éëå ?øîà éî úaL áøòa ,úaMa Y éñBé¥©©¨§¤¤©¨¦£©§¦¥¨¨¨©¦
úBöBöéð ìa÷ì øpä úçz éìk ïéðúBð :àéðúäå Y úaMa©©¨§¨©§¨§¦§¦©©©¥§©¥¦

éøö ïéàå Y úaMaíéî BëBúì ïzé àìå ,ù"òa øîBì C ©©¨§¥¨¦©§§Ÿ¦¥§©¦
éøö ïéàå ,ù"òî äaëî àeäL éðtîà !úaMa øîBì Càl ¦§¥¤§©¤¥§¥¨¦©©©¨¤¨

éðtî Y àëä éðàL ,ïðaø àîéz eléôà :éLà áø øîà£©©©¦£¦¥¨©¨©¨¥¨¨¦§¥
áø÷nLúàåéeaék. ¤§¨¥¤¦Ÿ

äøék Cìò ïøãä©§¨£¨¦¨

äna,úôba àì ïéðîBè ïéà ?ïéðîBè ïéà änáe ïéðîBè ©¤§¦©¤¥§¦¥§¦Ÿ©¤¤
ïéa ,ìBça àìå ,ãéqa àìå ,çìna àì ,ìáfa àìå§Ÿ©¤¤Ÿ©¤©§Ÿ©¦§Ÿ©¥
àìå ïéëåna àìå ïéâfa àìå ïáza àìå .ïéùáé ïéa ïéçì©¦¥§¥¦§Ÿ©¤¤§Ÿ©¨¦§Ÿ©Ÿ¦§Ÿ
.ïéùáé ïäLk ïäa ïéðîBè ìáà ,ïéçì ïäL ïîæa ïéáNòa©£¨¦¦§©¤¥©¦£¨§¦¨¤§¤¥§¥¦

îâY ïéîNîeNc ìáà ,ïðz íéúéæ ìL úôb :eäì àéòaéà '¦©£¨§¤¤¤¥¦§©£¨§§§¦
ïkL ìëå ,ïðz ïéîNîeNc :àîìéc Bà ,éîc øétL?íéúéæc ©¦¨¥¦§¨§§§¦§©§¨¤¥§¥¦

,ù"úøîàcøéáã ãç íeMî àøéæ 'øïîhL äte÷ :éàpé 'ìL úôb ìò dçéðäì øeñà da §¨©¥¨¦©§¥©©¨¤¨©¨¨©£¦¨©¤¤¤
,íéúéæ:î"ùïéðòì ,øeñà éîð ïéîNîeNc Y äðîèä ïéðòì :Cì àîéà íìBòì .ïðz íéúéæ ìL ¥¦¤¥¦§©§¨¥¨¨§¦§©©§¨¨§§§¦©¦¨§¦§©

é÷åñà
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קטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc zay(ipy meil)

å ,øeñà ìáàmxaig xak m` s`ò÷úé àìici lr wfega mze` £¨¨§Ÿ¦§©
,zecziíà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .úàhç áéiç ,ò÷z íàå§¦¨©©¨©¨©¨¦§¤©§¦¥¥¦

äéäoxeaigøzeî ,éeôømixqe` m` mi`pz ewlgpy epl ixd .mxagl ¨¨¨¨
`ped axe `a` iaxe .wfega rewzl `eai `ny dietx dxeva s` xagl

xiznd l`ilnb oa oerny oax zrck ehwp.
:`xnbd zxtqn .miwxt ly dhin oipra dyrn d`ian `xnbdéa- ¥

ly eziaaàúéðììâ ähî äåä ,àîç áødieyr dhin dzid - ©¨¨£¨¦¨§¨§¦¨
.lirl da epcy miiqxh ly dhin oirk ,miwlg miwlgéøcäî äåä£¨§©§¦

àáè àîBéa dì.aeh meia dfl df diwlg z` mixifgn eide -øîà ¨§¨¨¨¨©
ézòc éàî ,àáøì ïðaøcî àeää déìCxaeq dz` mrh dfi`n - ¥©¦§©¨¨§¨¨©©§¨

y meyn m` ,xizdlàeä ãvä ïî ïéðalr ilk ziiyr zk`lny - ¦§¨¦©©
,`id iepiy iciéäðok` mpn` -àkéì àúééøBàc àøeqéàcoi` - §¦§¦¨§©§¨¥¨

la` ,efk dk`lna `ziixe`c xeqi`àkéà àäéî ïðaøc àøeqéà- ¦¨§©¨¨¦¨¦¨
.minkg ixacn xeqi` jka yi ixd

:opaxcn `eddl `ax aiyndéì øîà,`axïa ïBòîL ïaøk àðà ¨©¥£¨§©¨¦§¤
éì àøéáñ ìàéìîb,l`ilnb oa oerny oaxk dkldy xeaq ip` - ©§¦¥§¦¨¦

,øîàc,miwxt ly ilkyäéä íàexeaigøzeî ,éeôø,zaya exagl §¨©¦¨¨¨¨
.jka xeqi` oi` ,dietx dxeva ef dhin mixagny oeike

äðùî
nzxne` .zaya xpd zgz mine ilk zgpd oica zwqer epzpy

:dpyndéìk ïéðúBðzayaøpä úçzick ,wlecdìa÷ìz` ea §¦§¦©©©¥§©¥
dúBöBöéðdn z` exirai `ly ick ,xpd on mifzipd y`d ivib - ¦

.mdizgzyBëBúì ïzé àìåilkd lyäaëî àeäL éðtî ,íéîz` §Ÿ¦¥§©¦¦§¥¤§©¤
.ekezl miltepd zevevipd

àøîâ
zxxan `xnbd .zevevip lawl xpd zgz ilk oipzep ,epzpyna epipy

:`xnbd dywn .xzidd mrh z`àäåz` gipn `edy jka [ixde-] §¨
,zevevipd z` ea lawl ilkdBðëéäî éìk ìháî÷z` lhan `ed - ¨§©¥§¦¥¥¨

eltiyke ,elhlhl oken did dligzy ,el okend eyinyzn ilkd
xeq` didie mdl qiqa ilkd dyri dvwen mdy zevevipd ekezl
xeqi` oi`y gken ,z`f dxizd epzpyny jkne .meid lk elhlhl

`cqg ax lr dywe ,xaca(.bn lirl).epkidn ilk lhal xq`y
:`xnbd zvxzndéøa àðeä áø øîà[epa-]úBöBöéð ,òLBäé áøc ¨©©¨§¥§©§ª©¦

eaky xg`lLnî ïäa ïéà,ilkd z` lhlhl leki jkle ,zeynn - ¥¨¤©¨
.mzngn eyinyzn lhazn `ed oi`e

:dpyna epipy.äaëî àeäL éðtî íéî BëBúì ïzé àìå`xnbd §Ÿ¦¥§©¦¦§¥¤§©¤
mind ozepyk wx xn`p df xeqi` m`de ,xeqi`d mrh dn zxxan

:`xnbd zl`ey .zay axra s` e` zayaàîúñ ïðz àîéìm`d - ¥¨§©§¨¨
zxaeq ,wleg `ll mzqa dixac exn`py epzpyny xn`péaøk§©¦

,øeñà éeaéëì íøBb øîàc ,éñBéoldl epipyy(.kw)dltp m`y , ¥§¨©¥§¦¨
zeyrl i`yx ,d`ld hytzdl dpnn repnl mc` dvexe dwilc
iqei iaxe .mipwix oiae min mi`ln oia ,milkd lka dipta dvign
mpi`y oeik ,min mi`ln miycg qxg ilk dipta gipdl xqe`e wleg
.dwilcd z` miakne mirwazn mde ,y`d meg z` lawl mileki

`xnbd my dx`iae(:kw)xeq`y xaeq iqei iaxy ,mzwelgn z`
epzpyne .xzeny mixaeq minkge ,ieaikl mxebd xac zeyrl
meyn mrhd i`ce ,zevevipd ekezl eltiy ilka min gipdl dxq`y
zhiyk dixac dnzq epzpyny `vnpe ,eakiy zevevipl mxeb `edy

.ieaik mxb xqe`d iqei iax
:`xnbd dgecàøañúå,iqei iaxk epzpyny xnel dz` xeaq ike - §¦§§¨

ixdeøeîéà,xnel epl yi ±cy dnéñBé éaø øîà,xeq` ieaik mxby ¥§¨©©¦¥
ok dyeryk wx edfúaMa,m` la`úaL áøòamxebd dyrn dyer ©©¨§¤¤©¨

zay axra ozepy epzpyna iepyd ote`a oebk ,zaya y`d dakzy
,xpd zgz ilka mind z`øîà éîiqei iax xn` dfa mb m`d - ¦¨©

.xeq`làîéz éëåxn`z m`e -énð àëäzwqer epzpyn o`k mby - §¦¥¨¨¨©¦

mind z` ozepyk `weec,úaMa,iqei iax zhiyk `id ok` epzpyne ©©¨
àéðúäå,`ziixaa epipy ixde -ìa÷ì øpä úçz éìk ïéðúBð §¨©§¨§¦§¦©©©¥§©¥

,úBöBöéðepzepyk s`éøö ïéàå ,úaMaøîBì Cepzil xzenyáøòa ¦©©¨§¥¨¦©§¤¤
úaL.zaya zevevipd ekezl eltiy ickå,mpn`BëBúì ïzé àì ©¨§Ÿ¦¥§

[ilkd jezl-],äaëî àeäL éðtî ,íéî`ed mind zpizp xeqi`e ©¦¦§¥¤§©¤
xakéøö ïéàå ,úaL áøòîøîBì Cmpzil xeq`yúaMaixd .dnvr ¥¤¤©¨§¥¨¦©©©¨

mind zpizp xeqi` m`e ,mind z` ozil xeq` zay axra elit`y
iaxl elit` ixd ,dxn`p in zhiyk epzpyn ,ieaik mxb meyn `ed
zpizp xeqi`y gken `l` .zay axrn ieaik mxba xeqi` oi` iqei

.iqei iaxk dnzq `l epzpyne ,ieaik mxb meyn epi` mind
,ieaik mxb meyn epi` ilka min zpizp xeqi` mrhy epgkedy xg`l

:`xnbd dwiqn .xeqi`d mrh ok` edn `xnbd zx`anøîà àlà¤¨¨©
z eléôà ,éMà áøàîézhiyk epzpyny [xn`z-]ïðaø,`id ©©¦£¦¥¨©¨¨

e ,xzen ieaik mxby mixaeqdàëä éðàLmby ,o`k oicd dpeye - ¨¦¨¨
,zay axra elit`e xpd zgzy ilka min zzl xeq`y ecei opax

Béeaék úà áø÷nL éðtîzpizpay ,xexaa ieaikd z` jka onify ± ¦§¥¤§¨¥¤¦
aiig zaya ok dyr m`e ,y`d z` ynn dakn `ed xpd zgz mind
ok dyri `ny dxifb ok zeyrl xeq` zay axra s`e .dakn meyn
y`l mxeb `l` epi`y ,dwilcd cva milk gipnl dnec epi`e .zaya
zngn dakze mrwazy `id y`d ,milkl y`d ribzyky ,dakzy

.cala `nxb edf milkd z` gipdle ,mind

äøéë êìò ïøãä

ïéðîåè äîá ¯ éòéáø ÷øô
dpnhd xeqi` ihxt ex`eai eae `ed ok enyk 'oipneh dna' df wxt

.srzqnde
:miwlg ipy llek dpnhd xeqi`

siqend xac lka ,zay axrn elit` liyaz oinhdl exq` minkg .`
oinhdl `eai `ny minkg eyygy ,jkl mrhd .liyaza mege lad
dkiyg xg`l d`xiyke ,[milgba axernd mg xt`-] unxa
lykie milgba zezgl `eai ,dkxv lk dnngzd `l dxicwdy

.zaya y` zxrad xeqi`a
,xac lka dnvr zaya liyazd z` oinhdl minkg exq` ok enk .a
,jkl mrhd .lad siqen epi`y xac oiae lad siqend xac oia
,dpphvpy d`xi ,ezxicw z` oinhdl `eaiyk `ny minkg eyygy

.zaya lyan `vnpe ,dnngle dpgizxdl `eaie
dxicwd z` oinhn xy`k wx `id dpnhd m` mipey`xd ewlgp
oi`y eazky yi .xeqi`d llka dzvwn zpnhd elit` e` ,dlek
mbe] dizegex rax`n dxicwd z` dqkn m` `l` dpnhd xeqi`

[dlrnln,milgb iab lr dxicwd z` gipn m` elit`y eazky yie .
dkldle .xeq`e dpnhd llka df ixd oda mirbep dxicwd iley m`

xingdl jexr ogleyd wqt(`"q bpx 'iq g"e`)`"nxde .(my)azk
.lwdl bdpndy

mcewd wxta x`eand diidy xeqi` i"yx zrcly mipey`xd eazk
dpnhd xeqi`e ,[zay axrn y`d iab lr liyaz zedydl xeq`y]
xteq mzgd azke .mdipia welig oi`e ,`ed cg` ,df wxta x`eand

(`l d"c :el lirl)zaygp y`d iab lr diidyy i"yx zpeek oi`y ,
lkdy ezpeek `l` ,dpnhd ly ze`ivn o`k oi` i`cey ,dpnhdl
liyazd z` oinhdl e` zedydl minkg exq`y ,dxifb dze` llka
ok m`y ,le`yl oi`e .lad dtiqen dpnhdd e` diidydy ote` lka
dpnhd `ll diidyy meyn ,diidy cvn mb xeq`p dpnhd lka
m` mb liyaza lad dtiqen y`dy ,dnvr y`d iab lr wx dxq`p
dhnln xie` wqtd yi m` elit`e] dizegex rax`n da hley xie`d
,lad mitiqend mixg` mixac iab lr gipna la` ,[dxicwl y`d oia
`l` meg mitiqen mpi`y ,miccvdn dlebny ote`a xeqi` oi`

.mda oenh liyazd xy`k
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xcde"קטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc zay(iyily meil)

àìáä é÷eqàz` gizxne elad dler ztbdy ,ladd z`lrd - ©¥¤§¨
ztb wx ,dteway dxicwdíéúéæcax eladyàìáä é÷qîxeq`e §¥¦©§¦¤§¨

ztb la` ,dxcwd z` eilr gipdlàìáä é÷qî àì ïéîLîeLc§§§¦Ÿ©§¦¤§¨
eilr gipdl xzene.

:mg xac iab lr zaya dgpd oipra dyrn d`ian `xnbdéaøå äaø©¨§©¦
éáì eòì÷éà àøéæly ezial epncfd -àeääì deéæç ,àúeìb Léø ¥¨¦§§§¥¥¨¨©§©§©

àîe÷îe÷c àîetà àiîc àæek çpàc àcáòeicarn cg` z` e`x - ©§¨§©©¨§©¨©¨§§¨
,ming min ly mgin it lr mippev min ck gipdydéäæðea xrb - ©§¥

äaø.eiyrn lr ©¨
:`xif iax eilr dywdàøéæ éaø déì øîà,daxlàðL éàîrecn ± ¨©¥©¦¥¨©§¨

df oic dpeyíçénîegipdl xzenyíçéî éab ìòepipyy itk ¦¥¨©©¥¥¨
`ziixaa(:`p oldl).

:dax el dprdéì øîà,daxíúäoeilra mb ,mgin iab lr mgina - ¨©¥¨¨
`l` epi` oezgzd mginde ,ming min yiíé÷Bî à÷ éîe÷Bàxney - ¥¨¦

la` ,oeilrd ly eneg beti `lyàëä,mippev mind ,`feka - ¨¨
oezgzd mgindeãéìBî à÷ éãeìBàyeygl yie ,oeilra meg cilen - ¥¨¦

.eiab lr egipdl xeq` jkitl ,lyan xeqi` lr xearie engeiy
:zaya dhigq xeqi`l rbepd ,dyrnd jynd z` d`ian `xnbd

dééæç øãädax d`x aey -ñøôccardøãBzñcy`x ly xceq - £©©§¥§¨©©§©
àáeëc déîetàowpw it lr -déåléò àìèð çpàåz` eilr gipde - ©¥§¨§©©©§¨¦¨¥

e ,owpwd on ea mia`eyy ilkdàøéæ éaø déì øîà .äaø déäæð©§¥©¨¨©¥©¦¥¨
,daxléànà.ea zxrbdéì øîà,daxúéæç àzLä.d`xz cin - ©©¨©¥©§¨¨¥
óBqìonf xeark -dééæçcard z` `xif iaxdéì øvòî à÷c- ©©§¥§¨§©©¥

okly oiade ,`lhpd on eilr eltpy mind on xceqd z` hgeq `edy
.dhigq icil `eai `ly ick dligza dax ea xrb

:`xif iax eilr dywddéì øîà,daxl `xif iaxà÷ðBøtî àðL éàî ¨©¥©§¨¦§§¨
eyyg `le zaya eqxtl exizdy ,zibib lr qextl ieyrd cba -

.hgqie ekezl leti `ny
:dax el dprdéì øîà,daxdéåléò ãéô÷ àì íúäcitwn epi` - ¨©¥¨¨Ÿ¨¦¦¨¥

`eai `le ,owpwd lr gpen zeidl ieyr `ed ixdy ,mina dxyi m`
,ehgqlàëä,jkl ieyr epi`y ,xceqa -déåléò ãéô÷hegql `eaie ¨¨¨¦¦¨¥

.eqxtl xeq` jkitl ,ea erlapy mind z`
:dpyna epipy.ïáúa àìå§Ÿ§¤¤

dxicwd z` mda onhy oiken ly mpica ef `ibeqa oecz `xnbd
:`l e` dvwen zxezn e`vi m` ,mei ceran

ïäa ïîhL ïéëBî ,ééaàî äðúî øa àcà áø dépéî àòaote`a §¨¦¥©©¨©©§¨¥©©¥¦¤¨©¨¤
,i`xr.úaMa ïìèìèì eäîmicner mdy oeiky xn`p m`d ©§©§§¨©©¨

`ny e` ,lehlha mixeq`e md mivwen [cal mdn zeyrl] dk`lnl¤¤
mdilr ilk zxeze jkl mze` cgiy aygp mda onh xy`ky xn`p

.lehlha mixzene
:iia` el aiyndéì øîà,iia`Bì ïéàL éðtî éëådf mc`läte÷ ¨©¥§¦¦§¥¤¥¨

ïáz ìLy xn`p da oinhdløé÷ôîe ãîBòjklïéëBî ìL äte÷ ¤¤¤¥©§¦¨¤¦
,mixwi dincy.lehlha mixeq`e jkl mze` cgiin epi` i`cea `l`

:iia` ixacl di`x `iadl dqpn `xnbddéì òéiñî àîéìm`d - ¥¨§©©¥
,`ziixaa epipyy ,`ziixad on iia` ixacl reiq yiy xn`pïéðîBè§¦

øîö éféâa,ffbpy zenk xnv -øîö étéöáegehye utepn xnv - §¦¥¤¤§¦¥¤¤
,zlvgn oirkìáeïîbøà ìL úBðBLoirk wexqe onbx`a reav xnv - ¦§¤©§¨¨

,mikex` zepeylïéëBîáe,lad mitiqen mpi` el` lky ,miyaiïéàå §¦§¥
.ïúBà ïéìèìèîjkl mze` cgiin epi` oda onhy it lr s`y ixd §©§§¦¨

.iia`ke ,oze` milhlhn oi`e
:`xnbd dgecàéøéà àì àä íeMî éàdpi` ,di`xd ef m` - ¦¦¨Ÿ¦§¨

`tiqay yxtl xyt`y iptn .dzegcl ozipe zgxken,øîà÷ éëä̈¦¨¨©
ïúBà ïéìèìèî ïéà ïäa ïîè àì íà.mzk`lnl mivwen mdy itl ¦Ÿ¨©¨¤¥§©§§¦¨

ipye .mze` milhlhne jkl mze` cgi eli`k aygp ,mda onh m` j`
mpi` el` mixacy oey`xd oicd ,`ziixaa eycgzd micxtp mipic
md ixd mda onh `ly oikeny sqep oice ,mda mipnehe lad mitiqen

.lehlha mixeq`e mivwen
:`xnbd dywnéëä éà,mda onh `lyk xaecn `tiqayéàî ¦¨¦©

àøîéîì.md mivwen i`cea ixd ,cnll xacd `a dn - §¥§¨
:`xnbd daiyneäééìò àbæîì éæç àîéúc eäîxeaq `dz `ny - ©§¥¨£¦§¦§¨£©§

,llk mivwen mpi` jkitle daiyil miie`x oikendy xnelà÷̈
ïì òîLîmivwen md ixde jkl miieyr mpi`y `tiqa. ©§©¨

xzen m` `xnbd dpc ,mda onhy oiken ly opica epwqry ab`
:zaya xkd jezl oiken xifgdl

àúaLa àéãñ éáì àøãeà éøecäàì àøL àcñç áøxizd - ©¦§¨§¨§©§¥§¨§¥©§¨§©§¨
.epnn eltpy oikend z` xkd jezl zaya xifgdl

:`cqg xa opg ax eilr dywdáøì àcñç øa ïðç áø déáéúéà¥¦¥©¨¨©¦§¨§©
,àcñç,`ziixaa epipyúaMa øàevä úéa ïéøézîxizdl xzen - ¦§¨©¦¦¥©©¨©©¨

,cbad x`eeva miqaekd mixyewy xywd z` zayaìáàycg cba £¨
x`eevl gzt oiicr ea gztp `lyïéçúBt àì,zaya dligza eze` Ÿ§¦

dkn zk`ln meyn xeq`e cbad zk`ln xnb `id ezgizty iptn
.yihtaúñkä CBúì àìå økä CBúì àì ïéëBnä úà ïéðúBð ïéàå§¥§¦¤©¦Ÿ§©©§Ÿ§©¤¤

éøö ïéàå ,áBè íBéa.úaMa øîBì Coikend z` xifgdl xeq`y ixd §§¥¨¦©©©¨
.zaya xkd jezl

:`xnbd daiynéúãça àä ,àéL÷ àìzqke xka xaecn `ziixaa - Ÿ©§¨¨§©§¥
xnb `id mda oiken zqpkde ,oiken mda eid `l mlerny miycg

,yihta dkn zk`ln meyn dxeq`d mzk`lnàäå`cqg ax - ¨
xaic xifgdl xizdyé÷ézòamda eid xaky mipyi zqke xka - §©¦¥

.dk`ln o`k oi` ilk eyrp xaky oeiky ,mxifgdl `ae eltpe oiken
miycg zqke xk oia wlgl yi ok`y `ziixadn dgiken `xnbd

:mipyiléëä énð àéðz,`cqg ax zrck `ziixaa ok epipy -ïéà ©§¨©¦¨¦¥
ïéðúBðdligzíBéa úñkä CBúì àìå økä CBúì àì ïéëBnä úà §¦¤©¦Ÿ§©©§Ÿ§©¤¤§

éøö ïéàå ,áBè.úaMa øîBì Cm` la`eøLð,okeznïúBà ïéøéæçî §¥¨¦©©©¨¨§©£¦¦¨
éøö ïéàå úaMa.áBè íBéa øîBì C ©©¨§¥¨¦©§

geztl xeq`y lirl `ziixaa epipyy oicd mvra weqrz `xnbd
:zaya x`evd zia

úaMa øàevä úéa çúBtä ,áø øîà äãeäé áø øîàdyerd - ¨©©§¨¨©©©¥©¥©©¨©©¨
,x`eevd zqpkdl ycg cbaa gztúàhç áéiçdkn zk`ln meyn ©¨©¨

.cbad ziiyr zk`ln zxnbp jkay ,yihta
:ax lr `pdk ax dywné÷úî,àðäk áø dì ó ©§¦¨©©£¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc zay(ipy meil)

:oic siqen i`niq iax,äleâò ïø÷ ,øîBà éànéñ éaøieyrd xnf ilk ©¦¦©¥¤¤£¨
mi`iven gexd mda zqpkpyke ,mililg mda miqipkne ,miawp miawp
oxwe dlebr oxw ,mipin ipy epnn yie] dfn df mipey miax zelew

,zaya dlebr oxw iawpa mililgd z` qipkd m`e ,[dheytáéiç©¨
,one` dyrn `ede wfega mrwezl jxcd dlebr oxway oeik ,z`hg

a mqipkd m` j` .yihta dkn meyn aiigzneäèeLt ïø÷,dxyi - ¤¤§¨
,cinz mwxtl jxce dwfga da mirewz mpi` mililgdy dkxcy

.øeèẗ
wfega driwz ici lr zaya dxepn dpw xifgndy `ziixad ixacne
ax ixack x`ean ,dxepnd zk`ln dxnbp jkay meyn ,z`hg aiig
aiig wfega driwz ici lr miiqxh ly dhin xifgndy l`enye

opaxcn xeq`l epilry `ped axe `a` iax lr ok m` dywe ,z`hg
.dietx dxeva dhind z` xifgnyk mb

:`xnbd zvxzneäðéà,`ped axe `a` iax -øeîàcexn`y - ¦§§¨
`ny mixfeb `le ,dietx dxeva miiqxh ly dhin xifgdl xzeny

mixaeq ,rewzl `eaiàpz éàä ék,l`ilnb oa oerny oax `pzdk - ¦©©¨
àéðúc,`ziixaaähnä úBðaìîawp my`xa yiy zephw milbx - §©§¨©§§©¦¨

lr ecnri `ly ick dhind ilbx z` mkeza miqipkne ,leaiw zia
,day zegld zngn eawxie ,dnc`dähnä úBòøëå,dhind ilbx - §©§©¦¨

ñáé÷ñ ìL íéçååìegipn eilry ,zywl eze` mixagny ohw ur - §¨¦¤§¦¨
,mixaegn mpi` m` ,wegxnl ewxefe ekyene ugd z`øéæçé àì`l - Ÿ©£¦

,driwz `la elit` zaya mnewnl mxagi,øeèt øéæçä íàå§¦¤¡¦¨
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המשך ביאור למס' שבת ליום שני עמ' א

ezny in` cenr gn sc ± iyily wxtzekxa
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owpw:àìèð.on oii oia`FXW ilM`aEMd:à÷c ©§©©§¨§¦¤£¦©¦¦©¨§¨
øvò.ErlaPW miOd on FhgFq didWFA:éàî ©©¤¨¨£¦©©¦¤¦§§©
àðLà÷ðåøtî.iEUrd cbAlr qFxtlziBiBd §¨¦©§©§¨¤¤¤¨¦§©©¦¦

zAWA FzF` oiqxFRW:déìò ãéô÷ àì.m` ¤§¦§©¨¨¨¥£¥¦
icil iz` `le ,iEUr Kkl ixdW ,minA iExẄ§©¦¤£¥§¨¨§¨¨¥¦¥

dhigq:ïéëBî.odn zFUrl `N` opi`oical §¦¨¦¥¨¤¨©£¥¤§¨¦
oixFTW,x"hltoivwEnExEq`e dk`lnl od ¤¦§¦¥¦§¨¨§¨

opixn` in ,odA onHW EN`e .olhlhlocgi §©§§¨§¥¤¨©¨¤¦¨§¦©¦£¨
,dpnhdlxYEnE odilr ilM zxFY `Mi`e §©§¨¨§¦¨©§¦£¥¤¨

`l F` ,zAWA olhlhl:øé÷ôîe ãîBò.Kkl §©§§¨§©¨Ÿ¥©§¦§¨
,KkA KxC oi` ,oixwi dinCW oikFn lW dREw¨¤¦¤¨¤¨§¨¦¥¤¤§¨

dpnhdl ilhA `le:béféøîö ìL.zFnM §¨¨§¦§©§¨¨¦¥¤¤¤§
EffbPW:øîö éôéö.dEghWE dEvRPW xg`l ¤¦§§¦¥¤¤§©©¤¦§¨§¨¨

oigihXn zFlvgn oinM:ìúBðBL.xg`l §¦©§¨¦§¦¦§§©©
,oraSWoiwxFqezFpFWl oirM ozF`oiMEx` ¤§¨¨§§¦¨§¥§£¦
ozFehl:ïúBà ïéìèìèî ïéàå.ikdC c"qw ¦§¨§¥§©§§¦¨§¨¦

oilhlhn oi` - odA onHW t"r`e :xn`ẅ¨©§¤¨©¨¤¥§©§§¦
ozF`:àì íàïîè'åë ïäa.;ipzw iNin iNinE ¨¦Ÿ¨©¨¤¦¥¦¥¨¨¥

itqFn `lC - odA oipnFhC opirEnW` `WixA§¥¨©§¦©§§¦¨¤§¨§¥
zFvwEn oikFn mzqC `tiq opirEnW`e ,`lad©§¨§©§¦©¥¨¦§¨¦§

onhC ipd la` ,EdpipocgIW inM ied - odA ¦§£¨¨¥§¨©¨¤¨¥§¦¤¦£¨
Kkl:àâæîì.aqidlodilr:àøãeà éøecäàì §¨§¦§¨§¥¥£¥¤§©§¥§¨
éáìàéãñ.xMd on EltPW oikFn xifgdl §¥©§¨§©£¦¦¤¨§¦©©

okFzl:øàevä úéa ïéøézî.KxCWmiqaFMd §¨©¦¦¥©©¨¤¤¤©§¦
oxWFwl:ïéçúBt àì ìáà.,dNigYkl §§¨£¨Ÿ§¦§©§¦¨

`pn Dil ciar `YWdC:ézãça.Eid `NW §¨§¨¨¥¥¨¨§©§¥¤Ÿ¨
Dil ciar `YWdC ,xEq` - FkFzl mlFrn¥¨§¨§¨§¨¨¥¥

`pn:é÷ézòa.EPOn EltPW df xkl Fxifgdl: ¨¨§©¦¥§©£¦§©¤¤¨§¦¤
øàevä úéa çúBtä.dNigYkl wElg lW: ©¥©¥©©¨¤¨§©§¦¨

úàhç áéiç.`YWdCiEWnwaiIge ,`pn Dil ©¨©¨§¨§¨¨§©¥¥¨¨§©¨
dk`ln xnB Epiide ,WiHtA dMn mEXn: ¦©¤§©¦§©§§©§¨¨
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íéúéæã`lad iwqn.xt` odilr ozi 'it` dxcwd zgz milgb gipdl xeq`l yi o`kn

ly ztb enk dlrnl lad oilrn milgbd ixdy ,mdilr dxcw oinhdl oi`

eze` oitxeby t"r`e ,`"xhy` oixewy eply zexik lr oipinhn ep` j`id :dniz yie .mizif

ztb iabc :bdpnd miiwl mrh ozil yiy i"x xne`e !mizif ly ztb enk lad siqen `ed

la` ± dkeza dlek oinhi `ny yginl `ki`

yi :cere .ikd yginl jiiy `l eply zexika

mipal oipa da oiyere dlecb dxitg oiyery

ahid dze` oingne ,dhnlne cv lkn aiaq

`le ,dxcwd z` da oipinhne dze` oitxebe

exq` `lc .lad siqend xaca oinhnl `inc

`inec ,dxcwd aiaq wiacne oinhnyk `l`

oia xie` yiy dxitg e` xepz la` ,unxc

s` d`dydn xzei xeq`l oi` ± dxcwl zeptcd

:'it jexa epiaxe .xepzd jeza dxcwd lky it lr

lad ztqezl ,ztbc lad ztqez oia wlgl yiy

zngn `l` dneg oi` dxikdy itl .eply dxikc

siqen ztbd la` .jlede xxwzn mlerle ,y`d

meyl xzenc :l`eny epiax xne` .envrn lad

`ly t"r` ,dkygl jenq y`d lv` migetz

oiig ody enk ith oilk`pc ± i"ran zelvl elkei

,ixyc i`qexc oa lk`nk lyazpy liyazn

w"tac b"r`e):hi 'c(lva xya oilev oi` :opz

minrty t"r` ,i"ran eleviy ick `l` dviae

enk ig lek`l ie`x epi` n"n ± ig lva oilke`

.eleyiaa owznle ozetixg bitdl dvexe ,migetz

xifgdl xeq` ± dxcwd mr migetz oinhd m`e

lr siqedl e` ,odnry dxcwd lr zezqke mixk

xzen migetz my oi` m`c b"r` .mixk oze`

oiwxita opzck ,xifgdl).`p 'c:(± dlbzpe edqk

:`xnba opixn` inp siqedle .ezeqkl xzen

).my(dxcwd mr yiyk .siqen ± siqedl `a m`

elyazpy mcew xifgn m`c .xeq` ± migetz

dxcwd xiqdl ebdpy dne .zaya lyan `vnp

etxbiy cr rwxwd lr oigipne dxikd lrn

yixc `pyil jdk ol `xiaq `ny ± dxikd

"dxik"):gl sc lirl(dinyn diwfg ixyc

xifgdl ezrc m` ,rwxw iab lr egipd iia`c:

éàîmgin b"r mginn `py.:i"xl dyw

`ziixa gkn `le ,dil riny `l `ziixac :i"x xne`e !oixneyn ediy liaya `l` engiy liaya `le :`icda ipzw ,oiwxt seqa mgin b"r mgin ixyc ,dteb `ziixaacmiyrnn `l` ,jixt

opzc ?xe`k xe`d zeclezc rci `l in ,lyany t"r` ixyinl ira ded ikid ± ea zcleq ci i` ,inc ikidc :dniz .mgin iab lr mgin oipzepy mei lka):gl sc lirl:(dvia oipzep oi`

inp opze .z`hg aiig ± lblb m` :xn`e ,mgind cva).`n sc:("dxik" 'ta `ipz `de ?xeq`c wiqn ikid ± xiytdl i`e .opev ekezl ozi `l ,edpity mgind):n sc:(ly oeziw mc` ozep

zcleq ci oi` ,xeq` ea zcleq ci ,ony cg`e min cg` :mzd xn`w inp dcedi axe .mzdc `ibeq gkenck xytd epiide ,ozpiv betzy liaya `l` engiy liaya `l ,dxecnd cbpk min

zzl opixy mgin iab `dc .lyaziy cr gipie zerhl `ai `nyc ,xeq` ± ea zcleq ci oi` elit` `kd la` ,y`d lv` `edy oeik lyai `ly xdfi dxecn iabc wlgl oi`e .xzen ± ea

mlerly ,dxecnd on wegxa epiid ± dxecnd cbpk min ly oeziw zzl opixyc `dc :`"ayxl d`xpe .y`d lv` epi`y t"r` ,oihren min eh` opixfb `le ,oxiytdl ick oiaexn min ekezl

,xnelk epiid mzd ipzwc "engiy liaya `l"e .xeq`c `kd wiqn ikdle .lyaziy cr my ogipdl iz`e ilzyn `nlic ,xiytdl 'it` xeq` ± aexwa la` .leya icil `al lkei `l

zvw wegc oeylde .engiy icil `al lekiy mewna:éàî`wpextn `py."oilez" wxta `ax xn`c :g"xt):hlw onwl:(opiyiig `le ld` ied `lc ,ixy ± `aekc `blt` `wpext i`d

hegqi `ny:íúäcitw `l.zeaezkc w"ta z"xt).e sc(:éëå'ek oaz ly dtew el oi`y iptn.epiide ,oze` oilhlhn oi`e ± xnv ifiba oipneh :oizipzna opz `d ,iraw i`n :z"`e

xninl `kile !`ziixa igcck oizipznn igcnl ivn `lc ,oizipznn iziil ± dil riiqnc `ziixan iziin ike .zeltep ode ieqikd z` xrpn ± dyer cvik :`icda ipzw `dc .onh elit`

n ith iaiyg xnv ifibc :i"x uxize .wztd lya iziinc `ziixa iwen `lcn ,`piaxk `xiaq `l `kdc `ibeq k"r ± `piax onwl iwenck ,wztd lya inewe`l `ki` 'ipzncmixeq`e ,oiken

,`axc dizlin `piax ipync i`nle .`axc dizlin onwl `niiw `lc oeik ,`kdc iia`` `bilt i` yegl oi` .oilhlhn ± oda onh ,xnv ifib elit`c onwl xn`w `axc b"r`e .xzei lhlhl

.ediilr `bfnl ifg `nizc edn jenqa ipyn i`nc :w"w j` .iia`c` `axc `bilt `le ,wztd ly oikena ixiin p"dc :`"ayx xne` ± wztd ly oi`ya `axce ,wztd lya oizipzn iwene

ediilr `bfnl ifgc meyn lhlhl ixyc c"q ikid ± wztd lya ixiinc oeik?

÷"äoze` oilhlhn oi` onh `l m`.oilhlhn oi` ± onh 'it` ,xnv ifibc .xnv ifib` `le i`w oiken`:àäiwizra `d izcga.agx awpd m` ,laxqd iheg ewzp m`y :i"x xne`

yixa opixq`ck ,xifgdl oixeq`c d`xp ± xeywle rewzl zelibx `edy oiiprac ,rwzi `ny yegl `di `ly df oipra mpziy calae .iwizrc oeik ,ixy ± gxeh `la mqipkdl lekie

"milkd lk"):akw sc(rwzi `ny dxifb ,lcbne daiz dciy zxfgd:
ike
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:`pdk axl `ax aiynàáø déì øîà,`pdk axløeaéç äæmewn - ¨©¥¨¨¤¦
jka yie ,yeniyl exiykne epwzn egzetde ,xaegn elek x`evd zia

,ilk ziiyråmle`øeaéç Bðéà äæwlg dpi` ziagd ztebn - §¤¥¦
meyn dzlihpa oi`e ,dpnn lhpil zcnere da dweac `l` ,ziagdn

.ilk ziiyr
iabl cg` sebk maiygdl mipey mixac xeaig oipra oecipd ab`
ixac z` d`iane ,d`neh iabl xeaig oipra `xnbd dpc ,zay xeqi`
aygp milk oia xeaig m` zeipynd oia dxizq dywdy dinxi iax

dk`ln zrya `ly mb d`nehl xeaig:déì éîøel dywd ±éaø §¦¥©¦
ïðz ,àøéæ éaøì äéîøédpyna(h"n a"it dxt),`ziixaaeìL ììL ¦§§¨§©¦¥¨§©¨¨¤

ïéñáBk,milecb mr miphw df mr df cgi mixtez miqaekdy micba - §¦
,eca`i `ly ickìLåúBçzôî ìL úìLzegztny zxyxy - §©§¤¤¤©§§

,da miielzíéàìëa øeôz àeäL ãâaäåcba ly zekizg izy - §©¤¤¤¨§¦§©¦
xeaig mpi` el` mixeaigy it lr s` ,ozyt hega zexetzd xnv

miaygp z`f lka ,reawì øeaéçoipr,äàîeècg` `nhp m`e ¦§§¨
,eil` mixaegnd lk e`nhpøézäì ìéçúiL ãòcb`nd xywd z` ©¤©§¦§©¦

.xeaiga dvex epi`y dyrn ici lr ezrc dlib jkay ,mze`àîìà©§¨
xeaigy ,gken 'xizdl ligziy cr' `ziixad ixacn ±úòLa àlL¤Ÿ¦§©

énð äëàìîl aygp mb ±,øeaéçxeyw epi`y miqaek ly lly oebke §¨¨©¦¦
.okn xg`l mb xeaig aygp ok it lr s` ,qeaikd jxevl `l`

:zeywdl dinxi iax jiynneäðéîøezxg` dpynn(b"n k"t milk), §¦§
äNòL ìwîeze`ãédfig`,íBcøBwìdf ixd ,zeriawa exaig `le ©¥¤¨¨¨©§

,äëàìî úòLa äàîehì øeaéçci ziad e` mecxwd `nhp m`e ¦©§¨¦§©§¨¨
,dinxi iax wiicn .`nh lkd ,dk`ln zrya,ïéà äëàìî úòLa¦§©§¨¨¦

la`àì äëàìî úòLa àlLdpyna x`eandn dywe ,xeaig aygp ¤Ÿ¦§©§¨¨Ÿ
.xeaig `ed ixd dk`ln zrya `ly mby lirl `ziixaae

:`xif iax aiyndéì øîà,dinxi iaxl `xif iaxíúädpyna my ± ¨©¥¨¨
,mecxw ly ci iablïéáì B÷øBæì éeNò íãà äëàìî úòLa àlL¤Ÿ¦§©§¨¨¨¨¨§§§¥

íéöòäieyr `ed ,eripvdl dvexe mecxwa rwan epi`y drya - ¨¥¦
ci e`yr `l ixdy ,mivrd znixrl ewxefle lwnd z` epnn wxtl
.xeaig epi` ,oiicr ewxf `ly s` jkitl ,hren onfl `l` mecxwl

la`àëä,miqaek ly llya -déì àçéð énð äëàìî úòLa àlL ¨¨¤Ÿ¦§©§¨¨©¦¦¨¥
,mixaegn micbady jka el gep dk`ln zrya `ly s` -éàc§¦

eäì øåeçî øãä eôphéî,cgi mqakie xefgi eklklzi m`y ick - ¦©§¨©§©©§
xeaig miaygp cinz md jkitl.

d`iane ,d`neh iabl mipey milk xeaig oipra oecl dkiynn `xnbd
:df `yepa dxn`py drenydéîMî àzòîL àäì dì eðúî àøeña§¨©§¨§¨§©§¨¦§¥

àcñç áøc,`cqg ax ly enyn d`ad drenyd z` epy `xeqa ± §©¦§¨
eli`edéîMî eðúî àúéãaîeôaenyn dze` epy ±,àðäk áøc §§§¦¨©§¦§¥§©©£¨

àáøc déîMî dì éøîàåenyn `zicaneta dze` exn`y yie - §¨§¦¨¦§¥§¨¨
.`ax ly

:drenyd `id efeïðaø øeîàc àúlî àä àpz ïàî`pzd edin ± ©©¨¨¦§¨§¨©¨¨
y ,minkg exn`y df oic dpyyìkxacBì øaeçîä,xg` xacl - ¨©§¨

,xeaig `edy lirl exn`y miqaek ly lly oebk,eäBîk àeä éøä£¥¨
.ipyd `nhp cg` `nhp m`e

:dcedi ax jk lr dpr,áø øîà äãeäé áø øîàzhiyøéàî éaø ¨©©§¨¨©©©¦¥¦
ïðúc .àéädpyna(b"n d"t milk),Ctä úéajt z` ea migipny ilk ± ¦¦§©¥©©

,onydïéìázä úéáe,mipilaz ea migipny ilke ±øpä úéáeilke ± ¥©©§¦¥©¥
,xpd z` ea migipnyäøékaLzlhlhind dxikl mixaegnd - ¤©¦¨

,qxgn dieyrdïéànhîdfn dfaz`neh,òbîd`nhp m`y xnelk ¦©§¦§©¨

,dnr mixaegnd milkd mb mi`nh ,miptan da rbpy uxyn dxikd
.jtidl okeåmle`ïéànhî ïéàdfn dføéåàam`y ,xie` z`neha ± §¥¦©§¦©£¦

oick z`nhp `idy it lr s` ,xie`a dzidy d`neha dxikd d`nhp
mi`nhp `l ,oxie` jezl zqpkpd d`neha mi`nhpy qxg ilk
z`neh oiprl `l` xeaig miaygp mpi`y ,dnr mixaegnd milkd

,cala rbnøäèî ïBòîL éaøå .øéàî éaø éøáclka milkd z` ¦§¥©¦¥¦§©¦¦§§©¥
xeaig liren xi`n iaxly ixd .`ed envr ipta ilk lky itl ,ote`
oia xeaigy xaeqe wleg oerny iax eli`e ,d`neh oiprl milk oia
llyy dpyna x`eand oicd ok m`e .d`neh oiprl liren epi` milk

.xi`n iax zhiyk `ed d`neh oprl xeaig aygp miqaek ly
z`nehl rbn z`neh oia wlgnd xi`n iax ly enrha dpc `xnbd

:`xnbd zl`ey .xie`ïBòîL éaøì àîìLamilkd z` xdhny ¦§¨¨§©¦¦§
c ,oaen ,ote` lkaeîc äøéëk åàì øáñ÷mixaegnd milkdy ± ¨¨©¨§¦¨¨

.d`neh oiprl dpnn wlgk miaygp mpi` dxikløéàî éaøì àlà¤¨§©¦¥¦
c ,dyw ,xie`a `le rbna mi`nhn xn`yeîc äøéëk éàm` - ¦§¦¨¨

,dxikdn wlgk miaygp milkdenhéì énð øéåàa eléôàelit` - £¦©£¦©¦¦©
d`nhpyke .dzngn el` e`nhi ,dribp `la dxie`n dxikdåàì éà¦¨

eîc äøéëk,dpnn wlgk miaygp mpi` milkd m`e ±òbîa eléôà §¦¨¨£¦§©¨
enhéì àì énðmze` e`nhi `l rbna dxikd z`nhp m` elit` - ©¦Ÿ¦©

.milk
:`xnbd zayiineîc äøéëk åàì íìBòìmpi` dxez oicn zn`a ± §¨¨§¦¨¨

,dxikd on wlgk miaygpeäa eøæâc àeä ïðaøåel` md minkge ± §©¨¨§¨§§
z`neh oiprl dil` xeaigd zngn dxikdn wlgk eaygiy exfby

.rbn
:`xnbd zl`eyeäa eøæb éà,xeaig eidiy mda exfb minkg m` ± ¦¨§§

enhéì énð øéåàa eléôàe`nhi xie`a dxikd d`nhp m` elit` ± £¦©£¦©¦¦©
.dzngn milkd
:`xnbd daiynàøkéä ïðaø eäa eãáòxkid mda eyr minkg - ¨§§©¨¨¤¥¨

d`nehy lkd erciy ick ,xie`a `nhidl xeaig mpi`y exn`y jka
`id opaxcn efíéLã÷å äîeøz déìò óøNîì éúà àìc éëéä ék- ¦¥¦§Ÿ¨¥§¦§©£¥§¨§¨¨¦

mitxeyy jxck metxyi `l miycwa e` dnexza erbi m`y ick
.dxezd on e`nhpy miycwe dnexz

oipra `ziixa d`iane ,d`nehl xeaig oica weqrl dkiynn `xnbd
:d`neh oiprl sqep xeaig beqíé÷øt ìL úøBtñî ,ïðaø eðz- ¨©¨¨¦§¤¤§¨¦

,dfn df wxtzdl miieyr eipikqy miixtqnìîæéàåk-]lfxa oikq oir §¦§¥
[agxe cgéðèéäø ìLmiqixz zwlgdl creind ilk-] revwn - ¤§¦§¦

,ci zia oirk `edy ur zkizg jeza oezp lnfi`de ,[urn miieyrd
md ixd mixaegn mdyk ,e`ivedl milibx eid dk`lnd meiqae

,äàîehì øeaéç,ipyd mb `nh cg` wlg `nhp m`yøeaéç ïéàå ¦©§¨§¥¦
,äàfäìin mdn cg` lr dfde zn z`neh mdipy e`nhp m`y ©©¨¨

.eilr mb zefdl jixv `l` enr ipyd xdhp `l ,exdhl z`hg
:`xnbd dywnCLôp äî,`ed dyw xn`zy dn ±éàiwlg ©©§¨¦

lnfi`de zxetqnd,àeä øeaéçok m`énð äàfäì eléôàeaygi ¦£¦©©¨¨©¦
e ,mdn cg` lr d`fda didi ice xeaigàeä øeaéç åàì éàm`e ± ¦¨¦

if` ,xeaigl aygp epi`y xn`zàì énð äàîehì eléôàaygi £¦©§¨©¦Ÿ
.d`fdl d`neh oia wlgl mrhd dne ,xeaigl

:`xnbd zvxznäëàìî úòLa ,äøBz øác ,àáø øîàmd ixd ¨©¨¨§©¨¦§©§¨¨
äàîehì ïéa øeaéçe,äàfäì ïéá,ipyd `nhp mdn cg` `nhp m`y ¦¥©§¨¥©©¨¨

miynyn mdipyy oeik ,mdipy exdhp mdn cg` lr dfd m`e
.dk`ln zrya dfl df mikixve cg` yinyzäëàìî úòLa àlLå§¤Ÿ¦§©§¨¨

,mixaegn mdy it lr s`,äàfäì àìå äàîehì àì øeaéç Bðéà¥¦Ÿ©§¨§Ÿ©©¨¨
`l mdn cg` lr dfd m` oke ,ipyd `nhp `l mdn cg` `nhp m`y
.milk ipyk md ixd dfl df mikixv mpi` zrke li`edy ,ipyd xdhp
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Bæ ïéa äîúôeâîìúéáç."dxAWPW ziag" wxtA `ipzC).enw oOwl:(mc` `ian ©¥¦§©¨¦§©§¨§¤¤¨¦¤¦§§¨§©¨¥¦¨¨
fiYnE ziagiptl DgiPnE ,siiqA Dy`x z`migxF`d:äôeâî..Fnvr ziagd on Dpi` ¨¦©¦¤Ÿ¨§©¦©¦¨¦§¥¨§¦§¨¥¨¦¤¨¦©§

"r`etdwEaCWixdW ,xEAig aEWg Fpi` - FAlhPilbx`PWM cbAd la` .zcnFr- §¤§¨¥¨¦¤£¥¦¨¥¤¤£¨©¤¤§¤¤¡¨
xEAg FNEM:LììíéñáBk ìL.mMxClFlWlmilFcBd mr miPhw df mr df micbAd ¦§¨¤§¦©§¨¦§©§¨¦¤¦¤§©¦¦©§¦

Eca`i `NW icM*:íéàìëa BøôzL ãâáe.ode §¥¤ŸŸ§¤¤¤§¨§¦§©¦§¥
lW hEgA FxtYW xnv cbA lW zFkizg iYW§¥£¦¤¤¤¤¤¤§¨§¤

FtFq i`CeC ,oYWRrxTildGn df cxRdlE ¦§¨§©©¦¨©§¦¨¥¤¦¤
- oiqaFM lW llW oke .mi`lM xEQi` mEXn¦¦¦§©¦§¥§¨¤§¦

.cxRdl otFqd"t`m`e ,d`nEhl xEAig ¨§¦¨¥¦§§¨§¦
df `nhp - df `nhp:øézäì ìéçúiL ãò. ¦§¨¤¦§¨¤©¤©§¦§©¦
In `ivFn dUrnCligzdW oeike .dUrn c §©£¤¦¦©©£¤§¥¨¤¦§¦

cbA cg e`lC dUrn ici lr iNB - xiYdl§©¦©¥©§¥©£¤§¨©¤¤
`Ed:äëàìî úòLa àlL.llW oFbMlW ¤Ÿ¦§©§¨¨§§¨¤

KxvEd `NW ,oiqaFMFllFWlmEXn `N` §¦¤Ÿ§©§§¤¨¦
xEAig Dil aiWg ikd ENit`e ,qEAiM zrW§©¦©£¦¨¦¨¥¥¦

qEAiM xg`:ìwî.`nlrA mivr lW:BàNòL ©©¦©¥¤¥¦§¨§¨¤£¨
ãéíBcøewì.FkFzl Fraw `NW:úòLa øeaéç ¨©§¤Ÿ§¨§¦¦§©

äëàìî.iRp`aC t"r`eur ilM ihEWR DiWtp §¨¨§¦§©§¥©§¥§¥§¥¥
EAxzpe ,`Ed ci ziA `kd ,d`nEh ilAwn `l̈§©§¥§¨¨¨¥¨§¦§©
xFrd" 'tA ,lkF`d F` ilM zxFY lkl zFcï§Ÿ©§¦¨¤§¤¨

"ahFxde).giw oiNEg(:B÷øBæì.,lTOlripvnE §¨¤¦§§©©¥©§¦©
FCal mFCxETd:eäì àçéð.oilElW EdIW:éàc ©§§©¦¨§¤§§¦§¦

éôðhéîøãäøåeçîeäì.i"rdGd llXd: ¦©§¥£©§©©§©§¨©¤
ïézòîL àäì.- 'ek `dl `pY o`n DiOwlC §¨§©§¦¦§©¥©¨¨§¨

llW oFbM ,Fl xAEgnd lMoxn`C ,oiqaFM lW ¨©§¨§§¨¤§¦©£©©
FA drbp `NW df s` `nhpe ,xEAig lirl§¥¦§¦§¨©¤¤Ÿ¨§¨
,xFdh ied - `Ed xEAigC e`l i`e .d`nEHd©§¨§¦¨§¦¨¥¨
d`nEh lAwn ilM oi`C ,i`dA rbpC b"r`e§§¨©§©§¥§¦§©¥§¨

d`nEHd a`n `N`:ïéìázä úéáe Ctä úéa ¤¨¥©©§¨¥©©¥©©§¦
äøékaL øpä úéáe.,`id zlhlHin Ff dxiM ¥©¥¤©¦¨¦¨¦©§¤¤¦

- KRd ziA .miPhw qxg ilM Dl oixAEgnE§¨¦¨§¥¤¤§©¦¥©©
xiWtdl onW FkFzA oiaiWFOW:ïéànhî ¤¦¦§¤¤§©§¦¦©§¦

òbîa.xie`l F` ,oxie`A d`nEh dltp m` §©¨¦¨§¨§¨©£¦¨©£¦
d`nEHd drbpe ,dxiMdilEWl- dxiMd ©¦¨§¨§¨©§¨§¥©¦¨

mdilEWl d`nEh drbp F` .EN` mB E`nhp¦§§©¥¨§¨§¨§¥¤
dxiMd z`nhp - EN` lW:ïéànhî ïéàå. ¤¥¦§¥©¦¨§¥¦©§¦

,xie`d z`nEhA :xnFlM .dxiMd z`nEhA§§©©¦¨§©§§©¨£¦
drbp `le dxiMd xie`A uxW ltp m`W¤¦¨©¤¤©£¦©¦¨§Ÿ¨§¨
qxg ilkC ,d`nh `id - diptFcA d`nEHd©§¨§§¤¨¦§¥¨¦§¦¤¤
`nrh WxtncM ,rBn oiprl `N` Dl xEAig opi`W - oixFdh ode ,xie`A `OHn¦©¥¨£¦§¥§¦¤¥¨¦¨¤¨§¦§©©¨§¦§¨¥©§¨

DiOwl:øäèî ïBòîL 'øå.iRp`A ilM cg lkC ,d`nEHd FA drbp `NW in z` rBnA §©¥§¦§§©¥§©¨¤¦¤Ÿ¨§¨©§¨§¨©§¦§©§¥
Dilr ibiltE ,xEAig xi`n iAxl `nl` .`Ed DiWtp:eîèéì øéåàa 'éôà.,dxiM zngn ©§¥©§¨§©¦¥¦¦§¦¦£¥£¦¨£¦¦§¥£©¦¨

dxiM z`nhp m`Dxie`ndribp `lA:eäa eøæâc.opAxCn xEAig EedilC:eäa ãeáò ¦¦§¥¦¨¥£¦¨§Ÿ§¦¨§¨§§§¤¡¦¦§©¨¨£§
àøkéä ïðaø.dxikM Edl Ecar `lCErcilC ikid iM ,xie`A `OHil WOnxEAigW ©¨¨¤¥¨§¨£©§§¦¨©¨¦©¥¨£¦¦¥¦§¥§¤¦

miWcwe dnExY oz`nEh lr sFxUl `le ,mdixaCn:ìL ìîæéàéðèéäø.`"piilt ¦¦§¥¤§Ÿ¦§©§¨¨§¨§¨¨¦¦§¥¤§¦§¦
z` DA miwgnOW.oiqixYdur lW qEtC KFzl lfxAd oipzFpeoTEzndxg`lE ,Fl ¤§©£¦¨¤©§¦¦§§¦©©§¤§§¤¥©§¨§©©

EPnid FlhFp FYk`ln:äàîeèì øeaéç.df `nh df `nhp:øeaéç ïéàåäàfäì.Kixve §©§§¥¤¦§§¨¦§¨¤¨¥¤§¥¦§©¨¨§¨¦
mdipW lr zFGdl: §©©§¥¤
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éëåziag ztebnl df oia dn."ziag" wxta onwl `ipzc :qxhpewa 'it)mye .enw sc(

ipyn i`n k"`c ,i"xl d`xp oi`e .oigxe`d iptl dgipne siiqa dfizn :xne` b"ayx

mr ziagd seb elit` fizdl ixy b"ayxc ,`ed xeaig inp mzd ?"xeaig epi` dfe xeaig df"

:edl xn` .'ek `ihxeaa `ziag fxainl edn :zyy axn dipin erac ,mzd gkenck !dtebnd

ixyc `dn jixte .xeq`e ,oiekn `w `gztl

i`ce mzd :ipyne ,siiqa dy`x fizdl b"ayx

`w dti oirl i` `kd la` ,oiekn `w dti oirl

fxainl xq`c `de .gztin digztil ± oiekn

ziag ± `ziagc ,ziagd seba epiid ± `ziag

:'ipzna opzc ,ixy dtebnc :cere .rnyn `teb

,dcedi iax ixac ziag ly dtebn oiawep oi`

seba 'it` b"ayx ixyc rnyn .oixizn minkge

dil ded ikde .oiekin `w dti oirlc ,ziagd

oirl mzd ,oiekn `gztl `kd :oizrnya iiepyl

ztebn zaiwpl df oia dn ike :z"xite !oiekn dti

:"ziag" 'ta opzc ,ziag)my df mb(oiawep oi`

.oixizn minkge ,dcedi 'x ixac ziag ztebn

xn`ck ,z`hg aiigin `l r"kl [mzd] :z"`e

ieyr epi`y gzt lk dxez xac :'nba mzd

gzt ± `kd la` .gzt epi` ± `ivedle qipkdl

ok m`e `ivedle qipkdl `ed ieyr x`evd zia

oeik :jixt ikdc xnel yie ?dil `iyw i`n

meyn ,x`evd zia gzeta z`hg zaiignc

,dtebn iab inp k"` ± `ivedle qipkdl ieyrc

.z`hg aiig did ± `ivedle qipkdl ieyr m`

± `ivedl `l` ieyr epi`y inp `zyd ,jkld

epi` dfe xeaig df :ipyne .opaxcn xeq`l did

m` elit`e ,ziagd on dpi` dtebndy .xeaig

`l ± `ivedle qipkdl dtebnay awp ieyr did

opax exy jkl ,z`hg aiig did:

øåáéçxizdl ligziy cr.± xeaig i`d

opzck ,d`fdl `le d`nehl epiid

dxt zkqna)h"n a"it.(iziin `l i`n`e :z"`e

cr da ipzw `lc meyn :l"ie ?dxt zkqnc 'ipzn

dpin igeke`l ivn ded `le ,xizdl ligziy

xeaig inp dk`ln zrya `lyc:øîàax

`id xi`n iax ax xn` dcedi.llyc `idd`

`eddac .qxhpewa yxit oke ,i`w miqaek ly

oeikc ,dcen oerny iax 'it` `ny ± lwnc

xeaig ied ± lwnl mecxwd jixvy:

åãáò'ek `xkid opax..d`fdl xeaig epi`y dn `xkid inp `ki` oiqaek ly lly iabe

d`fd dia zilc ,`xkid jd jiiy `l dxik iab `kde:éà'it` `ed xeaig

'ek inp d`fdl.elit` ± `ed xeaig i` ,ikd ol dywz inp oiqaek ly llyac :i"xl dyw

zrya ,dxez xac :xn`wc inp `axe !`l inp d`nehl ± `ed xeaig e`l i` ,inp d`fdl

`ly oia dk`ln zrya oiac xn`w `l i`n` .d`fdl oia d`nehl oia xeaig dk`ln

ly llyc :i"x uxize ?oiqaek ly llyc `idd ik ,d`neh opax da exfb dk`ln zrya

.dfl df mikixv mpi`y ,dk`ln zrya elit` ,opaxcn `l` xeaig ied `l i`ce oiqaek

epi` ikdle .envr ipta yinyz `ed cg` lky ,oilazd ziale jtd zial dl dncn ikdle

dil `hiyt ± miwxt ly zxetqn la` .xeaig epi` `ziixe`cnc oeik ± d`fdl xeaig

`de .llk dfl jixv df cba yinyz oi`y ,miqaek ly llya ok oi`y dn ,dk`ln zrya dfl df mikixve ,'` yinyz mdipy oiynyny oeik ,dxez xac xeaig ied dk`ln zryac

`ed xeaig e`l i` :jixtcxeaig epi`c b"r` .xity dil iz` oiqaek ly lly iabc :yxtn `"ayxe .d`fdl xeaig epi` i`n`c `ed eziyew xwire ,`wec e`l ± `l inp d`nehl elit`

m` ± `ziixe`cn `ed xeaig e`l i` :xity jixt zxetqn iab la` .dxezd on envr ipta `nh cba lky oeik ,d`nehl xeaig `diy opax exfb dxezd on xeaig ied `lc meyn ± d`fdl

b"ita milk 'qna opzc ,opaxl `ziixe`cn xedh envr ipta wxt lk `dc ?llk d`neh minkg exfb i`n` ok)`"n:(lr s` .mixdhn minkge `nhn dcedi iax ,mipyl dwlgpy zxetqn

zryay d`fd lr exfbc xn`c `de .wgece ,dcedi iaxk iz` ,mi`nh ± ewlgpy it lr s` ,mixtqn ly befde xegyd :xn`c `d df itle .miwxt ly dpi`yk ixiin mzdc xninl `ki`c ab

minkg exingde dpyi ez`nehl xfeg dk`ln ea miyere mixfegyk n"n llk d`fd jixv oi`e `ed xenb xedh dk`ln zrya `lyc ab lr s` dk`ln zrya `ly d`fd meyn dk`ln

`"ayx .dk`ln zrya `ly d`fd eh` dk`ln zryay d`fd lr exfbe .dxez xac xeaig epi`y oeik ,dk`ln zrya `ly d`fd el lirez `ly dpyi d`neha:øáãzrya dxez

xeaig dk`ln.xn`c ,ipkenn `py i`n :dniz):cn sc lirl(wlgl jixve ?xeaig epi`c zhnyp `idy onfa:
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קיט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc zay(iyily meil)

úéáç úôeâîì Bæ ïéa äîoial x`evd zia zgizt oia weligd dn ± ©¥¦§©¨¦
`ziixaa epipyy ,[ziagl weacd dqkn-] ziagd ztebn zfzdoldl)

(.enwmeyn jka oi`e ,zaya ziagd iab lrn siiqa dfizdl xzeny
.ilk ziiyr meyn yi x`evd zia zgizta recne ,ilk ziiyr

:`pdk axl `ax aiynàáø déì øîà,`pdk axløeaéç äæmewn - ¨©¥¨¨¤¦
jka yie ,yeniyl exiykne epwzn egzetde ,xaegn elek x`evd zia

