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.*d"lyz ,oefg zay ,mixac zyxt zay .c"qa

ÔÂÈˆבצדקה ושביה תפדה הזק�1במשפט אדמו"ר כ"ק ומבאר ה'צמח2ֿ, אדמו"ר וכ"ק
ונקראת3צדק' הלב. פנימיות בחינת על קאי דציו� שלאחריֿזה), נשיאינו (ורבותינו

איֿאפשר זו ובבחינה ללמעלה. וסימ� ציו� היא הלב פנימיות בחינת כי סימ�, לשו� ציו�
תורה, היינו במשפט היא והפדיה בלבד, לפדיה צריכה שהיא רק חסֿושלו�, שביה להיות

הראשו� כמשפט הפסוק על של4כתרגומו הגלויי� כוחות ה� ושביה קדמיתא. כהלכתא
ממש, שביה בבחינת שה� שבנשמה, רגל בחינת בגו�, התלבשות שבבחינת הנשמה
לעיל שנתבאר כמו המצוות, מעשה שהוא דוקא, בצדקה היא השביה מ� ופדיית�

במשפט ציו� בארוכה.5(ב'דיבורֿהמתחיל' (

מֿושביהÂ‰�‰יב) למעלה הוא תורה) שעלֿידי (פדיה תפדה במשפט ציו� זה, פירוש לפי
שתורה מקומות בכמה שנתבאר מה ועלֿפי מצוות), שעלֿידי (פדיה בצדקה

וכתובי�' ל'נביאי� ה'צמחֿצדק' ברשימות אמנ� ממצוות. למעלה ציו�6היא הפסוק על
בתיובתא. צדיקייא לאתבא עני� הוא שֿושביה פירוש, מביא בצדקה, ושביה תפדה במשפט

צדיקי� על קאי בתיובתא7דציו� צדיקייא לאתבא עני� הוא דציו� ושביה הצדיקי�8, ופדיית ,
דוקא. צדקה עלֿידי נעשה בתיובתא צדיקייא לאתבא מהֿשאי�ֿכ� התורה, עלֿידי היא
שהוא אלא עוד ולא תפדה, במשפט מציו� למעלה הוא בצדקה ושביה זה פירוש ולפי

וכמוב בער�. שלא דוקא,עילוי משיח עלֿידי הוא בתיובתא צדיקייא שלאתבא מזה ג� �
באי�ֿערו�9וכמאמר היא משיח נשמת שדרגת בתיובתא, צדיקייא לאתבא אתא משיח

האריז"ל בכתבי וכידוע הנשמות, שאר ישראל10מדרגת גדולי אליה שזכו הנשמה שדרגת ,

מהֿשאי�ֿ ל'חיה', זכה הראשו� ואד� נפשֿרוחֿנשמהֿחיה, בבחינות רק היא משיח שעד
על יחידה דבחינת העילוי והרי ישראל. כלל של הכללית יחידה ל'יחידה', יזכה משיח כ�
יחידה שנקראת מזה ג� וכמוב� שבאי�ֿערו�. עילוי הוא נפשֿרוחֿנשמהֿחיה בחינות
דנפשֿרוחֿנשמהֿחיה. לבחינות ער� לה אי� אשר מורה זה שתואר יחיד, מלשו�
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בשעתו לאור ויצאו שלפניו למאמר המש� הוא המאמר (*

מנ"א ז' טוב, כי בו שהוכפל השלישי "יו� אחד, בקונטרס

ה'תשל"ה".

כז.)1 א, ישעי'

דברי�.)2 ר"פ לקו"ת

(קה"ת)3 תפדה במשפט ציו� ד"ה לה. ע' דברי� אוה"ת

ב'קעט). ע' ח"ו דברי� אוה"ת .14 ע' � תש"ל תשט"ו.

וכו')4 הראשוני� (כבדפוסי� בלקו"ת הוא כ� � יג מ, וישב

"קדמאה"). ולא � דהתרגו�

ואיל�).)5 קכה ע' (לעיל תשל"ה מנ"א, דער"ח

צו.)6 ע'

ש�.)7 נ"� (אוה"ת צ"ע" בחי' שהוא יוס� בחשבו� ציו� "כי

ציו� לד"ה הצ"צ (בהגהות לב ע' ריש דברי� באוה"ת ג� וכ"ה

ש�)). שבלקו"ת

באוה"ת)8 ג� (וכ"ה ש� נ"� שבאוה"ת הראשו� בפירוש

תשובה בעלי תשובה", בעלי ה� "ושבי' מפרש ש�) דברי�

בציו� נוספת מעלה היינו "ושבי'" � השני לפירוש אבל סת�;

בתיובתא. צדיקייא לאתבא בצדיקי�, (שלפנ"ז)

זח"ג)9 וראה סע"ב. נ, שה"ש ב. צב, שמע"צ בלקו"ת הובא

ב. קנג,

הרמ"ז.)10 בש� (השני) תרצ"ט אכה"ד אלקי� וידבר ד"ה

צו לקו"ת חנו�. ויתהל� עה"פ בראשית (להאריז"ל) ל"ת וראה

וש"נ. שה"ש. סו� ש� ואיל�). ב (ח,

 מפתח  כללי

 ב    .....................................................................................................  ת תפילי� נחסדר ה  )א
 ג    ...........................................................................................  ט"ק ח"קלי� מזמורי תה  )ב
  ה    ...............................................  ה"לשת'ה ,שבת חזו�, דברי�פ "ש ציו� במשפט תפדהה "דמאמר   )ג

 ח    ..................................................  ט"מתש'ה אב�מנח� א"י ,נחמושבת  ואתחנ�פרשת  שבתשיחת   )ד
 יז    .......................................................................  )ק"בלה( דפרק  פרקי אבות לקוטי שיחות  )ה
 כב    .........................................................  ואתחנ�פרשת לשבוע  )מוגה( תניאה � בספרעורישי  )ו
 לב    ..........................................................................  ואתחנ�פרשת לשבוע  "יו� יו�ה"לוח   )ז
 הל    ........................................................................................  �"הלכה יומית לעיו� ברמב  )ח
 

 ):קאפח(פ נוסח כתבי יד תימ� מדוייקי� "ע –� "עורי רמבשי       
 חל     .........................................................................  ואתחנ�פרשת לשבוע  פרקי� ליו�' ג –  )ט
 סה    ........................................................................  ואתחנ�פרשת לשבוע  פרק אחד ליו� –  )י

 עג    ...........................................................................  ואתחנ�פרשת לשבוע  ותצוספר המ –  )יא
 

 עד  .....................................................................  טז�טופרק  ב�דברי הימי�, כ� טיפרק  שופטי�נביאי� וכתובי�   )יב
 עו  ................................................................................  חצעד ד�  צבמד� ע� ביאורי� מסכת בבא מציעא   )יג

 

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

 קד    ...........................................................................  ר הזק�"אדמו �  שולח� ערו� הלכות שבת  )יד
 קה    ........................................................................  ר הזק�"אדמו � תפילה שולח� ערו� הלכות  )טו
 וק    ..............................................  ר הזק�"ואדמ � ה ולא תשבית"ביאור מאמר ד –תורה לקוטי   )טז
 יק    ..............................................................................  ר האמצעי"אדמו �  קונטרסי�מאמרי�   )יז
 יק    ............................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו � ותצוספר המ –תי� וצ� מדר  )יח
 ביק    .............................................................................  ש"ר מוהר"אדמו �  ב"תרל תורת שמואל  )יט
 יבק    .................................................................................  ב"ר מוהרש"אדמו �  העבודס הקונטר  )כ

 גיק    .....................................................................  צ''ר מוהריי''אדמו � ז"פרת'ההמאמרי� ספר   )כא
 דיק    ...................................................................................  צ''ר מוהריי''אדמו � בורי�ילקוטי ד  )כב
 זטק............................................................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו –ספר הזכרונות   )כג
 קכ  ...............................................................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו –אגרות קודש   )כד

 כאק  .........................................................................  הלכות בית הבחירה לימי בי� המצרי�  )כה

  

 כגק  ........................  "תורה תמימה"פ חומש "ע ואתחנ�פרשת לשבוע י ותרגו� אונקלוס "רש, חומש  )כו
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שהתואר11וכידוע [דהג� דבר לעוד ער� לו שיש מורה דאחד לאחד, יחיד בי� ההפרש
ואי� אחד יש הרי אחד מהֿשאי�ֿכ� שני, שיש מכריח שראשו� ראשו�, כתואר אינו אחד

לו לו,12שני שני שיהיה שאפשר מוכח הרי שני ואי� לומר שצרי� גופא מזה מכלֿמקו�, ,

גודל מוב� ומזה לו. שני שאי� מורה גופא זה הרי יחיד, התואר מהֿשאי�ֿכ� כו'], לו בער�
משיח עלֿידי שיתחדשו העניני� אחד שזהו מכיו� בתיובתא, צדיקייא דלאתבא העילוי

יחידה. בחינת דוקא,

הואÂ‰�‰יג) תפדה במשפט ציו� מבחינת למעלה היא בצדקה ושביה שבחינת זה פירוש
להאריז"ל הליקוטי� ובספר שב'לקוטיֿתורה' הפירוש ע� הפסוק13בהתא� על

ציו� נקודת היא דציו� תחתונה], בדרגא הבחינות ב' מבאר שש� [אלא תפדה במשפט ציו�
ולכ� החיצוני�. אחיזת הוא ש� ש�, מתגלי� והאורות חלול שהוא ולפי שבנוקבא יסוד
כדי רק כלֿזה אי� עדיי� אבל החיצוני�, מש� ודוחי� שתפדה גורמי� כו' שבמשפט אמר
ותצא הראשו� למקומה עדיי� תעלה ולא במקומה ש� ניכרת ותהיה לבד בה יתאחזו שלא
הראשו� למקומה ולהושיבה ולהעלותה מביניה� להוציאה כדי אבל וכל. מכל מביניה�
ובזכות צדקה צרי� למקומה להשיבה בצדקה ושביה וזהו כו' צדקה כו' שיעשו צרי�

מ למעלה הוא בצדקה שֿושביה הרי הראשו�. למקומה תשוב תפדה.הצדקה במשפט ציו�
רחמי איהו דמשפט (הג� דמשפט ש�, שכתוב כמו בפשטות, ג� מוב� הוא14וכ� ענינו (

הדי�. משורת לפני� הוא צדקה מהֿשאי�ֿכ� הדי�, שורת כפי

אחרÂ‰�‰יד) במקו� מוב�,15מבואר ומזה לזה, זה שייכי� אחד בפסוק שה� שפירושי�
שייכות לו יש תפדה במשפט מציו� למטה הוא בצדקה דֿושביה הפירוש אשר
הידוע עלֿדר� (והוא תפדה במשפט מציו� למעלה הוא בצדקה שֿושביה הפירוש 16ע�

ידוע הנה הוא, והעני� המתהפ�). חות� ז"ל17בעני� רבותינו הוא18שמאמר גדול תלמוד
צומח בדוגמת ה� ומעשה תלמוד והנה גדול. מעשה יהיה המשיח בימות אבל עכשיו,
המבואר עלֿדר� והוא הדומ�. מעלת תתגלה אז כי גדול, מעשה יהיה ולעתיד 19ודומ�,

לו יש זה [שעני� המקדש לבית משכ� בי� החילוק בעני� יהודה אליו ויגש הפסוק על
מ�אריטש הלל רבי הרב שכתב וכמו חזו�, לשבת מיוחדת עני�20שייכות עומק ויתבאר : ַ

בעני� אחר במקו� המבואר ע� דלעתיד) המקדש ואחת אחד לכל מראי� חזו� (שבשבת זה
מהֿשאי�ֿכ� צומח, ארזי�, שטי�, עצי היה שהמשכ� כו']. בתינו קורות יהודה, אליו ויגש
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ואמ"ב)11 א. ע, בלק לקו"ת ג� וראה ובכ"מ. ב. נה, תו"א ראה

יחידה). לעני� זה מובא ש� ואמ"ב ש� (ובלקו"ת פ"ח הק"ש שער

ח.)12 ד, קהלת

של)13 ההילולא יו� ערב � מנ"א ד' ביו� נאמר זה מאמר

האריז"ל.

אלי'.)14 פתח � תקו"ז הקדמת

ועוד.)15 .782 ע' ח"ג לקו"ש ראה

למ"ח.)16 וש"נ ג יז, עקב לקו"ת א). (קלא, ס"� אגה"ק

שער סדור שה"ש, (בלקו"ת כחות� שימני ד"ה ג� וראה

ויגש. ר"פ אוה"ת ש�). אמ"ב התפלי�,

17(.(193 ע' תרצ"ט תרצ"ט(סה"מ דוד ועבדי ד"ה אוה"תש�.

וש"נ.)18 ב. מ, קדושי�

ועוד.)19 ש�. ואוה"ת תו"ח ויגש. ר"פ תו"א

בשוה"ג.)20 45 ע' לאיכה הצ"צ ברשימות נעתק

d"lyz'd oefg zay ,mixac zyxt zay

שכתוב כמו כו' בולט ע� בו לעשות (ואסור דוקא ועפר מאבני� היה המקדש לא21בית
מעלת גילוי ועיקר הדומ�. מעלת גילוי היה המקדש שבבית לפי ע�). כל אשרה ל� תטע
דומ�) (בחינת יהודה יתעלה שאז השלישי), המקדש (בבית לעתידֿלבוא יהיה הדומ�

שכתוב וכמו צומח), (בחינת מיוס� למעלה ונתתי22להיות גו' יוס� ע� את לוקח אני הנה
לעול� לה� נשיא עבדי ודוד גו' עליה� מל� דוד ועבדי גו' יהודה ע� את עליו .23אות�

מעשה הוא דוד של ענינו כי גדול, מעשה יהיה לבוא שלעתיד מה ג�ֿכ� וכמבואר24דזהו ,
אחר ב�25במקו� ויוס�) יהודה עלֿדר� ויסוד (מלכות ליהונת� דוד שבי� ההפרש בעני�

שמוע מהֿשאי�ֿכ� ודעת, טע� עלֿפי (עבודתו התלמוד עני� הוא שאול ב� דיהונת� שאול,
הבנה עני� הוא הנהר דרחובות הנהר, מרחובות שאול ונאמר דדוד) (קבלתֿעול טוב מזבח

הגדיל. דוד עד ונאמר מעשה. בחינת הוא ודוד תלמוד) והשגה,

ישנהÂ‰�‰טו) שבה� עכשיו) (ג� עניני� כמה יש מכלֿמקו� גדול, תלמוד שעכשיו הג�
מצוה מפני תורה תלמוד שמבטלי� מה וכמו התלמוד. על למעשה מעלה

אחרי� עלֿידי לעשותה וחיוהי26שאיֿאפשר איהו 'דיבורֿהמתחיל' אגרתֿהקדש ותוכ� .
הסתלקותו שלפני בימי� �ייענא בכפר הזק� אדמו"ר כ"ק המצוות27[שכתבה במעלת הוא [

שכל לפי שהוא לומר יש המעשה, מעלת מדגישי� עכשיו שג� הדבר וטע� המעשיות.
הגלות זמ� מש� כל ועבודתנו במעשינו תלויי� דלעתיד יהיה28הגילויי� שלעתיד ומכיו� ,

דלעתיד הגילוי יהיה עלֿידיֿזה כי המעשה, מעלת מדגישי� עכשיו ג� לכ� גדול, מעשה
ב'אגרתֿהקדש' המבואר ועלֿדר� גדול. מעשה יהיה תלמוד29שאז ז"ל רבותינו אמרו שלא

משיחא, בעקבות הללו בעתי� מהֿשאי�ֿכ� בימיה�, אלא חסדי� גמילות כנגד שקול תורה
הצדקה. עבודת היא ה' עבודת עיקר

הואÊŒÈÙŒÏÚÂ‰טז) בצדקה שֿושביה שהפירוש בצדקה, בֿושביה הפירושי� ב' יתאימו
זה מצד אמנ� גדול. תלמוד לעני� מתאי� תפדה במשפט מציו� למטה

גדו מעשה יהיה בצדקהשלעתיד ושביה זה, מצד הנה כנ"ל], עכשיו, ג� ישנו זה [ועני� ל
יש דלעתיד העניני� שמצד הצדקה, בעני� שהוא וכמו תפדה. במשפט מציו� למעלה הוא
מעלה בה שיש (ושביה), התשובה בעני� ג� הוא עלֿדר�ֿזה כנ"ל, תורה לגבי מעלה בה

ז"ל רבותינו וכמאמר תורה, תשובה30לגבי יעשה אמר להקב"ה שאלו כו' לתורה שאלו
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פ"א)21 ביהב"ח הל' רמב"� ב. כח, תמיד כא. טז, שופטי�

תצב. מצוה חינו� ה"ט.

כדֿכה.)22 יט. לז, יחזקאל

כו')23 קח סע"א): (מד, בתו"א אבל ועוד, בתו"ח הוא כ�

"נשיא משא"כ הי', כבר שזה וצ"ע עליה�. מל� דוד ועבדי עד

לעול�". לה�

ס"ה.)24 אגה"ק וראה ש�. דוד ויעש וכמש"נ

(יא)25 בראשית אוה"ת ש"א. סו� הלקוטי� וס' ל"ת ראה

תתשמא. ע' ש� אוה"ת תרל"א. והחרי� המש� סו� ואיל�),

רעז. ע' אגרותֿקודש יצחק לוי לקוטי וראה ועוד.

הל')26 ה"ד. פ"ג ת"ת הל' רמב"� ואיל�. סע"א ט, מו"ק

מלכות לבוש יביאו ד"ה וראה ס"גֿד. פ"ד לאדה"ז ת"ת

בתחילתו. אורה) ושערי (שבתו"א

א.)27 קע, להצ"צ סהמ"צ

רפל"ז.)28 תניא

ס"ז.)29 לעיל וראה ט. סי'

ה"ו)30 פ"ב מכות ירושלמי תשב). (רמז כה לתהלי� יל"ש

(לבנו העמודי� ווי וראה כו'"). לתורה "שאלו ליתא ש� (אבל
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השבת‡ היא נחמו שבת .dpey`xdמ"שבע
ישעיהו1דנחמתא" בנחמות ש"מפטירי� מאחר2,

השנה" ראש עד באב שאחר3תשעה מ"שבת החל ,

נחמו מפטירי� (שבה) באב עמי"4תשעה "נחמו3נחמו ,
בכפלי�" "נחמה פעמי�, ב' .5נחמו"

להבי�: וצרי�

שהול� באופ� הוא דנחמתא" ד"שבע הסדר
הולכות להיות הנחמות "דדר� הנחמה, בעני� וניתוס�

יותר" שעל6ֿומשובחות בנחמה היא ההתחלה שלכ�, ,

נחמו נחמו לנביאי� אומר ש"הקב"ה הנביאי�, ידי
ציו� "ותאמר משיבה שכנסתֿישראל ולאחר עמי",

ה'" הנביאי�"7עזבני מנחמת מתפייסת "איני ,8,

כנסת הנה הקב"ה לפני ואומרי� חוזרי� ו"הנביאי�
סוערה "עניה שלנו", בתנחומי� נתפייסה לא ישראל

נוחמה" אנכי9לא ואומר הקב"ה "חוזר אזי אנכי10,
וכו'" מנחמכ� .11הוא

ד"שבע שההתחלה הטע� להבי� צרי� ועלֿפיֿזה
" היא engpדנחמתא" engp�צרי דלכאורה, – עמי"

נחמה, עוד להוסי� ואחרֿכ� אחת, בנחמה להתחיל
"?amiltkב"נחמהligznולמה

ירוד הכי ממצב עתה זה שבאי� כיו� מזה: ויתירה
דפורענותא" –1ד"תלתא milekiעצמ� ji`להתחיל

הקצה?! אל הקצה מ� בכפלי�", ב"נחמה תיכ�

השבוע· לפרשת והשייכות הקשר בהקד� ויוב� .
נעלה, הכי בעני� מיד שמתחילי� מצינו בה [שג�
הביאור ועלֿפי בכפלי�", ב"נחמה ההתחלה דוגמת
נחמו ד"נחמו להפטרה בנוגע ג� יוב� השבוע, בפרשת

שההפטרות דא�ֿעלֿפי – ו')] סעי� (כדלקמ� עמי"
דומה הפרשיות "מעני� אינ� דנחמתא" ד"שבע

המאורע" ולפי הזמ� "לפי אלא מכל12ֿבדומה", ,

והמאורע הזמ� תוכ� בי� ושייכות קשר יש מקו�,
השבוע לפרשת ההפטרות) :13(תוכ�

ד"שבע התקופה התחלת היא נחמו שבת
" ג� היא הרי ה"התחלה", על ונוס� y`x"14דנחמתא",

ד"שבע והעבודה הזמ� המש� כל שכוללת –

החורב� עני� על ה"נחמה" נעשית שבה� דנחמתא",
דפורענותא"). ("תלתא השבועות דג' והגלות

בזה: והעני�

לעיל כנגד15נתבאר ג� ה� דפורענותא" ש"תלתא
מדות, ז' כנגד ג� ה� דנחמתא" ו"שבע מוחי�, ג'
ה� שמוחי� למדות, מוחי� שבי� מהחילוקי� אשר,

mlrd�ה ומדות בג'ielib(לעצמו) ולכ�, (לזולת),
הוא הטוב המוחי�, ג' שכנגד דא�mlrdaהשבועות, ,

השבועות דג' הפנימי שהתוכ� מביני� וג� שיודעי�
עני� ב'אגרתaehהוא הזק� רבינו (בלשו� ועלֿדר� ,
בכבודו16הקדש' הרוח� ונורא גדול מל� "כמשל (

יחידו בנו כו' `ezadובעצמו aexnטוב מכלֿמקו�, ,"

הוא בלתיֿרצויmlrdaזה עני� הוא בגלוי שנראה ומה ,
האב כמשל ג� היא כו');dknd(שהרחיצה בנו את

נמש� – המדות שכנגד דנחמתא, בשבעה מהֿשאי�ֿכ�
הרחיצהielibaהטוב שג� ועד והנגלה, הנראה טוב ,

של באופ� היא הבלתיֿרצויי� עלdngp17ֿדהעניני� ,

הגלויי� חסדי� .18ידי
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תכח.1) סו"ס או"ח טושו"ע
מלשו�2) – ישעי' – ששמו ישעי'dreyiלהעיר, ומצו"ד (פרש"י

ו" ועוד), א. ש"בדבריilek'מט, לכ� נוס� – ב) יד, (ב"ב נחמתא"
הספרי� כל .. הנביאי�) (כל משיחmi`lnהנביאי� גאולת זה", בדבר

ה"ב). פי"א מלכי� הל' (רמב"�
הי"ט.3) פי"ג תפלה הל' רמב"�
א.4) מ, ישעי'
ספ"א.5) איכ"ר
רע"ב.6) לא, מגילה תוס'
יד.7) מט, ישעי'
הנביאי�"8) עבדיו אל סודו ש"גלה מה ה� הנביא שדברי אע"פ

ש"שלוחו הקב"ה, של בשליחותו היא הנבואה ואמירת ז), ג, (עמוס
ג). א, ויקרא לקו"ת (ראה כמותו" (העליו�) אד� של

יא.9) נד, ש�
יב.10) נא, ש� (

המדרש).11) (בש� וההפטרות הפרשיות בסדר – אבודרה�

ש�.12) טור
ש"המועדי�13) א)) (רצז, וישב ר"פ תושב"כ (חלק השל"ה כמ"ש

בה�". שחלות הפרשיות לאות� שייכות יש בכול� .. השנה כל של
יו�" ("היו� הזמ�" ע� לחיות ש"צריכי� הידוע מהפתג� ג� ולהעיר

.61 ע' ח"ט לקו"ש בארוכה וראה ובכ"מ). חשו�. ב'
לקו"ת14) (ראה הגו� אברי דכל החיות שכולל ה"ראש" בדוגמת

ובכ"מ). ואיל�. א נח, ר"ה דרושי
ס"ז.15) דברי� ש"פ משיחות קונטרס ראה
כב.16) סימ�
מחשבתו17) "נהפכה "וינח�", מלשו� ד"נחמה" הפירוש ג� כולל

ש"נהפכה – ובנדו"ד ו), ו, בראשית (פרש"י אחרת" מחשבה ..

הנראה בטוב חסד, של באופ� תהי' עצמה שהרחיצה מחשבתו"
והנגלה.
הנ"ל,18) באגה"ק הזק� רבינו בלשו� הידוע מהדיוק להעיר

ובהמש� בנו", המכה וצדיק רחמ� אב "כמו כותב העני� בהתחלת
והצדיק הרחמ� "אביו כותב החסד,ciqgeהעני� בחי' מצד כי, – "

והנגלה הנראה טוב א�, כי בנו", ד"מכה להנהגה מקו� אי� "חסיד",
.(15 ע' תש"ד (סה"ש

h"nyz'd a`Îmgpn `"i ,engp zay ,opgz`e zyxt zay zegiyn

ה"שבע וראש התחלת נחמו, שבשבת מוב� ומזה
אל דמוחי� מההעל� ההמשכה מודגשת דנחמתא",
שבע שכנגד דנחמתא שבע כל במש� דמדות, הגילוי

בטוב19המדות ה"נחמה" עני� נעשה שעלֿיד� ,

והנגלה. הנראה

לפרשת‚ והשייכות הקשר ג� מוב� עלֿפיֿזה .

ואתחנ�: פרשת השבוע,
הידוע ועלֿפי תקט"ו, בגימטריא – 20"ואתחנ�"

כפי מדות, ה' המדות, (עיקר המדות על רומז שת"ק
(י"ה) וט"ו מעשר), ועשר מעשר, כלולה אחת שכל
היא לט"ו דת"ק ההקדמה הרי, המוחי�, על רומז

למוחי� המדות הוא21הקדמת שהעיקר היינו, ,

דוקא במדות והגילוי .22ההמשכה

במנחת שקורי� עקב פרשת ע� ג� זה לקשר ויש
" – נחמו "והיה"dideשבת שבתיבת תשמעו�", עקב

באופ� הוא שסדר� אלא, הוי', ש� אותיות ד' ישנ�
י"ה לאותיות קודמות ו"ה על23שאותיות שמורה ,

שהעיקר כיו� (י"ה), המוחי� אל (ו"ה) המדות הקדמת
דוקא. במדות והגילוי ההמשכה הוא

הידוע עלֿפי – בעבודה העבודה24וענינו שעיקר
בזמ� ובפרט דוקא, המדות בבירור הוא הזה בזמ�
עקב בחינת הימי�, באחרית הגלות, לסיו� ועד הגלות,

דמשיחאawr("והיה עקבתא בזמ�, ,25תשמעו�")

להיות יכולה לא הגלות חוש� התגברות שמצד
כדבעי (י"ה) דמוחי� העבודה26העבודה עיקר ולכ�, ,

(ו"ה) במדות ד"27היא עני� שזהו ,de"�תשמעו עקב יה

בגימטריא לט"ו הת"ק הקדמת (ועלֿדר�ֿזה
י"ה), (לפני בו"ה היא העבודה שעיקר ד"ואתחנ�"),
שלהיותו (מוחי�), די"ה להגילוי ג� באי� אחרֿכ� ורק
זה הרי לו"ה) קוד� י"ה הוי' שבש� (א� הו"ה אחרי
(למעלה בפניֿעצמו ש� שהוא כפי די"ה הגילוי
לבוא. לעתיד בשלימות שיתגלה הוי'), דש� מהי"ה

עקב ד"והיה השייכות ג� לבאר יש ועלֿפיֿזה
ז"ל רבותינו למאמר לשו�28תשמעו�" אלא והיה "אי�

dgny�הימי שבאחרית ב"ו"ה" שהעבודה כיו� – "

דעקבתא הגלות בחוש� שג� תשמעו�", עקב ("והיה
מכלֿמקו�, די"ה, הגילוי מאיר שאינו דמשיחא,
העבודה עלֿידי בפועל, למעשה בנוגע "תשמעו�"

למעלה גדולה שמחה מעוררת ה'23דו"ה) "ישמח ,

למטה,29במעשיו" השמחה ג� מתגלה ועלֿידיֿזה ,

בעושיו" ישראל נעלית30"ישמח הכי לשמחה ועד ,
ולשמחה לששו� דפורענותא תלתא הפיכת שעלֿידי
דחמשה השמחה לגודל הטע� שזהו טובי�, ולמועדי�

באב כחמשה31עשר לישראל טובי� ימי� היו "לא ,

באב" .32עשר

דשבת„ והשייכות הקשר בביאור להוסי� ויש .

לתוכ� ג�) "ואתחנ�", הפרשה, התחלת על (נוס� נחמו
וחותמה. לסיומה עד הפרשה כללות

כללית פרשה היא ואתחנ� שפרשת – ובהקדמה
כולה: התורה משתקפת שבה

ו אודותבפרשת ובפרטיות בארוכה מסופר אתחנ�
dxez oznבחורב אלקי� ה' לפני עמדת אשר "יו� ,

שלפניֿזה,33גו'" הזמ� המש� כל ג� וכולל ,

גו' ראשוני� לימי� נא שאל "כי הבריאה, מהתחלת
הנהיה גו' האר� על אד� אלקי� ברא אשר היו� למ�

גו'" הזה הגדול העניני�34כדבר פרטי לכל ועד ,
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מדת19) הראשונה, מדה כנגד שהיא נחמו, משבת .cqgdהחל

כולהו ע� דאזיל "יומא והיא המדות כל כוללת החסד שמדת ולהעיר,
174 ע' ח"ה בלקו"ש הנסמ� ב. קצא, אֿב. קג, זח"ג (ראה יומי�"

בשוה"ג).
ועוד.20) ואיל�. קיג ס"ע פרשתנו אוה"ת ראה
ג'21) הקדמת – דנחמתא ושבעה דפורענותא דתלתא הסדר היפ�

המדות. לז' המוחי�
על22) ג� רומז שת"ק וה'micqgdלהעיר, דארי� חסדי� ה' –

לשבת השייכות תומתק ועפ"ז רל), ע' עת"ר (סה"מ דעתיק חסדי�
.19 הערה כנ"ל החסד, מדת כנגד שהיא דנחמתא, דשבע הראשונה

ובכ"מ.23) ד. ל, ראה פ' לקו"ת ראה
ח"א24) דברי� אדהאמ"צ במאמרי תצר אל ד"ה בארוכה ראה

בתחלתו.
עקב.25) ר"פ תקד.אוה"ת ע' ריש תצא, ס"ע ש�
הצור�26) ע"ד ה"א) פ"ט תשובה (הל' הרמב"� ממ"ש להעיר

כו'". בחכמה ללמוד פנויי� ש"נשב כדי הגשמיי� ביעודי�
בעבודה27) הוי' ש� אותיות ד' עני� בביאור ספ"ד אגה"ת ראה

אהוי"ר שמולידה כפי ית' בגדולתו ההתבוננות על קאי שי"ה –

והמצוות התורה "בעסק העבודה על מורה ו"ה ואילו לבו, בהתגלות
גופא) (בו"ה העבודה עיקר – הגלות ובזמ� מעשה". או ודיבור בקול

בעני� בעיקר) אלא וא"ו, הלימוד, בעני� כ"כ (לא (ראהdyrndהיא

המעשה את לידע כדי הלימוד להקדי� שבהכרח אלא, ס"ט), אגה"ק
יעשו�. אשר

וש"נ.28) ב. פמ"ב, ב"ר ראה
לא.29) קד, תהלי�
ב.30) קמט, ש�
"והי'31) בפ' באב עשר חמשה חל זו שנה שבקביעות להעיר,

שבתפלת ואתחנ�*) (פ' שלפניו מהשבת ומתבר� תשמעו�", עקב
שמחה". לשו� אלא והי' "אי� – תשמעו�" עקב "והי' קורי� מנחה

היו�" כולכ� חיי� אלקיכ� בה' הדבקי� "ואת� נאמר שבה (*

ואלו מדבר, מתי כלו ש"כבר באב עשר בחמשה שנתברר כפי – ד) (ד,
כב). כ, חוקת (פרש"י היו�" כולכ� חיי� בה� שכתוב מאות�

בסופו32) חגה"ש שער פע"ח וראה במשנה. – ב כו, תענית
ע' ו) (כר� פרשתנו באוה"ת ונתבאר הובא – באב) ט"ו סוד (דרוש

עת"ר. נחמו ד"ה ואיל�. ב'קצז
יו"ד.33) ד,
לב.34) ש�,



ט h"nyz'd a`Îmgpn `"i ,engp zay ,opgz`e zyxt zay zegiyn

ה"שבע וראש התחלת נחמו, שבשבת מוב� ומזה
אל דמוחי� מההעל� ההמשכה מודגשת דנחמתא",
שבע שכנגד דנחמתא שבע כל במש� דמדות, הגילוי

בטוב19המדות ה"נחמה" עני� נעשה שעלֿיד� ,

והנגלה. הנראה

לפרשת‚ והשייכות הקשר ג� מוב� עלֿפיֿזה .

ואתחנ�: פרשת השבוע,
הידוע ועלֿפי תקט"ו, בגימטריא – 20"ואתחנ�"

כפי מדות, ה' המדות, (עיקר המדות על רומז שת"ק
(י"ה) וט"ו מעשר), ועשר מעשר, כלולה אחת שכל
היא לט"ו דת"ק ההקדמה הרי, המוחי�, על רומז

למוחי� המדות הוא21הקדמת שהעיקר היינו, ,

דוקא במדות והגילוי .22ההמשכה

במנחת שקורי� עקב פרשת ע� ג� זה לקשר ויש
" – נחמו "והיה"dideשבת שבתיבת תשמעו�", עקב

באופ� הוא שסדר� אלא, הוי', ש� אותיות ד' ישנ�
י"ה לאותיות קודמות ו"ה על23שאותיות שמורה ,

שהעיקר כיו� (י"ה), המוחי� אל (ו"ה) המדות הקדמת
דוקא. במדות והגילוי ההמשכה הוא

הידוע עלֿפי – בעבודה העבודה24וענינו שעיקר
בזמ� ובפרט דוקא, המדות בבירור הוא הזה בזמ�
עקב בחינת הימי�, באחרית הגלות, לסיו� ועד הגלות,

דמשיחאawr("והיה עקבתא בזמ�, ,25תשמעו�")

להיות יכולה לא הגלות חוש� התגברות שמצד
כדבעי (י"ה) דמוחי� העבודה26העבודה עיקר ולכ�, ,

(ו"ה) במדות ד"27היא עני� שזהו ,de"�תשמעו עקב יה

בגימטריא לט"ו הת"ק הקדמת (ועלֿדר�ֿזה
י"ה), (לפני בו"ה היא העבודה שעיקר ד"ואתחנ�"),
שלהיותו (מוחי�), די"ה להגילוי ג� באי� אחרֿכ� ורק
זה הרי לו"ה) קוד� י"ה הוי' שבש� (א� הו"ה אחרי
(למעלה בפניֿעצמו ש� שהוא כפי די"ה הגילוי
לבוא. לעתיד בשלימות שיתגלה הוי'), דש� מהי"ה

עקב ד"והיה השייכות ג� לבאר יש ועלֿפיֿזה
ז"ל רבותינו למאמר לשו�28תשמעו�" אלא והיה "אי�

dgny�הימי שבאחרית ב"ו"ה" שהעבודה כיו� – "

דעקבתא הגלות בחוש� שג� תשמעו�", עקב ("והיה
מכלֿמקו�, די"ה, הגילוי מאיר שאינו דמשיחא,
העבודה עלֿידי בפועל, למעשה בנוגע "תשמעו�"

למעלה גדולה שמחה מעוררת ה'23דו"ה) "ישמח ,

למטה,29במעשיו" השמחה ג� מתגלה ועלֿידיֿזה ,

בעושיו" ישראל נעלית30"ישמח הכי לשמחה ועד ,
ולשמחה לששו� דפורענותא תלתא הפיכת שעלֿידי
דחמשה השמחה לגודל הטע� שזהו טובי�, ולמועדי�

באב כחמשה31עשר לישראל טובי� ימי� היו "לא ,

באב" .32עשר

דשבת„ והשייכות הקשר בביאור להוסי� ויש .

לתוכ� ג�) "ואתחנ�", הפרשה, התחלת על (נוס� נחמו
וחותמה. לסיומה עד הפרשה כללות

כללית פרשה היא ואתחנ� שפרשת – ובהקדמה
כולה: התורה משתקפת שבה

ו אודותבפרשת ובפרטיות בארוכה מסופר אתחנ�
dxez oznבחורב אלקי� ה' לפני עמדת אשר "יו� ,

שלפניֿזה,33גו'" הזמ� המש� כל ג� וכולל ,

גו' ראשוני� לימי� נא שאל "כי הבריאה, מהתחלת
הנהיה גו' האר� על אד� אלקי� ברא אשר היו� למ�

גו'" הזה הגדול העניני�34כדבר פרטי לכל ועד ,
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מדת19) הראשונה, מדה כנגד שהיא נחמו, משבת .cqgdהחל

כולהו ע� דאזיל "יומא והיא המדות כל כוללת החסד שמדת ולהעיר,
174 ע' ח"ה בלקו"ש הנסמ� ב. קצא, אֿב. קג, זח"ג (ראה יומי�"

בשוה"ג).
ועוד.20) ואיל�. קיג ס"ע פרשתנו אוה"ת ראה
ג'21) הקדמת – דנחמתא ושבעה דפורענותא דתלתא הסדר היפ�

המדות. לז' המוחי�
על22) ג� רומז שת"ק וה'micqgdלהעיר, דארי� חסדי� ה' –

לשבת השייכות תומתק ועפ"ז רל), ע' עת"ר (סה"מ דעתיק חסדי�
.19 הערה כנ"ל החסד, מדת כנגד שהיא דנחמתא, דשבע הראשונה

ובכ"מ.23) ד. ל, ראה פ' לקו"ת ראה
ח"א24) דברי� אדהאמ"צ במאמרי תצר אל ד"ה בארוכה ראה

בתחלתו.
עקב.25) ר"פ תקד.אוה"ת ע' ריש תצא, ס"ע ש�
הצור�26) ע"ד ה"א) פ"ט תשובה (הל' הרמב"� ממ"ש להעיר

כו'". בחכמה ללמוד פנויי� ש"נשב כדי הגשמיי� ביעודי�
בעבודה27) הוי' ש� אותיות ד' עני� בביאור ספ"ד אגה"ת ראה

אהוי"ר שמולידה כפי ית' בגדולתו ההתבוננות על קאי שי"ה –

והמצוות התורה "בעסק העבודה על מורה ו"ה ואילו לבו, בהתגלות
גופא) (בו"ה העבודה עיקר – הגלות ובזמ� מעשה". או ודיבור בקול

בעני� בעיקר) אלא וא"ו, הלימוד, בעני� כ"כ (לא (ראהdyrndהיא

המעשה את לידע כדי הלימוד להקדי� שבהכרח אלא, ס"ט), אגה"ק
יעשו�. אשר

וש"נ.28) ב. פמ"ב, ב"ר ראה
לא.29) קד, תהלי�
ב.30) קמט, ש�
"והי'31) בפ' באב עשר חמשה חל זו שנה שבקביעות להעיר,

שבתפלת ואתחנ�*) (פ' שלפניו מהשבת ומתבר� תשמעו�", עקב
שמחה". לשו� אלא והי' "אי� – תשמעו�" עקב "והי' קורי� מנחה

היו�" כולכ� חיי� אלקיכ� בה' הדבקי� "ואת� נאמר שבה (*

ואלו מדבר, מתי כלו ש"כבר באב עשר בחמשה שנתברר כפי – ד) (ד,
כב). כ, חוקת (פרש"י היו�" כולכ� חיי� בה� שכתוב מאות�

בסופו32) חגה"ש שער פע"ח וראה במשנה. – ב כו, תענית
ע' ו) (כר� פרשתנו באוה"ת ונתבאר הובא – באב) ט"ו סוד (דרוש

עת"ר. נחמו ד"ה ואיל�. ב'קצז
יו"ד.33) ד,
לב.34) ש�,



h"nyz'dי a`Îmgpn `"i ,engp zay ,opgz`e zyxt zay zegiyn

"לרע�" עד (מ"אנכי" הדברות שכוללי�35דעשרת (

כולה התורה .36כל

פרשת – הפרשה ראשונהrny37ובהמש� (פרשה
שמי� מלכות עול קבלת ג�38דקריאתֿשמע), כולל ,

אלקי�" ה' את "ואהבת מצוות39ֿהציווי לכל שורש ,

ה'40עשה דיראת מצותֿעשה ג� כולל שורש41, שהיא
לאֿתעשה מצוות שס"ה לבב�",40לכל ד"בכל ובאופ� ,

יצרי�" שבלב42"בשני השמאלי שבחלל היצר שג� ,

ה' את לאהבה כל43לבוlkaנהפ� נפש�", "ובכל ,

מאד�", "ובכל האד�, של מציאותו) פרטי (כל נפשו
ממונ�" עד42"בכל האד�, של עניניו בכל שחודר ,

אשר "היקו� תחתוני�, הכי זהmdilbxaלעניני� ,

אד�" של –44ממונו בעול� בחלקו ג� שפועל ועד ,
ובשערי�""וכתבת� בית� מזוזות שעלֿידיֿזה45על ,

ג� "ה'uegnפועל שכתוב (כמו שלו ושער לבית
"לרבות46גו'"jz`vישמר – גופא ובזה שערי47),

עיירות" ושערי מדינות ושערי שפועל48חצרות ועד ,
כולו העול� .49בכל

" – הפרשה וחות� mzeyrlוסיו� meidעל דקאי ,"

דהוי שני� אלפי שית במש� ועבודתינו מעשינו כללות
דלעתיד לשכר באי� ולאחריֿזה שעלֿידיֿזה עלמא,

הפרשה וחות� כסיו� – השביעי) (באל� yexitaלבוא

i"yxולמחר לעשות�, "היו� – מקרא של פשוטו ,

שכר�". ליטול הבא לעול�

כללות נכללת זו שבפרשה שא� לומר, ויש
מכלֿמקו�, הדורות, כל במש� ישראל דבני העבודה
זמ� בסו� העבודה וסיו� גמר על היא ההדגשה עיקר

שממנה50הגלות לעשות�", ד"היו� התקופה סיו� ,

cineנכנסי� skiz"ו"מחר "היו�" ובדוגמת (עלֿדר�
שכר�" לקבל ד"למחר לתקופה .51כפשוט�)

שלאחריֿזה הפרשה בהתחלת ג� וכמודגש
הפירוש על נוס� כי: – במנחה לקרוא שמתחילי�
דסו� הימי� אחרית על קאי תשמעו�" עקב ש"והיה

zelbd�ג ישנו ג'), סעי� (כנ"ל דמשיחא עקבתא ,

הימי�" "אחרית על שקאי giyndהפירוש zenic52,

המדרש כו'53כפירוש הקב"ה לה� awra"אמר exky

שקאי תשמעו�", עקב והיה (שנאמר) כו' לכ� נות� אני
שלאח השכר שכר�"),על לקבל ("למחר העבודה ר

שבגלל – הכתוב פשטות ע� ג� מתאי� זה שפירוש
יקבלו גו'", האלה המשפטי� את ש"תשמעו� ("עקב")

xkyd."'וגו החסד ואת הברית את ל� ה' ש"ושמר
מורה זה הרי – אחת בתיבה ה� הפירושי� ששני וכיו�

באי� שממנו הגלות סיו� היינו, יחד, cineשבאי� skiz

המשיח. לימות

נחמו לשבת והשייכות הקשר לבאר יש ועלֿפיֿזה
מסיימי� שבה דנחמתא" ד"שבע התקופה התחלת –54

ד"מעשינו הסיו� (ועלֿידי) כולל הגלות, עני�
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וֿיח.35) ה,
מילואי�36) טז כר� שלימה תורה יב. כד, משפטי� פרש"י ראה

וש"נ. ואיל�. רה ע' א סי'
ואיל�.37) ד ו,
רפ"ב.38) ברכות
ה.39) ש�,
ובכ"מ.40) פ"ד. תניא
הפרשה41) בהמש� נתפרש ה' דיראת הפרטי שהציווי לכ� נוס�

תירא". אלקי� ה' "את – יג) (ש�,
ה.42) ש�, עה"פ ופרש"י ספרי
(43" תיבת (שנרמזוlkaשהרי, הלבבות שתי על קאי (לבב�)"

היא השמאלי דחלל האהבה שג� היינו, ד"לבב�"), הבי"ת'י� בשתי
lkaאת לאהבה נהפכה שלא אחת נקודה נשארת שלא השמאלי, חלל
ה'.

ובפרש"י.44) ו יא, עקב
ט.45) ש�, פרשתנו
ב.46) רסו, ב. רסג, פרשתנו זהר וראה ח. קכא, תהלי�
ט).47) (ו, עה"פ פרשתנו פרש"י
ר"פ48) עה"ת ש"� ראה – עצמו שבאד� ה"שערי�" על נוס�

ועוד. תתכב. ע' שופטי� באוה"ת ונתבאר הובא שופטי�.
אלקינו49) ה' ישראל "שמע הפסוק על רש"י מפירוש ג� להעיר

שהוא "ה' – אחד" עתיד`epiwlה' הוא האומות, אלקי ולא עתה
ה' לקרוא`cgלהיות ברורה שפה עמי� אל אהפו� אז כי שנאמר ,

היינו, אחד", ושמו אחד ה' יהי' ההוא ביו� ונאמר ה', בש� כול�
העול�. בכל הקב"ה של אחדותו גילוי

פרש"י50) (ראה גומרה ע"ש אלא נקראת המלאכה שאי� להעיר,
ועוד). א. ח, עקב

העני�51) יהי' המשיח דימות הראשונה שבתקופה – מזה ויתירה
("לעשות�"), העבודה עני� ע� ביחד שכר�") ("לקבל שכר דקבלת
המתי�, בתחיית היינו לבוא לעתיד בטילות דמצוות רז"ל "מ"ש כי,
בטלי�" אי� הראשונה) (בתקופה תחה"מ קוד� המשיח לימות אבל

) מקלט דערי מהציווי וכדמוכח סוסכ"ו), מא)epzyxtay(אגה"ק (ד,
שלא רק (לא לבוא שלעתיד גו'"), ערי� שלש משה יבדיל "אז –

כמ"ש מקלט, ערי ג' עוד יתוספו אדרבה) אלא זו, מצוה תיבטל
ל� ויספת גו' גבול� את אלקי� ה' ירחיב "וא� חֿט) יט, (שופטי�
לבוא לעתיד ויקויי� זה", דבר הי' לא ו"מעול� גו'", ערי� שלש עוד

המשיח*. בביאת
נתפרש צדקנו משיח שביאת מהראיות הוא זה שפסוק ועד (*
ה"ב. פי"א מלכי� הל' רמב"� ראה – הנביאי�) דברי על (נוס� בתורה

הר52) יהי' נכו� הימי� באחרית "והי' ב) ב, (ישעי' הכתוב כלשו�
"עקב". נקרא הימי�" ש"ק� תקג ע' עקב אוה"ת וראה גו'". ה' בית

ד"ה53) ג� וראה ש�. באוה"ת הובא – א) (פ"ג, עקב ר"פ דב"ר
סח). ע' ח"ב מלוקט (סה"מ פ"ב תשכ"ז תשמעו� עקב והי'

ג�54) ה� דנחמתא" ש"שבעה dpydלהעיר, meiqמאחר" –

בכלל ד"שנה" שהסיו� לכ� נוס� אשר, השנה", ראש עד באב תשעה
נשנה, מלשו� (שנה ונשני� שחוזרי� העבודה עניני כל סיו� על רומז
יתירה בהדגשה ה"ז לעשות�"), ד"היו� הסיו� (ע"ד שנה בכל שני)

" – זו לשנתhnyzבשנה נכנסי� שממנה שנתmiqpיד�", וכ� ,

mirax`dלאחר – שבסיומה הראשונה, בפע� הארבעי� שנת (דוגמת
השנה. במש� כמ"פ כמדובר לאר�), להכנס מוכני� עמדו – באב ט"ו
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הגלות" מש� זמ� כל ד"היו�55ועבודתינו לסיו� ועד ,
דלעתיד לשכר ומיד תיכ� באי� שמזה לעשות�",

שכר�". לקבל "למחר לבוא,

בשיעור‰ ג� מרומז הנ"ל שעני� להוסי�, ויש .
כלי� הלכות סיו� – זו שבת דמוצאי הרמב"�

מקוואות הלכות (עלֿפי56והתחלת לומר דיש –

הרמב"� שכתב אינ�57מה התורה דיני ש"רוב
העבודה כללות נרמזת שבזה הדעות") לתק� אלא..
"למחר שלאחריֿזה, וההמש� לעשות�", ד"היו�

שכר�": לקבל
"milkנעשית שבה� העול� עניני כל על רומז – "

שתכליתה לעשות�", ד"היו� הזמ� כל במש� העבודה
" העול� עניני מכל לעשות – לאלקות,milkומטרתה "

שבתוכו לדבר לגמרי שבטל ה"כלי" היינו,58בדוגמת ,

שאינ� בה� ניכר שיהיה העול� עניני בכל שפועלי�
" היא מציאות� כל אלא לעצמ�, `zznמציאות

e`vnd"59ומה ואר� משמי� הנמצאי� ש"כל כיו� ,

(כמו המצאו" מאמתת אלא נמצאו לא שביניה�
הי"ד) ספר בהתחלת הרמב"� ובסגנו�60שכתב .

יכולי� עצמ� שמצד בכלי� שג� – כלי� דהלכות
שמקבלי�61("שבעהd`nehלקבל ה� כלי� מיני

התורה" מ� של62טומאה מצב פועלי� (dxdh63

לתרומה" ).64("טהורי�

היאze`eewnו" הכלי שטהרת לכ� שנוס� – "

בי� אד� בי� הטמאי� ("כל במקוה הטבילה עלֿידי
milk�הנקוי במי� בטבילה אלא טהרה לה� אי� ..

על65בקרקע" רומזת במקוה שהטבילה היינו, ,(

והגמר זה66השלימות הרי העול�), עניני (כל ד"כלי�"

" הטבילה שלימות על ג� zrcdרומז inaשכתב (כמו "
בסו� את67הרמב"� "דעה על דקאי מקוואות), הלכות
"שנאמר האר�68ה'", מלאה כמי�69כי ה' את דעה

מל� בהלכות הרמב"� שכתב (כמו מכסי�" לי�
הי"ד) ספר וחות� שבסיו� שנוס�70המשיח כלומר, ,

במקוה הטבילה (עלֿידי בפועל הטהרה על
למצב71כפשוטה אפשרות עדיי� שנשארת באופ� (

שנשללת באופ� הטהרה שלימות תהיה הטהרה, דהיפ�
zexyt`dשהמציאות כיו� הטהרה, דהיפ� למצב אפילו

תהיה הבריאה לי�dqeknדכל כמי� ה' את ב"דעה
miqknתהיה זו ששלימות ,"`eal cizrlלמחר") דוקא

שכר�"). לקבל

Â�ג (כולל השבוע שבפרשת לעיל האמור עלֿפי .

בעיקר מודגשת במנחה) שקורי� הפרשה התחלת
דמשיחא), עקבתא ("עקב", הימי� דאחרית העבודה
עיקר כאשר לעשות�", ד"היו� התקופה בסיו�
ו"ה בבחינת אלא) י"ה, בבחינת (לא היא העבודה
פרשת התחלת על שאלה נשאלת – בארוכה) (כנ"ל
ודוגמת מעי� עקב) פרשת התחלת על (וכ� ואתחנ�
ההפטרה התחלת על א') (סעי� דלעיל השאלה

בכפלי�": ב"נחמה
מקרא של פשוטו – רש"י כותב "ואתחנ�" בפירוש
דבר חנ�.. מתנת לשו� אלא מקו� בכל חנו� "אי� –

תפלה". של לשונות מעשרה אחד זה אחר
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רפל"ז.55) תניא
כ�56) כו' לסיי� שעזרתני "כש� – ד"הדר�" מהנוסח להעיר

שלפנ"ז ההלכות (סיו� ששניה� בנדו"ד ובפרט כו'", להתחיל תעזרני
אחד. דיו� בשיעור שלאח"ז) ההלכות והתחלת

בסופ�.57) תמורה הל'
אע"פ58) מכשיעור פחות ש"המוציא – שבת בהלכות וכמודגש

שבת הל' (רמב"� כו'" לו טפילה שהכלי פטור בכלי שהוציאו
ספי"ח).
עוד59) "אי� נאמר שבה – השבוע לפרשת מהשייכות ולהעיר

נאמר שבה – ולהפטרה לט); (ש�, עוד" ו"אי� לה), (ד, מלבדו"
ה). מ, (ישעי' דבר" ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה

עשה,60) מצות זה דבר "וידיעת – ו') (הלכה העני� ובהמש�
`jiwlשנאמר 'd ikp`.שבפרשתנו בעשה"ד ג� שנאמר פסוק ,"

שבעה,61) במספר ה� העול� עניני שכל כיו� – דייקא שבעה
הבני�. ימי משבעת החל

כלי�.62) הל' ריש
שנכנסת63) כלי� "אשרי� – במשנה כלי� מסכת מסיו� ג� להעיר

בטהרה". ויצאת בטומאה
כלי�.64) הל' סו�
מקוואות.65) הל' ריש
(66" מלשו� ג� כולל – תחתxnbenוי"ל מוגמר "מניחי� – "

שיהי' הכלי� ומעשני� האש על שנותני� בשמי� ומיני לבונה הכלי�",
לא העבודה שלימות על שמורה – ובפרש"י) א יח, (שבת נוד� ריח�
שזהו"ע הכלי�, לנשמת בנוגע ג� אלא הכלי�, לגו� בנוגע רק

האד�gix,"dnypdyה" לנשמת בנוגע ה� ב), מג, (ברכות ממנו נהנית
העול�. לנשמת בנוגע וה�

ש"67) ולהעיר, – בתחלת�. סופ� עלzekldונעו� רומז מקוואות"
ד" מחילzekildהעני� הליכה – סע"ב) כח, מגילה (ראה לו)" (עול�

הדעת". "במי דטבילה להשלימות עד ד"מקוואות", בהעני� חיל אל
ט.68) יא, ישעי'
כל69) אלא העול�, אומות רק (לא העול�" "כל דייקא, "האר�"

"יהיו שאעפ"כ, אלא – ממש). ויודעי�l`xyiהעול� גדולי� חכמי�
בעילוי זה יהי' שאצל� וגו'", הסתומי� ל"כלjexrÎoi`ayדברי�

אומר הוא "הרי – מקוואות הלכות בסיו� ג� וכמודגש העול�".
"מקוהmkilrוזרקתי (וכמ"ש דייקא "עליכ�" טהורי�", l`xyiמי�

מטהר "הקב"ה l`xyiה'", z`.((יומא וסו� סיו� (משנה "
כל70) משתק� מקוואות הל' והתחלת כלי� הל' שבסיו� ולהעיר,

ל"אמתת "כלי�" נעשי� ואר�" משמי� הנמצאי� (ש"כל הי"ד ספר
ע"ד – מכסי�") לי� כמי� ה' את ב"דעה לטבילה עד המצאו",
לימי� נא (מ"שאל התורה כל משתקפת ואתחנ� שבפ' (ס"ה) משנת"ל
ד"היו� להסיו� עד גו'", אד� אלקי� ברא אשר גו' ראשוני�

לעשות�").
ברוחניות71) הטבילה ע� קשורה כפשוטה טבילה שג� ולהעיר,

אעפ"כ, אבל מקוואות), הל' בסו� הרמב"� (כמ"ש הדעת" "במי –

"כמי� – לבוא לעתיד שתהי' השלימות בתכלית לטבילה דומה זה אי�
מכסי�". לי�
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הגלות" מש� זמ� כל ד"היו�55ועבודתינו לסיו� ועד ,
דלעתיד לשכר ומיד תיכ� באי� שמזה לעשות�",

שכר�". לקבל "למחר לבוא,

בשיעור‰ ג� מרומז הנ"ל שעני� להוסי�, ויש .
כלי� הלכות סיו� – זו שבת דמוצאי הרמב"�

מקוואות הלכות (עלֿפי56והתחלת לומר דיש –

הרמב"� שכתב אינ�57מה התורה דיני ש"רוב
העבודה כללות נרמזת שבזה הדעות") לתק� אלא..
"למחר שלאחריֿזה, וההמש� לעשות�", ד"היו�

שכר�": לקבל
"milkנעשית שבה� העול� עניני כל על רומז – "

שתכליתה לעשות�", ד"היו� הזמ� כל במש� העבודה
" העול� עניני מכל לעשות – לאלקות,milkומטרתה "

שבתוכו לדבר לגמרי שבטל ה"כלי" היינו,58בדוגמת ,

שאינ� בה� ניכר שיהיה העול� עניני בכל שפועלי�
" היא מציאות� כל אלא לעצמ�, `zznמציאות

e`vnd"59ומה ואר� משמי� הנמצאי� ש"כל כיו� ,

(כמו המצאו" מאמתת אלא נמצאו לא שביניה�
הי"ד) ספר בהתחלת הרמב"� ובסגנו�60שכתב .

יכולי� עצמ� שמצד בכלי� שג� – כלי� דהלכות
שמקבלי�61("שבעהd`nehלקבל ה� כלי� מיני

התורה" מ� של62טומאה מצב פועלי� (dxdh63

לתרומה" ).64("טהורי�

היאze`eewnו" הכלי שטהרת לכ� שנוס� – "

בי� אד� בי� הטמאי� ("כל במקוה הטבילה עלֿידי
milk�הנקוי במי� בטבילה אלא טהרה לה� אי� ..

על65בקרקע" רומזת במקוה שהטבילה היינו, ,(

והגמר זה66השלימות הרי העול�), עניני (כל ד"כלי�"

" הטבילה שלימות על ג� zrcdרומז inaשכתב (כמו "
בסו� את67הרמב"� "דעה על דקאי מקוואות), הלכות
"שנאמר האר�68ה'", מלאה כמי�69כי ה' את דעה

מל� בהלכות הרמב"� שכתב (כמו מכסי�" לי�
הי"ד) ספר וחות� שבסיו� שנוס�70המשיח כלומר, ,

במקוה הטבילה (עלֿידי בפועל הטהרה על
למצב71כפשוטה אפשרות עדיי� שנשארת באופ� (

שנשללת באופ� הטהרה שלימות תהיה הטהרה, דהיפ�
zexyt`dשהמציאות כיו� הטהרה, דהיפ� למצב אפילו

תהיה הבריאה לי�dqeknדכל כמי� ה' את ב"דעה
miqknתהיה זו ששלימות ,"`eal cizrlלמחר") דוקא

שכר�"). לקבל

Â�ג (כולל השבוע שבפרשת לעיל האמור עלֿפי .

בעיקר מודגשת במנחה) שקורי� הפרשה התחלת
דמשיחא), עקבתא ("עקב", הימי� דאחרית העבודה
עיקר כאשר לעשות�", ד"היו� התקופה בסיו�
ו"ה בבחינת אלא) י"ה, בבחינת (לא היא העבודה
פרשת התחלת על שאלה נשאלת – בארוכה) (כנ"ל
ודוגמת מעי� עקב) פרשת התחלת על (וכ� ואתחנ�
ההפטרה התחלת על א') (סעי� דלעיל השאלה

בכפלי�": ב"נחמה
מקרא של פשוטו – רש"י כותב "ואתחנ�" בפירוש
דבר חנ�.. מתנת לשו� אלא מקו� בכל חנו� "אי� –

תפלה". של לשונות מעשרה אחד זה אחר
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רפל"ז.55) תניא
כ�56) כו' לסיי� שעזרתני "כש� – ד"הדר�" מהנוסח להעיר

שלפנ"ז ההלכות (סיו� ששניה� בנדו"ד ובפרט כו'", להתחיל תעזרני
אחד. דיו� בשיעור שלאח"ז) ההלכות והתחלת

בסופ�.57) תמורה הל'
אע"פ58) מכשיעור פחות ש"המוציא – שבת בהלכות וכמודגש

שבת הל' (רמב"� כו'" לו טפילה שהכלי פטור בכלי שהוציאו
ספי"ח).
עוד59) "אי� נאמר שבה – השבוע לפרשת מהשייכות ולהעיר

נאמר שבה – ולהפטרה לט); (ש�, עוד" ו"אי� לה), (ד, מלבדו"
ה). מ, (ישעי' דבר" ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה

עשה,60) מצות זה דבר "וידיעת – ו') (הלכה העני� ובהמש�
`jiwlשנאמר 'd ikp`.שבפרשתנו בעשה"ד ג� שנאמר פסוק ,"

שבעה,61) במספר ה� העול� עניני שכל כיו� – דייקא שבעה
הבני�. ימי משבעת החל

כלי�.62) הל' ריש
שנכנסת63) כלי� "אשרי� – במשנה כלי� מסכת מסיו� ג� להעיר

בטהרה". ויצאת בטומאה
כלי�.64) הל' סו�
מקוואות.65) הל' ריש
(66" מלשו� ג� כולל – תחתxnbenוי"ל מוגמר "מניחי� – "

שיהי' הכלי� ומעשני� האש על שנותני� בשמי� ומיני לבונה הכלי�",
לא העבודה שלימות על שמורה – ובפרש"י) א יח, (שבת נוד� ריח�
שזהו"ע הכלי�, לנשמת בנוגע ג� אלא הכלי�, לגו� בנוגע רק

האד�gix,"dnypdyה" לנשמת בנוגע ה� ב), מג, (ברכות ממנו נהנית
העול�. לנשמת בנוגע וה�

ש"67) ולהעיר, – בתחלת�. סופ� עלzekldונעו� רומז מקוואות"
ד" מחילzekildהעני� הליכה – סע"ב) כח, מגילה (ראה לו)" (עול�

הדעת". "במי דטבילה להשלימות עד ד"מקוואות", בהעני� חיל אל
ט.68) יא, ישעי'
כל69) אלא העול�, אומות רק (לא העול�" "כל דייקא, "האר�"

"יהיו שאעפ"כ, אלא – ממש). ויודעי�l`xyiהעול� גדולי� חכמי�
בעילוי זה יהי' שאצל� וגו'", הסתומי� ל"כלjexrÎoi`ayדברי�

אומר הוא "הרי – מקוואות הלכות בסיו� ג� וכמודגש העול�".
"מקוהmkilrוזרקתי (וכמ"ש דייקא "עליכ�" טהורי�", l`xyiמי�

מטהר "הקב"ה l`xyiה'", z`.((יומא וסו� סיו� (משנה "
כל70) משתק� מקוואות הל' והתחלת כלי� הל' שבסיו� ולהעיר,

ל"אמתת "כלי�" נעשי� ואר�" משמי� הנמצאי� (ש"כל הי"ד ספר
ע"ד – מכסי�") לי� כמי� ה' את ב"דעה לטבילה עד המצאו",
לימי� נא (מ"שאל התורה כל משתקפת ואתחנ� שבפ' (ס"ה) משנת"ל
ד"היו� להסיו� עד גו'", אד� אלקי� ברא אשר גו' ראשוני�

לעשות�").
ברוחניות71) הטבילה ע� קשורה כפשוטה טבילה שג� ולהעיר,

אעפ"כ, אבל מקוואות), הל' בסו� הרמב"� (כמ"ש הדעת" "במי –

"כמי� – לבוא לעתיד שתהי' השלימות בתכלית לטבילה דומה זה אי�
מכסי�". לי�
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תורה" של ד"יינה –72ומהעניני� רש"י שבפירוש
עלdltzש" מורה תפלה) של לשונות מעשרה (אחד "

ואילו דלתתא", "אתערותא המטה, עבודת כללות
"mpg zpzn�שבאי�ֿערו מלמעלה ההמשכה על מורה "

שאי� מבחינה דלעילא אתערותא המטה, לעבודת
ד"מתנת עני� שזהו ש�, מגעת אתערותאֿדלתתא

mpgמאד ונעלה גבוה "בחינה המצוות", מ� "חנ� ,"

מגיעות המצוות שאי� המצוות מבחינת מעלה למעלה
הוא73ש�" "אתה החילות", "אתה נאמר שעלֿזה ,

אתערותאֿדלעילא בחינת הוא כי מעצמ�, המתחיל
מאתערותאֿדלתתא" .74שלמעלה

להבי�: וצרי�

צרי� – הכבד אל הקל מ� הוא העבודה שסדר כיו�
לשונות מעשרה ("אחד התפלה עני� תחלה להקדי�
יותר, נעלה עני� להוסי� ואחרֿכ� תפלה"), של

חנ�" ?75"מתנת

בסיו� העבודה אודות שמדובר כיו� מזה: ויתירה
לעשות�" ד"היו� בדרגא76התקופה כשנמצאי� ,

(ו"ה נמוכה בדרגא היא העבודה ג� שלכ�, נמוכה,
– milekiבלבד) ji`,נעלה הכי בעני� מיד להתחיל

חנ�"?! "מתנת

עקב פרשת בהתחלת השאלה נשאלת ועלֿדר�ֿזה
במנחה: שקורי�

ה' ושמר גו' תשמעו� עקב "והי' שנאמר ממה
נשבע אשר החסד ואת הברית את ל� אלקי�

ד" ומצב שבמעמד א�ֿעלֿפי "oernyzלאבותי�",

מצד השכר dnvrמגיע dceard�צור ללא ,cqg zixaa

dreayeמוכח – ודעת מטע� כא�77שלמעלה שמדובר ,

שכר לשכרjexrÎoi`ayעל ועד ,labenÎizlaלעבודה,

"הברית.. מצד אלא) העבודה, עלֿידי (לא שנמש�
לאבותי�" נשבע אשר .78החסד

בעקבתא העבודה אודות שמדובר כיו� ולכאורה:
") מתחילי�,awrיהdeדמשיחא למה – תשמעו�")

נעלה הכי בשכר להתחיל, יכולי� ה'79ואי� "ושמר ,

גו'"?! נשבע אשר החסד ואת הברית את ל�

Ê'ה "ושמר – עצמו זה בכתוב – לזה והמענה .
נשבעjlאלקי� אשר החסד ואת הברית ":jizea`lאת

יצחק אברה� ב� הוא מישראל ואחד אחד כל
ז"ל רבותינו כמאמר – אבות80ויעקב קורי� 81"אי�

לשלשה" –82אלא האבות דפעולת ההמש� בו שניכר ,

שכתוב גו'83כמו בניו את יצוה אשר למע� ידעתיו "כי
ומשפט" צדקה לעשות ה' דר� .84ושמרו

בנו הוא מישראל ואחד אחד שכל – יותר ובעומק
הקב"ה המלכי� מלכי מל� של שכתוב85יחידו כמו ,

ישראל" בכורי אלקיכ�"86"בני לה' את� "בני� ,87.

תשמעו�", עקב ד"והיה ומצב במעמד ג� ולכ�,
נמוכה בדרגא היא העבודה שעיקר דמשיחא, בעקבתא
לעבודה, שבאי�ֿערו� שכר ג� לה� שמגיע רק (לא כו'

– מזה) יתירה שבאי�ֿערו�,miligznאלא השכר ע�
את ל� אלקי� ה' אשרzixad"ושמר raypגו'

ע� דישראל העצמית ההתקשרות מצד לאבותי�",
ודעת. מטע� שלמעלה הקב"ה

– ואתחנ� בפרשת העני�miligznyועלֿדר�ֿזה ע�
ד" נעלה mpgהכי zpzn" ,"dz`הוא "אתה החילות",

ל"אתה"jnvrnהמתחיל ועד ,"izin`dמהותו ,

הגילויי� כל שלגביו ממש, יתבר� ועצמותו
בא ולאחריֿזה חנ�"; ד"מתנת באופ� ה� וההמשכות
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שבט.72) כ"ט יו�" "היו�
ואיל�.73) סע"ג ד, ש� וראה א. ג, פרשתנו לקו"ת
ד.74) ש�, לקו"ת
חמש75) שהב� כיו� מקרא: של בפשוטו ג� היא זו ושאלה

של הו"ע ש"ואתחנ�" יודע הקודש לשו� שמבי� הי'dywaלמקרא –

של לשונות מעשרה אחד "זה הפשוט הפירוש תחלה להקדי� לו
דוקא, ד"ואתחנ�" הדיוק שמבאר פירוש עוד להוסי� ואח"כ תפלה",

חנ�"*.oepg"אי� מתנת לשו� אלא מקו� בכל
ראה – בפני�) לקמ� המבואר על (נוס� הפשט ע"ד הביאור (*

ואיל�). 28 ע' חכ"ד לקו"ש ג� וראה דאשתקד. ואתחנ� ש"פ שיחת
קיב,76) (שבת כו' ואנ� כו' כמלאכי� הראשוני� א� נאמר עלי'

.(14 הערה 281 ע' חט"ו בלקו"ש הנסמ� וראה ועוד. ב.
ואיל�.77) 71 ע' ח"ט לקו"ש ראה
כמו78) – העבודה הקדמת לאחר הוא זה דשכר שההתגלות אלא,

שורה (ש)אינה .. בתחתוני� במעשה תלוי שאינו אתעדל"ע "המשכת

א). ד, ש�, (לקו"ת למטה" שלימות כשיש אלא ומתגלה
להיות79) שצריכה – להעבודה בנוגע ג� מוב� nbece`ומזה oirn

הוא שהשכר אע"פ ידה, על שנמש� מהשכר jexrÎoi`aעכ"פ

להעבודה.
ב.80) טז, ברכות
לארבע"),81) אלא אמהות קורי� ("אי� האמהות לד' בנוגע ועד"ז

תסובב "נקבה ע"ד – יותר גדול עילוי יש לאמהות בנוגע ואדרבה,
שיחת ח"א, ה'תשמ"ט השיחות ספר (ראה לבוא לעתיד שיהי' גבר"

וש"נ). .98 ובהערה ס"ז תולדות ש"פ
(82.. ודור דור בכל אחריה� לבניה� ירושה היא האבות "שבחי'

בחינות שאר אבל וכו', אברה� אלקי אבותינו, אלקי אומרי� ולכ�
בחי' כלל בו שאי� אד� ל� יש .. השבטי� כגו� הצדיקי�, ומעלת
שרש שה� אד� בכל להיות צרי� האבות בחי' משא"כ אלו, ומדרגות

וארא). ר"פ (תו"א ישראל" נשמות כל ומקור
יט.83) יח, וירא
קאי84) "משפט" – התומ"צ כללות ה� ומשפט" ש"צדקה להעיר,

במשפט "ציו� בפירוש דברי� ר"פ בלקו"ת (כמבואר התורה על
ובכ"מ). פל"ז. תניא (ראה המצוות כל כללות היא ו"צדקה" תפדה")

סקל"ג.85) הוספות כש"ט ראה
כב.86) ד, שמות
א.87) יד, ראה פ'
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הגילוי להמשי� – תפלה" של לשונות ד"עשר העני�
פרטי בכל ויחדור שיומש� חנ�" ד"מתנת נעלה הכי

נפשו כחות עשר בכל האד�, שבעבודת .88הדרגות

למקרא חמש לב� ג� ושיי� מוב� זה :89ועני�

ט דבר כל ליקח ידו ופושט שרוצה הקט� וב,טבע
וצריכי� חנ�", "מתנת לו, מגיע א� חשבונות ללא
ודוגמתו כו'. לבקש אלא מעצמו, ליטול שלא לחנכו

"כי – לישראל ואוהבהו"xrpבנוגע .90ישראל

חנו� אי� "ואתחנ�, הפירוש רש"י מקדי� ולכ�,
לשו� אלא מקו� mpgבכל zpznלהזכיר מבלי ,"

התיבה שלכל91(בפירוש כיו� – בקשה של עני� (

כל לו שמגיע ישראל") ("נער יהודי מרגיש לראש
ג� ניתוס� ואחרֿכ� חנ�", ד"מתנת באופ� טוב דבר

" בקשה, של לבקשהmiywanעני� ועד חנ�", מתנת
תפילה". של לשונות ב"עשר

ד"אתה לעני� בנוגע ג� הוא שכ� להוסי�, ויש
מהותו מעצמ�", המתחיל הוא "אתה החילות",
מתקבל למקרא חמש ב� שאצל – יתבר� ועצמותו

הדבר בש�zehytaומונח הידוע מהפתג� כמוב� ,

זה לדעת מתפלל "אני בישראל אמיתי ,wepizd"92גדול

להיות צריכה שהתפילה והסברה להודעה זקוק שאינו
למדותיו" ולא עניני93"אליו אודות יודע שאינו כיו� ,

למהותו היא בתפילה וכוונתו ("מדותיו"), הספירות
הגדול אצל ג� נעשה ועלֿדר�ֿזה יתבר�, ועצמותו
של לשונות ד"עשר העניני� פרטי שכל – בישראל
שכנגד שבתפילה הכוונות פרטי ע� הקשורי� תפילה",
בכוונת חדורי� וכיו"ב), בחסד אֿל (ש� ספירות עשר
שלמעלה יתבר� ועצמותו למהותו – התינוק" "זה

העניני� כל נמשכי� שממנו וגילוי, המשכה מכל
חנ�". ד"מתנת באופ�

ישראל בני עבודת לכללות בנוגע ועלֿדר�ֿזה
("מתנת שלמעלה ה'עצ�' שהמשכת – ישראל") ("נער
היא נשבע") אשר גו' "הברית החילות", "אתה חנ�",
(בסיו� נמוכה בדרגא כשנמצאי� יתירה בהדגשה
עקבתא ב"עקב", לעשות�", ד"היו� התקופה
ו"ה), בפועל, במעשה היא העבודה שעיקר דמשיחא,
אלא הגילויי�, בחינת מצד אינה העבודה שאז
העצמית וההתקשרות הפנימי הרצו� מצד (בעיקר)

הקב"ה ע� ישראל .94דבני

Á�ג לבאר יש עלֿפיֿזה .dlgzddד"שבע
ב"נחמה ":miltkaדנחמתא"

בסמיכות דנחמתא", "שבע שבהתחלת א�ֿעלֿפי
(בשנה להתחיל שצריכי� דפורענותא", ל"תלתא ממש
דחורב� הבלתיֿרצויי� העניני� דהפיכת העבודה זו)
נמצאי� בא), לא עדיי� צדקנו משיח (שהרי וגלות
שההתקשרות כיו� מכלֿמקו�, – כו' נמוכה בדרגא
בשלימות היא והקב"ה דישראל והעצמית הפנימית
דחורב� ומצב בזמ� ג� מקו�, ובכל זמ� בכל תמיד,

ובחיצוניות)95וגלות (בגלוי כו' ירוד במצב ג� לכ�, ,

ב"נחמה להתחיל וצריכי� ".miltkaיכולי�

ו"ראש" שבהתחלה בכפלי�" שה"נחמה לומר, ויש
כללי עני� הוא דנחמתא" פרטיdlrnlyה"שבע מכל

שבכל בכול�, ונמשכת דנחמתא", ד"שבע הדרגות
"בכפלי�" היא הנחמה מה� ואחת :96אחת

במוב� רק (לא ד"כפלי�" האמיתי הפירוש
שניתוס� הריבוי כל כולל ככה) פעמי� ב' המצומצ�,
אי�ֿ עד מריבוי, למעלה ריבוי הראשונה, הפע� על
הנחמה ג� נכללת בכפלי�" ב"נחמה ועלֿפיֿזה, סו�.
ממהותו נחמה – ממנה למעלה שאי� נעלית הכי
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נמש�88) ("ואתחנ�") חנ�" ד"מתנת שהגילוי – מזה ויתירה
ב ההשתלשלותe"hwzוחודר סדר בכל – ד"ואתחנ�"*) (הגימטריא

שנה, ת"ק מהל� לרקיע מהאר� כהחשבו� ת"ק, פעמי� בט"ו שנכלל
(תוס' ת"ק פעמי� ט"ו שעולה כו', הרקיע ועובי לרקיע רקיע ובי�

ואיל�). קיג ס"ע פרשתנו אוה"ת וראה א. יג, לחגיגה וחדא"ג
שהרי – נעלה היותר בהעני� ההתחלה מודגשת כא� וג� (*

("ואתחנ�"). עצמה התיבה של תוכנה לאחר באה (תקט"ו) הגימטריא
ל"ב�89) מקרא, של פשוטו רש"י, שבפירוש מהעניני� כבכו"כ

רש"י. שבפירוש תורה" של "יינה ג� כולל למקרא", שני� חמש
וש"נ.90) .20 ע' חכ"א לקו"ש וראה א. יא, הושע
מפרש91) אח"כ oiprdורק okeze zernyn�אי .. ש"צדיקי� –

"ואתחנ�" תיבת פירוש אבל, חנ�", מתנת אלא המקו� מאת מבקשי�
חנ�". מתנת לשו� אלא מקו� בכל חנו� "אי� – הוא

שרש92) להצ"צ בסהמ"צ ונתבאר הובא סקנ"ז. הריב"ש שו"ת
פ"ח. התפלה מצות

פ"ז93) ש� סהמ"צ פ"ב. של"ב בפרדס ונתבאר הובא – ספרי
ובכ"מ. ואיל�.

היינו,94) הגילויי�, בבחי' ג� להמשי� צרי� שאח"כ אלא
בגימטריא הת"ק שלאחרי ט"ו – י"ה בבחי' ג� תהי' שהעבודה

" בתיבת ו"ה שלאחרי וי"ה תשמעו�".ide'ד"ואתחנ�", עקב
כמו95) הגבוהות נשמות "שלפני שמצינו כפי – מזה ויתירה

בכל ודוגמתו ז), ע' שמות הרמו� (פלח כלל" הבית נחרב לא רשב"י
הנשמה. עצ� מצד – ישראל

ה�96) דנחמתא" ש"שבע (ס"ב) לעיל האמור ע"פ יותר ויומתק
"שבע נקראי� המדות ששבע וידוע מדות, שבע (תניאzeletkכנגד "

כפול" "קרבנו – הכפל לעני� שבת דכל מהשייכות ג� ולהעיר פ"ג).
ש"כפל" וידוע ובכ"מ), בתחלתו. לקו"ת ראה א. צב, תהלי� (מדרש
דשבת, הכפל ועאכו"כ ל�), ל� ר"פ (יל"ש הגאולה עני� ע� קשור
שכולו ליו� כו' השבת ליו� שיר "מזמור – גאולה ע� קשור שמצ"ע
ד"שבע שבת ועאכו"כ בסופה), (תמיד העולמי�" לחיי ומנוחה שבת

דנחמתא".
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הגילוי להמשי� – תפלה" של לשונות ד"עשר העני�
פרטי בכל ויחדור שיומש� חנ�" ד"מתנת נעלה הכי

נפשו כחות עשר בכל האד�, שבעבודת .88הדרגות

למקרא חמש לב� ג� ושיי� מוב� זה :89ועני�

ט דבר כל ליקח ידו ופושט שרוצה הקט� וב,טבע
וצריכי� חנ�", "מתנת לו, מגיע א� חשבונות ללא
ודוגמתו כו'. לבקש אלא מעצמו, ליטול שלא לחנכו

"כי – לישראל ואוהבהו"xrpבנוגע .90ישראל

חנו� אי� "ואתחנ�, הפירוש רש"י מקדי� ולכ�,
לשו� אלא מקו� mpgבכל zpznלהזכיר מבלי ,"

התיבה שלכל91(בפירוש כיו� – בקשה של עני� (

כל לו שמגיע ישראל") ("נער יהודי מרגיש לראש
ג� ניתוס� ואחרֿכ� חנ�", ד"מתנת באופ� טוב דבר

" בקשה, של לבקשהmiywanעני� ועד חנ�", מתנת
תפילה". של לשונות ב"עשר

ד"אתה לעני� בנוגע ג� הוא שכ� להוסי�, ויש
מהותו מעצמ�", המתחיל הוא "אתה החילות",
מתקבל למקרא חמש ב� שאצל – יתבר� ועצמותו

הדבר בש�zehytaומונח הידוע מהפתג� כמוב� ,

זה לדעת מתפלל "אני בישראל אמיתי ,wepizd"92גדול

להיות צריכה שהתפילה והסברה להודעה זקוק שאינו
למדותיו" ולא עניני93"אליו אודות יודע שאינו כיו� ,

למהותו היא בתפילה וכוונתו ("מדותיו"), הספירות
הגדול אצל ג� נעשה ועלֿדר�ֿזה יתבר�, ועצמותו
של לשונות ד"עשר העניני� פרטי שכל – בישראל
שכנגד שבתפילה הכוונות פרטי ע� הקשורי� תפילה",
בכוונת חדורי� וכיו"ב), בחסד אֿל (ש� ספירות עשר
שלמעלה יתבר� ועצמותו למהותו – התינוק" "זה

העניני� כל נמשכי� שממנו וגילוי, המשכה מכל
חנ�". ד"מתנת באופ�

ישראל בני עבודת לכללות בנוגע ועלֿדר�ֿזה
("מתנת שלמעלה ה'עצ�' שהמשכת – ישראל") ("נער
היא נשבע") אשר גו' "הברית החילות", "אתה חנ�",
(בסיו� נמוכה בדרגא כשנמצאי� יתירה בהדגשה
עקבתא ב"עקב", לעשות�", ד"היו� התקופה
ו"ה), בפועל, במעשה היא העבודה שעיקר דמשיחא,
אלא הגילויי�, בחינת מצד אינה העבודה שאז
העצמית וההתקשרות הפנימי הרצו� מצד (בעיקר)

הקב"ה ע� ישראל .94דבני

Á�ג לבאר יש עלֿפיֿזה .dlgzddד"שבע
ב"נחמה ":miltkaדנחמתא"

בסמיכות דנחמתא", "שבע שבהתחלת א�ֿעלֿפי
(בשנה להתחיל שצריכי� דפורענותא", ל"תלתא ממש
דחורב� הבלתיֿרצויי� העניני� דהפיכת העבודה זו)
נמצאי� בא), לא עדיי� צדקנו משיח (שהרי וגלות
שההתקשרות כיו� מכלֿמקו�, – כו' נמוכה בדרגא
בשלימות היא והקב"ה דישראל והעצמית הפנימית
דחורב� ומצב בזמ� ג� מקו�, ובכל זמ� בכל תמיד,

ובחיצוניות)95וגלות (בגלוי כו' ירוד במצב ג� לכ�, ,

ב"נחמה להתחיל וצריכי� ".miltkaיכולי�

ו"ראש" שבהתחלה בכפלי�" שה"נחמה לומר, ויש
כללי עני� הוא דנחמתא" פרטיdlrnlyה"שבע מכל

שבכל בכול�, ונמשכת דנחמתא", ד"שבע הדרגות
"בכפלי�" היא הנחמה מה� ואחת :96אחת

במוב� רק (לא ד"כפלי�" האמיתי הפירוש
שניתוס� הריבוי כל כולל ככה) פעמי� ב' המצומצ�,
אי�ֿ עד מריבוי, למעלה ריבוי הראשונה, הפע� על
הנחמה ג� נכללת בכפלי�" ב"נחמה ועלֿפיֿזה, סו�.
ממהותו נחמה – ממנה למעלה שאי� נעלית הכי
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נמש�88) ("ואתחנ�") חנ�" ד"מתנת שהגילוי – מזה ויתירה
ב ההשתלשלותe"hwzוחודר סדר בכל – ד"ואתחנ�"*) (הגימטריא

שנה, ת"ק מהל� לרקיע מהאר� כהחשבו� ת"ק, פעמי� בט"ו שנכלל
(תוס' ת"ק פעמי� ט"ו שעולה כו', הרקיע ועובי לרקיע רקיע ובי�

ואיל�). קיג ס"ע פרשתנו אוה"ת וראה א. יג, לחגיגה וחדא"ג
שהרי – נעלה היותר בהעני� ההתחלה מודגשת כא� וג� (*

("ואתחנ�"). עצמה התיבה של תוכנה לאחר באה (תקט"ו) הגימטריא
ל"ב�89) מקרא, של פשוטו רש"י, שבפירוש מהעניני� כבכו"כ

רש"י. שבפירוש תורה" של "יינה ג� כולל למקרא", שני� חמש
וש"נ.90) .20 ע' חכ"א לקו"ש וראה א. יא, הושע
מפרש91) אח"כ oiprdורק okeze zernyn�אי .. ש"צדיקי� –

"ואתחנ�" תיבת פירוש אבל, חנ�", מתנת אלא המקו� מאת מבקשי�
חנ�". מתנת לשו� אלא מקו� בכל חנו� "אי� – הוא

שרש92) להצ"צ בסהמ"צ ונתבאר הובא סקנ"ז. הריב"ש שו"ת
פ"ח. התפלה מצות

פ"ז93) ש� סהמ"צ פ"ב. של"ב בפרדס ונתבאר הובא – ספרי
ובכ"מ. ואיל�.

היינו,94) הגילויי�, בבחי' ג� להמשי� צרי� שאח"כ אלא
בגימטריא הת"ק שלאחרי ט"ו – י"ה בבחי' ג� תהי' שהעבודה

" בתיבת ו"ה שלאחרי וי"ה תשמעו�".ide'ד"ואתחנ�", עקב
כמו95) הגבוהות נשמות "שלפני שמצינו כפי – מזה ויתירה

בכל ודוגמתו ז), ע' שמות הרמו� (פלח כלל" הבית נחרב לא רשב"י
הנשמה. עצ� מצד – ישראל

ה�96) דנחמתא" ש"שבע (ס"ב) לעיל האמור ע"פ יותר ויומתק
"שבע נקראי� המדות ששבע וידוע מדות, שבע (תניאzeletkכנגד "

כפול" "קרבנו – הכפל לעני� שבת דכל מהשייכות ג� ולהעיר פ"ג).
ש"כפל" וידוע ובכ"מ), בתחלתו. לקו"ת ראה א. צב, תהלי� (מדרש
דשבת, הכפל ועאכו"כ ל�), ל� ר"פ (יל"ש הגאולה עני� ע� קשור
שכולו ליו� כו' השבת ליו� שיר "מזמור – גאולה ע� קשור שמצ"ע
ד"שבע שבת ועאכו"כ בסופה), (תמיד העולמי�" לחיי ומנוחה שבת

דנחמתא".
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ופועלת באה לבוא, יכולה – מעלתה גודל ומצד
zlgzdaשבסמיכות הירוד במצב דנחמתא", "שבע

ישנה ש� שג� דפורענותא", ל"תלתא ממש
בשלימותה, הקב"ה ע� דישראל העצמית ההתקשרות
מודגשת דוקא התחתונה בדרגא – ואדרבה
דהקב"ה, ה'עצ�' ע� הנשמה עצ� שמצד ההתקשרות

הגילויי�. מבחינת למעלה

ב"נחמה וה"ראש" והפתיחה ההתחלה ולאחר
ע� דהקב"ה העצמית ההתקשרות שמצד בכפלי�"
בבחינת ג� ה"נחמה" ומתגלה נמשכת – ישראל
דנחמתא", ד"שבע העניני� פרטי בכל הגילויי�,
הולכות להיות הנחמות "דר� מסודר, בסדר שבאי�

עלֿידי שמתגלה מהנחמה יותר", mi`iapdומשובחות

ד" לנחמה `ikpעד ikp`97�עלֿדר) מנחמכ�" הוא
ומתגלה נמש� חנ�" ד"מתנת שהעילוי לעיל האמור

תפילה". של לשונות ב"עשר

Ëבשבת בכפלי�" ד"נחמה שהעילוי להוסי�, ויש .
ששבת – זו שנה בקביעות יתירה בהדגשה הוא נחמו

ביו� חל מנח�ֿאב:i"`נחמו
מחורב" יו� עשר "אחד הכתוב מבואר98בפירוש

חסידות "אנת`cgש"99בדרושי בחינת הוא יו�" עשר
בחושב�"cgהוא הכתר,100ולא פנימיות בחינת ,

ספירות מעשר ועצמותו101שלמעלה למהותו ועד ,

כו' ותואר גדר מכל שלמעלה .102יתבר�

יו�" עשר ב"אחד יתירה בהדגשה הוא זה ועני�
החמישיiyingdדחודש חודש כי, – (מנח�ֿאב)

" בחינת ע� קשור לפרעה",ziyingבכללותו
בחינת נהורי�", כל מיניה ואתגליי� "דאתפריעו

יו�"103הכתר עשר ד"אחד העילוי גודל מוב� ומזה ,
גופא. החמישי שבחודש

פלא: דבר רואי� וכא�

ובעשירי בתשיעי היה המקדש בית והיו�104חורב� ,

מצב – החורב� שלאחר xzeiaהראשו� cexiשזהֿעתה ,

הח דהפיכתהיה העבודה להתחיל וצריכי� ורב�,
השלישי המקדש ובית דגאולה לעילוי והגלות החורב�

" הוא –xyr cg`!"חד הוא "אנת בחינת יו�",

שבדרגא – לעיל האמור עלֿפי – בזה וההסברה
ע� הנשמה דעצ� ההתקשרות מודגשת דוקא התחתונה

חד" הוא "אנת בחינת דהקב"ה, מצד105ה'עצ�' אשר, ,
וגלות, חורב� של לעני� לכתחילה מקו� אי� זו בחינה

הכתוב בה",106ובלשו� יולד ואיש איש יאמר "ולציו�
הגלות בחשכת ג� שיהיה, ומצב מקו� שבכל היינו,

ב" האמיתי מקומו דמשיחא, (ש"יולדoeivדעקבתא "
" היא האמיתית מציאותו כי עצ�oeivבה"), ,"

החורב�,107הנשמה אחר מיד מתגלה זו ובחינה ,

האהבה מתגלה זה ירוד שבמצב יו�", עשר ב"אחד
לישראל חד") הוא ("אנת דהקב"ה ,108העצמית

"נחמה האמיתית, הנחמה ומתגלה נמשכת זו ומבחינה
אי�ֿסו�), עד כנ"ל כהפירוש ("כפלי�" בכפלי�"
לכל בנוגע למדי� (וממנה זו שנה בקביעות כמודגש
"נחמה עמי", נחמו "נחמו ההפטרה שאמירת השני�)

החמישי דחודש יו�" עשר ב"אחד היא .109בכפלי�",

È"�בכפלי ד"נחמה העילוי גודל לעיל האמור עלֿפי .
שה" מוב�, – דנחמתא" ה"שבע וראש ilk"110שבהתחלת

בפועל למטה ותחדור ותתגלה שתומש� זו, נחמה לקבל

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

פע�97) "אנכי" שנאמר ממ"ת אפילו למעלה (כפול), אנכי ב"פ
ובכ"מ). ואיל�. ב סה, ש"ש דרושי לקו"ת (ראה אחת

ב.98) א, דברי�
ע'99) דברי� אוה"ת מח. ע' אור) (יהל לתהלי� הצ"צ רשימות

ועוד. תקפז. ע' עטר"ת סה"מ יט.
א).100) (יז, בהקדמה תקו"ז
"אחד101) נקרא חד"xyrואעפ"כ הוא "אנת שבחי' להורות – "

("עשר"). ספירות בעשר ג� וחודר ומתגלה נמש� ("אחד")
כדאיתא102) – שבפרשתנו לעשה"ד מהשייכות ג� להעיר

(99 שבהערה בדרושי� ונתבאר הובא א. פמ"ב, (שמו"ר במדרש
לכל ראש שהוא אחד שהוא .. שבעשרה מיוחד .. יו� עשר "אחד

אלקי�".`ikpהדברות, ה'
ובכ"מ.103) פינחס. ס"פ לקו"ת א. רי, זח"א ראה
א.104) כט, תענית ראה

בפועל,105) במעשה העבודה – בעבודה בגימטריאd"eודוגמתו ,
"xyr cg`."

(106" (שסימנו פ"ז מזמור ולהעירftתהלי� – ה'. פסוק ("

ש"פ משיחות קונטרס בארוכה (ראה הארבעי� לשנת מהשייכות
(בהמש� 99 שבהערה עטר"ת סה"מ ג� וראה ס"חֿט). זו שנה בשלח
בביאור "אנכי") על דקאי מחורב", יו� עשר ד"אחד העני� ביאור
אדעתי' איניש קאי לא ע"ד שזהו שנה, ארבעי� במדבר ההעכבה
שנה ארבעי� במש� העבודה שע"י היינו, שני�, ארבעי� עד דרבי'
מצד בפנימיות קליטה של באופ� שבמ"ת ד"אנכי" הגילוי נמש�

למעלה. מלמטה עבודתו ע"י התחתו�,
ובכ"מ.107) דברי�. ר"פ לקו"ת ראה
ו)108) (ז, גו'" אלקי� ה' בחר "ב� – בפרשתנו הכתוב ובלשו�

היתה שבו – ניס� בחודש שג� ולהעיר, ח). (ש�, אתכ�" ה' "מאהבת
ב"יו� בישראל הבחירה מודגשת – הפסח*) (בחג ישראל ע� לידת
ע"ש ש"הקריב אשר, נשיא של בקרבנו עשר), (אחד עשר" עשתי
הבחירה כי, יו"ד), פי"ד, (במדב"ר בישראל" הקב"ה שבחר הבחירה
עשר" ד"אחד שזהו"ע חד", הוא "אנת ית', ועצמותו ממהותו היא

ס"הֿו). זו שנה הגדול שבת משיחות קונטרס בארוכה (ראה
– א"ת (כהסימ� באב לתשעה הפסח דחג מהשייכות להעיר (*

וש"נ. .313 ע' חי"ח לקו"ש ראה – באב) תשעה חל בו דפסח א' יו�
בשנת109) לליאדי מפטרבורג הזק� רבינו נסע אב שבי"א להעיר,

הי' שבה השני' החופשה לאחר – ikxceתקס"א zeciqgd zxez oegvp

zeciqgdספר (ראה הראשונה בפע� שהי' מכמו עוז וביתר שאת ביתר
המעיינות בהפצת ניתוס� שאז וש"נ), ח'. ע' א' כר� הערכי�ֿחב"ד

משיחא. מלכא דא מר אתי קא שעי"ז חוצה,
בהלכות110) – הרמב"� לשיעור מהשייכות .milkלהעיר

h"nyz'd a`Îmgpn `"i ,engp zay ,opgz`e zyxt zay zegiyn

ד" באופ� דוגמתה עבודה עלֿידי הוא, miltk111ממש,

על112לתושיה" לפעולה בנוגע וה� לעצמו, בנוגע ה� ,

ד"כפלי�", באופ� היא בעצמו שעבודתו היינו, הזולת,
ד"כפלי�" באופ� היא הזולת ע� .113ועבודתו

הקצוות: בשתי – יותר ובפרטיות

וצריכי� יכולי� – נמוכה בדרגא כשנמצאי� ג�
עד ד"כפלי�", באופ� שהיא בעבודה מיד להתחיל
שבאי�ֿערו�, ועילוי הוספה לאמיתתו, ל"כפלי�"

מיד שמתחילי� – devnולדוגמא xecida114ֿוכיוצא
כטבע ואדרבה, דקטני�, לחינו� בנוגע ג� כולל בזה,
טוב ז'), סעי� (כנ"ל טוב דבר כל שלוקחי� הקטני�

ומצוות. תורה עניני כל אמיתי,

להסתפק אי� – נעלית בדרגא כשנמצאי� וג�
בקודש ולהעלות להוסי� צריכי� אלא ההווה, במצב
ג� שבאי�ֿערו� ועילוי הוספה ד"כפלי�", באופ� ועד
האד� בטבע הקב"ה שהטביע כפי הנעלית, לדרגא
ד' רוצה מאתיי� מאתיי�, רוצה מנה לו שיש ש"מי

מספר115מאות" (מאה, "מנה" לו כשיש שג� היינו, ,

אלא) פרוטות, וכמה כמה עוד רק (לא רוצה השל�),
miltkרוצה ה"מאתיי�" כשמקבל ומיד "מאתיי�", ,

אלא) כו', מאה עוד רק ומזהmiltk(לא מאות", "ד' ,
רוצה מאות ד' שכשמקבל ג� וא�g116'מוב� מאות,

צרי� לגשמיות שבנוגע א�ֿעלֿפי כ�, גשמיי� בעניני�
בחלקו" "שמח ש"שמח117להיות רוחניי� בעניני� –

גדול חסרו� הוא עלֿאחתֿכמהֿוכמה.118בחלקו" ,

‡Èקצוות (ובשני ד"כפלי�" שהעבודה לומר, ויש .
שבפרשתנו מקלט ערי בעני� ג� נרמזת "אז119הנ"ל) –

גו'": ערי� שלש משה יבדיל
כתיב מקלט "מקלט120בערי הדר�", ל� "תכי�

דרכי�" פרשת על כתוב היה מקלט"121מקלט "מקלט ,
"כפלי�". פעמי�, ב' דייקא,

האד� בעבודת העני� :122וביאור

כמה שיש דרכי�", פרשת "על שנמצאי� כיו�
שכתוב כמו את123דרכי�, היו� לפני� נתתי "ראה

הישרה, בדר� לבחור וצרי� וגו'", הטוב ואת החיי�
(ה� ולהכריז לעמוד ואחד אחד כל צרי� – ה'" "דר�
ר�: ובקול בדיבור מסביבו) הנמצאי� לכל וה� לעצמו

"hlwn hlwnעל דקאי ,"dxez"�קולטי תורה "דברי ,124,

הד�" מ"גואל ה"מקלט" היא השט�125שהתורה "הוא ,
כו'" הרע היצר צרי�126הוא כו' חטא שלא מי שג� ,

מ"גואל ינצל שעלֿידיֿזה (תורה) מקלט לערי ליל�
בהכרזה די ולא חסֿושלו�, חטא לידי יבוא שלא הד�"

" להכריז צרי� אלא "מקלט", hlwnאחת, hlwn'ב) "
ד"כפלי�" באופ� היא שההכרזה שרומז .127פעמי�),

ב' על מורה מקלט" ד"מקלט שהכפל להוסי�, ויש
"מקלט" הקצה: אל הקצה מ� – מקלט שבערי האופני�
נפש" ל"מכה בנוגע – התחתו� הקצה על מורה הא'
ד"מפני התיקו� כפשוטו, חטא עלֿידי (ברוחניות)
הקצה על מורה הב' ו"מקלט" מארצנו"; גלינו חטאינו
בדרגות דדקות) (בדקות נפש" ל"מכה בנוגע – העליו�

בארוכה לעיל שנתבאר כמו עליונות, שהתיקו�128הכי
ההמשכה עלֿידי הוא נעלית הכי בדרגא נפש" ד"מכה
עני� מכל שלמעלה יתבר� ועצמותו דמהותו והגילוי

חד" הוא "אנת ומיצר, צמצו� שעני�129של לומר, דיש ,
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(111" אותיות ש"כפלי�" ובתוספתmilkלהעיר, ,"'t,'מ ב"פ –

" ששיעורהnר"ת רבי�n'קוה", לשו� "מקוואות" – מ' וב"פ סאה,
וסיו�letk(מקוה שבהתחלת דמקוה (בכללות) הדרגות לב' שרומז ,(

ס"ה. כנ"ל מקוואות, הל'
ו.112) יא, איוב – הכ' ל'
"נח�"113) רק לא – נחמו" "נחמו הלשו� בדיוק ג� ולהעיר

נחמו", "נחמו – גופא ובזה רבי�, בלשו� "נחמו" אלא יחיד, בלשו�
ב"פ.

(שנזכרה114) תפילי� במצות שא�epzyxtaוכמו – ח)) (ו,
(ג� דר"ת תפילי� להניח מתחילי� היו לא שלפנ"ז שבדורות
ועד מהברֿמצוה, זמ� מש� לאחר אלא במצוות) ומהדרי� המדקדקי�
המנהג פשט זה בדורנו מ"מ, כו'), הגו� טהרת (משו� הנישואי� לאחר
זמ� באותו דר"ת תפילי� להניח שמתחילי� חב"ד) מנהג (ובפרט

(כול דרש"י תפילי� להניח שלפנישמתחילי� ההכנה לזמ� בנוגע ג� ל
בארוכה ונתבאר ,39 ובהערה 507 ע' ח"ב לקו"ש ראה – ברֿמצוה)

תשל"ו. פורי� בשיחת
שרה.115) חיי ס"פ ובחיי רמב"� יו"ד. פ"ג, יג. פ"א, קה"ר ראה

.250 ע' פי"ד ח"ד אלנקווה להר"י מנוה"מ כז. ב, לר"י תשובה שערי
ב.116) יג, ערכי� (ראה לגאולה שמונה דמספר מהשייכות להעיר
ועוד).

רפ"ד.117) אבות

ובכ"מ.118) סיו�. ל' יו�" "היו� ראה
מאֿמג.119) ד,
ג.120) יט, שופטי�
עה"פ.121) פרש"י
ועוד.122) ואיל�. 363 ע' ח"ב לקו"ש ראה
טו.123) ל, נצבי�
א.124) יו"ד, מכות
וֿיב.125) יט, שופטי� יטֿכז. לה, מסעי
א.126) טז, ב"ב ראה
באופ�127) היא אחת) הכרזה (ג� בכלל שהכרזה ולהעיר,

(א) עניני�: שני בה שיש – ידוxeaicdד"כפלי�" שעל כשלעצמו,
(ב) הדיבור, אל מהמחשבה הגילוי שכוללתdfxkddנעשה שבהדיבור,

מ� היוצאי� דברי� – סת� דיבור על שבהוספה העניני� פרטי כל
וכו'. הלב לפנימיות עד הלב,

ואיל�.128) ס"ד מטו"מ ש"פ משיחות קונטרס
בפשטני129) המבואר על (נוס� הרמז ע"ד להמתיק יש ועפ"ז

ג ערי� שלש משה יבדיל ד"אז השייכות זו,המקרא) לפרשה ו'"
rvn`a�העניני תורהdxezÎozncפרטי ("דברי התורה ע"י כי, –



טו h"nyz'd a`Îmgpn `"i ,engp zay ,opgz`e zyxt zay zegiyn

ד" באופ� דוגמתה עבודה עלֿידי הוא, miltk111ממש,

על112לתושיה" לפעולה בנוגע וה� לעצמו, בנוגע ה� ,

ד"כפלי�", באופ� היא בעצמו שעבודתו היינו, הזולת,
ד"כפלי�" באופ� היא הזולת ע� .113ועבודתו

הקצוות: בשתי – יותר ובפרטיות

וצריכי� יכולי� – נמוכה בדרגא כשנמצאי� ג�
עד ד"כפלי�", באופ� שהיא בעבודה מיד להתחיל
שבאי�ֿערו�, ועילוי הוספה לאמיתתו, ל"כפלי�"

מיד שמתחילי� – devnולדוגמא xecida114ֿוכיוצא
כטבע ואדרבה, דקטני�, לחינו� בנוגע ג� כולל בזה,
טוב ז'), סעי� (כנ"ל טוב דבר כל שלוקחי� הקטני�

ומצוות. תורה עניני כל אמיתי,

להסתפק אי� – נעלית בדרגא כשנמצאי� וג�
בקודש ולהעלות להוסי� צריכי� אלא ההווה, במצב
ג� שבאי�ֿערו� ועילוי הוספה ד"כפלי�", באופ� ועד
האד� בטבע הקב"ה שהטביע כפי הנעלית, לדרגא
ד' רוצה מאתיי� מאתיי�, רוצה מנה לו שיש ש"מי

מספר115מאות" (מאה, "מנה" לו כשיש שג� היינו, ,

אלא) פרוטות, וכמה כמה עוד רק (לא רוצה השל�),
miltkרוצה ה"מאתיי�" כשמקבל ומיד "מאתיי�", ,

אלא) כו', מאה עוד רק ומזהmiltk(לא מאות", "ד' ,
רוצה מאות ד' שכשמקבל ג� וא�g116'מוב� מאות,

צרי� לגשמיות שבנוגע א�ֿעלֿפי כ�, גשמיי� בעניני�
בחלקו" "שמח ש"שמח117להיות רוחניי� בעניני� –

גדול חסרו� הוא עלֿאחתֿכמהֿוכמה.118בחלקו" ,

‡Èקצוות (ובשני ד"כפלי�" שהעבודה לומר, ויש .
שבפרשתנו מקלט ערי בעני� ג� נרמזת "אז119הנ"ל) –

גו'": ערי� שלש משה יבדיל
כתיב מקלט "מקלט120בערי הדר�", ל� "תכי�

דרכי�" פרשת על כתוב היה מקלט"121מקלט "מקלט ,
"כפלי�". פעמי�, ב' דייקא,

האד� בעבודת העני� :122וביאור

כמה שיש דרכי�", פרשת "על שנמצאי� כיו�
שכתוב כמו את123דרכי�, היו� לפני� נתתי "ראה

הישרה, בדר� לבחור וצרי� וגו'", הטוב ואת החיי�
(ה� ולהכריז לעמוד ואחד אחד כל צרי� – ה'" "דר�
ר�: ובקול בדיבור מסביבו) הנמצאי� לכל וה� לעצמו

"hlwn hlwnעל דקאי ,"dxez"�קולטי תורה "דברי ,124,

הד�" מ"גואל ה"מקלט" היא השט�125שהתורה "הוא ,
כו'" הרע היצר צרי�126הוא כו' חטא שלא מי שג� ,

מ"גואל ינצל שעלֿידיֿזה (תורה) מקלט לערי ליל�
בהכרזה די ולא חסֿושלו�, חטא לידי יבוא שלא הד�"

" להכריז צרי� אלא "מקלט", hlwnאחת, hlwn'ב) "
ד"כפלי�" באופ� היא שההכרזה שרומז .127פעמי�),

ב' על מורה מקלט" ד"מקלט שהכפל להוסי�, ויש
"מקלט" הקצה: אל הקצה מ� – מקלט שבערי האופני�
נפש" ל"מכה בנוגע – התחתו� הקצה על מורה הא'
ד"מפני התיקו� כפשוטו, חטא עלֿידי (ברוחניות)
הקצה על מורה הב' ו"מקלט" מארצנו"; גלינו חטאינו
בדרגות דדקות) (בדקות נפש" ל"מכה בנוגע – העליו�

בארוכה לעיל שנתבאר כמו עליונות, שהתיקו�128הכי
ההמשכה עלֿידי הוא נעלית הכי בדרגא נפש" ד"מכה
עני� מכל שלמעלה יתבר� ועצמותו דמהותו והגילוי

חד" הוא "אנת ומיצר, צמצו� שעני�129של לומר, דיש ,
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(111" אותיות ש"כפלי�" ובתוספתmilkלהעיר, ,"'t,'מ ב"פ –

" ששיעורהnר"ת רבי�n'קוה", לשו� "מקוואות" – מ' וב"פ סאה,
וסיו�letk(מקוה שבהתחלת דמקוה (בכללות) הדרגות לב' שרומז ,(

ס"ה. כנ"ל מקוואות, הל'
ו.112) יא, איוב – הכ' ל'
"נח�"113) רק לא – נחמו" "נחמו הלשו� בדיוק ג� ולהעיר

נחמו", "נחמו – גופא ובזה רבי�, בלשו� "נחמו" אלא יחיד, בלשו�
ב"פ.

(שנזכרה114) תפילי� במצות שא�epzyxtaוכמו – ח)) (ו,
(ג� דר"ת תפילי� להניח מתחילי� היו לא שלפנ"ז שבדורות
ועד מהברֿמצוה, זמ� מש� לאחר אלא במצוות) ומהדרי� המדקדקי�
המנהג פשט זה בדורנו מ"מ, כו'), הגו� טהרת (משו� הנישואי� לאחר
זמ� באותו דר"ת תפילי� להניח שמתחילי� חב"ד) מנהג (ובפרט

(כול דרש"י תפילי� להניח שלפנישמתחילי� ההכנה לזמ� בנוגע ג� ל
בארוכה ונתבאר ,39 ובהערה 507 ע' ח"ב לקו"ש ראה – ברֿמצוה)

תשל"ו. פורי� בשיחת
שרה.115) חיי ס"פ ובחיי רמב"� יו"ד. פ"ג, יג. פ"א, קה"ר ראה

.250 ע' פי"ד ח"ד אלנקווה להר"י מנוה"מ כז. ב, לר"י תשובה שערי
ב.116) יג, ערכי� (ראה לגאולה שמונה דמספר מהשייכות להעיר
ועוד).

רפ"ד.117) אבות

ובכ"מ.118) סיו�. ל' יו�" "היו� ראה
מאֿמג.119) ד,
ג.120) יט, שופטי�
עה"פ.121) פרש"י
ועוד.122) ואיל�. 363 ע' ח"ב לקו"ש ראה
טו.123) ל, נצבי�
א.124) יו"ד, מכות
וֿיב.125) יט, שופטי� יטֿכז. לה, מסעי
א.126) טז, ב"ב ראה
באופ�127) היא אחת) הכרזה (ג� בכלל שהכרזה ולהעיר,

(א) עניני�: שני בה שיש – ידוxeaicdד"כפלי�" שעל כשלעצמו,
(ב) הדיבור, אל מהמחשבה הגילוי שכוללתdfxkddנעשה שבהדיבור,

מ� היוצאי� דברי� – סת� דיבור על שבהוספה העניני� פרטי כל
וכו'. הלב לפנימיות עד הלב,

ואיל�.128) ס"ד מטו"מ ש"פ משיחות קונטרס
בפשטני129) המבואר על (נוס� הרמז ע"ד להמתיק יש ועפ"ז

ג ערי� שלש משה יבדיל ד"אז השייכות זו,המקרא) לפרשה ו'"
rvn`a�העניני תורהdxezÎozncפרטי ("דברי התורה ע"י כי, –



h"nyz'dטז a`Îmgpn `"i ,engp zay ,opgz`e zyxt zay zegiyn

לבוא לעתיד מקלט ערי ג' בהוספת מרומז ,130זה

ובזה131כידוע הדעת, ע� חטא תיקו� יהיה שעלֿיד�
מהתיקו� (ומתחיל) ג� –yxycנכלל הדעת ע� חטא

הראשו� לצמצו� עד כו', הירח .132מיעוט

·Èהעיקר הוא והמעשה .133:

ד"ציו� התורה עניני בכל השלימות על נוס�
ובצדקה בתורה בצדקה", ושביה תפדה במשפט
וביתר שאת ביתר להוסי� יש – המצוות) כל (כללות
שבאי�ֿערו�, להוספה עד ד"כפלי�", באופ� עוז,

בציו�" אלקי� אל יראה (עד) חיל אל מחיל .134"ילכו

משבת (שמתבר� באב עשר מחמשה החל ובפרט
על לילות "מוסי� יוסי�", דמוסי� ואיל� "מכא� – זו)

בתורה" לעסוק תלמוד135הימי� ש"גדול וכיו� ,

מעשה" לידי המצוות136שמביא בקיו� ג� ניתוס� ,

חייו". על חיי� "יוסי� ועלֿידיֿזה (צדקה),

טובה שההחלטה – העיקר והוא – ויהיֿרצו�
תפעל ד"כפלי�" באופ� העבודה עניני בכל להוסי�

בכפלי�" ה"נחמה את ומיד ynnתיכ� lreta,

"לא ממש, ומיד שתיכ� – כהר�137ובפשטות עיכב�

"אחד138עי�" השבתֿקודש, יו� של שבעיצומו ,

כנ"ל הכתר, (בחינת החמישי" ד"חודש יו�" עשר
"יבוא ט'), אריאל"139סעי� ויבנה כו' בית140אריה ,

ידי�" כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, ,141המקדש

צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה

נאמר עליו באב, עשר חמשה היו32ובבוא "לא
באב"ימי� עשר כחמשה ישראל נחגוג142טובי� –

– הקודש עיר בירושלי� הקדושה, בארצנו ה'יו�ֿטוב'
וראינה32"בנות צאינה כו' וחולות יוצאות כו' ירושלי�

בני� זה לבו שמחת ביו� גו' שלמה במל� ציו� בנות
המקדש ל"מחול"143בית ועד בימינו", במהרה שיבנה

יושב והוא לצדיקי� מחול לעשות הקב"ה ש"עתיד
באצבעו, מראה ואחד אחד וכל עד� בג� ביניה�

ה'144שנאמר זה גו' זה אלקינו הנה ההוא ביו� ואמר
"זה" (כפלי� לו ונשמחה145קוינו נגילה (

ממש.146בישועתו" ומיד ותיכ� ,
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בחי' ע� להתאחדות עד חד*, כולא וקב"ה ישראל נעשי� קולטי�")
חד". הוא "אנת עשה"ד), (התחלת "אנכי"

ואורייתא באורייתא ישראל בדא, דא מתקשרא� קשרי� ד"תלת (*
לפרקי מהשייכות ולהעיר המשולש". "חוט – א) עג, (זח"ג בקב"ה"
שהתחלתו שלישי), (במחזור שלישי פרק – זו בשבת שלומדי� אבות

דברי�". בשלשה "הסתכל
"אז130) הלשו� בדיוק ג� שנרמז י"ל עתיד.licaiואולי לשו� – "

מסעי131) באוה"ת הובא – האריז"ל) (בש� א כד, של"ה ראה
א'תטו. ע'
ואיל�.132) ב קצא, ח"א קונטרסי� סה"מ ראה
מי"ז.133) פ"א אבות
ח.134) פד, תהלי�
(135– לד חלק לקו"ש בארוכה וראה ובפרש"י. בסופה תענית

ואיל�. 41 ע' באב, עשר לחמשה שיחה
וש"נ.136) ב. מ, קידושי�
מא.137) יב, בא ופרש"י מכילתא

ד"כפלי�"138) שזהו"ע לומר, הזמ�onfaויש בגדר היותו שע� –

"כפלי�". גדולה, הכי במהירות נעשה ה"ז מהזמ�), למעלה (לא
רנט.139) רמז בתחלתו ירמי' יל"ש
אריאל140) והחריב כו' ארי' "עלה – החורב� כוונת zpnוזוהי lr

אריאל". ויבנה כו' ארי' שיבוא
יז.141) טו, בשלח
ש"142) הידוע ע"פ הרי, – הכפורי�" "וכיו� ג� פורי�"kומש"נ

שפורי� ב)), (נז, תכ"א (תקו"ז פורי� כמו הוא זל"ז) שמדמה (בכ"�
נעשה שביוהכ"פ היחידה בחי' שגילוי כיו� מיוהכ"פ, למעלה הוא
מג"א תו"א (ראה ושמחה משתה ע"י אלא) תענית, ע"י (לא בפורי�
להתגלות בנוגע ג� הוא שכ� לומר, יש ובכ"מ), ואיל�. סע"ד צה,
יו�", עשר ד"אחד השלימות נעשית (שבו באב עשר בחמשה היחידה
ע"ד מביוהכ"פ, יותר נעלה באופ� שהיא חד"), הוא "אנת בחי'

יוהכ"פ. לגבי דפורי� העילוי ובדוגמת
בבני�143) תלויי� .. שמחתו שטעמי קאי, באב עשר "אחמשה

ש�). תענית מהרש"א (חדא"ג המקדש"
ט.144) כה, ישעי'
ספכ"ג.145) שמו"ר
במשנה.146) להסיו� בהתא� – בגמרא תענית מסכת סיו�

c wxtÎzea` iwxt zegiy ihewlfi wlg

הקודש ללשו� מתורג�

.‡
˙Â¯¯ÂÚ˙Ó‰ ˙ÂÏ‡˘‰Â Y "‰Ï˜ ‰ÂˆÓÏ ı¯ ÈÂ‰"

ÍÎ ÏÚ
מ� ובורח קלה למצוה ר� הוי אומר עזאי "ב�

"מילי1העבירה" – אבות במסכת הנכללת זו, בהוראה .

קיו�2דחסידותא" על להזהיר עזאי ב� של כוונתו אי� –

מעבירה, הימנעות ועל קלות, ואפילו כללי, באופ� מצוות

את לקיי� צרי� יהודי שכל ברור, דבר זהו lkשהרי

ח"ו לעבור לו ואסור הקלות, המצוות ואפילו המצוות,

קלות. ואפילו עבירות,

לגבי היא עזאי ב� של ההוראה המצוות`oteאלא קיו�

"הוי –uxקלה בקיו�gxeaeלמצוה די לא העבירה": מ�

אפילו לקיי� כדי "לרו� צור� יש אלא בפועל, המצוה

אלא בפועל, עבירה מעשיית בהימנעות די ואי� קלה, מצוה

ממנה.gexalיש

מצוה, לקיי� כדי לרו� שיש זה, עני� ג� להבי�: יש א�

בשולח� מפורשת הלכה אלא בלבד, חסידות מדת אינו

"3ערו� :devnהכנסת לבית (כשהול�) xacלרו� lkl oke

devn"...למצוה ר� "הוי במאמר החידוש מהו כ�, וא� ."

") ההלכה מצד חובה זוהי כאשר חסידות, ")?devnכמדת

מאמרו את מסיי� עזאי ב� אי� מדוע להבי� יש כ�

כל קלה) למצוה ר� לכאורה,"(הוי שמתאי�, כפי חמורה",

הקודמת במשנה שנאמר וכפי המאמר, משמעות לגבי4לפי

כבחמורה"? קלה במצוה זהיר "והוי במצות זהירות

המילה נאמרת זו במשנה שג� גירסאות יש (אמנ�,

וכ� בסידורו, הזק� אדמו"ר גורס כ� לא א� "כבחמורה",

זו גירסא מקבלי� אינ� המפרשי� ).5רוב

לומר, אפוא להיותzexidfdyהכרחי צריכה במצוות

קלה במצוה חמורהweicaזהה לגבי6כבמצוה אבל ,dvixd

חמורה למצוה זהה קלה מצוה עזאי7אי� ב� אומר ולכ� .

שלמצוה לומדי� ומכ� בלבד, קלה" למצוה ר� "הוי

קלה. מלמצוה יותר א� לרו� יש חמורה

להוסי� עזאי ב� צרי� בכלל מדוע מוב�: לא עדיי� א�

באופ� לומר היה צרי� הוא לכאורה – "קלה" המילה את

inzq– למצוה" ר� ומכ�lknאחתlkl"הוי המצוות,

אי� כי לחומרתה, בהתא� היא מצוה לכל שהריצה מוב�

כלחמורה"? "קלה של הדגשה כא�

.·
"...ı¯ ÈÂ‰" ‰‡¯Â‰Ï ÌÈÓÚË È�˘

מ� ובורח קלה למצוה ר� "הוי להוראה הטע� לגבי

גוררת שמצוה (א) דברי�: שני עזאי ב� אומר העבירה"

ושכר מצוה מצוה ששכר (ב) עבירה, גוררת ועבירה מצוה

עבירה. עבירה

הטע� הוא: הטעמי� שני בי� ההבדל בפשטות,

היהודי צרי� מדוע מסביר לקיו�uexlהראשו� אפילו

לקיו� תגרו� היא כי קלה, רבותcerמצוה ולפי8מצוות .

מצד ג� להיות צריכה למצוה הריצה השני, efהטע� devn

dnvrעובדיה רבי שמפרש כפי מצוה", מצוה "שכר כי ,

שה"שכר מצוה,d`pddeמברטנורא, בקיימו לאד� שיש "

לפיezvixaהמתבטאי� או מצוה. ה� ג� מצוה, לקיו�

"מצוה" – היא המצוה ששכר ה"צוותא"9הפירוש, :

המצוה.10והחיבור ידי על הנגר� הקדושֿברו�ֿהוא ע�

שהטע� יוצא, זה לפי מצוהixwirdא� "שכר הוא

מצוה מצד היא שהריצה המסביר עצמה,efמצוה",

שב"שכר מברטנורא עובדיה רבי פירוש לפי ובמיוחד

הוא שאליה המצוה על לשכר הכוונה אי� מצוה" מצוה

אלא dnvr"ר�", dvixl"מצוה גוררת "שמצוה והטע� ,

לא מצוה" מצוה "ששכר שההסבר למקרה נוס�, טע� הוא

מפני זאת יעשה הוא שאז למצוה, לרו� האד� על ישפיע

לטע� (וביחס נוספות מצוות קיו� תלוי זו מצוה שבקיו�

מצוה של לשמה" "שלא כקיו� זה הרי מצוה" מצוה "שכר

–dnvrזו בדק�ת) ולפחות ,

גוררת "מצוה הטע� את עזאי ב� מקדי� מדוע כ�, וא�

מצוה"? מצוה "שכר הטע� לפני מצוה"

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

ב'.1) משנה

א.2) ל, ב"ק ראה

ש�).3) (וברי"� ב ו, ברכות ע"פ סי"ג. ש� ואדה"ז סי"ב, ס"צ או"ח

מ"א.4) פ"ב אבות

כא�.5) למשניות נוסחאות ושינויי תוי"ט ראה

ואיל�.6) 171 ס"ע [המתורג�] ח"ד לקו"ש בארוכה ראה

אבות7) מג� הר"א, בש� ש�) (פ"ב שמואל ממדרש להעיר אבל

עזאי ב� שמאמר דמשמע, – בתחלתו ו' דרוש הר"� ודרשות כא� (להרשב"�)

יט) ש�, א. יג, כח. (יב, ראה ובספרי כו'". זהיר "הוי המאמר א� אחד הו"ע

קלה מצוה עלdaiagשתהא מורה ריצה ולכאורה – חמורה כמצוה עלי�

.45 הערה לקמ� וראה בפני�). (וכדלקמ� כו' חביבות

במדב"ר8) וראה ד. פ"ו, דב"ר ד. פכ"ה, אדר"נ המשנה. מפרשי ראה

ועוד. ח. פ"י,

רפל"ז.9) תניא וראה ועוד. שמואל. במדרש מובא

ח"ז10) [המתורג�] לקו"ש בארוכה וראה ב. מז, ג. מה, בחקותי לקו"ת

וש"נ. ואיל�, 31 ע'

אגרות קודש

ב"ה, ה' מנ"א, תשי"ז

מלאכת החנוך וההוראה על טהרת הקודש - בתקופתנו זו - היא מצוה שאי אפשר לעשותה ע"י 

אחרים )כיון "שאין עשית אחרים מספקת" כלל וכלל( וחלים ע"ז כל הדינים שבזה כמבואר בשו"ע. וראה 

הל' ת"ת לרבנו הזקן פ"ד ס"ג ואילך.
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הקודש ללשו� מתורג�
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ÍÎ ÏÚ
מ� ובורח קלה למצוה ר� הוי אומר עזאי "ב�

"מילי1העבירה" – אבות במסכת הנכללת זו, בהוראה .

קיו�2דחסידותא" על להזהיר עזאי ב� של כוונתו אי� –

מעבירה, הימנעות ועל קלות, ואפילו כללי, באופ� מצוות

את לקיי� צרי� יהודי שכל ברור, דבר זהו lkשהרי

ח"ו לעבור לו ואסור הקלות, המצוות ואפילו המצוות,

קלות. ואפילו עבירות,

לגבי היא עזאי ב� של ההוראה המצוות`oteאלא קיו�

"הוי –uxקלה בקיו�gxeaeלמצוה די לא העבירה": מ�

אפילו לקיי� כדי "לרו� צור� יש אלא בפועל, המצוה

אלא בפועל, עבירה מעשיית בהימנעות די ואי� קלה, מצוה

ממנה.gexalיש

מצוה, לקיי� כדי לרו� שיש זה, עני� ג� להבי�: יש א�

בשולח� מפורשת הלכה אלא בלבד, חסידות מדת אינו

"3ערו� :devnהכנסת לבית (כשהול�) xacלרו� lkl oke

devn"...למצוה ר� "הוי במאמר החידוש מהו כ�, וא� ."

") ההלכה מצד חובה זוהי כאשר חסידות, ")?devnכמדת

מאמרו את מסיי� עזאי ב� אי� מדוע להבי� יש כ�

כל קלה) למצוה ר� לכאורה,"(הוי שמתאי�, כפי חמורה",

הקודמת במשנה שנאמר וכפי המאמר, משמעות לגבי4לפי

כבחמורה"? קלה במצוה זהיר "והוי במצות זהירות

המילה נאמרת זו במשנה שג� גירסאות יש (אמנ�,

וכ� בסידורו, הזק� אדמו"ר גורס כ� לא א� "כבחמורה",

זו גירסא מקבלי� אינ� המפרשי� ).5רוב

לומר, אפוא להיותzexidfdyהכרחי צריכה במצוות

קלה במצוה חמורהweicaזהה לגבי6כבמצוה אבל ,dvixd

חמורה למצוה זהה קלה מצוה עזאי7אי� ב� אומר ולכ� .

שלמצוה לומדי� ומכ� בלבד, קלה" למצוה ר� "הוי

קלה. מלמצוה יותר א� לרו� יש חמורה

להוסי� עזאי ב� צרי� בכלל מדוע מוב�: לא עדיי� א�

באופ� לומר היה צרי� הוא לכאורה – "קלה" המילה את

inzq– למצוה" ר� ומכ�lknאחתlkl"הוי המצוות,

אי� כי לחומרתה, בהתא� היא מצוה לכל שהריצה מוב�

כלחמורה"? "קלה של הדגשה כא�

.·
"...ı¯ ÈÂ‰" ‰‡¯Â‰Ï ÌÈÓÚË È�˘

מ� ובורח קלה למצוה ר� "הוי להוראה הטע� לגבי

גוררת שמצוה (א) דברי�: שני עזאי ב� אומר העבירה"

ושכר מצוה מצוה ששכר (ב) עבירה, גוררת ועבירה מצוה

עבירה. עבירה

הטע� הוא: הטעמי� שני בי� ההבדל בפשטות,

היהודי צרי� מדוע מסביר לקיו�uexlהראשו� אפילו

לקיו� תגרו� היא כי קלה, רבותcerמצוה ולפי8מצוות .

מצד ג� להיות צריכה למצוה הריצה השני, efהטע� devn

dnvrעובדיה רבי שמפרש כפי מצוה", מצוה "שכר כי ,

שה"שכר מצוה,d`pddeמברטנורא, בקיימו לאד� שיש "

לפיezvixaהמתבטאי� או מצוה. ה� ג� מצוה, לקיו�

"מצוה" – היא המצוה ששכר ה"צוותא"9הפירוש, :

המצוה.10והחיבור ידי על הנגר� הקדושֿברו�ֿהוא ע�

שהטע� יוצא, זה לפי מצוהixwirdא� "שכר הוא

מצוה מצד היא שהריצה המסביר עצמה,efמצוה",

שב"שכר מברטנורא עובדיה רבי פירוש לפי ובמיוחד

הוא שאליה המצוה על לשכר הכוונה אי� מצוה" מצוה

אלא dnvr"ר�", dvixl"מצוה גוררת "שמצוה והטע� ,

לא מצוה" מצוה "ששכר שההסבר למקרה נוס�, טע� הוא

מפני זאת יעשה הוא שאז למצוה, לרו� האד� על ישפיע

לטע� (וביחס נוספות מצוות קיו� תלוי זו מצוה שבקיו�

מצוה של לשמה" "שלא כקיו� זה הרי מצוה" מצוה "שכר

–dnvrזו בדק�ת) ולפחות ,

גוררת "מצוה הטע� את עזאי ב� מקדי� מדוע כ�, וא�

מצוה"? מצוה "שכר הטע� לפני מצוה"
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קלה מצוה עלdaiagשתהא מורה ריצה ולכאורה – חמורה כמצוה עלי�

.45 הערה לקמ� וראה בפני�). (וכדלקמ� כו' חביבות
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א� נוספת, הוראה ישנה ה' בעבודת "הריצה" בעני�

אבות במסכת ור�11היא הוי... אומר תימא ב� "יהודה :

הוראה שבשמי�". אבי� רצו� לעשות קבעוefכצבי...

שלו, ערו� בשולח� הזק� אדמו"ר וכ� הטורי�", "בעל

לחלק ויסודית כללית וכהוראה כהתחלה תניינא, במהדורא

ערו�". ה"שולח� ולכל חיי�", "אורח

עניני� שלושת יש לקונו האד� שבעבודת ויוצא,

"ריצה":וא של ופני�

שהיא מצוה, לדבר הריצה זוdaeg(א) הלכה "מצוה".

מכ� שלאחר א� הכנסת, לבית הריצה לגבי בעיקר נאמרת

" מצוה".okeמוסיפי� דבר לכל

שאינה – שבשמי�" אבי� רצו� "לעשות הריצה (ב)

"12הלכה – חסידות מדת אלא ,iedהיא ולכ� ר�", ...

ושווה הנחוצה חסידות מדת זוהי א� אבות. במסכת כתובה

של ערו� ובשולח� ב"טור" נכללה היא ולפיכ� נפש, לכל

הזק�. אדמו"ר

– קלה" למצוה ר� "הוי עזאי ב� של ההוראה (ג)

ולכ� נפש, לכל שווה שאינה חסידות מדת היא זו הוראה

אבות במסכת (רק) כתובה "ריצה"13היא של והחידוש –

למצוה ר� הוי בתוספת מודגשת ".dlwזו

.„
˙ËÏÁÂÓ ˙ÂÏË·˙‰· ˙È¯˘Ù‡ ˙Ï·‚ÂÓ È˙Ï· ‰ÁÓ˘
הקדושֿ רצו� בקיימו היהודי של זריזותו כללי, באופ�

קונו רצו� "למלאות וחפצו שמחתו על מצביעה ברו�ֿהוא

ליוצרו" רוח נחת .14ולעשות

וחיותו ששמחתו מוכיחה, "ריצה" של באופ� וזריזות

והגבלה ממדידה למעלה מתאמ�15ה� הוא ולכ� ,xarn

האפשר. ככל מהר המצוה את לקיי� כדי הרגיל, לטבעו

רצו� לקיי� כדי וההרגל, לטבע שמעל זו וחיות שמחה

רק אפשרית – ב"ריצה" המתבטא דבר – הקדושֿברו�ֿהוא

הקדוש�ברו�ֿהוא: כלפי מוחלט באופ� שמתבטל מי אצל

ועלֿאחתֿכמהֿ למציאות, עצמו חש האד� כאשר

ומתכבד לעצמו כבוד וחולק דעתו "מגיס הוא א� וכמה

ובשמחה,16בעיניו" בחיות מצוה לקיי� יכול אמנ� הוא ,

מוגבלת היא הרי והגיו� טע� לפי היא שהשמחה כיוו� א�

"ר� הוא אי� מהכלי�".– "יוצא הוא ואי� ,"

יכולה אלוקות, כלפי מתבטל האד� כאשר א�

המתבטאת בלתיֿמוגבלת, שמחה אצלו dvixaלהתעורר

ומקל עצמו "משפיל שהוא לאופ� עד מצוה, לעשיית

של16גופו" התנהגות המל� דוד אצל שמוצאי� כפי –

עוז17"מפזז (בכל מכ�18ומכרכר שנבעה ה'", לפני (

בעיני" שפל והייתי מזאת עוד .19ש"ונקלותי

.‰
ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘· ÂÊ ‰ÎÏ‰Ï ¯Â˜Ó‰ ËÂËÈˆ ÏÚ ‰ÈÓ˙‰

Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡
של ערו�" ב"שולח� תמוה עני� לבאר נית� בכ�

שבהלכה הזק�, וכ�20אדמו"ר הכנסת לבית לרו� "מצוה

נלמדת שממנו המקור את מציי� הוא מצוה" דבר 21לכל

"שנאמר – זו ה'..."23נרדפה22הלכה את .24לדעת

את לפרש היא הזק� אדמו"ר של דרכו אמנ� ולכאורה:

inrhאת25ההלכות מקו� בכל מצטט הוא אי� א� ,xewnd

את מציי� הזק� אדמו"ר אי� ההלכות וברוב הלכה, לכל

שהמקור במקומות ואפילו נלמדות, ה� שמה� הפסוקי�

אשר לרו�...", "מצוה ההלכה שונה במה ב"טור". מוזכר

מהפסוק? המקור את הזק� אדמו"ר מביא בה

ה"טור" אפילו זו שבהלכה תמוה, מכ� אינו26יותר

הפסוק! את מצטט

בשולח� הזק� אדמו"ר של מלשונו להבי�: יש כ�

מצוה27ערו� דבר לכל וכ� הכנסת לבית לרו� "מצוה –

נלמדת זה שמפסוק יוצא, – ה'" את לדעת נרדפה שנאמר
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מ"כ.11) פ"ה

(ס"ו).12) ש� (ואדה"ז) שו"ע סרמ"ב. או"ח מטור להעיר

"ור�13) הטור בדברי נעתק ש�) פ"ה במד"ש (הובא אלשאקר בר"מ

לפנינו בטור אבל – כבחמורה" קלה למצוה ר� שיהי' הרגלי� כנגד כצבי

ליתא.

כא.14) סי' אגה"ק

טו,15) שה"ש מלקו"ת ולהעיר ועוד. פ"א. תש"א (הב') משכני ד"ה ראה

ואיל�. סע"ב

בשמחה.16) ה' עבודת לעני� – לולב הל' סו� הרמב"� לשו�

ש�.17) ברמב"� הובא טז. ו, ש"ב

יד.18) ש�,

ש�.19) ברמב"� הובא כב. ש�,

(20.3 הערה לעיל נסמ�

ש�.21) ברכות

ג.22) ו, הושע

ברכות23) בירושלמי הוא ועד"ז נרדפה". "ונדעה גריס ש� ברכות בב"ח

תפלה הל' רמב"� ש�. ברכות (מכת"י) ודק"ס ע"י רא"ש, רי"�, ה"א. פ"ה

.35 הערה לקמ� וראה ועוד ש�. הושע יל"ש יט. עשי� סמ"ג ה"ב. פ"ח

בשאר24) (וכ� ש� בברכות אבל ש�. יל"ש וראה ש�. הרי"� גירסת כ"ה

ואכ"מ. "וגו'". ליתא הקודמת) שבהערה מקומות

אדה"ז.25) לשו"ע המחבר בני הקדמת ראה

הביאו.26) (ש�) שהרמב"� א�

ברגלי�.27) התלויי� ומד"ס קבלה מדברי (ומל"ת) מ"ע בחרדי� ועד"ז

א. עד, של"ה

zea` iwxt zegiyÎihewl

דבר "לכל וה� הכנסת לבית ה� לרו�" ש"מצוה ההלכה

בגמרא ותמוה: הריצה21מצוה", לגבי רק זה פסוק מובא

פסוק מובא מצוה לדבר הריצה לגבי ואילו הכנסת, לבית

xg`28...ישאג כארי' ילכו ה' "אחרי –29?

.Â
‰ÂˆÓ" :‰ÎÏ‰Ï ÌÚË Y "'‰ ˙‡ ˙Ú„Ï ‰Ù„¯�"

"...ıÂ¯Ï
את לדעת "נרדפה הפסוק בציטוט הוא: לכ� ההסבר

את לציי� מתכוו� הזק� אדמו"ר אי� אכ� ההלכה,xewnה'"

את ה'dnrhאלא בעבודת לריצה והטע� ,llka30לבית ה� ,

"נרדפה הוא מצוה, דבר לכל וה� d'הכנסת z` zrcl"31.

צדק" ה"צמח ביאור לפי יוב� הפסוק32הדבר על

נכפל מדוע לכאורה, שהרי, ה'", את לדעת נרדפה "ונדעה

ו"לדעת"? "ונדעה" – פעמי� ה"דעת" עני�

רומזי� הביטויי� ששני צדק", ה"צמח מבאר כ� על

ה'" דעות "אֿל אשר "דעות", תחתו�"33לשתי "דעת –

עליו�" "נרדפה"34ו"דעת של באופ� והעבודה ,dvixe

ה'" את "לדעת – עליו� מדעת דוקא .35נובעת

בעול� המורגשת ה"דעה" – תחתו� דעת מצד

ה"אי�" אשר קיימת מציאות הוא שהעול� ה"תחתו�",

באופ� רק העבודה מתבצעת – אותה ומחיה מהווה האלקי

מ והגבלה במדידה "הליכה" דעתשל מצד לדרגה; דרגה

והעול� ה"עליו�", היא האמיתית שהמציאות מורגש עליו�

ולכ� חשיבי", וכלא "אי� הוא היש) של חיותו (ואפילו

לרו� – "רצוא" – "נרדפה" של העני� בעבודה מתחדש

העצמית. המציאות של והגבלות ממדידות ולצאת

.Ê
È„Â‰È ÏÎÓ ˙˘¯„� ‰˘ÚÓÏ "‰ˆÈ¯"‰

– "נרדפה" – "ריצה" של בדר� שהעבודה למרות

התבטלות מצד דוקא נובעת והגבלה ממדידה הנעלית

– ה'" את "לדעת – עליו�" "דעת של לביטול עד האד�,

נפש, לכל השווה די� פסק ערו� בשולח� נקבע זאת בכל

מצוה". דבר לכל וכ� הכנסת לבית לרו� ש"מצוה

ושמחתו ה'" את "לדעת לדרגת מגיע שאינו מי א� כי

עליו מוטלת זאת בכל מוגבלות, ה� המצוות בקיו� וחיותו

לרו� eilbxa,dheytdהחובה zernynk,"מצוה דבר "לכל ,

חייב ה"ריצה" של הרוחנית העבודה של הממשי במעשה כי

lkתחתו�.36יהודי דעת לדרגת אפילו מגיע שאינו מי א� ,

נקבע המצוה קיו� שאופ� מצוות, במספר שרואי� כפי

ג� – אחד וכל המצוה, של הפנימית למשמעותה בהתא�

מהי יודע אינו וא� הפנימית, למשמעותה מגיע שאינו מי

באופ� לקיימה צרי� –df!

לאחר שנקבעה שמע, קריאת במצות שמוצאי� (כפי

בקריאת להגיע כדי כי שמע, קריאת וברכות דזמרה פסוקי

דאמליכתי' – אחד" "ה' של הראויה להרגשה שמע

העול� רוחות ובד' ובאר� רקיעי� ולאהבת37בשבעה –

להיות צריכה מאוד�", ובכל נפש� ובכל לבב� "בכל ה'

קריאת וברכות דזמרה פסוקי של בתוכ� התבוננות כ� לפני

סדר נקבע זאת, ע� א� שלאdfשמע, למי ג� אחד, לכל

זו). לדרגה הגיע

.Á
Ï˘ ˙È�ÁÂ¯‰ ‰„Â·ÚÏ ‰‡È·Ó ÏÚÂÙ· "‰ˆÈ¯"

"‰Ù„¯�"
יהוד שכל לכ� מעשיהטע� באופ� ב"ריצה" חייב י

המשמעות את מבי� הוא שאי� למרות מצוה, דבר לכל

עצמו את מרגיל שיהודי כ� ידי שעל מפני הוא הפנימית,

יגיע הוא ובהתלהבות, בשמחה מצוה" דבר "לכל לרו�

שמחה – אמיתית "ריצה" של לדרגה ומהירות קלות ביתר
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ב"תנאי28) א) רמ, בשל"ה (הובא בתחלתו ובחרדי� – יו"ד. יא, הושע

וקציעה [ובמור ארו�" מצותי� "דר� לב) קיט, (תהלי� הכתוב מביא המצוות"

"דר� – ס"צ "מצותי�"].jcewtלטור צ"ל ולכאורה ארו�".

צל"ח29) ש�. ברכות לירוש' מראה (יפה במפרשי� עפמ"ש י"ל אבל

(לא הוא גו'" ילכו ה' "אחרי מהכתוב שהלימוד ש�) ברכות הע"י ומפרשי

ל אפילושמצוה ריצה להתיר רק כ"א) כו', .zayaרו�

רע"א.30) קמח, מזח"ג להעיר

"כדי31) (רק) ובזהze`xdlולא ש�). או"ח (לבוש עליו" חביבה שהיא

ואלי' בפרישה (הובא לר"י היראה בספר מ"ש הביא לא שאדה"ז מה יומתק

מפני הוא זה לדי� הטע� (כי לרו� מצוה לבהכנ"ס סמו� שדוקא ש�) רבה

לכ� d`xp"דקוד� epi`.((�ש (פרישה ב"ה" מצות לש� שמתכוי�

תלז).32) (ע' עה"פ נ"� אוה"ת

ג.33) ב, ש"א

(34– ו"לדעת" "וניל�" תרג� ד"ונדעה" עה"פ, התרגו� ע� ומתאי�

– "וניל�" – שכלית ידיעה רק (לא הוא הדעת תוכ� אמיתית כי "למידע",

הוא כו' ההתקשרות עני� ואמיתית פ"ג), (תניא והתחברות" "התקשרות כ"א)

ועוד). משפטי�. ר"פ תו"א (ראה עליו� בדעת

תיבת35) העתיק לא בשולחנו שאדה"ז מה יומתק בפני� המבואר ע"פ

כי – (23 הערה כנ"ל בש"ס, כ� גרסי המפרשי�* שרוב (א� mrhd"ונדעה"

[וג� עליו�) (דעת ה'" את "לדעת רק הוא ד"נרדפה" הוא,zehytaלהדי� כ�

כו']. הקדמה רק הוא ו"נדעה" ה'", את "לדעת הוא ל"נרדפה" הטע� שעצ�

מרמז בזה כי – זו תיבה הובאה המפרשי�) (לרוב שבגמרא xcqומה

dceardהקדמת ע"י שהוא ל"נרדפה"), (המביאה ה'" את ל"לדעת להגיע אי�

(שצויי� בשל"ה השינוי לתר� יש [ועד"ז ("נדעה"). תחתו� דדעת העבודה

ע"ש]. ,(27 הערה לעיל

הביטול36) שיי� בנה"ב דג� רמב) ע' תרס"ו (המש� מהמבואר להעיר

דיחו"ע". בפועל "העבודה ביאור עיי"ש בלבד", לפועל ששיי� "במה דיחו"ע

ובפוסקי�.37) ב יג, ברכות

בכלל.38) המצוות למעשה בנוגע – טז) (מצוה חינו� ג� ראה

."drcpe" zaiz mr 'nbn wzrp (dlz 'r) my j"p ± w"ik seba d"ke ± z"de`a mby ,xirdle (*
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דבר "לכל וה� הכנסת לבית ה� לרו�" ש"מצוה ההלכה

בגמרא ותמוה: הריצה21מצוה", לגבי רק זה פסוק מובא

פסוק מובא מצוה לדבר הריצה לגבי ואילו הכנסת, לבית

xg`28...ישאג כארי' ילכו ה' "אחרי –29?

.Â
‰ÂˆÓ" :‰ÎÏ‰Ï ÌÚË Y "'‰ ˙‡ ˙Ú„Ï ‰Ù„¯�"

"...ıÂ¯Ï
את לדעת "נרדפה הפסוק בציטוט הוא: לכ� ההסבר

את לציי� מתכוו� הזק� אדמו"ר אי� אכ� ההלכה,xewnה'"

את ה'dnrhאלא בעבודת לריצה והטע� ,llka30לבית ה� ,

"נרדפה הוא מצוה, דבר לכל וה� d'הכנסת z` zrcl"31.

צדק" ה"צמח ביאור לפי יוב� הפסוק32הדבר על

נכפל מדוע לכאורה, שהרי, ה'", את לדעת נרדפה "ונדעה

ו"לדעת"? "ונדעה" – פעמי� ה"דעת" עני�

רומזי� הביטויי� ששני צדק", ה"צמח מבאר כ� על

ה'" דעות "אֿל אשר "דעות", תחתו�"33לשתי "דעת –

עליו�" "נרדפה"34ו"דעת של באופ� והעבודה ,dvixe

ה'" את "לדעת – עליו� מדעת דוקא .35נובעת

בעול� המורגשת ה"דעה" – תחתו� דעת מצד

ה"אי�" אשר קיימת מציאות הוא שהעול� ה"תחתו�",

באופ� רק העבודה מתבצעת – אותה ומחיה מהווה האלקי

מ והגבלה במדידה "הליכה" דעתשל מצד לדרגה; דרגה

והעול� ה"עליו�", היא האמיתית שהמציאות מורגש עליו�

ולכ� חשיבי", וכלא "אי� הוא היש) של חיותו (ואפילו

לרו� – "רצוא" – "נרדפה" של העני� בעבודה מתחדש

העצמית. המציאות של והגבלות ממדידות ולצאת
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– "נרדפה" – "ריצה" של בדר� שהעבודה למרות

התבטלות מצד דוקא נובעת והגבלה ממדידה הנעלית

– ה'" את "לדעת – עליו�" "דעת של לביטול עד האד�,

נפש, לכל השווה די� פסק ערו� בשולח� נקבע זאת בכל

מצוה". דבר לכל וכ� הכנסת לבית לרו� ש"מצוה

ושמחתו ה'" את "לדעת לדרגת מגיע שאינו מי א� כי

עליו מוטלת זאת בכל מוגבלות, ה� המצוות בקיו� וחיותו

לרו� eilbxa,dheytdהחובה zernynk,"מצוה דבר "לכל ,

חייב ה"ריצה" של הרוחנית העבודה של הממשי במעשה כי

lkתחתו�.36יהודי דעת לדרגת אפילו מגיע שאינו מי א� ,

נקבע המצוה קיו� שאופ� מצוות, במספר שרואי� כפי

ג� – אחד וכל המצוה, של הפנימית למשמעותה בהתא�

מהי יודע אינו וא� הפנימית, למשמעותה מגיע שאינו מי

באופ� לקיימה צרי� –df!

לאחר שנקבעה שמע, קריאת במצות שמוצאי� (כפי

בקריאת להגיע כדי כי שמע, קריאת וברכות דזמרה פסוקי

דאמליכתי' – אחד" "ה' של הראויה להרגשה שמע

העול� רוחות ובד' ובאר� רקיעי� ולאהבת37בשבעה –

להיות צריכה מאוד�", ובכל נפש� ובכל לבב� "בכל ה'

קריאת וברכות דזמרה פסוקי של בתוכ� התבוננות כ� לפני

סדר נקבע זאת, ע� א� שלאdfשמע, למי ג� אחד, לכל

זו). לדרגה הגיע
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יהוד שכל לכ� מעשיהטע� באופ� ב"ריצה" חייב י

המשמעות את מבי� הוא שאי� למרות מצוה, דבר לכל

עצמו את מרגיל שיהודי כ� ידי שעל מפני הוא הפנימית,

יגיע הוא ובהתלהבות, בשמחה מצוה" דבר "לכל לרו�

שמחה – אמיתית "ריצה" של לדרגה ומהירות קלות ביתר
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ב"תנאי28) א) רמ, בשל"ה (הובא בתחלתו ובחרדי� – יו"ד. יא, הושע

וקציעה [ובמור ארו�" מצותי� "דר� לב) קיט, (תהלי� הכתוב מביא המצוות"

"דר� – ס"צ "מצותי�"].jcewtלטור צ"ל ולכאורה ארו�".

צל"ח29) ש�. ברכות לירוש' מראה (יפה במפרשי� עפמ"ש י"ל אבל

(לא הוא גו'" ילכו ה' "אחרי מהכתוב שהלימוד ש�) ברכות הע"י ומפרשי

ל אפילושמצוה ריצה להתיר רק כ"א) כו', .zayaרו�

רע"א.30) קמח, מזח"ג להעיר

"כדי31) (רק) ובזהze`xdlולא ש�). או"ח (לבוש עליו" חביבה שהיא

ואלי' בפרישה (הובא לר"י היראה בספר מ"ש הביא לא שאדה"ז מה יומתק

מפני הוא זה לדי� הטע� (כי לרו� מצוה לבהכנ"ס סמו� שדוקא ש�) רבה

לכ� d`xp"דקוד� epi`.((�ש (פרישה ב"ה" מצות לש� שמתכוי�

תלז).32) (ע' עה"פ נ"� אוה"ת

ג.33) ב, ש"א

(34– ו"לדעת" "וניל�" תרג� ד"ונדעה" עה"פ, התרגו� ע� ומתאי�

– "וניל�" – שכלית ידיעה רק (לא הוא הדעת תוכ� אמיתית כי "למידע",

הוא כו' ההתקשרות עני� ואמיתית פ"ג), (תניא והתחברות" "התקשרות כ"א)

ועוד). משפטי�. ר"פ תו"א (ראה עליו� בדעת

תיבת35) העתיק לא בשולחנו שאדה"ז מה יומתק בפני� המבואר ע"פ

כי – (23 הערה כנ"ל בש"ס, כ� גרסי המפרשי�* שרוב (א� mrhd"ונדעה"

[וג� עליו�) (דעת ה'" את "לדעת רק הוא ד"נרדפה" הוא,zehytaלהדי� כ�

כו']. הקדמה רק הוא ו"נדעה" ה'", את "לדעת הוא ל"נרדפה" הטע� שעצ�

מרמז בזה כי – זו תיבה הובאה המפרשי�) (לרוב שבגמרא xcqומה

dceardהקדמת ע"י שהוא ל"נרדפה"), (המביאה ה'" את ל"לדעת להגיע אי�

(שצויי� בשל"ה השינוי לתר� יש [ועד"ז ("נדעה"). תחתו� דדעת העבודה

ע"ש]. ,(27 הערה לעיל

הביטול36) שיי� בנה"ב דג� רמב) ע' תרס"ו (המש� מהמבואר להעיר

דיחו"ע". בפועל "העבודה ביאור עיי"ש בלבד", לפועל ששיי� "במה דיחו"ע

ובפוסקי�.37) ב יג, ברכות

בכלל.38) המצוות למעשה בנוגע – טז) (מצוה חינו� ג� ראה

."drcpe" zaiz mr 'nbn wzrp (dlz 'r) my j"p ± w"ik seba d"ke ± z"de`a mby ,xirdle (*
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אי� בפשטות ה'", את לדעת "נרדפה של הפירוש זהו

ה'", את "לדעת של תוצאה היא ש"נרדפה" לכ� הכוונה

"נרדפה" להיפ�, ה'"mxebאלא את ידי39ל"לדעת על כי ,

"דעתlretaריצה של להתבטלות מגיעי� – "נרדפה" –

דבר. של בסופו עליו�",

נאמרת מצוה לדבר הריצה חובת מדוע מוב� בזה

היא תפילה תפילה: – כדלעיל הכנסת, בית לגבי במיוחד

שבלב" הקדושֿברו��הוא40"עבודה אל מתדבק היהודי ,41

מתחילה ולכ� ה', בעבודת יותר נעלות לדרגות להגיע כדי

כי לתפילה, בריצה ה'" את לדעת "נרדפה של idefהעבודה

את "דעת של הנעלית לדרגה להגיע המיוחדת העבודה

–42ה'" הריצה עבודת מתבצעת התפילה עבודת ידי ועל ,

מצוה" דבר ב"כל – .43"נרדפה"

.Ë
'‰ ˙„Â·Ú· ‰ÁÓ˘‰Â ‰ˆÈ¯‰ Y ‡ÓÈ˙ Ô· ‰„Â‰È

ÏÏÎ·
הכתובות ר�..." "הוי של בהוראות החידוש זהו

ה� ערו�: שבשולח� הנ"ל ההלכה פני על אבות, במסכת

הפנימית המשמעות על –44מדברות ה"ריצה" של

ה', בעבודת מוגבלת הבלתי והשמחה החיות הזריזות,

גדולה" "עבודה דחסידותא.16שהיא מילתא –

לעשות ר�... "הוי... (א) אופני�: שני יש בכ� ג� א�

minyay jia` oevx�ולכ אחד, כל לגבי אמורה זו ריצה – "

הזק�, אדמו"ר של ערו� ובשולח� בטור מובאת היא

קלה" למצוה ר� "הוי עזאי ב� של ההוראה (ב) כדלעיל.

נפש. לכל שווה שאינה –

הוא: לכ� ההסבר

הריצה על כ� כל מדבר אינו תימא" ב� "יהודה

zeevndוהשמחה ziiyr zra"ה"ריצה על אלא ,

ה'zillkdבהתמסרות לעבודת היהודי היו�zligzaשל

העבודה בפרטי עיסוקו אני45לפני מודה לאמירת בדומה .

כשניעור כלליתezpyn"46"מיד הוראה שזוהי ,47

היו�. בתחילת לקדושֿברו�ֿהוא והתמסרות

ר� "הוי מתבטא הוא אי� (א) כ�: אלאdevnlומשו� "

שזהו שבשמי�", אבי� רצו� "לעשות –llkהעבודה עניני

נקבעו אלו דברי� (ב) היו�. ערו�zligzaבמש� השולח�

כי – אני מודה אמירת לפני א� – מכ� ויותר כולו,

תימא ב� יהודה מתכוו� שאליה ה' לעבודת ההתמסרות

יותר א� כללית ו"הודאה" התמסרות היא בהוראתו,

אני". מ"מודה

לגביzillkdוההתעוררות אמורה ה' יהודי,lkלעבודת

הפנימית שהסיבה אני, מודה לגבי כידוע שהוא, מצב בכל

טמאות, בידיי� ואפילו ידי� נטילת לפני אני מודה לאמירת

את מטמאות אינ� שבעול� הטומאות ש"כל מפני היא

בזה, או בזה פגו� שהוא ייתכ� היהודי. של אני" ה"מודה

בשלמותו" נשאר אני המודה .48א�
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ב).39) (ו, ברכות לרי"� יונה רבינו ג� ראה

צח.40) סי' או"ח טור תפלה. הל' ריש רמב"� בתחלתה. תענית

ס"הֿו.41) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ש�. או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ראה

דר�42) השמי�. כאשר כי לד"ה ביאור (תו"א בכ"מ המבואר ע"פ ובפרט

הוא תפלה של ענינה דעיקר ועוד), ואיל�. פל"א התפלה שער evx`חיי�

שוב). – (ותומ"צ

את43) ומקיי� המעמיד עיקר "היא דתפלה ד) (ע, בלק לקו"ת ראה

האברי�", את ומקיי� המעמיד שהוא השדרה החוט כמשל מ"ע.. הרמ"ח

ע"ש.

"למצוה44) בו שמפורש עזאי, ב� במאמר יותר עוד –dlwוכדמוכח "

חולי�, סו� [משנה הק�* שילוח היא בדרז"ל קלה למצוה הדוגמא והרי

הדוגמא היא ד) (ש�, ובדב"ר ובכ"מ. ב. פ"ו, דב"ר ב. תצא ב. עקב תנחומא

i`frשמביא oa"ל הטע� – מצוה" גוררת uxל"מצוה ied�שיי שאי� כו'"],

ואדרבה צפור, ק� אחרי לרדו� מצוה שיי� אי� כי כפשוטה, ברגלי� ריצה בזה

לפני�", במאורע יקרא, "כי –`ly.(ב קלט, (חולי� ק� שימצא כדי כו' יחזור

ריצה בה� שיי� דלא במצות אינו כו') (שירו� כהנ"ל אשר להעיר

קלות: הנקראות במצות ומה� כתוכנה) ג� או (כפשוטה,

הרי – רע"א) מד, (מנחות קלה מצוה שנק' המצותציצית מ� ציצית אי�

חייב ברכותlczydlsecxle"שאד� הל' הרמב"� (ל' אותה" שיעשה עד **

שיעשה כדי בה ולהתעט� טלית לו לקנות מחויב אד� "אי� כי ה"ב), פי"א

הי"א): פ"ג ציצית הל' (רמב"� מצוה" בה

צור� אי� כדבעי שכשמקיימה א) ג, (ע"ז קלה מצוה – (ברגליוuexlסוכה

" – שהרי להסוכה, minidכפשוטו) zray lkסוכתו עושה תשבוrawאד� ..

ועוד. ב). כח, (סוכה תדורו" כעי�

ונתינה45) מסירה שמצד היו�, כל במש� בעבודתו ג� ניכר רישומו אבל

היו� במש� ה' עבודת עניני בכל כפשוטה*** ושמחה בחיות ר� הוא זו

שבכל הפרטי תוכ� מצד (לא היא שהריצה אלא – בתחלתו) או"ח ב"ח (וראה

הנקודה מצד כ"א) – יו"ד סעי� כדלקמ� עזאי, ב� כהוראת – zillkdמצוה

מצוה בכל היא ובמילא שבשמי�", אבי� רצו� "לעשות – ומצוה מצוה שבכל

deeya.7 הערה לעיל וראה .

ס"ה.46) ש� מהד"ק ס"ו. ס"א מהד"ת או"ח אדה"ז שו"ע

(47282 ע' חכ"א לקו"ש ובארוכה ,274 ע' חט"ו [המתורג�] לקו"ש ראה

(מלשו� תימא ב� יהודה – המאמר בעל בש� ג� מרומז שזה (ועוד), ואיל�

ע"ש. כו'), הודאה

סי"א48) החסידות תורת של ענינה קונט' בארוכה וראה יט. ע' יו� היו�

ובהערות.

gelyn xzei zevnd lka dlw devn jl oi`e :my `vz `negpz d`xe ,"zelway dlw" (cere .my x"ac my awr `negpz) 'wp okle dkeqe zivivn xzei cer "dlw" `idy l"ie (*

.owd

m"anxd zpeek idefe xewnd edf ile`e .y"iir .f"r oiyiprn `gzixc ociray (` ,`n) my q"yake dfa uexl jixv (xzei cer ile`e) `zeciqgc `zlin xezac l"i ile`e (**

:c"kqx g"e` f"dc` r"eye xehae .'ek sehr zeidl lczyi mlerl `l` ef devnn envr xehtiy ciqg mc`l ie`x oi` ..zilh el zepwl aiiegn mc` oi`y t"r` :my ziviv 'ld

.("fixfe" zaiz hinyd ,my r"eyae) 'ek ziviv zevna fixfe xidf mc` lk zeidl oekpe aeh

.my dyixte g"a d`xe ."evexi aehl jilbxy milbxd cbpk iavk ux xn`e" xehd oeyl zehytke ,milbxa dheytk dvixl mb `id `niz oa dcedi zpeek f"tre (***

zea` iwxt zegiyÎihewl

.È
˙ÓÈÈÂÒÓ ‰ÂˆÓ ÌÂÈ˜· ‰ÁÓ˘‰Â ‰ˆÈ¯‰ Y È‡ÊÚ Ô·
דחסידותא במילי נוספת, הוראה עזאי ב� מחדש כ� על

ר� "הוי –dlw devnl:"העבירה מ� ובורח

מצוה בקיו� שקועי� כאשר לחשובzniieqnא� בלי ,

הכוונה "אשרzillkdעל המצוות: בכל הזהה המצוה, של

במצותיו –epeve"49קדשנו שבשמי� אבי� רצו� לעשות ,

הוא לכ� ואשר המסויימת, המצוה תוכ� על רק אלא

למצוה אותהה לכ�dlwמחשיב להגיע היהודי צרי� –

בלי ובחיות בשמחה "ר�", של באופ� תיעשה שהיא

הגבלה.

