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a"nyz'd ,lel` b"i ,`eaz zyxt 'c mei .c"qa

(dben izla dgpd)

ÁÓ˘�מקד עד� בג� יציר� כשמח� האהובי� רעי� המתחיל1תשמח בדבור בזה ומדייק ,
(תרנ"ז) תשמח תרי�2שמח שה� ובינה חכמה על קאי האהובי� שרעי� ידוע שהרי ,

מתפרשי� דלא היחוד3רעי� שישנו וכיו� האהובי�, רעי� של באופ� תמיד שה� היינו, ,

דכיו� בזה, ומוסי� תשמח. שמח בבקשה הצור� מהו כ�, א� תמידי, באופ� ובינה דחכמה
שכתוב כמו עצמה, בינה מצד השמחה עני� ישנו הרי ובינה, חכמה אודות א�4שמדובר

שצריכי� ובינה), (חכמה האהובי� רעי� תשמח שמח עני� מהו כ�, וא� שמחה, הבני�
וכמה כמה שיש הביאור), אריכות לאחרי שמסיי� (כפי בזה הביאור ונקודת אות�. לשמח

השמחה בעני� שמחה5דרגות בה� שיומש� היא האהובי� רעי� תשמח שמח והבקשה ,
עצמ� מצד בה� שיש מהשמחה יותר .6נעלית

הואÔ·ÂÈÂב) שהתחלת� העניני� (ככל מצוה של שמחה היא השמחה שהתחלת בהקדי�
לב' בהתא� כלליות, דרגות ב' ישנ� מצוה של ובשמחה ומצוותיה), בתורה
שזהו העני� ג� וישנו המצוה, טעמי ישנ� מצוה בכל דהנה, שבמצוה. הכלליי� העניני�
עבד ולהיותו וצוונו, במצוותיו קדשנו אשר המצוה ברכת נוסח כלשו� הקב"ה, ציווי
האמצעי אדמו"ר כ"ק בספרי ג� וכמבואר כדבעי. המל� ציווי את ממלא הוא הרי 7להקב"ה

וצוונו, במצוותיו קדשנו אשר עני� שזהו המצוות, בכל בשוה שהיא הכללית הכוונה שישנה
הכוונ ג� ישנה לזה עצמהונוס� בפני מצוה שבכל הפרטית שעליה8ה בתורה זה דר� ועל .

על9נאמר הוי' פיקודי קאי מקרא של פשוטו שעלֿפי [דא� לב משמחי ישרי� הוי' פיקודי
ז"ל חכמינו דרשו מכלֿמקו�, המצוות, להלכה10עני� התורה11והובא ללימוד בנוגע

עני� בכל השוה הצד שישנו התורה], לימוד על קאי לב משמחי ישרי� הוי' שפיקודי
תורתו, את לנו ונת� כו' בנו בחר אשר התורה, ברכת בנוסח בגלוי שניכר כפי שבתורה,
(בדוגמת התורה דטעמי העני� ג� ישנו לזה ונוס� התורה, עניני כל על מברכי� זה שנוסח
בספר בגלוי שניכר וכפי עצמו, בפני לעני� בתורה עני� כל מחולק שבזה המצוות), טעמי

לתורה אותיות ריבוא ששי� שיש צריכה12תורה, שלכ� עצמו, בפני עול� היא אות וכל ,
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נשואי�.)1 ברכות נוסח

קעג.)2 ע' תרנ"ז סה"מ

ס"ע)3 ש� סה"מ – הנ"ל בהמאמר הובא א. ד, זח"ג ראה

והנהגה) מהות (שער ח שער פרדס א. נו, זח"ב ג� וראה רסו.

פי"ד.

ט.)4 קיג, תהלי�

ואיל�.)5 רכא ע' ש� סה"מ – בהמאמר ראה

ואיל�.)6 רפב רסה. ע' ש� סה"מ – בהמאמר ראה

ג�)7 וראה ואיל�. סע"ב נח, ואיל�. א נג, ראש עטרת

א. מ, שלח לקו"ת

רנג)8 ע' ואיל�. ריז ס"ע ע' ש� סה"מ – בהמאמר ראה

ואיל�.

ט.)9 יט, תהלי�

א.)10 ל, תענית

ס"ג.)11 סצ"ג או"ח רמ"א וראה ס"א. סתקנ"ד או"ח שו"ע

ד).)12 (פח, בישראל לפני� וזאת עה"פ חדש זהר ראה

ד. מג, ש� ב. מא, בהר לקו"ת וראה קפו. אופ� עמוקות מגלה
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miaed`dו mirx gnyz gny

גויל מוקפת כמבואר13להיות תורה, בלקוטי שבמצוה14בארוכה הנ"ל עניני� לב' ובהתא� .
שמצד שמחה יש מצוה. של בשמחה כלליי� עניני� ב' ג� ישנ� בתורה), זה דר� (ועל
לקבל מנת על היא שעבודתו היינו, המצוה, דשכר העני� ג� קשור שבזה המצוה, טעמי

עבודה15פרס ע� הקשורה מצוה, של דשמחה השלימות תכלית ג� יש אמנ�, בזה. וכיוצא ,
בפני כלל מציאות שאינו בשלימותה, העבד לעבודת ועד עבד, עבודת של באופ� שהיא
שיכולה חזקה והכי גדולה הכי מציאות הוא הרי זה ע� וביחד דייקא, עצמו בפני עצמו,

האדו� מציאות אלא) עצמו, בפני שלו המציאות (לא שזוהי כיו� ג�16להיות, ובמילא, ,
האדו� שמחת היא .17שמחתו

Ê‰ג) ÈÙ ÏÚÂדהנה האהובי�, רעי� תשמח שמח בברכת הבקשה תוכ� כאשר18מוב� ג� ,
ועד שמחה, הבני� א� הבינה, בחינת מצד שהוא כמו השמחה עני� ישנו
לפנימיות עד עתיק, בבחינת היא שהשמחה כפי ועד בחכמה, שהוא כפי השמחה לעני�
זה ועני� יתבר�. ומהותו עצמותו היא שהתכלית כיו� התכלית, זה אי� עדיי� הרי עתיק,
להשמחה מגיעי� שיהיו האהובי�, רעי� תשמח שמח ברכת ידי על ופועלי� מבקשי�
למטה, האד� של שמחתו תהיה זו ושמחה יתבר�, ומהותו עצמותו שמחת ע� הקשורה
שמחתו ג� שלכ�, האדו�, מציאות אלא אינה מציאותו שכל באופ� היא שעבודתו זה ידי על
כפי האהובי� רעי� בבחינת השמחה תומש� שתחילה והיינו, (כנ"ל), האדו� שמחת היא
יומש� הספירות ומעני� ונוקבא, 'זעירֿאנפי�' ובחינת ובינה חכמה בחינת בספירות, שה�
דיחוד העני� ישנו שש� למטה, הזה בעול� דוקא שיומש� ואדרבה, למטה, הזה בעול� ג�

בגופי� נשמות אצל .19גופני,

ÔÎÂורבו פרו שהיא הראשונה מהמצוה [החל ומצוותיה תורה עניני בכל ג� ,20הוא

ידי על ישראל עמו מקדש אומרי� נישואי� בברכת והרי החתונה, עני� ע� הקשורה
ומצוותיה התורה עני� כללות שזהו וקידושי�, הוא21חופה למטה האד� ידי על שקיומ� ,[

של באופ� היא שהעבודה זה ידי על נעשה זה שעני� יתבר�, ומהותו בעצמותו שה� כפי
האדו�. מציאות היא מציאותו כל אלא עצמו, בפני מציאות שאינו עבד, עבודת

הנ"לÏÎ·Âד) מאמר נאמר שבו זה, מסוגל ביו� ובפרט ברכה, ותוספת כח נתינת יש זה
פע� שבכל באופ� פעמי�, כמה המאמר את למדו זה ולאחרי הראשונה, בפע�

בקודש בשיעור22מעלי� שכתוב מה דר� על הראשונה, בפע� כמו הוא שהלימוד לכ� נוס� ,
לע� נהיית הזה היו� היומי באת23חומש היו� כאילו בעיני� יהיו יו� בכל רש"י ופירש ,
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טושו"ע)13 הי"ט. פ"א תפילי� הל' רמב"� א. כט, מנחות

ס"ה. ש� אדה"ז שו"ע ס"ד. סל"ב או"ח ס"ד. סרע"ד יו"ד

סע"א.)14 ה, שה"ש

מ"ג.)15 פ"א אבות ראה

ואיל�.)16 שכו ע' תרס"ו המש� ראה

רפא.)17 ע' רנט. ע' ש� סה"מ – בהמאמר ראה

רסה)18 ע' ש� סה"מ – בהמאמר ראה – לקמ� בהבא

ואיל�.

ואיל�.)19 רסו ע' ש� סה"מ – בהמאמר ג� ראה

כח.)20 א, בראשית

וראה)21 ברנע. קדש ער� הכינויי� בערכי הובא עקידה ראה

פמ"ו. תניא ג�

וש"נ.)22 א. כח, ברכות

ט.)23 כז,

a"nyz'd ,lel` b"i ,`eaz zyxt ,'c mei

תורה בלקוטי מהמבואר ג� ולהעיר בברית. והרי24עמו השנה, ראש ע� קשור הזה שהיו�
לחודש הכנה שהוא אלול חודש של ענינו שזהו השנה, לראש ההכנה בזמ� אנו נמצאי�

רשית אותיות [לאחרי25תשרי, המל� הכתרת שענינו השנה, ראש דתשרי, להראשית ובפרט ,
כמשל מלכותו, לעיר אחריו הולכי� כ� ואחר בשדה, המל� ע� נמצאי� אלול שבחודש

עליה�26הידוע קבלו ברצו� שמלכותו באופ� היא שההכתרה השלימות27], לתכלית ועד ,
שעני� וכאמור, המל�. של מציאותו נעשית המדינה בני של המציאות שכל המלוכה, בעני�
חסדי�' ה'חמש כל שישנ� סגולה, בשנת ועאכו"כ ושנה, שנה בכל בפועל נמש� זה

שנה אחרי שנה שנמשכו כפי .28בשלימות�

ÔÎÂהעיקר הוא המעשה בפועל, במעשה שיומש� לנו, התורה,29תהיה בלימוד להוסי� ,

מעשה לידי מביא ולימוד וחסידות, המצוה30נגלה בקיו� ה� המצוות, בקיו� להוסי� ,
בפשטות אשר יותר עוד ימהר זה וכל לבב. וטוב שמחה ומתו� המצוה, בכוונת וה�
בית את שילקט הקב"ה, המלכי� מלכי מל� ע� נל� טפחי� מעשרה ולמטה ובגשמיות

אחד לאחד נשרי�31ישראל כנפי על ויביא� אדנ�י32, מקדש המקדש, ולבית מלכותו, לעיר
ידי� ראש�33כוננו על עול� ושמחת ממש, בימינו במהרה ,34.
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ג.)24 מא, פרשתנו

לסוכות)25 דרושי� אוה"ת וראה יב. יא, עקב עה"פ בעה"ט

א'תשנו. ע'

ב.)26 לב, ראה פ' לקו"ת

ערבית.)27 בתפלת

ע')28 לקמ� (נדפס ד סעי� המאמר שלפני בהשיחה ראה

ה' הוא ופ"ה תרנ"ז, אלול מי"ג הפ"ה שנת היא זו ששנה יז).

עט). ע' ואתחנ� אוה"ת (ראה החסד שהו"ע טוב, פעמי�

מי"ז.)29 פ"א אבות

וש"נ.)30 ב. מ, קידושי� ראה

יב.)31 כז, ישעי' ע"פ

ד.)32 יט, יתרו – הכתוב לשו�

יז.)33 טו, בשלח

יא.)34 נא, ש� יו"ד. לה, ישעי'
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תורה בלקוטי מהמבואר ג� ולהעיר בברית. והרי24עמו השנה, ראש ע� קשור הזה שהיו�
לחודש הכנה שהוא אלול חודש של ענינו שזהו השנה, לראש ההכנה בזמ� אנו נמצאי�

רשית אותיות [לאחרי25תשרי, המל� הכתרת שענינו השנה, ראש דתשרי, להראשית ובפרט ,
כמשל מלכותו, לעיר אחריו הולכי� כ� ואחר בשדה, המל� ע� נמצאי� אלול שבחודש

עליה�26הידוע קבלו ברצו� שמלכותו באופ� היא שההכתרה השלימות27], לתכלית ועד ,
שעני� וכאמור, המל�. של מציאותו נעשית המדינה בני של המציאות שכל המלוכה, בעני�
חסדי�' ה'חמש כל שישנ� סגולה, בשנת ועאכו"כ ושנה, שנה בכל בפועל נמש� זה

שנה אחרי שנה שנמשכו כפי .28בשלימות�

ÔÎÂהעיקר הוא המעשה בפועל, במעשה שיומש� לנו, התורה,29תהיה בלימוד להוסי� ,

מעשה לידי מביא ולימוד וחסידות, המצוה30נגלה בקיו� ה� המצוות, בקיו� להוסי� ,
בפשטות אשר יותר עוד ימהר זה וכל לבב. וטוב שמחה ומתו� המצוה, בכוונת וה�
בית את שילקט הקב"ה, המלכי� מלכי מל� ע� נל� טפחי� מעשרה ולמטה ובגשמיות

אחד לאחד נשרי�31ישראל כנפי על ויביא� אדנ�י32, מקדש המקדש, ולבית מלכותו, לעיר
ידי� ראש�33כוננו על עול� ושמחת ממש, בימינו במהרה ,34.
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לסוכות)25 דרושי� אוה"ת וראה יב. יא, עקב עה"פ בעה"ט

א'תשנו. ע'

ב.)26 לב, ראה פ' לקו"ת

ערבית.)27 בתפלת

ע')28 לקמ� (נדפס ד סעי� המאמר שלפני בהשיחה ראה

ה' הוא ופ"ה תרנ"ז, אלול מי"ג הפ"ה שנת היא זו ששנה יז).

עט). ע' ואתחנ� אוה"ת (ראה החסד שהו"ע טוב, פעמי�

מי"ז.)29 פ"א אבות

וש"נ.)30 ב. מ, קידושי� ראה

יב.)31 כז, ישעי' ע"פ

ד.)32 יט, יתרו – הכתוב לשו�

יז.)33 טו, בשלח

יא.)34 נא, ש� יו"ד. לה, ישעי'
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(dben izla dgpd)

È�Î˘Ó�ב ונשמחה נגילה חדריו המל� הביאני נרוצה מתאר1אחרי� הוא זה בפסוק הנה ,

דלעילא אתערותא היא בזה שההתחלה לבוראו. האד� עבודת של העני� כללות את
לתכלית אחרֿכ� באי� ומזה נרוצה, אחרי� – האד� עבודת הוא ואחרֿכ� משכני, –

בלחודוהי ומלכא ישראל בדוגמת שהוא חדריו, המל� הביאני – ג�2השלימות וכמוב� .
ב'לקוטיֿתורה' שלו] ההולדת יו� הוא אלול ח"י [אשר הזק� אדמו"ר כ"ק שמפרש 3ממה

הזמני� ג' על קאי חדריו] המל� הביאני נרוצה, אחרי� [משכני, זה שבפסוק העניני� שג'
מצרי� שביציאת מצרי�, ויציאת פסח על קאי משכני תורה. ומת� העומר ספירת דפסח,
מלמטה. עבודה שהיא העומר, ספירת על קאי נרוצה אחרי� דלעילא, אתערותא רק היה
שביציאת דלעילא האתערותא כי רבי�, לשו� נרוצה יחיד, לשו� משכני הדיוק כ� ג� דזהו

שכתוב וכמו האלקית, בנפש רק היא העבודה4מצרי� עלֿידי מהֿשאי�ֿכ� הע�, ברח כי
הבהמית. ונפש האלקית נפש הנפשות, בב' רבי�) (לשו� נרוצה נעשה העומר דספירת
של ורצונו חכמתו שהיא התורה על קאי חדריו תורה, מת� על קאי חדריו המל� הביאני

חד כולא וקודשאֿברי�ֿהוא (אורייתא) ישראל הנה ועלֿידיֿזה .5הקב"ה,

‰�‰Â,�מצרי דיציאת העני� מצד שהוא כמו תורה מת� עניני�. שני יש תורה שבמת� ידוע
אלול), דחודש לעבודה ובהמש� לאחרי (הבא תשרי דחודש העני� מצד שהוא וכמו
כמאמר תורה, מת� בש� נקרא זה שג� הכפורי�, שביו� האחרונות לוחות נתינת היינו

ז"ל מוב�6רבותינו ומזה תורה. מת� זה חתונתו המל�7ביו� הביאני גו' משכני שהפסוק ,

ביו� השניות לוחות שנתינת (היינו, הכפורי� ביו� שניתנו שניות לוחות על ג� קאי חדריו
דאחרי� והעני� דמשכני העני� ישנו זה ולפני חדריו. המל� הביאני עני� הוא הכפורי�

לתושיה כפליי� ה� השניות שלוחות מכיו� ואדרבה, כדלקמ�). מזה,8נרוצה, מוב� הרי ,

הראשונות, בלוחות הוא חדריו) המל� (הביאני תורה דמת� העני� שהתחלת שהג�
באופ� השניות, בלוחות הוא חדריו) המל� (הביאני תורה דמת� העילוי עיקר מכלֿמקו�
המעלה בדוגמת היא הראשונות לוחות על השניות לוחות מעלת והנה לתושיה. דכפליי�

גמורי� צדיקי� על בהמש�9דבעליֿתשובה היא הראשונות לוחות שנתינת מה ג� דזהו .

הוא בניס� כי (תשרי), הכפורי� ביו� היא השניות לוחות ונתינת (ניס�), מצרי� ליציאת
התשובה עבודת הוא אלול] בחודש – לזה [ובהקדמת ובתשרי הצדיקי�, ומעלת10עבודת .
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ד.1) א, השירי� שיר

ב.2) רח, ח"א א. לב, ח"ג זהר ראה

(3.7 שבהערה משכני ד"ה וראה א. ג, ויקרא

לא.4) פרק תניא ה. יד, בשלח

א.5) עג, ח"ג זהר ראה

ב.6) ל, ש� גמרא במשנה. ב כו, תענית

ואיל�.7) נט ע' (ח"א) שה"ש באוה"ת משכני ד"ה

הבאה.8) שבהערה דרושי� וראה א. פמ"ו, שמו"ר

תרצ"ט.9) תרפ"ז. (הא'). עזר"ת תרנ"ט. השמע"צ ביו� ד"ה

ואיל�). שסד ע' ח"א מלוקט (סה"מ תש"מ תש"ו.

ח"ב10) תרלו סה"מ קלה. פרק תרל"ו רבי� מי� המש� ראה

ועוד. שס. ע'

d"lyz'd ,lel` i"g ,'a mei

ובהתחלקות, בהגבלה היא הצדיקי� שעבודת היא, הצדיקי� עבודת על התשובה עבודת
עניני� ויש טוב), דועשה העבודה ידי (על ולהעלות� לזככ� לברר� שאפשר עניני� שיש
התשובה שעלֿידי מכיו� התשובה, עבודת עלֿידי מהֿשאי�ֿכ� מרע). (סור לדחות� שצרי�

כזכיות נעשי� הזדונות שבעול�,11ג� העניני� כל את מעלי� התשובה שעלֿידי נמצא הרי ,

למעלה היא התשובה עבודת שהרי השלימות, דתכלית באופ� היא שהעליה אלא עוד ולא
והרוח הוא התשובה עני� שהרי הגו�, שמצד המדידה ג� כולל והגבלה, מדידה 12מכל

נתנה. אשר האלקי� אל תשוב

Ô·ÂÈÂהבעלֿש�ֿטוב תורת עלֿפי הפסוק13זה על שלו] ההולדת יו� הוא אלול 14[שח"י

שעני הישועה. באה (ממנה) גופא שמהצרה יושע, וממנה ליעקב היא צרה זהעת �
(אגדה) [שמדרש שבמדרש הפירושי� לאחד ג� מתאי� הוא הישועה) באה גופא (שמהצרה

ב'אגרתֿהקדש' הזק� אדמו"ר כ"ק שכתב וכמו התורה, פנימיות עני� סודות15הוא שרוב
נרוצה אחרי� משכני הפסוק על באגדות] גנוזי� מתוכנו16התורה שכינת� שסלקת על ,

היובל במשו� וכמו שכינה, סילוק עני� הוא אחרי�17[משכני היובל] כשיפסק הוא שפירושו ,

שאמר כיו� נתאבלו, לא העגל במעשה עליה� שבאו הצרות שכל כ�, שהוא ל� תדע נרוצה,
משה ועשו18לה� שהתאבלו ועלֿידי ויתאבלו, גו' הע� וישמע מיד בקרב�, אעלה לא כי

כדברי� לסלחתי אחרֿכ� הביא זה הנה של�19תשובה, ובלב הוא20ובשמחה ועלֿדר�ֿזה .
ג� אלא הצרה, מ� שיפטר בלבד זו שלא יושע, וממנה ליעקב היא צרה דעת בעני� ג�
עני� כללות (היינו הצר אותיות היא דצרה הישועה. באה גופא שמהצרה יושע, וממנה
נהפ� צרה אותיות שמהצירו� היינו יושע וממנה החוש�, עני� שהוא המרחב), היפ� המיצר
ש�) הבעלֿש�ֿטוב שכתב (כמו נעשה וזה רב. אור שמאיר הוא הצהר דעני� צהר, לצירו�

התיבה אל ד�א העבודה [שב'21עלֿידי התפילה ואותיות התורה אותיות עני� הוא תיבה . ֹ
הוא אותיות כי האותיות. עני� כללות ה� התפילה) ואותיות התורה (אותיות אלו עניני�
התורה, אותיות עני� והוא למטה, מלמעלה בדר� גילוי אופני�. ב' יש ובזה הגילוי, עני�
הכניסה הוא התיבה אל ו�א התפילה], אותיות עני� והוא למעלה, מלמטה בדר� ֹוגילוי
(ללמוד חי�ת א מיט דאוונע� או� חי�ת, א מיט לערנע� ותפילה, התורה של האותיות ַַַבתו�

לתיבה צהר נעשה עלֿידיֿזה הנה בחי�ת), ולהתפלל לצירו�22תורה נהפ� צרה שמצירו� ,

ז"ל רבותינו מאמר ע� מתאי� וזה המאירה23צהר. טובה אב� לתיבה, תעשה צהר הפסוק על
העבודה ועלֿידי לאור, נהפכת דומ�) (שהוא האב� שג� הוא טובה האב� עני� כי לה�,
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ב.11) פו, יומא

האזינו.12) ר"פ ש� א. עד, בלק לקו"ת ז. יב, קהלת

קונטרסי�13) (סה"מ ב פרק תרפ"ט טובו מה בד"ה הובא

ב). מח, ח"א

ז.14) ל, ירמי'

כג.15) סימ�

(ב).16) ג פ"א, שהש"ר

ובפרש"י.17) יג יט, יתרו

ג.18) לג, תשא

כ.19) יד, שלח

יא.20) ש�, תשא פרש"י

א.21) ז, נח – הכתוב לשו� ע"פ

ש�.22) טובו מה ד"ה ראה טז. ו, נח

ב.23) קח, סנהדרי�
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ובהתחלקות, בהגבלה היא הצדיקי� שעבודת היא, הצדיקי� עבודת על התשובה עבודת
עניני� ויש טוב), דועשה העבודה ידי (על ולהעלות� לזככ� לברר� שאפשר עניני� שיש
התשובה שעלֿידי מכיו� התשובה, עבודת עלֿידי מהֿשאי�ֿכ� מרע). (סור לדחות� שצרי�

כזכיות נעשי� הזדונות שבעול�,11ג� העניני� כל את מעלי� התשובה שעלֿידי נמצא הרי ,

למעלה היא התשובה עבודת שהרי השלימות, דתכלית באופ� היא שהעליה אלא עוד ולא
והרוח הוא התשובה עני� שהרי הגו�, שמצד המדידה ג� כולל והגבלה, מדידה 12מכל

נתנה. אשר האלקי� אל תשוב

Ô·ÂÈÂהבעלֿש�ֿטוב תורת עלֿפי הפסוק13זה על שלו] ההולדת יו� הוא אלול 14[שח"י

שעני הישועה. באה (ממנה) גופא שמהצרה יושע, וממנה ליעקב היא צרה זהעת �
(אגדה) [שמדרש שבמדרש הפירושי� לאחד ג� מתאי� הוא הישועה) באה גופא (שמהצרה

ב'אגרתֿהקדש' הזק� אדמו"ר כ"ק שכתב וכמו התורה, פנימיות עני� סודות15הוא שרוב
נרוצה אחרי� משכני הפסוק על באגדות] גנוזי� מתוכנו16התורה שכינת� שסלקת על ,

היובל במשו� וכמו שכינה, סילוק עני� הוא אחרי�17[משכני היובל] כשיפסק הוא שפירושו ,

שאמר כיו� נתאבלו, לא העגל במעשה עליה� שבאו הצרות שכל כ�, שהוא ל� תדע נרוצה,
משה ועשו18לה� שהתאבלו ועלֿידי ויתאבלו, גו' הע� וישמע מיד בקרב�, אעלה לא כי

כדברי� לסלחתי אחרֿכ� הביא זה הנה של�19תשובה, ובלב הוא20ובשמחה ועלֿדר�ֿזה .
ג� אלא הצרה, מ� שיפטר בלבד זו שלא יושע, וממנה ליעקב היא צרה דעת בעני� ג�
עני� כללות (היינו הצר אותיות היא דצרה הישועה. באה גופא שמהצרה יושע, וממנה
נהפ� צרה אותיות שמהצירו� היינו יושע וממנה החוש�, עני� שהוא המרחב), היפ� המיצר
ש�) הבעלֿש�ֿטוב שכתב (כמו נעשה וזה רב. אור שמאיר הוא הצהר דעני� צהר, לצירו�

התיבה אל ד�א העבודה [שב'21עלֿידי התפילה ואותיות התורה אותיות עני� הוא תיבה . ֹ
הוא אותיות כי האותיות. עני� כללות ה� התפילה) ואותיות התורה (אותיות אלו עניני�
התורה, אותיות עני� והוא למטה, מלמעלה בדר� גילוי אופני�. ב' יש ובזה הגילוי, עני�
הכניסה הוא התיבה אל ו�א התפילה], אותיות עני� והוא למעלה, מלמטה בדר� ֹוגילוי
(ללמוד חי�ת א מיט דאוונע� או� חי�ת, א מיט לערנע� ותפילה, התורה של האותיות ַַַבתו�

לתיבה צהר נעשה עלֿידיֿזה הנה בחי�ת), ולהתפלל לצירו�22תורה נהפ� צרה שמצירו� ,

ז"ל רבותינו מאמר ע� מתאי� וזה המאירה23צהר. טובה אב� לתיבה, תעשה צהר הפסוק על
העבודה ועלֿידי לאור, נהפכת דומ�) (שהוא האב� שג� הוא טובה האב� עני� כי לה�,
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ב.11) פו, יומא

האזינו.12) ר"פ ש� א. עד, בלק לקו"ת ז. יב, קהלת

קונטרסי�13) (סה"מ ב פרק תרפ"ט טובו מה בד"ה הובא

ב). מח, ח"א

ז.14) ל, ירמי'

כג.15) סימ�

(ב).16) ג פ"א, שהש"ר

ובפרש"י.17) יג יט, יתרו

ג.18) לג, תשא

כ.19) יד, שלח

יא.20) ש�, תשא פרש"י

א.21) ז, נח – הכתוב לשו� ע"פ

ש�.22) טובו מה ד"ה ראה טז. ו, נח

ב.23) קח, סנהדרי�
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כ� נפעל עלֿידיֿזה הנה ותפילה, תורה של האותיות בתו� חי�ת שמכניס התיבה אל ֹד�א
שלה�) והתמורות החילופי� (ע� מאמרות דעשרה לאותיות עד האותיות, עני� בכללות ג�

הנבראי� פרטי כל את ומקיימי� מחיי� אל24המהווי� �א – חי�ת תוספות בה� שנמש� ,ֹ
בעול�. אלקות גילוי שמאיר לתיבה, תעשה צהר ועלֿידיֿזה התיבה,

˘ÈÂ'�ב'לקוטיֿאמרי) המגיד הרב פירוש ע� ג� זה הפסוק26וב'אורֿתורה'25לקשר על (

הנה בקטנות, כו' משתעשע בנו את הרואה האב כמשל שהוא נרוצה, אחרי� משכני
שלו, הקטנות מעשה את מיד שמניח עליו פועל וזה בנו, לפני עצמו את מראה בתחילה
אחריו, ור� קטנות מעשה כל מניח שהב� אי� רואה שהאב מכיו� אמנ� אביו. אחרי ור�
קטנות, במעשה למאוס התינוק שירבה בשביל לדרכו והול� ממנו, פניו מסתיר אז הנה
כמו בנו לפני עצמו את שמראה [מה האב של הצמצו� שעלֿידי אביו. לאהבת חשק וירבה
עצמו את שיצמצ� בנו אצל ג� אחרֿכ� פועל זה הנה קטנות], במעשה משתעשע שהוא
במחשבתו עלה דכאשר למעלה, ג� הוא ועלֿדר�ֿזה בה�. שהשתעשע העניני� כל ויניח
העני� מצד וג� לסובלו, יוכלו שהעולמות כדי כבודו את צמצ� בתחילה הנה אמלו�, אנא

ע� בלא מל� עניני27דאי� את ויניח עצמו את יצמצ� האד� שג� באד�, אחרֿכ� פועל וזה .
הקדומה. במחשבה שהיה כמו אמלו� דאנא הרצו� נשל� ועלֿידיֿזה שלו. הקטנות

‰�‰Â.כללי לעני� בנוגע מדבר זה שפסוק מוב� משכני, הפסוק על המגיד הרב מתורת
העני� כללות מתאר זה שבפסוק המאמר) (בתחילת לעיל שנתבאר מה עלֿדר� והוא
האד� לעבודת בנוגע הוא שבפסוק הכללי עני� דלעיל, הפירוש שלפי אלא האד�. דעבודת

הבריאה, עני� לכללות בנוגע מדבר הפסוק המגיד, הרב פירוש ולפי שנברא), עד(לאחרי
ישנ� משכני, שבפסוק מה יוב� ועלֿפיֿזה אמלו�. דאנא המחשבה הבריאה, עני� לתחילת

ומה�28במדרש ישראל. בני של שוני� כללי� למצבי� בנוגע פירושי� וכמה א'29כמה ,

בית חורב� על קאי שמשכני וב' המקדש, ובית דמשכ� השכינה השראת על קאי שמשכני
שסלקת זה הוא משכני שפירוש לעיל המובא הפירוש בדוגמת הוא זה שפירוש המקדש,
שהעני� הוא, הפירושי� שבכל השוה והצד האד�). בעבודת החורב� (עני� מתוכנו שכינת�
פועל העל�) הוא שמשכני להפירושי� וה� גילוי, הוא שמשכני להפירושי� (ה� דמשכני

השלימות. תכלית שהוא חדריו, המל� להביאני מביא וזה נרוצה, אחרי� שיהיה

‰�‰Â�מת על קאי באד�) עבודת בכללות שהוא (כמו חדריו המל� שהביאני לעיל נתבאר
תורה. מת� שלפני העומר וספירת מצרי� יציאת על קאי נרוצה אחרי� ומשכני תורה.
שניתנו השניות לוחות על קאי חדריו המל� שהביאני דלעיל הפירוש דלפי מוב�, ומזה
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פ"א.24) והאמונה היחוד שער תניא ראה

ואיל�.25) סו ע' ש� באוה"ת משכני בד"ה ונתבאר קעג. סימ�

ג.26) סא,

ל27) לח, בראשית בחיי רבינו רפ"ז. והאמונה היחוד שער

– השנה ראש ע' הקמח וכד יג), כב, בראשית ש� ג"כ (וראה

מפדר"א ולהעיר רפ"א. המל� שעשועי שער המל�, עמק ב.

ברכות תוס' ב. רעא, זח"ג ורג"כ רע"ב. ס, תכ"א תקו"ז פ"ג.

אביי. אמר ד"ה ב מ,

עה"פ.28) שהש"ר

שה"ש29) באוה"ת משכני ד"ה וראה .16 שבהערה שהש"ר

תתכב. ע' ח"ג עו. ע' ש� ואיל�. עא ע' ש�

d"lyz'd ,lel` i"g ,'a mei

הוא נרוצה ואחרי� דמשכני שהעני� נמצא תורה], דמת� העילוי עיקר [שזה הכפורי� ביו�
נשיאינו רבותינו במאמרי (כמבואר הוא והעני� הכיפורי�. יו� שלפני קאי30בזמ� שמשכני ,(

שיבואו ישראל לנשמות ועוז כח לית� הרחמי� מדות י"ג נפתחי� שבו אלול חודש ראש על
התשובה עני� את בה� לעורר [או ויראה (העני�31לאהבה הרחמי� מדות די"ג זה וגילוי .[

יחיד), לשו� (משכני האלקית בנפש רק נרגש מלמעלה) בא שהוא ש(כמו א� דמשכני),
[או ויראה אהבה שהתעוררות רבי�, לשו� נרוצה אחרי� שיהיה אחרֿכ� פועל הוא
באי� ומזה הבהמית. ובנפש האלקית בנפש הנפשות, בב' תהיה התשובה] התעוררות
זמ� בימי ב� ונשמחה נגילה ואחרֿכ� הכיפורי�, ביו� חדריו המל� להביאני אחרֿכ�

תורה. ושמחת עצרת בשמיני ובפרט שמחתינו,

‰�‰Â�במאמרי לשו�32מבואר הביאני שכתוב שמה חדריו, המל� בהביאני פירוש עוד
ז"ל רבותינו כמאמר הוא התורה33עבר כל אותו מלמדי� אמו במעי שכשהתינוק

(תיכ�) יהיה משכני יהיה שכאשר ובוודאות, אומרי�, שאנו מה דזה הוא, והעני� כולה.
בנפש ג� אלא האלקית בנפש רק לא תפעול שלמעלה שההתעוררות נרוצה, אחרי�
כמו ההליכה, עני� רק לא יהיה הבהמית בנפש שג� ועד רבי�), לשו� (נרוצה הבהמית

בדרכיו והלכת תלכו34שכתוב אלקיכ� ה' אחרי ביותר,35, נעלית מדריגה היא זה [שג�
המרוצה עני� ג� אלא שבאי�ֿערו�], העליה עני� על מורה ההליכה עני� שאמיתית וכידוע
שמשתוקק, לדבר הול� (רק) אינו תשוקתו גדול שמצד ביותר, גדולה תשוקה על שמורה
ג� אלא) ריצה, מלשו� רק (לא הוא שנרוצה ובפרט גדולה. במרוצה לזה ר� הוא אלא
כח על ג� שליט שהוא ועד הכוחות, כל על ושולט מושל הוא שהרצו� רצו�, מלשו�
היה הרצו� שאלולי א� דבר באיזה שכשירצה לעונג, ומצער לצער מעונג להפכו התענוג
מצות מקיי� שעלֿידיֿזה (ועד לעונג לו זה יהיה בזה רצונו מצד הנה גדול, לצער זה

עונג36וקראת שיהיה37לשבת תפעל (משכני) שלמעלה [שההתעוררות הלזו וודאות הנה ,(

זה מצד הוא חדריו], המל� דהביאני השלימות לתכלית יגיעו ועלֿידיֿזה נרוצה, אחרי�
שבכדי ורק כולה, התורה כל אותו מלמדי� שנולד קוד� שעוד דמכיו� עבר, לשו� שהביאני
שלמד, התורה כל אותו ומשכח פיו על וסטרו מלא� בא דכסופא, נהמא בדר� יהיה שלא
הבהמית נפש שג� בוודאי תביא (משכני) שלמעלה שההתעוררות הכח נמש� מזה הנה
ועלֿידי בעול�. וחלקו הגו� על ג� זה יפעול ממילא ובדר� נרוצה, אחרי� בבחינת תהיה

בארוכה בתניא כמבואר העול�, כל ועליית בירור יהיה בזה, ישראל כל הקשר38צירו� וזהו .
תכלית על קאי חדריו המל� שהביאני [א' חדריו המל� בהביאני הפירושי� ב' שבי�
כי מכבר], שהביאני עבר לשו� הביאני ב' נרוצה, אחרי� משכני לאחרי הבאה השלימות
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תתכז.30) ע' ח"ג פח. ע' ש� אוה"ת

ג.31) לג, ראה פ' בלקו"ת לדודי אני ד"ה ראה

ואיל�.32) עב סה. ע' ש� שה"ש אוה"ת .3 שבהערה לקו"ת

תתכו. ע' ח"ג

ב.33) ל, נדה

ט.34) כח, תבוא

ה.35) יג, ראה פ'

יג.36) נה, ישעי'

ס"ג.37) סרפ"ח או"ח אדה"ז שו"ע

פל"ז.38)
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הוא נרוצה ואחרי� דמשכני שהעני� נמצא תורה], דמת� העילוי עיקר [שזה הכפורי� ביו�
נשיאינו רבותינו במאמרי (כמבואר הוא והעני� הכיפורי�. יו� שלפני קאי30בזמ� שמשכני ,(

שיבואו ישראל לנשמות ועוז כח לית� הרחמי� מדות י"ג נפתחי� שבו אלול חודש ראש על
התשובה עני� את בה� לעורר [או ויראה (העני�31לאהבה הרחמי� מדות די"ג זה וגילוי .[

יחיד), לשו� (משכני האלקית בנפש רק נרגש מלמעלה) בא שהוא ש(כמו א� דמשכני),
[או ויראה אהבה שהתעוררות רבי�, לשו� נרוצה אחרי� שיהיה אחרֿכ� פועל הוא
באי� ומזה הבהמית. ובנפש האלקית בנפש הנפשות, בב' תהיה התשובה] התעוררות
זמ� בימי ב� ונשמחה נגילה ואחרֿכ� הכיפורי�, ביו� חדריו המל� להביאני אחרֿכ�

תורה. ושמחת עצרת בשמיני ובפרט שמחתינו,

‰�‰Â�במאמרי לשו�32מבואר הביאני שכתוב שמה חדריו, המל� בהביאני פירוש עוד
ז"ל רבותינו כמאמר הוא התורה33עבר כל אותו מלמדי� אמו במעי שכשהתינוק

(תיכ�) יהיה משכני יהיה שכאשר ובוודאות, אומרי�, שאנו מה דזה הוא, והעני� כולה.
בנפש ג� אלא האלקית בנפש רק לא תפעול שלמעלה שההתעוררות נרוצה, אחרי�
כמו ההליכה, עני� רק לא יהיה הבהמית בנפש שג� ועד רבי�), לשו� (נרוצה הבהמית

בדרכיו והלכת תלכו34שכתוב אלקיכ� ה' אחרי ביותר,35, נעלית מדריגה היא זה [שג�
המרוצה עני� ג� אלא שבאי�ֿערו�], העליה עני� על מורה ההליכה עני� שאמיתית וכידוע
שמשתוקק, לדבר הול� (רק) אינו תשוקתו גדול שמצד ביותר, גדולה תשוקה על שמורה
ג� אלא) ריצה, מלשו� רק (לא הוא שנרוצה ובפרט גדולה. במרוצה לזה ר� הוא אלא
כח על ג� שליט שהוא ועד הכוחות, כל על ושולט מושל הוא שהרצו� רצו�, מלשו�
היה הרצו� שאלולי א� דבר באיזה שכשירצה לעונג, ומצער לצער מעונג להפכו התענוג
מצות מקיי� שעלֿידיֿזה (ועד לעונג לו זה יהיה בזה רצונו מצד הנה גדול, לצער זה

עונג36וקראת שיהיה37לשבת תפעל (משכני) שלמעלה [שההתעוררות הלזו וודאות הנה ,(

זה מצד הוא חדריו], המל� דהביאני השלימות לתכלית יגיעו ועלֿידיֿזה נרוצה, אחרי�
שבכדי ורק כולה, התורה כל אותו מלמדי� שנולד קוד� שעוד דמכיו� עבר, לשו� שהביאני
שלמד, התורה כל אותו ומשכח פיו על וסטרו מלא� בא דכסופא, נהמא בדר� יהיה שלא
הבהמית נפש שג� בוודאי תביא (משכני) שלמעלה שההתעוררות הכח נמש� מזה הנה
ועלֿידי בעול�. וחלקו הגו� על ג� זה יפעול ממילא ובדר� נרוצה, אחרי� בבחינת תהיה

בארוכה בתניא כמבואר העול�, כל ועליית בירור יהיה בזה, ישראל כל הקשר38צירו� וזהו .
תכלית על קאי חדריו המל� שהביאני [א' חדריו המל� בהביאני הפירושי� ב' שבי�
כי מכבר], שהביאני עבר לשו� הביאני ב' נרוצה, אחרי� משכני לאחרי הבאה השלימות
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תתכז.30) ע' ח"ג פח. ע' ש� אוה"ת

ג.31) לג, ראה פ' בלקו"ת לדודי אני ד"ה ראה

ואיל�.32) עב סה. ע' ש� שה"ש אוה"ת .3 שבהערה לקו"ת

תתכו. ע' ח"ג

ב.33) ל, נדה

ט.34) כח, תבוא

ה.35) יג, ראה פ'

יג.36) נה, ישעי'

ס"ג.37) סרפ"ח או"ח אדה"ז שו"ע

פל"ז.38)



dvexpיי jixg` ipkyn

וההסתרעלֿידי בההעל� שג� והוודאות, כח הנתינת באה מזה הנה מכבר, שהביאני ֿזה
בקרב� אעלה דלא הגלות של18שבזמ� במצב נמצאי� שאז אלול, בחודש [ועלֿדר�ֿזה

והסתר39שדה שההעל� רק ולא נרוצה. לאחרי� (משכני), שמלמעלה ההתעוררות תביא ,[

פירוש (עלֿדר� יהיה הגלות העל� שעלֿידי אדרבה, אלא נרוצה, לאחרי� ימנע לא דגלות
הפסוק13הבעלֿש�ֿטוב ועלֿידיֿזה14על עז, ויתר שאת ביתר נרוצה אחרי� יושע) וממנה

במעלת לעיל שנתבאר וכמו השלימות, בתכלית יהיה חדריו המל� דהביאני העני� ג�
הראשונות. לוחות על בקרב�) אעלה דלא ההעל� לאחרי (שניתנו השניות לוחות

Â‰ÊÂ�במאמרי שמובא מה יחזקאל40ג� נבואת בהתחלת שכתוב הגולה41מה בתו� ואני
גו' ואראה לכ� הגולה בתו� שואני דלהיות אלקי�, מראות ואראה גו' כבר נהר על
גו' צרה ועת הפסוק על הבעלֿש�ֿטוב פירוש ועלֿדר� הפרטי�. כל ע� המרכבה את
וצהר לישועה באי� דוקא שעלֿידה אלא מהצרה שנפטרי� בלבד זו שלא יושע, וממנה

שכתוב וכמו הכי). בלאו לזה להגיע אפשר היה הקללה42(שלא את ל� אלקי� ה' ויהפו�
נעלית ברכה היא כזכיות, נעשי� שזדונות מה והוא לברכה, נהפכת הקללה שכאשר לברכה,
לברכה) נהפכת שהקללה (מה זה שעני� אלקי�, הוי' אהב� כי בכתוב שמסיי� וכמו יותר.
כי כבר, נהר על הגולה בתו� ואני שכתוב מה כ� ג� וזהו האהבה. תוק� מחמת בא הוא
נעלה באופ� ואראה יהיה זה שמצד (ועד גו' ואראה יהיה הגולה בתו� כשואני שג� זה
עבר). (לשו� מכבר הביאני בעני� לעיל שנתבאר עלֿדר� כבר, נהר על מצד הוא יותר),

‰�‰Âכתיב יחזקאל שראה ומבואר43במרכבה גו'. אד� כמראה דמות הכסא דמות ועל
[ועלֿדר�40במאמרי� אד� בציור כביכול עצמו את מצמצ� יתבר� שהוא מה שזהו ,

שהוא כמו עצמו את ומראה עצמו את מצמצ� שהאב לעיל), (שהובא המגיד הרב תורת
לאו עצמו מצד הקב"ה דהנה ישראל. לנשמות להאיר בכדי כו'], קטנות במעשה משתעשע
לנבראי� שיהיה בכדי אד� בציור עצמו את שצמצ� ורק כלל, איהו מדות אלי� מכל
כל נעשה אד�, בציור עצמו את שצמצ� זה ידי שעל והיינו אליו. והתדבקות התחברות

לעליו� אדמה מלשו� אד� בבחינת מישראל אד�44אחד דכמראה שהעני� מה ג� וזהו .
שנמש� מצד הוא אד� בבחינת עצמו את שמצמצ� זה כי יחזקאל, במרכבת דוקא נאמר
שבמרכבה אד� פני לבחינת ומתחבר ומאיר דאצילות ספירות שבעשר הוי' כבוד דמות
להתקשר האד� יוכל עתה שג� הגלות בזמ� דוקא המרכבה לו שהראו הבריאה, שבעול�
דדוקא דתשובה. העבודה אחרֿכ� שיהיה פועל וזה ומצוות. תורה עלֿידי בהוי' ולידבק
מאיגרא שירדה מה למטה הנשמה ירידת עני� הוא שבכללות הגולה, בתו� שואני זה מצד
את עבר ולא פג� ולא חטא לא שמעול� גמור צדיק דג� והיינו עמיקתא, לבירא רמה

בתניא (וכמבואר החטא לעני� כלל שיי� שאינו מזו, ויתירה גמור),45הדר�, דצדיק הדרגא
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ואיל�.39) ב לב, ראה פ' לקו"ת

תתכד.40) ע' ח"ג ואיל�. עח סב. ע' ש� אוה"ת

א.41) א, יחזקאל

ו.42) כג, תצא

כו.43) ש�, יחזקאל

ועוד.44) רע"א. ג, של"ה ראה

י.45) פרק

d"lyz'd ,lel` i"g ,'a mei

התשובה עני� אצלו מעורר רמה, מאיגרא נשמתו שירדה מה גופא זה הנה מכלֿמקו�,
בתיובתא צדיקייא לאתבא אתא (ועלֿדר� דצדיקי� תשובה אל46[בחינת תשוב והרוח ,(

נתנה אשר אד�47האלקי� דבחינת מההגבלות ג� שיוצא ועד שלו, ההגבלות מכל שיצא ,[

הוא אד� לא כי לבחינת ובא ועבודה48העליו�, מאד�, דבכל העבודה היא האד� שבעבודת ,

אותיות הוא שמאד מה דזהו אד�. שבבחינת המיצר הרגש עלֿידי באה מאד�) (דבכל זו
(ע� העליו� אד� בחינת שג� שמרגיש שעלֿידי והיינו, אחר). בצירו� שהוא (אלא אד�
הגולה, בתו� ואני אד�, בציור להיות עצמו את צמצ� שהקב"ה מה רק הוא עליו�) היותו

מביא זה מקו�הנה של רצונו עושי� בחינת שהוא מאד�, דבכל לעבודה .49אותו

Â‰ÊÂי"ג מאירי� שאז בשדה, מל� כמו הוא אלול שבחודש אלול, דחודש העני� כללות
ב'לקוטיֿתורה' כמבואר בפני�, דפני� ובאופ� הרחמי�, כל50מדות במש� שזהו .

חסידי� בש� אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שמביא (כמו שהוא אלול, ח"י ביו� ובפרט החודש.
הידוע51הזקני� ע� ג� זה לקשר ויש באלול. חי�ת שמכניס היו� מח"י52) הימי� שי"ב

ויו� לחודש, יו� לחודש יו� השנה, חדשי י"ב על החשבו� ימי ה� השנה ראש עד אלול
שבו השנה ראש הוא שבתשרי דכמו העבר. תשרי חודש על החשבו� יו� הוא אלול ח"י
שהוא תשרי), חודש כנגד (שהוא אלול בח"י הוא עלֿדר�ֿזה השנה, כל על חי�ת נמש�

הבעלֿש�ֿטוב תורת עלֿדר� [שהוא אלול דחודש העבודה עניני בכל חי�ת על13מכניס
ומתפלל21הפסוק שלומד עלֿידי והתפילה התורה בתיבות הכניסה שהוא התיבה, אל ֹ�א

את ומשלי� מתק� הוא השנה ראש עד אלול שמח"י הימי� שבמש� פועל וזה בחי�ת].
אלא ומשלי� מתק� שהוא רק ולא העברה, שנה של החדשי� י"ב שבמש� העניני� כל
לשלו� לקראתנו הבאה (שהשנה העיבור לשנת בנוגע הידוע [ובדוגמת מוסי� ג� שהוא
הנה שעברו, שבשני� הימי� חסרו� את משלמת שהיא לזה שנוס� העיבור), שנת היא
לתמליכוני הכנה נעשה וזה לתושיה. דכפליי� ובאופ� ימי�], כמה מוסיפה ג� היא לפעמי�

במחשבה53עליכ� שהיה כמו אמלו� דאנא הרצו� נשל� (ועלֿידיֿזה בראשֿהשנה
והיתה השנה דראש בתפילות שאומרי� וכמו המגיד), הרב בתורת שכתוב כמו הקדומה,

המלוכה הרמב"�54לה' שכתב כמו המשיח, מל� דביאת הזמ� על קאי זה שפסוק ,55,

ליל� ישראל כל ויכו� כו' אביו כדוד במצוות ועוסק בתורה הוגה דוד מבית מל� שיעמוד
נדחי יקב� כ�) ו(אחר במקומו מקדש ויבנה ויצליח ה' מלחמת וילחו� בדקה ולחזק בה

המלוכה להוי' והיתה יהיה שאז והשלימה.54ישראל, האמיתית בגאולה ממש, בקרוב ,
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התשובה עני� אצלו מעורר רמה, מאיגרא נשמתו שירדה מה גופא זה הנה מכלֿמקו�,
בתיובתא צדיקייא לאתבא אתא (ועלֿדר� דצדיקי� תשובה אל46[בחינת תשוב והרוח ,(

נתנה אשר אד�47האלקי� דבחינת מההגבלות ג� שיוצא ועד שלו, ההגבלות מכל שיצא ,[

הוא אד� לא כי לבחינת ובא ועבודה48העליו�, מאד�, דבכל העבודה היא האד� שבעבודת ,

אותיות הוא שמאד מה דזהו אד�. שבבחינת המיצר הרגש עלֿידי באה מאד�) (דבכל זו
(ע� העליו� אד� בחינת שג� שמרגיש שעלֿידי והיינו, אחר). בצירו� שהוא (אלא אד�
הגולה, בתו� ואני אד�, בציור להיות עצמו את צמצ� שהקב"ה מה רק הוא עליו�) היותו

מביא זה מקו�הנה של רצונו עושי� בחינת שהוא מאד�, דבכל לעבודה .49אותו

Â‰ÊÂי"ג מאירי� שאז בשדה, מל� כמו הוא אלול שבחודש אלול, דחודש העני� כללות
ב'לקוטיֿתורה' כמבואר בפני�, דפני� ובאופ� הרחמי�, כל50מדות במש� שזהו .

חסידי� בש� אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שמביא (כמו שהוא אלול, ח"י ביו� ובפרט החודש.
הידוע51הזקני� ע� ג� זה לקשר ויש באלול. חי�ת שמכניס היו� מח"י52) הימי� שי"ב

ויו� לחודש, יו� לחודש יו� השנה, חדשי י"ב על החשבו� ימי ה� השנה ראש עד אלול
שבו השנה ראש הוא שבתשרי דכמו העבר. תשרי חודש על החשבו� יו� הוא אלול ח"י
שהוא תשרי), חודש כנגד (שהוא אלול בח"י הוא עלֿדר�ֿזה השנה, כל על חי�ת נמש�

הבעלֿש�ֿטוב תורת עלֿדר� [שהוא אלול דחודש העבודה עניני בכל חי�ת על13מכניס
ומתפלל21הפסוק שלומד עלֿידי והתפילה התורה בתיבות הכניסה שהוא התיבה, אל ֹ�א

את ומשלי� מתק� הוא השנה ראש עד אלול שמח"י הימי� שבמש� פועל וזה בחי�ת].
אלא ומשלי� מתק� שהוא רק ולא העברה, שנה של החדשי� י"ב שבמש� העניני� כל
לשלו� לקראתנו הבאה (שהשנה העיבור לשנת בנוגע הידוע [ובדוגמת מוסי� ג� שהוא
הנה שעברו, שבשני� הימי� חסרו� את משלמת שהיא לזה שנוס� העיבור), שנת היא
לתמליכוני הכנה נעשה וזה לתושיה. דכפליי� ובאופ� ימי�], כמה מוסיפה ג� היא לפעמי�

במחשבה53עליכ� שהיה כמו אמלו� דאנא הרצו� נשל� (ועלֿידיֿזה בראשֿהשנה
והיתה השנה דראש בתפילות שאומרי� וכמו המגיד), הרב בתורת שכתוב כמו הקדומה,

המלוכה הרמב"�54לה' שכתב כמו המשיח, מל� דביאת הזמ� על קאי זה שפסוק ,55,

ליל� ישראל כל ויכו� כו' אביו כדוד במצוות ועוסק בתורה הוגה דוד מבית מל� שיעמוד
נדחי יקב� כ�) ו(אחר במקומו מקדש ויבנה ויצליח ה' מלחמת וילחו� בדקה ולחזק בה

המלוכה להוי' והיתה יהיה שאז והשלימה.54ישראל, האמיתית בגאולה ממש, בקרוב ,
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ג. מב, שלח לקו"ת ואיל�. סע"ג נג,

ואיל�.50) ב לב, ראה פ' לדודי אני ד"ה

(51.122 ע' תש"ה השיחות ספר

(52.177 ע' תש"ג השיחות ספר
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מוגה בלתי

חידושי�‡ שירבו הלואי הרי � חידוש בבחינת היא אלול) (י"ג זה בתארי� התוועדות שעריכת א�ֿעלֿפי .

תורה בו שמגדלי� � גדול" "בית קדוש, במקו� יחדיו מתאספי� שיהודי� � ותוכנ� שענינ� וכהנה, כהנה כאלו
יעזורו". אחיו את ד"איש באופ� שמי�, ויראת ומצוותיה תורה בעניני להוסי� מנת על תפילה, בו ומגדלי�

לי�, מעבר רחוק, במקו� הנמצאי� ישראל מבני רבי� ע� ולהתאחד להתקשר אפשרות ישנה כאשר ובפרט
יכולי� שעלֿיד� האחרונות, בשני� שנתחדשו באמצעי� שמשתמשי� עלֿידיֿזה – שבעול� נידחת לפינה ועד
של והברה קול ששומעי� בלבד זו ולא כמימרא, ברגע בעול� מקו� בכל כא� הנאמרי� הדברי� את לשמוע
כל את שומעי� אלא העני�, וכללות תוכ� שמיעת או בזה), וכיוצא התורה, דיוקר הרגש את מעורר (שזה תורה
ועד בזה, וכיוצא הקול הגבהת ידי על הדברי� והדגשת הטעמת שמיעת � כולל שבדבר, פרטי� ופרטי הפרטי�
הדברי�. משמיעת כתוצאה העיקר"), הוא ("המעשה בפועל מעשה של בעני� התעוררות לידי מביא שהדבר

יותר נעלה באופ� היא אמירת�, ובאופ� כמימרא ברגע נשמעי� ה� כאשר הדברי� והשפעת שפעולת ומוב�,
כאשר ג� כי כמותו", אד� של ש"שלוחו א�ֿעלֿפי שליח, עלֿידי נמסרי� ה� כאשר הדברי� והשפעת מפעולת
בעת הדברי� לשמיעת זאת להשוות אפשר אי הלב, מ� היוצאי� ובדברי� כהוויית� הדברי� את מוסר השליח

האחרונות. בשני� שנתחדשו באמצעי� השימוש עלֿידי – כמימרא ברגע אמירת�,

כדברי קדושה, לעניני זאת שינצלו � היא אלו אמצעי� של בהתחדשות� הכוונה שתכלית פשוט וג� [מוב�
ובזה הקב"ה, של לכבודו" אלא בראו לא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל ו) פרק סו� (אבות במשנת� חכמי�
עידוד דברי והפצת תורה, דברי בהפצת יתוס� שעלֿידיֿזה היינו, ג), משנה (ש� תורה" אלא כבוד "אי� � גופא
בקיו� ג� נוס� עלֿידיֿזה הרי � מעשה" לידי שמביא תלמוד ש"גדול ומאחר התורה, בלימוד ולהרבות להוסי�

בהידור. המצוות

אפש שישנה בפועל שרואי� שה�וא�ֿעלֿפי לעניני� (ועד העול� עניני עבור ג� אלו באמצעי� להשתמש רות
הטוב", ואת החיי� את לפני� נתתי "ראה שכתוב כמו הבחירה, עני� להיות שיוכל כדי זה הרי � הקדושה) היפ�
בחיי�". ד"ובחרת העני� שיהיה כח ונות� ומבקש מצוה והקב"ה ההפכי, לעני� האפשרות ניתנה זה ע� ְֶַוביחד

ורק העול�, עניני עבור אלו באמצעי� השתמשו שלכתחילה באופ� הוא הסדר מדוע ג� מוב� ועלֿפיֿזה
רק היא אלו אמצעי� בחידוש הכוונה שתכלית (א�ֿעלֿפי קדושה עניני עבור בזה להשתמש התחילו אחרֿכ�
לפרי, קודמת שהקליפה הקב"ה קבע העול� עניני שבכל כש� � לכבודו") אלא בראו "לא הקב"ה, של לכבודו

תענוג). (דברי האיל� לפירות בנוגע וה� המוכרחי�) (דברי� לחטה בנוגע ה�

ראשית", שנקראת התורה בשביל "בראשית, � היא העול� בבריאת הכוונה כללות מזו: ויתירה
נאמר ועלֿזה העול�, מבריאת דורות כ"ו לאחרי היתה � תורה" "מת� בעת למטה התורה נתינת וא�ֿעלֿפיֿכ�,
שלימוד (למרות ובשלימות בגלוי למטה התורה ניתנה לא דורות כ"ו שבמש� היינו, בעתו", יפה עשה "הכל
א�ֿעלֿפי י"ב)), פרק (ריש אליעזר דרבי בפרקי כדאיתא בג�ֿעד�, הראשו� אד� בהיות כבר התחיל התורה

התורה". "בשביל � היא העול� דבריאת הכוונה שתכלית

כאלו שישנ� רואי� כאשר הנה הקב"ה, של לכבודו � היא אלו אמצעי� בהתחדשות הכוונה שתכלית ומאחר
זאת לתק� צריכי� � הבחירה) עני� (מצד הרצויה התועלת היפ� או הרצויה לתועלת שלא בזה המשתמשי�
החוש� מ� האור דיתרו� העני� נפעל שאז עוז, וביתר שאת ביתר קדושה לעניני בזה שמשתמשי� עלֿידיֿזה
ובאופ� וכסיל", זק� ה"מל� עצת עלֿפי "סכלות", של באופ� ההנהגה שתמורת היינו, הסכלות, מ� החכמה ויתרו�
האור יתרו� נפעל � חסֿושלו�) רצוי בלתי באופ� בזה משתמשי� (כאשר הול�" בחוש� "כסיל חוש�, של

אור"]. "תורה הקב"ה, של חכמתו � וחכמה אור לעניני בזה שמשתמשי� עלֿידיֿזה והחכמה

אלו (כולל ביחד ומתאחדי� מתאספי� ישראל מבני שרבי� � זו שבהתוועדות העילוי גודל מוב� ועלֿפיֿזה
כדי אחד", בלב אחד "כאיש ישראל של ואחדות� ישראל דאהבת העני� מודגש שבזה לי�), מעבר שנמצאי�

ומצוותיה. התורה בעניני להוסי�

התוועדות של שבכוחה דורנו) נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק עלֿידי שנתפרס� (כפי הזק� אדמו"ר פתג� וכידוע
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הנהגת את שבשמי�) (אבינו האב שבראות לפי � הדבר וטע� מיכאל, מלא� שפועל ממה יותר לפעול בניוחסידית
כאשר � זה וכל משאלותיה�. וממלא ונחתֿרוח, עונג מתמלא הוא הרי ישראל) אהבת (מתו� ואחוה באהבה

שבדבר. העצמית המעלה אודות חושבי� כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ("פרס"), שכר של עני� מחפשי�

ובהקדי�:· אלול. בחודש הנערכת בהתוועדות מיוחדת מעלה ישנה � לעיל האמור על נוס� .
תיבות ראשי לי ודודי לדודי אני 'דיבורֿהמתחיל' ב) לב, (ראה ב'לקוטיֿתורה' הזק� אדמו"ר ביאור ידוע
לקראתו העיר אנשי יוצאי� לעיר בואו שקוד� למל� משל "עלֿפי מוב� אלול דחודש העילוי שגודל אלול,
יפות פני� בסבר כול� את מקבל והוא פניו, להקביל לצאת שרוצה מי כל רשאי� ואז בשדה, פניו ומקבלי�
. בשדה יתבר� פניו אור להקביל יוצאי� אלול בחודש עלֿדר�ֿמשל העני� כ� . . לכול� שוחקות פני� ומראה

לנו". ויאר הוי' אֿל . . אלי� פניו ה' יאר .

פני� ומראה יפות פני� בסבר כול� את שמקבל באופ� האמיתי) (המל� הקב"ה של שהתגלותו ומוב�,
בשר מל� אצל שוחקות' וה'פני� יפות' פני� ה'סבר מאשר יותר נעלה באופ� זה הרי (בנמשל) לכול� שוחקות
האמיתי מהמל� למטה, מלמעלה ההשתלשלות ריבוי לאחרי א� וקלֿוחומר: במכלֿשכ� – (במשל) וד�
גודל בפשטות מוב� הרי שוחקות, ופני� יפות פני� דסבר העני� עדיי� נשאר וד�, בשר למל� עד (הקב"ה)

הקב"ה. � האמיתי המל� אצל שזה כפי שוחקות ופני� יפות פני� בסבר וההפלאה העילוי

שכאשר היינו, מל�", הדרת ע� "ברוב הרי המל�, התגלות � הוא אלול דחודש המיוחד שהעני� מאחר והנה,
רק לא אמור מל�") הדרת ע� ("ברוב זה שעני� בפשטות וכמוב� מל�", ב"הדרת ג� נוס� ע�" ב"רוב מוסיפי�

בשדה. המצאו בעת ג� אלא מלכותו, בהיכל נמצא המל� כאשר

מתאספי� יהודי� ריבוי כאשר כי � אלול חודש בימי שנערכת בהתוועדות המיוחד העילוי מוב� ועלֿפיֿזה
מל�". ד"הדרת בעני� והוספה עילוי נפעל ע�", "ברוב ביחד,

האחרונות) בשני� שנתחדשו האמצעי� (עלֿידי הדברי� את ששומעי� אלו כל ע� מתאחדי� כאשר ובפרט
אלו כל � ע�" ב"רוב ההוספה עלֿידי יותר, נעלה באופ� מל�" הדרת ע� ד"ברוב העני� נפעל שעלֿידיֿזה –

הדברי�. את ששומעי�

האמצעי עלֿידי הדברי� ששמיעת שא�ֿעלֿפי פעמי� כמה קול[וכמדובר לשמיעת נחשבת אינה הנ"ל �
(ולכ�, בזה וכיוצא כחו וכח כחו שזהו היינו, המתכת, לנענוע גור� רק והאד� מתכת, של קול שזהו מאחר אד�,
עלֿידי זאת שומעי� כאשר ידיֿחובה לצאת אפשר אי דוקא, אד� קול לשמוע צריכי� שבה� לעניני� בנוגע
ולכ�, הנאמרי�, הדברי� בשמיעת אלא דוקא, אד� קול בשמיעת צור� אי� לעניננו בנוגע הרי � הנ"ל) אמצעי�
כא�, הנמצאי� אלו ע� אות� ומאחדת מצרפת ישראל מבני וכמה כמה עלֿידי המקומות בשאר הדברי� שמיעת

מל�"]. הדרת ע� ד"ברוב העני� בכללות והוספה עילוי נפעל ועלֿידיֿזה

שנער� רב�") בית של תינוקות אלו במשיחי, תגעו "אל נאמר (שעליה� ישראל ילדי של הכנס על נוס� ולכ�,
על דקאי צדיקי�, של כינוס� � גדולי� של והתוועדות כנס ג� להיות צרי� � אלול) י"ב ג', (יו� זה בשבוע

מל�". הדרת ע� ד"ברוב בעני� עילוי נפעל שעלֿידיֿזה צדיקי�", כול� "עמ� כי מישראל, ואחת אחד כל

שוחקות ופני� יפות פני� בסבר מיוחד עילוי נוס� שעלֿידיֿזה מוב�, מל�", הדרת ע� ש"ברוב ומאחר
כפי ישראל לבני המל� של ליחס בנוגע אפילו � זה וכל מישראל, ואחת אחד לכל (הקב"ה) המל� שמראה
ישראל לנשמות המל� יחס אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה למטה, נמצאי� ישראל) ובני (המל� שה�
לה, נקראו שמות שחמשה ז"ל רבותינו במדרשי כמבואר שבנשמה, הנעלות לדרגות בנוגע � למעלה שה� כפי

ויחידה. חיה נשמה רוח נפש

עליה נפעלת דלמטה, בעול� לתורה עולה יהודי שכאשר דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק פתג� [וכידוע
לעניננו]. בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה נפשֿרוחֿנשמהֿחיהֿיחידה. – שבנשמתו הדרגות בכל מיוחדת

ישנו‚ זה ומשו� בשדה, המל� נמצא אלול חודש ימי בכל כי אלול, חודש ימי בכל שיי� לעיל האמור .

שבעני� העילוי כללות על (נוס� מל�" הדרת ע� "ברוב � ישראל מבני רבי� של והתוועדות בכנס מיוחד עילוי
ויומא יומא "כל כי אלול, חודש מימי פרטי יו� בכל מיוחד עני� ישנו � לזה ונוס� כאחד"). "כולנו � האחדות

עבידתיה". עביד
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הנהגת את שבשמי�) (אבינו האב שבראות לפי � הדבר וטע� מיכאל, מלא� שפועל ממה יותר לפעול בניוחסידית
כאשר � זה וכל משאלותיה�. וממלא ונחתֿרוח, עונג מתמלא הוא הרי ישראל) אהבת (מתו� ואחוה באהבה

שבדבר. העצמית המעלה אודות חושבי� כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ("פרס"), שכר של עני� מחפשי�

ובהקדי�:· אלול. בחודש הנערכת בהתוועדות מיוחדת מעלה ישנה � לעיל האמור על נוס� .
תיבות ראשי לי ודודי לדודי אני 'דיבורֿהמתחיל' ב) לב, (ראה ב'לקוטיֿתורה' הזק� אדמו"ר ביאור ידוע
לקראתו העיר אנשי יוצאי� לעיר בואו שקוד� למל� משל "עלֿפי מוב� אלול דחודש העילוי שגודל אלול,
יפות פני� בסבר כול� את מקבל והוא פניו, להקביל לצאת שרוצה מי כל רשאי� ואז בשדה, פניו ומקבלי�
. בשדה יתבר� פניו אור להקביל יוצאי� אלול בחודש עלֿדר�ֿמשל העני� כ� . . לכול� שוחקות פני� ומראה

לנו". ויאר הוי' אֿל . . אלי� פניו ה' יאר .

פני� ומראה יפות פני� בסבר כול� את שמקבל באופ� האמיתי) (המל� הקב"ה של שהתגלותו ומוב�,
בשר מל� אצל שוחקות' וה'פני� יפות' פני� ה'סבר מאשר יותר נעלה באופ� זה הרי (בנמשל) לכול� שוחקות
האמיתי מהמל� למטה, מלמעלה ההשתלשלות ריבוי לאחרי א� וקלֿוחומר: במכלֿשכ� – (במשל) וד�
גודל בפשטות מוב� הרי שוחקות, ופני� יפות פני� דסבר העני� עדיי� נשאר וד�, בשר למל� עד (הקב"ה)

הקב"ה. � האמיתי המל� אצל שזה כפי שוחקות ופני� יפות פני� בסבר וההפלאה העילוי

שכאשר היינו, מל�", הדרת ע� "ברוב הרי המל�, התגלות � הוא אלול דחודש המיוחד שהעני� מאחר והנה,
רק לא אמור מל�") הדרת ע� ("ברוב זה שעני� בפשטות וכמוב� מל�", ב"הדרת ג� נוס� ע�" ב"רוב מוסיפי�

בשדה. המצאו בעת ג� אלא מלכותו, בהיכל נמצא המל� כאשר

מתאספי� יהודי� ריבוי כאשר כי � אלול חודש בימי שנערכת בהתוועדות המיוחד העילוי מוב� ועלֿפיֿזה
מל�". ד"הדרת בעני� והוספה עילוי נפעל ע�", "ברוב ביחד,

האחרונות) בשני� שנתחדשו האמצעי� (עלֿידי הדברי� את ששומעי� אלו כל ע� מתאחדי� כאשר ובפרט
אלו כל � ע�" ב"רוב ההוספה עלֿידי יותר, נעלה באופ� מל�" הדרת ע� ד"ברוב העני� נפעל שעלֿידיֿזה –

הדברי�. את ששומעי�

האמצעי עלֿידי הדברי� ששמיעת שא�ֿעלֿפי פעמי� כמה קול[וכמדובר לשמיעת נחשבת אינה הנ"ל �
(ולכ�, בזה וכיוצא כחו וכח כחו שזהו היינו, המתכת, לנענוע גור� רק והאד� מתכת, של קול שזהו מאחר אד�,
עלֿידי זאת שומעי� כאשר ידיֿחובה לצאת אפשר אי דוקא, אד� קול לשמוע צריכי� שבה� לעניני� בנוגע
ולכ�, הנאמרי�, הדברי� בשמיעת אלא דוקא, אד� קול בשמיעת צור� אי� לעניננו בנוגע הרי � הנ"ל) אמצעי�
כא�, הנמצאי� אלו ע� אות� ומאחדת מצרפת ישראל מבני וכמה כמה עלֿידי המקומות בשאר הדברי� שמיעת

מל�"]. הדרת ע� ד"ברוב העני� בכללות והוספה עילוי נפעל ועלֿידיֿזה

שנער� רב�") בית של תינוקות אלו במשיחי, תגעו "אל נאמר (שעליה� ישראל ילדי של הכנס על נוס� ולכ�,
על דקאי צדיקי�, של כינוס� � גדולי� של והתוועדות כנס ג� להיות צרי� � אלול) י"ב ג', (יו� זה בשבוע

מל�". הדרת ע� ד"ברוב בעני� עילוי נפעל שעלֿידיֿזה צדיקי�", כול� "עמ� כי מישראל, ואחת אחד כל

שוחקות ופני� יפות פני� בסבר מיוחד עילוי נוס� שעלֿידיֿזה מוב�, מל�", הדרת ע� ש"ברוב ומאחר
כפי ישראל לבני המל� של ליחס בנוגע אפילו � זה וכל מישראל, ואחת אחד לכל (הקב"ה) המל� שמראה
ישראל לנשמות המל� יחס אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה למטה, נמצאי� ישראל) ובני (המל� שה�
לה, נקראו שמות שחמשה ז"ל רבותינו במדרשי כמבואר שבנשמה, הנעלות לדרגות בנוגע � למעלה שה� כפי

ויחידה. חיה נשמה רוח נפש

עליה נפעלת דלמטה, בעול� לתורה עולה יהודי שכאשר דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק פתג� [וכידוע
לעניננו]. בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה נפשֿרוחֿנשמהֿחיהֿיחידה. – שבנשמתו הדרגות בכל מיוחדת

ישנו‚ זה ומשו� בשדה, המל� נמצא אלול חודש ימי בכל כי אלול, חודש ימי בכל שיי� לעיל האמור .

שבעני� העילוי כללות על (נוס� מל�" הדרת ע� "ברוב � ישראל מבני רבי� של והתוועדות בכנס מיוחד עילוי
ויומא יומא "כל כי אלול, חודש מימי פרטי יו� בכל מיוחד עני� ישנו � לזה ונוס� כאחד"). "כולנו � האחדות

עבידתיה". עביד
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שכלל עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי עבידתיה", עביד ויומא יומא ד"כל הכלל ישנו השנה ימי לכל בנוגע א� דהנה,
הרחמי�, מדות י"ג מאירי� (שבו הרחמי� וחודש והתשובה החשבו� חודש אלול, חודש לימי בנוגע אמור זה

הצד על שנוס� היינו, לנו"), ויאר הוי' את"אֿל ומקבל בשדה המל� נמצא שאז אלול, חודש ימי שבכל השוה
עבידתיה". עביד ויומא יומא "כל � בפניֿעצמו יו� לכל השיי� פרטי עני� ישנו כו', יפות פני� בסבר כול�

תרנ"ז שנת אלול י"ג ביו� דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק הנישואי� יו� � הוא אלול י"ג של המיוחד ענינו
"נזר"). שנת או "נזר"ת", (שנת

מבוארי� שה� (כפי הנישואי� עני� ע� הקשורי� העניני� בכל והוספה עילוי נפעל בשנה שנה שמדי ומוב�,
אחד לכל בנוגע נאמר בקודש" "מעלי� התורה ציווי שהרי � תרנ"ז) דשנת תשמח" "שמח בהמש� היטב באר
ועלֿאחתֿכמהֿוכמה מע�", "מור� שהוא יהודי אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה מישראל, ואחת
שג� ז"�) (סימ� ב'אגרתֿהקודש' בארוכה (כמבואר הגו� דהגבלת העני� מכללות למעלה האמת, בעול� בהיותו
מתבטלת חי" לכל חיי� "שבק וכאשר הגו�), דקדושת העילוי גודל (למרות הגו� הגבלת ישנה צדיקי� אצל

הגו�). הגבלת לגמרי

נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל בקודש") "מעלי� לציווי (בהתא� בשנה שנה מדי אלול בי"ג שנוס� זה ועילוי
אזיל". גופא רישא "בתר כי מאתנו, ואחת אחד לכל שיי� זה הרי � זה) שביו� הנישואי� עני� (מצד דורנו

אדמו"ר„ מו"ח כ"ק לנישואי שנה וחמש שמוני� מלאת יו� � נוס� עילוי ישנו זו דשנה אלול בי"ג והנה, .
דורנו. נשיא

פ"ה, מספר ה� (י"ז) "טוב" פעמי� שחמשה � פ"ה דמספר העילוי גודל אודות בספרי� המבואר וכידוע
ימי� שביד אצבעות חמש בדוגמת חסדי�, חמשה שישנ� וידוע החסד, עני� כללות על מורה "טוב" בזה: והעני�
חסדי�. דה' השלימות תכלית על מורה "טוב", פעמי� חמשה פ"ה, שמספר נמצא ועלֿפיֿזה מקרבת"), ("ימי�

עני� אודות מדובר כאשר אבל � חדשי� ופ"ה שבועות, פ"ה ימי�, בפ"ה להתבטא יכול פ"ה מספר והנה,
פ"ה דמספר השלימות מתבטאת זה שבעני� מוב�, אלול), שבי"ג הנישואי� (עני� בשנה שנה מדי ונשנה החוזר

זו. דשנה אלול בי"ג הנישואי�, מיו� שני� פ"ה לאחרי �

השלימות בתכלית אלול לי"ג השייכי� העניני� כל נמשכי� שאז � זו דשנה אלול שבי"ג העילוי גודל וזהו
התחתו הזה בעול� ומתגלי� נמשכי� אלו ועניני� פ"ה), שבמספר השלימות העני�(מצד עיקר הוא (שש� �

בפועל, מעשה של בעניני� � גופא הזה ובעול� בזה), וכיוצא שני�, וראשי חדשי� ראשי קביעות השני�, דמני�
תשמח". "שמח ההמש� בסיו� מהמבואר כמוב� השמחה, ופנימיות הטוב פנימיות ומתגלה נמש�

מהמאמר‰ כו') וסו� (ראש נקודות כמה לחזור המתאי� הזמ� זה הרי � אלול י"ג ביו� בעמדנו והנה, .
תרנ"ז. דשנת תשמח שמח המתחיל' 'דבור

גו'. תשמח שמח המתחיל דבור שיחה) (כעי� מאמר

***

Âלאחרי עתה אנו נמצאי� (והרי אלול לי"ד השיי� מיוחד עני� ישנו אלול, י"ג אודות לעיל המדובר על נוס� .
תכ"ט): סימ� ריש (אורחֿחיי� שלו ב'שולח�ֿערו�' הזק� אדמו"ר שכותב כפי � אלול) די"ד ערבית תפילת

שלושי� הרגל הלכות ברבי� לדרוש הדרשני� שיתחילו קיי� היה המקדש שבית בזמ� תקנו הראשוני� "חכמי�
ומי"ד עצרת, הלכות ידרשו ואיל� באייר ומחמשה פסח, הלכות ידרשו ואיל� שמפורי� דהיינו, הרגל, לפני יו�
ראיה עולת קרבנות, ג' ברגל להביא חייב ישראל באר� הדר ואחד אחד שכל לפי החג, הלכות ידרשו ואיל� באלול

כו'". הע� להזכיר כדי לפניו יו� ל' הרגל הלכות לדרוש חכמי� תקנו לפיכ� . . שמחה ושלמי חגיגה ושלמי

שלימוד וא�ֿעלֿפי החג. בהלכות ולדרוש ללמוד מתחילי� שאז � באלול י"ד דיו� המיוחד ענינו וזהו
באלול), (י"ד יו� הל' בהתחלת מיוחד עילוי שישנו מוב� הרי אלול, מי"ד החל יו� הל' בכל שיי� החג הלכות

בתחילת�. סופ� נעו� כי

שמחתנו" ד"זמ� החג הלכות שלימוד מוב�, עולה", הקריב כאילו עולה בתורת העוסק ש"כל מאחר והנה,
� לשמחה") "מועדי� ה� שכול� למרות הפסח, וחג השבועות חג לגבי הסוכות חג של יחודו מתבטא (שבזה

שמחתנו". "זמ� את כבר שחוגגי� כאילו זה הרי
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Ê�ממשי הרי � החג קרבנות את להקריב אפשרות ואי� קיי�, המקדש בית אי� שעתה א�ֿעלֿפי והנה, .
כו'". המקדש בית שחרב לאחר א� מישראל נתבטלה לא זו ש"תקנה ב) סעי� (ש� הזק� אדמו"ר

זעזמער זלמ� ר' בש� א) ז, שמות הרימו� (פלח מפאריטש הלל ר' שאמר הידוע הפתג� ע� מתאי� זה ועני�
וטע כלל", הבית נחרב לא יוחאי בר שמעו� רבי כמו הגבוהות נשמות ש"לפני � הזק� מאדמו"ר הדברששמע �

שהוא ומאחר כו'", להיטא ביה אחידא ביה אתקטרנא קטירא ד"בחד באופ� היתה רשב"י של שעבודתו לפי �

חורב� של עני� שיי� לא זו שבדרגא מוב�, ומהות', 'עצמות ע� והתאחדות התקשרות של ומצב במעמד נמצא
קיי�. היה המקדש שבית בזמ� למטה שהיה כפי האופ� באותו זה אלא כלל,

ג� מתבטא זה שעני� וכפי החורב�, עני� כללות שיי� לא שש� כאלו נעלות דרגות שישנ� אומרת, זאת
המקדש". בית שחרב לאחר א� מישראל נתבטלה לא זו ש"תקנה � הנ"ל בהלכה

אחד לכל שיי� זה הרי � ביותר נעלות דרגות ה� החורב� עני� שיי� לא שבה� שהדרגות א�ֿעלֿפי והנה,
המקדש") בית שחרב לאחר א� נתבטלה (ש"לא זו לתקנה בהתא� מתנהג יהודי כאשר כי: מישראל, ואחד
האמור [עלֿדר� העליוני� בעולמות שבנשמתו העליונות הדרגות עלֿידי ג� זה עני� נפעל הגשמי, הזה בעול�
ועד שבנשמה], הדרגות בכל עליה של עני� נפעל הגשמי, הזה בעול� לתורה העליה שעלֿידי ב) (סעי� לעיל
"יחיד", בחינת ע� התקשרות של ומצב במעמד נמצאת שהיא כפי זה בעני� עוסקת שבנפש יחידה שבחינת
קיי�. היה המקדש שבית בזמ� למטה שהיה כפי אופ� באותו בתקפו העני� כללות ישנו שש� ומהות', 'עצמות

הזה בעול� בגו� נשמה בהיותו שג� מוב�, � הגשמי הזה בעול� שנמצא ליהודי זאת שמספרי� ומאחר
לאחר א� מישראל נתבטלה לא זו ש"תקנה להסברה זקוק שהוא (ועד החורב� עני� היה שבו במקו� הגשמי,
ג� קשורה שנשמתו יודע הוא הרי � ואיל�) אלול מי"ד החג בהלכות לעסוק יש אז שג� המקדש", בית שחרב
שמחשבתו במקו� הרי � זה עני� אודות וחושב שיודע ומאחר החורב�, עני� היה לא שבה� הנעלות הדרגות ע�

נמצא! הוא ש� אד� של

Á:העיקר הוא והמעשה .
שלושי� החג הלכות לימוד אודות ולהזכיר לעורר המתאי� הזמ� זה הרי � אלול בי"ד אנו שנמצאי� היות

החג. לפני יו�

עבור לו הדרוש כל את מישראל ואחד אחד לכל לספק להשתדל צריכי� � החג הלכות לימוד על ונוס�
שצריכי� שכש� ואיל�) 369 עמוד י"ד חלק (לקוטיֿשיחות שלפניֿזה בשני� בארוכה שדובר וכפי החג. צרכי
חג צרכי את לספק להשתדל צריכי� כ� כמו הפסח, חג צרכי את מישראל ואחד אחד לכל לספק להשתדל

ובחו�ֿ ימי�, שמונה ישנ� הסוכות שבחג ובפרט הפסח).הסוכות, מחג (יותר ימי� תשעה � לאר�

י) ח, (נחמיה נאמר לראשֿהשנה בנוגע שהרי � דראשֿהשנה החג צרכי את לספק להשתדל צריכי� כ� וכמו
(אדמו"ר ב'שולח�ֿערו�' שכתוב מה עלֿפי ובפרט לו". נכו� לאי� מנות ושלחו ממתקי� ושתו משמני� "אכלו
מתיקה, מיני וכל דבש ולשתות שמ� בשר לאכול "נוהגי� שבראשֿהשנה ד) סעי� תקפ"ג סימ� אורחֿחיי� הזק�
לדברי� סימ� בה� שיש מאכלי� סוגי מיני כל לאכול נוהגי� לזה ונוס� ושמינה", מתוקה הזאת השנה שתהא כדי

ראשֿהשנה. לקראת הנ"ל הדברי� כל את להשיג יוכל מישראל ואחד אחד שכל להשתדל יש ולכ�, טובי�.

בכללות לו לסייע וכ� הלבושי�, בעני� ג� לו לסייע צריכי� כדבעי, תהיה החג ששמחת כדי לזה: ונוס�
ושותה שאוכל והמשקאות המאכלי� לחיכו יערבו ואז כדבעי, החג בשמחת לשמוח ביכולתו שאז � הכספי מצבו

בזה. וכיוצא הכספי, מצבו מצד דאגות לו שאי� מאחר בחג,

זה הרי המרבה וכל לזה, הזקוקי� לכל כס�") "שוה (וכ� הכספי הסיוע את לשלוח � העיקר הוא והמעשה
עוד". ויחכ� לחכ� ד"ת� ובאופ� למזורזי�, אלא מזרזי� ואי� משובח.

Ëמה אודות עודֿהפע� לעורר המקו� כא� הרי � החג בצרכי והסיוע העזר אודות לעיל להמדובר בהמש� .

כל כלפי היחס להיות צרי� כיצד ל"ג) סעי� אלול דראשֿחודש א' יו� (שיחת שלפניֿזה בהתוועדות שדובר
מישראל: ואחת אחד

באופ� שנמצא) ומצב מעמד (באיזה מישראל ואחד אחד כל ע� להתנהג צריכי� כולה השנה כל במש�
הגמרא אומרת א�ֿעלֿפיֿכ� וכו'", והסית ש"כיש� זה אודות מדובר כאשר אפילו � זה וכל מקרבת", ד"ימי�

מקרבת". ד"ימי� באופ� עמו להתנהג שצריכי� א) מז, (סוטה
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Ê�ממשי הרי � החג קרבנות את להקריב אפשרות ואי� קיי�, המקדש בית אי� שעתה א�ֿעלֿפי והנה, .
כו'". המקדש בית שחרב לאחר א� מישראל נתבטלה לא זו ש"תקנה ב) סעי� (ש� הזק� אדמו"ר

זעזמער זלמ� ר' בש� א) ז, שמות הרימו� (פלח מפאריטש הלל ר' שאמר הידוע הפתג� ע� מתאי� זה ועני�
וטע כלל", הבית נחרב לא יוחאי בר שמעו� רבי כמו הגבוהות נשמות ש"לפני � הזק� מאדמו"ר הדברששמע �

שהוא ומאחר כו'", להיטא ביה אחידא ביה אתקטרנא קטירא ד"בחד באופ� היתה רשב"י של שעבודתו לפי �

חורב� של עני� שיי� לא זו שבדרגא מוב�, ומהות', 'עצמות ע� והתאחדות התקשרות של ומצב במעמד נמצא
קיי�. היה המקדש שבית בזמ� למטה שהיה כפי האופ� באותו זה אלא כלל,

ג� מתבטא זה שעני� וכפי החורב�, עני� כללות שיי� לא שש� כאלו נעלות דרגות שישנ� אומרת, זאת
המקדש". בית שחרב לאחר א� מישראל נתבטלה לא זו ש"תקנה � הנ"ל בהלכה

אחד לכל שיי� זה הרי � ביותר נעלות דרגות ה� החורב� עני� שיי� לא שבה� שהדרגות א�ֿעלֿפי והנה,
המקדש") בית שחרב לאחר א� נתבטלה (ש"לא זו לתקנה בהתא� מתנהג יהודי כאשר כי: מישראל, ואחד
האמור [עלֿדר� העליוני� בעולמות שבנשמתו העליונות הדרגות עלֿידי ג� זה עני� נפעל הגשמי, הזה בעול�
ועד שבנשמה], הדרגות בכל עליה של עני� נפעל הגשמי, הזה בעול� לתורה העליה שעלֿידי ב) (סעי� לעיל
"יחיד", בחינת ע� התקשרות של ומצב במעמד נמצאת שהיא כפי זה בעני� עוסקת שבנפש יחידה שבחינת
קיי�. היה המקדש שבית בזמ� למטה שהיה כפי אופ� באותו בתקפו העני� כללות ישנו שש� ומהות', 'עצמות

הזה בעול� בגו� נשמה בהיותו שג� מוב�, � הגשמי הזה בעול� שנמצא ליהודי זאת שמספרי� ומאחר
לאחר א� מישראל נתבטלה לא זו ש"תקנה להסברה זקוק שהוא (ועד החורב� עני� היה שבו במקו� הגשמי,
ג� קשורה שנשמתו יודע הוא הרי � ואיל�) אלול מי"ד החג בהלכות לעסוק יש אז שג� המקדש", בית שחרב
שמחשבתו במקו� הרי � זה עני� אודות וחושב שיודע ומאחר החורב�, עני� היה לא שבה� הנעלות הדרגות ע�

נמצא! הוא ש� אד� של

Á:העיקר הוא והמעשה .
שלושי� החג הלכות לימוד אודות ולהזכיר לעורר המתאי� הזמ� זה הרי � אלול בי"ד אנו שנמצאי� היות

החג. לפני יו�

עבור לו הדרוש כל את מישראל ואחד אחד לכל לספק להשתדל צריכי� � החג הלכות לימוד על ונוס�
שצריכי� שכש� ואיל�) 369 עמוד י"ד חלק (לקוטיֿשיחות שלפניֿזה בשני� בארוכה שדובר וכפי החג. צרכי
חג צרכי את לספק להשתדל צריכי� כ� כמו הפסח, חג צרכי את מישראל ואחד אחד לכל לספק להשתדל

ובחו�ֿ ימי�, שמונה ישנ� הסוכות שבחג ובפרט הפסח).הסוכות, מחג (יותר ימי� תשעה � לאר�

י) ח, (נחמיה נאמר לראשֿהשנה בנוגע שהרי � דראשֿהשנה החג צרכי את לספק להשתדל צריכי� כ� וכמו
(אדמו"ר ב'שולח�ֿערו�' שכתוב מה עלֿפי ובפרט לו". נכו� לאי� מנות ושלחו ממתקי� ושתו משמני� "אכלו
מתיקה, מיני וכל דבש ולשתות שמ� בשר לאכול "נוהגי� שבראשֿהשנה ד) סעי� תקפ"ג סימ� אורחֿחיי� הזק�
לדברי� סימ� בה� שיש מאכלי� סוגי מיני כל לאכול נוהגי� לזה ונוס� ושמינה", מתוקה הזאת השנה שתהא כדי

ראשֿהשנה. לקראת הנ"ל הדברי� כל את להשיג יוכל מישראל ואחד אחד שכל להשתדל יש ולכ�, טובי�.

בכללות לו לסייע וכ� הלבושי�, בעני� ג� לו לסייע צריכי� כדבעי, תהיה החג ששמחת כדי לזה: ונוס�
ושותה שאוכל והמשקאות המאכלי� לחיכו יערבו ואז כדבעי, החג בשמחת לשמוח ביכולתו שאז � הכספי מצבו

בזה. וכיוצא הכספי, מצבו מצד דאגות לו שאי� מאחר בחג,

זה הרי המרבה וכל לזה, הזקוקי� לכל כס�") "שוה (וכ� הכספי הסיוע את לשלוח � העיקר הוא והמעשה
עוד". ויחכ� לחכ� ד"ת� ובאופ� למזורזי�, אלא מזרזי� ואי� משובח.

Ëמה אודות עודֿהפע� לעורר המקו� כא� הרי � החג בצרכי והסיוע העזר אודות לעיל להמדובר בהמש� .

כל כלפי היחס להיות צרי� כיצד ל"ג) סעי� אלול דראשֿחודש א' יו� (שיחת שלפניֿזה בהתוועדות שדובר
מישראל: ואחת אחד

באופ� שנמצא) ומצב מעמד (באיזה מישראל ואחד אחד כל ע� להתנהג צריכי� כולה השנה כל במש�
הגמרא אומרת א�ֿעלֿפיֿכ� וכו'", והסית ש"כיש� זה אודות מדובר כאשר אפילו � זה וכל מקרבת", ד"ימי�

מקרבת". ד"ימי� באופ� עמו להתנהג שצריכי� א) מז, (סוטה
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היתה דקדושה חכמה כאשר הדבר: וטע� כזו, מציאות כלל שיי� שלא � אלו בימינו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
העני� היפ� לידי המביאה ד'לעומתֿזה' וידיעה לחכמה עד ד'לעומתֿזה', החכמה בעני� התוק� ג� היה בתקפה,
דחכמה המציאות כללות יתכ� לא כלֿכ�, בתוק� אינה דקדושה החכמה כאשר אבל (עבודהֿזרה). בה' דאמונה
שאבדה "כיו� ב) ה, (חגיגה חנינא בר יוסי רבי מאמר (ועלֿדר� בה', האמונה היפ� לידי המביאה ד'לעומתֿזה'

העול�"). אומות של חכמת� נסרחה מבני� עצה

כא הוא דעבודהֿזרה העני� שעיקר י"ט) פרק (סו� בתניא מהמבואר חסֿושלו�,[וכמוב� בלבו בה מאמי� שר
העני� כללות שיי� לא אלו שבימינו ומאחר בלב. אמונה כל ללא בלבד, ודיבור מעשה עלֿידי מהֿשאי�ֿכ�
'עבודהֿזרה'. של העני� אמיתית שיי� לא הרי בה', האמונה היפ� לידי המביאה (ד'לעומתֿזה') וידיעה דחכמה

מתחשבי� ולכ� רואות", שעיניו מה אלא לדיי� לו ש"אי� כלל אמנ� ישנו מטה של בביתֿדי� לעונשי� בנוגע
מעלה של בביתֿדי� הרי � וכו' סנהדרי� לנו ואי� קיי� המקדש בית שאי� בזמ� אבל ודיבור; מעשה של עני� ע� בעיקר
חסֿושלו�]. ד'עבודהֿזרה' העני� אמיתית שיי� לא אלו שבימינו מוב� ועלֿפיֿזה המחשבה, עני� ע� ג� מתחשבי�

ד"ימי� באופ� מישראל ואחד אחד כל ע� ההנהגה להיות צריכה בודאי אלו שבימינו מוב� ועלֿפיֿזה
מקרבת"! ד"ימי� העני� בגמרא נאמר שאודותיו ממי ו'קלֿוחומר' ב'מכלֿשכ�' – מקרבת"

כול� את ומקבל בשדה נמצא המל� שאז הרחמי�, חודש אלול, בחודש נמצאי� כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
שה� א�ֿעלֿפי אומרת: זאת בשדה, הנמצאי� ואשה איש לכל � לכול� שוחקות פני� ומראה יפות פני� בסבר
חכמינו ובלשו� לשדה, ה� הולכי� כ� לש� (שהרי השדה בעניני ועוסקי� המלכות) בעיר (ולא בשדה נמצאי�

לכול�. שוחקות פני� ומראה יפות פני� בסבר המל� מקבל� � בנימוסה") הל� לקרתא "אזלת ז"ל

שתמיד בלבד זו לא היינו, נצחית, היא והתורה בחיי�, הוראה � חיי�" "תורת הוראה, ענינה שהתורה ומאחר
עלֿפי להתנהג צריכי� תמיד אלא נצחית"), היא ד"התורה הפירוש התחלת רק (זהו התורה את ללמוד צריכי�
נמצא אלול שבחודש מספרת התורה שכאשר מוב� הרי � נצחית היא 'הוראה' בתור התורה כי התורה, הוראות
היו�ֿיו�, בחיי האד� להנהגת בנוגע נצחית הוראה זו הרי לכול�, שוחקות פני� מראה והוא בשדה המל�
שבית בזמ� רק ולא גמור, צדיק כלפי רק (לא מישראל ואחד אחד כל כלפי הנהגתו להיות צריכה כזה שבאופ�

נצחית"). היא "התורה אלא כתיקונ�, בשני� קיי�, היה המקדש

Èשטבע מפני � והעיקר ומשוני�, שוני� טעמי� מפני � הפכי באופ� שמתנהגי� כאלו ישנ� וא�ֿעלֿפיֿכ�, .
כאשר ולכ�, "א�", של והחו� הר��ת ללא ונתחנ� שגדל מפני או החסדי�, דהיפ� באופ� הוא הבהמית ַנפש�

א ורחמי� חסד מתו� הזולת אל ויחס הנהגה אודות עמו שבילדותומדברי� מפני אצלו, זר דבר זה הרי � מיתיי�
כזה! דבר לו היה לא

לא ממש שבפועל מאחר א�ֿעלֿפיֿכ�, – לזה) השתוקק בודאי (ואדרבה: באשמתו זה שאי� וא�ֿעלֿפי
מציאותו בכל חודר זה ואי� בלבד, בשכלו נשאר זה הרי שכלי, באופ� זאת לו מסבירי� כאשר ג� הנה זאת, טע�

הלב. בהרגש �

יהודי�! על ורוגז צועק שהוא בזה מתבטא שהדבר וכפי ורחמי�, חסד מתו� אינו הזולת כלפי שלו היחס ולכ�,

כעסו את לשמוע יוכל שהזולת באופ� זאת עושה הוא שהרי ודאי, דבר הוא � יהודי� על שלו והרוגז הכעס
או אמיתי טע� זה א� והרוגז, הכעס וטע� לסיבת בנוגע ואילו דוקא; ברבי� אלא ביחיד רק ולא ורוגזו,

בדבר! להסתפק יש � לא") "אמת פירושה ש"אמתלא" ב'ראשוני�' שכתוב מה (וכידוע בלבד "אמתלא"

מברכ�", "ואברכה בתורה מפורש שהרי לספק, מקו� אי� ג� כזו הנהגה על השכר אודות לזה: ונוס�
ההפכי! העני� נאמר ולאחריֿזה

באופ� ולדבר זה) ורוגז לכעס אמיתי וטע� סיבה יש (אולי בספק עצמו את להכניס היתכ� � ועלֿפיֿזה
כזו?! הנהגה על בתורה המפורש ה"שכר" מהו שיודע בשעה בה כו', הברכה דהיפ�

הרי � אמיתי עני� שזהו בודאי הרי מסויי� דבר אצלו מונח שכאשר בעצמו מאמי� הוא א� ואפילו
יצא! לא ספיקא וספק ספק מידי עלֿכלֿפני�

את ירמה לא אחד א� המצוות! בקיו� של� אינו בלאוֿהכי הרי � תוכיח" "הוכח המצוה לקיו� ובנוגע
שישנ� לזה נוס� כי בנמצא! אינו כזה "טפש" � בשלימות� המצוות תרי"ג כל את מקיי� שהוא לומר עצמו
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לכהונה השייכות מצוות ישנ� ועלֿדר�ֿזה קיי�, המקדש שבית בזמ� רק לקיימ� שאפשר מצוות וכמה כמה
עצמו את משלה אינו אחד וא� כו', לתקנ� שצריכי� עניני� ישנ� זאת מלבד הרי בזה, וכיוצא דוקא, ולויה
במצות תהדר דוקא, תוכיח" "הוכח במצות להדר במקו� � ועלֿפיֿזה בשלימות�. המצוות כל את מקיי� שהוא

מישראל!! ואחת אחד לכל ברכות ריבוי נתינת עלֿידי כמו�", לרע� "ואהבת

"הוכח הציווי נאמר שבו היומי שיעור ובאותו פרשה באותה נאמר כמו�" לרע� "ואהבת שהציווי ובפרט
שציווי מאחר כמו�", לרע� "ואהבת הציווי אודות ללמוד כדי החומש את לדפד� צור� אי� עמית�"! את תוכיח

יזֿיח)! יט, (קדושי� עמית�" את תוכיח "הוכח הציווי ע� אחד בהמש� נאמר זה

לראש לכל � יהיהועלֿפיֿזה שזה הדגשה כדי תו� כמו�", לרע� "ואהבת הציווי את לקיי� עצמ� על תפעל
את תוכיח "הוכח שתפקידו זה של ה"משרה" את לקחת צרי� אתה הא� תחשוב לאחריֿזה ורק ממש, "כמו�"

עמית�"!

היא דרכיו) את שיתק� להוכיחו (שצריכי� הזולת ע� בפעולה שההצלחה במוחש רואי� העיקר: והוא ועוד
את ומדגישי� קירוב, ודברי נוע� בדברי עמו מדברי� כאשר מקרבת", ד"ימי� באופ� ההנהגה עלֿידי דוקא
בהנהגתו להמשי� יתבייש שהזולת ממילא בדר� פועלי� שעלֿידיֿזה טוב", ד"עשה בקו והעילוי ההפלאה

הנ"ל). בהתוועדות בארוכה (כמדובר הקודמת

‡Èולימוד הוראה ישנה לעיל האמור לכל בהמש� הרי � ישראל של בטובת� לדבר שצריכי� מאחר והנה, .
ובהקדי�: ב). כח, (תבוא והשיגו�" האלה הברכות כל עלי� "ובאו � אלול י"ד דיו� החומש משיעור

� והשיגו�" האלה הברכות כל עלי� "ובאו שכתוב במה פשוטו") מידי יוצא מקרא ("אי� הפשוט הפירוש
והשיגו�", האלה הברכות כל עלי� ש"ובאו לו מבטיחי� הברכות, מ� הבורח "שוטה" ישנו כאשר ג� הוא:

מה�! בורח כאשר ג� ישיגוהו שהברכות היינו,

לעיל: להמדובר בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה

הברכות, מ� בורח הוא בברכה", חפ� ד"לא ומצב במעמד שנמצא יהודי אודות מדובר כאשר אפילו

שבשמי� אבינו של שליחותו את לקיי� רק אלא משלו, לתת צרי� ואינו יהודי�, לבר� אפשרות לו יש �
ועלֿאחתֿכמהֿוכמה מקו�, ובכל זמ� בכל מברכי�") ש"אברכה הבטחה כדי (תו� ישראל בני את לבר� שצוה
באופ� ישראל בני על זכויות ללמד צריכי� ואז הרחמי�, מדות י"ג מאירי� שבו הרחמי�, חודש אלול, בחודש
יכול אינו וא�ֿעלֿפיֿכ�, – ריק�) חוזרות שאינ� הרחמי� מדות די"ג הזכויות (בדוגמת ריק� חוזרות שאינ�

� בברכה" חפ� ד"לא ומצב במעמד נמצא שהוא מפני ישראל, בני את לבר� עצמו על לפעול

מהעני� בורח אמנ� אתה והשיגו�": האלה הברכות כל עלי� "ובאו � התורה מבטיחה א�ֿעלֿפיֿכ�
הקב"ה של ברכותיו כי ברירה, ל� תהיה לא ואז ישיגו�, הקב"ה של שברכותיו בוודאי אבל מברכי�", ד"אברכה
מהמש� הפחד מפני (לא דוקא אהבה ומתו� ר�, בקול ישראל בני את לבר� תתחיל שסו�ֿכלֿסו� עלי� יפעלו

כה "ברכת עלֿדר� מברכי�"), "ואברכה לאחרי עמוהכתוב את "לבר� � דוקא אהבה מתו� להיות שצריכה ני�"
כהני�), דברכת ה'מצותֿעשה' בקיו� תנאי שזהו ב) קמז, ד� ג (חלק בזהר (כמבואר באהבה" ישראל
וגוי כהני� ממלכת לי תהיו "ואת� נאמר שעליו מישראל, ואחד אחד כל של לברכתו בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה

באהבה! להיות צריכה ישראל לבני שברכתו קדוש",

ג� (ואולי הנהגתו אופ� את להפו� אותו ומכריח עליו פועל זה הרי משיגתו, ה' שברכת מאחר � וכאמור
בכחו ישראל בני את לבר� כבר יתחיל ממש אלו ובימי� כנ"ל), באשמתו, זה שאי� ובפרט טבעו, את להפו�

הברכות. מקור הקב"ה, של ובשליחותו

ההפכיי� הדברי� נאמרו שבו אופ� באותו � כו' והתלהבות בחיות תעשה ישראל) בני (דברכת זו ופעולה
יקרא אחד ד� לקרות רגיל היה ז"ל רבותינו מאמר עלֿדר� עוז, וביתר שאת ביתר ואדרבה: זה, שלפני בשני�

פרקי�. ב' ישנה אחד פרק לשנות דפי�, ב'

עד הכתובי�, בהמש� האמורות הברכות לכל זוכי� אזי � והשיגו�" האלה הברכות כל עלי� ש"באו ומאחר
וברו� בבוא� אתה "ברו� � תבוא) כי דפרשת חמישי (יו� אלול די"ד היומי החומש שיעור שבסיו� לברכה
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לכהונה השייכות מצוות ישנ� ועלֿדר�ֿזה קיי�, המקדש שבית בזמ� רק לקיימ� שאפשר מצוות וכמה כמה
עצמו את משלה אינו אחד וא� כו', לתקנ� שצריכי� עניני� ישנ� זאת מלבד הרי בזה, וכיוצא דוקא, ולויה
במצות תהדר דוקא, תוכיח" "הוכח במצות להדר במקו� � ועלֿפיֿזה בשלימות�. המצוות כל את מקיי� שהוא

מישראל!! ואחת אחד לכל ברכות ריבוי נתינת עלֿידי כמו�", לרע� "ואהבת

"הוכח הציווי נאמר שבו היומי שיעור ובאותו פרשה באותה נאמר כמו�" לרע� "ואהבת שהציווי ובפרט
שציווי מאחר כמו�", לרע� "ואהבת הציווי אודות ללמוד כדי החומש את לדפד� צור� אי� עמית�"! את תוכיח

יזֿיח)! יט, (קדושי� עמית�" את תוכיח "הוכח הציווי ע� אחד בהמש� נאמר זה

לראש לכל � יהיהועלֿפיֿזה שזה הדגשה כדי תו� כמו�", לרע� "ואהבת הציווי את לקיי� עצמ� על תפעל
את תוכיח "הוכח שתפקידו זה של ה"משרה" את לקחת צרי� אתה הא� תחשוב לאחריֿזה ורק ממש, "כמו�"

עמית�"!

היא דרכיו) את שיתק� להוכיחו (שצריכי� הזולת ע� בפעולה שההצלחה במוחש רואי� העיקר: והוא ועוד
את ומדגישי� קירוב, ודברי נוע� בדברי עמו מדברי� כאשר מקרבת", ד"ימי� באופ� ההנהגה עלֿידי דוקא
בהנהגתו להמשי� יתבייש שהזולת ממילא בדר� פועלי� שעלֿידיֿזה טוב", ד"עשה בקו והעילוי ההפלאה

הנ"ל). בהתוועדות בארוכה (כמדובר הקודמת

‡Èולימוד הוראה ישנה לעיל האמור לכל בהמש� הרי � ישראל של בטובת� לדבר שצריכי� מאחר והנה, .
ובהקדי�: ב). כח, (תבוא והשיגו�" האלה הברכות כל עלי� "ובאו � אלול י"ד דיו� החומש משיעור

� והשיגו�" האלה הברכות כל עלי� "ובאו שכתוב במה פשוטו") מידי יוצא מקרא ("אי� הפשוט הפירוש
והשיגו�", האלה הברכות כל עלי� ש"ובאו לו מבטיחי� הברכות, מ� הבורח "שוטה" ישנו כאשר ג� הוא:

מה�! בורח כאשר ג� ישיגוהו שהברכות היינו,

לעיל: להמדובר בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה

הברכות, מ� בורח הוא בברכה", חפ� ד"לא ומצב במעמד שנמצא יהודי אודות מדובר כאשר אפילו

שבשמי� אבינו של שליחותו את לקיי� רק אלא משלו, לתת צרי� ואינו יהודי�, לבר� אפשרות לו יש �
ועלֿאחתֿכמהֿוכמה מקו�, ובכל זמ� בכל מברכי�") ש"אברכה הבטחה כדי (תו� ישראל בני את לבר� שצוה
באופ� ישראל בני על זכויות ללמד צריכי� ואז הרחמי�, מדות י"ג מאירי� שבו הרחמי�, חודש אלול, בחודש
יכול אינו וא�ֿעלֿפיֿכ�, – ריק�) חוזרות שאינ� הרחמי� מדות די"ג הזכויות (בדוגמת ריק� חוזרות שאינ�

� בברכה" חפ� ד"לא ומצב במעמד נמצא שהוא מפני ישראל, בני את לבר� עצמו על לפעול

מהעני� בורח אמנ� אתה והשיגו�": האלה הברכות כל עלי� "ובאו � התורה מבטיחה א�ֿעלֿפיֿכ�
הקב"ה של ברכותיו כי ברירה, ל� תהיה לא ואז ישיגו�, הקב"ה של שברכותיו בוודאי אבל מברכי�", ד"אברכה
מהמש� הפחד מפני (לא דוקא אהבה ומתו� ר�, בקול ישראל בני את לבר� תתחיל שסו�ֿכלֿסו� עלי� יפעלו

כה "ברכת עלֿדר� מברכי�"), "ואברכה לאחרי עמוהכתוב את "לבר� � דוקא אהבה מתו� להיות שצריכה ני�"
כהני�), דברכת ה'מצותֿעשה' בקיו� תנאי שזהו ב) קמז, ד� ג (חלק בזהר (כמבואר באהבה" ישראל
וגוי כהני� ממלכת לי תהיו "ואת� נאמר שעליו מישראל, ואחד אחד כל של לברכתו בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה

באהבה! להיות צריכה ישראל לבני שברכתו קדוש",

ג� (ואולי הנהגתו אופ� את להפו� אותו ומכריח עליו פועל זה הרי משיגתו, ה' שברכת מאחר � וכאמור
בכחו ישראל בני את לבר� כבר יתחיל ממש אלו ובימי� כנ"ל), באשמתו, זה שאי� ובפרט טבעו, את להפו�

הברכות. מקור הקב"ה, של ובשליחותו

ההפכיי� הדברי� נאמרו שבו אופ� באותו � כו' והתלהבות בחיות תעשה ישראל) בני (דברכת זו ופעולה
יקרא אחד ד� לקרות רגיל היה ז"ל רבותינו מאמר עלֿדר� עוז, וביתר שאת ביתר ואדרבה: זה, שלפני בשני�

פרקי�. ב' ישנה אחד פרק לשנות דפי�, ב'

עד הכתובי�, בהמש� האמורות הברכות לכל זוכי� אזי � והשיגו�" האלה הברכות כל עלי� ש"באו ומאחר
וברו� בבוא� אתה "ברו� � תבוא) כי דפרשת חמישי (יו� אלול די"ד היומי החומש שיעור שבסיו� לברכה
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חדש באופ� בגו� באה הנשמה כאשר היו�, התחלת על קאי ש"בוא�" � הוא בזה הפירושי� שאחד וכידוע
למחרת), (עד למעלה ועולה מהגו� הנשמה יוצאת שאז היו�, סיו� על קאי ו"צאת�" נשמתי", בי "החזרת �
היו� שהתחלת � בצאת�" אתה וברו� בבוא� אתה "ברו� וזהו רוחי". אפקיד "ביד� השינה קוד� שאומרי� כפי
אחד כל את מבר� הוא הרי כולו היו� ובמש� "ברו�", של באופ� הוא היו� וסיו� "ברו�", של באופ� היא
נעשה זה שעני� מאחר לאו), א� אליו הנוגע דבר זהו א� לחשוב (מבלי ישראל ע� וכללות מישראל ואחד

וכו'). ואחת פעמי� מאה פעמי�, מאה (לאחרי ורגילותו טבעו

·Èלכללות הקב"ה של בברכותיו הוספה נפעלת � רעהו את איש מברכי� ישראל שבני עלֿידיֿזה והנה, .
ישראל. בני

אודות מ"ב) סעי� הנ"ל (שיחה שלפניֿזה בהתוועדות שהוזכר כפי � אלול לחודש המיוחדת השייכות וזוהי
מראש לחבירו אגרת כותב אד� שכאשר אמת") "תורת � אמיתי עני� זה הרי ולכ� הוא", ("תורה ישראל" "מנהג
בפועל), מעשה � באגרת כתיבה של (באופ� טובה וחתימה כתיבה בברכת אותו מבר� הוא הרי אלול חודש

נ אלול שבחודש הנראההיינו, בטוב ומתוקה טובה לשנה טובה חתימה וגמר וחתימה כתיבה ברכת כבר משכת
צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה � העיקרית לברכה שזוכי� ועד טפחי�, מעשרה למטה והנגלה

גדול "קהל � דוקא אחדות ומתו� הע�", ד"שלימות באופ� תהיה העתידה שהגאולה פעמי� כמה וכמדובר
הנמצאי� אפילו ישראל, דבני הסוגי� כל ומאוחדי� כלולי� יהיו שבה "קהל", של אחת מציאות הנה", ישובו
במעמד הנמצאי� אלו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כרימו�", מצוות "מלאי� ה� שג� להבהיר שצריכי� ומצב במעמד

יותר. נעלה ומצב

האר�" ל"שלימות זוכי� ועלֿידיֿזה השלימות, בתכלית � התורה" "שלימות ע� ביחד תהיה הע�" ו"שלימות
אר� על דקאי גבול�", את אלקי� ה' ירחיב "כי � שבזה השלימות לתכלית ועד לגבולותיה, ישראל אר� כל �

וקדמוני, קניזי קני

צדקנו. משיח בביאת ממש, בימינו במהרה

***

‚Èט"ו בכל ישנו זה שעני� וא�ֿעלֿפי באשלמותא". סיהרא "קיימא � שאז אלול, ט"ו בא אלול י"ד לאחרי .
הרחמי� מדות די"ג הגילויי� מאירי� החודש ימי ובכל הרחמי�', 'חודש הוא אלול שחודש מאחר הרי בחודש,

באשלמותא". � אלול דחודש � סיהרא "קיימא שאז אלול, ט"ו שביו� המיוחד העילוי מוב� �

אלול בט"ו תמימי� תומכי ישיבת התייסדות � הוא שלנו אמות בד' אלול ט"ו שביו� המיוחד העני� והנה,
תרנ"ז. שנת

ואלקי "אלקינו הלשו� דיוק בספרי� כמובא � דוקא אלינו הקרוב בעני� להתחיל צריכי� שלכלֿלראש [ומוב�,
להקדי� יותר מתאי� העניני� סדר שמצד (א�ֿעלֿפי אבותינו" "אלקי ואחרֿכ� "אלקינו" קוד� אבותינו",
יותר אלינו הקרוב עני� הוא שלנו) (אלקה ש"אלקינו" לפי שזהו � לנו) קדמו אבותינו כי אבותינו", "אלקי
הקרוב בעני� להתחיל צריכי� שלכלֿלראש – אלול דט"ו לעני� בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה אבותינו". "אלקי מאשר

אלול]. בט"ו תמימי� תומכי ישיבת התייסדות � שלנו אמות לד' ביותר

הישיבה שהתייסדות כידוע � תרנ"ז שנת אלול בי"ג דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק לנישואי ג� שיי� זה ועני�
המשתה. ימי בשבעת החתונה, סעודת בעת היתה

תומ ישיבת להתייסדות שנה פ"ה ימלאו זו דשנה אלול שבט"ו נמצא עלֿדר�ועלֿפיֿזה – תמימי� כי
אדמו"ר. מו"ח כ"ק לנישואי שנה פ"ה מלאות אודות לעיל המדובר

שבט"ו מוב�, � "טוב") פעמי� (ה' וחסד דטוב השלימות תכלית על מורה פ"ה שמספר לעיל המבואר ועלֿפי
וכ� סניפיה, כל על תמימי� תומכי ישיבת ע� הקשורי� העניני� לכל בנוגע מיוחד עילוי נפעל זו דשנה אלול
דישיבת בני� ובני בני� בבחינת שה� לבנות), חינו� מוסדות (וכ� אחרי� בשמות הנקראי� חינו� למוסדות בנוגע

תמימי�. תומכי

מספר ע� הקשור שהעילוי מוב� הרי � בקודש" ד"מעלי� באופ� עילוי ישנו בשנה שנה שמדי וא�ֿעלֿפי
"טוב". פעמי� ה' והחסד, הטוב עני� שלימות למטה ונמש� מתגלה אז כי יותר, נעלה באופ� הוא שנה פ"ה
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העמיד� דורנו שנשיא אלו של זכות� וגדול חלק� אשרי ולכ�, ועבודתינו, במעשינו תלוי זה שעני� ומוב�,
למעלה, בגלוי שישנ� העניני� את למטה ולגלות להמשי� � שתפקיד� המרכזי, למוסד עד אלו, מוסדות בראש
ה"כלי�"), את ג� נות� שהקב"ה היינו, יכלכל�", ד"הוא (באופ� לזה ה"כלי�" כבר ישנ� למטה שג� ובפרט

טפחי�. מעשרה למטה גלוי, באופ� ב"כלי�" זאת ממשיכי� ועבודתינו מעשינו ועלֿידי

„Èשלכלֿלראש מוב�, תמימי�, תומכי ישיבת ע� הקשורי� בעניני� והוספה עילוי אודות מדברי� כאשר והנה, .
התורה. פנימיות ע� ביחד דתורה נגלה התורה, לימוד � הישיבה של ענינה בעיקר להתבטא הדבר צרי�

� היא הישיבה ביסוד שהכוונה ואיל�) 80 (ע' החיי� ע� קונטרס בסו� שנדפס הידוע במכתב וכמבואר
בלב� להשריש טובה השגחה עליה� תהיה זה ע� אמנ� בשקידה, בגפ"ת ויתעסקו . . ילמדו אשר מקו� "ליסד
"תורה � התורה פנימיות ע� ביחד דתורה נגלה לימוד היינו, כו'", ה' את לדעת . . והיראה האמונה שרשי
ועלֿדר�ֿזה היא, אחת מציאותו אבל ונשמה גו� בו שיש אד�") התורה ("זאת האד� מציאות בדוגמת אחת",
("נשמתא הנשמה בדוגמת היא התורה ופנימיות הגו�, בדוגמת הוא דתורה שנגלה כידוע � התורה ללימוד בנוגע

בהעלות�). פרשת בזהר כמבואר � דאורייתא"

למדו בקבוצות) או (יחידי� התורה פנימיות שלמדו אלו ג� הרי אז עד כי � זו ישיבה שביסוד החידוש וזהו
אחד במקו� ילמדו שבה � זו ישיבה נוסדה ולכ� עצמו, בפני מיוחד לימוד של ובאופ� עצמו בפני במקו� זאת

ב התורה, פנימיות ע� ביחד דתורה אחת".נגלה ד"תורה אופ�

של�", בלבב ועבדהו אבי� אלקי את ד"דע העני� אצלו שיש עליו ניכר דתורה נגלה לימוד בעת ובפשטות:
נפעל שעלֿידיֿזה וכו', הספירות השתלשלות ההשתלשלות, סדר ידיעת החסידות, דלימוד העני� כללות שזהו
לאהבתו הדר� היא "היא� ב) פרק ריש התורה יסודי (הלכות הרמב"� וכפסקֿדי� של�", בלבב ד"עבדהו העני�
ללימוד קודמת שהיא התפילה, דעבודת העני� כללות שזהו וכו'", במעשיו האד� שיתבונ� בשעה ויראתו,
העני� ועלֿדר� למטתי". סמוכה "תפילתי בעני� ב) (צו, ברכה פרשת ב'לקוטיֿתורה' בארוכה כמבואר התורה,

תחלה". בתורה ד"ברכו

ÂË�התארי ע� תמימי�) תומכי דישיבת (החידוש התורה ופנימיות דתורה נגלה דחיבור העני� את לקשר ויש .
ובהקדי�: באשלמותא". סיהרא "קיימא שאז הישיבה), התייסדות (יו� אלול דט"ו

מלימוד כתוצאה הבא והמעשה התורה, לימוד � לתלמוד מעשה בי� חילוק ישנו התורה לכללות בנוגע
ב' חיבור היינו, מעשה, לידי מביא הלימוד כאשר רק זה הרי התורה דלימוד השלימות שתכלית ומוב�, התורה.

ומעשה. דתלמוד העניני�

בקונטרס וכמבואר דהלכתא. אליבא שמעתא לאסוקי � גופא התורה בלימוד ג� מתבטא זה שעני� וכפי
של באופ� הוא הלימוד כאשר שג� היינו, שקר, של מפלפול להזהר שיש כמה עד ואיל�) כ"ט (פרק ע�ֿהחיי�
שמעתא לאסוקי שיוכל כדי דוקא, אמיתי באופ� הפלפול להיות צרי� הושיבני", "במחשכי� וטריא, שקלא

דהלכתא. אליבא

הרי�) ועוקר (סיני ומסיק ומתו� ומקשה חרי� התורה, שבלימוד האופני� ב' אודות חסידות בדרושי וכמבואר
שיוכל ומסיק, מתו� ג� הוא ומקשה החרי� כאשר ואדרבה: ומסיק, מתו� להיות צרי� ומקשה החרי� שג� �

("במחשכי� בבלי דתלמוד המעלה וזוהי ומסיק. ממתו� הרבה יותר גבוה מעלתו תורה, של לאמיתתה לכוי�
עלֿידי כי � סיני) ומסיק, מתו� ישר, (אור ירושלמי תלמוד לגבי הרי�) עוקר ומקשה, חרי� חוזר, אור הושיבני",
ש�. ע�ֿהחיי� קונטרס (ראה ירושלמי לגבי כבבלי הלכה ולכ� לאמיתתה, ההלכה בירור נעשה השקלאֿוטריא

ואיל�). 122 עמוד תש"ח המאמרי� ספר

נגלה התורה: ופנימיות דתורה נגלה � גופא התורה בלימוד ג� ישנו ומעשה דתלמוד העני� כללות והנה,
עני� בדוגמת התורה, גו� � עני�דתורה בדוגמת דאורייתא", "נשמתא התורה, ופנימיות שבתורה, המעשה

ביחד דתורה דנגלה החיבור עלֿדר� הוא ביחד ומעשה דתלמוד שהחיבור מוב� ועלֿפיֿזה שבתורה. התלמוד
התורה. פנימיות ע�

באשלמותא": סיהרא "קיימא כאשר אלול, לט"ו התורה פנימיות ע� דתורה נגלה דחיבור הקשר יוב� ועלֿפיֿזה

הלבנה ומצב שמעמד מוב� ומזה כמותה", להתחדש עתידי� "ה� ולכ� ללבנה, ודומי� ללבנה מוני� ישראל
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העמיד� דורנו שנשיא אלו של זכות� וגדול חלק� אשרי ולכ�, ועבודתינו, במעשינו תלוי זה שעני� ומוב�,
למעלה, בגלוי שישנ� העניני� את למטה ולגלות להמשי� � שתפקיד� המרכזי, למוסד עד אלו, מוסדות בראש
ה"כלי�"), את ג� נות� שהקב"ה היינו, יכלכל�", ד"הוא (באופ� לזה ה"כלי�" כבר ישנ� למטה שג� ובפרט

טפחי�. מעשרה למטה גלוי, באופ� ב"כלי�" זאת ממשיכי� ועבודתינו מעשינו ועלֿידי

„Èשלכלֿלראש מוב�, תמימי�, תומכי ישיבת ע� הקשורי� בעניני� והוספה עילוי אודות מדברי� כאשר והנה, .
התורה. פנימיות ע� ביחד דתורה נגלה התורה, לימוד � הישיבה של ענינה בעיקר להתבטא הדבר צרי�

� היא הישיבה ביסוד שהכוונה ואיל�) 80 (ע' החיי� ע� קונטרס בסו� שנדפס הידוע במכתב וכמבואר
בלב� להשריש טובה השגחה עליה� תהיה זה ע� אמנ� בשקידה, בגפ"ת ויתעסקו . . ילמדו אשר מקו� "ליסד
"תורה � התורה פנימיות ע� ביחד דתורה נגלה לימוד היינו, כו'", ה' את לדעת . . והיראה האמונה שרשי
ועלֿדר�ֿזה היא, אחת מציאותו אבל ונשמה גו� בו שיש אד�") התורה ("זאת האד� מציאות בדוגמת אחת",
("נשמתא הנשמה בדוגמת היא התורה ופנימיות הגו�, בדוגמת הוא דתורה שנגלה כידוע � התורה ללימוד בנוגע

בהעלות�). פרשת בזהר כמבואר � דאורייתא"

למדו בקבוצות) או (יחידי� התורה פנימיות שלמדו אלו ג� הרי אז עד כי � זו ישיבה שביסוד החידוש וזהו
אחד במקו� ילמדו שבה � זו ישיבה נוסדה ולכ� עצמו, בפני מיוחד לימוד של ובאופ� עצמו בפני במקו� זאת

ב התורה, פנימיות ע� ביחד דתורה אחת".נגלה ד"תורה אופ�

של�", בלבב ועבדהו אבי� אלקי את ד"דע העני� אצלו שיש עליו ניכר דתורה נגלה לימוד בעת ובפשטות:
נפעל שעלֿידיֿזה וכו', הספירות השתלשלות ההשתלשלות, סדר ידיעת החסידות, דלימוד העני� כללות שזהו
לאהבתו הדר� היא "היא� ב) פרק ריש התורה יסודי (הלכות הרמב"� וכפסקֿדי� של�", בלבב ד"עבדהו העני�
ללימוד קודמת שהיא התפילה, דעבודת העני� כללות שזהו וכו'", במעשיו האד� שיתבונ� בשעה ויראתו,
העני� ועלֿדר� למטתי". סמוכה "תפילתי בעני� ב) (צו, ברכה פרשת ב'לקוטיֿתורה' בארוכה כמבואר התורה,

תחלה". בתורה ד"ברכו

ÂË�התארי ע� תמימי�) תומכי דישיבת (החידוש התורה ופנימיות דתורה נגלה דחיבור העני� את לקשר ויש .
ובהקדי�: באשלמותא". סיהרא "קיימא שאז הישיבה), התייסדות (יו� אלול דט"ו

מלימוד כתוצאה הבא והמעשה התורה, לימוד � לתלמוד מעשה בי� חילוק ישנו התורה לכללות בנוגע
ב' חיבור היינו, מעשה, לידי מביא הלימוד כאשר רק זה הרי התורה דלימוד השלימות שתכלית ומוב�, התורה.

ומעשה. דתלמוד העניני�

בקונטרס וכמבואר דהלכתא. אליבא שמעתא לאסוקי � גופא התורה בלימוד ג� מתבטא זה שעני� וכפי
של באופ� הוא הלימוד כאשר שג� היינו, שקר, של מפלפול להזהר שיש כמה עד ואיל�) כ"ט (פרק ע�ֿהחיי�
שמעתא לאסוקי שיוכל כדי דוקא, אמיתי באופ� הפלפול להיות צרי� הושיבני", "במחשכי� וטריא, שקלא

דהלכתא. אליבא

הרי�) ועוקר (סיני ומסיק ומתו� ומקשה חרי� התורה, שבלימוד האופני� ב' אודות חסידות בדרושי וכמבואר
שיוכל ומסיק, מתו� ג� הוא ומקשה החרי� כאשר ואדרבה: ומסיק, מתו� להיות צרי� ומקשה החרי� שג� �

("במחשכי� בבלי דתלמוד המעלה וזוהי ומסיק. ממתו� הרבה יותר גבוה מעלתו תורה, של לאמיתתה לכוי�
עלֿידי כי � סיני) ומסיק, מתו� ישר, (אור ירושלמי תלמוד לגבי הרי�) עוקר ומקשה, חרי� חוזר, אור הושיבני",
ש�. ע�ֿהחיי� קונטרס (ראה ירושלמי לגבי כבבלי הלכה ולכ� לאמיתתה, ההלכה בירור נעשה השקלאֿוטריא

ואיל�). 122 עמוד תש"ח המאמרי� ספר

נגלה התורה: ופנימיות דתורה נגלה � גופא התורה בלימוד ג� ישנו ומעשה דתלמוד העני� כללות והנה,
עני� בדוגמת התורה, גו� � עני�דתורה בדוגמת דאורייתא", "נשמתא התורה, ופנימיות שבתורה, המעשה

ביחד דתורה דנגלה החיבור עלֿדר� הוא ביחד ומעשה דתלמוד שהחיבור מוב� ועלֿפיֿזה שבתורה. התלמוד
התורה. פנימיות ע�

באשלמותא": סיהרא "קיימא כאשר אלול, לט"ו התורה פנימיות ע� דתורה נגלה דחיבור הקשר יוב� ועלֿפיֿזה

הלבנה ומצב שמעמד מוב� ומזה כמותה", להתחדש עתידי� "ה� ולכ� ללבנה, ודומי� ללבנה מוני� ישראל

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



a"nyz'dכי ,lel` b"i ,`eaz zyxt 'c mei zgiy

"שה� ישראל, בני של ומצב� במעמד� השלימות תכלית על מורה באשלמותא", סיהרא "קיימא בחודש, בט"ו
לבוא. לעתיד � באשלמותא") סיהרא ("קיימא השלימות לתכלית עד ואור, ומוסי� הלו� כמותה", להתחדש עתידי�

השלימות, בתכלית (מעשה), ויהודה (תלמוד) יוס� ומעשה, דתלמוד החיבור יהיה לבוא שלעתיד ידוע והרי
וזה יגשו, באחד אחד שכתוב וכמו . . האמיתי היחוד בתכלית ביחד ויהודה יוס� שניה� "יתחברו שאז היינו,

ב). מד, ויגש (תורהֿאור לבוא" לעתיד יהיה

פנימיות ע� דתורה נגלה דחיבור השלימות תכלית כי � דוקא אלול לט"ו הישיבה דהתייסדות השייכות וזוהי
בתכלית יהיה ישראל בני של ומצב� מעמד� כאשר לבוא, לעתיד יהיה הישיבה) של מטרתה (שזוהי התורה

באשלמותא". סיהרא "קיימא � השלימות

ÊË:העיקר הוא והמעשה .
צריכי� � תמימי� תומכי ישיבת להתייסדות "טוב") פעמי� (חמשה שנה פ"ה ימלאו אלול שבט"ו היות
ג� נוס� ועלֿידיֿזה התפילה, עבודת ובהקדמת התורה, פנימיות ע� ביחד דתורה נגלה התורה, בלימוד להוסי�

מעשה. לידי מביא הלימוד כי המצוות, בקיו�

הוספה להיות שצריכה מוב�, � מאושר" ותומכיה בה למחזיקי� היא חיי� "ע� נאמר התורה שעל ומאחר
זו. בישיבה התומכי� אלו אצל ג� מיוחדת

מאושר, "ותומכיה ב) נג, ד� ג (חלק הזהר ממאמר כמוב� � דאורייתא בתמכי� מיוחד עילוי ישנו ואדרבה:
במאמרו אדמו"ר מו"ח כ"ק שמביא (כפי כו'" מראשו לאורייתא תמכי� אינו� מראשו, אלא מאושר תקרי אל

.((68 ע' תרצ"ט המאמרי� (ספר

דהתייסדות העני� כללות אירע פרטית בהשגחה והרי השנה, לראש במיוחד שיי� ש"מראשו" � [ולהעיר
השנה]. לראש ההכנה בימי � אלול בט"ו מאושר") "תומכיה ידי על (המתקיימת הישיבה

אלול, ט"ו עד להמתי� צור� שאי� מי"דומוב�, החל האמורי� העניני� בכל לעסוק וצריכי� יכולי� אלא
הרי המרבה ד"כל באופ� להיות צריכה בזה ההתעסקות וכללות מקדימי�", "זריזי� כי אלול), ט"ו (ערב אלול

משובח". זה

ÊÈ:תבוא דפרשת חמישי יו� � זה דיו� חומש בשיעור מיוחד עני� ישנו � אלול ט"ו אודות לעיל להמדובר בהמש� .
יצאו אחד בדר� לפני� נגפי� עלי� הקמי� אויב� את ה' "ית� נאמר: אלול דט"ו החומש שיעור בהתחלת

לפני�". ינוסו דרכי� ובשבעה אלי�

האד�: בעבודת בזה והביאור

� לפני�" ינוסו דרכי� "בשבעה נאמר זה ועל הרוחני. ומתנק�" ה"אויב שהוא הרע, היצר על קאי "אויב�"
מדות. בשבע היא העבודה עיקר כי

שמציאותו אלא הרע היצר מציאות שישנה דאתכפיא, העבודה � היא לפני�" ד"ינוסו באופ� העבודה והנה,
שהיצר היינו, יצרי�", בשני לבב� "בכל דאתהפכא, העבודה באה � ולאחריֿזה לפני�"; ד"ינוסו באופ� היא
הנחש היה החטא) (קוד� הבריאה שבתחילת ב) נט, (סנהדרי� ז"ל רבותינו מאמר ועלֿדר� לטוב, מתהפ� הרע
שבעבודת העילוי (בדוגמת החטא דתיקו� השלימות לאחרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה גדול", "שמש הקדמוני

הצדיקי�). עבודת לגבי בעליֿתשובה

כמבואר � אלול לחודש במיוחד שייכת אתהפכא) � ששלימותה אתכפיא, לפני�", ("ינוסו זו עבודה וכללות
על קאי ימי�" ירח אמה ואת אביה את "ובכתה שכתוב שמה תצא) פרשת ריש (לקוטיֿתורה האריז"ל בכתבי
היציאה מצד שמחה של דבכיה העני� ג� נכלל התשובה) (שבעבודת זו ובבכיה התשובה, חודש אלול, חודש

דאתהפכא. העבודה ע� קשור שזה השביה, מ�

דשיר התורה סודות למד שכאשר עקיבא, רבי אצל שמצינו עלֿדר� – שמחה של דבכיה העילוי גודל [ומוב�
והתענוג. השמחה שמצד דמעות היינו, ב), צח, ד� א חלק (זהר דמעות עיניו זלגו השירי�

זה. לעני� להגיע שיוכל מישראל ואחד אחד לכל כח נתינת שזוהי מוב�, � עקיבא" דרבי אליבא ש"כולהו ומאחר

ונתינת לציווי בהתא� � כמו�" לרע� ד"ואהבת בתורה" גדול ב"כלל חדור שלו התורה לימוד כאשר ובפרט
עקיבא, דרבי כח

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

a"nyz'd ,lel` b"i ,`eaz zyxt 'c mei zgiy

שמ היינו, הזולת, את "מלט�" כ� עצמו, את ש"מלט�" כש� ובפשטות: דוקא, ד"כמו�" ומדבר[ובאופ� ברכו
הזולת לחשבו� בנוגע אבל כו', ואחד אחד כל יודע עצמו חשבו� מזו: ויתירה ואהבה, חיבה של לשו� בכל עמו

למקומו", שתגיע עד חבר� את תדי� "אל ולכ� חבירו, של שבלבו מה יודע אד� אי� �

כו'. אהבה של באופ� הזולת אל להתייחס שצרי� בודאי � ועלֿפיֿזה זכות", לכ� האד� כל את ד� ו"הוי

לרע� ד"ואהבת המצוה את מקיי� שהוא עליו מעיד שהקב"ה באופ� היא כמו�" לרע� ד"ואהבת וההנהגה
קדושי� רש"י פירוש (ראה אד� של ללבו המסור דבר שזהו מאחר ה'", "אני הפסוק בסיו� שכתוב כמו – כמו�"

יד)]. יט,

לבוא מיוחדת כח נתינת לו יש אזי � כמו�") לרע� ("ואהבת בתורה" גדול ב"כלל חדור נעשה הוא וכאשר
דמעות]. עיניו שזלגו עקיבא דרבי תורה רזי לימוד עלֿדר� תורה, רזי להשגת

ÁÈמתבטל � ד"חטאינו" העני� כללות ביטול היינו, הרוחנית, בעבודה לפני�" ד"ינוסו העני� עלֿידי והנה, .
א�ֿעלֿפי הנה � הגלות דזמ� האחרוני� ברגעי� נמצאי� כאשר וג� ד"חטאינו"), (המסובב הגלות עני� כללות
לחוש�" ש� "ק� היעוד לקיו� אחדי� רגעי� להמתי� וצריכי� הגלות, דזמ� ומכופל כפול החוש� שורר שעדיי�

כפשוטו! לפני�" ינוסו דרכי� ד"בשבעה העני� כבר נפעל א�ֿעלֿפיֿכ�, – והשלימה האמיתית בגאולה
ד"בשבעה הפעולה אודות א� כי חסֿושלו�, מישהו של בנפשו פגיעה אודות כא� מדובר לא אומרת: זאת
� והעיקר דרכי�, בכמה � גופא וביבשה וביבשה, טפחי�) מעשרה (למעלה באויר בי� � לפני�" ינוסו דרכי�

לפני�". ד"ינוסו באופ�

כאשר היינו, ממ�", ויראו עלי� נקרא ה' ש� כי האר� עמי כל "וראו שלאחריֿזה: בפסוקי� שכתוב וכמו
"ויראו אזי � עלי�" נקרא ה' ש� "כי בשר בעיני רואי� האר�" עמי ש"כל ועד הקב"ה, של בתוק� הול� יהודי

לפני�". ינוסו דרכי� "בשבעה � ממילא ובדר� ממ�",

מהנשק, (פחד ישראל מבני פחד� גודל מפני לפני�" ינוסו דרכי� ש"בשבעה בלבד זו לא מזו: ויתירה
הקב"ה), של ידו ועוצ� כחו אלא חסֿושלו�, ידי" ועוצ� ד"כחי באופ� זה אי� כי מהקב"ה, פחד � ובפנימיות
לאוהבי� ה� נהפכי� � מזה וכתוצאה עלי�", נקרא ה' ש� "כי בראות� הכבוד, יראת � ממ�" "ויראו אלא

מניקותי�". ושרותיה� אומני� מלכי� "והיו היעוד עלֿדר� לפני�"), ש"ינוסו רק (לא ומסייעי�

ËÈ:�אחרוני הכי בימי� � גרמא שהזמ� עני� הוא לעיל האמור .

וברֿקיימא, אמיתי שלו� ישנו � וקיי� שריר הכל כי בשקט, לישו� כבר יכולי� שעתה שטענו כאלו ישנ�
שיי� שהדבר כפי � חרב" גוי אל גוי ישא ד"לא היעוד בדוגמת שלו�, של ומצב במעמד נמצא כולו והעול�

המשיח. ביאת קוד�

מתגרות ד"מלכיות המצב שהיה ככל הפכי: באופ� הוא שהמצב בפועל רואי� אחרוני� הכי בימי� � אבל
באלו! אלו המלכיות של בהתגרות� יותר עוד נוס� אחרוני� הכי בימי� הרי � עתה עד באלו" אלו

בנדיבי� תבטחו "אל העול�: אומות על לסמו� שאי� � אחרוני� הכי בימי� ובהדגשה בפועל רואי� כ� וכמו
תשועה"! לו שאי� אד� בב�

יהודי� עלי�"! נקרא ה' ש� כי האר� עמי כל ש"ראו ובאופ� הקב"ה, של בתוק� ללכת יהודי� צריכי� ולכ�,
ומתנהגי� ה� מדברי� זה ומשו� נזכיר", אלקינו ה' ו"בש� נדגול", אלקינו ש"בש� ולהכריז להדגיש צריכי�
הוא שיהודי בידע� ממ�", "ויראו אזי עלי�", נקרא ה' ש� "כי רואי� העול� אומות וכאשר וכ�! כ� באופ�

הקב"ה! של שלוחו

אלא האצילות, בעול� שבנפש) יחידה (בחינת הנשמה עמידת אופ� אודות כא� מדובר לא אומרת: זאת
"כי שניכר כזה באופ� הוא דיבורו הרי � וע� ע� בלשו� שמדבר ובעת הגשמי, בגו� מלובשת הנשמה בהיות
בשליחותו ה� ומעשיו פעולותיו וכל הקב"ה, של שלוחו שהוא לדעת צריכי� לראש לכל עלי�": נקרא ה' ש�
אוחז לכ� הטבע, בדר� יהיה דבר שכל רוצה שהקב"ה היות אלא הקב"ה, של ידו ועוצ� כחו � הקב"ה של
ה' ש� כי האר� עמי כל "ראו כאשר כי הנשק, ע� להשתמש צור� כל אי� � לפועל בנוגע אבל נשק, כלי בידו
נהפכי� ה� � מזו יתירה אלא לפני�", ינוסו דרכי� ש"בשבעה בלבד זו ולא ממ�", "ויראו אזי עלי�", נקרא

ומסייעי�. לאוהבי�
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כי a"nyz'd ,lel` b"i ,`eaz zyxt 'c mei zgiy

שמ היינו, הזולת, את "מלט�" כ� עצמו, את ש"מלט�" כש� ובפשטות: דוקא, ד"כמו�" ומדבר[ובאופ� ברכו
הזולת לחשבו� בנוגע אבל כו', ואחד אחד כל יודע עצמו חשבו� מזו: ויתירה ואהבה, חיבה של לשו� בכל עמו

למקומו", שתגיע עד חבר� את תדי� "אל ולכ� חבירו, של שבלבו מה יודע אד� אי� �

כו'. אהבה של באופ� הזולת אל להתייחס שצרי� בודאי � ועלֿפיֿזה זכות", לכ� האד� כל את ד� ו"הוי

לרע� ד"ואהבת המצוה את מקיי� שהוא עליו מעיד שהקב"ה באופ� היא כמו�" לרע� ד"ואהבת וההנהגה
קדושי� רש"י פירוש (ראה אד� של ללבו המסור דבר שזהו מאחר ה'", "אני הפסוק בסיו� שכתוב כמו – כמו�"

יד)]. יט,

לבוא מיוחדת כח נתינת לו יש אזי � כמו�") לרע� ("ואהבת בתורה" גדול ב"כלל חדור נעשה הוא וכאשר
דמעות]. עיניו שזלגו עקיבא דרבי תורה רזי לימוד עלֿדר� תורה, רזי להשגת

ÁÈמתבטל � ד"חטאינו" העני� כללות ביטול היינו, הרוחנית, בעבודה לפני�" ד"ינוסו העני� עלֿידי והנה, .
א�ֿעלֿפי הנה � הגלות דזמ� האחרוני� ברגעי� נמצאי� כאשר וג� ד"חטאינו"), (המסובב הגלות עני� כללות
לחוש�" ש� "ק� היעוד לקיו� אחדי� רגעי� להמתי� וצריכי� הגלות, דזמ� ומכופל כפול החוש� שורר שעדיי�

כפשוטו! לפני�" ינוסו דרכי� ד"בשבעה העני� כבר נפעל א�ֿעלֿפיֿכ�, – והשלימה האמיתית בגאולה
ד"בשבעה הפעולה אודות א� כי חסֿושלו�, מישהו של בנפשו פגיעה אודות כא� מדובר לא אומרת: זאת
� והעיקר דרכי�, בכמה � גופא וביבשה וביבשה, טפחי�) מעשרה (למעלה באויר בי� � לפני�" ינוסו דרכי�

לפני�". ד"ינוסו באופ�

כאשר היינו, ממ�", ויראו עלי� נקרא ה' ש� כי האר� עמי כל "וראו שלאחריֿזה: בפסוקי� שכתוב וכמו
"ויראו אזי � עלי�" נקרא ה' ש� "כי בשר בעיני רואי� האר�" עמי ש"כל ועד הקב"ה, של בתוק� הול� יהודי

לפני�". ינוסו דרכי� "בשבעה � ממילא ובדר� ממ�",

מהנשק, (פחד ישראל מבני פחד� גודל מפני לפני�" ינוסו דרכי� ש"בשבעה בלבד זו לא מזו: ויתירה
הקב"ה), של ידו ועוצ� כחו אלא חסֿושלו�, ידי" ועוצ� ד"כחי באופ� זה אי� כי מהקב"ה, פחד � ובפנימיות
לאוהבי� ה� נהפכי� � מזה וכתוצאה עלי�", נקרא ה' ש� "כי בראות� הכבוד, יראת � ממ�" "ויראו אלא

מניקותי�". ושרותיה� אומני� מלכי� "והיו היעוד עלֿדר� לפני�"), ש"ינוסו רק (לא ומסייעי�

ËÈ:�אחרוני הכי בימי� � גרמא שהזמ� עני� הוא לעיל האמור .

וברֿקיימא, אמיתי שלו� ישנו � וקיי� שריר הכל כי בשקט, לישו� כבר יכולי� שעתה שטענו כאלו ישנ�
שיי� שהדבר כפי � חרב" גוי אל גוי ישא ד"לא היעוד בדוגמת שלו�, של ומצב במעמד נמצא כולו והעול�

המשיח. ביאת קוד�

מתגרות ד"מלכיות המצב שהיה ככל הפכי: באופ� הוא שהמצב בפועל רואי� אחרוני� הכי בימי� � אבל
באלו! אלו המלכיות של בהתגרות� יותר עוד נוס� אחרוני� הכי בימי� הרי � עתה עד באלו" אלו

בנדיבי� תבטחו "אל העול�: אומות על לסמו� שאי� � אחרוני� הכי בימי� ובהדגשה בפועל רואי� כ� וכמו
תשועה"! לו שאי� אד� בב�

יהודי� עלי�"! נקרא ה' ש� כי האר� עמי כל ש"ראו ובאופ� הקב"ה, של בתוק� ללכת יהודי� צריכי� ולכ�,
ומתנהגי� ה� מדברי� זה ומשו� נזכיר", אלקינו ה' ו"בש� נדגול", אלקינו ש"בש� ולהכריז להדגיש צריכי�
הוא שיהודי בידע� ממ�", "ויראו אזי עלי�", נקרא ה' ש� "כי רואי� העול� אומות וכאשר וכ�! כ� באופ�

הקב"ה! של שלוחו

אלא האצילות, בעול� שבנפש) יחידה (בחינת הנשמה עמידת אופ� אודות כא� מדובר לא אומרת: זאת
"כי שניכר כזה באופ� הוא דיבורו הרי � וע� ע� בלשו� שמדבר ובעת הגשמי, בגו� מלובשת הנשמה בהיות
בשליחותו ה� ומעשיו פעולותיו וכל הקב"ה, של שלוחו שהוא לדעת צריכי� לראש לכל עלי�": נקרא ה' ש�
אוחז לכ� הטבע, בדר� יהיה דבר שכל רוצה שהקב"ה היות אלא הקב"ה, של ידו ועוצ� כחו � הקב"ה של
ה' ש� כי האר� עמי כל "ראו כאשר כי הנשק, ע� להשתמש צור� כל אי� � לפועל בנוגע אבל נשק, כלי בידו
נהפכי� ה� � מזו יתירה אלא לפני�", ינוסו דרכי� ש"בשבעה בלבד זו ולא ממ�", "ויראו אזי עלי�", נקרא

ומסייעי�. לאוהבי�
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a"nyz'dכד ,lel` b"i ,`eaz zyxt 'c mei zgiy

ג� גו'" אומני� ד"מלכי� העני� נפעל � עלי�") נקרא ה' ש"ש� בגלוי (להראות זו בדר� הולכי� וכאשר
הגלות. זמ� בסו� נמצאי� כאשר

Î�העני נפעל עלי�") נקרא ה' ש� כי האר� עמי כל ש"ראו (עד כדבעי מתנהג יהודי שכאשר לעיל האמור .

ובאופ בגמרא, מפורש סיפור זה הרי � הגלות בזמ� נמצאי� כאשר ג� אומני�" (עלֿדר�ד"מלכי� רב" ד"מעשה �
עמוד י"ד חלק שיחות לקוטי (ראה למעשה" הלכה לו שיאמרו עד כו' הלכה למדי� "אי� ז"ל רבותינו מאמר

כדלקמ�. ,((50

קאימנא הוה חדא זימנא נת�, בר הונא לי אמר אשי רב "אמר מסופר: א) עמוד ריש (יט, זבחי� במסכת
נת�) בר הונא (של ("אבנטו ניהליה ותיתייה המיינאי לי מדלי והוה היה"), פרס ("מל� מלכא דאיזגדר קמיה
ממלכת לי ואמר לנאותו"), כדי למטה מלכא) (איזגדר והפשיטו ידיו, אצילי מכנגד מלמעלה חגור גבוה היה
כי ביזע"). יחגרו לא בהו דכתיב כהני� של בתפארת עצמכ� לנהוג את� ("וצריכי� בכו כתיב קדוש וגוי כהני�

אומני�". מלכי� והיו ב� אקיי� א"ל דאמימר קמיה אתאי

זה: שבסיפור ההפלאה גודל ומוב�

היו ורומי שפרס כידוע הה�, בימי� ביותר הגדולות המלוכות אחת � פרס של מל� היה מלכא" "איזגדר
הה�. בימי� "מעצמותֿהעל"

בכבודו, מחוייב היה כ�, וא� מלכא", "איזגדר של מלכותו תחת שהיתה במדינה היה נת� בר הונא � ולאיד�
דינא". דמלכותא "דינא כי

כיהודי!) להראות התבייש לא (כי באבנט חגור נת� בר הונא את ראה מלכא" "איזגדר כאשר וא�ֿעלֿפיֿכ�,
המתי� לא בכו", כתיב קדוש וגוי כהני� ש"ממלכת בידעו הנה � כהני�" של ל"תפארת מתאי� שאינו באופ�
לתק� יכול היה כי עושה, היה לא בודאי נת� בר שהונא (דבר אבנטו את לתק� ממנו יבקש נת� בר שהונא עד
המתאי� באופ� שיהיה אבנטו את ותיק� נגש שריו) ע� התייעצות כל (ללא ומיד תיכ� אלא בעצמו), זאת

כהני�"! של ל"תפארת

זו ולא בכו", כתיב קדוש וגוי כהני� ש"ממלכת בעובדה הכיר מלכא" ש"איזגדר בלבד זו לא אומרת: זאת
זו! ברוח בפועל מעשה ג� עשה הוא אלא בדיבורו, זאת שהביע בלבד

כי הכרחי, בדבר חסרו� אודות מדובר היה לא שהרי בלבד, ותפארת יופי של לעני� בנוגע אפילו � זה וכל
ובזה הכהונה, בגדי ככל ולתפארת", "לכבוד הוא עצמו [האבנט בלבד שבתפארת תפארת של לעני� בנוגע א�
השתדל וא�ֿעלֿפיֿכ�, שבתפארת], תפארת בבחינת היא ביזע', יחגרו ד'לא באופ� האבנט חגירת � גופא
"ממלכת כהני�", של ל"תפארת המתאי� באופ� כל לעיני בגלוי ייראה נת� בר שהונא בעצמו מלכא" "איזגדר

קדוש"! וגוי כהני�

וא�ֿעלֿפיֿכ�, בעצמו), זאת לעשות יכול היה (כי מהמל� זאת מבקש היה לא נת� בר הונא � לעיל וכאמור
מאיז � במקומו אינו שהאבנט מבחי� אינו נת� בר שהונא בראותו בעצמו, המל� זאת שתהיה,עשה סיבה ו

אומני�"! מלכי� ד"והיו העני� שיתקיי� כדי � היא לדבר הפשוטה והסיבה

‡Îבו שיש בתורה עני� אודות שמדובר ובפרט פה, שבעל מתורה חלק נעשה זה שסיפור מאחר והנה, .
באופ� מתנהג יהודי כאשר ובפשטות: אלו. בימינו ג� נצחית, הוראה זו הרי � רב" ד"מעשה המיוחד התוק�
כהני� ש"ממלכת הדגשה כדי תו� אומני�", ד"מלכי� העני� כבר נפעל הגלות בזמ� בהיותו ג� הנה המתאי�,
הגלות, בזמ� ג� אלא קיי�, היה המקדש שבית בזמ� רק ולא תורה, מת� בשעת רק לא בכו", כתיב קדוש וגוי

פרס! מל� � מלכא" "איזגדר לפני ובעמדו
בגלות: בהיותו ג� � יהודי של הנהגתו להיות צריכה כיצד מוב� ומזה

מלכות, של בשלומה להתפלל שצריכי� ובידעו העול�, אומות מלכות תחת בגלות, נמצא יהודי כאשר ג�
הנה � דינא" דמלכותא ש"דינא ובידעו שלו�", לכ� יהיה בשלומה כי גו' העיר שלו� את "ודרשו שכתוב כמו

יעקב"! ד"גאו� בתוק� היא הנהגתו יהדות לעניני הקשור בכל הרי זה ע� ביחד

יעקב" ד"גאו� התוק� את בירושה מקבל הוא הרי ולכ� ויעקב, יצחק אברה� ב� הוא מישראל ואחד אחד כל
יהדות! לעניני הקשור בכל �
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יעקב"! ל"גאו� המתאי� באופ� מתנהג הוא אלא ומ"גוי'שקייט", מגויי� מתפעל אינו יהודי

ב"גאו� פוגעת כזו שהנהגה מאחר � בזה וכיוצא לגוי, "להתחנ�" חסֿושלו� הגוי, לפני "לרקוד" חסֿושלו�
בלבד! ולחו� השפה מ� והיא יסודה, בשקר זו שחנופה יודע הגוי כאשר ובפרט יעקב",

קשורי� שאינ� עניני� אודות מדובר כאשר דוקא זה הרי � וכו'" תתגרה "אל דינא", דמלכותא ד"דינא הכלל
יהודי נעשה � בזה וכיוצא ב'שולח�ֿערו�' די� קיו� אודות מדובר כאשר אבל ויהדות; קדושה בעניני
את לשנות פועל שיהודי עלי" גומר "לאֿל הפסוק על ז"ל רבותינו וכמאמר כולו, העול� על 'בעלֿהבית'

העול�! דטבע המציאות

עלֿפי מתנהגי� היו וא� לפני�", ינוסו דרכי� "בשבעה אזי התורה בדר� הולכי� כאשר � לעיל וכאמור
פצועי�, מאות חוסכי� היו � התחלתה ע� מיד והמצוה המלאכה את ומשלימי� מסיימי� והיו בעבר, התורה

רחמנאֿליצל�. החיי� העדר של עני� חוסכי� שהיו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

(עלֿכלֿפני�) ולהבא שמכא� אלא העבר, על לדבר אי� � ישראל של בטובת� לדבר שצריכי� מאחר אבל
כ�. יתנהגו

המתאי�, באופ� מתנהג יהודי שכאשר � נצחית הוראה � רב') ('מעשה הגמרא מסיפור הנלמדת ההוראה וזוהי
היא הנהגתו ולכ� בכו", כתיב קדוש וגוי כהני� ש"ממלכת בעובדה מכיר העול� דאומות המל� אפילו הנה

הגלות. בזמ� נמצאי� ישראל בני כאשר ג� � אומני�" מלכי� ד"והיו באופ�

ל'ב� אפילו אלא לגמרא", עשרה חמש ל"ב� רק לא � מישראל ואחד אחד לכל בפשטות מובנת זו והוראה
באופ� זה שאי� לפי שבדבר, ההוראה מהי מיד מבי� הוא הרי זה, סיפור לו מספרי� כאשר כי למקרא', חמש

השמות)! את להחלי� רק (צריכי� ממש העני� אותו אלא ונמשל, משל של

·Îמסיפור הנלמדת להוראה בהתא� ישראל בני של הנהגת� תהיה (עלֿכלֿפני�) ולהבא שמכא� ויהיֿרצו� .
כול� את מקבל שהמל� לנו", ויאר הוי' ד"אֿל העני� ישנו שאז אלול, חודש בימי נמצאי� כאשר ובפרט הנ"ל,

זו. להנהגה בנוגע מיוחדת כח נתינת ישנה שאז � לכול� שוחקות פני� ומראה יפות פני� בסבר
הגלות. דזמ� האחרוני� בימי� נמצאי� כאשר ג� � אומני�" מלכי� ד"והיו ומצב למעמד זוכי� זו הנהגה ועלֿידי

קיו� כללות שהרי � שמחה מתו� ומצוותיה התורה קיו� בכללות הוספה פועל זה ומצב שמעמד ומוב�,
(פסחי� ז"ל רבותינו וכמאמר במאמר), לעיל (כמוזכר דוקא מצוה של שמחה מתו� להיות צרי� ומצוות התורה
להו דפתח ש"מקמי רבה הנהגת היתה ולכ� מצוה", של שמחה מתו� אלא כו' שורה השכינה "אי� א) קיז,

בשמעתא". ופתח באימתא יתיב ולבסו� רבנ�, ובדחו דבדיחותא מילתא אמר לרבנ�

ולכלֿלראש שמחה, הפועלי� עניני� המו� ויו� יו� בכל ישנ� מישראל ואחד אחד שלכל בפשטות ומוב�
בפירוש יתבונ� וכאשר השחר", "ברכות (כ') י"ח הוא אומר בוקר, בכל משנתו מתעורר יהודי כאשר בפשטות: �

בשמחה! להיות ממה עניני� ריבוי שישנ� יראה � כו') רמזי� כל (ללא כפשוטו המילות

מלכי� ד"והיו העני� כבר נפעל הגלות, דחשכת האחרוני� ברגעי� נמצאי� ישראל בני כאשר ג� � לעיל וכאמור
ומצוותיה. דתורה העבודה בכללות מצוה של שמחה תוספת נפעלת ועלֿידיֿזה מניקותי�", ושרותיה� אומני�

כי לספור חדל כי "עד מופלג, בריבוי ועבודתינו מעשינו כללות לאחרי הנה דמשיחא", ב"עקבתא ובעמדנו
שפה עמי� אל אהפו� "אז היעוד ויקויי� ד"אחישנה", באופ� והשלימה האמיתית לגאולה זוכי� � מספר" אי�

ממש. בימינו במהרה אחד", שכ� לעבדו גו' ברורה

***

‚Îהיא (שההנהגה העול� דאומות ה'מלכ�ת' ע� ישראל בני של ודיבור� הנהגת� אופ� אודות לעיל האמור .

במגע באי� שה� בלבד, יחידי� לאנשי� לכאורה, שיי�, זה הרי � אומני�") "מלכי� שיהיו שפועלי� באופ�
בזה. וכיוצא העול�, מצב האר�, מצב ע� הקשורי� לעניני� בנוגע העול� אומות ע� וקשר

להתוועד כדי מתאספי� ישראל מבני וכמה כמה כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה תדבר", הרוב על "התורה אבל
שמי�, ביראת המצוות וקיו� התורה לימוד אודות ולעורר לדבר כדי הזמ� את לנצל שצריכי� בודאי הרי � ביחד

שבקטני�. לקט� אפילו מישראל, ואחת אחד לכל השיי� עני� שזהו
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יעקב"! ל"גאו� המתאי� באופ� מתנהג הוא אלא ומ"גוי'שקייט", מגויי� מתפעל אינו יהודי

ב"גאו� פוגעת כזו שהנהגה מאחר � בזה וכיוצא לגוי, "להתחנ�" חסֿושלו� הגוי, לפני "לרקוד" חסֿושלו�
בלבד! ולחו� השפה מ� והיא יסודה, בשקר זו שחנופה יודע הגוי כאשר ובפרט יעקב",

קשורי� שאינ� עניני� אודות מדובר כאשר דוקא זה הרי � וכו'" תתגרה "אל דינא", דמלכותא ד"דינא הכלל
יהודי נעשה � בזה וכיוצא ב'שולח�ֿערו�' די� קיו� אודות מדובר כאשר אבל ויהדות; קדושה בעניני
את לשנות פועל שיהודי עלי" גומר "לאֿל הפסוק על ז"ל רבותינו וכמאמר כולו, העול� על 'בעלֿהבית'

העול�! דטבע המציאות

עלֿפי מתנהגי� היו וא� לפני�", ינוסו דרכי� "בשבעה אזי התורה בדר� הולכי� כאשר � לעיל וכאמור
פצועי�, מאות חוסכי� היו � התחלתה ע� מיד והמצוה המלאכה את ומשלימי� מסיימי� והיו בעבר, התורה

רחמנאֿליצל�. החיי� העדר של עני� חוסכי� שהיו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

(עלֿכלֿפני�) ולהבא שמכא� אלא העבר, על לדבר אי� � ישראל של בטובת� לדבר שצריכי� מאחר אבל
כ�. יתנהגו

המתאי�, באופ� מתנהג יהודי שכאשר � נצחית הוראה � רב') ('מעשה הגמרא מסיפור הנלמדת ההוראה וזוהי
היא הנהגתו ולכ� בכו", כתיב קדוש וגוי כהני� ש"ממלכת בעובדה מכיר העול� דאומות המל� אפילו הנה

הגלות. בזמ� נמצאי� ישראל בני כאשר ג� � אומני�" מלכי� ד"והיו באופ�

ל'ב� אפילו אלא לגמרא", עשרה חמש ל"ב� רק לא � מישראל ואחד אחד לכל בפשטות מובנת זו והוראה
באופ� זה שאי� לפי שבדבר, ההוראה מהי מיד מבי� הוא הרי זה, סיפור לו מספרי� כאשר כי למקרא', חמש

השמות)! את להחלי� רק (צריכי� ממש העני� אותו אלא ונמשל, משל של

·Îמסיפור הנלמדת להוראה בהתא� ישראל בני של הנהגת� תהיה (עלֿכלֿפני�) ולהבא שמכא� ויהיֿרצו� .
כול� את מקבל שהמל� לנו", ויאר הוי' ד"אֿל העני� ישנו שאז אלול, חודש בימי נמצאי� כאשר ובפרט הנ"ל,

זו. להנהגה בנוגע מיוחדת כח נתינת ישנה שאז � לכול� שוחקות פני� ומראה יפות פני� בסבר
הגלות. דזמ� האחרוני� בימי� נמצאי� כאשר ג� � אומני�" מלכי� ד"והיו ומצב למעמד זוכי� זו הנהגה ועלֿידי

קיו� כללות שהרי � שמחה מתו� ומצוותיה התורה קיו� בכללות הוספה פועל זה ומצב שמעמד ומוב�,
(פסחי� ז"ל רבותינו וכמאמר במאמר), לעיל (כמוזכר דוקא מצוה של שמחה מתו� להיות צרי� ומצוות התורה
להו דפתח ש"מקמי רבה הנהגת היתה ולכ� מצוה", של שמחה מתו� אלא כו' שורה השכינה "אי� א) קיז,

בשמעתא". ופתח באימתא יתיב ולבסו� רבנ�, ובדחו דבדיחותא מילתא אמר לרבנ�

ולכלֿלראש שמחה, הפועלי� עניני� המו� ויו� יו� בכל ישנ� מישראל ואחד אחד שלכל בפשטות ומוב�
בפירוש יתבונ� וכאשר השחר", "ברכות (כ') י"ח הוא אומר בוקר, בכל משנתו מתעורר יהודי כאשר בפשטות: �

בשמחה! להיות ממה עניני� ריבוי שישנ� יראה � כו') רמזי� כל (ללא כפשוטו המילות

מלכי� ד"והיו העני� כבר נפעל הגלות, דחשכת האחרוני� ברגעי� נמצאי� ישראל בני כאשר ג� � לעיל וכאמור
ומצוותיה. דתורה העבודה בכללות מצוה של שמחה תוספת נפעלת ועלֿידיֿזה מניקותי�", ושרותיה� אומני�

כי לספור חדל כי "עד מופלג, בריבוי ועבודתינו מעשינו כללות לאחרי הנה דמשיחא", ב"עקבתא ובעמדנו
שפה עמי� אל אהפו� "אז היעוד ויקויי� ד"אחישנה", באופ� והשלימה האמיתית לגאולה זוכי� � מספר" אי�

ממש. בימינו במהרה אחד", שכ� לעבדו גו' ברורה

***

‚Îהיא (שההנהגה העול� דאומות ה'מלכ�ת' ע� ישראל בני של ודיבור� הנהגת� אופ� אודות לעיל האמור .

במגע באי� שה� בלבד, יחידי� לאנשי� לכאורה, שיי�, זה הרי � אומני�") "מלכי� שיהיו שפועלי� באופ�
בזה. וכיוצא העול�, מצב האר�, מצב ע� הקשורי� לעניני� בנוגע העול� אומות ע� וקשר

להתוועד כדי מתאספי� ישראל מבני וכמה כמה כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה תדבר", הרוב על "התורה אבל
שמי�, ביראת המצוות וקיו� התורה לימוד אודות ולעורר לדבר כדי הזמ� את לנצל שצריכי� בודאי הרי � ביחד

שבקטני�. לקט� אפילו מישראל, ואחת אחד לכל השיי� עני� שזהו
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טהרת על חינו� מזו: ויתירה הכשר, חינו� החינו�, עני� כללות אודות לעורר צריכי� � לכלֿלראש ולכ�,
של התורה לימוד עלֿידי נפעל ומתנק�" אויב ד"להשבית שהעני� פעמי� כמה המדובר עלֿפי ובפרט הקודש,

עוז". יסדת ויונקי� עוללי� "מפי � ישראל ילדי

מלא", "עול� הוא יהודי כל כי � ישראל מילדי ואחד אחד דכל החינו� עני� נוגע כמה עד בפשטות ומוב�
הראשו� אד� את ברא שהקב"ה היינו, כו'", יחידי אד� נברא "לפיכ� א) לז, (סנהדרי� ז"ל רבותינו כמאמר

מלא"! "עול� הוא יהודי שכל � ניוֿיורק בברוקלי� � ידעו שנה תשמ"ב אלפי� ה' שלאחרי כדי יחידי

פי על לנער "חנו� אד�: מכל החכ� המל�, שלמה אמר כבר הרי � קט� ילד אודות שמדובר וא�ֿעלֿפי
ימי מש� כל על נמשכת דפעולה באופ� הוא לנער הנית� שהחינו� היינו, ממנה", יסור לא יזקי� כי ג� דרכו
מכפי יותר להשתדל ההורי� צריכי� החינו� גיל בהתחלת ומיד תיכ� ולכ�, ממנה". יסור לא יזקי� כי "ג� חייו,

הקודש. טהרת על חינו� לילד להעניק יכולת�

לא חבירו: של ולסיוע לעזר מישראל ואחד אחד כל זקוק � כדבעי יהיה החינו� עני� שכללות כדי והנה,
הוא זקוק מחנכ�, בעצמו שהוא החינו� על נוס� ולכ�, ובתו, בנו את בעצמו ולחנ� ללמד מסוגל אחד כל

ומ אתלמלמד ולחנ� ללמד שמסוגלי� אלו וג� השלימות. בתכלית בניו את שיחנכו ומדריכה) (מלמדת דרי�
לעסוק פנוי יהיה ולב� שמוח� כדי בזה, וכיוצא פרנסה בעניני הזולת של לסיוע ה� זקוקי� � כדבעי בניה�

המתאי�. באופ� ובנותיה� בניה� בחינו�

ילדי� וכמה כמה ע� ביחד הילד את מחנכי� כאשר היא כדבעי החינו� הצלחת העיקר: על נוס� � זה וכל
אל "חרב הפסוק על ב) סג, (ברכות ז"ל רבותינו ממאמר כמוב� עצמו, בפני אותו מחנכי� כאשר ולא בגילו,
להיות צרי� התורה לימוד אלא בתורה", ועוסקי� בבד בד שיושבי� חכמי� "תלמידי על דקאי ונואלו", הבדי�

דוקא. "בחבורה"

ישראל". ד"אהבת העני� בכללות תלויה � כדבעי החינו� והצלחת ששלימות מוב� ועלֿפיֿזה

תורה, ה"מבצעי�": בשאר הפעולות באי� � וחינו� ישראל דאהבת הכלליי� העניני� ב' עלֿידי והנה,
ושתיה האכילה כשרות ויו�ֿטוב, קודש שבת נרות וחכמיה, יבנה � ספרי� מלא בית צדקה, מזוזה, תפילי�,

המשפחה. וטהרת

בספר"), כתוב הנמצא ("כל כלליי� תורה ספרי כתיבת עלֿידי ישראל בני כל של אחדות� � לזה ונוס�
את לכ� ד"כתבו המצוה את לקיי� (כדי לעצמו תורה ספר כתב שכבר יהודי אודות מדובר כאשר אפילו היינו,
כל ע� הוא מתאחד שעלֿידיֿזה הכלליי�, התורה מספרי באחד אות לו שתהיה להשתדל צרי� גו'"), השירה
ששלימותו תורה, ספר בדוגמת � אחת למציאות נעשי� שכול� ועד תורה, בספר אותיות לה� שיש היהודי�
נפעלת אזי בשלימות� ה� האותיות כל כאשר ודוקא האותיות, כל של וכשרות� בשלימות� תלויה וכשרותו

תורה. שבספר המיוחדת הקדושה

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הפרטיי�, תורה ספרי אפילו � לזה זה שייכי� התורה ספרי שכל פעמי� כמה וכמדובר
י"ב על (נוס� בעצמו רבינו משה שכתב הכללי תורה ספר ע� קשורי� שכול� עד הכלליי�, תורה לספרי בנוגע
(שבזה התורה ספרי כל את מגיהי� היו וממנו בעזרה, מונח שהיה עצמו), בפני שבט כל עבור תורה ספרי
כל במש� ישראל בני כל של אחדות� נפעלת ועלֿידיֿזה זה). תורה לספר התורה ספרי דכל השייכות מודגשת

הכתיבה). (באמצע עתה שנכתבי� התורה ספרי � כולל הדורות, שבכל התורה ספרי עלֿידי – הדורות

„Îאלול י"ב (שיחת לעיל שדובר מה עלֿדר� – הצדקה במצות מיוחדת הוספה אודות לעורר המקו� כא� .

ובהקדי�: ובתֿמצוה. ברֿמצוה שלפני ישראל לילדי בנוגע י"ג) סעי�
שה בפועל י"ט),רואי� סעי� (כנ"ל יותר גרוע המצב נעשה ליו� שמיו� ובאופ� כו', ומזדעזע נע עול�

קיי�". ו"העול� עומד" "העול� � הרצוי בכיוו� הוספה תתחיל ממחר שהחל והלואי

להוסי� (בליֿנדר) להחליט וטוב נכו� אזי � גרמא) שהזמ� עני� (שזהו העול� ועמידת קיו� את לפעול וכדי
� מלבד בכלל, ועד הושענאֿרבה עד ויו� יו� בכל בלאוֿהכי) הקבועי� השיעורי� על (נוס� הצדקה בנתינת

כמוב�. ויו�ֿטוב, הכיפורי� ויו� ראשֿהשנה השבת, ביו�

ליו�. מיו� הסכו� את לשנות אלא יו�, בכל קבוע סכו� לתת שלא מוטב � דוקא בליֿנדר שזהו להדגיש וכדי
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(ראה דוד" "ויבר� אמירת בעת צדקה לתת שיש איתא האריז"ל בסידור הנה � הצדקה נתינת לזמ� בנוגע
שנתינת פשוטי�) אנשי� (ובפרט כאלו שישנ� בפועל רואי� אבל: י"ט), סעי� דברי� פרשת שבת שיחת ג�
באמצע ליהודי נגשי� כאשר ובפשטות: התפילה. מכוונת אות� מבלבלת דוד" "ויבר� אמירת בעת הצדקה
מבלבל � צדקה שית� בדיבור) להפסיק אפשר אי (כי כו' הידי� בתנועות לו לרמז ומתחילי� דוד" "ויבר� אמירת

התפילה. לפני הצדקה נתינת כדאית � ולאלה התפילה. לכוונת הדבר

התפילה לכוונת אות� מבלבל הדבר ואי� האריז"ל, בסידור שכתוב מה עלֿפי להתנהג שרוצי� שאלו ומוב�,
� וכאמור התפילה, קוד� היו�, בהתחלת ג� צדקה לתת ה� צריכי� � לזה נוס� אבל ברכה, עליה� תבוא �

הרגיל. דר� על מאשר יותר יתנו הושענאֿרבה) לאחרי (עד אלו בימי�

א�ֿעלֿפי היינו, הצדקה, פעולת את כבר תפעל הצדקה בנתינת ההוספה אודות שההחלטה ויהיֿרצו�
� ואיל�)) 292 עמוד ט חלק (לקוטיֿשיחות פעמי� כמה (כמדובר לצדקה המסוגל הזמ� עיקר זה אי� שבלילה
א�ֿעלֿפי הנה טובה, החלטה מחליטי� שכאשר תקע"א) סימ� (אורחֿחיי� ב'שולח�ֿערו�' הפסקֿדי� ידוע הרי
שכתוב וכמו עצמה, ההחלטה קבלת עלֿידי הדבר פעולת כבר נפעלת זמ�, מש� לאחרי יהיה בפועל שקיומה
לכל בנוגע � בעניננו ועלֿדר�ֿזה דברי�", נשמעו גו' לב� אל נתת אשר הראשו� היו� "מ� יב) (י, בדניאל

טפחי�. מעשרה למטה והנגלה הנראה בטוב הצדקה, במצות ההוספה עלֿידי הנעשות הפעולות

ד"העול� באופ� הקצה, אל הקצה מ� כולו העול� ומצב מעמד משתנה כיצד בשר בעיני שרואי� � ובפשטות
קיי�". ו"העול� עומד"

‰Îד"מלכיות העני� ושלילת היפ� � העול� לאומות בנוגע ג� העול�", ד"ישוב העני� שכללות ומוב�, .
מבטאי� באלו", אלו מתגרות "מלכיות שכאשר בפועל שרואי� כפי ישראל, לבני ג� נוגע � באלו" אלו מתגרות

נהור")! "סגי (בלשו� ישראל" "שונאי על מכעס� חלק ה�
החסידות) תורת עלֿפי בהנהגות וכ� דתורה בנגלה פוסק (ה'מנחתֿאלעזר' ה"מונקאטשער" בש� בספרי� מובא
טוב לא ומה טוב מה לדעת אי� כי כו', הקב"ה של בבעלותו להתערב שאי� אמר הראשונה העול� מלחמת שבזמ�

בזה. וכיוצא המלחמה גמר אודות פירוט ללא בלבד, כללית וברכה בקשה מהקב"ה לבקש יש ולכ� כו',

הדברי�), נאמרו (שכ� הדיוק בתכלית ה� בשמו המובאי� שהדברי� לומר הכרח אי� � לכלֿלראש אבל:
בתיבה שינוי שעלֿידי ידוע הרי תי"ו, ועד מאל"� העני� כל את המציא שמישהו להניח שאי� א�ֿעלֿפי כי

לגמרי! אחר באופ� העני� כללות תוכ� לפעמי� משתנה בזה, וכיוצא אחת

שזהו לומר הכרח כל אי� הרי � בשמו שנדפסו כפי אופ� באותו נאמרו שהדברי� א�ֿתמציֿלומר ואפילו
כו'. הזמני� בכל המלחמות לכל בנוגע כלל

להעדר גור� שהדבר בלבד זו לא אשר � מלחמה מכל שישנ� התוצאות את במוחש רואי� כאשר ובפרט
יכולת�, כפי זאת למנוע להשתדל צריכי� ישראל ובני רצוי, בלתי דבר [שזהו יהודי� אינ� אצל החיי�
כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה א), סא, (גיטי� ישראל" עניי ע� עכו"� עניי ש"מפרנסי� מזה וקלֿוחומר במכלֿשכ�
בנוגע רק ולא ישראל, לבני בנוגע ג� רצויות בלתי תוצאות ישנ� אלא החיי�], עני� כללות אודות מדובר

רחמנאֿליצל�. ישראל, של לגופ� בנוגע ג� אלא ישראל, של לממונ�

טוב באופ� ישראל בני על לדבר שצריכי� ואיל�) ט (סעי� בארוכה לעיל המדובר על שנוס� מוב� ומזה
רצוי בלתי דבר לומר שלא להשתדל צריכי� � ישראל בני על רצוי בלתי דבר חסֿושלו� לומר ולא בלבד, ורצוי
והרי חסֿושלו�, בעול� הברכה היפ� ממשיכי� רצוי בלתי דבר אמירת עלֿידי כי העול�, לאומות בנוגע אפילו
הנראה בטוב ברכות בעניני כולו העול� כל את ("דערטרינקע�") להצי� שצריכי� ומצב במעמד אנו נמצאי�

ישראל. לבני בנוגע הטוב דהיפ� העניני� יתבטלו ממילא ובדר� והנגלה,

ד מהזמ� שעה חצי לנצל היתכ� מבהיל": "דבר שזהו בטענה מיד יבואו � מבקשי�" ה� ש"תואנה חודשאלו
ישראל בני על רצויי� בלתי דברי� אמירת כדי תו� ישראל לבני מוסר דברי לומר שלא להזהיר כדי אלול
העול�?! אומות על אפילו רצויי� בלתי דברי� לומר שאי� ואומרי� מוסיפי� אלא � בלבד זו ולא חסֿושלו�,

חסֿושלו�! מצוה" גוררת ד"מצוה העני� היפ� שזהו ויאמרו יטענו � ובלשונ�

התורה: הוראת זוהי אלא תורה, עלֿפי מתאי� זה שעני� בלבד זו לא הנה
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(ראה דוד" "ויבר� אמירת בעת צדקה לתת שיש איתא האריז"ל בסידור הנה � הצדקה נתינת לזמ� בנוגע
שנתינת פשוטי�) אנשי� (ובפרט כאלו שישנ� בפועל רואי� אבל: י"ט), סעי� דברי� פרשת שבת שיחת ג�
באמצע ליהודי נגשי� כאשר ובפשטות: התפילה. מכוונת אות� מבלבלת דוד" "ויבר� אמירת בעת הצדקה
מבלבל � צדקה שית� בדיבור) להפסיק אפשר אי (כי כו' הידי� בתנועות לו לרמז ומתחילי� דוד" "ויבר� אמירת

התפילה. לפני הצדקה נתינת כדאית � ולאלה התפילה. לכוונת הדבר

התפילה לכוונת אות� מבלבל הדבר ואי� האריז"ל, בסידור שכתוב מה עלֿפי להתנהג שרוצי� שאלו ומוב�,
� וכאמור התפילה, קוד� היו�, בהתחלת ג� צדקה לתת ה� צריכי� � לזה נוס� אבל ברכה, עליה� תבוא �

הרגיל. דר� על מאשר יותר יתנו הושענאֿרבה) לאחרי (עד אלו בימי�

א�ֿעלֿפי היינו, הצדקה, פעולת את כבר תפעל הצדקה בנתינת ההוספה אודות שההחלטה ויהיֿרצו�
� ואיל�)) 292 עמוד ט חלק (לקוטיֿשיחות פעמי� כמה (כמדובר לצדקה המסוגל הזמ� עיקר זה אי� שבלילה
א�ֿעלֿפי הנה טובה, החלטה מחליטי� שכאשר תקע"א) סימ� (אורחֿחיי� ב'שולח�ֿערו�' הפסקֿדי� ידוע הרי
שכתוב וכמו עצמה, ההחלטה קבלת עלֿידי הדבר פעולת כבר נפעלת זמ�, מש� לאחרי יהיה בפועל שקיומה
לכל בנוגע � בעניננו ועלֿדר�ֿזה דברי�", נשמעו גו' לב� אל נתת אשר הראשו� היו� "מ� יב) (י, בדניאל

טפחי�. מעשרה למטה והנגלה הנראה בטוב הצדקה, במצות ההוספה עלֿידי הנעשות הפעולות

ד"העול� באופ� הקצה, אל הקצה מ� כולו העול� ומצב מעמד משתנה כיצד בשר בעיני שרואי� � ובפשטות
קיי�". ו"העול� עומד"

‰Îד"מלכיות העני� ושלילת היפ� � העול� לאומות בנוגע ג� העול�", ד"ישוב העני� שכללות ומוב�, .
מבטאי� באלו", אלו מתגרות "מלכיות שכאשר בפועל שרואי� כפי ישראל, לבני ג� נוגע � באלו" אלו מתגרות

נהור")! "סגי (בלשו� ישראל" "שונאי על מכעס� חלק ה�
החסידות) תורת עלֿפי בהנהגות וכ� דתורה בנגלה פוסק (ה'מנחתֿאלעזר' ה"מונקאטשער" בש� בספרי� מובא
טוב לא ומה טוב מה לדעת אי� כי כו', הקב"ה של בבעלותו להתערב שאי� אמר הראשונה העול� מלחמת שבזמ�

בזה. וכיוצא המלחמה גמר אודות פירוט ללא בלבד, כללית וברכה בקשה מהקב"ה לבקש יש ולכ� כו',

הדברי�), נאמרו (שכ� הדיוק בתכלית ה� בשמו המובאי� שהדברי� לומר הכרח אי� � לכלֿלראש אבל:
בתיבה שינוי שעלֿידי ידוע הרי תי"ו, ועד מאל"� העני� כל את המציא שמישהו להניח שאי� א�ֿעלֿפי כי

לגמרי! אחר באופ� העני� כללות תוכ� לפעמי� משתנה בזה, וכיוצא אחת

שזהו לומר הכרח כל אי� הרי � בשמו שנדפסו כפי אופ� באותו נאמרו שהדברי� א�ֿתמציֿלומר ואפילו
כו'. הזמני� בכל המלחמות לכל בנוגע כלל

להעדר גור� שהדבר בלבד זו לא אשר � מלחמה מכל שישנ� התוצאות את במוחש רואי� כאשר ובפרט
יכולת�, כפי זאת למנוע להשתדל צריכי� ישראל ובני רצוי, בלתי דבר [שזהו יהודי� אינ� אצל החיי�
כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה א), סא, (גיטי� ישראל" עניי ע� עכו"� עניי ש"מפרנסי� מזה וקלֿוחומר במכלֿשכ�
בנוגע רק ולא ישראל, לבני בנוגע ג� רצויות בלתי תוצאות ישנ� אלא החיי�], עני� כללות אודות מדובר

רחמנאֿליצל�. ישראל, של לגופ� בנוגע ג� אלא ישראל, של לממונ�

טוב באופ� ישראל בני על לדבר שצריכי� ואיל�) ט (סעי� בארוכה לעיל המדובר על שנוס� מוב� ומזה
רצוי בלתי דבר לומר שלא להשתדל צריכי� � ישראל בני על רצוי בלתי דבר חסֿושלו� לומר ולא בלבד, ורצוי
והרי חסֿושלו�, בעול� הברכה היפ� ממשיכי� רצוי בלתי דבר אמירת עלֿידי כי העול�, לאומות בנוגע אפילו
הנראה בטוב ברכות בעניני כולו העול� כל את ("דערטרינקע�") להצי� שצריכי� ומצב במעמד אנו נמצאי�

ישראל. לבני בנוגע הטוב דהיפ� העניני� יתבטלו ממילא ובדר� והנגלה,

ד מהזמ� שעה חצי לנצל היתכ� מבהיל": "דבר שזהו בטענה מיד יבואו � מבקשי�" ה� ש"תואנה חודשאלו
ישראל בני על רצויי� בלתי דברי� אמירת כדי תו� ישראל לבני מוסר דברי לומר שלא להזהיר כדי אלול
העול�?! אומות על אפילו רצויי� בלתי דברי� לומר שאי� ואומרי� מוסיפי� אלא � בלבד זו ולא חסֿושלו�,

חסֿושלו�! מצוה" גוררת ד"מצוה העני� היפ� שזהו ויאמרו יטענו � ובלשונ�

התורה: הוראת זוהי אלא תורה, עלֿפי מתאי� זה שעני� בלבד זו לא הנה
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הדורות כל סו� עד ישראל בני את שיצוה רבינו למשה לומר (כביכול) מתאי� היה ובעצמו בכבודו להקב"ה
ח). פרק סו� מלכי� הלכות רמב"� (ראה נח דבני מצוות שבע את לקיי� העול� אומות על ישפיעו שה�

בני עליה� שקבלו מצוות ז' "ראה שהקב"ה ב) עמוד סו� ב, זרה עבודה א. לח, קמא (בבא בגמרא [איתא
ועושה, דמצווה השכר עני� אודות מדובר ש� אבל: כו'". לה� והתיר� עמד קיימו� שלא כיו� קיימו�, ולא נח

בסופו)]. נח ב� ער� תלמודית אנציקלופדיה וראה ש�. קמא בבא רש"י (פירוש פטר�" לא מעונשי� "אבל

בנוגע יצרה" "לשבת � כולל העול�, קיו� יצרה", "לשבת � הוא נח דבני מצוות דז' הכללי תוכנ� והרי
כדי העול�, אומות של בטובת� להשתדל צריכי� ישראל שבני אומרת, זאת מושבותיה�. בכל ישראל לבני
(ולא כולו העול� בכל ברכות המשכת לפעול צריכי� ולכ�, יצרה", ד"לשבת באופ� יהיה כולו העול� שמצב

הברכה). היפ� � רצוי בלתי באופ� לדבר

שלו�", לכ� יהיה בשלומה כי בעדה והתפללו העיר שלו� את "ודרשו בתורה מפורש פסוק ישנו לזה: ונוס�
והיפוכו! דבר זה הרי � כו' קטרוג של עני� ע� ביחד העיר לשלו� שהתפילה ומוב�,

כי שלה�, החיי� העדר עלֿידי זאת לפתור הכרח כל אי� הרי � וכו' ומחבלי� מזיקי� בעול� שישנ� ומה
להשבית היינו, ומתנק�", אויב ד"להשבית הפעולה להיות צריכה ומתנק�", "אויב אודות מדובר כאשר ג�
נעשי� שה� שפועלי� ועד חוטאי�", ולא חטאי� "יתמו ז"ל: חכמינו ובלשו� ומתנק�", "אויב היותו את ולבטל
ע� ביחד (היינו, צאנכ�" ורעו זרי� "ועמדו לבוא דלעתיד היעוד עלֿדר� ישראל, לבני ומסייעי� לאוהבי�

צאנכ�"). ד"ורעו באופ� תהיה שהנהגת� מדגישי� "זרי�", היות� על ההדגשה

ÂÎ�ומכא פעולת�, את יפעלו בכמות המעטי� שהדברי� ויהיֿרצו� ישראל,. של בזכות� רק ידברו ולהבא
ישראל. מגבול לבער� צריכי� ישראל של בזכות� שאינ� הדיבורי� וכל

ובמדרשי בגמרא בעצמו לעיי� יכול ואחד אחד כל כי � דוקא הנ"ל דברי� על להסתמ� צור� שאי� ומוב�
בדבר. ספק כל מבלי הנ"ל, מסקנא לידי יבוא ובודאי כו', וב'שולח�ֿערו�' ז"ל חכמינו

התורה את ללמד שירצה ולא אותו, תלמד שהתורה שרצונו באופ� תהיה התורה ללימוד גישתו כאשר � וזאת
בזה, ישראל נחשדו לא ובודאי זה. בעני� דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק פתג� כידוע � לו לומר מה

בשדה. המל� בהיות אלול, חודש בימי נמצאי� כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

העול� וכל . . עצמו שיראה אד� כל "צרי� ד) הלכה ג פרק תשובה (הלכות הרמב"� די� לפסק ובהתא�
ולה� לו וגר� זכות, לכ� כולו העול� כל ואת עצמו את הכריע הרי אחת מצוה עשה . . חייב וחציו זכאי חציו
� והצלה" "תשועה פועלי� ישראל של בזכות� אחד דיבור שמוסיפי� שעלֿידיֿזה מוב�, � והצלה" תשועה

"נאו". צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה

***

ÊÎבכמה נשמעי� הדברי� כאשר זו, בהזדמנות אודותיו לדבר כדאי ולכ�, � גרמא שהזמ� נוס� עני� ישנו .
מקומות:

בעני� השאלות כל שהרי � בדבר השאלה ולפלא תשרי. חודש לקראת לכא� לנסיעה בקשר השואלי� ישנ�
הקודמות. בשני� זה בעני� דובר כאשר כבר נפתרו זה

או "רמזי�", ללמוד ינסו מענה, יקבלו לא (וא� שוב ששאלו וכמה כמה שישנ� היות א�ֿעלֿפיֿכ�, אבל
הדברי�: נקודת על נוספת פע� אחזור לכ� � בזה) וכיוצא חסֿושלו�, רוח נפילת לידי שיבואו

הקודש מאר� לצאת לה� שמותר הקודש באר� מרב להיתר (לכלֿלראש) זקוקי� � הקודש באר� הדרי� אלו
זאת לשאול מוכרח ולכ� עצמו, על לסמו� יכול אינו עצמו, אצל קרוב שאד� שהיות ומוב�, מסויי�. זמ� למש�
מצב את ויודע הקודש, באר� הוא ג� שדר לרב � והכוונה אלו, בדיני� המומחה שהוא מורהֿהוראה רב אצל

וכו'. ש� הדברי�

שלא בתנאי רק המקומות) (מכל לכא� הנסיעה תהיה � דוקא) ישראל אר� לבני (השיי� הנ"ל היתר על נוס�
גדול. לחוב להכנס לא � ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הנסיעה, עבור לחובות יכנסו

ועלֿאחתֿכמה האשה, ברשות להיות מוכרחת לדר� שהיציאה מוב�, � הנישואי� שלאחרי לאלו ֿוכמהובנוגע
הבעל. ברשות להיות מוכרחת לדר� האשה שיציאת
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כאשר וה� קבוע, באופ� עסק� כל זהו כאשר ה� � ציבור בצרכי עוסקי� אודות מדובר כאשר לזה: ונוס�
בכל מאומה תגרע לא לכא� שהנסיעה להשתדל צריכי� � רוב�) אצל שיי� זה (שעני� הפנוי בזמ� בזה עוסקי�
לעסקנות בהתא� עוז, וביתר שאת ביתר ייעשו הפעולות שכל מזו: ויתירה השנה, כל במש� הנעשות הפעולות

תשרי. חודש בימי הנדרשת הציבורית

מישהו, של פריֿהמצאתו זה אי� כי בתקפ�, ה� � שלפניֿזה בשני� נאמרו שכבר אלו הוראות שכל ומוב�,
בדבר. שינוי כל ללא עומדות בתקפ� ה'שולח�ֿערו�' הוראות כל והרי ה'שולח�ֿערו�', להוראות בהתא� א� כי

ובהרחבה. ביאור ביתר הדברי� נתבארו שאז שלפניֿזה, בשני� שנאמרו הדברי� נקודת הוא הנ"ל כל � וכאמור
עוד". ויחכ� לחכ� ו"ת� זה. שלפני בשני� שנאמרו הדברי� רשימות ביד� שיש וכמה כמה ישנ� ובודאי

ÁÎ:דומה בעני� � לעני� ומעני� .
אחת מישיבה הלימודי� מקו� שינוי אודות השואלי� כאלו וישנ� הלימודי�. זמ� התחלת ה� אלו ימי�

לבנות. חינו� למוסדות בנוגע וכ� אחרת, לישיבה

מקו� וכ� הלימודי� לסדר בנוגע נוספת: פע� זה על ואחזור פעמי�, כמה הוראה ניתנה זה לעני� בנוגע וג�
להתעניי� מה� ולבקש עתה, עד למד שבו המוסד הנהלת חוותֿדעת את ותלמידה תלמיד כל ישאל � הלימודי�
נפשו תכונות את יודעי� שה� מאחר הבאה, בשנה לימודיו את להמשי� היכ� לו ולהורות האמיתית בטובתו

וכו'. וכשרונותיו

ידידי� ע� בזה יתייעצו � בזה וכיוצא אלו במוסדות משרה שינוי אודות השואלי� לאלו בנוגע ועלֿדר�ֿזה
קשור אינו כאשר רק זה שכל ומוב�, יוע�". ברוב "ותשועה בזה), וכיוצא (מחנכי� זה לעני� השייכי� מביני�
לו שיש מאחר בדבר, לשאלה מקו� אי� � "חוזה" ישנו כאשר כי "חוזה", עלֿפי זו) משרה (או זה למוסד

זה. למוסד � ה'שולח�ֿערו�' עלֿפי – התחייבות

ËÎ:�עני עוד להוסי� המקו� כא� .