,ilk ziiyråmle`øeaéç Bðéà äæwlg dpi` ziagd ztebn - §¤¥¦
meyn dzlihpa oi`e ,dpnn lhpil zcnere da dweac `l` ,ziagdn

.ilk ziiyr
iabl cg` sebk maiygdl mipey mixac xeaig oipra oecipd ab`
ixac z` d`iane ,d`neh iabl xeaig oipra `xnbd dpc ,zay xeqi`
aygp milk oia xeaig m` zeipynd oia dxizq dywdy dinxi iax

dk`ln zrya `ly mb d`nehl xeaig:déì éîøel dywd ±éaø §¦¥©¦
ïðz ,àøéæ éaøì äéîøédpyna(h"n a"it dxt),`ziixaaeìL ììL ¦§§¨§©¦¥¨§©¨¨¤

ïéñáBk,milecb mr miphw df mr df cgi mixtez miqaekdy micba - §¦
,eca`i `ly ickìLåúBçzôî ìL úìLzegztny zxyxy - §©§¤¤¤©§§

,da miielzíéàìëa øeôz àeäL ãâaäåcba ly zekizg izy - §©¤¤¤¨§¦§©¦
xeaig mpi` el` mixeaigy it lr s` ,ozyt hega zexetzd xnv

miaygp z`f lka ,reawì øeaéçoipr,äàîeècg` `nhp m`e ¦§§¨
,eil` mixaegnd lk e`nhpøézäì ìéçúiL ãòcb`nd xywd z` ©¤©§¦§©¦

.xeaiga dvex epi`y dyrn ici lr ezrc dlib jkay ,mze`àîìà©§¨
xeaigy ,gken 'xizdl ligziy cr' `ziixad ixacn ±úòLa àlL¤Ÿ¦§©

énð äëàìîl aygp mb ±,øeaéçxeyw epi`y miqaek ly lly oebke §¨¨©¦¦
.okn xg`l mb xeaig aygp ok it lr s` ,qeaikd jxevl `l`

:zeywdl dinxi iax jiynneäðéîøezxg` dpynn(b"n k"t milk), §¦§
äNòL ìwîeze`ãédfig`,íBcøBwìdf ixd ,zeriawa exaig `le ©¥¤¨¨¨©§

,äëàìî úòLa äàîehì øeaéçci ziad e` mecxwd `nhp m`e ¦©§¨¦§©§¨¨
,dinxi iax wiicn .`nh lkd ,dk`ln zrya,ïéà äëàìî úòLa¦§©§¨¨¦

la`àì äëàìî úòLa àlLdpyna x`eandn dywe ,xeaig aygp ¤Ÿ¦§©§¨¨Ÿ
.xeaig `ed ixd dk`ln zrya `ly mby lirl `ziixaae

:`xif iax aiyndéì øîà,dinxi iaxl `xif iaxíúädpyna my ± ¨©¥¨¨
,mecxw ly ci iablïéáì B÷øBæì éeNò íãà äëàìî úòLa àlL¤Ÿ¦§©§¨¨¨¨¨§§§¥

íéöòäieyr `ed ,eripvdl dvexe mecxwa rwan epi`y drya - ¨¥¦
ci e`yr `l ixdy ,mivrd znixrl ewxefle lwnd z` epnn wxtl
.xeaig epi` ,oiicr ewxf `ly s` jkitl ,hren onfl `l` mecxwl

la`àëä,miqaek ly llya -déì àçéð énð äëàìî úòLa àlL ¨¨¤Ÿ¦§©§¨¨©¦¦¨¥
,mixaegn micbady jka el gep dk`ln zrya `ly s` -éàc§¦

eäì øåeçî øãä eôphéî,cgi mqakie xefgi eklklzi m`y ick - ¦©§¨©§©©§
xeaig miaygp cinz md jkitl.

d`iane ,d`neh iabl mipey milk xeaig oipra oecl dkiynn `xnbd
:df `yepa dxn`py drenydéîMî àzòîL àäì dì eðúî àøeña§¨©§¨§¨§©§¨¦§¥

àcñç áøc,`cqg ax ly enyn d`ad drenyd z` epy `xeqa ± §©¦§¨
eli`edéîMî eðúî àúéãaîeôaenyn dze` epy ±,àðäk áøc §§§¦¨©§¦§¥§©©£¨

àáøc déîMî dì éøîàåenyn `zicaneta dze` exn`y yie - §¨§¦¨¦§¥§¨¨
.`ax ly

:drenyd `id efeïðaø øeîàc àúlî àä àpz ïàî`pzd edin ± ©©¨¨¦§¨§¨©¨¨
y ,minkg exn`y df oic dpyyìkxacBì øaeçîä,xg` xacl - ¨©§¨

,xeaig `edy lirl exn`y miqaek ly lly oebk,eäBîk àeä éøä£¥¨
.ipyd `nhp cg` `nhp m`e

:dcedi ax jk lr dpr,áø øîà äãeäé áø øîàzhiyøéàî éaø ¨©©§¨¨©©©¦¥¦
ïðúc .àéädpyna(b"n d"t milk),Ctä úéajt z` ea migipny ilk ± ¦¦§©¥©©

,onydïéìázä úéáe,mipilaz ea migipny ilke ±øpä úéáeilke ± ¥©©§¦¥©¥
,xpd z` ea migipnyäøékaLzlhlhind dxikl mixaegnd - ¤©¦¨

,qxgn dieyrdïéànhîdfn dfaz`neh,òbîd`nhp m`y xnelk ¦©§¦§©¨

,dnr mixaegnd milkd mb mi`nh ,miptan da rbpy uxyn dxikd
.jtidl okeåmle`ïéànhî ïéàdfn dføéåàam`y ,xie` z`neha ± §¥¦©§¦©£¦

oick z`nhp `idy it lr s` ,xie`a dzidy d`neha dxikd d`nhp
mi`nhp `l ,oxie` jezl zqpkpd d`neha mi`nhpy qxg ilk
z`neh oiprl `l` xeaig miaygp mpi`y ,dnr mixaegnd milkd

,cala rbnøäèî ïBòîL éaøå .øéàî éaø éøáclka milkd z` ¦§¥©¦¥¦§©¦¦§§©¥
xeaig liren xi`n iaxly ixd .`ed envr ipta ilk lky itl ,ote`
oia xeaigy xaeqe wleg oerny iax eli`e ,d`neh oiprl milk oia
llyy dpyna x`eand oicd ok m`e .d`neh oiprl liren epi` milk

.xi`n iax zhiyk `ed d`neh oprl xeaig aygp miqaek ly
z`nehl rbn z`neh oia wlgnd xi`n iax ly enrha dpc `xnbd

:`xnbd zl`ey .xie`ïBòîL éaøì àîìLamilkd z` xdhny ¦§¨¨§©¦¦§
c ,oaen ,ote` lkaeîc äøéëk åàì øáñ÷mixaegnd milkdy ± ¨¨©¨§¦¨¨

.d`neh oiprl dpnn wlgk miaygp mpi` dxikløéàî éaøì àlà¤¨§©¦¥¦
c ,dyw ,xie`a `le rbna mi`nhn xn`yeîc äøéëk éàm` - ¦§¦¨¨

,dxikdn wlgk miaygp milkdenhéì énð øéåàa eléôàelit` - £¦©£¦©¦¦©
d`nhpyke .dzngn el` e`nhi ,dribp `la dxie`n dxikdåàì éà¦¨

eîc äøéëk,dpnn wlgk miaygp mpi` milkd m`e ±òbîa eléôà §¦¨¨£¦§©¨
enhéì àì énðmze` e`nhi `l rbna dxikd z`nhp m` elit` - ©¦Ÿ¦©

.milk
:`xnbd zayiineîc äøéëk åàì íìBòìmpi` dxez oicn zn`a ± §¨¨§¦¨¨

,dxikd on wlgk miaygpeäa eøæâc àeä ïðaøåel` md minkge ± §©¨¨§¨§§
z`neh oiprl dil` xeaigd zngn dxikdn wlgk eaygiy exfby

.rbn
:`xnbd zl`eyeäa eøæb éà,xeaig eidiy mda exfb minkg m` ± ¦¨§§

enhéì énð øéåàa eléôàe`nhi xie`a dxikd d`nhp m` elit` ± £¦©£¦©¦¦©
.dzngn milkd
:`xnbd daiynàøkéä ïðaø eäa eãáòxkid mda eyr minkg - ¨§§©¨¨¤¥¨

d`nehy lkd erciy ick ,xie`a `nhidl xeaig mpi`y exn`y jka
`id opaxcn efíéLã÷å äîeøz déìò óøNîì éúà àìc éëéä ék- ¦¥¦§Ÿ¨¥§¦§©£¥§¨§¨¨¦

mitxeyy jxck metxyi `l miycwa e` dnexza erbi m`y ick
.dxezd on e`nhpy miycwe dnexz

oipra `ziixa d`iane ,d`nehl xeaig oica weqrl dkiynn `xnbd
:d`neh oiprl sqep xeaig beqíé÷øt ìL úøBtñî ,ïðaø eðz- ¨©¨¨¦§¤¤§¨¦

,dfn df wxtzdl miieyr eipikqy miixtqnìîæéàåk-]lfxa oikq oir §¦§¥
[agxe cgéðèéäø ìLmiqixz zwlgdl creind ilk-] revwn - ¤§¦§¦

,ci zia oirk `edy ur zkizg jeza oezp lnfi`de ,[urn miieyrd
md ixd mixaegn mdyk ,e`ivedl milibx eid dk`lnd meiqae

,äàîehì øeaéç,ipyd mb `nh cg` wlg `nhp m`yøeaéç ïéàå ¦©§¨§¥¦
,äàfäìin mdn cg` lr dfde zn z`neh mdipy e`nhp m`y ©©¨¨

.eilr mb zefdl jixv `l` enr ipyd xdhp `l ,exdhl z`hg
:`xnbd dywnCLôp äî,`ed dyw xn`zy dn ±éàiwlg ©©§¨¦

lnfi`de zxetqnd,àeä øeaéçok m`énð äàfäì eléôàeaygi ¦£¦©©¨¨©¦
e ,mdn cg` lr d`fda didi ice xeaigàeä øeaéç åàì éàm`e ± ¦¨¦

if` ,xeaigl aygp epi`y xn`zàì énð äàîehì eléôàaygi £¦©§¨©¦Ÿ
.d`fdl d`neh oia wlgl mrhd dne ,xeaigl

:`xnbd zvxznäëàìî úòLa ,äøBz øác ,àáø øîàmd ixd ¨©¨¨§©¨¦§©§¨¨
äàîehì ïéa øeaéçe,äàfäì ïéá,ipyd `nhp mdn cg` `nhp m`y ¦¥©§¨¥©©¨¨

miynyn mdipyy oeik ,mdipy exdhp mdn cg` lr dfd m`e
.dk`ln zrya dfl df mikixve cg` yinyzäëàìî úòLa àlLå§¤Ÿ¦§©§¨¨

,mixaegn mdy it lr s`,äàfäì àìå äàîehì àì øeaéç Bðéà¥¦Ÿ©§¨§Ÿ©©¨¨
`l mdn cg` lr dfd m` oke ,ipyd `nhp `l mdn cg` `nhp m`y
.milk ipyk md ixd dfl df mikixv mpi` zrke li`edy ,ipyd xdhp

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

ezny ina cenr gn sc ± iyily wxtzekxa

Bæ ïéa äîúôeâîìúéáç."dxAWPW ziag" wxtA `ipzC).enw oOwl:(mc` `ian ©¥¦§©¨¦§©§¨§¤¤¨¦¤¦§§¨§©¨¥¦¨¨
fiYnE ziagiptl DgiPnE ,siiqA Dy`x z`migxF`d:äôeâî..Fnvr ziagd on Dpi` ¨¦©¦¤Ÿ¨§©¦©¦¨¦§¥¨§¦§¨¥¨¦¤¨¦©§

"r`etdwEaCWixdW ,xEAig aEWg Fpi` - FAlhPilbx`PWM cbAd la` .zcnFr- §¤§¨¥¨¦¤£¥¦¨¥¤¤£¨©¤¤§¤¤¡¨
xEAg FNEM:LììíéñáBk ìL.mMxClFlWlmilFcBd mr miPhw df mr df micbAd ¦§¨¤§¦©§¨¦§©§¨¦¤¦¤§©¦¦©§¦

Eca`i `NW icM*:íéàìëa BøôzL ãâáe.ode §¥¤ŸŸ§¤¤¤§¨§¦§©¦§¥
lW hEgA FxtYW xnv cbA lW zFkizg iYW§¥£¦¤¤¤¤¤¤§¨§¤

FtFq i`CeC ,oYWRrxTildGn df cxRdlE ¦§¨§©©¦¨©§¦¨¥¤¦¤
- oiqaFM lW llW oke .mi`lM xEQi` mEXn¦¦¦§©¦§¥§¨¤§¦

.cxRdl otFqd"t`m`e ,d`nEhl xEAig ¨§¦¨¥¦§§¨§¦
df `nhp - df `nhp:øézäì ìéçúiL ãò. ¦§¨¤¦§¨¤©¤©§¦§©¦
In `ivFn dUrnCligzdW oeike .dUrn c §©£¤¦¦©©£¤§¥¨¤¦§¦

cbA cg e`lC dUrn ici lr iNB - xiYdl§©¦©¥©§¥©£¤§¨©¤¤
`Ed:äëàìî úòLa àlL.llW oFbMlW ¤Ÿ¦§©§¨¨§§¨¤

KxvEd `NW ,oiqaFMFllFWlmEXn `N` §¦¤Ÿ§©§§¤¨¦
xEAig Dil aiWg ikd ENit`e ,qEAiM zrW§©¦©£¦¨¦¨¥¥¦

qEAiM xg`:ìwî.`nlrA mivr lW:BàNòL ©©¦©¥¤¥¦§¨§¨¤£¨
ãéíBcøewì.FkFzl Fraw `NW:úòLa øeaéç ¨©§¤Ÿ§¨§¦¦§©

äëàìî.iRp`aC t"r`eur ilM ihEWR DiWtp §¨¨§¦§©§¥©§¥§¥§¥¥
EAxzpe ,`Ed ci ziA `kd ,d`nEh ilAwn `l̈§©§¥§¨¨¨¥¨§¦§©
xFrd" 'tA ,lkF`d F` ilM zxFY lkl zFcï§Ÿ©§¦¨¤§¤¨

"ahFxde).giw oiNEg(:B÷øBæì.,lTOlripvnE §¨¤¦§§©©¥©§¦©
FCal mFCxETd:eäì àçéð.oilElW EdIW:éàc ©§§©¦¨§¤§§¦§¦

éôðhéîøãäøåeçîeäì.i"rdGd llXd: ¦©§¥£©§©©§©§¨©¤
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éëåziag ztebnl df oia dn."ziag" wxta onwl `ipzc :qxhpewa 'it)mye .enw sc(

ipyn i`n k"`c ,i"xl d`xp oi`e .oigxe`d iptl dgipne siiqa dfizn :xne` b"ayx

mr ziagd seb elit` fizdl ixy b"ayxc ,`ed xeaig inp mzd ?"xeaig epi` dfe xeaig df"

:edl xn` .'ek `ihxeaa `ziag fxainl edn :zyy axn dipin erac ,mzd gkenck !dtebnd

ixyc `dn jixte .xeq`e ,oiekn `w `gztl

i`ce mzd :ipyne ,siiqa dy`x fizdl b"ayx

`w dti oirl i` `kd la` ,oiekn `w dti oirl

fxainl xq`c `de .gztin digztil ± oiekn

ziag ± `ziagc ,ziagd seba epiid ± `ziag

:'ipzna opzc ,ixy dtebnc :cere .rnyn `teb

,dcedi iax ixac ziag ly dtebn oiawep oi`

seba 'it` b"ayx ixyc rnyn .oixizn minkge

dil ded ikde .oiekin `w dti oirlc ,ziagd

oirl mzd ,oiekn `gztl `kd :oizrnya iiepyl

ztebn zaiwpl df oia dn ike :z"xite !oiekn dti

:"ziag" 'ta opzc ,ziag)my df mb(oiawep oi`

.oixizn minkge ,dcedi 'x ixac ziag ztebn

xn`ck ,z`hg aiigin `l r"kl [mzd] :z"`e

ieyr epi`y gzt lk dxez xac :'nba mzd

gzt ± `kd la` .gzt epi` ± `ivedle qipkdl

ok m`e `ivedle qipkdl `ed ieyr x`evd zia

oeik :jixt ikdc xnel yie ?dil `iyw i`n

meyn ,x`evd zia gzeta z`hg zaiignc

,dtebn iab inp k"` ± `ivedle qipkdl ieyrc

.z`hg aiig did ± `ivedle qipkdl ieyr m`

± `ivedl `l` ieyr epi`y inp `zyd ,jkld

epi` dfe xeaig df :ipyne .opaxcn xeq`l did

m` elit`e ,ziagd on dpi` dtebndy .xeaig

`l ± `ivedle qipkdl dtebnay awp ieyr did

opax exy jkl ,z`hg aiig did:

øåáéçxizdl ligziy cr.± xeaig i`d

opzck ,d`fdl `le d`nehl epiid

dxt zkqna)h"n a"it.(iziin `l i`n`e :z"`e

cr da ipzw `lc meyn :l"ie ?dxt zkqnc 'ipzn

dpin igeke`l ivn ded `le ,xizdl ligziy

xeaig inp dk`ln zrya `lyc:øîàax

`id xi`n iax ax xn` dcedi.llyc `idd`

`eddac .qxhpewa yxit oke ,i`w miqaek ly

oeikc ,dcen oerny iax 'it` `ny ± lwnc

xeaig ied ± lwnl mecxwd jixvy:

åãáò'ek `xkid opax..d`fdl xeaig epi`y dn `xkid inp `ki` oiqaek ly lly iabe

d`fd dia zilc ,`xkid jd jiiy `l dxik iab `kde:éà'it` `ed xeaig

'ek inp d`fdl.elit` ± `ed xeaig i` ,ikd ol dywz inp oiqaek ly llyac :i"xl dyw

zrya ,dxez xac :xn`wc inp `axe !`l inp d`nehl ± `ed xeaig e`l i` ,inp d`fdl

`ly oia dk`ln zrya oiac xn`w `l i`n` .d`fdl oia d`nehl oia xeaig dk`ln

ly llyc :i"x uxize ?oiqaek ly llyc `idd ik ,d`neh opax da exfb dk`ln zrya

.dfl df mikixv mpi`y ,dk`ln zrya elit` ,opaxcn `l` xeaig ied `l i`ce oiqaek

epi` ikdle .envr ipta yinyz `ed cg` lky ,oilazd ziale jtd zial dl dncn ikdle

dil `hiyt ± miwxt ly zxetqn la` .xeaig epi` `ziixe`cnc oeik ± d`fdl xeaig

`de .llk dfl jixv df cba yinyz oi`y ,miqaek ly llya ok oi`y dn ,dk`ln zrya dfl df mikixve ,'` yinyz mdipy oiynyny oeik ,dxez xac xeaig ied dk`ln zryac

`ed xeaig e`l i` :jixtcxeaig epi`c b"r` .xity dil iz` oiqaek ly lly iabc :yxtn `"ayxe .d`fdl xeaig epi` i`n`c `ed eziyew xwire ,`wec e`l ± `l inp d`nehl elit`

m` ± `ziixe`cn `ed xeaig e`l i` :xity jixt zxetqn iab la` .dxezd on envr ipta `nh cba lky oeik ,d`nehl xeaig `diy opax exfb dxezd on xeaig ied `lc meyn ± d`fdl

b"ita milk 'qna opzc ,opaxl `ziixe`cn xedh envr ipta wxt lk `dc ?llk d`neh minkg exfb i`n` ok)`"n:(lr s` .mixdhn minkge `nhn dcedi iax ,mipyl dwlgpy zxetqn

zryay d`fd lr exfbc xn`c `de .wgece ,dcedi iaxk iz` ,mi`nh ± ewlgpy it lr s` ,mixtqn ly befde xegyd :xn`c `d df itle .miwxt ly dpi`yk ixiin mzdc xninl `ki`c ab

minkg exingde dpyi ez`nehl xfeg dk`ln ea miyere mixfegyk n"n llk d`fd jixv oi`e `ed xenb xedh dk`ln zrya `lyc ab lr s` dk`ln zrya `ly d`fd meyn dk`ln

`"ayx .dk`ln zrya `ly d`fd eh` dk`ln zryay d`fd lr exfbe .dxez xac xeaig epi`y oeik ,dk`ln zrya `ly d`fd el lirez `ly dpyi d`neha:øáãzrya dxez

xeaig dk`ln.xn`c ,ipkenn `py i`n :dniz):cn sc lirl(wlgl jixve ?xeaig epi`c zhnyp `idy onfa:
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xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc zay(iriax meil)

äàîeè ìò ïðaø eøæâåd`neh oiprl mixaegn miaygp eidiy - §¨§©¨¨©§¨
elit`,äëàìî úòLaL äàîeè íeMî ,äëàìî úòLa àlLick ¤Ÿ¦§©§¨¨¦§¨¤¦§©§¨¨

.dk`ln zrya mdilr letizy d`neha mb lwdl `eap `lyåok §
exfbäëàìî úòLaL äàfä ìòd`fd oiprl xeaig eaygi `ly - ©©¨¨¤¦§©§¨¨

,dk`ln zrya elit`äëàìî úòLa àlL äàfä íeMî`ly ick ± ¦©¨¨¤Ÿ¦§©§¨¨
zrya `ly elit` d`fd oiprl xeaig maiygdle lwdl drhp
d`fdle ,d`nehl `ed xeaig mlerl ,minkg exn` jkitl .dk`ln

.llk xeaig epi`
:xeaig ipin dyly mpyi ,`ibeqd mekiql

,miwxt ly zxetqn oebk ,cg` yinyzl miynynd milk iwlg .`
eh oiprl `ziixe`cn xeaig miaygp dk`ln zrya,d`fde d`n

eidiy exfb minkge .`ziixe`cn xeaig mpi` dk`ln zrya `lye
`le d`nehl dk`ln zrya `ly oiae dk`ln zrya oia xeaig

.d`fdl
oebk ,cg` yinyzl miynyn mpi`e dfl df mixaegnd milk iwlg .a
xi`n iax zrcl ,dxikay onyd ziae jtd zia oke ,miqaek ly lly
cer lk ,dk`ln zrya `ly elit`e opaxcn d`nehl xeaig miaygp

.d`nehl xeaig mpi` oerny iax zrcle ,mxeaiga milral gepy
,dk`ln zrya `l` xeaig epi` ,mecxwl ci zia e`yry lwn .b
milral gep `ly meyn xeaig epi` i`ce dk`ln zrya `ly la`

.mivrd oial ewxefl jxcd `l` ,ezk`ln meiq xg`l xeaiga
`le oikena `le oibfa `le oaza `l 'eke mipneh oi` :dpyna epipy

oiayra.ïéçì ïäL ïîæa¦§©¤¥©¦
miayre oikena oinhdl zxqe`d dpynd ixac xe`iaa dpc `xnbd

:migleäì àéòaéàdpynd zpeek m`d ,daiyid ipa ewtzqp ± ¦©§¨§
md m` wx xeq`l,ïîöò úîçî ïéçìmigla la` ,xzeia minngny ©¦¥£©©§¨

`l` mitiqen mpi` ,[dnecke miwyn mdilr eltpy] xg` xac zngn
.mda oinhdl xzene hren megàîìéc Bàdpynd zpeek `ny e` - ¦§¨

a s` xeq`l,øçà øác úîçî ïéçì.onvr zngn oigla oky lke ©¦¥£©¨¨©¥
:dpyndn wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àz'eke mipneh oi` ¨§©

éà .ïéçì ïäL ïîæa íéáNòa àìå ïéëBîa àìå íébæa àìå ïáúa àìŸ§¤¤§Ÿ§©¦§Ÿ§¦§Ÿ©£¨¦¦§©¤¥©¦¦
àîìLa úøîàa dpeekdy xn`z m` ±,øçà øác úîçî ïéçì ¨§©¦§¨¨©¦¥£©¨¨©¥

øétL,ahid dpynd zpaen -úøîà éà àlàa xaecnyïéçì ©¦¤¨¦¨§©©¦
,ïîöò úîçîoky ,denzúçkLî éëéä ïîöò úîçî ïéçì ïéëBî ¥£©©§¨¦©¦¥£©©§¨¥¦©§©©

dìcvn zegl mda oi` oiken ixd ,efk ze`ivn `evnl ozip okid ± ¨
.llk mnvr

eyrpy ote`a onvr zngn oigl mdy oiken epivn :`xnbd dgec
éîèà éðéác àèønî,dndad ly dizekxi oian hxnpd xnvn - ¦¦§¨§¥¥©§¥

.zegle drif `ln `edy
:ok x`al ozip `irye` iax ixaca mb m` zxxan `xnbdéðúc àäå§¨§¨¥

ïéðîBè ,àéòLBà éaøzay axrn liyazd z`äLáé úeñëa ©¦©§¨§¦¦§§¥¨
,ïéLáé úBøéôáe,lad mitiqen mpi`y itl,äçì úeñëa àì ìáà §¥§¥¦£¨Ÿ¦§©¨

,ïéçì úBøéôa àìå,le`yl yie .lad mitiqen mdyäçì úeñk §Ÿ§¥©¦§©¨
dì úçkLî éëéä ,dîöò úîçî,df oic `ven dz` ote` dfi`a ± ¥£©©§¨¥¦©§©©¨

iax zpeeky xnel jixv `l` ,dnvr zngn zeqka zegl oi` ixd
.xg` xac zngn migla `irye`

:`xnbd dgecdbx`py zeqka cinrdl ozip zeqka mbàèønî¦¦§¨
éîèà éðéácgl `edy ,dndad ly dizekxi oian hxnpd xnvn - §¥¥©§¥

.cbad bx`py xg`l elit` mlerl zxnyp ezegle envr zngn

äðùî
xzeny mixacd z` dpene ,dpnhd xeqi` ihxta dkiynn dpynd

:lad mitiqen mpi`e xg`n zay axrn liyaz mda oinhdlïéðîBè§¦
úeñëa,cbaa -,úBøéôáe,zeiphwe mihg oebkäðBé éôðëazevep - ¦§§¥§©§¥¨
,dpeidíéLøç ìL úøBñðáeurdn mixbpd mixqpny zleqt ± ¦§¤¤¨¨¦

,dxibna eze` mixxbny dryaäwc ïzLt ìL úøBòðáeminqiw - ¦§¤¤¦§¨©¨
.eze` mivtpnyk ozytd on miltepd

øñBà äãeäé éaøoinhdl,äwca,lad dtiqen `idy itløézîe ©¦§¨¥©©¨©¦
.äqba©©¨

àøîâ
dyrn `xnbd d`ian dpei itpka dpnhd oipra dpynd ixac ab`
:oilitz zgpd oipra oic yecig jkl dnicwn dligze ,dpei itpka

ïéëéøö ïéléôz ,éàpé éaø øîàlr `weec mgipdlòLéìàk ,é÷ð óeb ¨©©¦©©§¦¦§¦¦¨¦¤¡¦¨
.íéôðk ìòa©©§¨©¦

:`xnbd zl`eyàéä éàîepi` m` ike ,mixen` mixacd dn itlk - ©¦
.oilitz gipi `l ryil`k wicv

:`xnbd dper,øîà ééaàleki m` `l` mgipdl oi`y i`pi iax zpeek ©©¥¨©
envr lr xenylïäa çéôé àlL.mvlgiy cr ¤Ÿ¨¦©¨¤

,øîà àáøcinrdl leki m` `l` mgipi `ly xnel i`pi iax zpeek ¨¨¨©
envr,ïäa ïLéé àlL.ixw d`xi e` giti `ny ¤Ÿ¦©¨¤

:`xnbd zl`eydéì éø÷ éànàå'íéôðk ìòa'i`pi iax dpik recn ± §©©¨¥¥©©§¨©¦
.'mitpk lra' ryil` z`

itl :`xnbd daiynäøéæb äòLøä éîBø úeëìî äøæb úçà íòtL¤©©©©¨§¨©§¦¨§¨¨§¥¨
eøwðé ïéléôz çépnä ìkL ,ìàøNé ìò[eawpi-]BçBî úàmewn ©¦§¨¥¤¨©©¦©§¦¦§©§¤

,y`xay oilitzdåok it lr s`.÷eMì àöBéå íçépî òLéìà äéä §¨¨¡¦¨©¦¨§¥©
zg` mrtøBcñ÷ eäàøciwt -àãç,jk lr dpenndõøryil` ¨¨©§¤¨¨
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xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc zay(iriax meil)

àaà[iqei iax-]äåä àçlL,zexer carnd one` did ±øîàå ©¨©¨¨£¨§¨©
legd zenia.ïäéìò áLðå ïéçìL eàéáä,citwn epi` one`dy ixd ¨¦§¨¦§¥¥£¥¤

.one` ly zexer lhlhl xzen ok m`e
:citwn epi` one`y xaeqd `ng xa `pipg iax lr dywn `xnbd

éáéúéîepipy ,`ng xa `pipg iax ixac lr daiyid ipa eywd ± ¥¦¥
,`ziixaaïéøñður zegel -úéaä ìòa ìL,[one` epi`y]ïéìèìèî §¨¦¤©©©©¦§©§§¦

,ïúBà.mdilr citwn epi` dxiknl micner mpi`y oeikyemixqpìL ¨¤
ïneà,dxiknl micnerd,ïúBà ïéìèìèî ïéàcitwn `edy itl ¨¥§©§§¦¨

.elwlwzi `lyïéçøBàì út ïäéìò úúì áMéç íàåyinyzl e` §¦¦¥¨¥£¥¤©¨§¦
,xg`Ck ïéáe Ck ïéály md m` oiae ziad lra ly md m` oia - ¥¨¥¨
,one`ïéìèìèî`id jk meyne ezxegq lr citwn one`y ixd .mze` §©§§¦

oiglydy xn`y ,`ng xa `pipg iax ixac lr dyw ok m`e ,dvwen
.oivwen opi` one` ly

:`xnbd zvxznéðàLd oic dpey ±íéøñðglyd oicniptn ,oi ¨¦§¨¦
eäééìò ãéô÷cokle ,elwlwzi `ny mixqpd lr citwn one`dy ± §¨¦£©§

.oiglyd lr citwdl ekxc oi` j` .mivwen md
:one` ly zexer lhlhl xzeny `ziixan gikedl dqpn `xnbdàz̈

,òîL`ziixaa epipyïéceáò ïéa úBøBò[micaern-]ïéàL ïéáe §©¥£¦¥¤¥
,úaMa ïìèìèì øzeî ,ïéceáòmdilr citwdl jxc oi`y iptn £¦¨§©§§¨©©¨

e .micaern mdyk elit`eøîà àìzexer oia wlglïéceáòmpi`yl Ÿ¨§£¦
micear,ãáìa äàîeè ïéðòì àlàcr d`neh lawn xer oi`y ¤¨§¦§©§¨¦§¨

.eceair xg`låàì éàîibeq lkl `ziixad zpeek oi` m`d ± ©¨
,oiglydïneà ìL àðL àìå úéaä ìòa ìL àðL àìoicd oi` ± Ÿ§¨¤©©©©¦§Ÿ§¨¤¨

d`ae ,one` ly md m` oiae ziad lra ly oiglyd m` oia dpey
.micaern mdyk elit` ,lehlha mixzen mdipyy cnll `ziixad

,`xnbd dgec,àìzexer lehlh xizdl `ziixad zpeeky xyt`ìL Ÿ¤
,úéaä ìòa.one` ly `le ©©©©¦

,ziad lra ly zexera wx `ziixaa xaecn ok` m` :`xnbd dywn
ìáàzexeréàî ïneà ìLy ,`ziixad zxaeq dn ±ïéìèìèî ïéà £¨¤¨©¥§©§§¦

.mze`éëä éà,xacd dyw ok m` ±éðúc àä`ziixad dzpyy df - ¦¨¦¨§¨¥
,`tiqaãáìa äàîeè ïéðòì àlà ïéceáò eøîà àìå','m` `ld §Ÿ¨§£¦¤¨§¦§©§¨¦§¨

mpi`yl micaern zexer oia yiy weligd z` zcnln `ziixad
`l` ,d`neh oipra welig xnel `ziixal did `l ,micaernâBìôì¦§

dãéãa éðúéìåzexer oia yiy weligd z` `ziixad dpyzy - §¦§¥§¦¨
`ziixad ixdy .dvwen lehlh oica micaern mpi`yl micaern
lkez ok m`e ,one` ly micaern zexer lhlhl xeq`y zxaeq
xzen oicear opi`y oia oicear oia zexer ,jk zepyl `ziixad

,zaya olhlhlíéøeîà íéøác änazexer mb lhlhl xzeny ©¤§¨¦£¦
,micaernazexer,úéaä ìòa ìL,mdilr citwn epi`yìLa ìáà §¤©©©©¦£¨§¤

àì ,ïneà`ed mcair one`dy xg`ny ,mze` milhlhn oi` ± ¨Ÿ
micaern zexer oia ,one` oica `ziixad wlgz jkae .mdilr citwn
.lehlha mixzend micaern mpi`y zexer oial ,lehlha mixeq`y
dazke ,lehlh oica yiy weligd z` `ziixad dhinyd recne
i`ce ,df welig `ziixad dyxit `ly jezne .d`neh oiprl welig

.one` ly micaern zexer lhlhl xzen dzrcly
zexer lhlhl oi`y zxaeq `ziixad mpn` :`xnbd zvxzn
weligd z` `ziixad dx`ia `l ,ok it lr s`e .one` ly micaern

oky ,micaern mpi`yl micaernd one` ly zexer oia yiydlek¨
éøééî÷ úéaä ìòáalra ly zexer oica zwqer `ziixad lk ± §©©©©¦¨©§¦

zexer oia yiy weligd z` `ziixad zx`anyk okle .ziad
zexera yiy welig xg` zxfgn `id ,micaern mpi`yl micaern
oi` ziad lra ly zexerae .`ziixad zwqer eay ,ziad lra ly
`ziixad dzid m`e .d`neh zlaw oiprl `l` ,mdipia welig
,one` ly zexer oic zhxtne ,ziad lra ly zexer oicn dwiqtn

ziixad dwiqtdy dnn xzei oiprdn dwqtd ef dziddna `
.envr ziad lra ly zexera ,d`neh oica welig dx`iay

mixzen one` ly zexer m` ,mi`pz zwelgn d`ian `xnbd

iaxe xfrl` oa ozpei iax ly mzwelgn :`xnbd zxne` .lehlha
`ng xa `pipg(`"r lirl)zaya lehlha mixzen one` ly zexer m`

`idéàpúk,epipyy ,mi`pzd zwelgnk -úéaä ìòa ìL úBøBò §©¨¥¤©©©©¦
,ïúBà ïéìèìèî ïéà ïneà ìLå ,ïúBà ïéìèìèîoa ozpei iax ixack §©§§¦¨§¤¨¥§©§§¦¨

.xfrl`äæ ãçàå äæ ãçà ,øîBà éñBé éaølra ly zexer oia ± ©¦¥¥¤¨¤§¤¨¤
one` ly zexer oiae ziad,ïúBà ïéìèìèîxa `pipg iax ixacke §©§§¦¨

.`ng
mi`aend minkgd mze` ea ewtzqdy sqep wtq `xnbd d`ian

:lirléáúé øeãäoa ozpei iax ,lirl mixkfpd minkgd eayi aey - ¨¨§¦
,`ng xa `pipg iaxe xfrl` oa ozpei iaxe i`pikreäì àéòaéî÷å± §¨¦©§¨§

,ewtzqdeïðúc àälecb llk wxta dpyna epipyy dn ±(.br onwl), ¨¦§©
úBëàìî úBáàmd zaya zexeq`dúçà øñç íéòaøàmiyly-] £§¨©§¨¦¨¥©©

,[ryzeéî ãâðk.df oipn rawp md xac dfi` cbpk ±eäì øîà± §¤¤¦¨©§
mdl aiyd,àîç øa àðéðç éaøzexeq`d zek`ln ryze miyely ©¦£¦¨©¨¨
md zayaãâðka mikixv eidy zek`lnd ryze miylyúBãBáò §¤¤£

,ïkLnäokynd zyxtl zay zyxt dknqp jkly(dl zeny)epcnll ©¦§¨
.zaya zexeq`d zek`lnd md okynd znwdl eyry zek`lndy

:zxg` drc `xnbd d`ianCk ,øæòìà éaøa ïúðBé éaø eäì øîà̈©§©¦¨¨§©¦¤§¨¨¨
,àéðB÷ì ïa éñBé éaøa ïBòîL éaø øîàzaya zexeq`d zek`lnd ¨©©¦¦§§©¦¥¤¨§¨

odL 'úëàìî'e 'Bzëàìî' 'äëàìî' ãâðkzeaezkäøBzaxnelk ± §¤¤§¨¨§©§§¤¤¤©¨
mdy ,dxeza dk`ln daezky zenewnd xtqn cbpkøñç íéòaøà©§¨¦¨¥

.úçàaezkd zernyn jke(h k zeny)`l ,'dk`ln lM dUrz `l' ©©Ÿ©£¤¨§¨¨
.dxezay zek`ln lk oipnk dyrz

:dxeza zeaezkd zek`lnd h"l oipna wtq zxxan `xnbdáø éòä¥©
,óñBéxtihet zy`e sqei zyxta dxn`py 'dk`ln'(`i hl ziy`xa) ¥

,'Bzëàìî úBNòì äúéaä àáiå'm`dàeä àðéðnîmiyly ly ©¨Ÿ©©§¨©£§©§¦¦§¨¨
,zek`lnd ryzeéðîéìå äøBz øôñ éúéìå ,ééaà déì øîà .àì BàŸ¨©¥©©¥§¥¥¥¤¨§¦§¥

m` rcpe ,dk`ln dxeza aezk minrt dnk epnie dxez xtq e`iai ±
.llka ef mbïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà àì éî`veik ¦Ÿ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨

,dxeza zeize` zepnl ekxvpy dyrna ,dfaãò íMî eææ àì'Ÿ¨¦¨©
.'íeàðîe äøBz øôñ eàéáäL¤¥¦¥¤¨§¨

:ezl`y z` x`an sqei axdéì øîàwtzqn ipi` ,iia`l sqei ax ¨©¥
`l` ,dxeza dk`ln zaiz daezky minrtd oipnaà÷tñî à÷ ék¦¨§©§¨

áéúëc íeMî éìokynd zk`ln oipra(f el zeny)äúéä äëàìnäå' ¦¦¦§¦§©§¨¨¨§¨
,'íiãef daiz m`eàeä àðéðnîdpnpe ,`ed zek`lnd h"l oipnn ± ©¨¦¦§¨¨

aezky `vnp ,sqei lv` xn`py 'ezk`ln' zaiz mbe ,ef daiz mb
ixdy ,oipnd on epi` mdn cg`y i`ceae .'dk`ln' minrt mirax`

epipy(.br onwl)yi okl .zg` xqg mirax` md zek`lnd zea`y
dk`lnde' weqta m`d ,oipnd on mpi` zeaizdn dfi` wtzqdl
z` eyry xnel epiidc ,ynn dk`lnl dxezd zpeek 'mic dzid
oebk .xzei `le zegt `l dk`lnd jxev itk epiid ,ic dk`lnd
miccxn eidy ,okynd iyxw ietiv myl miqhd cecix zk`lna
.jxvpd xeriydn xzei mze` ccxl etiqed `le ,jxevd itk mze`
`l ,jxevd itk mze` mibxe` eidy ,zerixid zbix` zk`lna oke
`vnp ,weqtd yexit `ed jk m`e .dpnn xzei `le dcindn zegt
,zek`lnd h"l oipnn `id ixd okynd iabl dxn`py ef dk`lny

àäå'ezk`ln zeyrl dziad `aie' sqei lv` xn`py df weqte ± §¨
eyexit didie ,oipndn epi`øîàc ïàîkdheq zkqna(:el)sqeiy §©§¨©

ñðëð åéëøö úBNòìdnr ynyl -ly ezenc el dz`xpy `l` , ©£§¨¨¦§©
o`kn didi ,zek`lnd oipnd `ed jk m`e .rpnp `ed jk iptne eia`

.eikxv zeyrl qpkp sqeiy zxaeqd ef drcl reiq
àîìéc Bàweqtd `ny e` ±'Bzëàìî úBNòì äúéaä àáiå'xn`pd ¦§¨©¨Ÿ©©§¨©£§©§
sqei lv`àeä àðéðnîzaiz ok m`e ,zek`lnd h"l oipnn dpnp ± ¦¦§¨¨

o`kn didie ,ynn dk`ln dyexit sqei oipra dxn`py 'ezk`ln'
zxaeqd drcl reiq(my dheq)`le ,ynn dk`ln zeyrl qpkp sqeiy
.dxiar xacl oiekzpéàäåaezky dfe -,'íiã äúéä äëàìnäå'oi` §©§©§¨¨¨§¨©¨

`l` ,ynn dk`lnl ea dpeekdøîà÷ éëäxnel weqtd zpeek jk ± ¨¦¨¨©
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àáà`gly..ax dyrn :l"iwc ,iqei 'xk dklde .zaya oigly il e`iad xn`e :g"xt

citw `l inp one`c `l` di`x iziin `le ,'hpewa 'itck ,ixiin lega i`c ,d`xp oke

one` ly `icda onwl ixyc ,dea` iqei 'xc iiez`l dil ded ith ±:àìoicear exn`

cala d`neh oiprl `l`.:xn`z m`e .ceair xg`l cr d`neh lawn xer oi`y :i"yxt

"z`hg mc" 'ta migafa xn` `de)mye :bv sc:(

xnel cenlz ± hytedyn xer zeaxl oiipn

`ly xer s` leki ."qaekz dilr dfi xy`"

lawn cba dn ,"cba" ,xnel cenlz hyted

rnyn .d`neh lawnd xac lk s` ± d`neh

mzdc :xnel yie !d`neh lawn hytedyn xerc

d"t`e .ecgi `lyk ± `kde ,daiyil ecgiyk

lk" yixa `ax xn`c `de .zaya elhlhl xzen

"milkd).bkw onwl:(`pn e`l d`neh oiprlcn

hgn iab ,`ed `pn e`l inp zay oiprl ± `ed

d`neh oiprlcn :t"d .dvwer e` dxeg lhipy

e` dxeg lhipc ,cegi i"r 'it` ,`ed `pn e`l

opzc `de .cegi da ipdn `le ,dxedh dvwer

"i wxta milk zkqnab)d dpyn(lhipy hgn

gezinl dpiwzd m`e ,dxedh ± dvwer e` dxeg

da dyryk ixiin mzdc :i"x xne` .d`nh ±

`nlra cegia la` .gezinl oewize iepiy mey

`pn iedc `kid la` .d`nh dpi` ± gezinl

`la `pn ied zay iabl ± cegi i"r d`neh oiprl

iia` `nbxz :xn`wc ,mzd rnyn oke .cegi

ediilr jilninc oipnifc ,inlba `axc `ail`

b"r` ,dlhlhl xzen ikdl .`pn edl ieyne

dxedh `ide dlr jilni` `l izk`c:

íéòáøàcbpk zg` xqg zek`ln zea`

in.oiincc yi zek`ln daxdc

jixtck zg`k olek edpiaygnl ol dede ,iccdl

"lecb llk" wxta):br onwl(epiid dxef epiid

mdipiay hren welig meyne .cwxn epiid xxea

h"lc edl miwc e`l i` ,edl opiwlgn ded `l

in cbpk ira jkl ,xac mey cbpk od zek`ln:

ãâðëdxezay dk`ln lk.d`xp dxe`kl

dknqp jkl ixdy ,okynn inp silic

sili `l i`c :cere .okyn zyxtl zay zyxt

zea` edpip id dicicl opirci ikid k"` ,okynn

xnel `xaq oi`c ?zeclez ide zek`ln

me`yre zeaeygd zek`ln exxia mzrcny

"wxefd"a onwl opz `icdac :cere ,zea`

`l` .mield zcear dzid jky ,aiig hiyend

oiyer ep`e ,efl ef zenec zek`ln yiy itl

mewlg jkl ± xxeae cwxn oebk ,zea` odizy

li`ed ,dxezay zek`ln oipn milydl minkg

`lc ok xnel xyt` i`e .efn ef zvw zewelge

zecear cbpk c"nk `ipz :jenqa xn`wcn ,bilt

dil zilc o`nl :cere .ibiltc rnyn ± okynd

aiygc dil `pn "dk`ln"e "zk`ln"c `yxc

mrhnc rnyn onwl :cere ?mizya xxeae dxef

ol zi` `cixb okynd zecear cbpkc

wxta `axe iia` xn`wc ,izxza edpiaeyg`l

"lecb llk"):br onwl:(i`edc `zlin lk

dl aiyg ± dl `incc `ki`c b"r` ,okyna:

íä'ek miyxw elrd.iax` ibiltc opax elit`

iab ,dcedi iaxa iqei(miaxd zeyxa dpw urp

dteb dlbrc oeik ,cigid zeyx `idy dlbra ecen ± zig` ceb edl zile lwqxh ey`xae

gexe dxyr dtiwfa jxe` yi"zebb lk" yixae miaxd zeyx dizgzy t"r` ,drax` a

).ht oiaexir(]zevigna d"cxzei izkx`d [:íúàåeqipkz l`.,a` `ied `l d"t`e

lirl ziyixtck).a sc(]hyt d"c[:
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àaààçlL.ïäéìò áLðå ïéçìL eàéáä :øîàå ,äåä ©¨©¨¨£¨§¨©¨¦§¨¦§¥¥£¥¤
ìL ïéøñð :éáéúéîá"äòáïîeà ìLå ïúBà ïéìèìèî Y ¥¦¦§¨¦¤§©§§¦¨§¤¨
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äàîeè ïéðòì àlà Y ïéãeáò eøîà àì ,úaMa ïìèìèì§©§§¨©©¨Ÿ¨§£¦¤¨§¦§©§¨
àðL àìå ,úéaä ìòa ìL àðL àì :åàì éàî .ãáìa¦§©©¨Ÿ§¨¤©©©©¦§¨§¨

ìL ,àì !ïîeà ìLïéà Y éàî ïîeà ìL ìáà .á"äòá ¤¨Ÿ¤£¨¤¨©¥
àlà ïéãeáò eøîà àìå" éðúc àä ,éëä éà ?ïéìèìèî§©§§¦¦¨¦¨§¨¥§Ÿ¨§£¦¤¨
Y à"ãá :dãéãa éðúéìå âBìôì ãáìa Y "äàîeè ïéðòì§¦§©§¨¦§©¦§§¦§¥§¦¨

ìLaúéaä ìòáa dlek .àì Y ïîeà ìLa ìáà ,á"äòá §¤£¨§¤¨Ÿ¨§©©©©¦
ìL úBøBò :éàpúk .éøééî÷"äòááìLå ,ïúBà ïéìèìèî Y ¨©§¦§©¨¥¤§©§§¦¨§¤

.ïúBà ïéìèìèî ïéà Y ïneàøãçàå äæ ãçà :øîBà éñBé ' ¨¥§©§§¦¨¥¥¤¨¤§¤¨
éáúé øeãä .ïúBà ïéìèìèî Y äæàéòaéî÷åàä :eäì ¤§©§§¦¨£¨§¦§¨¦¨£¨§¨

øîà ?éî ãâðk "úçà øñç íéòaøà úBëàìî úBáà" ïðúc¦§©£§¨©§¨¦¨¥©©§¤¤¦¨©
eäìøeäì øîà .ïkLnä úBãBáò ãâðk :àîç øa àðéðç ' §£¦¨©¨¨§¤¤£©¦§¨¨©§

øïa éñBé éaøa ïBòîL éaø øîà Ck ,øæòìà 'øa ïúðBé '¨¨§¤§¨¨¨¨©©¦¦§§©¦¥¤
Y äøBzaL 'úëàìî'e 'Bzëàìî' 'äëàìî' ãâðk :àéðB÷ì̈§¨§¤¤§¨¨§©§§¤¤¤©¨

:óñBé áø éòa .úçà øñç íéòaøààáiå"äúéaäúBNòì ©§¨¦¨¥©©¨¥©¥©¨Ÿ©©§¨©£
"Bzëàìî?àì Bà ,àeä àðéðnîøôñ éúéìå :ééaà ì"à §©§¦¦§¨¨Ÿ©©¥§¥¥¥¤

äøBz!éðîéìåàì :ïðçBé ø"à äðç øa øa äaø øîà àì éî ¨§¦§¦¦Ÿ¨©©¨©©¨¨¨¨Ÿ
ék :déì øîà .íeàðîe äøBz øôñ eàéáäL ãò ,íMî eææ̈¦¨©¤¥¦¥¤¨§¨£©¥¦

áéúëc íeMî Y éì à÷tñî à÷"äúéä äëàìnäå"íiã ¨§©§¨¦¦¦§¦§©§¨¨¨§¨©¨
,ñðëð åéëøö úBNòì øîàc ïàîk Y àäå ,àeä àðéðnî¦¦§¨¨§¨§©§¨©©£§¨¨¦§©
,àeä àðéðnî "Bzëàìî úBNòì äúéaä àáiå" :àîìéc Bà¦§¨©¨Ÿ©©§¨©£§©§¦¦§¨¨
déì íéìLc :øîà÷ éëä Y "íiã äúéä äëàìnäå" éàäå§©§©§¨¨¨§¨©¨¨¦¨¨©¦§¦¥
,"ïkLnä úBãBáò ãâðk" øîàc ïàîk àéðz .e÷éz ?àzãéáò£¦§¨¥©§¨§©§¨©§¤¤£©¦§¨

àöåikL äëàìî ìò àlà ïéáéiç ïéà :àéðúcäúéä da §©§¨¥©¨¦¤¨©§¨¨¤©Ÿ¥¨¨§¨
àì ízàå Y eòøæ íä ,ïkLnaízàå Y eøö÷ íä ,eòøæz ©¦§¨¥¨§§©¤Ÿ¦§§¥¨§§©¤

àì,eøö÷zúà eìòä íäíéLøwäò÷øwîY äìâòì Ÿ¦§§¥¤¡¤©§¨¦¦©§©¨£¨¨
àì ízàåíéLøwä úà eãéøBä íä .é"äøì ø"äøî eñéðëz §©¤Ÿ©§¦¥¦¥¦¤©§¨¦

àì ízàå Y ò÷øwì äìâòîíä ,ø"äøì é"äøî eàéöåz ¥£¨¨©©§©§©¤ŸŸ¦¥¦¥
"äøî eàéöåz àì ízàå Y äìâòì äìâòî eàéöBäé"äøì.é ¦¥£¨¨©£¨¨§©¤ŸŸ¦¥¦

"äøîééøîàc àáøå ééaà !?ãéáò à÷ éàî ,ãéçiä úeLøì ¥¦§©¨¦©¨¨¥©©¥§¨¨§¨§¦
,eäéååøzãéçiä úeLøî :äáäà øa àcà áø àîéúéàå ©§©§§¦¥¨©©¨©©£¨¥§©¨¦

"äøì.íéaøä úeLø Cøc é."ïéìèìèî ïéàå øîö éféâa" ¦¤¤§¨©¦§¦¥¤¤§¥§©§§¦
ïäa ïîè ìáà ,ïäa ïîè àlL àlà eðL àì :àáø øîà̈©¨¨Ÿ¨¤¨¤Ÿ¨©¨¤£¨¨©¨¤

øa ïðaøî àeää déáéúéà .ïúBà ïéìèìèî Ydéîåé:àáøì §©§§¦¨¥¦¥©¥©¨¨©Ÿ¥§¨¨
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קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc zay(iriax meil)

àaà[iqei iax-]äåä àçlL,zexer carnd one` did ±øîàå ©¨©¨¨£¨§¨©
legd zenia.ïäéìò áLðå ïéçìL eàéáä,citwn epi` one`dy ixd ¨¦§¨¦§¥¥£¥¤

.one` ly zexer lhlhl xzen ok m`e
:citwn epi` one`y xaeqd `ng xa `pipg iax lr dywn `xnbd

éáéúéîepipy ,`ng xa `pipg iax ixac lr daiyid ipa eywd ± ¥¦¥
,`ziixaaïéøñður zegel -úéaä ìòa ìL,[one` epi`y]ïéìèìèî §¨¦¤©©©©¦§©§§¦

,ïúBà.mdilr citwn epi` dxiknl micner mpi`y oeikyemixqpìL ¨¤
ïneà,dxiknl micnerd,ïúBà ïéìèìèî ïéàcitwn `edy itl ¨¥§©§§¦¨

.elwlwzi `lyïéçøBàì út ïäéìò úúì áMéç íàåyinyzl e` §¦¦¥¨¥£¥¤©¨§¦
,xg`Ck ïéáe Ck ïéály md m` oiae ziad lra ly md m` oia - ¥¨¥¨
,one`ïéìèìèî`id jk meyne ezxegq lr citwn one`y ixd .mze` §©§§¦

oiglydy xn`y ,`ng xa `pipg iax ixac lr dyw ok m`e ,dvwen
.oivwen opi` one` ly

:`xnbd zvxznéðàLd oic dpey ±íéøñðglyd oicniptn ,oi ¨¦§¨¦
eäééìò ãéô÷cokle ,elwlwzi `ny mixqpd lr citwn one`dy ± §¨¦£©§

.oiglyd lr citwdl ekxc oi` j` .mivwen md
:one` ly zexer lhlhl xzeny `ziixan gikedl dqpn `xnbdàz̈

,òîL`ziixaa epipyïéceáò ïéa úBøBò[micaern-]ïéàL ïéáe §©¥£¦¥¤¥
,úaMa ïìèìèì øzeî ,ïéceáòmdilr citwdl jxc oi`y iptn £¦¨§©§§¨©©¨

e .micaern mdyk elit`eøîà àìzexer oia wlglïéceáòmpi`yl Ÿ¨§£¦
micear,ãáìa äàîeè ïéðòì àlàcr d`neh lawn xer oi`y ¤¨§¦§©§¨¦§¨

.eceair xg`låàì éàîibeq lkl `ziixad zpeek oi` m`d ± ©¨
,oiglydïneà ìL àðL àìå úéaä ìòa ìL àðL àìoicd oi` ± Ÿ§¨¤©©©©¦§Ÿ§¨¤¨

d`ae ,one` ly md m` oiae ziad lra ly oiglyd m` oia dpey
.micaern mdyk elit` ,lehlha mixzen mdipyy cnll `ziixad

,`xnbd dgec,àìzexer lehlh xizdl `ziixad zpeeky xyt`ìL Ÿ¤
,úéaä ìòa.one` ly `le ©©©©¦

,ziad lra ly zexera wx `ziixaa xaecn ok` m` :`xnbd dywn
ìáàzexeréàî ïneà ìLy ,`ziixad zxaeq dn ±ïéìèìèî ïéà £¨¤¨©¥§©§§¦

.mze`éëä éà,xacd dyw ok m` ±éðúc àä`ziixad dzpyy df - ¦¨¦¨§¨¥
,`tiqaãáìa äàîeè ïéðòì àlà ïéceáò eøîà àìå','m` `ld §Ÿ¨§£¦¤¨§¦§©§¨¦§¨

mpi`yl micaern zexer oia yiy weligd z` zcnln `ziixad
`l` ,d`neh oipra welig xnel `ziixal did `l ,micaernâBìôì¦§

dãéãa éðúéìåzexer oia yiy weligd z` `ziixad dpyzy - §¦§¥§¦¨
`ziixad ixdy .dvwen lehlh oica micaern mpi`yl micaern
lkez ok m`e ,one` ly micaern zexer lhlhl xeq`y zxaeq
xzen oicear opi`y oia oicear oia zexer ,jk zepyl `ziixad

,zaya olhlhlíéøeîà íéøác änazexer mb lhlhl xzeny ©¤§¨¦£¦
,micaernazexer,úéaä ìòa ìL,mdilr citwn epi`yìLa ìáà §¤©©©©¦£¨§¤

àì ,ïneà`ed mcair one`dy xg`ny ,mze` milhlhn oi` ± ¨Ÿ
micaern zexer oia ,one` oica `ziixad wlgz jkae .mdilr citwn
.lehlha mixzend micaern mpi`y zexer oial ,lehlha mixeq`y
dazke ,lehlh oica yiy weligd z` `ziixad dhinyd recne
i`ce ,df welig `ziixad dyxit `ly jezne .d`neh oiprl welig

.one` ly micaern zexer lhlhl xzen dzrcly
zexer lhlhl oi`y zxaeq `ziixad mpn` :`xnbd zvxzn
weligd z` `ziixad dx`ia `l ,ok it lr s`e .one` ly micaern

oky ,micaern mpi`yl micaernd one` ly zexer oia yiydlek¨
éøééî÷ úéaä ìòáalra ly zexer oica zwqer `ziixad lk ± §©©©©¦¨©§¦

zexer oia yiy weligd z` `ziixad zx`anyk okle .ziad
zexera yiy welig xg` zxfgn `id ,micaern mpi`yl micaern
oi` ziad lra ly zexerae .`ziixad zwqer eay ,ziad lra ly
`ziixad dzid m`e .d`neh zlaw oiprl `l` ,mdipia welig
,one` ly zexer oic zhxtne ,ziad lra ly zexer oicn dwiqtn

ziixad dwiqtdy dnn xzei oiprdn dwqtd ef dziddna `
.envr ziad lra ly zexera ,d`neh oica welig dx`iay

mixzen one` ly zexer m` ,mi`pz zwelgn d`ian `xnbd

iaxe xfrl` oa ozpei iax ly mzwelgn :`xnbd zxne` .lehlha
`ng xa `pipg(`"r lirl)zaya lehlha mixzen one` ly zexer m`

`idéàpúk,epipyy ,mi`pzd zwelgnk -úéaä ìòa ìL úBøBò §©¨¥¤©©©©¦
,ïúBà ïéìèìèî ïéà ïneà ìLå ,ïúBà ïéìèìèîoa ozpei iax ixack §©§§¦¨§¤¨¥§©§§¦¨

.xfrl`äæ ãçàå äæ ãçà ,øîBà éñBé éaølra ly zexer oia ± ©¦¥¥¤¨¤§¤¨¤
one` ly zexer oiae ziad,ïúBà ïéìèìèîxa `pipg iax ixacke §©§§¦¨

.`ng
mi`aend minkgd mze` ea ewtzqdy sqep wtq `xnbd d`ian

:lirléáúé øeãäoa ozpei iax ,lirl mixkfpd minkgd eayi aey - ¨¨§¦
,`ng xa `pipg iaxe xfrl` oa ozpei iaxe i`pikreäì àéòaéî÷å± §¨¦©§¨§

,ewtzqdeïðúc àälecb llk wxta dpyna epipyy dn ±(.br onwl), ¨¦§©
úBëàìî úBáàmd zaya zexeq`dúçà øñç íéòaøàmiyly-] £§¨©§¨¦¨¥©©

,[ryzeéî ãâðk.df oipn rawp md xac dfi` cbpk ±eäì øîà± §¤¤¦¨©§
mdl aiyd,àîç øa àðéðç éaøzexeq`d zek`ln ryze miyely ©¦£¦¨©¨¨
md zayaãâðka mikixv eidy zek`lnd ryze miylyúBãBáò §¤¤£

,ïkLnäokynd zyxtl zay zyxt dknqp jkly(dl zeny)epcnll ©¦§¨
.zaya zexeq`d zek`lnd md okynd znwdl eyry zek`lndy

:zxg` drc `xnbd d`ianCk ,øæòìà éaøa ïúðBé éaø eäì øîà̈©§©¦¨¨§©¦¤§¨¨¨
,àéðB÷ì ïa éñBé éaøa ïBòîL éaø øîàzaya zexeq`d zek`lnd ¨©©¦¦§§©¦¥¤¨§¨

odL 'úëàìî'e 'Bzëàìî' 'äëàìî' ãâðkzeaezkäøBzaxnelk ± §¤¤§¨¨§©§§¤¤¤©¨
mdy ,dxeza dk`ln daezky zenewnd xtqn cbpkøñç íéòaøà©§¨¦¨¥

.úçàaezkd zernyn jke(h k zeny)`l ,'dk`ln lM dUrz `l' ©©Ÿ©£¤¨§¨¨
.dxezay zek`ln lk oipnk dyrz

:dxeza zeaezkd zek`lnd h"l oipna wtq zxxan `xnbdáø éòä¥©
,óñBéxtihet zy`e sqei zyxta dxn`py 'dk`ln'(`i hl ziy`xa) ¥

,'Bzëàìî úBNòì äúéaä àáiå'm`dàeä àðéðnîmiyly ly ©¨Ÿ©©§¨©£§©§¦¦§¨¨
,zek`lnd ryzeéðîéìå äøBz øôñ éúéìå ,ééaà déì øîà .àì BàŸ¨©¥©©¥§¥¥¥¤¨§¦§¥

m` rcpe ,dk`ln dxeza aezk minrt dnk epnie dxez xtq e`iai ±
.llka ef mbïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà àì éî`veik ¦Ÿ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨

,dxeza zeize` zepnl ekxvpy dyrna ,dfaãò íMî eææ àì'Ÿ¨¦¨©
.'íeàðîe äøBz øôñ eàéáäL¤¥¦¥¤¨§¨

:ezl`y z` x`an sqei axdéì øîàwtzqn ipi` ,iia`l sqei ax ¨©¥
`l` ,dxeza dk`ln zaiz daezky minrtd oipnaà÷tñî à÷ ék¦¨§©§¨

áéúëc íeMî éìokynd zk`ln oipra(f el zeny)äúéä äëàìnäå' ¦¦¦§¦§©§¨¨¨§¨
,'íiãef daiz m`eàeä àðéðnîdpnpe ,`ed zek`lnd h"l oipnn ± ©¨¦¦§¨¨

aezky `vnp ,sqei lv` xn`py 'ezk`ln' zaiz mbe ,ef daiz mb
ixdy ,oipnd on epi` mdn cg`y i`ceae .'dk`ln' minrt mirax`

epipy(.br onwl)yi okl .zg` xqg mirax` md zek`lnd zea`y
dk`lnde' weqta m`d ,oipnd on mpi` zeaizdn dfi` wtzqdl
z` eyry xnel epiidc ,ynn dk`lnl dxezd zpeek 'mic dzid
oebk .xzei `le zegt `l dk`lnd jxev itk epiid ,ic dk`lnd
miccxn eidy ,okynd iyxw ietiv myl miqhd cecix zk`lna
.jxvpd xeriydn xzei mze` ccxl etiqed `le ,jxevd itk mze`
`l ,jxevd itk mze` mibxe` eidy ,zerixid zbix` zk`lna oke
`vnp ,weqtd yexit `ed jk m`e .dpnn xzei `le dcindn zegt
,zek`lnd h"l oipnn `id ixd okynd iabl dxn`py ef dk`lny