שהמשמעות יהודי, מכל עזאי ב� דורש zihxtdכיצד

מוגבלת לכאורה שהיא המצוה, ל"ריצה"50של תגרו� ,

והגבלה? למדידה שמעל

עזאי ב� של הכללית דרכו היתה שכ� משו� –51זאת

הוא ולכ� העול�. מ� יציאה "רצוא", של בכיוו� עובד הוא

חשקה שנפשי אעשה "מה באמרו ורביה, בפריה עסק לא

כניסתו52בתורה" היתה דבר, של בסופו כ�, עקב אשר עד ,

ומת" "הצי� של באופ� "שוב",53לפרדס ללא "רצוא" –

אהר�. בני שני למיתת בדומה

המצוות קיו� – "תיקו�" בעניני עבודתו ג� היתה ולכ�

"רצוא" של באופ� עריבות..54– ה"נעימות את חש שהוא

הקדוש ה"אורֿהחיי�" בעל כלשו� לגבי55מתיקות",

גור� וזה המצוות, שבקיו� אהר�, בני שני של ה"רצוא"

בקי ולשמחה מוגבללריצה בלתי באופ� המצוות א�56ו� ,

העצמית.zelabdlמעל שלו האלקית הנפש של

קלה למצוה ר� "הוי הביטוי כא� אי� מדוע מוב� בכ�

למצוות לריצה הגורמת המצוות "נעימות" כי כלחמורה",

המשמעות מצד זההzihxtdהיא ואינה מצוה, שבכל

חמורה, ובמצוה קלה במצוה

למצוה ר� "הוי הוא העיקרי החידוש ",dlwואדרבה,

במצוה "נעימות"dlwשאפילו עלizlaיש אשר מוגבלת,

זו. למצוה ג� ריצה להיות צריכה כ�

.‡È
˙Â·È·Á· ÌÈ�ÙÂ‡‰ È�˘Ï Ì‡˙‰· ÌÈÓÚË‰ È�˘

˙ÂÂˆÓ‰
שני ייתכנו וחביבות� המצוות "נעימות" בתחושת

בחביבות חש היהודי (א) –zeevnayonvrאופני�:

ישיג אשר את חש היהודי (ב) טוב", אלוקי� ed`"קרבת

טוב" לי אלוקי� "קרבת מכ�, – האלוקית נפשו –57.

של לצור� עזאי ב� שמביא הטעמי� שני ה� ואלה

שכר (ב) מצוה, גוררת שמצוה (א) – למצוה..." ר� "הוי

מצוה: מצוה

המצוה של החביבות לגבי העיקרי: dnvrהטע�

היא שבמצוה הגדולה הנעימות – מצוה" גוררת "מצוה

וחיבור לצוותא גורמת היא – מצוה" "גוררת שהיא 58בכ�

הקדושֿברו�ֿהוא ע� האד� .59של

שעדיי� למי ג� מכוונת עזאי ב� של שהוראתו כיוו� א�

שנמצא למי ואפילו טוב", אלוקי� "קרבת של בדרגה אינו

שלפי העבודה את רק ומבצע העבודה בתחילת עדיי�

מתאימה "elהרגשתו מוסי� הוא לפיכ� ,xkyyמצוה

מצוה":

מרגישxkyג� אד� ה"שכר" שאת – edy`המצוות

הקדושֿברו�ֿ ע� מתאחד שהוא "מצוה", הוא – מקבל

נעימות58הוא חש שהוא באופ� ,izlaכידוע מוגבלת.

ליכא" עלמא בהאי מצוות "שכר המצוות60בעני� ששכר ,

השכר, את להכיל יכול אינו וה"עול�" מוגבל אינו

לש� ג� בליxkyולכ�, – ריצה להיות צריכה מצוה,

והגבלות. מדידות

(c"kyz a"eda t"ye xen` t"y zegiyn)
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ברכת49) המצוות.lkכנוסח

(50.151 ע' חט"ו [המתורג�] לקו"ש .181 ע' חי"ד לקו"ש בארוכה ראה

מות51) אחרי ד"ה תקמ). ע' אחרי (אוה"ת הלבבות וכל ד"ה בכ"ז ראה

פי"ג. תרמ"ט

ב.52) סג, יבמות

ב.53) יד, חגיגה

(54c"r'הל (ראה דתיקו� הנהגה שהיא בתורה" חשקה ד"נפשי הנהגתו

שבהנהגה אלא עו�"), – כ� דהעושה – בידו ד"אי� בקו"א רפ"ג לאדה"ז ת"ת

בקו"א). (עיי"ש העול� דקיו� הנהגה ולא דרצוא הנהגה ה"ז – עצמו דתיקו�

באוה"ח.55) כתוב ד"ה לאזניא אתהל�ֿ אדה"ז במאמרי הובא אחרי. ר"פ

פי"ב. ש� מות אחרי ד"ה בתחלתו. ש� הלבבות וכל ד"ה פל"ג. ש� חיי� דר�

א). (קמט, כט סי' אגה"ק ועייג"כ

(56.52 ע' חי"ד מלקו"ש ג� להעיר

כח.57) עג, תהלי�

ריש58) צג, או"ת רע"א). (סז, סרנ"ט לקו"א – בנדו"ד – הה"מ פירש כ�

ע"ד.

מצד59) שנעשה וחיבור להצוותא כא� הכוונה oeilrdאי� oevx meiwשבזה)

ההמשכה שמצד וחיבור להצוותא כ"א למצוה), מצוה בי� הפרש zihxtאי�

ש וכו'), המוחי�, המשכת – (תפלי� מצוה שבמצוות,dfaדכל ה"נעימות" היא

וכו' חיבור נעשה עי"ז שג� לומר תימצי בא� מרכבהynnובפרט רק ולא

ואכ"מ. וכו'.

כג.60) סי' ג'. סי' אגה"ק ב. לט, קידושי�



כי zea` iwxt zegiyÎihewl

.È
˙ÓÈÈÂÒÓ ‰ÂˆÓ ÌÂÈ˜· ‰ÁÓ˘‰Â ‰ˆÈ¯‰ Y È‡ÊÚ Ô·
דחסידותא במילי נוספת, הוראה עזאי ב� מחדש כ� על

ר� "הוי –dlw devnl:"העבירה מ� ובורח

מצוה בקיו� שקועי� כאשר לחשובzniieqnא� בלי ,

הכוונה "אשרzillkdעל המצוות: בכל הזהה המצוה, של

במצותיו –epeve"49קדשנו שבשמי� אבי� רצו� לעשות ,

הוא לכ� ואשר המסויימת, המצוה תוכ� על רק אלא

למצוה אותהה לכ�dlwמחשיב להגיע היהודי צרי� –

בלי ובחיות בשמחה "ר�", של באופ� תיעשה שהיא

הגבלה.

שהמשמעות יהודי, מכל עזאי ב� דורש zihxtdכיצד

מוגבלת לכאורה שהיא המצוה, ל"ריצה"50של תגרו� ,

והגבלה? למדידה שמעל

עזאי ב� של הכללית דרכו היתה שכ� משו� –51זאת

הוא ולכ� העול�. מ� יציאה "רצוא", של בכיוו� עובד הוא

חשקה שנפשי אעשה "מה באמרו ורביה, בפריה עסק לא

כניסתו52בתורה" היתה דבר, של בסופו כ�, עקב אשר עד ,

ומת" "הצי� של באופ� "שוב",53לפרדס ללא "רצוא" –

אהר�. בני שני למיתת בדומה

המצוות קיו� – "תיקו�" בעניני עבודתו ג� היתה ולכ�

"רצוא" של באופ� עריבות..54– ה"נעימות את חש שהוא

הקדוש ה"אורֿהחיי�" בעל כלשו� לגבי55מתיקות",

גור� וזה המצוות, שבקיו� אהר�, בני שני של ה"רצוא"

בקי ולשמחה מוגבללריצה בלתי באופ� המצוות א�56ו� ,

העצמית.zelabdlמעל שלו האלקית הנפש של

קלה למצוה ר� "הוי הביטוי כא� אי� מדוע מוב� בכ�

למצוות לריצה הגורמת המצוות "נעימות" כי כלחמורה",

המשמעות מצד זההzihxtdהיא ואינה מצוה, שבכל

חמורה, ובמצוה קלה במצוה

למצוה ר� "הוי הוא העיקרי החידוש ",dlwואדרבה,

במצוה "נעימות"dlwשאפילו עלizlaיש אשר מוגבלת,

זו. למצוה ג� ריצה להיות צריכה כ�
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˙ÂÂˆÓ‰
שני ייתכנו וחביבות� המצוות "נעימות" בתחושת

בחביבות חש היהודי (א) –zeevnayonvrאופני�:

ישיג אשר את חש היהודי (ב) טוב", אלוקי� ed`"קרבת

טוב" לי אלוקי� "קרבת מכ�, – האלוקית נפשו –57.

של לצור� עזאי ב� שמביא הטעמי� שני ה� ואלה

שכר (ב) מצוה, גוררת שמצוה (א) – למצוה..." ר� "הוי

מצוה: מצוה

המצוה של החביבות לגבי העיקרי: dnvrהטע�

היא שבמצוה הגדולה הנעימות – מצוה" גוררת "מצוה

וחיבור לצוותא גורמת היא – מצוה" "גוררת שהיא 58בכ�

הקדושֿברו�ֿהוא ע� האד� .59של

שעדיי� למי ג� מכוונת עזאי ב� של שהוראתו כיוו� א�

שנמצא למי ואפילו טוב", אלוקי� "קרבת של בדרגה אינו

שלפי העבודה את רק ומבצע העבודה בתחילת עדיי�

מתאימה "elהרגשתו מוסי� הוא לפיכ� ,xkyyמצוה

מצוה":

מרגישxkyג� אד� ה"שכר" שאת – edy`המצוות

הקדושֿברו�ֿ ע� מתאחד שהוא "מצוה", הוא – מקבל

נעימות58הוא חש שהוא באופ� ,izlaכידוע מוגבלת.

ליכא" עלמא בהאי מצוות "שכר המצוות60בעני� ששכר ,

השכר, את להכיל יכול אינו וה"עול�" מוגבל אינו

לש� ג� בליxkyולכ�, – ריצה להיות צריכה מצוה,

והגבלות. מדידות

(c"kyz a"eda t"ye xen` t"y zegiyn)

•
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ברכת49) המצוות.lkכנוסח

(50.151 ע' חט"ו [המתורג�] לקו"ש .181 ע' חי"ד לקו"ש בארוכה ראה

מות51) אחרי ד"ה תקמ). ע' אחרי (אוה"ת הלבבות וכל ד"ה בכ"ז ראה

פי"ג. תרמ"ט

ב.52) סג, יבמות

ב.53) יד, חגיגה

(54c"r'הל (ראה דתיקו� הנהגה שהיא בתורה" חשקה ד"נפשי הנהגתו

שבהנהגה אלא עו�"), – כ� דהעושה – בידו ד"אי� בקו"א רפ"ג לאדה"ז ת"ת

בקו"א). (עיי"ש העול� דקיו� הנהגה ולא דרצוא הנהגה ה"ז – עצמו דתיקו�

באוה"ח.55) כתוב ד"ה לאזניא אתהל�ֿ אדה"ז במאמרי הובא אחרי. ר"פ

פי"ב. ש� מות אחרי ד"ה בתחלתו. ש� הלבבות וכל ד"ה פל"ג. ש� חיי� דר�

א). (קמט, כט סי' אגה"ק ועייג"כ

(56.52 ע' חי"ד מלקו"ש ג� להעיר

כח.57) עג, תהלי�

ריש58) צג, או"ת רע"א). (סז, סרנ"ט לקו"א – בנדו"ד – הה"מ פירש כ�

ע"ד.

מצד59) שנעשה וחיבור להצוותא כא� הכוונה oeilrdאי� oevx meiwשבזה)

ההמשכה שמצד וחיבור להצוותא כ"א למצוה), מצוה בי� הפרש zihxtאי�

ש וכו'), המוחי�, המשכת – (תפלי� מצוה שבמצוות,dfaדכל ה"נעימות" היא

וכו' חיבור נעשה עי"ז שג� לומר תימצי בא� מרכבהynnובפרט רק ולא

ואכ"מ. וכו'.

כג.60) סי' ג'. סי' אגה"ק ב. לט, קידושי�



a`Îmgpnכי 'd oey`x mei Ð ` zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב ה' ראשו� יו�
אגרתא ,bw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íòôä éððä äúòå,bw 'nr cr.'åëå äøåú

éñBé éðpä ,íòtä äzòåäLwáe ,øeàa úôñBúa éãé úéðL ó §©¨©©©¦§¦¦¥¦¨¦§¤¤¥©¨¨
íéáBøwä íéîBìL éLðà ìk éðôì äNeøôe äçeèL äìeôk§¨§¨§¨¦§¥¨©§¥§¦©§¦

,íäéìò íi÷ì ,íé÷Bçøäå,mdipia bidpdle -àì ìçä éîé ìkL §¨§¦§©¥£¥¤¤¨§¥©ŸŸ
÷ø ,Ck ìk éàðt íäì ïéàL íé÷ñò éìòaä äázä éðôì eãøé¥§¦§¥©¥¨©©£¥£¨¦¤¥¨¤§©¨¨©

,éàðt íäì LiL íúBà- ¨¤¥¨¤§©
,daizd iptl ecxiBà

íéëeîqä Bà ,íéãnìnä©§©§¦©§¦
,íäéáà ïçìL ìò©ª§©£¦¤

éøàäì íéìBëiLúlôúa C ¤§¦§©£¦¦§¦©
äöçîe äòL Cøò øçMä©©©¥¤¨¨¤¡¨

úBçôì48ìçä úBîé ìk49, §¨¨§©Ÿ
éðôì ãøBiä äéäé íäî¥¤¦§¤©¥¦§¥

,ìøBbä ét ìò ,äázä- ©¥¨©¦©¨
iptl lltzi in lxeba elriy

,cenrdéevø ét ìò Bà©¦¦
.áøä,milltznd ly ± ¨Ÿ

.dltzÎlrad didi in rawii

àeäå,dltzÎlrad ±óñàé §¤¡Ÿ
ìk Bì áéáña åéìà¥¨§¨¦¨
ïçìL ìò íéëeîqä©§¦©ª§©
íéãnìî Bà ,íäéáà£¦¤§©§¦

éøàäì eìëeiLC,dltza ± ¤§§©£¦
,eäBîk,eaiaq ecnriy - ¨

in eze` lalai `ly ick

,xdnnyäpLé ìáa`ly ± §©§ª¤
,`l` mixacd z` epyijk

,dyrii:àðå àð̈§¨
íéîéå úBúaLa Cà©§©¨§¨¦
éìòa ìk íbL ,íéáBè¦¤©¨©£¥
éàðt íäì Lé íé÷ñò£¨¦¥¨¤§©

øLkä úòLe,f` `id ± §©©Ÿ¤
éøàäìúðeëa íúlôúa C §©£¦¦§¦¨¨§©¨©

äaøcàå ,'äì íLôðå íaì¦¨§©§¨©§©§©¨
íäéìòd ilra lr ±,miwqr £¥¤

,æò øúéå úàN øúéa ìhî,zay zltz zpeeka jix`dl -Bîk ª¨§¤¤§¥§¤¤¨§
íéiç çøà Ceøò ïçìLa áeúkL50,miwqrd ilra lry - ¤¨§ª§¨¨Ÿ©©¦

dxezl xzei ax onf zezaya yicwdl ,reayd lk miweqrd

,dltzleäLî úøBúa áeúkL Bîëe51:'eë ãáòz íéîé úLL" §¤¨§©Ÿ¤¥¤¨¦©£Ÿ

éäìà 'äì úaL éòéáMä íBéåà÷éc "Ezeidl jixv zayd lky ± §©§¦¦©¨©¡Ÿ¤©§¨
ea xn`py aeh meia enk `ly ,jiwl` 'd ly mipiprl ,jiwl` 'dl

zeidl jixv zaya eli`e ,mkl mb zeidl jixvy ,"mkl" mbBlkª
,'äìiptn `ed df lky oeeikn .jiwl` 'd ly mipiprl lkd xeqnl - ©

mini zyy" ixg` `a dfy

ini zyyay ixg` ,"cearz

mipipra micaer legd

miwqr ilraa ixd ,miinyb

reayd ini lkay ,dnecke

,"cearz"a miweqr md

,miinyb mipipra dceara

mlv` zeidl jixvy i`cea

.'dl didz zayd lky

úàæìå,okle ±íä íb± §¨Ÿ©¥
,miwqrd ilraéðôì eãøé¥§¦§¥

,áBè íBéå úaLa äázä©¥¨§©¨§
ìøBbä ét ìòdidi in ± ©¦©¨

,dltzÎlradéevøa Bà§¦
ézáúkL Bîk ,áøä̈Ÿ§¤¨©§¦

:ã÷zLà¤§¨©
éøö àc ïBâëe,éòBãBàì C- §¨¨¦§¥

,ricedl yi df oebkae

,'ä äöøé íà ,ézòãaL¤§©§¦¦¦§¤
ìíéðéðnä ìëì çìL ¦§Ÿ©§¨©¦§¨¦

òãéì ,øúqa íéìbøî§©§¦©¥¤¥©
,òéãBäìe,zece` -éî ìk §¦©¨¦

LiL éî ìëå Bì øLôàL¤¤§¨§¨¦¤¥
éøàäì éàðt Bìïiòìe C §©§©£¦§©¥

älôzalltzdl ± ©§¦¨
,dpeek jezne zekix`a

ïBcð äéäé ¯ ìvòúîe¦§©¥¦§¤¦
úBéäì ,íB÷î ÷eçøa§¦¨¦§
BàBáa íéãé ézLa äçãð¦§¤¦§¥¨©¦§

äôì,owfd epax l` ± §Ÿ
ì,"íéiç íéäìà éøác" òîL,zeciqg ixac -äzà ¯ åàì ììkîe ¦§Ÿ©¦§¥¡Ÿ¦©¦¦§©¨©¨

.ïä òîBLzceara jix`iy iny ,"od" rney dz` "e`l"dn ± ¥©¥
,'eke edeaxwi dltzd,áBè úkøa íäéìò àáúå ,íòðé íéòîBMìå§©§¦ª§©§¨Ÿ£¥¤¦§©

:'eëå äøBz àlà áBè ïéàå§¥¤¨¨§
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ùã÷ä úøâà
äúòåéñåé éððä íòôäøåàéá úôñåúá éãé úéðù ó

ìë éðôì äùåøôå äçåèù äìåôë äù÷áå
ìëù íäéìò íéé÷ì íé÷åçøäå íéáåø÷ä íéîåìù éùðà
ïéàù íé÷ñò éìòáä äáéúä éðôì åãøé àì ìåçä éîé
åà éàðô íäì ùéù íúåà ÷ø .ë"ë éàðô íäì
íéìåëéù íäéáà ïçìåù ìò íéëåîñä åà íéãîìîä
úåçôì äöçîå äòù êøò øçùä úìôúá êéøàäì
ô"ò äáéúä éðôì ãøåéä äéäé íäî ìåçä úåîé ìë
áéáñá åéìà óåñàé àåäå .áåøä éåöéø ô"ò åà ìøåâä
åìëåéù íéãîìî åà íäéáà ïçìåù ìò íéëåîñä ìë åì

:àðå àð äðåùé ìáá åäåîë êéøàäì
êàíé÷ñò éìòá ìë íâù íéáåè íéîéå úåúáùá

íúìôúá êéøàäì øùåëä úòùå éàðô íäì ùé
ìèåî íäéìò äáøãàå .'äì íùôðå íáì úðååëá
çøåà êåøò ïçìåùá áåúëù åîë æò øúéå úàù øúéá
ãåáòú íéîé úùù äùî úøåúá áåúëù åîëå íééç
.'äì åìåë à÷ééã êéäìà 'äì úáù éòéáùä íåéå 'åë
áåè íåéå úáùá äáéúä éðôì åãøé íä íâ úàæìå

:ã÷úùà ù"îë áåøä éåöéøá åà ìøåâä éô ìò
ïåâëåìëì çåìùì ä"éà éúòãáù éòåãåàì êéøö àã

éî ìë òéãåäìå òãéì øúñá íéìâøî íéðéðîä
ïééòìå êéøàäì éàðô åì ùéù éî ìëå åì øùôàù
äçãð úåéäì íå÷î ÷åçéøá ïåãéð 'éäé ìöòúîå äìôúá
åàì ììëîå ç"àã òåîùì äôì åàåáá íéãé éúùá
úëøá íäéìò àáúå íòðåé íéòîåùìå ïä òîåù äúà

:'åëå äøåú àìà áåè ïéàå áåè
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.48:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,ט שערי� מאה וראה ש�. ובהנסמ� ב ב, שערי� מאה בס' ואגה"ק ש�. ובמפרשיו ב סב, מזח"א "ולהעיר

˘ËÈÏ"‡:49.ב". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הכוונה ש� – אחת שעה עצמה בתפלה מאריכי� היו הראשוני� חסידי� דאפילו ב) לב, (ברכות "ומש"כ

העמידה". בהגהה.50.לתפלת ס"ב ˘ËÈÏ"‡:סר"צ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."�יתנ מי ד"ה תו"א ט.51."וראה כ, יתרו

a`Îmgpn 'e ipy mei Ð a zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב ו' שני יו�
אגרתב ,206 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìëî éúðè÷ á,cw 'nr cr.'åâå íéðôä

âøeaøètî Búàéa øçà©©¦¨¦¤¤§§
.áxq`na `elk did my) ,bxeaxhtn ayy xg`l owfd epax azk ef zxb` -

exexgy .zeciqgd zhiye zxez enqxt oiba ecbp dybedy dpyldn d`vezk

.zeciqgd zxez zehytzdl dlynnd cvn dnkqd (mb) riad xq`ndn

ixd did xq`ndy oeeik

miiaxd xn`nk)1d`vez (

ly ezhiy lr dlrnl bexhwn

zxez z` "cixedl" ,owfd epax

itk ,dpadae lkya zeciqgd

,c"ag zeciqga `hazn xacdy

lk l` ribzy ote`a dvitdle

,oaen ixd ,l`xyin cg`

d`vezk `a dhnl xexgydy

,dlrnl bexhwd lehian

ozipe dnkqd dpzip - daxc`e

epax azk f` ± (owfd epax ly ezhiy itl zeciqgd zxez z` mqxtl gek

ycew zxb` owfdefdtewzd dlgd f`y ,fnxnd xac .a oniqdipyd

ixg` "a wxt" aezk o`ky ,oiivl oiiprn .zeciqgd zhiye zxez zehytzda

."a"tn ez`ia xg`" azkp dfy oiievy

dncwd ,zxb`d ly miptd iptl ,z`aen my ,"ycewd zxb`" ly f"k oniqa

dligza aezk ,(zxb` dze` owfd epax azk ellbay rxe`nd z` dxiaqnd)

z`aen epiptly zxb`a eli`e .zxb`l dncwdd okn xg`le ,"f"k oniq"

dipyd dtewzd - 'a oniqy iptn z`fe ,"'a oniq" dixg`le dncwdd dligza

zeciqgd oeyla e`)2.bxeaxhtn ez`ia ixg` dlgd ("ipy zelcb"

"'eë ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷"3epia` awri xn` el` milin - ¨Ÿ§¦¦Ÿ©£¨¦¦¨
d"awdy zexnl .eyrn eze` livi d"awdy ,ezywal dncwd xeza

el gihad ixd4ixd ,"jlz xy` lka jizxnye jnr ikp` dpde"

oiba - "micqgd lkn izphw"y oeeik `l` ?cgtl dnn el did `ly

cgtn `ede xzei ohw awri dyrp ,d"awd ez` dyry micqgd lk

d"awdy ,"`p iplivd" ycgn ywal wewf `edy avna oezp `edy

" milind wx weqtdn `ian owfd epaxy dn] .eze` livilkn

micqgdwx ,yexita `ian `ed oi` "zn`d lkn" milind z`e ,"

yexit itly ,`"hily iaxd mrt xiaqd - "xnebe"e "lkne" dlnd

`ly micqg ez` dyr d"awdy `id "micqg"a dpeekd ,i"yx

dghadd miiwe zni` d"awdy dn "zn`"a dpeekde ,el gihad

mpn` eid ,owfd epax ly ezle`ba eli`e .yxetna el gihady

ixd - owfd epaxl dielb dghad meiw - "zn`" la` ,ielba "micqg"

epax oi` okl .ezle`bl dielb dghad mey dzid `l ixdy ,did `l

dlnd z` `ian `edy dne ."zn`d (lkne)" yexita `ian owfd

"lknely ezin`ly iptn df ixd ,"'ebe"a "zn`"d lr fnxn mbe "

jxca jledd l`xyin cg` lkl dghaedy dghad zniiw ,xac

zekxad lk eilr elegi "eklz izewega m`"y ,zeevnde dxezd

dyxta okn xg`l zeaezkd5xqend l`xyia `iypl cgeinae ,

dghad ef dzid `ly oeeik ,`l` .zeciqgd zhiy mqxtl eytp

`id dghadd ,hxta eil` qgia ixd ,hxta owfd epaxl zyxetn

owfd epax mb okl ,(eil` `id dpeekdy ,ielba `l) mlrd ly ote`a

mlrd ly ote`a z`f fnxn

.['"ebe" dlna,Leøt- ¥
i"yx ixdy6,yxtn

d`vezk `a "izphw"dy

,zn`d lke micqgd lkn

ehrnzp"y ,xnelkizeiekf

zn`de micqgd ici lr

xne` jk lr ."inr ziyry

oekp epi`e" o"anxdoeyla

aezk weqta ixdy ,"aezkd

,"izphw"ip`ohw iziyrp

zenka herin `le zeki`a herin ,ephwzp zeiekfdy `le xzei7,

xg` ote`a yxtn o"anxde8ip`y ,"izphw"d z`icn ohwhelwl

ixd ,o"anxd ly df eyexitl m`zda .zn`de micqgd lk z`

icn ohw `edy m` ik ,zn`de micqgdn d`vez epi` "izphw"d

yexitk yxtn owfd epax ,mxa .zn`de micqgd lkl i`kf epi`e

weqtd zehytk ,zn`de micqgdn d`vez `ed "izphw"dy ,i"yx

izphw"micqgd lkny ,"n`l` ."izphw" dyrp zn`de micqgd

mc`d lr ok` aqen "izphw"dy ote`a z`f yxti owfd epaxy

`le) zn`de micqgd ieaixn d`vezk ohwzd envr `edy ,envr

dyzeiekf`ed mb ohwzp jk llbae ehrnzpe ephwzp9`l` ,

d`vez `ed "izphw"dydxiyiepaxy dn df .(zn`de micqgdn

" xne` owfdyexitlkae ,mc`d lr ok` aqen "izphw" ,xnelk ,"

,zn`de micqgdn d`vezk `a df z`fãñçå ãñç ìëaL¤§¨¤¤¨¤¤
éøö íãàì äNBò àeä-Ceøa-LBãwäLC,envrl mc`d ±úBéäì ¤©¨¨¤¨¨¨¨¦¦§

.ãàîa çeø ìôLcqgdn d`vezk xzeia jenp envr wifgdl ± §©©¦§Ÿ
,d"awd ez` dyryãñç ék,zepeilrd zexitqa ,dlrnl ±àòBøc ¦¤¤§¨

,àðéîé,aexiwe oini ly oipr ,oinid rexf ly dpigad `ed -Bðéîéå" §¦¨¦¦
"éð÷açz10,,mc`d z` siwn dlrnly oinid -úðéça àéäL §©§¥¦¤¦§¦©

,íéðôlî úàN øúéa Lnî íéäìà úáø÷dyery cqga - ¦§©¡Ÿ¦©¨§¤¤§¥¦§¨¦
did xy`n d"awd l` xzei aexw mc`d dyrp ,mc`d mr d"awd

,cqgd ez` dyrpy iptldábäå úàN øúéa 'ä ìà áBøwä ìëå§¨©¨¤§¤¤§¥§©¨Ÿ©
äìòîìéøö ¯ äìòîúBéäì C,envr jeza ±çeø ìôL øúBé §©§¨©§¨¨¦¦§¥§©©

,ähî ähîì,ce`n ce`n jenp envr wifgdl eilr -Bîk §©¨©¨§
áeúkL11:."éì äàøð 'ä ÷Bçøî"ici lr mc`l d`xp d"awdyk ± ¤¨¥¨¦§¨¦

ly dybxd mc`d lr lertl xacd jixv ± ez` dyer `edy cqgd

ilkdy ,`id dpeekdy e` ,zekinpae wegixa envr wifgdl ,"wegxn"

"wegxn" envr wifgn mc`dyk `ed ± "il d`xp 'd" z` helwl
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כי a`Îmgpn 'e ipy mei Ð a zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב ו' שני יו�
אגרתב ,206 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìëî éúðè÷ á,cw 'nr cr.'åâå íéðôä

âøeaøètî Búàéa øçà©©¦¨¦¤¤§§
.áxq`na `elk did my) ,bxeaxhtn ayy xg`l owfd epax azk ef zxb` -

exexgy .zeciqgd zhiye zxez enqxt oiba ecbp dybedy dpyldn d`vezk

.zeciqgd zxez zehytzdl dlynnd cvn dnkqd (mb) riad xq`ndn

ixd did xq`ndy oeeik

miiaxd xn`nk)1d`vez (

ly ezhiy lr dlrnl bexhwn

zxez z` "cixedl" ,owfd epax

itk ,dpadae lkya zeciqgd

,c"ag zeciqga `hazn xacdy

lk l` ribzy ote`a dvitdle

,oaen ixd ,l`xyin cg`

d`vezk `a dhnl xexgydy

,dlrnl bexhwd lehian

ozipe dnkqd dpzip - daxc`e

epax azk f` ± (owfd epax ly ezhiy itl zeciqgd zxez z` mqxtl gek

ycew zxb` owfdefdtewzd dlgd f`y ,fnxnd xac .a oniqdipyd

ixg` "a wxt" aezk o`ky ,oiivl oiiprn .zeciqgd zhiye zxez zehytzda

."a"tn ez`ia xg`" azkp dfy oiievy

dncwd ,zxb`d ly miptd iptl ,z`aen my ,"ycewd zxb`" ly f"k oniqa

dligza aezk ,(zxb` dze` owfd epax azk ellbay rxe`nd z` dxiaqnd)

z`aen epiptly zxb`a eli`e .zxb`l dncwdd okn xg`le ,"f"k oniq"

dipyd dtewzd - 'a oniqy iptn z`fe ,"'a oniq" dixg`le dncwdd dligza

zeciqgd oeyla e`)2.bxeaxhtn ez`ia ixg` dlgd ("ipy zelcb"

"'eë ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷"3epia` awri xn` el` milin - ¨Ÿ§¦¦Ÿ©£¨¦¦¨
d"awdy zexnl .eyrn eze` livi d"awdy ,ezywal dncwd xeza

el gihad ixd4ixd ,"jlz xy` lka jizxnye jnr ikp` dpde"

oiba - "micqgd lkn izphw"y oeeik `l` ?cgtl dnn el did `ly

cgtn `ede xzei ohw awri dyrp ,d"awd ez` dyry micqgd lk

d"awdy ,"`p iplivd" ycgn ywal wewf `edy avna oezp `edy

" milind wx weqtdn `ian owfd epaxy dn] .eze` livilkn

micqgdwx ,yexita `ian `ed oi` "zn`d lkn" milind z`e ,"

yexit itly ,`"hily iaxd mrt xiaqd - "xnebe"e "lkne" dlnd

`ly micqg ez` dyr d"awdy `id "micqg"a dpeekd ,i"yx

dghadd miiwe zni` d"awdy dn "zn`"a dpeekde ,el gihad

mpn` eid ,owfd epax ly ezle`ba eli`e .yxetna el gihady

ixd - owfd epaxl dielb dghad meiw - "zn`" la` ,ielba "micqg"

epax oi` okl .ezle`bl dielb dghad mey dzid `l ixdy ,did `l

dlnd z` `ian `edy dne ."zn`d (lkne)" yexita `ian owfd

"lknely ezin`ly iptn df ixd ,"'ebe"a "zn`"d lr fnxn mbe "

jxca jledd l`xyin cg` lkl dghaedy dghad zniiw ,xac

zekxad lk eilr elegi "eklz izewega m`"y ,zeevnde dxezd

dyxta okn xg`l zeaezkd5xqend l`xyia `iypl cgeinae ,

dghad ef dzid `ly oeeik ,`l` .zeciqgd zhiy mqxtl eytp

`id dghadd ,hxta eil` qgia ixd ,hxta owfd epaxl zyxetn

owfd epax mb okl ,(eil` `id dpeekdy ,ielba `l) mlrd ly ote`a

mlrd ly ote`a z`f fnxn

.['"ebe" dlna,Leøt- ¥
i"yx ixdy6,yxtn

d`vezk `a "izphw"dy

,zn`d lke micqgd lkn

ehrnzp"y ,xnelkizeiekf

zn`de micqgd ici lr

xne` jk lr ."inr ziyry

oekp epi`e" o"anxdoeyla

aezk weqta ixdy ,"aezkd

,"izphw"ip`ohw iziyrp

zenka herin `le zeki`a herin ,ephwzp zeiekfdy `le xzei7,

xg` ote`a yxtn o"anxde8ip`y ,"izphw"d z`icn ohwhelwl

ixd ,o"anxd ly df eyexitl m`zda .zn`de micqgd lk z`

icn ohw `edy m` ik ,zn`de micqgdn d`vez epi` "izphw"d

yexitk yxtn owfd epax ,mxa .zn`de micqgd lkl i`kf epi`e

weqtd zehytk ,zn`de micqgdn d`vez `ed "izphw"dy ,i"yx

izphw"micqgd lkny ,"n`l` ."izphw" dyrp zn`de micqgd

mc`d lr ok` aqen "izphw"dy ote`a z`f yxti owfd epaxy

`le) zn`de micqgd ieaixn d`vezk ohwzd envr `edy ,envr

dyzeiekf`ed mb ohwzp jk llbae ehrnzpe ephwzp9`l` ,

d`vez `ed "izphw"dydxiyiepaxy dn df .(zn`de micqgdn

" xne` owfdyexitlkae ,mc`d lr ok` aqen "izphw" ,xnelk ,"

,zn`de micqgdn d`vezk `a df z`fãñçå ãñç ìëaL¤§¨¤¤¨¤¤
éøö íãàì äNBò àeä-Ceøa-LBãwäLC,envrl mc`d ±úBéäì ¤©¨¨¤¨¨¨¨¦¦§

.ãàîa çeø ìôLcqgdn d`vezk xzeia jenp envr wifgdl ± §©©¦§Ÿ
,d"awd ez` dyryãñç ék,zepeilrd zexitqa ,dlrnl ±àòBøc ¦¤¤§¨

,àðéîé,aexiwe oini ly oipr ,oinid rexf ly dpigad `ed -Bðéîéå" §¦¨¦¦
"éð÷açz10,,mc`d z` siwn dlrnly oinid -úðéça àéäL §©§¥¦¤¦§¦©

,íéðôlî úàN øúéa Lnî íéäìà úáø÷dyery cqga - ¦§©¡Ÿ¦©¨§¤¤§¥¦§¨¦
did xy`n d"awd l` xzei aexw mc`d dyrp ,mc`d mr d"awd

,cqgd ez` dyrpy iptldábäå úàN øúéa 'ä ìà áBøwä ìëå§¨©¨¤§¤¤§¥§©¨Ÿ©
äìòîìéøö ¯ äìòîúBéäì C,envr jeza ±çeø ìôL øúBé §©§¨©§¨¨¦¦§¥§©©

,ähî ähîì,ce`n ce`n jenp envr wifgdl eilr -Bîk §©¨©¨§
áeúkL11:."éì äàøð 'ä ÷Bçøî"ici lr mc`l d`xp d"awdyk ± ¤¨¥¨¦§¨¦

ly dybxd mc`d lr lertl xacd jixv ± ez` dyer `edy cqgd

ilkdy ,`id dpeekdy e` ,zekinpae wegixa envr wifgdl ,"wegxn"

"wegxn" envr wifgn mc`dyk `ed ± "il d`xp 'd" z` helwl
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a`Îmgpnכד 'e ipy mei Ð a zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.zekinpae,áéLç àìk ¯ à÷åc "dén÷" àlëc ,òãBpëårecike - §©©§ª¨©¥©§¨§¨¨¦
aygp lkdyeiabl,xzeia zilrpd dbixcnd elit` ,melkk `wec

,"aiyg `lk" `id ,jxazi eil` aexw ,eiptl zeidl ,"'inw" zeidl

miiw `le aygp `l eiabl ,oky) llk zniiw dppi` eli`ke dlha `id

,(xac meyìk ïk íàå§¦¥¨
øúBé "dén÷" àeäLlk ± ¤©¥¥

aexw ,"eiptl" xzei `edy in

,jxazi eil` xzeiøúBé àeä¥
.ñôàå ïéàå àìklk ± §Ÿ§©¦§¤¤

± milind ylyn zg`

± "qt`"e "oi`" ,"`lk"

zelhazd ote` z`han

,"'inw"d cvn `ad cgein

,jxazi eil` aexiwd cvn

Bæå`id ±ïéîé úðéça §§¦©¨¦
ãñçå äMã÷aLjynpd ± ¤¦§ª¨§¤¤

,íäøáàìoeylk - §©§¨¨
weqtd12awril zn` ozz" :

df ixd ,"mdxa`l cqg

.lehia ly ote`ae dpigaa

øîàL13::epia` mdxa` - ¤¨©
."øôàå øôò éëðàå"± §¨Ÿ¦¨¨¨¥¤

mdxa` lr "lrt" cqgd

` epia`,lehiad zilkz z

dyecway oinidy oeeik ,oky ;"xt`e xtr"l envr wifgdy cr

ina mb xacd lret okl ± lehia `ed cqgd oipry ± jk `ed dlrnl

,zelhazdd oipr ± cqgd eil` jynpyìL Búcî ïk íb àéä Bæå§¦©¥¦¨¤
.á÷òé.zelhazdd zilkz ea lrt cqgdy ±ìvðúä úàæáe± ©£Ÿ¨Ÿ¦§©¥
,awriàìå ,åNò éðtî Búàøé ìò,did ±Búçèáäa Bì éc:4ly - ©¦§¨¦§¥¥¨§Ÿ©§©§¨¨

:eil` d"awd,"'eë Cnò éëðà äpäå","jlz xy` lka jizxnye" - §¦¥¨Ÿ¦¦¨
íéãñçä éeaø úîçî ,åéðéòa ãàî ãàîa á÷òé ïè÷ úBéä éðtî¦§¥¡¨¨©£Ÿ¦§Ÿ§Ÿ§¥¨¥£©¦©£¨¦

xn`y itk ±14:,"'eë éì÷îa ék"dzre dfd ocxid z` izxar" - ¦§©§¦
-y xaqe ,"zepgn ipyl iziid,'eë ìöpäì ììk éàãëe éeàø Bðéàå§¥¨§©§¨§¦¨¥

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe15:,cgt awriy -íøâé ànL" §©£©©¥¦§¨¦§¨¨¤¨¦§Ÿ
,"àèçä,lvpii `ly -.àèçL åéðéòa äîãpLlrt jk ick cr ± ©¥§¤¦§¤§¥¨¤¨¨

df .`heg ly avna envr wifgdl ,zephwzde lehia cqgd ea

,"izphw" ea lrt micqgd ieaixy ,"micqgd lkn izphw" yexit

okl `ed wewfe ,`hg `ny cgt icil cr ,jenpe ohw envr yibxdl

jnr ikp` dpde" el ghaed xaky zexnl ,"`p iplivd" ycgn ywal

cg` lkl xen`dn d`xedd .'eke "jlz xy` lka jizxnye

ixv ,ez` dyer d"awdy cqg lky ,`id l`xyinlertl xacd j

lkay" xne` owfd epaxy dn .jenpe ohw envr wifgdl ,"izphw" ea

ibeq ipyl `id dpeekdy ,`"hily iaxd mrt yxit ,"cqge cqg

cqg ly oipra `ad zelylzydd xcq ly cqg epyi :micqg

zelylzydn dlrnly cqg epyie ,rahd it lr mc`d mr dyrpd

.rahd on dlrnly ote`a mc`d mr dyrpd cqg ly oipra `ad

,cg` oipr dfy ,"`pini `rexc cqg ik" mrhd mb xne` `ed okl

cqg `ed "`pini `rexc cqg" oky ,ipy oipr dfy ,"ipwagz epini"e

,zepeilrd zexitqd ly

,zelylzyd xcq ly cqg

rexfd enk ,ilka xe` dfy

,xa`a geke zeig `edy

oini `ed "ipwagz epinie"e

dlrnly oeilr cqge

wagny ,zelylzydn

mc`d z` cala (aaeq)

epi`e) siwn ly ote`a

zeig enk zeinipta yalzn

dfy iptn ,(xa`a rexfd

zexe` zeyalzdn dlrnl

.milkaäæa ïk ïéàM äî©¤¥¥§¤
,äæ únòìcbepd cvd - §ª©¤

,dyecw ly cqglàeä
,ätì÷c ãñç ìàòîLé- ¦§¨¥¤¤¦§¦¨

ly cqgl cebipd ,oky

`ed ,mdxa`l ,dyecw

;"dtilw" ly cqg ,l`rnyi

ly dxeab ,wgvil cebipde

`edy in lv` ,eiably ,dtilw ly dxeab ,eyr `ed ,dyecw

- l`rnyi zpigaadáâa ìãâå CìBä àeä ¯ ìBãb ãñçäL ìk̈¤©¤¤¨¥§¨¥§Ÿ©
.Baì áçøå çeøä úeqâåcqg ote`n xdfidle xnyidl icedi lre - §©¨©§Ÿ©¦

,gexd zeqbe zelcb eilr e"g lerti `l df cqgy ,l`rnyi ly df

,dyecw ly cqg ly ote`a elv` didi cqgdy lczydl eilr `l`

.depre lehia lret cqgdy ,awri lv`e mdxa` lv` didy enk

úàæìå,okle ±,L"ðà úeììëì äaø äòãBî íéòéãBnä ïî éúàa §¨Ÿ¨¦¦©¦¦¨¨©¨¦§¨
,miciqgd lkl -,eðnò úBNòì 'ä ìécâä øLà íéãñçä éeaø ìò©¦©£¨¦£¤¦§¦©£¦¨

itk zepeilrd zecnd) "dlecb" mya z`xwp ixd cqg zpigay -

weqta zeiepn ody16dpeekd ixd ,'eke "dxeabde dlecbd 'd jl" :

xzei ddeab dbixcn z`han dlecbe ,(cqgd zcnl `id "dlecbd"a

'd licbd xy`" owfd epiax xne` okl ,mzq cqg xy`n cqga

cqgd ,"epnr zeyrllecbdezle`ba ± miciqg ± epz` 'd dyry

rti ± owfd epiax lydf cqg leøàL" ¯ á÷òé ìL åéúBcîa æçàì¤¡Ÿ§¦¨¤©£Ÿ§¨
,"ìàøNé úéøàL"e "Bnò"enr x`y" ixd mi`xwp l`xyi ipa -17 ©§¥¦¦§¨¥

"l`xyi zix`y'e18,"zix`y" lye "x`y" ly dcnd mda yiy ,

Bîöò íéNnL,envr wifgne ±úBøúBîe íéøéLk19oi`y xac - ¤¥¦©§§¦©¦¨
,xzein `edy xacn miixiy `l` ,llk xwir `edBa ïéàL Lnî©¨¤¥

,'eë íäéçàî íááì íeø ézìáì ,Cøö íeLmicbpnd - Ÿ¤§¦§¦§¨¨¥£¥¤
,owfd epiax ly exq`nl enxby,ät íäéìò áéçøäì àìå- §Ÿ§©§¦£¥¤¤
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åæå ñôàå ïéàå àìë øúåé àåä øúåé 'éî÷ àåäù ìë
éëðà øîàù íäøáàì ãñçå äùåã÷áù ïéîé 'éçá
úàæáå .á÷òé ìù åúãî ë"â àéä åæå .øôàå øôò
åúçèáäá åì éã àìå åùò éðôî åúàøé ìò ìöðúä
ãàîá á÷òé ïè÷ úåéä éðôî .'åë êîò éëðà äðäå
.'åë éì÷îá éë íéãñçä éåáéø úîçî åéðéòá ãàî
àîù ì"æøàîëå .'åë ìöðäì ììë éàãëå éåàø åðéàå
æ"òìæá ë"àùî .àèçù åéðéòá äîãðù àèçä íåøâé
ìåãâ ãñçäù ìë .äôéì÷ã ãñç ìàòîùé àåä
.åáì áçåøå çåøä úåñâå äáåâá ìãâå êìåä àåä
úåììëì äáø äòãåî íéòéãåîä ïî éúàá úàæìå
åðîò úåùòì 'ä ìéãâä øùà íéãñçä éåáéø ìò ù"ðà
ìàøùé úéøàùå åîò øàù á÷òé ìù åéúåãîá æåçàì
íåù åá ïéàù ùîî úåøúåîå íééøéùë åîöò íéùîù
áéçøäì àìå 'åë íäéçàî íááì íåø éúìáì .êøåö
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א.19. יז, ר"ה ראה

a`Îmgpn 'f iyily mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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,zenlerd-úeìéöàc©£¦

,äiNò-äøéöé-äàéøa- §¦¨§¦¨£¦¨
mda xi`n `ed ,xnelk

ly ote`a ,zeinipta

,zeyalzdìéöànä àeäå§©©£¦
,úeìéöàc úBøéôñ øNòä̈¤¤§¦©£¦

ìzLnä-äàéøáì úBìL ©¦§©§§¦§¦¨
,äiNò-äøéöérecik - §¦¨£¦¨

ly mitevxtde zexitqdy

mixi`n ,"zeliv`"d mler

,"dxivi" ,"d`ixa" zenlera

mieedn mde ,"diyr"

.dl` zenleray zewl`d

zrvazn cvik ,j`

ly zexitqd ly dlv`dd

zexitqd zelylzyda ,xi`n seq oi` xe`y dne "zeliv`"d mler

- df ixd ?zenlerd x`y lya øàáîä íeöò íeöîö éãé ìò± ©§¥¦§¨©§Ÿ¨§
xtq,íéiç õòmevnv mzq df oi`y -herineedf ,`l` ,xe`d ly ¥©¦

weliqzeidl lkei leab ilae seq oi` `edy xe`y ote`a xe`d ly

,leab ly ote`a xi`dle lv`p,"éîéðt øBà" àø÷ðåxe` - §¦§¨§¦¦
`ed eay xacd jxr itl mvnevn `ed oky ,zeinipta yalznd

.yalznéwî øBà" CLîð úBönä íei÷ éãé ìòå,ìéòì økæpä "ó §©§¥¦©¦§¦§¨©¦©¦§¨§¥
Nò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàc úBøéôñ øNòä CBz øéàîe,äi ¥¦¨¤¤§¦©£¦§¦¨§¦¨£¦¨

,"éîéðt øBà"ä íò ãçéúîeiniptd xe`d jeza f` xi`n ixd - ¦§©¥¦¨§¦¦
,seq oi` zpigaa `edy xe` (zelylzydd xcqa)ãeçé" àø÷ðå§¦§¨¦

éøa-àLã÷àeä-C,mlerdn dlrnl ,lcaene yecw `edy dn ± ª§¨§¦
,"oinlr lk aaeq" zpiga,"dézðéëLe`xwpd iniptd xe`d mr - §¦§¥

,zelylzyda yalzne okeyy my lr ,"dpiky"øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
øçà íB÷îa6,`ed jixa `ycew ly cegi dyrp zeevn ici lry - §¨©¥

cegi myl" zeevnd meiw iptl mixne` okly ,ely dpikyd mr

"zelret" zeevnd oky ,"'izpikye `ed jixa `ycewdf cegi,

xe`a ± "`ed jixa `ycew" `xwpd "oinlr lk aaeq"d xe` zkynd

dkyndd xwir ,ok m` ,df ."dpiky" `xwpd "oinlr lk `lnn"d

seq oi` xe`n dkyndd ± zeevn ici lr seq oi` xe`n zkynpd

,zenlerd ly zexitqd zelylzydaøBà"î äøàäc äøàäîe¥¤¨¨§¤¨¨¥
éwîúBðéçáì Leáì äNòð ,áø íeöîö éãé ìò ,ìéòì økæpä "ó ©¦©¦§¨§¥©§¥¦§©©£¤§¦§¦

eìëeiL ,ïBéìòäå ïBzçzä ïãò ïâa íãàä ìL äîLð-çeø-Lôð¤¤©§¨¨¤¨¨¨§©¥¤©©§§¨¤§¤§
,mc`d ly dnypÎgexÎytpd ±äâOä äæéà âéOäìe úBðäéì¥¨§©¦¥¤©¨¨

óBñ-ïéà-øBàî äøàäå§¤¨¨¥¥
,àeä-Ceøaoba xi`nd - ¨

,df yeal xcrda ik ,ocr

`idy ,dnypd dzid `l

lawl dleki ,leab zlra

xe`n dx`d biydleoi`

seq,leab ila `edyBîk§
.øçà íB÷îa øàBáîL± ¤§¨§¨©¥

"ycewd zxb`"a oldl7.äæå§¤
íðBøëæ eðéúBaø eøîàL¤¨§©¥¦§¨

äëøáì8:äåöî øëN" ¦§¨¨§©¦§¨
,"àkéì àîìò éàäa- §©©§¨¥¨

± dfd mlera devn xky

mixne` `l l"f epinkg .oi`

epi` devn xkyyozip

mlera m` ik dfd mlera

,mixne` md `l` ,`ad

dfd mlerayoi`xky mey

.devnäfä íìBòa ék¦¨¨©¤
å ìeáb ìòáe éîLbä± ©©§¦©©§§

Îa `ed eay zeigdøLôà éà ,ãàî ãàî íeöòå áø íeöîö± ¦§©§¨§Ÿ§Ÿ¦¤§¨
,oklLaìúäì,dfd mlera ±-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî äøàä íeL §¦§©¥¤¨¨¥¥¨

íà ék ,àeäwxe j` ,`l` ±éãé ìòzervn`a ±,úBøéôñ 'é ¦¦©§¥§¦
"àôeb" íéàø÷pä9:LBãwä øäfacin xiaqn owfd epiaxy itk - ©¦§¨¦¨©Ÿ©©¨

iabl jexr oi`a `ed sebdy ,dnypl sebd z`eeydky oldl

xkydy xg`ne ,seq oi` iabl jexr oi`a od zexitqd jk ,dnypd

yalzdl leki `ed oi` ± "seq oi`"n dkynd `ed zeevnd dyrnl

dfd mlera oi` ,"`kil ± `nlr i`da devn xky" okle ,df mlera

mlera zeyalznd zekyndd ,oky ,efk zizeyalzd dkynd beq

,"`teb" yecwd xdefa ze`xwpd zexitq xyrd ici lr wx ze`a df

."'eë àðéîé àòBøc ãñç"rexf ± dxeabe ,oini rexf `xwp ± cqg ± ¤¤§¨§¦¨
.d`ld jke ,l`nyéaâì éîLbä óebäì Bì Cøò ïéàL BîkL ,éôì§¦¤§¤¥¨Ÿ§©©©§¦§©¥

ìéöànä éaâì úeìéöàc úBøéôñ 'éì ììk Cøò ïéà Ck ,äîLpä©§¨¨¨¥¨Ÿ§¨§§¦©£¦§©¥©©£¦
ék ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïBéìòä,oky ±,äàlò äîëç elôà- ¨¤§¥¨¦£¦¨§¨¦¨¨

,dpeilr,ïúéLàø àéäL,zexitq xyrd ly -äiNò úðéçáa àéä ¤¦¥¦¨¦¦§¦©£¦¨
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà éaâì úéðôeb¯ly zipteb diyry myk ¨¦§©¥¥¨

,ely ytpd mvrn zwgexn mc`d.íéøîà éèewìa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¦¥£¨¦
'a wxtay ddbda ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga ±10.,úàæì éàå§¦¨Ÿ

,okle -ìëBà íãàL ,íéãñç úeìéîâe ä÷ãvä äNòîa§©£¥©§¨¨§¦£¨¦¤¨¨¥
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ùã÷ä úøâà
'åìùìúùä ìë êåúá øéàîå ùáìúî ä"á ñ"à øåà éë 'éô
'åìùìúùîä úåìéöàã ñ"òä ìéöàîä àåäå ò"éáàã ñ"òä
.éîéðô øåà àø÷ðå ç"òá øàåáîä íåöò íåöîö é"ò ò"éáì

é÷î øåà êùîð úåöîä íåé÷ é"òåñ"òä êåú øéàîå ì"ðä ó
ä"áå÷ ãåçé àø÷ðå éîéðô øåàä íò ãçééúîå ò"éáàã

é÷î øåàî äøàäã äøàäîå .à"îá ù"îë 'éúðéëùåì"ðä ó
ò"âá íãàä ìù ï"øð 'éçáì ùåáì äùòð áø íåöîö é"ò
äâùä äæéà âéùäìå úåðäéì åìëåéù ïåéìòäå ïåúçúä
øëù ì"æø åøîàù äæå .à"îá ù"îë ä"á ñ"à øåàî äøàäå
ìåáâ ìòáå éîùâä æ"äåòá éë .àëéì àîìò éàäá äåöî
äøàä íåù ùáìúäì à"à ãàî ãàî íåöòå áø íåöîöå
ãñç .÷"äåæá àôåâ íéàø÷ðä ñ"é é"ò à"ë ä"á ñ"à øåàî
éîùâä óåâäì åì êåøò ïéàù åîëù éôì .'åë àðéîé àòåøã
éáâì úåìéöàã ñ"éì ììë êåøò ïéà êë äîùðä éáâì
ïúéùàø àéäù ò"ç 'éôà éë .ä"á ñ"à ïåéìòä ìéöàîä
ù"îë ä"á ñ"à éáâì úéðôåâ äéùò 'éçáá àéä
íãàù ç"îâå ä÷ãöä äùòîá úàæì éàå .à"÷ìá
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.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כדלעיל – "בלק"א" הול"ל דא"כ – מתכוו� שלזה לומר אי� אבל פמ"א. מח"א בנוגע·ÂÊ"להעיר האגרת

כ"ט.7.לסוכ"ע". ב.8.סימ� לט, ˘ËÈÏ"‡9.קידושי� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."אוא"ס – דילי' לנשמה בירידה ערו� "שבאי� :.10˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡יש שש� – פ"חֿט לח"ב שהכוונה נ"ל �ÛÒÂ"יותר 'È·בההג"ה משא"כ כא�, מש"כ (ועוד)„‡„¯·‡על פ"ד דבאגה"ת וא� .

המקו�"Á"·"מוסי� מציי� דש� משו� הוא – "בלק"א" מש"כ כא�".·„ÂÈ˜על משא"כ פי"א, וכהסיו�

a`Îmgpn 'g iriax mei Ð b zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב ח' רביעי יו�

,208 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íøåâä àåä éî êà,dw 'nr cr.åðùøãú

äfä íìBòa ïäéúBøtî11,yi micqg zelinbe dwcva m` ,ixd - ¦¥¥¤¨¨©¤
zeevnay `id dpeekd ,dfd mlera ± zexitd ± xky edyn mc`l

iptn z`fe ,lirl xkfpd xe`dn edyn dfd mlerl cxei ok` el`

yéwnä ïBéìòä Leála ,ìLî Cøc ìò ,íéá÷ð Léìò ózpiga ± ¥§¨¦©¤¤¨¨©§¨¤§©©¦©
'éc íéìkä íä ,"àôeb"¨¥©¥¦§

,úBøéôñedyny - §¦
zexitqd xyr ly milkdn

mlerl miawpd jxc ecxi

,dfdíäî øéàäì§¨¦¥¤
òôLå øBà òétLäìe§©§¦©§¤©

ãñç"îzpiga `edy ± ¥¤¤
"àðéîé àòBøcrexfd ± §¨§¦¨

jynp ,zipnidíéîé CøàŸ¤¨¦
øLòå ,éîLbä äfä íìBòä¨©¤©©§¦§Ÿ¤

ãBáëåmlera mikynp ± §¨
,dfd,"àìàîN àòBøc"î¦§¨§¨¨

`idy dxeabd zxitqn -

,zil`nyd rexfd zpiga

ïëådrtyd zkynp ± §¥
dhnlúøàôúa,zx`tzd zxitqn ±'eëå äåãçå øãäå ãBäå12:- §¦§¤¤§§¨¨§¤§¨§

ke ,ceqi ,ced zexitqn dhnl mikynpdrtyd `ed xen`d lk .'e

xe`ae yeala mixvepd lynl miawpd ici lr dhnl zkynpd

.zexitqd jeza jynpd siwndíéðBöéçä e÷ðéé àlL éãk Cà©§¥¤Ÿ¦§©¦¦
äìòîì,zetilwd ±ìzLnä òôLå øBàîähî ähîì ãøBéå ìL §©§¨¥§¤©©¦§©§¥§¥§©¨©¨

,éîLbä äfä íìBò ãò,jk lk znvnhvn drtyddy drya - ©¨©¤©©§¦
enk xe`d xi`nyk .dfn wepil mipevigd elkeiy mewn ozep df ixd

;dyecw ly mipipre zexitqd wx md ezhilwl ilkd ixd ,`edy

dfd mlerl cr miax minevnv ixg` dhnl cxei xe`dyk eli`e

,df xe`n dwipi lawl elkei mipevigdy e"g mewn yi ,inybdïëå§¥
ähîìjxev yi dhnl mb jke ±ìe íãàä ìò ïâäìBìéväìe BøîL §©¨§¨¥©¨¨¨§¨§§©¦

,úeiðçeøáe úeiîLâa òø øác ìkîzeidl lekiy oipr dfy - ¦¨¨¨©§©§¦§£¦
,z`f repnl jxev yie ± mipevigd zwipi ici lr dhnlúàæì,okle ± ¨Ÿ

éwnä øBà øéàîe øæBç,ìLî Cøc ìò ,á÷pä íúBñå óawpd - ¥¥¦©©¦§¥©¤¤©¤¤¨¨
ick ,mzqpe xfeg micqg zelinbe dwcvd dyrn ici lr xvepy

lawl elkei `l mipevigdy

drtyddn dwipi mey

awpd ici lr zrtypd

siwnd xe`dn oky ,lynl

,dwipi lawl mileki md oi`

àeä ék`a siwnd xe`d ± ¦
ááBñå óBñ-ïéà úðéçaî¦§¦©¥§¥
.ìéòì økæpk ïéîìò ìk± ¨¨§¦©¦§¨§¥

mileki mipevigd oi` myny

mby ,ixd .dwipi lawl

zelinbe dwcvd dyrna

miawp ly oipr yi micqg

z` minzeqd miywywe

miynyn miawpd .miawpd

siwnd xe`a dgiztk

.dfd mleray mc`l xkyk "odizexit" ecxi dkxc ,yealae

zeidl lkez `ly miawpd z` mzeqd siwnd xe`d md miywywde

miawpn ieyrd oeixyd lynl oeekn df ixd df itle ,mipevigl dwipi

.miawpd lr mipibnd miywyweíðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥¦§¨
:äëøáì,lecb oeixyl dtilwe dtilw lk ztxhvn oeixyay myk - ¦§¨¨

dwcva jkúôøèöî",dhexte dhext lk ±c "ìBãb ïBaLçì,à÷é ¦§¨¤¤§¤§¨©§¨
,weica `ed "lecb" dlnd -"ãàî ìläîe 'ä ìBãb ék"13óBñ éìa , ¦¨§ª¨§Ÿ§¦

:[íBìLå ñç] ìeáâe úéìëúådwcv ly zehextd ici lry ixd - §©§¦§©§¨
xyr lr fnxnd 'iedy itk ,"'d lecb" ly dpigadn mikiynn

zekln dpexg` 'de ,zecnd zyy 'e ,dpia 'd ,dnkg 'i ,zexitqd14

n lawn ±seq oi`."seq oi`"n "dlecb" zpigaa ode

éîLbä äfä íìBòì òôMäå øBàä úãéøéì íøBbä àeä éî Cà©¦©¥¦¦©¨§©¤©¨¨©¤©©§¦
"àôeb" íéàø÷pä úBøéôñ 'éî15,wxy ,dfk xe`y ,mxebd dn - ¦§¦©¦§¨¦¨

ly zexitqd xyr

± eil` milk od "zeliv`"

dfd mlera dhnl cxi

- ?inybdãeçiä àeä©¦
,ìéòì økæpäly cegid - ©¦§¨§¥

`ed jixa `ycew"

xe`d ly cegid ,"izpikye

zexitqa zeinipta xi`ny xe`d mr "seq oi`" zpigaay

,zeevnd ici lr dyrpd ,zelylzydeäøàä úôñBz àéäL¤¦¤¤¤¨¨
-øBà úðéçaî äòtLäå§©§¨¨¦§¦©
ïBéìòä ìéöànä óBñ-ïéà¥©©£¦¨¤§

,àeä-Ceøaliv`ny - ¨
mler ly zexitqd xyr

,"zeliv`"dìò úàN øúéa§¤¤§¥©
äòtLääå äøàää± ©¤¨¨§©©§¨¨

,"zeliv`"a zekynpd
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ùåáìá î"ãò íéá÷ð ùé æ"äåòá ïäéúåøéôî ìëåà
é÷îä ïåéìòäøéàäì .ñ"éã íéìëä íä àôåâ ìò ó

êøåà àðéîé àòåøã ãñçî òôùå øåà òéôùäìå íäî
.àìàîù àòåøãî ãåáëå øùåòå éîùâä æ"äåòá íéîé
àìù éãë êà :'åëå äåãçå øãäå ãåäå .úøàôúá ïëå

ùå øåàî äìòîì íéðåöéçä å÷ðéãøåéå ìùìúùîä òô
ìò ïéâäì äèîì ïëå .éîùâä æ"äåò ãò äèî äèîì
úåéîùâá òø øáã ìëî åìéöäìå åøîùìå íãàä

é÷îä øåà øéàîå øæåç úàæì .úåéðçåøáåíúåñå ó
.ì"ðë ò"ë ááåñå ñ"à 'éçáî àåä éë .î"ãò á÷ðä
éë à÷ééã ìåãâ ïåáùçì úôøèöî ì"æø åøîàù åäæå
:[å"ç] ìåáâå úéìëúå óåñ éìá ãàî ììåäîå 'ä ìåãâ

æ"äåòì òôùäå øåàä úãéøéì íøåâä àåä éî êà
àéäù ì"ðä ãåçéä àåä àôåâ íéàø÷ðä ñ"éî éîùâä
ìéöàîä ñ"à øåà 'éçáî äòôùäå äøàä úôñåú
äòôùääå äøàää ìò úàù øúéá ä"á ïåéìòä
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א.11. מ, ˘ËÈÏ"‡:12.קידושי� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הובא – ורע"ב סע"א (צח, זח"ב ע"פ זהו וכנראה "וכו'". ומהו נצח השמיט "לכאורה

מל' היינו ד"וכו'" ואואפ"ל נה"י]. ולא אלו כינויי� כא� שכתב מה ג"כ י"ל ש� [ועפמש"כ נה"י. ה� וחדוה והדר דהוד א) קד, לתהילי� בצ"צ

ב.13.דכהנ"ל".ÈÏÂÎשהיא מח, פ"ד.14.תהלי� התשובה אגרת לעיל ˘ËÈÏ"‡:15.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– א"כ„‡Ò"‡Â"שלמעלה –

עוה"ז". לגבי בעילוי באי"ע ה"ה
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מנח�ֿאב ח' רביעי יו�

,208 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íøåâä àåä éî êà,dw 'nr cr.åðùøãú

äfä íìBòa ïäéúBøtî11,yi micqg zelinbe dwcva m` ,ixd - ¦¥¥¤¨¨©¤
zeevnay `id dpeekd ,dfd mlera ± zexitd ± xky edyn mc`l

iptn z`fe ,lirl xkfpd xe`dn edyn dfd mlerl cxei ok` el`

yéwnä ïBéìòä Leála ,ìLî Cøc ìò ,íéá÷ð Léìò ózpiga ± ¥§¨¦©¤¤¨¨©§¨¤§©©¦©
'éc íéìkä íä ,"àôeb"¨¥©¥¦§

,úBøéôñedyny - §¦
zexitqd xyr ly milkdn

mlerl miawpd jxc ecxi

,dfdíäî øéàäì§¨¦¥¤
òôLå øBà òétLäìe§©§¦©§¤©

ãñç"îzpiga `edy ± ¥¤¤
"àðéîé àòBøcrexfd ± §¨§¦¨

jynp ,zipnidíéîé CøàŸ¤¨¦
øLòå ,éîLbä äfä íìBòä¨©¤©©§¦§Ÿ¤

ãBáëåmlera mikynp ± §¨
,dfd,"àìàîN àòBøc"î¦§¨§¨¨

`idy dxeabd zxitqn -

,zil`nyd rexfd zpiga

ïëådrtyd zkynp ± §¥
dhnlúøàôúa,zx`tzd zxitqn ±'eëå äåãçå øãäå ãBäå12:- §¦§¤¤§§¨¨§¤§¨§

ke ,ceqi ,ced zexitqn dhnl mikynpdrtyd `ed xen`d lk .'e

xe`ae yeala mixvepd lynl miawpd ici lr dhnl zkynpd

.zexitqd jeza jynpd siwndíéðBöéçä e÷ðéé àlL éãk Cà©§¥¤Ÿ¦§©¦¦
äìòîì,zetilwd ±ìzLnä òôLå øBàîähî ähîì ãøBéå ìL §©§¨¥§¤©©¦§©§¥§¥§©¨©¨

,éîLbä äfä íìBò ãò,jk lk znvnhvn drtyddy drya - ©¨©¤©©§¦
enk xe`d xi`nyk .dfn wepil mipevigd elkeiy mewn ozep df ixd

;dyecw ly mipipre zexitqd wx md ezhilwl ilkd ixd ,`edy

dfd mlerl cr miax minevnv ixg` dhnl cxei xe`dyk eli`e

,df xe`n dwipi lawl elkei mipevigdy e"g mewn yi ,inybdïëå§¥
ähîìjxev yi dhnl mb jke ±ìe íãàä ìò ïâäìBìéväìe BøîL §©¨§¨¥©¨¨¨§¨§§©¦

,úeiðçeøáe úeiîLâa òø øác ìkîzeidl lekiy oipr dfy - ¦¨¨¨©§©§¦§£¦
,z`f repnl jxev yie ± mipevigd zwipi ici lr dhnlúàæì,okle ± ¨Ÿ

éwnä øBà øéàîe øæBç,ìLî Cøc ìò ,á÷pä íúBñå óawpd - ¥¥¦©©¦§¥©¤¤©¤¤¨¨
ick ,mzqpe xfeg micqg zelinbe dwcvd dyrn ici lr xvepy

lawl elkei `l mipevigdy

drtyddn dwipi mey

awpd ici lr zrtypd

siwnd xe`dn oky ,lynl

,dwipi lawl mileki md oi`

àeä ék`a siwnd xe`d ± ¦
ááBñå óBñ-ïéà úðéçaî¦§¦©¥§¥
.ìéòì økæpk ïéîìò ìk± ¨¨§¦©¦§¨§¥

mileki mipevigd oi` myny

mby ,ixd .dwipi lawl

zelinbe dwcvd dyrna

miawp ly oipr yi micqg

z` minzeqd miywywe

miynyn miawpd .miawpd

siwnd xe`a dgiztk

.dfd mleray mc`l xkyk "odizexit" ecxi dkxc ,yealae

zeidl lkez `ly miawpd z` mzeqd siwnd xe`d md miywywde

miawpn ieyrd oeixyd lynl oeekn df ixd df itle ,mipevigl dwipi

.miawpd lr mipibnd miywyweíðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥¦§¨
:äëøáì,lecb oeixyl dtilwe dtilw lk ztxhvn oeixyay myk - ¦§¨¨

dwcva jkúôøèöî",dhexte dhext lk ±c "ìBãb ïBaLçì,à÷é ¦§¨¤¤§¤§¨©§¨
,weica `ed "lecb" dlnd -"ãàî ìläîe 'ä ìBãb ék"13óBñ éìa , ¦¨§ª¨§Ÿ§¦

:[íBìLå ñç] ìeáâe úéìëúådwcv ly zehextd ici lry ixd - §©§¦§©§¨
xyr lr fnxnd 'iedy itk ,"'d lecb" ly dpigadn mikiynn

zekln dpexg` 'de ,zecnd zyy 'e ,dpia 'd ,dnkg 'i ,zexitqd14

n lawn ±seq oi`."seq oi`"n "dlecb" zpigaa ode

éîLbä äfä íìBòì òôMäå øBàä úãéøéì íøBbä àeä éî Cà©¦©¥¦¦©¨§©¤©¨¨©¤©©§¦
"àôeb" íéàø÷pä úBøéôñ 'éî15,wxy ,dfk xe`y ,mxebd dn - ¦§¦©¦§¨¦¨

ly zexitqd xyr

± eil` milk od "zeliv`"

dfd mlera dhnl cxi

- ?inybdãeçiä àeä©¦
,ìéòì økæpäly cegid - ©¦§¨§¥

`ed jixa `ycew"

xe`d ly cegid ,"izpikye

zexitqa zeinipta xi`ny xe`d mr "seq oi`" zpigaay

,zeevnd ici lr dyrpd ,zelylzydeäøàä úôñBz àéäL¤¦¤¤¤¨¨
-øBà úðéçaî äòtLäå§©§¨¨¦§¦©
ïBéìòä ìéöànä óBñ-ïéà¥©©£¦¨¤§

,àeä-Ceøaliv`ny - ¨
mler ly zexitqd xyr

,"zeliv`"dìò úàN øúéa§¤¤§¥©
äòtLääå äøàää± ©¤¨¨§©©§¨¨

,"zeliv`"a zekynpd
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ùåáìá î"ãò íéá÷ð ùé æ"äåòá ïäéúåøéôî ìëåà
é÷îä ïåéìòäøéàäì .ñ"éã íéìëä íä àôåâ ìò ó

êøåà àðéîé àòåøã ãñçî òôùå øåà òéôùäìå íäî
.àìàîù àòåøãî ãåáëå øùåòå éîùâä æ"äåòá íéîé
àìù éãë êà :'åëå äåãçå øãäå ãåäå .úøàôúá ïëå

ùå øåàî äìòîì íéðåöéçä å÷ðéãøåéå ìùìúùîä òô
ìò ïéâäì äèîì ïëå .éîùâä æ"äåò ãò äèî äèîì
úåéîùâá òø øáã ìëî åìéöäìå åøîùìå íãàä

é÷îä øåà øéàîå øæåç úàæì .úåéðçåøáåíúåñå ó
.ì"ðë ò"ë ááåñå ñ"à 'éçáî àåä éë .î"ãò á÷ðä
éë à÷ééã ìåãâ ïåáùçì úôøèöî ì"æø åøîàù åäæå
:[å"ç] ìåáâå úéìëúå óåñ éìá ãàî ììåäîå 'ä ìåãâ

æ"äåòì òôùäå øåàä úãéøéì íøåâä àåä éî êà
àéäù ì"ðä ãåçéä àåä àôåâ íéàø÷ðä ñ"éî éîùâä
ìéöàîä ñ"à øåà 'éçáî äòôùäå äøàä úôñåú
äòôùääå äøàää ìò úàù øúéá ä"á ïåéìòä
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א.11. מ, ˘ËÈÏ"‡:12.קידושי� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הובא – ורע"ב סע"א (צח, זח"ב ע"פ זהו וכנראה "וכו'". ומהו נצח השמיט "לכאורה

מל' היינו ד"וכו'" ואואפ"ל נה"י]. ולא אלו כינויי� כא� שכתב מה ג"כ י"ל ש� [ועפמש"כ נה"י. ה� וחדוה והדר דהוד א) קד, לתהילי� בצ"צ

ב.13.דכהנ"ל".ÈÏÂÎשהיא מח, פ"ד.14.תהלי� התשובה אגרת לעיל ˘ËÈÏ"‡:15.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– א"כ„‡Ò"‡Â"שלמעלה –

עוה"ז". לגבי בעילוי באי"ע ה"ה



a`Îmgpnכח 'h iying mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב ט' חמישי יו�
אגרתד ,dw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéìàâð ìàøùé ïéà ã,dw 'nr cr.ìàøùéî ùôð

úeìéöàä úlçúaL,"zeliv`"d mler ly ±ìzLääåúeìLly ± ¤¦§¦©¨£¦§©¦§©§§
,zexitqd.'eëådlrn dlrnly xe` ztqez zkynpy oeeik ,ixd ± §

`ed xe`d ik) zeey "diyr"e "zeliv`" ,df xe` iable ,"zeliv`"n

zexitq xyrn drtyd df xe` cvn jynidl leki okl ± (seq oi`

dfd mlerl "zeliv`" ly

.inybdúôñBz úéLàøå§¥¦¤¤
ääå äøàää,äòtL- ©¤¨¨§©©§¨¨

zexitqa zkynpd

,"zeliv`"cúéLàøì àéä¦§¥¦
.úBøéôñ 'éäzxitql ± ©§¦

oziy`x `idy "dnkg"d

.zexitqd xyr lyàeä äæå§¤
yalie" ixg` aezky dn ±

"oeixyk dwcv-òáBëå"§©
¯ "BLàøa äòeLé§¨§Ÿ

lî àeä "äòeLé"ïBL §¨¦§
ìàå ìáä ìà 'ä òLiå"©¦©¤¤¤§¤

"Búçðî16,,jynpe dptp d"awdy ,dipt oeyln `id dreyiy ixd - ¦§¨
úãéøé àeäåzkynde ±c òôMäå øBàäzpiga ly ±ïéøBäð ò"ù §§¦©¨§©¤©§§¦

,zexe` ±LBãwä øäfaL17,xyrn dlrn dlrnl `edy xe` - ¤©Ÿ©©¨
itk ,oigend 'b ,c"ag zpiga lr fnxn 'yd :"zeliv`" ly zexitqd

zecnd 'f lr fnxn 'rde ,ze`n yly ± ze`n ly dbixcna mdy

raeke") df dlrp xe` ,miray ± xyr zllek odn zg` lky itk

.zexitqd xyr ly oziy`xa ,"ey`xa" jynp ("dreyiBîëe§

áeúkL18:åéðt 'ä øàé"xe` ly rtyd zeinipt ,ely zeiniptd ± ¤¨¨¥¨¨
,seq oi`éìà,"E,dhnl o`k l`xyi ipa l` -åéðt øàé"± ¥¤¨¥¨¨

,ely zeiniptd"äìñ eðzà19- ."eðzà"eipt ly xe`dy ick ± ¦¨¤¨¦¨
didie jynii jxaziepz`,dhnl o`k.ä÷ãvä äNòî éãé ìò àeä©§¥©£¥©§¨¨

àeä äæåaezky dn ±20: §¤
çéîöî ¯ úB÷ãö òøBæ"¥©§¨©§¦©

."úBòeLéd`ian dwcvy ± §
dginv eidiy ,zereyid oipr

,dreyi zpigan ielibe

.oixedp r"y ly xe`dn

äëëå21åéðt 'ä øàé §¨¨¨¥¨¨
úãîBò íú÷ãö ,íäéìà£¥¤¦§¨¨¤¤

ãòì22,dkyndd ,oky - ¨©
,dxen`ddzr zcxeiy

`id ixd dhnl ieliba

eli`e ,cala zexitdn

eppi` ,xkyd "mvr"e "oxw"d

`eal cizrl cr ,mlrda x`yp `l` ,dhnl ieliba dzr cxei

f` ,oky ,dhnl o`k envr devnd xky dlbzi f`y ,digzd mlera

owfd epaxy itk ± .dhnl "oinlr lk aaeq"d xe`d yalzie xi`i

,a"l oniq "ycewd zxb`"a oldl z`f xiaqníeøz íðø÷å§©§¨¨
"ä÷ãö çîö" ,"äòeLé ïø÷ çéîöî" úòeLéadyer d"awdy ± ¦©©§¦©¤¤§¨¤©§¨¨

,l`xyi mr:epLøãz Lôðk ,ìéòì økæpä "äòeLé òáBk"äî- ¥©©§¨©¦§¨§¥§¤¤¦§§¤
.eze` zyxecd ytpd itk

"ä÷ãöa àlà ïéìàâð ìàøNé ïéà" .ã1,,dwcvd zekfa - ¥¦§¨¥¦§¨¦¤¨¦§¨¨
øîàpL2:."ä÷ãöa äéáLå"lr ecti ± oeiv l` ± dil` miayde ± ¤¤¡©§¨¤¨¦§¨¨

.zelbdn mil`bpe oeivl l`xyi ipa miay dwcv ici lry ,dwcv ici

:áéúkaezk -3:."Cìé" :øîéîì déì éåäå ,"Cläé åéðôì ÷ãö"± §¦¤¤§¨¨§©¥©£¥¥§¥©¥¥
zernyn ,oky ,"jldi" `le

± wcvd ± `edy `id "jli"

`edy ± "jldi" eli`e ,jli

.zkll xg` xacl mexbi

"jldi" xn`py dnn

dpeekdy ,`eti` ,xazqn

± wcvdy xg` oipr lr `id

.dkild ea mxeb ± dwcvCà©
,ïéðòä,`ed -äî ét ìò ¨¦§¨©¦©
áeúkM4:,"éðô eLwa éaì øîà Eì"weqtd ly heytd eyexit - ¤¨§¨©¦¦©§¨¨

miptd z` ytg :ial il xne` (d"awd ly) jzegilyae jl - ,`ed

jipt z`" :miiqn `ede ,(df weqt yxtn i"yxy itk) ily zeiniptde

,mxa .'d ,jly "mipt"d ytgn ip`e jk dyer ok` ip` ,"ywa` 'd

did `l ,dlrnly zeiniptd ,dlrnly miptd epiid "ipt"y ,df itl

jipt z`" okn xg`l xnel ,dxe`kl ,jixv'dz`" `l` ,"ywa`

jiptlr xacn `ed weqtd ly oey`xd ewlga mb ixdy "ywa`

zeiniptd epiid "ipt"y ,owfd epax o`k yxtn ,okl .dlrnly miptd

"'d jipt"e) icedid ald ly

(dlrnly zeiniptl dpeekd

,Leøt,epiid "ipt eywa" - ¥
.álä úeéîéðt eLwa± ©§§¦¦©¥

dytgl yie ,ielba dppi`y

.dzelbleáäìa ,äpä ék¦¦¥§©©
álaL úé÷ìàä Làä ãBñé§¨¥¨¡Ÿ¦¤©¥
zhdeld dad`d `idy ±

y`d ceqi deednd zewl`l

oey`xd wlgay 'b wxta owfd epax xn`y itk ,ziwl`d ytpd ly

,"`ipz"d lyúé÷ìàä Làä ãBñé] áläa ,äpä :øçà çqð)ª¨©¥¦¥§©¥§¨¥¨¡Ÿ¦
.úeiîéðt úðéçáe ,úeiðBöéç úðéça :úBðéça 'á Lé ([álaL± ¤©¥¥§¦§¦©¦¦§¦©§¦¦

.zinipt dad`e zipevig dad`úeáäìúä àéä ,álä úeiðBöéç± ¦¦©¥¦¦§©£
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úéùàøå .'åëå úåìùìúùääå úåìéöàä úìéçúáù
äæå ñ"éä úéùàøì àéä äòôùääå äøàää úôñåú
òùéå ïåùìî àåä äòåùé åùàøá äòåùé òáåëå àåä
òôùäå øåàä úãéøé àåäå .åúçðî ìàå ìáä ìà 'ä
.êéìà åéðô 'ä øàé ù"îëå .÷"äåæáù ïéøåäð ò"ùã
.ä÷ãöä äùòî é"ò àåä åðúà .äìñ åðúà åéðô øàé
åéðô 'ä øàé äëëå .úåòåùé çéîöî úå÷ãö òøåæ àåä äæå
úòåùéá íåøú íðø÷å ãòì úãîåò íú÷ãö íäéìà
.ì"ðä äòåùé òáåëäî ä÷ãö çîö äòåùé ïø÷ çéîöî

:åðùøãú ùôðë

ïéà ãäéáùå 'àðù ä÷ãöá àìà ïéìàâð ìàøùé
ì"ìåäå êìäé åéðôì ÷ãö áéúë .ä÷ãöá
åù÷á 'éô éðô åù÷á éáì øîà êì ù"î é"ôò ïéðòä êà .êìé
áìáù úé÷ìàä ùàä ãåñé áäìá äðä éë áìä úéîéðô

)à"ð.'éçá 'á ùé ([áìáù úé÷ìàä ùàä ãåñé] áìäá äðä
úåáäìúä àéä áìä 'éðåöéç .úåéîéðô 'éçáå úåéðåöéç 'éçá
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ד.16. ד, ובכ"מ.17.בראשית ב. קלג, ח"ג ב. ד, זח"א כה.18.ראה ו, ב.19.נשא סז, שחרית.20.תהלי� של ק"ש ברכות ‰Ú¯˙21.נוסח

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."הצדקה נותני – האגרת למקבלי אדה"ז פניית – ג.22."מכא� קיב, לקמ�1.תהלי� שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת ראה

ט. סימ� כז.2.סו� א, יד.3.ישעי' פה, ח.4.תהלי� כז, ש�

a`Îmgpn 'i iyiy mei Ð c zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב י' שישי יו�

,dw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íãà ìë ïéàù äîå,ew 'nr cr.'åë êé÷ìà

,dad` lyúòcäå äðéaä úðéçaî úáäìúnä,zewnrzdd ± ©¦§©¤¤¦§¦©©¦¨§©©©
'ä úlãâaedy ±,`[ïðBaúäì] (ïððBaúäì) ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ¦§ª©¥¨§¦§¥§¦§¥

.'eëå Là étLøk äfò äáäà Bæ äðeázî ãéìBäìe ,Búlãâadfy ± ¦§ª¨§¦¦§¨©£¨©¨§¦§¥¥§
lky ici lr zxvepy dad` ± ziwl`d ytpd ly ald zeipevig

ef dad` .'d zlecba dpade

okid ala zybxene dielb

ezad` z` yibxn mc`dy

.'dlàéä ,álä úeiîéðôe§¦¦©¥¦
álä úeiîéðôaL äc÷pä©§ª¨¤¦§¦¦©¥

,àaìc à÷îòåwnere - §¨§¨§¦¨
,aldäìòî äìòîì àéäL¤¦§©§¨©§¨

äðeázäå úòcä úðéçaî¦§¦©©©©§©§¨
ïðBaúäì íãàä ìëeiL¤©¨¨¨§¦§¥

,'ä úlãâa Baìamc`d - §¦¦§ª©
`l ,ezeppeazdae elkya

xevil mrt s` leki did

dwenre dlecb dad` eaxwa

zpzip `id `l` ,efk

itk ,dnypl dlrnln

mc`d lre ,oldl xiaqiy

.ekeza ef dad` zelblBîëe§
áeúkL5:íéwîònî" ¤¨¦©£©¦
éúàø÷à÷îòî" ¯ "'ä E §¨¦¥¨§¨
"àaìcala oky ,miax oeyl "miwnrnn" xn`p okl .ald wnern ± §¦¨

,wnerl wnere wner yi,àîìòc élîa Bîk ,ìLî Cøc ìòå)- §©¤¤¨¨§§¦¥§©§¨
,'d zcear ipipra `l ,mlerd ipipraãàî ìBãb ïéðò Lé íéîòôì¦§¨¦¥¦§¨¨§Ÿ

òâBðå Ba éeìz íãàä úeiç ìkL ãàî,oiprd ±úeiîéðt úc÷ð ãò §Ÿ¤¨©¨¨¨¨§¥©©§ª©§¦¦

íéøác øaãìe íéNòî úBNòì íéîòôì Bì íøBâå ,ììëa ãòå álä©¥§©¦§¨§¥¦§¨¦©£©£¦§©¥§¨¦
.*(ììk úòãa àlLzrcn dlrnly ytpd mvra rbep xacd oky ± ¤Ÿ§©©§¨

.dpadne,äæ únòì äæåmpyiy mipipr mze` mpyi 'd zceara - §¤§ª©¤
rbepd oipr minrtl epyi `nlrc ilinay myk okle ,mlerd ipipra

,zrcn dlrnly zeinipta

nî àeä äëkäãBáòa L ¨¨©¨©£¨
.álaLicedi ly ezad`a ± ¤©¥

dad` dpyiy ± d"awdl

,dnypd mvra zrbepd

zrcn dlrnl `idy

.dpadneéôì ,eðéäå§©§§¦
úéîéðt úc÷ð úðéçaL¤§¦©§ª©§¦¦
úðéçaî äìòîì àéä álä©¥¦§©§¨¦§¦©
Laìúîe èMtúnä úòcä©©©©¦§©¥¦§©¥
zhytzn zrcdy ±

zyalzne dnewnnúBcna©¦
-äðéa-äîëçî eãìBpL¤§¥¨§¨¦¨

÷ø ,òãBpk úòczcewp ± ©©©©©
,ald zeiniptúðéça àéä¦§¦©

äðBéìò äîëç úøàä¤¨©¨§¨¤§¨
,úòcäå äðéaäî äìòîlL¤§©§¨¥©¦¨§©©©

dáe,dpeilrd dnkga ± ¨
,Lnî 'ä øBà æeðâå Laìî§ª¨§¨©¨

áeúkL Bîk6:,"'eë äîëça 'ä","dnkg"a yaeln seq oi` xe` - §¤¨§¨§¨
.ìàøNiî Lôð ìëaL úe÷ìà õBöéð úðéça àéä àéäåuevipd"n ± §¦¦§¦©¦¡Ÿ¤§¨¤¤¦¦§¨¥
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lky ici lr zxvepy dad` ± ziwl`d ytpd ly ald zeipevig

ef dad` .'d zlecba dpade

okid ala zybxene dielb
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,dyecwl ,cebipdeðéäcenvr yialdy ±élîc íéàBö íéLeáìa §©§¦§¦¦§¦¥
àîìòc,mler ly oileg ixac ±íLa àø÷pä ,äfä íìBò úåàúå §©§¨§©£©¨©¤©¦§¨§¥
,"ìáa"ely iwl`d uevipd ly ± dpikyd zelb dpyi ,jk llbae - ¨¤

.zee`ze mler ipipra ,"laa"a ±àéäå,`ed ytpa df oipre ±úðéça §¦§¦©
úéøaä ìò äqëîä äìøò̈§¨©§©¨©©§¦

-åÎd lrúéîéðtä äc÷ð §§ª¨©§¦¦
øîàð äæ ìòå .álaL10: ¤©¥§©¤¤¡©

úìøò úà ízìîe"©§¤¥¨§©
."íëááìzeidl dkixvy ± §©§¤

z` mzlne" ly dceard

z` xiqdl ,"mkaal zlxr

lr xizqnd dqknd

itk .alay ziniptd dcewpd

`aeny11dlin oipraef±

myky ,daeyzd oipr

zillkd dpikyd zelbay

k lym`" ixd ,l`xyi ipa l

cin ± daeyz oiyer l`xyi

"oil`bp od12daeyzy ,

jk ,dpikyd zle`bl d`ian

uevipd ly zelba mb

cg` lkay iwl`d

daeyz ici lry ,l`xyin

dpikyl dle`bd d`a

uevipl ± ely zihxtd

ieqikdy ,ely iwl`d

zilbzpe mixqen mlrdde

.ziniptd dcewpd,äpäå§¦¥
éðL Lé äìénaizy ± ©¦¨¥§¥

.äwc ätì÷e äqb äìøò ïäL ,äòéøôe äìéî :úBðéça"dlin" ± §¦¦¨§¦¨¤¥¨§¨©¨§¦¨©¨
dwcd dtilwd z` dxiqn "drixt"e ,dqbd dlxrd z` dxiqn

,zixad lr dqkndïëåxacd jke ±álä úìøòaaezk diabl ± §¥§¨§©©¥
,"mkaal zlxr z` mzlne"úBqb úBàz ïk íb Lélynl ody ± ¥©¥©£©

,dqbd dlxrd enkúBwãådtilwd enk lynl ody zewc zee`ze ± §©
zeqbd zee`zd ,dwcd dtilwde dqbd dlxrd zxqde ,dwcd

ici lr `id ,zewcd zee`zde;äòéøôe äìéîzipgexd dceara - ¦¨§¦¨
,ytpd ly"ìî àì elàk ¯ òøt àìå ìî"e13,oicd `ed jk - ¨§Ÿ¨©§¦Ÿ¨

zipgexd dlina mb jke ,sebd zlxr ,zinybd dlxrd zlin iabl

ly dqknd z` xiqn `ed oi` m`y ,("mkaal zlxr z` mzlne")

,dlind oipr lk f` xqg ,drixtd oipr ,zewcd zee`zdóBqL éðtî¦§¥¤
,÷c ÷N Leáìa äqëî àéä álä úéîéðt úc÷ð ïéãò óBñ- £©¦§ª©§¦¦©¥¦§ª¨¦§©©

,dtilw ly.äéáLå úeìb úðéçáaealay ziniptd dcewpd ± ¦§¦©¨§¦§¨
ly ,drixt ly oiprd mb epyiyk `wece ,diaye zelba oiicr z`vnp

.ziniptd dcewpd zl`bp f` ± zewcd zee`zdúìéî ìò ,äpäå§¦¥©¦©
Lnî äìøòä,zeqbd zee`zd zxqd ±áéúk:aezk -ízìîe" ¨¨§¨©¨§¦©§¤

à ¯ "íëááì úìøò úà.íëîöòa íz,elenz mz`y ,"mzlne" ± ¥¨§©§©§¤©¤§©§§¤
daeyz ici lr ,oky ,envra zeyrl icedi lk ly egeka z`f z`

zexizqne zeqkn zee`zdy xzqdde dqknd z` xiqne lhan `ed

.alay ziniptd dcewpd lr,äwcä ätìwä øéñäì Càzxvepd - ©§¨¦©§¦¨©©¨
,zewcd zee`zdnøác eäæ¤¨¨

äæ ìòå ,íãàä ìò äLwä©¨¤©¨¨¨§©¤
øîàð14:çéLnä úàéáa ¤¡©§¦©©¨¦©

éäìà 'ä ìîe"Eááì úà E ¨¡Ÿ¤¤§¨§
éäìà 'ä úà äáäàì ,'eëE §©£¨¤¡Ÿ¤
ELôð ìëáe Eááì ìëa§¨§¨§§¨©§§

éiç ïòîìïòîì øîBìk ,"E §©©©¤§©§©©
éiç ìk àeä Bcáì 'ä ékE ¦§©¨©¤

,Lnîdad` didz `ly - ©¨
cala ielibe gek `idy

ote`a dad` `l` ,ytpdn

myke .ynn jiig `idy

eiig z` yibxn epi` mc`y

df `l` ,epnn cxtp xack

eyibxi `ly jk ,envr `ed

,cxtp xack dad`d z`

dpi`y zinvr dad`k `l`

.llk zybxpäáäà ïëlL¤¨¥©£¨
àaìc à÷îòî àéä Bæ± ¦¥¨§¨§¦¨

,ald wnern d`aäc÷pî¦§ª¨
,ìéòì økæpk Lnî úéîéðt§¦¦©¨©¦§¨§¥

`ide -úðéçaî äìòîìe§©§¨¦§¦©
.úòcädpadn dlrnl ± ©©©
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åúåððåáúäå íãàä úòãî äìòîì àéä åæ äðéçá éë íãàä
ïî 'ä úàî äðåúð äðúî úðéçá àéä ÷ø 'ä úìåãâá
åéðô 'ä øàé ù"îë íéðåéìòä íéðô 'éçá úøàäî íéîùä

.'åë êé÷ìà 'ä ìîå ù"îëå êéìà

éë úàæ úòãåî êà
à÷åã àúúìã àúåøòúàá àéä àìéòìã àúåøòúà
úãøåé äôè ïéà ì"æøàùîë ð"î úàìòä úðéçáá
úìçú åîöòá úåùòì íãàä êéøö ïëìå .'åë äìòîìî
ä÷ãå äñâä äôéì÷å áìä úìøò øéñäì åæ äìéî
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ïë íâ äæå åæ ä÷ãöá íéðåöéçäî äãôð äúòå íéøåñàä
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.19:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מצות להצ"צ סהמ"צ ועיי� בסופו. תכ"ד ועד"ז כו'. מזונא למיהב מפריעה דמטיפי� ודמא תל"ז: תקו"ז "עיי�

ס"י". סרס"ה ליו"ד לבוש ערופה. עגלה

ה'תש"גה מנחם אביום שישי

חומש: דברים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ומ"ש וחטאתי . . . פשעיו.

סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו, הָאט דער בעש"ט געזָאגט: אין יעדער דבר 
גשמי פון דברים המותרים זיינען פאראן טוב ורע: דער גשמי איז רע און דער חיות אלקי 
ווָאס איז מחי' דעם גשמי איז טוב. באדארף דער מענש ווָאס באנוצט דעם גשמי זיין א 
סור מרע, ניט וועלען דעם תענוג ווָאס איז פאראן אין דעם גשמי, און זיין ועשה טוב 
וועלען געשּפייזט און געהָאלפען ווערען פון דעם חיות אלקי ווָאס איז אין דעם דבר 
הגשמי. בקש שלום ורדפהו דער מענש ווָאס איז א סור מרע און א ועשה טוב, באדארף 
זוכען און נָאכלויפען צו מַאכען שלום צווישען דעם גשמי און חיות אלקי ווָאס איז איהם 

מחי'.

ָבִרים  ִמי ֵמַהּדְ ׁשְ ָבר ּגַ ָכל ּדָ ם טֹוב: ּבְ ַעל ׁשֵ ֵרׁש ַהּבַ לֹום ְוָרְדֵפהּו". ּפֵ ׁש ׁשָ ּקֵ ה טֹוב, ּבַ "סּור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ
ִמי הּוא טֹוב. ָהָאָדם  ׁשְ ה ֶאת ַהּגַ ִמי הּוא ַרע, ְוַהַחּיּות ָהֱאֹלִקי ַהְמַחּיָ ׁשְ ִרים ִנְמָצִאים טֹוב ְוַרע: ַהּגַ ּתָ ַהּמֻ
ְוִלְהיֹות  ִמי,  ׁשְ ּגַ ּבַ ְמָצא  ַהּנִ ֲענּוג  ַהּתַ ֶאת  ִלְרצֹות  ֹלא  ֵמָרע',  'סּור  ִלְהיֹות  ָצִריְך  ִמי,  ׁשְ ּגַ ּבַ ׁש  ּמֵ ּתַ ׁשְ ַהּמִ
לֹום ְוָרְדֵפהּו',  ׁש ׁשָ ּקֵ ִמי. 'ּבַ ׁשְ ָבר ַהּגַ ּדָ ּבַ ע ֵמַהַחּיּות ָהֱאֹלִקי ׁשֶ ׁשַ ה טֹוב', ִלְרצֹות ִלְהיֹות ִנּזֹון ּוְלִהּוָ 'ַוֲעׂשֵ
ִמי ְלֵבין ַחּיּות  ׁשְ ין ַהּגַ לֹום ּבֵ ׁש ְוִלְרּדֹף ַלֲעׂשֹות ׁשָ ה טֹוב', ָצִריְך ְלַבּקֵ הּוא 'סּור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ ָהָאָדם ׁשֶ

הּו. ַחּיֵ ּמְ ָהֱאֹלִקי ׁשֶ

ה'תש"גו מנחם אבשבת

חומש: דברים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: פרק יב. וטעם . . . ימצא טוב.

דער רבי )רבינו הזקן( בעת ער איז געקומען פון ּפעטערבורג, הָאט ער געזָאגט פאר'ן 
מיטעלען רבי'ן א מאמר - אינגַאנצען עטליכע שורות:  שאו ידיכם קדש - זהו העלאת 

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק כט
עד פרק לד

יום 
שני
תהלים:
מפרק לה
עד פרק לח

היום יום . . . 



לי היום יום . . . 
המדות במוחין והארת המוחין במדות, וברכו את ה' - שממשיכים על ידי זה שם הוי' 
דלעילא, שעי"ז פועל שיהי' ־ יברכך ה' מציון - המשכת שם הוי' מעצמיות הנשמה, 

עושה שמים וארץ - שעי"ז הוא קיום העולמות.

ה  ּמָ ֶטְרּבּוְרג, ָאַמר ִלְפֵני ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ַמֲאָמר, – ַרק ּכַ א ִמּפֶ ר ּבָ ֲאׁשֶ ֵקן(, ּכַ נּו ַהּזָ י )ַרּבֵ ָהַרּבִ
ּדֹות, "ּוָבְרכּו ֶאת ה'"  ּמִ ּמִֹחין ְוֶהָאַרת ַהּמִֹחין ּבַ ּדֹות ּבַ אּו ְיֵדיֶכם ֹקֶדׁש" – ֶזהּו ַהֲעָלַאת ַהּמִ ׁשּורֹות: "ׂשְ
ַכת  ּיֹון – ַהְמׁשָ ְהֶיה "ְיָבֶרְכָך ה' ִמּצִ ּיִ ַעל ְיֵדי ֶזה ּפֹוֵעל ׁשֶ א, ׁשֶ ְלֵעּלָ ם ֲהָוָי' ּדִ יִכים ַעל ְיֵדי ֶזה ׁשֵ ְמׁשִ ּמַ – ׁשֶ

ַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ִקּיּום ָהעֹוָלמֹות. ַמִים ָוָאֶרץ" – ׁשֶ ה ׁשָ ָמה, "ֹעׂשֵ ׁשָ ם ֲהָוָי' ֵמַעְצִמּיּות ַהּנְ ׁשֵ

ה'תש"גז מנחם אביום ראשון

חומש: ואתחנן, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: א. פותחין . . . 204 והגוף שבנפש.

י". ֶרת "ָקֹטְנּתִ ִתיַבת ִאּגֶ ִנים ֹקֶדם ּכְ ָרה ׁשָ ָבה ֲעׂשָ ְבָרָכה", ִנְכּתְ ֶרת ַהּקֶֹדׁש "ּפֹוְתִחין ּבִ ִאּגֶ

ה'תש"גח מנחם אביום שני

חומש: ואתחנן, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אך מי . . . 204 מצוי הנפש.

ּפּוִרים. ָנה ְויֹום ַהּכִ ת, יֹום טֹוב, ֹראׁש ַהּשָׁ ּבָ ׁשַ ם ּבְ ָכל יֹום, ּגַ ׁש ְזִכירֹות אֹוְמִרים אֹוָתם ּבְ ׁשֵ

מפתגמי אאזמו"ר: ווָאס איז די פעולה פון חסידות און יראת שמים, אז עס פעלט דער 
עיקר - אהבת ישראל, און נָאך גורם זיין ח"ו צער אל הזולת.

ָחֵסר  ַמִים, ִאם  ׁשָ ְוִיְרַאת  ֲחִסידּות  ת  ֻעּלַ ּפְ ַמִהי  ]ַמֲהַר"ׁש[:  י  ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֵמי  ְתּגָ ִמּפִ
לֹום ַצַער ַלּזּוַלת. ָרֵאל, ְועֹוד ּגֹוֵרם ַחס ְוׁשָ ר – ַאֲהַבת ִיׂשְ ָהִעּקָ

ה'תש"גט מנחם אביום שלישי
ת  ִפּלַ ְך ֵסֶדר ּתְ ֲחִרית, ְוַאַחר ּכָ ִכים ְלׁשַ ּיָ עּוִרים ַהּשַׁ אֹלֵקינּו, ְוָכל ַהּשִׁ ל יֹום, ֵאין ּכֵ יר ׁשֶ ַמע, ׁשִ ִמְנָחה: ְקִריַאת ׁשְ ּבְ

ִמְנָחה.
י" ַעד ְלָמָחר.  ל ָצְרּכִ ה ִלי ּכָ ָעׂשָ ֵאין ְמָבְרִכין "ׁשֶ

חומש: ואתחנן, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: ועתה הפעם . . . תורה וכו'.

ה ְוסּוְגַית  ָאב ֵאיָכה ַרּבָ ָעה ּבְ ִתׁשְ ָנה ּבְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ "ּב[ ָהָיה לֹוֵמד ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ם – ָהָיה אֹוֵמר ֵאיָכה.  ּלָ ָהָיה אֹוְמָרם ּכֻ ינֹות – ׁשֶ ּבֶֹקר ַאַחר ֲאִמיַרת ַהּקִ ִקין. ּבַ ּזָ ֶפֶרק ַהּנִ י יֹוָחָנן ּדְ ַרּבִ

ִמְנָחה. ֲחִרית ֵהן ּבְ ׁשַ ָהָיה עֹוֶלה ַלּתֹוָרה ְלַמְפִטיר, ְוִלְפָעִמים ֵהן ּבְ

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק לט
עד פרק מג

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק מד

עד פרק מח

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק מט
עד פרק נד



היום יום . . . לד

ה'תש"גי מנחם אביום רביעי

חומש: ואתחנן, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: ב. קטנתי . . . הפנים וגו'.

ואחרי  כו'",  נכאה  "ורוח  הי' אגה"ק קטנתי מסיימת  מסיפורי אאזמו"ר: א( מתחלה 
אשר אמר רבינו הגדול שלש פעמים - בליאזנא - המאמר כמים הפנים גו' כפירש"י 
ולא כתרגומו, אז הוסיף התיבות "וכולי האי - הפנים וגו'", ובזה נטע בהחסידים מידות 

טובות.
ב( ווען דער רבי ווָאלט ניט געשטעלט די דריי ווערטער "במדת אמת ליעקב" - 
באגה"ק קטנתי - ווָאלט ער געהַאט נָאך פופציג טויזענט חסידים, אבער דער רבי מָאנט 

מדת אמת. .

ֶמת  י" ְמַסּיֶ ֶרת ַהּקֶֹדׁש "ָקֹטְנּתִ ה ָהְיָתה ִאּגֶ ִחּלָ י ]ַמֲהַר"ׁש[: א( ִמּתְ ּפּוֵרי ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּסִ
ִים  ּמַ ֲאָמר "ּכַ ַהּמַ ִליָאְזָנא –  ּבְ ָעִמים –  ּפְ ֹלׁש  ׁשָ דֹול  ַהּגָ נּו  ַרּבֵ ר ָאַמר  ְוַאֲחֵרי ֲאׁשֶ ְנֵכָאה כּו'",  "ְורּוַח 
ִנים ְוגֹו'", ּוָבֶזה ָנַטע  י ַהאי – ַהּפָ בֹות "ְוֻכּלֵ ַתְרּגּומֹו, ָאז הֹוִסיף ַהּתֵ "י ְוֹלא ּכְ ֵפרּוׁש ַרׁשִ ִנים" ּגֹו' ּכְ ַהּפָ

ַהֲחִסיִדים ִמּדֹות טֹובֹות. ּבְ
י"  ֶרת ַהּקֶֹדׁש "ָקֹטְנּתִ ִאּגֶ ת ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב" – ּבְ ִמּדַ ים "ּבְ ּלִ ֹלׁש ַהּמִ י ַמְכִניס ֶאת ׁשְ ב( ִאּלּוֵלי ָהָיה ָהַרּבִ

ת ֱאֶמת. י ּתֹוֵבַע ִמּדַ ים ֶאֶלף ֲחִסיִדים, ַאְך ָהַרּבִ – ָהיּו לֹו עֹוד ֲחִמּשִׁ

ה'תש"גיא מנחם אביום חמישי

חומש: ואתחנן, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: ג. וילבש . . . 208 )ח"ו(.

ִלי ְרׁשּות  ַנת תקכ"ד. ַמֲהִרי"ל ָהַלְך ּבְ ׁשְ ַיַחד ִעם ָאִחיו ַמֲהִרי"ל ּבִ ֵקן ָהַלְך ְלמֶעְזִריְטׁש, ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ַעם ָהִראׁשֹוָנה, ַעד ַאֲחֵרי  ּפַ ם, ּבַ ָהה ׁשָ א ְלמֶעְזִריְטׁש – ְוׁשָ נּו ּבָ ְרּכֹו, ְוַרּבֵ ּתֹו[, ְוָלֵכן ָחַזר ִמּדַ יתֹו ]=ִאׁשְ ּבֵ
ַמע ָהָיה "ַנֲחמּו  ּשָׁ ׁשֶ ֲאָמר ָהִראׁשֹון  ְוַהּמַ ם,  ֵאר ׁשָ ְלִהּשָׁ ק ִאם  בּוַעִים ָהָיה ְמֻסּפָ ַסח תקכ"ה. ׁשְ ַהּפֶ ַחג 
ֶהְחִליט  בּוַעִים ׁשֶ ֲאָמר ָהִראׁשֹון ְלבֹואֹו, אֹו ָהִראׁשֹון ְלַאַחר ַהּשְׁ ֶזה ָסֵפק ִאם הּוא ַהּמַ ַנֲחמּו". ְוֵיׁש ּבָ

ר. ֵאר ְוִנְתַקּשֵׁ ְלִהּשָׁ

יום 
שישי
תהלים:
מפרק נה

עד פרק נט

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק ס

עד פרק סה
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דברי�: לשני מתחלק עבירה ידי על שנוצר הפג�

של בתודעתו שמי�. מלכות עול פריקת היא העבירה ראשית,

משועבד הוא אליו מל�, שיש ההכרה חדורה שמי� ירא יהודי

האד� ה', רצו� על העבירה בעצ� ולכ� מצוותיו בקיו� וחייב

ה'. במלכות מתחשב הוא אי� כי מראה

הנפש את המכתי� בנפש פג� נוצר החטא ידי על בבד, בד

רוחנית. בזוהמה

המתקנת בתשובה נדרשי� בעבירה אלו קלקולי� שני כנגד

ענייני�: שני העבירה את

שמי� מלכות עול עליו ולקבל לחזור האד� על ראשית,

מהות זו ה'. מצוות לכל לציית איתנה פנימית בהחלטה

התשובה.

בה, שדבק מהלכלו� נפשו את לנקות צרי� האד� מכ� לאחר

מלא� נבראי� חטא ידי על וחרטה. בווידוי צור� יש כ� ולש�

נוצר הקליפה' 'גו� ו'נפש'. מ'גו�' המורכבי� ו'קליפה' רע

מההתלהבות נוצרת הקליפה' 'נפש ואילו העבירה, ממעשה

שבעבירה. והעונג

יחד: ג� הדברי� לשני מכוונת כיבושי�" "דברי אמירת

לתשובה. האד� את לעורר נועדו הכיבושי� דברי בבסיס�,

דתעניתא וביומא הכנסת בבית בציבור, נאמרי� הדברי� כאשר

עוונותינו "יכבוש � כ� ידי ועל רב, תוק� בזה יש בוודאי –

חטאת�". כל י� במצולות ותשלי�

על מתחילתו". עוונו "נעקר העוונות, לביטול שבנוס� אלא

עניי� שלימות לידי ג� באי� שמי� מלכות עול קבלת ידי

לו נעשו "זדונות לנהורא", חשוכא "אתהכפא התשובה,

כזכויות".

כיבושי�" "דברי אמירת מחדש הנהיג שהרבי לציי�, ויש

מנחה. תפילת לאחר אומר� והיה התענית, בימי

yz zegiyd xtq d`x)(231 'nr ,`"g ,f"n

ה'תשס"ט מנ"א ו' שני יו� בפורים הלל אמירת
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הגמרא משיבה בפורי� הלל אומרי� אי� מדוע השאלה על

א) יד, שבחוצה(מגילה נס על הלל אומרי� אי� תשובות: שלוש

הושל�, לא הנס הלל; כאמירת נחשבת המגילה קריאת לאר�;

אחשוורוש. עבדי אנו עדיי� כי

ה"ו)והרמב"� פ"ג כי(להל� בפורי�, הלל לומר שאי� כתב

המאירי וחידש ההלל" היא המגילה ש�)"קריאת שלפי(מגילה

ההלל. את לקרוא חייב מגילה לו שאי� מי זה טע�

יוס�' ה'ברכי תרצ"ג)א� סו"ס הלל(א"ח לומר שאי� כתב

חכמי� כי המגילה, את לקרוא אפשרות לו אי� א� א� בפורי�,

סופר החת� כתב וכ� בפורי�. ההלל את לקרוא תיקנו (שו"תלא

קצ"ב) סי' המאירי.או"ח על חולקי� הפוסקי� שרוב

יותר: בעומק להוסי� ויש

הטבע מערכות שידוד של גלוי נס על רק הלל תיקנו חכמי�

חז"ל כמאמר עמנו", יו� שבכל ניס� "על לא ב)א� קיח, (שבת

ומגד�". מחר� זה הרי יו� בכל הלל "הקורא

דברי הרי הטבע בדרכי מלובש היה פורי� שנס ומאחר

מוסברי� ההלל קריאת במקו� היא המגילה שקריאת הגמרא

כ�:

לומר אפשר כי פורי�, נס על הלל קריאת לתק� אפשר אי

יורגש פורי� שנס באופ� לה' להלל וכדי גלוי. נס על רק הלל

בהיותה כי המגילה, קריאת ידי על רק זאת לעשות אפשר בגלוי

נס. היה פורי� מעשה שבאמת מגלה היא הרי אמת, מתורת חלק

קורא אינו מגילה לו שאי� מי שג� האחרוני� דברי ומובני�

בקריאתאת רק אפשרית פורי� נס על הלל אמירת כי ההלל,

המגילה.
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תורה מת� שלפני בהלכות אישות דיני את התחיל הרמב"�

כדלקמ�: הזה, בזמ� ג� להלכה נוגע הדבר כי

בייחוד "דלגוי כא� משנה' ב'מגיד שכתב כמו – נח בבני א)

הלכה להביא לו היה לא זה שלפי אלא אשתו". הויא בעלמא

בהל' אלא ישראל בני אודות מדובר בה� אישות, בהל' זו

נח. בני דיני מבאר בה� מלכי�,

כי ה'ליקוחי�', עני� כל שיי� היה לא תורה מת� קוד� ב)

ה� והאישה שהאיש אלא חפצי� כקנייני קני� אינו אישות גדר

ציווי ולולא באשתו". "ודבק הכתוב כלשו� אחת, כמציאות

'ליקוחי�' שיש לומר מקו� אי� תחלה.." אותה ש"יקנה התורה

"אשתו" אינה עדיי� כאשר איש" "אשת גדר לפעול שבכוח�

מ"ת, קוד� של אישות די� הרמב"� הקדי� ולכ� הפשוט. במוב�

מ"ת. שלאחר אישות בגדר החידוש את יותר להדגיש כדי

ונישואי� (הקני�) אירוסי� שלבי�: שני יש אישות בגדר ג)

ש� האשה על חל כבר אירוסי� ע"י שג� וא� לחופה) (הכניסה

dwcva diaye dctz htyna oeiv

שאלו מקדי� שלכ� התורה, קדימת לאחרי באה היא שבתשובה זו שמעלה אלא לו. ויתכפר
כו'], לנבואה שאלו כו' לחכמה שאלו שמקדי� מה בנוגע ג� הוא [ועלֿדר�ֿזה כו' לתורה
התשובה, למעלת באי� ומזה ו]תורה, נבואה ד[חכמה העני� להיות צרי� שתחילה לפי
בתיובתא, צדיקייא לאתבא אתא ומשיח לעתיד, תתגלה התשובה מעלת עני� שאמיתית
תשובה עושי� דישראל דוקא, התשובה עלֿידי תהיה העתידה שגאולה ז"ל רבותינו ואמרו

נגאלי� ה� ממש.31ומיד בקרוב ,

1

2

3

4

5

6

תרס"ד (סה"מ תרס"ד וישר, טוב ד"ה לא. ע' פכ"א דהשל"ה)

ואיל�). קא ע' תשנ"ד) (הוצאת

ה"ה.)31 פ"ז תשובה הל' רמב"�

•

המשך מעמול ז
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:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰íãà äéä äøBz ïzî íã÷Ÿ¤©©¨¨¨¨¨

...Búéáì dñéðëî ¯ dúBà àOì àéäå àeä äöø íà ,÷eMa äMà òâBt¥©¦¨©¦¨¨§¦¦¨¨©§¦¨§¥

¯ äMà àOì Léàä äöøé íàL ìàøNé eeèöð ,äøBz äðzpL ïåék¥¨¤¦§¨¨¦§©¦§¨¥¤¦¦§¤¨¦¦¨¦¨

:øîàpL ,äMàì Bì äéäz Ck øçàå ,íéãò éðôa älçz dúBà äð÷é¦§¤¨§¦¨¦§¥¥¦§©©¨¦§¤§¦¨¤¤¡©

."äéìà àáe ,äMà Léà çwé ék"¦¦©¦¦¨¨¥¤¨

תורה מת� שלפני בהלכות אישות דיני את התחיל הרמב"�

כדלקמ�: הזה, בזמ� ג� להלכה נוגע הדבר כי

בייחוד "דלגוי כא� משנה' ב'מגיד שכתב כמו – נח בבני א)

הלכה להביא לו היה לא זה שלפי אלא אשתו". הויא בעלמא

בהל' אלא ישראל בני אודות מדובר בה� אישות, בהל' זו

נח. בני דיני מבאר בה� מלכי�,

כי ה'ליקוחי�', עני� כל שיי� היה לא תורה מת� קוד� ב)

ה� והאישה שהאיש אלא חפצי� כקנייני קני� אינו אישות גדר

ציווי ולולא באשתו". "ודבק הכתוב כלשו� אחת, כמציאות

'ליקוחי�' שיש לומר מקו� אי� תחלה.." אותה ש"יקנה התורה

"אשתו" אינה עדיי� כאשר איש" "אשת גדר לפעול שבכוח�

מ"ת, קוד� של אישות די� הרמב"� הקדי� ולכ� הפשוט. במוב�

מ"ת. שלאחר אישות בגדר החידוש את יותר להדגיש כדי

ונישואי� (הקני�) אירוסי� שלבי�: שני יש אישות בגדר ג)

ש� האשה על חל כבר אירוסי� ע"י שג� וא� לחופה) (הכניסה

dwcva diaye dctz htyna oeiv

שאלו מקדי� שלכ� התורה, קדימת לאחרי באה היא שבתשובה זו שמעלה אלא לו. ויתכפר
כו'], לנבואה שאלו כו' לחכמה שאלו שמקדי� מה בנוגע ג� הוא [ועלֿדר�ֿזה כו' לתורה
התשובה, למעלת באי� ומזה ו]תורה, נבואה ד[חכמה העני� להיות צרי� שתחילה לפי
בתיובתא, צדיקייא לאתבא אתא ומשיח לעתיד, תתגלה התשובה מעלת עני� שאמיתית
תשובה עושי� דישראל דוקא, התשובה עלֿידי תהיה העתידה שגאולה ז"ל רבותינו ואמרו

נגאלי� ה� ממש.31ומיד בקרוב ,

1

2

3

4

5

6

תרס"ד (סה"מ תרס"ד וישר, טוב ד"ה לא. ע' פכ"א דהשל"ה)

ואיל�). קא ע' תשנ"ד) (הוצאת

ה"ה.)31 פ"ז תשובה הל' רמב"�

•
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וסובר נישואי�. ע"י רק שחלי� חיובי� יש איש', 'אשת

הוא דישראל אישות בגדר התורה חידוש שעיקר הרמב"�,

שהיה מכפי האישות גדר נשתנה לא בנישואי� אבל בקידושי�,

הוא החידוש אלא אישות, חיי של המציאות שהוא מ"ת, קוד�

לנישואי�. שקודמי� ה'ליקוחי�' בעני�

(jli`e 30 'nr h"lg zegiy ihewl t"r)

ה'תשס"ט מנ"א ח' רביעי יו� אזרחיים נישואים

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰ïéà ¯ ãçà ãòa Lc÷îä©§©¥§¥¤¨¥

àìa Lc÷îì øîçå ì÷ ;íéãBî ïäéðML ét ìò óàå ,åéLec÷ì ïéLLBç§¦§¦¨§©©¦¤§¥¤¦©¨Ÿ¤¦§©¥§Ÿ

.íéãò¥¦

וישראל, משה כדת שלא שנישאו זוג בני של למעמד� ביחס

נית� ואשה כבעל בפועל חייה� יסוד על הא� הפוסקי� דנו

ש"אי� הכלל כא� שחל או ההלכה; פי על כנשואי� שדינ� לומר

גט. בלא לפוטרה ונית� לקידושי�" חוששי�

א)הרמ"א כו, סי' הריב"ש(אה"ע משו"ת ו)מביא כדלהל�:(סי'

כא� אי� כ�, אחר ונתגיירו בנימוסיה� מומרת שנשא "מומר

פי על א� גט. בלא ממנו לצאת ומותרת כלל קדושי� חשש

כתב וכ� בעלמא". כזנות אלא אינו שני�, כמה עמה שעשה

ו)השו"ע קמט, ונשאו(סי' הגזירות באונס שהימרו ואשה "איש :

בכל זה ע� זה שמתייחדי� פי על א� הכותי�, בחוקות לזה זה

קידושי�". משו� לה� חוששי� אי� הכל, לעיני יו�

העובדה עצ� ראשית, בדבר: נאמרו יסודיי� נימוקי� שלושה

שאי� הצהרה משו� בה יש וישראל משה כדת נישאו שלא

במעשה כ�, וא� וישראל. משה כדת קידושי� לש� דעת�

תנאי שהיא קידושי�" "לש� הכוונה חסרה היתה הקידושי�

חוקי על שמרה לא האישה א� שנית, הקידושי�. בחלות בסיסי

זנות בבעילת עליה בא כ� וא� נידה, בחזקת הייתה הרי הטהרה

בדברי שרואי� וכפי עדי�, כא� חסרי� שלישית, נידה. מספק

אי� ובהעדר� קידושי�, לחלות הכרחי מרכיב ה� עדי� הרמב"�,

כלל קידושי� ש�)כא� הריב"ש, .(שו"ת

נישואי� של במקרה גט שמצריכי� מי יש זאת, לעומת

אפשר אי כי האומר הראגצ'ובי הגאו� סבור כ� אזרחיי�.

אישות "גדר לפנינו מתקיי� זה שבמקרה מהעובדה להתעל�

המקורו אחד הוא:בעצ�". בנידו� הגאו� שמציע המענייני� ת

יש בו, נוהגת וקידושי� גיטי� תורת אי� שכמוב� נח, שבב� כש�

ג� כ� חברו", באשת ולא באשתו "ודבק של עשה איסור

אשת של איסור גדר אזרחיי� בנישואי� אי� א� א� בישראל,

נח בני של באישות כמו קניי� גדר בכ� יש ושיטות,איש, אישי� (ראה

(139 עמ' .הראגצ'ובי,

ה'תשס"ט מנ"א ט' חמישי יו� דבור כדי תוך חזרה

:·"Î ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰øæçå äMàä úà Lc÷îä©§©¥¤¨¦¨§¨©

íúøæç ïéà ¯ øeac éãk CBúa eøæçL ét ìò óà ,àéä Bà àeä ãiî Ba¦¨¦©©¦¤¨§§§¥¦¥£¨¨¨

.úLc÷î àéä éøäå ,íeìk§©£¥¦§ª¤¤

בגמרא הוא הדי� א)מקור פז, דבור(נדרי� כדי תו� "והילכתא, :

ומגרש". ומקדש, זרה, עבודה ועובד ממגד�, חו� דמי, כדבור

דבור כדי תו� חזרה מועילה לא שבקידושי� הדבר ובביאור

טעמי�: כמה נאמרו

ש�)הר"� האי,(בנדרי� כולי חמירי דלא מילי דבשאר כתב:

דעתו אלא עושה, הוא דעתו בגמירות לא אות� עושה כשאד�

האי, כולי דחמירי כיו� הני אבל דבור, כדי תו� בו לחזור שיוכל

גמורה. בהסכמה אלא אות� עושה אד� אי�

ר"ת בש� ש�)הרמב"� בר"� כדבור(הובא דבור כדי דתו� כתב:

ופגע מקח הלוקח תלמיד משו� רבנ�, דתקו� הוא תקנתא דמי,

חו� מילי, בכל מדותיה� והשוו שלו�, לו לית� שיוכל רבו בו

תורה). די� על הדבר העמידו (שבה� מאלו

ש�)הרשב"� ג�(ב"ב חזרה מועילה התורה מ� שאמנ� כתב

תנשא א� ממזרות לעז משו� החמירו שרבנ� אלא בקידושי�,

היא "והרי שכתב הרמב"� מלשו� א� גט. בלא לאחר

הרשב"�. כדעת סובר שאינו משמע מקודשת",

מחוקק' ה'חלקת סקמ"ה)וכתב לח סי' אנו(אה"ע השו"ע שבדעת

לח בסי' סתירה: לכאורה לשו�(סל"ד)מוצאי� את העתיק

מט בסי' ואילו מקודשת", היא "והרי כתב(ס"ב)הרמב"�

אפילו מתנה יהיו שהמעות ואמר מיד בו וחזר אשה "המקדש

משמע גט", וצריכה כלו�, חזרתו אי� – דבור כדי תו�

מספק. רק שמקודשת

סופר' לח)וה'כתב סי' סובר(אה"ע שבעצ� ליישב, כתב

רוצה שהמקדש מדובר לח שבסי' אלא הרשב"�, כדעת ה'מחבר'

הקידושי�, מעשה את ולעקור הקידושי� כס� את בחזרה לקבל

ומקודשת, מעשה מבטל לא דבור כי חזרה, מועילה לא ובזה

ואינו מתנה, יהיו הקידושי� שמעות המקדש רוצה מט בסי' ואילו

ואינה חזרה חזרתו התורה מ� ולכ� הנתינה, מעשה את מבטל

הרשב"�. שכתב וכמו גט, לה תקנו שחכמי� אלא גט, צריכה

ה'תשס"ט מנ"א י' שישי יו� חכמים? מדברי או התורה מן כתובה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰äaúk eðwzL íä íéîëçå©£¨¦¥¤¦§§ª¨

.dàéöBäì åéðéòa äl÷ àäz àlL éãk ,äMàì§¦¨§¥¤Ÿ§¥©¨§¥¨§¦¨

א)בגמרא י, ותקנת(כתובות הואיל תנאי�: מחלוקת הובאה

שמעו� רב� הזיבורית. מ� אלא תגבה לא (כתובה), היא חכמי�

הגאוני� ונחלקו התורה". מ� אשה כתובת – אומר גמליאל ב�

הלכה לפסוק כמי קכ"א)והראשוני� סימ� הגאוני�, אוצר .(ראה:

התוספות איש)ושיטת איש ד"ה א כז, כלל(סוטה כא� שאי� היא,

דאמר גמליאל ב� שמעו� רב� "אפילו התנאי�: בי� מחלוקת

ממש לאו דאורייתא', אשה 'כתובת דכתובות בתרא בפרק

מדאורייתא". סמ� ליה אית אלא דאורייתא,

במכילתא למצוא נית� הכתובה, מעמד בשאלת ביניי� דעת

לה אי� אשה כתובת – אומר גמליאל ב� שמעו� "רב� דרשב"י:

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

התורה" מ� טו)קיצבה כ"ב, שכתובה(שמות רשב"ג לפי ג� כלומר, .

ע� כתובה כתיבת חובת לעצ� רק היא הכוונה מדאורייתא,

שהסכו� יסבור הוא ג� א� כלֿשהיא, ממונית התחייבות

מדרבנ�. רק הוא שלה המדויק

הוא כא� אחד, מצד זו: בשאלה הרמב"� בשיטת לעיי� ויש

שתיקנו ה� "וחכמי� מדרבנ�, היא שכתובה בבירור מכריע

לאשה" גֿו)כתובה הלכות פט"ז, להל� .(וכ�

"מצוות הרמב"�: כותב אישות, להלכות בכותרת שני, מצד

– תעשה לא מצוות וקידושי�... בכתובה אשה לישא – עשה

ב'נוסח וג� קידושי�". ובלא כתובה בלא אשה תבעל שלא

וחליצההכתובה' יבו� הל"ג)(הל' זוזיפ"ד כס� ליכי "[ויהיבנא כתב:

מדאורייתא". ליכי דחזי מאת�]

לא פרנקל מהדורת שברמב"� הכתובה' ב'נוסח להעיר: ויש

ש� וצויי� "מדאורייתא", התיבה נוסחאות)מופיעה שנויי (בילקוט

כא�. לדבריו בהתא� וזה וונציא. ובדפוס יד בכתבי הוא שכ�

ה'תשס"ט מנ"א י"א קודש שבת ישראל ארץ ישיבת מצות

:Î ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰àeäå úBìòì àéä äøîà̈§¨¦©£§

.ìàøNé õøàì ïéìòî ìkäL ...äaúk ïzéå àéöBé ¯ äöBø Bðéà¥¤¦§¦¥§ª¨¤©Ÿ©£¦§¤¤¦§¨¥

שנצטוינו מצוה, היא ישראל אר� ישיבת הוא: לכ� הטע�

בה מצוות הנשי� וג� בה", וישבת� האר� את (רמב"�"והורשת�

ב) קי, כתובות ר"� להרמב"�. לסהמ"צ .בהוספות

כה� חיי� רבנו ש�)ולדעת כתובות מצוה(תוס' אי� הזה בזמ� ,

אנו שאי� באר� התלויות מצוות כמה יש כי ישראל, באר� לדור

מהרי"ט בשו"ת א� בה�. להיזהר כ"ח)יכולי� סי' הוכיח(ח"ב

בגלל אלא בה התלויות המצוות בגלל אינה באר� שהישיבה

שהאיש הפוסקי� רוב דעת וכ� הזה. בזמ� ג� שישנה קדושתה

לאר�. לעלות בעלה) את (והאשה אשתו את לכו� יכול

בזמ� א� חלה ישראל אר� ישיבת מצוות הרמב"� לדעת ג�

פסק שהרי ה"ט)הזה פ"ח עבדי� רבו(הל' את לכו� יכול שהעבד

גויי�" בידי שהאר� הזה בזמ� "אפילו לאר� עמו (אבנילהעלותו

ד) תנד, יור"ד .נזר

פינשטיי� הגר"מ ק"ב)וכתב סי' אבה"ע משה באר�(אגרות שהגר ,

שהרי 'חיובית' מצוה זו אי� אבל מצוה, מקיי� אכ� ישראל

מלכי� ה"ט)בהלכות מאר�(פ"ה לצאת "אסור הרמב"� כתב

הגר אומרת, זאת לאר�". בחו� לגור "אסור כתב ולא ישראל"

לאר� בחו� הגר על חובה אי� אבל ממנה לצאת לו אסור באר�

לאר�. לעלות

בה לקבוע בלי לאר� לעלות מצוה יש הא� דנו, והאחרוני�

המהרי"ט זכות,(ש�)מגורי�. אמנ� היא באר� שהשהיה כתב

הרמב"� שהביא חז"ל הי"א)כמאמר פ"ה מלכי� בה(בהל' אי� אבל ,

ואדמוה"ז אברה�' ה'מג� א� טו)מצוה. ס"ק רמ"ח סי' הביאו(או"ח

כדי ולא לסחורה לא"י שהול� מי ש"אפילו שאומר מי שיש

מצוה" דבר כ� ג� זהו בה... סי'להתיישב ח"א יעקב בחלקת ג� (וראה

.פא)
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התורה" מ� טו)קיצבה כ"ב, שכתובה(שמות רשב"ג לפי ג� כלומר, .

ע� כתובה כתיבת חובת לעצ� רק היא הכוונה מדאורייתא,

שהסכו� יסבור הוא ג� א� כלֿשהיא, ממונית התחייבות

מדרבנ�. רק הוא שלה המדויק

הוא כא� אחד, מצד זו: בשאלה הרמב"� בשיטת לעיי� ויש

שתיקנו ה� "וחכמי� מדרבנ�, היא שכתובה בבירור מכריע

לאשה" גֿו)כתובה הלכות פט"ז, להל� .(וכ�

"מצוות הרמב"�: כותב אישות, להלכות בכותרת שני, מצד

– תעשה לא מצוות וקידושי�... בכתובה אשה לישא – עשה

ב'נוסח וג� קידושי�". ובלא כתובה בלא אשה תבעל שלא

וחליצההכתובה' יבו� הל"ג)(הל' זוזיפ"ד כס� ליכי "[ויהיבנא כתב:

מדאורייתא". ליכי דחזי מאת�]

לא פרנקל מהדורת שברמב"� הכתובה' ב'נוסח להעיר: ויש

ש� וצויי� "מדאורייתא", התיבה נוסחאות)מופיעה שנויי (בילקוט

כא�. לדבריו בהתא� וזה וונציא. ובדפוס יד בכתבי הוא שכ�

ה'תשס"ט מנ"א י"א קודש שבת ישראל ארץ ישיבת מצות

:Î ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰àeäå úBìòì àéä äøîà̈§¨¦©£§

.ìàøNé õøàì ïéìòî ìkäL ...äaúk ïzéå àéöBé ¯ äöBø Bðéà¥¤¦§¦¥§ª¨¤©Ÿ©£¦§¤¤¦§¨¥

שנצטוינו מצוה, היא ישראל אר� ישיבת הוא: לכ� הטע�

בה מצוות הנשי� וג� בה", וישבת� האר� את (רמב"�"והורשת�

ב) קי, כתובות ר"� להרמב"�. לסהמ"צ .בהוספות

כה� חיי� רבנו ש�)ולדעת כתובות מצוה(תוס' אי� הזה בזמ� ,

אנו שאי� באר� התלויות מצוות כמה יש כי ישראל, באר� לדור

מהרי"ט בשו"ת א� בה�. להיזהר כ"ח)יכולי� סי' הוכיח(ח"ב

בגלל אלא בה התלויות המצוות בגלל אינה באר� שהישיבה

שהאיש הפוסקי� רוב דעת וכ� הזה. בזמ� ג� שישנה קדושתה

לאר�. לעלות בעלה) את (והאשה אשתו את לכו� יכול

בזמ� א� חלה ישראל אר� ישיבת מצוות הרמב"� לדעת ג�

פסק שהרי ה"ט)הזה פ"ח עבדי� רבו(הל' את לכו� יכול שהעבד

גויי�" בידי שהאר� הזה בזמ� "אפילו לאר� עמו (אבנילהעלותו

ד) תנד, יור"ד .נזר

פינשטיי� הגר"מ ק"ב)וכתב סי' אבה"ע משה באר�(אגרות שהגר ,

שהרי 'חיובית' מצוה זו אי� אבל מצוה, מקיי� אכ� ישראל

מלכי� ה"ט)בהלכות מאר�(פ"ה לצאת "אסור הרמב"� כתב

הגר אומרת, זאת לאר�". בחו� לגור "אסור כתב ולא ישראל"

לאר� בחו� הגר על חובה אי� אבל ממנה לצאת לו אסור באר�

לאר�. לעלות

בה לקבוע בלי לאר� לעלות מצוה יש הא� דנו, והאחרוני�

המהרי"ט זכות,(ש�)מגורי�. אמנ� היא באר� שהשהיה כתב

הרמב"� שהביא חז"ל הי"א)כמאמר פ"ה מלכי� בה(בהל' אי� אבל ,

ואדמוה"ז אברה�' ה'מג� א� טו)מצוה. ס"ק רמ"ח סי' הביאו(או"ח

כדי ולא לסחורה לא"י שהול� מי ש"אפילו שאומר מי שיש

מצוה" דבר כ� ג� זהו בה... סי'להתיישב ח"א יעקב בחלקת ג� (וראה

.פא)

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ו תמוז.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לו 

ולמילוי משאלות לבבו בכל אותם ענינים אודותם כותב.

הלימוד  הוא  לזה  שמהעצות  ידוע  בלימוד,  להתרכז  בעדו  המפריעות  מחשבות  אודות  ובמ"ש 

מבפנים, ואפילו בעת שמע]י[ינים במחשבה וסברא יהי' הספר או הקונטרס פתוח לפניו באותו הענין, ועד"ז 

בהנוגע לתפלה.

ובמ"ש אודות מחשבות אודות תכלית, הרי ידוע נוסח ברכת הזן שהיא מן התורה: הזן את העולם 

ידי הוספה בהתמדה ושקידה בלימוד תורה ובקיום  כולו בטובו בחן ובחסד וברחמים שמזה מובן שעל 

מצותי' בהידור, מתוסף בברכות השי"ת בזה בכלל ובזה גם בהנוגע להתסדרות טובה כשיבוא הזמן לזה, 

ומקרא מלא דבר הכתוב, אם בחקתי תלכו )ופירש"י והוא מהספרא, שתהיו עמלים בתורה, עמלים דוקא( 

ואת מצותי תשמורו גו' ונתתי וגו' - ככל הברכות האמורות בפרשה.

בטח יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.

בברכה לבשו"ט.



-לח h"qyz'd a`Îmgpn 'd oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyh"qyz'd a`Îmgpn `"iÎ'd -

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ה' ראשו� יו�

ב ּפרק ּתענּיֹות ¤¤¦£©§¦הלכֹות
עליה�‡. �מתריעי� ��תע�י� צ��ר �ל ה�ר�ת ה� :א�� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ה�בר, ועל החרב, ועל לי�ראל, י�ראל ��נאי הצרת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעל
ה��פ��, ועל החסיל, ועל האר�ה, ועל רעה, ח�ה ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָועל
ה�ז�נ�ת ועל החליי�, ועל ה��לת, ועל ה�רק��, ְְְְְֳִֵֶֶַַַַַַַַָָֹועל

הסחורות] ה�טר.[שהוזלו ועל ,ְַַָָ

א��·. מ�ל צרה �� ��� עיר מתע�ה�ל העיר א�ת� � ְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
ה�רה ��עבר עד מתע��ת�מתרעת, � סביב�תיה וכל ; ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹ

מק��, �בכל רחמי�. עליה� מב��י� אבל מתריע�ת, ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָֹולא
�אמ �מ� ���ת, מתריעי� ולא צ�עקי� ח��רנ�אי� � ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ
���ת אפ�� עליה ���עקי� ה�ז�נ�ת, אי�מ�רת אבל ; ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ

���ת.מתריעי� �חצ�צר�ת עליה ְְְֲִִֶַַַָָָ

�יצד‚. לי�ראל י�ראל ��נאי הצרת ��א�על ��י� ? ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
מס מה� ל�ל א� י�ראל, ע� מלחמה מ�ד�לער� ל�ח א� , ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

ק�ה �מצוה אפ�� �מד עליה� לגזר א� א��אר�, הרי � ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
הערי��מתריעי�מתע�י� וכל ��רחמ�. עד , ְְְִִִִֶַַַ�ְֲִֶָָ

�� א� א�א מתריעי�, אי� אבל מתע�י�; ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ��ביב�תיה�,
לעזרת� להתק�� .�קע� ְְְְְִֵֶַָָָ

�ערכ�„. �ג�� �ל��, �ל חרב אפ�� �יצד? החרב ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעל
�י על א� י�ראל, �מק�� ועבר� ��י� ע� ��י� ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָמלחמה
�מתע�י� צרה, ז� הרי � מלחמה י�ראל �בי� �יניה� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�אי�

עליה �ארצכ�"�מתריעי� תעבר לא "וחרב ��אמר: ,, ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
צרה � ה�לחמה �רא�ת .מ�לל ְְְִִִֶַַָָָָָ

�בר?‰. ה�א ויצא�איזה רגלי, מא�ת חמ� �� ��� עיר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
�י�� יצא� זה; אחר זה ימי� ��ל�ה מתי� �ל�ה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמ��ה
ויצא� אל�, �� הי� �בר. זה אי� � ימי� �אר�עה א� ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאחד,

� זה אחר זה ימי� ��ל�ה מתי� ��ה זהמ��ה הרי ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
�בר זה אי� � ימי� �אר�עה א� אחד, �י�� יצא� .�בר; ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

זה ח���� לפי ��בת�וכ� וה�קני� וה�ט�י� ה��י� ואי� . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
זה לעני� ה�דינה אנ�י מני� �כלל .מ�לאכה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

.Âי�ראל �ל��ת �אר מתע�י� י�ראל, �אר� �בר ְִֵָ�ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה
מ��ה �בא�ת ה�לכ�ת ו��ר�ת ��דינה, �בר היה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָעליה�.
רח�ק�ת �ה� �י על א� מתע��ת, ��יה� � אחרת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָלמדינה

מ�� .ז� ִ

.Êמ��חת �היא �זמ� א�א רעה, ח�ה על מתע�י� ַַ�ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָאי�
טבעית] לא תופעה ����,[מהשמי�, �עיר נראתה �יצד? .ְֲִִֵַַָָ

�ני ראתה א� � ���� ��דה נראתה מ��חת. ז� ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָ�ְֲֵהרי
וא� מ��חת. ז� הרי � מ�ניה� �רחה ולא אד�, ְִַַ�ְְְְְֲִֵֵֵֶָָָָֹ�ני
אד� �ני �ני וראתה לאג�, ה�מ�כה ה�דה ְְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָהיתה
אחריה�, רדפה לא מ��חת; ז� הרי � אחריה� ְֲֵֶַַַָָֹ�ְְְֲֲֵֵֶַָָורדפה
אחריה� רדפה אפ�� � �אג� היתה וא� מ��חת. ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ�ְֵָאינ�
אחד ואכלה �ניה� טרפה �� א� א�א מ��חת, אינ� �ְֵָ�ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מ��חת, אינ� � �אג� �ניה� אכלה א� אבל ַַ�ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָמה�.

מ�ני לא טרפה, הרעב�� �מ�ני מק�מ�; ה�א ��ה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹמ�ני
מ��חת .�היא ְִֶ�ַַ

.Áה����ת �בארצ�ת ��ד�ר�ת ה�נ�יי� [שוממות]��י� ְְְֲִִִַַַַָָָָ
ונטלה ל�ג עלתה א� ח�ה, �ד�די מק�� וה� ה�איל �ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ
למ�ה ה�יעה לא וא� מ��חת; ז� הרי � מעריסה ְְִִִִַַָָֹ�ְֲֲִִֵֵָ�ינ�ק
�עצמ� ���נ� ה� אד�, �ני �א�� מ��חת, אינ� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ�ְֵָז�,

הח��ת למק�� .�בא� ְִַַָ

.Ë� וה�יק� ���ח� הע�� ורמ� האר� רמ� מיני ְְִִ�ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָ�אר
צרעי� ל�מר צרי� ואי� ועקר�י�, נח�י� ���ח ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ�ג��
ולא עליה�, מתע�י� אי� � לה� וה��מי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹוי���י�

�ר�עהמתריעי� �לא ז�עקי� אבל ;. ְְְֲֲִִִַָָֹ

.Èא�א מה� נראה לא אפ�� � החסיל ועל האר�ה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעל
י�ראל אר� �כל אחד עליה��נ� �מתריעי� מתע�י� ,; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ה��באי ארבה]ועל �ה�א.[מי� �כל אי�, � החגב אבל ְְֲֵֶֶַַַָָָָ
�לבד ז�עקי� א�א מתריעי�, ולא עליו, .מתע�י� ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָֹ

.‡È��ואפ ��ב�אה; מ��תחיל � ה�רק�� ועל ה��פ�� ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָעל
���ר �י �מלא קט� �מק�� א�א התחיל לאפותלא [שנית� ְְְִִִִֶַָָָָֹֹ

התנור] פי הממלא לח� �מתריעי�ממנה �ענית עליו ��זרי� ,. ְְֲִִִִַַָָ

.·È�תלי� מ�לת �עיר �רבתה הרי �יצד? ה��לת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעל
חזקי�]�ריאי� צרה,[� ז� הרי � ה�הר �צד ע�מדי� �אינ� ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
עליה�מתע�י� הרע��מתריעי� על וכ� אדמה]. רעידת �] ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ

מתע�י� וה�רגי�, ה�ני� את מ�ילי� �ה� הר�ח�ת ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָועל
עליה�. ְֲִִֵֶַ�מתריעי�

.‚Èהר�ה לאנ�י� אחד חלי ��רד הרי �יצד? החליי� ְֲֲֳֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
אס�רה �ג�� העיר, גרו�]�א�ת� חרח�ר[מחלת [חו�]א� ְְְְִַַָָָָ

צ��ר, צרת ז� הרי � החלי �א�ת� מתי� והי� �ה�, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוכ��צא
�מתריעי� �ענית ל� ה�אוג�זרי� הרי לח, ח��� וכ� . ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָ

�מתריעי� מתע�י� ה���ר, �רב ��ט וא� ��רח, ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַָֹ��חי�
�לבדעליו עליו צ�עקי� יב�, ח��� אבל ;. ְֲֲִִִֵַָָָָָָ

.„Èיצד� ה�ז�נ�ת סח�רהעל �ל �ברי� �ה�זל� הרי ? ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ
�בבל ���� �לי �ג�� מה�, העיר א�ת� אנ�י ח�י ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�רב
עד וה���, ה��א ונתמעט י�ראל, �אר� ו�מ� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָויי�
ימצא �� ואחר ���ה ע�רה �וה למ�ר ה��ר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ��צטר�
עליה וז�עקי� עליה, �מתריעי� צ��ר, צרת ז� הרי � ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָל�קח

ְַָ���ת.

.ÂËיצד� ה�טר ��צר�על עד ��מי� עליה� �ר�� הרי ? ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
�ד�לה צרה ל� �אי� עליה�; מת�ללי� א�� הרי � ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלה�
�באר� קבריה�. ��יה� ונמצא� נ�פלי� �ה��י� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָמ��,
אר� �היא מ�ני ה��מי�, רב על מת�ללי� אי� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹי�ראל
לה�, ט�בה ה��מי� ורב �אבני�; �נ�י�ת �ב�יה� ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהרי�,

ה��בה. את להעביר מתע�י� ְְְֲִִִֵֶַַַָואי�

.ÊË�ליב צמחי� והתחיל� ה�טר, ונמנע ��מחה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹ�ב�אה
עד א� ��מי�, ��רד� עד וז�עקי� מתע�י� א�� הרי �ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָ

ה�מחי� ל���יב�� קר�ב א� ה�סח זמ� ה�יע א� וכ� . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ירד� ולא ,�� האילנ�ת �ריחת זמ� �ה�א י�ראל, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�אר�

- h"qyz'd a`Îmgpn 'd oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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��מי� ��רד� עד וז�עקי� מתע�י� א�� הרי � ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ��מי�
זמ�� ��עבר עד א� לאילנ�ת, .הרא�יי� ְְֲִִֶַַַָָָָֹ

.ÊÈה���ת חג זמ� ה�יע א� הר�הוכ� ��מי� ירד� ולא , ְְִִִֵַַַַ�ְְְְִֵַָָֹ
א�� הרי � וה�ער�ת וה�יחי� ה��ר�ת מה� למ�את ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ�די
מי� לה� אי� וא� ל��ר�ת; הרא�י ��� ��רד עד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמתע�י�
לה� יהיה ��א עת �כל ה��מי� על מתע�י� � ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹל���ת

הח�ה �ימ�ת ואפ�� ל���ת, .מי� ְֲִִִִַַַַָ

.ÁÈימ�ת� י�� אר�עי� לג�� ��� �י� ה��מי� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ�סק�
עד וז�עקי� �מתע�י� ��רת, מ�ת ז� הרי � ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹה��מי�

זמ�� ��עבר עד א� ה��מי�, .��רד� ְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹ

ג ּפרק ּתענּיֹות ¤¤¦£©§¦הלכֹות
ימ�ת‡. מ�ח�ת ע�ר �ל ��מי� לה� ירד� ��א ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹהרי

ירד� ולא �מרח�ו�, ע�ר �בעה ה�יע א� � ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹה��מי�
להתע��ת��מי� �לבד חכמי� �למידי מתחילי� �ני, , ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָ

ה�למידי� וכל ו�ני; ת"ח]וחמי�י לכ�[� .רא�יי� ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָ

�סלו·. חד� רא� �י�ה�יע �ית � ��מי� ירד� ולא , ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹֹ
�מ�רי� ו�ני; וחמי�י �ני ה���ר, על �ענ��ת �ל� ִָ�ְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָֹ��זרי�

מ�מר ואנ�י ��ילה. ול���ת לאכל העובדי��ה� [כהני� ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹ
שבוע] אותו �ה�במקדש מ�ני ע�ה�, מתע�י� ְְִִִִֵֵֵֶֶַָאי�
�עב�דה �נס��ת,ע�סקי� לב�י נכנסי� הע� וכל . ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָָ

�כל �ע��י� �דר� �מתח�ני�, וז�עקי� ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָ�מת�ללי�
.ה�ענ��ת ֲִַַ

�ענ��ת‚. �ל� ��זרי� �י� �ית � נענ� ולא א�� ְְְֲֲִִִֵֵַַָָֹֹעבר�
וחמי�י ו�ני חמי�י ה���ר, על א��אחר�ת �ב�ל� ; ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָֹ

���ר �צ�� �ע��י� �מ� י��, מ�ע�ד ו��תי� .א�כלי� ְְְְְִִִִִֶ
ואנ�י מ�לימי�; ולא ה���, מקצת מתע�י� מ�מר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָֹואנ�י

�עב הע�סקי� וה� אב, יהי��ית לא ה���, �א�ת� �דה ְְְְֲִִֵֵַָָָָֹ
ע�ר �ל �מתע�י� י�� מ�ע�ד �� �א�כלי� �ענית וכל . ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָ

א� וא�כל, ח�זר אינ� � לאכל ��א וגמר �פסק, אכל ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹא�
���� �ה�ת ��� �י .על ְִֵֶַַ

מלאכה„. �ע��ת אס�רי� הע� �ל א��, �ענ��ת ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹ��ל�
�ח�י�, ה��� �ל �רחיצת ואס�רי� ��ילה. �מ�רי� ,����ַ�ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָ

מ�ר ורגליו ידיו �ניו אתאבל נ�עלי� לפיכ� ; ְְֲַָָָָָָ�ְֲִִֶָָ
�סיכה ואס�רי� ה�המה,ה�רחצא�ת. את להעביר וא� ; ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָ�ֲָ

ה��המ�ר �ת�מי� ואס�רי� �עיר;. ה�נ�ל �בנעילת , �ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָ
לנעל מ�ר ��ר�, וז�עקי�אבל �נס��ת, �ב�י �מת�ללי� . ֲֶֶַָ�ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָֹ

ה�ענ��ת ��אר .�מתח�ני� ְְְֲִִִִַַַָ

�ענ��ת‰. �בע ��זרי� �י� �ית � נענ� ולא א�� ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹעבר�
ו�ני וחמי�י ו�ני וחמי�י �ני ה���ר, על ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַאחר�ת

ו�ני �מניק�תוחמי�י ע�ר�ת �לבד, ה�בע �בא�� . ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַ�ְִָ
�מניק�ת ע�ר�ת אי� ה�ענ��ת, ��אר אבל ְִָ�ְְֲֲִִִֵַַַָָמתע��ת,

עצמ�מתע��ת מע�גי� אי� מתע��ת, �אינ� �י על וא� ; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
ה�לד ק��� �די ו��ת�ת א�כל�ת א�א .�פ��קי�, ְְְְִִִֵֶַָָָ

.Â�מתע�י מ�מר אנ�י א��, �ענ��ת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָ�ב�בע
ולא ה���, מקצת מתע�י� אב �ית ואנ�י ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹ�מ�לימי�;

אס�רמ�לימי� אמצע��ת, ��ל� אס�ר �ה�א �בר וכל . ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹ
האחר�נ�ת ה�בע .�א�� ְֲֵֶַַַָ

.Êרח�ב� �מת�ללי� מתריעי� �לבד ��ה� א��, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָויתר�ת
מ�ר��,העיר ����ב� �די לע� לה�כיח זק� �מ�רידי� , ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

� מנחה �בתפ�ת �חרית �תפ�ת �רכ�ת �� ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָ�מ�סיפי�
�רכ�ת וע�רי� אר�ע מת�ללי� אתונמצא� ונ�עלי� . ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָ

מ�י� �ב�ני מעט]החנ��ת, פותחי� �פ�תחי�[� ערב לעת ֲַ�ְְְִִִֵֵֶֶַ
�ב�ד מ�ני ה���, �ל ��תחי� �חמי�י, אבל החנ��ת; ְְְֲֲִִִִֵַַָָ�ֲֶַאת
ונ�על אחת ��תח �תחי�, �ני לחנ�ת י� וא� ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָה��ת.

אצט�האחת לחנ�ת י� וא� הסחורה]; להנחת [ספסל ְְֲִִֵַַַַָ
ח��� ואינ� �חמי�י, �דר�� ��תח � .לפניה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ

.Á��מ� �מ�א ממעטי� � נענ� ולא א�� �בבני�עבר� , ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹ
וצ��ר ���ר �ג�� �מחה הקירות]�ל קישוט �בנטיעה[� , ְְְְִִִִִֶָָ

ואהלי� הדס מיני �ג�� �מחה �ממעטי�[בשמי�]�ל . ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָ
ונ��אי� �רב�ה;�אר�סי� �ר�ה מצות ק�� לא �� א� א�א , ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹ

�רב�ה �ר�ה מצות ���� מי מ�ת�וכל ל��� ל� אס�ר , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
רעב�� לחבר���ני אד� �י� �ל�� ��אילת �ממעטי� .; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָ

וכמנ�י� �נז�פי� �ל��, י�אל� לא חכמי� ִ�ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַָָֹותלמידי
��פהל�ק�� ל� מחזירי� �ל��, לה� ��ת� האר� וע� , ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

רא� וכבד .רפה ְֶָָֹֹ

.Ë�מתע�י� לב��, ח�זרי� חכמי� ו�ני�למידי חמי�י ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָ
ו�ני �ק�פהוחמי�י �ל ניס� ��צא עד ה���ר, לא אבל ; ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

יתר ירד� ��א ��מי� ��ביל ה���ר על ��זרי� �אי� �ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
א�� �ענ��ת ע�רה עדמ�ל� ה�חידי� �כ��תע�י� . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹ

מלאכה, �ע��ת �מ�רי� ��ילה; לאכל מ�רי� ניס�, ְֲִִַַָָָ�ְֱִֶַַָָֹ�ִֵֵֶָ��צא
�ל ��אר ה�נ�ל, �נעילת ות�מי�, וסיכה, ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָ�ברחיצה,

�לפ�רי�ה�ענ��ת חד�י� לרא�י �מפסיקי� ניס�. יצא . ְְְֲֳִִִִִִֵַַַָָָָָ
��ר מ�ל לתח�ת ה�מ� ����יע וה�א �ק�פה, אי��ל � ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ

קללה סימ� א�א ה�ה, ��מ� ה��מי� �אי� ,מתע�י�; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ה�נה מ�ח�ת ע�ר �ל ירד� ולא .ה�איל ְְְִִִִַַָָָָָֹ

.È.�ל ה��מה וכל י�ראל, �אר� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ��ה
�בעה קד� ��ה� ה��מי� �ע�נת מק�מ�ת ע�ראבל ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

ירד� ולא זמ�� ����יע � זה זמ� לאחר א� ְְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָֹ�מרח�ו�,
�מפסיקי� ו�ני; וחמי�י �ני מתע�י� יחידי� ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵַַַָ��מי�,
�מ� כ� אחרי ו��הי� �פ�רי�. וחנ�ה חד�י�, ְְֲִִֵֵַָ�ְֲֳִֵַָָ�רא�י
על ��זרי� �י� �ית � ��מי� ירד� לא א� ימי�; ְְְְִִִִִִֵַָָָָֹ�בעה

�אמרנ� ה�דר על �ענ��ת, ע�רה �ל� .ה���ר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

.‡È�� א�כלי� � לאר� �ח�צה ה���ר ���זרי� �ענית ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ�ל
ה���ר על ��זרי� �אי� ה�ענ��ת; �אר �די� ודינ� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָ��ילה,
�בגלל �לבד, י�ראל �אר� א�א ���ר, צ�� �ג�� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ�ענית

ו�בעה�טר אמצע��ת �ל� �ה� �ענ��ת, ע�ר �בא�ת� , ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
.אחר�נ�ת ֲַ

ד ּפרק ּתענּיֹות ¤¤¦£©§¦הלכֹות
מטר,‡. �ל האחר�נ�ת �ענ��ת מ�בע וי�� י�� ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָ�כל

�ל לרח�ב� ה�בה את מ�ציאי� זה: סדר על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמת�ללי�
���י� �מת��י� מתק�צי� הע� וכל אפרעיר, ונ�תני� ; ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ

שריפה]מקלה ה�בה[� ��י ��רהעל ספר ��י �דיועל , ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ל�� �להכניע ה�כ�ה, את מ�להר�יל נ�טל הע� מ� ואחד . ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

� �ית אב �ברא� ה��יא �רא� ונ�ת� �מק��י�האפר, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
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��מי� ��רד� עד וז�עקי� מתע�י� א�� הרי � ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ��מי�
זמ�� ��עבר עד א� לאילנ�ת, .הרא�יי� ְְֲִִֶַַַָָָָֹ

.ÊÈה���ת חג זמ� ה�יע א� הר�הוכ� ��מי� ירד� ולא , ְְִִִֵַַַַ�ְְְְִֵַָָֹ
א�� הרי � וה�ער�ת וה�יחי� ה��ר�ת מה� למ�את ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ�די
מי� לה� אי� וא� ל��ר�ת; הרא�י ��� ��רד עד ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמתע�י�
לה� יהיה ��א עת �כל ה��מי� על מתע�י� � ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹל���ת

הח�ה �ימ�ת ואפ�� ל���ת, .מי� ְֲִִִִַַַַָ

.ÁÈימ�ת� י�� אר�עי� לג�� ��� �י� ה��מי� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ�סק�
עד וז�עקי� �מתע�י� ��רת, מ�ת ז� הרי � ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹה��מי�

זמ�� ��עבר עד א� ה��מי�, .��רד� ְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹ

ג ּפרק ּתענּיֹות ¤¤¦£©§¦הלכֹות
ימ�ת‡. מ�ח�ת ע�ר �ל ��מי� לה� ירד� ��א ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹהרי

ירד� ולא �מרח�ו�, ע�ר �בעה ה�יע א� � ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹה��מי�
להתע��ת��מי� �לבד חכמי� �למידי מתחילי� �ני, , ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָ

ה�למידי� וכל ו�ני; ת"ח]וחמי�י לכ�[� .רא�יי� ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָ

�סלו·. חד� רא� �י�ה�יע �ית � ��מי� ירד� ולא , ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹֹ
�מ�רי� ו�ני; וחמי�י �ני ה���ר, על �ענ��ת �ל� ִָ�ְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָֹ��זרי�

מ�מר ואנ�י ��ילה. ול���ת לאכל העובדי��ה� [כהני� ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹ
שבוע] אותו �ה�במקדש מ�ני ע�ה�, מתע�י� ְְִִִִֵֵֵֶֶַָאי�
�עב�דה �נס��ת,ע�סקי� לב�י נכנסי� הע� וכל . ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָָ

�כל �ע��י� �דר� �מתח�ני�, וז�עקי� ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָ�מת�ללי�
.ה�ענ��ת ֲִַַ

�ענ��ת‚. �ל� ��זרי� �י� �ית � נענ� ולא א�� ְְְֲֲִִִֵֵַַָָֹֹעבר�
וחמי�י ו�ני חמי�י ה���ר, על א��אחר�ת �ב�ל� ; ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָֹ

���ר �צ�� �ע��י� �מ� י��, מ�ע�ד ו��תי� .א�כלי� ְְְְְִִִִִֶ
ואנ�י מ�לימי�; ולא ה���, מקצת מתע�י� מ�מר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָֹואנ�י

�עב הע�סקי� וה� אב, יהי��ית לא ה���, �א�ת� �דה ְְְְֲִִֵֵַָָָָֹ
ע�ר �ל �מתע�י� י�� מ�ע�ד �� �א�כלי� �ענית וכל . ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָ

א� וא�כל, ח�זר אינ� � לאכל ��א וגמר �פסק, אכל ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹא�
���� �ה�ת ��� �י .על ְִֵֶַַ

מלאכה„. �ע��ת אס�רי� הע� �ל א��, �ענ��ת ְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹ��ל�
�ח�י�, ה��� �ל �רחיצת ואס�רי� ��ילה. �מ�רי� ,����ַ�ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָ

מ�ר ורגליו ידיו �ניו אתאבל נ�עלי� לפיכ� ; ְְֲַָָָָָָ�ְֲִִֶָָ
�סיכה ואס�רי� ה�המה,ה�רחצא�ת. את להעביר וא� ; ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָ�ֲָ

ה��המ�ר �ת�מי� ואס�רי� �עיר;. ה�נ�ל �בנעילת , �ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָ
לנעל מ�ר ��ר�, וז�עקי�אבל �נס��ת, �ב�י �מת�ללי� . ֲֶֶַָ�ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָֹ

ה�ענ��ת ��אר .�מתח�ני� ְְְֲִִִִַַַָ

�ענ��ת‰. �בע ��זרי� �י� �ית � נענ� ולא א�� ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹעבר�
ו�ני וחמי�י ו�ני וחמי�י �ני ה���ר, על ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַאחר�ת

ו�ני �מניק�תוחמי�י ע�ר�ת �לבד, ה�בע �בא�� . ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַ�ְִָ
�מניק�ת ע�ר�ת אי� ה�ענ��ת, ��אר אבל ְִָ�ְְֲֲִִִֵַַַָָמתע��ת,

עצמ�מתע��ת מע�גי� אי� מתע��ת, �אינ� �י על וא� ; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
ה�לד ק��� �די ו��ת�ת א�כל�ת א�א .�פ��קי�, ְְְְִִִֵֶַָָָ

.Â�מתע�י מ�מר אנ�י א��, �ענ��ת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָ�ב�בע
ולא ה���, מקצת מתע�י� אב �ית ואנ�י ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹ�מ�לימי�;

אס�רמ�לימי� אמצע��ת, ��ל� אס�ר �ה�א �בר וכל . ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹ
האחר�נ�ת ה�בע .�א�� ְֲֵֶַַַָ

.Êרח�ב� �מת�ללי� מתריעי� �לבד ��ה� א��, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָויתר�ת
מ�ר��,העיר ����ב� �די לע� לה�כיח זק� �מ�רידי� , ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

� מנחה �בתפ�ת �חרית �תפ�ת �רכ�ת �� ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָ�מ�סיפי�
�רכ�ת וע�רי� אר�ע מת�ללי� אתונמצא� ונ�עלי� . ְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָ

מ�י� �ב�ני מעט]החנ��ת, פותחי� �פ�תחי�[� ערב לעת ֲַ�ְְְִִִֵֵֶֶַ
�ב�ד מ�ני ה���, �ל ��תחי� �חמי�י, אבל החנ��ת; ְְְֲֲִִִִֵַַָָ�ֲֶַאת
ונ�על אחת ��תח �תחי�, �ני לחנ�ת י� וא� ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָה��ת.