תהיה אז כי תשרי, חודש לקראת לכא� לבוא בזה) וכיוצא לחובות (להכנס להשתדל שכדאי החושבי� ישנ�
לדבר או באריכות, מענה ולקבל ארוכי� מכתבי� לכתוב וכו'.הזדמנות ובארוכה בפרטיות

תשרי חודש ובודאי תשרי לחודש הסמו� הזמ� דוקא ואדרבה: כ�, הדבר שאי� להדגיש הצור� מ� ולכ�,
אלו בזמני� כי בפרטיות, ואחד אחד כל ע� ולדבר ארוכי� מכתבי� לקרוא כלל המתאי� הזמ� אינו � עצמו
הוא תשרי שחודש ובפרט מעשיכ�", ד"שפרו באופ� לעצמו, בנוגע בעבודתו יותר לעסוק ואחד אחד כל צרי�
וכ� תורה, ושמחת עצרת שמיני סוכות, הכפורי�, יו� השנה, ראש השנה: חדשי שאר לגבי במועדות" "מרובה

לסוכות. הכפורי� יו� שבי� הימי� וד' תשובה, ימי עשרת

למענה ולהמתי� דוקא, בארוכה מכתב כל ולכתוב ומכתבי�, בפתקאות להרבות המתאי� הזמ� זה אי� ולכ�,
למעוטי תשרי, חודש לאחרי או תשרי חודש לפני להיות יכולה כזו הנהגה � למחרת מיד או ביו� בו (בארוכה)

תשרי. חודש

או רצו� לאיֿשביעות לגרו� צרי� אינו אלו) בימי� (בפרט מכתבי� על המענה שהעדר מוב� ועלֿפיֿזה
כנ"ל. לכ�, המתאי� הזמ� זה שאי� מפני אלא שימתֿלב, העדר מפני זה אי� כי וח"ו! ח"ו � וכו' הרוח נפילת

למלא ואחד אחד כל יוכל לא כולה, השנה כל ראשית שהוא זה, בחודש שדוקא היתכ� � לשאלה ובקשר
ליו� בנוגע שמצינו עלֿדר� לדבר: התשובה � כזה?! דבר לומר לגמרי מופר� הרי � לטובה לבבו משאלות
חודש ימי של עיצומ� עלֿידי נפעל לטובה לבבו משאלות שמילוי מוב� כ� כמו מכפר", יו� של ש"עיצומו הכפורי�
מוסי� כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה תשרי, לחודש המתאי� באופ� מתנהג שכאשר בנפשיה איניש ידע והרי תשרי.
שבדבר. הפירושי� כל ע� מכפר", יו� של ד"עיצומו באופ� העניני� כל נפעלי� אזי וצדקה תורה תפילה בעניני

של ברכתו את כבר הוא מקבל השנה" ש"מרשית היינו, � הקב"ה של בברכותיו הוספה נפעלת ועלֿידיֿזה
שאל שכבר או לשאול, שרוצה הפרטי� לכל בנוגע � כולל העניני�, לכל בנוגע טובה וחתימה לכתיבה הקב"ה
הנראה בטוב טובה חתימה וגמר וחתימה כתיבה ברכת ובפשטות: שתהיה). סיבה (מאיזה מענה קיבל ולא
וגמילותֿחסדי�, עבודה תורה � הקב"ה של לברכתו ה"כלי�" והכנת בעשיית מוסי� שהוא מאחר והנגלה,
גדול" ה"עול� ג� זה הרי העניני� אמיתית שעלֿפי האד�", זה קט� ה"עול� עומד", "העול� שעליה�

בלב�". נת� העול� "את כי (כפשוטו),
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כאשר וה� קבוע, באופ� עסק� כל זהו כאשר ה� � ציבור בצרכי עוסקי� אודות מדובר כאשר לזה: ונוס�
בכל מאומה תגרע לא לכא� שהנסיעה להשתדל צריכי� � רוב�) אצל שיי� זה (שעני� הפנוי בזמ� בזה עוסקי�
לעסקנות בהתא� עוז, וביתר שאת ביתר ייעשו הפעולות שכל מזו: ויתירה השנה, כל במש� הנעשות הפעולות

תשרי. חודש בימי הנדרשת הציבורית

מישהו, של פריֿהמצאתו זה אי� כי בתקפ�, ה� � שלפניֿזה בשני� נאמרו שכבר אלו הוראות שכל ומוב�,
בדבר. שינוי כל ללא עומדות בתקפ� ה'שולח�ֿערו�' הוראות כל והרי ה'שולח�ֿערו�', להוראות בהתא� א� כי

ובהרחבה. ביאור ביתר הדברי� נתבארו שאז שלפניֿזה, בשני� שנאמרו הדברי� נקודת הוא הנ"ל כל � וכאמור
עוד". ויחכ� לחכ� ו"ת� זה. שלפני בשני� שנאמרו הדברי� רשימות ביד� שיש וכמה כמה ישנ� ובודאי

ÁÎ:דומה בעני� � לעני� ומעני� .
אחת מישיבה הלימודי� מקו� שינוי אודות השואלי� כאלו וישנ� הלימודי�. זמ� התחלת ה� אלו ימי�

לבנות. חינו� למוסדות בנוגע וכ� אחרת, לישיבה

מקו� וכ� הלימודי� לסדר בנוגע נוספת: פע� זה על ואחזור פעמי�, כמה הוראה ניתנה זה לעני� בנוגע וג�
להתעניי� מה� ולבקש עתה, עד למד שבו המוסד הנהלת חוותֿדעת את ותלמידה תלמיד כל ישאל � הלימודי�
נפשו תכונות את יודעי� שה� מאחר הבאה, בשנה לימודיו את להמשי� היכ� לו ולהורות האמיתית בטובתו

וכו'. וכשרונותיו

ידידי� ע� בזה יתייעצו � בזה וכיוצא אלו במוסדות משרה שינוי אודות השואלי� לאלו בנוגע ועלֿדר�ֿזה
קשור אינו כאשר רק זה שכל ומוב�, יוע�". ברוב "ותשועה בזה), וכיוצא (מחנכי� זה לעני� השייכי� מביני�
לו שיש מאחר בדבר, לשאלה מקו� אי� � "חוזה" ישנו כאשר כי "חוזה", עלֿפי זו) משרה (או זה למוסד

זה. למוסד � ה'שולח�ֿערו�' עלֿפי – התחייבות

ËÎ:�עני עוד להוסי� המקו� כא� .

תהיה אז כי תשרי, חודש לקראת לכא� לבוא בזה) וכיוצא לחובות (להכנס להשתדל שכדאי החושבי� ישנ�
לדבר או באריכות, מענה ולקבל ארוכי� מכתבי� לכתוב וכו'.הזדמנות ובארוכה בפרטיות

תשרי חודש ובודאי תשרי לחודש הסמו� הזמ� דוקא ואדרבה: כ�, הדבר שאי� להדגיש הצור� מ� ולכ�,
אלו בזמני� כי בפרטיות, ואחד אחד כל ע� ולדבר ארוכי� מכתבי� לקרוא כלל המתאי� הזמ� אינו � עצמו
הוא תשרי שחודש ובפרט מעשיכ�", ד"שפרו באופ� לעצמו, בנוגע בעבודתו יותר לעסוק ואחד אחד כל צרי�
וכ� תורה, ושמחת עצרת שמיני סוכות, הכפורי�, יו� השנה, ראש השנה: חדשי שאר לגבי במועדות" "מרובה

לסוכות. הכפורי� יו� שבי� הימי� וד' תשובה, ימי עשרת

למענה ולהמתי� דוקא, בארוכה מכתב כל ולכתוב ומכתבי�, בפתקאות להרבות המתאי� הזמ� זה אי� ולכ�,
למעוטי תשרי, חודש לאחרי או תשרי חודש לפני להיות יכולה כזו הנהגה � למחרת מיד או ביו� בו (בארוכה)

תשרי. חודש

או רצו� לאיֿשביעות לגרו� צרי� אינו אלו) בימי� (בפרט מכתבי� על המענה שהעדר מוב� ועלֿפיֿזה
כנ"ל. לכ�, המתאי� הזמ� זה שאי� מפני אלא שימתֿלב, העדר מפני זה אי� כי וח"ו! ח"ו � וכו' הרוח נפילת

למלא ואחד אחד כל יוכל לא כולה, השנה כל ראשית שהוא זה, בחודש שדוקא היתכ� � לשאלה ובקשר
ליו� בנוגע שמצינו עלֿדר� לדבר: התשובה � כזה?! דבר לומר לגמרי מופר� הרי � לטובה לבבו משאלות
חודש ימי של עיצומ� עלֿידי נפעל לטובה לבבו משאלות שמילוי מוב� כ� כמו מכפר", יו� של ש"עיצומו הכפורי�
מוסי� כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה תשרי, לחודש המתאי� באופ� מתנהג שכאשר בנפשיה איניש ידע והרי תשרי.
שבדבר. הפירושי� כל ע� מכפר", יו� של ד"עיצומו באופ� העניני� כל נפעלי� אזי וצדקה תורה תפילה בעניני

של ברכתו את כבר הוא מקבל השנה" ש"מרשית היינו, � הקב"ה של בברכותיו הוספה נפעלת ועלֿידיֿזה
שאל שכבר או לשאול, שרוצה הפרטי� לכל בנוגע � כולל העניני�, לכל בנוגע טובה וחתימה לכתיבה הקב"ה
הנראה בטוב טובה חתימה וגמר וחתימה כתיבה ברכת ובפשטות: שתהיה). סיבה (מאיזה מענה קיבל ולא
וגמילותֿחסדי�, עבודה תורה � הקב"ה של לברכתו ה"כלי�" והכנת בעשיית מוסי� שהוא מאחר והנגלה,
גדול" ה"עול� ג� זה הרי העניני� אמיתית שעלֿפי האד�", זה קט� ה"עול� עומד", "העול� שעליה�

בלב�". נת� העול� "את כי (כפשוטו),
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כוונת כי וכו', ופשט'לא� רמזי� לחפש מבלי שנאמרו, כפי אופ� באותו יתקבלו אלו שדיבורי� ויהיֿרצו�
למקרא.הדבר חמש לב� המוב� באופ� ממש, בפשטות היא י�

Ïכל שאר אודות יחשוב עתה, שהוא מקו� ובכל שיהיה מקו� בכל מישראל, ואחת אחד שכל ויהיֿרצו� .
יתאחד � נמצא הוא ש� אד� של שמחשבתו במקו� אשר הכלל ועלֿפי ישראל, דאהבת באופ� ישראל בני

הגשמי. הזה בעול� למטה בגו� נשמה בהיותו ישראל, מבני ואחד אחד כל ע� אהבה) (מתו�
הנראה בטוב ומתוקה, טובה לשנה טובה וחתימה לכתיבה הקב"ה של ברכתו את וימהר יוסי� זה וכל

לבב. וטוב שמחה ומתו� והנגלה,

מבר� מישראל ואחד אחד שכל הוא" תורה ישראל ש"מנהג לעיל כאמור � אלול בחודש כבר נפעל זה וכל
למטה זאת וממשיכי� אלו, ברכות על "אמ�" עוני� שמלמעלה ומוב�, ומתוקה, טובה שנה בברכת רעהו את

והנגלה. הנראה ובטוב טפחי�, מעשרה למטה מטה,

‡Ïלאלו וכ� הדברי�, את ששומעי� ואחת אחד לכל שיי� � אלול וט"ו י"ד י"ג אודות לעיל המדובר כל .

הדברי�. תוכ� את לה� שימסרו
לפי ועני� עני� כל טפחי�, מעשרה למטה בפועל, במעשה הדברי� כל את לייש� � העיקר הוא והמעשה
נמצא המלכי� מלכי שמל� שיודעי� מאחר � והגבלה ממדידה שלמעלה באופ� אלו עניני� בכל ולעסוק ענינו.

לכול�. שוחקות פני� ומראה יפות פני� בסבר כול� את ומקבל מישראל, ואחד אחד כל ע� ביחד בשדה

� מעשה לידי המביא דלימוד ובאופ� וחסידות, נגלה התורה, בלימוד הוספה עלֿידי – היא בזה וההתחלה
בהידור. המצוות בקיו� הוספה

·Ïוכדי תמימי�. תומכי ישיבת להתייסדות שנה פ"ה מלאות לרגל אלול בט"ו התוועדות יערכו בודאי .

ה"משקה" את יקחו � ותפילה) תורה בו שמגדלי� בבית (הנערכת זו התוועדות ע� הנ"ל התוועדות לקשר
הנ"ל. בהתוועדות שישתמשו ה"משקה" ע� זאת ויערבבו זו מהתוועדות

את לה� לתת שאיֿאפשר וא�ֿעלֿפי הדברי�, את שומעי� שש� המקומות בכל ג� כ� שיעשו ויהיֿרצו�
תורה", אלא מי� "אי� � למי� נמשלה התורה והרי כא�, הנאמרי� התורה דברי את ה� שומעי� הרי � ה"משקה"

ה"משקה". עני� שזהו שר�", "יי� בדוגמת � כאש" דברי כה "הלא נאמר התורה דברי ועל

מתורה ז"ל חכמינו ומאמרי תורה פסוקי יחזרו � המקומות בכל אלול בט"ו שתיער� בהתוועדות ולכ�,
נפלא" ב"יחוד מתאחדי� שעלֿידיֿזה דורנו, נשיא של ותורתו מאמריו � ובמיוחד שבעלֿפה, ותורה שבכתב
ואורחותיו בדרכיו והולכי� תורתו שלומדי� ואחת אחד לכל ברכה נמשכת ועלֿידיֿזה דורנו, נשיא ע� זו דתורה

הורנו. אשר

והמזונות המשקה את יקחו שה� המרכזית, תמימי� תומכי ישיבת עלֿידי תיער� � כא� ההתוועדות
השני� כל ובמש� כולה השנה במש� בזה ולהמשי� הנ"ל, להתוועדות טובה התחלה בתור � זו מהתוועדות

לכ�. המתאימי� בזמני� � כול�

בלימוד יעסקו המשיח ביאת לאחרי ואדרבה: התורה, בלימוד ימשיכו המשיח ביאת לאחרי שג� ומוב�,
מלכי�) הלכות (סו� הרמב"� וכפסקֿדי� התורה, פנימיות בלימוד � ובמיוחד עוז, וביתר שאת ביתר התורה
האד�, כח כפי בורא� דעת וישיגו . . גדולי� חכמי� ישראל יהיו . המשיח). ביאת (לאחרי הזמ� ש"באותו

מכסי�". לי� כמי� ה' את דעה האר� מלאה כי שנאמר

"תורה היעוד קיו� את (כביכול) ומזרזי� ממהרי� שעלֿידיֿזה חוצה, המעיינות הפצת � היא לזה וההכנה
כל את תורה ילמד שהוא צדקנו, משיח ביאת � צמח" עבדי את מביא הנני "כי בגלוי, � תצא" מאתי חדשה

ממש. "נאו" ממש, בימינו במהרה כולו, הע�

לרש"ג (באמרו רסקי� שי' דוד להרב � המזונות ואת שי', להרש"ג ה"משקה" את נת� שליט"א אדמו"ר כ"ק
לאביו "הקפות" ניגו� לנג� שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל כ� ואחר המזונות). את לקחת "שליח" שימנה שי'

ז"ל. יצחק לוי רבי

בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצו� "יהי לנג� טלישבסקי) שי' משה (ר' לחז� צוה כ� אחר

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק

תצאו". בשמחה "כי לנג� התחיל צאתו טר�
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הקודש ללשו� מתורג�

תבוא)‡. בפ' (הנאמר בדרכיו" "והלכת הציווי את

הרמב"� "להדמות1מונה ומפרשו: מצוות, התרי"ג במני�

של מדותיו כפי להתנהג כלומר היכולת". כפי יתעלה בו

הדרשה את הרמב"� ש� שמביא וכפי "מה2הקב"ה, :

נקרא הקב"ה מה חנו�, היה אתה א� חנו� נקרא הקב"ה

אתה א� חסיד נקרא הקב"ה מה רחו�, היה אתה א� רחו�

חסיד". היה

הוא המצות, מני� בעני� הרמב"� שקבע השרשי� בי�

או3אומר גו'" תשמרו חקותי "את כמו כולל, שציווי ,

שאינו משו� המצוות, במני� נמנה אינו תהיו", "קדושי�

התורה. כל את שכולל אלא מסויי�, פרט על ציווי

כללי. ציווי היא בדרכיו" "והלכת המצוה ג� הרי ולכאורה,

l"pdאמנ� mihxt"�רחו "היה חנו�", "היה שבמצוה:

במצות הנכללת חסדי�, בגמילות נכללי� חסיד" ו"היה

כמו�" לרע� בפירוש4"ואהבת האמור הביאור לפי א� .

� היכולת" כפי יתעלה בו "להדמות � בדרכיו" "והלכת

כולל הוא הקב"ה,lkהרי של "דרכיו" ה� שכול� המצוות,

המצוות כל את מקיי� ית' הציווי5שהוא הרי כ� א� �

כל את כולל אלא פרטית, מצוה אינה בדרכיו" "והלכת

המצוות במני� הרמב"� ע"י נמנה מקו� ומכל .6המצוות,

פרט יש בדרכיו" "והלכת שבציווי לומר, איפוא הכרח

שבציווי החידוש ומשו� ציווי�, בשאר קיי� שאינו מסויי�

המצוות במני� נמנה הוא את7זה, "ועבדת� שמצות כש� .

מצוה בכל שכ� � כולל ציווי היותה ע� אלקיכ�", ה'

שישנו החידוש מצד זאת, בכל הרי � הקב"ה את עובדי�

המצוות במני� היא נמנית .8במצוה

נאמר·. שלא בדרכיו" "והלכת בציווי החידוש מהו

להיות צרי� המצוות שקיו� "והלכת", � מצוות? בשאר

של כ�dkildבדר� פי על וא� מצוות לקיי� אד� יכול .

המצוה. קיו� לפני שהיה כפי ומצב מעמד באותו ישאר

באופ� יהיה מצוות שקיו� "והלכת", הציווי בא זה על
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המצוות משפיעות אזי יתעלה", בו "להדמות כדי עושה
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המקיי� באד� זיכו� בודאי פועל המצוות שקיו� א�

את מקיי� אינו א� ג� שמקיימ�, אופ� באיזה המצוות, את

כשהוא שאפילו (עד בדרכיו" "והלכת המיוחד הציווי

אז ג� לשמה", "שלא התחתונה בדרגא מצוה מקיי�
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זה. לפני בה שעמדו

" של פירוש כי מוב�, שקיו�zkldeמכ� הוא, בדרכיו"

יד� על יתרומ� שהאד� כזה, באופ� להיות צרי� המצוות

הרי אז גבול, לבלי מגבול שיעבור מוגבל, בלתי באופ�
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מצוה בכל שכ� � כולל ציווי היותה ע� אלקיכ�", ה'

שישנו החידוש מצד זאת, בכל הרי � הקב"ה את עובדי�

המצוות במני� היא נמנית .8במצוה
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את מקיי� אינו א� ג� שמקיימ�, אופ� באיזה המצוות, את

כשהוא שאפילו (עד בדרכיו" "והלכת המיוחד הציווי

אז ג� לשמה", "שלא התחתונה בדרגא מצוה מקיי�

ולפרוש) ללכת בו גור� זיכו� וכל המצוה) בו פועלת

הציווי שבהעל�. עני� הוא שזה אלא � הקוד� ממצבו

בגלוי שיורגש כ� המצוות את לקיי� מורה, "והלכת"

"והלכת". לידי אותו מביאה שהמצוה

הפסוק‚. העומדי�9על בי� מהלכי� ל� "ונתתי

בחסידות נאמר קוד�10האלה" נשמות ג� וכ� שמלאכי�,

ירידת� אחר ונשמות "עומדי�", נקראי� למטה, ירידת�

נקראי� שלה�, ומצוות התורה קיו� ידי על למטה,

מסבירה החסידות ותורת שג�11"מהלכי�". א� כי ,
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בהגיע� הגבלה; כל וללא מסדר למעלה ה� שהעליות

הדרגה מ� לגמרי והתנתקו" "הלכו כבר הנעלית למדריגה

זה. לפני בה שעמדו

" של פירוש כי מוב�, שקיו�zkldeמכ� הוא, בדרכיו"

יד� על יתרומ� שהאד� כזה, באופ� להיות צרי� המצוות

הרי אז גבול, לבלי מגבול שיעבור מוגבל, בלתי באופ�
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הוא מסוגל כיצד א) כ� וא� מוגבל, הרי הוא נברא כל

עבודתו ידי מגיעelyעל הוא א� ב) גבול? בלי להתעלות

מוגבל? נברא אז להשאר יכול הוא כיצד גבול, לבלי

נאמר כ� על נברא. מלהיות לחדול עליו היה לכאורה

(עלeikxca"והלכת הקב"ה של דרכיו ע� להתקשר עלי� ,"

כנ"ל). הקב"ה, של דרכיו שה� משו� המצוות קיו� ידי

הנמנעות" "נמנע הוא שהקב"ה הפכי�",12ומאחר ו"נושא

על א) שהנברא יחדיו, גבול ובלי גבול לחבר ית' הוא יכול

בלתי בעילוי שיעלה ל"והלכת" יגיע המוגבלת עבודתו ידי

במציאותו ישאר המוגבלת עלייתו לאחר שג� ב) מוגבל

המוגבלת.

היא,„. הרי העליונה הכוונה להבי�: צרי� עדיי� בר�

עבודה באמצעות יבואו לה�, זוכה שהאד� העילויי� שכל

מלמעלה ההשפעות כל את לאד� יעניקו א� שכ� דוקא.

"נהמא אלא שאינו הטוב, תכלית זה יהא לא עבודה, ללא

שג�13דכיסופא" לומר, איפוא הכרח בושת"). ("לח�

ידי על דוקא בא גבול, בלי הילו� "והלכת", של העילוי

עבודתו ידי שעל לכאורה, יוצא, הנ"ל לפי ואילו עבודתו.

מוגבלות, לעליות אלא להגיע מסוגל הוא אי� המוגבלת

מרומ� שהקב"ה בגלל רק בא הוא גבול שבבלי ול"הילו�"

כ�. לידי אותו

שהאד� ענינה אי� "הילו�" של זו שעליה וא�

כפי שמשיג שלאחר אלא בהגבלה, עולה הוא בעבודתו

zlekiיותר אותו מרוממי� א�dlrnlnו, כי � גבול בלי ,

האד� בעבודת כוח נות� הנמנעות" "נמנע שהוא שהקב"ה

dceardyמאחר זאת, בכל גבול; בלי אל אותו תרומ�

אינו ה"הילו�", את פועלת שהעבודה עצמו זה שדבר

הכוונה כפי אינו לכאורה, הרי האד�, עבודת משו�

דוקא העבודה ידי על יבואו העליות שכל .14העליונה,

גורמת שהעבודה עצמו, זה שג� לומר, הכרח

קשור האד�, האד�.zcearaל"הילו�"

בזה:‰. הביאור

"דרכיו" יהיו שהמצוות כ� לידי להביא האד� יכולת

מכ� לו באה מוגבל, בלתי כוח בה� ושיהיה הקב"ה, של

"חלק שהיא נשמתו, בעצ� קשור שלו המצוות שקיו�

ממעל שהאד�ynn"15אלקה כ� ידי ועל גבול. בלי �

חנו� של הפרטית, במצוה נשמתו עצ� את ממשי� העובד

"א� פירוש (שזה חנו�;`dzכו' רחו�;`dzהיה `dzהיה

רחו� חנו� היה הנפש) (עצ� עצמ� אתה חסיד", היה

מצד המצוות את מקיי� שהוא (בעבודה) כלומר וחסיד).

הבאה ודעת) מטע� (שלמעלה נפש ומסירת פשוטה אמונה

הוא, עניניו שבתו� ג�, פועל הוא כ� ידי על הנשמה, מעצ�

" � בעצמו הקב"ה חנו�,d"awd"נמש�" נקראd"awdנקרא

בבליd"awdרחו�, ההילו� שג� כ�, א� נמצא חסיד". נקרא

האד� עבודת באמצעות נוצר המצוות, בקיו� .16גבול

.Âב"והלכת שישנו הנמנעות", "נמנע של הכוח

שעבודתו א) אופני�: בשני כאמור, מתבטא בדרכיו",

לאחר ב) גבול. בלי להעלותו תוכל האד� של המוגבלת

מוגבלת. במציאות האד� ישאר גבול, בבלי העליות כל

ידי על לבוא צריכי� והעילויי� העניני� שכל ומאחר

נשאר שהוא זה עילוי שג� לומר הכרח האד�, עבודת

עבודתו: ידי על באה מוגבלת, במציאות

האלוקית מנפשו באה יהודי של האמיתית חיותו

א�17בלבד הבהמית), נפש דר� עוברת שחיותו (אלא

ואילו נוגה, בקליפת ומקורו מוגבל, גשמי, הוא שהגו�

בלבד זו לא הרי � ממש" ממעל אלקה "חלק היא הנשמה

היא אדרבה, אלא הנשמה, ידי על מתבטל אינו שהגו�

חיותו אותו. האלוקית.elyמחיה מנפש היא
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(12.68 ע' � להצ''צ � אמונה דר� סתי''ח. הרשב''א שו''ת ראה

לקו''ש13) ועייג''כ ד. ז, צו לקו''ת פ''כ. רבא אליהו דבי תנא ראה

ג). (סעי' 271 ע' ח''ג �המתורג�]

לעילוי14) בנוגע (ג� אתעדל"ע דבאתעדל"ת העני� כללות שג� וא�

נברא בי� ערו� אי� כי עצמה, האתעדל"ת מעלת מצד אינה עמידה) דבחי'

שה"ש ב. פג, שמע"צ דרושי (לקו"ת ית' ברצונו עלה שכ� מצד ורק לבורא,

ברצונו שעלה לאחר מ"מ פ"ו), תש"ג עול� אדו� בד"ה בארוכה ונתבאר א. יב,

הנבראי שעבודת באמת,ית' כ� נעשה ית' רצונו מצד הרי מקו� תתפוס �

מציאות לו יש הצמצו� בהצמצו�, ית' רצונו שמצד ב) (נד, בדרמ"צ (וכמבואר

הצמצו� שלאחרי בההארה מאתעדל"ת ההתפעלות להיות ויתכ� ראוי ולכ�

עצמו, המצמצ� הוא והוא ית', בו אדוקה היא המצומצמת הארה שג� (א�

מצד היא ההמשכה ובמילא כלל)) מקו� תופסי� הנבראי� אי� ית' וקמי'

קס, א. קכג, דרמ"צ האתעדל"ע, מעי� העבודה להיות צריכה (שלכ� עבודת�

שקוד� בהאור בכללות, שהיא, דבל"ג, עלי' להילו�, בנוגע משא"כ א).

להנבראי� מקו� תפיסת יהי' הרצו� שמצד לכאורה, לומר, א"א הרי הצמצו�,

ושיתפסו להצמצו�, מציאות שיהי' רק הוא הרצו� (דפעולת זה אור בבחי'

הג� הרי וא"כ וב�), דאב ש� מהמשל כמוב� המצומצ�, אור בבחי' מקו�

ההמשכה אי� הצמצו�, שקוד� אור בחי' ימשיכו העבודה שע"י ברצונו שעלה

האור ג� יומש� שבעבודת� שרצה ית' רצונו מצד כ"א, ה�. עבודת� מצד

ש�. מקו� תופסת עבודת� ושאי� מעבודת� שלמעלה

(15.9 הערה 102 ע' ח"ד [המתורג�] לקו"ש נסמ�

נעשה16) חנו� דאתה העבודה שע"י וזה עבודה להיות שמוכרחת וא�

רצונו אעפ"כ, עצמו, לצמצ� ית' ברצונו שעלה לאחר רק הוא חנו� הקב"ה

הרצו�. את עושי� שה� וכאילו עבודת�, ע"י תהי' הרצו� המשכת שג� הוא ית'

ע"י הוא גבול הבלי אור שהמשכת ב) קס, ב. קכג, (דרמ"צ שמבואר ומה

מהגבול למעלה היא שהעבודה דמכיו� של�, מאד מאד�, דבכל האהבה

זה וקישור המשכה � העליו� מאד לבחי' ודוגמה מעי� היא לכ� שבאד�

אלא בפני�. כמבואר הצמצו�, לקוד� שייכי� שהנבראי� מפני אפשרי�

צריכה בפועל, יומש� גבול הבלי שאור ובכדי מספקת, אינה לבד זו ששייכות

הבחינות דוגמת הבל"ג אור ההמשכה, ומעי� בדוגמת ועבודה עבודה להיות

דוקא. שבדוגמתה העבודה ע"י נמשכת בחינה שכל המוגבל, שבאור

שהאד�17) ודבר דבר שבכל מפני בה� שעוסקי� העניני� מאד נוגע ולכ�

תער''ב). בששה''ק (ד''ה כו' אלקית כחות בזה מכניס ועושה פועל

`eaz ik zegiyÎihewl

(מצד בהעל� � היא מהנשמה, חי שהגו� זו, חיות א�

גילוי, לידי להביאה צרי� עבודתו ידי על והאד� עצמו).

האלוקית: הנפש מ� חיי� גופו שאברי בו, שיורגש במדה

רוצה שהנפש מיד החיונית, מנפש בגלוי החי שהגו�, כש�

בדר� מאליה� הגו� אברי לה נשמעי� פעולה, איזו לעשות

שו� ובלי לה� ואמירה ציווי שו� בלי ומיד "תיכ� ממילא

כלל" האלוקית;18שהיי' לנפש בנוגע להיות צרי� כ� ,

ובא הנשמה על המסתירי� הדברי� את מסיר כשהאד�

אבריו ממלאי� האלוקית, מנפש היא שחיותו הכרה לידי

כלשו� האלוקית. הנפש רצונות אחר ממילא בדר�

הראש19הירושלמי ל"מודי�", כשבאי� מגרמיה" "כרע :

מעצמו). כורע

חיבור את עבודתו ידי על פועל שהאד� כ� ידי ועל

האלוקית, מהנפש חי המוגבל שגופו בגילוי, והגו� הנשמה

הגבוהות העליות שכל העצמות, כוח את ממשי� הוא

הגשמי, בגופו להיות יוכלו "הילו�" של באופ� ביותר

עליות. לאות� כלי ושיהיה

.Êבחינת את בעצמו לפעול מסוגל אחד כל אי� הרי

הנפש רצונות את מעצמ� יקיימו גופו שאברי ההתבטלות

הציווי� סדר (שג� הקוד� הציווי בא זה על � האלוקית

וכפי תדבק", "ובו � השי"ת) לעבודת ונוגע בדיוק הוא

מביא בחכמי�20שהרמב"� "הדבק שפירושו מהספרי,

בהתבטלות העומדי� אלה ב"חכמי�" ובתלמידיה�",

ביטול) מה, כח ומאחר21(חכמה, מרכבה. של באופ�

שלו הראש שה� מהחכמי�, היא ידי22שיניקתו על ,

ממש" בשכינה "נדבק הוא א� בה�, וגופו21הדביקות ,

כנ"ל הנשמה, לאור כלי .23נעשה

ע� להתחבר כללי: עני� הוא תדבק" "ובו הציווי בר�

כ� ידי שעל ובתלמידיה�; בחכמי� דביקות ידי על הקב"ה

גופו שיגיעllkaנעשה לכ� ראוי ונעשה לאלקות כלי

ה"הילו�" אבל גבול. בלי "והלכת" חייבlretaלבחינת

העיקר", הוא "המעשה שכ� המצוות, מעשה ידי על לבוא

העצמות. את וממשיכה מגיעה דוקא בפועל המצוה עשיית

"והלכת הציווי בא בגילוי, תהיה שההמשכה וכדי

"בדרכיו", של באופ� יהיה המצוות שקיו� בדרכיו",

בו "להדמות הקב"ה, של דרכיו שה� משו� שיקיימ�

פועלות ה� תדבק", "ובו של ההקדמה לאחר ואז יתעלה",

כו', מנוחה לה� אי� "צדיקי� שנעשה "והלכת", את

חיל" אל מחיל ילכו ובחינה24שנאמר לזמ� שיבואו עד ,

העולמי�". לחיי ומנוחה שבת שכולו "ליו� � יותר נעלית

(`''kyz hay c"ei zgiyn)
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פכ"ג.18) תניא

ג�19) וראה סה"ד. פ"ב, ולאברכות � .284 ע' לקו"ד .8 ע' לנער חנו�

בס' כמסופר כזו, מצינו בעול� לחלקו בנוגע ג� אלא להגו� בהנוגע רק

מפאריטש. הרר"ה בנוגע (104 ע' ה'ש"ת (קיי� השיחות

ס"ד.20) ש� אדה"ז בשו"ע הובא ו. מ"ע המצות ספר

בהגהה.21) ופל"ה פי"ח תניא

(22.32 ע' ח"ד [המתורג�] לקו"ש ג� וראה פ"ב. תניא

למרו�23) עלית כאלו עלי� אני "ומעלה ש�: הספרי לשו� יוב� ובזה

ונטלת מלחמה עשית כאלו אפילו אלא בשלו� ונטלת שעלית ולא ונטלת

מהו א"מ דלכאורה � באד�" מתנות לקחת שבי שבית למרו� עלית וכה"א

והשבי? המלחמה מהו"ע וג� וכדומה, שמי� או רקיע ולא דוקא מרו� לשו�

מרומז וזה הנמנעות, דנמנע כח מצד הוא ובל"ג שגבול היחוד והביאור:

ממנו למעלה שאי� עילוי � כ"א ורקיע, שמי� כמו דבר תואר שאינו ב"מרו�",

למטה תחתו� "שאי� בתחתוני� דירה בפירוש פל"ו בתניא המבואר (ע"ד

זה, גילוי בו שהי' בביהמ"ק ג� (ולכ� הנמנעות. נמנע העצמות שהוא ממנו"),

מקו� מראשו� מרו� יב) יז, (ירמי' בי' כתיב מהמדה, אינו הארו� מקו�

שלח. ממרו� עה"פ לאיכה הצ"צ רשימות וראה � מקדשינו)

ג� המתבטאת הנשמה עצ� המשכת ע"י היא "מרו�" בחי' והמשכת

דכא ואת אשכו� וקדוש מרו� טו) נז, (ישעי' (וכמ"ש אני דמודה בהביטול

צריכה ואח"כ העצ�. התעוררות למרו�, העלי' רק שזהו אלא רוח). ושפל

ע� "מלחמה" לעשות הגלויי�, בכחותיו פרטית בהעבודה ההמשכה להיות

את "ליטול" בעול�, וחלקו ונה"ב הגו� את לברר והסתרי�, ההעלמות

שבי. ושבית � לשרש� ולהעלות� בה� שנפלו הניצוצות

הו"ע הפרטי� ובכוחותיו הנשמה עצ� בהתעוררות זו שעבודה (וא�

הדביקות תכלית כי בו", "ולדבקה בהציווי הספרי זה מרמז בדרכיו, והלכת

כדלהל�). בדרכיו, ההילו� הוא

עמק24) א). (יז, חכמה בית בהקדמה השל"ה גרסת וע"פ ברכות. סו�

שמות תו"א וראה ב. צח, מג"א תו"א ג). (סא, פ"ח קדישא הדיקנא שער המל�

א. מט,



לי `eaz ik zegiyÎihewl

(מצד בהעל� � היא מהנשמה, חי שהגו� זו, חיות א�

גילוי, לידי להביאה צרי� עבודתו ידי על והאד� עצמו).

האלוקית: הנפש מ� חיי� גופו שאברי בו, שיורגש במדה

רוצה שהנפש מיד החיונית, מנפש בגלוי החי שהגו�, כש�

בדר� מאליה� הגו� אברי לה נשמעי� פעולה, איזו לעשות

שו� ובלי לה� ואמירה ציווי שו� בלי ומיד "תיכ� ממילא

כלל" האלוקית;18שהיי' לנפש בנוגע להיות צרי� כ� ,

ובא הנשמה על המסתירי� הדברי� את מסיר כשהאד�

אבריו ממלאי� האלוקית, מנפש היא שחיותו הכרה לידי

כלשו� האלוקית. הנפש רצונות אחר ממילא בדר�

הראש19הירושלמי ל"מודי�", כשבאי� מגרמיה" "כרע :

מעצמו). כורע

חיבור את עבודתו ידי על פועל שהאד� כ� ידי ועל

האלוקית, מהנפש חי המוגבל שגופו בגילוי, והגו� הנשמה

הגבוהות העליות שכל העצמות, כוח את ממשי� הוא

הגשמי, בגופו להיות יוכלו "הילו�" של באופ� ביותר

עליות. לאות� כלי ושיהיה

.Êבחינת את בעצמו לפעול מסוגל אחד כל אי� הרי

הנפש רצונות את מעצמ� יקיימו גופו שאברי ההתבטלות

הציווי� סדר (שג� הקוד� הציווי בא זה על � האלוקית

וכפי תדבק", "ובו � השי"ת) לעבודת ונוגע בדיוק הוא

מביא בחכמי�20שהרמב"� "הדבק שפירושו מהספרי,

בהתבטלות העומדי� אלה ב"חכמי�" ובתלמידיה�",

ביטול) מה, כח ומאחר21(חכמה, מרכבה. של באופ�

שלו הראש שה� מהחכמי�, היא ידי22שיניקתו על ,

ממש" בשכינה "נדבק הוא א� בה�, וגופו21הדביקות ,

כנ"ל הנשמה, לאור כלי .23נעשה

ע� להתחבר כללי: עני� הוא תדבק" "ובו הציווי בר�

כ� ידי שעל ובתלמידיה�; בחכמי� דביקות ידי על הקב"ה

גופו שיגיעllkaנעשה לכ� ראוי ונעשה לאלקות כלי

ה"הילו�" אבל גבול. בלי "והלכת" חייבlretaלבחינת

העיקר", הוא "המעשה שכ� המצוות, מעשה ידי על לבוא

העצמות. את וממשיכה מגיעה דוקא בפועל המצוה עשיית

"והלכת הציווי בא בגילוי, תהיה שההמשכה וכדי

"בדרכיו", של באופ� יהיה המצוות שקיו� בדרכיו",

בו "להדמות הקב"ה, של דרכיו שה� משו� שיקיימ�

פועלות ה� תדבק", "ובו של ההקדמה לאחר ואז יתעלה",

כו', מנוחה לה� אי� "צדיקי� שנעשה "והלכת", את

חיל" אל מחיל ילכו ובחינה24שנאמר לזמ� שיבואו עד ,

העולמי�". לחיי ומנוחה שבת שכולו "ליו� � יותר נעלית

(`''kyz hay c"ei zgiyn)
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פכ"ג.18) תניא

ג�19) וראה סה"ד. פ"ב, ולאברכות � .284 ע' לקו"ד .8 ע' לנער חנו�

בס' כמסופר כזו, מצינו בעול� לחלקו בנוגע ג� אלא להגו� בהנוגע רק

מפאריטש. הרר"ה בנוגע (104 ע' ה'ש"ת (קיי� השיחות

ס"ד.20) ש� אדה"ז בשו"ע הובא ו. מ"ע המצות ספר

בהגהה.21) ופל"ה פי"ח תניא

(22.32 ע' ח"ד [המתורג�] לקו"ש ג� וראה פ"ב. תניא

למרו�23) עלית כאלו עלי� אני "ומעלה ש�: הספרי לשו� יוב� ובזה

ונטלת מלחמה עשית כאלו אפילו אלא בשלו� ונטלת שעלית ולא ונטלת

מהו א"מ דלכאורה � באד�" מתנות לקחת שבי שבית למרו� עלית וכה"א

והשבי? המלחמה מהו"ע וג� וכדומה, שמי� או רקיע ולא דוקא מרו� לשו�

מרומז וזה הנמנעות, דנמנע כח מצד הוא ובל"ג שגבול היחוד והביאור:

ממנו למעלה שאי� עילוי � כ"א ורקיע, שמי� כמו דבר תואר שאינו ב"מרו�",

למטה תחתו� "שאי� בתחתוני� דירה בפירוש פל"ו בתניא המבואר (ע"ד

זה, גילוי בו שהי' בביהמ"ק ג� (ולכ� הנמנעות. נמנע העצמות שהוא ממנו"),

מקו� מראשו� מרו� יב) יז, (ירמי' בי' כתיב מהמדה, אינו הארו� מקו�

שלח. ממרו� עה"פ לאיכה הצ"צ רשימות וראה � מקדשינו)

ג� המתבטאת הנשמה עצ� המשכת ע"י היא "מרו�" בחי' והמשכת

דכא ואת אשכו� וקדוש מרו� טו) נז, (ישעי' (וכמ"ש אני דמודה בהביטול

צריכה ואח"כ העצ�. התעוררות למרו�, העלי' רק שזהו אלא רוח). ושפל

ע� "מלחמה" לעשות הגלויי�, בכחותיו פרטית בהעבודה ההמשכה להיות

את "ליטול" בעול�, וחלקו ונה"ב הגו� את לברר והסתרי�, ההעלמות

שבי. ושבית � לשרש� ולהעלות� בה� שנפלו הניצוצות

הו"ע הפרטי� ובכוחותיו הנשמה עצ� בהתעוררות זו שעבודה (וא�

הדביקות תכלית כי בו", "ולדבקה בהציווי הספרי זה מרמז בדרכיו, והלכת

כדלהל�). בדרכיו, ההילו� הוא

עמק24) א). (יז, חכמה בית בהקדמה השל"ה גרסת וע"פ ברכות. סו�

שמות תו"א וראה ב. צח, מג"א תו"א ג). (סא, פ"ח קדישא הדיקנא שער המל�

א. מט,
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אלול י' ראשו� יו�
אגרתיב ,giw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî äðäå,236 'nr cr.'åëå íéîòô

אלול י"א שני יו�

,236 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ä÷ãöä äùòî 'éäå ù"æå,hiw 'nr cr.íúàèç ìë
יו�ראשוֿ�שניי'ֿי"אאלול

,úàæ úòãeî äpäå,ixd reci -íéðîçø íä íòáèa ìàøNiL §¦¥©©Ÿ¤¦§¨¥§¦§¨¥©£¨¦
íéãñç éìîBâå21åéúBcnî úBëLîð íäéúBLôð úBéä éðtî , §§¥£¨¦¦§¥¡©§¥¤¦§¨¦¦¨

ïäa øáBb ãñçä øLà ,Cøaúé,zepeilrd zecna -ïécä úcî ìò ¦§¨¥£¤©¤¤¥¨¤©¦©©¦
áeúkL Bîëe ,íeöîväå äøeábäå22,"åéàøé ìò Bcñç øáb" :- §©§¨§©¦§§¤¨¨©©§©§¥¨

cqgd zexabzd lr fnxnd

dxeabde d`xid zcn lr

,jxazi eayúàø÷ð ïëlL¤¨¥¦§¥
"ïäk úa" äîLpä`idy - ©§¨¨©Ÿ¥

`idy ,odk zpigan d`a

,cqgd zcnáeúkL Bîk§¤¨
LBãwä øäfa23.oeeike - ©Ÿ©©¨

zecndn d`a dnypdy

cqgd oday zeyecwd

dnypa mb okl - xabzn

`id zepngxde cqgd zcn

micediy ,zexabzda

zepngx ilra md mraha

.micqg ilnebe,äpäå§¦¥
äðéçaî úëLîpä ä÷ãvä©§¨¨©¦§¤¤¦§¦¨

Bæn -rahzepngxd

,dnypayíLa àø÷ð¦§¨§¥
íL ék ,"ä÷ãvä äNòî"©£¥©§¨¨¦¥
øác ìò ìôBð "äNòî"©£¤¥©¨¨
äNòpL Bà ,äNòð øákL¤§¨©£¨¤©£¨
øác àéäå àìénî ãéîz̈¦¦¥¨§¦¨¨
óàå ,ãéîz ìéâøå äåää©Ÿ¤§¨¦¨¦§©

ïàk,dnypay zirahd zepngxdn `ad dwcvd oipra -úcî éøä ¨£¥¦©
øákî ìàøNé úéa ìk úBLôða äòaèä úeðîçøäå ãñçä- ©¤¤§¨©£¨ª§§¨§©§¨¥¦§¨¥¦§¨

y xac df ixdxak,dyrpìzLäå ïúeàéøa úòîåéúBcnî ïúeìL ¥¥§¦¨§¦§©§§¨¦¦¨
øaúéáeúkL Bîk ,C24,"'eë åétàa çtiå" :mc` ly eteba - ¦§¨¥§¤¨©¦©§©¨

mixne` ep`e ,miig ly dnyp oey`xd25:icedia dnypd zqpkd lr

"'eë çôðc ïàîe" ,"éa zçôð äzàå"26,ezeikezn ,gtp ekezn - §©¨¨©§¨¦©§¨©

,zewl`d zeiniptn d`a dnypdy dpeekd lynpae ,ezeiniptne

,dnypa ,da yi - jxazi eizecn zeiniptn d`a `idy oeeik ,ixd

,cqgd zcn zexabzd mr cgi ,jxazi eizecn ly zeiniptd oipr

.seba dzqipke dzcixi f`níBéå íBé ìëa íâåd"awd -Báeèa §©§¨¨§
,úéLàøá äNòî Lcçî- §©¥©£¥§¥¦

ly ozeycgzd llek

xy`ae ,dlrnly zecnd

ixd ,dhnl dnypl

"'eë íéø÷aì íéLãç"å27. ©£¨¦©§¨¦
,"dyrn" yexit df -

cinz ixdy ,cinz dyrpy

dnypa zeycgzdd dpyi

df ixd ,dly mingxd zcne

,"dwcvd dyrn" oipr

zcn cvn ziyrp dwcvd

ipa rahay zepngxd

.l`xyiì Cà"äãBáò" ïBL ©§£¨
øác ìò àlà ìôBð Bðéà¥¥¤¨©¨¨
äòéâéa äNBò íãàäL¤¨¨¨¤¦¦¨
,BLôð òáè ãâð äîeöò- £¨¤¤¤©©§

envr mr rbiizdl eilry

oky ,eytp rah cbp zeyrl

dvex epi` eytp ly rahd

,z`f zeyxdlìhánL ÷ø©¤§©¥
ïBöø éðtî BðBöøe Bòáè¦§§¦§¥§
ïBâk ,àeä-Ceøa ïBéìòä̈¤§¨§

Lôpä éevî ãò" älôúáe äøBúa Bîöò òbéì28."'eëxac - §©¥©©§§¨¦§¦¨©¦©¤¤
cbpk envr mr rbiizn `ed `l` ,ezeyxdl dvex ytpd rah oi`y

.eytp rah,ä÷ãvä úåöîa ïàk óàå`id dceard -ïzìzzl - §©¨§¦§©©§¨¨¦¥
î øúBé äaøäxy` -BðBöøe Búeðîçø òáh,zzl -Bîëe ©§¥¥¦¤©©£¨§§

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîàL29÷eñt ìò30¯ "ïzz ïúð" : ¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨©¨¨Ÿ¦¥
."'eëå íéîòt äàî elôà"£¦¥¨§¨¦§

äéäå" :áeúkL eäæå§¤¤¨§¨¨
ä÷ãvä äNòîmely -," ©£¥©§¨¨

úàø÷pä ä÷ãvä íbL¤©©§¨¨©¦§¥
íLa àìå "äNòî" íLa§¥©£¤§Ÿ§¥
ïë-ét-ìò-óà ¯ "äãBáò"£¨©©¦¥
àzúìc àúeøòúà"a§¦§¨¨¦§©¨

,"àìéòìc àúeøòúàlr - ¦§¨¨¦§¥¨
dhnly dwcvd zcear ici

,dlrnl zexxerzd ziyrp

øøBòîici lr - §¥
,dhnln zexxerzddéelb¦

àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà¥¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ìàøùéù úàæ úòãåî äðäå
íäéúåùôð úåéä éðôî ç"îåâå íéðîçø íä íòáèá
úãî ìò ïäá øáåâ ãñçä øùà 'úé åéúåãîî úåëùîð
åéàéøé ìò åãñç øáâ ù"îëå íåöîöäå äøåáâäå ïéãä
äðäå .÷"äåæá ù"îë ïäë úá äîùðä úàø÷ð ïëìù
ä÷ãöä äùòî íùá '÷ð åæ 'éçáî úëùîðä ä÷ãöä
äùòðù åà äùòð øáëù øáã ìò ìôåð äùòî íù éë
ïàë óàå ãéîú ìéâøå äååää øáã àéäå àìéîî ãéîú
úéá ìë úåùôðá äòáèåä úåðîçøäå ãñçä úãî éøä
åéúåãîî ïúåìùìúùäå ïúåàéøá úòî øáëî ìàøùé
çôðã ïàîå éá úçôð äúàå 'åë åéôàá çôéå ù"îë 'úé
úéùàøá äùòî ùãçî åáåèá íåéå íåé ìëá íâå 'åë
ìôåð åðéà äãåáò ïåùì êà .'åë íéø÷áì íéùãçå
ãâð äîåöò äòéâéá äùåò íãàäù øáã ìò àìà
ïåöø éðôî åðåöøå åòáè ìèáîù ÷ø åùôð òáè
ãò äìôúáå äøåúá åîöò òâééì ïåâë ä"á ïåéìòä
ïúéì ä÷ãöä úåöîá ïàë óàå .'åë ùôðä éåöéî
ô"ò ì"æø ù"îëå åðåöøå åúåðîçø òáèî øúåé äáøä

.'åëå íéîòô äàî åìéôà ïúú ïúð

äùòî äéäå ù"æå
íùá àìå äùòî íùá '÷ðä ä÷ãöä íâù ä÷ãöä
øøåòî àìéòìã àúåøòúà ú"ìãòúàá ë"ôòà äãåáò
äîåöò äòôùäå äáø äøàäá ä"á ñ"à øåà éåìéâ
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ספ"א.21. ח"א תניא יא.22.ראה קג, ˘ËÈÏ"‡:23.תהלי� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."א צה, ז.24."ח"ב ב, (ברכת25.בראשית השחר בברכות

ב. ס, מברכות נשמה"), הזהר.26."אלקי בש� רפ"ב ח"א לעיל כג.27.הובא ג, ˘ËÈÏ"‡:28.איכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ס"א ‰Ú¯˙29."אגה"ק

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."�ש פרש"י יו"ד. טו, דברי� ש�.30."ספרי דברי�

lel` a"i iyily mei Ð bi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול י"ב שלישי יו�
אגרתיג ,hiw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êáåè áø äî âé,hiw 'nr cr.'åë éø

åéîBøîa íBìL äNòðå ,äîeöò äòtLäå äaø äøàäamixya - §¤¨¨©¨§©§¨¨£¨§©£¤¨¦§¨
cqg ly xy ,l`ixabe l`kin zellkzd didzy ,dlrnly zecnae

,cqga wznez dxeab xy`e ,dxeab ly xyeìL àéìîôa íâå§©§¨©§¨¤
.ähî,dhnly zenlera -älbúé àì ¯ ìôMä äfä íìBòaL ÷ø ©¨©¤¨¨©¤©¨¨Ÿ¦§©¤

øeøaäå íBìMäaehd ly - ©¨§©¥
,rxdnáBhäî òøä ãeøôe¥¨©¥©

"õ÷ úò" ãò,rxd ly - ©¥¥
økæpk ,úeìbä ïîæa àìå§Ÿ¦§©©¨©¦§¨
"ïè÷ íìBò"a ÷ø .ìéòì§¥©§¨¨¨
úò" ìëa ¯ íãàä àeä¨¨¨§¨¥

,älôz Bæ ,"àöî- §Ÿ§¦¨
" z`xwpdmelymb ixdy ,"

melyd oipr dyrp dltza

,rxdn aehd ly xexiade

÷ãöa" :áeúkL Bîk- §¤¨§¤¤
,dwcvaéðô äæçà,"E ¤¡¤¨¤

.ìéòì økæpkzelbzdd - ©¦§¨§¥
ziniptdzewl` ly

dltzd zrya dlbzny

.melyd oipr epyi f`yCà©
úBéäì ìëeé älôzä øçà©©©§¦¨©¦§

òøä,ytpay -øBòðå øæBç ¨©¥§¥
,áBèa áøòúäìe ì÷a§©§¦§¨¥§

a Cläúé øLàkmipipr - ©£¤¦§©¥§
lyCà .äfä íìBò úëLç¤§©¨©¤©

"äãBáò" úðéçáa ä÷ãvä©§¨¨¦§¦©£¨
,erahn xzei dwcv zzl envr mr rbiizn `edy -øLàî äpä- ¦¥¥£¤

Îy oeeik,ãàî ãàîa dúìòî äìãâå äø÷édwcvd xy`n - ¨§¨§¨§¨©£¨¨¦§Ÿ§Ÿ
,rahd cvnyïBöø éðtî éðôebä BðBöøe Bòáè ìháî BúBéäa¦§§©¥¦§§©¨¦¦§¥§

,àøçà àøèñ àéôkúàå ,àeä-Ceøa ïBéìòä,"xg`d cv"de - ¨¤§¨§¦§©§¨¦§¨¨¢¨
,dyecwl zttekzn ,dtilwéøa-àLã÷c àø÷é ÷lzñà éæàå-C ©£©¦§©¥§¨¨§ª§¨§¦

,'eë àeäf`e -eceak mnexznyecwd ly,zenlerd lka `ed jexa

à÷åc CLçä ïî øBàä ïBøúéëemiyere jyegd z` miktdnyk - §¦§¨¦©Ÿ¤©§¨
`wec df xe`l yi - xe` epnn

,dpeilr dlrn ,oexzi,òãBpk©©
úàæì éà,okl -òøä ïéà ¦¨Ÿ¥¨©

øBòðå øæBç ãBò úBéäì ìBëé̈¦§¥§¥
÷ø ,åéìàî Ck ìk úel÷a§©¨¨¥¥¨©
epøøBòé íãàä íà¦¨¨¨§§¤
ñç Bîöò ìò epëéLîéå§©§¦¤©©§©

.íBìLå`l envrn eli`e - §¨
.zelwa jk lk rxd xxerzi

çèáå è÷Lä" áeúkL eäæå§¤¤¨©§¥¨¤©
,"íìBò ãòxear xkydy - ©¨

zcear"`ed "dwcvd

,"mler cr ghae hwyd"

lî àeä ¯ "è÷Lä"ïBL ©§¥¦§
"åéøîL ìò è÷BL"31eðéäc , ¥©§¨¨§©§

éøîâì íéãøôð íéøîMäL¤©§¨¦¦§¨¦§©§¥
ähîì ïéìôBðå ïéiä ïî¦©©¦§§¦§©¨
æ äìòîì ïéiäå ,éøîâìC §©§¥§©©¦§©§¨©
Cøc ìòå .úéìëúa ìeìöå§¨§©§¦§©¤¤
,"ä÷ãvä úãBáò"a àeä äæ¤©£©©§¨¨

zpigaay dwcva -dcear,

úðéça ïä "íéøîM"ä©§¨¦¥§¦©
ähîì ìôBpL ãò èòî èòî ãøôðå øøáð ,BLôðaL òø úáøòz©£Ÿ¤©¤§©§¦§©§¦§©§©§©©¤¥§©¨

,BLøLå BøB÷îì,zenlerd lkl zgzny - rxd yxeye xewn - ¦§§¨§
áeúkL Bîëe32éìLúå" :"íúàhç ìk íé úBìöîa C33: §¤¨§©§¦¦§ª¨¨©Ÿ¨

éàøéì zðôö øLà Eáeè áø äî" .âé"'Bâå E1.,mildza weqt - ¨©§£¤¨©§¨¦¥¤§
`vei weqtd zligzn ."mc` ipa cbp ja miqegl zlrt" :miizqnd

eli`e ,xzqene oetv xkydy

xkydy ,`vei weqtd seqn

xky ,"mc` ipa cbp" `ed

mi`exd mc` ipa cbp ,ielb

,owfd epax xiaqi .eze`

l`xyi ipa zcearay

mpyi ,(xkyd z` d`iand)

dcear :mipte` ipy mze`

:owfd epax oeylae .dielb dceare dienq'ä éãáBò ììëa ,äpä- ¦¥¦§©§¥
,zeevne dxez iniiwnãvî úB÷eìç úBâøãîe úBðéça 'á Lé¥§¦©§¥£¦©

.ìàîNe ïéîé úðéçaî ,äìòîì íúîLð LøL,dxeabe cqg - Ÿ¤¦§¨¨§©§¨¦§¦©¨¦§Ÿ
d`a dipy dnype ,dlrnly "oini"d zpigan d`a zg` dnypy

"l`ny"d zpigan

,dlrnly,eðéäc- §©§
ezceara jkay drtydd

- `id ,icedi lyúðéçaL¤§¦©
íeöîvä úcî àéä ìàîN§Ÿ¦¦©©¦§

,'ä úãBáòa øzñääå- §©¤§¥©£©
d`ad ,dnypd zcear

"l`ny"d zpigan

,'d zceara ,xzqda (ae ,mevnva (` `id - dlrnl "dxeab"deBîk§
:áeúkLxzqdl rbepa -2:"'eë úëì òðöäå","jiwl` 'd mr - ¤¨§©§¥©¤¤
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

÷ø äèî ìù àéìîôá íâå åéîåøîá íåìù äùòðå
ãåøéôå øåøéáäå íåìùä äìâúé àì ìôùä æ"äåòáù
÷ø ì"ðë úåìâä ïîæá àìå õ÷ úò ãò áåèäî òøä
äìôú åæ àåöî úò ìëá íãàä àåä ïè÷ íìåòá
ìëåé äìôúä øçà êà ì"ðë êéðô äæçà ÷ãöá ù"îë
øùàë áåèá áøòúäìå ì÷á øåòéðå øæåç òøä úåéäì
äãåáò 'éçáá ä÷ãöä êà .æ"äåò úëùçá êìäúé
åúåéäá ãàî ãàîá äúìòî äìãâå äø÷é øùàî äðä
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לה lel` a"i iyily mei Ð bi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול י"ב שלישי יו�
אגרתיג ,hiw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êáåè áø äî âé,hiw 'nr cr.'åë éø

åéîBøîa íBìL äNòðå ,äîeöò äòtLäå äaø äøàäamixya - §¤¨¨©¨§©§¨¨£¨§©£¤¨¦§¨
cqg ly xy ,l`ixabe l`kin zellkzd didzy ,dlrnly zecnae

,cqga wznez dxeab xy`e ,dxeab ly xyeìL àéìîôa íâå§©§¨©§¨¤
.ähî,dhnly zenlera -älbúé àì ¯ ìôMä äfä íìBòaL ÷ø ©¨©¤¨¨©¤©¨¨Ÿ¦§©¤

øeøaäå íBìMäaehd ly - ©¨§©¥
,rxdnáBhäî òøä ãeøôe¥¨©¥©
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økæpk ,úeìbä ïîæa àìå§Ÿ¦§©©¨©¦§¨
"ïè÷ íìBò"a ÷ø .ìéòì§¥©§¨¨¨
úò" ìëa ¯ íãàä àeä¨¨¨§¨¥

,älôz Bæ ,"àöî- §Ÿ§¦¨
" z`xwpdmelymb ixdy ,"

melyd oipr dyrp dltza

,rxdn aehd ly xexiade
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.ìéòì økæpkzelbzdd - ©¦§¨§¥
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dltzd zrya dlbzny

.melyd oipr epyi f`yCà©
úBéäì ìëeé älôzä øçà©©©§¦¨©¦§
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,áBèa áøòúäìe ì÷a§©§¦§¨¥§
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lyCà .äfä íìBò úëLç¤§©¨©¤©

"äãBáò" úðéçáa ä÷ãvä©§¨¨¦§¦©£¨
,erahn xzei dwcv zzl envr mr rbiizn `edy -øLàî äpä- ¦¥¥£¤

Îy oeeik,ãàî ãàîa dúìòî äìãâå äø÷édwcvd xy`n - ¨§¨§¨§¨©£¨¨¦§Ÿ§Ÿ
,rahd cvnyïBöø éðtî éðôebä BðBöøe Bòáè ìháî BúBéäa¦§§©¥¦§§©¨¦¦§¥§

,àøçà àøèñ àéôkúàå ,àeä-Ceøa ïBéìòä,"xg`d cv"de - ¨¤§¨§¦§©§¨¦§¨¨¢¨
,dyecwl zttekzn ,dtilwéøa-àLã÷c àø÷é ÷lzñà éæàå-C ©£©¦§©¥§¨¨§ª§¨§¦

,'eë àeäf`e -eceak mnexznyecwd ly,zenlerd lka `ed jexa
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,dpeilr dlrn ,oexzi,òãBpk©©
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øBòðå øæBç ãBò úBéäì ìBëé̈¦§¥§¥
÷ø ,åéìàî Ck ìk úel÷a§©¨¨¥¥¨©
epøøBòé íãàä íà¦¨¨¨§§¤
ñç Bîöò ìò epëéLîéå§©§¦¤©©§©

.íBìLå`l envrn eli`e - §¨
.zelwa jk lk rxd xxerzi

çèáå è÷Lä" áeúkL eäæå§¤¤¨©§¥¨¤©
,"íìBò ãòxear xkydy - ©¨

zcear"`ed "dwcvd

,"mler cr ghae hwyd"

lî àeä ¯ "è÷Lä"ïBL ©§¥¦§
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d`a dipy dnype ,dlrnly "oini"d zpigan d`a zg` dnypy
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"l`ny"d zpigan

,'d zceara ,xzqda (ae ,mevnva (` `id - dlrnl "dxeab"deBîk§
:áeúkLxzqdl rbepa -2:"'eë úëì òðöäå","jiwl` 'd mr - ¤¨§©§¥©¤¤
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`lelלו b"i iriax mei Ð bi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול י"ג רביעי יו�

,hiw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìàøùé ùéà ìë äðäå,238 'nr cr.ä"ò à"à

ipy weqta aezky enke3:,"'eë äkáz íéøzñna"enke ,"iytp - ©¦§¨¦¦§¤
l"f epizeax mixne`y4:."'eë øúqa äøBza ÷ñBòä ìk"lkay - ¨¨¥©¨©¥¤

- dltza ,"zkl rpvd" - zeevna :xzqa `id dceardy xaecn df

xn`i oldl ."xzqa dxeza wqer" - dxezae ,"dkaz mixzqna"

ok mb `a dfny ,owfd epax

.dlabde mevnv,äpäå§¦¥
Bæ äcnî,"l`ny"n - ¦¦¨

úðéça ïk íb äëLîð¦§§¨©¥§¦©
úãBáòa ìeábäå íeöîvä©¦§§©§©£©
úBéäì ä÷ãöa Bîk ,'ä§¦§¨¨¦§

ïBcð,ezaeg z` aeygle - ¦
ãé âOäa5,,ezleki itl - §¤¥¨
æaæáîä"å,dwcva -ìà §©§©§¥©

"Lîçî øúBé æaæáé6,- §©§¥¥¥Ÿ¤
ozep `edy dwcvdy ixd
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Bì éc ¯ úBöî éøàLe§¨¥¦§©
áeiçî BúáBç éãé àöBiL¤¥§¥¨¥¦
äøBzä ezáiçL Løôî§Ÿ̈¤¦§©©¨
.'eë íézò òa÷ì Leøôaeze` zaiign dxezdy dnk ixd - §¥¦§Ÿ©¦¦

zelabdd lk .raew `ed dcn dze`a - dxezl mizr reawl

zpigan `ed eznyp yxeyy iptn od 'd z` ezceara zexen`d

.dlrnly "l`ny"dïéîé úðéça Càzpigan d`ay dnyp - ©§¦©¨¦
,dlrnly "oini"d,'ä úãBáòa úeèMtúääå ãñçä úcî àéä¦¦©©¤¤§©¦§©§©£©

áeúkL Bîk ,ììk øzñäå íeöîö éìa úeáçøúäa7: §¦§©£§¦¦§§¤§¥§¨§¤¨
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('eë"micinlza dxn wexf" oiprl zekiiy yi m` oeir jixv -
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itke .cqg ly oipr `le

iptl `eal jixv df d`xpd

,"oini zpiga j`" milnd

ly zernynd f`y

zpiga lr `id "dpnne"

dpnny ,dxeabde "l`ny"d

dxn wexf" jynp
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,'d zceara dagxda zkll
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`ed dceardíeöîö éìa§¦¦§
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leab ila dwcv ozep ,dlabda `ly daicp gexa dyer `ed lkd -

reawl oic it lr aiiegn `edy itk wx `l - iteya dxez cnele
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,dyecwa zelrzdl lkei `lye xeq` didi xacdy ,oice dxeab
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äãîî äðäå .'åë øúñá äøåúá ÷ñåòä ìë 'åë äëáú
åîë 'ä úãåáòá ìåáâäå íåöîöä 'éçá ë"â äëùîð åæ
æáæáé ìà æáæáîäå ãé âùäá ïåãéð úåéäì ä÷ãöá
àöåéù åì éã úåöî éøàùå ú"úá â"äëå ùîåçî øúåé
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ù"î ë"â êùîð äðîîå 'åë äáçøá äëìäúàå ù"îë

'åë íéãéîìúá äøî ÷åøæ ì"æøêà íãå÷ ì"öù äàøðå .ò"ö)
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àìå úåöî éøàùå ú"úá ïéáå ä÷ãöá ïéá åúáãð çåøì

:'åë éã éìá ãò àìà ãáìá ç"é úàöì åì éã
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dpyiylv`" xnel jixv did ,myd i`xiaaezkyk j` ,"ji`xi

"lxkyk ozipd dlrnly cqgd zece` xaecny ixd d`xp "ji`xi

l?mi`xi,äîLð ìëa íìòä úðéçáa àeäM äî ìkL íeMî eðéä©§¦¤¨©¤¦§¦©¤§¥§¨§¨¨
,Baìå Bçîa óebä CBz úLaìî dðéà Bæ äðéça äpägend oky - ¦¥§¦¨¥¨§ª¤¤©§Ÿ§¦

,ef dpiga helwl milk mpi` aldeéwî úðéçáa àeä àlàó ¤¨¦§¦©©¦
,äìòîlî,dnypl lrn -íézòì Baìå Bçîì äøéàî àéä íMîe ¦§©§¨¦¨¦§¦¨§Ÿ§¦§¦¦

,Baìå Bçîì øéàúå øøBòúzL ,Bæ äðéça úeøøBòúäì íéëéøvä©§¦¦§¦§§§¦¨¤¦§¥§¨¦§Ÿ§¦
.(Lnî ìòôa äNòî éãéì àáì éãkdwcva ezceary in lynl - §¥¨Ÿ¦¥©£¤§Ÿ©©¨

cqgdn dcnd zelbzd mrt i` elv` didz ,leabe xeriya cinz `id

.'eke ,leab ilae dcn ila dwcv zzl ,laben izla `edy ely xzqpd

,ïk ìò øîàå,xne` `ed okle -,"ìàøNé úéáì áeè áø" øLà §¨©©¥£¤©§¥¦§¨¥
ïeôvä,mlv` mixzqen cqgde aehdy dl`a -,éeìbäådl`a - ©¨§©¨

,ielib zpigaa `ed mlv` cqgdyéôì äcîe ìeáb éìa úðéçáa àeä¦§¦©§¦§¦¨§¦
,óeba úLaìîä íúBLôð Cøòoky ,izin` leabÎila epi` ixdy - ¤¤©§¨©§ª¤¤©

df mdizeytp jxr itl j` ,laben `ed llkay `xap ly cqg ixd df

,leab ila ixdìBãbä Ecñç úcîa íänò âäðúz 'ä äzà íb ïëì̈¥©©¨¦§©¥¦¨¤§¦©©§§©¨
zpigaay cqg -dlecb,zelylzydn dlrnly cqg ,ìeáb éìa§¦§

."ãñç áø" àø÷pä ,úéìëúåzelylzyd ly mzq cqg `l - §©§¦©¦§¨©¤¤

" zpigaayxirf" zpigaay cqg m` ik ,"oitp`axly cqg - "cqg

"jix`."oitp`ãñç úéàå ãñç úéàc17:opyi ,cqg yie cqg yi - §¦¤¤§¦¤¤
,cqga zepiga izyúéà,yi -,íìBò ãñçxnelk ,mler ly cqg - ¦¤¤¨

,laben ixd `ed mler oky ,laben cqgúcî Búnòìe Bcâðk LiL¤¥§¤§§ª¨¦©
èòîì ,íBìLå ñç ïécä©¦©§¨§©¥
ìáà .Báeèå Bcñç íöîöìe§©§¥©§§£¨
áø" àø÷pä ïBéìò ãñç¤¤¤§©¦§¨©
úcî Bcâðk ïéà ¯ "ãñç¤¤¥§¤§¦©
áø íöîöìe èòîì ïécä©¦§©¥§©§¥Ÿ
ìeáb éìa èMtúälî Bcñç©§¦§¦§©¥§¦§

,úéìëúå`lina ixd - §©§¦
cqg df ,df cqgn jynpyk

,leab ila ,zilkza aeheék¦
ááBñ" úðéçaî CLîð àeä¦§¨¦§¦©¥

"ïéîìò ìkdlrnly - ¨¨§¦
,dlabde "mler"nàøéîè"e§¦¨
,"ïéøéîè ìëcdpiga - §¨§¦¦

mb dnlrpe dxinh `idy

oixinh mdy zenlerd iabl

,minlrpeøúk" àø÷pä©¦§¨¤¤
."ïBéìò"xzk" ly dpiga - ¤§

,"siwn"e:áeúkL eäæå- §¤¤¨
okn xg`ly miweqta18:

éðt øúña íøézñz"'Bâå E ©§¦¥§¥¤¨¤§
:"'Bâå äkña íðtöz- ¦§§¥§ª¨§

,siwne dkeq ly dpigaa

."siwn"e "xzk" zpigany cqg - zelylzydn dlrnly cqg

à"èéìù ø"åîãà ÷"ë úôñåä
dwcv ziiabl 'ek xiv ici lr dzidy l"pd ycewd zxb`n mxend

mdy el` elit`cdfa 'd icaermyxyyl`nydnmd elit`e ,

" (i"q w"db`a z"pyncr) dwcvl migxken oi`y) b"cv - y"akik

epnz `l"c`n lecbe ax" - ("cqgd`a" "mikixvd mizrl"e mday

w"db`d meiqa yxetnke ."ynn lreta dyrn icil`lyi"r" qtcp

l"fe "r"p l"f xagnd oe`bd ipa 'iy mipaxd19:íéøáãä øçàå
äìàä,ef ycew zxb`ay -áåè áø øøåòì éúìàùá éùôðzcn -

,laben izla ote`a cqgd,åðéîåìù éùðà ìë áìá ïåôöäå æåðâä
dlbziyäùòî éãéì àáì ,éåìéâä ìà íìòää ïî,lreta -

'äì íãé úåàìîì,dwcv zpizp ici lr -éãé ìò ,äáçøå äàìî ãéá
øéö,gily -'åë äæ áúë øñåî ,ïîàð"`pngxc `gely"d didy -

,owfd epax glyyïéáîì éãå,åáúåë éðà ïéàå ,úøâàá áåúëù åîë
.ïéáîì éãå êøöð àìù úîçî

.äöéôç ùôðå áìî íîåìù ùøåã íùôð áäåà ã"ëä
êåøá 'ø áøä åðáøå åðøåî éáà éðåãàì ïá ïîìæ øåàéðù

`"g zekiiy wznei l"pd t"r" :siqen `"hily iaxdo`kl

- `ed xywd `l`] ."[...yi` lk dpd" dlgzdd l"v dxe`klc]

.[dwcv zece` o`k xaecny iptn

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

ùã÷ä úøâà
éìòá íäù êá íéñåçì úìòô øùà ïéáå êéàøéì úðôö
'éçáá ë"â àåä íáåèå íãñçå ïéîé 'éçáîù ïåçèáä
íåöîö úðéçáá àìå íãà éðá ãâð úåèùôúäå éåìéâ
íåùî åðééä êéàøéá àìå êéàøéì ù"îå) .ììë øúñäå
'éçá äðä äîùð ìëá íìòä úðéçáá àåäù äî ìëù
àåä àìà åáìå åçåîá óåâä êåú úùáåìî äðéà åæ

é÷î úðéçááåáìå åçåîì äøéàî àéä íùîå äìòîìî ó
øéàúå øøåòúúù åæ 'éçá úåøøåòúäì íéëéøöä íéúòì
.(ùîî ìòåôá äùòî éãéì àáì éãë åáìå åçåîì
éåìâäå ïåôöä ìàøùé úéáì áåè áø øùà ë"ò øîàå
úùáåìîä íúåùôð êøò éôì äãîå ìåáâ éìá 'éçáá àåä
êãñç úãîá íäîò âäðúú 'ä äúà íâ ïëì óåâá
ãñç úéàã .ãñç áø '÷ðä úéìëúå ìåáâ éìá ìåãâä
åúîåòìå åãâðë ùéù íìåò ãñç úéà .ãñç úéàå
ãñç ìáà .åáåèå åãñç íöîöìå èòîì å"ç ã"äãî
íöîöìå èòîì ã"äãî åãâðë ïéà ãñç áø '÷ðä ïåéìò
àåä éë úéìëúå ìåáâ éìá èùôúäìî åãñç áåø
øúë '÷ðä ïéøéîè ìëã àøéîèå ò"ëåñ 'éçáî êùîð
:'åâå äëåñá íðôöú 'åâå êéðô øúñá íøéúñú ù"æå ïåéìò
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lel` e"h iyiy mei Ð ci zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול ט"ו שישי יו�
אגרתיד ,kw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úà øøåòì ãé,240 'nr cr.ä"øå ä"ø

.ãéowfd epax azk ("ycwd zxb`" df wlga miqtcpd) ycew zexb`n miax

,l`xyi ux` zwcvl xywa cgeinae ,llka dwcvd oipr lr xxerl xywa

wqil`wn mdxa` iaxe wecexedn rlrcprn iax ly `yicw `ixagd zwfgdl

.owfd epax cqiy "c"ag llek" ici lr ,(l`xyi ux`l elry) mdicinlze

,(c"i oniq) ef ycewd zxb`a

,cgeina owfd epax yibcn

dkixv l`xyi ux`l dwcvdy

zeig xzia dpy lk ozpidl

zepizpa dtqedae ,zeki`a

dkynda xacdy itk - zenka

ziwl`d zeigd ly zipgexd

y ,l`xyi ux`a,dfk ote`a `id

.oldl xiaqiy itk

dpeekdy ,ligzn owfd epax

z` xxerl ,`id ef zxb`a

ux`l daigde dpyid dad`d

,(l`xyi ux`) ycewd

ityxk zxrea didz dad`dy

'd ozp ynn meid eli`k ,y`

zzl daicpd gexd - epilr egex

.xzeie xzei dpy lkae dagx cia

dzernyn "dpyid dad`d"

daigde dad`d ,dxe`kl

dwcv oipra dxxyyefcin

z` cqi owfd epaxyk ,dligza

xac ly erah itky ,"llek"d

dad` jezn df did ,ycg

zekfd cvn ,zecgein daige

onfd xaryn j` ,l`xyi ux`l dwcvd zevna owfd epax mze` dkify

dad`d z` ycgn xxerl ick ,ef zxb` owfd epax azek okl ,ef dad` dylgp

.dligza dzidy itk

,Lãwä õøà úaçå äðLéä äáäàä úà øøBòì,l`xyi ux` - §¥¤¨©£¨©§¨¨§¦©¤¤©Ÿ¤
íBiä elàk ,÷îò áìå Léà áøwî Là étLøk úøòBa úBéäì¦§¤¤§¦§¥¥¦¤¤¦§¥¨Ÿ§¦©
íãé úàlîì íò ácðúäa ,äáéãð çeø ,eðéìò Bçeø 'ä ïúp Lnî©¨¨©¨¥©§¦¨§¦§©¥¨§©Ÿ¨¨
,äðLa äðL écî ,éeaø øçà éeaøa ,äáçøe äàìî ãéa ,'äì- ©§¨§¥¨§¨¨§¦©©¦¦¥¨¨§¨¨

dipyd dpya epzp ,dtqeda epzp dxary dpyay had ilany

,dtqed lr dtqed - ztqep dtqeda,Làø äìòîì äìBòå CìBä¥§¤§©§¨Ÿ
,Lãwä õøàì øéànä "ïBéìòä Lã÷" úcîkzpiga dxi`n da - §¦©Ÿ¤¨¤§©¥¦§¤¤©Ÿ¤

,"oeilrd ycew" z`xwpd "dnkg"d zxitqeäaøúîe Lcçúnä©¦§©¥¦§©¤
,ãéîzzwfgzn ,l`xyi ux`a dxi`nd "oeilrd ycw" zpiga - ¨¦

ycg xe`a zycgzne ,zenk xzia dxi`n `id ,cinz daxzne

,zeki`a:áéúëãkaezky enk -1:éäìà 'ä éðéò ãéîz",da E- §¦§¦¨¦¥¥¡Ÿ¤¨
,l`xyi ux`a;"äðL úéøçà ãòå äðMä úéLøî"mipir" - ¥¥¦©¨¨§©©£¦¨¨

epiide ,"dnkg" zpigal iepik (oldl xiaqiy itk) `ed ,dlrnl

igzn ,cinz my (dxi`n) `id ,"oeilrd ycw" ,dnkg zpigayzl

zpigay weqtdn micnl ji` xiaqdl ick ,j` .dpyd seq cr dpyd

xzia mrt lka `id ,l`xyi ux`a dxi`nd "dnkg"dieaix

zeycgzde:dl`ya owfd epax micwn -éàäc,aezky dn -ãòå" §©§©
ïáeî Bðéà "'eë úéøçà©£¦¥¨
úéøçàa éøäL ,äøBàëì¦§¨¤£¥§©£¦
äðL úìçúî Bæ äðL̈¨©§¤¤¨¨
déì éåä ïk íàå ,äiðL§¦¨§¦¥¨¥¥

øîéîì,xnel jixv did - §¥©
:"ãòå íìBòì"xe`dy - §¨¨¤

dlrnly "mipir"d ly

?cinz my xi`n

äî ét ìò ,ïáeé ïéðòä Cà©¨¦§¨©©¦©
áeúkM2ãñé äîëça 'ä" : ¤¨§¨§¨¨©

õøà"ä ãBñiL ,"õøà̈¤¤§¨¤¤
úðéça àéä ¯ "äðBéìòä̈¤§¨¦§¦©

,"ïéîìò ìk àlîî"- §©¥¨¨§¦
mler ly "zekln"

"ux`" z`xwpd "zeliv`"d

dxitqd `idy iptn

zexitqdn dpexg`d

zyalzn `ide ,zepeilrd

mi`xapae zenlera

ux`d" efy ,mzeigdl

,"dpeilrdåux` - §
õøà" àéä ¯ äðBzçzä©©§¨¦¤¤

"õôçl`xyi ux` - ¥¤
,"utg ux`" z`xwpd

dcâðk úðåënä,dpeilrd ux`d cbpk -å ,Lnîl`xyi ux` - ©§ª¤¤§¤§¨©¨§
dîL ìò úàø÷ð,dpeilrd ux`d my lr -äpä ,"íéiçä õøà" ¦§¥©§¨¤¤©©¦¦¥

,df ceqi -,äàlò äîëç úøàäå úëLîäî CLîð àeädnkg - ¦§¨¥©§¨©§¤¨©¨§¨¦¨¨
,dpeilr,íéðBéìòä íéiçä øB÷î,dlrnly "miig" zpigan - §©©¦¨¤§¦

:áéúëãkaezky enk -3:."'eëå äéìòa äiçz äîëçä"ixd - §¦§¦©¨§¨§©¤§¨¤¨§
ux`l ceqid jynp "dnkg"nyef,"ux` cqi dnkga" dfy ,

zekln - dlrnly ux`a ,"ux`" zpigaa xi`n "dnkg"ne

.l`xyi ux` - dhnly ux`ae ,zeliv`cBæ äëLîäå äøàäå- §¤¨¨§©§¨¨
,dpeilrd dnkgdn "ux`"a dxi`ndLãç øBàa úLcçúî àéä¦¦§©¤¤§¨¨

,äðLå äðL ìëa Lnîdid `ly ycg xe` xi`n dpy lky - ©¨§¨¨¨§¨¨
,dfk xe` mrt s` edenkúéìëúa ãçà Búîëçå Cøaúé àeä ék¦¦§¨¥§¨§¨¤¨§©§¦

ïéàå óBñ ïéàL ,"àeä-Ceøa-óBñ-ïéà-øBà" íLa àø÷ðå ,ãeçiä©¦§¦§¨§¥¥¨¤¥§¥
Cøaúé epnî CLîpä úeiçäå øBàä úlãâe úìòîì õ÷¥§©£©§ª©¨§©©©¦§¨¦¤¦§¨¥
íeøì ,úéìëúå õ÷ ïéà ãò ,éelò øçà éelòa ,Búîëçîe¥¨§¨§¦©©¦©¥¥§©§¦§

.äìòî äìòîì úBìònäzepeilrl zilkze seq oi`y oeeik ixd - ©©£§©§¨©§¨
ixd ,dpeilrd dnkgdn ,"d`lir dnkg"n zekynpd zekyndd
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ùã÷ä úøâà
øøåòì ãé÷"äà úáçå äðùéä äáäàä úà

áø÷î ùà éôùøë úøòåá úåéäì
åðéìò åçåø 'ä ïúð ùîî íåéä åìàë ÷åîò áìå ùéà
äàìî ãéá 'äì íãé úåàìîì íò áãðúäá äáéãð çåø
äìåòå êìåä äðùá äðù éãî éåáéø øçà éåáéøá äáçøå
÷"äàì øéàîä ïåéìòä ùã÷ úãîë ùàø äìòîì
'ä éðéò ãéîú áéúëãë ãéîú äáøúîå ùãçúîä
éàäã äðù úéøçà ãòå äðùä úéùøî äá êéäìà
úéøçàá éøäù äøåàëì ïáåî åðéà 'åë úéøçà ãòå
:ãòå íìåòì ì"ìä ë"àå äéðù äðù úìçúî åæ äðù

êàõøà ãñé äîëçá 'ä ù"î ô"ò ïáåé ïéðòä
ò"ë àìîî 'éçá àéä äðåéìòä õøàä ãåñéù
'÷ðå ùîî äãâðë úðååëîä õôç õøà àéä äðåúçúäå
úëùîäî êùîð àåä äðä íééçä õøà äîù ìò
áéúëãë íéðåéìòä íééçä øå÷î äàìéò äîëç úøàäå
àéä åæ äëùîäå äøàäå 'åëå äéìòá äéçú äîëçä
àåä éë äðùå äðù ìëá ùîî ùãç øåàá úùãçúî
ñ"àåà íùá '÷ðå ãåçéä úéìëúá ãçà åúîëçå êøáúé
úåéçäå øåàä úìåãâå úìòîì õ÷ ïéàå óåñ ïéàù ä"á
éåìéò øçà éåìéòá åúîëçîå êøáúé åðîî êùîðä
äìòî äìòîì úåìòîä íåøì úéìëúå õ÷ ïéà ãò
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לט lel` e"h iyiy mei Ð ci zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול ט"ו שישי יו�
אגרתיד ,kw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úà øøåòì ãé,240 'nr cr.ä"øå ä"ø

.ãéowfd epax azk ("ycwd zxb`" df wlga miqtcpd) ycew zexb`n miax

,l`xyi ux` zwcvl xywa cgeinae ,llka dwcvd oipr lr xxerl xywa

wqil`wn mdxa` iaxe wecexedn rlrcprn iax ly `yicw `ixagd zwfgdl

.owfd epax cqiy "c"ag llek" ici lr ,(l`xyi ux`l elry) mdicinlze

,(c"i oniq) ef ycewd zxb`a

,cgeina owfd epax yibcn

dkixv l`xyi ux`l dwcvdy

zeig xzia dpy lk ozpidl

zepizpa dtqedae ,zeki`a

dkynda xacdy itk - zenka

ziwl`d zeigd ly zipgexd

y ,l`xyi ux`a,dfk ote`a `id

.oldl xiaqiy itk

dpeekdy ,ligzn owfd epax

z` xxerl ,`id ef zxb`a

ux`l daigde dpyid dad`d

,(l`xyi ux`) ycewd

ityxk zxrea didz dad`dy

'd ozp ynn meid eli`k ,y`

zzl daicpd gexd - epilr egex

.xzeie xzei dpy lkae dagx cia

dzernyn "dpyid dad`d"

daigde dad`d ,dxe`kl

dwcv oipra dxxyyefcin

z` cqi owfd epaxyk ,dligza

xac ly erah itky ,"llek"d

dad` jezn df did ,ycg

zekfd cvn ,zecgein daige

onfd xaryn j` ,l`xyi ux`l dwcvd zevna owfd epax mze` dkify

dad`d z` ycgn xxerl ick ,ef zxb` owfd epax azek okl ,ef dad` dylgp

.dligza dzidy itk

,Lãwä õøà úaçå äðLéä äáäàä úà øøBòì,l`xyi ux` - §¥¤¨©£¨©§¨¨§¦©¤¤©Ÿ¤
íBiä elàk ,÷îò áìå Léà áøwî Là étLøk úøòBa úBéäì¦§¤¤§¦§¥¥¦¤¤¦§¥¨Ÿ§¦©
íãé úàlîì íò ácðúäa ,äáéãð çeø ,eðéìò Bçeø 'ä ïúp Lnî©¨¨©¨¥©§¦¨§¦§©¥¨§©Ÿ¨¨
,äðLa äðL écî ,éeaø øçà éeaøa ,äáçøe äàìî ãéa ,'äì- ©§¨§¥¨§¨¨§¦©©¦¦¥¨¨§¨¨

dipyd dpya epzp ,dtqeda epzp dxary dpyay had ilany

,dtqed lr dtqed - ztqep dtqeda,Làø äìòîì äìBòå CìBä¥§¤§©§¨Ÿ
,Lãwä õøàì øéànä "ïBéìòä Lã÷" úcîkzpiga dxi`n da - §¦©Ÿ¤¨¤§©¥¦§¤¤©Ÿ¤

,"oeilrd ycew" z`xwpd "dnkg"d zxitqeäaøúîe Lcçúnä©¦§©¥¦§©¤
,ãéîzzwfgzn ,l`xyi ux`a dxi`nd "oeilrd ycw" zpiga - ¨¦

ycg xe`a zycgzne ,zenk xzia dxi`n `id ,cinz daxzne

,zeki`a:áéúëãkaezky enk -1:éäìà 'ä éðéò ãéîz",da E- §¦§¦¨¦¥¥¡Ÿ¤¨
,l`xyi ux`a;"äðL úéøçà ãòå äðMä úéLøî"mipir" - ¥¥¦©¨¨§©©£¦¨¨

epiide ,"dnkg" zpigal iepik (oldl xiaqiy itk) `ed ,dlrnl

igzn ,cinz my (dxi`n) `id ,"oeilrd ycw" ,dnkg zpigayzl

zpigay weqtdn micnl ji` xiaqdl ick ,j` .dpyd seq cr dpyd

xzia mrt lka `id ,l`xyi ux`a dxi`nd "dnkg"dieaix

zeycgzde:dl`ya owfd epax micwn -éàäc,aezky dn -ãòå" §©§©
ïáeî Bðéà "'eë úéøçà©£¦¥¨
úéøçàa éøäL ,äøBàëì¦§¨¤£¥§©£¦
äðL úìçúî Bæ äðL̈¨©§¤¤¨¨
déì éåä ïk íàå ,äiðL§¦¨§¦¥¨¥¥

øîéîì,xnel jixv did - §¥©
:"ãòå íìBòì"xe`dy - §¨¨¤

dlrnly "mipir"d ly

?cinz my xi`n

äî ét ìò ,ïáeé ïéðòä Cà©¨¦§¨©©¦©
áeúkM2ãñé äîëça 'ä" : ¤¨§¨§¨¨©

õøà"ä ãBñiL ,"õøà̈¤¤§¨¤¤
úðéça àéä ¯ "äðBéìòä̈¤§¨¦§¦©

,"ïéîìò ìk àlîî"- §©¥¨¨§¦
mler ly "zekln"

"ux`" z`xwpd "zeliv`"d

dxitqd `idy iptn

zexitqdn dpexg`d

zyalzn `ide ,zepeilrd

mi`xapae zenlera

ux`d" efy ,mzeigdl

,"dpeilrdåux` - §
õøà" àéä ¯ äðBzçzä©©§¨¦¤¤

"õôçl`xyi ux` - ¥¤
,"utg ux`" z`xwpd

dcâðk úðåënä,dpeilrd ux`d cbpk -å ,Lnîl`xyi ux` - ©§ª¤¤§¤§¨©¨§
dîL ìò úàø÷ð,dpeilrd ux`d my lr -äpä ,"íéiçä õøà" ¦§¥©§¨¤¤©©¦¦¥

,df ceqi -,äàlò äîëç úøàäå úëLîäî CLîð àeädnkg - ¦§¨¥©§¨©§¤¨©¨§¨¦¨¨
,dpeilr,íéðBéìòä íéiçä øB÷î,dlrnly "miig" zpigan - §©©¦¨¤§¦

:áéúëãkaezky enk -3:."'eëå äéìòa äiçz äîëçä"ixd - §¦§¦©¨§¨§©¤§¨¤¨§
ux`l ceqid jynp "dnkg"nyef,"ux` cqi dnkga" dfy ,

zekln - dlrnly ux`a ,"ux`" zpigaa xi`n "dnkg"ne

.l`xyi ux` - dhnly ux`ae ,zeliv`cBæ äëLîäå äøàäå- §¤¨¨§©§¨¨
,dpeilrd dnkgdn "ux`"a dxi`ndLãç øBàa úLcçúî àéä¦¦§©¤¤§¨¨

,äðLå äðL ìëa Lnîdid `ly ycg xe` xi`n dpy lky - ©¨§¨¨¨§¨¨
,dfk xe` mrt s` edenkúéìëúa ãçà Búîëçå Cøaúé àeä ék¦¦§¨¥§¨§¨¤¨§©§¦

ïéàå óBñ ïéàL ,"àeä-Ceøa-óBñ-ïéà-øBà" íLa àø÷ðå ,ãeçiä©¦§¦§¨§¥¥¨¤¥§¥
Cøaúé epnî CLîpä úeiçäå øBàä úlãâe úìòîì õ÷¥§©£©§ª©¨§©©©¦§¨¦¤¦§¨¥
íeøì ,úéìëúå õ÷ ïéà ãò ,éelò øçà éelòa ,Búîëçîe¥¨§¨§¦©©¦©¥¥§©§¦§

.äìòî äìòîì úBìònäzepeilrl zilkze seq oi`y oeeik ixd - ©©£§©§¨©§¨
ixd ,dpeilrd dnkgdn ,"d`lir dnkg"n zekynpd zekyndd
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ùã÷ä úøâà
øøåòì ãé÷"äà úáçå äðùéä äáäàä úà

áø÷î ùà éôùøë úøòåá úåéäì
åðéìò åçåø 'ä ïúð ùîî íåéä åìàë ÷åîò áìå ùéà
äàìî ãéá 'äì íãé úåàìîì íò áãðúäá äáéãð çåø
äìåòå êìåä äðùá äðù éãî éåáéø øçà éåáéøá äáçøå
÷"äàì øéàîä ïåéìòä ùã÷ úãîë ùàø äìòîì
'ä éðéò ãéîú áéúëãë ãéîú äáøúîå ùãçúîä
éàäã äðù úéøçà ãòå äðùä úéùøî äá êéäìà
úéøçàá éøäù äøåàëì ïáåî åðéà 'åë úéøçà ãòå
:ãòå íìåòì ì"ìä ë"àå äéðù äðù úìçúî åæ äðù

êàõøà ãñé äîëçá 'ä ù"î ô"ò ïáåé ïéðòä
ò"ë àìîî 'éçá àéä äðåéìòä õøàä ãåñéù
'÷ðå ùîî äãâðë úðååëîä õôç õøà àéä äðåúçúäå
úëùîäî êùîð àåä äðä íééçä õøà äîù ìò
áéúëãë íéðåéìòä íééçä øå÷î äàìéò äîëç úøàäå
àéä åæ äëùîäå äøàäå 'åëå äéìòá äéçú äîëçä
àåä éë äðùå äðù ìëá ùîî ùãç øåàá úùãçúî
ñ"àåà íùá '÷ðå ãåçéä úéìëúá ãçà åúîëçå êøáúé
úåéçäå øåàä úìåãâå úìòîì õ÷ ïéàå óåñ ïéàù ä"á
éåìéò øçà éåìéòá åúîëçîå êøáúé åðîî êùîðä
äìòî äìòîì úåìòîä íåøì úéìëúå õ÷ ïéà ãò
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יב.1. יא, יט.2.עקב ג, יב.3.משלי ז, קהלת



`lelמ f"h ycew zay mei Ð ci zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול ט"ז קודש שבת יו�

,240 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éðéò ãéîú ù"æå,`kw 'nr cr.ì"ãå

- dxary dpya jynpy xe`d ,dbixcna ,dlrp dnk cr had ilan

,dycgd dpya xzei dlrp xe` jynidl lekiäðLå äðL ìëáe§¨¨¨§¨¨
äàlò äîëçî øéàîe ãøBé4,dpeilrd dnkgdn -Lãç øBà ¥¥¦¥¨§¨¦¨¨¨¨

,äðBéìòä õøàì íìBòî ïéãò øéàî äéä àlL ,Lcçîexe`d - §ª¨¤Ÿ¨¨¥¦£©¦¥¨¨¨¤¨¤§¨
ycg `ed "dnkg"n jynpd

dnvr "dnkg"ay ,ycegne

"seq oi`"n ycg xe` jynp

xe`e ,"dnkg"n dlrnly

,"dpeilrd ux`"a jynp df

äðLå äðL ìk øBà ék¦¨¨¨§¨¨
ì ÷lzñîáøò ìëa BLøL ¦§©¥§¨§§¨¤¤

äðMä Làøaxr lka - Ÿ©¨¨
xe`d wlzqn dpyd y`x

eyxeyl ztlegd dpyd ly

,"seqÎoi` xe` zenvr"a

ãçäLkL,dpald - §¤©Ÿ¤
,Ba äqkúîdpyd y`x - ¦§©¤

dqkzn ycgdy bg" `xwp

"ea5dxi`n dppi` dpald ,

xacd zernyne ,f`

zpigay ,`id zeipgexa

z` dignd xe`d ,"zekln"

- mi`xapde zenlerd

- (dpal) "`xdiq" `xwpd

,eyxeyl wlzqne mlrznøôBL úòé÷z éãé ìò Ck øçàå§©©¨©§¥§¦©¨
øúBé äðBéìò äðéçaî ïBéìò Lãç øBà CLîð úBlôzäå§©§¦¦§¨¨¨¤§¦§¦¨¤§¨¥

,äàlò äîëç úâøãîaL,dpeilr dnkg -äðBéìò õøàì øéàäì ¤§©§¥©¨§¨¦¨¨§¨¦¨¨¤¤§¨
,äéìò íéøcìå,"dilr mixcle ux`l xi`nd" iehiad itk -ìk íä §©¨¦¨¤¨¥¨

eðéäc ,äpnî úeiç íéìa÷îä íéðBzçzäå íéðBéìòä úBîìBòä̈¨¨¤§¦§©©§¦©§©§¦©¦¤¨§©§
cvn dpnn df oi` ,xzei dpeilrd dpigadn zeig milawn mdy dn -

`l` ,dnvr,da Laìîä Búîëçå àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàä ïî¦¨¥¨§¨§¨©§ª¨¨
,"dpeilrd ux`"a -:áéúëãkaezky enk -6:øB÷î Enò ék" §¦§¦¦¦§§

,íéiçdlha ,"jnr" `id ,miig ly xewnd `idy dpeilr dnkg - ©¦

,"seq oi`" mr zcge`neEøBàaux`"l "dnkg"n xi`nd - §§
,"dpeilrd,"øBà äàøðlkl "dpeilrd ux`"dn xi`nd xe`d - ¦§¤

,dpnn mzeig milawnd mi`xapdäîëçî øéànä øBà eðéäc§©§©¥¦¥¨§¨
äàlò,dpeilrd dnkgdn -,ïç éòãBéì òãBpëå) íéiçä øB÷î- ¦¨¨§©©¦§©©§§¥¥

,dlawd znkg irceil

àéä äðMä Làø ìëaL¤§¨Ÿ©¨¨¦
ïéçî úìa÷îe ,äøéñpä©§¦¨§©¤¤Ÿ¦
.('eë øúBé íéðBéìò íéLãç£¨¦¤§¦¥
dlawd zxeza oipr df -

zeklnd oipa oiprl xywda

aezky itke ,dpyd y`xa

mei `ed) mc`d z`ixa meia

'd ltie" :(dpyd y`x

"mc`d lr dncxz miwl`7

epnny rlvd zcxtd ,'eke

zxeza aezk .deg dzpap

dpeekd mc`y dlawd

`"f zpiga ,"oeilrd mc`"l

ly zecnd zpiga) zeliv`c

'd ltie"e ,(zeliv`d mler

zewlzqd - "dncxz miwl`

itk ,(zecndn) `"fn oigend

dpiyd zrya xacdy

f`e ,wlzqn lkydy

ici lr `ly) `"f ici lr `ly "zekln"l miycg oigen mikynp

didy itk xy`n dlrnl md dl`d miycgd oigend ,oky ,(zecnd

.`"f ici lr dlaiw "zekln"ykíBé ìëa àeä ïk ,úeièøt éèøôáe¦§¨¥§¨¦¥§¨
ïéçî ïðéàå ,øçMä úlôz ìëa øúBé íéðBéìò ïéçî ïéëLîð ,íBéå̈¦§¨¦Ÿ¦¤§¦¥§¨§¦©©©©§¥¨Ÿ¦

,älôzä øçà e÷lzñpL íéðBLàøä,lenz` ly -ïéäBáb ÷ø ¨¦¦¤¦§©§©©©§¦¨©§¦
íìBòä úeììëa ììk Cøãå .øúBézrya enk) mc`a wx `l - ¥§¤¤§¨¦§¨¨¨

,mlerd lka `l` (dltzd,"ïéðL éôìà úéL"aitl` zyya - §¦©§¥§¦
mlerd meiw ly dpy8,.äðMä Làøå äðMä Làø ìëa àeä ïk- ¥§¨Ÿ©¨¨§Ÿ©¨¨

.dycge dpeilr zeig - miycg oigen mikynp dpyd y`x lkay

éäìà 'ä éðéò ãéîz" :áeúkL eäæåíéepk íä "íéðéò"äL ,"da E §¤¤¨¨¦¥¥¡Ÿ¤¨¤¨¥©¦¥¦¦
øBà úøàäå úëLîäì§©§¨©§¤¨©
eàø÷ð ïëlL ,äîëçä©¨§¨¤¨¥¦§§

"äãòä éðéò" íéîëç9,- £¨¦¥¥¨¥¨
dnkgd xe` xi`n mda oky

,"mipir" iepika oiievnd

ìàøNé õøàc àøéåà"å©£¦¨§¤¤¦§¨¥
"íékçî10.ly xie`d - ©§¦

ixd ,"dnkg"d zpiga dxi`n myy iptn ,mikgn l`xyi ux`

- "jiwl` 'd ipir cinz"

zpiga my dxi`n cinzy

."dnkg"däøàäå§¤¨¨
LîäåàéäL óà ,Bæ äë §©§¨¨©¤¦

ïë-ét-ìò-óà ,úéãéîz§¦¦©©¦¥
äâøãîe äðéçáa dðéà¥¨¦§¦¨©§¥¨

úçà,deeye -éîéî dcáì ©©§©¨¦¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

øåà äàìéò äîëçî øéàîå ãøåé äðùå äðù ìëáå
õøàì íìåòî ïééãò øéàî äéä àìù ùãåçîå ùãç
ìëá åùøùì ÷ìúñî äðùå äðù ìë øåà éë äðåéìòä
øôåù úòé÷ú é"ò ë"çàå åá äñëúî ùãçäùë ä"øò
øúåé äðåéìò 'éçáî ïåéìò ùãç øåà êùîð úåìôúäå
éøãìå äðåéìò õøàì øéàäì äàìéò äîëç úâøãîáùí

íéìá÷îä íéðåúçúäå íéðåéìòä úåîìåòä ìë íä äéìò
åúîëçå ä"á ñ"à øåàä ïî åðééäã äðîî íúåéç
êøåàá íééç øå÷î êîò éë áéúëãë äá ùáåìîä
øå÷î äàìéò äîëçî øéàîä øåà åðééäã øåà äàøð
úìá÷îå äøéñðä àéä ä"ø ìëáù ç"éì òãåðëå) íééçä
ïë úåéèøô éèøôáå ('åë øúåé íéðåéìò íéùãç ïéçåî
ìëá øúåé íéðåéìò ïéçåî ïéëùîð íåéå íåé ìëá àåä
øçà å÷ìúñðù íéðåùàøä ïéçåî ïðéàå øçùä úìôú
íìåòä úåììëá ììë êøãå øúåé ïéäåáâ ÷ø äìôúä

.ä"øå ä"ø ìëá àåä ïë ïéðù éôìà úéùá

ãéîú ù"æå
úëùîäì íéåðéë íä íéðéòäù äá êéäìà 'ä éðéò
äãòä éðéò íéîëç åàø÷ð ïëìù äîëçä øåà úøàäå
àéäù óà åæ äëùîäå äøàäå íéëçî é"àã àøéåàå
éîéî äãáì úçà äâøãîå 'éçáá äðéà ë"ôòà úéãéîú
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.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'כו מלמע' זה או"ח נמש� בח"ע ג� ודאי ב): נ, (שה"ש מלקו"ת א.5."להעיר ח, י.6.ר"ה לו, תהלי�

כא.7. ב, א.8.בראשית לא, א.9.ר"ה כד, תענית כד. טו, שלח ב.10.ראה קנח, ב"ב

lel` f"h ycew zay mei Ð ci zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

øBàä ék ,ïBéìò Lãç øBà àeä äðLå äðL ìëaL àlà ,íìBò¨¤¨¤§¨¨¨§¨¨¨¨¤§¦¨
Làø áøòa ÷lzñî àeä ,äæ äðMä Làøa øéàäå LcçúpL¤¦§©¥§¥¦§Ÿ©¨¨¤¦§©¥§¤¤Ÿ

ì äàaä äðMä.BLøLycg xe` `ed ,aey jynpd xe`dy jk - ©¨¨©¨¨§¨§
.xzei dlrpe:áeúkL eäæåda "jiwl` 'd ipir"y -äðMä úéLøî" §¤¤¨¥¥¦©¨¨

.dcáì "äðL úéøçà ãòå§©©£¦¨¨§©¨
,"cre mlerl" aezk `le -

zkynpd dkyndd ,oky

wx `id dpyd y`xa

y`x axrae ,dpy dze`l

ick zwlzqn `id dpyd

dlrpe ycg xe` jyniiy

.xzeiáéúk ïëìå,aezk - §¨¥§¦
'à øñç "úéLøî"didy - ¥¥¦¨¥

"ziy`x" aezk zeidl jixv

o`ke (y"ixd ixg` s"l`a)

ly enrhe - s"l` ila aezk

:`ed ,zeinipt it lr xac

øBàä úe÷lzñä ìò æîBø¥©¦§©§¨
,úBòé÷zä øçà ãò äðMä Làø ìéìa ÷lzñnLzeinipt f`y - ¤¦§©¥§¥Ÿ©¨¨©©©©§¦

,"zeklnd ziilr" f` oky ,zewlzqda `id mlerd ly zeigd

,zewlzqde dilra zcner "zekln"d zeiniptãøBiLixg` - ¤¥
,zeriwzdéîéî ïéãò øéàî äéä àlL øúBé ïBéìò Lãç øBà¨¨¤§¥¤Ÿ¨¨¥¦£©¦¦¥

"íéiçä õøà"a øzzñîe Laìúî àeäå ,äæk ïBéìò øBà íìBò¨¤§¨¤§¦§©¥¦§©¥§¤¤©©¦
äìòîlLzenlerd lk xewn ,"zeliv`"d mler ly "zekln"a - ¤§©§¨

,mi`xapde,ähîlLåzxaer df mlera drtydd ,l`xyi ux`a - §¤§©¨
ux`ne ,l`xyi ux`a zeigd d`a dligza ,l`xyi ux` jxc

,mlerd lka zkynp `id l`xyiìk úBîìBòä ìk úà úBéçäì§©£¤¨¨¨¨
,äfä øzñääî Béelb Cà .Bæ äðL CLîxzqen didp df xe` - ¤¤¨¨©¦¥©¤§¥©¤

dlrnly miigd ux`a

df xe`y icke ,dhnlye

zeig rty rtyeie dlbzi

,df ixd ,mi`xapae zenlera

íéðBzçzä äNòîa éeìz̈§©£¥©©§¦
úøNòa íúáeLúe íúeëæe§¨§¨¨©£¤¤

,äáeLz éîézcn itk - §¥§¨
daeyzde ,ekfy zekfd

ini zxyr jyna eyry

dcn dze`a ,daeyzd

ycgd xe`d dlbzn

y`xa jynpy xzei dlrpde

,dpyd:ïéánì éãå§©©¥¦
:mekiql,ef zxb`a xaqed

dpy lka `ed ,l`xyi ux`a xi`nd "zeliv`"c "dnkg" ly iwl`d xe`dy

dwcvd lr df jxc lr .xzei dlrp xe`e ,xe` xzei ,zeki`ae zenka dtqeda

zenka dtqeda ozpiz dpy lkay ,dfk ote`a zeidl l`xyi ux` ly

cxiy xe`dy ,xe`d zelbzdl mb rbep xacdy ,`vei zxb`d meiqn .zeki`ae

ozn ieaixa xacd ielz - xzeie xzei dlbziy ick ixd - xzqd ly ote`a

.xzeie xzei l`xyi ux`l dwcvd
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היום יום . . . מי

ה'תש"גי אלוליום שישי

חומש: תצא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט. כח־ל.

תניא: וז"ש והי' . . . כל חטאתם.

גדולי זקני חסידי רבינו הזקן היו אומרים, אשר "יחידות" פירושו: קלָאר, ָאּפגעשטעלט, 
פאראיינציגט. - מקור ג' פירושים אלו הוא בדרז"ל: שקלים פ"ו מ"ב, יבמות ס"ב. א, 

בראשית רבה פ"ך - 
זאת אומרת כי ענין היחידות הוא לברר את מצבו, ולקבוע אופן עבודתו בסור מרע 
ולקרב את המדות הטובות, ולהתקשר בהתאחדות גמורה ולמסור עצמו, איבערגעבען זיך 

מיט אלע רצונות.

רּור, ְקִביָעה, ִאחּוד. –  רּוׁשֹו: ּבֵ ר "ְיִחידּות" ּפֵ ֵקן ָהיּו אֹוְמִרים, ֲאׁשֶ נּו ַהּזָ דֹוֵלי ִזְקֵני ֲחִסיֵדי ַרּבֵ ּגְ
ָנה ב', ְיָבמֹות  ֶרק ו' ִמׁשְ ָקִלים ּפֶ ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ׁשְ ים ֵאּלּו הּוא ּבְ רּוׁשִ ְמקֹור ג' ּפֵ

ה כ' – ה ָפָרׁשָ ית ַרּבָ ֵראׁשִ ס"ב. א, ּבְ
"סּור ֵמָרע" ּוְלָקֵרב  בֹו, ְוִלְקּבַֹע ֹאֶפן ֲעבֹוָדתֹו ּבְ ִחידּות הּוא ְלָבֵרר ֶאת ַמּצָ י ִעְנַין ַהּיְ ֹזאת אֹוֶמֶרת, ּכִ

ל ָהְרצֹונֹות. ר ִעם ּכָ מּוָרה ְוִלְמֹסר ַעְצמֹו, ְלִהְתַמּסֵ ִהְתַאֲחדּות ּגְ ר ּבְ ּדֹות ַהּטֹובֹות, ּוְלִהְתַקּשֵׁ ֶאת ַהּמִ

ה'תש"גיא אלולשבת

חומש: תצא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה. לא־לג.

תניא: יג. מה רב . . . בסוכה וגו'.

ש"פ תצא תר"ג בשולחן קדוש היום הואיל הצ"צ לאמר: עוה"ז הוא עלמא דשיקרא, 
לכן הנה גם בהטוב מעורב פסולת, וצריך בירור בדרך מלמטה למעלה ובדרך מלמעלה 
למטה. העוה"ב הוא עלמא דקשוט  - הנה גם הדברים בדברי תורה המדברים בענינים 
הנראים לחסרון, הרי כמו שלומדים אותם בגן עדן הם מעלה. - והתחיל לנגן, והראה 
בידו הקדושה לאות כי ינגנו אתו. בני הצ"צ התחילו לנגן ואחריהם ענו כל החסידים 
בקול שיר שהלהיב הלבבות. - כשגמר לנגן אמר הצ"צ: בעלמא דין איז דער טייטש פון 
דעם מאמר )סנהדרין צט. ב( הלומד תורה לפרקים אז ער לערענט תורה צייטענווייז. אין 
ג"ע טייטשט מען דעם מאמר אז ער לערענט תורה און די תורה נעהמט איהם פאנאדער, 

די דברי תורה דערנעמען איהם.

ה הּוא  ַהּזֶ ַמח ֶצֶדק" ֹלאַמר: עֹוָלם  ַה"ּצֶ ַהּיֹום הֹוִאיל  ִקּדּוׁש  ְלָחן  ׁשֻ ּבְ ֵצא תר"ג,  ּתֵ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ
ה  ַמּטָ ִמּלְ ֶדֶרְך  ּבְ רּור  ּבֵ ְוָצִריְך  ֹסֶלת,  ּפְ ַהּטֹוב ְמֹעָרב  ּבְ ם  ּגַ ה  ִהּנֵ ֶקר[, ָלֵכן  ַהּשֶׁ ְקָרא ]=עֹוָלם  ׁשִ ּדְ ָעְלָמא 
ָבִרים  ם ַהּדְ ה ּגַ ְקׁשֹוט ]=עֹוָלם ָהֱאֶמת[ – ִהּנֵ א הּוא ָעְלָמא ּדִ ה. ָהעֹוָלם ַהּבָ ַמְעָלה ְלַמּטָ ְלַמְעָלה ּוְבֶדֶרְך ִמּלְ
ַגן ֵעֶדן ֵהם ַמֲעָלה.  ּלֹוְמִדים אֹוָתם ּבְ מֹו ׁשֶ רֹון, ֲהֵרי ּכְ ְרִאים ְלִחּסָ ִעְנָיִנים ַהּנִ ִרים ּבְ ִדְבֵרי ּתֹוָרה ַהְמַדּבְ ּבְ
ן,  ַמח ֶצֶדק" ִהְתִחילּו ְלַנּגֵ ֵני ַה"ּצֶ נּו ִאּתֹו. ּבְ י ְיַנּגְ ה ְלאֹות ּכִ דֹוׁשָ ָידֹו ַהּקְ ן, ְוֶהְרָאה ּבְ – ְוִהְתִחיל ְלַנּגֵ
ַמח ֶצֶדק":  ן ָאַמר ַה"ּצֶ ַמר ְלַנּגֵ ּגָ ׁשֶ ָבבֹות. – ּכְ ִהְלִהיב ַהּלְ יר ׁשֶ קֹול ׁשִ ל ַהֲחִסיִדים ּבְ ְוַאֲחֵריֶהם ָענּו ּכָ
הּוא  ֲאָמר )ַסְנֶהְדִרין צט, ב( "ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ִלְפָרִקים" – ׁשֶ ל ַהּמַ רּוׁשֹו ׁשֶ ה[ ּפֵ עֹוָלם ַהּזֶ ין ]=ּבָ ָעְלָמא ּדֵ ּבְ
הּוא לֹוֵמד ּתֹוָרה ְוַהּתֹוָרה "ְמָפֶרֶקת" אֹותֹו  ֲאָמר – ׁשֶ ים ֶאת ַהּמַ ַגן ֵעֶדן ְמָפְרׁשִ ים; ּבְ לֹוֵמד ּתֹוָרה ְלִעּתִ

ְבֵרי ַהּתֹוָרה "ּתֹוְפִסים" אֹותֹו. ִלְפָרִקים, ּדִ
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מי היום יום . . . 

ה'תש"גיב אלוליום ראשון

חומש: תבוא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח. לד־לו.

תניא: יד. לעורר . . . 240 מעלה.

"ּב[  י ]ָהַרׁשַ ימּו, תער"ב" ִהְתִחיל ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִהְקּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ם "ּבְ ׁשֵ דּוַע ּבְ דֹול, ַהּיָ ְך ַהּגָ ֶהְמׁשֵ
רֹוְסטֹוב,  ָרא תרע"ו ּבְ ת ַוּיֵ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ מֹו ׁשַ ְליּוּבַאִוויְטׁש, ְוִסּיְ בּועֹות תער"ב ּבִ ַחג ַהּשָׁ ְלָאְמרֹו יֹום א' ּדְ

ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם". ּובֹו קמ"ד ַמֲאָמִרים. ְתִחיל "ַוה' ָאָמר ַהְמַכּסֶ ַמֲאָמר ַהּמַ ּבְ
ּלֹא ֲאָמרֹו, ְוֹלא ֶנֱחַלק ְלַמֲאָמִרים. ִני ׁשֶ תּוִבים ֵחֶלק ׁשֵ ּכְ ְוֵיׁש ּבַ

ה'תש"גיג אלוליום שני

חומש: תבוא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא. לז־לט.

תניא: ובכל שנה . . . וד"ל.

החסיד ר' הענדיל סיפר: ידוע הי' לכל החסידים, אשר ביחידות הראשונה היתה העברת 
הערלה, ווָאס ניט ווָאס, פון ערלת הלב איז מען גלייך פטור געווָארען.

ְיִחידּות ָהִראׁשֹוָנה ָהְיָתה ַהֲעָבַרת  ּבַ ר  ר: ָידּוַע ָהָיה ְלָכל ַהֲחִסיִדים, ֲאׁשֶ ֶהָחִסיד ר' הֶעְנִדיל ִסּפֵ
ד. ב ִנְפְטרּו ִמּיָ ּלֹא ִיְהֶיה – ֵמָעְרַלת ַהּלֵ ָהָעְרָלה. ַמה ּשֶׁ

ה'תש"גיד אלוליום שלישי

חומש: תבוא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו. מ־מב.

תניא: טו. להבין . . . קכא הכלולה מהן.

ֵני  נּוָפה ַעד ָקֶצה ָהַאֲחרֹון, ֹלא ִמּפְ ְלֶחֶמת ּתְ ֵזר ִמּמִ "ּב[: ְלִהּנָ י ]ָהַרׁשַ ֵמהֹוָראֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
יׁש ַאְך ְוַרק  ל ּכֹחֹוֵתינּו ָעֵלינּו ְלַהְקּדִ ֶאת ּכָ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ֵני ֹמֶרְך ֵלב, ֶאּלָ ַח אֹו ִמּפְ ה ְלַנּצֵ ּמֶ ֵאין ָלנּו ּבַ ׁשֶ
ַנְפׁשֹוֵתינּו  ֶאת  ִלְמֹסר  ָעֵלינּו  ֶזה  ְוַעל  ּוְבָטֳהָרה.  ה  ְקֻדּשָׁ ּבִ ְצֹות  ְוַהּמִ ַהּתֹוָרה  ְנָין  ּבִ ְנָיֵנינּו,  ּבִ ְלִחּזּוק 

ֹכַח. ֹפַעל ְוֹלא ַרק ּבְ ְמִסירּות ֶנֶפׁש ּבְ ּבִ

ה'תש"גטו אלוליום רביעי

חומש: תבא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח. מג־מה.

תניא: אך צריך . . . קכב ומליצה.

ִמיִמים": יֹום א טו ֱאלּול תרנ"ז. יַבת "ּתֹוְמֵכי ּתְ דּות ְיׁשִ ִהְתַיּסְ
ְגֶלה ְודַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[: יֹום ד חי ֱאלּול תרנ"ז. ּנִ ּמּוד ּבַ ַהְתָחַלת ַהּלִ

ָמּה  יָבה ׁשְ "ּב[: ַהְיׁשִ י ]ָהַרׁשַ פֹות ִהְכִריז ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ְמַחת ּתֹוָרה תרנ"ט ַאֲחֵרי ַהַהּקָ ֵליל ׂשִ ּבְ
ִמיִמים". ָמם "ּתְ רּוָחּה ׁשְ ִמיִמים", ְוַתְלִמיִדים ַהּלֹוְמִדים ּוִמְתַנֲהִגים ּבְ "ּתֹוְמֵכי ּתְ
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היום יום . . . מד

ה'תש"גטז אלוליום חמישי

חומש: תבוא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב. מו־מח.

תניא: והנה כללות . . . קכג כמו שית'.

רבינו הזקן פי' המאמר כל המקיים נפש אחת מישראל כאלו קיים עולם מלא, אויף א 
אידען דארף מען קוקען ווי ער שטייט אין מחשבה הקדומה דא"ק, און דָארטען שטייט 
יעדער נשמה מיט אלע דורות ווָאס קומען ארויס פון איהר ביז ביאת המשיח גואל צדק, 
און אז מען טוט א אידען ַא טובה, טוט מען ַא טובה ָאט די אלע נשמות עד סוף כל 

הדורות.

ם עֹוָלם ָמֵלא", ַעל ְיהּוִדי  ִאּלּו ִקּיֵ ָרֵאל ּכְ ׂשְ ם ֶנֶפׁש ַאַחת ִמּיִ ל ַהְמַקּיֵ ֲאָמר "ּכָ ֵרׁש ַהּמַ ֵקן ּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ה,  ֻדּשָׁ ּקְ יֹוֵתר ּבַ ִאית ּבְ ה ִעּלָ ְרּגָ מֹון, ּדַ דּוָמה ְדַא"ק ]=ָאָדם ַקּדְ ָבה ַהּקְ ֲחׁשָ ּמַ הּוא "ִנְמָצא" ּבַ ִפי ׁשֶ יט ּכְ ֵיׁש ְלַהּבִ
ה  ּנָ ל ַהּדֹורֹות ַהיֹוְצאֹות ִמּמֶ ָמה ִעם ּכָ ל ְנׁשָ ם "ִנְמֵצאת" ּכָ ָרֵאל ֲאחּודֹות[, ְוׁשָ מֹות ִיׂשְ ִהיא ָמקֹור ּבֹו ִנׁשְ ׁשֶ
לּו ַעד  מֹות ַהּלָ ׁשָ ים טֹוָבה ְלָכל ַהּנְ ים ִליהּוִדי טֹוָבה, עֹוׂשִ עֹוׂשִ ֶדק, ּוְכׁשֶ יַח ּגֹוֵאל ּצֶ ׁשִ יַאת ַהּמָ ַעד ּבִ

ל ַהּדֹורֹות. סֹוף ּכָ
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט אלול י' ראשו� יו� 'חסר'? או כ'נטול' יתר כל

:‡"È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰äøñç äúéäL äîäa§¥¨¤¨§¨£¥¨

øúiä ìkL ,ìâø äøúé äúéä íà ïëå ;äôøè ,dúiøa úlçzî ìâø¤¤¦§¦©§¦¨¨§¥¨§¥¦¨§¨§¥¨¤¤¤¨©¨¥

.àeä øñçk§¨¥

הרמב"� הכ"ד)לדעת איבר(לקמ� משו� אסורה הבהמה כאשר ,

xqgואילו ברייתו, מתחילת שמיי� בידי בחסר ג� זה הרי –

שאיבר משו� אד�.lhipכשנאסרה בידי ניטל א� רק אסורה –

שנאמר כבד (כגו� טריפה" ניטל "א� בו שנאמר באיבר לכ�,

נאסרת הבהמה הכבד"), "נחסר ולא טריפה" – הכבד "ניטל בו

איבר אותו חסירה היתה א� אבל אד�, בידי נחת� א� רק

"א� בו שנאמר באיבר ואילו מותרת. ברייתה, –xqgמתחילת

וכל ברייתה, מתחילת אותו חסירה היתה א� אסורה טריפה",

אד�. בידי נחת� א� שכ�

אד� בידי כנטול אינו הרמב"� לדעת כנטול, שהוא והיתר

וכותב מדייק ולכ� ברייתו, מתחילת שמיי� בידי כחסר אלא

היתר מתחילתxqg"שכל שמיי� בידי כחסר היינו הוא",

ברייתו.

א� שהרי כשרה, – כבדי� שני בבהמה נמצאו א� זה ולפי

בידי נחת� א� (ורק כשרה ברייתה מתחילת כבד לה היה לא

ברייתה. מתחילת כחסר רק הוא יתר וכל טריפה), אד�

– ניטל "א� בה� שנאמר באלו א� הרשב"א, לדעת א�

בידי בחסר ובי� אד� בידי בניטל בי� הוא האיסור טריפה",

"יתר כי טריפה, � בבהמה כבדי� שני נמצאו וא� שמי�,

שמי� בידי חסר או אד� בידי ניטל א� הבדל ואי� (טורכנטול",

מ"א) סו"ס ש� יוס� ובית נ, סי' .יור"ד

הרמ"א ב)וכתב סע' נ סי' לסמו�(יור"ד יש מרובה ש"בהפסד

הרמב"�. שיטת היינו אמכשירי�",

ה'תשס"ט אלול י"א שני יו� הריאות בדיקת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰ìàøNéa èeLtä âäðnä©¦§¨©¨§¦§¨¥

Ltøhä úà ïéòøB÷ ,äiçä úà Bà äîäaä úà ïéèçBMLk ¯ àeä Ck̈§¤£¦¤©§¥¨¤©©¨§¦¤©©§¥

.dîB÷îa äàøä úà ïé÷ãBáe ,ãák ìL¤¨¥§¦¤¨¥¨¦§¨

הריאה את לבדוק חיוב מפורש לא חז"ל שבדברי למרות

כותבי� רבי� ראשוני� פני�), בבדיקת ריעותא שו� (כשאי�

הרמב"� ובלשו� כ�, לעשות אבותינויב)(חולי�שנוהגי� "נהגו :

שבריאה". בסרכות לבדוק מעול� אבותינו ואבות

הבהמה. לריאת העו� ריאת בי� מהותי הבדל קיי� אכ�,

בעוד הצלעות בי� מיקומה עקב יותר מוגנת העו� ריאת לכאורה

העו� בריאות מאיד�, החזה. בחלל מרחפת הבהמה שריאת

האוויר בשקיות ליחה מתהווה שבתחילתה מחלה מקננת

ליד האוויר בשקיות מתרכזת והליחה הריאה מקרומי היוצאות

שהליחה ויש הריאה בבשר פוגעת המחלה לעיתי� הכליות.

קיימות וכ� הריאה בקרומי ופוגעת מהריאה ניכר חלק ממלאה

את היטב לבדוק הצור� נובע ומכא� בריאה, נוספות מחלות

טריפה. מחשש הריאות

בראיה, להסתפק ואי� ידנית, בדיקה הריאות את לבדוק ויש

יש האד� בבשר רק כי וכד' בכפפה נתונה כשהיד לבדוק ואי�

היד כ� מגולות, האצבעות א� שג� להחמיר ויש המרגיש', 'כוח

בכפפה מכוסה תהיה טז)לא סימ� ח"ב, יו"ד, משה, אגרות .(שו"ת

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט אלול י"ב שלישי יו� למצוות מעלות שלוש

:ÊË ‰ÎÏ‰ „È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰ìL ïîöòì ãBákä ïéàL¤¥©¨§©§¨¤

,CLça LMîlî eðìéväå ,àeä Ceøa ïäa äevL éîì àlà ,úBåöî¦§¤¨§¦¤¦¨¨¤¨§¦¦¨¦§©¥©Ÿ¤

.øLiä úBáéúð úBøBäì øBàå ,íéNònä øMéì ìàøNéì øð íúBà Cøòå§¨©¨¥§¦§¨¥§©¥©©£¦§§§¦©Ÿ¤

א. סוגי�: לשלושה החלוקי� העול�, בעניני פועלות ה' מצוות

שיש מותרי� דברי� ב. מה�. להיבדל האד� שעל אסורי�, דברי�

קדושה. של דברי� ג. התורה. להוראות בהתא� בה� להשתמש

לא מצוות א. במצוות: סוגי� שלושה ישנ� לכ� ובהתא�

מצוות ב. אסורי�. מדברי� האד� את המבדילות תעשה,

התורה, לכוונת שיתאימו כ� הרשות דברי את המכשירות

מצוות ג. לאכילה. הבשר את המכשירה שחיטה מצות כדוגמת

האד�. על קדושה המביאות

הרמב"�: שבדברי העניני� שלושת מכווני� ולכ�

אסורי� מדברי� התרחקות – בחוש�" מלמשש "הצילנו א.

והעל�. חוש� בבחינת שה�

באה מצוה") ("נר המצוה – המעשי�" ליישר "נר ב.

מכשירה והמצוה ישרי� אינ� עצמ� שמצד מעשי� "ליישר"

אות�.

את להורות שנועד אור – היושר" נתיבות להורות "אור ג.

וקדושה. יושר להוסי� הדר�

(50 'nr f"l wlg zegiy ihewl)

ה'תשס"ט אלול י"ג רביעי יו� באונס שבועה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰éøöåñðàa òaLpä C §¨¦©¦§¨§Ÿ¤

ét ìò óàå ;BøèBtä øáãì ,äòeáMä úòa Baìa Búðek úBéäì¦§©¨¨§¦§¥©§¨§¨¨©§§©©¦

åéúôNa àéöBäì ìBëé Bðéàå ìéàBä ,íéøác ïðéà álaL elà íéøácL¤§¨¦¥¤©¥¥¨§¨¦¦§¥¨§¦¦§¨¨

.BaìaL íéøác ìò CîBñ äæ éøä ,ñðàä éðtî¦§¥¨Ÿ¤£¥¤¥©§¨¦¤§¦

אופני�: שלושה יש שבועה, בשעת אד� של הלב בכוונת

אלא`. נכונה, בצורה המציאות את מתארי� דבריו

אחרת.שהש מציאות על חושבי� ומעי�

.aהנשבע א� נכו�, המציאות את מתארי� אינ� הדברי�

את ההופכת תוספת על או אחרת משמעות על בלבו חושב

ונשבע מהמכס סחורה להבריח הרוצה למשל, לנכו�. התיאור

א� המל�" בית של אינ� א� עלי שבעול� פירות כל "ייאסרו

לעול�, הפירות כל עליו נאסרו דבריו לפי "היו�", בלבו אומר

יו�. לאותו רק הוא האיסור בליבו שהיה מה לפי א�

.bלא מלי� תוספת וג� אחרת המשפט את לפרש אפשר אי

להישבע. שלא בלבו מתכוו� האד� א� תועיל,

הרמב"�: פוסק וכ�

אני דעתכ� ועל היו� אוכל שלא 'שבועה ואמר שנשבע "מי

זה נשבע שלא בלבי', היה וכ� 'כ� לומר יכול זה אי� � נשבע'

אחרי� של ולב� פיו שהיה וכיו� אחרי�, דעת על אלא דעתו על

במקו� אלו של שלב� מפני חייב, � שוי� דעת� על שנשבע

הדייני� כשמשביעי� לפיכ�, שבועות. מיני בשאר וכ� ק�, לבו

אלא אות� משביעי� אנו דעת� על 'לא לו אומרי� הנשבע את

דעתנו'" טו�טז)על ב, שבועות .(הל'

יכול הוא נשבע" אני דעתכ� "על אמר לא הנשבע שא� מכא�,

בלבו. שהתכוו� כפי תופסת והשבועה אחרת, כוונה בלבו לכוו�

יכול האונס" "מפני שרק משמע כא� הרמב"� מדברי אכ�,

שא� להסיק ונית� דבריו, ממשמעות שונה לדבר להתכוו� אד�

לאחר. בליבו ולהתכוי� אחד דבר לומר יכול אינו אנוס אינו

התשס"ט אלול י"ד חמישי יו� רבים'? 'דעת מועילה מתי

:Á ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰Bà ,íéaø úòc ìò òaLð¦§©©©©©¦

.äåöî øáãì àlà ,íìBòì Bì ïéøézî ïéà ¯ íéaø úòc ìò øãpL¤¨©©©©©¦¥©¦¦§¨¤¨¦§©¦§¨

כתב רבי� דעת על נדר או לשבועה התרה שאי� הדבר בטע�

יז)הר"� סי' יכול(שו"ת אינו לדעתו הרבי� דעת את שציר� שכיו� ,

כ� דעת על אלא נדרתי לא – נדרו על שמתחרט בעת – לומר

לדעתו. מסכימה הרבי� דעת אי� שמא וכ�,

הנדר, את להתיר הסכימו דעת� על שנדר הרבי� א� זה, לפי

ומטע� לדעתו. מסכימה הרבי� דעת ג� עתה שהרי לו, מתירי�

נוח הסת� מ� כי רבי�, דעת על נדר מתירי� כ� מצוה לדבר זה

המצוה את לקיי� אבל)לרבי� ד"ה א לו, גיטי� .(תוס'

הנדר, את להתיר הרבי� הסכימו א� להתיר, שרצה מי ויש

כתב הרמב"� א� וחרטה, פתח ובלא חכ� התרת בלא אפילו

מ� איסור מחמת ו"מוקצי� הדעת" מ� "רחוקי� שהדברי�

להסכמת� בנוס� הנדר את להתיר צרי� החכ� אלא המחשבה"

576)להתיר ציו� נדרי� התרת ער� .(אנצ"ת

הרמ"א סכ"א)א� רכ"ח החולקי�(יו"ד ראשוני� שיש כתב,

(לדבר להתיר אי� מסכימי� הרבי� א� שאפילו וסוברי�

וזה זה מטע� מתחרט שזה שווה, דעת� שאי� לפי הרשות)

א� א� לכתחלה". להחמיר ש"נכו� והוסי� אחר. מטע� מתחרט

יש מצוה לדבר וכ� להתיר, יש אחת בחרטה מתחרטי� הרבי�

) אחת בחרטה ומתחרטי� מסכימי� כול� כי ש�להתיר ש"�

.סקנ"ט)

ה'תשס"ט אלול ט"ו שישי יו� להעיד החובה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰Bì ãéòäì åéãò òáBzä©¥©¥¨§¨¦

,ìèìhnä ïBîî äæ òáBúì ïzì dcáì ïúeãòa òaúpä áiçúiL úeãò¥¤¦§©¥©¦§¨§¥¨§©¨¦¥§¥©¤¨©¦©§¥

õeç eòaLpL ïéa ,ïéc úéáa eòaLpL ïéa ¯ eòaLðå ïúeãòa eøôëå§¨§§¥¨§¦§§¥¤¦§§§¥¦¥¤¦§§

eäeãéñôä éøäL ,úeãòä úòeáL íeMî ïéáiç elà éøä ¯ ïéc úéáì§¥¦£¥¥©¨¦¦§©¨¥¤£¥¦§¦

.ïúøéôëa ïBîî̈¦§¦¨¨

ב)בגמרא לא, הפסולי�(שבועות שעדי� המשנה מלשו� דייקו

תבע אד� א� כלומר, העדות. בשבועת חייבי� מדרבנ� רק

שאינ� נשבעו והללו עבורו להעיד מדרבנ� הפסולי� מעדי�



מה

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט אלול י' ראשו� יו� 'חסר'? או כ'נטול' יתר כל

:‡"È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰äøñç äúéäL äîäa§¥¨¤¨§¨£¥¨

øúiä ìkL ,ìâø äøúé äúéä íà ïëå ;äôøè ,dúiøa úlçzî ìâø¤¤¦§¦©§¦¨¨§¥¨§¥¦¨§¨§¥¨¤¤¤¨©¨¥

.àeä øñçk§¨¥

הרמב"� הכ"ד)לדעת איבר(לקמ� משו� אסורה הבהמה כאשר ,

xqgואילו ברייתו, מתחילת שמיי� בידי בחסר ג� זה הרי –

שאיבר משו� אד�.lhipכשנאסרה בידי ניטל א� רק אסורה –

שנאמר כבד (כגו� טריפה" ניטל "א� בו שנאמר באיבר לכ�,

נאסרת הבהמה הכבד"), "נחסר ולא טריפה" – הכבד "ניטל בו

איבר אותו חסירה היתה א� אבל אד�, בידי נחת� א� רק

"א� בו שנאמר באיבר ואילו מותרת. ברייתה, –xqgמתחילת

וכל ברייתה, מתחילת אותו חסירה היתה א� אסורה טריפה",

אד�. בידי נחת� א� שכ�

אד� בידי כנטול אינו הרמב"� לדעת כנטול, שהוא והיתר

וכותב מדייק ולכ� ברייתו, מתחילת שמיי� בידי כחסר אלא

היתר מתחילתxqg"שכל שמיי� בידי כחסר היינו הוא",

ברייתו.

א� שהרי כשרה, – כבדי� שני בבהמה נמצאו א� זה ולפי

בידי נחת� א� (ורק כשרה ברייתה מתחילת כבד לה היה לא

ברייתה. מתחילת כחסר רק הוא יתר וכל טריפה), אד�

– ניטל "א� בה� שנאמר באלו א� הרשב"א, לדעת א�

בידי בחסר ובי� אד� בידי בניטל בי� הוא האיסור טריפה",

"יתר כי טריפה, � בבהמה כבדי� שני נמצאו וא� שמי�,

שמי� בידי חסר או אד� בידי ניטל א� הבדל ואי� (טורכנטול",

מ"א) סו"ס ש� יוס� ובית נ, סי' .יור"ד

הרמ"א ב)וכתב סע' נ סי' לסמו�(יור"ד יש מרובה ש"בהפסד

הרמב"�. שיטת היינו אמכשירי�",

ה'תשס"ט אלול י"א שני יו� הריאות בדיקת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰ìàøNéa èeLtä âäðnä©¦§¨©¨§¦§¨¥

Ltøhä úà ïéòøB÷ ,äiçä úà Bà äîäaä úà ïéèçBMLk ¯ àeä Ck̈§¤£¦¤©§¥¨¤©©¨§¦¤©©§¥

.dîB÷îa äàøä úà ïé÷ãBáe ,ãák ìL¤¨¥§¦¤¨¥¨¦§¨

הריאה את לבדוק חיוב מפורש לא חז"ל שבדברי למרות

כותבי� רבי� ראשוני� פני�), בבדיקת ריעותא שו� (כשאי�

הרמב"� ובלשו� כ�, לעשות אבותינויב)(חולי�שנוהגי� "נהגו :

שבריאה". בסרכות לבדוק מעול� אבותינו ואבות

הבהמה. לריאת העו� ריאת בי� מהותי הבדל קיי� אכ�,

בעוד הצלעות בי� מיקומה עקב יותר מוגנת העו� ריאת לכאורה

העו� בריאות מאיד�, החזה. בחלל מרחפת הבהמה שריאת

האוויר בשקיות ליחה מתהווה שבתחילתה מחלה מקננת

ליד האוויר בשקיות מתרכזת והליחה הריאה מקרומי היוצאות

שהליחה ויש הריאה בבשר פוגעת המחלה לעיתי� הכליות.

קיימות וכ� הריאה בקרומי ופוגעת מהריאה ניכר חלק ממלאה

את היטב לבדוק הצור� נובע ומכא� בריאה, נוספות מחלות

טריפה. מחשש הריאות

בראיה, להסתפק ואי� ידנית, בדיקה הריאות את לבדוק ויש

יש האד� בבשר רק כי וכד' בכפפה נתונה כשהיד לבדוק ואי�

היד כ� מגולות, האצבעות א� שג� להחמיר ויש המרגיש', 'כוח

בכפפה מכוסה תהיה טז)לא סימ� ח"ב, יו"ד, משה, אגרות .(שו"ת

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט אלול י"ב שלישי יו� למצוות מעלות שלוש

:ÊË ‰ÎÏ‰ „È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰ìL ïîöòì ãBákä ïéàL¤¥©¨§©§¨¤

,CLça LMîlî eðìéväå ,àeä Ceøa ïäa äevL éîì àlà ,úBåöî¦§¤¨§¦¤¦¨¨¤¨§¦¦¨¦§©¥©Ÿ¤

.øLiä úBáéúð úBøBäì øBàå ,íéNònä øMéì ìàøNéì øð íúBà Cøòå§¨©¨¥§¦§¨¥§©¥©©£¦§§§¦©Ÿ¤

א. סוגי�: לשלושה החלוקי� העול�, בעניני פועלות ה' מצוות

שיש מותרי� דברי� ב. מה�. להיבדל האד� שעל אסורי�, דברי�

קדושה. של דברי� ג. התורה. להוראות בהתא� בה� להשתמש

לא מצוות א. במצוות: סוגי� שלושה ישנ� לכ� ובהתא�

מצוות ב. אסורי�. מדברי� האד� את המבדילות תעשה,

התורה, לכוונת שיתאימו כ� הרשות דברי את המכשירות

מצוות ג. לאכילה. הבשר את המכשירה שחיטה מצות כדוגמת

האד�. על קדושה המביאות

הרמב"�: שבדברי העניני� שלושת מכווני� ולכ�

אסורי� מדברי� התרחקות – בחוש�" מלמשש "הצילנו א.

והעל�. חוש� בבחינת שה�

באה מצוה") ("נר המצוה – המעשי�" ליישר "נר ב.

מכשירה והמצוה ישרי� אינ� עצמ� שמצד מעשי� "ליישר"

אות�.

את להורות שנועד אור – היושר" נתיבות להורות "אור ג.

וקדושה. יושר להוסי� הדר�

(50 'nr f"l wlg zegiy ihewl)

ה'תשס"ט אלול י"ג רביעי יו� באונס שבועה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰éøöåñðàa òaLpä C §¨¦©¦§¨§Ÿ¤

ét ìò óàå ;BøèBtä øáãì ,äòeáMä úòa Baìa Búðek úBéäì¦§©¨¨§¦§¥©§¨§¨¨©§§©©¦

åéúôNa àéöBäì ìBëé Bðéàå ìéàBä ,íéøác ïðéà álaL elà íéøácL¤§¨¦¥¤©¥¥¨§¨¦¦§¥¨§¦¦§¨¨

.BaìaL íéøác ìò CîBñ äæ éøä ,ñðàä éðtî¦§¥¨Ÿ¤£¥¤¥©§¨¦¤§¦

אופני�: שלושה יש שבועה, בשעת אד� של הלב בכוונת

אלא`. נכונה, בצורה המציאות את מתארי� דבריו

אחרת.שהש מציאות על חושבי� ומעי�

.aהנשבע א� נכו�, המציאות את מתארי� אינ� הדברי�

את ההופכת תוספת על או אחרת משמעות על בלבו חושב

ונשבע מהמכס סחורה להבריח הרוצה למשל, לנכו�. התיאור

א� המל�" בית של אינ� א� עלי שבעול� פירות כל "ייאסרו

לעול�, הפירות כל עליו נאסרו דבריו לפי "היו�", בלבו אומר

יו�. לאותו רק הוא האיסור בליבו שהיה מה לפי א�

.bלא מלי� תוספת וג� אחרת המשפט את לפרש אפשר אי

להישבע. שלא בלבו מתכוו� האד� א� תועיל,

הרמב"�: פוסק וכ�

אני דעתכ� ועל היו� אוכל שלא 'שבועה ואמר שנשבע "מי

זה נשבע שלא בלבי', היה וכ� 'כ� לומר יכול זה אי� � נשבע'

אחרי� של ולב� פיו שהיה וכיו� אחרי�, דעת על אלא דעתו על

במקו� אלו של שלב� מפני חייב, � שוי� דעת� על שנשבע

הדייני� כשמשביעי� לפיכ�, שבועות. מיני בשאר וכ� ק�, לבו

אלא אות� משביעי� אנו דעת� על 'לא לו אומרי� הנשבע את

דעתנו'" טו�טז)על ב, שבועות .(הל'

יכול הוא נשבע" אני דעתכ� "על אמר לא הנשבע שא� מכא�,

בלבו. שהתכוו� כפי תופסת והשבועה אחרת, כוונה בלבו לכוו�

יכול האונס" "מפני שרק משמע כא� הרמב"� מדברי אכ�,

שא� להסיק ונית� דבריו, ממשמעות שונה לדבר להתכוו� אד�

לאחר. בליבו ולהתכוי� אחד דבר לומר יכול אינו אנוס אינו

התשס"ט אלול י"ד חמישי יו� רבים'? 'דעת מועילה מתי

:Á ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰Bà ,íéaø úòc ìò òaLð¦§©©©©©¦

.äåöî øáãì àlà ,íìBòì Bì ïéøézî ïéà ¯ íéaø úòc ìò øãpL¤¨©©©©©¦¥©¦¦§¨¤¨¦§©¦§¨

כתב רבי� דעת על נדר או לשבועה התרה שאי� הדבר בטע�

יז)הר"� סי' יכול(שו"ת אינו לדעתו הרבי� דעת את שציר� שכיו� ,

כ� דעת על אלא נדרתי לא – נדרו על שמתחרט בעת – לומר

לדעתו. מסכימה הרבי� דעת אי� שמא וכ�,

הנדר, את להתיר הסכימו דעת� על שנדר הרבי� א� זה, לפי

ומטע� לדעתו. מסכימה הרבי� דעת ג� עתה שהרי לו, מתירי�

נוח הסת� מ� כי רבי�, דעת על נדר מתירי� כ� מצוה לדבר זה

המצוה את לקיי� אבל)לרבי� ד"ה א לו, גיטי� .(תוס'

הנדר, את להתיר הרבי� הסכימו א� להתיר, שרצה מי ויש

כתב הרמב"� א� וחרטה, פתח ובלא חכ� התרת בלא אפילו

מ� איסור מחמת ו"מוקצי� הדעת" מ� "רחוקי� שהדברי�

להסכמת� בנוס� הנדר את להתיר צרי� החכ� אלא המחשבה"

576)להתיר ציו� נדרי� התרת ער� .(אנצ"ת

הרמ"א סכ"א)א� רכ"ח החולקי�(יו"ד ראשוני� שיש כתב,

(לדבר להתיר אי� מסכימי� הרבי� א� שאפילו וסוברי�

וזה זה מטע� מתחרט שזה שווה, דעת� שאי� לפי הרשות)

א� א� לכתחלה". להחמיר ש"נכו� והוסי� אחר. מטע� מתחרט

יש מצוה לדבר וכ� להתיר, יש אחת בחרטה מתחרטי� הרבי�

) אחת בחרטה ומתחרטי� מסכימי� כול� כי ש�להתיר ש"�

.סקנ"ט)

ה'תשס"ט אלול ט"ו שישי יו� להעיד החובה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰Bì ãéòäì åéãò òáBzä©¥©¥¨§¨¦
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ב)בגמרא לא, הפסולי�(שבועות שעדי� המשנה מלשו� דייקו

תבע אד� א� כלומר, העדות. בשבועת חייבי� מדרבנ� רק

שאינ� נשבעו והללו עבורו להעיד מדרבנ� הפסולי� מעדי�



v"ndqeמו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

בקרב� חייבי� ה� הרי להעיד, מה לה� ואי� מאומה יודעי�

מסכימי� היו עדי� אות� אילו ג� הרי ולכאורה, העדות. שבועת

הפסידו לא וממילא עדות�, את מקבל היה לא הדי� בית להעיד,

כפירת�? בעצ� לנתבע

בראשוני�: תשובות שתי מצינו זו לשאלה

dpey`x dhiy'התוס שכתבו כפי ש�)– גב(שבועות על "א� :

� מהני דמדאורייתא כיו� מידי, עדותו מהני לא דמדרבנ�

אד� שבי� מצוה רק אינה להעיד החובה זה לפי מיחייב".

של אישית מחויבות אלא הנתבע, של לטובתו רק ואינה לחבירו,

עונו". ונשא יגיד לא "א� אמרה: התורה כי להעיד, עד כל

diipy dhiyשבועת על חיוב קיי� לא הרשב"א לדעת –

שלמרות אלא הדבר. בעל כלפי ממונית תוצאה ללא העדות

יבואו אילו מתקבלת, עדות� ואי� מדרבנ� פסולי� אלו שעדי�

להעיד יצליחו א� כלומר 'תפיסה'. לגבי עדות� תועיל ויעידו

יבוא כ� ואחר פסולי�), היות� את שיסתירו ידי (על די� בבית

ולפי בעדו. ימנע לא הדי� בית לו, המגיע את ויתפוס התובע

תועלת להביא עשויה היא עוד כל קיימת להעיד החובה זה,

בדבר. לנוגע ממונית

ה'תשס"ט אלול ט"ז קודש שבת שם הזכרת ללא שבועה

:‡"È ‰ÎÏ‰ ·"È ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰àåMì äòeáL àìå§Ÿ§¨©¨§

ïéãçéîä úBîMä ïî íL øékæäì elôà àlà ,äøeñàä àéä ãáìa¦§©¦¨£¨¤¨£¦§©§¦¥¦©¥©§ª¨¦

.øeñà ¯ äìháì§©¨¨¨

בגמרא א)אמרו לו, שבועה,(שבועות � לאו אלעזר: רבי "אמר :

והוא זימני, תרי לאו' 'לאו דאמר והוא רבא: אמר שבועה... � ה�

שבועה שג� להרשב"א למד ומכא� זימני". תרי ה�' 'ה� דאמר

בהזכרת בשבועה מדובר א� שכ� שבועה, נחשבת ה' ש� בלא

ה 'ה� או לאו' 'לאו פעמיי� שיאמר בלי ג� שבועה היא הרי �'ש�

כינוי". ולא ש� לא צריכה דאי� ביטוי, שבועת שמענו "ומכא�

הרא"ש רל"ז)וג� סי' יו"ד בטור שבועה(הובא שבעיקרו� סובר

כדברי ידות, מדי� מועילה היא ש� בלי ג� אבל ש�, צריכה

� ממ�'... 'מודרני לחברו ש"האומר נדרי� בתחילת המשנה

בגמרא (כמבואר א)אסור" ג, ידות(ש� ו"כל נדרי�", "ידות שאלו

הש� הזכרת את "משלימי�" ידות ומדי� כנדרי�") נדרי�

החסירה.

הרמב"� ד)לדעת פ"ב, ואי�(לעיל קרב� אי� ש� ללא בשבועה

היא ששבועה בתורה שנאמר משו� הוא שטעמו ונראה מלקות.

לשקר" בשמי תשבעו "לא ," ה' ש� את תשא "לא � ה' בש�

א) ב, נדרי� בר"� המובא בראב"ד אסור,(עיי� הדבר לדעתו ג� אמנ�, .

שאד� מכ� נובע שהוא ייתכ� מדאורייתא, הוא האיסור וא�

מדרבנ�, הוא שהאיסור הסוברי� ויש בדיבורו. לעמוד צרי�

נפקא)והר"� ד"ה ב לה, שבועות מדברי(חידושי�, איסור שהוא כתב

כד)קבלה י"ד, א' שמואל .(ראה

בשו"ע נפסק א)להלכה רל"ז, נשבע(יו"ד, 'אני "האומר :

אע"פ שבועה, זו הרי � אעשנו' שלא או פלוני דבר שאעשה

כינוי". ולא ש� לא הזכיר שלא

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

האברך דובער שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב אודות מר... שאינו יכול ללמוד חומש עם פירוש רש"י וגם תניא אינו 

מבין.

הנה כדאי להמציא לו התניא באידיש וכן החומש עם פירוש רש"י שנעתק לאידיש, והשיעורים 

בתניא שאינם עדיין בהעתקה באידיש יאמר עכ"פ הענין אף שאינו מבינו לעת עתה, שהרי פנימיות התורה 

בכמה ענינים שייכת לתורה שבכתב )עיין לקו"ת בהביאור לד"ה לא תשבית(.

בעת רצון יזכירוהו וכן את אמו תחי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 

מתאים לתוכן כתבו. ויהי רצון שיוסיף בהתמדה ושקידה בעניניו, ובודאי באופן שלא יגע בבריאות הגוף, 

כי שני הענינים הם ציווי הקב"ה, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בזה ובכל האמור.

בברכת כוח"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

- h"qyz'd lel` 'i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyh"qyz'd lel` f"hÎ'i -

ה'תשס"ט אלול י' ראשו� יו�

ו ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

אחד‡. נ�ב �א� ה�, אברי� ע�ר אחד �יצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנק�בה
טרפה � �מ�ה� חלל� לבית ה��ט,מה� �ר�� ה�: וא�� ; ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

�קני וה�רה, ,��� ה�נה ע� וה�ב הרא�, מח �ל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ�קר��
והמס�ס וה�רס, וה�בה, הכרס]ה�בד, �בית[חלקי , ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָ

.��� ה�נה ע� והראה וה��י�, ְְִִֵֶֶַַַַָָָָה��ס�ת,

�ארנ�·. �בר � ה��ט מ��ר�� ה�ק�� ו�ה�א �ע�ר�, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ
לחלל� נ�ב א� למעלה; ל�חיטה רא�י �אינ� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה��ט

טרפה. ְְֵֶַָ�מ�ה�,

ה�מ��‚. העלי�� נ�ב א� ��רא�, ל�ח י� קר�מ�ת ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ�ני
ה�מ�� ה�ח��� נ�ב וא� מ�רת; ז� הרי � �לבד ְְִִֶֶַַַַָ�ְֲִֵֶֶַָלעצ�

טרפה � וה�אל�ח ל�דרה, לה��� ה�ח �מ��תחיל . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ
אחר; �י� לקר�מ� יהיה � הער� �ח�ת �ה� ל��לי� ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמח��

מ�ר. ל��לי�, ח�� נ�ב ָ�ְִִִַַוא�

��רה;„. � ק�� וה�ר�� נתמע�, א� ���ב עצמ� ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹה�ח
���נג א� ��י� נ��� טרפה.וא� , ְְְִִִֵַַַַַָ

�י�‰. ���מאל �ד�ל לחלל �י� חלל�, לבית ���ב ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹה�ב
טרפה � ���מי� קט� ולאלחלל ה�ב ��ר נ�ב א� אבל ; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

ה�ד�ל ה�זרק וה�א ה�ב, �קנה מ�ר. � לחלל� ְְְִֵֵַַַָָָ�ֲִִַַָה�יע
לחלל� נ�ב א� ��ב, ה�א הרי � לראה מ��� ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ���צא

טרפה. � ְְֵֶַָ�מ�ה�

.Â��נס לא וא� מ�רת; � ס�תמ�� וכבד ���בה, ְְִִֶֶַֹ�ְְְִֵֶַָָָָָמרה
טרפה ל�בד, סמ�� �ה�א �י על א� � .ה�קב ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

.Êרעינה[גרגיר]נ�יה� �מ� היתה א� � ��רה ��מצאת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
חד רא�� היה וא� מ�רת; חד, רא�� �אי� �מרה ְִֶֶַָָָֹ�ְֵֶֶַָָָֹ�ל
וזה ���כנסה; א�ת� נ�בה �הרי אס�רה; ה�ית, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�גרעינת

ה��ה. �י �הגלד מ�ני ה�קב, יראה ְִַַַָ�ְִֵֵֶֶֶֶֶַָֹ��א

.Á�א � מת��ל ה�� ��ה� ה�זרקי� וה� ה�בד, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָקני
טרפה �מ�ה�, מה� אחד ��מצאתנ�ב מחט לפיכ�, ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

החד ה�צה והיה �ד�לה מחט היתה א� � ה�בד ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ�ח���
הרא� היה וא� ���כנסה; ���בה �יד�ע לפני�, ���ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
�מ�רת. הלכה', סמפ�נ�ת '�ר� א�מרי�: � לפני� ֶֶ�ְְְְִִִִֶֶֶָָָֹהעגל

.Ëני�� מ�ני � טרפה היא הרי קט�ה, מחט ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהיתה
נ�בה �ו�אי ח�י�, ה�ד�לרא�יה ��מפ�� נמצאת וא� ; ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

ה�אכל נכנס ��� ��אמצע� הרחב ה�נה וה�א ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ���בד,
מ�רת. �התליע, �בד �ב�ר מ�רת; ז� הרי � ֶֶ�ְְִִֵֶֶֶַַָ�ֲֵֵַָל�בד

.È�וכ מ�רת. � ה�קב את ס�ת� טה�ר וחלב ���בה, ְֵֶֶ�ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָקבה
א�ת� ס�ת� �אכילה ה��ר החלב א� �ה��ר נקב ,�ל ֵֶֶֶֶַַַָָָ�ֲִֵַָָ
,��� ה�ב �על וה�יס ה�ב, מחלב ח�� מ�ר; זה �ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָ�ֲֵֶהרי
ה�אכל אברי �י� ה�ב�לת ה�ט� ��אמצע ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָוה�חיצה
�ראה �� ואחר א�ת� ���רעי� והיא ה��ימה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואברי
ה�ב� ה�ק�� וה�א ה�בד', 'טר�� ה�קראת והיא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהראה,
אי� א�� �אברי� � האחר�� ה�עי וחלב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ��אמצע�,

אינ� מה�, �אחד ��ס�� ונקב ק�י�; �ה� לפי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָמג�י�,
ס�ת�, אינ� � אס�ר �בהמה ��נג�� ח�ה וחלב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ�סת��.

מ�ר. �ה�א �י על ָ�ִֶַַא�

.‡Èטרפה � ���ב א�ת�,�ר� ��ס�� �בר ל� ואי� , ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ה��ס�ת �בית המס�ס וכ� אס�ר. �עליו החלב ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�הרי
לת�� מה� אחד נ�ב וא� טרפה; � לח�� מה� אחד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ���ב

מ�רת. חבר�, ֶֶ�ֲֲֵַחלל

.·Èנ�בה וא� ��רה. ה��ס�ת, �ית �עבי ��מצאת ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָמחט
מפ�� לצד]נקב ונמצאת[מצד ה��ס�ת, �ית חלל לת�� ְֶֶ�ְְְֲִֵֵַַָ

נ�ב; �חיטה קד� ���אי טרפה, � ה�קב �מק�� �� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹט�ת
אחר ��א � מ�רת ז� הרי ה�קב, �מק�� �� אי� א� ֶֶֶַַָ�ְֲֲִִֵֵֶֶַָָאבל

ונ�בה. ה�חט, �חקה ְְְֲִִַַַַָָָָה�חיטה

.‚Èקרט �ג�� מעיה, �ני ���קב �בר �הלעיט� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ�המה
חל�ית חרי�]�ל צמח סוג של טרפה,[שר� � �� וכ��צא ְְְִִֵֵֶַָ

��דק. נ�קב, אינ� ספק נ�קב ספק היה וא� נ�קב; ְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ���אי
וה� �ה�, ס�בבת ה�אכל ��סלת ה�עי� מ�ני אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�ל
�מ�פי� מל�פי� מה� וי� טרפה. � ���ב '��י�', ִָ�ִָ�ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָה�קראי�
��כר�, נח� �מ� �ע��ל, מ�� לפני� וז� מ�� לפני� ְְְְְְִִִִִִִִֶַָָז�

ה��ה' 'הדר ה�קראי� ה� המעיי�]וא�� נ�ב[צינורות א� � ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָ
לחבר� מה� לו]אחד הסמו� מעי �הרי[לעבר ��רה, , ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָ

עליו. מג� ֲֵֵֵָָחבר�

.„Èסתימה ז� �אי� טרפה, � ס�תמ�� ולחה ���ב� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�מעי�
�ה�ע�מדת וכ��צא ��י א� �לב א� זאב ��א מעי� �ני . ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

�מ�רת, �� ��לי� � �ה�יח� אחר נק�בי� ה� והרי ֶֶ�ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ�נטל�,
ולא נק�בי�, נמצא� נ�ב'. נקב �מק�� '��א א�מרי�: ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָֹואי�
�ה� נ�קבי� � �חיטה אחר א� נ�ב� �חיטה קד� א� ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹנ�דע
�מ�ת�, הרא��� ה�קב היה א� ל�: �מד�י� אחר, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנקב

�טרפה.� נ�ב, �חיטה קד� ���י, �יניה� היה וא� �רה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
��קב למ�מ� צרי� �� � ה�פק �נקב ה�די� מ�מ�� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוא�

ע�רכי�. �� ואחר ל�, ְְְִִֶַַַָ��ד�י�

.ÂË�וא מ�רת. � נ�ב� ולא לח��, ��צא� מעי� ְִֶֶ�ְְְְִִֵֵֶַַָֹ�ני
אפ�ר �אי טרפה; � נ�ב� ��א �י על א� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹנתה�כ�,

ח�ה ואינ� ��תה�כ�, אחר �הי� �מ�ת .��חזר� ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָ

.ÊËוה�א ע���, �� ואי� �וה �ה�א האחר�� ְְְֲִִֵֶֶַַָָה�עי
ה�רכי�, ע�רי �י� �ב�ק וה�א הערוה, מ� �� י�צא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�הרעי
��אר טרפה �מ�ה�, נ�ב א� � 'חלחלת' ה�קרא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹה�א
אבל ה�ט�. לחלל ���ב אמ�רי�? �ברי� ��ה ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָה�עי�.
מ��� נ�ל ואפ�� מ�ר; �ירכי�, ה�ב�ק ��ק�� נ�ב ֲִִִֶַַָ�ְִִִֵַַַַַָָא�

���ר מאר�� �����ר וה�א מ�ר, � ��� ה�בק �מ�מק�� , ְֶֶַ��ְְְְְִֵֵֶַָָ
אצ�ע�ת. ְְֶַַָאר�ע

.ÊÈ;ה��ס�ת �ית ולא מס�ס, ולא �ר�, לא ל� אי� � ְְְֵֵֵַָָֹֹֹהע��
�נג�� ל� י� ה�,אבל �ו�ת ה�רפ�ת וכל וקרקב�. זפק ְְְֲֵֶֶֶָָ�ְְְְֵֵַָָָ

ואיזה טרפה; �מ�ה�, ��� ���ב וזפק וע��. ח�ה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�בהמה
הע�� ���ארי� ה��ט ע� ���תח זה זפק? �ל ג�� ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָה�א

מ�ר. ���ב, ה�פק �אר אבל ָ�ְֲִֶֶֶַַַָָָצ�אר�.



מז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

בקרב� חייבי� ה� הרי להעיד, מה לה� ואי� מאומה יודעי�

מסכימי� היו עדי� אות� אילו ג� הרי ולכאורה, העדות. שבועת

הפסידו לא וממילא עדות�, את מקבל היה לא הדי� בית להעיד,

כפירת�? בעצ� לנתבע

בראשוני�: תשובות שתי מצינו זו לשאלה

dpey`x dhiy'התוס שכתבו כפי ש�)– גב(שבועות על "א� :

� מהני דמדאורייתא כיו� מידי, עדותו מהני לא דמדרבנ�

אד� שבי� מצוה רק אינה להעיד החובה זה לפי מיחייב".

של אישית מחויבות אלא הנתבע, של לטובתו רק ואינה לחבירו,

עונו". ונשא יגיד לא "א� אמרה: התורה כי להעיד, עד כל

diipy dhiyשבועת על חיוב קיי� לא הרשב"א לדעת –

שלמרות אלא הדבר. בעל כלפי ממונית תוצאה ללא העדות

יבואו אילו מתקבלת, עדות� ואי� מדרבנ� פסולי� אלו שעדי�

להעיד יצליחו א� כלומר 'תפיסה'. לגבי עדות� תועיל ויעידו

יבוא כ� ואחר פסולי�), היות� את שיסתירו ידי (על די� בבית

ולפי בעדו. ימנע לא הדי� בית לו, המגיע את ויתפוס התובע

תועלת להביא עשויה היא עוד כל קיימת להעיד החובה זה,

בדבר. לנוגע ממונית

ה'תשס"ט אלול ט"ז קודש שבת שם הזכרת ללא שבועה
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בגמרא א)אמרו לו, שבועה,(שבועות � לאו אלעזר: רבי "אמר :

והוא זימני, תרי לאו' 'לאו דאמר והוא רבא: אמר שבועה... � ה�

שבועה שג� להרשב"א למד ומכא� זימני". תרי ה�' 'ה� דאמר

בהזכרת בשבועה מדובר א� שכ� שבועה, נחשבת ה' ש� בלא

ה 'ה� או לאו' 'לאו פעמיי� שיאמר בלי ג� שבועה היא הרי �'ש�

כינוי". ולא ש� לא צריכה דאי� ביטוי, שבועת שמענו "ומכא�

הרא"ש רל"ז)וג� סי' יו"ד בטור שבועה(הובא שבעיקרו� סובר

כדברי ידות, מדי� מועילה היא ש� בלי ג� אבל ש�, צריכה

� ממ�'... 'מודרני לחברו ש"האומר נדרי� בתחילת המשנה

בגמרא (כמבואר א)אסור" ג, ידות(ש� ו"כל נדרי�", "ידות שאלו

הש� הזכרת את "משלימי�" ידות ומדי� כנדרי�") נדרי�

החסירה.

הרמב"� ד)לדעת פ"ב, ואי�(לעיל קרב� אי� ש� ללא בשבועה

היא ששבועה בתורה שנאמר משו� הוא שטעמו ונראה מלקות.

לשקר" בשמי תשבעו "לא ," ה' ש� את תשא "לא � ה' בש�

א) ב, נדרי� בר"� המובא בראב"ד אסור,(עיי� הדבר לדעתו ג� אמנ�, .

שאד� מכ� נובע שהוא ייתכ� מדאורייתא, הוא האיסור וא�

מדרבנ�, הוא שהאיסור הסוברי� ויש בדיבורו. לעמוד צרי�

נפקא)והר"� ד"ה ב לה, שבועות מדברי(חידושי�, איסור שהוא כתב

כד)קבלה י"ד, א' שמואל .(ראה

בשו"ע נפסק א)להלכה רל"ז, נשבע(יו"ד, 'אני "האומר :

אע"פ שבועה, זו הרי � אעשנו' שלא או פלוני דבר שאעשה

כינוי". ולא ש� לא הזכיר שלא
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אחד‡. נ�ב �א� ה�, אברי� ע�ר אחד �יצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנק�בה
טרפה � �מ�ה� חלל� לבית ה��ט,מה� �ר�� ה�: וא�� ; ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

�קני וה�רה, ,��� ה�נה ע� וה�ב הרא�, מח �ל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ�קר��
והמס�ס וה�רס, וה�בה, הכרס]ה�בד, �בית[חלקי , ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָ

.��� ה�נה ע� והראה וה��י�, ְְִִֵֶֶַַַַָָָָה��ס�ת,

�ארנ�·. �בר � ה��ט מ��ר�� ה�ק�� ו�ה�א �ע�ר�, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ
לחלל� נ�ב א� למעלה; ל�חיטה רא�י �אינ� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה��ט

טרפה. ְְֵֶַָ�מ�ה�,

ה�מ��‚. העלי�� נ�ב א� ��רא�, ל�ח י� קר�מ�ת ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ�ני
ה�מ�� ה�ח��� נ�ב וא� מ�רת; ז� הרי � �לבד ְְִִֶֶַַַַָ�ְֲִֵֶֶַָלעצ�

טרפה � וה�אל�ח ל�דרה, לה��� ה�ח �מ��תחיל . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ
אחר; �י� לקר�מ� יהיה � הער� �ח�ת �ה� ל��לי� ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמח��

מ�ר. ל��לי�, ח�� נ�ב ָ�ְִִִַַוא�

��רה;„. � ק�� וה�ר�� נתמע�, א� ���ב עצמ� ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹה�ח
���נג א� ��י� נ��� טרפה.וא� , ְְְִִִֵַַַַַָ

�י�‰. ���מאל �ד�ל לחלל �י� חלל�, לבית ���ב ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹה�ב
טרפה � ���מי� קט� ולאלחלל ה�ב ��ר נ�ב א� אבל ; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

ה�ד�ל ה�זרק וה�א ה�ב, �קנה מ�ר. � לחלל� ְְְִֵֵַַַָָָ�ֲִִַַָה�יע
לחלל� נ�ב א� ��ב, ה�א הרי � לראה מ��� ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ���צא

טרפה. � ְְֵֶַָ�מ�ה�

.Â��נס לא וא� מ�רת; � ס�תמ�� וכבד ���בה, ְְִִֶֶַֹ�ְְְִֵֶַָָָָָמרה
טרפה ל�בד, סמ�� �ה�א �י על א� � .ה�קב ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

.Êרעינה[גרגיר]נ�יה� �מ� היתה א� � ��רה ��מצאת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ
חד רא�� היה וא� מ�רת; חד, רא�� �אי� �מרה ְִֶֶַָָָֹ�ְֵֶֶַָָָֹ�ל
וזה ���כנסה; א�ת� נ�בה �הרי אס�רה; ה�ית, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�גרעינת

ה��ה. �י �הגלד מ�ני ה�קב, יראה ְִַַַָ�ְִֵֵֶֶֶֶֶַָֹ��א

.Á�א � מת��ל ה�� ��ה� ה�זרקי� וה� ה�בד, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָקני
טרפה �מ�ה�, מה� אחד ��מצאתנ�ב מחט לפיכ�, ; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

החד ה�צה והיה �ד�לה מחט היתה א� � ה�בד ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ�ח���
הרא� היה וא� ���כנסה; ���בה �יד�ע לפני�, ���ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
�מ�רת. הלכה', סמפ�נ�ת '�ר� א�מרי�: � לפני� ֶֶ�ְְְְִִִִֶֶֶָָָֹהעגל

.Ëני�� מ�ני � טרפה היא הרי קט�ה, מחט ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהיתה
נ�בה �ו�אי ח�י�, ה�ד�לרא�יה ��מפ�� נמצאת וא� ; ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

ה�אכל נכנס ��� ��אמצע� הרחב ה�נה וה�א ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ���בד,
מ�רת. �התליע, �בד �ב�ר מ�רת; ז� הרי � ֶֶ�ְְִִֵֶֶֶַַָ�ֲֵֵַָל�בד

.È�וכ מ�רת. � ה�קב את ס�ת� טה�ר וחלב ���בה, ְֵֶֶ�ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָקבה
א�ת� ס�ת� �אכילה ה��ר החלב א� �ה��ר נקב ,�ל ֵֶֶֶֶַַַָָָ�ֲִֵַָָ
,��� ה�ב �על וה�יס ה�ב, מחלב ח�� מ�ר; זה �ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָ�ֲֵֶהרי
ה�אכל אברי �י� ה�ב�לת ה�ט� ��אמצע ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָוה�חיצה
�ראה �� ואחר א�ת� ���רעי� והיא ה��ימה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואברי
ה�ב� ה�ק�� וה�א ה�בד', 'טר�� ה�קראת והיא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהראה,
אי� א�� �אברי� � האחר�� ה�עי וחלב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ��אמצע�,

אינ� מה�, �אחד ��ס�� ונקב ק�י�; �ה� לפי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָמג�י�,
ס�ת�, אינ� � אס�ר �בהמה ��נג�� ח�ה וחלב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ�סת��.

מ�ר. �ה�א �י על ָ�ִֶַַא�

.‡Èטרפה � ���ב א�ת�,�ר� ��ס�� �בר ל� ואי� , ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ה��ס�ת �בית המס�ס וכ� אס�ר. �עליו החלב ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�הרי
לת�� מה� אחד נ�ב וא� טרפה; � לח�� מה� אחד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ���ב

מ�רת. חבר�, ֶֶ�ֲֲֵַחלל

.·Èנ�בה וא� ��רה. ה��ס�ת, �ית �עבי ��מצאת ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַָָָמחט
מפ�� לצד]נקב ונמצאת[מצד ה��ס�ת, �ית חלל לת�� ְֶֶ�ְְְֲִֵֵַַָ

נ�ב; �חיטה קד� ���אי טרפה, � ה�קב �מק�� �� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹט�ת
אחר ��א � מ�רת ז� הרי ה�קב, �מק�� �� אי� א� ֶֶֶַַָ�ְֲֲִִֵֵֶֶַָָאבל

ונ�בה. ה�חט, �חקה ְְְֲִִַַַַָָָָה�חיטה

.‚Èקרט �ג�� מעיה, �ני ���קב �בר �הלעיט� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ�המה
חל�ית חרי�]�ל צמח סוג של טרפה,[שר� � �� וכ��צא ְְְִִֵֵֶַָ

��דק. נ�קב, אינ� ספק נ�קב ספק היה וא� נ�קב; ְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ���אי
וה� �ה�, ס�בבת ה�אכל ��סלת ה�עי� מ�ני אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�ל
�מ�פי� מל�פי� מה� וי� טרפה. � ���ב '��י�', ִָ�ִָ�ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָה�קראי�
��כר�, נח� �מ� �ע��ל, מ�� לפני� וז� מ�� לפני� ְְְְְְִִִִִִִִֶַָָז�

ה��ה' 'הדר ה�קראי� ה� המעיי�]וא�� נ�ב[צינורות א� � ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָ
לחבר� מה� לו]אחד הסמו� מעי �הרי[לעבר ��רה, , ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָ

עליו. מג� ֲֵֵֵָָחבר�

.„Èסתימה ז� �אי� טרפה, � ס�תמ�� ולחה ���ב� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�מעי�
�ה�ע�מדת וכ��צא ��י א� �לב א� זאב ��א מעי� �ני . ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

�מ�רת, �� ��לי� � �ה�יח� אחר נק�בי� ה� והרי ֶֶ�ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ�נטל�,
ולא נק�בי�, נמצא� נ�ב'. נקב �מק�� '��א א�מרי�: ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָֹואי�
�ה� נ�קבי� � �חיטה אחר א� נ�ב� �חיטה קד� א� ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹנ�דע
�מ�ת�, הרא��� ה�קב היה א� ל�: �מד�י� אחר, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנקב

�טרפה.� נ�ב, �חיטה קד� ���י, �יניה� היה וא� �רה; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
��קב למ�מ� צרי� �� � ה�פק �נקב ה�די� מ�מ�� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוא�

ע�רכי�. �� ואחר ל�, ְְְִִֶַַַָ��ד�י�

.ÂË�וא מ�רת. � נ�ב� ולא לח��, ��צא� מעי� ְִֶֶ�ְְְְִִֵֵֶַַָֹ�ני
אפ�ר �אי טרפה; � נ�ב� ��א �י על א� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹנתה�כ�,

ח�ה ואינ� ��תה�כ�, אחר �הי� �מ�ת .��חזר� ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָ

.ÊËוה�א ע���, �� ואי� �וה �ה�א האחר�� ְְְֲִִֵֶֶַַָָה�עי
ה�רכי�, ע�רי �י� �ב�ק וה�א הערוה, מ� �� י�צא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�הרעי
��אר טרפה �מ�ה�, נ�ב א� � 'חלחלת' ה�קרא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹה�א
אבל ה�ט�. לחלל ���ב אמ�רי�? �ברי� ��ה ְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָה�עי�.
מ��� נ�ל ואפ�� מ�ר; �ירכי�, ה�ב�ק ��ק�� נ�ב ֲִִִֶַַָ�ְִִִֵַַַַַָָא�

���ר מאר�� �����ר וה�א מ�ר, � ��� ה�בק �מ�מק�� , ְֶֶַ��ְְְְְִֵֵֶַָָ
אצ�ע�ת. ְְֶַַָאר�ע

.ÊÈ;ה��ס�ת �ית ולא מס�ס, ולא �ר�, לא ל� אי� � ְְְֵֵֵַָָֹֹֹהע��
�נג�� ל� י� ה�,אבל �ו�ת ה�רפ�ת וכל וקרקב�. זפק ְְְֲֵֶֶֶָָ�ְְְְֵֵַָָָ

ואיזה טרפה; �מ�ה�, ��� ���ב וזפק וע��. ח�ה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�בהמה
הע�� ���ארי� ה��ט ע� ���תח זה זפק? �ל ג�� ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָה�א

מ�ר. ���ב, ה�פק �אר אבל ָ�ְֲִֶֶֶַַַָָָצ�אר�.
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.ÁÈ,ר�� �מ� אד� החיצ�� � ��רקב� י� �יסי� ְְְִַָָָָֹ�ְִִֵֵַ�ני
ע�ר �מ� לב� ��נקב�וה�נימי עד מ�ר, � זה �לא זה נ�ב . ְְְְִִִֶֶַַָָֹ�ְִֶַָָ

מ�ר. זה, �נגד ��א זה �ניה� נ�ב� וא� �מ�ה�; ָ�ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַֹ�ניה�

.ËÈ�לפיכ� �מ�ה�; ��קיבת� האברי� מ� אינ� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָה�ח�ל,
�ע�ר ��� ל�קב י� א�א �כלל�, חכמי� א�ת� מנ� ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלא
וה�ני עבה האחד רא�� ה�ח�ל, �יצד? �כ��. �וה ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ְֵֶֶָ�אינ�
מפ��, נקב העבה �רא� נ�ב א� ה����. �בר�ת ָ�ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ�ק,
�ח�יו נ�אר א� � מפ�� �אינ� נקב נ�ב וא� ְְִִַַָָ�ְְְִִֵֵֶֶֶַָטרפה.
�מפ�� ה�א הרי מ�ה, �ח�ת מ�ר; זהב, �ל �ינר ָ�ְֲִִֵֶָָ�ֳִִֶָָָָ�עבי

��רה ה�ק נ�ב א� אבל .�טרפה, ְְֲִִֵֵַַַָָָ

.Î�א �� � טרפה �מ�ה� נ�ב �א� �� �אמרנ� אבר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ל
טרפה ,��� ��בראנ�ל �י� �יד, א� �חלי ���ל �י� ; ִַ�ְְְֳִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

��ל טרפה, � אבר מא�ת� אברי� ��ני נברא א� וכ� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָחסר.
א� ה�עי� מ� אחד נ�ל �יצד? ח��ב. ה�א �נט�ל ְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָה�תר
וכ� טרפה; � �בהמה �י� �ע�� �י� �ה�, וכ��צא ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָה�רה
וכ� טרפה. � מעי� �ני �ני א� מרר�ת ��י �ה� נמצא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָא�
� �ני� ��מצא� א� ה�ח�ל, נ�ל א� אבל �ה�. ���צא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ�ל

ה�נ�יי�. מ�לל �אינ� ְְִִֵֶֶֶַַ�מ�רת,

.‡Î�מ�ח�ת ה�תר ה�א � ה�המה �� ���ר� ה�תר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָה�עי
מ�ח�ה זה �צד זה מעי� �ני �ני ��מצא� עד ס�פ�, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָועד

ס��, ה�ד,ועד מ� �ענ� י�צא ה�עי �היה א� הע��; �מעי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ
חזר א� אבל �בהמה. �י� �ע�� �י� מב�ל, ה�א ְְְֲִִֵֵֵַָָָָ�ֲֵַוהרי
�ניה� והרי רא�יו, מ�ני אחד ונע�ה ה�עי, ע� ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָונתערב

יתר �א� ואי� מ�רת, ז� הרי � �אמצע .מב�לי� �ְְֲִֵֶַָָ�ְֵֵֶֶָָ

ז ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

מ�רת;‡. זה, �לא זה נ�ב א� הראה, על י� קר�מ�ת ֶֶ�ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ�ני
��� העלי�� ה�ר�� נגלד אפ�� טרפה. �ניה�, נ�ב� �ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָוא�

מ�רת ל�, �והל� �מ�ה� �למ�ה החזה מ� ���ב וה�נה . ְַָ�ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
למ�ה. ��נה ל�חיטה, רא�י �אינ� ה�ק�� וה�א ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָטרפה,

נ�בה·. �� ואחר ה�נה, �ל ו�חט ��חיטה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָהתחיל
ה�איל טרפה, ז� הרי � ה�חיטה �מר �� ואחר ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָהראה,

�זה ���צא �ל וכ� �חיטה; �מר קד� .ונ�בה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

טרפה‚. � לחבר� אפ�� ���ב, ראה מ�מ��ני ;אחד ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
אינ� � ה�קב ונס�� ���ה קר�� ועלה ���בה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוראה
ס�תמ��, ��פ� �י על א� � ראה �ל הא�� נ�בה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ל��.
וה�א ,��� הא�נ�ת ח��� �מק�� נ�בה וא� ְְְְְִִִִֵֶָָָָטרפה;

��רה. � עליו �ר�בצת ְֵֶֶֶַָָָָה�ק��

��א�נ�ת,„. ה�קב מק�� ���ת� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָ��ה
מג� אינ� לעצ�, ה�קב נסמ� א� אבל היה��ר; וא� ; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מ�רת. �בב�ר, �עצ� �ב�ק הא�נ�ת ֶֶ�ְְֶֶֶֶָָָָנקב

�העלת‰. �י� ל�פ�, סמ�כה ��מצאת ראה �ל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהא��
ל�[פטריות]צמחי� ח���י� � צמחי� העלת ��א �י� ְְְֱִִִֵֶֶָָָָֹ

ה�פ�, מ� א�ת� מפרקי� ?�� ע��י� וכיצד נ�בה. ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ��א
��פ� ונמצא נק�בה, נמצאת וא� ��קב. ��א �� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹונזהרי�
�חיטה 'אחר וא�מרי�: ���ה ��לי� � ה�קב �מק�� ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָמ�ה
�יד�ע � ��פ� מ�ה אי� וא� ה��ה'; מ� ���פרקה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹנ�בה,

�טרפה. �חיטה, קד� היה �ראה זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹ��קב

.Âמצא�� הר�חהראה �אי� �ה�א, �ל אט�� מק�� �� ְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
וכיצד �טרפה. �נק�בה, ז� הרי � נת�ח ואינ� �� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָנכנסת
נפיחה: ��עת נת�ח ��א ה�ק�� ק�רעי� א�ת�? ְְְְְִִִִִֶַַַָָֹ��דקי�
נכנסה לא ה�חה ��חמת מ�רת, � לחה �� נמצאת ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹ�ְִִֵֵָא�
רק מעט עליו נ�תני� � לחה �� נמצאת לא וא� הר�ח. ��ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֹ

�ב� �א� נתנדנד א� א�ת�: ונ�פחי� �ה�, וכ��צא �נ� א� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ל��. נכנסת הר�ח �אי� טרפה, � לאו וא� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ��רה;

.Êנ�ר א� � א�ת� ����פחי� הברה �� ���מע ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָראה
�ב� א� רק עליו מ��יבי� ההברה, ��מע ����� ֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹה�ק��
וא� �טרפה. נק�בה, �היא �יד�ע � נתנדנד א� :�� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָוכ��צא

א מ��יבי� � ה�ק�� נ�ר ונ�פחי�לא ���רי�, �מי� �ת� ְְְְִִִִִִַַָָָֹ
��ר�� �יד�ע לאו, א� טרפה; ה�י�, �ק�ק א� ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָא�ת�:

�נהג והר�ח ���ב, �לבד �ני[חודרת]ה�ח��� �י� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ
נפיחה. ��עת �ממה ק�ל �� י�מע זה �מ�ני ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָה�ר�מ�ת,

.Á�יד� יהיה �ד�ל ע�ר א�ת�זה ���פחי� ראה ��ל : ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
נקב. מ�ל �למה היא הרי � ה�י� יבק�ק ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�פ��רי�,

.Ë�ל� ק�� ��� העלי�� �קר�� �קית��, ����כה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָראה
נ��ח�, ולא �מק�מ� ע�מדי� ה�מ��נ�ת א� � נקב ְְְְְִִִִִֶֶַָֹֹ�לא
ע��י�? �יצד טרפה. אחד, סמ��� אפ�� נ��ח וא� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ��רה;
�אבר ��ע �ה�א �כלי א�ת� ו��פכי� א�ת�, ְְְְְִִִִֶַָָָָנ�קבי�

חלקה] במתכת ח�טי�[מצופה �� נראה א� :�� ְְִִִֵֶַָוכ��צא
� לאו וא� �טרפה; ה�מ��נ�ת, ����ק� �יד�ע � ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָלבני�

�כ�רה. ����ק, ה�א �לבד הראה ְְְִִֵֵֶַַָָָ��ר

.È�הי א� � אבע��ע�ת אבע��ע�ת �� ��מצא� ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָראה
וכ��צא �דב� ה�מ�כת לחה א� ז�י�, מי� א� ר�ח, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָמלאי�

מ�רת ז� הרי � �אב� אפ�� וק�ה יב�ה לחה א� וא���, ; ְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָ�ְִֶֶ
הרי � עכ�רי� א� סר�חי� מי� א� סר�חה, לחה �ה� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָנמצאת
לב�ק צרי� א�ת�, �ב�דק ה�חה �כ���ציא טרפה. ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹז�

טרפה. נק�ב, נמצא א� ��ח�יה; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָה�מ���

.‡È� לז� ז� סמ�כ�ת אבע��ע�ת �ני ב� ��מצא� ְְְְְֲִֵֵֶַָָָראה
הר�ה קר�ב �ה�בר לה�טרפה; ואי� �יניה�, נקב ��� ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

האחת: נ�קבי� � ���י� ונראית אחת היתה �דיקה. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�ר�
טרפה. לאו, וא� �מ�רת; היא אחת האחרת, ל� �פכה ְְִֵֶֶָָ�ְִִֶֶַַַָָָָא�

.·Èמצאת�� �ג�� �יצד? טרפה. ��תמסמסה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהראה
חתיכ�ת חתיכ�ת ות�ל �חת� א�ת�, �כ���לי� .�למה, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָֹ
ממ�מ�ת, ה��ח ��ד �מק�� נק�בה ��מצאת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָראה
אחר נ�בה ה��ח 'מ�ד וא�מרי�: �יד� ות�לי� ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ�מ�רת;
קד� א� יד�ע ואי� אחר, �מק�� ה�קב נמצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה�חיטה'.
�מד�י� אחר נקב �� נ�קבי� � �חיטה אחר א� נ�ב ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ�חיטה

ביניה�] מעי�.[משווי� �בני �ע��י� ��� ,ְְִִִֵֵֵֶַ

.‚Èהמה� �ל לראה ��ה �המה �ל מראה מד�י� ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָואי�
לג�ה �מ��ה לד�ה מ��ה א�א מ���ה, �אחד נקב נמצא . ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אבע��ע 'נ�ב א�מרי�: ואי� טרפה; ז� הרי ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָֹהאבע��ע�ת,
נ�ר. ה�בר �אי� ונער�', ְֲִֵֵֶַַַָָָֹאחר

.„È�א�ת נ�פחי� �ראה, ��מצאת יצאמחט לא א� : ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ולא נכנסה, סמ��נ�ת �ר� ה�חט ��את �יד�ע � ר�ח ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹמ��ה
ה�חט �� ונמצא נפיחה, קד� הראה נתח�כה וא� ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹנ�בה.