àäå'ezk`ln zeyrl dziad `aie' sqei lv` xn`py df weqte ± §¨
eyexit didie ,oipndn epi`øîàc ïàîkdheq zkqna(:el)sqeiy §©§¨©

ñðëð åéëøö úBNòìdnr ynyl -ly ezenc el dz`xpy `l` , ©£§¨¨¦§©
o`kn didi ,zek`lnd oipnd `ed jk m`e .rpnp `ed jk iptne eia`

.eikxv zeyrl qpkp sqeiy zxaeqd ef drcl reiq
àîìéc Bàweqtd `ny e` ±'Bzëàìî úBNòì äúéaä àáiå'xn`pd ¦§¨©¨Ÿ©©§¨©£§©§
sqei lv`àeä àðéðnîzaiz ok m`e ,zek`lnd h"l oipnn dpnp ± ¦¦§¨¨

o`kn didie ,ynn dk`ln dyexit sqei oipra dxn`py 'ezk`ln'
zxaeqd drcl reiq(my dheq)`le ,ynn dk`ln zeyrl qpkp sqeiy
.dxiar xacl oiekzpéàäåaezky dfe -,'íiã äúéä äëàìnäå'oi` §©§©§¨¨¨§¨©¨

`l` ,ynn dk`lnl ea dpeekdøîà÷ éëäxnel weqtd zpeek jk ± ¨¦¨¨©
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc zay(iying meil)

ïäå éeqékä úà ìèBð[oifibd-].úBìôBðmicia lhlhl xeq`y ,ixd ¥¤©¦§¥§
ici lr `l` mxiqdl leki epi`e ,mda onhy mifibd mze` z` mb

.ieqikd xerip
:xg` ote`a `ax ixac z` `xnbd zx`anéëä øîzéà éà àlà¤¨¦¦§©¨¦

øîzéàjk ,xnvd ifib lehlh xzida `ax mya xn`py dn `l` ± ¦§©
,xn`peðL àì ,àáø øîà,xnv ifib milhlhn oi`yïãçé àlL àlà ¨©¨¨Ÿ¨¤¨¤Ÿ¦£¨

mlerl mze` crii `ly ±ììáà ,äðîèäm`äðîèäì ïãçécrii ± §©§¨¨£¨¦£¨§©§¨¨
,dpnhd myl mlerl mze`.ïúBà ïéìèìèî§©§§¦¨

:ef drcl reiq d`ian `xnbdénð øîzéà,yxcnd ziaa xn`p jk ± ¦§©©¦
ïéáø àúà ékux`n dreny `iad laal l`xyi ux`n oiax `ayk ± ¦£¨¨¦

,jk da xn`py l`xyiøîà ìeàL ïa éqà éaø øîà á÷òé éaø øîà̈©©¦©£Ÿ¨©©¦©¦¤¨¨©
eðL àì ,éaø,xnv ifib milhlhn oi`y,äðîèäì ïãçé àlL àlà ©¦Ÿ¨¤¨¤Ÿ¦£¨§©§¨¨

,ïúBà ïéìèìèî äðîèäì ïãçé ìáàmya `xnbd dxn`y itke £¨¦£¨§©§¨¨§©§§¦¨
.`ax

:mda onhy xnv ifib lehlh xiznd ,`ax ixac xe`iaa sqep uexiz
,øîBà àðéáøonh m`y ,dligza xn`py itk md `ax ixac zn`a ©¦¨¥

dne .dpnhdl mcgiiy ink `edy iptn ,mlhlhl xzen xnv ifiba
,mda onhy xnv ifib lhlhl zxqe`y dpynd ixacn eilr eywdy

oky ,`iyew ef oi`eðL ÷úôä ìLaxnv ifib oica zwqer dpynd ± §¤¤§¥¨
onehde ,dxegql micnerd mixac ly dnixr epiid ,wztda egpedy
.dpnhdl mcgiin epi`e ,wztdl mxifgdl i`cea cizr el` mifiba
z` x`al `a `l ,dxegql ecgii `ly xnv ifib oica wqerd `axe

.wztd ly mpi`y xnvd ifib oic x`al `l` ,epzpyn ixacàéðz©§¨
éëä énð,`piax xn`y enk ,`ziixaa ok epipy ±ìL øîö éféb ©¦¨¦¦¥¤¤¤

÷úôä,dxegql zcnerd dnixra egpedy ±,ïúBà ïéìèìèî ïéà ¤§¥¥§©§§¦¨
ïðé÷úä íàå[mcgii-].ïúBà ïéìèìèî ,ïäa LnzLäì úéaä ìòa §¦¦§¦¨©©©©¦§¦§©¥¨¤§©§§¦¨

zerne mipa` oebk ,lehlha xeq` lk`n `le ilk epi`y xac lk
.eteb zngn dvwen `xwpd edfe .lege xtre zexewe mivre mipwe

:zaya yeniyl mcgiil ozip cvik `xnbd zxxanøa øa äaø àðz̈¨©¨©©
áøc dén÷ äpç,ax iptl ef `ziixa dpy dpg xa xa dax ±úBiøç ©¨©¥§©£¦

ì÷c ìL,dxcydn odly oilr ecxtpe urk eywzdy lwc itpr - ¤¤¤
ïøãbLmze` uvwy ±ìmyíéöò,dwqdlåzayd iptlCìîðayg ± ¤§¨¨§¥¦§¦§©
ïäéìòeidiy,äáéLéì,lehlha mze` xizdl ick ef daygna ic oi` £¥¤¦¦¨

`l`éøöøM÷ì Cmdy gikedl ick ,zay axra cgi mxywl - ¨¦§©¥
daiyil cegi la` .zaya lehlha mixzen jkae ,daiyil micner

.liren epi` ,cala daygnaïéà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥¥
éøö,øM÷ì Czniiqn .lehlha mxizdl ick ezaygna ic `l` ¨¦§©¥

:`xnbddì éðz àeä,ef `ziixa dpy dpg xa xa dax -øîà àeäå ¨¥¨§¨©
dìy ezrcn xnel siqed -,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä ¨£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥

zeyrl jixv oi`e ,cala daygn ici lr lehlha zexzen zeixgdy
.daiyil micner mdy gikend dyrn

:df oica mi`xen` zwelgn `xnbd d`ianøîzéàziaa xn`p ± ¦§©
,lehlha zeixgd z` xizdl yi cvik ,mi`xen` zwelgn yxcnd

øLB÷ ,øîà áømicner mdy gikedl ick ,mei ceran zeixgd z` ©¨©¥
.daiyil,øîà ìàeîLe`ed m` icáLBçmdilr zayl mei ceran §¥¨©¥

.xgnláLBé ,øîà éqà áøåmlhlhl xzen jkae ,mei ceran mdilr §©©¦¨©¥
øMé÷ àlL ét ìò óà[mxyw-]áMéç àlL ét ìò óàå`ly - ©©¦¤Ÿ¦¥§©©¦¤Ÿ¦¥

dlib `ed ezaiyiay iptn ,xgnl mdilr ayil mei ceran ayg
.jkl micner mdy ezrc

k `xnbd zxxan:iq` ax xaeq inàîìLaixac mipaen ±áøxn`y ¦§¨¨©
oky ,xeywl `weec jixvyàn÷ àpúk øîàc àeäz` xeywl yiy §¨©§©¨©¨

,lwcd zeixgåixacìàeîLayeg xn`yénðoky ,mipaenàeä §§¥©¦
ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk øîàc.mdilr aeygiy jka icyáø àlà §¨©§©¨¦§¤©§¦¥¤¨©

éqà,ayei xn`yïàîk øîàc.xaeq `ed `pz dfi`k ± ©¦§¨©§©
:`xnbd daiynàéðúc ,àpz éàä ék øîàc àeä,`ziixaa epipyy ± §¨©¦©©¨§©§¨

dkn mdl yiy miyp`ïéàöBémiaxd zeyxl zaya z`vl mi`yx ± §¦
ïéøB÷ôa,wexq ozyt -àtéöáedkn lr mipzipd utepn xnv - §¨¦§¦¨

,dilr obdlïòávL ïîæamze` lahy ±(ïîLa)okkxlïëøëe ¦§©¤§¨¨§¤¤§¨¨

äçéLîa.dkndn ehnyi `ly mze` jexkl ,hega mze` xyw ± ¦§¦¨
lr mgipdl ick micner mdy ezrc dlbn `ed ,onya oravy jkay
z`vl xzeny micbad x`yk ,dknd z` eicba ehxyi `ly ,dknd

m` la` .d`etx myl mpi`e ,yealn jxca mda(ïîLa) ïòáö àìŸ§¨¨§¤¤
íäa ïéàöBé ïéà ,äçéLîa ïëøk àìådf oi`y ,miaxd zeyxl §Ÿ§¨¨¦§¦¨¥§¦¨¤

axd zeyxl ea z`vl xzeny yealnxeq`y ,`yn `l` ,mi
.e`ivedlåmle`íBé ãBòaî úçà äòL ïäa àöé íàmikexk mdyk §¦¨¨¨¤¨¨©©¦§

,ezkn lräçéLîa ïëøk àìå òáö àlL ét ìò óà,mei ceran ©©¦¤Ÿ¨©§Ÿ§¨¨¦§¦¨
,ïäa úàöì øzeîdpyy `pzdy `vnp .yealnk jka eyrpy itl ¨¨¥¨¤

,elhlhl xzen ,mei ceran xaca ynzyd m`y xaeq ef `ziixa
.iq` ax zrcke

:iq` ax zrcl dpyndn di`x d`ian `xnbdóà ,éMà áø øîà̈©©©¦©
àðéðz énð ïðàdpyna epipy s` ±(.`nw oldl)iq` ax zrckêëù , £©©¦§¦¨

Lwä ,åðéðù,dwqdl e` mipall cner `edy iptn dvwen enzqy ©©
Lgpen didähnä éab ìòdvexe ,daiky jxevl `ly dxwna ¤©©¥©¦¨

didi `ly ick ,ywd z` gehyl eilr jk jxevle eilr akyl mc`d
,dyw didi `le ,cg` mewna xeavBãéa Bòðòðé àìrprpl xeq` ± Ÿ§©§§§¨

,lehlha xeq`e dvwen `ed oky ,ecia ywd z`Bôeâa Bòðòðî ìáà£¨§©§§§
.ci xg`lk(åéìò) äéä íà ìáàl crein ywdäîäa ìëàî`le £¨¦¨¨¨¨©£©§¥¨

,dwqd e` mipal myl,íBé ãBòaî ïéãñ Bà øk åéìò äéäL Bà¤¨¨¨¨©¨¦¦§
e dvwen epi` ywd ,mei ceran eilr akyy epiidc,Bãéa Bòðòðîs` §©§§§¨

didiy mei ceran eilr ayg `le ,daikyl ywd z` cgii `ly it lr
.daikyl okendpéî òîLz` cgiil jixv oi`y ,o`kn gken ± §©¦¨

zrcke ,zayd iptl ea eynzydy jka ic `l` ,yeniyl dvwend
s` mei ceran odilr ayi m` zeixg lhlhl xzeny xn`y iq` ax

.ayig `le xyw `ly it lr
cvik `nw `pze l`ilnb oa oerny oax ewlgp lirl `ziixaa
oaxe ,dyrna ecgiil yiy `nw `pz zrc ,dvwend z` micgiin
edin `xnbd zxxan .daygna ecgiil icy xaeq l`ilnb oa oerny

:l`ilnb oa oerny oax lr wlegy `pzddéìò âéìôc àpz ïàîe©©¨§¨¦£¥
ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøczeyrl jixvy xaeqe ,lirl `ziixaa §©¨¦§¤©§¦¥

z` xeywl jixvd jkle dvwend lehlh z` xizdl icka dyrn
:`xnbd daiyn .zeixgdàáé÷ò ïa àðéðç éaøjky epivne .`ed ©¦£¦¨¤£¦¨

,xaeq `edàúà éëc`ayk ±éîéc áø`iad ,laal l`xyi ux`n §¦£¨©¦¦
,jk da xn`py l`xyi ux`n drenyøîà éøéòæ øîà[mya-]éaø ¨©§¦¦¨©©¦

àðéðç,`ng xa,ãçà íB÷îì àáé÷ò ïa àðéðç éaø Cìä úçà íòt £¦¨©©©©¨©©¦£¦¨¤£¦¨§¨¤¨
ì íeøãbL ì÷c ìL úBiøç àöîeíéöò íeL,dwqdl mevvwy - ¨¨£¦¤¤¤¤§¨§¥¦

eáMçå eàö ,åéãéîìúì íäì øîàå,mdilrïäéìò áLpL éãk §¨©¨¤§©§¦¨§§¦§§¥¤¥¥£¥¤
,øçîìici lr dvwen lhlhl xizd `aiwr oa `pipg iaxy epiidc §¨¨

,ixirf df lr xn`e .cala daygnàðòãé àìådn iptn izrci `l - §Ÿ¨©§¨
,cala daygna `pipg iax mdl xizdéày meynäzLnä úéa ¦¥©¦§¤

éà ,äåäy meyn e` ±.äåä ìáàä úéa:`xnbd zx`aneøîà÷cî £¨¦¥¨¥¤£¨¦§¨¨©
rcei epi`y ixirf,äåä ìáàä úéa éà äåä äzLnä úéa éàrnyn ¦¥©¦§¤£¨¦¥¨¥¤£¨

`l` ,cala daygna `aiwr oa `pipg iax xizd `lyúéa à÷åc©§¨¥
äzLnä úéa Bà ìáàämeyne ,z`f xizdl cgein mrh yiy ¨¥¤¥©¦§¤

éãéøèc,mei ceran mxywl elki `le micexhy ±àëä ìáà- ¦§¦¦£¨¨¨
m` wxe ,cala daygna dvwenl xzid oi` ,xg` mewnaïéà øL÷̈©¦

m`e ,mlhlhl xzen -.àì ,øL÷ àì,`aiwr xa `pipg iaxy `vnp Ÿ¨©Ÿ
dyrn zeyrl yi `l` ,cala daygna ic `ly xaeqy df `ed

.gikend
zeqkl mkxc dide ,zetvexn eid `l ziad zerwxw aex `xnbd onfa
epi`y ,eteb zngn dvwen ziad xtr mzq mle` .xtra d`ev e` wex

:yeniyl xtr cgiin mc` cvik `xnbd zx`an .yeniyl cnerøîà̈©
íãà ñéðëî ,äãeäé áøzay axra ezialBúte÷ àìî[hrn-]øôò ©§¨©§¦¨¨§Ÿ¨¨¨

,ux`l xtrd z` dxrne ,eziaay wexe d`ev ea zeqklda äNBòå§¤¨
,Bkøö ìk.dvwen xtrd oi`yàøèeæ øîc déîMî àøèeæ øî Løc ¨¨§¨©©§¨¦§¥§©§¨

,úéåæ ïø÷ Bì ãçiL àeäå ,äaø,jkl cnery inke okedy xkip f`y ©¨§¤¦¥¤¤¨¦
zqixcl cnerd ziad xtr x`yk ezia rvn`a epzp m` la`
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המשך בעמוד זלק

ezny in` cenr p sc ± iyily wxtzekxa

úà ìèBðéeqékä.iEQiM ici lr `N` ilEhlhl xq`w inp ,onhC KpdA :`nl`:ïãçé ¥¤©¦©§¨§¨¨§¨©©¦¨¨©§©§¥¤¨©§¥¦¦£¨
äðîèäì.mlFrl:øîBà àðéáø.,lhlhl xYEn - odA onh m` ,`ax xn`wcM mlFrl §©§¨¨§¨¨¦¨¥§¨¦§¨¨©¨¨¦¨©¨¤¨§©§¥

ocgiC o`nkCoiGibA oizipznC ,i`w oizipzO` e`l `axe .EnC ikdli`CeC wYtd lW ¦§©§¦£¨§¨¦¨§¨¨¨©©§¦¦¨¥§©§¦¦§¦¦¤¤§¥§©©
Kkl ocgi `le ,mXn oxifgdl cizr:÷zôä.oikxFrW ,dlFcB dkxrnoiaiWFnE ¨¦§©£¦¨¦¨§Ÿ¦£¨§¨¤§¥©£¨¨§¨¤§¦¦¦

oixFTW ,dxFgql ozFvwdl.y"hlW oiA §©§¨¦§¨¤¦¥¤
xUaE miabg lW oiA ,xnv lW oiA ,micbA§¨¦¥¤¤¤¥¤£¨¦¨¨

gEln:úBéøç.mitpr,urM miWwEWwEdXn ¨©£¨£¨¦¨¦¨¥¦¤§
zF`xcWixw odNW oilr Eltpe oialEl lW ¦§¨¤¨¦§¨§¨¦¤¨¤¨¥

zFixg odl:bLïøã.lM)zhiwl(]zvivw[ ¨¤£¨¤§¨¨¨§¦©§¦©
dxicB ixw mixnY:éøöCøM÷ì.mxWwlcgi §¨¦§¦§¦¨¨¦§©¥§¨§¨©©

,mFi cFrAngikFdldaiWiNWm`e .micnFr ¦§§¦©¤¦¦¨§¦§¦
`lC ,xgnl olhlhl xEq` - cgi mxWw `lŸ§¨¨©©¨§©§§¨§¨¨§¨

daWgnA cEgi ied:áøåáLé øîà éñà. ¨¥¦§©£¨¨§©©¦¨©¨©
mFi cFrAn odilr:áMéç àlL ô"òàå.odilr £¥¤¦§§¤Ÿ¦¥£¥¤

iniiw daiWilC DiYrC iNB - xgnl aWil: ¥¥§¨¨©¥©§¥§¦¦¨¨§¦
tïéøB÷.oYWRwExqdMOd lr oipzFPW: ¨¦¦§¨¨¤§¦©©©¨
aàtéö.dMOd lr oYiPd uREpn xnv:ïîæa §¦¨¤¤§¨©¦¨©©©¨¦§©

ïòávLïîLa.dMnlC DiYrC iNB,iniiw ¤§¨¨§¤¤©¥©§¥¦§©¨¨§¦
,Edpip d`Etxl e`lC ,zAWA dilr ogiPdl§©¦¨¨¤¨§©¨§¨¦§¨¦§

`NW `N`EhxUieiWEAlndede ,FzMn z` ¤¨¤Ÿ¦§§©§¨¤©¨§¨¥
WEAlnM Dil`l la` .`nlrCorav,onWA ¥§©§§¨§¨£¨Ÿ§¨¨§¤¤

oi`e ,iF`Vn Dil ded - Edpip WEAln e`lC§¨©§¦§¨¥¥©§¥
x"dxl FA oi`vFi:'åë ïäa àöé íàå.Epiid §¦¦§¦¨¨¨¤©§

aWi :xn`C ,iq` axMt"r``le xWw `NW §©©¦§¨©¨©¤Ÿ¨©§Ÿ
aXig:àðéðz éîð ïðà óà.iq` axM:L÷. ¦¥©£©©¦¨¥¨§©©¦©

Dinzq`pihl,i`wmipall,dwQdl F` §¨¥§¦¨¨¥¦§¥¦§©¨¨
`le dHOd lr oEzp did m`e .`Ed dvwEnE§¤§¦¨¨¨©©¦¨§Ÿ

,eilr aMWl zAWA `aE ,eilr aMWlKxvEde ¦§©¨¨¨§©¨¦§©¨¨§§©
FrprplxEav `di `NW daikWl FghFWlE §©§§§§¦§¦¨¤Ÿ§¥¨
dWwe:àìBòðòðéBãéa.Flhlhl xEq`W:ìáà §¨¤Ÿ§©§§§¨¤¨§©§§£¨

îBôeâa Bòðòð.ci xg`lM:øk åéìò äéäL Bà §©§§§¦§©©¨¤¨¨¨¨©
ïéãñ Bà.akXW`NW t"r`e ,mFi cFrAn eilr ¨¦¤¨©¨¨¦§§¤Ÿ

iq` axM EpiidC ,eilr aXig `le Kkl Fcgi: ¦£§¨§Ÿ¦¥¨¨§©§§©©¦
àpz ïàîe."xFWwl Kixv" xn`C ,lirlC ©©¨¦§¥§¨©¨¦¦§

oFrnW oAxC` biltE:àðòãé àìå.xn`w ixirf ¨¥©§©¨¦§§¨¨©£¨§¥¦¨¨©
Dl:éãéøèc.,mFi cFrAn xFWwl Elki `le ¨¦§¦¦§Ÿ¨§¦§¦§

`lA ixWC `Ed mzde,xEXiw- `nlrA la` §¨¨§¨¥§Ÿ¦£¨§¨§¨
`l:øôò Búte÷ àìî ñéðëî.FA zFQkl Ÿ©§¦§Ÿ¨¨¨§©

d`Fv,ux`l FziaA xtrd dxrnE ,wFxe ¨¨§¨¤¤¨¨§¥¨¨¤
eikxv lkl cinY FlhFpe:ãçéiL àeäåïø÷ Bì §§¨¦§¨§¨¨§¤¦¥¤¤

úéåæ.okEnM iedCFpzp la` .Kkl cnFre ¨¦§¨¥§¨§¥§¨£¨§¨
FziA rvn`AqxcnllhA `Ed ixd - milbx §¤§©¥§¦§©©§©¦£¥¨¥

iAblzirwxwxEq`e dvwEnE ,ziAd:ïaøk §©¥©§¨¦©©¦§¤§¨§©¨
ïBòîL.dUrn oi`W ,`nlrA daWgnA ixWC ¦§§¨¥§©£¨¨§¨§¨¤¥©£¤

eikxv zFUrl cnFrW gikFn:øácãéáòî ¦©¤¥©£§¨¨§©¤¡¥
äNòî.FA zFUrl lFkIW ,`Ed dUrn oAW ©£¤¤¤©£¤¤¨©£
dUrndgkFd:éàpúk àîéì.,dcEdi axC `d ©£¥¨¨¥¨§©¨¥¨§©§¨

dUrn xA e`lC icinA:ïéôç.z` oitWtWn §¦¥§¨©©£¤¨¦§©§§¦¤
zAWA milMdogvgvl:óñë éìkî õeç ©¥¦§©¨§©§§¨¦§¥¤¤

ïB÷zøâa.oii lW ziagA lcBW xtr oinM §©§§§¦¨¨¤¨¥§¨¦¤©¦
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oia wztd ly oia ,xnv ifib lka ixiin `yixc

xn`we ,oze` milhlhn oi`c ,wztd ly mpi`y

`l` ± wztd ly dpi`y edpda epy `l :`ax

.oze` milhlhn oda onh la` oda onh `ly

lya ± "'ek dyer `ed cvik" `tiq ipzwc `de

± oilhlhn oi` oda onhy t"r`e ,xn`w wztd

opinfd `ly oeik:

áøå`lye xyw `ly t"r` ayi xn` iq`

ayig.,iq` axk wqt owfd oeyny epiax

'ipzn" d`xza `edy iy` ax jenqa xn`wcn

enk ,`iyew gkn ,axk wqet z"xe ."`wic inp

"milkd lk" wxta yxetny)d"ca .ekw sc onwl

mye xne` i"x(:

ïéøå÷ôá`tivae.da yiy dtik :g"xt

,gxwd y`xa dze` oipzepe ,xry

ey`x xry `edy d`xpe:la`onya orav `l

oda oi`vei oi`.elit`c ,oi`vei oi` `wec e`l

oi` hwp `l` mipken mpi`y itl ,xeq` mlhlhl

`vi la` xn`wc inp jenqae `yix ab` oi`vei

`edc `vi `wec e`l mei ceran zg` dry oda

eziaa oda ayi oicd:

íàå'ek zg` dry oda `vi.`ly t"r`

:xn`c ,iq` axk epiid ,ayig `le rav

i"xl dyw .xyiw `le ayig `ly t"r` ,ayi

i`n .oravy onfa oda oi`vei :ipzwc ,`yix

xiznc oeik `dc !inp ayig elit` ?orav `ix`

,ayig `le rav `ly t"r` ,`vi ±oky lk

`rixb daiyi dxe`klc .rav `le ayig

xn`wc i`dc :uxize .d`ivi inp oke ,daygnn

z`vl ick `l` ,zaya oda z`vl `l ± orav

leki d"t`e .jlnp jk xg`e ,mei ceran oda

zaya oda z`vl:

àìåded la`d zia i` `prci.meyn i` :'it

dzynd zia meyn i` ,xizd la`d zia:
iax
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úà ìèBðéeqékäéëä øîúéà éà ,àlà !"úåìôåð ïäå ¥¤©¦§¥Ÿ§Ÿ¤¨¦¦§©¨¦
àlL àlà eðL àì :àáø øîà ,øîúéàïãçé,äðîèäì ¦§©¨©¨¨Ÿ¨¤¨¤Ÿ¦£¨§©§¨¨

ék ,éîð øîúéà .ïúBà ïéìèìèî Y äðîèäì ïãçé ìáà£¨¦£¨§©§¨¨§©§§¦¨¦§©©¦¦
àì :éaø øîà ìeàL ïa éñà ø"à á÷òé ø"à ïéáø àúà£¨¨¦©£Ÿ©¦¤¨¨©©¦Ÿ
Y äðîèäì ïãçé ìáà ,äðîèäì ïãçé àlL àlà eðL̈¤¨¤Ÿ¦£¨§©§¨¨£¨¦£¨§©§¨¨
éîð àéðz .eðL ÷zôä ìLa :øîBà àðéáø .ïúBà ïéìèìèî§©§§¦¨¨¦¨¥§¤¤§¥¨©§¨©¦

éféb :éëäíàå ,ïúBà ïéìèìèî ïéà Y ÷zôä ìL øîö ¨¦¦¥¤¤¤¤§¥¥§©§§¦¨§¦
ïðé÷úäàðz .ïúBà ïéìèìèî Y ïäa LnzLäì úéaä ìòa ¦§¦¨©©©©¦§¦§©¥¨¤§©§§¦¨§¨

ïøãbL ì÷c ìL úBéøç :áøc dén÷ äðç øa øa äaø©¨©©¨¨©¥§©£¨¤¤¤¤§¨¨
éøö Y äáéLéì ïäéìò Cìîðå íéöòìC,øM÷ìâ"áùø §¥¦§¦§©£¥¤¦¦¨¨¦§©¥

éøö ïéà :øîBà:dì øîà àeäå dì éðz àeä .øM÷ì C ¥¥¨¦§©¥¨¥¨§¨©¨
:øîà ìàeîLe ,øLB÷ :øîà áø ,øîúéà .â"áùøk äëìä£¨¨§¦§©©¨©¥§¥¨©

,áLBé :øîà éñà áøå ,áLBçô"òààlLô"òàå øMé÷ ¥§©©¦¨©¥¤Ÿ¦¥§
øîàc àeä Y áø àîìLa .áMéç àlL"úk÷ìàeîLe ¤Ÿ¦¥¦§¨¨©§¨©§§¥

?ïàîk øîàc Y éñà áø àlà ,â"áùøk øîàc àeä Y éîð©¦§¨©§¤¨©©¦§¨©§©
:àéðúc ,àpz éàä ék øîàc àeäïéàöBéïéøå÷ôaàtéöáe §¨©¦©©¨§©§¨§¦§¨Ÿ¦§¦¨

ïòávL ïîæa(ïîLa)ïëøëe,äçéLîaàìïòáö(ïîLa) ¦§©¤§¨¨§¤¤§¨¨¦§¦¨Ÿ§¨¨§¤¤
àìåïëøkïäa àöé íàå ,íäa ïéàöBé ïéà Y äçéLîa §Ÿ§¨¨¦§¦¨¥§¦¨¤§¦¨¨¨¤

,íBé ãBòaî ,úçà äòLô"òààlLòáöïëøk àìå ¨¨©©¦§¤Ÿ¨©§Ÿ§¨¨
ïðà óà :éLà áø øîà .ïäa úàöì øzeî Y äçéLîa¦§¦¨¨¨¥¨¤¨©©©¦©£©

àì Y ähnä éaâ ìòù Lwä ,àðéðz éîð,Bãéa åòðòðé ©¦¨¥¨©©¤©©¥©¦¨Ÿ§©§§Ÿ§¨
ìáàåòðòðî,äîäa ìëàî (åéìò) äéä íà ìáà ,Bôeâa £¨§©§§Ÿ§£¨¦¨¨¨¨©£©§¥¨

.Bãéa åòðòðî Y íBé ãBòaî ïéãñ Bà øk åéìò äéäL Bà¤¨¨¨¨©¨¦¦§§©§§Ÿ§¨
î"ùdéìò âéìôc àpz ïàîe"áùøcâïa àðéðç éaø Y ©©¨§¨¥£¥§©¦£¦¨¤

íòt :àðéðç ø"à éøéòæ øîà éîéc áø àúà éëc .àáé÷ò£¦¨§¦£¨©¦¦¨©§¥¦£¦¨©©
úBéøç àöîe ,ãçà íB÷îì àáé÷ò ïa àðéðç éaø Cìä úçà©©¨©©¦£¦¨¤£¦¨§¨¤¨¨¨£¨

ì íeøãbL ì÷c ìL:åéãéîìúì íäì øîàå ,íéöò íeL ¤¤¤¤§¨§¥¦§¨©¨¤§©§¦¨
eàöáLpL éãk eáMçåúéa éà àðòãé àìå .øçîì ïäéìò §§©§§¥¤¥¥£¥¤§¨¨§¨¨©£¨¦¥

úéa éà" øîà÷cî .äåä ìáàä úéa éà ,äåä äzLnä©¦§¤£¨¦¥¨¥¤£¨¦§¨¨©¦¥
:àëä ìáà ,éãéøèc äzLnä úéa Bà ìáàä úéa à÷åc Y "äåä ìáàä úéa éà äåä äzLnä©¦§¤£¨¦¥¨¥¤£¨©§¨¥¨¥¤¥©¦§¤¦§¦¦£¨¨¨

áø øîà .àì Y øL÷ àì ,ïéà Y øL÷ðëî :äãeäéìk da äNBòå ,øôò Búte÷ àìî íãà ñé ¨©¦Ÿ¨©¨¨©©§¨©§¦¨¨§Ÿ¨¨¨§¤¨¨
dén÷ ïðaø eøîà .úéåæ ïø÷ Bì ãçiL àeäå :äaø àøèeæ øîc déîMî àøèeæ øî Løc .Bkøö̈§¨©©§¨¦§¥§©§¨©¨§¤¦¥¤¤¨¦¨§©¨©©¥
eäì øîà !äNòî ïðéòa :éøîàä Y ïðaøk éàc ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk Y ïàîk :àtt áøc§©©¨§©§©¨¦§¤©§¦¥§¦§©¨¨¨¨§¦¨¥©©£¤£©§
àãéáò øác écéî àlà Y äNòî ïðéòác ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãò ,ïðaø àîéz eléôà :àtt áø©©¨£¦¥¨©¨©©¨Ÿ¨¨§¦©¨©§¨¥©©£¤¤¨¦¥§©£¦¨

øa àìc écéî ìáà ,äNòî déaàãáòéîïéôç ìka" éàpúk àîéð .àì Y äNòî déaíéìkä úà ¥©£¤£¨¦¥§¨©¦©§¨¥©£¤¨¥¨§©¨¥©Ÿ¨¦¤©¥¦
óñë éìkî õeç"ïå÷zøâaøúð àäàäa ,åàì éàî !"øeñà ìåçå øúð" :àéðúäå ,øzeî Y ìåçå ¦§¥¤¤§©§§Ÿ¨¤¤¨Ÿ¨§¨©§¨¤¤¨Ÿ¨©¨§¨

ïðéòa àì Y àîìò éleëc ,àì !äNòî ïðéòa àì :øáñ øîe ,äNòî ïðéòa :øáñ øîc ;éâìtéî÷̈¦©§¦§©¨©¨¥©©£¤©¨©¨¨¥©©£¤¨§¥¨§¨¨¨¥©
Y àä ,äãeäé éaø Y àä) :àéL÷ àìå ,äNòîøïéàL øác :øîàc ,äãeäé éaø àä .(ïBòîL ' ©£¤§¨©§¨¨©¦§¨¨¦§¨©¦§¨§¨©¨¨¤¥

àä ,øeñà Y ïéekúîøéøLc àäì àúîé÷Bà éàîa .øzeî Y ïéekúî ïéàL øác :øîàc ïBòîL ' ¦§©¥¨¨¦§§¨©¨¨¤¥¦§©¥¨§©¦§¨§¨§¨¥
éàå "BøòN íäa óåçé àì ìáà" :àôéñ àîéà ,ù"øk Yù"ø:ïðúc ,éøL÷ àøLî Y §¥¨¥¨£¨Ÿ¨Ÿ¨¤§¨§¦¦§¨¨¨¥¦§©
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc zay(iying meil)

øéæð,xryd geliba xeq`dóôBçepiidc ,ey`x z` setgl i`yx ± ¨¦¥
ewilgdl legae xzpa exry sytylñtñôîeqtqtl i`yx oke ± §©§¥
efn ef mcixtdl epiidc ,exry z`dtitgd zray okziy s`e ,

.jkl oiekzn epi`y oeik ,xeqi` dfa oi` ,xriy xiyi `ed qetqtde
÷øBñ àì ìáà,dpynd ly `pzde .xriy xiyi i`ceay itl ,wxqna £¨Ÿ¥

epi`y xac xizny df `ed oerny iax oky ,`ed oerny iax gxkda
dpi` lege xzpa y`xd ztitgy ,xaeq oerny iaxy `vnp .oiekzn
i`ce ,ok m`e .mda setgl xifpl xzen okle ,xryd z` i`cea dxiyn
setgl el xzeny ,zaya mc` lk iabl mb oerny iax xaeq jky
mc` lk oicl dey mei lka xifpd oic `ldy ,lege xzpa ey`x

.xriyd zxyda mixeq` mdipyy ,zaya
lege xzpa milk setgl dxizdy `ziixady xnel okzi `l df itle
iaxe ,ey`x xry setgl dxq` ef `ziixa `ldy ,oerny iaxk zxaeq
zwelgna ewlgp zeziixady yxtl ok m` lkep `le .xizn oerny

.oerny iaxe dcedi iax
zeziixad oia zwelgnd z` zx`an `xnbd(`"r lirl):xg` ote`a

àäå àä àlàmbe ,lege xzpa sqk ilk cxbl xizny `pzd mb ± ¤¨¨§¨
zhiya mdixacy mixaeq ,z`f xqe`y `pzd,àéä äãeäé éaø©¦§¨¦

.xeq` oiekzn epi`y xacy xaeqdéàpz éøúeewlgp mi`pzd ipy ± §¥©¨¥
àaélàezhiy itl ±äãeäé éaøc àaélà àpz éàä .äãeäé éaøc± ©¦¨§©¦§¨©©¨©¦¨§©¦§¨

dcedi iax zhiy itl xq`y df `pzøáñlege xzp minrtlyøéøb ¨©¨¦
oiekzn oi`y xacy xaeq dcedi iax ixde ,sqkd ilk z` wgnn -

.xeq`äãeäé éaøc àaélà àpz éàäåzhiy itl xizdy df `pze ± §©©¨©¦¨§©¦§¨
dcedi iaxøáñlege xzpyøéøb àìzrcl mbe ,llk sqkd ilk z` ¨©Ÿ¨¦

.wgnn meyn o`k oi`y ,xzen xacd dcedi iax
:`xnbd dywnàzîé÷Bà éàîaz` zx`iae zcnrd dna ± §©¦§¨

,lege xzpa sqk ilk sytyl dxiznd `ziixad,äãeäé éaøkok m` §©¦§¨
àôéñ àîéà`l' ,da epipyy ,`ziixad ly `tiqd z` x`ae xen` ± ¥¨¥¨

,exry [lege xzpa-] oda segiìáàz` mda seglåéìâøå åéãé åéðt £¨¨¨¨¨§©§¨
.'øzeîcvik ,zeywdl yi ,dcedi iax zrca zwqer ef `ziixa m`e ¨

,eipt z` mda segl xzenøaòî àäz` yleze xiarn `ed `ld ± ¨§©©
øòéN:`xnbd zvxzn .owfdàîéà úéòaéàayiil lkez dvxz m` ± ¥¨¦¨¥¥¨

zwqer `ziixady z`faly eipt zvigxàîéà úéòaéàå ,ïè÷ §¨¨§¦¨¥¥¨
zwqer `ziixadyàîéà úéòaéàå ,äMàazwqer `ziixady §¦¨§¦¨¥¥¨

,ñéøña.mdipt z` setgl xzen jkitle owf mdl oi` el` lky §¨¦
eipt z` mda setgl xzeny mipin zhxtn `xnbd:,äãeäé áø øîà̈©©§¨

àzðéáì øôò,dyezk dpial zwa` -éøLeipt da uegxl xzen - £©§¥§¨¨¦
.owf el yi m` elit` ,xriy zxydl yyeg epi`e ,zayaáø øîà̈©©

ïéîñéc àôñek ,óñBéoinyney zleqt -éøL.da segl xzen ± ¥§¨§©§¦¨¦
éøL éìtìt øôò ,àáø øîà.miwegy miltlt zwa`a segl xzen ± ¨©¨¨£©¦§§¥¨¦

epi`y xac mr ,xriy xiynd xac ly zaexrz oic zx`an `xnbd
:xriy xiynéøL àcøa ,úLL áø øîà.`cxaa eipt uegxl xzen ± ¨©©¥¤¦§¨¨¦

:`xnbd zxxan.àcøa éàî:`xnbd daiyn,óñBé áø øîàzaexrz ©¦§¨¨©©¥
n zakxendàìäà àzìéz,ld` enyy ayr yxeyn yily - ¦§¨©£¨

,xriyd z` xiyne gvgvle oall ieyrdàqà àzìéúåyilye - §¦§¨©¨
,qcdéìbéñ àzìéúåyi m` la` ,milr dyly el yiy ayr oin - §¦§¨¦§¥

z` xiyn `edy iptn ,ea setgl xeq` ,ld` yxey yilyn xzei da
.xriyd

:zwlegd drc `xnbd d`ianàëéä ìk ,óñBé øa äéîçð áø øîà̈©©§¤§¨©¥¨¥¨
éîc øétL àìäà àaeø àkéìcyxeyn aex zaexrza oi`y lk - §¥¨¨©£¨©¦¨¥

xzene xriyd z` xiyn epi` ,epnn yilyn xzei da yi elit` ,ld`
.zaya eipt ea setgl

cqtd oipra oecip lblbzp dpnne ,zay zeklda dl`ya dpc `xnbd
:`xnbd zwtzqn .oilke`íéúéæ òBöôì eäî ,úLL áøî dépéî eòä¦¥¥©¥¤©¦§©¥¦

rlq lr mzekdl -úaMaxeq`l yi m`d ,mzexixn wznl ick - ©©¨
:zyy ax maiyd .`l e` zaya lke` oewize zxykd meynøîà̈©

Bøézä éî ìBça éëå ,eäì,mizif revtl xzen legd zenia ike - §§¦©¦¦¦

jkitl :eixac z` `xnbd zx`an .cala zay iabl mil`ey mkpdy
øáñ÷,xeq` lega s`y zyy ax,ïéìëBà ãñôä íeMîdwyndy ¨¨©¦¤§¥¨¦

:`xnbd zl`ey .ceai`l jlede cqtp mdn afdàâéìt àîéì¥¨§¦¨
ìàeîLcxqe`y zyy ax ixac lr wleg l`enyy xn`p m`d - ¦§¥

,oilke` cqtd meyn mizif revtlìk íãà äNBò ,ìàeîL øîàc§¨©§¥¤¨¨¨
,úta BkøBöoia ,ztd ici lr utg lhlhl oebk da ynzydl oia §©©

:`xnbd dgec .dnecke gzex liyaza dzegndle dxxetl,éøîà`l ¨§¦
,wlgl yi `l` ,zyy axe l`eny ewlgpàñéàî àì útdpi` ± ©Ÿ§¦¨

milke` iefia meyn `l` da oi`e ,eikxvl da ynzynyk zq`np
mle` ,mc`d jxevl xzedyéñéàî éðäafd dwyn elld mizifd - ¨¥§¦¦

.jxevl elit` ok zeyrl xeq` jkitle ,cqtpe q`np d`kda mdn
mc`l ie`x m`d `xnbd dpc ,'`cxa'a dvigx lr lirl oecipd ab`

:`xnbd zxtqn .envr zetiileåä éMà áøå àøèeæ øîe øîénà©¥©©§¨§©©¦£
éáúé,zaya cgia eayi -eäéén÷ì eúééàzgwxnn mdiptl e`iad - ¨§¦©§§©©§

deLî éMà áøå øîénà .'àcøa'eli`e ,mdici ea evgx -àøèeæ øî ¦§¨©¥©§©©¦¨©§¨
àLî àì.ugx `l ±déì eøîàrecn ,`xhef xnl iy` axe xnin` Ÿ§¨¨§¥

ike ,ugex jpi`éøL àcøa ,úLL áø øîàc àäì øî dì øáñ àìŸ¨©¨©§¨§¨©©¥¤¦§¨¨¦
:ikcxn ax maiyd .zaya ea uegxldépéî øa ,éëcøî áø eäì øîà̈©§©¨§§©©¦¥

øîc,`cxaa zaya dvigx xeq`l `xhef xn ixacn ecnlz l` ± §©
,df oecipl uegn `ed `xhef xn ly enrhyàì énð ìBça eléôàc©£¦©©¦Ÿ

déì àøéáñuegxl oi`y `xhef xn xaeq legd zenia mby itl - §¦¨¥
y oik ,ef zgwxnaàéðúc àä ék dì øáñ,`ziixaaøøâîxxtn - ¨©¨¦¨§©§¨§¨¥

äàBö éãìb íãà,miyai drif ilenln -äkî éãìâåmirvt mexw ± ¨¨¦§¥¨§¦§¥©¨
miyaiBøòö ìéáLa ,BøNa ìòLla` ,mdn xrv el yi m` ±íà ¤©§¨¦§¦©£¦

mxxbl dvexúBtéì ìéáLa,envr z`,øeñàxn`py meynak mixac) ¦§¦§©¨
(dzetiizd lk llek df xeqi`e ,'dX` zlnU xaB WAli `l'Ÿ¦§©¤¤¦§©¦¨

envr zetil ick da ugexy oeik ,`cxa s`e .miypd ea zebdepy
:`xnbd zl`ey .xeq`äeøáñ ïàîk eäðéàåexaq in zhiyk ± §¦§§©¨§¨

exaq md :`xnbd daiyn .`cxaa evgxy mi`xen`dàéðúc àä ék¦¨§©§¨
,`ziixaaìéáLa ,íBé ìëa åéìâøå åéãé åéðt íãà õçBøceak,BðB÷ ¥¨¨¨¨¨¨§©§¨§¨¦§¦

xn`py ,midl` mlva `xap mc`dy(e h ziy`xa)midl` mlvA iM'¦§¤¤¡Ÿ¦
,epew z` cakn `ed ixd eteb z` caknyke ,'mc`d z` dUríeMî ¨¨¤¨¨¨¦

øîàpL(c fh ilyn)'eäðònì 'ä ìòt ìk'liaya 'd dyr lkd - ¤¤¡©Ÿ¨©©©£¥
ep` ef `ziixane .eceakl 'd dyr iteid oipr z` s`e ,edeqlwiy

xzen envr zetiil ick ugex m` s`y micnl.
:dpyna epipyäte÷ ,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaødxcwd da onhy ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¨

,xnv ifib jeza'åëå ìBhé ànL ,ìèBðå dcö ìò dhîleki epi`e ©¨©¦¨§¥¤¨¦
.xifgne lhep mixne` minkge ,xifgdl

:ewlgp dna `xnbd zx`anéMà øa àéiç éaø øîà àaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¦¦¨©©¦
íéãBî ìkä ,(áø øîà),micen minkg s` ±íàLdxcwd z` lhp ¨©©©Ÿ¦¤¦

e ,dtewdn,àîebä äì÷ì÷úðayen mewnl xnvd ifib eltpy ¦§©§§¨©¨
,dxcwdøéæçäì øeñàLz` lhlhn jkay dnewnl dxcwd z` ¤¨§©£¦

:eixac lr `xnbd dywn .dvwen mdy mifibdïðz,epzpyna §©
íéøîBà íéîëçå`l` dtewd z` zehdl jixv epi`ìèBðz` ©£¨¦§¦¥

dtewf dcera dtewd on dxcwd,øéæçîeoa xfrl` iaxy rnyne ©£¦
.xifgdl xeq`y xaeq dixfréîc éëéä,mi`pzd ewlgp ote` dfi`a - ¥¦¨¥

éàote`aîebä äì÷ì÷úð àìcïðaø éøîà à÷ øétL ,àlekiy ¦§Ÿ¦§©§§¨©¨©¦¨¨§¦©¨¨
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dpi` lege xzpa y`xd ztitgy ,xaeq oerny iaxy `vnp .oiekzn
i`ce ,ok m`e .mda setgl xifpl xzen okle ,xryd z` i`cea dxiyn
setgl el xzeny ,zaya mc` lk iabl mb oerny iax xaeq jky
mc` lk oicl dey mei lka xifpd oic `ldy ,lege xzpa ey`x

.xriyd zxyda mixeq` mdipyy ,zaya
lege xzpa milk setgl dxizdy `ziixady xnel okzi `l df itle
iaxe ,ey`x xry setgl dxq` ef `ziixa `ldy ,oerny iaxk zxaeq
zwelgna ewlgp zeziixady yxtl ok m` lkep `le .xizn oerny

.oerny iaxe dcedi iax
zeziixad oia zwelgnd z` zx`an `xnbd(`"r lirl):xg` ote`a

àäå àä àlàmbe ,lege xzpa sqk ilk cxbl xizny `pzd mb ± ¤¨¨§¨
zhiya mdixacy mixaeq ,z`f xqe`y `pzd,àéä äãeäé éaø©¦§¨¦

.xeq` oiekzn epi`y xacy xaeqdéàpz éøúeewlgp mi`pzd ipy ± §¥©¨¥
àaélàezhiy itl ±äãeäé éaøc àaélà àpz éàä .äãeäé éaøc± ©¦¨§©¦§¨©©¨©¦¨§©¦§¨

dcedi iax zhiy itl xq`y df `pzøáñlege xzp minrtlyøéøb ¨©¨¦
oiekzn oi`y xacy xaeq dcedi iax ixde ,sqkd ilk z` wgnn -

.xeq`äãeäé éaøc àaélà àpz éàäåzhiy itl xizdy df `pze ± §©©¨©¦¨§©¦§¨
dcedi iaxøáñlege xzpyøéøb àìzrcl mbe ,llk sqkd ilk z` ¨©Ÿ¨¦

.wgnn meyn o`k oi`y ,xzen xacd dcedi iax
:`xnbd dywnàzîé÷Bà éàîaz` zx`iae zcnrd dna ± §©¦§¨

,lege xzpa sqk ilk sytyl dxiznd `ziixad,äãeäé éaøkok m` §©¦§¨
àôéñ àîéà`l' ,da epipyy ,`ziixad ly `tiqd z` x`ae xen` ± ¥¨¥¨

,exry [lege xzpa-] oda segiìáàz` mda seglåéìâøå åéãé åéðt £¨¨¨¨¨§©§¨
.'øzeîcvik ,zeywdl yi ,dcedi iax zrca zwqer ef `ziixa m`e ¨

,eipt z` mda segl xzenøaòî àäz` yleze xiarn `ed `ld ± ¨§©©
øòéN:`xnbd zvxzn .owfdàîéà úéòaéàayiil lkez dvxz m` ± ¥¨¦¨¥¥¨

zwqer `ziixady z`faly eipt zvigxàîéà úéòaéàå ,ïè÷ §¨¨§¦¨¥¥¨
zwqer `ziixadyàîéà úéòaéàå ,äMàazwqer `ziixady §¦¨§¦¨¥¥¨

,ñéøña.mdipt z` setgl xzen jkitle owf mdl oi` el` lky §¨¦
eipt z` mda setgl xzeny mipin zhxtn `xnbd:,äãeäé áø øîà̈©©§¨

àzðéáì øôò,dyezk dpial zwa` -éøLeipt da uegxl xzen - £©§¥§¨¨¦
.owf el yi m` elit` ,xriy zxydl yyeg epi`e ,zayaáø øîà̈©©

ïéîñéc àôñek ,óñBéoinyney zleqt -éøL.da segl xzen ± ¥§¨§©§¦¨¦
éøL éìtìt øôò ,àáø øîà.miwegy miltlt zwa`a segl xzen ± ¨©¨¨£©¦§§¥¨¦

epi`y xac mr ,xriy xiynd xac ly zaexrz oic zx`an `xnbd
:xriy xiynéøL àcøa ,úLL áø øîà.`cxaa eipt uegxl xzen ± ¨©©¥¤¦§¨¨¦

:`xnbd zxxan.àcøa éàî:`xnbd daiyn,óñBé áø øîàzaexrz ©¦§¨¨©©¥
n zakxendàìäà àzìéz,ld` enyy ayr yxeyn yily - ¦§¨©£¨

,xriyd z` xiyne gvgvle oall ieyrdàqà àzìéúåyilye - §¦§¨©¨
,qcdéìbéñ àzìéúåyi m` la` ,milr dyly el yiy ayr oin - §¦§¨¦§¥

z` xiyn `edy iptn ,ea setgl xeq` ,ld` yxey yilyn xzei da
.xriyd

:zwlegd drc `xnbd d`ianàëéä ìk ,óñBé øa äéîçð áø øîà̈©©§¤§¨©¥¨¥¨
éîc øétL àìäà àaeø àkéìcyxeyn aex zaexrza oi`y lk - §¥¨¨©£¨©¦¨¥

xzene xriyd z` xiyn epi` ,epnn yilyn xzei da yi elit` ,ld`
.zaya eipt ea setgl

cqtd oipra oecip lblbzp dpnne ,zay zeklda dl`ya dpc `xnbd
:`xnbd zwtzqn .oilke`íéúéæ òBöôì eäî ,úLL áøî dépéî eòä¦¥¥©¥¤©¦§©¥¦

rlq lr mzekdl -úaMaxeq`l yi m`d ,mzexixn wznl ick - ©©¨
:zyy ax maiyd .`l e` zaya lke` oewize zxykd meynøîà̈©

Bøézä éî ìBça éëå ,eäì,mizif revtl xzen legd zenia ike - §§¦©¦¦¦

jkitl :eixac z` `xnbd zx`an .cala zay iabl mil`ey mkpdy
øáñ÷,xeq` lega s`y zyy ax,ïéìëBà ãñôä íeMîdwyndy ¨¨©¦¤§¥¨¦

:`xnbd zl`ey .ceai`l jlede cqtp mdn afdàâéìt àîéì¥¨§¦¨
ìàeîLcxqe`y zyy ax ixac lr wleg l`enyy xn`p m`d - ¦§¥

,oilke` cqtd meyn mizif revtlìk íãà äNBò ,ìàeîL øîàc§¨©§¥¤¨¨¨
,úta BkøBöoia ,ztd ici lr utg lhlhl oebk da ynzydl oia §©©

:`xnbd dgec .dnecke gzex liyaza dzegndle dxxetl,éøîà`l ¨§¦
,wlgl yi `l` ,zyy axe l`eny ewlgpàñéàî àì útdpi` ± ©Ÿ§¦¨

milke` iefia meyn `l` da oi`e ,eikxvl da ynzynyk zq`np
mle` ,mc`d jxevl xzedyéñéàî éðäafd dwyn elld mizifd - ¨¥§¦¦

.jxevl elit` ok zeyrl xeq` jkitle ,cqtpe q`np d`kda mdn
mc`l ie`x m`d `xnbd dpc ,'`cxa'a dvigx lr lirl oecipd ab`

:`xnbd zxtqn .envr zetiileåä éMà áøå àøèeæ øîe øîénà©¥©©§¨§©©¦£
éáúé,zaya cgia eayi -eäéén÷ì eúééàzgwxnn mdiptl e`iad - ¨§¦©§§©©§

deLî éMà áøå øîénà .'àcøa'eli`e ,mdici ea evgx -àøèeæ øî ¦§¨©¥©§©©¦¨©§¨
àLî àì.ugx `l ±déì eøîàrecn ,`xhef xnl iy` axe xnin` Ÿ§¨¨§¥

ike ,ugex jpi`éøL àcøa ,úLL áø øîàc àäì øî dì øáñ àìŸ¨©¨©§¨§¨©©¥¤¦§¨¨¦
:ikcxn ax maiyd .zaya ea uegxldépéî øa ,éëcøî áø eäì øîà̈©§©¨§§©©¦¥

øîc,`cxaa zaya dvigx xeq`l `xhef xn ixacn ecnlz l` ± §©
,df oecipl uegn `ed `xhef xn ly enrhyàì énð ìBça eléôàc©£¦©©¦Ÿ

déì àøéáñuegxl oi`y `xhef xn xaeq legd zenia mby itl - §¦¨¥
y oik ,ef zgwxnaàéðúc àä ék dì øáñ,`ziixaaøøâîxxtn - ¨©¨¦¨§©§¨§¨¥

äàBö éãìb íãà,miyai drif ilenln -äkî éãìâåmirvt mexw ± ¨¨¦§¥¨§¦§¥©¨
miyaiBøòö ìéáLa ,BøNa ìòLla` ,mdn xrv el yi m` ±íà ¤©§¨¦§¦©£¦

mxxbl dvexúBtéì ìéáLa,envr z`,øeñàxn`py meynak mixac) ¦§¦§©¨
(dzetiizd lk llek df xeqi`e ,'dX` zlnU xaB WAli `l'Ÿ¦§©¤¤¦§©¦¨

envr zetil ick da ugexy oeik ,`cxa s`e .miypd ea zebdepy
:`xnbd zl`ey .xeq`äeøáñ ïàîk eäðéàåexaq in zhiyk ± §¦§§©¨§¨

exaq md :`xnbd daiyn .`cxaa evgxy mi`xen`dàéðúc àä ék¦¨§©§¨
,`ziixaaìéáLa ,íBé ìëa åéìâøå åéãé åéðt íãà õçBøceak,BðB÷ ¥¨¨¨¨¨¨§©§¨§¨¦§¦

xn`py ,midl` mlva `xap mc`dy(e h ziy`xa)midl` mlvA iM'¦§¤¤¡Ÿ¦
,epew z` cakn `ed ixd eteb z` caknyke ,'mc`d z` dUríeMî ¨¨¤¨¨¨¦

øîàpL(c fh ilyn)'eäðònì 'ä ìòt ìk'liaya 'd dyr lkd - ¤¤¡©Ÿ¨©©©£¥
ep` ef `ziixane .eceakl 'd dyr iteid oipr z` s`e ,edeqlwiy

xzen envr zetiil ick ugex m` s`y micnl.
:dpyna epipyäte÷ ,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaødxcwd da onhy ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¨

,xnv ifib jeza'åëå ìBhé ànL ,ìèBðå dcö ìò dhîleki epi`e ©¨©¦¨§¥¤¨¦
.xifgne lhep mixne` minkge ,xifgdl

:ewlgp dna `xnbd zx`anéMà øa àéiç éaø øîà àaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¦¦¨©©¦
íéãBî ìkä ,(áø øîà),micen minkg s` ±íàLdxcwd z` lhp ¨©©©Ÿ¦¤¦

e ,dtewdn,àîebä äì÷ì÷úðayen mewnl xnvd ifib eltpy ¦§©§§¨©¨
,dxcwdøéæçäì øeñàLz` lhlhn jkay dnewnl dxcwd z` ¤¨§©£¦

:eixac lr `xnbd dywn .dvwen mdy mifibdïðz,epzpyna §©
íéøîBà íéîëçå`l` dtewd z` zehdl jixv epi`ìèBðz` ©£¨¦§¦¥

dtewf dcera dtewd on dxcwd,øéæçîeoa xfrl` iaxy rnyne ©£¦
.xifgdl xeq`y xaeq dixfréîc éëéä,mi`pzd ewlgp ote` dfi`a - ¥¦¨¥

éàote`aîebä äì÷ì÷úð àìcïðaø éøîà à÷ øétL ,àlekiy ¦§Ÿ¦§©§§¨©¨©¦¨¨§¦©¨¨
.dixfr oa xfrl` iax ly enrh dne ,xifgdlåàì àlàlr `l` ± ¤¨¨

xifgdl exizd minkgy yxtl epgxk.àîebä äì÷ì÷úðc ét ìò óà©©¦§¦§©§§¨©¨
xeq` lkd ixacl `nebd dlwlwzpay xn`y `a` iax lr dywe

:`xnbd zvxzn .xifgdlàìxifgdl exizd minkgy dpyndn gken Ÿ
`l` ,`nebd dlwlwzpaíìBòìdpyna xaecnäì÷ì÷úð àìc §¨§Ÿ¦§©§§¨

,`nebdéâìôéî÷ ïéLLBça àëäålehil oiprl ewlgp o`ke ± §¨¨§§¦¨¦§§¦
,`nebd lwlwzz `ny yeygl jixv m`d ,dihd `ll dligzkløî©

dixfr oa xfrl` iax -,øáñdtewf dtewd cera dxcwd lehi m` ¨©
äì÷ì÷úð ànL ïéLLBçlwlwzz -àîebädxifgiyke ,ezlihpa §¦¤¨¦§©§§¨©¨

,dihda `l` lehi `l jkitl ,mifibd z` lhlhiøáñ øîeminkge - ©¨©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

המשך בעמוד זנק



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

íeMî àìxeqi`íéàìks` jkitle ,dlizy df oi`y meyn ,mxka Ÿ¦¦§©¦
,xzen milebn eilr zvwn eid `l m`åyyeg epi` okíeMî àì §Ÿ¦

,úéòéáLdrixf xeqi`l yyeg epi` dhinyd zpy dzid m`y,àìå §¦¦§Ÿ
øNòî íeMîixdy mdilr etqepy milecibd z` xyrl jixv epi` - ¦©£¥

,yelzd lr sqepk dfúaMa ïéìhéðå,milebn milrd zvwn eid m` ± §¦¨¦§©¨
,eil`n ff xtrdy s`e ,mlhile milebnd milra feg`l zaya xzen
lekiy ,oikqe `zqewilqa oicd `ede .cvd on lehlh `l` df oi`y
`ped ax lr dywe ,mei ceran slye urp `ly s` zaya mlhil

:`xnbd dwiqn .z`f exq`y l`enye.àúáeéz§§¨

äðùî
dpnhd oic dpynd zx`an .dpnhd ipic hxtl dkiynn dpynd

:dnvr zayaeäqk àìzay axra dxicwd z` oinhd `l -ãBòaî Ÿ¦¨¦§
CLçzMî epqëé àì ,íBéxeq`y ,lad siqen epi`y xaca s` Ÿ§©¤¦¤¤§©

dpphvpy `vni oinhdl `aiyk `ny dxifb ,llk zaya oinhdl
.zaya lyan `vnpe ,dgizxie ezxicw

m` :zaya oinhdl xzeny ote` dpynd d`ianeäqkmei ceran ¦¨
älbúðå,ieqikdBúBqëì øzeîoinhdl `l` exq` `ly ,zaya §¦§©¨¨§©

.zaya dligza
:enngzi `ly ick mippev min zpnhd oic dpynd zx`anàlîî§©¥

zaya mc`ïBúéwä úà,mippev minaúçz Bà økä úçúì ïúBðå ¤©¦§¥§©©©©©©
úñkä.dngde uiwd megn enngzi `ly mzpiv xenyl ick ©¤¤

àøîâ
:zaya opev zpnhd zece` dpc `xnbdøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©

úà ïéîèäì øzeî ,ìàeîLliyazdïðBväxenyl ick zaya §¥¨§©§¦¤©¥
.enngl zpn lr epinhdl `eai `ny miyyeg `le ,ezpiv

:l`eny ly eyecig dn `xnbd zxxanà÷ éàî ,óñBé áø øîà̈©©¥©¨
ïì òîLî,l`enyàðéðz,epzpyna xak epipy `ld ±íãà àlîî ©§©¨§¦¨§©¥¨¨

ïBúé÷opev ly.úñkä úçz Bà økä úçz ïúBðå:`xnbd zvxzn ¦§¥©©©©©©©¤¤
ïì òîLî à÷ àáeè ,ééaà déì øîàyecig -,l`eny eprinyn ax ¨©¥©©¥¨¨©§©¨

àðéîà äåä ïéúéðúnî éàcc ,xnel xyt` did epzpynn m`y ±éðä §¦¦©§¦¦£¨¨¦¨¨¥
éléîa wx xen` opev oinhdl xzidd ,xnelk ,el` mixacy ±øác ¦¥¨¨

ïéîèäì Bkøc ïéàLdpnhddy mippev min oebke ,enngl ick eze` ¤¥©§§©§¦
,mnngl dliren dpi` zqke xk zgzïéîèäì BkøcL øác ìáàick £¨¨¨¤©§§©§¦

,liyaz oebk ,ennglàìepinhdl `ai `ny ezpiv xenyl s` epinhi Ÿ
,enngl ickïì òîLî à÷.oinhdl xzen opev liyaz s`y ¨©§©¨

:l`eny lr zwlegd drc `xnbd d`ian(áø øîà) àðeä áø øîà̈©©¨
ïðBvä úà ïéîèäì øeñà ,[éaø øîà]dxizq `xnbd dywn .zaya ¨©©¦¨§©§¦¤©¥

:iax ixaca.ïðBvä úà ïéîèäì øézä éaø ,àéðúäå:`xnbd zvxzn §¨©§¨©¦¦¦§©§¦¤©¥
àä ,àéL÷ àìdid oinhdl iax xq`y df -déòîLéìc äénwî- Ÿ©§¨¨¦©¥§¦§§¥

rnyy iptléñBé éaøa ìàòîLé éaøîe ,xizdlàäxizdy dfe ± ¥©¦¦§¨¥§©¦¥¨
diddéòîLéìc øúáì.iqei iaxa l`rnyi iaxn rnyy xg`l ± §¨©§¦§§¥

,dyrn did jkyáéúéc àä ékayi ±úà ïéîèäì øeñà ,øîàå éaø ¦¨§¨¦©¦§¨©¨§©§¦¤
àaà ,éñBé éaøa ìàòîLé éaø åéðôì øîà .ïðBväiqei iax ia` ± ©¥¨©§¨¨©¦¦§¨¥§©¦¥©¨