אצט�האחת לחנ�ת י� וא� הסחורה]; להנחת [ספסל ְְֲִִֵַַַַָ
ח��� ואינ� �חמי�י, �דר�� ��תח � .לפניה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ

.Á��מ� �מ�א ממעטי� � נענ� ולא א�� �בבני�עבר� , ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹ
וצ��ר ���ר �ג�� �מחה הקירות]�ל קישוט �בנטיעה[� , ְְְְִִִִִֶָָ

ואהלי� הדס מיני �ג�� �מחה �ממעטי�[בשמי�]�ל . ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָ
ונ��אי� �רב�ה;�אר�סי� �ר�ה מצות ק�� לא �� א� א�א , ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹ

�רב�ה �ר�ה מצות ���� מי מ�ת�וכל ל��� ל� אס�ר , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
רעב�� לחבר���ני אד� �י� �ל�� ��אילת �ממעטי� .; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָ

וכמנ�י� �נז�פי� �ל��, י�אל� לא חכמי� ִ�ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַָָֹותלמידי
��פהל�ק�� ל� מחזירי� �ל��, לה� ��ת� האר� וע� , ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

רא� וכבד .רפה ְֶָָֹֹ

.Ë�מתע�י� לב��, ח�זרי� חכמי� ו�ני�למידי חמי�י ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָ
ו�ני �ק�פהוחמי�י �ל ניס� ��צא עד ה���ר, לא אבל ; ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

יתר ירד� ��א ��מי� ��ביל ה���ר על ��זרי� �אי� �ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
א�� �ענ��ת ע�רה עדמ�ל� ה�חידי� �כ��תע�י� . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹ

מלאכה, �ע��ת �מ�רי� ��ילה; לאכל מ�רי� ניס�, ְֲִִַַָָָ�ְֱִֶַַָָֹ�ִֵֵֶָ��צא
�ל ��אר ה�נ�ל, �נעילת ות�מי�, וסיכה, ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָ�ברחיצה,

�לפ�רי�ה�ענ��ת חד�י� לרא�י �מפסיקי� ניס�. יצא . ְְְֲֳִִִִִִֵַַַָָָָָ
��ר מ�ל לתח�ת ה�מ� ����יע וה�א �ק�פה, אי��ל � ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָ

קללה סימ� א�א ה�ה, ��מ� ה��מי� �אי� ,מתע�י�; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ה�נה מ�ח�ת ע�ר �ל ירד� ולא .ה�איל ְְְִִִִַַָָָָָֹ

.È.�ל ה��מה וכל י�ראל, �אר� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ��ה
�בעה קד� ��ה� ה��מי� �ע�נת מק�מ�ת ע�ראבל ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

ירד� ולא זמ�� ����יע � זה זמ� לאחר א� ְְְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָֹ�מרח�ו�,
�מפסיקי� ו�ני; וחמי�י �ני מתע�י� יחידי� ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵַַַָ��מי�,
�מ� כ� אחרי ו��הי� �פ�רי�. וחנ�ה חד�י�, ְְֲִִֵֵַָ�ְֲֳִֵַָָ�רא�י
על ��זרי� �י� �ית � ��מי� ירד� לא א� ימי�; ְְְְִִִִִִֵַָָָָֹ�בעה

�אמרנ� ה�דר על �ענ��ת, ע�רה �ל� .ה���ר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

.‡È�� א�כלי� � לאר� �ח�צה ה���ר ���זרי� �ענית ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ�ל
ה���ר על ��זרי� �אי� ה�ענ��ת; �אר �די� ודינ� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָ��ילה,
�בגלל �לבד, י�ראל �אר� א�א ���ר, צ�� �ג�� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ�ענית

ו�בעה�טר אמצע��ת �ל� �ה� �ענ��ת, ע�ר �בא�ת� , ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
.אחר�נ�ת ֲַ

ד ּפרק ּתענּיֹות ¤¤¦£©§¦הלכֹות
מטר,‡. �ל האחר�נ�ת �ענ��ת מ�בע וי�� י�� ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָ�כל

�ל לרח�ב� ה�בה את מ�ציאי� זה: סדר על ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמת�ללי�
���י� �מת��י� מתק�צי� הע� וכל אפרעיר, ונ�תני� ; ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ

שריפה]מקלה ה�בה[� ��י ��רהעל ספר ��י �דיועל , ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ל�� �להכניע ה�כ�ה, את מ�להר�יל נ�טל הע� מ� ואחד . ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

� �ית אב �ברא� ה��יא �רא� ונ�ת� �מק��י�האפר, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ
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�פ�י� נ�טלהנחת ואחד אחד וכל וי��ב�; ���למ� �די , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
�רא�� .ונ�ת� ְְֵֹ

חכ�·. זק� י��בי�, וה� �יניה�, מעמידי� �� לאואחר . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
חכ� מעמידי� חכ�, זק� �� זק�היה לא �� היה לא ; ֲִִֵֵַָָָָָָָָָָָָֹֹ
צ�רה �ל אד� מעמידי� חכ�, חשוב]ולא א�מר[� וה�א . ְְֲִִֵֶַָָָָָֹ

����י� �ברי ��רמי�,לפניה� �ענית ולא �ק לא 'אחינ�, : ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַֹֹ
ט�בי� �מע�י� ���בה נינוה,א�א �אנ�י מצינ� ��� � ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

�ענית�" ואת ��� את האלהי� "ו�רא �ה� נאמר ,��א ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
מע�יה�" את האלהי� "ו�רא �ב��להא�א [שקיבלנו. ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

א�מרמהנביאי�] �גדיכ�"'ה�א ואל לבבכ� "וקרע� :. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַ
וי��ב� ל��, ��כניע עד �ח�, �פי א�� �ענינ�ת ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ�מ�סי�

�מ�רה .���בה ְְָָ

�תפ�ה‚. ע�מדי� ����י�, �ברי זה ���מר ;ואחר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָ
א�� �ענינ�ת להת��ל הרא�י צ��ר �ליח וא��מעמידי� . ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָ

מת��ל; להת��ל, רא�י ה����י� �ברי �אמר א�ת� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהיה
אחר מ�רידי� לאו, .וא� ְִִִֵַָ

�ה�א„. אי� א��? �ענינ�ת להת��ל הרא�י ה�א ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָואיזה
�בכת�בי�, �נביאי� �ת�רה לקר�ת ורגיל �תפ�ה, ְְְְְְִִִִִִִִִִָָָָרגיל

ל�[בילדי�]�מ��ל פרנסתו]ואי� יגיעה[די ל� וי� , ְְְִִֵֵֵַָ
וה�לוי� קר�ביו וכל �ית� �בבני �בניו יהיה ולא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ��דה.
ולא העבר�ת. מ� ריק� �ית� יהיה א�א � עברה �על ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹעליו
וי� לע�; �מר�ה �ר�, �פל �ילד�ת�, רע �� עליו ְֵֶָָ�ְְְְֵֶֶַַַָָָָיצא

ערב וק�ל� נעימה, הא��,ל� ה���ת �ל ע� זק� היה וא� . ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָ
מפאר זה ה���תהרי �ל �� וי� ה�איל זק�, אינ� וא� ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ

ית��ל .הא��, ְִֵֵַָ

'��אל‰. �ר�ת עד �מת��ל מתחיל, צ��ר ְְְְִִִִִֵֵַַַַַ��ליח
ה�רה מעי� ו��פר�ת זכר�נ�ת וא�מר וא�מר:י�ראל'; , ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָ

ו�ענני" קראתי לי ��רתה ה' אל"אל עיני "א�א , ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ה'"ההרי�" קראתי�, "מ�עמ�י� יעט�, כי לעני "�פ�ה , ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָֹ

.וג�'" ְ

.Â,�בענינ 'ראה וא�מר: �ח�; �פי �חנ�ני� �ברי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָֹוא�מר
�ס�� וא�מר �מתח��; לגאלנ�', �מהר ריבנ�, ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵַַָָוריבה
יענה ה�א ה��ר�ה, �הר אברה� את �ענה 'מי ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ�חנ�ניו:

וי ה',אתכ� א�ה �ר�� ה�ה; ���� צעקתכ� ק�ל �מע ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָ
י�ראל' .��אל ְִֵֵָ

.Ê;�ז אחר ז� מ�סי�, �ה�א �רכ�ת �� לה�סי� ְְְִִִֵֶַַַָ�מתחיל
מ�ברי �פס�קי� �חנ�ני�, �דברי מה� אחת �כל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמתח��
אחת �כל וח�ת� רגיל, �ה�א �פי ה�ד� �מ�תבי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹק�לה

א�� �חתימ�ת :מה� ֲִֵֵֶַ

.Á�ואב�תינ מ�ה את �ענה 'מי � ח�ת� ה�א ֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ�רא��נה
���� צעקתכ� ק�ל וי�מע אתכ� יענה ה�א ס��, י� ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַעל

ה���ח�ת' ז�כר ה', א�ה �ר�� .ה�ה; ְִֵֶַַַָָָ

.Ëה�א ��ל�ל, יה��ע את �ענה 'מי � ח�ת� ה�א ְִַַָ�ְְִִֵֶֶַָָָ��נ�ה
א�ה �ר�� ה�ה; ���� צעקתכ� ק�ל וי�מע אתכ� ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָיענה

�ר�עה' ��מע .ה', ְֵַָ

.È,צ�ה�� �מ�אל את �ענה 'מי � ח�ת� ה�א ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ��לי�ית
�ר�� ה�ה; ���� צעקתכ� ק�ל וי�מע אתכ� יענה ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָה�א

צעקה' ��מע ה', .א�ה ְֵַַָָָ

.‡Èהר� אל�ה� את �ענה 'מי � ח�ת� ה�א ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ�רביעית
ה�ה; ���� צעקתכ� ק�ל וי�מע אתכ� יענה ה�א ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַה�רמל,

�פ�ה' ��מע ה', א�ה .�ר�� ְִֵַַָָָ

.·Èמ�עי י�נה את �ענה 'מי � ח�ת� ה�א ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ�חמי�ית
ה�ה; ���� צעקתכ� ק�ל וי�מע אתכ� יענה ה�א ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָה�גה,

צרה' �עת הע�נה ה', א�ה .�ר�� ְֵֶַָָָָָ

.‚Èלמה�� �וד את �ענה 'מי � ח�ת� ה�א ְִִִִֵֶֶַָָָֹֹ���ית
צעקתכ� ק�ל וי�מע אתכ� יענה ה�א �יר��לי�, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָ�נ�
וכל האר�'. על המרח� ה', א�ה �ר�� ה�ה; ����ְְֵֶֶַַַַַַָָָָָ
�ע�ני� �דר� �ברכה, �רכה �ל אחר 'אמ�' ע�ני� ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהע�

ה�רכ�ת �ל .אחר ְַַַָָ

.„Èעל ה�פ�ה וג�מר וכ�', ונרפא' ה' 'רפאנ� ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָוא�מר
מק�� �כל ע��י� ה�ה וכ�דר �חצ�צר�ת. ות�קעי� .ה�דר; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

.ÂË�הי �יר��לי�, ה�ה ה�דר על מת�ללי� ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ��הי�
��דר �מת�ללי� ה�זרח, �ער �נגד ה�ית �הר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָמת��סי�

אתה�ה �ענה 'מי ל�מר צ��ר �ליח �כ���יע , ְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
אלהי אלהינ�, אלהי� ה' א�ה '�ר�� א�מר: ְֱֱֱִֵֵֵַַָָָָֹֹֹאברה�',
��אל ה', א�ה �ר�� הע�ל�; ועד הע�ל� מ� ְְִִֵֵַַָָָָָָָי�ראל
מלכ�ת� �ב�ד �� '�ר�� אחריו: ע�ני� וה� ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָי�ראל'.

ה�נסת וח�� ועד'; הכנסת]לע�ל� בית א�מר[שמש ְְְֵֶֶֶַַַָָ
ה�ת��ל וח�זר �קע�'! ה�הני�, '�קע� ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַֹל��קעי�:
יענה ה�א ה��ר�ה, �הר אברה� את �ענה 'מי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוא�מר:
�� ואחר ה�ה'; ���� צעקתכ� ק�ל וי�מע ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָאתכ�

ות�קעי� �מריעי� ה�הני�, .��קעי� ְְְְֲִִִִִַֹ

.ÊË��ה מ� רא��נה �היא לז�, ה�נ�ה ��רכה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָוכ�
אלהי אלהי�, ה' א�ה '�ר�� :�� ח�ת� א�ת�, ֱֱִִֵֵֶַָָָָֹֹ���סי�
ז�כר ה', א�ה �ר�� הע�ל�; ועד הע�ל� מ� ְְִִֵֵַַָָָָָָָי�ראל

לע מלכ�ת� �ב�ד �� '�ר�� ע�ני�: וה� �ל�ה���ח�ת'. ְְְְְִִֵֵַַָָָ
הריע�'. אהר�, �ני 'הריע� לה�: א�מר ה�נסת וח�� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹועד';
ואב�תינ� מ�ה את �ענה 'מי וא�מר: צ��ר �ליח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוח�זר
���� צעקתכ� ק�ל וי�מע אתכ� יענה ה�א ס��, י� ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַעל

�מריעי� ות�קעי� מריעי�, �� ואחר .ה�ה'; ְְְְְִִִִִֶַַַָ

.ÊÈבאחת� '�קע�', א�מר �אחת �ברכה, �רכה �ל על ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָוכ�
ה�רכ�ת; �בע �ל ��גמר עד � 'הריע�' ונמצא�א�מר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

מריעי� �פע� ות�קעי�, �מריעי� ��קעי� �ע� ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַֹה�הני�
א�א זה, סדר ע��י� ואי� �עמי�. �בע � �מריעי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָות�קעי�
��קעי� ,�� �מריעי� ��קעי� �כ�ה� �לבד. ה�ית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ�הר

�ב��פר �אמרנ��חצ�צר�ת �מ� ,. ְְְֲֶַַַָָ

.ÁÈ� �� א�ת� ���זרי� מק�� �ל � הא�� �ענ��ת ְֲִִֵֶֶַַָָָָָ�בע
�ב�כי� ה�בר�ת, לבית הע� �ל י�צאי� ��ת�ללי�, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאחר

�א�� מתי� א�� 'הרי �ל�מר: ;�� לא�מתח�ני� א� , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹ
מ�רכיכ�' �ענית���ב� �בכל ���זרי�. ה�ר�ת מ�עניתי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מק��. �כל נעילה �פ�ת מת�ללי� ה���ר, ְְְְְִִִִִַַַַָָָעל

.ËÈ�ויפסק י�רדי�, יהי� מתי עד � ��מי� לה� ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָירד�
החרבה האר� �עמק מ��רד� ה�ענית? [שאינהה���ר ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

�בעב�דהמעובדת] טפחי�, �ב�ינ�נית מעובדת]טפח, �]� ְֲִִִֵֶַַַַָ
�ל� �עמק� ��רד� טפחי�עד .ה ְְְְְִֵֶַָָָָֹ

- h"qyz'd a`Îmgpn 'e ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ו' שני יו�

ה ּפרק ּתענּיֹות ¤¤¦£©§¦הלכֹות
.‡�� �ה�[במציאות]י� מתע�י� י�ראל ��ל ימי�, ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ולפ�ח ה�בב�ת לע�רר �די � �ה� �ארע� ה�ר�ת ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמ�ני
ה���בה �מע�ה�רכי הרעי�, למע�ינ� ז�ר�� זה ויהיה . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

א�ת� ולנ� לה� ��ר� עד � ע�ה �מע�ינ� �היה ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאב�תינ�
��אמר: להיטיב, נ��ב א��, �ברי� ��זכר�� ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָה�ר�ת;

אב�ת�" ע�� ואת ע�נ� את ."והתו�� ְְְֲֲֲִֶֶַָָ

.·�� �דליה נהרג ��� � �ת�רי �ל�ה י�� ה�: ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוא��
להת� וס�ב ה��ארת, י�ראל �חלת ונכ�ת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחיק�,

כשנהרג]�ל�ת� גלו מל�[� סמ� ��� � �טבת וע�ירי ; ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
�מצ�ר והביא� יר��לי�, על הר�ע נב�כדנא�ר ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ�בל

��במצ�ק �� ארע� �ברי� חמ�ה �ת��ז, ע�ר ו�בעה ; ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָ
והבקעה רא���, מ�ית ה�מיד �בטל ה��ח�ת, ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָנ���ר�

�ני �חר�� ספריר��לי� הר�ע א��סט�מ�ס ו�ר� ��רה,, ְְִַָ�ְְְִֵֵֶַַָָָָָָ
�היכל צל� .והעמיד ְֱִֵֶֶֶַָ

.‚�� ארע� �ברי� חמ�ה �אב, י�ראלות�עה על נגזר � ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ
�רא��נה, ה�ית וחרב לאר�; י�נס� ��א ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹ��ד�ר

��ר �בית �ד�לה עיר ונל�דה ביתר]�ב�נ�ה; �מ�,[� היה ְְְְְְִִִֵַָָָָָָ
מ��ראל �רבב�ת אלפי� �� �ד�לוהי� מל� לה� והיה , ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָ

כוזיבא] ה�ל�[ב� �ה�א החכמי� �גד�לי י�ראל �ל וד�� ,ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
�ד�לה צרה והיתה ,��� ונהרג� ��י� �יד ונפל ְְְָָָָָָ�ְְְְִִֶֶַַַַָָה��יח,

ה�ק�� חר�� חר��מ� לפרענ�ת, ה��כ� ���� �ב� ; ְ�ְְְִַַַַָָ�ְַָָ
סביביו, ואת ההיכל את אד�� מ�לכי הר�ע ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָט�רנ�סר�פ�ס

תחר�" �דה � "צ��� .לק�� ְִֵֵֵֶַָָ

���לה:„. מפר�י� ה� הרי � הא�� ה��מ�ת ימי ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹואר�עת
הע�ירי" וצ�� ה�ביעי וצ�� החמי�י וצ�� הרביעי ."צ�� ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָ

�ת��ז ע�ר �בעה זה � הרביעי �חד�צ�� �ה�א , ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹ
�חד� �ה�א �אב, ��עה זה � החמי�י וצ�� ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹהרביעי;
�חד� �ה�א �ת�רי, �ל�ה זה � ה�ביעי וצ�� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹהחמי�י;
�חד� �ה�א �טבת, ע�רה זה � הע�ירי וצ�� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹה�ביעי;

ֲִִָהע�ירי.

להתע��ת‰. א��, �זמ�י� י�ראל �ל ע�רונהג� ��ל�ה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָֹ
המ��אדר �ימי ��תע�� ל�ענית זכר "�ברי, ��אמר: , ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
להי�תוזעקת�"ה�מ�ת �אדר ע�ר �ל�ה חל וא� . ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָֹֹ

ע�ר אחד �ה�א �חמי�י, �מתע�י� מק�ימי� אבל���ת, . ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָ
��חי� ���ת, להי�ת �חל ה��מ�ת ימי מאר�עה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחד

ה��ת לאחר �ערבא�ת� מתע�י� ��ת, �ערב להי�ת חל ; ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָ
מת�ללי���ת ולא מתריעי� אי� הא��, ה��מ�ת �בכל . ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹ

נעילה �מנחה�פ�ת �חרית ���רה ק�רי� אבל �"ויחל; ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָ
�אבמ�ה" מ��עה ח�� ��ילה, ו��תי� א�כלי� �בכ�� .. ְֶֹ�ְְְְְִִִִַַָָָָ

.Âו��ת ��מחה. ממעטי� אב, �חל[שבוע]מ���נס ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
�לי ולל�� �לכ�ס לס�ר אס�ר �ת�כ�, להי�ת �אב ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹ��עה

����מגה� �לי אפ�� ה�ענית, ��עבר עד לכ�ס, ואפ�� ; ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹ
��א י�ראל, נהג� �כבר אס�ר. ה�ענית, לאחר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ�לה�יח
��עבר עד ל�רח�, י�נס� ולא ז�, ���ת ��ר ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלאכל

מרא�ה�ענית ה�חיטה לב�ל ��הג� מק�מ�ת וי� ; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
ה�ענית עד .החד� ֲִֶַַַַֹ

.Êא�א א�כלי� ואי� �בר, לכל �י�מ� ליל� � �אב ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָ��עה
ה���רי� �י�� אס�ר ,��� ה�מ��ת �בי� י��; .מ�ע�ד ְְְִִִֵֶַַָָ

יי� י��ה ולא ��ר יאכל ��[יש�]ולא ה�פסיק ;��ע�דה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹ
�ח�ת א� ימי� �ל�ה ל� ��� מ��� יי� ה�א ��תה ,אבל ְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹ

יתר א� ימי� �ל�ה ל� ��� מליח ��ר יאכלוא�כל ולא . ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹ
�ב�ילי� .�ני ְְִִֵַ

.Áאחר �אב ��עה ערב �אכל אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ��ה
מפסיק �ה�א �י על א� � חצ�ת קד� סעד א� אבל ְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָֹחצ�ת;

��רצה מה �ל א�כל להי�ת��, �חל �אב ��עה וערב . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
אפ�� �לחנ� על �מעלה צר��, �ל ו��תה א�כל � ְֲִָ�ְְְֲֵֶֶַַַָָָ���ת

�למה להי�ת�סע�דת �חל עצמ� �אב ��עה וכ� ; ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹ
�ל�� מח�ר אינ� .���ת, ְְְֵֵַַָ

.Ë.מ�י י�תר לס�ל יכ�לי� �אינ� הע�, �ל מ�ת היא ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹז�
��עה ערב � מ�ת� היתה �� הרא��ני�, חסידי� ְְֲֲִִִִִִֶֶָָָָָָָָאבל
ו��ר� �מלח, חרבה �ת לב�� לאד� ל� מביאי� הי� ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָ�אב

עליה�מי� ו��תה וא�כל�; לכירי� ���ר �י� וי��ב , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מ�ל ��ת� �מי �בכ�ה, �ב��מ�� �דאגה מי� �ל ָ�ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָקית��

�מ�מינ�לפניו מ�ה; קר�ב א� לע��ת, לחכמי� רא�י וכזה . ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
עד�י� �ל אפ�� �ב�יל, �אב ��עה ערב אכלנ� ,לא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

���ת היה �� א� .א�א ְִֵֶַָָָָ

.Èמ�לימ�ת� מתע��ת �מניק�ת, הצו�]ע�ר�ת סיו� עד �] �ְְְִִִַַָ
�אב ואפ���ת�עה �צ�נ�, �י� �ח�י� �י� �רחיצה ואס�ר . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָ

��י� אצ�ע� �ענ�גלה��יט �ל �סיכה ואס�ר �בנעילת; , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָ
��הג� �מק�� ה���רי�. �י�� � ה��ה �בת�מי� ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָה�נ�ל,
לע��ת, ��א ��הג� �מק�� ע��י�; מלאכה, �� ְֲֲֲִֶֶַַָָָָֹלע��ת

�� �טלי� חכמי� �למידי מק��, �בכל ע��י�. ואמר�אינ� . ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָ
�רכה סימ� ר�אה אינ� מלאכה, �� הע��ה ��ל .חכמי�, ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

.‡Èת�עה� �ל�� לזה זה נ�תני� אי� חכמי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ�למידי
�וי��אב י��בי� א�א וא�[מצטערי�], �אבלי�; נאנחי�, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

וכבד רפה ��פה ל� מחזירי� �ל��, האר� ע� לה� ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹנת�
א�רא� ��ביאי� א� ���רה �אב �ת�עה לקר�ת ואס�ר . ְְְְְְִִִִַַָָָָֹ

ואינ� �בה�ד�ת; �ב�למ�ד �בהלכ�ת �ב��נה ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָ��ת�בי�,
��ירמיה. הרעי� �ב�ברי� �בקינ�ת, �א��ב, א�א ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָק�רא

�� �טלי� ר�� �ית �ל נ�הגי�ותינ�ק�ת חכמי� �מקצת . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָ
�רא� �פ�י� �� להניח .��א ְְִִִֶַָָֹֹ

.·Èחכמי ��נ� ה�ק��, �ית �א�ת�מ�חרב �הי� � ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
�מכ�ר מס�ד �ני� לע�ל� ��ני� �אי� ציורי�]ה��ר, [מצוייר ְְְִִֵֶַָָ�ְָ�ָ

�מ��ר �סיד, וסד �טיט, �ית� טח א�א ה�לכי�, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ�בני�
חצר וה��קח סיד. �לא ה�תח �נגד א�ה על א�ה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹמק��

�חזקת� היא הרי �מכ�רת, גוי]מס�דת ואי�[שעשאה , ְ�ְֶֶ�ְְְֲִֵֵֶֶֶָָ
ה�תלי� לקל� א�ת� .מח�בי� ְְְְִִִַַָֹ

.‚È,�לא�רחי סע�דה לע��ת �לח� �הע�ר� התקינ�, ְְְְֲִַָָ�ְְִִֵֵֶָוכ�
מ� קערה �לא �נ�י מק�� �מ�יח מעט, מ��� ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹמח�ר
�כ�יטיה ע��ה �כ�הא�ה .�� לתת הרא�י�ת ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָה�ער�ת
�ה�, ���הגת ה�כ�יט מ�יני מי� מ��רת וה�הב, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָה�ס�
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ה'תשס"ט מנח�ֿאב ו' שני יו�

ה ּפרק ּתענּיֹות ¤¤¦£©§¦הלכֹות
.‡�� �ה�[במציאות]י� מתע�י� י�ראל ��ל ימי�, ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ולפ�ח ה�בב�ת לע�רר �די � �ה� �ארע� ה�ר�ת ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמ�ני
ה���בה �מע�ה�רכי הרעי�, למע�ינ� ז�ר�� זה ויהיה . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

א�ת� ולנ� לה� ��ר� עד � ע�ה �מע�ינ� �היה ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאב�תינ�
��אמר: להיטיב, נ��ב א��, �ברי� ��זכר�� ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָה�ר�ת;

אב�ת�" ע�� ואת ע�נ� את ."והתו�� ְְְֲֲֲִֶֶַָָ

.·�� �דליה נהרג ��� � �ת�רי �ל�ה י�� ה�: ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוא��
להת� וס�ב ה��ארת, י�ראל �חלת ונכ�ת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחיק�,

כשנהרג]�ל�ת� גלו מל�[� סמ� ��� � �טבת וע�ירי ; ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
�מצ�ר והביא� יר��לי�, על הר�ע נב�כדנא�ר ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ�בל

��במצ�ק �� ארע� �ברי� חמ�ה �ת��ז, ע�ר ו�בעה ; ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָ
והבקעה רא���, מ�ית ה�מיד �בטל ה��ח�ת, ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָנ���ר�

�ני �חר�� ספריר��לי� הר�ע א��סט�מ�ס ו�ר� ��רה,, ְְִַָ�ְְְִֵֵֶַַָָָָָָ
�היכל צל� .והעמיד ְֱִֵֶֶֶַָ

.‚�� ארע� �ברי� חמ�ה �אב, י�ראלות�עה על נגזר � ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ
�רא��נה, ה�ית וחרב לאר�; י�נס� ��א ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹ��ד�ר

��ר �בית �ד�לה עיר ונל�דה ביתר]�ב�נ�ה; �מ�,[� היה ְְְְְְִִִֵַָָָָָָ
מ��ראל �רבב�ת אלפי� �� �ד�לוהי� מל� לה� והיה , ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָ

כוזיבא] ה�ל�[ב� �ה�א החכמי� �גד�לי י�ראל �ל וד�� ,ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
�ד�לה צרה והיתה ,��� ונהרג� ��י� �יד ונפל ְְְָָָָָָ�ְְְְִִֶֶַַַַָָה��יח,

ה�ק�� חר�� חר��מ� לפרענ�ת, ה��כ� ���� �ב� ; ְ�ְְְִַַַַָָ�ְַָָ
סביביו, ואת ההיכל את אד�� מ�לכי הר�ע ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָט�רנ�סר�פ�ס

תחר�" �דה � "צ��� .לק�� ְִֵֵֵֶַָָ

���לה:„. מפר�י� ה� הרי � הא�� ה��מ�ת ימי ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹואר�עת
הע�ירי" וצ�� ה�ביעי וצ�� החמי�י וצ�� הרביעי ."צ�� ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָ

�ת��ז ע�ר �בעה זה � הרביעי �חד�צ�� �ה�א , ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹ
�חד� �ה�א �אב, ��עה זה � החמי�י וצ�� ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹהרביעי;
�חד� �ה�א �ת�רי, �ל�ה זה � ה�ביעי וצ�� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹהחמי�י;
�חד� �ה�א �טבת, ע�רה זה � הע�ירי וצ�� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹה�ביעי;

ֲִִָהע�ירי.

להתע��ת‰. א��, �זמ�י� י�ראל �ל ע�רונהג� ��ל�ה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָֹ
המ��אדר �ימי ��תע�� ל�ענית זכר "�ברי, ��אמר: , ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
להי�תוזעקת�"ה�מ�ת �אדר ע�ר �ל�ה חל וא� . ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָֹֹ

ע�ר אחד �ה�א �חמי�י, �מתע�י� מק�ימי� אבל���ת, . ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָ
��חי� ���ת, להי�ת �חל ה��מ�ת ימי מאר�עה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחד

ה��ת לאחר �ערבא�ת� מתע�י� ��ת, �ערב להי�ת חל ; ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָ
מת�ללי���ת ולא מתריעי� אי� הא��, ה��מ�ת �בכל . ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹ

נעילה �מנחה�פ�ת �חרית ���רה ק�רי� אבל �"ויחל; ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָ
�אבמ�ה" מ��עה ח�� ��ילה, ו��תי� א�כלי� �בכ�� .. ְֶֹ�ְְְְְִִִִַַָָָָ

.Âו��ת ��מחה. ממעטי� אב, �חל[שבוע]מ���נס ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
�לי ולל�� �לכ�ס לס�ר אס�ר �ת�כ�, להי�ת �אב ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹ��עה

����מגה� �לי אפ�� ה�ענית, ��עבר עד לכ�ס, ואפ�� ; ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹ
��א י�ראל, נהג� �כבר אס�ר. ה�ענית, לאחר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ�לה�יח
��עבר עד ל�רח�, י�נס� ולא ז�, ���ת ��ר ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלאכל

מרא�ה�ענית ה�חיטה לב�ל ��הג� מק�מ�ת וי� ; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
ה�ענית עד .החד� ֲִֶַַַַֹ

.Êא�א א�כלי� ואי� �בר, לכל �י�מ� ליל� � �אב ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָ��עה
ה���רי� �י�� אס�ר ,��� ה�מ��ת �בי� י��; .מ�ע�ד ְְְִִִֵֶַַָָ

יי� י��ה ולא ��ר יאכל ��[יש�]ולא ה�פסיק ;��ע�דה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹ
�ח�ת א� ימי� �ל�ה ל� ��� מ��� יי� ה�א ��תה ,אבל ְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹ

יתר א� ימי� �ל�ה ל� ��� מליח ��ר יאכלוא�כל ולא . ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹ
�ב�ילי� .�ני ְְִִֵַ

.Áאחר �אב ��עה ערב �אכל אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ��ה
מפסיק �ה�א �י על א� � חצ�ת קד� סעד א� אבל ְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָֹחצ�ת;

��רצה מה �ל א�כל להי�ת��, �חל �אב ��עה וערב . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
אפ�� �לחנ� על �מעלה צר��, �ל ו��תה א�כל � ְֲִָ�ְְְֲֵֶֶַַַָָָ���ת

�למה להי�ת�סע�דת �חל עצמ� �אב ��עה וכ� ; ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹ
�ל�� מח�ר אינ� .���ת, ְְְֵֵַַָ

.Ë.מ�י י�תר לס�ל יכ�לי� �אינ� הע�, �ל מ�ת היא ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹז�
��עה ערב � מ�ת� היתה �� הרא��ני�, חסידי� ְְֲֲִִִִִִֶֶָָָָָָָָאבל
ו��ר� �מלח, חרבה �ת לב�� לאד� ל� מביאי� הי� ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָ�אב

עליה�מי� ו��תה וא�כל�; לכירי� ���ר �י� וי��ב , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מ�ל ��ת� �מי �בכ�ה, �ב��מ�� �דאגה מי� �ל ָ�ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָקית��

�מ�מינ�לפניו מ�ה; קר�ב א� לע��ת, לחכמי� רא�י וכזה . ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
עד�י� �ל אפ�� �ב�יל, �אב ��עה ערב אכלנ� ,לא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

���ת היה �� א� .א�א ְִֵֶַָָָָ

.Èמ�לימ�ת� מתע��ת �מניק�ת, הצו�]ע�ר�ת סיו� עד �] �ְְְִִִַַָ
�אב ואפ���ת�עה �צ�נ�, �י� �ח�י� �י� �רחיצה ואס�ר . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָ

��י� אצ�ע� �ענ�גלה��יט �ל �סיכה ואס�ר �בנעילת; , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָ
��הג� �מק�� ה���רי�. �י�� � ה��ה �בת�מי� ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָה�נ�ל,
לע��ת, ��א ��הג� �מק�� ע��י�; מלאכה, �� ְֲֲֲִֶֶַַָָָָֹלע��ת

�� �טלי� חכמי� �למידי מק��, �בכל ע��י�. ואמר�אינ� . ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָ
�רכה סימ� ר�אה אינ� מלאכה, �� הע��ה ��ל .חכמי�, ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

.‡Èת�עה� �ל�� לזה זה נ�תני� אי� חכמי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ�למידי
�וי��אב י��בי� א�א וא�[מצטערי�], �אבלי�; נאנחי�, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

וכבד רפה ��פה ל� מחזירי� �ל��, האר� ע� לה� ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹנת�
א�רא� ��ביאי� א� ���רה �אב �ת�עה לקר�ת ואס�ר . ְְְְְְִִִִַַָָָָֹ

ואינ� �בה�ד�ת; �ב�למ�ד �בהלכ�ת �ב��נה ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָ��ת�בי�,
��ירמיה. הרעי� �ב�ברי� �בקינ�ת, �א��ב, א�א ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָק�רא

�� �טלי� ר�� �ית �ל נ�הגי�ותינ�ק�ת חכמי� �מקצת . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָ
�רא� �פ�י� �� להניח .��א ְְִִִֶַָָֹֹ

.·Èחכמי ��נ� ה�ק��, �ית �א�ת�מ�חרב �הי� � ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
�מכ�ר מס�ד �ני� לע�ל� ��ני� �אי� ציורי�]ה��ר, [מצוייר ְְְִִֵֶַָָ�ְָ�ָ

�מ��ר �סיד, וסד �טיט, �ית� טח א�א ה�לכי�, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ�בני�
חצר וה��קח סיד. �לא ה�תח �נגד א�ה על א�ה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹמק��

�חזקת� היא הרי �מכ�רת, גוי]מס�דת ואי�[שעשאה , ְ�ְֶֶ�ְְְֲִֵֵֶֶֶָָ
ה�תלי� לקל� א�ת� .מח�בי� ְְְְִִִַַָֹ

.‚È,�לא�רחי סע�דה לע��ת �לח� �הע�ר� התקינ�, ְְְְֲִַָָ�ְְִִֵֵֶָוכ�
מ� קערה �לא �נ�י מק�� �מ�יח מעט, מ��� ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹמח�ר
�כ�יטיה ע��ה �כ�הא�ה .�� לתת הרא�י�ת ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָה�ער�ת
�ה�, ���הגת ה�כ�יט מ�יני מי� מ��רת וה�הב, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָה�ס�
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אפר ל�קח נ��א, �כ�החת� �ל�. �כ�יט יהיה ��א ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�די
א�� וכל ה�פ�י�. הנחת מק�� �רא�� ונ�ת� ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹמקלה

יר��לי� לז�ר �די א��ח�,ה�ברי�, "א� ��אמר: , ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
לא א� לח�י, ל��ני �ד�ק ימיני. ���ח ְְְְְְִִִִִִִִִַַַָֹיר��לי�,
�מחתי" רא� על יר��לי� את אעלה לא א� .אז�רכי, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ

.„Èזמר מיני וכל ;��� �יר, �כלי לנ�� ��א �זר� ,וכ� ְְְְִִֵֵֵֶַָֹ�ְִֵֶֶָָ
�יר �ל ק�ל מ�מיעי ואס�רוכל �ה�, ל�מח אס�ר � ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

החר��ל�מע� מ�ני ,� ה�י� על ��ה �ירה ואפ�� . ְְְִֵַָָ�ְֲִִִֶַַַַַָָ
יי�" י��� לא "��יר, ��אמר: �לאס�רה, נהג� �כבר ; ְְֱֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

לאל ה�דא�ת �ל �יר א� ���ח�ת �ברי ל�מר ְִֵֶָָָ�ְְִִֵֵַָי�ראל,
ה�י� על �ה� .וכ��צא ְִֵֶַַַַָ

.ÂËעטר�ת על �זר� �� כתר]ואחר מי� �לל[� [�חתני� ְְְְֲִַַַַָָָָ
ותקנה] �לילחוק �� �רא�� החת� י�יח ��א ��אמר:: , ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

העטרה" והרי� ה�צנפת, עטר�ת"הסיר על �זר� וכ� . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
�דיל���ת �ל אבל זהב; א� �ס� הי� א� נחושת], �], ְֲִִֶֶֶַָָָָ

ל��ה .מ�רת �ֶֶַַָ

.ÊË��קד "ערי א�מר: � �חר�נ� יה�דה ערי �ראה ְְְֵֵָָָָ�ְְִֵֶָָָָמי
מד�ר" וק�רעהי� "�ית, א�מר: � �חר�נ� יר��לי� ראה . ְְְְִִֵַַָָָָָ�ְֵֵָָ

וג�'" ותפאר�נ� וק�רעקד�נ� מ�, לקרע? ח�ב �מהיכ� . ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹ
�גע וא� אחר. קרע ק�רע ל�ק��, �כ���יע ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָה��פי�;
על ק�רע � ה�ד�ר מ�ר� ���ב�א �ח�ה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ��ק��

יר��לי� על �מ�סי� .ה�ק��, ְְִִִַַַָָ

.ÊÈמע�ד �יד� ק�רע ,��� הא�� ה�רעי� �ל�ל וק�רע ; ְִֵַָָָ�ְְֵַָָ�ְֵַָָ
ל�� את ��ג�ה עד �עליו, מאחה�ס�ת ואינ� [תופר]. ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

למלל� ל�לל� ה�א ר�אי אבל לע�ל�, א�� ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָקרעי�
חלשות]ללקט� תפירות ס�מ�ת[� �מי� תפירה�לתפר� �] ְְְְְִָָָָ�ָ

ישרה] .שאינה

.ÁÈ��� א� � �בא ה�ל� ליר��לי�, �בא ה�ל� ִִִֵֵַָָָָָהיה
י��, �ל�י� לאחר וא� אחר; קרע ק�רע אינ� י��, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַֹֹ�ל�י�

וק�רע .ח�זר ְֵֵַ

.ËÈה��יח לימ�ת ל�טל עתידי� הא��, ה��מ�ת ;�ל ֲִִִִִֵֵַַַָָָָ
וימי ט�בי� ימי� להי�ת עתידי� �ה� א�א ע�ד, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָֹולא

ו�מחה הרביעי���� צ�� צבא�ת, ה' אמר "�ה ��אמר: , ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹ
לבית יהיה הע�ירי וצ�� ה�ביעי וצ�� החמי�י ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָוצ��
והאמת ט�בי�; �למעדי� �ל�מחה, ל���� ְְְְְְֱֲִִִֶָָָָֹיה�דה

אהב�" .וה�ל�� ְֱַָָ

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

dMpge dNbn zFkld¦§§¦¨©£ª¨
מ� ואינ� ס�פרי�, מ�ברי ע�ה מצו�ת ��י �כלל� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵָָָי�

א��. �פרקי� � א�� מצו�ת ��י �בא�ר ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָה�ני�.

א ּפרק וחנּכה מגּלה ¤¤¨ª£©¨¦§§¦הלכֹות
ס�פרי�;‡. מ�ברי ע�ה מצות �זמ��, ה�ג�ה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָקריאת

נביאי� ��נת �היא יד�עי�, ח�בי�וה�ברי� וה�ל . ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָֹ
ונ�י��קריאת� אנ�י�, מ�חררי�� ועבדי� וגרי�, ,; ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָ�ְִָ

לקר�ת� ה�ט�י� את �עב�דת�,�מח�כי� �הני� ואפ�� . ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָֹ

מג�ה מקרא ל�מע �באי� עב�דת� מב�לי�מב�לי� וכ� ; ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֹ
�ל מצו�ת ל�אר וחמר קל � מג�ה למקרא ��רה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ�למ�ד

מג�ה��רה מקרא מ�ני נדחי� ���� �בר, ל� ואי� . ֶָ�ְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָ
ק�ברי�; ל� �אי� מ�ת ח�� מ�ניו, מג�ה מקרא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ��דחה

ק�רא �� ואחר �ח�ה, ק�בר� � �� .�ה��גע ְְְִֵֵֶַַַַָָ

ידי·. יצא � ה��רא מ� ה��מע ואחד ה��רא, ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחד
�קריאת�ח�בת� ח�ב �ה�א מ�י ���מע וה�א, לפיכ�,; . ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָ

��טה א� קט� ה��רא היה יצא.א� לא מ��� ה��מע � ִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

.‚��� את לקר�ת �ב���מצוה ��ילה, לקר�ת� �מצוה .; ְְִִֶָ�ְְְִִַַַָָָָ
לקריאת ��ר ה��� וכל ה�ילה, לקריאת ��ר ה�ילה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָוכל

אלהינ�ה��� ה' א�ה '�ר�� ��ילה: קריאת� קד� �מבר� . ְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ
מקרא על וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָמל�
נ�י� �ע�ה הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹמג�ה';
אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ה�ה'; ��מ� הה� ��מי� ְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלאב�תינ�

ה�ה' ל�מ� וה�יענ� וק�מנ� �החינ� הע�ל�, �ב���,מל� . ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
'�החינ�' �מבר� ח�זר אחריהאינ� לבר� ��הג� �מק�� ., ְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

את הרב האל הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹמבר�:
לנ� וה�פרע נקמתנ� את וה��ק� �יננ�, את וה�� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָריבנ�
ה', א�ה �ר�� נפ�נ�; א�יבי לכל �מ�ל והמ��� ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָמ�רינ�,
ה���יע' האל צריה�, מ�ל י�ראל לע�� ה�פרע .האל ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ל�„. ��נ� הר�ה זמ�י� קריאת�? זמ� ה�א ,איזה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
"�זמ�יה�" מדינה��אמר: �ל קריאת�: זמ�י ה� וא�� ; ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

�י� �אר� �י� נ��, �� יה��ע מימי ח�מה מ�פת ִֵֵֶַָָ�ְִֵֶֶָ�ְֶָָ�היתה
לאר� ק�רי��ח�צה ח�מה, עכ�ו ל� �אי� �י על א� � ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

לאדר ע�ר '�ר�'�חמ�ה ה�קראת היא ז�, �מדינה וכל; . ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָ
�י על א� יה��ע, �ימ�ת ח�מה מ�פת היתה ��א ִַַַ�ְִֶֶָ�ְְִֶָָָֹמדינה
�מדינה ע�ר; �אר�עה ק�ראי� � ע�ה ח�מה מ�פת ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ�ִֶ�היא

'עיר' ה�קראת היא .ז�, ְִִִֵַ

ח�מה‰. מ�פת היתה ��א �י על א� � ה�ירה ����ְִִֶַַַַָָָֹ�ֶֶָ
ה�ס היה ��� ע�ר; �חמ�ה ק�ראי� נ��, �� יה��ע ,�ימי ְִֵ�ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

"�� ע�ר �חמ�ה "ונ�ח �ימי��אמר: ה�בר �ל� ול�ה . ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
חרבה �היתה י�ראל לאר� �ב�ד לחלק �די ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ְיה��ע?
�א�� ויח�ב� ,���� �בני ק�ראי� ��הי� �די ה�מ�, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָ�א�ת�
והי� ה�איל חרבי�, ע�ה �ה� �י על א� מ�פי�, �ר�י� ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ�ְִֵַה�
זה �נס י�ראל לאר� ז�ר�� ויהיה יה��ע; �ימי .מ�פי� �ְִִֵָ�ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

.Âני�� א�א �נס��ת �ב�י מתק�צי� �אינ� ה�פרי� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�ני
�י�� וק�ראי� מק�ימי� ��הי� לה� ��נ� ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָ�בחמי�י,

בו]ה�ניסה שמתכנסי� יו� ע�ר[� אר�עה חל א� �יצד? . ְְִִֵַַַָָָָָָ
להי�ת חל וא� ;���� �� ק�ראי� �חמי�י, א� ��ני ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָלהי�ת
א� ��ני וק�ראי� מק�ימי� וחמי�י, מ�ני ח�� אחר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַ�י��

ע�ר לאר�עה ה�מ�� .�חמי�י ְְֲִִַַַָָָָָ

.Ê�מק�ימי � ���ת �אחד להי�ת ע�ר אר�עה חל ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ�יצד?
להי�ת חל ע�ר; אחד י�� �ה�א �חמי�י, ְְְֲִִִִֶֶַָָָָוק�ראי�
חל ע�ר; �ל�ה י�� �ה�א ��ני, ק�ראי� � ְְְְִִִִִֵֶָָָָֹ��לי�י

ע�ר �ני� י�� �ה�א ��ני, ק�ראי� � �רביעי וכל.להי�ת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָ
ק�ראי� אי� ע�ר, אר�עה קד� וק�ראי� ��ק�ימי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹא��

מע�רה. �פח�ת ְֲֵָָָָא�ת�

.Áנכנסי��פ �אי� אי�[מתכנסי�]ר �בחמי�י, ��ני �� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָ

- h"qyz'd a`Îmgpn 'e ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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ע�ר �אר�עה א�א א�ת� ��ק�ראי� �אי� עיר וכל . ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ
הרי � צ��ר לצרכי ה�נסת �בית קב�עי� �טלני� ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָע�רה

ה�ניסה �י�� וק�ראי� �מק�ימי� �כפר, אי�;היא וא� ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָ
קלקלת� ��נת� אד�, �ני ע�רה האנשי��עיר כמות �] ְְֲִֵַַָָָָָָָָָ

בי"ד] לקרוא הגורמת היא עירהמצומצמת �אנ�י ה� והרי ,ְְֲִֵֵֵַַ
ע�ר �אר�עה א�א ק�ראי� ואי� .�ד�לה, ְְְְְִֵֶַָָָָָָ

.Ë��י� וק�ראי� ��ק�ימי� אמ�רי�, �ברי� ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָ��ה
ה�ה ��מ� אבל מלכ�ת. לי�ראל לה� ��� �זמ� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָה�ניסה?
ע�ר אר�עה י�� �ה�א �זמ��, א�א א�ת� ק�ראי� אי� �ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ
�אר�עה ק�ראי� עיר�ת, �בני �פרי� �ני ע�ר: חמ�ה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָוי��

ע�ר �חמ�ה ק�ראי� �ר�י�, �בני .ע�ר; ְְְֲִִִֵַַָָָָָ

.È�לכר �הל� עיר המוקפת]�� �הל�[עיר �ר� �ב� , ְְִִֶֶֶֶַַַַָָ
קריאה �זמ� למק�מ� לחזר �ע�� היתה א� � ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָֹלעיר

�מק�מ� ק�רא חזר, ולא �דע��ונתע�ב היה לא וא� ; ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹ
ה�ק�� אנ�י ע� ק�רא ה�ריאה, זמ� לאחר א�א ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹלחזר

�� א��ה�א � ע�� ה�ראה וכל ל�, ה�מ�� וכל �כר�, . ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ
�כר�, זה הרי � א�ה אל�י� על יתר �יניה� וק�ראי�אי� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ע�ר .�חמ�ה ֲִַָָָ

.‡Èח�מה מ�פת היתה א� יד�ע ואי� ספק, �היא ֶֶָ�ְְִִִֵֵֶַָָָָעיר
��ני ק�ראי� � ה�פה �� אחר א� נ��, �� יה��ע ְְְִִֵָ�ִֵַַַ�ְִ�ימ�ת
�בליליה� ע�ר, וחמ�ה ע�ר אר�עה �ה� ;ה�מי�, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
וה�א ה�איל �לבד, ע�ר �אר�עה קריאת� על ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָ�מברכי�

הע�ל� לרב קריאת� .זמ� ְְְִַָָָָֹ

.·Èאת �י� �ית ע�ר� �� ואחר �אדר, ה�ג�ה את ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָקרא�
�זמ�� ה�ני, �אדר א�ת� וק�ראי� ח�זרי� � .ה�נה ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ

.‚Èי�ל�ה ��א �זרה, � ���ת ה�ג�ה את ק�ראי� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאי�
אר�ע ויעביר�ה לקר�ת�, �קי �ה�א מי אצל ויל� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�יד�,
ה�ל ואי� �קריאת�, ח�בי� �ה�ל הר�י�; �ר��ת ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹא��ת

�קריאת� ���ת,�קיאי� קריאת� זמ� חל א� לפיכ�, . ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָ
ה��ת קד� א�ת� וק�ראי� וד�ר�י�מק�ימי� ו��אלי� ; ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹ

��רי�. �ה�א להז�יר �די ��ת, �א�ת� ��רי� ְְְְְְִִִִֵֶַַָָ�הלכ�ת

.„Èני� � ���ת להי�ת �חל ע�ר אר�עה י�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ�יצד?
מ ק�ראי�עיר�ת �ר�י� �בני ��ת, �ערב וק�ראי� ק�ימי� ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָ

���ת �אחד ���ת�זמ�� להי�ת ע�ר חמ�ה י�� חל . ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָ
י�� �ה�א ��ת, �ערב וק�ראי� מק�ימי� �ר�י� �ני �ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ
זמ��, �ה�א ,���� �� ק�ראי� עיר�ת �בני ע�ר; ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָאר�עה

ע�ר �אר�עה ק�ראי� ה�ל .ונמצא� ְְְְְְִִַַָָָָֹ

ב ּפרק וחנּכה מגּלה ¤¤¨ª£©¨¦§§¦הלכֹות
למפרע‡. ה�ג�ה את אחרוני�ה��רא פסוקי� [הקדי� ְְְִֵֵֶַַַַָ

יצאלראשוני�] לא �ס�ק, וקרא אחד, �ס�ק ו�כח קרא . ְְֶַָָָָָָָָָָֹ
�לי�י �ס�ק וקרא וחזר ��כח, �ס�ק וקרא וחזר ל�, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ�ני

למפרע אחד �ס�ק ��רא מ�ני יצא, לא �יצד� א�א ; ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ה�דר על וק�רא ��כח, �ני מ�ס�ק מתחיל .ע��ה? ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

חצי�·. 'אקרא יאמר: לא � חצי� ��רא� צ��ר ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹמצא
��ה רא���'; חצי� ואקרא ואחזר ה���ר, ע� ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹהאחר��

ה�דר על ס�� ועד מ�ח�ה ק�רא א�א למפרע. קראק�רא . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
את לגמר �די ��הה �י על א� � וקרא וחזר מעט, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹו�הה

יצא ה�דר, על וקרא ה�איל � ���. �ְִֵֶַַָָָָָ

ח�בת�‚. ידי יצא לא �ה, על ה�ג�ה את ה��עזה��רא . ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
זרה] בשפה מדבר �ל���[� ה�ת�בה ה�ג�ה את ְְְִִֶֶַַַָָָ��מע

� �י על א� � ה�ד� �בכתב ה�ה�ד�, מה י�דע אינ� ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹ
ח�בת� ידי יצא יוניתא�מרי�, �ת�בה היתה א� וכ� . ְְְְְְִִִֵֵָָָָָָָ

ה��מע היה ואפ�� מ�יר, �אינ� �י על א� יצא, � ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ��מע�
.עברי ְִִ

�ר���„. �ת�בה אחרת[ארמית]היתה �ל��� א� , ְְְְֶֶַַָָָָ
א�א �קריאת�, ח�בת� ידי יצא לא � ה��י� ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹמ���נ�ת

�לבד ל��� א�ת� �כתבה��יר �ת�בה ��היה וה�א, ; ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ
�קרא� עברי, �כתב �ת�בה היתה א� אבל ל���. ְְְְְֲִִִִָָָָָָָָָא�ת�

�ה על ק�רא זה ��מצא יצא; לא � לאר�י וכיו�ארמית , ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
מ��� ה��מע יצא לא ח�בה, ידי ה��רא יצא .��א ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

היה‰. �יצד? יצא. לא ��נה, �לא ה�ג�ה את ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹה��רא
��ר�� א� ודורש]��תב�, מ�יה�[קורא א� א�[בודקה], � ְְִִַָָָ

לא ל��, ��� לא וא� יצא; ז�, �קריאה לצאת ל�� ���ְְִִִִִִִֵֵֵָָָָֹֹ
יצאיצא ��נה, נר�� ולא ה�איל � מתנמנ� וה�א קרא, .. ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹ

.Â?יצא �כתיבת� ל�� �המכ�� אמ�רי�, �ברי� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ��ה
מ���, ��ע�יק ��פר ��רא �קריאת� לצאת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ���ת���

נת� א� אבל ��תב; �ה�א ז���עה �קריאת לצאת �� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הספר] מתו� י�צא[שקורא �אינ� יצא, לא � ֵֵֵֶֶָָֹ���תב

�� �ת�בה ���� מ�פר �קריאת� א�א ח�בת� ְָָ�ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָידי
קריאה .��עת ְְִִַָ

.Êקריאה וקרא �קריאת�, וטעה ה�ג�ה את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָה��רא
שובש]מ���ת לא העני� מדק�קי�[א� �אי� לפי יצא, � ְ�ְְְְִִֵֶֶֶַָָ
�צ��ר�קריאת� ואפ�� יצא, � י��ב א� ע�מד, קרא� .; ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָ

צ��ר �ב�ד מ�ני לכ�ח�ה, י��ב �צ��ר יקרא לא .אבל ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹ
ע�רה אפ�� �ני�, ה��ראי�,קרא�ה יצא� � �אחד , ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָ

ה��ראי� מ� ה�ט�,וה��מעי� ע� �ד�ל א�ת� וק�רא ; ְְְְִִִִֵַַַָָָָ
�צ��ר .ואפ�� ְֲִִַ

.Áה�ת�בה �מג�ה �צ��ר, ק�ראי� [שאר�י�[ברצ�]אי� ְְְְִִִִֵֵַָָ
יצאספרי] לא קרא, וא� היתהה�ת�בי�; �� א� א�א � ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹ

ה�ר ל� ��היה �די חסרה, א� היריע�ת �אר על .יתרה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
וי�צא יתרה, ולא חסרה אינ� ואפ�� ,�� ק�רא יחיד ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹאבל

ח�בת� ידי ��. ְֵָָ

.Ëה�ויל על �די�, א�א ה�ג�ה את ��תבי� [עוראי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
עפצאמעובד] �מי �תב� וא� ��רה. �ספר ה�ל� על ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָא�

דיו]וקלקנ��ס צבע�ני�,[מיני מיני ��אר �תב� ��רה; , ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ
עצמ��ס�לה ���רה �רט�ט, �צריכה .��� הע�ר ואי� ; ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ל�מ� ע�דה ע�רצרי� על א� ה�יר, על �ת�בה היתה . ְְְְִִַַַַָָָָָָָָ
��י ��תב� א� מע�ד, �ס�לה�אינ� � מי� א� ,. ְֵֶ�ְְִֶָָָָ

.È�ר��מ א� � מקרע�ת א� מט�ט��ת א�ת��ת �� ְְִִָָָֹ�ְִָָהי�
א� � נ�ר ר��מ� אי� וא� ��רה. ר��, הי� אפ�� � ְְִִִִֵֵָָָָ�ֲִִָָנ�ר
�� ה�מיט �ס�לה. לאו, וא� ��רה; �ל�, ר�� ְְְְִִִֵֵָָָָָָ�ָָהיה
יצא � �ה על ה��רא �קרא� �ס�קי�, א� א�ת��ת .ה��פר ְְִִֵֵֶַַַָָָָ

.‡Èמג�ה ע�ר�תיה �ל ��הי� עד �פירה, צריכה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָה�ג�ה
�פר� וא� ��רה; �ספר �גידי�, א�א נת�רת ואינ� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחת.

�ס�לה �גידי�, היריעה,��א �ל את לת�ר צרי� ואינ� . ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
�קצה �פיר�ת �ל� �גידי� �פר אפ�� א�א ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�ספר;
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ע�ר �אר�עה א�א א�ת� ��ק�ראי� �אי� עיר וכל . ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ
הרי � צ��ר לצרכי ה�נסת �בית קב�עי� �טלני� ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָע�רה

ה�ניסה �י�� וק�ראי� �מק�ימי� �כפר, אי�;היא וא� ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָ
קלקלת� ��נת� אד�, �ני ע�רה האנשי��עיר כמות �] ְְֲִֵַַָָָָָָָָָ

בי"ד] לקרוא הגורמת היא עירהמצומצמת �אנ�י ה� והרי ,ְְֲִֵֵֵַַ
ע�ר �אר�עה א�א ק�ראי� ואי� .�ד�לה, ְְְְְִֵֶַָָָָָָ

.Ë��י� וק�ראי� ��ק�ימי� אמ�רי�, �ברי� ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָ��ה
ה�ה ��מ� אבל מלכ�ת. לי�ראל לה� ��� �זמ� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָה�ניסה?
ע�ר אר�עה י�� �ה�א �זמ��, א�א א�ת� ק�ראי� אי� �ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ
�אר�עה ק�ראי� עיר�ת, �בני �פרי� �ני ע�ר: חמ�ה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָוי��

ע�ר �חמ�ה ק�ראי� �ר�י�, �בני .ע�ר; ְְְֲִִִֵַַָָָָָ

.È�לכר �הל� עיר המוקפת]�� �הל�[עיר �ר� �ב� , ְְִִֶֶֶֶַַַַָָ
קריאה �זמ� למק�מ� לחזר �ע�� היתה א� � ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָֹלעיר

�מק�מ� ק�רא חזר, ולא �דע��ונתע�ב היה לא וא� ; ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹ
ה�ק�� אנ�י ע� ק�רא ה�ריאה, זמ� לאחר א�א ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹלחזר

�� א��ה�א � ע�� ה�ראה וכל ל�, ה�מ�� וכל �כר�, . ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ
�כר�, זה הרי � א�ה אל�י� על יתר �יניה� וק�ראי�אי� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ע�ר .�חמ�ה ֲִַָָָ

.‡Èח�מה מ�פת היתה א� יד�ע ואי� ספק, �היא ֶֶָ�ְְִִִֵֵֶַָָָָעיר
��ני ק�ראי� � ה�פה �� אחר א� נ��, �� יה��ע ְְְִִֵָ�ִֵַַַ�ְִ�ימ�ת
�בליליה� ע�ר, וחמ�ה ע�ר אר�עה �ה� ;ה�מי�, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
וה�א ה�איל �לבד, ע�ר �אר�עה קריאת� על ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָ�מברכי�

הע�ל� לרב קריאת� .זמ� ְְְִַָָָָֹ

.·Èאת �י� �ית ע�ר� �� ואחר �אדר, ה�ג�ה את ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָקרא�
�זמ�� ה�ני, �אדר א�ת� וק�ראי� ח�זרי� � .ה�נה ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָ

.‚Èי�ל�ה ��א �זרה, � ���ת ה�ג�ה את ק�ראי� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאי�
אר�ע ויעביר�ה לקר�ת�, �קי �ה�א מי אצל ויל� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�יד�,
ה�ל ואי� �קריאת�, ח�בי� �ה�ל הר�י�; �ר��ת ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹא��ת

�קריאת� ���ת,�קיאי� קריאת� זמ� חל א� לפיכ�, . ְְְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָ
ה��ת קד� א�ת� וק�ראי� וד�ר�י�מק�ימי� ו��אלי� ; ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹ

��רי�. �ה�א להז�יר �די ��ת, �א�ת� ��רי� ְְְְְְִִִִֵֶַַָָ�הלכ�ת

.„Èני� � ���ת להי�ת �חל ע�ר אר�עה י�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ�יצד?
מ ק�ראי�עיר�ת �ר�י� �בני ��ת, �ערב וק�ראי� ק�ימי� ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָ

���ת �אחד ���ת�זמ�� להי�ת ע�ר חמ�ה י�� חל . ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָ
י�� �ה�א ��ת, �ערב וק�ראי� מק�ימי� �ר�י� �ני �ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ
זמ��, �ה�א ,���� �� ק�ראי� עיר�ת �בני ע�ר; ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָאר�עה

ע�ר �אר�עה ק�ראי� ה�ל .ונמצא� ְְְְְְִִַַָָָָֹ

ב ּפרק וחנּכה מגּלה ¤¤¨ª£©¨¦§§¦הלכֹות
למפרע‡. ה�ג�ה את אחרוני�ה��רא פסוקי� [הקדי� ְְְִֵֵֶַַַַָ

יצאלראשוני�] לא �ס�ק, וקרא אחד, �ס�ק ו�כח קרא . ְְֶַָָָָָָָָָָֹ
�לי�י �ס�ק וקרא וחזר ��כח, �ס�ק וקרא וחזר ל�, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ�ני

למפרע אחד �ס�ק ��רא מ�ני יצא, לא �יצד� א�א ; ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ה�דר על וק�רא ��כח, �ני מ�ס�ק מתחיל .ע��ה? ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

חצי�·. 'אקרא יאמר: לא � חצי� ��רא� צ��ר ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹמצא
��ה רא���'; חצי� ואקרא ואחזר ה���ר, ע� ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹהאחר��

ה�דר על ס�� ועד מ�ח�ה ק�רא א�א למפרע. קראק�רא . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
את לגמר �די ��הה �י על א� � וקרא וחזר מעט, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹו�הה

יצא ה�דר, על וקרא ה�איל � ���. �ְִֵֶַַָָָָָ

ח�בת�‚. ידי יצא לא �ה, על ה�ג�ה את ה��עזה��רא . ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
זרה] בשפה מדבר �ל���[� ה�ת�בה ה�ג�ה את ְְְִִֶֶַַַָָָ��מע

� �י על א� � ה�ד� �בכתב ה�ה�ד�, מה י�דע אינ� ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹ
ח�בת� ידי יצא יוניתא�מרי�, �ת�בה היתה א� וכ� . ְְְְְְִִִֵֵָָָָָָָ

ה��מע היה ואפ�� מ�יר, �אינ� �י על א� יצא, � ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ��מע�
.עברי ְִִ

�ר���„. �ת�בה אחרת[ארמית]היתה �ל��� א� , ְְְְֶֶַַָָָָ
א�א �קריאת�, ח�בת� ידי יצא לא � ה��י� ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹמ���נ�ת

�לבד ל��� א�ת� �כתבה��יר �ת�בה ��היה וה�א, ; ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָ
�קרא� עברי, �כתב �ת�בה היתה א� אבל ל���. ְְְְְֲִִִִָָָָָָָָָא�ת�

�ה על ק�רא זה ��מצא יצא; לא � לאר�י וכיו�ארמית , ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
מ��� ה��מע יצא לא ח�בה, ידי ה��רא יצא .��א ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

היה‰. �יצד? יצא. לא ��נה, �לא ה�ג�ה את ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹה��רא
��ר�� א� ודורש]��תב�, מ�יה�[קורא א� א�[בודקה], � ְְִִַָָָ

לא ל��, ��� לא וא� יצא; ז�, �קריאה לצאת ל�� ���ְְִִִִִִִֵֵֵָָָָֹֹ
יצאיצא ��נה, נר�� ולא ה�איל � מתנמנ� וה�א קרא, .. ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹ

.Â?יצא �כתיבת� ל�� �המכ�� אמ�רי�, �ברי� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ��ה
מ���, ��ע�יק ��פר ��רא �קריאת� לצאת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ���ת���

נת� א� אבל ��תב; �ה�א ז���עה �קריאת לצאת �� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הספר] מתו� י�צא[שקורא �אינ� יצא, לא � ֵֵֵֶֶָָֹ���תב

�� �ת�בה ���� מ�פר �קריאת� א�א ח�בת� ְָָ�ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָידי
קריאה .��עת ְְִִַָ

.Êקריאה וקרא �קריאת�, וטעה ה�ג�ה את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָה��רא
שובש]מ���ת לא העני� מדק�קי�[א� �אי� לפי יצא, � ְ�ְְְְִִֵֶֶֶַָָ
�צ��ר�קריאת� ואפ�� יצא, � י��ב א� ע�מד, קרא� .; ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָ

צ��ר �ב�ד מ�ני לכ�ח�ה, י��ב �צ��ר יקרא לא .אבל ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹ
ע�רה אפ�� �ני�, ה��ראי�,קרא�ה יצא� � �אחד , ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָ

ה��ראי� מ� ה�ט�,וה��מעי� ע� �ד�ל א�ת� וק�רא ; ְְְְִִִִֵַַַָָָָ
�צ��ר .ואפ�� ְֲִִַ

.Áה�ת�בה �מג�ה �צ��ר, ק�ראי� [שאר�י�[ברצ�]אי� ְְְְִִִִֵֵַָָ
יצאספרי] לא קרא, וא� היתהה�ת�בי�; �� א� א�א � ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹ

ה�ר ל� ��היה �די חסרה, א� היריע�ת �אר על .יתרה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
וי�צא יתרה, ולא חסרה אינ� ואפ�� ,�� ק�רא יחיד ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹאבל

ח�בת� ידי ��. ְֵָָ

.Ëה�ויל על �די�, א�א ה�ג�ה את ��תבי� [עוראי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
עפצאמעובד] �מי �תב� וא� ��רה. �ספר ה�ל� על ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָא�

דיו]וקלקנ��ס צבע�ני�,[מיני מיני ��אר �תב� ��רה; , ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ
עצמ��ס�לה ���רה �רט�ט, �צריכה .��� הע�ר ואי� ; ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ל�מ� ע�דה ע�רצרי� על א� ה�יר, על �ת�בה היתה . ְְְְִִַַַַָָָָָָָָ
��י ��תב� א� מע�ד, �ס�לה�אינ� � מי� א� ,. ְֵֶ�ְְִֶָָָָ

.È�ר��מ א� � מקרע�ת א� מט�ט��ת א�ת��ת �� ְְִִָָָֹ�ְִָָהי�
א� � נ�ר ר��מ� אי� וא� ��רה. ר��, הי� אפ�� � ְְִִִִֵֵָָָָ�ֲִִָָנ�ר
�� ה�מיט �ס�לה. לאו, וא� ��רה; �ל�, ר�� ְְְְִִִֵֵָָָָָָ�ָָהיה
יצא � �ה על ה��רא �קרא� �ס�קי�, א� א�ת��ת .ה��פר ְְִִֵֵֶַַַָָָָ

.‡Èמג�ה ע�ר�תיה �ל ��הי� עד �פירה, צריכה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָה�ג�ה
�פר� וא� ��רה; �ספר �גידי�, א�א נת�רת ואינ� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאחת.

�ס�לה �גידי�, היריעה,��א �ל את לת�ר צרי� ואינ� . ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
�קצה �פיר�ת �ל� �גידי� �פר אפ�� א�א ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�ספר;
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��רה � ה�נית ��צה ו�ל� �אמצע�, ו�ל� ,היריעה, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
'א�רת' ��קראת .מ�ני ְְִִִֵֵֶֶֶ

.·Èנ�ימה� ו'ע�רת' המ� �ני ע�רת לקר�ת ה��רא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוצרי�
�אחד ונהרג� נתל� ���� לע� לה�דיע �די �מנהגאחת, . ְְִֵֶַַַָָ�ְְְְְִִֶֶֶַָָ

ה�ג�ה, את �ה��רא י�ראל, �א�רת;�ל �פ��ט ק�רא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
�מבר� ,��� וכ�רכ� ח�זר .�כ��גמר, ְְְְִֵֶָֹ�ְֵָָ

.‚È,ע�ר וחמ�ה ע�ר אר�עה �ה� הא��, ה�מי� ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ�ני
לבני �י� � מק�� �כל אד� לכל ותענית, �ספד ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאס�רי�
עיר�ת, לבני �י� �לבד, ע�ר חמ�ה ע��י� �ה� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ר�י�,
אס�רי� ה�מי� ��ני �לבד. ע�ר אר�עה ע��י� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�ה�

ותענית ה�ני�ספד �אדר הרא���, �פרי��אדר אנ�י . ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
מ�רי� לפ�רי�, ה�מ�� �חמי�י א� ��ני וקרא� ִָ�ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָ�הק�ימ�
הא��, ה�מי� ��ני ואס�רי� קריאת�, �י�� ותענית ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�ספד

�ה� ק�ראי� �אי� �י על .א� ְִִֵֶֶַַָ

.„È��וי ועיר�ת, �פרי� לבני ע�ר אר�עה י�� ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָמצות
ו�מחה מ��ה ימי להי�ת� � �ר�י� לבני ע�ר ,חמ�ה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ

לאבי�ני� �מ�נ�ת לרעי� מנ�ת �ע��ת�מ�ל�ח �מ�ר . ְְִִִֵֶַַָָָָ�ֲִַַָ
מלאכה.מלאכה �� לע��ת רא�י אי� כ�, �י על וא� ; ְְְֲִֵֵַַַָָָָָ

ר�אה אינ� ��רי�, �י�� מלאכה הע��ה '�ל חכמי�: ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָאמר�
�רכה' �חמי�יסימ� א� ��ני וקרא� ��דמ� �פרי� �ני . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

יצא� קריאת�, �י�� לאבי�ני� מע�ת ח�ק� א� אבל� ; ְְְְְֲִִִִֶָָָָָָ
אר�עה �י�� א�א א�ת� ע��י� אי� וה�מחה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָה���ה

הק�ימ� וא� יצא�ע�ר, לא �ע�א�� ��רי� �סע�דת . ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹ
ח�בת� ידי יצא לא .��ילה, ְְֵַַָָָָֹ

.ÂËר�� ��אכל ז�? סע�דה ח�בת סע�דה�יצד וית�� ְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ
�����ר עד יי�, ו��תה יד�; �מצא א�ר �פי וירד�נאה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

א���כר�ת ��ר, �ל מנ�ת ��י ל�לח אד� ח�ב וכ� . ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
אכלי� מיני �ני א� �ב�יל, מיני ��אמר:�ל לחבר�, � ְְֱֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

לרעה�" אי� מנ�ת אחד"�מ�ל�ח לאי� מנ�ת, ��י �. ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ
ל� אי� וא� מ��ח. לרעי�, ל�לח ה�ר�ה ,[מנות]וכל ְְְְִִֵֶַַַָָֹ�ְִֵָ

לזה ��לח וזה סע�דת�, לזה ��לח זה � חבר� ע� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמחלי�
לרעה�" אי� מנ�ת "�מ�ל�ח לק��: �די .סע�דת�, ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָ

.ÊËמ�ני ��חתי� אי� ה��רי�; �י�� לענ�י� לח�ק ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָוח�ב
מיני א� מע�ת א� אחת, מ�נה אחד לכל נ�ת� ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָענ�י�;
לאבי�ני�" "�מ�נ�ת ��אמר: אכלי�, מיני א� ��ב�יל ְְֱֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

ענ�י� ל�ני מ�נ�ת, ��רי�,��י �מע�ת מדק�קי� ואי� . ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָ
ל� נ�תני� ל�ל, יד� ה���ט �ל מע�תא�א מ��י� ואי� ; ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ
אחרת לצדקה .��רי� ְִִֶֶַָָ

.ÊÈמ�הר��ת אבי�ני�, �מ�נ�ת להר��ת לאד� ְְְְְְְִִֶַַַָָָָמ�טב
�ד�לה �מחה �� �אי� � לרעיו �ב�ל�ח ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ�סע�דת�
וגרי�, ואלמנ�ת וית�מי� ענ�י� לב ל��ח א�א ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ�מפארה,
��אמר: ��כינה, מ��ה הא�� האמללי� לב ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָ�ְֵֵֶַַַָ�המ��ח

נד�אי�" לב �להחי�ת �פלי�, ר�ח ."להחי�ת ְְְְְְִִִֵַַַָָ

.ÁÈלימ�ת ל�טל עתידי� ה�ת�בי�, וכל ה�ביאי� ספרי ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָָ�ל
�חמ�ה ק�מת היא והרי � אס�ר מ�ג�ת ח�� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָה��יח,
�טלי� �אינ� �ה, ��על ��רה �ל וכהלכ�ת ��רה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ח��י

י�טללע�ל� ה�ר�ת זכר�� ��ל �י על וא� "�י. ��אמר: , ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
וכ�'" הרא��נ�ת ה�ר�ת י�טל�נ��ח� לא ה��רי� ימי �, ְְְְְִִִִֵַַָָָֹ

ה�ה�די�,��אמר מ��� יעבר� לא הא�ה ה��רי� "וימי : ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
מ�רע�" יס�� לא .וזכר� ְְְִִַָָָֹ

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ז' שלישי יו�

ג ּפרק וחנּכה מגּלה ¤¤¨ª£©¨¦§§¦הלכֹות
י�ראל‡. על �זר�ת �זר� � יו� ���לכ� �ני, ,�בית ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

�ת� �ב�צו�ת�ב�ל� ���רה לעסק א�ת� ה�יח� ולא ,, ְְְֲִִִִַַַָָָָֹֹ
�בבנ�תיה� �ממ�נ� יד� ���פ�ט� �פרצ� להיכל, ונכנס� ; ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָ

מ�ניה�,�רצ�ת מאד לי�ראל לה� וצר ה�הר�ת. וט�א� , ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
אב�תינ�, אלהי עליה� �רח� עד �ד�ל, לח� ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ�לחצ��
ה�ד�לי� ה�הני� ח�מ�נאי �ני וגבר� מ�ד�. ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹוה��יע�
ה�הני�, מ� מל� והעמיד� מ�ד�, י�ראל וה��יע� ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹוהרג��,

לי�ראל מלכ�ת �ני�וחזרה מאתי� על החר��יתר עד � ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָ�ְָ
.ה�ני ִֵַ

�חמ�ה·. וא�ד��, א�יביה� על י�ראל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ�כ��בר�
�מ� מצא� ולא להיכל, ונכנס� היה. �סלו �חד� ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹוע�רי�
אחד י�� א�א להדליק �� היה ולא אחד; �� א�א ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹטה�ר
עד � ימי� �מ�נה ה�ערכה נר�ת מ��� והדליק� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ�לבד,

טה�ר �מ� וה�ציא� זיתי�, .��ת�� ְְִִֵֶֶֶָָ

��הי�‚. ה��ר, ��א�ת� החכמי� התקינ� זה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָ�מ�ני
וע�רי� חמ�ה מ�יל ��ח�ת� הא�� ה�מי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�מ�נת

�מדליקי��כסלו וה�ל; �מחה ימי על, �ערב ה�ר�ת �ה� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ה�יל�ת מ�מ�נת ולילה לילה �כל ה��י�, (להראות�תחי ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ

אס�רי� וה� 'חנ�ה'. ה�קראי� ה� א��, וימי� הנס). ְֲִֵָ�ְְֲִִִֵֵַָָולגלות
ה��רי� �ימי ותענית מצוה�ספד �ה� ה�ר�ת והדלקת , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ה�ג�ה �קריאת ס�פרי� .מ�ברי ְְְְִִִִִִֵַַָ

חנ�ה„. נר �הדלקת ח�ב ה�ג�ה, �קריאת �ח�ב .�ל ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ�ָ
�רכ�ת: �ל� מבר� הרא���, ��ילה א�ת� ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹוה�דליק
�מצו�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ'�ר��
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� חנ�ה'; �ל נר להדליק ֱֵֶֶַָָָֹ�ְְְֲִִֵֶַָוצ�נ�
ה�ה'; ��מ� הה� ��מי� לאב�תינ� נ�י� �ע�ה ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהע�ל�,
וק�מנ� �החינ� הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ְְֱֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ'�ר��

ה�ה' ל�מ� �וה�יענ� ��י� מבר� א�ת�, הר�אה וכל . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ה�יל�ת, �ב�אר ו'�החינ�'. לאב�תינ�', נ�י� ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ'�ע�ה
מברכי� �אי� � אחת מבר� והר�אה ��י�, מבר� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה�דליק

הרא���. ��ילה א�א ְֱִֶֶֶַַָָָָ'�החינ�',

את‰. ��מרי� הא��, ה�מי� מ�מ�נת וי�� י�� ְְְִִִֵֶַַָָָָ�כל
לפניוהה�ל �מבר� הע�ל�,; מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� : ְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

הה�ל' את לגמר וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� יחיד,א�ר �י� � ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ס�פרי� מ�ברי מצוה הה�ל ��ריאת �י על א� צ��ר. ,�י� ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָ

וצ�נ�'מב �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר עליה ��בר�ר� �דר� , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ
מברכי� �בריה�, �ל ו�אי ��ל � הער�ב ועל ה�ג�ה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
מ�ני ל� ע��ת� וע�ר מ�בריה� �ה�א �בר אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָעליו.

�מאי מע�ר �ג�� עשר�]ה�פק, א� שספק האר� ע� [פירות ְְֲֵַַַַָ
עליו מברכי� אי� וה�;� �ני, ט�ב י�� על מברכי� ול�ה ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָ

�� יזלזל� ��א �די ה�פק? מ�ני א�א ��נ�ה� .לא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

.Â,�ס�פרי ���ברי ה�א �לבד חנ�ה �ל ה�ל א�אולא ְֲֵֶַֹ�ְְְִִִִֵֶֶַָָ
���מרי� ה�מי� �כל ס�פרי�, מ�ברי לע�ל� הה�ל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָקריאת

- h"qyz'd a`Îmgpn 'f iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

הה�ל את �ה��ה� לגמר מצוה ��נה, י�� ע�ר ��מ�נה . ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
החג ימי �מ�נת ה�: וא�� הה�ל; ��מ�נת[הסוכות]את , ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָ

עצרת וי�� �סח, �ל ורא��� חנ�ה, אבל[שבועות]ימי . ְֲֵ�ְְֲֲִֶֶֶֶַָָ
ימי �ה� לפי ה�ל, �ה� אי� ה���רי�, וי�� ה�נה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹרא�

יתרה �מחה ימי לא ופחד, ויראה ה�ל���בה ��נ� ולא ; ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹ
הה�ל היא ה�ג�ה ��ריאת .�פ�רי�, ְְְִִִִֵֶַַַַָ

.Êאת ��מרי� � ימי� �ני ט�בי� ימי� �ע��י� ְְְִִִִִֵֶֶָָמק�מ�ת
�א ימיהה�ל ��מ�נת החג, ימי �ת�עת י��: וע�רי� חד ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

עצרת �ל ימי� ��ני �סח, �ל ימי� ��ני אבלחנ�ה, . ֲ�ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
מצוה; ואינ� מנהג, הה�ל קריאת � חד�י� �מנהג�רא�י ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

�צ��ר עליו,זה, מברכי� ואי� �ד��ג, ק�ראי� לפיכ� . ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָ
ה�נהג על מברכי� וא��אי� �לל; יקרא לא ויחיד . ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

י�לי� ה���ר[יסיי�]התחיל, ���ראי� �דר� וכ��ד��ג . ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַ
חד�י� �רא�י �ד��ג ק�ראי� ה�סח, ימי .��אר ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָָ

.Á�ח�מי" עד הה�ל, מ�ח�ת מתחילי� מד�גי�? ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָ�יצד
מי�" וכ�'"למעינ� זכרנ� "ה' וא�מר: �מד�ג עד; , ְְְְְְְִֵֵַַַָָָ

לה'" א�יב "מה וא�מר: �מד�ג עד"הלל�י�"; , ְְְִֵֵַַַַָָָ
"�� קראתי ה�צר "מ� וא�מר: �מד�ג ס��"הלל�י�"; עד , ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ

אחר ���ג מד�גי� וי� ה���ט; ה�נהג ה�א וזה .הה�ל. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

.Ëהה�ל לקריאת ��ר ה��� הה�ל�ל את וה��רא . ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ
הכתובי�]למפרע כסדר וחזר[שלא ו�הה, קרא יצא. לא , ְְְְֵַַַָָָָָָָֹ

יצא ,��� את לגמר �די ��הה �י על א� � ימי�וקרא . ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ�ִָָָ
י� הה�ל, את �ה� מותר]���מרי� �רק[� �י� להפסיק ל� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

אבל �ה�לפרק; ���רא וימי� יפסיק. לא ה�רק, �אמצע ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
��סק ה�רק, �אמצע אפ�� .�ד��ג, ְְְֲִִֵֶֶֶַַ

.È��מק� לפניו; מבר� הה�ל, את �� ���מרי� י�� ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ�ל
מבר� אחריו, לבר� �ל��הג� ה' 'יה�ל�� מבר�? �יצד . ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

�ית ע�� וכל רצ�נ�, ע��י וצ�יקי� וחסידי� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמע�י�,
לה�ד�ת ט�ב ל� ה', א�ה �י � ל�מ� י�ד� �ר�ה ְְְְְִִִִֵֶַָָָי�ראל,
האל. ה�א א�ה ע�ל� ועד �מע�ל� לז�ר, נעי� ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָ�ל�מ�
�מיד וק��, חי המפאר, המ��ח ה�ל� ה', א�ה ְְִַַַָָָָֹ�ְֶֶַַַָָ�ר��

ועד' לע�ל� .ימל� ְְִֶָָֹ

.‡È��ס עד עניתני" �י מ"א�ד� לכ�ל ��הג� מק�מ�ת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֹי�
��הג� �מק�� �עמי�. ��י ודבר �בר �ל ��פלי� ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָהה�ל,
��פלי� אי� לכ�ל, ��א ��הג� �מק�� יכ�ל; .לכ�ל, ְְְְֲִִִִֵֶֶָָֹֹֹֹ

.·È:היה �� הרא��ני�, חכמי� �ימי הה�ל קריאת ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמנהג
וא�מר: מתחיל הה�ל, את ��קרא ה�ד�ל ��בר� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאחר
וא�מר: וח�זר "הלל�י�"; ע�ני�: הע� וכל ְְְְְִֵֵַַָָָָָ"הלל�י�",
וח�זר "הלל�י�"; ע�ני�: הע� וכל ה'", עבדי ְְְְְִֵֵַַַָָָָ"הלל�
"הלל�י�"; ע�ני�: הע� וכל ה'", �� את "הלל� ְְְְִֵֵֶַַָָָָוא�מר:
וכל ע�ל�", ועד מע�ה מבר� ה' �� "יהי וא�מר: ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָֹוח�זר

"הלל�י�" ע�ני�: ודבר,הע� �בר �ל על וכ� ��מצא�. עד ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָ
�עמי�; וע�רי� ו�ל� מאה "הלל�י�" הה�ל �כל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹע�ני�

אהר� �ל �נ�תיו � לה� .סימ� ְֲִֶֶַָָָֹ

.‚È�ח�זרי ה� �פרק, �רק �ל לרא� מ�יע ��ה��רא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹוכ�
�אמר מה י�ראלוא�מרי� "�צאת א�מר: ��ה�א �יצד? . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

י�ראל "�צאת וא�מרי�: ח�זרי� הע� �ל ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָמ�צרי�",
וכל ל�עז", מע� יעקב "�ית א�מר: וה��רא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָֹמ�צרי�";

ה' י�מע �י "אהב�י ��אמר: עד "הלל�י�"; ע�ני�: ְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹהע�
�י "אהב�י וא�מרי�: ח�זרי� הע� וכל �חנ�ני", ק�לי ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָאת

�חנ�ני" ק�לי את ה' "הלל�י�מע ה��רא: ���אמר וכ� . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ה' את "הלל� וא�מרי�: ח�זרי� הע� �ל ��י�", �ל ה' ְְְְִִִֶֶַָָָָאת

��י�". ִָ�ל

.„È�ע�ני וה� �א", ה��יעה ה' "א�א א�מר: ְִִֵֵֵַָָָָה��רא
רא� �אינ� �י על א� � �א" ה��יעה ה' "א�א ֲִִֵֶַַַָָָָָֹאחריו:
"א�א ע�ני�: וה� נא", הצליחה ה' "א�א א�מר: ה�א ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ�רק.
הע� וכל ה�א", "�ר�� א�מר: ה�א נא"; הצליחה ְְִֵַַָָָָָָָה'

ה'" ���" א�א�מרי�: קט�, הה�ל את ה�קרא היה וא� . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מ�ה א�מרי�, �ה� מה אחריה� ע�נה � א�ה א� ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָעבד,

הה�ל �כל .מ�ה ְִֵַַָָ

.ÂË�זמ�י� אבל ליל�; רא�י �ב� הרא���, ה�נהג ה�א ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָזה
�קריאת� מ���ת מנהג�ת ה�ק�מ�ת, �כל ראיתי ְִִָ�ְְְְִִִֵַָָָא��,

לאחר. ��מה מה� אחד ואי� הע�, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�בענ�ת

ד ּפרק וחנּכה מגּלה ¤¤¨ª£©¨¦§§¦הלכֹות
�ח‡. מדליק ה�א נר�ת �ית��ה �ל ��היה מצות� נ�ה? ְֲִֵַַַָ�ְְִִִֶֶַָָָָ

�י� מר�י�, ה�ית אנ�י �הי� �י� אחד, נר מדליק ִֵ�ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ�בית
מדליק ה�צוה, את והמה�ר אחד. אד� א�א �� היה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ��א
אנ�י� �י� ואחד, אחד לכל נר ה�ית, אנ�י �מני� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָנר�ת

נ�י� ה�בחר,�י� מ� מצוה וע��ה זה על י�תר והמה�ר . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ�ְָ
וה�ל� �מ�סי� הרא���, ��ילה ואחד אחד לכל נר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמדליק

אחד נר ולילה לילה .�כל ְְְֵֶַַָָָָָ

הרא���,·. ��ילה � ע�רה ה�ית אנ�י �הי� הרי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ�יצד?
�לי�י, �בליל ע�רי�; �ני, �בליל נר�ת; ע�רה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָמדליק

�מ�ני� �מיני, �ליל מדליק ��מצא עד .�ל�י�; ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָֹ

ה�ית‚. אנ�י �ל ��הי� �ספרד, ערינ� �כל ���ט ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמנהג
וה�לכי�[יחד]מדליקי� �מ�סיפי� הרא���, ��ילה אחד נר ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

�מיני �ליל מדליק ��מצא עד ולילה, לילה �כל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָנר
�היה �י� מר�י�, ה�ית אנ�י �הי� �י� � נר�ת ִֵֶָָ�ְְְִֵֵֵֶַַַָָ�מ�נה

אחד. ֶָָָאד�

קערה„. מ�א אד�. �ני ל�ני ע�לה ���ת, �ני ל� ��� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָנר
�לי עליה �פה א� � �תיל�ת וה�יפ� למנוע�מ� [כדי ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָ

הפתילות] בי� אחד;חיבור �נר נח�בת �פתילה �תילה �ל ,ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָ
�נ ואפ�� �מד�רה, נע�ית � �לי עליה �פה אחדלא ר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

נח�בת .אינ� ְֵֶֶֶָ

ע�‰. א�א הח�ה, ���קע קד� חנ�ה נר�ת מדליקי� ְִִֶֶֶַַַָָָֹ�ְֲִִֵֵַאי�
מק�ימי��קיעת� ולא מאחרי�, לא ולא� הזיד א� �כח . ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹֹֹ

רגל ��כלה עד וה�ל� מדליק הח�ה, �קיעת ע� ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהדליק
ה��ק �עהמ� חצי �מ� זה? זמ� ה�א וכ�ה יתר. עברא� . ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

מדליק אינ� זה, ��היהזמ� �די ��ר, �מ� ל�� וצרי� . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ה��ק מ� רגל ��כלה עד וה�לכת וכבתה,��לקת הדליק� . ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

אחרת �ע� להדליק זק�ק ��לתהאינ� אחר ��לקת נ�ארה . ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
לס�ק� א� לכ��ת� רצה א� � ה��ק מ� ע��הרגל ,. ְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

.Âעל וא� חנ�ה, לנר ��ר�ת ה�תיל�ת, וכל ה�מני� ְַַָ�ְְְְְֲִִֵֵַַָָָ�ל
הא�ר ואי� ה�תילה, אחר נמ�כי� ה�מני� �אי� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�י
��ת�� ��ת �לילי ואפ�� ה�תיל�ת. �א�ת� יפה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנתלית
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הה�ל את �ה��ה� לגמר מצוה ��נה, י�� ע�ר ��מ�נה . ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
החג ימי �מ�נת ה�: וא�� הה�ל; ��מ�נת[הסוכות]את , ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָ

עצרת וי�� �סח, �ל ורא��� חנ�ה, אבל[שבועות]ימי . ְֲֵ�ְְֲֲִֶֶֶֶַָָ
ימי �ה� לפי ה�ל, �ה� אי� ה���רי�, וי�� ה�נה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹרא�

יתרה �מחה ימי לא ופחד, ויראה ה�ל���בה ��נ� ולא ; ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹ
הה�ל היא ה�ג�ה ��ריאת .�פ�רי�, ְְְִִִִֵֶַַַַָ

.Êאת ��מרי� � ימי� �ני ט�בי� ימי� �ע��י� ְְְִִִִִֵֶֶָָמק�מ�ת
�א ימיהה�ל ��מ�נת החג, ימי �ת�עת י��: וע�רי� חד ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

עצרת �ל ימי� ��ני �סח, �ל ימי� ��ני אבלחנ�ה, . ֲ�ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
מצוה; ואינ� מנהג, הה�ל קריאת � חד�י� �מנהג�רא�י ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

�צ��ר עליו,זה, מברכי� ואי� �ד��ג, ק�ראי� לפיכ� . ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָ
ה�נהג על מברכי� וא��אי� �לל; יקרא לא ויחיד . ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

י�לי� ה���ר[יסיי�]התחיל, ���ראי� �דר� וכ��ד��ג . ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַ
חד�י� �רא�י �ד��ג ק�ראי� ה�סח, ימי .��אר ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַָָָ

.Á�ח�מי" עד הה�ל, מ�ח�ת מתחילי� מד�גי�? ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָ�יצד
מי�" וכ�'"למעינ� זכרנ� "ה' וא�מר: �מד�ג עד; , ְְְְְְְִֵֵַַַָָָ

לה'" א�יב "מה וא�מר: �מד�ג עד"הלל�י�"; , ְְְִֵֵַַַַָָָ
"�� קראתי ה�צר "מ� וא�מר: �מד�ג ס��"הלל�י�"; עד , ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ

אחר ���ג מד�גי� וי� ה���ט; ה�נהג ה�א וזה .הה�ל. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

.Ëהה�ל לקריאת ��ר ה��� הה�ל�ל את וה��רא . ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ
הכתובי�]למפרע כסדר וחזר[שלא ו�הה, קרא יצא. לא , ְְְְֵַַַָָָָָָָֹ

יצא ,��� את לגמר �די ��הה �י על א� � ימי�וקרא . ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ�ִָָָ
י� הה�ל, את �ה� מותר]���מרי� �רק[� �י� להפסיק ל� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

אבל �ה�לפרק; ���רא וימי� יפסיק. לא ה�רק, �אמצע ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
��סק ה�רק, �אמצע אפ�� .�ד��ג, ְְְֲִִֵֶֶֶַַ

.È��מק� לפניו; מבר� הה�ל, את �� ���מרי� י�� ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ�ל
מבר� אחריו, לבר� �ל��הג� ה' 'יה�ל�� מבר�? �יצד . ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ

�ית ע�� וכל רצ�נ�, ע��י וצ�יקי� וחסידי� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָמע�י�,
לה�ד�ת ט�ב ל� ה', א�ה �י � ל�מ� י�ד� �ר�ה ְְְְְִִִִֵֶַָָָי�ראל,
האל. ה�א א�ה ע�ל� ועד �מע�ל� לז�ר, נעי� ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָ�ל�מ�
�מיד וק��, חי המפאר, המ��ח ה�ל� ה', א�ה ְְִַַַָָָָֹ�ְֶֶַַַָָ�ר��

ועד' לע�ל� .ימל� ְְִֶָָֹ

.‡È��ס עד עניתני" �י מ"א�ד� לכ�ל ��הג� מק�מ�ת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֹי�
��הג� �מק�� �עמי�. ��י ודבר �בר �ל ��פלי� ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָהה�ל,
��פלי� אי� לכ�ל, ��א ��הג� �מק�� יכ�ל; .לכ�ל, ְְְְֲִִִִֵֶֶָָֹֹֹֹ

.·È:היה �� הרא��ני�, חכמי� �ימי הה�ל קריאת ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמנהג
וא�מר: מתחיל הה�ל, את ��קרא ה�ד�ל ��בר� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאחר
וא�מר: וח�זר "הלל�י�"; ע�ני�: הע� וכל ְְְְְִֵֵַַָָָָָ"הלל�י�",
וח�זר "הלל�י�"; ע�ני�: הע� וכל ה'", עבדי ְְְְְִֵֵַַַָָָָ"הלל�
"הלל�י�"; ע�ני�: הע� וכל ה'", �� את "הלל� ְְְְִֵֵֶַַָָָָוא�מר:
וכל ע�ל�", ועד מע�ה מבר� ה' �� "יהי וא�מר: ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָֹוח�זר

"הלל�י�" ע�ני�: ודבר,הע� �בר �ל על וכ� ��מצא�. עד ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָ
�עמי�; וע�רי� ו�ל� מאה "הלל�י�" הה�ל �כל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹע�ני�

אהר� �ל �נ�תיו � לה� .סימ� ְֲִֶֶַָָָֹ

.‚È�ח�זרי ה� �פרק, �רק �ל לרא� מ�יע ��ה��רא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹוכ�
�אמר מה י�ראלוא�מרי� "�צאת א�מר: ��ה�א �יצד? . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

י�ראל "�צאת וא�מרי�: ח�זרי� הע� �ל ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָמ�צרי�",
וכל ל�עז", מע� יעקב "�ית א�מר: וה��רא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָֹמ�צרי�";

ה' י�מע �י "אהב�י ��אמר: עד "הלל�י�"; ע�ני�: ְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹהע�
�י "אהב�י וא�מרי�: ח�זרי� הע� וכל �חנ�ני", ק�לי ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָאת

�חנ�ני" ק�לי את ה' "הלל�י�מע ה��רא: ���אמר וכ� . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ה' את "הלל� וא�מרי�: ח�זרי� הע� �ל ��י�", �ל ה' ְְְְִִִֶֶַָָָָאת

��י�". ִָ�ל

.„È�ע�ני וה� �א", ה��יעה ה' "א�א א�מר: ְִִֵֵֵַָָָָה��רא
רא� �אינ� �י על א� � �א" ה��יעה ה' "א�א ֲִִֵֶַַַָָָָָֹאחריו:
"א�א ע�ני�: וה� נא", הצליחה ה' "א�א א�מר: ה�א ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ�רק.
הע� וכל ה�א", "�ר�� א�מר: ה�א נא"; הצליחה ְְִֵַַָָָָָָָה'

ה'" ���" א�א�מרי�: קט�, הה�ל את ה�קרא היה וא� . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מ�ה א�מרי�, �ה� מה אחריה� ע�נה � א�ה א� ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָעבד,

הה�ל �כל .מ�ה ְִֵַַָָ

.ÂË�זמ�י� אבל ליל�; רא�י �ב� הרא���, ה�נהג ה�א ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָזה
�קריאת� מ���ת מנהג�ת ה�ק�מ�ת, �כל ראיתי ְִִָ�ְְְְִִִֵַָָָא��,

לאחר. ��מה מה� אחד ואי� הע�, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�בענ�ת

ד ּפרק וחנּכה מגּלה ¤¤¨ª£©¨¦§§¦הלכֹות
�ח‡. מדליק ה�א נר�ת �ית��ה �ל ��היה מצות� נ�ה? ְֲִֵַַַָ�ְְִִִֶֶַָָָָ

�י� מר�י�, ה�ית אנ�י �הי� �י� אחד, נר מדליק ִֵ�ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ�בית
מדליק ה�צוה, את והמה�ר אחד. אד� א�א �� היה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ��א
אנ�י� �י� ואחד, אחד לכל נר ה�ית, אנ�י �מני� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָנר�ת

נ�י� ה�בחר,�י� מ� מצוה וע��ה זה על י�תר והמה�ר . ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ�ְָ
וה�ל� �מ�סי� הרא���, ��ילה ואחד אחד לכל נר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמדליק

אחד נר ולילה לילה .�כל ְְְֵֶַַָָָָָ

הרא���,·. ��ילה � ע�רה ה�ית אנ�י �הי� הרי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ�יצד?
�לי�י, �בליל ע�רי�; �ני, �בליל נר�ת; ע�רה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָמדליק

�מ�ני� �מיני, �ליל מדליק ��מצא עד .�ל�י�; ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָֹ

ה�ית‚. אנ�י �ל ��הי� �ספרד, ערינ� �כל ���ט ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמנהג
וה�לכי�[יחד]מדליקי� �מ�סיפי� הרא���, ��ילה אחד נר ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

�מיני �ליל מדליק ��מצא עד ולילה, לילה �כל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָנר
�היה �י� מר�י�, ה�ית אנ�י �הי� �י� � נר�ת ִֵֶָָ�ְְְִֵֵֵֶַַַָָ�מ�נה

אחד. ֶָָָאד�

קערה„. מ�א אד�. �ני ל�ני ע�לה ���ת, �ני ל� ��� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָנר
�לי עליה �פה א� � �תיל�ת וה�יפ� למנוע�מ� [כדי ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָ

הפתילות] בי� אחד;חיבור �נר נח�בת �פתילה �תילה �ל ,ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָ
�נ ואפ�� �מד�רה, נע�ית � �לי עליה �פה אחדלא ר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

נח�בת .אינ� ְֵֶֶֶָ

ע�‰. א�א הח�ה, ���קע קד� חנ�ה נר�ת מדליקי� ְִִֶֶֶַַַָָָֹ�ְֲִִֵֵַאי�
מק�ימי��קיעת� ולא מאחרי�, לא ולא� הזיד א� �כח . ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹֹֹ

רגל ��כלה עד וה�ל� מדליק הח�ה, �קיעת ע� ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָהדליק
ה��ק �עהמ� חצי �מ� זה? זמ� ה�א וכ�ה יתר. עברא� . ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

מדליק אינ� זה, ��היהזמ� �די ��ר, �מ� ל�� וצרי� . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ה��ק מ� רגל ��כלה עד וה�לכת וכבתה,��לקת הדליק� . ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

אחרת �ע� להדליק זק�ק ��לתהאינ� אחר ��לקת נ�ארה . ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
לס�ק� א� לכ��ת� רצה א� � ה��ק מ� ע��הרגל ,. ְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

.Âעל וא� חנ�ה, לנר ��ר�ת ה�תיל�ת, וכל ה�מני� ְַַָ�ְְְְְֲִִֵֵַַָָָ�ל
הא�ר ואי� ה�תילה, אחר נמ�כי� ה�מני� �אי� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�י
��ת�� ��ת �לילי ואפ�� ה�תיל�ת. �א�ת� יפה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָנתלית
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�אס�ר וה�תיל�ת ה�מני� להדליק מ�ר חנ�ה, ְְְְְִִִֶַַַָָָ�ָ�ְֲֵימי
חנ�ה, לא�ר לה���� �אס�ר לפי ��ת; נר �ה� ָ�ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלהדליק

�חל �י� ���ת מע�ת�י� לב�ק ואפ�� למנ�ת�, לא�ר�א� ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֹ
אס�ר �. ָ

.Ê��מ�ח �ית� �תח על לה�יח� מצוה חנ�ה, ��פחנר , ֲֵ�ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ
��היה �די � ל�ית ה�כנס �מאל על ל�תח, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹה�מ��

מ�מאל חנ�ה ונר מ�מי�, �על�ה,מז�זה �ר היה וא� ; ְְֲִִֵָָ�ְְֲִִִַָָָָָֹ
הר�י� לר��ת ה�מ�כה �ח��� �ה�יח�מ�יח� חנ�ה ונר . ְְְֲִִִֵַַַַַָָ�ִִֶָ

נ�ר �אינ� מ�ני �ל��, ע�ה לא � א�ה מע�רי� .למעלה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

.Áה��נה �ית�[מהגויי�]�ימי �ת�� חנ�ה נר מ�יח , ֲִִֵֵַַַַָָ�ְֵָ
��� �לחנ�, על ה�יח� ואפ�� �ת��מ�פני�; להי�ת וצרי� . ְֲִִִִִִַַ�ְְְְִִַָָ

מד�רה, �� היתה וא� לא�ר�. לה���� אחר נר ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָה�ית
�ר�� �אי� ה�א ח��ב אד� וא� אחר. נר צרי� ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָאינ�

אחר נר צרי� למד�רה, .לה���� ְְְִִִֵֵֵַַָָ

.Ëלא � ��י א� וקט�, ��טה, חר�, �הדליק� חנ�ה ְְִִֵֵֶֶָָָֹ�ֲֵנר
�הדלקה ח�ב �ה�א מי ��דליק�� עד �ל��; הדליק�ע�ה . ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

ע�ה לא � �ית� �תח על וה�יח� �ל�ק וה�ציא� ְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹמ�פני�,
�מק�מ� ��דליק�� עד ע�ה�ל��; לא ועמד, ה�ר אחז . ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ע��ית ע�מד'. ה�א 'לצר�� א�מר: �הר�אה [פנס�ל��; ְְְֲִֵֵֶֶָָָ
מכ��,מנר] ��ת למ�צאי � ��� ה��� �ל ��לקת ְְֵַַָָָ�ְֶֶֶַָָָ�היתה

�מדליק� ה�צוה�מבר�, היא �הדלקה הה�חה.; ולא , ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
אחר חנ�ה מ�ר חנ�ה נר להדליק .�מ�ר �ְְֲִֵַָ�ֲִֵָ�ֵַָ

.Èר�ח�ת ���י �תחי� �ני ל� ��� צריכה[צדדי�]חצר , ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָ
נר ה�יח� 'לא ז�: �ר�ח הע�ברי� יאמר� ��א נר�ת, ְְְְִִִֵֵֵֶַָֹֹֹ�ני
מה� �אחד מדליק אחת, �ר�ח הי� א� אבל .חנ�ה'; ֲ�ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

.‡Èלהדליק צרי� אינ� �ית�, �ת�� עליו ��דליקי� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָא�רח
� �� עליו להדליק �ית ל� אי� ;�� ��תארח ��ק�� ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָעליו
��מ� ע�ה� �מ���� ,�� ��תארח ��ק�� להדליק .צרי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
עליו ��דליקי� �י על א� � עצמ� �פני �ית ל� היה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָוא�
הע�ברי� מ�ני ,�� �ה�א ��ית להדליק צרי� � �ית� .�ת�� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ

.·È�וצרי מאד; עד היא חביבה מצוה חנ�ה, נר ְְְֲִִִִַָָָָֹ�ְֲִֵַמצות
האל ��בח �לה�סי� ה�ס, לה�דיע �די � �� לה�הר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאד�

�ע�ה ה��י� על ל� �אכלוה�דיה מה ל� אי� אפ�� . ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ
�מ� ול�קח �ס�ת�; מ�כר א� ��אל, � ה�דקה מ� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָא�א

�מדליק .ונר�ת, ְְִֵַ

.‚È���ה ק��� �לפניו אחת, �ר�טה א�א ל� �אי� ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהרי
על חנ�ה, נר להדליק �מ� מק�י� � חנ�ה נר ַָ�ְְְֲִִֵֶֶַַָ�ְְֲֵַַָוהדלקת

ס�פרי� מ�ברי ��ניה� ה�איל ה���; לק��� מ�טבה�י� , ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָ
ה�ס זכר�� �� ��� חנ�ה נר .להק�י� ְְֲִֵַ�ְִֵֵֶַָ

.„È���ה וק��� �ית� נר א� חנ�ה, ונר �ית� נר לפניו ְִֵֵַָ�ְְֲֵֵֵָָָָהיה
�ית� �ל�� מ��� ק�ד�, �ית� נר נמחק� ה�� �הרי ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָ

לא��� אי� �י� �ל�� ה��רהלע��ת ��ל ה�ל��, �ד�ל . ְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
�ע�ל� �ל�� לע��ת נע�,נ�נה דרכי "�רכיה ��אמר: , ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

�ל��" נתיב�תיה .וכל ְְִֶָָָ
�מני� ��י. �עזרת �לי�י, ספר נגמר �ס�ע�. רחמנא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ�רי�
��ת, הלכ�ת ות�עי�: �בעה זה, ספר �ל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ�רקי�
הלכ�ת �רקי�; �מ�נה עיר�בי�, הלכ�ת �רקי�; ְְְְְְִִִִִִֵָָָֹ�ל�י�
ט�ב, י�� �ביתת הלכ�ת �רקי�; �ל�ה ע��ר, ְְְְְִִִִַַָָָֹ�ביתת

�רקי�; �מ�נה �מ�ה, חמ� הלכ�ת �רקי�; ְְְְְִִִֵַָָָָָָ�מ�נה
הלכ�ת �רקי�; �מ�נה ול�לב, וס�ה ��פר ְְְְִִָָָָ�ְְִָהלכ�ת
��עה החד�, ק��� הלכ�ת �רקי�; אר�עה ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָֹ�קלי�,
הלכ�ת �רקי�; חמ�ה �ענ��ת, הלכ�ת �רקי�; ְְְְֲֲִִִִִִַָָָָָע�ר

�רקי�. אר�עה וחנ�ה, ְְִַָָָָ�ְֲִַָמג�ה
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הלכ�ת אי��ת, הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה חמ�, ְְְְִִִִִֵֶָָָהלכ�תיו
�ת�לה, נערה הלכ�ת וחליצה, י��� הלכ�ת ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָ�ר��י�,

��טה. ְִָהלכ�ת

zEWi` zFkld¦§¦
מצו�ת ���י ע�ה מצו�ת ��י � מצו�ת אר�ע �כלל� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָי�
�כת�ה א�ה ל�א (א) �רט�: ה�א וזה תע�ה, ָ�ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹלא
וק���י�; �ת�ה �לא א�ה ��על ��א (ב) ְִִָ�ְְְִִִִֵֶָָֹֹוק���י�;

(ד) וע�נה; �ס�ת �אר ימנע ��א מ��ה.(ג) ולר��ת לפר�ת ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ

א ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
��גע‡. אד� היה ��רה מ�� ���ק,[פוגש]קד� א�ה ִֵֶַַַַָָָָָָֹ

�ב�על� לבית� מכניס� � א�ת� ל�א והיא ה�א רצה ְְְֲִִִִֵַָָָָָָא�
��רה, ���נה �יו� לא�ה. ל� ותהיה עצמ�, לבי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�ינ�
א�ת� יקנה � א�ה ל�א האי� ירצה �א� י�ראל ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָנצט��
"�י ��אמר: לא�ה, ל� �היה �� ואחר עדי�, �פני ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ח�ה

אליה". �בא א�ה, אי� ִִִֵֶַָָָי�ח

מ�ל�ה·. �באחד ה�. ��רה �ל ע�ה מצות א�� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹול��חי�
�ביאה; א� ��טר, א� �כס�, � נקנית הא�ה ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָ�ברי�
התורה מ� ובשטר בביאה (במהדו"ק: ה��רה מ� ְְִַָָָ��ל���
ק���י� ה�קראי� ה� א�� ול��חי� סופרי�). מדברי ְְִִִִִִֵֵַָובכס�
מ�ל�ה �אחד ��קנית וא�ה מק��. �כל אר�סי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹא�

מארסת. א� מק��ת ה�קראת היא א��, ְֶֶֶֶֹ�ְְְִִִֵֵַָ�ברי�

��א‚. �י על א� מק��ת, ונע�ית הא�ה ��קנית ִֶֶֶַַֹ�ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָוכיו�
וה�א אי�; א�ת היא הרי �על�, לבית נכנסה ולא ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹנבעלה
לגר�, רצה וא� �י�; �ית מיתת ח�ב מ�על�, ח�� ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָעליה

�ט. ְִֵָצריכה

.„� א�ה ��גע אד� היה ��רה מ�� רצהקד� א� ��ק, ִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
ה�ר� א� על א�ת� �ב�על �כר�, ל� נ�ת� � והיא ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָה�א

קד�ה ה�קראת היא וז� ל�; לכל]וה�ל� מ���נה[מזומנת . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ
מ�נ�ת קד�ה תהיה "לא ��אמר: ה�ד�ה, נאסרה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹה��רה
ק���י� �לא זנ�ת ל�� א�ה ה��על �ל לפיכ� ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹי�ראל";

קד�ה. ��על מ�ני ה��רה, מ� ל�קה �ְְִִֵֵֶֶַַָָָ

וה�‰. �רת, �יאת� על וח�ב ���רה �יאת� �אסר ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ�ל
וכל ערי�ת; ה�קראי� ה� מ�ת, אחרי �פר�ת ְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָהאמ�ר�ת
�ה�. וכ��צא �בת ואח�ת א� �ג�� ערוה, נקראת מה� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחת

.Âה��לה מ�י �אס�ר�ת אחר�ת נ�י� ,[במסורת]וי� ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ
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�ה� מ�ני �נ��ת, נקרא�ת וה� ס�פרי�; מ�ברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָוא��ר�
א�ה וע�רי� �נ�ה. נקראת מה� אחת וכל לערי�ת, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�נ��ת
אפ�� א�א הפסק, ל� אי� וז� א��, א� (א) ה�: וא�� ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָה�,
אבי וא� (ב) אס�רה; מעלה, מעלה עד א�� א� א� ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָא�
אפ�� א�א הפסק, ל� אי� וז� אביו, וא� (ג) �לבד; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָא��
אביו אבי וא� (ד) אס�רה; למעלה, עד אביו א� א� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָא�
א�ת אפ�� הפסק, ל� אי� וז� אביו, אבי וא�ת (ה) ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ�לבד;
א�� אבי וא�ת (ו) מ���; אחד על אס�רה אבינ� ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹיעקב
הא�, אחי וא�ת (ח) הא�; מ� האב, אחי וא�ת (ז) ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�לבד;
הפסק, ל� אי� וז� �נ�, וכ�ת (ט) האב; מ� �י� הא� מ� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ�י�
עד אס�רה, הע�ל� ס�� עד �נ� �� �� ��ת אפ�� ְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָא�א
וכ�ת (י) אבינ�; יעקב על �נ�ה מ��� אחד א�ת ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ��היה
�נ� �� �בת (יב) �לבד; �נ� �ת �בת (יא) �לבד; ���ְְְְִִִֶַַַַַ
�לבד; ��� �� �בת (יד) �לבד; ��� �ת �בת (יג) ְְְִִִִִֶַַַַַַ�לבד;
א��� �ת �ת �בת (טז) �לבד; א��� �� �� �בת ְְְִִִֶֶַַַַַ(טו)
א� אב וא� (יח) �לבד; א��� אבי א� וא� (יז) ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַ�לבד;
אב וא� (כ) �לבד; א��� א� א� וא� (יט) �לבד; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַא���
אר�ע הפסק לה� �אי� ה�נ��ת נמצא� �לבד. א��� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאבי
אבי וא�ת למעלה, עד האב וא� למעלה, עד הא� א� �ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

למ�ה. עד �נ� �� וא�ת למעלה, עד ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָהאב

.Ê�ה �רת, עליו ח�ב ולא ���רה �יאת� �אסר ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ�ל
ות�עה קד�ה. א��רי נקראי� וע�ד לאוי�; א��רי ְְִָָ�ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָה�קראי�
א� ז�נה, א� �ר��ה, �ד�ל; לכה� אלמנה ה�: וא�� ְְְְֵֵֵֵַָָָָָֹה�,

אסורי�]חללה כהונה מנישואי �ד�ל,[שנולדה לכה� �י� � ְֲֵֵָָָֹ
י�ראל �בת י�ראל, לב� �ממזרת הדי�ט; לכה� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�י�
לפצ�ע י�ראל �בת �מ�אבי; לע��ני י�ראל �בת ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָלממזר;

אשכיו]��א �פכה[נפצעו גידו]�כר�ת �גר��ת�[נכרת ; ְְְַָָָָ
ה�ב� ר��ת ועדי� לזר ���את ויבמה לאחר; ���את ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאחר

לה]עליה חל� החל�צ[שלא והיא. �גר��ה, היא הרי ה ְְֲֲִִִֵֶַָָָָ
וה�תיני� ס�פרי�. מ�ברי לכה� ה�[הגבעוני�]אס�רה הרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָֹ

מ�ברי ואס�רי� נקב�ת; ואחד זכרי� אחד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ממזרי�,
ה�תיני�. ה� מה ל� ית�אר �יאה א��רי �בהלכ�ת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָס�פרי�.

.Áל�ה�� לאוי�. מח�בי ואינ� �ע�ה, �יאת� �א��ר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹוי�
ואד�מי מצרי אחד[שנתגיירו]ה�: �ני, וד�ר רא��� ��ר ְְֱִִִִִֵֵֶֶָ

נאמר ��א לפי �ד�ל; לכה� �בע�לה נקב�ת; ואחד ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹזכרי�
"��ר ��אמר: מ�לל א�א י�ח", "לא א� יב�א" "לא ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ�א��
לא ו�ני רא��� ���ר למד א�ה לה�", יב�א ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ�לי�י
א�ה י�ח", �בת�ליה א�ה "וה�א ��אמר: �מ�לל ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָיב�א;
הרי ע�ה, מ�לל ה�א ולאו י�ח. לא �ת�לה �אינ� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלמד

�ע�ה. ֲֵַה�א

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ח' רביעי יו�

ב ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
לדת�‡. מ��� �נהה�ת, ע�רה ��י� �ת ��היה עד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ואפ�� �ינקת; ונקראת קט�ה, ה�קראת היא � ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹ�מ�ר�ת
���מא א�א אינ� �ה, זמ� �ת�� �ער�ת ��ה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָהביאה

בזה] להתחשב ואי� �ער�ת[יבלת, ��י הביאה א� אבל .ְְֲִִֵֵָָָ
מ�ת והיא �ער, להבאת היד�ע�ת ��ק�מ�ת ���� ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָלמ�ה
נערה. נקראת � ומעלה אחד וי�� �נה ע�רה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ��י�

ה�ח���.·. סימ� נקרא ה�ה ��מ� �ער�ת ��י ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָוהבאת
��ה עד נערה ��רא ה�ח���, סימ� ��ביא ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ�מאחר

��ל�� י�� �מ�ח�ת �מ�רי�. ה��ה[סיו�]חד�י� ְְְֳִִִִִַַַָָ
לבגר�ת נער�ת �י� ואי� ��גרת; ��רא ומעלה ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחד�י�

�לבד. חד�י� ��ה ְֳִִִֶַָָָא�א

��י‚. הביאה ולא אחד וי�� �נה ע�רה ל��י� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹה�יעה
�� ��רא� �י על א� � בה"ו,�ער�ת המפורטי� [הסימני� ְְִִֶַַָָ

איל�ניתשה�] כאייל]סימני עד[עקרה היא קט�ה עדי� � ְְֲִִִִֵַַַַָָ
ע�רי� ��נת אפ�� �ער�ת, ��י �כ��ביא �נה. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָע�רי�
��גרת. ��רא �� ואחר חד�י�, ��ה נערה �היה �ְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

�נה„. ע�רי� �ת הביאההיתה ולא י�� �ל�י� �ח�ת ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹ
איל�נית; היא הרי � איל�נית סימני �� ונרא� �ער�ת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָ��י
עד היא, קט�ה עדי� איל�נית, סימני �ל �� נרא� לא ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹוא�
חמ� �ת ��היה עד א� נערה, ותהיה �ער�ת ��י ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ��ביא

אחד. וי�� �נה ְְִֶָָָֹ��ל�י�

�ה‰. ל�מ� אד�ה�יעה שנות רוב שהוא 35 גיל [למעל ְִִִֶַָ
[ איל�נית,� נקראת ז� הרי � �ער�ת ��י הביאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָֹולא

נמצאת איל�נית. מ�ימני סימ� �� נראה ��א �י על ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹא�
מ�טנ�ת� א�א נער�ת, ימי ל� אי� �האיל�נית ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלמד

לבגר�ת. ְְֵֵַ�צא

.Âמתק�ה� ��י� ל� �אי� �ל איל�נית: סימני ה� ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָוא��
���י�,[כואבת] מעי� ���לי ל� ואי� ��מי�, ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָ��עת

וה�ערה, לא�ה. אי� �י� נ�רת ואינ� עבה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוק�ל�
�ד�לה. נקראת מ�ל���, אחת �ל � והאיל�נית ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָוה��גרת,

.Ê,��העלי סימ� ה�קראי� וה� מ�מעלה, סימני� ��ת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוי�
�מק�� קמט ויע�ה לאח�ריה יד� מ��חזיר ה�: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוא��
עק� על יד� אד� �מ���� ה�ד; רא� �מ���חיר ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹה�ד;
ה�ד חט� רא� �מ���צל לחזר; ו��הה ��קע וה�א ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹה�ד
החט� מ���צל �ר��, ור��תי קט�. ���ר �רא�� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹויע�ה

�מ��תק�ק��ע ה��י�; מ���� וכ� ה��י�;[יתנועעו]צמ�. ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַ
מ� ��מעלה ה�פ�ח ה��ר מק�� וה�א העטרה, ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ�מ���י�
ק�ה. יהיה ולא זה ��ר �מ��תמע� ה�ט�; לע�ת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�ְְֶָָהערוה

.Á��א מ�ל סימ� ��ת נראה �מ�נה. ה�ימני�, א�� ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָ�ל
אי� � �ח�ת א� �נה ע�רה ��י� �ת והיא ,��� ְְְִֵֵֵֶַָָָָ�א�
ע�רה ��י� �ת נע�ית �קטנ�ת�. היא והרי ,�� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָמ��יחי�
מ��יחי� אי� � ה�ח��� סימ� �� ונראה אחד, וי�� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ�נה
אחד �� ונראה ה�ח���, נראה לא וא� א��. מ�ל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ�אחד
�� ודני� לנערה, קט�ה �י� ספק היא הרי � א�� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָמ�ל
�אי ו�אית, �ד�לה ז� הרי � ��� נרא� וא� ְֲִִֵֶַָָָ�ְְְְִִִַלהחמיר.
ונ�ר. ה�ח��� סימ� �א �כבר א�א ,��� ��ב�א� ְְְִֶַַַָָָָָָ�ְֶֶָָאפ�ר

.Ëא�� �י על א� � �נה ע�רה ��י� אחר ��לדה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹה�ת
�ני�, �ד�לה. ז� הרי � �ח��� ולא עלי�� לא סימ�, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹהביאה

�סימני�. ה� ְֲִִֵֵָהרי

.Èנקרא �נה ע�רה �ל� �� ��היה עד מ���לד � ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹה��
זמ� �ת�� �ער�ת ��ה הביא ואפ�� �ינ�ק; ונקרא ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָקט�,
למ�ה �ער�ת ��י הביא ��מא. א�א סימ� אינ� ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָזה,
ע�רה �ל� מ�� וה�א �ער, להבאת היד�עי� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ��ק�מ�ת

אי�. ונקרא �ד�ל, נקרא � ומעלה אחד וי�� ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָ�נה
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�ה� מ�ני �נ��ת, נקרא�ת וה� ס�פרי�; מ�ברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָוא��ר�
א�ה וע�רי� �נ�ה. נקראת מה� אחת וכל לערי�ת, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�נ��ת
אפ�� א�א הפסק, ל� אי� וז� א��, א� (א) ה�: וא�� ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָה�,
אבי וא� (ב) אס�רה; מעלה, מעלה עד א�� א� א� ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָא�
אפ�� א�א הפסק, ל� אי� וז� אביו, וא� (ג) �לבד; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָא��
אביו אבי וא� (ד) אס�רה; למעלה, עד אביו א� א� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָא�
א�ת אפ�� הפסק, ל� אי� וז� אביו, אבי וא�ת (ה) ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ�לבד;
א�� אבי וא�ת (ו) מ���; אחד על אס�רה אבינ� ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹיעקב
הא�, אחי וא�ת (ח) הא�; מ� האב, אחי וא�ת (ז) ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�לבד;
הפסק, ל� אי� וז� �נ�, וכ�ת (ט) האב; מ� �י� הא� מ� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ�י�
עד אס�רה, הע�ל� ס�� עד �נ� �� �� ��ת אפ�� ְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָא�א
וכ�ת (י) אבינ�; יעקב על �נ�ה מ��� אחד א�ת ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ��היה
�נ� �� �בת (יב) �לבד; �נ� �ת �בת (יא) �לבד; ���ְְְְִִִֶַַַַַ
�לבד; ��� �� �בת (יד) �לבד; ��� �ת �בת (יג) ְְְִִִִִֶַַַַַַ�לבד;
א��� �ת �ת �בת (טז) �לבד; א��� �� �� �בת ְְְִִִֶֶַַַַַ(טו)
א� אב וא� (יח) �לבד; א��� אבי א� וא� (יז) ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַ�לבד;
אב וא� (כ) �לבד; א��� א� א� וא� (יט) �לבד; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַא���
אר�ע הפסק לה� �אי� ה�נ��ת נמצא� �לבד. א��� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאבי
אבי וא�ת למעלה, עד האב וא� למעלה, עד הא� א� �ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

למ�ה. עד �נ� �� וא�ת למעלה, עד ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָהאב

.Ê�ה �רת, עליו ח�ב ולא ���רה �יאת� �אסר ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ�ל
ות�עה קד�ה. א��רי נקראי� וע�ד לאוי�; א��רי ְְִָָ�ְְְְִִִִִִִֵֵַָָָה�קראי�
א� ז�נה, א� �ר��ה, �ד�ל; לכה� אלמנה ה�: וא�� ְְְְֵֵֵֵַָָָָָֹה�,

אסורי�]חללה כהונה מנישואי �ד�ל,[שנולדה לכה� �י� � ְֲֵֵָָָֹ
י�ראל �בת י�ראל, לב� �ממזרת הדי�ט; לכה� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�י�
לפצ�ע י�ראל �בת �מ�אבי; לע��ני י�ראל �בת ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָלממזר;

אשכיו]��א �פכה[נפצעו גידו]�כר�ת �גר��ת�[נכרת ; ְְְַָָָָ
ה�ב� ר��ת ועדי� לזר ���את ויבמה לאחר; ���את ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאחר

לה]עליה חל� החל�צ[שלא והיא. �גר��ה, היא הרי ה ְְֲֲִִִֵֶַָָָָ
וה�תיני� ס�פרי�. מ�ברי לכה� ה�[הגבעוני�]אס�רה הרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָֹ

מ�ברי ואס�רי� נקב�ת; ואחד זכרי� אחד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ממזרי�,
ה�תיני�. ה� מה ל� ית�אר �יאה א��רי �בהלכ�ת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָס�פרי�.

.Áל�ה�� לאוי�. מח�בי ואינ� �ע�ה, �יאת� �א��ר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹוי�
ואד�מי מצרי אחד[שנתגיירו]ה�: �ני, וד�ר רא��� ��ר ְְֱִִִִִֵֵֶֶָ

נאמר ��א לפי �ד�ל; לכה� �בע�לה נקב�ת; ואחד ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹזכרי�
"��ר ��אמר: מ�לל א�א י�ח", "לא א� יב�א" "לא ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ�א��
לא ו�ני רא��� ���ר למד א�ה לה�", יב�א ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ�לי�י
א�ה י�ח", �בת�ליה א�ה "וה�א ��אמר: �מ�לל ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָיב�א;
הרי ע�ה, מ�לל ה�א ולאו י�ח. לא �ת�לה �אינ� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלמד

�ע�ה. ֲֵַה�א

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ח' רביעי יו�

ב ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
לדת�‡. מ��� �נהה�ת, ע�רה ��י� �ת ��היה עד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ואפ�� �ינקת; ונקראת קט�ה, ה�קראת היא � ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹ�מ�ר�ת
���מא א�א אינ� �ה, זמ� �ת�� �ער�ת ��ה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָהביאה

בזה] להתחשב ואי� �ער�ת[יבלת, ��י הביאה א� אבל .ְְֲִִֵֵָָָ
מ�ת והיא �ער, להבאת היד�ע�ת ��ק�מ�ת ���� ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָלמ�ה
נערה. נקראת � ומעלה אחד וי�� �נה ע�רה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ��י�

ה�ח���.·. סימ� נקרא ה�ה ��מ� �ער�ת ��י ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָוהבאת
��ה עד נערה ��רא ה�ח���, סימ� ��ביא ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ�מאחר

��ל�� י�� �מ�ח�ת �מ�רי�. ה��ה[סיו�]חד�י� ְְְֳִִִִִַַַָָ
לבגר�ת נער�ת �י� ואי� ��גרת; ��רא ומעלה ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחד�י�

�לבד. חד�י� ��ה ְֳִִִֶַָָָא�א

��י‚. הביאה ולא אחד וי�� �נה ע�רה ל��י� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹה�יעה
�� ��רא� �י על א� � בה"ו,�ער�ת המפורטי� [הסימני� ְְִִֶַַָָ

איל�ניתשה�] כאייל]סימני עד[עקרה היא קט�ה עדי� � ְְֲִִִִֵַַַַָָ
ע�רי� ��נת אפ�� �ער�ת, ��י �כ��ביא �נה. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָע�רי�
��גרת. ��רא �� ואחר חד�י�, ��ה נערה �היה �ְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

�נה„. ע�רי� �ת הביאההיתה ולא י�� �ל�י� �ח�ת ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹ
איל�נית; היא הרי � איל�נית סימני �� ונרא� �ער�ת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָ��י
עד היא, קט�ה עדי� איל�נית, סימני �ל �� נרא� לא ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹוא�
חמ� �ת ��היה עד א� נערה, ותהיה �ער�ת ��י ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ��ביא

אחד. וי�� �נה ְְִֶָָָֹ��ל�י�

�ה‰. ל�מ� אד�ה�יעה שנות רוב שהוא 35 גיל [למעל ְִִִֶַָ
[ איל�נית,� נקראת ז� הרי � �ער�ת ��י הביאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָֹולא

נמצאת איל�נית. מ�ימני סימ� �� נראה ��א �י על ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹא�
מ�טנ�ת� א�א נער�ת, ימי ל� אי� �האיל�נית ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלמד

לבגר�ת. ְְֵֵַ�צא

.Âמתק�ה� ��י� ל� �אי� �ל איל�נית: סימני ה� ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָוא��
���י�,[כואבת] מעי� ���לי ל� ואי� ��מי�, ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָ��עת

וה�ערה, לא�ה. אי� �י� נ�רת ואינ� עבה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוק�ל�
�ד�לה. נקראת מ�ל���, אחת �ל � והאיל�נית ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָוה��גרת,

.Ê,��העלי סימ� ה�קראי� וה� מ�מעלה, סימני� ��ת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוי�
�מק�� קמט ויע�ה לאח�ריה יד� מ��חזיר ה�: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוא��
עק� על יד� אד� �מ���� ה�ד; רא� �מ���חיר ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹה�ד;
ה�ד חט� רא� �מ���צל לחזר; ו��הה ��קע וה�א ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹה�ד
החט� מ���צל �ר��, ור��תי קט�. ���ר �רא�� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹויע�ה

�מ��תק�ק��ע ה��י�; מ���� וכ� ה��י�;[יתנועעו]צמ�. ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַ
מ� ��מעלה ה�פ�ח ה��ר מק�� וה�א העטרה, ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ�מ���י�
ק�ה. יהיה ולא זה ��ר �מ��תמע� ה�ט�; לע�ת ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�ְְֶָָהערוה

.Á��א מ�ל סימ� ��ת נראה �מ�נה. ה�ימני�, א�� ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָ�ל
אי� � �ח�ת א� �נה ע�רה ��י� �ת והיא ,��� ְְְִֵֵֵֶַָָָָ�א�
ע�רה ��י� �ת נע�ית �קטנ�ת�. היא והרי ,�� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָמ��יחי�
מ��יחי� אי� � ה�ח��� סימ� �� ונראה אחד, וי�� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ�נה
אחד �� ונראה ה�ח���, נראה לא וא� א��. מ�ל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ�אחד
�� ודני� לנערה, קט�ה �י� ספק היא הרי � א�� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָמ�ל
�אי ו�אית, �ד�לה ז� הרי � ��� נרא� וא� ְֲִִֵֶַָָָ�ְְְְִִִַלהחמיר.
ונ�ר. ה�ח��� סימ� �א �כבר א�א ,��� ��ב�א� ְְְִֶַַַָָָָָָ�ְֶֶָָאפ�ר

.Ëא�� �י על א� � �נה ע�רה ��י� אחר ��לדה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹה�ת
�ני�, �ד�לה. ז� הרי � �ח��� ולא עלי�� לא סימ�, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹהביאה

�סימני�. ה� ְֲִִֵֵָהרי

.Èנקרא �נה ע�רה �ל� �� ��היה עד מ���לד � ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹה��
זמ� �ת�� �ער�ת ��ה הביא ואפ�� �ינ�ק; ונקרא ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָקט�,
למ�ה �ער�ת ��י הביא ��מא. א�א סימ� אינ� ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָזה,
ע�רה �ל� מ�� וה�א �ער, להבאת היד�עי� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ��ק�מ�ת

אי�. ונקרא �ד�ל, נקרא � ומעלה אחד וי�� ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָ�נה
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.‡Èי� על א� � �ער�ת ��י הביא ולא ה�ה ל�מ� ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹה�יע
סריס סימני �� ��[עקר]��רא� ��היה עד קט�, ה�א הרי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

הביא ולא ה�ה ל�מ� ה�יע י��. �ל�י� �ח�ת �נה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹע�רי�
א� � ��ק� �ער�ת ��י הביא ולא למ�ה, �ער�ת ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֹ��י
ה�ד�ל �י� ודינ� סריס, זה הרי סריס מ�ימני אחד �� ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָנראה
קט� עדי� סריס, מ�ימני סימ� �� נראה לא וא� �בר. ְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָָָָָֹלכל
לה�, הרא�י ��ק�� למ�ה �ער�ת ��י ��ביא עד ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָה�א,

אחד. וי�� �נה ��ל�י� חמ� �� ��היה עד ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹא�

.·Èי� על א� סריס, זה הרי � הביא ולא ה�ה ל�מ� ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹה�יע
ע�רי� ל�נת ה�יע סריס. מ�ימני אחד �� נראה ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ��א
והביא למ�ה, �ער�ת ��י הביא ולא י��, �ל�י� ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹֹ�ח�ת
סריס, מ�ימני אחד ל� ���לד �י על א� � ��ק� �ער�ת ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ��י
סימני �ל ל� ���לד� עד �קטנ�ת�, ה�א הרי א�א סריס ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאינ�
אחד. וי�� �נה ��ל�י� חמ� �� ��היה עד א� ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹסריס,

.‚Èלק�י ��ער� זק�, ל� �אי� �ל סריס: סימני ה� ,[ר�]וא�� ְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָ
מחליק שיער]�ב�ר� מעלי[ללא רגליו מימי ואי� רתיחה, � ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

��ה[קצ�] ע��ה אינ� מי� �כ��טיל זרע�[קשת], ו�כבת , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ
כמי�]�הה מחמיצי�[צלול רגליו מימי ואי� [מסריחי�, ְְְִִֵֵֵֵַַָָ

בכלי] מעלהבשהייה ��ר� ואי� ה��מי� �ימ�ת ור�ח� ,ְְְְֲִִֵֵֶַַָָ
לק�י[אדי�]הבל וק�ל� לא�ה.[דק], אי� �י� נ�ר ואינ� ְְְִִִֵֵֶֶָָָ

.„Èח�ה סריס ה�קרא ה�א זה מהרגעוסריס [מלידה, ְְְִִִֶַַָָָ
שמש] �חתכ�שראה ה�� אבל מק��. נ�ק�[בכלי]�כל א� ְְְֲִֵֶַָָָָ

ה�א[ביד] � ע��י� �ה��יי� �מ� �יציו, א� �יד� מעכ� ְֲִִִִֵֶַָא�
וי�� �נה ע�רה �ל� �� �כ��היה אד�; סריס ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹה�קרא

לע�ל�. סימ� מביא זה �אי� גד�ל, נקרא ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָאחד

.ÂË�סימ הביא ��א אחד וי�� �נה ע�רה �ל� ��ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
�י� ספק זה הרי � ��מעלה ה�ימני� �ל �� ונרא� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלמ�ה,
סימני �� ��רא� �יו� � מ�מ�ה נב�ק לא וא� לגד�ל; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹקט�

�ד�ל. �חזקת זה הרי מ�מעלה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָ�גר�ת

.ÊË�ע�ר� � מק�� �בכל �ב�ת ��� האמ�ר�ת �ער�ת ְְְֲִֵֵַַַָָָָָ��י
ל[גודל�] רא�� לכ� ויהי�[שרש�]ע�ר��די �מ��צמח� . ְְְְְְִִִִֵֶָָָָֹֹ

ה��ג �פי לה�טל רא��[מספריי�]יכ�ל�ת לכ� ���יע� עד , ְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹ
�בבת �ב� לפיכ� מק��. �כל להחמיר �ה� �ני� � ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָלע�ר�
לה�טל �די וצמח� ה�איל להחמיר, �ד�לי� א�ת� ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹנח�ב
ולא ה�איל להחמיר, קט�י� א�ת� ונח�ב ה��ג; ְְְְְְְִִִִַַַַָֹֹ�פי

לע�ר�. רא�� לכ� ְִִִָָָָֹֹה�יע�

.ÊÈבית� הערוה. �מק�� ��הי� צריכ�ת א�� �ער�ת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ��י
על �י� למ�ה, �י� למעלה �י� סימני�, מק�� ��� ְְְְִִֵֵֵַַַָָָ�ְֶָָהערוה

אחד �מק�� להי�ת �צריכ�ת עצמ�. ה�רע [שניה�איברי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
למטה] או �ע�ר�למעלה ו��היה ואפ��[שרש�], ���ת. ְְְִִֶֶָָ�ֲִַ

ז� ���ת ��י נמצא� סימ�. א�� הרי אחת, �ג�ה �ְְְֲִִֵֵֵַַָָ�ְְֵֶ��יה�
��ה אי� חזקה סימ�. א�� הרי � �ער �ה� ואי� ז� ָ�ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ�צד

ונ�ר�. �ה� הי� ��ער�ת �ער, ְְְְֵֶָָָָָֹ�לא

.ÁÈ,ע�רה ��י� �נת �ת�� �ער�ת ��י �הביאה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָה�ת
��ארנ� �מ� ��מא �ה� ע�רה, �ל� �ת�� �הביא ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹוה��
ע�רה �ל� אחר ע�מד�ת �מק�מ� �ה�ער�ת �י על א� �ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹ

סימ�. אינ� � לנקבה ע�רה ��י� ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלזכר

.ËÈונ�דע ה�מ� �ת�� ���ב�ק� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָ��ה
�� ונמצא� זמ� אחר א�א נב�ק� לא א� אבל ��מא. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�ה�
��א א�מרי� ואי� סימני�, �חזקת ה� הרי � �ער�ת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ��י

��מא. ��הי� �די צמח� זמ� ְְְְִֵֶֶַָָֹקד�

.Î�י�� �נת �ל �ה�א ה�מ� �ת�� �י� ה�ת, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָ����דקי�
נ�י� �י על ��דקי� � לאחריו �י� זה, זמ� קד� �י� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹע�רה,
ו��מעי� ��דקת, אחת א�ה ואפ�� ונאמנ�ת. ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָ��ר�ת

הביאה. לא א� הביאה א� ִִִִִֵֵֶָָָֹמ��ה

.‡Î�בערכי� �בבת �ב� האמ�ר�ת ה�ני� פלוני�ל ["ער� ְְֲֲִִֵַַַָָָָ
הגיל] לפי משתנה הער� – �ניעלי" לא אינ� מק��, ְְֵֵָָָֹ�בכל

�ה� הע��ר, סדר �ל �ני� א�א � הח�ה �ני ולא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹה�בנה,
חודש]���ט�ת י"ב חודש]�מע�ר�ת[של ��ית[י"ג �מ� , ְְ�ְֵֶָ

החד�; ק��� �הלכ�ת ��ארנ� �מ� א�ת�, ק�בעי� ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ�י�
ה�ת. �ברי לכל מ�ני� ה�ני� ְְְִִִֵַַָָָָ�בא�ת�

.·Î�ה�ני �מני� ה��י� על ס�מכי� הבת]אי� או הב� ,[גיל ְְְִִִִֵַַַַָָ
להעיד. ��רי� עדי� �ני �י על א�א ה�ר�בי�, על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹולא

.‚Î�ז ��י אחד, וי�� �ני� ��ע �� זה �ני �אמר ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהאב
לקר�� נאמ� � אחד וי�� �ני� �ל� ביאה�ת [שביאת� ְְְֱִֶֶַָָָָָָֹ

ק דיני בזה בשוגג]וחלי� למ��תרב� לא אבל [מלקות, ְֲַָֹ
לענ�י�מדרבנ�] בי"ד]ולא ומיתת �ל�[מלקות �� זה �ני . ְְְֳִִֶֶָָֹֹ

וי�� �נה ע�רה ��י� �ת ז� ��י אחד, וי�� �נה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָע�רה
לנדרי� נאמ� � קיימי�]אחד ולחרמי�[שנדריה� ולערכי� ְְְֱֲֲִִִִֶֶַַָָָָָ

הבית] לבדק נכסיו הב� החרי� לא[א� אבל ְְֲֵֶָֹ�להק���ת,
לענ�י�. ולא ְְֳִַָָֹלמ��ת

.„Îה�קרא ה�א � נקב�ת ואברי זכר�ת, אברי ל� ��� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָמי
סימ� ל� ואי� נקבה, א� זכר א� ספק וה�א ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָאנ�ר�גינ�ס;
לע�ל�. ו�אית נקבה א� ו�אי זכר ה�א א� �� ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ���דע

.‰Î��אט א�א נקב�ת ולא זכר�ת לא ל� �אי� [סתו�]�מי ְְְִֵֶֶַַָָֹֹ
ה�מט�� נקרע וא� ספק. ה�א וג� טמט��, ה�קרא ה�א �ְִַָ�ְְְְִִֵַַַָ�ְ
הרי נקבה, נמצא וא� ו�אי; �זכר ה�א הרי זכר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָונמצא
ע�רה ��י� �� �הי� ואנ�ר�גינ�ס וטמט�� נקבה. ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָ�ְְֵָה�א
�ה� ��ד�ר וה� �ד�לי�; �חזקת ה� הרי אחד, וי�� ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�נה

מק��. ְָָ�כל

.ÂÎ�הא�מי ה� � מק�� �כל האמ�רי� וחר�ת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָחר�
��ד�ר מי אבל מד�רי�, ולא ��מעי� ��מע,�אי� ואינ� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ

וא�ה ואי� אד�. �כל ה�א הרי � מד�ר ואינ� ��מע ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָא�
� ��טי� ולא חר�י� לא ואינ� �דע��, �למי� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹ�ה�

�פ�חת. ��ח ְִִִִֵַַַָנקראי�

.ÊÎה�מ�ת �ל ��ני[מושגי�]נמצא� ענינ� ��ארנ� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
�נ�ה, ערוה, ק���י�, ה�: וא�� �מ�ת, ע�רי� א��, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ�רקי�
איל�נית, ��גרת, נערה, קט�ה, ע�ה, א��רי לאוי�, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָא��רי
ח�ה, סריס קט�, העלי��, סימ� ה�ח���, סימ� ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָ�ד�לה,
�קחי�. חר�י�, טמט��, אנ�ר�גינ�ס, �ד�ל, אד�, ְְְִִִֵ�ְְְִִַָָָסריס

.ÁÎ�יל�ז ואל �מיד, לע�ת� הא�� ה�מ�ת �ל ְְִַָָָ�ְִֵֵַָָ�י�
�ל עני� לבאר צריכי� נהיה ��א �די עניניה�, �ל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמעיני�

א�ת�. ��ז�ר מק�� �כל מה� ��ְְִֵֵֶֶָָָֹ

- h"qyz'd a`Îmgpn 'g iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

ג ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
אי�‡. � מק�� ה�א �כס� א� מתק��ת? הא�ה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�יצד

א� 'הרי ל�: א�מר �ר�טה; �וה א� �ס�, מ�ר�טה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָ�ח�ת
לא�ה', לי א� 'הרי א� לי', מארסת א� 'הרי א� לי', ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ�ְמק��ת
�ברי� �א�מר ה�א והאי� עדי�. �פני ל� ונ�תנ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָ'�זה',
ה�ס�. ל� ���� וה�א לא�ה, ל� א�ת� ��נה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ���מע�

אני·. 'הרי ל�', מק��ת אני 'הרי ל�: ואמרה היא ְֲֲִֵֶֶ�ְְְְֲֲִִֵָָָָנתנה
א� וכ� מק��ת; אינ� � הקנאה ל��� �בכל לא�ה', ְִֵֶֶ�ְְְְְְִֵַָָָָָל�
ואמרה ה�א נת� מק��ת. אינ� � ה�א ואמר ל� היא ְְֶֶַָָָ�ְְְִֵַָָָָנתנה

�ספק. מק��ת ז� הרי � ְֵֶֶָ�ְֲִֵהיא

על‚. א� החרס על א� ה�יר על ��תב � ��טר ק�� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָוא�
א� 'הרי א� לי', מק��ת א� 'הרי ��רצה: �בר �ל ועל ְֲִֵֶֶַ�ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָהעלה
עדי�. �פני ל� ונ�תנ� א��, �דברי� ���צא וכל לי', ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמארסת

�גט;„. ה�תק��ת, הא�ה ל�� א�ת� ��כ�ב ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹוצרי�
ל�מ� א� ל�מ�, ��א �תב� מ�ע��. א�א ��תב� ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹואינ�
עדי�, �פני מ�ע�� ל� ��תנ� �י על א� � מ�ע�� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ��א

מק��ת. ֶֶ�ְֵָאינ�

לי',‰. מק��ת א� 'הרי ל�: א�מר � �ביאה ק�� ִֶֶ�ְְְְֲִִִֵֵֵַָָוא�
לי א� 'הרי א� �זה, ���צא וכל לי', מארסת א� 'הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹא�
�ב�על�. עדי� �פני ע�� �מתיחד ז�', '�בעילה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָלא�ה',
�יאת� �כ��גמר �יאה, �מר על �ע�� �ביאה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹוהמק��

מק� עליה�היה ��א �בי� �דר��, עליה ��א �בי� �ת. ְְִֶ�ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
מק��ת. ז� הרי � �דר�� ֶֶ�ְְְֲֵֶַָֹ��א

.Â�ענינ ��היה צרי� ���ק��, האי� ��אמר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹה�ברי�
ל�. עצמ� �הקנה ענינ� ��היה לא א�ה, ק�נה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹ�ה�א
'הריני ל�: ��תנ� ��טר �תב א� ל� �אמר הרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�יצד?
� �זה ���צא וכל אי��', 'הריני אר�ס�', 'הריני ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָ�על�',
א� 'הרי ל�: �תב א� ל� אמר �לל. ק���י� �� ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָאי�
��י', א� 'הרי לי', קנ�יה א� 'הרי 'אר�סתי', א� ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָא��י',
א� 'הרי א� לי', זק�קה א� 'הרי א� �ר��תי', א� ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָ'הרי

חר�פתי' א� 'הרי א� "נחרפתלק�חתי', הכתוב [מלשו� ְְֲֲִִֵַָָ
מק��ת.לאיש"] ז� הרי � �זה ���צא ֶֶ�ְְֲֵֵֶַָָוכל

.Ê�א 'הרי לי', מיחדת א� 'הרי ל�: �תב א� ל� ְֲִֵֶֶַ�ְְֲֵַַַָָָָאמר
נג�י' א� 'הרי עזרתי', א� 'הרי לי', "עזרמיעדת [מלשו� ְ�ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָ

א�כנגדו"] 'הרי סג�רתי', א� 'הרי צלעתי', א� 'הרי ,ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָ
תחתנה"]�ח�י' בשר "ויסגור אס�רתי',[מלשו� א� 'הרי , ְְֲֲִִֵַַָ

��היה וה�א �ספק. מק��ת ז� הרי � �פ�סתי' א� ְְְִֵֶֶֶֶָ�ְְְֲֲִֵֵַָ'הרי
ע�� מד�ר אינ� א� אבל ק���י�, עסקי על ע�� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמד�ר

ק���י� עסקי על להינשא]�ח�ה כוונת� ח���י�[על אי� , ְְְִִִִִֵֵַָ
א��. ְִֵלמ��ת

.Áמ�רת �היא ל��� �כל הא�ה את לק�� לאי� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוי�
ה� מ�מע ויהיה �מ���, ��ני�, ה���� �א�ת� ברי� ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

ורצת, ה����י� עסקי על הא�ה ע� מד�ר היה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ��ארנ�.
�יד� נת� א�א �ל�� ל� אמר ולא �ר� ולא וק�� ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹועמד
לפר�. צרי� ואינ� ,��� �עני�, עסקי� וה� ה�איל � �על ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָא�
'א�� לה� ל�מר צרי� אינ� וה�ר��י�, ה����י� עדי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכ�
מק��ת ז� הרי �ר�, א� �פניה� ���� �יו� א�א ֶֶ�ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעדי',

מגר�ת. ְֶֶֹא�

.Ëהא מק��ת. ז� הרי לחציי', 'התק��י לא�ה: ֶֶָ�ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָהא�מר
ואחרת', א� א��י '�הי ל� לא�מר ��מה? �ה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָלמה
'חצי� ל�: אמר א� אבל אי�. חצי א�א ל� �אי� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ��מצא
ל�ני�. רא�יה אחת א�ה �אי� מק��ת, אינ� לי', ְְִִִֵֶֶֶַַַָָ�ְִֵָָ�ְמק��
מק��ת. אינ� ולזה', לי מק��ת א� 'הרי הא�מר: ֶֶ�ְְִֵֶֶֶָָ�ְְְֲֵֵֵַָוכ�

.È��מק וחצי� �פר�טה לי מק�� חצי� 'הרי ל�: ָ�ְְְְִִֵֶָָ�ְְֲֵֵֶַָָאמר
�חצי לי מק�� חצי� 'הרי ל� �אמר א� �פר�טה', ֲִִַָ�ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָלי

מק��ת. ז� הרי � �ר�טה' �חצי האחר וחצי� אמר�ר�טה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָ�ֶֶַָ
�פר�טה וחצי� ה��� �פר�טה לי מק�� 'חצי� ְְְְִִִֵֶַָָָ�ְְֵֶָל�:
�ני ל�ני �נ�תי� '��י �פר�טה', חציי� '�ני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָלמחר',
�פר�טה', לי מכ�רה �פרת� לי מק��ת ���' ְְְִִִֶֶָָָָ�ְְְִִָ�פר�טה',
�ספק. מק��ת א�� �כל � �פר�טה' לי וקרקע� ���' ְֵֶֶָ�ְְְְְְֲִִִֵַָָָא�

.‡Èהיא� זמ� �ל לדע�� ��א ��� את מק�� ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהאב
��י "את ��אמר: �יד�, ר��ת� נערה �כ�היא ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָקט�ה,

וק���יה ה�ה", לאי� הקידושי�]נת�י וכ�[כס� לאביה. ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
וא� �בכת�ת�. ידיה, �במע�ה �מציאת�, ז�אי ְִָָ�ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָה�א
עד ��ל, ז�אי ה�א האר�סי�, מ� נתאלמנה א� ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹנת�ר�ה
עד ���לד מ��� ��� ק���י האב מק�ל לפיכ� ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ��ב�ר.
הרי � האב וק��� ��טה א� חר�ת היתה ואפ�� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ��ב�ר.
וי�� �ני� �ל� �ת היתה וא� �מ�רה. אי� א�ת ְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹהיא
א� � מ�א� �ח�ת אביה; מ�עת �ביאה מתק��ת ְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָאחד,

מק��ת. אינ� �ביאה, אביה ֶֶ�ְְְִִִֵָָָָָק���

.·Èאר�� היא והרי ר��ת, �� לאביה אי� � ה�ת ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָ�גרה
ה�יא� א� וכ� לדע��. א�א מתק���ת �אי� ה��י�, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�ל
היא הרי � אביה �ח�י נת�ר�ה א� ונתאלמנה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָאביה
�יו� קט�ה. היא �עדי� �י על וא� עצמ�, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ�ר��ת

ר��ת. �� לאביה אי� ְְִִֵֵֶָָָ���את,

.‚È�אינ � אביה לדעת ��א ��ב�ר קד� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹנתק��ה
ואפ��מק��ת ��תק��ה; אחר האב נתר�ה אפ�� , ְ�ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

על אס�רה אינ� ה����י�, מא�ת� נת�ר�ה א� ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָנתאלמנה
��תק��ה �י� לע�ב. יכ�לי� אביה �בי� היא, �בי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹה�ה�.

מק��ת. אינ� � �פניו ��א ��תק��ה �י� ֶֶ�ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ�פניו,

.„Èא�� אביה ����� �י� � ��גרת ספק ה�ת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיתה
הרי � אביה לדעת ��א עצמ� היא ����ה �י� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלדע��,
לאי� י� מ�פק. �ט צריכה לפיכ� �ספק; מק��ת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ�ְז�

�ל�נית א�ה �י� א�ה, ל� לק�� �ליח ,[מסויימת]לע��ת ְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
ה��י� מ�אר א�ה שהיא]�י� ה�ד�לה[איזו הא�ה וכ� ; ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ

�ל�ני,[הבוגרת] מאי� �י� ק���יה, לק�ל �ליח ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָע��ה
לק�ל �ליח ע��ה האב וכ� האנ�י�; מ�אר מאי� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ�י�
ה�ט�ה, לב�� אד� וא�מר �ר��ת�; ��היא ,��� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָק���י

ק���י�'. וק�לי ְְְִִִִַַ'צאי

.ÂËפני� לע��ת� צרי� ה����י�, לק�ל �ליח הע��ה ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�ל
אינ� א�ה, ל� לק�� �ליח �ע�ה האי� אבל עדי�. ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ�ני
האי� ��ליח�ת לעדי� מק�� �אי� �עדי�, לע��ת� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָצרי�
ה�ליח ה�ד� א� לפיכ� ה�בר; אמ�ת לה�דיע ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָא�א
�ליח �כמ� ה�ט, �ליח �מ� עדי�, צריכי� אינ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָוהמ��ח,

התבואה]�הר�ה� �ה�[בעל וכ��צא �ר�מה ל� להפרי� ְְְְְִִֵֶֶַַָָָ
עדי�. צרי� ואינ� �מ�ת�, אד� �ל �ל�ח� ��ל �ְְְִִֵֵֶַָָָֹ
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ג ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
אי�‡. � מק�� ה�א �כס� א� מתק��ת? הא�ה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�יצד

א� 'הרי ל�: א�מר �ר�טה; �וה א� �ס�, מ�ר�טה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָ�ח�ת
לא�ה', לי א� 'הרי א� לי', מארסת א� 'הרי א� לי', ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ�ְמק��ת
�ברי� �א�מר ה�א והאי� עדי�. �פני ל� ונ�תנ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָ'�זה',
ה�ס�. ל� ���� וה�א לא�ה, ל� א�ת� ��נה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ���מע�

אני·. 'הרי ל�', מק��ת אני 'הרי ל�: ואמרה היא ְֲֲִֵֶֶ�ְְְְֲֲִִֵָָָָנתנה
א� וכ� מק��ת; אינ� � הקנאה ל��� �בכל לא�ה', ְִֵֶֶ�ְְְְְְִֵַָָָָָל�
ואמרה ה�א נת� מק��ת. אינ� � ה�א ואמר ל� היא ְְֶֶַָָָ�ְְְִֵַָָָָנתנה

�ספק. מק��ת ז� הרי � ְֵֶֶָ�ְֲִֵהיא

על‚. א� החרס על א� ה�יר על ��תב � ��טר ק�� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָוא�
א� 'הרי א� לי', מק��ת א� 'הרי ��רצה: �בר �ל ועל ְֲִֵֶֶַ�ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָהעלה
עדי�. �פני ל� ונ�תנ� א��, �דברי� ���צא וכל לי', ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמארסת

�גט;„. ה�תק��ת, הא�ה ל�� א�ת� ��כ�ב ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹוצרי�
ל�מ� א� ל�מ�, ��א �תב� מ�ע��. א�א ��תב� ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹואינ�
עדי�, �פני מ�ע�� ל� ��תנ� �י על א� � מ�ע�� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ��א

מק��ת. ֶֶ�ְֵָאינ�

לי',‰. מק��ת א� 'הרי ל�: א�מר � �ביאה ק�� ִֶֶ�ְְְְֲִִִֵֵֵַָָוא�
לי א� 'הרי א� �זה, ���צא וכל לי', מארסת א� 'הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹא�
�ב�על�. עדי� �פני ע�� �מתיחד ז�', '�בעילה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָלא�ה',
�יאת� �כ��גמר �יאה, �מר על �ע�� �ביאה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹוהמק��

מק� עליה�היה ��א �בי� �דר��, עליה ��א �בי� �ת. ְְִֶ�ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
מק��ת. ז� הרי � �דר�� ֶֶ�ְְְֲֵֶַָֹ��א

.Â�ענינ ��היה צרי� ���ק��, האי� ��אמר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹה�ברי�
ל�. עצמ� �הקנה ענינ� ��היה לא א�ה, ק�נה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹ�ה�א
'הריני ל�: ��תנ� ��טר �תב א� ל� �אמר הרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�יצד?
� �זה ���צא וכל אי��', 'הריני אר�ס�', 'הריני ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָ�על�',
א� 'הרי ל�: �תב א� ל� אמר �לל. ק���י� �� ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָאי�
��י', א� 'הרי לי', קנ�יה א� 'הרי 'אר�סתי', א� ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַָָא��י',
א� 'הרי א� לי', זק�קה א� 'הרי א� �ר��תי', א� ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָ'הרי

חר�פתי' א� 'הרי א� "נחרפתלק�חתי', הכתוב [מלשו� ְְֲֲִִֵַָָ
מק��ת.לאיש"] ז� הרי � �זה ���צא ֶֶ�ְְֲֵֵֶַָָוכל

.Ê�א 'הרי לי', מיחדת א� 'הרי ל�: �תב א� ל� ְֲִֵֶֶַ�ְְֲֵַַַָָָָאמר
נג�י' א� 'הרי עזרתי', א� 'הרי לי', "עזרמיעדת [מלשו� ְ�ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָ

א�כנגדו"] 'הרי סג�רתי', א� 'הרי צלעתי', א� 'הרי ,ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָ
תחתנה"]�ח�י' בשר "ויסגור אס�רתי',[מלשו� א� 'הרי , ְְֲֲִִֵַַָ

��היה וה�א �ספק. מק��ת ז� הרי � �פ�סתי' א� ְְְִֵֶֶֶֶָ�ְְְֲֲִֵֵַָ'הרי
ע�� מד�ר אינ� א� אבל ק���י�, עסקי על ע�� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמד�ר

ק���י� עסקי על להינשא]�ח�ה כוונת� ח���י�[על אי� , ְְְִִִִִֵֵַָ
א��. ְִֵלמ��ת

.Áמ�רת �היא ל��� �כל הא�ה את לק�� לאי� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוי�
ה� מ�מע ויהיה �מ���, ��ני�, ה���� �א�ת� ברי� ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ

ורצת, ה����י� עסקי על הא�ה ע� מד�ר היה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ��ארנ�.
�יד� נת� א�א �ל�� ל� אמר ולא �ר� ולא וק�� ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹועמד
לפר�. צרי� ואינ� ,��� �עני�, עסקי� וה� ה�איל � �על ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָא�
'א�� לה� ל�מר צרי� אינ� וה�ר��י�, ה����י� עדי ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכ�
מק��ת ז� הרי �ר�, א� �פניה� ���� �יו� א�א ֶֶ�ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעדי',

מגר�ת. ְֶֶֹא�

.Ëהא מק��ת. ז� הרי לחציי', 'התק��י לא�ה: ֶֶָ�ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָהא�מר
ואחרת', א� א��י '�הי ל� לא�מר ��מה? �ה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָלמה
'חצי� ל�: אמר א� אבל אי�. חצי א�א ל� �אי� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ��מצא
ל�ני�. רא�יה אחת א�ה �אי� מק��ת, אינ� לי', ְְִִִֵֶֶֶַַַָָ�ְִֵָָ�ְמק��
מק��ת. אינ� ולזה', לי מק��ת א� 'הרי הא�מר: ֶֶ�ְְִֵֶֶֶָָ�ְְְֲֵֵֵַָוכ�

.È��מק וחצי� �פר�טה לי מק�� חצי� 'הרי ל�: ָ�ְְְְִִֵֶָָ�ְְֲֵֵֶַָָאמר
�חצי לי מק�� חצי� 'הרי ל� �אמר א� �פר�טה', ֲִִַָ�ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָלי

מק��ת. ז� הרי � �ר�טה' �חצי האחר וחצי� אמר�ר�טה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָ�ֶֶַָ
�פר�טה וחצי� ה��� �פר�טה לי מק�� 'חצי� ְְְְִִִֵֶַָָָ�ְְֵֶָל�:
�ני ל�ני �נ�תי� '��י �פר�טה', חציי� '�ני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָלמחר',
�פר�טה', לי מכ�רה �פרת� לי מק��ת ���' ְְְִִִֶֶָָָָ�ְְְִִָ�פר�טה',
�ספק. מק��ת א�� �כל � �פר�טה' לי וקרקע� ���' ְֵֶֶָ�ְְְְְְֲִִִֵַָָָא�

.‡Èהיא� זמ� �ל לדע�� ��א ��� את מק�� ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהאב
��י "את ��אמר: �יד�, ר��ת� נערה �כ�היא ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָקט�ה,

וק���יה ה�ה", לאי� הקידושי�]נת�י וכ�[כס� לאביה. ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
וא� �בכת�ת�. ידיה, �במע�ה �מציאת�, ז�אי ְִָָ�ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָה�א
עד ��ל, ז�אי ה�א האר�סי�, מ� נתאלמנה א� ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹנת�ר�ה
עד ���לד מ��� ��� ק���י האב מק�ל לפיכ� ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ��ב�ר.
הרי � האב וק��� ��טה א� חר�ת היתה ואפ�� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ��ב�ר.
וי�� �ני� �ל� �ת היתה וא� �מ�רה. אי� א�ת ְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹהיא
א� � מ�א� �ח�ת אביה; מ�עת �ביאה מתק��ת ְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָאחד,

מק��ת. אינ� �ביאה, אביה ֶֶ�ְְְִִִֵָָָָָק���

.·Èאר�� היא והרי ר��ת, �� לאביה אי� � ה�ת ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָ�גרה
ה�יא� א� וכ� לדע��. א�א מתק���ת �אי� ה��י�, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�ל
היא הרי � אביה �ח�י נת�ר�ה א� ונתאלמנה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָאביה
�יו� קט�ה. היא �עדי� �י על וא� עצמ�, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ�ר��ת

ר��ת. �� לאביה אי� ְְִִֵֵֶָָָ���את,

.‚È�אינ � אביה לדעת ��א ��ב�ר קד� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹנתק��ה
ואפ��מק��ת ��תק��ה; אחר האב נתר�ה אפ�� , ְ�ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

על אס�רה אינ� ה����י�, מא�ת� נת�ר�ה א� ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָנתאלמנה
��תק��ה �י� לע�ב. יכ�לי� אביה �בי� היא, �בי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹה�ה�.