ז� הרי ���כנסה.� ���בה קר�ב �ה�בר אס�רה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָ

- h"qyz'd lel` 'i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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.ÂËהראה והרי ויצאה, ונ�בה �ראה, �היתה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ��לעת
ה�חיטה �אחר חזקת� מ�רת; ז� הרי � �ת�לעת ְְִֶֶֶֶַַַָָָ�ְְֲֵַַָנק�בה

ותצא ����ב י� מראה[במציאות]. נ���ה �א� מרא�ת, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ
�א�ת� �נק�ב; ה�א הרי � הרע ה�ראה לא�ת� ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָהאבר
�כא�� ח��ב, ה�א �מת זה, למראה מראיו �����ה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָה��ר
א�מר: ה�א וכ� מצ�י. אינ� עינ� ה�ה�� ה��ר ְְֵֵֵֵֶַַַָָָא�ת�
� חי" ��ר �� הרא�ת "�בי�� ��את", חי ��ר ְְְִֵֵַַַַָָָָָ"�מחית

חי. אינ� �����ה, ה��ר ��אר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמ�לל,

.ÊË�מקצת �י� ��� מראה �י� מראיה, ������ ְִֵָָָ�ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָראה
מ�רת. ,��� נ���ית אפ�� ה��ר, ל�ראה נ���ית א� �ְְִִֵֶַַַַ�ְֲִִֵַָ�ָ�ֶֶ
טרפה; �ה�א, �ל אפ�� � האס�ר ל�ראה נ���ית ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָוא�

ח��ב ה�א �נקב האס�ר ��ארנ�.�ה�ראה �מ� , ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

.ÊÈחרה� ה�: וא�� �ראה, י� אס�ר�ת מרא�ת ְְְְֲֵֵֵֵֵַָָָָֹוחמ�
יר�ה א� שוני�]�די�, גווני� כולל תלמוד בלשו� ['ירוק' ְְִ�ָ

חריע �עי� א� �יצה, חלמ�� �עי� א� ה���ת, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָ�עי�
ה�מח[כרכו�] ה�א � וחריע ה��ר. �מראה א� ,ְְְִֵֶַַַַַָָָ

מעט אד��ת ל�ער�ת ��מה וה�א ה�גדי�, �� ְַ�ְְְְֲִִִֶֶַָָ���בעי�
ליר�קה. ְִָונ�ט�ת

.ÁÈחר��ת �עי� א�ת�[ענפי�]נמצאת א�סרי� � �קל �ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָ
� הא�� ה�רא�ת וכל האס�ר. ל�ראה קר�ב ��ה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמ�פק,
א� �יד�; �� �ממרס א�ת� ���פחי� עד �ה�, א�סרי� ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָאי�
אס�רה. �עינ�, עמדה וא� מ�רת; ה��ר, ל�ראה ְְְֲִֵֶֶָָָָ�ָ�ְְִֵֶַַַַנ���ית

.ËÈ,כחל� �חרה ה�: וא�� ,�� י� מ�ר�ת מרא�ת ְְְֵֵֵַָָָֹֹ�ְְַַַאר�ע
�חציר יר�ה היתהא� ואפ�� ה�בד. �מראה א� אד�ה, א� , ְ�ְֲִָָ�ְְְֲִֵֵַַַָָָָ

מרא�ת מאר�ע נק��ת, נק��ת טלאי�, טלאי� ��� ְְֵַַַ�ְ�ְְְִִָָָ�ֵָָהראה
מ�רת. ז� הרי � ֶֶ�ֲֵֵא��

.Îלא�ר ��פל א�[לאש]ע�� �בד� א� ל�� וה�ריק , ְְִִֵֶַָָ
ז� הרי � �ה�א �כל ,��� ה�עי� האדימ� א� ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָ�קרקבנ�,
�ה�ריק�, והאד�י� �האדימ�, ה�ר�י� ��ל ִִֶ�ְֱֲִִֶֶָ�ְְֵֶַָָטרפה:
וה�א �טרפה. ���ל�, �מי ה� הרי � �ע�� הא�ר, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָמחמת
�ממרסי� מעט, א�ת� ���לקי� אחר זה �מראה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָ��עמד�

ֶָ�ה�.[משפשפי�]

.‡Î� ��מצאת ע�� א��ל מעיו, בני �מראה ��� בד ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
�ליקה אחר ����י� ועמד� מעיו, �ני �אר ������ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
�ני ונחמר� לא�ר ��פל �יד�ע � ��ארנ� �מ� ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�מריסה,
��א ע�� �ל מעי� �ני א�א ע�ד, ולא �טרפה. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹמעיו,
� האד�י� וה�ריק� נ���� �כ���לק� ���י, �ה� ִ�ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָנמצא

�טרפה מעיו, �ני ונחמר� לא�ר ��פל ה��ט.�יד�ע וכ� ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
�ע�� �י� אד�, וה�נימי לב� ��� החיצ�� הע�ר ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ��מצא

�טרפה. אינ�, �א�� זה הרי � �בהמה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָ�י�

ח ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

טרפה;‡. מנינ�, חסר �א� ה�, אברי� �ני �יצד? ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָחסרה
א�נ�ת וחמ� והרגלי�. הראה, ה�: ל�[אוזניי�]וא�� י� ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָ

�ניו, �נגד ראה �פני �יד� אד� א�ת� ���תלה � ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָלראה
�מ� מ��ה ימי� �בצד ה�מאל. מ� ���י� ה�מי� מ� ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹֹ�ל�
�פני �יס �מ� ל� וי� הא�נ�ת, �צד ואינ� קט�ה, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹאז�
ה�קראת היא � ה�ט�ה ז� ואז� ה�יס; �ת�� והיא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹעצמ�,

לפיכ�, ה�ני�. מ� ואינ� לורד, ��מה �היא מ�ני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ'ור�ה',
י� �ר��: היא ��� מ�רת, � ה�רד נמצאת לא ְִֵֶֶֶַָָ�ְִִֵֶֶַֹא�
וא� �ה�. ��צא לא �המ�ת וי� �ה�, ��צא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹ�המ�ת
ה�קב, את ס�ת� ��� �ה�יס �י על א� � נק�בה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָנמצאת

טרפה. ז� ְֲֵֵָהרי

��י�·. א� ה�מאל מ� אחת ונמצאת הא�נ�ת, מני� ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹחסר
טרפה � ה�מי� ה�ר�ה,מ� וזאת ��י� ��מי� נמצא� וא� ; ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָֹ

מ�רת. ז� ֶֶ�ֲֵהרי

מ�‚. ���י� ה�מאל מ� �ל� ונמצא� הא�נ�ת, ְְְְְְְִִִִִַַַָָֹֹנתח�פ�
�מאל �צד ה�ל� ע� ה�רד �היתה א� ורד, �לא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹה�מי�

ה�מי� מ�ד חסרה �הרי טרפה; ז� הרי �. ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ

�צד„. היתרה האז� היתה א� �מנינ�, הא�נ�ת ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹנ��ספ�
וא� מ�רת. � ה�ב לע�ת �ה�א הראה מ�פני א� ְִֶֶ�ֵַַ�ְְִִֵֵֶָָָהא�נ�ת,
טרפה, ז� הרי � ה�לע�ת לע�ת �ה�א ��� על ְְֲֵֵַַָָ�ְְֶַַָָָהיתה

הדס �ל עלה �מ� ��היה וה�א �חסר; אבל�ה�תר , ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
�מ�רת. אז�, אינ� � מ�ה ֶֶ�ִֵֶֶָָֹ�ח�ת

מ�רת;‰. ל�, ה�מ�כה �חבר�� �ב�קה ��מצאת ֶֶ�ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹאז�
רא��נה ��סמכה �ג�� ה�דר, על ��א נסמכ� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹוא�

טרפה � .ל�לי�ית ְְִִִֵָ

.Â�י��� נרא�ת ואינ� אחת, �א�נה הא�נ�ת ��י ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָנמצא�
�ע�ר�, �י� הדס, �ל עלה �מ� �יניה� היה א� � ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�ב�ק�ת
מ�רת; � �ב�ק�ת �ה� ���ר �די �ס�פ�, �י� �אמצע�, ֶֶ�ְֵֶַ�ְְְְֵֵֵֶֶָָָ�י�

�טרפה חסרה, ז� הרי � לאו .וא� ְְֲֲִֵֵֵָָָ

.Ê� אזני� ח��� ל� ואי� ער�ג�ת, ��י ��� ְְְֲִִֵֵַָָָ�ְִֵנמצאת
נ�טרפה ��א �י על א� הראה, ��� חסר א� וכ� .� בה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ

נמצא א� לפיכ�, �טרפה. הא�נ�ת, מני� �חסר �מי ז� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָהרי
���ר� עד יב�, מק�� זה[יתפורר]מ��ה הרי � ���ר� ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

�ה�א. �ל היה ואפ�� �טרפה, ְְֲִֵֵֶַָָָָָ�חסר

.Áקל� �ל חר��ת ע�ר �מ� נפ�חה ��מצאת �ראה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
ו��א �ג�פ�, מ��ה ��ספת ��� מ�פק; א�ת� ְְֶָָָ�ְְִִֵֶֶֶָָא�סרי�

��ני�. �אמר� �מ� �ח�ר��, ���� ְְְְִִֶֶֶַַַָָָה��ספת

.Ë��� הראה �צמקה עד ויראה, ��חדה ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָה�המה
�ג�� �מי�, �ידי �חדה א� � יב�ה להי�ת ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָוקרבה
מ�רת; � �זה וכ��צא זיקי� ראת א� רע� ק�ל ֶֶ�ְְִִֵֶֶַַַָָָָָ��מעה
אחרת �המה לפניה ��חט� �ג�� אד�, �ידי �חדה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָוא�

�טרפה �חסרה, ז� הרי � �זה .וכ��צא ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָ

.Èמעת �מי� הראה את מ��יבי� א�ת�? ��דקי� ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�יצד
���רי� �מי� א�ת� מ��יבי� ה�ר, זמ� היה א� ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹלעת;
י��נ� ��א �די ונ�זלי� מ��� מתמ�י� ה�י� �אי� ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹ�בכלי
צ�נ� �מי� א�ת� מ��יבי� הח�, זמ� היה וא� ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹ�מהרה,
חזרה א� קרי�. ���אר� �די מ��� מתמ�י� �ה�י� ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�בכלי
� חזרה לא וא� �מ�רת; �מי�, �ידי ז� הרי � ְְִֶֶָָֹ�ְֲִִִִֵֵַָָָלבר�ת�

�טרפה היא, אד� .�ידי ְִִֵֵָָָ

.‡È;טרפה �ר�ת�, מ�ח�ת רגל חסרה �היתה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�המה
אבל ה�א. �חסר ה�תר ��ל רגל, יתרה היתה א� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָוכ�
א� לפיכ� מ�רת; � אחת יד א� ידי�, �ל� ל� הי� ְִִֶֶָ�ִִַַַָָָָָֹא�

מ�רת ,��� ה�ד האר��הנח�� מ� � הרגל נח�� . ְֶֶַַָָ�ְְִֶֶֶֶֶַַָָ�ָ
העצמות] �למ�ה,[חיבור האר��ה מ� טרפה; ְַָָ�ְְְְִֵַַָָָ�למעלה,
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.ÂËהראה והרי ויצאה, ונ�בה �ראה, �היתה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ��לעת
ה�חיטה �אחר חזקת� מ�רת; ז� הרי � �ת�לעת ְְִֶֶֶֶַַַָָָ�ְְֲֵַַָנק�בה

ותצא ����ב י� מראה[במציאות]. נ���ה �א� מרא�ת, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ
�א�ת� �נק�ב; ה�א הרי � הרע ה�ראה לא�ת� ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָהאבר
�כא�� ח��ב, ה�א �מת זה, למראה מראיו �����ה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָה��ר
א�מר: ה�א וכ� מצ�י. אינ� עינ� ה�ה�� ה��ר ְְֵֵֵֵֶַַַָָָא�ת�
� חי" ��ר �� הרא�ת "�בי�� ��את", חי ��ר ְְְִֵֵַַַַָָָָָ"�מחית

חי. אינ� �����ה, ה��ר ��אר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמ�לל,

.ÊË�מקצת �י� ��� מראה �י� מראיה, ������ ְִֵָָָ�ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָראה
מ�רת. ,��� נ���ית אפ�� ה��ר, ל�ראה נ���ית א� �ְְִִֵֶַַַַ�ְֲִִֵַָ�ָ�ֶֶ
טרפה; �ה�א, �ל אפ�� � האס�ר ל�ראה נ���ית ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָוא�

ח��ב ה�א �נקב האס�ר ��ארנ�.�ה�ראה �מ� , ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

.ÊÈחרה� ה�: וא�� �ראה, י� אס�ר�ת מרא�ת ְְְְֲֵֵֵֵֵַָָָָֹוחמ�
יר�ה א� שוני�]�די�, גווני� כולל תלמוד בלשו� ['ירוק' ְְִ�ָ

חריע �עי� א� �יצה, חלמ�� �עי� א� ה���ת, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָ�עי�
ה�מח[כרכו�] ה�א � וחריע ה��ר. �מראה א� ,ְְְִֵֶַַַַַָָָ

מעט אד��ת ל�ער�ת ��מה וה�א ה�גדי�, �� ְַ�ְְְְֲִִִֶֶַָָ���בעי�
ליר�קה. ְִָונ�ט�ת

.ÁÈחר��ת �עי� א�ת�[ענפי�]נמצאת א�סרי� � �קל �ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָ
� הא�� ה�רא�ת וכל האס�ר. ל�ראה קר�ב ��ה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמ�פק,
א� �יד�; �� �ממרס א�ת� ���פחי� עד �ה�, א�סרי� ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָאי�
אס�רה. �עינ�, עמדה וא� מ�רת; ה��ר, ל�ראה ְְְֲִֵֶֶָָָָ�ָ�ְְִֵֶַַַַנ���ית

.ËÈ,כחל� �חרה ה�: וא�� ,�� י� מ�ר�ת מרא�ת ְְְֵֵֵַָָָֹֹ�ְְַַַאר�ע
�חציר יר�ה היתהא� ואפ�� ה�בד. �מראה א� אד�ה, א� , ְ�ְֲִָָ�ְְְֲִֵֵַַַָָָָ

מרא�ת מאר�ע נק��ת, נק��ת טלאי�, טלאי� ��� ְְֵַַַ�ְ�ְְְִִָָָ�ֵָָהראה
מ�רת. ז� הרי � ֶֶ�ֲֵֵא��

.Îלא�ר ��פל א�[לאש]ע�� �בד� א� ל�� וה�ריק , ְְִִֵֶַָָ
ז� הרי � �ה�א �כל ,��� ה�עי� האדימ� א� ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָ�קרקבנ�,
�ה�ריק�, והאד�י� �האדימ�, ה�ר�י� ��ל ִִֶ�ְֱֲִִֶֶָ�ְְֵֶַָָטרפה:
וה�א �טרפה. ���ל�, �מי ה� הרי � �ע�� הא�ר, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָמחמת
�ממרסי� מעט, א�ת� ���לקי� אחר זה �מראה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָ��עמד�

ֶָ�ה�.[משפשפי�]

.‡Î� ��מצאת ע�� א��ל מעיו, בני �מראה ��� בד ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
�ליקה אחר ����י� ועמד� מעיו, �ני �אר ������ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
�ני ונחמר� לא�ר ��פל �יד�ע � ��ארנ� �מ� ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�מריסה,
��א ע�� �ל מעי� �ני א�א ע�ד, ולא �טרפה. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹמעיו,
� האד�י� וה�ריק� נ���� �כ���לק� ���י, �ה� ִ�ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָנמצא

�טרפה מעיו, �ני ונחמר� לא�ר ��פל ה��ט.�יד�ע וכ� ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
�ע�� �י� אד�, וה�נימי לב� ��� החיצ�� הע�ר ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ��מצא

�טרפה. אינ�, �א�� זה הרי � �בהמה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָ�י�

ח ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

טרפה;‡. מנינ�, חסר �א� ה�, אברי� �ני �יצד? ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָחסרה
א�נ�ת וחמ� והרגלי�. הראה, ה�: ל�[אוזניי�]וא�� י� ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָ

�ניו, �נגד ראה �פני �יד� אד� א�ת� ���תלה � ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָלראה
�מ� מ��ה ימי� �בצד ה�מאל. מ� ���י� ה�מי� מ� ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָֹֹ�ל�
�פני �יס �מ� ל� וי� הא�נ�ת, �צד ואינ� קט�ה, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹאז�
ה�קראת היא � ה�ט�ה ז� ואז� ה�יס; �ת�� והיא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹעצמ�,

לפיכ�, ה�ני�. מ� ואינ� לורד, ��מה �היא מ�ני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ'ור�ה',
י� �ר��: היא ��� מ�רת, � ה�רד נמצאת לא ְִֵֶֶֶַָָ�ְִִֵֶֶַֹא�
וא� �ה�. ��צא לא �המ�ת וי� �ה�, ��צא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹ�המ�ת
ה�קב, את ס�ת� ��� �ה�יס �י על א� � נק�בה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָנמצאת

טרפה. ז� ְֲֵֵָהרי

��י�·. א� ה�מאל מ� אחת ונמצאת הא�נ�ת, מני� ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָֹחסר
טרפה � ה�מי� ה�ר�ה,מ� וזאת ��י� ��מי� נמצא� וא� ; ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָֹ

מ�רת. ז� ֶֶ�ֲֵהרי

מ�‚. ���י� ה�מאל מ� �ל� ונמצא� הא�נ�ת, ְְְְְְְִִִִִַַַָָֹֹנתח�פ�
�מאל �צד ה�ל� ע� ה�רד �היתה א� ורד, �לא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹה�מי�

ה�מי� מ�ד חסרה �הרי טרפה; ז� הרי �. ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ

�צד„. היתרה האז� היתה א� �מנינ�, הא�נ�ת ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹנ��ספ�
וא� מ�רת. � ה�ב לע�ת �ה�א הראה מ�פני א� ְִֶֶ�ֵַַ�ְְִִֵֵֶָָָהא�נ�ת,
טרפה, ז� הרי � ה�לע�ת לע�ת �ה�א ��� על ְְֲֵֵַַָָ�ְְֶַַָָָהיתה

הדס �ל עלה �מ� ��היה וה�א �חסר; אבל�ה�תר , ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
�מ�רת. אז�, אינ� � מ�ה ֶֶ�ִֵֶֶָָֹ�ח�ת

מ�רת;‰. ל�, ה�מ�כה �חבר�� �ב�קה ��מצאת ֶֶ�ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹאז�
רא��נה ��סמכה �ג�� ה�דר, על ��א נסמכ� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹוא�

טרפה � .ל�לי�ית ְְִִִֵָ

.Â�י��� נרא�ת ואינ� אחת, �א�נה הא�נ�ת ��י ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָנמצא�
�ע�ר�, �י� הדס, �ל עלה �מ� �יניה� היה א� � ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�ב�ק�ת
מ�רת; � �ב�ק�ת �ה� ���ר �די �ס�פ�, �י� �אמצע�, ֶֶ�ְֵֶַ�ְְְְֵֵֵֶֶָָָ�י�

�טרפה חסרה, ז� הרי � לאו .וא� ְְֲֲִֵֵֵָָָ

.Ê� אזני� ח��� ל� ואי� ער�ג�ת, ��י ��� ְְְֲִִֵֵַָָָ�ְִֵנמצאת
נ�טרפה ��א �י על א� הראה, ��� חסר א� וכ� .� בה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ

נמצא א� לפיכ�, �טרפה. הא�נ�ת, מני� �חסר �מי ז� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָהרי
���ר� עד יב�, מק�� זה[יתפורר]מ��ה הרי � ���ר� ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

�ה�א. �ל היה ואפ�� �טרפה, ְְֲִֵֵֶַָָָָָ�חסר

.Áקל� �ל חר��ת ע�ר �מ� נפ�חה ��מצאת �ראה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
ו��א �ג�פ�, מ��ה ��ספת ��� מ�פק; א�ת� ְְֶָָָ�ְְִִֵֶֶֶָָא�סרי�

��ני�. �אמר� �מ� �ח�ר��, ���� ְְְְִִֶֶֶַַַָָָה��ספת

.Ë��� הראה �צמקה עד ויראה, ��חדה ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָה�המה
�ג�� �מי�, �ידי �חדה א� � יב�ה להי�ת ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָוקרבה
מ�רת; � �זה וכ��צא זיקי� ראת א� רע� ק�ל ֶֶ�ְְִִֵֶֶַַַָָָָָ��מעה
אחרת �המה לפניה ��חט� �ג�� אד�, �ידי �חדה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָוא�

�טרפה �חסרה, ז� הרי � �זה .וכ��צא ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָ

.Èמעת �מי� הראה את מ��יבי� א�ת�? ��דקי� ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�יצד
���רי� �מי� א�ת� מ��יבי� ה�ר, זמ� היה א� ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹלעת;
י��נ� ��א �די ונ�זלי� מ��� מתמ�י� ה�י� �אי� ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹ�בכלי
צ�נ� �מי� א�ת� מ��יבי� הח�, זמ� היה וא� ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹ�מהרה,
חזרה א� קרי�. ���אר� �די מ��� מתמ�י� �ה�י� ְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�בכלי
� חזרה לא וא� �מ�רת; �מי�, �ידי ז� הרי � ְְִֶֶָָֹ�ְֲִִִִֵֵַָָָלבר�ת�

�טרפה היא, אד� .�ידי ְִִֵֵָָָ

.‡È;טרפה �ר�ת�, מ�ח�ת רגל חסרה �היתה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�המה
אבל ה�א. �חסר ה�תר ��ל רגל, יתרה היתה א� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָוכ�
א� לפיכ� מ�רת; � אחת יד א� ידי�, �ל� ל� הי� ְִִֶֶָ�ִִַַַָָָָָֹא�

מ�רת ,��� ה�ד האר��הנח�� מ� � הרגל נח�� . ְֶֶַַָָ�ְְִֶֶֶֶֶַַָָ�ָ
העצמות] �למ�ה,[חיבור האר��ה מ� טרפה; ְַָָ�ְְְְִֵַַָָָ�למעלה,
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ה�ר� ס�� �היא �אר��ה אמר�? אר��ה �איז� ִֵֶַָָ�ְְַָָָ�ְְֵֶֶַ�מ�רת.
ל���. ַַָה�מ��

.·È�א ��� יצא א� � האר��ה מ� למעלה העצ� �ִָָָ�ְְְְִִֶֶַַַָָָנ��ר
היה וא� �טרפה; ונפל, ��ח�� �מי זה הרי לח��, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ר��
����ר עצ� �ל ה�פ� ורב עבי� רב ח�פה הע�ר א� ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹה��ר

מ�רת ז� הרי והל�� ����ר העצ� מקצת נפל ואפ�� , ֲֵ�ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
�ב�ר. ח��בי� אינ� הר�י�, וגידי� ְְֲִִִִֵַָָָָל�.

.‚Èחיבור]צמת למעלה[מקו� �בח�ה ��המה ה� ה�ידי�, ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
�ל�ה וה� ה�המה; ה��חי� �� ���לי� ��ק�� העקב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמ�
��תחיל� �מ�ק�� ��י�. ��ני� עבה, אחד � לבני� ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָ�ידי�
להתא�� ויתחיל� מה� ה�ב� ��ס�ר עד �לבני�, ק�י� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוה�
ע�רה �� �אר� והיא ה�ידי�, צמת היא � ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹ�להתר��

���ר. ְְֶָאצ�ע�ת

.„È�מ��מני �ח�ת� �ידי�; ע�ר ��ה �ע��, א�� �ידי� ְְְִִִִִִִִֵַָָָָָ
מא ��מ�ה �ה�אהענב הרגל ס�� עד יתרה, צ�ע ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ק�ק�י� .ק�ק�י� ְְִִַַַַ

.ÂË;טרפה ה�ידי�, צמת �מק�� רגליה ��ח�כ� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�המה
ה�ידי� מ�מת למעלה �חת� '�יצד ותאמר: �תמ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹואל
העלי�נה, האר��ה מ� למעלה ��חת� עד מ�רת, ְֶָָָ�ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ְִוהיא

��ארנ� אס�רה'?�מ� ה�ידי�, �צמת למ�ה �חת� וא� , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
נאסרה לא ותמ�ת; �מ�א� ותחיה, מ�א� �חת� ���רפ�ת �ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
מ�ני א�א זה, מ�ק�� רגל חת�כת �היא מ�ני ז� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ�המה
��ת�אר. �מ� ה�רפ�ת, מ�לל �חתיכת� ה�ידי�, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ��ח�כ�

.ÊËטרפה,נט�לה נ�ל� �א� ה�, אברי� �ל�ה �יצד? ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ
ה�: וא�� ח�ר��; �י� ולא נקב �י� �ה� �אי� �י על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹוא�

העלי�� �לחי וה�בד, ה�ידי�, .צמת ְְְִִִֵֶֶַַָָֹ

.ÊÈ,��הע וכ� רגליה, ��ח�כ� �ה�המה �ארנ�, ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�כבר
��ח�כ� מ�ני א�א טרפה נע�� לא � ה�ידי� צמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ�מק��
� ק�מת והרגל לב��, ה�ידי� נח�כ� א� לפיכ�, ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָה�ידי�;

ה�ידי� צמת נ�לה �הרי .טרפה, ְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ

.ÁÈהרי� מ�רת, � לב�� העבה האחד ��המה ֲֵֶֶֶ�ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָנח��
מ�רת, � ה��י� �ני� נח�כ� �ני�; האחדנ�אר� �הרי ְְְְְֲִִִִֶַַַַ�ֲֵֶֶֶֶָָ

א�א ה�מה, �ל נ�לה לא והרי מ�ניה�, �ד�ל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעבה
צרי� ואי� טרפה; מה�, אחד �ל �ל ר�� נח�� ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָ�ְִֶַָמע�ט�.

��� נ�ל� א� ,��� ��ח�כ� .ל�מר ְְֶֶַ�ְִָ�ָ

.ËÈה��ה מ� אחד �ל ר�� נח�� אפ�� � ִִֶֶַָָ�ְֲִֶַָ�בע��
טרפה .ע�ר, ְֵָָָ

.Îמ�ר � ��יו �����ר� ידיה.וע�� ��ח�כ� �בהמה , ְְְִֶַַָ�ְְְִֵֶֶֶָָָָ

.‡Îטרפה ,��� ���לה ��ית�בד מ��ה נ���ר וא� ; ְִֵֶָָ�ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
ז� הרי � מרה �מק�� וכ�ית ,�� �ל�יה �היא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ��ק��
��ר�� מערה היא והרי ה�בד, נ�ל�לה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�מ�רת.

�היא[בהסתעפות] מק�� מ��ה נ�ל מ�רת; � ���ֶָ�ִִִֶֶֶֶַָָ
�מ�ת ק�� �ה�אר �י על א� � מרה �מק�� �� ְְְְִֶַַַַָָָָָ�ל�יה

טרפה. ְֵֶָ�ה�א,

.·Îהיא� ��ק�� וכ�ית מרה, �מק�� ��ית �� ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָנ�אר
א� �כא�, �מעט �כא� מעט מפ�ר היה אבל ,�� ְְְְַַָָָ�ְְֲָָָָ�ל�יה

מר�ד זה[רקוע]�היה הרי � �רצ�עה אר� �היה א� , ְֶָָ�ְֲִֵֶֶָָָָָֹ
אס�רה. �היא לי ויראה ְֲִִֵֵֶֶָָָספק;

.‚Îטרפהלחי ���ל, ה�ח���העלי�� נ�ל א� אבל ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
הרי � נעקר� ולא ה�ימני�, מק�� עד ��גמ� �ג�� �ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹ

מ�רת. ֶֶ�ז�

.„Î�א �� � טרפה חסר היה �א� �� ��אמר אבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכל
אינ� � טרפה נ�ל א� �� ��אמר אבר אבל טרפה. ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנ�ל,
חסרה נבראת א� אבל אבר; א�ת� נח�� א� א�א ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָנאסרת
נמצאת ,�� �אמר לא �א� מ�רת; ז� הרי אבר, ְִִֵֵֶֶֶַֹֹ�ֲֵֵֶא�ת�

היא אחת וה�ט�לה נ�להחסרה �א� �� ��אמר אבר וכל . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
נברא, ולא �ר�ת� מ�ח�ת חסר א� וחמר קל � ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�מ�רת

מ�רת. ֶֶ�ִֶ�היא

.‰Î�א הרח�, �ית וה�א ,��� הא� ���לה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ�המה
מ�רת ז� הרי � ה�לי�ת נבראת���ל� א� לפיכ�, . ְְֲִֵֶַָ�ְְִִִֵֶֶָ

נ�בה א� וכ� מ�רת; �לי�ת, ��ל� א� אחת ְְִִֵֶֶָ�ְְְְִַַָָָֹ�כליה
מ�רת. ֶֶ�ְִַָה�ליה,

.ÂÎ�א מ�רת, �חסרה א� ���לה �ה�ליה �י על ִֶֶ�ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָא�
עד �בג�ה �פ�ל, עד �ד�ה והקטינה �י�תר, קט�ה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָנמצאת

ה�ליה לקתה א� וכ� טרפה. � ��ע�ה�ענבה וה�א , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
�אחז �א� ימי�, אחר �הבאי� ה�ת �ב�ר ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ��ר�
��ת�� ה�ב� עד זה חלי וה�יע וי�ל, יתמסמס ְְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ�מקצת�,
א� לחה, ��ליה נמצאת א� וכ� טרפה. ז� הרי � ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָה�ליה
א� עכ�רי� מי� ב� ��מצא� א� סר�חה, �אינ� �י ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָעל
ז�י�, מי� �� נמצא� א� אבל טרפה; ז� הרי � ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָסר�חי�

מ�רת. ז� ֶֶ�ֲֵהרי
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את‡. הח�פה הע�ר ��פסק ה�דרה ח�ט �יצד? ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ�ס�קה
ה�פ� רב ���סק �בלבד טרפה, � נס�קה�ח א� אבל ; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ה�דרה, נ��רה א� וכ� מ�רת. � נ�ב א� לאר��, ְְְְִִִֵֶֶַָָ�ְְִַָָהע�ר
הח�ט, ��ת�� ה�ח נתמע� א� ,��� הח�ט נפסק ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹולא

מ�רת. ז� הרי ק��, וע�ר� ה�איל � ֶֶ�ְְְְֲִִֵֵַַָונתנדנד

��מ�ס·. ���נג א� ��י� ונ��� ה�ח ���צאהמר� עד , �ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹ
אינ� וא� טרפה; ז� הרי � ע�מד אינ� ���עמיד� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָהח�ט

אס�רה. ספק ז� הרי �ב��, מ�ני לעמד ְְְֲֲֲִֵֵֵַָָָֹיכ�ל

ל��לי�‚. מח�� �ח�ת� ה�דרה? ח�ט ה�א היכ� ְְִִִֵֵַַַָָָעד
אחריה י�אר ��א �נ�ה, �ר�ה ס�� עד הער�, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ��תח�ת

האליה לתח�ת ה�מ�כה �לי�ית �ר�ה .א�א ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָ

�זה„. זה �ב�קי� עצמ�ת �ל�ה ה� א��, �ר���ת ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹו�ל�
�י� עד �ע��, ה�דרה וח�ט �דרה; �ל מחלי�ת ְְְְִִֵֶַַָָָ�ְֵַָלמ�ה

עלהאג�י� מ��יחי� אי� � א�� מ�ק�מ�ת למ�ה אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָ
ה�ח. ��מר� �י� ע�ר� ��פסק �י� ל��, ה�מ�� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהח�ט

וה�א‰. ה�ר�, רב את הח�פה ��ר �יצד? ְְֵֵֶֶַַַָָָָֹקר�עה
��ר נקרע א� � ה�ר� יצא י�רע �א� ה�ט� מ� ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָה�ק��
��ראית, עד ל�ר� ה�רע ה�יע ��א �י על א� טרפה; ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹזה,
טרפה � נ�ל א� ה�ה, ה��ר עבי רב ��קרע �יו� .א�א ְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
�המה היתה וא� טפח; אר� �אר��? ה�רע �ע�ר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכ�ה
על א� � ה�ר� את הח�פה ה��ר אר� רב ונקרע ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹקט�ה
ר��. ונקרע ה�איל טרפה, � טפח ה�רע �אר� �אי� ָ�ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ�י

- h"qyz'd lel` `"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

.Âיתר[נחת�]נק�ר היה א� � �אר� א� �ע��ל, ה�ה ה��ר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ז� �צד ז� תמרה �רעיני �ל�ה �� ���נס �די וה�א ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמ�סלע,
טפח. על יעמד זה, קרע י�תח �א� טרפה; ז� הרי � ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ�דחק

.Ê�א �יד ��קרע �י� ,��� �עליה הע�ר ��פ�ט ְְִֵֶַָ�ְְִֵֶֶֶַָָָָ�המה
היא וז� טרפה, ז� הרי � ע�ר �לא ��ר ונמצא ְְְְְֲֳִִִֵֵָָָָָֹ�חלי,

'�ל�דה' �ניה�קראת על סלע רחב הע�ר מ� נ�אר וא� . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
רא�י על סלע ורחב ה���ר, על סלע ורחב ה�דרה, ְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ�ל
�ני �ל מעל סלע �רחב נ�ל וא� מ�רת; ז� הרי � ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�ֲֵֵֶָָאבריה

רא מעל א� ה���ר, מעל א� �לה�דרה, ��אר אבריה, �י ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
א�ת�. ���ירי� לי ויראה ספק, זה הרי � ק�� ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהע�ר

.Á��ב� מ�ק�� ה�המה ��פלה הרי �יצד? ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָנפ�לה
טפחי� ע�רה ���בה� מאבריה אבר ונתר�ק יתר, א� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ויהל� האבר ��תר�צ� הר��ק? ה�א וכיצד טרפה. ז� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהרי
�י על א� � ותאר� צ�רת� ���סד עד ה�פילה, ְְֲֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָמחמת
א� וכ� טרפה. ז� הרי � נ��ר ולא נס�ק, ולא נ�ב, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹ��א
טרפה. � מאבריה אבר ור�� �מ�ה, א� �אב� א�ת� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָה�ה

ה���. ��חלל �אברי� אמר�? אברי� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�איזה

.Ë;�ל ח���י� אי� הלכה, א� � ה�ג מ� ��פלה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ�המה
ל� ח���י� הלכה, ולא עמדה עצמ�,וא� מחמת קפצה . ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹ

אי� � למ�ה �מצא� למעלה, ה�יח� ל�; ח���י� ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָאי�
נפלה. ��א ל� ְְִֶָָָָח���י�

.È�נפל לה�; ח���י� אי� זה, את זה המנ�חי� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָזכרי�
� רגליה מגררת �היתה �המה וכ� לה�. ח���י� ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָלאר�,
נפסק ��א א� אבריה, נתר�ק� ��א ל� ח���י� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאי�

�דר� �ל .הח�ט ְִֶַָ

.‡Èה�יר לאח�רי א�ת� �מ�ליכי� ה�לאי� ���נבי� ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָ��בי�
�אי� מ�ני אברי�, ר��ק מ��� לה� ח���י� אי� �ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ
החזיר�� וא� י���ר�. ��א �כ�נה א�א א�ת� ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמ�ליכי�

לה ח���י� יראה, מחמת � ל�יר מחמתוה�ליכ�� ;� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
להחזיר� ��ת��ני� מ�ני לה�; ח���י� אי� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ���בה,

�ה�לכת� וי�הר� .�למי�, ְְְְֲִִֵַָָָָ

.·È�הר�יצ�ה� אותו]��ר �י[הריצו על א� � ל�חיטה ְְִִִִִֶַַָ
אי� א�ת�, ���ילי� �עת ק�ל ל� ��� �ד�לה נפילה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��פל
עד �מתח�ק ��רקע, צ�רניו ���ע� מ�ני ל�; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָח���י�

לאר�. ִֶֶַַָָ���יע

.‚È�א זנב�, �ל�י ה��ה ל� והלכה רא�� על ה�המה ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹה�ה
�מ�ה א�ת� ה�ה ואפ�� רא��, �ל�י ל� והלכה זנב� ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹעל

ה�דרה �ל חלי�תעל ���ה י� וא� ל�; ח���י� אי� � ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ�ְ
ה�דרה למקצת ה��ה רא� ה�יע וא� ל�; ח���י� � ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹ�חלי�ת
ל�. ח���י� � ה�דרה לרחב ה�� א� וכ� ל�. ח���י� �ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹ

.„È�ח�י �ל �רי �ג�� ק�ה, �בר ��י על ��ח�ט ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָע��
אברי�; לר��ק ח���י� � �ה� וכ��צא �קדי� �ל ק�ה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ�א�
וה�ב� �פ�לה �ס�ת �ג�� ר�, �בר ��י על נח�ט ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָוא�

ל� ח���י� אי� � �ה� וכ��צא .והאפר ְְְִֵֵֵֶֶַָָ

.ÂË�כנ� א� � ונתח�ט צידה, ��עת �דבק �נפיו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנד�ק�
כנפיו ���י נאחז וא� ל�; ח���י� אי� נאחז, ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָאחד

ל� ח���י� �ג�פ�, .ונתח�ט ְְְְִִֵַ

.ÊËמ��ה ק�מת� מלא �ט א� � ה�י� �ני על ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹנח�ט

�ט א� אבל ל�. ח���י� אי� ה�י�, לע�ת ְֲִִִֵַַַָָ�ְְְַָלמעלה
ה�י� ��א ל�, ח���י� � ה�י� ה��� ע� למ�ה ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָמ�עלה

לק� א� לתב� קד� וא� א�ת�; ה��ליכי� עלה� ��ה�כי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
ל�. ח���י� ואי� עצמ�, מחמת �ט זה הרי � ה�י� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָ��י

.ÊÈל�חט מ�ר � ל�' ח���י� 'אי� �אמרנ� מק�� ְִָֹ�ְְִֵֶַָָָָ�ל
מק�� וכל אבר. נתר�ק ��א לב�ק צרי� ואינ� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹמ�ד,

�חט� א� � ל�' 'ח���י� �ל�אמרנ� �נגד לב�ק צרי� , ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹ
טרפה �� מצא א� ה�ר�: עד הרא� מ�דקד ��� ְְִִֵֵַַָָָָָָָֹֹ�ֶָָהחלל
��פני� האברי� מ� אבר ��תר�ק א� ��נינ�, ה�רפ�ת ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמ�
מ� אבר נתר�ק אפ�� טרפה. ז� הרי � צ�רת� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָונפסדה
ז� הרי � �כלי�ת טח�ל �ג�� ��רה, נ�ל� �א� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָהאברי�
מ�רת. ז� הרי נתר�ק, �א� � הרח� מ�ית ח�� ֶֶ�ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָטרפה;

.ÁÈ�וקנה]וה�ימני �אי�[ושט �כא�, �דיקה צריכי� אינ� ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ
א�ת�. ממעכת ְְִֶֶַַָָה�פילה

.ËÈעד א�ת�, ל�חט אס�ר � עמדה ולא ה�ג מ� ְְְְִִַַַָָָָָָֹֹנפלה
ז� הרי זה, זמ� �ת�� �חט� וא� לעת; מעת ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ���הה
�דיקה צריכה לעת, מעת אחר א�ת� �כ���חט ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָטרפה.

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.Î,המה� ��רס�� א� הע��, על �רגל� ��רס מי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוכ�
א�ת� מ�הי� � מפר�ס ה�א והרי ל�תל, ��רפ� ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָֹא�
א�ת� �ב�דקי� א�ת�, ��חטי� �� ואחר לעת; ְְְֲִִֵֵֵַַָמעת

��ארנ�. ְְֵֶֶֶַ�דר�

.‡Îמחמת ��א ואפ�� טרפה, � ר�� ���ל�ל� ְֲֲִֵֵֶַַָָֹ�ְְִִִֶַָסימני�
אבל ל�חיטה. רא�יי� אינ� �הרי נתק�ל�, א� וכ� ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָנפילה;
�אי� מ�רת; ז� הרי � ה�חי מ� ה��ט �ר�� רב נפרק ֵֶֶֶ�ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַֹא�

ל�חיטה רא�י ��ארנ�.ה�ר�� �מ� , ְְְְִִֵֶַַַַָָ

י ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

צלע�תיה‡. רב �����ר� ה�א �יצד? וצלע�ת�ב�רה ; ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָֹ
נ���ר� מ�א�. ע�רה ואחת מ�א� ע�רה אחת ה� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָה�המה,
מ�א� ואחת מ�א� ע�רה אחת א� מ�א�, ו�� מ�א� ��ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ה�דרה. מ�ל �ל מחצי� �����ר� וה�א טרפה; �ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

�ד�ל�ת·. צלע�ת הי� א� � מ�א� ו�� מ�א� �� ְְְְְִִִִֵֵַָָָָנ���ר�
וא� רב, �ה� �י על א� לאו, וא� טרפה; מח, �ה� ���ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

מ�רת � ה�דרה �ל�י �����ר� �י רבעל נעקר� א� וכ� . ְְְְִִִֵֶַַַַָ�ְְִֵֶֶֶֶֹ
וחצי אחת, צלע אפ�� נעקרה וא� טרפה; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָצלע�תיה,

טר ז� הרי � �� �ק�עה �ה�לע ע�� א�חלית� וכ� פה. �ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
החלי�ת מ� היתה אפ�� � אחת חליה ה�דרה מ� ְ�ְְֲִִַַַָָָ�ְְִִֶֶַָָנעקרה
טרפה. ז� הרי צלע�ת, �ה� �אי� ה�סלי� מ� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ��מ�ה

א�‚. � ה�� מ� ויצא מע�ר�, ��� ה�ר� ���מט ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�המה
על ���צא�ת ה�� ��עצ� היתר�ת וה� ניביו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָנתא�ל�
לא וא� טרפה; ז� הרי � א�ת� וא�חז�ת ה�כר ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹהעצ�

מ�רת .נתא�ל�, ְְִַ�ֶֶ

מע�ר�„. �נפ� נ�מט טרפה. � ירכ� נ�מט א� �ע��, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָוכ�
א�ת�, ��דקי� �לפיכ� ;��� הראה נ�בה ��א ח���י� �ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָ
מ�רת, � מע�ר� יד� ���מטה �בהמה יאכל. �� ֶֶ�ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹואחר

ל� ח���י� .ואי� ְְִֵָ

�י‰. על א� � �סלע מ��ה ���ל ח�ה א� �המה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ��ל�לת
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.Âיתר[נחת�]נק�ר היה א� � �אר� א� �ע��ל, ה�ה ה��ר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ז� �צד ז� תמרה �רעיני �ל�ה �� ���נס �די וה�א ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמ�סלע,
טפח. על יעמד זה, קרע י�תח �א� טרפה; ז� הרי � ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ�דחק

.Ê�א �יד ��קרע �י� ,��� �עליה הע�ר ��פ�ט ְְִֵֶַָ�ְְִֵֶֶֶַָָָָ�המה
היא וז� טרפה, ז� הרי � ע�ר �לא ��ר ונמצא ְְְְְֲֳִִִֵֵָָָָָֹ�חלי,

'�ל�דה' �ניה�קראת על סלע רחב הע�ר מ� נ�אר וא� . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
רא�י על סלע ורחב ה���ר, על סלע ורחב ה�דרה, ְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ�ל
�ני �ל מעל סלע �רחב נ�ל וא� מ�רת; ז� הרי � ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�ֲֵֵֶָָאבריה

רא מעל א� ה���ר, מעל א� �לה�דרה, ��אר אבריה, �י ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
א�ת�. ���ירי� לי ויראה ספק, זה הרי � ק�� ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהע�ר

.Á��ב� מ�ק�� ה�המה ��פלה הרי �יצד? ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָנפ�לה
טפחי� ע�רה ���בה� מאבריה אבר ונתר�ק יתר, א� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ויהל� האבר ��תר�צ� הר��ק? ה�א וכיצד טרפה. ז� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהרי
�י על א� � ותאר� צ�רת� ���סד עד ה�פילה, ְְֲֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָמחמת
א� וכ� טרפה. ז� הרי � נ��ר ולא נס�ק, ולא נ�ב, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹ��א
טרפה. � מאבריה אבר ור�� �מ�ה, א� �אב� א�ת� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָה�ה

ה���. ��חלל �אברי� אמר�? אברי� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�איזה

.Ë;�ל ח���י� אי� הלכה, א� � ה�ג מ� ��פלה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ�המה
ל� ח���י� הלכה, ולא עמדה עצמ�,וא� מחמת קפצה . ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹ

אי� � למ�ה �מצא� למעלה, ה�יח� ל�; ח���י� ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָאי�
נפלה. ��א ל� ְְִֶָָָָח���י�

.È�נפל לה�; ח���י� אי� זה, את זה המנ�חי� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָזכרי�
� רגליה מגררת �היתה �המה וכ� לה�. ח���י� ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָלאר�,
נפסק ��א א� אבריה, נתר�ק� ��א ל� ח���י� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאי�

�דר� �ל .הח�ט ְִֶַָ

.‡Èה�יר לאח�רי א�ת� �מ�ליכי� ה�לאי� ���נבי� ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָ��בי�
�אי� מ�ני אברי�, ר��ק מ��� לה� ח���י� אי� �ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָ
החזיר�� וא� י���ר�. ��א �כ�נה א�א א�ת� ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמ�ליכי�

לה ח���י� יראה, מחמת � ל�יר מחמתוה�ליכ�� ;� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
להחזיר� ��ת��ני� מ�ני לה�; ח���י� אי� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ���בה,

�ה�לכת� וי�הר� .�למי�, ְְְְֲִִֵַָָָָ

.·È�הר�יצ�ה� אותו]��ר �י[הריצו על א� � ל�חיטה ְְִִִִִֶַַָ
אי� א�ת�, ���ילי� �עת ק�ל ל� ��� �ד�לה נפילה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��פל
עד �מתח�ק ��רקע, צ�רניו ���ע� מ�ני ל�; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָח���י�

לאר�. ִֶֶַַָָ���יע

.‚È�א זנב�, �ל�י ה��ה ל� והלכה רא�� על ה�המה ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹה�ה
�מ�ה א�ת� ה�ה ואפ�� רא��, �ל�י ל� והלכה זנב� ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹעל

ה�דרה �ל חלי�תעל ���ה י� וא� ל�; ח���י� אי� � ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ�ְ
ה�דרה למקצת ה��ה רא� ה�יע וא� ל�; ח���י� � ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹ�חלי�ת
ל�. ח���י� � ה�דרה לרחב ה�� א� וכ� ל�. ח���י� �ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹ

.„È�ח�י �ל �רי �ג�� ק�ה, �בר ��י על ��ח�ט ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָע��
אברי�; לר��ק ח���י� � �ה� וכ��צא �קדי� �ל ק�ה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ�א�
וה�ב� �פ�לה �ס�ת �ג�� ר�, �בר ��י על נח�ט ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָוא�

ל� ח���י� אי� � �ה� וכ��צא .והאפר ְְְִֵֵֵֶֶַָָ

.ÂË�כנ� א� � ונתח�ט צידה, ��עת �דבק �נפיו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנד�ק�
כנפיו ���י נאחז וא� ל�; ח���י� אי� נאחז, ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָאחד

ל� ח���י� �ג�פ�, .ונתח�ט ְְְְִִֵַ

.ÊËמ��ה ק�מת� מלא �ט א� � ה�י� �ני על ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹנח�ט

�ט א� אבל ל�. ח���י� אי� ה�י�, לע�ת ְֲִִִֵַַַָָ�ְְְַָלמעלה
ה�י� ��א ל�, ח���י� � ה�י� ה��� ע� למ�ה ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָמ�עלה

לק� א� לתב� קד� וא� א�ת�; ה��ליכי� עלה� ��ה�כי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
ל�. ח���י� ואי� עצמ�, מחמת �ט זה הרי � ה�י� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָ��י

.ÊÈל�חט מ�ר � ל�' ח���י� 'אי� �אמרנ� מק�� ְִָֹ�ְְִֵֶַָָָָ�ל
מק�� וכל אבר. נתר�ק ��א לב�ק צרי� ואינ� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹמ�ד,

�חט� א� � ל�' 'ח���י� �ל�אמרנ� �נגד לב�ק צרי� , ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹ
טרפה �� מצא א� ה�ר�: עד הרא� מ�דקד ��� ְְִִֵֵַַָָָָָָָֹֹ�ֶָָהחלל
��פני� האברי� מ� אבר ��תר�ק א� ��נינ�, ה�רפ�ת ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמ�
מ� אבר נתר�ק אפ�� טרפה. ז� הרי � צ�רת� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָונפסדה
ז� הרי � �כלי�ת טח�ל �ג�� ��רה, נ�ל� �א� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָהאברי�
מ�רת. ז� הרי נתר�ק, �א� � הרח� מ�ית ח�� ֶֶ�ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָטרפה;

.ÁÈ�וקנה]וה�ימני �אי�[ושט �כא�, �דיקה צריכי� אינ� ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ
א�ת�. ממעכת ְְִֶֶַַָָה�פילה

.ËÈעד א�ת�, ל�חט אס�ר � עמדה ולא ה�ג מ� ְְְְִִַַַָָָָָָֹֹנפלה
ז� הרי זה, זמ� �ת�� �חט� וא� לעת; מעת ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ���הה
�דיקה צריכה לעת, מעת אחר א�ת� �כ���חט ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָטרפה.

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.Î,המה� ��רס�� א� הע��, על �רגל� ��רס מי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוכ�
א�ת� מ�הי� � מפר�ס ה�א והרי ל�תל, ��רפ� ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָֹא�
א�ת� �ב�דקי� א�ת�, ��חטי� �� ואחר לעת; ְְְֲִִֵֵֵַַָמעת

��ארנ�. ְְֵֶֶֶַ�דר�

.‡Îמחמת ��א ואפ�� טרפה, � ר�� ���ל�ל� ְֲֲִֵֵֶַַָָֹ�ְְִִִֶַָסימני�
אבל ל�חיטה. רא�יי� אינ� �הרי נתק�ל�, א� וכ� ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָנפילה;
�אי� מ�רת; ז� הרי � ה�חי מ� ה��ט �ר�� רב נפרק ֵֶֶֶ�ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַֹא�

ל�חיטה רא�י ��ארנ�.ה�ר�� �מ� , ְְְְִִֵֶַַַַָָ

י ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

צלע�תיה‡. רב �����ר� ה�א �יצד? וצלע�ת�ב�רה ; ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָֹ
נ���ר� מ�א�. ע�רה ואחת מ�א� ע�רה אחת ה� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָה�המה,
מ�א� ואחת מ�א� ע�רה אחת א� מ�א�, ו�� מ�א� ��ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ה�דרה. מ�ל �ל מחצי� �����ר� וה�א טרפה; �ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

�ד�ל�ת·. צלע�ת הי� א� � מ�א� ו�� מ�א� �� ְְְְְִִִִֵֵַָָָָנ���ר�
וא� רב, �ה� �י על א� לאו, וא� טרפה; מח, �ה� ���ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

מ�רת � ה�דרה �ל�י �����ר� �י רבעל נעקר� א� וכ� . ְְְְִִִֵֶַַַַָ�ְְִֵֶֶֶֶֹ
וחצי אחת, צלע אפ�� נעקרה וא� טרפה; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָצלע�תיה,

טר ז� הרי � �� �ק�עה �ה�לע ע�� א�חלית� וכ� פה. �ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
החלי�ת מ� היתה אפ�� � אחת חליה ה�דרה מ� ְ�ְְֲִִַַַָָָ�ְְִִֶֶַָָנעקרה
טרפה. ז� הרי צלע�ת, �ה� �אי� ה�סלי� מ� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ��מ�ה

א�‚. � ה�� מ� ויצא מע�ר�, ��� ה�ר� ���מט ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�המה
על ���צא�ת ה�� ��עצ� היתר�ת וה� ניביו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָנתא�ל�
לא וא� טרפה; ז� הרי � א�ת� וא�חז�ת ה�כר ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹהעצ�

מ�רת .נתא�ל�, ְְִַ�ֶֶ

מע�ר�„. �נפ� נ�מט טרפה. � ירכ� נ�מט א� �ע��, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָוכ�
א�ת�, ��דקי� �לפיכ� ;��� הראה נ�בה ��א ח���י� �ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָ
מ�רת, � מע�ר� יד� ���מטה �בהמה יאכל. �� ֶֶ�ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹואחר

ל� ח���י� .ואי� ְְִֵָ

�י‰. על א� � �סלע מ��ה ���ל ח�ה א� �המה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ��ל�לת
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טרפה ה�ר��, נ�ב �ה���א ��� נקבי� נ�בה וא� ; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
לכסלע. מצטרפי� ��� ְְְִִִֶַָָ�ִָח�ר��,

.Âח�ס�� �ל�לת טרפה,[נמע�]וכ� � ה�פ� ורב �בה� רב ְֵ�ְְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ
רב נח�ס �ל��. מ��ה חסר ולא �ל� �ה�ר�� �י על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹא�
רב והרי ה�פ� רב ��ח�ס א� ק��, ה�פ� רב והרי ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ�בה�
א�ת�. �א�סרי� לי ויראה ספק; ז� הרי � ק�� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ�בה�

.Êנ�ב א� � א�זי� �ג�� מי�, �ל א�ע�� �ל�ל��, עצ� ְִִִִֶֶֶַַַָ�ְְַָ
ר�. ��ר�מ� מ�ני טרפה; מח, �ל קר�� נ�ב ��א �י ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹעל
א� �אב� ���� א� רא��, על חל�ה �ה��� ה���ה ְְִֶֶֶַַָֹ�ִֶַַַָָע��
�יו לת�� יד� מכניס א� ונ�ע�, ה�קב �צד יד� מ�יח � ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ�ע�

למעלה ���בוד�חק �יד�ע � ה�קב מ� ה�ח יצא א� : ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
מ�ר. לאו, וא� �טרפה; ָ�ְְְִֵַָָה�ר��,

.Á�א מצ�נת, א� מע�נת, �היתה א� ,�� �אחז� ֶֶ�ְֶֶ�ְְְֲֵֶֶָָָָָָ�המה
� הרעי� מי� ��תת א� ה�המה, את �ה�רג ס� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ�אכלה
���כ� א� האד�, את �ה�רג ס� אכלה מ�רת; ז� ְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�ֲֵהרי

מ���נח� ואס�רה טרפה, מ��� מ�רת � �� וכ��צא ְֵַָָ�ְֲִִֵֶֶַָָ
נפ��ת. ְַַָָס�נת

.Ëואפ�ר ����רט�, ה�נ�י�ת ה�רפ�ת �ל ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָנמצא�
סדר על ה�, וא�� �בעי�; � וח�ה �בהמה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ���צא�
ה��ט; �ר�� נ�ב (ב) �ר�סה; (א) זה: �ח��ר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ��ת�אר�
נ�ב (ה) עצמ�; ה�ח נתמסמס (ד) מח; �ל קר�� נ�ב ְְְְִִִֵֶַַַַַַַֹֹ(ג)
ה�רה; נ�בה (ז) ה�ב; קנה נ�ב (ו) חלל�; לבית ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָה�ב
ה�ר�; נ�ב (י) ה�בה; נ�בה (ט) ה�בד; קני נ�ב� ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ(ח)
מעיה; נ�ב� (יג) ה��ס�ת; �ית נ�ב (יב) המס�ס; נ�ב ְְִִִֵֵֶַַַַָ(יא)
�עבי�; ה�ח�ל נ�ב (טו) ונהפכ�; לח��, ה�עי� יצא� ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ(יד)
חסרה (יח) מרר�ת; ��י נמצא� (יז) ה�רה; חסרה ְְְְְְִֵֵַָָָָָָ(טז)
ה�ר�; חסר (כ) קב�ת; ��י נמצא� (יט) ְְְִֵֵֵֵֵַַָָָה�בה;

�ר�י� �ני נמצא� (כב)(כא) המס�ס;; נמצא�חסר (כג) ְְְְְְְִִִֵֵֵַָ
�ני נמצא� (כה) ה��ס�ת; �ית חסר (כד) מס�סי�; ְְְְְִִֵֵֵֵַָ�ני
�ני נמצא� (כז) ה�עי�; מ� אחד חסר (כו) כ�ס�ת; ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ��י
למ�ה, ה�נה נ�ב (כט) הראה; נ�בה (כח) מעי�; ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָבני
מסמ��ני סמ��� נ�ב (ל) ל�חיטה; רא�י �אינ� ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ�מק��
הראה; מ� מק�� נאט� (לא) לחבר�; אפ�� ֱֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָראה,
לחה נמצאת (לג) הראה; מ�מ��ני סמ��� נ��ק ְְְִִִִִֵֵֵֵָָָ(לב)

מי� ב� נמצא� (לד) �ראה; נמצא�סר�חה (לה) סר�חי�; ְְְְְְִִִִֵַָָָָ
נ���� (לז) הראה; נתמסמסה (לו) עכ�רי�; מי� ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָב�
הראה חסרה (לט) �מראיו; ה��ט נה�� (לח) ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמראיה;
הא�נ�ת ה�תיר� (מא) הא�נ�ת; נתח�פ� (מ) הא�נ�ת; ְְְִִִִַַָָָמ�ני�
�סדר�; ��א לא�נה א�נה נסרכה (מב) ְְְְְִִִֶַָָָָָֹמ���;
מקצת חסר (מד) אזני�; ח��� �לא הראה נמצאת ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹ(מג)
נפ�חה הראה נמצאת (מו) ��פ�; מקצת יב� (מה) ְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָהראה;
רגל, חסרה (מח) אד�; מ�חד הראה צמקה (מז) ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָוע�מדת;
יתרה �היתה א� (מט) ��ח��; �י� �ר�ת� מ�ח�ת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�י�

(נב) ה�בד; נ�לה (נא) ה�ידי�; צמת נ�לה (נ) נ�לרגל; ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
(נג) העלי��; �ליהלחי (נד) �י�תר; �הקטינה �ליה ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָ

�ליה (נו) לחה; �� ��מצאת �ליה (נה) ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ��קתה;
סר�חי�; �אינ� �י על א� עכ�רי�, מי� ב� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָ��מצא�
ח�ט נפסק (נח) סר�חי�; מי� ב� ��מצא� �ליה ְְְְְִִִִִֶַַָָ(נז)

ונתמסמס; ה�דרה, ח�ט מח נמר� (נט) ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָֹה�דרה;
הע�ר נגלד (סא) ה�ר�; את הח�פה ה��ר רב נקרע ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ(ס)
נ�ל�ל� (סג) מ�פילה; אבריה נתר�ק� (סב) ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�עליה;

(סה) צלע�תיה; רב נ���ר� (סד) רבה�ימני�; נעקר� ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
נעקרה (סז) �חלית�; אחת צלע נעקרה (סו) ְְֶֶָָָ�ְְְֵֶֶֶַַַָָָצלע�תיה;
חסרה (סט) מע�ר�; ה�ר� נ�מט (סח) אחת; ְְְִִֵֵַַַַָָָָָ�חליה

ונתר�צ�. ה�ל�לת, רב נח�ס (ע) �סלע; ְְְִֵֶֹ�ְְְֶֶֶַַַֹֹ�ַה�ל�לת

.Èהח�ה ואת ה�המה את �א�סרי� חלי ה�בעי� ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָא��
וכל �מ��טיו. מה� אחד �ל נת�אר �בר טרפה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָמ���
לע�� ה�צ�יי� �אברי� �ע�� ���צא מה� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�אפ�ר
מ�רפ�ת ח�� � ה�א אחד �בע�� ��המה �ינ� ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ�בהמה,
אי� �הע�� מ�ני הראה; ו��א�נ�ת ו���ח�ל, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ���ליה,
יד�ע. מני� ל� אי� י�צא, וא� ��המה; א�נ�ת ח��� ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָל�
�טרפ�ת �המה; �טח�ל ואינ� ענב, �מ� עגל הע�� ְְְְְְִֵֵֵֵָָָָֹ�טח�ל
�די ��המה חכמי� א�ת� מנ� לא � ו���ח�ל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ���ליה
�הקטינה לכליה נתנ� לא �לפיכ� �ע��, �נגד� ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָָֹ��היה

�זה. ���צא �ל וכ� �ע��. ְִֵֵֶַָָֹ�ע�ר

.‡Èי���י� על וא� ה�המה, על יתר �ע��, י� טרפ�ת ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָ
ה�: וא�� האברי�; א�ת� ל� בני��� מראי ������ ע�� ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

רא��. עצ� ���ב ה�י� וע�� הא�ר, מחמת ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמעיו

.·Èארע�� ��ל �לל; א�� טרפ�ת על לה�סי� ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָואי�
חכמי ��נ� מא�� ח�� לע�� א� לח�ה א� ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָלבהמה
� י�ראל דיני ��י עליה� והס�ימ� הרא��ני�, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָה��ר�ת
�אי� הרפ�אה מ�ר� לנ� נ�דע ואפ�� ��חיה, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאפ�ר

לחי�ת .ס�פ� ְִָ

.‚Èראה�� �י על וא� טרפה, �ה� ואמר� ��נ� א�� ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכ�
ואפ�ר ממיתי�, אינ� ��קצת� ��ידינ� הרפ�אה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָמ�רכי

מה� ��אמר:��חיה חכמי�, ��נ� מה א�א ל� אי� � ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
י�ר��". א�ר ה��רה �י ֲִֶַַָ"על

.„Èחזקת�ל� ה�א והרי הא��, ה�רפ�ת ���דע ט�ח ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
�זה ואי� ולמ�ר, לעצמ� ולב�ק ל�חט ל� מ�ר � ְְְְְְְְִִִֵֶַָָֹֹֹ�ְַ��ר�ת

�עד�ת�ח�� הניה ל� י� �י� �א��רי�, נאמ� אחד �עד ; ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
מ��ח ��ר ל�קחי� �אי� �ארנ�, �כבר ל�. אי� ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ�י�
י�ראל �אר� א� לאר�, �ח�צה לעצמ� �ב�דק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ���חט
טרפה יצאת וא� ממחה. היה �� א� א�א ה�ה, ְְְִֵֶָָָ�ְִֵֶֶַַַָָָ��מ�
ח�זר ואינ� א�ת�; �מעבירי� א�ת�, מנ�י� � יד� ְְֲִִִִֵֵַַַַָמ�חת
ויחזיר א�ת�, מ�ירי� �אי� למק�� ��ל� עד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָלכ�ר�ת�
ח��ב. �ממ�� לעצמ� טרפה י�ציא א� ח��ב, �דבר ְְְְְֲִֵֵַָָָָָָָאבדה

יא ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

א�‡. �המה טרפה�ל ספק �ה� ���לד ע�� א� ח�ה ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָ
א� הלכה, ולא ��פלה �המה �ג�� � א�� ְְְְְְִֵֵֵֶָָָָָֹמ�רפ�ת
�ני �נגד ה��ר האדי� א� יד�ע ואי� ח�ה �יד ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ��טרפה
א� יד�ע ואי� �ל�ל�� ��ח�סה א� האדי�, לא א� ְְְִֵַָָָ�ְְֱִִֵֶֶֶַָֹמעי�
ו�הה זכר היה א� � א�� �דברי� וכ��צא מע�ט�, א� ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָ�ר��
�ל ��אר �למה �חזקת ז� הרי חד�, ע�ר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�ני�
�זכר, � �בע�� ��לד. עד נקבה, היתה וא� ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָה�המ�ת;
�ל ה�יצי� �ל ��לד עד �בנקבה, חד�; ע�ר ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ני�

ותלד �נ�ה טעינה ותטע� הרא��נה, .טעינה ְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָֹ

- h"qyz'd lel` a"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

��א·. זה, זמ� �ת�� לג�י ז� טרפה ספק למ�ר ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹואס�ר
לי�ראל .ימ�ר�ה ְְְְִִֵֶָָ

ח���י�‚. ואי� ה�, �ריאי� �חזקת וע�� ח�ה �המה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ל
�חיטה ����חט� לפיכ�, טרפה. �ה� י� ��א ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלה�
מ� אחת �ה� י� ��א �דיקה צריכי� אינ� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ��רה,
לה� ���לד עד � ה�ר �חזקת ה� הרי א�א ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָה�רפ�ת,
�בר א�ת� על ��דקי� �� ואחר ל�, �ח���י� ְְְִִֶַַַָָָָָ�בר

.�לבד ְִַ

הראה„. את ��דקי� ע��, �ל ה�� ���מט �ג�� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�יצד?
נ�בה נתר�ק���א ��א א�ת� ��דקי� ה�המה, נפלה ; ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

�ל קר�� נ�ב ��א ��דקי� הרא�, עצ� נתר�צ� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאבריה;
�ה� וכ��צא רמח א� ח� �� נזרק א� ק�� א�ת� ה�ה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹמח;
�ל �נגד �דיקה �צריכה ל�, ח���י� לחלל�, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָונכנס
וכ� �נקיבת�. ���ר� האברי� מ� אחד נ�ב ��א ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָהחלל,

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

�מ�‰. סרכ�ת, ��מצא� א� צמחי�, �העלת ראה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָלפיכ�,
מ��ה �ל�יי� לטר��ח�טי� א� ל�ב �הי� א� ול�פ�, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

א� וכ� �דיקה; �צריכה נ�בה ��א ל� ח���י� � ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָה�בד
סמ��� נ�ב ��א ח���י� � לחה מלא אבע��ע ב� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָנמצא

�דיקה. וצרי� ְְְִִֶַָָָ��ח�יו,

.Âל�יה� הראה נמצאת �א� ז�, �ר� על היה ה�י� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמ�
א� ול�פ�, ראה �ל הא� מ� הי� א� � ח�טי� �מ� ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�סרכ�ת

ל�ב ה�רכה,�הי� את �ח�תכי� � ה�בד לטר�� א� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
נמצאת א� �פ��רי�: א�ת� ונ�פחי� הראה, את ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָ�מ�ציאי�
�למה, היא הרי ה�י�, נת�ע�ע לא וא� טרפה; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹנק�בה,
נ�ב ��א א� נקב, �מק�� היתה לא ז� וסרכא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ��מ�רת,
ולא ,�� �ה�רה מי ראינ� לא �מע�ל� �לבד. העלי�� ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹקר��

.�� �� �ע��י� מק�� ְִֶַָָָ�מענ�

.Êחכמי מ�ברי ה�ראי� ה�ברי� ה� �א�� �י על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָוא�
�י�ראל ה���ט ה�נהג את�למ�ד, ����חטי� � ה�א �� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

הח�ה, את א� �בד,ה�המה �ל ה�ר�� את ק�רעי� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
�סרכא, �ל�יה נמצאת לא א� �מק�מ�: הראה את ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹ�ב�דקי�
�מק�� ול��ר ראה מאזני מאז� סרכא ��מצאת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹא�
א� ��חזה, ��ר �י� ה�לע�ת ��י� ��ר �י� ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָרביצת�,
לאז� הא� מ� א� ה�דר, על לאז� מאז� סרכא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ��מצאת

א�ת�. מ�ירי� א�� הרי � ל� ְֲִִֵֵַַָָָה�מ�כה

.Á��מק לאיזה ראה �ל הא� מ� י�צא ח�ט נמצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָוא�
א�ת�.����� א�סרי� � ה�ערה �ח�ט היה ואפ�� , ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָ

.Ë��לטר א� ל�ב, מ��� ח�ט הראה מ� היה א� ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָוכ�
הא�ה�בד מ� הח�ט �היה �י� � ל�ר�ה א� ה�ב, לכיס א� , ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

� ה�ערה �ח�ט היה ואפ�� האז�, מ� �היה �י� ראה, ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�ל
ח�ט א� �כיס�, �ב�קה ��מצאת ור�ה וכ� א�ת�. ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָא�סרי�
לאז� מאז� ה��צא וח�ט א�ת�. א�סרי� � לכיס� מ��ה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹי�צא
שלא הסדר על או רביצתה, במקו� (אפילו ה�דר על ֵֶֶַַֹ��א

א�ת�. א�סרי� רביצתה), ְִָבמקו�

.È�האז מ� סרכא מצא� א� ��נהג� מק�מ�ת, ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹי�
� ���יה� �ב�קה וה�רכא ���לע�ת, ולעצ� ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָל��ר

א�ת� מ�א�סרי� ואני, הא�סרי�; מ� זצ"ל, מרי וא�א . ְְְֲִִִִִִַַָָָָ

נד� אפ�� מ�ירי� מק�מ�ת �מע�ט �עצ�ה��ירי�. קה ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָ
א�סר. ואני ְֲִֵַַלב��;

.‡Èהראה את ���פחי� מק�מ�ת נקב;וי� �� י� ��א , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
���ר� �בר נ�לד לא �הרי נ�פחי�, אי� ה�ק�מ�ת ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹורב
א� א�א �ב�ערב, �ספרד ראה נפחנ� לא �מע�ל� ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹלח��.

ל�. �ח���י� �בר לנ� ְִֶַָָָנ�לד

.·È,ה�נהג �י על א�א ה�י�, �י על אינ� � ��� א�� ְִִִִֵֶַַַַָָָָ�ְִֵָ�דברי�
��ארנ� א��מ� א�א ע��, ��דק �מי �מענ� לא �מע�ל� . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ח��. ל� ֲַָנ�לד

.‚Èב�ק�� וקד� ה�ט�, את וקרע ה�המה, את ��חט ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמי
הרי � ל� והל� הראה את ונטל ��י, א� �לב �א הראה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאת
א� הראה, היתה נק�בה '��א א�מרי�: ואי� מ�רת; ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָ�ֶזה
ז� הרי א�א א��ר; מחזיקי� �אי� � היתה' �ב�קה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ��א
ח���י� �אי� �כ�� �טרפה. �מה ���דע עד ה�ר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�חזקת
לראה נח�� לא �� �ה�, וכ��צא �ל�דרה מח ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹלקר��

מנהג.�אבדה �� אי� מצ�י, �אינ� ��בר מנהג; �זה ואי� . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ

.„È,דק��� קד� הראה את וה�ציא ה��ראלי א� ה��י ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�א
אנ� �אי� �י על וא� א�ת�, נ�פחי� � ק�מת היא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוהרי

צמחי� �� הי� א� ה�נהג.י�דעי� ���ט מ�ני הי�; לא א� ְְְְִִִִִִֵַָָָָָֹ

.ÂËהראה מ� מדל�ל�ת סרכ�ת ימצא� �א� מק�מ�ת, ְִֵָָָ�ְְְְְִִִֵֶי�
א�סרי� � למק�� ולא ל�פ� לא �ב�ק�ת �אינ� �י על א� �ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ

�לא�ת� לממ�נ� וא��ד ה�א, �ד�ל הפסד זה ודבר . ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָ
ולא �ספרד, ולא �צרפת זה נהג� לא �מע�ל� ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹי�ראל.
נ�פחי� א�א זה, �מנהג לנהג רא�י ואי� ��ערב. זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנ�מע
מ�רת. ז� הרי ה�קב, מ� �למה נמצאת א� � �לבד ֶֶ�ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָא�ת�

ה'תשס"ט אלול י"ב שלישי יו�

יב ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

מ�רה��חט‡. ה��ר � אחד �י�� �נ� ואת א�ת� ְְְֵֶֶַַָָָ�ָ
לא�אכילה �נ� ואת "את� ��אמר: ל�קה, וה��חט , ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

�חיטת על א�א ל�קה ואינ� אחד". �י�� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָת�חט�
ו�חט חבר� �בא מ�ניה�, אחד �חט א� לפיכ� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאחר��;

ל�קה. חבר� � ה�ני ֲִֵֵֶֶַאת

זמ�·. �בכל מק�� �כל נ�הג � �נ� ואת א�ת� ,א��ר ְְְְְִֵֶַָָָ
מק��י� �י� ה�אכלי� מק��י� �י� �במק��י�, ְִָ�ְֱִִֵֶַָָ�ְִֵָ�ְִ�ְ�ח�י�
וה�ני �עזרה ��חט הרא��� לפיכ�, נאכלי�; ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�אינ�

�ניה��ח �הי� �י� � �עזרה וה�ני �ח�� הרא��� א� ,�� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ואחד ח�י� מה� אחד �היה �י� קד�י�, �ניה� א� ְִֶָ�ְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ�ח�י�
�נ�. ואת א�ת� מ��� ל�קה אחר��, ��חט זה � ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָקד�י�

�לבד‚. ��חיטה א�א נ�הג �נ� ואת א�ת� א��ר ,אי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
הא��ר; ה�א �ניה� ��חיטת � ת�חט�" "לא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָֹ��אמר:
ה�ני. ל�חט מ�ר �יד�, נתנ�ל א� הרא��� נחר א� ְִִֵַָֹ�ְְֲִִִֵַַָָָָאבל
�ט�ר. � �יד� נתנ�ל א� ה�ני, ונחר הרא��� �חט א� ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכ�

הרא���„. את עצמ� לבי� �ינ� ��חט� וקט� ��טה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחר�
�חיטה �חיטת� �אי� אחריה�, ה�ני את ל�חט מ�ר �. �ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

אס�ר‰. � נבלה ספק ה�א והרי הרא���, את ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָה��חט
ל�קה אינ� �חט, וא� ה�ני; ;ל�חט ְְִִִֵֵֶַַָֹ

.Â,�לפיכ �חיטה. �מ� לאכילה, רא�יה �אינ� ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָ�חיטה
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��א·. זה, זמ� �ת�� לג�י ז� טרפה ספק למ�ר ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹואס�ר
לי�ראל .ימ�ר�ה ְְְְִִֵֶָָ

ח���י�‚. ואי� ה�, �ריאי� �חזקת וע�� ח�ה �המה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ל
�חיטה ����חט� לפיכ�, טרפה. �ה� י� ��א ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלה�
מ� אחת �ה� י� ��א �דיקה צריכי� אינ� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ��רה,
לה� ���לד עד � ה�ר �חזקת ה� הרי א�א ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָה�רפ�ת,
�בר א�ת� על ��דקי� �� ואחר ל�, �ח���י� ְְְִִֶַַַָָָָָ�בר

.�לבד ְִַ

הראה„. את ��דקי� ע��, �ל ה�� ���מט �ג�� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�יצד?
נ�בה נתר�ק���א ��א א�ת� ��דקי� ה�המה, נפלה ; ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

�ל קר�� נ�ב ��א ��דקי� הרא�, עצ� נתר�צ� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאבריה;
�ה� וכ��צא רמח א� ח� �� נזרק א� ק�� א�ת� ה�ה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹמח;
�ל �נגד �דיקה �צריכה ל�, ח���י� לחלל�, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָונכנס
וכ� �נקיבת�. ���ר� האברי� מ� אחד נ�ב ��א ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָהחלל,

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

�מ�‰. סרכ�ת, ��מצא� א� צמחי�, �העלת ראה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָָלפיכ�,
מ��ה �ל�יי� לטר��ח�טי� א� ל�ב �הי� א� ול�פ�, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

א� וכ� �דיקה; �צריכה נ�בה ��א ל� ח���י� � ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָה�בד
סמ��� נ�ב ��א ח���י� � לחה מלא אבע��ע ב� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָנמצא

�דיקה. וצרי� ְְְִִֶַָָָ��ח�יו,

.Âל�יה� הראה נמצאת �א� ז�, �ר� על היה ה�י� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמ�
א� ול�פ�, ראה �ל הא� מ� הי� א� � ח�טי� �מ� ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�סרכ�ת

ל�ב ה�רכה,�הי� את �ח�תכי� � ה�בד לטר�� א� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
נמצאת א� �פ��רי�: א�ת� ונ�פחי� הראה, את ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָ�מ�ציאי�
�למה, היא הרי ה�י�, נת�ע�ע לא וא� טרפה; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹנק�בה,
נ�ב ��א א� נקב, �מק�� היתה לא ז� וסרכא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ��מ�רת,
ולא ,�� �ה�רה מי ראינ� לא �מע�ל� �לבד. העלי�� ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹקר��

.�� �� �ע��י� מק�� ְִֶַָָָ�מענ�

.Êחכמי מ�ברי ה�ראי� ה�ברי� ה� �א�� �י על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָוא�
�י�ראל ה���ט ה�נהג את�למ�ד, ����חטי� � ה�א �� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

הח�ה, את א� �בד,ה�המה �ל ה�ר�� את ק�רעי� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
�סרכא, �ל�יה נמצאת לא א� �מק�מ�: הראה את ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹ�ב�דקי�
�מק�� ול��ר ראה מאזני מאז� סרכא ��מצאת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹא�
א� ��חזה, ��ר �י� ה�לע�ת ��י� ��ר �י� ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָרביצת�,
לאז� הא� מ� א� ה�דר, על לאז� מאז� סרכא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ��מצאת

א�ת�. מ�ירי� א�� הרי � ל� ְֲִִֵֵַַָָָה�מ�כה

.Á��מק לאיזה ראה �ל הא� מ� י�צא ח�ט נמצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָוא�
א�ת�.����� א�סרי� � ה�ערה �ח�ט היה ואפ�� , ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָ

.Ë��לטר א� ל�ב, מ��� ח�ט הראה מ� היה א� ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָוכ�
הא�ה�בד מ� הח�ט �היה �י� � ל�ר�ה א� ה�ב, לכיס א� , ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

� ה�ערה �ח�ט היה ואפ�� האז�, מ� �היה �י� ראה, ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�ל
ח�ט א� �כיס�, �ב�קה ��מצאת ור�ה וכ� א�ת�. ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָא�סרי�
לאז� מאז� ה��צא וח�ט א�ת�. א�סרי� � לכיס� מ��ה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹי�צא
שלא הסדר על או רביצתה, במקו� (אפילו ה�דר על ֵֶֶַַֹ��א

א�ת�. א�סרי� רביצתה), ְִָבמקו�

.È�האז מ� סרכא מצא� א� ��נהג� מק�מ�ת, ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹי�
� ���יה� �ב�קה וה�רכא ���לע�ת, ולעצ� ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָל��ר

א�ת� מ�א�סרי� ואני, הא�סרי�; מ� זצ"ל, מרי וא�א . ְְְֲִִִִִִַַָָָָ

נד� אפ�� מ�ירי� מק�מ�ת �מע�ט �עצ�ה��ירי�. קה ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָ
א�סר. ואני ְֲִֵַַלב��;

.‡Èהראה את ���פחי� מק�מ�ת נקב;וי� �� י� ��א , ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
���ר� �בר נ�לד לא �הרי נ�פחי�, אי� ה�ק�מ�ת ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹורב
א� א�א �ב�ערב, �ספרד ראה נפחנ� לא �מע�ל� ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹלח��.

ל�. �ח���י� �בר לנ� ְִֶַָָָנ�לד

.·È,ה�נהג �י על א�א ה�י�, �י על אינ� � ��� א�� ְִִִִֵֶַַַַָָָָ�ְִֵָ�דברי�
��ארנ� א��מ� א�א ע��, ��דק �מי �מענ� לא �מע�ל� . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ח��. ל� ֲַָנ�לד

.‚Èב�ק�� וקד� ה�ט�, את וקרע ה�המה, את ��חט ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמי
הרי � ל� והל� הראה את ונטל ��י, א� �לב �א הראה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאת
א� הראה, היתה נק�בה '��א א�מרי�: ואי� מ�רת; ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָ�ֶזה
ז� הרי א�א א��ר; מחזיקי� �אי� � היתה' �ב�קה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ��א
ח���י� �אי� �כ�� �טרפה. �מה ���דע עד ה�ר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�חזקת
לראה נח�� לא �� �ה�, וכ��צא �ל�דרה מח ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹלקר��

מנהג.�אבדה �� אי� מצ�י, �אינ� ��בר מנהג; �זה ואי� . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ

.„È,דק��� קד� הראה את וה�ציא ה��ראלי א� ה��י ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�א
אנ� �אי� �י על וא� א�ת�, נ�פחי� � ק�מת היא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוהרי

צמחי� �� הי� א� ה�נהג.י�דעי� ���ט מ�ני הי�; לא א� ְְְְִִִִִִֵַָָָָָֹ

.ÂËהראה מ� מדל�ל�ת סרכ�ת ימצא� �א� מק�מ�ת, ְִֵָָָ�ְְְְְִִִֵֶי�
א�סרי� � למק�� ולא ל�פ� לא �ב�ק�ת �אינ� �י על א� �ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ

�לא�ת� לממ�נ� וא��ד ה�א, �ד�ל הפסד זה ודבר . ְְְְִֵֶֶֶָָָָָָ
ולא �ספרד, ולא �צרפת זה נהג� לא �מע�ל� ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹי�ראל.
נ�פחי� א�א זה, �מנהג לנהג רא�י ואי� ��ערב. זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנ�מע
מ�רת. ז� הרי ה�קב, מ� �למה נמצאת א� � �לבד ֶֶ�ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָא�ת�

ה'תשס"ט אלול י"ב שלישי יו�
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מ�רה��חט‡. ה��ר � אחד �י�� �נ� ואת א�ת� ְְְֵֶֶַַָָָ�ָ
לא�אכילה �נ� ואת "את� ��אמר: ל�קה, וה��חט , ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

�חיטת על א�א ל�קה ואינ� אחד". �י�� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָת�חט�
ו�חט חבר� �בא מ�ניה�, אחד �חט א� לפיכ� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאחר��;

ל�קה. חבר� � ה�ני ֲִֵֵֶֶַאת

זמ�·. �בכל מק�� �כל נ�הג � �נ� ואת א�ת� ,א��ר ְְְְְִֵֶַָָָ
מק��י� �י� ה�אכלי� מק��י� �י� �במק��י�, ְִָ�ְֱִִֵֶַָָ�ְִֵָ�ְִ�ְ�ח�י�
וה�ני �עזרה ��חט הרא��� לפיכ�, נאכלי�; ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�אינ�

�ניה��ח �הי� �י� � �עזרה וה�ני �ח�� הרא��� א� ,�� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ואחד ח�י� מה� אחד �היה �י� קד�י�, �ניה� א� ְִֶָ�ְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ�ח�י�
�נ�. ואת א�ת� מ��� ל�קה אחר��, ��חט זה � ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָקד�י�

�לבד‚. ��חיטה א�א נ�הג �נ� ואת א�ת� א��ר ,אי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
הא��ר; ה�א �ניה� ��חיטת � ת�חט�" "לא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָֹ��אמר:
ה�ני. ל�חט מ�ר �יד�, נתנ�ל א� הרא��� נחר א� ְִִֵַָֹ�ְְֲִִִֵַַָָָָאבל
�ט�ר. � �יד� נתנ�ל א� ה�ני, ונחר הרא��� �חט א� ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכ�

הרא���„. את עצמ� לבי� �ינ� ��חט� וקט� ��טה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחר�
�חיטה �חיטת� �אי� אחריה�, ה�ני את ל�חט מ�ר �. �ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

אס�ר‰. � נבלה ספק ה�א והרי הרא���, את ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָה��חט
ל�קה אינ� �חט, וא� ה�ני; ;ל�חט ְְִִִֵֵֶַַָֹ

.Â,�לפיכ �חיטה. �מ� לאכילה, רא�יה �אינ� ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָ�חיטה
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�עזרה ח�י� ��חט ה�סקלרא��� ��ר א� טרפה א� ִֶַָ�ְְֲִִֵַָָָָָ
�בא זרה, לעב�דה ��חט א� אד�ה, �פרה ער�פה ֲֶַַָָָָָָ�ְְֲֲֶָָָָועגלה
�חט א� וכ� ל�קה. זה הרי � ה�ני את ו�חט ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהאחר��
ה� והרי ה�ני, ו�חט האחר�� �בא האחד, את ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרא���
אד�ה �רה א� ער�פה ועגלה ה�סקל ��ר א� �עזרה ָ�ְְְֲֲֲִִֶַָָָָָָָָ�ח�י�

ל�קה. זה הרי �ֲֵֶֶ

.Êז לעב�דה �הרי�חט� �נ�, ואת א�ת� מ��� �ט�ר � רה ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָ
ולא �נ� ואת א�ת� מ��� �� התר� וא� �נפ��; ְְְְְְְְִִִִֵֶַַֹנתח�ב

ל�קה � זרה עב�דה מ��� �� .התר� ְֲִִֶָָָ

.Áטה�רה �בהמה א�א נ�הג �נ� ואת א�ת� א��ר ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָאי�
ת�חט��לבד לא �נ� ואת את� � �ה א� "ו��ר ��אמר: , ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַֹֹ

העז, על ��א צבי �יצד? �כלאי�. ונ�הג אחד". ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�י��
אס�ר � ה�ב�ה על ה�א עז אבל ל�קה. � �בנ� העז ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָו�חט
�בנ� �רה ל�קה; אינ� �חט וא� �נ�, ואת א�ת� ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹל�חט

�בנ�. צב�ה לא ��רה, ְְְִָָָָָֹאסרה

.Ëאת ו�חט ,�� וילדה נקבה, ה�את ה�ב�ה �ת ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהיתה
ה�א �לאי� וכ� ל�קה; � �נ� ואת ה�ב�ה �ת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה�קבה
ע� מעז �י� העז, ע� מ�ב� �י� עז, �מ�י� �ב� ִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָמ�י�

�נ� ואת א�ת� מ��� ל�קה � .ה�ב�ה ְְְִִֶֶַָ

.Èהמע�רת את ל�חט וא�מ�ר ה�א. מא�� אבר ע�ר, � �ְְִֶַָֹ�ֶֶ�ְִִֵֵֶָ
והפריס �חיטת�, אחר חי הע�ר ה�רקע[נעמד]יצא על ָָָ�ְְְְִִִַַַַַַַָָָ

ל�קה. אינ� �חט, וא� אחד; �י�� א�ת� ��חטי� אי� �ְְֲִִֵֵֶֶַָָ

.‡È.ו�אי �נ� ��ה ��קב�ת, נ�הג �נ� ואת א�ת� ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָא��ר
א ה�א ��ה נ�דע �י��וא� �ניה� ��חטי� אי� � ו�אי ביו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָ

נ�הג א� ספק �ה�בר ל�קה, אינ� � �חט וא� ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד;
נ�הג אינ� א� .��כרי� ְִֵֵַָ

.·Èל�קה � בניה �ני �חט �� ואחר ה�רה, את ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָה��חט
ל�קה � �חט� �� ואחר בניה, �ני �חט מלק��ת; ְְְֵֶֶַַַָָָָָָ�ְְֵַ��י
��י�; ל�קה � ��� �� ואת ��� ואת �חט� ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָאחת;
ל�קה � ה�ת את �חט �� ואחר ,��� �� ואת ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ�חט�

אחר.אחת �י� ה�א �י� ; ֵֵֵַַַ

.‚È�בא� ה�ת, וזה הא� זה בהמ�ת, ��י ��קח� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�ני�
ימ�י� וה�ני רא���; י�חט רא���, ��קח זה � ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹלדי�
הרא��� וימ�י� זכה; ו�חט, ה�ני קד� וא� ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָלמחר.

למחר .עד ְַָָ

.„È�צרי לחבר� �המה ה��כר ��נה, �רקי� ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ�באר�עה
לאחר א�� א� ��� מכר�י '�בר ל�: ול�מר ְְְְְִִִִֵַַַָָָָלה�דיע�
עד י�חט ולא האחר��, זה ��מ�י� �די � ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ���חט�ה'
י�� וערב חג, �ל האחר�� ט�ב י�� ערב ה�: וא�� ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלמחר;
ה�נה רא� וערב עצרת, וערב �סח, �ל הרא��� .ט�ב ְְֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

.ÂËאחר�נה� ��קח זה ��ראה אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ��ה
��חט �ה�א �חזקת� � ה��� �ס�� והיה לקנ�ת, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָנח�ז
��א � לה�דיע� צרי� אינ� ,���� רוח היה א� אבל ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָע�ה;

למחר א�א י�חט .לא ְְִֶָָָֹֹ

Ë.Ê�צרי � ל��ה ה�ת ואת לחת�, הא� את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוה��כר
�זה ���צא �ל וכ� ��חטי�. אחד �י�� ���אי .לה�דיע�, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

.ÊÈאחר ה�ל� ה��� �נ�, ואת �א�ת� האמ�ר אחד ְְְֵֶֶַַַָָָי��
לאה�ילה רביעי, ליל �תח�ת רא��� ��חט הרי �יצד? . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

הרא��� �חט א� וכ� חמי�י; ליל �ח�ת עד ה�ני ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹי�חט
�תח�ת ה�ני ��חט ה�מ��ת, �י� קד� רביעי י�� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹ�ס��
חמי�י, ליל �ל ה�מ��ת �י� רא��� �חט חמי�י. ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָליל
חמי�י, �י�� �חט וא� ��י; ליל עד ה�ני י�חט ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָֹֹלא

ל�קה. ֵֶאינ�
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�אכילה;ה��קח‡. מ�ר ה��ר � ��חט� ה�ני�, על א� ְִֵֵַַַַַָָָָָ�ֲִַָָ
��אמר: הא�, �חיטת על עלול�קה הא� ת�ח "לא ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

��ח� וא� ל�קה. ����ח�ה, קד� מתה א� וכ� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹה�ני�".
�ט�ר. ��קח�, ְֶַַָָָאחר

לק��·. ח�ב � לע�ה ���קה תע�ה לא מצות �ל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוכ�
ל�קה ק�מ�, לא וא� ;��� .ע�ה ְְֲִִֵֶֶָֹ

מ�חת�א‚. ��רחה א� ו��ח�, מ�ד� הא� וחט� אחד ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
���ח" "��ח ��אמר: ל�קה, � מ�ע�� ��א עדיד� � ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
.��� ע�ה ק�� לא והרי מעצמ�, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ����ח

�ע��,„. ��א �די אג�יה וק�� ה�ני�, על א� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנטל
עד אצל� א�ת� �מ�הה מר��ת; מ�ת א�ת� מ�י� � ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָו��ח�
�רחה א� לזה, קד� מתה וא� �מ��ח�. �נפיה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ��ג�ל�

��� ע�ה ק�� לא �הרי ל�קה, � .ואבדה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָֹ

�מפריח�‰. �כנפיה א�חז הא�? מ��ח ��ח�וכיצד . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ח�ב � �עמי� וחמ�ה אר�עה אפ�� וחזרה, ו��ח� ְְְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָָָָוחזרה

���ח". "��ח ��אמר: ְְֱֵֵֶֶַַַַַַַל��ח,

.Â� ה�ני�' את �מ��ח הא� את נ�טל 'הריני ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהא�מר:
הא� ל��ח הא�".ח�ב את ���ח "��ח ��אמר: , ְְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ

.Ê�הא חזרה �� ואחר ל��, והחזיר� ה�ני� את ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלקח
מ���ח �ט�ר � �עליה� א�ת� וצד וחזר הא�, את ��ח . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

אינ� והיא א�ת� לצ�ד א�א ��רה אסרה לא מ�ר; זה ְְִֵֶָָָָָָָָֹ�ֲֵֶהרי
��א עליה� מרחפת �היא ה�ני� ��ביל לפרח, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹיכ�לה

"ו ��אמר: � א�י�קח� אבל האפר�חי�"; על רבצת הא� ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
מ�ר. � וצד� וחזר יד�, מ�חת ָ�ְְִִַַַָָָָָה�ציא�

.Á,��מז �אינ� טה�ר �ע�� א�א נ�הג אינ� הא� ָ�ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָ���ח
��אמר: � ��ר�ס ���נ� וע�פ�ת ועל�ה ��ב� י�ני ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�ג��

לפני�" צ��ר ק� י�רא א�זי�"�י �ג�� המז��, אבל ; ְְֲִִִֵֶַַָָָ�ְִַָָ
ל��ח. ח�ב אינ� � ��ית ���נ� וי�ני� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָותרנג�לי�

.Ë�יצי� א� לא��, צריכי� �אינ� מפריחי� אפר�חי� ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָהי�
טרפ�ת[חריגות]מ�זר�ת האפר�חי� הי� ל��ח; ח�ב אינ� � ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

מ���ח. �פט�ר מ�זר�ת, �ביצי� א�� הרי �ְְֲִִֵֵֵֵַַָָ

.Èמ���ח �ט�ר ה��, על ר�ב� ��צא� טמאזכר ע�� ; ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
�יצי על ר�ב� טה�ר ע�� א� טה�ר, ע�� �יצי על ֵֵֵֵֵֵַַָָר�ב�

מ���ח. �ט�ר � טמא ְִֵֵַַָָע��

.‡È� טה�רי� וה� מינ�, �אינ� �יצי� על ר�בצת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהיתה
ל�קה אינ� ��ח, לא וא� מ��ח; זה הא�הרי היתה . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ל��ח�. ח�ב ְְְֵַַָָָטרפה,

.·È� סימני� מקצת ח�ב�חט ���ח�ה, קד� ה�� ת�� ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ל�קה אינ� ��ח, לא וא� .ל��ח; ְְִִֵֵֶַַַֹ

.‚È;ל��ח ח�ב ,��� נ�גע�ת �נפיה א� � מעפעפת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהיתה
א� מטלית היתה מ���ח. �ט�ר נ�גע�ת, הי� לאו ְְְְְִִִֵַַַָָָָָוא�

- h"qyz'd lel` a"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

וא� מ��ח; זה הרי ה��, �בי� �נפיה �י� ח�צצ�ת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�נפי�
ל�קה אינ� ��ח, .לא ִֵֶַֹ

.„È,��העלי ��דר נ�גע�ת �כנפיה ביצי�, סדרי �ני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהי�
�יצי� ותח�יה� מ�זר�ת, �יצי� על ר�בצת �היתה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָא�
ה�� על ה�כר �היה א� א�, ��י על א� �היתה א� ְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיפ�ת,
לקח, וא� י�ח; לא זה הרי � ה�כר על ר�בצת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהא�

ל�קה. אינ� ��ח, לא וא� ְְִִֵֵֶַַַֹי��ח;

.ÂË�ואינ ה�יצי�, �י� א� האפר�חי� �י� י��בת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיתה
ה��, �צד היתה א� וכ� מ���ח; �ט�ר � �ה� ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָנ�געת

מ���ח �ט�ר � מ��� ��� נ�גע�ת .�כנפיה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

.ÊËל� ר�אי�: � �יניה� וה�� איל�, ב�י �ני על ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹהיתה
ל��ח ח�ב ה��, על ��ל ה��י� י�טל� .�א�� ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ

.ÊÈאחת �יצה על א� אחד, אפר�ח על ר�בצת ְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיתה
ל��ח ח�ב ��י� על א� ה�י�, �ני על ק� ה��צא . ְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָ

א� "אפרחי� נאמר לא ל��ח; ח�ב � ח�י� ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹבעלי
"�כל נאמר ולא ���רביצי�" א�א האר�", על א� ע� ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

�הוה. ֶַַָֹה�ת�ב

.ÁÈ;�עליה ר�בצת �הא� זמ� �ל ��יצי� לז��ת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאס�ר
האפר�חי� על א� ה�יצי� על ר�בצת היתה אפ�� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלפיכ�,
��� חצר�; ל� קנתה ולא מז�ני�, אינ� � ו��בכ� ְְְֲִֵֵָָָֹ�ְְְֲִֵַָָ�על�ת�
חצר� ל� �ז�ה לא �� לאחרי�, �ה� לז��ת יכ�ל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�אינ�

ל��ח ח�ב �לפיכ� .�ה�; ְְִֵֶַַַָָָ

.ËÈאת �ה� לטהר ואפ�� ה�ני�, על א� ל�ל ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאס�ר
לא וא� ל��ח; ח�ב לקח, וא� מצוה. �היא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהמצרע

ל�קה ולא��ח, וע�ה, תע�ה לא את ��חה ע�ה �אי� � ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹ
ע�ה. ��חה ֲֲֵֵֶע�ה

.Îה�א והרי מ�ד� �פרח ה�ית, לבדק ע�� ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָה�ק�י�
ל�קח � ה�יצי� על א� האפר�חי� על ר�ב� �מצא� ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָמ�יר�,
נ�הג הא� ���ח �אי� גז�ר; לידי �מביא� ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹה�ל,

ל�" ��ח ה�ני� "ואת ��אמר: ���.�מק��י�, א�� ואי� , ְ�ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

.‡Îה�א� מ�ני מ���ח, �ט�ר � ה�פ� את �הרג ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָע��
א�ת� לד�� �י� לבית להביא� .מצ�ה ְ�ְֲִִֵֶַָ
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טה�רמצות‡. וע�� טה�רה ח�ה �חיטת �� לכ��ת ,ע�ה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
ו�פ� יאכל, א�ר ע�� א� ח�ה ציד יצ�ד "א�ר ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ��אמר:
��כ�ה: קד� לבר� ח�ב לפיכ� �עפר"; וכ�ה� �מ�, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאת
ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָֹ'�ר��

ה��'. ���י על וצ�נ� ְְְִִִַַָָָ�מצו�תיו,

"א�ר·. נאמר לא מז��; �ב�אינ� �מז�� נ�הג ה�� ֱֲֶֶַָֹ�ְְֵֶָ�ְִִֵַָ���י
�י�יצ�ד" �מק��י�, נ�הג ואינ� �ח�י� ונ�הג �הוה. א�א ְְֵֶֶַָָֹ�ְְִֵֵ�ְִֵָ

אינ� ��חט�, עבר וא� ה�ית; �דק קד�י �י� מז�ח ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָקד�י
לכ��ת. ְַַָח�ב

את‚. הק�י� א� הק�י�� �� ואחר ע�� א� ח�ה ְְְִִִִֶַַַַָָָָ�חט
לכ��ת ח�ב � .ה�� ְַַַָָ

�המה„. ספק �היא �ר�ה וכ� וח�ה, מ�המה ה�א ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ�לאי�
ח�ה לח�להא� ה��חט מבר�. ואינ� לכ��ת, צרי� � ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

א� �לאי� ה��חט וכ� ה��ת; לאחר לכ��ת ח�ב ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָ���ת,
ט�ב. י�� לאחר �מ� מכ�ה ט�ב, �י�� ְְְֵֶַַַָָספק

�מינ‰. ע�פ�ת �רכהה��חט מבר� � אחד �מק�� ח�ה י ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָ
לכ��.אחת אחד וכ��י , ְְִֶַַָ�ָ

.Â;לכ��ת ח�ב ד�, מראה �� י� א� � �מי� ��תערב ��ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
�המה, �ד� א� �יי� נתערב מ�כ��ת. �ט�ר לאו, ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָוא�
ה�� מראה ��ראה אפ�ר א� מי�: ה� �א�� א�ת� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָר�אי�
ה�ל; לכ��ת ח�ב מי�, היה א�� זה ��ע�ר לכ��ת� ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹ�ח�ב

מ�כ��ת �ט�ר לאו, .וא� ְְִִַָָ

.Ê���� �נ�ה. �ע� לכ��ת� ח�ב אינ� � ונת��ה ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָ��ה�
הר�ח, ����� אחר ונת��ה חזר לכ��ת; צרי� אינ� ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהר�ח,

לכ��ת .ח�ב ְַַָ

.Á,ה�א א�א �� �� אי� א� � ה��י� ו�על ה��תז ��ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
לכ��ת� .ח�ב ְַַָ

.Ëח�ב נ�ר, ר��מ� א� � ��רקע ה�� ונבלע ְְְִִִִַַַַַַַָָָָ�חט
הר�ח, ����� �מי זה הרי � נ�ר ר��מ� אי� וא� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָלכ��ת;

מ�כ��ת .�פט�ר ְִַָ

.È,לאכילה הרא�יה �חיטה �� על א�א �כ��י ח�ב ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָאי�
יאכל" "א�ר טרפה,��אמר: ונמצאת ה��חט לפיכ�, ; ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

��גמר ע�� א� ח�ה ה��חט א� �עזרה, ח�י� ה��חט ְֲִִֵֶַַַָָָָ�ֵַא�
מ�כ��ת �ט�ר � �יד� ונתנ�לה וה��חט לסקילה, .�ינ� ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ
ח�בי� אינ� עצמ�, לבי� �ינ� ��חט� וקט� ��טה חר� ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוכ�

�חיטת�. �� ְְִַַָָלכ��ת

.‡Èעפר� מכ�י� מכ�י�? �ק,��ה �זבל �בגבסי�, �סיד, , ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ
אבני� �ב�חיקת לכת��, צרי� ה��צר �אי� �ק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ�בח�ל

חר�י� �בנסרת ��ה, ���� �ל �בנערת [נגרי�]וחר�י�, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
וחרסית �בלבנה א��[טיט]��ה, ��ל ��ת��; �מג�פה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

� �אבני� ��ה� א� �לי, עליו �פה א� אבל ה�. עפר ְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָָָמי�
"�עפר". ��אמר: ���י, זה ֱִֵֶֶֶֶַָָאי�

.·Èוקמח �ס, �בח�ל �ס, �זבל מכ�י� אי� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָלפיכ�
�מ�רס� א��וס��י� �אי� לפי � מ�כ�ת �לי ��חיקת , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

מ�ני ,�� ��כ�י� �לבד ה�הב מ�חיקת ח�� עפר; ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָמי�
"עד ונאמר: ל�", זהב "ועפרת ��אמר: 'עפר', ְְְְֱֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ��קרא

לעפר". �ק ְֲֶַָָא�ר

.‚Èבכחל� ה�ב��, �יח וה�א ��יח�ר, [צבעמכ�י� ְְְְְִִִִַַַַָֹ
ה�סילי�איפור] �בנקרת ריחיי�], �י�[פסולת �באפר, , ְְְְִִִֵֵֶַַ

� ���ר� ��ר אפר אפ�� �גדי�, אפר �י� עצי� ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאפר
הח�את" �רפת "מעפר נאמר: �עפר�הרי לכ��ת �מ�ר ; ְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָ�ְֲַַַָ
ה��חת. ִִַַַעיר

.„È,י�חט �� ואחר למ�ה, עפר ���� צרי� ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹה��חט
�עפר ויכ�ה �כלי י�חט לא אבל �עפר; יכ�ה �� .ואחר ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

.ÂË"וכ�ה "ו�פ� ��אמר: ��כ�ה, ה�א � ��חט ;�מי ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
�פני מצוה ��� לכ��ת�; ח�ב � אחר וראה� ��ה�, לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוא�

לב��. ���חט �ל�יה ואינ� ְְְְֵֵַַַָָָעצמ�,

.ÊË�ס�י� א� �יד�, א�א �רגל�, יכ�ה לא א��כ��כ�ה, ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹ
�ז�י�ת ויהי� ��צו�ת, ��י�� מנהג ינהג ��א �די � ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹ�כלי
�ה� ���ה למי א�א מצו�ת, �ל לעצמ� ה�ב�ד �אי� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעליו;
לי�ראל נר א�ת� וער� �ח��, מ�מ�� וה�ילנ� ה�א, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ�ר��

נתיב�ת}ה�ע�י�{לי�ר לה�ר�ת וא�ר (המעק�י�), ְְְְְְֲִִִֵַַַַַ
לנתיבתי". וא�ר �בר�, לרגלי "נר א�מר: ה�א וכ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹה��ר;
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וא� מ��ח; זה הרי ה��, �בי� �נפיה �י� ח�צצ�ת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�נפי�
ל�קה אינ� ��ח, .לא ִֵֶַֹ

.„È,��העלי ��דר נ�גע�ת �כנפיה ביצי�, סדרי �ני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהי�
�יצי� ותח�יה� מ�זר�ת, �יצי� על ר�בצת �היתה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָא�
ה�� על ה�כר �היה א� א�, ��י על א� �היתה א� ְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיפ�ת,
לקח, וא� י�ח; לא זה הרי � ה�כר על ר�בצת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהא�

ל�קה. אינ� ��ח, לא וא� ְְִִֵֵֶַַַֹי��ח;

.ÂË�ואינ ה�יצי�, �י� א� האפר�חי� �י� י��בת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהיתה
ה��, �צד היתה א� וכ� מ���ח; �ט�ר � �ה� ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָנ�געת

מ���ח �ט�ר � מ��� ��� נ�גע�ת .�כנפיה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

.ÊËל� ר�אי�: � �יניה� וה�� איל�, ב�י �ני על ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹהיתה
ל��ח ח�ב ה��, על ��ל ה��י� י�טל� .�א�� ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ

.ÊÈאחת �יצה על א� אחד, אפר�ח על ר�בצת ְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיתה
ל��ח ח�ב ��י� על א� ה�י�, �ני על ק� ה��צא . ְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָ

א� "אפרחי� נאמר לא ל��ח; ח�ב � ח�י� ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹבעלי
"�כל נאמר ולא ���רביצי�" א�א האר�", על א� ע� ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

�הוה. ֶַַָֹה�ת�ב

.ÁÈ;�עליה ר�בצת �הא� זמ� �ל ��יצי� לז��ת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאס�ר
האפר�חי� על א� ה�יצי� על ר�בצת היתה אפ�� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלפיכ�,
��� חצר�; ל� קנתה ולא מז�ני�, אינ� � ו��בכ� ְְְֲִֵֵָָָֹ�ְְְֲִֵַָָ�על�ת�
חצר� ל� �ז�ה לא �� לאחרי�, �ה� לז��ת יכ�ל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�אינ�

ל��ח ח�ב �לפיכ� .�ה�; ְְִֵֶַַַָָָ

.ËÈאת �ה� לטהר ואפ�� ה�ני�, על א� ל�ל ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאס�ר
לא וא� ל��ח; ח�ב לקח, וא� מצוה. �היא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהמצרע

ל�קה ולא��ח, וע�ה, תע�ה לא את ��חה ע�ה �אי� � ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹ
ע�ה. ��חה ֲֲֵֵֶע�ה

.Îה�א והרי מ�ד� �פרח ה�ית, לבדק ע�� ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָה�ק�י�
ל�קח � ה�יצי� על א� האפר�חי� על ר�ב� �מצא� ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָמ�יר�,
נ�הג הא� ���ח �אי� גז�ר; לידי �מביא� ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹה�ל,

ל�" ��ח ה�ני� "ואת ��אמר: ���.�מק��י�, א�� ואי� , ְ�ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

.‡Îה�א� מ�ני מ���ח, �ט�ר � ה�פ� את �הרג ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָע��
א�ת� לד�� �י� לבית להביא� .מצ�ה ְ�ְֲִִֵֶַָ

יד ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

טה�רמצות‡. וע�� טה�רה ח�ה �חיטת �� לכ��ת ,ע�ה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
ו�פ� יאכל, א�ר ע�� א� ח�ה ציד יצ�ד "א�ר ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ��אמר:
��כ�ה: קד� לבר� ח�ב לפיכ� �עפר"; וכ�ה� �מ�, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאת
ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָֹ'�ר��

ה��'. ���י על וצ�נ� ְְְִִִַַָָָ�מצו�תיו,

"א�ר·. נאמר לא מז��; �ב�אינ� �מז�� נ�הג ה�� ֱֲֶֶַָֹ�ְְֵֶָ�ְִִֵַָ���י
�י�יצ�ד" �מק��י�, נ�הג ואינ� �ח�י� ונ�הג �הוה. א�א ְְֵֶֶַָָֹ�ְְִֵֵ�ְִֵָ

אינ� ��חט�, עבר וא� ה�ית; �דק קד�י �י� מז�ח ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָקד�י
לכ��ת. ְַַָח�ב

את‚. הק�י� א� הק�י�� �� ואחר ע�� א� ח�ה ְְְִִִִֶַַַַָָָָ�חט
לכ��ת ח�ב � .ה�� ְַַַָָ

�המה„. ספק �היא �ר�ה וכ� וח�ה, מ�המה ה�א ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ�לאי�
ח�ה לח�להא� ה��חט מבר�. ואינ� לכ��ת, צרי� � ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

א� �לאי� ה��חט וכ� ה��ת; לאחר לכ��ת ח�ב ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָ���ת,
ט�ב. י�� לאחר �מ� מכ�ה ט�ב, �י�� ְְְֵֶַַַָָספק

�מינ‰. ע�פ�ת �רכהה��חט מבר� � אחד �מק�� ח�ה י ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָ
לכ��.אחת אחד וכ��י , ְְִֶַַָ�ָ

.Â;לכ��ת ח�ב ד�, מראה �� י� א� � �מי� ��תערב ��ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
�המה, �ד� א� �יי� נתערב מ�כ��ת. �ט�ר לאו, ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָוא�
ה�� מראה ��ראה אפ�ר א� מי�: ה� �א�� א�ת� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָר�אי�
ה�ל; לכ��ת ח�ב מי�, היה א�� זה ��ע�ר לכ��ת� ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹ�ח�ב

מ�כ��ת �ט�ר לאו, .וא� ְְִִַָָ

.Ê���� �נ�ה. �ע� לכ��ת� ח�ב אינ� � ונת��ה ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָ��ה�
הר�ח, ����� אחר ונת��ה חזר לכ��ת; צרי� אינ� ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהר�ח,

לכ��ת .ח�ב ְַַָ

.Á,ה�א א�א �� �� אי� א� � ה��י� ו�על ה��תז ��ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
לכ��ת� .ח�ב ְַַָ

.Ëח�ב נ�ר, ר��מ� א� � ��רקע ה�� ונבלע ְְְִִִִַַַַַַַָָָָ�חט
הר�ח, ����� �מי זה הרי � נ�ר ר��מ� אי� וא� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָלכ��ת;

מ�כ��ת .�פט�ר ְִַָ

.È,לאכילה הרא�יה �חיטה �� על א�א �כ��י ח�ב ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָאי�
יאכל" "א�ר טרפה,��אמר: ונמצאת ה��חט לפיכ�, ; ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

��גמר ע�� א� ח�ה ה��חט א� �עזרה, ח�י� ה��חט ְֲִִֵֶַַַָָָָ�ֵַא�
מ�כ��ת �ט�ר � �יד� ונתנ�לה וה��חט לסקילה, .�ינ� ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ
ח�בי� אינ� עצמ�, לבי� �ינ� ��חט� וקט� ��טה חר� ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוכ�

�חיטת�. �� ְְִַַָָלכ��ת

.‡Èעפר� מכ�י� מכ�י�? �ק,��ה �זבל �בגבסי�, �סיד, , ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ
אבני� �ב�חיקת לכת��, צרי� ה��צר �אי� �ק ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ�בח�ל

חר�י� �בנסרת ��ה, ���� �ל �בנערת [נגרי�]וחר�י�, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
וחרסית �בלבנה א��[טיט]��ה, ��ל ��ת��; �מג�פה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

� �אבני� ��ה� א� �לי, עליו �פה א� אבל ה�. עפר ְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָָָמי�
"�עפר". ��אמר: ���י, זה ֱִֵֶֶֶֶַָָאי�

.·Èוקמח �ס, �בח�ל �ס, �זבל מכ�י� אי� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָלפיכ�
�מ�רס� א��וס��י� �אי� לפי � מ�כ�ת �לי ��חיקת , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

מ�ני ,�� ��כ�י� �לבד ה�הב מ�חיקת ח�� עפר; ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָמי�
"עד ונאמר: ל�", זהב "ועפרת ��אמר: 'עפר', ְְְְֱֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ��קרא

לעפר". �ק ְֲֶַָָא�ר

.‚Èבכחל� ה�ב��, �יח וה�א ��יח�ר, [צבעמכ�י� ְְְְְִִִִַַַַָֹ
ה�סילי�איפור] �בנקרת ריחיי�], �י�[פסולת �באפר, , ְְְְִִִֵֵֶַַ

� ���ר� ��ר אפר אפ�� �גדי�, אפר �י� עצי� ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאפר
הח�את" �רפת "מעפר נאמר: �עפר�הרי לכ��ת �מ�ר ; ְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָ�ְֲַַַָ
ה��חת. ִִַַַעיר

.„È,י�חט �� ואחר למ�ה, עפר ���� צרי� ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹה��חט
�עפר ויכ�ה �כלי י�חט לא אבל �עפר; יכ�ה �� .ואחר ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

.ÂË"וכ�ה "ו�פ� ��אמר: ��כ�ה, ה�א � ��חט ;�מי ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
�פני מצוה ��� לכ��ת�; ח�ב � אחר וראה� ��ה�, לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוא�

לב��. ���חט �ל�יה ואינ� ְְְְֵֵַַַָָָעצמ�,

.ÊË�ס�י� א� �יד�, א�א �רגל�, יכ�ה לא א��כ��כ�ה, ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹ
�ז�י�ת ויהי� ��צו�ת, ��י�� מנהג ינהג ��א �די � ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹ�כלי
�ה� ���ה למי א�א מצו�ת, �ל לעצמ� ה�ב�ד �אי� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעליו;
לי�ראל נר א�ת� וער� �ח��, מ�מ�� וה�ילנ� ה�א, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ�ר��

נתיב�ת}ה�ע�י�{לי�ר לה�ר�ת וא�ר (המעק�י�), ְְְְְְֲִִִֵַַַַַ
לנתיבתי". וא�ר �בר�, לרגלי "נר א�מר: ה�א וכ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹה��ר;
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�ס�ע�. רחמנא �מני��רי� ��י. �עזרת חמי�י, ספר נגמר ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ
�יאה, א��רי הלכ�ת וחמ�י�: �ל�ה זה, ספר �ל ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ�רקי�
�בעה אס�ר�ת, מאכל�ת הלכ�ת �רקי�; וע�רי� ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָ�ני�
�רקי�. ע�ר אר�עה �חיטה, הלכ�ת �רקי�; ְְְְְִִִִַָָָָָָָָָע�ר

ה'תשס"ט אלול י"ג רביעי יו�

mlFr l` 'd mWA. §¥¥¨

ipcOl LihRWnE ,'d `p dvx iR zFacp. ¦§¦§¥¨¦§¨¤©§¥¦

d`ltd xtq `Ede iXW xtq¥¤¦¦§¥¤©§¨¨
הלכ�ת �ב�ע�ת, הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה אר�ע, ְְְְְְִִִִֶַַָָהלכ�תיו

וחרמי�. ערכי� הלכ�ת נזיר�ת, הלכ�ת ְְְְֲֲִִִִִִַָָָנדרי�,

zFrEaW zFkld¦§§
מצו�ת ואר�ע ע�ה, מצות אחת � מצו�ת חמ� �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָי�
ל�קר; ��מ� ל�בע ��א (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹלא
�פ�ד��; לכ�ר ��א (ג) ל�וא; �מ� את ל�א ��א ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹֹ(ב)

(ה) ממ��; �פירת על ל�בע ��א �אמת.(ד) ��מ� ל�בע ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
א��. �פרקי� � א�� מצו�ת ְְִִִֵֵֵָ�בא�ר

א ּפרק ׁשבּועֹות ¤¤§§¦הלכֹות

��ב�עת‡. ���י, �ב�עת � ה� �ב�ע�ת מיני ְְְְִִֵֵַַַָָאר�עה
���י, �ב�עת העד�ת. ��ב�עת ה��ד��, ��ב�עת ְְְְִִֵַַַַָָָ�וא,
��פתי� לב�א ת�בע �י נפ� "א� ���רה: ��אמרה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהיא
��י� � חלקי� לאר�עה נחלקת והיא להיטיב"; א� ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלהרע
�עבר �בר על ����ע �ג�� ל�עבר, ���י� ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָלה�א,
��ע�ה להי�ת �עתיד �בר ועל נע�ה, ��א א� ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ��ע�ה

יע�ה. ְֵֶֶָֹו��א

ל�·. �אפ�ר �דברי� א�א נ�הגת ���י �ב�עת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָואי�
ל�עבר? �יצד ל�עבר. �י� לה�א �י� ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלע��ת�,
ע� �ל�ני '���ר א� ל��', אב� '��רק�י א� ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ'�אכל�י',
א� ל��', אב� זרק�י '��א א� אכל�י', '��א א� ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�ל�ני',
א� '�אכל', לה�א? וכיצד �ל�ני'; ע� �ל�ני ��ר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ'��א
אב� אזרק '��א א� אכל', '��א א� ל��', אב� ְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹ'�אזרק

לה�א. ���י� ל�עבר ��י� א�� הרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָל��';

�ג��‚. � והחלי� א�� מחלק�ת מאר�ע אחת על ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָנ��ע
� אכל לא וה�א '�אכל�י' א� ואכל, יאכל ��א ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ����ע
"לא נאמר: �� וכ��צא זה ועל �קר; �ב�עת ז� ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַֹהרי
ל�קה; �מזיד, � ל�קר נ��ע וא� ל�קר". ב�מי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָת�בע�
מ���, "ונעל� ��אמר: וי�רד, ע�לה קר�� מביא ְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ���גג,

וא��". ידע ְְֵַָָוה�א

����ע„. האחת, מחלק�ת: לאר�ע נחלקת �וא ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ�ב�עת
האי� על ����ע �ג�� �יצד? .�� �אינ� ה�ד�ע �בר ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
�י� �ל ע��ד ועל אי�, �ה�א הא�ה ועל א�ה, ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ�ה�א

�זה. ���צא �ל וכ� זהב; ְֵֵֶֶַָָָֹ�ה�א

לאד�‰. ספק �� �אי� יד�ע �בר על ����ע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָה�נ�ה,

�מי�, �היא ה�מי� על ����ע �ג�� .�� �ה�א ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ�ע�ל�
�ל וכ� �ני�; �ה� �ני� ועל אב�, �היא ז� האב� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹועל
לצ�ק �די �ל� לאד� ספק �� �אי� �בר ��ה �זה, ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ���צא

��ב�עה. ְִַָָָה�בר

.Â��ג� �יצד? ה�צוה. את לב�ל ����ע ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ�לי�ית,
ו��א �פ�י�, יל�� ו��א �ציצית, יתע�� ��א ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ����ע
��תע�ה א� ה�סח, �לילי מ�ה יאכל ולא �חג ���ה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ�ֵֵַי�ב

�זה. ���צא �ל וכ� ט�בי�; וימי� ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ���ת�ת

.Ê?יצד� לע��ת�. �� �ח �אי� �בר על ����ע ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹרביעית,
רצ�פי�, וי�� לילה ימי� �ל�ה יי�� ��א ����ע ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ�ג��
מאר�ע �וא �ב�עת ה���ע �ל �זה. ���צא �ל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוכ�
את ת�א "לא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר � א�� ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ�ב�ע�ת
היה וא� ל�קה; מזיד, היה א� ל�וא"; אלהי� ה' ��ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

מ�ל��. �ט�ר ְִֵָ��גג,

.Á,�יד� חבר� ממ�� ��� מי �ל �יצד? ה��ד�� ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ�ב�עת
ע�ק� א� ��זל�, א� מלוה, �י� ��ד��, שלא�י� [לשכיר, ְְֲִִֵֵֶָָָָ

שכרו] לו וכ��צאשיל� החזיר�, ולא אבדה ל� מצא א� ,ְְְֲִֵֵֶַָָָָֹ
זה הרי � �� וכפר �יד�, ל� ��� ממ�� מ��� ותבע ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�זה,
אזהרה ז� תכח��", "לא ��אמר: תע�ה, �לא ְְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַָָֹֹע�בר
על ל� נ��ע וא� זה. לאו על ל�קי� ואי� ממ��; ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָלכפירת
אחר; �לאו ע�בר זה הרי � �� ��פר ממ�� על ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�קר,
אזהרה ז� �עמית�", אי� ת��ר� "ולא נאמר: זה ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָֹועל
ה�קראת היא ז�, ��ב�עה ממ��. �פירת על ְְְְְִִִִֵַַַָָָלנ��ע

ה��ד��'. ְִַַָ'�ב�עת

.Ë���מ ?�� ���ר ה��ד�� �ב�עת על ח�ב ה�א ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ�מה
�י� ו�אי, א�� �מקריב חמ�; ��ספת ע� ,�� ��פר ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹה�ר�
�עמית� "וכח� ��אמר: ��גג, �היה �י� מזיד ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�היה
ולא � וא��" יחטא �י והיה וכ�' יד �ת��מת א� ְְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָָָֹ�פ�ד��,

�מזיד; ��גג לח�ב "ונעל�", �� ְְְֱֱִֵֵֵֶֶַַַנאמר

.È�� וידע ,�� ��תח�ב ��מ�� א� ���ד�� ��זיד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָוה�א
ממ�� אצל� ל� ��� ו�כח �גג א� אבל �ב�עה; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ��עת

יד �� ואחר ונ��ע, מ�ל��.וכפר �פט�ר אנ�ס, זה הרי � ע ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ
הרי ממ��, �פירת על ל�קר ל�בע �אס�ר ידע לא א� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוכ�

�פט�ר. אנ�ס ֶָָזה

.‡È��ג� ה��ד��? �ב�עת �גגת היא היא� ,�� ְְְִִִִֵֵַַַַָא�
�היא וידע לאו, א� קר�� עליה ח�בי� א� מ��� ְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ��על�
�זד�נ�, �גגת�; היא ז� � ממ�� אצל� ל� ו��� ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָאס�רה

קר��. עליה �ח�בי� ְִֶֶֶַַָָָָָָ��דע

.·È,��ממ עד�ת ��דע� העדי� �יצד? העד�ת ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָ�ב�עת
העיד�, ולא �עד�ת� וכפר� ל�, להעיד העד�ת �על ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹ�תבע�
ה�קראת היא ז� � עד�ת ל� י�דעי� �אינ� ל� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָונ��ע�
וי�רד, ע�לה קר�� ז� �ב�עה על וח�בי� העד�ת'; ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ'�ב�עת
�י "ונפ� ��אמר: ��גגי�, �הי� �י� מזידי� �הי� ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ�י�
ולא וכ�', ראה" א� עד וה�א אלה, ק�ל ו�מעה ְְְְְֱֵֶָָָָָָָֹתחטא,

��גגה. ה�ד�� על לח�ב � 'ונעל�' �� ְְְֱֱִֵֶֶַַַַַָָָָנאמר

.‚È���מ ��על� �ג�� העד�ת? �ב�עת �גגת ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָ�יצד
ו�היא אס�רה, ז� ��ב�עה וידע קר��, עליה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�ח�בי�

- h"qyz'd lel` b"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

ידע לא א� אבל קר��. עליה �ח�בי� ��דע �זד�נ�, ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ�קר;
נ�דע �� ואחר ונ��ע�, העד�ת ��כח� א� אס�רה, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ�היא
א�� הרי � �קר על ו����ע� עד�ת ל� י�דעי� �ה� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָלה�

ה�ר��. מ� א� �פט�רי� ְְֲִִִַַָָאנ�סי�,

ב ּפרק ׁשבּועֹות ¤¤§§¦הלכֹות

מ�י‡. א�� �ב�ע�ת מיני מאר�ע אחת ה���ע ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָאחד
אפ�� 'אמ�'. וענה אחרי� מ�י ה���ע ואחד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָעצמ�,
'אמ�' הע�נה ��ל ח�ב; � 'אמ�' וענה קט�, א� ��י ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָה��יע�
'אמ�', הע�נה ואחד מ�יו. �ב�עה �מ�ציא �ב�עה, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָאחר
א� 'ה�', �אמר: �ג�� � אמ� �עני� �ענינ� �בר הא�מר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָא�
וכל ז�', �ב�עה עלי 'ק�ל�י א� ז�', ��ב�עה אני ְְְְֲִִִִַַָָָָֹ�ְ'מח�ב
�י� �בר, לכל �נ��ע זה הרי � ל��� �כל �זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ���צא

קר��. לח�ב� �י� מלק�ת ְְְְְְֵַַַָָלח�ב�

א�·. המיחד, ��� אחד �ה��יע� א� ה���ע ָ�ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָאחד
�במי ח���, ��מ� �מי ����ע �ג�� � ה���יי� מ� ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָ�אחד
�כל �ה� וכ��צא א�י�, אר� ��מ� �במי רח��, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ��מ�
ה� הרי ואר�ר, אלה וכ� �מ�רה. �ב�עה ז� הרי � ְְְְֲֲֵֵֵֵָָָָָָל���
ה���יי�. מ� ���י א� ה�מ�ת מ� �� ��ז�ר וה�א, � ְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹ�ב�עה
'למי א� לה'', 'אר�ר א� '�אלה', �אמר: �ג�� ְְְִֵֶַַַָָָָ�יצד?
זה הרי � ואכל� �ל�ני', �בר ��אכל 'מי ח���', ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ��מ�

�ב�ע�ת. מיני ��אר וכ� �קר; על ְְְְִִִֵֵֶֶַַָנ��ע

'��א‚. ח���', ��מ� '�מי א� �ה'', '�ב�עה הא�מר: ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹוכ�
�ידיאכל', ל� '�אי� אי�, וה�א א�ה', ���' ואכל, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

הרי � י�דע וה�א עד�ת', ל� י�דע '�איני ל�, וי� ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַ�ל��',
ח�ב. ֶַָזה

ולא„. �� הז�יר ולא '�ב�עה', א� 'אר�ר' א� 'אלה' ְְְְִִֵַָָָָָֹֹאמר
ל�קה אינ� אבל עליו; ����ע ��בר אס�ר זה הרי � ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ���י
�� �� ��היה עד �ב�עת�, על עבר א� קר�� מביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹולא
��ארנ�. �מ� ה���יי�, מ� ���י א� המיחדי�, ה�מ�ת ְְִִִִִֵֶַַָ�ְִֵַַמ�

��ב�עה;‰. �ב�עה ���י �ל א�א �לבד, ה�ב�עה ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹולא
ק�ראי� והי� ע�גי�, ה�ק�� א�ת� אנ�י �הי� ְְְְְִִִֵֶַַָָָ�ג��,
����� אר��י� �הי� א� '�ק�קה', א� '�ב�תה' ְְְְֲִִִֶֶַָָָָל�ב�עה
א�ת� מכ�י� הע�גי� והי� 'מ�מתא', �ל��נ� ְְְְְִִִִַָָָָָָָ�ב�עה
הרי �ב�עה, וענינ� ���מע� ל��� �אמר �יו� � ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָ'מ�הא'

�ב�עה. ל��� �ה�ציא �מ� ח�ב ְְְִֶֶַָָזה

.Â:�א �ב�עה, �ר� �עמי� �ני לאו' 'לאו, הא�מר: ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָוכ�
'ימי�' וכ� �נ��ע; זה הרי � ���י א� �� והז�יר ה�', ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ'ה�,
�ימינ�, ה' "נ��ע ��אמר: �ב�עה, �'�מאל' ְְְְֱִִִֶֶַַָָֹ�ב�עה
וכ�', �� אע�ה ��א 'מבטא הא�מר: וכ� ע��". ְְְֱִֵֵֶֶֶָָָָֹ�ְִַ�בזר�ע

�ב�עה. ז� הרי � ���י א� �� ְְְֲִִִֵֵָוהז�יר

.Ê,'אע�ה ��א ח��� ��מ� 'למי א� לה'' 'א�ר ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹאמר:
הרי �ב�עה, �ל��� וה�ציא� ה�איל � '�אע�ה' ְְְֱֲִִִֵֶֶֶָא�

��ב�עה. ְִָה�א

.Áולא ה�איל � �מ�ת�' 'ואני ואמר: נ��ע, חבר� ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹ�מע
�ט�ר; זה הרי חבר�, ה��יע� ולא מ�יו �ב�עה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶָָֹה�ציא

�ט�ר. �ה�א ��ב�עה, מת�יס ְְְִִֶֶַָָוזה�

.Ëוהרי' ואמר: וחזר זה', ��ר אכל '��א נ��ע א� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוכ�
לא �הרי ה�ת, על �ט�ר זה הרי � ה�ה' ���ר ה�� ֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹה�ת

�ה�א �י על וא� הת�יס�; א�א עליה �ב�עה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָה�ציא
ה�ת א�ת� לאכל ל� אס�ר ה�ר��, �מ� ה�לק�ת מ� ְְֱִִֶַַַַַָָָָָֹ�ט�ר

��ב�עה. ְְִִִֶָָ�הת�יס�

.È�א ה��� יאכל ��א �ל�� וגמר ל�ב�עה, ��ת��� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמי
ה�ציא ולא ��ב�עה, עליו אס�ר זה ו��בר י��ה, ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹ��א
אי� � ��פתי�" "לב�א ��אמר: מ�ר, זה הרי � ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָ�ְֲִֵֶָָ��פתיו

��פתיו. �ב�עה עני� ���ציא עד ח�ב, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָה���ע

.‡Èפתיו�� וה�ציא וטעה לה�בע, �ל�� �מר א� ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָוכ�
� ה�ת����בר �יצד? מ�ר. זה הרי � �ל�� היה �א ְֲִֵֶֶָָָָֹ�ְִֵֵַַַָ

�ב�עה לה�ציא �כ��א רא�ב�, אצל יאכל ��א ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹלה�בע
ע� לאכל מ�ר זה הרי � �מע�� אצל יאכל ��א ֱִֶָֹ�ְְֲִִֵֵֶֶֶַַֹֹנ��ע
לא �הרי �מע��, וע� ��פתיו, ה�ציא לא �הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹרא�ב�,

�ל��. �מע�� ְְִִָָהיה

.·È��ול �יו ��היה עד ח�ב אינ� �ב�ע�ת, מיני �אר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָוכ�
ה���, יאכל ��א �פנינ� אחד נ��ע א� לפיכ�, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ�וי�.
��א א�א �ל�י היה לא 'אני ואמר: ,�� והתר� ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹואכל,
�ל�י' היתה ��א אכילה וה�ציא ל��ני וטעה ה���, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹאצא
��אכל קד� עדי� �פני ���דה עד ל�קה, אינ� זה הרי �ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹ
��עה טע� ולא התראה ���ל א� נ��ע, אכילה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�על
ל�. ��מעי� אי� ,�� אחר ��ע� �י על א� התראה, ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ�עת
'לא א� נ��ע�י', לא 'מע�ל� ואמר: ,�� התר� א� ְְְְְִִִִֵֵַַָָֹֹוכ�
��דר, א� ����ע עליו �העיד� ואחר זה', �בר על ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָנדר�י
היה '�נאי א� �וי�', ול�י �י היה לא אבל היה, ��' ְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָָֹאמר:

ול�קה. ל�, ��מעי� אי� � ה�דר' על ְְְִִִֵֶֶֶַַ�ל�י

.‚Èהיה '�ל�י ואמר: נדרה', 'א��� ל�: אמר� ,�� ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָ���צא
וה�א 'נדרה', ל�: אמר� ל�; ��מעי� � והפר�י' ל�, ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָלהפר
אמר: עליו, העיד� א�ת� �ראה וכיו� נדרה', 'לא ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹא�מר:

ל�. ��מעי� אי� � ל�' להפר היה ְְְִִִֵֵָָָָ'�ל�י

.„È��ל� לאכל�מר ��א ונ��ע ח�י�, �ת לאכל ��א ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ
ח�י� ��ת ח�י�, �פת אס�ר � סת� �מ�.�ת '�ת' ְְְִִִִֶַַַַָָָ

.ÂËואמר ����ע ועלמי ה���, אכל ��א '�ב�עה : ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹֹ
היה וכ� ��' ל�מר: יכ�ל זה אי� � נ��ע' אני ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ�ע�כ�
אחרי�; �עת על א�א �ע��, על זה נ��ע ��א ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ�ל�י';
על ����ע �וי� אחרי� �ל ול�� �יו �היה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוכיו�
��אר וכ� ק�. ל�� �מק�� א��, �ל ל�� � ח�ב ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ�ע��,

�ב�ע�ת. ְִֵמיני

.ÊË�ה��ני �����יעי� ל�:לפיכ�, א�מרי� ה���ע, את ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָ
�ע�נ�'. על א�א א�ת�, מ��יעי� אנ� �ע�� על ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ'לא

.ÊÈאסר�� ואחר ��ב�עה, �וי� ול�� �יו והיה ����ע ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָמי
ד��ר �די �ת�� מ�ד �� �למידחזר ��אמר �די וה�א , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

א� �ב�עה', ז� 'אי� ואמר: ר�י', עלי� '�ל�� ְְְִֵֶַַַָָָָלרב:
�ענינ� א�� �דברי� וכ��צא �י', 'חזר�י א� ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ'נחמ�י',
��ה ה�ב�עה; ונעקרה מ�ר, זה הרי � �אסר מה ְְְֶֶֶֶַָָָ�ֲִִֵֶֶֶַַָ�ה�יר

לט�עה. ְֶֶ��מה

.ÁÈ,'�ל 'מ�ר א� ,'�� 'חזר אחרי�: ל� אמר� א� ְָ�ְְְֲֲִִֵֵָֹוכ�
ואמר ד��ר �די �ת�� מה� וק�ל א��, �דברי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָוכ��צא
אחר וא� מ�ר; זה הרי � �זה וכ��צא �י', 'חזר�י א� ְִַַָ�ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ'ה�',

.�� לחזר יכ�ל אינ� ד��ר, ְֲִֵֵַָֹ�די
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ידע לא א� אבל קר��. עליה �ח�בי� ��דע �זד�נ�, ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ�קר;
נ�דע �� ואחר ונ��ע�, העד�ת ��כח� א� אס�רה, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ�היא
א�� הרי � �קר על ו����ע� עד�ת ל� י�דעי� �ה� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָלה�

ה�ר��. מ� א� �פט�רי� ְְֲִִִַַָָאנ�סי�,

ב ּפרק ׁשבּועֹות ¤¤§§¦הלכֹות

מ�י‡. א�� �ב�ע�ת מיני מאר�ע אחת ה���ע ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָאחד
אפ�� 'אמ�'. וענה אחרי� מ�י ה���ע ואחד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָעצמ�,
'אמ�' הע�נה ��ל ח�ב; � 'אמ�' וענה קט�, א� ��י ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָה��יע�
'אמ�', הע�נה ואחד מ�יו. �ב�עה �מ�ציא �ב�עה, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָאחר
א� 'ה�', �אמר: �ג�� � אמ� �עני� �ענינ� �בר הא�מר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָא�
וכל ז�', �ב�עה עלי 'ק�ל�י א� ז�', ��ב�עה אני ְְְְֲִִִִַַָָָָֹ�ְ'מח�ב
�י� �בר, לכל �נ��ע זה הרי � ל��� �כל �זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ���צא

קר��. לח�ב� �י� מלק�ת ְְְְְְֵַַַָָלח�ב�

א�·. המיחד, ��� אחד �ה��יע� א� ה���ע ָ�ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָאחד
�במי ח���, ��מ� �מי ����ע �ג�� � ה���יי� מ� ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָ�אחד
�כל �ה� וכ��צא א�י�, אר� ��מ� �במי רח��, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ��מ�
ה� הרי ואר�ר, אלה וכ� �מ�רה. �ב�עה ז� הרי � ְְְְֲֲֵֵֵֵָָָָָָל���
ה���יי�. מ� ���י א� ה�מ�ת מ� �� ��ז�ר וה�א, � ְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹ�ב�עה
'למי א� לה'', 'אר�ר א� '�אלה', �אמר: �ג�� ְְְִֵֶַַַָָָָ�יצד?
זה הרי � ואכל� �ל�ני', �בר ��אכל 'מי ח���', ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ��מ�

�ב�ע�ת. מיני ��אר וכ� �קר; על ְְְְִִִֵֵֶֶַַָנ��ע

'��א‚. ח���', ��מ� '�מי א� �ה'', '�ב�עה הא�מר: ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹוכ�
�ידיאכל', ל� '�אי� אי�, וה�א א�ה', ���' ואכל, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

הרי � י�דע וה�א עד�ת', ל� י�דע '�איני ל�, וי� ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַ�ל��',
ח�ב. ֶַָזה

ולא„. �� הז�יר ולא '�ב�עה', א� 'אר�ר' א� 'אלה' ְְְְִִֵַָָָָָֹֹאמר
ל�קה אינ� אבל עליו; ����ע ��בר אס�ר זה הרי � ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ���י
�� �� ��היה עד �ב�עת�, על עבר א� קר�� מביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹולא
��ארנ�. �מ� ה���יי�, מ� ���י א� המיחדי�, ה�מ�ת ְְִִִִִֵֶַַָ�ְִֵַַמ�

��ב�עה;‰. �ב�עה ���י �ל א�א �לבד, ה�ב�עה ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹולא
ק�ראי� והי� ע�גי�, ה�ק�� א�ת� אנ�י �הי� ְְְְְִִִֵֶַַָָָ�ג��,
����� אר��י� �הי� א� '�ק�קה', א� '�ב�תה' ְְְְֲִִִֶֶַָָָָל�ב�עה
א�ת� מכ�י� הע�גי� והי� 'מ�מתא', �ל��נ� ְְְְְִִִִַָָָָָָָ�ב�עה
הרי �ב�עה, וענינ� ���מע� ל��� �אמר �יו� � ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָ'מ�הא'

�ב�עה. ל��� �ה�ציא �מ� ח�ב ְְְִֶֶַָָזה

.Â:�א �ב�עה, �ר� �עמי� �ני לאו' 'לאו, הא�מר: ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָוכ�
'ימי�' וכ� �נ��ע; זה הרי � ���י א� �� והז�יר ה�', ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ'ה�,
�ימינ�, ה' "נ��ע ��אמר: �ב�עה, �'�מאל' ְְְְֱִִִֶֶַַָָֹ�ב�עה
וכ�', �� אע�ה ��א 'מבטא הא�מר: וכ� ע��". ְְְֱִֵֵֶֶֶָָָָֹ�ְִַ�בזר�ע

�ב�עה. ז� הרי � ���י א� �� ְְְֲִִִֵֵָוהז�יר

.Ê,'אע�ה ��א ח��� ��מ� 'למי א� לה'' 'א�ר ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹאמר:
הרי �ב�עה, �ל��� וה�ציא� ה�איל � '�אע�ה' ְְְֱֲִִִֵֶֶֶָא�

��ב�עה. ְִָה�א

.Áולא ה�איל � �מ�ת�' 'ואני ואמר: נ��ע, חבר� ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹ�מע
�ט�ר; זה הרי חבר�, ה��יע� ולא מ�יו �ב�עה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶָָֹה�ציא

�ט�ר. �ה�א ��ב�עה, מת�יס ְְְִִֶֶַָָוזה�

.Ëוהרי' ואמר: וחזר זה', ��ר אכל '��א נ��ע א� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוכ�
לא �הרי ה�ת, על �ט�ר זה הרי � ה�ה' ���ר ה�� ֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹה�ת

�ה�א �י על וא� הת�יס�; א�א עליה �ב�עה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָה�ציא
ה�ת א�ת� לאכל ל� אס�ר ה�ר��, �מ� ה�לק�ת מ� ְְֱִִֶַַַַַָָָָָֹ�ט�ר

��ב�עה. ְְִִִֶָָ�הת�יס�

.È�א ה��� יאכל ��א �ל�� וגמר ל�ב�עה, ��ת��� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמי
ה�ציא ולא ��ב�עה, עליו אס�ר זה ו��בר י��ה, ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹ��א
אי� � ��פתי�" "לב�א ��אמר: מ�ר, זה הרי � ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָ�ְֲִֵֶָָ��פתיו

��פתיו. �ב�עה עני� ���ציא עד ח�ב, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָה���ע

.‡Èפתיו�� וה�ציא וטעה לה�בע, �ל�� �מר א� ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָוכ�
� ה�ת����בר �יצד? מ�ר. זה הרי � �ל�� היה �א ְֲִֵֶֶָָָָֹ�ְִֵֵַַַָ

�ב�עה לה�ציא �כ��א רא�ב�, אצל יאכל ��א ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹלה�בע
ע� לאכל מ�ר זה הרי � �מע�� אצל יאכל ��א ֱִֶָֹ�ְְֲִִֵֵֶֶֶַַֹֹנ��ע
לא �הרי �מע��, וע� ��פתיו, ה�ציא לא �הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָֹֹרא�ב�,

�ל��. �מע�� ְְִִָָהיה

.·È��ול �יו ��היה עד ח�ב אינ� �ב�ע�ת, מיני �אר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָוכ�
ה���, יאכל ��א �פנינ� אחד נ��ע א� לפיכ�, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ�וי�.
��א א�א �ל�י היה לא 'אני ואמר: ,�� והתר� ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹואכל,
�ל�י' היתה ��א אכילה וה�ציא ל��ני וטעה ה���, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹאצא
��אכל קד� עדי� �פני ���דה עד ל�קה, אינ� זה הרי �ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹ
��עה טע� ולא התראה ���ל א� נ��ע, אכילה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�על
ל�. ��מעי� אי� ,�� אחר ��ע� �י על א� התראה, ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ�עת
'לא א� נ��ע�י', לא 'מע�ל� ואמר: ,�� התר� א� ְְְְְִִִִֵֵַַָָֹֹוכ�
��דר, א� ����ע עליו �העיד� ואחר זה', �בר על ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָנדר�י
היה '�נאי א� �וי�', ול�י �י היה לא אבל היה, ��' ְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָָֹאמר:

ול�קה. ל�, ��מעי� אי� � ה�דר' על ְְְִִִֵֶֶֶַַ�ל�י

.‚Èהיה '�ל�י ואמר: נדרה', 'א��� ל�: אמר� ,�� ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָ���צא
וה�א 'נדרה', ל�: אמר� ל�; ��מעי� � והפר�י' ל�, ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָלהפר
אמר: עליו, העיד� א�ת� �ראה וכיו� נדרה', 'לא ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹא�מר:

ל�. ��מעי� אי� � ל�' להפר היה ְְְִִִֵֵָָָָ'�ל�י

.„È��ל� לאכל�מר ��א ונ��ע ח�י�, �ת לאכל ��א ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ
ח�י� ��ת ח�י�, �פת אס�ר � סת� �מ�.�ת '�ת' ְְְִִִִֶַַַַָָָ

.ÂËואמר ����ע ועלמי ה���, אכל ��א '�ב�עה : ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹֹ
היה וכ� ��' ל�מר: יכ�ל זה אי� � נ��ע' אני ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ�ע�כ�
אחרי�; �עת על א�א �ע��, על זה נ��ע ��א ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ�ל�י';
על ����ע �וי� אחרי� �ל ול�� �יו �היה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוכיו�
��אר וכ� ק�. ל�� �מק�� א��, �ל ל�� � ח�ב ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ�ע��,

�ב�ע�ת. ְִֵמיני

.ÊË�ה��ני �����יעי� ל�:לפיכ�, א�מרי� ה���ע, את ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָ
�ע�נ�'. על א�א א�ת�, מ��יעי� אנ� �ע�� על ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹ'לא

.ÊÈאסר�� ואחר ��ב�עה, �וי� ול�� �יו והיה ����ע ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָמי
ד��ר �די �ת�� מ�ד �� �למידחזר ��אמר �די וה�א , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

א� �ב�עה', ז� 'אי� ואמר: ר�י', עלי� '�ל�� ְְְִֵֶַַַָָָָלרב:
�ענינ� א�� �דברי� וכ��צא �י', 'חזר�י א� ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ'נחמ�י',
��ה ה�ב�עה; ונעקרה מ�ר, זה הרי � �אסר מה ְְְֶֶֶֶַָָָ�ֲִִֵֶֶֶַַָ�ה�יר

לט�עה. ְֶֶ��מה

.ÁÈ,'�ל 'מ�ר א� ,'�� 'חזר אחרי�: ל� אמר� א� ְָ�ְְְֲֲִִֵֵָֹוכ�
ואמר ד��ר �די �ת�� מה� וק�ל א��, �דברי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָוכ��צא
אחר וא� מ�ר; זה הרי � �זה וכ��צא �י', 'חזר�י א� ְִַַָ�ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ'ה�',

.�� לחזר יכ�ל אינ� ד��ר, ְֲִֵֵַָֹ�די
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.ËÈ;��ל� זה אי� �ל��, ד��ר �די �ת�� �� וחזר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָנ��ע
א� ל�', 'מ�ר א� ,'�� 'חזר אחרי�: ל� אמר� א� ְָ�ְְְֲֲִִֵֵָֹוכ�
זה אי� � ד��ר �די �ת�� �ל�� �בריה� וק�ל ל�', ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָ'מח�ל

ה�ב�עה. �מ� �פיו, החזרה ���ציא עד ְְְְֲִִֶַַַָָָ�ל��;

ּפרקהלכֹות גׁשבּועֹות ¦§§¤¤

�אנס,‡. א�� �ב�ע�ת מיני מאר�ע �ב�עה ה���ע ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�ל
מ�ל�� �ט�ר זה �מ�הרי �אנס מ�ח�ת� ה���ע ואחד . ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

�ב�עת�, לק�� ה�יח�ה� ולא ונאנס ����ע א� ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ��ארנ�,
לחרמי� נ��עי� לפיכ� א�ס; �ה��יע� [גזלני�]א� ְְְִִִִִִֶֶַָָָָָ

ול��כסי�. ְְְְִִַַולה�רגי�

אמר�·. מ�כס ���קח�איזה מאליו, הע�מד �מ�כס ? ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
�ר��ת ���קח א� ה�דינה; מל� �ר��ת ��א ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹממ��
��ת�אר �מ� ה�צ�ב, ה�בר על לעצמ� מ�סי� אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָה�ל�,

�זלה. ְְְִֵָ�הלכ�ת

ה�ב�עה,‚. �עת �ל�� ��נת� להי�ת �אנס ה���ע ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹוצרי�
אינ� ���ב א�� ��ברי� �י על וא� ה��טר�; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלדבר

��פ לה�ציא יכ�ל ואינ� ה�איל האנס,�ברי�, מ�ני תיו ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹ
��ל��. �ברי� על ס�מ� זה ְְֲִִֵֵֶֶַָהרי

לא�ס„. ����ע �ג�� �בל���יצד? סת�, ��ר יאכל ��א ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
מ�ר; זה הרי � חזיר ��ר יאכל ��א א� ה���, יאכל ָ�ְֲֲִֵֶֶֶַַַַֹֹֹֹ��א

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

הבאי‰. �ל �ב�ע�ת �ט�ר[גוזמה]וכ� �גגה, ו�ל ְְְְֲֵֶֶַָָָ
חיל�ת �ראה �ג�� �יצד? הבאי �ל �ב�ע�ת ְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַָָָעליה�.
ה�ל�, �ל�ני חיל '�ראיתי ונ��ע �ב�הה, וח�מה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ�ד�לי�
�ב�הה �ל�נית עיר ח�מת 'ו�ראיתי מצרי�', �י�צאי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָוה�
�ל�� �מר לא ��ה � א�� �דברי� וכ��צא לרקיע', ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעד
לס�ר א�א נת��� ולא יתר, ולא �ח�ת �לא �� ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ�ה�בר

הע�. רב א� הח�מה ַַָָָֹֹ�ב�

.Â�א העד�ת �ב�עת א� �יצד? �גג�ת �ל ְְְִֵֵֶַַָָָ�ב�עה
�ט�ר �ה�א �בעד�ת ���ד�� ��גג �ג�� היא, ְִִִֵֶֶַַַָָָָָה��ד��

��ארנ� �מ� ����עמ�ל�� �ג�� היא, �וא �ב�עת וא� ; ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָ
�ב�עת וא� מצוה; �ה�פ�י� ידע ולא �פ�י� יל�� ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹ��א
א� �אכל, ונז�ר אכל ��א ����ע �ג�� היא, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ�קר
ל� א��� �הנה ��א א� ואכל, ו�כח יאכל ��א ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ����ע
ו��א �נבה ��א ונ�דע �נ�, את ו�ה�ת �יס� ��נבה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמ�ני

�זה. ���צא �ל וכ� ְִֵֵֶַָָֹה�ת.

.Ê�עליהא �ח�בי� ���י �ב�עת �גגת היא איז� ,�� ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ל�עבר וי�רד ע�לה וה�אקר�� אכל, ��א ����ע �ג�� ? ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לא אבל אס�רה, ����ע ז� �קר ו��ב�עת �אכל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹי�דע
עליה �ח�בי� ה�גגה היא ז� � קר�� עליה �ח�בי� ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָידע

ל�עבר. ���י ��ב�עת וי�רד ע�לה ְְְְִִֵֶֶַַַָָקר��

.Áלה�א קר�� עליה �ח�בי� ה�גגה היא �ג��וכיצד ? ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
��אכל ����ע וד�ה ו�גג ח�י�, �ת יאכל ��א ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ����ע
היתה, היא� ה�ב�עה מ��� נעלמה ��� ואכל�, ח�י� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�ת
�ב�עת �גגת היא ז� � עליו ����ע החפ� ז�כר ה�א ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהרי

קר��. עליה �ח�בי� לה�א ְְִִֶֶַַָָָָָָ���י

.Ë�ח�י �ת ואכל ח�י�, �ת יאכל ��א נ��ע א� ְְֲִִִִִִֶַַַַַָָֹֹאבל

�פט�ר אנ�ס, זה הרי � �ע�רי� �ת �היא �עת �הריעל ; ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
חפ� א�א מ��� נעל� ולא �ב�עה, מ��� נעלמה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹלא

עליו. ְִֶַָָ����ע

.Èהיתה היא� �ב�עה מ��� חפ�נעלמה מ��� ונעל� , ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
�ג�� �יצד? ה�ר��. מ� �ט�ר זה הרי � עליו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ����ע
�ת ��אכל ����ע וד�ה ח�י�, �ת לאכל ��א ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ����ע
�הרי � �ע�רי� �ת �ה�א �עת על ח�י�, �ת ואכל ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָח�י�,

�פט�ר. �אנ�ס זה והרי �יד�, וחפ� �ב�עה ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָהעל�

.‡Èיאכל�ה ��א ��ר על עליהנ��ע ונצטער רעב, [היה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
לאכול] מה לו היה ה�ערולא מ�ני וה�א[הרעב]ואכל� , ְְֲִֵַַַַָָ

זה הרי � ה�ער מ�ני לאכל� ל� ���ר ��ה �הרי ְְְֲִֵֵֶַַַָָָ�ֲִֵֵֶֶָ��גג,
ידע א�א מידיעת� �ב �אינ� לפי ה�ר��; מ� ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ�ט�ר

�טע�ת. ואכל� היא, ְֲֲִֶַָָָָ�אס�רה

ה'תשס"ט אלול י"ד חמישי יו�
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ה���‡. יאכל ��א ����ע �מי מ��ית �ח�ת ואכל , ְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹ
חצי �א�כל ה�א והרי מ��ית, �ח�תה אכילה �אי� ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ט�ר;
'�ב�עה אמר: וא� �ה�. וכ��צא �טרפ�ת מ�בל�ת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ�ע�ר
����ע �בר היה ואפ�� ח�ב, � ואכל� זה', �בר אכל ְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ��א

מ���. �ח�ת א� אחד חר�ל זרע ְִֶֶֶַַָָָָָעליו

�ל��·. יטע� ��א ח�ב.נ��ע � �ה�א �ל ואכל , ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֹ

ח�ב‚. � ו�תה ה���, יאכל ��א ����ע ��ת�המי , ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
א�א ח�ב אינ� � ו�תה אכל א� לפיכ� אכילה. ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ�כלל
היה א� אחת, ח�את א� מזיד; היה א� אחת, ְִִִֵַַַַַַָָָָָמלק�ת

ֵ��גג.

ה���„. י��ה ��א �אי�נ��ע לאכל, מ�ר זה הרי � ְְֲִִֵֶֶֶַַֹ�ֱֵֶֶָֹ
לי יראה ח�ב? ויהיה י��ה וכ�ה �ת�ה. �כלל ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאכילה

הא��רי�. ��אר רביעית, ����ה עד ח�ב ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ�אינ�

הר�ה‰. מיני� ואכל ה���', אכל ��א א�'�ב�עה , ְְְִִֵֶַַַַָָֹֹ
� הר�ה מ�קי� מיני ו�תה ה���', א��ה ��א ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ'�ב�עה
ה��� אכל ��א '�ב�עה אמר: ואפ�� אחת. א�א ח�ב ְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹאינ�
וכ�� אחת; א�א ח�ב אינ� � ה�ל ואכל וקטנית', �פת ָ�ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ��ר

לכ�ית. ְְְִִִַַָמצטרפי�

.Â'א��ה ו��א אכל ��א ח�ב'�ב�עה � ו�תה ואכל , ְְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
'ו��א ואמר �פר� וה�איל אכילה, �כלל �ה�ת�ה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ��י�;
� האכילה �כלל ה�ת�ה �לל ��א �ע�� ��ה ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹא��ה',
עצמ�, �פני זה ועל עצמ� �פני זה על �נ��ע ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָונמצא

��י�. ח�ב ְְִִַַָָ�לפיכ�

.Êהא�מר �ע�רי�וכ� �פת ח�י� �ת אכל ��א '�ב�עה : ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
אמר ��א ואחת; אחת �ל על ח�ב � ואכל� ��מי�', ְְֲִֶַַַַַַַַָָָָָֹ�ַ�פת

אחת. �ל על �לח�ב לח�ק א�א �פת', �פת ְְֵֵֶַַַַַַַַָָ'�ת

.Áמסרב חבר� ל�:[מפציר]היה ואמר אצל�, לאכל �� ְְְֱֲֵֵֶֶַָָָָֹ
�איני '�ב�עה ואמר: �דב�', וחלב יי� ע�י ��תה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ'��א
�פני ואחד אחד �ל על ח�ב � �דב�' וחלב יי� ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ��תה

�אינ '�ב�עה ל�מר: ל� �היה א�יעצמ�; �ל��', ��תה ְְְִֵֶֶֶַַָָָ
עצמ� �ח�ב �ע�� ��ה �פרט, �מ�חזר �אמר�'; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ'מה
מצטרפי� אי� לפיכ�, עצמ�. �פני �מי� מי� �ל על ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָ�ב�עה
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ה�איל אחד; מ�י� ��ע�ר ��אכל עד ח�ב ואינ� זה, ע� ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹזה
מצטרפי� �אינ� וד�, �חלב ה� הרי לח�א�ת, חל�קי� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָוה�

אס�ר�ת. מאכל�ת �הלכ�ת ��ת�אר �מ� ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָלכ�ית,

.Ë'�ז ��ר אכל ��א �יו�'�ב�עה � א�ת�' אכל '��א א� , ְִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹ
ח�ב אינ� אכל�ה', ��א '�ב�עה ח�ב; ��ית, מ��ה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ�אכל
ז�, ��ר אכל ��א '�ב�עה אמר: .��� את ��אכל ְִֶַַָָָָֹֹ�ֶֶַַֹעד
אחת. א�א ח�ב אינ� � ואכל� אכל�ה', ��א ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ�ב�עה

.È'���ה אכל ��א '�ב�עה אמר: א� עלוכ� ונ��ע וחזר , ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֹ
ח�ב אינ� � ה��� �א�ת� ��� ואכל� יאכל�ה, ��א ְֵַַָָ�ְֲִֶֶַַָָָָֹֹה��ר
על חלה �ב�עה �אי� �זה, ���צא �ל וכ� אחת. ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹא�א
וחזר יאכל�ה, ��א ה��ר על נ��ע א� אבל ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ�ב�עה.
ז�, ��ר יאכל ��א א� �ל��, יאכל ��א �נ�ה ְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹֹונ��ע
��א ��ח�ה ����ע ���עה ��י�; ח�ב � ��� ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ�ֲַָָואכל�
��א ונ��ע �כ�חזר ;��� ��אכל עד ח�ב אינ� ְְְִֶֶַַָָֹ�ְֵֶֶַַַָָֹֹיאכל�ה,
יתח�ב, ��ית מ��ה מ��אכל � א�ת� יאכל ��א א� ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹיאכל,

רא��נה. ��ב�עה יתח�ב ��� ְְִִִֵַָָָ�ְֶַֹ�כ��אכל

.‡È'�אני� אכל ��א ה�אני�'�ב�עה על ונ��ע וחזר , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ
ה�אני� �לל �הרי ��י�; ה�אני� על ח�ב � הענבי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָועל
�מ��� מ�רי�, �הי� הענבי� ע� רא��נה ��ב�עה ִִָ�ְְֲִִִִֶֶֶֶָָָָָ��אסר�
ונתח�ב ה�אני�, על חלה הענבי� על �נ�ה �ב�עה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ�חלה
אס�ר�ת. מאכל�ת �הלכ�ת ��ארנ� �מ� �ב�ע�ת, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָ���י

.·Èמ�נה� אכל ��א נשבע]'�ב�עה ושוב למשל; ,[תאני�, ְְֶַָָֹֹ
�י� � ע�רה' אכל ��א �ב�עה ��עה, אכל ��א ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ�ב�עה
אינ� � ע�רה �אכל �י� ��עה, �אכל �י� �מ�נה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�אכל

אחת. א�א ֶַַַָָח�ב

.‚Èע�רה אכל ��א ��עה,'�ב�עה אכל ��א �ב�עה , ְְְֲִֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ
�ל�, ח�ב � ע�רה אכל א� � �מ�נה' אכל ��א ְְֲִֶַַַָָָָָָָֹֹֹ�ב�עה
ח�ב ��עה, אכל א� וכ� אחת. ��ב�עה �ב�עה �ל ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָעל

אחת. ח�ב �מ�נה, אכל ְְִַַַַַָָָ��י�;

.„È'�אני� אכל ��א יאכל'�ב�עה ��א ונ��ע וחזר , ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
קר��, והפרי� �אני�, ואכל ו�גג �אחד, וענבי� ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ�אני�
מ�ני הענבי�; על ח�ב אינ� � ענבי� ואכל �גג �� ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָואחר

�ע�ר. חצי על קר�� מביאי� ואי� �ע�ר, �חצי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָ�ה�

.ÂËע�ר יאכל ��א ה���ע יאכלוכ� ��א ונ��ע וחזר , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ
ואכל ו�גג וחזר קר��, והפרי� ע�ר ואכל ות�ע, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָע�ר
חצי על קר�� מביאי� ואי� �ע�ר, �חצי זה הרי � ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ��ע
ע�רה. ��ע יאכל ��א אחר�נה, �ב�עה �עני� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ�ע�ר;

.ÊËה�ד�לה ז� ��ר אכל ��א ז�'�ב�עה ��ר אכל�י א� , ְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֹ
�� אחר ואכל ה�ט�ה, �אכל �עת זה �נאי ו�כח ְְְְְְֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָה�ט�ה',

ח�ב; � �מזיד ְְִֵַַָָה�ד�לה

.ÊÈה�ט�ה את וי�דעאכל ה�נאי, את ז�כר וה�א ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָ
ה�ד�לה, את ואכל ו�כח ה�ד�לה, �אסר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ��אכילת�
��גגה, ��יה� אכל �ט�ר. � נאסרה לא �עדי� ל� ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ְְִוכמד�ה
�י� ��ח�ה ה�ד�לה �אכל �י� �מזיד, ��יה� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ט�ר;

ח�ב. � ֲַַָָָ�אחר�נה

.ÁÈ�ז� ז� �לי� א� אכלוכ� ��א '�ב�עה ואמר: ונ��ע , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
אחת ואכל ה�נאי ו�כח האחרת', אכל�י א� מה�, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָאחת

ח�ב; � �זד�� ה�נ�ה ואכל ְְְִֵֶַַַָָָָמה�,

.ËÈגגה�� וה�נ�ה �זד��, (חייב}�ט�ר{�הרא��נה ְְְְִִִַָָָָָָָ
(מלקות) ח�ב. �זד��, ��יה� �ט�ר; ��גגה, ��יה� ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָקרב�);

.Î'���ה ז� ��ר �אכל �'�ב�עה אכל� ולא ה��� ועבר , ְְְֲִֶַַַַָָָָָֹֹ
ל�קה אינ� �מזיד, וי�רד; ע�לה קר�� מביא �הרי���גג, � ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָ

�קר. �ב�עת על �עבר �י על וא� מע�ה, ע�ה ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלא

.‡Îל�קה מה א��מ�ני אכל, לא וה�א �אכל נ��ע א� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ
מ�ני מע�ה? ע�ה ��א �י על וא� אכל, וה�א אכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ��א
ולא ��ע�ה נ��ע א� אבל ל�קר; נ��ע �ב�עת� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��עת

�ב�עה. מ�עת �קר �ב�עת אינ� ְְְִֵֶֶַַָָָָע�ה,

.·Îב�עה�' א� ל�', אכל ��א '�ב�עה לחבר�: �אמר ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹמי
מסרב �היה א� ל�', וה�א[מפציר]�אכל אצל� לאכל �� ְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

'לא הא�מר: וכ� ל�', �אכל '�ב�עה ואמר: ונ��ע ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹנמנע,
��א נ��ע והרי אס�רי�, א�� �ל � ל�' אכל לא ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹ�ב�עה
� ואכל ועבר הא��, ה���נ�ת �ל אמר וא� אצל�; ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹיאכל

אחת. א�א ח�ב ֵֶַַַָָאינ�

ּפרקהלכֹות הׁשבּועֹות ¦§§¤¤

צר�ר‡. �ל�ני אי� ��רק ����ע לא[אב�]מי וה�א ל��, ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹ
���י; ��ב�עת ח�ב זה הרי � זרק וה�א זרק, ��א א� ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹזרק,
��זרק לה�בע יכ�ל אינ� �הרי �לה�א, �אינ� �י על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוא�
��ע�� אחרי� על ����ע מי וכל �ל�ני. אי� יזרק ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹו��א
אינ� � א��� א� �ניו הי� ואפ�� � יע�� ��א א� וכ�, ��ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹ
לב�ל; ולא לק�� לא �יד� אי� �הרי ���י, ��ב�עת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹח�ב

מר��ת מ�ת א�ת� מדר�מ�י� מלקות אי�בנ�][עונש �הרי � ְֲִֵֵֶַַַַ
�וא. ל�ב�עת ��ר� ונמצא ז�, �ב�עה לק�� ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָ�יד�

אפ�ר·. �הרי �וא? �ב�עת מ��� ל�קה אינ� ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָול�ה
�ב�עת� ותתק�� מ��� ���מע� אחרי� ונמצאלא�ת� , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ

עליה ל�קי� �אי� ספק, התראת ����ע �עת �� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ���תרי�
�הלכ�ת ��ת�אר �מ� מפר�, ��� לאו היה א� ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹא�א

נזקקי� אחרי� א�ת� ואי� �ברי[מחויבי�]סנהדרי�. לק�� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
��ארנ�. �מ� 'אמ�', ענ� �� א� א�א ה���ע, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה

מ��חי�‚. א�� הרי � �בריו ק�מ� הר�יל�וא� ��א , ְְְְֲִִֵֵָָ�ְִִִֶָֹ
ל�וא. �ב�עה ְְְִַָָלה�ציא

�אינ�„. �בר על �����ע אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ��ה
�סח�רה יל� ��א �מע�� על רא�ב� ����ע �ג�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ�ר��ת�,

��ר, יאכל ��א רא�ב�א� נ��ע א� אבל �זה; וכ��צא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
�בית� �מע�� י�נס �מע����א ועבר מ�כסיו, יהנה ו��א , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

רא�ב� מ�עת ��א מ�כסיו ונהנה רא�ב�, �ל לבית� ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹונכנס
על �עבר ח�ב, ו�מע�� אנ�ס; ה�א �הרי �ט�ר, רא�ב� �ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ
�בר על א�א זה נ��ע ��א � לע��ת� ל� האס�ר ְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�בר

�זה. ���צא �ל וכ� �ר��ת�. ְְִֵֵֶֶַָֹ�ה�א

אכל'‰. ��א רא�יי�'�ב�עה �אינ� אכלי� ואכל , ְְְֳִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
אכל �ט�ר; � ל�ת�ה רא�יי� �אינ� מ�קי� ו�תה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָלאכילה,
��ית �אכל �ג�� �אכילה, ה��רה מ� האס�רי� ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָ�ברי�
�ב�עת מ��� �ט�ר � �רמ�י� �קצי� �טרפ�ת ְְְְְִִִֵֵַָָָנבל�ת
לאכילה, רא�יי� �אינ� אכלי� ואכל �אכל', '�ב�עה ְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ���י.
נבל�ת �אכל א� ל�ת�ה, רא�יי� �אינ� מ�קי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָו�תה
ידי יצא �הרי ���י, מ�ב�עת �ט�ר � �ה� וכ��צא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�טרפ�ת
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ה�איל אחד; מ�י� ��ע�ר ��אכל עד ח�ב ואינ� זה, ע� ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹזה
מצטרפי� �אינ� וד�, �חלב ה� הרי לח�א�ת, חל�קי� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָוה�

אס�ר�ת. מאכל�ת �הלכ�ת ��ת�אר �מ� ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָלכ�ית,

.Ë'�ז ��ר אכל ��א �יו�'�ב�עה � א�ת�' אכל '��א א� , ְִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹ
ח�ב אינ� אכל�ה', ��א '�ב�עה ח�ב; ��ית, מ��ה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ�אכל
ז�, ��ר אכל ��א '�ב�עה אמר: .��� את ��אכל ְִֶַַָָָָֹֹ�ֶֶַַֹעד
אחת. א�א ח�ב אינ� � ואכל� אכל�ה', ��א ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ�ב�עה

.È'���ה אכל ��א '�ב�עה אמר: א� עלוכ� ונ��ע וחזר , ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֹ
ח�ב אינ� � ה��� �א�ת� ��� ואכל� יאכל�ה, ��א ְֵַַָָ�ְֲִֶֶַַָָָָֹֹה��ר
על חלה �ב�עה �אי� �זה, ���צא �ל וכ� אחת. ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹא�א
וחזר יאכל�ה, ��א ה��ר על נ��ע א� אבל ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ�ב�עה.
ז�, ��ר יאכל ��א א� �ל��, יאכל ��א �נ�ה ְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹֹונ��ע
��א ��ח�ה ����ע ���עה ��י�; ח�ב � ��� ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ�ֲַָָואכל�
��א ונ��ע �כ�חזר ;��� ��אכל עד ח�ב אינ� ְְְִֶֶַַָָֹ�ְֵֶֶַַַָָֹֹיאכל�ה,
יתח�ב, ��ית מ��ה מ��אכל � א�ת� יאכל ��א א� ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹיאכל,

רא��נה. ��ב�עה יתח�ב ��� ְְִִִֵַָָָ�ְֶַֹ�כ��אכל

.‡È'�אני� אכל ��א ה�אני�'�ב�עה על ונ��ע וחזר , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ
ה�אני� �לל �הרי ��י�; ה�אני� על ח�ב � הענבי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָועל
�מ��� מ�רי�, �הי� הענבי� ע� רא��נה ��ב�עה ִִָ�ְְֲִִִִֶֶֶֶָָָָָ��אסר�
ונתח�ב ה�אני�, על חלה הענבי� על �נ�ה �ב�עה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ�חלה
אס�ר�ת. מאכל�ת �הלכ�ת ��ארנ� �מ� �ב�ע�ת, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָ���י

.·Èמ�נה� אכל ��א נשבע]'�ב�עה ושוב למשל; ,[תאני�, ְְֶַָָֹֹ
�י� � ע�רה' אכל ��א �ב�עה ��עה, אכל ��א ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ�ב�עה
אינ� � ע�רה �אכל �י� ��עה, �אכל �י� �מ�נה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�אכל

אחת. א�א ֶַַַָָח�ב

.‚Èע�רה אכל ��א ��עה,'�ב�עה אכל ��א �ב�עה , ְְְֲִֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ
�ל�, ח�ב � ע�רה אכל א� � �מ�נה' אכל ��א ְְֲִֶַַַָָָָָָָֹֹֹ�ב�עה
ח�ב ��עה, אכל א� וכ� אחת. ��ב�עה �ב�עה �ל ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָעל

אחת. ח�ב �מ�נה, אכל ְְִַַַַַָָָ��י�;

.„È'�אני� אכל ��א יאכל'�ב�עה ��א ונ��ע וחזר , ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
קר��, והפרי� �אני�, ואכל ו�גג �אחד, וענבי� ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ�אני�
מ�ני הענבי�; על ח�ב אינ� � ענבי� ואכל �גג �� ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָואחר

�ע�ר. חצי על קר�� מביאי� ואי� �ע�ר, �חצי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָ�ה�

.ÂËע�ר יאכל ��א ה���ע יאכלוכ� ��א ונ��ע וחזר , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ
ואכל ו�גג וחזר קר��, והפרי� ע�ר ואכל ות�ע, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָע�ר
חצי על קר�� מביאי� ואי� �ע�ר, �חצי זה הרי � ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ��ע
ע�רה. ��ע יאכל ��א אחר�נה, �ב�עה �עני� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ�ע�ר;

.ÊËה�ד�לה ז� ��ר אכל ��א ז�'�ב�עה ��ר אכל�י א� , ְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֹ
�� אחר ואכל ה�ט�ה, �אכל �עת זה �נאי ו�כח ְְְְְְֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָה�ט�ה',

ח�ב; � �מזיד ְְִֵַַָָה�ד�לה

.ÊÈה�ט�ה את וי�דעאכל ה�נאי, את ז�כר וה�א ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָ
ה�ד�לה, את ואכל ו�כח ה�ד�לה, �אסר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ��אכילת�
��גגה, ��יה� אכל �ט�ר. � נאסרה לא �עדי� ל� ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ְְִוכמד�ה
�י� ��ח�ה ה�ד�לה �אכל �י� �מזיד, ��יה� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ט�ר;

ח�ב. � ֲַַָָָ�אחר�נה

.ÁÈ�ז� ז� �לי� א� אכלוכ� ��א '�ב�עה ואמר: ונ��ע , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
אחת ואכל ה�נאי ו�כח האחרת', אכל�י א� מה�, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָאחת

ח�ב; � �זד�� ה�נ�ה ואכל ְְְִֵֶַַַָָָָמה�,

.ËÈגגה�� וה�נ�ה �זד��, (חייב}�ט�ר{�הרא��נה ְְְְִִִַָָָָָָָ
(מלקות) ח�ב. �זד��, ��יה� �ט�ר; ��גגה, ��יה� ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָקרב�);

.Î'���ה ז� ��ר �אכל �'�ב�עה אכל� ולא ה��� ועבר , ְְְֲִֶַַַַָָָָָֹֹ
ל�קה אינ� �מזיד, וי�רד; ע�לה קר�� מביא �הרי���גג, � ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָ

�קר. �ב�עת על �עבר �י על וא� מע�ה, ע�ה ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלא

.‡Îל�קה מה א��מ�ני אכל, לא וה�א �אכל נ��ע א� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ
מ�ני מע�ה? ע�ה ��א �י על וא� אכל, וה�א אכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ��א
ולא ��ע�ה נ��ע א� אבל ל�קר; נ��ע �ב�עת� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��עת

�ב�עה. מ�עת �קר �ב�עת אינ� ְְְִֵֶֶַַָָָָע�ה,

.·Îב�עה�' א� ל�', אכל ��א '�ב�עה לחבר�: �אמר ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹמי
מסרב �היה א� ל�', וה�א[מפציר]�אכל אצל� לאכל �� ְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

'לא הא�מר: וכ� ל�', �אכל '�ב�עה ואמר: ונ��ע ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹנמנע,
��א נ��ע והרי אס�רי�, א�� �ל � ל�' אכל לא ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹ�ב�עה
� ואכל ועבר הא��, ה���נ�ת �ל אמר וא� אצל�; ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹיאכל

אחת. א�א ח�ב ֵֶַַַָָאינ�

ּפרקהלכֹות הׁשבּועֹות ¦§§¤¤

צר�ר‡. �ל�ני אי� ��רק ����ע לא[אב�]מי וה�א ל��, ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹ
���י; ��ב�עת ח�ב זה הרי � זרק וה�א זרק, ��א א� ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹזרק,
��זרק לה�בע יכ�ל אינ� �הרי �לה�א, �אינ� �י על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוא�
��ע�� אחרי� על ����ע מי וכל �ל�ני. אי� יזרק ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹו��א
אינ� � א��� א� �ניו הי� ואפ�� � יע�� ��א א� וכ�, ��ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹ
לב�ל; ולא לק�� לא �יד� אי� �הרי ���י, ��ב�עת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹח�ב

מר��ת מ�ת א�ת� מדר�מ�י� מלקות אי�בנ�][עונש �הרי � ְֲִֵֵֶַַַַ
�וא. ל�ב�עת ��ר� ונמצא ז�, �ב�עה לק�� ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָ�יד�

אפ�ר·. �הרי �וא? �ב�עת מ��� ל�קה אינ� ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָול�ה
�ב�עת� ותתק�� מ��� ���מע� אחרי� ונמצאלא�ת� , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ

עליה ל�קי� �אי� ספק, התראת ����ע �עת �� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ���תרי�
�הלכ�ת ��ת�אר �מ� מפר�, ��� לאו היה א� ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹא�א

נזקקי� אחרי� א�ת� ואי� �ברי[מחויבי�]סנהדרי�. לק�� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
��ארנ�. �מ� 'אמ�', ענ� �� א� א�א ה���ע, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה

מ��חי�‚. א�� הרי � �בריו ק�מ� הר�יל�וא� ��א , ְְְְֲִִֵֵָָ�ְִִִֶָֹ
ל�וא. �ב�עה ְְְִַָָלה�ציא

�אינ�„. �בר על �����ע אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ��ה
�סח�רה יל� ��א �מע�� על רא�ב� ����ע �ג�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ�ר��ת�,

��ר, יאכל ��א רא�ב�א� נ��ע א� אבל �זה; וכ��צא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
�בית� �מע�� י�נס �מע����א ועבר מ�כסיו, יהנה ו��א , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

רא�ב� מ�עת ��א מ�כסיו ונהנה רא�ב�, �ל לבית� ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹונכנס
על �עבר ח�ב, ו�מע�� אנ�ס; ה�א �הרי �ט�ר, רא�ב� �ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ
�בר על א�א זה נ��ע ��א � לע��ת� ל� האס�ר ְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�בר

�זה. ���צא �ל וכ� �ר��ת�. ְְִֵֵֶֶַָֹ�ה�א

אכל'‰. ��א רא�יי�'�ב�עה �אינ� אכלי� ואכל , ְְְֳִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
אכל �ט�ר; � ל�ת�ה רא�יי� �אינ� מ�קי� ו�תה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָלאכילה,
��ית �אכל �ג�� �אכילה, ה��רה מ� האס�רי� ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָ�ברי�
�ב�עת מ��� �ט�ר � �רמ�י� �קצי� �טרפ�ת ְְְְְִִִֵֵַָָָנבל�ת
לאכילה, רא�יי� �אינ� אכלי� ואכל �אכל', '�ב�עה ְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ���י.
נבל�ת �אכל א� ל�ת�ה, רא�יי� �אינ� מ�קי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָו�תה
ידי יצא �הרי ���י, מ�ב�עת �ט�ר � �ה� וכ��צא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�טרפ�ת
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אכילה. �מ� אכילת� אצל�, ח��בי� �ה� מאחר ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאכילה;

.Â'אכל�י ��א רא�יי�'�ב�עה �אינ� �ברי� אכל וה�א , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
אכילה; �מ� �אכילת� ח�ב, � �טרפ�ת נבל�ת א� ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָלאכילה,
����ע לה�א, אבל אכל�. �הרי אצל�, ה� ח��בי� ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ��בר

נקרה ונקרה יאכל, אכילה,[מקרה]��א אינ� � ואכל� ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.Êואכל �טרפ�ת', מ�בל�ת �ה�א �ל אכל ��א ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹ'�ב�עה
חצי על מ��ע אינ� �הרי ��ב�עה, ח�ב � מ��ית ְֲִַָ�ְֲִִִֵֵֶַַַָָָ�ח�ת

סיני. מהר ִִֵַַ�ע�ר

.Áח�ב �טרפה', נבלה מ��ית �ח�ת �אכל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ'�ב�עה
עפר' אכל ��א '�ב�עה מ�ברי���ב�עה. �� וכ��צא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹ

�ח�ת אכל ח�ב; ��ית, אכל א� � לאכילה רא�יי� ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ�אינ�
�אי� מ�ני �ה�א, �כל יתח�ב ��א � ספק זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמ��ית,

�ע�ר. להצריכ� �די לאכילה �ר�� ְְְְֲִִִֵֶַַַָזה

.Ë�חרצ לאכל ��א ה���ע ענבי�]וכ� מ���[גרעי� ואכל , ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
אס�ר �ה�א נזיר ה���ע היה ספק. זה הרי � מ��ית ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ�ח�ת
ח�ב אינ� � מ��ית �ח�ת מ��� ואכל �כ�ית, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ�חרצ�
�ה�א ��ית על א�א ��ב�עת� �ע�� �אי� ���י; ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ��ב�עת
�ר� א� לפיכ�, עליו. חלה �ב�עה ואי� עליו, ְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָָ�מ��ע
ח�ב. � ואכל� אחד', חרצ� אכל ��א '�ב�עה ְְְֲֶֶַַַַַָָָָָָֹֹואמר:

.Èית�� ואכל �טרפ�ת', �נבל�ת �מרי� אכל ��א ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ'�ב�עה
�לל �הרי ���י; �ב�עת מ��� א� ח�ב � טרפה א� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָנבלה
�ב�עה �חלה �מ��� ה��רי�, �ברי� ע� האס�רי� ְִִֶָָָָ�ְְֲִִִִַָָָ�ברי�
��ארנ�. �מ� האס�רי�, �ברי� על חלה ה�מרי�, ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָעל

.‡Èנ��ע א� �ה�,אבל וכ��צא �טרפה נבלה יאכל ��א ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
לא �לל, �ב�עה ח��ב �א� אי� � אכל לא �י� אכל ְְִֵֵֵַַָָָָָֹֹ�י�

�וא. �ב�עת ולא ���י ְְְְִַַָֹ�ב�עת

.·Èרה�� מא��רי �ה� וכ��צא �טרפה נבלה ��אכל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנ��ע
�י� �וא, �ב�עת מ��� ל�קה זה הרי אכל.� לא �י� אכל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

.‚Èה�נ�ה � אכל�ה' ��א �ב�עה ז�, ��ר �אכל ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ'�ב�עה
�ב�עה על ול�קה לאכל�; עליו מצוה �הרי �וא, ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָ�ב�עת
א� ח�ב אכל�, לא וא� אכל. לא �י� אכל �י� ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹ�נ�ה,

���י. ְִִַ��ב�עת

.„Èה�נ�ה � �אכל�ה' �ב�עה ז�, ��ר אכל ��א ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ'�ב�עה
על ול�קה לאכל�; עליו אס�רה ז� �הרי �וא, ְְְְְֲֲֵֶֶַַָָָָָָ�ב�עת
ל�קה אכל�, א� אכל�. לא �י� אכל� �י� ז�, �נ�ה ְְֲֲֲִִֵֵֶָָָָָָָָֹ�ב�עה
ה�צוה, את לב�ל ה���ע �ל וכ� ���י. �ב�עת מ��� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָא�
�ב�עת מ��� ול�קה ���י, מ�ב�עת �ט�ר � ��ל ְְְְִִִִֵֶַַָֹולא

לב�ל�. ����ע ה�צוה וע��ה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָ�וא,

.ÂËע���� �ג�� יל���יצד? ו��א ס�ה, יע�ה ��א ְְֲִֵֶֶֶַַַֹ�ְְִֶַָֹ
אעיד '��א לחבר�: ה���ע וכ� צדקה. י�� ו��א ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ�פ�י�,
ל� אדע א� ל� אעיד '��א א� י�דע�', �אני ז� עד�ת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹל�
�ה�א מ�ני �וא, �ב�עת מ��� ל�קה זה הרי � ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָעד�ת'
ל� אדע ��א '�ב�עה לחבר�: הא�מר וכ� להעיד; ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ�ְמצ�ה
ל� ידע ��א �יד� �אי� �וא, �ב�עת ז� הרי � ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָֹעד�ת'

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֵֶַָֹעד�ת.

.ÊËה�צוה את לק�� מ�ב�עתנ��ע �ט�ר � ק�� ולא , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
���� א� ס�ה, א� ל�לב ��ע�ה ����ע �ג�� �יצד? ִֵֶָ�ְְֲִִֵֶֶֶַַַָ���י.

ולא ע�ה ולא עד�ת, ל� ידע א� ל� ��עיד א� לעני, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹצדקה
�ב�עת �אי� ���י; �ב�עת מ��� �ט�ר זה הרי � ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָנת�
וא� ע��ה רצה �א� הר��ת, �ברי על א�א חלה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ���י
�ל לפיכ�, להיטיב". א� "להרע ��אמר: ע��ה, אינ� ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָרצה
����ע �ג�� ���י; מ�ב�עת �ט�ר לאחרי�, להרע ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָה���ע
�יד ימסר�� א� ממ�נ�, יגזל א� יק�ל��, א� �ל�ני, ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָֹ���ה

לי,[גזל�]א�ס ויראה לע��ת. ��א מצ�ה �ה�א מ�ני � ְְִֵֶַָ�ְֲִֵֶֶֶַָֹ
�וא. �ב�עת מ��� ל�קה ְְִֶֶַָ�ה�א

.ÊÈ�לעצמ להרע א�נ��ע � �עצמ� ��ח�ל ����ע �ג�� , ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָֹ
ח�ב הרע, לא וא� עליו; חלה �ב�עה ר�אי, �אינ� �י ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹעל
��יד� הטבה לאחרי� להיטיב נ��ע ���י. �ב�עת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָמ���
�ב�עה � יכ�ד�� א� ל�לט��, עליו ��ד�ר �ג�� � ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָלע��ת�
���י. �ב�עת מ��� ח�ב ע�ה, ולא עבר וא� עליו; ְְְִִִַַַָָָָָָָָֹחלה

.ÁÈמ�ה יאכל ��א אס�רנ��ע זה הרי ��י�, א� �נה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
�ב�עת מ��� ח�ב אכל, וא� ה�סח; �לילי מ�ה ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלאכל
יאכל ��א נ��ע לא �הרי � �וא �ב�עת ז� ואי� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹ���י.
�ה� מ�ה �אכילת ע�י� �לל א�א ה�סח, �לילי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָמ�ה
�חלה �מ��� מצוה, �� מ�ה �אכילת עת ע� ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָר��ת
�ל וכ� ה�סח. לילי על חלה ה�מי�, �אר על ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ�ב�עה
א� לע�ל�, ס�ה �צל י�ב ��א ����ע �ג�� �זה, ְָָ�ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ���צא

��י�. א� �נה �גד עליו יעלה ְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹ��א

.ËÈ���ה �פ�י� �ה�יח ��תע��נ��ע ה�יח, לא א� , ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַֹ
���י �ב�עת ז� הרי � נתע�� לא א� �ציצית, ְְְְֲִִִִִֵֵַַֹ�ל�ני
ה�צוה על נ��ע ולא ��ע�ה, �בר מ�יד ��ה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹל�עבר;

לב�ל�. ולא לק�מ� ְְְְְַַָָֹֹלא

.Î�ימי �ל�ה יי�� ��א �ל��נ��ע יאכל ��א א� , ְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹֹ
אי� � �וא �ב�עת �היא �זה, וכ��צא ימי�, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ�בעת
��צטער, עד זה ויצ�� ��צטער, עד זה 'יע�ר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָא�מרי�:
א�א יי��'; א� יאכל �� ואחר לס�ל, �ח �� יהיה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹֹֹולא
�כל ויאכל ויי�� �וא, �ב�עת מ��� מ�ד א�ת� ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹמלקי�

��רצה. ְִֵֶֶעת

.‡Îאויר� ��רח �מל �ראה 'היא�נ��ע ל�: אמר� � ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ
קראתיו �מ�דל� ראיתי, �ד�ל 'ע�� ואמר: ל�וא'? ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָנ��ע�
אד� �ל �אי� �ל��; זה אי� � �דע�י' היה וכ� ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָ�מל,
אד�; �ל אצל �ע�� �בטלה לגמל, א�א '�מל' ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָָק�ראי�

�זה. ���צא �ל וכ� ְְֵֵֶֶַָֹול�קה.

.·Î�ה�מ� �מ�ע, �כל �עלי החכמי� אצל יד�ע ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ�בר
האר� מ� מ��ד�לה אחד נ��ע �עמי�. ו�בעי� מאה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

�ב�עת מ��� ל�קה אינ� האר�, מ� �ד�לה �ה�מ� ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהע�
ויד�ע �ל�י זה �בר אי� ה�א, �� �ה�בר �י על �א� � ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ�וא
א� א�א ח�ב ואינ� �לבד; ה�ב�ני� לגד�לי א�א הע� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלכל
הע�, מ�אר אד� �ני ל�ל�ה ויד�ע ��ל�י �בר על ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹנ��ע

אב�. �ה�א ואב� אי� �ה�א אי� ְְִִֶֶֶֶֶֶ�ג��

.‚Î,ל�קה אינ� � האר� מ� קט�ה �ה�מ� נ��ע א� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכ�
לכל יד�ע �בר זה �אי� מ�ני ;�� ה�בר �אי� �י על ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוא�
�הרי � א�ה �ה�א האי� על ����ע �מי ואינ� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאד�.
א�ת� ר�אה ה�א �הרי עיניו, רא�ת על א�א נ��ע ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלא

�ק�פ�ת ח���� מ�ברי �זה ���צא �ל וכ� [הקפתקט�ה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

- h"qyz'd lel` c"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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האר�] כדור את והירח המזלות]�מ�ל�תהשמש [י"ב ַָ
חכמה[=גיאומטריה]וגימטר��ת מ�ברי �ה� וכ��צא , ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

אחדי� לאנ�י� א�א נ�רי� .[בודדי�]�אינ� ֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָ

ּפרקהלכֹות וׁשבּועֹות ¦§§¤¤

ונח�‡. ���י, �ב�עת ����ע על[התחרט]מי ְְְִִִִֶַַַַ
מצטער �ה�א וראה עליו]�ב�עת�, ק��[יעיק א� ְְְִִִֵֵֶַָָָ

���לד א� אחרת, לדעת �ע�� ונהפכה ז�, ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָ�ב�עה
ונח�[נתחדש] ה�ב�עה, ��עת �דע�� היה ��א �בר ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹל�
ל�ל�ה[התחרט] א� אחד, לחכ� נ�אל זה הרי � ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָֹ�גלל�
פשוטי�]הדי�ט�ת חכ�,[אנשי� �� �אי� �מק�� ְְֵֶֶָָָָ

����ע �בר לע��ת מ�ר ויהיה �ב�עת�; ל� ְֲִֶַַָָָ�ְְְִִִֶַָ�מ�ירי�
לע��ת�. ����ע �בר לע��ת ��א א� לע��ת�, ְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָֹֹ��א

�ב�ע�ת'. 'ה�ר ה�קרא ה�א ְְְִֵֶֶַָוזה

ע�ר·. ל� אי� זה, מפורש]ודבר ���רה[מקור �לל ְְִֵֶַָָָָָ
ה��לה מ�י ר�נ� מ��ה למד� �� א�א [תורה��כתב, ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

פה] �בר�שבעל יחל ��א � �בר�" יחל "לא ��ת�ב ��ה ,ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
�נפ� ��אט רא� ק��ת �ר� �עצמ�, זלזול]ה�א ,[בדר� ְְְְִֶֶֶֶַַָֹ

נח� א� אבל אלהי�"; �� את "וח�ל� ��אמר: ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�עני�
ל�. מ�יר חכ� ,�� ְִַַָָָוחזר

עצמ�‚. �ב�עת לה�יר יכ�ל אד� ר�איואי� אד� ואי� . ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָ
�חכמה; מ��� �ד�ל �� ��� �מק�� נדר א� �ב�עה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָלה�יר
ר�� מ�עת א�א לה�יר ל� אס�ר ר��, �� ��� .�במק�� ְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

ל�„. לה�יר החכ� לפני ��ב�א ה�א � ����ע �י�זה , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
לה�אל �ליח ע��ה ואינ� א�ה; �י� התרה]אי� [לבקש ְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

�מ�ירי� א���, לחרטת �ליח נע�ה וה�על נדר�. על ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַָָל�
א�ת� יק�� לא אבל מק�צי�; �ל�ה ��הי� �בלבד � ְֲִֵַָָָֹ�ְְְְִִֶַָָֹל�
נדר לה�יר �ליח נע�ה ואינ� לכ�ח�ה, ל� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלה�יר

לאלא��� ואפילו מהמתירי�, חלק להיות יכול אינו [כלומר ְְִ
בשמ�] .להתיר

ה�בהק‰. לחכ� ה���ע יב�א מ�ירי�? ,[=מומחה]�יצד ְִִִֵֶַַַַָָָָ�ְָ
'אני וא�מר: ממחה, �� אי� א� הדי�ט�ת ל�ל�ה ְְֲִֵֶ�ְְִִֵֶָָֹא�
�אני י�דע הייתי וא�� ונחמ�י; וכ�, �� על ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָנ��ע�י

�ה עד זה �דבר ��[=כדי�כ�]מצטער לי ��ארע עד א� ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
�מ� ה�ב�עה �עת �ע�י היתה וא�� נ��ע; הייתי לא ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹוכ�,
ל�: א�מר ה�ל�ה �ד�ל א� והחכ� נ��ע'. הייתי לא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹע�ה,
ל�', '�ר�י וא�מר: ח�זר 'ה�'; א�מר: וה�א נחמ�'? ְְְְִֵֵֵֵַָָָָ'�כבר
�כל זה �עני� ���צא �ל וכ� ל�', 'מח�ל א� ל�', 'מ�ר ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹ�א�
�ב�עת 'נעקרה א� ל�', 'מ�פר ל�: אמר א� אבל �',ל���. ְְְֲִֶֶַָָָָָָָ

מפר �אי� �ל��; אמר לא � זה �עני� ���צא ללאוכל [א� ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
א�אסיבה] א�מר אינ� החכ� אבל האב, א� ה�על ֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָא�א

�מחילה ה�ר הנודר]ל��� חרטת על .[המבוסס ְְִֵֶָ

.Âב�ע�ת�� נדרי� לה�יר ��רי� �מ�ירי�ה�ר�בי� . ְְְְְִִִִִִֵַַַָ
�מע�ד לעמוד]��ילה יכולי� ה�ה[המתירי� הה�ר �אי� � ְְַַָ�ֵֵֶֶֶַַָ

אלא�י� לדי�, פסולי� והקרובי� ומיושב ביו� דווקא [שדני� ִ
אלו] כל בה שאי� והיתר איסור להוראת דומה נדרי� .התרת

די�]לפיכ� זה נ�אלי�[שאי� �נדרי�[להתיר], ל�ב�ע�ת ְְְְִִִִִָָָ
�די �ב�עת� ל� ���יר� �ג�� ה��ת, לצר� הי� א� ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ���ת,

�ב�עת� לה�יר �נאי ל� היה ואפ�� ה���; וי��ה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ��אכל
וה�א ה�איל ���ת, מ�יר זה הרי ��ת, מערב נדר� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָא�

ה��ת. ְֶַַָֹלצר�

.Ê'�אמ' וענה ל�מע�� �ה��יע ה�ב�עה,רא�ב� ק�ל א� , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ל� מ�ירי� אי� � עליה ונ�אל �ב�עת�, על �מע�� ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָונח�
נדר א� רא�ב� נ��ע א� וכ� �ה��יע�. רא�ב� �פני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָא�א
ונח�, ,�� �מע�� יהנה ��א א� ��מע��, יהנה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ��א
��דר �מע�� �פני א�א ל� מ�ירי� אי� � לחכ� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָונ�אל
מ�ירי� אי� ��י, א� קט� �מע�� היה ואפ�� �הנאה; ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָמ���
א� נדר� זה �ה�יר ה��ר ��דע �די � �פניו א�א ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָל�

ל� יה�ה �לפיכ� ממנו]�ב�עת�, יהנה .[או ְְְִֶַָָ

.Á�עצמ לבי� �ינ� ה���ע �ר�י�,אחד ה���ע ואחד , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הרי � ונח� י�ראל, אלהי �ה' המיחד, ��� נ��ע ְְֱֲִִֵֵֵַַָָֹ�ְְֲִִֵַַַַואפ��
ר�י�, �עת על נ��ע ל�; �מ�ירי� �ב�עת�, על נ�אל ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָזה
א�א לע�ל�, ל� מ�ירי� אי� � ר�י� �עת על ��דר ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָא�

מצוה. ְְִִַָלדבר

.Ëיהנה�יצד ��א ר�י� �דעת �ב�עת� ותלה נ��ע ? ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
העיר}�פל�ני{ א�ת� �ני והצרכ� לע�ל�, העיר) (מבני ְְְִִָ�ְְְִֵָָ

��ז�ח א� �ניה�, את ��מ�ל למי א� ��רה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹללמד
נ�אל[=שישחט] זה הרי � �לבד זה א�א נמצא ולא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹלה�,

וע��ה �ב�עת�, ל� �מ�ירי� הדי�ט�ת, ל�ל�ה א� ְְְְְִִִֶֶַָָָָֹלחכ�
����ע האנ�י� מא�ת� �כר� ונ�טל א��, מצו�ת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלה�

מה�. יהנה ֵֵֶֶֶָֹ��א

.È�ב�עת� על נח� ולא ����ע, �י�מי לבית �בא , ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ
ובדעתו] התרה ברת אינה ששבועתו �ב�עת�[בהכרה ְְֵַָלק��

זאת] ��ר�[למרות ז� �ב�עה �ה�ר ה��ני� רא� א� �ְִִֵֵֶֶַַָָָ
ו����� לחבר�, אד� �י� לא���, אי� �י� �ל�ל�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָלמצוה
�תח ל� ��תחי� � ולקטטה לעברה ��ר� ז� ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ�ב�עה

דברי�[לחרטה] ל� �מ�דיעי� ��בר, ע�� ונ�תני� ונ��אי� ,ְְְְְִִִִִִַָָָ
��תנח�; עד �ב�עת�, מ�ירי����רמת �דבריה�, נח� א� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
�מרי� ועמד נח� לא וא� יק��[=בסרובו]ל�; זה הרי , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹ

ְָ�ב�עת�.