øîà .ïðBvä úà ïéîèäì øézäjk m` ,iaxï÷æ äøBä øákiax - ¦¦§©§¦¤©¥¨©§¨¨¨¥
.ixacn ip` xfeg ,xizdl iqei

dyrnn zxkipd ,minkgd oia dxxyy zeaiagd z` zpiivn `xnbd
:dfïéáaçî änk äàøe àa ,àtt áø øîàiqei iaxe iax,äæ úà äæ ¨©©¨¨Ÿ§¥©¨§©§¦¤¤¤
LixdéñBé éaø eléàdidéaø éðôì áLBéå óeôk äéä ,íéi÷cg`k ¤¦©¦¥©¨¨¨¨§¥¦§¥©¦

,jky oipne ,eicinlzníB÷î àlîîc éñBé éaøa ìàòîLé éaø àäc§¨©¦¦§¨¥§©¦¥¦§©¥§
,äåä åéúBáà,eia`k aeyge lecb didy ,xnelkådid ok it lr s` £¨£¨§

éaø éðôì áLBéå óeôëiqei iax mby xazqne ,ze`iypd ceak iptn ¨§¥¦§¥©¦
it lr s` eipta dxen did `le ,iax iptl setk ayeie jk dyer did

,epnn lecb didyøîà÷åiqei iax z` iax caik ok it lr s`e - §¨¨©
exne`a,ï÷æ äøBä øák.ezenk wqte §¨¨¨¥

.mixkp ileyia oiprae ,zaya opev zpnhd oipra ongp ax zbdpd
:`xnbd zxtqndécáò eøãì ïîçð áø déì øîàenyy ecarl - ¨©¥©©§¨§¨©§¥

,excïðBö éì ïéîèà.zayaå,el xn` ceríéçàc àiî éì éúééà ©§¦¦¥§©§¥¦©¨§©¦
äànøà àìét÷oi`y epcnll ,ixkp mezgp mnigy min il `ad - ©¦¨£©¨¨

:`xnbd zxtqn .did leg meiae mixkp ileyia xeqi` meyn dfaòîL̈©
z`f,ãôwéàå énà éaø.dfa lwdl el ie`x did `ly xaqy ©¦©¦§¦§©

:in` iax citwd recn `xnbd dpcàîòè éàî ,óñBé áø øîà̈©©¥©©£¨
ãôwéàixd ,in` iaxãéáò déúååáøkax bdp eizeax z`xed it lr - ¦§©§©§¨¥¨¦

.ongpàãçbdp cg` oica -.ìàeîLk àãçå ,áøkoinhdl xn`yk £¨§©©£¨¦§¥
bdp opevïéîèäì øzeî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ,ìàeîLk¦§¥§¨©©§¨¨©§¥¨§©§¦

.ïðBvä úàbdp ixkpd mnigy min ywiaykeáø øîàc ,áøk ¤©¥§©§¨©©
ìk ,áø øîà ÷çöé áø øa ìàeîLxacàeäLzeidl ie`xìëàð §¥©©¦§¨¨©©Ÿ¤¤¡¨

éç àeäL úBîkm` s` ,migeln miphw mibc oebk ,leyia `ll - §¤©
,ixkp elyaBa ïéàxeqi`,íéøëð éìeMa íeMîixkpd lired `ly ¥¦¦¥¨§¦

.ody zenk dizyl miie`x mine ,leyiak aygp df oi`e melkzvxzn
:in` iax zrc z` `xnbd(àeä)citwdy in` iax -,øáñyíãà ¨©¨¨

,éðàL áeLçyiy miyp`l d`xpy mixaca envr lr xingdl el yie ¨¨¦
.xzei lwdl epnn ecnli `ly ick xeqi` mda

epi`y xaca elit` zaya oing ly dxcw oinhdl minkg exq`
minkg exizdy mipte` dpen `ziixad .lirl `aenk ,lad siqen
:zay axrn dzidy dpnhdd zxev z` zepyl e` ,zaya oinhdl

éñBî BðéàL øáãa eléôà ïéðîBè ïéà eøîàL ét ìò óà ,ïðaø eðzó ¨©¨¨©©¦¤¨§¥§¦£¦§¨¨¤¥¦
,äëLçMî ,ìáä,zaya dgizxie zppev ezxcw z` `vni `nyíà ¤¤¦¤£¥¨¦

éñBäì àaódieqik lr ieqik zayaéñBî,ódpenh dxcwdy oeiky ¨§¦¦
.zppev dp`vni `ny yeygl oi` ,xak

.dpnhdd ztlgd ici lr meg ztqed ly sqep ote` `ziixad d`ian
,dpnhdd ly megd z` zepyl dvexd :`ziixad zxne`àeä ãöék¥©

,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,äNBòmipicqa zay axra oinhd m` ¤©¨¦§¤©§¦¥¥
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ïéàåïé÷føîúà àìå âìMä úà àìãøaäìéáLa úaMa §¥§©§¦Ÿ¤©¤¤§Ÿ¤©¨¨©©¨¦§¦

.åéîéî eáeæiLìáàäøòwä Cåúì Bà ñBkä Cåúì àeä ïúBð ¤¨¥¨£¨¥§Ÿ©§Ÿ©§¨¨
.LLBç Bðéàå§¥¥

ïéðîBè äna Cìò ïøãä©§¨£¨©¤§¦

äna,øñôàa ìnbäàöBé ?äàöBé äðéà änáe äàöBé äîäa ©¤§¥¨§¨©¤¥¨§¨¥©©¨§©§¨
ä÷àðå,íèçaíé÷cáeìåìëå ,øéMa ñeñå ,àiaîeøôa §¨¨©£¨§§§¦¦§§¦¨§©¥§¨

ïìáåèå ïäéìò ïéæîe .øéMa ïéëLîðå øéMa ïéàöBé øéMä éìòa©£¥©¥§¦©¥§¦§¨¦©¥©¦£¥¤§Ÿ§¨
.ïîB÷îa'îâ" éàî:äðç øa øa äaø øîà ?"íèça ä÷àð ¦§¨©¨¨©£¨£©©¨©©¨¨

éúøeéç àú÷àðàîîæa."àiaîeøôa íé÷cáeìå" .àìæøôc ¨¨¨¦©§¥¦§¨¨§©§§¨§§§¦¦§§¦¨
ébôa àáeì àøîç :àðeä áø øîàéæeæ øãL éåì .àìæøôc ¨©©¨£¨¨¨§©¥§©§§¨¥¦§©¥

àøîç déì ïaæéîì éàæBç éáì.àáeìeøö,éøòN déì eøãL §¥©§¦§©¥£¨¨¨¨§©¥©£¥
:øîéîìéøâéðcøîà äãeäé áø øîà .éøòN Y àøîçc §¥©§¦§¥©£¨¨©£¥¨©©§¨¨©

àì øñôàa ä÷àð ?eäî Bæa Bæ ìL éaø éðôì ïéôéìçî :ìàeîL§¥©£¦¦¦§¥©¦¤¨©¨¨¨©§¨¨
éòaéz ék .àeä éBàOî Y déa àøèðéî àìc ïåék ,Cì éòaéz¦¨¥¨¥¨§¨¦§§¨¥©§¦¦¨¥
éBàOî Y øñôàa déì ébñc ïåék ?éàî íèça ìîb Y Cì̈¨¨©£¨©¥¨§©¦¥¨©§¨©§
?àeä éBàOî 'éøîà àì àzøézé àúeøéèð àîìéc Bà ,àeä¦§¨§¦¨§¥§¨¨¨§¦©§

åéðôì øîàøòaøà" àaà øîà Ck :éñBé éaøa ìàòîLé ' ¨©§¨¨¦§¨¥§©¦¥¨¨©©¨©§©
ãøtäå ñeqä :øñôàa úBàöBé úBîäaìîbäå."øåîçäå §¥§¨©§¨©§©¤¤§©¨¨§©£Ÿ

éèeòîìä÷àð éèeòîì ,àì Y ?íèça ìîb éèeòîì åàì ,éàî §©¥©¨§©¥¨¨©£¨¨§©¥¨¨
:àðz àúéðúîa .øñôàaíé÷cáeì.øñôàa ïéàöBé ìîâå ¨©§¨§©§¦¨¨¨§§¦§¨¨§¦¨©§¨

äàöBé äiç ïéà :éàpúk,øâeqa,øâeqa äàöBé :øîBà äéððç §©¨¥¥©¨§¨©©£©§¨¥§¨©©
øác ìëáe.øîzLnääìBãb äiça àîéìéà ?ïðé÷ñò éàîa §¨¨¨©¦§©¥§©¨§¦©¦¥¨§©¨§¨

dì ébñ éî Ydì ébñ àì éî Y äpè÷ äiça àlàå ,øâeñ ¦©¦¨©§¤¨§©¨§©¨¦¨©¦¨
:øáñ àn÷ àpz .eäééðéa àkéà ìeúç Y åàì àlà ?øâeñ©¤¨©¨¦¨¥©§©¨©¨¨©

dì ébñc ïåékàðúéîa:øáñ äéððçå ,àeä éBàOî Y àîìòa ¥¨§©¦¨§¦§¨§¨§¨©§©£©§¨¨©
äëìä :ìàeîL øîà àéiç øa àðeä áø øîà .àeä éBàOî ïðéøîà àì Y àúøézé àúeøéèð ìk̈§¦¨©¥§¨¨¨§¦©©§¨©©¨©¦¨¨©§¥£¨¨

.àçøBàa éìæà÷ eåä àðeä áø øa äáøå ,àéiç øa àðeä áøc déøa éåì .äéððçkdéîã÷éåìc àøîç ©£©§¨¥¦§¥§©¨©¦¨§¨¨©©¨£¨¨§¦§§¨§©¥£¨¨§¥¦
øa äaøc àøîçììç ,àðeä áøéëéä ék àúléî déì àîéà :øîà .àðeä áø øa äaøc déúòc L ©£¨¨§©¨©©¨£©©£¥§©¨©©¨£©¥¨¥¦§¨¦¥¦
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc zay(iyiy meil)

,øéæçîe ìèBð Bðéà.dfg`l dna el oi`y oeik ¥¥©£¦
:`ziixad dkiynnäwc ïzLt ìL úøBòð ,øîBà äãeäé éaø- ©¦§¨¥§¤¤¦§¨©¨

,eze` mivtpnyk ozytd on zltepd dwc zleqtìáæk àéä éøä£¥¦§¤¤
and ,zendadpyna x`e(:fn lirl)da mipneh oi`e ,lad siqen `edy

.mei ceran elit`
:zaya mg ilk iab lr ilk zgpd oic `ziixad d`ian ab` jxca

íçéî ïéçépîming min eae zyegpn ilk -íçéî éab ìòmgy xg` ©¦¦¥¨©©¥¥¨
,zaya xzeiäøã÷emg liyaz dae qxg lyìáà ,äøã÷ éab ìò §¥¨©©¥§¥¨£¨

àìmigipnå íçéî éab ìò äøã÷`l,äøã÷ éab ìò íçéîmeyn Ÿ§¥¨©©¥¥¨§¥¨©©¥§¥¨
`l` xzed `le ,mgina zening dtiqene xzeia dng dxcwdy

.megd z` xenyl
:`ziixad dkiynnçèåzaya mzeqe ±äét úàe` mgind it-] §¨¤¦¨

[dxcwd÷öáadieqik mr dxcwd z` wcdl ick ,mei ceran yelipd §¨¥
.dneg xenyl

:mgin iab lr mgin gipdl xzed ote` dfi`a `ziixad zx`anàìå§Ÿ
mgin iab lr mgin gipdl exizdmippev oeilray mind xy`k

ençiL ìéáLá,oezgzd ly enegn einin enngziy -àlàwx ¦§¦¤¥©¤¨
mgipne ming oeilray mind mb xy`kíéøneLî eéäiL ìéáLa- ¦§¦¤¦§§¨¦

.epphvi `ly mneg z` cinrdl
:opev zpnhd oipra zwelgn `ziixad d`ianïéðîBè ïéàL íLëe§¥¤¥§¦

ïénçä úà,zayaïðBvä úà ïéðîBè ïéà Ckzgz e` xkd zgz ¤©©¦¨¥§¦¤©¥
`eai `ny dxifb ,dngde uiwd megn mngzi `ly ick zqkd

.oingd z` s` oinhdl.ïðBvä úà ïéîèäì øézä éaø©¦¦¦§©§¦¤©¥
:zaya gxwe bly weqix oic zx`an `ziixadïé÷føî ïéàå§¥§©§¦

[miwqxn-]ãøaä úà àìå âìMä úà àì[e`twpy minn gxw-] Ÿ¤©¤¤§Ÿ¤©¨¨
åéîéî eáeæiL ìéáLa ,úaMad`xpy ,dk`lnl xacd dnecy meyn ©©¨¦§¦¤¨¥¨

cvik `ziixad zx`an .elld mind z` cilene `xea `ed eli`k
:mxiytdl ozipàeä ïúBð ìáàcxad z` e` blyd z`ñBkä CBúì £¨¥§©

,dngd zenia mppvl ick min e` oii ly,äøòwä CBúì Bàmd mye §©§¨¨
mdil`n migenipùLBç Bðéàåmiwyn jezl qnpy xg`ny ,xeqi`l §¥¥

.mind z` `xeak d`xp epi` qnpy dn xkip `le

ïéðîåè äîá êìò ïøãä

äîäá äîá ¯ éùéîç ÷øô

äðùî
deevn `ed jk ,zaya dk`lnn envra zeayl mc` deevny myk
miaxd zeyxl z`vl dpnn repnl eilr okle .eznda zziay lr
lkne .zeyxl zeyxn d`ved zk`ln meyn ,`yn z`yep `idyk
,dilra cia zxnzyn `id eay xac dilryk z`vei dndad ,mewn

.`yn aygp epi` dfy
:dpynd zxxanänad mixac el`a -äàöBé äîäa`vzy xzen - ©¤§¥¨§¨

,miaxd zeyxl zaya mdaänáedndad mixac el`ae ±dðéà ©¤¥¨
äàöBé.mda `vzy xeq` ±ä÷àðå ,øñôàa ìîbä àöBézawp-] §¨¥©¨¨§©§¨§¨¨

z`vei [lnbdíé÷cáeìå ,íèçami`veiñeñå ,àiaîeøôa`vei ©£¨§§§¦¦§§¦¨§
.øéLaiaygp mpi` okle ,xnzydl mkxc el`ay.`yn m §¥

:dpynd dtiqenøéMä éìòa ìëåxiya z`vl mkxcy miig ilra ± §¨©£¥©¥
,zephw zeige miciiv ly mialk oebk ,ieplïéëLîðå ,øéMa ïéàöBé§¦©¥§¦§¨¦

y laga.øéMa©¥
epic z` epcnlne siqen ,zay oiprl xiy oic `pzd dpyy jezn¥

:dxdh oiprlå,xiyd `nhp m`ïäéìò ïéfîz`hg in [mixiyd lr-] §©¦£¥¤
ïìáBèå[mixiyd z` liahne-]ïîB÷îa,dndad x`eva mcera ± §§¨¦§¨

.dliahd e` d`fdd iptl dilrn mxiqdl jixv epi`e

àøîâ
yexit z` `xnbd zxxan .mhga z`vei dw`py ,dpyna epipy

:mixacdíèça ä÷àð éàî.z`vei `id eay mhg edne dw`p idn ± ©¨¨©£¨
:`xnbd daiynézøeéç àú÷àð ,äpç øa øa äaø øîàdw`p ± ¨©©¨©©©¨¨§¨¦©§¦

dpalàìæøôc àîîæaawpa dpezpd lfxa zraha z`vei ± ¦§¨¨§©§§¨
ly drahy .[b xeiv] dilra cia zxnzyn `id day ,dnhegay
dlern dxiny dkixv `ide ,dxneyl dyw okle gexal ef dw`p
dpi` ef dawpe ,`vei `ed eae xqt`a el ic xkfdy ,xkfd on xzei

.ef zraha `l` xqt`a zxnzyn
:dpyna epipyíé÷cáeìåmi`vei.àiaîeøôa:`xnbd zx`anøîà §§§¦¦§§¦¨¨©

,àðeä áø,dpynd ixac yexitàáeì àøîçzpicnn] iael xeng - ©¨£¨¨¨
[aelàìæøôc ébôaxeng `edy iptn ,lfxan ieyrd oqxa `vei ± §©¥§©§§¨

.die`xd ezxiny efe ,wfge gaeyn
:dyrn `xnbd d`ian ,iael xeng ly ezxinya oecipd ab`éåì¥¦

àáeì àøîç déì ïaæéîì éàæBç éáì éæeæ øcLzern gly iel ± ©©¥§¥¨¥§¦§©¥£¨¨¨
iyp`e ,gaeyn `edy iael xeng mda el epwiy ick i`feg ia iyp`l
mdl dyw dide ,epnn miwegx eidy iptn el zepwl evx `l i`feg ia

okle ,ax dk wgxnl xeng gelyleøöe ,eizern z` exxv ±eøcL ©©§
éøòN déì,ekeza mixery mr eizern xexv z` el eglye ±øîéîì ¥§¨¥§¥©

éøòN àøîçc éøâéðcit lr zeaeh xengd ly eizeriqty el fnxl ± §¦§¥©£¨¨§¨¥
`edy ,mixery cinz eplik`i m` iael epi`y xeng s`e ,elk`n

.iael xengk gaeyn didi ,xengl aeh lk`n
pynd ixacl day `xnbddyw `idy dw`pe ,xqt`a `vei lnby ,d

zl`y z` d`iane ,xzei dlern dxiny efy mhga z`vei xnzydl
dw`pe mhga lnb ,jetd ote`a oicd dn ,iax iptl micinlzd

:xqt`aïéôéìçî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàmicinlzd eid ¨©©§¨¨©§¥©£¦¦
mzli`yaBæa Bæ ìL ,éaø éðôì,mhga lnbe xqt`a dw`p ±eäî± ¦§¥©¦¤¨©

`yn aygp df ote`ay e` ,e`viy xzen df ote`a mb m`d ,oicd dn
,micinlzl iax mdl xn` .xeq`eCì éòaéz àì øñôàa ä÷àðoi` ± ¨¨§©§¨Ÿ¦¨¥¨

y ,z`vei m`d wtzqdlàeä éBàOî déa àøèðéî àìc ïåékoeiky ± ¥¨§Ÿ¦§§¨¥©
aygp `ed ,xqt`d ici lr zxnyp dpi`e gexal drah dw`pdy

.ea z`vei dpi`e dab lr `ynkCì éòaéz ék,wtzqdl yi okid ± ¦¦¨¥¨
éàî íèça ìîby xn`p m`d ,oicd dn ±øñôàa déì ébñc ïåék ¨¨©£¨©¥¨§©¦¥§©§¨

àeä éBàOîdxiny jixv epi`e ,xqt` ezxinyl witqny oeiky ± ©
,ea `vei epi`e `yn mhgd aygp ,mhg ly dlernàîìéc Bà`ny ± ¦§¨

,xn`pàeä éBàOî ïðéøîà àì àúøéúé àúeøéèðdlern dxiny ± §¦¨§¥§¨Ÿ¨§¦©©
.ea `veie ,`yn zaygp `idy mixne` oi` jxevd zcinn xzei

dxiny m`d wtqa ,iax iptl epcy dn z` `iane l`eny siqen
:`yn zaygp dxziåéðôì øîà[iax iptl-]éaøa ìàòîLé éaø ¨©§¨¨©¦¦§¨¥§©¦

àaà øîà Ck ,éñBé,[iqei iax ,ia`-]àúBàöBé úBîäa òaø ¥¨¨©©¨©§©§¥§
,øBîçäå ìîbäå ãøtäå ñeqä ,øñôàamzxiny `ed xqt`y meyn §©§¨©§©¤¤§©¨¨§©£

,xqt`a ze`veiy iqei iax dpny el` zenda ,wcwcl yie .die`xd
éàî éèeòîìm`d ,hrnl `a dn ±åàì`a [`l-]éèeòîì[hrnl-] §©¥©¨§©¥

`vi `ly,íèça ìîbzxinya odl ic el` zenda rax` ,xn` jke ¨¨©£¨
dpnpy lnbde ,xzei dlern dxinya z`vl zexeq` okle ,xqt`
el xn` .`yn zaygp dxizi dxinyy ,mhga `vi `l el` zendaa

iqei iaxy ,dgkedd z` zegcl yi ,iaxàì`vi `l lnby hrnl `a Ÿ
`a `l` ,mhgaéèeòîìy [hrnl-]ä÷àð`vz `l,øñôàajke §©¥¨¨§©§¨

lr zexnyp ody iptn ,xqt`a ze`vei el` zenda rax` wxy ,xn`
,lirl x`azdy itk] xqt` ici lr zxnyp dpi`y dw`p la` ,eci
xnel yi lnb la` .ea `vz `l ,[xzei dlern dxiny dkixv `idy

.`yn zaygp dpi` dxizi dxinyy ,mhga `veiy
:`ziixan df wtq `xnbd zhyetàðz àúéðúîa,epipy `ziixaa ± §©§¦¨¨¨

íé÷cáeì[iael xeng-].øñôàa ïéàöBé ìîâå,o`kn cenll yie §§¦§¨¨§¦§©§¨
`weec `vei lnbdydxiny `ed mhgy iptn ,mhga `le xqt`a

.da z`vl xeq`e `yn zaygp dxizi dxinye ,dxizi
zwelgna ie`yn zaygp dxizi dxiny m` oecipd z` dlez `xnbd

:mi`pzéàpúkdxzi dxiny m` ,iax iptl ea ewtzqdy df xac ± §©¨¥
epipy oky .mi`pz zwelgna ezelzl yi ,`l e` `yn zaygp

,`ziixaaäàöBé äiç ïéàmiaxd zeyxløâeña,[lag ly xlew-] ¥©¨§¨§©
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc zay(ycew zay meil)

dézòc áúBzéàcizpeekzd `ly rciy ,ezrc ayiizzy ick ± §¦©©§¥
.envrn z`f dyr xengd `l` ,enicwdldéì øîàax xa daxl] ¨©¥

cenll yie .xnzyn `ed eay ,xqt`a `vei xengy epipy ,[`ped
epi` ,[lfxa ly oqxa-] `ianexta oebk ,xzei dlern dxinyay jkn

,le`yl yie .`veiíéòø åé÷ñòL øBîçjixve ,drx ezebdpzdy ± £¤£¨¨¨¦
,mixeng x`yn xzei dlern dxinyïBâkxengäæ,ilyeäîdn ± §¤©

el xzen m`d ,epic,úaMa àiaîeøôa úàöìdxizi dxiny ef oi`y ¨¥¦§§¦¨©©¨
dpey exengy `ped ax xa daxl ricedl iel `a ef ezl`yae .exear
ezrcn epi` enicwdy dny oiaie ,mirx eiwqry jka mixeng x`yn

.envrn z`f dyr xengd `l`déì øîàax xa dax el aiyd - ¨©¥
,ezl`y lr iell `pedìàeîLc déîMî Ceáà øîà éëäxn` jk ± ¨¦¨©£¦§¥¦§¥

,l`eny mya [`iig xa `ped ax-] jia`àéððçk äëìädigy xn`y £¨¨©£©§¨
m`e ,`yn zaygp dpi` dxizi dxinyy xaeq `edy ,xbeqa z`vei
ea `vei ,exear dxizi dxiny `id `ianexty ,libx xeng s` ,ok

.ea z`vl xzen mirx eiwqry df xeng i`ceae ,zaya
xzei agx epi`y] wc dy`xy meyn ,xqt`a z`vei dpi` fr
,`vi `ly dx`evay enewna xqt`d z` wifgn epi`e [dx`evn
wzpzdl ick miccvl zvtew `id dze` mifge` xy`ky drahe
`l fge`de ,xqt`d xeqi jk ici lr `ny minkg eyyge ,dfig`dn
zeyxa zen` rax` exiarie ,ezkilda ea feg`l jiynie oigai
:dfk yyg ea oi`e xqt`a fr fge`y ote` d`ian `xnbd .miaxd

éác àðz[ly eyxcn ziaa `ziixa epy-]dì ÷÷çL æò ,àéLðî ¨¨§¥§©§¨¥¤¨©¨
awpøñôàa äàöBé ,äéðø÷ ïéadf awpa aegzd,úaMaeynm ¥©§¤¨§¨§©§¨©©¨

`l` jkl minkg eyyg `ly ,xqt`d xeqiy yyg oi` df ote`ay
.mzq dxiyw ly ote`a

:`xnbd zwtzqnéòa[wtzqd-],óñBé áøm`dì áçzxqt`d z` ¨¥©¥¨©¨
,dð÷æaz` agz eae awp oink ea dyre owfd xry z` xywy ¦§¨¨

,zaya jk d`ivedl `ae ,xqt`deäîyegl yi m`d ,oicd dn ± ©
:wtqd iccv z` sqei ax x`an .xqt`d zxqdl df ote`aéàc ïåék¥¨§¦

dì áéàk dì çzðîdl a`ki dkxck wzpzze uetwz m`y oeik ± §©©¨¨¦¨
okl ,dvitwd ici lr dizexryn eylzie owfa aegz xqt`dy ,dpwfa

dçezðì àéúà àìzxqdl yegl oi`e ,wzpzdle uetwl `eaz `l ± Ÿ¨§¨§©¨
,miaxd zeyxl jk z`vl xzene ,elehlhe xqt`dàîìéc Bà- ¦§¨

c yegl yiy meyn ,jk z`vl xeq`l yi `nyìéôðå éôøc ïéðîéæ± ¦§¦§¨¥§¨¦
`l fge`de ,xqt`d xeqie ,ltepe dtxzn dpwfay xywdy minrty

,ezkilda ea feg`l jiynie jka oigaiééeúàì éúàåelhlhl `eaie ± §¨¥§¨¥
,íéaøä úeLøa úBnà òaøà.xqt`a z`veid fr lka eyygy itk ©§©©¦§¨©¦

:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz ± ¥
oecipl day `xnbd(:`p lirl),dxizi dxinya z`vei dnda m`d

:l`enye ax zwelgn df oipra d`ianeíúä ïðzdpyna epipy ± §©¨¨
(:cp oldl),àìådxt `vz.äéðø÷ ïéaL äòeöøadn myl yxtzd `le §Ÿ¦§¨¤¥©§¤¨

.dxtd ipxw oia ef drevx dpzip,àaà øa äéîøé áø (déì) øîà̈©¥©¦§§¨©©¨
da éâéìtef dpyn xe`iaa ewlgp ±ãç ,ìàeîLe áømdn cg` ± §¦¥¨©§¥©
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ìønL,gxaz `ly dze`øzeîyzxnyp dxtd mpn`y ,da `vz §©¥¨
dxiny mewn lkn ,dxizi dxiny `id drevxde ,dfig` ila s`
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l`enyy ,jtidl gikedl yiy ,sqei ax ixac lr `xnbd dywn
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ìïéa :áø øîà éLà øa àéiç áø (øîúàc ."øzeî ønL §©¥¨§¦§©©¦¨©©¦¨©©¥

ì ïéa éåðì:ìàeîL øîà ïéáà øa àéiç áøå ,øeñà Y ønL §Ÿ¥§©¥¨§©¦¨©¨¦¨©§¥
ì ,øeñà Y éåðìäéìòa äøL÷ :éáéúéî .øzeî Y ønL §Ÿ¨§©¥¨¥¦¦¨§¨§¨¤¨

äøñåîaéàå .äøLk Yàeä éBàOî ã"ñYàì øLà" §Ÿ¥¨§¥¨§¦©§£¤Ÿ
:ééaà øîà !àðîçø øîà "ìBò äéìò äìòdëéìåîaøéòî ¨¨¨¤¨¨©©£¨¨¨©©©¥§Ÿ¦¨¥¦

äøt éðàL :øîà àáø ,øéòìäéîãc:øîà àðéáø .ïéø÷é §¦¨¨¨©¨¥¨¨§¨¤¨§¨¦¨¦¨¨©
ãøåîa?'ïéëLîð' éàîe 'ïéàöBé' éàî ."'eëå øéMa ñeqä" .' §Ÿ¤¤©©¦§©§¦©¦§¨¦

ïéàöBé Bà :àðeä áø øîà,ïéëeøkìàeîLe .ïéëLîð Bà ¨©©¨§¦§¦¦§¨¦§¥
:àðz àúéðúîa .ïéëeøk ïéàöBé ïéàå ïéëLîð ïéàöBé :øîà̈©§¦¦§¨¦§¥§¦§¦§©§¦¨¨¨

eäì àðéæç :óñBé áø øîà .Cùnéì ïéëeøk ïéàöBééìâéòì §¦§¦¦¨¥¨©©¥¨¥¨§§¦§¥
ïéàöBé àðeä áø éácïäéøñôàaàúà ék .úaMa ïéëeøk §¥©¨§¦§©§§¥¤§¦©©¨¦¦£¨

øîà éîéc áøø:àðéðç 'úBàöBé éaø úéa ìL úåàìåî ©¦¦¨©£¦¨Ÿ¨Ÿ¤¥©¦§
?ïéëLîð Bà ïéëeøk :eäì àéòaéà .úaMa ïäéøñôàa,ù"ú §©§§¥¤©©¨¦©£¨§§¦¦§¨¦

ìL úåàìåî :àðéðç ø"à äãeäé øa ìàeîL áø àúà ék¦£¨©§¥©§¨£¦¨Ÿ¨Ÿ¤
ïäéøñôàa úBàöBé éaø úéaíéëeøkïðaø äeøîà .úaMa ¥©¦§§©§§¥¤§¦©©¨£©¨©¨©

,àëéøö àì Y äãeäé øa ìàeîL áøc àä :éñà áøc dén÷©¥§©©¦¨§©§¥©§¨¨§¦¨
éàc .à÷ôð éîéc áøcîã"ñY øîà÷ 'ïéëLîð' éîéc áøc ¦§©¦¦¨§¨§¦§©¦¦¦§¨¦¨¨©

Bæ ìL :éaø éðôì eéä ïéôéìçî :ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc ,à÷ôð ìàeîL øîà äãeäé áøcî¦§©§¨¨©§¥¨§¨§¨©©§¨¨©§¥©£¦¦¨¦§¥©¦¤
åéðôì øîà ?eäî Bæaøøîà Ck :éñBé 'øa ìàòîLé 'ñeqä ,øñôàa úàöBé úBîäa òaøà ,àaà ¨©¨©§¨¨¦§¨¥§¥¨¨©©¨©§©§¥§Ÿ¨©§¨©

:éñà áø eäì øîà .øåîçäå ìîbäå ãøtäåéøèöéà,àðéîà äåä Y à÷ôð äãeäé áøcî éàc .eäì C §©¤¤§©¨¨§©£Ÿ£©§©©¦¦§§¦§§¦¦§©§¨¨§¨£¨¨¦¨
,dépéî dìaé÷ àìå Y åéðôì øîàì"î÷:àðéîà äåä Y éîéc áøc éàå .éîéc áøcî"ä,ïéëLîð Y ¨©§¨¨§¨¦§¨¦¥§©¦¦§¦§©¦¦£¨¨¦¨¦§¨¦

,àì Y ïéëeøk ìáààøîéîì ."ïîB÷îa ïìáåèå ïäéìò ïéæîe" .äãeäé (áø) øa ìàeîL áøc ì"î÷ £¨§¦Ÿ§©§¥©©§¨©¦£¥¤§Ÿ§¨¦§¨§¥§¨
:ïðúäå ?eäðéð äàîeè éìea÷ éðác'Bòahä ìk øàLe íéìëå äîäa úòaèå äàîè íãà úòaè ¦§¥©¥§¨¦§§¨§©©©©¨¨§¥¨§©©©§¥¨§¥¦§¨¨©©¨
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc zay(ycew zay meil)

úBøBäè,ok m` .hiykz llka opi`y meyn ,d`neh zelawn opi` ± §
epcnly itk `le ,d`neh lawn epi` xiyy ef dpyna x`ean

.epzpynn
:`xnbd zvxzn,(àçtð) ÷çöé éaø øîàlawn epi` xiy ok` ¨©©¦¦§¨©¨¨

zxacn ,xiyd zxdh ikxca zwqerd epzpyne ,d`nehéBpî ïéàáa§¨¦¦
äîäa éBðì íãàdze`ae mc` hiykzl dligz yniyy xiya ± ¨¨§§¥¨

iepl ynyl epzpe ecerii z` eilra dpiy okn xg`le ,`nhp dry
`nhi `ly ick exdhl `ae ,dligzak `nh `ed oiicre ,dnda

:sqep uexiz .erbna zexdh,øîà óñBé áøåiepl ynynd xiy mpn` §©¥¨©
xiy j` ,dndal hiykz zxez oi`y ,d`neh lawn epi` dnda

,epzpyn dxaicyíäa CLBî íãàå ìéàBä[xiya-],äîäaä úà ¦§¨¨¥¨¤¤©§¥¨
`xnbd dgiken .d`neh lawne mc` ynynd ilk `edy `vnp

:mc` ynynd ilk aygp `ed df ote`ayàéðz àì éî`l m`d ± ¦Ÿ©§¨
,`ziixaa epipyäîäa ìL ìwîz` e` lnbd z` dkn `ed eay±] ©¥¤§¥¨

`ed m` ,[dw`pdî ìL.äàîeè ìa÷î ,úëzz` `xnbd zx`an ¤©¤¤§©¥§¨
:dgkeddíòh äîdnda ynynd ilk `ld ,d`neh lawny xacd ©©©

ynynd ilk aygp lwndy meyn mrhd i`ce .d`neh lawn epi`
,mc`äãBø íãàå ìéàBä[xqiine dkn-]ïäacenll yie .eznda z` ¦§¨¨¤¨¤

c ,ef `ziixanénð àëäynynd ilk aygp ok mb xiya o`ky ± ¨¨©¦
,mc`ïäa CLBî íãàå ìéàBä.dndad z` [xiya-] ¦§¨¨¥¨¤

epzpyna epipy(:`p lirl),dndad x`evay xiy zxdh oipra ,ïìáBèå§§¨
.ïîB÷îaleki ,dliaha exdhl `ae xiyd `nhp m`y ,xnelk ¦§¨

:`xnbd dywn .dndad x`eva enewna ecera s` eliahdlå`ld §
df ote`aàkéàä[yi±]äöéöçdpezp xiyay meyn ,minl xiyd oia ¨¦¨£¦¨

minde ,dwfega ea zwcedn `ide ,[xiyd zrevx dfeg` day] zrah
.ef dliaha xiyd xdhp cvike ,xeaigd mewna qpkidl mileki mpi`

:`xnbd zvxzn,énà éaø øîàzxacn epzpynaote`ïëzéøL± ¨©©¦©¦§¤¦§¨
dpi` zrahd jke ,eay awpd z` aigxde xiyd lr yihta dkdy

.dvivg o`k oi`e ,xeaigd mewna miqpkp minde zwcedn
.d`neh xiyd laiw eixacl cvik ,in` iax ly evexiza dpc `xnbd

:`xnbd zl`eyàîéìy xn`p m`d ±énà éaøepzpyny xn`y ¥¨©¦©¦
,xiyay awpd z` aigxdy ote`a dxaicdéì àøéáñ óñBé áøk§©¥§¦¨¥

xn`y ,[xaeq `ed-](lirl `xnba)`edy iptn d`neh lawn xiydy
awpd z` aigxdyk s` okle ,dndad zkiynl mc`d z` ynyn
ie`x `ed oiicry meyn ,jka xiyd xdhp `l ,`nhpy xg`l

.exdhl yi cvik epzpyna `pzd dpy okle ,dndad zkiynléàc± §¦
xaeq in` iaxy xn`z m`yøîàc ,(àçtð) ÷çöé éaøk(my)yiy §©¦¦§¨©¨¨§¨©

epzpyn z` cinrdläîäa éBðì íãà éBpî ïéàáayniyy xiya ± §¨¦¦¨¨§§¥¨
ecerii z` dpiy okn xg`le ,`nhp dry dze`ae mc` iepl dligz

,zeywdl yi ok m` ,dnda iepl ynyl epzpeeäa ãáò ïëzéøc ïåék¥¨§¦§¨£©§
äNòî,mc` iepn ezepyl dyrn ea dyr awpd z` aigxdy oeik - ©£¤

,d`neh zlaw oiprl hiykz aygp epi`e mc`l d`p epi` dzrny
ejkaäçøt[dwlzqd-]dìdeäéépéî äàîeèepi`e ,[mixiyd on±] ¨§¨¨§¨¦©§

.exdhl jixv
zwlzqn mc` iepn elhal dyry dyrn ici lry `xnbd dgiken

:xiydn d`nehdïðúcdpyna epipyy ±(h"n d"kt milk),íéìkä ìk ¦§©¨©¥¦
,mzk`ln dxnbp `lyïúàîeè éãéì ïéãøBémilkk miaygp - §¦¦¥§¨¨

d`neh milawne mixenbäáLçîa`ly milrad zaygn ici lr ± §©£¨¨
,eiykr `edy zenk ea ynzydl `l` ilka oewiz siqedlåm` §

,oewiz ea siqedl jlnp okn xg`lïúàîehî ïéìBò ïéàmpi` ± ¥¦¦§¨¨
dxnbp `ly ilkk aygidl ,d`neh lawnd ilk zxezn mirwtp

,ezk`lnäNòî éepéLa àlàcizr `edy gikedl ,ea dyriy ¤¨§¦©£¤
cenll yie .ok aeygiy daygna ic `le ,dk`ln oewiz ea siqedl
s`e ,jka xdhpe ilk zxez epnn lha dyrn ici lry ,ef dpynn
`pzd dpy recne ,mc`l cer iep epi` xiyd awp z` aigxdyk

.exdhl yi cvik epzpyna
`ed `l` ,sqei axk xaeq in` iaxy xnel gxkd oi` :`xnbd dgec
aigxny ici lr xiyd xdhp `ly dne ,wgvi iaxk s` uxzl leki

epzpyna `pzdy xnel yi ,awpd z`dì øáñxaeq ±äãeäé éaøk ¨©¨§©¦§¨
øîàcyäNòîick `adïwúìilkd z`àeä äNòî åàìepi` ± §¨©©£¤§©¥¨©£¤

df dyrne ,ez`nehn exdhle ilk zxezn elhal dyrn aygp
igxdylr xdhp epi`e ,dndal ynyl xiyd oewiz `ed awpd z` a

.exdhi cvik `pzd dpy okle ,eciàéðúc,`ziixaa epipyy ±éaø §©§¨©¦
äNòî éepéL øîà àì ,øîBà äãeäélr ilkd xdhpy exn` `l ± §¨¥Ÿ¨©¦©£¤

`ad dyrn iciàlà ,ïwúì`ad dyrn ici lr wx.ì÷ì÷ì §©¥¤¨§©§¥
:enewna xiyd zlahda dvivg oi` recn sqep uexizéðz àúéðúîa§©§¦¨¨¥

xaecn ,enewna xiyd z` liahny exn`y dny ,epy `ziixaa ±
ïéìleçîadf miwcedn mpi` ea dpezpd zrahde xiydy ote`a ± ¦§¨¦

o`k oi`e ,dligzn eid jke ,geixa mixaegne miagx `l` dfl
.dvivg

zlawnd zraha zwqerd dpynd z` `xnbd d`iady jezn
oiprle zaya d`ved oiprl zerahd ipin oia miweliga dpc ,d`neh

:d`neh zlaw,øæòéìà éaø úà ïBéìòä ìéìbî ãçà ãéîìz ìàL̈©©§¦¤¨¦¨¦¨¤§¤©¦¡¦¤¤
ïé÷ìBçL ézòîLwelig yiy ±úòaèì úòaè ïéaipin oia ± ¨©§¦¤§¦¥©©©§©©©

.weligd xn`p dkld efi` oiprl rcei ipi`e ,mdizeklda zerahd
øîà[aiyd-]Bì,cinlzl xfril` iaxzòîL àì ànLwelig yiy ¨©¤¨Ÿ¨©§¨

zerahd ipin oiaïéðòì àlàa zeyxl zeyxn d`ved,úaLoky ¤¨§¦§©©¨
dy`l hiykz dpi` mzeg dilr yiy zrahy ,welig dfa epivn
`id mzeg dilr oi`y zrahe ,z`hg zaiig d`vi m`e `yn `l`

.dxeht d`vi m`e `yn dpi`e dy`l hiykzéàcxn`z m`y - §¦
yïéðòìzlawäàîeèixdy ,ok xnel xyt` i` ,weligd xn`pàc §¦§©§¨¨

àãå[zerahd ipin lk ,dfe df-]àéä àãçoi`e ,mdl cg` oic ± §¨£¨¦
.mdipia welig

:`xnbd dywnåikïéðòìzlawàéä úçà àãå àc äàîeèlk - §§¦§©§¨¨§¨©©¦
,mdl cg` oic zerahd ipinïðúäådpyna epipy ixde ±(`"n a"it milk), §¨§©

úòaèiepl zynyndíãàerav`aäàîè,d`neh zlawn ± ©©©¨¨§¥¨
úòaèål zynynd,äîäadx`evay xiy oebk,åly zrah ok §©©©§¥¨§
,íéìk,milkd zeici y`xa miyery enkåok,úBòahä ìk øàL ¥¦§§¨¨©©¨

,zlca dpezpd zrah oebkúBøBäè,ok m` .d`neh zelawn opi` ± §
iax xn` recne ,d`neh zlaw oiprl zerahd ipin oia welig ep`vn

:`xnbd zvxzn .mdipia welig oi`y xfril`eäéà déì øîà÷ ék¦¨¨©¥¦
énðoic d`neh zlaw oiprly cinlzl el xn`yk xfril` iax s` ± ©¦

iepl dieyrd zraha wx ,zerahd ipin lkl cg`íãàc[mc` ly-] §¨¨
déì øîà÷eli`e ,d`neh zelawn mc` zerah lky ,[el xn`±] ¨¨©¥

zaygp mzeg dilr yi m`y ,mdipia welig yi zaya d`ved oiprl
.hiykz zaygp mzeg dilr oi` m`e `yn

:`xnbd dywnåiepl dieyrd zrah s`íãàãike ,[mc` ly-]àc §§¨¨¨
àéä úçà àãå,d`neh oiprl mdl cg` oic el` zerah ipin lk ± §¨©©¦

,xfril` iax xn`y itkàéðzäå`ztqeza epipy ixde -a"t n"a milk) §¨©§¨
(`"d,dðé÷úäL úòaèynyl drevx y`xa dze` oiwzdy ± ©©©¤¦§¦¨

dxebgkda øBbçìz`å ,åéðúîokda øL÷ìeileexy z`åéôúk ïéa ©§¨¨§¨§¦§Ÿ¨¥§¥¨
,mliytn `edykäøBäèdpi`y meyn ,d`neh zlawn dpi` ± §¨

,eicba z` `l` mc`d z` zynyneøîà àìåmc` zrahyäàîè §Ÿ¨§§¥¨
d`neh zlawn ±àlàzrahaòaöà ìL[rav`a iepl dieyrd-] ¤¨¤¤§©

.ãáìazlaw oiprl mc` ly zerah ipin oia welig ep`vn ,ok m` ¦§¨
zvxzn .mdipia welig oi`y xfril` iax xn` recne ,d`neh

:`xnbdénð eäéà déì øîà÷ ékel xn`yk xfril` iax s` ± ¦¨¨©¥¦©¦
zraha wx ,zerahd ipin lkl cg` oic d`neh oiprly cinlzl

òaöàcrav`a dpezpd ±,déì øîà÷el` zerah ipin lky §¤§©¨¨©¥
.mdipia welig yi zaya d`ved oiprl eli`e ,d`neh zelawn

:`xnbd dywnåiepl dieyrd zrah s`òaöàãike ,[rav`a±]àc §§¤§©¨
àéä úçà àãå,d`neh oiprl mdl cg` oic el` zerah ipin lk ± §¨©©¦

,xfril` iax xn`y itkïðzäåepipy ixde ±dpyna(e"n b"it milk), §¨§©
úòaèdnvr `idydîúBçå ,úëzî ìLda reawd mzegd -ìL ©©©¤©¤¤§¨¨¤
âBîìà,[mibenl` urn ieyr-]äàîèoi`y s` ,d`neh zlawn ± ©§§¥¨

,zkznn `edy dxwir it lr dze` mipc ep`y meyn ,leaiw zia dl
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ezny ina cenr ap sc ± iyily wxtzekxa

úBøBäè.hiWkY mEXn e`lC,E`OHin`N` ,Eed `l inp ilkE .ilkl hiWkY oi`C §§¨¦©§¦¦©§§¥©§¦¦§¦§¦©¦¨¨¤¨
lkC ,ilMl ci iedC ,ilMd mr EOHin - ilMl zFxAEgn ocFrA ,EdinE .ilM hiWkY©§¦§¦¦§¨§¨©§¦¦©¦©§¦§¨¥¨©§¦§¨

EdFnM `Ed ixd Fl xAEgnd:aïéàáäîäa éBðì íãà éBpî.xiW dUrPW oFbM 'ipzn ©§¨£¥¨§¨¦¦¨¨§§¥¨©§¦§¤©£¨¥
FcFraE ,mc` hiWkzl dfKixve ,dndal Fpzp Fz`nEh xg`lE ,`nhp mc`lFliAhdl ¤§©§¦¨¨§§¨¨¦§¨§©©§¨§¨¦§¥¨§¨¦§©§¦

zFxdhA rBi `NW dpFW`x Fz`nEHn:ìéàBä ¦§¨¦¨¤Ÿ¦©§¨¢¦
ïäa CLBî íãàåäîäaä úà.ilM Dil aiWg §¨¨¥¨¤¤©§¥¨£¦¥§¦
mc`C WinWY:äîäa ìL ìwî.FA oicFxW ©§¦§¨¨©¥¤§¥¨¤¦

z` F` lnBd z`,dwp`d*oirM :inp i` ¤©¨¨¤¨£¨¨¦©¦§¥
oiUFrWbidpdlaFCd z`:úëzî ìL.ENi`C ¤¦§©§¦¤©¤©¤¤§¦

d`nEh ilAwn `l ur ilk ihEWR ur lW: ¤¥§¥§¥¥¨§©§¥§¨
íòè éàî.dndA KxFv ixd:äãBø.DMn ©©©£¥¤§¥¨¤©¨
DxQiinE:äöéöç àkéàäå.zrAHWrEaTd §©§¨§¨¦¨£¦¨¤©©©©¨©

mW oiqpkp miOd oi`e wfFgA FA rEaw xiXA: ©¥¨©§¤§¥©©¦¦§¨¦¨
ïëzéøLa.wgxzpe ,hXRzPW cr WiHtA dMd §¤¦§¨¦¨§©¦©¤¦§©¥§¦§©¥

aiaq aiaq awPd:déì àøéáñ óñBé áøk. ©¤¤¨¦¨¦§©¥§¦¨¥
,d`nEh ilAwn inp dndA lW odWM :xn`C§¨©§¤¥¤§¥¨©¦§©§¥§¨

iM :KMld .odA KWFn mc`e li`FdokYix ¦§¨¨¥¨¤¦§¨¦¦§¨
`le ,iniiw EdiizNinA iYM` d`nEh xg`l§©©§¨©©¦§¦§©§¨§¦§Ÿ

dndal Efg iYM`C ,oz`nEh dgxR:'øk éàc ¨§¨§¨¨§©©¦£¦§¥¨§¦§
÷çöé.ocFrA `N` d`nEh ilAwn `l :xn`C ¦§¨§¨©¨§©§¥§¨¤¨§¨

oeiM ,mc`l ocFrA ElATW Ff d`nEh .mc`l§¨¨§¨¤¦§§¨§¨¨¥¨
Edl ilhA - mc`l mi`p oi` aEWe okYixC§¦§¨§¥¨¦§¨¨¨§¦§

oz`nEHn Exdhe ,hiWkY zxFYn:éãéì ïéãøBé ¦©©§¦§¨£¦§¨¨§¦¦¥
äáLçîa ïúàîeè.aXigW xg`neilr §¨¨§©£¨¨¥©©¤¦¥¨¨

oETiY siqFi `le ,eiWkr `EdW zFnM EPgiPIW¤©¦¤§¤©§¨§Ÿ¦¦
d`nEh lAwnE ,oYk`ln xnB `Ed - xg`: ©¥§©§©§¨§©¥§¨

ïúàîehî ïéìBò ïéàå.lr aXigW xg`n §¥¦¦§¨¨¥©©¤¦¥©
m`e ,d`nEh icil cxi - gihW zFUrl xFrd̈©£¨¦©¨©¦¥§¨§¦

eilr aXige xfgFrEvxllhA `l - milCpqe ' ¨©§¦¥¨¨¦§§©§¨¦Ÿ¨©
,ilM zxFYn*`leFA oYIW cr KkA xdh ¦©§¦§Ÿ¨©§¨©¤¦¥

,lnf`dUrn iEPiWA `d .dUrn iEPiW iedC ¦§¥§¨¥¦©£¤¨§¦©£¤
Fz`nEHn dlFr `din:ïwúì.FpETY `id Ffe ¦¨¤¦§¨§©¥§¦¦
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l epiidc :i"xlody eiyealn xebg

'ity oirk ,zraha eipzn cbpk mcbe`e ,miagx

eitzk z` da xeywl qxhpewa:

àéäzkzn ly dnzege benl` ly.:z"`e

ayen mewn leaiw zia da yi `de

zia :opixn`c ,leaiw zia df oi`c :l"ie !mzegd

leaw zia diny `l ± ze`lnl ieyrd leaiw:

àéðúäå'aewp dpi` oia daewp oia hgn.

,iia`c 'ail` jixt `lc :i"xl d`xp

lhipy epiid ± daewp dpi`y yxtn ded edi`c

,jixt `axc 'ail` `l` .dvwer e` dxeg

yixa gkenck ,ikd yxtl opivn `l diciclc
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc zay(ycew zay meil)

úBøBäè,ok m` .hiykz llka opi`y meyn ,d`neh zelawn opi` ± §
epcnly itk `le ,d`neh lawn epi` xiyy ef dpyna x`ean

.epzpynn
:`xnbd zvxzn,(àçtð) ÷çöé éaø øîàlawn epi` xiy ok` ¨©©¦¦§¨©¨¨

zxacn ,xiyd zxdh ikxca zwqerd epzpyne ,d`nehéBpî ïéàáa§¨¦¦
äîäa éBðì íãàdze`ae mc` hiykzl dligz yniyy xiya ± ¨¨§§¥¨

iepl ynyl epzpe ecerii z` eilra dpiy okn xg`le ,`nhp dry
`nhi `ly ick exdhl `ae ,dligzak `nh `ed oiicre ,dnda

:sqep uexiz .erbna zexdh,øîà óñBé áøåiepl ynynd xiy mpn` §©¥¨©
xiy j` ,dndal hiykz zxez oi`y ,d`neh lawn epi` dnda

,epzpyn dxaicyíäa CLBî íãàå ìéàBä[xiya-],äîäaä úà ¦§¨¨¥¨¤¤©§¥¨
`xnbd dgiken .d`neh lawne mc` ynynd ilk `edy `vnp

:mc` ynynd ilk aygp `ed df ote`ayàéðz àì éî`l m`d ± ¦Ÿ©§¨
,`ziixaa epipyäîäa ìL ìwîz` e` lnbd z` dkn `ed eay±] ©¥¤§¥¨

`ed m` ,[dw`pdî ìL.äàîeè ìa÷î ,úëzz` `xnbd zx`an ¤©¤¤§©¥§¨
:dgkeddíòh äîdnda ynynd ilk `ld ,d`neh lawny xacd ©©©

ynynd ilk aygp lwndy meyn mrhd i`ce .d`neh lawn epi`
,mc`äãBø íãàå ìéàBä[xqiine dkn-]ïäacenll yie .eznda z` ¦§¨¨¤¨¤

c ,ef `ziixanénð àëäynynd ilk aygp ok mb xiya o`ky ± ¨¨©¦
,mc`ïäa CLBî íãàå ìéàBä.dndad z` [xiya-] ¦§¨¨¥¨¤

epzpyna epipy(:`p lirl),dndad x`evay xiy zxdh oipra ,ïìáBèå§§¨
.ïîB÷îaleki ,dliaha exdhl `ae xiyd `nhp m`y ,xnelk ¦§¨

:`xnbd dywn .dndad x`eva enewna ecera s` eliahdlå`ld §
df ote`aàkéàä[yi±]äöéöçdpezp xiyay meyn ,minl xiyd oia ¨¦¨£¦¨

minde ,dwfega ea zwcedn `ide ,[xiyd zrevx dfeg` day] zrah
.ef dliaha xiyd xdhp cvike ,xeaigd mewna qpkidl mileki mpi`

:`xnbd zvxzn,énà éaø øîàzxacn epzpynaote`ïëzéøL± ¨©©¦©¦§¤¦§¨
dpi` zrahd jke ,eay awpd z` aigxde xiyd lr yihta dkdy

.dvivg o`k oi`e ,xeaigd mewna miqpkp minde zwcedn
.d`neh xiyd laiw eixacl cvik ,in` iax ly evexiza dpc `xnbd

:`xnbd zl`eyàîéìy xn`p m`d ±énà éaøepzpyny xn`y ¥¨©¦©¦
,xiyay awpd z` aigxdy ote`a dxaicdéì àøéáñ óñBé áøk§©¥§¦¨¥

xn`y ,[xaeq `ed-](lirl `xnba)`edy iptn d`neh lawn xiydy
awpd z` aigxdyk s` okle ,dndad zkiynl mc`d z` ynyn
ie`x `ed oiicry meyn ,jka xiyd xdhp `l ,`nhpy xg`l

.exdhl yi cvik epzpyna `pzd dpy okle ,dndad zkiynléàc± §¦
xaeq in` iaxy xn`z m`yøîàc ,(àçtð) ÷çöé éaøk(my)yiy §©¦¦§¨©¨¨§¨©

epzpyn z` cinrdläîäa éBðì íãà éBpî ïéàáayniyy xiya ± §¨¦¦¨¨§§¥¨
ecerii z` dpiy okn xg`le ,`nhp dry dze`ae mc` iepl dligz

,zeywdl yi ok m` ,dnda iepl ynyl epzpeeäa ãáò ïëzéøc ïåék¥¨§¦§¨£©§
äNòî,mc` iepn ezepyl dyrn ea dyr awpd z` aigxdy oeik - ©£¤

,d`neh zlaw oiprl hiykz aygp epi`e mc`l d`p epi` dzrny
ejkaäçøt[dwlzqd-]dìdeäéépéî äàîeèepi`e ,[mixiyd on±] ¨§¨¨§¨¦©§

.exdhl jixv
zwlzqn mc` iepn elhal dyry dyrn ici lry `xnbd dgiken

:xiydn d`nehdïðúcdpyna epipyy ±(h"n d"kt milk),íéìkä ìk ¦§©¨©¥¦
,mzk`ln dxnbp `lyïúàîeè éãéì ïéãøBémilkk miaygp - §¦¦¥§¨¨

d`neh milawne mixenbäáLçîa`ly milrad zaygn ici lr ± §©£¨¨
,eiykr `edy zenk ea ynzydl `l` ilka oewiz siqedlåm` §

,oewiz ea siqedl jlnp okn xg`lïúàîehî ïéìBò ïéàmpi` ± ¥¦¦§¨¨
dxnbp `ly ilkk aygidl ,d`neh lawnd ilk zxezn mirwtp

,ezk`lnäNòî éepéLa àlàcizr `edy gikedl ,ea dyriy ¤¨§¦©£¤
cenll yie .ok aeygiy daygna ic `le ,dk`ln oewiz ea siqedl
s`e ,jka xdhpe ilk zxez epnn lha dyrn ici lry ,ef dpynn
`pzd dpy recne ,mc`l cer iep epi` xiyd awp z` aigxdyk

.exdhl yi cvik epzpyna
`ed `l` ,sqei axk xaeq in` iaxy xnel gxkd oi` :`xnbd dgec
aigxny ici lr xiyd xdhp `ly dne ,wgvi iaxk s` uxzl leki

epzpyna `pzdy xnel yi ,awpd z`dì øáñxaeq ±äãeäé éaøk ¨©¨§©¦§¨
øîàcyäNòîick `adïwúìilkd z`àeä äNòî åàìepi` ± §¨©©£¤§©¥¨©£¤

df dyrne ,ez`nehn exdhle ilk zxezn elhal dyrn aygp
igxdylr xdhp epi`e ,dndal ynyl xiyd oewiz `ed awpd z` a

.exdhi cvik `pzd dpy okle ,eciàéðúc,`ziixaa epipyy ±éaø §©§¨©¦
äNòî éepéL øîà àì ,øîBà äãeäélr ilkd xdhpy exn` `l ± §¨¥Ÿ¨©¦©£¤

`ad dyrn iciàlà ,ïwúì`ad dyrn ici lr wx.ì÷ì÷ì §©¥¤¨§©§¥
:enewna xiyd zlahda dvivg oi` recn sqep uexizéðz àúéðúîa§©§¦¨¨¥

xaecn ,enewna xiyd z` liahny exn`y dny ,epy `ziixaa ±
ïéìleçîadf miwcedn mpi` ea dpezpd zrahde xiydy ote`a ± ¦§¨¦

o`k oi`e ,dligzn eid jke ,geixa mixaegne miagx `l` dfl
.dvivg

zlawnd zraha zwqerd dpynd z` `xnbd d`iady jezn
oiprle zaya d`ved oiprl zerahd ipin oia miweliga dpc ,d`neh

:d`neh zlaw,øæòéìà éaø úà ïBéìòä ìéìbî ãçà ãéîìz ìàL̈©©§¦¤¨¦¨¦¨¤§¤©¦¡¦¤¤
ïé÷ìBçL ézòîLwelig yiy ±úòaèì úòaè ïéaipin oia ± ¨©§¦¤§¦¥©©©§©©©

.weligd xn`p dkld efi` oiprl rcei ipi`e ,mdizeklda zerahd
øîà[aiyd-]Bì,cinlzl xfril` iaxzòîL àì ànLwelig yiy ¨©¤¨Ÿ¨©§¨

zerahd ipin oiaïéðòì àlàa zeyxl zeyxn d`ved,úaLoky ¤¨§¦§©©¨
dy`l hiykz dpi` mzeg dilr yiy zrahy ,welig dfa epivn
`id mzeg dilr oi`y zrahe ,z`hg zaiig d`vi m`e `yn `l`

.dxeht d`vi m`e `yn dpi`e dy`l hiykzéàcxn`z m`y - §¦
yïéðòìzlawäàîeèixdy ,ok xnel xyt` i` ,weligd xn`pàc §¦§©§¨¨

àãå[zerahd ipin lk ,dfe df-]àéä àãçoi`e ,mdl cg` oic ± §¨£¨¦
.mdipia welig

:`xnbd dywnåikïéðòìzlawàéä úçà àãå àc äàîeèlk - §§¦§©§¨¨§¨©©¦
,mdl cg` oic zerahd ipinïðúäådpyna epipy ixde ±(`"n a"it milk), §¨§©

úòaèiepl zynyndíãàerav`aäàîè,d`neh zlawn ± ©©©¨¨§¥¨
úòaèål zynynd,äîäadx`evay xiy oebk,åly zrah ok §©©©§¥¨§
,íéìk,milkd zeici y`xa miyery enkåok,úBòahä ìk øàL ¥¦§§¨¨©©¨

,zlca dpezpd zrah oebkúBøBäè,ok m` .d`neh zelawn opi` ± §
iax xn` recne ,d`neh zlaw oiprl zerahd ipin oia welig ep`vn

:`xnbd zvxzn .mdipia welig oi`y xfril`eäéà déì øîà÷ ék¦¨¨©¥¦
énðoic d`neh zlaw oiprly cinlzl el xn`yk xfril` iax s` ± ©¦

iepl dieyrd zraha wx ,zerahd ipin lkl cg`íãàc[mc` ly-] §¨¨
déì øîà÷eli`e ,d`neh zelawn mc` zerah lky ,[el xn`±] ¨¨©¥

zaygp mzeg dilr yi m`y ,mdipia welig yi zaya d`ved oiprl
.hiykz zaygp mzeg dilr oi` m`e `yn

:`xnbd dywnåiepl dieyrd zrah s`íãàãike ,[mc` ly-]àc §§¨¨¨
àéä úçà àãå,d`neh oiprl mdl cg` oic el` zerah ipin lk ± §¨©©¦

,xfril` iax xn`y itkàéðzäå`ztqeza epipy ixde -a"t n"a milk) §¨©§¨
(`"d,dðé÷úäL úòaèynyl drevx y`xa dze` oiwzdy ± ©©©¤¦§¦¨

dxebgkda øBbçìz`å ,åéðúîokda øL÷ìeileexy z`åéôúk ïéa ©§¨¨§¨§¦§Ÿ¨¥§¥¨
,mliytn `edykäøBäèdpi`y meyn ,d`neh zlawn dpi` ± §¨

,eicba z` `l` mc`d z` zynyneøîà àìåmc` zrahyäàîè §Ÿ¨§§¥¨
d`neh zlawn ±àlàzrahaòaöà ìL[rav`a iepl dieyrd-] ¤¨¤¤§©

.ãáìazlaw oiprl mc` ly zerah ipin oia welig ep`vn ,ok m` ¦§¨
zvxzn .mdipia welig oi`y xfril` iax xn` recne ,d`neh

:`xnbdénð eäéà déì øîà÷ ékel xn`yk xfril` iax s` ± ¦¨¨©¥¦©¦
zraha wx ,zerahd ipin lkl cg` oic d`neh oiprly cinlzl

òaöàcrav`a dpezpd ±,déì øîà÷el` zerah ipin lky §¤§©¨¨©¥
.mdipia welig yi zaya d`ved oiprl eli`e ,d`neh zelawn

:`xnbd dywnåiepl dieyrd zrah s`òaöàãike ,[rav`a±]àc §§¤§©¨
àéä úçà àãå,d`neh oiprl mdl cg` oic el` zerah ipin lk ± §¨©©¦

,xfril` iax xn`y itkïðzäåepipy ixde ±dpyna(e"n b"it milk), §¨§©
úòaèdnvr `idydîúBçå ,úëzî ìLda reawd mzegd -ìL ©©©¤©¤¤§¨¨¤
âBîìà,[mibenl` urn ieyr-]äàîèoi`y s` ,d`neh zlawn ± ©§§¥¨

,zkznn `edy dxwir it lr dze` mipc ep`y meyn ,leaiw zia dl
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המשך בעמוד זמ



קלו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc zay(ipy meil)

äðùî
z` mda oenhl oi`e lad mitiqen mixac el` x`az epzpyn
xzene lad mitiqen mpi` el`e ,dkiyg mcew zay axra liyazd