מק��ת. אינ� � �פניו ��א ��תק��ה �י� ֶֶ�ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ�פניו,

.„Èא�� אביה ����� �י� � ��גרת ספק ה�ת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיתה
הרי � אביה לדעת ��א עצמ� היא ����ה �י� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלדע��,
לאי� י� מ�פק. �ט צריכה לפיכ� �ספק; מק��ת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ�ְז�

�ל�נית א�ה �י� א�ה, ל� לק�� �ליח ,[מסויימת]לע��ת ְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
ה��י� מ�אר א�ה שהיא]�י� ה�ד�לה[איזו הא�ה וכ� ; ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ

�ל�ני,[הבוגרת] מאי� �י� ק���יה, לק�ל �ליח ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָע��ה
לק�ל �ליח ע��ה האב וכ� האנ�י�; מ�אר מאי� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ�י�
ה�ט�ה, לב�� אד� וא�מר �ר��ת�; ��היא ,��� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָק���י

ק���י�'. וק�לי ְְְִִִִַַ'צאי

.ÂËפני� לע��ת� צרי� ה����י�, לק�ל �ליח הע��ה ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�ל
אינ� א�ה, ל� לק�� �ליח �ע�ה האי� אבל עדי�. ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ�ני
האי� ��ליח�ת לעדי� מק�� �אי� �עדי�, לע��ת� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָצרי�
ה�ליח ה�ד� א� לפיכ� ה�בר; אמ�ת לה�דיע ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָא�א
�ליח �כמ� ה�ט, �ליח �מ� עדי�, צריכי� אינ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָוהמ��ח,

התבואה]�הר�ה� �ה�[בעל וכ��צא �ר�מה ל� להפרי� ְְְְְִִֵֶֶַַָָָ
עדי�. צרי� ואינ� �מ�ת�, אד� �ל �ל�ח� ��ל �ְְְִִֵֵֶַָָָֹ
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.ÊË��לק �ל�חי� �ני� ע�ה א� לפיכ� עד; נע�ה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָה�ליח
עדי ה� וה� �ל�חיו, ה� ה� � א�ת� וק��� והלכ� א�ה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָל�
אחרי�. �ני� �פני ל� לק��� צריכי� ואינ� ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָה����י�,

.ÊÈלפי � וקט� ��טה מחר� ח�� ל�ליח�ת, ��רי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹה�ל
��" ונאמר: �רית, �� �אינ� לפי � וה��י �עת, �ני ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ�אינ�
א� �רית �ני א�� �מה � ה�ליח לר��ת א��", �� ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ�רימ�

העבד אבל ה��י. את לה�ציא �רית, �� [הכנעני]�ל�חכ� ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַָָ
ה�א הרי � ��ממ�� לדבר �ליח נע�ה �ה�א �י על א� �ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
��י� �ת�רת �אינ� לפי וה��י�, ה����י� ��ליח�ת ְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָ�ס�ל

עליו]וק���י� חלי� .[אינ� ְִִ

.ÁÈמק��ת א� 'הרי ל�: א�מר � ���� האי� ֶֶ�ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ�ליח
ה�א הא�ה �ליח וא� זה'. '��טר א� זה', �כס� ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָלפל�ני

ל א�מר � ה����י� א�ת���ק�ל ��לחה �ל�נית 'הרי :� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
'ארס�יה א� ל�', 'ק���יה ל�: א�מר וה�א לי', ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ�ְמק��ת
המק�� וכ� �זה. ���צא וכל לא�ה', ל� 'נת�יה א� ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָל�',
לי', מק��ת �ל�נית ��� 'הרי ל�: א�מר � האב ידי ִֶֶ�ְְְְֲִִֵֵֵַָָעל
ה�ליח א� האב אמר א� ל�'. 'ק���יה ל�: א�מר ְְְִִִִֵַַַַָָָָָוה�א
ולא ל�ליח א� לאב ונת� �עני� עסקי� הי� וא� .��� � ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ'ה�'
��תב� אינ� � ��טר ק�� וא� .��� � �בר אמר ולא ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹ�ר�
��� ה�ברי� �כל וכ� ה�ליח. מ�עת א� האב מ�עת ָ�ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָא�א
ע� �ליח �י� �� הא�ה, ע� האי� �די� ק���י�, ְִִִִִִִִִֵֶַָָָָ�ל

האב. ע� א� ִִַָָָ�ליח

.ËÈידי מעל י�תר �עצמ� א��� אד� ��ק�� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצוה
י�תר �יד� עצמ� ��ק�� הא�ה על מצוה וכ� ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ�ל�ח�;
��� לק�� לאב ר��ת ��� �י על וא� �ליח. ידי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמעל
רא�י אי� ��רצה, מי לכל נערה �כ�היא קט�ה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ��היא
��� את אד� יק�� ��א חכמי� מצות א�א ;�� ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלע��ת
וכ� ר�צה. אני �פל�ני ותאמר ��ג�יל עד קט�ה, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ��היא
עד א�ה יק�� ולא קט�ה; ��ק�� ל� רא�י אי� ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהאי�
�עיניו, ח� �מצא לא ��א �עיניו, ��רה ותהיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹ��רא�ה

��נא�. וה�א ע�� ��כב א� מגר��, ְְְְְְִִֵָָָָָונמצא

.Î,טר�� וכ� ת�רה. ק���י א�� הרי �ביאה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָהמק��
��אמר: �מגר�, ���מר ��� ה��רה; מ� �� ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמתק��ת
מ� ה�ס� וכ� �מכניס. ��מר �� �רית�ת", ספר ל� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"וכתב

ס�פרי� מ�ברי �פר��� מהתורה]ה��רה, זאת למדו ,[חכמי� ְְִִִֵֵַָ
יהי� ל��חי� חכמי�: ואמר� א�ה", אי� י�ח "�י ְְְֱֲִִִִִִִִֶֶַַָָָ��אמר:

מ��י". קח ה�דה, �ס� "נת�י ��אמר: ְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ�כס�,

.‡Îי�ראל �ל נהג� ה�א, �� ה�ברי� �ע�ר �י על ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָא�
��טר, לק�� רצה א� וכ� �ס�; ��וה א� �כס� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלק��
והמק�� לכ�ח�ה; �ביאה מק��י� אי� אבל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָמק��.

מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� מדרבנ�]�ביאה, �די[מלקות , ְְְִִֵַַַַָ
�����יו �י על א� זה, �דבר �ר�צי� י�ראל יהי� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ��א

�מ�רי�. ְִִִק���י�

.·Îעל א� � ���ק המק�� א� ,���� �לא המק�� ְְְְִֵֵֵַַַַַַַֹוכ�
�די מר��ת, מ�ת א�ת� מ�י� �מ�רי�, ק���י� �����יו ְְְִִִִִִֵֶַַַַָ�י

לקד�ה וידמה לזנ�ת, הר�ל זה �בר יהא [מופקרת]��א ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
��רה. מ�� קד� ְֶֶַַָָָֹ�היתה

.‚Îיד על �י� עצמ�, ידי על �י� � א�ה המק�� י�ל ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָ

ואחר �ל�ח�, א� ה�א ה����י�, קד� לבר� צרי� � ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ�ליח
ק�� וא� ה�צו�ת. �ל קד� ��ברכי� �דר� מק��, ��ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
לב�לה, �רכה ��� ה����י�, אחר יבר� לא � �ר� ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹולא

נע�ה. �בר ��ע�ה ְֲֲֶַַַָָָמה

.„Î,�הע�ל מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�? ְֱֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ�יצד
לנ� ואסר הערי�ת, מ� והב�ילנ� �מצו�תיו, ק��נ� ְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָא�ר
ח�ה ידי על ה���א�ת את לנ� וה�יר האר�ס�ת, ָ�ְְְֲִִֵֶֶַַָָאת
�ר�ת היא ז� י�ראל'. מק�� ה', א�ה �ר�� ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָוק���י�,
א� יי� �ל ��ס על ז� �רכה להס�יר הע� ונהג� ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָאר�סי�.
ואחר �ח�ה, ה�י� על מבר� � יי� �� י� א� �כר. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ�ל
לא �� אי� וא� מק��. �� ואחר אר�סי�, �ר�ת מבר� ��ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹ

עצמ�. �פני א�ת� מבר� � �כר ולא ְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹיי�

ד ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
�על‡. א�ה והמק�� לרצ�נ�, א�א מתק��ת הא�ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאי�

אבל מק��ת; אינ� � ��ק���רה� עד �אנס�ה� האי� ְְֵָָָ�ְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָ
ר��ת נ�י� לק�� לאי� וי� מק��ת. ז� הרי � �רה� ְְְִִֵֵֶֶַַָ�ְְֲֵַָעל
לכל �ר�טה � �כס� ק�� א� � ��ס� ��היה וה�א ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ�אחת,
על ה����י� לק�ל לאחר א� מה� לאחת וי� ואחת; ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַאחת

מ�ע��. כ�� ְִַָָ�ְֵידי

חבר��,·. �יד מ�ע�� ק���יה ונת� הא�ה, את ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהמק��
נ�י' 'וא� �יד�: ה����י� ���ת� לחבר�� [ואתואמר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

מק���ת.ג�] ��יה� הרי � �זה וכ��צא א�', �� 'וכ� א� ,ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָ�ָ
���לה ז� הרי � 'וא�' ל�: ואמר �יד� נת� א� ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָאבל
מה לרא�ת א�א נת��� לא ��א מק��ת, ספק ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹ�ְִִֵַָה����י�
זה'? �דבר �אמרי מה 'וא� ל�: אמר �כא�� ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹ�ל��,
��אל� עדי� זה �הרי ה����י�, היא ק�לה ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָ�לפיכ�

מק��ת. ספק היא זה �מ�ני �ל��, מה ֶֶ�ְְְְִִִִֵֵֶַָָלרא�ת

ל��,‚. א� לפניו, �זרק�� �נטל�� זה', �דינר לי ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ'התק��י
לא�ר ל�:[אש]א� אמרה מק��ת. אינ� � האבד לדבר א� , ְְֵֵָָָָָָ�ְֶֶָָ

אינ� � ונת� �ל�ני', 'לאי� א� 'לאבי�', א� לא�א', ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ'�נה�
הרי � ונת� לי', ��ק�ל�� ל� '�נה� אמרה: וא� ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ְמק��ת;

מק��ת. ֶֶ�ְז�

היה„. וא� מק��ת; אינ� � ה�לע' על 'ה�יחה� ְִֶֶָָ�ְְִֵֵֶַַַַָָָאמרה:
ז� הרי � �ניה� �ל ה�לע היה מק��ת. � ��� ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָ�ְֶֶַָסלע

'התק��י ל�: אמר �ספק. אמרהמק��ת זה', �כ�ר לי ְ�ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
אינ� � עליה ה�מ�� עני היה אפ�� לעני', '�נה� ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָל�:
�לב היה וא� מק��ת; אינ� � לכלב' '�נה� ְִֶֶֶֶָָ�ְְְֵֵֶֶֶֶָ�ְמק��ת.
ל�: ואמרה לנ�כ�, אחריה ר� היה מק��ת; � ���ְֶָ�ְְְְֲֶֶֶַָָָָָָָָ

מק��ת. ספק ז� הרי � זה' לכלב ֶֶ�ְְְֲֵֵֵֶֶֶָ'�נה�

א�ה‰. �את �ה�, וכ��צא �לי� א� �ר�ת מ�כר ְִִֵֵֵֵֶַָָָָָהיה
'א� ל�: ואמר מא��', מעט לי ��' ל�: ואמרה ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָועמדה
ז� הרי � ל� ונת� 'ה�', אמרה לי'? מק��ת �הי לי�, ְְֲִֵֵֶֶַָָָָ�ְְִִֵֶא��
לי', 'ה�ל� א� מה�', לי ��' ל�: אמרה א� אבל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�ְמק��ת;
�� א�א א�� �דברי� ע�י ��חק 'לא �ענינ�: �ברי� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹא�
�יי�, ��תה היה א� וכ� מק��ת. אינ� � ונת� ְְִִֵֶֶֶַָָ�ְְְִֵַַָָ�לבד',
הרי ל�, א�� 'א� ל�: ואמר אחד', ��ס לי ��' ל�: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָואמרה
,'��' א� ה�ק�ת', 'ה�קני ל�: ואמרה ,'�� לי מק��ת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ�ְְַא�

- h"qyz'd a`Îmgpn 'g iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

מראי� ה�ברי� �אי� מק��ת, אינ� � 'ה�ל�' ְְִִֵֶֶֶַַָ�ְְְֵֵֵַַָ'ה�קה',
אחר'. �דבר ע�י ��חק ולא �לבד 'ה�קני ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹא�א

.Âלק���יו ח���י� אי� � אחד �עד כא�המק�� [אי� ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
קידושי�] ספק וחמראפילו קל מ�די�; ��ניה� �י על וא� ,ְְִִֵֶֶֶַַַָֹ

אינ� ��רה, �ל עד�ת �פס�לי המק�� עדי�. �לא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹלמק��
�ה� �עדי� א� ס�פרי�, �ברי �ל עד�ת �פס�לי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶ�ְמק��ת.
�כ�רי�; �מק�� ח�זר לכנס, רצה א� � ��רה �ס�לי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹספק
ס�פרי� מ�ברי �ט מ��� צריכה לכנס, רצה לא .וא� ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָֹֹ
'לא ואמרה העדי�, את והכחי�ה הא�ה �פרה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָֹואפ��
ספק ק���י �ל �י� וכ� �ט. ל�ח א�ת� ��פי� � ְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָק���ני'
צריכה רצה, לא וא� ו�אי; �מק�� ח�זר לכנס, רצה א� �ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ

מ�פק. �ט ִִֵֵֶָמ���

.Êאת ���� �ד�ל אבל ק���י�. ק���יו אי� ,���� ֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָקט�
אב מר��ת ��צאה קט�ה א� הית�מה, [שנישאתה�ט�ה ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָ

נתאלמנה] או א�ונתגרשה ,�� מ�ת �ח�תה היתה א� �ְְִִֵַַָָָ
לח� נב�נת �היא �י סוד]על ושומרת �מ�רת[נבונה �י�תר ְְִִֵֶֶֶַַַַַ

וא� למא�; צריכה ואינ� ק���י�, �� �א� אי� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�מבחנת,
�י�תר, סכלה �היא �י על א� ומעלה, ע�ר מ�ת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה

למא�� מק��ת ז� הרי לדע��, ונתק��ה להה�איל [די ְְְְְְֲִִֵַַָָ�ְֵֶֶ
הנישואי�] לבטל בבעלה ס��במיאו� עד �� מ�ת היתה .ְִֵַַָָ

עסקי �מ�רת מבחנת א� � �ע�� יפי את ��דקי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָע�ר,
אינ� לאו, וא� למא�; צריכה וה����י�, ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָה���אי�

למא�. צריכה ואינ� למא�� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָמתק��ת

.Áלי�ב רצת ולא נתק��ה �א� למא��? מתק��ת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�יצד
ר�צה 'איני ול�מר: �ני�, �פני למא� צריכה �על�, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָע�
�הלכ�ת ��ת�אר �מ� �ט, �לא וי�צאה �עלי', ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֹ�פל�ני
�ט? �לא י�צאה ול�ה ממאנת. ה�קראת היא וז� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�ר��י�;
קט�ה ק���י א�א ה��רה, מ� ק���י� ק���יה �אי� ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמ�ני
עד �על� ע� י�בה �א� �ל�יי�: וה� ס�פרי�, מ�ברי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָז�
ואינ� �מ�רה, אי� א�ת ונע�ית ק���יה, �מר� � ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ��דלה
� לי�ב רצת לא וא� ��דלה; אחר �לק��� לחזר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹצרי�

�ט. �לא ותצא למא�, ְְְְִֵֵֵֵָָֹצריכה

.Ë�אי � לפ�ח ���את חר�ת וכ� ��חת, ���א ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָחר�
ס�פרי�. מ�ברי א�א ה��רה, מ� �מ�רי� ק���י� ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָק���יה�
ז� הרי � ה��חת חר� א�ת וק�� ��ח �א א� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָלפיכ�
מ�רת והיא �ט, ונ�ת� �מ�רי�, ק���י� ל�ני ֶֶ�ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַ�ְמק��ת
��ח א� ��חת, ���� ה��טה אבל החר�. ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָלבעל�
��רה מ�ברי לא �לל, ק���י� �א� אי� � ��טה ����ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָֹ

ס�פרי�. מ�ברי ְְְִִִֵֹולא

.Èח�ה[עקר]סריס סריס �י� סריס[מלידה]����, �י� ְְִִִִֵֵֵֶַָָ
איל�נית[בידי] וכ� א��[עקרה]אד�, הרי � ��תק��ה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

�מ�רי�. ְִִִק���י�

.‡Èואנ�ר�גינ�ס נקבה]טמט�� או זכר א�ה,[ספקי ����� �ְְְְְִִִֶַָ
מ�פק. �ט �צריכי� ספק, ק���י א�� הרי � אי� ����� ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָא�

.·Èהערי�ת מ� אחת כרת]המק�� עליה� לא[שחייב � ְֲִֵַַַַָָֹ
ה��ה, מ� ח�� �ערוה, ��פסי� ק���י� �אי� �ל��, ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָע�ה
ואי� �מ�רי�. ק���י� מק��ת ז� הרי ה��ה, את ְְִִִֵֶֶ�ְְֲִֵֵֶֶַַַָ�המק��

.�� לע��ת ֲֵַָרא�י

.‚Èפני� מאחר ק���י� וק�לה יד� ���טה אי� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָא�ת
לבעל� �אמרה �הא�ה ל�ני, מק��ת ז� הרי ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ְֲֲֵַָ�על�,
�פני �ניה מע�ה �אינ� חזקה נאמנת, '�ר��ני', ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�פניו
ק���י� אי� �על�, �פני ��א אחר ק��� א� אבל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ�על�.
��ק�ל קד� ��ת�ר�ה ראיה ��ביא עד �� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ��פסי�

�ל �]ה����י�; שהוא במצב מע�ה.[� �פניו, ��א ְְִִִֶַָָָָֹ

.„Èה�נ��ת מ� אחת מדרבנ�]המק�� מא��רי[עריות א� , ְְִִִֵֵֵַַַַַ
יבמה צרת ���� ה�ב� וכ� ע�ה, מא��רי א� ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָלאוי�,

אחיו] של השניה �מ�רי�;[אשתו ק���י� מק��ת ז� הרי �ְֲֵ�ְִִִֶֶ
לזר ��תק��ה מיבמה שנחלצה]ח�� �היא[לפני , ְְְִִִֶֶַָָָָ

��פסי� ה����י� א� לחכמי� נס��ק � �ספק ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ�ְמק��ת
ק�� אי� א� לאוי�, ח�בי ��אר ��,�יבמה, ��פסי� �י� ְְִִִִִִֵֵַָָָָָָ

הרי א��, מ�ל אחת לכנס ל� �אס�ר �י על וא� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�ערוה.
�גט. מגר� ְְֵֵֶָזה

.ÂËהיא הרי א�א ק���י�, אינ� � �פחה א� ��יה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָהמק��
ועבד ��י וכ� ה����י�; קד� �היתה �מה ק���י� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחר
מ��ד י�ראל ק���י�. ק���יה� אי� י�ראל, �ת �����ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ�ָ
זרה עב�דה ע�בד �ה�א �י על א� � י�ראל �ת ����ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
�ט. מ��� �צריכה �מ�רי�, ק���י� א�� הרי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָ�רצ�נ�,

.ÊË�אינ � ח�רי� �ת וחצי� �פחה �חצי� א�ה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהמק��
וכיו� ����חרר; עד �מ�רי� ק���י� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ�ְמק��ת
ואינ� ��דלה, קט�ה �ק���י ק���יה �מר� ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ����חררה,
אחר וק��� אחר �א אחרי�. ק���י� לק��� ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָצרי�

ל�ניה�. ק���י� ספק ז� הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָ����חררה,

.ÊÈחר�פה �פחה היא שפחה]ואיז� האמ�רה[חצי ְְֲֲִִֵָָָָ
ב]���רה? � באש� מתחייב עליה �פחה[שהבא �חצי� מי ְְִִֶֶַָָָ

עברי עבד ����� ח�רי� �ת הקידושי�]וחצי� חלי� .[שאז ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָ
הרי � ח�רי� �ת ���� ח�רי� �� וחצי� עבד �חצי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַ�מי

ק���י�. ספק ְִִֵֶזה

.ÁÈר����� �י על וא� ק���י�, ק���יו � ���� ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָ���ר
ל�כר�ת� ה�יע וא� שכרות]הר�ה. ל�ט[לדרגת [שאינו�ל ְְְְִִִִֵֶַַ

[ � עושה מה �דבריודע �מתי�בי� ק���י�; ק���יו אי� ,ְְְִִִִִֵַָָָ
מצבו]זה את היטב לבדוק �פח�תËÈ..[ויש המק�� ְְֵֶַַָ

�� וכ��צא �כלי א� �אכל ק��� מק��ת. אינ� ְְְְִִִֵֶֶֶַָֹ�ְְִֵָָמ�ר�טה,
�ט �צריכה �ספק, מק��ת ז� הרי � מ�ר�טה �ח�ת ְְִֵֵֶֶָָ�ְְֲִֵֶֶָָָ��וה
למד�, הא אחר. �מק�� �ר�טה �וה זה �בר ��א ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָמ�פק;
�א�ת� �ר�טה �וה היה א� � �ס� ��וה המק�� ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ��ל
הרי �ר�טה, �וה אינ� וא� ו�אי; ק���י א�� הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָה�דינה,
�ירק א� �תב�יל ק�� �א� לי, יראה ספק. ק���י ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָא��

מתק�� רב]�אינ� �וה[לזמ� הי� לא א� � �ה� וכ��צא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
זה �בר �הרי �לל; מק��ת אינ� ה�ק��, �א�ת� ְֲֵֶֶֶֶָָָ�ְְְֵַָָָ�ר�טה
�וה יהיה ולא ויאבד, ���סד עד אחר למק�� מ�יע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאינ�

עליו. לסמ� ורא�י זה, ה�א טע� �ל ודבר ְְְְִֶֶַַָָָָָֹ�ל��.

.Î�נ�י ��י ���� א� מ�ר�טה, �פח�ת א�ה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָהמק��
סבל�נ�ת ��לח �י על א� � לאחר[מתנות]�פר�טה ְְְִִִֶַַַַַָָ

��לח �י על א� � ���� קט� וכ� מק��ת; אינ� ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�ְִֵָָמ�א�,
ק���יו ��חמת מק��ת; אינ� �הג�יל, אחר ֲִֵֶֶֶַָ�ְְְִִִֵֶַַָסבל�נ�ת

ק��� �הי� �לח�, �ס�לי�.הרא��ני� י� ְְִִִִִֶָָָָ
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מראי� ה�ברי� �אי� מק��ת, אינ� � 'ה�ל�' ְְִִֵֶֶֶַַָ�ְְְֵֵֵַַָ'ה�קה',
אחר'. �דבר ע�י ��חק ולא �לבד 'ה�קני ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹא�א

.Âלק���יו ח���י� אי� � אחד �עד כא�המק�� [אי� ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
קידושי�] ספק וחמראפילו קל מ�די�; ��ניה� �י על וא� ,ְְִִֵֶֶֶַַַָֹ

אינ� ��רה, �ל עד�ת �פס�לי המק�� עדי�. �לא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹלמק��
�ה� �עדי� א� ס�פרי�, �ברי �ל עד�ת �פס�לי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶ�ְמק��ת.
�כ�רי�; �מק�� ח�זר לכנס, רצה א� � ��רה �ס�לי ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹספק
ס�פרי� מ�ברי �ט מ��� צריכה לכנס, רצה לא .וא� ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָֹֹ
'לא ואמרה העדי�, את והכחי�ה הא�ה �פרה ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָֹואפ��
ספק ק���י �ל �י� וכ� �ט. ל�ח א�ת� ��פי� � ְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָק���ני'
צריכה רצה, לא וא� ו�אי; �מק�� ח�זר לכנס, רצה א� �ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ

מ�פק. �ט ִִֵֵֶָמ���

.Êאת ���� �ד�ל אבל ק���י�. ק���יו אי� ,���� ֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָקט�
אב מר��ת ��צאה קט�ה א� הית�מה, [שנישאתה�ט�ה ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָ

נתאלמנה] או א�ונתגרשה ,�� מ�ת �ח�תה היתה א� �ְְִִֵַַָָָ
לח� נב�נת �היא �י סוד]על ושומרת �מ�רת[נבונה �י�תר ְְִִֵֶֶֶַַַַַ

וא� למא�; צריכה ואינ� ק���י�, �� �א� אי� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�מבחנת,
�י�תר, סכלה �היא �י על א� ומעלה, ע�ר מ�ת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה

למא�� מק��ת ז� הרי לדע��, ונתק��ה להה�איל [די ְְְְְְֲִִֵַַָָ�ְֵֶֶ
הנישואי�] לבטל בבעלה ס��במיאו� עד �� מ�ת היתה .ְִֵַַָָ

עסקי �מ�רת מבחנת א� � �ע�� יפי את ��דקי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָע�ר,
אינ� לאו, וא� למא�; צריכה וה����י�, ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָה���אי�

למא�. צריכה ואינ� למא�� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָמתק��ת

.Áלי�ב רצת ולא נתק��ה �א� למא��? מתק��ת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�יצד
ר�צה 'איני ול�מר: �ני�, �פני למא� צריכה �על�, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָע�
�הלכ�ת ��ת�אר �מ� �ט, �לא וי�צאה �עלי', ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֹ�פל�ני
�ט? �לא י�צאה ול�ה ממאנת. ה�קראת היא וז� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�ר��י�;
קט�ה ק���י א�א ה��רה, מ� ק���י� ק���יה �אי� ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמ�ני
עד �על� ע� י�בה �א� �ל�יי�: וה� ס�פרי�, מ�ברי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָז�
ואינ� �מ�רה, אי� א�ת ונע�ית ק���יה, �מר� � ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ��דלה
� לי�ב רצת לא וא� ��דלה; אחר �לק��� לחזר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹצרי�

�ט. �לא ותצא למא�, ְְְְִֵֵֵֵָָֹצריכה

.Ë�אי � לפ�ח ���את חר�ת וכ� ��חת, ���א ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָחר�
ס�פרי�. מ�ברי א�א ה��רה, מ� �מ�רי� ק���י� ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָק���יה�
ז� הרי � ה��חת חר� א�ת וק�� ��ח �א א� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָלפיכ�
מ�רת והיא �ט, ונ�ת� �מ�רי�, ק���י� ל�ני ֶֶ�ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַ�ְמק��ת
��ח א� ��חת, ���� ה��טה אבל החר�. ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָלבעל�
��רה מ�ברי לא �לל, ק���י� �א� אי� � ��טה ����ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָֹ

ס�פרי�. מ�ברי ְְְִִִֵֹולא

.Èח�ה[עקר]סריס סריס �י� סריס[מלידה]����, �י� ְְִִִִֵֵֵֶַָָ
איל�נית[בידי] וכ� א��[עקרה]אד�, הרי � ��תק��ה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

�מ�רי�. ְִִִק���י�

.‡Èואנ�ר�גינ�ס נקבה]טמט�� או זכר א�ה,[ספקי ����� �ְְְְְִִִֶַָ
מ�פק. �ט �צריכי� ספק, ק���י א�� הרי � אי� ����� ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָא�

.·Èהערי�ת מ� אחת כרת]המק�� עליה� לא[שחייב � ְֲִֵַַַַָָֹ
ה��ה, מ� ח�� �ערוה, ��פסי� ק���י� �אי� �ל��, ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָע�ה
ואי� �מ�רי�. ק���י� מק��ת ז� הרי ה��ה, את ְְִִִֵֶֶ�ְְֲִֵֵֶֶַַַָ�המק��

.�� לע��ת ֲֵַָרא�י

.‚Èפני� מאחר ק���י� וק�לה יד� ���טה אי� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָא�ת
לבעל� �אמרה �הא�ה ל�ני, מק��ת ז� הרי ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ְֲֲֵַָ�על�,
�פני �ניה מע�ה �אינ� חזקה נאמנת, '�ר��ני', ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�פניו
ק���י� אי� �על�, �פני ��א אחר ק��� א� אבל ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ�על�.
��ק�ל קד� ��ת�ר�ה ראיה ��ביא עד �� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ��פסי�

�ל �]ה����י�; שהוא במצב מע�ה.[� �פניו, ��א ְְִִִֶַָָָָֹ

.„Èה�נ��ת מ� אחת מדרבנ�]המק�� מא��רי[עריות א� , ְְִִִֵֵֵַַַַַ
יבמה צרת ���� ה�ב� וכ� ע�ה, מא��רי א� ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָלאוי�,

אחיו] של השניה �מ�רי�;[אשתו ק���י� מק��ת ז� הרי �ְֲֵ�ְִִִֶֶ
לזר ��תק��ה מיבמה שנחלצה]ח�� �היא[לפני , ְְְִִִֶֶַָָָָ

��פסי� ה����י� א� לחכמי� נס��ק � �ספק ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ�ְמק��ת
ק�� אי� א� לאוי�, ח�בי ��אר ��,�יבמה, ��פסי� �י� ְְִִִִִִֵֵַָָָָָָ

הרי א��, מ�ל אחת לכנס ל� �אס�ר �י על וא� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�ערוה.
�גט. מגר� ְְֵֵֶָזה

.ÂËהיא הרי א�א ק���י�, אינ� � �פחה א� ��יה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָהמק��
ועבד ��י וכ� ה����י�; קד� �היתה �מה ק���י� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחר
מ��ד י�ראל ק���י�. ק���יה� אי� י�ראל, �ת �����ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ�ָ
זרה עב�דה ע�בד �ה�א �י על א� � י�ראל �ת ����ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
�ט. מ��� �צריכה �מ�רי�, ק���י� א�� הרי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָ�רצ�נ�,

.ÊË�אינ � ח�רי� �ת וחצי� �פחה �חצי� א�ה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהמק��
וכיו� ����חרר; עד �מ�רי� ק���י� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ�ְמק��ת
ואינ� ��דלה, קט�ה �ק���י ק���יה �מר� ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ����חררה,
אחר וק��� אחר �א אחרי�. ק���י� לק��� ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָצרי�

ל�ניה�. ק���י� ספק ז� הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָ����חררה,

.ÊÈחר�פה �פחה היא שפחה]ואיז� האמ�רה[חצי ְְֲֲִִֵָָָָ
ב]���רה? � באש� מתחייב עליה �פחה[שהבא �חצי� מי ְְִִֶֶַָָָ

עברי עבד ����� ח�רי� �ת הקידושי�]וחצי� חלי� .[שאז ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָ
הרי � ח�רי� �ת ���� ח�רי� �� וחצי� עבד �חצי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַ�מי

ק���י�. ספק ְִִֵֶזה

.ÁÈר����� �י על וא� ק���י�, ק���יו � ���� ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָ���ר
ל�כר�ת� ה�יע וא� שכרות]הר�ה. ל�ט[לדרגת [שאינו�ל ְְְְִִִִֵֶַַ

[ � עושה מה �דבריודע �מתי�בי� ק���י�; ק���יו אי� ,ְְְִִִִִֵַָָָ
מצבו]זה את היטב לבדוק �פח�תËÈ..[ויש המק�� ְְֵֶַַָ

�� וכ��צא �כלי א� �אכל ק��� מק��ת. אינ� ְְְְִִִֵֶֶֶַָֹ�ְְִֵָָמ�ר�טה,
�ט �צריכה �ספק, מק��ת ז� הרי � מ�ר�טה �ח�ת ְְִֵֵֶֶָָ�ְְֲִֵֶֶָָָ��וה
למד�, הא אחר. �מק�� �ר�טה �וה זה �בר ��א ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָמ�פק;
�א�ת� �ר�טה �וה היה א� � �ס� ��וה המק�� ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ��ל
הרי �ר�טה, �וה אינ� וא� ו�אי; ק���י א�� הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָה�דינה,
�ירק א� �תב�יל ק�� �א� לי, יראה ספק. ק���י ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָא��

מתק�� רב]�אינ� �וה[לזמ� הי� לא א� � �ה� וכ��צא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
זה �בר �הרי �לל; מק��ת אינ� ה�ק��, �א�ת� ְֲֵֶֶֶֶָָָ�ְְְֵַָָָ�ר�טה
�וה יהיה ולא ויאבד, ���סד עד אחר למק�� מ�יע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאינ�

עליו. לסמ� ורא�י זה, ה�א טע� �ל ודבר ְְְְִֶֶַַָָָָָֹ�ל��.

.Î�נ�י ��י ���� א� מ�ר�טה, �פח�ת א�ה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָהמק��
סבל�נ�ת ��לח �י על א� � לאחר[מתנות]�פר�טה ְְְִִִֶַַַַַָָ

��לח �י על א� � ���� קט� וכ� מק��ת; אינ� ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�ְִֵָָמ�א�,
ק���יו ��חמת מק��ת; אינ� �הג�יל, אחר ֲִֵֶֶֶַָ�ְְְִִִֵֶַַָסבל�נ�ת

ק��� �הי� �לח�, �ס�לי�.הרא��ני� י� ְְִִִִִֶָָָָ
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.‡Î���� צרי� אינ� ��טר, א� �כס� הא�ה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהמק��
ק���יה, ל� לזרק �רצת �יו� א�א יד�, לת�� ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹה����י�
חצר�, לת�� א� חיק�, לת�� �י� יד�, לת�� �י� � ְְְְֲֵֵֵֵָָָָָָ�זרק�
ע�מדת היתה מק��ת. ז� הרי � ��� �דה לת�� ְֶֶֶֶָָ�ְְֲֵֶֶָָא�
חיק�. לת�� א� יד� לת�� ���� צרי� � ה�על ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ�ר��ת
ק���יה ל� וזרק �ניה�, �ל �היא �ר��ת ע�מדת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהיתה
מק��ת ז� הרי � לחיק� א� ליד� ה�יע� ולא ֶֶ�ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹמ�ע��,
זה', מק�� על ק���י 'ה�ח ל�: אמרה ואפ�� ספק. ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָק���י

ספק. ק���י א�� הרי � �ניה� �ל ה�ק�� ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָוא�ת�

.·Îל� �אינ� �ר��ת א� הר�י�, �ר��ת ע�מדי� ְְְִִִִֵֶֶַָָָהי�
קר�ב מק��ת; אינ� ל�, קר�ב � ק���יה ל� וזרק ֶֶָ�ְְְִֵֵֶֶַָָָָָ�ניה�,
קר�ב ספק �הי� א� למחצה, מחצה מק��ת. ז� הרי ְֱֱֵֶֶֶֶֶָָָָָ�ְֲֵָל�,
ז� הרי � ליד� ���יע� קד� ואבד� ל�, קר�ב ספק ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹל�
�ה�א �ל ל�? וקר�ב ל� קר�ב ה�א �יצד �ספק. ְְֵֵֶֶֶַָָָָָ�ְמק��ת
ה�א זה � א�ת� ל�מר יכ�לה אינ� והיא א�ת� ל�מר ְְְְִִִֵֶָָָָָֹֹיכ�ל
ל�מר יכ�ל אינ� וה�א א�ת� ל�מר יכ�לה היא ל�; ְְְְִִִֵָָָָֹֹקר�ב
�ניה� א� א�ת�, ל�מר יכ�לי� �ניה� ל�. קר�ב ה�א זה �ְְְְִִֵֵֶֶֶָָֹ

למחצה. מחצה ה�א זה � א�ת� ל�מר יכ�לי� ְְְֱֱִִֵֶֶֶָָָֹאינ�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ט' חמישי יו�

ה ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
�פסח‡. חמ� �ג�� � �הניה אס�ר �ה�א �דבר ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָהמק��

אינ� � הניה א��רי מ�אר �ה� וכ��צא �חלב, ��ר ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָא�
מ�בריה� �הניה אס�ר היה ואפ�� ,[מדרבנ�]מק��ת; ְ�ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ע�ר אר�עה מ��� ��ית ��עה חמ� �[בניס�]�ג�� ְְְִִִֵַָָָָָָָ

מק��ת. ֶֶ�ְֵָאינ�

ז�·. הרי � �דמיו וק�� �הניה, האס�ר �בר �מכר ְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָָָעבר
אינ� �דמיה, ק�� �א� � זרה מעב�דה ח�� ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ�ְמק��ת;
�מ�ה. �הניה אס�רי� זרה עב�דה ��מי מ�ני ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�ְמק��ת,

�פר� מק��ת,[צואת]המק�� אינ� זרה, עב�דה עגל ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ֶֶ
יד�ק "ולא ��אמר: �הניה, אס�ר זרה מעב�דה ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ�ה�ל
ה�סקל ��ר �פר� המק�� אבל החר�". מ� מא�מה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�יד�

אד�] שהרג ���ר[שור �י על א� � מק��ת ז� הרי ,ְֲֵ�ִֶֶֶַַ
�בר �אינ� �הניה, אס�ר אינ� �ר�� �הניה, אס�ר ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָה�סקל

א�‚.ה��ר.לג�יח��ב �ביעית, �פר�ת המק�� ְְְְִִֵֵֵַַַַָ
� נ�ה מי לע��ת� ���א� �מי� א� אד�ה, �רה ְְֲִִִֵֶַַָָָָ�ְֲֵֶָָ�אפר

ה�ית �דק �ל �הק�� המק�� מק��ת. ז� [ביהמ"ק]הרי ְֲֵ�ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַ
להק�� וחמ� קר� י��� וה�א מק��ת, ז� הרי � ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ�ְְֲֵֵ���גג
�מזיד, �� ק�� וא� ��גגה; מ�על �ל �די� א�מ�, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵָָָָָויביא

מק��ת. ֶֶ�ְֵָאינ�

אינ�„. � �מזיד �י� ���גג �י� �ני, �מע�ר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָק���
��תח�ל עד חפציו �אר �� לע��ת ל� �אי� לפי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�ְמק��ת,

ה�א".[יפדה] "לה' �מע�ר: ��אמר ,ְֱֲֵֶֶַַַ

.‰� ק�י� מ�ד�י� א� קד�י�, מ�ד�י �חלק� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהמק��
אבל �לבד. לאכילה א�א ה�ר� ��א מ�ני מק��ת, ְְֲֲִִֶַַָָָ�ְִֵֶֶֶֹ�ְֵָאינ�
�בב��רי�, מע�ר, �בתר�מת �ד�לה, �תר�מה ���� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ�ה�
�מע�ר ���� וי�ראל רא���, �מע�ר ���� לוי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָוכ�

מק��ת. ז� הרי � ֶֶ�ְֲִֵָעני

.Âומעשרות]מ�נ�ת �מ�[תרומות ה� הרי ה�רמ�, ��א ְְֲֵֵֶַָֹ
ל� ��פל� י�ראל לפיכ� טבלי�[בירושה]�ה�רמ�. ְְְְְִִִֵֶֶָָָָ

הופרשה] שלא מה�[תבואה והפרי� �ה�, א�� אבי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֹמ�ית
ל� ��פל� �מע�ר�ת �תר�מ�ת ה� הרי � �מע�ר�ת ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָ�ר�מה
מק��ת, ז� הרי א�ה, �ה� ק�� וא� א��, מאבי ֶֶ�ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָ�ִ�יר�ה
למי למכר� ל� י� לאכילה, ל� רא�יי� �אינ� �י על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�א�
�הפרי� �תר�מה ���� י�ראל אבל ל�. רא�יי� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ�ה�

ל�[תבואתו]מ�רנ� אי� �הרי מק��ת, אינ� יכול], [אינו ְְִֵָָ�ֲֵֵֶֶֶ
לכל ���תנ� לפי הניה, ט�בת א�א �� ל� ואי� ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָלמכר�,

ממ��. אינ� הניה וט�בת ��רצה; ְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹ�ה�

.Êחמס� א� �גנבה, א� �גזל, הא�ה את [קני�המק�� ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
כרחו] ונ�דעבעל ה�עלי� נתיא�� א� הקידושי�]� [לעדי ְְְֲִִִַַָָ

לאו, וא� מק��ת; ז� הרי �יא��, �בר א�ת� ְִֶֶָ�ְְֲֵֵֶָָָָ��נה
מק��ת. ֶֶ�ְֵָאינ�

.Á�ה� וכ��צא אכל א� �לי ל� ולקח חבר�, לבית ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹה�כנס
ל�: �אמר �י על א� � ה�ית �על �בא א�ה, �� ְִִִִֵֶַַַַַַַָָָוק��
ל�'? ��ת� מ�ה ט�ב �ה�א זה, �בר ל� נת� לא ִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ'ל�ה
��א �די א�א זה �בר ל� אמר ��א מק��ת; אינ� �ְֵָ�ְֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ
מ�עת ��א חבר� �ממ�� וק�� וה�איל ע��, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹלהת���
�אי� �דבר ק��� וא� מק��ת. ואינ� גזל זה הרי ְְְִִֵֶֶֶָָָ�ְְֲֲֵֵֵֵֶָָחבר�,
ז� הרי � אג�ז א� �מרה �ג�� עליו, מק�יד ה�ית ְְְֱֲִִֵַַַַַָָָָ�על

מ�פק. ִֵֶֶָ�ְמק��ת

.Ë�חבר �בי� �ינ� סח�רה ��א[בשותפות]היתה וח�ק� , ְְְְֲִֵֵֵֶָָָָֹ
�ית ��מת �צריכה ה�איל � �חלק� וק�� חבר�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָמ�עת

שלושה]�י� מה[של לעצמ� נ�טל זה �אי� מק��ת: אינ� , ְִֵָ�ְְֵֵֶֶֶֶַַ
וי�יח ��רצה.[לשותפו]��רצה, מה ְְְִִִֶֶֶֶַַַ

.È���וק וחזר חמס�, א� מ��ה �נב א� הא�ה את ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָ�זל
לי מק��ת את 'הרי ל�: ואמר ,��� וחמס �ב�נבה ִֶֶ�ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ��זל

���כי� �יניה� קד� א� � להינשא]��' ונטלה[הסכמה , ְְִִִֵֵֶַָָָ
� מע�ל� א�ת� ��� לא וא� מק��ת; ז� הרי � ְִִֵֵֶֶָָֹ�ְְְֲֵָָו�תקה
ק���י�, �ת�רת א�� �ברי� ל� ���ת� ��תקה �י על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָא�

מק��ת. ז� הרי 'ה�', אמרה וא� מק��ת; ֶֶ�ְְְֲִֵֵֶֶָָ�ְֵָאינ�

.‡Èנסי�' ל�: ואמר ��ד�� ל� נת� א� ��ד��[קבלי]וכ� ְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
ל� אמר א� � '�� לי מק��ת א� 'הרי ואמר: וחזר ִִֶֶַָָ�ְְְְֲֵֶַַַָָזה',
וא� מק��ת; ז� הרי � ו�תקה �נטל�� ���ל��, ְִֶֶ�ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָֹקד�
מק��ת א� 'הרי ל� אמר ��ד�� �ת�רת ��טל�� ֶֶ�ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָאחר
מ�� ��אחר �תיקה ��ל �ל��, זה אי� � ו�תקה '��ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ
��טלה, אחר 'ה�' אמרה א� אבל מ�עלת; אינ� ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמע�ת

מק��ת. ז� ֶֶ�ְֲֵהרי

.·È�א 'הרי ל� ואמר אצל�, ל� �היה ח�ב ל� ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָהחזיר
היהמ א� � ו�תקה �נטל�� ���ל��, קד� '�� ק��ת ְ�ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

אינ� � ��� לא וא� מק��ת; ז� הרי ���כי�, ְִִֵֵֶֶָֹ�ְֲִִֵֵֵֶ�יניה�
��טלה אחר ל� אמר וא� 'ה�'. ��אמר עד ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ�ְמק��ת,
אינ� 'ה�', אמרה אפ�� ,'�� מק��ת א� 'הרי ��� ְֲִֵֵֶֶָָָ�ְְֲֵֶַַָהח�ב
��� א�א �ל��, מ��� ליד� ה�יע לא �הרי ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ�ְמק��ת;
לחזר יכ�לה ואינ� ��טלה, מ�עה ח�ב� נפרע �כבר ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹנטלה,

אחרת. �ע� �ח�ב ְְֶֶַַַַָ�לתבע�

.‚È.מק��ת אינ� ��טר, היתה אפ�� � �מלוה ֶֶ�ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָהמק��

- h"qyz'd a`Îmgpn 'h iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

'הרי ל�: ואמר �ינר, ח�ב אצל� ל� �היה �ג�� ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָ�יצד?
מ�ני מק��ת, אינ� � �יד�' לי ��� ��ינר לי מק��ת ְִֵֶֶ�ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�ְְַא�

לה�צאה ק��[לשימוש]�ה�לוה �בר �א� ואי� נ�נה, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
ה�ציאה ��בר מע�ה, �� הוציאה]להנ�ת כאילו א�ת�[� ְִֵֵֶַָָָָ

הנאת�. ועברה ְְֲִַָָָָָה�ינר

.„È�א�ת� וק��� ה�����, על מלוה אצל� ל� ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָהיה
�הרי מק��ת, ז� הרי � ה����� את ל� והחזיר ֲֵֶֶֶ�ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָה�לוה
ליד�. הניה ה�יעה והרי מע�ה, ������ נהנית ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהיא

.ÂË��ג� �יצד? מק��ת. ז� הרי מלוה, �הנית ְֵֶֶַ�ְְְֲֲִֵֵַַַַָָהמק��
א� 'הרי ל�: ואמר ז�ז, מאתי� ע�ה א�ת� ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ�הלוה

לי� �ארויח זמ� �הנית לי הפרעו�]מק��ת [שאדחה ְ�ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָ
מ�� ��בע� ואיני י��, וכ� �� �יד� ��היה ז�, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ�מלוה

ל� י� �הרי מק��ת, ז� הרי � �ל�ני' זמ� מע�העד הניה ְְְֲִֵַַ�ֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָָ
לע��ת ואס�ר ��בע; זמ� ס�� עד ז� �מלוה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָלה����

�ר�ית �היא מ�ני לריבית]��, ר��תי[דומה �פר�� . ְְְִִִִֵֵֵֶַַ
ל�מע� רא�י �אי� �ברי� מלוה כמות�]�הנית .[לסבור ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

.ÊË��� �בח�ב ז� �פר�טה לי מק��ת א� 'הרי ל�: ְְִִֵֶֶֶָ�ְְֲֵַַָָאמר
'�מלוה ל�: אמר א� וכ� מק��ת; ז� הרי � אצל�' ְְְִִֵֶֶַָָָ�ְְֲִֵֵֶלי

מק��ת. ז� הרי � ז�' �בפר�טה אצל� לי ���ְְְֲִִֵֵֵֶֶָ�ֶֶ

.ÊÈמק��ת א� 'הרי ל�: ואמר אחרי�, �יד ח�ב ל� ֶֶ�ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָהיה
�ל��� �מעמד זה' �יד לי ��� �ח�ב המקדשלי [הלווה, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

מק��ת.והמתקדשת] ז� הרי �ְֲֵ�ֶֶ

.ÁÈ�ה�איל� ��אלה א� �יד�, ל� ��� �פ�ד�� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָק���
כלי�] לה שהשאיל א�[כגו� וה�אלה ה��ד�� היה א� �ְְִִֵַַָָָָ

מק��ת. ז� הרי �ר��ת�, ק�� מה� �ר�טה ֶֶ�ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ�וה

.ËÈ�עלי �אד�ר ��כר לי מק��ת א� 'הרי ל�: ְֲִִֵֶֶֶַַָָָ�ְְֲֵַַָָאמר
ולא[למושל]ל�לט��' ה�לט�� וה�יח� עליה, וד�ר , ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹ
�ר�טה[למשפט]�בע� ל� נת� א� א�א מק��ת אינ� � ְְֵָָָ�ְִֶֶֶַָָָָ

�מלוה, היא הרי מ�בריו ל� ה�אה �ההניה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמ���;
מק��ת. אינ� �מלוה ֶֶ�ְְְְְִֵֵַַָָוהמק��

.Î,'��ע �אע�ה ז� �מלאכה לי מק��ת א� ְֱִִִֶֶֶֶֶָָָ�ְְֲֵַ'הרי
�ר�טה ל� נת� �� א� א�א מק��ת אינ� � ע�� ְִֵֶֶֶַָָָָ�ְְִֵָָָָוע�ה
ס�� ועד מ�ח�ה ה��על �� יז�ה �ה�כיר�ת לפי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָמ���;
מ� �מקצת ז�כה ה�לאכה, מ� מקצת ��ע�ה זמ� �ל �ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
�מלוה והמק�� אצל�, מלוה ��� ה�כר ונמצא � ְְְְְְִִֵֶַַָָָ�ְְִַַָָָָָה�כר

מק��ת. ֶֶ�ְֵָאינ�

.‡Îאני ואתק�� מ�נה לפל�ני �ינר ��' �אמרה: ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהא�ה
ז� מ�נה �הנאת לי מק��ת א� 'הרי ל�: ואמר ונת� ֲִֶֶַַַָָָ�ְְְְְֲֵַַַָָָל�',
ה�יע ��א �י על א� מק��ת; ז� הרי � �י�' על ִִִֶֶֶַַַֹ�ְֲִִֵֶַַָ��ת�י
�גלל�. �ל�ני ונהנה ��ע�ה, �רצ�נ� נהנית הרי �ל��, ְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָל�
ל�', ואתק�� מ�נה לפל�ני �ינר ��' ל�: אמרה א� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָוכ�
מק��ת א� 'הרי ל�: ואמר �ל�ני א�ת� וק��� ל�, ֶֶ�ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָונת�
מק��ת. ז� הרי � �רצ�נ�' ���ל�י ז� מ�נה �הנאת ֶֶ�ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָלי

.·Î,'לפל�ני והתק��י מ�נה זה �ינר ל� 'הא ל�: ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָאמר
�הנאה לי מק��ת א� 'הרי ל�: ואמר �ל�ני א�ת� ֲִֶֶַָָ�ְְְְְְֲִִֵַַָָָוק���
��א �י על א� מק��ת, ז� הרי � �גללי' ל� ה�אה ִֶֶֶַַֹ�ְְֲִִֵַָָָָז�
מ�נה זה �ינר ל� 'הא ל�: אמרה �ל��. המק�� ל� ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָנת�
לי מק��ת א� 'הרי ל�: ואמר �לקח� ל�', ִֶֶ�ְְְְְְְֲֵֵֶַַַָָָואתק��

ז��הנאה הרי ה�א, ח��ב אד� א� � מ��' ���ל�י ז� ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ז� �בהנאה מ��ה, נהנה �הי�ת� ל� י� �הנאה ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ�ְמק��ת,

ל�. עצמ� ְְֶַַָ�קנה

.‚Î�����ה זה והרי �דינר, לי 'התק��י לא�ה: ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָהא�מר
ה�יע ה�ינר לא מק��ת; אינ� � ה�ינר' �א�� עד ִִִֶֶַַָֹ�ְְִֵֵֵֶֶַַָָָ�יד�
מ���� �יד� היה .��� להי�ת� נת� ה����� ולא ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָֹליד�,
�י על א� � א�ה �� וק�� אחרי�, אצל ל� ��� ח�ב ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעל
מקצת ל� י� ח�ב ��על לפי מק��ת, ז� הרי ,��� ְְִִֵֶֶֶַַָ�ְֲֵֵֶֶ�אינ�

מ����. �ל �ג�פ� ְְְִֶַָקני�

.„Îעל זה �דינר לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְִִֶֶֶַָ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר
לא �י� החזירה �י� מק��ת, אינ� � לי' ��חזיריה� ְִֵֵֶֶֶָֹ�ְְְִִִֵֶַָָמנת
וא� ה�נאי; נתק�� לא החזיר�� לא �א� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹהחזירה;

�ל��. ליד� ה�יע ולא נהנית לא הרי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹהחזיר��,

.‰Îהרי' ל�: ואמר �� וכ��צא הדס �ל אג�ה ל� ְְֲֲֵֵֶַַַָָָָ�ֲַָָנת�
�� אי� 'והלא ואמר�: א�ת�, וק�לה �ז�', לי מק��ת ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹ�ְְַא�
ה�ח�אי� ז�זי� �אר�עה '�תק�� ואמר: �ר�טה', ְִָ�ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ�וה
וא� מק��ת. ז� הרי 'ה�', אמרה א� � האג�ה' ְִֶֶ�ְְֲִֵֵָָָ�ְֲָ�ת��
��אחר �ה�תיקה א��, �מע�ת מק��ת אינ� � ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָ�ְְֵָָָ�תקה
מ�ני �ספק מק��ת ותהיה מ�עלת; אינ� ליד� מע�ת ְְִֵֵֶֶָ�ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָמ��

אחר. �מק�� �ר�טה ��וה ��א ְְְִֵֶֶַָָָָ�ֲָהאג�ה,

.ÂÎל ליהא�מר התק��י ז�, �תמרה לי 'התק��י א�ה: ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָ
�ר�טה, �וה מה� �אחת י� א� � �ז�' לי התק��י ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ�ז�,
מ�פק, א�א מק��ת אינ� � לאו וא� מק��ת; ז� ִֵֶֶֶָָ�ְְִֵֶֶָָ�ְֲֵהרי

אחרת. �מדינה �ר�טה אחת �מרה ��וה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ��א

.ÊÎ��כ� י� א� � �בז�' �בז� �ז� לי 'התק��י ל�: ָ�ְְְְְְִִִִֵַַָָאמר
א�א מק��ת אינ� לאו, וא� מק��ת; �ר�טה, ֶֶֶָ�ְְִֵֶֶָָ�ְְֶָָ�וה

רא��נה רא��נה א�כלת היתה הראשונהמ�פק. [אכלה ְִִִֵֶֶָָָָָ
דיבורו] שסיי� �ר�טה,קוד� �וה �אחר�נה י� א� �ְֲִֵֶַָָָָ

�א�ת� מ�פק; א�א מק��ת אינ� לאו, וא� ִֵֶֶֶֶָָָ�ְְִֵֶֶָָ�ְמק��ת;
אינ� �מלוה והמק�� �מלוה, ה� הרי �אכלה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ�מרי�
אחר�נה. �תמרה א�א ה����י� �אי� ונמצא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ְמק��ת,

.ÁÎ��כ� י� א� � �א��' לי מק��ת א� 'הרי ל�: ָ�ְְִִֵֵֶֶ�ְְֲֵַַָָאמר
רא��נה א�כלת �היא �י על א� מק��ת: �ר�טה, ִִִֶֶֶֶֶַַָ�ְְֶָָ�וה

א�כלת. היא ��� ִִֶֶֶָָרא��נה,

.ËÎ�א � זה' �כ�ס לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְִִֶֶֶ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר
וא� ��ת�כ�; �במה �� מק��ת ז� הרי מי�, מלא ְְְִֶֶֶַ�ְֲִֵֵַָָָהיה
וא� ��ת�כ�. �מה ולא ,�� מק��ת ז� הרי � יי� מלא ְְְְִֶֶֶַֹ�ְֲִֵֵַָָָהיה
;�� ולא ��ת�כ�, �מה מק��ת ז� הרי � �מ� מלא ְְְֶֶֶַֹ�ְֲֵֵֶֶָָָהיה
מק��ת ז� הרי �ר�טה, �וה ��מ� היה לא א� ֶֶ�ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹלפיכ�
ו�אי, מק��ת ז� הרי �ר�טה, �וה ��מ� היה וא� ֶֶַַ�ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָ�ספק,

מ��יחי� ��ס[בודקי�]ואי� פרוטה]על שווה .[א� ְְִִֵַַ

ו ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
וא�‡. מק��ת; ה�נאי, נתק�� א� � �נאי על ְִֶֶ�ְְְְְִִֵֵַַַַַַַהמק��

�היה �י� אי�, מ� ה�נאי �היה �י� מק��ת; אינ� ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ְֵָָלאו,
�י� �ק���י�, �י� � ��ע�ל� �נאי וכל הא�ה. ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָמ�
צרי� � ממ�� �יני ��אר �י� �ממ�ר, �מ�ח �י� ְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָָ�גר��י�,

�ברי�. אר�עה ��נאי ְְְְִִַַַָָָלהי�ת
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'הרי ל�: ואמר �ינר, ח�ב אצל� ל� �היה �ג�� ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָ�יצד?
מ�ני מק��ת, אינ� � �יד�' לי ��� ��ינר לי מק��ת ְִֵֶֶ�ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�ְְַא�

לה�צאה ק��[לשימוש]�ה�לוה �בר �א� ואי� נ�נה, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
ה�ציאה ��בר מע�ה, �� הוציאה]להנ�ת כאילו א�ת�[� ְִֵֵֶַָָָָ

הנאת�. ועברה ְְֲִַָָָָָה�ינר

.„È�א�ת� וק��� ה�����, על מלוה אצל� ל� ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָהיה
�הרי מק��ת, ז� הרי � ה����� את ל� והחזיר ֲֵֶֶֶ�ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָה�לוה
ליד�. הניה ה�יעה והרי מע�ה, ������ נהנית ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהיא

.ÂË��ג� �יצד? מק��ת. ז� הרי מלוה, �הנית ְֵֶֶַ�ְְְֲֲִֵֵַַַַָָהמק��
א� 'הרי ל�: ואמר ז�ז, מאתי� ע�ה א�ת� ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ�הלוה

לי� �ארויח זמ� �הנית לי הפרעו�]מק��ת [שאדחה ְ�ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָ
מ�� ��בע� ואיני י��, וכ� �� �יד� ��היה ז�, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ�מלוה

ל� י� �הרי מק��ת, ז� הרי � �ל�ני' זמ� מע�העד הניה ְְְֲִֵַַ�ֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָָ
לע��ת ואס�ר ��בע; זמ� ס�� עד ז� �מלוה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָלה����

�ר�ית �היא מ�ני לריבית]��, ר��תי[דומה �פר�� . ְְְִִִִֵֵֵֶַַ
ל�מע� רא�י �אי� �ברי� מלוה כמות�]�הנית .[לסבור ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

.ÊË��� �בח�ב ז� �פר�טה לי מק��ת א� 'הרי ל�: ְְִִֵֶֶֶָ�ְְֲֵַַָָאמר
'�מלוה ל�: אמר א� וכ� מק��ת; ז� הרי � אצל�' ְְְִִֵֶֶַָָָ�ְְֲִֵֵֶלי

מק��ת. ז� הרי � ז�' �בפר�טה אצל� לי ���ְְְֲִִֵֵֵֶֶָ�ֶֶ

.ÊÈמק��ת א� 'הרי ל�: ואמר אחרי�, �יד ח�ב ל� ֶֶ�ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָהיה
�ל��� �מעמד זה' �יד לי ��� �ח�ב המקדשלי [הלווה, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

מק��ת.והמתקדשת] ז� הרי �ְֲֵ�ֶֶ

.ÁÈ�ה�איל� ��אלה א� �יד�, ל� ��� �פ�ד�� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָק���
כלי�] לה שהשאיל א�[כגו� וה�אלה ה��ד�� היה א� �ְְִִֵַַָָָָ

מק��ת. ז� הרי �ר��ת�, ק�� מה� �ר�טה ֶֶ�ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ�וה

.ËÈ�עלי �אד�ר ��כר לי מק��ת א� 'הרי ל�: ְֲִִֵֶֶֶַַָָָ�ְְֲֵַַָָאמר
ולא[למושל]ל�לט��' ה�לט�� וה�יח� עליה, וד�ר , ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹ
�ר�טה[למשפט]�בע� ל� נת� א� א�א מק��ת אינ� � ְְֵָָָ�ְִֶֶֶַָָָָ

�מלוה, היא הרי מ�בריו ל� ה�אה �ההניה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמ���;
מק��ת. אינ� �מלוה ֶֶ�ְְְְְִֵֵַַָָוהמק��

.Î,'��ע �אע�ה ז� �מלאכה לי מק��ת א� ְֱִִִֶֶֶֶֶָָָ�ְְֲֵַ'הרי
�ר�טה ל� נת� �� א� א�א מק��ת אינ� � ע�� ְִֵֶֶֶַָָָָ�ְְִֵָָָָוע�ה
ס�� ועד מ�ח�ה ה��על �� יז�ה �ה�כיר�ת לפי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָמ���;
מ� �מקצת ז�כה ה�לאכה, מ� מקצת ��ע�ה זמ� �ל �ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
�מלוה והמק�� אצל�, מלוה ��� ה�כר ונמצא � ְְְְְְִִֵֶַַָָָ�ְְִַַָָָָָה�כר

מק��ת. ֶֶ�ְֵָאינ�

.‡Îאני ואתק�� מ�נה לפל�ני �ינר ��' �אמרה: ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהא�ה
ז� מ�נה �הנאת לי מק��ת א� 'הרי ל�: ואמר ונת� ֲִֶֶַַַָָָ�ְְְְְֲֵַַַָָָל�',
ה�יע ��א �י על א� מק��ת; ז� הרי � �י�' על ִִִֶֶֶַַַֹ�ְֲִִֵֶַַָ��ת�י
�גלל�. �ל�ני ונהנה ��ע�ה, �רצ�נ� נהנית הרי �ל��, ְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָל�
ל�', ואתק�� מ�נה לפל�ני �ינר ��' ל�: אמרה א� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָוכ�
מק��ת א� 'הרי ל�: ואמר �ל�ני א�ת� וק��� ל�, ֶֶ�ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָונת�
מק��ת. ז� הרי � �רצ�נ�' ���ל�י ז� מ�נה �הנאת ֶֶ�ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָלי

.·Î,'לפל�ני והתק��י מ�נה זה �ינר ל� 'הא ל�: ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָאמר
�הנאה לי מק��ת א� 'הרי ל�: ואמר �ל�ני א�ת� ֲִֶֶַָָ�ְְְְְְֲִִֵַַָָָוק���
��א �י על א� מק��ת, ז� הרי � �גללי' ל� ה�אה ִֶֶֶַַֹ�ְְֲִִֵַָָָָז�
מ�נה זה �ינר ל� 'הא ל�: אמרה �ל��. המק�� ל� ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָנת�
לי מק��ת א� 'הרי ל�: ואמר �לקח� ל�', ִֶֶ�ְְְְְְְֲֵֵֶַַַָָָואתק��

ז��הנאה הרי ה�א, ח��ב אד� א� � מ��' ���ל�י ז� ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ז� �בהנאה מ��ה, נהנה �הי�ת� ל� י� �הנאה ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ�ְמק��ת,

ל�. עצמ� ְְֶַַָ�קנה

.‚Î�����ה זה והרי �דינר, לי 'התק��י לא�ה: ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָהא�מר
ה�יע ה�ינר לא מק��ת; אינ� � ה�ינר' �א�� עד ִִִֶֶַַָֹ�ְְִֵֵֵֶֶַַָָָ�יד�
מ���� �יד� היה .��� להי�ת� נת� ה����� ולא ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָֹליד�,
�י על א� � א�ה �� וק�� אחרי�, אצל ל� ��� ח�ב ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעל
מקצת ל� י� ח�ב ��על לפי מק��ת, ז� הרי ,��� ְְִִֵֶֶֶַַָ�ְֲֵֵֶֶ�אינ�

מ����. �ל �ג�פ� ְְְִֶַָקני�

.„Îעל זה �דינר לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְִִֶֶֶַָ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר
לא �י� החזירה �י� מק��ת, אינ� � לי' ��חזיריה� ְִֵֵֶֶֶָֹ�ְְְִִִֵֶַָָמנת
וא� ה�נאי; נתק�� לא החזיר�� לא �א� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹהחזירה;

�ל��. ליד� ה�יע ולא נהנית לא הרי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹהחזיר��,

.‰Îהרי' ל�: ואמר �� וכ��צא הדס �ל אג�ה ל� ְְֲֲֵֵֶַַַָָָָ�ֲַָָנת�
�� אי� 'והלא ואמר�: א�ת�, וק�לה �ז�', לי מק��ת ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹ�ְְַא�
ה�ח�אי� ז�זי� �אר�עה '�תק�� ואמר: �ר�טה', ְִָ�ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ�וה
וא� מק��ת. ז� הרי 'ה�', אמרה א� � האג�ה' ְִֶֶ�ְְֲִֵֵָָָ�ְֲָ�ת��
��אחר �ה�תיקה א��, �מע�ת מק��ת אינ� � ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָ�ְְֵָָָ�תקה
מ�ני �ספק מק��ת ותהיה מ�עלת; אינ� ליד� מע�ת ְְִֵֵֶֶָ�ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָמ��

אחר. �מק�� �ר�טה ��וה ��א ְְְִֵֶֶַָָָָ�ֲָהאג�ה,

.ÂÎל ליהא�מר התק��י ז�, �תמרה לי 'התק��י א�ה: ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָ
�ר�טה, �וה מה� �אחת י� א� � �ז�' לי התק��י ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ�ז�,
מ�פק, א�א מק��ת אינ� � לאו וא� מק��ת; ז� ִֵֶֶֶָָ�ְְִֵֶֶָָ�ְֲֵהרי

אחרת. �מדינה �ר�טה אחת �מרה ��וה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ��א

.ÊÎ��כ� י� א� � �בז�' �בז� �ז� לי 'התק��י ל�: ָ�ְְְְְְִִִִֵַַָָאמר
א�א מק��ת אינ� לאו, וא� מק��ת; �ר�טה, ֶֶֶָ�ְְִֵֶֶָָ�ְְֶָָ�וה

רא��נה רא��נה א�כלת היתה הראשונהמ�פק. [אכלה ְִִִֵֶֶָָָָָ
דיבורו] שסיי� �ר�טה,קוד� �וה �אחר�נה י� א� �ְֲִֵֶַָָָָ

�א�ת� מ�פק; א�א מק��ת אינ� לאו, וא� ִֵֶֶֶֶָָָ�ְְִֵֶֶָָ�ְמק��ת;
אינ� �מלוה והמק�� �מלוה, ה� הרי �אכלה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ�מרי�
אחר�נה. �תמרה א�א ה����י� �אי� ונמצא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ְמק��ת,

.ÁÎ��כ� י� א� � �א��' לי מק��ת א� 'הרי ל�: ָ�ְְִִֵֵֶֶ�ְְֲֵַַָָאמר
רא��נה א�כלת �היא �י על א� מק��ת: �ר�טה, ִִִֶֶֶֶֶַַָ�ְְֶָָ�וה

א�כלת. היא ��� ִִֶֶֶָָרא��נה,

.ËÎ�א � זה' �כ�ס לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְִִֶֶֶ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר
וא� ��ת�כ�; �במה �� מק��ת ז� הרי מי�, מלא ְְְִֶֶֶַ�ְֲִֵֵַָָָהיה
וא� ��ת�כ�. �מה ולא ,�� מק��ת ז� הרי � יי� מלא ְְְְִֶֶֶַֹ�ְֲִֵֵַָָָהיה
;�� ולא ��ת�כ�, �מה מק��ת ז� הרי � �מ� מלא ְְְֶֶֶַֹ�ְֲֵֵֶֶָָָהיה
מק��ת ז� הרי �ר�טה, �וה ��מ� היה לא א� ֶֶ�ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹלפיכ�
ו�אי, מק��ת ז� הרי �ר�טה, �וה ��מ� היה וא� ֶֶַַ�ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָ�ספק,

מ��יחי� ��ס[בודקי�]ואי� פרוטה]על שווה .[א� ְְִִֵַַ

ו ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
וא�‡. מק��ת; ה�נאי, נתק�� א� � �נאי על ְִֶֶ�ְְְְְִִֵֵַַַַַַַהמק��

�היה �י� אי�, מ� ה�נאי �היה �י� מק��ת; אינ� ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ְֵָָלאו,
�י� �ק���י�, �י� � ��ע�ל� �נאי וכל הא�ה. ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָמ�
צרי� � ממ�� �יני ��אר �י� �ממ�ר, �מ�ח �י� ְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָָ�גר��י�,

�ברי�. אר�עה ��נאי ְְְְִִַַַָָָלהי�ת
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ה�נאי·. ��היה � �נאי �ל �ל �ברי� האר�עה ה� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוא��
ק�ד� ה�נאי ו��היה ל�או, ק�ד� ��� ה� ו��היה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ�פ�ל,

לק�מ� �אפ�ר �בר ה�נאי ו��היה .[כדלהל�]ל�ע�ה, ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אי� �כא�� �טל, ה�נאי הרי � מה� אחד ה�נאי חסר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָוא�
ויתק�� מגר�ת א� מק��ת ז� �היה א�א �לל, �נאי ��ְְְְִֶֶַָָָ�ְְְִֵֶֶֶֶַֹ
וחסר ה�איל �לל, התנה לא �כא�� מ�ד, ה��נה א� ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָֹה��ח

האר�עה. מ� אחד ְְִֶַַַָָָָה�נאי

א�‚. הרי ז�ז מאתי� לי ��ני 'א� לא�ה: הא�מר ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָ�יצד?
� לא וא� זה, �דינר לי מק��ת',מק��ת �הי לא לי �ני ְ�ְְְְְִִִִִִִֶֶֶָֹֹ�ֶֶ

ק��, ה�נאי הרי � ה�ינר ל� נת� זה �נאי �התנה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָואחר
�היה ז�ז, מאתי� ל� נתנה וא� �נאי; על מק��ת ז� ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ�ְֲֵַוהרי

מק��ת. אינ� ל�, נתנה לא וא� ֶֶ�ְְְִֵֶֶָָָֹ�ְמק��ת,

ונת�„. זה', �דינר לי מק��ת א� 'הרי ל�: אמר א� ְְִִֶֶֶַָָ�ְְֲֲִֵַַָָָאבל
מאתי� לי ��ני 'א� ואמר: ה�נאי וה�לי� �יד�, ְְְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָָה�ינר
הרי � מק��ת' �הי לא לי ��ני לא וא� מק��ת, �הי ֲֵֶֶ�ְְְְִִִִִֶֶֹֹ�ְְִז�ז
�� ואחר �יד� ונת� ה�ע�ה �הק�י� מ�ני �טל, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָה�נאי
מק��ת ז� והרי ���ר; �די �ת�� �ה�ל �י על וא� ֶֶ�ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹהתנה,

�ל��. ל� ל�� צריכה ואינ� ְְְִִִֵֵָָָמ�ד,

א�‰. הרי ז�ז, מאתי� לי ��ני 'א� ל�: אמר א� ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָוכ�
הרי � ליד� ה�ינר נת� �� ואחר זה', �דינר לי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�ְמק��ת
ל�: אמר לא �הרי �נא�, �פל ��א מ�ני �טל, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹה�נאי
מ�ד, מק��ת ז� והרי מק��ת'; �הי לא ��ני, לא ִֶֶָ�ְֲֵֶֶַ�ְְְְִִִִֹֹ'וא�

�ל��. ל� ל�� צריכה ְְְִִֵֵָָואינ�

.Âהי� לא ז�ז מאתי� לי ��ני לא 'א� ל�: אמר א� ְְְִִִִִִִֵַַָָָֹֹוכ�
לי מק��ת א� הרי ז�ז מאתי� לי ��ני וא� לי, ִֶֶ�ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָ�ְמק��ת
�טל, ה�נאי הרי � ליד� ה�ינר נת� �� ואחר זה", ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ�דינר

לאו �הק�י� תתני"]מ�ני לא תתני"]לה�["א� והרי["א� ; ְְְֲִִִֵֵֵֶַָ
ל��. צריכה ואינ� מ�ד, מק��ת ְְִִִֵֵֶֶָָָ�ְז�

.Êלרקיע �עלי 'א� ל�: אמר א� ל�ה��וכ� �רדי א� ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָ
ולא לרקיע �עלי לא וא� זה, �דינר לי מק��ת א� ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ�ְְֲֵַהרי
ליד� ה�ינר נת� �� ואחר מק��ת', �הי לא ל�ה�� ְְִֶֶַַַַָָָָָ�ְְְְִִֵַֹ�רדי
יד�ע �ה�בר מ�ד; מק��ת היא והרי �טל, ה�נאי הרי �ְְֲֲִֵֵֵַַַָ�ִֶֶֶַַָָָָ
�מפליג� א�א זה ואי� זה, �נאי לק�� ל� אפ�ר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ�אי

וה��ל.[מגזימה] �ח�ק �ר� ְְְִִִֶֶָ�דברי�

.Áה��רה� א�א לע��ת�, �אפ�ר �דבר �התנה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי
וד� חלב �אכלי 'א� לא�ה: �אמר �ג�� � א�ת� ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹאסרה
�הי לא �אכלי לא וא� זה, �דינר לי מק��ת א� ְְְְִִִִִֶֶֶָֹֹֹ�ְְֲֵַהרי
לא וא� ,��� זה הרי חזיר ��ר �אכלי 'א� ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַֹֹ�ְמק��ת',
ה�ט א� ה�ינר נת� �התנה ואחר �ט', יהא לא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ�אכלי
מק��ת �היה ואכלה, עברה וא� ק��; ה�נאי הרי � ֶֶ�ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָ�יד�
מגר�ת. ואינ� מק��ת אינ� אכלה, לא וא� מגר�ת, ְְֵֶֶֶֶָֹ�ְְְְִֵֶֶָָָֹֹא�
���רה', ��ת�ב מה על התנה 'הרי �זה א�מרי� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָואי�
�ת�ר�. ולא �תק�� ולא �אכל, ��א �יד� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ�הרי

.Ë�נא� ���רה ��ת�ב מה על ה�תנה '�ל אמר� ְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָ�ב�ה
נת� א� �ר� א� ���� �ג�� ��ממ��'? מ�בר ח�� ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�טל
�דבר עצמ� ��ז�ה �תנא� ר�צה �ה�א �נאי על מכר ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָא�
�תנא� עצמ� יפטר א� מ���, �מנעה ��רה ל� ז�תה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֹ��א
�טל, '�נא� ל�: �א�מרי� ��רה, �� א�ת� �ח�בה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָמ�בר

א�ת� �ח�בה מ�בר נפטר א�ה אי� מע�י�, נתק�מ� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�כבר
מ���'. א�ת� ��נעה �דבר �ז�ה ולא ה��רה, ��ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹ

.Èאר� עליו ל� �אי� �נאי על א�ה ���� �ג�� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�יצד?
וע�נה[מזונות] ��אר[תשמיש]�ס�ת '�ס�ת ל�: �א�מרי� � ְְְְְִֵֶָ

�ע�נה אבל ��ממ��. �נאי �היא מ�ני �ה�, ק�� �נא� �ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ז� והרי �ע�נה. א�ת� ח�בה �ה��רה �טל, �נא� �ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
עצמ� לפטר �יד� ואי� �ע�נת�, ח�ב וא�ה ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ�ְמק��ת,

�אר יפת המק�� וכ� �זה. ���צא �ל וכ� [גויה�תנא�'. ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ
מלחמה] ��שבויית ��תע�ר �נאי שפחתו]על �[שתהא ְְִֵֶַַַָ

מנעה ה��רה �הרי ,�� להתע�ר ל� ואי� מק��ת, ז� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ְֲֵהרי
יז�ה �נא� מ�ני ולא ��בעלה, אחר �� מ�ה��ע�ד ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹא�ת�
�זה. ���צא �ל וכ� �טל. �נא� א�א ��רה, ��נעה ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹ�דבר

.‡È,�ר��י� ��עת א� ק���י�, ��עת הא�ה על ְְְִִִִִִִֵַַַָָָהתנה
�מי זה הרי � �זה וכ��צא לבנ� א� �לאחיה לאביה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ���על
�תנא� ל�ה��, ��רד א� לרקיע ��עלה עליה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ�התנה
ונמצא הערוה, על ויב�א� אחרי� ��עבר� �יד� �אי� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�טל;
�זה. ���צא �ל וכ� לק�מ�. �יד� �אינ� �דבר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�התנה

.·Èיא���' א� חצר�', �ל�ני לי ����' עליה התנה א� ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאבל
�יד� אפ�ר �הרי ק��; �נא� � �זה וכ��צא לבני' ���ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ו ועדלק�מ�, חצר� ל� ���� עד הר�ה ממ�� לפל�ני ת�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
�זה. ���צא �ל וכ� עברה. �א� אי� �הרי לבנ�, ��� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ���יא

.‚Èוכל �מיד, עיני� לנגד �נאי� �ל ה�ברי� א�� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ�י�
'ה��ת� א� וכ�', �� �נאי על 'המק�� ��מע �א�ה ְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָמק��
� �נאי על ה��ת� א� ה��כר, א� וכ�', �� �נאי על ְְְֵֵֵַַַַַַָָ�ט
�די ��ארנ�, א�� �ברי� אר�עה �� י� �ה�נאי ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�דע
וא� �מק��; מק�� �כל א�ת� לפר� צריכי� נהיה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹ��א

�נאי. �א� אי� מה�, אחד ְֵֵֵֶֶַָָָחסר

.„È�צרי אד� 'אי� �אמר�: אחר�ני� �א�ני� מקצת ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָי�
ממ�� �דיני אבל �לבד, וק���י� �ג�י� א�א �נא� ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָֹלכ�ל
��פילת זה, �בר על לסמ� רא�י ואי� לכ�ל'. צרי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאינ�
רא�ב� �בני �ד �ני מ�נאי דברי�, האר�עה �אר ע� ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָה�נאי
יעבר�", לא וא� וג�', גד בני יעבר� "א� חכמי�, א�ת� ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹלמד�
�ד�לי ה�ר� וכזה �ק���י�. ולא �ג�י� היה לא זה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹ�תנאי

לע��ת. רא�י וכ� הרא��ני�, ְְֲִִִֵַַָָה�א�ני�

.ÂËמק��ת �היה ה�נאי ���תק�� � �נאי על ֶֶ�ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַהמק��
�יצד? ��תק��ה. מ�עה לא ה�נאי, ��תק�� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמ�עה
א� הרי ז� ��נה ז�ז מאתי� לי� א�� 'א� לא�ה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהא�מר
מק��ת', �הי לא לי� א�� לא וא� זה, �דינר לי ֶֶ�ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָֹֹ�ְמק��ת
ע�� �התנה ז�ז ה�אתי� ל� ונת� �ניס�, ליד� ה�ינר ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָונת�
קד� �ני ק��� א� לפיכ� מ��רי; מק��ת ז� הרי � ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָֹ�ְְְֲִֵֵ�ת�רי
ה�י� וכ� ל�ני. מק��ת ז� הרי � רא��� �ל ה�נאי ְִִֵֵֶֶַַ�ְְְֲִִֵֵֶֶַַַ��תק��
א� גט, ��היה ה�א ה�נאי ��תק�� ��עה �בממ�נ�ת, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ג�י�

ה��נה. א� ה��ח ְִִֵַַַַָָָיתק��

.ÊËאמר ולא �נאי, �� ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹ��ה
מעכ�ו לי מק��ת א� 'הרי ל�: אמר א� אבל ְִֵֶֶַָ�ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָמעכ�ו;
ל� נת� זמ� �לאחר ז�ז', מאתי� לי� א�� א� זה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�דינר
ה����י�, מ�עת למפרע מק��ת ז� הרי � ז�ז ְְְִִִֵֶֶַַַַ�ְֲִֵַַָה�אתי�
מר�ה; זמ� לאחר א�א ה�נאי נע�ה ��א �י על ֶ�ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָֹא�

- h"qyz'd a`Îmgpn 'h iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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אינ� � ה�נאי ��ע�ה קד� אחר ק��� א� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלפיכ�
�בממ�נ�ת. �ג�י� ה�י� וכ� ְְְִִִֵֶֶַָ�ְמק��ת.

.ÊÈולא �נא� לכ�ל צרי� אינ� 'מעכ�ו', הא�מר ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֹ�ל
ה�ע�ה �הק�י� �י על א� א�א ל�ע�ה, ה�נאי ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָלהק�י�
וא� לק�מ�, �אפ�ר �דבר להתנ�ת צרי� אבל ק��; ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָ�נא�
�דברי� �מפליג זה הרי � לק�מ� אפ�ר �אי �דבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהתנה

ברצינות] מתכוו� 'על[ואינו הא�מר וכל �נאי. �� ואי� ,ְְְֵֵַַָָָ
צרי� ואינ� 'מעכ�ו', �א�מר זה הרי � ה�נאימנת' לכ�ל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ל�ע�ה. להק�ימ� ְְְֲִֶַַַֹולא

.ÁÈמנת על לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: הא�מר ְִֶֶַָ�ְְְֲִֵֵֵַַָָ�יצד?
לי ���ני מנת על ��� זה 'הרי ז�ז', מאתי� לי ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ���ני
���� מנת על �מ�נה ל� נת�נה ז� חצר 'הרי ז�ז', ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמאתי�
א� הא�ה, ונתק��ה ק��, �נא� הרי � ז�ז' מאתי� ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָלי
לא וא� ז�ז, מאתי� י�נ� וה� �חצר, זה וזכה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנת�ר�ה,
זה יז�ה ולא ז�, �ת�ר� ולא מק��ת, ז� �היה לא � ְְְְִִֵֶֶֶֶָֹֹ�ְְְִִֶֹי�נ�
�הק�י� �י על וא� �נא�, �פל ��א �י על וא� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�חצר,
זה והחזיק ליד� ה�ט א� ה����י� ונת� ל�נאי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָה�ע�ה
� ה�נאי ���תק�� �הרי �נא�; ה�לי� �� ואחר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�חצר
רא��נה מ�עה ז�, ותת�ר� ז� ותתק�� �חצר, זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָיז�ה
�לל. �נאי �� היה לא �א�� ה�ע�ה, נע�ה ���ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָֹ

ז ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
��רצה‡. מנת על לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְְִִֶֶֶֶַָ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר

"ה�"]אבי' האב[שיאמר רצה "ה�"]� לא[אמר מק��ת; , ְִָָָָָ�ֶֶֹ
אינ� � ה�בר ��מע קד� ��ת א� ��תק, א� ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרצה,
אינ� �מחה, �מע � אבי' ימחה ��א מנת 'על ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ְמק��ת.
ה�� מת מק��ת. ז� הרי � ��ת א� מחה, לא ֵֵֶֶַ�ְֲִֵֵֶֶֶָֹ�ְמק��ת;
'איני ��אמר האב את מל�די� � האב �מע �� ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹואחר

� יהא ��א �די יב�.ר�צה', לפני ��ל ולא ק���י�, � ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹ

.·��� מנת על �זה לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְִֵֶֶֶֶַָָ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר
עפר' ��ר '�ית א� ז�ז', מאתי� בולי לזרוע שנית� [שטח ִִֵַָָָ

וא�כור] מק��ת; ז� הרי ל�, ��� עדי� �� י� א� �ְֲִִֵֵֵֵֶָ�ְִֶֶ
א�מר וה�א ל�, י� ��א מ�פק; מק��ת ז� הרי ל�, ְִֵֵֵֶֶֶָָ�ְֲֵֵאי�

לקלקל� �די � לי' איש]'אי� אשת באיסור .[להכשילה ְְְְִֵֵַָ

ז�ז',‚. מאתי� לי ��� מנת על �זה לי מק��ת א� ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ�ְְֲֵַ'הרי
�א�ת� ל� י� א� � �ל�ני' �מק�� עפר ��ר '�ית ְְְִִֵֵָָָא�
ה�ק�� �א�ת� ל� אי� וא� מק��ת; ז� הרי ְְִֵֶֶַָ�ְֲֵַָה�ק��,
וה�א ,�� ל� י� ��א � מ�פק מק��ת ז� הרי ְִֵֵֶֶֶָָָ�ְֲֵֶַָ�אמר,

לקלקל�. ְְְְִֵַַָמת���

ז�ז',„. מאתי� �ארא� מנת על �זה לי מק��ת א� ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ְְֲֵַ'הרי
הראה וירא�ה; מק��ת, ז� הרי � עפר' ��ר '�ית ְְְֶֶֶֶַָָ�ְֲֵֵָָא�
��דה עפר ��ר �ית �הראה א� אחרי�, �יד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָה��זי�
ה�ע�ת לקח מ���. ��רא�ה עד מק��ת, אינ� � ְִֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ְֲִֵֵָאחרי�
�אריס�ת לקח� א� ה�דה ��כר א� ���פ�ת, א� ְֲִֶֶַַַָָָָָ�ְְְִָ�מלוה

מהיבול] חלק תמורת בה עד[לעבוד מק��ת, אינ� �ְֵָ�ֶֶַ
לעצמי �ע�י �ארא� '�ארא�', ���מע מ���; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ��רא�ה

ל�. �אמר�י זה ְִֶֶַָָָָ�בר

נקעי�‰. �� והיה עפר, ��ר �ית ל� עמ�י�[חפירות]היה ְְֲִֵָָָָָָָ�ִ

הי� א� � טפחי� ע�רה �ב�הי� סלעי� א� טפחי�, ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָָָע�רה
ע��, נמ�די� ואי� �סלעי� ה� הרי � מי� מלאי� ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָה�קעי�
נמ�די� � מי� מלאי� אינ� וא� לזריעה; רא�יי� �אי� ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָמ�ני

לזריעה. רא�יי� �ה� מ�ני ְְְִִִִִֵֵֶָע��,

.Â�אי� מנת על �זה לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְִֵֶֶֶֶַָָ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר
� א�� נדרי� מ�ל�ה אחד עליה ונמצא� נדרי�', ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹעלי�
�תק�ט ��א א� יי�, ���ה ��א א� ��ר, �אכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ��א

נדר[בגדי]�מיני עליה נמצא מק��ת; אינ� � צבע�ני� ְְְִִִֵֵָ�ְִֶֶֶֶֶָָָ
אפ�� אני 'מק�יד א�מר: �ה�א �י על א� � מא�� ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַח��
�אי� מנת 'על ל�: אמר וא� מק��ת. ז� הרי זה', ְְִֵֶֶֶַַָָָ�ְֲֵֶַעל
חר�בי�, �אכל ��א ��דרה נמצאת אפ�� � נדר' �ל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעלי�

מק��ת. ֶֶ�ְֵָאינ�

.Ê,'�מ�מי �י� �אי� מנת על �זה לי מק��ת א� ְִִִֵֶֶֶֶַָָ�ְְֲֵַ'הרי
אינ� � ���י� ה��סלי� ה��מי� מ� אחד �� ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָונמצא
א� � ה��מי� מא�ת� ח�� אחר מ�� �� נמצא ְִִֵֵֶֶַַַָָָ�ְמק��ת;
מק��ת. ז� הרי זה', על אפ�� אני 'מק�יד �אמר: �י ֶֶ�ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָעל
ה��סלי� ה��מי� �ל ���י�? ה��סלי� ה��מי� ה� ְְִִִִִֵַַַַַַָָ�מה

במקדש]��הני� �יאת[לעבודה �בהלכ�ת ���י�; ��סלי� , ְְְֲִִִִִַַַָֹ
� ���י� עליה� וי�תר ה�הני�. מ�מי �ל ית�אר� ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמקד�,

רע ��י�[מהגו�]ריח וד�י� עבה, וק�ל ה�ה, וריח וזעה, , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ונע�ה �לב �נ�יכת לדד, �ד �י� וטפח טפח, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמחבר�תיה

ו��מא צ�קת, ה��חת[יבלת]ה�ק�� אפ��[מצח]�על , ְֲִֶֶֶַַַַַַַָָ
על וא� רא�� מ�ער קר�בה ואפ�� �י�תר, קט�ה ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָֹהיתה
על �א�ה ��תרה ה��מא היא וז� �ער, �� �אי� ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�י
��אר �ער �� ��� ��מא היתה א� אבל ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹה�הני�.

�א�ר �ד�לה ��מה א� קט�]ה�ני�, איטלקי על[מטבע א� ְְִִַַַָָָָ
�נ�י�. �י� �כהני� �י� מ�� זה הרי � �ער �� �אי� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹ�י

.Á�ה��סלי ה��מי� מ� אחד �� ונמצא סת� א�ה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהמק��
ז� הרי � נדרי� מ�ל�ה אחד עליה נמצא א� ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ���י�,
והי� נדרי� עליה �אי� מנת על ק��� מ�פק. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�ְמק��ת
מק��ת. ז� הרי � ל� וה�יר חכ� אצל והלכה נדרי�, ֶֶ�ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָעליה

.Ëוהלכה מ�מי�, �� והי� מ�מי� �� �אי� מנת על ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָק���
התנה א� אבל מק��ת. אינ� � א�ת� ור�א ר�פא ְֲִִֶֶָָ�ְְִֵֵֵֵֶָָאצל
עליו והי� מ�מי�, �� ו�אי� נדרי�, עליו �אי� ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָהאי�
ר�פא אצל וה�יר�, חכ� אצל והל� מ�מי�, �� והי� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנדרי�,
��בר �מ�מי� �נאי לאי� �אי� מק��ת; ז� הרי � ְְְִִֵֶֶֶֶַָָ�ְְְֲִֵור�א�

זאת. על מק�דת הא�ה ואי� ְְְְִִֵֶֶַַָָֹנר�א�,

.È��א� מנת על �זה לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְִֵֶֶֶֶֶַָָ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר
�ת�� ל� נת� א� � י��' �ל�י� ועד מ�א� ז�ז מאתי� ְְְִִִִִַַַָָָָֹלי�
נת�, ולא י�� �ל�י� עבר� וא� מק��ת; י��, ְְְְִִֶֶַָָֹֹ�ְְִֹ�ל�י�
לאחר א�� �ז�זי� לי מק��ת א� 'הרי מק��ת. ְְִִֵֶֶַַ�ְְֲֵֶֶַ�ְֵָאינ�

ה�ע�ת ��תא�ל� �י על א� � י��' בה�]�ל�י� [השתמשה ְְְִִִֶַַַַָֹ
י��; ה�ל�י� לאחר מק��ת ז� הרי י��, �ל�י� ְְִֶֶַַַֹ�ְְְֲִֵֹ�ת��
מק��ת. אינ� � היא חזרה א� ה�ל�י�, �ת�� �� חזר ֶֶ�ְְְְְִִִֵַַָָָָֹוא�

.‡Èמק��ת ז� הרי י��, ה�ל�י� �ת�� וק��� �ני ֶֶ�ְְְְְֲִִִֵֵַָָֹ�א
היתה לא ה�ני ����� ���עה לפי לע�ל�, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹל�ני
�לאחר אי�, א�ת ונע�ית �ני ק���י �� ותפס� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�ְמק��ת,
א�ת א�ת� ימצא� רא���, ק���י ���ב�א� י��, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹה�ל�י�
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אינ� � ה�נאי ��ע�ה קד� אחר ק��� א� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלפיכ�
�בממ�נ�ת. �ג�י� ה�י� וכ� ְְְִִִֵֶֶַָ�ְמק��ת.

.ÊÈולא �נא� לכ�ל צרי� אינ� 'מעכ�ו', הא�מר ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֹ�ל
ה�ע�ה �הק�י� �י על א� א�א ל�ע�ה, ה�נאי ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָלהק�י�
וא� לק�מ�, �אפ�ר �דבר להתנ�ת צרי� אבל ק��; ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָ�נא�
�דברי� �מפליג זה הרי � לק�מ� אפ�ר �אי �דבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהתנה

ברצינות] מתכוו� 'על[ואינו הא�מר וכל �נאי. �� ואי� ,ְְְֵֵַַָָָ
צרי� ואינ� 'מעכ�ו', �א�מר זה הרי � ה�נאימנת' לכ�ל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ל�ע�ה. להק�ימ� ְְְֲִֶַַַֹולא

.ÁÈמנת על לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: הא�מר ְִֶֶַָ�ְְְֲִֵֵֵַַָָ�יצד?
לי ���ני מנת על ��� זה 'הרי ז�ז', מאתי� לי ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ���ני
���� מנת על �מ�נה ל� נת�נה ז� חצר 'הרי ז�ז', ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמאתי�
א� הא�ה, ונתק��ה ק��, �נא� הרי � ז�ז' מאתי� ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָלי
לא וא� ז�ז, מאתי� י�נ� וה� �חצר, זה וזכה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנת�ר�ה,
זה יז�ה ולא ז�, �ת�ר� ולא מק��ת, ז� �היה לא � ְְְְִִֵֶֶֶֶָֹֹ�ְְְִִֶֹי�נ�
�הק�י� �י על וא� �נא�, �פל ��א �י על וא� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�חצר,
זה והחזיק ליד� ה�ט א� ה����י� ונת� ל�נאי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָה�ע�ה
� ה�נאי ���תק�� �הרי �נא�; ה�לי� �� ואחר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�חצר
רא��נה מ�עה ז�, ותת�ר� ז� ותתק�� �חצר, זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָיז�ה
�לל. �נאי �� היה לא �א�� ה�ע�ה, נע�ה ���ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָֹ

ז ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
��רצה‡. מנת על לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְְִִֶֶֶֶַָ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר

"ה�"]אבי' האב[שיאמר רצה "ה�"]� לא[אמר מק��ת; , ְִָָָָָ�ֶֶֹ
אינ� � ה�בר ��מע קד� ��ת א� ��תק, א� ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרצה,
אינ� �מחה, �מע � אבי' ימחה ��א מנת 'על ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ְמק��ת.
ה�� מת מק��ת. ז� הרי � ��ת א� מחה, לא ֵֵֶֶַ�ְֲִֵֵֶֶֶָֹ�ְמק��ת;
'איני ��אמר האב את מל�די� � האב �מע �� ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹואחר

� יהא ��א �די יב�.ר�צה', לפני ��ל ולא ק���י�, � ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹ

.·��� מנת על �זה לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְִֵֶֶֶֶַָָ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר
עפר' ��ר '�ית א� ז�ז', מאתי� בולי לזרוע שנית� [שטח ִִֵַָָָ

וא�כור] מק��ת; ז� הרי ל�, ��� עדי� �� י� א� �ְֲִִֵֵֵֵֶָ�ְִֶֶ
א�מר וה�א ל�, י� ��א מ�פק; מק��ת ז� הרי ל�, ְִֵֵֵֶֶֶָָ�ְֲֵֵאי�

לקלקל� �די � לי' איש]'אי� אשת באיסור .[להכשילה ְְְְִֵֵַָ

ז�ז',‚. מאתי� לי ��� מנת על �זה לי מק��ת א� ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ�ְְֲֵַ'הרי
�א�ת� ל� י� א� � �ל�ני' �מק�� עפר ��ר '�ית ְְְִִֵֵָָָא�
ה�ק�� �א�ת� ל� אי� וא� מק��ת; ז� הרי ְְִֵֶֶַָ�ְֲֵַָה�ק��,
וה�א ,�� ל� י� ��א � מ�פק מק��ת ז� הרי ְִֵֵֶֶֶָָָ�ְֲֵֶַָ�אמר,

לקלקל�. ְְְְִֵַַָמת���

ז�ז',„. מאתי� �ארא� מנת על �זה לי מק��ת א� ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ְְֲֵַ'הרי
הראה וירא�ה; מק��ת, ז� הרי � עפר' ��ר '�ית ְְְֶֶֶֶַָָ�ְֲֵֵָָא�
��דה עפר ��ר �ית �הראה א� אחרי�, �יד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָה��זי�
ה�ע�ת לקח מ���. ��רא�ה עד מק��ת, אינ� � ְִֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ְֲִֵֵָאחרי�
�אריס�ת לקח� א� ה�דה ��כר א� ���פ�ת, א� ְֲִֶֶַַַָָָָָ�ְְְִָ�מלוה

מהיבול] חלק תמורת בה עד[לעבוד מק��ת, אינ� �ְֵָ�ֶֶַ
לעצמי �ע�י �ארא� '�ארא�', ���מע מ���; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ��רא�ה

ל�. �אמר�י זה ְִֶֶַָָָָ�בר

נקעי�‰. �� והיה עפר, ��ר �ית ל� עמ�י�[חפירות]היה ְְֲִֵָָָָָָָ�ִ

הי� א� � טפחי� ע�רה �ב�הי� סלעי� א� טפחי�, ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָָָע�רה
ע��, נמ�די� ואי� �סלעי� ה� הרי � מי� מלאי� ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָה�קעי�
נמ�די� � מי� מלאי� אינ� וא� לזריעה; רא�יי� �אי� ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָמ�ני

לזריעה. רא�יי� �ה� מ�ני ְְְִִִִִֵֵֶָע��,

.Â�אי� מנת על �זה לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְִֵֶֶֶֶַָָ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר
� א�� נדרי� מ�ל�ה אחד עליה ונמצא� נדרי�', ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹעלי�
�תק�ט ��א א� יי�, ���ה ��א א� ��ר, �אכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ��א

נדר[בגדי]�מיני עליה נמצא מק��ת; אינ� � צבע�ני� ְְְִִִֵֵָ�ְִֶֶֶֶֶָָָ
אפ�� אני 'מק�יד א�מר: �ה�א �י על א� � מא�� ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַח��
�אי� מנת 'על ל�: אמר וא� מק��ת. ז� הרי זה', ְְִֵֶֶֶַַָָָ�ְֲֵֶַעל
חר�בי�, �אכל ��א ��דרה נמצאת אפ�� � נדר' �ל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעלי�

מק��ת. ֶֶ�ְֵָאינ�

.Ê,'�מ�מי �י� �אי� מנת על �זה לי מק��ת א� ְִִִֵֶֶֶֶַָָ�ְְֲֵַ'הרי
אינ� � ���י� ה��סלי� ה��מי� מ� אחד �� ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָונמצא
א� � ה��מי� מא�ת� ח�� אחר מ�� �� נמצא ְִִֵֵֶֶַַַָָָ�ְמק��ת;
מק��ת. ז� הרי זה', על אפ�� אני 'מק�יד �אמר: �י ֶֶ�ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָעל
ה��סלי� ה��מי� �ל ���י�? ה��סלי� ה��מי� ה� ְְִִִִִֵַַַַַַָָ�מה

במקדש]��הני� �יאת[לעבודה �בהלכ�ת ���י�; ��סלי� , ְְְֲִִִִִַַַָֹ
� ���י� עליה� וי�תר ה�הני�. מ�מי �ל ית�אר� ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמקד�,

רע ��י�[מהגו�]ריח וד�י� עבה, וק�ל ה�ה, וריח וזעה, , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ונע�ה �לב �נ�יכת לדד, �ד �י� וטפח טפח, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמחבר�תיה

ו��מא צ�קת, ה��חת[יבלת]ה�ק�� אפ��[מצח]�על , ְֲִֶֶֶַַַַַַַָָ
על וא� רא�� מ�ער קר�בה ואפ�� �י�תר, קט�ה ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָֹהיתה
על �א�ה ��תרה ה��מא היא וז� �ער, �� �אי� ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�י
��אר �ער �� ��� ��מא היתה א� אבל ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹה�הני�.

�א�ר �ד�לה ��מה א� קט�]ה�ני�, איטלקי על[מטבע א� ְְִִַַַָָָָ
�נ�י�. �י� �כהני� �י� מ�� זה הרי � �ער �� �אי� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹ�י

.Á�ה��סלי ה��מי� מ� אחד �� ונמצא סת� א�ה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהמק��
ז� הרי � נדרי� מ�ל�ה אחד עליה נמצא א� ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ���י�,
והי� נדרי� עליה �אי� מנת על ק��� מ�פק. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�ְמק��ת
מק��ת. ז� הרי � ל� וה�יר חכ� אצל והלכה נדרי�, ֶֶ�ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָעליה

.Ëוהלכה מ�מי�, �� והי� מ�מי� �� �אי� מנת על ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָק���
התנה א� אבל מק��ת. אינ� � א�ת� ור�א ר�פא ְֲִִֶֶָָ�ְְִֵֵֵֵֶָָאצל
עליו והי� מ�מי�, �� ו�אי� נדרי�, עליו �אי� ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָהאי�
ר�פא אצל וה�יר�, חכ� אצל והל� מ�מי�, �� והי� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנדרי�,
��בר �מ�מי� �נאי לאי� �אי� מק��ת; ז� הרי � ְְְִִֵֶֶֶֶַָָ�ְְְֲִֵור�א�

זאת. על מק�דת הא�ה ואי� ְְְְִִֵֶֶַַָָֹנר�א�,

.È��א� מנת על �זה לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְִֵֶֶֶֶֶַָָ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר
�ת�� ל� נת� א� � י��' �ל�י� ועד מ�א� ז�ז מאתי� ְְְִִִִִַַַָָָָֹלי�
נת�, ולא י�� �ל�י� עבר� וא� מק��ת; י��, ְְְְִִֶֶַָָֹֹ�ְְִֹ�ל�י�
לאחר א�� �ז�זי� לי מק��ת א� 'הרי מק��ת. ְְִִֵֶֶַַ�ְְֲֵֶֶַ�ְֵָאינ�

ה�ע�ת ��תא�ל� �י על א� � י��' בה�]�ל�י� [השתמשה ְְְִִִֶַַַַָֹ
י��; ה�ל�י� לאחר מק��ת ז� הרי י��, �ל�י� ְְִֶֶַַַֹ�ְְְֲִֵֹ�ת��
מק��ת. אינ� � היא חזרה א� ה�ל�י�, �ת�� �� חזר ֶֶ�ְְְְְִִִֵַַָָָָֹוא�

.‡Èמק��ת ז� הרי י��, ה�ל�י� �ת�� וק��� �ני ֶֶ�ְְְְְֲִִִֵֵַָָֹ�א
היתה לא ה�ני ����� ���עה לפי לע�ל�, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹל�ני
�לאחר אי�, א�ת ונע�ית �ני ק���י �� ותפס� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�ְמק��ת,
א�ת א�ת� ימצא� רא���, ק���י ���ב�א� י��, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹה�ל�י�
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�אי� אי� א�ת ���� �מי הרא��� ונמצא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָאי�,
.�� ��פסי� ְִִִַָה����י�

.·Èלאחר מעכ�ו לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְְִֵֶֶַַַָ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר
ה�ל�י� �ת�� וק��� אחר �בא זה', �דינר י�� ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ�ל�י�
נ�תני� �ניה� לפיכ� ל�ניה�; מ�פק מק��ת ז� הרי �ְֲֵ�ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
'הרי י��. ה�ל�י� לאחר �י� י�� ה�ל�י� �ת�� �י� ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַֹֹ�ט,
אחר �בא י��', �ל�י� לאחר מעכ�ו לי מק��ת ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�ְְַא�
י��', ע�רי� לאחר מעכ�ו לי מק��ת א� 'הרי ל�: ְְְִִֵֶֶֶַַַָ�ְְְֲֵַַָָואמר
לאחר מעכ�ו לי מק��ת א� 'הרי ל�: ואמר אחר ְְִֵֶֶַַַָ�ְְְֲֵֵַַַָָָ�בא
��� ק���י � ה�ה ה�דר על מאה ה� אפ�� ימי�', ָ�ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָע�רה
�היא מ�ני ואחד, אחד מ�ל �ט �צריכה ;�� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ��פסי�

�ספק. לכ�� ְֵָָ�ְֶֶ�ְמק��ת

.‚È,'מ�ל�ני ח�� לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְִִִֶֶ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר
�ל על אי� א�ת �היה א�א עליו, �אסר ��א ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ל�מר
א� אבל מק��ת. ספק ז� הרי � �פנ�יה ולפל�ני ֲִֶֶָ�ְְְְֲִִִֵֵָָָָהע�ל�
מ�רת ��היי מנת על לי מק��ת א� 'הרי ל�: ֶֶ�ְְִִִֶֶֶַָ�ְְֲֵַַָָאמר
�ל�ני א�ת� על אס�רה ותהיה מק��ת, ז� הרי � ְְְֲִִֶֶֶַָ�ְְֲִִֵלפל�ני'
לק�מ�. אפ�ר �אי �דבר �התנה מ�ני הע�, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ��אר

.„È�א 'הרי ל�: ואמר לא�ה �ר�ט�ת ��י ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָה��ת�
הרי � �אגר��' לאחר �באחת �אחת, ה��� לי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ�ְמק��ת
��גר� עד מק��ת �היה א�ת� �כ��גר� מק��ת, ְֵֶֶֶַָ�ְְְְִֵֶֶֶֶָָ�ְז�
הא�מר אבל �נ�ה. �ר�טה ק���י מ� �נ�ה �ע� ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָא�ת�
'לאחר �את��ר', לאחר �זה לי מק��ת א� 'הרי ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ�ְְְֲִֵַָלא�ה:

�א��חרר' 'לאחר כנעני]��ת��רי', עבד 'לאחר[מהיותו , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַ
כנענית]����חררי' שפחה ��מ�ת[מהיותה 'לאחר , ְְְְִִֶֶַַַָ

אח�ת�' ��מ�ת 'לאחר אישתי]�על�', היא אינ�[שכעת � ְֲֲֵֵֵֶַַַָָ
לק���. ע�ה יכ�ל �אינ� לפי ְְְִֵֶֶֶַַָָָ�ְמק��ת,

.ÂËלאחר �זה לי מק��ת א� 'הרי ליבמה: ְִֶֶֶַַָ�ְְֲִֵֵַָָָהא�מר
מק��ת ז� הרי � יבמי�' לי� וא����חל� ה�איל מ�פק, ְְְֲִִֵֶַָֹ�ְִִִֵֶֶָ

מ�פק. �� ��פסי� ק���י� הי� ע�ה, ְְִִִִִֵַָָָָָק���

.ÊËהיא הרי נקבה א��� ילדה 'א� לחבר�: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָהא�מר
חבר� א�ת היתה וא� �ל��. אמר לא � �זה' לי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ְמק��ת
��רי� לי, ויראה מק��ת. ז� הרי � הע�ר וה�ר ְִִֵֶֶֶֶָָ�ְֲֵָ�ַָ�ְֶֶ�ְמע�רת
א�ת� ��כניס �די ��לד, אחר מאביה א�ת� �לק�� ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלחזר

�פי �ה� �אי� .[פג�]�ק���י� ְִִִֵֶֶָֹ

.ÊÈ�ונת �ינר', �מאה לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְְִִֵֶֶַָָָ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר
ה�ינר, מ��קחה מק��ת ז� הרי � אחד �ינר אפ�� ְִִֶֶֶַָָָ�ְֲֲִִֵֶָָָל�
'הרי ל�: �אמר �מי ��ה ה�אר; את ל� י�לי� ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוה�א
מאה לי� �א�לי� מנת על זה �דינר לי מק��ת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ�ְְַא�
אמ�רי�? �ברי� ��ה מעכ�ו. ל� מק��ת �היא ְְֲִִֵֶֶֶַַָָ�ְִִֶָ�ינר',
ל�: ואמר �ר� א� אבל סת�. �ינר �מאה ל� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ��אמר
למנ�ת והתחיל א��', �ינר �מאה לי מק��ת א� ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָ�ְְֲֵַ'הרי
��ינר ואפ�� ���לי�; עד מק��ת אינ� � יד� ְֲִִִֶֶֶַַַַָ�ְְֵָָָלת��
מנה נמצא א� וכ� �זה. זה לחזר יכ�לי� �ניה� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאחר��

נח�ת �ינר מה� נמצא א� �ינר, מכס�]חסר אינ�[ולא � ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ
רע �ינר �ה� נמצא במשקלו]מק��ת. יכ�לה[חסר א� � ְ�ְְִִִֶֶֶַָָָָ

וא יחליפ��; ה�חק, ידי על מק��ת.לה�ציא� אינ� לאו, � ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ�ֶֶ

.ÁÈ�וי� �ה� א�� �בגדי� לי מק��ת א� 'הרי ל�: ְִִִִֵֵֶֶֶָָ�ְְֲֵַַָָאמר

מתא�ה �הא�ה �ה� וכ��צא מ�י �ל והי� �ינר', ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָחמ�י�
מ�עת מק��ת ז� הרי חמ�י�, �וי� הי� א� � ְִֶֶַ�ְֲֲִִִִֵֶָָָלה�
�היה �� ואחר ���ק ��מא צריכי� ואינ� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָלקיחה;
�וי� וה� ה�איל א�א �ע��, ��סמ� �די ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�ְמק��ת,
אינ� וא� רא��נה. מ�עה מק��ת ז� הרי ל�, ְִִִֵֶֶָָָָ�ְְֲֵֶַָָ��אמר

מק��ת. אינ� ֶֶ�ְִֵָָ�וי�,

.ËÈ:א�מר ה�א אר�סי�, �דברי עסקי� �הי� וא�ה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָאי�
מתק��ת 'איני א�מרת: והיא א�ת�', אק�� �ינר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ'�מאה
ואחר לבית�, וז� לבית� זה והל� ז�ז', �מאתי� א�א ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָל�

זה את זה �בע� הקשר]�� את לחדש סת�[הסכימו וק��� ְְְְִֶֶֶָָָ
בצרור] יש כמה לדעת מבלי צרורות, האי�[במעות א� �ִִָ

�בעה הא�ה וא� הא�ה; �ברי יע�� הא�ה, את ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָ�בע
האי�. �ברי יע�� האי�, ְֲִִִֵֶַָָאת

.Î���וק ה�ליח והל� א�ה, ל� לק�� �ליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהע��ה
על לק��� ל� אמר א� וכ� מק��ת; אינ� � �נאי ְְְִֵֶֶַַַָָ�ְְֵַַָעל
את ���ה א� אחר, �נאי על א� סת�, וק��� והל� ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָ�נאי,

מק��ת. אינ� � ֶֶ�ְְֵַַָה�נאי

.‡Î��מק� וק��� והל� �ל�ני', �מק�� לי 'ק��� ל�: ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָאמר
לי 'ק��� מק��ת; אינ� � �ל�ני',אחר �מק�� היא והרי ְֵֵַָ�ְְְֲִִִִֵֶֶַַָ

��ראה מ�ני מק��ת, ז� הרי � אחר �מק�� וק��� ְְִֵֶֶֶֶַ�ְְְְְֲִֵֵַַָָָוהל�
ל� ה�א נמצאת]מק�� היא היכ� לו �אמרה[ציי� היא וכ� . ְְִֵֶָָָ

�מק�� ל� וק�ל �ל�ני', �מק�� ק���י לי 'ק�ל ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָל�ל�ח�:
ל� וק�ל �ל�ני', �מק�� ה�על 'הרי מק��ת; אינ� � ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ�ְֵֵַָאחר
ל�. היא מק�� ��ראה מ�ני מק��ת, ז� הרי � אחר ְְִִֵֶֶֶַָָ�ְְֲֵֵַָ�מק��

.·Îעל א� היא, א� ה�א מ�ד �� וחזר הא�ה את ְְִִִֵֶַַַַַָָָָהמק��
���ר �די �ת�� �חזר� אמירת�י זמ� של מיידי [בטווח ְְְִִֵֶָ

מק��ת.משפט] היא והרי �ל��, חזרת� אי� �ְְֲֲִֵֵַָָָ�ֶֶ

.‚Î,ה�נאי �ב�ל ימי� ��ה אחר וחזר �נאי על ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָָהמק��
�טל � עדי� �פני ��א לבינ� �ינ� ���ל� �י על ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹא�
מ� ה�נאי היה א� וכ� סת�. מק��ת היא והרי ְְְִִֵֶֶַַָָָ�ְְֲִֵַַַה�נאי,
ה�נאי. �טל � לבינ� �ינ� �� אחר א�ת� �ב�לה ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהא�ה,

סת� וכנס �נאי על המק�� הזכרתלפיכ� ללא [נשאה ְְְְְִֵַַַַַָָָ
��אהתנאי] �י על א� �ט צריכה ז� הרי � סת� �על ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹא�

וכ� ���נס. א� ���על ה�נאי ��ל ��א ה�נאי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָנתק��
�מלוה א� מ�ר�טה, �פח�ת לו]המק�� וחזר[שחייבת , ְְְְְְִִֵַַַָָָָ

סמ� ז� �עילה �על �ט, צריכה � עדי� �פני סת� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�בעל
בה] היא[לקדשה חזקה ה�ס�לי�; ה����י� א�ת� על ולא ,ְְֲִִִִַַַָָָֹ

זנ�ת, �עילת �עילת� ע��ה ה��רי� מ��ראל אד� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�אי�
מצוה. �עילת לע��ת� ע�ה �יד� ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָוהרי

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י' שישי יו�

ח ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
ונמצא‡. יי�' �ל זה �כ�ס לי 'התק��י לא�ה: ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהא�מר

�ס�' �ל זה '�דינר יי�, �ל ונמצא �ב�' '�ל �ב�, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ�ל
�אני מנת 'על �ס�, �ל ונמצא זהב' '�ל זהב, �ל ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָונמצא

'נתי�' �ה�, ונמצא 'לוי' לוי, ונמצא ונמצא[גבעוני]�ה�' ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ
�ר� �� ונמצא עיר' ��' נתי�, ונמצא 'ממזר' [עירממזר, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ע�יר'גדולה] �אני מנת 'על עיר, �� ונמצא �ר�' ��' ,ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָ

- h"qyz'd a`Îmgpn 'i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

קר�ב ��יתי מנת 'על ע�יר, ונמצא 'עני' עני, ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָונמצא
��� מנת 'על קר�ב, ונמצא 'רח�ק' רח�ק, ונמצא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָל�רח�'

��דלת' '�פחה א� �ת' שיער]לי ואי�[קולעת 'א�פה' א� ְְִִֵֶֶַָָ
א�ה לי ��� מנת 'על ל�, וי� ל� �אי� מנת על ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָל�,
א�� �כל � ל� וי� ל� �אי� מנת על ל�, ואי� ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָ�בני�'

�הטע��. היא וכ� מק��ת; אינ� לה�, ְְִִֵֶֶֶַ�ְְִֵֶַָָוה��מי�

ל�·. להתק�� היה '�ל�י �אמרה: �י על א� � ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ�ְ�בכ��
אמר א� וכ� �אמר', �מ� ה�בר ואי� �הטעני �י על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָא�
אינ� � �הטעתני' �י על א� לק��� היה '�ל�י ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָה�א:

�ברי�. אינ� ���ב �ברי� ְְִִֵֵֶֶֶַָָָ�ְמק��ת;

.‚'��� �אני מנת על לי מק��ת א� בשמי�]'הרי [מוכר ְְֲֵַ�ְֲִִֶֶֶַַָָ
�ברסי ��� עורות]ונמצא עיר'[מעבד �� �אני מנת 'על , ְְִַָָ�ְְֲִִִֶֶַָ

�מ� ונמצא י�ס�' ��מי מנת 'על �ר�, �ב� עיר �� ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָונמצא
'על ל�: אמר א� אבל מק��ת; ז� הרי � ו�מע�� ֲִֶֶַַָָָ�ְְְֲִֵֵי�ס�
ו�מע��, י�ס� �מ� ונמצא י�ס�' א�א �מי �אי� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָמנת
עיר' �� א�א '�איני �ברסי, ��� ונמצא '��� א�א ְִִִֵֶֶֶָ�ְְִִֵֶֶַַָָָָ'�איני

מק��ת. ז� אי� � �ר� �ב� עיר �� ֶֶ�ְְְְִִֵֶֶַָונמצא

�אני„. מנת על �זה לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְֲִִֶֶֶֶַָָ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר
�ר��� א�ת� ויתר�� ה��רה ��קרא צרי� � לקר�ת' ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָי�דע
צרי� � קראה' �אני מנת 'על ל� אמר וא� ה�ר; ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָא�נקל�ס
יפה. �דק��ק �כת�בי� נביאי� ��רה לקר�ת י�דע ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָלהי�ת
לקר�ת י�דע להי�ת צרי� � ל�נ�ת' י�דע �אני מנת ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ'על
לקר�ת י�דע להי�ת צרי� � ��אה' �אני מנת 'על ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָה��נה;

ח�א. ר�י �ל ות�ספ�א וספרי וספרא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָה��נה

�כב�‰. ע�אי �ב� א�מרי� אי� � �למיד' �אני מנת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ'על
תורה]ז�מא אחד[�כגדולי �בר א�ת� ���אלי� �ל א�א , ֲִֶֶֶָָָָָָ

א�ת� ��ל�די� החג �הלכ�ת ואפ�� וא�מר�, ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָ�תלמ�ד�
הע� �ל ��הי� �די לחג סמ�� ה��י� מ�ברי� ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ�ר�י�
�ר�י א�מרי� אי� � חכ�' �אני מנת 'על �ה�. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ�קיאי�
חכמה �בר א�ת� ���אלי� �ל א�א וחבריו, ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָעקיבה

מק��[סברה] ���ר'[בתורה]�כל �אני מנת 'על וא�מר. ְְְֲִִֵֶַָָָ
�חבריו �ל א�א �כי�אב, נר �� �אבנר א�מרי� אי� �ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
אי� � ע�יר' �אני מנת 'על �ב�רת�. מ�ני מ��� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָמתיראי�
עיר� ��ני �ל א�א עזריה, �� אלעזר �ר�י ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹא�מרי�
אפ�� � צ�יק' �אני מנת 'על ע�ר�. מ�ני א�ת� ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָמכ�די�
�ת��בה הרהר ��א מ�פק, מק��ת ז� הרי �מ�ר, ְְִִִֵֵֶֶֶָָָ�ְֲֵָָָר�ע
ז� הרי �מ�ר, צ�יק אפ�� � ר�ע �ה�א מנת על ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ�דע��.
�ע�� �דע��; זרה �עב�דה הרהר ��א מ�פק, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ְמק��ת
נע�ה �ל�� לעבד �מ��הרהר ה�א, �ד�ל זרה ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹעב�דה
�פ� "למע� וכת�ב: לבבכ�", יפ�ה ��" ��אמר: ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹר�ע,

�ל��". י�ראל �ית ְְִִֵֵֶָָאת

.Âהנת� �היא סב�ר 'הייתי ואמר: הא�ה את ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהמק��
�הנת', היא והרי 'לו�ה לו�ה', היא היאוהרי והרי 'ענ�ה ְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

מ�ני מק��ת, ז� הרי � ענ�ה' היא והרי 'ע�ירה ְִֵֶֶ�ְֲֲֲֲֲִִִִֵֵַָָָע�ירה',
�ה� �ה�א הייתי 'סב�רה �אמרה: היא וכ� הטע��; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ��א
ה�א והרי 'ע�יר �ה�', ה�א והרי 'לוי לוי', ה�א ֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָֹוהרי
��א מ�ני מק��ת, ז� הרי � ע�יר' ה�א והרי 'עני ְִֵֶֶֶֹ�ְֲֲִִִֵֵַָָָעני',

א�ת�. ְִָָהטעה

ט ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
מ���‡. ��יה� ל�א �אס�ר נ�י� ��י ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָהמק��

�]ערוה �ג��[וקידש� �יצד? מק���ת. אינ� � �אחת ְְְֵֶַַָָ�ְֵַָ
אחת אי� � �אחת אחי�ת ��י א� �ב��, א�ה ����ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

מק��ת. ֶֶ�ְֵֶמה�

לי',·. מק���ת ��כ� 'הרי ואמר: �אחת ר��ת נ�י� ִָ�ְְֶ�ְְֲִִֵֵַַַַָָק��
אי� � �ה� וכ��צא �ב��, א�ה א� אחי�ת, ��י �ה� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוהי�
לביאה מ�� 'הרא�יה לה�: אמר א� מק��ת; מ��� ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ�ְָ�ִַַאחת
א�ה א� מאחי�ת, ח�� מק���ת, ��� הרי � לי' ֲִֵָָָ�ְָ�ֲִֵֶֶ�ְמק��ת
מק���ת ��כ� 'הרי לה�: אמר א� וכ� �ה�. וכ��צא ָ�ְְֶ�ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ב��,
�ג�� ערוה, אחת א�ה א� ��יה, א� �פחה, �ה� והיתה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָלי',
מ��� אחת אי� � �ה� וכ��צא אח�ת� א� ��� א� אי� ָ�ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָא�ת
הרי � מק��ת' לביאה מ�� 'הרא�יה אמר: וא� ֲֵֶֶ�ְְְְִִִֶֶֶַָָָָ�ְמק��ת;
.�� ��פסי� ה����י� �אי� מא�ה ח�� ל�, מק���ת ����ְָ�ְִִִִֵֵֶַָָָ

�זה',‚. לי מק��ת מ�� אחת 'הרי אחי�ת: ל��י ִֶֶֶָ�ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָאמר
ידי על אחת ���ל�� א� �ר�טה, לה� [בשביל]ונת� ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

לי', מק��ת מ�נ�תי� 'אחת לאב: הא�מר וכ� ִֶֶ�ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָחבר��,
ל� ואס�ר מ���, �ט צריכ�ת ��� � ק���יה האב ְְִִֵֶָָ�ְִִֵֶָָָוק�ל
על וא� �ה� ��פסי� �ה����י� מ�ני מה�; אחת על ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלב�א

מה�. אחת על לב�א אפ�ר �אי ְִִֵֶֶֶַַַָָ�י

לק���„. והל� �ל�נית, א�ה ל� לק�� �ליח ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהע��ה
לא�� �עצמ� המ��ח וק�� אמה]ל�, א�[את לב�� א� ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ

��יה� � רא��נה נתק��ה מה� איז� יד�ע ואי� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלאח�ת�,
�ליח �ע�תה א�ה וכ� עליו. ואס�ר�ת �ט ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָצריכ�ת
איזה יד�ע ואי� לאחר, עצמ� היא וק��ה והלכה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלק���,
�ט נ�ת� אחד רצ�, וא� �ט; ל� נ�תני� �ניה� � קד� ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמה�

��נס. ְֵֶָואחד

ק���‰. א� אבל �רח�קי�; אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָ��ה
וכ��צא לאחיו, א� ל��, עצמ� היא וק��ה לאב ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָה�ליח

ל�ניה�. אס�רה והיא �ט, נ�תני� �ניה� � ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָ�ה�

.Â,ה�ליח �מת א�ה', לי וק�� 'צא ל�ל�ח�: ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָהא�מר
�חזקת זה הרי � ק�� לא א� א�ה ל� ק�� א� י�דע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹואינ�
ואי� וה�איל �ליח�ת�, לע��ת ה�ליח �חזקת ,����ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
��� א�ה �כל אס�ר זה הרי ל�, ק�� א�ה איז� ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָיד�ע
א� �ת ל� ��� א�ה �ג�� עליו, ערוה �ה� קר�ב�ת ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָל�

אח א� ��אא� � ז� י�א �אמר �א� �ה�; וכ��צא �ת ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
�א�ה �מ�ר .��� א� אח�ת�, א� �ל�ח�, ל� ק�� ְִָָ�ְֲִִִֵָָָא��
א� אח�ת קר�בה, ל� היתה א��. �ג�� קר�ב�ת ל� ְְְְֵֵֶָָָָָָ�אי�
�ע�ה� ��עה אי� א�ת ה�ר�בה והיתה �ה�, וכ��צא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָא�
הרי � ה�ליח ��מ�ת קד� ��ת�ר�ה �י על א� ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ�ליח,
קר�בת� את ה�ליח ק�� ��א א�מרי� ואי� ;�� מ�ר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�ֶזה
�ע�ה ��עה רא�יה היתה ��א מ�ני ��ת�ר�ה, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאחר
א�ה א�א ל� לק�� �ליח ל� ע��ה אד� ואי� ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָה�ליח,

ה�ליח�ת. ��עת לק��� ה�א ְְְְִִֶַַַָָ��כ�ל

.Êליח� אביה� את ��� וע�� בני�, חמ�ה ל� �הי� ֲִִֶֶַָָ�ְֲִִִֶָָָָמי
חמ� ל� �הי� לאי� ה�ני� אבי ואמר נ�י�, לה� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלק��
האב וק�ל מ�ני', לאחד מק��ת מ�נ�תי� 'אחת ְְִִֵֶֶֶַָָָָ�ְְִֶַַָ�נ�ת:



נז - h"qyz'd a`Îmgpn 'i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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קר�ב ��יתי מנת 'על ע�יר, ונמצא 'עני' עני, ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָונמצא
��� מנת 'על קר�ב, ונמצא 'רח�ק' רח�ק, ונמצא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָל�רח�'

��דלת' '�פחה א� �ת' שיער]לי ואי�[קולעת 'א�פה' א� ְְִִֵֶֶַָָ
א�ה לי ��� מנת 'על ל�, וי� ל� �אי� מנת על ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָל�,
א�� �כל � ל� וי� ל� �אי� מנת על ל�, ואי� ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָ�בני�'

�הטע��. היא וכ� מק��ת; אינ� לה�, ְְִִֵֶֶֶַ�ְְִֵֶַָָוה��מי�

ל�·. להתק�� היה '�ל�י �אמרה: �י על א� � ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ�ְ�בכ��
אמר א� וכ� �אמר', �מ� ה�בר ואי� �הטעני �י על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָא�
אינ� � �הטעתני' �י על א� לק��� היה '�ל�י ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָה�א:

�ברי�. אינ� ���ב �ברי� ְְִִֵֵֶֶֶַָָָ�ְמק��ת;

.‚'��� �אני מנת על לי מק��ת א� בשמי�]'הרי [מוכר ְְֲֵַ�ְֲִִֶֶֶַַָָ
�ברסי ��� עורות]ונמצא עיר'[מעבד �� �אני מנת 'על , ְְִַָָ�ְְֲִִִֶֶַָ

�מ� ונמצא י�ס�' ��מי מנת 'על �ר�, �ב� עיר �� ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָונמצא
'על ל�: אמר א� אבל מק��ת; ז� הרי � ו�מע�� ֲִֶֶַַָָָ�ְְְֲִֵֵי�ס�
ו�מע��, י�ס� �מ� ונמצא י�ס�' א�א �מי �אי� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָמנת
עיר' �� א�א '�איני �ברסי, ��� ונמצא '��� א�א ְִִִֵֶֶֶָ�ְְִִֵֶֶַַָָָָ'�איני

מק��ת. ז� אי� � �ר� �ב� עיר �� ֶֶ�ְְְְִִֵֶֶַָונמצא

�אני„. מנת על �זה לי מק��ת א� 'הרי לא�ה: ְֲִִֶֶֶֶַָָ�ְְְֲִֵֵַָָהא�מר
�ר��� א�ת� ויתר�� ה��רה ��קרא צרי� � לקר�ת' ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָי�דע
צרי� � קראה' �אני מנת 'על ל� אמר וא� ה�ר; ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָא�נקל�ס
יפה. �דק��ק �כת�בי� נביאי� ��רה לקר�ת י�דע ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָלהי�ת
לקר�ת י�דע להי�ת צרי� � ל�נ�ת' י�דע �אני מנת ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ'על
לקר�ת י�דע להי�ת צרי� � ��אה' �אני מנת 'על ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָה��נה;

ח�א. ר�י �ל ות�ספ�א וספרי וספרא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָה��נה

�כב�‰. ע�אי �ב� א�מרי� אי� � �למיד' �אני מנת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ'על
תורה]ז�מא אחד[�כגדולי �בר א�ת� ���אלי� �ל א�א , ֲִֶֶֶָָָָָָ

א�ת� ��ל�די� החג �הלכ�ת ואפ�� וא�מר�, ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָ�תלמ�ד�
הע� �ל ��הי� �די לחג סמ�� ה��י� מ�ברי� ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ�ר�י�
�ר�י א�מרי� אי� � חכ�' �אני מנת 'על �ה�. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ�קיאי�
חכמה �בר א�ת� ���אלי� �ל א�א וחבריו, ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָעקיבה

מק��[סברה] ���ר'[בתורה]�כל �אני מנת 'על וא�מר. ְְְֲִִֵֶַָָָ
�חבריו �ל א�א �כי�אב, נר �� �אבנר א�מרי� אי� �ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
אי� � ע�יר' �אני מנת 'על �ב�רת�. מ�ני מ��� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָמתיראי�
עיר� ��ני �ל א�א עזריה, �� אלעזר �ר�י ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹא�מרי�
אפ�� � צ�יק' �אני מנת 'על ע�ר�. מ�ני א�ת� ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָמכ�די�
�ת��בה הרהר ��א מ�פק, מק��ת ז� הרי �מ�ר, ְְִִִֵֵֶֶֶָָָ�ְֲֵָָָר�ע
ז� הרי �מ�ר, צ�יק אפ�� � ר�ע �ה�א מנת על ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ�דע��.
�ע�� �דע��; זרה �עב�דה הרהר ��א מ�פק, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ְמק��ת
נע�ה �ל�� לעבד �מ��הרהר ה�א, �ד�ל זרה ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹעב�דה
�פ� "למע� וכת�ב: לבבכ�", יפ�ה ��" ��אמר: ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹר�ע,

�ל��". י�ראל �ית ְְִִֵֵֶָָאת

.Âהנת� �היא סב�ר 'הייתי ואמר: הא�ה את ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהמק��
�הנת', היא והרי 'לו�ה לו�ה', היא היאוהרי והרי 'ענ�ה ְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

מ�ני מק��ת, ז� הרי � ענ�ה' היא והרי 'ע�ירה ְִֵֶֶ�ְֲֲֲֲֲִִִִֵֵַָָָע�ירה',
�ה� �ה�א הייתי 'סב�רה �אמרה: היא וכ� הטע��; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ��א
ה�א והרי 'ע�יר �ה�', ה�א והרי 'לוי לוי', ה�א ֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָֹוהרי
��א מ�ני מק��ת, ז� הרי � ע�יר' ה�א והרי 'עני ְִֵֶֶֶֹ�ְֲֲִִִֵֵַָָָעני',

א�ת�. ְִָָהטעה

ט ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
מ���‡. ��יה� ל�א �אס�ר נ�י� ��י ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָהמק��

�]ערוה �ג��[וקידש� �יצד? מק���ת. אינ� � �אחת ְְְֵֶַַָָ�ְֵַָ
אחת אי� � �אחת אחי�ת ��י א� �ב��, א�ה ����ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

מק��ת. ֶֶ�ְֵֶמה�

לי',·. מק���ת ��כ� 'הרי ואמר: �אחת ר��ת נ�י� ִָ�ְְֶ�ְְֲִִֵֵַַַַָָק��
אי� � �ה� וכ��צא �ב��, א�ה א� אחי�ת, ��י �ה� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוהי�
לביאה מ�� 'הרא�יה לה�: אמר א� מק��ת; מ��� ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ�ְָ�ִַַאחת
א�ה א� מאחי�ת, ח�� מק���ת, ��� הרי � לי' ֲִֵָָָ�ְָ�ֲִֵֶֶ�ְמק��ת
מק���ת ��כ� 'הרי לה�: אמר א� וכ� �ה�. וכ��צא ָ�ְְֶ�ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ב��,
�ג�� ערוה, אחת א�ה א� ��יה, א� �פחה, �ה� והיתה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָלי',
מ��� אחת אי� � �ה� וכ��צא אח�ת� א� ��� א� אי� ָ�ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָא�ת
הרי � מק��ת' לביאה מ�� 'הרא�יה אמר: וא� ֲֵֶֶ�ְְְְִִִֶֶֶַָָָָ�ְמק��ת;
.�� ��פסי� ה����י� �אי� מא�ה ח�� ל�, מק���ת ����ְָ�ְִִִִֵֵֶַָָָ

�זה',‚. לי מק��ת מ�� אחת 'הרי אחי�ת: ל��י ִֶֶֶָ�ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָאמר
ידי על אחת ���ל�� א� �ר�טה, לה� [בשביל]ונת� ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

לי', מק��ת מ�נ�תי� 'אחת לאב: הא�מר וכ� ִֶֶ�ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָחבר��,
ל� ואס�ר מ���, �ט צריכ�ת ��� � ק���יה האב ְְִִֵֶָָ�ְִִֵֶָָָוק�ל
על וא� �ה� ��פסי� �ה����י� מ�ני מה�; אחת על ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלב�א

מה�. אחת על לב�א אפ�ר �אי ְִִֵֶֶֶַַַָָ�י

לק���„. והל� �ל�נית, א�ה ל� לק�� �ליח ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהע��ה
לא�� �עצמ� המ��ח וק�� אמה]ל�, א�[את לב�� א� ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ

��יה� � רא��נה נתק��ה מה� איז� יד�ע ואי� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלאח�ת�,
�ליח �ע�תה א�ה וכ� עליו. ואס�ר�ת �ט ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָצריכ�ת
איזה יד�ע ואי� לאחר, עצמ� היא וק��ה והלכה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלק���,
�ט נ�ת� אחד רצ�, וא� �ט; ל� נ�תני� �ניה� � קד� ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמה�

��נס. ְֵֶָואחד

ק���‰. א� אבל �רח�קי�; אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָ��ה
וכ��צא לאחיו, א� ל��, עצמ� היא וק��ה לאב ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָה�ליח

ל�ניה�. אס�רה והיא �ט, נ�תני� �ניה� � ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָ�ה�

.Â,ה�ליח �מת א�ה', לי וק�� 'צא ל�ל�ח�: ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָהא�מר
�חזקת זה הרי � ק�� לא א� א�ה ל� ק�� א� י�דע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹואינ�
ואי� וה�איל �ליח�ת�, לע��ת ה�ליח �חזקת ,����ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
��� א�ה �כל אס�ר זה הרי ל�, ק�� א�ה איז� ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָיד�ע
א� �ת ל� ��� א�ה �ג�� עליו, ערוה �ה� קר�ב�ת ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָל�

אח א� ��אא� � ז� י�א �אמר �א� �ה�; וכ��צא �ת ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
�א�ה �מ�ר .��� א� אח�ת�, א� �ל�ח�, ל� ק�� ְִָָ�ְֲִִִֵָָָא��
א� אח�ת קר�בה, ל� היתה א��. �ג�� קר�ב�ת ל� ְְְְֵֵֶָָָָָָ�אי�
�ע�ה� ��עה אי� א�ת ה�ר�בה והיתה �ה�, וכ��צא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָא�
הרי � ה�ליח ��מ�ת קד� ��ת�ר�ה �י על א� ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ�ליח,
קר�בת� את ה�ליח ק�� ��א א�מרי� ואי� ;�� מ�ר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�ֶזה
�ע�ה ��עה רא�יה היתה ��א מ�ני ��ת�ר�ה, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאחר
א�ה א�א ל� לק�� �ליח ל� ע��ה אד� ואי� ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָה�ליח,

ה�ליח�ת. ��עת לק��� ה�א ְְְְִִֶַַַָָ��כ�ל

.Êליח� אביה� את ��� וע�� בני�, חמ�ה ל� �הי� ֲִִֶֶַָָ�ְֲִִִֶָָָָמי
חמ� ל� �הי� לאי� ה�ני� אבי ואמר נ�י�, לה� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלק��
האב וק�ל מ�ני', לאחד מק��ת מ�נ�תי� 'אחת ְְִִֵֶֶֶַָָָָ�ְְִֶַַָ�נ�ת:
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האחי�, מ�ל ג�י� חמ�ה צריכה מה� אחת �ל � ְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָה����י�
מה�, אחד מת לה�; לק�� לאב ר��ת נתנ� וכ�� ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ְִה�איל
מה�. מאחד וחליצה ג�י�, אר�עה צריכה מה� אחת ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�ל

.Á,�ר��ת� �היא נערה א� קט�ה, �ת ל� �היתה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָהאב
��� וק�� לק���, ר��ת ה��גרת ל� ונתנה ��גרת, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�בת
'��י ויאמר ��פר� עד �כלל ה��גרת אי� � לאחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹסת�
מק��ת, ה��גרת אי� לפיכ� �ליח'; א�תי �ע�ת ֶֶ�ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה��גרת

מק��ת. ֶֶ�ְֲַָואח�ת�

.Ëי�� ��י ל� ��� וכ��[קבוצות]מי נ�י�, מ��י �נ�ת ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָ�ָ
בגרו]�ר��ת� ה����י�[שלא �ב�עת מה�, אחת וק�� , ְְְִִִִִֵֵֶַַַַ

�י על א� � ה�ד�לה' ��י את ל� 'ק���י ל�על: ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָאמר
���ד�ל�ת �ד�לה ��א ל�מר, הראשונה]��� [מאשתו ְְֵֶֶֶַַָָ

���ט��ת �ד�לה א� ל�, השניה]ק�� קט�ה[מאשתו א� , ְְְִֵֶַַַָָ
��� הרי � ���ט��ת ה�ד�לה מ� �ד�לה �היא ָ�ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ���ד�ל�ת
לב�� והיא ���ד�ל�ת, ה�ד�לה מ� ח�� ְְְְִִֶַַַָָָ�מ�ר�ת,
��� �י על א� � ה�ט�ה ��� ק�� א� וכ� ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ�ְַהמק��ת.
א� ���ד�ל�ת, קט�ה א� ���ט��ת, קט�ה ��א ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָל�מר,
הרי � ���ד�ל�ת ה�ט�ה מ� קט�ה �היא ���ט��ת ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ�ד�לה
לב�� והיא ���ט��ת, ה�ט�ה מ� ח�� מ�ר�ת, ����ָ�ְְְְִִֶַַַַַָָָ
�ד�לה �בנ�תיו �אי� ה�ד�לה', '��י ���מע ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ְַהמק��ת;

מ��ה. קט�ה �ה� �אי� 'ה�ט�ה', �מ�מע ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמ��ה;

.È,מק��ת �היא ��ב�ר קד� ��� על ל�מר האב ֶֶ�ְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹנאמ�
ה�ל. על ְְַַָֹוא�סר�

.‡Èלמי י�דע ואיני ��י את 'ק���י �אמר: ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהאב
��אמר: עד אד�, �ל על לע�ל� אס�רה ז� הרי � ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹק���יה'
�ט מ��� צריכה ותהיה ק���יה'; ��פל�ני לי ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָ'נ�דע

��גרה. אחר ל� ���דע �י על וא� ְְְִִֶֶַַַַַַָָ�לבד,

.·Èאחד �בא ק���יה', למי י�דע 'איני האב: ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאמר
צרי� ואינ� לכנס, א� נאמ� � �����יה' ה�א 'אני ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹואמר:

אחרי�. ֲִִִֵק���י�

.‚Èאני' א�מר וזה ק���יה', 'אני א�מר זה �ני�, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ�א�
�ט נ�ת� אחד רצ�, וא� �ט; נ�תני� �ניה� � ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָק���יה'
ה�א 'אני ואמר: אחר �א �� ואחר �נס�, ��נס. ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָואחד

�על�. על א�סר� ואינ� נאמ�, אינ� � ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ�����יה'

.„Èלמי י�דעת ואיני 'נתק���י �אמרה: ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהא�ה
נאמ� � �����י�' ה�א 'אני ואמר: אחד �בא ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָנתק���י',
אינ� אבל מ���; ח�� אד� לכל מ�רת ותהיה �ט, ְֲִֵֶֶֶָָָָ�ְְִִֵֵֶל��

ל� �ר�יל והיא �קפ� יצר� ��א לכנס, עליו]נאמ� [תחפה ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָֹ
לה�יר�. ְְִֵַָ�די

.ÂË'ק���ני 'לא א�מרת והיא 'ק���י�', לא�ה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹהא�מר
א�מרת היא �קר�ביו. מ�רת והיא �קר�ב�תיה, אס�ר ה�א �ְְִִֶָָ�ְִִֶֶֶֶָ
מ�ר ה�א � ק���י�' 'לא א�מר וה�א ָ�ְְְִִִִֵַַַֹ'ק���ני',
והיא 'ק���י�', �קר�ביו. אס�רה והיא ְְְְְֲִִִִִִֶַָָָ�קר�ב�תיה,
�ד�לה �קר�ב�ת אס�ר ה�א � ��י' א�א ק��� 'לא ְְְִִִִֶֶֶַָָָָֹא�מרת

ה�ת,[הא�] �קר�ב�ת �מ�ר �קר�ביו; מ�רת �גד�לה ,ְָ�ְִֶֶָ�ְִַַָ
'לא א�מרת והיא ,'��� את 'ק���י �קר�ביו. מ�רת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹ�ְַַוה�ת
מ�רת וה�ת ה�ת, �קר�ב�ת אס�ר ה�א � א�תי' א�א ֶֶ�ְְְִִִֶַַַַַָָָק���
�קר�ביו. אס�רה והא� הא�, �קר�ב�ת �מ�ר ְְְֲִִֵֵָָָָָ�ְִָ�קר�ביו;

.ÊË�עני��� א�� היאה����י�[לתקפות]וכל בי� הוא [בי� ְֲִִִֵֶַָ
�פ�] ק���י� �� �הי� ה��ע� ���ע� והלכ�, עדי� ני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

�לא ה����י� �הי� ה�ד� א� אבל מת�; א� אחרת ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלמדינה
��אמר מק�� וכל ��ארנ�. �מ� ק���י�, �א� אי� � ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹעדי�
מב��י� � ק���י' 'לא א�מר וה�א 'ק���ני', לאי� ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָֹא�ה
�זה ל� �אי� הע�, ל�אר לה�יר� �די �ט ל� ��כ�ב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹמ���
�ת�ה. ל�� א�ת� ��פי� מעצמ�, �ט ל� נת� וא� ָ�ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָהפסד;

.ÊÈ�והל א�ה, ל� לק�� �ליח ל� [השליח]הע��ה ְְִִֵֶַַַָָָָ
לע��ת ואס�ר ל�ליח; מק��ת ז� הרי � לעצמ� ְֲִֶֶַַַָָ�ְְְְְֲִֵַָוק���
מ�ח �ברי ��אר �� וכ��צא זה �בר הע��ה וכל .��ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ר�ע. נקרא ְְִִָָָָ�ממ�ר,

.ÁÈה�ליח וק���, והל� א�ה, ל� לק�� �ליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהע��ה
��לח� 'לאי� א�מרת והא�ה ק���יה', 'לעצמי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָא�מר

ע�ה לא א� � הרי[מינה]נתק���י' �עדי�, ה�ליח ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹ
והא�ה �קר�ביו; מ�רת והיא �קר�ב�תיה, אס�ר ְְִִֶֶָָָ�ְְִִִֶַַָָָה�ליח
וא� �קר�ב�תיה. מ�ר והמ��ח המ��ח, �קר�בי ְְִִֶָָ�ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָאס�רה

�עדי� ה�ליח עדי�]החזק בפני אותו ז�[מינה הרי , �ְְֲִִֵֵַַַָ
לרא���. ִֶֶָ�ְמק��ת

.ËÈ�א ל��לח א� נתק���י, למי י�דעת 'איני ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָאמרה:
מק��ת ז� הרי �עדי�, ה�ליח החזק לא א� � ֶֶ�ְְְֲִִֵֵַַַָ�ְִִֹל�ל�ח�'
וא� �ט. ��תבי� �ניה� �ל�ח�, �ה�א החזק וא� ְְְְְִִֵֵֶֶַ�ְִִֵַל�ני;

��נס. ואחד �ט נ�ת� אחד ְֵֵֵֶֶָָָרצ�,

.Îבעת� וק���, והל� לק���, �ליח �ע�ת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָהא�ה
קד� א� יד�ע ואי� ,�� וחזרה ה�ליח�ת ��לה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהליכת�
ז� הרי � ה����י� אחר א� חזרה ה����י� ל� ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ���ל

.�� וחזר �ליח �ע�ה האי� וכ� מ�פק; ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�ְמק��ת

.‡Î,��ק מה� איז� י�דע ואינ� נ�י� מחמ� אחת ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהמק��
;��� �קר�ב�ת אס�ר � ק��' 'א�תי א�מרת ואחת אחת ָ�ְְְִִִֵֶֶַַַַָָוכל
�יניה� אחת �ת�ה �מ�יח ואחת, אחת לכל �ט ֵֵֶַַָ�ְְְְִֵֵַַַַַַָונ�ת�
�ת�ה ���� חכמי� א�ת� קנס� �ביאה, ק�� וא� ָ�ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָ�מס��ק.
מה� לאחת ��תב �ה�ת�ה יד�ע וה�בר ואחת. אחת ְֵֶֶַַַָָ�ְְְְֶַַַַַַַָָָָלכל
�����ני היא 'אני א�מרת ואחת אחת וכל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאבדה,

�ת�תי'. ואבדה �ת�ה לי ִָ�ְְְָָָ�ְְְִַָָוכתב�ה

.·Îהרי � לפל�ני מק��ת �היא ק�ל עליה ��צא ְֲִִֵֶֶ�ְִִֶֶֶָָָָָָהא�ה
וכל �ר�רה; ראיה �� �אי� �י על א� מק��ת, �חזקת ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ�ְְְֶַז�
ה� וכיצד ל�. ח���י� אי� �י�, �בית החזק ��א אק�ל ֶֹ�ְְְְִִֵֵֵַַ
�ני� ��א� �ג�� מק��ת? �היא �� ז� ��חזק ְְִֶֶֶַָ�ְְִֶַ�ֶַה��ל
אד� �בני מ�ע�ת, �מ��ת ��לקי� ה�ר�ת �רא� ְֵָָָ�ְְִִִֵֵֶַָוהעיד�
'נתק��ה וא�מר�ת: ל� �מח�ת ונ�י� וי�צאי�, ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָנכנסי�
א�ת� �מע� ה���'. �ל�נית נתק��ה ה���, ְְְְְִִִַַַָָָ�ל�נית
��א ל�, ח���י� אי� � ה���' �תק�� '�ל�נית ְְְְִִִֵֵֶַַָָא�מר�ת:
וכ� ��תק��ה. ���מע� עד נתק��ה; ולא לק�� ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנז��נ�
ו�מענ� אר�סי� �מחת �מ� 'ראינ� ואמר�: �ני� �א� ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָא�

��תק��ה[המולה]הברה מ�ל�ני ��מע מ�ל�ני ו�מענ� , ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָ
למדינה העדי� לה� והלכ� �פל�ני, �ל�ני �פני ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָ�ל�נית
מק��ת. א�ת� ��חזיק ק�ל זה הרי � מת�' א� ֶֶ�ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָאחרת,

.‚Îאמתלה �� היתה ��א אמ�רי�? �ברי� [טע���ה ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָֹ
הקול] את ו�מע�השובר אמתלה, �� היתה א� אבל ;ְְְְֲֲִַָָָָָָ

- h"qyz'd a`Îmgpn 'i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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�יצד מק��ת. החזקה לא � ��תק��ה ו�מע� ֵֶֶַ�ְְְָ�ְְְְְֲִֶַַָָָָֹהאמתלה
ספק ק���י א� �נאי, על נתק��ה �ל�נית האמתלה? ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָהיא
�בריה, על וס�מכי� א�ת�, ��אלי� א�א החזקה; לא �ֹ�ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָ

חזק. ק�ל ולא �ר�רה ראיה �� ואי� ְְְְִֵָָָָָָֹה�איל

.„Î�אמר ימי� �לאחר לפל�ני, ��תק��ה ק�ל עליה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָיצא
ס�מכי� � �� �ה�א �י� לבית ה�ברי� מראי� א� � ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָאמתלה
ולא ה�איל � לאו וא� מק��ת; �חזק ולא האמתלה, ְְִִֶֶָֹ�ְְַ�ְְֲַַָָֹעל
ח���י� אי� ה����י�, ���מע� �עת האמתלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָנ�מעה

ְֲַָָלאמתלה.

.‰Îל� לבנ� ��תק��ה ק�ל עליה ��צא �אחת ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמע�ה
�� �נאי 'על ואמר: אביו את �אל� זמ� �לאחר ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָ�ל�ני,

נת ולא ל�, עלנתק��ה חכמי� סמכ� ולא ה�נאי'; ק�� ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹ
�� אי� �כא�� מק��ת, ספק ז� 'הרי אמר�: א�א ְִֵֶֶָ�ְְְֲֵֵֶָָָָָ�בריו,

ְֲַָאמתלה'.

.ÂÎני� �בא לפל�ני, מק��ת �היא ק�ל עליה ְִִִֵֶֶָ�ְִֶֶָָָָיצא
�ק�ל: �ה� רא���, ק���י על ��דקי� � �פנינ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָוק���
אי� לרא���, מק��ת �היא �ר�רה �ראיה עדי� �א� ִֵֶֶָ�ְְְִִִִֵֶָָָָא�
�����יו רא��� מגר� � לאו וא� �ל��; �ני ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָק���י
לא ה�ני, �ר� וא� ו�אי. �����יו ה�ני ונ��א ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ�ק�ל,
האר�סי� מ� �ר��ת� החזיר יאמר� ��א הרא���, ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹֹיכנס

לאחר. ��תארסה ְְְִֵֶַַַָָאחר

.ÊÎאחר ק�ל ויצא לפל�ני, מק��ת �היא ק�ל עליה ְְִִֵֶֶַָָ�ְִֶֶָָָָיצא
��נס, ואחד �ט ��תב אחד � לאחר מק��ת �היא ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ�ְְִֶ�מ�ת�

אחר��. �י� רא��� ֲִֵֵַ�י�

.ÁÎסבל�נ�ת ל�לח ��הג� אחר[מתנות]מק�� לאר�סה ְְֲֲִִֶַַַַָָָֹ
ח���י� � ל� ה�בל� סבל�נ�ת �רא� עדי� �בא� ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ��תארס,
�רב �י על א� מ�פק, �ט �צריכה נתק��ה ��א ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹל�
��הג� �מק�� האר�סי�. קד� א�א מ��חי� אי� העיר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאנ�י
ורא� מק��י�, �� ואחר �ח�ה ה�בל�נ�ת ל�לח ����ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹ

ל�. ח���י� אי� � ְְִִֵָסבל�נ�ת

.ËÎ�ת�ת� �טר אותו]החזק שראו ידי �ר�[על א� � �ְְְַַ�ִֶֶָָ
ח���י� ��תבי�, �� ואחר ��ק��י� ה�ק�� אנ�י ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמקצת
מ�ני ��א א�מרי� אי� ס�פר, �� �אי� �י על וא� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָל�;
ה�ק�� אנ�י �ל �ר� וא� וכתב. הק�י� ��צא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה��פר

ל�. ח���י� אי� ה����י�, קד� ה�ת�ה ְִִִֵֶַָָֹ�ְְִֶַ���תבי�

.Ï�ני�� �ל�ני', �י�� ��תק��ה 'ראינ�ה א�מרי� ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָ�ני�
�חצר ��כני� ���� �י על א� � ראינ�ה' 'לא ְְִֵָָ�ְְִִִֶַַָֹא�מרי�
��ר� ראיה, ראינ�ה' 'לא �אי� מק��ת; ז� הרי ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ�ְֲֵַַאחת,

�צנעה. לק�� ְְְִֵַָָָהע�

.‡Ïלא' א�מרת והיא היא', 'מק��ת אחד עד ְִִֶֶֶֶֹ�ְֵֶַָָאמר
ואחד 'מק��ת', א�מר אחד מ�רת. ז� הרי � ְֶֶֶָ�ְֵֶֶֶָ�ְְֲִִֵַַנתק���י'
�צא, לא נ�את וא� ���א, לא � מק��ת' 'אינ� ְִִִֵֵֵֵֶֶָֹֹ�ְֵֵָא�מר
אני', 'מק��ת אמרה נתק���י'. 'לא א�מרת: היא ֲִֶֶ�ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ�הרי
אמתלה נתנה א� � עצמ� וק��ה עמדה זמ� ְְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָ�לאחר

אני"]לדבריה "מקודשת שאמרה למה 'מ�ני[הסבר ואמרה: ְְְְִִֵֶָָָָ
�דבריה וראינ� מק��ת', �אני �תח�ה אמר�י וכ� ��ְְְְֲִִִִֶַָָָָ�ְְִִֶֶֶָָָ
אמתלה נתנה לא וא� ל�ני. מ�רת ז� הרי � ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ�ֲֵַָמ��
אס�רה, ז� הרי � מ�� �� ואי� ��תנה א� ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָלדבריה,

ותהיה �ט, ל� נ�ת� לפיכ� ספק, ק���י �ני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָוק���י
הא�ה וכ� אר�ס�. ��ב�א עד ה�ל ועל עליו ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹאס�רה
אני' '�נ�יה ואמרה וחזרה אני', אי� 'א�ת ואמרה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָָ��את
ז� הרי � מ�� �דבריה וי� לדבריה אמתלה נתנה א� �ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ֱֶֶֶנאמנת.

י ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
�היא‡. זמ� �ל ס�פרי� מ�ברי לבעל� אס�רה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָהאר�סה

א�ת� מ�י� חמיו, �בית אר�סת� על וה�א אביה; ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָ�בית
מר��ת מדרבנ�]מ�ת אס�ר[מלקות �ביאה, ק��� ואפ�� . ְְְֲִִִַַַַָָָ

א�ת� ��ביא עד אביה, �בית �נ�ה �יאה עליה לב�א ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָל�
ה�א זה ויח�ד ל�; ויפרי��ה ע�� ויתיחד �ית� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָלת��
מק��. �כל 'נ��אי�' ה�קרא וה�א לח�ה, �ניסה ְְְִִִַָָָָ�ְְְִִַָָה�קרא
מ�ערה � ����� אחר נ��אי� ל�� אר�סת� על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוה�א
�בר. לכל א��� היא והרי נ��אה, ונע�ית קנא�, ��ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָ

עליה·. לב�א מ�ר זה הרי � לח�ה האר�סה ��כנסה ֶָָָָ�ֲֵֶָ�ְְְֲִֵֶָָָָ�יו�
�בר. לכל �מ�רה א��� היא והרי ��רצה, עת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ�כל
נבעלה, ��א �י על א� נ��אה, נקראת � לח�ה ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹ�ְִִֵֶָ�מ���נס
על א� נ�ה, היתה א� אבל לבעילה; רא�יה ��היה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָוה�א
והרי ה���אי�, �מר� לא � ע�� ונתיחד לח�ה ��כנסה ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹ�ְְְִִֶָ�י

�אר�סה עדי�.היא ֲֲִִַַָ

ה���אי�,‚. קד� החת� �בית חתני� �ר�ת לבר� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוצרי�
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ה�: וא�� �רכ�ת, �� ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹוה�
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� לכב�ד�'. �רא �ה�ל ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהע�ל�,
הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� האד�'. י�צר ֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהע�ל�,
והתקי� �בנית�, �מ�ת �צל� �צלמ�, האד� את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָא�ר
���' האד�'. י�צר ה' א�ה �ר�� עד, עדי �ני� מ��� ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָל�
�ר�� ��מחה, לת�כ� �ניה �ק��� עקרה, ותגל ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָ��י�
אה�בי�, רעי� ���ח '��ח �בניה'. צ��� מ��ח ה' ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָא�ה
ע�� מ��ח ה' א�ה �ר�� עד�, �ג� מ�ד� יציר� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ���ח�
א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� יר��לי�'. ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ב�נה
אחוה אהבה ור�ה ��ה וכ�ה, חת� ו�מחה, ���� ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָָָ�רא
יה�דה מערי י�מע אלהינ� ה' מהרה ורע�ת, ְְְֱִֵֵֵֵֵַָָָָָֹ�ל��
וק�ל חת� ק�ל �מחה וק�ל ���� ק�ל יר��לי� ְְְְִִִַָָָָָ�מח�צ�ת
�ר�� מ�גינת�, �נערי� מ���ה חתני� מצהל�ת ק�ל ְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָָָ��ה,

ה��ה'. ע� חת� מ��ח ה' ְִֵַַַַַָָָָא�ה

ה�י�„. על �מבר� יי�, �ל ��ס מביא � יי� �� יהיה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוא�
�רכ�ת. �בע מבר� ונמצא ה��ס, על ��� את �מס�ר ְְְְִֵֶַַַָָָָ�ְְִֵֶַָ�ח�ה,
ההדס על �מבר� ה�י�, ע� הדס להביא ��הג� מק�מ�ת ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָוי�

הבשמי�] ה��.[ברכת מבר� �� ואחר ה�י�, ְְִֵֵַַַַַַַָָאחר

�בני‰. �ד�לי� �ע�רה א�א חתני� �ר�ת מברכי� ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואי�
ה�ני�. מ� וחת� ְְִִִַָָָח�רי�;

.Âנתיחד ולא חתני�, �ר�ת �בר� הא�ה, את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהמארס
ע��ה חתני� �ר�ת �אי� היא; אר�סה עדי� � �בית� ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָע��
�ר� ולא לח�ה וכנס ארס לח�ה. �ניסה א�א ְֵַָֹ�ְְֵֵַָָ�ְְִִִֶַָָה���אי�,
אפ�� �מבר� וח�זר �מ�רה, נ��אה ז� הרי � חתני� ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָ�ר�ת
מברכי� ואי� ��טהר, עד נ�ה ���א ולא ימי�. ��ה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאחר
אינ� �בר�, ונ�א עבר וא� ��טהר. עד חתני� �ר�ת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָל�

�מבר�. ְֵֵָח�זר
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�יצד מק��ת. החזקה לא � ��תק��ה ו�מע� ֵֶֶַ�ְְְָ�ְְְְְֲִֶַַָָָָֹהאמתלה
ספק ק���י א� �נאי, על נתק��ה �ל�נית האמתלה? ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָהיא
�בריה, על וס�מכי� א�ת�, ��אלי� א�א החזקה; לא �ֹ�ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָ

חזק. ק�ל ולא �ר�רה ראיה �� ואי� ְְְְִֵָָָָָָֹה�איל

.„Î�אמר ימי� �לאחר לפל�ני, ��תק��ה ק�ל עליה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָיצא
ס�מכי� � �� �ה�א �י� לבית ה�ברי� מראי� א� � ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָאמתלה
ולא ה�איל � לאו וא� מק��ת; �חזק ולא האמתלה, ְְִִֶֶָֹ�ְְַ�ְְֲַַָָֹעל
ח���י� אי� ה����י�, ���מע� �עת האמתלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָנ�מעה

ְֲַָָלאמתלה.

.‰Îל� לבנ� ��תק��ה ק�ל עליה ��צא �אחת ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמע�ה
�� �נאי 'על ואמר: אביו את �אל� זמ� �לאחר ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָ�ל�ני,

נת ולא ל�, עלנתק��ה חכמי� סמכ� ולא ה�נאי'; ק�� ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹ
�� אי� �כא�� מק��ת, ספק ז� 'הרי אמר�: א�א ְִֵֶֶָ�ְְְֲֵֵֶָָָָָ�בריו,

ְֲַָאמתלה'.