.‡È���א את ��גר� נ��ע יהנה�יצד? ��א א� , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
יי� י��ה ולא ��ר יאכל ��א א� מ�כסיו, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹי�ראלי
את �גר� א� '�ני, ל�: א�מרי� � �זה וכ��צא י��, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ�ל�י�

לעז מ�ציא א�ה רע]א���, הע�:[ש� וא�מרי� �ני�, על ְְְְִִִֶַַַַָָָָ
�ני לה� ק�ראי� �למחר א��? �ל א�� נת�ר�ה מה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָמ�ני

להחזיר�' יכ�ל א�ה ואי לאחר, ���א ו��א [א��ר��ה; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
מהשני] שתצא זהלאחר 'וכ� א��. �דברי� וכ��צא ;ְְְִִֵֵֵֶַָ

זה, יצטר� למחר � מ�כסי� י�ראלי יהנה ��א ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ����ע�
א� ,"�� "והחזק� ע��", אחי� "וחי על ע�בר ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָותהיה
�אכל ��א ����ע� וזה �ה�. וכ��צא �פ�ח", ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ"�תח
�רגל, ��גע א�ה הרי � י�� �ל�י� יי� ���ה ולא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ��ר
הייתי 'א�� אמר: א� ��ת'. וענג ט�ב י�� �מחת ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ�מב�ל
'א� אמר: וא� ל�; מ�ירי� � נ��ע' הייתי לא זה, ְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹי�דע
ל�. מ�ירי� אי� � זה' �כל אני ור�צה נחמ�י, לא כ� �י ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹעל

.·Èנ�לד� ��תחי� שנשבע]אי� אחר שנתחדש �יצד?[דבר . ְְִֵֵַָ
ולא ה�איל � העיר ס�פר ונע�ה �פל�ני, יהנה ��א ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹנ��ע



סי - h"qyz'd lel` c"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

האר�] כדור את והירח המזלות]�מ�ל�תהשמש [י"ב ַָ
חכמה[=גיאומטריה]וגימטר��ת מ�ברי �ה� וכ��צא , ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

אחדי� לאנ�י� א�א נ�רי� .[בודדי�]�אינ� ֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָ

ּפרקהלכֹות וׁשבּועֹות ¦§§¤¤

ונח�‡. ���י, �ב�עת ����ע על[התחרט]מי ְְְִִִִֶַַַַ
מצטער �ה�א וראה עליו]�ב�עת�, ק��[יעיק א� ְְְִִִֵֵֶַָָָ

���לד א� אחרת, לדעת �ע�� ונהפכה ז�, ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָ�ב�עה
ונח�[נתחדש] ה�ב�עה, ��עת �דע�� היה ��א �בר ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹל�
ל�ל�ה[התחרט] א� אחד, לחכ� נ�אל זה הרי � ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָֹ�גלל�
פשוטי�]הדי�ט�ת חכ�,[אנשי� �� �אי� �מק�� ְְֵֶֶָָָָ

����ע �בר לע��ת מ�ר ויהיה �ב�עת�; ל� ְֲִֶַַָָָ�ְְְִִִֶַָ�מ�ירי�
לע��ת�. ����ע �בר לע��ת ��א א� לע��ת�, ְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָֹֹ��א

�ב�ע�ת'. 'ה�ר ה�קרא ה�א ְְְִֵֶֶַָוזה

ע�ר·. ל� אי� זה, מפורש]ודבר ���רה[מקור �לל ְְִֵֶַָָָָָ
ה��לה מ�י ר�נ� מ��ה למד� �� א�א [תורה��כתב, ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

פה] �בר�שבעל יחל ��א � �בר�" יחל "לא ��ת�ב ��ה ,ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
�נפ� ��אט רא� ק��ת �ר� �עצמ�, זלזול]ה�א ,[בדר� ְְְְִֶֶֶֶַַָֹ

נח� א� אבל אלהי�"; �� את "וח�ל� ��אמר: ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�עני�
ל�. מ�יר חכ� ,�� ְִַַָָָוחזר

עצמ�‚. �ב�עת לה�יר יכ�ל אד� ר�איואי� אד� ואי� . ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָ
�חכמה; מ��� �ד�ל �� ��� �מק�� נדר א� �ב�עה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָלה�יר
ר�� מ�עת א�א לה�יר ל� אס�ר ר��, �� ��� .�במק�� ְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

ל�„. לה�יר החכ� לפני ��ב�א ה�א � ����ע �י�זה , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
לה�אל �ליח ע��ה ואינ� א�ה; �י� התרה]אי� [לבקש ְְִִִִֵֵֵֶַָָָ

�מ�ירי� א���, לחרטת �ליח נע�ה וה�על נדר�. על ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַָָל�
א�ת� יק�� לא אבל מק�צי�; �ל�ה ��הי� �בלבד � ְֲִֵַָָָֹ�ְְְְִִֶַָָֹל�
נדר לה�יר �ליח נע�ה ואינ� לכ�ח�ה, ל� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלה�יר

לאלא��� ואפילו מהמתירי�, חלק להיות יכול אינו [כלומר ְְִ
בשמ�] .להתיר

ה�בהק‰. לחכ� ה���ע יב�א מ�ירי�? ,[=מומחה]�יצד ְִִִֵֶַַַַָָָָ�ְָ
'אני וא�מר: ממחה, �� אי� א� הדי�ט�ת ל�ל�ה ְְֲִֵֶ�ְְִִֵֶָָֹא�
�אני י�דע הייתי וא�� ונחמ�י; וכ�, �� על ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָנ��ע�י

�ה עד זה �דבר ��[=כדי�כ�]מצטער לי ��ארע עד א� ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
�מ� ה�ב�עה �עת �ע�י היתה וא�� נ��ע; הייתי לא ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹוכ�,
ל�: א�מר ה�ל�ה �ד�ל א� והחכ� נ��ע'. הייתי לא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹע�ה,
ל�', '�ר�י וא�מר: ח�זר 'ה�'; א�מר: וה�א נחמ�'? ְְְְִֵֵֵֵַָָָָ'�כבר
�כל זה �עני� ���צא �ל וכ� ל�', 'מח�ל א� ל�', 'מ�ר ְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹ�א�
�ב�עת 'נעקרה א� ל�', 'מ�פר ל�: אמר א� אבל �',ל���. ְְְֲִֶֶַָָָָָָָ

מפר �אי� �ל��; אמר לא � זה �עני� ���צא ללאוכל [א� ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
א�אסיבה] א�מר אינ� החכ� אבל האב, א� ה�על ֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָא�א

�מחילה ה�ר הנודר]ל��� חרטת על .[המבוסס ְְִֵֶָ

.Âב�ע�ת�� נדרי� לה�יר ��רי� �מ�ירי�ה�ר�בי� . ְְְְְִִִִִִֵַַַָ
�מע�ד לעמוד]��ילה יכולי� ה�ה[המתירי� הה�ר �אי� � ְְַַָ�ֵֵֶֶֶַַָ

אלא�י� לדי�, פסולי� והקרובי� ומיושב ביו� דווקא [שדני� ִ
אלו] כל בה שאי� והיתר איסור להוראת דומה נדרי� .התרת

די�]לפיכ� זה נ�אלי�[שאי� �נדרי�[להתיר], ל�ב�ע�ת ְְְְִִִִִָָָ
�די �ב�עת� ל� ���יר� �ג�� ה��ת, לצר� הי� א� ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ���ת,

�ב�עת� לה�יר �נאי ל� היה ואפ�� ה���; וי��ה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ��אכל
וה�א ה�איל ���ת, מ�יר זה הרי ��ת, מערב נדר� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָא�

ה��ת. ְֶַַָֹלצר�

.Ê'�אמ' וענה ל�מע�� �ה��יע ה�ב�עה,רא�ב� ק�ל א� , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ל� מ�ירי� אי� � עליה ונ�אל �ב�עת�, על �מע�� ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָונח�
נדר א� רא�ב� נ��ע א� וכ� �ה��יע�. רא�ב� �פני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָא�א
ונח�, ,�� �מע�� יהנה ��א א� ��מע��, יהנה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ��א
��דר �מע�� �פני א�א ל� מ�ירי� אי� � לחכ� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָונ�אל
מ�ירי� אי� ��י, א� קט� �מע�� היה ואפ�� �הנאה; ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָמ���
א� נדר� זה �ה�יר ה��ר ��דע �די � �פניו א�א ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָל�

ל� יה�ה �לפיכ� ממנו]�ב�עת�, יהנה .[או ְְְִֶַָָ

.Á�עצמ לבי� �ינ� ה���ע �ר�י�,אחד ה���ע ואחד , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
הרי � ונח� י�ראל, אלהי �ה' המיחד, ��� נ��ע ְְֱֲִִֵֵֵַַָָֹ�ְְֲִִֵַַַַואפ��
ר�י�, �עת על נ��ע ל�; �מ�ירי� �ב�עת�, על נ�אל ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָזה
א�א לע�ל�, ל� מ�ירי� אי� � ר�י� �עת על ��דר ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָא�

מצוה. ְְִִַָלדבר

.Ëיהנה�יצד ��א ר�י� �דעת �ב�עת� ותלה נ��ע ? ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
העיר}�פל�ני{ א�ת� �ני והצרכ� לע�ל�, העיר) (מבני ְְְִִָ�ְְְִֵָָ

��ז�ח א� �ניה�, את ��מ�ל למי א� ��רה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹללמד
נ�אל[=שישחט] זה הרי � �לבד זה א�א נמצא ולא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹלה�,

וע��ה �ב�עת�, ל� �מ�ירי� הדי�ט�ת, ל�ל�ה א� ְְְְְִִִֶֶַָָָָֹלחכ�
����ע האנ�י� מא�ת� �כר� ונ�טל א��, מצו�ת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלה�

מה�. יהנה ֵֵֶֶֶָֹ��א

.È�ב�עת� על נח� ולא ����ע, �י�מי לבית �בא , ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ
ובדעתו] התרה ברת אינה ששבועתו �ב�עת�[בהכרה ְְֵַָלק��

זאת] ��ר�[למרות ז� �ב�עה �ה�ר ה��ני� רא� א� �ְִִֵֵֶֶַַָָָ
ו����� לחבר�, אד� �י� לא���, אי� �י� �ל�ל�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָלמצוה
�תח ל� ��תחי� � ולקטטה לעברה ��ר� ז� ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ�ב�עה

דברי�[לחרטה] ל� �מ�דיעי� ��בר, ע�� ונ�תני� ונ��אי� ,ְְְְְִִִִִִַָָָ
��תנח�; עד �ב�עת�, מ�ירי����רמת �דבריה�, נח� א� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
�מרי� ועמד נח� לא וא� יק��[=בסרובו]ל�; זה הרי , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹ

ְָ�ב�עת�.

.‡È���א את ��גר� נ��ע יהנה�יצד? ��א א� , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
יי� י��ה ולא ��ר יאכל ��א א� מ�כסיו, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹי�ראלי
את �גר� א� '�ני, ל�: א�מרי� � �זה וכ��צא י��, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ�ל�י�

לעז מ�ציא א�ה רע]א���, הע�:[ש� וא�מרי� �ני�, על ְְְְִִִֶַַַַָָָָ
�ני לה� ק�ראי� �למחר א��? �ל א�� נת�ר�ה מה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָמ�ני

להחזיר�' יכ�ל א�ה ואי לאחר, ���א ו��א [א��ר��ה; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
מהשני] שתצא זהלאחר 'וכ� א��. �דברי� וכ��צא ;ְְְִִֵֵֵֶַָ

זה, יצטר� למחר � מ�כסי� י�ראלי יהנה ��א ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ����ע�
א� ,"�� "והחזק� ע��", אחי� "וחי על ע�בר ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָותהיה
�אכל ��א ����ע� וזה �ה�. וכ��צא �פ�ח", ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ"�תח
�רגל, ��גע א�ה הרי � י�� �ל�י� יי� ���ה ולא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ��ר
הייתי 'א�� אמר: א� ��ת'. וענג ט�ב י�� �מחת ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ�מב�ל
'א� אמר: וא� ל�; מ�ירי� � נ��ע' הייתי לא זה, ְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹי�דע
ל�. מ�ירי� אי� � זה' �כל אני ור�צה נחמ�י, לא כ� �י ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹעל

.·Èנ�לד� ��תחי� שנשבע]אי� אחר שנתחדש �יצד?[דבר . ְְִֵֵַָ
ולא ה�איל � העיר ס�פר ונע�ה �פל�ני, יהנה ��א ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹנ��ע
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אמר ואפ�� זה; �דבר ל� ��תחי� אי� �ב�עת�, על ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָנח�
אי� � נ��ע' הייתי לא י�דע, הייתי 'א�� מעצמ�: ְְִִִִִִֵֵֵַַַָָֹה�א

רצ א�א נח�, לא ועדי� ה�איל ל�, יהנהמ�ירי� ��א �נ� ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
מ�ני מעצמ� ה�א נח� א� אבל ס�פר. זה יע�ה ו��א ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹל�,
�זה. ���צא �ל וכ� ל�. מ�ירי� � �ע�� ונהפכה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹה��לד,

.‚È�ז �ב�עה י�יר ��א ונ��ע �בר, על ����ע ,מי ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ
�ח�ה, האחר�נה ה�ב�עה על נ�אל זה הרי � ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָונח�

הרא��נה. על י�אל �� ואחר י�יר, ��א ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ����ע

.„È�א� �� אחר ונ��ע �ל�ני, ע� יד�ר ��א ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹנ��ע
יי� ל���ת אס�ר יהיה וי�יר�, ז� �ב�עה על ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָי�אל
הרא��נה, ה�ב�עה על נ�אל זה הרי � ונח� ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָלע�ל�,

נדר מ�ירי� �אי� ה�נ�ה; על י�אל �� ואחר א��מ�יר�, ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
�ניס�, ע�מד היה א� לפיכ�, חל�. לא �עדי� ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹ�ב�עה
א�ר, חד� מרא� י�� �ל�י� ��ר יאכל ��א ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹֹונ��ע

א�ר. ���נס עד נ�אל אינ� � ְְִִִִֵֵֶַַָָָונח�

.ÂËלפל�ני יהנה ��א ���אלנ��ע לחכ� יהנה ו��א , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
�� ואחר הרא��נה, �ב�עה על נ�אל � ז� �ב�עה על ְְְְִִַַַַָָָָָָל�

ה�נ�ה. על ְִִֵַַָָי�אל

.ÊËנזיר ה�א והרי לפל�ני, יהנה ��א נ�אלנ��ע א� ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
על �� ואחר �ח�ה, �ב�עת� על י�אל � ז� �ב�עה ְְְְִִֵַַַַַָָָָָעל

�זה. ���צא �ל וכ� ְְִֵֵֶַָֹנזיר�ת�.

.ÊÈ,���ה אכל ��א �ב�עה ה���, אכל ��א ְְֶֶַַַַָָֹֹֹֹ'�ב�עה
'�ב�עה ז�: ��ר על �אמר א� ה���', אכל ��א ְְִֶֶַַַַָָָָֹֹ�ב�עה

אכ ��א �ב�עה אכל�ה, אכל�ה',��א ��א �ב�עה ל�ה, ְְְְְֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֹֹֹ
וה�רה רא��נה �ב�עה על מ���ונ�אל ח�ב זה הרי � ְְְְִִַַָָ�ְֲִֵֶַָָ

מ��� ח�ב ה�נ�ה, על נ�אל א� וכ� �נ�ה; ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ�ב�עה
רא��נה מ��� ח�ב �לבד, ה�לי�ית על נ�אל ְְְְִִִִִִִִַַַַַָָ�לי�ית.
,�� א� רא��נה. מ��� ח�ב ה�נ�ה, על נ�אל ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָ��נ�ה;
לא �א� �ב�עה'? על חלה �ב�עה 'אי� אמר�: מה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹמ�ני

��ארנ�. �מ� אחת, א�א ח�ב אינ� � ואכל� ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָנ�אל

.ÁÈלה�א ���י �ב�עת ����ע �ג��מי ��ב�עת�, ו��ר , ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
קד� �אכל� ואחר ואכל�, ז� �ת יאכל ��א ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ����ע
היה א� ��לקה קד� א� ��גג, היה א� קר�נ� ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹ��ביא
מ� �ט�ר זה הרי � ל� וה�יר� לחכ�, ונ�אל נח� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָמזיד,
�פת�ה� אפ�� א�א ע�ד, ולא ה�לק�ת. מ� א� ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹה�ר��
הרי � להלק�ת� ��תחיל� קד� ל� וה�יר� ונ�אל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַֹללק�ת,

�ט�ר. ֶָזה

ה'תשס"ט אלול ט"ו שישי יו�

ּפרקהלכֹות זׁשבּועֹות ¦§§¤¤

�ממ��‡. חבר� ל���,ה��בע ח�ב יהיה �� ה�דה �א� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ה�ת�ע זה הרי � וכפר ה��בע, �ה��יע� א� ונ��ע, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָוכפר
'אמ�'; ענה ��א �י על א� ה��ד��, ��ב�עת ְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹח�ב
ואחד עצמ�, מ�י ה���ע אחד ה��ד��, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָ���ב�עת
ח�ב; � 'אמ�' ענה ��א �י על א� וכפר, אחר ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ�ה��יע�

'אמ�'. �ענ�ת ה��בע, �ה��יע� אחר ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ��פירת�

�ממ��·. יהיה�בע� לא ה�בר' ��' ויאמר ל� י�דה �א� ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
על קנס מ��� אד� �אי� �קנס, ��בע� �ג�� ל���, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָח�ב

ה��ד��, מ�ב�עת �ט�ר זה הרי � ונ��ע וכפר עצמ�, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ�י
���י. �ב�עת מ��� ְְִִַַָוח�ב

�קרקע‚. �בע� א� ונ��עוכ� וכפר ��טר, א� �עבד א� ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
�הרי ���י, ��ב�עת וח�ב ה��ד��; מ�ב�עת �ט�ר �ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ

�קר. על ְִֶֶַַנ��ע

היה„. ה�דה א�� זה והרי ה��ד��, מ�ב�עת נפטר ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָול�ה
"�פ�ד�� ��אמר: לפי ��פר? מה א�[הלוואה]מ��� , ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָ

יד לעסק]�ת��מת סחורה או כס� בידו בגזל,[שנתנו א� , ְְִֵֶָָ
�א� מ�לטלי� ה�ל אבדה", מצא א� עמית�, את ע�ק ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹא�
�אינ� קרקע�ת יצא� יד�; מ�חת ממ�� י�ציא �ה� ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָי�דה
עבדי�, ויצא� �בחזקת�; �עליה� לפני ה� והרי ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמ�לטלי�,

בפסוקי�]�הק�� והושוו ויצא�[הוסמכו לקרקע�ת, ֶ�ְְְְְַָָ
ממ�� ��פ� �אי� .[ממשי]�טר�ת, ְֵֶָָָ

ה���ע‰. ה���עאחד א� ה�מ��, �על ��בע� אחר ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָ
ואמר:מעצמ� ��ד� �ג�� �יצד? �בע�. ��א �י על א� ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

�ל�� אחרי, ה�ל� א�ה ש]'ל�ה אתה �ידי[סבור ל� י� ְְְֲִֵֵַַַָָָָ
ח�ב זה הרי � ממ��' �ידי ל� �אי� �ב�עה ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָממ��?
��א �י על א� ונ��ע, וכפר ה�איל ה��ד��, ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹ��ב�עת

זה. ְֶָ�בע�

.Â�ל�ל�ח א� עצמ�, ה�מ�� לבעל ה���ע ה�אאחד ְְְְִִֶַַַַַַָָָָ
�מ�ת�. אד� �ל ��ל�ח� � ְְְְֶֶַָָָָ�הר�את�

.Ê��ה��ד ��ב�עת ח�ב �ל���ואינ� ����יע� עד , ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
מ�יר�. ִֶַָ�ה�א

.Áמזיד� ה��ד�� �ב�עת ����עה���ע �י על א� � ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ
א�א ל�קה, אינ� � �ב�עת� ��עת עדי� �� והתר� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָל�קר,
ח�בי מ�לל ה�ציא� ה�ת�ב �הרי �לבד; א�מ� ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמביא
��ארנ�. �מ� ��גגה, �י� �זד�� �י� א�� וח�ב� ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָמלק�ת,

.Ëונ��ע �ה��יע��פר א� �עמי�, חמ�ה א� אר�עה ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ
אחת �ל על ��פר וה�א �עמי�, וחמ�ה אר�עה ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָה��בע
ח�ב זה הרי � �י� �בית ��א �י� �י� �בית �י� ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹואחת,
אח ה�דה �א�� ��ב�עה; �ב�עה �ל על א�� רקר�� ְְְִֶַַַָָָָָָָָ
�י�, �בית ��פר �י על א� ל���, ח�ב היה � ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ��פר
ה��ל�מי�, מ� �כפירה �פירה �כל עצמ� ��טר ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָונמצא

��ב�עה. �ב�עה �ל על ח�ב ְְְִַַָָָָָ�לפיכ�

.È�בעי�� חמ�ה ��ד��הי� לנ� ��' ל�: וא�מרי� א�ת� ְְְֲִִִִֵָָָָ
א�א ח�ב אינ� � �ידי' לכ� �אי� '�ב�עה �יד�', לנ� ���ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ
ולא ל�, ולא ל�, לא �ידי, ל� �אי� '�ב�עה אחד; ְְְְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹֹקר��

ואחת. אחת �ל על ח�ב � ל�' ולא ְְְְַַַַַַָָֹל�,

.‡È�חבר ל� ואבדהאמר וגזל יד �ת��מת ��ד�� לי ��' : ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
א�א ח�ב אינ� � �ידי' ל� �אי� '�ב�עה �יד�', לי ���ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
א�� הרי מ���, אחת �ר�טה �יד� ל� היה ואפ�� ֲֵֵָ�ְְֲִִַַַַַָָָָאחת;

וח�ב. ְְְִִַָָמצטרפי�

.·È�ל �אי� וגזל'�ב�עה יד �ת��מת ��ד�� �ידי ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָ
ואחת. אחת �ל על ח�ב ְֲֵַַַַַַַָָָואבדה',

.‚È'�יד� לי ��� וכ�מי� ��ע�רי� ח�י� לי '�ב�עה'�� , ְְִִִִֵ�ְְְְִִֵֶָָ
ל� �אי� '�ב�עה אחת; א�א ח�ב אינ� � �ידי' ל� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�אי�
ואחת. אחת �ל על ח�ב � וכ�מי�' ��ע�רי� ח�י� ְְִַַַַַַָָ�ְְְִִִִָ�ידי

.„È�א�ת ��בעי� חמ�ה ��ד��הי� לנ� ��' ל�: וא�מרי� ְְְֲִִִִֵָָָָ

- h"qyz'd lel` e"h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

מה�: לאחד ואמר �יד�', לנ� ��� יד �ת��מת ואבדה ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�זל
ולא יד, �ת��מת ואבדה וגזל ��ד�� �ידי ל� �אי� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ'�ב�עה
טענה �ל על ח�ב זה הרי � ל�' ולא ל�, ולא ל�, ולא ְְְְְְְֲֲֵֶַַַָָָֹֹֹל�,

א לכל א��.וטענה, ע�רי� ח�ב זה ונמצא ואחד; חד ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

.ÂË��ה��ד �אבד ��טע� ואחר ונ��ע, ,�� �פר א� , ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָ
מ��� � וה�דה וחזר ונ��ע, �אבד וטע� וחזר ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָה�דה,
��ב�עה, �ב�עה �ל על אחד וחמ� הרא���, ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֹה�ר�
קר� על הר�ה חמ�י� ר�תה ה��רה "וחמ�תיו", ְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ��אמר:
וחזר וה�דה, ונ��ע וכפר אר�עה ה�ר� היה �יצד? ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָאחת.
ונ��ע �אבד וטע� וחזר וה�דה, ונ��ע �אבד ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָוטע�

�זה. ���צא �ל וכ� �בעה. מ��� � ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹוה�דה

.ÊË��ממ אינ� מ�ר�טה, חבר��ח�ת ה��בע לפיכ�, ; ְְֲִִֵֵֵַַָָָָ
� ונ��ע וכפר �ר�טה, מ�וה �פח�ת א� מ�ר�טה, ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָ�פח�ת

���י. ��ב�עת וח�ב ה��ד��, מ�ב�עת ְְְִִִִַַַַָָָ�ט�ר

ח ּפרק ׁשבּועֹות ¤¤§§¦הלכֹות

מכר�‡. א� �טבח� חבר� �ל ��ר� �עלה��נב �תבע� , ְְְֲֵֵֶַַַָָָ
וה�א מכר�', א� וטבח� ��רי '�נב� ל�: ואמר ְְְְְְִַַַַַָָָָָָָה��ר
� ונ��ע מכר�י', ולא טבח�י לא אבל '�נב�יו, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹֹא�מר:
מעצמ� ה�דה �א�� ה��ד��; מ�ב�עת �ט�ר זה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָהרי
וחמ�ה, אר�עה ��ל�מ� מ��� היה לא � מכר א� ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ��בח

ונ �נבה. �הלכ�ת ��ת�אר �מ� קנס, �ה�א זהמ�ני מצא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
ה��ד��; מ�ב�עת �ט�ר �לפיכ� ממ��, �פר ��א ְְְִִִִֶַַַָָָָָֹ�מי
טבח, ��א �קר על נ��ע �הרי � ���י ��ב�עת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוח�ב

טבח. ְַָוה�א

לחבר�·. הא�מר וכפרוכ� עב�י', את ��ר� 'המית : ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
וס�ית ��י 'ה�ל� ל�: ואמר ר�� ��בע והעבד ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָונ��ע,
ה�דה �א�� ה��ד��; מ�ב�עת �ט�ר � ונ��ע וכפר ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָעיני',
��ב�עת ח�ב אבל קנס. �ה�א מ�ני מ���, היה לא �ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

�זה. ���צא �ל וכ� ְִֵֵֶַָֹ���י.

קנס‚. �� ��� �דבר חבר� את מ���ה��בע �אינ� , ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
�ה�א ממ�� �� וי� ��ארנ�, �מ� עצמ� �י על ְְְְִֵֵֶֶַַַָא�ת�
הרי � ונ��ע ה�בר �כל וכפר עצמ�, �י על א�ת� ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָמ���
ל�: ואמר �בע� �יצד? ה��ד��. �ב�עת מ��� ח�ב ְְְִִֵֶַַַַַָָָָזה
ולא אנס�י 'לא א�מר: וה�א ��י', ��ית א� ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹ'אנס�
�י על �א� ה��ד��; ��ב�עת ח�ב � ונ��ע ְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָ��יתי',
היה � ל� ה�דה א�� עצמ�, �י על קנס מ��� ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ�אינ�

�פג� ��ת ער�]מ��� הא�מר[ירידת וכ� עצמ�. �י על ְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹ
� ונ��ע �נב�י', 'לא א�מר: וה�א ��רי', '�נב� ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹלחבר�:
�פל מ��� �אינ� �י על �א� ה��ד��; ��ב�עת ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָח�ב

�ה�דאת�. ה�ר� את ה�א מ��� ְְְֵֶֶֶַַָָָָ�ה�דאת�,

ח��רה'„. �י 'ע�ית לחבר�: 'לאהא�מר א�מר: וה�א , ְֲִִֵֵֵַַָָָָֹ
'לא א�מר: וה�א ��רי', את ��ר� 'המית ְְִִִִֵֵֶָֹע�יתי';
ל�, ה�דה �א�� ה��ד��; ��ב�עת ח�ב � ונ��ע ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהמית',

ל���. ח�ב ְֵַַָָָהיה

ח��‰. ל��מר ��ר� ל�:נת� ואמר �בע� � ה��ר �מת , ְְְִֵֵַַַָָָָ
אצלי הפקד� 'לא ל�: אמר אצל�'? �הפקד�י ��רי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ'היכ�
� ונ��ע 'אבד', א� ונגנב', 'הפקד� ל�: �אמר א� ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָ�ל��',

ה�בר ואמר ה�דה �א�� ה��ד��; מ�ב�עת �ט�ר זה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהרי
��מר �ה�א מ�ני ממ��, ל��� ח�ב היה לא � ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ��היה
על נ��ע �הרי ���י, �ב�עת מ��� ה�א ח�ב אבל ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָח��.

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶֶֶַָֹ�קר.

.Â�לחבר ��ר� ��ריה�איל 'היכ� ל�: ואמר �תבע� , ְְְֲִִִֵֵַַָָָ
'נגנב' ה��אל: ל� ואמר מת, ה��ר והרי מ��י'? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ��אל�
ה��ד��; מ�ב�עת �ט�ר זה הרי � זה על ונ��ע 'אבד', ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָא�
מק�� �מ�ל �כפירת�, ה��ל�מי� מ� עצמ� �טר לא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ�הרי
מ�ני � נ��ה א� אבד א� נגנב א� ��ת �י� ל���, ה�א ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָח�ב
מ��� ה�א ח�ב אבל �מק�מ�. ��ת�אר �מ� ��אל, ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ�ה�א
�זה. ���צא �ל וכ� �קר. על נ��ע �הרי ���י, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ�ב�עת

.Êה�לל א�אזה ה��ל�מי� מ� עצמ� ��טר �אינ� �ל : ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ה��בע �ה��יע� �י� עצמ�, מ�י �י� � ונ��ע ז�, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָ�כפירה
��א �י על א� ה��ד��, ��ב�עת ח�ב זה הרי � ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹוכפר

מ�יו. �ב�עה ה�ציא ולא 'אמ�' ְְִִִֵָָָָֹענה

.Á�חבר ��ר וה�אה��נב ��רי', '�נב� ל�: ואמר �תבע� , ְְְְֲִֵֵַַַָָָָ
�יב� 'מה �נב�י', 'לא זה][=א�מר: 'א�הכיצד אצל�'? ְְְִִֵֶַַַָָֹ

�א�� ה��ד��; ��ב�עת ח�ב � ונ��ע אצלי', ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָהפקד��
מק��, מ�ל ה��ר �מי ל��� ח�ב היה ��נב�, ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָה�דה
מ� ז� �כפירה עצמ� �טר הרי ה�א', '��ד�� �אמר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָועכ�ו
ה�דאה אחר אבד א� ה��ר נגנב �א� האבדה, �מ� ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָה�נבה

מ����. �ט�ר היה ְִֵַָָָז�,

.Ë�כר�� טע� א� ה��ד��;וכ� ��ב�עת ח�ב � ונ��ע , ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ
טע� א� וכ� ה�תה. �מ� ה�ב�רה מ� עצמ� �טר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ�הרי
ה��ד��; ��ב�עת ח�ב � ונ��ע לי', 'ה�אל�ה� ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָואמר:
��ת�אר �מ� מלאכה, ��עת ה�תה מ� עצמ� �טר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�הרי

�אלה. ְְְִֵָ�הלכ�ת

.Èנב�י� 'לא ל�: אמר א� הפקד��לפיכ�, א�ה א�א , ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹ
והרי לי, 'ה�אל�ה� א� ל�מר�', '�כר�ני א� ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָאצלי',
�ט�ר זה הרי � זה על ונ��ע קחה�', לפני�, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ��ר�
עצמ� �טר ולא ��ר�, ה�דה �הרי ה��ד��; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמ�ב�עת

מ�ל��. ז� ְְִִִָ�כפירה

.‡Èלי מכר�� 'א�ה ל�: אמר א� נת�יוכ� לא ועדי� , ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָֹ
א� לפני�'; ��ר� הרי א� �מיו, קח �רצה א� � ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָ�מיו
א� � ל� �אע�ה מלאכה ��כר לי נת�� 'א�ה ל�: ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ�אמר
מצאתיו, ��ר� '��עה ול�'; קח�� א� ל�, �אע�ה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָ�רצה
א� ול�', קח�� ��דע�י, עכ�ו ,��� �ה�א ידע�י ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹולא
�ל על ונ��ע לפני�', ה�א והרי ר�, �רתי 'אחר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ�אמר:
�טר לא �הרי ה��ד��, מ�ב�עת �ט�ר � מא�� ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹטענה

וח מ�ל��; �קר.עצמ� על נ��ע �הרי ���י, ��ב�עת �ב ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָ

.·È�פי�� ל�ני ממ�� ח�ב �היה מה�,מי אחד �תבע� , ְִִֵֶַָָָָ�ְִֵֶֶָָָ
ממ��. �פר �הרי ה��ד��, ��ב�עת ח�ב � ונ��ע ,�� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָוכפר
לויתי 'לא ואמר: מה� לאחד ��ל וה�דה �ניה�, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ�בע�ה�
�הרי ה��ד��, מ�ב�עת �ט�ר � ונ��ע לב��', מ�ה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָא�א

���י. ��ב�עת ח�ב אבל מ�ל��; עצמ� �טר ְְְֲִִִַַַַָָָֹלא

.‚Èטר�� מלוה עליו �היתה מי �וכ� ונ��ע �� וכפר , ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ה�רקע, נ��ע�ד ��טר �הרי ה��ד��; מ�ב�עת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ�ט�ר
�קרקע �ה��פר �ארנ� �כבר �קרקע, �כ�פר זה ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָונמצא
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מה�: לאחד ואמר �יד�', לנ� ��� יד �ת��מת ואבדה ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�זל
ולא יד, �ת��מת ואבדה וגזל ��ד�� �ידי ל� �אי� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ'�ב�עה
טענה �ל על ח�ב זה הרי � ל�' ולא ל�, ולא ל�, ולא ְְְְְְְֲֲֵֶַַַָָָֹֹֹל�,

א לכל א��.וטענה, ע�רי� ח�ב זה ונמצא ואחד; חד ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

.ÂË��ה��ד �אבד ��טע� ואחר ונ��ע, ,�� �פר א� , ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָ
מ��� � וה�דה וחזר ונ��ע, �אבד וטע� וחזר ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָה�דה,
��ב�עה, �ב�עה �ל על אחד וחמ� הרא���, ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֹה�ר�
קר� על הר�ה חמ�י� ר�תה ה��רה "וחמ�תיו", ְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ��אמר:
וחזר וה�דה, ונ��ע וכפר אר�עה ה�ר� היה �יצד? ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָאחת.
ונ��ע �אבד וטע� וחזר וה�דה, ונ��ע �אבד ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָוטע�

�זה. ���צא �ל וכ� �בעה. מ��� � ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹוה�דה

.ÊË��ממ אינ� מ�ר�טה, חבר��ח�ת ה��בע לפיכ�, ; ְְֲִִֵֵֵַַָָָָ
� ונ��ע וכפר �ר�טה, מ�וה �פח�ת א� מ�ר�טה, ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָ�פח�ת

���י. ��ב�עת וח�ב ה��ד��, מ�ב�עת ְְְִִִִַַַַָָָ�ט�ר

ח ּפרק ׁשבּועֹות ¤¤§§¦הלכֹות

מכר�‡. א� �טבח� חבר� �ל ��ר� �עלה��נב �תבע� , ְְְֲֵֵֶַַַָָָ
וה�א מכר�', א� וטבח� ��רי '�נב� ל�: ואמר ְְְְְְִַַַַַָָָָָָָה��ר
� ונ��ע מכר�י', ולא טבח�י לא אבל '�נב�יו, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹֹא�מר:
מעצמ� ה�דה �א�� ה��ד��; מ�ב�עת �ט�ר זה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָהרי
וחמ�ה, אר�עה ��ל�מ� מ��� היה לא � מכר א� ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ��בח

ונ �נבה. �הלכ�ת ��ת�אר �מ� קנס, �ה�א זהמ�ני מצא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
ה��ד��; מ�ב�עת �ט�ר �לפיכ� ממ��, �פר ��א ְְְִִִִֶַַַָָָָָֹ�מי
טבח, ��א �קר על נ��ע �הרי � ���י ��ב�עת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוח�ב

טבח. ְַָוה�א

לחבר�·. הא�מר וכפרוכ� עב�י', את ��ר� 'המית : ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
וס�ית ��י 'ה�ל� ל�: ואמר ר�� ��בע והעבד ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָונ��ע,
ה�דה �א�� ה��ד��; מ�ב�עת �ט�ר � ונ��ע וכפר ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָעיני',
��ב�עת ח�ב אבל קנס. �ה�א מ�ני מ���, היה לא �ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

�זה. ���צא �ל וכ� ְִֵֵֶַָֹ���י.

קנס‚. �� ��� �דבר חבר� את מ���ה��בע �אינ� , ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
�ה�א ממ�� �� וי� ��ארנ�, �מ� עצמ� �י על ְְְְִֵֵֶֶַַַָא�ת�
הרי � ונ��ע ה�בר �כל וכפר עצמ�, �י על א�ת� ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָמ���
ל�: ואמר �בע� �יצד? ה��ד��. �ב�עת מ��� ח�ב ְְְִִֵֶַַַַַָָָָזה
ולא אנס�י 'לא א�מר: וה�א ��י', ��ית א� ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹ'אנס�
�י על �א� ה��ד��; ��ב�עת ח�ב � ונ��ע ְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָ��יתי',
היה � ל� ה�דה א�� עצמ�, �י על קנס מ��� ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ�אינ�

�פג� ��ת ער�]מ��� הא�מר[ירידת וכ� עצמ�. �י על ְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹ
� ונ��ע �נב�י', 'לא א�מר: וה�א ��רי', '�נב� ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹלחבר�:
�פל מ��� �אינ� �י על �א� ה��ד��; ��ב�עת ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָח�ב

�ה�דאת�. ה�ר� את ה�א מ��� ְְְֵֶֶֶַַָָָָ�ה�דאת�,

ח��רה'„. �י 'ע�ית לחבר�: 'לאהא�מר א�מר: וה�א , ְֲִִֵֵֵַַָָָָֹ
'לא א�מר: וה�א ��רי', את ��ר� 'המית ְְִִִִֵֵֶָֹע�יתי';
ל�, ה�דה �א�� ה��ד��; ��ב�עת ח�ב � ונ��ע ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהמית',

ל���. ח�ב ְֵַַָָָהיה

ח��‰. ל��מר ��ר� ל�:נת� ואמר �בע� � ה��ר �מת , ְְְִֵֵַַַָָָָ
אצלי הפקד� 'לא ל�: אמר אצל�'? �הפקד�י ��רי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ'היכ�
� ונ��ע 'אבד', א� ונגנב', 'הפקד� ל�: �אמר א� ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָ�ל��',

ה�בר ואמר ה�דה �א�� ה��ד��; מ�ב�עת �ט�ר זה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהרי
��מר �ה�א מ�ני ממ��, ל��� ח�ב היה לא � ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ��היה
על נ��ע �הרי ���י, �ב�עת מ��� ה�א ח�ב אבל ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָח��.

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶֶֶַָֹ�קר.

.Â�לחבר ��ר� ��ריה�איל 'היכ� ל�: ואמר �תבע� , ְְְֲִִִֵֵַַָָָ
'נגנב' ה��אל: ל� ואמר מת, ה��ר והרי מ��י'? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ��אל�
ה��ד��; מ�ב�עת �ט�ר זה הרי � זה על ונ��ע 'אבד', ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָא�
מק�� �מ�ל �כפירת�, ה��ל�מי� מ� עצמ� �טר לא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ�הרי
מ�ני � נ��ה א� אבד א� נגנב א� ��ת �י� ל���, ה�א ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָח�ב
מ��� ה�א ח�ב אבל �מק�מ�. ��ת�אר �מ� ��אל, ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ�ה�א
�זה. ���צא �ל וכ� �קר. על נ��ע �הרי ���י, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ�ב�עת

.Êה�לל א�אזה ה��ל�מי� מ� עצמ� ��טר �אינ� �ל : ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ה��בע �ה��יע� �י� עצמ�, מ�י �י� � ונ��ע ז�, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָ�כפירה
��א �י על א� ה��ד��, ��ב�עת ח�ב זה הרי � ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹוכפר

מ�יו. �ב�עה ה�ציא ולא 'אמ�' ְְִִִֵָָָָֹענה

.Á�חבר ��ר וה�אה��נב ��רי', '�נב� ל�: ואמר �תבע� , ְְְְֲִֵֵַַַָָָָ
�יב� 'מה �נב�י', 'לא זה][=א�מר: 'א�הכיצד אצל�'? ְְְִִֵֶַַַָָֹ

�א�� ה��ד��; ��ב�עת ח�ב � ונ��ע אצלי', ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָהפקד��
מק��, מ�ל ה��ר �מי ל��� ח�ב היה ��נב�, ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָה�דה
מ� ז� �כפירה עצמ� �טר הרי ה�א', '��ד�� �אמר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָועכ�ו
ה�דאה אחר אבד א� ה��ר נגנב �א� האבדה, �מ� ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָה�נבה

מ����. �ט�ר היה ְִֵַָָָז�,

.Ë�כר�� טע� א� ה��ד��;וכ� ��ב�עת ח�ב � ונ��ע , ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ
טע� א� וכ� ה�תה. �מ� ה�ב�רה מ� עצמ� �טר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ�הרי
ה��ד��; ��ב�עת ח�ב � ונ��ע לי', 'ה�אל�ה� ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָואמר:
��ת�אר �מ� מלאכה, ��עת ה�תה מ� עצמ� �טר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�הרי

�אלה. ְְְִֵָ�הלכ�ת

.Èנב�י� 'לא ל�: אמר א� הפקד��לפיכ�, א�ה א�א , ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹ
והרי לי, 'ה�אל�ה� א� ל�מר�', '�כר�ני א� ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָאצלי',
�ט�ר זה הרי � זה על ונ��ע קחה�', לפני�, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ��ר�
עצמ� �טר ולא ��ר�, ה�דה �הרי ה��ד��; ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמ�ב�עת

מ�ל��. ז� ְְִִִָ�כפירה

.‡Èלי מכר�� 'א�ה ל�: אמר א� נת�יוכ� לא ועדי� , ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָֹ
א� לפני�'; ��ר� הרי א� �מיו, קח �רצה א� � ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָ�מיו
א� � ל� �אע�ה מלאכה ��כר לי נת�� 'א�ה ל�: ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ�אמר
מצאתיו, ��ר� '��עה ול�'; קח�� א� ל�, �אע�ה ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָ�רצה
א� ול�', קח�� ��דע�י, עכ�ו ,��� �ה�א ידע�י ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹולא
�ל על ונ��ע לפני�', ה�א והרי ר�, �רתי 'אחר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ�אמר:
�טר לא �הרי ה��ד��, מ�ב�עת �ט�ר � מא�� ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹטענה

וח מ�ל��; �קר.עצמ� על נ��ע �הרי ���י, ��ב�עת �ב ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָ

.·È�פי�� ל�ני ממ�� ח�ב �היה מה�,מי אחד �תבע� , ְִִֵֶַָָָָ�ְִֵֶֶָָָ
ממ��. �פר �הרי ה��ד��, ��ב�עת ח�ב � ונ��ע ,�� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָוכפר
לויתי 'לא ואמר: מה� לאחד ��ל וה�דה �ניה�, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ�בע�ה�
�הרי ה��ד��, מ�ב�עת �ט�ר � ונ��ע לב��', מ�ה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָא�א

���י. ��ב�עת ח�ב אבל מ�ל��; עצמ� �טר ְְְֲִִִַַַַָָָֹלא

.‚Èטר�� מלוה עליו �היתה מי �וכ� ונ��ע �� וכפר , ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
ה�רקע, נ��ע�ד ��טר �הרי ה��ד��; מ�ב�עת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ�ט�ר
�קרקע �ה��פר �ארנ� �כבר �קרקע, �כ�פר זה ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָונמצא
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נ��ע �הרי ���י, ��ב�עת וח�ב ה��ד��, מ�ב�עת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ�ט�ר
�קר. ֶֶַעל

.„Èלבד� �עדי� מלוה עליו ח�בהיתה � ונ��ע וכפר , ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָ
מ���� �כפירת� עצמ� �טר �הרי ה��ד��, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ��ב�עת
ונמצא ל���, יתח�ב העדי�, ����ב�א� �י על וא� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָע�ה.
לא ו��א �ע��; ה�עילה הרי � �פירת� ל� ה�עילה ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹֹ��א

עד�ת� �תק�� ולא יב�א� א� עדי�, [בחקירתיב�א� ְְִִֵֵֵַָָָֹ
ח�ב.הדייני�] �לפיכ� י�סל�, א� ,ְְִִַָָָ

ּפרקהלכֹות טׁשבּועֹות ¦§§¤¤

�עד�ת�‡. ה�ת�ע ��תח�ב עד�ת ל� להעיד עדיו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָה��בע
�עד�ת� וכפר� ה��לטל, ממ�� זה לת�בע ל�� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָלב��
לבית ח�� ����ע� �י� �י�, �בית ����ע� �י� � ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶונ��ע�
�הרי העד�ת, �ב�עת מ��� ח�בי� א�� הרי � ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ�י�
וכפר� ה��בע, ה��יע� א� וכ� �כפירת�. ממ�� ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָהפסיד�ה�
אחר 'אמ�' ענ� ולא ה�, נ��ע� ��א �י על א� � ��ְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹ
����יע� וה�א, ח�בי�; א�� הרי ��פר�, �יו� � ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�ב�עת�

�י�. ְִֵ�בית

העד�ת·. ��ב�עת ח�בי� העדי� �עד�ת�אי� ��כ�ר� עד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
����ע� �י� �י�, �בית ה��יע� א� ����ע� �י� �י�; ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָ�בית

�י� לבית ח�� ה��יע� אמ�]א� �י�[וענו �בית ה�פירה � ְְְְִִִִִֵֵַָָ
���יד מק�� � ע�נ�" ונ�א י�יד, לא "א� ��אמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ�לבד,

יתח�ב. �� י�יד לא �א� ה�א ְְִִִִֵֶַַָֹוי�עיל,

ממ��‚. מח�בת �אינ� �עד�ת קרקע�ת,�בע� �עד�ת א� , ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מ�ב�עת �ט�רי� � ונ��ע� וכפר� �טר�ת, א� עבדי�, ְְְְְְְְֲִִִִַָָָא�
���מה ממ�� עד�ת �פירת על א�א ח�בי� �אינ� ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהעד�ת;
��ר�ה, ה�ת�ב ��רט� ואבדה וגזל יד �ת��מת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָלפ�ד��

זה. י�� לזה, �כ��עיד� ממ��; ���פ� מ�לטלי� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ�ה�

וכפר�„. קנס, עדי ה���יע מ�ב�עתוכ� �ט�רי� � ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ
י�טר � ��נס וה�דה ה�ת�ע קד� �א� מ�ני ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהעד�ת;
נמצא� והעיד�. �� אחר העדי� ��א� �י על וא� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָמ����,
�פירת ע� עד�ת� א�א לב��, �עד�ת� זה ח�ב� ��א ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהעדי�
��עיל לא ה�דה, וא� וה�איל א�ת�; המח�בת היא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹה�ת�ע

�ט�רי�. ונ��ע�, �� �פר� א� � ְְְְְִִִֵָָָעד�ת�

אני‰. �ל�ני'מ��יעכ� �יד לי ��� לי ותעיד� ��ב�א� ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָ
ח�בי� � וכפר� וחמ�ה', אר�עה ות�ל�מי �פל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ��ל�מי
ה�פל מ�ני לא ממ��, �ה�א ה�ר� מ�ני העד�ת, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ��ב�עת
א� �ל�ני �אנס ל� ��עיד� ה��יע� א� וכ� קנס. ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָ�ה�א
ה��ת מ�ני העד�ת, ��ב�עת ח�בי� � וכפר� ,��� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ��ה
וכ� ה�נס. מ�ני לא מ���, ה�ת�ע �ה� ה�דה �א� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוה�ג�,

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.Âהעד�ת ��ב�עת ח�בי� העדי� וי�בע�אי� ��כ�ר� עד , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
קדמ� א� אבל �ל�ח�; א� עצמ� ה�י� �על �ביעת ְְְְֲִִִַַַַַַַָָאחר

העד�ת. מ�ב�עת �ט�רי� ��ת�ע�, קד� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹונ��ע�

.Ê�אחריה ה�ל� ה��בע רא� א�ה�יצד? 'ל�ה ל�: אמר� , ְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
א�� הרי � עד�ת' ל� י�דעי� אנ� �אי� �ב�עה אחרינ�? ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָ�א
ה� א�א ה��בע, �בע� ��א מ�ני העד�ת; מ�ב�עת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ט�רי�
ה�ת�ע, ה��יע� א� וכ� עצמ�. �תביעת ונ��ע� ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָקדמ�

ל�', ותעיד� ��ב�א� עד�ת, א�תי ���בע לזה �דע� ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ'�א�
����יע� עד העד�ת, מ�ב�עת �ט�רי� א�� הרי � ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָוכפר�
��� ויעיד� ��ב�א� ה��יע� א� ל�מר צרי� ואי� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָה��בע.
זה �אי� �ט�רי�, �ה� � וכפר� ממ��, �ל�ני �יד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָלפל�ני

�י� הרי[של]��בע � לעד�ת �ב�עה קדמה א� וכ� עצמ�. ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָ
אלה, ק�ל "ו�מעה ��אמר: העד�ת, מ�ב�עת �ט�רי� ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָא��

עד" ��דמה[�מכבר]וה�א לא ל�ב�עה, עד�ת ��דמה � ְְְְֵֵֶֶַָָָָָֹ
לעד�ת. ְֵָָ�ב�עה

.Á�עליכ אני 'מ��יע ��ב�א��יצד? עד�ת לי ���דע�� , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
�תבע� כ�, אחרי עד�ת ל� וידע� 'אמ�', ואמר� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָ�תעיד�ני',
העד�ת. מ�ב�עת �ט�רי� א�� הרי � �� וכפר� ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָלהעיד

.Ëיחד�� עד העד�ת, ��ב�עת ח�בי� העדי� א�ת�אי� ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ה�נסת �בית עמד �יצד? י�בע�. א� וי��יע� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָה��בע
לי', ויעיד ��ב�א עד�ת לי ��דע מי �ל אני, 'מ��יע ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואמר:
וכפר� עדיו, �בע �� ואחר �כלל�, ועדיו 'אמ�', ��� ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָָ�ְָוענ�
עדיו יחד ��א מ�ני העד�ת, מ�ב�עת �ט�רי� א�� הרי � ��ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹ
�ל אני 'מ��יע אמר: א� אבל עצמ�. �פני ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָ��ב�עה
והי� לי', ויעיד� ��ב�א� עד�ת לי ידע� �א� �א�, ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָהע�מדי�
העד�ת, ��ב�עת ח�בי� א�� הרי � וכפר� �כלל�, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָעדיו

�כל יחד� אחרי�.�הרי ל ְֲֲֲִִִֵֵֶַָ

.È�לעדי אמר א� �ידוכ� מנה לי ��� לי והעיד� '��א� : ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
��דע מי '�ל וה��יע: ה�נסת �בית עמד �� ואחר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�ל�ני',
ח�בי�, א�� הרי � העיד� ולא �א� ולא ויעיד', יב�א עד�ת ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹלי

�בע� ויהיה�הרי ה�נסת, �בית �� ��הי� וה�א, �ח�ה; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
ענ� א� � �י� �ית �פני הי� לא א� אבל �י�. �ית ��ְֲִִִִִֵֵֵָָָָֹ
�בית �עד�ת� ���כ�ר� העד�ת ��ב�עת ח�בי� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ'אמ�',

ח�בי�. אינ� 'אמ�', ענ� לא וא� ְִִִֵֵַָָָָֹ�י�;

.‡Èב�עה�� עדיו ה���יע 'מצ�האחד לה�: �אמר א� , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
א�� הרי � ��ב�עה' אני 'א�סרכ� ��ב�עה', עליכ� ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָאני
��ארנ�. �מ� �כ��י, א� ��� ����יע� וה�א ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָח�בי�;

.·È�ה� �ל��� ����יע� עד ח�בי�, העדי� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָואי�
א�ת� .מ�ירי� ִִַָ

.‚Èא�א העד�ת, ��ב�עת ח�בי� העדי� �אי� למד�, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָה�ה
דברי� ע�רה �י ו��היהעל ה��בע, ��ת�ע� ה�: וא�� ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ה�ת�ע ו��תח�ב ה��לטל, ממ�� ו��היה ממ��, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעד�ת
��בע� אחר ו��כ�ר� העיד�, א� לב�� �עד�ת� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָל���
א� ��� �ב�עה �� ו��היה �י�, �בית ו��כ�ר� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָה��בע,

העד�ת ידיעת ו��ק�� עדיו�כ��י, ו��יחד ל�ב�עה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
�ל��� ה�ב�עה ו��היה ה�ביעה, �עת א� ה�ב�עה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ�עת

א�ת�. מ�ירי� ִִֵֶַָ�ה�

.„È'ט�ר�' �אמרנ� מק�� אבל�ל מ�ב�עתהעד�ת; [ע�� ְְֲִֵֶַַָָָָָָ
���י.זאת,] ��ב�עת 'אמ�'ח�ב �ענה א� ����ע, וה�א ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

המח�ב אבל �קר. על נ��ע �הרי אחר, ה��יע� ָ�ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָא�
וא� �קר, על נ��ע �ה�א �י על א� � העד�ת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ��ב�עת
א�א ���י, �ב�עת מ��� ח�ב אינ� � מזיד �ה�א �י ְִִִִֵֵֶֶַַַָָעל
�ב�עת ה�ציא ה�ת�ב �הרי �לבד; העד�ת �ב�עת ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָמ���
���גג �� ה�זיד לח�ב ���י, �ב�עת מ�לל ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָהעד�ת
אחד �מי� � מא�ה" "לאחת ��אמר: �מלק�ת, לא ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ�קר��,

- h"qyz'd lel` f"h ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

��ני מח�ב� א�ה ואי� ה���ע, מח�ב א�ה �ב�ע�ת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָמ�יני
עד �בדי�[�כדי]מיני�, העד�ת �ב�עת �די� ח�ב ��היה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

���י. ְִַ�ב�עת

.ÂË��� לי, ותעיד� תב�א� לא א� עליכ�, אני ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ'מ��יע
'�ב�עה ואבדה', �זל יד �ת��מת ��ד�� �ל�ני �יד ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָלי
אחת; א�א ח�בי� אינ� � עד�ת' ל� י�דעי� אנ� ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�אי�
�ל�ני �יד ל� ��� עד�ת ל� י�דעי� אנ� �אי� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ'�ב�עה

ואבדה' �זל יד �ת��מת ואחת.��ד�� אחת �ל על ח�בי� , ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

.ÊË,לי ותעיד� תב�א� לא א� עליכ�, אני ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָֹ'מ��יע
וכ�מי�' ��ע�רי� ח�י� �ל�ני �יד לי '�ב�עה��� , ְְְְִִִִִֵֶַ�ְְִָ

אחת; א�א ח�בי� אינ� � עד�ת' ל� י�דעי� אנ� ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�אי�
�ל�ני �יד ל� ��� עד�ת ל� י�דעי� אנ� �אי� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ'�ב�עה
ואחת. אחת �ל על ח�בי� וכ�מי�', ��ע�רי� ְְִִַַַַַַָָ�ְְִִִח�י�

.ÊÈ�לה להעיד ר�י� א�ת� �בע� א� '�ב�עהוכ� ואמר�: , ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָ
'לא אחת; א�א ח�בי� אינ� � עד�ת' לכ� י�דעי� אנ� ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�אי�
�דר� ואחת, אחת �ל על ח�בי� � ל�' ולא ל�, ולא ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָֹֹל�,

ה��ד��. ��ב�עת ְְִִֵֶַַַָ��ארנ�

.ÁÈעד�ת ל� י�דע �ה�א לחבר� �אינ�ה���ע ונמצא , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
העד�ת �ב�עת לא �א� ואי� �ט�ר, זה הרי � עד�ת ל� ְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָֹי�דע
�דבר א�א אינ� ���י ��ב�עת מ�ני ���י; �ב�עת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹולא
ל� י�דע �איני '�ב�עה יאמר: וא� וה�, לאו �� ���ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
וה�איל העד�ת; �ב�עת א�א ���י �ב�עת ז� אי� ְְְִִֵֵֵֶַַָָעד�ת',
�ה�א ,��� ה� �� ���י, �ב�עת אינ� �� ��� זה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָולאו

���י. �ב�עת אינ� עד�ת, ל� ���דע ְְִִֵֵֵֶַַַָָה���ע

.ËÈ�ל �העיד לחבר� �ה���ע ה�א, �ר�ר לא�בר וה�א , ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ח�ב זה הרי � העיד וה�א ל�, העיד ��א א� ל�, ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהעיד

�לל. עד�ת �ב�עת �א� ואי� ���י, �ב�עת ְְְְִִֵֵַַָָמ���

ה'תשס"ט אלול ט"ז קודש שבת יו�
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ואפ��‡. ל�, קר�ב א� �ס�ל מה� אחד א� עדיו ֲִֵֵֶֶַָָָָָהי�
מל�, מעדיו אחד �היה א� �בריה�, �ל עד�ת ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָמ�ס�לי

עד מ�י עד �הי� א� להעיד, ר�אי שמעו�אינ� [שרק ְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
�א��מאחר] העד�ת; מ�ב�עת �ט�רי� � ונ��ע� וכפר� ,ְְְְְְְִִִִֵֶַָָ

ממ��. �עד�ת� מח�בי� הי� לא והעיד�, ְְְְִִֵֵַָָָֹה�ד�

לי·. ותעיד� ��ב�א� עליכ�, אני אי�'מ��יע �אמר , ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
א�� הרי � וכפר� נת�', ולא ז�ז מאתי� לי ���� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ�ל�ני
יתח�ב לא זה, �דבר העיד� �א� העד�ת; מ�ב�עת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�ט�רי�

�זה. ���צא �ל וכ� �אמירת�. ממ�� ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹה�ת�ע

ל�‚. להעיד �ר��ה�בע� �� �אינ� א� לוי, א� �ה� �ה�א ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
העד�ת; מ�ב�עת �ט�רי� � ונ��ע� וכפר� חל�צה, �� ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָא�

ממ��. �עד�ת� מח�בי� הי� לא והעיד�, ה�ד� ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ�א��

ל�„. ��עיד� �ל�ני�בע� ו�הדליק �נ�, �� �חבל ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָ
תבואה]�די�� ���[ערימת ��ה א� �ל�ני ו�אנס ���ת, ְְְְִִִִֶַַָָָ

העד�ת; מ�ב�עת �ט�רי� � ונ��ע� וכפר� ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָֹהמאר�ה,
�י�, �ית מיתת ה�ת�ע יתח�ב ז�, עד�ת העיד� ְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ�א�
�ל וכ� נערה. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ��ל�מי�, ח�ב ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹואינ�

�זה. ֵֶַָ���צא

וכפר.‰ וה��יע� אחד, עד העד�ת,היה מ�ב�עת �ט�ר � ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ממ��. מח�בת אחד עד עד�ת ְֵֵֵֶֶֶֶַָָ�אי�

.Â���א ���תה ל� ��עיד� עדיו �ני את וכפר��בע , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
העיד� �א�� העד�ת; ��ב�עת ח�בי� א�� הרי � ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָונ��ע�
�פר� והרי ��בע�; זה וי�טר �ת�ת�, ל� מפסידי� הי� �ְְִִַָָ�ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָ

ממ��. ְֵָ�עד�ת

.Êק��י עדי ע��בע אשתו תסתתר שלא בפניה� [שהזהיר ִֵֵַָ
סתירהפלוני] עדי שהוזהרה]א� מי ע� שהסתתרה ,[שראו ְִֵֵָ

העיד�, �אפ�� העד�ת; מ�ב�עת �ט�רי� � ונ��ע� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָוכפר�
לה�ק�ת� א�א ממ��, ח��ב �א� המרי�]אי� �לבד;[�מי ְְְִִֵֶַַָָָָ

לא א� �ת�ת� ��פסיד ל� ��רמת ז� �עד�ת �י על ִָָֹ�ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָוא�
אפ�ר �הרי � �ממ�� אינ� לממ�� ���ר� �בר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָת��ה,

���ר ולא �ת�ת�.[=תפסיד]����ה, ְְְְִִֶֶֹֹ�ָָ

.Á�עדי� ונס�רה לא��� ���א אחדהרי �עד וזנתה , ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ
וכפר ויעיד, ��ב�א זה עד וה��יע וה�תירה, ה���י ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאחר
א�� � אחד עד �ה�א �י על �א� העד�ת; ��ב�עת ח�ב �ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
��ארנ� �מ� כת�ה, �לא י�צאה היתה ז�, עד�ת ְְֵֶַָ�ְְְְִֵֵָָָֹהעיד

ס�טה. ְְִָ�הלכ�ת

.Ë�עד�ת� ממ�� ��ח�ב אחד עד �ל �פרוכ� א� � ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
�ב�עת מ��� ח�ב � וכפר �י� �בית �ה��יע� א� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָונ��ע,

ֵָהעד�ת.

.Èעל ח��די� וה�ת�ע ה��בע �היה �ג�� ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ�יצד?
לעד[לשקר,]ה�ב�עה וה��יע א�ת�, מ��יעי� �אי� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

הרי � וכפר מנה, זה �יד ל� ��� ל� ויעיד ��ב�א ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד
ה�ת�ע היה � העיד �א�� העד�ת; �ב�עת מ��� ח�ב ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזה
ט�ע�. �הלכ�ת ��ת�אר �מ� �עד�ת�, ממ�� מ��� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָה�ה

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.‡È�על� �מיתת ל� ��עיד אחד עד �ה��יעה ,הא�ה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
היתה ל�, העיד �א�� העד�ת; ��ב�עת ח�ב � ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָוכפר

�ת�ת�. ונ�טלת ָָ�ְְִֵֶֶנ�את

.·È�מ �ת�ת� לג��ת ל� ��היה אמ�רי�? �ברי� ִָָ�ְְְְֲִִִֶֶַָָָָ��ה
הריה��לטלי� ה�רקע, מ� א�א �ת�ה ל� אי� א� אבל . ְְְֲִִִֵַַָָ�ְֲִֵֶַַַָָ

�ה���יע �ני�; הי� א� וכ� העד�ת; מ�ב�עת �ט�ר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָזה
��ארנ�. �מ� �ט�רי�, � קרקע ְְְְִֵֵֵֶַַַעדי

.‚Èאחת� �ניה� וכפר� �י�, �בית עדיו �ג��ה���יע � ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ
�ניה� � חבר� �ל ד��ר� �די �ת�� לכ�ר ה�ני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹ��תחיל
ע ח�את� מביא ואחד אחד וכל העד�ת, ��ב�עת לח�בי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ד��ר, מ�די י�תר ה�ני העד ו�הה הרא���, �פר ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ�ב�עת�.
וה�ני העד�ת, ��ב�עת ח�ב הרא��� � �פר �� ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָואחר
היתה לא ה�ני, זה ה�דה �א�� העד�ת; מ�ב�עת ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�ט�ר

ממ��. מח�בת ְֵֶֶַָעד�ת�

.„Èאחד וכפר אחד ��פרה�דה �י� ח�ב, ה��פר � ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
האחד וקד� �אחד, �ניה� �פר� .���� ��פר �י� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ��ח�ה
�כפירת�, והע�מד �ט�ר; זה הרי � ד��ר �די �ת�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָוה�דה

העד�ת. ��ב�עת ְִֵַַָָח�ב

.ÂËלהעיד רא�י�ת ���יה� עדי�, כ�י ��י ,ה��יע ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָ
הרא��נה � �נ�ה �ת �פרה �� ואחר רא��נה, �ת ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָוכפרה
עד�ת על ס�מכי� �ה� מ�ני העד�ת, מ�ב�עת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ�ט�רה
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��ני מח�ב� א�ה ואי� ה���ע, מח�ב א�ה �ב�ע�ת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָמ�יני
עד �בדי�[�כדי]מיני�, העד�ת �ב�עת �די� ח�ב ��היה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

���י. ְִַ�ב�עת

.ÂË��� לי, ותעיד� תב�א� לא א� עליכ�, אני ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ'מ��יע
'�ב�עה ואבדה', �זל יד �ת��מת ��ד�� �ל�ני �יד ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָלי
אחת; א�א ח�בי� אינ� � עד�ת' ל� י�דעי� אנ� ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�אי�
�ל�ני �יד ל� ��� עד�ת ל� י�דעי� אנ� �אי� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ'�ב�עה

ואבדה' �זל יד �ת��מת ואחת.��ד�� אחת �ל על ח�בי� , ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

.ÊË,לי ותעיד� תב�א� לא א� עליכ�, אני ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָֹ'מ��יע
וכ�מי�' ��ע�רי� ח�י� �ל�ני �יד לי '�ב�עה��� , ְְְְִִִִִֵֶַ�ְְִָ

אחת; א�א ח�בי� אינ� � עד�ת' ל� י�דעי� אנ� ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�אי�
�ל�ני �יד ל� ��� עד�ת ל� י�דעי� אנ� �אי� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ'�ב�עה
ואחת. אחת �ל על ח�בי� וכ�מי�', ��ע�רי� ְְִִַַַַַַָָ�ְְִִִח�י�

.ÊÈ�לה להעיד ר�י� א�ת� �בע� א� '�ב�עהוכ� ואמר�: , ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָ
'לא אחת; א�א ח�בי� אינ� � עד�ת' לכ� י�דעי� אנ� ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�אי�
�דר� ואחת, אחת �ל על ח�בי� � ל�' ולא ל�, ולא ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָֹֹל�,

ה��ד��. ��ב�עת ְְִִֵֶַַַָ��ארנ�

.ÁÈעד�ת ל� י�דע �ה�א לחבר� �אינ�ה���ע ונמצא , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
העד�ת �ב�עת לא �א� ואי� �ט�ר, זה הרי � עד�ת ל� ְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָֹי�דע
�דבר א�א אינ� ���י ��ב�עת מ�ני ���י; �ב�עת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹולא
ל� י�דע �איני '�ב�עה יאמר: וא� וה�, לאו �� ���ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
וה�איל העד�ת; �ב�עת א�א ���י �ב�עת ז� אי� ְְְִִֵֵֵֶַַָָעד�ת',
�ה�א ,��� ה� �� ���י, �ב�עת אינ� �� ��� זה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָולאו

���י. �ב�עת אינ� עד�ת, ל� ���דע ְְִִֵֵֵֶַַַָָה���ע

.ËÈ�ל �העיד לחבר� �ה���ע ה�א, �ר�ר לא�בר וה�א , ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ח�ב זה הרי � העיד וה�א ל�, העיד ��א א� ל�, ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהעיד

�לל. עד�ת �ב�עת �א� ואי� ���י, �ב�עת ְְְְִִֵֵַַָָמ���

ה'תשס"ט אלול ט"ז קודש שבת יו�
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ואפ��‡. ל�, קר�ב א� �ס�ל מה� אחד א� עדיו ֲִֵֵֶֶַָָָָָהי�
מל�, מעדיו אחד �היה א� �בריה�, �ל עד�ת ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָמ�ס�לי

עד מ�י עד �הי� א� להעיד, ר�אי שמעו�אינ� [שרק ְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
�א��מאחר] העד�ת; מ�ב�עת �ט�רי� � ונ��ע� וכפר� ,ְְְְְְְִִִִֵֶַָָ

ממ��. �עד�ת� מח�בי� הי� לא והעיד�, ְְְְִִֵֵַָָָֹה�ד�

לי·. ותעיד� ��ב�א� עליכ�, אני אי�'מ��יע �אמר , ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
א�� הרי � וכפר� נת�', ולא ז�ז מאתי� לי ���� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ�ל�ני
יתח�ב לא זה, �דבר העיד� �א� העד�ת; מ�ב�עת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�ט�רי�

�זה. ���צא �ל וכ� �אמירת�. ממ�� ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹה�ת�ע

ל�‚. להעיד �ר��ה�בע� �� �אינ� א� לוי, א� �ה� �ה�א ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
העד�ת; מ�ב�עת �ט�רי� � ונ��ע� וכפר� חל�צה, �� ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָא�

ממ��. �עד�ת� מח�בי� הי� לא והעיד�, ה�ד� ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ�א��

ל�„. ��עיד� �ל�ני�בע� ו�הדליק �נ�, �� �חבל ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָ
תבואה]�די�� ���[ערימת ��ה א� �ל�ני ו�אנס ���ת, ְְְְִִִִֶַַָָָ

העד�ת; מ�ב�עת �ט�רי� � ונ��ע� וכפר� ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָֹהמאר�ה,
�י�, �ית מיתת ה�ת�ע יתח�ב ז�, עד�ת העיד� ְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ�א�
�ל וכ� נערה. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ��ל�מי�, ח�ב ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹואינ�

�זה. ֵֶַָ���צא

וכפר.‰ וה��יע� אחד, עד העד�ת,היה מ�ב�עת �ט�ר � ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ממ��. מח�בת אחד עד עד�ת ְֵֵֵֶֶֶֶַָָ�אי�

.Â���א ���תה ל� ��עיד� עדיו �ני את וכפר��בע , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
העיד� �א�� העד�ת; ��ב�עת ח�בי� א�� הרי � ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָונ��ע�
�פר� והרי ��בע�; זה וי�טר �ת�ת�, ל� מפסידי� הי� �ְְִִַָָ�ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָ

ממ��. ְֵָ�עד�ת

.Êק��י עדי ע��בע אשתו תסתתר שלא בפניה� [שהזהיר ִֵֵַָ
סתירהפלוני] עדי שהוזהרה]א� מי ע� שהסתתרה ,[שראו ְִֵֵָ

העיד�, �אפ�� העד�ת; מ�ב�עת �ט�רי� � ונ��ע� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָוכפר�
לה�ק�ת� א�א ממ��, ח��ב �א� המרי�]אי� �לבד;[�מי ְְְִִֵֶַַָָָָ

לא א� �ת�ת� ��פסיד ל� ��רמת ז� �עד�ת �י על ִָָֹ�ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָוא�
אפ�ר �הרי � �ממ�� אינ� לממ�� ���ר� �בר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָת��ה,

���ר ולא �ת�ת�.[=תפסיד]����ה, ְְְְִִֶֶֹֹ�ָָ

.Á�עדי� ונס�רה לא��� ���א אחדהרי �עד וזנתה , ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ
וכפר ויעיד, ��ב�א זה עד וה��יע וה�תירה, ה���י ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאחר
א�� � אחד עד �ה�א �י על �א� העד�ת; ��ב�עת ח�ב �ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
��ארנ� �מ� כת�ה, �לא י�צאה היתה ז�, עד�ת ְְֵֶַָ�ְְְְִֵֵָָָֹהעיד

ס�טה. ְְִָ�הלכ�ת

.Ë�עד�ת� ממ�� ��ח�ב אחד עד �ל �פרוכ� א� � ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
�ב�עת מ��� ח�ב � וכפר �י� �בית �ה��יע� א� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָונ��ע,

ֵָהעד�ת.

.Èעל ח��די� וה�ת�ע ה��בע �היה �ג�� ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ�יצד?
לעד[לשקר,]ה�ב�עה וה��יע א�ת�, מ��יעי� �אי� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

הרי � וכפר מנה, זה �יד ל� ��� ל� ויעיד ��ב�א ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד
ה�ת�ע היה � העיד �א�� העד�ת; �ב�עת מ��� ח�ב ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזה
ט�ע�. �הלכ�ת ��ת�אר �מ� �עד�ת�, ממ�� מ��� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָה�ה

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.‡È�על� �מיתת ל� ��עיד אחד עד �ה��יעה ,הא�ה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
היתה ל�, העיד �א�� העד�ת; ��ב�עת ח�ב � ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָוכפר

�ת�ת�. ונ�טלת ָָ�ְְִֵֶֶנ�את

.·È�מ �ת�ת� לג��ת ל� ��היה אמ�רי�? �ברי� ִָָ�ְְְְֲִִִֶֶַָָָָ��ה
הריה��לטלי� ה�רקע, מ� א�א �ת�ה ל� אי� א� אבל . ְְְֲִִִֵַַָָ�ְֲִֵֶַַַָָ

�ה���יע �ני�; הי� א� וכ� העד�ת; מ�ב�עת �ט�ר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָזה
��ארנ�. �מ� �ט�רי�, � קרקע ְְְְִֵֵֵֶַַַעדי

.‚Èאחת� �ניה� וכפר� �י�, �בית עדיו �ג��ה���יע � ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ
�ניה� � חבר� �ל ד��ר� �די �ת�� לכ�ר ה�ני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹ��תחיל
ע ח�את� מביא ואחד אחד וכל העד�ת, ��ב�עת לח�בי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ד��ר, מ�די י�תר ה�ני העד ו�הה הרא���, �פר ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ�ב�עת�.
וה�ני העד�ת, ��ב�עת ח�ב הרא��� � �פר �� ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָואחר
היתה לא ה�ני, זה ה�דה �א�� העד�ת; מ�ב�עת ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�ט�ר

ממ��. מח�בת ְֵֶֶַָעד�ת�

.„Èאחד וכפר אחד ��פרה�דה �י� ח�ב, ה��פר � ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
האחד וקד� �אחד, �ניה� �פר� .���� ��פר �י� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ��ח�ה
�כפירת�, והע�מד �ט�ר; זה הרי � ד��ר �די �ת�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָוה�דה

העד�ת. ��ב�עת ְִֵַַָָח�ב

.ÂËלהעיד רא�י�ת ���יה� עדי�, כ�י ��י ,ה��יע ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָ
הרא��נה � �נ�ה �ת �פרה �� ואחר רא��נה, �ת ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָוכפרה
עד�ת על ס�מכי� �ה� מ�ני העד�ת, מ�ב�עת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ�ט�רה
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האחרת, ה�ת �עד�ת ה�מ�� לה�ציא ואפ�ר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�נ�ה,
��פר� א�� �עד�ת ל��� ח�ב אינ� ה�ת�ע זה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָונמצא
ל�ת�ע א� ל��בע קר�בי� ה�נ�ה ה�ת היתה ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָלב��.
�הרי ח�בת; הרא��נה א� � ��סס�ת ה� והרי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�נ��תיה�,
להעיד, רא�יה היתה לא הרא��נה, �פירת �עת ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֹה�נ�ה
א�� ���מ�ת� רא�יי�, ע�ה יהי� ��מהרה �י על ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָוא�
ח�בי� נ��תיה�, ��ת� אחרי ה�נ�ה �פרה וא� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָה��סס�ת;

העד�ת. ְִֵַָ��ב�עת

.ÊË�ל להעיד העדי� את אר�עהה��בע וה��יע� וכפר� , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ח�� ��ב�עה �ב�עה �ל אחר ע�ני� וה� �עמי�, ְְְְֲִִִֵַַָָָָָחמ�ה

והעיד� ה�ד� �י� לבית �כ��א� �י�, א��לבית הרי � ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָ
�י� לבית �א� וא� ��ארנ�; �מ� העד�ת, מ�ב�עת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ�ט�רי�
מא�ת� ואחת אחת �ל על ח�בי� � �כפירת� ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָועמד�

�י�. לבית �ח�� ְְִֵֶַה�ב�ע�ת

.ÊÈלא א� אבל 'אמ�'; ��ענ� אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹ��ה
ה�איל � ��ב�עה �ב�עה �ל על �פר� א�א 'אמ�', ְְְִֵֶַָָָָָָָענ�
א�� הרי 'אמ�', ענ� ולא מ�יה� �ב�עה ה�ציא� ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹֹולא

�� �� ויכ�ר� �י� �בית ����יע� עד �בית�ט�רי�, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ
��ארנ�. �מ� ְְִֵֶַ�י�,

.ÁÈ�וכפר �י� �בית אר�עהה��יע� וה��יע� וחזר , ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
ח�� �י� ואחת, אחת �ל על ��פרי� וה� �עמי�, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָחמ�ה
����ע� א� 'אמ�', ענ� ואפ�� �י�, �ית �פני �י� �י� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָלבית
�ב�עת מ��� ח�בי� אינ� � �ע� אחר �ע� עצמ� ְְִִִִֵַַַַַַַַַָָָמ�י
א� � �י� �בית ��פר� �אחר מ�ני אחת; א�א ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהעד�ת

�ל��. מ�עלת עד�ת� אי� וה�ד�, ְְְֵֵֶֶָָחזר�

.ËÈ�פר�� אחר ����ע� ה�ב�ע�ת ��ל למד, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנמצאת
�ה� ממ��, מח�בת �אינ� עד�ת �פירת על � �י� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�בית
���י, ��ב�עת וח�בי� העד�ת; מ�ב�עת עליה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ�ט�רי�

��ארנ� .�מ� ְְֵֶַ

ּפרקהלכֹות יאׁשבּועֹות ¦§§¤¤

ע�ה‡. מצות �� � תע�ה �לא ו�קר �וא ��ב�עת ���ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
��� �י� �בית �ב�עה ��תח�ב מי ��אמר:���בע , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ה�ד�ל ��מ� �ה�ב�עה ע�ה; מצות ז� � ��בע" ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ"�ב�מ�
ה�א �ד�ל וק��� וה��ר היא, העב�דה מ�רכי ְְְְֲִִִִֵַַָָָָוה�ד��,

��מ�. ְְִִַָלה�בע

�מ�·. ע� אחר �דבר לה�בע �ברואס�ר המ��� וכל . ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָ
הע�ל�; מ� נעקר � ��ב�עה ה�א �ר�� ה�ד�� �� ע� ְֱִִִֵֵֶַַָָָָָָאחר
א�א ��מ�, ����עי� �ב�ד ל� לחלק �רא�י מי �� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ�אי�

ה�א. �ר�� ֶָָָהאחד

את‚. לזרז �די לע��ת�, ה�צוה על לה�בע לאד� ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ��מ�ר
��אמר:עצמ� סיני; מהר עליה מ��ע �ה�א �י על וא� , ְְִֶַַַ�ְֱִֵֶֶֶַַַָָָ

צדק�". מ��טי ל�מר ואק�מה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹ"נ��ע�י

�ב�עה„. ��תח�ב למי ה��ני� ����יעי� ז� היא�ב�עה , ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
מ� ז� ��ב�עה ח�ב �היה �י� ה��ני�', '�ב�עת ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָה�קראת

ס�פרי�. מ�ברי �� ח�ב �היה �י� ְְִִִֵֵֶַַָָָָָה��רה,

וא��‰. ה��רה, מ� �ה� �ח�בי� ה� �ב�ע�ת מיני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�ל�ה
וכפר �מקצת� וה�דה מ�לטלי�, חבר� ��ענ� מי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָה�:

אחד�מקצת� ועד ��ענ�, ה��לטלי� �כל ��פר �מי , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
�מכחי�� עליו טענתמעיד ידי על �ב�ע�ת א��, הרי � ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָ

אצל�, �הפקיד� �בר �אבד ��ע� ��מר וכ� �כפירה. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָו�אי
�אי� מ�פק; נ��ע זה הרי � �זה וכ��צא מת א� נגנב ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָא�
וה�א �קר. א� ה��מר, זה טע� אמת א� י�דע ה��ד�� ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ�על
�ניה�". �י� �היה ה' "�ב�עת ��אמר: ה��רה, מ� ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָנ��ע

.Âמיני מ�ל�ה ח�� ה��ני�, א�ת� ����יעי� �ב�עה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ�ל
נקראת היא וג� ס�פרי�, מ�ברי היא הרי � א�� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַ�ב�ע�ת

ה��ני�' מיני'�ב�עת �ני �בריה�, �ל א�� �ב�ע�ת וג� . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
�כפירה ו�אי טענת ידי על �ב�ע�ת מה� י� ה�: ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָ�ב�ע�ת

�כיר �ב�עת �ג�� שכרו]� קיבל שלא �טר�[שנשבע �פ�ג� , ְְְִֵַָָ
שבידו] בשטר מהנקוב פחות לו חייב שהלווה שמודה ,[מלוה

�ב�עת �ג�� � ספק �טענת �ב�ע�ת מה� וי� �ה�; ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכ��צא
�ה� כ��צא והאריסי�, ולקחוה��פי�, מעלו שלא [שנשבעי� ַ�ְֲִִִֵֶַָָָ

מחלק�] ואחתיותר אחת �ל ח��ב ית�אר ממ�נ�ת �בדיני .ְְְִִִֵֵַַַַָָָ
ודיניה�. ה�ב�ע�ת ְְִֵֵֵֶַמא��

.Êאחרת �ב�עה �� תלמ�די� חכמי ��נת והיא , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ
על[=אמוראי�] וא� ה�ת'; '�ב�עת ה�קראת והיא ,ְְְְִִֵֵֶַַַַ

נקראת אינ� ה���, א�ת� מ��יעי� �י� ��ית ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ�י
ה��ני�'. ְִַַַָ'�ב�עת

.Áל� א� ��רה �ל �היתה �י� � ה��ני� �ברי�ב�עת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
היא: �� � ספק טענת על �י� ו�אי טענת על �י� ְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָס�פרי�,

�זר�ע� ��רה ספר א�חז ���ה���ע ונ��ע ע�מד; וה�א , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ואי� ה��ני�. מ�י א� מ�יו �אלה, א� ��ב�עה �כ��י, ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָא�

ה�ד�. �ל��� א�א ה��ני�, �ב�עת ְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹמ��יעי�

.Ëאלהי �ה' נ��ע 'הריני ��אמר: �ג�� מ�יו? ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹ�יצד
��מ� '�מי א� ח���', ��מ� �מי נ��ע 'הריני א� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָי�ראל',

ה�ארח�� 'הרי אמר: א� וכ� �ל��'; לזה ח�ב אני �אי� , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
י� א� ח���, ��מ� למי 'אר�ר א� י�ראל', אלהי לה' ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָֹאר�ר

�ל��'. אצלי ְְִֶֶָלזה

.È�ה��ני מ�י א�ת�וכיצד אנ� 'מ��יעי� ל�: �אמר� �ג�� ? ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
�יד� לזה �אי� ח���, ��מ� '�מי א� י�ראל', אלהי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ה'
�ל�ני �� �ל�ני 'הרי �אמר�: א� 'אמ�'; ע�נה וה�א ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָ�ל��',
י� א� ח���, ��מ� 'למי א� י�ראל', אלהי לה' ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָֹאר�ר
היא ז� 'אמ�'. ע�נה וה�א ל�', י�דה ולא ממ�� אצל� ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹלפל�ני

ה��ני�. ְִַַַָ�ב�עת

.‡È�חפ נקיטת �לא �ה��יע� תורה]ה��ני� �יד�[ספר ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ
וא� �יד�. ��רה וספר ונ��ע וח�זר ט�עי�, א�� הרי �ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָ
�הרי ונ��ע; ח�זר אינ� � וה��יע�ה� �יד�, �פ�י� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָאחז
אינ� מי�ב, ה��יע�ה� ה�. ספר �כמ� �יד�, ��רה ֵָ�ְְְְִִֵֵֶַָָָאחז

ונ��ע. ְְִֵָח�זר

.·Èי��ב וה�א א�ת� מ��יעי� לכ�ח�ה � חכמי� ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָ�למיד
�כ�� �פ�י� א�א ��רה, ספר ל�ל צרי� ואינ� �יד�; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ�תפ�י�

��ארנ�. �מ� ה�ד�, �ל��� ונ��ע היא. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹחפ�

.‚È�ה��ני ל�ב�עת ה�ת �ב�עת �י� חפ�אי� נקיטת א�א , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
אבל ��רה; ספר א�חז ה�ת �ב�עת ה���ע �אי� �ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
א� מ�יו �אלה, א� ��ב�עה �כ��י, א� ��� א�ת� ְְְְִִִִִִֵַַָָָמ��יעי�
להי�ת ה�ל נהג� �כבר ה��ני�. �ב�עת �מ� �י�, �ית ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹמ�י

- h"qyz'd lel` f"h ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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ח�� �יד ��רה �עת[=שמש]ספר הע�, �אר א� ה�נסת ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
עליו. לא�� �די � ה�ת �ב�עת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ����יעי�

.„È�מ�יר �ה�א ל��� �כל ה���ע את �ה��יע� ,ה��ני� ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
�אי� ה�ר�, ר��תי אבל ה�א�ני�. ה�ר� וכ� �מצות�; ז� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָהרי
ז�. ה�ריה על לסמ� רא�י ואי� ה�ד�; �ל��� א�א ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמ��יעי�
� ה�ד� �ל��� לה��יע דיני� ��י �ל ��הג� �י על ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוא�

ה���ע את לה�דיע השבועה]צרי� את לו עד[=לבאר , ְְִִִֶַַַָָ
�ב�עת היא ה��ני�, ��ב�עת ה�ב�עה; ל��� מ�יר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָ��היה

�עצמ� פטור]ה��ד�� מבי� כשאינו בה �ב�עת[שג� וא� . ְְְְִַַַַָָ
ה�ד�. �ל��� א�ת� לה��יע הע� �ל נהג� ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹה�ת,

.ÂËו�אי טענת ידי על �היא ה��ני� �ב�עת ��תח�ב מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָ�ל
ס�פרי��כפירה מ�ברי �היתה �י� ה��רה מ� �היתה �י� , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

�טענת �� ��תח�ב מי וכל ��ת�אר; �מ� עליו מא�מי� �ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
א���. צרי� אינ� � ס�פרי� מ�ברי �י� ה��רה מ� �י� ְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָספק,

.ÊËה���ע על מא�מי� ��לוכיצד י�דע, 'הוי ל�: א�מרי� ? ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
"לא ה�א �ר�� ה�ד�� �אמר ��עה נז�עזע ��� ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹ�ָָהע�ל�
נאמר ����רה עבר�ת וכל ל�וא". אלהי� ה' �� את ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹת�א
����רה, עבר�ת �ל ינ�ה". "לא נאמר וכא� "ונ�ה", ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�ה�

מ��� ��ח�י�[�בלבד]נפרעי� �מ���ח�� מ��� וכא� , ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָ
י�ראל �ל ��נאיה� מ�ל לה�רע ��ר� א�א ע�ד, ולא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹעליו.

נהור] סגי בלשו� �זה,[=ישראל, זה ערבי� י�ראל ��ל �ְֲִִֵֵֶֶֶָָָ
�� "על אחריו: וכת�ב וג�', ורצח" וכח� "אלה ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ��אמר:

."�� י��ב �ל ואמלל האר�, ��אבל ����רה עבר�ת �ל ְֱֶֶַָָ�ְֲֵֵֶַַָָָָ
� וכא� זכ�ת, ל� י� א� ��ר�ת, ��ל�ה �ני� ל� ְְְְִִִֵַָָֹ��לי�
צבא�ת, ה' נא� "ה�צאתיה, ��אמר: מ�ד, מ��� ְָ�ְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָנפרעי�
ל�קר"; ��מי ה���ע �ית ואל ה��ב �ית אל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�באה
�עת ה��נב זה ה��ב", �ית אל "�באה מ�ד; ִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ"ה�צאתיה",
�מ��יע�; �ח�� וט�ענ� חבר�, על ממ�� ל� ואי� ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָה�ר��ת,
ואת "וכ��� �מ�מע�. ל�קר", ��מי ה���ע �ית ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ"ואל
א�ת�, מכ�י� �מי� א� �אי� �ברי� � אבניו" ואת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָעציו

א�ת�'. מכ�ה �קר ְְֶֶֶַַָ�ב�עת

.ÊÈ�לה א�מרי� מ�ירי� �ה� �ל��� � ��� ה�ה הא��� ,ועני� ְְִִֶַַָ�ְְִִִֵֶֶַָָ
'איני אמר: למ�טב. הח�טא ויחזר ��ברי� ��בינ� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ�די
אמר א� וכ� חבר�; ��ענ� מה ונ�ת� א�ת�, ��טרי� � ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָנ��ע'

לה�. ה�לכי� � �פטר� מ��יע�', 'איני ְְְִִִֵֵֶַַָָה��ע�:

.ÁÈ�בע�� וחבר� נ��ע', 'הריני ��אמר: הע�מדי� � ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ
הר�עי� האנ�י� אהלי מעל נא "ס�ר� לזה: זה ְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָא�מרי�

�ע�� על 'לא ל�: וא�מרי� שאתההא�ה"; הפירוש [לפי ְְְְִֵֶַַָֹ
לשבועה] לתת �ע�נ�,רוצה על א�א א�ת�, מ��יעי� ְְְִִֵֶַַַָָאנ�

�י�'. �ית �עת ְִֵַַַועל

.ËÈספק טענת ��ב�עת זה א��� מא�מי� �אי� �י על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָא�
��ארנ� צר�מ� � ה�ת ��ב�עת ולא לפצר, ה��ני� יכי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ

�� �היה ��א עד �ה�, יחזר� א�לי �יני�; ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ�בעלי
�לל. ְְָָ�ב�עה

.Îב�עת� א� ה��ני� �ב�עת ה���ע ��ל וגל�י, �ר�ר ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָ�בר
��בר ה��ד��, �ב�עת מ��� ח�ב �ה�א � ��קר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָה�ת

מ��טיה מזיד.נת�אר� �ה�א �י על וא� ל�קה, ואינ� ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
�ה�א � חמ� �ת�ספת עליו, ����ע מה ל��� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹונתח�ב

קר�� �מביא חמ�ה; וחמ�� ה�א ��היה עד ה�ר�, ְְֲִִֵַָָ�ְְְִִֶֶֶֶַַַרביע
�ית �� י� א� ��ארנ�.[�המקדש]א��, �מ� , ְְִִֵֵֶַַָָָ

ּפרקהלכֹות יבׁשבּועֹות ¦§§¤¤

�קר‡. על א� ל�וא ה���ע ���קה �י על וכ�א� , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
� קר�� �מביא ה��ד��, �ב�עת א� העד�ת �ב�עת ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָה���ע
ה'" ינ�ה "לא ��אמר: ,��� ה�ב�עה ע�� לה� מת��ר ְֱֶֶֶַַֹ�ְְֲִֵֵֶַַָָאי�
ה�� על מ��� ���רע עד �מי�, מ�י� נ�י�� לזה אי� �ִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ה'". אני אלהי�, �� את "וח�ל� ��אמר: �ח�ל, ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹה�ד�ל
העבר�ת. מ�ל י�תר זה מע�� לה�הר אד� צרי� ְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָלפיכ�

ה�א·. החמ�ר�ת מ� זה �הלכ�תע�� ��ארנ� �מ� , ְְְְֲִִֵֶֶַַָ
� �י� �ית מיתת ולא �רת לא �� �אי� �י על א� ְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ���בה;
הע�נ�ת. מ�ל �ד�ל �ה�א המק��, ה�� ח��ל �� ֲִֶָָָָ�ְִֵֵַַי�

�ה�‚. וכ��צא �ב�מ� �באר� ��מי� ����ע א�מי � ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
וכ� �ב�עה; ז� אי� ��רא�, למי א�א ��נת� �אי� �י ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל
א� � ה�ד� מ�תבי �כתב א� ה�ביאי�, מ� �נביא ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹה���ע
���ה למי א� זה נביא ��לח למי א�א ��נת� �אי� �י ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעל
�ב�ע�ת, א�� �אי� �י על וא� �ב�עה. ז� אי� זה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ�כתב

עליה� אות�]מא�מי� ��א[=מזהירי� הע� את �מל�די� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ
�ב�עה, ��� �עיניה� �מראי� �כ�; רא� ק��ת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹינהג�

לה�. �מ�ירי� �תח לה� ְִִִֶֶֶַַָָ�פ�תחי�

ה���ע„. אבל ה�ד�. �תבי ��אר אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ��ה
ההז�ר�ת;���רה על �ע�� ,�� ��ת�ב �מה נ��ע א� � ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ

�ב�עה. �א� ואי� ה�ויל, על �ע�� סת�, �� נ��ע ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָוא�
��ת�ב �מה ����ע �מי זה הרי � �� ונ��ע �יד� ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנטל�

ואס�ר. ,��ְָָ

סת�‰. ���רה אינ�וה���ע ה�א, חכמי� �למיד א� � ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ
�אלה צרי� ה�א, האר� ע� וא� לחכ�; �אלה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָצרי�

��ב�ע�ת. רא� ק��ת ינהג� ��א �די ְְְְֲִִֵֶַָָֹֹלחכ�,

Â.�לכ��ת צרי� ר�� אי� � ����ע לבטלעבד [להכריחו ְְִִִֵֶֶֶַַָ
לפיהשבועה] ����ע; �קד� ����ע אחר ה�א והרי ,ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹ

ונאמר �ב�עת�; עליו ��ח�ל �די ל�, קנ�י ��פ� ְְְֱֵֵֶֶֶַָָָָָ�אי�
� �ר��ת� ��פ�� מי נפ��", על א�ר "לאסר ְְְְֱִִִֶֶַַַַָֹ��ב�ע�ת:
����ע �מ� זה ונמצא אחרי�, �ר��ת �ה�א עבד, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָיצא

אחר. נכסי ְִֵֵַַעל

.Ê�י�דעי�קט�י וה� ו]����ע�, למושג טע�[מודעי� ְְְְְִִִֵֶַַַ
לעמד א�ת� ��פי� � ח�בי� �אינ� �י על א� � ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹה�ב�עה

עליה� �לא�� לח�כ� �די ��א[=להזהיר�]�דבריה� �די , ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
����ע� ה�בר היה וא� ��ב�ע�ת. רא� ק��ת ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹינהג�
� נ�ק �� א� א�א �� לעמד יכ�ל ה�ט� �אי� �בר ֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹעליו,
מ�ה � מר�ה זמ� ��ר יאכל ��א א� ��צ��, ����ע ֶֶַ�ְְְְִֶֶֶַַַָָָֹֹ�ג��
�ה�רה ל� �מראי� ,�� וג�ערי� ר��, א� אביו ְָ�ְְֲִִִֶַַָא�ת�
��ב�ע�ת. רא� להקל רגיל יהיה ��א �די ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָֹֹ�ב�עת�,

.Áהר�ה ��ט�י� לה�הר �בריצרי� ל��נ� �לל�ד , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
לה�בע רגילי� יהי� ��א �די � �ב�עה �לא ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָֹֹאמת
ועל אב�תיה� על ח�בה �מ� ה�בר וזה �ג�יי�; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ�מיד,

תינ�ק�ת. ְְִֵַמל�די

.Ëל�וא חבר� מ�י ה�� הז�רת ����עה��מע א� , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
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ח�� �יד ��רה �עת[=שמש]ספר הע�, �אר א� ה�נסת ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
עליו. לא�� �די � ה�ת �ב�עת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ����יעי�

.„È�מ�יר �ה�א ל��� �כל ה���ע את �ה��יע� ,ה��ני� ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
�אי� ה�ר�, ר��תי אבל ה�א�ני�. ה�ר� וכ� �מצות�; ז� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָהרי
ז�. ה�ריה על לסמ� רא�י ואי� ה�ד�; �ל��� א�א ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמ��יעי�
� ה�ד� �ל��� לה��יע דיני� ��י �ל ��הג� �י על ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוא�

ה���ע את לה�דיע השבועה]צרי� את לו עד[=לבאר , ְְִִִֶַַַָָ
�ב�עת היא ה��ני�, ��ב�עת ה�ב�עה; ל��� מ�יר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָ��היה

�עצמ� פטור]ה��ד�� מבי� כשאינו בה �ב�עת[שג� וא� . ְְְְִַַַַָָ
ה�ד�. �ל��� א�ת� לה��יע הע� �ל נהג� ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹה�ת,

.ÂËו�אי טענת ידי על �היא ה��ני� �ב�עת ��תח�ב מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָ�ל
ס�פרי��כפירה מ�ברי �היתה �י� ה��רה מ� �היתה �י� , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

�טענת �� ��תח�ב מי וכל ��ת�אר; �מ� עליו מא�מי� �ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
א���. צרי� אינ� � ס�פרי� מ�ברי �י� ה��רה מ� �י� ְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָספק,

.ÊËה���ע על מא�מי� ��לוכיצד י�דע, 'הוי ל�: א�מרי� ? ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
"לא ה�א �ר�� ה�ד�� �אמר ��עה נז�עזע ��� ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹ�ָָהע�ל�
נאמר ����רה עבר�ת וכל ל�וא". אלהי� ה' �� את ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹת�א
����רה, עבר�ת �ל ינ�ה". "לא נאמר וכא� "ונ�ה", ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�ה�

מ��� ��ח�י�[�בלבד]נפרעי� �מ���ח�� מ��� וכא� , ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָ
י�ראל �ל ��נאיה� מ�ל לה�רע ��ר� א�א ע�ד, ולא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹעליו.

נהור] סגי בלשו� �זה,[=ישראל, זה ערבי� י�ראל ��ל �ְֲִִֵֵֶֶֶָָָ
�� "על אחריו: וכת�ב וג�', ורצח" וכח� "אלה ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ��אמר:

."�� י��ב �ל ואמלל האר�, ��אבל ����רה עבר�ת �ל ְֱֶֶַָָ�ְֲֵֵֶַַָָָָ
� וכא� זכ�ת, ל� י� א� ��ר�ת, ��ל�ה �ני� ל� ְְְְִִִֵַָָֹ��לי�
צבא�ת, ה' נא� "ה�צאתיה, ��אמר: מ�ד, מ��� ְָ�ְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָנפרעי�
ל�קר"; ��מי ה���ע �ית ואל ה��ב �ית אל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�באה
�עת ה��נב זה ה��ב", �ית אל "�באה מ�ד; ִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ"ה�צאתיה",
�מ��יע�; �ח�� וט�ענ� חבר�, על ממ�� ל� ואי� ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָה�ר��ת,
ואת "וכ��� �מ�מע�. ל�קר", ��מי ה���ע �ית ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ"ואל
א�ת�, מכ�י� �מי� א� �אי� �ברי� � אבניו" ואת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָעציו

א�ת�'. מכ�ה �קר ְְֶֶֶַַָ�ב�עת

.ÊÈ�לה א�מרי� מ�ירי� �ה� �ל��� � ��� ה�ה הא��� ,ועני� ְְִִֶַַָ�ְְִִִֵֶֶַָָ
'איני אמר: למ�טב. הח�טא ויחזר ��ברי� ��בינ� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ�די
אמר א� וכ� חבר�; ��ענ� מה ונ�ת� א�ת�, ��טרי� � ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָנ��ע'

לה�. ה�לכי� � �פטר� מ��יע�', 'איני ְְְִִִֵֵֶַַָָה��ע�:

.ÁÈ�בע�� וחבר� נ��ע', 'הריני ��אמר: הע�מדי� � ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָ
הר�עי� האנ�י� אהלי מעל נא "ס�ר� לזה: זה ְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָא�מרי�

�ע�� על 'לא ל�: וא�מרי� שאתההא�ה"; הפירוש [לפי ְְְְִֵֶַַָֹ
לשבועה] לתת �ע�נ�,רוצה על א�א א�ת�, מ��יעי� ְְְִִֵֶַַַָָאנ�

�י�'. �ית �עת ְִֵַַַועל

.ËÈספק טענת ��ב�עת זה א��� מא�מי� �אי� �י על ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָא�
��ארנ� צר�מ� � ה�ת ��ב�עת ולא לפצר, ה��ני� יכי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ

�� �היה ��א עד �ה�, יחזר� א�לי �יני�; ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ�בעלי
�לל. ְְָָ�ב�עה

.Îב�עת� א� ה��ני� �ב�עת ה���ע ��ל וגל�י, �ר�ר ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָ�בר
��בר ה��ד��, �ב�עת מ��� ח�ב �ה�א � ��קר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָה�ת

מ��טיה מזיד.נת�אר� �ה�א �י על וא� ל�קה, ואינ� ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
�ה�א � חמ� �ת�ספת עליו, ����ע מה ל��� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹונתח�ב

קר�� �מביא חמ�ה; וחמ�� ה�א ��היה עד ה�ר�, ְְֲִִֵַָָ�ְְְִִֶֶֶֶַַַרביע
�ית �� י� א� ��ארנ�.[�המקדש]א��, �מ� , ְְִִֵֵֶַַָָָ

ּפרקהלכֹות יבׁשבּועֹות ¦§§¤¤

�קר‡. על א� ל�וא ה���ע ���קה �י על וכ�א� , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
� קר�� �מביא ה��ד��, �ב�עת א� העד�ת �ב�עת ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָה���ע
ה'" ינ�ה "לא ��אמר: ,��� ה�ב�עה ע�� לה� מת��ר ְֱֶֶֶַַֹ�ְְֲִֵֵֶַַָָאי�
ה�� על מ��� ���רע עד �מי�, מ�י� נ�י�� לזה אי� �ִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ה'". אני אלהי�, �� את "וח�ל� ��אמר: �ח�ל, ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹה�ד�ל
העבר�ת. מ�ל י�תר זה מע�� לה�הר אד� צרי� ְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָלפיכ�

ה�א·. החמ�ר�ת מ� זה �הלכ�תע�� ��ארנ� �מ� , ְְְְֲִִֵֶֶַַָ
� �י� �ית מיתת ולא �רת לא �� �אי� �י על א� ְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ���בה;
הע�נ�ת. מ�ל �ד�ל �ה�א המק��, ה�� ח��ל �� ֲִֶָָָָ�ְִֵֵַַי�

�ה�‚. וכ��צא �ב�מ� �באר� ��מי� ����ע א�מי � ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
וכ� �ב�עה; ז� אי� ��רא�, למי א�א ��נת� �אי� �י ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל
א� � ה�ד� מ�תבי �כתב א� ה�ביאי�, מ� �נביא ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹה���ע
���ה למי א� זה נביא ��לח למי א�א ��נת� �אי� �י ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעל
�ב�ע�ת, א�� �אי� �י על וא� �ב�עה. ז� אי� זה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ�כתב

עליה� אות�]מא�מי� ��א[=מזהירי� הע� את �מל�די� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ
�ב�עה, ��� �עיניה� �מראי� �כ�; רא� ק��ת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹינהג�

לה�. �מ�ירי� �תח לה� ְִִִֶֶֶַַָָ�פ�תחי�

ה���ע„. אבל ה�ד�. �תבי ��אר אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ��ה
ההז�ר�ת;���רה על �ע�� ,�� ��ת�ב �מה נ��ע א� � ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ

�ב�עה. �א� ואי� ה�ויל, על �ע�� סת�, �� נ��ע ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָוא�
��ת�ב �מה ����ע �מי זה הרי � �� ונ��ע �יד� ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנטל�

ואס�ר. ,��ְָָ

סת�‰. ���רה אינ�וה���ע ה�א, חכמי� �למיד א� � ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ
�אלה צרי� ה�א, האר� ע� וא� לחכ�; �אלה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָצרי�

��ב�ע�ת. רא� ק��ת ינהג� ��א �די ְְְְֲִִֵֶַָָֹֹלחכ�,

Â.�לכ��ת צרי� ר�� אי� � ����ע לבטלעבד [להכריחו ְְִִִֵֶֶֶַַָ
לפיהשבועה] ����ע; �קד� ����ע אחר ה�א והרי ,ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹ

ונאמר �ב�עת�; עליו ��ח�ל �די ל�, קנ�י ��פ� ְְְֱֵֵֶֶֶַָָָָָ�אי�
� �ר��ת� ��פ�� מי נפ��", על א�ר "לאסר ְְְְֱִִִֶֶַַַַָֹ��ב�ע�ת:
����ע �מ� זה ונמצא אחרי�, �ר��ת �ה�א עבד, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָיצא

אחר. נכסי ְִֵֵַַעל

.Ê�י�דעי�קט�י וה� ו]����ע�, למושג טע�[מודעי� ְְְְְִִִֵֶַַַ
לעמד א�ת� ��פי� � ח�בי� �אינ� �י על א� � ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹה�ב�עה

עליה� �לא�� לח�כ� �די ��א[=להזהיר�]�דבריה� �די , ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
����ע� ה�בר היה וא� ��ב�ע�ת. רא� ק��ת ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹינהג�
� נ�ק �� א� א�א �� לעמד יכ�ל ה�ט� �אי� �בר ֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹעליו,
מ�ה � מר�ה זמ� ��ר יאכל ��א א� ��צ��, ����ע ֶֶַ�ְְְְִֶֶֶַַַָָָֹֹ�ג��
�ה�רה ל� �מראי� ,�� וג�ערי� ר��, א� אביו ְָ�ְְֲִִִֶַַָא�ת�
��ב�ע�ת. רא� להקל רגיל יהיה ��א �די ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָֹֹ�ב�עת�,

.Áהר�ה ��ט�י� לה�הר �בריצרי� ל��נ� �לל�ד , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
לה�בע רגילי� יהי� ��א �די � �ב�עה �לא ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָֹֹאמת
ועל אב�תיה� על ח�בה �מ� ה�בר וזה �ג�יי�; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ�מיד,

תינ�ק�ת. ְְִֵַמל�די

.Ëל�וא חבר� מ�י ה�� הז�רת ����עה��מע א� , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
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ע�בר �ה�א צריכה, �אינ� �רכה ��ר� א� ל�קר, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָלפניו
�רכ�ת �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ל�וא, ה' �� נ��א ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָמ���
יהא �עצמ� ה�א נ�ה�, לא וא� לנ��ת�; ח�ב זה הרי �ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ
מכ��ל יהיה ��א �די מ�ד, א�ת� לה�יר וצרי� ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹ�נ��י.
י�דיע�, �אמר וא� ����ה�. י�דע אינ� �הרי � ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹלאחרי�

מעוה ל��נ� ל�ד� �הרי � �נ��י הע�ל� �ל [לשו�נמצא� ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָ
נקיה] �מיד.לא ְִָָ��ב�עה

.È�המבר א� ה�ה ה���ע ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ��ה
מזיד אס�רלה��לה ��ה ידע ולא ��גג, היה א� אבל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ענ� ��א לנ��ת�, �אס�ר א�מר ואני לנ��ת�. ח�ב אינ� �ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
יחזר. ��א �� �מתרה מזהיר� א�א ��גג; ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹה�ת�ב

.‡Èהאס�רה היא �לבד ל�וא �ב�עה אפ��ולא א�א , ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹ
על וא� אס�ר, � לב�לה המיחדי� ה�מ�ת מ� �� ְְִַַַָָָָ�ְְְִִֵֵַַַלהז�יר
את "ליראה וא�מר: מצ�ה ה�ת�ב הרי נ��ע. ��א ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�י

לב�לה. יז�יר� ��א יראת�, �בכלל וה��רא"; ה�כ�ד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹה��
מ�ד, ימהר � לב�לה �� וה�ציא ה���� טעה א� ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָלפיכ�,
�יצד? לב�לה. י�כר ��א �די ל�, ויה�ר ויפאר ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוי��ח

א� ועד', לע�ל� ה�א '�ר�� א�מר: � 'ה'' '�ד�לאמר: : ְֵֶַָָָָָ
לב�לה. יהא ��א �די �זה, וכ��צא מאד', �מה�ל ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ�ְה�א

.·Èלה�אל ���ר �י על �מ�[להתיר]א� ה�ב�עה, על ִֶַַ�ְְְִֵַַָָָ
�פי �זה ואי� נ�קפ�[פג�]�אמרנ�, ���� �מי [=שמהסס], ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹ

רא�י כ�, �י על א� � מינ�ת �מ� א�א אינ� זה ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�דבר
מצוה, �בר מ�ני א�א לה�ר נזקקי� ואי� זה; �דבר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלה�הר
י�בע ��א לאד� היא �ד�לה וט�בה �ד�ל. צר� מ�ני ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹא�
� ��ב�עת� יעמד ��צטער, ונ��ע עבר וא� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ�לל;
"ע�ה אחריו: וכת�ב ימר", ולא להרע, "נ��ע ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ��אמר:

לע�ל�". י��ט לא � ְִֵֶָֹא�ה

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

�
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ה�מיני. ���� ה�כרי� את למ�ל והיא אחת, ע�ה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָמצות

א��. �פרקי� � ז� מצוה ְְִִִֵֵָָ�בא�ר

א ּפרק מילה ¤¤¨¦§¦הלכֹות

"וערל‡. ��אמר: �רת, עליה �ח�בי� ע�ה מצות � ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמילה
ההיא ה�פ� ונכרתה � ערלת� ��ר את י��ל לא א�ר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹזכר,

הרב ועל �נ�, את למ�ל האב על �מצוה [האדו�]מע�יה". ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
עבדיו �ל את �ס�".[הכנעני�]למ�ל �מקנת �ית, "יליד ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ

ואינ� ע�ה; מצות ��ל א�ת�, מל ולא האד�� א� האב ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָֹעבר
� �בית עצמ�. �ערל א�א �ל�י ה�רת �אי� �רת, י�ח�ב ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ערל, י�יח� ולא �זמ��; העבד, א� ה�� א�ת� למ�ל ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ְמצ�י�
�עבדיה�. ולא �י�ראל, ְְְְְִֵֵֶַָֹֹלא

מ�ע��·. ��א אד� �ל �נ� מלי� עבראי� �� א� א�א , ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
מ�ית נתע�� �רח�. על א�ת� מלי� �י� ��ית למ�ל�, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָונמנע
עצמ�; את למ�ל ח�ב ה�א ���ג�ל, � א�ת� מל� ולא ְְְְִִֶֶַַַָָָֹ�י�,
עצמ�, את ימ�ל ולא מ��ג�ל עליו ��עבר וי�� י�� ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹוכל
עד �רת, ח�ב אינ� אבל ע�ה; מצות מב�ל ה�א ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָהרי

�מזיד. ערל, וה�א ְְִֵֵֶָָ��מ�ת

מ�‚. ה�לקח עבד ואחד י�ראל, �ר��ת ���לד עבד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאחד
למ�ל� הרב ח�ב ה�ל, � נ��לה��י� �ית, ��ליד א�א ; ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

לקח� אפ�� � ��לקח ���� נ��ל �ס�, �מקנת ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָל�מ�נה;
�י�מ�. נ��ל ���לד, ����ְִֶַַ

�ס�„. מקנת שנקנה]י� יליד[עבד וי� ל�מ�נה, ����ל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ
לשפחתו]�ית לקח[שנולד �יצד? ���לד. ���� ����ל ִִֵֶֶַַַַַָ

ל�מ�נה; נ��ל זה הרי וילדה, ע�� ע�ר� ולקח ְְְֲִִִֵֶָָָָָָ�ְְִַָָ�פחה
עצמ� הע�ר והרי עצמ�, �פני הע�ר ��קח �י על ְַָ�ְְֲִֵֵַַָָ�ְִֶַַַָָוא�
ל�מ�נה. נ��ל ��לד, קד� א�� וקנה ה�איל � �ס� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמקנת

לע�ריה‰. �פחה שתוליד]לקח העוברי� רק א�[קנה , ְְִַָָ�ֶָָ
עבד�ת ל�� להט�יל� ��א מנת על �פחה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ��קח

כאשה] מצוות עצמה על ���לד[שתקבל �י על א� �ִֶַַַ
�א�� ה�ה, ה��לד �הרי ���לד; ���� נ��ל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ�ר��ת�,
א�� �אי� קנה�, ה��� �כא�� לב��, �ס� מקנת ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָה�א

�פח�ת�כ �ית.[של]לל יליד ה�� ��היה �די י�ראל, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
א�� טבלה עבדות]וא� זה[לש� הרי ��לדה, אחר ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

ל�מ�נה. ְִִָנ��ל

.Â� ל��ל העבד רצה ולא ה��י�, מ� �ד�ל עבד ְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹלקח
ע�� אותו]מגל�לי� על[משכנעי� יתר חד�; ע�ר �ני� �ל ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

ל��י�. �מ�כר� ח�זר א�א ערל, ��ה�א לק�מ� אס�ר ,��ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ
ימ�ל ��א ה��י, ר�� אצל וה�א מ�ח�ה, עליו התנה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹוא�
�בע עליו ��ק�ל �בלבד ערל; וה�א לק�מ� מ�ר � ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ�א�ת�

���ב �גר ויהיה נח, �ני ��צט�� ז'מצו�ת שקיבל [כגוי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹ
מ�ד.מצוות] יהרג מצו�ת, �בע עליו ק�ל לא א� אבל ;ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

נ�הג. �ה��בל �זמ� א�א ���ב, �ר מק�לי� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואי�

.Êח�ה� מילה ח�ב י�ראל, לקהל ��כנס מל��י וא� ; ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
קט� וכ� ���ת��ר. �רית �� מ��� לה�י� צרי� ��י, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��היה
���� �רית �� מ��� לה�י� צרי� מה�ל, ��ה�א ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָ���לד
�זכר זכר�ת ל� ��� ה�ל�ד וה�א אנ�ר�גינ�ס, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָה�מיני.
�פ� י�צא וכ� ��מיני; א�ת� למ�ל צרי� � �נקבה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹונקב�ת

קיסרי] בניתוח את[נולד מלי� ערל�ת, ��י ל� ��� �מי .ְְִִֵֵֶֶָָ
��מיני. ְְִִֵֶַ��יה�

.Á���� א�א לע�ל� מלי� �י�אי� � ה�מ� על�ת אחר , ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
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�ה�א �זמ��, ��א �י� זמ��, �ה�א ה�מיני, ����ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ולא ,"����" � ה�מיני" "�ב��� ��אמר: והלאה, ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָֹמ��יעי
ה��� וכל ��ר. ה�חר, ע��ד מ�עלה מל וא� ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ��ילה.
ה��� �תח�ת להק�י� מצוה כ�, �י על וא� ל�ילה; ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָ��ר

למצו�ת. מק�ימי� זריזי�, �ְְְְִִִִִַ

.Ëה��ת את ��חה �זמ��, אינ�מילה � �זמ�� ו��א ; ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
�בי� �זמ�� �בי� ט�ב. י�� את ולא ה��ת, את לא ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ��חה
�הרת היתה �א� �יצד? ה�רעת. את ��חה �זמ��, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ��א

צרעת] �י[נגע על א� הערלה; ע� ח�תכ� הערלה, ְְְְִִַַָָָָָָָ�ע�ר
את וידחה ע�ה, יב�א � תע�ה �לא ה�רעת נגע ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ��ציצת

תע�ה. ֲֶַֹלא

.Èמיל �� � ה��ת את ��חה ה�ני� ��ילת ת��� ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
חל א� ה��ת, את ��חה ל�מ�נה נ��לי� �ה� ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהעבדי�
א�� טבלה ��א �ית מיליד ח�� ���ת; ��ה� ְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹ�מיני
��חה אינ� ל�מ�נה, ����ל �י על �א� � ��לדה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָעד

ה��ת. ֶַַָאת

.‡Èמה�ל ��ה�א ���לד ה�מיניקט� �חד� ���לד �מי , ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
חי, �אינ� מ�ני �נפל �ה�א �ר�ת� ���מר קד� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹלע��ר�
אינ� � ערל�ת ��י ל� ��� �מי ואנ�ר�גינ�ס, �פ�, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹוי�צא
י�� �ה�א ���ת, �אחד נ��לי� א�א ה��ת, את ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ��חי�

לה�. ְִִֶָ��יעי

.·È� ��ילה ספק ���� ספק ה�מ��ת, �י� ���לד ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָמי
�מיני ספק �ה�א ���יעי ונ��ל ה�ילה, מ� וא�מ�ני� . ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָ

א�א ה��ת, את ��חה אינ� � ה�מ��ת �י� ��ת ערב ְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָנ�לד
מ�פק. ה��ת את ��חי� �אי� ���ת; �אחד ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנ��ל

.‚È�ער�� �ל� היה א� � ה�מיני �חד� ���לד ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמי
א�א ה�א, �בעה �ב� �ל� ולד זה הרי � ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָ�בצ�רניו
א�ת� �מלי� �אב�, ואינ� ���ת לטלטל� �מ�ר ְְְְְִֵֶֶַַָָָָ�ְִֶַָ����הה;

�למי����ת צ�רניו ואי� לק�י, ��ער� נ�לד א� אבל . ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ
לה�לד רא�י היה ��א ו�אי, �מ�נה �� זה הרי � ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ�בר�ת�
�אב�, ח��ב ה�א לפיכ�, ���מר; קד� ויצא �ת�עה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹא�א
�ל�י� �הה א� כ�, �י על וא� ���ת. לטלטל� ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹואס�ר
ה��לדי� ��אר ה�א והרי קימא, �ל ולד ה�א הרי � ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָי��

� נפל.לכל אינ� �אד�, י�� �ל�י� ��הה ��ל בר; ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹ

.„È� �ל� נ�לד א� � לע��ר� ה�ביעי �חד� ���לד ְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹמי
���ת א�ת� �מלי� קימא, �ל ולד זה �בעה,הרי �� ספק . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ

�בעה �� א� �ני�: מ�ל ���ת נ��ל � �מ�נה �� ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָספק
ה�א, �מ�נה �� וא� ��ת; ��דחה �די� ה�א, ו�ל� ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָה�א
ה�א א� נפל, ��ה לפי ה�א, ��ר �מח�� ��ל זה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהרי

�מ�נה. ��ְֶָ

.ÂË� ה�מ��ת �י� א�� למעי ח�� רא�� הע�ר ְְִִֵֵַָָֹ�ִָה�ציא
א�ת� מלי� אי� ��ת, �לילי א�א ��� יצא ��א �י על ְִֵֵֵֶַָָָ�ִֶַַָָֹא�

את���ת ��חה אינ� � ה��ת את ��חה �אינ� מי וכל . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ימי� �ב�ני �ני. ט�ב י�� את וד�חה רא���; ט�ב ְְִִִִֵֵֶֶָי��
ולא הרא��� את לא ��חה אינ� ה�נה, רא� �ל ְִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹט�בי�
�ל �ני ��חה אינ� �זמ��, ��א מילה וכ� ה�ני; ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאת

ה�נה. ַָָֹרא�

.ÊËמעת ל� �מ�ני� ��בריא; עד א�ת� מלי� אי� ְִִִֵֵֵֶֶַַָח�לה,

מלי� �� ואחר לעת, מעת ימי� �בעת מחלי�, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ��חיה
ח�הא�ת� ��חלצ�� אמ�רי�? �ברי� ��ה ממנו. [יצאה ְְֲֲִִֶֶַַַָָָ

זההקדחת] �חלי וכ��צא הגו�], כל ל�[של �אב� א� אבל ; ְֲֲֳִִֵֶַָָָ
וכ� מ�ד. א�ת� מלי� וירפא�, עיניו ��ת��ח� �עת � ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָעיניו

�זה ���צא מסויי�]�ל באבר הוא .[שהחולי ֵֶַָֹ

.ÊÈ,�א�ת מלי� אי� � �י�תר ירק ��� ��מיני ��מצא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹקט�
���ל ה�ט�י�[יתווס�]עד �מראה מראיו ויחזר� �� �� ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹ

��בע� �מי �י�תר אד� היה א� וכ� �[אותו]ה�ריאי�. ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ
��אר מראיו ויחזר� �מ� �� ���לע עד א�ת�, מלי� ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָאי�
א�� �דברי� לה�הר וצרי� ה�א. חלי ��ה מ�ני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹה�ט�י�;

�� �� �אי� ולד א�א מלי� ואי� חלי;[שו�]הר�ה, ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
זמ�; לאחר למ�ל ואפ�ר ה�ל, את ��חה נפ��ת ְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ���נת

לע�ל�. מ��ראל אחת נפ� להחזיר אפ�ר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָואי

.ÁÈלה�� את]א�ה למול מחמת[נתנה �מת רא��� �נ� ְֲִִֵֵֶַָָָָ
��ה�ילה �מת ה�ני את מלה וכ� �ח�, את �הכ�ילה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

לא ז� הרי � אחר מ�על �י� זה, מ�על �י� ה�ילה, ֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹמחמת
��ג�יל עד ל� ממ�יני� א�א �זמ��, ה�לי�י את ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָ�מ�ל

�ח�. ויתח�ק ְְְִֵַַֹמעט

ה'תשס"ט אלול י"א שני יו�

ב ּפרק מילה ¤¤¨¦§¦הלכֹות

הערל‡. ואפ�� למ�ל; ��רי� וא�הה�ל וקט� ועבד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
�לל; ימ�ל לא ��י, אבל אי�. �� �אי� �מק�� ְְֲִִֵֶָָָָָָֹמלי�,
מלי�, �ב�ל �נ�ה. �למ�ל� לחזר צרי� אינ� מל, ְְְֲִִִִֵַַָָָָֹֹוא�

�צר חדה]אפ�� ולא[אב� ���רת; �בר �בכל �בזכ�כית, ְְְְֲִִִֵֶָָָֹֹ
�קר�מית מ�[חוד]ימ�ל מצוה ה��נה. מ�ני קנה, �ל ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

�ל ונהג� �מס�רי�; �י� �ס�י� �י� �ברזל, למ�ל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ�ַה�בחר
�ס�י�. ְְִִֵַָי�ראל

את·. הח�פה הע�ר �ל את ח�תכי� מ�הלי�? ְֲִִֵֶֶֶַַָָ�יצד
העטרה �ל ��ת��ה עד אתהעטרה, ��רעי� �� ואחר ; ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

לכא� �מחזיר� �צ�ר�, הע�ר מ� ��מ�ה הר� ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹה�ר��
את מ�צ� �� ואחר העטרה. ��ר ��ראה עד ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�לכא�,
יב�א ��א �די רח�קי�, מ�ק�מ�ת ה�� ��צא עד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹה�ילה,

א�ת� מעבירי� מ�צ�, �אינ� מל וכל ס�נה; [מפטרי�לידי ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ
מוהל] מהיות א�אותו אס�לנית עליה נ�ת� ���צ�, ואחר .ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
תחבושות]רט�ה �ה�.[מיני וכ��צא ְְִֵֶַָָ

ציצי�‚. העטרה]י� עור וי�[שאריות ה�ילה, את מע�בי� ְְְִִִִֵֵֶַַָ
ע�ר הערלה, מע�ר נ�אר א� �יצד? מע�בי�. �אי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָציצי�
�מ�ת ערל זה הרי � עטרה �ל �בה� רב את ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהח�פה
וא� המע�ב. צי� ה�א ה��תר, הח�פה הע�ר וא�ת� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ�היה;
�ל �בה� רב ח�פה �אינ� מעט, א�א מ��� נ�אר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹלא

מע�ב. �אינ� צי� ה�א זה � ְֲִֵֵֶֶַָָעטרה

ציצי�„. על �י� ח�זר � ��ילה �ע�סק זמ� �ל � ְִִִֵֵֵֶַַַַָָָה�ל
מע�בי� �אינ� ציצי� על �י� �ר�המע�בי�, ידיו]. [סילק ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

מע�בי�, �אינ� ציצי� על ח�זר; המע�בי�, ציצי� על �ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָ
מל. לא �א�� ה�ילה, את �רע ולא מל ח�זר. ְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹאינ�

�מדל�ל‰. ר� ���ר� ��ר[רפוי]קט� �על �היה א� , ְְֶַָָָ�ְֶַַָָָָָ
��תק�ה: �עת א�ת� ר�אי� � מה�ל אינ� �א�� ��ראה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָעד
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�ה�א �זמ��, ��א �י� זמ��, �ה�א ה�מיני, ����ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ולא ,"����" � ה�מיני" "�ב��� ��אמר: והלאה, ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָֹמ��יעי
ה��� וכל ��ר. ה�חר, ע��ד מ�עלה מל וא� ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ��ילה.
ה��� �תח�ת להק�י� מצוה כ�, �י על וא� ל�ילה; ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָ��ר

למצו�ת. מק�ימי� זריזי�, �ְְְְִִִִִַ

.Ëה��ת את ��חה �זמ��, אינ�מילה � �זמ�� ו��א ; ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
�בי� �זמ�� �בי� ט�ב. י�� את ולא ה��ת, את לא ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ��חה
�הרת היתה �א� �יצד? ה�רעת. את ��חה �זמ��, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ��א

צרעת] �י[נגע על א� הערלה; ע� ח�תכ� הערלה, ְְְְִִַַָָָָָָָ�ע�ר
את וידחה ע�ה, יב�א � תע�ה �לא ה�רעת נגע ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ��ציצת

תע�ה. ֲֶַֹלא

.Èמיל �� � ה��ת את ��חה ה�ני� ��ילת ת��� ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
חל א� ה��ת, את ��חה ל�מ�נה נ��לי� �ה� ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָהעבדי�
א�� טבלה ��א �ית מיליד ח�� ���ת; ��ה� ְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹ�מיני
��חה אינ� ל�מ�נה, ����ל �י על �א� � ��לדה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָעד

ה��ת. ֶַַָאת

.‡Èמה�ל ��ה�א ���לד ה�מיניקט� �חד� ���לד �מי , ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
חי, �אינ� מ�ני �נפל �ה�א �ר�ת� ���מר קד� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹלע��ר�
אינ� � ערל�ת ��י ל� ��� �מי ואנ�ר�גינ�ס, �פ�, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹוי�צא
י�� �ה�א ���ת, �אחד נ��לי� א�א ה��ת, את ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ��חי�

לה�. ְִִֶָ��יעי

.·È� ��ילה ספק ���� ספק ה�מ��ת, �י� ���לד ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָמי
�מיני ספק �ה�א ���יעי ונ��ל ה�ילה, מ� וא�מ�ני� . ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָ

א�א ה��ת, את ��חה אינ� � ה�מ��ת �י� ��ת ערב ְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָנ�לד
מ�פק. ה��ת את ��חי� �אי� ���ת; �אחד ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנ��ל

.‚È�ער�� �ל� היה א� � ה�מיני �חד� ���לד ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמי
א�א ה�א, �בעה �ב� �ל� ולד זה הרי � ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָ�בצ�רניו
א�ת� �מלי� �אב�, ואינ� ���ת לטלטל� �מ�ר ְְְְְִֵֶֶַַָָָָ�ְִֶַָ����הה;

�למי����ת צ�רניו ואי� לק�י, ��ער� נ�לד א� אבל . ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ
לה�לד רא�י היה ��א ו�אי, �מ�נה �� זה הרי � ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ�בר�ת�
�אב�, ח��ב ה�א לפיכ�, ���מר; קד� ויצא �ת�עה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹא�א
�ל�י� �הה א� כ�, �י על וא� ���ת. לטלטל� ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹואס�ר
ה��לדי� ��אר ה�א והרי קימא, �ל ולד ה�א הרי � ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָי��

� נפל.לכל אינ� �אד�, י�� �ל�י� ��הה ��ל בר; ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹ

.„È� �ל� נ�לד א� � לע��ר� ה�ביעי �חד� ���לד ְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹמי
���ת א�ת� �מלי� קימא, �ל ולד זה �בעה,הרי �� ספק . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ

�בעה �� א� �ני�: מ�ל ���ת נ��ל � �מ�נה �� ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָספק
ה�א, �מ�נה �� וא� ��ת; ��דחה �די� ה�א, ו�ל� ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָה�א
ה�א א� נפל, ��ה לפי ה�א, ��ר �מח�� ��ל זה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהרי

�מ�נה. ��ְֶָ

.ÂË� ה�מ��ת �י� א�� למעי ח�� רא�� הע�ר ְְִִֵֵַָָֹ�ִָה�ציא
א�ת� מלי� אי� ��ת, �לילי א�א ��� יצא ��א �י על ְִֵֵֵֶַָָָ�ִֶַַָָֹא�

את���ת ��חה אינ� � ה��ת את ��חה �אינ� מי וכל . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ימי� �ב�ני �ני. ט�ב י�� את וד�חה רא���; ט�ב ְְִִִִֵֵֶֶָי��
ולא הרא��� את לא ��חה אינ� ה�נה, רא� �ל ְִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹט�בי�
�ל �ני ��חה אינ� �זמ��, ��א מילה וכ� ה�ני; ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאת

ה�נה. ַָָֹרא�

.ÊËמעת ל� �מ�ני� ��בריא; עד א�ת� מלי� אי� ְִִִֵֵֵֶֶַַָח�לה,

מלי� �� ואחר לעת, מעת ימי� �בעת מחלי�, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ��חיה
ח�הא�ת� ��חלצ�� אמ�רי�? �ברי� ��ה ממנו. [יצאה ְְֲֲִִֶֶַַַָָָ

זההקדחת] �חלי וכ��צא הגו�], כל ל�[של �אב� א� אבל ; ְֲֲֳִִֵֶַָָָ
וכ� מ�ד. א�ת� מלי� וירפא�, עיניו ��ת��ח� �עת � ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָעיניו

�זה ���צא מסויי�]�ל באבר הוא .[שהחולי ֵֶַָֹ

.ÊÈ,�א�ת מלי� אי� � �י�תר ירק ��� ��מיני ��מצא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹקט�
���ל ה�ט�י�[יתווס�]עד �מראה מראיו ויחזר� �� �� ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹ

��בע� �מי �י�תר אד� היה א� וכ� �[אותו]ה�ריאי�. ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ
��אר מראיו ויחזר� �מ� �� ���לע עד א�ת�, מלי� ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָאי�
א�� �דברי� לה�הר וצרי� ה�א. חלי ��ה מ�ני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹה�ט�י�;

�� �� �אי� ולד א�א מלי� ואי� חלי;[שו�]הר�ה, ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
זמ�; לאחר למ�ל ואפ�ר ה�ל, את ��חה נפ��ת ְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ���נת

לע�ל�. מ��ראל אחת נפ� להחזיר אפ�ר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָואי

.ÁÈלה�� את]א�ה למול מחמת[נתנה �מת רא��� �נ� ְֲִִֵֵֶַָָָָ
��ה�ילה �מת ה�ני את מלה וכ� �ח�, את �הכ�ילה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

לא ז� הרי � אחר מ�על �י� זה, מ�על �י� ה�ילה, ֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹמחמת
��ג�יל עד ל� ממ�יני� א�א �זמ��, ה�לי�י את ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָ�מ�ל

�ח�. ויתח�ק ְְְִֵַַֹמעט
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הערל‡. ואפ�� למ�ל; ��רי� וא�הה�ל וקט� ועבד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
�לל; ימ�ל לא ��י, אבל אי�. �� �אי� �מק�� ְְֲִִֵֶָָָָָָֹמלי�,
מלי�, �ב�ל �נ�ה. �למ�ל� לחזר צרי� אינ� מל, ְְְֲִִִִֵַַָָָָֹֹוא�

�צר חדה]אפ�� ולא[אב� ���רת; �בר �בכל �בזכ�כית, ְְְְֲִִִֵֶָָָֹֹ
�קר�מית מ�[חוד]ימ�ל מצוה ה��נה. מ�ני קנה, �ל ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

�ל ונהג� �מס�רי�; �י� �ס�י� �י� �ברזל, למ�ל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ�ַה�בחר
�ס�י�. ְְִִֵַָי�ראל

את·. הח�פה הע�ר �ל את ח�תכי� מ�הלי�? ְֲִִֵֶֶֶַַָָ�יצד
העטרה �ל ��ת��ה עד אתהעטרה, ��רעי� �� ואחר ; ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

לכא� �מחזיר� �צ�ר�, הע�ר מ� ��מ�ה הר� ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹה�ר��
את מ�צ� �� ואחר העטרה. ��ר ��ראה עד ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�לכא�,
יב�א ��א �די רח�קי�, מ�ק�מ�ת ה�� ��צא עד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹה�ילה,

א�ת� מעבירי� מ�צ�, �אינ� מל וכל ס�נה; [מפטרי�לידי ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ
מוהל] מהיות א�אותו אס�לנית עליה נ�ת� ���צ�, ואחר .ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
תחבושות]רט�ה �ה�.[מיני וכ��צא ְְִֵֶַָָ

ציצי�‚. העטרה]י� עור וי�[שאריות ה�ילה, את מע�בי� ְְְִִִִֵֵֶַַָ
ע�ר הערלה, מע�ר נ�אר א� �יצד? מע�בי�. �אי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָציצי�
�מ�ת ערל זה הרי � עטרה �ל �בה� רב את ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהח�פה
וא� המע�ב. צי� ה�א ה��תר, הח�פה הע�ר וא�ת� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ�היה;
�ל �בה� רב ח�פה �אינ� מעט, א�א מ��� נ�אר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹלא

מע�ב. �אינ� צי� ה�א זה � ְֲִֵֵֶֶַָָעטרה

ציצי�„. על �י� ח�זר � ��ילה �ע�סק זמ� �ל � ְִִִֵֵֵֶַַַַָָָה�ל
מע�בי� �אינ� ציצי� על �י� �ר�המע�בי�, ידיו]. [סילק ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

מע�בי�, �אינ� ציצי� על ח�זר; המע�בי�, ציצי� על �ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָ
מל. לא �א�� ה�ילה, את �רע ולא מל ח�זר. ְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹאינ�

�מדל�ל‰. ר� ���ר� ��ר[רפוי]קט� �על �היה א� , ְְֶַָָָ�ְֶַַָָָָָ
��תק�ה: �עת א�ת� ר�אי� � מה�ל אינ� �א�� ��ראה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָעד
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לת�� וצרי� �ל��; צרי� אינ� נ��ל, �ה�א נראה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָא�
�עת[לדחוק] וא� העי�. מראית מ�ני �מ�א�, מ�א� ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָה��ר

מ� וק�צצי� ח�זרי� � נ��ל �ה�א יראה לא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָֹ��תק�ה
�ל�יה העטרה ��ראה עד �מ�א�, מ�א� המדל�ל ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָ�ְַַָָה��ר
ה��רה, מ� אבל ס�פרי�; מ�ברי זה, ודבר ק��י. ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָ��עת
למ�ל צרי� אינ� �מל, ה�איל �ערל, נראה �ה�א �י על ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָא�

�נ�ה. ְִַַָ�ע�

.Â�מ�צצי�ע��י� �פ�רעי� מלי� ���ת, מילה צרכי ,�ל ְְְְִִִִִֵַָָָָָ
ציצי� ועל ��ר�; �י על א� המע�בי�, ציצי� על ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַוח�זר
אס�לנית. עליה ונ�ת� �ר�; ��א זמ� �ל מע�בי�, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�אינ�
הרי �יצד? ה��ת. את ��חי� אינ� מילה, מכ�ירי ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאבל
מביאי� ולא ���ת, ס�י� ע��י� אי� � ס�י� מצא� ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹֹ��א

�מב�י ואפ�� למק��; מ�ק�� משלושהא�ת� סתו� [רחוב ְְֲִִַָָָ
מערבצדדי�] עירוב]�אינ� בו עשו מביאי�[שלא אי� , ְְִִֵֵֶָֹ

הבאת מ�ני נדחה �דבריה� ער�ב ואי� לחצר, מחצר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָא�ת�
��ת. מערב להביא� ואפ�ר ה�איל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָה��י�,

.Ê�ל ��חקי� אי� רפואה]סממני�[למילה]וכ� ואי�[מיני , ְְְֲִִֵֵֵַָָ
ט�רפי� ואי� אס�ל�נית, ל� ע��י� ואי� ח�י�, ל� ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָמח�י�

����[מערבי�] �חק לא ו�מ�. זרע]יי� ��ת,[מי� מערב ְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
לעצמ� זה נ�ת� ו�מ�, יי� טר� לא וא� ונ�ת�; ���יו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹל�עס
��ת, מערב לע��ת� �אפ�ר �ל ה�לל: זה לעצמ�. ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוזה
הכינ� ולא �כח� א� אבל ה��ת; את ��חה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹאינ�

ל��יעי. ה�ילה ��חה ְְִִִִִִֶַַַַָָה�כ�ירי�,

.Á�א הח�י� נ��כ� �� ואחר ���ת, ה�ט� את ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָמל�
���נה מ�ני ���ת, ה�ל ל� ע��י� � ה�ממני� ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹנת��ר�
א�ת� מרחיצי� ה�ט�, את להרחי� ��ר�� מק�� ל�. ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָהיא
ה�ילה, לאחר �י� ה�ילה לפני �י� ה�ילה �י�� ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ���ת:
�ל רחיצת �י� ���ת, להי�ת �חל מילה �ל ��לי�י ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָא�
��ת מערב �ה�ח�� �ח�י� �י� מילה, רחיצת �י� ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��פ�
ל�. היא ���נה מ�ני � ���ת ל� ��חמי� �ח�י� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�י�

.Ëלג�י א�מרי� ��ת, מערב ס�י� הביא� ולא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ�כח�
ר��ת �ר� א�ת� יביא ��א �בלבד ���ת, ס�י� ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹלהביא

אס�רההר�י� ���ת �ע��ת� �בר �ל �בר: �ל �לל� . ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָ
�ב�ת מ��� השביתהעלינ� להרבות מדרבנ�, [איסור ְִֵָ

לע��תבשבת] �די א�ת� לע��ת לג�י ל�מר לנ� מ�ר ,�ְְֲֲֵַַַָָָ
מלאכה, מ��� עלינ� אס�רה �ע��ת� ודבר �זמ��; ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָָָמצוה

���ת. לע��ת� לג�י ל�מר לנ� ְְֲַַַָָָאס�ר

.Èמילה למילה]מכ�ירי המסייעי� �זמ��[דברי� אפ�� , ְְֲִִִִֵַַָָ
מערב לע��ת� ואפ�ר ה�איל ט�ב, י�� את ��חי� אינ� �ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מילה מכ�ירי �ח� לא א� ה�ברי�: וחמר וקל ט�ב; ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹי��

מ�בריה �היא ��רה?�ב�ת �ל תע�ה לא ידח� היא� ,� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
לקדרה �רא�יי� ה�איל ט�ב, �י�� סממני� ל� ��חקי� ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָאבל

תבשיל] בה� ו�מ�.[לתבל יי� ל� וט�רפי� ,ְְְִִֶֶַָ

ה'תשס"ט אלול י"ב שלישי יו�
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וצ�נ�‡. �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר ��מ�ל קד� מבר� � ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹה�ל
מבר� �נ�, מל וא� חבר�; �� מל היה א� ה�ילה', ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָעל

א�ה '�ר�� אחרת: �רכה מבר� ה�� ואבי ה��'. את ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ'למ�ל
וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹה'
האב על ��צוה אבינ�'; אברה� �ל �ברית� ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָלהכניס�
��מ�ל� י�ראל �ל ��צ�י� ה�צוה על יתר �נ�, את ְִִֵֶָָָ�ְְְִֵֶֶַַָָָלמ�ל
מברכי� אי� אביו, �� אי� א� לפיכ�, ��יניה�; ערל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָ�ל
�י� �ית א�ת� ��ברכ� �ה�רה מי וי� ז�. �רכה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָאחרי�

.�� לע��ת רא�י ואי� הע�; מ� אחד ְֲִֵֵֶַָָָָא�

הי�·. �הכנס��וא� ���' א�מרי�: � ע�מדי� �� ְְְְְְִִִִֵֶַָָ
ט�בי�'. �למע�י� �לח�ה לת�רה �כניסה� �� ְֲִִַָ�ְְְְִִֵֵַַָל�רית,

הע�‚. מ� אחד א� ה�ל, א� ה��, אבי מבר� �� ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָואחר
א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� :�� ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹהע�מדי�
�א�ת חת� וצאצאיו ,�� ��אר� וחק מ�ט�, ידיד ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹק��
צ�רנ�, לעד חלקנ� חי אל זאת ��כר �� על קד�; ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ�רית

מ�חת; �ארנ� ידיד�ת לה�יל קד��י� �צ�את �ר��צ�ה ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָ
'�החינ�'. מבר� ה�� ואבי ה�רית'. ��רת ה', ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָא�ה

מבר�„. � ה�רי� את מל�ה�ל אלהינ� ה' א�ה '�ר�� : ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ה�רי� את למ�ל וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� א�ר ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָהע�ל�,
נתק�מ� לא �רית, �� �אלמלא �רית, �� מה� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ�לה�י�
ח��ת � ולילה י�מ� בריתי לא "א� ��אמר: ואר�, �ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ�מי�

�מ�י"'. לא ואר� ְִִֶַָָָָֹ�מי�

מבר�‰. � עב�� את וצ�נ�ה�ל �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר : ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
�� �אלמלא �רית, �� מה� �לה�י� העבדי� את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמ�ל
בריתי לא "א� ��אמר: ואר�, �מי� נתק�מ� לא ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ�רית,
מל וא� �מ�י"'. לא ואר� �מי� ח��ת � ולילה ְְִִִֶַָָָָָֹ�ְָָָָי�מ�
אד� וה�ל העבדי�'. מילת 'על מבר� אחרי�, �ל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעבד
מג�ה� �� ואחר ��בר�, עד ערות� לכ��ת צרי� � ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�ד�ל

א�ת� .�מל ָ

.Â� מה�ל ��ה�א ���לד וקט� ��ת��ר, קד� ��ל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ��י
וכ� �רכה. צריכי� אינ� �רית, �� מה� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ����יפי�

ונקבות]אנ�ר�גינ�ס זכרות סימני לו על[שיש מברכי� אי� � ְְְְִִֵַַָ
ו�אי. �אינ� מ�ני ְִִֵֵֶַַָמילת�,

.Ê�� ���לד �חי� א� מ�ה מ�ני ערלת� לח�� ��רי� ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ��י
מעלי� לא � �ה��י� א�ת�; ל� לח�� לי�ראל אס�ר �ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹ

וא�[מצילי�] אליה, א�ת� מ�רידי� ולא מיתה, מידי ְְִִִִֵֵֶַָָָָֹא�ת�
למצוה. נת��� לא �הרי ז�, �רפ�אה מצוה ��ע�ית �י ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹעל
א�ת�. למ�ל לי�ראל מ�ר למילה, ה��י נת��� א� ְְִֵָָָ�ְְְִִִִֵַַָָלפיכ�,

.Á�� ��ת��� הערלה היא (ה��י�),}הר�עי�{מא�סה ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָ
ה�ילה, היא �גד�לה ערלי�". ה��י� כל "�י ְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ��אמר:
��אמר: ��ל, עד �ל�, אבינ� אברה� נקרא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ��א
�בינ�". �יני בריתי וא�נה תמי�, והיה לפני, ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ"התה��

ערלת� וה�יח אבינ�, אברה� �ל �רית� ה�פר [שלאוכל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
מ�כ�נימול] א� מהול], נראה יהא שלא העטרה �[כיסה ְָָ

ל� אי� הר�ה, ט�בי� �מע�י� ��רה �� ��� �י על ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָא�
ה�א. לע�ל� ֵֶַָָָחלק

.Ëנתלה ��א מילה: חמ�רה ��ה �ראה, [המתי���א ְְֲִִֵֶַָָָָֹ
�יהמלא�] על א� אחת, �עה אפ�� עליה ר�נ� ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלמ�ה

��ר� מל]�היה שלא על להורגו המלא� וכל[וביקש . ְֶֶֶַָָָ
��אמר: �לבד, �רית�ת �ל� עליה� נכרת� ה��רה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמצו�ת
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�ני את לכרת מ�ה את ה' צ�ה א�ר ה�רית �ברי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹ"א�ה
א�� �רת א�ר ה�רית מ�בד מ�אב, �אר� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָי�ראל
לעבר� . . ה��� נ�בי� "א�� א�מר: ה�א ו�� ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹ�חרב";
נכרת� ה�ילה, ועל �רית�ת. �ל� הרי אלהי�". ה' ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָֹֹ�ברית
בריתי "וא�נה אבינ�: אברה� ע� �רית�ת ע�רה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ�ל�
�ריתי את "והקמתי א��", בריתי ה�ה "אני, �בינ�", ְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ�יני
ת�מר", �ריתי את "וא�ה ע�ל�", "לברית �בינ�", ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָֹ�יני
"והיתה �רית", לא�ת "והיה ��מר�", א�ר �ריתי ְְְְְְְְֲִִִִֶָָָָֹ"זאת

ע�ל "לברית �ב�רכ�", הפר",בריתי �ריתי "את ,"� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָ
�ריתי "ואת ע�ל�", "לברית א��", �ריתי את ְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַָֹ"והקמתי

יצחק". את ְִִֶָָאקי�
�מני� ��י. �עזרת �ני, ספר נגמר �ס�ע�. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ�רי�
�מע, קר�ת הלכ�ת ואר�עי�: ��ה זה, ספר �ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�רקי�
ע�ר חמ�ה �הני�, �בר�ת �פ�ה הלכ�ת �רקי�; ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָָֹאר�עה
�רקי�; ע�רה ��רה, וספר �מז�זה �פ�י� הלכ�ת ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָ�רקי�;
ע�ר אחד �רכ�ת, הלכ�ת �רקי�; �ל�ה ציצית, ְְְְְִִִִִַַָָָָָֹהלכ�ת

�רקי�. �ל�ה מילה, הלכ�ת ְְְְִִִִָָָָֹ�רקי�;
דסיע�) רחמנא (ברי�
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צו �ר�ת ���רי� אחר ��חר, י�� �כל לקר�ת הע� ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָנהג�
לה� �אי� �ברי� א�� ז�: מ�נה ק�ראי� �הני�, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�בר�ת
א�� חסדי�; �גמיל�ת והראי��, וה���רי�, ה�אה, � ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָ�ע�ר
ל� ק�מת וה�ר� ה�ה, �ע�ל� �ר�תיה� א�כל �אד� ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�ברי�
והבאת חסדי�, �גמיל�ת וא�, אב ���ד � ה�א ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָלע�ל�
ר�י אמר .��� �נגד ��רה ותלמ�ד לחבר�, אד� �י� ִִַָָ�ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָ�ל��
ר�א�ת �אפ�� עצמ�, על החמיר� ה� י�ראל �נ�ת ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָזירא,
�נא נק�י�. ימי� �בעת עליה י��ב�ת �חר�ל, ט�ה ��ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָ
הע�ל� �� �ה�א ל� מבטח הלכ�ת, ה��נה �ל אל�ה�, ְֶֶָָָ�ְֲִֵֵֶַָָָ�בי
'הליכ�ת', �קרא אל � ל�" ע�ל� "הליכ�ת ��אמר: ְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָה�א,
�למידי חנינא, ר�י אמר אלעזר ר�י אמר 'הלכ�ת'. ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָא�א
ל��די �ני� "וכל ��אמר: �ע�ל�, �ל�� מר�י� ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָחכמי�
��תר, �מי� ירא אד� יהא לע�ל� �ני�". �ל�� ורב ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָה',
ר��� ויאמר: י��י� �לבב�; אמת וד�בר האמת, על ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹ�מ�דה
�חנ�נינ� מ�ילי� אנחנ� צדק�תינ� על לא הע�למי�! ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָֹ�ל
מה ח�ינ�, מה אנ�, מה הר�י�. רחמי� על �י ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָלפני�,
ה' לפני�, �אמר מה �ע�ינ�, מה �דקנ�, מה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָֹחס�נ�,
�לא � ה�� ואנ�י לפני�, �אי� � ה���רי� הלא ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹאלהינ�.
כל �י ה��ל. �בלי � �נב�ני� מ�ע, �בלי � וחכמי� ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָהי�,
�דברי ��ת�ב �מ� לפני�, הבל ח�ינ� וימי �ה�, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמע�ינ�
הבל". ה�ל �י אי�, � ה�המה מ� האד� "�מ�תר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹקד��:
א�הב�, אברה� �ני ברית�, �ני ע��, אנחנ� ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָאבל
על ��עקד עקיד�, יצחק זרע ה��ר�ה; �הר ל� ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָ����ע�
�אהב� ��אהבת� �כ�ר�, �נ� יעקב עדת מז�ח�; ְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ��י
וי�ר��. י�ראל א�ת� קראת ,�� ��מח� ו�מחת� �ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָא�ת�
�לפאר�, �ל��ח�, ל�, לה�ד�ת ח�בי� אנ� ְְְְְֲִִַַָָָָָָָלפיכ�,

ל�מר אנ� ח�בי� ל�מ�. ��בח ה�דיה ול�� ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ�לר�ממ�,
אלהינ�, ה' י�ראל; "�מע, ובקר: ערב י��, �כל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלפני�
מה ��רלנ�, �עי� מה חלקנ�, ��ב מה א�רנ�, אחד". ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָה'
�מעריבי� מ��ימי� �אנ� א�רנ�, יר�תנ�. מאד ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ�ְְָָֹ�פה
ה�א א�ה אחד". ה' אלהינ�, ה' י�ראל; "�מע, ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֹוא�מרי�:
א�ה הע�ל�; ��ברא אחר ה�א וא�ה הע�ל�, ��ברא ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹקד�
ה�א א�ה ה�א; לע�ל� ה�א וא�ה ה�ה, �ע�ל� ְֶַַַַָָָָָָָה�א
וה�ד�� ה�ד�ל �מ� את ק�� אחר��. ה�א וא�ה ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָרא���,
את מק�� �ר�� קרננ�. ותג�י� �רי� �בי��עת� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�ע�למ�,
ה�מי� את ע�ית א�ה לב��. ה' ה�א א�ה בר�י�. ְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָ�מ�
ה��י� עליה, א�ר וכל האר� צבא�, וכל ה�מי� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ��מי
ל� ה�מי� �צבא ,��� את מח�ה וא�ה �ה�, א�ר ְְִַַָָָ�ְְְֲֶֶֶֶַַָָָוכל
מל�, ה' מל�, ה' י���. לא ��נ�תי� ה�א, א�ה ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹמ��חוי�.

ואמ�. אמ� לע�ל�, ה' �ר�� ועד. לע�ל� ימל� ְְְְִֵֵֶָָָָָָֹה'
ה�א זה ה�מיר�ת, �ס�קי לפני ��ברכי� רא��נה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ�רכה
א�מר �ר�� ה�א. �ר�� הע�ל�, והיה �אמר �ר�� ְְֵֶַָָָָָָָָָ�נסח�:
�ר�� האר�, על מרח� �ר�� �מק��; ��זר �ר�� ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָוע��ה,
�ר�� א�רה, �מביא אפלה מעביר �ר�� ה�ר��ת; על ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָמרח�
ולא עולה לא לפניו �אי� �ר�� ליראיו. ט�ב �כר ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹמ���
מ�ח ולא פני� מ��א לא מרמה, ולא כזב לא ְְְְִִִִַַָָָָָֹֹֹֹ�כחה,
אלהינ� ה' א�ה �ר�� לנצח. וק�� לעד, חי אל �ר�� ְֱֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ�חד.
�ל��� �מפאר מ��ח ע��, �פי המה�ל האל הע�ל�, ְְִָָֹ�ְְִַָ�ְֵֶֶַָָָמל�
מ�יח�, עב�� י�י �� �וד �ב�ירי ועבדיו; חסידיו ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ�ל
נפאר�, נ��ח�, נ�ד�, �בזמר�. ��בח� אלהינ� ה' ְְְְְְְְֱֲִִֵַַָָָָָָֹנה�ל�
חי יחיד, יחד. אלהינ� מל�נ� �מ� נז�יר נמליכ�, ְְְְְְֱִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹנר�ממ�,
ה', א�ה �ר�� �מ�. עד עדי �מפאר, מ��ח ְְֲֵַַָָָָֹ�ְִָָהע�למי�,

����ח�ת. מה�ל ְִַָָ�ְֶֶמל�
ה' י�מח לע�ל�, ה' כב�ד יהי א��: �ס�קי� ְְְְְְִִִֵֵַָוק�רא
מ�זרח ע�ל�. ועד מע�ה מבר�, ה' �� יהי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹ�מע�יו.
על ה'; ��י�, �ל על ר� ה'. �� מה�ל מב�א�, עד ִֵַַָָָ�ְְֶֶַ�מ�,
ה', ודר. לדר זכר� ה', לע�ל�; �מ� ה', �ב�ד�. ְְְְְְִִִַַָָָֹֹה�מי�
י�מח� מ�לה. ��ל �מלכ�ת�, �סא�; הכי� ְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ��מי�
ימל� ה' מל�. ה' ב��י�, ויאמר� האר�; ותגל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹה�מי�,
ה' מארצ�. ג�י� אבד� ועד; ע�ל� מל� ה' ועד. ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָלע�ל�
ותפר; עצה, עצ� ע�י�. מח�ב�ת הניא ��י�, עצת ָ�ְֵָ�ְְֲִִִִֵֵַַַהפיר
�לב מח�ב�ת ר��ת אל. ע�נ� �י יק��, ולא �בר ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹ��ר�
�עמ�ד; לע�ל� ה', עצת תק��. היא � ה' ועצת ְֲֲֲִִַַַַָָאי�,
צ�ה, ה�א ו�הי; אמר, ה�א �י ודר. לדר ל��, ְְְִִִִֶַַַָָָֹֹמח�ב�ת
�חר יעקב, �י ל�. למ��ב א�� �צ���, ה' בחר �י ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָֹֹו�עמד.
לא ונחלת� ע��, ה' י�� לא �י לסג�ת�. י�ראל, י�; ְֲִִַַָָֹֹֹ�ְְִִֵָָל�
לה�יב והר�ה י�חית; ולא ע��, יכ�ר רח�� וה�א ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹיעז�ב.
בי�� יעננ� ה�ל� ה��יעה; ה', חמת�. �ל יעיר ולא ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹא��,
הע� א�רי סלה. יהלל�� ע�ד בית�, י��בי א�רי ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקראנ�.
לדוד, מ"�ה�ה וק�רא אלהיו. �ה' הע� א�רי ל�, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ��כה

��י�. ספר ס�� עד וכ�'", ה�ל� אלהי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַֹאר�ממ�
ואמ�. אמ� לע�ל�, ה' �ר�� א��: �ס�קי� ק�רא ,�� ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָואחר
�ל לעיני ה' את �ויד ויבר� ואמ�. אמ� לע�ל�, ה' ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹימל�
אבינ�, י�ראל אלהי ה' א�ה �ר�� �ויד: ו�אמר ְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹה�הל,
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�ני את לכרת מ�ה את ה' צ�ה א�ר ה�רית �ברי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹ"א�ה
א�� �רת א�ר ה�רית מ�בד מ�אב, �אר� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָי�ראל
לעבר� . . ה��� נ�בי� "א�� א�מר: ה�א ו�� ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹ�חרב";
נכרת� ה�ילה, ועל �רית�ת. �ל� הרי אלהי�". ה' ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָֹֹ�ברית
בריתי "וא�נה אבינ�: אברה� ע� �רית�ת ע�רה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ�ל�
�ריתי את "והקמתי א��", בריתי ה�ה "אני, �בינ�", ְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ�יני
ת�מר", �ריתי את "וא�ה ע�ל�", "לברית �בינ�", ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָֹ�יני
"והיתה �רית", לא�ת "והיה ��מר�", א�ר �ריתי ְְְְְְְְֲִִִִֶָָָָֹ"זאת

ע�ל "לברית �ב�רכ�", הפר",בריתי �ריתי "את ,"� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָ
�ריתי "ואת ע�ל�", "לברית א��", �ריתי את ְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַָֹ"והקמתי

יצחק". את ְִִֶָָאקי�
�מני� ��י. �עזרת �ני, ספר נגמר �ס�ע�. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ�רי�
�מע, קר�ת הלכ�ת ואר�עי�: ��ה זה, ספר �ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�רקי�
ע�ר חמ�ה �הני�, �בר�ת �פ�ה הלכ�ת �רקי�; ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָָֹאר�עה
�רקי�; ע�רה ��רה, וספר �מז�זה �פ�י� הלכ�ת ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָ�רקי�;
ע�ר אחד �רכ�ת, הלכ�ת �רקי�; �ל�ה ציצית, ְְְְְִִִִִַַָָָָָֹהלכ�ת

�רקי�. �ל�ה מילה, הלכ�ת ְְְְִִִִָָָָֹ�רקי�;
דסיע�) רחמנא (ברי�
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צו �ר�ת ���רי� אחר ��חר, י�� �כל לקר�ת הע� ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָנהג�
לה� �אי� �ברי� א�� ז�: מ�נה ק�ראי� �הני�, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�בר�ת
א�� חסדי�; �גמיל�ת והראי��, וה���רי�, ה�אה, � ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָ�ע�ר
ל� ק�מת וה�ר� ה�ה, �ע�ל� �ר�תיה� א�כל �אד� ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�ברי�
והבאת חסדי�, �גמיל�ת וא�, אב ���ד � ה�א ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָלע�ל�
ר�י אמר .��� �נגד ��רה ותלמ�ד לחבר�, אד� �י� ִִַָָ�ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָ�ל��
ר�א�ת �אפ�� עצמ�, על החמיר� ה� י�ראל �נ�ת ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָזירא,
�נא נק�י�. ימי� �בעת עליה י��ב�ת �חר�ל, ט�ה ��ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָ
הע�ל� �� �ה�א ל� מבטח הלכ�ת, ה��נה �ל אל�ה�, ְֶֶָָָ�ְֲִֵֵֶַָָָ�בי
'הליכ�ת', �קרא אל � ל�" ע�ל� "הליכ�ת ��אמר: ְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָה�א,
�למידי חנינא, ר�י אמר אלעזר ר�י אמר 'הלכ�ת'. ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָא�א
ל��די �ני� "וכל ��אמר: �ע�ל�, �ל�� מר�י� ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָחכמי�
��תר, �מי� ירא אד� יהא לע�ל� �ני�". �ל�� ורב ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָה',
ר��� ויאמר: י��י� �לבב�; אמת וד�בר האמת, על ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹ�מ�דה
�חנ�נינ� מ�ילי� אנחנ� צדק�תינ� על לא הע�למי�! ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָֹ�ל
מה ח�ינ�, מה אנ�, מה הר�י�. רחמי� על �י ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָלפני�,
ה' לפני�, �אמר מה �ע�ינ�, מה �דקנ�, מה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָֹחס�נ�,
�לא � ה�� ואנ�י לפני�, �אי� � ה���רי� הלא ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹאלהינ�.
כל �י ה��ל. �בלי � �נב�ני� מ�ע, �בלי � וחכמי� ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָהי�,
�דברי ��ת�ב �מ� לפני�, הבל ח�ינ� וימי �ה�, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמע�ינ�
הבל". ה�ל �י אי�, � ה�המה מ� האד� "�מ�תר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹקד��:
א�הב�, אברה� �ני ברית�, �ני ע��, אנחנ� ְְְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָאבל
על ��עקד עקיד�, יצחק זרע ה��ר�ה; �הר ל� ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָ����ע�
�אהב� ��אהבת� �כ�ר�, �נ� יעקב עדת מז�ח�; ְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ��י
וי�ר��. י�ראל א�ת� קראת ,�� ��מח� ו�מחת� �ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָא�ת�
�לפאר�, �ל��ח�, ל�, לה�ד�ת ח�בי� אנ� ְְְְְֲִִַַָָָָָָָלפיכ�,

ל�מר אנ� ח�בי� ל�מ�. ��בח ה�דיה ול�� ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ�לר�ממ�,
אלהינ�, ה' י�ראל; "�מע, ובקר: ערב י��, �כל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלפני�
מה ��רלנ�, �עי� מה חלקנ�, ��ב מה א�רנ�, אחד". ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָה'
�מעריבי� מ��ימי� �אנ� א�רנ�, יר�תנ�. מאד ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ�ְְָָֹ�פה
ה�א א�ה אחד". ה' אלהינ�, ה' י�ראל; "�מע, ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֹוא�מרי�:
א�ה הע�ל�; ��ברא אחר ה�א וא�ה הע�ל�, ��ברא ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹקד�
ה�א א�ה ה�א; לע�ל� ה�א וא�ה ה�ה, �ע�ל� ְֶַַַַָָָָָָָה�א
וה�ד�� ה�ד�ל �מ� את ק�� אחר��. ה�א וא�ה ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָרא���,
את מק�� �ר�� קרננ�. ותג�י� �רי� �בי��עת� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�ע�למ�,
ה�מי� את ע�ית א�ה לב��. ה' ה�א א�ה בר�י�. ְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָ�מ�
ה��י� עליה, א�ר וכל האר� צבא�, וכל ה�מי� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ��מי
ל� ה�מי� �צבא ,��� את מח�ה וא�ה �ה�, א�ר ְְִַַָָָ�ְְְֲֶֶֶֶַַָָָוכל
מל�, ה' מל�, ה' י���. לא ��נ�תי� ה�א, א�ה ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹמ��חוי�.

ואמ�. אמ� לע�ל�, ה' �ר�� ועד. לע�ל� ימל� ְְְְִֵֵֶָָָָָָֹה'
ה�א זה ה�מיר�ת, �ס�קי לפני ��ברכי� רא��נה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ�רכה
א�מר �ר�� ה�א. �ר�� הע�ל�, והיה �אמר �ר�� ְְֵֶַָָָָָָָָָ�נסח�:
�ר�� האר�, על מרח� �ר�� �מק��; ��זר �ר�� ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָוע��ה,
�ר�� א�רה, �מביא אפלה מעביר �ר�� ה�ר��ת; על ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָמרח�
ולא עולה לא לפניו �אי� �ר�� ליראיו. ט�ב �כר ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹמ���
מ�ח ולא פני� מ��א לא מרמה, ולא כזב לא ְְְְִִִִַַָָָָָֹֹֹֹ�כחה,
אלהינ� ה' א�ה �ר�� לנצח. וק�� לעד, חי אל �ר�� ְֱֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ�חד.
�ל��� �מפאר מ��ח ע��, �פי המה�ל האל הע�ל�, ְְִָָֹ�ְְִַָ�ְֵֶֶַָָָמל�
מ�יח�, עב�� י�י �� �וד �ב�ירי ועבדיו; חסידיו ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ�ל
נפאר�, נ��ח�, נ�ד�, �בזמר�. ��בח� אלהינ� ה' ְְְְְְְְֱֲִִֵַַָָָָָָֹנה�ל�
חי יחיד, יחד. אלהינ� מל�נ� �מ� נז�יר נמליכ�, ְְְְְְֱִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹנר�ממ�,
ה', א�ה �ר�� �מ�. עד עדי �מפאר, מ��ח ְְֲֵַַָָָָֹ�ְִָָהע�למי�,

����ח�ת. מה�ל ְִַָָ�ְֶֶמל�
ה' י�מח לע�ל�, ה' כב�ד יהי א��: �ס�קי� ְְְְְְִִִֵֵַָוק�רא
מ�זרח ע�ל�. ועד מע�ה מבר�, ה' �� יהי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹ�מע�יו.
על ה'; ��י�, �ל על ר� ה'. �� מה�ל מב�א�, עד ִֵַַָָָ�ְְֶֶַ�מ�,
ה', ודר. לדר זכר� ה', לע�ל�; �מ� ה', �ב�ד�. ְְְְְְִִִַַָָָֹֹה�מי�
י�מח� מ�לה. ��ל �מלכ�ת�, �סא�; הכי� ְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ��מי�
ימל� ה' מל�. ה' ב��י�, ויאמר� האר�; ותגל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹה�מי�,
ה' מארצ�. ג�י� אבד� ועד; ע�ל� מל� ה' ועד. ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָלע�ל�
ותפר; עצה, עצ� ע�י�. מח�ב�ת הניא ��י�, עצת ָ�ְֵָ�ְְֲִִִִֵֵַַַהפיר
�לב מח�ב�ת ר��ת אל. ע�נ� �י יק��, ולא �בר ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹ��ר�
�עמ�ד; לע�ל� ה', עצת תק��. היא � ה' ועצת ְֲֲֲִִַַַַָָאי�,
צ�ה, ה�א ו�הי; אמר, ה�א �י ודר. לדר ל��, ְְְִִִִֶַַַָָָֹֹמח�ב�ת
�חר יעקב, �י ל�. למ��ב א�� �צ���, ה' בחר �י ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָֹֹו�עמד.
לא ונחלת� ע��, ה' י�� לא �י לסג�ת�. י�ראל, י�; ְֲִִַַָָֹֹֹ�ְְִִֵָָל�
לה�יב והר�ה י�חית; ולא ע��, יכ�ר רח�� וה�א ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹיעז�ב.
בי�� יעננ� ה�ל� ה��יעה; ה', חמת�. �ל יעיר ולא ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹא��,
הע� א�רי סלה. יהלל�� ע�ד בית�, י��בי א�רי ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקראנ�.
לדוד, מ"�ה�ה וק�רא אלהיו. �ה' הע� א�רי ל�, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ��כה

��י�. ספר ס�� עד וכ�'", ה�ל� אלהי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַֹאר�ממ�
ואמ�. אמ� לע�ל�, ה' �ר�� א��: �ס�קי� ק�רא ,�� ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָואחר
�ל לעיני ה' את �ויד ויבר� ואמ�. אמ� לע�ל�, ה' ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹימל�
אבינ�, י�ראל אלהי ה' א�ה �ר�� �ויד: ו�אמר ְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹה�הל,
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וה�פארת וה�ב�רה ה�ד�ה ה' ל� ע�ל�. ועד ְְְְִֶֶַַָָ�ְְְֵַַָָמע�ל�
ה�מלכה, ה' ל� �באר�, ��מי� כל �י והה�ד, ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹוה�צח
וא�ה מ�פני�, וה�ב�ד והע�ר לרא�. לכל ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹוה�תנ�א

�� ל�ל.מ��ל �לח�ק לג�ל �ביד� �גב�רה; �ח �ביד� ל, ְְְְְְְֵֵֵַַַַַָָָֹֹֹ
�פאר��. ל�� �מהללי� ל�, אנחנ� מ�די� אלהינ�, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָֹוע�ה

�תה�ה. �רכה �ל על �מר�מ� �בד�, �� ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹויברכ�
נסח�: ה�א זה ה�מיר�ת, �ס�קי ��אחר אחר�נה ְָ�ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ�רכה
��מי� וה�ד�� ה�ד�ל ה�ל� מל�נ�, לעד �מ� ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָי���ח
וזמרה, ה�ל ��בח, �יר אלהינ�, ה' נאה ל� �י ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�באר�;
מלכ�ת עז ותפארת, �ה�ה �ד�ה וה�די�ת, ְְְְִִֶֶַָָֹ�ְְְָָ�רכ�ת
ה' א�ה �ר�� ע�ל�. ועד מע�ה �גב�רה, נצח ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָ�ממ�לה,
הה�די�ת, אל ה���ח�ת, �ד�ל מל� הע�ל�, מל� ְֵַָָ�ְֱֵֶֶֶֶַָָֹאלהינ�
הע�למי�. חי זמרה, ��ירי ה��חר ה�ע�י�, �ל ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָאד��

ה�ק��. �מנהג ס�פ�, עד ה�ירה ְְְִִֵַַַַָָָוק�רא
נ�מת זה: נסח ז� �רכה לפני לה�סי� הע� �ל נהג� ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ���ת
ל� ��ר �ל ור�ח אלהינ�; ה' �מ�, את �בר� חי ְְְְֱִֵֵֶַַָָָָָֹ�ל
מע�ל� ודר, לדר �מיד מל�נ� זכר� את �תר�מ� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹתפאר,
ואי� אלהי�; אי� �מ�לעדי� האל, ה�א א�ה ע�ל� ְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָָֹועד
א�ה. א�א וצ�קה, צרה עת �כל �מ��יע ��אל מל� ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָלנ�
אד�� ה�ר��ת; �ל על אל�� �מרח�, �מפרנס �מ�יל ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַַָ��דה
�חסד ע�למ� המנהג ����ח�ת, המה�ל ְְְֵֶֶַַָָ�ַָ�ְַַָה��לד�ת,
ולא ינ�� לא אמת, אלהי� וה' ר�י�. �רחמי� ְְְֱֱֲִִִִֶַַַָָֹֹֹ�בר��תיו
נ�פלי� ס�מ� רד�מי�, ה�קי� י�ני�, המע�רר ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָיי��;
וא�� מ�די�. אנחנ� �ל� � אס�רי� �מ�יר ח�לי� ְְְְֲֲִִִִִֵַַור�פא
ו�פת�תינ� ��יו, �המ�� ר�ה �ל��ננ� ,��� �ירה מלא ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָפינ�
וכ�רח, ��מ� מאיר�ת ועינינ� הרקיע, �מרחבי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�בח
אי� � �א�ל�ת ק��ת ורגלינ� �מי�, �נ�רי �ר���ת ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָוידינ�
� את �לבר� אלהינ�, ה' ל� לה�ד�ת מס�יקי� מ�אנ� ְְְְְֱִִִֵֵֶַָָֹ

רבב�ת רבבי ורב אלפי� אלפי מאל� אחת על ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמל�נ�,
ועד מ�פני� אב�תינ�, וע� ע�נ� �ע�ית ה��ב�ת, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָ�עמי�
�דיתנ�, עבדי� מ�ית אלהינ�, ה' �אל�נ� מ�צרי� ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹה�ה;
מ�בר ה�ל�נ�, �מחרב �ל�ל�נ�, �ב�בע זנ�נ�, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ�רעב
עזר�נ� ה�ה ועד ��ית��; ר�י� רעי� �מחליי� ְְֲֳִִִִִִֵֵַַַָָָָָָמ�ט�נ�,
�נ�, ���ג� אברי� ,�� על חסדי�. עזב�נ� ולא ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹרחמי�,
� �פינ� �מ� א�ר ול��� �א�ינ�, ��פח� �נ�מה ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָור�ח
פלאי�. נ�י רב על אלהינ�, ה' �מ� את ויברכ� י�ד� ה� ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹה�
ל� עי� וכל ת��ח, ל� ל��� וכל י�דה, ל� �ה כל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ�י
ת��חוה, לפני� ק�מה וכל תכרע, ל� �ר� וכל ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָתצ�ה,
ל�מ�, יז�ר� וה�לי�ת וה�רבי� יירא��, ה�בב�ת ְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָוכל
מ�יל כמ��, מי ה' �אמרנה, עצמ�תי �ל ��אמר: ְְֱִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ��בר
צ�יקי� ר�נ� ונאמר: מ��זל�; ואבי�� ועני מ���, מחזק ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָעני
�בדברי �תר�מ�, י�רי� �פי תה�ה. נאוה לי�רי� ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָ�ה',
�בקרב �תק��, חסידי� �ל �בל��� �ת�ר�, ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָצ�יקי�
י�ראל �ית �ל ע�� רבב�ת �במקהל�ת �תה�ל, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָקד��י�
ה' לפני� היצ�רי� �ל ח�בת ��� אלהינ�, ה' �מ� ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֹית�אר
לג�ל לר�מ�, לפאר, ל��ח, לה�ל, לה�ד�ת, ְְְְְְֱֵֵֵֵֵֵַַַַָֹאלהינ�,
י�י �� �וד ���ח�ת �יר�ת זמיר�ת �ברי �ל על ְְִִֶַָ�ְְְִִִֵֵַַָ�לה�ר
ה�ד�ל ה�ל� מל�נ�, לעד �מ� י���ח מ�יח�. ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָעב��,

וכ� וכ�'. אלהינ� ה' נאה, ל� �י �באר�; ��מי� ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוה�ד��
קד� ה�זמ�ר, �ל ה��ת, לי�� �יר מזמ�ר לקר�ת ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹנהג�
ה���רי�. �בי�� ה��ת �י�� ה�מיר�ת �ס�קי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָ��תחיל�

�� �ד�ל ה�ל לקר�ת ��הג� מק�מ�ת קד�וי� �ת�ת ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹ
ה�על�ת �ירי לקר�ת ��הג� מק�מ�ת וי� ה�מיר�ת, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָ�ס�קי

�מנהג�. ה�ל �ְְִַָָֹ
נסח�: ה�א זה ��חר, �מע קריאת ��פני רא��נה ְָ�ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ�רכה
ח��, �ב�רא א�ר י�צר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ֱֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ�ר��
עליה, ול�רי� לאר� ה�איר ה�ל; את �ב�רא �ל�� ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹע�ה
מע�י� ר�� מה ברא�ית. מע�ה �מיד י�� �כל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהמח��
ה�ל� קנינ�. האר� מלאה ע�ית, �חכמה ��� ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ�ה',
וט�ב ה�תנ�א המפאר המ��ח מאז, לב�� �מ� ְְְִֵַַַָָֹ�ְְְְֵַַַָָה�ר�מ�
רח� הר�י� �רחמי� מל�נ�, ע�ל� אלהי ע�ל�. ְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹמימ�ת
�עדנ�. מ��ב י�ענ� מג� מ���נ�, צ�ר ע�נ� אד�� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָ�ֲֵָעלינ�,
יצר ט�ב ח�ה, זהרי �פעל התקי� �עה, �ד�ל �ר�� ְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָָאל
צבא�ת ���ת ע��, סביב�ת נת� מא�ר�ת ל�מ�, ְִִ�ְְְִִַָָ�ב�ד
ה' �ת�ר� קד�ת�. לאל יס�ר� �מיד ��י ר�ממי ְִֵָָ�ְְְְְִִֵֵַַַָָקד��י�
�בח �ל ועל מ�חת; האר� ועל מ�על ��מי� ְְְֱִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹאלהינ�,
סלה. יפאר��, ה� � יצר� א�ר �מא�ר�ת ידי�, ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָמע�ה
י���ח קד��י�. ��רא ��אלנ�, מל�נ�, צ�רנ�, לעד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָ�ת�ר�
ע�מדי� מ�רתיו א�ר מ�רתי�, י�צר מל�נ�, לעד ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ�מ�
ח�י� אלהי� �דברי יחד ק�ל� את מ�מיעי� ע�ל�, ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָֹ�ר��
���רי�, ��� �ר�רי�, ��� אה�בי�, ��� ע�ל�. ִִָ�ְִָ�ֲִָ�ֶֶָ�מל�
מק�לי� וכ�� �אהבה. ק�ניה� רצ�� �אימה ְְִַָ�ְְְְֲִֵֵֶַָָע��י�
לזה זה ר��ת ונ�תני� מ�ה, זה �מי� מלכ�ת על ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹעליה�
�בנעימה �ר�רה, ��פה ר�ח, �נחת לצ�ר� ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָלהק�י�
קד�� קד�� וא�מרי�: �יראה, ע�ני� �אחד ��� ְְְְְִִִֶָָָָָ�ְָטה�רה.
וח��ת והא�פ�י� �ב�ד�. האר� כל מלא צבא�ת; ה' ְְְְְִֶַַָָָָָָֹקד��,
�ר�� וא�מרי�: מ��חי� לע�ת�, מתנ�אי� יחד ְְְְִִַָָָ�ְְְִִֶַַַַֹה�ד�,
חי אל למל� י�נ�, נעימ�ת �ר�� לאל מ�ק�מ�. ה' ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָ�ב�ד
��על לב�� ה�א �י י�מיע�, ות��ח�ת יאמר� זמיר�ת ְְְִִֵַַָ�ְְְִֵַָֹוק��
י��ע�ת, מצמיח צדק�ת, ז�רע חד��ת, ע��ה ְְְְֲִֵֶַַַָָ�ב�ר�ת,
� ברא�ית מע�ה �מיד י�� �כל מח�� נפלא�ת, ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָאד��
התקנ� חס��", לע�ל� �י �ד�לי�, א�רי� "לע�ה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹ�אמ�ר:
ה�א�ר�ת. י�צר ה', א�ה �ר�� ע�ל�. ל��ח ְְְֵֵַַַַָָָמא�ר�ת

חמלה אלהינ�; ה' אהב�נ�, ע�ל� אהבת �נ�ה: ְְְְֱֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹ�רכה
�מ�, �עב�ר מל�נ�, אבינ� עלינ�. חמל� יתרה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָ�ד�לה
�� ח�י�, ח�י ו�ל�דנ� ב�, �טח� א�ר אב�תינ� ִֵֵַ�ְְְֲֲֲֵֵֶַַַָָ�בעב�ר
ות� עלינ�, נא רח� המרח�, הרחמ�, אב אבינ�. ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָ�ח�נ�,
ולע��ת ל�מר �לל�ד ללמד ל�מע לה��יל להבי� ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָֹֹֹ�ל�נ�
עינינ� והאר �אהבה; ��רת� תלמ�ד �ברי �ל את ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ�לק��
את לאהבה לבבנ� ויחד יראת�, �ל�נ� וד�ק ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�מצו�תי�,
�אמת קד�� �� �י לב��, א�ה מהרה עלינ� �מל� ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�מ�.
וה��רא, ה���ר ה�ד�ל האל �מ�, �בעב�ר עלינ�. ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָנקרא
�� �מ�. למע� ות��יענ� קרננ� �רי� �אהבה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמהרה
עד נ��ל ולא נ�ל� לא חסינ�, �ב�מ� נב��, לא ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹֹ�טחנ�,
ונ�מחה נגילה א�ה, מל�נ� אבינ� �י עד; ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָע�למי
נצח יעזב�נ� אל וחסדי�, אלהינ� ה' רחמי� ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ�י��עת�.