:mda oinhdlïéðîBè ïéà änáe ïéðîBè änaezxicw wlql `ad ± ©¤§¦©¤¥§¦
minkg exn`y ,dkiyg mcew zay axra dpinhdle dxikd iab lrn
,dneg lr xneyd xaca wx `l` lad siqend xaca dpinhdl oi`y

,`l el`ae oinhdl leki mixac el`aúôâa àì ïéðîBè ïéàzleqt - ¥§¦Ÿ§¤¤
dng `ide ,cgi dqepky onyd zhigq xg`l cad ziaa zxzepd

,ce`nìáæa àìå,zenda,ìBça àìå ,ãéña àìå ,çìîa àìlky §Ÿ§¤¤Ÿ§¤©§Ÿ§¦§Ÿ§
,lad oitiqen elld mixacdïéamixac mze` m`,ïéçìeïéámd m` ¥©¦¥

,ïéLáé.oigl lyn hren onegy s`ïébæa àìå ,ïáúa àìåzleqt - §¥¦§Ÿ§¤¤§Ÿ§©¦
,awia mzkixc xg`l miaprïéëBîa àìå,otb xnv oebk ,jx xac - §Ÿ§¦

,miiela micba zwigy e` ,jx xnv zekizg.ïéáNòa àìåoi` izni` §Ÿ©£¨¦
`weec ,miayrae oikena mibfae oaza mipnehïéçì ïäL ïîæa, ¦§©¤¥©¦

,lad mitiqeneïéLáé ïäLk ïäa ïéðîBè ìáàmitiqen mpi`y oeik £¨§¦¨¤§¤¥§¥¦
.lad

àøîâ
eäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqp ±úôboi`y epzpyna epipyy ¦©§¨§¤¤

,da oenhlïðz íéúéæ ìLmizif ly zleqtl dpynd zpeek m`d ± ¤¥¦§©
,ce`n dng `idy ,`weecìáàzleqtïéîLîeLclk dng dpi`y £¨§§§¦

,jkéîc øétL,da oenhl xzen -ïðz ïéîLîeLc àîìéc Bàe` ± ©¦¨¥¦§¨§§§¦§©
,oinyney zleqtl mb dpynd zpeek `nyíéúéæc ïkL ìëådlady §¨¤¥§¥¦

.ax
:`weec mizif ly zleqtl dpynd zpeeky dgiken `xnbd,òîL àz̈§©

éàpé éaø éác ãç íeMî àøéæ éaø øîàczian cg` cinlz mya - §¨©©¦¥¨¦©§¥©¦©©
,i`pi iax ly eyxcnL äte÷e miyai oiken dkeza gipdda ïîh ¨¤¨©¨

,dxicw.íéúéæ ìL úôb ìò dçépäì øeñàmpi` oikendy s`e ¨§©¦¨©¤¤¤¥¦
dtiqend ztbd lr zgpen dxicwde xg`n mewn lkn ,lad mitiqen

.lad siqend xaca zpnhen dxicwd eli`k df ixd laddpéî òîL§©¦¨
ztby o`kn gken ±ïðz íéúéæ ìLly ztb mb m`y .epzpyna ¤¥¦§©

ly ztba hewpl i`pi iaxl el did `l ,lad siqenk aygp oinyney
.`weec mizif

:`xnbd dgecCì àîéà íìBòìy jl xnel lke` mlerl ±ïéðòì §¨¥¨¨§¦§©
xeqi`,äðîèäztba ,ztbd jeza dxicwd z` oenhl `ay ©§¨¨

,øeñà énð ïéîLîeLcla`ïéðòìdtewa oinhny i`pi iax ea xaicy §§§¦©¦¨§¦§©
`l` dfa xeqi`d oi`y ztb lr dgipny `l` lad dtiqen dpi`y

cvn
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המשך ביאור למס' שבת ליום שני עמ' ב

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

.dvwene ziad xtrl lha `ed ixd ,milbxdáøc dén÷ ïðaø eøîà̈§©¨¨©¥§©
àttynzydl xizdy dcedi ax ,`tt ax iptl minkgd exn` ± ¨¨

,eikxv zeyrl cner xtrdy gikend dyrn ea zeyrl ilan xtra
ïàîkmd eixacy i`ce ,ok xn` in zhiyk ±kzhiyïa ïBòîL ïaø §©§©¨¦§¤

ìàéìîb.cala daygna cegi xizdyïðaøk éàc,eilr miwlegd ©§¦¥§¦§©¨¨
éøîàäxzend yeniyl dvwen cgiil ickay ,mixne` minkg ixd ± ¨¨§¦
,zayaaïðéòea dyriy jixv ±äNòîecgiil ezpeeky gikedl ¨¦©©£¤

.jkl
:`xnbd dgec,àtt áø eäì øîàmd dcedi iax ixacy gxkd oi` ¨©§©¨¨

c ,l`ilnb oa oerny oax zrckàîéz eléôàaxy xn`z m` elit` ± £¦¥¨
k xaeq dcediïðaøxtr ly dtew oicay xyt` ,dyrn mikixvnd ©¨¨

y ,dyrn jixv oi`y micen minkg mbïðaø éøîà÷ àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¨§¦©¨¨
äNòî ïðéòácepi` ,dyrn `weec jixvy mixne` minkgy dn lk - §¨¦©©£¤

äNòî déa àãéáò øác éãéî àlàepiidc ,dyrn oa `edy xaca - ¤¨¦¦§©£¦¨¥©£¤
,jkl cner `edy gikend dyrn ea zeyrl lekiyàìc éãéî ìáà£¨¦¦§Ÿ

,äNòî déa àãaòéî øazeyrl xyt`y dyrn oi`y ,xtr oebke ©¤§§¨¥©£¤
,ieqikl cner `edy gikedl ick eaàìecgiil ice ,dyrn jixv Ÿ

.daygna
:`xnbd zl`eyéàpúk àîéðxizdy dcedi axy xn`p m`d ± ¥¨§©¨¥

zwelgna iepyd oic xn` ,cala daygn ici lr xtr ly dtew cgiil
,`ziixaa epipyy ,mi`pzìkaxacíéìkä úà ïéôçxzen ± ©Ÿ¨¦¤©¥¦

,oze` gvgvl ick zaya milkd z` sytylóñë éìkî õeçxeq`y ¦§¥¤¤
mze` sytylïB÷úøâaoii zeiaga xvepd xtr oirk ±oewiz xwiry , ¦§©§

z` wgnn oewzxba seytyd ,jx sqkdy iptne .ea dyrp sqkd ilk
zwiicn .zaya mixeq`d dk`lnd zea`n cg` `edy ,milkd
sqkd ilk z` setgl xeqi` oi`y `ziixad ixacn rnyn :`xnbd

,oewzxba wx `l`àäa sqkd ilk z` sytyl [la`-]øúðoin - ¨¤¤
,milk da miwpny dnc`,øzeî ,ìBçå.sqkd z` mixxeb mpi`y ¨¨

àéðúäå,epipy zxg` `ziixaa eli`e ±øeñà ìBçå øúðsytyl §¨©§¨¤¤¨¨
sqkd ilk z` sytyl xzen m`d mi`pzd ewlgpy `vnp .mda

.mzwelgn mrh dn ,zeziixaa yxetn `l mle` .lege xzpa
epi`y xacl dvwen cegi oica `id mzwelgny x`al dqpn `xnbd

:dyrn xaéâìôéî÷ àäá åàì éàîmdixaca xe`iad oi` m`d ± ©¨§¨¨¦§§¦
oica `id mzwelgne ,sqkd cexib cvn xeqi` oi`y mixaeq mdipyy
lr mze` dxire ,lege xzp eztew `ln qipkdy oebke ,dvwen cegi

,ezia rwxwøîc,lege xzpa sqk ilk sytyl xq`y `pzd ±øáñ §©¨©
dvwend legd z` cgiil ickyäNòî ïðéòaoa epi`y xaca mb ¨¦©©£¤

mlhlhl xq` ,legae xzpa dyrn zeyrl xyt` i`y oeike ,dyrn
.milkd z` mda sytyl ickøîesqk ilk sytyl xizdy `pzd ± ©

lege xzpa,øáñdyrn xa epi`y xacay,äNòî ïðéòa àì`l` ¨©Ÿ¨¦©©£¤
,daygna cegi ici lr mze` lhlhl xzen okle ,cala daygna ic
`vnp ,jk yxtp m`e .lege xzp eztew `ln qipkdy jka ice

iil ick daygna ic m`d miwleg el` mi`pzyxa epi`y xac cg
xtr eztew `ln mc` qipkn' xn`y dcedi ax ,ok m`e .dyrn

.mi`pzd zwelgna iepyd oic xn` ,'ekxv lk da dyere
epi`y xac oica `id mzwelgny zx`ane ,df xe`ia `xnbd dgec

:`xnbd dgec .oiekznàì,mi`pzd ewlgp dfaàîìò éleëcmb ± Ÿ§¥¨§¨
xq`y `pzd mbe ,lege xzpa sqk ilk sytyl xizdy `pzd

dyrn xa epi`y xacay mixaeq ,lege xzpa sqk ilk sytylàìŸ
,äNòî ïðéòa.dcedi ax zrck cala daygna iceåzrcly s` ¨¦©©£¤§

,edecgiiy xtrd z` lhlhl xzen mdipyéaø àä) àéL÷ àìŸ©§¨¨©¦
(ïBòîL éaø àä äãeäéoky ,zeziixad zxizq lr zeywdl oi` ± §¨¨©¦¦§

,xg` oipra mi`pz zwelgna miwleg mdàäsytyl xq`y `pzd - ¨
k xaeq ,lege xzpa sqk ilkïéekúî ïéàL øác øîàc äãeäé éaø- ©¦§¨§¨©¨¨¤¥¦§©¥

xeqi` dyrn ezngn dyriy okziy mc` dyery xzid dyrn
,el oiekzn epi`yøeñàminrty oeik lege xzp s`e ,ezeyrl ¨

e .xeq` jkl oiekzn epi`y it lr s` ,milkd z` mixxbnàä`pzd - ¨
k xaeq xiznd.øzeî ïéekúî ïéàL øác øîàc ,ïBòîL éaølkne ©¦¦§§¨©¨¨¤¥¦§©¥¨

`edy iptn ,xqe` oerny iax mb oewzxba sqkd ilk z` setgl mewn
,zeni `le diyix wiqta dcen oerny iax mbe ,milkd z` xxbn i`ce
epi`y elit` ezeyrl xeq`y ,xeqi` dyrnd dyriy i`cey epiid

.jkl oiekzn
dywn .oiekzn epi`y xac oica mzwelgn zcnrd lr dywn `xnbd

:`xnbdéøLc àäì àzîé÷Bà éàîaz` zx`iae zcnrd dna ± §©¦§¨§¨§¨¦
,lege xzpa sytyl xizdy `pzdïBòîL éaøkepi`y xac xiznd §©¦¦§

ok m` ,oiekznàôéñ àîéà,`ziixad ly `tiqd z` x`ae xen` ± ¥¨¥¨
,da epipyyíäa óBçé àì ìáàz` legae xzpa segi `l ±BøòN £¨Ÿ¨¨¤§¨

.eze` mixiyn mdy iptn zayaéàåly `pzdy yxtz m`e ± §¦
`ed `ziixad,ïBòîL éaøiax ixd ,`tiqd z` ayiil xyt` ji` ©¦¦§

oernyéøL÷ àøLîitl ,lege xzpa y`xd z` setgl xizn ± ¦§¨¨¨¥
.xry xiydl oiekzn epi`y

xzpa xryd z` setgl xzen oerny iax zrcly `xnbd dgiken
:legeïðúcdpyna(.an xifp), ¦§©
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אגרות קודש
 ב"ה,  ד' כסלו, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ב וכ"ט מ"ח וא' כסלו...

ב( עוד נקודה עלי להעיר והיא, שכיון שעבודת המורים-ות ועאכו"כ המנהלים, אי אפשר שתהי' 

שתהי'  שאפשר  במוחש  זה  ונראה  הדא"ח,  בתורת  גם  בכ"מ  וכמבואר  עול,  קבלת  על  ורק  אך  מבוססת 

מוצלחה אך ורק באם תעשה בשמחה ובטוב לבב וברגש של תענוג, מוכרח שיחס ההנהלה עם כאו"א תהי' 

בדרכי נועם, ופשיטא בדרכי שלום, אפילו באם ההנהלה סוברת שצדקה במאה אחוז והם אשמים במאה 

אחוז, ומי יאמר אם קצת ספק בדבר.

והביאני לכתוב האמור, כי מקבל הנני מכתבי התמרמרות מכמה בתי ספר הרשת, אף שמחולקים 

והרצון  בעניניהם  השתתפות  של  יחס  מרגישים  שאין  דרובא,  ברובא  השוה  הצד  אבל  שבהם,  בהטענות 

לעזור להם וכו' וכו' אם מצד ]ה[הנהלה או מצד המנהל במקום )במכתבי המורים-ות( או מצד המורים-ות 

)במכתבי המנהלים(, אף כי כמובן לא בכל המכתבים ההתמרמרות שוה ובאותה התקיפות ותכיפות.

הוא  מדותיו  על  המעביר  שכר  והרי  בהאמור  מידית  להזזה  דרך  למצוא  יש  בהתבוננות  ובודאי 

המשכת י"ג מדה"ר כפסק דין רז"ל שהם בלי גבוליות, וק"ל.

ג( כנראה אחת הסיבות להתמרמרות היא, עכוב המשכורת לפעמים, ואתענין לדעת באם ייסדו 

ימים או  ז.א. הלואה לאיזה  קופה שהיא תלוה להמורים-ות ע"ח המשכורת שתתקבל בחדש זה עצמו, 

לשבוע ושבועים לכל היותר, היש תועלת בזה? ואם אפשר להבטיח )באווארענען( שישולם החוב מבלי כל 

עכוב, ז.א. שיהי' מובטח ע"ז הטשעק המתקבל מהמשרדים וק"ל...

וסיומו  וי"ט כסלו,  ובו המועדים דיו"ד  והגאולה  וכיון שנמצאים אנו בחדש כסלו, חדש הנסים 

בימי חנוכה דהלכה כב"ה דמוסיף והולך, הנה יבשרו טוב בכל הענינים דהפצת היהדות והפצת המעינות 

בטוב הנראה והנגלה שמוסיפים באור הלוך והוסיף.

בברכה לבשו"ט.

ז"ע נתקבלו המכ' מה' ח' כסלו. כן נתקבלו הפר"כ מכ"ג כ"ו תשרי. י, כ"א מ"ח. א דר"ח כסלו.



קלז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc zay(iriax meil)

.dbix`e dieehläNBò àeä ãöékonhy in ezxcw z` lehi cvik - ¥©¤
,mda dlek dpenh dxcwde mlhlhl xeq` ixd ,xnv ifibaúà ìèBð¥¤

éeqkädxcwd iab lrnïäåxnvd ifib ±úBìôBð.odil`n ©¦§¥§
xnvd ifib z`e ieqikd z` wlqn cvik dk cr dx`ia dpynd,eilry

:dxcwd z` lehil ozip cvik dpynd zx`an dzrïa øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤
,øîBà äéøæòa dpenhd dxcw lehil `aykäte÷,xnv ifib mrdhî £©§¨¥¨©¨

dtewd z` dhn ±ìèBðå dcö ìòz` lehil i`yx epi`e ,dxcwd z` ©¦¨§¥
dtewf dtewd cera dxcwdìBhé ànLjezl oifibd eltie dxcwd z` ¤¨¦

`nebdøéæçäì ìBëé Bðéàåz` aiyedl ickay ,dnewnl dxcwd z` §¥¨§©£¦
.lehlha mixeq`d mnvr mifibd z` fifdl jxhvi dxcwdíéîëçå©£¨¦

ìèBð ,íéøîBàdxcwd z`øéæçîemiyyeg oi`e ,dnewnl dze` §¦¥©£¦
.`nebl mifibd elti `ny

àøîâ
dfi`a `xnbd zwtzqn ,lehlha mixzen oiglydy dpyna epipy

:xaecn oiglyáéúéayi ±ïa ïúðBé éaøå éàðéëò ïa ïúðBé éaø ¨¦©¦¨¨¤£¦©§©¦¨¨¤

áéúéå ,øæòìàayie ±àîç øa àðéðç éaøeäééab,mlv` -à÷å ¤§¨¨§¨¦©¦£¦¨©¨¨©©§§¨
eäì àéòaéî,xfrl` oa ozpei iaxe i`pikr oa ozpei iax ewtzqde ± ¦©§¨§

m`dïðz úéaä ìòa ìL ïéçìLxzeny dpyna epipyy dn ± §¨¦¤©©©©¦§©
epi`y mc` ly oiglya `weec xaecn m`d ,oiglyd z` lhlhl
citwn epi` dxiknl micner mpi`y itle ,mzxikna wqer
mpi`e daiyil mipken md jkle ,etphi m` s` mda ynzydln

,mivwenìáàoiglyïneà ìL,dxiknl micneryãéô÷c ïåék £¨¤¨¥¨§¨¦
eäééìò,daiyil micner mpi` ,etphi `ly mdilr citwn one`dy ± £©§

e md mivwene,àîìéc Bà .eäì ïðéìèìèî àìoigly,ïðz ïneà ìL Ÿ§©§§¦©§¦§¨¤¨§©
,mda ynzydln citwn epi` one`d s`yïkL ìëålhlhl xzeny §¨¤¥

oigly.úéaä ìòa ìL¤©©©©¦
àøazñî ,øæòìà ïa ïúðBé éaø eäì øîàoiglyyúéaä ìòa ìL ¨©§©¦¨¨¤¤§¨¨¦§©§¨¤©©©©¦

,ïðz,lehlha mixzen md wxeìáàoiglyïneà ìLmixeq` §©£¨¤¨
`edy iptn lehlhaeäééìò ãéô÷.daiyil micner mpi`eeäì øîà ¨¦£©§¨©§

,àîç øa àðéðç éaøoigly mb lhlhl xzene ,jixack dkld oi` ©¦£¦¨©¨¨
y one` ly,éñBé éaøa ìàòîLé éaø øîà Ck̈¨©©¦¦§¨¥§©¦¥
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המשך ביאור למס' שבת ליום רביעי עמ' א

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

.dvwene ziad xtrl lha `ed ixd ,milbxdáøc dén÷ ïðaø eøîà̈§©¨¨©¥§©
àttynzydl xizdy dcedi ax ,`tt ax iptl minkgd exn` ± ¨¨

,eikxv zeyrl cner xtrdy gikend dyrn ea zeyrl ilan xtra
ïàîkmd eixacy i`ce ,ok xn` in zhiyk ±kzhiyïa ïBòîL ïaø §©§©¨¦§¤

ìàéìîb.cala daygna cegi xizdyïðaøk éàc,eilr miwlegd ©§¦¥§¦§©¨¨
éøîàäxzend yeniyl dvwen cgiil ickay ,mixne` minkg ixd ± ¨¨§¦
,zayaaïðéòea dyriy jixv ±äNòîecgiil ezpeeky gikedl ¨¦©©£¤

.jkl
:`xnbd dgec,àtt áø eäì øîàmd dcedi iax ixacy gxkd oi` ¨©§©¨¨

c ,l`ilnb oa oerny oax zrckàîéz eléôàaxy xn`z m` elit` ± £¦¥¨
k xaeq dcediïðaøxtr ly dtew oicay xyt` ,dyrn mikixvnd ©¨¨

y ,dyrn jixv oi`y micen minkg mbïðaø éøîà÷ àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¨§¦©¨¨
äNòî ïðéòácepi` ,dyrn `weec jixvy mixne` minkgy dn lk - §¨¦©©£¤

äNòî déa àãéáò øác éãéî àlàepiidc ,dyrn oa `edy xaca - ¤¨¦¦§©£¦¨¥©£¤
,jkl cner `edy gikend dyrn ea zeyrl lekiyàìc éãéî ìáà£¨¦¦§Ÿ

,äNòî déa àãaòéî øazeyrl xyt`y dyrn oi`y ,xtr oebke ©¤§§¨¥©£¤
,ieqikl cner `edy gikedl ick eaàìecgiil ice ,dyrn jixv Ÿ

.daygna
:`xnbd zl`eyéàpúk àîéðxizdy dcedi axy xn`p m`d ± ¥¨§©¨¥

zwelgna iepyd oic xn` ,cala daygn ici lr xtr ly dtew cgiil
,`ziixaa epipyy ,mi`pzìkaxacíéìkä úà ïéôçxzen ± ©Ÿ¨¦¤©¥¦

,oze` gvgvl ick zaya milkd z` sytylóñë éìkî õeçxeq`y ¦§¥¤¤
mze` sytylïB÷úøâaoii zeiaga xvepd xtr oirk ±oewiz xwiry , ¦§©§

z` wgnn oewzxba seytyd ,jx sqkdy iptne .ea dyrp sqkd ilk
zwiicn .zaya mixeq`d dk`lnd zea`n cg` `edy ,milkd
sqkd ilk z` setgl xeqi` oi`y `ziixad ixacn rnyn :`xnbd

,oewzxba wx `l`àäa sqkd ilk z` sytyl [la`-]øúðoin - ¨¤¤
,milk da miwpny dnc`,øzeî ,ìBçå.sqkd z` mixxeb mpi`y ¨¨

àéðúäå,epipy zxg` `ziixaa eli`e ±øeñà ìBçå øúðsytyl §¨©§¨¤¤¨¨
sqkd ilk z` sytyl xzen m`d mi`pzd ewlgpy `vnp .mda

.mzwelgn mrh dn ,zeziixaa yxetn `l mle` .lege xzpa
epi`y xacl dvwen cegi oica `id mzwelgny x`al dqpn `xnbd

:dyrn xaéâìôéî÷ àäá åàì éàîmdixaca xe`iad oi` m`d ± ©¨§¨¨¦§§¦
oica `id mzwelgne ,sqkd cexib cvn xeqi` oi`y mixaeq mdipyy
lr mze` dxire ,lege xzp eztew `ln qipkdy oebke ,dvwen cegi

,ezia rwxwøîc,lege xzpa sqk ilk sytyl xq`y `pzd ±øáñ §©¨©
dvwend legd z` cgiil ickyäNòî ïðéòaoa epi`y xaca mb ¨¦©©£¤

mlhlhl xq` ,legae xzpa dyrn zeyrl xyt` i`y oeike ,dyrn
.milkd z` mda sytyl ickøîesqk ilk sytyl xizdy `pzd ± ©

lege xzpa,øáñdyrn xa epi`y xacay,äNòî ïðéòa àì`l` ¨©Ÿ¨¦©©£¤
,daygna cegi ici lr mze` lhlhl xzen okle ,cala daygna ic
`vnp ,jk yxtp m`e .lege xzp eztew `ln qipkdy jka ice

iil ick daygna ic m`d miwleg el` mi`pzyxa epi`y xac cg
xtr eztew `ln mc` qipkn' xn`y dcedi ax ,ok m`e .dyrn

.mi`pzd zwelgna iepyd oic xn` ,'ekxv lk da dyere
epi`y xac oica `id mzwelgny zx`ane ,df xe`ia `xnbd dgec

:`xnbd dgec .oiekznàì,mi`pzd ewlgp dfaàîìò éleëcmb ± Ÿ§¥¨§¨
xq`y `pzd mbe ,lege xzpa sqk ilk sytyl xizdy `pzd

dyrn xa epi`y xacay mixaeq ,lege xzpa sqk ilk sytylàìŸ
,äNòî ïðéòa.dcedi ax zrck cala daygna iceåzrcly s` ¨¦©©£¤§

,edecgiiy xtrd z` lhlhl xzen mdipyéaø àä) àéL÷ àìŸ©§¨¨©¦
(ïBòîL éaø àä äãeäéoky ,zeziixad zxizq lr zeywdl oi` ± §¨¨©¦¦§

,xg` oipra mi`pz zwelgna miwleg mdàäsytyl xq`y `pzd - ¨
k xaeq ,lege xzpa sqk ilkïéekúî ïéàL øác øîàc äãeäé éaø- ©¦§¨§¨©¨¨¤¥¦§©¥

xeqi` dyrn ezngn dyriy okziy mc` dyery xzid dyrn
,el oiekzn epi`yøeñàminrty oeik lege xzp s`e ,ezeyrl ¨

e .xeq` jkl oiekzn epi`y it lr s` ,milkd z` mixxbnàä`pzd - ¨
k xaeq xiznd.øzeî ïéekúî ïéàL øác øîàc ,ïBòîL éaølkne ©¦¦§§¨©¨¨¤¥¦§©¥¨

`edy iptn ,xqe` oerny iax mb oewzxba sqkd ilk z` setgl mewn
,zeni `le diyix wiqta dcen oerny iax mbe ,milkd z` xxbn i`ce
epi`y elit` ezeyrl xeq`y ,xeqi` dyrnd dyriy i`cey epiid

.jkl oiekzn
dywn .oiekzn epi`y xac oica mzwelgn zcnrd lr dywn `xnbd

:`xnbdéøLc àäì àzîé÷Bà éàîaz` zx`iae zcnrd dna ± §©¦§¨§¨§¨¦
,lege xzpa sytyl xizdy `pzdïBòîL éaøkepi`y xac xiznd §©¦¦§

ok m` ,oiekznàôéñ àîéà,`ziixad ly `tiqd z` x`ae xen` ± ¥¨¥¨
,da epipyyíäa óBçé àì ìáàz` legae xzpa segi `l ±BøòN £¨Ÿ¨¨¤§¨

.eze` mixiyn mdy iptn zayaéàåly `pzdy yxtz m`e ± §¦
`ed `ziixad,ïBòîL éaøiax ixd ,`tiqd z` ayiil xyt` ji` ©¦¦§

oernyéøL÷ àøLîitl ,lege xzpa y`xd z` setgl xizn ± ¦§¨¨¨¥
.xry xiydl oiekzn epi`y

xzpa xryd z` setgl xzen oerny iax zrcly `xnbd dgiken
:legeïðúcdpyna(.an xifp), ¦§©
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קלח

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

.`yn aygp `edy iptn,øîBà äéððçdig,øâeña äàöBéepi`y £©§¨¥§¨§©
,`yn aygpåz`vei okønzLnä øác ìëá.zxnzyn `id eay ± §§¨¨¨©¦§©¥

:`xnbd zxxanïðé÷ñò éàîazwelgna xaecn [dig efi`a-] dna ± §©¨§¦©
.ef mi`pzàîéìéàxaecny xn`p m` ±,äìBãb äiça,aec oebkéî ¦¥¨§©¨§¨¦

dì ébña efk dig zxinyl ic ike ±,øâeñok m`e ,dfa ic oi` `ld ©¦¨©
.ea z`vei `idy dippg xn` cvike ,`yn aygp `edàlàåxaecn §¤¨

,äpè÷ äiça,dclege dinp oebkdì ébñ àì éîic `l ike ± §©¨§©¨¦Ÿ©¦¨
dzxinyl,øâeñ`nw `pz ly mrhd edne ,dfa dl ic i`ce `ld ©

:`xnbd dwiqn .ea `vz `lyeäééðéa àkéà ìeúç åàì àlà`l` ± ¤¨¨¨¦¨¥©§
`vei `ed m` ,lezga `id dippgl `nw `pz oia zwelgnd i`ce
okle ,gexal jk lk dvex epi`y lezgd ly erahy meyn ,xlewa

.dphw digk s` dxiny jixv epi`dì ébñc ïåék ,øáñ àn÷ àpz©¨©¨¨©¥¨§©¦¨
àîìòa àðúéîaxlewd ,ohw lag lezgd zxinyl witqny oeik ± §¦§¨§¨§¨

àeä éBàOî,ea `vei epi`e ,dxizi dxiny `edy iptn ,`yn aygp ± ©
àeä éBàOî ïðéøîà àì àúøéúé àúeøéèð ìk ,øáñ äéððçålk ± ©£©§¨¨©¨§¦¨§¥§¨Ÿ¨§¦©©

xlewd okle ,`ynl aygpy mixne` oi` dxzi dxinyl `ad xac
ewlgpy ,`vnp .ea `vei `ede ,lezgd iab lr `yn aygp epi`

.`yn aygp dxizi dxinyl `ad xac m` ,df xaca mi`pz
:ef zwelgna dkld wqet l`enyøîà ,àéiç øa àðeä áø øîà̈©©¨©¦¨¨©

äéððçk äëìä ,ìàeîLxac lk oke ,xlewa `vei lezgy xn`y §¥£¨¨©£©§¨
.`yn aygp epi` dxizi dxinyl `ad

:df oecipl rbepd dyrn `xnbd d`iandéøa éåì[epa-]àðeä áøc ¥¦§¥§©¨
àçøBàa éìæà÷ eåä ,àðeä áø øa äaøå ,àéiç øamikled eid ± ©¦¨§©¨©©¨£¨¨§¦§§¨

mkxcae ,exeng lr akex cg` lke ,jxca cgiéåìc àøîç déîc÷©§¥£¨¨§¥¦
àðeä áø øa äaøc àøîçìly exeng z` iel ly exeng micwd ± ©£¨¨§©¨©©¨

dyr iel ly exengy rci `l `ped ax xa daxe ,`ped ax xa dax
okle ,ezrcn ok dyr iely ayg `l` ,envrn z`fìçdézòc L £©©§¥

àðeä áø øa äaøc`edy iptn ,`ped ax xa dax ly ezrc dylg ± §©¨©©¨
.ieln lecb didøîà,envrl ielàúléî déì àîéà,xac el xne` ± ¨©¥¨¥¦§¨

éëéä ék¦¥¦
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המשך ביאור למס' שבת ליום שישי עמ' ב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc zay(ycew zay meil)

dnec` dxta `ld ,`yn zaygp xqt`a'ìBò äéìò äìò àì øLà'£¤Ÿ¨¨¨¤¨
àðîçø øîàdxezd dxn` ±(a hi xacna)z` leqtl yi `ynae , ¨©©£¨¨

.ler dilr dlry iptn dxtd
:`xnbd zvxzn .ax lr `iyewl mivexiz dyely d`ian `xnbd

,ééaà øîà,dxyk xqt`a dnec` dxt xyw m`y epipyy dn ¨©©©¥
xaecna`edy ote`dëéìBî[dxtd z` jilen-],øéòì øéòî §¦¨¥¦§¦

dkxc dxt mzqy iptn ,xqt`a die`xd dzxiny jxc df ote`ay
,dxizi dxiny ef oi`e ,xirl uegn ievnd dly uaxnd mewnl zeptl
xqt`a dxywe xird jeza dze` jiled m` ok`e .dxyk `id okle
dtiqen .`yn aygpe dxizi dxiny `ed xqt`d myy ,zlqtp

:uxzl `xnbdéðàL ,øîà àáø[dpey-]äøt,zext x`yn dnec` ¨¨¨©©¦¨¨
meyn,ïéø÷é äéîãcdryn ,xzei dlern dxiny dkixv `ide §¨¤¨§¨¦

`ide dxizi dxiny epi` okle ,xqt`a dxneyl jxcde ,dclepy
:uxzl `xnbd dtiqen .dxyk,øîà àðéáødxty epipyy dn ©¦¨¨©

xaecn ,dab lry xqt`a zlqtp dpi` dnec`azeidl drahy dxt §
,úãøBî`ed xqt`e ,dxt lkn xzei dlern dxiny dperh `id okle ¤¤

dxt ,ok`e .dxyk `id okle ,dxizi dxiny epi`e die`xd dzxiny
rah oi`y dlibx,zlqtp xqt`a dilra dxyw m` ,zcxen zeidl d

.`yn aygpe dxizi dxiny `ed xqt`dy meyn
ilray ,dpynd ixac xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

epzpyna epipy :xiya mikynpe xiya mi`vei xiyd(:`p lirl),ñeqä©
`vei,'åëå øéLa.xiya oikynpe xiya oi`vei xiyd ilra lke §¥

:`xnbd zl`eyéàîyexit edn ±éàîe ,ïéàöBéyexit edne ± ©§¦©
.ïéëLîð:`xnbd daiyn,àðeä áø øîà,dpynd ixac yexit jk ¦§¨¦¨©©¨

,xiya z`vl mkxcy miig ilraïéàöBé Bàmdykïéëeøkaiaq §¦§¦
mfge`l xyt` i`y ote`a ,xiyay zraha dreawd drevxa mx`ev

,iepl wx ozip xiyde daBàmdyk mi`veiïéëLîðdreawd drevxa ¦§¨¦
m` oiae iepl xiyd ozip m` oiay .dkexk dpi` `idy ,xiyay zraha

.`yn aygp epi`e jka mkxc ,dxinyl ozip,øîà ìàeîLejk §¥¨©
xiya z`vl mkxcy miig ilra ,dpynd ixac yexitïéàöBéwx §¦

mdykïéëLîðdrevxdy oebk ,xiya,dkexk dpi` ea dreawd ¦§¨¦
,da xnzydl mkxcyïéàöBé ïéàåmdykïéëeøk,xiyay drevxa §¥§¦§¦

d`ian .`yn aygp okle ,jk z`vl jxcd oi`e ,iepl `l` epi`y
:df oipra `ziixa `xnbdàðz àúéðúîailra ,epy `ziixaa - §©§¦¨¨¨

xiydïéàöBémdykïéëeøkie`xd ote`a xiyay drevxa.CLnéì §¦§¦¦¨¥
:ezhiyk dyrn dyr `ped axy d`ian `xnbd,óñBé áø øîà̈©©¥

àðeä áø éác éìâéòì eäì àðéæçax ziaay milbrd z` izi`x ± £¦¨§§¦§¥§¥©¨
mdy ,`ped,úaMa ïéëeøk ïäéøñôàa ïéàöBéxn`y ezhiy itk §¦§©§¨¥¤§¦©©¨

.iepl mikexk mi`veiy
:xqt`a zecxt z`ivia iax zia bdpn z` d`ian `xnbdàúà ék¦£¨

`a xy`k ±éîéc áø,laal l`xyi ux`nøîàmya,àðéðç éaø ©¦¦¨©©¦£¦¨
úBàìeî[zecxt-]úBàöBé éaø úéa ìLz`vl zelibx -ïäéøñôàa ¨¤¥©¦§§©§¨¥¤
.úaMaze`vei zecxty iax ziaa bdpnd m`d zxxan `xnbd ©©¨

jexk `edyk s` xqt`a:`xnbd zwtzqn .eäì àéòaéàewtzqd ± ¦©§¨§
ze`vei iax zia ly zecxtdy `pipg iax xn`y dn ,daiyid ipa

mixqt`a m`d ,zaya xqt`aïéëeøkwx `a xqt`dy ,ze`vei od §¦
,ieplBàmdyk wx ze`vei `nyïéëLîð`a xqt`de ,xqt`a ¦§¨¦

:`xnbd dgiken .ozxinylòîL àzheytl di`x rnye `a - ¨§©
c ,wtqdàúà ék`a xy`ky ±äãeäé øa ìàeîL áøl`xyi ux`n ¦£¨©§¥©§¨

,laaløîàmyaúBàìeî ,àðéðç éaø[zecxt-]éaø úéa ìL ¨©©¦£¦¨¨¤¥©¦
úBàöBéz`vl zelibx -ïäéøñôàamdyk.úaMa íéëeøkixd §§©§¨¥¤§¦©©¨

zecxtd eid ,iepl `l` epi`y jexk xqt`a s`y ,yxetn xacd
.zaya ze`vei

:`xnbd dtiqenéqà áøc dén÷ ïðaø äeøîàiptl minkgd exn` ± ©§¨©¨¨©¥§©©¦
,iq` axäãeäé øa ìàeîL áøc àäxa l`eny ax xn`y df xac ± ¨§©§¥©§¨

,mikexk mixqt`a ze`vei iax zia ly zecxty ,dcediàëéøö àìŸ§¦¨
xaky iptn ,el mikixv ep` oi` ±à÷ôð éîéc áøcîinic ax ixacn ± ¦§©¦¦¨§¨

s` ,mikexk mixqt`a xaecny cenll yi mixqt`a e`viy xn`y
meyn ,yxetna ok xn` `l `edyCzòc à÷ìñ éàcdler m`y ± §¦¨§¨©§¨

xnel jzrc lréîéc áøcmdy ote`a wxøîà÷ ïéëLîðxn` ± §©¦¦¦§¨¦¨¨©
xaeq iaxy epcnll wx `ae ,jexk xqt`dy ote`a `le ,mi`vei mdy
xak df xac `ld ,`yn aygp epi` okle xqt`a xnzyn cxty

à÷ôð ìàeîL øîà äãeäé áøcîl`eny mya dcedi ax ixacn ± ¦§©§¨¨©§¥¨§¨
,cnlp `edøîàc[xn` oky-]äãeäé áøy,ìàeîL øîàepipy §¨©©§¨¨©§¥

epzpyna(:`p lirl)`ed oky ,mhga z`vei dw`pe xqt`a `vei lnby
e ,mzxiny jxceéä ïéôéìçîmzl`ya micinlzd,éaø éðôìote`a ©£¦¦¨¦§¥©¦

dzxinyy ,jetd,Bæa Bæ ìLmhgde dw`pd iab lr xqt`d didy ¤¨
,lnbd iab lreäî,mi`vei md el` mipte`a mb m`d ,oicd dn ± ©

eåéðôì øîà[iax iptl-],éñBé éaøa ìàòîLé éaøwtqd z` heytl ¨©§¨¨©¦¦§¨¥§©¦¥
,mhga lnbaàaà øîà Ck,[iqei iax ,ia`-]úBàöBé úBîäa òaøà ¨¨©©¨©§©§¥§

,øBîçäå ìîbäå ãøtäå ñeqä ,øñôàamzxiny `ed xqt`y §©§¨©§©¤¤§©¨¨§©£
lnb oebk ,xzei dlern dxinya mi`vei mpi`y hrnl `ae ,die`xd
one ,xqt`a ze`veiy iqei iax dpny zendad llka cxtde .mhga

ok xaeq `ed s`e ,el` iqei iax ixac z` iax laiw mzqdoeike .
yecig lk oi` ,xqt`a `vei cxty xaeq iaxy epcnl xak o`kny
axy gxkdae ,xqt`a ze`vei iax zia ly zecxty inic ax ixaca
jexk xqt`a s`y ,myn epcnl `ly sqep yecig epcnll `a inic
z` mikixv ep` oi` ,ok m`e .xenyl `a `ed xy`k wx `le ,ze`vei
s` ze`vei iax zia ly zecxty xn`y dcedi xa l`eny ax ixac

.z`f eprci inic ax ixacn xaky ,mikexk mixqt`a
:`xnbd dgeceäì øîà[mdl-]éqà áø,minkgléøèöéàeäì C± ¨©§©©¦¦§§¦§

zia ly zecxty xn`y ,dcedi xa l`eny ax ixac z` ep` mikixv
meyn ,mikexk mixqt`a s` ze`vei iaxà÷ôð äãeäé áøcî éàc± §¦¦§©§¨¨§¨

lnba wtqd z` `iady] dcedi ax ixacn ok cenll `eaz m`y
rax`y ,iqei iax ixacn iax iptl e`iady dgkedd z`e ,mhga

,[cxt ollkae ,xqt`a ze`vei zendaàðéîà äåädgec iziid ± £¨¨¦¨
l`rnyi iaxy xnel yiy ,iax xaeq dn eixacn cenll oi`y xne`e

iqei iaxaåéðôì øîàcxty da xn`py eia` zxnin z` [iax iptl-] ¨©§¨¨
,xqt`a `veiåiaxdépéî dìaé÷ àìepi`e ,df xac epnn laiw `l - §Ÿ¦§¨¦¥

e ,ok xaeqéîéc áøc ïì òîLî à÷iax ok`y inic ax epcnln ± ¨©§©¨§©¦¦
.xqt`a ze`vei eziaay zecxt ixdy ,ok xaeqéîéc áøc éàåm`e ± §¦§©¦¦

nic ax ixacn cenll `eapze`vei iax zia ly zecxty xn`y i
,iax xaeq jky xqt`aàðéîà äåä,xne` iziid ±éléî éðäel` - £¨¨¦¨¨¥¦¥

mdy ote`a wx ,xqt`a ze`vei zecxty iax xaqy mixacdïéëLîð¦§¨¦
,`yn aygp epi` cxtd ly ezxiny `edy oeiky ,xqt`aìáà£¨

mdy ote`aïéëeøkynyn xqt`d oi`y ,xqt`ay drevxa §¦
,iepl wx `l` dxinylàìokle .`yn aygp `edy ,ea `veià÷ Ÿ¨

ïì òîLîepcnln ±,äãeäé (áø) øa ìàeîL áøczia ly zecxty ©§©¨§©§¥©©§¨
aygp epi` iepl `a `ed xy`k s`y ,mikexk mixqt`a ze`vei iax

.`yn
epzpyna epipy :d`neh xiWd lawn cvik dpc `xnbd(:`p lirl)oipra ¥

,xiy zxdhïäéìò ïéfîez`hg inïîB÷îa ïìáBèåx`eva mcera ± ©¦£¥¤§§¨¦§¨
:`xnbd dywn .mxiqdl jixv epi`e ,dndadàøîéîìd`a m`d ± §¥§¨

mixiyd lr xnel dpyndeäðéð äàîeè éìea÷ éðácipa mdy ± ¦§¥©¥§¨¦§
.xiyd z` mixdhn cvik oecipdn cenll yiy itk ,d`neh zlaw

ïðúäådpyna epipy `lde ±(`"n a"it milk),úòaèiepl zynynd §¨§©©©©
íãàerav`aäàîèhiykz `idy iptn ,d`neh zlawn ±,úòaèå ¨¨§¥¨§©©©
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מכ"א מ"ח, בו כותבת מאשר עבר עלי' ואשר לע"ע עדיין לא נשתדכה.

בהנוגע לענינים הבלתי רצוים שהיו בעבר, ידועה הוראת תורתנו תורת חיים, אשר ביד כל אדם 

ניתן לתקן ולשפר עניניו מכאן ולהבא, ומועילה חרטה אמיתית על העבר ביחד עם קבלה טובה על להבא, 

ובעניני שידוכין בפרט, שתי נקודות להוסיף בזה.

א( עלי' להחליט בתוקף המתאים, שלכשתנשא, תנהג ביתה כראוי לבת ישראל, שכל אחת מהן 

נקראת בת שרה רבקה רחל ולאה, בשמירת טהרת המשפחה, שמירת שבת, אכילת כשר וכו' בתוך שאר 

מצות התורה, והשי"ת הרואה ללבב אשר החליטה באמת וגם תנהג כן, ימציא לה זיווגה המתאים לפני' 

בגשמיות וברוחניות גם יחד.

אחרי  ולחטט  לחפש  אין  ולכן  בעולם,  שלימות  שאין  שהיא,  כמו  המציאות  את  להכיר  יש  ב( 

חסרונות של אלו שבאים עמהם בהיכירות, ובפרט בהביא בחשבון שגם המחפש אינו בתכלית השלימות 

וכשמסתכלים בעין יפה על בני ישראל ומשימים לב להעיקר )מדות טובות, הנהגה בדרך הישרה היא דרך 

מערכו  יותר  לתפוס מקום  צריך  אין  דטפל  איך שהטפל  רואים  בדרך ממילא  אזי  וכו'(  והמצוה  התורה 

וכשהעיקר הוא בשלימות הרי זה מכריע לאמירת הן.

מהנכון אשר לאחרי כל הנ"ל, הנה בכל יום חול בבקר תפריש פרוטות אחדות לצדקה עד שתשתדך 

ותנשא בשעה טובה ומוצלחת.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



קלט
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc zay(ycew zay meil)

dnec` dxta `ld ,`yn zaygp xqt`a'ìBò äéìò äìò àì øLà'£¤Ÿ¨¨¨¤¨
àðîçø øîàdxezd dxn` ±(a hi xacna)z` leqtl yi `ynae , ¨©©£¨¨

.ler dilr dlry iptn dxtd
:`xnbd zvxzn .ax lr `iyewl mivexiz dyely d`ian `xnbd

,ééaà øîà,dxyk xqt`a dnec` dxt xyw m`y epipyy dn ¨©©©¥
xaecna`edy ote`dëéìBî[dxtd z` jilen-],øéòì øéòî §¦¨¥¦§¦

dkxc dxt mzqy iptn ,xqt`a die`xd dzxiny jxc df ote`ay
,dxizi dxiny ef oi`e ,xirl uegn ievnd dly uaxnd mewnl zeptl
xqt`a dxywe xird jeza dze` jiled m` ok`e .dxyk `id okle
dtiqen .`yn aygpe dxizi dxiny `ed xqt`d myy ,zlqtp

:uxzl `xnbdéðàL ,øîà àáø[dpey-]äøt,zext x`yn dnec` ¨¨¨©©¦¨¨
meyn,ïéø÷é äéîãcdryn ,xzei dlern dxiny dkixv `ide §¨¤¨§¨¦

`ide dxizi dxiny epi` okle ,xqt`a dxneyl jxcde ,dclepy
:uxzl `xnbd dtiqen .dxyk,øîà àðéáødxty epipyy dn ©¦¨¨©

xaecn ,dab lry xqt`a zlqtp dpi` dnec`azeidl drahy dxt §
,úãøBî`ed xqt`e ,dxt lkn xzei dlern dxiny dperh `id okle ¤¤

dxt ,ok`e .dxyk `id okle ,dxizi dxiny epi`e die`xd dzxiny
rah oi`y dlibx,zlqtp xqt`a dilra dxyw m` ,zcxen zeidl d

.`yn aygpe dxizi dxiny `ed xqt`dy meyn
ilray ,dpynd ixac xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

epzpyna epipy :xiya mikynpe xiya mi`vei xiyd(:`p lirl),ñeqä©
`vei,'åëå øéLa.xiya oikynpe xiya oi`vei xiyd ilra lke §¥

:`xnbd zl`eyéàîyexit edn ±éàîe ,ïéàöBéyexit edne ± ©§¦©
.ïéëLîð:`xnbd daiyn,àðeä áø øîà,dpynd ixac yexit jk ¦§¨¦¨©©¨

,xiya z`vl mkxcy miig ilraïéàöBé Bàmdykïéëeøkaiaq §¦§¦
mfge`l xyt` i`y ote`a ,xiyay zraha dreawd drevxa mx`ev

,iepl wx ozip xiyde daBàmdyk mi`veiïéëLîðdreawd drevxa ¦§¨¦
m` oiae iepl xiyd ozip m` oiay .dkexk dpi` `idy ,xiyay zraha

.`yn aygp epi`e jka mkxc ,dxinyl ozip,øîà ìàeîLejk §¥¨©
xiya z`vl mkxcy miig ilra ,dpynd ixac yexitïéàöBéwx §¦

mdykïéëLîðdrevxdy oebk ,xiya,dkexk dpi` ea dreawd ¦§¨¦
,da xnzydl mkxcyïéàöBé ïéàåmdykïéëeøk,xiyay drevxa §¥§¦§¦

d`ian .`yn aygp okle ,jk z`vl jxcd oi`e ,iepl `l` epi`y
:df oipra `ziixa `xnbdàðz àúéðúîailra ,epy `ziixaa - §©§¦¨¨¨

xiydïéàöBémdykïéëeøkie`xd ote`a xiyay drevxa.CLnéì §¦§¦¦¨¥
:ezhiyk dyrn dyr `ped axy d`ian `xnbd,óñBé áø øîà̈©©¥

àðeä áø éác éìâéòì eäì àðéæçax ziaay milbrd z` izi`x ± £¦¨§§¦§¥§¥©¨
mdy ,`ped,úaMa ïéëeøk ïäéøñôàa ïéàöBéxn`y ezhiy itk §¦§©§¨¥¤§¦©©¨

.iepl mikexk mi`veiy
:xqt`a zecxt z`ivia iax zia bdpn z` d`ian `xnbdàúà ék¦£¨

`a xy`k ±éîéc áø,laal l`xyi ux`nøîàmya,àðéðç éaø ©¦¦¨©©¦£¦¨
úBàìeî[zecxt-]úBàöBé éaø úéa ìLz`vl zelibx -ïäéøñôàa ¨¤¥©¦§§©§¨¥¤
.úaMaze`vei zecxty iax ziaa bdpnd m`d zxxan `xnbd ©©¨

jexk `edyk s` xqt`a:`xnbd zwtzqn .eäì àéòaéàewtzqd ± ¦©§¨§
ze`vei iax zia ly zecxtdy `pipg iax xn`y dn ,daiyid ipa

mixqt`a m`d ,zaya xqt`aïéëeøkwx `a xqt`dy ,ze`vei od §¦
,ieplBàmdyk wx ze`vei `nyïéëLîð`a xqt`de ,xqt`a ¦§¨¦

:`xnbd dgiken .ozxinylòîL àzheytl di`x rnye `a - ¨§©
c ,wtqdàúà ék`a xy`ky ±äãeäé øa ìàeîL áøl`xyi ux`n ¦£¨©§¥©§¨

,laaløîàmyaúBàìeî ,àðéðç éaø[zecxt-]éaø úéa ìL ¨©©¦£¦¨¨¤¥©¦
úBàöBéz`vl zelibx -ïäéøñôàamdyk.úaMa íéëeøkixd §§©§¨¥¤§¦©©¨

zecxtd eid ,iepl `l` epi`y jexk xqt`a s`y ,yxetn xacd
.zaya ze`vei

:`xnbd dtiqenéqà áøc dén÷ ïðaø äeøîàiptl minkgd exn` ± ©§¨©¨¨©¥§©©¦
,iq` axäãeäé øa ìàeîL áøc àäxa l`eny ax xn`y df xac ± ¨§©§¥©§¨

,mikexk mixqt`a ze`vei iax zia ly zecxty ,dcediàëéøö àìŸ§¦¨
xaky iptn ,el mikixv ep` oi` ±à÷ôð éîéc áøcîinic ax ixacn ± ¦§©¦¦¨§¨

s` ,mikexk mixqt`a xaecny cenll yi mixqt`a e`viy xn`y
meyn ,yxetna ok xn` `l `edyCzòc à÷ìñ éàcdler m`y ± §¦¨§¨©§¨

xnel jzrc lréîéc áøcmdy ote`a wxøîà÷ ïéëLîðxn` ± §©¦¦¦§¨¦¨¨©
xaeq iaxy epcnll wx `ae ,jexk xqt`dy ote`a `le ,mi`vei mdy
xak df xac `ld ,`yn aygp epi` okle xqt`a xnzyn cxty

à÷ôð ìàeîL øîà äãeäé áøcîl`eny mya dcedi ax ixacn ± ¦§©§¨¨©§¥¨§¨
,cnlp `edøîàc[xn` oky-]äãeäé áøy,ìàeîL øîàepipy §¨©©§¨¨©§¥

epzpyna(:`p lirl)`ed oky ,mhga z`vei dw`pe xqt`a `vei lnby
e ,mzxiny jxceéä ïéôéìçîmzl`ya micinlzd,éaø éðôìote`a ©£¦¦¨¦§¥©¦

dzxinyy ,jetd,Bæa Bæ ìLmhgde dw`pd iab lr xqt`d didy ¤¨
,lnbd iab lreäî,mi`vei md el` mipte`a mb m`d ,oicd dn ± ©

eåéðôì øîà[iax iptl-],éñBé éaøa ìàòîLé éaøwtqd z` heytl ¨©§¨¨©¦¦§¨¥§©¦¥
,mhga lnbaàaà øîà Ck,[iqei iax ,ia`-]úBàöBé úBîäa òaøà ¨¨©©¨©§©§¥§

,øBîçäå ìîbäå ãøtäå ñeqä ,øñôàamzxiny `ed xqt`y §©§¨©§©¤¤§©¨¨§©£
lnb oebk ,xzei dlern dxinya mi`vei mpi`y hrnl `ae ,die`xd
one ,xqt`a ze`veiy iqei iax dpny zendad llka cxtde .mhga

ok xaeq `ed s`e ,el` iqei iax ixac z` iax laiw mzqdoeike .
yecig lk oi` ,xqt`a `vei cxty xaeq iaxy epcnl xak o`kny
axy gxkdae ,xqt`a ze`vei iax zia ly zecxty inic ax ixaca
jexk xqt`a s`y ,myn epcnl `ly sqep yecig epcnll `a inic
z` mikixv ep` oi` ,ok m`e .xenyl `a `ed xy`k wx `le ,ze`vei
s` ze`vei iax zia ly zecxty xn`y dcedi xa l`eny ax ixac

.z`f eprci inic ax ixacn xaky ,mikexk mixqt`a
:`xnbd dgeceäì øîà[mdl-]éqà áø,minkgléøèöéàeäì C± ¨©§©©¦¦§§¦§

zia ly zecxty xn`y ,dcedi xa l`eny ax ixac z` ep` mikixv
meyn ,mikexk mixqt`a s` ze`vei iaxà÷ôð äãeäé áøcî éàc± §¦¦§©§¨¨§¨

lnba wtqd z` `iady] dcedi ax ixacn ok cenll `eaz m`y
rax`y ,iqei iax ixacn iax iptl e`iady dgkedd z`e ,mhga

,[cxt ollkae ,xqt`a ze`vei zendaàðéîà äåädgec iziid ± £¨¨¦¨
l`rnyi iaxy xnel yiy ,iax xaeq dn eixacn cenll oi`y xne`e

iqei iaxaåéðôì øîàcxty da xn`py eia` zxnin z` [iax iptl-] ¨©§¨¨
,xqt`a `veiåiaxdépéî dìaé÷ àìepi`e ,df xac epnn laiw `l - §Ÿ¦§¨¦¥

e ,ok xaeqéîéc áøc ïì òîLî à÷iax ok`y inic ax epcnln ± ¨©§©¨§©¦¦
.xqt`a ze`vei eziaay zecxt ixdy ,ok xaeqéîéc áøc éàåm`e ± §¦§©¦¦

nic ax ixacn cenll `eapze`vei iax zia ly zecxty xn`y i
,iax xaeq jky xqt`aàðéîà äåä,xne` iziid ±éléî éðäel` - £¨¨¦¨¨¥¦¥

mdy ote`a wx ,xqt`a ze`vei zecxty iax xaqy mixacdïéëLîð¦§¨¦
,`yn aygp epi` cxtd ly ezxiny `edy oeiky ,xqt`aìáà£¨

mdy ote`aïéëeøkynyn xqt`d oi`y ,xqt`ay drevxa §¦
,iepl wx `l` dxinylàìokle .`yn aygp `edy ,ea `veià÷ Ÿ¨

ïì òîLîepcnln ±,äãeäé (áø) øa ìàeîL áøczia ly zecxty ©§©¨§©§¥©©§¨
aygp epi` iepl `a `ed xy`k s`y ,mikexk mixqt`a ze`vei iax

.`yn
epzpyna epipy :d`neh xiWd lawn cvik dpc `xnbd(:`p lirl)oipra ¥

,xiy zxdhïäéìò ïéfîez`hg inïîB÷îa ïìáBèåx`eva mcera ± ©¦£¥¤§§¨¦§¨
:`xnbd dywn .mxiqdl jixv epi`e ,dndadàøîéîìd`a m`d ± §¥§¨

mixiyd lr xnel dpyndeäðéð äàîeè éìea÷ éðácipa mdy ± ¦§¥©¥§¨¦§
.xiyd z` mixdhn cvik oecipdn cenll yiy itk ,d`neh zlaw

ïðúäådpyna epipy `lde ±(`"n a"it milk),úòaèiepl zynynd §¨§©©©©
íãàerav`aäàîèhiykz `idy iptn ,d`neh zlawn ±,úòaèå ¨¨§¥¨§©©©

l zynynd,äîäa,dx`evay xiy oebkåly zrah ok,íéìëenk §¥¨§¥¦
,milkd zeici y`xa miyeryåok,úBòahä ìk øàLzeieyrd oebk §§¨¨©©¨
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קמ
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc zay(ycew zay meil)

m` j` .leaiw zia el oi`yk s` d`neh lawn zkzn ilkeàéä¦
[dnvr zrahd-],âBîìà ìLäøBäè ,úëzî ìL dîúBçådpi` ± ¤©§§¨¨¤©¤¤§¨

,ur ly `edy dxwir it lr dze` mipc ep`y meyn ,d`neh zlawn
ep`vn ,ok m` .leaiw zia el oi`yk d`neh lawn epi` ur ilke
iax xn` recne ,rav` ly zerah ipin oia d`neh oiprl welig

:`xnbd zvxzn .mdipia welig oi`y xfril`eäéà déì øîà÷ ék¦¨¨©¥¦
énð,d`neh oiprl welig oi`y cinlzl el xn`yk xfril` iax s` ± ©¦

y zraha wx,déì øîà÷ úëzî ìL dlekzkzn zerah ipin lky ¨¤©¤¤¨¨©¥
.mdipia welig yi zaya d`ved oiprl eli`e ,d`neh zelawn

s` miwelig `xnbd d`ian ,zerah ipin oia miweligd e`aedy jezn
:d`neh zlaw oiprle zaya d`ved oiprl ,mihgn ipin oiaãBòå§

ìàLbn cinlzd,xfril` iax z` oeilrd lilïé÷ìBçL ézòîL± ¨©¨©§¦¤§¦
welig yiyèçîì èçî ïéaipi`e ,mdizeklda mihgnd ipin oia ± ¥©©§©©

.weligd xn`p dkld efi` oiprl rceidéì øîàiax [el aiyd-] ¨©¥
,cinlzl xfril`zòîL àì ànLmihgnd ipin oia welig yiy ¤¨Ÿ¨©§¨

ïéðòì àlàa zeyxl zeyxn d`ved,úaLepipyy itk(.aq .fp oldl), ¤¨§¦§©©¨
`ivende ,zaya da z`vl dxezd on xeq`e `id `yn daewp hgny
,hiykz `l` `yn dpi` daewp dpi`y hgne ,z`hg aiig bbeya

.z`hgn xeht `ivend okleéàcy xn`z m`y -ïéðòìzlaw §¦§¦§©
äàîeèixdy ,ok xnel xyt` i` ,weligd xn`pàãå àc,dfe df-] §¨¨§¨

[mihgnd ipin lkàéä úçà.mdipia welig oi`e ,mdl cg` oic ± ©©¦
:`xnbd dywnåikïéðòìzlawàéä úçà àãå àc äàîeèlk - §§¦§©§¨¨§¨©©¦

,mdl cg` oic mihgnd ipinïðúäådpyna epipy ixde ±(d"n b"it milk), §¨§©
døBç ìèépL èçîz` miqipkn eay ,dy`xay xegd xaypy ± ©©¤¦©¨

hegd,Bàxaypydö÷eò,cbad z` miawpn eay ,dly cegd ± §¨
`id okle ,dzk`lnl die`x dpi` `id dzrnäøBäèzlawn dpi` ± §¨

oia welig ep`vn ,ok m` .ilk zxezn d`vi jkay iptn ,d`neh
hgne d`neh zlawn dnly hgny ,d`neh zlaw oiprl mihgnd
iax xn` recne ,d`neh zlawn dpi` dvwer e` dxeg xaypy

:`xnbd zvxzn .welig oi`y xfril`déì øîà÷ ékxfril` iax ¦¨¨©¥
wx ,welig oi` d`neh zlaw oiprly cinlzlahgn,äîéìL`ly §§¥¨

.dvwer e` dxeg dpnn lhip
:`xnbd dywnås`äîéìLaike ,dnly hgna ±àéä úçà àãå àc §¦§¥¨¨§¨©©¦

iax xn`y itk ,d`neh oiprl mdl cg` oic el` mihgn ipin lk ±
,xfril`ïðzäådpyna epipy ixde ±(my milk),äúìòäL èçî §¨§©©©¤¤¤§¨

íà ,äãeìçdcelgd,äøéôzä úà ákòîhgndäøBäèdpi` ± £¨¦§©¥¤©§¦¨§¨
,dzk`lnl cer die`x dpi`y ,d`neh zlawnzaygp dpi` okle

,ilkåàì íàåhgnd ,dxitzd z` zakrn dcelgd oi` m`e ±äàîè §¦¨§¥¨
.d`neh zlawn ±éàpé éaø éác éøîàåziaay minkgd exn`e ± §¨§¦§¥©¦©©

z` zakrn dcelgd m`y dpynd dxn`y dn ,i`pi iax ly eyxcn
,d`neh zlawn hgnd oi` dxitzdøkéð dîeMéøL àeäåxaecn ± §¤¦¨¦¨

dxitzd aekir edfe ,cbad iab lr xkip dcelgd myexy ote`a
ep`vn ,ok m` .d`neh zlawn dpi` ezngny dpynd dxn`y
iax xn` recne ,d`neh zlaw oiprl minly mihgn ipin oia welig

:`xnbd zvxzn .welig oi`y xfril`déì øîà÷ ékxfril` iax ¦¨¨©¥
wx ,welig oi` d`neh zlaw oiprly cinlzlàôéLaetyy hgna - §¦¨

dcelgd z` dpnn exiqd jkae dxivta dze`.déì øîà÷̈¨©¥

:`xnbd dywnås`àôéLaike ,dcelg da oi`e dze` etyy hgna ± §§¦¨
àéä úçà àãå àc,d`neh oiprl mdl cg` oic el` mihgn ipin lk ± ¨§¨©©¦

,xfril` iax xn`y itkàéðzäå,`ziixaa epipy ixde -ïéa ,èçî §¨©§¨©©¥
`id m`äáe÷ðeïéám`úaMa dìèìèì øzeî ,äáe÷ð dðéà §¨¥¥¨§¨¨§©§§¨©©¨

daewp dpi`y hgn s`y ,dvwen xeqi` da oi`y ,cigid zeyxa
,etebn uewd z` da lehil die`x `idy iptn ,ilk zaygpàìå§Ÿ

ïðéøîàhgn `weecy mixne` ep` oi`e ±äáe÷ðilk zaygpàlà ¨§¦©§¨¤¨
ïéðòìzlaw,ãáìa äàîeè,d`neh zlawne ilk zaygp daewpdy §¦§©§¨¦§¨

,ok m` .d`neh zlawn dpi`e ilk zaygp dpi` daewp dpi`ye
,d`neh zlaw oiprl dcelg mda oi`y mihgn ipin oia welig ep`vn