.ÂÎני� �בא לפל�ני, מק��ת �היא ק�ל עליה ְִִִֵֶֶָ�ְִֶֶָָָָיצא
�ק�ל: �ה� רא���, ק���י על ��דקי� � �פנינ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָוק���
אי� לרא���, מק��ת �היא �ר�רה �ראיה עדי� �א� ִֵֶֶָ�ְְְִִִִֵֶָָָָא�
�����יו רא��� מגר� � לאו וא� �ל��; �ני ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָק���י
לא ה�ני, �ר� וא� ו�אי. �����יו ה�ני ונ��א ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ�ק�ל,
האר�סי� מ� �ר��ת� החזיר יאמר� ��א הרא���, ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹֹיכנס

לאחר. ��תארסה ְְְִֵֶַַַָָאחר

.ÊÎאחר ק�ל ויצא לפל�ני, מק��ת �היא ק�ל עליה ְְִִֵֶֶַָָ�ְִֶֶָָָָיצא
��נס, ואחד �ט ��תב אחד � לאחר מק��ת �היא ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ�ְְִֶ�מ�ת�

אחר��. �י� רא��� ֲִֵֵַ�י�

.ÁÎסבל�נ�ת ל�לח ��הג� אחר[מתנות]מק�� לאר�סה ְְֲֲִִֶַַַַָָָֹ
ח���י� � ל� ה�בל� סבל�נ�ת �רא� עדי� �בא� ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ��תארס,
�רב �י על א� מ�פק, �ט �צריכה נתק��ה ��א ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹל�
��הג� �מק�� האר�סי�. קד� א�א מ��חי� אי� העיר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאנ�י
ורא� מק��י�, �� ואחר �ח�ה ה�בל�נ�ת ל�לח ����ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹ

ל�. ח���י� אי� � ְְִִֵָסבל�נ�ת

.ËÎ�ת�ת� �טר אותו]החזק שראו ידי �ר�[על א� � �ְְְַַ�ִֶֶָָ
ח���י� ��תבי�, �� ואחר ��ק��י� ה�ק�� אנ�י ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמקצת
מ�ני ��א א�מרי� אי� ס�פר, �� �אי� �י על וא� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָל�;
ה�ק�� אנ�י �ל �ר� וא� וכתב. הק�י� ��צא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה��פר

ל�. ח���י� אי� ה����י�, קד� ה�ת�ה ְִִִֵֶַָָֹ�ְְִֶַ���תבי�

.Ï�ני�� �ל�ני', �י�� ��תק��ה 'ראינ�ה א�מרי� ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָ�ני�
�חצר ��כני� ���� �י על א� � ראינ�ה' 'לא ְְִֵָָ�ְְִִִֶַַָֹא�מרי�
��ר� ראיה, ראינ�ה' 'לא �אי� מק��ת; ז� הרי ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ�ְֲֵַַאחת,

�צנעה. לק�� ְְְִֵַָָָהע�

.‡Ïלא' א�מרת והיא היא', 'מק��ת אחד עד ְִִֶֶֶֶֹ�ְֵֶַָָאמר
ואחד 'מק��ת', א�מר אחד מ�רת. ז� הרי � ְֶֶֶָ�ְֵֶֶֶָ�ְְֲִִֵַַנתק���י'
�צא, לא נ�את וא� ���א, לא � מק��ת' 'אינ� ְִִִֵֵֵֵֶֶָֹֹ�ְֵֵָא�מר
אני', 'מק��ת אמרה נתק���י'. 'לא א�מרת: היא ֲִֶֶ�ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ�הרי
אמתלה נתנה א� � עצמ� וק��ה עמדה זמ� ְְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָ�לאחר

אני"]לדבריה "מקודשת שאמרה למה 'מ�ני[הסבר ואמרה: ְְְְִִֵֶָָָָ
�דבריה וראינ� מק��ת', �אני �תח�ה אמר�י וכ� ��ְְְְֲִִִִֶַָָָָ�ְְִִֶֶֶָָָ
אמתלה נתנה לא וא� ל�ני. מ�רת ז� הרי � ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ�ֲֵַָמ��
אס�רה, ז� הרי � מ�� �� ואי� ��תנה א� ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָלדבריה,

ותהיה �ט, ל� נ�ת� לפיכ� ספק, ק���י �ני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָוק���י
הא�ה וכ� אר�ס�. ��ב�א עד ה�ל ועל עליו ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹאס�רה
אני' '�נ�יה ואמרה וחזרה אני', אי� 'א�ת ואמרה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָָ��את
ז� הרי � מ�� �דבריה וי� לדבריה אמתלה נתנה א� �ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

ֱֶֶֶנאמנת.

י ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
�היא‡. זמ� �ל ס�פרי� מ�ברי לבעל� אס�רה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָהאר�סה

א�ת� מ�י� חמיו, �בית אר�סת� על וה�א אביה; ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָ�בית
מר��ת מדרבנ�]מ�ת אס�ר[מלקות �ביאה, ק��� ואפ�� . ְְְֲִִִַַַַָָָ

א�ת� ��ביא עד אביה, �בית �נ�ה �יאה עליה לב�א ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָל�
ה�א זה ויח�ד ל�; ויפרי��ה ע�� ויתיחד �ית� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָלת��
מק��. �כל 'נ��אי�' ה�קרא וה�א לח�ה, �ניסה ְְְִִִַָָָָ�ְְְִִַָָה�קרא
מ�ערה � ����� אחר נ��אי� ל�� אר�סת� על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוה�א
�בר. לכל א��� היא והרי נ��אה, ונע�ית קנא�, ��ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָ

עליה·. לב�א מ�ר זה הרי � לח�ה האר�סה ��כנסה ֶָָָָ�ֲֵֶָ�ְְְֲִֵֶָָָָ�יו�
�בר. לכל �מ�רה א��� היא והרי ��רצה, עת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ�כל
נבעלה, ��א �י על א� נ��אה, נקראת � לח�ה ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹ�ְִִֵֶָ�מ���נס
על א� נ�ה, היתה א� אבל לבעילה; רא�יה ��היה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָוה�א
והרי ה���אי�, �מר� לא � ע�� ונתיחד לח�ה ��כנסה ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹ�ְְְִִֶָ�י

�אר�סה עדי�.היא ֲֲִִַַָ

ה���אי�,‚. קד� החת� �בית חתני� �ר�ת לבר� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוצרי�
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ה�: וא�� �רכ�ת, �� ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹוה�
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� לכב�ד�'. �רא �ה�ל ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהע�ל�,
הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� האד�'. י�צר ֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהע�ל�,
והתקי� �בנית�, �מ�ת �צל� �צלמ�, האד� את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָא�ר
���' האד�'. י�צר ה' א�ה �ר�� עד, עדי �ני� מ��� ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָל�
�ר�� ��מחה, לת�כ� �ניה �ק��� עקרה, ותגל ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָ��י�
אה�בי�, רעי� ���ח '��ח �בניה'. צ��� מ��ח ה' ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָא�ה
ע�� מ��ח ה' א�ה �ר�� עד�, �ג� מ�ד� יציר� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ���ח�
א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� יר��לי�'. ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ב�נה
אחוה אהבה ור�ה ��ה וכ�ה, חת� ו�מחה, ���� ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָָָ�רא
יה�דה מערי י�מע אלהינ� ה' מהרה ורע�ת, ְְְֱִֵֵֵֵֵַָָָָָֹ�ל��
וק�ל חת� ק�ל �מחה וק�ל ���� ק�ל יר��לי� ְְְְִִִַָָָָָ�מח�צ�ת
�ר�� מ�גינת�, �נערי� מ���ה חתני� מצהל�ת ק�ל ְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָָָ��ה,

ה��ה'. ע� חת� מ��ח ה' ְִֵַַַַַָָָָא�ה

ה�י�„. על �מבר� יי�, �ל ��ס מביא � יי� �� יהיה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוא�
�רכ�ת. �בע מבר� ונמצא ה��ס, על ��� את �מס�ר ְְְְִֵֶַַַָָָָ�ְְִֵֶַָ�ח�ה,
ההדס על �מבר� ה�י�, ע� הדס להביא ��הג� מק�מ�ת ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָוי�

הבשמי�] ה��.[ברכת מבר� �� ואחר ה�י�, ְְִֵֵַַַַַַַָָאחר

�בני‰. �ד�לי� �ע�רה א�א חתני� �ר�ת מברכי� ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואי�
ה�ני�. מ� וחת� ְְִִִַָָָח�רי�;

.Âנתיחד ולא חתני�, �ר�ת �בר� הא�ה, את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהמארס
ע��ה חתני� �ר�ת �אי� היא; אר�סה עדי� � �בית� ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָע��
�ר� ולא לח�ה וכנס ארס לח�ה. �ניסה א�א ְֵַָֹ�ְְֵֵַָָ�ְְִִִֶַָָה���אי�,
אפ�� �מבר� וח�זר �מ�רה, נ��אה ז� הרי � חתני� ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָ�ר�ת
מברכי� ואי� ��טהר, עד נ�ה ���א ולא ימי�. ��ה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאחר
אינ� �בר�, ונ�א עבר וא� ��טהר. עד חתני� �ר�ת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָל�

�מבר�. ְֵֵָח�זר
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.Êיהיה �� ואחר לח�ה, �ניסה קד� �ת�ה לכ�ב ְְִֶַַָָ�ְְִֶָָֹ�ְְְִִָֹוצרי�
��תב ה�א וכ�ה ה��פר. �כר נ�ת� והחת� �א���; ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ�מ�ר
מ�אתי� �ח�ת ל� ��תבי� אי� �ת�לה, היתה א� ְְְִִִִֵַָָָָָָָל�?
מ�אה �ח�ת ל� ��תבי� אי� �ע�לה, היתה וא� ְְְְִִִִֵֵָָָָָָָ�ינר;
ל�, לה�סי� רצה וא� �ת�ה'. 'ע�ר ה�קרא ה�א וזה ְְִִָָָָ�ְְְִִִֶַַָָ�ינר.
אחד הע�ר ודי� ה��ספת ודי� מ�סי�. � זהב ��ר ְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָאפ��
�ת�ה �� ��אמר מק�� �ל לפיכ� ה�ברי�; לרב ָ�ְְְְֱִִֶֶַַָָָָֹה�א
���נ� ה� וחכמי� �אחד. וה��ספת הע�ר ה�א ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָסת�,
לה�ציא�. �עיניו ק�ה �הא ��א �די לא�ה, ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹ�ְ�ת�ה

.Áא�א ה�ה�ר ה�ס� מ� א�ת� ��נ� לא � א�� ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ינרי�
נח�ת חלקי� �בעה �היה ה�מי�, �א�ת� �היה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמ�ט�ע

�סלע ��היה עד �ס�, אחד דינרי�]וחלק ד' ז�ז[שהוא חצי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
וע�רי� חמ�ה �ת�לה, �ל �ינרי� מאתי� ונמצא� ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָ�ס�;
�מחצה. �ינר ע�ר �ני� �ע�לה, �ל �מאה �ס�, �ל ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ�ינר
��ארנ� �מ� �ע�ר�ת, ות�עי� �� � �ינר �ל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ�מ�קל
�י� מק��, �כל 'ז�ז' ה�קרא ה�א � וה�ינר עיר�בי�. ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ�תח�ת
ה�מי�. א�ת� מ�ט�ע ��היה �י� ה�ה�ר, ה�ס� מ� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ��היה

.Ëוכל מ�אה; ולבע�לה מ�אתי�, לבת�לה ��חתי� ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָאי�
ה�ת�ה את ה��תב אחד זנ�ת. �עילת �עילת� ָ�ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָה��חת,

עדי� עליו �העיד� ואחד כתובה]��טר, דמי [שהתחייב ְְִִִֵֵֶֶָָָָ
מ�ד� סודר]וקנ� בקני� א�[התחייב מאה ל� ח�ב �ה�א ְִֵֶַָָָָָ

�נגד מ�לטלי� ל� נת� א� וכ� מ�ר; זה הרי � ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ�ֲִֵֶַָמאתי�
לכ�ב. �נאי ל� ��היה עד לבעל, מ�ר זה הרי � ְְְְִִִֶֶַַָֹֹ�ֲֵֶָָ�ְ�ת�ת�

.Èואבד ��תב א� �ת�ה, ל� �תב ולא הא�ה את ְֶַַָָָ�ְְִֵֶַַָָָָֹה��נס
ל� ��כרה א� לבעל�, �ת�ת� ��חלה א� ה�ת�ה, ְְֲֶַָָָָָ�ְֲֶָָָ�ְְַַ�טר

�ת� ל� וכ�תב ח�זר � לק�מ�;�ת�ת� רצה א� ע�ר, ה ְ�ְְֵֵָָָ�ְְִִַָָָָָ
אחת �עה אפ�� א��� ע� ל�ה�ת לאד� ל� �אס�ר ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָלפי
הניה �ט�בת לאחרי� �ת�ת� ה��כרת אבל �ת�ה. ְֲֲִֵַַָָָָ�ְֲֶֶַָָ�ְְֹ�לא

זול] ��נ�[במחיר ��א אחרת; �ת�ה ל� לכ�ב צרי� אינ� ,ְְִִֵָָֹ�ְִֶֶֶַָֹ
וא� לה�ציא�, �עיניו ק�ה �הא ��א �די א�א ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�ְ�ת�ה
ל� מ��� �היה �דר� ל��קח, �ת�ה מ��� זה ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ְְִֵֶַָה�ציא�

מכרה. לא ְִָָֹא�

.‡Èלח�ה נכנסה ולא �ת�ה ל� וכתב הא�ה את ָ�ְְְְִָָֹ�ְְְִֵֶַַָָָָָהמארס
ע��ה ה�ת�ה �אי� נ��אה; ואינ� היא, אר�סה עדי� �ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ�ָָ
מ�ני �ת�ת� ע�ר ��בה �ר��, א� מת וא� ְִֵָָ�ְְְִִִִֵֵַַָָה���אי�.

נמכרו]ח�רי� שלא שברשותו, ��ספת[מנכסי� ��בה ואינ� ; ְִֵֶֶָָ
�ת�ה, �תב ולא ארס א� אבל נכנסה. ולא ה�איל ָ�ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָֹֹ�לל,
הע�ר; ואפ�� �ל��, ל� אי� � אר�סה והיא �ר�� א� ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָ�מת
��כ�ב. עד א� ����א עד �ת�ת� ע�ר ל� ��נ� ְִִֵֶֶַַָָָֹ�ְְִִֶַָֹ��א
�ר�� א� �מת �ת�ה, המארס ל� וכתב ��� את ְֵֵָָ�ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָוהמארס

��ארנ�. �מ� לאביה, �ת�ת� � נערה ְְְִֵֶַָָָָ�ְְֲִֶַָ��היא

.·Èמח� יהיה �ת�לה, ה���א ��ל חכמי�, ��נ� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכ�
ונ�ת� נ��א ולא �מלאכ��, ע�סק אינ� � ימי� �בעת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָֹע��

�ח�ר �היה �י� ו�מח, ו��תה א�כל א�א [רווק]���ק, ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מ�ל�ה �ח�ת אי� �ע�לה, היתה וא� אלמ��; �היה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹ�י�
�מח ��היה י�ראל, לבנ�ת היא חכמי� ���נת ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָימי�;
�י� ימי�, �ל�ה ה�ע�לה וע� ימי�, �בעה ה�ת�לה ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹע�

אלמ��. �י� ְֵַָ�ח�ר

.‚È�ל �י��[מותר]י� �אחת ר��ת נ�י� ל�א לאד� ְְְִִֵַַַָָָָ
צרי� ל�מחה, אבל �אחד. ל�ל חתני� �ר�ת �מבר� ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאחד,
�ת�לה, א� � ל� הרא�יה �מחה אחת �ל ע� ְְְְִִִִַַַָָָָָָֹל�מח
��מחה. �מחה מערבי� ואי� �ל�ה; �ע�לה, וא� ְְְְְְְְְְִִִִִֵָָָָָָֹ�בעה,

.„È,אב� �ת�עה אפ�� ח�ל, י�� �כל ל�א לאד� ְְְְְֲִִִָָָָָָָ�מ�ר
��ת �ערב לא נ��אי� אי� אבל ��ילה. �י� ,���� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�י�
��ת ח��ל לידי יב�א ��א �זרה � ���ת �אחד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹולא
ל�מר, צרי� ואי� �סע�דת�; טר�ד �החת� ה�ע�דה, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ת���
נ��אי� אי� מ�עד �ל �ח�� ואפ�� ���ת. ל�א ְִֵֵֶ�ְְֲִִֶַַָָָ�אס�ר

�מ� ��מחה,נ�י�, �מחה מערבי� �אי� לפי � ��ארנ� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
��אר זאת". את �� ל� ונ�נה זאת, �בע "מ�א ְְְְִֶַַָָֹֹ�ְֱֵֶֶַַ��אמר:
��טרח וה�א � ��רצה י�� �כל ל�א מ�ר ְְְְִִִֶֶֶַָָָ�ִַָה�מי�,

ה���אי�. י�� קד� ימי� �ל�ה נ��אי� ְְִִִִִִֶַַָָֹֹ�סע�דת

.ÂËבחמי�י� ��ני א�א �� י��בי� �י� �ית �אי� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָמק��
טענת ל� היתה �א� רביעי, �י�� נ�את �ת�לה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ�לבד,

בתולה]�ת�לי� מצאה �מנהג[שלא �י�; לבית י��י� , ְְְְִִִִֵַַ
�די �חמי�י, י�א�ה ה�ע�לה את �ה���א ה�א, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָחכמי�
וי�צא �ב��ת, ��ת וערב חמי�י ע�� �מח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ��היה

הרא���. ���� ְְִִַַָלמלאכ��

.ÊËהיא �י� � לנ��אי� ה�על �תבע� קט�ה ��� ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהמארס
ותע�ה ��ג�יל עד ���א ��א לע�ב יכ�לי� אביה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�י�
.�� לע��ת רא�י ואי� ��נס; �כנס�, רצ� וא� ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָנערה.

.ÊÈנערה היא והרי לנ��אי� �תבע� �ני� ��ה ו�הה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָארס�
את לפרנס ה�ביעה מ��� חד� ע�ר �ני� ל� נ�תני� �ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ותכשיטי�]עצמ� ואחר[בבגדי� ל�, צריכה �היא מה �לת�� ְְְְִִֵֶַַַַַָָ
חד� ע�ר �ני� ל� נ�תני� ��גרה, אחר �בע� ���א. ��ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ע�ר �ני� ל� נ�תני� ה�גר, �י�� ק��� א� וכ� ה�גר; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמ���
��גרה אחר ק��� ה�גר. י�� �ה�א ה����י�, מ��� ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹחד�
�� ואחר �בגר�ת� חד� ע�ר �ני� עליה עבר� א� �ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
וכ� ��בע�; מ��� י�� �ל�י� א�א ל� נ�תני� אי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹנתק��ה,
ה�ביעה. מ��� י�� �ל�י� ל� נ�תני� ה�ע�לה, את ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהמארס

.ÁÈאת לפרנס ה�על מ��בע� לא�ה זמ� ���תני� ���ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
את לפרנס לאי� זמ� נ�תני� �� ���א, �� ואחר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעצמ�

והחופה]עצמ� הסעודה צרכי א�ת�[להכי� מ��בעה ְְִֶַָָ
ע�ר �ני� א� ל�: ���תני� �מ� ל�? נ�תני� וכ�ה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָהא�ה.
י��. �ל�י� י��, �ל�י� וא� חד�; ע�ר �ני� ְְְְִִִֵֶֶָָֹֹֹֹחד�,

.ËÈמז�נ�תיה� נתח�ב � נ�א� ולא לאי� ��תנ� זמ� ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹה�יע
א� ���ת �אחד ה�מ� ה�יע וא� �נס; ��א �י על ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹא�
מ�ני ה���, לא�ת� מז�נ�ת ל� מעלה אינ� � ��ת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ�ערב
��ר�ה א� היא, א� ה�א חלה א� וכ� לכנס. יכ�ל ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ�אינ�
אינ� �הרי מז�נ�ת, ל� מעלה אינ� � ה�מ� ��ה�יע ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנ�ה
אינ� ה�א וכ� ��בריא, עד א� ��טהר עד לה��א ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָרא�יה

��בריא. עד א�ה ל�א ְִִִֶַַָָָיכ�ל

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"א קודש שבת יו�

יא ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
נחלצה‡. א� נת�ר�ה א� ��תאלמנה �ת�לה [ע"יה���א ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

שמת] בעלה נת�ר�האחי א� נתאלמנה האר�סי� מ� א� �ְְְְְִִִִִֵַָָָָ

- h"qyz'd a`Îmgpn `"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

�ת�ת� ה���אי�, מ� וא� מאתי�; �ת�ת� נחלצה, ָָ�ְְִִִִִַַָָָ�ְְְֶָא�
�ת�לה ה���א וכ� �בע�לה. היא הרי �����את ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמנה,

כנענית]מ�חררת שפחה �ב�יה[מהיותה א� ���רת א� ְ�ְְִֶֶֶָ
גויי�] ה��יה[בידי ונת��רה ה�פחה נ��חררה א� �ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָ

� אחד וי�� �ני� מ�ל� �ח�ת�ת וה� ה�ב�יה, ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹונפ�ית
אחד וי�� �ני� �ל� �נ�ת הי� וא� מאתי�; ְְְִִִֶַָָָָָָָֹ�ְ�ת�ת�

מאה. �ת�ת� ֵָָָ�ְְַָָומעלה,

�י·. על וא� מאה �ת�ה לא�� חכמי� ��נ� מה ְִֵַַָָ�ְְְְֲִִִֵֵַָ�מ�ני
וחזקת ���על, ה���אה וחזקת ה�איל �ת�ל�ת? ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�ה�
�י� מאה לה� ��נ� ���על, וה�ב�יה וה�כרית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָה�פחה

�בר. לכל �בע�ל�ת ה� והרי נבעל�, לא �י� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָֹנבעל�

ע�‚. בתוליה]מ�ת ונפלו מכה מאה;[קיבלה �ת�ת� �ְֵַ�ֵָָָ
מ�ת ונמצאת �למה �ת�לה �היא מנת על נ�א� ַ�ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָאפ��
�למ�ה �ני� �ל� �ת קט�ה מאה. �ת�ת� � ְְִֵַַַָָָָָָָֹ�ְֵע�
מאתי�; �ת�ת� � �ד�ל אד� עליה �א אפ�� ִַָָָ�ְְֲֲִִֶֶָָָָָָָ��בעלה,
��א �ד�לה וכ� ה�ת�ל�ת. ��אר �ת�לה ��חזר ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹס�פ�
�א�� מאתי�, �ת�ת� � �למ�ה �ני� ��ע מ�� קט� ְִִַָָָ�ְְִִֵֶֶַַָָָָָָעליה
�יאה, אחד וי�� �ני� ��ע �� ��יאת �לל; נבעלה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלא

�יאה. �יאת� אי� מ�ה ִִִֵֶָָָ�ח�ת

איל�נית„. א� ס�מא, א� ��גרת, �היא לאיל�ת�לה [דומה ְְִִֶֶֶַָָ
מולידה] ואינה החר�תזכר אבל מאתי�; �ת�ת� �ְ�ֲִֵֶֶַַָָָָ

ל� ��נ� לא ה��טה, �ת�ה. חכמי� לה� ��נ� לא ְִַָָָֹ�ְְְֲִִֶַָָָֹוה��טה,
נ��אי� ל� ��� �י על א� והחר�ת, �לל; ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָנ��אי�

י�נע�[מדרבנ�]מ�בריה� ��א �די �ת�ה, ל� ��נ� לא , ְְְִִִֵֶָֹ�ְְִֵֶָָֹ
מז�נ�ת, ל� אי� �� �ת�ה, ל� �אי� �כ�� א�ת�. י�א� ְֵָָָ�ְְְְִֵֵֶָָֹולא

�נס� וא� �ת�ה; מ�נאי �נאי כשהיא]ולא חר�ת[נשאה ְְְְִֵַָֹ�ְְִֵֶֶָָָ
מאה. �כת�ת� �ת�ה, �תנאי �ת�ה ל� י� � ֵָָָ�ְָ�ְְֵָָ�ְְְְִֵַָָונת��חה

�ת�ת�‰. � מנה מאה ל� וכתב ��טה א� חר�ת ָָ�ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָנ�א
נכסיו. לה�יק �רצה מ�ני ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָק�מת,

.Âי� על א� � ��ח�ת נ�י� ���א� ��טה א� ְְִִִֵֵֶֶַַָָחר�
עליה� לנ�יה� אי� ה��טה, ונ���ה החר� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ��ת��ח

תביעה]�ל�� לה�[שו� י� �הבריא�, אחר לק�מ� רצ� ; ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
וכתב� החר�, את �ה�יא� ה� �י� �ית וא� מאה. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ�ְ�ת�ה

�י ל� ��תב� מה �ל נ�טלת � נכסיו על �ת�ה �י�;ל� ת ְָ�ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ
�אי� �מק�� � א�ת� מ�יאי� �י� �ית אי� ה��טה, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָאבל
לא � קט� וכ� נ��אי�. ל� ��נ� לא ע�מדת, חכמי� ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ��נת
נ��אי� לידי לב�א וס�פ� ה�איל נ��אי�, חכמי� ל� ְְֲִִִִִִִִֵָָ��נ�
�היא �י על וא� לקט�ה נ��אי� ��נ� מה �מ�ני ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָ�מ�רי�.
הפקר מנהג �� ינהג� ��א �די �מ�רי�? נ��אי� לידי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ�אה

וי�דע[זנות] א�ת� ���דקי� עד ה�ט� את מ�יאי� ואי� .ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
סימני�. ִִִֵֶָ�הביא

.Ê�אי � א�ה ���א אחד, וי�� �ני� ��ע �� אפ�� ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָקט�,
וק�מ� הג�יל וא� �ת�ה; בעלה]ל� להיות אחר[נשאר ְָ�ְְְְִִִִַַָָ

ה�א ��ת��ר �ר וכ� מנה. �ת�ה ע�ר ל� י� ְְִֵֵֵֶֶַָָ�ְְִִִֵֶַָ�הג�יל,
ק�מ�. �� מנת �על מנה, �ת�ת� � ְְִֵֶֶַָָָָָ�ְְְִוא���

.Á;�ת�לי� טענת ל� י� מאתי�, ��ת�ת� �ת�לה ְֲִִֵַַַָָָָ�ְְֶָָ�ל
אי� � �ת�ה חכמי� ל� ��נ� ��א א� מנה, ��ת�ת� ֵָ�ְְֲִִֶֶָָָָָֹ�ְְֶָוכל

אי� נ��אי�, קד� אר�סת� ע� וה�תיחד �ת�לי�. טענת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹל�
�ת�לי�. טענת ְֲִַַל�

.Ë�חזקת� �ת�לה ���א זה �ת�לי�? טענת היא ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָ�מה
��ני �ת�לה'. מצאתיה 'לא וא�מר וט�ע� �ת�לה, ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָֹ�היא
�ס�� מ��ה ���תתי� �מי� האחד, � לבת�לי� ה� ְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָסימני�
רא��נה �ביאה �� ��מצא ה�חק וה�ני, רא��נה; ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ�יאה

ה��מי�. ְְִִַַַ��עת

.Èלא ואמר וטע� מאתי�, ��ת�ת� �ת�לה ְְִַַַָָָָָֹ�ְְֵֶַָה���א
ה�א, 'אמת אמרה א� א�ת�: ��אלי� � �ת�לה ְְְֱֲִִִֶָָָָָָמצאתיה
קרקע א� ע� וה�ני ��פל�י מ�ני �ת�לה, מצאני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלא
א� למנה. �ת�ת� ותחזר נאמנת, ז� הרי � �ת�לי' ְֶַָָָ�ְְְְְְֱֲֵֶֶֶַַָֹוהלכ�
ל� ואי� עלי� �א אי� '��א וא�מר ט�ע� �ה�א �י ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל
סת� להחרי� ל� וי� �טענת�; מ��יחי� אי� � ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָ�ל��'

סתמי] חר� ל�[להטיל ה�בר �אי� אי�, עליה �א ִֵֶֶֶַָָָָָֹ��א
ַַו�אי.

.‡Èא� ואי� �ת�לה, מצאני ��א אמר 'אמת היא: ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָֹאמרה
�כת�ת� נאמנת, ז� הרי � ל�' ��תארס�י אחר �אנס ָָ�ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹעלי
��א עד '��א ואמר: טע� וא� �היתה; �מ� ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹמאתי�
�ארס�י� אחר א� טע�ת, מ�ח �מ�חי נאנס� ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָארס�י�
�קר ���ע� מי על סת� מחרי� זה הרי � �רצ�נ�' ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָנבעל�

.�� ח�ב �איני ממ�� לח�בני ְְְִִֵֵֵֶַַָָ�די

.·Èלא' א�מרת: והיא �ת�לה', מצאתיה 'לא ואמר: ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹטע�
�ב�על ח�זר א� א�ת�, ��דקי� � אני' �ת�לה ועדי� עלי ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָ�א
�כל מצאני �בת�לה עלי '�א אמרה: עדי�. ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ�פני

ו�ק ל�:ה�ת�ל�ת, וא�מרי� א�ת� ��אלי� � ט�ע�' ה�א ר ְְְְֲִִֵֶֶַ
אמר א� �ת�לה'? �אינ� �אמר� עד ה�בר היה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ'מה
לה� אי� ��א �מ��ח�� ��דקי� � �� מצאתי ��א ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמ�ני
,�� ��� נמצא� א� �ת�לי�; �� ולא נ�ה �� לא �לל, ��ְְְְְִִִִַַָָָֹֹ�ֵָ
��דקי� � �� מ��ח�� �נ�ת נמצא� לא �חזקת�. ז� ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹהרי
האיברי�, לחל�חית ���� �� י� �ד�ל חלי ��א ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹא�ת�,

�מרטיבי� �רעב. מתע�ה היתה ��א א�ת�[רוחצי�]א� ְְְִִִֶַַָָָָָָָָ
�נ�ה, ות�על ��בריא, עד א�ת� �מ�קי� א�ת� ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָ�מאכילי�
ולא ח�לי לא �� אי� וא� לאו. א� �� ��ציא א� ְְְְִִִִִֵֶָָָֹֹונראה
�י על וא� �ת�לי�; טענת ז� הרי � �� ���צא ולא ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָֹרעב
�א� אי� ,�� יצא ולא ה�איל ה��מי�, �עת �חק ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ��צא
נערה �י� קט�ה �י� ,�� ל� י� �ת�לה ��ל � ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָ�ת�לי�
אמר וא� �אמרנ�. �מ� הח�לי מ�ני א�א ��גרת, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�י�

�ת�ח �תח א�א �חק, מצאתי ��א [בעולה]'מ�ני ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
�רב היא, ��גרת ��א �נ�תיה: על ��אלי� � ְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹמצאתי'
�דלה �הרי הר�ה, �� ��ר�י�י� �חק לה� אי� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹה��גר�ת
א�מרי� עדי�, �גרה לא וא� �ת�ליה. וכל� איבריה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹונתר��
הר���ה לא �לפיכ� �נחת, �על�ה א� ה�יתה '��א ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹל�:
הרי � היה' �ת�ח �תח ו�אי א�א כי 'לא אמר א� ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ�דחק;
�י� קט�ה �י� �גרה, ��א �ת�לה לכל �ת�לי� טענת ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹז�
�תח� נערה, �ת�לה ��ל ח�לה; �י� �ריאה �י� ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָנערה,
�תח �מצא ה�איל ה��, ��צא �י על וא� ה�א; ְִִֶֶַַַַָָָָָָסת��

�ת�לי�. �א� אי� ְִֵַָָ�ת�ח,
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�ת�ת� ה���אי�, מ� וא� מאתי�; �ת�ת� נחלצה, ָָ�ְְִִִִִַַָָָ�ְְְֶָא�
�ת�לה ה���א וכ� �בע�לה. היא הרי �����את ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמנה,

כנענית]מ�חררת שפחה �ב�יה[מהיותה א� ���רת א� ְ�ְְִֶֶֶָ
גויי�] ה��יה[בידי ונת��רה ה�פחה נ��חררה א� �ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָ

� אחד וי�� �ני� מ�ל� �ח�ת�ת וה� ה�ב�יה, ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹונפ�ית
אחד וי�� �ני� �ל� �נ�ת הי� וא� מאתי�; ְְְִִִֶַָָָָָָָֹ�ְ�ת�ת�

מאה. �ת�ת� ֵָָָ�ְְַָָומעלה,

�י·. על וא� מאה �ת�ה לא�� חכמי� ��נ� מה ְִֵַַָָ�ְְְְֲִִִֵֵַָ�מ�ני
וחזקת ���על, ה���אה וחזקת ה�איל �ת�ל�ת? ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�ה�
�י� מאה לה� ��נ� ���על, וה�ב�יה וה�כרית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָה�פחה

�בר. לכל �בע�ל�ת ה� והרי נבעל�, לא �י� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָֹנבעל�

ע�‚. בתוליה]מ�ת ונפלו מכה מאה;[קיבלה �ת�ת� �ְֵַ�ֵָָָ
מ�ת ונמצאת �למה �ת�לה �היא מנת על נ�א� ַ�ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָאפ��
�למ�ה �ני� �ל� �ת קט�ה מאה. �ת�ת� � ְְִֵַַַָָָָָָָֹ�ְֵע�
מאתי�; �ת�ת� � �ד�ל אד� עליה �א אפ�� ִַָָָ�ְְֲֲִִֶֶָָָָָָָ��בעלה,
��א �ד�לה וכ� ה�ת�ל�ת. ��אר �ת�לה ��חזר ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹס�פ�
�א�� מאתי�, �ת�ת� � �למ�ה �ני� ��ע מ�� קט� ְִִַָָָ�ְְִִֵֶֶַַָָָָָָעליה
�יאה, אחד וי�� �ני� ��ע �� ��יאת �לל; נבעלה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלא

�יאה. �יאת� אי� מ�ה ִִִֵֶָָָ�ח�ת

איל�נית„. א� ס�מא, א� ��גרת, �היא לאיל�ת�לה [דומה ְְִִֶֶֶַָָ
מולידה] ואינה החר�תזכר אבל מאתי�; �ת�ת� �ְ�ֲִֵֶֶַַָָָָ

ל� ��נ� לא ה��טה, �ת�ה. חכמי� לה� ��נ� לא ְִַָָָֹ�ְְְֲִִֶַָָָֹוה��טה,
נ��אי� ל� ��� �י על א� והחר�ת, �לל; ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָנ��אי�

י�נע�[מדרבנ�]מ�בריה� ��א �די �ת�ה, ל� ��נ� לא , ְְְִִִֵֶָֹ�ְְִֵֶָָֹ
מז�נ�ת, ל� אי� �� �ת�ה, ל� �אי� �כ�� א�ת�. י�א� ְֵָָָ�ְְְְִֵֵֶָָֹולא

�נס� וא� �ת�ה; מ�נאי �נאי כשהיא]ולא חר�ת[נשאה ְְְְִֵַָֹ�ְְִֵֶֶָָָ
מאה. �כת�ת� �ת�ה, �תנאי �ת�ה ל� י� � ֵָָָ�ְָ�ְְֵָָ�ְְְְִֵַָָונת��חה

�ת�ת�‰. � מנה מאה ל� וכתב ��טה א� חר�ת ָָ�ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָנ�א
נכסיו. לה�יק �רצה מ�ני ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָק�מת,

.Âי� על א� � ��ח�ת נ�י� ���א� ��טה א� ְְִִִֵֵֶֶַַָָחר�
עליה� לנ�יה� אי� ה��טה, ונ���ה החר� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ��ת��ח

תביעה]�ל�� לה�[שו� י� �הבריא�, אחר לק�מ� רצ� ; ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
וכתב� החר�, את �ה�יא� ה� �י� �ית וא� מאה. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ�ְ�ת�ה

�י ל� ��תב� מה �ל נ�טלת � נכסיו על �ת�ה �י�;ל� ת ְָ�ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ
�אי� �מק�� � א�ת� מ�יאי� �י� �ית אי� ה��טה, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָאבל
לא � קט� וכ� נ��אי�. ל� ��נ� לא ע�מדת, חכמי� ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ��נת
נ��אי� לידי לב�א וס�פ� ה�איל נ��אי�, חכמי� ל� ְְֲִִִִִִִִֵָָ��נ�
�היא �י על וא� לקט�ה נ��אי� ��נ� מה �מ�ני ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָ�מ�רי�.
הפקר מנהג �� ינהג� ��א �די �מ�רי�? נ��אי� לידי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ�אה

וי�דע[זנות] א�ת� ���דקי� עד ה�ט� את מ�יאי� ואי� .ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
סימני�. ִִִֵֶָ�הביא

.Ê�אי � א�ה ���א אחד, וי�� �ני� ��ע �� אפ�� ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָקט�,
וק�מ� הג�יל וא� �ת�ה; בעלה]ל� להיות אחר[נשאר ְָ�ְְְְִִִִַַָָ

ה�א ��ת��ר �ר וכ� מנה. �ת�ה ע�ר ל� י� ְְִֵֵֵֶֶַָָ�ְְִִִֵֶַָ�הג�יל,
ק�מ�. �� מנת �על מנה, �ת�ת� � ְְִֵֶֶַָָָָָ�ְְְִוא���

.Á;�ת�לי� טענת ל� י� מאתי�, ��ת�ת� �ת�לה ְֲִִֵַַַָָָָ�ְְֶָָ�ל
אי� � �ת�ה חכמי� ל� ��נ� ��א א� מנה, ��ת�ת� ֵָ�ְְֲִִֶֶָָָָָֹ�ְְֶָוכל

אי� נ��אי�, קד� אר�סת� ע� וה�תיחד �ת�לי�. טענת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹל�
�ת�לי�. טענת ְֲִַַל�

.Ë�חזקת� �ת�לה ���א זה �ת�לי�? טענת היא ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָ�מה
��ני �ת�לה'. מצאתיה 'לא וא�מר וט�ע� �ת�לה, ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָֹ�היא
�ס�� מ��ה ���תתי� �מי� האחד, � לבת�לי� ה� ְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָסימני�
רא��נה �ביאה �� ��מצא ה�חק וה�ני, רא��נה; ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ�יאה

ה��מי�. ְְִִַַַ��עת

.Èלא ואמר וטע� מאתי�, ��ת�ת� �ת�לה ְְִַַַָָָָָֹ�ְְֵֶַָה���א
ה�א, 'אמת אמרה א� א�ת�: ��אלי� � �ת�לה ְְְֱֲִִִֶָָָָָָמצאתיה
קרקע א� ע� וה�ני ��פל�י מ�ני �ת�לה, מצאני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹלא
א� למנה. �ת�ת� ותחזר נאמנת, ז� הרי � �ת�לי' ְֶַָָָ�ְְְְְְֱֲֵֶֶֶַַָֹוהלכ�
ל� ואי� עלי� �א אי� '��א וא�מר ט�ע� �ה�א �י ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל
סת� להחרי� ל� וי� �טענת�; מ��יחי� אי� � ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָ�ל��'

סתמי] חר� ל�[להטיל ה�בר �אי� אי�, עליה �א ִֵֶֶֶַָָָָָֹ��א
ַַו�אי.

.‡Èא� ואי� �ת�לה, מצאני ��א אמר 'אמת היא: ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָֹאמרה
�כת�ת� נאמנת, ז� הרי � ל�' ��תארס�י אחר �אנס ָָ�ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹעלי
��א עד '��א ואמר: טע� וא� �היתה; �מ� ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹמאתי�
�ארס�י� אחר א� טע�ת, מ�ח �מ�חי נאנס� ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָארס�י�
�קר ���ע� מי על סת� מחרי� זה הרי � �רצ�נ�' ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָנבעל�

.�� ח�ב �איני ממ�� לח�בני ְְְִִֵֵֵֶַַָָ�די

.·Èלא' א�מרת: והיא �ת�לה', מצאתיה 'לא ואמר: ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹטע�
�ב�על ח�זר א� א�ת�, ��דקי� � אני' �ת�לה ועדי� עלי ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָ�א
�כל מצאני �בת�לה עלי '�א אמרה: עדי�. ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ�פני

ו�ק ל�:ה�ת�ל�ת, וא�מרי� א�ת� ��אלי� � ט�ע�' ה�א ר ְְְְֲִִֵֶֶַ
אמר א� �ת�לה'? �אינ� �אמר� עד ה�בר היה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ'מה
לה� אי� ��א �מ��ח�� ��דקי� � �� מצאתי ��א ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמ�ני
,�� ��� נמצא� א� �ת�לי�; �� ולא נ�ה �� לא �לל, ��ְְְְְִִִִַַָָָֹֹ�ֵָ
��דקי� � �� מ��ח�� �נ�ת נמצא� לא �חזקת�. ז� ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹהרי
האיברי�, לחל�חית ���� �� י� �ד�ל חלי ��א ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹא�ת�,

�מרטיבי� �רעב. מתע�ה היתה ��א א�ת�[רוחצי�]א� ְְְִִִֶַַָָָָָָָָ
�נ�ה, ות�על ��בריא, עד א�ת� �מ�קי� א�ת� ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָ�מאכילי�
ולא ח�לי לא �� אי� וא� לאו. א� �� ��ציא א� ְְְְִִִִִֵֶָָָֹֹונראה
�י על וא� �ת�לי�; טענת ז� הרי � �� ���צא ולא ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָֹרעב
�א� אי� ,�� יצא ולא ה�איל ה��מי�, �עת �חק ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ��צא
נערה �י� קט�ה �י� ,�� ל� י� �ת�לה ��ל � ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָ�ת�לי�
אמר וא� �אמרנ�. �מ� הח�לי מ�ני א�א ��גרת, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�י�

�ת�ח �תח א�א �חק, מצאתי ��א [בעולה]'מ�ני ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
�רב היא, ��גרת ��א �נ�תיה: על ��אלי� � ְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹמצאתי'
�דלה �הרי הר�ה, �� ��ר�י�י� �חק לה� אי� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹה��גר�ת
א�מרי� עדי�, �גרה לא וא� �ת�ליה. וכל� איבריה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹונתר��
הר���ה לא �לפיכ� �נחת, �על�ה א� ה�יתה '��א ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹל�:
הרי � היה' �ת�ח �תח ו�אי א�א כי 'לא אמר א� ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ�דחק;
�י� קט�ה �י� �גרה, ��א �ת�לה לכל �ת�לי� טענת ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹז�
�תח� נערה, �ת�לה ��ל ח�לה; �י� �ריאה �י� ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָנערה,
�תח �מצא ה�איל ה��, ��צא �י על וא� ה�א; ְִִֶֶַַַַָָָָָָסת��

�ת�לי�. �א� אי� ְִֵַָָ�ת�ח,
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.‚È�וי �מי�, טענת ל� אי� �ה��גרת �ה�ר�, �א�ני� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָי�
זה, �בר מראה ה�למ�ד �ר� ואי� �ת�ח. �תח טענת ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָל�
ספרי� על �דק�י �כבר ��ה�; ��סחא�ת היתה ְְְְִִֶֶַַָָָָָ�ְְַָָָוטע�ת
�אי� �אמרנ�, �מ� �ה�בר �מצאתי וקדמ�ני�, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָר�י�

�לבד. �מי� טענת א�א ְֲִִֶֶֶַַַַָָל��גרת

.„È�התקינ וה� לא�ה; �ת�ה ע�ר ���נ� ה� ְְִִִֵָָָ�ְְֲִִִֵֶַָחכמי�
א�ת� מכח�ת והא�ה �ת�לי� טענת ה��ע� ��ל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָואמר�
היא �חזקה האי�; על לא ראיה, להביא ועליה נאמ�, �ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

�סע�דה ט�רח אד� [ע"י�מפסיד�[בנישואיו]�אי� ְְִִֵֵֶַַָָָָ
בתולה] לא שהיא אבל.שמשקר �מחת� ְְִֵֵֶָוה�פ�

.ÂËנס�רה א� �ת�לי�? טענת לטע� ל� י� מתי ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹועד
עמו] לאחר[נתייחדה אפ�� � נס�רה לא וא� מ�ד; �ְְְְֲִִִִַַָָֹ

י��. ְִֹ�ל�י�

.ÊË�נאמ �ה�א חכמי� �אמר� ��ה ה�א�ני�, �ל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָה�ר�
י� ה��ספת אבל ה�ת�ה, ע�ר להפסיד� הכחי���, ֲֵֶֶַָָ�ְְְְִִִִִַַַַָא�
א� �ע�לה, �היתה �ר�רה �ראיה נ�דע �� א� א�א ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָל�,

והטע��.[הודתה]�ה�דת ��תארס קד� �ע�לה �היא ל� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
חפ� �נקיטת לה��יע� ל� י� קדוש]לפיכ� חפ� ,[תפיסת ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

ונ�טלי� ה���עי� �ל רק�די� ממו� שנוטלי� תובעי� [קבוצה ְְְְִִִִַָָ
היאבשבועה] ל� ואי� ה��ספת. �ג�ה �� ואחר ,ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

�ת�ה, ע�ר �פסיד �� ואחר �ת�לה מצא� ��א ָ�ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹלה��יע�
ל� וי� �מפסיד�; �סע�דה ט�רח אד� �אי� היא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ�חזקה

�קר. עליה ���ע� מי על סת� ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָלהחרי�

.ÊÈח�זר � �ת�ת� ע�ר �הפסידה אחר לק�מ� �רצה ֵָָ�ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהרי
א��� ע� ל�ה�ת לאד� ל� �אס�ר לפי מאה, ל� ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָוכ�תב

��ארנ�. �מ� �ת�ה, �לא אחת ְְֵֶַָ�ְְַַָָֹ�עה

יב ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
�ד�לה‡. �י� �ע�לה, �י� �ת�לה �י� א�ה, אד� ְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָ�����א

המ�חררת א� ה���רת ואחת י�ראל �ת אחת קט�ה, ְֶֶ�ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָ�י�
לשעבר] כנענית שפחה דברי�,[� �ע�רה ל� יתח�ב �ְְֲִִֵַַָָָָ

דברי�. �אר�עה ְְְְְִִֶַָָָויז�ה

"�אר�·. ה�: וא�� ה��רה, מ� מה� �ל�ה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹוהע�רה,
"�ס�ת�", מז�נ�תיה; א�� "�אר�", וע�נת�". ְְְְְֵֵֶָָָָָָ�ס�ת�
האר�. �ל �דר� עליה לב�א "ע�נת�", ְְְֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ�מ�מע�;

�נאי וכ�� ס�פרי�, מ�ברי ה�.[תקנות]וה�בעה �י� �ית ְְְְְִִִִֵַָ�ְִֵֵֵָָ
�ת�ה, �נאי ה�קראי� ה� וה�אר �ת�ה; ע�ר מה�, ָ�ְְְְְִִֵֵַַָָָָ�ְִֵֶֶַָָהאחד
נ��ית, א� ולפ��ת� חלתה, א� לר�את� ה�: ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹוא��
�בית� וי��בת מ�כסיו נ��נית ולהי�ת ���מ�ת, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָלקבר�
נ��נ�ת מ��� �נ�תיה ולהי�ת אלמנ�ת�, זמ� �ל מ�ת� ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָאחר
מ��� ה�כרי� �ניה ולהי�ת ��תארס�, עד מ�ת� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאחרי
אחיה� �ע� ��ר�ה חלק� על י�תר �ת�ת� ֲִֵֶֶָ�ְְֵֶַַָָָ�ְְִי�ר�י�

אחרת. ִֵֶֶַָמא�ה

ה�:‚. וא�� ס�פרי�, מ�ברי ��� �ה�, ���כה ְְְִִִֵֵֵָ�ְְֶֶֶַָָָָוהאר�עה
ו��הא ,��� מציאת� ולהי�ת ,��� ידיה מע�ה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלהי�ת
ייר��ה; �ח�יו מתה וא� �ח�יה, נכסיה �ל �ר�ת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָא�כל

�יר�ת�. אד� לכל ק�ד� ָָ�ְְִֵָָָוה�א

�נגד„. הא�ה ידי מע�ה ��הי� חכמי�, ��נ� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָוע�ד

�נגד[תמורת] �פדי�נ� �ר�ת[תמורת]מז�נ�תיה, אכילת ְְְֲִִֵֶֶֶַָָ
�נגד �קב�רת� א�[תמורת]נכסיה, לפיכ� לכת�ת�. יר�ת� ְְְְֶֶֶָָָָ�ְִָ�ְִִָָָ

נ��נת 'איני הא�ה ממנו]אמרה ע��ה'[מתפרנסת ואיני ְְִִִִֵֵֶָָָָָ
עבודתי] רווחי לו מביאה ��פי�[איני ואי� ל�, ��מעי� �ְְִִֵָ

�ל�� נ�טל ואיני זנ� 'איני ה�על אמר א� אבל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָא�ת�;
מע�ה ל� יס�יק� לא ��א ל�, ��מעי� אי� � ידי�' ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹמ�ע�ה
ה�ת�ה. �תנאי ה�ז�נ�ת יח�ב� זה �מ�ני �מז�נ�תיה. ָ�ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָידיה

��טר‰. נכ�ב� ��א �י על א� הא��, ה�ברי� ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ�ל
�יו� � סת� נ�א א�א עדי�, �ת�ה �תב� לא ואפ�� ְֲִֵֶַָָָָָָ�ְְֲִַָָֹ�ְ�ת�ה,
הא�ה וזכת ,��� �ברי� �אר�עה ה�על זכה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ���א,

לפר�. צריכי� ואינ� ,��� �ברי� ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ�ע�רה

.Âח�ב �ה�א ה�ברי� מ� �אחד יתח�ב ��א ה�על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהתנה
מ� �אחד ה�על יז�ה ��א הא�ה �התנת א� ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ה�,
מ�ל�ה ח�� ק��, ה�נאי � �ה� ז�כה �ה�א ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹה�ברי�
�נא� עליה� ה�תנה וכל �ה�, מ�עיל ה�נאי �אי� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�ברי�

ויר�ת�. �ת�ת�, וע�ר ע�נת�, ה�: וא�� ָָ�ִָָ�ְְְִֵֵֵַָָָ�טל,

.Êטל�יצד� �נא� ע�נה, עליו ל� �אי� הא�ה ע� התנה ? ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָ
ואינ� ���רה, ��ת�ב מה על התנה �הרי � �ע�נת� ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוח�ב

ממ��. ְַָ�נאי

.Á�מאתי ל� ��תב א� �ת�ה, מע�ר לפחת ע�� ִֶַַָָָָ�ְְְִִִִֵַָָֹהתנה
והיא וכ� �� מה� ��תק�לה ל� וכתבה �ת�ה ע�ר מאה ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָ�ְִֵַָא�

נתק�לה לו]לא מחלה ה��חת[אלא ��ל �טל; �נא� � ְְְִֵֵֶַַָָָָֹ
זנ�ת. �עילת ז� הרי מ�נה, �לאלמנה מ�אתי� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָלבת�לה

.Ë�וא �טל. �נא� � ייר��ה ��א ���א� אחר ע�� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהתנת
לדבריה� ח��ק ע�� ס�פרי�, מ�ברי ה�על ��ר�ת �י ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ�ְִֶַעל
ממ��, �ה�א �י על וא� �טל ��יר�ה �נאי וכל ��רה, ְִֵֶַַָָָ�ְְְִֶֶַָָ��ל
ה�ברי� �ב�אר לד�רתיכ�". מ��ט "לח�ת :�� ְְְְִִִֵֶַַָָָֹ�ְֱֶֶַָ��אמר
מנת על �כס�ת, �אר ל� �אי� ע�� �התנה �ג�� ק��, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�נא�

ק��. �נא� �זה, ���צא וכל נכסיה; �ר�ת יאכל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ��א

.Èי�� לח� ל� ��סקי� לא�ה? ��סקי� מז�נ�ת ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ��ה
�א�ת� אד� �ל �ל �ינ�נית סע�דה י��, �כל ְְְְִֵֶָָָָָָסע�ד�ת

�ר�ר� ולא ח�לה לא �אינ� �מא�ת�[רעבת�]העיר מאכל; ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
�ע�רי� וא� ח�י�, ח�י� א� העיר, א�ת� אנ�י ְְְִִִִִִִִֵֶַָָ�ל
�ה�. ��הג� מיני� מ�אר א� �ח�, א� ארז וכ� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ�ע�רי�,

�ר�רת ל� �ג��[תיבול]�פ�סקי� ה�ת, את �� לאכל ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָֹ
ו�מ� לאכילה, ו�מ� �ה�; וכ��צא ירק�ת א� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָקטנ��ת
מנהג היה א� ל���ת, יי� �מעט �פר�ת; ה�ר, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָלהדלקת
סע�ד�ת �ל� ל� �פ�סקי� יי�. ה��י� ����� ְְְִִִִֶַַַָָָָֹה�ק��
��ת �כל ל� ונ�ת� ה�ק��. �מנהג �גי� א� �ב�ר ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָ���ת,

�ס� מעה בדינר]ו��ת מו' אחד ששוויו לצרכיה,[מטבע ְְִֶֶֶַָָָָָ
�ה�. וכ��צא למרח� א� לכ��ס ְְְְְִֵֶֶַָָ�ג��

.‡Èהיה א� אבל ��י�ראל. �עני אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָ��ה
��ע�ה ל� רא�י ממ�נ� היה אפ�� ע�ר�; לפי ה�ל ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹע�יר,
ל� �פ�סקי� א�ת� ��פי� י��, �כל ��ר �ב�ילי ��ה ְְְִִִֵַַָָָָָָל�
ל�� יכ�ל ואינ� �י�תר עני היה וא� ממ�נ�. �פי ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָמז�נ�ת
ותהיה לה�ציא, א�ת� ��פי� � ל� צריכה �היא לח� ְְְְִִִִִֶֶֶֶָָל�

וי��. יד� ��מצא עד עליו ח�ב ְְִִֵֶַָָָָָָ�ְ�ת�ת�

.·Èותהיה ל�, הרא�י�ת מז�נ�תיה לא��� ל�� �רצה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�על

- h"qyz'd a`Îmgpn `"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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הר��ת � לעצמ� ו��תה א�כל וה�א לעצמ� ו��תה ְְְְְְְְֵֶֶֶַַָָָא�כלת
��ת. ללילי ��ת מ�ילי ע�� ��אכל �בלבד ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ�יד�;

.‚È�וה�תיר מז�נ�ת ל� ��סק� ה��תר[נותרו]הא�ה , ְְְִִֶַָָָָָ
מז�נ�תיה �ל ל� נ�ת� אינ� � �ה� �על� היה ְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹל�על.
המט�א� מ�בר ל�מר� ל� ה�א �ד�ל ��רח מ�ני ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ�ר�מה,
�ר�מה. �מחצה ח�י� מחצה ל� נ�ת� א�א �טהרה; ְֱִֶָָ�ְְְֱֳֵֶֶָָָָָָָלאכל�

.„Èח�ב ה�א �� א���, �מז�נ�ת ח�ב �אד� ���ְְְִִֵֶַַָָָָָ
�ני�. �� �ני ��הי� עד ה�ט�י� �בנ�תיו �ניו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ�מז�נ�ת
לא וא� חכמי�; �ת�נת ��ג�ל� עד מאכיל� ואיל�, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמ�א�

�פ�צרי� א�ת� �מכלימי� �� ��ערי� � ��.[מפצירי�]רצה ְְֲִִִִַָָ
'�ל�ני וא�מרי�: ����ר עליו מכריזי� � רצה לא ְְְְְִִִִִִַַָָָָֹוא�
מע�� �ח�ת ה�א והרי �ניו, לז�� ר�צה ואינ� ה�א ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָאכזרי
אחר לז�נ� א�ת� ��פי� ואי� אפר�חיו'. את ז� �ה�א ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָטמא
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.ÂËאמ�ד �אינ� �אי� אמ�רי�? �ברי� [מוחזק��ה ְְֲִִִֵֶֶַָָ
ממו�] רא�י;כבעל אינ� א� צדקה ל�� רא�י א� יד�ע ְְִִֵֵֵַָָָָָואי�

צדקה מ��� ל�� הרא�י ממ�� ל� ��� אמ�ד היה א� ְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָאבל
צדקה, מ��� �רח� �על מ��� מ�ציאי� � לה� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָה�ס�קת

��ג�יל�. עד א�ת� ְְִִֶַַָָוזני�

.ÊËלת�ע �י� לבית א��� �באה אחרת, למדינה �הל� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמי
אי� הליכת� מ��� הרא��ני� חד�י� �ל�ה � ְְֲֳִִִִִֵָָָָֹמז�נ�ת
�ית� מ�יח אד� �אי� היא חזקה מז�נ�ת, �ה� ל� ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ��סקי�
נכסי� ל� הי� וא� מז�נ�ת; ל� ��סקי� ואיל� מ�א� ְְְְִִִִֵֵָָָָָָָריק�.
מח�בי� ואי� למז�נ�תיה. �מ�כרי� לנכסיו י�רדי� �י� �ית �ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

ידיה מע�ה על לה]ע�� מספיקי� ה� ��ב�א[א� עד ֲִֵֶֶַַַָָָָ
עמדה לא א� וכ� .��� זה הרי �ע�ת, מצא א� ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ�על�;
ואינ� ק��; מכר� � למז�נ�ת לעצמ� מכרה א�א ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ��י�

הכרזה המרבה]צריכה לכל פומבית �ב�עה[מכירה ולא ְְְְִַָָָָֹ
בעלה] משל בידה עד[שאי� א� ויטע�, �על� ��ב�א ְְֲִֶַַַָָֹעד

מגל�לי� מ�ת�, אחר �ת�ת� לג��ת עליה[מוסיפי�]��ב�א ְְִֶָ�ְְְִֶַַַָָָָ
לה�.[בשבועתה] צריכה �היא למז�נ�ת א�א מכרה ְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹ��א

.ÊÈ,�על� �הל� הא�ה למז�� מ�כרי� �י� ��ית ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�כ��
א� �ני� �� �ני �ה� �בנ�תיו �ניו למז�� מ�כרי� ��ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָ
�פניו ��א מ�כסיו א�ת� זני� אי� ,�� על יתר אבל ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹ�ח�ת;
י�רדי� �י� �ית � �����ה מי וכ� אמ�ד. �ה�א �י על ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָא�
�� �ני �ה� �בנ�תיו �בניו א��� וזני� �מ�כרי�, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָלנכסיו

א�ת�. �מפרנסי� �ח�ת ְְְִַָָא�

.ÁÈלא�ה מז�נ�ת ��סקי� �אי� �ה�רה, ה�א�ני� מ� ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָי�
י�צא �ת�ה �טר ��היה עד �על�, ��ת א� �על� ֵָ�ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ�הל�
מז�נ�ת; ל� אי� �ת�ה, �טר ��ציא לא וא� יד�; ְֵָָ�ְְְִִִַַַָָֹמ�חת
�אי� ל�, �ת�ת� מחלה א� מ�על�, �ת�ת� נטלה ֵֶָָ�ְֲֲִַָָָָָ�ְְֶָָָ��א
ל� ���סקי� �ה�רה מי וי� ��ת�אר. �מ� מז�נ�ת, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָל�
להביא א�ת� מצריכי� ואי� מחלה, ולא נטלה ��א ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ�חזקת
ל� וי� ה�איל �על�, �הל� �מי נ�טה �ע�י ולזה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�ְ�ת�ה.
מז�נ�ת ל� אי� � �על� מת א� אבל ה��רה. מ� ְְֲֲִִֵֵַַָָָָמז�נ�ת
חכמי�, �ת�נת א�כלת �היא מ�ני �ת�ה, ��ביא ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ�ְִֶַָעד
לי�ר�. ט�עני� �לע�ל� י�ר�י�, מ�כסי ����נת מ�ני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָוע�ד

.ËÈעמד ל���. ח�ב ���ב�א � ואכלה ולותה �על�, ְְְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָהל�

ח�ב אינ� ה�על יב�א א� � מ��� וזנ� עצמ� מ�עת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאחד
צ��ה� ��א מ�ני מע�תיו, את א�ד זה הרי א�א ל�, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹל���

מ���. לותה לא והיא ְְְִִֶָָָֹלז�נ�,

.Î�ידי מע�ה 'טלי �הל�: ��עה לא��� �אמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָה�על
ולא זה �דבר רצת לא �א�� מז�נ�ת, ל� אי� � ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ�מז�נ�תי�'

א� לתבע� ל� היה �ע��, ידיסמכה מע�ה 'אי� ל� ל�מר ְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָָָ
לי'. ְִִִַמס�יקי�

.‡Î�י� �ית �מכר� מז�נ�ת ל� �פסק� ��י� �עמדה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָהרי
ואמר: וטע� ה�על �בא לעצמ�, ��כרה א� ל�, ְְְְְְְֶַַַַַַָָָָָָָָונתנ�

חפ� �נקיטת נ��עת ז� הרי � מז�נ�ת' ל� [באחיזת'ה�ח�י ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָ
קדוש] �התחפ� א�א מכרה ולא �בעה לא ל�. ה�יח ְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֹ��א

ה�ח�, 'לא א�מרת והיא 'ה�ח�י', א�מר ה�א ��א, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹעד
ה�ת �ב�עת נ��ע � ונת�רנס�י' מ�ה לויתי [שבועהא�א ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

חפ�] נקיטת ללא חכמי�, עליו ונפטר;שהסיתו ל�, ְְִִִֶַָָ�ה�יח
עליה. הח�ב ְִֵֶַָָָוי�אר

.·Î�ט�ע וה�א מכר�י', '�מז�נ�ת ואמרה מ�לטלי� ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָמכרה
ה�יח. ��א ה�ת �ב�עת נ��עת � ה�ח�י' 'מז�נ�ת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹוא�מר
עצמ� �חקה א�א מכרה, ולא לותה ולא �בעה ��א ְְְְְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָָָָֹֹֹהרי

�ל��. ל� אי� � ואכלה וע�ת �ב�ילה, ����ְְְְְֵַַַָָָָָָ

.‚Î�זמ עד ��ר� �י� ל�, מ�הנ�ת א��� את ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָה��יר
�ל�י� ל� ממ�יני� � סת� א�א �ר� ��א �י� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ�ל�ני,
הרי � נדר� וה�יר ��� ��א א� נדר�, ימי ��� א� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַֹי��:
י�� ה�ל�י� �בא�ת� �ת�ה. וי�� י�ציא � לאו וא� ְְִַָָֹ�ְְְִִִֵָָמ�טב;
מפרנס מחבריו אחד ויהיה וא�כלת, ע��ה היא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ�היה
א� ידיה, מע�ה על יתר לה� צריכה �היא �ברי� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָא�ת�

ל�ל. מס�יקי� ידיה מע�ה ְֲִִֵֵֶַַַָָֹאי�

.„Î� ה�ר�ת מ�ל אחד �טע� ��א א��� את ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹה��יר
�ת�ה; וי�� י�ציא ,�� על יתר י��; �ל�י� ל� ָ�ְְְְִִִִִֵֵֵַַָֹממ�יני�
מ�י� ה�יר� אפ�� רע, מאכל �טע� ��א ה�יר� ְֲֲֲִִִִִִִִִֶַַָָָֹֹאפ��
וי�� י�� �ל�י� אחר י�ציא � מ�מיה א�ת� אכלה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ��א
וק�� ה�ר�ת, מ� מ�ל אחד �אכל ��א היא נדרה ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ�ְ�ת�ה.

�נזיר ��דרה א� נדר�, את ה�א ל�[נזירות]ל� הפר ולא ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹ
נזירה �הא א� �ר�ת �אכל ולא �ח�יו ���ב רצה א� �ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
וי�� י�ציא � נ�דרת' �א�ה ר�צה 'איני אמר: וא� ��ב; �ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
�רצ�נ�. ל� ק�� וה�א להפר �יד� היה �הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָ�ְ�ת�ה,

יג ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
חמ�י�‡. �ל �גדי� ל�? ל�� ח�ב �ה�א ה�ס�ת ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ��ה

החמ�י�, ��מצא� ה�מי�, א�ת� מ�ט�ע ל�נה, מ�נה ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָז�ז
�ימ�ת חד�י� ל� נ�תני� �ס�. �ינר �רביע �ינרי� ְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָָ��ה

�לי�תיה� ול�ב�ת שנתיישנו]ה��מי�, �ימ�ת[בגדי� ְְְִִֵֶֶֶַָָ
ה�ס�ת מ�תר וה� וה�חקי�, שנשחקו]הח�ה. �[בגדי� ְְְְִֵַַַַַָָ

ל� ונ�תני� נ�ת�. �ימי �ה� ��ת��ה �די ,��� ה� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהרי
למ�עד מ��עד �מנעל לרא��, וכפח למתניה [מרגלחג�ר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹ

.לרגל]

י�ראל.·. �באר� ה�מי� �א�ת� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ��ה
י� � ע�ר ה�מי� אי� ה�ק�מ�ת, ��אר זמ�י� ��אר ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָאבל
הר�ה; �ז�ל א� הר�ה, �יקר ה�גדי� �� ��הי� ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹמק�מ�ת
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הר��ת � לעצמ� ו��תה א�כל וה�א לעצמ� ו��תה ְְְְְְְְֵֶֶֶַַָָָא�כלת
��ת. ללילי ��ת מ�ילי ע�� ��אכל �בלבד ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ�יד�;

.‚È�וה�תיר מז�נ�ת ל� ��סק� ה��תר[נותרו]הא�ה , ְְְִִֶַָָָָָ
מז�נ�תיה �ל ל� נ�ת� אינ� � �ה� �על� היה ְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹל�על.
המט�א� מ�בר ל�מר� ל� ה�א �ד�ל ��רח מ�ני ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ�ר�מה,
�ר�מה. �מחצה ח�י� מחצה ל� נ�ת� א�א �טהרה; ְֱִֶָָ�ְְְֱֳֵֶֶָָָָָָָלאכל�

.„Èח�ב ה�א �� א���, �מז�נ�ת ח�ב �אד� ���ְְְִִֵֶַַָָָָָ
�ני�. �� �ני ��הי� עד ה�ט�י� �בנ�תיו �ניו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ�מז�נ�ת
לא וא� חכמי�; �ת�נת ��ג�ל� עד מאכיל� ואיל�, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמ�א�

�פ�צרי� א�ת� �מכלימי� �� ��ערי� � ��.[מפצירי�]רצה ְְֲִִִִַָָ
'�ל�ני וא�מרי�: ����ר עליו מכריזי� � רצה לא ְְְְְִִִִִִַַָָָָֹוא�
מע�� �ח�ת ה�א והרי �ניו, לז�� ר�צה ואינ� ה�א ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָאכזרי
אחר לז�נ� א�ת� ��פי� ואי� אפר�חיו'. את ז� �ה�א ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָטמא
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.ÂËאמ�ד �אינ� �אי� אמ�רי�? �ברי� [מוחזק��ה ְְֲִִִֵֶֶַָָ
ממו�] רא�י;כבעל אינ� א� צדקה ל�� רא�י א� יד�ע ְְִִֵֵֵַָָָָָואי�

צדקה מ��� ל�� הרא�י ממ�� ל� ��� אמ�ד היה א� ְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָאבל
צדקה, מ��� �רח� �על מ��� מ�ציאי� � לה� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָה�ס�קת

��ג�יל�. עד א�ת� ְְִִֶַַָָוזני�

.ÊËלת�ע �י� לבית א��� �באה אחרת, למדינה �הל� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמי
אי� הליכת� מ��� הרא��ני� חד�י� �ל�ה � ְְֲֳִִִִִֵָָָָֹמז�נ�ת
�ית� מ�יח אד� �אי� היא חזקה מז�נ�ת, �ה� ל� ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ��סקי�
נכסי� ל� הי� וא� מז�נ�ת; ל� ��סקי� ואיל� מ�א� ְְְְִִִִֵֵָָָָָָָריק�.
מח�בי� ואי� למז�נ�תיה. �מ�כרי� לנכסיו י�רדי� �י� �ית �ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

ידיה מע�ה על לה]ע�� מספיקי� ה� ��ב�א[א� עד ֲִֵֶֶַַַָָָָ
עמדה לא א� וכ� .��� זה הרי �ע�ת, מצא א� ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ�על�;
ואינ� ק��; מכר� � למז�נ�ת לעצמ� מכרה א�א ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ��י�

הכרזה המרבה]צריכה לכל פומבית �ב�עה[מכירה ולא ְְְְִַָָָָֹ
בעלה] משל בידה עד[שאי� א� ויטע�, �על� ��ב�א ְְֲִֶַַַָָֹעד

מגל�לי� מ�ת�, אחר �ת�ת� לג��ת עליה[מוסיפי�]��ב�א ְְִֶָ�ְְְִֶַַַָָָָ
לה�.[בשבועתה] צריכה �היא למז�נ�ת א�א מכרה ְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹ��א

.ÊÈ,�על� �הל� הא�ה למז�� מ�כרי� �י� ��ית ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�כ��
א� �ני� �� �ני �ה� �בנ�תיו �ניו למז�� מ�כרי� ��ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָ
�פניו ��א מ�כסיו א�ת� זני� אי� ,�� על יתר אבל ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹ�ח�ת;
י�רדי� �י� �ית � �����ה מי וכ� אמ�ד. �ה�א �י על ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָא�
�� �ני �ה� �בנ�תיו �בניו א��� וזני� �מ�כרי�, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָלנכסיו

א�ת�. �מפרנסי� �ח�ת ְְְִַָָא�

.ÁÈלא�ה מז�נ�ת ��סקי� �אי� �ה�רה, ה�א�ני� מ� ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָי�
י�צא �ת�ה �טר ��היה עד �על�, ��ת א� �על� ֵָ�ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ�הל�
מז�נ�ת; ל� אי� �ת�ה, �טר ��ציא לא וא� יד�; ְֵָָ�ְְְִִִַַַָָֹמ�חת
�אי� ל�, �ת�ת� מחלה א� מ�על�, �ת�ת� נטלה ֵֶָָ�ְֲֲִַָָָָָ�ְְֶָָָ��א
ל� ���סקי� �ה�רה מי וי� ��ת�אר. �מ� מז�נ�ת, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָל�
להביא א�ת� מצריכי� ואי� מחלה, ולא נטלה ��א ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ�חזקת
ל� וי� ה�איל �על�, �הל� �מי נ�טה �ע�י ולזה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�ְ�ת�ה.
מז�נ�ת ל� אי� � �על� מת א� אבל ה��רה. מ� ְְֲֲִִֵֵַַָָָָמז�נ�ת
חכמי�, �ת�נת א�כלת �היא מ�ני �ת�ה, ��ביא ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ�ְִֶַָעד
לי�ר�. ט�עני� �לע�ל� י�ר�י�, מ�כסי ����נת מ�ני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָוע�ד

.ËÈעמד ל���. ח�ב ���ב�א � ואכלה ולותה �על�, ְְְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָהל�

ח�ב אינ� ה�על יב�א א� � מ��� וזנ� עצמ� מ�עת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאחד
צ��ה� ��א מ�ני מע�תיו, את א�ד זה הרי א�א ל�, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹל���

מ���. לותה לא והיא ְְְִִֶָָָֹלז�נ�,

.Î�ידי מע�ה 'טלי �הל�: ��עה לא��� �אמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָה�על
ולא זה �דבר רצת לא �א�� מז�נ�ת, ל� אי� � ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ�מז�נ�תי�'

א� לתבע� ל� היה �ע��, ידיסמכה מע�ה 'אי� ל� ל�מר ְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָָָ
לי'. ְִִִַמס�יקי�

.‡Î�י� �ית �מכר� מז�נ�ת ל� �פסק� ��י� �עמדה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָהרי
ואמר: וטע� ה�על �בא לעצמ�, ��כרה א� ל�, ְְְְְְְֶַַַַַַָָָָָָָָונתנ�

חפ� �נקיטת נ��עת ז� הרי � מז�נ�ת' ל� [באחיזת'ה�ח�י ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָ
קדוש] �התחפ� א�א מכרה ולא �בעה לא ל�. ה�יח ְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֹ��א

ה�ח�, 'לא א�מרת והיא 'ה�ח�י', א�מר ה�א ��א, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹעד
ה�ת �ב�עת נ��ע � ונת�רנס�י' מ�ה לויתי [שבועהא�א ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

חפ�] נקיטת ללא חכמי�, עליו ונפטר;שהסיתו ל�, ְְִִִֶַָָ�ה�יח
עליה. הח�ב ְִֵֶַָָָוי�אר

.·Î�ט�ע וה�א מכר�י', '�מז�נ�ת ואמרה מ�לטלי� ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָמכרה
ה�יח. ��א ה�ת �ב�עת נ��עת � ה�ח�י' 'מז�נ�ת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹוא�מר
עצמ� �חקה א�א מכרה, ולא לותה ולא �בעה ��א ְְְְְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָָָָֹֹֹהרי

�ל��. ל� אי� � ואכלה וע�ת �ב�ילה, ����ְְְְְֵַַַָָָָָָ

.‚Î�זמ עד ��ר� �י� ל�, מ�הנ�ת א��� את ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָה��יר
�ל�י� ל� ממ�יני� � סת� א�א �ר� ��א �י� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ�ל�ני,
הרי � נדר� וה�יר ��� ��א א� נדר�, ימי ��� א� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַֹי��:
י�� ה�ל�י� �בא�ת� �ת�ה. וי�� י�ציא � לאו וא� ְְִַָָֹ�ְְְִִִֵָָמ�טב;
מפרנס מחבריו אחד ויהיה וא�כלת, ע��ה היא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ�היה
א� ידיה, מע�ה על יתר לה� צריכה �היא �ברי� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָא�ת�

ל�ל. מס�יקי� ידיה מע�ה ְֲִִֵֵֶַַַָָֹאי�

.„Î� ה�ר�ת מ�ל אחד �טע� ��א א��� את ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹה��יר
�ת�ה; וי�� י�ציא ,�� על יתר י��; �ל�י� ל� ָ�ְְְְִִִִִֵֵֵַַָֹממ�יני�
מ�י� ה�יר� אפ�� רע, מאכל �טע� ��א ה�יר� ְֲֲֲִִִִִִִִִֶַַָָָֹֹאפ��
וי�� י�� �ל�י� אחר י�ציא � מ�מיה א�ת� אכלה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ��א
וק�� ה�ר�ת, מ� מ�ל אחד �אכל ��א היא נדרה ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ�ְ�ת�ה.

�נזיר ��דרה א� נדר�, את ה�א ל�[נזירות]ל� הפר ולא ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹ
נזירה �הא א� �ר�ת �אכל ולא �ח�יו ���ב רצה א� �ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
וי�� י�ציא � נ�דרת' �א�ה ר�צה 'איני אמר: וא� ��ב; �ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
�רצ�נ�. ל� ק�� וה�א להפר �יד� היה �הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָ�ְ�ת�ה,

יג ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
חמ�י�‡. �ל �גדי� ל�? ל�� ח�ב �ה�א ה�ס�ת ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ��ה

החמ�י�, ��מצא� ה�מי�, א�ת� מ�ט�ע ל�נה, מ�נה ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָז�ז
�ימ�ת חד�י� ל� נ�תני� �ס�. �ינר �רביע �ינרי� ְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָָ��ה

�לי�תיה� ול�ב�ת שנתיישנו]ה��מי�, �ימ�ת[בגדי� ְְְִִֵֶֶֶַָָ
ה�ס�ת מ�תר וה� וה�חקי�, שנשחקו]הח�ה. �[בגדי� ְְְְִֵַַַַַָָ

ל� ונ�תני� נ�ת�. �ימי �ה� ��ת��ה �די ,��� ה� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהרי
למ�עד מ��עד �מנעל לרא��, וכפח למתניה [מרגלחג�ר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹ

.לרגל]

י�ראל.·. �באר� ה�מי� �א�ת� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ��ה
י� � ע�ר ה�מי� אי� ה�ק�מ�ת, ��אר זמ�י� ��אר ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָאבל
הר�ה; �ז�ל א� הר�ה, �יקר ה�גדי� �� ��הי� ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹמק�מ�ת
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�גדי� ל� ל�� א�ת� ��ח�בי� עליו, ���מכי� הע�ר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָא�א
��ח�ת הח�ה, ולימ�ת ה��מי� לימ�ת ל� [הזולהרא�יי� ְְְִִִִַַַַָָָָָ

ה�דינה.ביותר] �א�ת� �ית �עלת א�ה �ל ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָ���ב�ת

�מד�ר‚. בית �לי � ל� ח�ב �ה�א ה�ס�ת [דירה]�בכלל ְְְִִֵֶַַַַָָָ
�מ�� מ�עת, מ�ה ה�ית? �לי ה� �מה .�� [מצע����בת ְִִֵֵֶֶֶַַַָ�ַַַָ

קדרהגס] �ג�� ��ת�ה, אכילה �כלי עליה, לי�ב מחצלת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָא�
�ית � ל� ���כר וה�ד�ר �ה�. וכ��צא �בק��ק וכ�ס ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�קערה

רחבה ותהיה א��ת; אר�ע על א��ת אר�ע ח�צה[חצר]�ל ְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָ
מ���. ח�� ה��א �ית ל� ויהיה ,�� לה���� �די ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָל�

צבע�ני�„. �גדי �ג�� �כ�יטיה, ל� ל�� א�ת� מח�בי� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָוכ�
�פ�ח�� רא�� על �פ��[מצחה]לה�י� העי�], [איפור ְְִַַַַָָֹ

ללחיי�]ו�רק עליו.[אוד� תת��ה ��א �די � �ה� וכ��צא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

�ע�יר,‰. אבל ��י�ראל. �עני אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ��ה
מ�י �לי ל� לקנ�ת רא�י היה אפ�� � ע�ר� לפי ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹה�ל
לפי ה�ד�ר, וכ� ונ�ת�. א�ת� ��פי� זהב, �כלי ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָורקמה
קצרה וא� ע�ר�. לפי ה�ל ה�ית, �כלי וה�כ�יט ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹע�ר�.
לה�ציא; א�ת� ��פי� ��י�ראל, �עני אפ�� ל� ל�� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָיד�

��ע�יר. עד ח�ב עליו ה�ת�ה ֲִֶַַָָָ�ְְְִֶַותהיה

.Â�� �ני ה�ט�י� �בנ�תיו �ניו א�א �לבד, הא�ה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹולא
�כלי לה�, ה�ס�קת �ס�ת לה� ל�� ח�ב � �ח�ת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָא�
א�א ע�ר�, �פי לה� נ�ת� ואינ� ;�� ל��� �מד�ר ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ��מי�
מז�נ�ת עליו ��� מי �ל ה�לל: זה �לבד. צר�� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ�פי

לזונו] חייב כס�ת[שהוא ל� י� � מ�ת� אחר �י� �ח�יו �י� ,ְְֵֵֵַַַָ
�� � למז�נ�תיו מ�כרי� �י� ��ית וכל �מד�ר; בית ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ�כלי

�מד�ר�. בית� �כלי לכס�ת� ְְְְִִֵֵמ�כרי�

.Êכס�ת� מז�נ�ת �י� �ית ל� �פסק� �על�, �הל� ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהא�ה
אי� �הרי �כ�יט, ל� ��סקי� אי� � מד�ר ��כר בית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָ�כלי
א� �על� �����ה מי אבל ל�; ��תק�ט �על ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָל�

�כ�יט ל� ��סקי� � �טענתנתחר� א��� ע� ה�על ודי� . ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָ
א� ה�ז�נ�ת: �טענת �דינ� ה�ד�ר ��כר וה�לי� ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָה�ס�ת
ל�ל. אחד �י� � נת�' 'לא א�מרת והיא 'נת�י' ה�א ְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאמר

.Á� ה�יני� מ�ל �אחד �תק�ט ��א א��� את ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹה��יר
עניה]�ענ��ת יק��[אשה אחת �נה בנדרו], איתה ;[יחיה ְֲִֵַַַַָָ

�ת�ה. וי�� י�ציא א� נדר�, י�יר א� � �� על ָ�ְְְִִִִֵֵֵַַָיתר
נדר�, י�יר א� � �� על יתר יק��; י�� �ל�י� ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹ�בע�יר�ת,

�ת�ה. וי�� י�ציא ָ�ְְִִֵא�

.Ë�כר�י� � למרח� תל� ��א גדולות]ה�יר� ,[ערי� ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ
אחת �נעל[שבוע]��ת ��א ��ת�ת. ��י �בכפרי�, ; ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

יתר לעת. מעת �בכר�י�, ימי�; �ל�ה �כפרי�, � ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמנעל
�ת�ה. וי�� י�ציא א� נדר�, י�יר א� � זה ָ�ְְְִִִִֵֶַַעל

.È�ר�� ה�ית מ�לי ת�אל ו��א ת�איל ��א ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹה�יר�
�כברה נפה �ג�� �לה�איל�, א�ת� ל�אל ה�כנ�ת ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹ�ל
וי�� י�ציא א� נדר�, י�יר � �ה� וכ��צא ות��ר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָרחי�

���יא� מ�ני לה]�ת�ה, וכ�[מוציא ��כ�נ�תיה. רע �� ְ�ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ורחי� �כברה נפה ת�איל ו��א ת�אל ��א ��דרה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהיא
�מק�� לבנ� נאי� �גדי� תארג ו��א �ה�, וכ��צא ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹות��ר
מ�ני בכת�ה, ��א �צא � ל�ני� א�ת� לארג ְִֵָ�ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ��ר��

�ה�א ��כ�נ�תיו רע �� .[קמצ�]�ילי���יא�� ְִִִֵֶֶַַַַָ

.‡Èעל� ��פח ���ק א�ה תצא ��א ��ר�� ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמק�מ�ת
רדיד ל� ��היה עד �לבד �ל[צעי�]רא�� את הח�פה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ה�ח�ת רדיד ה�ס�ת �כלל ל� נ�ת� � ט�ית �מ� ְְְְִִִֵַַַַָָָ��פ�
ע�ר�,[הזול] לפי נ�ת� � ע�יר היה וא� הרדידי�; ְְְְְִִִִִֵָָָָָָ�כל

��ל לפי ה���ה; לבית א� האבל לבית �� ��צא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ�די
�לבית לב�ר�, אביה לבית וליל� לצאת ל� י� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָא�ה
ולקר�ב�תיה, לרע�תיה חסד לגמל ה���ה �לבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹהאבל
תצא ��א עד ה�הר �בית �אינ� � ל� ה� ��ב�א� ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�די
�מיד, י�צאה ��הא לא�ה ה�א �נאי אבל תב�א. ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹולא
מ�ה, א��� למנע ל�על וי� �רח�ב�ת; �ע� �ח�� ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָֹ�ע�
�עמי� א� �חד� אחת �ע� �מ� א�א לצאת י�יחה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹולא
�זוית לי�ב א�א לא�ה יפי �אי� ה�ר�; �פי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ�חד�,

�נימה". מל�, בת �ב��ה "�ל �ת�ב: ��� ְְִֵֶֶֶַָָָָָָ�ית�,

.·È�ה� �זמ� � אביה לבית תל� ��א א��� את ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹה��יר
וי�� י�ציא �ני�, ל�; ממ�יני� אחד חד� �עיר, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹע��
ל�; ממ�יני� אחד רגל אחרת, �עיר �ה� �בזמ� ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ�ְ�ת�ה.

�ת�ה. וי�� י�ציא ָ�ְְְִִִֵַ�ני�,

.‚È��לביתה� האבל לבית תל� ��א א��� את יר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
�מי ��ה �ת�ה: וי�� י�ציא א� נדר�, י�יר א� � ְִֶֶָ�ְְְְִִִִִֵֶַַה���ה
'מ�ני ט�ע� היה וא� �פניה. ונעל ה�הר �בית ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�אסר�
�בית א� האבל �ית �א�ת� ��� �ר�צי� אד� ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָבני

ל�. ��מעי� � �ר�צי� �� והחזק ְְְִִָָ�ְְִֶַה���ה',

.„È��וא אבי� לביתי ��ב�א� רצ�ני 'אי� לא���: ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָהא�מר
לה� ה�לכת היא ותהיה ל�, ��מעי� � ואחי�תי�' ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָאחי�
�בכל �חד�, �ע� אביה לבית ותל� �בר; לה� ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ���ארע
�ד�ל �בר ל� ארע א� א�א ל�, ה� י�נס� ולא ורגל. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹרגל
אחרי� ���נס� האד� את ��פי� �אי� � לדה א� חלי ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ�ג��
א�� אצלי ���נס רצ�ני 'אי� �אמרה: היא וכ� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָלר��ת�.
לי ��רעי� מ�ני אחת, �חצר ע�ה� ��כנת ואיני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואח�ת�,
���ב� האד� את ��פי� �אי� ל�; ��מעי� � לי' ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ�מצרי�

�ר��ת�. ע�� ְֲִִִֵאחרי�

.ÂË�אד ��ני מ�ני זה, �מד�ר �ר 'איני �אמר: ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאי�
� מה�' מתירא ואני ��כנ�תי ��יי� א� �ר�צי� א� ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָרעי�
צ�� ��� �פריצ�ת; החזק� ��א �י על א� ל�, ְְְִִִֶָ�ְִִֶַַֹ��מעי�

ה ואפ�� רע'. מ�כ� 'הרחק �חכמי�: ��� ה�ד�ר יה ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
היא וכ� ��רי�. אד� �ני �י� ו��כ� מ���, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָמ�ציא�
מק�יד איני 'אני א�מר: �ה�א �י על א� ,�� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�אמרה
רצ�ני 'אי� א�מרת: �היא מ�ני ל�, ��מעי� � ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָעליה�'

א��'. ��כנ�ת רע �� עלי ְִֵֵֵֵֵֶַַָ��צא

.ÊË,�נע� אר� �ג��: ה�א, ארצ�ת ארצ�ת � ה���ב ְְֲֲִֶֶַַַָָָ�ל
וכ��צא �נער, ואר� ,��� ואר� �ימ�, ואר� מצרי�, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָואר�
לעני� י�ראל וערי �כפרי�. מדינ�ת � ואר� אר� וכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�ה�;
וה�ליל. ה�ר��, ועבר יה�דה, הי�: ארצ�ת �ל� � ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנ��אי�

.ÊÈ�אר� א�ה ונ�א הארצ�ת, מ� �אר� �היה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָאי�
�לא �צא א� לארצ�, ע�� וי�צאה א�ת� ��פי� � ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹאחרת
אבל �ר�. ��א �י על וא� נ�א�, �� מנת �על ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�ְ�ת�ה,
האר� א�ת� מאנ�י וה�א הארצ�ת, מ� �אחת א�ה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָה���א
מ�דינה מ�ציא� אבל אחרת; לאר� לה�ציא� יכ�ל אינ� �ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
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לעיר]למדינה ואינ�[מעיר האר�. �א�ת� לכפר מ�פר א� , ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָ
��� למדינה, מ�פר ולא לכפר, מ�דינה לה�ציא� ְְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָָָֹיכ�ל
���יבת �ברי� וי� לה�, ט�בה ה�דינה ���יבת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�ברי�

לה�. ט�בה ְִֶַָָָה�פרי�

.ÁÈ�א�ת� לכפר מ�פר א� למדינה, מ�דינה ְְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָ�כ���ציא�
ליפה, מרע ולא רע לנוה יפה מ�וה מ�ציא� אינ� � ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהאר�

לה��ל צריכה �היא ��[לטפל]מ�ני יפה עצמ� והולב�ק ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
י�ציא� לא וכ� �כע�רה. ק�ה �� תהיה ��א �די ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹה�פה,
מק��, �בכל ��יי�; �ר�� למק�� י�ראל �ר�� ְִָָ�ְְִֵֶָָ�ִֶָמ�ק��

י�ראל. �ר�� למק�� ��יי� �ר�� מ�ק�� ְִֵָ�ְִֶָ�ִִִֶָמ�ציאי�

.ËÈ,�לאר לח�צה לאר� מח�צה אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָ��ה

לאר� לאר� מח�צה אבל י�ראל. לאר� י�ראל מאר� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָא�
ואפ�� רע; לנוה ה�פה מ�וה אפ�� לעל�ת, ��פי� � ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָי�ראל
ואי� מעלי�. � ��יי� �ר�� למק�� י�ראל �ר�� ְֲִִֵַ�ְְִֵֶָָ�ִֶָמ�ק��
הרע מ�וה ואפ�� לאר�, לח�צה י�ראל מאר� ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמ�ציאי�

י�ראל. �ר�� יפה לנוה ��יי� ְִֵָ�ְִֶֶֶָָ�ֶ�ר��

.Î� ר�צה אינ� והיא י�ראל לאר� לעל�ת האי� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאמר
ר�צה אינ� וה�א לעל�ת היא אמרה בכת�ה; ��א ְְֲִֵֶַָָָ�ְִֵֵֶֹ�צא
י�ראל מאר� מק�� לכל ה�י� וה�א �ת�ה; וי�� י�ציא �ְְִִֵ�ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
ה�ל ואי� י�ראל, לאר� מעלי� �ה�ל יר��לי�; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹע�
ה�ל ואי� ליר��לי�, מעלי� וה�ל מ��; ְְֲִִִִִִֵַַַַָָֹֹמ�ציאי�

מ��. ִִִָמ�ציאי�

�
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ה'תשס"ט מנח�ֿאב ה' ראשו� יו�

ה ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
ולע��ת�;‡. �ה� לה�הר ה�ת��ל צרי� �ברי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ�מ�נה

� א�ת� ע�ה ולא �עבר א� נאנס, א� �ח�ק, היה ְְֱִֶֶַָָָָָָָָֹוא�
ות��� ה�ק��, ונכח עמידה, ה�: וא�� מע�בי�. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹאינ�
ה��ל, וה�וית ה�ק��, ות��� ה�ל���, ות��� ְְְְְִִַַַַַַַָָה���,

והה��חויה. ְְְְֲִִַַַָָָוה�ריעה,

י��ב·. היה מע�ד. א�א מת�ללי� אי� �יצד? ֵָָָ�ְְְֲִִִֵֵֶַַָָעמידה
לאו, וא� יעמד; לעמד, יכ�ל א� � �עגלה א� ְְֲֲֲִִִִַַַָָָָָֹֹ�ספינה
צ�� על ��כב אפ�� מת��ל, ח�לה וית��ל. �מק�מ� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַי�ב

�ע�� את לכ�� ��כ�ל וה�א, ה�� הרי והרעב, ה�מא �� . ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ית��ל; �ע��, את לכ�� יכלת �� י� א� � ח�לי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹ�כלל
על ר�כב היה וי��ה. ��אכל עד ית��ל אל לאו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוא�
לא �המ��, את ��אחז מי ל� ��� �י על א� � ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹה�המה
�ע�� ��הא �די �מת��ל, �מק�מ� י�ב א�א ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָירד,

עליו. ֶֶָָ�ְמי�בת

מחזיר‚. לאר�, �ח�צה ע�מד היה �יצד? ה�ק�� ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹנכח
מכ�� �אר�, ע�מד היה �מת��ל; י�ראל אר� נכח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�ניו
�נגד �ניו מכ�� �יר��לי�, ע�מד היה יר��לי�; �נגד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ�ניו
קד� �ית �נגד �ניו מכ�� ��ק��, ע�מד היה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹה�ק��;
הר�ח�ת, את לכ�� יכ�ל �אינ� �מי ס�מה, ְֳִִֵֵֶֶַַָָָָה�ד�י�.
וית��ל. ה�כינה, �נגד ל�� יכ�� � �ספינה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהמה��

את„. לכ�� צרי� �תפ�ה, ע�מד ��ה�א �יצד? ה��� ����ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
לאר�; מ�יט ה�א �א�� למ�ה, עיניו ונ�ת� ז�; �צד ז� ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָרגליו
�מ�יח ��מי�; ע�מד ה�א �א�� למעלה, �נ�י ל�� ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָויהיה
�עבד וע�מד ה�מאלית. על הימנית �פ�תי�, ל�� על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָידיו
חלציו. על ידיו י�יח ולא ופחד. ויראה �אימה ר��, ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹלפני

�מצ��‰. �ח�ה, מל���יו מת�� �יצד? ה�ל��� ����ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָ
בבגדיו]עצמ� לה'[מתקשט "ה��חו� ��אמר: �מה�ר, ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַ

�אפנ�ת� לתפ�ה יעמד ולא קד�". ולא[גופיתו]�הדרת , ְְְְֲֲִִֶַַַַָֹֹֹ�ְְָֹ

מג��ת �רגלי� ולא מג�ה. אנ�י[יחפות]�רא� �ר� א� , ְְֹ�ְְְְִֶַַֹ�ְִֵֶֶַ
�בכל הרגלי�. �בית א�א ה�ד�לי� לפני יעמד� ��א ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה�ק��
���� מ�ני �זר�ע�, ��רה וספר �יד� �פ�י� יאחז לא ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹמק��,
ה�א מת��ל אבל �יד�. וכלי� מע�ת יאחז ולא �ה�; ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹטר�ד
מ��י היה ה���. מצות �היא מ�ני החג, �ימ�ת �יד� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�לב
ק�י� מאר�עת �ח�ת היה א� � ה�פ�ה זמ� וה�יע רא��, ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָֹעל
על מ�יח� � ק�י� אר�עת היה �מת��ל; לאח�ריו, מפ�יל� �ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָ
ותלמידיה�, החכמי� �ל �ר� ית��ל. �� ואחר קרקע, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ��י

עט�פי� ��ה� א�א ית��ל� .[בטלית�]��א ְְְֲִִֵֶֶֶַָֹ

.Âניו� ויחזיר נמ��, �מק�� יעמד �יצד? ה�ק�� ����ְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ
�נגד[לקיר]ל�תל �תחי� א� ח��נ�ת לפ�ח וצרי� . ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

ל� �תיח� "וכ�י� ��אמר: �נג��, להת��ל �די ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיר��לי�,
ואי� �מיד. לתפ�ת� מק�� וק�בע יר��ל�". נגד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�ע�ית�,
�� א� א�א ה�נסת, �ית לאח�רי ולא �חר�ה; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמת��ל
הע�מד �צד לי�ב ואס�ר ה�נסת. לבית �ניו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהחזיר
א��ת. אר�ע מ��� ��רחיק עד � לפניו לעבר א� ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ�תפ�ה,

.Ê;וית��ל יתר, א� טפחי� �ל�ה �ב�� �מק�� יעמד ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹלא
��א. ��י על ולא ספסל, ��י על ולא מ�ה, ��י על ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹֹולא
א��ת, אר�ע על א��ת אר�ע �� י� א� � �ב�� �ני� ְְְִִֵַַַַַַַַָָָָהיה
.�� להת��ל �מ�ר �על�ה, ה�א הרי � ה�ית �ע�ר ְְִֵַָ�ֲֲִִִֵֶַַַָ�ה�א
�אי� �י על א� � ר�ח�תיו מ�ל מח�ה מ�� היה א� ְִִִֵֶַַָָָָ�ְִֵָָוכ�
נ�ר, �בה� �אי� מ�ני ,�� להת��ל מ�ר א��ת, אר�ע ��ְַַַ�ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

לעצמ�. ר��ת חלק ְְְֲֵֶַַָ�הרי

.Á,�האיל �רא� א� ה�תל �רא� ע��י� �הי� ְְִִִֶֶַָָָָֹֹֹ�ָהא�ני�
וח�זרי� �מת�ללי�, למ�ה י�רדי� � ה�פ�ה זמ� ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָוה�יע
� ה�אנה �רא� א� ה�ית �רא� הי� וא� ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֹלמלאכ��;
מת�ללי�? ה� �מה מר�ה. ��רח� מ�ני �מק�מ�, ְְִִֵֶַַ�ְְְְְְִִִִֵֶַָָָמת�ללי�

�סע�דת� ע��י� הי� מזונ�]א� תמורת �לבד,[עובדי� ְְִִִִַָָָ
ע��י� הי� �רכ�ת; ע�רה ��ע �ל �פ��ת �ל� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹמת�ללי�
י�רדי� אי� ,�� �בי� �� �בי� 'הביננ�'. מת�ללי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָ��כר�,

��יה�. את נ��אי� ואי� ה�בה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָלפני
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לעיר]למדינה ואינ�[מעיר האר�. �א�ת� לכפר מ�פר א� , ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָ
��� למדינה, מ�פר ולא לכפר, מ�דינה לה�ציא� ְְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָָָֹיכ�ל
���יבת �ברי� וי� לה�, ט�בה ה�דינה ���יבת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�ברי�

לה�. ט�בה ְִֶַָָָה�פרי�

.ÁÈ�א�ת� לכפר מ�פר א� למדינה, מ�דינה ְְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָ�כ���ציא�
ליפה, מרע ולא רע לנוה יפה מ�וה מ�ציא� אינ� � ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהאר�

לה��ל צריכה �היא ��[לטפל]מ�ני יפה עצמ� והולב�ק ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
י�ציא� לא וכ� �כע�רה. ק�ה �� תהיה ��א �די ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹה�פה,
מק��, �בכל ��יי�; �ר�� למק�� י�ראל �ר�� ְִָָ�ְְִֵֶָָ�ִֶָמ�ק��

י�ראל. �ר�� למק�� ��יי� �ר�� מ�ק�� ְִֵָ�ְִֶָ�ִִִֶָמ�ציאי�

.ËÈ,�לאר לח�צה לאר� מח�צה אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָ��ה

לאר� לאר� מח�צה אבל י�ראל. לאר� י�ראל מאר� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָא�
ואפ�� רע; לנוה ה�פה מ�וה אפ�� לעל�ת, ��פי� � ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָי�ראל
ואי� מעלי�. � ��יי� �ר�� למק�� י�ראל �ר�� ְֲִִֵַ�ְְִֵֶָָ�ִֶָמ�ק��
הרע מ�וה ואפ�� לאר�, לח�צה י�ראל מאר� ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמ�ציאי�

י�ראל. �ר�� יפה לנוה ��יי� ְִֵָ�ְִֶֶֶָָ�ֶ�ר��

.Î� ר�צה אינ� והיא י�ראל לאר� לעל�ת האי� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאמר
ר�צה אינ� וה�א לעל�ת היא אמרה בכת�ה; ��א ְְֲִֵֶַָָָ�ְִֵֵֶֹ�צא
י�ראל מאר� מק�� לכל ה�י� וה�א �ת�ה; וי�� י�ציא �ְְִִֵ�ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
ה�ל ואי� י�ראל, לאר� מעלי� �ה�ל יר��לי�; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹע�
ה�ל ואי� ליר��לי�, מעלי� וה�ל מ��; ְְֲִִִִִִֵַַַַָָֹֹמ�ציאי�

מ��. ִִִָמ�ציאי�

�
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ה'תשס"ט מנח�ֿאב ה' ראשו� יו�

ה ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
ולע��ת�;‡. �ה� לה�הר ה�ת��ל צרי� �ברי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ�מ�נה

� א�ת� ע�ה ולא �עבר א� נאנס, א� �ח�ק, היה ְְֱִֶֶַָָָָָָָָֹוא�
ות��� ה�ק��, ונכח עמידה, ה�: וא�� מע�בי�. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹאינ�
ה��ל, וה�וית ה�ק��, ות��� ה�ל���, ות��� ְְְְְִִַַַַַַַָָה���,

והה��חויה. ְְְְֲִִַַַָָָוה�ריעה,

י��ב·. היה מע�ד. א�א מת�ללי� אי� �יצד? ֵָָָ�ְְְֲִִִֵֵֶַַָָעמידה
לאו, וא� יעמד; לעמד, יכ�ל א� � �עגלה א� ְְֲֲֲִִִִַַַָָָָָֹֹ�ספינה
צ�� על ��כב אפ�� מת��ל, ח�לה וית��ל. �מק�מ� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַי�ב

�ע�� את לכ�� ��כ�ל וה�א, ה�� הרי והרעב, ה�מא �� . ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ית��ל; �ע��, את לכ�� יכלת �� י� א� � ח�לי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹ�כלל
על ר�כב היה וי��ה. ��אכל עד ית��ל אל לאו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוא�
לא �המ��, את ��אחז מי ל� ��� �י על א� � ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹה�המה
�ע�� ��הא �די �מת��ל, �מק�מ� י�ב א�א ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָירד,

עליו. ֶֶָָ�ְמי�בת

מחזיר‚. לאר�, �ח�צה ע�מד היה �יצד? ה�ק�� ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹנכח
מכ�� �אר�, ע�מד היה �מת��ל; י�ראל אר� נכח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�ניו
�נגד �ניו מכ�� �יר��לי�, ע�מד היה יר��לי�; �נגד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ�ניו
קד� �ית �נגד �ניו מכ�� ��ק��, ע�מד היה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹה�ק��;
הר�ח�ת, את לכ�� יכ�ל �אינ� �מי ס�מה, ְֳִִֵֵֶֶַַָָָָה�ד�י�.
וית��ל. ה�כינה, �נגד ל�� יכ�� � �ספינה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהמה��

את„. לכ�� צרי� �תפ�ה, ע�מד ��ה�א �יצד? ה��� ����ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
לאר�; מ�יט ה�א �א�� למ�ה, עיניו ונ�ת� ז�; �צד ז� ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָרגליו
�מ�יח ��מי�; ע�מד ה�א �א�� למעלה, �נ�י ל�� ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָויהיה
�עבד וע�מד ה�מאלית. על הימנית �פ�תי�, ל�� על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָידיו
חלציו. על ידיו י�יח ולא ופחד. ויראה �אימה ר��, ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹלפני

�מצ��‰. �ח�ה, מל���יו מת�� �יצד? ה�ל��� ����ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָ
בבגדיו]עצמ� לה'[מתקשט "ה��חו� ��אמר: �מה�ר, ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַ

�אפנ�ת� לתפ�ה יעמד ולא קד�". ולא[גופיתו]�הדרת , ְְְְֲֲִִֶַַַַָֹֹֹ�ְְָֹ

מג��ת �רגלי� ולא מג�ה. אנ�י[יחפות]�רא� �ר� א� , ְְֹ�ְְְְִֶַַֹ�ְִֵֶֶַ
�בכל הרגלי�. �בית א�א ה�ד�לי� לפני יעמד� ��א ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה�ק��
���� מ�ני �זר�ע�, ��רה וספר �יד� �פ�י� יאחז לא ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹמק��,
ה�א מת��ל אבל �יד�. וכלי� מע�ת יאחז ולא �ה�; ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹטר�ד
מ��י היה ה���. מצות �היא מ�ני החג, �ימ�ת �יד� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל�לב
ק�י� מאר�עת �ח�ת היה א� � ה�פ�ה זמ� וה�יע רא��, ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָֹעל
על מ�יח� � ק�י� אר�עת היה �מת��ל; לאח�ריו, מפ�יל� �ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָ
ותלמידיה�, החכמי� �ל �ר� ית��ל. �� ואחר קרקע, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ��י

עט�פי� ��ה� א�א ית��ל� .[בטלית�]��א ְְְֲִִֵֶֶֶַָֹ

.Âניו� ויחזיר נמ��, �מק�� יעמד �יצד? ה�ק�� ����ְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ
�נגד[לקיר]ל�תל �תחי� א� ח��נ�ת לפ�ח וצרי� . ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

ל� �תיח� "וכ�י� ��אמר: �נג��, להת��ל �די ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיר��לי�,
ואי� �מיד. לתפ�ת� מק�� וק�בע יר��ל�". נגד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�ע�ית�,
�� א� א�א ה�נסת, �ית לאח�רי ולא �חר�ה; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמת��ל
הע�מד �צד לי�ב ואס�ר ה�נסת. לבית �ניו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהחזיר
א��ת. אר�ע מ��� ��רחיק עד � לפניו לעבר א� ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ�תפ�ה,

.Ê;וית��ל יתר, א� טפחי� �ל�ה �ב�� �מק�� יעמד ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹלא
��א. ��י על ולא ספסל, ��י על ולא מ�ה, ��י על ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹֹולא
א��ת, אר�ע על א��ת אר�ע �� י� א� � �ב�� �ני� ְְְִִֵַַַַַַַַָָָָהיה
.�� להת��ל �מ�ר �על�ה, ה�א הרי � ה�ית �ע�ר ְְִֵַָ�ֲֲִִִֵֶַַַָ�ה�א
�אי� �י על א� � ר�ח�תיו מ�ל מח�ה מ�� היה א� ְִִִֵֶַַָָָָ�ְִֵָָוכ�
נ�ר, �בה� �אי� מ�ני ,�� להת��ל מ�ר א��ת, אר�ע ��ְַַַ�ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

לעצמ�. ר��ת חלק ְְְֲֵֶַַָ�הרי

.Á,�האיל �רא� א� ה�תל �רא� ע��י� �הי� ְְִִִֶֶַָָָָֹֹֹ�ָהא�ני�
וח�זרי� �מת�ללי�, למ�ה י�רדי� � ה�פ�ה זמ� ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָוה�יע
� ה�אנה �רא� א� ה�ית �רא� הי� וא� ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֹלמלאכ��;
מת�ללי�? ה� �מה מר�ה. ��רח� מ�ני �מק�מ�, ְְִִֵֶַַ�ְְְְְְִִִִֵֶַָָָמת�ללי�

�סע�דת� ע��י� הי� מזונ�]א� תמורת �לבד,[עובדי� ְְִִִִַָָָ
ע��י� הי� �רכ�ת; ע�רה ��ע �ל �פ��ת �ל� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹמת�ללי�
י�רדי� אי� ,�� �בי� �� �בי� 'הביננ�'. מת�ללי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָ��כר�,

��יה�. את נ��אי� ואי� ה�בה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָלפני
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.Ëולא �תפ�ת�, ק�ל� יג�י� לא �יצד? ה��ל ְְְְִִִֵַַַַַַָָֹֹה�וית
�מ�מיע ��פתיו, ה�ברי� מח�� א�א � �ל�� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָית��ל
א� ח�לה, היה �� א� א�א ק�ל�, י�מיע ולא �לח�. ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלאזניו
מ�ר; זה הרי � ק�ל� ���מיע עד ל�� את לכ�� יכ�ל ָ�ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ�אינ�
מ��ל�. �ע�� ��ר� ��א �די �צ��ר, יהיה ��א ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ�בלבד

.Èפ�ה� �כל �ריע�ת חמ� ��רע ה�ת��ל, �יצד? ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ�ריעה
��ח�ה �בה�דיה �ב���, ��ח�ה רא��נה �ברכה � ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָָ�תפ�ה
�סיע�ת �ל� �פ�סע ��רע ה�פ�ה, �כ���מר ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹ�ב���.
�� ואחר עצמ�, מ�מאל �ל�� ונ�ת� ��רע; ��ה�א ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָֹלאח�ריו
�כ�ה�א ה�ריעה. מ� רא�� מג�י� �� ואחר עצמ�, ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹמימי�
ז�ק� ז�ק�, �כ�ה�א �'בר��'; ��רע ה�ריע�ת, �אר�ע ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָ��רע
��רע � �ד�ל �ה� אבל �הדי�ט. אמ�רי�? �ברי� ��ה .���ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

� �ל �בס�� �רכה, �ל ��חה�תח�ת �יו� � וה�ל� רכה; ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
�פ�ת�. ���מר עד רא�� מג�י� אינ� ְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ�רא��נה,

.‡È�מאל�� מ�ני �ח�ה? ל�מאל� �ל�� נ�ת� ְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹול�ה
ה�ל�, לפני ע�מד �ה�א �ל�מר, �ניו; ��נגד ימי� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָה�א
וקבע� ה�ל�; ל�מאל �� ואחר ה�ל� לימי� �ל�� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹנ�ת�
ה�ל�. מ�פני נפטרי� ��הי� �מ� ה�פ�ה, מ� ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ���טר

.·È�ת�ק�ק�� עד �ה� ��כרע צרי� � הא�� ה�ריע�ת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�ל
�חה[יבלטו] וא� �ק�ת; ויע�ה ���דרה, חלי�ת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ�ָ�ל

ח���. אינ� � �ח� �כל �כ�רע ונראה עצמ�, וצער ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָֹמעט

.‚Èמ�ריעה רא�� ��ג�י� אחר �יצד? ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹה��חויה
�כל �מתח�� ארצה, �ניו על ונ�פל לאר�, י��ב ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָחמי�ית,
�ר�י�; על מק��, �כל האמ�רה �ריעה ��רצה. ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָה�חנ�ני�

א�י� על ורגלי�,[פני�]ק�ה, ידי� ���ט ז� � ה��חויה ; ְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָָָ
האר�. על �ניו על מ�ל ��מצא ֶַַָָָָָ�ְִֶַָעד

.„Èה�א� מי י� �פ�ה, אחר �ני� נפילת ע��ה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ��ה�א
ואס�ר ה��חויה; ע��ה �ה�א מי וי� ק�ה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָע��ה
��ארנ� �מ� ��ק��, א�א האבני� על ה��חויה ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלע��ת
�ניו, על ל�ל ר�אי ח��ב אד� ואי� זרה. עב�דה ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹ�הלכ�ת
אבל �יה��ע; צ�יק �ה�א �עצמ� י�דע ה�א �� א� ֲַָ�ְְִִִֵֵֶֶַַַָא�א
�מ�ר ��רקע. א�ת� ��ב� ואינ� מעט, �ניו ה�א ָ�ְְְֵֵֶַַַַַָָָמ�ה
אחר. �מק�� �ניו על ולנ�ל זה, �מק�� להת��ל ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלאד�

.ÂËת�ת��� �ני� נפילת �אי� י�ראל, �כל ���ט ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָמנהג
וחנ�ה חד�י� �רא�י ולא ה�נה, �רא� ולא ָ�ְְְְְֲֲֳִֵַַָָָָֹֹֹ�במ�עד�ת,
ולא ט�בי�, וימי� ��ת�ת ערבי �ל �מנחה ולא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ�פ�רי�,
�ניה� על ���פלי� יחידי� וי� י��. ��כל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ�ערבית
�כל �ניה� על נ�פלי� �לבד, ה���רי� �בי�� ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָ�ערבית.
ותענית. �ב��ה �ח�ה י�� �ה�א מ�ני �תפ�ה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָ�פ�ה

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ו' שני יו�

ו ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
��עה‡. ה�נסת �ית אח�רי לעבר לאד� ל� ְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָֹאס�ר

א� א� מ��י; נ��א היה �� א� א�א מת�ללי�, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�ה���ר
�הר�אה ר�ח�ת, ���י �תחי� �ני ה�נסת לבית ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהי�

�' �עירא�מר: היה א� וכ� האחר'. ��תח וי�נס יל� �א ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ה�נסת לבית יל� '��א הר�אה: יאמר �נס��ת, ��י ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�ני
וא� לעבר, מ�ר � �רא�� �פ�י� ל� היה וא� .'�� ְֲַַָֹ�ְְְִִִִָָָָֹהרגיל

עליו מ�כיחי� �ה�פ�י� א��; מ�ל אחד �� �אי� �י ְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעל
ה�פ�ה. מ�ב�לי ואינ� ה�צו�ת, אחר ר�ד� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָ�ה�א

אבל·. מ�י. יתר �תפ�ת� יארי� לא ה���ר, ע� ְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹה�ת��ל
�פ�ת�, אחר ל�מר �א א� �יד�: הר��ת עצמ�, לבי� ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ�ינ�
לה�סי� רצה א� וכ� א�מר; � ה���רי� י�� �סדר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָאפ��
מ�סי�. � ה�רכה מעי� האמצע��ת מ� �ברכה �רכה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ�כל

�בר�ת‚. רחמי� עליו מב�� � ח�לה ל� היה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ�יצד?
צח�ת �פי לפרנסה,[רגילות]ח�לי�, צרי� היה ל��נ�; ְְְְִִִַַָָָָָ

אחת �כל ז�, �ר� ועל ה�ני�. �בר�ת �ב��ה �ח�ה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָמ�סי�
��אל; �פ�ה, ���מע צרכיו �ל ל�אל רצה וא� ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹמה�.
אחר�נ�ת. ��ל� ולא רא��נ�ת, ��ל� לא י�אל לא ְְְְֲֲִִַַָָָֹֹֹֹֹאבל

מלאכה,„. ��ע�ה א� �ל�� ��טע� לאד� ל� ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָֹאס�ר
�חרית; �פ�ת ��ת��ל עד ה�חר, ע��ד ��עלה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַמאחר
��ת��ל קד� ��ל�מ�, ל�אל חבר� לפתח י��י� לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹֹוכ�
ט�ע� אבל ��ת��ל. קד� ל�ר� יצא ולא �חרית. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ�פ�ת

אינ�[מעט] אבל מנחה; וקד� מ�ס�, קד� מלאכה ְְְְֲִֵֶֶֶָָָָָֹֹוע��ה
למנחה. סמ�� ְְִֵָָס�עד

אפ��‰. ל�רח�, י�נס לא � �ד�לה מנחה זמ� �ה�יע ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�יו�
יתע�� ��א ��ת��ל, עד מ�[ייחלש]לה�יע, וי�טל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

י��� ��א עראי, אכילת אפ�� לאכל, ולא ְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹה�פ�ה;
ה�י� י�תר ��א �י�, �גמר אפ�� לד��, ולא ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ�אכילה;
אפ�� ה��ר, לפני י�ב לא וכ� ה�פ�ה. מ� וי�טל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֹוי���

הדי�ט ה��ג[פשוטה]�ס�רת י�בר ��א ��ת��ל, עד , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
לברסקי[מספריי�] י�נס ולא עורות]; עיבוד סמ��[בית ְְִֵָֹ�ְְִָ

ויתע�ק �מלאכ�� הפסד יראה ��א ��ת��ל, עד ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלמנחה,
לא � מא�� �אחת התחיל וא� ה�פ�ה. מ� ויתע�ב ��ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹ

מנחה. מת��ל �� ואחר ��מר, א�א ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָיפסיק

.Âה�ס�רת התחלת ימשי�]מאימתי התחיל ?[שא� ְְִֵֵֶַַַַָָֹ
מע�רת �מאימתי[סדי�]מ���יח �ר�יו. על ה��רי� ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

לב�ר� ה�מ�� �גד מ��פ�ט ה�רח�? �מאימתיהתחלת . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
�הא�ני� �מ� �תפיו �י� מ��ק�ר ה�רסקי? ִָ�ְְְְְִִִֵֵֶֶָָֹ�ְַַַָהתחלת
י�ראל, אר� לבני אכילה? התחלת �מאימתי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָק��רי�.
�מאימתי חג�ר�. מ���יר �בל, ולבני ידיו; ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמ���ל

ה��ני� מ��תע�פ� ה�י�? וא�[בטלית�]התחלת וי�ב�; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ
לטע�. �יני� �עלי מ��תחיל� י��בי�, ְְְֲִִִִִִֵֶַַָֹהי�

.Ê�אד יב�א לא ר��ת, הערב ��פ�ת �י על ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹא�
קמעה, ואי�� מעט וא��ה מעט 'אכל ויאמר: ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָֹֹמ�לאכ��
י�� ונמצא �נה, א�ת� �אנס ��א � את��ל' �� ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואחר
ו��תה א�כל �� ואחר ערבית, מת��ל א�א ה�ילה; ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�ל
ל�חרית, סמ�� ל�רח� �לה�נס להס��ר �מ�ר י��. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ�ֵָא�
ה�צ�י, �בר �ה�א למנחה סמ�� א�א �זר� ��א ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹמ�ני
מצ�י, �אינ� �בר ��חר, אבל ;���� �� נכנסי� הע� ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ�רב

.�� �זר� ְָֹלא

.Á� ה�פ�ה זמ� וה�יע ��רה, �תלמ�ד ע�סק �היה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמי
ע��ה ואינ� א�נ�ת� ��רת� היתה וא� �מת��ל; ְֵֶָ�ְְְִִֵֵַָָָ��סק
אינ� � �פ�ה ��עת ���רה ע�סק והיה �לל, ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָמלאכה
וכל �פ�ה. מ�צות �ד�לה ��רה �למ�ד ��צות ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ��סק,

��רה. �דברי �ע�סק ר�י�, �צרכי ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָהע�סק

- h"qyz'd a`Îmgpn 'f iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

.Ëס מ�ני א�א �פ�ת�, מפסיק ה�ת��ל נפ��תאי� �נת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
אבל י�יב��; לא ��ל�מ�, ��אל י�ראל מל� אפ�� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ�לבד.

ה�א ע�מד[תפילתו]��סק היה יהרג��. ��א ��י, למל� ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָ
א�ס א� ��י מל� וראה זרוע]�תפ�ה, �[בעל �נג�� �א ְְְְִִֶֶֶַָָָָָ

נח�י� ראה א� וכ� יפסיק. יכ�ל, אינ� וא� ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָיק�ר;
�א�ת� �ר�� והיה אליו, ה�יע� א� � �נג�� �אי� ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָועקר�י�
�ר�� היה לא וא� �ב�רח; ��סק ממיתי�, �ה� ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹה�ק��

��סק. אינ� ְִֵֵָלהמית,

.Èט�ר�� אי� וכל ��פ�ה. ח�בי� �קט�י�, ועבדי� ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָנ�י�
א� ה�ת, את ה�ל�י� וכל ה�פ�ה; מ� �ט�ר �מע, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָמ�ר�ת

ה�פ�ה. מ� �ט�רי� �ה�, צר� ל��ה �אי� �י ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעל

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ז' שלישי יו�

ז ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
אחר�ת‡. �רכ�ת ��נ� א��, �פ��ת �ברי חכמי� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָ����נ�

לי�� למ�ת� אד� ����נס ה�: וא�� י��; �כל א�ת� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֹלבר�
ה��יל הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ��ילה,
רצ�� יהי עי�; �ת לאי��� �מאיר עיני, על �נה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָחבלי
ואל רע, �מ�גע רע, מ�צר ���ילני אלהי, ה' ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמ�פני�
מ�תי ותהיה רעי�, הרה�רי� ולא רע�ת חל�מ�ת ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָֹיבהל�ני
והאירה �ל�ל��, לח�י� מ��ה ותעמידני לפני�, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�למה
הע�ל�'; לכל ה�איר ה', א�ה �ר�� ה�ות; אי�� �� ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעיני

אנס��·. וא� וי��. �מע, מ�ר�ת רא��נה �ר�ה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוק�רא
ואחר רחמי�, �ס�קי א� רא��� �ס�ק אפ�� ק�רא � ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָ�נה

יי��. ��ִַָ

.‚:�� מ�ת� על וה�א מבר� �נת�, �ס�� ��יק� ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָ��עה
וא�ה בראת�, א�ה � טה�רה �י ��ת� ה��מה ְְְְֱִֶַַַַַָָָָָָָָָֹ'אלהי,
עתיד וא�ה �קר�י, מ��ר� וא�ה �י, נפח�� וא�ה ְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָָיצר��,
זמ� וכל לב�א; לעתיד לי להחזיר� עתיד וא�ה מ��י, ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָל�ל�
�ל ר��� אלהי, ה' לפני� אני מ�דה �קר�י, ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ�ה��מה
מתי�'. לפגרי� נ�מ�ת ה�חזיר ה', א�ה �ר�� ְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָה�ע�י�;

אלהינ�„. ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ה�רנג�ל ק�ל ְְְְֱֵֵֵֶַַַַָָָֹ����מע
ל�כוי ה��ת� הע�ל�, י��[תרנגול]מל� �י� להבי� בינה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ה' א�ה '�ר�� מבר�: � �גדיו ����ב� לילה'. ְְְְֵֵֵֶַָָָָָָָ�בי�
על סדינ� ����יח ער�י�'. מל�י� הע�ל�, מל� ְְִִִֶַַַ�ְֱֲִֵֶֶַָָֹאלהינ�
ע�טר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ְֱֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹרא��
'�ר�� מבר�: � עיניו על ידיו ���עביר �תפארה'. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָי�ראל
על ����ב עורי�'. ��קח הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹא�ה
מ�יר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמ�ת�
� האר� על �מ�יח� ה��ה מ� רגליו ����ריד ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָאס�רי�'.
האר� ר�קע הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמבר�:
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ��ע�מד ה�י�'. ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל
א�ה '�ר�� מבר�: � ידיו ����טל �פ�פי�'. ז�ק� ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָהע�ל�,

�מצו�תי ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� עלה' וצ�נ� ו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ה' א�ה '�ר�� מבר�: � �ניו ��ר�ח� ידי�'. ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָנטילת
�תנ�מה מעיני �נה ה�עביר הע�ל�, מל� ְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאלהינ�
אב�תי, ואלהי אלהי ה' מ�פני� רצ�� יהי ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹמעפע�י;
ות�לט עברה, לדבר �ר�ילני ואל מצוה, לדבר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ��ר�ילני

�מצו�תי�, �תח�קני רע, יצר �י ��לט ואל ט�ב, יצר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ�י
�עיני� �לרחמי� לחסד לח� ות�ני �ת�רת�, חלקי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָות��
�ר�� מ�פני�; ט�בי� חסדי� ותגמלני ר�אי, �ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָ�בעיני

ט�בי�'. חסדי� ��מל ה', ֲִִֵַָָא�ה

���נס:‰. קד� א�מר � ה��א לבית אד� ���נס זמ� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכל
קד��י� מכ�די� האד�]'הת��ד� את המלווי� ,[המלאכי� ְְְִַ�ְִִָ

�י ואצא, �א�נס עד לי והמ�ינ� �מר�ני עלי��, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמ�רתי
'�ר�� מבר�: � ��צא ואחר אד�'. �ני �ל �ר�� ה�א ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָזה
�חכמה, האד� את יצר א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹא�ה
�ת�חי� מה� חל�לי�, וחל�לי� נקבי� נקבי� ב� ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָ�ברא
יכ�ל אינ� י�תח, א� מה� אחד י�ת� �א� סת�מי�, ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�מה�
��ר כל ר�פא ה', א�ה �ר�� אחת; �עה אפ�� ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָלהתק��

לע��ת'. ְֲִַַ�מפליא

.Â�מל אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � חג�ר� ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ��ח�גר
מבר�: � מנעל� ����ב� �גב�רה'. י�ראל א�זר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהע�ל�,
צר�י'. �ל לי �ע�ה הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ'�ר��
אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ל�ר� לצאת ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ���ה��

אד� �מבר� גבר'. מצעדי ה�כי� הע�ל�, �מל� י�� �כל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
'�ר�� ��י'; ע�ני ��א הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ'�ר��
'�ר�� עבד'; ע�ני ��א הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹא�ה

א�ה'. ע�ני ��א הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹא�ה

.Êל� מבר� א�א סדר, לה� אי� א��, �רכ�ת ע�רה ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ�מ�נה
הרי �יצד? ��עת�. ��ביל�, �ה�רכה �בר על מה� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחת
�גב�רה'; י�ראל 'א�זר מבר� מ�ת�, על וה�א חג�ר� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�חגר
בינה'. ל�כוי 'ה��ת� מבר� ,�� אחר ה�רנג�ל ק�ל ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ�מע

א�ת�. מבר� אינ� ,�� נתח�ב ��א מה� �רכה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוכל

.Á�מל�י' ��ע�מד מבר� אינ� �כס�ת�, ל� ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ�יצד?
�י�� צר�י'. �ל לי '�ע�ה מבר� אינ� יח�, הל� ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ�ֲער�י�';
'על מבר� אינ� רחיצה, �� �אי� �אב, �בת�עה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָה���רי�
נכנס לא א� מעיני'. �נה 'ה�עביר ולא ידי�', ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹנטילת
��אר וכ� האד�'. את יצר 'א�ר מבר� אינ� ה��א, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלבית

א��. ְֵָ�רכ�ת

.Ëאחר ז� ��� א�� �רכ�ת לבר� ערינ�, �רב הע� ַַָ�ְְְֲֵֵֵָָָָָָֹנהג�
�ה�. נתח�ב� לא �י� �ה�, נתח�ב� �י� ה�נסת, �בית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹז�
�רכה, אד� יבר� ולא .�� לע��ת רא�י ואי� ה�א, ְְְְְֲֵֵֵַָָָָָָָֹוטע�ת

.�� נתח�ב �� א� ְִִֵֵֶַָָא�א

.È�י� �מע, קר�ת ��קרא קד� ���רה לקר�ת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹה���י�
ידיו נ�טל � �ה ��על ���רה �י� ��כתב ���רה ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקרא
ה�: וא�� ק�רא; �� ואחר �רכ�ת, �ל� �מבר� ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֹ�ח�ה,
�מצו�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ'�ר��
�ברי את אלהינ�, ה' נא, 'הערב ��רה'; �ברי על ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוצ�נ�
אנחנ� ונהיה י�ראל, �ית �ל ע�� �בפיפ��ת �פינ� ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָת�רת�
י�דעי לע�ל�, י�ראל �ית �ל ע�� וצאצאי ְְְְְְֱֱִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָוצאצאינ�
ה��רה'. נ�ת� ה', א�ה �ר�� ל�מ�; ת�רת� ול�מדי ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָ�מ�
מ�ל �נ� �חר א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ'�ר��
ה��רה'. נ�ת� ה', א�ה �ר�� ��רת�; את לנ� ונת� ְִֵֶַַַַָָָָָָָהע�י�

.‡È�� ואחר א��, �רכ�ת �ל� לבר� אד� ח�ב י�� ְְְְֵֵַַַָָָָָָָָֹ�כל
�הני�; �ר�ת לקר�ת הע� ונהג� ��רה. מ�ברי מעט ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹק�רא
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.Ëס מ�ני א�א �פ�ת�, מפסיק ה�ת��ל נפ��תאי� �נת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
אבל י�יב��; לא ��ל�מ�, ��אל י�ראל מל� אפ�� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ�לבד.

ה�א ע�מד[תפילתו]��סק היה יהרג��. ��א ��י, למל� ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָ
א�ס א� ��י מל� וראה זרוע]�תפ�ה, �[בעל �נג�� �א ְְְְִִֶֶֶַָָָָָ

נח�י� ראה א� וכ� יפסיק. יכ�ל, אינ� וא� ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָיק�ר;
�א�ת� �ר�� והיה אליו, ה�יע� א� � �נג�� �אי� ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָועקר�י�
�ר�� היה לא וא� �ב�רח; ��סק ממיתי�, �ה� ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹה�ק��

��סק. אינ� ְִֵֵָלהמית,

.Èט�ר�� אי� וכל ��פ�ה. ח�בי� �קט�י�, ועבדי� ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָנ�י�
א� ה�ת, את ה�ל�י� וכל ה�פ�ה; מ� �ט�ר �מע, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָמ�ר�ת

ה�פ�ה. מ� �ט�רי� �ה�, צר� ל��ה �אי� �י ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעל

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ז' שלישי יו�

ז ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
אחר�ת‡. �רכ�ת ��נ� א��, �פ��ת �ברי חכמי� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָ����נ�

לי�� למ�ת� אד� ����נס ה�: וא�� י��; �כל א�ת� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֹלבר�
ה��יל הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ��ילה,
רצ�� יהי עי�; �ת לאי��� �מאיר עיני, על �נה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָחבלי
ואל רע, �מ�גע רע, מ�צר ���ילני אלהי, ה' ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמ�פני�
מ�תי ותהיה רעי�, הרה�רי� ולא רע�ת חל�מ�ת ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָֹיבהל�ני
והאירה �ל�ל��, לח�י� מ��ה ותעמידני לפני�, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�למה
הע�ל�'; לכל ה�איר ה', א�ה �ר�� ה�ות; אי�� �� ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעיני

אנס��·. וא� וי��. �מע, מ�ר�ת רא��נה �ר�ה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוק�רא
ואחר רחמי�, �ס�קי א� רא��� �ס�ק אפ�� ק�רא � ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָ�נה

יי��. ��ִַָ

.‚:�� מ�ת� על וה�א מבר� �נת�, �ס�� ��יק� ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָ��עה
וא�ה בראת�, א�ה � טה�רה �י ��ת� ה��מה ְְְְֱִֶַַַַַָָָָָָָָָֹ'אלהי,
עתיד וא�ה �קר�י, מ��ר� וא�ה �י, נפח�� וא�ה ְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָָיצר��,
זמ� וכל לב�א; לעתיד לי להחזיר� עתיד וא�ה מ��י, ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָל�ל�
�ל ר��� אלהי, ה' לפני� אני מ�דה �קר�י, ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ�ה��מה
מתי�'. לפגרי� נ�מ�ת ה�חזיר ה', א�ה �ר�� ְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָה�ע�י�;

אלהינ�„. ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ה�רנג�ל ק�ל ְְְְֱֵֵֵֶַַַַָָָֹ����מע
ל�כוי ה��ת� הע�ל�, י��[תרנגול]מל� �י� להבי� בינה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ה' א�ה '�ר�� מבר�: � �גדיו ����ב� לילה'. ְְְְֵֵֵֶַָָָָָָָ�בי�
על סדינ� ����יח ער�י�'. מל�י� הע�ל�, מל� ְְִִִֶַַַ�ְֱֲִֵֶֶַָָֹאלהינ�
ע�טר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ְֱֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹרא��
'�ר�� מבר�: � עיניו על ידיו ���עביר �תפארה'. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָי�ראל
על ����ב עורי�'. ��קח הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹא�ה
מ�יר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמ�ת�
� האר� על �מ�יח� ה��ה מ� רגליו ����ריד ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָאס�רי�'.
האר� ר�קע הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמבר�:
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ��ע�מד ה�י�'. ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל
א�ה '�ר�� מבר�: � ידיו ����טל �פ�פי�'. ז�ק� ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָהע�ל�,

�מצו�תי ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� עלה' וצ�נ� ו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
ה' א�ה '�ר�� מבר�: � �ניו ��ר�ח� ידי�'. ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָנטילת
�תנ�מה מעיני �נה ה�עביר הע�ל�, מל� ְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאלהינ�
אב�תי, ואלהי אלהי ה' מ�פני� רצ�� יהי ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹמעפע�י;
ות�לט עברה, לדבר �ר�ילני ואל מצוה, לדבר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ��ר�ילני

�מצו�תי�, �תח�קני רע, יצר �י ��לט ואל ט�ב, יצר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ�י
�עיני� �לרחמי� לחסד לח� ות�ני �ת�רת�, חלקי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָות��
�ר�� מ�פני�; ט�בי� חסדי� ותגמלני ר�אי, �ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָ�בעיני

ט�בי�'. חסדי� ��מל ה', ֲִִֵַָָא�ה

���נס:‰. קד� א�מר � ה��א לבית אד� ���נס זמ� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכל
קד��י� מכ�די� האד�]'הת��ד� את המלווי� ,[המלאכי� ְְְִַ�ְִִָ

�י ואצא, �א�נס עד לי והמ�ינ� �מר�ני עלי��, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמ�רתי
'�ר�� מבר�: � ��צא ואחר אד�'. �ני �ל �ר�� ה�א ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָזה
�חכמה, האד� את יצר א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹא�ה
�ת�חי� מה� חל�לי�, וחל�לי� נקבי� נקבי� ב� ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָ�ברא
יכ�ל אינ� י�תח, א� מה� אחד י�ת� �א� סת�מי�, ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�מה�
��ר כל ר�פא ה', א�ה �ר�� אחת; �עה אפ�� ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָלהתק��

לע��ת'. ְֲִַַ�מפליא

.Â�מל אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � חג�ר� ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ��ח�גר
מבר�: � מנעל� ����ב� �גב�רה'. י�ראל א�זר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהע�ל�,
צר�י'. �ל לי �ע�ה הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ'�ר��
אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ל�ר� לצאת ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ���ה��

אד� �מבר� גבר'. מצעדי ה�כי� הע�ל�, �מל� י�� �כל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
'�ר�� ��י'; ע�ני ��א הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ'�ר��
'�ר�� עבד'; ע�ני ��א הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹא�ה

א�ה'. ע�ני ��א הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹא�ה

.Êל� מבר� א�א סדר, לה� אי� א��, �רכ�ת ע�רה ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ�מ�נה
הרי �יצד? ��עת�. ��ביל�, �ה�רכה �בר על מה� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחת
�גב�רה'; י�ראל 'א�זר מבר� מ�ת�, על וה�א חג�ר� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�חגר
בינה'. ל�כוי 'ה��ת� מבר� ,�� אחר ה�רנג�ל ק�ל ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ�מע

א�ת�. מבר� אינ� ,�� נתח�ב ��א מה� �רכה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוכל

.Á�מל�י' ��ע�מד מבר� אינ� �כס�ת�, ל� ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ�יצד?
�י�� צר�י'. �ל לי '�ע�ה מבר� אינ� יח�, הל� ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ�ֲער�י�';
'על מבר� אינ� רחיצה, �� �אי� �אב, �בת�עה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָה���רי�
נכנס לא א� מעיני'. �נה 'ה�עביר ולא ידי�', ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹנטילת
��אר וכ� האד�'. את יצר 'א�ר מבר� אינ� ה��א, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלבית

א��. ְֵָ�רכ�ת

.Ëאחר ז� ��� א�� �רכ�ת לבר� ערינ�, �רב הע� ַַָ�ְְְֲֵֵֵָָָָָָֹנהג�
�ה�. נתח�ב� לא �י� �ה�, נתח�ב� �י� ה�נסת, �בית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹז�
�רכה, אד� יבר� ולא .�� לע��ת רא�י ואי� ה�א, ְְְְְֲֵֵֵַָָָָָָָֹוטע�ת

.�� נתח�ב �� א� ְִִֵֵֶַָָא�א

.È�י� �מע, קר�ת ��קרא קד� ���רה לקר�ת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹה���י�
ידיו נ�טל � �ה ��על ���רה �י� ��כתב ���רה ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקרא
ה�: וא�� ק�רא; �� ואחר �רכ�ת, �ל� �מבר� ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֹ�ח�ה,
�מצו�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ'�ר��
�ברי את אלהינ�, ה' נא, 'הערב ��רה'; �ברי על ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוצ�נ�
אנחנ� ונהיה י�ראל, �ית �ל ע�� �בפיפ��ת �פינ� ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָת�רת�
י�דעי לע�ל�, י�ראל �ית �ל ע�� וצאצאי ְְְְְְֱֱִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָוצאצאינ�
ה��רה'. נ�ת� ה', א�ה �ר�� ל�מ�; ת�רת� ול�מדי ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָ�מ�
מ�ל �נ� �חר א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ'�ר��
ה��רה'. נ�ת� ה', א�ה �ר�� ��רת�; את לנ� ונת� ְִֵֶַַַַָָָָָָָהע�י�

.‡È�� ואחר א��, �רכ�ת �ל� לבר� אד� ח�ב י�� ְְְְֵֵַַַָָָָָָָָֹ�כל
�הני�; �ר�ת לקר�ת הע� ונהג� ��רה. מ�ברי מעט ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹק�רא
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מק�מ�ת וי� י�ראל"; �ני את "צו ���רי� מק�מ�ת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָוי�
א� ה��נה מ� הלכ�ת א� �רקי� וק�רי� ��יה�. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ���רי�

ה�רית�ת. ְִַַָמ�

.·Èכל� ��י� מ�פר זמיר�ת ���רא למי חכמי� ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָו��ח�
נהג� �כבר ה�פר. ס�� עד לדוד", "�ה�ה וה� וי��, ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָי��
חכמי� ות�נ� �לאחריה�; לפניה� �ס�קי� לקר�ת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָהע�
�ברכה �אמר', '�ר�� והיא ה�מיר�ת, לפני ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ�רכה
�מע, קר�ת על מבר� �� ואחר 'י���ח'. והיא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָלאחריה�,

�מע. קר�ת ְְְִֵַַוק�רא

.‚È�ברכי�� אחר י�� �כל לקר�ת ��הג� מק�מ�ת ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָי�
וי� �מע; על מברכי� �� ואחר ה��, �ירת ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָ'י���ח',
��י ���רי� יחידי� וי� האזינ�; �ירת ���רי� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַמק�מ�ת

ה�נהג. לפי ה�ל � ְְִִִַַַָֹה�יר�ת

.„È���ה �י� י��, �כל �רכ�ת מאה לבר� אד� ְְְֵֵֵַַָָָָָָָח�ב
�רכ�ת וע�רי� �ל� א��? �רכ�ת מאה ה� �מה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹוה�ילה.
�חרית �מע קר�ת �ל �רכ�ת ו�בע זה; �פרק ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ��נינ�
מבר�: ��יצית, �כ��תע�� ו��אחריה; ��פניה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוערבית
�מצו�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ'�ר��
'�ר�� מבר�: �פ�י�, �כ���ב� ��יצית'; להתע�� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָוצ�נ�
וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹא�ה
�מ�נה מה� �פ�ה �כל �פ��ת, ו�ל� �פ�י�'; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹלהניח
א�כל �כ�ה�א �רכ�ת. ��מ�ני� ��ה הרי � �רכ�ת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָע�רה
�בע �רכ�ת, ע�רה אר�ע מבר� י��, �כל סע�ד�ת ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָ��י
אחת ה�ז�� ועל �ח�ה, ידיו ����טל אחת � סע�דה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָ�כל

����["המוציא"]��ח�ה המזו�]ו�ל� ה�י�[ברכת ועל , ְְְִִַַַַַָָֹ
�בע. הרי �לאחריו, ְְֲֲֵֶַַָָָלפניו

.ÂË�ה��ב��מ' וה�סיפ� ��פ�ה, ה�יני� �ר�ת ���נ� ה�ה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָ
יתר�ת. �רכ�ת חמ� נמצא� � ה�ז�� �בר�ת ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָוה�טיב'
לא א� וכ� �רכ�ת, �בע �ה�פ�ה ט�בי� וימי� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ���ת�ת
�ל י�� ��א �ג�� הא��, ה�רכ�ת �כל ימי� ��אר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹנתח�ב
וכ��צא ה��א, לבית נכנס ולא חג�ר�, ה�יר ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹֹה�ילה,
�ר�ת. �ל מ�רכ�ת �רכ�ת מאה לה�לי� צרי� � ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ�א��

.ÊËוח�זר �לאחריו; לפניו �מבר� ירק, מעט א�כל ְְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָָָָ�יצד?
מ�רי �מעט �לאחריו, לפניו �מבר� זה, מ�רי מעט ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוא�כל
עד ה�רכ�ת, �ל �מ�נה �לאחריו. לפניו �מבר� ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָזה,

י��. �כל �רכ�ת מאה ְְְִֵֶַָָָ���לי�

.ÊÈ�מבר� אד� מ��י� ��חר, ה�א: �� �פ��ת, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָסדר
ה�מיר�ת וק�רא א��, לפניה�[פסוד"ז]�רכ�ת �מבר� ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָ

�לאחריה, לפניה �מבר� �מע את וק�רא ְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�לאחריה�.
ה�ד�ה כו']�מד�ג כבוד ברו� כו' קדוש קדוש [קדוש ְְֵַַ�ָ

קד�ה; א�מר ה�חיד �אי� ��פניה, רא��נה ָ�ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמ�רכה
�א�ה ��סמ� �די יעמד מ�ד י�ראל', '�אל ח�ת� ָ�ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ�כ�ה�א
י�ב, � �כ���לי� �אמרנ�. �מ� מע�ד �מת��ל ְְְְִֵֵֶֶַַָָ�ְְְִִִֵַָלתפ�ה,
וה�א מעט �מתח�� רא��, �מג�י� �מתח��; �ניו, על ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹוי�ל
לדוד", "�ה�ה יקרא �� ואחר �חנ�ני�. �דברי ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָי��ב,

למע�יו. וי�טר �ח�, �פי ְְְְְֲִִִֵֵַַָָֹויתח��

.ÁÈ"לדוד "�ה�ה לקר�ת מתחיל ה�נחה, ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָ�בתפ�ת
ה�נחה; �פ�ת �מת��ל ע�מד, �� ואחר ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ�ְמי�ב;

רא��, �מג�י� �מתח��; �ניו, על נ�פל � ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ�כ���לי�
למע�יו. וי�טר מעט, ְְְְְֲִִֵֵַַַָָויתח��

.ËÈלפניה �מבר� �מע קר�ת ק�רא הערב, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�בתפ�ת
מע�ד; �מת��ל לתפ�ה, �א�ה וס�מ� ָ�ְְְִִִֵַָָ�ְְְֲֵֶַָ�לאחריה,
�פ�ת אחר התח�� וא� וי�טר. מעט י�ב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ�כ���לי�,
'ה��יבנ�' ��בר� �י על וא� מ��ח; זה הרי ְְְִִֵֵֶַַַָָ�ְְֲִֵֶַערבית,
והרי לתפ�ה, �א�ה �י� הפסקה אינ� י�ראל', '�אל ְֲִִֵַָָ�ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָאחר

אר�ה. אחת �ברכה ָ�ְְֲִֵֶַַָָ��יה�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ח' רביעי יו�

ח ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
ח�אי�,‡. �ה� הי� ואפ�� �מיד; נ�מעת ה���ר ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָ�פ�ת

לפיכ�, ר�י�. �ל �פ�ת� מ�אס ה�א �ר�� ה�ד�� ְְִִִֵֵֶַַָָָָָאי�
יח ית��ל ולא ה���ר, ע� עצמ� ל��� אד� �לצרי� ידי, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ

ויעריב אד� י��י� �לע�ל� �צ��ר. להת��ל ��כ�ל ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָזמ�
עת, �כל נ�מעת אד� �ל �פ�ת� �אי� ה�נסת, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלבית
�עיר�, ה�נסת �ית ל� ��� מי וכל ה�נסת. �בית ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָא�א

רע'. '�כ� נקרא � להת��ל לת�כ� נכנס ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָואינ�

נר�פה,·. "ונדעה ��אמר: ה�נסת, לבית לר�� ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�מצוה
�סיעה יפסע אל ה�נסת, מ�ית �כ��צא ה'"; את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלדעת
י�נס ה�נסת, לבית �כ���נס מעט. מעט יל� א�א ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ��ה,

�תחי� �ני ביהכנ"ס]�ע�ר לק��[לתו� ית��ל, �� ואחר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ
�תחי". מז�זת ְְְִָָֹֹ"ל�מר

�ד�ל‚. ה�דר� וחכמי�[בחשיבותו]�ית ה�נסת. מ�ית ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הר�ה, �נס��ת ��י �עיר� לה� �הי� �י על א� � ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ד�לי�
���רה; �� ע�סקי� �הי� ��ק�� א�א מת�ללי� הי� ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹלא

ה���ר. �פ�ת �� ��ת��ל ְְְִִִֵֶַַַָוה�א,

ר�,„. �ק�ל מת��ל אחד יהיה ה���ר? �פ�ת היא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָוכיצד
�בני �ד�לי� מע�רה �פח�ת �� ע��י� ואי� ��מעי�. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָֹוה�ל
�בר מקצת� הי� ואפ�� מה�. אחד צ��ר ��ליח ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָח�רי�,
וה�א, ע�רה; �ה� מ�לימי� � ח�בת� ידי ויצא� ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהת��ל�
קד�ה, א�מרי� אי� וכ� הת��ל�. לא הע�רה רב ָ�ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֹ��הי�
מפטירי� ולא �לאחריה, לפניה �מבר� ���רה ק�ראי� ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹולא

�ע�רה. א�א ְֲִִֶַַָָָ��ביאי�,

�מע‰. �ר�ת מבר� אחד יהיה לא שלפניוכ� [הברכות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ
קר"ש] א�אואחרי 'אמ�', אחריו וע�ני� ��מעי� ְְְֲִִֵֶַַָָָֹוה�ל

�מע' על '��רס ה�קרא ה�א וזה לציבור�ע�רה; [קורא ְְְֲִֵֶַַַַָָָ
שמע] קריאת ברכות �ע�רה;את א�א ק�י� א�מרי� ואי� .ְְֲִִֵֶַַָָָ

מ� וה�הני� �ע�רה, א�א ידיה� את נ��אי� ה�הני� ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹואי�
��אמר: 'עדה', ה�קראי� ה� מ��ראל ע�רה ��ל ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָה�ני�.
וכלב. יה��ע יצא� �הרי ע�רה, והי� לעדה", מתי ְֵַָ�ְְְֲֲֵֵֶַַָָָָָָָ"עד

.Âעדה �ת�� א�א יהיה לא � ���ד�ה �בר ְְִֵֶֶָָָֹ�ְְֶַָָָוכל
א�� וכל י�ראל". �ני �ת�� "ונק���י ��אמר: ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמ��ראל,
א� מקצת�, והלכ� �ע�רה, �ה� התחיל� א� � ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָה�ברי�

�א �י ה�אר.על יגמר� � ר�אי� י� ְְְִִִֵֶַַַָָ

.Êצ��ר ��ליח אחד, �מק�� ��� הע�רה להי�ת ְְִִֶַָָָ�ְְֲִִָָָָוצרי�
�מל�א� ��פרצה קט�ה חצר אחד. �מק�� [לכלע�ה� ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

��ט�האורכה] ואחד ��ד�לה ��עה והי� �ד�לה, ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָלחצר
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אי� � ��ד�לה ואחד ��ט�ה, ��עה מצטרפי�; �ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
ידי י�צאי� � ��ט�ה צ��ר ��ליח ��ד�לה, צ��ר ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָמצטרפי�.
י�צאי� אי� � ��ד�לה צ��ר ��ליח ��ט�ה, צ��ר ְְְְִִִִֵַַַַָָָָח�בת�;
�מק�� ע�ה� ואינ� מה� מפלג ה�א �הרי ח�בת�, ְְְִֵֵֶֶָָָ�ְֲֵֵֶָָידי

��י� ל�ד�לה ��� מ�ני הרי[מחיצות]אחד; �מ�א�, מ�א� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ה�ד�לה, מ� מפלגת ה�ט�ה ואי� ה�ט�ה; מ� �מפלגת ְְִֶֶַָ�ְְְְִֵֶֶַַַַָָ�ְִהיא

זוית �קר� היא הרי ���.[פינה]א�א ְֲִִֵֶֶֶֶָָָ

.Áולקר�ת להת��ל אס�ר ��ד�לה, צ�אה היתה א� ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָוכ�
להת��ל מ�ר ��ט�ה, צ�אה היתה ��ט�ה; �מע ְְִֵַָ�ְְְְְִַַַַַַָָָָָקר�ת
רע, ריח �� היה לא א� ��ד�לה, �מע קר�ת ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹולקר�ת

מ��ה. מפלגת �היא ְִֶֶֶָ�ְִִֵֶמ�ני

.Ë?יצד� ח�בת�. ידי הר�י� את מ�ציא צ��ר ְְִִִִֵֵֶַַַָָָ�ליח
�ל אחר 'אמ�' וע�ני� ��מעי� וה� מת��ל, �ה�א ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ��עה
אמ�רי�? �ברי� ��ה �מת�ללי�. ה� הרי � �ברכה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ�רכה
ידי י�צא אינ� ה��דע, אבל להת��ל; י�דע �אינ� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ�מי

עצמ�. �תפ�ת א�א ְְִִֶַַָָח�בת�

.È,�ה�מי ��אר אמ�רי�? �ברי� ה�נה,��ה מרא� ח�� ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
צ��ר �ליח א��, ימי� ��ני אבל י�בל. �ל ה���רי� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָוי��
מ�ני י�דע, �אינ� מי את ���ציא ��� ה��דע את ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַמ�ציא
לכ�� יכ�לי� א�ת� ה��דעי� רב ואי� אר��ת, �רכ�ת ְְְְִִֵֵַַָֹ�ְֲֵֶָ�ה�
��ני ה��דע, רצה א� לפיכ�, צ��ר. ��ליח �ה� ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�ע��
ידי לה�ציא� צ��ר �ליח �פ�ת על לסמ� א��, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָֹימי�

�יד�. הר��ת � ְְָָָח�בת�

.‡È�חכמת� �����ר �ד�ל א�א צ��ר, �ליח ממ�י� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאי�
�מ���לי� �י�תר. מ��ח זה הרי זק�, היה וא� ְְְִִֵַָ�ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָ�במע�יו;
��א �מי לקר�ת. ורגיל ערב ק�ל� צ��ר, �ליח ְְְְִִִִִִֵֶַָָֹלהי�ת
�ליח יהא לא � �ד�ל חכ� �ה�א �י על א� � זקנ� ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹנתמ�א

�מע על ה�א ��רס אבל ה���ר; �ב�ד מ�ני [מבר�צ��ר, ְְְֲִִִֵֵַַַָ
ק"ש] ברכות את �ל�כש"� אחר �ער�ת ��י מ��ביא ,ְְְִִֵֶַַָָֹ

�נה. ְֵֶָָע�רה

.·È,�עי לאל� א� אל�, לעי� ���רא מי �ג�� הע�ג, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכ�
אי� � �ת��נ� הא�ת��ת את לה�ציא יכ�ל �אינ� מי ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָוכל
מ�למידיו אחד ממ�ה והרב צ��ר. �ליח א�ת� ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָממ�י�

�צ��ר. לפניו ְְְְִִֵַָָלהת��ל

.‚Èצ��ר.[עיוור]ה��מה �ליח ונע�ה �מע, על ��רס ְְְֲִִֵֶַַַַַָ
�מע, על ��רס �ה�א �י על א� � מג��ת ��תפיו מי ְִֵֶַַַַ�ְְֲִֵֶָָאבל

עט��. ��היה עד לתפ�ה צ��ר �ליח נע�ה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָאינ�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ט' חמישי יו�

ט ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
י��בי�,‡. הע� �ל � ��חר ה�א: �� ה���ר, �פ��ת ְְִִִֵֶַַַַָָָָסדר

�מתחיל הע�; �אמצע וע�מד ה�בה לפני י�רד צ��ר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ��ליח
מבר�' ר�ה �מי� יהא 'אמ�, ע�ני� הע� וכל ק�י�, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָוא�מר
'�רכ� א�מר: �� ואחר ק�י�; �ס�� 'אמ�' וע�ני� �ח�, ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹ�כל
לע�ל� המבר�, ה' '�ר�� אחריו: ע�ני� וה� המבר�', ה' ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֹאת

ר� �ק�ל �מע על �פ�רס �מתחיל שלפניועד'. ברכות [מבר� ְְְִֵֶַַַָָ
לבר�ק"ש] וה��דע �ברכה, �רכה �ל אחר 'אמ�' ע�ני� וה� ,ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָ

י�ראל'. '�אל ��בר� עד ע��, ק�רא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָולקר�ת

י�דע·. �אינ� �מי �לח�, �מת�ללי� מ�ד, ע�מדי� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹוה�ל
�� עד ו��תק ע�מד ע�להת��ל, �לח� צ��ר �ליח ת��ל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ

�ל� יפסע ה���ר, מ� �פ�ת� ��גמר וכל הע�; ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹֹ�אר
��פסע. �עת אליו �ה�יע ��ק�� ויעמד לאח�ריו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�סיע�ת

לאח�ריו,‚. �סיע�ת �ל� צ��ר �ליח ��פסע ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹואחר
את לה�ציא ה�רכ�ת, מ�ח�ת ר� �ק�ל �מת��ל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָמתחיל
'אמ�' וע�ני� ו��מעי�, ע�מדי� וה�ל הת��ל; ��א ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹֹמי
�י� ח�בת�, ידי יצא� ��א א�� �י� �ברכה, �רכה �ל ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹאחר

ח�בת�. ידי יצא� ��בר ְְְֵֵֶָָָָא��

�ליח„. �ה�יע וכיו� �לי�ית; �ברכה קד�ה ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָ�ְְֵוא�מר
ל�ק�� לחזר ואחד אחד לכל ר��ת י� לקד�ה, ְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ�ְִִצ��ר
וכ�רע, ל'מ�די�' צ��ר �ליח �כ���יע ��פ�ה. �� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ�עמד
וא�מרי�: מ�י; י�תר י�ח� ולא מעט, ��חי� הע� ְְְְְִִִִֵַַָָָֹ�ל
י�צר י�צרנ� ��ר, כל ואלהי אלהינ� ה' ל� אנחנ� ְְֱֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ'מ�די�
על וה�ד�� ה�ד�ל ל�מ� וה�דא�ת �רכ�ת ְְְְְְִִֵַַַָָָָ�רא�ית,
�ל��תינ� ותאס� �תח�נ�, �ח�ינ� �� וק�מ�נ�, ֵ�ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�החייתנ�
רצ�נ� ולע��ת �לעבד� ח�י� ל�מר קד��, ְְְְְְֲֶַָ�ְְְְִֶַָֹלחצר�ת
'מ�די� הא�מר וכל ל�'. מ�די� �אנ� על �ל�, ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ�לבב

א�ת�. מ��קי� ְְִִַמ�די�',

וי�ה‰. �ניו, על וי�ל י�ב ה�פ�ה, �ל ���לי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואחר
ויג�י� וי�ב נ�פל; וה�א ויתח�� ה���ר, וכל ה�א ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָמעט
מי�ב. ר� �ק�ל מעט �מתח�� הע�, ��אר ה�א ָ�ְְְְְִֵַַָָָָֹרא��
�נ�ה, �ע� ק�י� וא�מר לב��, צ��ר �ליח יעמד �� ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָֹואחר
רח��", "וה�א וא�מר �ח�ה; �ע�ני� �דר� ע�ני� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָוה�
ע��; ק�רי� וה� י��בי�, וה� ע�מד ה�א � לדוד" ְְְְְִִִִִֵֵֵָָ"�ה�ה
"וא�ה �ריתי", זאת "ואני, לצ���", "�בא א�מר �� ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹואחר
ע�ני� וה� ה�ד�ה, וג�מר זה", אל זה "וקרא ְִֵָ�ְְְֵֶֶֶַָָָקד��",
ה�ד�ה וק�רא וח�זר �עמי�, �ל�ה קד��" קד�� ָ�ְְְְְִֵֵַָָָָָֹ"קד��
"ה' וא�מר �ר���, וק�ראה� ר�ח", "ו��אני וא�מר ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָ�ר���,
לע�. להבי� �די �ר���, וק�ראה� ועד", לע�ל� ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹימל�

.Â�ע אחריה, ו�ל ה�ד�ה, ��פני ה�ס�קי� ְֲִֶֶַָָ�ְְְְִִֵֵֶַַוא��
�דברי מתח�� �� ואחר ה���'. 'סדר ה�קראי� ה� � ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ�ר��מ�
ע�ני� הע� וכל ק�י�, וא�מר רחמי�, �בפס�קי ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָ�חנ�ני�

ונפטרי�. ְְְְִִַָָ�דר��,

.Êי�ח�ל ��א צ��ר ק� על �רח� 'מי ��חנ�ני�: הא�מר ֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
�י�� �נ� ואת א�ת� י�חט '��א א� ה�ני�', על ְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹהא�
א�ת�, מ��קי� � זה �עני� וכ��צא עלינ�', ירח� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָאחד,
�א�� רחמי�, ואינ� ה� ה�ת�ב �זרת א�� ��צו�ת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמ�ני
לא וכ� ע�ר. �ל �חיטה לנ� ה�יר לא הרחמי�, מ�ני ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָֹֹהי�
וה��רא ה���ר ה�ד�ל "האל ויאמר: �� �ל �כ��יי� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹיר�ה
ס�� לה�יע �אד� �ח �אי� והע��ז", והא�י� ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהחזק
�אמר מה א�מר א�א � ה�א �ר�� ה�ד�� �ל ְֵֶֶֶַַַָָָָָָ�בחיו

ר�נ�. ֵֶַֹמ�ה

.Áא�רי" רח��", "וה�א צ��ר �ליח א�מר � ְְְְְִִִֵֵַַַָ�מנחה
לדוד"; "�ה�ה ל�", ��כה הע� "א�רי בית�", ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָי��בי
ק�י�, וא�מר צ��ר �ליח וע�מד מי�ב, והע� ה�א ְְְִִִֵֵַַָ�ְְֵָָק�רא
�לח�; ��� �מת�ללי� �דר��, 'אמ�' אחריו ע�ני� ְַַָ�ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָוה�
�דר� ר� �ק�ל �מת��ל צ��ר, �ליח ח�זר �� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָואחר
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אי� � ��ד�לה ואחד ��ט�ה, ��עה מצטרפי�; �ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
ידי י�צאי� � ��ט�ה צ��ר ��ליח ��ד�לה, צ��ר ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָמצטרפי�.
י�צאי� אי� � ��ד�לה צ��ר ��ליח ��ט�ה, צ��ר ְְְְִִִִֵַַַַָָָָח�בת�;
�מק�� ע�ה� ואינ� מה� מפלג ה�א �הרי ח�בת�, ְְְִֵֵֶֶָָָ�ְֲֵֵֶָָידי

��י� ל�ד�לה ��� מ�ני הרי[מחיצות]אחד; �מ�א�, מ�א� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ה�ד�לה, מ� מפלגת ה�ט�ה ואי� ה�ט�ה; מ� �מפלגת ְְִֶֶַָ�ְְְְִֵֶֶַַַַָָ�ְִהיא

זוית �קר� היא הרי ���.[פינה]א�א ְֲִִֵֶֶֶֶָָָ

.Áולקר�ת להת��ל אס�ר ��ד�לה, צ�אה היתה א� ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָוכ�
להת��ל מ�ר ��ט�ה, צ�אה היתה ��ט�ה; �מע ְְִֵַָ�ְְְְְִַַַַַַָָָָָקר�ת
רע, ריח �� היה לא א� ��ד�לה, �מע קר�ת ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹולקר�ת

מ��ה. מפלגת �היא ְִֶֶֶָ�ְִִֵֶמ�ני

.Ë?יצד� ח�בת�. ידי הר�י� את מ�ציא צ��ר ְְִִִִֵֵֶַַַָָָ�ליח
�ל אחר 'אמ�' וע�ני� ��מעי� וה� מת��ל, �ה�א ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ��עה
אמ�רי�? �ברי� ��ה �מת�ללי�. ה� הרי � �ברכה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ�רכה
ידי י�צא אינ� ה��דע, אבל להת��ל; י�דע �אינ� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ�מי

עצמ�. �תפ�ת א�א ְְִִֶַַָָח�בת�

.È,�ה�מי ��אר אמ�רי�? �ברי� ה�נה,��ה מרא� ח�� ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
צ��ר �ליח א��, ימי� ��ני אבל י�בל. �ל ה���רי� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָוי��
מ�ני י�דע, �אינ� מי את ���ציא ��� ה��דע את ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַמ�ציא
לכ�� יכ�לי� א�ת� ה��דעי� רב ואי� אר��ת, �רכ�ת ְְְְִִֵֵַַָֹ�ְֲֵֶָ�ה�
��ני ה��דע, רצה א� לפיכ�, צ��ר. ��ליח �ה� ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�ע��
ידי לה�ציא� צ��ר �ליח �פ�ת על לסמ� א��, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָֹימי�

�יד�. הר��ת � ְְָָָח�בת�

.‡È�חכמת� �����ר �ד�ל א�א צ��ר, �ליח ממ�י� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאי�
�מ���לי� �י�תר. מ��ח זה הרי זק�, היה וא� ְְְִִֵַָ�ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָ�במע�יו;
��א �מי לקר�ת. ורגיל ערב ק�ל� צ��ר, �ליח ְְְְִִִִִִֵֶַָָֹלהי�ת
�ליח יהא לא � �ד�ל חכ� �ה�א �י על א� � זקנ� ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹנתמ�א

�מע על ה�א ��רס אבל ה���ר; �ב�ד מ�ני [מבר�צ��ר, ְְְֲִִִֵֵַַַָ
ק"ש] ברכות את �ל�כש"� אחר �ער�ת ��י מ��ביא ,ְְְִִֵֶַַָָֹ

�נה. ְֵֶָָע�רה

.·È,�עי לאל� א� אל�, לעי� ���רא מי �ג�� הע�ג, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכ�
אי� � �ת��נ� הא�ת��ת את לה�ציא יכ�ל �אינ� מי ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָוכל
מ�למידיו אחד ממ�ה והרב צ��ר. �ליח א�ת� ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָממ�י�

�צ��ר. לפניו ְְְְִִֵַָָלהת��ל

.‚Èצ��ר.[עיוור]ה��מה �ליח ונע�ה �מע, על ��רס ְְְֲִִֵֶַַַַַָ
�מע, על ��רס �ה�א �י על א� � מג��ת ��תפיו מי ְִֵֶַַַַ�ְְֲִֵֶָָאבל

עט��. ��היה עד לתפ�ה צ��ר �ליח נע�ה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָאינ�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ט' חמישי יו�

ט ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
י��בי�,‡. הע� �ל � ��חר ה�א: �� ה���ר, �פ��ת ְְִִִֵֶַַַַָָָָסדר

�מתחיל הע�; �אמצע וע�מד ה�בה לפני י�רד צ��ר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ��ליח
מבר�' ר�ה �מי� יהא 'אמ�, ע�ני� הע� וכל ק�י�, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָוא�מר
'�רכ� א�מר: �� ואחר ק�י�; �ס�� 'אמ�' וע�ני� �ח�, ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹ�כל
לע�ל� המבר�, ה' '�ר�� אחריו: ע�ני� וה� המבר�', ה' ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֹאת

ר� �ק�ל �מע על �פ�רס �מתחיל שלפניועד'. ברכות [מבר� ְְְִֵֶַַַָָ
לבר�ק"ש] וה��דע �ברכה, �רכה �ל אחר 'אמ�' ע�ני� וה� ,ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָ

י�ראל'. '�אל ��בר� עד ע��, ק�רא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָולקר�ת

י�דע·. �אינ� �מי �לח�, �מת�ללי� מ�ד, ע�מדי� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹוה�ל
�� עד ו��תק ע�מד ע�להת��ל, �לח� צ��ר �ליח ת��ל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ

�ל� יפסע ה���ר, מ� �פ�ת� ��גמר וכל הע�; ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹֹ�אר
��פסע. �עת אליו �ה�יע ��ק�� ויעמד לאח�ריו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�סיע�ת

לאח�ריו,‚. �סיע�ת �ל� צ��ר �ליח ��פסע ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹואחר
את לה�ציא ה�רכ�ת, מ�ח�ת ר� �ק�ל �מת��ל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָמתחיל
'אמ�' וע�ני� ו��מעי�, ע�מדי� וה�ל הת��ל; ��א ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹֹמי
�י� ח�בת�, ידי יצא� ��א א�� �י� �ברכה, �רכה �ל ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹאחר

ח�בת�. ידי יצא� ��בר ְְְֵֵֶָָָָא��

�ליח„. �ה�יע וכיו� �לי�ית; �ברכה קד�ה ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָ�ְְֵוא�מר
ל�ק�� לחזר ואחד אחד לכל ר��ת י� לקד�ה, ְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ�ְִִצ��ר
וכ�רע, ל'מ�די�' צ��ר �ליח �כ���יע ��פ�ה. �� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ�עמד
וא�מרי�: מ�י; י�תר י�ח� ולא מעט, ��חי� הע� ְְְְְִִִִֵַַָָָֹ�ל
י�צר י�צרנ� ��ר, כל ואלהי אלהינ� ה' ל� אנחנ� ְְֱֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ'מ�די�
על וה�ד�� ה�ד�ל ל�מ� וה�דא�ת �רכ�ת ְְְְְְִִֵַַַָָָָ�רא�ית,
�ל��תינ� ותאס� �תח�נ�, �ח�ינ� �� וק�מ�נ�, ֵ�ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�החייתנ�
רצ�נ� ולע��ת �לעבד� ח�י� ל�מר קד��, ְְְְְְֲֶַָ�ְְְְִֶַָֹלחצר�ת
'מ�די� הא�מר וכל ל�'. מ�די� �אנ� על �ל�, ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ�לבב

א�ת�. מ��קי� ְְִִַמ�די�',

וי�ה‰. �ניו, על וי�ל י�ב ה�פ�ה, �ל ���לי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואחר
ויג�י� וי�ב נ�פל; וה�א ויתח�� ה���ר, וכל ה�א ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָמעט
מי�ב. ר� �ק�ל מעט �מתח�� הע�, ��אר ה�א ָ�ְְְְְִֵַַָָָָֹרא��
�נ�ה, �ע� ק�י� וא�מר לב��, צ��ר �ליח יעמד �� ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָֹואחר
רח��", "וה�א וא�מר �ח�ה; �ע�ני� �דר� ע�ני� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָוה�
ע��; ק�רי� וה� י��בי�, וה� ע�מד ה�א � לדוד" ְְְְְִִִִִֵֵֵָָ"�ה�ה
"וא�ה �ריתי", זאת "ואני, לצ���", "�בא א�מר �� ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹואחר
ע�ני� וה� ה�ד�ה, וג�מר זה", אל זה "וקרא ְִֵָ�ְְְֵֶֶֶַָָָקד��",
ה�ד�ה וק�רא וח�זר �עמי�, �ל�ה קד��" קד�� ָ�ְְְְְִֵֵַָָָָָֹ"קד��
"ה' וא�מר �ר���, וק�ראה� ר�ח", "ו��אני וא�מר ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָ�ר���,
לע�. להבי� �די �ר���, וק�ראה� ועד", לע�ל� ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹימל�

.Â�ע אחריה, ו�ל ה�ד�ה, ��פני ה�ס�קי� ְֲִֶֶַָָ�ְְְְִִֵֵֶַַוא��
�דברי מתח�� �� ואחר ה���'. 'סדר ה�קראי� ה� � ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ�ר��מ�
ע�ני� הע� וכל ק�י�, וא�מר רחמי�, �בפס�קי ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָ�חנ�ני�

ונפטרי�. ְְְְִִַָָ�דר��,

.Êי�ח�ל ��א צ��ר ק� על �רח� 'מי ��חנ�ני�: הא�מר ֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
�י�� �נ� ואת א�ת� י�חט '��א א� ה�ני�', על ְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹהא�
א�ת�, מ��קי� � זה �עני� וכ��צא עלינ�', ירח� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָאחד,
�א�� רחמי�, ואינ� ה� ה�ת�ב �זרת א�� ��צו�ת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמ�ני
לא וכ� ע�ר. �ל �חיטה לנ� ה�יר לא הרחמי�, מ�ני ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָֹֹהי�
וה��רא ה���ר ה�ד�ל "האל ויאמר: �� �ל �כ��יי� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹיר�ה
ס�� לה�יע �אד� �ח �אי� והע��ז", והא�י� ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהחזק
�אמר מה א�מר א�א � ה�א �ר�� ה�ד�� �ל ְֵֶֶֶַַַָָָָָָ�בחיו

ר�נ�. ֵֶַֹמ�ה

.Áא�רי" רח��", "וה�א צ��ר �ליח א�מר � ְְְְְִִִֵֵַַַָ�מנחה
לדוד"; "�ה�ה ל�", ��כה הע� "א�רי בית�", ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָי��בי
ק�י�, וא�מר צ��ר �ליח וע�מד מי�ב, והע� ה�א ְְְִִִֵֵַַָ�ְְֵָָק�רא
�לח�; ��� �מת�ללי� �דר��, 'אמ�' אחריו ע�ני� ְַַָ�ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָוה�
�דר� ר� �ק�ל �מת��ל צ��ר, �ליח ח�זר �� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָואחר
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וה�, ה�א וי��ב ה�פ�ה. �ל ���לי� עד ��חרית, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�ע�ה
�מתח�� וה�, ה�א רא�� �מג�י� �מתח�� �ניה�, על ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַֹונ�פלי�
ק�י�, וא�מר וע�מד ��חרית. �ע�ה �דר� מי�ב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ְְַמעט

למע�יה�. ונפטרי� �דר��, ע�ני� הע� ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָוכל

.Ëוה�א" וא�מר ע�מד וה�א י��בי�, הע� �ל � ְְְְִֵֵֶֶָָָָ�ערב
המבר� ה' '�ר�� ע�ני�: וה� המבר�', ה' את '�רכ� ְְְְִֵֶַַַָָָָֹֹרח��",
ואחר ק�י�, וא�מר �מע, על לפרס �מתחיל ועד'. ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹלע�ל�
א�מר � �כ���לימי� �לח�. �מת�ללי� ע�מדי� ה�ל ��ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹ
ערבית, ר� �ק�ל להת��ל ח�זר ואינ� נפטרי�. וה� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָק�י�,
�רכ�ת יבר� לא לפיכ� ח�בה, ערבית �פ�ת �אי� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹלפי
לה�ציא�. �די �ה� ��תח�ב אד� �א� �אי� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלב�לה,

.È�לח� ��ת��ל אחר צ��ר �ליח ח�זר � ��ת�ת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ�לילי
�בע, מת��ל אינ� אבל ר�; �ק�ל �מת��ל ה���ר, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָע�
א�ה '�ר�� א�מר�: ה�א וכ� ה�בע. מעי� אחת �רכה ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָא�א
יצחק אלהי אברה� אלהי אב�תינ�, ואלהי אלהינ� ְְֱֱֱֲִֵֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹֹה'
ק�נה עלי��, אל וה��רא, ה���ר ה�ד�ל האל יעקב, ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹואלהי
מג� ה�ל, וק�נה ט�בי� חסדי� ��מל ואר�, �מי� ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹברחמיו
�אי� ה�ד�� ה�ל� �מאמר�, מתי� מח�ה �דבר�, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאב�ת
לה�; להניח רצה ב� �י קד��, ���ת לע�� ה�ניח ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ�מ�ה�,
מע�� �מיד, י�� �כל ל�מ� ונ�דה ופחד, �יראה נעבד ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹלפניו
ה��ת �מק�� ה�ביעי מבר� ה�ל��, אד�� ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָה�רכ�ת,
ברא�ית; למע�ה זכר ענג, מד�ני לע� �קד�ה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַֹ�ְְַָ�ְִִֵַ�מניח
א�ה �ר�� וכ�' �מנ�חתנ� נא רצה אב�תינ�, ואלהי ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵַָָָָֹֹאלהינ�

נפטרי�. הע� וכל ק�י�, וא�מר ה��ת'. מק�� ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָה',

.‡Èלהת��לול�ה �אי� הע� �רב מ�ני זה? חכמי� ��נ� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
ולא לב�א ��תאחר מי �� ויהיה ��ת, �לילי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹערבית
לידי ויב�א ה�נסת, �בית לב�� וי�אר �פ�ת�; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָה�לי�
�ל ��תע�ב� �די �מת��ל, צ��ר �ליח ח�זר לפיכ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָס�נה.