- h"qyz'd lel` b"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

האר�, �נפ�ת מאר�ע ו�ל�� �רכה עלינ� והבא ועד. ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָסלה
ע� מ�ל בחר� בנ� �י לארצנ�. ק�ממ��ת מהרה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָוה�ליכנ�
�ליחד� ל� לה�ד�ת ה�ד�ל, ל�מ� וקרב�נ� ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָול���,
�ע�� ה��חר ה', א�ה �ר�� �מ�. את �לאהבה ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָ�לר�ממ�,

�אהבה. ְְֲִֵַָָי�ראל
נסח�: ה�א זה ��חר, �מע קר�ת ��אחר אחר�נה ְָ�ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָ�רכה

וי�יב נחמדאמת וחביב, אה�ב ונאמ�, י�ר וק��, נכ�� , ְְְְְֱֱִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
ה�ה ה�בר ויפה ט�ב �מק�ל, מת�� וא�יר, נ�רא ְֶֶַַָָָָ�ְָ�ְְְִִַָָונעי�,
מג� יעקב צ�ר מל�נ�, ע�ל� אלהי אמת, ועד. לע�ל� ְְֱֱֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹעלינ�
�מלכ�ת� נכ��, וכ�א� ק��, ��מ� ק�� ה�א ודר לדר ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹֹי�ענ�;
�לע�למי לעד ונאמני� ח�י� �דבריו ק�מת, ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָואמ�נת�
��ר�תינ�, �ל ועל �נינ� על אב�תינ�, ועל עלינ� ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָע�למי�,
ועל הרא��ני� על עבדי�; י�ראל זרע ��ר�ת �ל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָועל
אמת, יעבר. ולא חק �אמת, וק�� ט�ב �בר � ְְֱֱֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהאחר�ני�
�מל� מל�נ� אב�תינ�, ואלהי אלהינ� ה' ה�א ְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ�א�ה
י��עתנ�, וצ�ר י�צרנ� אב�תינ�, וג�אל ��אלנ� ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵָאב�תינ�,
ע�ד אלהי� לנ� ואי� �מ�, ה�א מע�ל� �מ�ילנ�, ְְֱִִֵֵֵֵֶַָָֹ��דנ�
�מ��יע מג� מע�ל�, ה�א א�ה אב�תינ� עזרת ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָז�לת�.
מ��ב�, ע�ל� �ר�� וד�ר. ��ר �כל אחריה� ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָלבניה�
א�ר אי� א�רי אמת, אר�. אפסי עד וצדקת� ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�מ��טי�
א�ה אמת, ל��; על י�י� �דבר� ות�רת� מצו�תי�, ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָי�מע
�בני�; לאב�ת ריב� לריב ���ר �מל� לע��, אד�� ְְִִִִֶֶַָָָָָָה�א
אי� �מ�לעדי� אחר��, ה�א וא�ה רא��� ה�א א�ה ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָאמת,
מ�ית אלהינ�, ה' �אל�נ�, מ�צרי� אמת, מ��יע. ְְְֱֱִִִִִֵֵֶַַַָָֹלנ�
�בכ�ר� הרג�, ��בר מצרי� �כ�רי וכל �דיתנ�, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָעבדי�
מ��, עבר� וידידי� ט�ע�, וזדי� �קע�, ס�� וי� ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָ�אל�,
��ח� זאת ועל נ�תר. לא מה� אחד עד צריה�, מי� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹויכ��
זמיר�ת �יר�ת ידידי� ונתנ� לאל, ור�ממ� ְְְְְְְִִִִִֵָָ�א�לי�,
ונ�רא, ���ר �ד�ל ונ�א, ר� וק��. חי אל למל� ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ����ח�ת
מ�ציא מר��, עדי �פלי� מג�י� אר�, עדי �אי� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמ��יל
י�ראל לע�� וע�נה ��י�, וע�זר ענוי�, �פ�דה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָאסירי�,
וכל מ�ה ה�א. �ר�� עלי��, לאל �ה�ה אליו; ��ע� ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�עת
כ��: אמר� ר�ה, ��מחה � �ירה אמר� ל� י�ראל ָ�ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָ�ני

מי ה', �אל� כמ�� תה�ת,מי נ�רא ��ד�, נא�ר �מ�� ְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
צבא�ת ה' �אלנ�, ונאמר: ועד. לע�ל� ימל� ה' פלא. ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹע�ה

י�ראל. �אל ה', א�ה �ר�� י�ראל. קד�� ְְְְִִֵֵַַָָָָָ�מ�,
ה�א זה ערבית, �ל �מע קר�ת ��פני רא��נה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�רכה
�דבר� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה �ר�� ְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹ�נסח�:
מ��ה �תב�נה �ערי�, ��תח �חכמה ערבי�, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָמעריב
ה��כבי� את מס�ר ה�מ�י�, את מחלי� ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָע�י�,
א�ר ��לל ולילה, י�מ� ��רא �רצ�נ�. �רקיע ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�מ�מר�תיה�
לילה, �מביא י�� מעביר א�ר, מ�ני וח�� ח�� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹמ�ני
י�ראל. קד�� �מ�, צבא�ת ה' ל�ילה, י�� �י� ְְְְְְִִֵֵַַַָָָמב�יל

ערבי�. ה�עריב ה', א�ה ֲֲִִַַַָָָ�ר��
��רה אהב�, ע�� י�ראל ע�ל� אהבת �נ�ה: ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָ�רכה
אלהינ�, ה' �� על ל�ד�. א�ת� �מ��טי� וח�י� ְְֱִִִִֵֵַַָָָֹ�ְְִ�מצו�ת
�דברי ונעלז ונ�מח רצ�נ�, �ח�י נ�יח �בק�מנ� ְְְְְְֲִִֵֵֶַַֹ�ְְְְִֵֵַָָ��כבנ�

נה�ה �בה� ימינ�, ואר� ח�ינ� ה� �י ועד, לע�ל� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹת�רת�
היא �י ועד, לע�ל� מ��� תס�ר לא ואהבת� ולילה. ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָֹי�מ�
לעד. י�ראל ע�� את א�הב ה', א�ה �ר�� רא�נ�. ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעטרת
ה�א זה ערבית, �ל �מע קר�ת ��אחר רא��נה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָ�רכה
אלהינ� ה' ה�א �י עלינ�, ק�� זאת �ל אמ�נה אמת ְֱֱֱִֵֵֶַָָָָָֹֹ�נסח�:
ה��דנ� � ז�לת� ואפס מל�נ�, אמת ע��; י�ראל ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָואנחנ�
לנ� ה�פרע האל עריצי�, מ�� ה��אלנ� מלכי�, ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמ�ד
נפ�נ� ה�� נפ�נ�, א�יבי לכל �מ�ל המ��� ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָמ�רינ�,
א�יבינ�, �מ�ת על ה�דריכנ� רגלנ�, ל��ט נת� ולא ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹ�ח�י�,

�פר נקמה �נ� הע��ה ��נאינ�. �ל על קרננ� עה,ו�ר� ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
�כ�רי �ל �עברת� ה��ה ח�, �ני �אדמת �מ�פתי� ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָא�ת�ת
ה�עביר ע�ל�; לחר�ת מ��כ� י�ראל את ו��צא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמצרי�,
��נאיה� ואת ר�דפיה� ואת ס��, י� �זרי �י� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ�ניו
ו��ח� וה�ד� �ב�רת�, את בני� רא� ט�ע. ְְְְְִִִִֶַָָָ�תה�מ�ת
��מחה כ�� וענ� עליה�, ק�ל� �רצ�� �מלכ�ת� ְְִָָ�ְְְְְֲִִֵֶַָָל�מ�;
��ד�; נא�ר כמ�� מי ה', �אל� כמ�� מי ואמר�: ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹר�ה
ונאמר ועד. לע�ל� ימל� ה' פלא. ע�ה תה�ת, ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹנ�רא
ה', א�ה �ר�� י�ראל. קד�� � �מ� צבא�ת ה' ְְְְֲִֵֵַָָָָ��אלנ�,

י�ראל. ְִֵַָָ�אל
ה�א זה ערבית, �ל �מע קר�ת ��אחר אחר�נה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָ�רכה
לח�י� והעמידנ� ל�ל��, אלהינ� ה' ה��יבנ� ְְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָֹ�נסח�:
ט�בה �עצה ות�ננ� �ל�מ�, ס�ת עלינ� �פרס ְְְְֵֵֶַַָָ�ְְֵָָֹ�ל�ל��,
רע �בר מ�ל וה�ילנ� ו�מרנ� �עדנ�, והג� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמ�פני�.
��מר �מאחרינ�, מ�פנינ� ה�ט� ��בר לילה, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹ�מ�חד
�נפי� �בצל א�ה. �מ�ילנ� ��מרנ� �י �ב�אנ�, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָצאתנ�
��מר יי��, ולא ינ�� לא ה�ה ��אמר: ��בר ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ�ס�ירנ�,
לע�ל�, ה' �ר�� לעד. י�ראל ע�� ��מר �ר��... ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָי�ראל.
הע�, �ל ו�רא ואמ�. אמ� לע�ל�, ה' ימל� ואמ�; ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹאמ�
ה�א ה' האלהי�, ה�א ה' ו�אמר�: �ניה� על ְְְֱִִֵֶַַַָֹֹו��ל�
�ל את ה' כב�ד וי�לא לע�ל�, �ב�ד� �� �ר�� ְְְְֱִִֵֵֶָָָָָֹהאלהי�.
��קר, ה' �ר�� ��ילה; ה' �ר�� ,���� ה' �ר�� ְֶֶַַַָָָָָָָֹהאר�.
האל �ק�מנ�. ה' �ר�� ��כבנ�, ה' �ר�� �ערב; ה' ְְְֵֵֵֶָָָָָָָ�ר��
חי �ל נפ� �יד� א�ר וה�תי�, הח�י� נפ��ת �יד� ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָא�ר
אל ה', א�תי �דית ר�חי; אפקיד �יד� אי�. ��ר �ל ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָור�ח
�י��עת�, נפ�נ� ותגל ל�נ� וי�מח עינינ� ירא� ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָאמת.
ימל� ה' מל�, ה' מל�, ה' אלהי�. מל� לצ���, ְְֱֱִִִֶֶֶַָָָָֹֹ�אמ�ר
�מיד וק�� חי �כב�ד� ה��ל� ה', א�ה �ר�� ועד. ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלע�ל�

ועד. לע�ל� ְְִֶָָֹימל�
ז�, �רכה �אמצע �ס�קי� לה�סי� הע� מקצת ְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָונהג�
�ניה� על ו��ל� הע�, �ל ו�רא ה�ה: ��סח ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹוק�ראי�
ה' ה��יענ� האלהי�. ה�א ה' האלהי�, ה�א ה' ְֱֱִִִֵַָָֹֹֹו�אמר�:
לה���ח קד��, ל�� לה�ד�ת ה��י�, מ� וק�צנ� ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹאלהינ�,
�י ה�ד�ל, �מ� �עב�ר ע��, את ה' י�� לא �י ְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹֹ�תה�ת�.
צ���, �הר מ��יעי� ועל� לע�. ל� אתכ� לע��ת ה' ְְְְֲִִִִֶֶַַָָה�איל
למל� ה' והיה ה�ל�כה. לה' והיתה ע�ו; הר את ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹל��ט
אחד. ��מ� אחד, ה' יהיה הה�א ���� האר�, �ל ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָעל
�יד� �מיד. עלינ� �מלכ�ת� �מ� ק�� ���מי�, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאלהינ�
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האר�, �נפ�ת מאר�ע ו�ל�� �רכה עלינ� והבא ועד. ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָסלה
ע� מ�ל בחר� בנ� �י לארצנ�. ק�ממ��ת מהרה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָוה�ליכנ�
�ליחד� ל� לה�ד�ת ה�ד�ל, ל�מ� וקרב�נ� ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָול���,
�ע�� ה��חר ה', א�ה �ר�� �מ�. את �לאהבה ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָ�לר�ממ�,

�אהבה. ְְֲִֵַָָי�ראל
נסח�: ה�א זה ��חר, �מע קר�ת ��אחר אחר�נה ְָ�ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָ�רכה

וי�יב נחמדאמת וחביב, אה�ב ונאמ�, י�ר וק��, נכ�� , ְְְְְֱֱִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
ה�ה ה�בר ויפה ט�ב �מק�ל, מת�� וא�יר, נ�רא ְֶֶַַָָָָ�ְָ�ְְְִִַָָונעי�,
מג� יעקב צ�ר מל�נ�, ע�ל� אלהי אמת, ועד. לע�ל� ְְֱֱֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹעלינ�
�מלכ�ת� נכ��, וכ�א� ק��, ��מ� ק�� ה�א ודר לדר ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹֹי�ענ�;
�לע�למי לעד ונאמני� ח�י� �דבריו ק�מת, ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָואמ�נת�
��ר�תינ�, �ל ועל �נינ� על אב�תינ�, ועל עלינ� ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָע�למי�,
ועל הרא��ני� על עבדי�; י�ראל זרע ��ר�ת �ל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָועל
אמת, יעבר. ולא חק �אמת, וק�� ט�ב �בר � ְְֱֱֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהאחר�ני�
�מל� מל�נ� אב�תינ�, ואלהי אלהינ� ה' ה�א ְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ�א�ה
י��עתנ�, וצ�ר י�צרנ� אב�תינ�, וג�אל ��אלנ� ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵָאב�תינ�,
ע�ד אלהי� לנ� ואי� �מ�, ה�א מע�ל� �מ�ילנ�, ְְֱִִֵֵֵֵֶַָָֹ��דנ�
�מ��יע מג� מע�ל�, ה�א א�ה אב�תינ� עזרת ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָז�לת�.
מ��ב�, ע�ל� �ר�� וד�ר. ��ר �כל אחריה� ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָלבניה�
א�ר אי� א�רי אמת, אר�. אפסי עד וצדקת� ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�מ��טי�
א�ה אמת, ל��; על י�י� �דבר� ות�רת� מצו�תי�, ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָי�מע
�בני�; לאב�ת ריב� לריב ���ר �מל� לע��, אד�� ְְִִִִֶֶַָָָָָָה�א
אי� �מ�לעדי� אחר��, ה�א וא�ה רא��� ה�א א�ה ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָאמת,
מ�ית אלהינ�, ה' �אל�נ�, מ�צרי� אמת, מ��יע. ְְְֱֱִִִִִֵֵֶַַַָָֹלנ�
�בכ�ר� הרג�, ��בר מצרי� �כ�רי וכל �דיתנ�, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָעבדי�
מ��, עבר� וידידי� ט�ע�, וזדי� �קע�, ס�� וי� ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָ�אל�,
��ח� זאת ועל נ�תר. לא מה� אחד עד צריה�, מי� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹויכ��
זמיר�ת �יר�ת ידידי� ונתנ� לאל, ור�ממ� ְְְְְְְִִִִִֵָָ�א�לי�,
ונ�רא, ���ר �ד�ל ונ�א, ר� וק��. חי אל למל� ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ����ח�ת
מ�ציא מר��, עדי �פלי� מג�י� אר�, עדי �אי� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמ��יל
י�ראל לע�� וע�נה ��י�, וע�זר ענוי�, �פ�דה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָאסירי�,
וכל מ�ה ה�א. �ר�� עלי��, לאל �ה�ה אליו; ��ע� ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�עת
כ��: אמר� ר�ה, ��מחה � �ירה אמר� ל� י�ראל ָ�ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָ�ני

מי ה', �אל� כמ�� תה�ת,מי נ�רא ��ד�, נא�ר �מ�� ְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
צבא�ת ה' �אלנ�, ונאמר: ועד. לע�ל� ימל� ה' פלא. ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹע�ה

י�ראל. �אל ה', א�ה �ר�� י�ראל. קד�� ְְְְִִֵֵַַָָָָָ�מ�,
ה�א זה ערבית, �ל �מע קר�ת ��פני רא��נה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�רכה
�דבר� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה �ר�� ְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹ�נסח�:
מ��ה �תב�נה �ערי�, ��תח �חכמה ערבי�, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָמעריב
ה��כבי� את מס�ר ה�מ�י�, את מחלי� ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָע�י�,
א�ר ��לל ולילה, י�מ� ��רא �רצ�נ�. �רקיע ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�מ�מר�תיה�
לילה, �מביא י�� מעביר א�ר, מ�ני וח�� ח�� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹמ�ני
י�ראל. קד�� �מ�, צבא�ת ה' ל�ילה, י�� �י� ְְְְְְִִֵֵַַַָָָמב�יל

ערבי�. ה�עריב ה', א�ה ֲֲִִַַַָָָ�ר��
��רה אהב�, ע�� י�ראל ע�ל� אהבת �נ�ה: ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָ�רכה
אלהינ�, ה' �� על ל�ד�. א�ת� �מ��טי� וח�י� ְְֱִִִִֵֵַַָָָֹ�ְְִ�מצו�ת
�דברי ונעלז ונ�מח רצ�נ�, �ח�י נ�יח �בק�מנ� ְְְְְְֲִִֵֵֶַַֹ�ְְְְִֵֵַָָ��כבנ�

נה�ה �בה� ימינ�, ואר� ח�ינ� ה� �י ועד, לע�ל� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹת�רת�
היא �י ועד, לע�ל� מ��� תס�ר לא ואהבת� ולילה. ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָֹי�מ�
לעד. י�ראל ע�� את א�הב ה', א�ה �ר�� רא�נ�. ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעטרת
ה�א זה ערבית, �ל �מע קר�ת ��אחר רא��נה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָ�רכה
אלהינ� ה' ה�א �י עלינ�, ק�� זאת �ל אמ�נה אמת ְֱֱֱִֵֵֶַָָָָָֹֹ�נסח�:
ה��דנ� � ז�לת� ואפס מל�נ�, אמת ע��; י�ראל ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָואנחנ�
לנ� ה�פרע האל עריצי�, מ�� ה��אלנ� מלכי�, ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמ�ד
נפ�נ� ה�� נפ�נ�, א�יבי לכל �מ�ל המ��� ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָמ�רינ�,
א�יבינ�, �מ�ת על ה�דריכנ� רגלנ�, ל��ט נת� ולא ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹ�ח�י�,

�פר נקמה �נ� הע��ה ��נאינ�. �ל על קרננ� עה,ו�ר� ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
�כ�רי �ל �עברת� ה��ה ח�, �ני �אדמת �מ�פתי� ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָא�ת�ת
ה�עביר ע�ל�; לחר�ת מ��כ� י�ראל את ו��צא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמצרי�,
��נאיה� ואת ר�דפיה� ואת ס��, י� �זרי �י� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ�ניו
ו��ח� וה�ד� �ב�רת�, את בני� רא� ט�ע. ְְְְְִִִִֶַָָָ�תה�מ�ת
��מחה כ�� וענ� עליה�, ק�ל� �רצ�� �מלכ�ת� ְְִָָ�ְְְְְֲִִֵֶַָָל�מ�;
��ד�; נא�ר כמ�� מי ה', �אל� כמ�� מי ואמר�: ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹר�ה
ונאמר ועד. לע�ל� ימל� ה' פלא. ע�ה תה�ת, ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹנ�רא
ה', א�ה �ר�� י�ראל. קד�� � �מ� צבא�ת ה' ְְְְֲִֵֵַָָָָ��אלנ�,

י�ראל. ְִֵַָָ�אל
ה�א זה ערבית, �ל �מע קר�ת ��אחר אחר�נה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָ�רכה
לח�י� והעמידנ� ל�ל��, אלהינ� ה' ה��יבנ� ְְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָֹ�נסח�:
ט�בה �עצה ות�ננ� �ל�מ�, ס�ת עלינ� �פרס ְְְְֵֵֶַַָָ�ְְֵָָֹ�ל�ל��,
רע �בר מ�ל וה�ילנ� ו�מרנ� �עדנ�, והג� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמ�פני�.
��מר �מאחרינ�, מ�פנינ� ה�ט� ��בר לילה, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹ�מ�חד
�נפי� �בצל א�ה. �מ�ילנ� ��מרנ� �י �ב�אנ�, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָצאתנ�
��מר יי��, ולא ינ�� לא ה�ה ��אמר: ��בר ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ�ס�ירנ�,
לע�ל�, ה' �ר�� לעד. י�ראל ע�� ��מר �ר��... ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָי�ראל.
הע�, �ל ו�רא ואמ�. אמ� לע�ל�, ה' ימל� ואמ�; ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹאמ�
ה�א ה' האלהי�, ה�א ה' ו�אמר�: �ניה� על ְְְֱִִֵֶַַַָֹֹו��ל�
�ל את ה' כב�ד וי�לא לע�ל�, �ב�ד� �� �ר�� ְְְְֱִִֵֵֶָָָָָֹהאלהי�.
��קר, ה' �ר�� ��ילה; ה' �ר�� ,���� ה' �ר�� ְֶֶַַַָָָָָָָֹהאר�.
האל �ק�מנ�. ה' �ר�� ��כבנ�, ה' �ר�� �ערב; ה' ְְְֵֵֵֶָָָָָָָ�ר��
חי �ל נפ� �יד� א�ר וה�תי�, הח�י� נפ��ת �יד� ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָא�ר
אל ה', א�תי �דית ר�חי; אפקיד �יד� אי�. ��ר �ל ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָור�ח
�י��עת�, נפ�נ� ותגל ל�נ� וי�מח עינינ� ירא� ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָאמת.
ימל� ה' מל�, ה' מל�, ה' אלהי�. מל� לצ���, ְְֱֱִִִֶֶֶַָָָָֹֹ�אמ�ר
�מיד וק�� חי �כב�ד� ה��ל� ה', א�ה �ר�� ועד. ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלע�ל�

ועד. לע�ל� ְְִֶָָֹימל�
ז�, �רכה �אמצע �ס�קי� לה�סי� הע� מקצת ְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָונהג�
�ניה� על ו��ל� הע�, �ל ו�רא ה�ה: ��סח ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹוק�ראי�
ה' ה��יענ� האלהי�. ה�א ה' האלהי�, ה�א ה' ְֱֱִִִֵַָָֹֹֹו�אמר�:
לה���ח קד��, ל�� לה�ד�ת ה��י�, מ� וק�צנ� ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹאלהינ�,
�י ה�ד�ל, �מ� �עב�ר ע��, את ה' י�� לא �י ְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹֹ�תה�ת�.
צ���, �הר מ��יעי� ועל� לע�. ל� אתכ� לע��ת ה' ְְְְֲִִִִֶֶַַָָה�איל
למל� ה' והיה ה�ל�כה. לה' והיתה ע�ו; הר את ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹל��ט
אחד. ��מ� אחד, ה' יהיה הה�א ���� האר�, �ל ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָעל
�יד� �מיד. עלינ� �מלכ�ת� �מ� ק�� ���מי�, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאלהינ�
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�ל ור�ח חי �ל נפ� �יד� א�ר ה�תי�, ונפ� הח�י� ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָנפ�
אמת. אל ה', א�תי �דית ר�חי; אפקיד �יד� אי�. ְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָ��ר
וד�ר לד�ר לע�ל�, ל� נ�דה מרעית�; וצא� ע��, ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָָֹואנחנ�
רמ�ה. מ���� �קר, מ�פת נפ�י ה�ילה ה', �ה�ת�. ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנס�ר
ת�למ� ולא תב�� לא ע�למי�, ���עת �ה' נ��ע ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹֹי�ראל
ע� היה �א�ר ע�נ�, אלהינ� ה' יהי עד. ע�למי ְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָֹעד

י��נ� ואל יעזבנ� אל אליו,אב�תינ�, לבבנ� לה��ת ; ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָ
א�ר �מ��טיו, וח�יו מצ�תיו ול�מר �רכיו, �כל ְֲִֶָָָ�ְְְְְְִִֶֶָָָָָֹללכת
�ר�� י�. הלל� י�, �ה�ל ה��מה �ל אב�תינ�. את ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹצ�ה
�ערב; ה' �ר�� ��קר, ה' �ר�� ��ילה; ה' �ר�� ,���� ְֶֶַַַָָָָָָָֹה'
סלה, נה�ל�, �מיד �ק�מנ�. ה' �ר�� ��כבנ�, ה' ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָ�ר��
וק�� חי �כב�ד�, ה��ל� ה', א�ה �ר�� �אמ�נת�. ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָונ�יח

ועד. לע�ל� ימל� ְְִִֶָָָֹ�מיד
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אלהינ� ה', א�ה �ר�� (א) וס��ר�: ה�פ�ה �רכ�ת ְְְֱִִִֵַַַָָָָֹֹנסח
יעקב, ואלהי יצחק אלהי אברה� אלהי אב�תינ�, ְְֱֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָֹֹֹֹֹואלהי
ט�בי� חסדי� ��מל עלי��, אל וה��רא, ה���ר ה�ד�ל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהאל
בניה�, לבני ��אל �מביא אב�ת, חס�י וז�כר ה�ל, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָֹוק�נה
אברה�. מג� ה', א�ה �ר�� �מג�. מ��יע רחמ� ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמל�
לה��יע, רב א�ה מתי� מח�ה ה', לע�ל� ���ר א�ה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ(ב)
מח�ה �חסד, ח�י� מכל�ל ה���. �מ�ריד הר�ח ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמ�יב
�מ�יר נ�פלי� וס�מ� ח�לי�, ר�פא ר�י�, �רחמי� ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַמתי�
�ב�ר�ת, �על כמ�� מי עפר. לי�ני אמ�נת� �מק�� ְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָָָאס�רי�,
מתי�. להחי�ת א�ה ונאמ� �מח�ה; ממית ,�� ��מה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�מי
ו�מ� קד��, א�ה (ג) ה�תי�. מח�ה ה', א�ה ְְְִִֵֶַַַַָָָָ�ר��
ה', א�ה �ר�� �לה. יהלל��, י�� �כל �קד��י� ְְְְִֶַַָָָָָקד��,
לאנ�� �מל�ד �עת, לאד� ח�נ� א�ה (ד) ה�ד��. ְְֱֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאל
ח�נ� ה', א�ה �ר�� וה��ל. �בינה �עה מא�� ח�נ� ְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ�ינה;
מל�נ� וקרבנ� לת�רת�, אבינ� ה�יבנ� (ה) ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָה�עת.
א�ה �ר�� לפני�. �למה �ת��בה והחזירנ� ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלעב�דת�,
�מח�ל חטאנ�, �י אבינ� לנ� סלח (ו) �ת��בה. הר�צה ְְְִִִֶַָָָָָָה',
א�ה �ר�� א�ה. וס�ח ט�ב אל �י פ�ענ�, �י מל�נ� ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָלנ�
ריבנ�, וריבה בענינ�, ראה (ז) לסלח. �מר�ה ח��� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹה',
ה', א�ה �ר�� א�ה. חזק ��אל מל� אל �י לגאלנ�, ְֳִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ�מהר
ה��יענ� ונרפא, אלהינ� ה' רפאנ� (ח) י�ראל. ְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֵָָָֹ��אל
אל �י �חל�אינ�, לכל �למה רפ�אה והעלה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָונ��עה,
י�ראל. ע�� ח�לי ר�פא ה', א�ה �ר�� א�ה. רחמ� ְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָר�פא
�נתנ�, את �בר� ידינ�, מע�ה �כל אלהינ� ה' �רכנ� ְְְֱֲֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹ(ט)
��� הע�ל� את ו��ע האדמה, �ני על �מטר טל �ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָות�
וה�ילה ו�מרה ידי�, מ�נ�ת מע�ר תבל �ני ור�ה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמ��ב�,
מ�ל �ב�את� מיני �ל ואת ה�את ה�נה את אלהינ� ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹה'
ותקוה, אחרית ל� ות� �רענ�ת, מיני �מ�ל מ�חית ְְְְֲִִֵַָָָ�ְִִִִֵֵַָמיני
מבר� ה', א�ה �ר�� ה��ב�ת. ��ני� �ברכה ו�ל�� ְְְִֵַַַַָָָָָָָֹ�בע
את לק�� נס ו�א לחר�תנ�, �ד�ל ���פר �קע (י) ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָה�ני�.
ה', א�ה �ר�� לארצנ�. האר� �נפ�ת מאר�ע �ל��תינ� ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ�ל
��פטינ� ה�יבה (יא) י�ראל. ע�� נדחי ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָמק��
ואנחה, יג�� מ��� והסר �ב�ח�ה, וי�עצינ� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ�ברא��נה,

�רחמ לב�� א�ה עלינ� �ר���מל� �במ��ט. �צדק י� ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ
אל למ��די� (יב) �מ��ט. צדקה א�הב מל� ה', ִַָ�ְְְִֵֶֶַַָָָָא�ה
�ע�ר זד�� �מלכ�ת יאבד�, �רגע ה�יני� �ל �קוה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ�הי
א�יבי� ��בר ה', א�ה �ר�� �ימינ�. מהרה ְְְְְִִֵֵֵַָָָָות���ר
�רי ועל החסידי� ועל ה��יקי� על (יג) זדי�. ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַ�מכניע
ה' רחמי� יהמ� י�ראל, �ית ע�� �ארית ועל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָה�דק,
ו�י� �אמת, ��מ� ה��טחי� לכל ט�ב �כר ות� ְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַָָָֹאלהינ�,
�טחנ� ב�מ� �י נב��, לא לע�ל� ע�ה�, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹחלקנ�
ל��יקי�. �מבטח מ�ע� ה', א�ה �ר�� נ�ע��. ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָולי��עת�
א�ת� �בנה ��ר�, �א�ר עיר� יר��לי� �ת�� ���� ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ(יד)
יר��לי�. ��נה ה', א�ה �ר�� �ימינ�. �מהרה ע�ל� ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָ�ני�
�י��עת�. �ר�� וקרנ� תצמיח, מהרה �וד צמח את ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ(טו)
ה' ק�לנ� �מע (טז) י��עה. קר� מצמיח ה', א�ה ְְְִֵֶֶַַַַָָָ�ר��
את ורצ�� �רחמי� וק�ל עלינ�, ורח� וח�ס ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹאלהינ�,
��מע א�ה �י ��יבנ�; אל ריק� מל�נ�, מ�פני� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�פ�תנ�;
ה' רצה (יז) �פ�ה. ��מע ה', א�ה �ר�� �ה. �ל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ�פ�ת
העב�דה וה�ב �עה, ולתפ�ת� י�ראל �ע�� ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹאלהינ�
�ק�ל �אהבה מהרה �תפ�ת� י�ראל וא�י �ית�, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָלדביר
ותרצנ�, ע��. י�ראל עב�דת �מיד לרצ�� �תהי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ�רצ��,
�ר�� �מאז. �רחמי� לצ��� לנו� ���ב� עינינ� ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָותחזינה
ל�, אנחנ� מ�די� (יח) לצ���. �כינת� ה�חזיר ה', ְְְֲֲִִִִַַַַָָָא�ה
ה�א א�ה י�ענ�, מג� ח�ינ� צ�ר אלהינ�, ה' ה�א ְֱִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ�א�ה
ה�ס�רי� ח�ינ� על �ה�ת� �נס�ר ל� נ�דה וד�ר. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָלד�ר
ונפלא�תי� נ�י� על ל�, ה�ק�ד�ת נ�מ�תינ� על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ�ידי�,
כל� לא �י ה��ב וצהרי�. ובקר ערב ועת, עת ְְֳִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ��כל
את יהלל� הח�י� �ל חסדי�, ��� לא �י המרח� ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹרחמי�,
ה��ב ה', א�ה �ר�� ה��ב. האל ט�ב �י ה�ד�ל, ְִֵַַַַָָָָָ�מ�
ח� �ברכה, ט�בה �ל�� �י� (יט) לה�ד�ת. נאה �ל� ְְְְִִֵֶָָָָָ�מ�
�אחד ��נ� �ברכנ� ע��, י�ראל ועל עלינ� ורחמי� ְֶָָ�ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוחסד
��רה אלהינ� ה' לנ� נת� �ני� מ�א�ר �י �ני�, ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָֹמ�א�ר
את לבר� �עיני� וט�ב ו�ל��. צדקה וחסד, אהבה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוח�י�,
את המבר� ה', א�ה �ר�� ��ל��. עת �כל י�ראל ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָע��

��ל��. י�ראל ְִֵַַָָע��
מ�ריד לה��יע, רב �נ�ה: �ברכה א�מר הח�ה, ְְְִִִִִֵַַַַָָָָ�ימ�ת

וכ�'; �חסד ח�י� מכל�ל ְְְְִֵֶֶַַַָה�ל,
�כל אלהינ� ה' �רכנ� זה: �נסח ��יעית �רכה ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ�מבר�
�נדבה �רכה רצ�� �טללי �נתנ� את �בר� ידינ�, ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָמע�ה

ה�ני�. מבר� ה', א�ה �ר�� ה��ב�ת. ְִִֵַַַַָָָָָ��ני�
ימי� �מ�צאי ה���רי� י�� �מ�צאי ��ת מ�צאי ְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָ�לילי
לאד� ח�נ� א�ה זה: �נסח רביעית �רכה מבר� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹט�בי�,
לחל, קד� �י� הב�ל� וא�ה �ינה; לאנ�� �מל�ד ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ�עת,
ה�ביעי י�� �בי� ל��י�, י�ראל �בי� לח��, א�ר ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹ�בי�
�� לחל, קד� �י� �הב�ל� ��� ה�ע�ה. ימי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹל��ת
�רענ��ת מיני �מ�ל מ�חית מיני מ�ל וה�ילנ� �ְָ�ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָ�דנ�
מא�� וח�נ� ה�ל, מ� ו�מרנ� �ע�ל�, לב�א ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹה�תר���ת

ה�עת. ח�נ� ה', א�ה �ר�� וה��ל. �בינה ְְִֵֵֵַַַַָָָָָ�עה
�בע�רא�י �בר�ת מ�סי� מ�עד, �ל �בח�� חד�י� ְְֳִֵָָ�ְְְִִֵֶַַ

זה: �נסח א�ת� �מבר� �מנחה, ו�חרית �ערבית ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹע�רה
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וה�ב �עה, ולתפ�ת� י�ראל �ע�� אלהינ� ה' ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹרצה
מהרה �תפ�ת� י�ראל וא�י �ית�, לדביר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהעב�דה
י�ראל עב�דת �מיד לרצ�� �תהי �רצ��, �ק�ל ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָ�אהבה
יראה, י�יע, ויב�א, יעלה אב�תינ�, ואלהי אלהינ� ְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹע��.
אב�תינ�, זכר�� זכר�ננ�, לפני� י�כר י�קד, י�מע, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָירצה,
�ל זכר�� עב��, �וד �� מ�יח זכר�� עיר�, יר��לי� ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָזכר��
לחסד לח� לט�בה לפלטה לפני�, י�ראל �ית ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָע��
�לה��יענ�. �� לרח� ה�ה, החד� רא� �י�� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַֹֹ�לרחמי�,
ה��יענ� לברכה, ב� �קדנ� לט�בה, �� אלהינ� ה' ְְְְֱִִֵֵֵֵָָָָָֹזכרנ�
עלינ�, ורח� וח�נ� ח�ס ורחמי� י��עה �דבר לח�י�, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָב�
�למה. �מחה ב� ו��חנ� ויג��, צרה מ�ל �� ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ�מ�טנ�
�מאז. �רחמי� לצ��� ���ב� עינינ� ותחזינה ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָותרצנ�,

לצ���. �כינת� ה�חזיר ה', א�ה ְְֲִִִַַַָָָ�ר��
מ�עד �י�� ה�ה, קד� מקרא �י�� א�מר: מ�עד �ל ְְְִֵֵֵֶֶֶַָֹ�ְ�בח��
לרח� � ה�ה ה���ת חג מ�עד �י�� א�: � ה�ה ה���ת ְֵֶַַ�ְֵֶַַַַַַחג

וכ�'. �לה��יענ� עלינ� ��ְְִֵֵָ
ה�ה: ��סח ה�חיד ע�רה �� �ר�ת מבר� ה�ענית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ�י��
�רחמי� וק�ל עלינ�, ורח� וח�ס אלהינ�, ה' ק�לנ� ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵַַַַָֹ�מע
עננ� ��יבנ�. אל ריק� מל�נ�, מ�פני� �פ�תנ�; את ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָורצ��
�ד�לה בצרה �י ה�ה, ה�ענית צ�� �י�� עננ� אלהינ�, ְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹה'
מ�מע אזנ� �על� ואל מ���, �ני� �ס�ר אל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאנחנ�.
�ענה; וא�ה נקרא, טר� ל�וענ�. קר�ב והיה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�פ�תנ�,
יקרא�, טר� והיה ��אמר: ��בר ��מע; וא�ה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָנד�ר,
��מע א�ה �י א�מע. ואני מד�רי�, ה� ע�ד אענה; ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָואני

�פ�ה. ��מע ה', א�ה �ר�� �ה. �ל ְְִִֵֶַַַָָָָ�פ�ת
�רכה אחר עצמ�; �פני �רכה זה, נסח א�מר צ��ר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ��ליח
ה�ענית צ�� �י�� עננ� אלהינ�, ה' עננ� א�מר: ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵַַֹ�ביעית
ואל מ���, �ני� �ס�ר אל אנחנ�. �ד�לה בצרה �י ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָה�ה,
טר� ל�וענ�. קר�ב והיה �פ�תנ�, מ�מע אזנ� ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�על�
��אמר: ��בר ��מע; וא�ה נד�ר, �ענה; וא�ה ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָנקרא,
ואני מד�רי�, ה� ע�ד אענה; ואני יקרא�, טר� ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהיה
�מ�יל. ��דה וצ�קה, צרה עת �כל ע�נה א�ה �י ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָא�מע.

צרה. �עת הע�נה ה', א�ה ְֵֶַָָָָָ�ר��
ה' רח� זה: �נסח ע�רה אר�ע �ר�ת מבר� �אב ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�ת�עה
העיר עיר�, יר��לי� ועל ע��, י�ראל ועל עלינ� ְְְְֱִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹאלהינ�,
ה���בת זרי�, �יד ה�ת�נה ה��ממה, החרבה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאבלה
ויב�ע�ה ילדה. ��א עקרה �א�ה חפ�י, ל� ְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָֹֹורא�
מאכל עבדי� נבלת ו��נ� פסילי�, ע�בדי ו�יר��ה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָלגי�ני�,
�ב�ה, �מרר צ��� �� על האר�. �לבהמת ה�מי� ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלע��
על מעי מעי חלליה�, על ל�י ל�י ק�ל�; ��� ְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָויר��לי�
�י ונחמ�, ��ממ�תיה ורח� וה�יטה, ה' ראה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָהר�גיה�.
��ת�ב: לבנ�ת�, עתיד א�ה �בא� יסד��, �א� ה' ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָא�ה
אהיה �לכב�ד סביב, א� ח�מת ה', נא� �� אהיה ְְִֵֶֶַָָ�ְְֲִֶֶַָואני

יר��לי�. ��נה ה', א�ה �ר�� ְְִֵַָָָָָ�ת�כ�.
מ�די� זה: �נסח ע�רה �מ�נה �ר�ת מבר� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹ�פ�רי�
י�ענ�, מג� ח�ינ� צ�ר אלהינ�, ה' ה�א �א�ה ל�, ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹאנחנ�
ח�ינ� על �ה�ת� �נס�ר ל� נ�דה וד�ר. לד�ר ה�א ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָא�ה

נ�י�ה�ס�רי על ל�, ה�ק�ד�ת נ�מ�תינ� ועל �יד�, � ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

ה��י� על ועת, עת ��כל נפלא�תי� על וי��, י�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ��כל
אב�תינ� וע� ע�נ� �ע�ית ה���ע�ת, ועל ה�ב�ר�ת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָועל
המ� ��עמד ואס�ר, מר�כי �ימי ה�ה; ��מ� הה� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ��מי�
�לא�ד להרג לה�מיד �ב�� י�ראל, �ית ע�� על ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹהרע
אחד, �י�� ונ�י� ט� זק� ועד מ�ער ה�ה�די�, �ל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאת
�עת לה� עמד� הר�י� �רחמי� וא�ה לב�ז; ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ��לל�
נקמת�; את ונקמ� ריב�, את ורב� �ינ�, את ודנ� ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָצרת�,
ל� וה�ב�ת מח�ב��, את וקלקל� עצת�, את ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהפר�
ל� וע�ית הע�; על �ניו ואת א�ת� ותל� �רא��, ְְְְְְִֵֶַָָָָָָֹ�מ�ל�
��� ונ�י�. פלא ע�ית י�ראל �לע�� �ע�למ�, �ד�ל ��ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
�גב�ר�ת נ�י� ע�נ� ע�ה �� ונ�י�, �לא ע�ה� ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ�ע�ית
ל�. מ�די� אנ� אלהינ�, ה' ��� ועל ה�את. �בע�נה ֱִֵָָָֹ�ְֵַַָָָֹ�עת
וכ�'. חסדי� ת�� לא �י המרח� רחמי�, כל� לא �י ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹה��ב
וכ�' ל� אנחנ� מ�די� ה�ה: �נסח ז� �רכה מבר� ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ�ֲַ�חנ�ה
ה�ב�ר�ת ועל ה��י� על ועת, עת ��כל נפלא�תי� על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָעד
ה�רק�, ועל ה�ד�ת ועל ה���ע�ת ועל ה�לחמ�ת ְָ�ְְְְְְְִַַַַַַַַָועל
�ימי ה�ה; ��מ� הה� ��מי� אב�תינ� וע� ע�נ� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ע�ית
��עמדה �בניו, ח�מ�נאי �ד�ל �ה� י�חנ� �� ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹמ�תיה
מ��רת�, לב�ל� י�ראל, �ית ע�� על הר�עה יו� ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָמלכ�ת
עמד� הר�י� �רחמי� וא�ה רצ�נ�; מח�י ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ�ְֲִֵַָ�להעביר�
ונקמ� ריב�, את ורב� �ינ�, את ודנ� צרת�, �עת ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָלה�

�מסר� נקמת�; �ידאת ור�י� ח��י�, �יד ���רי� ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ
צ�יקי�, �יד �ר�עי� טה�רי�, �יד �טמאי� ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָמע�י�,
�ע�למ�, �ד�ל �� ל� וע�ית ת�רת�; ע��י �יד ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ�פ��עי�
ע�ה� �ע�ית ��� ונ�י�. פלא ע�ית י�ראל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�לע��
�בע�נה �עת �גב�ר�ת נ�י� ע�נ� ע�ה �� �גב�ר�ת, ְְֲִִִִִֵֵָָָָָנ�י�
לא �י ה��ב ל�. מ�די� אנ� אלהינ�, ה' ��� ועל ֱִִֵַָָָֹֹ�ְַַֹה�את.

וכ�'. רחמי� ְֲֶַָכל�
זה: �נסח �לי�ית �רכה לע�ל� מבר� צ��ר ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ�ליח
��בר מ���ת, קד�ה ל� �נ��� ונעריצ�, ֶֶַָָ�ְָ�ְְְְֲִִֵַַַָָָנק�י��
קד�� קד�� ואמר, זה אל זה "וקרא נביא�: יד על ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָהאמ�ר
וגדל� �ב�ד� �ב�ד�". האר� כל מלא צבא�ת, ה' ְְְְְְֶָָָָָָֹקד��
�ב�ד�; מק�� א�ה ��אלי�: �מ�רתיו ע�ל�, ְְְְֲִֵֵַָָָָמלא
מ�ק�מ� מ�ק�מ�". ה' �ב�ד "�ר�� וא�מרי�: ְְְְְְְְִִִִַָמ��חי�
ל�. אנ� מח�י� �י עלינ�, מל�נ� ותמל� ת�פיע, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹמל�נ�
ותתק�� �ת��ל ���� �בימינ�. �ח�ינ� �צ���, �מל� ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹמתי
ועינינ� נצחי�. �לנצח וד�ר לד�ר עיר�, יר��לי� ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ�ת��
ידי על קד�� ��ירי האמ�ר ��בר ע��, �מלכ�ת ְְְִֵֵַַָָָָָָָ�ְְְִֶַָתראינה
לד�ר צ��� אלהי� לע�ל�, ה' "ימל� צדק�: מ�יח ְְְְְֱִִִִִִַַָָָֹֹ�וד
נצחי� �לנצח �דל�, נ�יד וד�ר לד�ר י�". הלל� ְְְְְִִֵַַַָָָָָָוד�ר;
אל �י ימ��, לא מ�ינ� אלהינ� ��בח� נק�י�; ְְֱִִִִֵֵַָָָָָֹֹ�ְקד�ת�
�עת ה�ד��. האל ה', א�ה �ר�� א�ה. וקד�� �ד�ל ְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָמל�
ואמר', זה אל זה 'וקרא ז�: �ברכה א�מר צ��ר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ��ליח
כל מלא צבא�ת, ה' קד�� קד�� 'קד�� ע�ני�: הע� ְְִָָָָָָָָֹ�ל
�ל �ב�ד�', מק�� 'א�ה א�מר: �כ�ה�א �ב�ד�'. ְְְְֵֵֶֶַָָָהאר�
מ�ק�מ�'. ה' �ב�ד �ר�� וא�מרי�, 'מ��חי� ע�ני�: ְְְְְְִִִִַָָָהע�
'אמ�'. ע�ני�: הע� �ל �בימינ�', '�ח�ינ� א�מר: ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָ�כ�ה�א
ע�ני�: הע� �ל צדק�', מ�יח �וד ידי 'על א�מר: ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ�כ�ה�א
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וה�ב �עה, ולתפ�ת� י�ראל �ע�� אלהינ� ה' ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹרצה
מהרה �תפ�ת� י�ראל וא�י �ית�, לדביר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהעב�דה
י�ראל עב�דת �מיד לרצ�� �תהי �רצ��, �ק�ל ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָ�אהבה
יראה, י�יע, ויב�א, יעלה אב�תינ�, ואלהי אלהינ� ְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹע��.
אב�תינ�, זכר�� זכר�ננ�, לפני� י�כר י�קד, י�מע, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָירצה,
�ל זכר�� עב��, �וד �� מ�יח זכר�� עיר�, יר��לי� ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָזכר��
לחסד לח� לט�בה לפלטה לפני�, י�ראל �ית ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָע��
�לה��יענ�. �� לרח� ה�ה, החד� רא� �י�� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַֹֹ�לרחמי�,
ה��יענ� לברכה, ב� �קדנ� לט�בה, �� אלהינ� ה' ְְְְֱִִֵֵֵֵָָָָָֹזכרנ�
עלינ�, ורח� וח�נ� ח�ס ורחמי� י��עה �דבר לח�י�, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָב�
�למה. �מחה ב� ו��חנ� ויג��, צרה מ�ל �� ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ�מ�טנ�
�מאז. �רחמי� לצ��� ���ב� עינינ� ותחזינה ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָותרצנ�,

לצ���. �כינת� ה�חזיר ה', א�ה ְְֲִִִַַַָָָ�ר��
מ�עד �י�� ה�ה, קד� מקרא �י�� א�מר: מ�עד �ל ְְְִֵֵֵֶֶֶַָֹ�ְ�בח��
לרח� � ה�ה ה���ת חג מ�עד �י�� א�: � ה�ה ה���ת ְֵֶַַ�ְֵֶַַַַַַחג

וכ�'. �לה��יענ� עלינ� ��ְְִֵֵָ
ה�ה: ��סח ה�חיד ע�רה �� �ר�ת מבר� ה�ענית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ�י��
�רחמי� וק�ל עלינ�, ורח� וח�ס אלהינ�, ה' ק�לנ� ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵַַַַָֹ�מע
עננ� ��יבנ�. אל ריק� מל�נ�, מ�פני� �פ�תנ�; את ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָורצ��
�ד�לה בצרה �י ה�ה, ה�ענית צ�� �י�� עננ� אלהינ�, ְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹה'
מ�מע אזנ� �על� ואל מ���, �ני� �ס�ר אל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאנחנ�.
�ענה; וא�ה נקרא, טר� ל�וענ�. קר�ב והיה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�פ�תנ�,
יקרא�, טר� והיה ��אמר: ��בר ��מע; וא�ה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָנד�ר,
��מע א�ה �י א�מע. ואני מד�רי�, ה� ע�ד אענה; ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָואני

�פ�ה. ��מע ה', א�ה �ר�� �ה. �ל ְְִִֵֶַַַָָָָ�פ�ת
�רכה אחר עצמ�; �פני �רכה זה, נסח א�מר צ��ר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ��ליח
ה�ענית צ�� �י�� עננ� אלהינ�, ה' עננ� א�מר: ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵַַֹ�ביעית
ואל מ���, �ני� �ס�ר אל אנחנ�. �ד�לה בצרה �י ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָה�ה,
טר� ל�וענ�. קר�ב והיה �פ�תנ�, מ�מע אזנ� ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�על�
��אמר: ��בר ��מע; וא�ה נד�ר, �ענה; וא�ה ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָנקרא,
ואני מד�רי�, ה� ע�ד אענה; ואני יקרא�, טר� ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהיה
�מ�יל. ��דה וצ�קה, צרה עת �כל ע�נה א�ה �י ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָא�מע.

צרה. �עת הע�נה ה', א�ה ְֵֶַָָָָָ�ר��
ה' רח� זה: �נסח ע�רה אר�ע �ר�ת מבר� �אב ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�ת�עה
העיר עיר�, יר��לי� ועל ע��, י�ראל ועל עלינ� ְְְְֱִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹאלהינ�,
ה���בת זרי�, �יד ה�ת�נה ה��ממה, החרבה ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהאבלה
ויב�ע�ה ילדה. ��א עקרה �א�ה חפ�י, ל� ְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָֹֹורא�
מאכל עבדי� נבלת ו��נ� פסילי�, ע�בדי ו�יר��ה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָלגי�ני�,
�ב�ה, �מרר צ��� �� על האר�. �לבהמת ה�מי� ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלע��
על מעי מעי חלליה�, על ל�י ל�י ק�ל�; ��� ְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָויר��לי�
�י ונחמ�, ��ממ�תיה ורח� וה�יטה, ה' ראה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָהר�גיה�.
��ת�ב: לבנ�ת�, עתיד א�ה �בא� יסד��, �א� ה' ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָא�ה
אהיה �לכב�ד סביב, א� ח�מת ה', נא� �� אהיה ְְִֵֶֶַָָ�ְְֲִֶֶַָואני

יר��לי�. ��נה ה', א�ה �ר�� ְְִֵַָָָָָ�ת�כ�.
מ�די� זה: �נסח ע�רה �מ�נה �ר�ת מבר� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹ�פ�רי�
י�ענ�, מג� ח�ינ� צ�ר אלהינ�, ה' ה�א �א�ה ל�, ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹאנחנ�
ח�ינ� על �ה�ת� �נס�ר ל� נ�דה וד�ר. לד�ר ה�א ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָא�ה

נ�י�ה�ס�רי על ל�, ה�ק�ד�ת נ�מ�תינ� ועל �יד�, � ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

ה��י� על ועת, עת ��כל נפלא�תי� על וי��, י�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ��כל
אב�תינ� וע� ע�נ� �ע�ית ה���ע�ת, ועל ה�ב�ר�ת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָועל
המ� ��עמד ואס�ר, מר�כי �ימי ה�ה; ��מ� הה� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ��מי�
�לא�ד להרג לה�מיד �ב�� י�ראל, �ית ע�� על ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹהרע
אחד, �י�� ונ�י� ט� זק� ועד מ�ער ה�ה�די�, �ל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאת
�עת לה� עמד� הר�י� �רחמי� וא�ה לב�ז; ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ��לל�
נקמת�; את ונקמ� ריב�, את ורב� �ינ�, את ודנ� ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָצרת�,
ל� וה�ב�ת מח�ב��, את וקלקל� עצת�, את ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהפר�
ל� וע�ית הע�; על �ניו ואת א�ת� ותל� �רא��, ְְְְְְִֵֶַָָָָָָֹ�מ�ל�
��� ונ�י�. פלא ע�ית י�ראל �לע�� �ע�למ�, �ד�ל ��ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
�גב�ר�ת נ�י� ע�נ� ע�ה �� ונ�י�, �לא ע�ה� ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ�ע�ית
ל�. מ�די� אנ� אלהינ�, ה' ��� ועל ה�את. �בע�נה ֱִֵָָָֹ�ְֵַַָָָֹ�עת
וכ�'. חסדי� ת�� לא �י המרח� רחמי�, כל� לא �י ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹה��ב
וכ�' ל� אנחנ� מ�די� ה�ה: �נסח ז� �רכה מבר� ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ�ֲַ�חנ�ה
ה�ב�ר�ת ועל ה��י� על ועת, עת ��כל נפלא�תי� על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָעד
ה�רק�, ועל ה�ד�ת ועל ה���ע�ת ועל ה�לחמ�ת ְָ�ְְְְְְְִַַַַַַַַָועל
�ימי ה�ה; ��מ� הה� ��מי� אב�תינ� וע� ע�נ� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ע�ית
��עמדה �בניו, ח�מ�נאי �ד�ל �ה� י�חנ� �� ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹמ�תיה
מ��רת�, לב�ל� י�ראל, �ית ע�� על הר�עה יו� ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָמלכ�ת
עמד� הר�י� �רחמי� וא�ה רצ�נ�; מח�י ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ�ְֲִֵַָ�להעביר�
ונקמ� ריב�, את ורב� �ינ�, את ודנ� צרת�, �עת ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָלה�

�מסר� נקמת�; �ידאת ור�י� ח��י�, �יד ���רי� ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ
צ�יקי�, �יד �ר�עי� טה�רי�, �יד �טמאי� ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָמע�י�,
�ע�למ�, �ד�ל �� ל� וע�ית ת�רת�; ע��י �יד ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ�פ��עי�
ע�ה� �ע�ית ��� ונ�י�. פלא ע�ית י�ראל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�לע��
�בע�נה �עת �גב�ר�ת נ�י� ע�נ� ע�ה �� �גב�ר�ת, ְְֲִִִִִֵֵָָָָָנ�י�
לא �י ה��ב ל�. מ�די� אנ� אלהינ�, ה' ��� ועל ֱִִֵַָָָֹֹ�ְַַֹה�את.

וכ�'. רחמי� ְֲֶַָכל�
זה: �נסח �לי�ית �רכה לע�ל� מבר� צ��ר ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ�ליח
��בר מ���ת, קד�ה ל� �נ��� ונעריצ�, ֶֶַָָ�ְָ�ְְְְֲִִֵַַַָָָנק�י��
קד�� קד�� ואמר, זה אל זה "וקרא נביא�: יד על ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָהאמ�ר
וגדל� �ב�ד� �ב�ד�". האר� כל מלא צבא�ת, ה' ְְְְְְֶָָָָָָֹקד��
�ב�ד�; מק�� א�ה ��אלי�: �מ�רתיו ע�ל�, ְְְְֲִֵֵַָָָָמלא
מ�ק�מ� מ�ק�מ�". ה' �ב�ד "�ר�� וא�מרי�: ְְְְְְְְִִִִַָמ��חי�
ל�. אנ� מח�י� �י עלינ�, מל�נ� ותמל� ת�פיע, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹמל�נ�
ותתק�� �ת��ל ���� �בימינ�. �ח�ינ� �צ���, �מל� ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹמתי
ועינינ� נצחי�. �לנצח וד�ר לד�ר עיר�, יר��לי� ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ�ת��
ידי על קד�� ��ירי האמ�ר ��בר ע��, �מלכ�ת ְְְִֵֵַַָָָָָָָ�ְְְִֶַָתראינה
לד�ר צ��� אלהי� לע�ל�, ה' "ימל� צדק�: מ�יח ְְְְְֱִִִִִִַַָָָֹֹ�וד
נצחי� �לנצח �דל�, נ�יד וד�ר לד�ר י�". הלל� ְְְְְִִֵַַַָָָָָָוד�ר;
אל �י ימ��, לא מ�ינ� אלהינ� ��בח� נק�י�; ְְֱִִִִֵֵַָָָָָֹֹ�ְקד�ת�
�עת ה�ד��. האל ה', א�ה �ר�� א�ה. וקד�� �ד�ל ְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָמל�
ואמר', זה אל זה 'וקרא ז�: �ברכה א�מר צ��ר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ��ליח
כל מלא צבא�ת, ה' קד�� קד�� 'קד�� ע�ני�: הע� ְְִָָָָָָָָֹ�ל
�ל �ב�ד�', מק�� 'א�ה א�מר: �כ�ה�א �ב�ד�'. ְְְְֵֵֶֶַָָָהאר�
מ�ק�מ�'. ה' �ב�ד �ר�� וא�מרי�, 'מ��חי� ע�ני�: ְְְְְְִִִִַָָָהע�
'אמ�'. ע�ני�: הע� �ל �בימינ�', '�ח�ינ� א�מר: ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָ�כ�ה�א
ע�ני�: הע� �ל צדק�', מ�יח �וד ידי 'על א�מר: ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ�כ�ה�א
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א לע�ל�, ה' וכל'ימל� י�'. הלל� וד�ר; לד�ר צ��� להי� ְְְְְֱִִִַַָָָָֹֹ
יג�י� ולא ע�ה�; ק�רא ה�א ה���ר, �ע�ני� ה�ברי� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹא��
ה���ר, ואחד ה�חיד ואחד ע��. ע�ני� �ה� �עת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָק�ל�
א�מר ה���רי�, י�� ועד ה�נה ��רא� ימי� ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ�ע�רת
והאל ����ט, צבא�ת ה' ו�ג�� �אמ�ר, ז�: �רכה ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָ�ס��
ה�ד��. ה�ל� ה', א�ה �ר�� �צדקה. נק�� ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָה�ד��
�ל ואחר �פ�ה, �ל קד� לע�ל� ק�י� א�מר צ��ר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ�ליח
סדר ��אמר עת �כל ה���, סדר �אמר ואחר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�פ�ה;
לקר�ת �כ���לי� ק�י�; ויאמר מעט, יתח�� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַֹה���,
���גמר � �חנ�ני� �דברי ��תח�� עת �בכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ���רה,

ק�י�. יאמר ֲִַַַָֹ�חנ�ניו,
ברא �י �עלמא ר�ה. �מ� ויתק�� ית��ל ה��י�: ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָֹנסח
מ�יח�, ויקרב �רקנ�, ויצמח מלכ�ת�, וימל� ְְִִֵֵֵָָ�ְְְְְְִֵֵֵַַַַכרע�ת�,
י�ראל, �ית �כל �בח�יה�� �בי�מיכ�� �ח�יכ�� ע��, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹויפרק
מבר� ר�ה �מ� יהא אמ�. ואמר� קריב; �בזמ� ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ�עגלא
יתר�מ�, ית�אר, י���ח, ית�ר�, עלמ�א. �לעלמי ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָלעלמא
ה�א. �רי� �קד�א �מ� ויתנ�א יתה�ל יתה�ר, ְְִָ�ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַיתע�ה,
ונחמתא ות��חתא �ירתא �רכתא מ�ל לע�א ְְְֱֶָָָָ�ְְְְִִִֵֵָָָָָָָלע�א
צ��ר: �ליח �א�מר �עת אמ�. ואמר� �עלמא; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�אמיר�
�בעת 'אמ�'. ע�ני�: הע� �ל ר�ה', �מ� ויתק�� ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ'ית��ל
'אמ�, ע�ני�: הע� �ל אמ�', 'ואמר� �ח�ה: א�מר ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ�ה�א
�מצות עלמ�א'. �לעלמי לעלמא מבר� ר�ה �מ� ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָיהא
מבר�', ר�ה �מ� יהא 'אמ� לענ�ת הרא��ני� ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָחכמי�
הע� �ל 'ית�ר�', א�מר �כ�ה�א אד�. �ל �ח� ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹ�כל
ע�ני�: הע� �ל ה�א', '�רי� א�מר: �כ�ה�א 'אמ�'. ְְִִִֵֵֶָָָָע�ני�:
ע�ני�: הע� �ל אמ�', 'ואמר� :���� א�מר �כ�ה�א ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ'אמ�'.

וק�י�. ק�י� �כל ע�ני� ה�ה וכ�דר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ'אמ�'.
���מר אחר צ��ר �ליח �א�מר ק�י� �ל �תרא. ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָק�י�
��מעי� הע� �ל א�א �ל��, אחריו א�מר �אינ� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָה�פ�ה,
�ס�פ� לה�סי� ��� הע� נהג� � ונפטרי� וי�צאי� ְְִָ�ְְְְֲִִִָָָָא�ת�
�צל�תה�� �ע�תכ��, ותתעבד צל�תכ�� �תק�ל זה: ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָֹנסח
יהא ב�מ�א; �י אב�ה�� קד� י�ראל, �ית �כל ְְְְְֲֳִִִֵֵֵַָָָָָ�בע�תה��
ועל ועלנא, עליכ�� �פרקנא וס�ע�א מ�מ�א ר�א ְְֲֲֵַַָָָָ�ְְְְִִַַַָָָָָ�למא
�מר�מיו, �ל�� ע��ה אמ�. ואמר� �י�ראל; קהלה�� ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ�ל

י�ראל. �ל על �ל�� יע�ה �רחמיו ְְֲֲִֵֶַַַָָָָה�א
ע�סקי� �הי� יתר א� מ��ראל ע�רה �ל �ר�נ�. ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָק�י�
� �ה�ד�ת א� �מדר��ת ואפ�� �ה, ��על ��רה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָ�תלמ�ד
ית��ל זה: �נסח ק�י� מע�ד אחד א�מר מס�מי�, ְְִִֶַַַַָֹ�ְְְְִֵֵֶֶַָ��ה�
מת�א �לאחאה עלמא, לח�תא �עתיד ר�ה, �מ� ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָויתק��
היכלא �ל�כללא �יר��ל�, קר�א �למבני ח��א, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�למפרק
�לאתבא ארעא, מ� נכראה �לחנא �למעקר ְְְִַָָָָָָ�ְָָ�ְְִִַַָק�י�א,
מלכ�ת�, וימל� �ביקר�, �זיו� לאתר� �מ� �י ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ��לחנא
�ח�יכ�� ע��, ויפרק מ�יח�, וי�ע �רקנ�, ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָֹ�ְְַַויצמח
קריב; �בזמ� �עגלא י�ראל, �ית �כל �בח�יה�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ�בי�מיכ��
עלמ�א. �לעלמי לעלמא מבר� ר�ה �מ� יהא אמ�. ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָואמר�
יתה�ל יתה�ר, יתע�ה, יתר�מ�, ית�אר, י���ח, ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַַַַָָית�ר�,
מ�ל לע�א לע�א ה�א. �רי� �קד�א �מ� ְְְְִִֵֵָָָָ�ְְְְִֵֵַויתנ�א

� �אמיר� ונחמתא, ות��חתא �ירתא עלמא;�רכתא ְְִִָָָָ�ְְְְְֱֲִֶַָָָָָָָ

�למידי ועל �למידיה�� ועל ר�נ� על אמ�. ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָואמר�
בכל ודי הד� באתרא �י �א�ריתא �עסיקי� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָתלמידיה��
וס�ע�א ורחמי וחס�א ח�א �לכ�� לה�� יהי ואתר, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָאתר
�למא יהא אמ�. ואמר� ב�מ�א; �י אב�ה�� מ�ד� ְְְְְְֲֳִִִִֵֵַָָָָָָָ�רוחא
�ל ועל ועלנא, עליכ�� �פרקנא וס�ע�א מ�מ�א ְְֲֲֵַַָָָָָ�ְְְִִַַַָָָר�א
ה�א �מר�מיו, �ל�� ע��ה אמ�. ואמר� �י�ראל; ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָקהלה��
ק�י� ה�קרא ה�א וזה י�ראל. �ל על �ל�� יע�ה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ�רחמיו
�בפס�קי� �דברי� �ני� �נפילת להתח�� נהגנ� ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָָ�ר�נ�.
��רע אני לפני� �מקצת�: �פעמי� �כ��, �עמי� � ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ�ְְִֵָא��
ואד�ני האלהי� אלהי הע�ל�, אד�� � �מתח�� ְְֱֱֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ�מ��חוה
�חנ�נינ� מ�ילי� אנחנ� צדק�תינ� על לא �י ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָֹהאד�ני�;
�מה �ד�ר מה לה', �אמר מה הר�י�. רחמי� על �י ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹלפני�,
מ�צ�תי� וס�ר �מרדנ�, והר�ענ� ועוינ�, חטאנ� ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָ�צט�ק.
ה�חר� ה�ני�. ��ת ולנ� ה�דקה; ה', ל� ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹ�מ���טי�.
אי� ע�נ�תינ�; מ�ני ק�מתנ� ונכ�פה א�מתנ�, מ�ני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָפנינ�
���י אלהי, רא�. להרי� מצח ולא לה�יב, �ה ְְְְֱִִִֵֶַַָָָֹֹֹֹלנ�
למעלה ר�� ע�נ�תינ� �י אלי�, �ני אלהי להרי� ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹונכלמ�י
ע�ה מע�י�. �נ� אי� ל�מי�; עד �דלה וא�מתנ� ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹרא�,
נביאי�: ידי על �הבטח�נ� �מ� �מ�, למע� צדקה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָע�נ�
לבל�י � ל� אחט� �תה�תי א�י, אארי� �מי ְְְְְֱֲִִִִִִִֶַַַַָָָלמע�
א� �י � י�ראל �ית ע��ה, אני למענכ� לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹהכרית�.
על �ב�ד, �� ל�מ� �י לנ�; לא ה', לנ� לא קד�י. ְְְְִִִֵֵַָָָָֹֹל��
אלהיה�. נא א�ה ה��י�, יאמר� ל�ה אמ��. על ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹחס��
ואל ר�ע�, ואל ה�ה, הע� ק�י אל �פ� אל ה', ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָא�א
וכא�ר חס��, �גדל ה�ה הע� לע�� נא סלח ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹח�את�.
ה'; �מ�, למע� ה�ה. ועד מ�צרי� ה�ה לע� ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָנ�את
ה' סלחה, ה' �מעה, ה' ה�א. רב �י לע�ני, ְְְְֲִִַַַָָָָָָוסלח�
נקרא �מ� �י אלהי, למענ� �אחר: אל וע�ה, ְְְְְְֱֲִִִִֵַַַַַַַַָָֹהק�יבה
�ני�, נפילת אחר להתח�� הע� נהג� ע��. ועל עיר� ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָעל
ואנחנ� א�מר: א��. �פס�קי� ה�רקע, מ� �ניו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ���ג�י�
ה', רחמי� זכר עינינ�. עלי� �י �ע�ה, מה נדע ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹלא
רא��ני�; ע�נ�ת לנ� �ז�ר אל ה�ה. מע�ל� �י ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָוחסדי�,
לנ�, עזרתה ק�מה, מאד. ���נ� �י רחמי�, יק�מ�נ� ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹמהר
ל�. יחלנ� �א�ר עלינ�, ה', חס�� יהי חס��. למע� ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�פדנ�
ה�ליחה, ע�� �י יעמד. מי ה', � י� ��מר ע�נ�ת, ְְְֲֲִִִִִִַַָָָֹא�
�י קראנ�. בי�� יעננ� ה�ל� ה��יעה; ה', ��רא. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלמע�
י�ענ�, אלהי עזרנ�, אנחנ�. עפר �י זכ�ר, יצרנ�; ידע ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹה�א
למע� ח�אתינ�, על וכ�ר וה�ילנ� �מ�; �ב�ד �בר ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַֹעל

�מיד,�מ� ה��� סדר אחר להתח�� הע� נהג� וכ� . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אב�תינ�, וי�ראל יצחק אברה� אלהי ה' א��: ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹ�תחנ�ני�
לבב� והכ� ע��, לבב מח�ב�ת ליצר לע�ל�, זאת ְְְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ�מרה
לה�יב והר�ה י�חית; ולא ע��, יכ�ר רח�� וה�א ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹאלי�.
חסד ורב וס�ח, ט�ב ה', א�ה �י חמת�. �ל יעיר ולא ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹא��,
אל מי אמת. ות�רת� לע�ל�, צדק צדקת� קראי�. ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָֹלכל
החזיק לא נחלת�; ל�ארית ��ע על ועבר ע�� נ�א ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ�מ��,
ע�נתינ�, יכ�� ירחמנ�, י��ב ה�א. חסד חפ� �י א��, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלעד
חסד ליעקב, אמת ��� ח�את�. �ל י� �מצ�לת ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹות�לי�
אדני �ר�� קד�. מימי לאב�תינ� נ��ע� א�ר ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלאברה�,
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ע�נ�, צבא�ת ה' סלה. י��עתנ�, האל לנ�; יעמס י��, ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָי��
אד� א�רי � צבא�ת ה' סלה. יעקב, אלהי לנ� ְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֹמ��ב
��ראנ� �ר�� אד�נינ�, �ר�� אלהינ�, �ר�� .�� ְֱֲֵֵֵֵַָָָָֹ��טח
��רת לנ� ונת� ה��עי� מ� �הב�ילנ� לכב�ד�, ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ��ראנ�
הרחמ� �ת�כנ�. נטע ע�ל� ח�י ר�נ�, מ�ה ידי על ְְֱֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאמת
ויראת�, אהבת� �ל�נ� וי�� ��רת�, לתלמ�ד ל�נ� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָיפ�ח
חפצה, �בנפ� �ל� �לבב �לעבד� �רצ�נ�, רצ�נ� ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָלע��ת
ורחמי� רצ�� יהי �� ל�הלה. נלד ולא לריק ניגע לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלמע�
ה�ה �ע�ל� ח�י� ל�מר ��חיה אלהינ�, ה' ֶֶַָָ�ְְְֱִִִֵֶֶֶָֹֹמ�פני�
ה�א, הע�ל� לח�י ט�ב וניר� ��ז�ה �די ה��יח, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָולימ�ת
יהי� א�ד�. לע�ל� אלהי, ה' י��. ולא כב�ד יז�ר� ְְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָֹֹֹלמע�
י�� �כל לקר�ת הע�, מקצת ונהג� וג�'. פי אמרי ְְְְְְְֲִִִִֵָָָָָָלרצ��
�בית א�מרי� הלו�� �הי� מזמ�ר �יר א��, �חנ�ני� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָאחר
נפ�י ה', אלי� "לדוד, וק�רי� ה���. �א�ת� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָה�ק��
ר�י אמר אלעזר ר�י אמר וק�ראי�: ה�זמ�ר. �ל ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָא�א",
�אד�נינ� אי� �אלהינ�, אי� וכ�'. חכמי� �למידי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָֹחנינה,
�ני�. את י�רי� י�ב� ל�מ�, י�ד� צ�יקי� א� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָוכ�'.
�ל �י ה'. ��ר�י� עזב� לא �י �מ�, י�דעי ב� ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹויבטח�
ה' ��� נל� ואנחנ� אלהיו, ��� אי� ילכ� ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵַַַָָֹהע�י�

ועד. לע�ל� ְֱֵֶָָֹאלהינ�
ט�בי�, וימי� ה��ת�ת ��ימי זה, �ספר אמרנ� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�בר
רא��נ�ת �ל� � �רכ�ת �בע �פ�ה �כל אד� ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹמת��ל
�ברא� ה���. מעי� אמצעית אחת �ברכה אחר�נ�ת, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹו�ל�
�ל� �אמצע מת��ל י�בל, �ל ה���רי� �בי�� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹה�נה
��ני �מ�ס� מת��ל ונמצא �לבד; מ�ס� �בתפ�ת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ�רכ�ת,
ח�� �במ�ס� חד� רא� �במ�ס� �רכ�ת. ��ע א��, �ְְְִֵֵֶַַַָָֹֹימי�
אחר�נ�ת, ו�ל� רא��נ�ת �ל� � �בע מת��ל מ�עד, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ�ל

�אמצע. אחת ְְֶַַַָָָ�ברכה
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ה�רכ� �ל נ�ח ה�א �לוזה אמצעית �רכה האמצע��ת: ת ְֶ�ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָ
�כלית ל�מ�, ה�ביעי י�� את ק��� א�ה ��ת: ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלילי
מ�ל וק���� ה�מי�, מ�ל �ברכ�� ואר�, �מי� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמע�ה
ויק�� ה�ביעי, י�� את אלהי� ויבר� �אמ�ר: ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹה�מ�י�,
לע��ת. אלהי� �רא א�ר מלאכ�� מ�ל �בת ב� �י ְְֱֲֲִִִֶַַַָָָָֹא�ת�,
וק��נ� �מנ�חתנ�, נא רצה אב�תינ�, ואלהי ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹאלהינ�
�י��עת�, נפ�נ� ו��ח �ת�רת�, חלקנ� ות� ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�מצ�תי�
והנחילנ� �אמת; לעב�� ל�נ� וטהר מ��ב�, ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָו��ענ�
י�ראל �ל ב� וינ�ח� קד��, ��ת�ת �ברצ�� ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָ�אהבה

ה��ת. מק�� ה', א�ה �ר�� �מ�. ְְֲֵֵֶַַַַָָָא�הבי
�מ�נת מ�ה י�מח ��ת: �חרית �ל אמצעית ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ�רכה
נת� �רא�� �פארת �ליל ל�, קראת נאמ� עבד �י ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹחלק�,
�יד�, ה�ריד אבני� ל�ח�ת �ני סיני, הר על לפני� ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ�עמד�
בני ו�מר� �ת�רת�: �ת�ב וכ� ��ת, �מירת �ה� ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָוכת�ב
�רית לדרת�, ה��ת את לע��ת ה��ת, את ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹי�ראל
ימי� ��ת �י לעל�, היא א�ת י�ראל �ני �בי� �יני ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹע�ל�.
�בת ה�ביעי �ב��� האר�, ואת ה�מי� את ה' ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָע�ה
ע� ענג, וק�ראי ��ת ��מרי �מלכ�ת� י�מח� ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹו��פ�.

נא רצה � אב�תינ� ואלהי אלהינ� �ביעי. ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵַָֹֹמק��י
ה', א�ה �ר�� עד וכ�', �מצ�תי� וק��נ� ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ�מנ�חתנ�,

ה��ת. ְֵַַַָמק��
סיני הר על צ�ית למ�ה ��ת: מ�ס� �ל אמצעית ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ�רכה

�� להקריבמצות אלהינ�, ה' צ�יתנ� �ב� ו�מ�ר, זכ�ר ת, ְְְְֱִִִִֵַַַָָָָֹ
אלהינ�, ה' מ�פני� רצ�� יהי �רא�י. מ�ס� קר�� ְְְֱִִֵֶַָָָָָָָֹל�
את לפני� נע�ה ו�� �גב�לנ�, ות�ענ� לארצנ� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ��עלנ�
ואת �הלכת�, �מ�ספי� �סדר� �מידי� ח�ב�תינ�, ְְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָקר�נ�ת
�אהבה לפני� ונקריב נע�ה ה�ה ה�נ�ח י�� ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָמ�ספי
מ�ה ידי על �ת�רת� עלינ� ��תב� �מה רצ�נ�, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�מצות
הנחל�� ולא הארצ�ת, לג�יי אלהינ� נת�� לא ְְְְְְֱֲִֵֵַַַָָָֹֹֹעב��.
ערלי�; י��נ� לא �מנ�חת� �� פסילי�, לע�בדי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָֹמל�נ�
'חמ�ת �חר�; �� א�ר י�ר�� זרע נת��, י�ראל ְְֲֶֶַָָָָ�ְְְְִֵֵֶַַָלבית
נא רצה אב�תינ�, ואלהי אלהינ� קראת. א�ת� ְֱֲִֵֵֵֵֵָָָָָֹֹימי�'

ה��ת. מק�� ה', א�ה �ר�� עד וכ�' ְְְִֵֵַַַַַָָָָ�מנ�חתנ�
אחד, ו�מ� אחד א�ה ��ת: מנחת �ל אמצעית ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ�רכה
ותפארת �ה�ה עטרת �אר�. אחד ��י י�ראל, �ע�� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ�מי
�בניו יעקב יר��, יצחק יגל, אברה� נת�; לע�� ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹי��עה
בני� י�יר� ב�. ר�צה �א�ה �למה מנ�חה ב�, ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָינ�ח�
�הי אל אבינ�, לנ� הנח מנ�חת�. היא מא�� �י ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָוידע�,
נא רצה אב�תינ�, ואלהי אלהינ� מנ�חתנ�. �י�� ויג�� ְְְְֱֲֵֵֵֵֵֵָָָָָֹֹצרה

ה��ת. מק�� ה', א�ה �ר�� וכ�'. ְְְִֵֵַַַַָָָָ�מנ�חתנ�
לע�� חד�י� רא�י חד�: רא� מ�ס� �ל אמצעית ְְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ�רכה
לפני� מקריבי� להי�ת� ��לד�ת�, לכל ��רה זמ� ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָנת�,
יהיה, לכ�� ז�ר�� �עד�; לכ�ר ח�את ��עירי רצ��, ְִֶָ�ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָזבחי
וע�לת �כי�, �צ��� חד� מז�ח ��נא. מ�ד נפ�� ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ���עת
האמ�רי� �עיר�, נ�מע �וד �ירי עליו; נעלה חד� ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹרא�
אב�ת �ברית לה�, �ביא ע�ל� אהבת לרצ��. מז�ח� ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָלפני
�לינ� חטאינ� מ�ני אב�תינ�, ואלהי אלהינ� �ז�ר. ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹל�ני�

אד מעל ו�תרחק ה'מארצנ�, מ�פני� רצ�� יהי מתנ�. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
נע�ה ו�� �גב�לנ�, ות�ענ� לארצנ� ��עלנ� ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאלהינ�,
�מ�ספי� �סדר� �מידי� ח�ב�תינ�, קר�נ�ת את ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָלפני�
ונקריב נע�ה ה�ה החד� רא� י�� מ�ספי ואת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ�הלכת�,
�ת�רת� עלינ� ��תב� �מה רצ�נ�, �מצות �אהבה ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָלפני�
ואלהי אלהינ� ה' מ�פני� רצ�� יהי עב��. מ�ה ידי ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹעל
לט�בה ה�ה החד� רא� את עלינ� ��ח�� ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאב�תינ�,
רא� ויהי �ל�ל��; לח�י� �לרחמי�, לחסד לח� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹלברכה,
ורא� �ח�ה וצר�תינ�, ח�אתינ� לכל וק� ס�� ה�ה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹהחד�
�חר�, הא��ת מ�ל י�ראל בע�� �י נפ�נ�; ְַָָ�ְְְְְִִִִֵֵַַָָָלפד�ת
י�ראל מק�� ה', א�ה �ר�� נת�. לה� חד�י� ְְְֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָורא�י

חד�י�. ְֳִֵָָורא�י
א�ה ���ת: �חל חד� רא� מ�ס� �ל אמצעית ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ�רכה
�בחר� ה�ביעי; ���� מלאכ�� ��ית מ�ד�, ע�למ� ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָיצר�
וק���נ� ה���נ�ת, מ�ל �נ� ורצית הע�י�, מ�ל ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָ�נ�
ה�ד�ל ו�מ� לעב�דת�, מל�נ� וקרב�נ� ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ�מצ�תי�,
��ת�ת אלהינ� ה' לנ� ו��� קראת. עלינ� ְֱִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוה�ד��
�מ�ני �עדנ�. לכ�ר ה�ה החד� רא� וי�� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹלמנ�חה,
אנ� ואי� אדמתנ�, מעל ו�תרחק מארצנ�, �לינ� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָחטאינ�



עז - h"qyz'd lel` e"h iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

ע�נ�, צבא�ת ה' סלה. י��עתנ�, האל לנ�; יעמס י��, ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָי��
אד� א�רי � צבא�ת ה' סלה. יעקב, אלהי לנ� ְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֹמ��ב
��ראנ� �ר�� אד�נינ�, �ר�� אלהינ�, �ר�� .�� ְֱֲֵֵֵֵַָָָָֹ��טח
��רת לנ� ונת� ה��עי� מ� �הב�ילנ� לכב�ד�, ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ��ראנ�
הרחמ� �ת�כנ�. נטע ע�ל� ח�י ר�נ�, מ�ה ידי על ְְֱֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאמת
ויראת�, אהבת� �ל�נ� וי�� ��רת�, לתלמ�ד ל�נ� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָיפ�ח
חפצה, �בנפ� �ל� �לבב �לעבד� �רצ�נ�, רצ�נ� ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָלע��ת
ורחמי� רצ�� יהי �� ל�הלה. נלד ולא לריק ניגע לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלמע�
ה�ה �ע�ל� ח�י� ל�מר ��חיה אלהינ�, ה' ֶֶַָָ�ְְְֱִִִֵֶֶֶָֹֹמ�פני�
ה�א, הע�ל� לח�י ט�ב וניר� ��ז�ה �די ה��יח, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָולימ�ת
יהי� א�ד�. לע�ל� אלהי, ה' י��. ולא כב�ד יז�ר� ְְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָֹֹֹלמע�
י�� �כל לקר�ת הע�, מקצת ונהג� וג�'. פי אמרי ְְְְְְְֲִִִִֵָָָָָָלרצ��
�בית א�מרי� הלו�� �הי� מזמ�ר �יר א��, �חנ�ני� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָאחר
נפ�י ה', אלי� "לדוד, וק�רי� ה���. �א�ת� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָה�ק��
ר�י אמר אלעזר ר�י אמר וק�ראי�: ה�זמ�ר. �ל ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָא�א",
�אד�נינ� אי� �אלהינ�, אי� וכ�'. חכמי� �למידי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָֹחנינה,
�ני�. את י�רי� י�ב� ל�מ�, י�ד� צ�יקי� א� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָוכ�'.
�ל �י ה'. ��ר�י� עזב� לא �י �מ�, י�דעי ב� ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹויבטח�
ה' ��� נל� ואנחנ� אלהיו, ��� אי� ילכ� ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵַַַָָֹהע�י�

ועד. לע�ל� ְֱֵֶָָֹאלהינ�
ט�בי�, וימי� ה��ת�ת ��ימי זה, �ספר אמרנ� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�בר
רא��נ�ת �ל� � �רכ�ת �בע �פ�ה �כל אד� ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹמת��ל
�ברא� ה���. מעי� אמצעית אחת �ברכה אחר�נ�ת, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹו�ל�
�ל� �אמצע מת��ל י�בל, �ל ה���רי� �בי�� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹה�נה
��ני �מ�ס� מת��ל ונמצא �לבד; מ�ס� �בתפ�ת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ�רכ�ת,
ח�� �במ�ס� חד� רא� �במ�ס� �רכ�ת. ��ע א��, �ְְְִֵֵֶַַַָָֹֹימי�
אחר�נ�ת, ו�ל� רא��נ�ת �ל� � �בע מת��ל מ�עד, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ�ל

�אמצע. אחת ְְֶַַַָָָ�ברכה
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ה�רכ� �ל נ�ח ה�א �לוזה אמצעית �רכה האמצע��ת: ת ְֶ�ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָ
�כלית ל�מ�, ה�ביעי י�� את ק��� א�ה ��ת: ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלילי
מ�ל וק���� ה�מי�, מ�ל �ברכ�� ואר�, �מי� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמע�ה
ויק�� ה�ביעי, י�� את אלהי� ויבר� �אמ�ר: ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹה�מ�י�,
לע��ת. אלהי� �רא א�ר מלאכ�� מ�ל �בת ב� �י ְְֱֲֲִִִֶַַַָָָָֹא�ת�,
וק��נ� �מנ�חתנ�, נא רצה אב�תינ�, ואלהי ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹאלהינ�
�י��עת�, נפ�נ� ו��ח �ת�רת�, חלקנ� ות� ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�מצ�תי�
והנחילנ� �אמת; לעב�� ל�נ� וטהר מ��ב�, ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָו��ענ�
י�ראל �ל ב� וינ�ח� קד��, ��ת�ת �ברצ�� ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָ�אהבה

ה��ת. מק�� ה', א�ה �ר�� �מ�. ְְֲֵֵֶַַַַָָָא�הבי
�מ�נת מ�ה י�מח ��ת: �חרית �ל אמצעית ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ�רכה
נת� �רא�� �פארת �ליל ל�, קראת נאמ� עבד �י ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹחלק�,
�יד�, ה�ריד אבני� ל�ח�ת �ני סיני, הר על לפני� ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ�עמד�
בני ו�מר� �ת�רת�: �ת�ב וכ� ��ת, �מירת �ה� ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָוכת�ב
�רית לדרת�, ה��ת את לע��ת ה��ת, את ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹי�ראל
ימי� ��ת �י לעל�, היא א�ת י�ראל �ני �בי� �יני ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹע�ל�.
�בת ה�ביעי �ב��� האר�, ואת ה�מי� את ה' ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָע�ה
ע� ענג, וק�ראי ��ת ��מרי �מלכ�ת� י�מח� ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹו��פ�.

נא רצה � אב�תינ� ואלהי אלהינ� �ביעי. ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵַָֹֹמק��י
ה', א�ה �ר�� עד וכ�', �מצ�תי� וק��נ� ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ�מנ�חתנ�,

ה��ת. ְֵַַַָמק��
סיני הר על צ�ית למ�ה ��ת: מ�ס� �ל אמצעית ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ�רכה

�� להקריבמצות אלהינ�, ה' צ�יתנ� �ב� ו�מ�ר, זכ�ר ת, ְְְְֱִִִִֵַַַָָָָֹ
אלהינ�, ה' מ�פני� רצ�� יהי �רא�י. מ�ס� קר�� ְְְֱִִֵֶַָָָָָָָֹל�
את לפני� נע�ה ו�� �גב�לנ�, ות�ענ� לארצנ� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ��עלנ�
ואת �הלכת�, �מ�ספי� �סדר� �מידי� ח�ב�תינ�, ְְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָקר�נ�ת
�אהבה לפני� ונקריב נע�ה ה�ה ה�נ�ח י�� ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָמ�ספי
מ�ה ידי על �ת�רת� עלינ� ��תב� �מה רצ�נ�, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�מצות
הנחל�� ולא הארצ�ת, לג�יי אלהינ� נת�� לא ְְְְְְֱֲִֵֵַַַָָָֹֹֹעב��.
ערלי�; י��נ� לא �מנ�חת� �� פסילי�, לע�בדי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָֹמל�נ�
'חמ�ת �חר�; �� א�ר י�ר�� זרע נת��, י�ראל ְְֲֶֶַָָָָ�ְְְְִֵֵֶַַָלבית
נא רצה אב�תינ�, ואלהי אלהינ� קראת. א�ת� ְֱֲִֵֵֵֵֵָָָָָֹֹימי�'

ה��ת. מק�� ה', א�ה �ר�� עד וכ�' ְְְִֵֵַַַַַָָָָ�מנ�חתנ�
אחד, ו�מ� אחד א�ה ��ת: מנחת �ל אמצעית ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ�רכה
ותפארת �ה�ה עטרת �אר�. אחד ��י י�ראל, �ע�� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ�מי
�בניו יעקב יר��, יצחק יגל, אברה� נת�; לע�� ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹי��עה
בני� י�יר� ב�. ר�צה �א�ה �למה מנ�חה ב�, ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָינ�ח�
�הי אל אבינ�, לנ� הנח מנ�חת�. היא מא�� �י ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָוידע�,
נא רצה אב�תינ�, ואלהי אלהינ� מנ�חתנ�. �י�� ויג�� ְְְְֱֲֵֵֵֵֵֵָָָָָֹֹצרה

ה��ת. מק�� ה', א�ה �ר�� וכ�'. ְְְִֵֵַַַַָָָָ�מנ�חתנ�
לע�� חד�י� רא�י חד�: רא� מ�ס� �ל אמצעית ְְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ�רכה
לפני� מקריבי� להי�ת� ��לד�ת�, לכל ��רה זמ� ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָנת�,
יהיה, לכ�� ז�ר�� �עד�; לכ�ר ח�את ��עירי רצ��, ְִֶָ�ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָזבחי
וע�לת �כי�, �צ��� חד� מז�ח ��נא. מ�ד נפ�� ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ���עת
האמ�רי� �עיר�, נ�מע �וד �ירי עליו; נעלה חד� ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹרא�
אב�ת �ברית לה�, �ביא ע�ל� אהבת לרצ��. מז�ח� ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָלפני
�לינ� חטאינ� מ�ני אב�תינ�, ואלהי אלהינ� �ז�ר. ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹל�ני�

אד מעל ו�תרחק ה'מארצנ�, מ�פני� רצ�� יהי מתנ�. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
נע�ה ו�� �גב�לנ�, ות�ענ� לארצנ� ��עלנ� ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאלהינ�,
�מ�ספי� �סדר� �מידי� ח�ב�תינ�, קר�נ�ת את ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָלפני�
ונקריב נע�ה ה�ה החד� רא� י�� מ�ספי ואת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ�הלכת�,
�ת�רת� עלינ� ��תב� �מה רצ�נ�, �מצות �אהבה ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָלפני�
ואלהי אלהינ� ה' מ�פני� רצ�� יהי עב��. מ�ה ידי ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹעל
לט�בה ה�ה החד� רא� את עלינ� ��ח�� ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאב�תינ�,
רא� ויהי �ל�ל��; לח�י� �לרחמי�, לחסד לח� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹלברכה,
ורא� �ח�ה וצר�תינ�, ח�אתינ� לכל וק� ס�� ה�ה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹהחד�
�חר�, הא��ת מ�ל י�ראל בע�� �י נפ�נ�; ְַָָ�ְְְְְִִִִֵֵַַָָָלפד�ת
י�ראל מק�� ה', א�ה �ר�� נת�. לה� חד�י� ְְְֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָורא�י

חד�י�. ְֳִֵָָורא�י
א�ה ���ת: �חל חד� רא� מ�ס� �ל אמצעית ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ�רכה
�בחר� ה�ביעי; ���� מלאכ�� ��ית מ�ד�, ע�למ� ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָיצר�
וק���נ� ה���נ�ת, מ�ל �נ� ורצית הע�י�, מ�ל ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָ�נ�
ה�ד�ל ו�מ� לעב�דת�, מל�נ� וקרב�נ� ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ�מצ�תי�,
��ת�ת אלהינ� ה' לנ� ו��� קראת. עלינ� ְֱִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוה�ד��
�מ�ני �עדנ�. לכ�ר ה�ה החד� רא� וי�� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹלמנ�חה,
אנ� ואי� אדמתנ�, מעל ו�תרחק מארצנ�, �לינ� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָחטאינ�
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מ�פני� רצ�� יהי ח�בתנ�. קר�נ�ת לפני� לע��ת ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָיכ�לי�
נע�ה ו�� �גב�לנ�; ות�ענ� לארצנ� ��עלנ� אלהינ�, ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹה'
�מ�ספי� �סדר� �מידי� ח�ב�תינ�, קר�נ�ת את ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָלפני�
ה�ה, החד� רא� וי�� ה�נ�ח י�� מ�ספי ואת ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ�הלכת�,
��תב� �מ� רצ�נ�, �מצות �אהבה לפני� ונקריב ְְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָנע�ה
ה' מ�פני� רצ�� יהי עב��. מ�ה ידי על �ת�רת� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעלינ�
החד� רא� את עלינ� ��ח�� אב�תינ�, ואלהי ְֱֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֹאלהינ�
ויהי �ל�ל��; לח�י� �לרחמי�, לחסד לח� לט�בה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָה�ה
�ח�ה וצר�תינ�, ח�אתינ� לכל וק� ס�� ה�ה החד� ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹרא�
וינ�ח� עד וכ�' �מנ�חתנ� נא �רצה נפ�נ�. לפד�ת ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹורא�
ה��ת מק�� ה', א�ה �ר�� �מ�. א�הבי י�ראל �ל ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָב�

חד�י�. ורא�י ְְְֳִִֵֵָָָוי�ראל
ו�חרית �ערבית �סח, �ל ט�ב י�� �ל אמצעית ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ�רכה
מ�ל �נ� ורצית הע�י�, מ�ל בחר�נ� א�ה ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָָ�מנחה:
לעב�דת�, מל�נ� וקרב�נ� �מצ�תי�, וק���נ� ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָה���נ�ת,
אלהינ�, ה' לנ� ו��� קראת. עלינ� וה�ד�� ה�ד�ל ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹו�מ�
מקרא ט�ב י�� את ל����, �זמ�י� ח�י� ל�מחה, ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָמ�עדי�
�אהבה, חר�תנ� זמ� ה�ה, ה���ת חג י�� את ה�ה, ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹקד�
ויב�א, יעלה אב�תינ�, ואלהי אלהינ� מצרי�. ליציאת ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹזכר
זכר�ננ�, לפני� י�כר י�קד, י�מע, ירצה, יראה, ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָי�יע,
�וד �� מ�יח זכר�� עיר�, יר��לי� זכר�� אב�תינ�, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָזכר��
לט�בה לפלטה לפני�, י�ראל �ית ע�� �ל זכר�� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָעב��,
�י�� ה�ה, קד� מקרא ט�ב �י�� � �לרחמי� לחסד ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹלח�
ה' זכרנ� �לה��יענ�. עלינ� �� לרח� ה�ה, ה���ת ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָחג
לח�י�, ב� ה��יענ� לברכה, ב� �קדנ� לט�בה, �� ְְְְֱִִִֵֵֵַָָָָֹאלהינ�
ב� �מ�טנ� עלינ�, ורח� וח�נ� ח�ס ורחמי� י��עה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָ�דבר
מל� אל �י �למה, �מחה ב� ו��חנ� ויג��, צרה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָמ�ל
מ�עדי�, �ר�ת את אלהינ� ה' וה�יאנ� א�ה. וח��� ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹרח��
�� לברכנ� ואמר� רצית �א�ר �ל�ל��, �ל�מחה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלח�י�
ה', א�ה �ר�� וכ�' �מצ�תי� וק��נ� סלה. ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ�ברכנ�,

וה�מ�י�. י�ראל ְְְְִִֵֵַַַָמק��
מ�ל בחר�נ� א�ה ה�סח: מ�ס� �ל אמצעית ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ�רכה
�לינ� חטאינ� �מ�ני מצרי�. ליציאת זכר עד וכ�' ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהע�י�
לעל�ת יכ�לי� אנ� ואי� אדמתנ�; מעל ו�תרחק ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָמארצנ�
הדר�, �נוה �חירת�, �בית לפני� לה��חו�ת ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָלהרא�ת
ה�ד מ�ני � עליו �מ� ��קרא וה�ד�� ה�ד�ל ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ��ית
אלהינ�, ה' מ�פני� רצ�� יהי �מק���. ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָֹ�����חה
�תק�� הר�י�, �רחמי� ועלינ� עליו �תרח� ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ����ב
אר�, מ�ר�תי ��ס �נפ�צ�תינ� ה��י�, מ�י� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ�ז�רינ�
מק��� �ית וליר��לי� �ר�ה, עיר� לצ��� ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָוהביאנ�
ח�ב�תינ�, קר�נ�ת את לפני� נע�ה ו�� ע�ל�. ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ��מחת
ט�ב י�� מ�ספי ואת �הלכת�, �מ�ספי� �סדר� ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָ�מידי�
לפני� ונקריב נע�ה ה�ה, ה���ת חג י�� ה�ה, קד� ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמקרא
מ�ה ידי על �ת�רת� עלינ� ��תב� �מה רצ�נ�, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�מצות
לנ�; ה�ר� �מטיב, ט�ב עלינ�; רח� רחמ�, מל� ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעב��.
רצ�נ�. �ע�� אב�תינ� �גלל רחמי�, �המ�� עלינ� ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ��בה
והראנ� מכ�נ�, על מק��� וכ�נ� �ב�ח�ה, בית� ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָ�נה
�הני� � לנוה� י�ראל וה�ב �ת��נ�; ו��חנ� ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֹ�בנינ�,

על וארמ�� למעמד�, וי�ראל לד�כנ�, �לו�י� ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָלעב�דת�,
�עמי ��ל� לפני� ונראה נעלה ו�� י�ב. ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמ��ט�
כל יראה ��נה �עמי� �ל� �ת�רת�: ��ת�ב ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹרגלינ�,
�חג � יבחר א�ר ��ק�� אלהי�, ה' �ני את ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָֹזכ�ר�
�ני את יראה ולא ה���ת; �בחג ה�ב�ע�ת, �בחג ְְֵֵֶֶָֹ�ְְַַַַַַָה���ת,
ל�. נת� א�ר אלהי� ה' �בר�ת יד�, �מ�נת אי� ריק�. ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹה'
א�ה �ר�� וכ�'. מ�עדי� �ר�ת את אלהינ�, ה' ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹוה�יאנ�
�חג מת��ל ה�א זה �כנסח וה�מ�י�. י�ראל מק�� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹה',
��ח א�א יתר; �לא חסר�� �לא ה���ת, �בחג גה�ב�ע�ת ְַַַָ�ְְְְֵֶֶֶַָָֹֹ
את ה�ה, קד� מקרא ט�ב י�� 'את א�מר: ה�א ְִֵֶֶֶֶַַָָֹה�ב�ע�ת
זכר � �אהבה ��רתנ� מ�� זמ� ה�ה, ה�ב�ע�ת חג ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָי��
קד� מקרא ט�ב '�י�� א�מר: ה�א וכ� מצרי�'. ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹליציאת
וכ�'. עלינ�' �� לרח� ה�ה, ה�ב�ע�ת חג �י�� ְְְֵֵֶֶַַַַַָָה�ה,
ה�ה, קד� מקרא ט�ב י�� מ�ספי 'ואת א�מר: ה�א ְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹ�במ�ס�
ט�ב 'י�� א�מר: ה���ת �חג וכ� ה�ה'. ה�ב�ע�ת חג ֵ�ְְֵֶַַַַַָי��
�מחתנ�' זמ� ה�ה, ה���ת חג י�� את ה�ה, קד� ְְִֵֶַַָ�ְִֶֶֶַַַָֹמקרא
קד� מקרא ט�ב י�� 'את א�מר: עצרת ��מיני וכ� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָֹוכ�'.
וכ�'; �מחתנ�' זמ� ה�ה, עצרת �מיני חג י�� את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָה�ה,
ה�ה, קד� מקרא ט�ב י�� מ�ספי 'ואת א�מר: �מ�ס� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹוכ�
חל וא� לפני�'. ונקריב נע�ה ה�ה, עצרת �מיני חג ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָי��
ו��� וכ�' בחר�נ� 'א�ה א�מר: ���ת, להי�ת ט�ב ְְְְְִִֵֶַַַַָָָי��
וח�י� ל�מחה מ�עדי� למנ�חה, ��ת�ת אלהינ� ה' ְְְְֱֲִִִִֵַַָָָָֹלנ�
קד� מקרא ט�ב י�� ה�ה, ה�נ�ח י�� את ל����, ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹ�זמ�י�
'ואת א�מר: �מ�ס� וכ� וכ�'; ה�ה' �ל�ני חג י�� את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָה�ה,
חג י�� ה�ה, קד� מקרא ט�ב י�� ה�ה, ה�נ�ח י�� ְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹמ�ספי
ה�נה, �רא� ה��ת מז�יר ה�א ז� �ר� ועל וכ�'. ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹ�ל�ני'
�פ��ת ��אר �י� ���ת, להי�ת חל� א� ה���רי�, ְְְְְִִִִִִֵַַָָָ�בי��
רגלי�: �ל�ה �ל ה�פ��ת �כל וח�ת� �מ�ס�. ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ�י�
ה�א ה�נה �ברא� וה�מ�י�'; וי�ראל ה��ת ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹ'מק��
וי�� וי�ראל ה��ת מק�� האר�, �ל על מל� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָח�ת�:
האר�, �ל על 'מל� ח�ת�: ה�א ה���רי�, �בצ�� ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָה��ר��.
הע� רב נהג� ה���רי�'. וי�� וי�ראל ה��ת ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹמק��
�פ�ה �כל לה�סי� ה���רי�, י�� ועד ה�נה ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹמרא�
אל לח�י� 'זכרנ� מ�סיפי�: רא��נה, �רכה ה�מי�. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�ע�רת
ח�י�, אלהי� למענ� ח�י� �ספר �תבנ� �ח�י�, חפ� ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמל�
אברה�'. מג� ה', א�ה �ר�� �מג�; �מ��יע רחמ�, ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמל�
יצ�ריו ז�כר הרחמ�, אב כמ�� 'מי �נ�ה: �ברכה ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָָ�מ�סיפי�
ה', א�ה �ר�� מתי�. להחי�ת א�ה ונאמ� לח�י�, ְְְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָ�רחמי�
ה' רחמי� 'זכר י"ח: �ברכה �מ�סיפי� ה�תי�'. ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹמח�ה
�ר�� ברית�. �ני �ל לח�י� �כתב �עס�, �כב� ְְְְְְֱִִֵֵַַַָָָֹֹֹאלהינ�,
�ברכה �מ�סיפי� לה�ד�ת'. נאה �ל� �מ� ה��ב ה', ְְְְִִִִֶַַָָָָא�ה
לפני�, ונ�תב נ�כר ו�ל��, �רכה ח�י� '�בספר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאחר�נה:
ה', א�ה �ר�� �ל�ל��. לח�י� י�ראל, �ית ע�� וכל ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָאנ�
י�� נעילה �בתפ�ת ��ל��'. י�ראל ע�� את ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהמבר�
'חתמנ� לח�י�', 'זכרנ� מק�� א�� �ברכ�ת א�מר ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָה���,
מק�מ�ת וי� מק�מ�ת; מנהג הא��, ה��ספ�ת וכל ְְְְְְִִֵֵַַַָָָלח�י�'.
�רכה ��ברכי� ���ט, מנהג �בר. י�סיפ� ��א ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָָָָֹ��הג�
�פ�ה �כל ה�נה רא� �ל ימי� ��ני זה, �נסח ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ�לי�ית
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�נסח א�ת� לבר� הע�, מקצת נהג� וכ� ה�פ��ת; ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹמאר�ע
ה���רי�; י�� �ל �פ��ת מחמ� �תפ�ה �פ�ה �כל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָזה
�כל �קד��י� קד��, ו�מ� קד��, א�ה נסח�: ה�א ְְְְְִִַָָָָָ�ְֶוזה
�ל על אלהינ� ה' �ח�� �� �בכ� �לה. יהלל��, ְְְְְֱֵֵֵֶַַַָָֹי��
ה�ע�י�, �ל ויירא�� ��ראת; �ל על ואימת� ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמע�י�,
אחת, אג�ה כ�� ויע�� ה�ר�אי�, �ל לפני� ֶָָ�ֲָ�ְְְְְֲִִֵֶַַָָָוי��חו�
אלהינ�, ה' ��דענ� �מ� � �ל� �לבב רצ�נ� ְְְְְֱֲֵֵֵֶַַָָָֹלע��ת
נ�רא ו�מ� �ימינ�, �גב�רה �יד� עז מ�פני�, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָֹ�ה�לט��
ליראי�, �ה�ה לע��, �ב�ד �� �בכ� ��ראת. מה �ל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעל
לארצ� �מחה ל�; למיחלי� �ה �תח�� לד�ר�י�, ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ�קוה
י�י לב� נר ועריכת עב�� לדוד קר� צמיחת לעיר�, ����ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
וחסידי� יעלז�, וי�רי� וי�מח� ירא� צ�יקי� ואז ְְְְְֲֲִִִִִִִִִַַַָָָָֹמ�יח�.
�ע�� ��� הר�עה וכל �יה; �ק�� וע�לתה יגיל� ֶָָָ�ְְְְְִִִִִָָָָָָָָָ�ר�ה
הע�יזה �מלכ�ת האר�. מ� זד�� ממ�לת תעביר �י ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�כלה,
� אלהינ� ה' ה�א א�ה � ותמל� ות��ר, �עקר ְְְְְֱֲִִֵֵַַָָֹֹֹֹמהרה
מ��� צ��� �בהר עיר�, �יר��לי� מע�י�, �ל על ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמהרה
�ב�ה ה�בנה, וחפרה ��ת�ב: �ב�ד, זקני� ונגד ְְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ�ב�ד�.
ונגד �ביר��לי�, צ��� �הר צבא�ת ה' מל� �י � ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהח�ה
ו�ג�� ונאמר: ועד. לע�ל� ימל� ה' ונאמר: כב�ד. ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹזקניו
�ר�� �צדקה. נק�� ה�ד�� והאל ����ט, צבא�ת ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָה'

ה�ד��. ה�ל� ה', ֶֶַַַָָא�ה
�מנחה: ו�חרית �ערבית ה�נה, רא� �ל אמצעית ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ�רכה
ה���נ�ת, מ�ל �נ� ורצית הע�י�, מ�ל בחר�נ� ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָא�ה
ו�מ� לעב�דת�, מל�נ� וקרב�נ� �מצ�תי� ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָוק���נ�
י�� את אלהינ�, ה' לנ� ו��� קראת. עלינ� וה�ד�� ְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹה�ד�ל
�ר�עה זכר�� ה�ה, ה��ר�� י�� את ה�ה, קד� מקרא ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹט�ב
אב�תינ�, ואלהי אלהינ� מצרי�. ליציאת זכר � ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹ�אהבה
רח�� מל� אל �י עד וכ�' ירצה יראה, י�יע, ויב�א, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָיעלה
הע�ל� �ל על מל� אב�תינ�, ואלהי אלהינ� א�ה. ְְֱֲֵֵֵֵַַָָָָָֹֹֹוח���
�הדר וה�פע �יקר�, האר� �ל על וה��א �כב�ד�, ����ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
א�ה �י �ע�ל �ל וידע ארצ�; �בל י��בי �ל על ע�� ְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָ�ְ�א��
א�ר �ל ויאמר� יצר��, א�ה �י יצ�ר �ל ויבי� ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָֹפעל��,
��ל �מלכ�ת� מל�, י�ראל אלהי ה' � בא�� ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹה��מה
�ר�� לעד. וק�� אמת �דבר� וכ�' �מצ�תי� ק��נ� ְְְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָמ�לה.
ה��ר��. וי�� י�ראל מק�� האר�, �ל על מל� ה', ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָא�ה
רא� מ�ס� �ל אמצע��ת �רכ�ת מ�ל� רא��נה ְְְִִִֶֶַָָָָָָֹֹ�רכה

ליציאתה� זכר עד וכ�' הע�י� מ�ל בחר�נ� א�ה נה: ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ
�מידי� עד וכ�' מארצנ� �לינ� חטאינ� �מ�ני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָמצרי�.
קד� מקרא ט�ב י�� מ�ספי את �הלכת�, �מ�ספי� ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹ�סדר�
רצ�נ�, �מצות לפני� ונקריב נע�ה ה�ה, ה��ר�� י�� ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָה�ה,
עלינ� עב��. מ�ה ידי על �ת�רת� עלינ� ��תב� ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ�מה
ע�נ� ��א �רא�ית, לי�צר �ד�ה לתת ה�ל, לאד�� ְְִֵֵֶָָָֹ�ְְֲֵֵַַַַָֹל��ח
��א האדמה, מ��ח�ת �כל �מנ� ולא הארצ�ת, ְְְְְֲֲִֵֶָָָָָָָָֹֹ�ג�יי
מ��חוי� �ה� � המ�נ� �כל ג�רלנ� ולא �ה�, חלקנ� ��ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
מ��חוי� אנ� י��יע. לא לאל �מת�ללי� וריק, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹלהבל
�מי� נ�טה �ה�א ה�א, �ר�� ה�לכי� מלכי מל� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלפני
�גבהי ע�� ��כינת מ�על, ��מי� יקר� מ��ב אר�, ְְֵָ�ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָוי�סד
ז�לת�, ואי� מל�נ� אמת ע�ד, ואי� אלהינ� ה�א ְְְְֱֱִֵֵֵֵֶַָֹמר�מי�.

ה' �י לבב�, אל וה�ב�ת ה���, וידע� �ת�רת�: ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ��ת�ב
ע�ד. אי� מ�חת, האר� ועל מ�על ��מי� האלהי� ְֱִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹה�א
א�ר ל���, מענה מ��� א�אלה פניו, אח�ה לאל ְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָא�חילה
לאד� מפעליו. �עד רננ�ת א�יעה ע��, א�יר ע� ְְְְִִַַָָָָָָ�ְִִַַָ�קהל
י�יד �פי �פ�ח, �פתי אדני, ל���. מענה �מה' לב, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹמערכי
ה' ל� נק�ה �� על ח�י�. ל�דני ה', א�ה �ר�� ְְֵֶֶַַ�ְְִִֵֶַַָָָ�ה�ת�.
מ� ���לי� להעביר ע��, �תפארת מהרה לרא�ת ְֲִִִִַָ�ְְְְֱִִֵֵֶֶָֹאלהינ�,
��י, �מלכ�ת ע�ל� לת�� י�רת��, �ר�ת והאלילי� ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהאר�
אר�; ר�עי �ל אלי� להפנ�ת ב�מ�, יקרא� ב�ר �ני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוכל
��בע �ר�, �ל �כרע ל� �י תבל, י��בי �ל וידע� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָי�יר�
�מ� ולכב�ד וי�ל�, יכרע� אלהינ� ה' לפני� ל���. ְְְְְְְֱִִִִֵֶָָָֹֹ�ל
עליה� ותמל� מלכ�ת�, על כ�� ויק�ל� י�נ�, יקר ְְְֲִֵֶֶַָֹֹ�ְְִִֵַַָָה�ד�ל

ועד �מל�לע�ל� עד �לע�למי היא, ��� ה�לכ�ת �י . ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
לא וכת�ב: ועד. לע�ל� ימל� ה' �ת�רת�: ��ת�ב ְְְְְִֶֶַָָָָָָֹֹ�כב�ד,
ע��, אלהיו ה' �י�ראל; עמל ראה ולא �יעקב, או� ְְְְֱֲִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹֹה�יט
�התא�� מל�, בי�ר�� ויהי וכת�ב: .�� מל� ְְִֵֶֶַ�ְְְִִֶֶַַָ�תר�עת
לאמר: �ת�ב קד�� �בדברי י�ראל. �בטי יחד ע�, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹרא�י
�א�ת מל�, ה' וכת�ב: ���י�. �מ�ל ה�ל�כה, לה' ְְִִֵֵַַַָָָָֹ�י
���ט. �ל �בל ���� א� התא�ר, ע�ז ה', לב� ְִִִֵֵֵֵַַַָָָלב�;
י�. הלל� וד�ר; לד�ר צ��� אלהי� לע�ל�, ה' ימל� ְְְְְֱִִִַַָָָָֹֹוכת�ב:
ויב�א ע�ל�, �תחי וה��א� רא�יכ�, �ערי� �א� ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָוכת�ב:
���ר ה' וג��ר, ע��ז ה' � ה�ב�ד מל� זה מי ה�ב�ד. ְִִִִֶֶֶֶֶַַָָמל�
ויב�א ע�ל�, �תחי ��א� רא�יכ�, �ערי� �א� ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָמלחמה.
ה�א צבא�ת, ה' � ה�ב�ד מל� זה ה�א מי ה�ב�ד. ְִֶֶֶֶֶַַָָָמל�
�ה נאמר: ה�ביאי� עבדי� ידי ועל סלה. ה�ב�ד, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמל�
ואני רא��� אני צבא�ת: ה' וג�אל�, י�ראל מל� ה' ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָאמר
�הר מ��עי� ועל� וכת�ב: אלהי�. אי� �מ�לעדי ְְְְֱֲִִִִֵַַַַָָָֹאחר��,
וכת�ב: ה�ל�כה. לה', והיתה ע�ו; הר את ל��ט ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹצ���,
אחד, ה' יהיה הה�א ���� האר�, �ל על למל� ה' ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָוהיה
ה' י�ראל; �מע, לאמר: �ת�ב ה', �בת�רת� אחד. ְְְְְִֵֵֶַָָָָֹ��מ�
�ל על מל� אב�תינ�, ואלהי אלהינ� אחד. ה' ְֱֱֲֵֵֵֵֵֶַָָֹֹֹֹאלהינ�,
וק��נ� מ�לה. ��ל �מלכ�ת� עד וכ�' �כב�ד� ��� ְְְְְִֵֶַַַַָָָֹ�ָָהע�ל�

וק� אמת �דבר� עד וכ�' ה',�מצ�תי� א�ה �ר�� לעד. � ְְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָ
הרת ה��� ה��ר��. וי�� י�ראל מק�� האר�, �ל על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמל�
�בני�, א� ע�למי�, יצ�רי �ל ����ט יעמיד ה��� ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָע�ל�,
וא� �ני�; על אב �רח� רחמנ� � �בני� א� �עבדי�: ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָא�
לא�ר ות�ציא ��ח�נ� עד תל�י�ת, ל� עינינ� � ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ�עבדי�

קד��. ְִֵָָמ��טנ�,
יצ�רי �ל �פ�קד ע�ל�, מע�ה ז�כר א�ה �נ�ה: ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָָ�רכה
נס�ר�ת והמ�� �על�מ�ת, �ל נגל� לפני� ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָקד�;
נס�ר ואי� כב�ד�, כ�א לפני �כחה אי� �י ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָ���רא�ית;
לא ה�צ�ר �ל וג� ה�פעל, �ל את ז�כר א�ה עיני�; ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמ�גד
עד �מ�יט צ�פה אלהינ�, ה' לפני� �ל�י ה�ל מ��. ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹנכחד
ר�ח �ל �� לה�קד ז�ר�� חק תביא �י ה��ר�ת; �ל ְִִִִֵַַָָָָָֹס��
�כלית. לאי� �ר��ת והמ�� ר�י� מע�י� �לה�כר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָונפ�,
ה��� זה ��ית. א�ת� �מ�פני�, ה�דע�; �זאת ְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹמרא�ית,
ה�א, לי�ראל חק �י רא���; לי�� ז�ר�� מע�י�, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹ�ח�ת
לחרב איז� יאמר, �� ה�דינ�ת ועל יעקב. לאלהי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמ��ט
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�נסח א�ת� לבר� הע�, מקצת נהג� וכ� ה�פ��ת; ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹמאר�ע
ה���רי�; י�� �ל �פ��ת מחמ� �תפ�ה �פ�ה �כל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָזה
�כל �קד��י� קד��, ו�מ� קד��, א�ה נסח�: ה�א ְְְְְִִַָָָָָ�ְֶוזה
�ל על אלהינ� ה' �ח�� �� �בכ� �לה. יהלל��, ְְְְְֱֵֵֵֶַַַָָֹי��
ה�ע�י�, �ל ויירא�� ��ראת; �ל על ואימת� ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמע�י�,
אחת, אג�ה כ�� ויע�� ה�ר�אי�, �ל לפני� ֶָָ�ֲָ�ְְְְְֲִִֵֶַַָָָוי��חו�
אלהינ�, ה' ��דענ� �מ� � �ל� �לבב רצ�נ� ְְְְְֱֲֵֵֵֶַַָָָֹלע��ת
נ�רא ו�מ� �ימינ�, �גב�רה �יד� עז מ�פני�, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָֹ�ה�לט��
ליראי�, �ה�ה לע��, �ב�ד �� �בכ� ��ראת. מה �ל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעל
לארצ� �מחה ל�; למיחלי� �ה �תח�� לד�ר�י�, ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ�קוה
י�י לב� נר ועריכת עב�� לדוד קר� צמיחת לעיר�, ����ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
וחסידי� יעלז�, וי�רי� וי�מח� ירא� צ�יקי� ואז ְְְְְֲֲִִִִִִִִִַַַָָָָֹמ�יח�.
�ע�� ��� הר�עה וכל �יה; �ק�� וע�לתה יגיל� ֶָָָ�ְְְְְִִִִִָָָָָָָָָ�ר�ה
הע�יזה �מלכ�ת האר�. מ� זד�� ממ�לת תעביר �י ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�כלה,
� אלהינ� ה' ה�א א�ה � ותמל� ות��ר, �עקר ְְְְְֱֲִִֵֵַַָָֹֹֹֹמהרה
מ��� צ��� �בהר עיר�, �יר��לי� מע�י�, �ל על ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמהרה
�ב�ה ה�בנה, וחפרה ��ת�ב: �ב�ד, זקני� ונגד ְְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ�ב�ד�.
ונגד �ביר��לי�, צ��� �הר צבא�ת ה' מל� �י � ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהח�ה
ו�ג�� ונאמר: ועד. לע�ל� ימל� ה' ונאמר: כב�ד. ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹזקניו
�ר�� �צדקה. נק�� ה�ד�� והאל ����ט, צבא�ת ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָה'

ה�ד��. ה�ל� ה', ֶֶַַַָָא�ה
�מנחה: ו�חרית �ערבית ה�נה, רא� �ל אמצעית ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ�רכה
ה���נ�ת, מ�ל �נ� ורצית הע�י�, מ�ל בחר�נ� ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָא�ה
ו�מ� לעב�דת�, מל�נ� וקרב�נ� �מצ�תי� ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָוק���נ�
י�� את אלהינ�, ה' לנ� ו��� קראת. עלינ� וה�ד�� ְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹה�ד�ל
�ר�עה זכר�� ה�ה, ה��ר�� י�� את ה�ה, קד� מקרא ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹט�ב
אב�תינ�, ואלהי אלהינ� מצרי�. ליציאת זכר � ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹ�אהבה
רח�� מל� אל �י עד וכ�' ירצה יראה, י�יע, ויב�א, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָיעלה
הע�ל� �ל על מל� אב�תינ�, ואלהי אלהינ� א�ה. ְְֱֲֵֵֵֵַַָָָָָֹֹֹוח���
�הדר וה�פע �יקר�, האר� �ל על וה��א �כב�ד�, ����ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
א�ה �י �ע�ל �ל וידע ארצ�; �בל י��בי �ל על ע�� ְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָ�ְ�א��
א�ר �ל ויאמר� יצר��, א�ה �י יצ�ר �ל ויבי� ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָֹפעל��,
��ל �מלכ�ת� מל�, י�ראל אלהי ה' � בא�� ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹה��מה
�ר�� לעד. וק�� אמת �דבר� וכ�' �מצ�תי� ק��נ� ְְְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָמ�לה.
ה��ר��. וי�� י�ראל מק�� האר�, �ל על מל� ה', ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָא�ה
רא� מ�ס� �ל אמצע��ת �רכ�ת מ�ל� רא��נה ְְְִִִֶֶַָָָָָָֹֹ�רכה

ליציאתה� זכר עד וכ�' הע�י� מ�ל בחר�נ� א�ה נה: ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ
�מידי� עד וכ�' מארצנ� �לינ� חטאינ� �מ�ני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָמצרי�.
קד� מקרא ט�ב י�� מ�ספי את �הלכת�, �מ�ספי� ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹ�סדר�
רצ�נ�, �מצות לפני� ונקריב נע�ה ה�ה, ה��ר�� י�� ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָה�ה,
עלינ� עב��. מ�ה ידי על �ת�רת� עלינ� ��תב� ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ�מה
ע�נ� ��א �רא�ית, לי�צר �ד�ה לתת ה�ל, לאד�� ְְִֵֵֶָָָֹ�ְְֲֵֵַַַַָֹל��ח
��א האדמה, מ��ח�ת �כל �מנ� ולא הארצ�ת, ְְְְְֲֲִֵֶָָָָָָָָֹֹ�ג�יי
מ��חוי� �ה� � המ�נ� �כל ג�רלנ� ולא �ה�, חלקנ� ��ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
מ��חוי� אנ� י��יע. לא לאל �מת�ללי� וריק, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹלהבל
�מי� נ�טה �ה�א ה�א, �ר�� ה�לכי� מלכי מל� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלפני
�גבהי ע�� ��כינת מ�על, ��מי� יקר� מ��ב אר�, ְְֵָ�ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָוי�סד
ז�לת�, ואי� מל�נ� אמת ע�ד, ואי� אלהינ� ה�א ְְְְֱֱִֵֵֵֵֶַָֹמר�מי�.

ה' �י לבב�, אל וה�ב�ת ה���, וידע� �ת�רת�: ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ��ת�ב
ע�ד. אי� מ�חת, האר� ועל מ�על ��מי� האלהי� ְֱִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹה�א
א�ר ל���, מענה מ��� א�אלה פניו, אח�ה לאל ְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָא�חילה
לאד� מפעליו. �עד רננ�ת א�יעה ע��, א�יר ע� ְְְְִִַַָָָָָָ�ְִִַַָ�קהל
י�יד �פי �פ�ח, �פתי אדני, ל���. מענה �מה' לב, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹמערכי
ה' ל� נק�ה �� על ח�י�. ל�דני ה', א�ה �ר�� ְְֵֶֶַַ�ְְִִֵֶַַָָָ�ה�ת�.
מ� ���לי� להעביר ע��, �תפארת מהרה לרא�ת ְֲִִִִַָ�ְְְְֱִִֵֵֶֶָֹאלהינ�,
��י, �מלכ�ת ע�ל� לת�� י�רת��, �ר�ת והאלילי� ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהאר�
אר�; ר�עי �ל אלי� להפנ�ת ב�מ�, יקרא� ב�ר �ני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוכל
��בע �ר�, �ל �כרע ל� �י תבל, י��בי �ל וידע� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָי�יר�
�מ� ולכב�ד וי�ל�, יכרע� אלהינ� ה' לפני� ל���. ְְְְְְְֱִִִִֵֶָָָֹֹ�ל
עליה� ותמל� מלכ�ת�, על כ�� ויק�ל� י�נ�, יקר ְְְֲִֵֶֶַָֹֹ�ְְִִֵַַָָה�ד�ל

ועד �מל�לע�ל� עד �לע�למי היא, ��� ה�לכ�ת �י . ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
לא וכת�ב: ועד. לע�ל� ימל� ה' �ת�רת�: ��ת�ב ְְְְְִֶֶַָָָָָָֹֹ�כב�ד,
ע��, אלהיו ה' �י�ראל; עמל ראה ולא �יעקב, או� ְְְְֱֲִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹֹה�יט
�התא�� מל�, בי�ר�� ויהי וכת�ב: .�� מל� ְְִֵֶֶַ�ְְְִִֶֶַַָ�תר�עת
לאמר: �ת�ב קד�� �בדברי י�ראל. �בטי יחד ע�, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹרא�י
�א�ת מל�, ה' וכת�ב: ���י�. �מ�ל ה�ל�כה, לה' ְְִִֵֵַַַָָָָֹ�י
���ט. �ל �בל ���� א� התא�ר, ע�ז ה', לב� ְִִִֵֵֵֵַַַָָָלב�;
י�. הלל� וד�ר; לד�ר צ��� אלהי� לע�ל�, ה' ימל� ְְְְְֱִִִַַָָָָֹֹוכת�ב:
ויב�א ע�ל�, �תחי וה��א� רא�יכ�, �ערי� �א� ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָוכת�ב:
���ר ה' וג��ר, ע��ז ה' � ה�ב�ד מל� זה מי ה�ב�ד. ְִִִִֶֶֶֶֶַַָָמל�
ויב�א ע�ל�, �תחי ��א� רא�יכ�, �ערי� �א� ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָמלחמה.
ה�א צבא�ת, ה' � ה�ב�ד מל� זה ה�א מי ה�ב�ד. ְִֶֶֶֶֶַַָָָמל�
�ה נאמר: ה�ביאי� עבדי� ידי ועל סלה. ה�ב�ד, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמל�
ואני רא��� אני צבא�ת: ה' וג�אל�, י�ראל מל� ה' ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָאמר
�הר מ��עי� ועל� וכת�ב: אלהי�. אי� �מ�לעדי ְְְְֱֲִִִִֵַַַַָָָֹאחר��,
וכת�ב: ה�ל�כה. לה', והיתה ע�ו; הר את ל��ט ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹצ���,
אחד, ה' יהיה הה�א ���� האר�, �ל על למל� ה' ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָוהיה
ה' י�ראל; �מע, לאמר: �ת�ב ה', �בת�רת� אחד. ְְְְְִֵֵֶַָָָָֹ��מ�
�ל על מל� אב�תינ�, ואלהי אלהינ� אחד. ה' ְֱֱֲֵֵֵֵֵֶַָָֹֹֹֹאלהינ�,
וק��נ� מ�לה. ��ל �מלכ�ת� עד וכ�' �כב�ד� ��� ְְְְְִֵֶַַַַָָָֹ�ָָהע�ל�

וק� אמת �דבר� עד וכ�' ה',�מצ�תי� א�ה �ר�� לעד. � ְְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָ
הרת ה��� ה��ר��. וי�� י�ראל מק�� האר�, �ל על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמל�
�בני�, א� ע�למי�, יצ�רי �ל ����ט יעמיד ה��� ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָע�ל�,
וא� �ני�; על אב �רח� רחמנ� � �בני� א� �עבדי�: ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָא�
לא�ר ות�ציא ��ח�נ� עד תל�י�ת, ל� עינינ� � ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ�עבדי�

קד��. ְִֵָָמ��טנ�,
יצ�רי �ל �פ�קד ע�ל�, מע�ה ז�כר א�ה �נ�ה: ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָָ�רכה
נס�ר�ת והמ�� �על�מ�ת, �ל נגל� לפני� ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָקד�;
נס�ר ואי� כב�ד�, כ�א לפני �כחה אי� �י ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָ���רא�ית;
לא ה�צ�ר �ל וג� ה�פעל, �ל את ז�כר א�ה עיני�; ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמ�גד
עד �מ�יט צ�פה אלהינ�, ה' לפני� �ל�י ה�ל מ��. ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹנכחד
ר�ח �ל �� לה�קד ז�ר�� חק תביא �י ה��ר�ת; �ל ְִִִִֵַַָָָָָֹס��
�כלית. לאי� �ר��ת והמ�� ר�י� מע�י� �לה�כר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָונפ�,
ה��� זה ��ית. א�ת� �מ�פני�, ה�דע�; �זאת ְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹמרא�ית,
ה�א, לי�ראל חק �י רא���; לי�� ז�ר�� מע�י�, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹ�ח�ת
לחרב איז� יאמר, �� ה�דינ�ת ועל יעקב. לאלהי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמ��ט
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י�קד�, �� �בר��ת ל�בע. איז� לרעב איז� ל�ל��, ְִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹאיז�
זכר �י ה�ה, ���� נפקד לא מי ול�ות. לח�י� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹלהז�יר�
ועליל�ת �פק�ת�, אי� מע�ה �א: לפני� ה�צ�ר ֲִַָ�ְְְֲִֵֶַַָָָ�ל
מעללי �ל ויצרי ותח��ל�תיו, אד� מח�ב�ת גבר, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמצעדי
�י ;�� יתא�� אד� �ב� י��ח�, ��א אי� א�רי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאי�.
�ל לנצח �כלי� לא וג� י��ל�, לא לע�ל� ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹד�ר�י�
�המ�� ו�פקדה� זכר�, �אהבה נח את הלא .�� ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹהח�סי�
רע מ�ני ��ר �ל ל�חת ה���ל מי את �הביא� ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹרחמי�,
להר��ת אלהינ�, ה' לפני� �א זכר�נ� �� על ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמעלליה�.
�ת�רת�: ��ת�ב ה��. �ח�ל וצאצאיו �בל, �עפר�ת ְְְְְְֱֵֵֶַַַַָָָָָָזרע�
א�ר ה�המה �ל ואת הח�ה �ל ואת נח, את אלהי� ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹו�ז�ר
ה�י�. ו���� האר�, על ר�ח אלהי� ו�עבר ��בה; ֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹא��
את אלהי� ו�ז�ר נאקת�, את אלהי� ו��מע ְְְֱֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹוכת�ב:
וזכר�י וכת�ב: יעקב. ואת יצחק את אברה� את ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ�רית�,
�ריתי את וא� יצחק, �ריתי את וא� יעק�ב; �ריתי ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָאת
לאמר: �ת�ב קד�� �בדברי אז�ר. והאר� אז�ר, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹאברה�
ליראיו, נת� טר� ה'. ורח�� ח��� לנפלאתיו, ע�ה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹזכר
צ�ה �בר �רית�, לע�ל� זכר ונאמר: �רית�. לע�ל� ְְְְְְֱִִִִֶַַָָָָָָֹיז�ר
חסדיו. �רב ו��ח� �רית�, לה� ו�ז�ר ונאמר: ��ר. ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלאל�
באזני וקראת הל�� לאמר: �ת�ב ה�ביאי� עבדי� ידי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹועל
נע�רי�, חסד ל� זכר�י ה': אמר �ה � לאמר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹיר��לי�
זר�עה. לא �אר� ��ד�ר, אחרי לכ�� �ל�ל�תי�; ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאהבת
נע�רי�, �ימי א�ת� �ריתי את אני וזכר�י ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָוכת�ב:
אפרי�, לי י�יר הב� וכת�ב: ע�ל�. �רית ל� ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָוהקימ�תי
ע�ד; אז�ר�� זכ�ר ב�, ד�רי מ�י �י � �ע��עי� ילד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָא�
ואלהי אלהינ� ה'. נא� ארחמ��, רח� ל�, מעי המ� �� ֱֵֵֵֹֹ�ְֲֲֵֵֵֶַַַַָעל
מל� אל �י עד וכ�' יראה י�יע, ויב�א, יעלה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאב�תינ�,
�פקדנ� מ�פני�, ט�ב �ז�ר�� וזכרנ� א�ה. וח��� ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָרח��
ה' לנ� �זכר קד�. �מי מ�מי ורחמי� י��עה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ�ְִ�פק�ת
נ��ע� א�ר ה�ב�עה ואת החסד ואת ה�רית את ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאלהינ�,
�עקד העקדה לפני� ותראה ה��ר�ה. �הר אבינ� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלאברה�
רצ�נ� לע��ת רחמיו וכב� ה�ז�ח, ��י על �נ� יצחק ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָאת

רח יכ��� �� �ל�. על�לבב רחמי� וי�ל� �עס�, את מי� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ע�נ� �תנהג ואל רחמי�, �מ�ת ע�נ� ותתנהג ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָמ��תי�,
מע�� א�� י��ב ה�ד�ל, �מ� �בעב�ר ה�י�. ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָ�מ�ת
ה�בר את אלהינ�, ה' לנ� וק�� �מ�חלת�. �מעיר�, ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹי�ראל,
לה� וזכר�י עב��: מ�ה ידי על �ת�רת� ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�הבטח�נ�
לעיני מצרי� מאר� א�ת� ה�צאתי א�ר רא��ני�, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ�רית
ה���ח�ת �ל ז�כר �י ה'. אני לאלהי�, לה� להי�ת ְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹה��י�
ועקדת כב�ד�, כ�א לפני �כחה אי� �י מע�ל�, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָא�ה
ז�כר ה', א�ה �ר�� �ז�ר. ה��� לזרע� אבינ� ְְְְִִִֵַַַָָָָֹיצחק
יצ�רי �ל ����ט יעמיד ה��� ע�ל�, הרת ה��� ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָה�רית.
רחמנ� � �בני� א� �עבדי�: א� �בני�, א� ְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָע�למי�,
עד תל�י�ת, ל� עינינ� � �עבדי� וא� �ני�; על אב ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ�רח�

קד��. מ��טנ�, לא�ר ות�ציא ְְְִִֵֵֶָָָָ��ח�נ�
קד��, ע� על �ב�ד� �ענ� נגלית א�ה �לי�ית: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ�רכה
עליה� ונגלית ק�ל�, ה�מע�� ה�מי� מ� ע�ה�; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלד�ר
�בר��ת מ�פני�, חל ��� הע�ל� �ל �� טהר. ְְִִֶָָ�ְְְֵַַַָָָֹ�ער�לי

לל�ד סיני, הר על מל�נ� �ה�ל�ת� מ��, חרד� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ�רא�ית
וד�ר�ת ק�ל�, ה�ד את ו��מיע� �מצו�ת. ��רה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָלע��
�בק�ל נגלית, עליה� �ברקי� �ק�ל�ת א�; מ�הבי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָקד��
ה�לי�י ב��� ויהי �ת�רת�: ��ת�ב ה�פע�. עליה� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ��פר
וק�ל ההר, על �בד וענ� �ברקי� ק�ל�ת ויהי ה�קר, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ�הי�ת
וכת�ב: ��חנה. א�ר הע� �ל ו�חרד מאד; חזק ְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ��פר
יד�ר, מ�ה מאד; וחזק ה�ל� [ה]��פר, ק�ל ְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹֹויהי
ה��ל�ת את ר�אי� הע� וכל וכת�ב: בק�ל. יענ�� ְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָֹוהאלהי�
הע� ו�רא ע��; ההר ואת ה��פר, ק�ל ואת ה��יד� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָואת

מרחק ו�עמד� עלהו�נע�, לאמר: �ת�ב קד�� �בדברי . ַָ�ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹֹ
וק�ל �חצ�צר�ת וכת�ב: ��פר. �ק�ל ה', �תר�עה; ְְְְְֱֲִִַָָָֹאלהי�
אל הלל� � י� הלל� וכת�ב: ה'. ה�ל� לפני הריע� ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ��פר,
הלל�ה� �גב�ר�תיו, הלל�ה� ע��. �רקיע הלל�ה� ְְְִַַָ�ְְְְִִַַָ�קד��,
וכ��ר. �נבל הלל�ה� ��פר, �תקע הלל�ה� �דל�. ְְְְְְִֵֵֶַַַָ�ְֹ�רב
הלל�ה� וע�ב. �מ�י� הלל�ה� �מח�ל, �ת� ְַָ�ְְְְְִִַַָֹהלל�ה�
�ה�ל ה��מה �ל תר�עה. �צלצלי הלל�ה� �מע, ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹ�צלצלי
י�בי �ל נאמר: ה�ביאי� עבדי� ידי ועל י�. הלל� ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹי�,
��פר וכתק�ע �רא�, הרי� נס �נ�א � אר� ו�כני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹתבל
�ד�ל, ���פר י�קע הה�א, ���� והיה וכת�ב: ְְְְִִַַַָָָָָָָ��מע�.
מצרי�; �אר� וה��חי� א��ר �אר� האבדי� ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ�בא�
עליה� וה' וכת�ב: �יר��לי�. ה�ד�, �הר לה' ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוה��חו�
והל� יתקע, ���פר אלהי� וה' ח��; כ�רק ויצא ְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹיראה,
ע�� על �ג� �� עליה�, יג� צבא�ת ה' �ימ�. ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ�סער�ת
את לק�� נס ו�א לחר�תנ�, �ד�ל ���פר �קע ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ��ל�מ�.
��ס �נפ�צ�תינ� ה��י�, מ�י� �ז�רינ� וקרב �ל��תינ�, ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָ�ָָ�ל
�ית וליר��לי� �ר�ה, עיר� לצ��� והביאנ� אר�; ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמ�ר�תי
עלינ� �מצ�ה לפני�, נע�ה ו�� ע�ל�. ��מחת ֵֶָ�ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָמק���
�במ�עדיכ� �מחתכ� �בי�� עב��: מ�ה ידי על ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ת�רת�
ועל עלתיכ� על �חצצרת �תקע�� חד�יכ�, ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ�ברא�י
ה' אני אלהיכ�, לפני לז�ר�� לכ� והי� �למיכ�; ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹזבחי
�ר�עה �מאזי� מע�ל�, א�ה ��פר ק�ל ��מע �י ְֱֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאלהיכ�.

� ק�ל ��מע ה', א�ה �ר�� .�� ��מה ע��ואי� ר�עת ְְֵֵֶַַַַָָָ
יעמיד ה��� ע�ל�, הרת ה��� �רחמי�. ה��� ְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָָי�ראל
א� �עבדי�: א� �בני�, א� ע�למי�, יצ�רי �ל ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָ����ט
עינינ� � �עבדי� וא� �ני�; על אב �רח� רחמנ� � ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ�בני�
קד��. מ��טנ�, לא�ר ות�ציא ��ח�נ� עד תל�י�ת, ְְְְְִִֵֵֶַָָָָל�
ו�חרית �ערבית ה���רי�, צ�� י�� �ל אמצעית ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ�רכה
מ�ל �נ� ורצית הע�י� מ�ל בחר�נ� א�ה �נעילה: ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָָָָ�מנחה
לעב�דת�, מל�נ� וקרב�נ� �מצ�תי� וק���נ� ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָה���נ�ת,
אלהינ�, ה' לנ� ו��� קראת. עלינ� וה�ד�� ה�ד�ל ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹו�מ�
למחילה ה�ה, ה���רי� י�� את ה�ה, קד� מקרא י�� ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאת
ליציאת זכר � �אהבה ע�נ�תינ� �ל על �� �לכ�ר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָולסליחה
�י עד וכ�', ויב�א יעלה אב�תינ�, ואלהי אלהינ� ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹמצרי�.
מח�ל אב�תינ�, ואלהי אלהינ� א�ה. וח��� רח�� מל� ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹאל
��עינ� והעבר מחה ה�ה, ה���רי� צ�� �י�� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָלע�נ�תינ�
למעני, פ�עי� מ�חה ה�א אנכי אנכי �אמ�ר: עיני�, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹמ�גד
וכענ� ��עי�, כעב מחיתי ונאמר: אז�ר. לא ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹוח�אתי�
ה�ה ב��� �י וכת�ב: גאל�י�. �י אלי, ��בה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹח�אתי�;
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ה' לפני ח�אתיכ�, מ�ל אתכ�; לטהר עליכ�, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹיכ�ר
ל�בטי �מחל� הע�ל�, מ� לי�ראל סלח� א�ה �י ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָ�טהר�.
אלהינ� וס�לח. מ�חל מל� לנ� אי� �מ�לעדי�, ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�ְי�ר��;
עד וכ�', �כב�ד� ��� הע�ל� �ל על מל� אב�תינ�, ְְִֶַ�ְֲֵֵֵַָָָֹֹואלהי
חלקנ� ות� �מצ�תי� ק��נ� מ�לה. ��ל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�מלכ�ת�
וטהר �י��עת�; נפ�נ� ו��ח מ��ב� ו��ענ� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�ת�רת�,
א�ה �ר�� לעד. וק�� אמת �דבר� �אמת, לעבד� ְְְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָל�נ�
�ית ע�� לעו�נ�ת וס�לח מ�חל האר�, �ל על מל� ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָה',

ה���רי�. וי�� י�ראל מק�� ְְְְִִִִֵֵֵַַָָי�ראל,
וכ�', הע�י� מ�ל בחר�נ� א�ה מ�ס�: �ל אמצעית ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָ�רכה
�מידי� עד וכ�', חטאינ� �מ�ני מצרי�. ליציאת זכר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָעד
ה�ה, קד� מקרא י�� מ�ספי ואת �הלכת�, �מ�ספי� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ�סדר�
�מצות לפני� ונקריב נע�ה ה�ה, ה���רי� צ�� ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָי��
עב��. מ�ה ידי על �ת�רת� עלינ� ��תב� �מ� ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹרצ�נ�,
וכ�', ה�ה ���� לעו�נ�תינ� מח�ל אב�תינ�, ואלהי ְְֱֲֲֵֵֵֵֵֶַַַֹֹאלהינ�
ואלהי אלהינ� וס�לח. מ�חל מל� לנ� אי� �מ�לעדי�, ְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹעד
��ל �מלכ�ת� עד וכ�', הע�ל� �ל על מל� ְְְֲֵַַַַָָָֹֹאב�תינ�,
וי�� י�ראל מק�� עד וכ�', �מצ�תי� ק��נ� ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָמ�לה.
א�מר: ��ה�א ה��ספי�, �פ��ת �כל הע� נהג� ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָה���רי�.
מז�יר עב��', מ�ה ידי על �ת�רת� עלינ� ��תב� ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ'�מ�
א�ת� וק�רא ���רה, �ת�בי� �ה� �מ� ה��� א�ת� ְְְְְִֵֵֶַַָָָקר�נ�ת
עלינ� ��תב� '�מ� �אמר �יו� הז�יר, לא וא� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹה�ס�קי�;

צרי�. אינ� ��ב ְִֵָָָ�ת�רת�',
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לפני� �בא � אב�תינ� ואלהי אלהינ� א�א ה���י: ְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹֹנסח
פני� ע�י אנ� �אי� מ�ח�תנ�; מל�נ� �תע�� ואל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�פ�תנ�,
חטאנ�'. ולא אנחנ�, 'צ�יקי� לפני�: ��אמר ער�, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ�ק�י
��רנ� �זלנ�, �גדנ�, א�מנ�, ואב�תינ�: אנחנ� חטאנ� ְְְְְֲֲֲִֵַַַַַַָָָָָָאבל
יעצנ� �קר, טפלנ� חמסנ�, זדנ�, והר�ענ�, העוינ�, ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ�פי,
��ענ�, עוינ�, סררנ�, נאצנ�, מרדנ�, לצנ�, ��בנ�, ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָרע,
�עבנ�, �עינ�, �חתנ�, ר�ענ�, ער�, ק�ינ� ְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹצררנ�,

ה��בי �מ���טי� מ�צ�תי� סרנ� �וה�ע�ענ�; ולא ,� ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹ
ואנחנ� ע�ית, אמת �י עלינ�, ה�א �ל על צ�יק וא�ה ְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָלנ�.
לפני�, �ס�ר �מה מר��; י��ב לפני�, �אמר מה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהר�ענ�.
א�ה י�דע. א�ה וה�גל�ת ה�ס�ר�ת הלא �חקי�. ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹ��כ�
�ל ח�פ� א�ה חי; כל סתרי ותעל�מ�ת ע�ל�, רזי ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָי�דע
מ��, נעל� �בר �ל אי� ולב. כלי�ת ור�אה בט�, ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָחדרי
ואלהי אלהינ� ה' מ�פני� רצ�� יהי עיני�. מ�גד נס�ר ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹואי�
�ל על לנ� �תכ�ר ח�אתינ�, �ל על לנ� ��מחל ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹאב�תינ�,
לפני� �חטאנ� חטא ועל ��עינ�: לכל ותסלח ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָע�נ�תינ�,
חטא ועל �זד��, לפני� �חטאנ� חטא ועל ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ��גגה,
�גל�י, לפני� �חטאנ� חטא ועל ��תר, לפני� ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ�חטאנ�
לפני� �חטאנ� חטא ועל �אנס, לפני� �חטאנ� חטא ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹועל
חטאי� ועל ע�ה, עליה� ח�בי� �אנ� חטאי� ועל ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�רצ��;
חטאי� ועל לע�ה, ���ק תע�ה לא עליה� ח�בי� ְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�אנ�
ח�בי� �אנ� חטאי� ועל תע�ה, לא עליה� ח�בי� ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�אנ�
מלק�ת עליה� ח�בי� �אנ� חטאי� ועל קר��, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליה�

�ידי מיתה עליה� ח�בי� �אנ� חטאי� ועל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאר�עי�,
חטאי� ועל �רת, עליה� ח�בי� �אנ� חטאי� ועל ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�מי�,
והרג, חנק � �י� �ית מית�ת אר�ע עליה� ח�בי� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ�אנ�
לנ�; �ל�יי� �אינ� ועל לנ�, ה�ל�יי� על �סקילה. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ�רפה
ו�אינ� אלהינ�; ה' לפני� אמרנ�� �בר � לנ� ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָֹה�ל�יי�
ה�ס�ר�ת, �ל י�דע וא�ה .��� על חטאנ� � לנ� ְְִֵַַַָָָָ�ְִַָָָ�ל�יי�
עד �לבנינ� לנ� וה�גלת, אלהינ�; לה' "ה�ס�רת, ְְְְֱִִֵֵַַַַַָָָָֹֹֹ��ת�ב:
סלח� א�ה �י ה�את". ה��רה �ברי �ל את לע��ת ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹע�ל�,

אי�לי�ר �מ�לעדי� י�ר��, ל�בטי �מחל� הע�ל�, מ� אל ְְְְְְִִִֵֵַָָָָ�ְִֵֶַָ
כדאי; איני נ�צר�י, ��א עד אלהי, וס�לח. מ�חל מל� ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹלנ�
קל �ח�י, אני עפר נ�צר�י. לא �א�� ���צר�י, ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹועכ�ו
ב��ה מלא �כלי אלהי, ה' לפני� אני הרי �מיתתי. ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹוחמר
�מה אחטא, ��א אלהי, ה' מ�פני� רצ�� יהי ְְְֱֱִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ�כל�ה.
יהי� י��רי�. ידי על לא הר�י�, �רחמי� מחק � ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ�חטאתי
ו�חרית �ערבית מתו�ה ה�ה ��דר וכ�'. פי אמרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָלרצ��
א�מר וה�חיד צ��ר. �ליח �י� יחיד, �י� �מנחה, ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ�מ�ס�
קד� �ל��', '�י� ���מר אחר �פ�ת�, אחר זה ְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹו��י
�רכה �אמצע א�מר� צ��ר ��ליח �סיע�ת, �ל� ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹ��פסע
מחל אב�תינ�, ואלהי 'אלהינ� ��אמר קד� ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹֹאמצעית;
'מחל א�מר: �� ואחר ה�ה, ��דר מתו�ה וכ�', ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלע�נ�תינ�'

וכ�'. ה���רי�' צ�� �י�� ְְֲִִֵַַלע�נ�תינ�
מר��; י��ב לפני�, �אמר מה ה�ה: ��דר מתו�ה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ��עילה
מ�מנ�ת, ר�� ע�נ�תינ� �י �חקי�. ��כ� לפני�, �ס�ר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמה
חס�נ�, מה ח�ינ�, מה אנ�, מה מ�ס�ר: עצמ� ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹוח�אתינ�
הלא אלהינ�. ה' לפני�, �אמר מה �ע�ינ�, מה �דקנ�, ְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹמה
הי�, �לא � ה�� ואנ�י לפני�, �אי� � ה���רי� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ�ל
�ל �י ה��ל. �בלי � �נב�ני� מ�ע, �בלי � ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָוחכמי�
�דברי ��ת�ב לפני�; הבל ח�ינ� וימי �ה�, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמע�ינ�
הבל". ה�ל �י אי�, � ה�המה מ� האד� "�מ�תר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹקד��:
לפני�; לעמד ו��ירה� מרא�, אנ�� הב�ל� א�ה ְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאבל
ו��� ל�. ��� מה יצ�ק, וא� �ע�ה; מה ל� יאמר מי ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹ�י
לכל מחילה ק� ה�ה, ה���רי� י�� את אלהינ�, ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹלנ�
ח�י לע��ת ונ��ב ידינ�, מע�ק נח�ל למע� ֵ�ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹח�אתינ�,
�ה�צא�, ה' �ר�� ��אמר: ��בר � �ל� �לבב ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָרצ�נ�
או� ואי� �ר��, ר�ע יעזב קר�ב. �הי�ת� ְְְֲִִֶַַָָָָֹ�ְָקראה�
יר�ה �י אלהינ� ואל וירחמה�, ה' אל וי��ב ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמח�ב�תיו;
ורח��, ח��� �מטיב, ט�ב סליח�ת, אל�� וא�ה ְְְְֱִִִֵַַַַַָֹלסלח.
�ל �ת��בת� ר�צה לה�יב, מר�ה חסד; ורב א�י� ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאר�
נא� אני, חי ��אמר: �מיתת�, חפ� א�ה ואי� �ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָר�עי�,
ר�ע ���ב א� �י הר�ע, �מ�ת אח�� א� אלהי�, ְְְֱִִִִֶָָָָָֹֹה'
תמ�ת�, ול�ה הרעי�, מ�רכיכ� ��ב� ��ב� וחיה; ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָמ�ר��
�גדל �סלח לנ� �מחל וק�לנ�, ה�יבנ� י�ראל. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹ�ית

וכ�'. פי אמרי לרצ�� יהי� ְְְְְִִִֵֶַָחס��.
ה�� הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה �ר�� ה�ז��: �ר�ת ְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹנסח

ה�ד�ל וט�ב� �ברחמי�. �חסד �ט�ב ��� הע�ל� לאאת ֶָָ�ְְְְֲִֶֶַַָֹ
�מפרנס ז� ה�א �י ועד, לע�ל� לנ� יחסר ואל לנ�, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָחסר
רצ��", חי לכל �מ��יע יד�, את "��תח �אמ�ר: � ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹל�ל
את ה�� ה', א�ה �ר�� �רא. א�ר �ר��תיו לכל מז�� ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָ�מכי�
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ה' לפני ח�אתיכ�, מ�ל אתכ�; לטהר עליכ�, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹיכ�ר
ל�בטי �מחל� הע�ל�, מ� לי�ראל סלח� א�ה �י ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָ�טהר�.
אלהינ� וס�לח. מ�חל מל� לנ� אי� �מ�לעדי�, ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�ְי�ר��;
עד וכ�', �כב�ד� ��� הע�ל� �ל על מל� אב�תינ�, ְְִֶַ�ְֲֵֵֵַָָָֹֹואלהי
חלקנ� ות� �מצ�תי� ק��נ� מ�לה. ��ל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�מלכ�ת�
וטהר �י��עת�; נפ�נ� ו��ח מ��ב� ו��ענ� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�ת�רת�,
א�ה �ר�� לעד. וק�� אמת �דבר� �אמת, לעבד� ְְְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָל�נ�
�ית ע�� לעו�נ�ת וס�לח מ�חל האר�, �ל על מל� ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָה',

ה���רי�. וי�� י�ראל מק�� ְְְְִִִִֵֵֵַַָָי�ראל,
וכ�', הע�י� מ�ל בחר�נ� א�ה מ�ס�: �ל אמצעית ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָ�רכה
�מידי� עד וכ�', חטאינ� �מ�ני מצרי�. ליציאת זכר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָעד
ה�ה, קד� מקרא י�� מ�ספי ואת �הלכת�, �מ�ספי� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ�סדר�
�מצות לפני� ונקריב נע�ה ה�ה, ה���רי� צ�� ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָי��
עב��. מ�ה ידי על �ת�רת� עלינ� ��תב� �מ� ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹרצ�נ�,
וכ�', ה�ה ���� לעו�נ�תינ� מח�ל אב�תינ�, ואלהי ְְֱֲֲֵֵֵֵֵֶַַַֹֹאלהינ�
ואלהי אלהינ� וס�לח. מ�חל מל� לנ� אי� �מ�לעדי�, ְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹעד
��ל �מלכ�ת� עד וכ�', הע�ל� �ל על מל� ְְְֲֵַַַַָָָֹֹאב�תינ�,
וי�� י�ראל מק�� עד וכ�', �מצ�תי� ק��נ� ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָמ�לה.
א�מר: ��ה�א ה��ספי�, �פ��ת �כל הע� נהג� ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָה���רי�.
מז�יר עב��', מ�ה ידי על �ת�רת� עלינ� ��תב� ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ'�מ�
א�ת� וק�רא ���רה, �ת�בי� �ה� �מ� ה��� א�ת� ְְְְְִֵֵֶַַָָָקר�נ�ת
עלינ� ��תב� '�מ� �אמר �יו� הז�יר, לא וא� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹה�ס�קי�;

צרי�. אינ� ��ב ְִֵָָָ�ת�רת�',
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לפני� �בא � אב�תינ� ואלהי אלהינ� א�א ה���י: ְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹֹנסח
פני� ע�י אנ� �אי� מ�ח�תנ�; מל�נ� �תע�� ואל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�פ�תנ�,
חטאנ�'. ולא אנחנ�, 'צ�יקי� לפני�: ��אמר ער�, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ�ק�י
��רנ� �זלנ�, �גדנ�, א�מנ�, ואב�תינ�: אנחנ� חטאנ� ְְְְְֲֲֲִֵַַַַַַָָָָָָאבל
יעצנ� �קר, טפלנ� חמסנ�, זדנ�, והר�ענ�, העוינ�, ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ�פי,
��ענ�, עוינ�, סררנ�, נאצנ�, מרדנ�, לצנ�, ��בנ�, ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָרע,
�עבנ�, �עינ�, �חתנ�, ר�ענ�, ער�, ק�ינ� ְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹצררנ�,

ה��בי �מ���טי� מ�צ�תי� סרנ� �וה�ע�ענ�; ולא ,� ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹ
ואנחנ� ע�ית, אמת �י עלינ�, ה�א �ל על צ�יק וא�ה ְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָלנ�.
לפני�, �ס�ר �מה מר��; י��ב לפני�, �אמר מה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהר�ענ�.
א�ה י�דע. א�ה וה�גל�ת ה�ס�ר�ת הלא �חקי�. ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹ��כ�
�ל ח�פ� א�ה חי; כל סתרי ותעל�מ�ת ע�ל�, רזי ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָי�דע
מ��, נעל� �בר �ל אי� ולב. כלי�ת ור�אה בט�, ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָחדרי
ואלהי אלהינ� ה' מ�פני� רצ�� יהי עיני�. מ�גד נס�ר ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹואי�
�ל על לנ� �תכ�ר ח�אתינ�, �ל על לנ� ��מחל ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹאב�תינ�,
לפני� �חטאנ� חטא ועל ��עינ�: לכל ותסלח ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָע�נ�תינ�,
חטא ועל �זד��, לפני� �חטאנ� חטא ועל ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ��גגה,
�גל�י, לפני� �חטאנ� חטא ועל ��תר, לפני� ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ�חטאנ�
לפני� �חטאנ� חטא ועל �אנס, לפני� �חטאנ� חטא ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹועל
חטאי� ועל ע�ה, עליה� ח�בי� �אנ� חטאי� ועל ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�רצ��;
חטאי� ועל לע�ה, ���ק תע�ה לא עליה� ח�בי� ְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�אנ�
ח�בי� �אנ� חטאי� ועל תע�ה, לא עליה� ח�בי� ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�אנ�
מלק�ת עליה� ח�בי� �אנ� חטאי� ועל קר��, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליה�

�ידי מיתה עליה� ח�בי� �אנ� חטאי� ועל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאר�עי�,
חטאי� ועל �רת, עליה� ח�בי� �אנ� חטאי� ועל ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�מי�,
והרג, חנק � �י� �ית מית�ת אר�ע עליה� ח�בי� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ�אנ�
לנ�; �ל�יי� �אינ� ועל לנ�, ה�ל�יי� על �סקילה. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ�רפה
ו�אינ� אלהינ�; ה' לפני� אמרנ�� �בר � לנ� ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָֹה�ל�יי�
ה�ס�ר�ת, �ל י�דע וא�ה .��� על חטאנ� � לנ� ְְִֵַַַָָָָ�ְִַָָָ�ל�יי�
עד �לבנינ� לנ� וה�גלת, אלהינ�; לה' "ה�ס�רת, ְְְְֱִִֵֵַַַַַָָָָֹֹֹ��ת�ב:
סלח� א�ה �י ה�את". ה��רה �ברי �ל את לע��ת ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹע�ל�,

אי�לי�ר �מ�לעדי� י�ר��, ל�בטי �מחל� הע�ל�, מ� אל ְְְְְְִִִֵֵַָָָָ�ְִֵֶַָ
כדאי; איני נ�צר�י, ��א עד אלהי, וס�לח. מ�חל מל� ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹלנ�
קל �ח�י, אני עפר נ�צר�י. לא �א�� ���צר�י, ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹועכ�ו
ב��ה מלא �כלי אלהי, ה' לפני� אני הרי �מיתתי. ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹוחמר
�מה אחטא, ��א אלהי, ה' מ�פני� רצ�� יהי ְְְֱֱִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ�כל�ה.
יהי� י��רי�. ידי על לא הר�י�, �רחמי� מחק � ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ�חטאתי
ו�חרית �ערבית מתו�ה ה�ה ��דר וכ�'. פי אמרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָלרצ��
א�מר וה�חיד צ��ר. �ליח �י� יחיד, �י� �מנחה, ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ�מ�ס�
קד� �ל��', '�י� ���מר אחר �פ�ת�, אחר זה ְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹו��י
�רכה �אמצע א�מר� צ��ר ��ליח �סיע�ת, �ל� ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹ��פסע
מחל אב�תינ�, ואלהי 'אלהינ� ��אמר קד� ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹֹאמצעית;
'מחל א�מר: �� ואחר ה�ה, ��דר מתו�ה וכ�', ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלע�נ�תינ�'

וכ�'. ה���רי�' צ�� �י�� ְְֲִִֵַַלע�נ�תינ�
מר��; י��ב לפני�, �אמר מה ה�ה: ��דר מתו�ה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ��עילה
מ�מנ�ת, ר�� ע�נ�תינ� �י �חקי�. ��כ� לפני�, �ס�ר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמה
חס�נ�, מה ח�ינ�, מה אנ�, מה מ�ס�ר: עצמ� ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹוח�אתינ�
הלא אלהינ�. ה' לפני�, �אמר מה �ע�ינ�, מה �דקנ�, ְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַַָֹֹֹמה
הי�, �לא � ה�� ואנ�י לפני�, �אי� � ה���רי� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ�ל
�ל �י ה��ל. �בלי � �נב�ני� מ�ע, �בלי � ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָוחכמי�
�דברי ��ת�ב לפני�; הבל ח�ינ� וימי �ה�, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמע�ינ�
הבל". ה�ל �י אי�, � ה�המה מ� האד� "�מ�תר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹקד��:
לפני�; לעמד ו��ירה� מרא�, אנ�� הב�ל� א�ה ְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאבל
ו��� ל�. ��� מה יצ�ק, וא� �ע�ה; מה ל� יאמר מי ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹ�י
לכל מחילה ק� ה�ה, ה���רי� י�� את אלהינ�, ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹלנ�
ח�י לע��ת ונ��ב ידינ�, מע�ק נח�ל למע� ֵ�ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹח�אתינ�,
�ה�צא�, ה' �ר�� ��אמר: ��בר � �ל� �לבב ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָרצ�נ�
או� ואי� �ר��, ר�ע יעזב קר�ב. �הי�ת� ְְְֲִִֶַַָָָָֹ�ְָקראה�
יר�ה �י אלהינ� ואל וירחמה�, ה' אל וי��ב ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמח�ב�תיו;
ורח��, ח��� �מטיב, ט�ב סליח�ת, אל�� וא�ה ְְְְֱִִִֵַַַַַָֹלסלח.
�ל �ת��בת� ר�צה לה�יב, מר�ה חסד; ורב א�י� ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאר�
נא� אני, חי ��אמר: �מיתת�, חפ� א�ה ואי� �ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָר�עי�,
ר�ע ���ב א� �י הר�ע, �מ�ת אח�� א� אלהי�, ְְְֱִִִִֶָָָָָֹֹה'
תמ�ת�, ול�ה הרעי�, מ�רכיכ� ��ב� ��ב� וחיה; ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָמ�ר��
�גדל �סלח לנ� �מחל וק�לנ�, ה�יבנ� י�ראל. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹ�ית

וכ�'. פי אמרי לרצ�� יהי� ְְְְְִִִֵֶַָחס��.
ה�� הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה �ר�� ה�ז��: �ר�ת ְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹנסח

ה�ד�ל וט�ב� �ברחמי�. �חסד �ט�ב ��� הע�ל� לאאת ֶָָ�ְְְְֲִֶֶַַָֹ
�מפרנס ז� ה�א �י ועד, לע�ל� לנ� יחסר ואל לנ�, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָחסר
רצ��", חי לכל �מ��יע יד�, את "��תח �אמ�ר: � ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֹל�ל
את ה�� ה', א�ה �ר�� �רא. א�ר �ר��תיו לכל מז�� ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָ�מכי�
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את הנחל� �י מל�נ�, �נברכ� אלהינ�, ה' ל� נ�דה ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹה�ל.
על ות�רה; �רית �רחבה, ט�בה חמ�ה אר� ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָאב�תינ�
��רת� על עבדי�, מ�ית �פדיתנ� מצרי� מאר� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ה�צאתנ�
אלהינ�, ה' ��� ועל �ה�דע�נ�. רצ�נ� ח�י על ֱֵָֹ�ְְְֵֶַַָָ�ְִֶַַָ���ד�נ�,
"ואכל�, �אמ�ר: � �מ� את �מברכי� ל� מ�די� ְְְְְִִֶַָָָָָָָָאנ�
נת� א�ר ה�בה האר� על אלהי�, ה' את �ברכ� ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹו�בע�;
אלהינ�, ה' רח� ה�ז��. ועל האר� על ה', א�ה �ר�� ְֱֵֵֶַַַַַָָָָָָֹל�".
מ��� צ��� ועל עיר� יר��לי� ועל ע��, י�ראל ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָעל
עליו, �מ� ��קרא וה�ד�� ה�ד�ל ה�ית ועל ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ�ב�ד�,
את �בנה �ימינ�. למק�מ� �חזיר מ�יח� �וד �ית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�מלכ�ת
��נה ה', א�ה �ר�� ��ר�. �א�ר �קר�ב, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָיר��לי�
מל� אלהינ� ה' א�ה �ר�� אמ�. יר��לי�. את ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�רחמיו
קד��נ�, ��ראנ�, א�ירנ�, מל�נ�, אבינ�, האל, ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָהע�ל�,
��מלנ� ה�א י�� ��כל וה�טיב, ה��ב ה�ל� יעקב, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹקד��
ד�רי�. לד�רי י���ח הרחמ� ט�ב. וכל ורחמי� וחסד ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָח�
�כב�ד. יפרנסנ� הרחמ� נצחי�. לנצח ית�אר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהרחמ�
�לח�י ה�ק��, �ית �לבני� ה��יח, לימ�ת יז�נ� ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָהרחמ�
למ�יח� חסד וע�ה מל��, י��ע�ת מג��ל ה�א. ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹהע�ל�
לא ה' ודר�י ורעב�, ר�� �פירי� ע�ל�. עד �לזרע� ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹלדוד
חס��. לע�ל� �י ט�ב, �י לה' ה�ד� ט�ב. כל ְְְְִִַַַָָיחסר�

מל� אלהינ� ה' א�ה �ר�� לפניה: מבר� �נביא, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹה�פטיר
�נביא �חר א�ר �דבריה�הע�ל�, ורצה ט�בי�, י� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ

�במ�ה ���רה, ה��חר ה', א�ה �ר�� �אמת. ְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹה�אמרי�
וה�דק. האמת �בנביאי ע��, �בי�ראל ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָעב��,

צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה �ר�� לאחריה: ְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�מבר�
הא�מר ה�אמ�, האל ה��ר�ת. �כל ה��יק הע�למי�, ְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ�ל
נאמ� וה�דק; האמת �בריו �ל א�ר �מק��, מד�ר ְְְְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹוע�ה,
אח�ר מ�ברי� ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ�, ה�א ְְְְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹא�ה
האל ה', א�ה �ר�� א�ה. נאמ� אל �י ריק�, י��ב ֱִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹלא
ח�ינ�, בית היא �י צ���, על רח� �בריו. �כל ְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה�אמ�
מהרה. ות�נה �ימינ�, �מהרה נק� �נק� נפ� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלעג�מת
מהרה �וד צמח את יר��לי�. ��נה ה', א�ה ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�ר��
�וד. מג� ה', א�ה �ר�� �י��עת�. �ר�� וקרנ� ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָתצמיח,
לנ� ��ת� ה�ה ה�נ�ח י�� ועל ה�ביאי�, ועל ה��רה ְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָעל
אנ� ה�ל, על � �לתפארת לכב�ד לקד�ה אלהינ� ְְְִֶַַָָָָֹ�ְֱִֵֹה'
�בי�� ה��ת. מק�� ה', א�ה �ר�� �מ�. את ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָמברכי�
לנ� ��ת� ה�ה קד� מקרא ט�ב י�� ועל א�מר: ה�א ְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹט�ב,
וה�מ�י�. י�ראל מק�� ה', א�ה �ר�� �ל�מחה. ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָל����
מק�� וח�ת�: �ניה� ��לל ט�ב, וי�� ��ת היה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָוא�
��פ�ה ח�ת� �ה�א ��סח וה�מ�י�. וי�ראל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹה��ת
�ברכה ח�ת� ה�א �� ה���, �א�ת� אמצעית ְְְְִִִֵֶַָָָָָָ�ברכה

ז�. ֲַָאחר�נה
��ת, �כל ה�ביאי� מ� לקר�ת הע� רב ��הג� ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹהענינ�ת

ה�: וא�� �ה�; ְְִִֵֵֶַָ�מפטירי�
ה�ברי�, "א�ה עד ,"�� אתמ� עב�י "ה� � ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�רא�ית
"ה�� עד עקרה", "ר�י � נח עזב�י�"; ולא ְְֲֲֲִִִִַַַַָָָֹֹע�יתי�
"אלהי עד תד�י�ני", מי "ואל � ל� ל� אלי"; �לכ� ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹאזנכ�
"וא�ה � ו�רא �י�עיה; ה�ל� א�� אעזב�", לא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹי�ראל

ח�י ו�הי� �מלכי�; ו�צא", �נ�, את "ו��א עד ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאחת",
�וד ה�ל� אד�ני "יחי עד � �וד"] "וה�ל� �] ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ�רה
�בר "מ�א � יצחק ��לדת א�ה מלכי�; �ח�ת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹלע�ל�",
"וע�י � יעקב ו�צא ע�ר; �תרי לה'", "וערבה עד ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹה'",
ו��לח ע�ר; �תרי ה'", העלה "�בנביא עד ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָתל�אי�",
ו��ב ע�ר; �תרי ספר�, ס�� עד עבדיה", "חז�� � ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֹיעקב
עד י�ראל", ��עי �ל�ה על ה', אמר "�ה � ְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹֹֹיעקב
�למה", "ו�יק� � מ�� ויהי ע�ר; �תרי �אג", ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹ"אריה
ב� "וא�ה � ו��� �מלכי�; �למה", ה�ל� "ויהי ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹעד
ה'", אני �י ה��י�, "וידע� עד ע�", ל� קח ְְְֲִִִֵַַַָָָאד�,
"��למה עד �וד", ימי "ו�קרב� � יעקב ויחי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹ�יחזקאל;

�מלכי�. �וד", ��א על ְִִִִֵַַָָָי�ב
�� ל� "ו�צא עד ה�דע", אד�, ��" � �מ�ת ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָוא�ה
י�ראל", לבית ע�ד יהיה "ולא � וארא �יחזקאל; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ���י�",

"אצמיח �רעהעד אל �א �יחזקאל; י�ראל", לבית קר� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ויהי �י�עיה; ה'", �רכ� "א�ר עד מצרי�", "מ�א �ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ
האר�", "ו��קט עד "ו�כנע", מ� �ב�רה, �ירת � ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָֹ���ח
עד עז�ה�", ה�ל� מ�ת "��נת � יתר� ו��מע ִַָ�ְְְְְִִִִֶֶַַַַ���פטי�;
"ה�בר � ה���טי� וא�ה �י�עיה; ה��רה", ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ"ל�ר�ה
לי�נדב", אי� י�רת "לא עד ירמיה�", אל היה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹא�ר
עד ל�למה", חכמה נת� "וה' � �ר�מה לי ויקח� ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹֹ�ירמיה;
"ה�ד � �צ�ה וא�ה �מלכי�; י�ראל", �ני �ת�� ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"ו�כנ�י
ת�א �י �יחזקאל; אתכ�", "ורציתי עד י�ראל", �ית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאת
יזרעאלה", "ו�ל� עד אל�ה�", אל היה ה' "�דבר �ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
עד ו��ח", �למה, ה�ל� "ו��לח � ו�קהל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹֹ�מלכי�;
את חיר�� "ו�ע� � פק�די א�ה �מלכי�; מלאכת", ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ"ו���

�מלכי�. ה�נימי", ה�ית "לדלת�ת עד ְְְְִִִִִִַַַַַַָֹה��ר�ת",
מל� ה' אמר "�ה עד לי", יצר�י ז� "ע� � ְְִִִֶֶַַַַַָָָֹו�קרא
עד ספ�", "על�תיכ� � אהר� את צו �י�עיה; ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹי�ראל",
ה�מיני ���� ויהי �ירמיה; ה'", נא� חפצ�י, בא�ה ְְְְְִִִִַַַָ�ְְְִִֵֶַָ"�י
ע�ה", ל� �לבב�, א�ר "�ל עד �וד", ע�ד "ו�ס� �ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
�לי�ה", מ�על �א "ואי� � תזריע �י א�ה ְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָ��מ�אל;
אלי�ע", "ו�אמר � �היה זאת �מלכי�; אר�", "�ברת ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹעד
�ניו", מעל ה�ליכ� "ולא עד �מד�ג אנ�י�", ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹ"ואר�עה
לעיני �� "ונחל� עד "הת��ט", � מ�ת אחרי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָֹ�מלכי�;
י�ראל", מ�קני אנ�י� "�א� � קד�י� �יחזקאל; ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָָֹ��יי�",
"וה�הני� � אמר �יחזקאל; הארצ�ת", לכל היא "צבי ְְְְֱֲֲִִִִֵֶַַָָָֹֹעד
�הר �יחזקאל; הע��", מ� �טרפה "נבלה עד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהלו��",
�ירמיה; וארפא", ה' "רפאני עד �מע�י", ע�י "ה' � ְְְְְִִִֵֵֵַָָָ�ִָ�ִַסיני
מ�ד "וה�ל�י� עד י�ראל", ר�עי על "ה�בא � �ח�תי ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹ�ְִא�

�יחזקאל. �ה�", ְְִִֵֶֶָָהע�בדי�
"ואר��י� עד י�ראל", �ני מס�ר "והיה � סיני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ�מד�ר
אחד אי� "ויהי � נ�א ע�ר; �תרי �אמ�נה", ְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָֹלי
"ר�י � �העלת� ���פטי�; ה�ער", "ו�ג�ל עד ְְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָֹמ�רעה",
� ל� �לח ע�ר; �תרי י�ד�", זר�בל "ידי עד ְְְְִִֵֶַָָָ�ְְְְִִֵַו�מחי",
נמג� [וג�] "(וכי) עד ה��י�", מ� נ�� �� יה��ע ְְִִִִִַַַַָֹ�ְְִַַ"ו��לח
�מ�אל", "ו�אמר � קרח ו��ח �יה��ע; האר�", י��בי ְִֵֶַַַַַֹֹ�ְִֵֶָָָ�ל
� ח�ת זאת ��מ�אל; ע��", את ה' י�� לא "�י ַ�ְִִִֵֶַַֹֹֹעד

- h"qyz'd lel` `"i ipy mei lel` b"iÎi iriaxÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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ה�לעד ו�רא"ויפ�ח ���פטי�; ימימה", "מ�מי� עד י", ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָ
ע� לכת "והצנע עד יעקב", �ארית "והיה � ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�לק
אל�ה�", אל היתה ה' "ויד � �ינחס ע�ר; �תרי ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאלהי�",
� ה���ת רא�י �מלכי�; אל�ה�", אחרי ו�ל� "ו�ק�, ְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָעד
האר�", את "ו�חלק� עד רא�ב�", בני למ�ה מ�ה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ"ו���
בני "ו��נ� עד ה�חל�ת", "א�ה � מסעי א�ה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ�ִ�יה��ע;

�יה��ע. ללו��", ַ�ְְִִִִֵַָי�ראל
י�ראל", אל ה' ��ר א�ר ה�ברי� "וא�ה � ה�ברי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָא�ה
אל "ואת��ל � ואתח�� �ירמיה; לע�", לי "והיית� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעד
והיה �ירמיה; יקנ�", ��ס� "�ד�ת עד ת�י", אחרי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָה',
��י�", �� "והת�רכ� עד �אזני", וקראת "הל� � ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹעקב
י�תר "א� עד �אי�", ימי� "ה�ה � אנכי ראה ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָָֹ�ירמיה;
זק� �א�ר "ויהי � ��פטי� �ירמיה; ��ס�רי�", ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָאי�
י�ראל", אנ�י אל �מ�אל "ו�אמר עד ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ�מ�אל",
עד מחניה�", את פל��י� "ו�אספ� � תצא �י ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַ��מ�אל;
תב�א �י והיה ��מ�אל; מ��יל", �רכיו לכל �וד ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָ"ויהי
הה�א", ���� היה "ולא עד מז�ח", יה��ע יבנה "אז �ְְִֶָ�ְְִֵַַַַַָָֹ

�בטי", �ל את יה��ע "ו�אס� � נ�בי� א�� ְִֵֶַָ�ְֱִִֶֶַַַָֹ�ִ�יה��ע;
� האזינ� �יה��ע; נטע��", לא א�ר וזיתי� "�רמי� ֲִַַ�ְְְְֲִִִֵֶֶַַָֹעד
�יחזקאל; וחי�", "וה�יב�, עד מ��רת", אני ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ"ולקח�י
"ויהי עד �מד�ג מ�ה", מ�ת אחרי "ויהי � ה�רכה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹוזאת

יה��ע". את ַ�ְֶה'
�ר�ה מעני� מפטירי� �ר���ת, ��י �� ���רי� ��ת ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ�ל
רב נהג� וכ� ה�ק�מ�ת. �רב ה�נהג ה�א וזה ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָֹֹאחר�נה;
מאחר אמ��, �� י�עיה� �נחמ�ת מפטירי� להי�ת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהע�,
� �אב ��עה �אחר ���ת ה�נה: רא� עד �אב ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֹ��עה
"ו�אמר � ��נ�ה ינהל"; "על�ת עד ע�י", נחמ�, ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָֹ"נחמ�
� ��לי�ית יעקב"; אביר "וגאל�, עד ה'", עזבני ְְֲֲֲֲִִִִִֵַַַַָֹֹצ���,
אנכי "אנכי � �רביעית פאר�"; "�י עד סערה", ְֲֲֲִִִִִִֵַָָָָָָֹֹֹ"ענ�ה
"ר�י � �חמי�ית צ���"; �ת "�ב�ה עד מנחמכ�", ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָה�א
א�רי, "ק�מי � ���ית ה'"; "�אל�, עד ילדה", לא ֲֲִִִִֵַַָָָָָֹֹעקרה,
���" � ��ביעית אחי��ה"; "�ע�� עד א�ר�", בא ְְֲִִִִִֵֶַַָָָ�י

ע�ל�"]. ימי �ל ["וינ�א� עד �ה'", ְְְִֵֵַַַַָָָא�י�
דסיע�{ רחמנא }.ברי�
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ה'תשס"ט אלול י' ראשו� יו�

.ÊÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יו�ראשוֿ�רביעייֿי"גאלול

� הקמ"ז ה��ה�צוה �כ��י ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
יתע�ה: אמר� וה�א הח�ה, א� הע�� �חיטת ְְְְְִִֵֶַַַַָָָ�עת

�עפר" וכ�ה� אתֿ�מ� bi)"ו�פ� ,fi `xwie)כבר� . ְְְִֶֶַָָָָָָ
מח�י�. ו' �פרק ז� מצוה �יני ִ�ְְְֲִִִֵֵֶֶָָנת�אר�

ה'תשס"ט אלול י"א שני יו�

.Â˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הש"ו מ�קחתה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַַַָ

והאפר�חי�, הא� ,��� ק�ֿהע�� את ציד ְְִֵֶָָ�ְִִֶַַַָ��עת
עלֿה�ני�" הא� "לאֿת�ח יתע�ה: אמר� ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹוה�א

(e ,ak mixac):�אמר וה�א לע�ה נ�ק זה ולאו .ְְְֲִֵֶַַָָ
אתֿהא�" ���ח f)"��ח my)א�� וכלֿזמ� . ְְְֵֵֶֶַַַַַָָֹ

��� ע�ה ק�� ולא lkeiי��ח `ly avn xvepy) ְְֲִֵֵֵֶַַָֹ
(miiwl� ����ח�ה קד� הא� ��תה �ג�� ,ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ח�י� �ס�� ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ִ�ְְְְֲִִִֵֶָָָל�קה.
(glw scn).

ה'תשס"ט אלול י"ב שלישי יו�

.ÁÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הקמ"ח ����חה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָ

אתֿהא� ���ח "��ח יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָה��,
ל�" ��ח f)ואתֿה�ני� ,ak mixac)�נת�אר �כבר . ְְְֲִִִֶַַָָָָ

מח�י�. אחר�� �פרק ��למ�ת ז� מצוה ִ�ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָ�יני

ה'תשס"ט אלול י"ג רביעי יו�

.‡Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הס"א ��אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֶַֹ

אמר� וה�א ���י, �ב�עת על יתע�ה:לעב�ר ְְְְֲִִֶַַַַָ
ל�קר" ב�מי ai)"ולאֿת�בע� ,hi `xwie)ב�עת�� . ְְְְִִִֶַַָָֹ

לע��ת� לנ� �אפ�ר �ברי� על ���בע היא ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ���י
�בר על ה��רה מ�ד מניעה �לי לע��ת� ��א ְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹא�
ח�בי� אנ� הרי � נע�ה� ��א א� ��ע�ה� ֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמה�
על מ�עב�ר והזהרנ� עליו. ����ענ� מה ְְֲִַַַ�ְְְְִֵֶַַַָָלק��
ב�מי "ולאֿת�בע� ��אמר: ה�ב�עה, ְְְְֱִִִֶֶַַָָָֹא�ת�

�ב�ע�ת �בגמרא "איז�הי(k`.)ל�קר". אמר�: ְְְִִֵֶַָָָָ
להחלי�" נ��ע �קר? Ð�ב�עת silgne rayp) ְְְֲִִֶֶַַַ

`l" :rayp oebk .xak dzyrpy dcaer Ð slqn

(lk`e Ð "izlk`:אימא" ואמר�: אתֿזה ות�נ� ,ְְְְִֵֶֶָָ
�בר על ����ע �ל�מר: והחלי�" (edyriyנ��ע ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָ

(cizraנת�אר ו�� עליו. ����ע מ�ה הפ� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוע�ה
�מ�רה �מ�כת וג� מ�ב�ע�ת ג' ,(b:)�פרק ְְְְְִֶֶֶֶַַָ
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ה�לעד ו�רא"ויפ�ח ���פטי�; ימימה", "מ�מי� עד י", ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָ
ע� לכת "והצנע עד יעקב", �ארית "והיה � ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�לק
אל�ה�", אל היתה ה' "ויד � �ינחס ע�ר; �תרי ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאלהי�",
� ה���ת רא�י �מלכי�; אל�ה�", אחרי ו�ל� "ו�ק�, ְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָעד
האר�", את "ו�חלק� עד רא�ב�", בני למ�ה מ�ה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ"ו���
בני "ו��נ� עד ה�חל�ת", "א�ה � מסעי א�ה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ�ִ�יה��ע;

�יה��ע. ללו��", ַ�ְְִִִִֵַָי�ראל
י�ראל", אל ה' ��ר א�ר ה�ברי� "וא�ה � ה�ברי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָא�ה
אל "ואת��ל � ואתח�� �ירמיה; לע�", לי "והיית� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעד
והיה �ירמיה; יקנ�", ��ס� "�ד�ת עד ת�י", אחרי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָה',
��י�", �� "והת�רכ� עד �אזני", וקראת "הל� � ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹעקב
י�תר "א� עד �אי�", ימי� "ה�ה � אנכי ראה ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָָֹ�ירמיה;
זק� �א�ר "ויהי � ��פטי� �ירמיה; ��ס�רי�", ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָאי�
י�ראל", אנ�י אל �מ�אל "ו�אמר עד ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ�מ�אל",
עד מחניה�", את פל��י� "ו�אספ� � תצא �י ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַ��מ�אל;
תב�א �י והיה ��מ�אל; מ��יל", �רכיו לכל �וד ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָ"ויהי
הה�א", ���� היה "ולא עד מז�ח", יה��ע יבנה "אז �ְְִֶָ�ְְִֵַַַַַָָֹ

�בטי", �ל את יה��ע "ו�אס� � נ�בי� א�� ְִֵֶַָ�ְֱִִֶֶַַַָֹ�ִ�יה��ע;
� האזינ� �יה��ע; נטע��", לא א�ר וזיתי� "�רמי� ֲִַַ�ְְְְֲִִִֵֶֶַַָֹעד
�יחזקאל; וחי�", "וה�יב�, עד מ��רת", אני ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ"ולקח�י
"ויהי עד �מד�ג מ�ה", מ�ת אחרי "ויהי � ה�רכה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹוזאת

יה��ע". את ַ�ְֶה'
�ר�ה מעני� מפטירי� �ר���ת, ��י �� ���רי� ��ת ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ�ל
רב נהג� וכ� ה�ק�מ�ת. �רב ה�נהג ה�א וזה ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָֹֹאחר�נה;
מאחר אמ��, �� י�עיה� �נחמ�ת מפטירי� להי�ת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהע�,
� �אב ��עה �אחר ���ת ה�נה: רא� עד �אב ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֹ��עה
"ו�אמר � ��נ�ה ינהל"; "על�ת עד ע�י", נחמ�, ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָֹ"נחמ�
� ��לי�ית יעקב"; אביר "וגאל�, עד ה'", עזבני ְְֲֲֲֲִִִִִֵַַַַָֹֹצ���,
אנכי "אנכי � �רביעית פאר�"; "�י עד סערה", ְֲֲֲִִִִִִֵַָָָָָָֹֹֹ"ענ�ה
"ר�י � �חמי�ית צ���"; �ת "�ב�ה עד מנחמכ�", ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָה�א
א�רי, "ק�מי � ���ית ה'"; "�אל�, עד ילדה", לא ֲֲִִִִֵַַָָָָָֹֹעקרה,
���" � ��ביעית אחי��ה"; "�ע�� עד א�ר�", בא ְְֲִִִִִֵֶַַָָָ�י

ע�ל�"]. ימי �ל ["וינ�א� עד �ה'", ְְְִֵֵַַַַָָָא�י�
דסיע�{ רחמנא }.ברי�

�

zeevnd xtq m"anx ixeriyh"qyz'd lel` f"hÎ'i -

ה'תשס"ט אלול י' ראשו� יו�

.ÊÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יו�ראשוֿ�רביעייֿי"גאלול

� הקמ"ז ה��ה�צוה �כ��י ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
יתע�ה: אמר� וה�א הח�ה, א� הע�� �חיטת ְְְְְִִֵֶַַַַָָָ�עת

�עפר" וכ�ה� אתֿ�מ� bi)"ו�פ� ,fi `xwie)כבר� . ְְְִֶֶַָָָָָָ
מח�י�. ו' �פרק ז� מצוה �יני ִ�ְְְֲִִִֵֵֶֶָָנת�אר�

ה'תשס"ט אלול י"א שני יו�

.Â˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הש"ו מ�קחתה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַַַָ

והאפר�חי�, הא� ,��� ק�ֿהע�� את ציד ְְִֵֶָָ�ְִִֶַַַָ��עת
עלֿה�ני�" הא� "לאֿת�ח יתע�ה: אמר� ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹוה�א

(e ,ak mixac):�אמר וה�א לע�ה נ�ק זה ולאו .ְְְֲִֵֶַַָָ
אתֿהא�" ���ח f)"��ח my)א�� וכלֿזמ� . ְְְֵֵֶֶַַַַַָָֹ

��� ע�ה ק�� ולא lkeiי��ח `ly avn xvepy) ְְֲִֵֵֵֶַַָֹ
(miiwl� ����ח�ה קד� הא� ��תה �ג�� ,ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ח�י� �ס�� ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ִ�ְְְְֲִִִֵֶָָָל�קה.
(glw scn).

ה'תשס"ט אלול י"ב שלישי יו�

.ÁÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הקמ"ח ����חה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָ

אתֿהא� ���ח "��ח יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָה��,
ל�" ��ח f)ואתֿה�ני� ,ak mixac)�נת�אר �כבר . ְְְֲִִִֶַַָָָָ

מח�י�. אחר�� �פרק ��למ�ת ז� מצוה ִ�ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָ�יני

ה'תשס"ט אלול י"ג רביעי יו�

.‡Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הס"א ��אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֶַֹ

אמר� וה�א ���י, �ב�עת על יתע�ה:לעב�ר ְְְְֲִִֶַַַַָ
ל�קר" ב�מי ai)"ולאֿת�בע� ,hi `xwie)ב�עת�� . ְְְְִִִֶַַָָֹ

לע��ת� לנ� �אפ�ר �ברי� על ���בע היא ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ���י
�בר על ה��רה מ�ד מניעה �לי לע��ת� ��א ְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹא�
ח�בי� אנ� הרי � נע�ה� ��א א� ��ע�ה� ֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמה�
על מ�עב�ר והזהרנ� עליו. ����ענ� מה ְְֲִַַַ�ְְְְִֵֶַַַָָלק��
ב�מי "ולאֿת�בע� ��אמר: ה�ב�עה, ְְְְֱִִִֶֶַַָָָֹא�ת�

�ב�ע�ת �בגמרא "איז�הי(k`.)ל�קר". אמר�: ְְְִִֵֶַָָָָ
להחלי�" נ��ע �קר? Ð�ב�עת silgne rayp) ְְְֲִִֶֶַַַ

`l" :rayp oebk .xak dzyrpy dcaer Ð slqn

(lk`e Ð "izlk`:אימא" ואמר�: אתֿזה ות�נ� ,ְְְְִֵֶֶָָ
�בר על ����ע �ל�מר: והחלי�" (edyriyנ��ע ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָ

(cizraנת�אר ו�� עליו. ����ע מ�ה הפ� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוע�ה
�מ�רה �מ�כת וג� מ�ב�ע�ת ג' ,(b:)�פרק ְְְְְִֶֶֶֶַַָ



-פד h"qyz'd lel` e"hÎc"i iyiyÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

���י, �ב�עת איֿק��� היא � �קר ְְִִִִֶֶֶַַ��ב�עת
�מי?" היכי �קר "�ב�עת אמר�: (yxtneוה�א ְְְִֵֵֶֶַָָָ

(:`xnbd ziyew z` epiaxב�עת� היא אי� ְְִֵַַ�ל�מר:
מע�ה? �� �אי� ziyew�קר ly dyexit jk okle) ֲֵֶֶֶֶַָ

(`xnbdהי��� ��דמ�(itÎlr)לפי ה�ברי� ��נת ְְְִִִֶֶַַַָָָ
��(`xnbd dkiynne)נימא "אי �xn`p m`) ִֵָָ

(rayp xy`k edfy�הת � ואכל א�כל ְֶַַָָָֹ��א
עבד dyrn)מע�ה dyr)ולא א�כל �אמר: א�א ; ְֲֲֲֶֶַַַַַָֹ

וכ�'" על� אתאמר והא לקי מי הה�א � (lkaאכל ְְְֲֲִִֵַַַַָָָ
nzyn my `xnbd jldnn :ote`zreay meiw i`y r

(xwy zreay ly dxcbdd `id iehiaלאו על הע�בר .ֵַָָ
ל�קה � מזיד ה�א א� Ðזה, dyrn ea oi` m` mb) ִִֵֶֶ

(cgein ceniln��קר מביא � ��גג ה�א וא� :ְְִִֵֵָָ
ע�ה מ�צות ע"ב �מצוה ��ארנ� �מ� וי�רד, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹע�לה

(vw xeriy)מ�ב�ע�ת ג' �פרק אמר� וה�א ,(.`k): ְְְְִֶֶָ
ועל מלק�ת זד�נ� על �ח�בי� ���י �ב�עת ְְְְִִִֶַַַַַָָ"ז�הי
מצוה �יני נת�אר� ו�� וי�רד", ע�לה קר�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָ�גגת�
ח�ב �� �ה�זיד ז� �מצוה �אמר�י ��ה ודע ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָז�.
�ח�בי� עברה איז� ��� מ�רה זה אי� ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמלק�ת,
�לֿמק�� א�א זד��, �לי אפ�� מלק�ת ְְֲִִֶֶַָָָָָָעליה
עליה �ח�בי� עברה איז� על א�מר ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ���מעני
לק�� �מהֿ��ב�א �בי� �מהֿ��ד� �י� � ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָמלק�ת
�וקא, מזיד ה�א א� א�א �כ� ח�ב �אינ� �ע �ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
העדי� מ�נאי ��ת�אר �מ� והתראה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ�עדי�

סנהדרי� �מ�כת א�(k`:)וההתראה ה��גג אבל ; ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָ
מלק�ת לא �לל, ח�ב אינ� � ה�טעה א� ְְְֵֶַַָָֹ�ַָָהאנ�ס
�כלֿ נ�הג וזה �י�. �ית מיתת �לֿ��� �רת, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹולא
ה�צות �מקצת נבאר אבל זאת. ודע ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹֹה�צות,

מיתה, א� מלק�ת ח�ב �ה�זיד �ה�א(itl)ונאמר, ְְִִֵֶַַַַָָֹ§¦ֶ
� חטא �א�ת� ��גג ה�א א� קר�� ��א(itl)ח�ב ְְְִֵֵַָָָ§¦ֶֹ

קר�� �גגת� על ח�בי� miaiigy�לֿחטא `hg la`) ְְְִִֵַַָָָָָ
(dzin e` zewln epecf lr miaiig z`hg ezbby lr:

�מיתת מלק�ת א� �רת עליו �ח�בי� מה �ל ְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹאבל
ויד�ע והתראה �עדי� א�א �כ� ח�בי� אי� �י� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ�ית
ודע למזיד. ��גג �י� להבחי� א�א אינ� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�ההתראה

עליו. לחז�ר מ��י �ב�� ואל זה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ�לל

ה'תשס"ט אלול י"ד חמישי יו�

.·Ò ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יו�חמישֿישישיי"דֿט"ואלול

� הס"ב �ב�עתה�צוה על �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְַַַ
אתֿ��ֿה' ת�א "לא יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְִִֵֶֶַָָָֹ�וא,

ל�וא" f)אלהי� ,k zeny)מח�ב על ���בע וה�א , ְְְֱִֶֶַַַָָֹ�ָ
�אמת �ה�א מ�ה �הפ� �ה�א (oebkה�ציא�ת ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַ

(dlil `edy meid lr raypֿ�מ �בר על א� ,ִַָָ
`ixyt)�מנע�תה izlad)בע��� א� מצ�י, �ה�א ְִִֶֶַַָָָ

�בר על נ��ע א� וכ� מ�ֿה��רה. מצוה ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָלב�ל
אד� ל��� ו��ח ולא מחלקת עליו �אי� ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹיד�ע
��לֿה��חט �ה' ���בע �ג�� ְְִִִֶֶַַַָָָָ�ְִַמ�ֿהמל�די�,
�ל��� ל�וא, ה' �� נ�א זה �� הרי � ְְֲֵֵֶַַָָָָימ�ת

hk.)ה��נה zereay)?וא� �ב�עת היא "איז� : ְְְִִֵַַָָ
על והע�בר וג�'". לאד� אתֿה�ד�ע ל���ת ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָנ��ע
�ט�ר, � �ב�גגה ל�קה, � �מזיד זה ְְִִֵֶֶָָָָלאו
אמר�, ו�� ��ארנ�. �מ� לאוי�, ח�בי ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ��אר
�ח�בי� �וא �ב�עת היא "ז� ��ב�ע�ת: ְְְְִִִֶַַַָָ�ל�מר
נת�אר� ו�� �ט�ר", �גגת� ועל מ��ת זד�נ� ְְְְְֲִִַַַָָָָָָעל

ז�. מצוה ְִִֵָ�יני

ה'תשס"ט אלול ט"ו שישי יו�

.ËÓ¯ .ÁÓ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הרמ"ח מ�כ��רה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַ

אצלנ�, �הפקד� �ב�קד�נ�ת ח�בי� �אנ� ְְְֵֶ�ְִִֶֶַַַָָ�ח�ב�ת
"ולאֿתכח��" אמר�: i`)וה�א ,hi `xwie)ונת�אר , ְְְְְְֲִֵַָָֹ

ספרא �ל��� מד�ר. ה�ת�ב my)��ממ�� miyecw): ְְְְִֵֶַַָָָ
עלֿ�קר" ונ��ע �� "וכח� ��אמר: d,"לפי my) ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָ

(akלא" ל�מר: �למ�ד מ�י�? אזהרה ענ�, ְְְִִֶַַַַַָָָֹֹלמדנ�
�ס�ל �פ�ד�� �ה��פר ידע� �כבר ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָתכח��".
אמר� על �עבר לפי נ��ע, ��א א�ֿעלֿ�י ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹלעד�ת
�יני �� נת�אר� �כבר תכח��". "לא ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹיתע�ה:

�ב�ע�ת. �מ�כת מק�מ�ת �כ�ה ז� ְְְְְִֶֶַַָָמצוה

� הרמ"ט מ�ב�עתה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִַַ
ה�ב�ע ח�ב לכ��ר א�ת� נ��עי� �אנ� ְְִִִֶֶֶַַָָָָ�קר
�עמית�" אי� "ולאֿת��ר� אמר�: וה�א ְְְְְֲִִֵַַָָֹעלינ�,

(`i ,hi my),על עבר הרי � �פ�ד�� �פר א� ְְֲִִֵַַַָָָ�ג��
על נ��ע וא� "לאֿתכח��"; יתע�ה: ְְְְְֲִִִֶַַַַָֹאמר�
�בספרא "לאֿת��ר�". אמר�: על עבר � ְְְְְְִִַַַָָָָֹ�פירת�

(my miyecw zyxt)למ�ד� מה "ולאֿת��ר�" :ְְְְַַַֹ
למדנ� עלֿ�קר" "ונ��ע ��אמר: לפי ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָל�מר?
"לאֿת��ר�". ל�מר: �למ�ד מ�י�? אזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָֹֹענ�,
מ�ב�ע�ת ה' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ�כבר

(:eh)על �קר �ב�עת �ה���ע נת�אר ו�� .ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
"לאֿ מ��� לאוי�: ��ני ע�בר � ממ�� ְְִִִִֵֵַָָ�פירת

- h"qyz'd lel` f"h ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

ל�קר" ב�מי ai)ת�בע� ,my)�לאֿת��ר" �מ��� ְְְְִִִִֶַַָָֹ
�עמית�". ֲִִַאי�

ה'תשס"ט אלול ט"ז קודש שבת יו�

.Ê ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� ה�ביעית לה�בעה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ

�בר איזה לק�� לכ� ��צטר� �זמ� יתע�ה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ��מ�
יתע�ה ל� ר�ממ�ת �זה ��� לפי ל�לל�, ְְְְְִִֵֶֶֶַָָא�
"�ב�מ� יתע�ה: אמר� וה�א �גד�ה, ְְְְִִֶַָָ�ְְָוכב�ד

k)��בע" ,i mixac)�אמר �בפר�� .(:dl zereay): ְְִֵֵַָָ
��רה ואמרה ��מ�', 'ה�בע ��רה ְְְְִִַָָָָָָָ"אמרה
�אינ� �ה�ב�עה �מ� �ל�מר: ְְְִֵֶֶַַַַָָָ'אלֿ��בע'",
�� לאֿתע�ה, מצות והיא עליה מזהרי� ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹ�ְִָצריכה
מצות והיא עליה מצ�י� הצר� �עת ְְִִִֶַָָ�ְְְֵֶַַָֹה�ב�עה
מ�לֿ �בר ���� לה�בע אס�ר לפיכ� ְְְֲִִִֵַָָָָָָע�ה.
�� א� א�א וה��כבי� ה�לאכי� �ג��: ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָה�בראי�,

��אמר �ג�� ה���א, ה�מטת �ל �נסח זאת ְְְֶֶַַַַַַָָָֹֹֹאמר
אל�קי "�אמ��ת וכ�נת� ה�מ�", ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָ"�אמ��ת
מ�ה ��� א�תנ� נ��עת ז� �ר� ועל ְֵֵֶָֹ�ְְִֶֶֶֶַַַַה�מ�".
ה���ע א�מר �א�� ��מ� להתכ�ד �די ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָר�נ�

אתֿמ�ה" ��לח "�מי מ�ה", (oepbqae"�אלקי ְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ
(dreay ef oi` j` `hazdl xzen df�אי�� אבל .ְֲֵֶָ

מ��� ה�בראי� �אחד ונ��ע לכ� מכ�� ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָה���ע
עד �עצמ� אמ��ת ה�בר לא�ת� ��� ְְְֱֲִֵֶַַַָָָאמ�נה
ע� אחר �בר ו��� עבר זה הרי � �� ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ���בע

���לה �א זה ועל �מי�. ��(:dn dkeq): ְִֵֶַַַָָָָָ
נעקר � אחר �בר ע� �מי� �� ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ"�לֿהמ���
�אמר� ה�ת�ב נת��� זה �לעני� ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָמ�ֿהע�ל�".
�תיחס �אמי� �לבד ל� �ל�מר: ��בע", ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָ"�ב�מ�
אמר� �כבר .�� לה�בע �רא�י ְְְֲִִֶֶַָָָָָָאתֿהאמ��ת,

�מ�רה אתֿ(b:)�רי� לק�� ����עי� מ�י� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
��בע. �ב�מ� ��אמר: ְְֱִִִֵֶֶַַַָָה�צוה?

�

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc `xza `aa(iying meil)

:ycewd iazk zeklda zwqerd `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðzepy - ¨©¨¨
,`ziixaa minkgãçàk íéáeúëe íéàéáð äøBz íãà ÷éaãîa -jxk ©§¦¨¨¨§¦¦§¦§¤¨

,cg`øéàî éaø éøác,øîBà äãeäé éaø .`l` ,ok zeyrl i`yx mc` oi` ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥
aezkiïîöò éðôa íéáeúëe ,ïîöò éðôa íéàéáð ,dîöò éðôa äøBz. ¨¦§¥©§¨§¦¦¦§¥©§¨§¦¦§¥©§¨

,íéøîBà íéîëçå,cg`k mi`iapd ixtq lk z` wiacdl i`yx mc` oi` s` ©£¨¦§¦
aezki `l` ,cg`k miaezkd ixtq lk z` `leãçàå ãçà ìkixtqn ¨¤¨§¤¨

jxka miaezkde mi`iapdBîöò éðôa. ¦§¥©§
äãeäé áø øîàåixtq z` wacl mc` i`yxy ,eixacl di`x `iadl yiy §¨©©§¨

n ,mnvrl miaezkd ixtq z`e mnvrl mi`iapdäNòîdidyaenyy mc` ©£¥§
Bì eéäL ,ïéðeæ ïa ñBzéáz`äðîLd ixtqãçàk ïé÷aeãî íéàéáðjxka - ©§¤¦¤¨§Ÿ¨§¦¦§¨¦§¤¨

z`f dyre ,cg`ét ìòixac,äéøæò ïa øæòìà éaø.ok zeyrl el xizdy ©¦©¦¤§¨¨¤£©§¨
,íéøîBà [íéîëçå] (ùéå)`l` ,dyrnd did jk `lyBì eéä àìeze`l ©©¨¦§¦Ÿ¨

mc`Bîöò éðôa ãçà ãçà àlàjxka did mi`iapd ixtqn cg` lk - ¤¨¤¨¤¨¦§¥©§
.envr ipta

eðéðôì eàéáäå äNòî ,éaø øîàeid eay jxkíéáeúëe íéàéáð äøBz ¨©©¦©£¤§¥¦§¨¥¨§¦¦§¦
,íeðøLëäå ,ãçàk íé÷aeãî.xi`n iax zhiyk §¨¦§¤¨§¦§©§

:xtql xtq oiay dwqtdd xeriy z` zyxtn `ziixadLneçì Lneç ïéa¥¨§¨
,äøBz ìLgipdl yiïéhéL äòaøà,zewix zexey rax` -ïëågipdl yi ¤¨©§¨¨¦¦§¥

àéáðì àéáð ìk ïéaøNò íéðL ìL àéáðáe .ea yiy ,'xyr ixz' xtqae - ¥¨¨¦§¨¦§¨¦¤§¥¨¨
`iapl `iap oia gipdl ic ,cgi etxevy mi`iap ixtq dnkìLïéhéL L- ¨Ÿ¦¦

.zexey yly
íéiñîecenrd seqa `iapd z`ìéçúîe ,ähîlîycg cenra xg` `iap §©¥¦§©¨©§¦

,äìòîlîoia gipdl yiy x`azpy s` ,epiidc .zewix zexey gipdl `la ¦§©§¨
`iap miiqnyk `l` mixen` mixacd oi` ,zexey rax` `iapl `iap
cin xg`d `iapd z` ligzn ,cenr seqa miiq m` la` ,cenr rvn`a

mdipia zewix zexey gipdl jixv epi`e ,`ad cenrd zligza.
:el` zeklda zwqerd ztqep `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðzepy - ¨©¨¨

.`ziixaa minkgãçàk íéáeúëe íéàéáð äøBz ÷aãì äöBøäjxka - ¨¤§©¥¨§¦¦§¦§¤¨
,cg`÷aãî.ok zeyrl `ed i`yx -BLàøa äNBòåwlg slw jxkd ly §©¥§¤§Ÿ

xeriy ea `diyãenò ìBâì éãkxtqdy ur cenrd z` ea lelbl ick - §¥¨©
,eilr llbpBôBñáexeriy ea `diy wlg slw gipn jxkd lyìBâì éãk §§¥¨

ówéä.eteql llbpe xebq `edyk xtqd lk z` ea siwdl zpn lr - ¤¥
äìòîlî ìéçúîe ähîlî íéiñîemi`iapd ixtqn cg` miiq m` - §©¥¦§©¨©§¦¦§©§¨

rax` gipn epi`e ,`ad cenrd y`xa ycg xtq ligzn ,cenrd zizgza

.`iapl `iap oia zewix zexey
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פה - h"qyz'd lel` f"h ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

ל�קר" ב�מי ai)ת�בע� ,my)�לאֿת��ר" �מ��� ְְְְִִִִֶַַָָֹ
�עמית�". ֲִִַאי�

ה'תשס"ט אלול ט"ז קודש שבת יו�

.Ê ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� ה�ביעית לה�בעה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ

�בר איזה לק�� לכ� ��צטר� �זמ� יתע�ה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ��מ�
יתע�ה ל� ר�ממ�ת �זה ��� לפי ל�לל�, ְְְְְִִֵֶֶֶַָָא�
"�ב�מ� יתע�ה: אמר� וה�א �גד�ה, ְְְְִִֶַָָ�ְְָוכב�ד

k)��בע" ,i mixac)�אמר �בפר�� .(:dl zereay): ְְִֵֵַָָ
��רה ואמרה ��מ�', 'ה�בע ��רה ְְְְִִַָָָָָָָ"אמרה
�אינ� �ה�ב�עה �מ� �ל�מר: ְְְִֵֶֶַַַַָָָ'אלֿ��בע'",
�� לאֿתע�ה, מצות והיא עליה מזהרי� ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹ�ְִָצריכה
מצות והיא עליה מצ�י� הצר� �עת ְְִִִֶַָָ�ְְְֵֶַַָֹה�ב�עה
מ�לֿ �בר ���� לה�בע אס�ר לפיכ� ְְְֲִִִֵַָָָָָָע�ה.
�� א� א�א וה��כבי� ה�לאכי� �ג��: ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָה�בראי�,

��אמר �ג�� ה���א, ה�מטת �ל �נסח זאת ְְְֶֶַַַַַַָָָֹֹֹאמר
אל�קי "�אמ��ת וכ�נת� ה�מ�", ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָ"�אמ��ת
מ�ה ��� א�תנ� נ��עת ז� �ר� ועל ְֵֵֶָֹ�ְְִֶֶֶֶַַַַה�מ�".
ה���ע א�מר �א�� ��מ� להתכ�ד �די ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָר�נ�

אתֿמ�ה" ��לח "�מי מ�ה", (oepbqae"�אלקי ְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ
(dreay ef oi` j` `hazdl xzen df�אי�� אבל .ְֲֵֶָ

מ��� ה�בראי� �אחד ונ��ע לכ� מכ�� ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָה���ע
עד �עצמ� אמ��ת ה�בר לא�ת� ��� ְְְֱֲִֵֶַַַָָָאמ�נה
ע� אחר �בר ו��� עבר זה הרי � �� ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ���בע

���לה �א זה ועל �מי�. ��(:dn dkeq): ְִֵֶַַַָָָָָ
נעקר � אחר �בר ע� �מי� �� ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ"�לֿהמ���
�אמר� ה�ת�ב נת��� זה �לעני� ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָמ�ֿהע�ל�".
�תיחס �אמי� �לבד ל� �ל�מר: ��בע", ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָ"�ב�מ�
אמר� �כבר .�� לה�בע �רא�י ְְְֲִִֶֶַָָָָָָאתֿהאמ��ת,

�מ�רה אתֿ(b:)�רי� לק�� ����עי� מ�י� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
��בע. �ב�מ� ��אמר: ְְֱִִִֵֶֶַַַָָה�צוה?