:`xnbd zvxzn .mdipia welig oi`y xfril` iax xn` recneàä̈
àîbøzx`iae cinrd `ld ±ééaà(.bkw oldl),àáøc àaélàitl ± ©§§¨©©¥©¦¨§¨¨

xn`y] `ax zhiy(my)dxeq` dvwer e` dxeg lhipy hgny
zxacn `ziixady ,[dvwen meyn lehlhaéîìâaoiicry hgna ± §¨§¥

z` miyer epnny hegdn dvvwp wxy ,dzk`ln dxnbp `l
dvwen oic oia `ziixad dwlig dfae ,dawpl cner `ede ,mihgnd
z` gipdle ezrca jlnidl lekiy oeiky ,d`neh zlaw oicl zaya
dpi` etebn uew z`vedl da ynzydle daewp `l `idyk hgnd
zaygp dawpl ezrca dzry oeik d`neh zlaw oiprl eli`e ,dvwen
xfril` iax eli`e .d`neh zlawn dpi`e ezk`ln dxnbp `ly ilk
zxev `id jky ,awp ila xak dzk`ln dxnbpy hgn lr xaic
zlawn `id daewp dpi` oiae daewp oiay xn` jk lre ,hgnd

.uew `ivedl die`xy meyn ,d`neh

äðùî
epi`e ,dtebl lthd xac z`yep dndady mipte` zhxtn dpynd

ok lre `ynl aygp:ea z`vl zxzenàöBé øBîçmiaxd zeyxl £¥
zayaúòcøîa[enngl eiab lr cinz migipny ieqik-]àéäL ïîæa §©§©©¦§©¤¦

Ba äøeL÷,[xengl dxeyw zrcxndy-]íéøëæ[mili`-]ïéàöBé §¨§¨¦§¦
mdykïéáeáì,[mzexkf zgz xeyw xer-]úBàöBé úBìçøodyk §¦§¥§

úBæeçLodyk zelgxd ze`vei oke ,[dlrnl dxeyw oziil`-] §
úBìeák,[dhnl dxeyw oziil`-]åodyk ze`vei okúBðeák §§§

,[iwp oxnv z` xenyl cbaa zetehr-]úBàöBé íéfòäodiccyk ¨¦¦§
úBøeøöalgd on oyaiil ick oxxv m` oia ,cbaa zexeyw -m` oiae , §

s`e ,ux`l shthi `ly algd z` xenyl ick qik mdl xyw
,dndal milth el` mixacy .qikd e` cbad z` z`yep dndady

.`yn miaygp mpi`eïleëa øñBà éñBé éaøxizdy mipte`d lka - ©¦¥¥§¨
,`yn miaygp mdy xaeq `edy meyn ,`nw `pzïéìçøä ïî õeç¦¨§¥¦

úBðeákäiptn ,`yn zaygp dpi` oztihry ,[cbaa zetehrd-] ©§
.odly hiykzk `ede oxnv zxinyl d`a `idy,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥

úBàöBé íéfòodiccykúBøeøö`nw `pz ixacke ,cbaa zexeyw ± ¦¦§§
ick oze` xxv xy`k wx edf j` ,`yn aygp epi` cbadyLaéì§©¥

yeygl oi`e ,ahid ezxiywa wcdl ekxc df ote`ay ,algd on oze`
,cbad leti `nyàì ìáàoze` xxv xy`káìçìlr xenyl - £¨Ÿ§¨¨

oeik j` ,jk ze`vei dxezd one `yn aygp epi` mpn`y ,algd
leti `ny minkg eyyg ,ezxiywa ahid wcdn epi` df ote`ay

.jka xeqi` xearie ,elhlhl `eaie gkyie miaxd zeyxa
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.àéét ìò óà úñðkä úéáa Lc÷nL øeaö çéìMäî Búéa CBúa Lecwä òîLå úñðkä úéáì Ceîñ BúéaL éî¦¤¥¨§¥©§¤¤§¨©©¦§¥¥©§¦©¦¤§©¥§¥©§¤¤©©¦
øeaö çéìMä ïéà úñðkä úéa ìöà íéúáBMä íéçøBà eðì ïéàL äfä ïîfaL éôì àöé àì Ba úàöì ïéåkúîL¤¦§©¥¨¥Ÿ¨¨§¦¤©§©©¤¤¥¨§¦©§¦¥¤¥©§¤¤¥©§¦©¦

âäðnä úîçî àlà Lã÷î Bðéàå äæ Lec÷a íãà íeL àéöBäì ììk ïéekúî[bl54: ¦§©¥§¨§¦¨¨§¦¤§¥§©¥¤¨¥£©©¦§¨
יא  סעיף סעודה במקום הקידוש שיהיה רעג סימן ב חלק

1

2

3

`zax `zkld
âäðîä úîçî [âì וכוונת להוציא המקדש שכוונת משמע לעיכובא - הן ידיֿחובתו לצאת .53השומע

zetqede mipeiv
י"ח 50) יצא דרבנן שבמצות נתבאר ס"ד ריג שבסימן ואף

מ"מ  שוע"ר) על וציונים במ"מ שהעיר (כפי כוונה בלא בדיעבד
ענינים  לכמה ורק כדאורייתא כמוהו היין על שהקידוש לומר יש

רעא). בסימן שנתבאר (כפי שבתפלה הקידוש על סמכו
מה"ת  בקידוש חייב וא"כ התפלל, כבר שהשומע לנו דמנין ועוד
רעא  סימן כדלעיל התפלל שכבר ממי י"ח לצאת יכול (ואעפ"כ

ס"ו).
דינו, נשתנה בלבד המנהג מן שנעשה שקידוש דייתכן ועוד
'ויכולו', אומר שהש"ץ כששומע קידוש י"ח יוצא שאינו וכשם

הש"ץ. מקידוש י"ח יוצא אינו כך

(51·"Ò ËÒ¯ ÔÓÈÒ השובתים אורחים לנו שאין עכשיו ואף :
לקדש  נוהגים אעפ"כ חובתם ידי להוציאם הכנסת בית אצל
פי  על אף בטלה לא חכמים שתקנת לפי היין על הכנסת בבית
אף  שאומרים ז' מעין ברכה כמו תקנו שבגללו הטעם שבטל
בסי' שנתבאר כמו בישוב הם שלנו כנסיות שבתי הזה בזמן
לקדש  שנהגו זה מנהג על ומערערים חולקים שיש ואף רס"ח
במדינות  המנהג נתפשט וכן אורחים שאין עכשיו הכנסת בבית
שנהגו  אלו במדינות מקום מכל הכנסת בבית לקדש שלא הרבה

הראשונה. כסברא העיקר כי המנהג לבטל אין בו

•
zay zekld - jexr ogley

ג'‰ על הדין צדוק כעין והם צדקתך פסוקים ג' לומר נוהגים
ודוד: משה יוסף זו בשעה שנפטרו צדיקים

Â שמת חכם כי למעריב מנחה בין מדרש לקבוע שלא ונהגו
שנים  אבל בחבורה לומדים שאינם דהיינו בטל מדרשו בית
המנהג  ולכן שד"מ סי' ביו"ד כמ"ש בבתיהם לומדים שנים
שלא  לחשכה סמוך עד הדרשה נמשכה ואם מנחה קודם לדרוש
שיר  או אבות פרקי יאמרו לא אזי שלישית סעודה לקיים יוכלו

המעלות:

Ê אם במנחה אפים נפילת בו אומרים שאין יום בשבת חל אם
צו"צ  לומר נוהגין אין חודש וראש חנוכה כגון בחול חל היה
במנחה  צו"צ לומר נוהגין אין למחר חודש ראש אם וכן במנחה
חודש  ראש בערב אפים נפילת לומר נוהגין אין ג"כ בחול שהרי

במנחה:

הֿז  סעיפים בשבת מנחה תפלת דין רצב סימן ב חלק

להוסיף ‡ כדי שבת במוצאי ערבית תפלת שמאחרים נוהגים
צאת  משעת הוא השבת יציאת עיקר אבל הקודש על מחול
ג' שיצאו ומיד בבינונים בקיאים אנו שאין קטנים כוכבים ג'
להמתין  שצריך אלא מלאכה בעשיית מותר היה קטנים כוכבים
מפוזרים  ולא אחד במקום רצופים עומדים כוכבים ג' שיהיו עד
השבת  ביציאת הקודש על מחול להוסיף שצריך השיעור שזהו
ולעשות  להבדיל מותר רצופים כוכבים ג' שנראים מיד אבל

המעונן  יום הוא ואם ערבית התפלל לא שעדיין אע"פ מלאכה
מלבו: הספק שיצא עד ימתין

כגון · בלילה הכוס על להבדיל לו אפשר שאי אנוס שהוא מי
סוף  עד יום מבעוד מביתו והולך מצוה לדבר לילך שצריך
יכול  לדרכו הולך שחשכה ומיד שחשכה עד שם ויושב התחום

ולהב  ערבית ובלבד להתפלל יום מבעוד בביתו הכוס על דיל
ולמעלה. המנחה מפלג שיהא

ובעשיית  נר בלא יבדיל אלא יום מבעוד הנר על יברך ולא
וכן  (א) שהבדיל אע"פ רצופים הכוכבים צאת עד אסור מלאכה
בדרך  כשהולך הכוכבים בצאת ולקרות לחזור צריך שמע קריאת
ידי  יוצא שבהבדלה אע"פ יום מבעוד שקרא במה יוצא ואינו
בדרך. כוס לו יזדמן אם אף ולהבדיל לחזור צריך ואינו חובתו

בלא  יום מבעוד בלבדה י"ח תפלת להתפלל יכול רוצה הוא ואם
שמע  קריאת יקרא בדרך לו וכשתחשך וברכותיה שמע קריאת
הואיל  לחוש אין לתפלה גאולה סומך שאינו ואף בברכותיה

מצוה: לדבר ומתכוין

טוב ‚ כן לעשות לאדם התירו שחכמים שאף אומרים יש
לרבים: התמוה דבר שהוא מפני כן יעשה שלא ליזהר לאדם

ובאריכות „ גדול במשך וברכו רחום והוא לומר נוהגים (היו)
הקדש: על מחול להוסיף כדי נועם

סעיפים: ד' ובו שבת במוצאי ערבית דין רצג סימן ב חלק
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קמי
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc zay(ycew zay meil)

m` j` .leaiw zia el oi`yk s` d`neh lawn zkzn ilkeàéä¦
[dnvr zrahd-],âBîìà ìLäøBäè ,úëzî ìL dîúBçådpi` ± ¤©§§¨¨¤©¤¤§¨

,ur ly `edy dxwir it lr dze` mipc ep`y meyn ,d`neh zlawn
ep`vn ,ok m` .leaiw zia el oi`yk d`neh lawn epi` ur ilke
iax xn` recne ,rav` ly zerah ipin oia d`neh oiprl welig

:`xnbd zvxzn .mdipia welig oi`y xfril`eäéà déì øîà÷ ék¦¨¨©¥¦
énð,d`neh oiprl welig oi`y cinlzl el xn`yk xfril` iax s` ± ©¦

y zraha wx,déì øîà÷ úëzî ìL dlekzkzn zerah ipin lky ¨¤©¤¤¨¨©¥
.mdipia welig yi zaya d`ved oiprl eli`e ,d`neh zelawn

s` miwelig `xnbd d`ian ,zerah ipin oia miweligd e`aedy jezn
:d`neh zlaw oiprle zaya d`ved oiprl ,mihgn ipin oiaãBòå§

ìàLbn cinlzd,xfril` iax z` oeilrd lilïé÷ìBçL ézòîL± ¨©¨©§¦¤§¦
welig yiyèçîì èçî ïéaipi`e ,mdizeklda mihgnd ipin oia ± ¥©©§©©

.weligd xn`p dkld efi` oiprl rceidéì øîàiax [el aiyd-] ¨©¥
,cinlzl xfril`zòîL àì ànLmihgnd ipin oia welig yiy ¤¨Ÿ¨©§¨

ïéðòì àlàa zeyxl zeyxn d`ved,úaLepipyy itk(.aq .fp oldl), ¤¨§¦§©©¨
`ivende ,zaya da z`vl dxezd on xeq`e `id `yn daewp hgny
,hiykz `l` `yn dpi` daewp dpi`y hgne ,z`hg aiig bbeya

.z`hgn xeht `ivend okleéàcy xn`z m`y -ïéðòìzlaw §¦§¦§©
äàîeèixdy ,ok xnel xyt` i` ,weligd xn`pàãå àc,dfe df-] §¨¨§¨

[mihgnd ipin lkàéä úçà.mdipia welig oi`e ,mdl cg` oic ± ©©¦
:`xnbd dywnåikïéðòìzlawàéä úçà àãå àc äàîeèlk - §§¦§©§¨¨§¨©©¦

,mdl cg` oic mihgnd ipinïðúäådpyna epipy ixde ±(d"n b"it milk), §¨§©
døBç ìèépL èçîz` miqipkn eay ,dy`xay xegd xaypy ± ©©¤¦©¨

hegd,Bàxaypydö÷eò,cbad z` miawpn eay ,dly cegd ± §¨
`id okle ,dzk`lnl die`x dpi` `id dzrnäøBäèzlawn dpi` ± §¨

oia welig ep`vn ,ok m` .ilk zxezn d`vi jkay iptn ,d`neh
hgne d`neh zlawn dnly hgny ,d`neh zlaw oiprl mihgnd
iax xn` recne ,d`neh zlawn dpi` dvwer e` dxeg xaypy

:`xnbd zvxzn .welig oi`y xfril`déì øîà÷ ékxfril` iax ¦¨¨©¥
wx ,welig oi` d`neh zlaw oiprly cinlzlahgn,äîéìL`ly §§¥¨

.dvwer e` dxeg dpnn lhip
:`xnbd dywnås`äîéìLaike ,dnly hgna ±àéä úçà àãå àc §¦§¥¨¨§¨©©¦

iax xn`y itk ,d`neh oiprl mdl cg` oic el` mihgn ipin lk ±
,xfril`ïðzäådpyna epipy ixde ±(my milk),äúìòäL èçî §¨§©©©¤¤¤§¨

íà ,äãeìçdcelgd,äøéôzä úà ákòîhgndäøBäèdpi` ± £¨¦§©¥¤©§¦¨§¨
,dzk`lnl cer die`x dpi`y ,d`neh zlawnzaygp dpi` okle

,ilkåàì íàåhgnd ,dxitzd z` zakrn dcelgd oi` m`e ±äàîè §¦¨§¥¨
.d`neh zlawn ±éàpé éaø éác éøîàåziaay minkgd exn`e ± §¨§¦§¥©¦©©

z` zakrn dcelgd m`y dpynd dxn`y dn ,i`pi iax ly eyxcn
,d`neh zlawn hgnd oi` dxitzdøkéð dîeMéøL àeäåxaecn ± §¤¦¨¦¨

dxitzd aekir edfe ,cbad iab lr xkip dcelgd myexy ote`a
ep`vn ,ok m` .d`neh zlawn dpi` ezngny dpynd dxn`y
iax xn` recne ,d`neh zlaw oiprl minly mihgn ipin oia welig

:`xnbd zvxzn .welig oi`y xfril`déì øîà÷ ékxfril` iax ¦¨¨©¥
wx ,welig oi` d`neh zlaw oiprly cinlzlàôéLaetyy hgna - §¦¨

dcelgd z` dpnn exiqd jkae dxivta dze`.déì øîà÷̈¨©¥

:`xnbd dywnås`àôéLaike ,dcelg da oi`e dze` etyy hgna ± §§¦¨
àéä úçà àãå àc,d`neh oiprl mdl cg` oic el` mihgn ipin lk ± ¨§¨©©¦

,xfril` iax xn`y itkàéðzäå,`ziixaa epipy ixde -ïéa ,èçî §¨©§¨©©¥
`id m`äáe÷ðeïéám`úaMa dìèìèì øzeî ,äáe÷ð dðéà §¨¥¥¨§¨¨§©§§¨©©¨

daewp dpi`y hgn s`y ,dvwen xeqi` da oi`y ,cigid zeyxa
,etebn uewd z` da lehil die`x `idy iptn ,ilk zaygpàìå§Ÿ

ïðéøîàhgn `weecy mixne` ep` oi`e ±äáe÷ðilk zaygpàlà ¨§¦©§¨¤¨
ïéðòìzlaw,ãáìa äàîeè,d`neh zlawne ilk zaygp daewpdy §¦§©§¨¦§¨

,ok m` .d`neh zlawn dpi`e ilk zaygp dpi` daewp dpi`ye
,d`neh zlaw oiprl dcelg mda oi`y mihgn ipin oia welig ep`vn

:`xnbd zvxzn .mdipia welig oi`y xfril` iax xn` recneàä̈
àîbøzx`iae cinrd `ld ±ééaà(.bkw oldl),àáøc àaélàitl ± ©§§¨©©¥©¦¨§¨¨

xn`y] `ax zhiy(my)dxeq` dvwer e` dxeg lhipy hgny
zxacn `ziixady ,[dvwen meyn lehlhaéîìâaoiicry hgna ± §¨§¥

z` miyer epnny hegdn dvvwp wxy ,dzk`ln dxnbp `l
dvwen oic oia `ziixad dwlig dfae ,dawpl cner `ede ,mihgnd
z` gipdle ezrca jlnidl lekiy oeiky ,d`neh zlaw oicl zaya
dpi` etebn uew z`vedl da ynzydle daewp `l `idyk hgnd
zaygp dawpl ezrca dzry oeik d`neh zlaw oiprl eli`e ,dvwen
xfril` iax eli`e .d`neh zlawn dpi`e ezk`ln dxnbp `ly ilk
zxev `id jky ,awp ila xak dzk`ln dxnbpy hgn lr xaic
zlawn `id daewp dpi` oiae daewp oiay xn` jk lre ,hgnd

.uew `ivedl die`xy meyn ,d`neh

äðùî
epi`e ,dtebl lthd xac z`yep dndady mipte` zhxtn dpynd

ok lre `ynl aygp:ea z`vl zxzenàöBé øBîçmiaxd zeyxl £¥
zayaúòcøîa[enngl eiab lr cinz migipny ieqik-]àéäL ïîæa §©§©©¦§©¤¦

Ba äøeL÷,[xengl dxeyw zrcxndy-]íéøëæ[mili`-]ïéàöBé §¨§¨¦§¦
mdykïéáeáì,[mzexkf zgz xeyw xer-]úBàöBé úBìçøodyk §¦§¥§

úBæeçLodyk zelgxd ze`vei oke ,[dlrnl dxeyw oziil`-] §
úBìeák,[dhnl dxeyw oziil`-]åodyk ze`vei okúBðeák §§§

,[iwp oxnv z` xenyl cbaa zetehr-]úBàöBé íéfòäodiccyk ¨¦¦§
úBøeøöalgd on oyaiil ick oxxv m` oia ,cbaa zexeyw -m` oiae , §

s`e ,ux`l shthi `ly algd z` xenyl ick qik mdl xyw
,dndal milth el` mixacy .qikd e` cbad z` z`yep dndady

.`yn miaygp mpi`eïleëa øñBà éñBé éaøxizdy mipte`d lka - ©¦¥¥§¨
,`yn miaygp mdy xaeq `edy meyn ,`nw `pzïéìçøä ïî õeç¦¨§¥¦

úBðeákäiptn ,`yn zaygp dpi` oztihry ,[cbaa zetehrd-] ©§
.odly hiykzk `ede oxnv zxinyl d`a `idy,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥

úBàöBé íéfòodiccykúBøeøö`nw `pz ixacke ,cbaa zexeyw ± ¦¦§§
ick oze` xxv xy`k wx edf j` ,`yn aygp epi` cbadyLaéì§©¥

yeygl oi`e ,ahid ezxiywa wcdl ekxc df ote`ay ,algd on oze`
,cbad leti `nyàì ìáàoze` xxv xy`káìçìlr xenyl - £¨Ÿ§¨¨

oeik j` ,jk ze`vei dxezd one `yn aygp epi` mpn`y ,algd
leti `ny minkg eyyg ,ezxiywa ahid wcdn epi` df ote`ay

.jka xeqi` xearie ,elhlhl `eaie gkyie miaxd zeyxa
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zay zekld - jexr ogley

.àéét ìò óà úñðkä úéáa Lc÷nL øeaö çéìMäî Búéa CBúa Lecwä òîLå úñðkä úéáì Ceîñ BúéaL éî¦¤¥¨§¥©§¤¤§¨©©¦§¥¥©§¦©¦¤§©¥§¥©§¤¤©©¦
øeaö çéìMä ïéà úñðkä úéa ìöà íéúáBMä íéçøBà eðì ïéàL äfä ïîfaL éôì àöé àì Ba úàöì ïéåkúîL¤¦§©¥¨¥Ÿ¨¨§¦¤©§©©¤¤¥¨§¦©§¦¥¤¥©§¤¤¥©§¦©¦

âäðnä úîçî àlà Lã÷î Bðéàå äæ Lec÷a íãà íeL àéöBäì ììk ïéekúî[bl54: ¦§©¥§¨§¦¨¨§¦¤§¥§©¥¤¨¥£©©¦§¨
יא  סעיף סעודה במקום הקידוש שיהיה רעג סימן ב חלק

1

2

3

`zax `zkld
âäðîä úîçî [âì וכוונת להוציא המקדש שכוונת משמע לעיכובא - הן ידיֿחובתו לצאת .53השומע

zetqede mipeiv
י"ח 50) יצא דרבנן שבמצות נתבאר ס"ד ריג שבסימן ואף

מ"מ  שוע"ר) על וציונים במ"מ שהעיר (כפי כוונה בלא בדיעבד
ענינים  לכמה ורק כדאורייתא כמוהו היין על שהקידוש לומר יש

רעא). בסימן שנתבאר (כפי שבתפלה הקידוש על סמכו
מה"ת  בקידוש חייב וא"כ התפלל, כבר שהשומע לנו דמנין ועוד
רעא  סימן כדלעיל התפלל שכבר ממי י"ח לצאת יכול (ואעפ"כ

ס"ו).
דינו, נשתנה בלבד המנהג מן שנעשה שקידוש דייתכן ועוד
'ויכולו', אומר שהש"ץ כששומע קידוש י"ח יוצא שאינו וכשם

הש"ץ. מקידוש י"ח יוצא אינו כך

(51·"Ò ËÒ¯ ÔÓÈÒ השובתים אורחים לנו שאין עכשיו ואף :
לקדש  נוהגים אעפ"כ חובתם ידי להוציאם הכנסת בית אצל
פי  על אף בטלה לא חכמים שתקנת לפי היין על הכנסת בבית
אף  שאומרים ז' מעין ברכה כמו תקנו שבגללו הטעם שבטל
בסי' שנתבאר כמו בישוב הם שלנו כנסיות שבתי הזה בזמן
לקדש  שנהגו זה מנהג על ומערערים חולקים שיש ואף רס"ח
במדינות  המנהג נתפשט וכן אורחים שאין עכשיו הכנסת בבית
שנהגו  אלו במדינות מקום מכל הכנסת בבית לקדש שלא הרבה

הראשונה. כסברא העיקר כי המנהג לבטל אין בו

•
zay zekld - jexr ogley

ג'‰ על הדין צדוק כעין והם צדקתך פסוקים ג' לומר נוהגים
ודוד: משה יוסף זו בשעה שנפטרו צדיקים

Â שמת חכם כי למעריב מנחה בין מדרש לקבוע שלא ונהגו
שנים  אבל בחבורה לומדים שאינם דהיינו בטל מדרשו בית
המנהג  ולכן שד"מ סי' ביו"ד כמ"ש בבתיהם לומדים שנים
שלא  לחשכה סמוך עד הדרשה נמשכה ואם מנחה קודם לדרוש
שיר  או אבות פרקי יאמרו לא אזי שלישית סעודה לקיים יוכלו

המעלות:

Ê אם במנחה אפים נפילת בו אומרים שאין יום בשבת חל אם
צו"צ  לומר נוהגין אין חודש וראש חנוכה כגון בחול חל היה
במנחה  צו"צ לומר נוהגין אין למחר חודש ראש אם וכן במנחה
חודש  ראש בערב אפים נפילת לומר נוהגין אין ג"כ בחול שהרי

במנחה:

הֿז  סעיפים בשבת מנחה תפלת דין רצב סימן ב חלק

להוסיף ‡ כדי שבת במוצאי ערבית תפלת שמאחרים נוהגים
צאת  משעת הוא השבת יציאת עיקר אבל הקודש על מחול
ג' שיצאו ומיד בבינונים בקיאים אנו שאין קטנים כוכבים ג'
להמתין  שצריך אלא מלאכה בעשיית מותר היה קטנים כוכבים
מפוזרים  ולא אחד במקום רצופים עומדים כוכבים ג' שיהיו עד
השבת  ביציאת הקודש על מחול להוסיף שצריך השיעור שזהו
ולעשות  להבדיל מותר רצופים כוכבים ג' שנראים מיד אבל

המעונן  יום הוא ואם ערבית התפלל לא שעדיין אע"פ מלאכה
מלבו: הספק שיצא עד ימתין

כגון · בלילה הכוס על להבדיל לו אפשר שאי אנוס שהוא מי
סוף  עד יום מבעוד מביתו והולך מצוה לדבר לילך שצריך
יכול  לדרכו הולך שחשכה ומיד שחשכה עד שם ויושב התחום

ולהב  ערבית ובלבד להתפלל יום מבעוד בביתו הכוס על דיל
ולמעלה. המנחה מפלג שיהא

ובעשיית  נר בלא יבדיל אלא יום מבעוד הנר על יברך ולא
וכן  (א) שהבדיל אע"פ רצופים הכוכבים צאת עד אסור מלאכה
בדרך  כשהולך הכוכבים בצאת ולקרות לחזור צריך שמע קריאת
ידי  יוצא שבהבדלה אע"פ יום מבעוד שקרא במה יוצא ואינו
בדרך. כוס לו יזדמן אם אף ולהבדיל לחזור צריך ואינו חובתו

בלא  יום מבעוד בלבדה י"ח תפלת להתפלל יכול רוצה הוא ואם
שמע  קריאת יקרא בדרך לו וכשתחשך וברכותיה שמע קריאת
הואיל  לחוש אין לתפלה גאולה סומך שאינו ואף בברכותיה

מצוה: לדבר ומתכוין

טוב ‚ כן לעשות לאדם התירו שחכמים שאף אומרים יש
לרבים: התמוה דבר שהוא מפני כן יעשה שלא ליזהר לאדם

ובאריכות „ גדול במשך וברכו רחום והוא לומר נוהגים (היו)
הקדש: על מחול להוסיף כדי נועם

סעיפים: ד' ובו שבת במוצאי ערבית דין רצג סימן ב חלק

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



c"agקמב i`iyp epizeax zxezn

dxez ihewl

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: הזה תוכןתוכןתוכןתוכן בזמן באלקות הדעת בין ההבדל

לבא  לעתיד ה'" את דיעה הארץ ל"מלאה

åòéâä àì ïééãò ùáãå áìç ìù åìà úåðéçá êà
ãéúòì äéäéù äòã õøàä äàìîå úâéøãîå úìòîì
áìç ë"àùî ,ùîî äùâøäå úòã úðéçáá ,àáì

.ïééãò äðåîàä úðéçáá íä ùáãå
להשתדל  היינו אמונה", "ורעה שנצטוינו אע"פ
דעת  בבחינת בנפשותינו בהקב"ה האמונה את לקבוע
זה  להיות אפשר אי הזה בזמן מקום, מכל והרגשה,
את  דעה הארץ "מלאה נאמר אלעתיד דרק בשלימות,
חלב  זבת "ארץ לבחינת מגיע כשאדם גם כי ה'",
ה') על שמתענג עד האמונה, בענין (ההגדלה ודבש"

דלעתיד. הגילוי כמו כלל זה אין

âäåð åâäðîë íìåòäù íéàåø åðà äðä éë ,ïéðòäå
.'åë úò ìëì ùéù ,ïéîìò ìë àìîî úðéçáá

לאור  עלמין כל הממלא אור בין ההבדלים אחד
יש  עלמין כל הממלא דבאור הוא, עלמין כל הסובב
עולם  בכל מתצמצם זה שאור היות מדריגות, שינויי
עלמין  כל הסובב אור משא"כ מדריגתו, לפי ונברא
שינויים  שום בו אין העולמות מן ומובדל קדוש שהוא
בכל  ונמצא שניתי") לא ה' "אני נאמר שעליו (וכנ"ל

בהשוואה. וזמן מקום

הסובב  אור דכאשר האדם, בעבודת גם הוא וכך
בו  אין אזי האדם, בלב ממש ונקבע מאיר עלמין כל

ה'. אל המוחלטת בדביקותו שינויים שום

ואז  לבא, לעתיד רק יהי' ממש הסובב אור גילוי
בני  בעבודת ועליות ירידות שום תהיינה לא שוב
בו  ונצחית תמידית בדביקות דבקים יהיו אלא ישראל

יתברך.

אור  אין שאז הזה, בזמן קץ, עת עד משא"כ
(שממנו  עלמין כל הממלא אור רק בהתגלות הסובב
הם  ישראל ובני העולם הרי - העולם) וחיות קיום הוא

וכו'. ירידות עליות בבחינת תמיד

במשך  והעליות הירידות על דוגמאות [ומביא

הדורות:]

,ìàøùé úñðë úðéçá ,äåçá àîäåæ ìéèä ùçðä éë
ìâòä àèçá ë"çàå ,ïúîäåæ ä÷ñô äøåú ïúîáå
éîéáå ,'ä úà åãáò òùåäé éîéá ë"çàå ,'åë øæç
åéä äîìùå ãåã éîéáå ,åì÷ì÷ íéèôåùä èåôù

.'åë íòáøé àèçá ë"çàå ,äðåéìòä äìòîá

éîéá íâå ,ïéðòä éôì äðúùð øåãå øåã ìëá êëå
ìëå ,åøéáçì äîåã 'à ïîæ ïéà íéàøåîàäå íéàðúä

.ïéëôäúîå ïéôìçúî íéðîæäå íéðúùî íéúòä

íäù ,ïéîìò ìë àìîî úðéçáá íäù éôì åðééäå
ïéàù ,íéøáà øàùå ìâøå ãéå ùàø ,óåöøô úðéçá
íâ .ïéðúùî íéøáéàä úìåòôå åøéáçì äîåã ãçà
àöåéëå 'åë ùìçð åà íéøáàäî ãçà áàåë íéîòôì

.íéø÷î íéåðéù äæá
בחינת  נקראת עלמין כל ממלא שבבחינת החיות
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.õøàä ïî øéáòà äàîåèä
הוא  לבא לעתיד רק יתגלה הסובב שאור הטעם
עדיין, רע שיש  זמן "וכל בעולם, רע יש שעדיין לפי
להתמלאות  הארץ תוכל לא ולכן כתיב.. רע יגורך לא
לעתיד  דרק סובב", בבחינת האמיתי מאור לגמרי
אפשר  הארץ" מן אעביר הטומאה רוח "ואת שיקויים

ממש. והרגשה דעת בבחינת הסובב אור להיות

" הי' הבית בזמן שאפילו איך יבאר בבני רע [להלן "

ב  כזו בחינה אלא עוד, ולא לענין רע "ישראל, המנגדת "

בהקב אמונה  שהאמונה אז שייך הי' לא תקבע "(ולכן ה

ממש):] והרגשה דעת בבחינת בנפש

åá åéä ïåùàø úéáù ,úéáä ïáøåç ïîæá ë"àùî
íäù ,íðç úàðù åá äéä éðù úéáå ,ø÷ùä éàéáð
àéäù äðåîà úðéçá ãâðë äæ úîåòì äæ úðéçá íä

.úòãä ïî äìòîì
האמונה  לענין חנם שנאת בין הקשר יבאר [לקמן

הדעת]. מן שלמעלה

äðåîà úðéçá äùåã÷ã àøèñá ùéù åîë éë ,ïéðòäå
ìàøùé ïéá æà 'éä êë ,úòãä ïî äìòîì àéäù

.úåáæåë úåðåîà

.äæ úîåòì äæ íäå
ולכן, קדושה, של הלעומתֿזה היא דקליפה ידוע
הקדושה  לאור בהתאם היא זמן בכל השולטת הקליפה

אז. בעולם השוכן

שני, ובית ראשון בית בין ההפרש סיבת וזוהי
עון  הי' שני בבית ואילו שקר נביאי היו ראשון שבבית
הקדושה  באור לההבדל בהתאם זהו כי - חנם שנאת

הללו. תקופות בשתי

äéä äùåã÷ã àøèñ úåøáâúäá ïåùàø úéáá äðäå
äæ úîåòì äæá êëå ,úøåôëå ïåøà äðéëù éåìéâ
äéä àèçä úîçî äôéì÷ã àøèñ úåøáâúäá

åéäù íéùðäå ,úåäìà úðåîà ãâðë úåøáâúä
úëìîì øè÷ì åðìãç úòî åøîà æåîúä úà úåëáî
åðééäã ,ø÷ùä éàéáð åéä êëå ,'åâå åðøñç íéîù
.'ä øáã àìù äîá ïéîàäì àéáðá úåáæåë úåðåîà
עובדות  היו שהנשים זרה עבודה שם הוא "תמוז"

שמחממי  א' "דמות והוא כו'אותה, מבפנים אותו ן
הוא  תקרובת [הנשים] ואומרות בוכה, כאילו ונראה
התאוננו  זרה עבודה שעבדו אלו ונשים - שואל"
שמים") ("מלכת לשמש להקטיר חדלו שמאז לירמי'
תחת  הארץ את ה' ש"עזב שהאמינו היינו כל", "חסרנו
עבדו  שלא לפי כל שחסרו הוא והאמת המזלות", יד

כל. מרב ה' את

מופתים  בעלי היו ש"לא השקר בנביאי האמינו וכן
בעלי  היו ודאי האמת ונביאי ביחזקאל.. וכמ"ש כלל
אליהו  כמו היו שלא הגם ויחזקאל ירמי' כמו מופתים

דוקא". בשקר האמינו ואעפ"כ כו',

ביותר  נעלה אור האיר ראשון בית שבזמן דלפי
תאוה  היתה אז ששלטה הקליפה לפיכך המקדש, בבית
עיקר. לעשותם במזלות מאמינים שהיו זרה, לעבודה

ë"â äúéä àì ,íéøáã 'ä åøñçù éðù úéáá ë"àùî
äúéäå ,ë"ë äôéì÷ä úåøáâúä äæ úîåòìá
ìéëø éùðàá ïéîàäì ,àîìòã éìéîá äòø äðåîàä
,íðç úàðù àéä àéää äàðùäù ,åøéáç úà àåðùì
äéä àì íà éë ,úîàá äòø åì äùò àì åøéáçù
àðåù ùéà äéä àì éàãååá ìéëø éùðàá ïéîàî
åøéáçì ãçà àðùéù òáèä ãâðë äæù ,ììë åäòøì

:'åë òùô àì åøéáçù úîàá òãåé íà íðç
בגילוי  הקדושה אור הי' לא שני בית שבזמן לפי
הי' לא במילא רבים", "בלבושים הסתתר רק כ"כ
דעלמא, במילי זרה באמונה רק בה' להאמונה המנגד
בהולכי  מהאמונה כתוצאה הבא חנם, שנאת בעון

רכיל.
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

במאמרי Ê·Â‰(טז) כסותרים הנראים ענינים כמה יתורץ
ע"פ  רז"ל במ"ש כמו רז"ל בדברי וגם הזהר
רמ"ח  והן אברים ברמ"ח עשאוני כאלו אותם ועשיתם
אופנים  ב' בזה יש הרי דמלכא אברי' רמ"ח שנק' פקודין

הכל  בחי' כמו הא' אברים שנק' דע"ס עליונים לאורות ים
שנעשים  גשמיים מ"ע רמ"ח והב' וכה"ג ימינא דרועא חסד
המוחין  ע"ג שהוא גשמי בראש תפילין כמו האברי' על
ולמעלה  עליך נקרא הוי"ה שם כי וכמ"ש בבליטה שבראש
תפילין  אדם שמניח כמו ממש תפילין מניח הקב"ה היינו
כו' כשלמה אור עוטה שנא' בבגדו ציצית וכך ראשו ע"ג
ע"י  רק זה אין בעצמו מקיים ית' שהוא מצותיו הנקרא והן
הקב"ה  למטה ת"ת בעסק וכמו עושין שישראל אתדל"ת
אתדל"ע  למטה שעושין וחסד בצדקה וכן כו' ושונה יושב
אור  המאציל אור מעצמות שנמשך מה הוא מזה שנעשה
וכן  דלי"ת ח"ס חס"ד שזהו דל שנק' דאצילות במל' ח"ע
במל' נמשך שכבר לח"ע שאין כידוע ה"א צדק צדקה
חסד  עולם אמרתי כי מ"ש וכן כסא בחסד והוכן כמ"ש
ידי  על שנמשך זה לחסד וכלל כלל ערוך אין וכה"ג יבנה
שהיא  כמו ממש בפועל וחסד הצדקה במצות אתדל"ת
לא  הוי"ה ושמי שאמר וזהו דוקא לנו הנגלית התורה עפ"י
דאברהם  חסד ע"י איך לכאורה גדול פלא דזה להם נודעתי

חסד  רב בחי' נתעורר ועי"ז הבריות עם יתיר טיבו דעביד
דאצילות  דז"א בחסד שהוא נשמתו וחיות אור בשרש עליון
שמי  עכ"ז דמלכא רחימא אוהבי אברהם שנקרא בפנימיות
בעשותן  ולישראל שדי באל רק אליו נודעתי לא הוי"ה
תורה  עפ"י לבד עליהם המצווה כפי וחסד צדק' המצות
כו' העצמי הוי"ה שמי יומשך צדקה בהלכות לנו הנגלית
מעשיו' מצות ע"י רק הוא העוה"ב חיי שמקור וכידוע
הוי"ה  דשם אתב"ש בחילוף הוא דמצוה דוקא בגשמיות
אז  יתגלה ולע"ל והעלם בכיסוי י"ה בחילוף עתה והמ"ץ
חיי  יהי' דוקא שמזה ממש העצמות אור ופנימיות עצם הוא
יש  כ"י וכמארז"ל כו' יש אוהבי להנחיל בו שנא' העוה"ב
כרמון  בפ"מ מצות שמלאים פ"י אפי' לעוה"ב חלק להם
בפ"מ  גשמיות במצות צדיקים צדיקים כולם ועמך שנא'
הטעם  אך כו' דאבות הרוחניות ממצות הרבה למעלה שזהו
תחלת  אא"ס ועצמות פנימית שנעוץ מפני רק אינו זה לכל
דוקא  בפ"מ מעשה בסוף שהוא הכל בסוף התחלות כל
שמור  מצותיו ואת ירא האלקים את כו' דבר סוף וכמ"ש
שלמעלה  דאצילות העליון האדם כל זה כי דוקא בפ"מ
הוא  ופנימי' מקיפי' או"כ כל שמודד המדה קו מבחי' הרבה
דישראל  אתדל"ת ע"י שהוא במצותיו קדשנו אשר ענין

וד"ל): אתפאר בך אשר ישראל כמ"ש דוקא למטה
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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

ÔÈ·‰ÏÂ שנה היא אעפ"כ מאה שהוא אף מ"ש היטב
כח  שיש רואים שאנו אלוה אחזה מבשרי דהנה
הרי  ברגלים ההילוך וכח באזן השמיעה וכח בעין הראי'
יוכל  לא הראי' שמכח זמ"ז בהתחלקות המה אלו שכוחות
יש  האלו הכוחות שכל צ"ל ע"כ והנה להפך, וכך לשמוע
שיש  אף והנה האלו, הכוחות באו מאין דאל"כ בנפש
עד  בהתאחדות והמה אחד הוא אעפ"כ הכוחות כל בהנפש
וכל  ע"פ משארז"ל וע"ד לשמיעה, ראי' בין נפרד יש שלא
הנראה, ושומעין הנשמע את רואין הקולות את רואין העם
למעלה  יובן וכמו"כ פ"א, קנו יעיר כנשר בד"ה בלק"ת וע'
לשון  שנה הוא אעפ"כ מאה בחי' בו שיש אף כ"ע שבחי'
ברכות  מאה שע"י ברכאן דמאה רזא וזהו כנ"ל. יחיד
שנה, מאה שרה חיי ויהיו וזהו שנה. מאה מבחי' יומשך

כתר  בחי' שהיא אלקים עם שרית כי שררה ל' הוא שרה
כנ"ל. שנה מאה כתר מבחי' בה שיומשך וצריך מל',

ÌÈ¯˘ÚÂ ויש אין נק' חו"ב והנה חו"ב, על קאי שנה
תמצא  מאין והחכמה וכמ"ש אין נק' שהחכמה
ונהר  כתי' והנה יש, אוהבי להנחיל וכמ"ש יש נק' והבינה
שהוא  שמו יובל נהר דההוא שמו מה וארז"ל מעדן, יוצא
הפסק  בלי תמיד מעדן יוצא דבינה החמישים שער בחי'
מחשבה  וזהו ליש מאין הבריאה התחדשות צ"ל שתמיד
חכמה  בחי' מחשבה לעלמין, כלל אתפריש דלא ויובלא
ונק' תדיר שזווגייהו כלל אתפרש לא בינה בחי' ויובלא
הוא  החכמה התהוות והנה מתפרשין. דלא ריעין תרין
המדות  כמו הוא מיש יש דהנה האדם בנפש זה ויובן מאין.
מהעלם  יצאו ואח"כ בהעלם בהשכל כלולים היו שמתחלה
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

עולה  לדבר רוצה שהוא מה הנה ודבור מחשבה וכן לגילוי,
יוצא  ואח"כ בהעלם שהוא רק במחשבתו מתחלה לו
מיש  יש כ"א מאין יש נק' אינו זה הדבור, ע"י לגילוי
עיבור  כמשל והיא במחשבה כלולים הי' שמתחלה מאחר
כמו  איבריו ברמ"ח ג"כ הולד הי' העיבור שבעת ולידה
וזהו  לגילוי. יוצא הלידה ע"י ואח"כ בהעלם שהי' רק עתה
ע"ד  זהו השכל מן מלמעלה השכל התהוות אבל מיש יש
הנשמה  ומהות אופן לנו מושג שאין מאחר מאין יש
הוא  החכמה התהוות למעלה וכמ"כ השכל, מן שלמעלה
הוא  השכל התהוות כי לנמשל דומה המשל אין אך מאין.

משא  יש ג"כ שהיא מהנשמה והיא מהשכל "כ מלמעלה

הוא  אוא"ס השראת והנה ממש. מאין הוא החכמה התהוות
ולכן  ביטול בחי' מה כח בחי' הוא שהחכמה לפי בחכמה
וחו"ב  בחכמה אוא"ס שהשראת לפי יחיד ל' שנה כתיב
נק' שהחכמה וזהו כנ"ל. מתפרשי' דלא ריעין תרין הם
בינה  נק' שהמילוי וכידוע יו "ד ג"כ שלו במילוי שיש יו"ד
וזהו  בחכמה, שכלולה בינה דהיינו בחכמה והבן מ"ש וזהו
וצריך  שנה, ואעפ"כ דאימא וע"ס דאבא ע"ס עשרים,
רוב  פי שעל כמשל והוא חו"ב מבחי' גם במל' שיומשך
לפעמים  אעפ"כ מהמדות מקבל מ"נ בחי' שהוא הדבור
שכל  דבר מדבר אם כמו מהשכל מקבל שהדיבור יקרה
וד"ל. כנ"ל חו"ב מבחי' מקבלת לפעמים מל' בחי' וכמו"כ
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a"lxz - l`eny zxez

‰Ê·Â הוא חלק לשון כי כו' מכבודו שחלק מה פי' ָָיובן
הנפרד  חלק או אופנים, בב' אפ"ל חלק ולשון חלק,
חלק  והוא במקורו עדיין הדבוק חלק או הדבר, מעצם
חלק  הוא מכבודו שחלק שאמר ומה הדבר, כל מכללות
על  שמברכים ממה והראי' ממש, האמיתי במקורו הדבוק
שהם  מורה חכמתו ולשון מחכמתו שחלק ישראל חכמי
וכשנק' ית' חכמתו זה אין ח"ו נפרד הי' דאם בו דבוקים
פי' במ"א וכמ"ש בו, נש"י דביקות על יורה זה חכמתו
אמר  ולכן בו ודבוקים אלוה חלק הם שישראל הברכה
כו' בה' הדבקים ואתם כמ"ש בו דבוקים נש"י כי שחלק
ית', בו הדבוק מעצמיותו חלק שהם מכבודו שחלק וזהו
יש  שמתנה שנתן כ"א מברכים אינם אוה"ע חכמי על אבל
הפרידם  כי עליהם לומר שייך אין שחלק אבל הפסק, לה
בישראל  שאומרים הטעם וז"ל איתא ובאבודרהם כו', ממנו
הצנור  כמו הוא שהחלק מפני מתנה לשון ובאוה"ע חלק
ואפשר  ולהגדילו להרחיבו שאפשר הנהר מן הנמשך
ופסוקה, תלושה כי במתנה משא"כ ולחסרו, לקצרו
מתרבה  זכותם ולפי עמו ה' חלק כי כתיב ובישראל

בממלכה  בין בחכ' בין ליראיו אלא חלק ואין ומתמעט,
ואפ"ל  דאצי', נשמות על קאי שזה נת"ל הלא אך עכ"ל.
והענין  מכבודו, שחלק לומר שייך דבי"ע נשמות על שגם
מפני  נשבעתי בי ע"ע אומר שהמלאך מצינו הנה כי
השליח  אין כי המשלח כח בו מאיר השליחות שבשעת

השל  ובשעת המשלח, אלא ממש עיקר בטל ה"ה יחות
ומה  נשבעתי, בי המשלח שאומר כמו ה"ז וא"כ להמשלח
בשם  השליחות בשעת נק' הכלים מחיצוני' שהוא המלאך
מצות  וכשמקיים הכלים, מפנימי' שהם נש"י מכ"ש הוי'
שלוחים  בשם נק' שמצות במד"ת ואי' ממש רצה"ע שהם
ה"ה  להמצוה ומקושר ובטל המצוה מקיים כשישראל וא"כ
המשלח, ע"ש להקרות יוכל ולכן מקום של שלוחו כמו אז
אותם  מקיימים כשישראל דוקא הוא המצוה דעיקר ועוד
ה"ה  השולחן על מונחים שהם כמו תפילין ציצית כמו
כל  וכן מצוה תשמישי או קדושה תשמישי כ"א אינם
לכן  אותם מקיימים כשישראל מצוה נעשית ואימתי המצות
מכבודו  שחלק דבי"ע נשמות על גם לומר שייך זה מפני

ית'. בו הדבוק חלק שהם
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àééôëúàä úìòî ¯ íéìëä úìòî
úåøåàä ìåèéáî äìòîì òéâî íéìëä ìåèéá úîàá ïë ìòå

ãöîù ìåèéáä àåä äùòðã òîùðì äùòð úîã÷ä ïéðò åäæù
åë íéìëä שההסבר האורות. שמצד הביטול הוא ונשמע '
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קמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

עולה  לדבר רוצה שהוא מה הנה ודבור מחשבה וכן לגילוי,
יוצא  ואח"כ בהעלם שהוא רק במחשבתו מתחלה לו
מיש  יש כ"א מאין יש נק' אינו זה הדבור, ע"י לגילוי
עיבור  כמשל והיא במחשבה כלולים הי' שמתחלה מאחר
כמו  איבריו ברמ"ח ג"כ הולד הי' העיבור שבעת ולידה
וזהו  לגילוי. יוצא הלידה ע"י ואח"כ בהעלם שהי' רק עתה
ע"ד  זהו השכל מן מלמעלה השכל התהוות אבל מיש יש
הנשמה  ומהות אופן לנו מושג שאין מאחר מאין יש
הוא  החכמה התהוות למעלה וכמ"כ השכל, מן שלמעלה
הוא  השכל התהוות כי לנמשל דומה המשל אין אך מאין.

משא  יש ג"כ שהיא מהנשמה והיא מהשכל "כ מלמעלה

הוא  אוא"ס השראת והנה ממש. מאין הוא החכמה התהוות
ולכן  ביטול בחי' מה כח בחי' הוא שהחכמה לפי בחכמה
וחו"ב  בחכמה אוא"ס שהשראת לפי יחיד ל' שנה כתיב
נק' שהחכמה וזהו כנ"ל. מתפרשי' דלא ריעין תרין הם
בינה  נק' שהמילוי וכידוע יו "ד ג"כ שלו במילוי שיש יו"ד
וזהו  בחכמה, שכלולה בינה דהיינו בחכמה והבן מ"ש וזהו
וצריך  שנה, ואעפ"כ דאימא וע"ס דאבא ע"ס עשרים,
רוב  פי שעל כמשל והוא חו"ב מבחי' גם במל' שיומשך
לפעמים  אעפ"כ מהמדות מקבל מ"נ בחי' שהוא הדבור
שכל  דבר מדבר אם כמו מהשכל מקבל שהדיבור יקרה
וד"ל. כנ"ל חו"ב מבחי' מקבלת לפעמים מל' בחי' וכמו"כ

dxy iig 't xdfa

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰Ê·Â הוא חלק לשון כי כו' מכבודו שחלק מה פי' ָָיובן
הנפרד  חלק או אופנים, בב' אפ"ל חלק ולשון חלק,
חלק  והוא במקורו עדיין הדבוק חלק או הדבר, מעצם
חלק  הוא מכבודו שחלק שאמר ומה הדבר, כל מכללות
על  שמברכים ממה והראי' ממש, האמיתי במקורו הדבוק
שהם  מורה חכמתו ולשון מחכמתו שחלק ישראל חכמי
וכשנק' ית' חכמתו זה אין ח"ו נפרד הי' דאם בו דבוקים
פי' במ"א וכמ"ש בו, נש"י דביקות על יורה זה חכמתו
אמר  ולכן בו ודבוקים אלוה חלק הם שישראל הברכה
כו' בה' הדבקים ואתם כמ"ש בו דבוקים נש"י כי שחלק
ית', בו הדבוק מעצמיותו חלק שהם מכבודו שחלק וזהו
יש  שמתנה שנתן כ"א מברכים אינם אוה"ע חכמי על אבל
הפרידם  כי עליהם לומר שייך אין שחלק אבל הפסק, לה
בישראל  שאומרים הטעם וז"ל איתא ובאבודרהם כו', ממנו
הצנור  כמו הוא שהחלק מפני מתנה לשון ובאוה"ע חלק
ואפשר  ולהגדילו להרחיבו שאפשר הנהר מן הנמשך
ופסוקה, תלושה כי במתנה משא"כ ולחסרו, לקצרו
מתרבה  זכותם ולפי עמו ה' חלק כי כתיב ובישראל

בממלכה  בין בחכ' בין ליראיו אלא חלק ואין ומתמעט,
ואפ"ל  דאצי', נשמות על קאי שזה נת"ל הלא אך עכ"ל.
והענין  מכבודו, שחלק לומר שייך דבי"ע נשמות על שגם
מפני  נשבעתי בי ע"ע אומר שהמלאך מצינו הנה כי
השליח  אין כי המשלח כח בו מאיר השליחות שבשעת

השל  ובשעת המשלח, אלא ממש עיקר בטל ה"ה יחות
ומה  נשבעתי, בי המשלח שאומר כמו ה"ז וא"כ להמשלח
בשם  השליחות בשעת נק' הכלים מחיצוני' שהוא המלאך
מצות  וכשמקיים הכלים, מפנימי' שהם נש"י מכ"ש הוי'
שלוחים  בשם נק' שמצות במד"ת ואי' ממש רצה"ע שהם
ה"ה  להמצוה ומקושר ובטל המצוה מקיים כשישראל וא"כ
המשלח, ע"ש להקרות יוכל ולכן מקום של שלוחו כמו אז
אותם  מקיימים כשישראל דוקא הוא המצוה דעיקר ועוד
ה"ה  השולחן על מונחים שהם כמו תפילין ציצית כמו
כל  וכן מצוה תשמישי או קדושה תשמישי כ"א אינם
לכן  אותם מקיימים כשישראל מצוה נעשית ואימתי המצות
מכבודו  שחלק דבי"ע נשמות על גם לומר שייך זה מפני

ית'. בו הדבוק חלק שהם
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ãöîù ìåèéáä àåä äùòðã òîùðì äùòð úîã÷ä ïéðò åäæù
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c"agקמו i`iyp epizeax zxezn

ואילו  למקורו בדביקות הוא האורות שביטול לעיל, שהובא
בין  ההבדל גם הוא והעלם, בריחוק  הוא הכלים  ביטול
הבנה כאן  יש הרי  'נשמע' אומרים  שכאשר לנשמע. נעשה
כאשר  אך ומתבקש , טבעי  הוא הביטול וממילא  העניין  של

שלמרו  פירושו נשמע לפני  'נעשה' עדיין אומרים שהאדם ת
את מבטל הוא הרי  אותו , מרגיש ולא הדבר את  מבין לא
נעשה הקדמת שדוקא וכיון  האלוקי . לרצון מציאותו  עצם
בהביטול מעלה שיש  מכאן הרי  תורה, למתן הביאה לנשמע

האורות, על הכלים øåàéáäáשל øåà äøåúá øàáúðù åîëå
íéãåäéä ìá÷åã21,

øîåì ùéå,השם àééôëúàבעבודת úìòî ïë íâ åäæã-
זה הנה השם, רצון  את לבצע עצמו את  כופה שיהודי 
ישות, של  מציאות  עדיין לו  שיש פירושו כפייה שצריך

מעלה בזה יש  זאת àëôäúàובכל ìòהתהפך שהאדם 
הצדיק), מדרגת דרך (ועל ה' רצון הוא רצונו וכל לגמרי 
האתכפייא, מעל היא שבאתהפכא הדביקות שמדריגת שאף
של בביטול דוקא עצמית  מעלה יש מקום מכל הרי 

האדם שבאתהפכא כיון אתהפכא. של ביטול על אתכפייא
עד שבו, והנשמה האלוקי האור אחרי  מוחלט  באופן נסחף
וממילא מורגש לא הוא רלוונטי. ללא כביכול נעשה שהגוף
ואילו  בטלה. עצמו  שמציאותו  לא אך מפריע, לא הוא
ולמרות ויש , למציאות עצמו  את מרגיש האדם באתכפייא
הוא הביטול כלומר ה', לרצון  עצמו את  מוסר הוא זאת

שהוא. כפי מציאותו בעצם
à÷åã íéìëäá àåä àééôëúàä ïéðò ø÷éòã שהתבאר כפי 

הדביקות את מרגיש  ולא גבול, של מציאות  הוא שהכלי
אתכפייא, של פעולה צריך ולכן לאלוקות, äæåוהקירבה

åë àëôäúàî äìòîì òéâîשעניינם האורות, ביטול שזהו '
לא אך בו, ודביקות והתאחדות האלוקי  האור של הרגשה 
הוא שהאור שהתבאר כפי ממש, העצמיות של מסירה

ממש מהעצמות חלק אינו  אך למקורו הקירוב 
úåôñåäá äîåøú íëúàî åç÷ã øåàéáäá øàáúðù åîëå

øåà äøåúã22.
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החלו 21. אשר את היהודים וקבל ענין וזהו שם: לשונו וזה
נעשה  בענין למעלה מבואר דכבר לעשות. החלו רק במ"ת כי לעשות
ועי"ז  הכלים ובירור תקון בחי' שהיא נעשה ע"י הוא שהעיקר ונשמע
הכלים  תקון התחלת רק היה ובמ"ת כו'. האור גילוי ונשמע אח"כ
היו  שלא רואים שאנו וכמו אגרשנו. מעט מעט כענין האור והמשכת
אח"כ. וגם וירידות עליות השופטים ימי וכל בישראל עדיין שלימות
ע"י  הגדול הבטול ע"י גמורה קבלה היהודים וקבל המן בימי אבל
להיות  לתוכן האור שנמשך עד בתכלית הכלים נזדככו נפש מסירת

כו'. וקבל
בחי'וזה 22. שהוא התהו לבחי' מ"ן העלאת ובחי' שם: לשונו

א"א  כי הביטול בבחי' דוקא אתכפייא בחי' ע"י שהוא כנ"ל סובב
אתהפכא  בחי' ולא בלבד הביטול בבחי' רק כ"א סובב לבחי' להמשיך
ועי"ז  ממש אין לבחי' הדבר בא הרי הביטול בבחי' כי הוא והטעם
משא"כ  כו'. שבהעלם סובב בחי' שהוא האמיתי אין מבחי' ג"כ מעורר
בכל  בה וכיוצא אהבה בהתפעלות כמו יש בחי' שהוא אתהפכא בחי'
מעוררים  אין כנ"ל דרפ"ח והעלאות בירורים ע"י שנעשה כלי בחי'
אלא  כלל יש בבחי' נגלה בלתי אין בחי' שהוא התהו לבחי' לזה
דוקא  כלי בבחי' ומאיר בא להיותו דוקא התיקון לבחי' בזה מעוררים

כנ"ל. ממלא בחי' והוא

•
.e
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ראיה, בחושים: העליון. באדם מקורו למטה, האדם למעלה. מקור לו יש שנתהווה מה כל
– מהם למעלה החיות, הארת מהות נמשך באברים מאד, מצומצמת החיות ודיבור, שמיעה

השכל  ואור שבלב מדות

‰p‰Â,מאלקּות ּגבּול ּבעלי ּבהתהּוּות יּובן ּכזאת ּבדגמא ¿ƒ≈ְְְְְֱֲִֵֵַַָָָֹֹֻ
ּומקֹור  ׁשרׁש לֹו יׁש הּכל הּנה ּׁשּנתהּוה, מה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּדכל
ּבמדרגה  הּוא ּדבר ּכל ׁשל הרּוחני ּדׁשרׁשֹו וכּידּוע ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָלמעלה,
ערֹו ּבאין הּוא ׁשּנתהּוה ּדבר ּדכל עד יֹותר, ועליֹונה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּגבֹוּה
הּנה  הּמּזל, לגּבי ׁשּלמּטה ּבהעׂשב ׁשהּוא ּוכמֹו ׁשרׁשֹו, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלגּבי
הּמדרגה  לגּבי לבד ּדגמא ׁשהּוא ׁשּנתהּוה, ּדבר ּבכל הּוא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּכן
הּוא  ּכן אׁשר ּומקֹורֹו, ׁשרׁשֹו ׁשהּוא ׁשּבעליֹון ְְְֲֲֵֶֶֶֶַָָָָהאחרֹונה
הּנה  מקֹום מּכל העליֹון, ּבאדם מקֹורֹו לגּבי ׁשּלמּטה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָּבאדם

ּבּדגמא  ׁשהּוא ּכדמּותנּו", ּבצלמנּו אדם "נעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻּכתיב
סּוגים  ּבׁשלׁשה מתחּלקים הם הרי הּנפׁש וכחֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלמעלה,
יׁש הּנה ּכּלם ּוכללּות ּולבּוׁשים, חּוׁשים ּכחֹות, והם ְְְְִִִִֵֵֵָָֹֻּכֹוללים,
ּבחּוׁשי  ּוכמֹו מתּפּׁשטים, רק ׁשהם ויׁש עצמּיים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַׁשהם
התּפּׁשטּות  רק ׁשהן הּדּבּור, ּולבּוׁש וריח ׁשמיעה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהראּיה
הראּיה  ּדחּוׁשי לעצמֹו, חּוץ ּׁשּיֹוצאין מה מהּנפׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהארה
ורק  לעצמֹו, ּׁשחּוץ מה ולׁשמע לראֹות הּוא ְְְְְְְִִִֶַַַַָֹּוׁשמיעה
ותֹופס  מהאדם אֹור יֹוצא הראּיה ּדבחּוׁש ּביניהם ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָההפרׁש
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מהּדבר  אֹור יֹוצא הּנה הּׁשמיעה ּובחּוׁש הּנראה, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּדבר
הּזּולת, אל לגּלֹות הּוא ודּבּור האדם, ּבאזני ונכנס ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהּנׁשמע
הּוא  ּבהם ּדהחּיּות לבד, הארה התּפּׁשטּות הּוא זה ּדכל ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
ׁשּנמׁש ׁשּבאברים להחּיּות ּדֹומה ואינֹו ּבמאד, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻמצמצם
הּוא  הּגּוף את המחּיה החּיּות ּדכללּות והגם החּיּות, ְְֲִֶֶַַַַַַַַַַָמהּות
הּגּוף, את להחיֹות מתעּסק[ת] הּנפׁש ּדאין הּנפׁש, הארת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָרק
להיֹות  לֹו, ּבסמּו אׁשר את להחם מתעּסק האׁש ׁשאין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכמֹו

הרי  מקֹום מּכל הּנפׁש, הארת רק הּוא החּיּות ענין ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּדכללּות
ורגל, ּדיד חיצֹונים ּבהאברים ּגם נמׁשכת ההארה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמהּות
ׁשּבּלב  ּבמּדֹות ׁשּכן וכל ולב, ּדריאה ּפנימים ּבאברים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּובפרט

מּכל יֹותר הרּבה רּוחנים ׁשּכן ׁשהן וכל ׁשּבאברים, החּיּות ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מהּות  הּוא זה ּדכל ּביֹותר ורּוחני נעלה ׁשהּוא הּׂשכל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָאֹור
התּפּׁשטּות  הם החּוׁשים ּכן ּׁשאין מה הּנפׁש, וחּיּות ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַאֹור

לבד. ְֶַָָהארה
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קרוב  קצרות, הפסקות תוך ארכה, הקדושה השיחה
הוד  בלילה. לעשר קרוב כבר היתה השעה שעות. לשלש
ברכה  של הכוס את לי ומסר ברך הרה"ק אאמו"ר כ"ק

אחד. לכל ההתוועדות בשעת זו מכוס לחלק כדי
כל  לווינו תובלון" ובשלום תצאו בשמחה "כי בניגון
לאחר  לדירתו. הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד את הנוכחים
הבדלנו  ערבית, התפללנו הגדול, ל"זאל" חזרנו מכן
באותו  לשמוע שזכינו הקודש שיחות על לחזור והתחלנו

תורה. שמחת
בשם  אחד תלמיד בישיבה למד תקופה באותה
מצעירי  אז היה הוא מקלימוביץ'. דוד אברהם
מאבד  שאינו סוד ובור חזקה תפיסה בעל התלמידים,
הראשונות  והידיעות היסודות לו שהיו לפני ועוד טיפה.
אאמו"ר  כ"ק שהוד המאמרים על חוזר היה חסידות, של

"הנחות" כתב וכן בשבתו, שבת מדי אומר היה הרה"ק
המופלא  התפיסה לכשרון תודות וזאת המאמרים. על
של  המצויינים התלמידים בין נמנה הזמן במשך שלו.