ע�ה�. ויצא ה�תאחר, �פ�ת� ���לי� עד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהע�

.·È,�ה���רי י�� א� ���ת, להי�ת �חל ט�ב י�� ְְְִִִִֶַַָָָלפיכ�,
ה�בה לפני ערבית ה��רד צ��ר �ליח אי� � חד� רא� ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹא�
ה��ת' 'מק�� �� ח�ת� א�א ז�, �ברכה ה��� עני� ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמז�יר

ז�. �ברכה ה��� נתח�ב ��א לפי ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ�לבד,

.‚Èפ�ת� צ��ר �ליח ����מר � ט�בי� וימי� ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ���ת�ת
לדוד", "�ה�ה �� ואחר ק�י�, א�מר ר�, �ק�ל ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ�חרית
מ�ס� �מת��ל וח�זר �לח�, מ�ס� �מת�ללי� ק�י�, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָוא�מר
�פ�ת אחר ק�י� וא�מר ��חרית; �ע��ה �דר� ר� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ�ק�ל
אחר �חנ�ני� ולא קד�ה א�מרי� ואי� נפטרי�. והע� ְֲִַַַָֹ�ְְְְְִִִֵָָָָמ�ס�,
�פ�ת קד� א�ת� א�מר א�א ה�מי�, ��אר �חרית ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ�פ�ת
ה��� סדר וא�מר לדוד", "�ה�ה ק�רא �יצד? ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָה�נחה.
וח�זר מנחה, �מת�ללי� ק�י�; וא�מר �חנ�ני�, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָודברי

ק�י�. וא�מר ר�, �ק�ל מנחה �פ�ת ְְְְְִִִִֵַַַַָָ�מ�מיע

.„Èמ�עד �ל �בח�� חד�י� ה����רא�י סדר א�מר � ְְֳִֵָָ�ֵֵֵֶֶַ
אחר �� ה��� סדר א�מר ��ת �מ�צאי מ�ס�. �פ�ת ְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָאחר

מב�יל. �� ואחר ק�י�, וא�מר הערב, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ�פ�ת

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י' שישי יו�

י ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
וא�‡. �כ�נה; וית��ל יחזר ל��, את ��� ולא �הת��ל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמי

��עה מי צרי�. אינ� ��ב רא��נה, �ברכה ל�� את ���ְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ
טעה וא� לרא�; ח�זר הרא��נ�ת, �רכ�ת מ�ל� ְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹ�אחת

לעב�דה ח�זר האחר�נ�ת, �רכ�ת מ�ל� ;["רצה"]�אחת ְְֲֲִֵַַַָָָָָֹ
��עה �רכה לתח�ת ח�זר האמצע��ת, מ� �אחת טעה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָוא�
��עה צ��ר �ליח וכ� ה�דר. על �פ�ת� �מ�לי� ,��ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ח�זר. ה�א ז� �ר� על ר�, �ק�ל מת��ל ְְְִֵֵֶֶֶַַָ��ה�א

אני·. �לח�, מת��ל ��ה�א צ��ר �ליח טעה א� ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָאבל
טרח מ�ני �נ�ה, �ע� �לח� �מת��ל ח�זר �אינ� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹא�מר
וה�א ר�; �ק�ל ��ת��ל ה�פ�ה על ס�מ� א�א ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָה���ר,

ח�זר. �ה�חיד �מ� ח�זר לע�ל� ,�� טעה ְְִִֵֵֶֶַָָָָָ�א�

יתחיל,‚. מהיכ� ידע ולא ונבהל, ��עה צ��ר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ�ליח
ה�יני�, �בר�ת טעה וא� �ח�יו. אחר יעמד � �עה ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָֹו�הה
מינ�ת ��א �ח�יו, אחר יעמד מ�ד א�א ל�, ממ�יני� ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאי�
,�� התחיל א� אבל ;�� התחיל ��א וה�א, ;�� ְְְְְֲִִִִִִֶָָָָֹנזרקה

�עה.ממ�יני� �א�ת� סרב� ה�ני יהא ולא �עה. ל� ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹ

.„�� ��עה ה�רכה מ�ח�ת מתחיל? ה�א ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ�מהיכ�
טעה א� אבל האמצע��ת; מ� �אחת טעה א� ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָהרא���,
וא� הרא�, מ� ה�ני מתחיל רא��נ�ת, מ�ל� ְְְִִִִִִֵַַַַָָֹֹ�אחת
העב�דה. מ� ה�ני יתחיל האחר�נ�ת, מ� �אחת ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָטעה

צב�עי�'‰. ��גדי מ�ני ה�בה, לפני י�רד 'איני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָהא�מר:
ע�בר, 'איני אמר: ה�פ�ה. �א�ת� יעבר לא �לבני�, א� �ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ

יעבר. לא יח�, א� � סנ�ל' �רגלי ��� ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹמ�ני

.Âח�זר אינ� � הת��ל לא א� הת��ל א� ל� ��ס��ק ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹמי
�היא �עת על ז� �פ�ה הת��ל �� א� א�א ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ�מת��ל,
�פ�ת ��� ה��� �ל להת��ל ה�חיד רצה �א� ְִַ�ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָנדבה;
��בר ונז�ר �תפ�ה, ע�מד �היה מי ית��ל. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָנדבה,
�פ�ת היתה וא� ה�רכה; �אמצע ואפ�� ��סק � ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהת��ל
על א�א מ�ח�ה א�ת� הת��ל ��א ��סק, אינ� � ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹערבית

ח�בה. �אינ� ֵֶַַָָ�עת

.Êוה�א נז�ר וא� יצא; ���ת, חל �ל והת��ל ��עה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמי
�מת��ל וח�זר ,�� �התחיל �רכה ��מר � ה�פ�ה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ת��
א� ��חרית א� �ערבית אמ�רי�? �ברי� ��ה ��ת. ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָ�ל
וכ� ה�רכה; �אמצע ואפ�� ��סק �מ�ס�, אבל ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָ�מנחה.

�עת על חל �ל �פ�ה ה�לי� מ�ס�,[במחשבה]א� �ה�א ְְִִִִֶֶַַַָָֹ
ואחד ט�ב, י�� ואחד ��ת, אחד � מ�ס� �מת��ל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָח�זר

חד�. ֶֹֹרא�

.Á'���ה 'מ�ריד אמר ולא ה��מי�, �ימ�ת ��עה ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמי
אינ� ה�ל, הז�יר וא� לרא�; ח�זר � ה�ל' 'מ�ריד ְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹולא
� ה���' 'מ�ריד ואמר הח�ה, �ימ�ת טעה וא� ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָח�זר.
�אי� א�ת�, מחזירי� אי� טל, הז�יר לא וא� לרא�; ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹח�זר

���ה. צרי� ואינ� נעצר, ְֱִֵֶַַַָָָָה�ל

.Ë�קד נז�ר א� � ה�ני� �בר�ת ה�אלה ��כח ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמי
וא� �פ�ה'. �'��מע ה��מי� את ��אל �פ�ה', ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ'��מע
וא� ה�ני�; לבר�ת ח�זר �פ�ה', '��מע ��ר� אחר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָנז�ר
�נ�ה. �מת��ל ח�זר �פ�ת�, �ל �ה�לי� עד נז�ר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹלא

.È�לי��� קד� נז�ר א� � ויב�א' 'יעלה הז�יר ולא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹטעה
�ה�לי� אחר נז�ר וא� �מז�יר. לעב�דה ח�זר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָ�פ�ת�,
�חנ�ני� �ברי ל�מר רגיל היה וא� לרא�; ח�זר ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹ�פ�ת�,

- h"qyz'd a`Îmgpn `"i ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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�פ�ת� וגו']אחר לשוני נצור אלוקי אחר[כגו� ונז�ר , ְְְִִַַַַַָ
לעב�דה. ח�זר � רגליו ��עקר קד� �פ�ת� ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�ה�לי�

.‡Èחרית�� א� מ�עד, �ל �ח�� אמ�רי�? �ברי� ְֲִֵֶַ�ְְֲִִֶַָ��ה
� חד� רא� �ל ערבית אבל חד�י�; רא�י �ל ְְְֲֳִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ�במנחה

ח�זר. אינ� הז�יר, לא ְִִִֵֵֹא�

.·Èח�זר צ��ר �ליח � �מת��ל ח�זר �ה�חיד מק�� ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ל
ח�� ר�; �ק�ל ��ת��ל �עת �מ�ת� טעה א� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ�מת��ל,
ולא צ��ר �ליח �כח �א� חד�, רא� �ל ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָֹֹֹמ�חרית
מחזירי� אי� �פ�ת�, �ה�לי� עד ויב�א' 'יעלה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָהז�יר
לפניו, ה��ספי� �פ�ת �הרי � צ��ר טרח מ�ני ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹא�ת�,

חד�. רא� �� מז�יר ְִֶֶַָֹֹ�ה�א

.‚Èטעה � ה���רי� י�� עד ה�נה ��רא� ה�מי� ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹע�רת
לרא�. ח�זר ה�ד��', 'האל �לי�ית �ברכה �ה� ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוחת�
ח�זר �מ��ט', צדקה 'א�הב ע�רה �אחת וחת� ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָטעה
�מת��ל ה���ט', 'ה�ל� �� וח�ת� ה�רכה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלתח�ת
ח�זר �פ�ת�, �ה�לי� עד נז�ר לא וא� ה�דר; על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹוה�ל�

צ��ר. ואחד יחיד, אחד ְִִֶֶָָָָֹלרא�.

.„Èנז�ר א� � ה�עת' �'ח�נ� הב�לה הז�יר ולא ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹטעה
נז�ר וא� �פ�ה'; �'��מע מב�יל �פ�ה', '��מע ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹקד�
וכ� לחזר. צרי� ואינ� �פ�ת� מ�לי� �פ�ה', '��מע ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹאחר
ו'עננ� �בפ�רי�, �חנ�ה ה��י�' 'על הז�יר ��א 'מי ְֲִִִִִֶַַַֹ�ְֲִֵַָ
ואחד יחיד אחד �מת��ל; ח�זר אינ� � �ענית ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�תפ�ת
אבינ� 'עננ� א�מר: � רגליו ��עקר קד� נז�ר וא� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹצ��ר.
צרה', עת �כל �מ�יל ��דה �פ�ה, ��מע א�ה �י ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָוכ�'

פי". אמרי לרצ�� ְְְִִִֵָ"יהי�

.ÂËערבית ית��ל ��ת, �ערב מנחה הת��ל ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�כח
מנחה הת��ל ולא �כח ט�ב. �י�� וכ� ��ת; �ל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ��י�
��י� ערבית �מ�צאיה� מת��ל � ט�ב �י�� א� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ���ת
וא� ��נ�ה: מב�יל ואינ� �רא��נה מב�יל ח�ל, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ�ל
אבל יצא; � מה� �אחת הב�יל לא א� ���יה�, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהב�יל
�מת��ל ח�זר � ��נ�ה והב�יל �רא��נה, הב�יל לא ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָֹא�
מ�ני ל�, עלתה לא �הרא��נה מ�ני �לי�ית, ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָֹ�פ�ה
ה�ת��ל וכל ערבית. �פ�ת �היא ל�פ�ה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ�הק�ימ�
אחר ז� ית��ל לא � �מ�ס� �חרית אפ�� �פ��ת, ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָֹ��י
��תח�נ� �די לתפ�ה, �פ�ה �י� י�הה א�א ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָז�;

עליו.[תתיישב] ְַָָ�ע��

.ÊËלתפ�ת �פ�ת� ��ק�י� �צ��ר, ל�ת��ל ל� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָאס�ר
�לח� מת�ללי� צ��ר �מצא ה�נסת, לבית ה�כנס ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָה���ר.
צ��ר �ליח י�יע ��א עד ולגמר להתחיל יכ�ל א� �ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָֹֹ
צ��ר �ליח ���יע עד ימ�י� לאו, וא� ית��ל. ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָ�ְִלקד�ה,
עד �מ�ה, מ�ה �לח� ע�� וית��ל ר�, �ק�ל ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָלהת��ל
ה���ר, ע� ה�ד�ה וע�נה לקד�ה; צ��ר �ליח ִִַָ�ְְֶַָ�ְְִִִִֶַַַ���יע
קד� להת��ל התחיל וא� לעצמ�. �פ�ה �אר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ�מת��ל
ולא יפסיק, לא � לקד�ה צ��ר �ליח וה�יע צ��ר, ְְִַָֹֹ�ְְְְִִִִִִִַַַ�ליח
ר�ה �מי� יהא 'אמ�, יענה לא וכ� ע�ה�. קד�ה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�ְֲֶַיענה
��אר ל�מר, צרי� ואי� ה�פ�ה; �אמצע וה�א ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָמבר�',

ְָ�רכ�ת.

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"א קודש שבת יו�

יא ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
�ית‡. ל� להכי� צרי� מ��ראל, ע�רה �� ��� מק�� ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָ�ל

ה�קרא ה�א זה, �מק�� �פ�ה; עת �כל לתפ�ה �� ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָ���נס�
�ית לה� לבנ�ת זה את זה העיר �ני וכ�פי� ה�נסת'. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ'�ית

�כת�בי�. נביאי� ��רה ספר לה� ולקנ�ת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָה�נסת,

�ל·. �גבה� א�א א�ת� ��ני� אי� ה�נסת, �ית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ����ני�
עד א�ת� �מג�יהי� �קרא". המ��ת "�רא� ��אמר: ְְְֱִִִִִֶֶַַַָֹֹעיר,
�ית את "�לר�מ� ��אמר: העיר, חצר�ת מ�ל �ב�� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��היה
ל�זרח, א�א ה�נסת �ית �תחי ��תחי� ואי� ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאלהינ�".
היכל �� �ב�ני� קדמה". ה���� לפני "והחני� ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ��אמר:
��ת�ללי� �ר�ח זה היכל �ב�ני� ��רה, ספר �� ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ���יחי�
ההיכל מ�ל אל �ניה� ��הי� �די העיר, �א�ת� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�נג��

��פ�ה. ְְְִֶַַַָ���עמד�

עליה‚. ��עלה �די ה�ית, �אמצע �ימה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ�מעמידי�
� ����י� �ברי לע� א�מר �ה�א מי א� ���רה ְִִִִֵֵֵֶַַָָָה��רא
ספר �� ��� ה�בה �כ��עמידי� .��� ���מע� ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ְְְִֵֶ�די
�לפני ה�בה ואח�רי �אמצע, א�ת� מעמידי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ��רה,

הע�.[כלפי] �ל�י �פניה ְֵֵֶַַָָָָָההיכל,

י��בי�„. ה�קני� �נס��ת? �ב�י י��בי� הע� ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָ�יצד
הע� וכל ההיכל; �ל�י ואח�ריה� הע�, �ל�י ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�פניה�
ה��רה לאח�רי ��רה �ל �פני ��רה, לפני ��רה ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָי��בי�
�כלפני ה�ד�, �לפני הע� �ל �ני ��הי� עד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ��פניה,
ע�מד צ��ר ��ליח �בעת ה�בה. �ני �כלפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָה�קני�
ה�ד�, �לפני �פניו ה�בה, לפני �אר� ע�מד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹל�פ�ה,

הע�. ְִָָָ��אר

מכ�די�‰. �ב�ד, �ה� נ�הגי� � מדר��ת �ב�י �נס��ת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ��י
א�ת�[מטאטאי�] �מר�צי� מי�]א�ת� �ל[מזלפי� ונהג� . ְְְֲִַָָָָ

�במערב �ספרד התיכו�]י�ראל לי� שבמערב [מדינות ְְְֲִִֵַַָָָ
ה�בי[בבל]��נער �ב�י[א"י]ואר� ע����ת להדליק , ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

עליה�. לי�ב �די מחצל�ת �קרקע� �לה�יע ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ�נס��ת,
אד�� הנוצרי�]�בערי ה��א�ת.[ארצות על �� י��בי� , ְְְֱִִֵַַָָ

.Âק��ת �ה� נ�הגי� אי� � מדר��ת �ב�י �נס��ת ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָ��י
והתל �ח�ק �ג�� ואי�[הוללות]רא�, �טלה. ו�יחה ְְְְְְִֵֵֵֵָָֹ

נא�תי� ואי� �ה�, ��תי� ואי� �ה�, [מתקשטי�]א�כלי� ְְְִִִֵֵֵֶֶָָ
מ�ני �ח�ה לא לה� נכנסי� ואי� �ה�. מט�לי� ואי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�ה�,
ותלמידיה� וחכמי� ה��מי�. מ�ני ���מי� ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהח�ה,

מ�חק �ה� ול���ת לאכל מ�רי� .[כשמוכרחי�]� �ְְֱִִִֶֶַָָֹֹ

.Êח���נ�ת הי� �� א� א�א ח���נ�ת, �ה� מח�בי� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָואי�
וכ��צא �ב�יי�, �פדי�� צדקה �ל ק�ה �ג�� מצוה, ְְְְִִֵֶַָָָ�ְְִֶָ�ל
�ג�� ר�י�, �ל הס�ד א�א �ה�, מס�ידי� ואי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�ה�.
הע� ��ל העיר, א�ת� חכמי �ד�לי �הס�ד �� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ��היה

�גלל�. �באי� ְְְִִִִַָָָמתק�צי�

.Áלא � �תחי� �ני ה�דר� לבית א� ה�נסת לבית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיה
��נג�� אחר �פתח ויצא זה �פתח ���נס �די �ר� ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָיע���
מצוה. לדבר א�א לה�, לה�נס �אס�ר ה�ר�; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָלקרב

.Ë�חבר א� �ינ�ק לקר�ת ה�נסת לבית לה�נס ��ר� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
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�פ�ת� וגו']אחר לשוני נצור אלוקי אחר[כגו� ונז�ר , ְְְִִַַַַַָ
לעב�דה. ח�זר � רגליו ��עקר קד� �פ�ת� ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�ה�לי�

.‡Èחרית�� א� מ�עד, �ל �ח�� אמ�רי�? �ברי� ְֲִֵֶַ�ְְֲִִֶַָ��ה
� חד� רא� �ל ערבית אבל חד�י�; רא�י �ל ְְְֲֳִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ�במנחה

ח�זר. אינ� הז�יר, לא ְִִִֵֵֹא�

.·Èח�זר צ��ר �ליח � �מת��ל ח�זר �ה�חיד מק�� ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ל
ח�� ר�; �ק�ל ��ת��ל �עת �מ�ת� טעה א� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ�מת��ל,
ולא צ��ר �ליח �כח �א� חד�, רא� �ל ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָֹֹֹמ�חרית
מחזירי� אי� �פ�ת�, �ה�לי� עד ויב�א' 'יעלה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָהז�יר
לפניו, ה��ספי� �פ�ת �הרי � צ��ר טרח מ�ני ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹא�ת�,

חד�. רא� �� מז�יר ְִֶֶַָֹֹ�ה�א

.‚Èטעה � ה���רי� י�� עד ה�נה ��רא� ה�מי� ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹע�רת
לרא�. ח�זר ה�ד��', 'האל �לי�ית �ברכה �ה� ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוחת�
ח�זר �מ��ט', צדקה 'א�הב ע�רה �אחת וחת� ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָטעה
�מת��ל ה���ט', 'ה�ל� �� וח�ת� ה�רכה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלתח�ת
ח�זר �פ�ת�, �ה�לי� עד נז�ר לא וא� ה�דר; על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹוה�ל�

צ��ר. ואחד יחיד, אחד ְִִֶֶָָָָֹלרא�.

.„Èנז�ר א� � ה�עת' �'ח�נ� הב�לה הז�יר ולא ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹטעה
נז�ר וא� �פ�ה'; �'��מע מב�יל �פ�ה', '��מע ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹקד�
וכ� לחזר. צרי� ואינ� �פ�ת� מ�לי� �פ�ה', '��מע ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹאחר
ו'עננ� �בפ�רי�, �חנ�ה ה��י�' 'על הז�יר ��א 'מי ְֲִִִִִֶַַַֹ�ְֲִֵַָ
ואחד יחיד אחד �מת��ל; ח�זר אינ� � �ענית ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�תפ�ת
אבינ� 'עננ� א�מר: � רגליו ��עקר קד� נז�ר וא� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹצ��ר.
צרה', עת �כל �מ�יל ��דה �פ�ה, ��מע א�ה �י ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָוכ�'

פי". אמרי לרצ�� ְְְִִִֵָ"יהי�

.ÂËערבית ית��ל ��ת, �ערב מנחה הת��ל ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�כח
מנחה הת��ל ולא �כח ט�ב. �י�� וכ� ��ת; �ל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ��י�
��י� ערבית �מ�צאיה� מת��ל � ט�ב �י�� א� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ���ת
וא� ��נ�ה: מב�יל ואינ� �רא��נה מב�יל ח�ל, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ�ל
אבל יצא; � מה� �אחת הב�יל לא א� ���יה�, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהב�יל
�מת��ל ח�זר � ��נ�ה והב�יל �רא��נה, הב�יל לא ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָֹא�
מ�ני ל�, עלתה לא �הרא��נה מ�ני �לי�ית, ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָֹ�פ�ה
ה�ת��ל וכל ערבית. �פ�ת �היא ל�פ�ה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ�הק�ימ�
אחר ז� ית��ל לא � �מ�ס� �חרית אפ�� �פ��ת, ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָֹ��י
��תח�נ� �די לתפ�ה, �פ�ה �י� י�הה א�א ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָז�;

עליו.[תתיישב] ְַָָ�ע��

.ÊËלתפ�ת �פ�ת� ��ק�י� �צ��ר, ל�ת��ל ל� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָאס�ר
�לח� מת�ללי� צ��ר �מצא ה�נסת, לבית ה�כנס ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָה���ר.
צ��ר �ליח י�יע ��א עד ולגמר להתחיל יכ�ל א� �ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָֹֹ
צ��ר �ליח ���יע עד ימ�י� לאו, וא� ית��ל. ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָ�ְִלקד�ה,
עד �מ�ה, מ�ה �לח� ע�� וית��ל ר�, �ק�ל ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָלהת��ל
ה���ר, ע� ה�ד�ה וע�נה לקד�ה; צ��ר �ליח ִִַָ�ְְֶַָ�ְְִִִִֶַַַ���יע
קד� להת��ל התחיל וא� לעצמ�. �פ�ה �אר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ�מת��ל
ולא יפסיק, לא � לקד�ה צ��ר �ליח וה�יע צ��ר, ְְִַָֹֹ�ְְְְִִִִִִִַַַ�ליח
ר�ה �מי� יהא 'אמ�, יענה לא וכ� ע�ה�. קד�ה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�ְֲֶַיענה
��אר ל�מר, צרי� ואי� ה�פ�ה; �אמצע וה�א ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָמבר�',

ְָ�רכ�ת.

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"א קודש שבת יו�

יא ּפרק ּכהנים ּוברּכת ּתפּלה ¤¤¦£Ÿ©§¦¨¦§§¦הלכֹות
�ית‡. ל� להכי� צרי� מ��ראל, ע�רה �� ��� מק�� ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָ�ל

ה�קרא ה�א זה, �מק�� �פ�ה; עת �כל לתפ�ה �� ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָ���נס�
�ית לה� לבנ�ת זה את זה העיר �ני וכ�פי� ה�נסת'. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ'�ית

�כת�בי�. נביאי� ��רה ספר לה� ולקנ�ת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָה�נסת,

�ל·. �גבה� א�א א�ת� ��ני� אי� ה�נסת, �ית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ����ני�
עד א�ת� �מג�יהי� �קרא". המ��ת "�רא� ��אמר: ְְְֱִִִִִֶֶַַַָֹֹעיר,
�ית את "�לר�מ� ��אמר: העיר, חצר�ת מ�ל �ב�� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��היה
ל�זרח, א�א ה�נסת �ית �תחי ��תחי� ואי� ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאלהינ�".
היכל �� �ב�ני� קדמה". ה���� לפני "והחני� ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ��אמר:
��ת�ללי� �ר�ח זה היכל �ב�ני� ��רה, ספר �� ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ���יחי�
ההיכל מ�ל אל �ניה� ��הי� �די העיר, �א�ת� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�נג��

��פ�ה. ְְְִֶַַַָ���עמד�

עליה‚. ��עלה �די ה�ית, �אמצע �ימה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ�מעמידי�
� ����י� �ברי לע� א�מר �ה�א מי א� ���רה ְִִִִֵֵֵֶַַָָָה��רא
ספר �� ��� ה�בה �כ��עמידי� .��� ���מע� ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ְְְִֵֶ�די
�לפני ה�בה ואח�רי �אמצע, א�ת� מעמידי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ��רה,

הע�.[כלפי] �ל�י �פניה ְֵֵֶַַָָָָָההיכל,

י��בי�„. ה�קני� �נס��ת? �ב�י י��בי� הע� ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָ�יצד
הע� וכל ההיכל; �ל�י ואח�ריה� הע�, �ל�י ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�פניה�
ה��רה לאח�רי ��רה �ל �פני ��רה, לפני ��רה ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָי��בי�
�כלפני ה�ד�, �לפני הע� �ל �ני ��הי� עד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ��פניה,
ע�מד צ��ר ��ליח �בעת ה�בה. �ני �כלפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָה�קני�
ה�ד�, �לפני �פניו ה�בה, לפני �אר� ע�מד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹל�פ�ה,

הע�. ְִָָָ��אר

מכ�די�‰. �ב�ד, �ה� נ�הגי� � מדר��ת �ב�י �נס��ת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ��י
א�ת�[מטאטאי�] �מר�צי� מי�]א�ת� �ל[מזלפי� ונהג� . ְְְֲִַָָָָ

�במערב �ספרד התיכו�]י�ראל לי� שבמערב [מדינות ְְְֲִִֵַַָָָ
ה�בי[בבל]��נער �ב�י[א"י]ואר� ע����ת להדליק , ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

עליה�. לי�ב �די מחצל�ת �קרקע� �לה�יע ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ�נס��ת,
אד�� הנוצרי�]�בערי ה��א�ת.[ארצות על �� י��בי� , ְְְֱִִֵַַָָ

.Âק��ת �ה� נ�הגי� אי� � מדר��ת �ב�י �נס��ת ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָ��י
והתל �ח�ק �ג�� ואי�[הוללות]רא�, �טלה. ו�יחה ְְְְְְִֵֵֵֵָָֹ

נא�תי� ואי� �ה�, ��תי� ואי� �ה�, [מתקשטי�]א�כלי� ְְְִִִֵֵֵֶֶָָ
מ�ני �ח�ה לא לה� נכנסי� ואי� �ה�. מט�לי� ואי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�ה�,
ותלמידיה� וחכמי� ה��מי�. מ�ני ���מי� ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהח�ה,

מ�חק �ה� ול���ת לאכל מ�רי� .[כשמוכרחי�]� �ְְֱִִִֶֶַָָֹֹ

.Êח���נ�ת הי� �� א� א�א ח���נ�ת, �ה� מח�בי� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָואי�
וכ��צא �ב�יי�, �פדי�� צדקה �ל ק�ה �ג�� מצוה, ְְְְִִֵֶַָָָ�ְְִֶָ�ל
�ג�� ר�י�, �ל הס�ד א�א �ה�, מס�ידי� ואי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�ה�.
הע� ��ל העיר, א�ת� חכמי �ד�לי �הס�ד �� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ��היה

�גלל�. �באי� ְְְִִִִַָָָמתק�צי�

.Áלא � �תחי� �ני ה�דר� לבית א� ה�נסת לבית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיה
��נג�� אחר �פתח ויצא זה �פתח ���נס �די �ר� ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָיע���
מצוה. לדבר א�א לה�, לה�נס �אס�ר ה�ר�; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָלקרב

.Ë�חבר א� �ינ�ק לקר�ת ה�נסת לבית לה�נס ��ר� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
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�מ�עה יאמר א� מעט ויקרא י�נס, יקרא[הלכה]� �� ואחר , ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹ
י�דע, אינ� וא� �לבד. חפצ� ��ביל י�נס ��א �די ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹחבר�,
;'�� ק�רא �א�ה �ס�ק לי 'קרא ה�ינ�ק�ת: מ� לאחד ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹיאמר
�� �הי�יבה יצא, �� ואחר ה�נסת, �בית מעט י�הה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָא�

בית�". י��בי "א�רי ��אמר: היא, מצוה ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמעסקי

.Èלצאת ל� מ�ר זה, �פתח להת��ל א� לקר�ת ��כנס ֵָָ�ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַמי
לה�נס לאד� �מ�ר ה�ר�; את לקרב �די ��נג�� ְְִֵָָָָ�ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ��תח

�באפנ�ת� �מנעל� �מקל� ה�נסת עללבית [כשגופיה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָ�ְָ
ה�נסת.גופו] �בית ר�קק לרק, צרי� היה וא� .ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ

.‡È�ה �קד�ת� �חרב�, מדר��ת �ב�י �נס��ת ֵָָ�ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָ��י
�י על א� � מק��יכ�" את "וה���תי ��אמר: ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַע�מדי�,
�ה� ���הגי� �כ�� ע�מדי�. ה� �קד�ת� ��ממי�, ְְֲִִֵֵֶֶָָָ�ְִִֵֵֶ�ה�
ור��� מ���ד ח�� � �חר�נ� �ה� נ�הגי� �� ְְִִִָָ�ְְֲִִֶָָָ�י��ב�,

ושטיפ א�ת�.ה][טאטוא מר�צי� ואי� א�ת� מכ�די� �אי� ,ְְְְְִִֵֵֶַַָָ
מ�יחי� א�ת�, �ל�� וא� יתל�; לא ע�בי�, �ה� ְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹֹעל�
ר�ח� ותע�ר הע�, א�ת� ��רא� �די �מק�מ�, ְְְְִִֵֵֶָָָָָָא�ת�

לבנ�ת�. ְְְְִִַָוי���ל�

.·È�א �מק�מ�, אחר לבנ�ת �די ה�נסת �ית ס�תרי� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַאי�
��א � זה ס�תרי� �� ואחר אחר, ��ני� אבל אחר, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�מק��

יבנ�. ולא אנס, �בר לה� כמעט]יארע אחד[א� �תל נפל ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
��נה � ה���.[כותל]מ��� ס�תר �� ואחר ה���, �צד חד� ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

.‚È�א אבל יס�ד�תיו. חרב� ��א אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָֹ��ה
מ�ד, א�ת� ס�תרי� � ל�ל �תליו ��ט� א� יס�ד�תיו, ְְְְִִִֶָָָָָָֹחרב�
�דחק ��א �ב�ילה, ���� �מהרה לבנ�ת� ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ�מתחילי�

חרב. וי�אר ְִֵֵַָָָָה�עה,

.„Èית� אבל ה�דר�; �ית ה�נסת, �ית לע��ת ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ�מ�ר
�ית ��ד�ת ה�נסת, �ית א�ת� ע��י� אי� ֵַ�ְְְִִֵֵֶֶֶַַָה�דר�,
ולא ��ד� �מעלי� ה�נסת, �ית קד�ת על יתרה ְְֲִֵֶֶֶַַַַֹֹ�ְְְִֵַַָָה�דר�
ל�ח לה� י� ה�נסת, �ית ��כר� העיר �ני וכ� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמ�רידי�.

�בה �דמיה[לס"ת]�דמיו ל�ח לה� י� �בה, מכר� ; ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
�יק[מעילי�]מט�ח�ת מכר�[בית]א� ��רה; לספר ְְְִִֵֶָָָ

ח��י� �דמיו ל�קחי� �יק, א� חמשהמט�ח�ת של [גליונות ְְְִִִָָָ�ִָ
נפרדי�] תורה ��רה.חומשי ספר ל�קחי� ח��י�, מכר� ;ְָ�ְִִֵֶָָ

ספר א�א �דמיו ל�קחי� אי� � ��רה ספר מכר� א� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָאבל
��רה. ספר מ�ד�ת למעלה קד�ה �� �אי� אחר, ֵֶַָ�ְְְִַָָ�ְֵֵֶַָָ��רה

�מ�תריה� שמכרו]וכ� ממה הכס� .[מותר ְְֵֵֶָ

.ÂË�א ה�דר�, �ית לבנ�ת מע�ת הע� מ� �ב� א� ְְְִִִִֵֵַָָָָָוכ�
ספר א� ותיק, מט�ח�ת א� �בה, לקנ�ת א� ה�נסת, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ�ית
א�א א�ת� מ��י� אי� � ��ב� מה �ל ל���ת ורצ� ְְְִֵֶֶַַַָָָָָ��רה,
מה ע�� א� אבל מ��ה. חמ�רה לקד�ה ק�ה ֲֲִִֶַָָָָָ�ְִַָָ�ְִמ�ד�ה

��רצ�. מה לכל ה��תר מ��י� � וה�תיר� לע��ת� ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ��ב�
�רכת ה�נסת; �בית ה�נסת, �ית �לי �על[וילו�]וכל ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

וא� ה�פרי�. �מט�ח�ת ה�פרי�, �� ���יחי� ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָהאר��
ה�נאי. �פי ה� הרי עליה�, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַהתנ�

.ÊËבית� ה�נסת? �ית למ�ר ���ר אמ�רי�, �ברי� ְְְִֵֵֶֶַָֹ�ְֲִִֶֶַָ��ה
�ני �עת על א�א א�ת� ע�� ��א �פרי�, �ל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹה�נסת
רצ� �א� וה�א ,�� להת��ל לה� ��היה לב��, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָה�פר

�ר�י� �ל ה�נסת �ית אבל מ�כרי�. למכר�, [ערי���� �ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
��ב�אגדולות] נע�ה, הע�ל� אנ�י �ל �עת ועל ה�איל �ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָ

י�ראל, �ל �ל נע�ה � ה�דינה אל ה�א �ל �� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוית��ל
לע�ל�. א�ת� מ�כרי� ְְְִֵָואי�

.ÊÈלבנ�ת א� ��ה�, ה�נסת �ית למ�ר �רצ� ה�פר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�ני
ספר א� �בה ��מי� לקנ�ת א� אחר, ה�נסת �ית ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ��מי�
לא א�ת� יע�ה ��א ה��קח, על להתנ�ת צריכי� � ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹ��רה
הע�ר�ת, �� ��ע�די� ה�ק�� וה�א �רסקי, ולא ְְְְְִִֶַַָָ�ְְֶָֹמרח�,
ט�בי �בעה התנ� וא� ה�י�. �ית ולא ה�בילה, �ית ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹולא

מכירה,[נכבדי�נבחרי] ��עת העיר אנ�י �מעמד ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָהעיר
מ�ר. � א�� �ל �� לע��ת ר�אי ה��קח ָ�ְֲֵֵֵֶַַַַַָ��הא

.ÁÈהעיר אנ�י �מעמד העיר ט�בי �בעה התנ� א� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָוכ�
�כ���קחי� ח�י�. א�� הרי � ח�י� ��הי� ה�מי�, מ�תר ְְִִֶ�ֲִֵֵ�ְִִֶַַַָעל
�בה מה� ��נ� א� אחר, ה�נסת �ית מה� �ב�ני� ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָה�מי�
וה�אר � ח��י� א� ��רה ספרי א� ותיק, מט�ח�ת ְְִַָָ�ְְְִִִֵָָא�

��רצ�. מה �� ויע�� �התנ�, �מ� ח�י� ְְְְֲִִִֶֶַַ�ְִיהי�

.ËÈ�אד ר��, א� העיר, אנ�י �ל עליה� ק�ל� א� ָָָ�ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָוכ�
הכנסת]אחד בית עניני על אחראי �ע�ה,[שיהיה מה �ל � ֶֶַָָָָ

�פי ויתנה ��ראה, מה �פי לב�� ונ�ת� מ�כר וה�א ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָע��י,
��ראה. ְִֶֶַמה

.Î�א�ת נ�תני� �� ה�נסת, �ית למ�ר לה� ���ר ���ְֵֶ�ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ
לא ז�, �מ�נה הניה ל���ר לה� היה לא �א�� ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ�מ�נה,
וכ� א�ת�. ממ��ני� ולא א�ת�, מ��ירי� לא אבל ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹנתנ�ה;
�להחלי� למ�ר מ�רי� לבנ�ת�, �נס��ת ��י ְְְִִִַָֹ�ְְְְִִִֵֵֶָָ����תרי�
אבל ��ה�; והעפר והעצי� ה�בני� �מ�נה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָול��
א� �דמי�, א�א מה� ע�לה ה�ד�ה �אי� אס�ר, ְִֵֶֶָָָָ�ְְְֵֶַַָָלהלו�ת�,

�דמי�. �היא ְֲִִֶַָָָ�הניה

.‡Î�� מת�ללי� �הע� �י על א� � עיר �ל ְְְִִִִֶֶַַַָָָרח�ב�
ה�נסת �ית ואי� רב, �ה���� מ�ני �במעמד�ת, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ�תענ��ת
נק�ע ולא עראי �ה�א מ�ני קד�ה, �� אי� � א�ת� ְְְֲִִֵֶַַָֹ�ְִֵֵָמכיל
לתפ�ה לה� מת��סי� �הע� וחצר�ת ��י� וכ� ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלתפ�ה;
�לבד, לתפ�ה א�ת� קבע� ��א מ�ני קד�ה; �ה� אי� �ְֵֶָ�ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ
�ית�. �ת�� ��ת��ל �אד� �ה�, מת�ללי� עראי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָא�א
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� הנ"ט לתקעה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
�לֿקר�� הקרבת �עת ��ק�� ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָ�חצ�צר�ת
"�בי�� יתע�ה: אמר� וה�א ה��עד�ת, ְְְְְְֲִִֶַַָָמ�ר�נ�ת
�תקע�� חד�יכ� �ברא�י �במ�עדיכ� ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�מחתכ�

i)�חצצרת" ,i xacna)�אמר �בפר�� .dpyd y`x) ְְְֲֵַָֹֹ
(:ekיני� נת�אר� �כבר �חצ�צר�ת. ה��� ��צות ,ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ

�ספרי ז� jzelrda)מצוה zyxt)ה�נה ורא� ְְְְִִֵַָָָֹ
(:ek)ותענ��ת(.eh)לתקע מצ�י� אנ� וכ� ְְְֲִֵַָ�ְִִַֹ

אליו ���צעק והרע�ת ה�ר�ת �זמ� ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ�חצ�צר�ת
�ארצכ� מלחמה "וכיֿתבא� �אמר: �מ� ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹיתע�ה

h)וג�'" ,my). ְ

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ז' שלישי יו�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ח' רביעי יו�

.‚È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הרי"ג לבע�לה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָָ
א� ��טר, א� הא�ה, �יד �בר �במ�� ְְְְִִִִַַַַָָָָ�ק���י�
�� על והרמז ק���י�. מצות וז�הי � ְְְְִִִִִֶֶַַָָָ�ביאה

�בעל�" א�� אי� "�יֿי�ח ck,(אמר�: mixac ְְִִִִַָָָָ
"ויצאה)` ואמר �ביאה. ���נה מ�מע � ,ְְְְְִֶֶַַַָָָָ

a(והיתה" ,my(טר�� ��ציאת� ��� �)hb( ְְְְְִִֵֶַָָָָ
ההויה ��)oi`eypd(היא� למדנ� וכ� ��טר. ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ

"אי�נקנית עברי�: �אמה מ�הֿ��אמר �כס� ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
i`(�ס�" ,`k zeny(��לאד �ס� אי� אמר�: , ְְֵֶֶֶָָָ

�מ��? אחר, לאד�� �ס� י� אבל אב.)edin?(זה ְֲֵֵֶֶֶַַָָָ
)sqka eza eyciw xy`k edfe(�ק���י ֲִִָאבל

�כ�ה ��ת�אר �מ� �ביאה, ה� ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ�א�ריתא
�כת��ת `(וק���י�)b.(מק�מ�ת dpyn ` wxt( ְְִ�ְִִ

c(ונ�ה dpyn d wxt(�נת�אר �כבר מצוה. �יני ְְְְֲִִִִֵָָָָ
�ל�מר: לכ�, המיחדת ���כ�א ��למ�ת ְְֶֶַָ�ְְְִֵֶַַַָז�
ק���י� על אמר� �בפר�� ק���י�. ְְִִִִֵֶֶַַָמ�כת
��צות נת�אר ה�ה �א�ריתא �ה� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ביאה

�א�ריתא. ְְִִַָק���י�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ט' חמישי יו�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י' שישי יו�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"א קודש שבת יו�

.‰�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

� השנ"ה מ�בע�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
"לאֿ יתע�ה: אמר� וה�א וק���י�, �ת�ה ְְְְִִִֶַָָֹ�ְְֹ�לא

י�ראל" מ�נ�ת קד�ה gi)תהיה ,bk mixac)כבר� , ְְְְְִִִֵֵֶָָָ
אמר� וה�א אחר �ל��� זה �עני� האזהרה ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָ�פל

להזנ�ת�" אתֿ��� "אלֿ�ח�ל hi,יתע�ה: `xwie) ְְְְְִִֵֶֶַַַַָ
(hkספרא �ל��� .(miyecw zyxt)אלֿ�ח�ל" : ְְְִֵַַָ

ל�� ��א �נ�יה ��� ה��סר זה � ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹאתֿ���"
אי��ת. ל�� ��א עצמ� ה��סרת וכ� ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹאי��ת,
ואיזה זה �ל��� זה לאו �פל ל�ה מ��י ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ��מע
�מ��טיו קד� ��בר וה�א: ,�� י� נ�ס� ְְְְְִִֵֶַָָָָָָעני�
א�נס א� מפ�ה �היה �י� �ת�לה �ה��על ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָיתע�ה,
��ל�� א�א מ�ֿהענ�י� ענ� ��� ח�ב אינ� �ְֳִִֵֶֶַַָָָָֹ
�מ� ��גע, א�ה א�ת� ו���א �לבד ְְְִִִֶֶַַָָָָָממ��
�אי� �יו� �דע�נ�, ע�לה והיה ��ת�ב. ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ��ת�אר
�כלֿ�בר נ�הג ה�א הרי ממ�� קנס א�א זה ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָ�דבר
לחבר� למס�ר אד� �ר�אי �כ�� ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ��ממ��,
�מהֿ�ה�א ל� למח�ל א� �לֿמהֿ��רצה ְְְִִִֶֶֶַַָָמ�מ�נ�
ה�ערה ��� לקחת ר�אי יהיה �� �� ל�, ְֲִִֶַַַַַַַַָָָָח�ב
�כ� ל� וימח�ל עליה לב�א אד� לאיזה ְְְְְְִֵֶֶָָָָָָָָ�למסר�
�ס� החמ�י� �ל�מר: מ�כ��תיו, זכ�ת ��ה ְֲִִֶֶַַָ�ְְִֵֶֶָ�יו�

(dztnd e` qpe`d qpwpy)�א ה�ערה; לאבי ֲֲִֵֶַַַָ�ה�
�ינרי�. וכ� �� ל� ���� מנת על ל� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ��מסר�ה
אתֿ "אלֿ�ח�ל ל�: ונאמר זה על הזהר ְְְֱֵֶֶֶַַַַַ�ְִָלפיכ�

להזנ�ת�" ���(my `xwie)� לפי ,�� ��נ�י �ה ְְְְְִִִֶֶֶַַָ
���ה קרה א� א�א אינ� �לבד ממ�� ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�ת�ל�מי
�בה�ר �ניה� �רצ�� ה�בר ��ע�ה אבל אנס; ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָא�
ואמר: לכ� אתֿה�ע� וג�ה לכ�. �ר� אי� �ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ז�ה" האר� �מלאה האר� לפי(my)"ולאֿתזנה . ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֹ
ה�בר יהיה וא� מעט, ק�רה וה���י ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ�הא�נס
טע� וזה �אר�. וית��ט יתר�ה � �בה�ר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�רצ��
לכלֿמהֿ מתאי� וה�א זה, לפס�ק ונאה ְְְְְִֶֶֶַַָָָָיפה
ה��רה. מ��טי ��ח�ב� �למה חכמי� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ�הז�יר�
עליו. ל�קי� � �פנ�יה לאו �ל�מר: זה, ְְְִִֶַָָָָָולאו
וק���י�. �כת��ת ז� מצוה �יני נת�אר� ְִִ�ְְְְֲִִִִֵָָָ�כבר
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ה'תשס"ט מנח�ֿאב ה' ראשו� יו�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ו' שני יו�

.Ë� ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ה'ֿי"אמנח�ֿאביו�ראשו�ֿשבתקודש

� הנ"ט לתקעה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
�לֿקר�� הקרבת �עת ��ק�� ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָ�חצ�צר�ת
"�בי�� יתע�ה: אמר� וה�א ה��עד�ת, ְְְְְְֲִִֶַַָָמ�ר�נ�ת
�תקע�� חד�יכ� �ברא�י �במ�עדיכ� ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�מחתכ�

i)�חצצרת" ,i xacna)�אמר �בפר�� .dpyd y`x) ְְְֲֵַָֹֹ
(:ekיני� נת�אר� �כבר �חצ�צר�ת. ה��� ��צות ,ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָ

�ספרי ז� jzelrda)מצוה zyxt)ה�נה ורא� ְְְְִִֵַָָָֹ
(:ek)ותענ��ת(.eh)לתקע מצ�י� אנ� וכ� ְְְֲִֵַָ�ְִִַֹ

אליו ���צעק והרע�ת ה�ר�ת �זמ� ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ�חצ�צר�ת
�ארצכ� מלחמה "וכיֿתבא� �אמר: �מ� ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹיתע�ה

h)וג�'" ,my). ְ

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ז' שלישי יו�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ח' רביעי יו�

.‚È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הרי"ג לבע�לה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָָ
א� ��טר, א� הא�ה, �יד �בר �במ�� ְְְְִִִִַַַַָָָָ�ק���י�
�� על והרמז ק���י�. מצות וז�הי � ְְְְִִִִִֶֶַַָָָ�ביאה

�בעל�" א�� אי� "�יֿי�ח ck,(אמר�: mixac ְְִִִִַָָָָ
"ויצאה)` ואמר �ביאה. ���נה מ�מע � ,ְְְְְִֶֶַַַָָָָ

a(והיתה" ,my(טר�� ��ציאת� ��� �)hb( ְְְְְִִֵֶַָָָָ
ההויה ��)oi`eypd(היא� למדנ� וכ� ��טר. ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ

"אי�נקנית עברי�: �אמה מ�הֿ��אמר �כס� ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
i`(�ס�" ,`k zeny(��לאד �ס� אי� אמר�: , ְְֵֶֶֶָָָ

�מ��? אחר, לאד�� �ס� י� אבל אב.)edin?(זה ְֲֵֵֶֶֶַַָָָ
)sqka eza eyciw xy`k edfe(�ק���י ֲִִָאבל

�כ�ה ��ת�אר �מ� �ביאה, ה� ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ�א�ריתא
�כת��ת `(וק���י�)b.(מק�מ�ת dpyn ` wxt( ְְִ�ְִִ

c(ונ�ה dpyn d wxt(�נת�אר �כבר מצוה. �יני ְְְְֲִִִִֵָָָָ
�ל�מר: לכ�, המיחדת ���כ�א ��למ�ת ְְֶֶַָ�ְְְִֵֶַַַָז�
ק���י� על אמר� �בפר�� ק���י�. ְְִִִִֵֶֶַַָמ�כת
��צות נת�אר ה�ה �א�ריתא �ה� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ביאה

�א�ריתא. ְְִִַָק���י�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ט' חמישי יו�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י' שישי יו�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב י"א קודש שבת יו�

.‰�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

� השנ"ה מ�בע�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
"לאֿ יתע�ה: אמר� וה�א וק���י�, �ת�ה ְְְְִִִֶַָָֹ�ְְֹ�לא

י�ראל" מ�נ�ת קד�ה gi)תהיה ,bk mixac)כבר� , ְְְְְִִִֵֵֶָָָ
אמר� וה�א אחר �ל��� זה �עני� האזהרה ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָ�פל

להזנ�ת�" אתֿ��� "אלֿ�ח�ל hi,יתע�ה: `xwie) ְְְְְִִֵֶֶַַַַָ
(hkספרא �ל��� .(miyecw zyxt)אלֿ�ח�ל" : ְְְִֵַַָ

ל�� ��א �נ�יה ��� ה��סר זה � ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹאתֿ���"
אי��ת. ל�� ��א עצמ� ה��סרת וכ� ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹאי��ת,
ואיזה זה �ל��� זה לאו �פל ל�ה מ��י ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ��מע
�מ��טיו קד� ��בר וה�א: ,�� י� נ�ס� ְְְְְִִֵֶַָָָָָָעני�
א�נס א� מפ�ה �היה �י� �ת�לה �ה��על ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָיתע�ה,
��ל�� א�א מ�ֿהענ�י� ענ� ��� ח�ב אינ� �ְֳִִֵֶֶַַָָָָֹ
�מ� ��גע, א�ה א�ת� ו���א �לבד ְְְִִִֶֶַַָָָָָממ��
�אי� �יו� �דע�נ�, ע�לה והיה ��ת�ב. ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ��ת�אר
�כלֿ�בר נ�הג ה�א הרי ממ�� קנס א�א זה ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָ�דבר
לחבר� למס�ר אד� �ר�אי �כ�� ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ��ממ��,
�מהֿ�ה�א ל� למח�ל א� �לֿמהֿ��רצה ְְְִִִֶֶֶַַָָמ�מ�נ�
ה�ערה ��� לקחת ר�אי יהיה �� �� ל�, ְֲִִֶַַַַַַַַָָָָח�ב
�כ� ל� וימח�ל עליה לב�א אד� לאיזה ְְְְְְִֵֶֶָָָָָָָָ�למסר�
�ס� החמ�י� �ל�מר: מ�כ��תיו, זכ�ת ��ה ְֲִִֶֶַַָ�ְְִֵֶֶָ�יו�

(dztnd e` qpe`d qpwpy)�א ה�ערה; לאבי ֲֲִֵֶַַַָ�ה�
�ינרי�. וכ� �� ל� ���� מנת על ל� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ��מסר�ה
אתֿ "אלֿ�ח�ל ל�: ונאמר זה על הזהר ְְְֱֵֶֶֶַַַַַ�ְִָלפיכ�

להזנ�ת�" ���(my `xwie)� לפי ,�� ��נ�י �ה ְְְְְִִִֶֶֶַַָ
���ה קרה א� א�א אינ� �לבד ממ�� ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�ת�ל�מי
�בה�ר �ניה� �רצ�� ה�בר ��ע�ה אבל אנס; ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָא�
ואמר: לכ� אתֿה�ע� וג�ה לכ�. �ר� אי� �ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ז�ה" האר� �מלאה האר� לפי(my)"ולאֿתזנה . ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֹ
ה�בר יהיה וא� מעט, ק�רה וה���י ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ�הא�נס
טע� וזה �אר�. וית��ט יתר�ה � �בה�ר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�רצ��
לכלֿמהֿ מתאי� וה�א זה, לפס�ק ונאה ְְְְְִֶֶֶַַָָָָיפה
ה��רה. מ��טי ��ח�ב� �למה חכמי� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ�הז�יר�
עליו. ל�קי� � �פנ�יה לאו �ל�מר: זה, ְְְִִֶַָָָָָולאו
וק���י�. �כת��ת ז� מצוה �יני נת�אר� ְִִ�ְְְְֲִִִִֵָָָ�כבר



kÎhiעד wxt mihtey - mi`iap

hi mihteylÎgk

çëCìiå Léàä í÷iå øBîçä-ìr äçwiå äðò ïéàå äëìðå éîe÷ äéìà øîàiå©Ÿ̄¤¥¤²¨¬¦§¥¥−¨§¥´Ÿ¤®©¦¨¤Æ¨Æ©©£½©¨´¨¨¦½©¥−¤
:Bî÷îìèëäçzðéå BLâìéôa ÷æçiå úìëànä-úà çwiå Búéa-ìà àáiå ¦§Ÿ«©¨´Ÿ¤¥À©¦©³¤©©«£¤Æ¤Æ©©«£¥´§¦«©§½©§©§¤Æ¨Æ

ì äéîörì:ìàøNé ìeáb ìëa äçlLéå íéçúð øNr íéðLìäàøä-ìë äéäå ©«£¨¤½¨¦§¥¬¨−̈§¨¦®©§©§¤½¨§−Ÿ§¬¦§¨¥«§¨¨´¨¨«Ÿ¤À
íéøöî õøàî ìàøNé-éða úBìr íBiîì úàæk äúàøð-àìå äúéäð-àì øîàå§¨©Æ«Ÿ¦§§¨³§«Ÿ¦§£¨Æ¨½Ÿ§¦º£³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤¦§©½¦

:eøaãå eör äéìr íëì-eîéN äfä íBiä ãr©−©´©¤®¦«¨¤¬¨¤−¨ª¬§©¥«
k mihteydÎ`

ëàòáL øàa-ãrå ïcîì ãçà Léàk äãrä ìäwzå ìàøNé éða-ìk eàöiå©¥§»¨§¥´¦§¨¥¼©¦¨¥̧¨«¥¹̈§¦´¤À̈§¦¨Æ§©§¥´¤½©
:ätönä ýåýé-ìà ãrìbä õøàåáìàøNé éèáL ìk írä-ìk úBpt eávéúiå §¤−¤©¦§¨®¤§Ÿ̈®©¦§¨«©¦§©§º¦´¨¨À̈³Ÿ¦§¥´¦§¨¥½

:áøç óìL éìâø Léà óìà úBàî òaøà íéýìûä ír ìä÷aâéða eòîLiå ¦§©−©´¨«¡Ÿ¦®©§©̧¥¬¤²¤¦¬©§¦−¬Ÿ¥«¨«¤©¦§§Æ§¥´
äúéäð äëéà eøac ìàøNé éða eøîàiå ätönä ìûøNé-éðá eìr-ék ïîéðá¦§¨¦½¦«¨¬§¥«¦§¨¥−©¦§¨®©«Ÿ§Æ§¥´¦§¨¥½©§¾¥¨¬¦§§−̈

:úàfä ärøäãøLà äúrábä øîàiå äçöøpä äMàä Léà éålä Léàä ïriå ¨«¨¨¬©«Ÿ©©¹©¨¦´©¥¦À¦²¨«¦¨¬©¦§¨−̈©Ÿ©®©¦§Æ̈¨Æ£¤´
:ïeìì éLâìéôe éðà éúàa ïîéðáìäéìr eañiå ärábä éìra éìr eî÷iå §¦§¨¦½¨²¦£¦¬¦«©§¦−¨«©ª̈³¨©Æ©«£¥´©¦§½̈©¨¯Ÿ¨©²

:úîzå epr éLâìét-úàå âøäì enc éúBà äìéì úéaä-úà¤©©−¦¨®§¨¦Æ¦´©«£½Ÿ§¤¦«©§¦¬¦−©¨«Ÿ
i"yx

(ÁÎ).‰�ÂÚ ÔÈ‡Â:מתה כי
(·).ÌÚ‰ ÏÎ ˙Â�Ù(:�תרגו):עמא כל רישי

(‰).‚Â¯‰Ï ÂÓ„אנישמינט"ו להרוג, כוונו
בלע"ז:

cec zcevn
(ÁÎ).‰ÈÏ‡ ¯Ó‡ÈÂ:שמתה בה הרגיש לא עדיי�
(ËÎ).‰ÈÓˆÚÏ ‰Á˙�ÈÂחלק ולא האברי�, לפי חתכה

מה�: אחד �˙ÌÈÁ.אבר ¯˘Ú ÌÈ�˘Ïהיו אחד ובכל
מהאברי�: Ï‡¯˘È.הרבה ÏÂ·‚ ÏÎ·נתוח שבט לכל

הזאת: הרעה יצאה ממנו כי שלח, לא ולבנימי� אחד,
(Ï).‰‡¯‰ ÏÎ:האשה מנתוחי לומר,˘ÂÓÈ.נתח רצה

הרעה על להתבונ� עצמכ� שימו לחבריו אמר אחד כל
לעשות: מה ודברו עצה עשו מעריה�:Â‡ˆÈÂ.(‡)ההיא,

.„Á‡ ˘È‡Î:אחת בהסכמה לומר, 'ד�'Ô„ÓÏ.רצה מ�
עד צפונית, מזרחית במקצוע עמדה אשר 'לש�' והוא

דרומית: מערבית במקצוע שעמדה שבע ‰'באר Ï‡
.‰ÙˆÓ‰�התקבצ בעת ש� היתה השכינה השראת
Â‚Â'.(·)שמה: ˙Â�Ù Â·ˆÈ˙ÈÂ,הבא הע� כל לומר, רצה

מעורבבי�: עמדו ולא עצמו, בפני בפנה ישראל משבטי שבט כל Â‚Â'.התיצבו Ï‰˜·'בקהל' המספר לומר, רצה
וכו': אל�' מאות 'ארבע היו Â‚Â'.(‚)וכו', ÂÚÓ˘ÈÂ�לה חששו לא ישראל, בני שנאספו שמעו כי ע� לומר, רצה

בנימי� מבני יאמר או לעשות; מה ונתיעצו הדבר, היה אי� לזה זה ושאלו ישראל בני דברו ולזה בדבר, הרגישו ולא
שמעו, הכל את ואסיפת� הע� ועצת הלוי האיש ותשובת נהיתה', 'איכה ששאלו שמעו וג� המצפה, עלו כי שמעו

לשמוע: אבו לא זה כל וע� לה�, לשלוח עוד הוסיפו זאת כל ‰‡˘‰.(„)ולאחר ˘È‡:הנרצחת האשה של הבעל
(‰).‚Â¯‰Ï ÂÓ„ È˙Â‡היוברור בפילגשו, נתפייסו טר� הזאת הנבלה בו לעשות מניח� היה לא א� אצלו היה

אותו: האונס:Ó˙Â˙.הורגי� בעילות מרוב

oeiv zcevn
(ÁÎ).‰�ÂÚ ÔÈ‡Â:משיב הסכי�,‰ÏÎ‡Ó˙.(ËÎ)ואי�
י)כמו כב המאכלת:(בראשית את אבר,Á˙�ÈÂ‰.ויקח עני�
ו)כמו א חתכה(ויקרא לומר, ורוצה לנתחיה, אותה ונתח

המלה שג� 'לעצמיה', אמר ביאור ולתוספת לאברי�,
כמו האבר, על יורה ד)ההיא כד עצמי�(יחזקאל מבחר

לזה העצמות, לפי האברי� לנתח שהדר� ש� ועל מלא,
'עצמי�': האברי� היה:‰�‰È˙‰.(Ï)נקראו מלשו�

(‡).Ï‰˜˙Â:נאספו(·).˙Â�Ùבפנות מלשו�כמו והוא ,
וזוית: רוכבי�:¯‚ÈÏ.פנה לא רגל, Á¯·.הולכי ÛÏÂ˘

שלופה: בחרב לומר, „ÂÓ.בעבורי:ÈÏÚ.(‰)רוצה
כמו ז)חשבו, י ידמה:(ישעיהו כ� לא הואÂ�Ú.והוא

כמו כד)האונס, כב ענה:(דברי� אשר דבר על

fhÎeh wxt aÎminid ixac - miaezk

eh aÎminid ixachiÎfi

æé:åéîé-ìk íìL äéä àñà-ááì ÷ø ìàøNiî eøñ-àì úBîaäåçéàáiå §©̧¨½«Ÿ−̈¦¦§¨¥®©¯§©¨¨²¨¨¬¨¥−¨¨¨«©¨¥º
:íéìëå áäæå óñk íéýìûä úéa åéLã÷å åéáà éLã÷-úàèéàì äîçìîe ¤¨§¥¬¨¦²§¨«¨¨−¥´¨«¡Ÿ¦®¤¬¤§¨−̈§¥¦«¦§¨¨−´Ÿ

ìL-úðL ãr äúéä:àñà úeëìîì Lîçå íéL ¨¨®¨©²§©§Ÿ¦¬§¨¥−§©§¬¨¨«
fh aÎminid ixacbÎ`

æèàìL úðLaäãeäé-ìr ìàøNé-Cìî àLra äìr àñà úeëìîì LLå íéL ¦§©̧§Ÿ¦³¨¥Æ§©§´¨½̈¨¾̈©§¨³¤«¤¦§¨¥Æ©§½̈
:äãeäé-Cìî àñàì àáå àöBé úz ézìáì äîøä-úà ïáiåáóñk àñà àöiå ©¦−¤¤¨«¨¨®§¦§¦À¥µ¥´¨½̈§¨−̈¤«¤§¨«©Ÿ¥̧¨¹̈¤´¤

áLBiä íøà Cìî ããä-ïa-ìà çìLiå Cìnä úéáe ýåýé úéa úBøöàî áäæå§¨À̈¥«Ÿ§²¥¬§Ÿ̈−¥´©¤®¤©¦§©À¤¤£©Æ¤´¤£½̈©¥¬
:øîàì ÷Nîøãaâðéáe éðéa úéøaéáà ïéáe éáà ïéáe EEì ézçìL äpä E §©§¤−¤¥«Ÿ§¦Æ¥¦´¥¤½¥¬¨¦−¥´¨¦®¦¥̧¨©³§¦§Æ
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(ÊÈ).Â¯Ò ‡Ï ˙ÂÓ·‰Âשהורגלו יחיד במות
מש לשמי� עליה� עדלהקריב שילה חרבה

כרת: עליה� עונשי� והיו הבית שנבנה
(ËÈ).'Â‚Â ‰˙È‰ ‡Ï ‰ÓÁÏÓÂבסדר תניא

עלה אסא למלכות ושש שלשי� בשנת עול�
בעשא כבר מת והלא כ� לומר אפשר בעשא

כדכתיב אסא למלכות כ"ו א'בשנת (במלכי�

אלאט"ז) בעשא ב� אלה מל� לאסא כ"ו בשנת
שני� ל"ו כנגד אסא למל� ל"ו בשנת ת"ל מה
כ� כתב שהרי פרעה לבת שלמה שנתחת�

ב')במלכי� לשמעי(א' עבדי� שני (ש�)ויברחו

וכתיב בו ויפגע ויל� בניהו את המל� ויצו עד

ג')בסמו� כלו'(ש� פרעה בבת שלמה ויתחת�
והוא לקחה ד' ובשנת שני� ג' אות� אחר מיד
שני� ל"ו עמו שהיתה נמצא שני' מ' מל�
אר� מלכי על גזירה נגזר' שני� ל"ו וכנגד�
ביד ליפול ובאחרונה ישראל על שוטני� להיות
אסא למל� ל"ו בשנת נאמר לכ� דוד בני
הכושי זרח שנפל מעת למלכותו י"ו ובשנת
י"ו ובשנת שלמה משמת ל"ו שנת היא בידו
אר� ומל� ישראל מל� ברית כרתו לאסא
שנאמר אסא וקלקל באסא ולהתגרות לעלות
ביני ברית כרות לאמר וזהב כס� אסא ויוצא

ובינ�:

cec zcevn
(ÊÈ).˙ÂÓ·‰Âשכאשר ולפי לשמי� עשויות היו אשר

לחטא: יחשב לזה מקו� בכל הבמות נאסרו הבית נבנה
(ÁÈ).ÂÈ·‡ È˘„˜�מ ולקח� חזר שהקדיש אחר אולי

ה': לבית אסא והביא� ישראל:ÓÁÏÓÂ‰.(ËÈ)ההקדש מל� ובי� ÓÁÂ˘.בינו ÌÈ˘Ï˘ ˙�˘ „Úל"ה שנת סו� עד
אסא: למלכות

(‡).˘˘Â ÌÈ˘Ï˘ לאסא·˘�˙ עשרה שש בשנת היתה היא אסא ע� לבעשא שהיתה המלחמה עול� בסדר אמרו
במ"א) כמ"ש לאסא ל"ו עד בעשא חי לא שני�(כי י"ז מל� רחבע� כי דוד בית מלכות שנחלקה מעת היא שני� ל"ו ומני�

ד' בסו� כי שני� ל"ו במספר פרעה חת� שלמה שהיה ולפי לאסא בי"ו שני� ל"ו נשלמו הרי שני� ג' בנו ואביה
לאסא בי"ו לחזור היתה וראויה דוד בית מלכות שתחלק נגזרה הזה כהחשבו� לכ� שנה מ' ומל� נשאה למלכותו
אסא בה מל� אשר המלכות לתחלת ר"ל אסא למלכות ומש"כ חזרה לא לזה למטה כמ"ש אר� מל� על שנשע� ועל

שנה: ל"ו הוא ומש� רחבע� בימי היתה לבד יהודה שבט על ההיא המלכות התחלת ‰¯Ó‰.כי מול‡˙ גבוה מגדל
ולבא: ליוצא אבני� ממנו להשלי� ירושלי� ÈÏÚÓ.(‚)שערי ‰ÏÚÈÂ:מעלי ויעלה בו והלח� ל� ר"ל

oeiv zcevn
(·).˜˘Ó¯„·:'א במלכי� האמור דמשק ‰Ù¯.(‚)היא

בטול: עני�
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ätwîmznkqd i`ceae ,zleqtd dxqed xak `ny aeygl mkl did - ¦©¤
xaecn :`xnbd zvxzn .ote` lka xkyidlãéâðc àøáb àeääc àøúàa§©§¨§©©§¨§¨¦

ät÷î eäéàxiqn mb `ed xeadn oiid z` dlrny iny ebdpy mewna - ¦§©¤
`l oiicry milretd exaq ,xeadn oiid z` zelrl exkypyke .zleqtd z`

.zleqtd dxqed

:sqep ote`a dpynd z` zx`an `xnbdéðúc àzLäådpyy xg`l -áø §©§¨§¨¥©
ãéáæ`ziixaéáãaly eyxcn ziaa -,àéòLBä éaø,da xn`py,ïééxnb §¦¦§¥©¦©§¨©¦

`ed ezk`lnàáé÷ò éaøå ,ät÷éå øBaì ãøiMîe wlegäìLiMî øîBà ¦¤¥¥©¦©¤§©¦£¦¨¥¦¤¦§¤
úBiáçá,dzrn .ziaga oiid qqzy xg`l zleqtd z` xiqiyk -eléôà ©¨¦£¦

àîézote`a xaecn dpynay xn`z elit` -åéúBiáç eçztúð àlL ¥¨¤Ÿ¦§©§¨¦¨
,øBaìmeyn ,zerh gwn o`k yiéìLîc ïðéòãé äåä àì ,déì eøîàc- ©§¨§¥Ÿ£¨©§¦¨§¦§¥

.zeiagdn zleqtd z` exiqd xaky eprci `l:`xnbd dywneäì àîéðå§¥¨§
,milretl ziad lraéìLî àîìc eëéézòcà é÷eqà eëì éòaéàdid - ¦¨¥§©¥©©§©§¦§¨¦§¥

:`xnbd zvxzn .zeiagdn zleqtd z` exiqd xak ile`y aeygl mkl

éìLî àeää ÷éøLc àeääc àøúàamzeqy iny ebdpy mewna xaecn - §©§¨§©§¨¦©©§¥
z` mezql exkypyke .ok iptl oiid z` opqn `ed ieqika zeiagd z`

`ly milretd exaq ,zeiagd.zleqtd oiicr mdn dxqed

:lret lke` in lyn gikedl ztqep di`x d`ian `xnbd,òîL àzepipy ¨§©
,(.bv oldl) dpynaíãà õöB÷zexitdn lk`i `ly zepzdl lret leki - ¥¨¨

oia ,exky lr ziad lra el siqei dxenzaeéãé ìòliaya -Bîöò- ©§¥©§
oiae ,xkyp `edykíéìBãbä Bzáe Bða éãé ìòe ,mixkyp mdykéãé ìò ©§¥§¦©§¦©§¥

úòc ïäa LiL éðtî ,BzLà éãé ìòå ,íéìBãbä BúçôLå Bcáòmirceie ©§§¦§¨©§¦§©§¥¦§¦§¥¤¥¨¤©©
.mzekf lr milgene dyry i`pzdnBzáe Bða éãé ìò àì ,õöB÷ Bðéà ìáà£¨¥¥Ÿ©§¥§¦

Bzîäa éãé ìò àìå ,íépèwä BúçôLå Bcáò éãé ìò àìå ,íépèwä- ©§©¦§Ÿ©§¥©§§¦§¨©§©¦§Ÿ©§¥§¤§
,dzk`ln zrya dit z` meqglúòc ïäa ïéàL éðtî,mzekf lr legnl ¦§¥¤¥¨¤©©

:di`xd z` zx`an `xnbd .mzrcn `ly jk zepzdl leki epi` `edeà÷̈
Czòc à÷ìñxaecn dpynaya,lrad e` oec`d ,a`dy dxwnïäì äìòî ©§¨©§¨§©£¤¨¤

úBðBæî,jky oeik .ely mzlert xky df ote`ay ,mze` qpxtn -éà §¦
àîìLa zøîàlrety xn`z m` oaen didi df oic -àeä íéîL ìMî ¨§©§¦§¨¨¦¤¨©¦

ìëBà,dpzn zxezaeéëä íeMîjkitl -õöB÷ Bðéàlegnl miphwd lr ¥¦¨¦¥¥
.elk`iy cr zexita mikef mpi`y oeik ,mzekf lrBlMî zøîà éà àlà¤¨¦¨§©§¦¤

ìëBà àeä,exky lr ztqezeeäì õe÷ð énð íépè÷lkei mzekf lr s` - ¥§©¦©¦§§
:`xnbd dgec .ely `id lek`l mzekf s` ely mxkyy myky ,legnl

ïðé÷ñò éàîa àëäo`k xaecn -adxwnïéàLoec`d e` a`dïäì äìòî ¨¨§©©§¦¨§¤¥©£¤¨¤
,úBðBæîddnz .mzekf lr legnl leki epi` jkitl ,mxkya dkef epi`e §
:`xnbd,éëä éà,mxkya dkef epi`e mze` of epi`y xaecnyénð íéìBãb ¦¨¦§¦©¦

:`xnbd zvxzn .legnl leki epi` mzekf lr s` -éòãé íéìBãb`edy §¦¨§¥
mzekf lr xzeenéìçî à÷åof epi`y lr s` mly ala mivxzn mde - §¨¨£¥

.mze`

:dpyndn di`x yi ok`y `ziixan dgiken `xnbdàéòLBä éaø àðz àäå§¨¨¨©¦©§¨
,`ziixaaìò íãà õöB÷éãé ìò àì ìáà ,BzLà éãé ìòå ,Bîöò éãé ¥¨¨©§¥©§§©§¥¦§£¨Ÿ©§¥

Bzîäa.'meqgz `l' xeqi` meynåuvew `ed okíéìBãbä Bzáe Bða éãé ìò §¤§§©§¥§¦©§¦
,milgene zrc mdl yiy itlíépèwä Bzáe Bða éãé ìò àì ìáàoi`y £¨Ÿ©§¥§¦©§©¦

.legnl zrc mdlïéa íéðòðkä BúçôLå Bcáò éãé ìò õöB÷ådíéìBãb §¥©§¥©§§¦§¨©§©£¦¥§¦
ïéáed.íépè÷:`xnbd zxxanåàì éàîy xnel xazqn -éãéàå éãéà- ¥§©¦©©¦¦§¦¦

`edy dxaqy `ziixade miphwd eicarl uvew epi`y dxaqy dpynd

xaecn mdipya ,mdilr uvewúBðBæî ïäì äìòîa,ely mxkyyà÷ àäáe §©£¤¨¤§§¨¨
éâìôéî,ewlgp df oicae -øîc`ziixaay `pzd -,ìëBà àeä BlMî ,øáñ ¦§§¥§©¨©¦¤¥

,dilr legnl leki `ede oec`l zkiiy ef zekf s` jkitløîe`pzd - ©
dpynay,ìëBà àeä íéîL ìMî ,øáñdgec .legnl leki oec`d oi`e ¨©¦¤¨©¦¥
:`xnbd,àìxnel xyt` `l`àîìò éleëcxaeq dpynay `pzd s` - Ÿ§¥¨§¨

y,àéL÷ àìå ,ìëBà àeä BlMîy oeikïàkxaecn dpyna -äìòî ïéàLa ¦¤¥§Ÿ©§¨¨§¤¥©£¤
úBðBæî ïäì,mxkya dkef epi`yàúééøáezxacnúBðBæî ïäì äìòîa ¨¤§¨©§¨§©£¤¨¤§

.legnl leki `ed jkitl

:`xnbd dywnàzîé÷Bà éàîa,`ziixad z` zcnrd cvik -äìòîa §©¦§¨§©£¤
úBðBæî ïäì,mxky lr legnl leki `ed okle,éëä éàd eipaénð íépè÷ ¨¤§¦¨¦§©¦©¦
eäì õe÷ðdaiyn .ely mxky ixdy legnl a`d lkei mzekf lr s` - §§
:`xnbdàðîçø déì éëæ àì íépèwä Bzáe Bðác eäééøòöit lr s` - ©£©§¦§¦©§©¦Ÿ¨¥¥©£¨¨

mrpnle xrv mdl mexbl i`yx epi` `ed ,a`d ly miphwd ly mxkyy

.zexita dk`ln miyer mdy drya lek`ln

:dpyndn di`xd ziigc lr dywne day `xnbdàzîé÷Bà éàîa§©¦§¨
ïéúéðúîì`ed miny lyny gikep `ly ick ,dpynd z` zcnrd cvik - §©§¦¦

,lke`,úBðBæî ïäì äìòî ïéàLa§¤¥©£¤¨¤§
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xcde"פ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc `rivn `aa(ipy meil)

áøä ïéà øîàc ïàîì àçéðä[oec`d-]énò äNò ãáòì øîBì ìBëé ¨¦¨§©§¨©¥¨©¨©¨¤¤£¥¦¦
dk`lnðæ éðéàåøétL ,E.mxkya dkef epi` ik ,uvew epi` recn oaen - §¥¦¨§©¦

ðæ éðéàå énò äNò ãáòì øîBì áøä ìBëé øîàc ïàîì àlààkéà éàî ,E ¤¨§©§¨©¨¨©©¨¤¤£¥¦¦§¥¦¨§©¦¨
øîéîì.mxkya dkef `ed ixd ,uewl leki epi` recn - §¥©

:xg` ote`a `ziixade dpynd z` zx`an `xnbdéãéàå éãéà ,àlàef - ¤¨¦¦§¦¦
efe.úBðBæî ïäì äìòî ïéàLaøîc ,éâéìt àäáe`ziixaa -ìBëé øáñaxd §¤¥©£¤¨¤§§¨§¦¥§©¨©¨

,mze` of epi`yk mb uvew `ed jkitl ,jpf ipi`e inr dyr carl xneløîe©
dpyna -ïéà øáñaxdìBëéleki epi` mze` of epi`y oeike ,jk xnel ¨©¥¨
.uevwl

:`xnbd dywnáøä ìBëé øîàc ïðçBé éaøåike ,jpf ipi`e inr dyr xnel §©¦¨¨§¨©¨¨©
ïéúéðúî ÷éáL,leki epi`y zxaeqd dpynd z` gipd -ãéáòåwqte - ¨¦©§¦¦§¨¦

.àúééøák:`xnbd zvxznàìå ìëBà àeä íéîL ìMî àîìò éleëc àlà §¨©§¨¤¨§¥¨§¨¦¤¨©¦¥§Ÿ
õéö÷ éöî,mzlik`a zekf el oi`e xg`nõöB÷ éàîedpeekd dn - ¨¥¨¦©¥

uevwl leki oec`dyàéòLBä éaø øîàcelk`iy dpzn `edy ,`ziixaa §¨©©¦©§¨
úBðBæîdgec `xnbd j` .jk xg` lek`l elkei `ly ick dk`lnd iptl §

ixdy ,df yexitdéúååëcmb jk yxtl jixv dz` -Bzîäa éabepipyy ¦§¨¥©¥§¤§
dze` lik`i `ly dpeekdy ,uvew epi`yïáz.jk xg` lk`z `ly ick ¤¤

,`l recnedì õe÷ðitk mcewn dlik`dl i`yx `ed ixdy ,dilr dpziy - §¨
:`xnbd zvxzn .(:v) lirl epipyyéâìôéî÷ àäa àlà,`ziixade dpynd ¤¨§¨¨¦§§¥

øîc`ziixaa,ìëBà àeä BlMî øáñlekie oec`d ly ezlik` zekfe §©¨©¦¤¥
,zepzdløîedpyna,ìëBà àeä íéîL ìMî øáñepi` oec`d jkitl ©¨©¦¤¨©¦¥

:uvew

äðùî

õöB÷dpzn -íãà,xky el siqei dxenzae lk`i `ly ziad lra mrìò ¥¨¨©
Bîöò éãée` ,xkyp envr `edyk -éãé ìò[xeara-]íéìBãbä Bzáe Bða §¥©§©§¥§¦©§¦

e` ,ziad lral exkypy,íéìBãbä BúçôLå Bcáò éãé ìòe`éãé ìò ©§¥©§§¦§¨©§¦©§¥
úòc ïäa LiL éðtî ,BzLà.mzekf lr elgneõöB÷ Bðéà ìáàepi` `ed - ¦§¦§¥¤¥¨¤©©£¨¥¥

jk zepzdl i`yxBúçôLå Bcáò éãé ìò àìå ,íépèwä Bzáe Bða éãé ìò©§¥§¦©§©¦§Ÿ©§¥©§§¦§¨
úòc ïäa ïéàL éðtî ,Bzîäa éãé ìò àìå ,íépèwä.mzekf lr legnl ©§©¦§Ÿ©§¥§¤§¦§¥¤¥¨¤©©

BlL éòáø òèða úBNòì íéìòBtä úà øëBMädpya cnerd oli` - ©Ÿ¥¤©£¦©£§¤©§¨¦¤
,ezrihpl ziriaxd,eìëàé àì elà éøäueg dlik`a xeq`y itl £¥¥ŸŸ¥

e .xeqi` xac mdl dzkif `l dxezde ,milyexilíàziad lraïòéãBä àì ¦Ÿ¦¨
,irax rhp `edyïìéëàîe äãBtzerh gwnk xacd d`xi `ly ick. ¤©£¦¨

eñøtúðecxtp -åéìebòe` ,dlac ilebir -eçztúð[egztp-],åéúBiáç ¦§¨§¦¨¦§©§¨¦¨
,zeiagd mezqle milebird xagl milret xkye,eìëàé àì elà éøäoeik £¥¥ŸŸ¥

e .xyrnl ezk`ln xnbpy xacn lke` lret oi`yíàmxkyy dryaàì ¦Ÿ
ïòéãBä,ozk`ln xnbpyïìéëàîe øMòîgwnk xacd d`xi `ly ick ¦¨§©¥Ÿ©£¦¨
.zerhäðéãî úBëìäî ïéìëBà ,úBøét éøîBL,dpicnd bdpn zngn - §¥¥§¦¥¦§§¦¨

:äøBzä ïî àì ìáà£¨Ÿ¦©¨

àøîâ

y dpyna epipyúBøét éøîBL.dxezd on `l la` dpicn zekldn milke` §¥¥
eðL àì ,áø øîà,dxezd on milke` mpi`yàlàa,ïéñcøôe úBpb éøîBL ¨©©Ÿ¨¤¨§¥©©§¥¦

.dk`ln xnb dpi`y drya rwxwl xaegnn lke` lret oi`y itlìáà£¨
úBzéb éøîBL[miaprd zkixc mewn-]úBîéøòå,d`eazïî ïéìëBà §¥¦©£¥§¦¦

,äøBzäezk`ln dxnbpy iptl lret lke` rwxwd on yelzay oeik ©¨
.xyrnløáñ÷y lrety ,axønLîepic,éîc äNòî äNBòkon lke`e ¨¨©§©¥§¤©£¤¨¥
.dxezdeðL àì ,øîà ìàeîLe,bdpnd zngn milke` mixneyyàlà §¥¨©Ÿ¨¤¨

a,úBîéøòå úBzéb éøîBLjkitl ,dxezd on lke` dyrn mda dyerdy §¥¦©£¥
.bdpnd zngn lke` mda xneydíéñcøôe úBpb éøîBL ìáàdyerdy £¨§¥©©§¥¦

mixneyd ,ozk`ln dxnbp `l ik dxezd on lke` epi` mda dyrnïðéà¥¨
íéìëBàmdaøáñ à÷ .äðéãî úBëìäî àìå äøBzä ïî àì,l`eny §¦Ÿ¦©¨§Ÿ¥¦§§¦¨¨¨©

,éîc äNòî äNBòk åàì ønLîzngn `l` dxezd on lke` epi`e §©¥©§¤©£¤¨¥
.bdpnd

áéúî[dywn-]àðeä áø øa àçà áø,`ziixaa epipy ,l`eny lrønLîä ¨¦©©¨©©¨©§©¥
äøtä úà,dnec`ànèîd z`íéãâa.eilryzøîà éàåyåàì ønLî ¤©¨¨§©¥§¨¦§¦¨§©§§©¥©

éànà ,éîc äNòî äNBòk`ed recn -,íéãâa ànèîda wqer epi` ixd §¤©£¤¨¥©©§©¥§¨¦

:`xnbd zvxzn .eicba z` `nhn dxta wqerd wxe ,ynnøa äaø øîà̈©©¨©
,àìeòopaxcn ez`nehøáà da æéæé ànL äøéæb`nhie dzxiny jxevl ¨§¥¨¤¨¨¦¨¥¤

.dyrna xnyn oicn dxezd on

àðäk áø áéúî,`ziixaa epipy ,l`eny lrLîçå òaøà ønLîä ¨¦©©£¨©§©¥©§©§¨¥
úBàL÷î,xg` mc`l zkiiy zg` lky ,mi`eyiw zecy -àì äæ éøä ¦§¨£¥¤Ÿ

àlîéz`.ïBaLç éôì ìëBà ãçàå ãçà ìkî àlà ,ïäî ãçàî Bñéøk §©¥§¥¥¤¨¥¤¤¨¦¨¤¨§¤¨¥§¦¤§
zøîà éàåyéànà ,éîc äNòî äNBòk åàì ønLî`ed recn -,ìëBà §¦¨§©§§©¥©§¤©£¤¨¥©©¦¥

:`xnbd zvxzn .llk lke` epi` xaegna xney l`enyl ixdáø øîà̈©©
eðL ïéøe÷òa ,éMà øa éîéLmr rwxwd on exwrpy mi`eyiwa xaecn - ¦¦©©¦©£¦¨

neyde ,mdiyxyokzi ike :`xnbd dywn .bdpnd zngn mdn lke` x

a xaecny,øNòîì ïzëàìî äøîâð àìäå ,ïéøe÷òbdpnd zngn elit`e £¦©£Ÿ¦§§¨§©§¨§©£¥
xaecn :`xnbd zvxzn .mdn lke` lret oi`,íälL ñwét ìhéð àlL- ¤Ÿ¦©¦¨¤¨¤

.ozk`ln xnbp jk xg` wxy ,my`xa gnevd gxtd xyp `l oiicry

àøazñî ìàeîLc déúååk ,éMà áø øîàzepb ixneyy xazqn - ¨©©©¦§¨¥¦§¥¦§©§¨
.l`enyke ,llk milke` mpi` miqcxteïðúc,(:ft lirl)elàåmilret ¦§©§¥

y,äëàìî øîb úòLa ò÷ø÷ì øaeçîa äNBòä ,äøBzä ïî ïéìëBà§¦¦©¨¨¤¦§¨§©§©¦§©§©§¨¨
'eë Leìúáewiicn ,ux`d on eleciby xaca oke ,ezk`ln dxnbp `ly cr §¨

,iy` axììkî`le 'dxezd on milke` el`e' dxn`y dpynd ixacn - ¦§¨
cnl dz` ,'milke` el`e' mzqäøBzä ïî ìéëà à÷ àìc àkéàcyiy - §¦¨§Ÿ¨¨¦¦©¨

dxezd on lke` epi`y,äðéãî úBëìäî àlà`ly xaegna dyerd `ede ¤¨¥¦§§¦¨
ok m` j` .dk`ln xnb zrya,ïéìëBà ïðéàL elàå ,àôéñ àîéàdyerd ¥¨¥¨§¥¤¥¨§¦

x`al yie .'eke dk`ln xnb oi`y drya xaegnaéàîy dpeekd dn -ïðéà ©¥¨
.ïéìëBàeðééä ,äðéãî úBëìäî àlà äøBzä ïî ïéìëBà ïéàL àîéìéà §¦¦¥¨¤¥§¦¦©¨¤¨¥¦§§¦¨©§

àLéø.dpicn zekldn milke`y yiy epcnl `yixdn xak -åàì àlà ¥¨¤¨©
xnel dpynd zpeekïéàLmd,äðéãî úBëìäî àìå äøBzä ïî àì ïéìëBà ¤¥§¦Ÿ¦©¨§Ÿ¥¦§§¦¨

eäéð éàîemihxetnd mze` xne` ied ,llk lek`l mi`yx mpi`y md in - ©¦
d `ed mdn cg`e ,`tiqaøîb ïéàL äòLa ò÷ø÷ì øaeçîa äNBò¤¦§¨§©§©§¨¨¤¥§©

å ,äëàìîepi` dk`ln xnb zrya `ly xaegna dyrn dyery df m` §¨¨§
,llk lke`úBñãøôe úBpb éøîBL ïkL ìë,mixneye miayei `l` mpi`y ¨¤¥§¥©©§¥

:l`enyl di`xe ,llk milke` mpi` i`ceay

äðùî

äòaøàibeqïä íéøîBL:øëN àNBð ,ìàBMäå ,ípç øîBL,xky xney - ©§¨¨§¦¥¥¦¨§©¥¥¨¨
.øëBMäå,mpic jkeìkä ìò òaLð ípç øîBL,miqpe`e dcia` daipb lr - §©Ÿ¥¥¦¨¦§¨©©Ÿ
.xehteìò íéòaLð ,øëBMäå øëN àNBðå .ìkä úà ílLî ìàBMäå§©¥§©¥¤©Ÿ§¥¨¨§©Ÿ¥¦§¨¦©

äúnä ìòå äéeáMä ìòå äøeáMäe` dzayp e` dndad dxayp m` - ©§¨§©©§¨§©©¥¨
,mixehte ,dznúàå äãéáàä úà ïéîlLîe:äáéðbä §©§¦¤¨£¥¨§¤©§¥¨

àøîâ

àðz ïàî :àøîâä úøøáîyiy xaeqy `pzd edin -,íéøîBL äòaøà ©¨¨©§¨¨§¦
.àéä øéàî éaø ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàáøì àáø déì øîà ¨©©©§¨¨©©¨©£©©¦¥¦¦¨©¥¨¨§©

déì úéìc àkéà éî ,ïîçðoi`y xaeqy in yi ike -äòaøàibeq.ïéøîBL ©§¨¦¦¨§¥¥©§¨¨§¦
Cì àðéîà÷ éëä ,déì øîà,xnel izpeek jk -àðz ïàîzpyn z` dpyy ¨©¥¨¦¨£¦¨¨©¨¨
y xaeqe 'mixney drax`'øëBNepic.àéä øéàî éaø ,øëN àNBðkzl`ey ¥§¥¨¨©¦¥¦¦

:`xnbdàäåndéì ïðéòîL àëtéà øéàî éaø,epnn eprny jtidl - §¨©¦¥¦¦§¨©§¦¨¥
.mpg xneyk xkeyyílLî ãöék øëBN ,àéðúc,oecwtd ca` e` apbpyk §©§¨¥¥©§©¥

ípç øîBLk øîBà øéàî éaø,xehtyeäé éaøøëN øîBLk øîBà äã ©¦¥¦¥§¥¦¨©¦§¨¥§¥¨¨
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ike -äåä àúî ïfç eðéáà á÷òéo`v lr xny `ed ixd ,did xird xney - ©£Ÿ¨¦©©¨¨£¨
:dax uxzn .dxizi dxinya aiig xky xney lky rnyn ok m`e ,oal

déì øîàcorh awri -àúî éðfçk àzøéúé àúeøéèð Cì éøèð ,ïáìì- §¨©¥§¨¨¨§¦¨§¦¨§¥§¨§©¨¥¨¨
v lr izxnyit lr s`e ,xird ixneyke ,xky xney ly eaeign xzei jp`

.aiig ipi`y

,déáéúéà,`ziixaa epipyäòBø äéäL äòBø,xkyaàáe Bøãò çépäå ¥¦¥¤¤¨¨¤§¦¦©¤§¨
,øéòìeíéãîBà) ïéà ,ñøãå éøà àáe óøèå áàæ àa([íéøîBà]yäéä eléà ¨¦¨§¥§¨©¨£¦§¨©¥§¦§¦¦¨¨

íLi`cea,ìévî äéä,`ed ryeteïéãîBà àlàmixryn -íà ,BúBàdid ¨¨¨©¦¤¨§¦¦
ìéväì ìBëée `ed ryet ,my did eláéiç,mlylåàì íàåqpe` df ixd ¨§©¦©¨§¦©

e.øeètåàì éàîxaecn `ziixaay xazqn -éLðéà éìééòc àðcéòa ìòc ¨©©§¨§¦§¨§¨§¥¦§¥
leki did m` ok it lr s`e ,qpkdl zelibxdy drya xirl qpkp xneydy -

:dax uxzn .qpkdl el xeq` didy meyn ,aiig `ed livdlàì`l` ,jk Ÿ
éLðéà éìééò àìc àðcéòa ìòc,qpkdl jxcd oi`y drya qpkp `ed - §¨§¦§¨§Ÿ¨§¥¦§¥
.mlyl aiige `ed ryet jkitl

:iia` dywnéànà ,éëä éà`ed livdl lki `l m` recn -,øeètlk ixd ¦¨¦©©¨
y xney,áéiç ñðBàa BôBñå äòéLôa Búléçzqpkpyk dligzay oeike §¦¨¦§¦¨§§¤©¨

.aiig `ed qpe` eteqy elit` ,erpnl lkiy wfpn xny `ly ryt xirl

dxwna xaecn :dax uxznòîLcxneydìòå äéøà ì÷,ezni`n gxae - §¨©¨©§¥§¨
:`xnbd dywn .did qep` dligza xakyéëä éà,qep` xneyd didy ¦¨¦

recnBúBà ïéãîBà,aiig `ed livdl lki m`eãáòîì déì äåä éàîdn - §¦©£¨¥§¤¡©
y oeik ,xenb qpe` df oi` :`xnbd zvxzn .qep` did ixd ,zeyrl lkiäéä̈¨

Bìe xabzdl xneylíc÷ìdix`d z`íéòBøamitqepúBì÷îáe.egixadle §©¥§¦§©§
:zeywdl `xnbd dtiqenéëä éàmciw `ly meyn `l` aiig epi`y ¦¨¦

e mirexa,zelwnaàéøéà éàîa `weec df oic zhwep `ziixad recn -øîBL ©¦§¨¥
énð ípç øîBL eléôà ,øëN,mciw `le zelwne mirexa mcwl lki m` aiig ¨¨£¦¥¦¨©¦

øî àäc[dax-]øîàc àeäyíéòBøa íc÷ì Bì äéäL ípç øîBL §¨©§¨©¥¦¨¤¨¨§©¥§¦
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.xky xneya dixac z` dhwp `id jkitl

:`xnbd zxxanänk ãòådaiyn .livdl ick `ivedl xneyd aiig zern §©©¨

:`xnbdïäéîc éãk ãò:`xnbd ddnz .jkn xzei `l j` ,zendad ieey - ©§¥§¥¤
,ïéñðBàa áéiçL øëN øîBLa eðéöî ïëéäåmlyl eaiign dz` okly §¥¨¨¦§¥¨¨¤©¨§§¦

zvxzn .qpe`d lr xeht xky xney ixd ,zendad z` livdl ick eqikn

:`xnbdúéaä ìòaî ïäéîc ìé÷L øãäcz` daebe xneyd xfeg jk xg` - §¨©¨¦§¥¤¦©©©©¦
:`xnbd dywn .melk ciqtn epi`y `vnpe ,milradn eize`veddéì øîà̈©¥

éëä éà ,éiaàì àtt áø,ze`vedd lk z` minlyn milradyéðäà éàî ©¨¨§©©¥¦¨¦©©£¥
dpéî déìzexg` zenda zepwl leki `ed ixd ,jkn el yi zlrez efi` - ¥¦¨

:`xnbd zvxzn .zern mze`aàúåéçc àøLeëì dpéî à÷ôðxyek - ©§¨¦¨§§¨§¥¨¨
.eziaa zelibx ode oze` xikn `edy ,zendadàzøéúé àçøèì ,énð éà- ¦©¦§¦§¨§¥§¨
.zexg` zenda zepwle gexhl jxhvi `ly

:dax lr zwlegd dhiy d`ian `xnbdàì ,àðeä áø øa äaøå àcñç áø©¦§¨§©¨©©¨Ÿ
äaøc àä eäì àøéáñxnyy xky xneya xhty daxk mixaeq mpi` - §¦¨§¨§©¨

,mixneyd jxckéøîàc,xneyl oerhl leki ciwtndy mixaeq md ik - §¨§¥
àzøéúé àúeøéèð éì éøeèðì àøâà Cì éáäé éëäì,xky jl izzp okl - §¨¦¨£¥¨©§¨¦§¥¦§¦¨§¥§¨

xdp zty lr xcrd z` drx m` ,jkitl .dxizi dxiny il xenyzy ick

el xeq` oke .aiig xky xneye qpe` df oi` ,zne ekezl mdn cg` wilgde

.mixneyd x`y jk miyery drya elit` oeyil e` xirl qpkdl

äàìBañ àcà øa,laqd -Løðc àìîbà àúåéç øáòî à÷ éåäxiard - ©©¨¦¨¨£¥¨©£©¥¨¨©©§¨§¨¨
,yxp xird xyb lr xkya zendaàiîa dúéãLe dzøáçì àãç äôçc- ¨£¨£¨©£¤§¨§¦¨§©¨

.dzne ,xdpl dze` dlitde dzxag z` zg` dtgcáøc dén÷ì àúà̈¨§©¥§©
àtte ,oicl.déáéiçdéì øîà,`tt axl `c` xaãáòîì éì äåä éàî- ¨¨©§¥¨©¥©£¨¦§¤¡©

.qpe` df ixde ,ef z` ef etgci `ly repnl izleki cvikdéì øîà,`tt ax ¨©¥
àãç àãç éøeaòì Cì éòaàxneyy oeik ,cegl zg` lk xiardl jl did - ¦¨¥¨§©¥£¨£¨
.dxizi dxinya aiig xkydéì øîà,`c` xaéúçà øáa déa zòãéC- ¨©¥¨§©§¥§©©§¦

,jnr ipan cg`a xnelk ,jzeg` oaa xikn dz` ikeàãç øáòîì éöîc§¨¥§©£©£¨
àãçitkn xzei zeyrl aiig ipi` ip` s`e ,cegl zg` lk xiardl lekiy - £¨

.mixneyd milibxydéì øîà,`tt axàkéà àìå Cn÷c éàn÷ eçååö øák ¨©¥§¨¨§©¨¥§©¨§Ÿ¦¨
eäa çbLàclr egibyd `le ,jl encwy mirexd jixack egeev xak - §©§©§

.dxizi dxinya aiig xky xneyy oeik ,mdixac

àéðeø éa àðúék ãé÷ôà ,eáéà.did mpg xneye ,`ipex lv` ozyt ciwtd - ©§©§¦¦§¨¥§¨
eaL ìæà,[mpnfa didy apb] eay `a -dépéî déèîLozytd z` lfb - ¨©©©§¥¦¥
.`ipexnápbä økeä óBñìerazl jixvy `l` ,apbd rcep onf xg`l - §©©©¨

.daipbd z` ecin `ivedleïîçð áøc dén÷ì àúàe ,oicldéáéiçax - ¨¨§©¥§©©§¨©§¥
lkd z` lawi ixdy ,ciqtn epi`e xg`ny .mlyl `ipex z` aiig ongp

:`xnbd zl`ey .oica apbd z` reazle gexhl aiig `ed ,apbdn dxfga

àîéìongp axy xn`p -àâéìtlr wleg -.ïéáà øa àðeä áøcáø çìLc ¥¨§¦¨§©¨©¨¦§¨©©
,ïéáà øa àðeäy dndaäáðâðxneynñðBàa,oiefn mihql ici lr -øçàå ¨©¨¦¦§§¨§¤§©©
ápbä økeä Ck,oica erazl ozipeàeä ípç øîBL íàm` if`òaLð äöø ¨©©©¨¦¥¦¨¨¨¦§¨

m`e .apbd on erxti milrade ,xehte dapbpyBnò äNBò äöømr - ¨¨¤¦
milradïécla` .oica eraezl apbd lr xfege mlyne ,oerxtøîBL íà ¦¦¥

.òaLð Bðéàå ïéc Bnò äNBò ,àeä øëNxeht xky xneyy it lr s`e ¨¨¤¦¦§¥¦§¨
mlyl aiig `ed ,apbd z` raeze xfeg ixdy ,ciqtn epi`y o`k ,qpe`a

xney didy ,`ipex z` aiigy ongp axy ,x`ean .envra apbd z` reazle

.oia` xa `ped ax lr wleg ,apbd z` envra reazl xefgle mlyl ,mpg

:`xnbd daiyn,àáø øîàmlyl aiig epi` mpg xneyy xaeq ongp ax s` ¨©¨¨
e ,apbd xked m` elit`íúä,`ipex mr didy dxwna -à÷ñeîøôc éøáb ¨¨©§¥§©§§¨

éîéé÷ eåä,my miievn eid oehlyd iyp` -ïéìöîe eúà eåä àì÷ àîø éàc £©§¥§¦¨¨¨¨£¨©§¦
déì`ed jk dyr `ly oeike ,el milivne mi`a eid mdl `xew did m`y - ¥

:aiige ryet

äðùî

:eilr xeht xky xneye ,qpe` aygp dn x`al d`a dpyndãçà áàæ§¥¤¨
sxhy,ñðBà Bðéàla` ,ecbp cenrl leki xneydy oeikíéáàæ éðLdf ixd ¥¤§¥§¥¦
ñðBà.xehteíéáàæ úçìLî úòLa ,øîBà äãeäé éaømivxtzny - ¤©¦§¨¥¦§©¦§©©§¥¦

,aeyi mewnlñðBà ãçà áàæ óà.dry dze`a xzeia mifr mdy itléðL ©§¥¤¨¤§¥
íéáìk,etxhyðéà,øéàî éaø íeMî øîBà éìáaä òecé .ñðBà Be`a m` §¨¦¥¤©©©©§¦¥¦©¦¥¦
mialkdúçà çeøîcg` cvn -,ñðBà Bðéàla`úBçeø ézLîdf ixd ¥©©©¥¤¦§¥

,ñðBà.eixg`ne eiptln dngln zeyrl leki xneyd oi`yíéèñlä- ¤©¦§¦
ccey,ñðBà äæ éøä.ecbp cenrle okzqdl aiig xneyd oi`eáBcä éøàä £¥¤¤¨£¦©

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

115

116



פי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bv sc `rivn `aa(ipy meil)

éLðéà éøèðãk øèð àädf ixde ,xenyl zelibxdy itk xny `ed ixd - ¨¨©¦§¨§¥¦§¥
.xehte qpe`

éiaà déì øîà,daxläzòî àlàaiig epi` xky xneyy jixacl - ¨©¥©©¥¤¨¥©¨
,zelibxdn xzei xenyléLðéà éìééòc àðcéòa àúîì ìòdrexd afr m` - ¨§¨¨§¦§¨§©§¥¦§¥

,qpkdl mirexd jxcy drya xirl qpkpe excr z`øeèôc énð éëäm`d - ¨¦©¦§¨
xky lhepy xneyy xnel xazqn `l ike ,xeht `edy xn`p df ote`a s`

.mixneyd x`yn xzei xenyl aiigdéì øîà,daxïéàote` dfka mb ,ok - ¨©¥¦
iia` siqed .xenyl milibx `ly onfa xenyl aiig epi`y ,xeht `ed

:dywdeéLðéà eðâc àðcéòa àzøet àðbhrn xky xneyd oyi m` - ¨¨§¨§¦§¨§¨¦§¥
,oyil mirexd jxcy dryaøeèôc énð éëä`ed df dxwna mb m`d - ¨¦©¦§¨

xg` xney cinrdl e` jkn rpndl eilr lheny xazqn `l ike ,xeht

.dry dze`a eizgzdéì øîà,daxïéàepi`e ,xeht `ed df ote`a mb ,ok - ¨©¥¦
.dxizi dxiny xenyl aiig

déáéúéà,`ziixaa epipy ,daxl iia`øeèt øëN øîBML ïéñðBà íä elà ¥¦¥¥¥¨¦¤¥¨¨¨
ïBâk ,ïäéìò(eh ` aei`) xn`py aei`l rxi`y dníçwzå àáL ìtzå' £¥¤§©¦Ÿ§¨©¦¨¥

'áøç éôì ekä íéøòpä úàåz` dlhpe ,elv` dzpg `ay zekln dpgn - §¤©§¨¦¦§¦¨¤
erpnl leki epi`y qpe` wx ,epiidc .axga eizxyn z` dbxde eizenda

`ed ,erpen did dxizi dxiny xny m`y qpe` la` .xky xney xeht ,llk

.dxizi dxiny xenyl aiig xky xneyy ,epcnle .aiigdéì øîà,dax ¨©¥
àúî éðfça íúäiyp`y ,zelila xird ixneya xaecn `idd `ziixaa - ¨¨§©¨¥¨¨

xney mzq la` ,dxizi dxinya miaiig md jkitl ,mdilr mikneq xird

.xeht xky

,déáéúéà`ziixaa epipyéúî ãòdnk cr -ì áéiç øëN øîBL,øBîL ¥¦¥©¨©¥¨¨©¨¦§
éãk ãòoal o`v z` drxyk envr lr epia` awri ixac ea miiwziy ©§¥

(n `l ziy`xa),'äìéla çø÷å áøç éðìëà íBiá éúééä'meia exear cary ¨¦¦©£¨©¦Ÿ¤§¤©©¨§¨
.dxizi dxinya aiig xky xneyy ,epcnl .xetkae axya ,dlilaeøîà̈©
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ike -äåä àúî ïfç eðéáà á÷òéo`v lr xny `ed ixd ,did xird xney - ©£Ÿ¨¦©©¨¨£¨
:dax uxzn .dxizi dxinya aiig xky xney lky rnyn ok m`e ,oal

déì øîàcorh awri -àúî éðfçk àzøéúé àúeøéèð Cì éøèð ,ïáìì- §¨©¥§¨¨¨§¦¨§¦¨§¥§¨§©¨¥¨¨
v lr izxnyit lr s`e ,xird ixneyke ,xky xney ly eaeign xzei jp`

.aiig ipi`y

,déáéúéà,`ziixaa epipyäòBø äéäL äòBø,xkyaàáe Bøãò çépäå ¥¦¥¤¤¨¨¤§¦¦©¤§¨
,øéòìeíéãîBà) ïéà ,ñøãå éøà àáe óøèå áàæ àa([íéøîBà]yäéä eléà ¨¦¨§¥§¨©¨£¦§¨©¥§¦§¦¦¨¨

íLi`cea,ìévî äéä,`ed ryeteïéãîBà àlàmixryn -íà ,BúBàdid ¨¨¨©¦¤¨§¦¦
ìéväì ìBëée `ed ryet ,my did eláéiç,mlylåàì íàåqpe` df ixd ¨§©¦©¨§¦©

e.øeètåàì éàîxaecn `ziixaay xazqn -éLðéà éìééòc àðcéòa ìòc ¨©©§¨§¦§¨§¨§¥¦§¥
leki did m` ok it lr s`e ,qpkdl zelibxdy drya xirl qpkp xneydy -

:dax uxzn .qpkdl el xeq` didy meyn ,aiig `ed livdlàì`l` ,jk Ÿ
éLðéà éìééò àìc àðcéòa ìòc,qpkdl jxcd oi`y drya qpkp `ed - §¨§¦§¨§Ÿ¨§¥¦§¥
.mlyl aiige `ed ryet jkitl

:iia` dywnéànà ,éëä éà`ed livdl lki `l m` recn -,øeètlk ixd ¦¨¦©©¨
y xney,áéiç ñðBàa BôBñå äòéLôa Búléçzqpkpyk dligzay oeike §¦¨¦§¦¨§§¤©¨

.aiig `ed qpe` eteqy elit` ,erpnl lkiy wfpn xny `ly ryt xirl

dxwna xaecn :dax uxznòîLcxneydìòå äéøà ì÷,ezni`n gxae - §¨©¨©§¥§¨
:`xnbd dywn .did qep` dligza xakyéëä éà,qep` xneyd didy ¦¨¦

recnBúBà ïéãîBà,aiig `ed livdl lki m`eãáòîì déì äåä éàîdn - §¦©£¨¥§¤¡©
y oeik ,xenb qpe` df oi` :`xnbd zvxzn .qep` did ixd ,zeyrl lkiäéä̈¨

Bìe xabzdl xneylíc÷ìdix`d z`íéòBøamitqepúBì÷îáe.egixadle §©¥§¦§©§
:zeywdl `xnbd dtiqenéëä éàmciw `ly meyn `l` aiig epi`y ¦¨¦

e mirexa,zelwnaàéøéà éàîa `weec df oic zhwep `ziixad recn -øîBL ©¦§¨¥
énð ípç øîBL eléôà ,øëN,mciw `le zelwne mirexa mcwl lki m` aiig ¨¨£¦¥¦¨©¦

øî àäc[dax-]øîàc àeäyíéòBøa íc÷ì Bì äéäL ípç øîBL §¨©§¨©¥¦¨¤¨¨§©¥§¦
ícé÷ àìå úBì÷îáe`ed.áéiç,`xnbd zvxznípç øîBLmcwl aiig §©§§Ÿ¦¥©¨¥¦¨

el miievn md m` wx zelwnae mirexa,ípçala`øëN øîBLmcwl aiig §¦¨¥¨¨
elit`.øëNa,xkya elit` mcwl aiig xneyy ycgl `ziixad zpeeke §¨¨

.xky xneya dixac z` dhwp `id jkitl

:`xnbd zxxanänk ãòådaiyn .livdl ick `ivedl xneyd aiig zern §©©¨

:`xnbdïäéîc éãk ãò:`xnbd ddnz .jkn xzei `l j` ,zendad ieey - ©§¥§¥¤
,ïéñðBàa áéiçL øëN øîBLa eðéöî ïëéäåmlyl eaiign dz` okly §¥¨¨¦§¥¨¨¤©¨§§¦

zvxzn .qpe`d lr xeht xky xney ixd ,zendad z` livdl ick eqikn

:`xnbdúéaä ìòaî ïäéîc ìé÷L øãäcz` daebe xneyd xfeg jk xg` - §¨©¨¦§¥¤¦©©©©¦
:`xnbd dywn .melk ciqtn epi`y `vnpe ,milradn eize`veddéì øîà̈©¥

éëä éà ,éiaàì àtt áø,ze`vedd lk z` minlyn milradyéðäà éàî ©¨¨§©©¥¦¨¦©©£¥
dpéî déìzexg` zenda zepwl leki `ed ixd ,jkn el yi zlrez efi` - ¥¦¨

:`xnbd zvxzn .zern mze`aàúåéçc àøLeëì dpéî à÷ôðxyek - ©§¨¦¨§§¨§¥¨¨
.eziaa zelibx ode oze` xikn `edy ,zendadàzøéúé àçøèì ,énð éà- ¦©¦§¦§¨§¥§¨
.zexg` zenda zepwle gexhl jxhvi `ly

:dax lr zwlegd dhiy d`ian `xnbdàì ,àðeä áø øa äaøå àcñç áø©¦§¨§©¨©©¨Ÿ
äaøc àä eäì àøéáñxnyy xky xneya xhty daxk mixaeq mpi` - §¦¨§¨§©¨

,mixneyd jxckéøîàc,xneyl oerhl leki ciwtndy mixaeq md ik - §¨§¥
àzøéúé àúeøéèð éì éøeèðì àøâà Cì éáäé éëäì,xky jl izzp okl - §¨¦¨£¥¨©§¨¦§¥¦§¦¨§¥§¨

xdp zty lr xcrd z` drx m` ,jkitl .dxizi dxiny il xenyzy ick

el xeq` oke .aiig xky xneye qpe` df oi` ,zne ekezl mdn cg` wilgde

.mixneyd x`y jk miyery drya elit` oeyil e` xirl qpkdl

äàìBañ àcà øa,laqd -Løðc àìîbà àúåéç øáòî à÷ éåäxiard - ©©¨¦¨¨£¥¨©£©¥¨¨©©§¨§¨¨
,yxp xird xyb lr xkya zendaàiîa dúéãLe dzøáçì àãç äôçc- ¨£¨£¨©£¤§¨§¦¨§©¨

.dzne ,xdpl dze` dlitde dzxag z` zg` dtgcáøc dén÷ì àúà̈¨§©¥§©
àtte ,oicl.déáéiçdéì øîà,`tt axl `c` xaãáòîì éì äåä éàî- ¨¨©§¥¨©¥©£¨¦§¤¡©

.qpe` df ixde ,ef z` ef etgci `ly repnl izleki cvikdéì øîà,`tt ax ¨©¥
àãç àãç éøeaòì Cì éòaàxneyy oeik ,cegl zg` lk xiardl jl did - ¦¨¥¨§©¥£¨£¨
.dxizi dxinya aiig xkydéì øîà,`c` xaéúçà øáa déa zòãéC- ¨©¥¨§©§¥§©©§¦
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:ílLé'îâäøtä úà ìàL Ck øçàå àôéñ éðz÷cî §©¥¦§¨¨¥¥¨§©©©¨©¤©¨¨

éî Lnî dnò Lnî dnò dnò éðz÷c àLéøc ììkî¦§©§¥¨§¨¨¥¦¨¦¨©¨¦¨©¨¦

úéòaéà äøéîàa íéìòáe äëéLîa äøt dì úçkLî©§©©¨¨¨¦§¦¨§¨¦©£¦¨¦¨¦

àøñçî àìc ìàBLc Bøöça äøt àîéé÷c ïBâk àîéà¥¨§§©§¨¨¨©£¥§¥§Ÿ¤§§¨

ìàMz àì Côeb zà déì øîàc àîéà úéòaéà äëéLî§¦¨¦¨¦¥¨§¨©¥©§¨Ÿ¦¨¥

íä íéøîBL äòaøà íúä ïðz Eúøt úëéLî úòL ãò©§©§¦©¨¨§§©¨¨©§¨¨§¦¥

ípç øëBN øëBOäå øëN àNBð ìàBMäå ípç øîBL¥¦¨§©¥¥¨¨§©¥¥¦¨

øëN àNBð ìkä úà ílLî ìàBMäå ìkä ìò òaLð¦§¨©©Ÿ§©¥§©¥¤©Ÿ¥¨¨

äúnä ìòå äéeáMä ìòå äøeáMä ìò ïéòaLð øëBOäå§©¥¦§¨¦©©§¨§©©§¨§©©¥¨

eðúc î"ä àðî äáéðbä úàå äãéáàä úà íéîlLîe§©§¦¤¨£¥¨§¤©§¥¨§¨§¨

øëN øîBLa äiðL ç"ùa äøîàð äðBLàø äLøt ïðaø©¨¨©§¨¦¨¤¤§¨§§¦¨§¥¨¨

éëå LøBôî ìàBLa úéLéìL àîìLa ìàBLa úéLéìL§¦¦§¥¦§¨¨§¦¦§¥§¨§¦

Bnò ïéà åéìòa úî Bà øaLðå eäòø íòî Léà ìàLé¦§©¦¥¦¥¥§¦§©¥§¨¨¥¦

øîBLa äiðL ípç øîBLa äðBLàø àlà ílLé ílL©¥§©¥¤¨¦¨§¥¦¨§¦¨§¥

ïkL øëN øîBLa äiðL àøazñî àðà Cetéà øëN̈¨¥£¨¦§©§¨§¦¨§¥¨¨¤¥

ïkL øëN øîBLa äðBLàø äaøcà äãéáàå äáéðâa áéiç©¨¦§¥¨©£¥¨©§©¨¦¨§¥¨¨¤¥

àðø÷ éëä eléôà ápb úðòè ïòBèa ìôk éîeìLz ílLî§©¥©§¥¥¤§¥©£©©¨£¦¨¥©§¨

ïø÷ àlà ílLî Bðéàå BlL äàðä ìk ìàBL àäc òãz äòeáLa àìéôkî àôéãò äòeáL àìa§Ÿ§¨£¦¨¦§¥¨¦§¨¥©§¨¥¨£¨¨¤§¥§©¥¤¨¤¤

úéòaéàå àúî øèða äøéèð àéòa àäå íâàa àîéé÷c éðBæî àéòa àäå BlL äàðä ìk ìàBMäå§©¥¨£¨¨¤§¨©§¨§¥§©§¨©£©§¨©§¨§¦¨§¨©¨¨§¦¨¦

íéìk úìéàLa àîéà úéòaéàå BlL äàðä áBø àîéà àlà BlL äàðä ìk àîéz àì àîéà¥¨Ÿ¥¨¨£¨¨¤¤¨¥¨£¨¨¤§¦¨¦¥¨¦§¦©¥¦

úàå äãéáàä úà ïéîlLîe äúnä ìòå äéeáMä ìòå äøeáMä ìò ïéòaLð øëBOäå øëN àNBð¥¨¨§©¥¦§¨¦©©§¨§©©§¨§©©¥¨§©§¦¤¨£¥¨§¤

àéðúc ïì àðî äãéáà àlà åéìòáì ílLé Bnòî áðbé áBðb íà áéúëc äáéðb àîìLa äáéðbä©§¥¨¦§¨¨§¥¨¦§¦¦¨¦¨¥¥¦§©¥¦§¨¨¤¨£¥¨§¨¨§©§¨

øîàc ïàîì àçéðä íB÷î ìkî áðbé áBðb íà ì"ú ïépî äãéáà äáéðb àlà éì ïéà áðbé áBðb íà¦¨¦¨¥¥¦¤¨§¥¨£¥¨¦©¦¦¨¦¨¥¦¨¨¨¦¨§©§¨©

ìk äøBz äøac ïðéøîà àììk äøBz äøac ïðéøîà øîàc ïàîì àlà íãà éða ïBLéða ïBL Ÿ©§¦¨¦§¨¨¦§§¥¨¨¤¨§©§¨©©§¦¨¦§¨¨¦§§¥

äãéáà ílLî ñðBàì äáBøwL äáéðb äîe øîBçå ì÷ àáøòîa éøîà øîéîì àkéà éàî íãà̈¨©¦¨§¥©©§¥§©£¨¨©¨¤©§¥¨¤§¨§¤§©¥£¥¨

ìàBMäå àø÷ dì áúëå çøè øîBçå ì÷a àéúàc àúléî Cãéàå ïkL ìk àì äòéLôì äáBøwL¤§¨¦§¦¨Ÿ¨¤¥§¦¨¦§¨§©§¨§©¨¤¨©§¨©¨§¨§©¥

àlà úî Bà øaLðå eäòø íòî Léà ìàLé éëå áéúëc äúîe äøeáL àîìLa ìkä úà ílLî§©¥¤©Ÿ¦§¨¨§¨¥¨¦§¦§¦¦§©¦¥¦¥¥§¦§©¥¤¨

l äî äúîe äøeáMî óìéð àîéz éëå ïì àðî ìàBLa äéeáL÷éìñc àñðBà ïkL äúîe äøeáL §¨§¥§¨¨§¦¥¨¥©¦§¨¥¨©¦§¨¥¨¤¥§¨§¨¦

äúîe äøeáL äøîàð àlà àeä àzòcà ÷éìñ àìc àñðBà ïkL äéeáLa øîàz àeä àzòcà©©§¨Ÿ©¦§¨¤¥§¨§Ÿ¨¦©©§¨¤¨¤¤§¨§¨¥¨

àkéà Bnò äéeáL ïàk óà Bnò äéeáL ïläl äî øëN øîBLa äúîe äøeáL äøîàðå ìàBLa§¥§¤¤§¨§¨¥¨§¥¨¨©§©¨§¨¦©©§¨¦¦¨

l äî Cøôéîìïúð 'ø àéðúc ïúð 'øk àlà áeiçì ïkL ìàBLa øîàz øBèôì ïkL øëN øîBL §¦§©©§¥¨¨¤¥¦§Ÿ©§¥¤¥§¦¤¨§¨¨§©§¨¨¨

áéiçî àì äúîe àøazéîc ãò à"ãñc ÷lçì déì àéòaéî Bà éàä äéeáL úBaøì Bà øîBà¥§©§¨©¦¨§¨¥§©¥§©§¦©§¨¥¨Ÿ¦©¥

åéáà úà ìl÷é øLà Léà àéðúc øîéîì àkéà éàî äiLàé 'øì àlà ïúðBé 'øì àçéðä ì"î÷¨¦¨§¨¨¤¨§Ÿ¦¨©¦¨§¥©§©§¨¦£¤§©¥¤¨¦

åéáà ìl÷ Bnàå åéáà ì"ú ïépî åéáà àìa Bnà Bnà àìa åéáà Bnàå åéáà àlà éì ïéà Bnà úàå§¤¦¥¦¤¨¨¦§¦¨¦§Ÿ¦¦§Ÿ¨¦¦©¦¨¦§¦¦¥¨¦

Bîöò éðôa ãçà òîLîe ãçàk íäéðL òîLî øîBà ïúðBé éaø äiLàé éaø éøác ìl÷ Bnà ìl÷¦¥¦¦¥¦§¥©¦Ÿ¦¨©¦¨¨¥©§©§¥¤§¤¨©§©¤¨¦§¥©§
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בבא מציעא. פרק שמיני - השואל את הפרה דף צד עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc `rivn `aa(iyily meil)

ìáàm`å ,äøtä úà ìàLwxïøëN Bà íéìòaä úà ìàL Ck øçà £¨¨©¤©¨¨§©©¨¨©¤©§¨¦§¨¨
,ezk`lnläúîe,dxtdáéiç,mlyl l`eydøîàpL(bi ak zeny)åéìòa' ¥¨©¨¤¤¡©§¨¨

,'ílLé ílL Bnò ïéàzk`lnl mile`y milrad eid `l m`y x`eane ¥¦©¥§©¥
.mlyl aiig ,qp`py drya mile`y eid m` s` ,dli`yd zrya l`eyd

àøîâ

:`xnbd zwiicn .`yixa `aend oicd z` zyxtn `xnbdàôéñ éðz÷cî¦§¨¨¥¥¨
oxky e` milrad l`y'ììkî ,'äøtä úà ìàL Ck øçàårnyn - §©©¨¨©¤©¨¨¦§¨

caéðz÷c àLéødilra l`ye','dnòdpeekd,Lnî dnòz` l`yy §¥¨§¨¨¥¦¨¦¨©¨
,denze .dxtd z` l`yy dry dze`a li`yndúçkLî éî Lnî dnò¦¨©¨¦©§©©

dì,dxtd zli`y mr zg` zaa legz milrad zli`yy ote` epivn ike - ¨
d ixdäøtwx dzli`y inil el zipwpäëéLîa,dilran dze` jyenyk - ¨¨¦§¦¨

åd eli`íéìòaxak el mile`y,äøéîàal`eyl dxtd lra xne`yky §§¨¦©£¦¨
el dle`y dpi` dxtde ,el le`y envr `ed cin 'jl mile`y izxte ip`'

.zg` zaa zelg zeli`yd izy oi`e ,eil` dpkyniy cr

:`xnbd daiynàîéà úéòaéàxaecn `yixay ,xen` dvxz m` -ïBâk ¦¨¦¥¨§
ìàBLc Bøöça äøt àîéé÷c,l`eyd ly exivga xak zcner dxtdy - §©§¨¨¨©£¥§¥

äëéLî àøqçî àìc`l` ,dpipw jxevl dkiyn zxqegn dpi`y - §Ÿ¦©§¨§¦¨
oipwa l`eyl dxtd zipwp cin 'jl mile`y izxte ip`' dxtd lra xne`yk

dry dze`a el mipwp mdipyy `vnpe ,ezxin`a dpwp envr `ed mbe ,xvg

.ynn,àîéà úéòaéàote`a xaecnydéì øîàc,l`eydCôeb zàdz` - ¦¨¦¥¨§¨©¥©§¨
jnvrìàMz àìizk`lnl,Eúøt úëéLî úòL ãòjyeny drya wxe Ÿ¦¨¥©§©§¦©¨¨§

.ezk`lnl dilra el mipwp dxtd z`

:(.bv) lirl dpyna epypy mixneyd iaeigl xewnd z` d`ian `xnbdïðz§©
ípç øîBL :íä íéøîBL äòaøà ,íúäexiag ly utg lr xneyd mc` - ¨¨©§¨¨§¦¥¥¦¨

.xky zlaw `laìàBMäå`la ea ynzydl ick xac exiagn lawnd - §©¥
.melyzøëN àNBð.xky zxenz exiag ly utg lr xneyd -øëBMäå- ¥¨¨§©Ÿ¥

.zexikyd ini xear melyz zxenz ea ynzydl ick exiagn xac lawnd

:mdipic z` dpynd zx`aneìkä ìò òaLð ípç øîBLxac lk lr - ¥¦¨¦§¨©©Ÿ
apbpy orehy oiae utgd qp`py orehyk oia ,eci lr cqtpe utgl rxi`y

.utgd inc z` mlyln xehte ,did jky rayp ,ca` e`ílLî ìàBMäå§©¥§©¥
ìkä úà-.ca` e` apbp m` oiae qp`p m` oia,øëBMäå øëN àNBð ¤©Ÿ¥¨¨§©Ÿ¥

äøeáMä ìò ïéòaLð,qpe`a dndad dxayp m` -äéeáMä ìòå- ¦§¨¦©©§¨§©©§¨
,mipiefn mihql ici lr dndad dzaypyäúnä ìòådndad dzn m` - §©©¥¨

,qpe` miaygp el` lky ,dkxckäáéðbä úàå äãéáàä úà íéîlLîe- §©§¦¤¨£¥¨§¤©§¥¨
.dapbp e` dndad dca`p m`

:`xnbd zl`eyéléî éðä àðîdaiyn .el` mipic mircei ep` oipn - §¨¨¥¦¥
:`xnbdïðaø eðúczewqerd zeiyxtd zyly oiprl `ziixaa epipy jky - §¨©¨¨

xn`p xney dfi`a miaezka yxtzp `le ,miwelg mdipice mixney ipica

d ,`ziixad zyxtne ,oic lkäLøtdäðBLàødaipbd lr da xhty ¨¨¨¦¨
,ípç øîBLa äøîàðd dyxtdeäiðLlr xhte daipbd lr da aiigy ¤¤§¨§¥¦¨§¦¨

dxn`p ,qpe`d,øëN øîBLad dyxtdeúéLéìLlr s` da aiigy §¥¨¨§¦¦
dxn`p oiqpe`d.ìàBLa§¥
:`xnbd dywnàîìLad dyxtdy `ziixaa aezky dnúéLéìLdxn`p ¦§¨¨§¦¦

,ìàBLajk ok`LøBôî(bi ak zeny) xn`py ,weqtaLéà ìàLé éëå' §¥§¨§¦¦§©¦
àlà ,'ílLé ílL Bnò ïéà åéìòa úî Bà øaLðå eäòø íòîaezky dn ¥¦¥¥§¦§©¥§¨¨¥¦©¥§©¥¤¨

d dyxty `ziixaaäðBLàødxn`pípç øîBLaeøëN øîBLa äiðLoipn ¦¨§¥¦¨§¦¨§¥¨¨
,ok yxtlàðà Cetéàdpey`xdy ,jtidl miaezkd yxtl ip` leki `ld - ¥£¨

daipba aiig didi mpig xneye ,mpig xneya dipyde ,xky xneya dxn`p

.xky xney `le ,dcia`e

:`xnbd zvxznàøazñîdy yxtl xazqn -äiðLdxn`p,øëN øîBLa ¦§©§¨§¦¨§¥¨¨
ïkLy aezkd da xingd,äãéáàå äáéðâa áéiçxingdl zpzep `xaqde ¤¥©¨¦§¥¨©£¥¨

.ezxiny lr xky lawn `edy oeik ,xky xney lr xzei

:uexizd lr `xnbd dywn,äaøcàdy xnel `xaq mb yi ixdäðBLàø ©§©¨¦¨
dxn`pïkL ,øëN øîBLay da aezkúðòè ïòBèa ìôë éîeìLz ílLî §¥¨¨¤¥§©¥©§¥¥¤§¥©£©

ápbutgd `vnp jk xg`e ,jk lr raype apbp zprha envr xhty xney - ©¨
xazqn dpey`x dyxta `xneg epivny xg`ne ,apb oick ltk mlyn ,ecia

.xky xneya dcinrdl

:`xnbd zvxznéëä eléôàezaiigny meyn ,xzei dxeng dipyd dyxtd £¦¨¦

e ,apbpy orehyk cin utgd inc mlylàôéãò äòeáL àìa àðø÷©§¨§Ÿ§¨£¦¨
äòeáLa àìéôkîrayidl `la s` ea aiigzny oxw melyz aeig - ¦§¥¨¦§¨

okle .dapbpy xwyl raypy xg` wx `ad ltk aeign xzei xeng ,xwyl

.xky xneya dipyy xazqn i`cea

:di`x `xnbd d`ianòãzxg`l wx `ad ltk aeign xeng oxw aeig ok`y ¥©
,xwy zreayìàBL àäcyìkdäàðäutgd on,BlLea ynzyny §¨¥¨£¨¨¤

,xzeia eilr xingdl ie`x dide ,mpigaådapbpy oreh m` ok it lr s`Bðéà §¥
,ïø÷ àlà ílLî`vni m` ltk aiigziy ick dreaya edexht `le §©¥¤¨¤¤

zreay xg`l wx `ad ltkn xeng cin oxw aeigy gkene .xwyl raypy

.xwy

:`xnbd dywnåikìk ìàBMädäàðäutgd onéðBæî àéòa àäå ,BlL- §©¥¨£¨¨¤§¨©§¨§¥
zvxzn .znlyen ez`pd oi`e ,elyn dndad z` oefl `ed jixv ixde

`ed xeng l`eyy epxn`y dne ,ely d`pd lk l`ey lk `l ok` :`xnbd

oebke ,ely d`pd lky mipte` yiy xg`nàîéé÷czcner dndady - §©§¨
al jenq,íâàmy zpefipe drex dndade ,l`eyd mewnl jenq mb` didy §£¨

.zepefn dl zzl jixv epi`e mpiga

:`xnbd dywn aeyäøéèð àéòa àäå`ly dxiny dkixv dndad ixde - §¨©§¨§¦¨
zvxzn .ely d`pd lk oi`e ,jk lr ze`ved `ivedl jixv l`eyde ,wfpz

xaecn :`xnbdayiy dxwnàúî øhðzxinyl xira reaw xney - §©©¨¨
.dzxiny lr ze`ved `ivedl jixv epi`e ,xird iyp` zenda

:mitqep mivexiz ipy d`ian `xnbdàîéz àì ,àîéà úéòaéàål` - §¦¨¦¥¨Ÿ¥¨
l`eydy xn`zìkd,BlL äàðä,dxinye zepefn ze`veda aiig ixdy ¨£¨¨¤

,BlL äàðä áBø àîéà àlà,ezeynzyd lr xky mlyn epi`y meyn ¤¨¥¨£¨¨¤
.mixney x`yn xzei eilr xingdl ie`x jk meyne,àîéà úéòaéàå§¦¨¦¥¨

íéìk úìéàLazepefn ze`ved mda oi`y milk zli`yn `id dgkedd - ¦§¥©¥¦
.eziaa mixnypy oeik dxinye

epipy .xkeye xky xney iabl dpynd oic xewn z` zxxan `xnbd

:dpynaìòå äéeáMä ìòå äøeáMä ìò ïéòaLð ,øëBMäå øëN àNBð¥¨¨§©Ÿ¥¦§¨¦©©§¨§©©§¨§©
,äúnä,dreay ici lr mixhtpe qpe`l miaygp el` lkyúà íéîlLîe ©¥¨§©§¦¤

äáéðbä úàå äãéáàämiaiig dapbp e` dndad dca`py mipreh m`e - ¨£¥¨§¤©§¥¨
:`xnbd zl`ey .dreaya mixhtp mpi`e ,mlylàîìLazprha maeig ¦§¨¨

äáéðb,dxeza yxetnáéúëc(`i ak zeny) xky xneyaáðbé áðb íà' §¥¨¦§¦¦¨Ÿ¦¨¥
àlà ,'åéìòáì ílLé Bnòîzprha maeig.ïì àðî äãéáà ¥¦§©¥¦§¨¨¤¨£¥¨§¨¨

:dyxcn cnlp df oicy `xnbd zx`an,àéðúcxky xneya xn`píà' §©§¨¦
áðbé áBðbe ,'eilral mNWi FOrnéì ïéàaezkd zernynn cenllàlàwx ¨¦¨¥¥¦§©¥¦§¨¨¥¦¤¨

d lr mlyl aiig `edy,äáéðbd lráBðb íà' øîBì ãeîìz .ïépî äãéáà §¥¨£¥¨¦©¦©§©¦¨
'áðbéy cenll yi zelitkdn -íB÷î ìkîoi`y orehy dxwn lka - ¦¨¥¦¨¨

.dcia` zprha s`e ,mlyl aiig `ed elv` oecwitd

:`xnbd dywnøîàc ïàîì àçéðäxaeqy `pzd itl wx oaen df cenil - ¨¦¨§©§¨©
(:`n oihib)à àììk äøBz äøac ïðéøîíãà éða ïBLletkl mkxcy Ÿ©§¦¨¦§¨¨¦§§¥¨¨

,'apBi aFpB m`' weqtay zelitkd z` yexcl yi okle ,minrtl mpeyl¦¨¦¨¥

.dcia`a xky xney aeig zeaxløîàc ïàîì àlàoi` dxeza zelitky ¤¨§©§¨©
meyn oeyl xezi dayìk äøBz äøac ïðéøîààkéà éàî ,íãà éða ïBL ©§¦¨¦§¨¨¦§§¥¨¨©¦¨

,øîéîì.'apbi apb m`'n dcia`a xky xney aeig z` cenll xyt` i` ixd §¥©
:`xnbd zvxznàáøòîa éøîàux`ay daiyid ipa minkgd exn` - ¨§¥§©£¨¨

a dcia`a xky xney aeig cenll yiy ,l`xyiøîBçå ì÷,daipbnäîe ©¨¤©
L äáéðb`idñðBàì äáBøwici lr ziyrpy oeik ,qpe` zvw da yiy - §¥¨¤§¨§¤

y dxez dxn` ok it lr s`e ,mixg`,äòéLôì äáBøwL ,äãéáà ,ílLî§©¥£¥¨¤§¨¦§¦¨
,`linn epnn ca`p utgd ixdyïkL ìk àì.mlyl jixvy Ÿ¨¤¥

:`xnbd zl`eyCãéàåoeylk dxez dxaic mixne` `ly xaeqd `pzd - §¦¨
jxved recn ,'apBi apb m`'n dcia`a xky xney aeig z` cnele ,mc` ipa¦¨Ÿ¦¨¥

:`xnbd daiyn .xnege lwa ecnll xyt` `ld ,df oic cnll weqtd

àéúàc àúléîecnll xyt`y xac -,øîBçå ì÷amewn lknáúëå çøè ¦§¨§©§¨§©¨¤¨©§¨©
àø÷ dì.eazkl dxezd dgxh - ¨§¨

:lirl d`aedy dpyna epipy,ìkä úà ílLî ìàBMäålr elit`e §©¥§©¥¤©Ÿ
:`xnbd zl`ey .oiqpe`dàîìLalräúîe äøeáLepl oipn oaen ¦§¨¨§¨¥¨

meyn ,mlyn l`eydyáéúëc(bi ak zeny) epipraíòî Léà ìàLé éëå' ¦§¦§¦¦§©¦¥¦
úî Bà øaLðå eäòø,'mNWi mNW 'ebeìàBLa äéeáL àlàdf oic - ¥¥§¦§©¥©¥§©¥¤¨§¨§¥

,l`yy xacd dayp m` mlyl aiig l`eydy,ïì àðîyxetn epi` `ld §¨¨
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פז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc `rivn `aa(iyily meil)

ìáàm`å ,äøtä úà ìàLwxïøëN Bà íéìòaä úà ìàL Ck øçà £¨¨©¤©¨¨§©©¨¨©¤©§¨¦§¨¨
,ezk`lnläúîe,dxtdáéiç,mlyl l`eydøîàpL(bi ak zeny)åéìòa' ¥¨©¨¤¤¡©§¨¨

,'ílLé ílL Bnò ïéàzk`lnl mile`y milrad eid `l m`y x`eane ¥¦©¥§©¥
.mlyl aiig ,qp`py drya mile`y eid m` s` ,dli`yd zrya l`eyd

àøîâ

:`xnbd zwiicn .`yixa `aend oicd z` zyxtn `xnbdàôéñ éðz÷cî¦§¨¨¥¥¨
oxky e` milrad l`y'ììkî ,'äøtä úà ìàL Ck øçàårnyn - §©©¨¨©¤©¨¨¦§¨

caéðz÷c àLéødilra l`ye','dnòdpeekd,Lnî dnòz` l`yy §¥¨§¨¨¥¦¨¦¨©¨
,denze .dxtd z` l`yy dry dze`a li`yndúçkLî éî Lnî dnò¦¨©¨¦©§©©

dì,dxtd zli`y mr zg` zaa legz milrad zli`yy ote` epivn ike - ¨
d ixdäøtwx dzli`y inil el zipwpäëéLîa,dilran dze` jyenyk - ¨¨¦§¦¨

åd eli`íéìòaxak el mile`y,äøéîàal`eyl dxtd lra xne`yky §§¨¦©£¦¨
el dle`y dpi` dxtde ,el le`y envr `ed cin 'jl mile`y izxte ip`'

.zg` zaa zelg zeli`yd izy oi`e ,eil` dpkyniy cr

:`xnbd daiynàîéà úéòaéàxaecn `yixay ,xen` dvxz m` -ïBâk ¦¨¦¥¨§
ìàBLc Bøöça äøt àîéé÷c,l`eyd ly exivga xak zcner dxtdy - §©§¨¨¨©£¥§¥

äëéLî àøqçî àìc`l` ,dpipw jxevl dkiyn zxqegn dpi`y - §Ÿ¦©§¨§¦¨
oipwa l`eyl dxtd zipwp cin 'jl mile`y izxte ip`' dxtd lra xne`yk

dry dze`a el mipwp mdipyy `vnpe ,ezxin`a dpwp envr `ed mbe ,xvg

.ynn,àîéà úéòaéàote`a xaecnydéì øîàc,l`eydCôeb zàdz` - ¦¨¦¥¨§¨©¥©§¨
jnvrìàMz àìizk`lnl,Eúøt úëéLî úòL ãòjyeny drya wxe Ÿ¦¨¥©§©§¦©¨¨§

.ezk`lnl dilra el mipwp dxtd z`

:(.bv) lirl dpyna epypy mixneyd iaeigl xewnd z` d`ian `xnbdïðz§©
ípç øîBL :íä íéøîBL äòaøà ,íúäexiag ly utg lr xneyd mc` - ¨¨©§¨¨§¦¥¥¦¨

.xky zlaw `laìàBMäå`la ea ynzydl ick xac exiagn lawnd - §©¥
.melyzøëN àNBð.xky zxenz exiag ly utg lr xneyd -øëBMäå- ¥¨¨§©Ÿ¥

.zexikyd ini xear melyz zxenz ea ynzydl ick exiagn xac lawnd

:mdipic z` dpynd zx`aneìkä ìò òaLð ípç øîBLxac lk lr - ¥¦¨¦§¨©©Ÿ
apbpy orehy oiae utgd qp`py orehyk oia ,eci lr cqtpe utgl rxi`y

.utgd inc z` mlyln xehte ,did jky rayp ,ca` e`ílLî ìàBMäå§©¥§©¥
ìkä úà-.ca` e` apbp m` oiae qp`p m` oia,øëBMäå øëN àNBð ¤©Ÿ¥¨¨§©Ÿ¥

äøeáMä ìò ïéòaLð,qpe`a dndad dxayp m` -äéeáMä ìòå- ¦§¨¦©©§¨§©©§¨
,mipiefn mihql ici lr dndad dzaypyäúnä ìòådndad dzn m` - §©©¥¨

,qpe` miaygp el` lky ,dkxckäáéðbä úàå äãéáàä úà íéîlLîe- §©§¦¤¨£¥¨§¤©§¥¨
.dapbp e` dndad dca`p m`

:`xnbd zl`eyéléî éðä àðîdaiyn .el` mipic mircei ep` oipn - §¨¨¥¦¥
:`xnbdïðaø eðúczewqerd zeiyxtd zyly oiprl `ziixaa epipy jky - §¨©¨¨

xn`p xney dfi`a miaezka yxtzp `le ,miwelg mdipice mixney ipica

d ,`ziixad zyxtne ,oic lkäLøtdäðBLàødaipbd lr da xhty ¨¨¨¦¨
,ípç øîBLa äøîàðd dyxtdeäiðLlr xhte daipbd lr da aiigy ¤¤§¨§¥¦¨§¦¨

dxn`p ,qpe`d,øëN øîBLad dyxtdeúéLéìLlr s` da aiigy §¥¨¨§¦¦
dxn`p oiqpe`d.ìàBLa§¥
:`xnbd dywnàîìLad dyxtdy `ziixaa aezky dnúéLéìLdxn`p ¦§¨¨§¦¦

,ìàBLajk ok`LøBôî(bi ak zeny) xn`py ,weqtaLéà ìàLé éëå' §¥§¨§¦¦§©¦
àlà ,'ílLé ílL Bnò ïéà åéìòa úî Bà øaLðå eäòø íòîaezky dn ¥¦¥¥§¦§©¥§¨¨¥¦©¥§©¥¤¨

d dyxty `ziixaaäðBLàødxn`pípç øîBLaeøëN øîBLa äiðLoipn ¦¨§¥¦¨§¦¨§¥¨¨
,ok yxtlàðà Cetéàdpey`xdy ,jtidl miaezkd yxtl ip` leki `ld - ¥£¨

daipba aiig didi mpig xneye ,mpig xneya dipyde ,xky xneya dxn`p

.xky xney `le ,dcia`e

:`xnbd zvxznàøazñîdy yxtl xazqn -äiðLdxn`p,øëN øîBLa ¦§©§¨§¦¨§¥¨¨
ïkLy aezkd da xingd,äãéáàå äáéðâa áéiçxingdl zpzep `xaqde ¤¥©¨¦§¥¨©£¥¨

.ezxiny lr xky lawn `edy oeik ,xky xney lr xzei

:uexizd lr `xnbd dywn,äaøcàdy xnel `xaq mb yi ixdäðBLàø ©§©¨¦¨
dxn`pïkL ,øëN øîBLay da aezkúðòè ïòBèa ìôë éîeìLz ílLî §¥¨¨¤¥§©¥©§¥¥¤§¥©£©

ápbutgd `vnp jk xg`e ,jk lr raype apbp zprha envr xhty xney - ©¨
xazqn dpey`x dyxta `xneg epivny xg`ne ,apb oick ltk mlyn ,ecia

.xky xneya dcinrdl

:`xnbd zvxznéëä eléôàezaiigny meyn ,xzei dxeng dipyd dyxtd £¦¨¦

e ,apbpy orehyk cin utgd inc mlylàôéãò äòeáL àìa àðø÷©§¨§Ÿ§¨£¦¨
äòeáLa àìéôkîrayidl `la s` ea aiigzny oxw melyz aeig - ¦§¥¨¦§¨

okle .dapbpy xwyl raypy xg` wx `ad ltk aeign xzei xeng ,xwyl

.xky xneya dipyy xazqn i`cea

:di`x `xnbd d`ianòãzxg`l wx `ad ltk aeign xeng oxw aeig ok`y ¥©
,xwy zreayìàBL àäcyìkdäàðäutgd on,BlLea ynzyny §¨¥¨£¨¨¤

,xzeia eilr xingdl ie`x dide ,mpigaådapbpy oreh m` ok it lr s`Bðéà §¥
,ïø÷ àlà ílLî`vni m` ltk aiigziy ick dreaya edexht `le §©¥¤¨¤¤

zreay xg`l wx `ad ltkn xeng cin oxw aeigy gkene .xwyl raypy

.xwy

:`xnbd dywnåikìk ìàBMädäàðäutgd onéðBæî àéòa àäå ,BlL- §©¥¨£¨¨¤§¨©§¨§¥
zvxzn .znlyen ez`pd oi`e ,elyn dndad z` oefl `ed jixv ixde

`ed xeng l`eyy epxn`y dne ,ely d`pd lk l`ey lk `l ok` :`xnbd

oebke ,ely d`pd lky mipte` yiy xg`nàîéé÷czcner dndady - §©§¨
al jenq,íâàmy zpefipe drex dndade ,l`eyd mewnl jenq mb` didy §£¨

.zepefn dl zzl jixv epi`e mpiga

:`xnbd dywn aeyäøéèð àéòa àäå`ly dxiny dkixv dndad ixde - §¨©§¨§¦¨
zvxzn .ely d`pd lk oi`e ,jk lr ze`ved `ivedl jixv l`eyde ,wfpz

xaecn :`xnbdayiy dxwnàúî øhðzxinyl xira reaw xney - §©©¨¨
.dzxiny lr ze`ved `ivedl jixv epi`e ,xird iyp` zenda

:mitqep mivexiz ipy d`ian `xnbdàîéz àì ,àîéà úéòaéàål` - §¦¨¦¥¨Ÿ¥¨
l`eydy xn`zìkd,BlL äàðä,dxinye zepefn ze`veda aiig ixdy ¨£¨¨¤

,BlL äàðä áBø àîéà àlà,ezeynzyd lr xky mlyn epi`y meyn ¤¨¥¨£¨¨¤
.mixney x`yn xzei eilr xingdl ie`x jk meyne,àîéà úéòaéàå§¦¨¦¥¨

íéìk úìéàLazepefn ze`ved mda oi`y milk zli`yn `id dgkedd - ¦§¥©¥¦
.eziaa mixnypy oeik dxinye

epipy .xkeye xky xney iabl dpynd oic xewn z` zxxan `xnbd

:dpynaìòå äéeáMä ìòå äøeáMä ìò ïéòaLð ,øëBMäå øëN àNBð¥¨¨§©Ÿ¥¦§¨¦©©§¨§©©§¨§©
,äúnä,dreay ici lr mixhtpe qpe`l miaygp el` lkyúà íéîlLîe ©¥¨§©§¦¤

äáéðbä úàå äãéáàämiaiig dapbp e` dndad dca`py mipreh m`e - ¨£¥¨§¤©§¥¨
:`xnbd zl`ey .dreaya mixhtp mpi`e ,mlylàîìLazprha maeig ¦§¨¨

äáéðb,dxeza yxetnáéúëc(`i ak zeny) xky xneyaáðbé áðb íà' §¥¨¦§¦¦¨Ÿ¦¨¥
àlà ,'åéìòáì ílLé Bnòîzprha maeig.ïì àðî äãéáà ¥¦§©¥¦§¨¨¤¨£¥¨§¨¨

:dyxcn cnlp df oicy `xnbd zx`an,àéðúcxky xneya xn`píà' §©§¨¦
áðbé áBðbe ,'eilral mNWi FOrnéì ïéàaezkd zernynn cenllàlàwx ¨¦¨¥¥¦§©¥¦§¨¨¥¦¤¨

d lr mlyl aiig `edy,äáéðbd lráBðb íà' øîBì ãeîìz .ïépî äãéáà §¥¨£¥¨¦©¦©§©¦¨
'áðbéy cenll yi zelitkdn -íB÷î ìkîoi`y orehy dxwn lka - ¦¨¥¦¨¨

.dcia` zprha s`e ,mlyl aiig `ed elv` oecwitd

:`xnbd dywnøîàc ïàîì àçéðäxaeqy `pzd itl wx oaen df cenil - ¨¦¨§©§¨©
(:`n oihib)à àììk äøBz äøac ïðéøîíãà éða ïBLletkl mkxcy Ÿ©§¦¨¦§¨¨¦§§¥¨¨

,'apBi aFpB m`' weqtay zelitkd z` yexcl yi okle ,minrtl mpeyl¦¨¦¨¥

.dcia`a xky xney aeig zeaxløîàc ïàîì àlàoi` dxeza zelitky ¤¨§©§¨©
meyn oeyl xezi dayìk äøBz äøac ïðéøîààkéà éàî ,íãà éða ïBL ©§¦¨¦§¨¨¦§§¥¨¨©¦¨

,øîéîì.'apbi apb m`'n dcia`a xky xney aeig z` cenll xyt` i` ixd §¥©
:`xnbd zvxznàáøòîa éøîàux`ay daiyid ipa minkgd exn` - ¨§¥§©£¨¨

a dcia`a xky xney aeig cenll yiy ,l`xyiøîBçå ì÷,daipbnäîe ©¨¤©
L äáéðb`idñðBàì äáBøwici lr ziyrpy oeik ,qpe` zvw da yiy - §¥¨¤§¨§¤

y dxez dxn` ok it lr s`e ,mixg`,äòéLôì äáBøwL ,äãéáà ,ílLî§©¥£¥¨¤§¨¦§¦¨
,`linn epnn ca`p utgd ixdyïkL ìk àì.mlyl jixvy Ÿ¨¤¥

:`xnbd zl`eyCãéàåoeylk dxez dxaic mixne` `ly xaeqd `pzd - §¦¨
jxved recn ,'apBi apb m`'n dcia`a xky xney aeig z` cnele ,mc` ipa¦¨Ÿ¦¨¥

:`xnbd daiyn .xnege lwa ecnll xyt` `ld ,df oic cnll weqtd

àéúàc àúléîecnll xyt`y xac -,øîBçå ì÷amewn lknáúëå çøè ¦§¨§©§¨§©¨¤¨©§¨©
àø÷ dì.eazkl dxezd dgxh - ¨§¨

:lirl d`aedy dpyna epipy,ìkä úà ílLî ìàBMäålr elit`e §©¥§©¥¤©Ÿ
:`xnbd zl`ey .oiqpe`dàîìLalräúîe äøeáLepl oipn oaen ¦§¨¨§¨¥¨

meyn ,mlyn l`eydyáéúëc(bi ak zeny) epipraíòî Léà ìàLé éëå' ¦§¦§¦¦§©¦¥¦
úî Bà øaLðå eäòø,'mNWi mNW 'ebeìàBLa äéeáL àlàdf oic - ¥¥§¦§©¥©¥§©¥¤¨§¨§¥

,l`yy xacd dayp m` mlyl aiig l`eydy,ïì àðîyxetn epi` `ld §¨¨

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

115

116

המשך בעמול ג



xcde"פח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dv sc `rivn `aa(iriax meil)

áeúkä Eì èBøôiL ãòyxetn aezkd aezkiy -'åcçé'oicd yxtzi f`e , ©¤¦§§©¨©§¨
cg` llw m` mb aiig ,'eicgi' xn`p `ly llwna j` ,cgi mdipy lr wx

'e`' zaize ,zn e` rnyn did 'zne xaype' aezk did m` ok enke .mdn

'eicgi' aezk `lyk mby ,diy`i iaxl la` .dieay dpnn cenll zxzein

wlgl 'e`' zaiz dkxved ok m` ,cgi mdipy lr `weec aezkd yxtzn

aiigl zxzein dpi`e ,envr ipta miqpe`dn cg` lk lr aiigy xnele

.dieaya

:`xnbd zvxznàîéz eléôàyäiLàé éaø'e`' zaiz mewn lkay xaeq £¦¥¨©¦Ÿ¦¨
,wlgl d`alçìéøö àì àëä ÷Coi` oiqpe`a l`ey aeig oiprl o`k - §©¥¨¨Ÿ¨¦

.dzn `ly dxeayd lr aiigy cnlle wlgl ick 'e`' zaiza jxevéàî©
,àîòèy oeikàeä àøáñixdy ,jk lr eaiigldlek dìè÷ él äîedn - ©§¨§¨¨©¦©§¨¨

e ,dndad lk dbxdp m` oia lcaddàbìt dìè÷ él äîwx dbxdp oial - ©¦©§¨©§¨
aiig dlek zzin lry myke ,dzn `le dndad dxaypy epiidc ,divg

,ezhiyl mb `linne .divg zzin `idy dxeayd lr mb aiig ok enk mlyl

.dieay zeaxl d`ae ,zxzein 'e`' zaiz

:`xnbd zl`ey .l`eyd iaeigl xewnd z` xxal dkiynn `xnbdäáéðb§¥¨
ìàBLa äãéáàåaiigy,äúîe äøeáMî óìéð àîéz éëå ,ïì àðîmyky ©£¥¨§¥§¨¨§¦¥¨¥©¦§¨¥¨

,aiydl yi ,dcia`e daipba mb aiigzi jk mda aiigyì äî,äúîe äøeáL ©¦§¨¥¨
ééezàå çøèéîì øLôà àìcxaky ,daiydle gexhl zexyt` oi`y - §Ÿ¤§¨§¦§©§©¥

m`de ,dzn e` dxaypøîàzokçøèéîì øLôàc äãéáàå äáéðâa Ÿ©¦§¥¨©£¥¨§¤§¨§¦§©
,ééezàå,dcia` e` daipb ici lr dnlrp `l` mlerdn dca`p `l ixdy §©¥

gexhl milrad milekiy ote`a l`eyd z` dxezd daiig `ly okzi `ld

.d`venle

:`xnbd daiyn,àéðúc àä ék àlà(bi ak zeny) l`ey zyxta xn`p ¤¨¦¨§©§¨
úî Bà øaLðå','mNWi mNW 'ebeéì ïéàxewnàlàlr aiigyäøeáL §¦§©¥©¥§©¥¥¦¤¨§¨

,äúîelr la`.ïépî äãéáàå äáéðbzøîàa z`f cenll ozipy xen` -ì÷ ¥¨§¥¨©£¥¨¦©¦¨§©§©
øîBçå,xky xneynøëN øîBM äîelwdî øeètLlr oinelyzäøeáM ¨¤©¥¨¨¤¨¦§¨
,äúîe`ed mewn lknìàBL ,äãéáàå äáéðâa áéiçxengdáéiçL ¥¨©¨¦§¥¨©£¥¨¥¤©¨

L ïéc Bðéà ,äúîe äøeáLa`diáéiçmbäãéáàå äáéðâaxky xneyk ¦§¨¥¨¥¦¤©¨¦§¥¨©£¥¨
:`ziixad zniiqn .lwdäáeLz åéìò ïéàL øîBçå ì÷ àeä äæåoi`y - §¤©¨¤¤¥¨¨§¨

.ezegcl `iyew eilr

:`xnbd zl`eyéàîlwd z` zegcle aiydl yiy `pzd yibxd dn - ©
y xnel jxvedy xnege.äáeLz åéìò ïéà:`xnbd zx`anàkéà àîéz éëå ¥¨¨§¨§¦¥¨¦¨

l äî CøôéîìïkL øëN øîBLy dxezd eilr dxingdy epivnílLî §¦§©©§¥¨¨¤¥§©¥
a ìôë éîeìLzdidy ote`ïòBèa envr xehtlïéieæî íéèñì úðòè- ©§¥¥¤§¥©£©¦§¦§¨

ecird okn xg`le jk lr raype ,gka utgd z` epnn elhpe miccey e`ay

melyz icil `a epi` l`ey eli`e .eapb envr `ede ezreaya xwiyy micr

epivn ok m`e .ef dprha xhtp epi` ixdy ,oiiefn mihqil zprha ltk

l`ey xnege lwa cenll oi` aeye ,df oiprl xky xneyn lw l`eyy

.xky xneyn

:`xnbd zx`aneéëä eléôàoiprl xky xneyn lw l`eyy epivny s` - £¦¨¦
mewn lkn ,oiefn mihqil zprh orehàôéãò ìàBLc àðø÷mlyny oxwd - ©§¨§¥£¦¨

ici lr wx `ad ltkn xzei xenge sicr dreaya dpnn xhtp epi`e l`eyd

:xnege lwd lr daeyz ef oi`y sqep mrh .xwy zreay,àîéà úéòaéà¦¨¦¥¨
øáñ÷y `ziixaa `pzdàeä ïìæb ïéieæî íéèñì`linne ,apb `le aygp ¨¨©¦§¦§¨©§¨

xhetd lr wx lg ltk aeigy ,oiiefn mihqil zprh oreha ltk aiigzi `l

.daipb zprha envr

:`xnbd zl`eyïçkLàxewnáeiçì,dcia`e daipba l`eyàðî øeèôì ©§§¨§¦¦§§¨
ïì.dcia`e daipba s` xeht ezk`lna enr eilra eidyky epl oipn -éëå ¨§¦

,äúîe äøeáMî óìéð àîézeid m` miqpe`d lr dxezd dxhty myky ¥¨¥©¦§¨¥¨
,aiydl yi ,dcia`e daipba exhtl yi mb jk ,dli`y zrya enr eilraäî©

lñðBà ïkL äúîe äøeáLdaipb la` ,mda lwdl xazqn okle md ¦§¨¥¨¤¥¤
lka mdilr aiigy okzi ,ie`xk xny `ly `l` qpe`a mpi`y dcia`e

.ote`

:`xnbd daiynøîb àlàdf oic cnl -,øëN øîBMîxneyy myky ¤¨¨©¦¥¨¨
mb jk ,dxinyd zlaw zrya enr eilra eidyk dcia`e daipba xeht xky

.df ote`a xeht l`ey

:`xnbd zl`eyïìðî ,déôeb øëN øîBLådaipba xeht `edy epl oipn - §¥¨¨¥§¨¨
:`xnbd daiyn .enr eilra eidyk dcia`eøëN øîBLc àáeiç éøîâ- ¨§¥¦¨§¥¨¨

dcia`e daipb `edy xky xneyd iaeig ote` z` micnelìàBLc àáeiçî¥¦¨§¥
,miqpe`a l`eyd iaeign -ïläl äîdli`yd dzid m` l`eyaíéìòáa ©§©¨¦§¨¦

ïàk óà ,øeètdxinyd zlaw dzid m` xky xneya.øeèt íéìòáa ¨©¨¦§¨¦¨
:`xnbd zl`eyøîb éàîaxneyd iaeig z` cnel dz` cenil dfi`a - §©¨©

,l`eyd iaeign xkyéàzcina,'eðéöî äna'ixdCøôéîì àkéà ¦©¤¨¦¦¨§¦§©
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:'Ekå"éå`YWde .oFW`x oipr lr siqFn ¨¦©¦§¨¦§©§¨

daipbA l`FW aiIgl e"w Ez Kixv `lŸ¨¦§©¥¥¦§¥¨

:xkU xnFXn dcia`eøîzéàdriWR ©£¥¨¦¥¨¨¦§©§¦¨

lkC mrHn xEhtC g"x wqR .milraA¦§¨¦¨©©§¨¦©©§¨

dkld `piaxe `g` ax ibiltC `kid¥¨¦§¦¥©©¨§¨¦¨£¨¨

`xnEg iedC aB lr s` lwiOd ixacM§¦§¥©¥¥©©©©£¥§¨

`NEw aiWg mFwn lMn ciwtn iAbl§©¥©§¦¦¨¨¨¦¨

`pFnn wtq 'ixn`cM wfgEOd xFhtl¦§©§¨¦§©§¦¨¥¨¨

'taC eixacl 'i`x `iadl Wie `NEwl§¨§¥§¨¦§¨¨¦§¨¨¦§

ahFxde xFrd(:giw sc oileg)iAxe ax ibilR ¨§¨¤§¦¥©§©¦

eiptl Wxcp `xwnC opgFi iAx xaqe opgFi¨¨§¨©©¦¨¨§¦§¨¦§¨§¨¨

EdinE opgFi 'xM ol `niiwe eipR iptle§¦§¥¨¨§©§¨¨§¨¨¦

oi` `xaqA ibiltC mzd iwFnC i`nl§©§¥¨¨¦§¦¥¦§¨¨¥

Wxcp `xwn c"nl xWt`C cFre di`x§¨¨§§¤§¨§¦§¨¦§¨

lkA oM opixn` `l Wxcp oi` F` eiptl§¨¨¥¦§¨Ÿ©§¦¨¥§¨

oipOE`dA dWwdX dnE mFwn(:`t sc lirl) ¨©¤¦§¨§¨§¦

oiwxitA oOwl oke(.fv sc)driWR c"nl `N` §¥§©¨§¦§¦¤¨§§¦¨

mEXn `l siqki` i`O` aiIg milraA¦§¨¦©¨©©¦§¦Ÿ¦

Dicicl dWwi `NW `N` dkld oMW¤¥£¨¨¤¨¤Ÿ¦§¤§¦¥

:mipFW`x mi`xFn`n¥¨¨¦¦¦
zirai`

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

äiLàé 'ø àîéz eléôà åcçé áeúkä Eì èBøôiL ãò©¦¦§§©¨©§¨£¦¥¨Ÿ¦¨

éøö àì àëä ÷lçìdìè÷ él äî àeä àøáñ è"î C §©¥¨¨Ÿ¨¦§¨¨©¦¨§¨

àðî ìàBLa äãéáàå äáéðb àbìt dìè÷ él äî dlek¨©¦¨§¨©§¨§¥¨©£¥¨§¥§¨

l äî äúîe äøeáMî óìéð ú"ëå ïìàìc äúîe äøeáL ¨§¥©¦§¨¥¨©¦§¨¥¨§Ÿ

øLôàc äãéáàå äáéðâa øîàz ééeúàå çøèéîì øLôà¤§¨§¦§©©£¥Ÿ©¦§¥¨©£¥¨§¤§¨

ïéà úî Bà øaLðå àéðúc àä ék àlà ééeúàå çøèéîì§¦§©©£¥¤¨¦¨§©§¨§¦§©¥¥

ì÷ zøîà ïépî äãéáàå äáéðb äúîe äøeáL àlà éì¦¤¨§¨¥¨§¥¨©£¥¨¦©¦¨©§¨©

áéiç äúîe äøeáMî øeètL øëN øîBM äîe øîBçå̈¤©¥¨¨¤¨¦§¨¥¨©¨

ïéc Bðéà äúîe äøeáLa áéiçL ìàBL äãéáàå äáéðâa¦§¥¨©£¥¨¥¤©¨¦§¨¥¨¥¦

äæå äãéáàå äáéðâa áéiçLåéìò ïéàL øîBçå ì÷ àeä ¤©¨¦§¥¨©£¥¨§¤©¨¤¤¥¨¨

äî Cøôéîì àkéà ú"ëå äáeLz åéìò ïéà éàî äáeLz§¨©¥¨¨§¨§¦¨§¦§©©

lúðòè ïòBèa ìôk éîeìLz ílLî ïkL øëN øîBL §¥¨¨¤¥§©¥©§¥¥¤§¥©£©

àîéà úéòaéà àôéãò ìàBLc àðø÷ ä"ôà ïéieæî íéèñì¦§¦§¨©§¨§¥£¦¨¦¨¦¥¨

øeèôì áeiçì ïçkLà àeä ïìæb ïéieæî íéèñì øáñ÷̈¨©¦§¦§¨©§¨©§§¨§¦¦§

l äî äúîe äøeáMî óìéð àîéz éëå ïì àðîäøeáL §¨¨§¦¥¨¥©¦§¨¥¨©¦§¨

øëN øîBLå øëN øîBMî øîb àlà ñðBà ïkL äúîe¥¨¤¥¤¤¨¨©¦¥¨¨§¥¨¨

ìàBLc àáeiçî øëN øîBLc àáeiç éøîb ïìðî déôeb¥§¨¨©§¥¦¨§¥¨¨¦¦¨§¥

éàîa øeèt íéìòáa ïàk óà øeèt íéìòáa ïläl äî©§©¨¦§¨¦¨©©¦§¨¦¨§©

ñðBà ïkL ïðéëøtãk Cøôéîì àkéà eðéön äîa éà øîb̈©¦§©¨¦¦¨§¦§©¦§©§¦¨¤¥¤

éñBî å"éå ìàLé éëå àø÷ øîà àlàïBLàø ïéðò ìò ó ¤¨¨©§¨§¦¦§©¨¦©¦§¨¦

øîb àì øëN øîBMî ìàBL ézkàå ïBzçzî ïBéìò ãîléå§¦¨¥¤§¦©§§©©¦¥¦¥¨¨Ÿ¨©

l äî Cøôéîì àkéàcäøeáLa øeèt ïkL øëN øîBL §¦¨§¦§©©§¥¨¨¤¥¨¦§¨

äáéðb àlà äúîe äøeáLa áéiçL ìàBLa øîàz äúîe¥¨Ÿ©§¥¤©¨¦§¨¥¨¤¨§¥¨

Bic øëN øîBMî øîâc ïìðî àáeiçì ìàBLa äãéáàå©£¥¨§¥§¦¨§¨¨§¨©¦¥¨¨©

äãéáàå äáéðb óà øeèt íéìòáa øëN øîBLc äãéáàå äáéðb äî ïBcðk úBéäì ïécä ïî àaì©¨¦©¦¦§§¦©§¥¨©£¥¨§¥¨¨¦§¨¦¨©§¥¨©£¥¨

àkéà éàî Bic déì úéìc ïàîì àlà Bic déì úéàc ïàîì àçéðä øeèt íéìòáa énð ìàBLc§¥©¦¦§¨¦¨¨¦¨§©§¦¥©¤¨§©§¥¥©©¦¨

éñBî å"éå ìàLé éëå àø÷ øîà àlà øîéîìïBzçúå ïBzçzî ïBéìò ãîléå ïBLàø ïéðò ìò ó §¥©¤¨¨©§¨§¦¦§©¨¦©¦§¨¦§¦¨¥¤§¦©§§©§

ã"î øeèt øîà ãçå áéiç øîà ãç àðéáøå àçà áø da éâéìt íéìòáa äòéLt øîzéà ïBéìòî¥¤§¦§©§¦¨¦§¨¦§¦¥¨©©¨§¨¦¨©¨©©¨§©¨©¨

áéúk àì ípç øîBMà Bnò åéìòa íà Ckìä åéðt éðôì àìå åéðôì Løãð àø÷î øáñ÷ áéiç©¨¨¨©¦§¨¦§¨§¨¨§Ÿ¦§¥¨¨¦§¨¦§¨¨¦©¥¦¨Ÿ§¦

ì÷a àéúà áeiçì ìàBLáe øëN øîBLa Ckìä áéúk àì ìàBLáe øëN øîBLa énð äòéLôe§¦¨©¦§¥¨¨§¥Ÿ§¦¦§¨§¥¨¨§¥§¦©§¨§©

íà áéúk ék è"î àì ìàBLáe øëN øîBLa óà øeèôì íéìòáa ìáà ípç øîBMî øîBçå̈¤¦¥¦¨£¨¦§¨¦¦§©§¥¨¨§¥Ÿ¦§¦¦

päà øëN øîBMàå ìàBMà ílLé àì Bnò åéìòaã"î ázëéîc àeä àéãäa eäa áéúëc éáeiç C §¨¨¦Ÿ§©¥©¥§©¥¨¨©©¨¦¥¦§¦§§¤§¨§¦§©

ïðz áéúk énð ípç øîBMà Bnò åéìòa íà áéúk éëå åéðt éðôìå åéðôì Løãð àø÷î øáñ÷ øeèẗ¨¨©¦§¨¦§¨§¨¨§¦§¥¨¨§¦§¦¦§¨¨¦©¥¦¨©¦§¦§©
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éøaëò déìò øeáç déøáçî àøðeL ìéàLc àøáb àeää©©§¨§¨¦§¨¥©§¥¨£¥©§§¥

éàî àðååb éàä ék déì àéòaéî÷å éMà áø áéúé eäeìè÷å§©§¨¦©©¦§¨¦©§¨¥¦©©§¨©

éëcøî áø déì øîà àì Bà éîc äëàìî úîçî äúî ék¦¥¨¥£©§¨¨¨¥Ÿ¨©¥©¨§§©

îéáà øîà éëä éMà áøìàøábàáøc déîMî àéðBøâäî é §©©¦¨¥¨©£¦¦¥©§§¨¦§¥§¨¨©§¨

ìéëà éøîàc àkéà àðéic àìå àðéc àì eäeìè÷ éLðc§¨¥©§Ÿ¦¨§Ÿ©¨¨¦¨§©§¥¨¦

da ïéiòî à÷å éMà áø áéúé úéîe ìéáçå àáeè éøaëò©§§¥¨§¨¦¦¨¦©©¦§¨§©¥¨

éëä éMà áøì éëcøî áø déì øîà éàî àðååb éàäk§©©§¨©¨©¥©¨§§©§©©¦¨¥

àìå àðéc àì eäeìè÷ éLðc àøáb àéðBøâäî éîéáà øîà̈©£¦¦¥©§§¨©§¨§¨¥©§Ÿ¦¨§Ÿ

déøáçî éãéî ìàLéîì éòác ïàî éàä àáø øîà àðéic©¨¨¨©¨¨©©§¨¥§¦§©¦¥¥©§¥

íéìòáa äìéàL éåäc àiî ïéé÷Là déì àîéð øèôéìå§¦§©¥¨¥©§§¨©¨©£¥§¥¨¦§¨¦

éé÷Là øãäå àLéøa ìéàL déì àîéð àeä çwt éàåC §¦¦¥©¥¨¥§¥¨¥¨§¨©©§§¨

àúî øtñ àðneàå àçaè àìzL é÷cøc éø÷î àáø øîà̈©¨¨©§¥©§§¥©§¨©§¨§§¨©¨¨¨

eøîà eîc íéìòáa äìéàLk eäéézãéáò ïãéòa ïBälek§§¦©£¦§©§¦§¥¨¦§¨¦¨¨§

éòe÷ôàì eäì øîà ãét÷à øî ïì ìéàL àáøì ïðaø déì¥©¨¨§¨¨¨¦¨©©§¦¨©§§©§¥

eléàc éì ïezìéàL ïezà äaøcà eúéòa à÷ éàðBîî̈¨¦¨¨¦©§©¨©§¦§¦§¦

àì ïezà àzëqîì àzëqnî eëì éèenzLéà éöî àðà£¨¨¥¦§©¥§¦©¤§¨§©¤§¨©Ÿ

àîBéa eäì ìéàL eäéà àéä àìå éèenzLéàì eúéöî̈¦§¦§©¥§Ÿ¦¦¨¦§§¨

àðéðç øa øîéøî éîBé øàLa déì eìéàL eäðéà älëc§©¨¦§§¦¥¦§¨¥§¥©©£¦¨

eäééãäa dðeòè ééelãì ÷ôð éàæBç éa àúééðãBk øâBà©§©§¨¥¨¥¨©§©¥§¨©£©§

déì eøîà eäðéáéiç àáøc dén÷ì eúà úéîe da eòLẗ§¨¦¨§©¥§¨¨©§¦§¨§¥
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א מנ"א, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ג תמוז, בו כותב על דבר שתי האפשריות לשכירת מקום בשביל החדר.