�

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc `xza `aa(iying meil)

:ycewd iazk zeklda zwqerd `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðzepy - ¨©¨¨
,`ziixaa minkgãçàk íéáeúëe íéàéáð äøBz íãà ÷éaãîa -jxk ©§¦¨¨¨§¦¦§¦§¤¨

,cg`øéàî éaø éøác,øîBà äãeäé éaø .`l` ,ok zeyrl i`yx mc` oi` ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥
aezkiïîöò éðôa íéáeúëe ,ïîöò éðôa íéàéáð ,dîöò éðôa äøBz. ¨¦§¥©§¨§¦¦¦§¥©§¨§¦¦§¥©§¨

,íéøîBà íéîëçå,cg`k mi`iapd ixtq lk z` wiacdl i`yx mc` oi` s` ©£¨¦§¦
aezki `l` ,cg`k miaezkd ixtq lk z` `leãçàå ãçà ìkixtqn ¨¤¨§¤¨

jxka miaezkde mi`iapdBîöò éðôa. ¦§¥©§
äãeäé áø øîàåixtq z` wacl mc` i`yxy ,eixacl di`x `iadl yiy §¨©©§¨

n ,mnvrl miaezkd ixtq z`e mnvrl mi`iapdäNòîdidyaenyy mc` ©£¥§
Bì eéäL ,ïéðeæ ïa ñBzéáz`äðîLd ixtqãçàk ïé÷aeãî íéàéáðjxka - ©§¤¦¤¨§Ÿ¨§¦¦§¨¦§¤¨

z`f dyre ,cg`ét ìòixac,äéøæò ïa øæòìà éaø.ok zeyrl el xizdy ©¦©¦¤§¨¨¤£©§¨
,íéøîBà [íéîëçå] (ùéå)`l` ,dyrnd did jk `lyBì eéä àìeze`l ©©¨¦§¦Ÿ¨

mc`Bîöò éðôa ãçà ãçà àlàjxka did mi`iapd ixtqn cg` lk - ¤¨¤¨¤¨¦§¥©§
.envr ipta

eðéðôì eàéáäå äNòî ,éaø øîàeid eay jxkíéáeúëe íéàéáð äøBz ¨©©¦©£¤§¥¦§¨¥¨§¦¦§¦
,íeðøLëäå ,ãçàk íé÷aeãî.xi`n iax zhiyk §¨¦§¤¨§¦§©§

:xtql xtq oiay dwqtdd xeriy z` zyxtn `ziixadLneçì Lneç ïéa¥¨§¨
,äøBz ìLgipdl yiïéhéL äòaøà,zewix zexey rax` -ïëågipdl yi ¤¨©§¨¨¦¦§¥

àéáðì àéáð ìk ïéaøNò íéðL ìL àéáðáe .ea yiy ,'xyr ixz' xtqae - ¥¨¨¦§¨¦§¨¦¤§¥¨¨
`iapl `iap oia gipdl ic ,cgi etxevy mi`iap ixtq dnkìLïéhéL L- ¨Ÿ¦¦

.zexey yly
íéiñîecenrd seqa `iapd z`ìéçúîe ,ähîlîycg cenra xg` `iap §©¥¦§©¨©§¦

,äìòîlîoia gipdl yiy x`azpy s` ,epiidc .zewix zexey gipdl `la ¦§©§¨
`iap miiqnyk `l` mixen` mixacd oi` ,zexey rax` `iapl `iap
cin xg`d `iapd z` ligzn ,cenr seqa miiq m` la` ,cenr rvn`a

mdipia zewix zexey gipdl jixv epi`e ,`ad cenrd zligza.
:el` zeklda zwqerd ztqep `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðzepy - ¨©¨¨

.`ziixaa minkgãçàk íéáeúëe íéàéáð äøBz ÷aãì äöBøäjxka - ¨¤§©¥¨§¦¦§¦§¤¨
,cg`÷aãî.ok zeyrl `ed i`yx -BLàøa äNBòåwlg slw jxkd ly §©¥§¤§Ÿ

xeriy ea `diyãenò ìBâì éãkxtqdy ur cenrd z` ea lelbl ick - §¥¨©
,eilr llbpBôBñáexeriy ea `diy wlg slw gipn jxkd lyìBâì éãk §§¥¨

ówéä.eteql llbpe xebq `edyk xtqd lk z` ea siwdl zpn lr - ¤¥
äìòîlî ìéçúîe ähîlî íéiñîemi`iapd ixtqn cg` miiq m` - §©¥¦§©¨©§¦¦§©§¨

rax` gipn epi`e ,`ad cenrd y`xa ycg xtq ligzn ,cenrd zizgza

.`iapl `iap oia zewix zexey
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kפו wxt mihtey - mi`iap

k mihteygnÎbn

âî:LîL-çøænî ärábä çëð ãr eäëéøãä äçeðî eäôéãøä ïîéða-úà eøzk¦§³¤¦§¨¦Æ¦§¦ª½§−̈¦§¦ª®©²¬Ÿ©©¦§−̈¦¦§©¨«¤
ãî:ìéç-éLðà älà-ìk-úà Léà óìà øNr-äðîL ïîéðaî eìtiåäîeðôiå ©¦§Æ¦¦§¨¦½§Ÿ¨«¨¨¬¤−¤¦®¤¨¥−¤©§¥¨«¦©¦§º

Léà íéôìà úLîç úBlñîa eäììréå ïBnøä òìñ-ìà äøaãnä eñðiå©¨ª³©¦§Æ̈¨Æ¤¤´©¨«¦½©§«Ÿ§ªÆÆ©«§¦½£¥¬¤£¨¦−¦®
:Léà íéôìà epnî ekiå íòãb-ãr åéøçà e÷éaãiååîïîéðaî íéìôpä-ìk éäéå ©©§¦³©«£¨Æ©¦§½Ÿ©©¬¦¤−©§©¬¦¦«©§¦Á¨©Ÿ̧§¦¹¦¦§¨¦À

:ìéç-éLðà älà-ìk-úà àeää íBia áøç óìL Léà óìà äMîçå íéøNr¤§¦Á©«£¦¨̧¤¬¤¦²«Ÿ¥¬¤−¤©´©®¤¨¥−¤©§¥«¨«¦
æîïBnø òìña eáLiå Léà úBàî LL ïBnøä òìñ-ìà äøaãnä eñðiå eðôiå©¦§º©¨ª³©¦§Æ̈¨Æ¤¤´©¨«¦½¥¬¥−¦®©¥«§Æ§¤´©¦½

:íéLãç äraøàçîøérî áøç-éôì íekiå ïîéðá éða-ìà eáL ìûøNé Léàå ©§¨−̈¢¨¦«§¦̧¦§¨¥¹¨´¤§¥³¦§¨¦Æ©©´§¦¤½¤¥¦³
:Làá eçlL úBàöîpä íéørä-ìk íb àöîpä-ìk ãr äîäa-ãr íúî§ŸÆ©§¥½̈©−¨©¦§¨®©²¨¤«¨¦¬©¦§¨−¦§¬¨¥«

i"yx

(‚Ó).ÔÓÈ�· ˙‡ Â¯˙Îככתר בנימ� את הקיפו
וכ� הראש, את ג)המקי� כב בש�(תהלי� אבירי :

וכ� ד)כתרוני, א את(חבקוק מכתיר רשע כי :

הקפה נקראת עטרה בלשו� ג� וכ� הצדיק,
כו) כג א דוד(שמואל אל עוטרי� ואנשיו ושאול :

לתפש�: אנשיו אחריו‰¯„Â‰ÂÙÈ.ואל קוראי�
לרדו�: לזה זה צועקי� ÁÂ�Ó‰רדיפה,

.Â‰ÂÎÈ¯„‰�ש בה�, נוחי� שה� הערי� אצל
דוגמתו‰„¯Â‰ÂÎÈ.הדביקוהו: ויש השיגוהו,

גמרא ב)בלשו� ס פרסא(כתובות בתריה רהט :
אדרכיה: ולא ‰‚·Ú‰.בחלא ÁÎÂ� „Úממזרחה

גבעה: Ú˘¯(Ó„)של ‰�ÂÓ˘ ÔÓÈ�·Ó ÂÏÙÈÂ
.ÛÏ‡:המלחמה בתו� Â‰ÏÏÂÚÈÂ.(Ó‰)בשדה

הבציר: שאחר כעוללות הריגה, אחר הריגה

.˘È‡ ÌÈÙÏ‡ ˙˘ÓÁ:�אל ושלשה עשרי� הרי
.ÌÂÚ„‚ „Ú:�מקו ‡È˘.ש� ÌÈÙÏ‡ Â�ÓÓ ÂÎÈÂ
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cec zcevn
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gi wxt aÎminid ixac - miaezk

gi aÎminid ixachÎd

äCìðä íäìà øîàiå Léà úBàî òaøà íéàápä-úà ìûøNé Cìî õa÷iå©¦§¸Ÿ¤«¤¦§¨¥¹¤©§¦¦»©§©´¥´¦¼©Ÿ́¤£¥¤À£¥¥º
:Cìnä ãéa íéýìûä ïzéå äìr eøîàiå ìcçà-íà äîçìnì ãrìb úîø-ìà¤¨¬Ÿ¦§¨²©¦§¨¨−¦¤§¨®©«Ÿ§´£¥½§¦¥¬¨«¡Ÿ¦−§©¬©¤«¤

å:Búàî äLøãðå ãBò ýåýéì àéáð ät ïéàä èôLBäé øîàiåæøîàiå ©ŸÆ¤Æ§´¨½̈©¥̧¬Ÿ¨¦²©«Ÿ̈−®§¦§§−̈¥«Ÿ«©´Ÿ¤
éðàå Búàî ýåýé-úà LBøãì ãçà-Léà ãBò èôLBäé-ìà | ìûøNé-Cìî¤«¤¦§¨¥´¤§«¨¿̈´¦«¤¿̈¦§Á¤§Ÿ̈¸¥«Ÿ¹©«£¦´
eäéëéî àeä ärøì åéîé-ìë ék äáBèì éìr àaðúî epðéà ék eäéúàðN§¥¦À¦´¥Â¤¦§©¥̧¨©³§¨Æ¦´¨¨¨´§¨½̈−¦¨´§

:ïk Cìnä øîàé-ìà èôLBäé øîàiå àìîé-ïáçìàøNé Cìî àø÷iå ¤¦§¨®©ŸÆ¤Æ§«¨½̈©Ÿ©¬©¤−¤¥«©¦§¨Æ¤´¤¦§¨¥½
eäëéî øäî øîàiå ãçà ñéøñ-ìà(éø÷ eäéëéî):àìîé-ïáèìûøNé Cìîe ¤¨¦−¤¨®©¾Ÿ¤©¥−¦¨¬§¦¨¬§¤¦§¨«¤´¤¦§¨¥¿

ïøâa íéáLBéå íéãâa íéLaìî Bàñk-ìr Léà íéáLBé äãeäé-Cìî èôLBäéå¦«¨¨´¤«¤§¿̈«§¦Á¦̧©¦§¹§ª¨¦³§¨¦Æ§«§¦´§½Ÿ¤
:íäéðôì íéàaðúî íéàéápä-ìëå ïBøîL ørL çút¤−©©´©«Ÿ§®§¨̧©§¦¦½¦§©§¦−¦§¥¤«

i"yx

(‰)Ú·¯‡ ÌÈ‡È·�‰ ˙‡ Ï‡¯˘È ÍÏÓ ı·˜ÈÂ
.˙Â‡Óששאל מה כי היו אמת נביאי וכול�

בסמו� מוכיח כ� לו קב� יהושפט (פ"כ)ממנו

והייתי עד וגו' אפתנו אני ויאמר הרוח ויצא
לאמר לה� שאומר נביאיו כל בפי שקר לרוח
מכלל המל� ביד האלהי� וית� עלה לאחאב
ה' דבר אלא מתנבאי� היו שלא ה' נביאי שהיו
עליה� נופל הפתוי אי� שקר נביאי היו שא�
מלב� בודי' שהיו מה אלא מתנבאי� היו שלא
לה' נבי' פה האי� שוב יהושפט שאמר ועוד
מקובלני אלא ה' נביאי שה� אני יודע ודאי עוד
מתנבאי� נביאי� שני שאי� אבא אבי מבית
עלה מתנבאי� כול� והללו א' ולשו� א' בסגנו�

ÏÎ(Ê)והצלח: ÈÎ.‰Ú¯Ï ÂÈÓÈשאמר זהו כי
כ"ב) א וגו':(מלכי� חרמי איש שלחת אשר יע�

(Á).Â‰ÎÈÓ ¯‰Ó�בזיו משו� יו"ד חסר כתיב
מיכהו: אחר ש� לו ÌÈ˘·ÂÏÓ(Ë)כינה

.ÌÈ„‚·שער פתח בגור� ויושבי� מלכות בגדי
הנביאי� כשנתנבאו כי להודיענו בא שומרו�

באו וש� לעיר חו� יושבי� היו לפניה�
למל� שהודיע ושמעו אר� מל� של מרגלי�
שצוה הוא במלחמה יפול לבדו שהוא ישראל

לחיילותיו אר� ל)מל� פ' את(לקמ� תלחמו לא
לבדו ישראל מל� את א� כי הגדול ואת הקט�
שהיה בגור� כתיב לפיכ� מיכיהו דברי לקיי�
העיר בתו� הועד א� אבל לרגל מרגלי� מקו�
לבא יכולי� אר� מל� של המרגלי� היו לא
כשה� אבל מרגלי� שה� בה� ירגישו שמא
מרגלי� כי ויבינו בה� ירגישו אפי' לעיר חו�
הולכי� אנו אחר למקו� לומר ה� יכולי� ה�
גדול הרגש בשביל הגור� אל פה שקרבנו ומה
מ� ופנינו תמהנו העיר פתח הנה חיילות וקבו�
הודיעו ה� והמרגלי� זה מה לראות הדר�
כי אד� שו� להרוג שלא צוה והוא אר� למל�
עלה מה כ� לא שא� לבדו ישראל מל� א�
המל� רק מישראל להרוג שלא שצוה בלבו
מיכיהו את ושמעו לו היו מרגלי� אלא לבדו
וגו': נפוצי� ישראל כל את ראיתי אומר

cec zcevn
(‰).ÌÈ‡È·�‰:הבעל ‰‡ÌÈ‰Ï.נביאי Ô˙ÈÂיהושפט בפני

ה': נביאי שהמה שיחשוב ה' בש� Ù‰(Â)אמרו ÔÈ‡‰
.'ÂÎÂנביא עוד נשאר ולא איזבל הרג� כול� וכי ר"ל

ה' נביאי לא אשר לדעת יהושפט שהשכיל וארז"ל לה'
ה': נביאי דר� כ� ואי� אחד בסגנו� אמרו כול� כי על מעמו:Â¯„Ï˘.(Ê)המה ה' את לדרוש תוכל Ó‡È¯אשר Ï‡

.'ÂÎÂ:ידבר אותו בפיו ה' ישי� אשר את ÒÈ¯Ò.(Á)כי Ï‡:משריו אחד שר מהר:Ó‰¯.אל שיבא למיכיהו אמור
(Ë).ÌÈ„‚·:מלוכה בגדי Á˙Ù.ר"ל Ô¯Â‚·:השער פתח מול העומד בהגור�

oeiv zcevn
(Ê).ÌÈ�Ù ‡˘ÓÂ�ונופלי מתבייש החייב כי על כ� נקרא

פני� נפלו ולמה וכמ"ש הקרקע כלפי להטות (בראשיתפניו

שנפלו:ד) הפני� נושא כאלו הוא פני� לו והמסביר
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המשך בעמוד אא

oifge` mipy` cenr h sc ± oey`x wxt`nw `aa
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zek`lnl oiaexn milretdy ,dk`lnd iyerl mal mipzepd ycwd ixafiba `l`

,mitYkl ,oa`d iavegle ,oixcebl :daxd¨

i`e ,avgn ipa`e ,mivr zepwle ,mixngle

`nlra opixn`ck ,oeaygd lr cenrl xyt`

eilreta cexh ziad lra :(`,dn zereay)

.iypi`e ,`edäðîéå øåöé`edy sqkd -

oeaygl enr `a epi`y it lr s`e .ecia xqen

exevie" xn`py ,dpnie xevi - o`kn xg`l

- "okeznd sqkd z` epzpe" xcde 'ebe "epnie

.'ebe "dk`lnd iyer ici lr" ,iepndïé÷ãåá
úåðåæîì- "ipeqpxt" xn`e ipr `a m` -

.i`nx didi `ly oiwceaúåñëì ïé÷ãåá ïéàå
.cin zeqk oigwel - "ipeqk" xn`e mexr `a -

ùåøô.dlgz xewge yexc -êì äàøéùëì-

.i`nx epi`yïåéãðåôá øëëîgewld xkk -
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ogeh `edy ipepgde .oiaw i`vg dpenye
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lr xfgl cnly ixg` ,dtewd on zern

.jka eic - migztdäéì ÷é÷ãæà àìå-

.dqpxtl elit`ä÷ãöä äùòîgxeh -

dzide" aizk `lcn ,mdixag z` miyrnd§

."mely dwcvdäëæ.aeh lfnl -íééðò
íéãåøî:cinz zwrevy ,inex zlynn ef -

.oikixv ep`y ,ead eadíéãåøî-

"igiya cix`" enk ,frla h"piiltpew

.(dp mildz)äéîéàã äéúçøà ùâùî àìåò
ybynd ller ,ikd dil exw zyy axl -

,miyp x`y jxcn dzehdl mxby ,en` ikxc
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dil `pieeln - lif` ikc :mzd xn`wc ,dicda

m`e .lif` owixa e`l lif` ikc ,dicda dcerq

dcerqa el ic ?zecerq izy el oipzep dnl ,ok

,cin lk`i dicda `ki`c dcerq `idd ,zg`

d`xpe enr epkilei eiykr el oipzepy dcerqe

itl ,dlila iegnz oiwlgn oi`c :wgvi epiaxl

.epzp `l inle epzp inl oigadl oileki opi`y
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oi` xkk la` ,`icq iae `ixet epiidc yxtne
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e`l - lif` ikc ,xgnl zg`e dlila zg`
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.mixdva zaya :yexit - zecerq yly oefn

zay axra lenz` el ozpy zecerq izy oze`

zecerq ylye ,zixgy zaye zay lil lk` -

dcerqa zaya zg` lk`i - zaya el mipzepy
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éðôì ä÷ãö úBNòì ïéLwáîe ïøöé úà ïéôBkLòLBäé éaø .øëN ïäéìò eìa÷é àlL éãk ,ïéðbeäî ïðéàL íãà éðáa íìéLëä ,E ¤¦¤¦§¨§©§¦©£§¨¨§¨¤©§¦¥¦§¥¨¨¤¥¨§¨¦§¥¤Ÿ§©§£¥¤¨¨©¦§ª©

ä÷ãö úBNòì ìéâøä ìk :øîà éåì ïa¯äîëç éìòa .äãâà éìòa ,øLBò éìòa ,äîëç éìòa íéða Bì ïééåä ,äëBæ¯:áéúëc ¤¥¦¨©¨¨¨¦©£§¨¨¤¨§¨¨¦©£¥¨§¨©£¥¤©£¥£¨¨©£¥¨§¨¦§¦
àöîé"
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בבא בתרא. פרק ראשון - השותפין דף ט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc `xza `aa(oey`x meil)

'dénéàc déúçøà LbLî,dkxc zehdl dl mxby] en` ikxc yayn - §©¥¨§¨¥§¦¥
ok xtiq zyy axe .[oldlck ,iefiaa bdpzdle,øæòìà éaøc déîMîjke ¦§¥§©¦¤§¨¨

,xn`áéúëc éàî(fi hp diryi)ïBéøM äî ,Eì øîBì ,'ïéøMk ä÷ãö Laìiå' ©¦§¦©¦§©§¨¨©¦§¨©§©¦§
äæ,dnglna ug zknn obdl lfxa ly zetilw zetilwn ieyrdätéì÷ ìk ¤¨§¦¨

ì úôøèöî ätéì÷eäèeøôe äèeøt ìk ,ä÷ãö óà ,ìBãb ïBéøLmc`y §¦¨¦§¨¤¤§¦§¨©§¨¨¨§¨§¨
,ozepìBãb ïBaLçì úôøèöî. ¦§¨¤¤§¤§¨

,øîà àðéðç éaøcnlp df oipr,àëäîxn`p(d cq my)ìk íécò ãâáëe' ©¦£¦¨¨©¥¨¨§¤¤¦¦¨
'eðéú÷ãö,,cbal dwcv dlynpàîéðå àîéð ìk ,äæ ãâa äîhege heg - ¦§Ÿ¥©¤¤¤¨¦¨§¦¨

ïBaLçì úôøèöî äèeøôe äèeøt ìk ä÷ãö óà ,ìBãb ãâáì úôøèöî¦§¨¤¤§¤¤¨©§¨¨¨§¨§¨¦§¨¤¤§¤§
.ìBãb̈

:`xnbd zxxandéì eø÷ éànàzyy axldéúçøà LbLî àleò' ©©¨¥¨§©¥¨§¨¥
.'dénéàc.oldlck ,didy dyrn mey lr §¦¥

dépéî àòácl`y -éîéa òøBöîì ïépî ,úLL áøî énà øa éBáãçà áø ¦§¨¦¥©©©§©©¦¥©¥¤¦©¦¦§¨¦¥
Bøetñerbpn `txpy xg`l xteq `edy minia -ànènLd z`íãà ¦¤§©¥¨¨

.ea rbepdBì øîà,zyy axe ìéàBä`ed minid mze`a,íéãâa ànèî ¨©¦§©¥§¨¦
dxeza yxetnk(h ci `xwie)s`y cenll yi jkn ,eicba z` liahdl eilry

,íãà ànèîepice ,'d`nehd a`' `edy inn `l` mi`nhp micbad oi`y §©¥¨¨
.mc` `nhn `edy 'd`nehd a`' ly

déì øîàoky ,micba `nhny jkn gikedl oi` ,ieacg` axàîìéc ¨©¥¦§¨
éðàL íéøeaça äàîeèmixaegny rxevnd yaely micbad `weec ile` - §¨§¦¦©¦

.e`nhi `l mc`a e` xg` cbaa rbi m` j` ,mi`nhp edenk mde ea md
:ef `xaql di`xeàäcy mc`èéñä[fifd-]c ,äìéáðe `nhpíéãâa ànèî §¨¥¦§¥¨§§©¥§¨¦

,eilryíãà ànèî Bðéàå,d`nehd a` aygp epi`y ixd ,ea rbiy xg` §¥§©¥¨¨
miyrpy mda yeal `edy iptn ,`nhn `ed eilry micba mewn lkne

.edenk

déì øîà,zyy axàlàå,jixaclànèîc õøLd z`íãà,ea rbepd ¨©¥§¤¨¤¤¦§©¥¨¨
åàì ,ïìðîdfl xewnd oi` m`d -ànèîc íeMîuxydíéãâamirbepd §¨¨©¦¦§©¥§¨¦

.mc` s` `nhn ,micba `nhny rxevn ok enke .ea

déì øîà,ieacg` axõøL,mc` `nhnyàéãäa[yxetna-]déa áéúk ¨©¥¤¤§¤§¨§¦¥
(d ak my),'õøL ìëa òbé øLà Léà Bà'. ¦£¤¦©§¨¤¤

:dywde zyy ax ayíeMî åàì ,ïìðî íãà ànèîc òøæ úáëL àlà¤¨¦§©¤©¦§©¥¨¨§¨¨©¦
ànèîe ìéàBäcl rxf zakydíéãâamb jk ,da mirbepd.íãà ànèî §¦§©¥§¨¦§©¥¨¨

déì øîà,ieacg` axdéa áéúk àéãäa énð òøæ úáëL(c ak my)Wi` F`' , ¨©¥¦§©¤©©¦§¤§¨§¦¥¦
.'rxf zakW EPOn `vY xW`,minkg eyxceòâBpä úà úBaøì 'Léà Bà' £¤¥¥¦¤¦§©¨©¦§©¤©¥©

.`nhp `edy rxf zakya
déì øcäàeizeaeyz z` zyy axl aiyd ieacg` ax -,àúeçéãáaitl ©§©¥¦§¦¨

.eizeaeyza lykp zyy ax didyìç,úLL áøc dézòc Lzngne ¨©©§¥§©¥¤
ezcitwénà øa éBáãçà áø ÷ézLéà,ml` dyrp -déãeîìz øwéúàå- ¦§¦©©©§©©¦§¦§©©©§¥

.ecenlz z` gkye
dénéà àéúà,zyy ax ly en` d`a -dén÷ àéëa à÷åiptl dzkae - ©§¨¦¥§¨©§¨©¥

.`txziy ieacg` ax lr lltziy dpada çbLà àìå äçååö äçååö`l - ¨§¨¨§¨§Ÿ©§©¨
.dixac z` laiweäéépéî úéöîc ééãç éðäì éæç ,déì äøîàz` d`x - ¨§¨¥£¦§¨¥©§¥§¨¦¦©§

.izywa z` lawe daeh xkde ,mdn zwpiy elld miccd,déìò éîçø àòa§¨©£¥£¥
éqzéàådzlby jka ,oerbya bdpzdl en`l zyy ax mxby oeike .`txpe - §¦§¦

.'din`c dizgx` ybyn `ler' `xwp jkitl ,dicc z`
:`xnbd zxxandìò ïàúàãådraewl ef dl`y epicil d`ay ixg`e - §©£¨£¨

,`xnbaïì àðî:`xnbd daiyn .mc` `nhn exetq inia rxevny,àéðúãk §¨¨¦§©§¨
øîàð ,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø(h ci my)ñeakzliah -éîéa íéãâa ©¦¦§¤©¥¤¡©¦§¨¦¦¥

Bøetñ,ezxdh zxitq ini seqa -øîàðåmb(g ci my)éîéa íéãâa ñeak ¦§¤¡©¦§¨¦¦¥

Bèeìç,erbpn `txpy xg`l -ïläl äî,ehelg iniaíãà ànèîoky £©§©¨§©¥¨¨
,znl ywedïàk óà,exetq iniaíãà ànèî. ©¨§©¥¨¨

:dwcvd zlrna cerìBãb ,øæòìà éaø øîàzlitz gkä÷ãö äNBòä ¨©©¦¤§¨¨¨¨¤§¨¨
î øúBé ,øúqazlitz gkeðéaø äLnáéúk eðéaø äLîa eléàc ,mixac) ©¥¤¥¦Ÿ¤©¥§¦§Ÿ¤©¥§¦

(hi h'äîçäå óàä éðtî ézøâé ék'áéúk ä÷ãö äNBòa eléàå ,`k ilyn) ¦¨Ÿ§¦¦§¥¨©§©¥¨§¦§¥§¨¨§¦
(ci.'óà ätëé øúqa ïzî'my xn`p oke]÷ça ãçLå',xzqa dwcv - ©¨©¥¤¦§¤¨§Ÿ©©¥

zetkl dgeka yi ,drpva iprd wigl ozepy.['äfò äîç¥¨©¨
àâéìôelr xfrl` iax,÷çöé éaø øîàc ,÷çöé éaøcxzqa ozn'óà' §¦¨§©¦¦§¨§¨©©¦¦§¨©
,äôBkj`.äôBk Bðéà 'äîç'dne'äfò äîç ÷ça ãçLå' øîàpL,eyexit ¤¥¨¥¤¤¤¡©§Ÿ©©¥¥¨©¨

,÷éça ãçBML ét ìò óàoiicr ,xzqa dwcv dyeryäfò äîç. ©©¦¤©§¥¥¨©¨
äfò äîç àéáî ,ãçL ìèBpL ïéic ìk ,÷çöé éaø øîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥¨©©¦¦§¨¨©¨¤¥Ÿ©¥¦¥¨©¨

'Bâå '÷ça ãçLå øîàpL] íìBòìdng' `ian ,xzqa oiicl ozep mc`y ¨¨¤¤¡©§Ÿ©©¥§¥¨
.['dGr©¨

åcer,úBëøa LLa Cøaúî éðòì äèeøt ïúBpä ìk ,÷çöé éaø øîà §¨©©¦¦§¨¨©¥§¨§¨¦¦§¨¥§¥§¨
íéøáãa Bñééôîäå,minegp lyúBëøa äøNò úçàa Cøaúîzx`an . §©§©§¦§¨¦¦§¨¥§©©¤§¥§¨

:`xnbdáéúëc ,úBëøa LLa Cøaúî éðòì äèeøt ïúBpä(f gp diryi) ©¥§¨§¨¦¦§¨¥§¥§¨¦§¦
'Bâå NBøt àBìä',Lngl arxläàøú ék ,'Bâå úéá àéáz íéãeøî íéiðòå £¨§¨¨¥©§¤©£¦¦§¦¨¦¨¦§¦¦§¤

íBøòexn`p jk lre .'FziQke(hÎg gp my)rwAi f`' .` :ze`ad zekxad ¨§¦¦¨¦¨©
'd cFaM' .c .'Lwcv Liptl Klde' .b .'gnvz dxdn Lzkx`e' .a .'LxF` xgXM©©©¤©£ª¨§§¥¨¦§¨§¨©§¨¤¦§¤§

.zekxa yy ixd .'ipPd xn`ie rEWY' .e .'dpri 'de `xwY f`' .d .'Ltq`i©©§¤¨¦§¨©©£¤§©©§Ÿ©¦¥¦
øîàpL ,úBëøa äøNò úçàa Cøaúî ,íéøáãa Bñééôîäå(aiÎi gp my) §©§©§¦§¨¦¦§¨¥§©©¤§¥§¨¤¤¡©

ELôð áòøì ÷ôúå',minegp ixac arxd iprd mr xacz m` -äðòð Lôðå §¨¥¨¨¥©§¤§¤¤©£¨
òéaNz.` :jxazz f` ,mixaca.'Eøà CLça çøæå'.a.'íéøävk Eúìôàå' ©§¦©§¨©©Ÿ¤Ÿ¤©£¥¨§©¨¢©¦

.b.'ãéîz 'ä Eçðå'.c.'Bâå 'ELôð úBçöçöa òéaNäå'.'uilgi Liznvre'.d §¨£¨¦§¦§¦©§©§¨©§¤§§©§Ÿ¤©£¦
.g .'einin EaGki `l xW` min `vFnkE' .f .'dex obM ziide' .eEnî eðáe' §¨¦¨§©¨¤§¨©¦£¤Ÿ§©§¥¨¨¦§

.'íìBò úBáøç.h.'Bâå 'íîB÷z øBãå øBã éãñBî'.i.'õøt øãb Eì àø÷å' ¨§¨§¥¨§¥§§Ÿ̈§Ÿ¥¤¤
.`iì úBáéúð ááLî'.'úáL.zekxa dxyr zg` ixd §Ÿ¥§¦¨¨¤
åceráéúëc éàî ,÷çöé éaø øîà(`k `k ilyn)àöîé ,ãñçå ä÷ãö óãø' §¨©©¦¦§¨©¦§¦Ÿ¥§¨¨¨¨¤¦§¨

' .'ãBáëå ä÷ãö íéiçin `vnie zeipr icil `eaiy ,rnyn ,'dwcv `vni ©¦§¨¨§¨
ike ,dywe ,dwcv enr dyriy,ä÷ãö óãBøc íeMîy eteq.ä÷ãö àöîé ¦§¥§¨¨¦§¨§¨¨

Bì àéöîî àeä Ceøa LBãwä ,ä÷ãö øçà óãBøä ìk ,Eì øîBì ,àlà¤¨©§¨¨¥©©§¨¨©¨¨©§¦
.ä÷ãö ïäa äNBòå úBòîoda zeyrl zern `vniy ,'dwcv `vni' edfe ¨§¤¨¤§¨¨

.dwcv cer
øîà ÷çöé øa ïîçð áø,xg` ote`a 'dwcv `vni' weqtd yexcl ©©§¨©¦§¨¨©

yä÷ãö ïäì úBNòì íéðbeäîä íãà éða Bì àéöîî àeä Ceøa LBãwä, ©¨¨©§¦§¥¨¨©§¨¦©£¨¤§¨¨
.BøëN íäéìò ìa÷ì éãkmipbedn mc` ipa `vniy ,'dwcv `vni' edfe §¥§©¥£¥¤§¨

.dwcv mdl zeyrl
:`xnbd zxxanéàî é÷etàìly dketid idn ,xnelk ,dnn `ivedl - §©¥©

:`xnbd zx`an .ef dkxaáéúëc éàî äaø Løãc ,äaø Løãcî é÷etàì§©¥¦§¨©©¨§¨©©¨©¦§¦
(bk gi dinxi)z` miywan eidy zezpr iyp` lr lltzdy edinxi lv`

,eytpéðôì íéìLëî eéäéå'éðôì äéîøé øîà .'íäá äNò Età úòa ,E §¦§ª§¨¦§¨¤§¥©§£¥¨¤¨©¦§§¨¦§¥
ïøöé úà ïéôBkL äòLa [eléôà] ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä©¨¨¦¤¨£¦§¨¨¤¦¤¦§¨

éðôì ä÷ãö úBNòì ïéLwáîea íìéLëä ,El dwcvd zpizpíãà éðá §©§¦©£§¨¨§¨¤©§¦¥¦§¥¨¨
øëN ïäéìò eìa÷é àlL éãk ,ïéðbeäî ïðéàL. ¤¥¨§¨¦§¥¤Ÿ§©§£¥¤¨¨

weqta ztqep dyxc(my):'ceake dwcv miig `vni'éåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦
äîëç éìòa íéða Bì ïééåä äëBæ ,ä÷ãö úBNòì ìéâøä ìk ,øîà- ¨©¨¨¨¦©£§¨¨¤©§¨¨¦©£¥¨§¨

,dxeza miwqeräãbà éìòa ,øLBò éìòaixaca xeaivd iptl miyxecd - ©£¥¤©£¥©¨¨
.dcb`:`xnbd zyxtnáéúëc ,äîëç éìòa©£¥¨§¨¦§¦
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צי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc `xza `aa(oey`x meil)

'dénéàc déúçøà LbLî,dkxc zehdl dl mxby] en` ikxc yayn - §©¥¨§¨¥§¦¥
ok xtiq zyy axe .[oldlck ,iefiaa bdpzdle,øæòìà éaøc déîMîjke ¦§¥§©¦¤§¨¨

,xn`áéúëc éàî(fi hp diryi)ïBéøM äî ,Eì øîBì ,'ïéøMk ä÷ãö Laìiå' ©¦§¦©¦§©§¨¨©¦§¨©§©¦§
äæ,dnglna ug zknn obdl lfxa ly zetilw zetilwn ieyrdätéì÷ ìk ¤¨§¦¨

ì úôøèöî ätéì÷eäèeøôe äèeøt ìk ,ä÷ãö óà ,ìBãb ïBéøLmc`y §¦¨¦§¨¤¤§¦§¨©§¨¨¨§¨§¨
,ozepìBãb ïBaLçì úôøèöî. ¦§¨¤¤§¤§¨

,øîà àðéðç éaøcnlp df oipr,àëäîxn`p(d cq my)ìk íécò ãâáëe' ©¦£¦¨¨©¥¨¨§¤¤¦¦¨
'eðéú÷ãö,,cbal dwcv dlynpàîéðå àîéð ìk ,äæ ãâa äîhege heg - ¦§Ÿ¥©¤¤¤¨¦¨§¦¨

ïBaLçì úôøèöî äèeøôe äèeøt ìk ä÷ãö óà ,ìBãb ãâáì úôøèöî¦§¨¤¤§¤¤¨©§¨¨¨§¨§¨¦§¨¤¤§¤§
.ìBãb̈

:`xnbd zxxandéì eø÷ éànàzyy axldéúçøà LbLî àleò' ©©¨¥¨§©¥¨§¨¥
.'dénéàc.oldlck ,didy dyrn mey lr §¦¥

dépéî àòácl`y -éîéa òøBöîì ïépî ,úLL áøî énà øa éBáãçà áø ¦§¨¦¥©©©§©©¦¥©¥¤¦©¦¦§¨¦¥
Bøetñerbpn `txpy xg`l xteq `edy minia -ànènLd z`íãà ¦¤§©¥¨¨

.ea rbepdBì øîà,zyy axe ìéàBä`ed minid mze`a,íéãâa ànèî ¨©¦§©¥§¨¦
dxeza yxetnk(h ci `xwie)s`y cenll yi jkn ,eicba z` liahdl eilry

,íãà ànèîepice ,'d`nehd a`' `edy inn `l` mi`nhp micbad oi`y §©¥¨¨
.mc` `nhn `edy 'd`nehd a`' ly

déì øîàoky ,micba `nhny jkn gikedl oi` ,ieacg` axàîìéc ¨©¥¦§¨
éðàL íéøeaça äàîeèmixaegny rxevnd yaely micbad `weec ile` - §¨§¦¦©¦

.e`nhi `l mc`a e` xg` cbaa rbi m` j` ,mi`nhp edenk mde ea md
:ef `xaql di`xeàäcy mc`èéñä[fifd-]c ,äìéáðe `nhpíéãâa ànèî §¨¥¦§¥¨§§©¥§¨¦

,eilryíãà ànèî Bðéàå,d`nehd a` aygp epi`y ixd ,ea rbiy xg` §¥§©¥¨¨
miyrpy mda yeal `edy iptn ,`nhn `ed eilry micba mewn lkne

.edenk

déì øîà,zyy axàlàå,jixaclànèîc õøLd z`íãà,ea rbepd ¨©¥§¤¨¤¤¦§©¥¨¨
åàì ,ïìðîdfl xewnd oi` m`d -ànèîc íeMîuxydíéãâamirbepd §¨¨©¦¦§©¥§¨¦

.mc` s` `nhn ,micba `nhny rxevn ok enke .ea

déì øîà,ieacg` axõøL,mc` `nhnyàéãäa[yxetna-]déa áéúk ¨©¥¤¤§¤§¨§¦¥
(d ak my),'õøL ìëa òbé øLà Léà Bà'. ¦£¤¦©§¨¤¤

:dywde zyy ax ayíeMî åàì ,ïìðî íãà ànèîc òøæ úáëL àlà¤¨¦§©¤©¦§©¥¨¨§¨¨©¦
ànèîe ìéàBäcl rxf zakydíéãâamb jk ,da mirbepd.íãà ànèî §¦§©¥§¨¦§©¥¨¨

déì øîà,ieacg` axdéa áéúk àéãäa énð òøæ úáëL(c ak my)Wi` F`' , ¨©¥¦§©¤©©¦§¤§¨§¦¥¦
.'rxf zakW EPOn `vY xW`,minkg eyxceòâBpä úà úBaøì 'Léà Bà' £¤¥¥¦¤¦§©¨©¦§©¤©¥©

.`nhp `edy rxf zakya
déì øcäàeizeaeyz z` zyy axl aiyd ieacg` ax -,àúeçéãáaitl ©§©¥¦§¦¨

.eizeaeyza lykp zyy ax didyìç,úLL áøc dézòc Lzngne ¨©©§¥§©¥¤
ezcitwénà øa éBáãçà áø ÷ézLéà,ml` dyrp -déãeîìz øwéúàå- ¦§¦©©©§©©¦§¦§©©©§¥

.ecenlz z` gkye
dénéà àéúà,zyy ax ly en` d`a -dén÷ àéëa à÷åiptl dzkae - ©§¨¦¥§¨©§¨©¥

.`txziy ieacg` ax lr lltziy dpada çbLà àìå äçååö äçååö`l - ¨§¨¨§¨§Ÿ©§©¨
.dixac z` laiweäéépéî úéöîc ééãç éðäì éæç ,déì äøîàz` d`x - ¨§¨¥£¦§¨¥©§¥§¨¦¦©§

.izywa z` lawe daeh xkde ,mdn zwpiy elld miccd,déìò éîçø àòa§¨©£¥£¥
éqzéàådzlby jka ,oerbya bdpzdl en`l zyy ax mxby oeike .`txpe - §¦§¦

.'din`c dizgx` ybyn `ler' `xwp jkitl ,dicc z`
:`xnbd zxxandìò ïàúàãådraewl ef dl`y epicil d`ay ixg`e - §©£¨£¨

,`xnbaïì àðî:`xnbd daiyn .mc` `nhn exetq inia rxevny,àéðúãk §¨¨¦§©§¨
øîàð ,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø(h ci my)ñeakzliah -éîéa íéãâa ©¦¦§¤©¥¤¡©¦§¨¦¦¥

Bøetñ,ezxdh zxitq ini seqa -øîàðåmb(g ci my)éîéa íéãâa ñeak ¦§¤¡©¦§¨¦¦¥

Bèeìç,erbpn `txpy xg`l -ïläl äî,ehelg iniaíãà ànèîoky £©§©¨§©¥¨¨
,znl ywedïàk óà,exetq iniaíãà ànèî. ©¨§©¥¨¨

:dwcvd zlrna cerìBãb ,øæòìà éaø øîàzlitz gkä÷ãö äNBòä ¨©©¦¤§¨¨¨¨¤§¨¨
î øúBé ,øúqazlitz gkeðéaø äLnáéúk eðéaø äLîa eléàc ,mixac) ©¥¤¥¦Ÿ¤©¥§¦§Ÿ¤©¥§¦

(hi h'äîçäå óàä éðtî ézøâé ék'áéúk ä÷ãö äNBòa eléàå ,`k ilyn) ¦¨Ÿ§¦¦§¥¨©§©¥¨§¦§¥§¨¨§¦
(ci.'óà ätëé øúqa ïzî'my xn`p oke]÷ça ãçLå',xzqa dwcv - ©¨©¥¤¦§¤¨§Ÿ©©¥

zetkl dgeka yi ,drpva iprd wigl ozepy.['äfò äîç¥¨©¨
àâéìôelr xfrl` iax,÷çöé éaø øîàc ,÷çöé éaøcxzqa ozn'óà' §¦¨§©¦¦§¨§¨©©¦¦§¨©
,äôBkj`.äôBk Bðéà 'äîç'dne'äfò äîç ÷ça ãçLå' øîàpL,eyexit ¤¥¨¥¤¤¤¡©§Ÿ©©¥¥¨©¨

,÷éça ãçBML ét ìò óàoiicr ,xzqa dwcv dyeryäfò äîç. ©©¦¤©§¥¥¨©¨
äfò äîç àéáî ,ãçL ìèBpL ïéic ìk ,÷çöé éaø øîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥¨©©¦¦§¨¨©¨¤¥Ÿ©¥¦¥¨©¨

'Bâå '÷ça ãçLå øîàpL] íìBòìdng' `ian ,xzqa oiicl ozep mc`y ¨¨¤¤¡©§Ÿ©©¥§¥¨
.['dGr©¨

åcer,úBëøa LLa Cøaúî éðòì äèeøt ïúBpä ìk ,÷çöé éaø øîà §¨©©¦¦§¨¨©¥§¨§¨¦¦§¨¥§¥§¨
íéøáãa Bñééôîäå,minegp lyúBëøa äøNò úçàa Cøaúîzx`an . §©§©§¦§¨¦¦§¨¥§©©¤§¥§¨

:`xnbdáéúëc ,úBëøa LLa Cøaúî éðòì äèeøt ïúBpä(f gp diryi) ©¥§¨§¨¦¦§¨¥§¥§¨¦§¦
'Bâå NBøt àBìä',Lngl arxläàøú ék ,'Bâå úéá àéáz íéãeøî íéiðòå £¨§¨¨¥©§¤©£¦¦§¦¨¦¨¦§¦¦§¤

íBøòexn`p jk lre .'FziQke(hÎg gp my)rwAi f`' .` :ze`ad zekxad ¨§¦¦¨¦¨©
'd cFaM' .c .'Lwcv Liptl Klde' .b .'gnvz dxdn Lzkx`e' .a .'LxF` xgXM©©©¤©£ª¨§§¥¨¦§¨§¨©§¨¤¦§¤§

.zekxa yy ixd .'ipPd xn`ie rEWY' .e .'dpri 'de `xwY f`' .d .'Ltq`i©©§¤¨¦§¨©©£¤§©©§Ÿ©¦¥¦
øîàpL ,úBëøa äøNò úçàa Cøaúî ,íéøáãa Bñééôîäå(aiÎi gp my) §©§©§¦§¨¦¦§¨¥§©©¤§¥§¨¤¤¡©

ELôð áòøì ÷ôúå',minegp ixac arxd iprd mr xacz m` -äðòð Lôðå §¨¥¨¨¥©§¤§¤¤©£¨
òéaNz.` :jxazz f` ,mixaca.'Eøà CLça çøæå'.a.'íéøävk Eúìôàå' ©§¦©§¨©©Ÿ¤Ÿ¤©£¥¨§©¨¢©¦

.b.'ãéîz 'ä Eçðå'.c.'Bâå 'ELôð úBçöçöa òéaNäå'.'uilgi Liznvre'.d §¨£¨¦§¦§¦©§©§¨©§¤§§©§Ÿ¤©£¦
.g .'einin EaGki `l xW` min `vFnkE' .f .'dex obM ziide' .eEnî eðáe' §¨¦¨§©¨¤§¨©¦£¤Ÿ§©§¥¨¨¦§

.'íìBò úBáøç.h.'Bâå 'íîB÷z øBãå øBã éãñBî'.i.'õøt øãb Eì àø÷å' ¨§¨§¥¨§¥§§Ÿ̈§Ÿ¥¤¤
.`iì úBáéúð ááLî'.'úáL.zekxa dxyr zg` ixd §Ÿ¥§¦¨¨¤
åceráéúëc éàî ,÷çöé éaø øîà(`k `k ilyn)àöîé ,ãñçå ä÷ãö óãø' §¨©©¦¦§¨©¦§¦Ÿ¥§¨¨¨¨¤¦§¨

' .'ãBáëå ä÷ãö íéiçin `vnie zeipr icil `eaiy ,rnyn ,'dwcv `vni ©¦§¨¨§¨
ike ,dywe ,dwcv enr dyriy,ä÷ãö óãBøc íeMîy eteq.ä÷ãö àöîé ¦§¥§¨¨¦§¨§¨¨

Bì àéöîî àeä Ceøa LBãwä ,ä÷ãö øçà óãBøä ìk ,Eì øîBì ,àlà¤¨©§¨¨¥©©§¨¨©¨¨©§¦
.ä÷ãö ïäa äNBòå úBòîoda zeyrl zern `vniy ,'dwcv `vni' edfe ¨§¤¨¤§¨¨

.dwcv cer
øîà ÷çöé øa ïîçð áø,xg` ote`a 'dwcv `vni' weqtd yexcl ©©§¨©¦§¨¨©

yä÷ãö ïäì úBNòì íéðbeäîä íãà éða Bì àéöîî àeä Ceøa LBãwä, ©¨¨©§¦§¥¨¨©§¨¦©£¨¤§¨¨
.BøëN íäéìò ìa÷ì éãkmipbedn mc` ipa `vniy ,'dwcv `vni' edfe §¥§©¥£¥¤§¨

.dwcv mdl zeyrl
:`xnbd zxxanéàî é÷etàìly dketid idn ,xnelk ,dnn `ivedl - §©¥©

:`xnbd zx`an .ef dkxaáéúëc éàî äaø Løãc ,äaø Løãcî é÷etàì§©¥¦§¨©©¨§¨©©¨©¦§¦
(bk gi dinxi)z` miywan eidy zezpr iyp` lr lltzdy edinxi lv`

,eytpéðôì íéìLëî eéäéå'éðôì äéîøé øîà .'íäá äNò Età úòa ,E §¦§ª§¨¦§¨¤§¥©§£¥¨¤¨©¦§§¨¦§¥
ïøöé úà ïéôBkL äòLa [eléôà] ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä©¨¨¦¤¨£¦§¨¨¤¦¤¦§¨

éðôì ä÷ãö úBNòì ïéLwáîea íìéLëä ,El dwcvd zpizpíãà éðá §©§¦©£§¨¨§¨¤©§¦¥¦§¥¨¨
øëN ïäéìò eìa÷é àlL éãk ,ïéðbeäî ïðéàL. ¤¥¨§¨¦§¥¤Ÿ§©§£¥¤¨¨

weqta ztqep dyxc(my):'ceake dwcv miig `vni'éåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦
äîëç éìòa íéða Bì ïééåä äëBæ ,ä÷ãö úBNòì ìéâøä ìk ,øîà- ¨©¨¨¨¦©£§¨¨¤©§¨¨¦©£¥¨§¨

,dxeza miwqeräãbà éìòa ,øLBò éìòaixaca xeaivd iptl miyxecd - ©£¥¤©£¥©¨¨
.dcb`:`xnbd zyxtnáéúëc ,äîëç éìòa©£¥¨§¨¦§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc `xza `aa(oey`x meil)

:dwcvd zlrn lceba ceréaø øîàå,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa ,øæòìà §¨©©¦¤§¨¨¦§©¤¥©¦§¨©¨
Bì÷L ì÷BL íãà,zepaxwl lwyd zivgn -Bì øtkúîe.eizeperåéLëò ¨¨¥¦§¦§©¥©§¨

,áèeî ,ä÷ãö ïéNBò íà ,íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL,mdizepeer mixtkzne ¤¥¥©¦§¨©¨¦¦§¨¨¨
,òBøæa ïéìèBðå íéáëBk éãáBò ïéàa ,åàì íàålirl `xnbd dyxcy itke §¦©¨¦§¥¨¦§§¦¦§©

.weqtdnïë ét ìò óàå,mpenn z` miakek icaer milhepyïäì áLçð §©©¦¥¤§©¨¤
oenn zlihp dze` l`xyilä÷ãöìøîàpL ,(fi q diryi)éNâðå'.'ä÷ãö C ¦§¨¨¤¤¡©§Ÿ§©¦§¨¨

àúléî éàä ,àáø øîà,[oldl x`eand] df xac -éì éòzLéàil xtiq - ¨©¨¨©¦§¨¦§¨¥¦
dpeknd ,zyy axàleò'ller - ¨
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xcde"צי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc `xza `aa(ipy meil)

,'íéiç àöîé'xn`p dnkgd lre(dl g ilyn)xewnde .'miIg `vn i`vn iM' ¦§¨©¦¦Ÿ§¦¨¨©¦

mipal dkfiy jkláéúëc ,øLBò éìòa`vniy,'ä÷ãö'eipa eidiy o`kne ©£¥¤¦§¦§¨¨
.dwcv zzl milekid xyer ilramipal dkfiy jkl xewnde,äãbà éìòa©£¥©¨¨

áéúëcweqta.'ãBáëå',`xnbd zyxtneíúä áéúëe ,'ãBáëå' àëä áéúk ¦§¦§¨§¦¨¨§¨§¦¨¨
(dl b ilyn)'eìçðé íéîëç ãBák'oiane .minkgd ceak `ed 'ceak'y ixd ¨£¨¦¦§¨

,ald z` mikyene mipyxc mdy dcb` ilra ly mceak lecb minkgd
.mze` micakn lkde

:dwcv ipzep mihipwnd miryxl daeyza zwqerd `ziixa d`ian `xnbd
,øîBà øéàî éaø äéä ,àéðzïécä ìòáì Bì Léieb e` ryx -EáéLäì ©§¨¨¨©¦¥¦¥¥§©©©¦§¨¦§

jzerhdleBðéà äî éðtî ,àeä íéiðò áäBà íëéäìà íà ,Eì øîBìå§©§¦¡Ÿ¥¤¥£¦¦¦§¥¨¥
,Bì øBîà .ïñðøôîmqpxtn epi`y `l` ,`ed miipr ade` epidl`éãk §©§§¨¡§¥

Lok ici lre ,dwcv mdl ozipïäa eðà ìBvépmci lr -,ípäéb ìL dðécî ¤¦¨¨¤¦¦¨¤¥¦Ÿ
zlvn dwcvdy ,oldl `xnba eyxcy enke.mpdib ly dpicn

íëéäìà íà ,àáé÷ò éaø úà òLøä ñeôeøñeðøeè ìàL ,äìàL Bæå§§¥¨¨©§§¨¨¨¤©¦£¦¨¦¡Ÿ¥¤
déì øîà .íñðøôî Bðéà äî éðtî ,àeä íéiðò áäBàok` ,`aiwr iax ¥£¦¦¦§¥¨¥§©§§¨¨©¥
`ed mqpxtn epi`y dne ,`ed miipr ade` jexa yecwdeðà ìBvépL éãk§¥¤¦¨

.ípäéb ìL dðécî ïää¤¦¦¨¤¥¦Ÿ
déì øîà,ryxd qetexqepxeh,[äaøcà]dwcvBæ`id ,miiprl mipzepy ¨©¥©§©¨

dnvrïzáéiçnLdwcvd ipzepløácä äîì ,ìLî Eì ìBLîà .ípäéâì ¤§©©§¨§¥¦Ÿ¤§§¨¨§©©¨¨
äeöå ,ïéøeñàä úéáa BLáçå ,Bcáò ìò ñòkL íãå øNa Cìîì ,äîBc¤§¤¤¨¨¨¨¤¨©©©§©£¨§¥¨£¦§¦¨

eicar z`ãçà íãà Cìäå ,BúB÷Läì àlLå Bìéëàäì àlL ,åéìò̈¨¤Ÿ§©£¦§¤Ÿ§©§§¨©¨¨¤¨
Cìnä òîMLk ,eä÷Läå Bìéëàäåm`d ,ewyde elik`d mc` eze`yàì §¤¡¦§¦§¨§¤¨©©¤¤Ÿ

ízàå .åéìò ñòBkl`xyi mr -øîàpL ,íéãáò ïéeø÷(dp dk `xwie)éì ék' ¥¨¨§©¤§¦£¨¦¤¤¡©¦¦
'íéãáò ìàøNé éðáoevx z` mixaer mz` miiprl dwcv mkzpizpae ,'ebe §¥¦§¨¥£¨¦

.miiprd z` zewydle lik`dl utg epi`y jlnd

øNa Cìîì ,äîBc øácä äîì ,ìLî Eì ìBLîà ,àáé÷ò éaø Bì øîà̈©©¦£¦¨¤§§¨¨§©©¨¨¤§¤¤¨¨
äeöå ,ïéøeñàä úéáa BLáçå ,Bða ìò ñòkL íãåeicar z`àlL ,åéìò §¨¤¨©©§©£¨§¥¨£¦§¦¨¨¨¤Ÿ

òîMLk ,eä÷Läå Bìéëàäå ãçà íãà Cìäå ,BúB÷Läì àlLå Bìéëàäì§©£¦§¤Ÿ§©§§¨©¨¨¤¨§¤¡¦§¦§¨§¤¨©
,Cìnäm`dBì øbLî ïBøBc àìzaeha utg a`d aly iptn .mc` eze`l ©¤¤Ÿ§©¥¥

.epaïðàå,l`xyi mráéúëc íéða ïéeø÷(` ci mixac)'äì ízà íéða' ©£©§¦§¦¦§¦¨¦©¤©
,'íëéäìàeqpxtiy `ed dvex ,eipa lr qrek `ed jexa yecwd m` s`e ¡Ÿ¥¤

.mze`
Bì øîàmpn` ,ryxd qetexqepxehízàminrt,íéða íéeø÷lk `l j` ¨©©¤§¦¨¦

,miey mipnfdemz` minrt,íéãáò ïéeø÷xn`py enk(dp dk `xwie)il iM' §¦£¨¦¦¦

.'micar l`xUi ipaïéeø÷ ízà ,íB÷î ìL BðBöø ïéNBò ízàL ïîæa §¥¦§¨¥£¨¦¦§©¤©¤¦§¤¨©¤§¦
÷ ízà ,íB÷î ìL BðBöø ïéNBò ízà ïéàL ïîæáe ,íéðaíéãáò ïéeø. ¨¦¦§©¤¥©¤¦§¤¨©¤§¦£¨¦

,íB÷î ìL BðBöø ïéNBò ízà ïéà åéLëòåmileki mkpi`e zelba mz`y §©§¨¥©¤¦§¤¨
elik`dl `ly eax deivy cark mz` ixde .dxezd zeevn lk z` miiwl

.ezewydle
Bì øîà,`aiwr iaxøîBà àeä éøä(f gp diryi),Eîçì áòøì ñøô àBìä' ¨©£¥¥£¨Ÿ¨¨¥©§¤

'úéá àéáz íéãeøî íéiðòåcinz zwrevd ,inex zekln ef 'micexn miipr'-] ©£¦¦§¦¨¦¨¦
.['mkpenn z` epl ead' ,zxne`eepl yi zelba ep`y s`y gken df weqtne

oky ,dwcv zzléúîéàweqtd seq epa miiwzn izn -íéãeøî íéiðò' ¥¨©£¦¦§¦
àðcéàä ,'úéá àéázz` lehil epa micexe epa mihley miebdy dfd onfa - ¨¦¨¦¨¦§¨

,epipennåok it lr s`,'Eîçì áòøì ñBøt àìä' øîà÷onfa s`y ixd §¨¨©£Ÿ¨¨¨¥©§¤
.dwcv zzl epl yi zelbd

:lirl weqtd lr yxcpd oipra daigxn `xnbdéaøa äãeäé éaø Løc̈©©¦§¨§©¦
,äðMä Làøî Bì ïéáeö÷ íãà ìL åéúBðBænL íLk ,íBìLxkzyi dnk ¨§¥¤§¨¤¨¨§¦¥Ÿ©¨¨

,eizepefn jxevl dpy dze`aåéúBðBøñç Ckeicqtd -íãà ìLcizry ¨¤§¨¤¨¨
,ef dpya ciqtdläðMä Làøî Bì ïéáeö÷.m`äëædn z` ozep mc`d §¦¥Ÿ©¨¨¨¨

weqtd ea miiwzne ,miiprl ciqtdl cizry(my).'Eîçì áòøì ñBøô àìä'£Ÿ¨¨¨¥©§¤
m`eäëæ àìseq ea miiwzne ,zern mze` z` miebd milhep ,miiprl zzl Ÿ¨¨

weqtd,'úéá àéáz íéãeøî íéiðòå'zxne`e cinz zwrevd inex zekln ef ©£¦¦§¦¨¦¨¦
.'mkpenn z` epl ead'

:df oipr gken epnn dyrndéúçà éðác àä ékipaa didy dyrnk - ¦¨¦§¥£¨¥
ezeg`àîìéça eäì àæç .éàkæ ïa ïðçBé ïaøcmelga opgei iax d`xy - §©¨¨¨¤©©£¨§§¤§¨
,mdilreòácmd micizry -øñçéîìef dpya ciqtdl -äàî òáL §¨§¦§©¤©¥¨
.éøðéc,ok mlgy oeikeäðéNòeeäéépéî ì÷Llhpe mixaca mze` dtk - ¦¨¥£¦§¨©¦©§

zern dpyd lk jyna mdn.ä÷ãöìzern mze`y mzekfl dvxy iptn ¦§¨¨

c cr .miiprl epzi ,ciqtdl mdilr xfbpyeäééab Letmzeyxa ex`yp - ©©§
éøðéc øñáéLmdilr xfbpy ze`n ray mze` jezn ,mixpic xyr dray - ¦§©¦¨¥

.ciqtdléøetéëc àîBé éìòî àèî ék,xetik mei axr ribdyk -øeãL ¦§¨©£¥¨§¦¥¨
øñé÷ éáce xqiwd zian miliig eglyp -eäðéè÷ðgka mdn elhpe - §¥¥¨©§¦§
xyr dray.mixpicéàkæ ïa ïðçBé ïaø eäì øîà,ezeg` ipalïelçãz àì ¨©§©¨¨¨¤©©Ÿ¦§©

wx oky ,mixpic cer mkn elhiy ecgtz l` -eëééab éøðéc øñáéL- ¦§©¦¨¥©©§
xake ,mklv`n eyxcp cala mixpic xyr drayeëéépéî eäðéì÷Lelhp - ©§¦§¦©§

.jlnd iliig mkn mze`déì éøîà,ezeg` ipazòãé àðîdz` okidn - ¨§¥¥§¨¨§©§
,xzei elhi `ly rceieëì éàfç àîìç ,eäì øîàmkilr iznlg melg - ¨©§¤§¨©©§

,mkn elhi `l aey ,dwcvl mzzpy oeike ,mixpic ze`n ray eciqtzy

.dwcvl mzzp `ly mixpic xyr dray mze`l `l` elhp `lyeøîà̈§
[eäðéáúéðc] ïì úøîà àì éànàå ,déìepl zxn` `l ok m` dnl - ¥§©©Ÿ¨§©¨§¦§¦§

.dwcvl zernd lk z` mipzep epiide znlg jky dligzn,eäì øîà̈©§
ì äåöî ecáòúc éëéä ék ,àðéîàdîLxacd aehy ,invrl izxn` - £¦¨¦¥¦§©©§¦§¨¦§¨

.dnyl devn eyrz ,zernd z` epzz xy`ky ,jkn ercz `ly
:dwcvdn eipir milrnd oer lcebàbøãa ÷éìñ äåä àtt áødlr - ©¨¨£¨¨¦§©§¨

,mleqd zbxcnadéòøk èéîzLéà,mleqd ly elbx dhnyp -ìtéîì éòa ¦§§¦©§¥¨¥§¥©
.`tt ax ltpy hrnke -ïk àzLä ,øîà,izltp eli` -éðñc ïàî áéiçéà ¨©©§¨¥¦©©©§¨¥

ïìezllw dlezd mc`ke ,oiekzd envrl] yper i`pey aiigzn did - ¨
[exiagaíéáëBk úãBáò éãáBòëe úBúaL éìlçîkitke ,dliwqa mpicy ¦§©§¥©¨§§¥£©¨¦

zeaezk zkqna exn`y(:l)bbdn ltep ,dfd onfa dliwq aiigzpy iny ,
.zne

àìå Eãéì àa éðò ànL ,àtt áøì ézôcî áø øa àéiç déì øîà̈©¥¦¨©©¦¦§¦§©¨¨¤¨¨¦¨§¨§§Ÿ
åzñðøt,dliwq zaiigzp hrnk jkitleäçø÷ ïa òLBäé éaø ,àéðúc ¦§©§§©§¨©¦§ª©¤¨§¨

íéáëBk úãBáò ãáBò eléàk ,ä÷ãvä ïî åéðéò íéìònä ìk ,øîBà. ¥¨©©§¦¥¨¦©§¨¨§¦¥£©¨¦
,`xnbd zyxtneàëä áéúk(h eh mixac),dwcvdn eipir milrnd iabl §¦¨¨

íúä áéúëe ,'ìòiìá Eááì íò øác äéäé ït Eì øîMä'(ci bi my)iabl ¦¨¤§¤¦§¤¨¨¦§¨§§¦©©§¦¨¨
,dxf dcear,'ìòiìá éða íéLðà eàöé'oeyl xn`p zenewnd ipyay jkne ¨§£¨¦§¥§¦©©

,cenll yi 'lrila'ïläl äîwqer 'lrila ipa miyp` e`vi' weqtd ©§©¨
aïàk óà ,íéáëBk úãBáòdf ixd ,dwcvdn eipir milrna wqerd weqtd £©¨¦©¨

k xeng.íéáëBk úãBáòyprpy hrnk jkitl ,iprdn eipir milrdy oeike £©¨¦
.dliwqa `tt ax

:dwcvd zlrn lceba zewqerd zeziixa izy d`ian `xnbdøîà ,àéðz©§¨¨©
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énî òãBé Bðéàå dìèBð ,dðúBð éîì òãBé Bðéàå dðúBð§¨§¥¥©§¦§¨§¨§¥¥©¦¦
dðúBð éîì òãBé Bðéàå dðúBð .dìèBð¯øîcî é÷etàì §¨§¨§¥¥©§¦§¨§©¥¦§¨

dìèBð énî òãBé Bðéàå dìèBð ;àá÷eò¯é÷etàì §¨§¨§¥¥©¦¦§¨§©¥
é÷ðøàì áéúéì ?ãéáòéì éëéä àlàå .àaà éaøcî¦§©¦©¨§¤¨¥¦¦£¦¥¦§©§¨¦
íéða Bì eéäéå íãà äNòi äî :éáéúéî .ä÷ãö ìL¤§¨¨¥¦¥©©£¤¨¨§¦§¨¦
éaø ;íéiðòì åéúBòî øfôé :øîBà øæòéìà éaø ?íéøëæ§¨¦©¦¡¦¤¤¥§©¥§¨©£¦¦©¦
øæòéìà éaø ;äåöî øáãì BzLà çnNé :øîBà òLBäé§ª©¥§©©¦§¦§©¦§¨©¦¡¦¤¤
ìL é÷ðøàì äèeøt íãà ïzé àì :øîBà á÷òé ïa¤©£Ÿ¥Ÿ¦¥¨¨§¨§©§¨¦¤
ïa àéððç éaøk äéìò äpeîî ïk íà àlà ä÷ãö§¨¨¤¨¦¥§¤¨¤¨§©¦£©§¨¤

!ïBéãøz¯ïðéøîà à÷ ék¯àéððç éaøk dìò épîîc §©§¦¨¨§¦©¦§©¦£¨§©¦£©§¨
LBãwä éðôì äLî øîà ,eäaà éaø øîà .ïBéãøz ïa¤§©§¨©©¦©¨¨©¤¦§¥©¨
?ìàøNé ïø÷ íeøz äna ,íìBò ìL BðBaø :àeä Ceøä¦¤¨©¤¨¤¤¦§¨¥
úà eìàL ,eäaà éaø øîàå ."àOú ék"a :Bì øîà̈©§¦¦¨§¨©©¦©¨¨£¤
,ïäì øîà ?ä÷ãö ìL dçk ïëéä ãò :ãåc ïa äîìL§ŸŸ¤¨¦©¥¨Ÿ¨¤§¨¨£©¨¤
íeøz Bðø÷ ãòì úãîBò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð øft" :àaà ãåc Løét äî eàøe eàö§§©¥©¨¦©¨¦©¨©¨¤§¦¦§¨¤¤¨©©§¨
ïzð Bîçì BabNî íéòìñ úBãöî ïkLé íéîBøî àeä" :àëäî ,øîà àaà éaø ."ãBáëa§¨©¦©¨£©¥¨¨§¦¦§Ÿ§¨§¨¦¦§©©§¦¨
"ïzð Bîçì"c íeMî ?"BabNî íéòìñ úBãöî ïkLé íéîBøî" íòh äî ,"íéðîàð åéîéî¥¨¤¡¨¦©©©§¦¦§Ÿ§¨§¨¦¦§©¦§©§¦¨
øîà ?àaä íìBòä ïa eäæéà :äîìL úà eìàL ,eäaà éaø øîàå ."íéðîàð åéîéî"e¥¨¤¡¨¦§¨©©¦©¨¨£¤§ŸŸ¥¤¤¨¨©¨¨©

ìç òLBäé éaøc déøa óñBéc àä ék ."ãBák åéð÷æ ãâðk"L ìk :íäìøîà .ãébðéà ,L ¨¤¨¤§¤¤§¥¨¨¦¨§¥§¥§©¦§ª©£©¦§¦£©
.äìòîì íéðBzçúå ähîì íéðBéìò ,éúéàø Ceôä íìBò :déì øîà ?úéæç éàî :deáà déì¥£©¨¥£©¥¨¨¨¦¦¤§¦§©¨§©§¦§©§¨
àëä ïðéáLçc éëéä ék [:déì øîà] ?ïðéúéæç éëéä ïðàå .úéàø øeøa íìBò :déì øîà£©¥¨¨¨¦¨©£©¥¦£¦¦©£©¥¦¥¦§©§¦©¨¨
eéäL ézòîLå .Bãéa Bãeîìúå ïàëì àaL éî éøLà :íéøîBà eéäL ézòîLå .íúä ïðéáLç©§¦©¨¨§¨©§¦¤¨§¦©§¥¦¤¨§¨§©§§¨§¨©§¦¤¨

úeëìî éâeøä :íéøîBà¯éaø àîéìéà ?eäðéð ïàî .ïúöéçîa ãBîòì äìBëé äiøa ìk ïéà §¦£¥©§¥¨§¦¨§¨©£¦§¦¨¨©¦§¦¥¨©¦
åéøáçå àáé÷ò¯éâeøä àlà !éîð éëä åàìa ,àèéLt ?àì eúå úeëìî éâeøä íeMî £¦¨©£¥¨¦£¥©§§¨§¦¨§¨¨¦©¦¤¨£¥

.ãeìä÷ãö" áeúkä øîàL eäî ,éða :åéãéîìúì éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïäì øîà ,àéðz©§¨¨©¨¤©¨¨¨¤©©§©§¦¨¨©©¤¨©©¨§¨¨
:øîàå øæòéìà éaø äðòð ?"úàhç íénàì ãñçå éBb íîBøz"éBb íîBøz ä÷ãö"¯elà §¥§¤¤§ª¦©¨©£¨©¦¡¦¤¤§¨©§¨¨§¥¥

"úàhç íénàì ãñçå" ,"õøàa ãçà éBb ìàøNé Enòk éîe" :áéúëc ,ìàøNé¯ä÷ãö ìk ¦§¨¥¦§¦¦§©§¦§¨¥¤¨¨¨¤§¤¤§ª¦©¨¨§¨¨
:øîàpL Bîk ,Ba ìcbúäì àlà ïéNBò íðéàL ,ïäì àeä àèç ,ïéNBò íìBòä úBneàL ãñçå̈¤¤¤¨¨¦¥§¨¤¤¥¨¦¤¨§¦§©¥§¤¤¡©

."éäBðáe àkìî éiçì ïélöîe àiîL dìàì ïéçBçéð ïéáø÷äî ïBäì éc"¯òìñ" øîBàä :àéðúäå ?àéä äøeîb ä÷ãö åàì éëä ãéáòãe ¦¤¡§©§§¦¦¦¤¡¨§©¨§©©¦§©¥©§¨§¦§¨¥¨¦¨§¨¨§¨¦§¨©§¨¨¥¤©
"àaä íìBòì äkæàL ìéáLáe ,éða eéçiL ìéáLa ä÷ãöì äæ¯!øeîb ÷écö äæ éøä¯.éBâa ïàk ,ìàøNia ïàk :àéL÷ àìäðòð ¤¦§¨¨¦§¦¤¦§¨©¦§¦¤¤§¤¨¨©¨£¥¤©¦¨¨©§¨¨§¦§¨¥¨§©£¨

"éBb íîBøz ä÷ãö" :øîàå òLBäé éaø¯"úàhç íénàì ãñçå" ,"ãçà éBb ìàøNé Enòk éîe" :áéúëc ,ìàøNé elà¯ä÷ãö ìk ©¦§ª©§¨©§¨¨§¥¥¦§¨¥¦§¦¦§©§¦§¨¥¤¨§¤¤§ª¦©¨¨§¨¨
éèçå Cìò øtLé ékìî àkìî ïäì" :øîàpL ,ïúeëìî CLnzL éãk àlà ïéNBò ïéàL ,ïäì àeä àèç ,ïéNBò íìBòä úBneàL ãñçåC §¤¤¤¨¨¦¥§¨¤¤¥¦¤¨§¥¤¦¨¥©§¨¤¤¡©¨¥©§¨¦§¦¦§©£¨©£¨¨

ì àëøà éåäz ïä ïéðò ïçîa Cúéåòå ÷øô ä÷ãöa"éBb íîBøz ä÷ãö" :øîàå ìàéìîb ïaø äðòð .'Bâå "CúåìL¯:áéúëc ,ìàøNé elà §¦§¨§ª©£¨¨¨§¦©£¨¦¥¤¡¥©§¨¦§¥§¨§©£¨©¨©§¦¥§¨©§¨¨§¥¥¦§¨¥¦§¦
"úàhç íénàì ãñçå" ,['Bâå] "ìàøNé Enòk éîe"¯øäéúäì àlà ïéNBò ïéàL ,ïäì àeä àèç ,ïéNBò íééBbL ãñçå ä÷ãö ìk ¦§©§¦§¨¥§§¤¤§ª¦©¨¨§¨¨§¤¤¤¦¦¥§¨¤¤¥¦¤¨§¦§¨¥

íBiä äøáò íBé" :øîàpL ,ípäéb àlà äøáò ïéàå ,"ïBãæ úøáòa äNBò BîL õì øéäé ãæ" :øîàpL ,ípäéâa ìôBð øäéúnä ìëå ,Ba§¨©¦§¨¥¥§¥¦¨¤¤¡©¥¨¦¥§¤§¤§©¨§¥¤§¨¤¨¥¦¨¤¤¡©¤§¨©
"éBb íîBøz ä÷ãö" :øîBà éòãBnä øæòéìà éaø .éòãBnì ïéëéøö eðà ïééãò :ìàéìîb ïaø øîà ."àeää¯éîe" :áéúëc ,ìàøNé elà ©¨©©¨©§¦¥£©¦¨§¦¦©¨¦©¦¡¦¤¤©¨¦¥§¨¨§¥¥¦§¨¥¦§¦¦

"úàhç íénàì ãñçå" ,"ãçà éBb ìàøNé Enòk¯óøçì àlà ïéNBò ïéàL ,ïäì àeä àèç ,ïéNBò íìBòä úBneàL ãñçå ä÷ãö ìk §©§¦§¨¥¤¨§¤¤§ª¦©¨¨§¨¨§¤¤¤¨¨¦¥§¨¤¤¥¦¤¨§¨¥
ïa àéðeçð éaø äðòð ."äfä øácä íëì äéäå BìB÷a ízòîL àìå 'äì íúàèç ék øac øLàk 'ä Nòiå àáiå" :øîàpL ,Ba eðúBà¨¤¤¡©©¨¥©©©©£¤¦¥¦£¨¤©§Ÿ§©§¤§§¨¨¨¤©¨¨©¤©£¨©¦§§¨¤

"ãñçå éBb íîBøz ä÷ãö" :øîàå äðwä¯"íénàì"e ,ìàøNéì¯éaø éøác ïéàøð :åéãéîìúì éàkæ ïa ïðçBé ïaø íäì øîà .úàhç ©¨¨§¨©§¨¨§¥§¤¤§¦§¨¥§ª¦©¨¨©¨¤©¨¨¨¤©©§©§¦¨¦§¦¦§¥©¦
.úàhç íéneàìe ,ìàøNéì ãñçå ä÷ãö ïúBð àeäL éôì ,íëéøácîe éøácî äðwä ïa àéðeçð¯?àéä éàî ,øîà éîð àeäc ììkî §§¨¤©¨¨¦§¨©¦¦§¥¤§¦¤¥§¨¨§¤¤§¦§¨¥§¦©¨¦§©§©¦¨©©¦

.íìBòä úBneà ìò úøtëî ä÷ãö Ck ,ìàøNé ìò úøtëî úàhçäL íLk :éàkæ ïa ïðçBé ïaø íäì øîà ,àéðúc,æéîøeä àøôéà §©§¨¨©¨¤©¨¨¨¤©©§¥¤©©¨§©¤¤©¦§¨¥¨§¨¨§©¤¤©¨¨¦§¨§¦
.úeëìî íBìL íeMî eäðéìa÷å ,àáøc dén÷ eäðéøãL ;eäðéìa÷ àìå éîà éaøc dén÷ì éøðéc äàî òaøà äøãL ,àkìî øBáLc dénéà¦¥§¨©§¨§©¨©§©¥¨¦¨¥§©¥§©¦©¦§¨©§¦§§©¦§©¥§¨¨§©§¦§¦§©§

.úeëìî íBìL íeMî ,àáøå ?"dúBà úBøéàî úBàa íéLð äðøáMz døéö÷ Láéa" déì úéì :øîà ,ãt÷éà éîà éaø òîL¯éaøå ¨©©¦©¦¦§©£©¥¥¦§¦¨¦¨©§¨¨¦¨§¦¨§¨¨¦§©§§©¦
úeëìî íBìL íeMî ,éîð éîà¯déì éòaéàc.íééBâ éiðòì eäðéâìôîì¯àeä ãt÷éàc éîà éaøå .eäðéáäé íééBâ éiðòì ,éîð àáøå ©¦©¦¦§©§§¦¨¥¥§¦§§¦§©£¦¥¦§¨¨©¦©£¦¥¦§¨¦§§©¦©¦§¦§©
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בבא בתרא. פרק ראשון - השותפין דף י עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc `xza `aa(ipy meil)

ozepdy ,dwcv `id ef.dðúBð éîì òãBé Bðéàå dðúBðiprdeBðéàå dìèBð §¨§¥¥©§¦§¨§¨§¥
.dìèBð énî òãBé:`xnbd zyxtne,'dðúBð éîì òãBé Bðéàå dðúBð' ¥©¦¦§¨§¨§¥¥©§¦§¨

é÷etàì`ivedl -îebdpn,àá÷eò øîcebdpn didy .ozp inl rciy §©¥¦§©§¨
eli`e .iprd ly gztd oztn lr dlila zern gipdlòãBé Bðéàå dìèBð'§¨§¥¥©

é÷etàì ,'dìèBð énî`ivedl -îebdpnàaà éaøcmiiprd erciy ¦¦§¨§©¥¦§©¦©¨
,epnn milhepd,eab ixeg`n xexvd xceqa zernd gipdl ebdpn didy

.myn milhep miiprde

ãéáòéì éëéä àlàå,ozep `ed inl rci `ly ote`a mc`d dyri ji` - §¤¨¥¦¦£¦
.lhep `ed inn rci `l iprdeáézéìzernd ozi -ä÷ãö ìL é÷ðøàì ¥¦§©§§¦¤§¨¨

.i`abd ciay

,éáéúéîdtewl zern zpizp `id dlernd dwcvdy exn`y dn lr `iyew ¥¦¥
,`ziixaa epipy :dwcv lyéaø ,íéøëæ íéða Bì eéäéå íãà äNòi äî©©£¤¨¨§¦§¨¦§¨¦©¦

íéiðòì åéúBòî øfôé øîBà øæòéìàøáãì BzLà çnNé øîBà òLBäé éaø , ¡¦¤¤¥§©¥§¨©£¦¦©¦§ª©¥§©©¦§¦§©
äåöî.dpcwtiy mcew -,`ziixad dtiqene,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ¦§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

äéìò äpeîî ïk íà àlà ,ä÷ãö ìL é÷ðøàì äèeøt íãà ïzé àìmc` Ÿ¦¥¨¨§¨§©§§¦¤§¨¨¤¨¦¥§¤¨¤¨
on`p.ïBéãøz ïa àéððç éaøkoziy dpekpd dbdpddy exn` ji` ,ok m`e §©¦£©§¨¤§©§

on`p mc` dpenn zetewd lk lr `l ixde ,dwcv ly dtewl eizern mc`
.`ippg iaxk

:`xnbd zvxznïðéøîà à÷ ékeizern mc` oziy epxn`y dn ok` - ¦¨©§¦¨
dtewa mixen` mixacd ,dwcv ly dtewldìò épîîcdilr dpenny - ¦§©¥£¨

on`p mc`.ïBéãøz ïa àéððç éaøk§©¦£©§¨¤§©§
:dwcv zevn zlrn lceb x`al dtiqen `xnbd,eäaà éaø øîàaezk ¨©©¦©¨

dxeza(aiÎ`i l zeny)ipA W`x z` `Vz iM .xn`N dWn l` 'd xAcie' .©§©¥¤Ÿ¤¥Ÿ¦¦¨¤Ÿ§¥
,df weqt eda` iax yxtne .''dl FWtp xtM Wi` Epzpe ,mdicwtl l`xUi¦§¨¥¦§ª¥¤§¨§¦Ÿ¤©§©
ïø÷ íeøz äna ,íìBò ìL BðBaø' ,àeä Ceøa LBãwä éðôì äLî øîà̈©Ÿ¤¦§¥©¨¨¦¤¨©¤¨¤¤

Bì øîà .'ìàøNé`ed jexa yecwd'àOú éë'amnexl dz` utg m` - ¦§¨¥¨©§¦¦¨
.dwcvl xtek mdn gw ,mpxw

:df oipra ztqep dyxcãò ,ãåc ïa äîìL úà eìàL ,eäaà éaø øîàå§¨©©¦©¨¨£¤§ŸŸ¤¨¦©
àaà ãåc Løét äî eàøe eàö ,ïäì øîà .ä÷ãö ìL dçk ïëéämildz) ¥¨Ÿ¨¤§¨¨¨©¨¤§§©¥©¨¦©¨

(h aiw,,'ãBáëa íeøz Bðø÷ ,ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð øft'ixd ¦©¨©¨¤§¦¦§¨Ÿ¤¤¨©©§¨§¨
.dpzepd oxw mnexl dgeka yiy ,dwcvd gk lceb mkl

,øîà àaà éaøcnlp dwcv ly dgekàëäîxn`py ,`ad weqtdn - ©¦©¨¨©¥¨¨
(fh bl diryi)ïBkLé íéîBøî àeä'eze` biyz `ly deab mewna xby ink-] §¦¦§
,[aie`d ciBabNî íéòìñ úBãöî,abynl el eidi mirlq ixvan eli`k-] §¨§¨¦¦§©

,[aie` cin elivdl.'íéðîàð åéîéî ,ïzð Bîçì,weqtd yxtzn jkeäî ©§¦¨¥¨¤¡¨¦©
íòhy ef dkxal mc`d dkef,'BabNî íéòìñ úBãöî ,ïBkLé íéîBøî' ©©§¦¦§§¨§¨¦¦§©

ïzð Bîçì'c íeMî,miiprl.'íéðîàð åéîéî ¦§©§¦¨¥¨¤¡¨¦
,íäì øîà .àaä íìBòä ïa eäæéà ,äîìL úà eìàL ,eäaà éaø øîàå§¨©©¦©¨¨£¤§ŸŸ¥¤¤¨¨©¨¨©¨¤

'ãBák åéð÷æ ãâðkL ìk'dfd mlera ceak mdl miwlegy miyp` mze` - ¨¤§¤¤§¥¨¨
.mxyer zngn `le ,mzpwf znkg zngnàä ék,didy dyrnk -cax ¦¨§

ìç òLBäé éaøc déøa óñBéLe ,dlg -ãéâpéà.egex dgxte reb - ¥§¥§©¦§ª©¨©¦§¦
,xxerzpykedeáà déì øîà,ryedi iax eia` -úéæç éàîzi`x dn - ¨©¥£©©¨¦

.oeilrd mleradéì øîà,sqei axíéðBéìò ,éúéàø Ceôä íìBò- ¨©¥¨¨¨¦¦¤§¦
md oeilrd mlera my ,dfd mlera miaeygd mixiyrdå ,ähîìeli` §©¨§

íéðBzçúmd oeilrd mlera my ,dfd mlera milty mdy miiprd - ©§¦
äìòîìdéì øîà .`l` ,zi`x jetd mler `l ,ryedi iaxøeøa íìBò §©§¨¨©¥¨¨
.úéàø̈¦¨

,epa z` le`yl ryedi iax siqedïðàå,dxez ilra minkgd icinlz ep` - ©£©
ïðéúéæç éëéä.my epizeaiyg idn ,epze` zi`x ji` -déì øîà]sqei ax,[ ¥¦£¦¦¨¨©¥

àëä ïðéáLçc éëéä ék,micakpe miaeygk o`k epze` miaiygny myk - ¦¥¦§©§¦¨¨¨
jkíúä ïðéáLç.my epze` miaiygn - ©§¦¨¨¨

:sqei ax siqed cereézòîLå,dlrn ly daiyiaéî éøLà' íéøîBà eéäL §¨©§¦¤¨§¦©§¥¦
'Bãéa Bãeîìúå ,ïàëì àaL. ¤¨§¨§©§§¨

åceriøa ìk ïéà ,úeëìî éâeøä ,íéøîBà eéäL ézòîLãBîòì äìBëé ä §¨©§¦¤¨§¦£¥©§¥¨§¦¨§¨©£
ïúöéçîa.mzlrn lcebl:`xnbd zxxaneäðéð ïàîibexd mze` md in - ¦§¦¨¨©¦§
.zeklnàîéìéàl dpeekdy xn`z m` -åéøáçå àáé÷ò éaøibexd zxyr ¦¥¨©¦£¦¨©£¥¨

wx m`d ,dywi .zeklníeMîmdyúeëìî éâeøä,ef dabyp dlrnl ekf ¦£¥©§
àì eúåeid dzngn xy` ,z`f caln zxg` dlrn mdl dzid `l ike - §Ÿ

ixd .ef dbxcnl zekfl miie`xénð éëä åàìa àèéLteli` s`y heyt - §¦¨§©¨¦©¦

.mzwcv lceb zngn ef dlrnl mikef eid ,zeklnd ici lr mibxdp eid `l

,àlàl dpeekdãBì éâeøäqepiixeh mbxdy ,'qette qepiilel' mig`d - ¤¨£¥
.cela ryxd

oial l`xyi ly dwcvd oiay lcadde ,dwcvd zlrn oiprl zxfeg `xnbd

:mlerd zene` ly dwcvd,åéãéîìúì éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïäì øîà ,àéðz©§¨¨©¨¤©¨¨¨¤©©§©§¦¨
áeúkä øîàL eäî ,éða(cl ci ilyn)íénàì ãñçå éBb íîBøz ä÷ãö' ¨©©¤¨©©¨§¨¨§¥§¤¤§ª¦

'úàhçìàøNé elà 'éBb íîBøz ä÷ãö' ,øîàå øæòéìà éaø äðòð . ©¨©£¨©¦¡¦¤¤§¨©§¨¨§¥¥¦§¨¥
,'ieb' mi`xwpdáéúëc(bk f 'a l`eny).'õøàa ãçà éBb ìàøNé Enòë éîe' ¦§¦¦§©§¦§¨¥¤¨¨¨¤

.znnexzn mpxw dwcv mipzep l`xyiy dryayxn`p miiebd lr eli`e
,'úàhç íénàì ãñçå'y ,jcnlléãáBò úBneàL ãñçå ä÷ãö ìk §¤¤§ª¦©¨¨§¨¨¨¤¤¤§¥

,ïäì àeä àèç ,ïéNBò íéáëBkitlïéNBò íðéàL,miny mylàlà ¨¦¦¥§¨¤¤¥¨¦¤¨
Ba ìcbúäì.dwcvd zekfa mdiig zepy z` jix`dle licbdl -Bîk §¦§©¥§

øîàpL(i e `xfr)ick ,ycwnd zial xwae o`v acp yxekyïBäì éc' ¤¤¡©¦¤¡
'éäBðáe àkìî éiçì ïélöîe àiîL dìàì ïéçBçéð ïéáø÷äîeidiy ick-] §©§§¦¦¦¤¡¨§©¨§©©¦§©¥©§¨§¦

ixd ,[eipae jlnd iigl elltzie ,minyd idl`l gex zgpl zepaxw miaixwn
zekfa mdini z` jix`dl ick `l` ,miny myl mipzep miiebd oi`y

.dwcvd
:`xnbd zl`eyéëä ãéáòãeick dwcv ozepy ,jk dyery mc` ike - §¨¦¨¦

,eipa inie eini ekix`iyàéä äøeîb ä÷ãö åàì.dxenb dwcv ef oi` m`d - ©§¨¨§¨¦
àéðúäå,`ziixaaìéáLáe ,éða eéçiL ìéáLa ,ä÷ãöì äæ òìñ øîBàä' §¨©§¨¨¥¤©¤¦§¨¨¦§¦¤¦§¨©¦§¦

'øeîb ÷écö äæ éøä ,àaä íìBòì äkæàL.:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì ¤¤§¤¨¨©¨£¥¤©¦¨Ÿ©§¨
ïàk`ed ,`ziixaa epipyy dn -ìàøNéa.epa digiy liaya dwcv ozepy ¨§¦§¨¥

eli`eïàkxaecn ixd ,`hgk zaygp dwcvdy xfril` iax xn`y dn - ¨
íéáëBk ãáBòa,iebl l`xyi oia weligd mrhe .epa digiy ick dwcv ozepy §¥¨¦

.epa zeni seqal m` s` ,ozpy dwcvd lr hxgzn epi` mlerl l`xyiy

.dyry dwcvd lr hxgzn `ed ixd epa zeni m` ,iebd j`
weqta i`kf oa opgei oax icinlz x`y zeyxc z` `iadl dkiynn `xnbd

:dføîàå òLBäé éaø äðòð,weqtd z` yexcl yi jk'éBb íîBøz ä÷ãö' ©£¨©¦§ª©§¨©§¨¨§¥
áéúëc ,ìàøNé elà(bk f 'a l`eny).'õøàa ãçà éBb ìàøNé Enòë éîe' ¥¦§¨¥¦§¦¦§©§¦§¨¥¤¨¨¨¤

xn`p miiebd lr eli`e,'úàhç íénàì ãñçå'y ,jcnllãñçå ä÷ãö ìk §¤¤§ª¦©¨¨§¨¨¨¤¤
,ïäì àeä àèç ,ïéNBò íéáëBk éãáBò úBneàLitlïéNBò ïéàLmyl ¤§¥¨¦¦¥§¨¤¤¥¦

,minyïúeëìî CLnzL éãk àlà`ly dwcvd zekf mdl cenrzy - ¤¨§¥¤¦¨¥©§¨
.mzekln wqtzøîàpL(ck c l`ipc)melg z` l`ipc xzty xg`l ¤¤¡©

,xvpckeapl dvr l`ipc `iyd ,ezeklnn cxhdl `ed cizry ,xvpckeap

,el xn` jkeCìò øtLé ékìî àkìî ïäì'ahiz izvr ,jlnd dz`-] ¨¥©§¨¦§¦¦§©£¨
,[jipira÷øô ä÷ãöa Càèçå,[dctz dwcva jz`hg z`e-]ïçîa Cúéåòå ©£¨¨§¦§¨§ª©£¨¨¨§¦©

ïéðò,[miiprd z` oegzy jka xtkz jizepeer z`e-]ïä,ixacl rnyz m`-] £¨¦¥
[ile`ì àëøà àåäzéúåìL'Bâå 'C`ly ,jnelyl onf zekix` didz-] ¤¡¥©§¨¦§¥§¨§

jynzy ick `l` dwcv miyer miiebd oi`y o`kne ,[`al drxd xdnz
.mzekln

áéúëc ,ìàøNé elà 'éBb íîBøz ä÷ãö' ,øîàå ìàéìîb ïaø äðòðl`eny) ©£¨©¨©§¦¥§¨©§¨¨§¥¥¦§¨¥¦§¦
(bk f 'a['åâå] ìàøNé Enòk éîe'ux`A cg` iFB'xn`p miiebd lr eli`e ¦§©§¦§¨¥¤¨¨¨¤

,'úàhç íéneàì ãñçå'y ,jcnllíéáëBk éãáBòL ãñçå ä÷ãö ìk §¤¤§¦©¨¨§¨¨¨¤¤¤§¥¨¦
ïäì àeä àèç ,ïéNBòitlïéNBò ïéàLminy mylBa øäéúäì àlà- ¦¥§¨¤¤¥¦¤¨§¦§©¥

.mzwcve mcqga ze`bzdløäéúnä ìëå[d`bznd-],ípäéâa ìôBð §¨©¦§©¥¥§¥¦Ÿ
øîàpL(ck `k ilyn)øéäé ãæ','ïBãæ úøáòa äNBò ,BîL õì,xnelk ¤¤¡©¥¨¦¥§¤§¤§©¨

,'dxar'a oeci d`bzndyøîàpL ,ípäéb àlà 'äøáò' ïéàå(eh ` diptv)lr §¥¤§¨¤¨¥¦Ÿ¤¤¡©
,mpdibl miryx mipecp eay `xepde lecbd oicd meiíBiä äøáò íBé'¤§¨©

,'àeää.mpdib `id 'dxar'y ixd ©
ìàéìîb ïaø øîà,lirl mi`pzd eyxcy zeyxcd lk s` lreðà ïééãò ¨©©¨©§¦¥£©¦¨

éòãBnì ïéëéøö-,ircend xdn didy xfril` iax zyxcl,epipy jkeéaø §¦¦©¨¦©¦
áéúëc ,ìàøNé elà 'éBb íîBøz ä÷ãö' ,øîBà éòãBnä øæòéìàl`eny) ¡¦¤¤©¨¦¥§¨¨§¥¥¦§¨¥¦§¦

(bk f 'a

.'ãçà éBb ìàøNé Enòk éîe',xn`p miiebd lre,'úàhç íénàì ãñçå' ¦§©§¦§¨¥¤¨§¤¤§ª¦©¨
y ,jcnllïéàL ,ïäì àeä àèç ïéNBò íéáëBk éãáBòL ãñçå ä÷ãö ìk̈§¨¨§¤¤¤§¥¨¦¦¥§¨¤¤¥

ïéNBò,miny myløîàpL .Ba eðúBà óøçì àlà(b n dinxi)dlbdy drya ¦¤¨§¨¥¨¤¤¡©
,el xn`e ,edinxi ly eiwif` z` oc`xfeap gzt ,laal l`xyi z` oc`xfeap
äéäå ,BìB÷a ízòîL àìå 'äì íúàèç ék ,øac øLàk 'ä Nòiå àáiå'©¨¥©©©©£¤¦¥¦£¨¤©§Ÿ§©§¤§§¨¨

.'äfä øácä íëì[edinxi iwif` z` gzty] cqg dyry drya s`y ,ixd ¨¤©¨¨©¤
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צה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc `xza `aa(ipy meil)

ozepdy ,dwcv `id ef.dðúBð éîì òãBé Bðéàå dðúBðiprdeBðéàå dìèBð §¨§¥¥©§¦§¨§¨§¥
.dìèBð énî òãBé:`xnbd zyxtne,'dðúBð éîì òãBé Bðéàå dðúBð' ¥©¦¦§¨§¨§¥¥©§¦§¨

é÷etàì`ivedl -îebdpn,àá÷eò øîcebdpn didy .ozp inl rciy §©¥¦§©§¨
eli`e .iprd ly gztd oztn lr dlila zern gipdlòãBé Bðéàå dìèBð'§¨§¥¥©

é÷etàì ,'dìèBð énî`ivedl -îebdpnàaà éaøcmiiprd erciy ¦¦§¨§©¥¦§©¦©¨
,epnn milhepd,eab ixeg`n xexvd xceqa zernd gipdl ebdpn didy

.myn milhep miiprde

ãéáòéì éëéä àlàå,ozep `ed inl rci `ly ote`a mc`d dyri ji` - §¤¨¥¦¦£¦
.lhep `ed inn rci `l iprdeáézéìzernd ozi -ä÷ãö ìL é÷ðøàì ¥¦§©§§¦¤§¨¨

.i`abd ciay

,éáéúéîdtewl zern zpizp `id dlernd dwcvdy exn`y dn lr `iyew ¥¦¥
,`ziixaa epipy :dwcv lyéaø ,íéøëæ íéða Bì eéäéå íãà äNòi äî©©£¤¨¨§¦§¨¦§¨¦©¦

íéiðòì åéúBòî øfôé øîBà øæòéìàøáãì BzLà çnNé øîBà òLBäé éaø , ¡¦¤¤¥§©¥§¨©£¦¦©¦§ª©¥§©©¦§¦§©
äåöî.dpcwtiy mcew -,`ziixad dtiqene,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ¦§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

äéìò äpeîî ïk íà àlà ,ä÷ãö ìL é÷ðøàì äèeøt íãà ïzé àìmc` Ÿ¦¥¨¨§¨§©§§¦¤§¨¨¤¨¦¥§¤¨¤¨
on`p.ïBéãøz ïa àéððç éaøkoziy dpekpd dbdpddy exn` ji` ,ok m`e §©¦£©§¨¤§©§

on`p mc` dpenn zetewd lk lr `l ixde ,dwcv ly dtewl eizern mc`
.`ippg iaxk

:`xnbd zvxznïðéøîà à÷ ékeizern mc` oziy epxn`y dn ok` - ¦¨©§¦¨
dtewa mixen` mixacd ,dwcv ly dtewldìò épîîcdilr dpenny - ¦§©¥£¨

on`p mc`.ïBéãøz ïa àéððç éaøk§©¦£©§¨¤§©§
:dwcv zevn zlrn lceb x`al dtiqen `xnbd,eäaà éaø øîàaezk ¨©©¦©¨

dxeza(aiÎ`i l zeny)ipA W`x z` `Vz iM .xn`N dWn l` 'd xAcie' .©§©¥¤Ÿ¤¥Ÿ¦¦¨¤Ÿ§¥
,df weqt eda` iax yxtne .''dl FWtp xtM Wi` Epzpe ,mdicwtl l`xUi¦§¨¥¦§ª¥¤§¨§¦Ÿ¤©§©
ïø÷ íeøz äna ,íìBò ìL BðBaø' ,àeä Ceøa LBãwä éðôì äLî øîà̈©Ÿ¤¦§¥©¨¨¦¤¨©¤¨¤¤

Bì øîà .'ìàøNé`ed jexa yecwd'àOú éë'amnexl dz` utg m` - ¦§¨¥¨©§¦¦¨
.dwcvl xtek mdn gw ,mpxw

:df oipra ztqep dyxcãò ,ãåc ïa äîìL úà eìàL ,eäaà éaø øîàå§¨©©¦©¨¨£¤§ŸŸ¤¨¦©
àaà ãåc Løét äî eàøe eàö ,ïäì øîà .ä÷ãö ìL dçk ïëéämildz) ¥¨Ÿ¨¤§¨¨¨©¨¤§§©¥©¨¦©¨

(h aiw,,'ãBáëa íeøz Bðø÷ ,ãòì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð øft'ixd ¦©¨©¨¤§¦¦§¨Ÿ¤¤¨©©§¨§¨
.dpzepd oxw mnexl dgeka yiy ,dwcvd gk lceb mkl

,øîà àaà éaøcnlp dwcv ly dgekàëäîxn`py ,`ad weqtdn - ©¦©¨¨©¥¨¨
(fh bl diryi)ïBkLé íéîBøî àeä'eze` biyz `ly deab mewna xby ink-] §¦¦§
,[aie`d ciBabNî íéòìñ úBãöî,abynl el eidi mirlq ixvan eli`k-] §¨§¨¦¦§©

,[aie` cin elivdl.'íéðîàð åéîéî ,ïzð Bîçì,weqtd yxtzn jkeäî ©§¦¨¥¨¤¡¨¦©
íòhy ef dkxal mc`d dkef,'BabNî íéòìñ úBãöî ,ïBkLé íéîBøî' ©©§¦¦§§¨§¨¦¦§©

ïzð Bîçì'c íeMî,miiprl.'íéðîàð åéîéî ¦§©§¦¨¥¨¤¡¨¦
,íäì øîà .àaä íìBòä ïa eäæéà ,äîìL úà eìàL ,eäaà éaø øîàå§¨©©¦©¨¨£¤§ŸŸ¥¤¤¨¨©¨¨©¨¤

'ãBák åéð÷æ ãâðkL ìk'dfd mlera ceak mdl miwlegy miyp` mze` - ¨¤§¤¤§¥¨¨
.mxyer zngn `le ,mzpwf znkg zngnàä ék,didy dyrnk -cax ¦¨§

ìç òLBäé éaøc déøa óñBéLe ,dlg -ãéâpéà.egex dgxte reb - ¥§¥§©¦§ª©¨©¦§¦
,xxerzpykedeáà déì øîà,ryedi iax eia` -úéæç éàîzi`x dn - ¨©¥£©©¨¦

.oeilrd mleradéì øîà,sqei axíéðBéìò ,éúéàø Ceôä íìBò- ¨©¥¨¨¨¦¦¤§¦
md oeilrd mlera my ,dfd mlera miaeygd mixiyrdå ,ähîìeli` §©¨§

íéðBzçúmd oeilrd mlera my ,dfd mlera milty mdy miiprd - ©§¦
äìòîìdéì øîà .`l` ,zi`x jetd mler `l ,ryedi iaxøeøa íìBò §©§¨¨©¥¨¨
.úéàø̈¦¨

,epa z` le`yl ryedi iax siqedïðàå,dxez ilra minkgd icinlz ep` - ©£©
ïðéúéæç éëéä.my epizeaiyg idn ,epze` zi`x ji` -déì øîà]sqei ax,[ ¥¦£¦¦¨¨©¥

àëä ïðéáLçc éëéä ék,micakpe miaeygk o`k epze` miaiygny myk - ¦¥¦§©§¦¨¨¨
jkíúä ïðéáLç.my epze` miaiygn - ©§¦¨¨¨

:sqei ax siqed cereézòîLå,dlrn ly daiyiaéî éøLà' íéøîBà eéäL §¨©§¦¤¨§¦©§¥¦
'Bãéa Bãeîìúå ,ïàëì àaL. ¤¨§¨§©§§¨

åceriøa ìk ïéà ,úeëìî éâeøä ,íéøîBà eéäL ézòîLãBîòì äìBëé ä §¨©§¦¤¨§¦£¥©§¥¨§¦¨§¨©£
ïúöéçîa.mzlrn lcebl:`xnbd zxxaneäðéð ïàîibexd mze` md in - ¦§¦¨¨©¦§
.zeklnàîéìéàl dpeekdy xn`z m` -åéøáçå àáé÷ò éaøibexd zxyr ¦¥¨©¦£¦¨©£¥¨

wx m`d ,dywi .zeklníeMîmdyúeëìî éâeøä,ef dabyp dlrnl ekf ¦£¥©§
àì eúåeid dzngn xy` ,z`f caln zxg` dlrn mdl dzid `l ike - §Ÿ

ixd .ef dbxcnl zekfl miie`xénð éëä åàìa àèéLteli` s`y heyt - §¦¨§©¨¦©¦

.mzwcv lceb zngn ef dlrnl mikef eid ,zeklnd ici lr mibxdp eid `l

,àlàl dpeekdãBì éâeøäqepiixeh mbxdy ,'qette qepiilel' mig`d - ¤¨£¥
.cela ryxd

oial l`xyi ly dwcvd oiay lcadde ,dwcvd zlrn oiprl zxfeg `xnbd

:mlerd zene` ly dwcvd,åéãéîìúì éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïäì øîà ,àéðz©§¨¨©¨¤©¨¨¨¤©©§©§¦¨
áeúkä øîàL eäî ,éða(cl ci ilyn)íénàì ãñçå éBb íîBøz ä÷ãö' ¨©©¤¨©©¨§¨¨§¥§¤¤§ª¦

'úàhçìàøNé elà 'éBb íîBøz ä÷ãö' ,øîàå øæòéìà éaø äðòð . ©¨©£¨©¦¡¦¤¤§¨©§¨¨§¥¥¦§¨¥
,'ieb' mi`xwpdáéúëc(bk f 'a l`eny).'õøàa ãçà éBb ìàøNé Enòë éîe' ¦§¦¦§©§¦§¨¥¤¨¨¨¤

.znnexzn mpxw dwcv mipzep l`xyiy dryayxn`p miiebd lr eli`e
,'úàhç íénàì ãñçå'y ,jcnlléãáBò úBneàL ãñçå ä÷ãö ìk §¤¤§ª¦©¨¨§¨¨¨¤¤¤§¥

,ïäì àeä àèç ,ïéNBò íéáëBkitlïéNBò íðéàL,miny mylàlà ¨¦¦¥§¨¤¤¥¨¦¤¨
Ba ìcbúäì.dwcvd zekfa mdiig zepy z` jix`dle licbdl -Bîk §¦§©¥§

øîàpL(i e `xfr)ick ,ycwnd zial xwae o`v acp yxekyïBäì éc' ¤¤¡©¦¤¡
'éäBðáe àkìî éiçì ïélöîe àiîL dìàì ïéçBçéð ïéáø÷äîeidiy ick-] §©§§¦¦¦¤¡¨§©¨§©©¦§©¥©§¨§¦

ixd ,[eipae jlnd iigl elltzie ,minyd idl`l gex zgpl zepaxw miaixwn
zekfa mdini z` jix`dl ick `l` ,miny myl mipzep miiebd oi`y

.dwcvd
:`xnbd zl`eyéëä ãéáòãeick dwcv ozepy ,jk dyery mc` ike - §¨¦¨¦

,eipa inie eini ekix`iyàéä äøeîb ä÷ãö åàì.dxenb dwcv ef oi` m`d - ©§¨¨§¨¦
àéðúäå,`ziixaaìéáLáe ,éða eéçiL ìéáLa ,ä÷ãöì äæ òìñ øîBàä' §¨©§¨¨¥¤©¤¦§¨¨¦§¦¤¦§¨©¦§¦

'øeîb ÷écö äæ éøä ,àaä íìBòì äkæàL.:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì ¤¤§¤¨¨©¨£¥¤©¦¨Ÿ©§¨
ïàk`ed ,`ziixaa epipyy dn -ìàøNéa.epa digiy liaya dwcv ozepy ¨§¦§¨¥

eli`eïàkxaecn ixd ,`hgk zaygp dwcvdy xfril` iax xn`y dn - ¨
íéáëBk ãáBòa,iebl l`xyi oia weligd mrhe .epa digiy ick dwcv ozepy §¥¨¦

.epa zeni seqal m` s` ,ozpy dwcvd lr hxgzn epi` mlerl l`xyiy

.dyry dwcvd lr hxgzn `ed ixd epa zeni m` ,iebd j`
weqta i`kf oa opgei oax icinlz x`y zeyxc z` `iadl dkiynn `xnbd

:dføîàå òLBäé éaø äðòð,weqtd z` yexcl yi jk'éBb íîBøz ä÷ãö' ©£¨©¦§ª©§¨©§¨¨§¥
áéúëc ,ìàøNé elà(bk f 'a l`eny).'õøàa ãçà éBb ìàøNé Enòë éîe' ¥¦§¨¥¦§¦¦§©§¦§¨¥¤¨¨¨¤

xn`p miiebd lr eli`e,'úàhç íénàì ãñçå'y ,jcnllãñçå ä÷ãö ìk §¤¤§ª¦©¨¨§¨¨¨¤¤
,ïäì àeä àèç ,ïéNBò íéáëBk éãáBò úBneàLitlïéNBò ïéàLmyl ¤§¥¨¦¦¥§¨¤¤¥¦

,minyïúeëìî CLnzL éãk àlà`ly dwcvd zekf mdl cenrzy - ¤¨§¥¤¦¨¥©§¨
.mzekln wqtzøîàpL(ck c l`ipc)melg z` l`ipc xzty xg`l ¤¤¡©

,xvpckeapl dvr l`ipc `iyd ,ezeklnn cxhdl `ed cizry ,xvpckeap

,el xn` jkeCìò øtLé ékìî àkìî ïäì'ahiz izvr ,jlnd dz`-] ¨¥©§¨¦§¦¦§©£¨
,[jipira÷øô ä÷ãöa Càèçå,[dctz dwcva jz`hg z`e-]ïçîa Cúéåòå ©£¨¨§¦§¨§ª©£¨¨¨§¦©

ïéðò,[miiprd z` oegzy jka xtkz jizepeer z`e-]ïä,ixacl rnyz m`-] £¨¦¥
[ile`ì àëøà àåäzéúåìL'Bâå 'C`ly ,jnelyl onf zekix` didz-] ¤¡¥©§¨¦§¥§¨§

jynzy ick `l` dwcv miyer miiebd oi`y o`kne ,[`al drxd xdnz
.mzekln

áéúëc ,ìàøNé elà 'éBb íîBøz ä÷ãö' ,øîàå ìàéìîb ïaø äðòðl`eny) ©£¨©¨©§¦¥§¨©§¨¨§¥¥¦§¨¥¦§¦
(bk f 'a['åâå] ìàøNé Enòk éîe'ux`A cg` iFB'xn`p miiebd lr eli`e ¦§©§¦§¨¥¤¨¨¨¤

,'úàhç íéneàì ãñçå'y ,jcnllíéáëBk éãáBòL ãñçå ä÷ãö ìk §¤¤§¦©¨¨§¨¨¨¤¤¤§¥¨¦
ïäì àeä àèç ,ïéNBòitlïéNBò ïéàLminy mylBa øäéúäì àlà- ¦¥§¨¤¤¥¦¤¨§¦§©¥

.mzwcve mcqga ze`bzdløäéúnä ìëå[d`bznd-],ípäéâa ìôBð §¨©¦§©¥¥§¥¦Ÿ
øîàpL(ck `k ilyn)øéäé ãæ','ïBãæ úøáòa äNBò ,BîL õì,xnelk ¤¤¡©¥¨¦¥§¤§¤§©¨

,'dxar'a oeci d`bzndyøîàpL ,ípäéb àlà 'äøáò' ïéàå(eh ` diptv)lr §¥¤§¨¤¨¥¦Ÿ¤¤¡©
,mpdibl miryx mipecp eay `xepde lecbd oicd meiíBiä äøáò íBé'¤§¨©

,'àeää.mpdib `id 'dxar'y ixd ©
ìàéìîb ïaø øîà,lirl mi`pzd eyxcy zeyxcd lk s` lreðà ïééãò ¨©©¨©§¦¥£©¦¨
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úà õøt àlL àlà eðL àì :àáø øîà .åéìò ïéákòî§©§¦¨¨¨©¨¨Ÿ¨¤¨¤Ÿ¨©¤
åéîéöt úà õøt ìáà ,åéîéöt¯:Cì òéiñîc àéðz ,àáøì ééaà déì øîà .åéìò ïéákòî éBáî éða §¦¨£¨¨©¤§¦¨§¥¨§©§¦¨¨£©¥©©¥§¨¨©§¨¦§©©¨
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בבא בתרא. פרק ראשון - השותפין דף יא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc `xza `aa(iyily meil)

àçúét déì ãçééî ìáà,mipirxbd z` lhepe jilyn myne ,ezianBì ïéà £¨§©¥¥¦§¨¥
úBnà òaøà àlàyBçút éðôì.ezia gzt - ¤¨©§©©¦§¥¦§

:zen` rax` zlihp oiprl dxcqk` oicäøãñëà ,àðeä áø øîàdagx - ¨©©¨©§©§¨
,zevign `ll dxewnúBnà òaøà dì ïéàixdy .dgztl xvgaàîòè ¥¨©§©©©§¨

zen` rax` lhep gzt lkyBàOî ÷eøét íeMî ,éàîewxtl leki epi`y ©¦¥©¨
la` .eay milkd exayi `ny ziad jezaàëäda oi`y ,dxcqk`a - ¨¨

,[my mixnyp mpi` ik] milk÷øôîe éàeâì ìéiòc øLôàqpkidl leki - ¤§¨§©¥§©¨¥§¨¥
.xvga lhep epi` jkitl ,wxtle dkezl

,úLL áø áéúî,`ziixaa epipyéøòL ãçàå íéza éøòL ãçà ¨¦©¥¤¤¨©£¥¨¦§¤¨©£¥
.úBnà òaøà ïäì Lé ,úBàøãñëà,`xnbd zvxznàéää àéðz ék- ©§©§¨¥¨¤©§©©¦©§¨©¦

zwqer `idd `ziixadáø éác äøãñëàarax` day ,micinlzd ly - §©§©§¨§¥©
i`e milk da migipn jky oeikne ,[xie` jxevl zepelgn zeiepad] zeptc
yiy xnel jixv ike ,ddnz `xnbd j` .`yn dkeza wextl xyt`

láø éác äøãñëàod ,zen` rax`àèéLtixdy ,`edàélòî àðeøãéà ©§©§¨§¥©§¦¨¦§¨§©§¨
àeä.`ed xenb xcg -,àlà`ziixaa xaecn ,`xnbd zvxznäøãñëàa ¤¨§©§©§¨

,àúééîBørax` lhepy ziak `id ixde ,dxwzl zeribn dizeptec oi`y §§¨
.zen`

:xvga zen` rax` lhepy mitqep mipte`øòL úéa ïðaø eðzohw zia - ¨©¨¨¥©©
e` ,ziad gzt iptlúñtøîe ,äøãñëàdilray mizad iptl xecfext - ©§©§¨¦§¤¤
,mleqa eil` milere.úBnà òaøà ïäì Lém` j`íéza äMîç eéä ¥¨¤©§©©¨£¦¨¨¦

ïäì ïéà ,úñtøîì ïéçeút,cgi mlekl -ãáìa úBnà òaøà àlà §¦§¦§¤¤¥¨¤¤¨©§©©¦§¨
.xvga mgzt `ed myy ,mleqd zelbxnl

:zen` rax` lhep m` minieqn mipte` zxxan `xnbdéaø dépéî àòa§¨¦¥©¦
,ïéìBâðøz ìL ìeì ,éàpé éaøî ïðçBém`dúBnà òaøà Bì Lé,egztlBà ¨¨¥©¦©©¤©§§¦¥©§©©

éàî àîòè ,déì øîà .úBnà òaøà Bì ïéàgzt lky mrhd dn ixd - ¥©§©©¨©¥©§¨©
,zen` rax` lhep.BàOî ÷eøét íeMî,ok m`àëämilebpxz ly lela ¦¥©¨¨¨

,`yn ea miwxet oi`yñtèîeilzk lr lebpxzdäìBòå,leld jezl §©¥§¤
e,ãøBéå ñtèî.zen` rax` lhep epi`e §©¥§¥

úéa ,ïîçð áøî àáø dépéî àòay,äøe÷î Bðéà Béöçå äøe÷î Béöçm`d §¨¦¥¨¨¥©©§¨©¦¤§§¤§¤§¥§¤
úBnà òaøà Bì Lé,miza x`ykúBnà òaøà Bì ïéà Bàwextl lekiy oeik ¥©§©©¥©§©©

.dxewn epi`y cva e`yn.úBnà òaøà Bì ïéà ,déì øîàeàéòaî àì ¨©¥¥©§©©Ÿ¦©§¨
åéâlî Béeøé÷oi` i`ceay ,mipt itlk dxewnd ivgd m`y xnel jixv oi` - ¦¦§¨

oeik ,zen` rax` el÷øôîe éàeâì ìéiòc øLôàcmr qpkdl leki `ed - §¤§¨§©¥§©¨¥§¨¥
.ielbd wlga `yn wxtle miptl exengõeç étìk Béeøé÷ eléôà àlà- ¤¨£¦¦§©¥

dfa s`y oeik ,zen` rax` lhep epi` mb ,xvgd cvléàeâì ìéiòc øLôà¤§¨§©¥§©¨¥
dxewn epi`y mewnl cr -÷øôîe.my e`yn §¨¥

:ieanae xvga mc` ly eizeaege eizeiekfa oecl zxaer `xnbddépéî àòa§¨¦¥
énà éaøî àðeä áøéBáî éðaî ãçà ,,ze`ean ipy oia iepa eziayLwaL ©¨¥©¦©¦¤¨¦§¥¨¤¦¥

Bçút øéæçäìegztle o`kn enzql -øçà éBáîìm`d ,jenqdéBáî éða §©£¦¦§§¨©¥§¥¨
[jenqd]åéìò ïéákòî,erpnl mileki -åéìò ïéákòî ïéà Bà,déì øîà . §©§¦¨¨¥§©§¦¨¨¨©¥

,åéìò ïéákòî éBáî éða.ieana zetitv mdl mxeb `edy iptn §¥¨§©§¦¨¨
:in` iax z` `ped ax l`y ceràéðñëàxird ipa lr lheny ,jlnd lig - ©§©§¨

m`d ,dkeza mixaer mdyk mqpxtléôìxtqníãà éðazia lka mixcd §¦§¥¨¨
ú÷lçúî,ef daegíéçút éôì Bà`id mizad igzt -,ú÷lçúîelit`e ¦§©¤¤§¦§¨¦¦§©¤¤

.cg` yi`k `l` miaiig mpi` mc` ipa dnk ea mixcéða éôì ,déì øîà̈©¥§¦§¥
.ú÷lçúî íãà̈¨¦§©¤¤
éëä énð àéðz,`ziixaa epipy mb jk -øöçaL ìáæixiic edekilydy ©§¨©¦¨¦¤¤¤§¨¥

,xvgdú÷lçúîzecyd leaifl mdipiaéôìd xtqníéçútlkl yiy ¦§©¤¤§¦§¨¦
d mle` .cg`,àéðñëàzwlgzníãà éða éôì. ©§©§¨§¦§¥¨¨

:ieana mc` ly ezekf oipra sqep oicéBáî éðaî ãçà ,àðeä áø øîà̈©©¨¤¨¦§¥¨
LwaL[dvxy-]Bçút ãâðk íBzñìrax`d zeaiaq dvign siwdl - ¤¦¥¦§§¤¤¦§

,egzt len ieana el yiy zen`,åéìò ïéákòî éBáî éðaoeikäaønL §¥¨§©§¦¨¨¤©§¤
Cøcä úà ïäéìòeteql ieand y`xn zkll dvexdy ,mkxc z` jix`n - £¥¤¤©¤¤

.dvignl aiaqn siwdl jixv

:`ped ax lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyúBøöç Lîç ¥¦¥¨¥£¥
déBáîì úBçeút,ef cvl ef ekxe`l [ipyd eciva mezqd] yletn epi`y §§¨

ïlekzexvgd ilra lk -úBLnzLîieanaíòxvgd [len-]äðBöéçä ¨¦§©§¦©¦¨
mdl yiy oeiky .jxcd z` akrn epi`y ote`a ,miaxd zeyxl dkenqd

.yeniy zekf mb mdl yi ,miaxd zeyxl xarn zekf myåxvgd mle` §
úLnzLî ,äðBöéçäwxdîöòìoeik ieand x`ya `l j` ,dxivg len - ©¦¨¦§©¤¤§©§¨

.my dl oi` xarn zekf mbyøàMäåieana oyeniy caln ,zexvgd x`y - §©§¨
oxivg lenúBLnzLîmbå .äiðMä íòxvgdLî ,äiðMädîöòì úLnz ¦§©§¦©§¦¨§©§¦¨¦§©¤¤§©§¨

,äðBöéçä íò úLnzLîezexvgd x`y len zynzyn dpi` j` ¦§©¤¤¦©¦¨
.zeiniptdúàöîðd xvgdíò úLnzLîe dîöòì úLnzLî ,úéîéðt ¦§¥§¦¦¦§©¤¤§©§¨¦§©¤¤¦

.úçàå úçà ìk`id cer ,olek zexvg len ynzydl dzekf caln ,xnelk ¨©©§©©
yi ezrcly ,`ped ax lr dywe .dxivg len ynzydl dcal zxzen

miiniptd z` miakrn miipevigd elit`e ,ieand lka yeniy zekf mlekl
.mcbpk ieana mezql `ly

:`xnbd zvxznàéä éàpz`pzk xaeq `ped axe ,df oica ewlgp mi`pz - ©¨¥¦
.xg`éða ,øçà éBáîì Bçút øéæçäì LwaL éBáî éðaî ãçà ,àéðúc§©§¨¤¨¦§¥¨¤¦¥§©£¦¦§§¨©¥§¥

,åéìò ïéákòî éBáîm` j` .zetitv mdl mexbi `ly ickäéä`l` gzt el ¨§©§¦¨¨¨¨
`edyLwáe ,íeúñaeyl.éaø éøác ,åéìò ïéákòî éBáî éða ïéà ,BçúBôì ¨¦¥§§¥§¥¨§©§¦¨¨¦§¥©¦

ïlek éBáîì úBçeútä úBøöç Lîç ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥¨¥£¥©§§¨¨
a úBLnzLîd lk.Bæ íò Bæ éBáî,`xnbd zxxanøëc ïàî úBøöç ¦§©§§¨¦£¥©§©

eäééîLoa oerny iax wlgpy ,zexvg yng oic iax ixaca xkfed okid - §©§
,`xnbd daiyn .eilr xfrl`éðz÷ éëäå àøqçî éøeqç`id dxqg - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥

,iax ixaca da siqedl yi jke `ziixadúBçeútä úBøöç Lîç ïëå§¥¨¥£¥©§
íò úBLnzLî ïlek ,éBáîì[len-]úLnzLî äðBöéçäå ,äðBöéçäwx §¨¨¦§©§¦©¦¨§©¦¨¦§©¤¤

øæòìà ïa ïBòîL éaø .éaø éøác ,'eëå dîöòìe wlegúBøöç Lîç ,øîBà §©§¨§¦§¥©¦©¦¦§¤¤§¨¨¥¨¥£¥
ïlek ,éBáîì úBçeútä,dpevigd elit` -a úBLnzLîd lk.éBáîoeikne ©§§¨¨¦§©§§¨

mezqln ziniptd z` repnl s` od zeleki ,eleka yeniy zekf olekl yiy
.`ped ax ixacke ,dcbpk

øî øîà,`ziixaa lirl `aed -éBáî éða ïéà ,BçúBôì Lwáe íeúñ äéä ¨©©¨¨¨¦¥§§¥§¥¨
L àlà eðL àì ,àáø øîà .åéìò ïéákòîegzt mzqpykúà õøt àl §©§¦¨¨¨©¨¨Ÿ¨¤¨¤Ÿ¨©¤

åéîévtepi`y dlib jkae ,zlcd oztne sewynd zefefnd z` xzq `l - ©¦¨
.onf xg`l egztl ezpeek `l` xzeenìáà`ed gztd mzqpyk m`õøt £¨¨©

,åéîévt úàe xezieek aygp.åéìò ïéákòî éBáî éða ¤©¦¨§¥¨§©§¦¨¨
Cì òéiñîc àéðz ,àáøì éiaà déì øîà,jixacl di`x `ziixaa epipy - ¨©¥©©¥§¨¨©§¨¦§©©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc `xza `aa(ipy meil)

,dwcvéðô äæçàE-,jipt ze`xl dkf`.'Eúðeîz õé÷äá äòaNà ¤¡¤¨¤¤§§¨§¨¦§¨¤
:lirl dyxcd oirk xfrl` iax zbdpdáéäé øæòìà éaøzzl bdep did - ©¦¤§¨¨¨¦

éðòì äèeøt,dlitzd mcewéìöî øãäå.lltzn did jk xg`e -,øîà §¨§¨¦§¨©©§¥¨©
meyn ok ip` bdepáéúëc(my)éðô äæçà ÷ãöa éðà''Ez` yexcl yi jke ¦§¦£¦§¤¤¤¡¤¨¤

'jipt dfg`' jk xg`e ,dwcv oz` xnelk ,'wcva ip`' dligz ,weqtd
.dlitza

:`xnbd zxxanéàîweqtd seq yxcp ji` -.'Eúðeîz õé÷äá äòaNà' ©¤§§¨§¨¦§¨¤
íäéðéòî äðéL ïéãcðnL ,íéîëç éãéîìz elà ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨¥©§¦¥£¨¦¤§©§¦¥¨¥¥¥¤

äfä íìBòa,dxeza zebdl ickäðéëMä åéfî ïòéaNî àeä Ceøa LBãwäå ¨¨©¤§©¨¨©§¦¨¦¦©§¦¨
.àaä íìBòì,mixr mix`yp mdy 'uiwda' xkya ,weqtd yxtzn jke ¨¨©¨

.'jzpenz dray`'l mikef
:dwcvd zlrn lceba ceráéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîà(fi hi ilyn)äåìî' ¨©©¦¨¨©¦§¦©§¥

c ïðBç 'ä.'ì,`xnbd zx`anáeúk àø÷î àìîìàxn`p jky ileli` - ¥¨¦§¨¥¦§¨¨

,d"awdl etqk z` deln `ed eli`k aygp dwcvd ozepy ,yexitaéà¦
øLôàepl didìBëéák .BøîBàìk d"awd el dyrpLéàì äåì ãáò' ¤§¨§§¦§¨¤¤Ÿ¤§¦
'äåìî(f ak ilyn).delnl cark dyrpy del enk - ©§¤

éîø) ïðçBé éaø àaà øa àéiç éaø øîàdywd -áéúk ,((c `i ilyn)àì' ¨©©¦¦¨©©¨©¦¨¨¨¥§¦Ÿ
áéúëe .'úånî ìévz ä÷ãöe ,äøáò íBéa ïBä ìéòBé(a i my)eìéòBé àì' ¦§¤§¨§¨¨©¦¦¨¤§¦Ÿ¦

änì eìlä úB÷ãö ézL .'úånî ìévz ä÷ãöe ,òLø úBøöBàmrh dn - §¤©§¨¨©¦¦¨¤§¥§¨©¨¨¨
:`xnbd zx`an .'zenn livz dwcve' minrt ipy aezkd ltk,úçà©©

äpeLî äúénî ezìévnL.ípäéb ìL dðécî ezìévnL úçàå ,zxxan ¤©¦©¦¦¨§¨§©©¤©¦©¦¦¨¤¥¦Ÿ
:`xnbdàéä Bæ éàådwcva wqer ze`xwnd on dfi` -dðécî ezìévnL §¥¦¤©¦©¦¦¨

àeää .ípäéb ìLweqtd -,'äøáò' déa áéúëc,mpdib `ed 'dxar'y oeik ¤¥¦Ÿ©¦§¦¥¤§¨
áéúëc(eh ` diptv).'àeää íBiä äøáò íBé'elirei `l' weqtd eli`e ¦§¦¤§¨©©

mlera dpeyn dzinn dlvda wqer ,'zenn livz dwcve ryx zexve`
.dfdàéä Bæ éàådwcvd,äpeLî äúénî ezìévnL §¥¦¤©¦©¦¦¨§¨
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המשך ביאור למסכת בבא בתרא ליום שני עמ' א



צט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc `xza `aa(iyily meil)

àçúét déì ãçééî ìáà,mipirxbd z` lhepe jilyn myne ,ezianBì ïéà £¨§©¥¥¦§¨¥
úBnà òaøà àlàyBçút éðôì.ezia gzt - ¤¨©§©©¦§¥¦§

:zen` rax` zlihp oiprl dxcqk` oicäøãñëà ,àðeä áø øîàdagx - ¨©©¨©§©§¨
,zevign `ll dxewnúBnà òaøà dì ïéàixdy .dgztl xvgaàîòè ¥¨©§©©©§¨

zen` rax` lhep gzt lkyBàOî ÷eøét íeMî ,éàîewxtl leki epi`y ©¦¥©¨
la` .eay milkd exayi `ny ziad jezaàëäda oi`y ,dxcqk`a - ¨¨

,[my mixnyp mpi` ik] milk÷øôîe éàeâì ìéiòc øLôàqpkidl leki - ¤§¨§©¥§©¨¥§¨¥
.xvga lhep epi` jkitl ,wxtle dkezl

,úLL áø áéúî,`ziixaa epipyéøòL ãçàå íéza éøòL ãçà ¨¦©¥¤¤¨©£¥¨¦§¤¨©£¥
.úBnà òaøà ïäì Lé ,úBàøãñëà,`xnbd zvxznàéää àéðz ék- ©§©§¨¥¨¤©§©©¦©§¨©¦

zwqer `idd `ziixadáø éác äøãñëàarax` day ,micinlzd ly - §©§©§¨§¥©
i`e milk da migipn jky oeikne ,[xie` jxevl zepelgn zeiepad] zeptc
yiy xnel jixv ike ,ddnz `xnbd j` .`yn dkeza wextl xyt`

láø éác äøãñëàod ,zen` rax`àèéLtixdy ,`edàélòî àðeøãéà ©§©§¨§¥©§¦¨¦§¨§©§¨
àeä.`ed xenb xcg -,àlà`ziixaa xaecn ,`xnbd zvxznäøãñëàa ¤¨§©§©§¨

,àúééîBørax` lhepy ziak `id ixde ,dxwzl zeribn dizeptec oi`y §§¨
.zen`

:xvga zen` rax` lhepy mitqep mipte`øòL úéa ïðaø eðzohw zia - ¨©¨¨¥©©
e` ,ziad gzt iptlúñtøîe ,äøãñëàdilray mizad iptl xecfext - ©§©§¨¦§¤¤
,mleqa eil` milere.úBnà òaøà ïäì Lém` j`íéza äMîç eéä ¥¨¤©§©©¨£¦¨¨¦

ïäì ïéà ,úñtøîì ïéçeút,cgi mlekl -ãáìa úBnà òaøà àlà §¦§¦§¤¤¥¨¤¤¨©§©©¦§¨
.xvga mgzt `ed myy ,mleqd zelbxnl

:zen` rax` lhep m` minieqn mipte` zxxan `xnbdéaø dépéî àòa§¨¦¥©¦
,ïéìBâðøz ìL ìeì ,éàpé éaøî ïðçBém`dúBnà òaøà Bì Lé,egztlBà ¨¨¥©¦©©¤©§§¦¥©§©©

éàî àîòè ,déì øîà .úBnà òaøà Bì ïéàgzt lky mrhd dn ixd - ¥©§©©¨©¥©§¨©
,zen` rax` lhep.BàOî ÷eøét íeMî,ok m`àëämilebpxz ly lela ¦¥©¨¨¨

,`yn ea miwxet oi`yñtèîeilzk lr lebpxzdäìBòå,leld jezl §©¥§¤
e,ãøBéå ñtèî.zen` rax` lhep epi`e §©¥§¥

úéa ,ïîçð áøî àáø dépéî àòay,äøe÷î Bðéà Béöçå äøe÷î Béöçm`d §¨¦¥¨¨¥©©§¨©¦¤§§¤§¤§¥§¤
úBnà òaøà Bì Lé,miza x`ykúBnà òaøà Bì ïéà Bàwextl lekiy oeik ¥©§©©¥©§©©

.dxewn epi`y cva e`yn.úBnà òaøà Bì ïéà ,déì øîàeàéòaî àì ¨©¥¥©§©©Ÿ¦©§¨
åéâlî Béeøé÷oi` i`ceay ,mipt itlk dxewnd ivgd m`y xnel jixv oi` - ¦¦§¨

oeik ,zen` rax` el÷øôîe éàeâì ìéiòc øLôàcmr qpkdl leki `ed - §¤§¨§©¥§©¨¥§¨¥
.ielbd wlga `yn wxtle miptl exengõeç étìk Béeøé÷ eléôà àlà- ¤¨£¦¦§©¥

dfa s`y oeik ,zen` rax` lhep epi` mb ,xvgd cvléàeâì ìéiòc øLôà¤§¨§©¥§©¨¥
dxewn epi`y mewnl cr -÷øôîe.my e`yn §¨¥

:ieanae xvga mc` ly eizeaege eizeiekfa oecl zxaer `xnbddépéî àòa§¨¦¥
énà éaøî àðeä áøéBáî éðaî ãçà ,,ze`ean ipy oia iepa eziayLwaL ©¨¥©¦©¦¤¨¦§¥¨¤¦¥

Bçút øéæçäìegztle o`kn enzql -øçà éBáîìm`d ,jenqdéBáî éða §©£¦¦§§¨©¥§¥¨
[jenqd]åéìò ïéákòî,erpnl mileki -åéìò ïéákòî ïéà Bà,déì øîà . §©§¦¨¨¥§©§¦¨¨¨©¥

,åéìò ïéákòî éBáî éða.ieana zetitv mdl mxeb `edy iptn §¥¨§©§¦¨¨
:in` iax z` `ped ax l`y ceràéðñëàxird ipa lr lheny ,jlnd lig - ©§©§¨

m`d ,dkeza mixaer mdyk mqpxtléôìxtqníãà éðazia lka mixcd §¦§¥¨¨
ú÷lçúî,ef daegíéçút éôì Bà`id mizad igzt -,ú÷lçúîelit`e ¦§©¤¤§¦§¨¦¦§©¤¤

.cg` yi`k `l` miaiig mpi` mc` ipa dnk ea mixcéða éôì ,déì øîà̈©¥§¦§¥
.ú÷lçúî íãà̈¨¦§©¤¤
éëä énð àéðz,`ziixaa epipy mb jk -øöçaL ìáæixiic edekilydy ©§¨©¦¨¦¤¤¤§¨¥

,xvgdú÷lçúîzecyd leaifl mdipiaéôìd xtqníéçútlkl yiy ¦§©¤¤§¦§¨¦
d mle` .cg`,àéðñëàzwlgzníãà éða éôì. ©§©§¨§¦§¥¨¨

:ieana mc` ly ezekf oipra sqep oicéBáî éðaî ãçà ,àðeä áø øîà̈©©¨¤¨¦§¥¨
LwaL[dvxy-]Bçút ãâðk íBzñìrax`d zeaiaq dvign siwdl - ¤¦¥¦§§¤¤¦§

,egzt len ieana el yiy zen`,åéìò ïéákòî éBáî éðaoeikäaønL §¥¨§©§¦¨¨¤©§¤
Cøcä úà ïäéìòeteql ieand y`xn zkll dvexdy ,mkxc z` jix`n - £¥¤¤©¤¤

.dvignl aiaqn siwdl jixv

:`ped ax lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyúBøöç Lîç ¥¦¥¨¥£¥
déBáîì úBçeút,ef cvl ef ekxe`l [ipyd eciva mezqd] yletn epi`y §§¨

ïlekzexvgd ilra lk -úBLnzLîieanaíòxvgd [len-]äðBöéçä ¨¦§©§¦©¦¨
mdl yiy oeiky .jxcd z` akrn epi`y ote`a ,miaxd zeyxl dkenqd

.yeniy zekf mb mdl yi ,miaxd zeyxl xarn zekf myåxvgd mle` §
úLnzLî ,äðBöéçäwxdîöòìoeik ieand x`ya `l j` ,dxivg len - ©¦¨¦§©¤¤§©§¨

.my dl oi` xarn zekf mbyøàMäåieana oyeniy caln ,zexvgd x`y - §©§¨
oxivg lenúBLnzLîmbå .äiðMä íòxvgdLî ,äiðMädîöòì úLnz ¦§©§¦©§¦¨§©§¦¨¦§©¤¤§©§¨

,äðBöéçä íò úLnzLîezexvgd x`y len zynzyn dpi` j` ¦§©¤¤¦©¦¨
.zeiniptdúàöîðd xvgdíò úLnzLîe dîöòì úLnzLî ,úéîéðt ¦§¥§¦¦¦§©¤¤§©§¨¦§©¤¤¦

.úçàå úçà ìk`id cer ,olek zexvg len ynzydl dzekf caln ,xnelk ¨©©§©©
yi ezrcly ,`ped ax lr dywe .dxivg len ynzydl dcal zxzen

miiniptd z` miakrn miipevigd elit`e ,ieand lka yeniy zekf mlekl
.mcbpk ieana mezql `ly

:`xnbd zvxznàéä éàpz`pzk xaeq `ped axe ,df oica ewlgp mi`pz - ©¨¥¦
.xg`éða ,øçà éBáîì Bçút øéæçäì LwaL éBáî éðaî ãçà ,àéðúc§©§¨¤¨¦§¥¨¤¦¥§©£¦¦§§¨©¥§¥

,åéìò ïéákòî éBáîm` j` .zetitv mdl mexbi `ly ickäéä`l` gzt el ¨§©§¦¨¨¨¨
`edyLwáe ,íeúñaeyl.éaø éøác ,åéìò ïéákòî éBáî éða ïéà ,BçúBôì ¨¦¥§§¥§¥¨§©§¦¨¨¦§¥©¦

ïlek éBáîì úBçeútä úBøöç Lîç ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥¨¥£¥©§§¨¨
a úBLnzLîd lk.Bæ íò Bæ éBáî,`xnbd zxxanøëc ïàî úBøöç ¦§©§§¨¦£¥©§©

eäééîLoa oerny iax wlgpy ,zexvg yng oic iax ixaca xkfed okid - §©§
,`xnbd daiyn .eilr xfrl`éðz÷ éëäå àøqçî éøeqç`id dxqg - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥

,iax ixaca da siqedl yi jke `ziixadúBçeútä úBøöç Lîç ïëå§¥¨¥£¥©§
íò úBLnzLî ïlek ,éBáîì[len-]úLnzLî äðBöéçäå ,äðBöéçäwx §¨¨¦§©§¦©¦¨§©¦¨¦§©¤¤

øæòìà ïa ïBòîL éaø .éaø éøác ,'eëå dîöòìe wlegúBøöç Lîç ,øîBà §©§¨§¦§¥©¦©¦¦§¤¤§¨¨¥¨¥£¥
ïlek ,éBáîì úBçeútä,dpevigd elit` -a úBLnzLîd lk.éBáîoeikne ©§§¨¨¦§©§§¨

mezqln ziniptd z` repnl s` od zeleki ,eleka yeniy zekf olekl yiy
.`ped ax ixacke ,dcbpk

øî øîà,`ziixaa lirl `aed -éBáî éða ïéà ,BçúBôì Lwáe íeúñ äéä ¨©©¨¨¨¦¥§§¥§¥¨
L àlà eðL àì ,àáø øîà .åéìò ïéákòîegzt mzqpykúà õøt àl §©§¦¨¨¨©¨¨Ÿ¨¤¨¤Ÿ¨©¤

åéîévtepi`y dlib jkae ,zlcd oztne sewynd zefefnd z` xzq `l - ©¦¨
.onf xg`l egztl ezpeek `l` xzeenìáà`ed gztd mzqpyk m`õøt £¨¨©

,åéîévt úàe xezieek aygp.åéìò ïéákòî éBáî éða ¤©¦¨§¥¨§©§¦¨¨
Cì òéiñîc àéðz ,àáøì éiaà déì øîà,jixacl di`x `ziixaa epipy - ¨©¥©©¥§¨¨©§¨¦§©©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc `xza `aa(ipy meil)

,dwcvéðô äæçàE-,jipt ze`xl dkf`.'Eúðeîz õé÷äá äòaNà ¤¡¤¨¤¤§§¨§¨¦§¨¤
:lirl dyxcd oirk xfrl` iax zbdpdáéäé øæòìà éaøzzl bdep did - ©¦¤§¨¨¨¦

éðòì äèeøt,dlitzd mcewéìöî øãäå.lltzn did jk xg`e -,øîà §¨§¨¦§¨©©§¥¨©
meyn ok ip` bdepáéúëc(my)éðô äæçà ÷ãöa éðà''Ez` yexcl yi jke ¦§¦£¦§¤¤¤¡¤¨¤

'jipt dfg`' jk xg`e ,dwcv oz` xnelk ,'wcva ip`' dligz ,weqtd
.dlitza

:`xnbd zxxanéàîweqtd seq yxcp ji` -.'Eúðeîz õé÷äá äòaNà' ©¤§§¨§¨¦§¨¤
íäéðéòî äðéL ïéãcðnL ,íéîëç éãéîìz elà ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨¥©§¦¥£¨¦¤§©§¦¥¨¥¥¥¤

äfä íìBòa,dxeza zebdl ickäðéëMä åéfî ïòéaNî àeä Ceøa LBãwäå ¨¨©¤§©¨¨©§¦¨¦¦©§¦¨
.àaä íìBòì,mixr mix`yp mdy 'uiwda' xkya ,weqtd yxtzn jke ¨¨©¨

.'jzpenz dray`'l mikef
:dwcvd zlrn lceba ceráéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîà(fi hi ilyn)äåìî' ¨©©¦¨¨©¦§¦©§¥

c ïðBç 'ä.'ì,`xnbd zx`anáeúk àø÷î àìîìàxn`p jky ileli` - ¥¨¦§¨¥¦§¨¨

,d"awdl etqk z` deln `ed eli`k aygp dwcvd ozepy ,yexitaéà¦
øLôàepl didìBëéák .BøîBàìk d"awd el dyrpLéàì äåì ãáò' ¤§¨§§¦§¨¤¤Ÿ¤§¦
'äåìî(f ak ilyn).delnl cark dyrpy del enk - ©§¤

éîø) ïðçBé éaø àaà øa àéiç éaø øîàdywd -áéúk ,((c `i ilyn)àì' ¨©©¦¦¨©©¨©¦¨¨¨¥§¦Ÿ
áéúëe .'úånî ìévz ä÷ãöe ,äøáò íBéa ïBä ìéòBé(a i my)eìéòBé àì' ¦§¤§¨§¨¨©¦¦¨¤§¦Ÿ¦

änì eìlä úB÷ãö ézL .'úånî ìévz ä÷ãöe ,òLø úBøöBàmrh dn - §¤©§¨¨©¦¦¨¤§¥§¨©¨¨¨
:`xnbd zx`an .'zenn livz dwcve' minrt ipy aezkd ltk,úçà©©

äpeLî äúénî ezìévnL.ípäéb ìL dðécî ezìévnL úçàå ,zxxan ¤©¦©¦¦¨§¨§©©¤©¦©¦¦¨¤¥¦Ÿ
:`xnbdàéä Bæ éàådwcva wqer ze`xwnd on dfi` -dðécî ezìévnL §¥¦¤©¦©¦¦¨

àeää .ípäéb ìLweqtd -,'äøáò' déa áéúëc,mpdib `ed 'dxar'y oeik ¤¥¦Ÿ©¦§¦¥¤§¨
áéúëc(eh ` diptv).'àeää íBiä äøáò íBé'elirei `l' weqtd eli`e ¦§¦¤§¨©©

mlera dpeyn dzinn dlvda wqer ,'zenn livz dwcve ryx zexve`
.dfdàéä Bæ éàådwcvd,äpeLî äúénî ezìévnL §¥¦¤©¦©¦¦¨§¨
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xcde"ק fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc `xza `aa(iriax meil)

íeúñ úéa,xvgl dpetdúBnà òaøà Bì Lé`ed eli`k xvgd zwelga ©¦¨¥©§©©
m` la` .gezt,åéîévt úà õøtxzie ,ea ynzydl ezrca oi`y dlibe ¨©¤©¦¨

e ezekf lrìk ànèî Bðéà íeúñ BçútL øá÷) .úBnà òaøà Bì ïéà¥©§©©¤¤¤¦§¨¥§©¥¨
,íeúñ úéa .(åéáéáñ ìk ànèî Bîúñe åéîévt úà õøt ,åéáéáñzne §¦¨¨©¤©¦¨§¨§©¥¨§¦¨©¦¨

,ekezaànèî Bðéàz`åéáéáñ ìkla` .cala gztd cbpk `l` ,xaw lkk ¥§©¥¨§¦¨
m`åéáéáñ ìk ànèî ,åéîévt úà õøt.xawk ¨©¤©¦¨§©¥¨§¦¨

:xarn znizq oipra sqep oic,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨
leôîä úBàBáîúBLmixaer mkxce [mdiciv ipyn migeztd],úøçà øéòì §©§¨§¦©¤¤
øéòä éða eL÷áeda ze`eandyïîúBñì,mkxc xarn repnle oteqaéða ¦§§¥¨¦§§¨§¥

øéòä dúBàzxg`dïäéìò ïéákòî.mnzql `lyàkéì ék éòaéî àì ¨¨¦§©§¦£¥¤Ÿ¦¨¥¦¥¨
àðéøçà àkøc,ze`eand caln zxg` jxc oi`yky xnel jixv oi` - ©§¨©£¦¨

éákòîc,mnzqln miakrny -àðéøçà àkøc àkéà ék eléôà àlà- ¦§©§¥¤¨£¦¦¦¨©§¨©£¦¨
,zxg` jxc yiykíeMî .éákòî énðn cenll yi ef dkld -äãeäé áøc ©¦§©§¥¦§©§¨
øîàc ,áø øîà(.gk w"a),øöîrwxw zrevx -e÷éæçäLeynzydeBa ¨©©§¨©¥©¤¤§¦

íéaømdly epi`y it lr s` ,zeyxaøîàc ,ìãéb áøãk) .Bì÷ì÷ì øeñà ©¦¨§©§§¦§©¦¥§¨©
.(eøøa eøøaM äî ,ïîöòì Cøc eøøaL íéaø ,ìãéb áøewifgdy ,iean s` ©¦¥©¦¤¨§¤¤§©§¨©¤¨§¨§

.enzqle elwlwl xeq` ,ekxc xearl miaxd
:oipr eze`a sqep oicìeôîä úBàBáî ,ìàeîL øîà ïðò áø øîàïéL ¨©©¨¨¨©§¥§©§¨¦

éða eL÷áe ,íéaøä úeLøìdúBúìc ïäì ãéîòäì úBàBáîrepnle ogzta ¦§¨©¦¦§§¥§§©£¦¨¤§¨
,my qpkidl miaxdn.ïäéìò ïéákòî íéaøä úeLø éða§¥§¨©¦§©§¦£¥¤

dpéî øeáñ,xnel exaq daiyid ipa -éléî éðä`l` mpi` l`eny ixac - ¨¦¨¨¥¦¥
zezlcd cinrdl eywaykajezúBnà òaøàeywa la` ,ieand y`xay §©§©©

e .makrl oi` ieand jeza mcinrdløîàc ,ïîçð áø øîà àøéæ éaøãk¦§©¦¥¨¨©©©§¨§¨©
ïîçð áø øîà àøéæ éaø,miaxd zeyxa d`neh wtq oipraúBnà òaøà ©¦¥¨¨©©©§¨©§©©

ieanaïééîc íéaøä úeLøk ,íéaøä úeLøì úBëeîqäzeyx oick opic - ©§¦§¨©¦¦§¨©¦¨§¨
oi` miaxd zeyxk mdy oeikne .xedh my `vnpd d`neh wtqe ,miaxd
cinrdl xzen cigid zeyx `edy ieand jeza la` ,zezlc my cinrdl

.zezlc

:mdixac z` dgec `xnbd,àéä àìåjeza mcinrdl eywa elit` `l` §Ÿ¦
ik .mze` miakrny l`eny xaeq ieandíúärax` oia wligy ongp ax - ¨¨
,ieand jez oial ieand y`xay zen`äàîeè ïéðòìoeiky .`ed cala §¦§©§¨

miievn oi`y ekez eli`e ,miaxd zeyxl dnec ,miax miievn ieand y`xay
.cigid zeyxl dnec eaàëä ìáà,ieana zezlc zcnrd oiprl -ïéðîéæ £¨¨¨¦§¦

àáeè éìééòå íéaøä úeLø éða é÷çãcieana miaxd miwgcp minrtl - §¨£¥§¥§¨©¦§¨§¥¨
.elwlwl oi`e eleka `id mzwfg jkitle ,daxd ekeza miqpkpe

:dpyna epipyäòLúå äæì ïéa÷ äòLz da àäiL ãò äãOä úà àìå§Ÿ¤©¨¤©¤§¥¨¦§¨©¦§¤§¦§¨
,'eë äæì ïéa÷zx`an .'eke oiaw iivg zryz da `diy cr xne` dcedi iax ©¦§¤

:`xnbdéâéìt àìå`l` ,miwleg mpi` dcedi iaxe `nw `pz -ék øî §Ÿ§¦¥©¦
déøúà ék øîe déøúàenewna .enewn itl xeriyd z` raw cg` lk - ©§¥©¦©§¥

dryzn zegta da gexhl i`ck `le dyegk rwxwd dzid `nw `pz ly
dzid dcedi iax ly enewnae .okn zegta miwleg oi`y xn` jkitl ,oiaw

xn` jkitl ,oiaw i`vg zryza elit` gexhl did i`cke ,zgaeyn rwxwd
.df xeriya s` miwlegy

`xnbd ,exb my l`xyi ux`ay rwxw lr exac dcedi iaxe `nw `pz

:laaay rwxw ly dpic dn zxxan,ìááalk zeaeh opi` dizerwxwy §¨¤
,jkéàî.miwleg mitzeyy xeriyd edn -,óñBé áø øîàlkl ribiy ick ©¨©©¥
cg`àîBé eãø éaxeyd yxegy xeriya rwxw ,xnelk .mei zyixg zia - ¥¨¨

meil `l` dcya dcearl mixeey mixikyn oi`y oeik .mly mei jyna
.ciqtn dcyd lrae meidn wlg lhazn xeyd dphw rwxwae ,mly

:`xnbd zxxanéàîexn`a sqei ax zpeek dn -àîBé éà .àîBé eãø éa ©¥¨¨¦¨
àòøæ,drixfd zrya mei zyixgl m` -éåä àì àáøk àîBé éøzixd - ©§¨§¥¨©§¨Ÿ£¥

zvwn lha xeyd `vnpe ,minly mini ipyl dcear da oi` xivwd zrya
e .ipyd meidàáøk àîBé éà,xivwd zrya mei zyixgl ezpeek m`e -àîBé ¦¨©§¨¨

éåä àì àòøæc.mly meil dcear da oi` drixfd zrya ixd - §©§¨Ÿ£¥
:mipte` ipya sqei ax ixac z` zyxtn `xnbdàîBé àîéà úéòa éà¦¨¦¥¨¨

àáøëc`l` ,xivwd zrya mei zyixgl ezpeeky xn`z dvxz m` - §©§¨
drixfd zryay mewna xaecnyebdpéðúå áéøëc,miinrt eyxgy - §¨¦§¨¥

,jkitl .mirxfd z` zeqkl ick dixg`le ,drixfl dgep `dzy ick diptl
.xivwd zrya mei zyixgk dkx` drixfd zrya mei zyixgúéòa éàå§¦¨¦

àòøæc àîBé àîéàzrya mei zyixgl ezpeeky xn`z dvxz m`e - ¥¨¨§©§¨
xaecne ,drixfdéøeãäaddeye ,zecixie zeilr dae dyw rwxw - ©£¥

.llk lhazn xeyd oi`y jk ,mini ipy xivwd zrya dzyixga

:mitqep mixaca mitzey miwlegy xeriydàìååcmiwyn epnny ,xea - ©§¨
.ea miwlegy xeriyd edn ,dcy,ïîçð áø øîàcg` lkl ribiy ickéa ¨©©©§¨¥

àîBé eìàc`l` xkyp lret oi`y oeik .mei jyna lret zilcl xeriy - ¨¨
.ziad lra ciqti meidn zvwn lhaziyke ,mly meil

àñcøt.ea miwlegy xeriyd edn ,l`xyi ux`a mxk -deáà øîà ©§¥¨¨©£©
ìàeîLccg` lkl ribiy ick ,[`xen`d] l`eny ly eia` -ìL úaúL ¦§¥©§Ÿ¤

ïéa÷.mewn lka mxk xeriy edfy ,oiaw yly zrixfl ghy -énð àéðz ©¦©§¨©¦
éëä,`ziixaa mb ok epipy -úðî ,Bøéáçì øîBàä[wlg-]øëBî éðà íøëa ¨¦¨¥©£¥§¨§¤¤£¦¥
,Eì,dnk yxit `leî úBçôé àì ,øîBà ñeëîeñel zzlìM,ïéa÷ äL §§¥Ÿ¦§¦§Ÿ¨©¦

.el xkn `l i`cea dfn zegte ,xzeia ohwd mxk xeriy `edyéaø øîà̈©©¦
ïéà ,éñBéqekneq ixacàlà elàk,úeàéáð éøác.mrh mda oi`y itl ¥¥¥¤¨¦§¥§¦

mxk :`xnbd zxxan,ìááa,zerexb dizerwxwyéàîxeriyd edn - §¨¤©
.ea miwlegy,àðñ÷ øa àáø øîàcg` lkl ribiy ickäúàéöà úìz ¨©¨¨©¦§¨§¨©§¨¨

éðôeb øñéøz éða,miptb xyr mipy zg` lkay zeveaw yly -éëéä ék §¥§¥¨§¥¦¥¦
àîBéa àøáb ÷éôøc`l xekyiy lretdy jk ,meia mc` xcery xeriyk - §¨¦©§¨§¨

.llk lhazi
dnkg ixac deeynd sqep xn`n `xnbd d`ian ,iqei iax ixac xe`l

:d`eaplïîc éîécáà éaø øîà[xirdn-]Lc÷nä úéa áøçL íBiî ,äôéç ¨©©¦©§¦¦§¦¥¨¦¤¨©¥©¦§¨
,oey`xdíéîëçì äðzéðå íéàéápä ïî äàeáð äìhéð,dxezd inkg - ¦§¨§¨¦©§¦¦§¦§¨©£¨¦

,`xnbd ddnz .rahd jxca mibiyn mpi`y mixac dci lr biydleèà̈
àeä àéáð åàì íëçinica` iax ixacne ,`iap zeidl ie`x epi` mkg ike - ¨¨©¨¦

,`xnbd daiyn .minkgd lr d`eapd dzxy `l dligzay rnynéëä̈¦
äìhépL ét ìò óà ,øîà÷d`eapdíéàéápä ïî,minkg mpi`yïî ¨¨©©©¦¤¦§¨¦©§¦¦¦

.äìhéð àì íéîëçä©£¨¦Ÿ¦§¨
éãò íëçå ,øîéîà øîàøîàpL ,àéápî ó(ai v mildz)'äîëç ááì àéáðå' ¨©£¥©§¨¨¨¦¦¨¦¤¤¡©§¨¦§©¨§¨

mixac ipy mincnyk ixde .dnkg ly al `iapl yi -éåä ,éîa äìúð éî¦¦§¤§¦¡¥
.ìBãâa äìúð ïè÷ øîBà.epnn sicr mkgdy ixd ,mkga dlzp `iapd m`e ¥¨¨¦§¤§¨

òãz ,éiaà øîà,inica` iaxk ,dxezd inkg lr d`eap dxey ok`yøîàc ¨©©©¥¥©§¨©
àúléî äaø àøáb,xac xne` dxeza lecb mc` minrtl ixdy - ©§¨©¨¦§¨

déúååk àðéøçà äaø àøáâc déîMî àønàúîelecb mc` ixacl oeike - ¦§©§¨¦§¥§©§¨©¨©£¦¨§¨¥
.d`eapd gka `l` okzi df oi`y ,mcewd xecay

àáø øîà,iia` ixac z` zegclàéLe÷ éàîedxeyy zgked dzngny ¨©¨¨©§¨
,minkg lr d`eapeäðéð àìfî ãç éða eäééåøz àîìéãåipyle okzi od - §¦§¨©§©§§¥©©§¨¦§

.mzrc z` epeeik okle ,dnec lfn minkgdòãz ,àáø øîà àlàdi`xd - ¤¨¨©¨¨¥©
dfn `idàønàúîe àúléî äaø àøáb øîàc§¨©©§¨©¨¦§¨¦§©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc `xza `aa(iyiy meil)

äðBîLdíé÷eñtmipexg`d,äøBzaLly ezxeawe ezzin zx`ezn mday §¨§¦¤©¨
.epiax dynáúk ìàeîLz`å ,Bøôñxtq z`å íéèôBLzlibn z`.úeø §¥¨©¦§§§¦§

ãåcjlndáúkz`,íéð÷æ äøNò éãé ìò íéläz øôñea azky ,xnelk ¨¦¨©¥¤§¦¦©§¥£¨¨§¥¦

,od el`e ,mipwf dxyr exn`y mixac mbéãé ìò ,ïBLàøä íãà éãé ìò©§¥¨¨¨¦©§¥
÷ãö ékìî,mly jlníäøáà éãé ìòå,epia`äLî éãé ìòå,epiaxéãé ìòå ©§¦¤¤§©§¥©§¨¨§©§¥Ÿ¤§©§¥

ïîéä,igxf`d,óñà éãé ìòå ,ïeúeãé éãé ìòå ¥¨§©§¥§§©§¥¨¨
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המשך ביאור למסכת בבא בתרא ליום שישי עמ' ב

oifge` mipy` cenr ai sc ± oey`x wxt`nw `aa

íåúñ úéá.enzqe ,xvgl gzt el didy -úåîà òáøà åì ùézwelga -

.gezt `ed eli`k ,welgl e`a m` ,xvgdåéáéáñ àîèî åðéàcbpk `l` -

.ekeza zn m` ,gztdåéîéöô úà õøôz` e`nih minkge ,xawk `ed ixd -

,elid`ie xawd cr zexdh iyer eaxwi `ly ick ,zen` rax` xawd zeaiaq

e`le.ediizrc`úøçà øéòìxir jxcl -

.zxg`øéòä éðá åù÷áå,da ze`eandy -

.mdixg`n onzeqløéòä äúåà éðá-

ewfged xaky ,odilr oiakrn ,zxg`d

.ze`eand oze` jxc okxc xvwlúåùø éðá
ïäéìò ïéáëòî íéáøäewgc ikc meyn -

.ze`eand jezl iwlzqn miaxd zeyx ipa

éìéî éðäy`x ly zen` rax` jez -

oiakrn miaxd zeyxl zekenqd ieand

.myl zezlc cinrdlnåîã íéáøä úåùøë
.miaxd zeyxa d`neh wtq oiprl -àìå

àéämiptl mcinrdl evx elit`y -

.odilr oiakrn - zen` rax`nåãø éá
àîåé-.dfl oke dfl ,cg` mei zyixg zia

mixac) icxz `l :opinbxzn - "yexgz `l"

`nei i` i`n `nei ecx ia :opiqxb ikd .(ak

`nei i`e ied `l `axk `nei ixz `rxf

`ni` zira i` .ied `l `rxfc `nei `axk

zira i`e ipze aixkc `xz`a `rxfc `nei

.ixecd`ae `axkc `neia `ni`àîåé éà
àòøæãfd zrya -,yexgl gep `ed rx

.xipd zrya zyxgp xakyéîåé éøú
éåä àì àáøëj`id xipd zrya xnelk -

mixeey xekyi?éðù úëàìî éãë åá ïéà
íåé úëàìî éãëî øúåé åá ùéå ,íéîé

.ãçààáøë àîåéá éàåxipd zry ly -

j`ide ,`rxfc `nei ied `l - zxn`w

rxfd zrya mixeey xekyiúéòá éà ?
àòøæã àîåé àîéàixz :jl `iyw `wce -

epze iaxkc `xz`a - ied `l `axk inei

inei ixz `rxfc `neia `ki` xipd zrya

.`axkàáøë àîåé àîéà úéòá éàå-

ixecda - `rxfc `nei ied `l :zxn`wce

zelrn da yie dyw ux`y ,opiwqr

zryk rxfd zrya gxeh yie ,zecxene

.xipdi`e :opiqxb `kti` `pixg` `pyil

e ,`axkc `nei `ni` zira`nei :jl `iywc

ipze aixkc `xz`a - ied `l `rxfc

zg`e drixfl mcew zg` ,rxfd zrya

zira i`e .mirxfd zeqkl drixfd xg`l

inei ixz zxn`wce ,`rxf `nei `ni`

gxeh yiy ,opiwqr ixecda - ied `l `axk

inei ixz ied `rxf `neie ,xipd zrya lecb

.oebd df oeyle .`axkàìååãodl yi m` -

.dcy oiwyn epnny xeaàîåé åìã éá-

zlert ick dcy zewydl ick ea `diy cr

xky meyn ,dfl mei zlert icke dfl mei

.lretàñéãøô.mxk -ïéá÷ äùåìù-

xvgk miz`q oeayg itl ,cg` lkl

.okyndúåàéáð éøáã àìà åìà ïéà-

.mrh `laàúéöåàmiptb xyr mipy lk -

.`ive` ixw÷éôøã-.xceräàåáð äìèéð
'åëel` oi`" lirl dil xn`c meyn -

minkg ixac `xwy ,"ze`iap ixac `l`

.`zlin `dl dl hwp ,d`eapíëç åèà
àåä àéáð åàì`iap zeidl ie`x mkg oi` ike -?mi`iapd on dlhip xn xn`wc

.minkgl d`eap dzid `l `xwirnc llkn ,minkgl dpzipeìò óà øîà÷ éëä
íéàéáðä ïî äìèéðù éôyi mi`iape .dlhip `l minkg on ,minkg mpi`y -

.dnkg aal odlòãú.minkg on dlhip `ly -
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õøô.xawk ,zen` rax` - eiaiaq lk :qxhpewd yxit - eiaiaq lk `nhn einivt

lr dlri `ny yginl `kile ,zevign iniiqnc oeik ,oeyny epiaxl d`xp oi`e

geyn" wxta gkenck ,eiaiaq zen` rax` `nhiy xninl ol zil - eilr lid`ie ziad

xawd xvg ilin ipd - xedh dkeza cnerd ,xawd xvg iab (`,cn dheq) "dngln

jkl .qitz `nlra la` ,zevign iniiqnc

on oihlea daxd oifif yiy oebk :yxtl el d`xp

.cg` lkl gth gzet oda yie ,cv lkn ziad

epi` - enzqy it lr s` ,einivt uxt `lyae

cner zn ly enzqy ,oifif x`yd zgz `nhn

xfge einivt uxt m` la` .gzt jxc z`vl

`nhn - llk gzt o`k oi`e ,lzek x`yk o`pae

`nyc iwetql `ki` fife fif lkc ,eiaiaq lk

ayil yie .ziad on `vi fif eze` zgz jxc

,`zvign iniiqn `l inp ziac :qxhpewd yexit

lr dlri `ny yginl `kilc ab lr s`c

rbi `ny yginl `ki` mewn lkn - ziad

,cvd on elit` rbna `nhn xawc ,eilzka

- "xawa" :dnec` dxt zyxta ixtqa gkenck

lw zxn` ?gezt `l` epi` e` ,mezq xaw df

epi` - d`neh lawn `edy ld` dne :xnege

epi`y xawd ,gezt `edyk oiccvd lkn `nhn

lkn `nhi `ly oic epi` - d`neh lawn

- mezq `edykc rnyn ?gezt `edyk oiccvd

.cvd on ea rbepa s` `nhn

øöîepiid - elwlwl xeq` miax ea ewifgdy

oi`a m` la` .zeyxa ewifgdyk

,mcia zegnl yi - zeyxa `ly wifgdl

`aa) "gipnd"a gkenck ,aizile `xfit hewple

w.(`,gk `nàìåik xne dixz` ik xn ibilt

:ikcxn epiax oa wgvi epiax yxit - dixz`

,aehe aeyg rwxw did dcedi iaxc dixz`ac

la` .oiaw i`vg dryza gexhl aeyg dide

,jk lk aeh rwxw did `l `nw `pzc dixz`a

s`e .oiaw dryzn zegta gexhl aeyg didiy

did ie`x - mei zyixg ick ea did `ly it lr

rwxwd oi`y ,i`n laaa :ira `zyde .gexhl

iepyd xeriyk ie`x epi`e ,jk lk aeh

:l`ppg epiax qxb ikd .epizpynaéàåzira

zia :yexit - ixecdae `rxfe `axka `ni`

`aiykc ,`rxfl `nei ied xitye ,mei zyixg

jyen cer ezxifgae ,yxeg - drxefl

.ixecda dfe ,rxefe rwxwd lr dyixgndéàå
ied `l zxn`wce - `rxfc `nei `ni` zira

ipz xcde ,`blte `nei aixk - `axk inei ixz

.`nei milyc cr aixke

àìååãoiwyny ux` :l`ppg epiax yxit

oilecy ux` cg` lkl ,ilca dze`

ded ok m`c :wgvi epiaxl dywe .cg` mei dl

ok lr jpi`a irack ,"i`n laaa" ipzinl dil

.qxhpewd yexitk d`xpøîàoi` iqei iax

,xn`w gayl `l - ze`iap ixac `l` el`

`peeb i`d ikc .mrh `la xne`y xnelk `l`

zxzi iab (`,dn zexeka) "oinen (el`)" seqa

`l la` `ynae rbna `nhn oxetiv da oi`y

dn ;ze`iap ixack odixac eyr :xn`we .ld`a

`l i`e ,ld`a `nhil - `ed xa` i` ?jytp

seqa xnel yi oke llk `nhil `l - `ed xa`

.(a,q oiaexir) "oixarn cvik" wxtåèàmkg

"xxeq oa" wxta :xn`z m`e - `ed `iap e`l

- dxiar ixaerl ozipe d`ia mrh lhip ycwnd zia axgyn :xn`wc (`,dr oixcdpq)

witn `d ?dxiar ixaerl d`ia mrh edl ded `l axgpy mcew eh` :inp dil iywz

mzd iiepyl `ki`c :xnel yie `kd jixtck ,(h ilyn) "ewzni miaepb min" aizkcn dil

.mewn lka zeywdl yg `le .dlhip `l dxiar ixaerne ,d`ia mrh lhip :`kd ipynck
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åéîéöt úà õøt ,åéáéáñ ìk¯.åéáéáñ ìk ànèîøîà ¨§¦¨¨©¤§¦¨§©¥¨§¦¨¨©
leôîä úBàBáî :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaøúBL ©¨©©¨¨¨©©¦¨¨§©§¨
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éëéä ék ,éðôeb øñéøz éða äúàéöà úìz :àðñ÷ øa àáø̈¨©¦§¨§¨©§¨¨§¥§¥©§¥¦¥¦

.àîBéa àøáb ÷éôøcíBiî :äôéç ïîc éîécáà éaø øîà §¨¥©§¨§¨¨©©¦©§¦¦§¦¥¨¦
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.íéîëçì¯?àeä àéáð åàì íëç ehà¯:øîà÷ éëä ©£¨¦©¨¨¨¨¦¨¦¨¨©
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éãò íëçå :øîéîà øîàááì àáðå" :øîàpL ,àéápî ó ¨©©¥¨§¨¨¨¦¦¨¦¤¤¡©§¨¦§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc `xza `aa(iyiy meil)

äðBîLdíé÷eñtmipexg`d,äøBzaLly ezxeawe ezzin zx`ezn mday §¨§¦¤©¨
.epiax dynáúk ìàeîLz`å ,Bøôñxtq z`å íéèôBLzlibn z`.úeø §¥¨©¦§§§¦§

ãåcjlndáúkz`,íéð÷æ äøNò éãé ìò íéläz øôñea azky ,xnelk ¨¦¨©¥¤§¦¦©§¥£¨¨§¥¦

,od el`e ,mipwf dxyr exn`y mixac mbéãé ìò ,ïBLàøä íãà éãé ìò©§¥¨¨¨¦©§¥
÷ãö ékìî,mly jlníäøáà éãé ìòå,epia`äLî éãé ìòå,epiaxéãé ìòå ©§¦¤¤§©§¥©§¨¨§©§¥Ÿ¤§©§¥

ïîéä,igxf`d,óñà éãé ìòå ,ïeúeãé éãé ìòå ¥¨§©§¥§§©§¥¨¨
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המשך ביאור למסכת בבא בתרא ליום שישי עמ' ב

oifge` mipy` cenr ai sc ± oey`x wxt`nw `aa

íåúñ úéá.enzqe ,xvgl gzt el didy -úåîà òáøà åì ùézwelga -

.gezt `ed eli`k ,welgl e`a m` ,xvgdåéáéáñ àîèî åðéàcbpk `l` -

.ekeza zn m` ,gztdåéîéöô úà õøôz` e`nih minkge ,xawk `ed ixd -

,elid`ie xawd cr zexdh iyer eaxwi `ly ick ,zen` rax` xawd zeaiaq

e`le.ediizrc`úøçà øéòìxir jxcl -

.zxg`øéòä éðá åù÷áå,da ze`eandy -

.mdixg`n onzeqløéòä äúåà éðá-

ewfged xaky ,odilr oiakrn ,zxg`d

.ze`eand oze` jxc okxc xvwlúåùø éðá
ïäéìò ïéáëòî íéáøäewgc ikc meyn -

.ze`eand jezl iwlzqn miaxd zeyx ipa

éìéî éðäy`x ly zen` rax` jez -

oiakrn miaxd zeyxl zekenqd ieand

.myl zezlc cinrdlnåîã íéáøä úåùøë
.miaxd zeyxa d`neh wtq oiprl -àìå

àéämiptl mcinrdl evx elit`y -

.odilr oiakrn - zen` rax`nåãø éá
àîåé-.dfl oke dfl ,cg` mei zyixg zia

mixac) icxz `l :opinbxzn - "yexgz `l"

`nei i` i`n `nei ecx ia :opiqxb ikd .(ak

`nei i`e ied `l `axk `nei ixz `rxf

`ni` zira i` .ied `l `rxfc `nei `axk

zira i`e ipze aixkc `xz`a `rxfc `nei

.ixecd`ae `axkc `neia `ni`àîåé éà
àòøæãfd zrya -,yexgl gep `ed rx

.xipd zrya zyxgp xakyéîåé éøú
éåä àì àáøëj`id xipd zrya xnelk -

mixeey xekyi?éðù úëàìî éãë åá ïéà
íåé úëàìî éãëî øúåé åá ùéå ,íéîé

.ãçààáøë àîåéá éàåxipd zry ly -

j`ide ,`rxfc `nei ied `l - zxn`w

rxfd zrya mixeey xekyiúéòá éà ?
àòøæã àîåé àîéàixz :jl `iyw `wce -

epze iaxkc `xz`a - ied `l `axk inei

inei ixz `rxfc `neia `ki` xipd zrya

.`axkàáøë àîåé àîéà úéòá éàå-

ixecda - `rxfc `nei ied `l :zxn`wce

zelrn da yie dyw ux`y ,opiwqr

zryk rxfd zrya gxeh yie ,zecxene

.xipdi`e :opiqxb `kti` `pixg` `pyil

e ,`axkc `nei `ni` zira`nei :jl `iywc

ipze aixkc `xz`a - ied `l `rxfc

zg`e drixfl mcew zg` ,rxfd zrya

zira i`e .mirxfd zeqkl drixfd xg`l

inei ixz zxn`wce ,`rxf `nei `ni`

gxeh yiy ,opiwqr ixecda - ied `l `axk

inei ixz ied `rxf `neie ,xipd zrya lecb

.oebd df oeyle .`axkàìååãodl yi m` -

.dcy oiwyn epnny xeaàîåé åìã éá-

zlert ick dcy zewydl ick ea `diy cr

xky meyn ,dfl mei zlert icke dfl mei

.lretàñéãøô.mxk -ïéá÷ äùåìù-

xvgk miz`q oeayg itl ,cg` lkl

.okyndúåàéáð éøáã àìà åìà ïéà-

.mrh `laàúéöåàmiptb xyr mipy lk -

.`ive` ixw÷éôøã-.xceräàåáð äìèéð
'åëel` oi`" lirl dil xn`c meyn -

minkg ixac `xwy ,"ze`iap ixac `l`

.`zlin `dl dl hwp ,d`eapíëç åèà
àåä àéáð åàì`iap zeidl ie`x mkg oi` ike -?mi`iapd on dlhip xn xn`wc

.minkgl d`eap dzid `l `xwirnc llkn ,minkgl dpzipeìò óà øîà÷ éëä
íéàéáðä ïî äìèéðù éôyi mi`iape .dlhip `l minkg on ,minkg mpi`y -

.dnkg aal odlòãú.minkg on dlhip `ly -
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õøô.xawk ,zen` rax` - eiaiaq lk :qxhpewd yxit - eiaiaq lk `nhn einivt

lr dlri `ny yginl `kile ,zevign iniiqnc oeik ,oeyny epiaxl d`xp oi`e

geyn" wxta gkenck ,eiaiaq zen` rax` `nhiy xninl ol zil - eilr lid`ie ziad

xawd xvg ilin ipd - xedh dkeza cnerd ,xawd xvg iab (`,cn dheq) "dngln

jkl .qitz `nlra la` ,zevign iniiqnc

on oihlea daxd oifif yiy oebk :yxtl el d`xp

.cg` lkl gth gzet oda yie ,cv lkn ziad

epi` - enzqy it lr s` ,einivt uxt `lyae

cner zn ly enzqy ,oifif x`yd zgz `nhn

xfge einivt uxt m` la` .gzt jxc z`vl

`nhn - llk gzt o`k oi`e ,lzek x`yk o`pae

`nyc iwetql `ki` fife fif lkc ,eiaiaq lk

ayil yie .ziad on `vi fif eze` zgz jxc

,`zvign iniiqn `l inp ziac :qxhpewd yexit

lr dlri `ny yginl `kilc ab lr s`c

rbi `ny yginl `ki` mewn lkn - ziad

,cvd on elit` rbna `nhn xawc ,eilzka

- "xawa" :dnec` dxt zyxta ixtqa gkenck

lw zxn` ?gezt `l` epi` e` ,mezq xaw df

epi` - d`neh lawn `edy ld` dne :xnege

epi`y xawd ,gezt `edyk oiccvd lkn `nhn

lkn `nhi `ly oic epi` - d`neh lawn

- mezq `edykc rnyn ?gezt `edyk oiccvd

.cvd on ea rbepa s` `nhn

øöîepiid - elwlwl xeq` miax ea ewifgdy

oi`a m` la` .zeyxa ewifgdyk

,mcia zegnl yi - zeyxa `ly wifgdl

`aa) "gipnd"a gkenck ,aizile `xfit hewple

w.(`,gk `nàìåik xne dixz` ik xn ibilt

:ikcxn epiax oa wgvi epiax yxit - dixz`

,aehe aeyg rwxw did dcedi iaxc dixz`ac

la` .oiaw i`vg dryza gexhl aeyg dide

,jk lk aeh rwxw did `l `nw `pzc dixz`a

s`e .oiaw dryzn zegta gexhl aeyg didiy

did ie`x - mei zyixg ick ea did `ly it lr

rwxwd oi`y ,i`n laaa :ira `zyde .gexhl

iepyd xeriyk ie`x epi`e ,jk lk aeh

:l`ppg epiax qxb ikd .epizpynaéàåzira

zia :yexit - ixecdae `rxfe `axka `ni`

`aiykc ,`rxfl `nei ied xitye ,mei zyixg

jyen cer ezxifgae ,yxeg - drxefl

.ixecda dfe ,rxefe rwxwd lr dyixgndéàå
ied `l zxn`wce - `rxfc `nei `ni` zira

ipz xcde ,`blte `nei aixk - `axk inei ixz

.`nei milyc cr aixke

àìååãoiwyny ux` :l`ppg epiax yxit

oilecy ux` cg` lkl ,ilca dze`

ded ok m`c :wgvi epiaxl dywe .cg` mei dl

ok lr jpi`a irack ,"i`n laaa" ipzinl dil

.qxhpewd yexitk d`xpøîàoi` iqei iax

,xn`w gayl `l - ze`iap ixac `l` el`

`peeb i`d ikc .mrh `la xne`y xnelk `l`

zxzi iab (`,dn zexeka) "oinen (el`)" seqa

`l la` `ynae rbna `nhn oxetiv da oi`y

dn ;ze`iap ixack odixac eyr :xn`we .ld`a

`l i`e ,ld`a `nhil - `ed xa` i` ?jytp

seqa xnel yi oke llk `nhil `l - `ed xa`

.(a,q oiaexir) "oixarn cvik" wxtåèàmkg

"xxeq oa" wxta :xn`z m`e - `ed `iap e`l

- dxiar ixaerl ozipe d`ia mrh lhip ycwnd zia axgyn :xn`wc (`,dr oixcdpq)

witn `d ?dxiar ixaerl d`ia mrh edl ded `l axgpy mcew eh` :inp dil iywz

mzd iiepyl `ki`c :xnel yie `kd jixtck ,(h ilyn) "ewzni miaepb min" aizkcn dil

.mewn lka zeywdl yg `le .dlhip `l dxiar ixaerne ,d`ia mrh lhip :`kd ipynck
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`oifgeקי mipya cenr ai sc ± oey`x wxt`nw `aa

äéúååë àáé÷ò éáøã äéîùî`aiwr iax ixdy ,edpip `lfn cg ipa xninl `kile -

.daxd epnn mkgøîà÷ àîòè åàìådizlina -?df oi` - `nrh xn`c oeike

el d`ad `id ald zxaq `l` ,`nlra dxwna daex`a cxil oeekny `neqk

.ipiqn dynl dkldl mikqdl dkfe ,d`eapaà÷úñéøá.miaxd zeyx wey -

êéìîãcizry ,`iqgn `zna `zyd -

.eiykr daiyid y`x zeidlíéúç éîåéáè
.ineiah eny mzeg zxbi`a mzegyk -

àúòù éì àîéé÷.lfn -ïðáøã àâåæ åøãù
äéáâì.iy` ax xa xnc -äéá éëåìîéàì

.`g` ax z` jilndl zeyxe dvr lehil -

àðúå çúô.daiyid y`x dyrpe ,dyxc -

'åë åì ïéòéøîä ìëdgcpe li`ed ,xnelk -

.cer ipekilni `l drydáåáð ùéà-

.d`ln qxk `la ,lelg `edykááìé-

.dnly zrcl mikqn epi`y ,zeaal dnk

úåìåúá ááåðédyer zelezak meh` al -

.lelge aeapèåùô ÷ìçå øåëá ÷ìç àèéùô
meyn cg` ,lhep xekady oiwlg ipy -

dil opiadi ,zehiyt meyn cg`e dxeka

,od ewlg odipy ixdy ,ef lv` ef `xvn cg`

.cg` wlgk od ixdeéàî íáéz` maiind -

ipy lhepe ,dlgpl eizgz mwc ,eig` zy`

i`n ,miwlg?gkne li`ed :dil ixn` evn in

cg` dildip edl iadi `l - iz`w `pixg`

.inca oab `zilrn e`l i` ,ef lv` ef `xvn

ãìú øùà øåëáädevnc ,irzynw maia -

.zipelii`l hxt - "clz xy`" ,maiil lecba

dide 'ebe dilr `ai dnai" :`xw yxcn ikde

- dilr `ai oinaid on dfi` ,"xekad

za dnaidy oebke - "clz xy`" ,"xekad"

.zipelii`l hxt ,`id zecleeàòøà ïáæã
àùð éáã àøöîàdcy lv` rwxw dpw -

.eia`âìôéîì àèî éëiqkpa eig` mr -

.eia`íåãñ úãî ìò`l dfe dpdp df -

.xqgéàåìéò äéì ïðéìòî éçà åøîàepl -

,oeixn xa ly eizerwxwk zgaeyn `id

sqei axc `d `xazqne .zelern eidy

efy minrt xnel oilekiy ,lra dcya

.zecyd x`yn zkxaznéøúà àúòøà éøú
éøâðoig` ipyl yie ,`id oiglyd zia m` -

xe`i dl yi zg` lkl ,zecy izy welgl

cg`d lv` dcy dpw dfe ,epnn zewydl

.elyl dkenqd ef eig` oziy dvexe ,odn

ïéôåë åæ ïåâë`id mb dipyd rwxwl `dc -

.epnn zewydl xe`i dl yiìéåãî éàä
ìéåãî àì éàäåyaiil mixe`id jxc -

,hrnzn epnn oikynp [mdy] (my) xdpyk

:el xne`e .yai epi` dfe yai dfy minrtl

,`id mecq zcn e`lc ,mdizya jwlg leh

.inca ielir epl oz e`éúøúyi `zrx` -

dpw odn cg`e ,`xbp cg lr welgl mdl

.zg`d lv` erwxwíåãñ úãî ìò ïéôåë-

.zeey odizy - edpip `xbp cg`c oeikc

éñéøà éùåôàì éì àçéðjl `diy il aeh -

il zg`e o`kn zg`e o`kn zg` ,zecy izy

dcy `dze ,oiqix` jl daxzy ick ,rvn`a

.dti zxnzyn ily
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ìël oiaihn dxdna `l el oirixndxn`wc (a,t `nw `aa) "daexn" idliyae - e

dxdna `l :xn` dlgznc xninl `ki` ,el oiaihn oi` mlerl :diteb `g` ax

mlerl :xn` aey - edexifgd `ly d`xyke ,ezlecbl edexifgiy dtvn didy ,oiaihn

.el oiaihn oi`÷ìçyi"a ol `wtpck - `xvn cg` dil opiadi heyt wlge xeka

"mipy it" aizkcn (` ,ckw `xza `aa) "oilgep

.heyt wlgl dxeka wlg yiwn -àøöéîà
."`zeeg` ixn`" ikd xza qxbc zi` - iyp iac

eingl eid `le ,eing epiid - "diyp ia" ok m`

m` ,"ig` ixn`" :qxbc zi`e .zepa m` ik mipa

.eia` epiid "diyp ia" ok

ïåâëepiaxl dniz - mecq zcn lr oitek df

`xw jixhvi` i`n` ,daxl :wgvi

epiax xne`e ?`xvn cg` dil opiadic xekaa

ipyk `l` aezkd gk el ozp `ly itl :wgvi

- szzydl mivex eig` ipy eid eli`e ,eig`

:cere .cgia wlg mdl zzl iyilyl opitk `l

yi"a xn`ck ,`pngx diixw dpzn xekac

oi`e ,"mipy it el zzl" aizkc (my) "oilgep
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קי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc `xza `aa(iriax meil)

déúååk óñBé øa àáé÷ò éaøc déîMîoeike -,sqei xa `aiwr iax ixacl ¦§¥§©¦£¦¨©¥§¨¥
,`xnbd dgec .elfn oa epi`e daxda epnn mkgyéàîe ,éMà áø øîà̈©©©¦©

àeä déìfî øa àúléî àäì àîìc ,àéLe÷elfn df oiprly okzi ixd - §¨¦§¨§¨¦§¨©©§¥
.ezrcl oeik okle ,`aiwr iaxl dnec mkgd ly

äëìä àønàúîe ,àúléî äaø àøáb øîàc ,òãz ,éMà áø øîà àlà¤¨¨©©©¦¥©§¨©©§¨©¨¦§¨¦§©§¨£¨¨
déúååk éðéqî äLîì`ay xac dpi`y ,ipiqn dynl dkldl oeekne - §Ÿ¤¦¦©§¨¥

:`xnbd dywn .el xn`p d`eapa i`cea `l` ,lkyd zxaqnàîìãåoeik §¦§¨
`ed ixde ,ipiqn dynl dkldl dxwna mkgdàîeñklwzpy [xeir-] §¨

dxwnaäaeøàa:`xnbd dgec .bbd on dkxc cxieáéäé íòè åàìå-ike ¨£¨§©©©¨¦
.dxwna eixac exn`p `l ok m`e ,eixacl mrh ozep mkgd oi`

:oipr eze`a ztqep `xnin,Lc÷nä úéa áøçL íBiî ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦¤¨©¥©¦§¨
ì äðzéðå íéàéápä ïî äàeáð äìhéðúB÷Bðéúìe íéèBL. ¦§¨§¨¦©§¦¦§¦§¨§¦§¦

miheyl d`eap dpzipy :`xnbd zx`anìàéä éàî íéèBL,ep`vn okid - §¦©¦
àä ékdyrnd enk -àæBçîc à÷zñøa éà÷ äåäc .éMà áø øa øîc- ¦¨§©©©©¦©£¨¨¥§¦§¨¨¦§¨

,`fegn xird ly weya cner didydéòîLFrny -äèBL àeääì ©§¥¨§©¤
éìîc àzáéúî Léø ,øîà÷càéñçî àúîa Cieyry daiyid y`x - §¨¨©¥§¦§¨§¨¦§¨¨©§§¨
,`iqgn xira dzr zepnzdlíéúç éîeéáèmya eizexbi` z` mzeg - ©§¥¨¦

.ineiahøîà`ld ,envrl iy` ax xa xnïðaøa éîeéáè íéúç ïàîin - ¨©©¨¦©§¥§©¨¨
,ineiah mya mzegy minkgdn `edàðàe ,`ed ip` -éãéãì dpéî òîL £¨§©¦¨§¦¦

àzòL éì àîéi÷.dlecbl zelrl izry ribdy jkn wiqn ip` -í÷xn ©§¨¦©§¨¨
e ,iy` ax xaàúà.`iqgnlàúàcà,e`ea mxh -eðîéà[epnp-]ïðaø ¨¨©§¨¨¦§©¨¨

déáúBàì[aiyedl-]àLéøa ézôcî àçà áøìj` .daiyid y`xa -ïåék §§¥§©©¨¦¦§¦§¥¨¥¨
àúàc éòîLc,mxirl iy` ax xa xn `ay -déaâì ïðaøc àâeæ øeãL §¨§¥§¨¨¨¨§©¨¨§©¥
déa éëeìîéàì,enr ureeidl minkg icinlz bef egly -déákòmakir - §¦§¥¥©§¥

.elv` iy` ax xa xnàðéøçà ïðaøc àâeæ øeãL øãäeil` eglye exfg - ¨©¨¨§©¨¨©£¦¨
,sqep befdéab déákò,mze` s` akire -äøNò éa eìîc ãòe`lny cr - ©§¥©¥©§¨¥£¨¨

.minkg dxyr myàeä çút ,äøNò éa eìîc ïåékiy` ax xa xn -àðúå ¥¨§¨¥£¨¨¨©§¨¨
,Løãå,dxyr my eidy cr oizndy daiqde .daiyid y`x dyrpeéôì §¨©§¦

älëa ïéçúBt ïéàLipta yexcl ligzn mkgd oi` -.äøNòî úBçt ¤¥§¦§©¨¨¥£¨¨
,edepin `le dgcpy eze`xadéLôpà àçà áø éø÷,envr lr -ìk ¨¥©©¨©©§¥¨

Bì ïéòéønä,drx el miyery -Bì ïéáéèî äøäîa àìmixdnn oi` - ©§¦¦Ÿ¦§¥¨§¦¦
.cer edepni `l i`cea ,edepin `ly ,o`k oebke .enr aihidlïéáéènä ìëå§¨©§¦¦

.Bì ïéòéøî äøäîa àì ,Bìdxdna `l ,edepiny iy` ax xa xn oebke Ÿ¦§¥¨§¦¦
.edewlqi

l d`eap dpzipy :opgei iax ixac z` x`al dkiynn `xnbdéàî ú÷Bpz¦¤©
àéä.ep`vn okid -úác àä ék[ly eza-]déôðëa äáúé äåä .àcñç áø ¦¦¨§©©¦§¨£¨¨§¨§©§¥

deáàc,dia` wiga zayei dzidy -dén÷ éáúé eåäeiptl eayie -àáø ©£©£¨§¥©¥¨¨
àîç øa éîøå.eicinlzdì øîà,eza z` `cqg ax l`y -eäéépéî ïàî §¨¦©¨¨¨©¨©¦©§

úéòa.`ypidl dvex z` mdn inl -eäééåøz ,déì äøîà.mdipyl - ¨¦¨§¨¥©§©§
,dixac z` rnyykàøúa àðàå ,àáø øîà,oexg`d dze` `y` ip`e - ¨©¨¨©£¨©§¨
.`ng xa inx xg`l

:inica` iaxn sqep xn`níãB÷ ,äôéç ïîc éîécáà éaø øîà[mxh-] ¨©©¦©§¦¦§¦¥¨¤
,äzLéå íãà ìëàiLy ink `ed,úBááì ézL Bì Léezrc oi`y itl ¤Ÿ©¨¨§¦§¤¥§¥§¨

la` .zayeinãçà áì àlà Bì ïéà ,äúBLå ìëBàL øçàìezrc - §©©¤¥§¤¥¤¨¥¤¨
.zayeinøîàpL(ai `i aei`),'áálé áeáð Léà'ink aeapd mc`dy epcnl ¤¤¡©¦¨¦¨¥

,zeaal izy el yiyáéúëe,'aeap' zaiz yexit epcnl xg` mewnae - §¦
gafnd ziiyra xn`py(g fk zeny)'ïéçeì ìéìç' ïðéîbøúîe 'úçì áeáð'- §ªŸ§©§§¦¨£¦¦

`le dlelg eqixky eyexit o`k s` .lelg ervn`ae cv lkn mivr zegel
.zeaal izy el yi jkitl ,lk`

:lelg eyexit 'aeap'y df oipra sqep xn`náøc déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥§©
a ìéâøä ,òLBäéziizy,ïééeléôàm`íeèà Baì[oiadn mezq-]äìeúák §ª©¨¨¦§©¦£¦¦¨¦§¨
,dlera dpi`yBçwôî ïéé,eail z` gzet -øîàpL(fi h dixkf)LBøéúå' ©¦§©§¤¤¡©§¦
'úBìúa ááBðé.lelg ,zelezak meh`d ,ald z` dyer oiid - §¥§ª

:dyexi zwelg ote`a oecl zxaer `xnbdáøc déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥§©
,òLBäédf oicàèéLtd ,eia` zyexia xeka lhepy miwlgd ipyy ,il÷ìç §ª©§¦¨¥¤

k el ribny sqepdèeLt ÷ìçå ,øBëa,eig` x`yk ewlg -déì ïðéáäé §§¥¤¨¨£¦©¥
àøöî ãçà`l` .df cvl df mze` el mipzep -íáézy` z` `yepd - ©©¤§¨¨¨

wtzqn ip` ,mdia` zyexia znd wlg z` lhepe ,[mipa `la zny] eig`

éàî.`l e` cgia miwlgd ipy z` el mipzep m`d ,epic dn - ©
:oipra mi`xen` zwelgnàéä àéä ,éiaà øîàjk jk xekaa oicdy itk - ¨©©©¥¦¦

.cgia eiwlg z` lhepy ,maia mb oicd,àîòè éàîy itldééø÷ øBëa ©©§¨§©§¥
àðîçømail(e dk mixac).xekak epic jkitl ,àáøe wleg,øîày oeiknøîà ©£¨¨¨¨¨©¨©

,'øBëaä äéäå' àø÷y rnynBúééåä[miwlg ipy lhepy] epic xwir iabl - §¨§¨¨©§£¨¨
`ed ixdøBëák Búweìç ïéàå ,øBëák[cg` cva olhepy] ezwelg oiprl - ¦§§¥£¨¦§

.xekak epi`
:mieqn wlg lhep miyxeid cg` m` oecl yiy mitqep mipte`ïáæc àeää©§¨©

àòøà-rwxw dpwy mc`a dyrnàøönàleabd lr -déLð éácly - ©§¨©¤§¨§¥©§¥
.eia` dcyeâìt à÷ ék,ezen xg`l a`d zyexi z` ewlgyk -eäì øîà ¦¨¨§¨©§

,eig`l xvnd lraéàøönà éì eâéìt.ily dcyd leaba iwlg z` epz - §¦¦©¤§¨¦
ïéôBk ,äæ ïBâk ,äaø øîàeig` z`íBãñ úcî ìòbdpnk ebdpi `ly - ¨©©¨§¤¦©¦©§

exqg `lyk s` mpennn zepdil mc`l egipd `l md mby ,mecq iyp`
.xvna wlg el mipzep `l` ,ok zngné÷úîdì ó[dywn-]óñBé áø,daxl ©§¦¨©¥
ixd ,xvna wlg el zzl etkiy recnéçà déì éøîà,oerhl eig` mileki - ¨§¥¥©¥

àéelò déì ïðélòîepipira `ed ixde ,eieeyn xzei df wlg ep` miaiygn - §©¦¨¥¦¨
ïBéøî øa éác éñëð ék,`xnbd drixkn .migaeyn eidyáøk àúëìäå ¦¦§¥§¥©¤§§¦§§¨§©

,óñBé.df ote`a mig`d lr mitek oi`y ¥
:sqep ote`éøâð éøúà àúòøà éøzzn` zg` lkay zecy izy eyxi m` - §¥©§¨¨©§¥©§¥

.exvnl dkenqd ef z` lehil mdn cg` ywane ,zcxtp min,äaø øîà̈©©¨
é÷úî .íBãñ úcî ìò ïéôBk ,äæ ïBâk,óñBé áø dì ó,jk lr etkiy recn §¤¦©¦©§©§¦¨©¥

ixdìéåãî àì éàäå ìéåãî éàäc ïéðîæminxef zg` min zn`a minrtl - ¦§¦§©©§¦§©Ÿ©§¦
`xnbd drixkn .lxeba welgl mdl sicr jkitl ,`l dipyae minàúëìäå§¦§§¨

óñBé áøk.xvnl jenq el zzl mitek oi`y §©¥
:sqep ote`àøbð ãçà ézøz,zg` min zn` odle zecy izy eyxi m` - ©§¥©©©¨¨

,exvnl dkenqd ef z` lehil mdn cg` ywane,äæ ïBâk ,óñBé áø øîà̈©©¥§¤
,dcy meyl zeticr oi`yíBãñ úcî ìò ïéôBk.el mipzepeé÷úîdì ó ¦©¦©§©§¦¨

øîà éöî ,éiaà,oerhl leki `ed ixd -éñéøà Létàc àðéòaipevx - ©©¥¨¥¨©§¦¨§©¦£¦¥
,jizecy oia lehil sicrn ip` okle .ily dcyd lr exnyiy miqix` eaxiy

`xnbd drixkn .iwlg mb xnzyi `linne miqix` daxzy ickàúëìäå§¦§§¨
,óñBé áøky oeikàéä àúléî åàì éLetàdpi` ,miqix` ieaix zprh - §©¥©¥©¦§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc `xza `aa(iyiy meil)

,Bcvî æbøàáåéìòå ,'Cìäå Búà ízçlLådid ,fbx`d lr -øôñdäøBz ¨©§©¦¦§¦©§¤Ÿ§¨¨§¨¨¥¤¨
eî,çpoipne .uegan `l` oex`d jeza gpen dxezd xtq did `ly ,`vnpe ¨

,`ed jkyøîàpL(ek `l mixac)Búà ízîNå äfä äøBzä øôñ úà ç÷ì' ¤¤¡©¨Ÿ©¤¥¤©¨©¤§©§¤Ÿ

,''ä úéøa ïBøà ãvîdxezd xtqy o`kn cenll yieãvîoex`dàeä ¦©£§¦¦©
.BëBúa àìå çpeîåa ,ok m`íéi÷î éðà äîaezkd ixac z`ïBøàa ïéà' ¨§Ÿ§§¨£¦§©¥¥¨¨

'÷ø,herin xg` herin mdy ,úBaøì ©§©
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xcde"קד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc `xza `aa(iying meil)

:zetzey zwelg ote`a sqep oicàøäð àñéb ãçå àøbð àñéb ãçipy - ©¦¨©¨¨§©¦¨©£¨
,xg` cvn xdpe cg` cvn min zn` dly ,dcy welgl e`ay mitzey

,igxfnd dciva xdpde ipetvd dciva zxaer mind zn`y oebkedì ïéâìt©§¦¨
ìBæ àðø÷amiew ipy da migzen ,xnelk .oeqkl`a dze` miwleg - §©§¨

dpeny da eidiy cr mipyl wlg lk miwlgne ,zepxwdn miipeqkl`
lkl `diy ick ,cv lka wlg mdn cg` lk lhepe .cv lkl mipy ,miwlg

.xbpl aexw wlge xdpl aexw wlg cg`

:dpyna epipy,'eë ïéì÷øhä úà àìåexiag z` zetkl leki szey oi`y §Ÿ¤©§©§¦
welg ick ea oi`y xaca welgl.mdipyl d

:`xnbd zxxaneäî äæì éãëe äæì éãk ïäa ïéàx`ye oilwxha oi` m` - ¥¨¤§¥§¤§¥§¤©
dn ,mitzeyd oia dwelg ickl ie`xd xeriy dpyna miiepnd mixacd

.eyri
ãeâà Bà ãeâc àðéc úéà ,øîà äãeäé áøe` minc dz` aevw' oic yi - ©§¨¨©¦¦¨§¨

aevwzy e` ,exiagl xnel mitzeyd on cg` leki ,epiidc .'aevw` ip`y
z` dpw`e minc aevw` ip`y e` ,zetzeya iwlg z` dpwze minc dz`

ef zetzeya jiyndl utg ip` oi`y ,jwlg.