ה"תמימים".
משיחות  גדול חלק על חזרנו הלילה כל במשך
השיחות. כל על חזרנו חג אסרו של היום ובמשך הקודש.
היתה  דוד" בית למלחמת היוצא "כל הקדושה השיחה
"תומכי  בישיבת תלמידים דור לאותו מורתהדרך
ביותר  הטובים הפירות את בעזה"י שהביאה תמימים",

טובות. בהנהגות שבלב  ובעבודה הנגלה בלימוד
הבעש"ט  מאורות של התמיד נר ביצע שנה, 45 במשך
במדינות  שונים מסעות  תמימים" "תומכי ישיבת  נ"ע
זרעוני  את תמימים" "תומכי זרעה מדינה ובכל שונות,
מייסד  של היסודות ליסוד בהתאם ה' כרם של הגינה

הרה"ק. אאמו"ר כ"ק הוד הישיבה,
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היושב  פרומעלעס אייזיקל ר' קרובו של שבחו את שמעון מפי והרמ"מ הרב"מ שמעו רבות פעמים
חסידים  משפחת עם והשתדך הלשון תורת ומחבב הדקדוק בחכמת ובקי חריף שהוא ּפלאצק בעיר
עשיר  ולהיותו הקודש ולשון דקדוק בניהם את ללמד מרוחו עליהם והשפיע שלהם בקלויז ומתפלל

עליהם. מרוחו משפיע הוא בואו מקום בכל הנה לּפלאצק הסמוכים ערים בכמה עסקים ָובעל

אייזיקל  ר' להסוחר קרוב בתור הר"ש למעון ויבוא יתחפש מאנ"ש שאחד והרמ"מ הרב"מ ויתייעצו
זלמן  ר' בהחסיד בחרו זו ולמטרה אליהם ויביאם שמעון כתבי כל את במטמונים ויחפש פרומעלעס

שווינציאן. מעיר – בלעכער דער זעלמיל ר' – הפחח ַלייב

העתקות  וכתבים רשימות אגרות יד, כתבי חבילות חבילות ויביא בשליחותו הצליח לייב זלמן ר'
ואת  ומיודעיו למכריו שמעון כתב אשר בלשון 155מאת השכלה ספר גם ומיודעיו ממכריו קבל אשר
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מהּדבר  אֹור יֹוצא הּנה הּׁשמיעה ּובחּוׁש הּנראה, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּדבר
הּזּולת, אל לגּלֹות הּוא ודּבּור האדם, ּבאזני ונכנס ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהּנׁשמע
הּוא  ּבהם ּדהחּיּות לבד, הארה התּפּׁשטּות הּוא זה ּדכל ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
ׁשּנמׁש ׁשּבאברים להחּיּות ּדֹומה ואינֹו ּבמאד, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻמצמצם
הּוא  הּגּוף את המחּיה החּיּות ּדכללּות והגם החּיּות, ְְֲִֶֶַַַַַַַַַַָמהּות
הּגּוף, את להחיֹות מתעּסק[ת] הּנפׁש ּדאין הּנפׁש, הארת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָרק
להיֹות  לֹו, ּבסמּו אׁשר את להחם מתעּסק האׁש ׁשאין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכמֹו

הרי  מקֹום מּכל הּנפׁש, הארת רק הּוא החּיּות ענין ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּדכללּות
ורגל, ּדיד חיצֹונים ּבהאברים ּגם נמׁשכת ההארה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמהּות
ׁשּבּלב  ּבמּדֹות ׁשּכן וכל ולב, ּדריאה ּפנימים ּבאברים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּובפרט

מּכל יֹותר הרּבה רּוחנים ׁשּכן ׁשהן וכל ׁשּבאברים, החּיּות ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מהּות  הּוא זה ּדכל ּביֹותר ורּוחני נעלה ׁשהּוא הּׂשכל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָאֹור
התּפּׁשטּות  הם החּוׁשים ּכן ּׁשאין מה הּנפׁש, וחּיּות ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַאֹור

לבד. ְֶַָָהארה
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קרוב  קצרות, הפסקות תוך ארכה, הקדושה השיחה
הוד  בלילה. לעשר קרוב כבר היתה השעה שעות. לשלש
ברכה  של הכוס את לי ומסר ברך הרה"ק אאמו"ר כ"ק

אחד. לכל ההתוועדות בשעת זו מכוס לחלק כדי
כל  לווינו תובלון" ובשלום תצאו בשמחה "כי בניגון
לאחר  לדירתו. הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד את הנוכחים
הבדלנו  ערבית, התפללנו הגדול, ל"זאל" חזרנו מכן
באותו  לשמוע שזכינו הקודש שיחות על לחזור והתחלנו

תורה. שמחת
בשם  אחד תלמיד בישיבה למד תקופה באותה
מצעירי  אז היה הוא מקלימוביץ'. דוד אברהם
מאבד  שאינו סוד ובור חזקה תפיסה בעל התלמידים,
הראשונות  והידיעות היסודות לו שהיו לפני ועוד טיפה.
אאמו"ר  כ"ק שהוד המאמרים על חוזר היה חסידות, של

"הנחות" כתב וכן בשבתו, שבת מדי אומר היה הרה"ק
המופלא  התפיסה לכשרון תודות וזאת המאמרים. על
של  המצויינים התלמידים בין נמנה הזמן במשך שלו.

ה"תמימים".
משיחות  גדול חלק על חזרנו הלילה כל במשך
השיחות. כל על חזרנו חג אסרו של היום ובמשך הקודש.
היתה  דוד" בית למלחמת היוצא "כל הקדושה השיחה
"תומכי  בישיבת תלמידים דור לאותו מורתהדרך
ביותר  הטובים הפירות את בעזה"י שהביאה תמימים",

טובות. בהנהגות שבלב  ובעבודה הנגלה בלימוד
הבעש"ט  מאורות של התמיד נר ביצע שנה, 45 במשך
במדינות  שונים מסעות  תמימים" "תומכי ישיבת  נ"ע
זרעוני  את תמימים" "תומכי זרעה מדינה ובכל שונות,
מייסד  של היסודות ליסוד בהתאם ה' כרם של הגינה

הרה"ק. אאמו"ר כ"ק הוד הישיבה,

a"yz'd ,fenz g"x axr
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היושב  פרומעלעס אייזיקל ר' קרובו של שבחו את שמעון מפי והרמ"מ הרב"מ שמעו רבות פעמים
חסידים  משפחת עם והשתדך הלשון תורת ומחבב הדקדוק בחכמת ובקי חריף שהוא ּפלאצק בעיר
עשיר  ולהיותו הקודש ולשון דקדוק בניהם את ללמד מרוחו עליהם והשפיע שלהם בקלויז ומתפלל

עליהם. מרוחו משפיע הוא בואו מקום בכל הנה לּפלאצק הסמוכים ערים בכמה עסקים ָובעל

אייזיקל  ר' להסוחר קרוב בתור הר"ש למעון ויבוא יתחפש מאנ"ש שאחד והרמ"מ הרב"מ ויתייעצו
זלמן  ר' בהחסיד בחרו זו ולמטרה אליהם ויביאם שמעון כתבי כל את במטמונים ויחפש פרומעלעס

שווינציאן. מעיר – בלעכער דער זעלמיל ר' – הפחח ַלייב

העתקות  וכתבים רשימות אגרות יד, כתבי חבילות חבילות ויביא בשליחותו הצליח לייב זלמן ר'
ואת  ומיודעיו למכריו שמעון כתב אשר בלשון 155מאת השכלה ספר גם ומיודעיו ממכריו קבל אשר
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הרז"ל  הביא שמעון במטמוני טמון הי' אשר מכל ויונית, צרפתית איטלקית אשכנז, ובלשון הקדש
ורמ"מ. לרב"מ

וויזל  בין המכתבים אייכיל 15מחליפת מינדיז 156ויצחק פראנקו חפשי ד. ברסלוי, מ. מיימון 157, ש. ,54, ַ
לינדא  ליפין 158ב. מ. פרידלענדער 159, האחים בראש 160, העומדים אחד הוא שמעון אשר לדעת נוכחו

הישיבות  תלמידי בחירי מבין להשכלה נפשות לעשות התעמולה עבודת עצמו על ולקח ההשכלה תנועת
דווילנא. התורה וחדרי

מצאו  היד כתבי בין

בב  ללמוד שמעון ששלח הצעירים רשימת ווארשא א) בערי המשכילים הנהלת תחת אשר הספר ַתי
וקעניגסבערג. דעססוי ברעסלוי, וברלין ואשכנז ובגאליציא ַָקראקא

כשרונותיהם  מעלות בפרטי שלח אשר מהתלמידים ואחד אחד לכל נתן אשר התעודות העתק ב)
הלאה. בלימודים לסדרם איך והצעה אצלו שלמדו מה והרצאה

נכנסו  ואשר – צירים ע"י – ומקעניגסבערג מברלין קיבל אשר מהכספים והוצאה מהכנסה דו"ח ג)
ּפעסעלעס. האדון הנכבד חברם מאת לרשותו

עניני  בהוראת התלמידים מורי ובין בינו מכתבים וחליפות התלמידים ממצב מפורטות ידיעות ד)
ורשימת  ממקורה העתיקה הפילוסופיא בלימודי חיל יעשו אשר למען ויונית צרפתית השפות לימוד
רעות  ורוחות שדים הרע עין במלאכים ומאמינים בדת מהאדוקים היתולים ספרי יקראו, אשר ספרים

מדעת. הנבערים המלמדים בהם שהשרישו הבערות את מלבם עקור למען

בתורה  בה' וכופר המשכילים מגדולי אחד הוא אשר שמעון של פרצופו את הבליט זה הרב החומר
ולהעבירן  ולהדיחן להסיתן תמימות נפשות לצודד מצוין כשרון ובעל חכמים דברי על ומלעיג ומצות

ההשכלה. למולך

לעת  ברבים לפרסם הראוי בסדר העתיקו ביותר הנחוצים את הכתבים, את סידרו והרמ"מ הרב"מ
למר  וגם להתנצל גם ואף ולהכחיש פנים להעמיד רגליו ואת ידיו את ימצא לא אשר באופן מצא

מאד. לו היקר כבודו ויקל יבולע ּפעסעלעס
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דורשי  "חברת בקניגסברג הוקמה 1782 בסוף .1756ֿ1804 (156

של  חבורה "המאסף"), העת כתב את לאור (שהוציאה עבר" לשון

ולהרחיב  היהודי בעולם השכלה להפיץ למטרה לה ששמה משכילים

מנדל  מנחם אייכל, יצחק עמדו בראשה העברית. בשפה השימוש את

פרידלענדער. וזנוויל שמעון והאחים ברסלוי

.1713ֿ1792 (157

לשון  דורשי ל"חברת שהצטרפו הראשונים 1759ֿ1849.מן (158

.156 הערה הנ"ל עבר"

עפ"י  – תר"ה) (ווילנא הנפש" "חשבון מח"ס .1749ֿ1826( (159

סאלאנטער. הר"י עצת

.156 הערה לעיל ראה (160

∑
ycew zexb`

תרפ"א  תמוז, ד' א' ב"ה

ראסטובֿדאן 

אי"א  וו"ח ומרומם הנכבד הרב ידידי כבוד

נאה  שי' מענדל מנחם מוהר"ר

וברכה, שלום

בענג  שבת ובמוצאי תמול, הגיעני אייר, מכ"ג מכתבו

הרשיל"א, ש"ב ומשלום הטוב, שלומם מנועם קראתיו

יחיו. ידידנו ושאר שיחיו, הרי"י הרש"ז,

לדעת, אכסוף אשר מכל אדע כי דמיתי פתחי בטרם

הישיבות, החדרים, ממצב הכולל, מחיי בפרט, כאו"א משלום
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ונועם  החסידות לימוד ומצב יחיו, הלומדים האברכים ושמות

אאמו"ר  כ"ק מהוד יום יום שמעתי רבות אשר ההנהגה,

בשלומם, והגה דיבר אשר זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

שי' מאנ"ש באה בטח עזרתם כי ויקו ההסגר, בעת

מצטער  והי' ועבודה, בתורה המה עוסקים וכי מאמעריקא,

יחיו, היקרים המנדבים מדינתינו, ביכולת שאין מה עת בכל

אבותינו  כ"ק נפש משאת הי' זה אשר במצבם, עתה השתתף

ועבודה  התורה על ישקדו למען בהם החזק הקדושים, רבותינו

שבלב.

ועומדים  היו, מאמעריקא, שי' אנ"ש כי מכתבם, בקראי

חסדו  יעזוב ולא עזב, לא אשר עליון, לאל שבח נתתי בעזרתם,

עת. בכל הטוב האל יעשה ועבדיו, ה' יראי ורצון מאתנו

נפשי  ועגמת צערי גדלה מה אמנם - די לצרותינו ד' יאמר

אבטח) בד' רק - כהיום גם וסובל סבלתי אשר על (נוסף

דבר  לא על והמחלוקת מבולבלים, הענינים עוד כי בהביטי

תמורת  האם כזאת, יהי' מתי עד אלקים ד' עומדת, בתקפה

נבג"מ  זצוקלל"ה הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק שהוד זאת

בשלום  כי תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם מאת דורשים זי"ע,

איש  איש ידרשון, ותפלה בתורה ד' פני ואת יהלכון, ואחוה

וכולם  אחיו, ודעת לב לחזק ד' יראי וידברו יעזורו, לרעהו

וזיום, מהודם עוד וישפכו יחיו, החסידות דרכי בנועם כאחד

יחזקו, במחלוקת תמורתו, הנה המדינות, כל על טהרה ברוח

המה  במה גלוי להראות יבואו, חירוף ואגרות פלסתר, ובכתבי

עוסקים.

זהו  אם תושעו, באלה האם המערכות, שני יקרים אחים

זוהר, אראלי העולם, אבות אור ישכון בו אשר האמיתי, הדרך

ותמורתו  לבבו רוע איש יעזוב כי מאירים, בחיים כלכלנו אשר

המחלוקת, ותרבו תתנבלו מתי עד והתום. היושר האמת יקח

נבונים  כולנו בחוקי'הלא המאגדת התורה את יודעים

ולהתקצף  להתרגז נדוד הרחק לנו ומה כולנו, אותנו האלקיים

טהורים. בלתי ודרכים הלבבות, פרידת בכנפיהם המביאים

רבותינו  אבותינו כ"ק הוד קדש שם על נא חוסו אנא

מאה  על יותר זה אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הקדושים

חב"ד, בשם הקדש, בארץ המושב את שיסדו שנה, וארבעים

לא  מדוע נותרת. כסוכה כאילו ח"ו ועתה לתפארת, ויהי

לכם  ותבקשו מחוללו, לו שם אשר התעודה את תתחשבו

אוכל  והאם הזה, הדבר עלי במאד ידאב לבי לבי אחרת.

לבי  אבל הלום, עד אבוא אשר אני מי כי דברי אליכם העריך

ח"ו  יצערו זאת במעשיהם כי ידעתי גם וידעתי במאד, ידאב

וצאן  עמו על לבקש ד' לפני העומדי' האצילות הנשמות וח"ו

מרעיתם.

טפוחי  בזכות וירושלים, בציון בחר אשר הטוב, והאל

הקדושים, רבותינו אבותינו כ"ק הוד המה הן ערבות,

וישרה  ביניכם שלום יעשה הוא זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

ישיגם  פניו אור שהם, מקום בכל ונחלתו, עמו בתוך ברכתו

ונצחי. בזמני להצליחם

לכתוב  נא הואילו עשה, לו אומרים המתחיל ידידיי, ואתה

ממצב  ת"ו חברון עיר ממצב כאו"א, משלום בפרטיות לי

המה  ובמה הלומדים ומי מי בו, יעשה ומה הגדול, הבית

הלימודים.

שי' לאנ"ש והתעוררות תודה מכתב שולח הנני בזה מוסגר

המכתבים  כל להם לשלוח בקשתי וכן הגדול, הנהר בעבר

יעוררו  וכי אתנו, הנעשה מכל ידעו למען במועדם שנכתבו

ברו"ג. בעזרינו ד' יהי' כי הקדושים, במקומות רבים רחמים

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד ראש, בנטילת עלינו מהעבר

הנכרת  והאבידה הגדולה, האבילות זי"ע, נבגמ זצוקללה"ה

ינחמינו  מי ירפא, לא ולעד כהיום ופרטי, כללי ודבר, דבר בכל

הוא  חי חי כי נחי', באמונתינו באחת רק להתנחם, נוכל ובמה

והעבודה, התורה בהחזקת הטובים הדברים בכל עמנו, אתנו

הקדושים  ברצונותיו התדבק אחת, אלא בעולמינו לנו ואין

ולטהר  מדותינו, וזיכוך בבירור ולקיים, לעשות לשמור ללמוד

שלם. בלבב ד' את לעבוד לבבינו

מז"ט, בברכת יחיו, היקרים אוהבינו וכל ידידי נא יתבשר

התמים  עם תי' חנה מ' הבכורה בתי חתונת בעד מז"ט, מז"ט

בשעטומ"צ  שהיתה גורארי', שי' מענדיל מנחם ב"ר שמרי' מר

סיון. י"א ועש"ק ביום

יסוד  נעלמה, מאתנו הבריאה בסוד העליונה ההנהגה

ומועיל  מתוק פרי' אשר האהבה היא הריעות, ונועם האחוה

מיום  אשר בפרט, החסידי' ובעדת בכלל, האנושי בחברת

נשואין, לשמחת מועד בבוא עולם, רעהו הוסדה את איש

ולברכה, לטובה בטח העתים את משנה כל יוצר ועתה הודיע,

מאושר  הנה איש. כח יגבר לא ובזמנו, בעתו נייר פיסת על וגם

הט' האל יהי' כי מרחוק, נאמנים אוהבים ברכת לקבל אהי'

וזמני  רוחני אושר יסוד על בישראל, נהדר בית לבנות בעזרם,

הק'. רבותינו אבותינו כ"ק ובזכות כרצון

במסורת  יחזיקו מאשר לכאו"א בשמי שלום נא יגיד

אבות.
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קמט c"ag i`iyp epizeax zxezn

ונועם  החסידות לימוד ומצב יחיו, הלומדים האברכים ושמות

אאמו"ר  כ"ק מהוד יום יום שמעתי רבות אשר ההנהגה,

בשלומם, והגה דיבר אשר זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

שי' מאנ"ש באה בטח עזרתם כי ויקו ההסגר, בעת

מצטער  והי' ועבודה, בתורה המה עוסקים וכי מאמעריקא,

יחיו, היקרים המנדבים מדינתינו, ביכולת שאין מה עת בכל

אבותינו  כ"ק נפש משאת הי' זה אשר במצבם, עתה השתתף

ועבודה  התורה על ישקדו למען בהם החזק הקדושים, רבותינו

שבלב.

ועומדים  היו, מאמעריקא, שי' אנ"ש כי מכתבם, בקראי

חסדו  יעזוב ולא עזב, לא אשר עליון, לאל שבח נתתי בעזרתם,

עת. בכל הטוב האל יעשה ועבדיו, ה' יראי ורצון מאתנו

נפשי  ועגמת צערי גדלה מה אמנם - די לצרותינו ד' יאמר

אבטח) בד' רק - כהיום גם וסובל סבלתי אשר על (נוסף

דבר  לא על והמחלוקת מבולבלים, הענינים עוד כי בהביטי

תמורת  האם כזאת, יהי' מתי עד אלקים ד' עומדת, בתקפה

נבג"מ  זצוקלל"ה הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק שהוד זאת

בשלום  כי תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם מאת דורשים זי"ע,

איש  איש ידרשון, ותפלה בתורה ד' פני ואת יהלכון, ואחוה

וכולם  אחיו, ודעת לב לחזק ד' יראי וידברו יעזורו, לרעהו

וזיום, מהודם עוד וישפכו יחיו, החסידות דרכי בנועם כאחד

יחזקו, במחלוקת תמורתו, הנה המדינות, כל על טהרה ברוח

המה  במה גלוי להראות יבואו, חירוף ואגרות פלסתר, ובכתבי

עוסקים.

זהו  אם תושעו, באלה האם המערכות, שני יקרים אחים

זוהר, אראלי העולם, אבות אור ישכון בו אשר האמיתי, הדרך

ותמורתו  לבבו רוע איש יעזוב כי מאירים, בחיים כלכלנו אשר

המחלוקת, ותרבו תתנבלו מתי עד והתום. היושר האמת יקח

נבונים  כולנו בחוקי'הלא המאגדת התורה את יודעים

ולהתקצף  להתרגז נדוד הרחק לנו ומה כולנו, אותנו האלקיים

טהורים. בלתי ודרכים הלבבות, פרידת בכנפיהם המביאים

רבותינו  אבותינו כ"ק הוד קדש שם על נא חוסו אנא

מאה  על יותר זה אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הקדושים

חב"ד, בשם הקדש, בארץ המושב את שיסדו שנה, וארבעים

לא  מדוע נותרת. כסוכה כאילו ח"ו ועתה לתפארת, ויהי

לכם  ותבקשו מחוללו, לו שם אשר התעודה את תתחשבו

אוכל  והאם הזה, הדבר עלי במאד ידאב לבי לבי אחרת.

לבי  אבל הלום, עד אבוא אשר אני מי כי דברי אליכם העריך

ח"ו  יצערו זאת במעשיהם כי ידעתי גם וידעתי במאד, ידאב

וצאן  עמו על לבקש ד' לפני העומדי' האצילות הנשמות וח"ו

מרעיתם.

טפוחי  בזכות וירושלים, בציון בחר אשר הטוב, והאל

הקדושים, רבותינו אבותינו כ"ק הוד המה הן ערבות,

וישרה  ביניכם שלום יעשה הוא זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

ישיגם  פניו אור שהם, מקום בכל ונחלתו, עמו בתוך ברכתו

ונצחי. בזמני להצליחם

לכתוב  נא הואילו עשה, לו אומרים המתחיל ידידיי, ואתה

ממצב  ת"ו חברון עיר ממצב כאו"א, משלום בפרטיות לי

המה  ובמה הלומדים ומי מי בו, יעשה ומה הגדול, הבית

הלימודים.

שי' לאנ"ש והתעוררות תודה מכתב שולח הנני בזה מוסגר

המכתבים  כל להם לשלוח בקשתי וכן הגדול, הנהר בעבר

יעוררו  וכי אתנו, הנעשה מכל ידעו למען במועדם שנכתבו

ברו"ג. בעזרינו ד' יהי' כי הקדושים, במקומות רבים רחמים

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד ראש, בנטילת עלינו מהעבר

הנכרת  והאבידה הגדולה, האבילות זי"ע, נבגמ זצוקללה"ה

ינחמינו  מי ירפא, לא ולעד כהיום ופרטי, כללי ודבר, דבר בכל

הוא  חי חי כי נחי', באמונתינו באחת רק להתנחם, נוכל ובמה

והעבודה, התורה בהחזקת הטובים הדברים בכל עמנו, אתנו

הקדושים  ברצונותיו התדבק אחת, אלא בעולמינו לנו ואין

ולטהר  מדותינו, וזיכוך בבירור ולקיים, לעשות לשמור ללמוד

שלם. בלבב ד' את לעבוד לבבינו

מז"ט, בברכת יחיו, היקרים אוהבינו וכל ידידי נא יתבשר

התמים  עם תי' חנה מ' הבכורה בתי חתונת בעד מז"ט, מז"ט

בשעטומ"צ  שהיתה גורארי', שי' מענדיל מנחם ב"ר שמרי' מר

סיון. י"א ועש"ק ביום

יסוד  נעלמה, מאתנו הבריאה בסוד העליונה ההנהגה

ומועיל  מתוק פרי' אשר האהבה היא הריעות, ונועם האחוה

מיום  אשר בפרט, החסידי' ובעדת בכלל, האנושי בחברת

נשואין, לשמחת מועד בבוא עולם, רעהו הוסדה את איש

ולברכה, לטובה בטח העתים את משנה כל יוצר ועתה הודיע,

מאושר  הנה איש. כח יגבר לא ובזמנו, בעתו נייר פיסת על וגם

הט' האל יהי' כי מרחוק, נאמנים אוהבים ברכת לקבל אהי'

וזמני  רוחני אושר יסוד על בישראל, נהדר בית לבנות בעזרם,

הק'. רבותינו אבותינו כ"ק ובזכות כרצון

במסורת  יחזיקו מאשר לכאו"א בשמי שלום נא יגיד

אבות.
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:íéýìûì éì ýåýé äéäå éáà úéa-ìà íBìLá§¨−¤¥´¨¦®§¨¨¯§Ÿ̈²¦−¥«Ÿ¦«
áëúéa äéäé äávî ézîN-øLà úàfä ïáàäå§¨¤´¤©ÀŸ£¤©̧§¦Æ©¥½̈¦«§¤−¥´
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ÌB˜na ÚbÙiÂ(יא (כח, «ƒ¿««»

ı¯‡‰ BÏ ‰ˆÙwL . . ‰lÙz ÔBLÏ(רש"י) ¿¿ƒ»∆»¿»»»∆

לֹומר, ויׁש ּב"וּיפּגע". הּפרּוׁשים ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹיׁש

מּפני  ּבחסידּות, מבאר הּדבר ּובטעם רׁשּות, ערבית ּתפּלת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹּדהּנה

עבֹודת  ידי על נמׁשכת ׁשאינּה ּכזֹו נעלית ּבדרּגה קׁשּורה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיא

ּדוקא  זֹו ּתפּלה נרמזה ולכן ּומּמילא'. 'מאליו ּכאּלּו אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָהאדם,

ּכאּלּו היא ההמׁשכה האדם לעבֹודת ּביחס ׁשּכן "וּיפּגע", ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָּבתבת

הּסדר  לפי לא מלמעלה, ּבאה הארץ קפיצת ואף ּבכּונה'. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ'לא

האדם. עבֹודת ידי על ולא ְְֲִֵַַָָָָָֹהרגיל

,ïåùàø
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ã ycew zegiyn zecewp ã(153 'nr dl zegiy ihewl)

¯‡z ˙ÙÈ ‰˙È‰ ÏÁ¯Â ˙Bk¯ ‰‡Ï ÈÈÚÂ(יז (כט, ¿≈≈≈»«¿»≈»¿»¿«…«
‰‡Ï;ּתׁשּובה ּבעלי לעבֹודת ׁשּיכת מּבכי, רּכֹות עיניה ׁשהיּו - ≈»ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

.ּכ על ּתׁשּובה ועׂשּו יֹוסף ּבמכירת חטאּו ׁשהיתה ¯ÏÁּובניה - ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ»≈ְֶָָ

ׁשלמּות  הּצּדיקים, לעבֹודת ׁשּיכת ּופגם, מּום ללא ּתאר, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹיפת

הּברּיֹות  היּו לכן חטאּו. לא ּובנימין) (יֹוסף ּובניה הּמצֹות; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבקּיּום

אהלים, יֹוׁשב ּתם איׁש הּוא ּכי ליעקב, מיעדת ׁשרחל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹאֹומרים

למּוטב. להחזירֹו ּבכחּה ּכי לעׂשו, מיעדת ולאה הּצּדיקים; ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעבֹודת

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב כסלו, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו, בו שואל ביאור נוסף על מכתבי משילהי שנה העברה.

ומ"ש  מידי,  לא  ותו  בעלמא  אתכפיא  לעבודת  להרגל  בהמענה  כוונתי  היתה  שלא  פשוט  והנה 

להמשיך במשק הוא על מה שכתב שאין מקצוע בידו, ובקשר עם דעתי ברורה שרצוי שישתדך באופן טוב 

בגשמיות וברוחניות, הנה בהיותו במשק בודאי יוכל לסדר עבודתו באופן שילמוד איזה מקצוע, שהרי בטח 

גם הנהלת המשק מעונינת בתועלת חברי המשק וכן בטלה )עכ"פ לזמן הראשון( שאלת הדירה וכו', וע"פ 

הנ"ל מובן ג"כ שלא הי' בהוראה שלי, הוראת הנהגה לכו"כ שנים, כי אם עד שיהי' מקצוע בידו וישתדך 

בשעה טובה ומוצלחת, ולאחרי זה הרי יחליטו ביחד עם בת גילו תחי' איך ואיפוא להמשיך.

ב( עוד נקודה שני', כי כנראה מהנהגתו ומכתבו, לעת עתה לא הורגל בעבודה סדירה וקבועה מיום 

ליום, וזהו ענין, פרט נוגע ביותר וביותר לחיים כדבעי, להיות שליט ברוחו ולהתעסק במה שרצוי, ולאו 

דוקא במה שרוצים ודוקא חדשים לבקרים, וק"ל.

ג( במ"ש שאין יכול תיכף לעסוק בעניני שידוכין, כיון שמצבו הרוחני אינו כדבעי, תקותי שעצם 

והשיפור בכל הענינים  עליו מלחמת היצר  יקל  העסק להכנס בחיים כמצווה בתורתנו הק' תורת חיים, 

אודותם כותב, וראו זה במוחש אצל כו"כ בשנים שעברו וגם בימינו אלו.

חוגים התירו  בעוה"ר באיזהו  כי  וכו', הכוונה פשוטה,  ד( במ"ש אני שההשתדלות בשידוך צ"ל 

לעצמם ענינים שלא רצוים בהחלט, באמתלא שזהו נעשה בתור חיפוש שידוך המתאים וד"ל, והרי באה"ק 

ת"ו כמה שידוכים נגמרים באופן דצניעות הרצוי' ומאושרים בגשמיות וברוחניות, ולזה כוונתי.

ה( במה ששואל איך יתעסק בהפצת תורת חב"ד הדרכותי' והנהגותי' - כיון שעדיין לא קיים קשוט 

עצמך, המענה ע"ז בשתים, והוא: אי אפשר למנוע הידיעה דתורה האמורה מאלו שבסביבתו, מפני שהוא 

ועדיין  הצורך,  ככל  עצמו  מתקן  אינו  באם  הנקודה  על  נוסף  בזה,  אשמים  אינם  הם  שהרי  כדבעי,  אינו 

חסר, פשוט שאין צריך להוסיף על זה עוד הגרעון בהפצת דא"ח, ומגודל ענין הפצה זו )שגם על זה קאי 

דבר משנה, זכה וזיכה הרבים וכו' זכות הרבים תלוי בו(, מובן ההיפך ח"ו, והרי בענין דקשוט עצמך צריך 

ולכשידע שעליו לדבר בעוד  ולמצוא כל אופנים ואמצעים האפשרים להגדיל הצלחה בזה,  האדם לחפש 

שעה ע"ד ענינים חשובים לפני כו"כ פא"פ, בודאי ובודאי שזהו יקל המלחמה האמורה ויקרב הנצחון.

ויהי רצון שכיון שמתקרבים אנו לימי חנוכה דענינם מסרת רשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי 

תורתך, הרי גם במלחמה הפרטי]ת[ של כאו"א מאתנו יומסר הרשע בידי הצדיק והזדים ביד העוסקים 

בתורה וכמבואר הענין בספר תניא קדישא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור בהקדם ולחנוכה מאיר ושמח.
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ÌB˜na ÚbÙiÂ(יא (כח, «ƒ¿««»

ı¯‡‰ BÏ ‰ˆÙwL . . ‰lÙz ÔBLÏ(רש"י) ¿¿ƒ»∆»¿»»»∆

לֹומר, ויׁש ּב"וּיפּגע". הּפרּוׁשים ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹיׁש

מּפני  ּבחסידּות, מבאר הּדבר ּובטעם רׁשּות, ערבית ּתפּלת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹּדהּנה

עבֹודת  ידי על נמׁשכת ׁשאינּה ּכזֹו נעלית ּבדרּגה קׁשּורה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיא

ּדוקא  זֹו ּתפּלה נרמזה ולכן ּומּמילא'. 'מאליו ּכאּלּו אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָהאדם,

ּכאּלּו היא ההמׁשכה האדם לעבֹודת ּביחס ׁשּכן "וּיפּגע", ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָּבתבת

הּסדר  לפי לא מלמעלה, ּבאה הארץ קפיצת ואף ּבכּונה'. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ'לא

האדם. עבֹודת ידי על ולא ְְֲִֵַַָָָָָֹהרגיל

,ïåùàø
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¯‡z ˙ÙÈ ‰˙È‰ ÏÁ¯Â ˙Bk¯ ‰‡Ï ÈÈÚÂ(יז (כט, ¿≈≈≈»«¿»≈»¿»¿«…«
‰‡Ï;ּתׁשּובה ּבעלי לעבֹודת ׁשּיכת מּבכי, רּכֹות עיניה ׁשהיּו - ≈»ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

.ּכ על ּתׁשּובה ועׂשּו יֹוסף ּבמכירת חטאּו ׁשהיתה ¯ÏÁּובניה - ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ»≈ְֶָָ

ׁשלמּות  הּצּדיקים, לעבֹודת ׁשּיכת ּופגם, מּום ללא ּתאר, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹיפת

הּברּיֹות  היּו לכן חטאּו. לא ּובנימין) (יֹוסף ּובניה הּמצֹות; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבקּיּום

אהלים, יֹוׁשב ּתם איׁש הּוא ּכי ליעקב, מיעדת ׁשרחל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹאֹומרים

למּוטב. להחזירֹו ּבכחּה ּכי לעׂשו, מיעדת ולאה הּצּדיקים; ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעבֹודת



iriaxקנב ,iyily - l - `vie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùçéòáL Eãárà øîàiå ìçø-úà á÷ré áäàiå©¤«¡©¬©«£−Ÿ¤¨¥®©ÀŸ¤¤«¡¨§Æ¤´©
:äpèwä Eza ìçøa íéðLèéézz áBè ïáì øîàiå ¨¦½§¨¥¬¦§−©§©¨«©´Ÿ¤¨À̈µ¦¦´

:éãnr äáL øçà Léàì dúà ézzî Cì dúàŸ¨´½̈¦¦¦¬Ÿ−̈§¦´©¥®§−̈¦¨¦«
ëåéðérá eéäiå íéðL òáL ìçøa á÷ré ãáriå©©«£¯Ÿ©«£²Ÿ§¨¥−¤´©¨¦®©¦«§³§¥¨Æ

:dúà Búáäàa íéãçà íéîékàëá÷ré øîàiå §¨¦´£¨¦½§©«£¨−Ÿ¨«©¸Ÿ¤©«£³Ÿ
äàBáàå éîé eàìî ék ézLà-úà äáä ïáì-ìà¤¨¨Æ¨¨´¤¦§¦½¦¬¨«§−¨¨®§¨−¨

:äéìàáëNriå íB÷nä éLðà-ìk-úà ïáì óñàiå ¥¤«¨©¤«¡¬Ÿ¨¨²¤¨©§¥¬©¨−©©¬©
:äzLîâëàáiå Bzá äàì-úà çwiå áørá éäéå ¦§¤«©§¦´¨¤½¤©¦©Æ¤¥¨´¦½©¨¥¬

:äéìà àáiå åéìà dúàãëätìæ-úà dì ïáì ïziå Ÿ−̈¥®̈©¨−Ÿ¥¤«¨©¦¥³¨¨Æ½̈¤¦§−̈
:äçôL Bzá äàìì BúçôLäë-äpäå ø÷aá éäéå ¦§¨®§¥¨¬¦−¦§¨«©§¦´©½Ÿ¤§¦¥

àìä él úéNr úàf-äî ïáì-ìà øîàiå äàì àåä¦−¥®̈©Ÿ́¤¤¨À̈©ŸÆ¨¦´¨¦½£³Ÿ
éðúénø änìå Cnr ézãár ìçøá:åëïáì øîàiå §¨¥¸¨©´§¦¦½̈§−̈¨¦¦¨«¦©´Ÿ¤¨½̈

éðôì äøérvä úúì eðîB÷îa ïë äNré-àìŸ¥«¨¤¬¥−¦§¥®¨¥¬©§¦−̈¦§¥¬
:äøéëaäæëúàæ-úà-íb Eì äðzðå úàæ ráL àlî ©§¦¨«©¥−§ª´©®Ÿ§¦§¨̧§¹©¤ÀŸ

íéðL-òáL ãBò éãnr ãárz øLà äãára©«£Ÿ̈Æ£¤´©«£´Ÿ¦¨¦½−¤«©¨¦¬
:úBøçàçëúàæ ráL àlîéå ïk á÷ré Nriå £¥«©©³©©«£ŸÆ¥½©§©¥−§ª´©®Ÿ

:äMàì Bì Bza ìçø-úà Bì-ïziåèëïáì ïziå ©¦¤²¤¨¥¬¦−¬§¦¨«©¦¥³¨¨Æ
ì dì BúçôL ääìa-úà Bza ìçøì:äçôLìàáiå §¨¥´¦½¤¦§−̈¦§¨®−̈§¦§¨«©¨ŸÆ

Bnr ãáriå äàlî ìçø-úà-íb áäàiå ìçø-ìà íb©´¤¨¥½©¤«¡©¬©¤¨¥−¦¥®̈©©«£´Ÿ¦½
:úBøçà íéðL-òáL ãBòàìäàeðN-ék ýåýé àøiå −¤«©¨¦¬£¥«©©³§§Ÿ̈Æ¦«§¨´

:äø÷r ìçøå dîçø-úà çzôiå äàìáìøäzå ¥½̈©¦§©−¤©§¨®§¨¥−£¨¨«©©³©
äøîà ék ïáeàø BîL àø÷zå ïa ãìzå äàì¥¨Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬§−§¥®¦´¨«§À̈
:éLéà éðáäàé äzr ék ééðra ýåýé äàø-ék¦«¨¨³§Ÿ̈Æ§¨§¦½¦¬©−̈¤«¡¨©¬¦¦¦«

âìýåýé òîL-ék øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤¦«¨©³§Ÿ̈Æ
BîL àø÷zå äæ-úà-íb éì-ïziå éëðà äàeðN-ék¦«§¨´¨½Ÿ¦©¦¤¦−©¤¤®©¦§¨¬§−

:ïBrîLãìírtä äzr øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå ¦§«©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤©¨³©©̧©Æ
ìL Bì ézãìé-ék éìà éLéà äåléïk-ìr íéðá äL ¦¨¤³¦¦Æ¥©½¦«¨©¬§¦−§¨´¨¦®©¥¬

:éåì BîL-àø÷äìøîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå ¨«¨§−¥¦«©©̧©¹©¥´¤¥À©¸Ÿ¤Æ
äãeäé BîL äàø÷ ïk-ìr ýåýé-úà äãBà írtä©©̧©Æ¤´¤§Ÿ̈½©¥²¨«§¨¬§−§®̈

:úãlî ãîrzåìàäãìé àì ék ìçø àøzå ©©«£−Ÿ¦¤«¤©¥´¤¨¥À¦´³Ÿ¨«§¨Æ
á÷ré-ìà øîàzå dúçàa ìçø àp÷zå á÷réì§©«£½Ÿ©§©¥¬¨¥−©«£Ÿ®̈©³Ÿ¤¤©«£ŸÆ

:éëðà äúî ïéà-íàå íéðá él-äáäáóà-øçiå ¨«¨¦´¨¦½§¦©−¦¥¨¬¨«Ÿ¦©¦«©©¬
-øLà éëðà íéýìû úçúä øîàiå ìçøa á÷ré©«£−Ÿ§¨¥®©ÀŸ¤£©³©¡Ÿ¦Æ¨½Ÿ¦£¤

:ïèá-éøt Cnî òðîâääìá éúîà äpä øîàzå ¨©¬¦¥−§¦¨«¤©¾Ÿ¤¦¥²£¨¦¬¦§−̈
:äpnî éëðà-íâ äðaàå ékøa-ìr ãìúå äéìà àáŸ¥¤®¨§¥¥Æ©¦§©½§¦¨¤¬©¨«Ÿ¦−¦¤«¨

ãäéìà àáiå äMàì dúçôL ääìa-úà Bì-ïzzå©¦¤²¤¦§¨¬¦§¨−̈§¦¨®©¨¬Ÿ¥¤−¨
:á÷réä:ïa á÷réì ãìzå ääìa øäzååøîàzå ©«£«Ÿ©©´©¦§½̈©¥¬¤§©«£−Ÿ¥«©³Ÿ¤

ïa éì-ïziå éì÷a òîL íâå íéýìû épðc ìçø̈¥¸¨©´¦¡Ÿ¦½§©Æ¨©´§Ÿ¦½©¦¤¦−¥®
:ïc BîL äàø÷ ïk-ìræääìa ãìzå ãBò øäzå ©¥²¨«§¨¬§−¨«©©´©½©¥¾¤¦§−̈

:á÷réì éðL ïa ìçø úçôLçìçø øîàzå ¦§©´¨¥®¥¬¥¦−§©«£«Ÿ©´Ÿ¤¨¥À
ézìëé-íb éúçà-ír ézìzôð | íéýìû éìezôð©§¥̧¡Ÿ¦¯¦§©²§¦¦£Ÿ¦−©¨®Ÿ§¦

:éìzôð BîL àø÷zåèäãîr ék äàì àøzå ©¦§¨¬§−©§¨¦«©¥´¤¥½̈¦¬¨«§−̈
dúà ïzzå dúçôL ätìæ-úà çwzå úãlî¦¤®¤©¦©Æ¤¦§¨´¦§¨½̈©¦¥¬Ÿ¨²

:äMàì á÷réìéá÷réì äàì úçôL ätìæ ãìzå §©«£−Ÿ§¦¨«©¥À¤¦§¨²¦§©¬¥−̈§©«£¬Ÿ
:ïaàéäàì øîàzåáéúëãâáéø÷àø÷zå ãâ àa ¥«©¬Ÿ¤¥−̈¨´®̈©¦§¨¬

L-úà:ãb BîáééðL ïa äàì úçôL ätìæ ãìzå ¤§−¨«©¥À¤¦§¨Æ¦§©´¥½̈¥¬¥¦−
:á÷réìâéúBða éðeøMà ék éøLàa äàì øîàzå §©«£«Ÿ©´Ÿ¤¥½̈§¨§¦¾¦¬¦§−¦¨®

:øLà BîL-úà àø÷zå©¦§¨¬¤§−¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(264 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

˙„lÓ „ÓÚzÂ(לה (כט, ««¬…ƒ∆∆
. מיהּודה ׁשבט יסּור "לא נאמר ּבֹו ּביהּודה, נאמר זה ֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּפסּוק

הּגאּלה  על ׁשרֹומז לֹומר, ויׁש הּמׁשיח). מל) ׁשילה" יבא ּכי עד .ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ

לׁשֹון  הּׁשירֹות "ּכל ּדהּנה ּגלּות. אחריה ׁשאין והּׁשלמה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהאמּתית

יׁש "ׁשהּנקבה ּכלֹומר: זכר". לׁשֹון ּדלעתיד מּׁשירה חּוץ ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָנקבה,

ÈÏ„‰לּה ¯Úˆ וכן ללידה. והּגאּלה לעּבּור נמׁשל ׁשהּגלּות (ּכּידּוע ָ««≈»ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ

יׁש הּנּסים ּכל אף לידה), חבלי ּבׁשם נקראים הּמׁשיח ימֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָחבלי

ּכזכרים . . צער אחריה ׁשאין מּלעתיד חּוץ צער; Ï‡אחריהם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ…
Ì„ÈÏBÈ".(ב קטז, פסחים (תוספות ƒ≈

éòéáøãéàöîiå íéhç-øéö÷ éîéa ïáeàø Cìiå©¥̧¤§¥¹¦¥´§¦«¦¦À©¦§¨³
øîàzå Bnà äàì-ìà íúà àáiå äãOa íéàãeã«¨¦Æ©¨¤½©¨¥´Ÿ½̈¤¥−̈¦®©³Ÿ¤

ða éàãecî éì àð-éðz äàì-ìà ìçø:Cåèøîàzå ¨¥¸¤¥½̈§¦¨´¦½¦«¨¥−§¥«©´Ÿ¤
-úà íb úç÷ìå éLéà-úà Czç÷ èrîä dì̈À©«§©Æ©§¥´¤¦¦½§¨©¾©©¬¤
äìélä Cnr ákLé ïëì ìçø øîàzå éða éàãec«¨¥−§¦®©´Ÿ¤¨¥À¨¥Æ¦§©³¦¨Æ©©½§¨

ðá éàãec úçz:Cæèáøra äãOä-ïî á÷ré àáiå ©−©«¨¥¬§¥«©¨¸Ÿ©«£¬Ÿ¦©¨¤»¨¤¼¤¼
øëN ék àBáz éìà øîàzå Búàø÷ì äàì àözå©¥¥̧¥¹̈¦§¨À©¸Ÿ¤Æ¥©´¨½¦µ¨´Ÿ

ézøëN:àeä äìéla dnr ákLiå éða éàãeãa E §©§¦½§«¨¥−§¦®©¦§©¬¦−̈©©¬§¨«
æéïa á÷réì ãìzå øäzå äàì-ìà íéýìû òîLiå©¦§©¬¡Ÿ¦−¤¥®̈©©²©©¥¬¤§©«£−Ÿ¥¬

:éLéîççééøëN íéýìû ïúð äàì øîàzå £¦¦«©´Ÿ¤¥À̈¨©³¡Ÿ¦Æ§¨¦½
:øëùOé BîL àø÷zå éLéàì éúçôL ézúð-øLà£¤¨©¬¦¦§¨¦−§¦¦®©¦§¨¬§−¦¨¨«

èé:á÷réì éML-ïa ãìzå äàì ãBò øäzå©©¬©−¥¨®©¥¬¤¥«¦¦−§©«£«Ÿ
ëáBè ãáæ éúà | íéýìû éðãáæ äàì øîàzå©´Ÿ¤¥À̈§¨©¸¦¡Ÿ¦¬Ÿ¦»¤¤́¼

íéðá äML Bì ézãìé-ék éLéà éðìaæé írtä©©̧©Æ¦§§¥¦́¦¦½¦«¨©¬§¦−¦¨´¨¦®

iying - `l - `vie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïeìáæ BîL-úà àø÷zåàëàø÷zå úa äãìé øçàå ©¦§¨¬¤§−§ª«§©©−¨´§¨©®©¦§¨¬
:äðéc dîL-úàáëòîLiå ìçø-úà íéýìû økæiå ¤§−̈¦¨«©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¨¥®©¦§©³

:dîçø-úà çzôiå íéýìû äéìàâëãìzå øäzå ¥¤̧¨Æ¡Ÿ¦½©¦§©−¤©§¨«©©−©©¥´¤
:éútøç-úà íéýìû óñà øîàzå ïaãëàø÷zå ¥®©¾Ÿ¤¨©¬¡Ÿ¦−¤¤§¨¦«©¦§¨¯

:øçà ïa éì ýåýé óñé øîàì óñBé BîL-úà¤§²¥−¥®ŸŸ¥¯§Ÿ̈²¦−¥¬©¥«
äëá÷ré øîàiå óñBé-úà ìçø äãìé øLàk éäéå©§¦¾©«£¤²¨«§¨¬¨¥−¤¥®©³Ÿ¤©«£ŸÆ

:éöøàìe éîB÷î-ìà äëìàå éðçlL ïáì-ìàåëäðz ¤¨½̈©§¥̧¦Æ§¥´§½̈¤§¦−§©§¦«§º̈
äëìàå ïäa Eúà ézãár øLà éãìé-úàå éLð-úà¤¨©´§¤§¨©À£¤̧¨©¯§¦«Ÿ§²¨¥−§¥¥®¨

ézãár øLà éúãár-úà zrãé äzà ék:E ¦µ©¨´¨©½§¨¤£«Ÿ̈¦−£¤¬£©§¦«
æëéðéra ïç éúàöî àð-íà ïáì åéìà øîàiåE ©³Ÿ¤¥¨Æ¨½̈¦¨²¨¨¬¦¥−§¥¤®

:Eììâa ýåýé éðëøáéå ézLçð¦©¾§¦©§¨«£¥¬¦§Ÿ̈−¦§¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(134 'nr l zegiy ihewl)

ÔeÏe·Ê BÓL ˙‡ ‡¯˜zÂ . . ÈLÈ‡ ÈÏaÊÈ ÌÚt‰(כ (ל, «««ƒ¿¿≈ƒƒƒ«ƒ¿»∆¿¿
ÈnÚ ‡l‡ B˙¯Èc ¯wÚ ‡‰z ‡Ï(רש"י) …¿≈ƒ«ƒ»∆»ƒƒ

'ּדירה  לֹו ׁשּיהיה נתאּוה הּקּב"ה לבֹוראן. ּדֹומים ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָצּדיקים

ללידת  ּבקׁשר נקּבע אבינּו יעקב ׁשל ּדירתֹו עּקר ואף ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבתחּתֹונים';

ׁשעסק  יּׂששכר, ללידת ּבקׁשר (לא ּבמסחר ׁשעסק ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹזבּולּון,

.יתּבר לֹו ל'דירה' והפיכתֹו העֹולם זּכּו קרי: ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָּבּתֹורה),

éùéîççë:äðzàå éìr EøëN äá÷ð øîàiåèëøîàiå ©Ÿ©®¨§¨¯§¨«§²¨©−§¤¥«¨©Ÿ́¤
ézãár øLà úà zrãé äzà åéìàúàå E ¥½̈©¨´¨©½§¨¥−£¤´£©§¦®§¥²

ð÷î äéä-øLà:ézà EìEì äéä-øLà èrî ék £¤¨¨¬¦§§−¦¦«¦¿§©Á£¤¨¨̧§³
äzrå éìâøì Eúà ýåýé Cøáéå áøì õøôiå éðôì§¨©Æ©¦§´Ÿ¨½Ÿ©§¨¯¤§Ÿ̈²«Ÿ§−§©§¦®§©À̈

:éúéáì éëðà-íâ äNrà éúîàìåäî øîài ¨©²¤«¡¤¬©¨«Ÿ¦−§¥¦«©−Ÿ¤¨´
-íà äîeàî éì-ïzú-àì á÷ré øîàiå Cì-ïzà¤¤¨®©³Ÿ¤©«£ŸÆ«Ÿ¦¤¦´§½¨¦
ðàö ärøà äáeLà äfä øácä él-äNrzE ©«£¤¦Æ©¨¨´©¤½¨²¨¤§¤¬«Ÿ§−

:øîLàáìðàö-ìëa øáràíMî øñä íBiä E ¤§«Ÿ¤«¡¸Ÿ§¨«Ÿ§¹©À¨¥̧¦¹̈
íéáNka íeç-äN-ìëå àeìèå ã÷ð | äN-ìk̈¤´¨´Ÿ§¨À§¨¤Æ©§¨¦½

:éøëN äéäå íéfra ã÷ðå àeìèåâìéa-äúðrå §¨¬§¨−Ÿ¨«¦¦®§¨−̈§¨¦«§¨«§¨¦³
éðôì éøëN-ìr àBáú-ék øçî íBéa éú÷ãöìk E ¦§¨¦Æ§´¨½̈¦«¨¬©§¨¦−§¨¤®´Ÿ

íéáNka íeçå íéfra àeìèå ã÷ð epðéà-øLà£¤¥¤ÁÁ¨¸Ÿ§¨¹¨«¦¦À§Æ©§¨¦½
:ézà àeä áeðbãì:Eøáãë éäé eì ïä ïáì øîàiå ¨¬−¦¦«©¬Ÿ¤¨−̈¥®−§¦¬¦§¨¤«

äìíéc÷rä íéLézä-úà àeää íBia øñiå©¨´©©Á©¸¤©§¨¦¹¨«£ª¦´
ìk úàìhäå úBc÷pä íéfrä-ìk úàå íéàìhäå§©§ª¦À§¥³¨¨«¦¦Æ©§ª´§©§ª½Ÿ³Ÿ

ïziå íéáNka íeç-ìëå Ba ïáì-øLà:åéða-ãéa £¤¨¨Æ½§¨−©§¨¦®©¦¥−§©¨¨«
åììL Cøc íNiåá÷réå á÷ré ïéáe Bðéa íéîé úL ©À̈¤¤µ¤§´¤¨¦½¥−¥´©«£®Ÿ§©«£ÀŸ

:úøúBpä ïáì ïàö-úà ärøæììwî á÷ré Bì-çwiå Ÿ¤²¤¬Ÿ¨−̈©«¨«Ÿ©¦©´©«£ÀŸ©©¬

úBðáì úBìöt ïäa ìvôéå ïBîørå æeìå çì äðáì¦§¤²©−§´§©§®©§©¥³¨¥Æ§¨´§¨½
:úBì÷nä-ìr øLà ïálä óNçîçì-úà âviå ©§Æ©¨½̈£¤−©©©§«©©¥À¤

øLà íénä úBú÷La íéèäøa ìvt øLà úBì÷nä©©§Æ£¤´¦¥½¨«§¨¦−§¦«£´©®̈¦£¤Á
ì ïàvä ïàázïàáa äðîçiå ïàvä çëðì úBzL ¨¸Ÿ¨©³Ÿ¦§Æ§´Ÿ©©½Ÿ©¥©−§¨§Ÿ¨¬

ì:úBzLèìå úBì÷nä-ìà ïàvä eîçiåïàvä ïãìz ¦§«©¤«¡¬©−Ÿ¤©©§®©¥©§́¨©½Ÿ
:íéàìèe íéc÷ð íéc÷rîá÷ré ãéøôä íéáNkäå £ª¦¬§ª¦−§ª¦«§©§¨¦»¦§¦´©«£Ÿ¼

úLiå ïáì ïàöa íeç-ìëå ã÷r-ìà ïàvä éðt ïziå©Â¦¥Â§¥̧©¯Ÿ¤¨²Ÿ§¨−§´Ÿ¨¨®©¨̧¤
:ïáì ïàö-ìr íúL àìå Bcáì íéøãr Bìàîäéäå ³£¨¦Æ§©½§¬Ÿ¨−̈©¬Ÿ¨¨«§¨À̈

-úà á÷ré íNå úBøM÷îä ïàvä íçé-ìëa§¨©¥»©´Ÿ©«§ª¨¼§¨̧©«£¯Ÿ¤
:úBì÷na äpîçéì íéèäøa ïàvä éðérì úBì÷nä©©§²§¥¥¬©−Ÿ¨«§¨¦®§©£¥−¨©©§«

áîéèräáeïáìì íéôèrä äéäå íéNé àì ïàvä ó §©«£¦¬©−Ÿ´Ÿ¨¦®§¨¨³¨«£ª¦Æ§¨½̈
:á÷réì íéøLwäåâîãàî ãàî Léàä õøôiå §©§ª¦−§©«£«Ÿ©¦§¬Ÿ¨¦−§´Ÿ§®Ÿ

íélîâe íéãárå úBçôLe úBaø ïàö Bì-éäéå©«§¦Æ´Ÿ©½§¨Æ©«£¨¦½§©¦−
:íéøîçåàìàøîàì ïáì-éðá éøác-úà òîLiå ©«£Ÿ¦«©¦§©À¤¦§¥³§¥«¨¨Æ¥½Ÿ

eðéáàì øLàîe eðéáàì øLà-ìk úà á÷ré ç÷ì̈©´©«£½Ÿ¥−¨£¤´§¨¦®¥«£¤´§¨¦½
:äfä ãákä-ìk úà äNráéðt-úà á÷ré àøiå ¨¾̈¥¬¨©¨−Ÿ©¤«©©¬§©«£−Ÿ¤§¥´

ìL ìBîúk Bnr epðéà äpäå ïáì:íBLâøîàiå ¨¨®§¦¥¬¥¤²¦−¦§¬¦§«©³Ÿ¤
éúBáà õøà-ìà áeL á÷ré-ìà ýåýéEzãìBîìe E §Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ²¤¤¬¤£¤−§«©§¤®

:Cnr äéäàåãäàììe ìçøì àø÷iå á÷ré çìLiå §¤«§¤−¦¨«©¦§©´©«£½Ÿ©¦§−̈§¨¥´§¥¨®
:Bðàö-ìà äãOääéðt-úà éëðà äàø ïäì øîàiå ©¨¤−¤Ÿ«©Ÿ́¤¨¤ÀŸ¤³¨«Ÿ¦Æ¤§¥´

ìL ìîúk éìà epðéà-ék ïëéáàäéä éáà éýìûå íL £¦¤½¦«¥¤¬¥©−¦§´Ÿ¦§®Ÿ¥«Ÿ¥´¨¦½¨−̈
:éãnrå-úà ézãár éçk-ìëa ék ïzrãé äðzàå ¦¨¦«§©¥−¨§©§¤®¦µ§¨Ÿ¦½¨©−§¦¤
:ïëéáàæézøkNî-úà óìçäå éa ìúä ïëéáàå £¦¤«©«£¦¤Æ¥´¤¦½§¤«¡¦¬¤©§ª§¦−

:éãnr òøäì íéýìû Bðúð-àìå íéðî úøNr£¤´¤Ÿ¦®§«Ÿ§¨´¡Ÿ¦½§¨©−¦¨¦«
çïàvä-ìë eãìéå EøëN äéäé íéc÷ð øîàé äk-íà¦´ŸŸ©À§ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬¨©−Ÿ

eãìéå EøëN äéäé íéc÷r øîàé äk-íàå íéc÷ð§ª¦®§¦´ŸŸ©À£ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬
:íéc÷r ïàvä-ìëèíëéáà äð÷î-úà íéýìû ìviå ¨©−Ÿ£ª¦«©©¥¯¡Ÿ¦²¤¦§¥¬£¦¤−

:éì-ïziåéàøàå éðér àOàå ïàvä íçé úra éäéå ©¦¤¦«©§¦À§¥Æ©¥´©½Ÿ¨«¤¨¬¥©²¨¥−¤
íéc÷r ïàvä-ìr íéìòä íéãzrä äpäå íBìça©«£®§¦¥³¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬

:íécøáe íéc÷ðàéíéýìûä Càìî éìà øîàiå §ª¦−§ª¦«©¸Ÿ¤¥©¹©§©¯¨«¡Ÿ¦²
:éðpä øîàå á÷ré íBìçaáééðér àð-àN øîàiåE ©«£−©«£®Ÿ¨«Ÿ©−¦¥«¦©ÀŸ¤¨¨̧¥¤³

íéc÷r ïàvä-ìr íéìòä íéãzrä-ìk äàøe§¥Æ¨¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬
äNò ïáì øLà-ìk úà éúéàø ék íécøáe íéc÷ð§ª¦−§ª¦®¦´¨¦½¦¥²¨£¤¬¨−̈¬Ÿ¤

:Clâéäávî íM zçLî øLà ìà-úéa ìàä éëðà ¨«¨«Ÿ¦³¨¥Æ¥«¥½£¤̧¨©³§¨¨Æ©¥½̈
õøàä-ïî àö íe÷ äzr øãð íL él zøãð øLà£¤̧¨©¬§¨¦²−̈¤®¤©À̈¬¥Æ¦¨¨´¤



קנג iying - `l - `vie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïeìáæ BîL-úà àø÷zåàëàø÷zå úa äãìé øçàå ©¦§¨¬¤§−§ª«§©©−¨´§¨©®©¦§¨¬
:äðéc dîL-úàáëòîLiå ìçø-úà íéýìû økæiå ¤§−̈¦¨«©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¨¥®©¦§©³

:dîçø-úà çzôiå íéýìû äéìàâëãìzå øäzå ¥¤̧¨Æ¡Ÿ¦½©¦§©−¤©§¨«©©−©©¥´¤
:éútøç-úà íéýìû óñà øîàzå ïaãëàø÷zå ¥®©¾Ÿ¤¨©¬¡Ÿ¦−¤¤§¨¦«©¦§¨¯

:øçà ïa éì ýåýé óñé øîàì óñBé BîL-úà¤§²¥−¥®ŸŸ¥¯§Ÿ̈²¦−¥¬©¥«
äëá÷ré øîàiå óñBé-úà ìçø äãìé øLàk éäéå©§¦¾©«£¤²¨«§¨¬¨¥−¤¥®©³Ÿ¤©«£ŸÆ

:éöøàìe éîB÷î-ìà äëìàå éðçlL ïáì-ìàåëäðz ¤¨½̈©§¥̧¦Æ§¥´§½̈¤§¦−§©§¦«§º̈
äëìàå ïäa Eúà ézãár øLà éãìé-úàå éLð-úà¤¨©´§¤§¨©À£¤̧¨©¯§¦«Ÿ§²¨¥−§¥¥®¨

ézãár øLà éúãár-úà zrãé äzà ék:E ¦µ©¨´¨©½§¨¤£«Ÿ̈¦−£¤¬£©§¦«
æëéðéra ïç éúàöî àð-íà ïáì åéìà øîàiåE ©³Ÿ¤¥¨Æ¨½̈¦¨²¨¨¬¦¥−§¥¤®

:Eììâa ýåýé éðëøáéå ézLçð¦©¾§¦©§¨«£¥¬¦§Ÿ̈−¦§¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(134 'nr l zegiy ihewl)

ÔeÏe·Ê BÓL ˙‡ ‡¯˜zÂ . . ÈLÈ‡ ÈÏaÊÈ ÌÚt‰(כ (ל, «««ƒ¿¿≈ƒƒƒ«ƒ¿»∆¿¿
ÈnÚ ‡l‡ B˙¯Èc ¯wÚ ‡‰z ‡Ï(רש"י) …¿≈ƒ«ƒ»∆»ƒƒ

'ּדירה  לֹו ׁשּיהיה נתאּוה הּקּב"ה לבֹוראן. ּדֹומים ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָצּדיקים

ללידת  ּבקׁשר נקּבע אבינּו יעקב ׁשל ּדירתֹו עּקר ואף ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבתחּתֹונים';

ׁשעסק  יּׂששכר, ללידת ּבקׁשר (לא ּבמסחר ׁשעסק ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹזבּולּון,

.יתּבר לֹו ל'דירה' והפיכתֹו העֹולם זּכּו קרי: ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָּבּתֹורה),

éùéîççë:äðzàå éìr EøëN äá÷ð øîàiåèëøîàiå ©Ÿ©®¨§¨¯§¨«§²¨©−§¤¥«¨©Ÿ́¤
ézãár øLà úà zrãé äzà åéìàúàå E ¥½̈©¨´¨©½§¨¥−£¤´£©§¦®§¥²

ð÷î äéä-øLà:ézà EìEì äéä-øLà èrî ék £¤¨¨¬¦§§−¦¦«¦¿§©Á£¤¨¨̧§³
äzrå éìâøì Eúà ýåýé Cøáéå áøì õøôiå éðôì§¨©Æ©¦§´Ÿ¨½Ÿ©§¨¯¤§Ÿ̈²«Ÿ§−§©§¦®§©À̈

:éúéáì éëðà-íâ äNrà éúîàìåäî øîài ¨©²¤«¡¤¬©¨«Ÿ¦−§¥¦«©−Ÿ¤¨´
-íà äîeàî éì-ïzú-àì á÷ré øîàiå Cì-ïzà¤¤¨®©³Ÿ¤©«£ŸÆ«Ÿ¦¤¦´§½¨¦
ðàö ärøà äáeLà äfä øácä él-äNrzE ©«£¤¦Æ©¨¨´©¤½¨²¨¤§¤¬«Ÿ§−