מובן אשר שכירת מקום בהעלם שם ועל ידי זה יהי' תמיד מורא של לחץ וכו' אינה כדאית כלל.

בענין שם המוסד, צ"ע אם כדאי לקבעו תיכף שזה יניח עליו חותם מסויים, שהצד החיובי שבזה 

שאלה הזרים לרוח חותם זה יראו תיכף שאין להם יד בו, אבל גם הצד שלילי שזה עלול למנוע השתתפות 

איזה  היינו  לזה,  ובהתאם  זו.  למסגרת  שייכים  שהם  עליהם  יאמרו  שבגלוי  רוצים  שאין  כאלה  אנשים 

בר  יהי'  יהיו שהמוסד  ובטוחים  לו שם  לקרות  יחליטו  ואם  יחליטו.  בסביבתו,  עכשו  מהטעמים מכריע 

קיימא ויתנהל כדבעי, יש לקראו בשם אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש ולהכניסו לרשת זו.

דיעה בהנהלת  יחוו  גם אנשים כאלה שיש לחשוש להשפעתם באם  במה שכותב שברצונו לקרב 

ידי זה שמנצלים עזרתם באופן שלא תהי' להם  - על  )באווארעניש( בזה פשוטה  המוסד, הנה ההבטחה 

השפעה רוחנית בהנהלת המוסד.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

]א' מנ"א, תשי"ח[

בשביעת רצון קבלתי מכתבו מכ"ז תמוז, שכותב מהחלטתו טובה בהנוגע לסדרו לשנה הבע"ל. 

ידה  הכוונה שעל  חיים,  תורת  כן  גם  הק' שנקראת  תורתנו  בלימוד  רוב הצלחה  יעזור שתראה  והשי"ת 

יהי'  והלימוד  וברוחניות,  בגשמיות  יהיו מאושרים  ידה השי"ת מצליח שהחיים  ועל  לחיות  איך  יודעים 

כמאמר חז"ל - תלמוד המביא לידי מעשה, ויהי' באופן דמוסיף והולך, וברכות השי"ת - ג"כ באופן דמוסיף 

וגם  מסייעתו,  הרבים  זכות  גם  שאז  ומצות,  בתורה  להוסיף  חבריך  על  יפעול  שדוגמתך  ואקוה  והולך, 

בענינים הפרטים.
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המשך ביאור דמסכת בבא מהיעא דיום שדישי עמ' ב
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בבא מציעא. פרק שמיני - השואל את הפרה דף צח עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gv sc `rivn `aa(ycew zay meil)

d,íìBòî íéøác eéä àì àãç ,ìàBL,'dxitk' ef ixdeïéà àãçåok` - ¥£¨Ÿ¨§¨¦¥¨©£¨¦
,äúî äìàLc,'zvwna d`ced' ef ixdeCãéàåziyilyd dxtd iable - ¦§¥¨¥¨§¦¨

ziriaxdeäìàLc àîéé÷ãe äúî úeøéëNc éà àðòãé àìzx`ypde - Ÿ¨©§¨¦¦§¦¥¨§©§¨¦§¥¨
,dl`ya il zzpy dxtd `idúeøéëNc àîéé÷ãe äúî äìàLc Bà- ¦§¥¨¥¨§©§¨¦§¦

.zexikya il zzpy dxtd `id zx`ypdexneyd zprha yi df ote`ay

ziyilyd dndad lr dreay eze` zaiignd zvwna d`cede dxitk

epizpyn dxn` dfae ,rcei epi`y dilr xne`yòáMéì ìBëé BðéàL CBzîc§¦¤¥¨¦¨©
:ílLî§©¥

:dpyna epipyäøeëML øëBMä òáMé äøeëN øîBà äæå äìeàL øîBà äæ¤¥§¨§¤¥§¨¦¨©©Ÿ¥¤§Ÿ¨
.äúî:`xnbd dywnéànàå`lde ,dreay aiigBì äãBä àì BðòhM äî ¥¨§©©©¤§¨Ÿ¨

ok m`e ,el dcen `l xkeyd dae ,dle`yd dndad z` raez li`ynd -

,dreay eaiigzy zvwna d`ced o`k oi`Bðòè àì Bì äãBäM äîe- ©¤¨Ÿ§¨
li`ynd dfae dxifgdl jixvy dxekyd dndad lr `id xkeyd z`cede

.eraz `l:`xnbd zvxzn,àleò øîà`ed dreayd aeig,ìebìb éãé ìò ¨©¨©§¥¦§
mipiipr el siqedl raezd leki zg` dreaya aiig razpd xy`ky epiidc

,mdilr mb rayiy mitqepdéì øîàc,xneyl milradeæéà éì òazLéà §¨©¥¦§©©¦¦
úäéîzegtd lkl il rayd -,äúî dkøãëczn`d m` elit` ixdy ¦©¦§©§¨¥¨

mixneyd zreay raydl aiig dz` mewn lkn dzn dxekyy jixack

,qpe`a dnvrn dznyénð òazLéî ,äúî dkøãëc òazLéîc Bbéîe- ¦§¦§©©¦§©§¨¥¨¦§©©©¦
rayiy eilr lblbn:äúî äøeëNc¦§¨¥¨

:dpyna epipy'åë øîBà äæå òãBé éðéà øîBà äæ:ewelgi ,rcei ipi` ¤¥¥¦¥©§¤¥
:`xnbd dywnépî àä.iepy `ed in zrck ,df oic -:`xnbd zvxzn ¨©¦

.ïé÷ìBç ÷ôña ìhenä ïBîî øîàc àéä ñeëîeñdidi ,minkg itl la` §¦§¨©¨©¨§¨¥§¦
.ixnbl xeht xneyd mdixacle ,di`xd eilr exiagn `ivendy oicd

,íéìòaa dìàL ,ìnî øa àaà éaø éòadxtd z` xifgdy mcewexfg ¨¥©¦©¨©©¨§¨¨©§¨¦
e,íéìòaa àlL døëN,zexikyd inia dca` e` dapbpe.eäî:wtqd iccv §¨¨¤Ÿ©§¨¦©

àîéé÷ dãeçì äìéàL ïðéøîà éî,zcner dcal -dãeçì úeøéëNe ¦©§¦¨§¥¨§¨©§¨§¦§¨
,àîéé÷oeikne ,dl`yd aeige zexikyd aeig oia zekiiy oi`y xnelk ©§¨

.aiig ,enr eilra did `l zexikyayCLéî äìàLa úeøéëN àîìc Bà¦§¨§¦¦§¥¨¥©
éëééL,dli`ya dlelk zexikyd -,äãéáàå äáéðâa áéiçéî àäcxnelk ©§¥§¨¦©©¦§¥¨©£¥¨

dcia`e daipb aeig eze` `l` ,miycg miaeig xneyd lr etqep `lydidy

dpey`xd dkiynd zngne ,xkey ezeida eilr x`yp l`ey ezeida eilr

eilra meyn xhti ,milraa dzid dkiyn dze`y oeike ,df aeig eilr `a

.zexikyd onfa s` enr

:ipy wtq,éëééL CLéî äìàLa äøéëN øîBì àöîz íàdn wtzqdl yi ¦¦§¨©§¦¨¦§¥¨¥©©§¥
dligzay ,jetd ote`a oicdíéìòáa døëNxfg dxifgdy mceweedìàL §¨¨¦§¨¦§¨¨

,íéìòáa àlL,dkxck dzne.eäî ¤Ÿ¦§¨¦©
:wtqd iccvàëééL àì éàcå úeøéëNa dìàLxkey did dligza ixdy - §¨¨¦§¦©©Ÿ©§¨

,ycg aeig `ed ixd oiqpe`a l`eyd ly aeigd dzrne ,oiqpe`a xehty

did `l df oipwe ,zexikyd ztewz ixg` dyrpy ycg oipw zngn `ae

,milraaéîc dleëa àëééLc ïàîk úö÷îa àëééLc ïåék àîìc Bà- ¦§¨¥¨§©§¨§¦§¨§©§©§¨§¨¨¥

daipbd iaeig epiidc ,zexikyd iaeig zvwna zkiiy dli`ydy oeik

`id eli`k aygp mzngne ,zexikyd ztewzn cer mikiynn dcia`e

xeht didi dli`ya s` okle ,miqpe`a xeht oiprl mb epiidc ,dleka zkiiy

.mipicd lkl 'enr eilra'

:iyily wtqúö÷îa àëééLc ïåék ïðéøîà àì øîBì àöîz íà¦¦§¨©Ÿ©§¦¨¥¨§©§¨§¦§¨
,éîc dleëa àëééLc ïàîkdligza xy`k oicd dn wtzqdl yi §©§©§¨§¨¨¥

e íéìòáa dìàLokn xg`ldìàLe øæçå ,íéìòáa àlL døëN §¨¨¦§¨¦§¨¨¤Ÿ¦§¨¦§¨©§¨¨
,milraa `ly.eäî:wtqd iccvdzëeãì äìàL dì àéúà øãä- ©£©©§¨¨§¥¨§§¨

dl`yd iaeigy epiidc ,oey`xd dnewnl dli`yd zxfeg m`d

`linne ,milraa dzid `ide ,dpey`xd dkiynd gkn mi`a dpexg`d

,'enr eilra' xeht dpexg`d dl`ya dididì à÷éñôà àîìc Bà¦§¨©§¦¨¨
éðéáe éðéa úeøéëNoiae dpey`xd dl`yd oia zexikyd dwiqtd - §¦¥¦¥¦

,ycg oipw gkn mi`a dpexg`d dl`yd iaeige ,dpexg`d dl`yd

eilra' xeht da didi `l milraa dzid `l dpexg`d dl`ydy oeike

.'enr

dligza m` :[mcewdn jetd ote`a] iriax wtqe íéìòáa døëNokn xg`l §¨¨¦§¨¦
dìàL,milraa `lydøëNe øæçå.dca`y e` dapbpe milraa `ly.eäî §¨¨§¨©§¨¨©

:wtqd iccvdzëeãì úeøéëN dì àéúà ïðéøîà éîzexikyd dxfg - ¦©§¦¨©§¨¨§¦§§¨
,'enr eilra' oick xhtie ,oey`xd dnewnläìàL dì à÷éñôà àîìc Bà¦§¨©§¦¨¨§¥¨

éðéáe éðéa-dl`yd dwiqtdzexikyd oiae dpey`xd zexikyd oia ¥¦¥¦
xeht da didi `l milraa dzid `l dpexg`d zexikydy oeike ,dpexg`d

.enr eilrae÷éz:wtqa el` zel`y ecnri - ¥

äðùî

:ezeixg` zniizqn izne ,zeixg`a l`eyd aiigzn izn zxxan dpynd

å ,äøtä úà ìàBMäli`ynd,Bða ãéa Bì dçlLe`,Bcáò ãéae`ãéa ©¥¤©¨¨§¦§¨§©§§©©§§©
BçeìL,li`ynd lyBàel dglyy,Bða ãéae`,Bcáò ãéae`BçeìL ãéa §§©§§©©§§©§

ìLdäúîe ,ìàBL,l`eyd zial dkxca dxtdøeètoiicry oeik ,l`eyd ¤¥¥¨¨
.ecil d`a `l

m` j`ìàBMä Bì øîàli`ynléða ãéa éì dçlLe`écáò ãéae`ãéa ¨©©¥©§¨¦§©§¦§©©§¦§©
Bà ,éçeìLil dgly l`eyd el xn`yða ãéaEe`Ecáò ãéae`ãéa §¦§©¦§§©©§§§©

ìéàLnä Bì øîàL Bà ,EçeìLl`eyléða ãéa Eì dçlLî éðéøäe`ãéa §£¤¨©©©§¦£¥¦§©§¨§§©§¦§©
écáòe`Bà ,éçeìL ãéadpglyiy ericedyða ãéa,Ee`,Ecáò ãéae` ©§¦§©§¦§©¦§§©©§§

,'çlL' ,ìàBMä Bì øîàå ,EçeìL ãéazegtly e` dgleyl edeivy oeik §©§£§¨©©¥©©
,gilyd cil ribzy onfn dzeixg` z` envr lr laiw ,ef zegilyl mikqd

åm` okldçlLmdn cg` ciaäúîe,jxcaáéiç.oiqpe`a l`eyd §¦§¨¥¨©¨
:zeixg`n l`eyd xhtp izn zx`an dpyndïëåoicdL äòLal`eyd §¥§¨¨¤

døéæçnxhtp epi` ,mzq gily ici lr el dgly m`y ,li`ynd zial ©£¦¨
dpglyiy li`ynd el xn` m` j` ,li`ynd cil `eazy cr dzeixg`n

xhtp gilyd cil dxqnyk cin ,yexita jkl mikqdy e` ,gily cia
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קי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gv sc `rivn `aa(ycew zay meil)

d,íìBòî íéøác eéä àì àãç ,ìàBL,'dxitk' ef ixdeïéà àãçåok` - ¥£¨Ÿ¨§¨¦¥¨©£¨¦
,äúî äìàLc,'zvwna d`ced' ef ixdeCãéàåziyilyd dxtd iable - ¦§¥¨¥¨§¦¨

ziriaxdeäìàLc àîéé÷ãe äúî úeøéëNc éà àðòãé àìzx`ypde - Ÿ¨©§¨¦¦§¦¥¨§©§¨¦§¥¨
,dl`ya il zzpy dxtd `idúeøéëNc àîéé÷ãe äúî äìàLc Bà- ¦§¥¨¥¨§©§¨¦§¦

.zexikya il zzpy dxtd `id zx`ypdexneyd zprha yi df ote`ay

ziyilyd dndad lr dreay eze` zaiignd zvwna d`cede dxitk

epizpyn dxn` dfae ,rcei epi`y dilr xne`yòáMéì ìBëé BðéàL CBzîc§¦¤¥¨¦¨©
:ílLî§©¥

:dpyna epipyäøeëML øëBMä òáMé äøeëN øîBà äæå äìeàL øîBà äæ¤¥§¨§¤¥§¨¦¨©©Ÿ¥¤§Ÿ¨
.äúî:`xnbd dywnéànàå`lde ,dreay aiigBì äãBä àì BðòhM äî ¥¨§©©©¤§¨Ÿ¨

ok m`e ,el dcen `l xkeyd dae ,dle`yd dndad z` raez li`ynd -

,dreay eaiigzy zvwna d`ced o`k oi`Bðòè àì Bì äãBäM äîe- ©¤¨Ÿ§¨
li`ynd dfae dxifgdl jixvy dxekyd dndad lr `id xkeyd z`cede

.eraz `l:`xnbd zvxzn,àleò øîà`ed dreayd aeig,ìebìb éãé ìò ¨©¨©§¥¦§
mipiipr el siqedl raezd leki zg` dreaya aiig razpd xy`ky epiidc

,mdilr mb rayiy mitqepdéì øîàc,xneyl milradeæéà éì òazLéà §¨©¥¦§©©¦¦
úäéîzegtd lkl il rayd -,äúî dkøãëczn`d m` elit` ixdy ¦©¦§©§¨¥¨

mixneyd zreay raydl aiig dz` mewn lkn dzn dxekyy jixack

,qpe`a dnvrn dznyénð òazLéî ,äúî dkøãëc òazLéîc Bbéîe- ¦§¦§©©¦§©§¨¥¨¦§©©©¦
rayiy eilr lblbn:äúî äøeëNc¦§¨¥¨

:dpyna epipy'åë øîBà äæå òãBé éðéà øîBà äæ:ewelgi ,rcei ipi` ¤¥¥¦¥©§¤¥
:`xnbd dywnépî àä.iepy `ed in zrck ,df oic -:`xnbd zvxzn ¨©¦

.ïé÷ìBç ÷ôña ìhenä ïBîî øîàc àéä ñeëîeñdidi ,minkg itl la` §¦§¨©¨©¨§¨¥§¦
.ixnbl xeht xneyd mdixacle ,di`xd eilr exiagn `ivendy oicd

,íéìòaa dìàL ,ìnî øa àaà éaø éòadxtd z` xifgdy mcewexfg ¨¥©¦©¨©©¨§¨¨©§¨¦
e,íéìòaa àlL døëN,zexikyd inia dca` e` dapbpe.eäî:wtqd iccv §¨¨¤Ÿ©§¨¦©

àîéé÷ dãeçì äìéàL ïðéøîà éî,zcner dcal -dãeçì úeøéëNe ¦©§¦¨§¥¨§¨©§¨§¦§¨
,àîéé÷oeikne ,dl`yd aeige zexikyd aeig oia zekiiy oi`y xnelk ©§¨

.aiig ,enr eilra did `l zexikyayCLéî äìàLa úeøéëN àîìc Bà¦§¨§¦¦§¥¨¥©
éëééL,dli`ya dlelk zexikyd -,äãéáàå äáéðâa áéiçéî àäcxnelk ©§¥§¨¦©©¦§¥¨©£¥¨

dcia`e daipb aeig eze` `l` ,miycg miaeig xneyd lr etqep `lydidy

dpey`xd dkiynd zngne ,xkey ezeida eilr x`yp l`ey ezeida eilr

eilra meyn xhti ,milraa dzid dkiyn dze`y oeike ,df aeig eilr `a

.zexikyd onfa s` enr

:ipy wtq,éëééL CLéî äìàLa äøéëN øîBì àöîz íàdn wtzqdl yi ¦¦§¨©§¦¨¦§¥¨¥©©§¥
dligzay ,jetd ote`a oicdíéìòáa døëNxfg dxifgdy mceweedìàL §¨¨¦§¨¦§¨¨

,íéìòáa àlL,dkxck dzne.eäî ¤Ÿ¦§¨¦©
:wtqd iccvàëééL àì éàcå úeøéëNa dìàLxkey did dligza ixdy - §¨¨¦§¦©©Ÿ©§¨

,ycg aeig `ed ixd oiqpe`a l`eyd ly aeigd dzrne ,oiqpe`a xehty

did `l df oipwe ,zexikyd ztewz ixg` dyrpy ycg oipw zngn `ae

,milraaéîc dleëa àëééLc ïàîk úö÷îa àëééLc ïåék àîìc Bà- ¦§¨¥¨§©§¨§¦§¨§©§©§¨§¨¨¥

daipbd iaeig epiidc ,zexikyd iaeig zvwna zkiiy dli`ydy oeik

`id eli`k aygp mzngne ,zexikyd ztewzn cer mikiynn dcia`e

xeht didi dli`ya s` okle ,miqpe`a xeht oiprl mb epiidc ,dleka zkiiy

.mipicd lkl 'enr eilra'

:iyily wtqúö÷îa àëééLc ïåék ïðéøîà àì øîBì àöîz íà¦¦§¨©Ÿ©§¦¨¥¨§©§¨§¦§¨
,éîc dleëa àëééLc ïàîkdligza xy`k oicd dn wtzqdl yi §©§©§¨§¨¨¥

e íéìòáa dìàLokn xg`ldìàLe øæçå ,íéìòáa àlL døëN §¨¨¦§¨¦§¨¨¤Ÿ¦§¨¦§¨©§¨¨
,milraa `ly.eäî:wtqd iccvdzëeãì äìàL dì àéúà øãä- ©£©©§¨¨§¥¨§§¨

dl`yd iaeigy epiidc ,oey`xd dnewnl dli`yd zxfeg m`d

`linne ,milraa dzid `ide ,dpey`xd dkiynd gkn mi`a dpexg`d

,'enr eilra' xeht dpexg`d dl`ya dididì à÷éñôà àîìc Bà¦§¨©§¦¨¨
éðéáe éðéa úeøéëNoiae dpey`xd dl`yd oia zexikyd dwiqtd - §¦¥¦¥¦

,ycg oipw gkn mi`a dpexg`d dl`yd iaeige ,dpexg`d dl`yd

eilra' xeht da didi `l milraa dzid `l dpexg`d dl`ydy oeike

.'enr

dligza m` :[mcewdn jetd ote`a] iriax wtqe íéìòáa døëNokn xg`l §¨¨¦§¨¦
dìàL,milraa `lydøëNe øæçå.dca`y e` dapbpe milraa `ly.eäî §¨¨§¨©§¨¨©

:wtqd iccvdzëeãì úeøéëN dì àéúà ïðéøîà éîzexikyd dxfg - ¦©§¦¨©§¨¨§¦§§¨
,'enr eilra' oick xhtie ,oey`xd dnewnläìàL dì à÷éñôà àîìc Bà¦§¨©§¦¨¨§¥¨

éðéáe éðéa-dl`yd dwiqtdzexikyd oiae dpey`xd zexikyd oia ¥¦¥¦
xeht da didi `l milraa dzid `l dpexg`d zexikydy oeike ,dpexg`d

.enr eilrae÷éz:wtqa el` zel`y ecnri - ¥

äðùî

:ezeixg` zniizqn izne ,zeixg`a l`eyd aiigzn izn zxxan dpynd

å ,äøtä úà ìàBMäli`ynd,Bða ãéa Bì dçlLe`,Bcáò ãéae`ãéa ©¥¤©¨¨§¦§¨§©§§©©§§©
BçeìL,li`ynd lyBàel dglyy,Bða ãéae`,Bcáò ãéae`BçeìL ãéa §§©§§©©§§©§

ìLdäúîe ,ìàBL,l`eyd zial dkxca dxtdøeètoiicry oeik ,l`eyd ¤¥¥¨¨
.ecil d`a `l

m` j`ìàBMä Bì øîàli`ynléða ãéa éì dçlLe`écáò ãéae`ãéa ¨©©¥©§¨¦§©§¦§©©§¦§©
Bà ,éçeìLil dgly l`eyd el xn`yða ãéaEe`Ecáò ãéae`ãéa §¦§©¦§§©©§§§©

ìéàLnä Bì øîàL Bà ,EçeìLl`eyléða ãéa Eì dçlLî éðéøäe`ãéa §£¤¨©©©§¦£¥¦§©§¨§§©§¦§©
écáòe`Bà ,éçeìL ãéadpglyiy ericedyða ãéa,Ee`,Ecáò ãéae` ©§¦§©§¦§©¦§§©©§§

,'çlL' ,ìàBMä Bì øîàå ,EçeìL ãéazegtly e` dgleyl edeivy oeik §©§£§¨©©¥©©
,gilyd cil ribzy onfn dzeixg` z` envr lr laiw ,ef zegilyl mikqd

åm` okldçlLmdn cg` ciaäúîe,jxcaáéiç.oiqpe`a l`eyd §¦§¨¥¨©¨
:zeixg`n l`eyd xhtp izn zx`an dpyndïëåoicdL äòLal`eyd §¥§¨¨¤

døéæçnxhtp epi` ,mzq gily ici lr el dgly m`y ,li`ynd zial ©£¦¨
dpglyiy li`ynd el xn` m` j` ,li`ynd cil `eazy cr dzeixg`n

xhtp gilyd cil dxqnyk cin ,yexita jkl mikqdy e` ,gily cia

:dzeixg`n
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bv sc `rivn `aa(ipy meil)

ñìcøaäå øîpäåñðBà elà éøä ,Lçpäå.mcbp cenrl leki epi` xneyd ik §©¨¥§©©§§¨§©¨¨£¥¥¤
éúîéà,xehte xneyd qep`eàaL ïîæamihqlde zeigdïäéìàîmewnl ¥¨©¦§©¤¨¥£¥¤

,drxndìáàm`ïëéìBäxril jenq zendad z` jiled xneyd -íB÷îì £¨¦¨¦§
eayñðBà Bðéà ,íéèñìå äiç éãeãb.mlyl aiige ,driyt `l`äúî §¥©¨§¦§¦¥¤¥¨

dndad,ñðBà äæ éøä dkøãkm` la`dôbñ,dairxdy ,dze` dpir - §©§¨£¥¤¤¦§¨
sxega dpiva e` uiwa dnga dcinrd e`.ñðBà Bðéà ,äúîedndad dtwz ¥¨¥¤

eïé÷eö éLàøì äúìòmilelze mideab mixd -äìôðå,dzne.ñðBà äæ éøä ¨§¨§¨¥¦§¨§¨£¥¤¤
m` la`dìòäxneydñðBà Bðéà ,äúîe äìôðå ïé÷eö éLàøì:aiige ¤¡¨§¨¥¦§¨§¨¥¨¥¤

àøîâ

:`xnbd dywn .qpe` epi` cg` a`fy epipy dpynaàéðúäå,`ziixaa §¨©§¨
yãçà áàædf ixd.ñðBà:`xnbd zvxznàéää ,÷çöé øa ïîçð áø øîà §¥¤¨¤¨©©©§¨©¦§¨©¦

xaecn `ziixaa -íéáàæ úçìLî úòLa,aeyi mewnl evxty -éaøå ¦§©¦§©©§¥¦§©¦
àéä äãeäé:qpe` `ed cg` a`f elit` dry dze`ay xaeqd §¨¦

:dpyna epipy:ñðBà äæ éøä íéèñlä:`xnbd dywnéànàixd recn - ©¦§¦£¥¤¤©©
,qpe` dfàøáb éãäì àøáb é÷Bìzvxzn .ewlqie apbd cbp xneyd cenri - ¥©§¨©£¥©§¨
:`xnbd,áø øîàxaecn dpynaïéieæî íéèñìaxneyde ,oiif ilka oerh - ¨©©§¦§¦§¨

.ecbp cenrl leki epi` oiefn epi`yeäì àéòaéàm` ,daiyid ipa ewtzqd - ¦©§¨§
d mbíéèñìdidå ïéieæîd mbäòBødideäî ,ïéieæîxneyd aiig m`d - ¦§¦§¨§¤§¨©

.ecbp cenrlàøáb éãäì àøáb é÷Bà ïðéøîà éîmgky oeiky xn`p m`d - ¦©§¦¨¥©§¨©£¥©§¨
,ecbp cenrl xneyd aiig deyàîìc Bày oeik aiig epi` `ny e` -éàä- ¦§¨©

mihqlddéLôð øñî,bxdil yyeg epi`e lefbl ickéàäåxneyd -àì ¨©©§¥§©Ÿ
déLôð øñî:`xnbd zhyet .eytp z` xeqnl aiig epi` -éàäc ,àøazñî ¨©©§¥¦§©§¨§©

éàäå déLôð øñî,déLôð øñî àì.ecbp cenrl aiig xneyd oi` jkitl ¨©©§¥§©Ÿ¨©©§¥
déì øîàl`y -,àáøì éiaày dxwna oicd dndéçkLàd ybt -äòBø ¨©¥©©¥§¨¨©§§¥¤

mifbd ecigtdl icke ,epnn lfby iptl mihqld z`àéøñ àápb ,déì øîàå§¨©¥©¨¨©§¨
,gexq apb -ïðéáéúé àéðìt àzëeãaipelt mewna midey ep` - §§¨§©§¨§¦¦¨
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c"agקד 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

.‰˙BLÓM‰ ÔÈa ÔÓÊ „Ú ı¯‡‰ ÏÚ ˙È‡¯� LÓM‰ ÔÈ‡L ‰ÚÈ˜M‰ ˙lÁzÓ ‡e‰ ‰È�ÙlÓ ‰Ê ˙ÙÒBz ÔÓÊ[al‡e‰Â §©¤¤¤¦§¨¤¨¦§¦©©§¦¨¤¥©¤¤¦§¥©¨¨¤©§©¥©§¨§
˙‡ˆ Ì„˜ ‡e‰ ˙BLÓM‰ ÔÈ·e ÔÈÏÓ '„ ÍÏ‰Ó ‡e‰ ÌÈ·ÎBk '‚ ˙‡ˆ „Ú ‰ÚÈ˜M‰ ˙lÁznL ÚÈ·¯e ÔÈÏÓ '‚ È„k§¥¦¦§¦©¤¦§¦©©§¦¨©¥¨¦©£©§¦¦¥©§¨Ÿ¤¥
B˙BNÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ‰f‰ ÔÓf‰Â ˙BLÓM‰ ÔÈa „Ú ‰ÚÈ˜M‰ ˙lÁzÓ ÚÈ·¯e ÔÈÏÓ '‚ e¯‡L� ÏÈÓ ÈÚÈ·¯ '‚ ÍÏ‰Ó ÌÈ·ÎBk‰©¨¦©£©§§¦¥¦¦§£¦¦§¦©¦§¦©©§¦¨©¥©§¨§©§©©¤¦¨¨©£

ÈÒBiL „·Ï·e ‰NBÚ ˙ˆ˜Ó epnÓ ˙BNÚÏ ‰ˆ¯ ‰NBÚ ˙ÙÒBz BlkL„˜‰ ÏÚ ÏBÁÓ ÌBÈ È‡„Â ‡e‰L ÔÓÊ ‰ÊÈ‡ Û[bl ª¤¤¤¨¨©£¦¤¦§¨¤¦§©¤¦¥¤§©¤©©¥©©Ÿ¤
˙ÙÒBzÏ ·LÁ� B�È‡ ˙BLÓM‰ ÔÈa Ï·‡[cl.˙ÙÒBz ˙ÂˆÓ ‡Ïa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Î‡ÏÓa Ba ¯eÒ‡Â ‰ÏÈÏ ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰L £¨¥©§¨¥¤§¨§¤¤¤£¥¨¥©§¨§¨¦§¨¨¦©¨§Ÿ¦§©¤¤

‰Á�n‰ ‚ÏtÓ ˙aL ˙ÙÒBz ÂÈÏÚ Ïa˜Ïe ÌÈc˜‰Ï ‰ˆB¯ Ì‡Â[dl‰ÏÈl‰ Ì„˜ ˙BÈpÓÊ ÚÈ·¯e ‰ÚL e�È‰c ‰ÏÚÓÏe[el §¦¤§©§¦§©¥¨¨¤¤©¨¦§©©¦§¨§©§¨§©§¨¨§¦©§©¦Ÿ¤©©§¨
.‰Î‡ÏÓ ˙ÈiNÚa ¯zÓe ÌeÏk B˙Ïa˜ ÔÈ‡ ‰Á�n‰ ‚Ït Ì„˜ Ïa˜ Ì‡ Ï·‡ ‰Î‡ÏÓ ˙ÈiNÚa ¯Ò‡�Â B„Èa ˙eL¯‰̈§§¨§¤¡©©£¦©§¨¨£¨¦¦¥Ÿ¤§©©¦§¨¥©¨¨§ª¨©£¦©§¨¨
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Y úåùîùä ïéá ãò [áìבשקיעת כלליות שיטות שתי
שישנ� ת� רבינו שיטת השמשות; בי� זמ� ותחלת החמה
וביניה� השקיעה, וסו� השקיעה, התחלת – שקיעות שתי

ורביע מילי� ג' מהל� גמור,47ישנו כיו� הנחשבי� ,

השמשות' 'בי� הוא מכ� מיל)שלאחר רבעי ג' מהל� ס�(זמ� ,

ד' מהל� הכוכבי� צאת ועד השקיעה מתחלת הכל
ג�48מילי� היא השקיעה שתחלת הגאוני� שיטת אבל ,

ג' מהל� השמשות בי� חל לאחריה ומיד השקיעה סו�
מיל א)רבעי סעי� לעיל הכוכבי�,(הנזכרי� צאת שלאחריה�

בלבד. מיל רבעי ג' הכוכבי� צאת ועד מהשקיעה נמצא
זה זמ� משתנה מקו� ובכל ניס�, בימי ישראל באר� הוא הנ"ל (כל

השנה) וזמני גובהו המקו� אופק .לפי

בי� לחלק ת� רבינו כשיטת רבינו פסק ערו� ובשולח�
אבל זה, בסעי� כמפורש השקיעה לסו� השקיעה תחלת
בשקיעה מיד מתחיל השמשות שבי� כהגאוני� פסק בסידור
האילנות בראשי כשהשמש אינה זו ש'שקיעה' שדייק אלא
האמיתית. שקיעה הוא שאז לאחריה דקות כ4 אלא והגגות

השלח� לאחרי נכתב שה'סידור' צדק מהצמח בידינו וקבלה
כמותו לפסוק ויש .49ערו�,

Y ùãå÷ä ìò ìåçî [âìיכולה שבת תוספת הדי� מעיקר
שאינו מי אבל השמשות, בי� קוד� אחד רגע אפילו להיות
מכלל שיצא עד להוסי� עליו כ�, כדי עד לצמצ� יכול

ולא50ספק לגמרי, מדוייקי� שאינ� לוחות שישנ� ובפרט ,
מדויקי�. השעוני� כל

Y úôñåúì áùçð åðéà [ãì�בי עד מלאכה והעושי�
למחות אי� לנו ישמעו שלא ויודעי� ממש, השמשות

.51ביד�

Y äçðîä âìô [äìומחצה בשעתיי� הוא המנחה זמ�
היו� של קטנה)האחרונות מנחה תרגומו(זמ� המנחה ופלג ,

היו�. סו� קוד� ורבע שעה שהוא המנחה' (הכוונה'חצי

שעות) לי"ב נחלק קצר בי� ארו� בי� יו� שכל דהיינו זמניות .לשעות

Y äìéìä íãå÷ úåéðîæ òéáøå äòù [åì�כא רבינו שיטת
הכוכבי� צאת קוד� ורבע שעה המנחה פלג את ,52לחשב

ולכ� הלילה, כתחילת השקיעה את מחשיב בסידורו אמנ�

zexewn

רבינו47) דברי פי על הליכת� שזמ� מייל 1.938 = מטר 3120

שחשבו� ר"ת לדעת והוא בינונית, לשעה קרוב הוא בסידור
הכנסת סדר על השלח� בדי (ראה דקות י"ח הוא מיל מהל�

דקות. 58.5 הוא ורביע מילי� ג' שאז שבת),
מיל,48) למהל� דקות י"ח של הנ"ל החשבו� פי על דקות 72

חל השקיעה קוד� זמנית ורבע שעה שהוא המנחה פלג כ� וא�
השבת. את לקבל אי� לכ� וקוד� השקיעה, תחלת קוד� מעט

וכ�49) ד, מו, ז פרק סו� שבת למסכת חידושי� צדק צמח
הצ"צ, אדמו"ר נכדו הורה כבר קסז: עמוד חי"ב קודש באגרות
הסידור פסקי ובתר השו"ע אחרי רב זמ� כתב הסידור אשר
האחרו� בזמ� כי א� שפח: בעמוד וש� ולמעשה, להלכה אזלינ�
השמשות, ובי� השקיעה בעני� הפע� עוד המפלפלי� רבו דוקא
בירחוני� המאמרי� על נוס� זה במקצוע נדפסו ספרי� שג� עד
הזק� רבנו די� פסק אלא לה� אי� שלאנ"ש מוב� התורניי�,
דעת שג� וידוע שלו, השו"ע לגבי מהדו"ב שהוא בסידורו,
ע� אדה"ז שבסידור שבת הכנסת בסדר וראה היא, כ� הגר"א

בזה. שיישב ומה בזה, מפקפקי� שיש והערות ציוני�
כתבו50) ובפוסקי� בסידור. משמע וכ� הבא. בסעי� כמובא

אות תצח סימ� נזר אבני שו"ת שבת: לתוספת שוני� שיעורי�
אר� שו"ת (כנ"ל), סק"ב צג סימ� השלח� בדי דקות), (ארבע ג
וראה דקות) (שש סק"ט השקל מחצית דקות), (ב' ס סימ� צבי
צריכה תורה ב� של שבתו תקלד: עמוד ח"ג דיבורי� לקוטי
להוסי� יש הוי'. ש� כנגד שלמי�, שעות ושש עשרי� להיות
ושעה לפניה� שעה שבת, של השעות שעות לכ"ד שעתיי�

לאחריה�.
בי�51) עד ושותות שאוכלות נשי� ד: סעי� תרח סימ� סידור,

על מחול להוסי� שמצוה יודעות אינ� וה� ממש השמשות
לנו ישמעו לא שבודאי ידוע הוא א� ביד� ממחי� אי� הקודש
הדי� וכ� מזידי�. יהיו ואל שוגגי� שיהיו דמוטב בזדו� ויעשו
למדוהו שחכמי� אלא בתורה מפורש שאינו איסור דבר בכל
או מסיני למשה הלכה ביד� קבלה שהוא או הפסוקי� ממדרש
בשגגה דבריה� על עובר אחד ואד� דבר אסרו בעצמ� שה�
ממנו יקבל לא האיסור לו יודיע א� וא� האיסור יודע שאינו
מזיד. יהיה ולא שוגג שיהיה דמוטב בידו למחות צרי� אינו

לעני�52) הלילה שמחשבי� מעשה אנשי שישנ� שהביא אלא
השקיעה. קוד� עוד ממלאכה שביתה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ÈÙÏ ‰ÚÈ˜M‰ ˙lÁz Ì„˜ ˙BÈpÓÊ ÚÈ·¯e ‰ÚL Ïa˜ Ì‡ ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL ¯ÈÓÁ‰Ï LÈ ‰lÁ˙ÎÏ ÌB˜Ó ÏkÓe¦¨¨§©§¦¨¥§©£¦¤Ÿ©£§¨¨¦¦¥¨¨§¦©§©¦Ÿ¤§¦©©§¦¨§¦
ÌÈ¯ÓB‡ LiL[flÈÙÏ ÌÈ�B�Èa ÌÈ·ÎBk '‚ ˙i‡¯ ÔÓÊ ‡e‰ Ê‡L) ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯enb ‰ÏÈÏ ‡e‰ ÍÏÈ‡Â ‰ÚÈ˜M‰ ˙lÁznL ¤¥§¦¤¦§¦©©§¦¨¨¥©§©§¨¨¦©¨¤¨§©§¦©¨¦¥¦§¦

‰ ÔÈ·e (Ì‰È¯·c˙BÈpÓÊ ÚÈ·¯e ‰ÚL ‡e‰ ‰Á�n‰ ‚ÏÙe ‰ÚÈ˜M‰ ˙lÁz Ì„˜ ÏÈÓ ÈÚÈ·¯ '‚ Íel‰ È„k ‡e‰L ˙BLÓM ¦§¥¤¥©§¨¤§¥¦§§¦¥¦Ÿ¤§¦©©§¦¨§©©¦§¨¨¨§¦©§©¦
.‰ÚÈ˜M‰ ˙lÁz Ì„Ÿ̃¤§¦©©§¦¨

Ï·‡ ‰ÚÈ˜M‰ ˙lÁz Ì„˜ ˙BÈpÓÊ ÚÈ·¯e ‰ÚL ‰Î‡ÏnÓ ÌÈL¯BtL eÊ ‡¯·Òk ‰lÁ˙ÎÏ ÔÈNBÚM ‰NÚÓ ÈL�‡ NÈÂ§¥©§¥©£¤¤¦§©§¦¨¦§¨¨¤§¦¦§¨¨¨¨§¦©§©¦Ÿ¤§¦©©§¦¨£¨
˙lÁz Ì„wL ‡ÏÂ ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ˆ Ì„wL ˙BÈpÓÊ ÚÈ·¯e ‰ÚL „Ú ˙aL ÏL ˙È·¯Ú Ïlt˙‰Ïe ¯p‰ ˜ÈÏ„‰Ï ¯‰ÓÏ ÔÈ‡¥§©¥§©§¦©¥§¦§©¥©§¦¤©¨©¨¨§¦©§©¦¤Ÿ¤¥©¨¦§Ÿ¤Ÿ¤§¦©
‚"Ò¯ 'ÈÒa ¯‡a˙iL BÓk ˙aL Í¯ˆÏ B˜ÈÏ„‰Ïe ¯ÊÁÏÂ B˙BaÎÏ ÍÈ¯ˆ ¯p‰ Ê‡ ˜ÈÏ„‰ Ì‡ „·ÚÈ„a elÈÙ‡Â ‰ÚÈ˜M‰54 ©§¦¨©£¦§¦£©¦¦§¦¨©¥¨¦§§©§©£Ÿ§©§¦§Ÿ¤§©¨§¤¦§¨¥§¦

‰�BL‡¯‰ ‡¯·Òk ¯wÚ‰L ÈÙÏ Î"Á‡ Ïlt˙‰Ïe ¯ÊÁÏ ÍÈ¯ˆ Ê‡ Ïlt˙‰ Ì‡ ÔÎÂ[gl. §¥¦¦§©¥¨¨¦§©£Ÿ§¦§©¥§¦¤¨¦¨¦§¨¨¨¦¨
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ולכ� השקיעה. קוד� ורבע שעה המנחה פלג את לחשב יש
השקיעה קוד� ורבע שעה לכתחילה שבת לקבל .53אפשר

Y íéøîåà ùéù éôì [æìשיטה שהיא היראי�, שיטת זוהי
והגאוני�)שלישית ת� רבינו לשיטות מכול�.(בנוס� המקדימה ,

Y äðåùàøä àøáñë ø÷éòäù [çìלעיל נתבאר וכבר
ולא ת�) (רבינו ראשונה כסברא לא רבינו פסק שבסידור
חל השמשות שבי� כהגאוני� אלא (יראי�) אחרונה כסברא
לחוש אפשר ואי לפניה. ולא השקיעה תחילת לאחר מיד

תחלת קוד� מיל רבעי ג' שמהל� כיו� השיטות לכל
יפרוש ולכ� ת�, רבינו לדעת המנחה לפלג קוד� השקיעה,

יתפלל. ולא הנר את ידליק לא אבל ממלאכה
המנחה שפלג בסידור רבינו דעת לעיל המבואר לפי אמנ�
הדיעות לכל לחוש יכול השקיעה קוד� ורבע שעה הוא
לדעת האחרונה לשקיעה קוד� ורבע שעה הנר את וידליק

ת�. רבינו

zexewn

ועד53) החמה מנ� היו� את מחשיבי� בא� תלוי והוא
(שו"ע הכוכבי� צאת ועד השחר מעלות או (סידור), השקיעה

כה). ס"ק עד סימ� השלח� בדי (וראה כא�)
צרי�54) שבת, לכבוד תהיה הנר שהדלקת שבכדי ו: סעי�

לקבל אפשר שאי וכיו� הנר, בהדלקת השבת את עצמו על לקבל
וש� מחדש. הנר להדליק יש לכ� המנחה, פלג קוד� השבת

הברכה. ודיני בזה, התנאי� יתבארו

ה סעי� לשבת נרות הדלקת זמ� רסא, סימ� ב חלק

•
dltz zekld - jexr ogley

שאינה‚ מועטת הפחה אפילו מלמטה בתפלתו המתעטש
שכש� לו יפה סימ� מלמעלה לו רע סימ� קול משמעת
כ� לאד� נוח הוא שהעיטוש מלמטה רוח נחת לו שעושי�

ובקשתו: שאלתו למלאות מלמעלה רוח נחת לו עושי�

ג סעי� עטוש או בתפלתו רוח לו שנזדמ� מי קג, סימ� א חלק

לא‡ בשלומו שואל ישראל מל� ואפילו בתפלתו יפסיק לא
יהרגנו שמא לחוש שיש העול� אומות מל� אבל ישיבנו
כל תחלת שיאמר דהיינו לקצר לו אפשר א� מקו� ומכל יפסיק

להפסיק. יצטר� שלא יקצר אליו שיגיע קוד� וסופה ברכה

וכ� בדבור יפסיק ולא יטה הדר� מ� להטות לו אפשר א� או
הדר� מ� יטה כנגדו קרו� או בהמה ובאה בדר� מתפלל היה א�
עד ממקומו לצאת לו אי� אחר בעני� אבל בדיבור יפסיק ולא
שאז התפלה שאחר בתחנוני� הוא א"כ אלא תפלתו שיגמור
לצור� (או והשתחויות כריעות ע"י ממקומו לעקור לו מותר
פסיעות ג' שיפסע עד ממקומו יזוז לא לצור� שלא אבל אחר)

המל�: מ� שנפטרי� כדר� לאחוריו

לאחר· לומר בדבור יפסיק לא עקבו על כרו� נחש ואפילו
שיפול כדי אחר למקו� ליל� יכול אבל הנחש מעליו להסיר
מקו� בשו� הפסקה שנקראת הליכה מצינו שלא מרגלו הנחש
המל� לפני ועומד הואיל שבתפלה אלא המצוה עשיית באמצע

מלפני שיפטר התפלה לאחר עד לצור� שלא ממקומו לזוז אי�
מותר כזה לצור� אבל שנתבאר כמו לאחוריו פסיעות בג' המל�

י"ח. ברכות באמצע אפילו

עקרב אבל נוש� אינו הפע� שרוב בנחש אמורי� דברי� במה
דבר ל� שאי� בדבור אפילו פוסק ולהמית לעקו� מועד שהוא
כעוס שהוא רואה א� נחש ואפילו נפש פיקוח בפני שעומד

בדבור: אפילו פוסק להזיקו ובא כנגדו

חמשי�‚ ת� משור שמרחיקי� פוסק כנגדו בא שור ראה א�
ההוא שבמקו� שוורי� וא� עיניו כמלא וממועד אמה

שהזיקמוחזקי� שור ראה א"כ אלא פוסק אינו מזיקי� שאינ�
אחת: פע� כבר

כדי„ אנסו מחמת בהפסקתו שהה א� שפוסק מקו� בכל
כמו לראש חוזר לסופה מראשה התפלה כל את לגמור
ש�. שנתבאר כמו המתפלל לפי ומשערי� ס"ה בסי' שנתבאר

פסק א� בה שפסק הברכה לתחלת חוזר כ� כל שהה לא וא�
פסק א� אבל אמצעיות ברכות מי"ג ברכה איזו באמצע בדבור
וא� אחת כברכה חשובות שה� מפני לראש חוזר ראשונות בג'
ראשונות שג' כאחת ג"כ חשובות שה� לרצה חוזר אחרונות בג'
שקבל כעבד ה� אחרונות וג' רבו לפני שבח שמסדר כעבד ה�

לו. והול� רשות ונוטל מרבו פרס
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ולכ� השקיעה. קוד� ורבע שעה המנחה פלג את לחשב יש
השקיעה קוד� ורבע שעה לכתחילה שבת לקבל .53אפשר

Y íéøîåà ùéù éôì [æìשיטה שהיא היראי�, שיטת זוהי
והגאוני�)שלישית ת� רבינו לשיטות מכול�.(בנוס� המקדימה ,

Y äðåùàøä àøáñë ø÷éòäù [çìלעיל נתבאר וכבר
ולא ת�) (רבינו ראשונה כסברא לא רבינו פסק שבסידור
חל השמשות שבי� כהגאוני� אלא (יראי�) אחרונה כסברא
לחוש אפשר ואי לפניה. ולא השקיעה תחילת לאחר מיד

תחלת קוד� מיל רבעי ג' שמהל� כיו� השיטות לכל
יפרוש ולכ� ת�, רבינו לדעת המנחה לפלג קוד� השקיעה,

יתפלל. ולא הנר את ידליק לא אבל ממלאכה
המנחה שפלג בסידור רבינו דעת לעיל המבואר לפי אמנ�
הדיעות לכל לחוש יכול השקיעה קוד� ורבע שעה הוא
לדעת האחרונה לשקיעה קוד� ורבע שעה הנר את וידליק

ת�. רבינו

zexewn

ועד53) החמה מנ� היו� את מחשיבי� בא� תלוי והוא
(שו"ע הכוכבי� צאת ועד השחר מעלות או (סידור), השקיעה

כה). ס"ק עד סימ� השלח� בדי (וראה כא�)
צרי�54) שבת, לכבוד תהיה הנר שהדלקת שבכדי ו: סעי�

לקבל אפשר שאי וכיו� הנר, בהדלקת השבת את עצמו על לקבל
וש� מחדש. הנר להדליק יש לכ� המנחה, פלג קוד� השבת

הברכה. ודיני בזה, התנאי� יתבארו

ה סעי� לשבת נרות הדלקת זמ� רסא, סימ� ב חלק

•
dltz zekld - jexr ogley

שאינה‚ מועטת הפחה אפילו מלמטה בתפלתו המתעטש
שכש� לו יפה סימ� מלמעלה לו רע סימ� קול משמעת
כ� לאד� נוח הוא שהעיטוש מלמטה רוח נחת לו שעושי�

ובקשתו: שאלתו למלאות מלמעלה רוח נחת לו עושי�

ג סעי� עטוש או בתפלתו רוח לו שנזדמ� מי קג, סימ� א חלק

לא‡ בשלומו שואל ישראל מל� ואפילו בתפלתו יפסיק לא
יהרגנו שמא לחוש שיש העול� אומות מל� אבל ישיבנו
כל תחלת שיאמר דהיינו לקצר לו אפשר א� מקו� ומכל יפסיק

להפסיק. יצטר� שלא יקצר אליו שיגיע קוד� וסופה ברכה

וכ� בדבור יפסיק ולא יטה הדר� מ� להטות לו אפשר א� או
הדר� מ� יטה כנגדו קרו� או בהמה ובאה בדר� מתפלל היה א�
עד ממקומו לצאת לו אי� אחר בעני� אבל בדיבור יפסיק ולא
שאז התפלה שאחר בתחנוני� הוא א"כ אלא תפלתו שיגמור
לצור� (או והשתחויות כריעות ע"י ממקומו לעקור לו מותר
פסיעות ג' שיפסע עד ממקומו יזוז לא לצור� שלא אבל אחר)

המל�: מ� שנפטרי� כדר� לאחוריו

לאחר· לומר בדבור יפסיק לא עקבו על כרו� נחש ואפילו
שיפול כדי אחר למקו� ליל� יכול אבל הנחש מעליו להסיר
מקו� בשו� הפסקה שנקראת הליכה מצינו שלא מרגלו הנחש
המל� לפני ועומד הואיל שבתפלה אלא המצוה עשיית באמצע

מלפני שיפטר התפלה לאחר עד לצור� שלא ממקומו לזוז אי�
מותר כזה לצור� אבל שנתבאר כמו לאחוריו פסיעות בג' המל�

י"ח. ברכות באמצע אפילו

עקרב אבל נוש� אינו הפע� שרוב בנחש אמורי� דברי� במה
דבר ל� שאי� בדבור אפילו פוסק ולהמית לעקו� מועד שהוא
כעוס שהוא רואה א� נחש ואפילו נפש פיקוח בפני שעומד

בדבור: אפילו פוסק להזיקו ובא כנגדו

חמשי�‚ ת� משור שמרחיקי� פוסק כנגדו בא שור ראה א�
ההוא שבמקו� שוורי� וא� עיניו כמלא וממועד אמה

שהזיקמוחזקי� שור ראה א"כ אלא פוסק אינו מזיקי� שאינ�
אחת: פע� כבר

כדי„ אנסו מחמת בהפסקתו שהה א� שפוסק מקו� בכל
כמו לראש חוזר לסופה מראשה התפלה כל את לגמור
ש�. שנתבאר כמו המתפלל לפי ומשערי� ס"ה בסי' שנתבאר

פסק א� בה שפסק הברכה לתחלת חוזר כ� כל שהה לא וא�
פסק א� אבל אמצעיות ברכות מי"ג ברכה איזו באמצע בדבור
וא� אחת כברכה חשובות שה� מפני לראש חוזר ראשונות בג'
ראשונות שג' כאחת ג"כ חשובות שה� לרצה חוזר אחרונות בג'
שקבל כעבד ה� אחרונות וג' רבו לפני שבח שמסדר כעבד ה�

לו. והול� רשות ונוטל מרבו פרס
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c"agקו i`iyp epizeax zxezn

אבל בשוגג או אונס מחמת בדיבור כשפסק אמורי� דברי� במה
אי� העול� שרוב (ועכשיו עני� בכל לראש חוזר במזיד שח א�
שאומר שוגגי� חשובי� שמע קריאת בברכות להשיח נזהרי�

הוא). שוגג מותר

איזו באמצע בשוגג או אונס מחמת בדבור הפסיק א� ואפילו
למקו� אלא הברכה לתחלת חזר ולא (מהאמצעיות) ברכה
לפי התפלה לראש לחזור צרי� רגליו ועקר תפלתו וגמר שפסק
וכאלו לו עולה אינה באמצעה בדבור שהפסיק ברכה שאותה
דילג שא� לעני� זו את זו מעכבות ברכות וי"ח כלל אמרה לא
כמ"ש לראש לחזור צרי� רגליו שעקר עד נזכר ולא מה� אחת
מקצת� אלא כול� להתפלל יודע שאינו מי (אבל קי"ט בסימ�
בסי' שיתבאר כמו זו את זו מעכבות ואינ� שיודע אות� יאמר

תקצ"ג[)].

אפילו הסדר על תפלתו גומר לברכה ברכה בי� הפסיק א� אבל
שה� אחרונות וג' ראשונות מג' (חו� במזיד שח ואפילו לכתחלה

דבר). לכל כאחת חשובות

לחזור תקנה לו יש ברכה באמצע במזיד שח שאפילו (וי"א
השיחה אחר שא� אלא השיחה אחר מיד ברכה אותה לתחלת
ששח ברכה אותה אפילו (או תפלתו) וגמר שפסק למקו� חזר
חוזר היה שוגג היה שא� רגליו עקר לא שעדיי� אע"פ לבדה) בה
לראש. לחזור צרי� מזיד שהוא עכשיו בה ששח הברכה לתחלת

או המתי� בתחיית גשמי� גבורות הזכיר ולא הזיד א� הדי� וכ�
בעבודה: מועד של וחולו חודש ראש של או השני� בברכת שאלה

י"ח‰ בתפלת יפסיק לא וקדושה וברכו קדיש לענות אפילו
בפיו כעונה ויהיה הש"� שאומר למה ויכוי� ישתוק אלא
תפלה הפסק משו� בזה אי� ואעפ"כ מקו� בכל כעונה ששומע
וישתבח ליתבר� בקדיש הש"� וכשמגיע בפיו מוציא שאינו כיו�

לתפלתו: הוא חוזר

Âאפילו פוסק אינו תורה לספר וקראוהו בתפלה עומד היה
כמו תורה לספר ועולה פוסק שמע שבקריאת להאומרי�

ס"ו: בסי' שנתבאר

אֿו סעיפי� בתפלה להפסיק שלא קד, סימ� א חלק
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הפרק: שהיאתוכ� � דאורייתא הזהר דברי ביאור

דקוב"ה". "היכלא הוי � הקב"ה של חכמתו

àåäù ,ùôð úøéñî úâøãîå úðéçá êëéôì äðäå
êùîð ,ä"á óåñ ïéàì ùîî úåàéöîá ìåèéáä ïéðò
,ìëùäî äìòîìù ùôðä úåéîöò ãöî à÷åã
íâ äìòî äìòîìù ä"á óåñ ïéà úåéîöòì äìèáù

.äîëçäî ïë

לא [היינו נפש" "מסירת הנקראת העבודה מדריגת
עבודה אלא הש�, קדוש על הגו� מסירת רוחניתרק

בכבודו להקב"ה מתבטל שאד� מה ועניינה] דהנשמה,
כלל עצמו את מרגיש שאינו עד וכל, מכל ובעצמו
במציאות "ביטול נקרא להקב"ה זה עצו� [ביטול
מגלה שהאד� ע"י באה � ב"ה"] סו� לאי� ממש

מעצמיותעצמיות ששרשה מהשכל) (שלמעלה נשמתו
נמשכת שלכ�, מהחכמה), (שלמעלה ב"ה סו� אי�

ישותהבטבעההנשמה כל תתבטל שעי"ז א� לשרשה,
עצמה. מציאות והרגשת

.ä÷åáàá øðä ìåèéáë
שאור גדולה, אבוקה ליד שנמצא נר כמו זה והרי
באור נכלל שהוא עד האבוקה אל בטבעו נמש� הנר
וחודל ממציאותו הנר אור מתבטל שעי"ז א� האבוקה,

עצמו. בפני כמציאות להתקיי�

נמשכת � אד� נשמת ה' נר � הנשמה בטבעהוכ�

ואפס אי� שתהי' "הג� ב"ה, סו� אי� במקורה, להיכלל

רצונה זה אעפ"כ לגמרי, במציאות ש� ותתבטל
בטבעה". וחפצה

åðéàù øçàî ãáì ùôðáù ìëùä úðéçáá éã àì ìáà
.úå÷ìàì ãáìá éìë àåä äîëçä øå÷î íâå ,éìë ÷ø
היינו חכמה, ע"י זה עצו� לביטול להגיע אפשר אי
מתעורר זה שבגלל הש� בגדלות והשגה הבנה ע"י
היא שהחכמה מאחר כי � הקב"ה אל להתקרב האד�

לא כ� על מציאות], הוא [ש"כלי" להנפש "כלי" רק
מגדר (שלמעלה ב"ה באי�ֿסו� דביקות לידי עי"ז יבוא
התבטלות לידי האד� את המביאה דביקות חכמה),

נפש". "מסירת מדריגת להקב"ה, גמורה

.ùîî êùôð ìëá åäæå
גו' "ואהבת הלשו� דיוק ג� כיבכלזהו נפש�",

"אפילו רז"ל כמאמר נפש מסירת היינו נפש� בכל
נובע נפש המסירת וכח נפש�", את מעצמיותנוטל

") נפש�").בכלהנפש

.äùòîå øåáéãå äáùçî ,ãáì íéùåáì úðéçá àìå
" הלשו� בדיוק פירוש ה�בכליש �"שה� נפש�"

דיבורחלקיכל מחשבה ולבושיה� ומדות שכל הנפש,
בסמו� ג� שיביא וכפי � ית'" בו כול� לדבק� ומעשה,
החלקי� שג� הוא, החידוש זה פירוש שלפי �

ומעשההחיצוני� דיבור מחשבה שה� הנפש, של

ית'; בו דבוקי� הנפש") "לבושי (ונקראי�
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

נפש�" "בכל דאהבה החידוש כא�, המבואר לפי א�
ג� ולגלות לעורר שמחמתהעצמיותהוא, ממש, הנפש

ית'. עבורו ממש מציאותו את לבטל מוכ� האד�

.íìåë ãâðë äøåú ãåîìúå ïéðò ïë íâ ïáåé æ"ôòå
.êãàî ìëá øçàì ãéî íá úøáãå ù"î íâå

האלה הדברי� "והיו שאומרי� מה להבי� צרי� ג�
התורה לימוד על וקאי � ב�" ודברת גו' ושננת� גו'

מאד�". בכל גו' "ואהבת אמירת לאחרי תיכ� �

נתעורר שהאד� לאחרי דרק העני�, ומשמעות
א� אלא נפש�" ובכל לבב� "בכל רק לא לה', באהבה
ללמוד נפלאה בתשוקה יתעורר אזי מאד�", "בכל

"ישב דוקא שזה לה'.תורה אהבתו גודל את יע"

מוב�:] [ואינו

ìèáéìå ììëéì ,ìåáâ éìá äáø äáäà åðééä êãàîã
åæ äáø äáäà ïåàîö áùééúú êéàå ,ä"á óåñ ïéàá

.'åë íá úøáãå éãé ìò
ד" בחסידות ומבואר "הרבה", פירושו בכל"מאד"

והיא והגבלה, ממדידה שלמעלה אהבה היא מאד�"
ולהכלל להבטל הצמאה ממש, הנפש מעצמיות נובעת
מסירת (וכעני� ממש הנפש בכלות באלקות, לגמרי
ע"י זו רבה אהבה להשביע אפשר ואי� � לה') נפש

תורה. לימוד

úøéñî àåäù êùôð ìëá ùåøéôá [ïéáäì ùé] íâ
ìëáã ,ùåøéô ãåò ïë íâ ùéã òåãéå ,ùîî ùôð
,äùòîå øåáéãå äáùçî ùôðä éùåáì 'â åðééä êùôð
éãé ìò ä"á÷ä ìù äùòîå øåáéãå äáùçîá íøù÷ì

.úåöîå äøåúä ÷ñò

êùôð ìëá úåáéúáù åìà íéùåøéô 'á êéà ïë íàå
.æ"ìæ íéëééù

אחת) תיבה (או אחד בכתוב הפירושי� שכל ידוע
קשר שו� בלי נפרדי� פירושי� אינ� שבתורה,
(או אחד בכתוב פירושי� שה� כיו� אלא ביניה�,
ביניה�. משותפת נקודה יש אמת, בתורת אחת) תיבה

שני בי� הקשר את להבי� יש בנדו"ד, וכ�
את נוטלי� אפילו (א) � נפש�" ב"בכל הפירושי�
כל את לקשר (ב) ממש, נפש מסירת היינו נפש�,
והמצוות. התורה עסק ע"י בהקב"ה הנפש" "לבושי

äáù úåìéöàáù 'úé åúîëç àéä äøåúä éë ,ïéðòäå
.ùîî ä"á óåñ ïéà øåà ùáåìî

ענינו פירוש, ממש", אלקות "הוא האצילות עול�
הקב"ה של כוחותיו מתגלי� שבו הוא, זה עול� של
ית'. חכמתו היא שראשית� ספירות", "עשר הנקראי�

� הקב"ה של חכמתו שהיא � שהתורה ונמצא,
שבאצילות". ית' "חכמתו היא היא

� שבאצילות החכמה בספירת מיוחדת ומעלה
אומרת, זאת ממש". ב"ה סו� אי� אור מלובש "שבה
עשר כל ע� מיוחד ב"ה סו� אי� שאור לכ� דנוס�
וחיוהי ד"איהו מתיקוני� לעיל (וכמובא הספירות

מלו החכמה בספירת הנה � חד") אי�וגרמוהי "אור בש
ממש". ב"ה סו�

ב"ה סו� אי� אור ע� מאוחדות ה� שהספירות דזה
זרי�, דברי� ה� שהספירות הטעות את לשלול רק בא
פועל הוא יד� שעל אומ� של אומנות כלי עד"מ כמו
� ממנו נפרדי� דברי� ה� שהכלי� שונות, פעולות
בתכלית "פשוט שהקב"ה לומר, אפשר הי' וכ�
("ספירות") כלי�" "עשרה שברא אלא הפשיטות"

הברואי�; את ומנהיג פועל יד� שעל

הספירות ג� אלא כ�, שאינו ואומרי� ששוללי� וזהו
כחות היחוד.אלקיי�ה� בתכלית הקב"ה ע� המיוחדי�

כלי (כמו נפרדי� הכלי� שאי� בלבד זו דלא [היינו
אפילו שאינ� אלא � הנ"ל המהר"ל כדעת � האומ�)
ה� שהכוחות דא� הנפש, עצ� לגבי הנפש כוחות כמו
מקו� מכל א� נפשיי�, כוחות וה� מהנפש התפשטות
למעלה, משא"כ הכוחות; ע� מיוחד הנפש עצ� אי�
והוא המדע (והוא הכלי� ע� מתייחד ב"ה סו� שהאי�

כו')]. היודע

ממש ב"ה סו� אי� אור אי� עדיי� מקו�, מכל א�
בתו� מתגלה גדר) מכל ומרומ� פשוט ית' שהוא (כפי

הספירות.

ב"ה סו� אי� אור מלובש החכמה בספירת משא"כ
בסמו�). שיבאר (כפי ממש

äøéöé äàéøáã äîëçá äùáìúð úåìéöàã äîëçå
íäù ,åðéðôì úåëåøòä úåëìäá ùáìúäì éãë 'éùò
úåîåøú äàéô ,äééùòã íééîùâ íéðéðòá íéøáãî

.'åë úáùä úåàéöé 'åë úåøùòîå
למדרגה ממדרגה וירדה.. "נסעה התורה
יצירה בריאה עולמות [ה� העולמות בהשתלשלות
עול� וענייני גשמיי� בדברי� שנתלבשה עד עשי']

בה�". תפיסא מחשבה כל שתהא כדי הזה..
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נפש�" "בכל דאהבה החידוש כא�, המבואר לפי א�
ג� ולגלות לעורר שמחמתהעצמיותהוא, ממש, הנפש

ית'. עבורו ממש מציאותו את לבטל מוכ� האד�

.íìåë ãâðë äøåú ãåîìúå ïéðò ïë íâ ïáåé æ"ôòå
.êãàî ìëá øçàì ãéî íá úøáãå ù"î íâå

האלה הדברי� "והיו שאומרי� מה להבי� צרי� ג�
התורה לימוד על וקאי � ב�" ודברת גו' ושננת� גו'

מאד�". בכל גו' "ואהבת אמירת לאחרי תיכ� �

נתעורר שהאד� לאחרי דרק העני�, ומשמעות
א� אלא נפש�" ובכל לבב� "בכל רק לא לה', באהבה
ללמוד נפלאה בתשוקה יתעורר אזי מאד�", "בכל

"ישב דוקא שזה לה'.תורה אהבתו גודל את יע"

מוב�:] [ואינו

ìèáéìå ììëéì ,ìåáâ éìá äáø äáäà åðééä êãàîã
åæ äáø äáäà ïåàîö áùééúú êéàå ,ä"á óåñ ïéàá

.'åë íá úøáãå éãé ìò
ד" בחסידות ומבואר "הרבה", פירושו בכל"מאד"

והיא והגבלה, ממדידה שלמעלה אהבה היא מאד�"
ולהכלל להבטל הצמאה ממש, הנפש מעצמיות נובעת
מסירת (וכעני� ממש הנפש בכלות באלקות, לגמרי
ע"י זו רבה אהבה להשביע אפשר ואי� � לה') נפש

תורה. לימוד

úøéñî àåäù êùôð ìëá ùåøéôá [ïéáäì ùé] íâ
ìëáã ,ùåøéô ãåò ïë íâ ùéã òåãéå ,ùîî ùôð
,äùòîå øåáéãå äáùçî ùôðä éùåáì 'â åðééä êùôð
éãé ìò ä"á÷ä ìù äùòîå øåáéãå äáùçîá íøù÷ì

.úåöîå äøåúä ÷ñò

êùôð ìëá úåáéúáù åìà íéùåøéô 'á êéà ïë íàå
.æ"ìæ íéëééù

אחת) תיבה (או אחד בכתוב הפירושי� שכל ידוע
קשר שו� בלי נפרדי� פירושי� אינ� שבתורה,
(או אחד בכתוב פירושי� שה� כיו� אלא ביניה�,
ביניה�. משותפת נקודה יש אמת, בתורת אחת) תיבה

שני בי� הקשר את להבי� יש בנדו"ד, וכ�
את נוטלי� אפילו (א) � נפש�" ב"בכל הפירושי�
כל את לקשר (ב) ממש, נפש מסירת היינו נפש�,
והמצוות. התורה עסק ע"י בהקב"ה הנפש" "לבושי

äáù úåìéöàáù 'úé åúîëç àéä äøåúä éë ,ïéðòäå
.ùîî ä"á óåñ ïéà øåà ùáåìî

ענינו פירוש, ממש", אלקות "הוא האצילות עול�
הקב"ה של כוחותיו מתגלי� שבו הוא, זה עול� של
ית'. חכמתו היא שראשית� ספירות", "עשר הנקראי�

� הקב"ה של חכמתו שהיא � שהתורה ונמצא,
שבאצילות". ית' "חכמתו היא היא

� שבאצילות החכמה בספירת מיוחדת ומעלה
אומרת, זאת ממש". ב"ה סו� אי� אור מלובש "שבה
עשר כל ע� מיוחד ב"ה סו� אי� שאור לכ� דנוס�
וחיוהי ד"איהו מתיקוני� לעיל (וכמובא הספירות

מלו החכמה בספירת הנה � חד") אי�וגרמוהי "אור בש
ממש". ב"ה סו�

ב"ה סו� אי� אור ע� מאוחדות ה� שהספירות דזה
זרי�, דברי� ה� שהספירות הטעות את לשלול רק בא
פועל הוא יד� שעל אומ� של אומנות כלי עד"מ כמו
� ממנו נפרדי� דברי� ה� שהכלי� שונות, פעולות
בתכלית "פשוט שהקב"ה לומר, אפשר הי' וכ�
("ספירות") כלי�" "עשרה שברא אלא הפשיטות"

הברואי�; את ומנהיג פועל יד� שעל

הספירות ג� אלא כ�, שאינו ואומרי� ששוללי� וזהו
כחות היחוד.אלקיי�ה� בתכלית הקב"ה ע� המיוחדי�

כלי (כמו נפרדי� הכלי� שאי� בלבד זו דלא [היינו
אפילו שאינ� אלא � הנ"ל המהר"ל כדעת � האומ�)
ה� שהכוחות דא� הנפש, עצ� לגבי הנפש כוחות כמו
מקו� מכל א� נפשיי�, כוחות וה� מהנפש התפשטות
למעלה, משא"כ הכוחות; ע� מיוחד הנפש עצ� אי�
והוא המדע (והוא הכלי� ע� מתייחד ב"ה סו� שהאי�

כו')]. היודע

ממש ב"ה סו� אי� אור אי� עדיי� מקו�, מכל א�
בתו� מתגלה גדר) מכל ומרומ� פשוט ית' שהוא (כפי

הספירות.

ב"ה סו� אי� אור מלובש החכמה בספירת משא"כ
בסמו�). שיבאר (כפי ממש

äøéöé äàéøáã äîëçá äùáìúð úåìéöàã äîëçå
íäù ,åðéðôì úåëåøòä úåëìäá ùáìúäì éãë 'éùò
úåîåøú äàéô ,äééùòã íééîùâ íéðéðòá íéøáãî

.'åë úáùä úåàéöé 'åë úåøùòîå
למדרגה ממדרגה וירדה.. "נסעה התורה
יצירה בריאה עולמות [ה� העולמות בהשתלשלות
עול� וענייני גשמיי� בדברי� שנתלבשה עד עשי']

בה�". תפיסא מחשבה כל שתהא כדי הזה..
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c"agקח i`iyp epizeax zxezn

כלומר:

בעולמות למעלה בשרשה שהיא כפי התורה
מדברת אינה האצילות) בעול� (וכלֿשכ� עליוני�
"מדברת היא אלא כמוב�, גשמיי�, במושגי�

בתכלית. רוחניי� בעניני� בעליוני�",

היחיד רשות דשבת, דרשויות הסוגיא [ולדוגמא:
הוא היחיד רשות � ברוחניות שענינ� הרבי�, ורשות
הוא עול� של שיחידו האחדות", ("עול� האצילות עול�
היינו דפרודא", "עלמא הוא הרבי� ורשות בהתגלות)
מאלקות]. נפרדי� שה� ועשי', יצירה בריאה עולמות

הוריד התורה, את ללמוד יוכלו למטה שבנ"י וכדי
שנתלבשה עד למדרגה ממדרגה חכמתו את הקב"ה
להשיגה. יכול האנושי שכל שג� באופ� גשמיי� בדברי�

תפילי�, מצות תפילי�שהחכמהולדוגמא שבמצות
ושיכתוב טהורה מבהמה גשמי הקל� שיהי' אי� � היא
ויניח� כו' אשורית ובכתב בדיו פרשיות ד' הסופר
ביד ולהניח� שחורות רצועות בה� ויקשור א' בבית

הראש. ועל

äëìä åæéà âéùîå ïéáîå äøåúä ãîåì íãàäùëå
'úé åúîëçá úøù÷úî åúîëç éøä ,äøåùàì

.äðôå ãö ìëî íéãçàì åéäå ,åæ äëìäáù
המושכל הרי חכמה, דבר ותופס משיג כשאד�
שלומד) זו מחכמה ממולאת (שחכמתו בשכלו נתפס
(ג� שהתורה ומאחר ההתאחדות, בתכלית עמו ומתאחד
ע"י למטה ונלמדת גשמיי� בדברי� מלובשת שהיא כפי
התורה עסק ידי שעל נמצא, ית', חכמתו היא אד�) בני
"והוא האד�, וחכמת ית' חכמתו בי� גמור יחוד נעשה
ומיוחדי� לאחדי� להיות כמוהו.. יחוד שאי� נפלא יחוד
(כפי כזאת התאחדות פירוש, � ופנה" צד מכל ממש
לא האד�) שבמוח השכל ע� מתאחדת חכמה שדבר
שסו"ס גשמיי�, דברי� שני בי� בהתאחדות כלל מצינו

ממש. התאחדו לא כי ביניה� להפריד אפשר

àéä äîöò äîùðä úåéä íòù äìòîì øàåáî äðäå
éìë àåä ìëùä ô"ëò íå÷î ìëî ,ìëùäî äìòîì

.äîùðä úåîöòì
לבד כלי רק הוא "שהשכל לעיל שאמרנו מה
ה"שכל" כח הוא בזה הדיוק � הנפש]" [לעצמיות
יד� שעל "כלי�" ה� הנפש כוחות שכל דא� דוקא,
הנפש בכוחות מקו�, מכל פעולותי', את פועלת הנפש

"כלי הוא שרק השכל, בכח מעלה יש לעצמותגופא

"חלק ורק שכל, אינו הנפש שעצ� (דאע"פ הנפש"
מ"מ, (כנ"ל), שכל מגדר שלמעלה ממעל" אלקה

אליו). כלי הוא השכל

פירוש:

האד� שבנפש ביותר העליו� הכח הוא השכל
"נפש נקראת שהנפש עד האד�, שלימות והוא
מובדל שאד� לפי בסמו�) שמביא (כמו המשכלת"
שהשכל ונמצא שבו, החכמה בכח חיי� בעלי מכל
אינה עצמה שהנפש דהג� ממש, הנפש לעצ� מתייחס
למציאות סיבה היא מקו� מכל כנ"ל, כלל ושכל חכמה

שבו. החכמה כח

äìòîì àåä ä"á óåñ ïéà øåàù ô"òà ,äìòîì ïëå
äàìéò äîëç úðéçáî åìéôà ,äîëç úðéçáå øãâî

î íå÷î ìëî ,úåìéöàã,äàìéò äîëçá àåä ùáåì
.ä"á óåñ ïéà øåàì éìë à÷åã àéä äîëçäù

בתכלית "פשוט ב"ה סו� אי� אור היות ע�
מבחינת ק� אי� רוממות מרומ� ית' והוא הפשיטות",
בחכמה ומתלבש שורה הוא הרי מקו�, מכל החכמה,

עילאה.

להתלבש ב"ה סו� אי� לאור שאפשר הטע� נקודת
� ביטול ענינה שחכמה לפי היא, החכמה בספירת
כמו ביטול על מורה ד"מה" מ"ה", "כח אותיות חכמה
ביטול, של כח � מה" "כח הוא וחכמה מה", "ונחנו
ב"ה סו� אי� לאור אפשר שבחכמה הביטול ומצד

בה. להתלבש

באיזו נתפס שיהי' אפשר אי ב"ה אי�ֿסו� כי
בלתי לדבר וא"א מוגבלת היא מציאות דכל מציאות,
שחכמה היות אבל מוגבל; בדבר להתלבש מוגבל
שבו כלי היא כ� על המציאות, והעדר ביטול ענינה

ב"ה. אי�ֿסו� שורה

ע"ה ממורי שמעתי "וכאשר בתניא: רבינו וזל"ק
חיי� בע� למ"ש וטע� פירוש ממעזריטש] [=המגיד
בעול� אפילו מתייחד אינו ב"ה סו� אי� שאור
החכמה בספירה תחלה התלבשותו ע"י אלא האצילות
שהוא האמת אחד הוא ב"ה סו� שאי� משו� והיינו �
החכמה". מדריגת היא וזו זולתו, ואי� הוא לבדו

עכל"ק.

בנפש למטה ה� � בחכמה מיוחדת מעלה יש [לסיכו�:

כלי שהיא � העליונות ספירות בעשר למעלה וה� האד�

חכמה. מגדר שלמעלה לעצמיות
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

תורה:] תלמוד שבמצות המיוחד העילוי מוב� ומעתה

äîëç ãåçéå úåøù÷úä éãé ìò éøä ,ïëù ïåéëå
åúîëç àéäù äøåúáù äîëçá äîùðä ìù ìëùå
ãåçéå úåììëúä ë"â äùòð àìéîî æ"éò ,'úé
óåñ ïéà øåàá ìëùäî äìòîìù äîùðä úåéîöò
.äàìéò äîëç úðéçáî äìòî äìòîìù ùîî ä"á

äàìéò äîëçá ùáåìî ä"á óåñ ïéà øåàã ïåéë
äìòîìù íãàä úîùð íâå ,åæ äëìä àéä øùà
ùôðä éøäù ,ìëùä çëá úùáåìî åìù ìëùäî

.úìëùîä ùôð úàø÷ð

,äøåúä úîëçá íãàä ìëù ãåçéå úåøù÷úäá ë"à
úåììëúä àåäå ,äæî øúåé ïåéìò ãåçé ïë íâ äùòð

.ä"á óåñ ïéà øåà úåéîöòá äîùðä úåéîöò
מבחינת למעלה הוא עצמו ב"ה שאי�ֿסו� אע"פ
בה הוא שורה "אעפ"כ שבתורה, דאצילות חכמה
ובמילא מינו", את מי� ומצא בתורה, הוא ונמצא
שבתורה בהחכמה ונכללת שבאד� החכמה "מתקשרת
עצמיות זה] ידי ו[על דאצילות.. חכמה בחינת שהוא

נ ממעל אלקה חלק פשוטה חיות שהיא כללתנפשו
החכמה". בתו� המלובש ב"ה סו� אי� אור בעצמיות

ìëùä úåøù÷úä éãé ìò à÷åã äùòð äæ ìëå
.äøåúä úîëçá

תורה תלמוד שבמצות המיוחד העילוי ג"כ זהו
תורה "ותלמוד אמרו שלכ� המצוות, כל שאר לגבי

התקשרות דר� שדוקא לפי כול�", האד�שכלכנגד
מזה",חכמתע� יותר עליו� יחוד "נעשה.. התורה,

(שלמעלה ב"ה סו� האי� ע� מתאחד הנשמה שעצ�
מחכמה).

.ä"áå÷ã äàìéò àìëéä àéä àúééøåàã àúéàù åäæå
� דוקא בחכמה מתלבש ב"ה סו� שהאי� מאחר
היא שהתורה נמצא, � ית' חכמתו היא היא שהתורה

ובעצמו. בכבודו הקב"ה נמצא שבו ה"היכל"

åæ úåììëúä ììë ùéâøî åðéà íãàäù ô"òàå
àåä åúãøèå å÷ñò ø÷éòå ,äøåúá å÷ñò úòùá

áøòúéù øùôàù àìà ãåò àìå ,äâéùäì äîëçäá
.'åë áåèá ìéëùä íà òöîàá úåùé úö÷î

úøåúáå äîùì åúðååë ø÷éòù øçàî ,íå÷î ìëî
ïéàá úììëð åúîùð úåéîöò ïëì ,åöôç à÷åã 'ä

.ä"á óåñ
שלומד הלימוד) בתחילת (עכ"פ לכוו� צרי� האד�
התורה". השגת ידי על לה' נפשו "לקשר היינו לשמה,

.éæç äéìæî éæç àì åäéàã â"òàå
שעמדו והאנשי� דניאל גבי רז"ל שאמרו ע"ד
חרדה נפלה מקו� מכל המראה את ראו לא דה� אתו,
כ� � חזי מזלייהו חזי לא דאיהו אע"ג כי עליה�,
לא התורה) בהשגת (העוסק שהשכל דאע"פ בנדו"ד,
סו� אי� ע� נפשו עצ� של וההתכללות היחוד את חזי
"מזלייהו מקו� מכל התורה, לימוד ע"י הנפעל ב"ה
זו, התכללות נרגשת נפשו בעצמיות כלומר, חזי",

לשמה. שכוונתו היות

êùéî êùôð ìëáã íéùåøéôä éðù êéà ïáåé äæáå
ìëá åì óëéú íá úøáãå êééùã íâå ,éããäà éëééù

.êãàî

,ä"á óåñ ïéàá ììëäìå ìèáéì ùôð úøéñîä éë
óåñ ïéàá åúîùð úììëúî ïë íâ äøåúá å÷ñòáå

.'åë ä"á
בעסק ודיבורו מחשבתו התקשרות שע"י ונמצא
ולבושי חלקי בכל � נפש�" "בכל (כפירוש התורה
על דקאי כפשוטו, נפש�" ד"בכל העני� נפעל הנפש)
דעצמיות וההתכללות הביטול שענינה נפש מסירת

ב"ה. סו� באי� נפשו

äáäàä ïåàîö äåøîä àåä íá úøáãå ïéðò ïëì
:ä"á óåñ ïéàá ììëéìå ìèáéì êãàî ìëáã äáø

בהקב"ה נפשו עצ� מתכלל התורה ידי שעל מאחר
האד� מרווה התורה ידי שעל נמצא, בארוכה), (כנ"ל

לאלקות. נפשו צמאו�

,"ziayz `le weqt lr xe`ia" xn`n jezn ,"dxezd cenlz zevn zeaiyg"

('c sc) `xwie 't dxez ihewl xtqn
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קט c"ag i`iyp epizeax zxezn

תורה:] תלמוד שבמצות המיוחד העילוי מוב� ומעתה

äîëç ãåçéå úåøù÷úä éãé ìò éøä ,ïëù ïåéëå
åúîëç àéäù äøåúáù äîëçá äîùðä ìù ìëùå
ãåçéå úåììëúä ë"â äùòð àìéîî æ"éò ,'úé
óåñ ïéà øåàá ìëùäî äìòîìù äîùðä úåéîöò
.äàìéò äîëç úðéçáî äìòî äìòîìù ùîî ä"á

äàìéò äîëçá ùáåìî ä"á óåñ ïéà øåàã ïåéë
äìòîìù íãàä úîùð íâå ,åæ äëìä àéä øùà
ùôðä éøäù ,ìëùä çëá úùáåìî åìù ìëùäî

.úìëùîä ùôð úàø÷ð

,äøåúä úîëçá íãàä ìëù ãåçéå úåøù÷úäá ë"à
úåììëúä àåäå ,äæî øúåé ïåéìò ãåçé ïë íâ äùòð

.ä"á óåñ ïéà øåà úåéîöòá äîùðä úåéîöò
מבחינת למעלה הוא עצמו ב"ה שאי�ֿסו� אע"פ
בה הוא שורה "אעפ"כ שבתורה, דאצילות חכמה
ובמילא מינו", את מי� ומצא בתורה, הוא ונמצא
שבתורה בהחכמה ונכללת שבאד� החכמה "מתקשרת
עצמיות זה] ידי ו[על דאצילות.. חכמה בחינת שהוא

נ ממעל אלקה חלק פשוטה חיות שהיא כללתנפשו
החכמה". בתו� המלובש ב"ה סו� אי� אור בעצמיות

ìëùä úåøù÷úä éãé ìò à÷åã äùòð äæ ìëå
.äøåúä úîëçá

תורה תלמוד שבמצות המיוחד העילוי ג"כ זהו
תורה "ותלמוד אמרו שלכ� המצוות, כל שאר לגבי

התקשרות דר� שדוקא לפי כול�", האד�שכלכנגד
מזה",חכמתע� יותר עליו� יחוד "נעשה.. התורה,

(שלמעלה ב"ה סו� האי� ע� מתאחד הנשמה שעצ�
מחכמה).

.ä"áå÷ã äàìéò àìëéä àéä àúééøåàã àúéàù åäæå
� דוקא בחכמה מתלבש ב"ה סו� שהאי� מאחר
היא שהתורה נמצא, � ית' חכמתו היא היא שהתורה

ובעצמו. בכבודו הקב"ה נמצא שבו ה"היכל"

åæ úåììëúä ììë ùéâøî åðéà íãàäù ô"òàå
àåä åúãøèå å÷ñò ø÷éòå ,äøåúá å÷ñò úòùá

áøòúéù øùôàù àìà ãåò àìå ,äâéùäì äîëçäá
.'åë áåèá ìéëùä íà òöîàá úåùé úö÷î

úøåúáå äîùì åúðååë ø÷éòù øçàî ,íå÷î ìëî
ïéàá úììëð åúîùð úåéîöò ïëì ,åöôç à÷åã 'ä

.ä"á óåñ
שלומד הלימוד) בתחילת (עכ"פ לכוו� צרי� האד�
התורה". השגת ידי על לה' נפשו "לקשר היינו לשמה,

.éæç äéìæî éæç àì åäéàã â"òàå
שעמדו והאנשי� דניאל גבי רז"ל שאמרו ע"ד
חרדה נפלה מקו� מכל המראה את ראו לא דה� אתו,
כ� � חזי מזלייהו חזי לא דאיהו אע"ג כי עליה�,
לא התורה) בהשגת (העוסק שהשכל דאע"פ בנדו"ד,
סו� אי� ע� נפשו עצ� של וההתכללות היחוד את חזי
"מזלייהו מקו� מכל התורה, לימוד ע"י הנפעל ב"ה
זו, התכללות נרגשת נפשו בעצמיות כלומר, חזי",

לשמה. שכוונתו היות

êùéî êùôð ìëáã íéùåøéôä éðù êéà ïáåé äæáå
ìëá åì óëéú íá úøáãå êééùã íâå ,éããäà éëééù

.êãàî

,ä"á óåñ ïéàá ììëäìå ìèáéì ùôð úøéñîä éë
óåñ ïéàá åúîùð úììëúî ïë íâ äøåúá å÷ñòáå

.'åë ä"á
בעסק ודיבורו מחשבתו התקשרות שע"י ונמצא
ולבושי חלקי בכל � נפש�" "בכל (כפירוש התורה
על דקאי כפשוטו, נפש�" ד"בכל העני� נפעל הנפש)
דעצמיות וההתכללות הביטול שענינה נפש מסירת

ב"ה. סו� באי� נפשו

äáäàä ïåàîö äåøîä àåä íá úøáãå ïéðò ïëì
:ä"á óåñ ïéàá ììëéìå ìèáéì êãàî ìëáã äáø

בהקב"ה נפשו עצ� מתכלל התורה ידי שעל מאחר
האד� מרווה התורה ידי שעל נמצא, בארוכה), (כנ"ל

לאלקות. נפשו צמאו�

,"ziayz `le weqt lr xe`ia" xn`n jezn ,"dxezd cenlz zevn zeaiyg"

('c sc) `xwie 't dxez ihewl xtqn
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‰�‰Âמדריגות ב' שיש עכ"פ יוב� זאת הקדמה לפי
היש בביטול מדריגות וב' ליש דאי"� בהמשכה
בתענוגי' אהב' בחי' הרי הנ"ל אהבות בב' דהנה לאי"�,
דבינה ליש דחכמ' מאי� נמש� דבינה שבהשג' במורגש
ליש בהתלבשות שבא דחכמ' ומ"ה דאי� וההמשכה כנ"ל
דמ"ה כנ"ל בראש חכמ' היא ה' יראת דה� תתאה ביראה
דמשה כענוה זה חיצוני בביטול ומלובש יורד העליו�
הרי העליו�, מ"ה בחי' בו שהי' מצד לגמרי היש בביטול
רחימו בבינה א' ליש ומ"ה דאי"� בהמשכה מדרגות ב'
היש בביטול מדריגו' ב' וכמ"כ יר"ת, במל' והב' עילאה
אהבות דב' רו"ש בבחי' האחד למעלה המבואר והוא לאי�
שעולה שבלב במדו' היש ביטול שבלב דרצוא הנ"ל
כו', דבינה בתענוגי' אהבה והמשכת שוב בחי' להמשי�
ביטול או עומ"ש בקבלת חיצוני' דהכנעה היש ביטול והב'
לבחי' רצוא בחי' זהו כו', כלל מקו' נתפס שאינו דעצמו'
חכמתא יהב כמו העליו� דמ"ה והביטול פנימי' דח"ע שוב
הא' אופני' בב' זה כל בא ונמצא כנ"ל. כו' לחכימי�
גורמת שההמשכה והוא להעלא' תחילה ההמשכה בהקד�
בהקד� כמו הנ"ל, דהמשכה מדריגו' בב' דוקא ההעלא'
התפעלו' העלא' גור� המושג בעונג ליש דאי� המשכה
ביטול גור� דחכמה העליו� מ"ה המשכו' וכ� שבלב המדו'
יתירה וענוה שפלו' בחי' או מ"ש דקבלת דהכנעה חיצוני
ויראה באימה העבד לב שיפול אימתו שמתגלה כמל� או
כו' שראו מפני שנתבטלו וכמ"ת לתלמיד רב וכ� גדולה,
כאב� שנעשה עד וכו' וכל מכל פנימי' ביטול בזה שיש

וד"ל. כו' וזיעה ברתת באימה דומ�
Ê"ÙÏÂ�אופ כפי ההעלא' בחי' הרי שיהי' אי� יהי'

ב' בכל ההעלא' אופ� לפי וההמשכה ההמשכה
גרוע או להיפ� שיהי' ולא הנ"ל והעלא' דהמשכה מדריגו'
מוצאי' אנו למה להבי� יש וא"כ כו', כלל מזה זה בער�

הביטול דהרי מזה, להיפ� ותורה דתפלה רו"ש בבחי'
צרי� בק"ש ההתבוננו' שמצד באהבה שבלב דרצוא
ולימוד כנ"ל, שבשכל האהבה בעני� דשוב המשכה שיעורר
דח"ע מ"ה דהמשכת השני שוב בחי' הוא הרי התורה
יהי' ואי� כנ"ל, בסו� דתפלה מ"ש דקבלת חיצוני בביטול
ביניה� נמצא חיבור שאי� שבלב לרצוא דתורה שוב בחי'
תחלה בלב ואהבת או' אנו בק"ש ואי� הנ"ל לפי כלל
ביטול הוא התפלה עיקר שהרי ועוד כו', ב� ודברת ואח"כ
כנ"ל דוקא העליו� מ"ה לבחי' כלי שהוא בהשתחוא' חיצוני
פי' דודאי מהו ק"ש מצות עני� ועוד ממש, ת"ת עני� והיינו
בבינה הוא באז� דשמוע דבינה בהשגה הוא ישראל שמ"ע
לפי שלא וזה ואהבת באמרו בלב אהבה שמוליד והוא
עבודה מיני דשני צ"ל אלא כו'. לרצוא יקדי� שהשוב הסדר
הנ"ל מדריגו' ב' בזה ויש לרצוא שקוד� בשוב א' ה�
מורגש בעונג שבשכל אהבה א' ליש דאי"� בהמשכה
ר"ע כמו השגתו כפי באח"ד למס"נ ישראל שמ"ע באמרו
בחי' וה� דואהבת העלא' גור� שזה כו' באחד מארי� הי'
המשכה שהוא ב� דודברת ת"ת במצות והב' הנ"ל, רחימו'
כלי להיו' רק הביטול בחיצוני' בד"ת בדיבור העליו� דמ"ה
לשוב שקוד� ברצוא הב' ועבודה כידוע, שמדבר ה' לדבר
פסד"ז והיינו הנ"ל לאי"� הי"ש דביטול מדריגו' בב' והיינו
כמ"ש שבלב רצוא בבחי' המלאכי' בהתפעלו' ק"ש שקוד�
בבינה לי"ש דאי"� המשכה ומעורר כו' רצוא והחיות
חיצוני ביטול והב' הנ"ל, אהבות בחי' ישראל בשמ"ע

תפתחבהכנעה שפתי אד' כשאו' דתפלה בעמידה שפלו'
כנ"ל מרומ� מל� לפני וכעומד כו' בלשוני מלה אי� כמו
כשכורע כו', ומצלי ידי' דפכר וכרבא העצמו' בביטול
ביטול בבחי' להיו' העליו� דמ"ה המשכה שגור� בברו�
וכידוע כו' ובאימה ברתת במציאו' שאינו עד בפנימי'

וד"ל. ממש אצי' בבחי' דש"ע דהשתחווא'

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew
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צרעתÔÈ·‰ÏÂב) נגע נק' שאי� במ"ש הנגעי� די� פרטי
השנויי� מראות מד' כא' ביותר לב� הוא אא"כ
בוהק נק' כ"כ לב� אינו א� אבל החינו� בש� וכנ"ל במשנה
י"ב) ז' (קהלת תחי' והחכמה דכתיב הוא העני� טהור, והוא

הוא דוקא שבה לפי החכמה ע"י הוא החיות המשכת שכל
הוא הד� כי מ"ש ג"כ ידוע אמנ� כנ"ל אא"ס השראת
בד� שורה בשר כל שנפש ר"ל כ"ג) י"ב (דברי� הנפש
הנפש חיות בה שמתלבש החכמה באמצעות והיינו
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החכמה הסתלקות שהוא הנגע עני� נת' וכבר בד� ומתלבש
מקו� שמלבי� מה הוא לזה הסימ� לכ� דאבא מוחי' בחי'
שמסתלק והיינו האד� בשר בעור הרבה מקומות או אחד
בשר בעור האדמומית הי' שמחמתו מקו� מאותו הד�
מוחי' בחי' ג"כ נסתלקו ואז לב� נעשה וכשנסתלק האד�
שבאותו בד� מלובשת שהיתה תחי' החכמה בחי' דאבא
שנסגרו ופי' סגירו כתרגומו צרעת הנק' וזהו כנ"ל* המקו�
צרעת נק' אינו ולכ� עוד נמשכי� מהיות דאבא המוחי'
ביותר לבני� שה� הנ"ל מראות ד' מ� כא' לב� הוא אא"כ
ונסתלקו המקו� מאותו לגמרי הד� כל שנסתלק סימ� שזהו
יש כבר מכא� כהה הוא א� אבל לגמרי מש� דאבא מוחי'
ולפיכ� לגמרי נסתלק ולא הנפש הוא לד� הילו� איזו ש�
שנסתלקו עד ביותר לב� הוא א� ג� אמנ� טהור, הוא
שיער יש אא"כ טומאה סי' אינו עדיי� הנ"ל דאבא המוחי'
זו שהיניקה החיצוני� יניקת על מורה הוא השיער כי לב�
שמשערות בע"ח כמ"ש שיער נק' יונקי� שהחיצוני�
קדמה אא"כ טמא אינו זאת ג� וא� יונקי�, ה� דנוקבא
הנה כי העני� הרמב"�, בש� כמש"ל לב� להשיער הבהרת
וה� דנוגה י"ס ג"כ ויש באבי"ע דקדושה י"ס שיש ידוע
נוגה דבריאה נוגה דאצילות נוגה השתלשלות בבחי' ג"כ
חד וגרמוהי איהו באצילות כי והעני� דעשיה, נוגה דיצירה
מחסד, וגבורה מגבורה חסד מזה זה מתכללי� שהי"ס ממש
בשמאלא וימינא בימינא שמאלא לאכללא בזהר וכמ"ש
שמייחד בחכמה המלובש שבה� אא"ס הארת מצד והיינו
במרומיו שלו� ונעשה חו"ג מתבטלי� אא"ס לגבי (כי אות�
ג� יכופר החוטא להיות מסכמת הגבורה מדת ג� ולכ�
ימות), ולא החולה יתרפא מ"מ כו' חטא בלא מיתה שאי�

דקדושה בי"ס זהו ובבחי'אמנ� מהות בלי מ"ה בלי (שה�
ה� וע"כ בתוכיות� מתלבש ולכ� אא"ס, לגבי לגמרי ביטול
נוגה בחי' אבל כו') בגבורה חסד זה ע� זה מתייחדי�
לא באצילות שהרי אלקות בחי' ג"כ שהיא ע� דאצילות
מתפרדי� ענפי� בחי' ה� אבל ה') ה' (תלי� כתיב רע יגור�
זה ע� זה מתייחדי� ואינ� הגבורה את סובל אינו שהחסד
זולתו סובל שאינו עד ודבר ליש נרגשי� שה� מצד והיינו
כשרי� הכל המתחיל במאמר אדומה פרה במצות (עיי�
אא"ס שאי� מצד הוא לזה והסיבה זה) נת' כו' לקדש
נוגה קליפת נק' וע"כ לבד מקי� בבחי' רק ש� מלובש
אא"ס שאי� (ר"ל ולחלוחית טע� לה שאי� היא שהקליפה
ממש יש בחי' דבי"ע בנוגה נמש� ומזה בתוכ�) מלובש
אות� ברא יתבר� שהש� מאחר והנה השמי�. וצבא
בהתהוות צור� שיש לומר רצוני כ�, להיות צרי� מסתמא
יניקה לה� נמש� להיות שצרי� מוב� ממילא וא"כ הקליפות
היו לא מהקדושה יניקה בלא כי הקדושה מ� תמיד
ית' ממנו לה� הקצובה זו יניקה כי העני� א� מתקיימי�,
יותר חוטפי� ה� לפעמי� אמנ� להתקיי� סיפוק� כדי היא

וחטא עו� איזו מחמת וזה הקצבה ע"פ לה� מהראוי
להשיב ובירור תיקו� צרי� וע"ז כידוע אד� בני שיחטאו
הסתלקות שהיא הבהרת בעני� ג"כ וזהו גזלו, אשר הגזילה
החיצוני� יכולי� ואז למעלה שנת' כמו אבא דאור החיות
הנה כי לה�, הקצובה המדה על שאת ביתר יניקה לקבל
שסט' לסט"א דקדושה סט' בי� ההפרש למעלה מבואר
שני שמתייחדי� עד לאלקות ביטול בחי' ה� דקדושה
סט"א משא"כ הביטול, מעוצ� ממש לאחדי� והיו הפכי�
בתוכ� מתלבש אא"ס אי� ולכ� יש בחי' הוא דאצי' נוגה כמו
הביטול בחי' שהיא החכמה ע"י נבח� וכ"ז דקדושה, כבסט'
ידה ועל ובה דאבא, מוחי' ביאור בעני� למעלה שנת' כמו
בשפע החיות נמש� אינו לכ� בעולמות אא"ס מתלבש
ע"פ כראוי הביטול בחי' בו שיש במקו� אלא מאא"ס
היא דאצי' נוגה ואפי' שהסט"א ולפי זה, שהיא החכמה
אא"ס המשכת לה� ממשכת החכמה אי� לכ� יש בחי'
מ"ש והוא ולספק�, להחיות� כדי מזעיר מעט א� כי בשפע
אלא אינו זה וכל לבד, דנוק' משערות שיניקת� לעיל
ע"י נמש� אא"ס שהמשכת ר"ל מאירי� דאבא כשמוחי'
במקו� אלא נמש� אינו ולכ� הביטול בחי' שהיא החכמה
במקו� יגיע שלא המונעת היא החכמה כי ב"ה אליו שבטל
דאימא מוחי' רק דאבא מוחי' כשמסתלקי� משא"כ היש,
הקצובה המדה על ביתר יניקה לקבל דאצי' הנוגה יכולה אז
השפע מהגיע המונע העדר מחמת יש בחי' היותה ע� לה
במוחי' משא"כ ביטול בחי' החכמה שהיא היש במקו�
קדמה אא"כ טמא הצרעת נק' אי� ולכ� פ"א, כמש"ל דאימא
סי' הוא לב� השיער כי לב� השיער נולד ואח"כ הבהרת
נת' כבר אמנ� לחיצוני' יניק' על מורה היותו על טומאה
טומאה סימ� נק' מה מפני וא"כ לה� הקצובה יניקה שיש
שלזה העני� א� הבריאה, סדר עפ"י להיות צרי� שכ� מאחר
הבהרת קדמה אא"כ טומאה סימ� לב� השיער אי� הטע�
הנמשכת היניקה ואז אבא אור הסתלקות על המורה שהיא
המדה מ� ביותר היא ודאי לב� שיער ע"י אח"כ לה�
סי' הוא ואז המונע נמצא הי' שלא מאחר כי לה� הקצובה
וחטפו העליו� אד� בעור החיצוני� נתאחזו כי טומאה
הסתלקות מפני לב� השיער ע"י שאת ביתר ממנו יניקה
קד� לב� השיער א� אבל מכבר, ממנו דאבא המוחי'
בעוד החיצוני� אל היניקה נמש� שא� ר"ל טהור, לבהרת
באד� מאירי� היו דאבא המוחי' שהיא חכמה שהארת
מעט לה� להיות צרי� יניקה הרי כי טומאה סי' אינו העליו�
דאבא שמוחי� בעוד נמשכה זו שהיניקה ומאחר מהקדושה
עד לה� הראוי מהשיעור יותר לקחו לא בודאי מאירי� היו
מה� היניקה מונעת החכמה הרי כי טומאה סי' נק' שיהי'
לב� השיער ידי על לה� הגיע לא וא"כ יש בחי' להיות�
כוונה עפ"י להיות צרי� וזה הקצובה המדה כפי כ"א

טהור: הוא ולכ� ית' ממנו מכוונת
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החכמה הסתלקות שהוא הנגע עני� נת' וכבר בד� ומתלבש
מקו� שמלבי� מה הוא לזה הסימ� לכ� דאבא מוחי' בחי'
שמסתלק והיינו האד� בשר בעור הרבה מקומות או אחד
בשר בעור האדמומית הי' שמחמתו מקו� מאותו הד�
מוחי' בחי' ג"כ נסתלקו ואז לב� נעשה וכשנסתלק האד�
שבאותו בד� מלובשת שהיתה תחי' החכמה בחי' דאבא
שנסגרו ופי' סגירו כתרגומו צרעת הנק' וזהו כנ"ל* המקו�
צרעת נק' אינו ולכ� עוד נמשכי� מהיות דאבא המוחי'
ביותר לבני� שה� הנ"ל מראות ד' מ� כא' לב� הוא אא"כ
ונסתלקו המקו� מאותו לגמרי הד� כל שנסתלק סימ� שזהו
יש כבר מכא� כהה הוא א� אבל לגמרי מש� דאבא מוחי'
ולפיכ� לגמרי נסתלק ולא הנפש הוא לד� הילו� איזו ש�
שנסתלקו עד ביותר לב� הוא א� ג� אמנ� טהור, הוא
שיער יש אא"כ טומאה סי' אינו עדיי� הנ"ל דאבא המוחי'
זו שהיניקה החיצוני� יניקת על מורה הוא השיער כי לב�
שמשערות בע"ח כמ"ש שיער נק' יונקי� שהחיצוני�
קדמה אא"כ טמא אינו זאת ג� וא� יונקי�, ה� דנוקבא
הנה כי העני� הרמב"�, בש� כמש"ל לב� להשיער הבהרת
וה� דנוגה י"ס ג"כ ויש באבי"ע דקדושה י"ס שיש ידוע
נוגה דבריאה נוגה דאצילות נוגה השתלשלות בבחי' ג"כ
חד וגרמוהי איהו באצילות כי והעני� דעשיה, נוגה דיצירה
מחסד, וגבורה מגבורה חסד מזה זה מתכללי� שהי"ס ממש
בשמאלא וימינא בימינא שמאלא לאכללא בזהר וכמ"ש
שמייחד בחכמה המלובש שבה� אא"ס הארת מצד והיינו
במרומיו שלו� ונעשה חו"ג מתבטלי� אא"ס לגבי (כי אות�
ג� יכופר החוטא להיות מסכמת הגבורה מדת ג� ולכ�
ימות), ולא החולה יתרפא מ"מ כו' חטא בלא מיתה שאי�

דקדושה בי"ס זהו ובבחי'אמנ� מהות בלי מ"ה בלי (שה�
ה� וע"כ בתוכיות� מתלבש ולכ� אא"ס, לגבי לגמרי ביטול
נוגה בחי' אבל כו') בגבורה חסד זה ע� זה מתייחדי�
לא באצילות שהרי אלקות בחי' ג"כ שהיא ע� דאצילות
מתפרדי� ענפי� בחי' ה� אבל ה') ה' (תלי� כתיב רע יגור�
זה ע� זה מתייחדי� ואינ� הגבורה את סובל אינו שהחסד
זולתו סובל שאינו עד ודבר ליש נרגשי� שה� מצד והיינו
כשרי� הכל המתחיל במאמר אדומה פרה במצות (עיי�
אא"ס שאי� מצד הוא לזה והסיבה זה) נת' כו' לקדש
נוגה קליפת נק' וע"כ לבד מקי� בבחי' רק ש� מלובש
אא"ס שאי� (ר"ל ולחלוחית טע� לה שאי� היא שהקליפה
ממש יש בחי' דבי"ע בנוגה נמש� ומזה בתוכ�) מלובש
אות� ברא יתבר� שהש� מאחר והנה השמי�. וצבא
בהתהוות צור� שיש לומר רצוני כ�, להיות צרי� מסתמא
יניקה לה� נמש� להיות שצרי� מוב� ממילא וא"כ הקליפות
היו לא מהקדושה יניקה בלא כי הקדושה מ� תמיד
ית' ממנו לה� הקצובה זו יניקה כי העני� א� מתקיימי�,
יותר חוטפי� ה� לפעמי� אמנ� להתקיי� סיפוק� כדי היא

וחטא עו� איזו מחמת וזה הקצבה ע"פ לה� מהראוי
להשיב ובירור תיקו� צרי� וע"ז כידוע אד� בני שיחטאו
הסתלקות שהיא הבהרת בעני� ג"כ וזהו גזלו, אשר הגזילה
החיצוני� יכולי� ואז למעלה שנת' כמו אבא דאור החיות
הנה כי לה�, הקצובה המדה על שאת ביתר יניקה לקבל
שסט' לסט"א דקדושה סט' בי� ההפרש למעלה מבואר
שני שמתייחדי� עד לאלקות ביטול בחי' ה� דקדושה
סט"א משא"כ הביטול, מעוצ� ממש לאחדי� והיו הפכי�
בתוכ� מתלבש אא"ס אי� ולכ� יש בחי' הוא דאצי' נוגה כמו
הביטול בחי' שהיא החכמה ע"י נבח� וכ"ז דקדושה, כבסט'
ידה ועל ובה דאבא, מוחי' ביאור בעני� למעלה שנת' כמו
בשפע החיות נמש� אינו לכ� בעולמות אא"ס מתלבש
ע"פ כראוי הביטול בחי' בו שיש במקו� אלא מאא"ס
היא דאצי' נוגה ואפי' שהסט"א ולפי זה, שהיא החכמה
אא"ס המשכת לה� ממשכת החכמה אי� לכ� יש בחי'
מ"ש והוא ולספק�, להחיות� כדי מזעיר מעט א� כי בשפע
אלא אינו זה וכל לבד, דנוק' משערות שיניקת� לעיל
ע"י נמש� אא"ס שהמשכת ר"ל מאירי� דאבא כשמוחי'
במקו� אלא נמש� אינו ולכ� הביטול בחי' שהיא החכמה
במקו� יגיע שלא המונעת היא החכמה כי ב"ה אליו שבטל
דאימא מוחי' רק דאבא מוחי' כשמסתלקי� משא"כ היש,
הקצובה המדה על ביתר יניקה לקבל דאצי' הנוגה יכולה אז
השפע מהגיע המונע העדר מחמת יש בחי' היותה ע� לה
במוחי' משא"כ ביטול בחי' החכמה שהיא היש במקו�
קדמה אא"כ טמא הצרעת נק' אי� ולכ� פ"א, כמש"ל דאימא
סי' הוא לב� השיער כי לב� השיער נולד ואח"כ הבהרת
נת' כבר אמנ� לחיצוני' יניק' על מורה היותו על טומאה
טומאה סימ� נק' מה מפני וא"כ לה� הקצובה יניקה שיש
שלזה העני� א� הבריאה, סדר עפ"י להיות צרי� שכ� מאחר
הבהרת קדמה אא"כ טומאה סימ� לב� השיער אי� הטע�
הנמשכת היניקה ואז אבא אור הסתלקות על המורה שהיא
המדה מ� ביותר היא ודאי לב� שיער ע"י אח"כ לה�
סי' הוא ואז המונע נמצא הי' שלא מאחר כי לה� הקצובה
וחטפו העליו� אד� בעור החיצוני� נתאחזו כי טומאה
הסתלקות מפני לב� השיער ע"י שאת ביתר ממנו יניקה
קד� לב� השיער א� אבל מכבר, ממנו דאבא המוחי'
בעוד החיצוני� אל היניקה נמש� שא� ר"ל טהור, לבהרת
באד� מאירי� היו דאבא המוחי' שהיא חכמה שהארת
מעט לה� להיות צרי� יניקה הרי כי טומאה סי' אינו העליו�
דאבא שמוחי� בעוד נמשכה זו שהיניקה ומאחר מהקדושה
עד לה� הראוי מהשיעור יותר לקחו לא בודאי מאירי� היו
מה� היניקה מונעת החכמה הרי כי טומאה סי' נק' שיהי'
לב� השיער ידי על לה� הגיע לא וא"כ יש בחי' להיות�
כוונה עפ"י להיות צרי� וזה הקצובה המדה כפי כ"א

טהור: הוא ולכ� ית' ממנו מכוונת
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Í‡נעשה התורה ניתנה כאשר אבל תורה מת� קוד� הי' זה
ידי על אד� לא כי ע� הכסא שעל אד� התחברות
הכסא שעל אד� הבחי' שני יש בתורה כי ומצות. התורה
אד�, לא שכי א"ס נמש� התורה שע"י אד�. לא שכי וא"ס
מי אנכי נמש� התורה ידי שעל אלקי� ה' אנכי כמ"ש
העלאות בבחי' שה� מצות עצמה בתורה יש ולכ� שאנכי.
ויש גוי, תרומ� צדקה כמ"ש וצדקה ומעשרות תרומה כמו
בה� יש ולכ� כו'. ותפילי� ציצית כמו המשכות בבחי' שה�
בחי' מעורר ובכ"ז עליונה. המשכה ולעורר להעלות זה כח
אד� לבחי' מש� להמשי� הוא אד� לא כי בחי' ממש אנכי
רמ"ח כי אד� התורה זאת כמ"ש הוא שבתורה ואד� כו',
ל"ת. שס"ה גידי� שס"ה דמלכא אברי� רמ"ח פקודי�

Â‰ÊÂ'הג כל ע"י כי עומד העול� שעליה� דברי� הג' מעלת
העליו�. אד� ע� אד� לא כי התחברות נעשה דברי�
מלמטה העלאות הוא תפלה ועכשיו קרבנות עבודה כי
ותורה למטה, מלמעלה אלקות המשכת הוא וגמ"ח למעלה,
הצבור ע� המתפלל שאמרו ומה המחבר�. האמצעי קו הוא
בכל וכתי' קרוב, בהיותו כו' דרשו ע"פ ממשארז"ל יוב�
אלו אימת ויחיד לצבור וכא� ליחיד כא� ותירצו אליו קראינו
ימי בעשרת ליחיד דכמו מוב� וממילא תשובה, ימי עשרת

סליחות שיהי' הרחמי� ממקור רבי� רחמי� נמש� תשובה
אלא הצבור ע� דוקא ולאו זמ�. בכל לצבור כמו"כ עונות,
התעוררות ידי על דלהצבור הרי מתפללי�. שהצבור בזמ�

מלמעלה. רבי� רחמי� נמש� רבי� רחמי�
ÏÚÂ�לאו כי הוא הפדי' עני� כי הפדי', נעשה זה ידי

מלחמה, הוא שתמיד נופל זה ק� כשזה יאמ� מלאו�
שאמר ומה כו'. דונג כהמס אז אד� לא כי כשנמש� אבל
הוא ישראל של ישועת� כי השכינה על כביכול פדאוני
אלו וע"י עמה�, שכינה לבבל גלו כי הקב"ה של ישועתו
בשכינה. פדי' נעשה וממילא בנפש פדי' נעשה דברי� הג'
עליונה, מרכבה שהיו מאבותינו בירושה לנו נית� הכח וזה
אמרה הבהיר בספר כמ"ש החסד למדת ע"ה אבינו אברה�
לעשות הוצרכתי לא בעול� אברה� היות זמ� כל החסד מדת
הגבורה למדת ויצחק במקומי, עומד אברה� שהרי מלאכתי
כו', יצחק ופחד כו' אבי אלקי כמ"ש התפארת למדת ויעקב
בבחי' להיות כ� ג� נוכל ומצות תורה שע"י הכח לנו ונתנו
רחמי� התעוררות יעקב של מדתו ע"י והעיקר מרכבה.
ג"כ יהי' לבא דלעתיד וגאולה פדי'. נעשה זה ידי ועל רבי�
ה' ופדויי אקבצ� גדולי� וברחמי� כמ"ש הרחמי� מדת ע"י

ראש�. על עול� ושמחת ברינה ציו� ובאו כו'
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התפלה„‰�‰ ואותיות התורה אותיות בי� ההפרש ידוע
התפלה ואותיות דמ"ה אותיות ה� התורה דאותיות
בריאה הוא דאב� ולבינה, אב� בחי' והו"ע דב"� אותיות ה�
נתנה שהתורה מלמעלה הבאות אותיות וה� שמי� בידי
וע"י ובה� ח"ע בחי' לגילוי כלי� שה� דוקא אלו באותיות
עסק צ"ל דלכ� ב"ה דאוא"ס גילוי וממשיכי� קוראי�
אלקי את ויראו ד"ה בתו"א וכמ"ש דוקא בדבור התורה
התפלה אותיות וה� אד� בידי הנעשי� ה� ולבני� ישראל,
מלמעלה הבאי� אותיות זה שאי� והיינו האד�, דבור שזהו
המתפלל מהאד� למעלה מלמטה הבאי� אותיות כ"א
שפתי אדני רק בלשוני מילי� אי� ע"ז שנא' בשמו"ע (דג�
ממילא הבא דבור שהוא רק האד� דבור מ"מ ה� תפתח,
הוא דתפלה שהביטל לפי השכל ע"פ ובסדר בכוונה לא
אותיות וה� במ"א) וכמ"ש כו' המושג מטו"ד למעלה

והיינו הריחוק, שאחר מהקירוב עמוק ולב מקרב הבאי�
אח"כ ומתקרב שלו הטבעי� בהכחות היו� כל בעסקו
כו', ירננו ובשרי דלבי שלו הטבעי� בהכחות ג� בתפלה
שנעשי' העטרה וכמו לקונו כתר נעשי� אלו אותיות הנה
טובות שבאבני� במ"א (וכמ"ש ומאירות טובות מאבני�
בפעולת שמזדככות ע"י שמאירות ויש בעצ� שמאירות יש
התפלה מאותיות כ� וישפה) שוה� מעני� וכנודע הכוכבי�
הדיבורי� ה� (ובפרטיות ונזדככו שנתבררו אותיות שה�
כל בה� שמשתמש הטבעי� הכחו' ה� ובכללות היו� דכל
ונעשי� ומאירי� טובי� ונעשי� הגופני�) בעניניו היו�
במ"א). וכמ"ש כו' רצו� יהי (והו"ע כו' לקונו כתר בחי'
מדת התעוררות ע"י ה� שבתפלה הנ"ל העניני� וב'
לבוא הוא דתפלה העבוד' כל ולכ� אי"ה וכמשי"ת האהבה

אהבה. לבחי'
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.¯ÂˆÈ˜כי האהבה למדת לבוא היא דתפלה היגיעה כל
ודביקות התקשרות הא' עניני�, ב' יש בתפלה
לברר והב' כו' רצוא בבחי' ולהעלותה באלקות נפשו

(ונת' האהבה מדת ע"י נעשי� ושניה� הנה"ב, את ולזכ�
כל והתכללות לנשמה ונשמה נר"� בבחי' העבודה עני�

הימנה): שלמעלה במדריגה מה� אחת
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לג' האלקית נפשו מוריד תפקידו. הממלא מבעל�חי נמוך הוא ה', רצון היפך העושה אדם
ומושלים הנאה מהם שמקבל היתר, תאוות – האדם ירידת תחלת השכינה. גלות וגורם קליפות

קדמך יתוש אפילו עליו אומרים ולכן עליו,

Ì�Ó‡ה��רה �ק��� אד� �מעלת ��ה�א ה�א זה �ל »¿»ְְְֲִֶֶַַַָָָָ
�הע�ר ה� מצוה, �איזה �ג� א� א� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ�מצו�ת,
אז �ע�ה, לא מ�צות אחת �ע��ת ה� ע�ה, מצות ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹֹע��ת
�הרי ח�י�, ה�עלי מ�דרג�ת הר�ה �פח�ת נמ�� ה�א ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהרי
�פקיד�, את מ��י� אינ� ה�בראי� וכל ח�י� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָה�עלי
��אי� "נ�א� �כמאמר ית�ר�, ה��רא רצ�� את ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ�מק�מי�
�ער��ביא לצאת �ר�� �אי� א�� �מה �עצמ�, וחמר ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹקל
על �ער��ביא לצאת ��ר�נ� אנ� למינה�, ה�ת�ב �ה� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאמר
�ה� וה��אי�, הע�בי� ��ק�רי והינ� וכ�ה", ��ה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאחת
מק�רי �ה� ו"ע�ב", "��א" ��� ��קראי� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָה�לאכי�
�� וא� �עצמ�, וחמר קל ���א� ה� והע�בי�, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹה��אי�
�על �ה�א והאד� ית�ר�, ה��רא רצ�� מק�מי� ה� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהרי
י�תר �ר�ע ה�א הרי ית�ר�, רצ�נ� הפ� וע��ה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ�כל

ה �בזה ה�בראי�, וכל ח�י� אתמה�עלי מ�ריד ה�א רי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
��� ה�המית ל�ל�ה�פ� רחמנא החטא עלז(�פע�ת ה�א ְֲִִֶֶֶַַַ�ְְֲִֵַַַַָָָ

�ה�פ� ה�מא�ת, קל��ת ל�ל� ה�המית) ה�פ� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹידי
נג� מ�ל�ת וה�א רע אינ� �עצ� ידיחה�המית על אבל , ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ

ה�מא�ת, קל��ת ��ל� �מ�ר �רע מ�ריד� ה�א הרי ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָֹהחטא
מדרג�ת והינ� ,��� האלקית ה�פ� ירידת �� ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹוג�ר�
ה� הרי ��� העלי�נ�ת �מדרג�ת האלקית, �נפ� ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹה�ח��נ�ת
ה�ח��נ�ת ה�דרג�ת אמנ� החטא, ��עת ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָמס��קי�
וי�רד ה�כינה, �ל�ת וג�ר� �רע י�רדי� האלקית ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ���פ�
ל�ל� רחמנא ��ע�ה עד �חי אל מ�חי ל�ל� ְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָרחמנא
ירידת התחלת וה�ה ו�ל��. חס רע מיני לכל ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ�ְַאסק�ה
איזה �הע��ה והינ� ה�ר, מ�אות ה�א ל�ל� רחמנא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאד�
זאת ע��ה אבל ה�ר, �ל �בר �ה�א א� הר��ת, ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹ�בר
מ��מ� �ר�ע ה�א הרי אז ה�ה נפ��, �אות למ�את ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָֹ��ביל
מ�ילא �� וא� מה�, הנאה מק�ל ה�א אז �הרי חי, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָצ�מח

מי�עי ולא מה�, נמ�� ה�א מ��לטהרי אינ� זה �אד� ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹ
�אכילה הר��ת �בר �ע��ה מי �ה�ה עליה�, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָו��לט
אינ� הרי �מי�, ל�� �כ�נה הר��ת עניני �ב�אר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ��ת�ה
��ת�ה האכילה �מ� הה�א ה�בר מעצ� �ענ�ג ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמק�ל

א�ר�ה הרי מ���, הח��ת ��ק�ל מה רק א� �י ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָוה��מה,
זה ידי �על והינ� �רצ�נ�, ��נהיג� עליו מ��ל ה�א ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�זה
ה�ד�ה, אל נג� מ�ל�ת �מה�כ� הה�א ה�בר את ָ�ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמברר
�ל �בר �ה�א הג� נפ��, �אות למ�את ��ע��ה ְְְֲֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָֹאבל
�מי �ח�� וכ�ראה עליו, מ��ל חי צ�מח ה��מ� ה�ה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָה�ר,
�בר ליד� �ב�א הרי ה�ר, �תאות ל�ל� רחמנא �ק�ע ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ�ה�א
�כל� ואת עצמ� את מא�ד ה�א ה�ה ל�, ��תא�ה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָהערב
עצ� �דל מ�ני זיינע�) �כל �ע� א�� זי� לירט פאר ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹ(ער
מ�ב� �� א� עליו, ��ת��ר ל�ל� רחמנא והחמ�ה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָה�אוה
�אמר� וזה� חי, צ�מח מ��מ� י�תר הר�ה נמ�� �ה�א ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאי�
נדמה �� א� א�א �אד� ��לטת רעה ח�ה "אי� ז"ל ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָר��תינ�
ח�ת על יהיה וח�כ� "�מ�ראכ� �תיב �באד� �בהמה", ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָל�
אד� �מדרגת ה�א �א�ר �וקא זה אמנ� וג�', ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָה�דה"
�א�ר אבל אלקי�, צל� �� י� �אז �מצו�ת ה��רה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ�ק���
�אמר� וזה� מ��ה, וגר�ע �בהמה ה�א הרי ��ג� ו�ל�� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָחס
קדמ�", י��� ל� א�מרי� אד� חטא "א� ז"ל ְְְִִֵַַַָָָָָר��תינ�
ה���� �ה�ה �ח��נה, ה��תר קל�ה �ה�א י��� ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָ�אפ��
�בקד�ה ��ה, ה��תר קל�ה וה�א מ�ציא ואינ� מכניס ָ�ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָה�א
לא מ�קל יהבי, מיהב "מ�מ�א ז"ל ר��תינ� אמר� ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹהרי

�כמ�י�קלי" לז�לת�, לה��יע ה�א ה�ד�ה עני� �כל , ְְְְִֵַַָָ�ְְְְִַַָָ
וג��י ח��ת לה��יע וג�' "��� את מח�ה "וא�ה ְְְְִִַַַָ�ְְֶֶֶַַָָ��ת�ב
�כמ� לעצמ�, ה�ל ��ריכה זה הפ� היא ה�ל�ה אבל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹא�ר,
מ�ד ה�א זה �כל הב", הב בנ�ת ��י "לעל�קה ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ��ת�ב
מה לעצמ�, רק ה�ל ��רי� עצמ� ואהבת וה���ת ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַַַָֹה���ת
"ואנכי �אמר אברה� �כמ� ���ל, ה�א ה�ד�ה �� ְְְִִֶַַָָָָָֹ�ְֵֵֶַ�אי�
מי �� �אי� מה לז�לת�, ה��יע זה �מ��� ואפר", ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעפר
מג�ה זה �מ�ע� לעצמ�, ה�ל צרי� �מציא�ת י� ָ�ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹ�ה�א
הפ� �היא מ�ני וה�מצנ�ת ה�יל[�]�ת מ�ת מאד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ�מא�סה
י��� ל� א�מרי� אד� חטא "א� וזה� לגמרי. ְְְְִִֵֶַַָָָָָ�ְַה�ד�ה
�ר�ע האד� נע�ה ל�ל� רחמנא החטא ידי על �י ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָקדמ�",
האד� �יכלת הרי העב�דה ידי על אמנ� ח�י�, ה�עלי ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹמ�ל

�י�תר. עלי�נה למדרגה �לה�יע ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָלעל�ת
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.¯ÂˆÈ˜כי האהבה למדת לבוא היא דתפלה היגיעה כל
ודביקות התקשרות הא' עניני�, ב' יש בתפלה
לברר והב' כו' רצוא בבחי' ולהעלותה באלקות נפשו

(ונת' האהבה מדת ע"י נעשי� ושניה� הנה"ב, את ולזכ�
כל והתכללות לנשמה ונשמה נר"� בבחי' העבודה עני�

הימנה): שלמעלה במדריגה מה� אחת

1

2

3

4

5

6

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

f"txz'd mixn`n

לג' האלקית נפשו מוריד תפקידו. הממלא מבעל�חי נמוך הוא ה', רצון היפך העושה אדם
ומושלים הנאה מהם שמקבל היתר, תאוות – האדם ירידת תחלת השכינה. גלות וגורם קליפות

קדמך יתוש אפילו עליו אומרים ולכן עליו,

Ì�Ó‡ה��רה �ק��� אד� �מעלת ��ה�א ה�א זה �ל »¿»ְְְֲִֶֶַַַָָָָ
�הע�ר ה� מצוה, �איזה �ג� א� א� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ�מצו�ת,
אז �ע�ה, לא מ�צות אחת �ע��ת ה� ע�ה, מצות ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹֹע��ת
�הרי ח�י�, ה�עלי מ�דרג�ת הר�ה �פח�ת נמ�� ה�א ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהרי
�פקיד�, את מ��י� אינ� ה�בראי� וכל ח�י� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָה�עלי
��אי� "נ�א� �כמאמר ית�ר�, ה��רא רצ�� את ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ�מק�מי�
�ער��ביא לצאת �ר�� �אי� א�� �מה �עצמ�, וחמר ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹקל
על �ער��ביא לצאת ��ר�נ� אנ� למינה�, ה�ת�ב �ה� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאמר
�ה� וה��אי�, הע�בי� ��ק�רי והינ� וכ�ה", ��ה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאחת
מק�רי �ה� ו"ע�ב", "��א" ��� ��קראי� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָה�לאכי�
�� וא� �עצמ�, וחמר קל ���א� ה� והע�בי�, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹה��אי�
�על �ה�א והאד� ית�ר�, ה��רא רצ�� מק�מי� ה� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהרי
י�תר �ר�ע ה�א הרי ית�ר�, רצ�נ� הפ� וע��ה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ�כל

ה �בזה ה�בראי�, וכל ח�י� אתמה�עלי מ�ריד ה�א רי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
��� ה�המית ל�ל�ה�פ� רחמנא החטא עלז(�פע�ת ה�א ְֲִִֶֶֶַַַ�ְְֲִֵַַַַָָָ

�ה�פ� ה�מא�ת, קל��ת ל�ל� ה�המית) ה�פ� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹידי
נג� מ�ל�ת וה�א רע אינ� �עצ� ידיחה�המית על אבל , ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ

ה�מא�ת, קל��ת ��ל� �מ�ר �רע מ�ריד� ה�א הרי ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָֹהחטא
מדרג�ת והינ� ,��� האלקית ה�פ� ירידת �� ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹוג�ר�
ה� הרי ��� העלי�נ�ת �מדרג�ת האלקית, �נפ� ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹה�ח��נ�ת
ה�ח��נ�ת ה�דרג�ת אמנ� החטא, ��עת ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָמס��קי�
וי�רד ה�כינה, �ל�ת וג�ר� �רע י�רדי� האלקית ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ���פ�
ל�ל� רחמנא ��ע�ה עד �חי אל מ�חי ל�ל� ְְֲֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָרחמנא
ירידת התחלת וה�ה ו�ל��. חס רע מיני לכל ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ�ְַאסק�ה
איזה �הע��ה והינ� ה�ר, מ�אות ה�א ל�ל� רחמנא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאד�
זאת ע��ה אבל ה�ר, �ל �בר �ה�א א� הר��ת, ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹ�בר
מ��מ� �ר�ע ה�א הרי אז ה�ה נפ��, �אות למ�את ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָֹ��ביל
מ�ילא �� וא� מה�, הנאה מק�ל ה�א אז �הרי חי, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָצ�מח

מי�עי ולא מה�, נמ�� ה�א מ��לטהרי אינ� זה �אד� ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹ
�אכילה הר��ת �בר �ע��ה מי �ה�ה עליה�, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָו��לט
אינ� הרי �מי�, ל�� �כ�נה הר��ת עניני �ב�אר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ��ת�ה
��ת�ה האכילה �מ� הה�א ה�בר מעצ� �ענ�ג ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמק�ל

א�ר�ה הרי מ���, הח��ת ��ק�ל מה רק א� �י ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָוה��מה,
זה ידי �על והינ� �רצ�נ�, ��נהיג� עליו מ��ל ה�א ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�זה
ה�ד�ה, אל נג� מ�ל�ת �מה�כ� הה�א ה�בר את ָ�ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמברר
�ל �בר �ה�א הג� נפ��, �אות למ�את ��ע��ה ְְְֲֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָֹאבל
�מי �ח�� וכ�ראה עליו, מ��ל חי צ�מח ה��מ� ה�ה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָה�ר,
�בר ליד� �ב�א הרי ה�ר, �תאות ל�ל� רחמנא �ק�ע ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ�ה�א
�כל� ואת עצמ� את מא�ד ה�א ה�ה ל�, ��תא�ה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָהערב
עצ� �דל מ�ני זיינע�) �כל �ע� א�� זי� לירט פאר ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹ(ער
מ�ב� �� א� עליו, ��ת��ר ל�ל� רחמנא והחמ�ה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָה�אוה
�אמר� וזה� חי, צ�מח מ��מ� י�תר הר�ה נמ�� �ה�א ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאי�
נדמה �� א� א�א �אד� ��לטת רעה ח�ה "אי� ז"ל ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָר��תינ�
ח�ת על יהיה וח�כ� "�מ�ראכ� �תיב �באד� �בהמה", ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָל�
אד� �מדרגת ה�א �א�ר �וקא זה אמנ� וג�', ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָה�דה"
�א�ר אבל אלקי�, צל� �� י� �אז �מצו�ת ה��רה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ�ק���
�אמר� וזה� מ��ה, וגר�ע �בהמה ה�א הרי ��ג� ו�ל�� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָחס
קדמ�", י��� ל� א�מרי� אד� חטא "א� ז"ל ְְְִִֵַַַָָָָָר��תינ�
ה���� �ה�ה �ח��נה, ה��תר קל�ה �ה�א י��� ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָ�אפ��
�בקד�ה ��ה, ה��תר קל�ה וה�א מ�ציא ואינ� מכניס ָ�ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָה�א
לא מ�קל יהבי, מיהב "מ�מ�א ז"ל ר��תינ� אמר� ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹהרי

�כמ�י�קלי" לז�לת�, לה��יע ה�א ה�ד�ה עני� �כל , ְְְְִֵַַָָ�ְְְְִַַָָ
וג��י ח��ת לה��יע וג�' "��� את מח�ה "וא�ה ְְְְִִַַַָ�ְְֶֶֶַַָָ��ת�ב
�כמ� לעצמ�, ה�ל ��ריכה זה הפ� היא ה�ל�ה אבל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹא�ר,
מ�ד ה�א זה �כל הב", הב בנ�ת ��י "לעל�קה ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ��ת�ב
מה לעצמ�, רק ה�ל ��רי� עצמ� ואהבת וה���ת ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַַַָֹה���ת
"ואנכי �אמר אברה� �כמ� ���ל, ה�א ה�ד�ה �� ְְְִִֶַַָָָָָֹ�ְֵֵֶַ�אי�
מי �� �אי� מה לז�לת�, ה��יע זה �מ��� ואפר", ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעפר
מג�ה זה �מ�ע� לעצמ�, ה�ל צרי� �מציא�ת י� ָ�ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹ�ה�א
הפ� �היא מ�ני וה�מצנ�ת ה�יל[�]�ת מ�ת מאד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ�מא�סה
י��� ל� א�מרי� אד� חטא "א� וזה� לגמרי. ְְְְִִֵֶַַָָָָָ�ְַה�ד�ה
�ר�ע האד� נע�ה ל�ל� רחמנא החטא ידי על �י ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָקדמ�",
האד� �יכלת הרי העב�דה ידי על אמנ� ח�י�, ה�עלי ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹמ�ל

�י�תר. עלי�נה למדרגה �לה�יע ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָלעל�ת
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.ÂÒאמר תר"ג, פסח של שביעי של הלילה בסעודת

צדק": ה"צמח הרבי אב�הסבא

נפש. למסירות השנה ראש הוא פסח של שביעי �

בני אל "דבר השי"ת מאמר את רבנו משה כשמסר

של בכוח לים עמינדב בן נחשון מיד קפץ ויסעו", ישראל

עצמיים גילויים הם פסח של שביעי גילויי נפש. מסירות

השביעין "כל הרי כלל בדרך דלעילא". "אתערותא בדרך

"נגלה101חביבין" של העצמי לגילוי השביעי היום ביחוד ,

בלילה המתגלה וגאלם" המלכים מלכי מלך עליהם

הגילויים לקראת הרי זאת, אף ועל פסח, של הראשון

– ש"ים" סוף, ים וקריעת פסח של שביעי של העצמיים

היו דאתגליא, עלמא � ליבשה" נהפך דאתכסיא, עלמא

עמינדב בן ונחשון נפש. מסירות של להקדמה זקוקים

נפש מסירות "ויסעו", השי"ת מאמר על נפשו את מסר

של שביעי בו. החל אבינו שאברהם ונסוע" ה"הלוך על

ויכול צריך זה ביום נפש. למסירות השנה ראש הוא פסח

נפש, מסירות של התקיפות את עצמו על לקבל אחד כל

במסירות הוא, ברוך הבורא ועבודת ומצוות תורה על

השנה. לכל נפש

אב�הסבא: אמר פסח, של שביעי של היום בסעודת

היא פסוקה תדיר102הלכה � תדיר ושאינו תדיר

הבאות: בסוגיות בש"ס נמצאת זו פסוקה הלכה קודם.

היום וברכת היין בברכת ;103א)

ר"ח של ושיר שבת של בשיר ;104ב)

ובחנוכה בר"ח בתורה הקריאה בסדר .105ג) ;

ומתבהר מתברר האמורות הסוגיות שלמשלש ענינו

קודם: תדיר � תדיר ושאינו תדיר

שיר מסוגיית למדים זאת הבריאה, יום הוא תדיר א)

חודש. ראש של המחודש השיר הוא תדיר ושאינו יום, של

היין ברכת מסוגיית למדים וזאת ריבוי, הוא תדיר ב)

היום. וברכת

יום, של שיר מסוגיית למדים אנו "יום" של ענינו

שלו, יום" של ב"שיר מתבטאת היום של שמהותו

בתורה הקריאה ידי על מתחזקים בכללות שהימים

אתה דבר ממוצא הימים. לאותם השייכות בפרשיות

הוא השבוע, מימות יום שבכל שהתדיר ויודע מבין

שבתורה והפרשה בראשית, ימי שבששת היום פרשת

היום. של לתקפו המביאה היא

והדרגה, בסדר ה' בעובדי מסודר סדר קיים לכן,

שבשבת כשם היום. פרשת אומרים הם ויום יום שבכל

ביום אומרים הם כך השמים, ויכולו פרשת אומרים

וכך אחד, יום בקר ויהי ערב ויהי עד מבראשית ראשון,

שבת שפרשת בכך, הוא ההבדל פרשתו. את יום בכל

פעמים, שלש אותה ואומרים שבת בליל גם אומרים

תפלת לפני אחת, פעם רק אומרים היום פרשת ואילו

אחריה. או שחרית

תדיר" ו"שאינו הרביעי, יום הוא היום של ה"תדיר"

מאורות", "יהי היא היום פרשת פסח. של שביעי �

מקור שהוא המאור הוא מלא מאורות כתיב, חסר מארת

קללה. לשון הוא חסר מארת ואילו והברכה, השפע

של מובנו הארץ, על להאיר המאורות נתלו ברביעי

שאין הבל רבן, בית של תינוקות הוא ברוחניות מאורות

וכמו כתיב, חסר מארת ברם, העולם. קיום שזה חטא, בו

רש"י ליפול106שפירש מארה יום שהוא על כתיב ו' חסר

הגמרא אומרת האסכרה מחלת על בתינוקות. 107אסכרה

כי הרביעי, ביום וזהו הרע. לשון חטא על עונש שהיא

השמש. על הרע בלשון הלבנה חטאה הרביעי ביום

השירה ישיר", "אז פרשת היא תדיר אינו של הפרשה

סוף. ים בקריעת שנתגלה ה'עצמות' גילוי על

בברכה: סיים והרבי

האסכרה גזירת את יבטל ישיר" שה"אז השי"ת ירחם

הממשלה בכוח לגזור רוצים ברלין" ש"אנשי הרוחנית,

ישראל ילדי .108על

אסיפת התקיימה בה תר"ג, שנת על יותר במפורט

הקיסר בימי בפטרבורג, הראשונה העריץהרבנים

חמישי היכל האור" "שלשלת בקובץ ראה � .109ניקולאיי

.ÊÒצינור את שפתח הראשון היה אבינו אברהם

אברהם בעולם. יתברך אלקותו לפרסם הנפש מסירות

שחיפש עקיבא ר' כמו נפש, מסירות חיפש לא ע"ה אבינו

ואמר נפש יבא110מסירות מתי כו' מצטער הייתי ימי כל

ואף נפש מסירות חיפש לא אבינו אברהם ואקיימנו. לידי

בפרסום נתונה היתה מחשבתו כל כלל. כך על חשב לא

כך לשם נדרשת כשהיתה בעולם. יתברך אלקותו

לא אף הוא כלל, ממנו מנע לא זה הרי � נפש מסירות

שם גם המשיך במאסר ובהיותו נפש, מסירות שזה ידע

אחר מסוג נפש מסירות יתברך. אלקותו לפרסם בעבודתו
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יא.101) פ"ט, תהלי� ומדרש יא. פכ"ט, ויק"ר

א.102) פט, זבחי�

ב.103) נא, ברכות

ב.104) נד, סוכה

ב.105) כט, מגילה

א,יד.106) בראשית

א.107) לג, שבת

לילנטאל.108) הצעת ברבי� נודע ראשו� אדר בחודש

תשי"ז).109) (ברוקלי�, ה"השכלה" ותנועת צדק" ה"צמח קונטרס ראה

ב.110) סא, ברכות
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לים. קופץ עמינדב בן נחשון סוף, ים קריעת בשעת היתה

האש כבשן של באש היתה הראשונה הנפש מסירות

מה זה במים. היתה השניה הנפש מסירות כשדים. באור

מסירות סוגי בשני ובמים", באש "באנו אומרים שאנו

ובמים. באש השם, קידוש על הנפש

.ÁÒוהיא מצרים, יציאת היתה סוף ים קריעת לפני

היציאה היא בעבודה וגבולים. ממצרים היציאה

קריעת ענין בא זה ולאחרי בה, מורגל שהאדם מהרגילות

ברחוב כשהולכים כלומר, ה'עצמות'. הרגש והוא סוף ים

בכוח רק כזו, שבריאה מרגישים וארץ, שמים ורואים

יכולה כזו הרגשה לברוא. הוא ברוך סוף אין עצמות

הרגילות. לנטישת ומגיע עצמו על שעובד למי להיות

וכל נפש, מסירות של עבודה היא מהרגילות היציאה

לעשות לרצות שצריכים אלא כך, על הכוח לו יש יהודי

זה דבר לו שיש בכך חובה ידי לצאת לא בפועל, זה דבר

בכוח.

.ËÒהשבת שמחללי ידעו שכולם הזמן הגיע כבר

ידם. על תבוא לא ושהגאולה שלנו, המנהיגים אינם

על הנהרגים צאצאי מפולין, ילדים ישראל לארץ הביאו

הרי כשרים, לא חינוך בבתי אותם והכניסו השם, קידוש

יש כן ינצחו. � בתוקף זה נגד וכשיעמדו גדולה, חוצפה זו

הלא והישיבות הטריפות התורה תלמודי נגד לפעול

� זו מדינה יהודי על צרות המביאים זו, במדינה כשרות

ובגשמיות. ברוחניות � ח"ו

המדינות כל כמו רבים, לרחמים זקוקה זו מדינה

זקוקים בעיקר הצורר. מהצר ופחד באימה הנמצאות

ל המצוותהיהודים קיום היא ההגנה רבים. רחמים

כמאמר התורה, ולימוד ומצלא"111המעשיות "מגנא

ומצילה). (מגינה

אבי היה תרע"ז, בשנת � ברוסיה � המהפכה בזמן

בפטרבורג שבועות חמשה אז שהינו ואני אבי בפטרבורג.

אותה של ברשימות שמסופר כפי הכלל, לעניני בקשר

הרה"ג אותנו ליוו לרוסטוב מפטרבורג כשנסענו תקופה.

חיים אלי' ר' והחסיד רפלוביץ יואל יצחק מו"ה וו"ח

עד חיים אלי' ור' חרקוב עד נסע רפלוביץ הרב אלטהויז.

רוסטוב.

החדשות עם עתון חיים אלי' ר' השיג התחנות באחת

והמדינה הצאר את שהפילו אבי כשקרא האחרונות.