ãeâà Bà ãeâc àðéc úéì ,øîà ïîçð áøleki `l` ,df oic mixne` oi` - ©©§¨¨©¥¦¨§¨
xeknl `l s`e ,jwlg z` zepwl utg ip` oi` ,exiagl xnel ipyd szeyd

.jnr zetzeya jiyndl ipevx `l` ,iwlg z` jl

:ongp ax ixac lr dywn `axCãéãì ,ïîçð áøì àáø déì øîà,jzhiyl - ¨©¥¨¨§©©§¨§¦¨
ãeâà Bà ãeâc àðéc úéì úøîàc,'ceb` e` ceb' mixne` oi`y dz`xaeqy - §¨§©¥¦¨§¨

cg` ,mig` ipya oicd `di dn ,ok m`å øBëacg`èeLô,[xeka epi`-] §§¨
ïäéáà ïäì çépäLdyexiaäîäáe ãáò[dnda e`-]ïéNBò ãöék ,äàîè- ¤¦¦©¨¤£¦¤¤¤§¥¨§¥¨¥©¦

dyexia mipy it lhepd xekal yily ipy ,mdipia mwlgl elkei cvik
,miwlg dnkl d`nh dnda e` car wlgl xyt` i` ixd ,heytl yilye

.llk mda ynzydl elkei `l exiag ly ewlg z` cg`d dpwi `l m`e
déì øîàdn ,`axl ongp axøîBà éðàLcard `diy ,`ed jk dfaãáBò ¨©¥¤£¦¥¥

äæì[heytd-]äæìe ,ãçà íBé[xekad-],íéîé éðLz` mdipia ewlgi jke §¤¤¨§¤§¥¨¦
exiag ly ewlg z` cg`d dpwiy `la s` yeniyd.

:'ceb` e` ceb' mixne`y xaeqd dcedi ax ixac lr dywn `xnbdéáéúéî¥¦¥

dpyna epipy .dcedi ax ixac lr daiyid ipa eywd -(.`n oihib),BéöçL éî¦¤¤§
,ïéøBç ïa Béöçå ãáòexxgye mitzey ipy ly car dligzn didy oebk ¤¤§¤§¤¦

,mdn cg`ãáBò`edãçà íBé Bîöò úàå ,ãçà íBé Baø úà,el`éøác ¥¤©¤¨§¤©§¤¨¦§¥
ízðwz ,íéøîBà éànL úéa .ìlä úéajka,Baø úàciqtn `ed oi`y ¥¦¥¥©©§¦¦©§¤¤©

j` ,dne`n dzrúàcardízðwz àì Bîöò,ixdyBðéà äçôL àOéì ¤©§Ÿ¦©§¤¦¨¦§¨¥
,ìBëée ,dgtya xeq` oixeg oae ,oixeg oa eivgy meynàOéìdy`úa ¨¦¨©
ïéøBçmb,ìBëé Bðéàepi`y `vnp ,oixeg zaa xeq` care ,car eivg ixdy ¦¥¨

y xn`z `nye .llk dy` `yil lekiìèaé,dy` `yi `le diaxe dixtn ¦¨¥
ì àlà íìBòä àøáð àì àìäåjxevøîàpL ,äiáøe äiøt(gi dn diryi) ©£ŸŸ¦§¨¨¨¤¨§§¦¨§¦¨¤¤¡©

ì dàøá eäú àì''døöé úáL.àlàmlerd oewiz iptnBaø úà ïéôBk ŸŸ§¨¨¨¤¤§¨¨¤¨¦¤©
,exxgylBúBà ïéNBòå[card z`-]ïéøBç ïa,åéîc éöç ìò øèL ïéáúBëå §¦¤¦§§¦§¨©£¦¨¨

.ecqtd xeriy edfy ,eincn ivg lr aeg xhy epec`l card azeke -eøæçå§¨§
úBøBäì ìlä úéadf oica.éànL úéa éøáãkoi`y o`kn gikedl yie ¥¦¥§§¦§¥¥©©

meyn zcgein dpwzl dfa ekxved recn ok `l m`y ,'ceb` e` ceb' mixne`
,dwelg ick ea oi`e ,cara mitzey oec`de carde xg`n ixd ,diaxe dixt

.jwlg z` jnn dpw`e minc jl aevw` oec`l xnel card leki

c meyn ,'ceb` e` ceb' oiprl o`kn gikedl oi` :`xnbd zvxznàëä éðàL©¦¨¨
,o`k xacd dpey -àkéì ãeb àkéà ãeâàcxnel card leki mpn`y - §¨¦¨¥¨

aevw e` el xnel leki epi` j` ,jwlg z` dpw`e minc jl aevw` epec`l

ezeyrle oixeg oa zepwl xyt` i`y xg`n ,iwlg z` dpwze minc dz`
ok lre ,'ceb` e` ceb' mixne` oi`y dcen dcedi ax s` dfk ote`ae ,carl

.zcgein dpwzl dfa ekxved

:dcedi ax ixac lr ztqep `iyew dywn `xnbdòîL àzrnye `ea - ¨§©
dpyna epipy .dcedi ax ixack `ly di`x(.arw oldl),,ïéçà éðLéðò ãçà §¥©¦¤¨¨¦

ïäéáà ïäì çépäå ,øéLò ãçàådyexiaúéáe õçøî[zia e`-]ãaämewn-] §¤¨¨¦§¦¦©¨¤£¦¤¤§¨¥©©
m` .eyri cvik ,mdipyl dwelg ick mda oi`e ,[mizifd z` ea miyzeky

ïàNòa`d,øëNìmixikyn ,mxikydl inl mig`d mi`ven m` ,xnelk £¨¨§¨¨
e mze` mdøëOäjled lawzndòöîàìla` .mdipy oia eze` miwleg - ©¨¨§¤§©

m`ïàNòa`dìyeniy jxev,Bîöòinl mi`ven md oi`y ,epiidc £¨¨§©§
,mxikydléøäd g`dì øîBà øéLòd eig`,éðò £¥¨¦¥§¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc `xza `aa(ycew zay meil)

:miweqtd xcq itl aei` dyrn z` `xnbd zyxtn dzreàáiå íBiä éäéå'©§¦©©¨Ÿ
'íëBúa ïèOä íâ àáiå 'ä ìò ávéúäì íéäìàä éða(e ` aei`)meid eze` . §¥¨¡Ÿ¦§¦§©¥©©¨Ÿ©©¨¨§¨

ick 'd iptl aviizdl mik`lnd e`ae ,oecip mlerd eay ,did dpyd y`x
.daeg cnlle bxhwl ick mnr ohyd `ae ,mc`d ipa lr zekf cnlløîàiå©Ÿ¤

àáz ïéàî ïèOä ìà 'ä'Bâå ïèOä ïòiå ,'DA KNdzdnE ux`A hEXnmy) ¤©¨¨¥©¦¨Ÿ©©©©¨¨§¦¨¨¤¥¦§©¥¨
(f.øîàohydézèL ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì[izhhey-]íìBòä ìëa ¨©§¨¨¦¤¨©§¦§¨¨¨

Bì zøîàL ,íäøáà Ecáòk ïîàð éúàöî àìå ,Blek(fi bi ziy`xa)íe÷' §Ÿ¨¨¦¤¡¨§©§§©§¨¨¤¨©§¨
,'äpðúà Eì ék daçøìe dkøàì õøàa CläúäàlL äòLa éëä eléôàå ¦§©¥¨¨¤§¨§¨§¨§¨¦§¤§¤¨©£¦¨¦§¨¨¤Ÿ

äøN úà øBa÷ì íB÷î àöîezy`äðwL ãò]dcy zwlgúBàî òaøàa ¨¨¨¦§¤¨¨©¤¨¨§©§©¥
[óñk ì÷L,oextr icinéúBcî øçà øäøä àìE. ¤¤¤¤Ÿ¦§¥©©¦¤

õøàa eäBîk ïéà ék ,áBià écáò ìà Eaì zîNä ,ïèOä ìà 'ä øîàiå'©Ÿ¤¤©¨¨£©§¨¦§¤©§¦¦¦¥¨¨¨¤
,'Bâå'rxn xqe midl` `xi ,xWie mY Wi`(g ` aei`). §¦¨§¨¨§¥¡Ÿ¦§¨¥¨

ìBãb ,ïðçBé éaø øîàgaydíäøáàa øîàpL änî øúBé áBiàa øîàpä ¨©©¦¨¨¨©¤¡©§¦¥¦©¤¤¡©§©§¨¨
.epia`áéúk íäøáàa eléàc(ai ak ziy`xa)íéäìà àøé ék ézòãé äzò ék' §¦§©§¨¨§¦¦©¨¨©§¦¦§¥¡Ÿ¦
,'äzà,midl` z`xia `l` egayn aezkd oi`yåeli`Léà' áéúk áBiàá ©¨§§¦§¦¦

'[òøî øñå] íéäìà àøé øLéå íz. ¨§¨¨§¥¡Ÿ¦§¨¥¨
:`xnbd zxxanéàîaezkd zpeek dn -'òøî øñå'øa àaà áø øîà . ©§¨¥¨¨©©©¨©

íìBò ìL Bâäðî ,äéä BðBîîa ïøúåå áBià ,ìàeîLaiigzpy mc`y `ed §¥¦©§¨§¨¨¨¦§¨¤¨
,el dyry zhren dk`ln xear dhext ivg ly melyz lretlïúBðexear ¥

,éðåðçì äèeøt éöçieeya mivia e` xkk ipepgd lv` dpew `ed ,epiidc £¦§¨©¤§¨¦
la` .lretd mr mze` wlege ,dhextBlMî døzéå áBiàxzeen did - ¦¦§¨¦¤

dhext ivg ieeya el ozil mvnvn did `le ,lretl dhextd lk z` elyn

.cala

Bãòá zëñ äzà àlä ,íéäìà áBià àøé ípçä ,øîàiå 'ä úà ïèOä ïòiå'©©©©¨¨¤©Ÿ©©¦¨¨¥¦¡Ÿ¦©Ÿ©¨©§¨©£
,'Bâå Búéa ãòáe'ux`A uxR EdpwnE YkxA eici dUrn(i ` aei`),xnelk . §©¥§©£¥¨¨¥©§¨¦§¥¨©¨¨¤

obn dz` `ld ,jk lr xky el mcwy `la ,midl`n aei` `xi mpiga m`d
.edpwn z`e eici iyrn z` jxane ,ezia crae ecra

:`xnbd zxxanéàîaezkd zpeek dn -éaø øîà .'zëøa åéãé äNòî' ©©£¥¨¨¥©§¨¨©©¦
,÷çöé áø øa ìàeîLdidyìkmc`,Cøaúî áBiàî äèeøt ìèBpä §¥©©¦§¨¨©¥§¨¥¦¦§¨¥

.eiqkpe eici dyrn lka diexy dkxad dzidy xg`n

eéàîaezkd zpeek'õøàa õøt eäð÷îe'eäð÷î ,àðéðç øa éñBé éaø øîà . ©¦§¥¨©¨¨¤¨©©¦¥©£¦¨¦§¥
[exwae ep`v-]eöøt áBià ìLz`Bøãbebdpne,íìBò ìLixdyìL Bâäðî ¤¦¨§¦§¤¨¦§¨¤

íìBòdy `edíéâøBä íéáàæz`,íéfòäa eli`eáBià ìL eäð÷îeid ¨§¥¦§¦¨¦¦¦§¥¤¦
d.íéáàfä úà íéâøBä íéfò¦¦§¦¤©§¥¦

éðt ìò àì íà ,Bì øLà ìëa òâå Eãé àð çìL íìeàå''jëøáé E(`i my). §¨§©¨¨§§©§¨£¤¦Ÿ©¨¤§¨£¤¨
d`xe ,epnn mca`l exyerae ezia ipaa rbzy ici lr eze` `p dqp ,xnelk

.eilr qrek dz`y qrkd xeara ,dlrn itlk scbie llwi `l m`
'Eãé çìLz ìà åéìà ÷ø ,Eãéa Bì øLà ìk äpä ,ïèOä ìà 'ä øîàiå'©Ÿ¤¤©¨¨¦¥¨£¤§¨¤©¥¨©¦§©¨¤

'Bâå(ai my),ezeqpl zpn lr eiqkpae ezia ipaa rebtl dz` i`yx ,epiidc . §
.ezekdle eteba rebtl i`yx jpi` j`

,øBëaä íäéçà úéáa ïéé íéúBLå íéìëBà åéúðáe åéðáe ,íBiä éäéå'©§¦©¨¨§Ÿ¨§¦§¦©¦§¥£¦¤©§
'Bâå úBLøç eéä ø÷aä ,øîàiå áBià ìà àa Càìîelr zFrx zFpz`de ©§¨¨¤¦©Ÿ©©¨¨¨Ÿ§§§¨£ŸŸ©

'mdici(ciÎbi my). §¥¤
:`xnbd zxxanéàîy aezkd zpeek dn -úBðBúàäå úBLøBç eéä ø÷aä ©©¨¨¨§§¨£

eidíäéãé ìò úBòBø,ïðçBé éaø øîà .df weqtLBãwä BîéòèäL ãnìî ©§¥¤¨©©¦¨¨§©¥¤¦§¦©¨
áBiàì àeä Ceøadfd mlera ¨§¦
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המשך ביאור למסכת בבא בתרא ליום שבת קודש עמ' ב

oifge` mipy` cenr bi sc ± oey`x wxt`nw `aa

àøäð àñéâ ãçå àøâéð àñéâ ãçxbpe ,gxfn ipt lr xdp yiy ,mig` ipy ly dcy -

.dpetv ipt lrìåæ àðø÷á äéì éâìôaeh minl jenqde ,xbpd on aeh xdpdy itl -

`l` el oi` ipyde ,cg`l xdpd lk (on) `vnp - oetvd on dpwlgz m`e .wegxd on

xdpd cg`l didi - axrnl gxfnd on dpwlgz m`e .yai `edy minrte ,epetva xbp

oi` ipyle ,epetv ipt lr xbpe egxfn ipt lr

dpenyl mewlgi jkitl .egxfna xdp `l` el

xdpl jenq deya mdipyl `diy ,miwlg

:dfk ,dfn wgxi dfn wgxi xy`ke ,xbple

ãåâà åà ãåâã àðéã úéàdvexy df -

e` :welgl dvex epi`y dfl xne` welgl

uew` ip` e` ,iwlg jl dpwe minc il uew

iyt` i`y ,jwlga jl oz`e minc

.jzetzeyaúéìàðéã-:xnel leki dfy

`l` ,xekn` ily `le dpw` jly `l

.da didp oitzeyäàîè äîäá åà ãáò-

eyri cvik ,owlgl xyt` i`y?hwp ikdl

oitzey zeidl `zlin `gixhc ,heyte xeka

.da'åë úåøåäì ììä úéá åøæçå`nrh -

`l `d ,mlerd oewiz iptncdixt meyn e

car ivn `le ,dil opitiik `l - diaxe

.jwlga jl oz`e minca uew` :dil xninl

epi` la` ,zepwl leki card - `kil ceb `ki` ceb`c `kd ip`y :opiqxb ikd

,oixeg oal minc oi`y ,iwlg dpw :xne`.yyl `l` xknp ixar car oi`y
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ãçepiax yxit - `xdp `qib cge `xbip `qib

,`xdp dpetve dgxfn xy` dcy :l`ppg

`pxwa dze` oiwleg - `xbip jyen dnexce daxrne

zigxfn oxwn ,oeqkl`a dze` oiwleg :yexit .lef

zipetvcg` lkl didie ,zinexc ziaxrn oxwl

jiync `kid lke .`xdp cv cge `xbip cg` cv

.`qib cg iexw `xbip e` `xdpúéàcebc `pic

minca elit`c wgvi epiaxl d`xp - ceb` e`

ceb e` :el xnel leki eiieyn xzei daxd mixwi

,mdxa` oa wgvi epiaxl d`xp oi`e .ceb` e`

ielir ici lr exiag z` cg` wlql lkei ok m`c

.dwelg oic da oi`y xvga mincøåëáheyte

xeka hwp i`n`c :dnize - 'ek odl gipdy

:mz epiax xne`e ?heyte heyt hwp `le ,heyte

cg` mei dfl ceariy dil `gip heyte heytc

m` ,dil `iyw heyte xeka la` .cg` mei dfle

xzei xekad lhp ixd - mini ipy xekal ceari

cg` mei jldn dwegx xir yi m`y ,mipy itn

,lefa dxegq my yiy ,daxd da mixkzyny

lkei `l - cg` mei `l` zedy el oi`y heyte

jlil leki - mini ipy el yiy xekade ,my jlil

lknc ,ipyne .heytn daxd xzei xkzyne ,my

hwp ikdlc :yxtn wgvi epiaxe .oiwleg jk mewn

"ieyp didy in"a xn`c meyn ,heyte xeka

- dyixgl cnere dyixgl xeyc (a,bv zeaezk)

dfl oi`y it lr s` ,rvn`l xkyd `nlr ilekc

cvik :jixt ikdle .miz`n dfle dpn m` ik

:ipyne mipy it lhep xekad oi` eiykrc ?eyri

inc `le .mini ipy dfle cg` mei dfl caerc

xkyd ied mzdc ,dyixgl cnere dyixgl xeyl

i`d jiiy `lc heyte xeka iab la` ,etzzyp ikdc `zrc` `xwirnc meyn rvn`l

.ewlg itk lhep cg` lk - `nrhàùéìlr `ad"a xn`c ab lr s`e - leki epi` dgty

`kde ,diaxe dixt miiw `le ,qiig el oi`y cara micen lkdc (`,aq zenai) "eznaiinp

rnynck ,miiw `l zay elit`e .dixg` qgiizn cledy oeik ,miiw `l - dgty `yi m`¤¤

.qep` `edy oeik ,edc lk zay elit` miiwl leki did m` ,diaxe dixt meyn oixeg oa ezeyrl eaxl oitek `l :wgvi epiax xne` mewn lkn - diaxe dixta ielz zayc mzd

øîàðù`lc oixeg za divge dgty divge .zecar cva elit` jiiy "dxvi zayl"c meyn :ikcxn xa wgvi epiax xne` ,"eaxe ext"c `xw iziin `lc `d - 'ebe d`xa edz `l

dixt` `cwtn `lc meyn ,miiwz `l oixeg za dyrzyk elit` `nyc - zay meyn eze` etk `lc `d ,xwtd bdpn da ebdpy meyn `l` dxxgyl dax z` etk

ext"c `xw hwp `l jklc yxtn wgvi epiaxe .miiwi egxk lr - oixeg oa didiyk car la` .diaxe dixt` `cwtn `l `zzi`c (a,dq my) "eznai lr `ad"a opixn`ck ,diaxe

lka eaiigziy ick mxxgyl max sekp micard lka ok m`c ,oixeg oa ezeyrl eaxl opitk `l - da aiigziy icke ,qep` `edy oeik ,devn dze`n `ed xehtc meyn - "eaxe

`l` dxez xtq oixken oi` iab ,ikd meyn `xw i`dl iziin inp (`,fk) dlibnc ipy wxtae .opitk ikd meyne ,dax devn `idy meyn - "d`xa edz `l" `xw hwp jkle .zevnd

."dxvi zayl" `l` "d`xa edz `l" - inp dy` `yil ,dyrn icil `iany dxez cenlz lecb :xn xn`c ,dxez cenll dy` `yile dxez cenllïéôåë:xn`z m`e - eax z`

dyre ,e`ll xwr `w d`xrd zrync ,dyr miiwn `l e`l xwrinc `pcirac - `cg :wgvi epiax xne`e "ycw didi `l"c dyrz `l dgcie "eaxe ext"c dyr izil ?oitek i`n`

ditk ici lr mdipy miiwl xyt`c oeik :cere .xg`a dl xyt`c ,`cwtn elit` :cere .dyr `kil dcic iablc ,el `ypil dxeq` `idc :cere .d`ia xnb cr miiwn `l "eaxe ext"c

ick `hg :mc`l el mixne` ike - ip`y devn `niz ike dyra xaer ecar xxgynd lkc (a,gl oihib) "gleyd" wxta opixn` `de ?exxgyl opitk ikid :xn`z m`e .igc `l -

l qpkpy (my oihib) "gleyd"a ecar xfril` iax xxgyc `de .(`,c) zay yixa opixn`ck ?jxiag dkfiydyr diteb xfril` iaxc meyn mzd - dxyr my `vn `le zqpkd zia

`wc meyn mzd - dax `xeqi` ux`d mr caril `le `xhef `xeqi` carinl xagl dil `gipc (a,al oiaexir) "oiaxrn lka" wxta inp xn`c `de .oipnd milydy jka devn

:(`,hp migqt) "hgyp cinz" yix opixn`ck ,dyra xaerc ab lr s` ,ixy dax devn meync :wgvi epiax xne`e .lah dil lik`n `wc ,xag ly eci lr `xeqi` ux`d mr ciar

.dnlydc dyr igce ,zxk ea yiy gqtc dyr iz`c meyn :mzd yxtne .migqt iaxrc mixetk xqegne gqte ,zexpe ,zxhw `l` miaxrd oia ly cinz xg` akrzny xac jl oi`

z` xken :(a,ci) oiyecwc `nw wxta xn`c o`nl ,ixar cara envr xeknie ?oitek i`n` :xn`z m`e .gqt zevn mixetk xqegn miiwiy ick ,dnlydc dyr` odk xarw `nl`

wxta opixn`ck ,bdep laeidy onfa `l` bdep ixar car oi`c ab lr s`e .ziprpk dgty el xqen eax mipa el oi` elit`c inp xn`c o`nle ,ziprpk dgty el xqen eax envr

cara envr xeknl xeq`c ,dpwz df oi`c :wgvi epiax xne`e leafext owz lld iab (`,el oihib) "gleyd"a mz epiax yxitck ,laei bdp ipy ziaa `d - (`,hq) oiyecwa "xne`d"

,dycwl leki epi`c idpe oixeg za divge dgty divg `yie :xn`z m`e .'ebe "micar l`xyi ipa il ik" ipiq xd lr drnyy ofe` :(a,ak) oiyecwc `nw wxta opixn`ck ,ixar

oiqtez oiyeciw oi`c ab lr s` .eaxl opitk `l - dgtya xzen ded i`c rnyn ,'ek dgty `yil :xn`ck ,oiyecw `la dp`yi - yi` zy` cva ynzyne zecar cv iz`c

oiriaxnc (`,hr oileg) "epa z`e eze`" wxta xn`c ,dcxtl inc `le .zexig cva ynzyne zecar cv iz` inp `zydc :xnel yie oiyeciw `la d`yep did mewn lkn ,dgtya

xzen df mrhne ,envr ipta cg` oin dcxte ,dyixgc xenge xeyc `inec mipin ipy rnync ,aizk "mi`lk" mzdc .qeq cva ynzyne xeng cv iz`c xn` `le ,dpin dilr

opzck ,xzen inp zexig cvae .dgty `yep xfnn ?cvik ,xdhil oixfnn oileki :(`,hq) oiyecwa "xne`d"a opzck ,zxfnna xzen zecar cvc ,zxfnn `yie :xn`z m`e .dilr aekxl

exgc ,dpizp `yie :xn`z m`e .l`xyia mixfnn zeaxdl dpwz df oi`c :wgvi epiax xne`e dfa df `al oixzen mixexge mixfnn :(`,hq my) "oiqgei dxyr" wxtaoixzen ipizpe ix

iptn xn`c o`nl ,ediipia `ki` l`xyil dpizpe zxfnn :(a,dt zenai) "zexzen yi" yixa xn`c ,dpizpa xzen inp zecar cve .(my) "oiqgei dxyr" wxta opzck ,dfa df `al

elit` xiykdl lekiy oeik ,dil dlbxn mewn lkn ,dgtya oizp xeq` mlerlc :xnel yie dgty `yiy ,epa ici lr erxf xiykdl lekiy :yexit ,dil dlbxn [`id] `d - dlibxny

,xfnn enk ldw ileqtn ied inp oizp `d ?xzen xfnne dgtya oizp xeq`c `py i`ne :xn`z m`e .dpizp e` zxfnn aiqp `dc ,xeqi`a dil ztki` `l `xab i`dc ,xeqi` ici lr

oi` dndae xekfa ,edine ."ycw didi `l"c e`la xqzin `l jkle ,oiyecw iqtz `lc xeng xeqi`n clepy itl ,cnere ycw xfnnc meyn :mz epiax xne`e "ma ozgzz `l" aizkc

m`e .`a `l dndae xekfc zeyicwne ,epnn `a `edy oze`a `l` zeyicwa exizdl oi`c ."ycw didi `le"n (a,cp oixcdpq) "zezin rax`" wxta edl witnc o`nl elit` ,exizdl

oebk ,ldw ileqt x`yn opixnb oiyecw eda iqtzc ipizpc :wgvi epiax xne`e ?oie`l iaiig ediiexzc ab lr s`e ,dgtya mixeq`e dpizpa mixzen ixexge ixibc `py i`ne :xn`z

.ediipin `tli `l - oiyecw da iqtz `lc ,dgty la` .ldw ixwi` `lc ,mixb ldwa oixzenc inec`e ixvn ia`ene ipenr
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àøäð àqéb ãçå àøâð àñéb ãç¯àðø÷a dì ïéâìt ©¦¨©§¨§©¦¨©£¨¨§¦¨§©§¨
éãëe äæì éãk ïäa ïéà .'åë "ïéì÷øhä úà àìå" .ìBæ§Ÿ¤©§©§¦¥¨¤§¥¨¤§¥
,"ãBâà Bà ãBb"c àðéc úéà :øîà äãeäé áø ?eäî ,äæì̈¤©©§¨£©¦¦¨§£
déì øîà ."ãBâà Bà ãBb"c àðéc úéì :øîà ïîçð áø©©§¨£©¥¦¨§££©¥
Bà ãBb"c àðéc úéì :zøîàc Cãéãì ,ïîçð áøì àáø̈¨§©©§¨§¦¨§¨§©§¥¦¨§
äîäáe ãáò ïäéáà ïäì çépäL èeLôe øBëa ,"ãBâà£§¨¤¦¦©¨¤£¦¤¤¤§¥¨
äæì ãáBò :øîBà éðàL ,déì øîà ?ïéNBò ãöék ,äàîè§¥¨¥©¦£©¥¤£¦¥¥¨¤
Béöçå ãáò BéöçL éî :éáéúéî .íéîé éðL äæìå ãçà íBé¤¨§¨¤§¥¨¦¥¦¥¦¤¤§¤¤§¤§
,ãçà íBé Bîöò úàå ãçà íBé Baø úà ãáBò ,ïéøBç ïa¤¦¥¤©¤¨§¤©§¤¨
,Baø úà ízðwz :íéøîBà éànL úéa ;ìlä úéa éøác¦§¥¥¦¥¥©©§¦¦©§¤¤©
àOéì ,ìBëé Bðéà äçôL àOéì ,ízðwz àì Bîöò úà¤©§Ÿ¦©§¤¦¨¦§¨¥¨¦¨

?ìèaé ,ìBëé Bðéà ïéøBç úaíìBòä àøáð àì àìäå ©¦¥¨¦¨¥©£ŸŸ¦§¨¨¨
ì dàøá eäú àì" :øîàpL ,äiáøe äiøôì àlàúáL ¤¨¦§¦¨§¦¨¤¤¡©ŸŸ§¨¨¨¤¤

,ïéøBç ïa BúBà ïéNBòå Baø úà ïéôBk àlà !"døöé§¨¨¤¨¦¤©§¦¤¦
úBøBäì ìlä úéa eøæçå .åéîc éöç ìò øèL ïéáúBëå§§¦§¨©£¦¨¨§¨§¥¦¥§

!éànL úéa éøáãk¯"ãBb" ,àkéà "ãBâà"c ,àëä éðàL §¦§¥¥©©¨¥¨¨§£¦¨
çépäå ,øéLò ãçàå éðò ãçà ,ïéçà éðL :òîL àz .àkéì¥¨¨§©§¥©¦¤¨¨¦§¤¨¨¦§¦¦©

øëNì ïàNò ,ãaä úéáe õçøî ïäéáà ïäì¯øëOä ¨¤£¦¤¤§¨¥©©£¨¨§¨¨©¨¨
Bîöòì ïàNò ,òöîàì¯:éðòì øîBà øéLò éøä ¨¤§©£¨¨§©§£¥¨¦¥¤¨¦
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קה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc `xza `aa(ycew zay meil)

:miweqtd xcq itl aei` dyrn z` `xnbd zyxtn dzreàáiå íBiä éäéå'©§¦©©¨Ÿ
'íëBúa ïèOä íâ àáiå 'ä ìò ávéúäì íéäìàä éða(e ` aei`)meid eze` . §¥¨¡Ÿ¦§¦§©¥©©¨Ÿ©©¨¨§¨

ick 'd iptl aviizdl mik`lnd e`ae ,oecip mlerd eay ,did dpyd y`x
.daeg cnlle bxhwl ick mnr ohyd `ae ,mc`d ipa lr zekf cnlløîàiå©Ÿ¤

àáz ïéàî ïèOä ìà 'ä'Bâå ïèOä ïòiå ,'DA KNdzdnE ux`A hEXnmy) ¤©¨¨¥©¦¨Ÿ©©©©¨¨§¦¨¨¤¥¦§©¥¨
(f.øîàohydézèL ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì[izhhey-]íìBòä ìëa ¨©§¨¨¦¤¨©§¦§¨¨¨

Bì zøîàL ,íäøáà Ecáòk ïîàð éúàöî àìå ,Blek(fi bi ziy`xa)íe÷' §Ÿ¨¨¦¤¡¨§©§§©§¨¨¤¨©§¨
,'äpðúà Eì ék daçøìe dkøàì õøàa CläúäàlL äòLa éëä eléôàå ¦§©¥¨¨¤§¨§¨§¨§¨¦§¤§¤¨©£¦¨¦§¨¨¤Ÿ

äøN úà øBa÷ì íB÷î àöîezy`äðwL ãò]dcy zwlgúBàî òaøàa ¨¨¨¦§¤¨¨©¤¨¨§©§©¥
[óñk ì÷L,oextr icinéúBcî øçà øäøä àìE. ¤¤¤¤Ÿ¦§¥©©¦¤

õøàa eäBîk ïéà ék ,áBià écáò ìà Eaì zîNä ,ïèOä ìà 'ä øîàiå'©Ÿ¤¤©¨¨£©§¨¦§¤©§¦¦¦¥¨¨¨¤
,'Bâå'rxn xqe midl` `xi ,xWie mY Wi`(g ` aei`). §¦¨§¨¨§¥¡Ÿ¦§¨¥¨

ìBãb ,ïðçBé éaø øîàgaydíäøáàa øîàpL änî øúBé áBiàa øîàpä ¨©©¦¨¨¨©¤¡©§¦¥¦©¤¤¡©§©§¨¨
.epia`áéúk íäøáàa eléàc(ai ak ziy`xa)íéäìà àøé ék ézòãé äzò ék' §¦§©§¨¨§¦¦©¨¨©§¦¦§¥¡Ÿ¦
,'äzà,midl` z`xia `l` egayn aezkd oi`yåeli`Léà' áéúk áBiàá ©¨§§¦§¦¦

'[òøî øñå] íéäìà àøé øLéå íz. ¨§¨¨§¥¡Ÿ¦§¨¥¨
:`xnbd zxxanéàîaezkd zpeek dn -'òøî øñå'øa àaà áø øîà . ©§¨¥¨¨©©©¨©

íìBò ìL Bâäðî ,äéä BðBîîa ïøúåå áBià ,ìàeîLaiigzpy mc`y `ed §¥¦©§¨§¨¨¨¦§¨¤¨
,el dyry zhren dk`ln xear dhext ivg ly melyz lretlïúBðexear ¥

,éðåðçì äèeøt éöçieeya mivia e` xkk ipepgd lv` dpew `ed ,epiidc £¦§¨©¤§¨¦
la` .lretd mr mze` wlege ,dhextBlMî døzéå áBiàxzeen did - ¦¦§¨¦¤

dhext ivg ieeya el ozil mvnvn did `le ,lretl dhextd lk z` elyn

.cala

Bãòá zëñ äzà àlä ,íéäìà áBià àøé ípçä ,øîàiå 'ä úà ïèOä ïòiå'©©©©¨¨¤©Ÿ©©¦¨¨¥¦¡Ÿ¦©Ÿ©¨©§¨©£
,'Bâå Búéa ãòáe'ux`A uxR EdpwnE YkxA eici dUrn(i ` aei`),xnelk . §©¥§©£¥¨¨¥©§¨¦§¥¨©¨¨¤

obn dz` `ld ,jk lr xky el mcwy `la ,midl`n aei` `xi mpiga m`d
.edpwn z`e eici iyrn z` jxane ,ezia crae ecra

:`xnbd zxxanéàîaezkd zpeek dn -éaø øîà .'zëøa åéãé äNòî' ©©£¥¨¨¥©§¨¨©©¦
,÷çöé áø øa ìàeîLdidyìkmc`,Cøaúî áBiàî äèeøt ìèBpä §¥©©¦§¨¨©¥§¨¥¦¦§¨¥

.eiqkpe eici dyrn lka diexy dkxad dzidy xg`n

eéàîaezkd zpeek'õøàa õøt eäð÷îe'eäð÷î ,àðéðç øa éñBé éaø øîà . ©¦§¥¨©¨¨¤¨©©¦¥©£¦¨¦§¥
[exwae ep`v-]eöøt áBià ìLz`Bøãbebdpne,íìBò ìLixdyìL Bâäðî ¤¦¨§¦§¤¨¦§¨¤

íìBòdy `edíéâøBä íéáàæz`,íéfòäa eli`eáBià ìL eäð÷îeid ¨§¥¦§¦¨¦¦¦§¥¤¦
d.íéáàfä úà íéâøBä íéfò¦¦§¦¤©§¥¦

éðt ìò àì íà ,Bì øLà ìëa òâå Eãé àð çìL íìeàå''jëøáé E(`i my). §¨§©¨¨§§©§¨£¤¦Ÿ©¨¤§¨£¤¨
d`xe ,epnn mca`l exyerae ezia ipaa rbzy ici lr eze` `p dqp ,xnelk

.eilr qrek dz`y qrkd xeara ,dlrn itlk scbie llwi `l m`
'Eãé çìLz ìà åéìà ÷ø ,Eãéa Bì øLà ìk äpä ,ïèOä ìà 'ä øîàiå'©Ÿ¤¤©¨¨¦¥¨£¤§¨¤©¥¨©¦§©¨¤

'Bâå(ai my),ezeqpl zpn lr eiqkpae ezia ipaa rebtl dz` i`yx ,epiidc . §
.ezekdle eteba rebtl i`yx jpi` j`

,øBëaä íäéçà úéáa ïéé íéúBLå íéìëBà åéúðáe åéðáe ,íBiä éäéå'©§¦©¨¨§Ÿ¨§¦§¦©¦§¥£¦¤©§
'Bâå úBLøç eéä ø÷aä ,øîàiå áBià ìà àa Càìîelr zFrx zFpz`de ©§¨¨¤¦©Ÿ©©¨¨¨Ÿ§§§¨£ŸŸ©

'mdici(ciÎbi my). §¥¤
:`xnbd zxxanéàîy aezkd zpeek dn -úBðBúàäå úBLøBç eéä ø÷aä ©©¨¨¨§§¨£

eidíäéãé ìò úBòBø,ïðçBé éaø øîà .df weqtLBãwä BîéòèäL ãnìî ©§¥¤¨©©¦¨¨§©¥¤¦§¦©¨
áBiàì àeä Ceøadfd mlera ¨§¦
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המשך ביאור למסכת בבא בתרא ליום שבת קודש עמ' ב

oifge` mipy` cenr bi sc ± oey`x wxt`nw `aa

àøäð àñéâ ãçå àøâéð àñéâ ãçxbpe ,gxfn ipt lr xdp yiy ,mig` ipy ly dcy -

.dpetv ipt lrìåæ àðø÷á äéì éâìôaeh minl jenqde ,xbpd on aeh xdpdy itl -

`l` el oi` ipyde ,cg`l xdpd lk (on) `vnp - oetvd on dpwlgz m`e .wegxd on

xdpd cg`l didi - axrnl gxfnd on dpwlgz m`e .yai `edy minrte ,epetva xbp

oi` ipyle ,epetv ipt lr xbpe egxfn ipt lr

dpenyl mewlgi jkitl .egxfna xdp `l` el

xdpl jenq deya mdipyl `diy ,miwlg

:dfk ,dfn wgxi dfn wgxi xy`ke ,xbple

ãåâà åà ãåâã àðéã úéàdvexy df -

e` :welgl dvex epi`y dfl xne` welgl

uew` ip` e` ,iwlg jl dpwe minc il uew

iyt` i`y ,jwlga jl oz`e minc

.jzetzeyaúéìàðéã-:xnel leki dfy

`l` ,xekn` ily `le dpw` jly `l

.da didp oitzeyäàîè äîäá åà ãáò-

eyri cvik ,owlgl xyt` i`y?hwp ikdl

oitzey zeidl `zlin `gixhc ,heyte xeka

.da'åë úåøåäì ììä úéá åøæçå`nrh -

`l `d ,mlerd oewiz iptncdixt meyn e

car ivn `le ,dil opitiik `l - diaxe

.jwlga jl oz`e minca uew` :dil xninl

epi` la` ,zepwl leki card - `kil ceb `ki` ceb`c `kd ip`y :opiqxb ikd

,oixeg oal minc oi`y ,iwlg dpw :xne`.yyl `l` xknp ixar car oi`y
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ãçepiax yxit - `xdp `qib cge `xbip `qib

,`xdp dpetve dgxfn xy` dcy :l`ppg

`pxwa dze` oiwleg - `xbip jyen dnexce daxrne

zigxfn oxwn ,oeqkl`a dze` oiwleg :yexit .lef

zipetvcg` lkl didie ,zinexc ziaxrn oxwl

jiync `kid lke .`xdp cv cge `xbip cg` cv

.`qib cg iexw `xbip e` `xdpúéàcebc `pic

minca elit`c wgvi epiaxl d`xp - ceb` e`

ceb e` :el xnel leki eiieyn xzei daxd mixwi

,mdxa` oa wgvi epiaxl d`xp oi`e .ceb` e`

ielir ici lr exiag z` cg` wlql lkei ok m`c

.dwelg oic da oi`y xvga mincøåëáheyte

xeka hwp i`n`c :dnize - 'ek odl gipdy

:mz epiax xne`e ?heyte heyt hwp `le ,heyte

cg` mei dfl ceariy dil `gip heyte heytc

m` ,dil `iyw heyte xeka la` .cg` mei dfle

xzei xekad lhp ixd - mini ipy xekal ceari

cg` mei jldn dwegx xir yi m`y ,mipy itn

,lefa dxegq my yiy ,daxd da mixkzyny

lkei `l - cg` mei `l` zedy el oi`y heyte

jlil leki - mini ipy el yiy xekade ,my jlil

lknc ,ipyne .heytn daxd xzei xkzyne ,my

hwp ikdlc :yxtn wgvi epiaxe .oiwleg jk mewn

"ieyp didy in"a xn`c meyn ,heyte xeka

- dyixgl cnere dyixgl xeyc (a,bv zeaezk)

dfl oi`y it lr s` ,rvn`l xkyd `nlr ilekc

cvik :jixt ikdle .miz`n dfle dpn m` ik

:ipyne mipy it lhep xekad oi` eiykrc ?eyri

inc `le .mini ipy dfle cg` mei dfl caerc

xkyd ied mzdc ,dyixgl cnere dyixgl xeyl

i`d jiiy `lc heyte xeka iab la` ,etzzyp ikdc `zrc` `xwirnc meyn rvn`l

.ewlg itk lhep cg` lk - `nrhàùéìlr `ad"a xn`c ab lr s`e - leki epi` dgty

`kde ,diaxe dixt miiw `le ,qiig el oi`y cara micen lkdc (`,aq zenai) "eznaiinp

rnynck ,miiw `l zay elit`e .dixg` qgiizn cledy oeik ,miiw `l - dgty `yi m`¤¤

.qep` `edy oeik ,edc lk zay elit` miiwl leki did m` ,diaxe dixt meyn oixeg oa ezeyrl eaxl oitek `l :wgvi epiax xne` mewn lkn - diaxe dixta ielz zayc mzd

øîàðù`lc oixeg za divge dgty divge .zecar cva elit` jiiy "dxvi zayl"c meyn :ikcxn xa wgvi epiax xne` ,"eaxe ext"c `xw iziin `lc `d - 'ebe d`xa edz `l

dixt` `cwtn `lc meyn ,miiwz `l oixeg za dyrzyk elit` `nyc - zay meyn eze` etk `lc `d ,xwtd bdpn da ebdpy meyn `l` dxxgyl dax z` etk

ext"c `xw hwp `l jklc yxtn wgvi epiaxe .miiwi egxk lr - oixeg oa didiyk car la` .diaxe dixt` `cwtn `l `zzi`c (a,dq my) "eznai lr `ad"a opixn`ck ,diaxe

lka eaiigziy ick mxxgyl max sekp micard lka ok m`c ,oixeg oa ezeyrl eaxl opitk `l - da aiigziy icke ,qep` `edy oeik ,devn dze`n `ed xehtc meyn - "eaxe

`l` dxez xtq oixken oi` iab ,ikd meyn `xw i`dl iziin inp (`,fk) dlibnc ipy wxtae .opitk ikd meyne ,dax devn `idy meyn - "d`xa edz `l" `xw hwp jkle .zevnd

."dxvi zayl" `l` "d`xa edz `l" - inp dy` `yil ,dyrn icil `iany dxez cenlz lecb :xn xn`c ,dxez cenll dy` `yile dxez cenllïéôåë:xn`z m`e - eax z`

dyre ,e`ll xwr `w d`xrd zrync ,dyr miiwn `l e`l xwrinc `pcirac - `cg :wgvi epiax xne`e "ycw didi `l"c dyrz `l dgcie "eaxe ext"c dyr izil ?oitek i`n`

ditk ici lr mdipy miiwl xyt`c oeik :cere .xg`a dl xyt`c ,`cwtn elit` :cere .dyr `kil dcic iablc ,el `ypil dxeq` `idc :cere .d`ia xnb cr miiwn `l "eaxe ext"c

ick `hg :mc`l el mixne` ike - ip`y devn `niz ike dyra xaer ecar xxgynd lkc (a,gl oihib) "gleyd" wxta opixn` `de ?exxgyl opitk ikid :xn`z m`e .igc `l -

l qpkpy (my oihib) "gleyd"a ecar xfril` iax xxgyc `de .(`,c) zay yixa opixn`ck ?jxiag dkfiydyr diteb xfril` iaxc meyn mzd - dxyr my `vn `le zqpkd zia

`wc meyn mzd - dax `xeqi` ux`d mr caril `le `xhef `xeqi` carinl xagl dil `gipc (a,al oiaexir) "oiaxrn lka" wxta inp xn`c `de .oipnd milydy jka devn

:(`,hp migqt) "hgyp cinz" yix opixn`ck ,dyra xaerc ab lr s` ,ixy dax devn meync :wgvi epiax xne`e .lah dil lik`n `wc ,xag ly eci lr `xeqi` ux`d mr ciar

.dnlydc dyr igce ,zxk ea yiy gqtc dyr iz`c meyn :mzd yxtne .migqt iaxrc mixetk xqegne gqte ,zexpe ,zxhw `l` miaxrd oia ly cinz xg` akrzny xac jl oi`

z` xken :(a,ci) oiyecwc `nw wxta xn`c o`nl ,ixar cara envr xeknie ?oitek i`n` :xn`z m`e .gqt zevn mixetk xqegn miiwiy ick ,dnlydc dyr` odk xarw `nl`

wxta opixn`ck ,bdep laeidy onfa `l` bdep ixar car oi`c ab lr s`e .ziprpk dgty el xqen eax mipa el oi` elit`c inp xn`c o`nle ,ziprpk dgty el xqen eax envr

cara envr xeknl xeq`c ,dpwz df oi`c :wgvi epiax xne`e leafext owz lld iab (`,el oihib) "gleyd"a mz epiax yxitck ,laei bdp ipy ziaa `d - (`,hq) oiyecwa "xne`d"

,dycwl leki epi`c idpe oixeg za divge dgty divg `yie :xn`z m`e .'ebe "micar l`xyi ipa il ik" ipiq xd lr drnyy ofe` :(a,ak) oiyecwc `nw wxta opixn`ck ,ixar

oiqtez oiyeciw oi`c ab lr s` .eaxl opitk `l - dgtya xzen ded i`c rnyn ,'ek dgty `yil :xn`ck ,oiyecw `la dp`yi - yi` zy` cva ynzyne zecar cv iz`c

oiriaxnc (`,hr oileg) "epa z`e eze`" wxta xn`c ,dcxtl inc `le .zexig cva ynzyne zecar cv iz` inp `zydc :xnel yie oiyeciw `la d`yep did mewn lkn ,dgtya

xzen df mrhne ,envr ipta cg` oin dcxte ,dyixgc xenge xeyc `inec mipin ipy rnync ,aizk "mi`lk" mzdc .qeq cva ynzyne xeng cv iz`c xn` `le ,dpin dilr

opzck ,xzen inp zexig cvae .dgty `yep xfnn ?cvik ,xdhil oixfnn oileki :(`,hq) oiyecwa "xne`d"a opzck ,zxfnna xzen zecar cvc ,zxfnn `yie :xn`z m`e .dilr aekxl

exgc ,dpizp `yie :xn`z m`e .l`xyia mixfnn zeaxdl dpwz df oi`c :wgvi epiax xne`e dfa df `al oixzen mixexge mixfnn :(`,hq my) "oiqgei dxyr" wxtaoixzen ipizpe ix

iptn xn`c o`nl ,ediipia `ki` l`xyil dpizpe zxfnn :(a,dt zenai) "zexzen yi" yixa xn`c ,dpizpa xzen inp zecar cve .(my) "oiqgei dxyr" wxta opzck ,dfa df `al

elit` xiykdl lekiy oeik ,dil dlbxn mewn lkn ,dgtya oizp xeq` mlerlc :xnel yie dgty `yiy ,epa ici lr erxf xiykdl lekiy :yexit ,dil dlbxn [`id] `d - dlibxny

,xfnn enk ldw ileqtn ied inp oizp `d ?xzen xfnne dgtya oizp xeq`c `py i`ne :xn`z m`e .dpizp e` zxfnn aiqp `dc ,xeqi`a dil ztki` `l `xab i`dc ,xeqi` ici lr

oi` dndae xekfa ,edine ."ycw didi `l"c e`la xqzin `l jkle ,oiyecw iqtz `lc xeng xeqi`n clepy itl ,cnere ycw xfnnc meyn :mz epiax xne`e "ma ozgzz `l" aizkc

m`e .`a `l dndae xekfc zeyicwne ,epnn `a `edy oze`a `l` zeyicwa exizdl oi`c ."ycw didi `le"n (a,cp oixcdpq) "zezin rax`" wxta edl witnc o`nl elit` ,exizdl

oebk ,ldw ileqt x`yn opixnb oiyecw eda iqtzc ipizpc :wgvi epiax xne`e ?oie`l iaiig ediiexzc ab lr s`e ,dgtya mixeq`e dpizpa mixzen ixexge ixibc `py i`ne :xn`z

.ediipin `tli `l - oiyecw da iqtz `lc ,dgty la` .ldw ixwi` `lc ,mixb ldwa oixzenc inec`e ixvn ia`ene ipenr
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àøäð àqéb ãçå àøâð àñéb ãç¯àðø÷a dì ïéâìt ©¦¨©§¨§©¦¨©£¨¨§¦¨§©§¨
éãëe äæì éãk ïäa ïéà .'åë "ïéì÷øhä úà àìå" .ìBæ§Ÿ¤©§©§¦¥¨¤§¥¨¤§¥
,"ãBâà Bà ãBb"c àðéc úéà :øîà äãeäé áø ?eäî ,äæì̈¤©©§¨£©¦¦¨§£
déì øîà ."ãBâà Bà ãBb"c àðéc úéì :øîà ïîçð áø©©§¨£©¥¦¨§££©¥
Bà ãBb"c àðéc úéì :zøîàc Cãéãì ,ïîçð áøì àáø̈¨§©©§¨§¦¨§¨§©§¥¦¨§
äîäáe ãáò ïäéáà ïäì çépäL èeLôe øBëa ,"ãBâà£§¨¤¦¦©¨¤£¦¤¤¤§¥¨
äæì ãáBò :øîBà éðàL ,déì øîà ?ïéNBò ãöék ,äàîè§¥¨¥©¦£©¥¤£¦¥¥¨¤
Béöçå ãáò BéöçL éî :éáéúéî .íéîé éðL äæìå ãçà íBé¤¨§¨¤§¥¨¦¥¦¥¦¤¤§¤¤§¤§
,ãçà íBé Bîöò úàå ãçà íBé Baø úà ãáBò ,ïéøBç ïa¤¦¥¤©¤¨§¤©§¤¨
,Baø úà ízðwz :íéøîBà éànL úéa ;ìlä úéa éøác¦§¥¥¦¥¥©©§¦¦©§¤¤©
àOéì ,ìBëé Bðéà äçôL àOéì ,ízðwz àì Bîöò úà¤©§Ÿ¦©§¤¦¨¦§¨¥¨¦¨

?ìèaé ,ìBëé Bðéà ïéøBç úaíìBòä àøáð àì àìäå ©¦¥¨¦¨¥©£ŸŸ¦§¨¨¨
ì dàøá eäú àì" :øîàpL ,äiáøe äiøôì àlàúáL ¤¨¦§¦¨§¦¨¤¤¡©ŸŸ§¨¨¨¤¤

,ïéøBç ïa BúBà ïéNBòå Baø úà ïéôBk àlà !"døöé§¨¨¤¨¦¤©§¦¤¦
úBøBäì ìlä úéa eøæçå .åéîc éöç ìò øèL ïéáúBëå§§¦§¨©£¦¨¨§¨§¥¦¥§

!éànL úéa éøáãk¯"ãBb" ,àkéà "ãBâà"c ,àëä éðàL §¦§¥¥©©¨¥¨¨§£¦¨
çépäå ,øéLò ãçàå éðò ãçà ,ïéçà éðL :òîL àz .àkéì¥¨¨§©§¥©¦¤¨¨¦§¤¨¨¦§¦¦©

øëNì ïàNò ,ãaä úéáe õçøî ïäéáà ïäì¯øëOä ¨¤£¦¤¤§¨¥©©£¨¨§¨¨©¨¨
Bîöòì ïàNò ,òöîàì¯:éðòì øîBà øéLò éøä ¨¤§©£¨¨§©§£¥¨¦¥¤¨¦

ç÷"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

בבא בתרא. פרק ראשון - השותפין דף יג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



`oifgeקו mipya cenr bi sc ± oey`x wxt`nw `aa

íéãáò êì ç÷.iwlg dpw :dil xninl ipr ivn `le .ea uegxe ,eze` enngiy -àëä
àëéì ãåâà àëéà ãåâ éîðdna el oi`y ,jwlg dpw` ip` s` :el xne` iprd oi`y -

.etekl leki oi` jkitl ,zepwlåéìò åîùåepwlgz m`y ,xeriy ea yiy xac lk -

.oey`xd eny eilr `di oiicr -íéîãá åúåà ïéìòî."ceb` e` ceb" epiid -ìåè
úåçô éðàå øåòéù äúàda oi`y xvg oebk -

rax` jl lehe welg :df xn`e ,zen` dpny

.xzend ip`e ,zen`éîð ãåâà åà ãåâå`ly -

dpw` e` iwlg dpw :`l` ,melk legnl dvx

.jwlgäãåäé áøã àäe` ceb" :xn`c -

.dlaw diaxc dinyn - "ceb`ãçà êøëá-

zial ed`iai m`e ,oeilba oiieyr odixtq lk

.`ed oeifa - ewlgl oicúåëéøë éúùá ìáà
.cg` jxka mi`iape ,cg` jxka dxez oebk -

ïé÷ìåçmdipy oi` elit`c jzrc `wlq `w -

zil i`e .oiey odinc oi` jgxk lre .mivex

editek `ed j`id "ceb` e` ceb"c `pic?df

`l mbe ,mincd scer jl oz` `l ip` :xn`i

opiqxb `le minc jnn law`y dtid jl oz`

."i`dl oikixv ediiexz"íéöåø íäéðùùá-

oizipznc "mivex mdipy"` - l`enyc `d

izya :l`eny xn`e ,ewelgi `l :ipzwc ,i`w

.ewelgi - mivex mdipy m` ,zekixkàëìéô
àìååðå:`pixg` `pyil .bex`le zeehl -

.c"ith oixewy ,milqtq ihiykz - iwxzqia

ãåâà åà ãåâã àðéã úéìinc zzl etekl -

.ewlg xeknl `le ,dtia mitcerdåà ãåâ åàì
àåä ãåâàmdizy gw e` :dil xn` `l i` -

ick da oi` zg` lkc ,mdizy gw` e`

.cg`lïé÷ìåç úåëéøë éúùá ìáà`we -

.odn cg` ly egxk lra :jzrc `wlq

inc cebe `cg lewy :dil xn` ik ,`nl`

dil opitiik - ceb` e` ,mixizidãçà ìë
åîöò éðôá ãçàåmi`iap ly xtqe xtq lk -

.envrl jxk zeidl jixv miaezk lye

íéàéáð äðîù ñåúééáámi`iap ixtq lk -

.od dpny`iape `iap lk oia oke :opiqxb ikd

miiqne oihiy yly xyr mipy ly `iapae

dlrnln ligzne dhnlnel oncfp m` -

ligzn - scd seqa ,dhnln xtqd meiq

gipdl jixv epi`e ,scd y`xa xg`d extq

.mdipia wlg geixãåîò ìåâì éãëgipn -

xtqdy ur ly cenr iab lr lelbl wlg slw

.eilr llbpó÷éä ìåâì éãë åôåñåeteqa -

oi`y .etiwd lk ea lebl ick lecb wlg gipn

enk ervn`l ellebl micenr ipy dyer

elleb `l` ,dxez xtql oiyer ep`y

.swidd lk lr wlgd jxeke ,eteql ezlgzn
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(lirl)òîùcard oi`y ,`kd ip`y :xn`z m`e - ceb` e` cebc `pic zilc dpin

rnync :xnel yie einc lr xhy el azek `l` ,cin minc el ozep

.minc ozi elit` ,oipr lka oitek oi` ikd e`l `d ,oitekc `ed lhai `lc meyníà
`l` ,envrl o`yr elit` oicd `edc ,xkyl o`yr `wec e`l - 'ek xkyl o`yr

.xikydl `veny

éàåceb` e` cebc `pic zil jzrc `wlq

`wlq `zyd - 'ek zekixk izya elit`

izye ,welgl dvex cg`y oeik oiwlegc jzrc

cg`a aezk oi`y ,cg` jxkc `inec zekixk

i`n`e .l`enye ryedi oebk ,xg`a aezky dn

i`ce `l` oiey mpi` `de ?egxk lra oiwleg

elit` :xn`z m`e ."ceb` e` ceb"c `pic zi`

oeik ?oiwleg i`n` ,"ceb` e` ceb"c `pic zi`

ikixv ediiexze ,dfa oi`y dn dfa aezky

xninl ivn iedc :xnel yie i`dle i`dl

herina aezky dn `kd qxb `le ."jinrhile"

cebc `pic dil zil jzrc `wlq i`e" :mixtq

ediiexz i`dl ikixv ediiexzc ikid ik ceb` e`

ikixv `l i`c oky lk `dc ."i`dl ikixv

zil i` :xity ith jixt - i`dle i`dl ediiexz

?oiwleg i`n` ceb` e` cebc `pic dil

÷éáãî- cg`k miaezke mi`iap dxez mc`

miaezke mi`iap ozi `ly xyt` i`y it lr s`

rnyn (`,fk) ipy wxta dlibnae ,dxez iab lr

la` ,zekixk izya ilin ipd - gipdl xeq`c

.i`pb epi` - cgi oiwaecn odyk

éáøiptn `l - dnvr ipta dxez xne` dcedi

`diy jixvn df ab lr df gipdl xeq`y

r ipta cg` lkxeq` `diy ogky` `lc .env

la` ,dxez iab lr miaezke mi`iap `l` gipdl

`l` .`l - `kti` e` miaezk iab lr mi`iap

lkd e` dxez enk lkd d`xi `ly :`nrh epiid

erac ikd xza minkg ixn`c ikid ik .mi`iap

jgxk lre ,envr ipta `iape `iap lk `diy

ok .cg` `iap enk lkd d`xp `di `ly `nrh

.mdxa` oa oeyny epiaxl d`xp

íééñîåyxit - dlrnln ligzne dhnln

rax` gipdl jixv epi`e :qxhpewa

ynegl yneg oiac :wgvi epiaxl d`xpe .oihiy

xn`w `wec mi`iap`e .gipdl jixv dxez ly

`a m`y ,onwl `nrh yxtnck ,jixv oi`c

ly ynegl yneg oia la` ,jzeg - jezgl

m`y ,dgezt dyxt` iedc icin .`l - dxez

dhiy gipdl jixv did dhnln miiqn did

lk seqa gipdl `ed oic ,inp `kd - zg`

oa wgvi epiaxe .oihiy drax` ly dyxt yneg

ligzne dhnln miiqne :yxtn mdxa`

`wece .oihiy drax` gipn mlerle - dlrnln

`l - ynegl yneg oia la` ,`iapl `iap oia

zgpda elit` ,dlrnln ligzne dhnln miiqi

`nw wxta inlyexia xn`ck .oihiy drax`

scd rvn`a xneb `diy jixve :dlibnc

eteqa miiqn `iapae ,ezirvn`a ligzne

el oi`c mrhd il d`xpe .'ek ey`xa ligzne

- oihiy drax` gipi elit` scd seqa miiql

,`iapl `iap oia la` .jezgl `eai `ny meyn

.dhnln miiqn - jzeg jezgl `a m`y

äùåòådxfr xtq :inp xn` onwle ,ozlgzl oillbp mixtqd lk :mixteq zkqna `ipzc ,wgvi epiaxl dywe .mixtqd lka aezk ok - swid ick eteqae cenr lebl ick ey`xa

`icdae .dzlgzl epiidc ,"rny" itlk "cg`"n dze` oikxeky inp opixn` dfefn iabe .ok rnyn oeyld oi` - eteql ezlgzn :qxhpewd yxity dne .llbp `ed ezlgzl

oa oerny epiaxle .cenr lebl ick eteqae ,swid ick ey`xa dyere :opiqxbc wgvi epiaxl d`xp ok lr .eteqa dxez xtql cenr mc` dyer :dlibnc `nw wxta inlyexia opiqxb

mi`iap aiaq zkxkp dxez `dzy `ed i`pby ,`nlra enk eteqa cenr zeyrl oekp oi` f`e ,miaezke mi`iap dxez wiacna ixii`c ,ip`y `kde .mixtqd zqxib miiwl d`xp mdxa`

zlgz" qxb `l - ipzw oiccvl :ipync onwle .uegan miaezke mi`iape miptan dxez `dzy ick ,ey`xa cenr o`k dyer jkl .jelkln xney mdl ziyrp eli`k d`xpe ,miaezke

xne` cere .`l eze ,ipzw oiccvl :`l` qxb `l mixtq aexae .`kti` xninl ol zi`e ,miaezke mi`iap dxez wiacna ixii` `l mzdc ,"swid lebl ick eteqe cenr lebl ick xtqd

.dlr i`wc `ziixa jdc `inec iiepyl dil `gipc ,i`d ilek `iyw `l ,dl iqxbc mixtql elit`c :mdxa` oa oeyny epiax
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc `xza `aa(iying meil)

íéãáò Eì ç÷mind enngiyeöçøéåuegxze-][,õçøna`ed leki oke ©§£¨¦§¦§£©¤§¨
el xneläNòå àáe íéúéæ Eì ç÷ony mdn.ãaä úéáa ©§¥¦Ÿ©£¥§¥©©

,'ceb` e` ceb' xiyrd eig`l xnel leki iprd g`d oi`y ,o`kn gikedl yie
.dcedi ax ixack `lye ,el` miqkpa zetzeya enr cenrl `ed aiig `l`

:`xnbd zvxznénð íúäxg`n ,'ceb` e` ceb' xnel xyt` i` my mb - ¨¨©¦
yàkéì ãebà àkéà ãebdpwe minc aevw epiidc ,'ceb' xiyrl oreh iprd - ¦¨¦¥¨

ewlg z` dpwi `ed e`l m`y ,epiidc ,'ceb` e`' oreh epi` j` ,iwlg z` jl

leki epi` `edy xg`ne ,jk jxevl zern ecia oi` ixdy ,xiyrd ly
.z`f zeyrl eig`n yexcl i`yx `ed oi` ,zepwl

:'ceb` e` ceb' mixne`y `ziixan dgiken `xnbd,òîL àzepipy ¨§©
y ,mdipia welgl mivtgd mitzeya zwqerd ,`ziixaaìkxaceléàL ¨¤¦

åéìò BîLe ÷ìçécg` lk lr utgd ly eny x`yi dwelgd xg`l s`y - ¥¨¥§¨¨
,mdipyl dwelg ick ea yiy ,xnelk ,miwlgd onïé÷ìBçe .mdipia eze`íà §¦¦

åàì,miwleg oi` if` ,eny z` ca`i edewlgi m`e ,dwelg ick ea oi`y - ©
`l`íéîãa BúBà ïéìòîmitzeyd on cg`e ,xacd eze` inc z` miavew - ©£¦§¨¦

ixacn x`eane .ceb` e` ceb ,epiidc ,exiagl mincd zivgn z` ozi

g oic ea oi`y xac lkay ,`ziixad`lye ,'ceb` e` ceb' mixne` dwel
.ongp ax ixack
:`xnbd daiynàéä éàpzmpn`e ,iepy `ed mi`pz zwelgna df oic - ©¨¥¦

jci`n j` ,dcedi ax ixack 'ceb` e` ceb' mixne`y zxaeq ef `ziixa
.ongp ax ixacke ,ok mixne` oi`y mixaeqd mixg` mi`pz epivnàéðúc- §©§¨

oi`y xac mdipia welgl mivtgd mitzey ipy yi xy`ky ,`ziixaa epipy

zen` rax` zwelg ick zen` dpeny da oi`y xvg oebk ,dwelg oic ea
,exiagl mitzeyd on cg` xn`e ,cg` lkläzà ìBèkøeòéL,dwelgéðàå ©¨¦©£¦

leh`úBçtz` leh` ip`e zen` rax` dz` leh ,xnelk ,xeriykn ¨
,xzepdBì ïéòîBL.df ote`a miwlege.minkg ixac el`ïa ïBòîL ïaø §¦©¨¦§¤

Bì ïéòîBL ïéà ,øîBà ìàéìîbdwelg zrvdl axql ipyd szeyd i`yx - ©§¦¥¥¥§¦
.ef

:`xnbd zxxanéîc éëéä,mi`pzd ewlgp ote` dfi`a -éðúãk àîéìéà- ¥¦¨¥¦¥¨¦§¨¥
xeriyk dz` leh exagl cg`d szeyd xne`y ,x`azpy ote`d itk m`

,xzepd z` ip`eìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc àîòè éàîipyd lekiy xaeqd ©©§¨§©¨¦§¤©§¦¥
.dwelg xeriy ea yiy xac lhep `ed ixd ,jkl axqlåàì àlàgxkda - ¤¨©

c ,xnel jixvøîà÷ éëäå àøqçî éøeqç,`ziixad ixaca oexqg yiy - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨©
exagl mitzeyd cg` xn` m`y ,xnel jixv jkeäzà ìBèea yiy wlg ©¨

k,øeòéLéðàåea yiy wlg leh`úBçt,xeriyknå ,Bì ïéòîBL`ed ok ¦©£¦¨§¦§
el `ed xne` `l` ,exiagl elyn xzeel utg cg`d szeyd oi` m` oicd

ãebà Bà ãeâ,jwlg z` dpw` ip` e` iwlg z` dz` dpw -Bì ïéòîBL énð ¦©¦§¦
xeknl e` oey`xd ly ewlg z` zepwl ipyd aiige ,el mirney dfa mb -

.minkg ixac el` .ewlg z` elåe` ceb' xnel `ed lekiy ipyd oicd lr §
'ceb`àúà[`a-]ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøe ,welgløîéîìy xnele -ïéà ¨¨©¨¦§¤©§¦¥§¥©¥

.Bì ïéòîBLtzeyd cg` leki m`d ,df oipra mi`pzd ewlgpy `vnpemi §¦
.`l e` 'ceb` e` ceb' el xnele exiag z` sekl

:`xnbd dgecàì`l` ,dfk ote`a mi`pzd zwelgn z` x`al gxkd oi` - Ÿ
éðz÷ãk íìBòìewlgpy ,epiptl aezkd itk mzwelgn z` x`al yi - §¨¦§¨¨¥

.zegt ip`e xeriyk dz` leh ipyl cg`d xne`y ote`azøîà÷ãedne - §¨¨§©§
ziywdyìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc àîòè éàîxnel ipyd i`yxy xaeqd ©©§¨§©¨¦§¤©§¦¥

`ed dfa mrhd ,ef dwelga utg epi`ydéì øîàc íeMî,oey`xl ipyd ¦§¨©¥
,ohw wlg dz`e lecb wlg ip` leh`y ,ok welgl dz` utg cvikéîãa éà¦¦§¥

,mdipiay mincd yxtd z` jl mly`y dz` utg m` -éîc éì úéì¥¦§¥
Cì ïúéîìz` il ozil dz` utg m`e .jk xear jl mlyl icia oi` - §¥©¨

miwlgd oiay yxtddéì àçéð àì ,äðzîa,jka utg ipi` -áéúëcilyn) §©¨¨Ÿ¦¨¦¦§¦
(fk eh'äéçé úBðzî àðBNå'. §¥©¨¦§¤

:'ceb` e` ceb' mixne`y l`eny ixacn giken iia`áøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§©
äãeäé áøc àä ,óñBédcedi ax ly ef `xnin -(`"r lirl)oi`y xacay , ¥¨§©§¨

,'ceb` e` ceb' exiagl xnel szey leki dwelg oic eaàéä ìàeîLc- ¦§¥¦
.dlaiw eax l`enyn

ïðúcepizpyna epipy ixdy -(.`i lirl),LãBwä éáúëåmipy eid m` - ¦§©§¦§¥©¤
,ycewd iazkn cg`a mitzeyíéöBø íäéðML ét ìò óà,welglàì ©©¦¤§¥¤¦Ÿ

e÷Bìçéiazk oeifa iptn ,miwlg ipyl df jxk welgl mi`yx md oi` - ©£

.ycewdøîàåjk lreðL àì ,ìàeîLmi`yx md oi`y df oic minkg §¨©§¥Ÿ¨
,welglàlàycewd iazk eidy ote`a,ãçà Cøëamitzey eidy oebk ¤¨§¤¤¤¨

,mi`iape dxez ea eazkpy cg` xtqaìáàeazkp m`,úBëéøk éðLaoebk £¨¦§¥§¦
,mi`iap xtqa oke dxez xtqa mitzey eidyïé÷ìBç,welgl md mi`yx - §¦

df oicy iia` xaqe .mi`iapd xtq z` ipyde ,dxezd xtq z` cg`d lehie
.dvex epi` ipyde ,welgl dvex mitzeyd on cg` wxy ote`a s` xn`p

Czòc à÷ìñ éàåc xaeq l`enyy ,xnel jzrc lr dlrz m`e -àðéc úéì §¦©§¨©§¨¥¦¨
ãebà Bà ãeâc,ok m` ,'ceb` e` ceb' exiagl xnel i`yx szey oi`y -éàî §¦©

ãçà Cøëa àéøéà,miwleg md oi` cg` jxka wxy l`eny xn` recn - ¦§¨§¤¤¤¨
ixdénð ïéëéøk éðLa eléôàreazl leki cg`d oi` mikxk ipya s` - £¦¦§¥§¦¦©¦

jkitle ,miey mdinc oi` dfn df mipey mikxkde xg`ny ,welgl exiagn
exiagl cg`d xn`iy ,'ceb` e` ceb' zxin` ici lr `l` welgl ozip `l
ip`y e` ,mincd yxtd z` mlye mipyd oian xwid xtqd z` dz` leh

,miwleg zekixk ipyay xaeq l`enyy xg`ne .einc mly`e eplh`
ceb` e` ceb' exiagl xnel szey i`yxy gxkda'axy xnel yi ok lre ,

.df oic epnn laiw l`eny ly ecinlz `edy dcedi

:`xnbd dgecïîìL áø àîbøz,l`eny ly ef `xninl only ax yxit - ©§§¨©©§¨
`l` mixen` mixacd oi`yïéöBø ïäéðMLadpyna x`azp ixdy .welgl §¤§¥¤¦

iazk oeifa meyn cg` jxk welgl mi`yx md oi` mivex mdipy m` s`y

mdipy m` welgl md mi`yx zekixk ipyay l`eny xn` jk lre ,ycewd
xnel cg`d lekiy di`x oi` ,welgl mivex mdipy oi`y ote`a j` ,mivex

.'ceb` e` ceb' exiagl

àúëìä ,øîéîà øîàc ,dkldl weqtl yi -ãebà Bà ãeâc àðéc úéà- ¨©£¥©¦§§¨¦¦¨§¦
.dcedi ax zhiyke 'ceb` e` ceb' exiagl xnel cg`d lekiy

éàî ïîçð áøc àä ,øîéîàì éMà áø déì øîàax ixac lr xn`z dn - ¨©¥©©¦©£¥©¨§©©§¨©
.'ceb` e` ceb' mixne` oi`y xaeqe dcedi ax lr wlegd ongp

déì øîà,iy` axl xnin`éì àòéîL àì,eixac z` izrny `l -,øîBìk ¨©¥Ÿ§¦¨¦§©
éì àøéáñ àì.ezenk xaeq ipi` - Ÿ§¦¨¦

:xnin` ixac lr dywn `xnbdàìå,ongp axk dkldl miwqet oi` m`d - §Ÿ
àäåa did dyrn,àðpéç øa éîéc áøå àðpéç øa ïéáøcdeáà eäì ÷áL §¨¨¦©¦¨¨§©¦¦©¦¨¨¨©§£©

àúäîà ézøz,zegty izy dyexia mdl xizede mdia` xhtpy -àãç ©§¥©§¨¨£¨
éìeMáe àéôà àòãé,lyale zet`l drci zg`d -àëìét àòãé àãçå ¨§¨©§¨¦¥©£¨¨§¨¦§¨

àìååðåz` welgl mig`d cg` dvxe .bex`le zeehl drci zxg`de - §©§¨
.odizya mitzey eidiy dvx ipyde ,mdipia zegtydàáøc dén÷ì eúàå§¨§©¥§¨¨

,dfa oicd dn el`eyl `ax iptl e`ae -Bà ãeâc àðéc úéì ,eäì øîàå§¨©§¥¦¨§
ãebàyexcl leki mig`d cg` oi` jkitle ,'ceb` e` ceb' mixne` oi` - ¦

ixacn gkene .odizya mitzey eidi `l` ,mdipia zegtyd z` ewlgiy
.xnin`e dcedi ax ixack `lye ,ongp ax zrck `ed xaeqy `ax

e` ceb' mixne`y dcedi ax ly epicl dcen `ax ok`y :`xnbd dgec
c `l` ,'ceb`íúä éðàLzrcly ,zegtyd izy iabl my xacd dpey - ©¦¨¨

meyn ,'ceb` e` ceb' my mixne` oi` lkdeäééåøz déì éòaéî øîìc- ¦§©¦¨¥¥©§©§
,zegtyd izy zeyexc cg`d g`lyeäééåøz déì éòaéî øîìeg`l s`e - §©¦¨¥¥©§©§

cg` lky `vnp ,dey ozk`ln oi`e xg`ny ,zegtyd izy zeyexc ipyd
ea oi`y cg` xack odizy z` oecl yie ,odizy zk`lnl wewf mig`d on

ok lre ,dwelg oicàãç àðàå àãç zà ìB÷L déì øîà÷ ékxy`k - ¦¨¨©¥§©§£¨©£¨£¨
,zg` leh` ip`e zg` dgty dz` leh exiagl cg`d xne`Bà ãeb åàì©

àeä ãebàz` dz` leh el xn`iy cr ,'ceb` e` ceb' meyn jka oi` - ¦
.jl mly`e odizy z` leh` ip`y e` ,mincd on zivgn il mlye odizy

:`xnbd zl`eyàäå (éëä øîéîì éöî àì éëå)ipya mitzeyd mipya §¨
,Lãwä éáúk,mi`iap xtqe dxez xtqa oebkeäì éòaéî eäééåøúclky - ¦§¥©Ÿ¤§©§©§¦¨¥§

,mixtqd ipyl wewf mitzeyd on cg`åmewn lkneðL àì ,ìàeîL øîà §¨©§¥Ÿ¨
,ycewd iazk z` miwleg oi`y dpyna minkgàlàmdykãçà Cøëa ¤¨§¤¤¤¨

,ycewd iazk oeifa meynìáàmdyk,ïéëéøk éðLa,ïé÷ìBçgikedl yie £¨¦§¥§¦¦§¦
.'ceb` e` ceb' mixne` dfk ote`a s`y eixacn

:`xnbd daiynïîìL áø àîbøz àäixac z` only ax yxit xak ixd - ¨©§§¨©©§¨
`l` wqer `ed oi`y ,l`enyaote`eöøLxnel jixv oi`y ,welgl mdipy §¤¨

'ceb` e` ceb' oicn exiag z` sekl cg`d utgyk la` ,'ceb` e` ceb' dfa
lehi e` `l` ,mdipia ycewd iazk z` ewlgiy reazl i`yx `ed oi`

.mzxenz ozie `ed mlhi e` ,minc ozie mdipy z` etzey
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íéãáò Eì ç÷mind enngiyeöçøéåuegxze-][,õçøna`ed leki oke ©§£¨¦§¦§£©¤§¨
el xneläNòå àáe íéúéæ Eì ç÷ony mdn.ãaä úéáa ©§¥¦Ÿ©£¥§¥©©

,'ceb` e` ceb' xiyrd eig`l xnel leki iprd g`d oi`y ,o`kn gikedl yie
.dcedi ax ixack `lye ,el` miqkpa zetzeya enr cenrl `ed aiig `l`

:`xnbd zvxznénð íúäxg`n ,'ceb` e` ceb' xnel xyt` i` my mb - ¨¨©¦
yàkéì ãebà àkéà ãebdpwe minc aevw epiidc ,'ceb' xiyrl oreh iprd - ¦¨¦¥¨

ewlg z` dpwi `ed e`l m`y ,epiidc ,'ceb` e`' oreh epi` j` ,iwlg z` jl

leki epi` `edy xg`ne ,jk jxevl zern ecia oi` ixdy ,xiyrd ly
.z`f zeyrl eig`n yexcl i`yx `ed oi` ,zepwl

:'ceb` e` ceb' mixne`y `ziixan dgiken `xnbd,òîL àzepipy ¨§©
y ,mdipia welgl mivtgd mitzeya zwqerd ,`ziixaaìkxaceléàL ¨¤¦

åéìò BîLe ÷ìçécg` lk lr utgd ly eny x`yi dwelgd xg`l s`y - ¥¨¥§¨¨
,mdipyl dwelg ick ea yiy ,xnelk ,miwlgd onïé÷ìBçe .mdipia eze`íà §¦¦

åàì,miwleg oi` if` ,eny z` ca`i edewlgi m`e ,dwelg ick ea oi`y - ©
`l`íéîãa BúBà ïéìòîmitzeyd on cg`e ,xacd eze` inc z` miavew - ©£¦§¨¦

ixacn x`eane .ceb` e` ceb ,epiidc ,exiagl mincd zivgn z` ozi

g oic ea oi`y xac lkay ,`ziixad`lye ,'ceb` e` ceb' mixne` dwel
.ongp ax ixack
:`xnbd daiynàéä éàpzmpn`e ,iepy `ed mi`pz zwelgna df oic - ©¨¥¦

jci`n j` ,dcedi ax ixack 'ceb` e` ceb' mixne`y zxaeq ef `ziixa
.ongp ax ixacke ,ok mixne` oi`y mixaeqd mixg` mi`pz epivnàéðúc- §©§¨

oi`y xac mdipia welgl mivtgd mitzey ipy yi xy`ky ,`ziixaa epipy

zen` rax` zwelg ick zen` dpeny da oi`y xvg oebk ,dwelg oic ea
,exiagl mitzeyd on cg` xn`e ,cg` lkläzà ìBèkøeòéL,dwelgéðàå ©¨¦©£¦

leh`úBçtz` leh` ip`e zen` rax` dz` leh ,xnelk ,xeriykn ¨
,xzepdBì ïéòîBL.df ote`a miwlege.minkg ixac el`ïa ïBòîL ïaø §¦©¨¦§¤

Bì ïéòîBL ïéà ,øîBà ìàéìîbdwelg zrvdl axql ipyd szeyd i`yx - ©§¦¥¥¥§¦
.ef

:`xnbd zxxanéîc éëéä,mi`pzd ewlgp ote` dfi`a -éðúãk àîéìéà- ¥¦¨¥¦¥¨¦§¨¥
xeriyk dz` leh exagl cg`d szeyd xne`y ,x`azpy ote`d itk m`

,xzepd z` ip`eìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc àîòè éàîipyd lekiy xaeqd ©©§¨§©¨¦§¤©§¦¥
.dwelg xeriy ea yiy xac lhep `ed ixd ,jkl axqlåàì àlàgxkda - ¤¨©

c ,xnel jixvøîà÷ éëäå àøqçî éøeqç,`ziixad ixaca oexqg yiy - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨©
exagl mitzeyd cg` xn` m`y ,xnel jixv jkeäzà ìBèea yiy wlg ©¨

k,øeòéLéðàåea yiy wlg leh`úBçt,xeriyknå ,Bì ïéòîBL`ed ok ¦©£¦¨§¦§
el `ed xne` `l` ,exiagl elyn xzeel utg cg`d szeyd oi` m` oicd

ãebà Bà ãeâ,jwlg z` dpw` ip` e` iwlg z` dz` dpw -Bì ïéòîBL énð ¦©¦§¦
xeknl e` oey`xd ly ewlg z` zepwl ipyd aiige ,el mirney dfa mb -

.minkg ixac el` .ewlg z` elåe` ceb' xnel `ed lekiy ipyd oicd lr §
'ceb`àúà[`a-]ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøe ,welgløîéîìy xnele -ïéà ¨¨©¨¦§¤©§¦¥§¥©¥

.Bì ïéòîBLtzeyd cg` leki m`d ,df oipra mi`pzd ewlgpy `vnpemi §¦
.`l e` 'ceb` e` ceb' el xnele exiag z` sekl

:`xnbd dgecàì`l` ,dfk ote`a mi`pzd zwelgn z` x`al gxkd oi` - Ÿ
éðz÷ãk íìBòìewlgpy ,epiptl aezkd itk mzwelgn z` x`al yi - §¨¦§¨¨¥

.zegt ip`e xeriyk dz` leh ipyl cg`d xne`y ote`azøîà÷ãedne - §¨¨§©§
ziywdyìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc àîòè éàîxnel ipyd i`yxy xaeqd ©©§¨§©¨¦§¤©§¦¥

`ed dfa mrhd ,ef dwelga utg epi`ydéì øîàc íeMî,oey`xl ipyd ¦§¨©¥
,ohw wlg dz`e lecb wlg ip` leh`y ,ok welgl dz` utg cvikéîãa éà¦¦§¥

,mdipiay mincd yxtd z` jl mly`y dz` utg m` -éîc éì úéì¥¦§¥
Cì ïúéîìz` il ozil dz` utg m`e .jk xear jl mlyl icia oi` - §¥©¨

miwlgd oiay yxtddéì àçéð àì ,äðzîa,jka utg ipi` -áéúëcilyn) §©¨¨Ÿ¦¨¦¦§¦
(fk eh'äéçé úBðzî àðBNå'. §¥©¨¦§¤

:'ceb` e` ceb' mixne`y l`eny ixacn giken iia`áøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§©
äãeäé áøc àä ,óñBédcedi ax ly ef `xnin -(`"r lirl)oi`y xacay , ¥¨§©§¨

,'ceb` e` ceb' exiagl xnel szey leki dwelg oic eaàéä ìàeîLc- ¦§¥¦
.dlaiw eax l`enyn

ïðúcepizpyna epipy ixdy -(.`i lirl),LãBwä éáúëåmipy eid m` - ¦§©§¦§¥©¤
,ycewd iazkn cg`a mitzeyíéöBø íäéðML ét ìò óà,welglàì ©©¦¤§¥¤¦Ÿ

e÷Bìçéiazk oeifa iptn ,miwlg ipyl df jxk welgl mi`yx md oi` - ©£

.ycewdøîàåjk lreðL àì ,ìàeîLmi`yx md oi`y df oic minkg §¨©§¥Ÿ¨
,welglàlàycewd iazk eidy ote`a,ãçà Cøëamitzey eidy oebk ¤¨§¤¤¤¨

,mi`iape dxez ea eazkpy cg` xtqaìáàeazkp m`,úBëéøk éðLaoebk £¨¦§¥§¦
,mi`iap xtqa oke dxez xtqa mitzey eidyïé÷ìBç,welgl md mi`yx - §¦

df oicy iia` xaqe .mi`iapd xtq z` ipyde ,dxezd xtq z` cg`d lehie
.dvex epi` ipyde ,welgl dvex mitzeyd on cg` wxy ote`a s` xn`p

Czòc à÷ìñ éàåc xaeq l`enyy ,xnel jzrc lr dlrz m`e -àðéc úéì §¦©§¨©§¨¥¦¨
ãebà Bà ãeâc,ok m` ,'ceb` e` ceb' exiagl xnel i`yx szey oi`y -éàî §¦©

ãçà Cøëa àéøéà,miwleg md oi` cg` jxka wxy l`eny xn` recn - ¦§¨§¤¤¤¨
ixdénð ïéëéøk éðLa eléôàreazl leki cg`d oi` mikxk ipya s` - £¦¦§¥§¦¦©¦

jkitle ,miey mdinc oi` dfn df mipey mikxkde xg`ny ,welgl exiagn
exiagl cg`d xn`iy ,'ceb` e` ceb' zxin` ici lr `l` welgl ozip `l
ip`y e` ,mincd yxtd z` mlye mipyd oian xwid xtqd z` dz` leh

,miwleg zekixk ipyay xaeq l`enyy xg`ne .einc mly`e eplh`
ceb` e` ceb' exiagl xnel szey i`yxy gxkda'axy xnel yi ok lre ,

.df oic epnn laiw l`eny ly ecinlz `edy dcedi

:`xnbd dgecïîìL áø àîbøz,l`eny ly ef `xninl only ax yxit - ©§§¨©©§¨
`l` mixen` mixacd oi`yïéöBø ïäéðMLadpyna x`azp ixdy .welgl §¤§¥¤¦

iazk oeifa meyn cg` jxk welgl mi`yx md oi` mivex mdipy m` s`y

mdipy m` welgl md mi`yx zekixk ipyay l`eny xn` jk lre ,ycewd
xnel cg`d lekiy di`x oi` ,welgl mivex mdipy oi`y ote`a j` ,mivex

.'ceb` e` ceb' exiagl

àúëìä ,øîéîà øîàc ,dkldl weqtl yi -ãebà Bà ãeâc àðéc úéà- ¨©£¥©¦§§¨¦¦¨§¦
.dcedi ax zhiyke 'ceb` e` ceb' exiagl xnel cg`d lekiy

éàî ïîçð áøc àä ,øîéîàì éMà áø déì øîàax ixac lr xn`z dn - ¨©¥©©¦©£¥©¨§©©§¨©
.'ceb` e` ceb' mixne` oi`y xaeqe dcedi ax lr wlegd ongp

déì øîà,iy` axl xnin`éì àòéîL àì,eixac z` izrny `l -,øîBìk ¨©¥Ÿ§¦¨¦§©
éì àøéáñ àì.ezenk xaeq ipi` - Ÿ§¦¨¦

:xnin` ixac lr dywn `xnbdàìå,ongp axk dkldl miwqet oi` m`d - §Ÿ
àäåa did dyrn,àðpéç øa éîéc áøå àðpéç øa ïéáøcdeáà eäì ÷áL §¨¨¦©¦¨¨§©¦¦©¦¨¨¨©§£©

àúäîà ézøz,zegty izy dyexia mdl xizede mdia` xhtpy -àãç ©§¥©§¨¨£¨
éìeMáe àéôà àòãé,lyale zet`l drci zg`d -àëìét àòãé àãçå ¨§¨©§¨¦¥©£¨¨§¨¦§¨

àìååðåz` welgl mig`d cg` dvxe .bex`le zeehl drci zxg`de - §©§¨
.odizya mitzey eidiy dvx ipyde ,mdipia zegtydàáøc dén÷ì eúàå§¨§©¥§¨¨

,dfa oicd dn el`eyl `ax iptl e`ae -Bà ãeâc àðéc úéì ,eäì øîàå§¨©§¥¦¨§
ãebàyexcl leki mig`d cg` oi` jkitle ,'ceb` e` ceb' mixne` oi` - ¦

ixacn gkene .odizya mitzey eidi `l` ,mdipia zegtyd z` ewlgiy
.xnin`e dcedi ax ixack `lye ,ongp ax zrck `ed xaeqy `ax

e` ceb' mixne`y dcedi ax ly epicl dcen `ax ok`y :`xnbd dgec
c `l` ,'ceb`íúä éðàLzrcly ,zegtyd izy iabl my xacd dpey - ©¦¨¨

meyn ,'ceb` e` ceb' my mixne` oi` lkdeäééåøz déì éòaéî øîìc- ¦§©¦¨¥¥©§©§
,zegtyd izy zeyexc cg`d g`lyeäééåøz déì éòaéî øîìeg`l s`e - §©¦¨¥¥©§©§

cg` lky `vnp ,dey ozk`ln oi`e xg`ny ,zegtyd izy zeyexc ipyd
ea oi`y cg` xack odizy z` oecl yie ,odizy zk`lnl wewf mig`d on

ok lre ,dwelg oicàãç àðàå àãç zà ìB÷L déì øîà÷ ékxy`k - ¦¨¨©¥§©§£¨©£¨£¨
,zg` leh` ip`e zg` dgty dz` leh exiagl cg`d xne`Bà ãeb åàì©

àeä ãebàz` dz` leh el xn`iy cr ,'ceb` e` ceb' meyn jka oi` - ¦
.jl mly`e odizy z` leh` ip`y e` ,mincd on zivgn il mlye odizy

:`xnbd zl`eyàäå (éëä øîéîì éöî àì éëå)ipya mitzeyd mipya §¨
,Lãwä éáúk,mi`iap xtqe dxez xtqa oebkeäì éòaéî eäééåøúclky - ¦§¥©Ÿ¤§©§©§¦¨¥§

,mixtqd ipyl wewf mitzeyd on cg`åmewn lkneðL àì ,ìàeîL øîà §¨©§¥Ÿ¨
,ycewd iazk z` miwleg oi`y dpyna minkgàlàmdykãçà Cøëa ¤¨§¤¤¤¨

,ycewd iazk oeifa meynìáàmdyk,ïéëéøk éðLa,ïé÷ìBçgikedl yie £¨¦§¥§¦¦§¦
.'ceb` e` ceb' mixne` dfk ote`a s`y eixacn

:`xnbd daiynïîìL áø àîbøz àäixac z` only ax yxit xak ixd - ¨©§§¨©©§¨
`l` wqer `ed oi`y ,l`enyaote`eöøLxnel jixv oi`y ,welgl mdipy §¤¨

'ceb` e` ceb' oicn exiag z` sekl cg`d utgyk la` ,'ceb` e` ceb' dfa
lehi e` `l` ,mdipia ycewd iazk z` ewlgiy reazl i`yx `ed oi`

.mzxenz ozie `ed mlhi e` ,minc ozie mdipy z` etzey
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xcde"קח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc `xza `aa(iyiy meil)

CBúçì àa íàå,mikxkd oia cixtdle.CúBç §¦¨©£¥
:`xnbd zl`ey,øîà÷ éàîipta jxk lk aezkl sicry micen lkd ixd ©¨¨©
:zayiine .envr,øîà÷ éëädhnl cg` jxk aezkl miiq m`y xacd mrh ¨¦¨¨©

epi`e cenrd y`xa dlrnln eixg`ly jxkd z` ligzn ,cenrd zizgza

meyn ,zewlg zexey gipnCBúçì àa íàLmikxkd oia,CúBçoi` jkitle ¤¦¨©£¥
dfn df mikxkd cixti onf xg`l m` ixdy ,cenr zligza geix xi`ydl el
x`yn dpeyny df cenrl `ed i`pbe ,jxkd y`xa xzein geix `di

.micenr
azekd mc`y ,`ziixaa epipy :`ziixad ixacl dxizq dywn `xnbd
`diy xtqd zligza wlg slw gipdl jixv ,miaezke mi`iap dxez xtqa

`diy wlg slw gipdl jixv eteqae ,urd cenr aiaq ellebl ick xeriy ea
.xtqd lk z` siwdl icka eaéäðéîøedf oic lr zeywdl yi dxe`kle - §¦§¦

a gipdl yiy wlgd slwd xeriyy epipy day ,zxg` `ziixanúlçz§¦©
då øôña,BôBñea `diy `edìBâì éãk:`xnbd zxxan .lelbl -ìBâì éãk ¥¤§§¥¨§¥¨

éàî,eaiaqn slwd z` lelbl yiy xacd `ed dn -ãenò ìBâì éãk éà- ©¦§¥¨©
lelbl icka slw seqa oiae dligza oia gipdl yiy `ziixad zpeek m`

ok m` ,xtqd ly urd icenr aiaqówä àéL÷x`eanl xzeq df ixd - ©§¨¤¥
z` siwdl icka ea `diy slw gipdl yi xtqd seqay zncewd `ziixaa

e ,xtqd lkówä ìBâì éãk éàoia gipdl yiy `ziixad zpeek m`e - ¦§¥¨¤¥
ok m` ,xtqd lk z` siwdl icka ea `diy slw seqa oiae dligzaàéL÷©§¨

ãenòzligza gipdl icy ,zncewd `ziixaa x`eanl xzeq df ixd - ©
siwdl icka ea `diy jixv oi`e ,urd cenr aiaq lelbl icka slw xtqd

.xtqd lk z`
:`xnbd zvxzn.éðz÷ ïéããöì ,÷çöé øa ïîçð áø øîàzpeek oi` ,xnelk ¨©©©§¨©¦§¨¦§¨¦¨¨¥

yi `l` ,eteqaye xtqd zligzay wlgd slwl dey xeriy ozil `ziixad

lelbl ick xeriy gipdl yi xtqd zligzay .miccv ipyl oicd wlgl
lk z` siwdle lelbl ick xeriy gipdl yi eteqa eli`e ,urd cenr aiaq

:sqep uexiz .xtqd,øîà éMà áø,zeziixad oia dxizq zeywdl oi` ©©¦¨©
xtqa zwqer dpey`xd `ziixad .cg` oipra zewqer opi`y xg`n
cenr el oi`e ,llbp `ed eteql dfk xtqe ,miaezke mi`iap dxez ea eazkpy
,cenrd aiaq lelbl icka slw gipdl yi jkitle ,ezligza m` ik ur

e .xtqd lk z` siwdl icka slw gipdl yi cenr oi`y eteqaeàéðz ék¦©§¨
àéääzwqer ef `ziixa la` -,äøBz øôñajkitle ,micenr ipy el yiy ©¦§¥¤¨

`iane .micenrd aiaq lelbl icka slw eteqa oiae ezligza oia gipdl ic

:`ziixan df weligl di`x iy` ax,àéðúãkyíéøôqä ìkiazk ly ¦§©§¨¨©§¨¦
md ixd ycewdïôBñì ïúlçzî íéììâðz` miniiqny mrt lka - ¦§¨¦¦§¦¨¨§¨

cg` cenr `l` mdl oi`y `vnpe ,jxkd seql mllebl yi mda d`ixwd
,ozligzaBúéòöîàì ììâð äøBz øôñåea `exwl miniiqn xy`k - §¥¤¨¦§¨§¤§¨¦

,xtqd rvn`a `edy s` ,d`ixwd z` eniiq eay mewna eze` migipn
Cìéàå Cìéà ãenò Bì äNBòå.miccvd ipyn micenr ipy el yi jkitle - §¤©¥¨§¥¨

,÷Bãö éaøa øæòéìà éaø øîàíéøôñ éáúBk eéä Ck[dxez ixtq-] ¨©©¦¡¦¤¤§©¦¨¨¨§¥§¨¦
ïéNBò íéìLeøéaLl,íäéøôñmillebe miccvd ipyn micenr miyer eidy ¤¦¨©¦¦¦§¥¤

.rvn`l
:dxez xtq zeklda zwqerd `ziixa d`ian `xnbdïéNBò ïéà ïðaø eðz̈©¨¨¥¦

àì äøBz øôñ`diy ote`aàìå ,Bôéwä ìò øúBé Bkøà`diy ote`a ¥¤¨Ÿ¨§¥©¤¥§Ÿ
,Bkøà ìò øúBé Bôéwälceb z` mvnvl yi `l`,slwd iaer itk azkd ¤¥¥©¨§

.eiaer z` siwnd heg xeriyk ekxe` xeriy `di xtqd mlyei xy`ky ick

eìàLeicinlzøeòéL ,éaø úàly ekxe`,änëa äøBz øôñ,epiidc ¨£¤©¦¦¥¤¨§©¨
ea azekyk ,etwidl mi`ziy ick dxezd xtq z` zeyrl yi jxe` dfi`a

.ipepia azkaïäì øîàazkpd dxez xtq ly ekxe` xeriy ,iaxìéåâaxer-] ¨©¨¤¦§¦
`ed [`ed dare ,eagexa mipyl wlgp `lyäML`ed oky xg`n ,migth ¦¨

azkpd dxez xtq iabl j` ,zipepia daizka etiwid xeriyóì÷a,wc ¦§¨
änëa,etwid mr mi`zn `diy ezeyrl yi jxe` dfi`a -.òãBé éðéà §©¨¥¦¥©

:etwidk dxez xtq ly ekxe` oipra zeiyrn izy d`ian `xnbdàðeä áø©¨
àúééøBàc éøôñ ïéòáL áúk,dxez ixtq miray -àlà déì énøúéà àìå ¨©¦§¦¦§¥§©§¨§Ÿ¦§©¥¥¤¨

ãçcala cg` `l` ,etwidk ekxe` `diy xtq mkezn el oncfd `le -. ©
éìâéòc déëLnà ãç áúk á÷òé øa àçà áølr cg` dxez xtq azk - ©©¨©©£Ÿ¨©©©©§¥§¦§¥

,milbr zexerdéì énøúéàå.etwidk ekxe` `diy ea el oncfpe -déa eáäé §¦§©¥¥¨£¥
déLôð çðå eäééðéò ïðaøxhtpe mdipir minkg ea epzp -. ©¨¨¥©§§¨©§¥

:`nfeb jxc mi`xpy zeiyrn izy d`ian `xnbdïðaø déì eøîàáøì ¨§¥©¨¨§©
.äøBz éøôñ äàî òaøà énà éaø áúk ,àðeðîääøBz àîìéc ,eäì øîà ©§¨¨©©¦©¦©§©¥¨¦§¥¨¨©§¦§¨¨

áúk äLî eðì äeöweqtd z` dxez ixtq ze`n rax`a azk `ny - ¦¨¨Ÿ¤¨©
(c bl mixac)mya `xwp df weqty ,'awri zNdw dWxFn dWn Epl dEv dxFY'¨¦¨¨Ÿ¤¨¨§¦©©£Ÿ

dxez''ixtq ze`n rax` eiig inia aezkl witqdl leki mc` oi` ixdy ,
.minily dxezéîøk äàî òaøà éàpé éaø òèð ,àøéæ áøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©¥¨¨©©¦©©©§©¥¨©§¥

.[minxk-]déì øîà,`xif iaxáðæ àöBé úçàå íézL ãâðk íézL àîìéc ¨©¥¦§¨§©¦§¤¤§©¦§©©¥¨¨
mizy cbpk zecner mizy ,zerihp yng minxk ze`n rax`a rhp `ny -

k ote`ae ,odixg`n zg`emxk oic el` zerihpl yi dfleki mc` oi` ixdy ,
.milecb minxk ze`n rax` eiig inia rhil

`ed dxez xtq ly etwide ekxe`y xaeqd iax ixac lr dywn `xnbd
:migth dyy,éáéúéîly eizecin eid dn mi`pz zwelgn `ziixaa epipy ¥¦¥

iax zrc .dgpdd xcq did cvike ,ea gpen did dne ,okynay zixad oex`

dy ,`id xi`näLî äNòL ïBøàdidy ,okynaíéúnà[zen` izy-]éöçå ¨¤¨¨Ÿ¤©¨©¦¨¥¦
BúîB÷ éöçå änàå ,Baçø éöçå änàå ,Bkøàmd el` zecin lk ,[edaeb-] ¨§§©¨¨¥¦¨§§©¨¨¥¦¨

,íéçôè äML úa änàa`vnp ,migth dyy `id dn` lky ,epiidc §©¨©¦¨§¨¦
.migth dryz eznewe eagexe ,migth xyr dyng oex`d ly ekxe`

:oex`d jeza mixacd zgpd xcq z` `pzd x`aneúBçeläåzegpen eidy §©
did ,oex`aäML ïkøà,migthäML ïaçøå,migthìL ïééáòåäL,migth ¨§¨¦¨§¨§¨¦¨§¨§¨§Ÿ¨

eideúBçpeîoagex didy ote`a.ïBøà ìL Bkøà ãâðkänkd ipyúBçeì ¨§¤¤¨§¤¨©¨
úBìëBà[zeqtez-]ad ly ekxe`.íéçôè øNò íéðL ,ïBøàíL eøéizLð §§¨§¥¨¨§¨¦¦§©§¨

oex`d ly ekxe`aìL.íéçôè äLedçôè ïäî àö,oex`d ilzeklBéöç §Ÿ¨§¨¦¥¥¤¤©¤§
äæ ìúBëì Béöçå äæ ìúBëìíL eøéizLð ,oex`d ly ekxe`a,íéçôè éðL §¤¤§¤§§¤¤¦§©§¨§¥§¨¦

ïäaLdidçpeî äøBz øôñ.,oex`a gpen z"q didy oipneøîàpLmikln) ¤¨¤¥¤¨¨¤¤¡©
(h g '`'äLî íL çpä øLà íéðáàä úBçì éðL ÷ø ïBøàa ïéà'.['Bâå]éàî ¥¨¨©§¥ª¨£¨¦£¤¦¦©¨Ÿ¤§©

÷ø ïBøàa ïéà,'wx oex`a oi`' xnele mixacd letkl aezkd jxved recn - ¥¨¨©
df ixd,èeòéî øçà èeòéîod hrnl odizy 'wx' zaize 'oi`' zaizy ¦©©¦
,ze`aåy epicia `ed llkèeòéî øçà èeòéî ïéà`aàlàick,úBaøìs`e §¥¦©©¦¤¨§©

zeaxl aezkd zpeek o`kçpenL äøBz øôñ`ed s`.ïBøàa ¥¤¨¤¨¨¨
Bkøàì ïBøà zñðøétdzr ,oex`d ly ekxe` oeayg z` dzr cr zx`ia - ¦§©§¨¨§¨§

Baçøì ïBøà ñðøôe àö.oex`d ly eagx z` ayge `v -úBçeì änk ¥©§¥¨§¨§©¨
úBìëBà[zeqtez-]ad ly eagexíL eøéizLð ,íéçôè äML ïBøàeagexa §§¨¦¨§¨¦¦§©§¨

oex`d lyìL,íéçôè äLedçôè ïäî àö,oex`d ilzek jxevlBéöç §Ÿ¨§¨¦¥¥¤¤©¤§
íL eøéizLð ,äæ ìúBëì Béöçå äæ ìúBëìoex`d ly eagexaíéçôè éðL §¤¤§¤§§¤¤¦§©§¨§¥§¨¦

ick `ed dfa jxevde ,dne`n mda gpen oi`y miwixøôñ àäé àlL¤Ÿ§¥¥¤
d,÷eçc àeäLk àöBéå ñðëð äøBzekxe` iciv ipyn geix did `l m`y ¨¦§¨§¥§¤¨

dzr la` ,wgeca `l` e`ivedle eqipkdl ozip did `l ,dxezd xtq ly
df lk .geixa dxezd xtq z` `ivedle qipkdle cv lkn ci qipkdl ozip

,øéàî éaø éøácdyy ly dn`a eid ycwnd ziaa zecind lky xaeqd ¦§¥©¦¥¦
.migth,øîBà äãeäé éaøeid oex`d mllkae ycwnd ilk zecin lk ©¦§¨¥

,íéçôè äMîç úa änàadvgne xyr mipy ekxe` oex`dy `vnpe §©¨©£¦¨§¨¦
.migth ivge dray edaebe eagexe ,migth

:oex`a mixacd zgpd oeayge xcq z` x`an `ed dzreïkøà úBçeläå§©¨§¨
äMLmigthäML ïaçøåmigthìL ïééáòåäLeide ,migthúBçpeî ¦¨§¨§¨¦¨§¨§¨§Ÿ¨¨

oagexyk.ïBøà ìL BkøBàaänkd ipyúBìëBà úBçeì[zeqtez-]aekxe` §§¤¨©¨§§
d ly,ïBøà.íéçôè øNò íéðLíL øéizLðoex`d ly ekxe`açôè éöç ¨§¥¨¨§¨¦¦§©¥¨£¦¤©

,oex`d ilzek jxevl [zerav` izy `edy]òaöàå äæ ìúBëì òaöà¤§©§¤¤§¤§©
.äæ ìúBëì§¤¤

Bkøàì ïBøà zñðøét,ekxe`l oex`d llg oeayg zx`ia -ïBøà ñðøôe àö ¦§©§¨¨§¨§¥©§¥¨
.BaçøìänkdúBãâBà úBçeì[zeqtez-]ad agex,íéçôè äML ,ïBøà §¨§©¨§§¨¦¨§¨¦

íL øéizLðoex`d ly eagexa.äöçîe çôèedçôè éöç ïäî àöjxevl ¦§©¥¨¤©¤¡¨¥¥¤£¦¤©
,oex`d ilzek,äæ ìúBëì äöçîe òaöàå äæ ìúBëì äöçîe òaöà¤§©¤§¨§¤¤§¤§©¤§¨§¤¤
íL øéizLðoex`d agexaçôè,cg`BaLeidïéãenòsqk lyïéãîBò. ¦§©¥¨¤©¤©¦§¦

,micenr my eidy oipneøîàpL(iÎh b mixiyd xiy)Cìnä Bì äNò ïBéøtà' ¤¤¡©©¦§¨¨©¤¤
,ïîbøà Bákøî ,áäæ Búãéôø ,óñë äNò åéãenò ,ïBðálä éöòî äîìL§ŸŸ¥£¥©§¨©¨¨¨¤¤§¦¨¨¨¤§¨©§¨¨

'dad` sEvx FkFY.'Bâå ¨©£¨§
eøbéML æbøàå[eglyy-]BadìtïBøBc íézL[dpzn-],ìàøNé éäìàì §©§¨¤¦§§¦§¦¥Ÿ¥¦§¨¥

did ,dnglna daypy oex`d z` eaiyd xy`kBcvî çpeî,oex`d ly ¨¦¦
øîàpL(g e '` l`eny)eîéNz íLà Bì íúáLä øLà áäfä éìk úàå' ¤¤¡©§¤§¥©¨¨£¤£¥Ÿ¤¨¨¨¦
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המשך בעמוד קק

oifge` mipy` cenr ci sc ± oey`x wxt`nw `aa

øîà÷ éàî êúåç êåúçì àá íàå`xninl i`n -?cg` lk m`c micen lkd

.sicr ith envr ipta cg`eøîà÷ éëäixdy .wlg gipi `le ,dlrnln ligzne -

dpeyn df sc zeidl el `ed i`pbe ,jxkd y`x df `vnpe ,jzeg - jezgl `a m`

.mpg lr exiagnìåâì éãë`w -jzrc `wlqezligzl dil aidi `xeriy cg

.eteqeïäéøôñì.dxez ixtql -åëøà àì
åôé÷ä ìò øúåéitl azkd mvnvl jixv -

siwnd heg `di xenbiykl ,mitlwd iaer

.ekx` zcnk eiaer z`äøåú øôñ øåòéù
äîëá.edl `irain ekx` -ìéåâá`edy -

`id ef ,migth dyy jixv - lecb etiwde ar

azka swid migth dyya xnbp zeidl dcn

.ipepiaäéì éîøúéà àìå.etiwdk ekx` -

äéì éîøúéà.etiwdk ekx` -äøåú àîìéã
áúë äùøåî äùî åðì äåöze`n rax` -

i`pt oi` - mixtq d`n rax` la` .minrt

.aezkl cg` mc`líéúù ãâðë íéúù-

jka ,apf `vei zg`e mizy cbpk miptb izy

ikxern eilr xefgl iabl mxk iexw

.(`,bn) dheq zkqna ,dnglndúá äîàá
íéçôè äùùxn`c ,dinrhl xi`n iax -

.zeipepia eid zen`d lk :(a,d dkeq)ekx`l

oex` ly.ef lv` ef -úåìëåà.zeqtez -

:(` dpyn b wxt zecn) dpynd oeyl jk

.gafnd ceqi iab ,zg` dn` mexca lke`

"dpdn miwiz` elkei ik" `xwn oeyla s`e

.(an) l`wfgi xtqaçôè íäî àö-

mizn` ccnp uegan ixdy ,milzkd iaerl

.ekx` ivgeäøåú øôñ,dyn azky -

(dxezd) z` dyn aezkie" xn`py enk

.(`l mixac) 'ebe "[dxiyd]èåòéî] ïéà
[èåòéî øçà.od oiherin ipy "wx"e "j`" -

çðåî äøåú øôñ ïäáùly eagxl ekx` -

.oex`åëøàì ïåøà úñðøéô,xnelk -

ikxv zyxite ,ekx`l ellg lk z`ln

.ezcníéçôè äùù.eagx zcna -éãë
'åë äøåú øôñ àäé àìù`l xnelk -
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:`xnbd zx`andéì éòaéî àeääick ,ezhiy itl dkxved 'cvn' zaiz - ©¦¨¥¥

cnllãvî déì çðúîcilzekl jenq cva dxezd xtq z` gipdl yiy - §¦§©¥¦©
,oex`déçeì éðéa çðúî àìå,oex`d rvn`a zegeld ipy oia egipdl oi`e - §Ÿ¦§©¥¥¥

`l` ,uegan oex`d cva egipiy dfa dpeekd oi` j`ãvä ïî déeâa íìBòìe§¨§©¥¦©©
.miptan oex`d iciva egipn -

:`xnbd zxxan ceråléîéé÷ eåä àëéä íéãenò ,øéàî éaøeid okid - §©¦¥¦©¦¥¨£¨§¥
zx`an .oex`d jeza mewn mdl xzep `l ixdy ,sqkd icenr migpen

:`xnbdéàøaî.migpen eid oex`l uegn - ¦§©
:`xnbd zxxan ceråldéì àðî ïBøàa ïéçpeîc úBçeì éøáL ,øéàî éaø §©¦¥¦¦§¥§¨¦¨¨§¨¥

ixd ,oex`d jeza migpen eid zegeld ixay s`y xi`n iaxl el oipn -
dxezd xtq z` zeaxl 'wx oex`a oi`' zeaizd on ep` micnl ezhiyl

.oex`a gpen didy:`xnbd zx`anàðeä áøcî déì à÷ôð`ed cnel - ©§¨¥¦§©¨
,`ped ax xn`y dyxcd on z`fáéúëc éàî ,àðeä áø øîàc`id dn - §¨©©¨©¦§¦

oex`a wqerd aezkd zpeek(a e 'a l`eny)úBàáö 'ä íL íL àø÷ð øLà'£¤¦§¨¥¥§¨
,'åéìò íéáøkä áLé,aezkd ixaca 'my' zaiz dltkp recn ,xnelkãnìî Ÿ¥©§ª¦¨¨¥§©¥

úBçelLzeipydúBçeì éøáLåzepey`xdíéçpeîmdipyïBøàa. ¤§¦§¥¨¦¨¨
:`xnbd zl`eyCãéàåyiy xaeqe ,xi`n iax lr wlgpy dcedi iax - §¦¨

ltk z` yxti cvik ,'wx oex`a oi`' zeaizd on zegeld ixay z` zeaxl

:zayiine .'my my' zeaizdïðçBé éaøãëì déì éòaî àeääel` zeaiz - ¥¥©¦¨¥¥§¦§©¦¨¨
,opgei iax ly ezyxcl ekxvedïa ïBòîL éaø øîà ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨¨©©¦¦§¤

íMäL ãnìî ,éàçBé,yxetndåéepék ìëåe miaezk eid.ïBøàa ïéçpeî ©§©¥¤©¥§¨¦¨¨¦¨¨
:zl`eye `xnbd dayéëäì déì éòaéî énð Cãéàåiax ixacl mb ixd - §¦¨©¦¦¨¥¥§¨¦

el oipn zeywdl yi oiicr ok m`e ,ef dyxcl el` zeaiz ekxved xi`n
:`xnbd zayiin .oex`a migpen eid zegeld ixayyénð éëä ïéàjk ok` - ¦¨¦©¦

migpen eidy eiiepik lke myd z` zeaxl `xwnd on yxec `ed s`y ,xacd
,oex`adéì àðî ïBøàa ïéçpeîc úBçeì éøáL àlàixayy el oipn - ¤¨¦§¥§¨¦¨¨§¨¥

,oex`a migpen eid zegeldéðúcî déì à÷ôðdpyy `ziixad on -áø ©§¨¥¦§¨¥©

óñBé áø éðúc ,óñBézeaizd zekinq z` zyxecd `ziixa'zgNd ¥§¨¥©¥©ªŸ

mipW`xd'zøaL øLàzeaizlízîNå'df oipry ,'oFx`Aãnìîjk lr ¨¦Ÿ¦£¤¦©§¨§©§¨¨¨§©¥
å úBçeläLs`éøáLdïéçpeî úBçeìeid.ïBøàa ¤©§¦§¥¨¦¨¨

:zl`eye `xnbd dayCãéàåixd ,el` zeaizn `ed yxec dn ,dcedi iax - §¦¨
oex`a oi`' zeaizd on oex`a migpen zegeld ixayy cenll yi ezhiyl

:`xnbd zayiin .'wxLé÷ì Léøãëì déì éòaéî àeääel` zeaiz - ©¦¨¥¥§¦§¥¨¦
,yiwl yix ixack yexcl ick ezhiyl ekxved,Lé÷ì Léø øîàc§¨©¥¨¦

zeaizny'zøaL øLà'y ,yexcl yi,äLîì àeä Ceøa LBãwä Bì øîà £¤¦©§¨¨©©¨¨§Ÿ¤
Eçk øLéélrzøaML.zegeld z` ¦©Ÿ£¤¦©§¨

:mi`iapd ixtq ly mxcq z` zyxtnd `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
ìL ïøãñd ixtq zpenyíéàéáð,`ed jkìàeîL ,íéèôBLå òLBäé ¦§¨¤§¦¦§ª©§§¦§¥
íéëìîeøNò íéðLe äéòLé ,ìà÷æçéå äéîøé ,.[xyr ixz-] §¨¦¦§§¨¦¤§¥§©§¨§¥¨¨

:`xnbd zl`eyíéã÷ òLBä éãkîyi oipne ,diryil mcw ryed ixd - ¦§¦¥©¨¦
,z`f cenlláéúëc(a ` ryed),'òLBäa 'ä øac úlçz'ixacn rnyne ¦§¦§¦©¦¤§¥©

yie ,dligz d"awd xac enry mi`iapd oey`x did ryedy aezkd
,jk lr zeywdløac òLBä íò éëåd"awdälçz,mi`iapd lklàìäå §¦¦¥©¦¥§¦¨©£Ÿ

äLnîepiaxänk òLBä ãòådnke.eéä íéàéáðïðçBé éaø øîàåxe`iaa ¦Ÿ¤§©¥©©¨§¦¦¨§¨©©¦¨¨
aezkd zpeeky ,oiprdLryedälçz äéä[oey`x-]íéàéáð äòaøàì ¤¨¨§¦¨§©§¨¨§¦¦

÷øtä BúBàa eàaðúpL,[onfd eze`a-]ïä elàåmi`iapd zrax` ¤¦§©§§©¤¤§¥¥
,onfd eze`a e`apzpyäëéîe ñBîò ,äéòLéå òLBä.ok m` x`eane ¥©¦©§¨¨¦¨
,diryil mcw ryedyàLéøa òLBäì déîc÷éìåie`xd on did ok m`e - §¦©§¥§¥©§¥¨

.diryi ly extql ryed ly extq z` micwdl

:`xnbd zayiinéëàìîe äéøëæ ébç éab déúàeáð áéúëc ïåékxg`n - ¥¨¦§¦§¨¥©¥©©§©§¨©§¨¦
ibg ly mdize`eap mr cgi xyr ixz xtqa dazkp ryed ly ez`eapy

,ik`lne dixkféëàìîe äéøëæ ébçåaóBñd inidéì áéLç ,eåä íéàéáð §©©§©§¨©§¨¦§¦¦£¨¦¥
eäééãäa:zl`eye `xnbd day .mdixtq mr azkpe extq xg`zp jkitl - ©£©§

,mdixtql extq sxev recn ok m`déîc÷éìå déãeçì déázëéìådid - §¦§§¥§¥§¦©§¥
daiyn .diryil enicwdl did xyt` f`e envr ipta xtqk eazekl jixv

:`xnbdñkøéî øèeæc éãéiàipta azkp did m` ,`ed ohw xtqy xg`n - ©§¥§¨¦§©
x`y ly mdixtq mr cgi extq z` sxvl ekxved ok lre ,ca`p did envr

.xyr ixz xtqay mi`iapd

:`xnbd zl`ey cerìà÷æçéå äéîøiî íéã÷ äéòLé éãkîdiryi ixd - ¦§¦§©§¨¨¦¦¦§§¨¦¤§¥
ok m`e ,l`wfgie dinxil mcwàLéøa äéòLéì déîc÷éìjixv did - ¦©§¥¦©§¨§¥¨

:`xnbd daiyn .mdixtql extq z` micwdlàðaøeç déôBñ íéëìîc ïåék¥¨¦§¨¦¥§¨¨
,ycwnd zia oaxeg x`ezn mikln xtq seqay xg`n -délek äéîøéå§¦§§¨¥

àðaøeç,oaxegd ipiipra elek wqer dinxi xtqe -àðaøeç déLéø ìà÷æçéå §¨¨¦¤§¥¥¥§¨¨
àúîçð déôéñåipiipra eteqe oaxegd ipiipra wqer ezligz l`wfgi xtqe - §¥¥¤¨¨¨

,dngpàúîçð délek äéòLéå,dngp ipiipra elek wqer diryi xtqe - ¦©§¨¥¤¨¨¨
jkitlàúîçðì àúîçðå àðaøeçì àðaøeç ïðéëîñoaxeg ep` mikneq - ©§¦©§¨¨§§¨¨§¤¨¨¨§¤¨¨¨

,l`wfgi ,dinxi ,mikln ,xcqd `ed jk ok lre ,dngpl dngpe oaxegl
.diryi

:miaezkd ixtq ly mxcq z` `ziixad zyxtn dzríéáeúk ìL ïøãéñ¦§¨¤§¦
,`ed jk,úBðé÷å íéøéMä øéL úìä÷ ,éìLîe áBiàå ,íéläz øôñå úeø§¥¤§¦¦§¦¦§¥Ÿ¤¤¦©¦¦§¦

àøæò ,øzñà úléâîe ìàiðc.íéîiä éøáãå ¨¦¥§¦©¤§¥¤§¨§¦§¥©¨¦
:`xnbd zl`eyøîàc ïàîìe(.eh oldl)ydéîc÷éì ,äéä äLî éîéa áBià §©§¨©¦¦¥Ÿ¤¨¨¦©§¥
àLéøa áBiàìd on did -.miaezkd ixtq lkl extq z` micwdl oic §¦§¥¨

:`xnbd zayiinïðéìçúî àì àúeðòøeôa éìeçúàmivtg ep` oi` - ©§¥§§£¨Ÿ©§§¦¨
aei` ly extqae ,zeprxet ea yiy xtqa miaezkd ixtq z` geztl

:zl`eye `xnbd day .eilr d`ay zeprxetd lk zx`eznénð úeø©¦
àéä úeðòøetmr lr d`ay zeprxetd zx`ezn zex zlibna mb ixd - §¨¦

:`xnbd zayiin .inrpe jlnil` zgtyn lr hxtae ,zrd dze`a l`xyi
`id zex zlibna zx`eznd zeprxetdúéøçà déì úéàc úeðòøetyiy - §¨§¦¥©£¦

.cec myn `viy ,daeh zixg` dldîL àø÷ð änì ,ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨¨¨¦§¨§¨
,úeømy lreäåéøL ãåc äpnî àöiL[raey oeyl-]àeä Ceøa LBãwäì ¤¨¨¦¤¨¨¦¤¦¨§©¨¨

,úBçaLeúå úBøéLa.miaezkd ixtq z` da geztl ozip jkitle §¦§§¨
:miaezkde mi`iapd ixtq z` azk in `ziixad zyxtn dzr,ïáúk éîe¦§¨¨

äLîepiaxáúkz`,Bøôñ,dxez iyneg dyng z` epiidcåz`úLøô Ÿ¤¨©¦§§¨¨©
íòìaikxevn mpi`y s` ,dxeza eazkpy eilyne mrla ly ez`eap - ¦§¨

,diyrn xcqe dxezdåxtq z` azk okáúk òLBäé .áBiàz`å ,Bøôñz` §¦§ª©¨©¦§§
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xcde"קיי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc `xza `aa(ycew zay meil)

ìL éãé ìòåáúk äéîøé .çø÷ éða äLz`å Bøôñz`íéëìî øôñúBðé÷å , §©§¥§Ÿ¨§¥Ÿ©¦§§¨¨©¦§§¥¤§¨¦§¦
.dki` zlibn -Búòéñå äi÷æçexec ipa-][(ïîéñ ÷"ùîé) eáúkxtq z` ¦§¦¨§¦¨¨§¦¨

äéòLé.úìä÷å íéøéMä øéL ,éìLî ,äìBãbä úñðk éLðàâ"ãð÷) eáúk §©§¨¦§¥¦©¦¦§Ÿ¤¤©§¥§¤¤©§¨¨§
(ïîéñxtq z`øNò íéðLå ,ìà÷æçé,[xyr ixz-].øzñà úléâîe ,ìàiðc ¦¨§¤§¥§§¥¨¨¨¦¥§¦©¤§¥

áúk àøæòz`å ,Bøôñd z` azk okñçé[oiqgeid xcq-]ìLxtqéøác ¤§¨¨©¦§§©©¤¦§¥
Bì ãò ,íéîiä.envr z` ea qgiiy cr - ©¨¦©

áøì déì àòéiñî,ax ixacl zriiqn ef `ziixa -øîà äãeäé áø øîàc §©§¨¥§©§¨©©§¨¨©
ñçiL ãò ìáaî àøæò äìò àì ,áøz`Bîöòminid ixac xtqaäìòå ©Ÿ¨¨¤§¨¦¨¤©¤¦¥©§§¨¨

.ux`ldé÷ñà ïàîe,minid ixac xtq zaizk z` milyd ine -ïa äéîçð ©©§¥§¤§¨¤
.äéìëç£©§¨

áúk òLBäé ,øî øîàz`å Bøôñz`äðBîLdíé÷eñtmipexg`d ¨©©§ª©¨©¦§§§¨§¦
äøBzaLef `ziixaay ,`vnpe .epiax dyn zxiht oiprn mixacndàéðz ¤©¨©§¨

øîàc ïàîkz`y xaeqd zrck epipy -äðBîLdäøBzaL íé÷eñt §©§¨©§¨§¦¤©¨
,ïáúk òLBäé.df oipra mi`pz zwelgn epivn ixdyàéðúcepipy - §ª©§¨¨§©§¨

aezkd ixaca dpcd `ziixaa(d cl mixac),''ä ãáò äLî íL úîiå'ddnze ©¨¨¨Ÿ¤¤¤
m`d ,`ziixadøLôày xacdáúëå úî äLîenvr lr.'äLî íL úîiå' ¤§¨Ÿ¤¥§¨©©¨¨¨Ÿ¤

àlàdxezd iweqt lk z`y ,xnel jixv gxkdaäLî áúk ïàk ãò,epiax ¤¨©¨¨©Ÿ¤
eCìéàå ïàkî,dxezay mipexg`d miweqtd zpeny z` -òLBäé áúkoa ¦¨¨¥¨¨©§ª©

el` .ecinlz oepdì éøîàå ,äãeäé éaø éøácixac el`y mixne` yie - ¦§¥©¦§¨§¨§¥¨
,ïBòîL éaø Bì øîà .äéîçð éaøz` azky df `ed ryediy ,jzhiyl ©¦§¤§¨¨©©¦¦§

m`d ,miweqtd zpenyøLôàdidy xacdøôñdøñç äøBzelit`úBà ¤§¨¥¤¨¨¥
úçà,calaåck ,'dxez xtq' mya el `xew dynáéúë(ek `l my)úà ç÷ì' ©©§§¦¨Ÿ©¥

.'äfä äøBzä øôñz` envra milyd epiax dyny ,xnel jixv gxkdae ¥¤©¨©¤
.elek dxezd xtq zaizkàlà,mixacd xcq did jkïàk ãòzpeny cr - ¤¨©¨
did ,mipexg`d miweqtdøîBà àeä Ceøa LBãwä,dxezd z` dynl ©¨¨¥

äLîee xfeg didøîBà,drhi `ly ick eixg`åokn xg`l,áúBëeïàkî Ÿ¤¥§¥¦¨
Cìéàå,mipexg`d miweqtd zpenya -Bà àeä Ceøa LBãwäøî,dynl ¨¥¨©¨¨¥
äLîedid `l` ,mixacd lr dta xfg `l exrv zngnòîãa áúBk- Ÿ¤¥§¤©

eipirn zecxei zerncykmi`iapd eidy df oiprl di`x `xnbd d`iane .
,max itn miazekïläì øîàpL Bîk(gi el dinxi)åétî ,Ceøa íäì øîàiå' §¤¤¡©§©¨©Ÿ¤¨¤¨¦¦

.'Béca øôqä ìò áúk éðàå ,älàä íéøácä ìk úà éìà àø÷é¦§¨¥©¥¨©§¨¦¨¥¤©£¦Ÿ¥©©¥¤©§
:`xnbd zxxanàä àìæà ïàîkef dkld dxn`p in zrck -áø øîàc §©©§¨¨§¨©©

íé÷eñt äðBîL ,áø øîà ìãéb áø øîà àaà øa òLBäémipexg` §ª©©©¨¨©©¦¥¨©©§¨§¦
ïúBà àøB÷ ãéçé äøBzaLipy me`xwiy mda miwiqtn oi`e ,zetivxa ¤©¨¨¦¥¨

.miyp`àîéìef dkldy,(àéä äãeäé éaøk)z` azk ryediy xaeqd ¥¨§©¦§¨¦
,dxezd iweqt x`yn mpic dpzyp jkitle ,dyn `le miweqtd zpeny

ïBòîL éaøk àìãe.mazk dyny xaeqd §Ÿ§©¦¦§
:`xnbd dgecàîéz eléôàzrck ef dkldyïBòîL éaømewn lkn ,`id £¦¥¨©¦¦§

epzLà epzLàå ìéàBädpeny epzyp oerny iax zrcl s`y xg`n - ¦§¦§©¦§©
epzyp jkitl ,rnca dyn mazk ixdy ,dxezay miweqt lkn el` miweqt

.cg` mc` ici lr zetivxa m`xewl yiy oiprl mb

y ,`ziixaa epipy :`ziixad ixac z` x`al dkiynn `xnbdáúk òLBäé§ª©¨©
z`.Bøôñ:`xnbd dywnáéúëäåryedi xtq seqa(hk ck)òLBäé úîiå' ¦§§¨§¦©¨¨§ª©

,''ä ãáò ïeð ïa:`xnbd zvxzn .df weqt azk ryediy okzi cvike ¦¤¤
øæòìà dé÷ñàcoxd` ly epa xfrl`e ,my cr `l` azk `l ryedi ok` - §©§¥¤§¨¨

xfrl`y okzi cvik :dywne `xnbd day .xtqd zaizk z` milyd odkd
,ryedi xtq zaizk z` miiqáéúëäå(bl my).'úî ïøäà ïa øæòìàå' §¨§¦§¤§¨¨¤©£Ÿ¥

:`xnbd zvxznñçðt dé÷ñàcz` milyd odkd xfrl` ly epa qgpt - §©§¥¦§¨
.xtqd zaizk

:`ziixaa epipyáúk ìàeîLz`.Bøôñ:`xnbd dywnáéúëäå'` l`eny) §¥¨©¦§§¨§¦
(b gk.'úî ìàeîLe':`xnbd zvxzndé÷ñàclr dazkp xtqd znlyd - §¥¥§©§¥
ici.àéápä ïúðå äæBçä ãb̈©¤§¨¨©¨¦

:`ziixaa epipyáúk ãåcz`.íéð÷æ äøNò éãé ìò íéläz øôñzl`ey ¨¦¨©¥¤§¦¦©§¥£¨¨§¥¦
:`xnbdénð áeLçéìåz` mipwfd zxyr oipna,éçøæàä ïúéàxn`py enk §¦§©¦¥¨¨¤§¨¦

(` ht mildz):`xnbd daiyn .'igxf`d ozi`l liMUn'ïúéà ,áø øîà ©§¦§¥¨¨¤§¨¦¨©©¥¨
íäøáà àeä äæ éçøæàämicnele .mipwfd zxyr oia xak llkpy ,epia` ¨¤§¨¦¤©§¨¨

.minec zepeyl mdipy lv` epivny dnn z`fàëä áéúkmildz xtqa §¦¨¨
íúä áéúëe ,'éçøæàä ïúéà'(a `n diryi),epia` mdxa`a wqerd weqtaéî' ¥¨¨¤§¨¦§¦¨¨¦

'÷ãö çøænî øéòä.['Bâå] ¥¦¦¦§¨¤¤§
:`xnbd zl`eyáéLç à÷z` mipwfd zxyr oia dpen `ziixad -äLî ¨¨¦Ÿ¤

,epiaxáéLç à÷åz` mda dpen `id ok enke -.ïîéä,jk lr zeywdl yie §¨¨¦¥¨
áø øîàäåy,äLî äæ ïîéäzepeyl mdipya epivny dnn z`f micnele §¨¨©©¥¨¤Ÿ¤

.minecàëä áéúkmikln xtqa(`i d '`)lMn mMgIe' jlnd dnly iabl §¦¨¨©¤§©¦¨
igxf`d ozi`n ,mc`dïîéäå,'lFgn ipA rCxce lMlkeíúä áéúëexacna) ¨¨¨¥¥¨¨¤§¨¦§¥¨§©§Ÿ§©§©§¥¨§¦¨¨

(f ai,epiax dyn lr.'àeä ïîàð éúéa ìëa'ixacle xg`ny `xnbd dxaqe §¨¥¦¤¡¨
mildz xtqa xkfpd 'onid' s` ,dyn `ed mikln xtqa xkfpd 'onid' ax

:`xnbd daiyn .dyn `edeåä ïîéä éøzmya e`xwpy miyp` ipy eid - §¥¥¨£
,ipyde ,ax ixacke epiax dyn df ,mikln xtqa xkfpy ,cg`d .'onid'

.cec inia mixxeynd miield on didy ,`ed xg` mc` ,mildza xkfpy
:`ziixaa epipyáúk äLîz`å ,íòìa úLøôe ,Bøôñxtq z`.áBià Ÿ¤¨©¦§¨¨©¦§¨§¦

déì àòéiñîzriiqn ef `ziixa -øa éåì éaø øîàc ,àîçì øa éåì éaøì §©§¨¥§©¦¥¦©©§¨§¨©©¦¥¦©
,äéä äLî éîéa áBià ,àîçìmiey zepeyl epivny dnn `id jkl di`xde ©§¨¦¦¥Ÿ¤¨¨

.mdipy lv`àëä áéúkaei` xtqa(bk hi),'élî ïeáúkéå àBôà ïzé éî' §¦¨¨¦¦¥¥§¦¨§¦¨
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קיי oifge` mipy` cenr eh sc ± oey`x wxt`nw `aa

åúòéñå äé÷æç.eixg` mini ekix`dy exec ipa -äéòùé åáúë`le ,dypn ebxdy -

.ozen iptl `l` odixtq miazek mi`iapd eid `ly .extq azkúìä÷ éìùîaizkc -

weqrl odl mxb diwfgy lre .'ebe "diwfg iyp` ewizrd xy`" (ck) ilyn xtqa

`xwp - 'ek yxcnd zia gzt lr axg urp :(a,cv oixcdpq) "wlg"a opixn`ck ,dxeza

.eny lr xacdäìåãâä úñðë éùðàibg -

.mdixage ,ikcxne laaexf ik`lne dixkf

ìà÷æçé åáúërcei ipi`e .dleba `apzpy -

iptn `l m` ,envra l`wfgi eazk `l dnl

,ux`l dvega azkil d`eap dpzp `ly

xtq oke .ux`l e`ay xg`l el` meazke

mipye .xzq` zlibn oke .dleba didy l`ipc

`l zephw mdize`eap eidy jezn ,xyr

e`ae ,extq yi` yi` mnvr mi`iapd meazk

ycwd gexy e`xe ik`lne dixkf ibg

ecnre ,mipexg` mi`iap md eidy ,zwlzqn

,mnr zephw ze`eap etxve ,mdize`eap eazke

.mphw zngn eca`i `ly ,lecb xtq me`yre

åì ãò.envr qgiiy cr -ãò 'åë äéì òééñî
åîöò ñçééùqgiiy cr minid ixac azky -

.envr z` eaäé÷ñà ïàîå.eniiq in -àéðú
øîàã ïàîëryedi :lirl ipzwc jd lk -

`iz` - dxezay miweqt dpenye extq azk

.oazk ryedi inp xn`c ,dinwlc `pz i`d ik

àéðúãmy znie" i`da i`pzc `zbelt -

.'ek "dyn'åë ïìäì øîàðù åîëdlek` -

xne` `ed jexa yecwd :xn`wc ,i`w `zlin

miazek mi`iapdy epivny dnk ,azek dyne

.max itnïúåà àøå÷ ãéçéoi` ,xnelk -

.oda oiwiqtnàéä äãåäé éáø àîéì:xn`c -

,dxezd x`yn epzyp jkitl ,dyn mazk `l

oerny iaxk `lceåðúùéàå ìéàåä ?aezkl -

.epzyi` ,rnca'åë á÷òé àîéàåopiqxb `l -

lirlc [`zipznl] opiqxb :`pixg` `pyil .dl

mdxa` aiyg `wc ,mipwf dxyrc `piipna

xaqwc ,sq` aiyg `w `le ,igxf`d ozi`e

.`ed gxw ipa dylyn'åë áø øîà àäåiab -

'ebe "igxf`d ozi`n mc`d lkn mkgie"

- dyn df onidc jd oke .xnzi` (c ` mikln)

dia aizkc ,xnzi` `xw `eddc onid`

.'ebe "lklke onide"ååä ïîéä éøúlikyn" -

.ded `pixg` onid - "igxf`d onidl

õòë åéúåðùù.miax mini jix`dy ,aei` -

äéä ìùîmibxhwnl zeaeyz epnn cenll -

.exrv lr qtzp mc` oi`ye ,oicd zcn lr

äéä ùéà.ded `nl` -ïéà ùøìå äúòî àìà
'åëå ìë."zal el idze" `xwc ditiqe -éî

äåä"idze" aizkc meyn -?
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ìòåded sq`c xnel jixv dnly iqxbc mixtqd itl - gxw ipa ici lre dnly ici

,sq`ia` sq` ied `l - dnly iqxb `lc mixtqle .sq`ia` `ede ,gxw ipa dylyn

aiyg `l i`n` ,dil iqxb `lc edpdle :xn`z m`e .mixxeynd mield on did sq` `l`

lltzde ,exn` cecc :xnel yie 'ebe "jihtyn midl` dnlyl" (ar mildz) aizk `d ?dil

elk" xenfnd seqa aizkc ,rcz .dnly lr

,dnly iqxbc mixtql :xn`z m`e ."cec zeltz

eniiqy itl :xnel yie "cec zeltz elk" aizkd

- "dnlyl zelrnd xiy" inp aizkc `de .cec

cec zelrn dxyr yng lkc ,exn` ok enk cec

ozi`e mdxa` aiyg `wc mixtq yie .oxn`

`we mdxa` aiyg `wc :onwl qixbe .igxf`d

`ed igxf`d ozi` :ax xn`de ,ozi` aiyg

- `kd aiyg `wc igxf`d ozi` :ipyne mdxa`

azk cecc ol `pnc :`qxib i`dl dywe .awri

e`l igxf`d ozi`c oeik ?mdxa` ici lr extq

.mdxa` epiidäéîøémikln xtqe extq azk

xtq ,dinxi mcew didc ,diryi azk `lc `de -

mikln seqa did `le ,bxdpy itl - mikln

`l extq elit`e ,(bxdpy itl) jli`e dypnn

.azkäé÷æçitl - diryi eazk ezriqe

lr xacd `xwp dxeza weqrl mdl mxb diwfgy

mcew zn ixdy ,eazk `l `ed la` ,eny

.diryil bxd eza oa dypnc ,diryilãò- el

epiax yxitipa mig` ele" weqt cr :l`ppg

qgiiy ,axl riiqne .(`k a minid ixac) "htyedi

.weqtd df iptl azk envr qegiiy ,dlre envr

.e"iea ,"ele" cr xninl dil dedc :eyexitl dywe

ùøéôitl extq azk `l l`wfgic qxhpewd

`dc :dywe - ux`l dvega didy

mixvnl jldy ,did ux`l dvega inp dinxi

xzei xfgy epivn `le ,ze`eap dnk my `apzpe

.l`xyi ux`l

äðåîùmleyn epiax axd - dxezay miweqt

oze` cg`l zexwl o`kn jixvn did

oi`e .xeav gily enr `xwi `ly ,miweqt dpeny

cg` inp dlek dxezd lk `dc ,mz epiaxl d`xp

.e`vi mipy de`xw :(a,`k) dlibna opzck ,`xew

xne`e .dxeza ok oi`y dn ,`pz :`xnba xn`e

e`xwi `ly ,dwqtd `la - `xew cigic :mz epiax

dne .drax` dfe miweqt drax` df mipy

xne` - [dxezd lka] mipy `exwl dzr mibdepy

zexwl rcei epi`y in yiiazi `ly ick :mz epiax

wxt) mixekia zkqna epivny oiprk .envra

`xew - zexwl rceiy in lk :opzc (f dpyn iyily

erpnp .eiptl oixwn - zexwl rcei epi`ye ,envra

in z` oixwn eidiy epiwzd ,mixekia `iadln

`de .zexwl rcei epi`y in z`e ,zexwl rceiy

ax xa l`eny iax :dlibna inlyexia xn`c

,`xewe mi`wc `pfg `fge `zyipk ial lr wgvi

myk ,xeq` :dil xn` .eizgz yipi` xa i`w `le

bedpl oikixv ep` jk - xeqxq ici lr dxez dpzpy

cner ofgy rnync ab lr s` .xeqxq ici lr da

`xwie cenri `l` ,enr `xwiy `l - `xewd lv`

ci lr dxez ozpzy ick ,zexwl mdl yiy mze`

zeidl lekic :wgvi epiax xne` cere .xeqxq

dlibna rnync `de .zgpa el riiqn zvwy

.mx lewa oiey mdipy epiid - mipy e`xwi `ly

áåéàyixk xaq `l i`d - `xap `le did `l

`l aei` :dax ziy`xaa xn`ck ,yiwl

e`ay aezkd xn` `le ,oixeqi eilr e`ay did

- eilreilr e`a eli`y ,aei` ly egk jricedl

`xen` i`d xaq i`c .oda cenrl leki did -

mye eny :xn`w i`n ok m` - mlera did aei`c

`ed in opireny`l ,jixhvi` `aeh ?dnl exir

.oixeqi oze`a cenrl leki didy wicv eze`
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`oifgeקיד mipya cenr eh sc ± oey`x wxt`nw `aa

'åë åñðëðù äòùîë àîéàz` 'd sqeie" (an aei`) aizkc ,xyre miz`n -

d`n z`f xg` aei` igie" aizkc ,eltked eizepy s` - "dpynl aei`l xy` lk¤

.xyre miz`n ixd ,eilr oixeqi e`ayk miray oa didy epcnl - "dpy mirax`e

.did dleb ilern mlerleíìåòä úåîåàì åàáðúð.did ixkp `nl` -àåäéìà
mye] enya `xw diqgiicn ,jgxk lr -

zi`e .ded l`xyi - ezgtyn mye [eia`

.mdxa` epiid - did mx zgtynn :ixn`c

ìáä åìåëù,melk eid `l oday miaehd -

oegzt el did htypdy :onwl opixn`ck

.egikene ehtey z` hetyl dtéîéá
äéä àáù úåëìîmicykn cecb `ae -

.eilrúåëìî éîéá íéøîåà íéîëçå
íéãùëmb `ae ,did xvpckeap inia -

.eilr cecb `ayn'åë éàðú éðä åäìåëå
i`pz :lirl uixzc `ed `vexizc `pwqn -

ieb dil `xiaq lirlc `zipzn `edd .`id

`xiaq edlek `zipzn jdc i`pz ipde ,ded

"mixne` yi"n xa ,ded l`xyic edl

.ded awri inia :ixn`cxn xn` `de-

.(`,f) zekxac `nw wxtaåðéìôðå-

.zene`d lkn epnr jzkla ,eplcapeäæçðå
êá.miypa lkzqdl [df `ed] dnif oeyl -

iaey :l`xyil mixne` mlerd zene`y

.epnr ipfze epzxezlåéèôåù úà èôåùù
dide ,milwlewn onvr oihteyd eidy -

m`y ,egiken z` gikedl htypl dt oegzt

,jipir oian mqiw leh :hteyd el xn`

leki .jciay dphw dxiarn yexte wlzqd

yext ,jipir oian dxew leh :xnel df

.jciay dxeng dxiarnêàáñenk ,jpii -

.(bk ilyn) "oii i`aqa idz l`"ìåäî-

- dxezay zelled oeyl lk oke .axern

.aeaxr oeylêìäúä íå÷xn`wc epiid -

el zxn`y eze`n ,"da jldzdne"

.`a ip` "ux`a jldzd"âäðî :ïðéñøâ éëä
éðåðçì äèåøô éöç ïúåð íìåòyiy in -

:lretl xne` ,zeyrl zhren dk`ln el

ipepg lv` jlpe ,jl ozep ip` dhext ivg

.welgpe ,mivia e` xkk dhexta dpwpe

lk el ozepe ,elyn ipyd ivgl dxzie aei`e

lw xaca wcwcl eipira rx didy ,dhextd

.oenn epi`y['åâå] úåòåø úåðåúàäålr -

fifg zlke`y `xwl dil yixc .xwad ici

.ezrya gnev rxfdy ,dprnd mlzn
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íòìá`edy recia - ze`iapa eia` mye enyy lk :(`,eh) dlibna xn`ck - eia`e

.`iap oa `iap

àîéàaizk `xw ?ol rnyn `w i`ne :xn`z m`e - mixvnl l`xyi eqpkpy drynk

d`n dig dyrn eze` ixg` aei`e "dpynl aei`l xy` lk z` 'd sqeie"

yie mcew miray oa did ok m`e ,dpy mirax`e

xyera `l` ltk `lc jzrc `wlqc :xnel

.`l mipya la` ,zepa ly iteieàåäéìà`l

oa `edil`c `hiytc rnyn - ded l`xyin

`nw wxtac d`xp jkl .ded l`xyin l`kxa

igeyd ccla `ai :xn`c ,(`,b) dxf dcearc

lk eniiwy l`xyia oda ecirie iznrpd xteve

oa `edil`e mzd opiqxb `l - dlek dxezd

o`nk dxaq mzdc `zzrnyc d`xpe .l`kxa

onwl xn` `dc ,ded awri inia aei` xn`c

zene` lr dpiky dzxy `l jli`e dynnc

.mlerd

øåãepiaxl dniz - eihtey z` hteyy

[ipy wxta] (`nw wxta) xn`c :wgvi

l`xyil ecnry zeleky`d lk :(a,eh) dxenzc

did `l xfrei oa sqei zny cr dyn zenin

.itec mey mda

ùåøéôái`pz edlek :qxb l`ppg epiax

i`xen`e.did l`xyi aei`c ecen

,"i`xen`e" opiqxb `lc d`xp wgvi epiaxle

,ded l`xyin e`lc lirl xaq jgxk lr `axc

milbxnl dyn odl xn` ikd :lirl xn`wc

.'ek urk eizepyy mc` eze`l epyiùéå
mixne` yi ipd - ded awri inia aei` mixne`

.dilr ibilt `dc ,ozp iax epiid e`l

`lgekk
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[äòL] ãòå íéøöîì ìàøNé eñðëpL äòMîk :àîéà¥¨§¦¨¨¤¦§§¦§¨¥§¦§©¦§©¨¨
,íìBòä úBneàì eàaðúð íéàéáð äòáL :éáéúéî .eàöiL¤¨§¥¦¥¦§¨§¦¦¦§©§§¨¨
ãcìáe ,éðîézä æôéìà ,áBiàå ,åéáàå íòìa :ïä elàå§¥¥¦§¨§¨¦§¦¡¦©©¥¨¦¦§©
!éæeaä ìàëøa ïa àeäéìàå ,éúîòpä øôBöå ,éçeMä©¦§©©©£¨¦¤¡¦¤©©§¥©¦

éîòèéìå :déì øîàìàøNiî åàì ìàëøa ïa àeäéìà ,C £©¥§¦©£¦¡¦¤©©§¥¨¦¦§¨¥
éapéà éeapéà àlà !"íø úçtLnî" áéúk àäå ?äåä£¨§¨§¦¦¦§©©¨¤¨¦©¦©¥

éîð éëä ,íìBòä úBneàìúBneàì] éapéà éeapéà áBià §¨¨¨¦©¦¦¦©¦©¥§
.[íìBòä¯úBneàì éeapéà àì éî éàéáð eälek ehà ¨¨©§§¦¥¦¨¦©§
?íìBòä¯àëä ,ìàøNiì eäééúeàéáð øwéò íúä ¨¨¨¨¦©§¦©§§¦§¨¥¨¨

äéä ãéñç :éáéúéî .íìBòä úBneàì eäééúeàéáð øwéò¦©§¦©§§¨¨¥¦¥¨¦¨¨
éãk àlà íìBòì àa àìå ,BîL áBiàå íìBòä úBneàa§¨¨§¦§§Ÿ¨¨¨¤¨§¥
,ïéøeqé åéìò àeä Ceøa LBãwä àéáä ,BøëN ìa÷ì§©¥§¨¥¦©¨¨¨¨¦¦
BøëN àeä Ceøa LBãwä Bì ìôk ,ócâîe óøçî ìéçúä¦§¦§¨¥§©¥¨©©¨¨§¨

!àaä íìBòä ïî Bãøèì [éãk] äfä íìBòa¯éàpz ¨¨©¤§¥§¨§¦¨¨©¨©¨¥
èBôL éîéa áBià :øîBà øæòìà éaø ,àéðúc ;àéä¦§©§¨©¦¤§¨¨¥¦¦¥§
änìå íúéæç íëlk ízà ïä" :øîàpL ,äéä íéèôBMä©§¦¨¨¤¤¡©¥©¤ª§¤£¦¤§¨¨
äæ :øîBà éåä ?ìáä BlekL øBc äæéà ,"eìaäz ìáä äf¤¤¤¤§¨¥¤¤¤¤¡¥¥¤
:øîBà äçø÷ ïa òLBäé éaø .íéèôBMä èBôL ìL BøBc¤§©§¦©¦§ª©¤¨§¨¥
íéLð àöîð àìå" :øîàpL ,äéä LBøåLçà éîéa áBià¦¦¥£©§¥¨¨¤¤¡©§Ÿ¦§¨¨¦
eLwaúpL øBc eäæéà ,"õøàä ìëa áBià úBðák úBôé̈¦§¦§¨¨¨¤¥¤¤¦§©§

.LBøåLçà ìL BøBc äæ :øîBà éåä ?úBôé íéLð Ba¯eL÷áéå" :áéúëc ,ãåc éîéa :àîéàå ¨¦¨¡¥¥¤¤£©§¥§¥¨¦¥¨¦¦§¦©§©§
!"äôé äøòð¯úeëìî éîéa áBià :øîBà ïúð éaø .õøàä ìëa àëä ,ìàøNé ìeáb ìëa íúä ©£¨¨¨¨¨§¨§¦§¨¥¨¨§¨¨¨¤©¦¨¨¥¦¦¥©§

ìtzå" :øîàpL ,äéä àáL:øîàpL ,äéä íécNk éîéa áBià :íéøîBà íéîëçå ."íçwzå àáL §¨¨¨¤¤¡©©¦Ÿ§¨©¦¨¥©£¨¦§¦¦¦¥©§¦¨¨¤¤¡©
ìL eîN íéãNk"áéúk ,àNð á÷òé úa äðéãå ,äéä á÷òé éîéa áBià :íéøîBà Léå ."íéLàø äL ©§¦¨§¨¨¦§¥§¦¦¦¥©£Ÿ¨¨§¦¨©©£Ÿ¨¨§¦

éàpz eäleëå ."ìàøNéá äNò äìáð ék" :íúä áéúëe ,"éøaãz úBìápä úçà øaãk" :àëä̈¨§©¥©©©§¨§©¥¦§¦¨¨¦§¨¨¨¨§¦§¨¥§§©¨¥
,äåä íìBòä úBneàî Czòc à÷ìñ éàc ,"íéøîBà Li"î øáì ,äåä ìàøNiî áBiàc eäì àøéáñ§¦¨§§¦¦¦§¨¥£¨§©¦¥§¦§¦¨§¨©§¨¥¨¨£¨

:øî øîà àäå ?íìBòä úBneà ìò äðéëL àéøL éî äLî áéëLc øúaäøLz àlL äLî Lwa ¨©¦§¦¤¦©§¨§¦¨©¨¨§¨¨©¨¦¥¤¤Ÿ¦§¤
ìò äðéëL,íìBòä úBneàáBià ìL BøBc :ïðçBé éaø øîà ."Enòå éðà eðéìôðå" :øîàðL ,Bì ïzðå §¦¨©¨¨§¦©¤¤¡©§¦§¦£¦§©§¨©©¦¨¨¤¦

éáeL éáeL" :áéúëe ,"eìaäz ìáä äf änìå íúéæç íëlek ízà ïä" :øîàpL ,äéä änæa óeèL̈§¦¨¨¨¤¤¡©¥©¤§¤£¦¤§¨¨¤¤¤¤§¨§¦¦¦
."Ca äæçðå éáeL éáeL úénìeMä¯!"õBîà ïá eäéòLé ïBæç" :áéúëc ,äàeáða :àîéà¯íà ©©¦¦¦§¤¡¤¨¥¨¦§¨¦§¦£§©§¨¤¨¦

?"íéèôBMä èBôL éîéa éäéå" :áéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîàå ?éì änì "eìaäz ìáä äf änì" ,ïk¥¨¨¤¤¤¤§¨¨¨¦§¨©©¦¨¨©¦§¦©§¦¦¥§©§¦
éðéò ïéaî íñé÷ ìBè :Bì øîBà ;åéèôBL úà èôBML øBcE¯éðéò ïéaî äøB÷ ìBè :Bì øîBà;E ¤¥¤§¨¥¥¨¦¥¥¤¥¨¦¥¥¤

"íéâéñì äéä Ctñk" :Bì øîà¯àáL úkìî øîBàä ìk :ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà ."íéna ìeäî Càáñ" :Bì øîà ¨©©§¥¨¨§¦¦¨©¨§¥¨©¨¦¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¨¥©§©§¨
äúéä äMà¯.àáLc àúeëìî ?"àáL úkìî" éàî ,äòBè àlà BðéàïèOä íb àáiå 'ä ìò ávéúäì íéäìàä éða eàáiå íBiä éäéå" ¦¨¨§¨¥¤¨¤©©§©§¨©§¨¦§¨©§¦©©¨Ÿ§¥¨¡Ÿ¦§¦§©¥©©¨Ÿ©©¨¨

'Bâå "ïèOä ïòiå àáz ïéàî ïèOä ìà 'ä øîàiå .íëBúa¯ïîàð éúàöî àìå Blek íìBòä ìëa ézèL ,íìBò ìL BðBaø :åéðôì øîà §¨©Ÿ¤¤©¨¨¥©¦¨Ÿ©©©©¨¨§¨©§¨¨¦¤¨©§¦§¨¨¨§Ÿ¨¨¦¤¡¨
úà øBa÷ì íB÷î àöî àlL äòLa éëä eléôàå ,"äpðzà Eì ék daçøìe dkøàì õøàa Cläúä íe÷" :Bì zøîàL ,íäøáà Ecáòk§©§§©§¨¨¤¨©§¨¦§©¥¨¨¤§¨§¨§¨§¨¦§¤§¤¨©£¦¨¦§¨¨¤Ÿ¨¨¨¦§¤

éúBcî øçà øäøä àì [óñk ì÷L úBàî òaøàa äðwL ãò] äøNeäBîk ïéà ék áBià écáò ìà Eaì zîNä ïèOä ìà 'ä øîàiå" .E ¨¨©¤¨¨§©§©¥¤¤¤¤Ÿ¦§¥©©¦¤©Ÿ¤¤©¨¨£©§¨¦§¤©§¦¦¦¥¨
íéäìà àøé ék ézòãé äzò ék" :áéúk íäøáàa eléàc ,íäøáàa øîàpM änî øúBé áBiàa øîàpä ìBãb :ïðçBé éaø øîà ,'Bâå "õøàä¨¤§¨©©¦¨¨¨©¤¡©§¦¥¦©¤¤¡©§©§¨¨§¦§©§¨¨§¦¦©¨¨©§¦¦§¥¡Ÿ¦

î øñå] íéäìà àøé øLéå íz Léà" :áéúk áBiàáe ,"äzàBðBîîa ïøzåå áBià :ìàeîL øa àaà éaø øîà ?"òøî øñå" éàî ."[òø;äéä ©¨§¦§¦¦¨§¨¨§¥¡Ÿ¦§¨¥¨©§¨¥¨¨©©¦©¨©§¥¦©§¨§¨¨¨
íìBò ìL Bâäðî¯zëñ äzà àìä .íéäìà áBià àøé ípçä øîàiå 'ä úà ïèOä ïòiå" .BlMî døzéå áBià ,éðåðçì äèeøt éöç ïúBð ¦§¨¤¨¥£¦§¨©¤§¨¦¦¦§¨¦¤©©©©¨¨¤©Ÿ©©¦¨¨¥¦¡Ÿ¦£Ÿ©¨©§¨

'Bâå "Búéa ãòáe Bãòá¯eäð÷îe" éàî .Cøaúî áBiàî äèeøt ìèBpä ìk :÷çöé áø øa ìàeîL éaø øîà ?"zëøa åéãé äNòî" éàî ©£§©¥§©©£¥¨¨¥©§¨¨©©¦§¥©©¦§¨¨©¥§¨¥¦¦§¨¥©¦§¥
íìBò ìL Bâäðî ;íìBò ìL Bøãb eöøt áBià ìL eäð÷î :àðéðç øa éñBé éaø øîà ?"õøàa õøt¯ìL eäð÷î ,íéfòä íéâøBä íéáàæ ¨©¨¨¤¨©©¦¥©£¦¨¦§¥¤¦¨§§¥¤¨¦§¨¤¨§¥¦§¦¨¦¦¦§¥¤

áBià¯éðt ìò àì íà Bì øLà ìëa òâå Eãé àð çìL íìeàå" .íéáàfä úà íéâøBä íéfòBì øLà ìë äpä ïèOä ìà 'ä øîàiå .Eëøáé E ¦¦¦§¦¤©§¥¦§¨§©¨¨§§©§¨£¤¦Ÿ©¨¤§¨§¤©Ÿ¤¤©¨¨¦¥¨£¤
ø÷aä øîàiå áBià ìà àa Càìîe .øBëaä íäéçà úéáa ïéé íéúBLå íéìëBà åéúBðáe åéðáe íBiä éäéå" .'Bâå "Eãé çìLz ìà åéìà ÷ø Eãéa§¨¤©¥¨©¦§©¨¤§©§¦©¨¨§¨§¦§¦©¦§¥£¦¤©§©§¨¨¤¦©Ÿ©©¨¨

'Bâå "úBLøBç eéä¯áBiàì àeä Ceøa LBãwä BîéòèäL ,ãnìî :ïðçBé éaø øîà ?"íäéãé ìò úBòø úBðúàäå úBLøBç eéä ø÷aä" éàî ¨§§©©¨¨¨§§¨£ŸŸ©§¥¤¨©©¦¨¨§©¥¤¦§¦©¨¨§¦
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בבא בתרא. פרק ראשון - השותפין דף טו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc `xza `aa(ycew zay meil)

:`xnbd zvxznàîéàly eizepyy ,jk `ziixad ixac z` x`al yi - ¥¨
,mipy xyre miiz`n eid aei`kdidy mipyd oipn iteñðëpL äòMî §¦¨¨¤¦§§

eàöiL [äòL] ãòå íéøöîì ìàøNé,aei`y xnel `ziixad zpeek oi` j` ¦§¨¥§¦§©¦§©¨¨¤¨§
.dtewz dze`a ig

l`xyin aei`y mixaeqd xfrl` iaxe opgei iax ixac lr dywn `xnbd
:didéáéúéîy ,`ziixaa epipy .daiyid ipa eywd -íéàéáð äòáL ¥¦¥¦§¨§¦¦

åéáàå íòìa ,ïä elàå ,íìBòä úBneàì eàaðúð,xera,áBiàåly eirx oke ¦§©§§¨¨§¥¥¦§¨§¨¦§¦
,aei`ãcìáe éðîézä æôéìàìàëøa ïa àeäéìàå éúîòpä øôBöå éçeMä ¡¦©©¥¨¦¦§©©¦§©©©£¨¦¤¡¦¤©©§¥
.éæeaäs` did i`ce ,mlerd zene`l aei` `apzpe xg`ny ,`xnbd dxaqe ©¦

.l`xyin `le mdn `ed

:`xnbd zvxznéîòèéìå (déì øîà)Cxaeqd dywnd zhiy itle - ¨©¥§¦©§¥
ike ,did l`xyin `l aei`yìàëøa ïa àeäéìàifead,äåä ìàøNiî åàì ¡¦¤©©§¥©¦¦§¨¥£¨

áéúk àäåea(a al aei`)ifEAd l`kxA oa `Edil`','íø úçtLnîxg`ne §¨§¦¡¦¤©©§¥©¦¦¦§©©¨
.did l`xyin i`ce ezgtyn mye eia` mye enya aezkd eqgiiyàlà¤¨

mewn lkn l`xyin didy s`y xnel jixv gxkdaéapéà éBapéàdid - ¦©¦©¥
`apznénð àëä ,íìBòä úBneàìiabláBiàlkne ,l`xyin didy okzi §¨¨¨¨©¦¦
mewnéapéà éBapéà`apzn did -.[íìBòä úBneàì] ¦©¦©¥§¨¨

:dywne `xnbd dayíìBòä úBneàì éBapéà àì éî éàéáð eälek eèà- ¨§§¦¥¦Ÿ¦©§¨¨
ixtqa epivn i`ce ixd ,mlerd zene`l e`apzp `l mi`iapd lk m`d

llka mdixne` epnp `l mewn lkne ,miiebd lr zeax ze`eap mi`iapd
`l` my epnp `ly ,gxkdae ,mlerd zene`l e`apzpy mi`iapd zray
.did l`xyin `l aei`y `vnpe ,mlerd zene`n mnvr md eidy mi`iapd

mi`iap s` my epnpy okzi `l` ,ok xnel gxkd oi`y :`xnbd zvxzn
lr mb e`apzpy mi`iapd lk my epnp `l mewn lkne ,l`xyin eidy

c meyn ,mlerd zene`íúä,mi`iapd x`y -ìàøNéì eäééúeàéáð øwéò ¨¨¦©§¦©§§¦§¨¥
,mlerd zene`l ze`eap hrne ,l`xyil dzid mz`eap xwir -àëä- ¨¨

,el` mi`iap drayeäééúeàéáð øwéòdzid mz`eap xwir -úBneàì ¦©§¦©§§
íìBòä.l`xyil `le ¨¨

:did l`xyin aei`y mixaeqd zrcl `ziixan dywne day `xnbd
éáéúéî,`ziixaa epipy .daiyid ipa eywd -íìBòä úBneàa äéä ãéñç ¥¦¥¨¦¨¨§¨¨

íìBòì àa àìå ,BîL áBiàådfdìa÷ì éãk àlàz`BøëNxky - §¦§§Ÿ¨¨¨¤¨§¥§©¥§¨
.eizeevnïéøeqé åéìò àeä Ceøa LBãwä àéáä,ezeqpl ickóøçî ìéçúä ¥¦©¨¨¨¨¦¦¦§¦§¨¥
,ócâîejkitleàeä Ceøa LBãwä Bì ìôkz`[éãk] ,äfä íìBòa BøëN §©¥¨©©¨¨§¨¨¨©¤§¥

.àaä íìBòä ïî Bãøèìiciqgn did aei`y `ziixad ixaca yxetne §¨§¦¨¨©¨
.l`xyin `le mlerd zene`

:`xnbd zvxznàéä éàpzok`e ,cner `ed mi`pz zwelgna df oipr - ©¨¥¦
epivn jci`n j` ,did mlerd zene`n aei`y xaeq ef `ziixa ly `pzd

.did l`xyin aei`y mixaeqd mixg` mi`pz

l`xyin aei`y mixaeqd mi`pz dnk epivn day ,`ziixa `xnbd d`iane
:did,äéä íéèôBMä èBôL éîéa áBià ,øîBà øæòìà éaø ,àéðúc,epiidc §©§¨©¦¤§¨¨¥¦¦¥§©§¦¨¨

dtewz lry ,jln mdl cnry mcew l`xyi z` ehtyy mihteyd ztewza

xn`p ef(` ` zex)[`xnba oldl] minkg eyxce ,'mihtXd htW iniA idie'©§¦¦¥§Ÿ©Ÿ§¦
.eid milwlewn mihteyd s`y xg`n ,eihtey z` hteyy xec df didy

,el` minia did aei`y oipneøîàpL(ai fk aei`)e`ay eirxl aei` zaeyza ¤¤¡©
,did ryxy exaqy xg`n egikedlìáä äf änìå ,íúéæç íëlk ízà ïä'¥©¤ª§¤£¦¤§¨¨¤¤¤

.'eìaäzlad exacz recne ,miryx ocae`a mzi`x mklek ixd ,xnelk ¤§¨
df didy cenll yi ,'lad' oeyla hwpy xg`ne .ryxa ip` xgeay aeygl

ixdy ,mihteyd hety iniaäæéà`edìáä BlekL øBcmiaehd s`y - ¥¤¤¤¤
,eid milwlewn eay.íéèôBMä èBôL ìL BøBc äæ øîBà éåä¡¥¥¤¤§©§¦

øîàpL ,äéä LBøåLçà éîéa áBià øîBà äçø÷ ïa òLBäé éaøan aei`) ©¦§ª©¤¨§¨¥¦¦¥£©§¥¨¨¤¤¡©
(eh'õøàä ìëa áBià úBðák úBôé íéLð àöîð àìå'.aezkd hwpy xg`ne §Ÿ¦§¨¨¦¨¦§¦§¨¨¨¤

e ,odixg` eytigy xeca df didy cenll yi ,zeti miyp e`vnp `lyeäæéà¥¤
,LBøåLçà ìL BøBc äæ øîBà éåä ,úBôé íéLð Ba eLwaúpL øBc¤¦§©§¨¦¨¡¥¥¤¤£©§¥

.jlnl zeti miyp ea eywazpy
:`xnbd zl`eyàîéàåaei`y xn`z `ny -ãåc éîéaxeca s`y ,did §¥¨¦¥¨¦

,zeti miyp eywazp `eddáéúëc(b ` '` mikln).'äôé äøòð eL÷áéå' ¦§¦©§©§©£¨¨¨
:`xnbd daiyníúä`l` ux`d lka zeti miyp eywazp `l ,cec inia - ¨¨

'ìàøNé ìeáb ìëa'la` ,calaàëäe`vnp `ly aezkd hwp aei` iabl §Ÿ§¦§¨¥¨¨
aei` zepak,'õøàä ìëa'eywazpy ,yexeeyg` ly execa epiid gxkdae §¨¨¨¤

.mlerd lka zeti miyp

äéä àáL úeëìî éîéa áBià øîBà ïúð éaødzidy `ay zkln onfa - ©¦¨¨¥¦¦¥©§§¨¨¨
,jlnd dnly iniaøîàpL(eh ` aei`),'íçwzå àáL ìtzå'dpgn ltpzdy ¤¤¡©©¦Ÿ§¨©¦¨¥

.elhpe aei` ly FxwA lr `ay zeklnn§¨

éîéa áBià íéøîBà íéîëçåzeklnäéä íécNk,xvpckeap zekln onfa - ©£¨¦§¦¦¦¥©§¦¨¨
øîàpL(fi my)ìL eîN íécNk','íéLàø äLmicykd dpgn wlgzpy ¤¤¡©©§¦¨§Ÿ¨¨¦

.aei` ly milnbd lr ehyte miwlg dylyl

íéøîBà Léåyäéä á÷òé éîéa áBià,àNð á÷òé úa äðéãå ,z`f micnele §¥§¦¦¦¥©£Ÿ¨¨§¦¨©©£Ÿ¨¨
.zenewnd ipya minec zepeyl epivny dnnàëä áéúk(i a my)xn`y §¦¨¨

,dzin aiigzdle 'd z` llwl el dvriy xg`l ezy`l aei`úçà øaãk'§©¥©©
íúä áéúëe ,'éøaãz úBìápä(f cl ziy`xa)za dpic z` shgy mky iabl ©§¨§©¥¦§¦¨¨

awri'ìàøNéá äNò äìáð ék'. ¦§¨¨¨¨§¦§¨¥
l`xyin aei`y mi`pzd ixacn gikedl yi cvik x`al `xnbd day dzre

:didéàpz eäleëå,`ziixaa epnpy mi`pzd el` lk -áBiàc eäì àøéáñ §§©¨¥§¦¨§§¦
äåä ìàøNiî,did l`xyin aei`y md mixaeq -íéøîBà Liî øáìueg - ¦¦§¨¥£¨§©¦¥§¦

.awri onfa didy mixaeqd mixne` yid zhiyn

,did l`xyiny md mixaeqy cenll yi cvikeCzòc à÷ìñ éàcm`y - §¦©§¨©§¨
y jzrc lr dlrz,äåä íìBòä úBneàîoia dpnpy okzi cvik ok m` ¥¨¨£¨

ixd ,miiebl e`apzpy mi`iapd zrayäLî áéëLc øúaezxiht xg`l - ¨©§¨¦Ÿ¤
,epiax dyn lyíéáëBk éãáBò ìò äðéëL àéøL éîdzxy m`d - ¦©§¨§¦¨©§¥¨¦

,miiebd lr d`eapa dpikydøî øîà àäåzekxa zkqna x`azp ixde - §¨¨©©
(.f)yäLî Lwad"awd onäøLz àlLdïúðå ,íéáëBk éãáBò ìò äðéëL ¦¥Ÿ¤¤Ÿ¦§¤§¦¨©§¥¨¦§¨©
Bì,ok dyn ywiay epivn okide ,ezywa dlawzpe -øîàpL(fh bl zeny) ¤¤¡©

EpOr LYklA `Fld','Enòå éðà eðéìôðåeidiy dyn ywiay ,epiidc £§¤§§¦¨§¦§¦£¦§©§
.mixg` mr `le mdnr wx jled d"awdy jka miiebd on milcaen l`xyi

xg`l mlerd zene`n `iap mw `le dyn ly ezywa dlawzpe xg`ne
`ziixaa epnpy mi`pzd lk zrcly xnel jixv gxkda ,dyn ly ezxiht
gex eilr dxey dzid `l did mlerd zene`n m`y ,l`xyi ipan aei` did

,dyn ly ezywa iptl ,awri inia ig aei`y mixaeqd zrcl wxe .d`eap
`ed mi`pz zwelgna df oipry `vnpe .did mlerd zene`ny xnel okzi
,mlerd zene` iciqgn did lirl d`aedy `ziixad zhiyl ,cner

.l`xyin did ef `ziixaa mi`pzd aex zhiyle
:aei` ly exec iabl opgei iax ly `xnin d`ian `xnbdïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨

äéä änæa óeèL áBià ìL BøBc,øîàpL(ai fk aei`)eirxl aei` zaeyza ¤¦¨§¦¨¨¨¤¤¡©
,el mzgkez lr,'eìaäz ìáä äæ änìå ,íúéæç íëlk ízà ïä''mzifg' ¥©¤ª§¤£¦¤§¨¨¤¤¤¤§¨

,odnr zepfl miypa milkzqn eidy lr dfa dpeekde ,dii`x oeyln `ed
eckáéúë(` f mixiyd xiy),'Ca äæçðå éáeL éáeL ,úénìeMä éáeL éáeL' §¦¦¦©©¦¦¦§¤¡¤¨

.epnr epfze epil` eaey l`xyi mrl miiebd mixne`y

:`xnbd zl`eyäàeáða àîéàlr epi` 'mzifg' oeyly xn`z `ny - ¥¨¦§¨
ke ,d`eap ze`xn lr `l` ,miyp zii`xáéúëc(` ` diryi)ïá eäéòLé ïBæç' ¦§¦£§©§¨¤

.'õBîà̈
:`xnbd daiynél änì 'eìaäz ìáä äæ änì' ïk íàz`f dpkn recn - ¦¥¨¨¤¤¤¤§¨¨¨¦

.eid dnifa mitehye ,miyp zii`x oeyl `edy gxkdae ,'eladz lad' aezkd
:mihteyd xec iabl `xnin d`ian `xnbdáéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨©¦§¦

aezkd zpeek `id dn -(` ` zex),'íéèôBMä èôL éîéa éäéå'did `l ixd ©§¦¦¥§Ÿ©§¦
didy xnel aezkd zpeek `l` .'mihteyd inia idie' `l` xnel jixvdf

,åéèôBL úà èôBML øBcdid ,eid milwlewn mnvr mihteyde xg`ny ¤¥¤§¨
hteyd did m`y .mdihtey z` gikedl dt oegzt mihtyplBì øîBà¥

eiptl htypd mc`lépéL] (êéðéò) ïéaî íñé÷ ìBè,[Eyext ,epiidc ¥¨¦¥¦¤
htypd did ,mqiwk dphw `idy jciay dlw dxiarnBì øîBà,hteyl ¥

ìBèdligz dz`éðéò ïéaî äøB÷,Ejciay dxeng dxiarn yext ,epiidc ¨¦¥¥¤
m`e .dxewk dlecb `idyBì øîàhtypl hteyd'íéâéñì äéä Ctñk'- ¨©©§¥¨¨§¦¦

,zyegp ly zaexrz yi jciay sqkd zerahnaBì øîà,hteyl htypd ¨©
ixdy ,dligz jnvr hety'íéna ìeäî Càáñ'axern xken dz`y oiid - ¨§¥¨©¨¦

.mina `ed
:`ay zkln iabl `xnin d`ian `xnbdøîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©

øîBàä ìk ,ïúðBé éaøyàáL úkìîjlnd dnly onfa dzidyäMà ©¦¨¨¨¨¥©§©§¨¦¨
,äòBè àlà Bðéà ,äúéä`l`àáLc àúeëìî ,àáL úkìî éàîjk - ¨§¨¥¤¨¤©©§©§¨©§¨¦§¨
.zEklnd dze` my did
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קטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc `xza `aa(ycew zay meil)

:`xnbd zvxznàîéàly eizepyy ,jk `ziixad ixac z` x`al yi - ¥¨
,mipy xyre miiz`n eid aei`kdidy mipyd oipn iteñðëpL äòMî §¦¨¨¤¦§§

eàöiL [äòL] ãòå íéøöîì ìàøNé,aei`y xnel `ziixad zpeek oi` j` ¦§¨¥§¦§©¦§©¨¨¤¨§
.dtewz dze`a ig

l`xyin aei`y mixaeqd xfrl` iaxe opgei iax ixac lr dywn `xnbd
:didéáéúéîy ,`ziixaa epipy .daiyid ipa eywd -íéàéáð äòáL ¥¦¥¦§¨§¦¦

åéáàå íòìa ,ïä elàå ,íìBòä úBneàì eàaðúð,xera,áBiàåly eirx oke ¦§©§§¨¨§¥¥¦§¨§¨¦§¦
,aei`ãcìáe éðîézä æôéìàìàëøa ïa àeäéìàå éúîòpä øôBöå éçeMä ¡¦©©¥¨¦¦§©©¦§©©©£¨¦¤¡¦¤©©§¥
.éæeaäs` did i`ce ,mlerd zene`l aei` `apzpe xg`ny ,`xnbd dxaqe ©¦

.l`xyin `le mdn `ed

:`xnbd zvxznéîòèéìå (déì øîà)Cxaeqd dywnd zhiy itle - ¨©¥§¦©§¥
ike ,did l`xyin `l aei`yìàëøa ïa àeäéìàifead,äåä ìàøNiî åàì ¡¦¤©©§¥©¦¦§¨¥£¨

áéúk àäåea(a al aei`)ifEAd l`kxA oa `Edil`','íø úçtLnîxg`ne §¨§¦¡¦¤©©§¥©¦¦¦§©©¨
.did l`xyin i`ce ezgtyn mye eia` mye enya aezkd eqgiiyàlà¤¨

mewn lkn l`xyin didy s`y xnel jixv gxkdaéapéà éBapéàdid - ¦©¦©¥
`apznénð àëä ,íìBòä úBneàìiabláBiàlkne ,l`xyin didy okzi §¨¨¨¨©¦¦
mewnéapéà éBapéà`apzn did -.[íìBòä úBneàì] ¦©¦©¥§¨¨

:dywne `xnbd dayíìBòä úBneàì éBapéà àì éî éàéáð eälek eèà- ¨§§¦¥¦Ÿ¦©§¨¨
ixtqa epivn i`ce ixd ,mlerd zene`l e`apzp `l mi`iapd lk m`d

llka mdixne` epnp `l mewn lkne ,miiebd lr zeax ze`eap mi`iapd
`l` my epnp `ly ,gxkdae ,mlerd zene`l e`apzpy mi`iapd zray
.did l`xyin `l aei`y `vnpe ,mlerd zene`n mnvr md eidy mi`iapd

mi`iap s` my epnpy okzi `l` ,ok xnel gxkd oi`y :`xnbd zvxzn
lr mb e`apzpy mi`iapd lk my epnp `l mewn lkne ,l`xyin eidy

c meyn ,mlerd zene`íúä,mi`iapd x`y -ìàøNéì eäééúeàéáð øwéò ¨¨¦©§¦©§§¦§¨¥
,mlerd zene`l ze`eap hrne ,l`xyil dzid mz`eap xwir -àëä- ¨¨

,el` mi`iap drayeäééúeàéáð øwéòdzid mz`eap xwir -úBneàì ¦©§¦©§§
íìBòä.l`xyil `le ¨¨

:did l`xyin aei`y mixaeqd zrcl `ziixan dywne day `xnbd
éáéúéî,`ziixaa epipy .daiyid ipa eywd -íìBòä úBneàa äéä ãéñç ¥¦¥¨¦¨¨§¨¨

íìBòì àa àìå ,BîL áBiàådfdìa÷ì éãk àlàz`BøëNxky - §¦§§Ÿ¨¨¨¤¨§¥§©¥§¨
.eizeevnïéøeqé åéìò àeä Ceøa LBãwä àéáä,ezeqpl ickóøçî ìéçúä ¥¦©¨¨¨¨¦¦¦§¦§¨¥
,ócâîejkitleàeä Ceøa LBãwä Bì ìôkz`[éãk] ,äfä íìBòa BøëN §©¥¨©©¨¨§¨¨¨©¤§¥

.àaä íìBòä ïî Bãøèìiciqgn did aei`y `ziixad ixaca yxetne §¨§¦¨¨©¨
.l`xyin `le mlerd zene`

:`xnbd zvxznàéä éàpzok`e ,cner `ed mi`pz zwelgna df oipr - ©¨¥¦
epivn jci`n j` ,did mlerd zene`n aei`y xaeq ef `ziixa ly `pzd

.did l`xyin aei`y mixaeqd mixg` mi`pz

l`xyin aei`y mixaeqd mi`pz dnk epivn day ,`ziixa `xnbd d`iane
:did,äéä íéèôBMä èBôL éîéa áBià ,øîBà øæòìà éaø ,àéðúc,epiidc §©§¨©¦¤§¨¨¥¦¦¥§©§¦¨¨

dtewz lry ,jln mdl cnry mcew l`xyi z` ehtyy mihteyd ztewza

xn`p ef(` ` zex)[`xnba oldl] minkg eyxce ,'mihtXd htW iniA idie'©§¦¦¥§Ÿ©Ÿ§¦
.eid milwlewn mihteyd s`y xg`n ,eihtey z` hteyy xec df didy

,el` minia did aei`y oipneøîàpL(ai fk aei`)e`ay eirxl aei` zaeyza ¤¤¡©
,did ryxy exaqy xg`n egikedlìáä äf änìå ,íúéæç íëlk ízà ïä'¥©¤ª§¤£¦¤§¨¨¤¤¤

.'eìaäzlad exacz recne ,miryx ocae`a mzi`x mklek ixd ,xnelk ¤§¨
df didy cenll yi ,'lad' oeyla hwpy xg`ne .ryxa ip` xgeay aeygl

ixdy ,mihteyd hety iniaäæéà`edìáä BlekL øBcmiaehd s`y - ¥¤¤¤¤
,eid milwlewn eay.íéèôBMä èBôL ìL BøBc äæ øîBà éåä¡¥¥¤¤§©§¦

øîàpL ,äéä LBøåLçà éîéa áBià øîBà äçø÷ ïa òLBäé éaøan aei`) ©¦§ª©¤¨§¨¥¦¦¥£©§¥¨¨¤¤¡©
(eh'õøàä ìëa áBià úBðák úBôé íéLð àöîð àìå'.aezkd hwpy xg`ne §Ÿ¦§¨¨¦¨¦§¦§¨¨¨¤

e ,odixg` eytigy xeca df didy cenll yi ,zeti miyp e`vnp `lyeäæéà¥¤
,LBøåLçà ìL BøBc äæ øîBà éåä ,úBôé íéLð Ba eLwaúpL øBc¤¦§©§¨¦¨¡¥¥¤¤£©§¥

.jlnl zeti miyp ea eywazpy
:`xnbd zl`eyàîéàåaei`y xn`z `ny -ãåc éîéaxeca s`y ,did §¥¨¦¥¨¦

,zeti miyp eywazp `eddáéúëc(b ` '` mikln).'äôé äøòð eL÷áéå' ¦§¦©§©§©£¨¨¨
:`xnbd daiyníúä`l` ux`d lka zeti miyp eywazp `l ,cec inia - ¨¨

'ìàøNé ìeáb ìëa'la` ,calaàëäe`vnp `ly aezkd hwp aei` iabl §Ÿ§¦§¨¥¨¨
aei` zepak,'õøàä ìëa'eywazpy ,yexeeyg` ly execa epiid gxkdae §¨¨¨¤

.mlerd lka zeti miyp

äéä àáL úeëìî éîéa áBià øîBà ïúð éaødzidy `ay zkln onfa - ©¦¨¨¥¦¦¥©§§¨¨¨
,jlnd dnly iniaøîàpL(eh ` aei`),'íçwzå àáL ìtzå'dpgn ltpzdy ¤¤¡©©¦Ÿ§¨©¦¨¥

.elhpe aei` ly FxwA lr `ay zeklnn§¨

éîéa áBià íéøîBà íéîëçåzeklnäéä íécNk,xvpckeap zekln onfa - ©£¨¦§¦¦¦¥©§¦¨¨
øîàpL(fi my)ìL eîN íécNk','íéLàø äLmicykd dpgn wlgzpy ¤¤¡©©§¦¨§Ÿ¨¨¦

.aei` ly milnbd lr ehyte miwlg dylyl

íéøîBà Léåyäéä á÷òé éîéa áBià,àNð á÷òé úa äðéãå ,z`f micnele §¥§¦¦¦¥©£Ÿ¨¨§¦¨©©£Ÿ¨¨
.zenewnd ipya minec zepeyl epivny dnnàëä áéúk(i a my)xn`y §¦¨¨

,dzin aiigzdle 'd z` llwl el dvriy xg`l ezy`l aei`úçà øaãk'§©¥©©
íúä áéúëe ,'éøaãz úBìápä(f cl ziy`xa)za dpic z` shgy mky iabl ©§¨§©¥¦§¦¨¨

awri'ìàøNéá äNò äìáð ék'. ¦§¨¨¨¨§¦§¨¥
l`xyin aei`y mi`pzd ixacn gikedl yi cvik x`al `xnbd day dzre

:didéàpz eäleëå,`ziixaa epnpy mi`pzd el` lk -áBiàc eäì àøéáñ §§©¨¥§¦¨§§¦
äåä ìàøNiî,did l`xyin aei`y md mixaeq -íéøîBà Liî øáìueg - ¦¦§¨¥£¨§©¦¥§¦

.awri onfa didy mixaeqd mixne` yid zhiyn

,did l`xyiny md mixaeqy cenll yi cvikeCzòc à÷ìñ éàcm`y - §¦©§¨©§¨
y jzrc lr dlrz,äåä íìBòä úBneàîoia dpnpy okzi cvik ok m` ¥¨¨£¨

ixd ,miiebl e`apzpy mi`iapd zrayäLî áéëLc øúaezxiht xg`l - ¨©§¨¦Ÿ¤
,epiax dyn lyíéáëBk éãáBò ìò äðéëL àéøL éîdzxy m`d - ¦©§¨§¦¨©§¥¨¦

,miiebd lr d`eapa dpikydøî øîà àäåzekxa zkqna x`azp ixde - §¨¨©©
(.f)yäLî Lwad"awd onäøLz àlLdïúðå ,íéáëBk éãáBò ìò äðéëL ¦¥Ÿ¤¤Ÿ¦§¤§¦¨©§¥¨¦§¨©
Bì,ok dyn ywiay epivn okide ,ezywa dlawzpe -øîàpL(fh bl zeny) ¤¤¡©

EpOr LYklA `Fld','Enòå éðà eðéìôðåeidiy dyn ywiay ,epiidc £§¤§§¦¨§¦§¦£¦§©§
.mixg` mr `le mdnr wx jled d"awdy jka miiebd on milcaen l`xyi

xg`l mlerd zene`n `iap mw `le dyn ly ezywa dlawzpe xg`ne
`ziixaa epnpy mi`pzd lk zrcly xnel jixv gxkda ,dyn ly ezxiht
gex eilr dxey dzid `l did mlerd zene`n m`y ,l`xyi ipan aei` did

,dyn ly ezywa iptl ,awri inia ig aei`y mixaeqd zrcl wxe .d`eap
`ed mi`pz zwelgna df oipry `vnpe .did mlerd zene`ny xnel okzi
,mlerd zene` iciqgn did lirl d`aedy `ziixad zhiyl ,cner

.l`xyin did ef `ziixaa mi`pzd aex zhiyle
:aei` ly exec iabl opgei iax ly `xnin d`ian `xnbdïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨

äéä änæa óeèL áBià ìL BøBc,øîàpL(ai fk aei`)eirxl aei` zaeyza ¤¦¨§¦¨¨¨¤¤¡©
,el mzgkez lr,'eìaäz ìáä äæ änìå ,íúéæç íëlk ízà ïä''mzifg' ¥©¤ª§¤£¦¤§¨¨¤¤¤¤§¨

,odnr zepfl miypa milkzqn eidy lr dfa dpeekde ,dii`x oeyln `ed
eckáéúë(` f mixiyd xiy),'Ca äæçðå éáeL éáeL ,úénìeMä éáeL éáeL' §¦¦¦©©¦¦¦§¤¡¤¨

.epnr epfze epil` eaey l`xyi mrl miiebd mixne`y

:`xnbd zl`eyäàeáða àîéàlr epi` 'mzifg' oeyly xn`z `ny - ¥¨¦§¨
ke ,d`eap ze`xn lr `l` ,miyp zii`xáéúëc(` ` diryi)ïá eäéòLé ïBæç' ¦§¦£§©§¨¤

.'õBîà̈
:`xnbd daiynél änì 'eìaäz ìáä äæ änì' ïk íàz`f dpkn recn - ¦¥¨¨¤¤¤¤§¨¨¨¦

.eid dnifa mitehye ,miyp zii`x oeyl `edy gxkdae ,'eladz lad' aezkd
:mihteyd xec iabl `xnin d`ian `xnbdáéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨©¦§¦

aezkd zpeek `id dn -(` ` zex),'íéèôBMä èôL éîéa éäéå'did `l ixd ©§¦¦¥§Ÿ©§¦
didy xnel aezkd zpeek `l` .'mihteyd inia idie' `l` xnel jixvdf

,åéèôBL úà èôBML øBcdid ,eid milwlewn mnvr mihteyde xg`ny ¤¥¤§¨
hteyd did m`y .mdihtey z` gikedl dt oegzt mihtyplBì øîBà¥

eiptl htypd mc`lépéL] (êéðéò) ïéaî íñé÷ ìBè,[Eyext ,epiidc ¥¨¦¥¦¤
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ìãúùäì íãà ìë áééç [áéהטור לשו� על הוסי� רבינו –
'חייב' המילה .15את

äìá÷ éøáãáå [âé.�הנביאי דברי היינו –

øîàð äìá÷ éøáãáå [ãé�בכ די שלא רבינו מוסי� כא� –

אפילו אלא רמב) בסימ� המשתמע (כפי נאי� יהיו שבגדיו
מלבושו להחלי� עליו השבוע כל נאי� שבגדיו מי

הימנו נאה שהוא אחר .17למלבוש

øçàá åðôéìçéù [åèמיוחדות נעליי� לנעול הנוהגי� יש –
שבת מיוחדות19לכבוד נעליי� נועלי� שאינ� ויש א�20, ,

שבת. לכבוד הנעליי� לצחצח מקפידי�
åðîî äàð àåäù [æè�שאברכי סירטוק) (קפוטה, המעיל –

ובצבע ממשי, עשוי ארו�, יהיה ויו��טוב, בשבת לובשי�
.21שחור

zetqede mipeiv

'כבוד15) מצד בא נאי� בגדי� שחיוב מכיו� הוא ולכאורה
רמב ובסימ� א)שבת', עיקר(סעי� הא� דיעות ב' רבינו הביא

שמכל והסיק סופרי�, מדברי או התורה מ� הוא שבת כבוד חיוב
יותר סופרי� דברי שחמורי� מאד בה� להזהר צרי� מקו�
להשתדל'. 'חייב בלשו� נקט ולכ� תורה. מדברי

:˙·˘ „Â·Î· ˙ÂÏ„˙˘‰‰ ÔÈ�Ú· ˙Â‚‰�‰�הזק רבינו על מסופר
היה שבת ערב ובכל א�, מטפחת לו היתה במאסר, שבתו שבעת
חדש בדבר הגרביי� את בה לקשור קטנה רצועה ממנה קורע
כר� חב"ד סיפורי (אוצר מיוחדי� שבת בגדי ידי בזה יוצא והיה

דיבורי�'), מ'לקוטי 273 ע' ד
ובחורי גדול, עוני שהיה (בזמ� אמר הריי"� אדמו"ר כ"ק

הסתוב שלכלהישיבה רוצה מאוד הייתי קרועי�): שק בבגדי בו
חול, ושל שבת של מלבושי� מיני ב' יהיה מהבחורי� וא' א'

.(3 עמוד תר"פ השיחות (ספר לי שאי� אעשה מה אבל
וה�16) הנביאי� ידי על בשבת נתפרשו דברי� שני א: סעי�

ועיקר� מכובד ה' לקדוש ענג לשבת וקראת שנאמר וענג כבוד
וביו� שנאמר קדש מקראי בכלל הוא שהשבת התורה מ�
חכמי� פירשו קדש ומקרא וגו' קדש מקרא שבתו� שבת השביעי
(וראה ושתיה. אכילה בענג ולענגו נקיה בכסות ולכבדו לקדשו

סופרי�). מדברי או התורה מ� עיקרו זה חיוב א� ש�
(17.12 הערה ח"א קודש שבת נרות קונטרס ע"פ
�י��18) חפצי� ע��ת רגל� מ��ת ��יב א� יג: נח, ְְֲֲִִִֶֶַַָָָישעיה

�רכי� מע��ת וכ�ד�� מכ�ד ה' לקד�� ענג ל��ת וקראת ְְְֲִֵֶַָָ�ְְְְִִֶַַָָָָָֹקד�י
�בר. וד�ר חפצ� ְְְְִֵֶַָָמ�צ�א

הקצרי�19) הזק� אדמו"ר ובמאמרי שבת, מסכת של"ה, קיצור
הנעל חלו� לשו� והחליצנו רצה אומרי� בשבת אבל נט): (עמוד
נעל... בחינת א� חול בגדי כל להחלי� אד� חייב בשבת כי

כפשוטו). נעליי� להחלפת כוונתו א� (וצ"ע
יג.20) סימ� ח"ד פעלי� רב שו"ת
(21:È˘Ó ÏÈÚÓכ"ק אמר ה'תשי"א תורה דשמחת חג באיסרו

:(53 עמוד ח"ב מנח� (תורת גרינגלאס להגרמ"ז אדמו"ר
וביו''ט בשבת ילבשו (''יונגעלייט'') שהאברכי� להנהיג צריכי�
זה עני� כ�. שיעשו אלה של ויישר�כח� זופיצעס'', ''זיידענע

משי) של להיות צריכי� ויו''ט שבת כ''ק(שבגדי של במאמר ג� מובא
באופ� ההנהגה להיות צריכה ובכלל, נ''ע. (מהורש''ב) אדמו''ר

''ונפלינו'' אדמו''ר)של מו''ח כ''ק של ג�(כלשונו שמתבטא דבר ,

על תמיהני � זופיצעס''. ''זיידענע וביו''ט בשבת שלובשי� בכ�
וביו''ט בשבת לובשי� שאינ� ופלוני פלוני כמו חסידי�
מצב מפני היא, הנראה, כפי לכ�, הסיבה זופיצעס''. ''זיידענע
''זיידענע ללבוש באפשרות� היתה שלא ברוסיא, שהי' העניות
''זיידענע ללבוש שיתחילו הזמ� הגיע אופ�, ובכל זופיצעס''.
שכל � כול� אצל זו הנהגה תקבע הזמ� ובמש� זופיצעס'',
זופיצעס''. ''זיידענע וביו''ט בשבת ילבשו האברכי�

ה'תשמ"ח מנח� בתורת עוד 304)וראה עמוד זו(ח"ד שהנהגה
אחד. לכל שייכת
במסיבו קסג)ובהמל� עמוד ‡„ÂÓ"¯::(ח"א ˜"ÎÏ ¯ÙÈÒ כ"ק‡'

משי, בגדי בש"ק שילבשו רצונו הביע נ"ע מהורש"ב אדמו"ר
חתיכות את זה לצור� שימכרו – מעות די אי� א� כי והוסי�,
נאסרו ולבסו� צייתו שלא היו ולפועל משי. יקנו – ובכס� הזהב

ברשות�! שנמצא הזהב ‡„ÂÓ"¯:בשל ˜"Î Â‰�ÚÂעוררתי אני
הדברי� כתובי� באמת בש"ק, משי בגדי שילבשו אודות כמ"פ

נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק של במאמרו המאמרי�כבר (ספר

רמז בעמוד והמשכו בשוה"ג, רלא ע' אתÂÚÂ„תרס"ב מבאר הוא :(

ה� חול דלבושי חול, ללבושי ויו"ט שבת לבושי בי� ההפרש
כותב וע"ז הבריאה, בחינת ה� ויו"ט שבת ולבושי יצירה, בחינת
ממשי ויו"ט שבת לבושי צ"ל דלכ� בסה"ק שאיתא בהגה"ה ש�
וחי ביצירה שצומח לפי צומח, של ולא מחי שהוא דוקא

כו'. בכללבבריאה אינו צמר בגד מדוע 309 עמוד חי"ג מנח� בתורת (וראה

צומח) אלא .חי

מצוה מהבר מתחיל בשבת משי בגדי לבשו נשיאנו רבותינו
יד) עמוד היומ� .(רשימות

:È˘Ó‰ ÈÂÒÈÎאדמו"ר כ"ק מנהג (וכ� אדמו"ר כ"ק מנהג
המשי מעיל את מכסי� היו הרבי� ברשות שכשהלכו מהוריי"�)

נוס�. 235)במעיל עמוד 'השבת' .(ספר

:ÏÓÈÈ¯Ë˘ ˙˘È·Ïלבשו מהחתונה החל נשיאנו רבותינו
בשבת יד)שטריימל עמוד היומ� היה(רשימת הריי"� אדמו"ר כ"ק ,
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úåãåîç éãâá [æéרש"י (ראה וחשובי�. נקיי� בגדי� –

כז) ח, עזרא דוד ומצודות טו, כז, בראשית
íéëåøà åàøéù [çé�בגדי בשבת ללבוש המנהג –

קשור22ארוכי� הוא מנהגו לשנות ורוצה בזה שנהג ומי ,
נדר דהיתר .23בשאלת

àåä úáù ãåáëå [èéשיזכור כדי שבת; לבגדי נוס� טע� –

לחללה יבוא ולא השבת .24את

øçà úéìè [ëמצוה של טלית –25.