:øîLàáìðàö-ìëa øáràíMî øñä íBiä E ¤§«Ÿ¤«¡¸Ÿ§¨«Ÿ§¹©À¨¥̧¦¹̈
íéáNka íeç-äN-ìëå àeìèå ã÷ð | äN-ìk̈¤´¨´Ÿ§¨À§¨¤Æ©§¨¦½

:éøëN äéäå íéfra ã÷ðå àeìèåâìéa-äúðrå §¨¬§¨−Ÿ¨«¦¦®§¨−̈§¨¦«§¨«§¨¦³
éðôì éøëN-ìr àBáú-ék øçî íBéa éú÷ãöìk E ¦§¨¦Æ§´¨½̈¦«¨¬©§¨¦−§¨¤®´Ÿ

íéáNka íeçå íéfra àeìèå ã÷ð epðéà-øLà£¤¥¤ÁÁ¨¸Ÿ§¨¹¨«¦¦À§Æ©§¨¦½
:ézà àeä áeðbãì:Eøáãë éäé eì ïä ïáì øîàiå ¨¬−¦¦«©¬Ÿ¤¨−̈¥®−§¦¬¦§¨¤«

äìíéc÷rä íéLézä-úà àeää íBia øñiå©¨´©©Á©¸¤©§¨¦¹¨«£ª¦´
ìk úàìhäå úBc÷pä íéfrä-ìk úàå íéàìhäå§©§ª¦À§¥³¨¨«¦¦Æ©§ª´§©§ª½Ÿ³Ÿ

ïziå íéáNka íeç-ìëå Ba ïáì-øLà:åéða-ãéa £¤¨¨Æ½§¨−©§¨¦®©¦¥−§©¨¨«
åììL Cøc íNiåá÷réå á÷ré ïéáe Bðéa íéîé úL ©À̈¤¤µ¤§´¤¨¦½¥−¥´©«£®Ÿ§©«£ÀŸ

:úøúBpä ïáì ïàö-úà ärøæììwî á÷ré Bì-çwiå Ÿ¤²¤¬Ÿ¨−̈©«¨«Ÿ©¦©´©«£ÀŸ©©¬

úBðáì úBìöt ïäa ìvôéå ïBîørå æeìå çì äðáì¦§¤²©−§´§©§®©§©¥³¨¥Æ§¨´§¨½
:úBì÷nä-ìr øLà ïálä óNçîçì-úà âviå ©§Æ©¨½̈£¤−©©©§«©©¥À¤

øLà íénä úBú÷La íéèäøa ìvt øLà úBì÷nä©©§Æ£¤´¦¥½¨«§¨¦−§¦«£´©®̈¦£¤Á
ì ïàvä ïàázïàáa äðîçiå ïàvä çëðì úBzL ¨¸Ÿ¨©³Ÿ¦§Æ§´Ÿ©©½Ÿ©¥©−§¨§Ÿ¨¬

ì:úBzLèìå úBì÷nä-ìà ïàvä eîçiåïàvä ïãìz ¦§«©¤«¡¬©−Ÿ¤©©§®©¥©§́¨©½Ÿ
:íéàìèe íéc÷ð íéc÷rîá÷ré ãéøôä íéáNkäå £ª¦¬§ª¦−§ª¦«§©§¨¦»¦§¦´©«£Ÿ¼

úLiå ïáì ïàöa íeç-ìëå ã÷r-ìà ïàvä éðt ïziå©Â¦¥Â§¥̧©¯Ÿ¤¨²Ÿ§¨−§´Ÿ¨¨®©¨̧¤
:ïáì ïàö-ìr íúL àìå Bcáì íéøãr Bìàîäéäå ³£¨¦Æ§©½§¬Ÿ¨−̈©¬Ÿ¨¨«§¨À̈

-úà á÷ré íNå úBøM÷îä ïàvä íçé-ìëa§¨©¥»©´Ÿ©«§ª¨¼§¨̧©«£¯Ÿ¤
:úBì÷na äpîçéì íéèäøa ïàvä éðérì úBì÷nä©©§²§¥¥¬©−Ÿ¨«§¨¦®§©£¥−¨©©§«

áîéèräáeïáìì íéôèrä äéäå íéNé àì ïàvä ó §©«£¦¬©−Ÿ´Ÿ¨¦®§¨¨³¨«£ª¦Æ§¨½̈
:á÷réì íéøLwäåâîãàî ãàî Léàä õøôiå §©§ª¦−§©«£«Ÿ©¦§¬Ÿ¨¦−§´Ÿ§®Ÿ

íélîâe íéãárå úBçôLe úBaø ïàö Bì-éäéå©«§¦Æ´Ÿ©½§¨Æ©«£¨¦½§©¦−
:íéøîçåàìàøîàì ïáì-éðá éøác-úà òîLiå ©«£Ÿ¦«©¦§©À¤¦§¥³§¥«¨¨Æ¥½Ÿ

eðéáàì øLàîe eðéáàì øLà-ìk úà á÷ré ç÷ì̈©´©«£½Ÿ¥−¨£¤´§¨¦®¥«£¤´§¨¦½
:äfä ãákä-ìk úà äNráéðt-úà á÷ré àøiå ¨¾̈¥¬¨©¨−Ÿ©¤«©©¬§©«£−Ÿ¤§¥´

ìL ìBîúk Bnr epðéà äpäå ïáì:íBLâøîàiå ¨¨®§¦¥¬¥¤²¦−¦§¬¦§«©³Ÿ¤
éúBáà õøà-ìà áeL á÷ré-ìà ýåýéEzãìBîìe E §Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ²¤¤¬¤£¤−§«©§¤®

:Cnr äéäàåãäàììe ìçøì àø÷iå á÷ré çìLiå §¤«§¤−¦¨«©¦§©´©«£½Ÿ©¦§−̈§¨¥´§¥¨®
:Bðàö-ìà äãOääéðt-úà éëðà äàø ïäì øîàiå ©¨¤−¤Ÿ«©Ÿ́¤¨¤ÀŸ¤³¨«Ÿ¦Æ¤§¥´

ìL ìîúk éìà epðéà-ék ïëéáàäéä éáà éýìûå íL £¦¤½¦«¥¤¬¥©−¦§´Ÿ¦§®Ÿ¥«Ÿ¥´¨¦½¨−̈
:éãnrå-úà ézãár éçk-ìëa ék ïzrãé äðzàå ¦¨¦«§©¥−¨§©§¤®¦µ§¨Ÿ¦½¨©−§¦¤
:ïëéáàæézøkNî-úà óìçäå éa ìúä ïëéáàå £¦¤«©«£¦¤Æ¥´¤¦½§¤«¡¦¬¤©§ª§¦−

:éãnr òøäì íéýìû Bðúð-àìå íéðî úøNr£¤´¤Ÿ¦®§«Ÿ§¨´¡Ÿ¦½§¨©−¦¨¦«
çïàvä-ìë eãìéå EøëN äéäé íéc÷ð øîàé äk-íà¦´ŸŸ©À§ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬¨©−Ÿ

eãìéå EøëN äéäé íéc÷r øîàé äk-íàå íéc÷ð§ª¦®§¦´ŸŸ©À£ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬
:íéc÷r ïàvä-ìëèíëéáà äð÷î-úà íéýìû ìviå ¨©−Ÿ£ª¦«©©¥¯¡Ÿ¦²¤¦§¥¬£¦¤−

:éì-ïziåéàøàå éðér àOàå ïàvä íçé úra éäéå ©¦¤¦«©§¦À§¥Æ©¥´©½Ÿ¨«¤¨¬¥©²¨¥−¤
íéc÷r ïàvä-ìr íéìòä íéãzrä äpäå íBìça©«£®§¦¥³¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬

:íécøáe íéc÷ðàéíéýìûä Càìî éìà øîàiå §ª¦−§ª¦«©¸Ÿ¤¥©¹©§©¯¨«¡Ÿ¦²
:éðpä øîàå á÷ré íBìçaáééðér àð-àN øîàiåE ©«£−©«£®Ÿ¨«Ÿ©−¦¥«¦©ÀŸ¤¨¨̧¥¤³

íéc÷r ïàvä-ìr íéìòä íéãzrä-ìk äàøe§¥Æ¨¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬
äNò ïáì øLà-ìk úà éúéàø ék íécøáe íéc÷ð§ª¦−§ª¦®¦´¨¦½¦¥²¨£¤¬¨−̈¬Ÿ¤

:Clâéäávî íM zçLî øLà ìà-úéa ìàä éëðà ¨«¨«Ÿ¦³¨¥Æ¥«¥½£¤̧¨©³§¨¨Æ©¥½̈
õøàä-ïî àö íe÷ äzr øãð íL él zøãð øLà£¤̧¨©¬§¨¦²−̈¤®¤©À̈¬¥Æ¦¨¨´¤



iyyקנד - `l - `vie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

áeLå úàfä:EzãìBî õøà-ìàãéäàìå ìçø ïrzå ©½Ÿ§−¤¤¬¤«©§¤«©©³©¨¥¸§¥½̈
:eðéáà úéáa äìçðå ÷ìç eðì ãBòä Bì äðøîàzå©Ÿ©−§¨®©¬¨²¥¬¤§©«£−̈§¥¬¨¦«

åè-íb ìëàiå eðøëî ék Bì eðáLçð úBiøëð àBìä£¯¨§¦²¤§©¬§−¦´§¨®̈©¬Ÿ©©
:eðtñk-úà ìBëàæèìévä øLà øLòä-ìë ék ¨−¤©§¥«¦´¨¨ÀŸ¤£¤̧¦¦³

øLà ìk äzrå eðéðáìe àeä eðì eðéáàî íéýìû¡Ÿ¦Æ¥«¨¦½¨¬−§¨¥®§©À̈ŸÁ£¤̧
éìà íéýìû øîà:äNr E ¨©¯¡Ÿ¦²¥¤−£¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(113 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

„‡Ó „‡Ó LÈ‡‰ ı¯ÙiÂ(מג (לא, «ƒ¿…»ƒ¿…¿…

יּמה  "ּופרצּת הּקּב"ה ּבּׂשרֹו לחרן יעקב ׁשל הליכתֹו ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָָֹּבתחּלת

ּבׂשֹורה  לֹו נאמרה מה לׁשם ולכאֹורה, ונגּבה". וצפֹונה ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָוקדמה

"ּתל אׁשר ּבכל ּוׁשמרּתי עּמ אנכי "והּנה ּבהבטחה ּדי ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹזֹו,

ׁשהּוא  לֹו הֹודיע ׁשהּקּב"ה לֹומר, ויׁש זֹו. מהליכה יירא ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכדי

ׁשל  אף 'חרֹון ׁשל וההגּבלה הּמדידה את 'לפרץ' ּכדי לחרן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיֹורד

"מּטתֹו ׁשל ּבאפן יׂשראל, ּבית את ׁשם ּולהקים ".ÓÏL‰מקֹום' ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ¿≈»

" אצלֹו נהיה זֹו עבֹודתֹו ידי האיׁש".ı¯ÙiÂועל ְְְְֲִֵֶַָָ«ƒ¿…ִָ

éùùæé-ìr åéLð-úàå åéða-úà àOiå á÷ré í÷iå©−̈¨©«£®Ÿ©¦¨²¤¨¨¬§¤¨−̈©
:íélîbäçéBLëø-ìk-úàå eäð÷î-ìk-úà âäðiå ©§©¦«©¦§©´¤¨¦§¥À§¤¨§ªÆ

íøà ïcôa Lëø øLà Bðéð÷ äð÷î Lëø øLà£¤´¨½̈¦§¥Æ¦§¨½£¤¬¨©−§©©´£¨®
:ïrðk äöøà åéáà ÷çöé-ìà àBáìèéCìä ïáìå ¨²¤¦§¨¬¨¦−©¬§¨§¨«©§¨¨´¨©½

øLà íéôøzä-úà ìçø áðâzå Bðàö-úà ææâì¦§−Ÿ¤Ÿ®©¦§´Ÿ¨¥½¤©§¨¦−£¤¬
:äéáàìëéìa-ìr énøàä ïáì áì-úà á÷ré áðâiå §¨¦«¨©¦§´Ÿ©«£½Ÿ¤¥¬¨−̈¨«£©¦®©§¦Æ

:àeä çøá ék Bì ãébäàëBì-øLà-ìëå àeä çøáiå ¦¦´½¦¬Ÿ¥−©«©¦§©¬Æ§¨£¤½
:ãrìbä øä åéðt-úà íNiå øäpä-úà øáriå í÷iå©−̈¨©©«£´Ÿ¤©¨¨®©¨¬¤¤¨−̈©¬©¦§¨«

áë:á÷ré çøá ék éLéìMä íBia ïáìì ãbiåâëçwiå ©ª©¬§¨−̈©´©§¦¦®¦¬¨©−©«£«Ÿ©¦©³
íéîé úráL Cøc åéøçà ócøiå Bnr åéçà-úà¤¤¨Æ¦½©¦§´Ÿ©«£½̈¤−¤¦§©´¨¦®

:ãrìbä øäa Búà ÷aãiåãëïáì-ìà íéýìû àáiå ©©§¥¬Ÿ−§©¬©¦§¨«©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤¨¨¬
Eì øîMä Bì øîàiå äìélä íìça énøàä̈«£©¦−©«£´Ÿ©¨®§¨©Ÿ́¤À¦¨¯¤§²

:òø-ãr áBhî á÷ré-ír øaãz-ïtäëïáì âOiå ¤§©¥¬¦©«£−Ÿ¦¬©¨«©©¥¬¨−̈
ò÷z ïáìå øäa Bìäà-úà ò÷z á÷réå á÷ré-úà¤©«£®Ÿ§©«£ÀŸ¨©³¤¨«¢Æ¨½̈§¨¨²¨©¬

:ãrìbä øäa åéçà-úàåëäî á÷réì ïáì øîàiå ¤¤−̈§©¬©¦§¨«©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ¤´
ðâzå úéNrúBéáLk éúða-úà âäðzå éááì-úà á ¨¦½¨©¦§−Ÿ¤§¨¦®©§©¥Æ¤§Ÿ©½¦§ª−

:áøçæë-àìå éúà áðâzå çøáì úàaçð änì ¨«¤¨³¨©§¥̧¨Æ¦§½Ÿ©©¦§−ŸŸ¦®§«Ÿ
óúa íéøLáe äçîNa EçlLàå él zãbä¦©´§¨¦½¨«£©¥«£²§¦§¨¬§¦¦−§¬Ÿ

:øBpëáeçëäzr éúðáìå éðáì ÷Mðì éðzLèð àìå §¦«§´Ÿ§©§©½¦§©¥¬§¨©−§¦§Ÿ¨®©−̈
:BNr zìkñäèëòø íënr úBNrì éãé ìàì-Lé ¦§©¬§¨£«¤§¥´¨¦½©«£¬¦¨¤−¨®

øîMä øîàì éìà øîà | Lîà íëéáà éýìûå¥«Ÿ¥̧£¦¤¹¤´¤¨©¯¥©´¥ÀŸ¦¨¯¤

:òø-ãr áBhî á÷ré-ír øacî EììCìä äzrå §²¦©¥¬¦©«£−Ÿ¦¬©¨«§©¨Æ¨´Ÿ
éáà úéáì äzôñëð óñëð-ék zëìäzáðâ änì E ¨©½§¨¦«¦§¬Ÿ¦§©−§¨§¥´¨¦®¨¬¨¨©−§¨

:éäìà-úààìéúàøé ék ïáìì øîàiå á÷ré ïriå ¤¡Ÿ¨«©©¬©©«£−Ÿ©Ÿ́¤§¨®̈¦´¨¥½¦
éúBða-úà ìæâz-ït ézøîà ék:énrî Eáìír ¦´¨©½§¦¤¦§¬Ÿ¤§¤−¥«¦¦«¦Â

éäìà-úà àöîz øLàeðéçà ãâð äéçé àì E £¤̧¦§¨´¤¡Ÿ¤»»´Ÿ¦«§¤¼¤´¤©¥¯
ék á÷ré òãé-àìå Cì-ç÷å éãnr äî Eì-økä©¤§²¨¬¦¨¦−§©®̈§«Ÿ¨©´©«£½Ÿ¦¬

:íúáðb ìçøâììäàáe | á÷ré-ìäàa ïáì àáiå ¨¥−§¨¨«©©¨¸Ÿ¨¹̈§«Ÿ¤©«£´Ÿ§´Ÿ¤
ìäàî àöiå àöî àìå úäîàä ézL ìäàáe äàì¥À̈§²Ÿ¤§¥¬¨«£¨−Ÿ§´Ÿ¨®̈©¥¥Æ¥´Ÿ¤

:ìçø ìäàa àáiå äàìãì-úà äç÷ì ìçøå ¥½̈©¨−Ÿ§¬Ÿ¤¨¥«§¨¥º¨«§¨´¤
íäéìr áLzå ìîbä øëa íîNzå íéôøzä©§¨¦À©§¦¥²§©¬©¨−̈©¥´¤£¥¤®

àöî àìå ìäàä-ìk-úà ïáì LMîéå:äìøîàzå ©§©¥¬¨¨²¤¨¨−Ÿ¤§¬Ÿ¨¨«©´Ÿ¤
íe÷ì ìëeà àBì ék éðãà éðéra øçé-ìà äéáà-ìà¤¨¦À¨©¦̧©Æ§¥¥´£Ÿ¦½¦´³©Æ¨´

éðtîàöî àìå Ntçéå éì íéLð Cøã-ék E ¦¨¤½¦¤¬¤¨¦−¦®©§©¥¾§¬Ÿ¨−̈
:íéôøzä-úàåìá÷ré ïriå ïáìa áøiå á÷réì øçiå ¤©§¨¦«©¦¬©§©«£−Ÿ©¨¤́§¨®̈©©³©©«£ŸÆ

z÷ìã ék éúàhç äî érLt-äî ïáìì øîàiå©Ÿ́¤§¨½̈©¦§¦Æ©´©¨¦½¦¬¨©−§¨
:éøçàæììkî úàön-äî éìk-ìk-úà zLMî-ék ©«£¨«¦«¦©´§¨¤¨¥©À©¨¨̧¨Æ¦´Ÿ

éçàå éçà ãâð äk íéN Eúéá-éìkïéa eçéëBéå E §¥«¥¤½¦´½Ÿ¤¬¤©©−§©¤®§¦−¥¬
:eðéðLçìéìçø Cnr éëðà äðL íéøNr äæE §¥«¤Á¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ¦½̈§¥¤¬

éfråðàö éìéàå eìkL àì E:ézìëà àì Eèìäôøè §¦¤−´Ÿ¦¥®§¥¥¬«Ÿ§−¬Ÿ¨¨«§¦§¥¨Æ
éìà éúàáä-àìäpL÷áz éãiî äphçà éëðà E «Ÿ¥¥´¦¥¤½¨«Ÿ¦´£©¤½¨¦¨¦−§©§¤®¨

:äìéì éúáðâe íBé éúáðbîáøç éðìëà íBiá éúééä §ª«§¦´½§ª«§¦−¨«§¨¨¦¯¦©²£¨©¬¦−Ÿ¤
:éðérî éúðL ãczå äìéla çø÷åàîíéøNr él-äæ §¤´©©¨®§¨©¦©¬§¨¦−¥«¥¨«¤¦º¤§¦´

ézãár Eúéáa äðLézLa äðL äøNr-òaøà E ¨¨»§¥¤¼¼£©§¦¹©§©¤§¥³¨¨Æ¦§¥´
éúðáðàöa íéðL LLå EézøkNî-úà óìçzå E §Ÿ¤½§¥¬¨¦−§Ÿ¤®©©«£¥¬¤©§ª§¦−

:íéðî úøNráîíäøáà éýìû éáà éýìû éìeì £¤¬¤Ÿ¦«¥¿¡Ÿ¥´¨¦Á¡Ÿ¥̧©§¨¹̈
éðzçlL í÷éø äzr ék éì äéä ÷çöé ãçôe©³©¦§¨Æ¨´¨¦½¦¬©−̈¥¨´¦©§¨®¦
:Lîà çëBiå íéýìû äàø étk réâé-úàå ééðr-úà¤¨§¦º§¤§¦¯©©©²¨¨¬¡Ÿ¦−©¬©¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(144 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

‰ÏÈla Á¯˜Â ·¯Á ÈÏÎ‡ ÌBia(מ (לא, «¬»«ƒ…∆¿∆«««¿»

מנע  ׁשהּצער ּכ על אּלא עצמֹו, צער על לא הקּפיד ְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹיעקב

הן  "האבֹות רז"ל ּוכמאמר 'מרּכבה'. ּבתֹור העבֹודה ׁשלמּות ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּמּנּו

(ּובפרט הּמרּכבה" הּתניא ÈÁa¯הן ּבספר ּומבאר ׁשּבאבֹות), ְְִֵֶַָָָ¿ƒְְְֵֶֶַַָָָָֹ

.(פכ"ג) . הּזה עֹולם מעניני ּומבּדלים "קדֹוׁשים Ì‰ÈÓÈׁשהיּו Ïk" ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻ»¿≈∆

ּבחרן). לבן, ּבבית יעקב ּבהיֹות ְְְֲִֵַַָָָָֹ(ּגם

ונפׁש ּגּוף נזקי הלכֹות הּזקן אדמֹו"ר ערּו מׁשּולחן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ(ּולהעיר

אחרֹון ּבקנטרס ד' עּיּון (ב)סעיף צרי - ּגּופֹו לצער ּׁשאֹוסר מה : ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֻ

וקרח). חרב ׁשאכלֹו אבינּו, מּיעקב ְֲֲִִֶֶֶַַָָָֹֹּגדֹול

xihtn ,iriay - al - `vie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éòéáùâîéúða úBðaä á÷ré-ìà øîàiå ïáì ïriå©©̧©¨¹̈©´Ÿ¤¤©«£ÀŸ©¨¸§Ÿ©¹
éða íéðaäåäàø äzà-øLà ìëå éðàö ïàväå §©¨¦³¨©Æ§©´ŸŸ¦½§²Ÿ£¤©¨¬Ÿ¤−

ïäéðáì Bà íBiä älàì äNrà-äî éúðáìå àeä-éì¦®§¦§Ÿ©º¨¤«¡¤³¨¥̧¤Æ©½¬¦§¥¤−
:eãìé øLàãîäzàå éðà úéøá äúøëð äëì äzrå £¤¬¨¨«§©À̈§¨²¦§§¨¬§¦−£¦´¨®̈¨

ðéáe éðéa ãrì äéäå:Eäîäîéøéå ïáà á÷ré çwiå §¨¨¬§¥−¥¦¬¥¤«©¦©¬©«£−Ÿ®̈¤©§¦¤−¨
:äávîåîeç÷iå íéðáà eè÷ì åéçàì á÷ré øîàiå ©¥¨«©¸Ÿ¤©«£³Ÿ§¤¨Æ¦§´£¨¦½©¦§¬

:ìbä-ìr íL eìëàiå ìâ-eNriå íéðáàæîBì-àø÷iå £¨¦−©©«£®̈©¬Ÿ§−̈©©¨«©¦§¨´
:ãrìb Bì àø÷ á÷réå àúeãäN øâé ïáìçîøîàiå ¨½̈§©−¨«£¨®§©£́½Ÿ¨¬¨−©§¥«©Ÿ́¤

ðéáe éðéa ãr äfä ìbä ïáìïk-ìr íBiä E ¨½̈©©̧©¤¬¥²¥¦¬¥«§−©®©¥¬
:ãrìb BîL-àø÷èîýåýé óöé øîà øLà ätönäå ¨«¨§−©§¥«§©¦§¨Æ£¤´¨©½¦¬¤§Ÿ̈−

ðéáe éðéa:eärøî Léà øúqð ék Eðäprz-íà ¥¦´¥¤®¦¬¦¨¥−¦¬¥«¥¥«¦§©¤´
eðnr Léà ïéà éúða-ìr íéLð çwz-íàå éúða-úà¤§Ÿ©À§¦¦©³¨¦Æ©§Ÿ©½¥¬¦−¦®̈

ðéáe éðéa ãr íéýìû äàø:Eàðá÷réì ïáì øîàiå §¥¾¡Ÿ¦¬¥−¥¦¬¥¤«©¬Ÿ¤¨−̈§©«£®Ÿ
éðéa éúéøé øLà äávnä äpäå äfä ìbä | äpä¦¥´©©´©¤À§¦¥Æ©©¥½̈£¤¬¨¦−¦¥¦¬

ðéáe:Eáðéðà-íà äávnä äãrå äfä ìbä ãr ¥¤«¥µ©©´©¤½§¥−̈©©¥®̈¦À̈¦
éìà øárà-àì-àì äzà-íàå äfä ìbä-úà E Ÿ¤«¡³Ÿ¥¤̧Æ¤©©´©¤½§¦©ÂÂ̈Ÿ

úàfä äávnä-úàå äfä ìbä-úà éìà øárú©«£¸Ÿ¥©¹¤©©¬©¤²§¤©©¥¨¬©−Ÿ
:ärøìâðBçð éýìûå íäøáà éýìûeðéðéá eètLé ø §¨¨«¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¥«Ÿ¥³¨Æ¦§§´¥¥½

:÷çöé åéáà ãçôa á÷ré òáMiå íäéáà éýìû¡Ÿ¥−£¦¤®©¦¨©´©«£½Ÿ§©−©¨¦¬¦§¨«
ãðíçì-ìëàì åéçàì àø÷iå øäa çáæ á÷ré çaæiå©¦§©̧©«£¬Ÿ¤̧©Æ¨½̈©¦§¨¬§¤−̈¤«¡¨¨®¤

:øäa eðéìiå íçì eìëàiåáìàø÷aa ïáì íkLiå ©´Ÿ§¤½¤©¨¦−¨¨«©©§¥̧¨¹̈©ÀŸ¤
ïáì áLiå Cìiå íäúà Cøáéå åéúBðáìå åéðáì ÷Mðéå©§©¥¯§¨¨²§¦§−̈©§¨¤́¤§¤®©¥²¤©¨¬¨¨−̈

:Bî÷îìáéëàìî Bá-eòbôiå Bkøãì Cìä á÷réå ¦§Ÿ«§©«£−Ÿ¨©´§©§®©¦§§−©§£¥¬
:íéýìûâíéýìû äðçî íàø øLàk á÷ré øîàiå ¡Ÿ¦«©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´¨½̈©«£¥¬¡Ÿ¦−

:íéðçî àeää íB÷nä-íL àø÷iå äæ¤®©¦§¨²¥«©¨¬©−©«£¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr d zegiy ihewl)

‰Ú¯Ï . . ‰f‰ Ïb‰ ˙‡ ÈÏ‡ ¯·Ú˙ ‡Ï ‰z‡ Ì‡Â(נב (לא, ¿ƒ«»…«¬…≈«∆«««∆¿»»
‡ÈËÓ˜¯ÙÏ ¯·BÚ ‰z‡ Ï·‡(רש"י) ¬»«»≈ƒ¿«¿«¿»

את  לבאר ויׁש ּבעמר. לל"ג רֹומז ׁש"ּגל" ּבחסידּות, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמבאר

רׁשּב"י  ּגּלה ּכיצד קׁשה, לכאֹורה ּדהּנה הּדברים. ׁשני ׁשּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּקׁשר

ÔÈÊ¯ הּמבּדילה הּמחּצה אּלא, ׁשּבּתֹורה? הּנסּתר חלק ּדאֹורייתא, »ƒְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּגל, אּלא חֹומה, אינּה הּתֹורה ּפנימּיּות לבין ּדתֹורה ּגליא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבין

הּמסר  את עצמֹו ה'ּגל' מעביר ּבכ לטֹובה. אֹותֹו לעבר ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשאפׁשר

לרעה  אינֹו הּמחּצה ּבּטּול ּכאׁשר אֹותֹו', 'לעבר צרי ואף ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּמּתר

לטֹובה. אּלא ְֶָָח"ו

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©
:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥
,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨
,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîáìàåéðáì ÷Mðéå ø÷aa ïáì íkLiå©©§¥̧¨¹̈©ÀŸ¤©§©¥¯§¨¨²
:Bî÷îì ïáì áLiå Cìiå íäúà Cøáéå åéúBðáìå§¦§−̈©§¨¤́¤§¤®©¥²¤©¨¬¨¨−̈¦§Ÿ«

á:íéýìû éëàìî Bá-eòbôiå Bkøãì Cìä á÷réå§©«£−Ÿ¨©´§©§®©¦§§−©§£¥¬¡Ÿ¦«
âàø÷iå äæ íéýìû äðçî íàø øLàk á÷ré øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´¨½̈©«£¥¬¡Ÿ¦−¤®©¦§¨²

:íéðçî àeää íB÷nä-íL¥«©¨¬©−©«£¨«¦
ïîéñ í"éðçî ,é"÷ìç .íé÷åñô ç"î÷ ôôô

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily



קנה xihtn ,iriay - al - `vie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éòéáùâîéúða úBðaä á÷ré-ìà øîàiå ïáì ïriå©©̧©¨¹̈©´Ÿ¤¤©«£ÀŸ©¨¸§Ÿ©¹
éða íéðaäåäàø äzà-øLà ìëå éðàö ïàväå §©¨¦³¨©Æ§©´ŸŸ¦½§²Ÿ£¤©¨¬Ÿ¤−

ïäéðáì Bà íBiä älàì äNrà-äî éúðáìå àeä-éì¦®§¦§Ÿ©º¨¤«¡¤³¨¥̧¤Æ©½¬¦§¥¤−
:eãìé øLàãîäzàå éðà úéøá äúøëð äëì äzrå £¤¬¨¨«§©À̈§¨²¦§§¨¬§¦−£¦´¨®̈¨

ðéáe éðéa ãrì äéäå:Eäîäîéøéå ïáà á÷ré çwiå §¨¨¬§¥−¥¦¬¥¤«©¦©¬©«£−Ÿ®̈¤©§¦¤−¨
:äávîåîeç÷iå íéðáà eè÷ì åéçàì á÷ré øîàiå ©¥¨«©¸Ÿ¤©«£³Ÿ§¤¨Æ¦§´£¨¦½©¦§¬

:ìbä-ìr íL eìëàiå ìâ-eNriå íéðáàæîBì-àø÷iå £¨¦−©©«£®̈©¬Ÿ§−̈©©¨«©¦§¨´
:ãrìb Bì àø÷ á÷réå àúeãäN øâé ïáìçîøîàiå ¨½̈§©−¨«£¨®§©£́½Ÿ¨¬¨−©§¥«©Ÿ́¤

ðéáe éðéa ãr äfä ìbä ïáìïk-ìr íBiä E ¨½̈©©̧©¤¬¥²¥¦¬¥«§−©®©¥¬
:ãrìb BîL-àø÷èîýåýé óöé øîà øLà ätönäå ¨«¨§−©§¥«§©¦§¨Æ£¤´¨©½¦¬¤§Ÿ̈−

ðéáe éðéa:eärøî Léà øúqð ék Eðäprz-íà ¥¦´¥¤®¦¬¦¨¥−¦¬¥«¥¥«¦§©¤´
eðnr Léà ïéà éúða-ìr íéLð çwz-íàå éúða-úà¤§Ÿ©À§¦¦©³¨¦Æ©§Ÿ©½¥¬¦−¦®̈

ðéáe éðéa ãr íéýìû äàø:Eàðá÷réì ïáì øîàiå §¥¾¡Ÿ¦¬¥−¥¦¬¥¤«©¬Ÿ¤¨−̈§©«£®Ÿ
éðéa éúéøé øLà äávnä äpäå äfä ìbä | äpä¦¥´©©´©¤À§¦¥Æ©©¥½̈£¤¬¨¦−¦¥¦¬

ðéáe:Eáðéðà-íà äávnä äãrå äfä ìbä ãr ¥¤«¥µ©©´©¤½§¥−̈©©¥®̈¦À̈¦
éìà øárà-àì-àì äzà-íàå äfä ìbä-úà E Ÿ¤«¡³Ÿ¥¤̧Æ¤©©´©¤½§¦©ÂÂ̈Ÿ

úàfä äávnä-úàå äfä ìbä-úà éìà øárú©«£¸Ÿ¥©¹¤©©¬©¤²§¤©©¥¨¬©−Ÿ
:ärøìâðBçð éýìûå íäøáà éýìûeðéðéá eètLé ø §¨¨«¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¥«Ÿ¥³¨Æ¦§§´¥¥½

:÷çöé åéáà ãçôa á÷ré òáMiå íäéáà éýìû¡Ÿ¥−£¦¤®©¦¨©´©«£½Ÿ§©−©¨¦¬¦§¨«
ãðíçì-ìëàì åéçàì àø÷iå øäa çáæ á÷ré çaæiå©¦§©̧©«£¬Ÿ¤̧©Æ¨½̈©¦§¨¬§¤−̈¤«¡¨¨®¤

:øäa eðéìiå íçì eìëàiåáìàø÷aa ïáì íkLiå ©´Ÿ§¤½¤©¨¦−¨¨«©©§¥̧¨¹̈©ÀŸ¤
ïáì áLiå Cìiå íäúà Cøáéå åéúBðáìå åéðáì ÷Mðéå©§©¥¯§¨¨²§¦§−̈©§¨¤́¤§¤®©¥²¤©¨¬¨¨−̈

:Bî÷îìáéëàìî Bá-eòbôiå Bkøãì Cìä á÷réå ¦§Ÿ«§©«£−Ÿ¨©´§©§®©¦§§−©§£¥¬
:íéýìûâíéýìû äðçî íàø øLàk á÷ré øîàiå ¡Ÿ¦«©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´¨½̈©«£¥¬¡Ÿ¦−

:íéðçî àeää íB÷nä-íL àø÷iå äæ¤®©¦§¨²¥«©¨¬©−©«£¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr d zegiy ihewl)

‰Ú¯Ï . . ‰f‰ Ïb‰ ˙‡ ÈÏ‡ ¯·Ú˙ ‡Ï ‰z‡ Ì‡Â(נב (לא, ¿ƒ«»…«¬…≈«∆«««∆¿»»
‡ÈËÓ˜¯ÙÏ ¯·BÚ ‰z‡ Ï·‡(רש"י) ¬»«»≈ƒ¿«¿«¿»

את  לבאר ויׁש ּבעמר. לל"ג רֹומז ׁש"ּגל" ּבחסידּות, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמבאר

רׁשּב"י  ּגּלה ּכיצד קׁשה, לכאֹורה ּדהּנה הּדברים. ׁשני ׁשּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּקׁשר

ÔÈÊ¯ הּמבּדילה הּמחּצה אּלא, ׁשּבּתֹורה? הּנסּתר חלק ּדאֹורייתא, »ƒְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּגל, אּלא חֹומה, אינּה הּתֹורה ּפנימּיּות לבין ּדתֹורה ּגליא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבין

הּמסר  את עצמֹו ה'ּגל' מעביר ּבכ לטֹובה. אֹותֹו לעבר ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשאפׁשר

לרעה  אינֹו הּמחּצה ּבּטּול ּכאׁשר אֹותֹו', 'לעבר צרי ואף ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּמּתר

לטֹובה. אּלא ְֶָָח"ו

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©
:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥
,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨
,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîáìàåéðáì ÷Mðéå ø÷aa ïáì íkLiå©©§¥̧¨¹̈©ÀŸ¤©§©¥¯§¨¨²
:Bî÷îì ïáì áLiå Cìiå íäúà Cøáéå åéúBðáìå§¦§−̈©§¨¤́¤§¤®©¥²¤©¨¬¨¨−̈¦§Ÿ«

á:íéýìû éëàìî Bá-eòbôiå Bkøãì Cìä á÷réå§©«£−Ÿ¨©´§©§®©¦§§−©§£¥¬¡Ÿ¦«
âàø÷iå äæ íéýìû äðçî íàø øLàk á÷ré øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´¨½̈©«£¥¬¡Ÿ¦−¤®©¦§¨²

:íéðçî àeää íB÷nä-íL¥«©¨¬©−©«£¨«¦
ïîéñ í"éðçî ,é"÷ìç .íé÷åñô ç"î÷ ôôô

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily



קנו
daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½
:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ìå íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì àöéå úùøôì äøèôäáé-àé ÷øô òùåäá

àéæ:íîBøé àì ãçé eäàø÷é ìr-ìàå éúáeLîì íéàeìú énråçéàðzà Cíéøôà E §©¦¬§¦−¦§«¨¦®§¤©Æ¦§¨ª½©−©¬Ÿ§¥«¥º¤¤§´¤§©À¦
ðbîàéà ìàøNé Eðzà C:éîeçð eøîëð ãçé éaì éìr Ctäð íéàáök EîéNà äîãàë E £©¤§Æ¦§¨¥½¥µ¤¤§´§©§½̈£¦«§−¦§Ÿ¦®¤§©³¨©Æ¦¦½©−©¦§§¬¦¨«

èì áeLà àì étà ïBøç äNrà àìLBã÷ Eaø÷a Léà-àìå éëðà ìû ék íéøôà úçL ³Ÿ¤«¡¤Æ£´©¦½¬Ÿ¨−§©¥´¤§¨®¦¦´¥³¨Ÿ¦Æ§Ÿ¦½§¦§§´¨½
:øéra àBáà àìåé:íiî íéðá eãøçéå âàLé àeä-ék âàLé äéøàk eëìé ýåýé éøçà §¬Ÿ¨−§¦«©«£¥¯§Ÿ̈²¥«§−§©§¥´¦§¨®¦´¦§©½§¤«¤§¬¨¦−¦¨«

àé:ýåýé-íàð íäéza-ìr íézáLBäå øeMà õøàî äðBéëe íéøönî øBtöë eãøçé¤«¤§³§¦Æ¦¦§©½¦§−̈¥¤´¤©®§«©§¦¬©¨¥¤−§ª§Ÿ̈«
áéàíéLBã÷-írå ìà-ír ãø ãò äãeäéå ìûøNé úéa äîøîáe íéøôà Lçëá éðááñ§¨ª³¦§©̧©Æ¤§©½¦§¦§¨−¥´¦§¨¥®¦«À̈¬Ÿ¨Æ¦¥½§¦§¦−

:ïîàðáeúøëé øeMà-ír úéøáe äaøé ãLå áæk íBiä-ìk íéã÷ óãøå çeø ärø íéøôà ¤«¡¨«¤§©¹¦Ÿ¤¬¸©Æ§Ÿ¥´¨¦½¨©¾¨¨¬¨−Ÿ©§¤®§¦Æ¦©´¦§½Ÿ
:ìáeé íéøöîì ïîLåâ:Bì áéLé åéììrîk åéëøãk á÷ré-ìr ã÷ôìå äãeäé-ír ýåýéì áéøå §¤−¤§¦§©¬¦¨«§¦¬©«Ÿ̈−¦§¨®§¦§³Ÿ©©£ŸÆ¦§¨½̈§©«£¨−̈¨¦¬«

ã:íéýìû-úà äøN BðBàáe åéçà-úà á÷r ïèaaäBì ïpçúiå äëa ìëiå Càìî-ìà øNiå ©¤−¤¨©´¤¨¦®§−¨¨¬¤¡Ÿ¦«©¨³©¤©§¨Æ©ª½̈¨−̈©¦§©¤®
:eðnr øaãé íLå epàöîé ìà-úéaå:Bøëæ ýåýé úBàávä éýìû ýåýéåæéäìàa äzàåE ¥«¥Æ¦§¨¤½§¨−§©¥¬¦¨«©«Ÿ̈−¡Ÿ¥´©§¨®§Ÿ̈−¦§«§©−̈¥«Ÿ¤´

éäìà-ìà äe÷å øîL ètLîe ãñç áeLú:ãéîz Eç:áäà ÷Lrì äîøî éðæàî Bãéa ïrðk ¨®¤³¤¦§¨Æ§½Ÿ§©¥¬¤¡Ÿ¤−¨¦«§©À©§¨²«Ÿ§¥¬¦§−̈©«£¬Ÿ¨¥«
è:àèç-øLà ïBr éì-eàöîé àì éréâé-ìk éì ïBà éúàöî ézøLr Cà íéøôà øîàiåééëðàå ©´Ÿ¤¤§©½¦©´¨©½§¦¨¨¬¦−¦®¨§¦©¾¬Ÿ¦§§¦−¨¬£¤¥«§§¨«Ÿ¦²

éäìà ýåýéãò íéøöî õøàî E:ãrBî éîék íéìäàá EáéLBààéíéàéápä-ìr ézøaãå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¥¤´¤¦§¨®¦²Ÿ¦«§¬¨«¢¨¦−¦¥¬¥«§¦©̧§¦Æ©©§¦¦½
:änãà íéàéápä ãéáe éúéaøä ïBæç éëðàåáéíéøåL ìbìba eéä àåL-Cà ïåà ãrìb-íà §¨«Ÿ¦−¨´¦§¥®¦§©¬©§¦¦−£©¤«¦¦§¨¬¨̧¤Æ©¨´§¨½©¦§−̈§¨¦´
:éãN éîìz ìr íélâk íúBçaæî íb eçaæâéäMàa ìàøNé ãáriå íøà äãN á÷ré çøáiå ¦¥®©³¦§§¨Æ§©¦½©−©§¥¬¨¨«©¦§©¬©«£−Ÿ§¥´£¨®©©«£³Ÿ¦§¨¥Æ§¦½̈

:øîL äMàáeãé:øîLð àéáðáe íéøönî ìûøNé-úà ýåýé äìrä àéáðáe §¦−̈¨¨«§¨¦¾¤«¡¨¯§Ÿ̈²¤¦§¨¥−¦¦§¨®¦§¨¦−¦§¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨
úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤
,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

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

,exaqïéLLBç ïéà.xifgne dihd `ll lhepe `nebd lwlwzz `ny ¥§¦
.dxcwd xifgdl xeq`y micen lkd ,`nebd dlwlwzp m` j`

d`ian ,mifibd z` lhlhny ote`a dxcw xifgdl xeq`y oicd ab`
:dvwen lehlh ly yyg yi eay sqep oecip `xnbd,àðeä áø øîà̈©©¨

àzñe÷éìñ éàäcka eze` miagezy ,gixle d`xnl d`p gnv - ©§¦§¨
exifgne ckdn elhep ea gixdl dvexyke ,mixy iptl ozipe ,gl xtr

l jk xg`m` ,enewndöce mei ceran xtra dvrp ±dôìLxg`e ± ¨¨©§¨
,d`ived jkdöc øãäå,dvrp aeye -àéøLaey dtlyl xzen - ©£©¨¨©§¨

gnvd ztilyae ,wlgede awpd agxzd xaky itl ,dxifgdle zaya
.xtr lhlhn epi` ezxfgda e`åàì éàådtlye dvrp `l m` la` ± §¦¨

,mei ceran dvrpeøéñàiptn ,dagezl e` dtlyl zaya xeq` ± £¦
oke .dvwend xtrd z` lhlhnyéðéác àðékñ éàä ,ìàeîL øîà̈©§¥©©¦¨§¥¥

éaøeàick oipaay mipald zexey oia dze` mivrepy oikq - §¥
m` ,dxneyléøL ,döc øãäå dôìL döczaya dtlyl ¨¨©§¨©£©¨¨¨¦

,dxifgdle,øéñà ,åàì éàå.dvwend mipald xtr z` lhlhny itl §¦¨£¦
dtlye dvrpy `la mb oikqd uerpl xzeny ote` `xnbd zx`an

xn` :mei ceranàîézéàå ,àøèeæ øîy mixne` yie -øîà éMà áø ©§¨§¦¥¨©©¦¨©
oikq zvirp ,z`féð÷c àúécøeâami`veiy oli` oin ly mipwd oia ± §§§¨¨§¨¥

,mitetve miax mipw erfbn,éîc øétLon xexbi `ny yeygl oi`e ©¦¨¥
.mipwd z` wilgny 'wgnn' zk`ln meyn xeq`y dtilwd

ick dnc`a zepepv e` ztl oinhdl mkxc did dpynd onfa
yie ,drixfk aygp xacd mda mipte` yi .eyaiizi `ly mxneyl
zgz mpinhn m` .` :zekld dnk iabl dfa yi oecipe .`ly mipte`
.a .'mxkd i`lk' xeqi` lr xaer ,drixfl aygp xacd m`a ,otbd
edexyiry wxi .b .ziriaya drixf xeqi` lr xaer ziriay zpya
.c .dlcby ztqezd z` xyrl jixv ,lecbl siqed m` ,rxfpe oick
meyn xaer zaya ehweld ,dnc`a rexf aygp wxidy ote`a
aygp ote` dfi`a x`azi oldl z`aeny dpyna .xvew zk`ln

.el` zekld oiprl rexfk wxid
:`xnbd dywnàðéè÷ áø áéúî ,àáøì éëcøî áø déì øîà̈©¥©¨§§©§¨¨¥¦©§¦¨

àúáeéze` `zqewilqd z` selyl exq`y l`enye `ped ax lr §§¨
,mei ceran dvrpe xfge dtlye dvrp `l m` xtrdn oikqd z`

epipy ixdy(h"n `"t mi`lk),úBðBðöe úôì ïîBhädnc`a,ïôbä úçz ©¥¤¤§©©©¤¤
,mxnyl ickíéìeâî åéìò úö÷î äéä íà,rwxwd iab lrBðéà ¦¨¨¦§¨¨¨§¦¥
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קנז

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
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úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤
,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦
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תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:
תחילת ליל רביעי ז' כסלו

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

,exaqïéLLBç ïéà.xifgne dihd `ll lhepe `nebd lwlwzz `ny ¥§¦
.dxcwd xifgdl xeq`y micen lkd ,`nebd dlwlwzp m` j`

d`ian ,mifibd z` lhlhny ote`a dxcw xifgdl xeq`y oicd ab`
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àzñe÷éìñ éàäcka eze` miagezy ,gixle d`xnl d`p gnv - ©§¦§¨
exifgne ckdn elhep ea gixdl dvexyke ,mixy iptl ozipe ,gl xtr

l jk xg`m` ,enewndöce mei ceran xtra dvrp ±dôìLxg`e ± ¨¨©§¨
,d`ived jkdöc øãäå,dvrp aeye -àéøLaey dtlyl xzen - ©£©¨¨©§¨

gnvd ztilyae ,wlgede awpd agxzd xaky itl ,dxifgdle zaya
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,mei ceran dvrpeøéñàiptn ,dagezl e` dtlyl zaya xeq` ± £¦
oke .dvwend xtrd z` lhlhnyéðéác àðékñ éàä ,ìàeîL øîà̈©§¥©©¦¨§¥¥

éaøeàick oipaay mipald zexey oia dze` mivrepy oikq - §¥
m` ,dxneyléøL ,döc øãäå dôìL döczaya dtlyl ¨¨©§¨©£©¨¨¨¦

,dxifgdle,øéñà ,åàì éàå.dvwend mipald xtr z` lhlhny itl §¦¨£¦
dtlye dvrpy `la mb oikqd uerpl xzeny ote` `xnbd zx`an

xn` :mei ceranàîézéàå ,àøèeæ øîy mixne` yie -øîà éMà áø ©§¨§¦¥¨©©¦¨©
oikq zvirp ,z`féð÷c àúécøeâami`veiy oli` oin ly mipwd oia ± §§§¨¨§¨¥

,mitetve miax mipw erfbn,éîc øétLon xexbi `ny yeygl oi`e ©¦¨¥
.mipwd z` wilgny 'wgnn' zk`ln meyn xeq`y dtilwd

ick dnc`a zepepv e` ztl oinhdl mkxc did dpynd onfa
yie ,drixfk aygp xacd mda mipte` yi .eyaiizi `ly mxneyl
zgz mpinhn m` .` :zekld dnk iabl dfa yi oecipe .`ly mipte`
.a .'mxkd i`lk' xeqi` lr xaer ,drixfl aygp xacd m`a ,otbd
edexyiry wxi .b .ziriaya drixf xeqi` lr xaer ziriay zpya
.c .dlcby ztqezd z` xyrl jixv ,lecbl siqed m` ,rxfpe oick
meyn xaer zaya ehweld ,dnc`a rexf aygp wxidy ote`a
aygp ote` dfi`a x`azi oldl z`aeny dpyna .xvew zk`ln

.el` zekld oiprl rexfk wxid
:`xnbd dywnàðéè÷ áø áéúî ,àáøì éëcøî áø déì øîà̈©¥©¨§§©§¨¨¥¦©§¦¨

àúáeéze` `zqewilqd z` selyl exq`y l`enye `ped ax lr §§¨
,mei ceran dvrpe xfge dtlye dvrp `l m` xtrdn oikqd z`

epipy ixdy(h"n `"t mi`lk),úBðBðöe úôì ïîBhädnc`a,ïôbä úçz ©¥¤¤§©©©¤¤
,mxnyl ickíéìeâî åéìò úö÷î äéä íà,rwxwd iab lrBðéà ¦¨¨¦§¨¨¨§¦¥
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המשך ביאור למס' שבת ליום קמישי עמ' ב



לוח זמנים לשבוע פרשת ויצא בערים שונות בעולם קנח
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
6:086:138:138:168:458:489:389:4116:4416:4217:0917:0716:2217:17באר שבע )ח(

6:106:158:138:178:458:499:389:4116:4016:3817:0617:0416:0917:14חיפה )ח(

6:056:108:118:158:438:469:369:3916:4316:4117:0817:0716:0117:15ירושלים )ח(

6:106:158:138:178:468:499:399:4216:4216:4017:0717:0516:2017:16תל אביב )ח(

7:027:118:478:529:199:2410:0610:1016:1716:1116:4916:4415:5416:59אוסטריה, וינה )ק(

5:545:518:568:559:289:2710:4010:4020:1720:2320:4520:5220:0421:05אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:017:098:478:529:199:2410:0710:1116:2316:1816:5416:5016:0116:54אוקראינה, אודסה )ק(

6:366:458:218:268:538:589:409:4415:5115:4616:2316:1815:2916:22אוקראינה, דונייצק )ק(

6:496:588:338:389:059:109:529:5516:0015:5516:3316:2815:3816:32אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

7:227:319:029:079:349:3910:1910:2416:1916:1316:5216:4715:5516:51אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

7:147:238:549:009:269:3210:1210:1616:1216:0616:4516:4015:4816:44אוקראינה, קייב )ק(

7:237:319:129:169:449:4810:3210:3616:5316:4817:2417:1916:3117:33איטליה, מילאנו )ק(

5:475:498:218:238:518:539:549:5518:1118:1318:3318:3517:5418:39אקוואדור, קיטו )ח(

5:365:338:338:329:059:0510:1710:1719:4219:4820:0920:1519:2920:28ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:076:039:169:159:479:4611:0111:0120:5421:0121:2421:3120:4221:35ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:516:588:478:519:199:2310:1010:1316:5216:4817:1917:1616:3117:20ארה"ב, בולטימור )ק(

6:436:508:388:429:109:1410:0010:0416:3916:3617:0717:0416:1817:16ארה"ב, ברוקלין )ק(

6:446:518:388:439:119:1510:0110:0416:3816:3517:0717:0316:1717:16ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:237:309:179:219:489:5310:3810:4117:1117:0817:4017:3716:5017:49ארה"ב, דטרויט )ק(

6:466:518:528:559:249:2710:1810:2117:2717:2517:5217:5017:0818:00ארה"ב, היוסטן )ק(

6:256:308:288:318:599:039:529:5516:5116:4917:1717:1516:3117:25ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

6:396:438:488:519:209:2310:1610:1817:3317:3217:5717:5617:1418:06ארה"ב, מיאמי )ק(

6:426:498:358:399:079:129:5710:0016:3216:2817:0016:5716:1017:10ארה"ב, ניו הייבן )ק(

6:396:468:348:399:059:109:559:5916:3216:2817:0116:5716:1117:08ארה"ב, שיקאגו )ק(

5:405:408:288:298:578:5810:0410:0518:5518:5919:1919:2218:4019:26בוליביה, לה-פס )ח(

8:028:129:409:4610:1310:1810:5811:0216:5216:4617:2617:2116:2917:39בלגיה, אנטוורפן )ק(

8:008:099:409:4510:1210:1710:5711:0116:5516:4917:2917:2316:3217:40בלגיה, בריסל )ק(

5:085:067:567:578:288:289:369:3618:3618:4019:0019:0518:2219:12ברזיל, ס. פאולו )ח(

4:554:547:437:448:148:159:229:2318:2118:2618:4618:5018:0718:57ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

7:207:298:599:059:319:3610:1510:2016:1116:0416:4516:4015:4716:56בריטניה, לונדון )ק(

7:377:479:129:189:439:4910:2710:3116:1116:0416:4716:4115:4716:59בריטניה, מנצ'סטר )ק(

7:317:419:079:139:399:4510:2310:2716:1216:0516:4716:4115:4816:45גרמניה, ברלין )ק(

7:397:489:219:279:539:5810:3810:4316:4116:3517:1517:0916:1817:13גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:025:007:557:558:268:259:359:3518:4418:4919:0919:1418:3019:18דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:456:499:009:029:339:3510:3010:3218:0218:0218:2518:2517:4418:29הודו, בומביי )ח(

6:396:438:558:589:279:3010:2510:2718:0018:0018:2318:2317:4218:27הודו, פונה )ח(

6:506:588:358:409:079:129:549:5816:0716:0216:3916:3415:4516:38הונגריה, בודפשט )ק(

6:536:598:478:519:199:2310:0910:1216:4616:4217:1417:1116:2417:15טורקיה, איסטנבול )ק(

7:067:129:049:089:369:4010:2710:3117:1417:1117:4117:3816:5317:42יוון, אתונה )ק(

7:107:198:559:009:289:3310:1510:1916:2916:2317:0016:5516:0616:59מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת ויצא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:396:428:589:019:289:3110:2610:2818:0518:0418:2818:2817:4618:32מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

5:505:458:588:569:309:2910:4510:4520:3920:4721:1121:1920:2921:23ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ק(

6:216:268:328:359:039:069:5810:0117:1717:1517:4117:4016:5717:44נפאל, קטמנדו )ח(

6:456:479:139:159:469:4710:4710:4918:5418:5519:1619:1818:3719:22סינגפור, סינגפור )ח(

6:587:088:368:429:079:139:529:5615:4415:3716:1916:1315:2016:17פולין, ורשא )ק(

5:305:318:078:088:408:419:449:4618:1718:2018:3918:4218:0118:46פרו, לימה )ח(

7:417:499:309:3410:0110:0610:4910:5317:1017:0617:4117:3716:4817:50צרפת, ליאון )ק(

8:018:099:449:5010:1610:2111:0311:0717:1017:0517:4317:3816:4817:53צרפת, פריז )ק(

5:365:388:078:098:378:399:389:4017:4717:4818:0918:1017:3018:14קולומביה, בוגוטה )ח(

7:127:199:049:089:359:4010:2410:2816:5316:4917:2317:1916:3117:32קנדה, טורונטו )ק(

6:547:028:438:489:159:1910:0310:0716:2416:1916:5516:5016:0217:04קנדה, מונטריאול )ק(

6:226:278:218:258:548:589:469:4916:3916:3717:0517:0316:1917:07קפריסין, לרנקה )ק(

9:309:4111:0211:0811:3311:3912:1612:2017:5217:4418:3018:2317:2718:27רוסיה, ליובאוויטש )ח(

9:059:1710:3710:4411:0811:1411:5011:5517:2317:1518:0217:5516:5818:13רוסיה, מוסקבה )ח(

8:278:3510:1210:1710:4510:4911:3211:3617:4517:4018:1718:1217:2318:16רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

7:307:389:179:229:489:5310:3610:4016:5216:4617:2317:1916:2917:32שווייץ, ציריך )ק(

6:166:198:358:379:089:1010:0610:0817:5017:5018:1218:1217:3218:16תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קנט לוח זמנים לשבוע פרשת ויצא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:086:138:138:168:458:489:389:4116:4416:4217:0917:0716:2217:17באר שבע )ח(

6:106:158:138:178:458:499:389:4116:4016:3817:0617:0416:0917:14חיפה )ח(

6:056:108:118:158:438:469:369:3916:4316:4117:0817:0716:0117:15ירושלים )ח(

6:106:158:138:178:468:499:399:4216:4216:4017:0717:0516:2017:16תל אביב )ח(

7:027:118:478:529:199:2410:0610:1016:1716:1116:4916:4415:5416:59אוסטריה, וינה )ק(

5:545:518:568:559:289:2710:4010:4020:1720:2320:4520:5220:0421:05אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:017:098:478:529:199:2410:0710:1116:2316:1816:5416:5016:0116:54אוקראינה, אודסה )ק(

6:366:458:218:268:538:589:409:4415:5115:4616:2316:1815:2916:22אוקראינה, דונייצק )ק(

6:496:588:338:389:059:109:529:5516:0015:5516:3316:2815:3816:32אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

7:227:319:029:079:349:3910:1910:2416:1916:1316:5216:4715:5516:51אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

7:147:238:549:009:269:3210:1210:1616:1216:0616:4516:4015:4816:44אוקראינה, קייב )ק(

7:237:319:129:169:449:4810:3210:3616:5316:4817:2417:1916:3117:33איטליה, מילאנו )ק(

5:475:498:218:238:518:539:549:5518:1118:1318:3318:3517:5418:39אקוואדור, קיטו )ח(

5:365:338:338:329:059:0510:1710:1719:4219:4820:0920:1519:2920:28ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:076:039:169:159:479:4611:0111:0120:5421:0121:2421:3120:4221:35ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:516:588:478:519:199:2310:1010:1316:5216:4817:1917:1616:3117:20ארה"ב, בולטימור )ק(

6:436:508:388:429:109:1410:0010:0416:3916:3617:0717:0416:1817:16ארה"ב, ברוקלין )ק(

6:446:518:388:439:119:1510:0110:0416:3816:3517:0717:0316:1717:16ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:237:309:179:219:489:5310:3810:4117:1117:0817:4017:3716:5017:49ארה"ב, דטרויט )ק(

6:466:518:528:559:249:2710:1810:2117:2717:2517:5217:5017:0818:00ארה"ב, היוסטן )ק(

6:256:308:288:318:599:039:529:5516:5116:4917:1717:1516:3117:25ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

6:396:438:488:519:209:2310:1610:1817:3317:3217:5717:5617:1418:06ארה"ב, מיאמי )ק(

6:426:498:358:399:079:129:5710:0016:3216:2817:0016:5716:1017:10ארה"ב, ניו הייבן )ק(

6:396:468:348:399:059:109:559:5916:3216:2817:0116:5716:1117:08ארה"ב, שיקאגו )ק(

5:405:408:288:298:578:5810:0410:0518:5518:5919:1919:2218:4019:26בוליביה, לה-פס )ח(

8:028:129:409:4610:1310:1810:5811:0216:5216:4617:2617:2116:2917:39בלגיה, אנטוורפן )ק(

8:008:099:409:4510:1210:1710:5711:0116:5516:4917:2917:2316:3217:40בלגיה, בריסל )ק(

5:085:067:567:578:288:289:369:3618:3618:4019:0019:0518:2219:12ברזיל, ס. פאולו )ח(

4:554:547:437:448:148:159:229:2318:2118:2618:4618:5018:0718:57ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

7:207:298:599:059:319:3610:1510:2016:1116:0416:4516:4015:4716:56בריטניה, לונדון )ק(

7:377:479:129:189:439:4910:2710:3116:1116:0416:4716:4115:4716:59בריטניה, מנצ'סטר )ק(

7:317:419:079:139:399:4510:2310:2716:1216:0516:4716:4115:4816:45גרמניה, ברלין )ק(

7:397:489:219:279:539:5810:3810:4316:4116:3517:1517:0916:1817:13גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:025:007:557:558:268:259:359:3518:4418:4919:0919:1418:3019:18דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:456:499:009:029:339:3510:3010:3218:0218:0218:2518:2517:4418:29הודו, בומביי )ח(

6:396:438:558:589:279:3010:2510:2718:0018:0018:2318:2317:4218:27הודו, פונה )ח(

6:506:588:358:409:079:129:549:5816:0716:0216:3916:3415:4516:38הונגריה, בודפשט )ק(

6:536:598:478:519:199:2310:0910:1216:4616:4217:1417:1116:2417:15טורקיה, איסטנבול )ק(

7:067:129:049:089:369:4010:2710:3117:1417:1117:4117:3816:5317:42יוון, אתונה )ק(

7:107:198:559:009:289:3310:1510:1916:2916:2317:0016:5516:0616:59מולדובה, קישינב )ק(

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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לוח זמנים לשבוע פרשת ויצא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:396:428:589:019:289:3110:2610:2818:0518:0418:2818:2817:4618:32מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

5:505:458:588:569:309:2910:4510:4520:3920:4721:1121:1920:2921:23ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ק(

6:216:268:328:359:039:069:5810:0117:1717:1517:4117:4016:5717:44נפאל, קטמנדו )ח(

6:456:479:139:159:469:4710:4710:4918:5418:5519:1619:1818:3719:22סינגפור, סינגפור )ח(

6:587:088:368:429:079:139:529:5615:4415:3716:1916:1315:2016:17פולין, ורשא )ק(

5:305:318:078:088:408:419:449:4618:1718:2018:3918:4218:0118:46פרו, לימה )ח(

7:417:499:309:3410:0110:0610:4910:5317:1017:0617:4117:3716:4817:50צרפת, ליאון )ק(

8:018:099:449:5010:1610:2111:0311:0717:1017:0517:4317:3816:4817:53צרפת, פריז )ק(

5:365:388:078:098:378:399:389:4017:4717:4818:0918:1017:3018:14קולומביה, בוגוטה )ח(

7:127:199:049:089:359:4010:2410:2816:5316:4917:2317:1916:3117:32קנדה, טורונטו )ק(

6:547:028:438:489:159:1910:0310:0716:2416:1916:5516:5016:0217:04קנדה, מונטריאול )ק(

6:226:278:218:258:548:589:469:4916:3916:3717:0517:0316:1917:07קפריסין, לרנקה )ק(

9:309:4111:0211:0811:3311:3912:1612:2017:5217:4418:3018:2317:2718:27רוסיה, ליובאוויטש )ח(

9:059:1710:3710:4411:0811:1411:5011:5517:2317:1518:0217:5516:5818:13רוסיה, מוסקבה )ח(

8:278:3510:1210:1710:4510:4911:3211:3617:4517:4018:1718:1217:2318:16רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

7:307:389:179:229:489:5310:3610:4016:5216:4617:2317:1916:2917:32שווייץ, ציריך )ק(

6:166:198:358:379:089:1010:0610:0817:5017:5018:1218:1217:3218:16תאילנד, 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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