אמר: משוחררת, למדינה הפכה

בכל תמימים" "תומכי ישיבות להקים צריכים כעת �

� מתפשטת כשההשכלה כעת, והעיירות. הערים

ובכל תמיד וישיבות. חדרים הרבה להקים מוכרחים

נפש. מסירות של הכוח רק מנצח הענינים

.Úדבר הרבי, עם מקושרים להיות שרוצים אלה

וללמוד וברוחניות, בגשמיות אמיתית תועלת שמביא

למדו יום", "היום בקובץ שצויין כפי ה"תניא" שיעור

זה "וכח הרבי: אומר שם מ"ב, בפרק השיעור את היום

ישראל". מבית נפש בכל יש בה' דעתו לקשר זו ומדה

זה לפני זו". ומדה זה "כח הלשון דיוק מהו לכאורה,

שידעו לבדה הידיעה אינה הדעת עיקר "אך הרבי: אומר

הוא העיקר אלא ספרים ומפי סופרים מפי ה' גדולת

בחוזק בה' מחשבתו ולתקוע ה' בגדולת דעתו להעמיק

בה' מקושרת מחשבתו שתהא עד והמוח הלב ואומץ

גשמי בדבר מקושרת שהיא כמו וחזק אמיץ בקשר

כמו והיינו כו'". מחשבתו בו ומעמיק בשר בעיני שרואה

כידוע, בו מקושר הוא הרי אותו, כשרואה גשמי, בדבר

באלקות. ההתקשרות להיות צריכה כך לזה, שייך להיותו

הוא העיקר אלא בלבד, ללמוד רק לא היא והכוונה

ידי על בא זה דבר הדעת. ידי על והוא בפועל. העבודה

אצלנו הוא זה וכל הלב, ואומץ בחוזק הדעת העמקת

הוא כך על השלום. עליו רבנו משה מנשמת היניקה בכוח

ויכול, הכוח לו יש אחד כל כלומר זו, ומדה זה וכח אומר

בגוף, הנפש התלבשות שמצד אלא לרצות, רק צריכים

כדבעי. הלב ואומץ בחוזק עצמו לקשר זאת בכל קשה

האחת לכך: עצות שתי נותן הוא הרי טוב, הרי הוא הרבי

כמו עצמו, לבטש ביטושים כלומר בשר, יגיעת היא

בזהר דנשמתא112שכתוב נהורא בי' סליק דלא גופא

� והשנית הלב, מעומק התשובה ענין והוא לי', מבטשין

שיתבאר. כפי
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החסידות תורת כי לברו� התברר � ה' בעבודת חדשה דר� מבטאת שהחסידות העובדה על נוס�
ר' הגיסי�, שני בי� שהתקיימו בוויכוחי� ברו� נוכח אחת לא עצמו. על לשלוט כוח לאד� מעניקה
ר' ואילו כעס, לכלל מהר הגיע לייב משה ר' א� לרתחה, נכנסו שניה� לייב. משה ור' שאול יצחק
� לכעס לגלוש עלול היה שבה לנקודה הגיעו ע� מיד הרי בטבעו, רתח� היותו למרות שאול, יצחק

ושליו. רגוע להיות וחזר עצמו על השתלט

הכעס בריסו� הצלחתו לסוד כשנשאל שאול יצחק ר' הסביר � הבעלֿש�ֿטוב" בש� לי אמר "אבי
שאני ברגע כי אבי לימדני ולכ� תועבה, הוא שמי�, יראת של מסיבה מתעורר כשהוא ג� הכעס, "כי �

מלה". להשמיע ולא לפי רס� לשי� עצמי, את לבלו� פשוט, עלי, כעס, לידי לבוא עומד

מצוי. בלתי מסוג אד� עומד לפניו כי וחש מאוד התרש� ברו�

דרכי�, בשתי שצעדו הגיסי�, שני של מהות� את יותר עוד לחקור ברו� החליט כ� משו� דווקא
הכול, כמעט ברו� ידע שאול יצחק ר' אודות היהודי. המחנה את אז לחצות שהחלו ומנוגדות, שונות

לייב? משה ר' הוא מי א�

מוהילוב העיר פרבר לופלוב, יליד היה הוא גדול. יחס� לייב משה ר' היה לברר ברו� שהצליח כפי
מש�, שבספרד, מקסטיליה היה שמוצאה מיוחדת למשפחה עשירי דור היה הוא דנייפר. נהר שעל

למוהילוב. שהגיעה עד לעיר מעיר כ� ואחרי לטוסקני נדדה

הגאוני� של תלמיד� היה הוא יצחק. ר' היה דורות, עשרה שמלפני מקסטיליה, הסבא של שמו
מסורת לפי טוב. ש� רבי הצדיק הגאו� של תלמידו היה כי עליו אמרו וא� זמ�, באותו המפורסמי�
בעיקר, יצחק, ר' בנו התמסר גדול, ועשיר סוחר היה שאביו ובשעה גדול, למד� יצחק ר' היה המשפחה

במסחריו. לאביו ג� סייע כי א� התורה, ללימוד

האצילי� ע� מיד לסחור החלו אלה נחמ�. ר' ונכדו נת� ר' בנו ע� יחד למוהילוב הגיע יצחק ר'
מבלי נחמ�, ר' של אשתו מתה למוהילוב הגיע� אחרי הסביבה. כל פני על התפשט וסחר� המקומיי�

ילדי לו היאשהשאירה וג� תקופה עברה א� מינסקאי, בעלֿבית של בתו את שני בזיווג נשא הוא .�
שני� כעבור לתורה. לגמרי יקדישהו בט� בפרי יתבר� שא� נדר נדר סבו עצת לפי בילדי�. נפקדה ֶֶַָלא
כליל התמסר יהושע חיי� ור' נדרו, קיי� האב יהושע. חיי� בישראל שמו ונקרא ב� אשתו לו ילדה
אחת שנה רק הזה. העול� מענייני לגמרי והתנזר לכת הרחיק משה, ר' זה, של בנו ולעבודה. לתורה

קיומה. את המשפחה המשיכה כ� ב�. אשתו לו ילדה זה זמ� ובמש� נשוי היה

והתפרס� לופלוב, של המגיד היה לייב, משה ר' של סבו שהיה מי נטע, נת� ר' משה, ר' של נכדו
עליו וציווה בחלו� לו התגלה משה, ר' שזקנו, לאחר עצמו על קיבל זה תפקיד בשער. מעולה כמוכיח
שנה עשרה שלוש בגיל כבר לייב. משה ר' של אביו עקיבא, יוס� ר' היה המגיד של בנו בכ�. לעסוק
של בתו את לו השיאו שנה עשרה שמונה בגיל מלופלוב. העילוי בש� כל בפי ונקרא בש"ס בקי היה

מוהילוב. מנכבדי אחד

העיב רב צער גדולה. בשקידה תורה ולמד חותנו לשולח� סמו� עקיבא יוס� ר' ישב שנה עשרי�
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לשאת חותנו שכנעו עקיבא יוס� ר' של אשתו נפטרה כאשר ילדי�. לה� נולדו לא שכ� הזוג חיי על
היא. א� נפטרה שני� שש וכעבור ילדי�, לו נולדו לא ממנה ג� א� הצעירה, אחותה את לאשה

להזמינו מסמילובי� מיוחד שליח אליו הגיע והנה במוהילוב, להישאר רצה לא עקיבא יוס� ר'
ש�. אז שהוקמה במינה מיוחדת לישיבה עשירי כתלמיד

הוא אשר לייבלע, ר' מסמילובי�, הגדול הגביר אותו ושלח שלמה, מנח� ר' הגאו� היה השליח
וה� אליה� הגיע עקיבא יוס� ר' של הטוב שמו חתנו. עמד שבראשה הישיבה, את מכספו שהחזיק

לישיבת�. לקבלו מעונייני� היו

בנה לסמילובי� בואו ע� מיד בסמילובי�. שני� עשרות לפני שהשתקע פראג יליד היה לייבלע ר'
נולדו לייבלע לר' בתורה. תמיד ועסקו שישבו חכמי� תלמידי עשרה החזיק שבו ביתֿמדרש מכספו
ש� לבחור לווילנא שלו בטלני�" מה"עשרה אחד שלח לפרקה הבכירה בתו וכשהגיעה ובנות, בני�
מעיירה היה שמוצאו כיוו� מטרוקי, העילוי בתואר שהתפרס� מי לייב, משה בר' בחר זה עבורה. חת�

מווילנא. הרחק לא זה, בש�

לייסד חותנו של בדעתו עלה מכ� לאחר חותנו. לשולח� סמו� לייב משה ר' היה שנה עשרי�
�מינה� שלמה מנח� בר' בחר כ� לש� העילוי. חתנו את בראשה ולהעמיד מובחרי� למדני� של ִָישיבה

ו זו. לישיבה מובהקי� למדני� בה� ולחפש הערי� פני על ל��ר שלוחו שלמהלהיות מנח� ר' אכ�,
למדנות. על דעה לחוות מוסמ� היה

בדידות, שאהב משו� ה� לסמילובי�, לנסוע ההצעה לקבלת נלהב עקיבא יוס� ר' היה לא בעצ�
שלמה, מנח� ר' שהשליח, התורה דברי לייבלע. ר' חת� של בלמדנותו כלֿכ� האמי� שלא משו� וה�
ומהעובדה השנייה אשתו ממות מדוכא היה עקיבא יוס� ר' א� רב. רוש� אצלו השאירו לא בשמו, מסר

לסמילובי�. לנסוע דבר של בסופו החליט כ� ומשו� ילדי�, לו היו שלא

להכי� צרי� היה מה� אחד כל כזה: היה בסמילובי� החדשה לישיבה התלמידי� עשרת קבלת סדר
זאת הפלפול, נסב שעליה הסוגיה על ימי� שלושה של מוקדמת הודעה אחרי אותו ולהשמיע פלפול,
בבית הושמע הפלפול אלו. ימי� במש� בעמקות הסוגיה את וילמדו היטב יתכוננו שהשומעי� כדי
אחד כל של פלפול כל לאחר השיעור. מגיד ע� ונתנו שנשאו שבעיר, הלמדני� כל לפני המדרש
לפלפול בהתייחסו סוגיה, באותה חידושיו את החדשה, הישיבה ראש לייב, משה ר' השמיע מהעשרה
טבול בעניי� הייתה פלפולו את עקיבא יוס� ר' השמיע שעליה הסוגיה השומעי�. ולהערות שהושמע
את השמיעו התלמידי� עשרת שכל לאחר י"ז). ד� (זבחי� הזבחי� כל שבפרק כיפורי�, ומחוסר יו�
הפלפולי�, עשרת כל את קישר עצומה ובגאונות לייב משה ר' עמד בש"ס, שונות בסוגיות פלפוליה�
למד� אכ� הוא לייב משה ר' כי לדעת נוכח עקיבא יוס� ר' מחדש. אות� ובנה תוכנ� את שסתר לאחר

עצו�.

מהתלמידי� איש בישיבה: הלימודי� סדר היה כ� זו. בישיבה עקיבא יוס� ר' למד שני� שלוש
מכ� ולאחר חצות, תיקו� יחד ערכו הלילה, בחצות קמי� היו התלמידי� חול. דברי מעול� דיבר לא
שאז גדולה, מנחה לזמ� עד שחרית, לתפילת אחת שעה של הפסקה מלבד הפסק, ללא בתורה עסקו
שוב חזרו מכ� לאחר אחת. שעה מש� ונחו קלה ארוחה סעדו מכ� לאחר מנחה. תפילת התפללו
שקמו עד שעות לארבע לישו� ושכבו שנייה ארוחה סעדו שלאחריה ערבית, תפילת עד ללימודיה�

חצות. לתיקו� שוב
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לשאת חותנו שכנעו עקיבא יוס� ר' של אשתו נפטרה כאשר ילדי�. לה� נולדו לא שכ� הזוג חיי על
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הכואבת. לנפשו מזור עקיבא יוס� ר' מצא לא ובעבודה, בתורה שקוע היה בה זו, בישיבה ג� בר�,
סמילובי�. את לעזוב אפוא, החליט, הוא

עלי ידע: אחת מבטו. אליו להפנות �יו�� עדיי� מצא לא זו החלטתו שלמרות אתאלא לעזוב ו ִ
וציווה אצלו, פגומה הביטחו� שמידת כ� על קשות שהוכיחו אביו, את בחלו� ראה אחד לילה המקו�.
החטא את לתק� עליו הטיל זאת ע� מנוחה. סו�ֿסו� ימצא בה קרושטה, ששמה לעיירה שייסע עליו
שני ימי של לתעניות נוס� תעניות, ארבעי� שיצו� כ� עלֿידי סמילובי�, את עזבו לפני עוד שלו,
שאז תמוז, חודש סו� עד הדבר נמש� � העומר ספירת ימי של בעיצומ� זה שהיה כיוו� וחמישי.

תעניותיו. מספר הושל�

לש� לקרושטה, שהגיע עד לכפר ומכפר לעיירה מעיירה ונסע סמילובי� את עזב אב חודש באמצע
לפני ויורסט מספר קט�, בכפר התעכב לקרושטה נכנס בטר� עוד הסליחות. ימי לפני מספר ימי� בא
הוכרזה למחר כי שמע זו באכסניה בהיותו הכפר. מבני יהודי של בביתו התאכס� ש� העיירה,
להתאס� היהודי� כל על חובה הוטלה וכי כולה, והסביבה המקו� יהודי לכל ציבור תענית בקרושטה

לסליחות. כהכנה הרב של התוכחה דברי את לשמוע העיירה של בביתֿהמדרש

לבית להגיע הספיקו ה� לקרושטה. בדרכ� הכפריי� למארחיו עקיבא יוס� ר' הצטר� למחרת
הייתה גדולה בציבור. וערבית מנחה ולהתפלל הרב דרשת את לשמוע כדי המתאי� בזמ� המדרש
לברכת ידו לו והושיט הרב אליו ניגש ערבית תפילת לאחר מיד כאשר עקיבא יוס� ר' של הפתעתו
אינו שהציבור ראה מכ� לאחר המתפללי�. ושאר הגבאי� כ� עשו ואחריו לבבית, עליכ�" "שלו�

גורל. להטלת קלפי ומכי� זכרונות" "ספר מוציא השמש א� כי התענית, לאחר לביתו, מתפזר

הערב ארוחת את עקיבא, יוס� ר' כלומר, האורח, יאכל מי אצל לקבוע נועד הגורל כי התברר
לו הוסבר כ� על פליאתו את עקיבא יוס� ר' כשהביע בקרושטה. היותו זמ� כל יתאכס� הוא מי ואצל
ובניגוד אורחי�, הכנסת מצוות לקיי� מאוד שאפו העיירה בני כל עיירה. באותה קבוע מנהג זה היה כי
על נאבקו בקרושטה, ש�, הרי אחרי�, על הזאת החובה את אחד כל הטיל בה� אחרי� למקומות
שמזדמ� עת בכל כי תקנה נקבעה זו, מצוה מרעהו "יחטו�" לא שאיש כדי האורחי�. להכנסת הזכות
ייכנס לא בגורל שזכה שמי סודר לכ� נוס� לביתו. האורח את מקבל והזוכה גורל, יוטל לעיירה אורח

המצוה. את לקיי� העיירה בני לכל הזדמנות ולתת לאפשר כדי הבא, לגורל

אב� שמצא כמי קרנו פניו מאוד. גדולה הייתה ושמחתו שלמה, ר' העיירה, קצב בגורל זכה עתה
על רב רוש� עשה הדבר עתק. בהו� שזכה כמי טוב", "מזל לו איחלו הקהילה, בני ושאר הרב, טובה.

נא מצידו הוא א� עקיבא, יוס� דורשר' הוא אי� שכ� מיותרת, הייתה הטרחה כל כי בצער להודיע ל�
בשבילו. יטרח שמישהו רוצה הוא אי� וכי מאיש, דבר

כרו� הדבר אי� כי לו ולהוכיח איתו להתווכח החל הרב העדה. כל ואת הקצב את אכזב הדבר
להכניס יהודי כל על שמצוה כש� דבר, של לאמתו וכי, גדולה, במצוה א� כי טרחה, בשו� כלל
משותפת. להיות המצוה הופכת וכ� זו, מצוה בו לקיי� ליהודי לאפשר האורח על מצוה כ� � אורחי�

לביתו. בדרכו שלמה לר' והצטר� השתכנע עקיבא יוס� ר'

שאי� הודיע עקיבא יוס� ר' א� טוב, כל לשולח� הגישו רב. בכבוד קבלוהו שלמה ר' של בביתו
מאוד הצטערו שלמה ר' של ביתו בני במועט. מסתפק הוא הרי בכלל וכי החול, בימי בשר אוכל הוא

האפשר. ככל יותר מה� ייהנה שהאורח רצה מה� אחד שכל כיוו� מכ�,
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התפרנסו ככול� רוב� משפחות, וחמש משלושי� מורכבת הייתה בקרושטה היהודית הקהילה כל
אורגי�, סורקיֿצמר, שוני�: מלאכה בעלי ג� ש� היו א� גינותיה�, של ומהירק שלה� השדות מתבואת
יראי היו כול� ממש. של תורה בני מה� ניכר וחלק ספר, יודעי כול� היו מאיד� וסנדלרי�. חייטי�
להגיע הצליחו לא בה� ובימי� בציבור. תפילה על מאוד הקפידו ה� טובות. מדות ובעלי שמי�
מגודר מיוחד מקו� זה היה השמי�, כיפת תחת בציבור ומתפללי� בשדה מתאספי� היו לביתֿהמדרש

כ�. לש� מלכתחילה

התברר בינתיי� שלמה. ר' של בביתו עקיבא יוס� ר' נשאר השבת, יו� ובכלל� ימי�, ארבעה מש�
הנוהג כבודו. לפי דירה לרשותו להעמיד בעיירה והוחלט פשוט, באורח כא� מדובר אי� כי בעיירה
וכ�, כולה, הקהילה על היא צרכיה� וסיפוק אורחי� להכנסת הכללית האחריות כי היה בקרושטה
כ� לש� קיבל האורח, את לאכס� שלו, האמצעי� מבחינת מסוגל, היה לא בגורל הזוכה א� למשל,

הקהל. מקופת סיוע

הקהילה ומכספי החז�, שמואל אליקו� אצל עקיבא יוס� ר' עבור דירה הקהילה אפוא, שכרה,
כבודו. לפי צרכיו כל ע� האורח להחזקת לו שילמו

נוכחו הקהילה בני וכל ברבי�. שיעור לומר עקיבא יוס� מר' הרב ביקש תשובה ימי בעשרת
עקיבא. יוס� ר' את בראשה ולהעמיד במקו� ישיבה לפתוח הקהילה החליטה זאת לאור בלמדנותו.
עקיבא יוס� ר' אלמנה. היא א� שהייתה אחותו, ע� להשתד� לו הציע אלמ� הוא כי לרב נודע כאשר
משה בישראל נקרא ושמו ב�, לה� נולד שני� ארבע כעבור קצר. זמ� תו� נערכו והנישואי� לכ� הסכי�
שנעשה זה היה לייב משה אותו שלו. בישיבה למד עקיבא יוס� שר' מטרוקי, העילוי ש� על לייב,

בדוברומיסל. הנפח ראוב�, אליעזר ר' של לחתנו כ� אחרי

שתק� היה עקיבא יוס� ר' בבישנקובי�. ישיבה לראש עקיבא יוס� ר' התמנה שני� חמש כעבור
מעול� בלחש. ולמד המדרש בבית לפינה לו התכנס שיעוריו את כשסיי� להתבודד. אוהב והיה בטבעו,
לא ואפילו כלשהי, בשמחה להשתת� מנת על או מישהו, ע� לשוחח מנת על שולח� ליד התיישב לא

צוחק. ראהו לא ואיש פניו, על חיו� נראה לא מעול� מצוה. שמחת

בישיבה, דרשתו השמיע לייב משה חגיגה. שו� לו נערכה לא המצוות לגיל לייב משה הגיע כאשר
והמטעמי� המשקה את זה, לכל לב ש� לא עקיבא יוס� ר' ומגדנות. משקה לישיבה הביאה ואמו

הציבור. בי� השמש וואל� ר' חילק

שהיה אליהו, גרונ� בש� ילד, לו היה כשלעצמו. מעניי� טיפוס היה מבישנקובי�, השמש וואל� ר'
אורח עוברי ע� מתחבר וואל�, ר' אביו, כי לייב למשה נודע אליהו גרונ� מפי לייב. משה של חברו
עניי� הדבר אליהו. לגילוי זכו מה� וכמה ומקובלי�, נסתרי� צדיקי� ה� מה� חלק אשר חשובי�,

לייב. משה את מאוד
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התפרנסו ככול� רוב� משפחות, וחמש משלושי� מורכבת הייתה בקרושטה היהודית הקהילה כל
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לא ואפילו כלשהי, בשמחה להשתת� מנת על או מישהו, ע� לשוחח מנת על שולח� ליד התיישב לא

צוחק. ראהו לא ואיש פניו, על חיו� נראה לא מעול� מצוה. שמחת

בישיבה, דרשתו השמיע לייב משה חגיגה. שו� לו נערכה לא המצוות לגיל לייב משה הגיע כאשר
והמטעמי� המשקה את זה, לכל לב ש� לא עקיבא יוס� ר' ומגדנות. משקה לישיבה הביאה ואמו

הציבור. בי� השמש וואל� ר' חילק

שהיה אליהו, גרונ� בש� ילד, לו היה כשלעצמו. מעניי� טיפוס היה מבישנקובי�, השמש וואל� ר'
אורח עוברי ע� מתחבר וואל�, ר' אביו, כי לייב למשה נודע אליהו גרונ� מפי לייב. משה של חברו
עניי� הדבר אליהו. לגילוי זכו מה� וכמה ומקובלי�, נסתרי� צדיקי� ה� מה� חלק אשר חשובי�,
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צרי� הברית ארו� גניזת על הרמב"� לדברי בנוגע
וסיפור אריכות כל להלכה מינה נפקא למאי להבי�:
דברי והרי הארו�? נגנז מי ועל�ידי היכ� הדברי�,
הנוגעי� לעניני� רק החזקה יד בספרו הרמב"�
נגנז והיכ� (אי� זה עניי� מזו: יתירה אמורי�. להלכה
כ� וא� ע"ב), נג, (יומא שנוי'" "במחלוקת הארו�)
מאחר האחד כדברי הרמב"� מכריע מה לש�

לדינא? נוגע זה עניי� אי� שלכאורה

משמע הרמב"� לשו� מפשטות להבי�: צרי� ג�
מדעת המקדש בבית ה"מקו�" את בנה ששלמה
כל הרי ותמוה: ליחרב"). שסופו "שידע (לפי עצמו
בכתב "הכל � ד' ציווי על�פי ניבנו הבית ופרטי חלקי
שלמה בנה אי� כ� וא� � השכיל" עלי ד' מיד

עצמו? מדעת המקדש בבית "מקו�"

הרמב"� הרי הרמב"�: בדברי דיוק להקדי� יש
צורת את הבחירה בית הל' של וג' ב' בפרקי� מפרט
זה לפי הבית. צורת את ד' בפרק ואילו המקדש, כלי
המקדש, לכלי לכאורה שיי� הארו� הרי באור: צרי�
בצורת העוסק בפרק מופיע הארו� גניזת עניי� ומדוע
הקדשי� בקדש העומד שהארו� משמע מזה הבית?

פרט הרמב"�) (לדעת הביתהוא אינובצורת והוא ,
מבני� חלק הוא אלא הקדשי�, בקדש שמצוי כלי רק
את עושה שהארו� כיוו� זאת עצמו. הקדשי� קדש

ל המקדש לד'בית ל�בית "ונועדתי שנאמר כמו ,

ש�".
בבית גדולה: תמיהה מתעוררת זה פי שעל אלא
קדש היה לא במקומו, הארו� היה לא בו שני,
הדברי� אחד חסר היה שהרי בשלימותו הקדשי�
זו תמיהה להסיר כדי הבית"?! בבני� "עיקר שה�

הארו�, גניזת לגבי האריכות כל את הרמב"� מביא
בבניי� חסר היה לא שני בבית שא� יוב� זה שלפי

הבית.

העניי�: הביתמלכתחילהבאור בבני� נקבע
מקו� א) המקדש: בבית מקומות שני יהיו שלארו�
"למטה" לגונזו מקו� ב) השתיה. אב� על גלוי,
חלק לכתחילה הוא זה מקו� וא� � הקדשי� מקדש
"ובעת הרמב"� דברי פירוש וזהו הבית. ממבנה

מקו�":שבנה בו בנה ליחרב שסופו וידע ... שלמה
אלא ח"ו, עצמו מדעת המקו� את בנה ששלמה לא
ובנה ונצטווה שיחרב לדעת צרי� היה בניינו שבעת
מקו� בתור קידשו הוא ממילא הגניזה. מקו� את בו

הקדשי�. מקדש חלק הוא וממילא לארו�,

בשעה אלא החורב�, בזמ� היתה לא הארו� גניזת
בסכנה היה לא המקדש תוק�כללשבית כידוע �

היתה ההכנסה מזו: יתירה יאשיהו. בזמ� ישראל
שלמה. על�ידי הקדשי� לקדש הארו� הכנסת מעי�

" הכתוב מדייק הקדשתנולכ� ארו� אשרבביתאת
ונטילת סילוק של פעולה זו שאי� וגו"', שלמה בנה

של עניי� זהו אדרבא אלא ממקומו, נתינההארו�

.בבית

בתי ג' בי� בהקישור עומק יתווס� זה על�פי
אלא נפרדי�, מקדש בתי ג' שישנ� זה אי� המקדש:
הראשו� הבית של בבניינו כבר אחד. בית ה� בעיקר
הארו� מקו� לבא. ולעתיד לשעתו שהוא עניי� נקבע
שו� שיי� לא שבו המקדש, בית של ה"עצ�" הוא
והשלישי. השני המקדש נבנה וממנו והפסד, חורב�

ש כ"א, חלק שיחות תרומה)(לקוטי לפר' ב יחה
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תרצ"ג כסלו בדר"ח ב"ה

ריגא

נעלה והכי הנכבד האדו� כבוד אל

וויניפעג

וברכה! שלו�

פועל שי' כבודו אשר לראות מאד ונהניתי נתקבל, מכתבו

עבור כח ויישר רבה תודה שברוסיא, הת' אחינו לטובת ועושה

זה.

בהעתקת לי, שלח אשר העתו� בקטע בקראי צער לי הי'

מלי� איזה ווארט", אידישע "דאס העתו� עור� אל כתבי

"ארעדאקטאר המלי� וה� במכתבי, הי' שלא מה שהוסיפו

והנני קאנאדע" קאלטער דער אי� צייטונג אאידישער פו�

הנה ת"ת, בעניני שעסק ידעי טר� עוד (אשר כבודו על מתפלא

ג� א� כי הכתיבה, כשרו� על לבד לא עליו, העידו אותיותיו

מקו� נת� אשר כהויתו) דבר להערי� וכשרו� ח�, לב רגש על

לזה.

ע"פ להיות וצריכה שלמה, תורה היא התוכחה עני�

עמית� את תוכיח הוכח צווי קוד� אשר מוצאי� אנו התורה,

ולא נאמר כ� ואחרי בלבב�, אחי� את תשנא ולא בתורה נאמר

מישהו את שמוכיחי� טר� אשר הכוונה חטא, עליו תשא

עליו לשאת שיכול ודבר עני� כל מעצמו להרחיק המוכיח צרי�

בלבב�, אחי� את תשנא ולא אומר ולכ� התרגשות, של חות�

אהבה, שאינו רגש שו� להמוכיח יהי' שלא בפנימיות�, כלומר

אשר רואי� א� כ�, ואחרי תוכיח, הוכח להיות יכול אז ורק

שלא כלומר חטא, עליו תשא לא הנה פרי, עשתה לא התוכחה

תיחס רק התוכחה, פעלה שלא בדבר אש� התוכחה מקבל

היו לא שבטח מפני בדבר, אש� המוכיח שאתה אלי� האשמה

ללב, נכנסי� שהיו בודאי כ� שאלולי הלב, מ� היוצאי� דברי�

בלב, שנכנסי� הלב מ� היוצאי� לדברי� כרותה ברית שהלא

בכל ולכ� האמור, כו' תשנא ולא של התנאי נשמר שלא או

דבור כל ממנה להסיר צרי� לו בינות אשר איש הנה תוכחה,

כדוגמת התוכחה, למקבל כאב שגור� לעקיצה רמז או העוק�

את מקררי� אבר, באיזה ל"ע נתוח לעשות שנגשי� טר�

בתוכחה, הוא וכ� הכאב, בצער למעט כדי הנתוח מקו�

שאפשר כמה למנוע צריכי� הנפש, להבריא הוא בה שהכוונה

התוכחה עני� (ובפרטות שבזה התועלת רק ולחפש מלצער,

חסידות במאמר מבואר התורה ע"פ להיות שצריכה כמו

תרפ"ד). בשנת שנאמר המושל" רוח "א� המתחיל

כמה אחת על לרבי� בתוכחה כ�, יחיד של בתוכחה וא�

שאי� א� הרבי� כי מעקיצות, להזהר שצריכי� וכמה,

וטוב� דעותיה� אי� מזה יותר אבל שווי�, חסרונותיה�

הוא מהרבי� אחד כל אצל הנמצא הטוב לב אל ובשו� שווי�,

אד� בני קבו� או שלמה מדינה להוכיח הפנימית הכרתי נגד

שני� אחרי הנה ובכלל וכדומה, קרירות של בחסרו� בכלל

במדינות אחב"י של שוני� בקבוצי� הסתכלות של רבות

באתי שונות) ושדרות וקבוצות מפלגות ע� (והיכרות שונות

הנה ולכ� מדוד, בלתי מעי� הוא היהודי לב אשר הכרה לידי

צער. לי גרמו קאנאדע" קאלטער דער "אי� המלי�

טרדותיו על הבט מבלי אשר ראיתי כי בדבר, הארכתי

פרנסתו לו יזמי� השי"ת � הפרנסה ומיעוט לביתו, טר� למצא

הבט ומבלי נכרי', באר� גר עדיי� היותו וג� � ובמנוחה בריוח

ונעי� אצלי, נכבד הוא ולכ� כ�, כל ועושה פועל הוא זה על

האמור. הדבר על להעירו חפצתי ולכ� מכתביו, לקרא לי

ומברכו. הדו"ש
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' מנ"א ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

... ויסביר לאבי המדוברת אשר ענין החינוך הכשר של בני ובנות ישראל בתקופתנו זו הוא עתה 

מצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, כיון כל' רבותינו ז"ל אין עשיתם מספקת כלל וכלל, ומצוה כזו 

וכמה שדוחה חשבונות  ועל אחת כמה  כל המצות,  כנגד  דוחה אפילו מצות תלמוד תורה שהיא שקולה 

כספיים וגשמיים.

ויהי רצון אשר בורא עולם המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית ינחהו בטוב לפניו בגשם 

וברוח גם יחד.

בברכה.
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צרי� הברית ארו� גניזת על הרמב"� לדברי בנוגע
וסיפור אריכות כל להלכה מינה נפקא למאי להבי�:
דברי והרי הארו�? נגנז מי ועל�ידי היכ� הדברי�,
הנוגעי� לעניני� רק החזקה יד בספרו הרמב"�
נגנז והיכ� (אי� זה עניי� מזו: יתירה אמורי�. להלכה
כ� וא� ע"ב), נג, (יומא שנוי'" "במחלוקת הארו�)
מאחר האחד כדברי הרמב"� מכריע מה לש�

לדינא? נוגע זה עניי� אי� שלכאורה

משמע הרמב"� לשו� מפשטות להבי�: צרי� ג�
מדעת המקדש בבית ה"מקו�" את בנה ששלמה
כל הרי ותמוה: ליחרב"). שסופו "שידע (לפי עצמו
בכתב "הכל � ד' ציווי על�פי ניבנו הבית ופרטי חלקי
שלמה בנה אי� כ� וא� � השכיל" עלי ד' מיד

עצמו? מדעת המקדש בבית "מקו�"

הרמב"� הרי הרמב"�: בדברי דיוק להקדי� יש
צורת את הבחירה בית הל' של וג' ב' בפרקי� מפרט
זה לפי הבית. צורת את ד' בפרק ואילו המקדש, כלי
המקדש, לכלי לכאורה שיי� הארו� הרי באור: צרי�
בצורת העוסק בפרק מופיע הארו� גניזת עניי� ומדוע
הקדשי� בקדש העומד שהארו� משמע מזה הבית?

פרט הרמב"�) (לדעת הביתהוא אינובצורת והוא ,
מבני� חלק הוא אלא הקדשי�, בקדש שמצוי כלי רק
את עושה שהארו� כיוו� זאת עצמו. הקדשי� קדש

ל המקדש לד'בית ל�בית "ונועדתי שנאמר כמו ,

ש�".
בבית גדולה: תמיהה מתעוררת זה פי שעל אלא
קדש היה לא במקומו, הארו� היה לא בו שני,
הדברי� אחד חסר היה שהרי בשלימותו הקדשי�
זו תמיהה להסיר כדי הבית"?! בבני� "עיקר שה�

הארו�, גניזת לגבי האריכות כל את הרמב"� מביא
בבניי� חסר היה לא שני בבית שא� יוב� זה שלפי

הבית.

העניי�: הביתמלכתחילהבאור בבני� נקבע
מקו� א) המקדש: בבית מקומות שני יהיו שלארו�
"למטה" לגונזו מקו� ב) השתיה. אב� על גלוי,
חלק לכתחילה הוא זה מקו� וא� � הקדשי� מקדש
"ובעת הרמב"� דברי פירוש וזהו הבית. ממבנה

מקו�":שבנה בו בנה ליחרב שסופו וידע ... שלמה
אלא ח"ו, עצמו מדעת המקו� את בנה ששלמה לא
ובנה ונצטווה שיחרב לדעת צרי� היה בניינו שבעת
מקו� בתור קידשו הוא ממילא הגניזה. מקו� את בו

הקדשי�. מקדש חלק הוא וממילא לארו�,

בשעה אלא החורב�, בזמ� היתה לא הארו� גניזת
בסכנה היה לא המקדש תוק�כללשבית כידוע �

היתה ההכנסה מזו: יתירה יאשיהו. בזמ� ישראל
שלמה. על�ידי הקדשי� לקדש הארו� הכנסת מעי�

" הכתוב מדייק הקדשתנולכ� ארו� אשרבביתאת
ונטילת סילוק של פעולה זו שאי� וגו"', שלמה בנה

של עניי� זהו אדרבא אלא ממקומו, נתינההארו�

.בבית

בתי ג' בי� בהקישור עומק יתווס� זה על�פי
אלא נפרדי�, מקדש בתי ג' שישנ� זה אי� המקדש:
הראשו� הבית של בבניינו כבר אחד. בית ה� בעיקר
הארו� מקו� לבא. ולעתיד לשעתו שהוא עניי� נקבע
שו� שיי� לא שבו המקדש, בית של ה"עצ�" הוא
והשלישי. השני המקדש נבנה וממנו והפסד, חורב�

ש כ"א, חלק שיחות תרומה)(לקוטי לפר' ב יחה
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‡iÓLa Cz�ÎLc ‡‰Ï‡ ‡e‰¡»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«»

˙ÈÏÂ ‡Ú¯‡a ËÈlLÂ ‡lÚlÓƒ¿≈»¿«ƒ¿«¿»¿≈
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‡¯Ú‡כה ˙È ÈÊÁ‡Â ÔÚk ¯·Ú‡≈ƒ«¿«¿∆¡≈»«¿»

‡¯eË ‡�c¯È„ ‡¯·Úa Èc ‡˙·Ë«¿»ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»»

:‡Lc˜Ó ˙È·e ÔÈ„‰ ‡·Ë»»»≈≈«¿»»

ÈÏÚכו ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰Â«¬»¿«ƒ√»¿»¬«

ÈÈ ¯Ó‡Â ÈpÓ ÏÈa˜ ‡ÏÂ ÔBÎÏÈ„a¿ƒ¿¿»«ƒƒƒ«¬«¿»

‡ÏlÓÏ ÛÒB˙ ‡Ï CÏ ÈbÒ ÈÏƒ«ƒ»»≈¿«»»

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ùa „BÚ ÈÓ„˜כז˜Ò √»«¿ƒ¿»»»≈«

CÈ�ÈÚ ÛB˜Êe ‡˙Ó¯ LÈ¯Ï¿≈»»»¿≈»

‡ÓB¯„ÏÂ ‡�etˆÏe ‡·¯ÚÓÏ¿«¬»»¿ƒ»¿ƒ¿»

‡Ï È¯‡ CÈ�ÈÚ· ÈÊÁÂ ‡Á�È„ÓÏe¿»ƒ¿»«¬≈¿≈»¬≈»

é"ùø

(‚Î)ÔpÁ˙‡Â.,��מק �כל ח��� ל���אי� א�א »∆¿««ְְִֵֶָָָ

לתל�ת ל��יקי� לה� ��� �י על א� ח��, ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָמ�נת

ה�ק�� מאת מב��י� אי� ה��בי�, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָ�מע�יה�

ל� �אמר לפי ח��, מ�נת לג)א�א "וח�תי(שמות : ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹ

�בר "ואתח��". �ל��� ל� אמר אח�", ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹאתֿא�ר

�פ�ה, ��קראת ל��נ�ת מע�רה אחד זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאחר:

��פרי: ‰‰Â‡�דאיתא ˙Úa.�אר ��ב��י לאחר ְְִִִֵַָ»≈«ƒְְִֶֶֶַַַָ

ה�ר ��א ��יתי וע�ג, .Ó‡Ï¯:(ספרי)ה�דרסיח�� ְִִִִֶָ�ֵֶַַ≈…
מק�מ�ת מ�ל�ה אחד לפניזה מ�ה �אמר ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

�ע�ה א� ���דיעני עד מ�יח� 'איני ֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָה�ק��:

לאו': א� ‡ÌÈ‰Ï(Î„)�אלתי, ��י�:רח��.‰' ְִִֵָָ¡…ƒִַַ

Ec·ÚŒ˙‡ ˙B‡¯‰Ï ˙BlÁ‰ ‰z‡.(�ש),תח� «»«ƒ»¿«¿∆«¿¿ַָ

ע�מד �זרה,להי�ת ��גזרה �י על א� �מת��ל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

לי �אמר� למד�י, מ�� ל�: לב)אמר :(שמות ְְְִִִֶַַַָָָָ

א�א ?�� הייתי ��פס וכי �י", ה�יחה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָ"וע�ה,

להת�� �ל�י היה ��י �תח �מ�לפ�ח עליה�, ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

עכ�ו: לע��ת סב�ר הייתי מ�ת.‡˙EÏ„bŒכ� ז� ְֲִִֵַַָָָ∆»¿¿ִַ

א�מר ה�א וכ� יד)ט�ב�, נא(במדבר יג�ל "וע�ה : ְְְְִֵֵַַָָ

ה'": לכל.E„ÈŒ˙‡Â�ח ���טה �היא ימינ� ז� ַֹ¿∆»¿ְְְְִִֶָָ

את.‰ÊÁ˜‰ע�ל�:�אי �רחמי� ��ב� �א�ה ֵָָ«¬»»ְֲִֵֶֶַַָ

החזקה: ה�י� B‚Â'מ�ת Ï‡ŒÈÓ ¯L‡.מה�� אינ� ֲִִַַַָָ¬∆ƒ≈¿ְֵֶ

וסנק�דרי� י�עצי� ל� ��� וד�, ��ר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָלמל�

על ולעבר חסד לע��ת ��ר�צה �יד� ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָֹה�מחי�

לי �מחל א� �יד� ימחה מי אי� א�ה, ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹמ��תיו,

הח��ת "א�ה ���ט�: �לפי �זרת�. ְְְְְִִֵֵַַַָָָ�תב�ל

�דכתיב וע�ג, סיח�� מלחמת עב��", את ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַלהרא�ת

ב) הראני(דברי� לפני�", �ת הח�תי "ראה :ְְְִִִֵֵֵֶַַָֹ

מלכי�: ל"א 'נא'.‡pŒ‰¯aÚ‡(Î‰)מלחמת אי� ְְִִֶֶָ∆¿¿»»ֵָ

���ה: ל��� ‰f‰א�א ·Bh‰ :יר��לי�ז�.‰‰¯ ְֶַָָָ»»««∆ְִַָ

Ô�·l‰Â.(לט �ית(יומא aÚ˙iÂ¯(ÂÎ)ה�ק��:זה ¿«¿»…ְִֵֶַָ«ƒ¿«≈
א����בילכ�,.ÌÎ�ÚÓÏחמה:נתמ�א(ספרי).‰' ְִֵֵַָ¿««¿∆ְְִִֶֶַ

"ו�קציפ�קו)(תהלי�א�מרה�אוכ�לי.�רמ�� : ְְְְִִֵֵֶַַַ

ל ו�רע מריבה �עב�ר�":עלֿמי .¯·CÏŒמ�ה ְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ«»
ק�ה,(ספרי) ��ה הרב, יאמר�: וה�למיד,��א ְְְִֶֶַַַַָָָֹֹ

הר�ה "רבֿל�", אחר: �בר �מפציר. סרב� ְְְִֵֵַַַַַַָָָָָ��ה

ל�:מ�ה ה�פ�� רבֿט�ב ל�, e¯‡‰(ÊÎ)�מ�ר ְְִֶַַָָ¿≈
EÈ�ÈÚ·.."ה��בה האר� את "ואראה מ��י: ���� ¿≈∆ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

ל� מראה ��אמראני ,��� לד)את :(דברי� ְְֲִֶֶַ�ֱֶֶַָ
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ãë-úà úBàøäì úBlçä äzà ýåýé éðãà£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©¨³©«¦¸¨Æ§©§´¤

-éî øLà ä÷æçä Eãé-úàå Eìãb-úà Ecár©§§½¤̧¨§§½§¤¨«§−©«£¨®̈£¤³¦
éùrîë äùré-øLà õøàáe íéîMa ìàE ¥Æ©¨©´¦¨½̈¤£¤©«£¤¬Ÿ§©«£¤−Ÿ

Eúøeáâëåi''yx:äë-úà äàøàå àp-äøarà §¦§«Ÿ¤«¤§§¨À̈§¤§¤Æ¤
áBhä øää ïcøiä øára øLà äáBhä õøàä̈¨´¤©½̈£¤−§¥´¤©©§¥®¨¨¬©²

ïðáläå äfäi''yx:éåìåëéa ýåýé øarúiå ©¤−§©§¨«Ÿ©¦§©¥̧§Ÿ̈¬¦Æ
éìà ýåýé øîàiå éìà òîL àìå íëðrîì§©´©§¤½§¬Ÿ¨©−¥®̈©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ
øáca ãBò éìà øac óñBz-ìà Cì-áø©½̈©À¤©¥¬¥©²−©¨¨¬

äfäi''yx:æëéðér àùå äbñtä Làø | äìrE ©¤«£¥´´Ÿ©¦§À̈§¨¬Ÿ¥¤²
éðérá äàøe äçøæîe äðîéúå äðôöå änéE ¨¯¨§¨²Ÿ¨§¥¨¬¨¦§−̈¨§¥´§¥¤®

‰‰È‡כג ‡�cÚa ÈÈ Ì„˜ È˙ÈlˆÂ¿«≈ƒ√»¿»¿ƒ»»«ƒ

:¯ÓÈÓÏכדz‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¿≈»¿»¡…ƒ«¿

˙È Cc·Ú ˙È ‰‡ÊÁ‡Ï ‡˙È¯L»≈»¿«¬»»»«¿»»

z‡ Èc ‡zÙwz C„È ˙ÈÂ C˙e·¿̄»¿»¿»«∆¿»ƒ«¿

‡iÓLa Cz�ÎLc ‡‰Ï‡ ‡e‰¡»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«»

˙ÈÏÂ ‡Ú¯‡a ËÈlLÂ ‡lÚlÓƒ¿≈»¿«ƒ¿«¿»¿≈

:Cz¯a‚Îe CÈ„·BÚk „aÚÈc¿«¿≈¿»»¿ƒ»¿»

‡¯Ú‡כה ˙È ÈÊÁ‡Â ÔÚk ¯·Ú‡≈ƒ«¿«¿∆¡≈»«¿»

‡¯eË ‡�c¯È„ ‡¯·Úa Èc ‡˙·Ë«¿»ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»»

:‡Lc˜Ó ˙È·e ÔÈ„‰ ‡·Ë»»»≈≈«¿»»

ÈÏÚכו ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰Â«¬»¿«ƒ√»¿»¬«

ÈÈ ¯Ó‡Â ÈpÓ ÏÈa˜ ‡ÏÂ ÔBÎÏÈ„a¿ƒ¿¿»«ƒƒƒ«¬«¿»

‡ÏlÓÏ ÛÒB˙ ‡Ï CÏ ÈbÒ ÈÏƒ«ƒ»»≈¿«»»

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ùa „BÚ ÈÓ„˜כז˜Ò √»«¿ƒ¿»»»≈«

CÈ�ÈÚ ÛB˜Êe ‡˙Ó¯ LÈ¯Ï¿≈»»»¿≈»

‡ÓB¯„ÏÂ ‡�etˆÏe ‡·¯ÚÓÏ¿«¬»»¿ƒ»¿ƒ¿»

‡Ï È¯‡ CÈ�ÈÚ· ÈÊÁÂ ‡Á�È„ÓÏe¿»ƒ¿»«¬≈¿≈»¬≈»

é"ùø

(‚Î)ÔpÁ˙‡Â.,��מק �כל ח��� ל���אי� א�א »∆¿««ְְִֵֶָָָ

לתל�ת ל��יקי� לה� ��� �י על א� ח��, ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָמ�נת

ה�ק�� מאת מב��י� אי� ה��בי�, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָ�מע�יה�

ל� �אמר לפי ח��, מ�נת לג)א�א "וח�תי(שמות : ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹ

�בר "ואתח��". �ל��� ל� אמר אח�", ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹאתֿא�ר

�פ�ה, ��קראת ל��נ�ת מע�רה אחד זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאחר:

��פרי: ‰‰Â‡�דאיתא ˙Úa.�אר ��ב��י לאחר ְְִִִֵַָ»≈«ƒְְִֶֶֶַַַָ

ה�ר ��א ��יתי וע�ג, .Ó‡Ï¯:(ספרי)ה�דרסיח�� ְִִִִֶָ�ֵֶַַ≈…
מק�מ�ת מ�ל�ה אחד לפניזה מ�ה �אמר ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

�ע�ה א� ���דיעני עד מ�יח� 'איני ֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָה�ק��:

לאו': א� ‡ÌÈ‰Ï(Î„)�אלתי, ��י�:רח��.‰' ְִִֵָָ¡…ƒִַַ

Ec·ÚŒ˙‡ ˙B‡¯‰Ï ˙BlÁ‰ ‰z‡.(�ש),תח� «»«ƒ»¿«¿∆«¿¿ַָ

ע�מד �זרה,להי�ת ��גזרה �י על א� �מת��ל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

לי �אמר� למד�י, מ�� ל�: לב)אמר :(שמות ְְְִִִֶַַַָָָָ

א�א ?�� הייתי ��פס וכי �י", ה�יחה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָ"וע�ה,

להת�� �ל�י היה ��י �תח �מ�לפ�ח עליה�, ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

עכ�ו: לע��ת סב�ר הייתי מ�ת.‡˙EÏ„bŒכ� ז� ְֲִִֵַַָָָ∆»¿¿ִַ

א�מר ה�א וכ� יד)ט�ב�, נא(במדבר יג�ל "וע�ה : ְְְְִֵֵַַָָ

ה'": לכל.E„ÈŒ˙‡Â�ח ���טה �היא ימינ� ז� ַֹ¿∆»¿ְְְְִִֶָָ

את.‰ÊÁ˜‰ע�ל�:�אי �רחמי� ��ב� �א�ה ֵָָ«¬»»ְֲִֵֶֶַַָ

החזקה: ה�י� B‚Â'מ�ת Ï‡ŒÈÓ ¯L‡.מה�� אינ� ֲִִַַַָָ¬∆ƒ≈¿ְֵֶ

וסנק�דרי� י�עצי� ל� ��� וד�, ��ר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָלמל�

על ולעבר חסד לע��ת ��ר�צה �יד� ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָֹה�מחי�

לי �מחל א� �יד� ימחה מי אי� א�ה, ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹמ��תיו,

הח��ת "א�ה ���ט�: �לפי �זרת�. ְְְְְִִֵֵַַַָָָ�תב�ל

�דכתיב וע�ג, סיח�� מלחמת עב��", את ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַלהרא�ת

ב) הראני(דברי� לפני�", �ת הח�תי "ראה :ְְְִִִֵֵֵֶַַָֹ

מלכי�: ל"א 'נא'.‡pŒ‰¯aÚ‡(Î‰)מלחמת אי� ְְִִֶֶָ∆¿¿»»ֵָ

���ה: ל��� ‰f‰א�א ·Bh‰ :יר��לי�ז�.‰‰¯ ְֶַָָָ»»««∆ְִַָ

Ô�·l‰Â.(לט �ית(יומא aÚ˙iÂ¯(ÂÎ)ה�ק��:זה ¿«¿»…ְִֵֶַָ«ƒ¿«≈
א����בילכ�,.ÌÎ�ÚÓÏחמה:נתמ�א(ספרי).‰' ְִֵֵַָ¿««¿∆ְְִִֶֶַ

"ו�קציפ�קו)(תהלי�א�מרה�אוכ�לי.�רמ�� : ְְְְִִֵֵֶַַַ

ל ו�רע מריבה �עב�ר�":עלֿמי .¯·CÏŒמ�ה ְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ«»
ק�ה,(ספרי) ��ה הרב, יאמר�: וה�למיד,��א ְְְִֶֶַַַַָָָֹֹ

הר�ה "רבֿל�", אחר: �בר �מפציר. סרב� ְְְִֵֵַַַַַַָָָָָ��ה

ל�:מ�ה ה�פ�� רבֿט�ב ל�, e¯‡‰(ÊÎ)�מ�ר ְְִֶַַָָ¿≈
EÈ�ÈÚ·.."ה��בה האר� את "ואראה מ��י: ���� ¿≈∆ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

ל� מראה ��אמראני ,��� לד)את :(דברי� ְְֲִֶֶַ�ֱֶֶַָ



opgz`ecipyקכד meiqelwpe`

äfä ïcøiä-úà øárú àì-éki''yx:çë-úà åöå ¦¬Ÿ©«£−Ÿ¤©©§¥¬©¤«§©¬¤
éðôì øáré àeä-ék eäönàå eä÷fçå rLBäé§ª−©§©§¥´§©§¥®¦´©«£ÀŸ¦§¥Æ
øLà õøàä-úà íúBà ìéçðé àeäå äfä írä̈¨´©¤½§Æ©§¦´½̈¤¨−̈¤£¤¬

äàøzi''yx:èëúéa ìeî àéba áLpå ¦§¤«©¥´¤©½̈§−¥¬
øBrti''yx:ôãà-ìà òîL ìàøNé äzrå §«§©¨´¦§¨¥À§©³¤

ãnìî éëðà øLà íéètLnä-ìàå íéwçä©«ª¦Æ§¤©¦§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¥¬
z ïrîì úBùrì íëúàízLøéå íúàáe eéç ¤§¤−©«£®Ÿ§©´©¦«§À¨¤Æ¦«¦§¤´

ïúð íëéúáà éäìà ýåýé øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤¯§Ÿ̈²¡Ÿ¥¬£«Ÿ¥¤−Ÿ¥¬
:íëìáäeöî éëðà øLà øácä-ìr eôñú àì ¨¤«´ŸŸ¦À©©¨¨Æ£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´

ì epnî eòøâú àìå íëúàúåöî-úà øîL ¤§¤½§¬Ÿ¦§§−¦¤®¦§ÀŸ¤¦§ŸÆ
íëúà äeöî éëðà øLà íëéäìà ýåýéi''yx: §Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤¬¤§¤«

âìráa ýåýé äùr-øLà úà úBàøä íëéðér¥«¥¤Æ¨«Ÿ½¥²£¤¨¨¬Ÿ§Ÿ̈−§©´©
-ìrá éøçà Cìä øLà Léàä-ìë ék øBòt§®¦´¨¨¦À£¤³¨©Æ©«£¥´©«©

éäìà ýåýé BãéîLä øBòt:Eaøwî Eãízàå §½¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¦§¤«§©¤Æ
:íBiä íëlk íéiç íëéäìà ýåýéa íé÷ácä©§¥¦½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©¦¬ª§¤−©«

ìàøùééðùäíéwç íëúà ézãnì | äàø§¥´¦©´§¦¤§¤Àª¦Æ
øLà õøàä áø÷a ïk úBùrì éäìà ýåýé éðeö øLàk íéètLîe¦§¨¦½©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©«£´Ÿ¥½§¤´¤¨½̈¤£¤¬

:dzLøì änL íéàa ízàåíëúîëç àåä ék íúéNrå ízøîLe ©¤²¨¦¬−̈¨§¦§¨«§©§¤»©«£¦¤¼¦´¦³¨§©§¤Æ

:ÔÈ„‰ ‡�c¯È ˙È ¯·Ú˙כח„wÙe ¿ƒ«»«¿¿»»≈«≈

È¯‡ È‰Ól‡Â È‰Ùw˙Â ÚLB‰È ˙È»¿À«¿«∆¿ƒ¿«∆¿ƒ¬≈

‡e‰Â ÔÈ„‰ ‡nÚ Ì„˜ ¯·ÚÈ ‡e‰≈ƒ«√»«»»≈¿

:ÈÊÁ˙ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔB‰˙È ÔÒÁÈ«¿≈»¿»«¿»ƒ∆¡≈

Èa˙כט Ï·˜Ï ‡˙ÏÈÁ· ‡�·˙ÈÂƒ≈¿»¿≈»»»√≈≈

:¯BÚtאÚÓL Ï‡¯NÈ ÔÚÎe ¿¿«ƒ¿»≈¿«

Ûl‡Ó ‡�‡ Èc ‡i�È„Ïe ‡iÓÈ˜Ïƒ¿»«»¿ƒ«»ƒ¬»¿«≈

ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a „aÚÓÏ ÔBÎ˙È»¿¿∆¿«¿ƒ¿≈

ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯È˙Â Ôe˙È˙Â¿≈¿≈¿»«¿»ƒ¿»

:ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡¡»»«¬»«¿»≈¿

‡�‡ב Èc ‡Ób˙t ÏÚ ÔeÙÒB˙ ‡Ï»¿«ƒ¿»»ƒ¬»

dpÓ ÔeÚ�Ó˙ ‡ÏÂ ÔBÎ˙È „wÙÓ¿«≈»¿¿»ƒ¿¿ƒ≈

Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡i„Bwt ˙È ¯hÓÏ¿ƒ«»ƒ«»«¿»¡»¬ƒ

:ÔBÎ˙È „wÙÓ ÔÊÁג‡�‡ ÔBÎÈ�ÈÚ ¬»¿«≈»¿≈≈»»

Ïk È¯‡ ¯BÚt ÏÚ·a ÈÈ „·Ú Èc ˙È»ƒ¬«¿»¿««¿¬≈»

¯BÚt ÏÚa ¯˙a ÏÊ‡ Èc ‡¯·b«¿»ƒ¬«»«««¿

:C�ÈaÓ C‰Ï‡ ÈÈ dÈˆLדÔez‡Â ≈¿≈¿»¡»»ƒ≈»¿«

ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁ„a Ôez˜a„‡c¿«¿∆¿¿««¿»«¿»¡»¬

:ÔÈc ‡ÓBÈ ÔBÎÏk ÔÈÓi˜הBÊÁ «»ƒ»¿»≈¬

‡i�È„Â ‡iÓÈ˜ ÔBÎ˙È ˙ÈÙl‡c¿«≈ƒ»¿¿»«»¿ƒ«»

„aÚÓÏ È‰Ï‡ ÈÈ È�„wÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«¿«ƒ¿»¡»»¿∆¿«

Ônz ÔÈlÚ Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ B‚a Ôk≈¿«¿»ƒ««ƒ«»

:d˙¯ÈÓÏוÈ¯‡ Ôe„aÚ˙Â Ôe¯h˙Â ¿≈¿«¿ƒ¿¿«¿¿¬≈

é"ùø

האר� �ל את ה' ‡˙Œ(ÁÎ)":"ו�ראה� ÂˆÂ ְֵֶֶַַָָָ¿«∆
ÚLB‰È.:ה�ריב�ת ועל ה��א�ת ועל ה�רח�ת על ¿À«ְְְְִַַַַַַַָָ

e‰ˆn‡Â e‰˜fÁÂ.,�ל�מר:�דבר ל�� יר� ��א ¿«¿≈¿«¿≈ְְִִֵֶַַָֹ

עליה�'! ליענ� ס�פי �� עליה�, ר�י ��ענ� ���'ְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ינחיל: וה�א יעבר ה�א �י אני, e‰ŒÈk‡מבטיח� ְְְֲֲִִִִַַַֹƒ
¯·ÚÈ.�לפניה יעבר לאא� לאו, וא� ינחל�, «¬…ְְְֲֲִִִִֵֶַָֹֹ

העי אל הע� מ� ���לח מ�צא א�ה וכ� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָינחל�,

י�ב: ז)וה�א וג�'",(יהושע העי אנ�י מה� "ו��� ְְְֵֵֶַַַַַָָ

אמר �ניו, על ��פל ל�'וכיו� 'ק� ל�", "ק� ל�: ְֵֶַַַָָָָָ�ְָָ

�ני�תיב, את �מ��ח �מק�מ� הע�מד ה�א א�ה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

�� 'לא �ני�", על נ�פל א�ה זה "ל�ה ְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹלמלחמה.

וא� ע�ברי�, ע�בר, ה�א א� ר��: למ�ה ְְְְִִִִֵֶַַָָֹאמר�י

ע�ברי�'?!: אי� B‚Â'(ËÎ)לאו ‡Èba ·LpÂ.(ספרי) ְִֵָ«≈∆«»¿¿
אלילי�, לעב�דת "וע�הוונצמד�� כ�: �י על א� ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַַָ

ואני ל�, מח�ל וה�ל אלֿהח�י�", �מע ְְֲִִַַָֹ�ְְִֵֶַַָי�ראל,

לי: ל�חל זכיתי אלא ˙eÙÒ(·)תורה ‡Ï.ספרי) ִִִִֵָָֹ……ƒ
מיני�ש�) חמ�ת �תפ�י�, �ר���ת חמ� ְְֲִִִִִִֵֵֶָָָ�ג��:

תגרע� "לא וכ� ציצ��ת, וחמ� ג":�ל�לב תורה ְְְְְִִִֵֵָָֹ

(Â)Ìz¯ÓLe.�מ�נה:זÌ˙ÈNÚÂ.:�מ�מע� ¿«¿∆ְִָ«¬ƒ∆ְְַָ

'B‚Â ÌÎ˙�È·e ÌÎ˙ÓÎÁ ‡Â‰ Èk.�ח�ב� �זאת ƒƒ»¿«¿∆ƒ«¿∆¿ְְֵָֹ

opgz`ecipy mei qelwpe`

úà ïeòîLé øLà íénrä éðérì íëúðéáe¦´©§¤½§¥¥−¨«©¦®£¤´¦§§À¥µ
ïBáðå íëç-ír ÷ø eøîàå älàä íéwçä-ìk̈©«ª¦´¨¥½¤§¨«§À©µ©¨¨´§¨½

äfä ìBãbä éBbäi''yx:æ-øLà ìBãb éBâ-éî ék ©¬©¨−©¤«¦µ¦´¨½£¤
-ìëa eðéäìà ýåýék åéìà íéáø÷ íéäìà Bì¬¡Ÿ¦−§Ÿ¦´¥¨®©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½§¨

:åéìà eðàø÷çíéwç Bì-øLà ìBãb éBb éîe ¨§¥−¥¨«¦Æ´¨½£¤²ª¦¬
øLà úàfä äøBzä ìëk í÷écö íéètLîe¦§¨¦−©¦¦®§ŸÆ©¨´©½Ÿ£¤¯

íBiä íëéðôì ïúð éëðài''yx:ìåçá ë"òèøîMä ÷ø ¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«©¿¦¨´¤
íéøácä-úà çkLz-ït ãàî ELôð øîLe Eì§Á§¸Ÿ©§§¹§ÀŸ¤¦§©̧¤©§¨¦¹
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íéwç íëúà ãnìì àåää úra ýåýé§Ÿ̈Æ¨¥´©¦½§©¥´¤§¤½ª¦−
ízà øLà õøàa íúà íëúùrì íéètLîe¦§¨¦®©«£«Ÿ§¤´Ÿ½̈¨¾̈¤£¤¬©¤²
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:Làä CBzî áøça íëéìà ýåýé øacæè-ït ¦¤̧§Ÿ̈¯£¥¤²§Ÿ¥−¦¬¨¥«¤̧
ìîñ-ìk úðeîz ìñt íëì íúéNrå ïeúçLz©§¦½©«£¦¤¬¨¤²¤−¤§©´¨¨®¤

äá÷ð Bà øëæ úéðázi''yx:æéäîäa-ìk úéðáz ©§¦¬¨−̈¬§¥¨«©§¦¾¨§¥−̈
ðk øBtö-ìk úéðáz õøàa øLàóeòz øLà ó £¤´¨¨®¤©§¦Æ¨¦´¨½̈£¤¬¨−

:íéîMaçéúéðáz äîãàa Nîø-ìk úéðáz ©¨¨«¦©§¦¾¨Ÿ¥−©«£¨¨®©§¦²
:õøàì úçzî íéna-øLà äâc-ìkèé-ïôe ¨¨¨¬£¤©©−¦¦©¬©¨¨«¤¤
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íéîMä àáö ìk íéáëBkä-úàå çøiä-úàå§¤©¨¥¹©§¤©«¨¦ÀµŸ§¨´©¨©½¦
÷ìç øLà ízãárå íäì úéåçzLäå zçcðå§¦©§¨²§¦§©«£¦¬¨¨¤−©«£©§¨®£¤̧¨©¹

éäìà ýåýéìëì íúà E-ìk úçz íénrä §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ½̈§ŸÆ¨´©¦½©−©¨
íéîMäi''yx:ëàöBiå ýåýé ç÷ì íëúàå ©¨¨«¦§¤§¤Æ¨©´§Ÿ̈½©¦¬

írì Bì úBéäì íéøönî ìæøaä øekî íëúà¤§¤²¦¬©©§¤−¦¦§¨®¦¦«§¬²§©¬
äfä íBik äìçði''yx:àëpàúä ýåýéåéa-ó ©«£−̈©¬©¤«©«Ÿ̈¬¦§©©¦−

ïcøiä-úà éøár ézìáì òáMiå íëéøác-ìr©¦§¥¤®©¦¨©À§¦§¦³¨§¦Æ¤©©§¥½

:‡i�·‡ ÈÁeÏידÈÈ „Èwt È˙ÈÂ ≈«¿«»¿»ƒ«ƒ¿»

ÔBÎ˙È ‡Ùl‡Ï ‡È‰‰ ‡�cÚa¿ƒ»»«ƒ¿«»»»¿

B‰˙È ÔBÎ„aÚÓÏ ÔÈ�È„Â ÔÈÓÈ˜Ô ¿»ƒ¿ƒƒ¿∆¿«¿»¿

Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ«»¿ƒ«»

:d˙¯ÈÓÏטו‡„ÁÏ Ôe¯nzÒ˙Â ¿≈¿«¿ƒ¿«¿«¬»

Ïk Ôe˙ÈÊÁ ‡Ï È¯‡ ÔBÎÈ˙LÙ�Ï¿«¿»≈¬≈»¬≈»

ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡ÓBÈa ˙eÓc¿¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿

:‡˙M‡ BbÓ ·¯Áaטז‡ÓÏÈc ¿…≈ƒ∆»»ƒ¿»

ÌÏˆ ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙Â ÔeÏaÁ¿̇«¿¿«¿¿¿∆∆

B‡ ¯Îc ˙eÓc ‡¯eˆ Ïk ˙eÓc¿»»¿¿«
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ÈÏÈÁ Ïk ‡i·ÎBk ˙ÈÂ ‡¯‰ÈÒ ˙ÈÂ¿»ƒ¬»¿»¿«»…≈≈

ÔB‰Ï „ebÒ˙Â ÈÚË˙Â ‡iÓL¿«»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿
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אינ� עצמ�תי א� א�א יעבר? מהיכ� ְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ��ת,

Ïk(Î‚)ע�ברי�: ˙�eÓz.:בר� �ל ‡L¯�מ�נת ְִ¿«…ְַָָָ¬∆
'‰ Eeˆ.:לע��ת ��א צ�� ˜p‡(Î„)א�ר Ï‡. ƒ¿ְֲֲִֶֶַֹ≈«»

לנק�, מתחרהמק�א (אייפער), �לע"ז אנפרדמנ"ט ְְְְִִֵֶַַַָֹ

��כבי�: עב�דת מע�בדי לה�רע רגז�, ְְְֲִִֵֵַַַָָָעל

(‰Î)Ìz�LB�Â.(לח ��גל�(סנהדרי� לה� רמז ¿«¿∆ְִֶֶַָָ

�נה, ונ"ב מא�ת ח' לס�� �מני�מ��ה ְְְְִִֵֶַָָָ

�מ�נה לס�� והגל� הק�י� וה�א ְְְְְְְְִִִֶֶַָ"ונ��נ��",

�די ל"ונ��נ��" �ני� ב' והק�י� וחמ�י�, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָמא�ת

��אמר וזה� �אבד��", אבד "�י �ה�: יתק�� ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ��א

ט) עלינ�,(דניאל ויביאה עלֿהרעה ה' "ו��קד :ְְִִֵֶַַַָָָָָֹ

אלהינ�", ה' ��הר�יֿצ�יק ע�נ� ע�ה צדקה ְֱִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

זמ��: לפני �ני� ב' ·ÌÎ(ÂÎ)להביא� È˙„ÈÚ‰. ְְֲִִִֵַַָָָ«ƒ…ƒ»∆
�כ�: �התריתי עדי� להי�ת מזמינ� כזהנני תורה ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָ

(ÁÎ)ÌÈ‰Ï‡ ÌLŒÌz„·ÚÂ.��מ�א �תר��מ�, «¬«¿∆»¡…ƒְְִֶֶַַ
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לה�: ע�בדי� א�� �א�� לע�בדיה�, ְְְְְִִִֵֶֶֶַָע�בדי�
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לא ה�א, יפעיל לא ל��� יר��", "לא ְְְְְִַַֹֹֹ�ל���

רפי��, ל� וכ�י�� מאצל�, א�ת� יפרי� (שירלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַֹ

אר���.ג) ננקד ��א אר���", ולא "אחז�יו �ל: ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָֹֹ
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ד) ב רפי��,"הר�הֿל�",(מלכי� ל� (דברי��� ְְִֵֵַָָ

מ��י",ט) מ��י:"הר� ÌÈÓÈÏ(Ï·)התר�ה ְִִִִִֵֶֶֶֶַ¿»ƒ
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é"ùø

'אתחזיתא',.‰¯‡˙(Ï‰)":לה� �תר��מ�: ֶָ»¿≈»ְְְֲִֵַָ

לה� �תח ה��רה, את ה�א �ר�� ה�ד�� ְֶֶֶַַַַָָָָָָ���ת�

�� העלי�ני�, את ��רע �כ�� רקיעי�, ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ�בעה

נאמר: לכ� יחידי, �ה�א ורא� ה�ח��ני�, את ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָקרע

לדעת הראת לו":"א�ה ‡‰·(ÊÏ)תורה Èk ˙Á˙Â. ְֵַַַָָָָ¿««ƒ»«
אהב" א�ר "�חת זה ÂÈ�Ùa:וכל E‡ˆBiÂ.�אד� ְֲֶֶַַַָָ«ƒ¬¿»»ְָָ

לפניו, �נ� יד)��אמרה�נהיג מלא�(ש� "ו��ע : ְְְְֱִִֶֶַַַַַַַָָ

אחר: �בר מאחריה�". ו�ל� וג�' ההל� ְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהאלהי�

��אמר �מ� אב�תיו, �פני �פניו", תהלי�("ו��צא� ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָ

עלעח) �תמ� ואל פלא". ע�ה אב�ת� "נגד :ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָ

�הרי יחיד, �ל��� יחיד�הז�יר� �ל��� �תב� ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָ

אחריו(ש�) �זרע� "ו�בחר ::"(ÁÏ)EÈ�tÓ EnÓ. ְְְֲִַַַַָƒ¿ƒ»∆
�ד�לי� ��י� מ�ני� לה�רי� ודר�ה�: ְְְְְִִִִֵֵֶָָָסרסה�

מ��: ‰f‰ועצ�מי� ÌBik.ר�אה א�ה �א�ר ְֲִִַ««∆ֲֶֶַַָ

לטה���: ÏÈc·È(Ó‡)תורה Ê‡.להי�ת לב נת� ַ»«¿ƒְִֵַָ

ל�בר י)��ב�יל�.חרד �אינ�(מכות �י על וא� ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

אמר �נע�, ��אר� א�ת� �י�דל� עד ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָק�לט�ת

אק�מ�ה': לק�מ�, �אפ�ר 'מצוה Úa·¯מ�ה: ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹ¿≈∆
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‡˙a¯ d˙M‡ ˙È CÈÊÁ‡«¿¿»»∆»≈«¿»

:‡˙M‡ BbÓ zÚÓL È‰BÓb˙Ùeƒ¿»ƒ¿««¿ƒ∆»»

‡·‰˙Cלז ˙È ÌÈÁ¯ È¯‡ ÛÏÁÂ»√«¬≈¿ƒ»¬»»»

C˜t‡Â È‰B¯˙a È‰B�·· ÈÚ¯z‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»

:ÌÈ¯ˆnÓ ‡a¯ dÏÈÁa d¯ÓÈÓa¿≈¿≈¿≈≈«»ƒƒ¿»ƒ

¯·¯·ÔÈלח ÔÈÓÓÚ ‡Î¯˙Ï¿»»»«¿ƒ«¿¿ƒ

C˙eÏÚ‡Ï CÓ„˜ ÔÓ CpÓ ÔÈÙÈw˙Â¿«ƒƒƒ»ƒ√»»¿»»»

‡�ÒÁ‡ ÔB‰Ú¯‡ ˙È CÏ ÔzÓÏ¿ƒ«»»«¿¬«¬»»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈkלטÔÈ„ ‡ÓBÈ Úc˙Â ¿»»≈¿ƒ«»≈

‡‰Ï‡ ‡e‰ ÈÈ È¯‡ CaÏÏ ·e˙˙e¿¿ƒ»¬≈¿»¡»»

ËÈlLÂ ‡lÚlÓ ‡iÓLa dz�ÎLcƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈»¿«ƒ

:„BÚ ˙ÈÏ Ú¯lÓ ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»ƒ¿»≈

È‰B„Bwtמ ˙ÈÂ È‰BÓÈ˜ ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»¿»ƒ¿»ƒƒ

·ËÈÈ Èc ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈ƒ≈«

CÈ¯B˙c ÏÈ„·e C¯˙a CÈ�·ÏÂ CÏ»¿ƒ¿»«¿»¿ƒ¿ƒ

·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈƒ««¿»ƒ¿»¡»»»≈

:‡iÓBÈ Ïk CÏמאL¯ÙÈ ÔÎa »»«»¿≈«¿≈

‡�c¯Èc ‡¯·Úa ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz ‰LÓ…∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»

:‡LÓL Á�„ÓמבÔnz ˜B¯ÈÚÓÏ ƒ¿«ƒ¿»¿≈ƒ«»

é"ùø

'אתחזיתא',.‰¯‡˙(Ï‰)":לה� �תר��מ�: ֶָ»¿≈»ְְְֲִֵַָ

לה� �תח ה��רה, את ה�א �ר�� ה�ד�� ְֶֶֶַַַַָָָָָָ���ת�

�� העלי�ני�, את ��רע �כ�� רקיעי�, ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ�בעה

נאמר: לכ� יחידי, �ה�א ורא� ה�ח��ני�, את ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָקרע

לדעת הראת לו":"א�ה ‡‰·(ÊÏ)תורה Èk ˙Á˙Â. ְֵַַַָָָָ¿««ƒ»«
אהב" א�ר "�חת זה ÂÈ�Ùa:וכל E‡ˆBiÂ.�אד� ְֲֶֶַַַָָ«ƒ¬¿»»ְָָ

לפניו, �נ� יד)��אמרה�נהיג מלא�(ש� "ו��ע : ְְְְֱִִֶֶַַַַַַַָָ

אחר: �בר מאחריה�". ו�ל� וג�' ההל� ְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהאלהי�

��אמר �מ� אב�תיו, �פני �פניו", תהלי�("ו��צא� ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָ

עלעח) �תמ� ואל פלא". ע�ה אב�ת� "נגד :ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָ

�הרי יחיד, �ל��� יחיד�הז�יר� �ל��� �תב� ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָ

אחריו(ש�) �זרע� "ו�בחר ::"(ÁÏ)EÈ�tÓ EnÓ. ְְְֲִַַַַָƒ¿ƒ»∆
�ד�לי� ��י� מ�ני� לה�רי� ודר�ה�: ְְְְְִִִִֵֵֶָָָסרסה�

מ��: ‰f‰ועצ�מי� ÌBik.ר�אה א�ה �א�ר ְֲִִַ««∆ֲֶֶַַָ

לטה���: ÏÈc·È(Ó‡)תורה Ê‡.להי�ת לב נת� ַ»«¿ƒְִֵַָ

ל�בר י)��ב�יל�.חרד �אינ�(מכות �י על וא� ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

אמר �נע�, ��אר� א�ת� �י�דל� עד ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָק�לט�ת

אק�מ�ה': לק�מ�, �אפ�ר 'מצוה Úa·¯מ�ה: ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹ¿≈∆



opgz`ediriaxקל meiqelwpe`

-àì àeäå úrã-éìáa eärø-úà çöøé øLà£¤̧¦§©³¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ
ìL ìîzî Bì àðN-ïî úçà-ìà ñðå íL ¥¬−¦§´Ÿ¦§®Ÿ§À̈¤©©²¦
:éçå ìàä íéøräâîõøàa øaãna øöa-úà ¤«¨¦¬¨¥−¨¨«¤¤¯¤©¦§¨²§¤¬¤

éãbì ãrìba úîàø-úàå éðáeàøì øLénä©¦−Ÿ¨«¥¦®§¤¨³Ÿ©¦§¨Æ©¨¦½
:éMðîì ïLaa ïìBb-úàåãîäøBzä úàæå §¤¨¬©¨−̈©«§©¦«§−Ÿ©¨®

ìàøNé éða éðôì äLî íù-øLài''yx:äîälà £¤¨Ÿ́¤½¦§¥−§¥¬¦§¨¥«¥µ¤
äLî øac øLà íéètLnäå íéwçäå úãrä̈«¥½Ÿ§©«ª¦−§©¦§¨¦®£¤̧¦¤³¤Æ

íéøönî íúàöa ìàøNé éða-ìài''yx:åîøára ¤§¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦§¥̧¤
Cìî ïçéñ õøàa øBòt úéa ìeî àéba ïcøiä©©§¥¹©©À§µ¥´§½§¤À¤¦ŸÆ¤´¤
äLî äkä øLà ïBaLça áLBé øLà éøîàä̈«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®£¤̧¦¨³¤Æ

:íéøönî íúàöa ìàøNé éðáeæîeLøéiå §¥´¦§¨¥½§¥−̈¦¦§¨«¦©¦«§¸
éðL ïLaä-Cìî âBò | õøà-úàå Böøà-úà¤©§¹§¤¤´¤´¤«¤©¨À̈§¥Æ
çøæî ïcøiä øára øLà éøîàä éëìî©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤©©§¥®¦§©−

LîLi''yx:çîìçð-úôN-ìr øLà ørørî ¨«¤¥«£Ÿ¥º£¤̧©§©©¯©
:ïBîøç àeä ïàéN øä-ãrå ïðøàèî-ìëå ©§²Ÿ§©©¬¦−Ÿ¬¤§«§¨

äáørä íé ãrå äçøæî ïcøiä øár äáørä̧̈£¨¹̈¥³¤©©§¥Æ¦§½̈¨§©−¨´¨«£¨¨®
:äbñtä úcLà úçzôéòéáøäààø÷iå ©−©©§¬Ÿ©¦§¨«©¦§¨´

òîL íäìà øîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî¤»¤¨¦§¨¥¼©´Ÿ¤£¥¤À§©³
øLà íéètLnä-úàå íéwçä-úà ìàøNé¦§¨¥Æ¤©«ª¦´§¤©¦§¨¦½£¤¯
íúà ízãîìe íBiä íëéðæàa øác éëðà̈«Ÿ¦²Ÿ¥¬§¨§¥¤−©®§©§¤´Ÿ½̈

:íúNrì ízøîLeáeðnr úøk eðéäìà ýåýé §©§¤−©«£Ÿ¨«§Ÿ̈´¡Ÿ¥À¨©¬¦¨²

‡Ïa d¯·Á ˙È ÏBË˜È Èc ‡ÏBË»̃»ƒƒ¿»«¿≈¿»

ÈlÓ˙‡Ó dÏ È�Ò ‡Ï ‡e‰Â ÈÚc�Ó«¿¿≈¿»»≈≈≈ƒ¿«≈

‡iÂ¯˜ ÔÓ „ÁÏ ˜B¯ÚÈÂ È‰Bn˜cÓeƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿«»

:Ìi˜˙ÈÂ ÔÈl‡‰מג¯ˆa ˙È »ƒ≈¿ƒ¿«»»∆∆

‡Ë·LÏ ‡¯LÈÓ ‡Ú¯‡a ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿«¿»≈¿»¿ƒ¿»

„ÚÏba ˙BÓ‡¯ ˙ÈÂ Ô·e‡¯„ƒ¿≈¿»»«ƒ¿»

Ô�˙Óa ÔÏBb ˙ÈÂ „‚„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»¿»»¿«¿»

:‰M�Ó„ ‡Ë·LÏמד‡„Â ¿ƒ¿»ƒ¿«∆¿»

È�a Ì„˜ ‰LÓ ¯cÒ Èc ‡˙È¯B‡«¿»ƒ««…∆√»¿≈

:Ï‡¯NÈמה‡˙Â„‰Ò ÔÈl‡ ƒ¿»≈ƒ≈»∆¿»»

ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓ Èc ‡i�È„Â ‡iÓÈ˜e¿»«»¿ƒ«»ƒ«ƒ…∆ƒ

¯NÈ È�a:ÌÈ¯ˆnÓ ÔB‰˜tÓa Ï‡ ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

ÏÈÁa˙‡מו ‡�c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»¿≈»»

ÔÁÈÒc ‡Ú¯‡a ¯BÚt ˙Èa Ï·˜Ï»√≈≈¿¿«¿»¿ƒ…

ÔBaLÁa ·˙È Èc ‰‡¯Ó‡„ ‡kÏÓ«¿»∆¡…»»ƒ»≈¿∆¿

Ï‡¯NÈ È�·e ‰LÓ ‡ÁÓ Ècƒ¿»…∆¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆnÓ ÔB‰˜tÓaמז˙È e˙È¯ÈÂ ¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒƒƒ»

‡kÏÓ ‚BÚc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ dÚ¯‡«¿≈¿»«¿»¿«¿»

Èc ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ ÔÈ¯z Ô�˙Óc¿«¿»¿≈«¿≈¡…»»ƒ

:‡LÓL Á�„Ó ‡�c¯È„ ‡¯·Úa¿ƒ¿»¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿»

�ÏÁ‡מח ÛÈk ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ≈¬…≈ƒ«≈«¬»

‡e‰ Ô‡ÈN„ ‡¯eË „ÚÂ Ô�¯‡„¿«¿…¿«»¿ƒ…

:ÔBÓ¯Áמט‡¯·Ú ‡¯LÈÓ ÏÎÂ ∆¿¿»≈¿»ƒ¿»

‡nÈ „ÚÂ ‡Á�È„ÓÏ ‡�c¯È„¿«¿¿»¿»ƒ¿»¿««»

:‡˙Ó¯Ó CtLÓ ˙BÁz ‡¯LÈÓ„¿≈¿»¿«¿«¿»»»

Ó‡Â¯א Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»ƒ¿»≈«¬«

˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙È Ï‡¯NÈ ÚÓL ÔB‰Ï¿¿«ƒ¿»≈»¿»«»¿»

ÔBÎÈÓ„˜ ÏlÓÓ ‡�‡ Èc ‡i�Ècƒ«»ƒ¬»¿«≈√»≈

Ôe¯h˙Â ÔB‰˙È ÔeÙl˙Â ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿«¿»¿¿ƒ¿

:ÔB‰„aÚÓÏב¯Êb ‡�‰Ï‡ ÈÈ ¿∆¿»¿¿»¡»»»¿«

é"ùø

LÓL ‰Á¯ÊÓ Ôc¯i‰.עבר �ל�א�ת� ��מזרח� ««¿≈ƒ¿¿»»∆ְְְִֵֶֶֶָ

LÓLיר��: ‰Á¯ÊÓ.�"רי נק�דה �ב�ק, �ה�א לפי ְֵַƒ¿¿»»∆ְְִֵֶָָ

ה�מ�:�חט�, זריחת מק�� �מ�, �ל מזרח ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָ

מב ‰Bz¯‰(Ó„)תורה ˙‡ÊÂ.לס�ר עתיד �ה�א ז� ¿…«»ְִֵֶַָ

ז�: �ר�ה ac¯(Ó‰)אחר ¯L‡ 'B‚Â ˙„Ú‰ ‰l‡. ַַָָָ≈∆»≈…¿¬∆ƒ∆
לה� ��נא� חזר מ�צרי�, �צאת� ��ר א�ר ה� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָה�

מ�אב: מו�ערב�ת ‰Ôc¯i.(ÊÓ)תורה ¯·Úa ¯L‡ ְְַָ¬∆¿≈∆««¿≈
��ערב: היה ה�ני �העבר ��זרח, מח�ה�א תורה ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

opgz`ediriax mei qelwpe`

:áøça úéøaâýåýé úøk eðéúáà-úà àì §¦−§Ÿ¥«´Ÿ¤£Ÿ¥½¨©¬§Ÿ̈−
äô älà eðçðà eðzà ék úàfä úéøaä-úà¤©§¦´©®Ÿ¦´¦½̈£©̧§¥¬¤²Ÿ

íéiç eðlk íBiäi''yx:ãøac íéðôa | íéðt ©−ª¨¬©¦«¨¦´§¨¦À¦¤̧
Làä CBzî øäa íënr ýåýéi''yx:äéëðà §Ÿ̈¯¦¨¤²¨−̈¦¬¨¥«Â¨«Ÿ¦Â

ãébäì àåää úra íëéðéáe ýåýé-ïéa ãîòŸ¥̧¥«§Ÿ̈³¥«¥¤Æ¨¥´©¦½§©¦¬
Làä éðtî íúàøé ék ýåýé øác-úà íëì̈¤−¤§©´§Ÿ̈®¦³§¥¤Æ¦§¥´¨¥½

øîàì øäa íúéìr-àìåi''yx:ñåýåýé éëðà §«Ÿ£¦¤¬¨−̈¥«Ÿ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈´
éäìàéúàöBä øLà Eúéaî íéøöî õøàî E ¡Ÿ¤®£¤¯«¥¦²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬

:íéãáræ-ìr íéøçà íéäìà Eì äéäé-àì £¨¦«Ÿ¦«§¤¬§²¡Ÿ¦¬£¥¦−©
éðti''yx:çäðeîz-ìk ìñô Eì äùrú-àì ¨¨«Ÿ©«£¤̧Ÿ§¬¤̧¤Æ¨§½̈

úçzî õøàa øLàå ìrnî íéîMa øLà£¤³©¨©̧¦Æ¦©½©©«£¤¬¨−̈¤¦¨®©
:õøàì úçzî íéna øLàåèäåçzLú-àì ©«£¤¬©©−¦¦©¬©¨¨«¤«Ÿ¦§©«£¤¬

éäìà ýåýé éëðà ék íãárú àìå íäììà E ¨¤−§¬Ÿ¨«¨§¥®¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥´
lL-ìrå íéða-ìr úBáà ïår ã÷t àp÷íéL ©½̈ÂŸ¥Â£¸Ÿ¨¯©¨¦²§©¦¥¦¬

:éàðùì íéraø-ìråéíéôìàì ãñç äNòå §©¦¥¦−§«Ÿ§¨«§¬Ÿ¤¤−¤©«£¨¦®
ìe éáäàìéøîLáéúëåúåöîéø÷:éúåöîñàéàì §«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ¨«¬Ÿ

:·¯Áa ÌÈ˜ ‡�nÚגÌÚ ‡Ï ƒ»»¿»¿…≈»ƒ

‡„‰ ‡ÓÈ˜ ˙È ÈÈ ¯Êb ‡�˙‰·‡¬»»»»¿«¿»»¿»»»»

‡Î‰ ÔÈl‡ ‡�Á�‡ ‡�nÚ Ô‰l‡∆»≈ƒ»»¬«¿»ƒ≈»»

:ÔÈÓi˜ ‡�lk ÔÈ„ ‡ÓBÈדÏÏÓÓ »≈À»»«»ƒ«¿»

‡¯eËa ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ ÏÏÓÓ ÌÚƒ«¿»«ƒ¿»ƒ¿¿»

:‡˙M‡ BbÓהÌ‡˜ È˙ÈÂ‰ ‡�‡ ƒ∆»»¬»¬≈ƒ»≈

‡�cÚa ÔBÎÈ�È·e ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿»«¿»≈≈¿ƒ»»

‡Ób˙t ˙È ÔBÎÏ ‰‡eÁÏ ‡È‰‰«ƒ¿«»»¿»ƒ¿»»

‡˙M‡ Ì„wÓ ÔezÏÁ„ È¯‡ ÈÈ„«¿»¬≈¿∆¿ƒ√»∆»»

:¯ÓÈÓÏ ‡¯eËa Ôez˜ÏÒ ‡ÏÂ¿»¿∆¿¿»¿≈»

‡Cz˜tו Èc C‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡¬»¿»¡»»ƒ«≈¿»

:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÈpÓ:ז ¯a Ô¯Á‡ dÏ‡ CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¡»»√»«ƒƒ

eÓc˙ח Ïk ÌÏˆ CÏ „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈»∆∆»¿

‡Ú¯‡· È„Â ‡lÚlÓ ‡iÓL· Ècƒƒ¿«»ƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»

:‡Ú¯‡Ï Ú¯lÓ ‡iÓ· È„Â Ú¯lÓƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«¿«¿»

˙ÔepÁÏÙט ‡ÏÂ ÔB‰Ï „ebÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿¿»ƒ¿¿ƒ

¯ÚÒÓ ‡p˜ Ï‡ C‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»»≈«»«¿«

¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈ�a ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ≈¬»»«¿ƒ¿»ƒ««

„k È‡�NÏ ÈÚÈ·¯ ¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz¿ƒ«¿««¿ƒ«¿«¿»«

¯˙a ÈËÁÓÏ ‡i�a ÔÈÓlLÓ¿«¿ƒ¿«»¿∆¡≈»«

:ÔB‰˙‰·‡יÈÙÏ‡Ï e·ÈË „·ÚÂ ¬»«¿¿»≈≈¿«¿≈

:È„BwÙ È¯Ë�Ïe ÈÓÁ¯Ï ÔÈ¯c»ƒ¿«¬«¿»¿≈ƒ»

„ÈÈיא ‡ÓL ˙È ÈÓÈ˙ ‡Ï»≈≈»¿»«¿»

é"ùø

(‚)e�È˙·‡Œ˙‡ ‡Ï.�א�נ �י וג�', ה' �רת �לבד …∆¬…≈ְְִִִַָָָ

ÌÈ�Ùa(„)וג�': ÌÈ�t.��' �רכיה: ר�י אמר ְ»ƒ¿»ƒְְִֶַַָָָ

לא על אתכ� מטעה אני �אמר�, אל מ�ה: ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹאמר

ל��קח, ה��כר �י� ע��ה �ה�רס�ר �דר� ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָדבר,

עצמ� ה��כר ע�כ�':הרי .Ó‡Ï¯(‰)מד�ר ְְֲִֵֵֵֶַַַָ≈…
הא�", מ��� �הר ע�כ� ה' "��ר על: ִִִֵֶֶַָָָָָמ�סב

ה' �י� ע�מד ואנכי וג�', ה' "אנכי ְְִִֵֵֵָָֹֹֹלאמר:

ו":�ביניכ� אני.È�tŒÏÚ(Ê)תורה א�ר מק�� �כל ֵֵֶ«»»ְֲֲִֶָָ

øåáéöá äàéø÷ì ïåéìò íòèá úåøáãä úøùò

éäìà äåäé éëðàéðt-ìò íéøçà íéäìà Eì äéäé àì íéãáò úéaî íéøöî õøàî êéúàöBä øLà E ¨«Ÿ¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½£¤´«¥¦Á¨Á¥¤Æ¤¦§©¹¦¦¥´£¨¦À´Ÿ¦«§¤´§Á¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©À
úçzî | íéna øLàå úçzî õøàa øLàå ìònî | íéîMa øLà äðeîz-ìk | ìñô Eì-äNòú àì́Ÿ©«£¤§´¤´¤¨§¿̈£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á¨¨̧¤¦©¹©©«£¤´©©´¦¦©´©

éäìà äåäé éëðà ék íãáòú àìå íäì äåçzLú-àì õøàìíéða-ìò úBáà ïBò ã÷t àp÷ ìà E ¨À̈¤«Ÿ¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥£¸¨¯©¨¦²
lL-ìòåìe éáäàì íéôìàì ãñç äNòå éàðNì íéòaø-ìòå íéL:éúBöî éøîLñ-íL-úà àOú àì §©¦¥¦¬§©¦¥¦−§«Ÿ§¨®§³Ÿ¤¤̧¤Æ©«£¨¦½§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§¨«¬Ÿ¦¨²¤¥«



קלי opgz`ediriax mei qelwpe`

:áøça úéøaâýåýé úøk eðéúáà-úà àì §¦−§Ÿ¥«´Ÿ¤£Ÿ¥½¨©¬§Ÿ̈−
äô älà eðçðà eðzà ék úàfä úéøaä-úà¤©§¦´©®Ÿ¦´¦½̈£©̧§¥¬¤²Ÿ

íéiç eðlk íBiäi''yx:ãøac íéðôa | íéðt ©−ª¨¬©¦«¨¦´§¨¦À¦¤̧
Làä CBzî øäa íënr ýåýéi''yx:äéëðà §Ÿ̈¯¦¨¤²¨−̈¦¬¨¥«Â¨«Ÿ¦Â

ãébäì àåää úra íëéðéáe ýåýé-ïéa ãîòŸ¥̧¥«§Ÿ̈³¥«¥¤Æ¨¥´©¦½§©¦¬
Làä éðtî íúàøé ék ýåýé øác-úà íëì̈¤−¤§©´§Ÿ̈®¦³§¥¤Æ¦§¥´¨¥½

øîàì øäa íúéìr-àìåi''yx:ñåýåýé éëðà §«Ÿ£¦¤¬¨−̈¥«Ÿ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈´
éäìàéúàöBä øLà Eúéaî íéøöî õøàî E ¡Ÿ¤®£¤¯«¥¦²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬

:íéãáræ-ìr íéøçà íéäìà Eì äéäé-àì £¨¦«Ÿ¦«§¤¬§²¡Ÿ¦¬£¥¦−©
éðti''yx:çäðeîz-ìk ìñô Eì äùrú-àì ¨¨«Ÿ©«£¤̧Ÿ§¬¤̧¤Æ¨§½̈

úçzî õøàa øLàå ìrnî íéîMa øLà£¤³©¨©̧¦Æ¦©½©©«£¤¬¨−̈¤¦¨®©
:õøàì úçzî íéna øLàåèäåçzLú-àì ©«£¤¬©©−¦¦©¬©¨¨«¤«Ÿ¦§©«£¤¬

éäìà ýåýé éëðà ék íãárú àìå íäììà E ¨¤−§¬Ÿ¨«¨§¥®¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥´
lL-ìrå íéða-ìr úBáà ïår ã÷t àp÷íéL ©½̈ÂŸ¥Â£¸Ÿ¨¯©¨¦²§©¦¥¦¬

:éàðùì íéraø-ìråéíéôìàì ãñç äNòå §©¦¥¦−§«Ÿ§¨«§¬Ÿ¤¤−¤©«£¨¦®
ìe éáäàìéøîLáéúëåúåöîéø÷:éúåöîñàéàì §«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ¨«¬Ÿ

:·¯Áa ÌÈ˜ ‡�nÚגÌÚ ‡Ï ƒ»»¿»¿…≈»ƒ

‡„‰ ‡ÓÈ˜ ˙È ÈÈ ¯Êb ‡�˙‰·‡¬»»»»¿«¿»»¿»»»»

‡Î‰ ÔÈl‡ ‡�Á�‡ ‡�nÚ Ô‰l‡∆»≈ƒ»»¬«¿»ƒ≈»»

:ÔÈÓi˜ ‡�lk ÔÈ„ ‡ÓBÈדÏÏÓÓ »≈À»»«»ƒ«¿»

‡¯eËa ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ ÏÏÓÓ ÌÚƒ«¿»«ƒ¿»ƒ¿¿»

:‡˙M‡ BbÓהÌ‡˜ È˙ÈÂ‰ ‡�‡ ƒ∆»»¬»¬≈ƒ»≈

‡�cÚa ÔBÎÈ�È·e ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿»«¿»≈≈¿ƒ»»

‡Ób˙t ˙È ÔBÎÏ ‰‡eÁÏ ‡È‰‰«ƒ¿«»»¿»ƒ¿»»

‡˙M‡ Ì„wÓ ÔezÏÁ„ È¯‡ ÈÈ„«¿»¬≈¿∆¿ƒ√»∆»»

:¯ÓÈÓÏ ‡¯eËa Ôez˜ÏÒ ‡ÏÂ¿»¿∆¿¿»¿≈»

‡Cz˜tו Èc C‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡¬»¿»¡»»ƒ«≈¿»

:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÈpÓ:ז ¯a Ô¯Á‡ dÏ‡ CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¡»»√»«ƒƒ

eÓc˙ח Ïk ÌÏˆ CÏ „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈»∆∆»¿

‡Ú¯‡· È„Â ‡lÚlÓ ‡iÓL· Ècƒƒ¿«»ƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»

:‡Ú¯‡Ï Ú¯lÓ ‡iÓ· È„Â Ú¯lÓƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«¿«¿»

˙ÔepÁÏÙט ‡ÏÂ ÔB‰Ï „ebÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿¿»ƒ¿¿ƒ

¯ÚÒÓ ‡p˜ Ï‡ C‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»»≈«»«¿«

¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈ�a ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ≈¬»»«¿ƒ¿»ƒ««

„k È‡�NÏ ÈÚÈ·¯ ¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz¿ƒ«¿««¿ƒ«¿«¿»«

¯˙a ÈËÁÓÏ ‡i�a ÔÈÓlLÓ¿«¿ƒ¿«»¿∆¡≈»«

:ÔB‰˙‰·‡יÈÙÏ‡Ï e·ÈË „·ÚÂ ¬»«¿¿»≈≈¿«¿≈

:È„BwÙ È¯Ë�Ïe ÈÓÁ¯Ï ÔÈ¯c»ƒ¿«¬«¿»¿≈ƒ»

„ÈÈיא ‡ÓL ˙È ÈÓÈ˙ ‡Ï»≈≈»¿»«¿»

é"ùø

(‚)e�È˙·‡Œ˙‡ ‡Ï.�א�נ �י וג�', ה' �רת �לבד …∆¬…≈ְְִִִַָָָ

ÌÈ�Ùa(„)וג�': ÌÈ�t.��' �רכיה: ר�י אמר ְ»ƒ¿»ƒְְִֶַַָָָ

לא על אתכ� מטעה אני �אמר�, אל מ�ה: ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹאמר

ל��קח, ה��כר �י� ע��ה �ה�רס�ר �דר� ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָדבר,

עצמ� ה��כר ע�כ�':הרי .Ó‡Ï¯(‰)מד�ר ְְֲִֵֵֵֶַַַָ≈…
הא�", מ��� �הר ע�כ� ה' "��ר על: ִִִֵֶֶַָָָָָמ�סב

ה' �י� ע�מד ואנכי וג�', ה' "אנכי ְְִִֵֵֵָָֹֹֹלאמר:

ו":�ביניכ� אני.È�tŒÏÚ(Ê)תורה א�ר מק�� �כל ֵֵֶ«»»ְֲֲִֶָָ

øåáéöá äàéø÷ì ïåéìò íòèá úåøáãä úøùò

éäìà äåäé éëðàéðt-ìò íéøçà íéäìà Eì äéäé àì íéãáò úéaî íéøöî õøàî êéúàöBä øLà E ¨«Ÿ¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½£¤´«¥¦Á¨Á¥¤Æ¤¦§©¹¦¦¥´£¨¦À´Ÿ¦«§¤´§Á¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©À
úçzî | íéna øLàå úçzî õøàa øLàå ìònî | íéîMa øLà äðeîz-ìk | ìñô Eì-äNòú àì́Ÿ©«£¤§´¤´¤¨§¿̈£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á¨¨̧¤¦©¹©©«£¤´©©´¦¦©´©

éäìà äåäé éëðà ék íãáòú àìå íäì äåçzLú-àì õøàìíéða-ìò úBáà ïBò ã÷t àp÷ ìà E ¨À̈¤«Ÿ¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥£¸¨¯©¨¦²
lL-ìòåìe éáäàì íéôìàì ãñç äNòå éàðNì íéòaø-ìòå íéL:éúBöî éøîLñ-íL-úà àOú àì §©¦¥¦¬§©¦¥¦−§«Ÿ§¨®§³Ÿ¤¤̧¤Æ©«£¨¦½§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§¨«¬Ÿ¦¨²¤¥«



opgz`ediriaxקלי meiqelwpe`

éäìà ýåýé-íL-úà àOúàì ék àåMì E ¦¨²¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ
:àåMì BîL-úà àOé-øLà úà ýåýé äwðéñ §©¤Æ§Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§

áéEeö øLàk BLc÷ì úaMä íBé-úà øBîL̈²¤¬©©−̈§©§®©«£¤¬¦§−
éäìà ýåýéEi''yx:âéúéùrå ãárz íéîé úLL §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−Ÿ¨

:Ezëàìî-ìkãéýåýéì úaL éréáMä íBéå ¨§©§¤«§Æ©§¦¦½©−̈©«Ÿ̈´
éäìàðáe | äzà äëàìî-ìë äùrú-àì E-E ¡Ÿ¤®Ÿ©«£¤̧Ÿ¨§¨¹̈©¨´¦§«

-ìëå Eøîçå EøBLå Eúîàå-Ecárå Ezáe¦¤´§©§§«©«£¨¤À§«§³©«£«Ÿ§Æ§¨
éørLa øLà Eøâå Ezîäaçeðé ïrîì E §¤§¤½§¥«§Æ£¤´¦§¨¤½§©À©¨²©

:EBîk Eúîàå Ecáråèúééä ãár ék zøëæå ©§§¬©«£¨«§−¨«§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ
éäìà ýåýé Eàöiå íéøöî õøàaãéa íMî E §¤´¤¦§©½¦©Ÿ¦̧£¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈§¨¬

éäìà ýåýé Eeö ïk-ìr äéeèð røæáe ä÷æçE £¨−̈¦§´Ÿ©§¨®©¥À¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
úaMä íBé-úà úBùrìi''yx:ñæè-úà ãak ©«£−Ÿ¤¬©©¨«©¥³¤

éáàéäìà ýåýé Eeö øLàk Enà-úàå EE ¨¦̧Æ§¤¦¤½©«£¤¬¦§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
éîé ïëéøàé | ïrîììr Cì áèéé ïrîìe E §©´©©«£¦ª´¨¤À§©̧©Æ¦´©½̈©µ

éäìà ýåýé-øLà äîãàäCì ïúð Ei''yx:ñæéçöøú àìñàìå ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«¬Ÿ¦§©−§´Ÿ

˙È ÈÈ ÈkÊÈ ‡Ï È¯‡ ‡�bÓÏ C‰Ï‡¡»»¿«»»¬≈»¿«≈¿»»

:‡¯˜LÏ dÓL· ÈÓÈ Ècיב˙È ¯Ë ƒ≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»«»

È„ ‡Ók d˙eLc˜Ï ‡˙aL„ ‡ÓBÈ»¿«¿»¿«»≈¿»ƒ

:C‰Ï‡ ÈÈ Cc˜ÙיגÔÈÓBÈ ‡zL «¿»¿»¡»»ƒ»ƒ

:Cz„·Ú Ïk „aÚ˙Â ÁÏÙzƒ¿»¿«¿≈»ƒƒ¿»

ÈÈיד Ì„˜ ‡˙aL ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈÂ¿»¿ƒ»»«¿»√»¿»

z‡ ‡„È·Ú Ïk „aÚ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»«¿≈»ƒƒ»«¿

C˙Ó‡Â Cc·ÚÂ Cz¯·e C¯·e¿»¿«»¿«¿»¿«¿»

C¯BibÂ C¯ÈÚa ÏÎÂ C¯ÓÁÂ C¯B˙Â¿»«¬»»¿»¿ƒ»¿ƒ»

Cc·Ú Áe�È Èc ÏÈ„a CÂ¯˜· Ècƒ¿ƒ¿»¿ƒƒ¿««¿»

:C˙Âk C˙Ó‡ÂטוÈ¯‡ ¯k„˙Â ¿«¿»¿»»¿ƒ¿«¬≈

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú«¿»«≈»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

‡„Èa ÔnzÓ C‰Ï‡ ÈÈ C˜t‡Â¿«¿»¿»¡»»ƒ«»ƒ»

Ôk ÏÚ ‡Ó¯Ó ‡Ú¯„·e ‡ÙÈw«̇ƒ»ƒ¿»»¿»»«≈

‡ÓBÈ ˙È „aÚÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ C„wt«¿»¿»¡»»¿∆¿«»»

:‡˙aL„טז˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ¯wÈ ¿«¿»««»¬¿»

C‰Ï‡ ÈÈ C„wÙ È„ ‡Ók Cn‡ƒ»¿»ƒ«¿»¿»¡»»

·ËBÈc ÏÈ„·e CÈÓBÈ ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„a¿ƒ¿¿»¿ƒ¿∆

:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÏ»««¿»«¿»¡»»»≈»

˙Ûeb.יז ‡ÏÂ .LÙ� ÏBË˜˙ ‡Ï»ƒ¿¿»¿»¿

é"ùø

ק��. �אני זמ� �ל אחר: �בר הע�ל�. �ל וזה� ,��ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

�ר��י�: �בר ה��ר�ת חע�רת .BÓL¯(È·)תורה ְְְֲִִֵֶֶַַָ»
�ד��ר �ניה� "זכ�ר"! א�מר: ה�א ְְִִֵֵֶָָ�ברא��נ�ת

נ�מע� אחת �ב�מיעה נאמר�, אחת �בתיבה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָאחד

ˆEe:(מכילתא) ¯L‡k.(פז ��רה(שבת מ�� קד� «¬∆ƒ¿ֶַַָֹ

יג�מרה: B‚Â'(ÂË)תורה ˙ÈÈ‰ „·Ú Èk z¯ÎÊÂ. ְָָ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿
�דא�, �� מנת מצותיו:על ות�מר עבד ל� ��היה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

(ÊË).Eeˆ ¯L‡k(נו אב(סנהדרי� ���ד על א� «¬∆ƒ¿ִַַָ

��אמר �מרה, נצט�� טו)וא� ל�(שמות �� ��" : ְְֱִֵֶֶַַָָָָָ

�מ��ט ˙�‡Û(ÊÈ)":חק ‡ÏÂ.��נא ל��� אי� ְִָֹ¿…ƒ¿»ְִֵ

øåáéöá äàéø÷ì ïåéìò íòèá úåøáãä úøùò

éäìà äåäé:àåMì BîL-úà àOé-øLà úà äåäé äwðé àì ék àåMì EñBLc÷ì úaMä íBé-úà øBîL §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©®̈§¦´³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§¨´¤Á©©¨̧§©§¹
éäìà äåäé | Eeö øLàkéäìà äåäéì | úaL éòéáMä íBéå Ezëàìî-ìë úéNòå ãáòz íéîé úLL EE ©«£¤¬¦§´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¥´¤¨¦´©«£Ÿ»§¨¦´¨¨§©§¤¼§¸©§¦¦¹©¨´©«Ÿ̈´¡Ÿ¤À

ðáe äzà äëàìî-ìë äNòú àìøLà Eøâå Ezîäa-ìëå Eøîçå EøBLå Eúîàå-Ecáòå Ezáe-E ´Ÿ©«£¤´¨§¨¿̈©¨´¦§«¦¤´§©§§©«Â£¨¤§«§¸©«£«Ÿ§¹§¨§¤§¤À§¥«§Æ£¤´
éøòLaéäìà äåäé Eàöiå íéøöî õøàa | úééä ãáò-ék zøëæå EBîk Eúîàå Ecáò çeðé ïòîì EíMî E ¦§¨¤½§©À©¨²©©§§¬©«£¨«§−¨®§¨«©§º̈¦¤¬¤¨¦´¨§¤´¤¦§©À¦©Ÿ¦«£Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³¦¨Æ

éäìà äåäé Eeö ïk-ìò äéeèð òøæáe ä÷æç ãéa:úaMä íBé-úà úBNòì Eñéáà-úà ãakEnà-úàå E §¨³£¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈©¥À¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©«£−¤¬©©¨«©¥³¤¨¦̧Æ§¤¦¤½
éäìà äåäé Eeö øLàkéîé ïëéøàé | ïòîì Eéäìà äåäé-øLà äîãàä ìò Cì áèéé ïòîìe Eïúð E ©«£¤¬¦§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©´©©«£¦ª´¨¤À§©̧©Æ¦´©½̈©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬

opgz`ediying mei qelwpe`

óàðúñáðâú àìåñãr Erøá äðrú-àìå ¦§¨®§´Ÿ¦§½Ÿ§Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬
àåLi''yx:ñçéErø úLà ãîçú àìåñàìå ¨«§§¬Ÿ©§−Ÿ¥´¤¥¤®§¸Ÿ

BøBL Búîàå Bcárå eäãN Erø úéa äeàúú¦§©¤¹¥´¥¤À¨¥¹§©§³©«£¨Æ´
Erøì øLà ìëå Bøîçåi''yx:ñéùéîçèé-úà ©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬§¥¤«¤

íëìä÷-ìk-ìà ýåýé øac älàä íéøácä©§¨¦´¨¥¿¤¦¤Á§Ÿ̈¸¤¨§©§¤¹
ìBãb ìB÷ ìôøräå ïðrä Làä CBzî øääÀ̈¦³¨¥Æ¤«¨¨´§¨«£¨¤½¬¨−
íðziå íéðáà úçì éðL-ìr íázëiå óñé àìå§´Ÿ¨¨®©¦§§¥À©§¥Æª´Ÿ£¨¦½©¦§¥−

éìài''yx:ëCBzî ìBwä-úà íërîLk éäéå ¥¨«©§¦À§¨§£¤³¤©Æ¦´
-ìk éìà ïeáø÷zå Làa øra øääå CLçä©½¤§¨−̈Ÿ¥´¨¥®©¦§§´¥©½¨

:íëéð÷æå íëéèáL éLàøàëïä eøîàzå ¨¥¬¦§¥¤−§¦§¥¤«©«Ÿ§À¥´
Bìãb-úàå Bãák-úà eðéäìà ýåýé eðàøä¤§¹̈§Ÿ̈³¡Ÿ¥̧Æ¤§Ÿ́§¤¨§½
äfä íBiä Làä CBzî eðrîL Bì÷-úàå§¤Ÿ¬¨©−§¦´¨¥®©³©¤Æ
:éçå íãàä-úà íéäìà øaãé-ék eðéàø̈¦½¦«§©¥¯¡Ÿ¦²¤¨«¨−̈¨¨«

áëäìãbä Làä eðìëàú ék úeîð änì äzrå§©¨Æ¨´¨¨½¦´«Ÿ§¥½¨¥¬©§Ÿ−̈
ì eðçðà | íéôñé-íà úàfäìB÷-úà rîL ©®Ÿ¦«Ÿ§¦´£©À§¦Â§ÂŸ©¤¸

îå ãBò eðéäìà ýåýé:eðúâëøùa-ìë éî ék §Ÿ̈¯¡Ÿ¥²−¨¨«§¦´¦´¨¨¿̈Ÿ
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�מ�י: �א�ת� להרא�ת כה�סי� z‡Â(Î„)תורה ְְִֵָ�ְִ¿«¿
e�ÈÏ‡ ¯a„z.צטער�י�� �נקבה, �חי את ה���� ¿«≈≈≈ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ

חרדי� �אינכ� ראיתי �י ידי, את ור�ית� ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָעליכ�

לכ� יפה היה לא וכי מאהבה. אליו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹלהתקרב

opgz`eeiyy mei qelwpe`
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אחדיד) ��מ� אחד ה' יהיה הה�א ����" ::" ְְִֶֶֶַַָָ
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"�בכלֿ��מ�נ� נאמר: לכ� מ��פ�, עליו חביב ְְֱִִֶֶַָָָָָָ

�מ�ה מ�ה �כל מאד�", "�כל אחר: �בר ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹמאד�".

�רענ�ת, �מ�ת �י� ט�בה, �מ�ה �י� ל�, ְָ�ְְְִִֵֵֵֶַָָ���דד
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�חד�ה �י�טגמא,א�א לקראת�. רצי� �ה�ל ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹ
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וא�מריד) אלהיכ�", לה' א�� "�ני� ב): ב :(מלכי� ְֱִֵֵֶֶַַָֹ

���ד �חזק�ה� וכ� אל", �ית א�ר ה�ביאי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ"�ני

��אמר �ני�, קרא� י�ראל, לכל ב��רה (ד"ה ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָ

�ה�למידי�כט) �כ�� אלֿ��ל�", ע�ה "�ני :ְְִִִֵֶַַַַַָָָ

אלהיכ�", לה' א�� "�ני� ��אמר: �ני�, ְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹקר�יי�

ק הרב ��אמר�� אב, ב)ר�י ב אבי(מלכי� "אבי : ֱִִֶֶַַָָָָָָ

וג�'" י�ראל Ìa:רכב z¯a„Â.(ספרי)יהא ��א ְְִֵֶֶָ¿ƒ«¿»»ְֵֶֹ
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�בית� "��ב�� ל�מר: �למ�ד �בלכ��ה�ילה? ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָ
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�בית� "��ב�� ל�מר: �למ�ד �בלכ��ה�ילה? ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָ

�זמ� �כיבה זמ� ��רה: ��רה אר� �ר� ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָב�ר�",

E„ÈŒÏÚ(Á)קימה: ˙B‡Ï Ìz¯L˜e.�פ�י� א�� ִָ¿«¿»¿«»∆ְִִֵ

EÈ�ÈÚ���ר�ע: ÔÈa ˙ÙËËÏ eÈ‰Â.�פ�י� א�� ְֶַַ¿»¿…»…≈≈∆ְִִֵ



opgz`eeiyyקלו meiqelwpe`

éðérEi''yx:èEúéa úBææî-ìr ízáúëe ¥¤«§©§¨²©§ª¬¥¤−
éørLáeEi''yx:ñéýåýé | Eàéáé-ék äéäå ¦§¨¤«§¨º̈¦«§¦«£´§Ÿ̈´
éäìàéúáàì òaLð øLà õøàä-ìà EE ¡Ÿ¤À¤¨¹̈¤£¤̧¦§©¯©«£Ÿ¤²

íéør Cì úúì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨²§¦§¨¬§©«£−Ÿ¨´¤¨®¨¦²
:úéðá-àì øLà úáèå úìãbàéíéàìî íézáe §Ÿ¬Ÿ§Ÿ−Ÿ£¤¬«Ÿ¨¦«¨¨̧¦¹§¥¦´

øLà íéáeöç úøáe úàlî-àì øLà áeè-ìk̈»£¤´«Ÿ¦¥ ¼¨¼Ÿ³Ÿ£¦Æ£¤´
øLà íéúéæå íéîøk záöç-àìzrèð-àì «Ÿ¨©½§¨§¨¦¬§¥¦−£¤´«Ÿ¨¨®§¨

zráNå zìëàåi''yx:áéçkLz-ït Eì øîMä §¨«©§−̈§¨¨«§¨¦¨´¤§½¤¦§©−
úéaî íéøöî õøàî EàéöBä øLà ýåýé-úà¤§Ÿ̈®£¤¯¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬

íéãári''yx:âééäìà ýåýé-úàBúàå àøéz E £¨¦«¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦−̈§Ÿ´
ráMz BîLáe ãárúi''yx:ãééøçà ïeëìú àì ©«£®Ÿ¦§−¦¨¥«©´Ÿ¥«§½©«£¥−

øLà íénrä éäìàî íéøçà íéäìà¡Ÿ¦´£¥¦®¥«¡Ÿ¥Æ¨«©¦½£¤−
íëéúBáéáñi''yx:åèéäìà ýåýé àp÷ ìà ékE §¦«¥¤«¦´¥¬©¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

éäìà ýåýé-óà äøçé-ït Eaø÷aCa E §¦§¤®¤Â¤«¡¤Â©§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈
:äîãàä éðt ìrî EãéîLäåñæèeqðú àì §¦§¦´§½¥©−§¥¬¨«£¨¨«´Ÿ§©½

äqna íúéqð øLàk íëéäìà ýåýé-úài''yx: ¤§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©«£¤¬¦¦¤−©©¨«
æéíëéäìà ýåýé úåöî-úà ïeøîLz øBîL̈´¦§§½¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®

:Ceö øLà åéwçå åéúãråçéïrîì ýåýé éðéra áBhäå øLiä úéùrå §¥«Ÿ¨¬§ª−̈£¤¬¦¨«§¨¦²Ÿ¨©¨¨¬§©−§¥¥´§Ÿ̈®§©̧©Æ

:CÈ�ÈÚטÔÈÊeÊÓ ÏÚ Ôep·zÎ˙Â ≈»¿ƒ¿¿ƒ«¿¿»

:CÈÚ¯˙·e C˙È· ÈtÒa ÔepÚa˜˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈≈»¿«¿»

‡C‰Ïי ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»

C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ«ƒ«¬»»»

ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«

‡Ï Èc Ô·ËÂ Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯˜ CÏ»ƒ¿ƒ«¿¿»¿»»ƒ»

:‡˙È�·יאÈc ·eË Ïk ÔÏÓ ÔÈz·e ¿≈»»ƒ¿»»ƒ

‡Ï Èc ÔÏÈÒt ÔÈa‚Â ‡˙ÈlÓ ‡Ï»«≈»¿Àƒ¿ƒ»ƒ»

‡Ï Èc ÔÈ˙ÈÊÂ ÔÈÓ¯k ‡zÏÒÙ¿«¿»«¿ƒ¿≈ƒƒ»

:ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙Â ‡z·ˆ�¿∆¿»¿≈¿ƒ¿»

È˙יב ÈL�˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿≈»

‡Ú¯‡Ó C˜t‡ Èc ÈÈ„ ‡zÏÁ„««¿»«¿»ƒ«¿»≈«¿»

:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„יגÈÈ ˙È ¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»»¿»

ÁÏÙz È‰BÓ„˜Â ÏÁ„z C‰Ï‡¡»»ƒ¿«¿»»ƒƒ¿»

:Ìi˜z dÓL·eידÔeÎ‰˙ ‡Ï ƒ¿≈¿««»¿»

˙ÂÚhÓ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a»««¬««¿«»ƒ«¬«

:ÔBÎÈ�¯ÁÒ· È„ ‡iÓÓÚטוÈ¯‡ «¿«»ƒ¿«¬»≈¬≈

C�Èa dz�ÎL C‰Ï‡ ÈÈ ‡p˜ Ï‡≈«»¿»¡»»¿ƒ¿≈≈»

Ca C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙È ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿≈»¿»«¿»¡»»»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ CˆLÈÂטז‡Ï ƒ≈»≈««≈«¿»»

È„ ‡Ók ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôeq�¿̇«√»¿»¡»¬¿»ƒ

:‡˙Èq�a Ôe˙q�יזÔe¯hz ¯hÓ «≈¿ƒ≈»ƒ«ƒ¿

d˙Â„‰Òe ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È»ƒ«»«¿»¡»¬¿∆¿»≈

:Cc˜Ù È„ È‰BÓÈ˜eיח„aÚ˙Â ¿»ƒƒ«¿»¿«¿≈

·ËÈÈ„ ÏÈ„a ÈÈ Ì„˜ Ô˜˙„e ¯LÎc¿»«¿»≈√»¿»¿ƒ¿≈«

é"ùø

ד)��רא�, �ר���תיה�(סנהדרי� מני� �� ועל ְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ

�אפריקינקרא� �ת ��י�, �כתפי טט טטפת, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹֹ

E˙Èa(Ë)��י�: ˙BÊÊÓ.�צרי �אי� �תיב, מזז�ת ְִַ¿À≈∆ְ�ְִִֵֶָ

אחת: ו�ערי.EÈ¯ÚL·eא�א חצר�ת �ערי לר��ת ֶַַָƒ¿»∆ְְֲֲֲֵֵֵַַַ

עיר�ת ו�ערי יא)מדינ�ת י:(יומא תורה ְְֲֲִֵַָ

(‡È)ÌÈ·eˆÁ.,�סלעי� טר�י� מק�� �ה�א לפי ¬ƒְְְְִִִֶָָ

חציבה: ל��� �� ÌÈ„·Ú(È·)נ�פל ˙ÈaÓ. ְֲִֵָƒ≈¬»ƒ
�� �היית� מ�ק�� עבד�תא', 'מ�ית ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָ�תר��מ�:

Ú·Mz(È‚)עבדי�: BÓL·e.ה���ת �ל �� י� א� ֲִָƒ¿ƒ»≈«ְִִֵַָ

��מ� אז א�ת�, וע�בד �מ� את ירא �א�ה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָה�ל�,

����� זהיר��בע, �הא �מ�, את ירא �א�ה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

��בע: לא לאו, וא� È‰Ï‡Ó(È„)��ב�עת�, ְְְִִִַָָָֹ≈¡…≈
ÌÎÈ˙B·È·Ò ¯L‡ ÌÈnÚ‰.,�לרח�קי ה�י� וה�א »«ƒ¬∆¿ƒ≈∆ְְִִַָ

��עי� סביב�תי� את ר�אה �א�ה לפי ְְִִִֶֶֶֶֶַָָא�א

�י�תר: עליה� להזהיר הצר� טואחריה�, תורה ֲֵֶַ�ְְְְֲִֵֵֶַַ

(ÊË)‰qna.,�י�� ����ה� מ�צרי�, ���צא� ««»ְְְִִִִִֶֶַַַָ

יז)��אמר �קר�נ�"?:(שמות ה' "הי� יז: תורה ְְֱֲִֵֵֶֶַ

(ÁÈ)·Bh‰Â ¯Li‰.מ��רת לפני� ��רה, ז� «»»¿«ְְִִִַָָ

opgz`efiriay mei qelwpe`

äáhä õøàä-úà zLøéå úàáe Cì áèéé¦´©½̈À̈¨§¨«©§¨Æ¤¨¨´¤©Ÿ½̈
éúáàì ýåýé òaLð-øLàEi''yx:èé-úà óãäì £¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£Ÿ¤«©«£¬Ÿ¤

éáéà-ìkéðtî Eýåýé øac øLàk Ei''yx:ñ ¨«Ÿ§¤−¦¨¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«
ëðá EìàLé-ékúãrä äî øîàì øçî E ¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥®Ÿ¨´¨«¥ÀŸ

eðéäìà ýåýé äeö øLà íéètLnäå íéwçäå§©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−
íëúài''yx:àëðáì zøîàåeðééä íéãár E ¤§¤«§¨«©§¨´§¦§½£¨¦²¨¦¬

ãéa íéøönî ýåýé eðàéöiå íéøöîa äòøôì§©§−Ÿ§¦§¨®¦©«Ÿ¦¥¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦§¨¬
:ä÷æçáëíéìãb íéúôîe úúBà ýåýé ïziå £¨¨«©¦¥´§Ÿ̈¿´ŸÂ«Ÿ§¦Â§Ÿ¦̧

:eðéðérì Búéa-ìëáe äòøôa íéøöîa | íérøå§¨¦¯§¦§©²¦§©§¬Ÿ§¨¥−§¥¥«
âëeðúà àéáä ïrîì íMî àéöBä eðúBàå§−̈¦´¦¨®§©̧©Æ¨¦´Ÿ½̈

:eðéúáàì òaLð øLà õøàä-úà eðì úúì̈³¤¨̧Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−©«£Ÿ¥«
ãëälàä íéwçä-ìk-úà úBNrì ýåýé eðeöéå©§©¥´§Ÿ̈À©«£Æ¤¨©«ª¦´¨¥½¤

íéîiä-ìk eðì áBèì eðéäìà ýåýé-úà äàøéì§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¬¨̧Æ¨©¨¦½
:äfä íBiäk eðúiçìäëeðl-äéäz ä÷ãöe §©Ÿ¥−§©¬©¤«§¨−̈¦«§¤®̈

éðôì úàfä äåönä-ìk-úà úBùrì øîLð-ék¦«¦§¸Ÿ©«£¹Ÿ¤¨©¦§¨´©ÀŸ¦§¥²
:eðeö øLàk eðéäìà ýåýéñéòéáùæàék §Ÿ̈¬¡Ÿ¥−©«£¤¬¦¨«¦³

éäìà ýåýé Eàéáéäzà-øLà õøàä-ìà E §¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤©¨¬
éðtî | íéaø-íéBb ìLðå dzLøì änL-àáE ¨−̈¨§¦§¨®§¨©´¦«©¦´¦¨¤¿
éføtäå éðrðkäå éøîàäå éLbøbäå ézçä©«¦¦Á§©¦§¨¦̧§¨«¡Ÿ¦¹§©§©«£¦´§©§¦¦À
íéîeörå íéaø íéBâ äráL éñeáéäå éeçäå§©«¦¦Æ§©§¦½¦§¨´¦½©¦¬©«£¦−

jnîi''yx:áéäìà ýåýé íðúðeéðôì EE ¦¤«¨§¨º̈§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−
ípçú àìå úéøa íäì úøëú-àì íúà íéøçz íøçä íúékäåi''yx: §¦¦¨®©«£¥³©«£¦ÆŸ½̈«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¦−§¬Ÿ§¨¥«

‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ˙¯È˙Â ÏeÚ˙Â CÏ»¿≈¿≈«»«¿»«¿»

:CÈ˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Ècיט¯·zÓÏ ƒ«ƒ¿»«¬»»»¿ƒ¿«

‡Ók CÓ„wÓ C··„ ÈÏÚa Ïk ˙È»»«¬≈¿»»ƒ√»»¿»

:ÈÈ ÏÈlÓ È„כC¯a CpÏ‡LÈ È¯‡ ƒ«ƒ¿»¬≈ƒ¿¬ƒ»¿»

‡iÓÈ˜e ‡˙Â„‰Ò ‡Ó ¯ÓÈÓÏ ¯ÁÓ¿»¿≈»»»∆¿»»¿»«»

:ÔBÎ˙È ‡�‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡i�È„Â¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»¡»»»»¿

‰ÈÂ�‡כא ÔÈ„·Ú C�·Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«ƒ¿»«¿ƒ¬≈»

ÈÈ ‡�˜t‡Â ÌÈ¯ˆÓa ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ¿»ƒ¿«¿»»¿»

:‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓכב·‰ÈÂ ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»ƒ«

ÔÈLÈ·e ÔÈ·¯·¯ ÔÈ˙ÙBÓe ÔÈ˙‡ ÈÈ¿»»ƒ¿ƒ«¿¿ƒƒƒ

d˙Èa L�‡ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿«¿…¿»¡«≈≈

:‡��ÈÚÏכגÔnzÓ ˜t‡ ‡�˙ÈÂ ¿≈»»¿»»»«≈ƒ«»

˙È ‡�Ï ÔzÓÏ ‡�˙È ‡ÏÚ‡Ï ÏÈ„a¿ƒ¿«¬»»»»¿ƒ«»»»

:‡�˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«ƒ«¬»»»»

Ïkכד ˙È „aÚÓÏ ÈÈ ‡�„wÙe«¿»»¿»¿∆¿«»»

ÈÈ ˙È ÏÁ„ÓÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ¿̃»«»»ƒ≈¿ƒ¿«»¿»

‡iÓBÈ Ïk ‡�Ï ·ËÏ ‡�‰Ï‡¡»»»¿«»»»«»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡�˙eÓi˜Ï¿«»»»¿»»≈

�h¯כה È¯‡ ‡�Ï È‰z ‡˙eÎÊÂ¿»»¿≈»»¬≈ƒ«

‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk ˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»»«¿∆¿»»»

:‡�„wÙ È„ ‡Ók ‡�‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»»¿»ƒ«¿»»

Ècא ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ

C¯˙ÈÂ d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡«¿»≈¿«»¿≈¿«ƒ»≈

È‡zÁ CÓ„˜ ÔÓ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚ«¿ƒ«ƒƒƒ√»»ƒ»≈

È‡�Ú�Îe È‡¯Ó‡Â È‡Lb¯‚Â¿ƒ¿»»≈∆¡…»≈¿«¬»≈

‡Ú·L È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡f¯Ùe¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈«¿»

:CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚ«¿ƒ«ƒƒ¿«ƒƒƒ»

˜„CÓב C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»√»»

‡Ï ÔB‰˙È ¯n‚˙ ‡¯nb ÔepÁÓ˙Â¿ƒ¿ƒ«»»¿««»¿»

ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ ÌÈ˜ ÔB‰Ï ¯Ê‚ƒ̇¿«¿¿»¿»¿««

é"ùø

ac¯(ËÈ)ה�י�: ¯L‡k.?ר�� כג)והיכ� (שמות ִַ«¬∆ƒ∆ְִֵֵָ

וג�' הע� �ל את ·�E(Î)":"וה�תי EÏ‡LÈŒÈk ְְִֶַָָָֹƒƒ¿»¿ƒ¿
¯ÁÓ.:�זמ אחר �ה�א מחר כאי� .ÏL�Â(‡)תורה »»ְֵֶַַָָָ¿»«

וכ� וה�זה, ה�לכה יט)ל��� "ונ�ל(דברי� : ְְְְְֵַַַָָָָָ

˙ÌpÁ(·)":ה�רזל ‡ÏÂ.(כ ח�,(ע"ז לה� ��� לא ְֶַַ¿…¿»≈ִֵֵֶָֹ

�בר ה�ה'! �נעני נאה '��ה ל�מר: לאד� ל� ְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָאס�ר



קלז opgz`efiriay mei qelwpe`

äáhä õøàä-úà zLøéå úàáe Cì áèéé¦´©½̈À̈¨§¨«©§¨Æ¤¨¨´¤©Ÿ½̈
éúáàì ýåýé òaLð-øLàEi''yx:èé-úà óãäì £¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£Ÿ¤«©«£¬Ÿ¤

éáéà-ìkéðtî Eýåýé øac øLàk Ei''yx:ñ ¨«Ÿ§¤−¦¨¤®©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«
ëðá EìàLé-ékúãrä äî øîàì øçî E ¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥®Ÿ¨´¨«¥ÀŸ

eðéäìà ýåýé äeö øLà íéètLnäå íéwçäå§©«ª¦Æ§©¦§¨¦½£¤¬¦¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−
íëúài''yx:àëðáì zøîàåeðééä íéãár E ¤§¤«§¨«©§¨´§¦§½£¨¦²¨¦¬

ãéa íéøönî ýåýé eðàéöiå íéøöîa äòøôì§©§−Ÿ§¦§¨®¦©«Ÿ¦¥¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦§¨¬
:ä÷æçáëíéìãb íéúôîe úúBà ýåýé ïziå £¨¨«©¦¥´§Ÿ̈¿´ŸÂ«Ÿ§¦Â§Ÿ¦̧

:eðéðérì Búéa-ìëáe äòøôa íéøöîa | íérøå§¨¦¯§¦§©²¦§©§¬Ÿ§¨¥−§¥¥«
âëeðúà àéáä ïrîì íMî àéöBä eðúBàå§−̈¦´¦¨®§©̧©Æ¨¦´Ÿ½̈

:eðéúáàì òaLð øLà õøàä-úà eðì úúì̈³¤¨̧Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−©«£Ÿ¥«
ãëälàä íéwçä-ìk-úà úBNrì ýåýé eðeöéå©§©¥´§Ÿ̈À©«£Æ¤¨©«ª¦´¨¥½¤

íéîiä-ìk eðì áBèì eðéäìà ýåýé-úà äàøéì§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¬¨̧Æ¨©¨¦½
:äfä íBiäk eðúiçìäëeðl-äéäz ä÷ãöe §©Ÿ¥−§©¬©¤«§¨−̈¦«§¤®̈

éðôì úàfä äåönä-ìk-úà úBùrì øîLð-ék¦«¦§¸Ÿ©«£¹Ÿ¤¨©¦§¨´©ÀŸ¦§¥²
:eðeö øLàk eðéäìà ýåýéñéòéáùæàék §Ÿ̈¬¡Ÿ¥−©«£¤¬¦¨«¦³

éäìà ýåýé Eàéáéäzà-øLà õøàä-ìà E §¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤©¨¬
éðtî | íéaø-íéBb ìLðå dzLøì änL-àáE ¨−̈¨§¦§¨®§¨©´¦«©¦´¦¨¤¿
éføtäå éðrðkäå éøîàäå éLbøbäå ézçä©«¦¦Á§©¦§¨¦̧§¨«¡Ÿ¦¹§©§©«£¦´§©§¦¦À
íéîeörå íéaø íéBâ äráL éñeáéäå éeçäå§©«¦¦Æ§©§¦½¦§¨´¦½©¦¬©«£¦−

jnîi''yx:áéäìà ýåýé íðúðeéðôì EE ¦¤«¨§¨º̈§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²§¨¤−
ípçú àìå úéøa íäì úøëú-àì íúà íéøçz íøçä íúékäåi''yx: §¦¦¨®©«£¥³©«£¦ÆŸ½̈«Ÿ¦§¬Ÿ¨¤²§¦−§¬Ÿ§¨¥«

‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È ˙¯È˙Â ÏeÚ˙Â CÏ»¿≈¿≈«»«¿»«¿»

:CÈ˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Ècיט¯·zÓÏ ƒ«ƒ¿»«¬»»»¿ƒ¿«

‡Ók CÓ„wÓ C··„ ÈÏÚa Ïk ˙È»»«¬≈¿»»ƒ√»»¿»

:ÈÈ ÏÈlÓ È„כC¯a CpÏ‡LÈ È¯‡ ƒ«ƒ¿»¬≈ƒ¿¬ƒ»¿»

‡iÓÈ˜e ‡˙Â„‰Ò ‡Ó ¯ÓÈÓÏ ¯ÁÓ¿»¿≈»»»∆¿»»¿»«»

:ÔBÎ˙È ‡�‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡i�È„Â¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»¡»»»»¿

‰ÈÂ�‡כא ÔÈ„·Ú C�·Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«ƒ¿»«¿ƒ¬≈»

ÈÈ ‡�˜t‡Â ÌÈ¯ˆÓa ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ¿»ƒ¿«¿»»¿»

:‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓכב·‰ÈÂ ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»ƒ«

ÔÈLÈ·e ÔÈ·¯·¯ ÔÈ˙ÙBÓe ÔÈ˙‡ ÈÈ¿»»ƒ¿ƒ«¿¿ƒƒƒ

d˙Èa L�‡ ÏÎ·e ‰Ú¯Ùa ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ¿«¿…¿»¡«≈≈

:‡��ÈÚÏכגÔnzÓ ˜t‡ ‡�˙ÈÂ ¿≈»»¿»»»«≈ƒ«»

˙È ‡�Ï ÔzÓÏ ‡�˙È ‡ÏÚ‡Ï ÏÈ„a¿ƒ¿«¬»»»»¿ƒ«»»»

:‡�˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«ƒ«¬»»»»

Ïkכד ˙È „aÚÓÏ ÈÈ ‡�„wÙe«¿»»¿»¿∆¿«»»

ÈÈ ˙È ÏÁ„ÓÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ¿̃»«»»ƒ≈¿ƒ¿«»¿»

‡iÓBÈ Ïk ‡�Ï ·ËÏ ‡�‰Ï‡¡»»»¿«»»»«»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡�˙eÓi˜Ï¿«»»»¿»»≈

�h¯כה È¯‡ ‡�Ï È‰z ‡˙eÎÊÂ¿»»¿≈»»¬≈ƒ«

‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk ˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»»«¿∆¿»»»

:‡�„wÙ È„ ‡Ók ‡�‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»»¿»ƒ«¿»»

Ècא ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ

C¯˙ÈÂ d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡«¿»≈¿«»¿≈¿«ƒ»≈

È‡zÁ CÓ„˜ ÔÓ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚ«¿ƒ«ƒƒƒ√»»ƒ»≈

È‡�Ú�Îe È‡¯Ó‡Â È‡Lb¯‚Â¿ƒ¿»»≈∆¡…»≈¿«¬»≈

‡Ú·L È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡f¯Ùe¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈«¿»

:CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚ«¿ƒ«ƒƒ¿«ƒƒƒ»

˜„CÓב C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»√»»

‡Ï ÔB‰˙È ¯n‚˙ ‡¯nb ÔepÁÓ˙Â¿ƒ¿ƒ«»»¿««»¿»

ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ ÌÈ˜ ÔB‰Ï ¯Ê‚ƒ̇¿«¿¿»¿»¿««

é"ùø

ac¯(ËÈ)ה�י�: ¯L‡k.?ר�� כג)והיכ� (שמות ִַ«¬∆ƒ∆ְִֵֵָ

וג�' הע� �ל את ·�E(Î)":"וה�תי EÏ‡LÈŒÈk ְְִֶַָָָֹƒƒ¿»¿ƒ¿
¯ÁÓ.:�זמ אחר �ה�א מחר כאי� .ÏL�Â(‡)תורה »»ְֵֶַַָָָ¿»«

וכ� וה�זה, ה�לכה יט)ל��� "ונ�ל(דברי� : ְְְְְֵַַַָָָָָ

˙ÌpÁ(·)":ה�רזל ‡ÏÂ.(כ ח�,(ע"ז לה� ��� לא ְֶַַ¿…¿»≈ִֵֵֶָֹ

�בר ה�ה'! �נעני נאה '��ה ל�מר: לאד� ל� ְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָאס�ר



opgz`efiriayקלח meiqelwpe`

âBzáe Bðáì ïzú-àì Eza ía ïzçúú àìå§¬Ÿ¦§©¥−¨®¦§Æ«Ÿ¦¥´¦§½¦−
ðáì çwú-àì:Eãða-úà øéñé-ékéøçàî E «Ÿ¦©¬¦§¤«¦«¨¦³¤¦§Æ¥©«£©½

íëa ýåýé-óà äøçå íéøçà íéäìà eãárå§¨«§−¡Ÿ¦´£¥¦®§¨¨³©§Ÿ̈Æ¨¤½
øäî EãéîLäåi''yx:äíäì eNrú äk-íà ék §¦§¦«§−©¥«¦´¦³Ÿ©«£Æ¨¤½

eøaLz íúávîe eözz íäéúçaæî¦§§«Ÿ¥¤´¦½Ÿ©¥«Ÿ−̈§©¥®
ïeôøNz íäéìéñôe ïeòcâz íäøéLàå©«£¥«¥¤Æ§©¥½§¦«¥¤−¦§§¬

Làai''yx:åéäìà ýåýéì äzà LBã÷ ír ékE ¨¥«¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®
éäìà ýåýé | øça Eaälâñ írì Bì úBéäì E §º¨©´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À¦«§¬Æ§©´§ª½̈

:äîãàä éðt-ìr øLà íénrä ìkîæàì ¦ŸÆ¨«©¦½£¤−©§¥¬¨«£¨¨«´Ÿ
øçáiå íëa ýåýé ÷Lç íénrä-ìkî íëaøî¥«ª§¤º¦¨¨«©¦À¨©¯§Ÿ̈²¨¤−©¦§©´

íénrä-ìkî èrîä ízà-ék íëai''yx:çék ¨¤®¦«©¤¬©§©−¦¨¨«©¦«¦Á
äráMä-úà BøîMîe íëúà ýåýé úáäàî¥©«£©̧§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨§³¤©§ª¨Æ
íëúà ýåýé àéöBä íëéúáàì òaLð øLà£¤³¦§©Æ©«£´Ÿ¥¤½¦¯§Ÿ̈²¤§¤−
äòøt ãiî íéãár úéaî Ecôiå ä÷æç ãéa§¨´£¨®̈©¦§§Æ¦¥´£¨¦½¦©−©§¬Ÿ

íéøöî-Cìîi''yx:øéèôîèýåýé-ék zrãéå ¤«¤¦§¨«¦§¨´©§½̈¦«§Ÿ̈¬
éäìàøîL ïîàpä ìàä íéäìàä àeä E ¡Ÿ¤−´¨«¡Ÿ¦®¨¥Æ©¤«¡½̈Ÿ¥¯

:ÔB‰ÈÏÚגÔB‰a ÔzÁ˙˙ ‡ÏÂ ¬≈¿»ƒ¿««¿

‡Ï dz¯·e d¯·Ï Ôz˙ ‡Ï Cz¯a¿«»»ƒ≈ƒ¿≈¿«≈»

:C¯·Ï ·q˙דC¯a ˙È ÔÈÚËÈ È¯‡ ƒ«ƒ¿»¬≈«¿¬«»¿»

˙ÂÚËÏ ÔeÁÏÙÈÂ È�ÁÏt ¯˙aÓƒ»«»¿»ƒ¿ƒ¿¿¿«¬«

ÔBÎa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙ÈÂ ‡iÓÓÚ«¿«»¿ƒ¿≈»¿»«¿»¿

:ÚÈ¯Ùa CˆLÈÂהÔÈ„k Ì‡ È¯‡ ƒ≈»ƒ¿ƒ«¬≈ƒ¿≈

ÔeÚ¯˙z ÔB‰È¯B‚‡ ÔB‰Ï Ôe„aÚz«¿¿¿¡≈¿»¿

ÔB‰È¯L‡Â Ôe¯a˙z ÔB‰˙Ó˜Â¿»»¿¿«¿«¬≈≈

Ôe„˜Bz ÔB‰˙ÂÚË ÈÓÏˆÂ ÔeˆˆB˜z¿¿¿«¿≈«¬»¿¿

:‡¯e�aוÌ„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡ ¿»¬≈««ƒ«¿√»

C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯z‡ Ca C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»ƒƒ¿≈¿»¡»»

ÏkÓ ·ÈaÁ ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ¿≈¡≈≈¿««ƒƒ…

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡iÓÓÚז‡Ï «¿«»ƒ««≈«¿»»

È·ˆ ‡iÓÓÚ ÏkÓ Ôez‡ ÔÈ‡ÈbÒcÓƒ¿«ƒƒ«ƒ»«¿«»»≈

Ôez‡ È¯‡ ÔBÎ· ÈÚ¯z‡Â ÔBÎa ÈÈ¿»¿¿ƒƒ¿≈¿¬≈«

:‡iÓÓÚ ÏkÓ ÔÈ¯ÚÊחÈ¯‡ ¿≈ƒƒ»«¿«»¬≈

˙È ¯Ë�cÓe ÔBÎ˙È ÈÈ ÌÁ¯cÓƒ¿««¿»»¿ƒƒ¿«»

ÈÈ ˜t‡ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Èc ‡ÓÈ¿̃»»ƒ«ƒ«¬»»¿«≈¿»

˙ÈaÓ C˜¯Ùe ‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÔBÎ˙È»¿ƒ»«ƒ»»¿»ƒ≈

‡kÏÓ ‰Ú¯Ù„ ‡„ÈÓ ‡˙e„·Ú«¿»ƒ»¿«¿…«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„טC‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ Úc˙Â ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬≈¿»¡»»

¯Ë� ‡�ÓÈ‰Ó ‡‰Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡e‰¡»ƒ¡»»¿≈¿»»≈

È¯Ë�Ïe È‰BÓÁ¯Ï ‡cÒÁÂ ‡ÓÈ¿̃»»¿ƒ¿»¿«¬ƒ¿»¿≈

é"ùø

�אר�:א חנ�ה לה� ��� לא גחר: ŒÈk(„)תורה ֲִִֵֵֶֶַָָָָֹƒ
È¯Á‡Ó E�aŒ˙‡ ¯ÈÒÈ.(סח �נעני,(קידושי� �ל �נ� »ƒ∆ƒ¿≈«¬«ְְֲִֶַ

��� ל� �לד א�ר �נ� את יסיר ��� את ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָ����א

קר�י ה�נעני מ� ה�א ��� ��� למדנ� ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָמאחרי,

�נ� קר�י אינ� ה�נענית מ� ה�א �נ� �� אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָ�נ�,

�י ת�ח 'לא :��� על נאמר לא �הרי �נ�, ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹא�א

�נ� את יסיר "�י א�א מאחרי', �נ� את ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָ�סיר

�ני�:.Ì‰È˙ÁaÊÓ(‰)":וג�' אב�.Ì˙·vÓ�ל ְƒ¿¿…≈∆ְִֶָ«≈…»ֶֶ

א�ת�:.Ì‰¯ÈL‡Âאחת: �ע�בדי� ואילנ�ת תורה ַַ«¬≈≈∆ְִִֶָָ

(Ê)ÌÎa¯Ó ‡Ï.�אי� 'לפי �מדר��: �פ��ט�. …≈À¿∆ְְְִִִֵֶָ

ט�בה. לכ� מ��יע ��אני עצמכ� מג�ילי� ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָא��

�כ�": ה' "ח�ק ‰ËÚÓלפיכ� Ìz‡ŒÈk.�ה�מעטי ְִֶַָָָƒ«∆«¿«ְֲִַַ

�אמר אברה� �ג�� יח)עצמכ�, "ואנכי(בראשית : ְְְְְִֶֶַַַָָָָֹ

�אמר� ואהר� מ�ה �כג�� ואפר", (שמותעפר ְְְֲֵֶֶֶַָָָָֹֹ

�אמרטז) �נב�כדנא�ר לא מה", "ונחנ� (ישעיה: ְְְְִֶֶַַַַָָֹ

�אמריד) וסנחריב לעלי��", "א��ה לו): :(ש� ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָ

�אמר וחיר� הארצ�ת", אלהי �כל (יחזקאל"מי ְְֱֲִִֵֶַָָָָָֹ

י�ב�י":כח) אלהי� מ��ב אני "אל :Ìz‡ Èk ְֱִִִֵַַָָֹƒ«∆
ËÚÓ‰.:'הא�' �ל��� מ��� '�י' Èk(Á)הרי «¿«ְְְֲִִֵֵַָƒ

'‰ ˙·‰‡Ó.לא 'א�א', �ל��� מ��� '�י' הרי ≈«¬«ְְֲִִֵֵֶַָֹ

אתכ�: ה' מאהבת א�א �כ� ה' ח�ק ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�ֵמר�כ�

‰Ú·M‰ ˙‡ B¯ÓMÓe.�מר� ה�ב�עה:מחמת את ƒ»¿∆«¿À»ְְֲֵֶַַָָ

(Ë)¯Bc ÛÏ‡Ï.א�מר ה�א (דברי��לה�� ¿∆∆ְֵַָ

"ל��מריה) אצל סמ�� �ה�א �א� "לאלפי�". :ְְֲִֵֵֶֶַָָָ

opgz`efiriay mei qelwpe`

ìe åéáäàì ãñçäå úéøaäéøîLáéúëåúåöî ©§¦´§©¤À¤§«Ÿ£¨²§«Ÿ§¥¬
éø÷øBc óìàì åéúåöîi''yx:éåéàðùì ílLîe ¦§Ÿ−̈§¤¬¤«§©¥¯§«Ÿ§¨²

åéðt-ìà Bàðùì øçàé àì Bãéáàäì åéðt-ìà¤¨−̈§©«£¦®³Ÿ§©¥Æ§´Ÿ§½¤¨−̈
Bì-ílLéi''yx:àé-úàå äåönä-úà zøîLå §©¤«§¨«©§¨̧¤©¦§¹̈§¤

Eeöî éëðà øLà íéètLnä-úàå íéwçä©«ª¦´§¤©¦§¨¦À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²
íúNrì íBiäi''yxôôô :ïîéñ ì"àéæò íé÷åñô ç"é÷ ©−©«£¨«

:ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï È‰B„BwtיÌlLÓe ƒƒ¿«¿≈»ƒ¿«≈

ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc Ô·Ë È‰B‡�ÒÏ¿»¿ƒ»»ƒƒ»¿ƒ

‡Ï ÔB‰È„·B‡Ï ÔB‰ÈiÁa È‰BÓ„√̃»ƒ¿«≈¿»≈»

Èc ÔÂ·Ë È‰B‡�ÒÏ ·Ë „·Ú ¯Á‡Ó¿««…«»¿»¿ƒ«¿»ƒ

ÔB‰ÈiÁa È‰BÓ„˜ ÔÈ„·Ú Ôep‡ƒ»¿ƒ√»ƒ¿«≈

:ÔB‰Ï ÌlLÓיא˙È ¯h˙Â ¿««¿¿ƒ«»

Èc ‡i�Èc ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙ÈÂ ‡z„˜Ùz«¿∆¿»¿»¿»«»¿»ƒ«»ƒ

ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡¬»¿«¿»»≈

Ù Ù Ù :ÔB‰„aÚÓÏ¿∆¿»¿

é"ùø

לאל�, א�מר ה�א מ�ראה, הע��י� �לה��מצותיו", ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ

מאהבה, הע��י� "לא�הביו", אצל סמ�� ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָ�ה�א

לאלפי�: א�מר ה�א �ד�ל, י�תר .ÂÈ·‰B‡Ï��כר� ְֲִֵֵֶַָָָָ¿¬»
מאהבה: הע��י� ÂÈ˙ÂˆÓא�� È¯ÓLÏe.�הע��י א�� ֲִֵֵַָָ¿…¿≈ƒ¿…»ִֵָ

‡ÂÈ�tŒÏ(È)מ�ראה: ÂÈ‡�NÏ ÌlLÓe.,ח�יו� ְִִָ¿«≈¿¿»∆»»ְַָ

ה��ב, �מ�ל� ל� הע�ל�מ��� מ� להאביד� �די ְְְְֲִִֵֵַַַָָ

Ì˙BNÚÏ(È‡)ה�א: ÌBi‰.(כב �למחר,(עירובי� ַָ««¬»ְָָ

�כר�:לע�ל� ל�ל ואתחנ�ה�א, פרשת חסלת ְִַָָָָָֹ

.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

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

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
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

ïðçúàå úøèôäî ÷øô äéòùéá

îà:íëéäìà øîàé énr eîçð eîçðáäàìî ék äéìà eàø÷å íéìLeøé áì-ìr eøac ©«£¬©«£−©¦®Ÿ©−¡«Ÿ¥¤«©§º©¥³§«¨©̧¦¸§¦§´¥¤½¨¦³¨«§¨¸
:äéúàhç-ìëa íéìôk ýåýé ãiî äç÷ì ék dðBr äöøð ék äàáöâept øaãna àøB÷ ìB÷ §¨½̈¦¬¦§−̈£¨®¦³¨«§¨¸¦©´§Ÿ̈½¦§©−¦§¨©Ÿ¤«¨´¥½©¦§¾̈©−



קלט opgz`efiriay mei qelwpe`
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לאל�, א�מר ה�א מ�ראה, הע��י� �לה��מצותיו", ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ

מאהבה, הע��י� "לא�הביו", אצל סמ�� ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָ�ה�א
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‡ÂÈ�tŒÏ(È)מ�ראה: ÂÈ‡�NÏ ÌlLÓe.,ח�יו� ְִִָ¿«≈¿¿»∆»»ְַָ

ה��ב, �מ�ל� ל� הע�ל�מ��� מ� להאביד� �די ְְְְֲִִֵֵַַַָָ

Ì˙BNÚÏ(È‡)ה�א: ÌBi‰.(כב �למחר,(עירובי� ַָ««¬»ְָָ

�כר�:לע�ל� ל�ל ואתחנ�ה�א, פרשת חסלת ְִַָָָָָֹ
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:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
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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

ïðçúàå úøèôäî ÷øô äéòùéá
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קמ

:eðéäìàì älñî äáøra eøMé ýåýé Cøcãäéäå eìtLé äráâå øä-ìëå àùpé àéb-ìk ¤´¤§Ÿ̈®©§¸¨«£¨½̈§¦¨−¥«Ÿ¥«¨¤¸¦¨¥½Ÿ§¨©¬§¦§−̈¦§¨®§¨¨³
:är÷áì íéñëøäå øBLéîì á÷rääýåýé ét ék åcçé øNa-ìë eàøå ýåýé ãBák äìâðå ¤«¨Ÿ¸§¦½§¨«§¨¦−§¦§¨«§¦§−̈§´§Ÿ̈®§¨³¨¨¨¸©§½̈¦²¦¬§Ÿ̈−

:øacå:äãOä õéök Bcñç-ìëå øéöç øùaä-ìk àø÷à äî øîàå àø÷ øîà ìB÷æLáé ¦¥«µŸ¥´§½̈§¨©−¨´¤§¨®¨©¨¨Ÿ́¨¦½§¨©§−§¦¬©¨¤«¨¥³
:írä øéöç ïëà Ba äáLð ýåýé çeø ék õéö ìáð øéöççøáãe õéö ìáð øéöç Láé ¨¦¸¨´¥«¦½¦²¬©§Ÿ̈−¨´§¨®¨¥−¨¦¬¨¨«¨¥¬¨¦−¨´¥«¦®§©¬

:íìBòì íe÷é eðéäìàèúøOáî CìB÷ çká éîéøä ïBiö úøOáî Cì-éìr dáb-øä ìr ¡Ÿ¥−¨¬§¨«©´©¨³Ÿ©£¦¨¸§©¤´¤¦½¨¦³¦©¸Ÿ©̧¥½§©¤−¤
:íëéäìà äpä äãeäé éørì éøîà éàøéz-ìà éîéøä íéìLeøééàBáé ÷æça äBäé éðãà äpä §«¨¨®¦¨¦¸¦¸©¦½̈¦¦§¦¸§¨¥´§½̈¦¥−¡«Ÿ¥¤«¦¥̧£Ÿ¨³¡¦¸§¨¨´¨½

:åéðôì Búlrôe Bzà BøëN äpä Bì äìLî Bòøæeàéíéàìè õa÷é Bòøæa ärøé Bøãr ärøk §Ÿ−´Ÿ§¨®¦¥³§¨¸¦½§ª¨−§¨¨«§Ÿ¤¸¤§´¦§¤½¦§Ÿ¸§©¥´§¨¦½
:ìäðé úBìr àOé B÷éçáeáéìMa ìëå ïkz úøfa íéîLå íéî BìrLa ããî-éîøôr L §¥−¦¨®¨−§©¥«¦«¨©¸§¨«¢¹©À¦§¨©̧¦¸©¤¤́¦¥½§¨¬©¨¦−£©´

:íéðæàîa úBòáâe íéøä ñìta ì÷Lå õøàäâé:eprãBé Búör Léàå ýåýé çeø-úà ïkú-éî ¨¨®¤§¨©³©¤̧¤¸¨¦½§¨−§«Ÿ§¨«¦¦«¦¥¬¤−©§Ÿ̈®§¦¬£¨−«¦¤«
ãé:epréãBé úBðeáz Cøãå úrã eäãnìéå ètLî çøàa eäãnìéå eäðéáéå õrBð éî-úàåèïä ¤¦³©¸©§¦¥½©§©§¥−§´Ÿ©¦§¨®©§©§¥´©½©§¤¬¤§−«¦¤«¥³

:ìBhé ÷ck íéià ïä eáLçð íéðæàî ÷çLëe éìcî øîk íéBbæèBúiçå øra éc ïéà ïBðáìe ¦¸§©´¦§¦½§©¬©«Ÿ§©−¦¤§¨®¥¬¦¦−©©¬¦«§¨¾¥¬¥−¨¥®§©̧¨½
:äìBò éc ïéàæé:Bì-eáLçð eäúå ñôàî Bcâð ïéàk íéBbä-ìkçéìà ïeénãz éî-ìàå ¥¬¥−¨«¨©¦−§©´¦¤§®¥¤¬¤¨−Ÿ¤§§«§¤¦−§©§´¥®

:Bì-eëørz úeîc-äîeèé:óøBö óñk úB÷úøe eprwøé áäfa óøöå Løç Cñð ìñtä ©§−©«©§«©¤̧¤¸¨©´¨½̈§Ÿ¥−©¨¨´§©§¤®§ª¬¤−¤¥«
ë:èBné àì ìñt ïéëäì Bì-Lwáé íëç Løç øçáé á÷øé-àì õr äîeøz ïkñîäàëàBìä ©«§ª¨´§½̈¥¬«Ÿ¦§©−¦§¨®¨¨³¨¨¸§©¤½§¨¦¬¤−¤¬Ÿ¦«£³

:õøàä úBãñBî íúBðéáä àBìä íëì Làøî ãbä àBìä eòîLú àBìä eòãúáëáLiä ¥«§¸£´¦§½̈£²ª©¬¥−Ÿ¨¤®£¸£¦´¤½«§−¨¨«¤©Ÿ¥¸
ì ìäàk íçzîiå íéîL ÷cë äèBpä íéáâçk äéáLéå õøàä âeç-ìr:úáLâëïúBpä ©´¨½̈¤§«Ÿ§¤−¨©«£¨¦®©¤³©ŸÆ¨©½¦©¦§¨¥¬¨−Ÿ¤¨¨«¤©¥¬

:äùr eäzk õøà éèôL ïéàì íéðæBøãëõøàa LøL-ìa óà eòøæ-ìa óà eòhð-ìa óà «§¦−§¨®¦¬Ÿ§¥¤−¤©¬Ÿ¨¨«Ÿ©´©¦À̈µ©©Ÿ̈½©²©Ÿ¥¬¨−̈¤
:íàOz Lwk äørñe eLáiå íäa óLð íâå íræbäë:LBã÷ øîàé äåLàå éðeénãú éî-ìàå ¦§¨®§©̧¨©³¨¤¸©¦½̈§¨−̈©©¬¦¨¥«§¤¦¬§©§−¦§¤§¤®Ÿ©−¨«

åëáøî àø÷é íLa ílëì íàáö øtñîá àéöBnä älà àøá-éî eàøe íëéðér íBøî-eàN§«¨¸¥«¥¤³§¸¦«¨¨´¥½¤©¦¬§¦§−̈§¨¨®§ª¨¸§¥´¦§½̈¥³Ÿ
à çk õénàå íéðBà:øcrð àì Lé ¦¸§©¦´½Ÿ©¦−¬Ÿ¤§¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:



קמי

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! במענה למכתבו מיום החמישי.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים לתוכן כתבו.

ובמה שכותב אודות מצב הפרנסה הדחוק של אביו שי' בודאי יש לו כמה מכירים וידידים במקום 

יעשה  זה  עם  פרנסה מתאים בהמצב דעתה, אלא שביחד  ענין של  בהנוגע: איזה  ויתייעץ עמהם  דירתו, 

ענינים המוסיפים בהצלחת השי"ת וברכתו, כוונתי על עצת חז"ל מלח ממון חסר, להרבות בצדקה ולחלק 

את הסכום לתת בפעמים רבות, ומזמנים המסוגלים הוא בכל יום חול קודם תפלת הבקר. וכן בכל יום גם 

בש"ק ויום טוב לאחרי תפלת הבקר יאמר לפחות סימן אחד מספר תהלים, ומה טוב השיעור חדשי - כמו 

שנחלק התהלים לימות החדש - ואם באפשרי במקומם מהנכון אשר אמו תחי תתן בכל יום, עכ"פ פסת 

לחם או מאכל אחר לעני הזקוק לזה, שזהו אופן של צדקה דמקרבא הנייתא ועי"ז קדמא ואתי' ברכת 

השי"ת ויתעלה כדברי רז"ל )תענית כג, ע"ב(.

מומחה  רופא  דעת  ישאל  הנה  ותוצאותיו  הרפואי  והטפול  שי'  אביו  של  המיחוש  אודות  במ"ש 

במקצוע, כי בשנים האחרונות כבר מצאו שהטפול יכול לנגוע בכליות ולכן מחליפים אותו ומשנים אותו.

ומאחר שהוא המביא הבקשה ומתקרב לדרך הטוב, הנה מצדו יוסיף בעניני תורה ומצות ועי"ז 

יתוסף בברכות השי"ת בהמצטרך לו ובמילוי בקשתו בהאמור ביחוד.

בברכה לבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב מהנכון אשר יבדקו את המזוזות בבית אביו וכן את התפילין שלהם, והוא )הכותב( ישמור על 

אמירת תהלים שיעור חדשי, בכל יום אחר תפלת הבקר.
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לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא א� אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות ג� שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריה�, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', ע� ביחד ... ולבר� להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת לה� 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופ� בשו� אסור � המוסמכי� הגורמי� ידי על ומקו� מקו� בכל המתפרס� כפי הוא הנרות הדלקת זמ�
זה. זמ� לאחר

חול. ביו� היא הנרות הדלקת כאשר כמוב� – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג�
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכי� ולכ� ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד ש� שתישאר במקו�

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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זמני יום ראשון ויום שבת
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זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
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שבת
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מקסיקו מ. סיטי (ח)

ניו-זינלנד קרייסטצ‘רץ‘ (ח)

נפאל קטמנדו (ח)

סינגפור סינגפור (ח)

פולין ורשא (ק)

פרו לימה (ח)

צרפת ליאון (ק)

צרפת פריז (ק)

קולומביה בוגוטה (ח)

קנדה טורונטו (ק)

קנדה מונטריאול (ק)

קפריסין לרנקה (ק)

רוסיה מוסקבה (ק)

רוסיה רוסטוב (נא-דון)  (ק)

שוייץ ציריך (ק)

תאילנד בנקוק (ח)

ואתחנן

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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20:57 21:06

18:41 18:42

22:08 22:17

21:45 21:54

18:27 18:26

21:09 21:20

19:41 19:41

19:24 19:28

18:00 17:54

19:20 19:23

18:20 18:20
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21:05 21:13

20:57 21:05

21:42 21:54

19:49 19:54

20:44 20:51

20:26 20:33

21:33 21:42

21:14 21:21

18:05 18:03

20:32 20:41

19:19 19:19

18:59 19:03

17:31 17:25

תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:
מיום שלישי אחר צאת הכוכבים
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