ìåçá ùáìù äî ìëî [àëללבוש לא המקפידי� יש –
נהגו אבל שבת), במוצאי לא (ואפילו כלל בחול שבת בגדי

אב� הנחת מצוה, בר (חתונה, מיוחדי� ואירועי� שבזמני�
השבת בבגדי מתלבשי� וכד') הבית חנוכת .26הפינה,

øåæà [áëלשבת מיוחד 'גארטל' אבנט ללבוש המנהג –27.

÷åìçå íéñðëîå øåæà [âë,�תחתוני בגדי� היינו –

הכסות. את לובשי� שמעליה�
íåéä ìë [ãëאפילו שבת בגדי עליה� שיהיו שנהגו יש –
שינת� בגדי28בעת את מעליה� לפשוט נהגו אחרי� .

שינת� בעת .29השבת

úáù éàöåîá [äëשבת במוצאי שבת בגדי לבישת מנהג –

אי"ה. ש בסימ� יתבאר מלכה מלוה ובסעודת

zetqede mipeiv

'ספאדיק' 39)לובש עמוד בראשית כ"ק(ימי נהג כ� לא אבל ,

אמנ� בדורנו. חב"ד חסידי אצל כ� נהגו לא ובעקבותיו אדמו"ר
ויו"ט לשבת כובע לייחד המקפידי� סימ�ישנ� השלח� ערו� (ראה

מא) סעי� .רמב

:˙·˘‰ È„‚· ÔÈ�ÓÂ Ú·ˆ– (ויו"ט) שבת בגדי לצבע בנוגע
צבעוני� – ויש הפכ�, – ויש לבני�, לובשי� שיש מפורס�

כאו"א) טעמי השוני� הטעמי� בס' מנהג(ומפורש אלא לנו אי� ואנו ,
אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא דורנו 343).נשיא עמוד חכ"ד שיחות (לקוטי

בשבת לבשו ובניו צדק הצמח האמצעי אדמו"ר הזק�, אדמו"ר
לב� בגדי ח' בניוויו"ט האמצעי בימי הצ"צ לא אבל בלבד, נשיאות� (בזמ�

צדק) הצמח אבנטי�בחיי ב' בגדי�: הד' את כופלי� שהיו דהיינו
פוזמקאות, מכנסי�, זו�עצע, נכנסו שבחשבו� כנראה ֶוכו'.

מפשת�. אינו שהרי לא, – ט"ק קטו).ואבנט, עמוד היומ� (רשימת

היה אדמו"ר וכ"ק מוהריי"� אדמו"ר כ"ק של השבת מעיל
שחור. בצבע

הבעש"ט22) של שחייטו 218 עמוד חי"ד חב"ד סיפורי אוצר
מבגדי ארוכי� יותר הרבה שבת בגדי לבעש"ט שתפר סיפר
בבגד השבוע כל לבוש שהיה מהורש"ב אדמו"ר כ"ק ג� החול,

ארו� יותר בגד לובש היה בשבת (פערלאוו)ארו�, סיפורי� (לקוטי

ער). עמוד

אדמו"ר23) כ"ק ממלי� ש� רצא, עמוד ח"ה קודש אגרות

לבושו, לשנות שלא רחוקה בקהילה רב במשרת שנתמנה לאחד
ואדרבה.

כמו24) בשבת לצאת שלא ליזהר טוב יד: סעי� שא סימ�
ידו על שיזכור אחד תכשיט או מלבוש בלתי בחול יוצא שהוא

לחללו. יבא ולא שבת שהיו�
(מיוחד)25) טלית לו שהיה מהמדקדקי� יש ד: סעי� ש סימ�

כדי קופלה היה שבת מוצאי ובכל לשבת מיוחדת מצוה של
מיד. במצוה להתעסק

שבת26) ומנחת סק"ב לדוד תהילה סק"ב, אברה� מג� ראה
בה ח אות ה'תשמ"ח אלול יט שיחת וראה עא, ס"ק עב סימ�
לשבת השמורי� משי בבגדי שיצא הטע� אדמו"ר כ"ק מבאר

הפינה'. אב� ל'הנחת ויו"ט
התולדות27) ספר (ראה ממשי אבנט ללבוש המקפידי� ויש

לכ"ק ג� מנהגו, היה שכ� 730 עמוד בעש"ט ישראל רבי
גארטל שלבש א� על לשבת המיוחד משי גארטל היה אדמו"ר

השנה). כל במש� משי
שבת28) בבגדי לישו� אפילו נהג סופר סופרהחת� החת� (מנהגי

לט) עמוד עול�) .(ש�
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úåãåîç éãâá [æéרש"י (ראה וחשובי�. נקיי� בגדי� –

כז) ח, עזרא דוד ומצודות טו, כז, בראשית
íéëåøà åàøéù [çé�בגדי בשבת ללבוש המנהג –

קשור22ארוכי� הוא מנהגו לשנות ורוצה בזה שנהג ומי ,
נדר דהיתר .23בשאלת

àåä úáù ãåáëå [èéשיזכור כדי שבת; לבגדי נוס� טע� –

לחללה יבוא ולא השבת .24את

øçà úéìè [ëמצוה של טלית –25.

ìåçá ùáìù äî ìëî [àëללבוש לא המקפידי� יש –
נהגו אבל שבת), במוצאי לא (ואפילו כלל בחול שבת בגדי

אב� הנחת מצוה, בר (חתונה, מיוחדי� ואירועי� שבזמני�
השבת בבגדי מתלבשי� וכד') הבית חנוכת .26הפינה,

øåæà [áëלשבת מיוחד 'גארטל' אבנט ללבוש המנהג –27.

÷åìçå íéñðëîå øåæà [âë,�תחתוני בגדי� היינו –

הכסות. את לובשי� שמעליה�
íåéä ìë [ãëאפילו שבת בגדי עליה� שיהיו שנהגו יש –
שינת� בגדי28בעת את מעליה� לפשוט נהגו אחרי� .

שינת� בעת .29השבת

úáù éàöåîá [äëשבת במוצאי שבת בגדי לבישת מנהג –

אי"ה. ש בסימ� יתבאר מלכה מלוה ובסעודת

zetqede mipeiv

'ספאדיק' 39)לובש עמוד בראשית כ"ק(ימי נהג כ� לא אבל ,

אמנ� בדורנו. חב"ד חסידי אצל כ� נהגו לא ובעקבותיו אדמו"ר
ויו"ט לשבת כובע לייחד המקפידי� סימ�ישנ� השלח� ערו� (ראה

מא) סעי� .רמב

:˙·˘‰ È„‚· ÔÈ�ÓÂ Ú·ˆ– (ויו"ט) שבת בגדי לצבע בנוגע
צבעוני� – ויש הפכ�, – ויש לבני�, לובשי� שיש מפורס�

כאו"א) טעמי השוני� הטעמי� בס' מנהג(ומפורש אלא לנו אי� ואנו ,
אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא דורנו 343).נשיא עמוד חכ"ד שיחות (לקוטי

בשבת לבשו ובניו צדק הצמח האמצעי אדמו"ר הזק�, אדמו"ר
לב� בגדי ח' בניוויו"ט האמצעי בימי הצ"צ לא אבל בלבד, נשיאות� (בזמ�

צדק) הצמח אבנטי�בחיי ב' בגדי�: הד' את כופלי� שהיו דהיינו
פוזמקאות, מכנסי�, זו�עצע, נכנסו שבחשבו� כנראה ֶוכו'.

מפשת�. אינו שהרי לא, – ט"ק קטו).ואבנט, עמוד היומ� (רשימת

היה אדמו"ר וכ"ק מוהריי"� אדמו"ר כ"ק של השבת מעיל
שחור. בצבע

הבעש"ט22) של שחייטו 218 עמוד חי"ד חב"ד סיפורי אוצר
מבגדי ארוכי� יותר הרבה שבת בגדי לבעש"ט שתפר סיפר
בבגד השבוע כל לבוש שהיה מהורש"ב אדמו"ר כ"ק ג� החול,

ארו� יותר בגד לובש היה בשבת (פערלאוו)ארו�, סיפורי� (לקוטי

ער). עמוד

אדמו"ר23) כ"ק ממלי� ש� רצא, עמוד ח"ה קודש אגרות

לבושו, לשנות שלא רחוקה בקהילה רב במשרת שנתמנה לאחד
ואדרבה.

כמו24) בשבת לצאת שלא ליזהר טוב יד: סעי� שא סימ�
ידו על שיזכור אחד תכשיט או מלבוש בלתי בחול יוצא שהוא

לחללו. יבא ולא שבת שהיו�
(מיוחד)25) טלית לו שהיה מהמדקדקי� יש ד: סעי� ש סימ�

כדי קופלה היה שבת מוצאי ובכל לשבת מיוחדת מצוה של
מיד. במצוה להתעסק

שבת26) ומנחת סק"ב לדוד תהילה סק"ב, אברה� מג� ראה
בה ח אות ה'תשמ"ח אלול יט שיחת וראה עא, ס"ק עב סימ�
לשבת השמורי� משי בבגדי שיצא הטע� אדמו"ר כ"ק מבאר

הפינה'. אב� ל'הנחת ויו"ט
התולדות27) ספר (ראה ממשי אבנט ללבוש המקפידי� ויש

לכ"ק ג� מנהגו, היה שכ� 730 עמוד בעש"ט ישראל רבי
גארטל שלבש א� על לשבת המיוחד משי גארטל היה אדמו"ר
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כבר שמע וא� כקדושה חשוב זה שאמ� הקדוש האל אחר אמ�
להמתי�. א"צ אח"כ שישמע שיודע או קדושה

עד ולגמור להתחיל יכול א� ערבית מתפללי� הצבור מצא וא�
יהא אחריו לענות שיוכל בעני� י"ח שלאחר לקדיש ש"� שיגיע
לענות יוכל לא א� אפילו נ"ו בסי' שנתבאר דר� על רבא שמיה
יתפלל אל לאו וא� יתפלל ש� כמ"ש רבא שמיה יהא אמ�
קצבה. לו אי� שהקדיש לפי בערבית קדיש כבר ששמע אע"פ

בערב בי� בשחר בי� ואיל� עלינו שמ� הקדישי� מקו� ומכל
עליה�. להמתי� שא"צ אפשר מנהג אלא שאינ� כיו�

להמתי� צרי� ברכו עדיי� שמע לא והוא שמע על פורסי� א� אבל
בערבית: כגו� קדיש בלא אותו אומרי� א� ואפילו ברכו בשביל

לכ�· קוד� שנכנס או קדושה אחר הכנסת לבית נכנס וא�
הש"� שיגיע עד ולגמור להתחיל יכול א� לאח"כ עד והמתי�
תפלה שומע ברכת אחר אמ� לענות שיוכל בכדי תפלה לשומע
עד יתפלל אל לאו וא� יתפלל וקדיש כקדושה חשוב ג"כ זה שאמ�
אמ� בה� שאי� חודש ראש ומוס� ויו"ט בשבת וכ� מודי� לאחר
שיגיע קוד� לגמור יכול כ� א� אלא יתפלל לא תפלה שומע של
והוא יכרעו ה� שא� במודי� הצבור ע� שישחה כדי למודי� ש"�
ומשתחוי� כורעי� שחביריו במי ככופר נראה יהא עמה� יכרע לא

בעלינו). כגו� ומשתחוי� כורעי� שהצבור מקו� בכל (וכ� לו

ששוחי� מהברכות לאחת או למודי� להגיע יכול א� הדי� והוא
לומר יכול שלא פי על וא� יתפלל למודי� ש"� כשיגיע בה�

עמה�. ששוחה כיו� כלו� בכ� אי� אומרי� שהצבור מודי�

שחרית בתפלת אפילו או במנחה או במוס� אמורי� דברי� במה
ישראל גאל עד אמר א� אבל ישראל גאל חתימת קוד� וממתי�
לתפלה גאולה סמיכת משו� ולענות להמתי� עוד יכול שאינו
למודי� ש"� שמגיע לו ונזדמ� מיד ולהתפלל להתחיל ומוכרח
לשחות שמותר עמו ישחה באמצע� הברכות באחת והוא
לא מיד להתחיל מוכרח אינו א� אבל הברכות כל באמצע
יוכל לא שמא כי ברכה איזו באמצע שישחה סמ� על יתחיל
יהיה אלא למודי� ש"� כשמגיע ברכה באמצע שיהיה לצמצ�
בסופה או ברכה בתחלת שוחי� ואי� בסופה או ברכה בתחלת
[קי"ג] (קל"ג) בסי' שיתבאר כמו בלבד והודאה באבות אלא

בתפלתו: יפה יכוי� ולא יטרד בזה לצמצ� לבו ית� וא�

ע�‚ כשיגיע הש"� ע� ומתחיל מיד להתחיל מוכרח וכשהוא
עמו יאמר אלו מדינות נוסח כפי לנקדש או לנקדיש� ש"�
היחיד שאי� שא� אומר שהוא כמו הקדושה נוסח כל במלה מלה
יחיד נקרא אינו הש"� ע� אומר כשהוא בתפלתו קדושה אומר
וברכת הקדוש האל ברכת נוסח כל במלה מלה עמו יאמר וכ�
א"צ ושוב ביחד הש"� ע� הברכה שיסיי� כדי תפלה שומע
הצבור ועניית אחריו עוני� שהצבור א"צ שהש"� כמו אמ� לענות
יגיע למודי� ש"� שכשיגיע יכוי� וג� זה של ברכות על ג"כ היא
הצבור ע� הוא ג� שישחה כדי שמ� להטוב או למודי� הוא ג�
שומע לסיו� ש"� שיגיע עד התפלה כל לגמור יכול וא� במודי�

הקדוש. האל סיו� אחר עצמו בפני להתפלל יכול תפלה

או לתפלה גאולה סמיכת משו� מיד להתפלל כשמוכרח זה וכל
הש"� ע� יתחיל לא מוכרח אינו א� אבל עוברת שהשעה מפני
ולשמוע לשתוק צרי� שלכתחלה לפי הקדושה נוסח עמו ולומר
וימלו� וברו� קדוש אחריו ולענות הש"� מפי הקדושה נוסח

קכ"ה: בסי' שיתבאר כמו בלבד

אחר„ עד ימתי� וא� קדושה אחר תיכ� הכנסת לבית שבא מי
רבא שמיה יהא אמ� לענות יוכל לא למודי� ש"� שיגיע
זמ� יעבור הקדיש אחר עד ימתי� וא� י"ח שאחר הקדיש) (אחר
מיד יתחיל הצבור ע� ערבית להתפלל יוכל לא או התפלה

רבא. שמיה יהא אמ� מלבטל מודי� לבטל שמוטב

לומר יוכל לא מיד יתחיל וא� לקדושה סמו� בא א� וה"ה
וא� מודי� לומר יוכל לא קדושה אחר עד ימתי� וא� קדושה
קדושה אחר יתחיל התפלה זמ� יעבור מודי� אחר עד ימתי�

הצבור. ע� מקדושה מודי� לבטל שמוטב

שמיה יהא אמ� יבטל תיכ� יתפלל וא� לקדיש סמו� בא וא�
ע� ערבית להתפלל יוכל לא קדיש אחר עד ימתי� וא� רבא

הצבור: ע� להתפלל מוטב הצבור

היו‰ קדושה למקו� וכשמגיע י"ח בתפלת העומד יחיד
אומר אינו יוצר קדושת או לציו� ובא קדושת אומרי� הצבור
שה"ה שאומר מי ויש שוות הקדושות שאי� לפי קדוש עמה�
שחרית מתפלל והיחיד מוס� קדושת אומרי� הצבור היה א�

ק עמה� אומר שוות.אינו הקדושות שאי� דוש

שוות קדושות נקראות מוס� וקדושת שחרית שקדושת וי"א
סיפור אלא שאינ� יוצר וקדושת לציו� ובא קדושת משא"כ
למד אתה (ומכא� עיקר וכ� נ"ט בסי' שנתבאר כמו דברי�
קדוש לענות יכול קדוש אתה לברכת בתפלתו כשמגיע שהיחיד
נקדיש� או נקדש שמע ולא אמר לא שהוא אע"פ הצבור ע�
ואע"פ נקדש בה� אי� ולציו� ובא יוצר קדושת שהרי הש"� מפי

שוות): הקדושות שאי� מפני אלא מנעוהו לא כ�

ה' ובו הצבור ע� בתפלתו לכוי� היחיד יתנהג אי� די� קט, סימ� א חלק

סעיפי�:

ברכות‡ עשרה שמונה להתפלל לו אפשר שאי הדחק בשעת
יפסיקוהו שמא וירא בדר� שהוא או עוברת שהשעה כגו�
הילוכו דר� ברכות עשרה שמונה כל יתפלל א� דרכי� עוברי
במקו� שעומד או צ"ד בסי' שנתבאר כמו מעומד או מיושב או
תפלה להתפלל יוכל שלא או יפסיקוהו שמא וירא טרוד שהוא
עשרה שמונה מעי� מתפלל דעתו טרדת מחמת בכוונה ארוכה
וחות� אמצעיות ברכות י"ג כל שכוללת הביננו תפלת שהוא
כתקנ� ראשונות ברכות ג' לפניה לומר וצרי� תפלה בשומע

כתקנ�. אחרונות ג' ולאחריה

בדר� הילוכו דר� לאמר� יכול ואינו מעומד כול� לאמר� וצרי�
בעיכוב לבו יטרד שלא כדי עשרה שמונה בתפלת שהתירו כמו
שמתפלל שכיו� לפי ש� שנתבאר כמו לכוי� יוכל ולא דרכו
לביתו וכשיגיע בעמידתו כ� כל יטרד לא י"ח מעי� קצרה תפלה

י"ח. מעי� אמר וכבר הואיל י"ח ולהתפלל לחזור א"צ

לומר שצרי� מפני הגשמי� בימות לא הביננו מתפלל ואינו
שצרי� מפני ויו"ט שבת במוצאי ולא השני� בברכת שאלה
בה לומר בהביננו לכלל� לו (ואי� הדעת בחונ� הבדלה לומר
בפני ברכות אינ� והבדלה שהשאלה לפי ושאלה הבדלה מעי�
השני� בברכת שאלה י"ח בברכות לכלל� תקנו אלא עצמ�

הי וא� הדעת חונ� בברכת מעי�והבדלה בהביננו אומר ה
כל כמו עצמ� בפני ברכות ג"כ שה� נראה היה ושאלה הבדלה

בהביננו): ואחת אחת כל מעי� שאומר האמצעיות ברכות

הדר� תפלת וסדר יתפללו מה ופועלי� לדר� היוצא די� קי, סימ� א חלק

א: סעי� המדרש ובית
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

dxez ihewl

הפרק: לימודתוכ� בחיוב בספרי� שהפליגו הטע�

התורה פנימיות

,äøåúä úéîéðô ãåîéì ïéðò ïëåú äæ éôì ïéáäì êà
ãåîéì áåéçá íééç õòáå íéðå÷éúå øäæá åëéøàäù

.äæ
וכמ"ש גמור, חיוב הוא התורה פנימיות לימוד
צריכה נפש ש"כל שלו תורה תלמוד בהל' רבינו
עד בגלגול לבא צרי� כו' בפרד"ס לעסוק לתיקונה
בפשטי ה� כו' לנשמתו שאפשר מה כל וידע שישיג
"וכמ"ש ובתניא וסודות", ודרשות ברמזי� ה� ההלכות

מותר האחרוני� אלו בדורות דדוקא ומצוההאריז"ל

ישראל איש "וכל ש� ולהל� החכמה", זאת לגלות
כו' לגלות ה�ולחדשיוכל בהלכות ה� חדש שכל

בנגלה ה� בנסתרבאגדות בדברכו'וה� ",ומחוייב

המציאות "ידיעת אחרו� בקונטרס ולהל�
ונשאה, [רמה] רבה מצוה ג"כ היא מההשתלשלות
אחת מצוה היא שזו כו' כולנה על עולה ואדרבה

מתרי"ג".

.àø÷îá ùéìù ïéðò äìçú íéã÷äá äæ ïéðò ïáåéå
שליש שנותיו, אד� ישלש "לעול� בגמ' איתא
להבי� ויש בתלמוד". ושליש במשנה שליש במקרא

ימיו. שליש המקרא לימוד עני�

ãåîéì êøã ìò åðéà àø÷îá ãåîéìä ïéðò äðä éë
ïäáù äîëçä âéùäì àåä ø÷éòäù ,ãåîìúå äðùî
,'åë äøåúáù åæ äîëçá íãàä ìëù øù÷úé æ"éòù
,à÷åã äô øåáéãá íéøáãä àéöåäì ë"â êéøöã àìà
åðéà ïéáî åðéàå äëìää øîåà íà íå÷î ìëî ìáà

.ììë ãåîéìì åì áùçð
שלומד מה מבי� האד� אי� א� פה שבעל בתורה
שצרי� הלכה שיש (אלא כלל לימוד נחשב אינו
גו' ולמדת� י"ח יוצא ואינו בשפתיו, ד"ת להוציא

בהרהור).

àéöåî íà ,áúëáù äøåúå àø÷îä ÷ñòá ë"àùî
úåìîä ùåøéô åìéôà ïéáî åðéàù ô"òà åéúôùá
úåöî íéé÷î äæ éøä õøàä íò àåäù éðôî
úëøá êøáî õøàä íò ìë êëéôìù ,íúãîìå
.ú"ñì äìåòùë ïëå íé÷åñôä éðôì øçùá äøåúä
שבכתב תורה בי� זה לחילוק טע� מה ביאור [וצרי�

פסוקי� באמירת די שבכתב שבתורה פה, שבעל לתורה

לימוד להחשב המלות) פירוש אפילו מבי� שאינו (א�

תורה]. תלמוד מצות בכ� ומקיי�

áúëáù äøåúäî àáù äî äðä éë ,ïéðòäå
äîå êéà úòéãé åðééäã ,äô ìòáù äøåúá úåìâúäá
úåùáìúä åäæ ,î"ãò 'åë ïéìéôúäå úéöéöä úåùòì

.äîëç úðéçáá óåñ ïéà øåà
ועניינה הקב"ה, של רצונו ה� הלא התורה מצוות

הוא פה שבעל תורה וכיצדלבארשל המצוה פרטי
ית' רצונו מהו מתברר שעי"ז אותה, לקיי� צריכי�
הוא פה שבעל תורה שעני� ונמצא זו, במצוה
כלומר, חכמה", בבחינת סו� אי� אור "התלבשות

והשגה. הבנה לידי בא הקב"ה של שרצונו

ð äàìéò äîëçåãò äàúú äîëçá äùáìú
äùáìúð íùîå ,äøéöé äàéøáã äîëçá äùáìúðù
äîëçä äùáìúðù ãò äô ìòáù äøåúã úåëìäá

.éùåðà ìëùá ñôúðå âùåî úåéäì
והלבישה חכמתו את הוריד שהקב"ה ידי על
התורה, חכמת להשיג האד� ג� יוכל האנושי, בשכל
להבי� חייב שהאד� פה שבעל תורה לימוד גדר וזה
פה שבעל תורה של גדרה ג� היא כ� כי שלומד, מה

בבחינת ית' רצונו הלבשת � הקב"ה .חכמהמצד

ùáìúäì åðúéð àìù íéøáã äøåúá ùé íðîà
ãøåä óñåéå åîëå ,ììë ìëùå äîëçá äèîì
øåàî äëùîää úðéçáù ,øôéèåô åäð÷éå äîéøöî
ìëåé àì äæ øåôñå åìà úåéúåàá æîåøîä óåñ ïéà

.ìëùå äîëçá ììë ùáìúäì
הורד ויוס� (כמו: שבמקרא מעשיות בספורי
"גילוי" שו� כא� אי� פוטיפר) ויקנהו מצרימה
שאירעו מאורעות סיפור רק הקב"ה, של מחכמתו

וכו'. לאבותינו

התורה ותיבות דבאותיות להיפ�, הוא באמת א�
סו� אי� אור התלבשות ישנה מעשיות) סיפורי של (ג�
התלבשות מגדר למעלה שהוא כפי בעצמו ב"ה

עילאה. בחכמה

íé÷åñôäå úåéúåàä éãé ìò ÷ø àéä äëùîää ïëìå
.'åë ïúìçúá ïôåñ õåòð éë ,ãáìá

בתחלת�", וסופ� בסופ� תחלת� "נעו� הכלל ידוע
דר� אלא מתגלה אינו ביותר גבוה גבוה שהוא דמה
סו� אי� שאור בעניננו, וכ� ביותר, תחתוני� דברי�
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קיט c"ag i`iyp epizeax zxezn

dxez ihewl

הפרק: לימודתוכ� בחיוב בספרי� שהפליגו הטע�

התורה פנימיות

,äøåúä úéîéðô ãåîéì ïéðò ïëåú äæ éôì ïéáäì êà
ãåîéì áåéçá íééç õòáå íéðå÷éúå øäæá åëéøàäù

.äæ
וכמ"ש גמור, חיוב הוא התורה פנימיות לימוד
צריכה נפש ש"כל שלו תורה תלמוד בהל' רבינו
עד בגלגול לבא צרי� כו' בפרד"ס לעסוק לתיקונה
בפשטי ה� כו' לנשמתו שאפשר מה כל וידע שישיג
"וכמ"ש ובתניא וסודות", ודרשות ברמזי� ה� ההלכות

מותר האחרוני� אלו בדורות דדוקא ומצוההאריז"ל

ישראל איש "וכל ש� ולהל� החכמה", זאת לגלות
כו' לגלות ה�ולחדשיוכל בהלכות ה� חדש שכל

בנגלה ה� בנסתרבאגדות בדברכו'וה� ",ומחוייב

המציאות "ידיעת אחרו� בקונטרס ולהל�
ונשאה, [רמה] רבה מצוה ג"כ היא מההשתלשלות
אחת מצוה היא שזו כו' כולנה על עולה ואדרבה

מתרי"ג".

.àø÷îá ùéìù ïéðò äìçú íéã÷äá äæ ïéðò ïáåéå
שליש שנותיו, אד� ישלש "לעול� בגמ' איתא
להבי� ויש בתלמוד". ושליש במשנה שליש במקרא

ימיו. שליש המקרא לימוד עני�

ãåîéì êøã ìò åðéà àø÷îá ãåîéìä ïéðò äðä éë
ïäáù äîëçä âéùäì àåä ø÷éòäù ,ãåîìúå äðùî
,'åë äøåúáù åæ äîëçá íãàä ìëù øù÷úé æ"éòù
,à÷åã äô øåáéãá íéøáãä àéöåäì ë"â êéøöã àìà
åðéà ïéáî åðéàå äëìää øîåà íà íå÷î ìëî ìáà

.ììë ãåîéìì åì áùçð
שלומד מה מבי� האד� אי� א� פה שבעל בתורה
שצרי� הלכה שיש (אלא כלל לימוד נחשב אינו
גו' ולמדת� י"ח יוצא ואינו בשפתיו, ד"ת להוציא

בהרהור).

àéöåî íà ,áúëáù äøåúå àø÷îä ÷ñòá ë"àùî
úåìîä ùåøéô åìéôà ïéáî åðéàù ô"òà åéúôùá
úåöî íéé÷î äæ éøä õøàä íò àåäù éðôî
úëøá êøáî õøàä íò ìë êëéôìù ,íúãîìå
.ú"ñì äìåòùë ïëå íé÷åñôä éðôì øçùá äøåúä
שבכתב תורה בי� זה לחילוק טע� מה ביאור [וצרי�

פסוקי� באמירת די שבכתב שבתורה פה, שבעל לתורה

לימוד להחשב המלות) פירוש אפילו מבי� שאינו (א�

תורה]. תלמוד מצות בכ� ומקיי�

áúëáù äøåúäî àáù äî äðä éë ,ïéðòäå
äîå êéà úòéãé åðééäã ,äô ìòáù äøåúá úåìâúäá
úåùáìúä åäæ ,î"ãò 'åë ïéìéôúäå úéöéöä úåùòì

.äîëç úðéçáá óåñ ïéà øåà
ועניינה הקב"ה, של רצונו ה� הלא התורה מצוות

הוא פה שבעל תורה וכיצדלבארשל המצוה פרטי
ית' רצונו מהו מתברר שעי"ז אותה, לקיי� צריכי�
הוא פה שבעל תורה שעני� ונמצא זו, במצוה
כלומר, חכמה", בבחינת סו� אי� אור "התלבשות

והשגה. הבנה לידי בא הקב"ה של שרצונו

ð äàìéò äîëçåãò äàúú äîëçá äùáìú
äùáìúð íùîå ,äøéöé äàéøáã äîëçá äùáìúðù
äîëçä äùáìúðù ãò äô ìòáù äøåúã úåëìäá

.éùåðà ìëùá ñôúðå âùåî úåéäì
והלבישה חכמתו את הוריד שהקב"ה ידי על
התורה, חכמת להשיג האד� ג� יוכל האנושי, בשכל
להבי� חייב שהאד� פה שבעל תורה לימוד גדר וזה
פה שבעל תורה של גדרה ג� היא כ� כי שלומד, מה

בבחינת ית' רצונו הלבשת � הקב"ה .חכמהמצד

ùáìúäì åðúéð àìù íéøáã äøåúá ùé íðîà
ãøåä óñåéå åîëå ,ììë ìëùå äîëçá äèîì
øåàî äëùîää úðéçáù ,øôéèåô åäð÷éå äîéøöî
ìëåé àì äæ øåôñå åìà úåéúåàá æîåøîä óåñ ïéà

.ìëùå äîëçá ììë ùáìúäì
הורד ויוס� (כמו: שבמקרא מעשיות בספורי
"גילוי" שו� כא� אי� פוטיפר) ויקנהו מצרימה
שאירעו מאורעות סיפור רק הקב"ה, של מחכמתו

וכו'. לאבותינו

התורה ותיבות דבאותיות להיפ�, הוא באמת א�
סו� אי� אור התלבשות ישנה מעשיות) סיפורי של (ג�
התלבשות מגדר למעלה שהוא כפי בעצמו ב"ה

עילאה. בחכמה

íé÷åñôäå úåéúåàä éãé ìò ÷ø àéä äëùîää ïëìå
.'åë ïúìçúá ïôåñ õåòð éë ,ãáìá

בתחלת�", וסופ� בסופ� תחלת� "נעו� הכלל ידוע
דר� אלא מתגלה אינו ביותר גבוה גבוה שהוא דמה
סו� אי� שאור בעניננו, וכ� ביותר, תחתוני� דברי�
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c"agקכ i`iyp epizeax zxezn

(ולמעלה הפשיטות" בתכלית ש"פשוט בעצמו, ב"ה

פשוטות ותיבות אותיות דר� נמש� חכמה), מגדר

שהאותיות (עד ית' חכמתו גילוי שו� בה� שאי�

כפי � תחתונה הכי הדרגא � "דומ�" כמו נחשבות

להל�). שיובא

àåäù åðééäã ,äîëçá ùáìúð àìù äî íâ ïëìå
êùîð ë"ôòàå ,äîëçäî äìòîìù øúë úðéçáî

.áúëáù äøåúáù úåéúåàä é"ò ë"â àåä
סו� אי� אור גילוי נמש� התורה אותיות דר� דוקא

כמו "כתר", נק' זו (בחינה מהחכמה שלמעלה ב"ה

אותו). ומקי� מהראש למעלה שהוא הכתר

øåà úåìâúä êéùîîå àøå÷ù ,àø÷î àø÷ð ïëìå
.ììë âéùî åðéàù óà ,úåéúåàä éãé ìò óåñ ïéà

וכ� קריאה, לשו� � "מקרא" נקרא שבכתב תורה

" נקרא המקרא ידיקוראלימוד שעל "פירוש בתורה",

כאד� כביכול, אליו לבוא להקב"ה קורא התורה עסק

לאביו הקורא קט� וכב� אליו, שיבא לחבירו הקורא

חדא". בצוותא עמו להיות אליו לבא

פה שבעל תורה לימוד ידי על לה' דההתקשרות

מלובש (שבה ית' שחכמתו ידי על היא והשגה בהבנה

במוחו; ונתפסת נקלטת ב"ה) סו� אי� אור

האותיות קריאת אלא כא� שאי� שבכתב בתורה א�

ע"י היא לה' ההתקשרות כלל, השגה שו� בלי בלבד,

שהקב"ה כביכול למעלה מעוררת בתורה זו שקריאה

אליו). שיבא לחבירו הקורא (כאד� לאד� יתגלה

,úåãâàä ãåîéì ë"â àåä àø÷îä ãåîéì ììëá äðäå
,øñåî èòîå íé÷åñôä ìò íä úåãâàä áåø éøäù

.áùçé àø÷î ììëáå íéâùåî ïéà íä íâå
ה� ג� ולפיכ� הכתובי� דרשות ה� האגדות רוב

אינ� אגדות הרבה לכ�, ונוס� מקרא. לימוד בכלל

האנושי. בשכל (כ"כ) מובני�

,äøåúä úéîéðô ãåîéì ë"â àåä àø÷î ììëá äðäå
.äøåúä é÷åñô ìò àåä øäæä ùøãî éøäù

÷ø âéùî åðéà àúééøåàã ïéæø ãåîéìá íâù ,ãåòå
åðéà ë"à ,úåäîä àìå úåìùìúùääî úåàéöîä

,'úé åúîëç úåäî âéùîù ãåîìúå äðùîì äîåã
äîëç úåäî ììë âéùî åðéà úåìùìúùää ãåîéìáå
ïëù ìëå ,íéôøùå úåéçå íéðôåà úðéçá åäî ,åæ

.úåàéöîä úòéãé ÷ø àìà ,'åë øúåé äìòîì

øùôà éàã ïåéë ,ãàî àåä ìåãâ øáã ë"ôòàå
.úåäîä úâùä äæá úåéäì

"השגת התורה פנימיות בלימוד שאי� זה דוקא
מאד". גדול "דבר הוא שהלימוד מורה המהות"

úåéäì øùôà éàù ô"òà ,àø÷îáù åîë äæ éøäå
äìòîì äùøùù ïåéë äîëç úðéçáá äâùää
ìåãâ øáã úåéúåàä øîåàù äî íâ ïëì ,äîëçäî
,äðåøçàä äðéçá ÷ø àåä úåéúåàù óà ,àåä íåöòå

.'åë ìëùä éáâì íîåã úðéçá àø÷ðå
גדר בה� אי� שהרי "דומ�", בחי' ה� האותיות
שה� הוא אותיות של ענינ� שכל וצמיחה, גידול
הלב רגש של ביטוי או שכלי רעיו� המכילי� "כלי�"

" שו� עצמ� מצד לאותיות אי� אבל אור"וכיו"ב,
כמו שה� ונמצא ויתגדל), יתרבה שהאור לומר (ששיי�

צמיחה. בו שאי� דומ�

לפיכ� המדריגות, כל סו� דומ�, להיות� ודוקא
חכמה. מגדר שלמעלה ב"ה סו� אי� אור יד� על נמש�

åðéàù ô"òà ,úéîéðôäî úåàéöîä úòéãé ïë åîë
:àéìôäì ãò àåä ìåãâ øáã ,úåäîä ììë âéùî

המהות השגת בזה שאי� תורה רזי לימוד ועד"ז
של בשמותיו קורא שהוא המקרא לימוד "כעי� הוא
בה�, הגנוז עצמיות כלל משיג שאינו אע"פ הקב"ה

חיי�". והע� הזהר בלימוד הוא זה וכעי�

כא� אי� התורה פנימיות שבלימוד אע"פ כלומר:
כ� על מורה גופא זה מ"מ המציאות, ידיעת אלא
יותר עליונה מדריגה מלובשת התורה שבפנימיות

בהשגה. כ"כ נתלבשה שלא ב"ה סו� אי� מאור

עוד שמבוארי� (וכפי להפליא" עד גדול "דבר וזה
הצמח בהגהות התורה פנימיות לימוד במעלת פרטי�

המאמר)). בסו� ולהל� (כא� צדק
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

Ì�Ó‡כל לכאורה אדרבא מאד גדול פלא זהו לכאורה
מאי"� יומש� [יותר] יותר בלב דישו' שהביטול
ושפלו' בענוה דוקא ל"ב חכ"� כל בלב וכמ"ש דחכמ'
מעט יועיל ומה כנ"ל דמשה כענוה יותר ח"ע נתתי] [יתירה

עטר לעשו' למההגסו' ועוד היפוכו, הוא א� דח"ע ת
דחו"ב ידוע א� כו'. דאי� דביטול רב לאור יזיק ס"ג בחלק
של מקור והיינו נובעי' א' ממקור שניה� וי"ש אי"� שנק'
וכידוע כו', ונק"ה דנוצ"ר מזלות ב' בינה קנה חכמה קנ"ה
וחכ� בחכמ' הב"� עני� שזהו כו' הנשמע את רואי' בעני�
קוד� בעצ� אי"� א' אי"� מיני ב' שיש דכמו בבינה,
אי� והב' עדיי� נ"ח לל"ב נחלק שלא תמצא מאי� שהחכמ'
א' מדרגו' ב' דבינה בי"ש כ� נ"ח, לל"ב שנמש� דחכמ'
ונק' לל"ב ומש� בהשגה שבא לבינה דחכ' מאי� שנמש�
וז"ש דחכמ', לאי"� שקוד� העצמי' י"ש והב' כו' שמיני'

מב' למעלה ששרש� ועוה"ב דג"ע י"ש אוהבי להנחיל
ובינה דחכ' קנה ב"פ וזהו הנ"ל, דחו"ב ויש דאי� מזלות
שבשמיני' שמיני דחלק יש במעט וע"כ כו', יש גימט'
העצמי בי"ש למקורו עולה הרי הנ"ל ברצוא לבא דבינה
שלמעלה [ב]חכמ' הב"� וזהו נמש� מש� דחכ' דאי"�
דחכמ' כתר בחי' נעשה שהוא לי' מעטרא ולכ� [מ]חכמ'
בס"ג שהוא דבינה י"ש בחי' נעשה ס"ג בחלק אבל כנ"ל,
וד"ל. כו' גמור היש נמש� שמזה דחכמ' מע"ב שמקבל
הישות שהוא לב� ר� בבחי' למעלה לבו שא' וזהו
ע"כ דנ"ח הל"ב מ� שלמעלה דוקא לשרשו עולה שבבינה
כנ"ל דח"ע אי"� גור� דיש שהביטול ומה כו', לי' מעטרא
מי"ש נמש� שח"ע כמו דוקא למעלה שלבו ממה בא זהו
כו' בבינה לי"ש מאי� דחכ' להמשכה מקור שהוא לאי"�

וד"ל.

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew

•
.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jxcjizevn

לה�Â‰�‰ב) שימשח לשמואל ה' ציוה שאעפ"כ אחר
שצריכי� זו במדריגה עכ"פ שה� מאחר מל�
זו מלוכה בכתר זכה ע"ה המל� דוד הנה היש, לביטול
ע' דוד לזרע המלוכה שנשמור זו מצוה ופי' עד לעולמי
למל' מרכבה בחי' שהי' לפי הוא לזה שזכה ומה בחינו�,
וביאור דוד. מג� בו חותמי� וע"כ רביעי רגל ונק' דאצי'
בעני� המל� דוד ומדריגת שמעלת להקדי� יש העני�
של המדריגה מ� מעלה למעלה היה ישראל על מלכותו
המלכי� בכל כי מזרעו אחריו שהיו המלכי� כל שאר
הישראל יד� ועל שבה� פ"א כנ"ל הכוונה הי' שאחריו
המל' שבמדת תחתונה היותר הוא זו ובחי' לה' בטילי�
שאחריו המלכי� מעלת אלא דהע"ה מעלת כל זה ולא
בעני� בו היתה הרבה מזו וגדולה יתירה מעלה בדוד אבל
חכ� ואדוני לדוד התקועית האשה כמ"ש אלא מלכותו.
החכמה בחי' דהיינו כ') י"ד (ש"ב אלקי� מלא� כחכמת
ויקחהו וכמ"ש בחכמה מלכותו שמעמיד המל' שבמדת
ע"א) ע"ח (תלי� עמו ביעקב לרעות כו' צא� ממכלאות
כל על פרטית בהשגחה ומנהיג� עדרו מנהל הרועה שכמו
יזיקוה ולא טובה במרעה רועה שתהי' וכבשה כבשה
עליה� ומשגיח עמו מנהיג הי' דהע"ה כ� המזיקי�,
לכל ובגשמיות ברוחניות הצטרכות� כל לה� להשפיע

המל� מ� יכחד לא דבר וכל וכמ"ש מעמו פרטי נפש
ומצדיק המצות קיו� על מזהיר� שהיה י"ג) י"ח (שמ"ב
פרנסה צריכי� ישראל עמ� בגשמיות וכ� כו' הצדיק את
ידיכ� ופשטו לכו ב') ג' (ברכות כו' משביע הקומ� שאי�
בדהע"ה הי' המל' שבמדת חכמה בחי' והנה בגדוד.
גדולי� צדיקי� שהיו הג� שאחריו המלכי� בכל משא"כ
האד� מכל ויחכ� נאמר בשלמה שהרי מאד וחכמי�
חכמה הארת היה שלא חזקי', וכ� י"א) ה' א' (מלכי�
בדוד הנ"ל ע"ד מלכות� הנהגת לעני� בה� מאיר מלמעלה
האירה שבו שלה� הפרטי בניצו� היינו חכמי� שהיו והג�
אשר ובכל ה' בתורת ולהשכיל (להבי� חכמה מבחי'
על מלכי� שה� במה שלה� המל' בבחי' אבל בעול�)
בדוד אלא הנ"ל ע"ד החכמה בחי' האירה לא בזה הע�
שעני� המלכי� בשאר משא"כ כללית, נשמה להיותו
הע� שכל פ"א שנת"ל אופ� על אלא הי' לא מלכות�
דמל' עשי' בחי' והוא לאלקות בטל והוא אצלו בטילי�
מבחי' ג� בו שהי' דוד מלכות בעני� הדבר וביאור דוד.
מארז"ל להבי� הקדמה עפ"י יוב� הנה במלכותו החכמה
ע' לדוד נת� שאדה"ר מ"א) סי' בראשית שמעוני (ילקוט
וראה ומנהיגיו דור דור הקב"ה לו כשהראה משלו שנה
חייו משני שנה ע' לו חסרו כ� ועל נפלא, בר שהי' דוד
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Ì�Ó‡כל לכאורה אדרבא מאד גדול פלא זהו לכאורה
מאי"� יומש� [יותר] יותר בלב דישו' שהביטול
ושפלו' בענוה דוקא ל"ב חכ"� כל בלב וכמ"ש דחכמ'
מעט יועיל ומה כנ"ל דמשה כענוה יותר ח"ע נתתי] [יתירה

עטר לעשו' למההגסו' ועוד היפוכו, הוא א� דח"ע ת
דחו"ב ידוע א� כו'. דאי� דביטול רב לאור יזיק ס"ג בחלק
של מקור והיינו נובעי' א' ממקור שניה� וי"ש אי"� שנק'
וכידוע כו', ונק"ה דנוצ"ר מזלות ב' בינה קנה חכמה קנ"ה
וחכ� בחכמ' הב"� עני� שזהו כו' הנשמע את רואי' בעני�
קוד� בעצ� אי"� א' אי"� מיני ב' שיש דכמו בבינה,
אי� והב' עדיי� נ"ח לל"ב נחלק שלא תמצא מאי� שהחכמ'
א' מדרגו' ב' דבינה בי"ש כ� נ"ח, לל"ב שנמש� דחכמ'
ונק' לל"ב ומש� בהשגה שבא לבינה דחכ' מאי� שנמש�
וז"ש דחכמ', לאי"� שקוד� העצמי' י"ש והב' כו' שמיני'

מב' למעלה ששרש� ועוה"ב דג"ע י"ש אוהבי להנחיל
ובינה דחכ' קנה ב"פ וזהו הנ"ל, דחו"ב ויש דאי� מזלות
שבשמיני' שמיני דחלק יש במעט וע"כ כו', יש גימט'
העצמי בי"ש למקורו עולה הרי הנ"ל ברצוא לבא דבינה
שלמעלה [ב]חכמ' הב"� וזהו נמש� מש� דחכ' דאי"�
דחכמ' כתר בחי' נעשה שהוא לי' מעטרא ולכ� [מ]חכמ'
בס"ג שהוא דבינה י"ש בחי' נעשה ס"ג בחלק אבל כנ"ל,
וד"ל. כו' גמור היש נמש� שמזה דחכמ' מע"ב שמקבל
הישות שהוא לב� ר� בבחי' למעלה לבו שא' וזהו
ע"כ דנ"ח הל"ב מ� שלמעלה דוקא לשרשו עולה שבבינה
כנ"ל דח"ע אי"� גור� דיש שהביטול ומה כו', לי' מעטרא
מי"ש נמש� שח"ע כמו דוקא למעלה שלבו ממה בא זהו
כו' בבינה לי"ש מאי� דחכ' להמשכה מקור שהוא לאי"�

וד"ל.
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לה�Â‰�‰ב) שימשח לשמואל ה' ציוה שאעפ"כ אחר
שצריכי� זו במדריגה עכ"פ שה� מאחר מל�
זו מלוכה בכתר זכה ע"ה המל� דוד הנה היש, לביטול
ע' דוד לזרע המלוכה שנשמור זו מצוה ופי' עד לעולמי
למל' מרכבה בחי' שהי' לפי הוא לזה שזכה ומה בחינו�,
וביאור דוד. מג� בו חותמי� וע"כ רביעי רגל ונק' דאצי'
בעני� המל� דוד ומדריגת שמעלת להקדי� יש העני�
של המדריגה מ� מעלה למעלה היה ישראל על מלכותו
המלכי� בכל כי מזרעו אחריו שהיו המלכי� כל שאר
הישראל יד� ועל שבה� פ"א כנ"ל הכוונה הי' שאחריו
המל' שבמדת תחתונה היותר הוא זו ובחי' לה' בטילי�
שאחריו המלכי� מעלת אלא דהע"ה מעלת כל זה ולא
בעני� בו היתה הרבה מזו וגדולה יתירה מעלה בדוד אבל
חכ� ואדוני לדוד התקועית האשה כמ"ש אלא מלכותו.
החכמה בחי' דהיינו כ') י"ד (ש"ב אלקי� מלא� כחכמת
ויקחהו וכמ"ש בחכמה מלכותו שמעמיד המל' שבמדת
ע"א) ע"ח (תלי� עמו ביעקב לרעות כו' צא� ממכלאות
כל על פרטית בהשגחה ומנהיג� עדרו מנהל הרועה שכמו
יזיקוה ולא טובה במרעה רועה שתהי' וכבשה כבשה
עליה� ומשגיח עמו מנהיג הי' דהע"ה כ� המזיקי�,
לכל ובגשמיות ברוחניות הצטרכות� כל לה� להשפיע

המל� מ� יכחד לא דבר וכל וכמ"ש מעמו פרטי נפש
ומצדיק המצות קיו� על מזהיר� שהיה י"ג) י"ח (שמ"ב
פרנסה צריכי� ישראל עמ� בגשמיות וכ� כו' הצדיק את
ידיכ� ופשטו לכו ב') ג' (ברכות כו' משביע הקומ� שאי�
בדהע"ה הי' המל' שבמדת חכמה בחי' והנה בגדוד.
גדולי� צדיקי� שהיו הג� שאחריו המלכי� בכל משא"כ
האד� מכל ויחכ� נאמר בשלמה שהרי מאד וחכמי�
חכמה הארת היה שלא חזקי', וכ� י"א) ה' א' (מלכי�
בדוד הנ"ל ע"ד מלכות� הנהגת לעני� בה� מאיר מלמעלה
האירה שבו שלה� הפרטי בניצו� היינו חכמי� שהיו והג�
אשר ובכל ה' בתורת ולהשכיל (להבי� חכמה מבחי'
על מלכי� שה� במה שלה� המל' בבחי' אבל בעול�)
בדוד אלא הנ"ל ע"ד החכמה בחי' האירה לא בזה הע�
שעני� המלכי� בשאר משא"כ כללית, נשמה להיותו
הע� שכל פ"א שנת"ל אופ� על אלא הי' לא מלכות�
דמל' עשי' בחי' והוא לאלקות בטל והוא אצלו בטילי�
מבחי' ג� בו שהי' דוד מלכות בעני� הדבר וביאור דוד.
מארז"ל להבי� הקדמה עפ"י יוב� הנה במלכותו החכמה
ע' לדוד נת� שאדה"ר מ"א) סי' בראשית שמעוני (ילקוט
וראה ומנהיגיו דור דור הקב"ה לו כשהראה משלו שנה
חייו משני שנה ע' לו חסרו כ� ועל נפלא, בר שהי' דוד
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וישלח פ' בזהר ומבואר שנה, אל� להיות ראוי� שהיו
לי' שבק אברה� שנה ע' לו נתנו האבות שג� ע"א דקס"ח
ואתקיי� שני� ותמני� מאה לאתקיימא לי' דהוה שני� חמש
לי' הוה יעקב חמש, חסרי� שני� וחמש ושבעי� מאה
מאה אלא אתקיי� ולא דאברה� כיומי בעלמא לאתקיימא
דאתקיי� יוס� ועשרי� תמניא חסרי� שני� ושבע וארבעי�
כיעקב שני� קמ"ז לאתקיימא לי' הוה שני� ועשר מאה
לדוד לי' דשבקו שבעי� הא שני� ושבע תלתי� מנהו� וחסר
הע' כפל עני� מה להפלא ויש בהו�, לאתקיימא מלכא
שנה ע' כ"א חי לא ומדוע והאבות אד� לו שנתנו שני�
שנחסרו השני� כפי שנה ק"מ חייו ימי צ"ל הי' דלכאורה
חכמה בחי' הוא אדה"ר כי והעני� והאבות אד� מחיי
ר"ל ידיעא בחכמה ולא חכי� בחי' והיא דאצי' עילאה
אי� בבי"ע ידיעא חכמה ממנה להיות וסוג בער� שאינה
מעלה למעלה מרומ� היא כי הנבראי� הנהגת להיות
הוא דוד בחי' שרש כי נפלא בר דוד הי' ולזאת זו מבחי'
הדיבור והנה העולמות, כל המחי' פיו ורוח ה' דבר בחי'
בעמקות טרוד כשאד� ד"מ בהחכמה ובטל כלול הי'
לפי וע"כ לזולתו, ולהשפיע לדבר אז יכול אינו חכמתו
לפי נפלא בר הי' העליו� דיבור מבחי' דוד נשמת ששרש
מהעלמו נמש� שיהי' וכדי ח"ע באדה"ר כלול שהי'
הארה תוס' שמחמת בחכמה הכתר הארת ע"י הי' באדה"ר
נמש� להיות והוכרח לסבול ביכולתה הי' לא בחכמה
רבי� שכליי� לו כשנוספי� באד� ד"מ עליו� הדבור ממנה
ולהעטי� להתאפק יוכל לא שאז וכיוצא רוה"ק ע"י פתאו�
ירווח שעי"ז מעט לזולתו לגלות ומוכרח בעצמותו אלה כל
ז' בחי' שה� אדה"ר לו שנת� שני� ע' עני� וזהו לו, וינוח
נמש� יד� ועל שבה� מעשר הכלולי� שבחכמה מדות
ארוממ� ב') ל' (תלי� דהע"ה וז"ש בהדבור, ח"ע הארת
כתר שהוא ארוממ� מבחי' שנמש� ע"י פי' דליתני כי ה'
את דלה שדלה ר"ל דליתני כי עי"ז חכמה שהוא בהוי'
עני� הנה א� בחכמה. מהעלמו הגילוי אל לבא הדבור
מחכמה המשכה בחי' הוא לדוד מאדה"ר החכמה המשכת
חכמה בחי' עוד יש ואמנ� למדות, נוגעת שאינו העצמיות
המלוכה הנהגת להיות אי� כמו שבמדות החכמה והיא

חסדי אר�עפ"י יעמיד במשפט מל� כמ"ש וגבורות �
חכמה בחי' שהי' דוד בעני� וכנ"ל ד') כ"ט (משלי
עצמיות המשכת להיות צרי� וג"כ זה. והוא במלכותו
הנאמני� דוד [חסדי בדוד שכתוב וכמו המל' במדת החסד
ח' (שמ"ב עמו לכל חסד עושה דוד ויהי ג')] נ"ה (ישעי'
החסד טבע על מיוסדת שלו המלוכה בחי' שהי' ט"ו)
שה� אברה� לו שנת� שני� ה' עני� וזהו לעמו להשפיע
שהי' בו וכמ"ש החסד איש הי' אברה� כי חסדי� ה'
מאחר צ"ל לכאורה ואמנ� ומשק�. ומאכיל� אורחי� מכניס
נחסרו למה רוחניי� והשפעות כחות בחי' הוא שהכל

פחות חי אדה"ר כי עד נמשכו שמש� במקור כמספר�
אינו מנר נר המדליק והרי כנ"ל באברה� וכ� שנה ע' מאל�
המשכת כי העני� א� הראשו�, אור עי"ז ומחסר מכחיש
עצומה השפלה בחי' הוא בדוד והאבות מאד� זו החיות
דאצי' מל' בחי' הוא שדוד נת"ל הנה כי ההדרגה כפי שלא
י"ג) י"ח (שמ"ב המל� מ� יכחד לא דבר וכל בי' וכתיב
לא מעמו אנוש מעשה פרטי כל על היא המל� שהשגחת
דאצי' המל' ירידת ג"כ היינו ולמעלה דבר ממנו נעל�
שבבי"ע העולמות פרטי כל ולקיי� להחיות בי"ע בעולמות
אחד לכל ולהשפיע י') ז' (דניאל כו' ישמשוני' אלפי� אל�
כל על פרטיות בהשגחה להשגיח וכ� ותכונתו מזגו כפי
השפלה בחי' וה"ז ותחבולותיה� ומחשבותיה� מעשיה�
עצמ� דאצילות אורות לגבי כלל ההדרגה כפי שלא בער�
כאשר ולזאת ממש. א"ס בבחי' שה� באצילות שה� כמו
מח"ע המשכה להיות כמו האצילות, מבחי' המשכה צ"ל
מהמדות וכ� בחכמה ההנהגה שתהי' המלוכה במדת
ממקומה ההארה שתהי' א"א באברה�, כנ"ל עליונות
הבדל מאד רחוק כי ש� עד מגעת שבאצי' ומעצמותה
והשפעה הארה איזו נמשכה א� אלא שביניה�, הער�
בי"ע העולמות להנהגת דמל' זו בבחי' להאיר מאצילות
וממעמדה ממקומה ויוצאת מסתלקת שהיא בהכרח אזי
ובמעמדה במקומה עוד תמצא המצא שלא עד לגמרי
בדלוג הרחוק במקו� ונמשכה יצא' שכבר מפני הראשו�
על שעומד שהג� הנר אור כמשל ואינו כנ"ל, מאד הער�
זה כי הבית בכל ג� ומגיע מאיר אורו מ"מ קבוע א' מקו�
היינו ג"כ ולמעלה בער� קרוב כשהמקו� אלא אינו
במקומה כשהיא שג� זו לבחי' זו מבחי' עצמו באצילות
כשה� אבל כו' בחברתה ולהשפיע להאיר תוכל עומדת
המאירה ההארה תגיע לא הער� בדלוג מאד רחוקי�
התחתו� אל העליו� של ומהותו) מעצמותו (פי' ממקומו
אל ממקומו העליו� עצמו ויעבור יזיז כאשר כ"א כנ"ל
שממקומו הנר לאור דומה זה למה הא כנ"ל. התחתו�
הרחוק במקו� אורו שיגיע וכשרוצי� אמות עשר עד מאיר
ממקו� להלאה אמות עשר לקרבו בהכרח אזי אמה עשרי�
יוכל עצמו דבאצילות למעלה ממש ככה ומעמדו, מצבו
עליונה היותר ובחי' ממקו� המאירה ההארה גילוי להיות
עשר בריחוק שהוא הג� תחתונה היותר בחי' עד נמשכת
חד וגרמוהי דאיהו א' וער� בסוג כול� הרי מ"מ ספירות
נעשה לא ולכ� כו' המדע שהוא בתכלית בה� שמיוחד
אי� כי זולתו לבחינות מאורו שמאיר במה בהמאור חסרו�
נמשכת ההארה להיות אבל מעצמותו, ויציאה הליכה בזה
ממקומה מאירה היא א� להיות אפשר אי בבי"ע ג� ומגעת
בדילוג זמ"ז מאד רחוקי� כי שבאצילות ועצמותה ומהותה
מעלות עשר ממקומה שתרד ע"י לא א� כנ"ל הער�
שאז הבריאה בראש ותתלבש דאצילות י"ס ה� אחורנית
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בהכרח וא"כ העול�, אותו בכל אורה ותגיע תתפשט
כנ"ל האצילות עול� מכלל ויוצאת מסתלקת היא שכבר
נחסרו לדהע"ה והאבות אדה"ר שנתנו השני� ולכ� במשל.
עליוני� אורות המשכות בחי' ה� כי חייה� משני ממש
וכשה� לבי"ע מאצי' הער� בדילוג גדולה ירידה בדר�
מש� ונחסרי� מאצילות שמסתלקי� בהכרח בבי"ע יורדי�
לו נתת ממ� שאל חיי� כמ"ש מתנה בש� זה נק' ולכ�
שמשנותנה לחבירו מתנה הנות� כמו ה') כ"א (תלי�
כלו� לדוד נת� לא יצחק והנה אצלו. נחסרת לחבירו
לי הי' יצחק ופחד כמ"ש די� הוא שמדרגתו לפי והטע�
הארה לקבל לדוד מהצור� ואי� מ"ב) ל"א (בראשית
דינא הרי בלא"ה ג� כי ממנו, אלו דיני� דבחי' והשפעה
(משלי אר� יעמיד במשפט מל� כמ"ש דינא דמלכותא
קשי' דינא ונק' העליו� ב"ד בחי' הוא שיצחק אלא ד') כ"ט
דוד אי� הרי וא"כ רפיא דינא ונק' התחתו� ב"ד היא ומל'
הגבורות ויתגדלו יתוספו שלא מיצחק כלל לקבל צרי�
והיינו חסדי� תוס' לקבל שצרי� הוא נהפו� אלא והדיני�
מ"ש עני� הוא שנה, כ"ח לדוד נת� ויעקב מאברה�,
המילוי שהוא י"ז) י"ד (במדבר אד' כ"ח נא יגדל במרע"ה
זו ובחי' אותיות כ"ח שעולה אדנ"י ש� של דמילוי ומילוי
דבי"ע מקור הוא אד' ש� כי והעני� לדוד. יעקב נת�
כשיש דוקא הוא אדנות ש� כי להחיות� בה� ומתלבש
ופי' כולא, על אדו� אשתמודע דאנת בזהר כמ"ש עבדי�
יכול שאינו מה שבו ההעל� בחי' היינו אד' מילוי
האדנות גילוי בבחי' ולהיות להחיות� בבי"ע להתגלות

אלא מילוי,והשררה בש� נק' שזה בו הוא וכמוס נעל�
העל� בבחי' שה� התיבה של האותיות של המילוי עד"מ
מה רק שומע אינו זולתו שהרי האותיות אות� תו� והסתר
שלה� המילוי אבל האותיות גו� שה� מפורש מפיו שיוצא
הגילוי הוא אד' בחי' וכ� העל�, בבחי' בתוכ� כמוס
עליה� אדו� שהוא מה ע"י להחיות� בבי"ע הנמש�
אות�, המחי' הוא גופא שזהו עולמי� כל מל' ומלכותו
אלא בבי"ע להתגלות יכול אינו ועצמותו פנימית אבל
בגימ' שעולה שלו המילוי עני� וזהו בו הוא וכמוס נעל�
להמשי� כשרצה מרע"ה ולכ� ופנימיותו*, כחו דהיינו כ"ח
כח נא יגדל אמר העגל חטא על לישראל ומחילה סליחה
יהי' שעי"ז אד' ש� של וההעל� הכח בחי' שיתגלה אד'
וזהו עו�, נושא שהוא אפי� אר� מבחי' הוא כי עו�, נושא
גז"ד לו קורעי� כחו בכל איש"ר העונה כל משרז"ל ג"כ
כחו בכל פי' א') כ' זח"ג ב' קי"ט שבת (ע' שנה ע' של
איש"ר עד מיתגדל וכ� אותיות כ"ח בו שיש איש"ר של
כח שהוא דאד' המילוי בחי' וה� תיבות כ"ח ג"כ יש
במשה), הנ"ל ע"ד גז"ד לו קורעי� (ולכ� דאד' ופנימית
שהמשי� פי' לדוד יעקב שנת� שנה כ"ח עני� ג"כ וזהו
המל' במדת להתלבש כחו ועיקר אד' מילוי שהיא זו הארה

שמבריח התיכו� בריח הוא יעקב כי דוד, במלכות המאירה
בחי' הוא כי דמל' התחתונה קצה עד דכתר עליונה קצה מ�
כמ"ש מעלה מלמעלה מעורר רחמנות וע"י רחמי�
בו שהמשי� דוקא הוא לכ� עלינו רח� הרבי� ברחמי�
שנה, ל"ז לדוד נת� יוס� הנ"ל, דמילוי אותיות כ"ח בחי'
וז"ת מעשר כלול מה� א' שכל לפי ל' נק' ג"ר כי י"ס הוא
מאה שרה חיי שני ויהיו בפי' בזהר המבואר וכעני� ז' נק'
מעשר כלול א' שכל או"א שנה ועשרי� כתר בחי' שנה
נק' שהג"ר דיוס� ל"ז עני� הוא וכ� ז"ת ה� שני� ושבע
יוס� שנת� ג"ר עני� מהו להבי� א� כמספר�, ז' ה� וז"ת ל'
החכמה, בחי' שהוא ממדרגתו בו נת� אדה"ר והלא לדוד
א' במל' החכמה המשכות מיני ב' שיש נת"ל כי העני� א�
החכמה הנה כי שבמדות החכמה ב' עילאה החכמה היא
יהי' ואי� העולמות הנהגת להיות אי� היא שבמדות
דז"א, מוחי' ונק' הרחמנות, או הדי� או החסד המשכת
מגדר מעלה למעלה היא בעצמותה דאצי' החכמה אבל
המדה, את להנהיג למדה וטע� מוחי' מהיות ואפי' המדות
למטה שיש עד"מ כמו עצמיות חכמה בחי' היא אלא
ושארי התלמוד חכמת כמו למדות נוגעי' שאינ� חכמות
דאינו� תלתא הזהר מאמר בפי' בסידור וכמ"ש כו' חכמות
מלה קדש עני� ביאור ע"ש אמור שבפ' מקדש זמיני�
חכמה מיני מב' ג"כ נמשכי� מל' בבחי' והנה הוא, בגרמה
להיות דהיינו שבמדות החכמה מבחי' השפיע יוס� אלו
להשפיע בחכמה המלוכה את להנהיג במל' חכמה בחי'
הנק' וזהו לגרוע ולא להוסי� לא ותכונתו מזגו כפי לכ"א
עילאה מחכמה ששרשו אדה"ר אבל תתאה חכמה בחי'
ולפי כלל, למדות נוגע שאינו החכמה עצמיות בו השפיע
צדיק ז"א יסוד מבחי' שהי' האר� על השליט הוא שיוס�
כו' ויוס� כמ"ש המל' במדת המשפיע עיקר שהוא עליו�
ביחוד הוא נת� ולכ� ו') מ"ב (בראשית כו' המשביר הוא
ל"ז ה� שה� ז"ת וג� ג"ר מל' בחי' שהוא לדוד הע"ס מכל
במל' למעלה הנמשכי� אלו אורות מכל והנה הנ"ל: שנה
כי בדוד נמש� מכול� והאבות אד� הנ"ל בחי' מכל דאצי'
ג"כ במלכותו להיות דוד, במל' האירה דאצי' מל' כללות
וז"ת דיעקב אד' וכ"ח דאברה� וה"ח הנ"ל חכמה מיני ב'
בו רוח אשר איש ביהושע מ"ש ע"ד והא כו' יוס� ע"י
או"א כל של רוחו נגד להל� שיכול י"ח) כ"ז (במדבר
כללות מבחי' בו שנמש� דהיינו ק"מ) פנחס פ' (ספרי
כו' נשמות ס"ר של דעות ס"ר כל שכוללת עליונה חכמה
ונתלבש נמש� הע� כל על מל� שהי' במה ג� בדוד וכ�
לכל שכולל החכמה כללות בחי' והיא חכמה מבחי' ג"כ
היינו חכמי� שהיו שמה המלכי� בכל משא"כ כו' הדיעות
מה כפי שלה� הפרטי בניצו� החכמה בחי' שנתלבשה
וה"ז הע� לכל כלל נוגע זה אי� אבל ותכונתו, במזגו שהוא
לפי מלוכה בכתר דוד זכה זו ולסיבה וד"ל. כלל ולא פרט
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קכי c"ag i`iyp epizeax zxezn

בהכרח וא"כ העול�, אותו בכל אורה ותגיע תתפשט
כנ"ל האצילות עול� מכלל ויוצאת מסתלקת היא שכבר
נחסרו לדהע"ה והאבות אדה"ר שנתנו השני� ולכ� במשל.
עליוני� אורות המשכות בחי' ה� כי חייה� משני ממש
וכשה� לבי"ע מאצי' הער� בדילוג גדולה ירידה בדר�
מש� ונחסרי� מאצילות שמסתלקי� בהכרח בבי"ע יורדי�
לו נתת ממ� שאל חיי� כמ"ש מתנה בש� זה נק' ולכ�
שמשנותנה לחבירו מתנה הנות� כמו ה') כ"א (תלי�
כלו� לדוד נת� לא יצחק והנה אצלו. נחסרת לחבירו
לי הי' יצחק ופחד כמ"ש די� הוא שמדרגתו לפי והטע�
הארה לקבל לדוד מהצור� ואי� מ"ב) ל"א (בראשית
דינא הרי בלא"ה ג� כי ממנו, אלו דיני� דבחי' והשפעה
(משלי אר� יעמיד במשפט מל� כמ"ש דינא דמלכותא
קשי' דינא ונק' העליו� ב"ד בחי' הוא שיצחק אלא ד') כ"ט
דוד אי� הרי וא"כ רפיא דינא ונק' התחתו� ב"ד היא ומל'
הגבורות ויתגדלו יתוספו שלא מיצחק כלל לקבל צרי�
והיינו חסדי� תוס' לקבל שצרי� הוא נהפו� אלא והדיני�
מ"ש עני� הוא שנה, כ"ח לדוד נת� ויעקב מאברה�,
המילוי שהוא י"ז) י"ד (במדבר אד' כ"ח נא יגדל במרע"ה
זו ובחי' אותיות כ"ח שעולה אדנ"י ש� של דמילוי ומילוי
דבי"ע מקור הוא אד' ש� כי והעני� לדוד. יעקב נת�
כשיש דוקא הוא אדנות ש� כי להחיות� בה� ומתלבש
ופי' כולא, על אדו� אשתמודע דאנת בזהר כמ"ש עבדי�
יכול שאינו מה שבו ההעל� בחי' היינו אד' מילוי
האדנות גילוי בבחי' ולהיות להחיות� בבי"ע להתגלות

אלא מילוי,והשררה בש� נק' שזה בו הוא וכמוס נעל�
העל� בבחי' שה� התיבה של האותיות של המילוי עד"מ
מה רק שומע אינו זולתו שהרי האותיות אות� תו� והסתר
שלה� המילוי אבל האותיות גו� שה� מפורש מפיו שיוצא
הגילוי הוא אד' בחי' וכ� העל�, בבחי' בתוכ� כמוס
עליה� אדו� שהוא מה ע"י להחיות� בבי"ע הנמש�
אות�, המחי' הוא גופא שזהו עולמי� כל מל' ומלכותו
אלא בבי"ע להתגלות יכול אינו ועצמותו פנימית אבל
בגימ' שעולה שלו המילוי עני� וזהו בו הוא וכמוס נעל�
להמשי� כשרצה מרע"ה ולכ� ופנימיותו*, כחו דהיינו כ"ח
כח נא יגדל אמר העגל חטא על לישראל ומחילה סליחה
יהי' שעי"ז אד' ש� של וההעל� הכח בחי' שיתגלה אד'
וזהו עו�, נושא שהוא אפי� אר� מבחי' הוא כי עו�, נושא
גז"ד לו קורעי� כחו בכל איש"ר העונה כל משרז"ל ג"כ
כחו בכל פי' א') כ' זח"ג ב' קי"ט שבת (ע' שנה ע' של
איש"ר עד מיתגדל וכ� אותיות כ"ח בו שיש איש"ר של
כח שהוא דאד' המילוי בחי' וה� תיבות כ"ח ג"כ יש
במשה), הנ"ל ע"ד גז"ד לו קורעי� (ולכ� דאד' ופנימית
שהמשי� פי' לדוד יעקב שנת� שנה כ"ח עני� ג"כ וזהו
המל' במדת להתלבש כחו ועיקר אד' מילוי שהיא זו הארה

שמבריח התיכו� בריח הוא יעקב כי דוד, במלכות המאירה
בחי' הוא כי דמל' התחתונה קצה עד דכתר עליונה קצה מ�
כמ"ש מעלה מלמעלה מעורר רחמנות וע"י רחמי�
בו שהמשי� דוקא הוא לכ� עלינו רח� הרבי� ברחמי�
שנה, ל"ז לדוד נת� יוס� הנ"ל, דמילוי אותיות כ"ח בחי'
וז"ת מעשר כלול מה� א' שכל לפי ל' נק' ג"ר כי י"ס הוא
מאה שרה חיי שני ויהיו בפי' בזהר המבואר וכעני� ז' נק'
מעשר כלול א' שכל או"א שנה ועשרי� כתר בחי' שנה
נק' שהג"ר דיוס� ל"ז עני� הוא וכ� ז"ת ה� שני� ושבע
יוס� שנת� ג"ר עני� מהו להבי� א� כמספר�, ז' ה� וז"ת ל'
החכמה, בחי' שהוא ממדרגתו בו נת� אדה"ר והלא לדוד
א' במל' החכמה המשכות מיני ב' שיש נת"ל כי העני� א�
החכמה הנה כי שבמדות החכמה ב' עילאה החכמה היא
יהי' ואי� העולמות הנהגת להיות אי� היא שבמדות
דז"א, מוחי' ונק' הרחמנות, או הדי� או החסד המשכת
מגדר מעלה למעלה היא בעצמותה דאצי' החכמה אבל
המדה, את להנהיג למדה וטע� מוחי' מהיות ואפי' המדות
למטה שיש עד"מ כמו עצמיות חכמה בחי' היא אלא
ושארי התלמוד חכמת כמו למדות נוגעי' שאינ� חכמות
דאינו� תלתא הזהר מאמר בפי' בסידור וכמ"ש כו' חכמות
מלה קדש עני� ביאור ע"ש אמור שבפ' מקדש זמיני�
חכמה מיני מב' ג"כ נמשכי� מל' בבחי' והנה הוא, בגרמה
להיות דהיינו שבמדות החכמה מבחי' השפיע יוס� אלו
להשפיע בחכמה המלוכה את להנהיג במל' חכמה בחי'
הנק' וזהו לגרוע ולא להוסי� לא ותכונתו מזגו כפי לכ"א
עילאה מחכמה ששרשו אדה"ר אבל תתאה חכמה בחי'
ולפי כלל, למדות נוגע שאינו החכמה עצמיות בו השפיע
צדיק ז"א יסוד מבחי' שהי' האר� על השליט הוא שיוס�
כו' ויוס� כמ"ש המל' במדת המשפיע עיקר שהוא עליו�
ביחוד הוא נת� ולכ� ו') מ"ב (בראשית כו' המשביר הוא
ל"ז ה� שה� ז"ת וג� ג"ר מל' בחי' שהוא לדוד הע"ס מכל
במל' למעלה הנמשכי� אלו אורות מכל והנה הנ"ל: שנה
כי בדוד נמש� מכול� והאבות אד� הנ"ל בחי' מכל דאצי'
ג"כ במלכותו להיות דוד, במל' האירה דאצי' מל' כללות
וז"ת דיעקב אד' וכ"ח דאברה� וה"ח הנ"ל חכמה מיני ב'
בו רוח אשר איש ביהושע מ"ש ע"ד והא כו' יוס� ע"י
או"א כל של רוחו נגד להל� שיכול י"ח) כ"ז (במדבר
כללות מבחי' בו שנמש� דהיינו ק"מ) פנחס פ' (ספרי
כו' נשמות ס"ר של דעות ס"ר כל שכוללת עליונה חכמה
ונתלבש נמש� הע� כל על מל� שהי' במה ג� בדוד וכ�
לכל שכולל החכמה כללות בחי' והיא חכמה מבחי' ג"כ
היינו חכמי� שהיו שמה המלכי� בכל משא"כ כו' הדיעות
מה כפי שלה� הפרטי בניצו� החכמה בחי' שנתלבשה
וה"ז הע� לכל כלל נוגע זה אי� אבל ותכונתו, במזגו שהוא
לפי מלוכה בכתר דוד זכה זו ולסיבה וד"ל. כלל ולא פרט
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הוא שאול עני� אמנ� כנ"ל, להמל' ממש מרכבה שהי'
שאול וכמ"ש המל' מ� שלמעלה בינה מבחי' שהי'
נק' דהבינה וידוע ל"ז) ל"ו (בראשית הנהר מרחובות
לא לכ� המל' מ� למעלה שהוא ולפי הנהר רחובות
הקפידא הי' מעלתו לעוצ� (וג� בידו המלוכה נתקיימה
נשערה וסביביו עדמ"ש לו עלתה שבאחת עד ביותר עליו
הגבוה מבחינתו נשאל ששאול אלא ג')) נ' (תלי� מאד
שכל לפי המלוכה עני� להמציא כדי התחתו� לעול�
בעני� כידוע גבוה היותר ממקו� וצ"ל קשות התחלות

מצוה ביאור ובמש"ש חנוכה נר מצות (ע' המזבח חנוכת
ק"ז):
‰"‚‰

תשא פ' הזהר ביאורי עיי� מבואר*) השקל מחצית בעני�
ויש עני� איזה המדבר אד� כמו שהוא מילוי ועני� פי' ש�
אלא דברו מתו� בגילוי נראית שאינה עמוקה כוונה בזה לו
אחר עני� הוא והדבור שמדבר בעת במוחו אצלו שהיא
ועד"ז כו' שמדבר הדבר פנימי' היא הכוונה אותו ונמצא

כנ"ל: אד' ש� פנימי' שהוא אד' מילוי יתפרש

jln iepin zevn
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‰Ê·Â'בחי ב' שיש בתניא שנת' ע"ד והוא החיפזו� עני� יוב�
הוא אתהפכא שבחי' ואתהפכא, אתכפיא בעבודה
ברע מואס רע, שנאו ה' אוהבי וכמ"ש הרע נהפ� כאשר
בינוני� ובחי' צדיקי�, בחי' וזהו רע משנאו יותר עוד שהוא
שמוח רק כתולדתו בתקפו הוא שהרע אתכפיא בחי' הוא
וזה"ע מהרע, לברוח הוא לבינוני� והעצה הלב, על שליט
הי' הרע כי מהרע, שברחו הע� ברח כי שנאמר יצי"מ בחי'
בסש"ב. כמ"ש מהרע שברחו רק אצל� בתוק� עדיי�
היינו בתומ"צ, מחדומ"ע לקשר היינו בתורה היא והבריחה
המעשה ובחי' התורה, ודיבור במח' ודיבורו מחשבתו לקשר
כי רעות, המדות יתבטלו ממילא ועי"ז המצות במעשה
שלו מחדומ"ע וכשמקשר האד�, מדות ה� המדות
מ"מ לבושי� רק ה� מחדומ"ע כי הג� דתומ"צ במחדומ"ע

קורא הקב"ה ושונה הקורא וכל הקב"ה, של מחדו"מ ה� הרי
לכ� הלב, על שליט מוח להיות הכח נית� וג� כנגדו, ושונה
בחי' אתכפיא בבחי' להיות עי"ז רעות המדות מתבטלי�
עדיי� הרע כי מפני והיינו החיפזו� וזה"ע כו', היש ביטול

ברח כי צ"ל הי' ולכ� שהדליקבתוקפו המשל וזה"ע הע�,
כמו עדיי� והוא החוש� בחי' הוא שלילה בלילה הנר את
כי וכבה, החוש�, בחי' את להאיר הנר את שהדליק רק שהי',
יש נר בתיבת כי מצוה. הנר בחי' היינו מצוה מכבה עבירה
את שמקבל הכלי והב' ופתילה שמ� הא' פירושי� שני
אור, לא אבל הכלי, או ופתילה, השמ� או ה� והמצות השמ�,
פע� ר"ל כ� ופע� כ� פע� היו יצי"מ אחר ישראל ולכ�
ואי� נתעלו, תשובה וכשעשו שפילה במדריגה והיו חטאו

כו'. אור תורה בחי' הוא תורה כי תורה מכבה עבירה

[dben dgpd] miig xewn jnr ik d"c
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ÂÓÎÂבחוש ההגדרה הוא כ� הנ"ל בחושי� ההגדרה
יביא ולא זרות מחשבות לחשוב שלא המחשבה
סיבת לכאורה והנה כו'. אלקי� פחד מפני הרהור לידי א"ע
טבעיי� המדות מחומריות הוא רעי� והרהורי� המח"ז
מ� עולה ה"ז וחמדה תאוה דבר בלבו שמתאווה דמפני
זיכו� פועל וכאשר בזה ולהרהר לחשוב המוח אל הלב
חומרי� דברי� מתאווה שאינו שלו הטבעיי� המדות

שאנו וכמו כו'. והרהורי� מחשבות לו נופלי� אינ� ממילא
המדות הכנעת בעבודה פועלי� דכאשר בחוש רואי�
כלל, זרות מחשבות לו יפלו שלא זמ� מש� יעבור טבעי�
באי� בחומריו' המדות ומתגברי� בעבודה מתרפי� וכאשר
המדות בחומריות (והנה כו' המבלבלי� המחשבות
עני� איזה בנפשו יודע וכאו"א פרטי� כמה יש ותאוות�
בתאות תלוי הכל בד"כ א� ולזכ�, לברר לחלקו מגיע פרטי
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אלא תב� של קופה מתו� נוה� ארי אי� וכמא' אכילה
וכמ"ש בישא זינא כריסי' מלי' וכמא' בשר של קופה מתו�
רעות המדות לכל הגורמת הסיבה והיא כו', ישורו� וישמ�
ב� וכמו כו', מעולמו שיצא ויל� ויק� וישת ויאכל וכמ"ש

בכל אלא בלסטיות דוקא (ולאו כו' סופו ע"ש שנידו� סו"מ
המסייע הוא הזאת הרעה המדה וזיכו� רעות). המדות
היינו הזאת המדה בחלישות כי המדות כל זיכו� והמקיל

המדות). כל נחלשי� נפשו תאוות למלאות שאינו
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– מלא כלי – ודם בשר מדת אלול. ר"ת וגו' לדודי אני לתשובה, מסוגל זמן – אלול חודש
עליה תומ"צ, יקיים – שאדם כדי ארץ, עשיתי אנכי יותר. מקום אין כי מחזיק, אינו בגשמיות,

תרי"ג. – בראת"י

חד�p‰Â‰ג) ה�א �ת��בה ה�פ� לח���� ה�ס�ל ה�מ� ¿ƒ≈ְְַַַ�ְְְֶֶֶֶַָָֹ
��ת�ב �מ� למעלה רצ�� זמ� �ה�א 6אל�ל, ְְְְֱֶֶַַָָָ
ז"ל ר��תינ� ואמר� הרא�ני�", ��מי� בהר עמד�י 7"ואנכי ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָֹֹ
י�� האר�עי� וה� �רצ��", א�� א� �רצ�� הרא��ני� ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ"מה
לד�די "אני וזה� ה���רי�. י�� אחר עד אל�ל חד� ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַֹֹמרא�
י�די� ד' �ב�ת וס�פי "אל�ל", �ב�ת �רא�י לי", ְְֱִִִֵֵֵֵֶָוד�די
�נ�מ�ת �הר, ה�ל�� עליו ר�נ� מ�ה �היה י�� מ' ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ה�

רז"ל �כמאמר הוי', לעב�דת �לי� ה� א)י�ראל מו, (ס�ה ְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָ�ָ

וד�, ��ר מ�ת ה�א �ר�� ה�ד�� �מ�ת ��א �ראה ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ"�א
מ�ת אבל מחזיק, אינ� מלא מחזיק ריק� �לי וד� ��ר ְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָמ�ת
וה�ה מחזיק". אינ� וריק� מחזיק מלא ה�א �ר�� ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָה�ד��

�רכ�ת �גמרא �� �� ה�בא זה א)מאמר �ח���י(מ, וכתב , ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ועל מק��, �גדר ה� ה��מ�י� �ה�ברי� מהר�"א ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָא�ד�ת

��ה�א אבל מחזיק ריק� ה�א �א�ר מק���� אי� מלא ְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
�אמר� מה �זה לר�ז וי� ע�ד, וחצי8לק�ל מת אד� "אי� ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

לדברי� �או�ת מתא�ה האד� ��א�ר והינ� �יד�", ְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ�אות�
למ�את י�כל לא �מציא�ת, מק�� ��פסי� �ה� ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹ��מ�י�
�ה� ��מ�י� �ברי� מכיל ��� ה�ק�� �אי� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�אות�,
מכיל אד� �ל מק�מ� אי� מה מ�ני ה�בר וטע� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָחמר�י�,
��נת �כלית ה�ה �האד� מ��� לבד ה��מ�י�, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ�ברי�

��ת�ב �כמ� �מצו�ת, ה��רה ��ביל היא "אנכי9�ריאת� ְְְְִִִִִִֶַָָָָֹ
אר� �ע�יתי מה �זה בראתי", עליה ואד� אר� ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָע�יתי

��ת�ב �מ� האד�, ��ביל מרעיתי10ה�א צא� צאני "וא�� ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹ
ז"ל ר��תינ� ואמר� א��", אד�",11אד� קר�יי� "א�� ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ

�כמאמר �רי"ג, �גימטר�א �ראת"י ��ביל "ואני12והאד� ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָָָָָ
�מצו�ת", �ת�רה ק�ני את ל��� א�א נבראתי ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹלא

ברכת לקבל – מחזיק מתאוות, – ריקן כלי מהותו. היפך זהו גשמיים, לדברים נמשך כשאדם
ה'. ברכת – מחזיק אינו בתאוות, – מלא כלי ה'.

e‰Êcת�ב�� �כמ� ה�ריאה, ��נת נ�מת13�כלית הוי' "נר ¿∆ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ
�ה� �מצו�ת ה��רה ידי על הע�ל� את להאיר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָאד�"
מת�ררי� ה� זה ידי �על ה��מ�י�, ��ברי� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�ְמל��י�
ו�ל�� חס עצמ� נ�ת� �א�ר אבל וג�מ��ת�, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָמחמר��ת�
מה�ת� הפ� ��ה� �י�תר, לה� �מתא�ה ה��מ�י� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָל�ברי�

�א חצי �� ממ�א אינ� טעמאהעצמי, �מהאי מק�מ�יות�, אי� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

א�ה �בר �מ��צא �לבד, ה��מ�י� ה�ברי� מכיל אד� ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ�ל
ק��� ידי על �מילא �אי� ה��מ�י� ה�ברי� ��א�ר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָי�דע

��ת�ב �כמ� �מצו�ת, ונת�י14ה��רה �לכ� �ח�תי "א� ְְְִִֶַָָ�ְִֵֵַַָֹ
�ג�מ��ת ט�ב ר��י �� לק�ל יכ�לי� אז �ע��", ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָג�מיכ�
ה�א �כא�ר מחזיק", ריק� "�לי וזה� רויחא, �מז�ני ח�י ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�בני
מתא�ה �ה�א מה זה �אי� והינ� זר�ת, מ�או�ת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָריק
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אלא תב� של קופה מתו� נוה� ארי אי� וכמא' אכילה
וכמ"ש בישא זינא כריסי' מלי' וכמא' בשר של קופה מתו�
רעות המדות לכל הגורמת הסיבה והיא כו', ישורו� וישמ�
ב� וכמו כו', מעולמו שיצא ויל� ויק� וישת ויאכל וכמ"ש

בכל אלא בלסטיות דוקא (ולאו כו' סופו ע"ש שנידו� סו"מ
המסייע הוא הזאת הרעה המדה וזיכו� רעות). המדות
היינו הזאת המדה בחלישות כי המדות כל זיכו� והמקיל

המדות). כל נחלשי� נפשו תאוות למלאות שאינו
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– מלא כלי – ודם בשר מדת אלול. ר"ת וגו' לדודי אני לתשובה, מסוגל זמן – אלול חודש
עליה תומ"צ, יקיים – שאדם כדי ארץ, עשיתי אנכי יותר. מקום אין כי מחזיק, אינו בגשמיות,

תרי"ג. – בראת"י

חד�p‰Â‰ג) ה�א �ת��בה ה�פ� לח���� ה�ס�ל ה�מ� ¿ƒ≈ְְַַַ�ְְְֶֶֶֶַָָֹ
��ת�ב �מ� למעלה רצ�� זמ� �ה�א 6אל�ל, ְְְְֱֶֶַַָָָ
ז"ל ר��תינ� ואמר� הרא�ני�", ��מי� בהר עמד�י 7"ואנכי ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָֹֹ
י�� האר�עי� וה� �רצ��", א�� א� �רצ�� הרא��ני� ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ"מה
לד�די "אני וזה� ה���רי�. י�� אחר עד אל�ל חד� ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַֹֹמרא�
י�די� ד' �ב�ת וס�פי "אל�ל", �ב�ת �רא�י לי", ְְֱִִִֵֵֵֵֶָוד�די
�נ�מ�ת �הר, ה�ל�� עליו ר�נ� מ�ה �היה י�� מ' ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ה�

רז"ל �כמאמר הוי', לעב�דת �לי� ה� א)י�ראל מו, (ס�ה ְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָ�ָ

וד�, ��ר מ�ת ה�א �ר�� ה�ד�� �מ�ת ��א �ראה ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ"�א
מ�ת אבל מחזיק, אינ� מלא מחזיק ריק� �לי וד� ��ר ְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָמ�ת
וה�ה מחזיק". אינ� וריק� מחזיק מלא ה�א �ר�� ְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָה�ד��

�רכ�ת �גמרא �� �� ה�בא זה א)מאמר �ח���י(מ, וכתב , ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ועל מק��, �גדר ה� ה��מ�י� �ה�ברי� מהר�"א ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָא�ד�ת

��ה�א אבל מחזיק ריק� ה�א �א�ר מק���� אי� מלא ְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
�אמר� מה �זה לר�ז וי� ע�ד, וחצי8לק�ל מת אד� "אי� ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

לדברי� �או�ת מתא�ה האד� ��א�ר והינ� �יד�", ְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ�אות�
למ�את י�כל לא �מציא�ת, מק�� ��פסי� �ה� ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹ��מ�י�
�ה� ��מ�י� �ברי� מכיל ��� ה�ק�� �אי� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�אות�,
מכיל אד� �ל מק�מ� אי� מה מ�ני ה�בר וטע� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָחמר�י�,
��נת �כלית ה�ה �האד� מ��� לבד ה��מ�י�, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ�ברי�

��ת�ב �כמ� �מצו�ת, ה��רה ��ביל היא "אנכי9�ריאת� ְְְְִִִִִִֶַָָָָֹ
אר� �ע�יתי מה �זה בראתי", עליה ואד� אר� ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָע�יתי

��ת�ב �מ� האד�, ��ביל מרעיתי10ה�א צא� צאני "וא�� ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹ
ז"ל ר��תינ� ואמר� א��", אד�",11אד� קר�יי� "א�� ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ

�כמאמר �רי"ג, �גימטר�א �ראת"י ��ביל "ואני12והאד� ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָָָָָ
�מצו�ת", �ת�רה ק�ני את ל��� א�א נבראתי ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹלא

ברכת לקבל – מחזיק מתאוות, – ריקן כלי מהותו. היפך זהו גשמיים, לדברים נמשך כשאדם
ה'. ברכת – מחזיק אינו בתאוות, – מלא כלי ה'.

e‰Êcת�ב�� �כמ� ה�ריאה, ��נת נ�מת13�כלית הוי' "נר ¿∆ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ
�ה� �מצו�ת ה��רה ידי על הע�ל� את להאיר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָאד�"
מת�ררי� ה� זה ידי �על ה��מ�י�, ��ברי� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�ְמל��י�
ו�ל�� חס עצמ� נ�ת� �א�ר אבל וג�מ��ת�, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָמחמר��ת�
מה�ת� הפ� ��ה� �י�תר, לה� �מתא�ה ה��מ�י� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָל�ברי�

�א חצי �� ממ�א אינ� טעמאהעצמי, �מהאי מק�מ�יות�, אי� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

א�ה �בר �מ��צא �לבד, ה��מ�י� ה�ברי� מכיל אד� ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ�ל
ק��� ידי על �מילא �אי� ה��מ�י� ה�ברי� ��א�ר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָי�דע

��ת�ב �כמ� �מצו�ת, ונת�י14ה��רה �לכ� �ח�תי "א� ְְְִִֶַָָ�ְִֵֵַַָֹ
�ג�מ��ת ט�ב ר��י �� לק�ל יכ�לי� אז �ע��", ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָג�מיכ�
ה�א �כא�ר מחזיק", ריק� "�לי וזה� רויחא, �מז�ני ח�י ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�בני
מתא�ה �ה�א מה זה �אי� והינ� זר�ת, מ�או�ת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָריק
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�ה��עלת, חפ� �ה�א א�א ה��מי, וט�ב� ה�בר ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלחמר��ת
�ג�מ��ת� חפצ� אי� ה�ה וה��מה, ��ת�ה �אכילה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�כמ�
���כל �ח �ה�ספת ��ה� �ה��עלת א� �י יטע�, אכל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ�ח�
ה�� להר��ת ��נת� �אי� ה�רנסה �עני� וכ� �להת��ל, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹללמד
ה��רה �דרכי �להדריכ� �ית� �ני לפרנס א� �י ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוע�ר,
���ב �עב�דה וע�סק ��רה ���מד ,�� ע��ה וה�א ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�מצו�ת,
מחזיק אז �מצו�ת, ה��רה �דרכי �ית� �ני �מדרי� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָ�תפ�ה,
��תא�ה �אוה מלא ה�א וכא�ר ��מ��ת, ה��ע�ת ר��י ��ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ריק ה�א �א�ר ה�ה �באמת מחזיק. אינ� אז ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָלה��מ��ת,
ואינ� ��מ�י� אינ� ה��מ�י� ה�ברי� �� אזי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָמה�אוה,
מק�� ��פסי� אינ� �אצל� זאת �לבד והינ� מק��, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ��פסי�
מ�ל �ר� ועל ר�חנ�י�, �מ� ה� העניני� עצ� ה�ה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�מציא�ת,
�מה �אברי�, ונבלע ר�חני והיה ���� נת�ס �היה ה�� –ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
היא וזאת הרא�י. ל�ק�� �ה�ל� �הצלחה ה�א ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ��רויח
�ת�רה העב�דה ידי �על ה�ר�רי� �עב�דת ה��מ�ת ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָעב�דת

ר�חנ��ת. נע�ה �ה��מ��ת ְְֲִִִֶֶַַַָ�מצו�ת,
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.‡Ùזי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

הוא � הזקן אדמו"ר � הרבי � תרס"ג כסלו י"ט � אמר

נשמה שאצל מה למעלה, העליון אדם כמו למטה כאן

� בגילוי. הוא כללית בנשמה � בהעלם הוא פרטית

מעשר הנפש כוחות משתלשלים פרטיות בנשמות

בנשמה ואילו בהעלם. זה אך, שבאצילות. הספירות

מפני הוא הרבי שעשה תנועה כל לכן, בגילוי. זה כללית

ומכוונת מסודרת הרבי של תנועה כל כך. הוא שלמעלה

קבלה. פי על

רק לא אבי. אצל ראיתי הרבי על אומר שאבי מה

פי על מכוונת היתה גם אלא מסודרת היתה תנועה שכל

ו שמבחוץקבלה, פנימית, נפש מסירות של בתוקף הכל

כלל. ניכר לא

אמר זי"ע, נבג"מ אברהם ר' הרה"ח כ"ק חותני,

המחותן של הראשון צעדו גרוסמן: נ"ע אשר ר' לחסיד

הוא היום בעבודת � הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד �

� תרמ"א � שנים וחמש עשרים לפני נפש. במסירות

שלו נפש והמסירות האמת מהר"ש: הרבי דודי לי אמר

אמת דרגא, ולאיזו סיים: והדוד אור. עמודי שני הן

אחד לאף אפשר אי – להביא יכולות נפש ומסירות

כללית. נשמה של נפש והמסירות האמת ובפרט להשיג,

ידעתי � נ"ע אשר ר' להחסיד חותני כ"ק אומר � אז

קדשו. מקום ממלא יהיה שהוא

בודאי � השחר ברכת אומר אבי את לשמוע שזכה מי

יום אצלו היה יום ואותו תשובה, של בהרהור שנתעורר

לגמרי. אחר

הידים את מרים הוא ידים נטילת על אומר כשאבי

כפי שלא הראש, פיאות ממקום למעלה לא לראש, עד

לסעודה. ידים נטילת על ברכת אמירת בשעת נוהג שהיה

נטילת על אמירת בשעת א) דברים: בשלשה הוא השינוי

ויבשות. נגובות כבר הידים היו � השחר ברכות של ידים

ג) הראש. פיאות למקום עד הראש, עד היא ההגבהה ב)

פרושות. הידים

נטילת על אומר הוא א) לסעודה: ידים נטילת בברכת

ב) הניגוב. ולפני הנטילה אחרי השפשוף, בשעת ידים

שתי ג) מזה. למעלה ולא הלב, כנגד רק היא ההגבהה

פרושות. ולא שלובות הידים

שהיו בלבד זו לא ברכה, אומר היה כשאבי

כל עם הברכה, של ה"עברי" את בבהירות "שומעים"

אמירה סוג זה הרי המלות, פירוש ושומעים הנקודות

פירוש את להבין השומע את מביאה עצמה שהאמירה

דבר ההפסקה, נקודת את גם שומעים אלא המלות,

המלות. פירוש של הפנימית הכוונה על המעורר

אומר: אבי

והפסק גדול, זקף טעם עליו כתוב היה כאילו � אלקי

� בראתה אתה � �הפסק היא טהורה בי שנתת נשמה �

המלה משמעות מה ובדייקנות בבהירות ושמעו הפסק,

בראתה. אתה משמעות ומה טהורה זה מה אלקי,

.·Ùדעה בעלי חסידים היו מהר"ש, הרבי לסבא,

היו החסידים רוב ואילו עבודה. ובעלי בחסידות גדולה

מסויימים אנשים על כפר. אנשי ובחלקם בעלי�בתים

בעלי הם "אלה אומר הסבא היה הכפר אנשי מבין

ויר שלי".האהבה אה

היהודים שגם כזו בצורה חסידות אומר היה הסבא

הרבה כך כל טמון מאמר ובכל להבין. יוכלו הפשוטים

עוד נשאר הענין, את ויסבירו שיבארו שכמה עמקות

להסביר. אפשר שאי מה יותר

ישנה זה מאמר בתוך "נשא". הסבא של מאמר ישנו

לבבם בפנימיות הדברים את שמעו שכולם פיסקה

פנימית. בהתעוררות ונרעדו

הסבא: אומר המאמר בתוך

ובשעת התפלה בשעת זרות מחשבות על מתאוננים

והתועלת הפעולה היא מה לדעת אבל צריכים הלימוד.
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הרי סוף כל שסוף בשעה איש" בלב מחשבות מ"רבות

תקום" היא ה' .20"ועצת

ישנן זה ממאמר בכמות. גדול אינו "נשא" המאמר

הרב החסיד של והנחה אבי של הנחה "הנחות": שתי

על רק היא אבי של ההנחה .� מרדכי יעקב ר' � הרי"מ

ישנן הרי"מ של בהנחתו ואילו ביאור, בלי הרב אותיות

שמעתי אני הענינים. להסברת הערות מקומות בכמה

המשכילים המפורסמים מהחסידים זה ממאמר חזרה

צבי דוד ר' והרב קאזעווניקאוו נ"ע זאב דוב ר' והעובדים

הסבר. ביאורי בליווי המאמר את חזרו שניהם חן. נ"ע

מים מקור מעיין לגבם היה הסבא של במאמרו מלה כל

חיים.

ממאמריו, באחד אבי אמר זה מאמר של הענין תוכן

של וההסברים הביאורים אריכות שכל הבנתי ואז

לגבי בלבד קיצור הם והרד"צ הרד"ז הרבנים החסידים

בקרבו. אוצר שהמאמר מה

או משכילים אם הבדל בלי הסבא, של חסידיו

אליו מקושרים היו כפר, אנשי או עסקים בעלי עובדים,

בימי החסידים מאשר שונה במדה גלויה, בהתקשרות

או צדק", ה"צמח אדמו"ר אביו כ"ק הוד של נשיאותו

נבג"מ. אחיו כ"ק אל מקושרים שהיו החסידים מאשר

מלה כל סופרים היו מהר"ש הסבא של חסידיו

מאמר הבנת של בדרגא שהיו אלה הן מפיו, ששמעו

על חוזרים היו � זו בדרגא היו שלא אלה והן החסידות

במאמר. ששמעו מסויימות מלים

שניאור ר' המשכיל החסיד את ראיתי תרנ"ב בחורף

המשכיל החסיד עם מתפלפל זלטפולסקי נ"ע זלמן

ששמעו במאמר הופמן, נ"ע ליב יהודה ר' והמקובל

ברתיחה דיברו ושניהם מהסבא, תרל"ז תולדות בפרשת

שלכך אומר ליב ור' הרבי כיוון שלכך אומר זלמן ר' כזו,

ובשניהם לדבריו ראיות מביא אחד וכל הרבי, כיוון

עתה. זה רק המאמר את שמעו כאילו וחי טרי המאמר

.‚Ùוכן האמצעי, ואדמו"ר הזקן אדמו"ר חסידי אצל

ביום גם היתה והסבא, אב�הסבא מחסידי חלק אצל

בחיות. הלב פתיחת עם יפה תפלה ביותר, הפשוט רביעי

ערכו. לפי לתפלה מסור אחד כל היה בשבת שכן מכל

הח –גם בציבור התפלל שלעצמו ביותר, הפשוט סיד

במתינות כן גם היתה בשבת בציבור החסידית התפלה

ב"מנין" נשאר היה � החול בימות מאשר יותר רבה

מתפללים. דרגא בעלי חסידים איך לשמוע

תרמ"ג� אבי, של הראשונות נשיאותו שנות בעשר

� ב"מנין" מתפלל היה רוב פי שעל למרות תרנ"ב,

בכל באריכות, התפלל החול בימי וגם � בבית כשהיה

התפלה עבודת � הרגילה החסידית התפלה היתה זאת

שבאו החסידים גבוהה. כך כל לא � החסידים של

וחזרו החסידות מאמרי את בעונג שמעו לליובאוויטש

בשנת חלשה. היתה התפלה עבודת אך בהתמדה, עליהם

עבודת של הענין בחסידים להיראות מתחיל תרנ"ג

של בדרגא התפלה עבודת של האמיתי התיקון התפלה.

את פרסם כשאבי תר"ס, בשנת החל הלב, עבודת

התפלה" .21"קונטרס

.„Ùהקדושים רבותינו אבותינו כ"ק מהוד רבי לכל

"יחידות". בענין מיוחד סדר היה

הוא, ב"יחידות" הקושי שעיקר אומר הסבא

שלענין כך על נוסף התמידית. וההפשטה ההלבשה

ה"לא� רוח�הקודש לרבי שיהיה ההכרח מן ה"יחידות"

הפחות. לכל ידוע"

אופנים: בשני מתבטאת הקודש רוח השראת שכן,

רוח שזה ומרגישים שיודעים הקודש רוח השראת א)

יודעים הדרגות בכל ברם, בזה. דרגות והרבה הקודש,

הקודש. רוח שזה ומרגישים

שהוא מורגש ולא ידוע שלא הקודש רוח השראת ב)

ידוע". לא הקודש "רוח � הקודש רוח

ההכרח מן ידוע, שלא הקודש רוח הפחות ולכל

ל"יחידות". אליו לנכנסים לענות שיוכל כדי לרבי, שיהיה

להלביש הרצופה וההפשטה ההלבשה כך, על נוסף

נפש. יגיעת היא � ולהפשיטם הזולת בעניני עצמו את

של מסדרו שונה היה ב"יחידות" הסבא של הסדר

בשעת החסיד לו שהגיש הפתק קריאת בעת אב�הסבא.

בלווית ברכה או עצה לו ונותן מיד עונה היה "יחידות",

המדות. ובתיקון העבודה בסדר מלים מספר

לו היתה ביותר, לפשוט אף מהחסידים, אחד לכל

זו ואימרה ב"יחידות", לו לומר מיוחדת אימרה לסבא

חייו. ימי משך לכל האש עמוד החסיד אצל היתה
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אדמו"ר.21) מו"ח מכ"ק וקיצורי� הקדמה ע� � תש"ב ברוקלי� � מחדש נדפס
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הרי סוף כל שסוף בשעה איש" בלב מחשבות מ"רבות

תקום" היא ה' .20"ועצת

ישנן זה ממאמר בכמות. גדול אינו "נשא" המאמר

הרב החסיד של והנחה אבי של הנחה "הנחות": שתי

על רק היא אבי של ההנחה .� מרדכי יעקב ר' � הרי"מ

ישנן הרי"מ של בהנחתו ואילו ביאור, בלי הרב אותיות

שמעתי אני הענינים. להסברת הערות מקומות בכמה

המשכילים המפורסמים מהחסידים זה ממאמר חזרה

צבי דוד ר' והרב קאזעווניקאוו נ"ע זאב דוב ר' והעובדים

הסבר. ביאורי בליווי המאמר את חזרו שניהם חן. נ"ע

מים מקור מעיין לגבם היה הסבא של במאמרו מלה כל

חיים.

ממאמריו, באחד אבי אמר זה מאמר של הענין תוכן

של וההסברים הביאורים אריכות שכל הבנתי ואז

לגבי בלבד קיצור הם והרד"צ הרד"ז הרבנים החסידים

בקרבו. אוצר שהמאמר מה

או משכילים אם הבדל בלי הסבא, של חסידיו

אליו מקושרים היו כפר, אנשי או עסקים בעלי עובדים,

בימי החסידים מאשר שונה במדה גלויה, בהתקשרות

או צדק", ה"צמח אדמו"ר אביו כ"ק הוד של נשיאותו

נבג"מ. אחיו כ"ק אל מקושרים שהיו החסידים מאשר

מלה כל סופרים היו מהר"ש הסבא של חסידיו

מאמר הבנת של בדרגא שהיו אלה הן מפיו, ששמעו

על חוזרים היו � זו בדרגא היו שלא אלה והן החסידות

במאמר. ששמעו מסויימות מלים

שניאור ר' המשכיל החסיד את ראיתי תרנ"ב בחורף

המשכיל החסיד עם מתפלפל זלטפולסקי נ"ע זלמן

ששמעו במאמר הופמן, נ"ע ליב יהודה ר' והמקובל

ברתיחה דיברו ושניהם מהסבא, תרל"ז תולדות בפרשת

שלכך אומר ליב ור' הרבי כיוון שלכך אומר זלמן ר' כזו,

ובשניהם לדבריו ראיות מביא אחד וכל הרבי, כיוון

עתה. זה רק המאמר את שמעו כאילו וחי טרי המאמר

.‚Ùוכן האמצעי, ואדמו"ר הזקן אדמו"ר חסידי אצל

ביום גם היתה והסבא, אב�הסבא מחסידי חלק אצל

בחיות. הלב פתיחת עם יפה תפלה ביותר, הפשוט רביעי

ערכו. לפי לתפלה מסור אחד כל היה בשבת שכן מכל

הח –גם בציבור התפלל שלעצמו ביותר, הפשוט סיד

במתינות כן גם היתה בשבת בציבור החסידית התפלה

ב"מנין" נשאר היה � החול בימות מאשר יותר רבה

מתפללים. דרגא בעלי חסידים איך לשמוע

תרמ"ג� אבי, של הראשונות נשיאותו שנות בעשר

� ב"מנין" מתפלל היה רוב פי שעל למרות תרנ"ב,

בכל באריכות, התפלל החול בימי וגם � בבית כשהיה

התפלה עבודת � הרגילה החסידית התפלה היתה זאת

שבאו החסידים גבוהה. כך כל לא � החסידים של

וחזרו החסידות מאמרי את בעונג שמעו לליובאוויטש

בשנת חלשה. היתה התפלה עבודת אך בהתמדה, עליהם

עבודת של הענין בחסידים להיראות מתחיל תרנ"ג

של בדרגא התפלה עבודת של האמיתי התיקון התפלה.

את פרסם כשאבי תר"ס, בשנת החל הלב, עבודת

התפלה" .21"קונטרס

.„Ùהקדושים רבותינו אבותינו כ"ק מהוד רבי לכל

"יחידות". בענין מיוחד סדר היה

הוא, ב"יחידות" הקושי שעיקר אומר הסבא

שלענין כך על נוסף התמידית. וההפשטה ההלבשה

ה"לא� רוח�הקודש לרבי שיהיה ההכרח מן ה"יחידות"

הפחות. לכל ידוע"

אופנים: בשני מתבטאת הקודש רוח השראת שכן,

רוח שזה ומרגישים שיודעים הקודש רוח השראת א)

יודעים הדרגות בכל ברם, בזה. דרגות והרבה הקודש,

הקודש. רוח שזה ומרגישים

שהוא מורגש ולא ידוע שלא הקודש רוח השראת ב)

ידוע". לא הקודש "רוח � הקודש רוח

ההכרח מן ידוע, שלא הקודש רוח הפחות ולכל

ל"יחידות". אליו לנכנסים לענות שיוכל כדי לרבי, שיהיה

להלביש הרצופה וההפשטה ההלבשה כך, על נוסף

נפש. יגיעת היא � ולהפשיטם הזולת בעניני עצמו את

של מסדרו שונה היה ב"יחידות" הסבא של הסדר

בשעת החסיד לו שהגיש הפתק קריאת בעת אב�הסבא.

בלווית ברכה או עצה לו ונותן מיד עונה היה "יחידות",

המדות. ובתיקון העבודה בסדר מלים מספר

לו היתה ביותר, לפשוט אף מהחסידים, אחד לכל

זו ואימרה ב"יחידות", לו לומר מיוחדת אימרה לסבא

חייו. ימי משך לכל האש עמוד החסיד אצל היתה
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אדמו"ר.21) מו"ח מכ"ק וקיצורי� הקדמה ע� � תש"ב ברוקלי� � מחדש נדפס
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לחדול הדרישות את לו ומסרו בוורמייזא. ש� בעל אליהו רבי אל באו בשפייער הדי� בית שלוחי
בידידות השלוחי� את קיבל אליהו רבי חולי�. לריפוי בהשבעות ומשימוש הקבלה, תורת מהרבצת
הוא המדינה. את לעזוב ייאל� לה� ייענה לא א� כי באזהרה שלוו דרישותיה� את טובה ברוח ושמע
אמרו כבר הקבלה תורת והרבצת ללימוד באשר אחרו�". אחרו� ועל ראשו� ראשו� "על לה� השיב
הקב"ה, הרב" ל"דברי לשמוע עליו ולכ� שומעי�"? מי דברי � התלמיד ודברי הרב "דברי ז"ל: חכמינו
אליהו ר' בהשבעות. מעול� השתמש לא החולי� בריפוי בר�, שפייער. חכמי התלמיד", ל"דברי ולא
במלחמתו צודק אינו כי לו ולהוכיח איתו לשוחח כדי זעליג פינחס ר' אל לשפייר לנסוע רצונו הביע

הקבלה. תורת מפיצי נגד

כי לדבריו, להתייחס אפילו רצה לא זעליג פינחס ר' א� לשפייער, אכ�, נסע, בעלֿש� אליהו ר'
את עליו לקבל סירב אליהו שר' כיוו� ועדה. ע� כל בפני כ� על ולהודיע דרכו לשנות עליו גזר א�
השפיע לא זה ג� א� ולאנשיו, בעלֿש� אליהו לר' ההתחברות על איסור זעליג פינחס ר' הכריז הגזירה,

חולי�. ובריפוי בקבלה כמקוד� לעסוק והמשי� לוורמייזא חזר אשר אליהו, ר' על

בנו את שלח הוא מוורמייזא. הבעלֿש� נגד וגלויה שיטתית במלחמה זעליג פינחס ר' פתח עתה
הבעלֿש� של שמו את להכפיש במגמה למדינה וממדינה לעיר מעיר למסע זונדל, שמאי ר' בכורו,
של באצטלא מתעט� מוורמייזא הבעלֿש� כי לפרס� רחוקות למדינות שלוחי� שלח א� מוורמייזא.

בכשפי�. משתמש הוא דבר של לאמתו א� דרזי� רזי�

מלחמת מוורמייזא. הבעלֿש� נגד זעקה בקול גרמניה גאוני שאר ג� יצאו זעליג פינחס ר' בעקבות
צבי שבתי כאשר יותר, מאוחר רב. זמ� נמשכה המקובלי� ושאר בעלֿש� אליהו ר' נגד אשכנז גאוני
היה הוא כי הללו קבעו לצל�, רחמנא דתו את המיר דבר של ובסופו שהתגלה כמשיח עצמו על הכריז

עוז. ביתר מלחמת� את הגבירו ה� זה סמ� ועל מוורמייזא, הבעלֿש� של מאנשיו

שמ לייב, משה ר' מבישנקובי�ואכ�, זאב אברה� ר' את העמיד לברו�, האמורי� הפרטי� את סר
לייב משה ר' של לדידו עברו. בזמני� הנסתרי� למתנגדי שווה בדרגה מוויטבסק זעליג שמחה ר' ואת
שאי� כפי מוורמייזא, הבעלֿש� לבי� החסידות, תנועת יוצר בעלֿש�ֿטוב, ישראל ר' בי� הבדל אי�

דור. אותו של המתנגדי� לבי� הקודמי� המתנגדי� בי� להבנתו, הבדל,

וחש ידע יד�ע הרי מסוימות. מחשבות אצלו עוררו הדורות בי� ההשוואה על ברו� ששמע ַַָָהדברי�
הבעלֿש�ֿטוב כלפי ג� בעבר, שהייתה כפי התנגדות, לאותה כלל מקו� אי� שכ� בדבר, הטעות את
ברו� שא� זה לאור כלל. אז עד ידועה הייתה שלא במינה, המיוחדת תורת� את המפיצי� ַָותלמידיו
לבי� החסידי� בי� השיטות הבדלי את בהירות ביתר ולהכיר הנושא את היטב ולחקור להמשי�

המתנגדי�.

עוררו זו שיטה על ששמע הדברי� החסידות. כלפי חמימות של נטייה לחוש החל כ� כדי תו�
הבעלֿש�ֿטוב נגד מלחמה שניהלו אלה ע� אחד במחנה להיות מעוניי� היה שלא וודאי בליבו. הדי�

וחסידיו. ממעז'יבוז

היריבי� אחד מבישנקובי� זאב אברה� ר' היה לפיה שקלט הידיעה לברו� מאוד העיקה לפיכ�
הגנ� אברה�, ר' של רבו היה זאב אברה� ר' אותו והנסתרי�. הבעלֿש�ֿטוב של והמרי� המושבעי�
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תלמידו המיועד, שחותנו יוצא זה לפי קצר. זמ� כעבור חתנו להיות עתיד ברו�, שהוא, מליאזנא,
כלל היה לא זה ודבר רבו, כמו לחסידות חרי� מתנגד להיות עלול מבישנקובי�, הגאו� של המובהק

ברו�. של לרוחו

כל ליבו. כחפ� לנהוג יוכל נישואיו שלאחר לעצמו תיאר הוא חדשי�: חיי� על חל� הרי �

כל את לקיי� הבטיחו אברה� שר' לאחר רק באה אברה� ר' של בתו את לשאת ברו� של הסכמתו
האפשרות לו שתהיה כדי לעיר, מחו� גינה מוק� בית לרשותו להעמיד חותנו על היה זה לפי תנאיו.
רצה זו בדר� אורחי�. להכנסת לשמש יוכל שביתו כדי הייתה הנוספת כוונתו א� כפו, מיגיע להתפרנס

הבעלֿש�ֿטוב. שגילה החדשה החסידות תורת את שהפיצו אלה הנסתרי�, ע� מגע ליצור ברו�

מתנגד, הוא לעתיד חותנו א� לאל. יושמו תכניותיו שכל סכנה מול לפתע עצמו את ראה והנה
שלא אפוא, לו, יער�ב מי ולחסידי�. לנסתרי� מתנגדת היא א� שתהיה בתו, על השפיע שהדבר ֲַוודאי

אליה�. להתוודע כלֿכ� ששא� הנסתרי� את לקרב לו ֵֶַָָתפריע

דבר כל על ביניה� שוחחו שניה� לאימו. אביו בי� ששרר הנפלא שלו�ֿהבית את היטב זכר ברו�
היו לא ומעול� שא�קט�, ימיו כל הא�. בעיני קדוש היה האב של פיו מוצא כל דעות. חילוקי ַָביניה�

שמא לחשוש החל עתה באמת, יהיה אמנ� שכ� תמיד בטוח והיה כזה, שלו�ֿבית ישרור בביתו שג�
שציפה. ממה שונה המציאות תהיה

להשיח שיוכל מי מצא לא א� הוא לנפשו. מנוח מצא לא והוא מרובה, נפש עגמת לו גר� העניי�
הסמו�, היער אל ברו� יצא כאלו קשות בשעות כמנהגו ועזוב. בודד עצמו חש הוא ליבו. מר את לפניו
לו הקורא מוכר קול לפתע ששמע עד ארוכה, שעה שכב כ� ברעיונותיו. והתעמק הדשא, על השתטח

הנפח. של הצעיר חתנו שאול, יצחק ר' זה היה בשמו.

מהבעלֿש�ֿטוב: תורה דבר לו להשמיע החל שאול יצחק ר'

ומשקה מאכיל שהיה � בממונו ובנפשו. בגופו בממונו, נדיב היה השלו�, עליו אבינו, "אברה� �
העיוניי� לימודיו את מניח שהיה � בנפשו לביתו. הבאי� את משמש שהיה � בגופו ושב. עובר לכל
המחקר בחכמת נפלא חכ� היה השלו� עליו אבינו שאברה� יצירה בספר כדאיתא אלוקות, במחקרי
בשביל עצמו את להניח בנפשו, נדיב היה זה וע� בנפשו, לו יקר היה ורגע רגע שכל ובוודאי האלוקי
עצמו את להניח הוא בנפשו נדיב מעלת ותוכ� נושא כי כלל, בערכו שאינ� פשוטי� אנשי� ע� ללמוד

זולתו". טובת בשביל

ככל לו לסייע מזמנו, לו להקדיש מוכ� הוא כי לברו�, לומר שאול יצחק ר' התכוו� אלו בדברי�
שיוכל.

ניסה קודרת, פניו וארשת במחשבותיו, שקוע דומ�, שנשאר ברו�, על השפיעו לא שהדברי� כיוו�
אחר. מכיוו� שאול יצחק ר'

השמחה, היא אצלנו העיקר עצבות. סובלי� "איננו � אמר � הבעלֿש�ֿטוב" תלמידי "אנחנו,
יודעי� לא כא� שכ� בדוברומיסל, כא� מנוכר עצמי אני חש כ� משו� בעינינו. זרה עבודה היא ועצבות

בהרקי". אצלנו שהיא כפי שמחה של טעמה

מדוייק. מושג עליו לקבל ורצה מאוד, אותו עניי� שאכ� נושא זה היה אזנו. את ברו� הטה ִָעתה
ברו�, של ליבו מתשומת מע�דד המשי�, שאול יצחק ור' מתנגדית". ועצבות חסידית "שמחה ְָהנושא:

הדרכי�. שתי בי� השוני את לתאר
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תלמידו המיועד, שחותנו יוצא זה לפי קצר. זמ� כעבור חתנו להיות עתיד ברו�, שהוא, מליאזנא,
כלל היה לא זה ודבר רבו, כמו לחסידות חרי� מתנגד להיות עלול מבישנקובי�, הגאו� של המובהק

ברו�. של לרוחו

כל ליבו. כחפ� לנהוג יוכל נישואיו שלאחר לעצמו תיאר הוא חדשי�: חיי� על חל� הרי �

כל את לקיי� הבטיחו אברה� שר' לאחר רק באה אברה� ר' של בתו את לשאת ברו� של הסכמתו
האפשרות לו שתהיה כדי לעיר, מחו� גינה מוק� בית לרשותו להעמיד חותנו על היה זה לפי תנאיו.
רצה זו בדר� אורחי�. להכנסת לשמש יוכל שביתו כדי הייתה הנוספת כוונתו א� כפו, מיגיע להתפרנס

הבעלֿש�ֿטוב. שגילה החדשה החסידות תורת את שהפיצו אלה הנסתרי�, ע� מגע ליצור ברו�

מתנגד, הוא לעתיד חותנו א� לאל. יושמו תכניותיו שכל סכנה מול לפתע עצמו את ראה והנה
שלא אפוא, לו, יער�ב מי ולחסידי�. לנסתרי� מתנגדת היא א� שתהיה בתו, על השפיע שהדבר ֲַוודאי

אליה�. להתוודע כלֿכ� ששא� הנסתרי� את לקרב לו ֵֶַָָתפריע

דבר כל על ביניה� שוחחו שניה� לאימו. אביו בי� ששרר הנפלא שלו�ֿהבית את היטב זכר ברו�
היו לא ומעול� שא�קט�, ימיו כל הא�. בעיני קדוש היה האב של פיו מוצא כל דעות. חילוקי ַָביניה�

שמא לחשוש החל עתה באמת, יהיה אמנ� שכ� תמיד בטוח והיה כזה, שלו�ֿבית ישרור בביתו שג�
שציפה. ממה שונה המציאות תהיה

להשיח שיוכל מי מצא לא א� הוא לנפשו. מנוח מצא לא והוא מרובה, נפש עגמת לו גר� העניי�
הסמו�, היער אל ברו� יצא כאלו קשות בשעות כמנהגו ועזוב. בודד עצמו חש הוא ליבו. מר את לפניו
לו הקורא מוכר קול לפתע ששמע עד ארוכה, שעה שכב כ� ברעיונותיו. והתעמק הדשא, על השתטח

הנפח. של הצעיר חתנו שאול, יצחק ר' זה היה בשמו.

מהבעלֿש�ֿטוב: תורה דבר לו להשמיע החל שאול יצחק ר'

ומשקה מאכיל שהיה � בממונו ובנפשו. בגופו בממונו, נדיב היה השלו�, עליו אבינו, "אברה� �
העיוניי� לימודיו את מניח שהיה � בנפשו לביתו. הבאי� את משמש שהיה � בגופו ושב. עובר לכל
המחקר בחכמת נפלא חכ� היה השלו� עליו אבינו שאברה� יצירה בספר כדאיתא אלוקות, במחקרי
בשביל עצמו את להניח בנפשו, נדיב היה זה וע� בנפשו, לו יקר היה ורגע רגע שכל ובוודאי האלוקי
עצמו את להניח הוא בנפשו נדיב מעלת ותוכ� נושא כי כלל, בערכו שאינ� פשוטי� אנשי� ע� ללמוד

זולתו". טובת בשביל

ככל לו לסייע מזמנו, לו להקדיש מוכ� הוא כי לברו�, לומר שאול יצחק ר' התכוו� אלו בדברי�
שיוכל.

ניסה קודרת, פניו וארשת במחשבותיו, שקוע דומ�, שנשאר ברו�, על השפיעו לא שהדברי� כיוו�
אחר. מכיוו� שאול יצחק ר'

השמחה, היא אצלנו העיקר עצבות. סובלי� "איננו � אמר � הבעלֿש�ֿטוב" תלמידי "אנחנו,
יודעי� לא כא� שכ� בדוברומיסל, כא� מנוכר עצמי אני חש כ� משו� בעינינו. זרה עבודה היא ועצבות

בהרקי". אצלנו שהיא כפי שמחה של טעמה

מדוייק. מושג עליו לקבל ורצה מאוד, אותו עניי� שאכ� נושא זה היה אזנו. את ברו� הטה ִָעתה
ברו�, של ליבו מתשומת מע�דד המשי�, שאול יצחק ור' מתנגדית". ועצבות חסידית "שמחה ְָהנושא:

הדרכי�. שתי בי� השוני את לתאר

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



c"agקל i`iyp epizeax zxezn

ייחסו בדוברומיסל פסח. בערב המצות אפיית לפני שמכיני� שלנו", "מי� כמו עניי� לדוגמא קח
ה בהרקי ואילו בלבד, מועטה לב תשומת גדולה.לזה השמחה ייתה

לא הדבר א� ביותר, חלוש וג� ושש, תשעי� ב� מופלג, זק� היה הרקי, של רבה יצחק, נחמ� ר'
הובל הנהר אל ברגליו ללכת מסוגל היה שלא כיוו� מהנהר. המי� שאיבת בשמחת להשתת� ממנו מנע
מנת על השמש, עלֿידי נתמ� הוא כאשר הישיש, הרב עלה גביה ועל ע�, קורת הונחה במרכבה. לש�
המי� אל ונכנס גבוהי� מגפיי� נעל בהרקי, לש� מהנודעי� "הצרפתי", פסח ר' המי�. את לשאוב

המי�. את לשאוב מנת על ולהתכופ� כתפיו על להישע� יוכל שזה כדי הרב, של לצידו

מכ� אחר השלימה. לגאולה לזכות בנעימה ואיחל לפסח, הרב הודה השאיבה הסתיימה כאשר
החוצה. ופרצה הלבבות את מילאה והשמחה אחריו, מחזיק מחרה הקהל כל כאשר בניגו� פצח

כול� פני על תורה. בשמחת לשמוח יודעי� לא "א� � שאול יצחק ר' השווה � בדוברומיסל" "כא�
לעצמי מצאתי לא הסוכות בחג כא� לשהות לראשונה עלי היה כאשר דאגה. של עננה תמיד שוכנת

לצל�". רחמנא שחורה, מרה עלי הטילו האנשי� מקו�.

המתיחות את לסבול היה יכול לא כיצד לספר, � שאול יצחק ר' � החל ברצינות ספק בלעג, ספק
השמחה. מסגרת אל בכוח אנשי� ולהכניס ולרקוד לשיר החל אשר עד האנשי� של המופרזת והרצינות
בשמחה, כלֿכ� "להפריז" חכ� לתלמיד מותר א� הדיי�, כולל הלמדני�, אצל וטריא שקלא עורר הדבר
הכול דעת על נפסק הפשוטי� המלאכה בעלי לגבי מאיד�, התורה. כבוד חילול מהווה הדבר אי� וא�

לה�. מותרת השמחה כי

ארג�, הוא לכ�: קוד� אודותיו ש� ידעו שלא "חידוש" בדוברומיסל שאול יצחק ר' הנהיג להקפות
ובמיוחד והרב, הדיי� בי� מחודש דיו� עורר הדבר הבימה. סביב לסיבוב נוס� וריקודי�, שירה פשוט,
מותרת, � שירה הרב: פסק ממוש� שיקול לאחר כפיי�. מחיאות של בליווי א� שמדובר התברר כאשר

בשינוי. א� כי הרגיל באופ� לא להיות צריכה כפיי� מחיאת א�

החלו והשלישית השנייה להקפה א� איש, לו סייע לא תחילה בניגו�. שאול יצחק ר' אפוא, פתח,
שירה שהרי להתלהב, החל הציבור מתפללי�, עשרות בשירה השתתפו ובהמש� אנשי�, אליו להצטר�
ובקול הרב התערב כא� רוקדי�. מעגל והתפתח רעהו ביד תפס איש והיטהרות. התעוררות מביאה
הדיי� בר�, התורה. כבוד לחילול להביא עלול שהדבר כיוו� מכ�, שיחדלו הציבור את הזהיר אימי�

האמור. החשש קיי� שאי� כ� עמיֿהאר�, רק חלק נוטלי� בריקוד כי באוזניו שקבע כיוו� הרגיעו

לב. בכאב זאת כל סיפר שאול יצחק ר'

עדי לגמרי"."וזה אותי שהדהימה תופעה גיליתי תורה שמחת יו� "אותו � המשי� הכול" לא י�

של לכבודה והשירה הריקודי� בלהט נסחפו הפשוטי� שהאנשי� בשעה כי סיפר שאול יצחק ר'
למראה מאמיני� אינ� כאילו תמיהה של ובמבט ברצינות ראשיה� והניעו מהצד הלמדני� ניצבו תורה,
כמי נראו הפשוטי� האנשי� מאיד�, הקפות. של חדש סוג הונהג שלה� הכנסת שבבית על עיניה�,

חדשה. נשמה בה� שהוכנסה

יתירה חיבה עתה רחש כלבבו, אד� שאול יצחק בר' ראה לכ� קוד� עוד אשר שמעו�, חיי� ר'
של הלבביי� שיריו תכופות. בו שניג� כינור א� לו היה בביתו נגינה, חוש בעל היה עצמו הוא כלפיו.
את הציבור. את סח� שאליה� הריקודי� ע� יחד והלהיבוהו, חיממוהו הערב, בקולו שאול, יצחק ר'
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תרפ"ה אלול י"ג ד' ב"ה

ליענינגראד

אי"א וו"ח ומרומ� הנכבד הרב דודי כבוד

שי' זלמ� מוהר"ש

וברכה! שלו�

לימוד� וסדר שי' היקרי� התלמידי� רשימת הגיעני נכו�

יעלו עלה כי בעזר� יהי' והשי"ת מרחוק, ג� התענגתי ומאד

ויושל� תפלה, זו שבלב ובעבודה בלימוד עילוי אחר בעילוי

באור עול� מחשכי להאיר האמיתית הכוונה יד� ועל בה�

שה� מקו� בכל שי' תלמידנו ובכל בה� תחזינה ועינינו תורה,

בגו"ר. טוב רוב

ית� והשי"ת שי' להתלמידי' משמי ברכה להגיד נא יואיל

שי' כאחב"י בתו� ומתוקה טובה שנה לה�

בכוח"ט ומברכו הדו"ש ידידו

שניאורסאה� יצחק יוס�

[bvz 'nr '` jxk v"iixden w"b`]
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לשמור ולרצונ� שלה�, והעליונות הגאווה לתחושת כדרכו, פירש, מהצד עומדי� שהלמדני� העובדה
הרגיזו. זה דבר ההמו�. לבי� בינ� המחיצה על

הבי� לא שאול יצחק ר' בה�". אצלי� אי� תראה "מיד באוזניו: ולחש שאול יצחק לר' ניגש הוא
אל ניגש הוא השביעית. ההקפה בעת זה היה תכניתו. את לבצע מיהר שמעו� חיי� ר' א� כוונתו. את
שבה�. הענווי� את ובמיוחד הגדולי�, הלמדני� כל את בש�, לנקוב בלי הפע�, להזמי� וביקשו הגבאי,
מותר תורה בשמחת כי שהחליט משו� ואולי היסוסי�, ואחרי שבדבר, בעוק� כנראה חש לא הלז

המוצעת. ההכרזה את הכריז כזה, תעלול להרשות

המזרח. בכותל שישבו הגדולי� מהלמדני� אחד א� המשונה ההכרזה הפתיעה לא הפלא למרבית
נחו� ר' � והרביעי סגיֿנהור, שמעו� ר' אחריו הדיי�, מכ� לאחר מושבו, ממקו� ראשו� התרומ� הרב

הפרוש.

שבדבר". בלעג א� מבחיני� "שאינ� � שמעו� חיי� ר' אמר � כהלכה" ענווי� "אכ�,

במקו� עומד נחו� ר' כי לדעת נוכח עתה כי לו ואמר הפרוש נחו� לר' ניגש מעושה בתמימות
ההקפות. אל הרביעי יצא הוא שכ� הענווה, בדרגת הרביעי

וודאי בשמות, נוקבי� היו אילו דבר, של "לאמתו � נחו� ר' השיב � מקצתיה" ולא מיניה "לא
בכ�". לי דומה כא� מכיר שאינני שלי, הענווה לדרגת בהתא� ראשו�, לי קוראי� היו

הוא אכ�, כי, לב, בגילוי הסביר הוא שמעו�. חיי� לר' דומה תשובה השיב סגיֿנהור שמעו� ר' א�
המהווה דבר הקדימו, כמוהו, ענוות� שאינו אחר, מישהו א� להקפות. לצאת שעמד הראשו� היה

גדולה... חוצפה
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תרפ"ה אלול י"ג ד' ב"ה

ליענינגראד

אי"א וו"ח ומרומ� הנכבד הרב דודי כבוד

שי' זלמ� מוהר"ש

וברכה! שלו�

לימוד� וסדר שי' היקרי� התלמידי� רשימת הגיעני נכו�

יעלו עלה כי בעזר� יהי' והשי"ת מרחוק, ג� התענגתי ומאד

ויושל� תפלה, זו שבלב ובעבודה בלימוד עילוי אחר בעילוי

באור עול� מחשכי להאיר האמיתית הכוונה יד� ועל בה�

שה� מקו� בכל שי' תלמידנו ובכל בה� תחזינה ועינינו תורה,

בגו"ר. טוב רוב

ית� והשי"ת שי' להתלמידי' משמי ברכה להגיד נא יואיל

שי' כאחב"י בתו� ומתוקה טובה שנה לה�

בכוח"ט ומברכו הדו"ש ידידו

שניאורסאה� יצחק יוס�
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לשמור ולרצונ� שלה�, והעליונות הגאווה לתחושת כדרכו, פירש, מהצד עומדי� שהלמדני� העובדה
הרגיזו. זה דבר ההמו�. לבי� בינ� המחיצה על

הבי� לא שאול יצחק ר' בה�". אצלי� אי� תראה "מיד באוזניו: ולחש שאול יצחק לר' ניגש הוא
אל ניגש הוא השביעית. ההקפה בעת זה היה תכניתו. את לבצע מיהר שמעו� חיי� ר' א� כוונתו. את
שבה�. הענווי� את ובמיוחד הגדולי�, הלמדני� כל את בש�, לנקוב בלי הפע�, להזמי� וביקשו הגבאי,
מותר תורה בשמחת כי שהחליט משו� ואולי היסוסי�, ואחרי שבדבר, בעוק� כנראה חש לא הלז

המוצעת. ההכרזה את הכריז כזה, תעלול להרשות

המזרח. בכותל שישבו הגדולי� מהלמדני� אחד א� המשונה ההכרזה הפתיעה לא הפלא למרבית
נחו� ר' � והרביעי סגיֿנהור, שמעו� ר' אחריו הדיי�, מכ� לאחר מושבו, ממקו� ראשו� התרומ� הרב

הפרוש.

שבדבר". בלעג א� מבחיני� "שאינ� � שמעו� חיי� ר' אמר � כהלכה" ענווי� "אכ�,

במקו� עומד נחו� ר' כי לדעת נוכח עתה כי לו ואמר הפרוש נחו� לר' ניגש מעושה בתמימות
ההקפות. אל הרביעי יצא הוא שכ� הענווה, בדרגת הרביעי

וודאי בשמות, נוקבי� היו אילו דבר, של "לאמתו � נחו� ר' השיב � מקצתיה" ולא מיניה "לא
בכ�". לי דומה כא� מכיר שאינני שלי, הענווה לדרגת בהתא� ראשו�, לי קוראי� היו

הוא אכ�, כי, לב, בגילוי הסביר הוא שמעו�. חיי� לר' דומה תשובה השיב סגיֿנהור שמעו� ר' א�
המהווה דבר הקדימו, כמוהו, ענוות� שאינו אחר, מישהו א� להקפות. לצאת שעמד הראשו� היה
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כ� וא� התורה, ממצוות אחת היא התשובה ביאור: צרי�
לחוד? נחשבת היא ומדוע טובי�", "מעשי� בכלל היא

והביאור:

ומכיו� המצוות. דקיו� העני� גודל מודגש במשנתנו
(מצוות מרע סור כלליי�, סוגי� לשני נחלקות שהמצוות
הסוגי�: שני התנא רמז עשה), (מצוות טוב ועשה לאֿתעשה)
על � טובי�" ו"מעשי� מרע, דסור העבודה על קאי "תשובה"

טוב. דועשה העבודה

(א� יחיד בלשו� נאמרה ש"תשובה" מה ג� יוב� זה פי על
ועוד), מיראה, מאהבה, � בתשובה דרגות וכמה כמה שישנ�

רבי�: בלשו� � טובי�" ו"מעשי�

ענינה מרע דסור העבודה נשמר‡Á„כללות שהאד� �

שנמנע המעשה מהו כ� כל מינה נפקא אי� ובזה אסור. מדבר
"תשובה" נאמר ולכ� מרע. סר שהוא הוא העיקר אלא לעשותו,
טוב דועשה לעבודה בנוגע כ� שאי� מה יחיד. לשו� מרע) (סור
בפני עני� היא מצוה כל כי רבי�, לשו� טובי�" "מעשי� נאמר

.1עצמה

*

הקשר ב. לסיפא. מרישא הסתירה א. במשנתנו: השאלות
יעקב. רבי – המאמר לבעל

והביאור:

קורת של אחת שעה "יפה אמנ� וגילויי�, אורות עני� מצד
ד"דירה הכוונה דמילוי העילוי מצד ואילו הבא", בעול� רוח
של אחת שעה "יפה � יתבר� לעצמותו דירה בתחתוני�",

הזה". בעול� טובי� ומעשי� תשובה

ומעשי� ב"תשובה להוסי� האד� את לעורר התנא וכוונת
וחיות מר� ומתו� דחסידותא, מילי הדי�, משורת לפני� טובי�"
חיי מכל יפה (שהיא זו עבודה של מעלתה גודל את בידעו רב,
העול� חיי מכל יפה (שהוא שכרה מעלת וגודל הבא) העול�

הזה).

בהאי מצוה "שכר כי הסבור יעקב, רבי הוא המאמר ובעל
ליכאעלמ וגודל2א העבודה מעלת גודל יותר מודגש ולשיטתו ,

יתכ� הזה בעול� שכר מקבל אד� כאשר שכ� שכרה. מעלת
הבא בעול� שכרו בהאי3שנגרע מצוה שכר אי� א� כ� שאי� מה

רבי שלשיטת הרי הבא. בעול� שמקבל השכר יותר גדול עלמא,
מעלת (גודל השלימות בתכלית הוא הבא בעול� השכר יעקב
טובי� ומעשי� בתשובה אחת שעה "יפה כ� פי על וא� השכר),

העבודה) מעלת (גודל הבא" העול� חיי מכל הזה .4בעול�

וכיוצא "טוב" ולא "יפה", הדיוק א. במשנתנו: השאלות
זה. במאמר חסידות דמדת העני� מהו ב. בזה.

התנא: בדברי שמתעוררת שאלה בהקדי� יוב� בזה והביאור
שכר�? ממת� יותר "יפה" המצוות שעסק להבי� אפשר כיצד

בחסידות והשגת5ומוסבר מהבנת הוא הבא שבעול� שהתענוג ,

טעמי עיקר לנו נודע לא הזה בעול� ואילו המצוות, טעמי
המצוות.

נאמר ציצית במצות וזכרת�",6(לדוגמה: אותו "וראית�
את רואי� שאחרי� (מפני בציצית חייב סומא זאת ובכל
שו� מזה לו יהי' ולא רואה אינו עצמו שהוא א� הציציות)
שיכול פי על א� הציצית, מ� פטורה לילה וכסות זכירה,

הנר לאור ).7לראות�

בבחינת וזיו, הארה אלא אינה המצוות טעמי הבנת אמנ�,
השכינה" מזיו שאינו8"נהני� ורצו� כתר בחינת הוא העיקר שכ�

שבו דוקא, הזה בעול� מתגלה זו ובחינה כלל. ומוב� מושג
והכל כ�, דינו וזה כ� דינו שזה התורה, במצוות ה' רצו� נתלבש
דוקא הזה שבעול� הרי יתבר�; ברצונו עלה שכ� מפני הוא
הרצו�. טע� את מביני� אנו שאי� א� העליו�, רצו� וניכר נוגע
מכל הזה בעול� טובי� ומעשי� בתשובה אחת שעה "יפה ולכ�
במצוות ונרגש ניכר כולו העליו� הרצו� שכ� הבא", העול� חיי
שש� א� הרי הבא, בעול� ואילו הזה, בעול� שניתנה התורה
מזעיר. מעט אלא ונרגש ניכר הרצו� אי� המצוות, טעמי מביני�

מלאכה לעשות לאומני� שצוה ממל� משל כ� על ומובא
ונפלאה, גדולה חכמה שהיא יכולי�מסויימת, אינ� והאומני�

מהכח רצונו שיצא לאחר אלא המל� של דעתו סו� על לעמוד
מה יודעי� ואז המלאכה, וניכרת נראית דוקא שאז הפועל, אל

המל�. רצו� הי'

הנ"ל. במאמר הביאור כא� עד

אחת", שעה "יפה הדיוק להסביר יש האמור המשל פי ועל
להשלמת בנוס� הרי המלאכה, את מסיימי� האומני� כאשר שכ�
ביותר נעלה עני� שהוא שבדבר, היופי ג� מתחדש בפועל הדבר
עיני�" תחזינה ביפיו "מל� דר� ועל ממשי), דבר שאינו 9(א�

עני� כללות תלוי שבו המלכות, כתר של היופי כולל שזה
.10המלוכה

שג� מלמדנו התנא שכ� דוקא, חסידות למדת שיי� זה ועני�
הנה בשלימות, היא טובי� ומעשי� בתשובה העבודה כאשר
יופי בה להוסי� יש אלא בכ� להסתפק אי� חסידות מדת מצד

.11והידור

בלבד.1. השומעי� רשימת פי על – תשמ"א עקב ש"פ משיחת

חולי�.2. מסכת סו�

ג.3. פנ"ב, שמו"ר א. כה, תענית ראה

בלבד.4. השומעי� רשימת פי על – תשמ"ה עקב ש"פ משיחת

קיב.5. עמ' מאחז"ל על הזק� אדמו"ר מאמרי

לט.6. טו, שלח

א.7. מג, מנחות

א.8. יז, ברכות

יז.9. לג, ישעי'

דוד).10. בית מלכי של הכתר (לגבי סע"א מד, ע"ז ראה

בלבד.11. השומעי� רשימת פי על – תשד"מ חקת ש"פ משיחת
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(‡)da z·LÈÂ dzL¯ÈÂ 'B‚Â ‡B·˙ŒÈk ‰È‰Â. ¿»»ƒ»¿ƒƒ¿»¿»«¿»»
לו) עד(קידושי� �ב��רי� נתח�ב� ��א ְְְִִִִֶַַַֹמ�יד

וח�ק�ה: האר� את (מנחות.ÈL‡¯Ó˙(·)��ב�� ְְְִֶֶֶָָָָ≈≈ƒ
ספרי) ב. ה�ר�תפ"ד �ל �אי� רא�ית, �ל ְִֵֵֵֶַָָֹולא

נאמר �לבד, המיני� �בעת א�א �ב��רי� ְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַָָח�בי�

לה��: ונאמר "אר�", ח)�א� ח�ה(לעיל "אר� ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָ

ה�יני� מ�בעת �ה�� מה וג�'", ְְְְִִִִַַַַָָ��ע�רה

אר� �בח �א� א� י�ראל, אר� �ה� ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ�����חה

מיני�: מ�בעה �ה� ÔÓLי�ראל, ˙ÈÊ.,אג�רי זית ְְִִִִִֵֵֶָָ≈∆∆ֲִִַ

�ת�כ�: אג�ר �מרי�:.L·„e��מנ� �ב� ה�א ְְֶַָ¿»ְְִַָ

˙ÈL‡¯Ó.(ספרי פ"ג. בכורי� לט. י�רד(ברכות אד� ≈≈ƒֵָָ

�אנה ור�אה �דה� �מילת�� עליה ��ר� ���רה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

���רי�': זה 'הרי וא�מר: È‰È‰(‚)לסימ�, ¯L‡ ְְֲִִִֵֵֶָ¬∆ƒ¿∆

Ì‰‰ ÌÈÓia.(ספרי ב. כה השנה א�א(ראש ל� אי� «»ƒ»≈ְֵֶָ

�ה�א �מ� ��ימי�, ‡ÂÈÏ:�ה� z¯Ó‡Â.(ספרי) ְְֵֶֶֶָֹ¿»«¿»≈»
ט�בה:�אינ� ‰ÌBi�פ�י Èz„b‰.(�ש)אחת �ע� ְְֵֶָƒ«¿ƒ«ַַַַ

�עמי�:��נה ��י ‰h�‡(„)ולא Ô‰k‰ Á˜ÏÂ ְְְִֵַָָָֹ¿»««…≈«∆∆
E„iÓ.חת� יד� מ�יח �ה� א�ת�. ה�עלי�להני� יד ƒ»∆ְְִִִֵַַַַַַָָָֹ

מז)�מני� סוכה הרמתל���.È�ÚÂ˙(‰):(ספרי. ִֵ¿»ƒ»ְֲַָ

ע"ב)ק�ל לב ד� סוטה ‡·È:(עיי� „·‡ Èn¯‡.מז�יר ¬«ƒ…≈»ƒְִַ

ה�ק��: לעקרחסדי ��� לב� אבי", אבד "אר�י ְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹ

�ח�ב �ב�ביל יעקב, אחר ��רד� ה�ל ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹאת

ע�ה, �א�� ה�ק�� ל� ח�ב (ליעקב), ְְֲֲִַַַַָָָָֹלע��ת

�ר�� ה�ד�� לה� ח��ב ��כבי�, ע�בדי ְִֵֵֶֶַָָָָ�א�מ�ת

�מע�ה: מח�בה ÓÈ¯ˆÓ‰ה�א „¯iÂ.וע�ד ְֲֲֶַַָָ«≈∆ƒ¿«¿»ְ

יעקבאחרי� ירד זאת, �אחרי לכ��תנ�, עלינ� �א� ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
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éäìà ýåýé øçáéì EíL BîL ïkLi''yx: ¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«
âíää íéîia äéäé øLà ïäkä-ìà úàáe¨¨Æ¤©Ÿ¥½£¤¬¦«§¤−©¨¦´¨¥®

éäìà ýåýéì íBiä ézãbä åéìà zøîàåE §¨«©§¨´¥À̈¦©³§¦©Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ýåýé òaLð øLà õøàä-ìà éúàá-ék¦¨̧¦Æ¤¨½̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²

eðì úúì eðéúáàìi''yx:éåìãàðhä ïäkä ç÷ìå ©«£Ÿ¥−¨¬¤¨«§¨©¯©Ÿ¥²©¤−¤
éäìà ýåýé çaæî éðôì Bçépäå EãiîEi''yx: ¦¨¤®§¦̧¦½¦§¥¾¦§©−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

äéäìà ýåýé | éðôì zøîàå úéðråénøà E §¨¦̧¨§¨«©§¹̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À£©¦Æ
èrî éúîa íL øâiå äîéøöî ãøiå éáà ãáàŸ¥´¨¦½©¥¤́¦§©½§¨©¨¬̈−̈¦§¥´§¨®

áøå íeör ìBãb éBâì íL-éäéåi''yx:åeòøiå ©«§¦¾̈§¬¨−¨¬¨¨«©¨¥¯
:äL÷ äãár eðéìr eðziå eðepréå íéøönä eðúàæýåýé-ìà ÷röpå Ÿ¨²©¦§¦−©§©®©¦§¬¨¥−£Ÿ̈¬¨¨«©¦§©¾¤§Ÿ̈−

ÈÈא Èc ‡Ú¯‡Ï ÏeÚ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¿«¿»ƒ¿»

d˙¯˙Â ‡�ÒÁ‡ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»«¬»»¿≈¿«

:da ·˙È˙ÂבÏk LÈ¯Ó ·q˙Â ¿≈≈«¿ƒ«≈≈»

È„ CÚ¯‡Ó ÏÚ˙ Èc ‡Ú¯‡„ ‡a‡ƒ»¿«¿»ƒ»≈≈«¿»ƒ

‡lÒ· ÈÂL˙e CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»≈»¿«≈¿«»

C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï C‰˙e¿«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»

:Ônz dz�ÎL ‰‡¯L‡ÏגÈ˙È˙Â ¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿≈≈

Ôep‡‰ ‡iÓBÈa È‰È Èc ‡�‰k ˙ÂÏ¿««¬»ƒ¿≈¿«»»ƒ

Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙ÈeÁ dÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«≈«≈ƒ»≈√»

Èc ‡Ú¯‡Ï ˙ÈlÚ È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¬≈«ƒ¿«¿»ƒ

:‡�Ï ÔzÓÏ ‡�˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi«̃ƒ¿»«¬»»»»¿ƒ«»»

d�Ú�ˆÈÂד C„ÈÓ ‡lÒ ‡�‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ»¿«¿¿ƒ≈

:C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó Ì„√̃»«¿¿»«¿»¡»»

‡C‰Ïה ÈÈ Ì„˜ ¯ÓÈ˙Â ·È˙˙Â¿»≈¿≈«√»¿»¡»»

˙È ‡„·B‡Ï ‡Úa ‰‡n¯‡ Ô·Ï»»¬«»»»»¿»»»

ÌÚa Ônz ¯„Â ÌÈ¯ˆÓÏ ˙Á�e ‡a‡«»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«»¿«

ÛÈwz ·¯ ÌÚÏ Ôn˙ ‰Â‰Â ¯ÚÊ¿≈«¬»«»¿«««ƒ

:ÈbÒÂוÌÈ¯ˆÓ ‡�Ï eLÈ‡·‡Â ¿«ƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿«ƒ

‡�ÁÏt ‡�ÏÚ e·‰ÈÂ ‡�ÈpÚÂ¿«¿»»ƒ»¬»»»¿»»

:‡ÈL˜ז‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡�ÈlˆÂ «¿»¿«≈»√»¿»¡»»

é"ùø

(‡)da z·LÈÂ dzL¯ÈÂ 'B‚Â ‡B·˙ŒÈk ‰È‰Â. ¿»»ƒ»¿ƒƒ¿»¿»«¿»»
לו) עד(קידושי� �ב��רי� נתח�ב� ��א ְְְִִִִֶַַַֹמ�יד

וח�ק�ה: האר� את (מנחות.ÈL‡¯Ó˙(·)��ב�� ְְְִֶֶֶָָָָ≈≈ƒ
ספרי) ב. ה�ר�תפ"ד �ל �אי� רא�ית, �ל ְִֵֵֵֶַָָֹולא

נאמר �לבד, המיני� �בעת א�א �ב��רי� ְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַָָח�בי�

לה��: ונאמר "אר�", ח)�א� ח�ה(לעיל "אר� ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָ

ה�יני� מ�בעת �ה�� מה וג�'", ְְְְִִִִַַַַָָ��ע�רה

אר� �בח �א� א� י�ראל, אר� �ה� ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ�����חה

מיני�: מ�בעה �ה� ÔÓLי�ראל, ˙ÈÊ.,אג�רי זית ְְִִִִִֵֵֶָָ≈∆∆ֲִִַ

�ת�כ�: אג�ר �מרי�:.L·„e��מנ� �ב� ה�א ְְֶַָ¿»ְְִַָ

˙ÈL‡¯Ó.(ספרי פ"ג. בכורי� לט. י�רד(ברכות אד� ≈≈ƒֵָָ

�אנה ור�אה �דה� �מילת�� עליה ��ר� ���רה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

���רי�': זה 'הרי וא�מר: È‰È‰(‚)לסימ�, ¯L‡ ְְֲִִִֵֵֶָ¬∆ƒ¿∆

Ì‰‰ ÌÈÓia.(ספרי ב. כה השנה א�א(ראש ל� אי� «»ƒ»≈ְֵֶָ

�ה�א �מ� ��ימי�, ‡ÂÈÏ:�ה� z¯Ó‡Â.(ספרי) ְְֵֶֶֶָֹ¿»«¿»≈»
ט�בה:�אינ� ‰ÌBi�פ�י Èz„b‰.(�ש)אחת �ע� ְְֵֶָƒ«¿ƒ«ַַַַ

�עמי�:��נה ��י ‰h�‡(„)ולא Ô‰k‰ Á˜ÏÂ ְְְִֵַָָָֹ¿»««…≈«∆∆
E„iÓ.חת� יד� מ�יח �ה� א�ת�. ה�עלי�להני� יד ƒ»∆ְְִִִֵַַַַַַָָָֹ

מז)�מני� סוכה הרמתל���.È�ÚÂ˙(‰):(ספרי. ִֵ¿»ƒ»ְֲַָ

ע"ב)ק�ל לב ד� סוטה ‡·È:(עיי� „·‡ Èn¯‡.מז�יר ¬«ƒ…≈»ƒְִַ

ה�ק��: לעקרחסדי ��� לב� אבי", אבד "אר�י ְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹ

�ח�ב �ב�ביל יעקב, אחר ��רד� ה�ל ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹאת

ע�ה, �א�� ה�ק�� ל� ח�ב (ליעקב), ְְֲֲִַַַַָָָָֹלע��ת

�ר�� ה�ד�� לה� ח��ב ��כבי�, ע�בדי ְִֵֵֶֶַָָָָ�א�מ�ת

�מע�ה: מח�בה ÓÈ¯ˆÓ‰ה�א „¯iÂ.וע�ד ְֲֲֶַַָָ«≈∆ƒ¿«¿»ְ

יעקבאחרי� ירד זאת, �אחרי לכ��תנ�, עלינ� �א� ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ



eazÎikekipy`קלד meiqelwpe`

àøiå eðì÷-úà ýåýé òîLiå eðéúáà éäìà¡Ÿ¥´£Ÿ¥®©¦§©³§Ÿ̈Æ¤Ÿ¥½©©¯§
:eðöçì-úàå eðìîr-úàå eðéðr-úàçeðàöBiå ¤¨§¥²§¤£¨¥−§¤©«£¥«©«¦¥³
røæáe ä÷æç ãéa íéøönî ýåýéäéeèð §Ÿ̈Æ¦¦§©½¦§¨³£¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈
:íéúôîáe úBúàáe ìãb àøîáeèeðàáéå §Ÿ̈−¨®Ÿ§Ÿ−§«Ÿ§¦«©§¦¥−

úàfä õøàä-úà eðì-ïziå äfä íB÷nä-ìà¤©¨´©¤®©¦¤¨̧Æ¤¨¨´¤©½Ÿ
Láãe áìç úáæ õøài''yx:éäpä äzrå ¤²¤¨©¬¨−̈§¨«§©À̈¦¥³

-øLà äîãàä éøt úéLàø-úà éúàáä¥¥̧¦Æ¤¥¦Æ§¦´¨«£¨½̈£¤
éäìà ýåýé éðôì Bzçpäå ýåýé él äzúðE ¨©¬¨¦−§Ÿ̈®§¦©§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

éäìà ýåýé éðôì úéåçzLäåEi''yx:àézçîùå §¦§©«£¦½¨¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¨«Ÿ©§¨´
éäìà ýåýé Eì-ïúð øLà áBhä-ìëáE §¨©À£¤¯¨«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

Eaø÷a øLà øbäå éåläå äzà Eúéáìei''yx:ñ §¥¤®©¨Æ§©¥¦½§©¥−£¤¬§¦§¤«
ìàøùééðùáéøùrî-ìk-úà øùrì älëú ék¦´§©¤ºÂ©§¥ÂŸ¤¨©§©Ÿ̄

íBúiì øbì éålì äzúðå øùrnä úðL úLéìMä äðMa Eúàeáz§¨«§²©¨¨¬©§¦¦−§©´©©«£¥®Ÿ§¨«©¨´©¥¦À©¥Æ©¨´

ÈÏ‚Â ‡�˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â ‡�˙‰·‡„«¬»»»»¿«ƒ¿»¿»»¿∆ƒ

‡�˙e‡ÏÂ ‡�ÏÓÚ È‰BÓ„√̃»ƒ«¿»»¿≈»»

:‡�˜Áe„ÂחÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡�˜t‡Â ¿¬»»¿«¿»»¿»ƒƒ¿«ƒ

‡ÓÓ¯Ó ‡Ú¯„·e ‡ÙÈw˙ ‡„Èaƒ»«ƒ»ƒ¿»»¿»¿»

:ÔÈ˙ÙBÓ·e ÔÈ˙‡·e ‡a¯ ‡�ÂÊÁ·e¿∆¿»»«»¿»ƒ¿¿ƒ

ÈÂ‰·ט ÔÈ„‰ ‡¯˙‡Ï ‡�˙È‡Â¿«¿»»¿«¿»»≈ƒ«

‡„·Ú ‡Ú¯‡ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È ‡�Ï»»»«¿»»»«¿»»¿»

:L·„e ·ÏÁיÈ˙˙È‡ ‡‰ ÔÚÎe ¬«¿»¿«»«¿≈ƒ

ÈÏ z·‰Èc ‡Ú¯‡„ ‡a‡ LÈ¯ ˙È»≈ƒ»¿«¿»ƒ«¿¿ƒ

„ebÒ˙Â C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ d�Ú�ˆ˙Â ÈÈ¿»¿«¿¿ƒ≈√»¿»¡»»¿ƒ¿

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜יאÏÎ· È„Á˙Â √»¿»¡»»¿∆¡≈¿»

ËC‰Ï‡ ÈÈ CÏ ·‰È Èc ‡˙·«¿»ƒ¿«»¿»¡»»

Èc ‡¯Bi‚Â È‡ÂÏÂ z‡ C˙Èa L�‡ÏÂ¿∆¡«≈»«¿¿≈»≈¿ƒ»ƒ

:C�È·יב˙È ‡¯OÚÏ ÈˆL˙ È¯‡ ≈»¬≈¿≈≈¿«»»»

‡zLa CzÏÏÚ ¯NÚÓ Ïk»«¿«¬«¿»¿«»

Ôz˙Â ‡¯NÚÓ ˙�L ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»¿««¿¿»¿ƒ≈

‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï È‡ÂÏÏ¿≈»≈¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»

é"ùø

ËÚÓלמצרי�: È˙Óa.:�נפ ו��בעי� תורה ְְִִַƒ¿≈¿«ְְִִֶֶ

(Ë)‰f‰ ÌB˜n‰ŒÏ‡.(ספרי):��ה�ק �ית זה ∆«»«∆ְִֵֶַָ

ı¯‡‰Œ˙‡ e�ÏŒÔziÂ.:�מ�מע�(È)BzÁp‰Â. «ƒ∆»∆»»∆ְְַָ¿ƒ«¿
ה�חת) אחרי�: (ספרי� ה�פת אחר ���טל� ְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָמ�יד

�מני� וח�זר ק�רא, ��ה�א �יד� וא�חז ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָֹה�ה�,

פ"ג) בכורי� Bh‰ŒÏÎa·(È‡):(ספרי. zÁÓNÂ. ¿»«¿»¿»«
ש�) ���רי�(בכורי� מקרא ק�רי� אי� אמר�: ְְִִִִִֵָָָמ�א�

הינ� �מחה: �זמ� �אד�א�א החג, ועד מעצרת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

מהחג אבל ו�מנ�, ויינ� �פר�תיו �ב�את� ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָמל�ט

ק�רא: ואינ� מביא ÈÂl‰Âואיל�, ‰z‡.ה�וי א� ְִֵֵֵֵָָ«»¿«≈ƒִֵַַ

�ת�� נטע� א� �ב��רי�, b‰Â¯עריה�:ח�ב ְְְִִִֵֶַָָָ¿«≈
Ea¯˜a ¯L‡.(יט מכות ק�רא,(ש�. ואינ� מביא ¬∆¿ƒ¿∆ְִֵֵֵ

"לאב�תינ� ל�מר: יכל ˙lÎ‰(È·)":�אינ� Èk ֲֵֵֶַַָֹƒ¿«∆
˙ÈLÈÏM‰ ‰�Ma E˙‡e·z ¯NÚÓŒÏkŒ˙‡ ¯NÚÏ. «¿≈∆»«¿«¿»¿«»»«¿ƒƒ
�לי�ית, ה�נה �ל מע�ר�ת להפרי� ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ���גמר

ה זמ� �נהקבע �ל ה�סח �ערב וה���י �ע�ר ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָ

��אמר: יד)הרביעית, �ני�(דברי� �ל� "מקצה ְְֱִִִִֵֶֶַָָָֹ

לה��: ונאמר "מ��", �א� נאמר וג�'", ְְְֱֱִִֵֶֶַַַָָ��ציא

רגל, �ה�� מה הקהל, לעני� �ני�", �בע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ"מ��

חג �א� א� ה���ת, חג �ה�� מה אי רגל. �א� ַַָ�ְִֶֶַַַַַָָא�

מע�ר�ת לע�ר", תכ�ה "�י ל�מר: �למ�ד ְְְְִֵֶַַַַַַ�ַה���ת?

וזה� �� �לי� �ה�ע�ר�ת רגל ה�לי�ית, �נה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ל

ה���ת, אחר ��לקטי� י� אילנ�ת �הר�ה �ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ�סח,

�ל �פסח �לי� �לי�ית �ל מע�ר�ת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָנמצא�

ה�ת�ב הצריכ� מע�ר�תיו, ��הה מי וכל ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָרביעית,

ה�ית: מ� ‰NÚn¯לבער� ˙�L.נ�הג �אי� �נה ְֲִִַַַ¿«««¬≈ֵֵֶָָ

���י ��הג� מע�ר�ת מ�ני אחד מע�ר א�א ��ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

�מיטה �ל ��נ�ה רא��נה ��נה ��פניה, ְְְִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָ�ני�

��אמר: �מ� רא���, מע�ר �ה� (במדברנ�הג ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָ

ה�ע�ר",יט) את י�ראל �ני מאת תקח� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָ"�י

�נאמר: �ני, יד)�מע�ר ה'(לעיל לפני "ואכל� ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ

��י הרי ויצהר�", �יר��� �גנ� מע�ר ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹאלהי�

�אי� ה�לי�ית ��נה �א� ול�ד� �בא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמע�ר�ת,

זה זה? ואי האחד, א�א מע�ר�ת ��י מא�ת� ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנ�הג

`eazÎikekipy mei qelwpe`

éørLá eìëàå äðîìàìåeòáNå Ei''yx: §¨«©§¨½̈§¨«§¬¦§¨¤−§¨¥«
âééäìà ýåýé éðôì zøîàåLãwä ézøra E §¨«©§¿̈¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦©¯§¦©´Ÿ¤

íBúiì øbìå éålì åézúð íâå úéaä-ïî¦©©À¦§©̧§©¦³©¥¦Æ§©¥Æ©¨´
-àì éðúéeö øLà Eúåöî-ìëk äðîìàìå§¨«©§¨½̈§¨¦§¨«§−£¤´¦¦¨®¦«Ÿ

éúåönî ézøárézçëL àìå Ei''yx:ãé-àì ¨©¬§¦¦¦§Ÿ¤−§¬Ÿ¨¨«§¦«Ÿ
àîèa epnî ézørá-àìå epnî éðàá ézìëà̈©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À§«Ÿ¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½
ýåýé ìB÷a ézrîL úîì epnî ézúð-àìå§«Ÿ¨©¬¦¦¤−§¥®¨©À§¦§Æ§Ÿ̈´

éðúéeö øLà ìëk éúéùr éäìài''yx: ¡Ÿ½̈¨¦¾Ÿ¦§−Ÿ£¤¬¦¦¨«¦
åèCøáe íéîMä-ïî ELã÷ ïBònî äôé÷Lä©§¦Á¨Á¦§¸¨§§¹¦©¨©À¦¨¥³

øLà äîãàä úàå ìàøNé-úà Enr-úà¤©§Æ¤¦§¨¥½§¥Æ¨«£¨½̈£¤¬
úáæ õøà eðéúáàì zraLð øLàk eðì äzúð̈©−¨¨®©«£¤³¦§©̧§¨Æ©«£Ÿ¥½¤²¤¨©¬

:ÔeÚaNÈÂ CÈÂ¯˜a ÔeÏÎÈÂ¿≈¿¿ƒ¿»¿ƒ¿¿

È˙ltיג C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯ÓÈ˙Â¿≈«√»¿»¡»»«≈ƒ

Û‡Â ‡˙Èa ÔÓ ‡¯NÚÓ L„…̃∆«¿¿»ƒ≈»¿«

‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ïe È‡ÂÏÏ dz·‰È¿»ƒ≈¿≈»≈¿ƒ»¿ƒ«»

Èc C„Bwt ÏÎk ‡ÏÓ¯‡Ïe¿«¿¿»¿»ƒ»ƒ

CÈ„BwtÓ ˙È¯·Ú ‡Ï È�z„Èwt«ƒ¿«ƒ»¬»ƒƒƒ»

:È˙ÈL�z‡ ‡ÏÂיד˙ÈÏÎ‡ ‡Ï ¿»ƒƒ¿≈ƒ»¬»ƒ

dpÓ È˙lÙ ‡ÏÂ dpÓ ÈÏ·‡a¿∆¿ƒƒ≈¿»«≈ƒƒ≈

˙ÈÓÏ dpÓ ˙È·‰È ‡ÏÂ ·‡ÒÓ„a¿ƒ¿»»¿»¿»ƒƒ≈¿ƒ

˙È„·Ú È‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ ˙ÈÏa«̃≈ƒ¿≈¿»«¿»¡»«¬»ƒ

:È�z„ÈwÙ Èc ÏÎkטוÈÎzÒ‡ ¿…ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ

˙È C¯·e ‡iÓL ÔÓ CL„˜ ¯B„nÓƒ¿»¿»ƒ¿«»»≈»

Èc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ ˙È CnÚ«»»ƒ¿»≈¿»«¿»ƒ

‡zÓi˜ È„ ‡Ók ‡�Ï z·‰È¿«¿¿»»¿»ƒ«∆¿»

·ÏÁ ‡„·Ú Ú¯‡ ‡�˙‰·‡Ï«¬»»»»¬«»¿»¬«

é"ùø

עני, מע�ר י�� �ני מע�ר ותחת רא���, ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָמע�ר

הרי ל�, א�ר את ל�וי" "ונת�ה �א�: ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ��אמר

רא���: ÓÏ‡ÏÂ�‰.מע�ר ÌB˙iÏ ¯bÏמע�ר זה ֲִֵַ«≈«»¿»«¿»»ֲֵֶַ

eÚ·NÂעני: EÈ¯ÚL· eÏÎ‡Â.,�בע� �די לה� �� ִָ¿»¿ƒ¿»∆¿»≈ְְֵֵֶָָָ

ספרי) ��ר�(פאה. לעני ��חתי� 'אי� אמר�: ְֲִִִֵֶֶַָָָֹמ�א�

וכ�':�ח�ת ח�י� קב È�ÙÏ(È‚)מחצי z¯Ó‡Â ְֲִִִֵַָ¿»«¿»ƒ¿≈
EÈ‰Ï‡ לב).‰' מע�ר�תי�:התו�ה(סוטה ��ת� ¡…∆ְְִֵֶֶַַַַָָ

˙Èa‰ŒÔÓ L„w‰ Èz¯Úa.(ספרי)ני� מע�ר זה ƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒֲִֵֵֶַ

רבעי, �לונטע מע�ר�תיו �יהה �א� ול�ד� ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

�ני� להעל�ת���י ��רי� ליר��לי�, העל� ולא ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ÈÂlÏעכ�ו: ÂÈz˙� Ì‚Â.(�ש),���רא מע�ר זה ְַָ¿«¿«ƒ«≈ƒֲִֵֶַ

�ב��רי�: �ר�מה לר��ת ÌB˙iÏ'וג�', ¯bÏÂ ְְְִִַַָ¿«≈«»
‰�ÓÏ‡ÏÂ.עני מע�ר נת�י�.E˙ÂˆÓŒÏÎk:זה ¿»«¿»»ֲִֵֶַָ¿»ƒ¿»¿ְִַ

מע�ר ולא לב��רי�, �ר�מה הק�מ�י ולא ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹֹ�סדר�,

קר�יה �ה�ר�מה לרא���, �ני ולא ְְְְְִִִֵֶַָָָֹלתר�מה,

�כתיב: �ג�, מ��ע�ה רא��נה �היא ְֲִִִִִֵֶֶַָָָָ'רא�ית',

כב) ���ה(שמות לא תאחר", לא ודמע� ְְְְְְֲִֵֵֶַַָֹֹ"מלאת�

ה�דר: EÈ˙ÂˆnÓאת Èz¯·ÚŒ‡Ï.הפר��י לא ֵֶֶַ…»«¿ƒƒƒ¿…∆ְְִִַֹ

�אינ� על ה���,מ�י� על החד� �מ� מינ�, ִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ה�ח�ר מ� ולא ה�ח�ר, על ה�ל�� מ� ָ�ְְִַָֹ�ְְִַַַָֹ(ולא

ה�ל��): ÈzÁÎLעל ‡ÏÂ.�הפר�תמ�ברכ על ַַָ¿…»»¿ƒְְְְִַַַָָ

epnÓ(È„)מע�ר�ת: È�‡· ÈzÏÎ‡Œ‡Ï.�מ�א ְַַ…»«¿ƒ¿…ƒƒ∆ִָ

לא�נ�: ÓËa‡�אס�ר epnÓ Èz¯Ú·Œ‡ÏÂ.�י� ְֵֶָ¿…ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈ֵ

וה�א טה�ר �אני �י� טה�ר, וה�א טמא ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָ�אני

הז והיכ� ��?טמא. על יב)הר ת�כל(לעיל "לא ְֵֵָָ�ְַַַָֹ

��ערי�", י)לאכל מכות עד. אכילת(יבמות ז� ְֱֲִִֶֶַָֹ

ה�ק��י�: �פס�לי ��אמר �מ� (לעילטמאה, �ְְְֱִֵֶֶַַָ�ְִָ

אבלטו) וג�'", וה�ה�ר ה�מא �אכל�� ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ"��ערי�

האמ�ר �ערי� אכילת �ר� לאכל ��כל לא ְֱֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹזה

אחר: ÓÏ˙�מק�� epnÓ Èz˙�Œ‡ÏÂ.(ספרי) ְֵַָ¿…»«ƒƒ∆¿≈
ל� ותכריכי�:לע��ת ‰'אר�� ÏB˜a ÈzÚÓL ְְֲִִַַָ»«¿ƒ¿

È‰Ï‡.(פ"ה שני ה�חירה:(מעשר לבית הביא�תיו ¡…»ְְֲִִִֵַָ

È�˙Èeˆ ¯L‡ ÏÎk È˙ÈNÚ.ו��ח�י ��:�מח�י »ƒƒ¿…¬∆ƒƒ»ƒְְְִִִַַָ

(ÂË)EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰.(ספרי)מה ע�ינ� «¿ƒ»ƒ¿»¿¿ִַָ

לע��ת, �עלי� מה א�ה ע�ה עלינ�, ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ��זר�

כו)�אמר� ונת�י(ויקרא �לכ�, �ח�תי "א� : ְְִֶַָָ�ְִֵֵַַָֹ

�ע��": �zÚaL��מיכ� ¯L‡k e�Ï ‰z˙� ¯L‡ ְְִִֵֶָ¬∆»«»»«¬∆ƒ¿«¿»
e�È˙·‡Ï.חלב זבת "אר� וק�מ�, לנ�, לתת «¬…≈ְְִֵֶֶַַָָָָָָ



קלה `eazÎikekipy mei qelwpe`

éørLá eìëàå äðîìàìåeòáNå Ei''yx: §¨«©§¨½̈§¨«§¬¦§¨¤−§¨¥«
âééäìà ýåýé éðôì zøîàåLãwä ézøra E §¨«©§¿̈¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦©¯§¦©´Ÿ¤

íBúiì øbìå éålì åézúð íâå úéaä-ïî¦©©À¦§©̧§©¦³©¥¦Æ§©¥Æ©¨´
-àì éðúéeö øLà Eúåöî-ìëk äðîìàìå§¨«©§¨½̈§¨¦§¨«§−£¤´¦¦¨®¦«Ÿ

éúåönî ézøárézçëL àìå Ei''yx:ãé-àì ¨©¬§¦¦¦§Ÿ¤−§¬Ÿ¨¨«§¦«Ÿ
àîèa epnî ézørá-àìå epnî éðàá ézìëà̈©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À§«Ÿ¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½
ýåýé ìB÷a ézrîL úîì epnî ézúð-àìå§«Ÿ¨©¬¦¦¤−§¥®¨©À§¦§Æ§Ÿ̈´

éðúéeö øLà ìëk éúéùr éäìài''yx: ¡Ÿ½̈¨¦¾Ÿ¦§−Ÿ£¤¬¦¦¨«¦
åèCøáe íéîMä-ïî ELã÷ ïBònî äôé÷Lä©§¦Á¨Á¦§¸¨§§¹¦©¨©À¦¨¥³

øLà äîãàä úàå ìàøNé-úà Enr-úà¤©§Æ¤¦§¨¥½§¥Æ¨«£¨½̈£¤¬
úáæ õøà eðéúáàì zraLð øLàk eðì äzúð̈©−¨¨®©«£¤³¦§©̧§¨Æ©«£Ÿ¥½¤²¤¨©¬

:ÔeÚaNÈÂ CÈÂ¯˜a ÔeÏÎÈÂ¿≈¿¿ƒ¿»¿ƒ¿¿

È˙ltיג C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯ÓÈ˙Â¿≈«√»¿»¡»»«≈ƒ

Û‡Â ‡˙Èa ÔÓ ‡¯NÚÓ L„…̃∆«¿¿»ƒ≈»¿«

‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ïe È‡ÂÏÏ dz·‰È¿»ƒ≈¿≈»≈¿ƒ»¿ƒ«»

Èc C„Bwt ÏÎk ‡ÏÓ¯‡Ïe¿«¿¿»¿»ƒ»ƒ

CÈ„BwtÓ ˙È¯·Ú ‡Ï È�z„Èwt«ƒ¿«ƒ»¬»ƒƒƒ»

:È˙ÈL�z‡ ‡ÏÂיד˙ÈÏÎ‡ ‡Ï ¿»ƒƒ¿≈ƒ»¬»ƒ

dpÓ È˙lÙ ‡ÏÂ dpÓ ÈÏ·‡a¿∆¿ƒƒ≈¿»«≈ƒƒ≈

˙ÈÓÏ dpÓ ˙È·‰È ‡ÏÂ ·‡ÒÓ„a¿ƒ¿»»¿»¿»ƒƒ≈¿ƒ

˙È„·Ú È‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ ˙ÈÏa«̃≈ƒ¿≈¿»«¿»¡»«¬»ƒ

:È�z„ÈwÙ Èc ÏÎkטוÈÎzÒ‡ ¿…ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ

˙È C¯·e ‡iÓL ÔÓ CL„˜ ¯B„nÓƒ¿»¿»ƒ¿«»»≈»

Èc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ ˙È CnÚ«»»ƒ¿»≈¿»«¿»ƒ

‡zÓi˜ È„ ‡Ók ‡�Ï z·‰È¿«¿¿»»¿»ƒ«∆¿»

·ÏÁ ‡„·Ú Ú¯‡ ‡�˙‰·‡Ï«¬»»»»¬«»¿»¬«

é"ùø

עני, מע�ר י�� �ני מע�ר ותחת רא���, ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָמע�ר

הרי ל�, א�ר את ל�וי" "ונת�ה �א�: ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ��אמר

רא���: ÓÏ‡ÏÂ�‰.מע�ר ÌB˙iÏ ¯bÏמע�ר זה ֲִֵַ«≈«»¿»«¿»»ֲֵֶַ

eÚ·NÂעני: EÈ¯ÚL· eÏÎ‡Â.,�בע� �די לה� �� ִָ¿»¿ƒ¿»∆¿»≈ְְֵֵֶָָָ

ספרי) ��ר�(פאה. לעני ��חתי� 'אי� אמר�: ְֲִִִֵֶֶַָָָֹמ�א�

וכ�':�ח�ת ח�י� קב È�ÙÏ(È‚)מחצי z¯Ó‡Â ְֲִִִֵַָ¿»«¿»ƒ¿≈
EÈ‰Ï‡ לב).‰' מע�ר�תי�:התו�ה(סוטה ��ת� ¡…∆ְְִֵֶֶַַַַָָ

˙Èa‰ŒÔÓ L„w‰ Èz¯Úa.(ספרי)ני� מע�ר זה ƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒֲִֵֵֶַ

רבעי, �לונטע מע�ר�תיו �יהה �א� ול�ד� ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

�ני� להעל�ת���י ��רי� ליר��לי�, העל� ולא ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ÈÂlÏעכ�ו: ÂÈz˙� Ì‚Â.(�ש),���רא מע�ר זה ְַָ¿«¿«ƒ«≈ƒֲִֵֶַ

�ב��רי�: �ר�מה לר��ת ÌB˙iÏ'וג�', ¯bÏÂ ְְְִִַַָ¿«≈«»
‰�ÓÏ‡ÏÂ.עני מע�ר נת�י�.E˙ÂˆÓŒÏÎk:זה ¿»«¿»»ֲִֵֶַָ¿»ƒ¿»¿ְִַ

מע�ר ולא לב��רי�, �ר�מה הק�מ�י ולא ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹֹ�סדר�,

קר�יה �ה�ר�מה לרא���, �ני ולא ְְְְְִִִֵֶַָָָֹלתר�מה,

�כתיב: �ג�, מ��ע�ה רא��נה �היא ְֲִִִִִֵֶֶַָָָָ'רא�ית',

כב) ���ה(שמות לא תאחר", לא ודמע� ְְְְְְֲִֵֵֶַַָֹֹ"מלאת�

ה�דר: EÈ˙ÂˆnÓאת Èz¯·ÚŒ‡Ï.הפר��י לא ֵֶֶַ…»«¿ƒƒƒ¿…∆ְְִִַֹ

�אינ� על ה���,מ�י� על החד� �מ� מינ�, ִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ה�ח�ר מ� ולא ה�ח�ר, על ה�ל�� מ� ָ�ְְִַָֹ�ְְִַַַָֹ(ולא

ה�ל��): ÈzÁÎLעל ‡ÏÂ.�הפר�תמ�ברכ על ַַָ¿…»»¿ƒְְְְִַַַָָ

epnÓ(È„)מע�ר�ת: È�‡· ÈzÏÎ‡Œ‡Ï.�מ�א ְַַ…»«¿ƒ¿…ƒƒ∆ִָ

לא�נ�: ÓËa‡�אס�ר epnÓ Èz¯Ú·Œ‡ÏÂ.�י� ְֵֶָ¿…ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈ֵ

וה�א טה�ר �אני �י� טה�ר, וה�א טמא ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָ�אני

הז והיכ� ��?טמא. על יב)הר ת�כל(לעיל "לא ְֵֵָָ�ְַַַָֹ

��ערי�", י)לאכל מכות עד. אכילת(יבמות ז� ְֱֲִִֶֶַָֹ

ה�ק��י�: �פס�לי ��אמר �מ� (לעילטמאה, �ְְְֱִֵֶֶַַָ�ְִָ

אבלטו) וג�'", וה�ה�ר ה�מא �אכל�� ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ"��ערי�

האמ�ר �ערי� אכילת �ר� לאכל ��כל לא ְֱֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹזה

אחר: ÓÏ˙�מק�� epnÓ Èz˙�Œ‡ÏÂ.(ספרי) ְֵַָ¿…»«ƒƒ∆¿≈
ל� ותכריכי�:לע��ת ‰'אר�� ÏB˜a ÈzÚÓL ְְֲִִַַָ»«¿ƒ¿

È‰Ï‡.(פ"ה שני ה�חירה:(מעשר לבית הביא�תיו ¡…»ְְֲִִִֵַָ

È�˙Èeˆ ¯L‡ ÏÎk È˙ÈNÚ.ו��ח�י ��:�מח�י »ƒƒ¿…¬∆ƒƒ»ƒְְְִִִַַָ

(ÂË)EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰.(ספרי)מה ע�ינ� «¿ƒ»ƒ¿»¿¿ִַָ

לע��ת, �עלי� מה א�ה ע�ה עלינ�, ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ��זר�

כו)�אמר� ונת�י(ויקרא �לכ�, �ח�תי "א� : ְְִֶַָָ�ְִֵֵַַָֹ

�ע��": �zÚaL��מיכ� ¯L‡k e�Ï ‰z˙� ¯L‡ ְְִִֵֶָ¬∆»«»»«¬∆ƒ¿«¿»
e�È˙·‡Ï.חלב זבת "אר� וק�מ�, לנ�, לתת «¬…≈ְְִֵֶֶַַָָָָָָ



eazÎikfkiriax`קלו meie iyily meiqelwpe`

Láãe áìçi''yx:ñë"ò
ìåçáéùéìùæèiäýåýé äfä íB ¨−̈§¨«©´©¤À§Ÿ̈¸

éäìàälàä íéwçä-úà úBùrì Eeöî E ¡Ÿ¤¹§©§¯©«£²Ÿ¤©«ª¦¬¨¥−¤
-ìëa íúBà úéùrå zøîLå íéètLnä-úàå§¤©¦§¨¦®§¨«©§¨³§¨¦̧Ÿ¨Æ½̈§¨

ELôð-ìëáe Eááìi''yx:æézøîàä ýåýé-úà §¨«§−§¨©§¤«¤§Ÿ̈¬¤«¡©−§¨
åéëøãa úëììå íéäìàì Eì úBéäì íBiä©®¦«§Á§¸¥«Ÿ¦¹§¨¤¤́¦§¨À̈

ìåìå åéètLîe åéúåöîe åéwç øîLrîL §¦§¸Ÿª¨¯¦§Ÿ¨²¦§¨−̈§¦§¬Ÿ©
Bì÷ai''yx:çéBì úBéäì íBiä Eøéîàä ýåýéå §Ÿ«©«Ÿ̈º¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ

ìå Cì-øac øLàk älâñ írì-ìk øîL §©´§ª½̈©«£¤−¦¤¨®§¦§−Ÿ¨
åéúåöîi''yx:èéíéBbä-ìk ìr ïBéìr Ezúìe ¦§Ÿ¨«§¦§´¤§À©³¨©¦Æ

ìe äläúì äùr øLàEúéäìå úøàôúìe íL £¤´¨½̈Ÿ¦§¦−̈§¥´§¦§¨®¤§¦«§«Ÿ§¯
éäìà ýåýéì Lã÷-írøac øLàk Ei''yx:ô ©¨²©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©«£¤¬¦¥«

éòéáøæëàírä-úà ìàøNé éð÷æå äLî åöéå©§©³¤Æ§¦§¥´¦§¨¥½¤¨−̈
äeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà øîL øîàì¥®Ÿ¨ŸÆ¤¨©¦§½̈£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬
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"אר�ר וא�מרי�: �קללה, �פתח� עיבל הר ְְְְְִִֵֵַַָָָָָ�ל�י

"אר�ר עד ��� וכ� וג�'"', פסל יע�ה א�ר ַָָ�ְְֲֲִֵֶֶֶֶַָהאי�
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¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ ÏÎÏ È‡ÂÏ ‡i�‰ÎÂ¿»¬«»≈»≈¿»ƒ¿»≈¿≈«

ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ï‡¯NÈ ÚÓLe ˙Èˆ‡¬≈¿«ƒ¿»≈»»≈

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡nÚÏ ‡˙ÈÂ‰¬≈»¿«»√»¿»¡»»

‡C‰Ïי ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙e¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»

È‰BÓÈ˜ ˙ÈÂ È‰B„Bwt ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»ƒƒ¿»¿»ƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡ Ècƒ¬»¿«¿»»≈

ÓBÈa‡יא ‡nÚ ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»«»¿»

:¯ÓÈÓÏ ‡e‰‰יבÔeÓe˜È ÔÈl‡ «¿≈»ƒ≈¿

ÌÈÊ¯‚„ ‡¯eË ÏÚ ‡nÚ ˙È ‡Î¯·Ï¿»»»»«»«»ƒ¿ƒƒ

ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ‡�c¯È ˙È ÔBÎ¯·ÚÓa¿≈¬»¿»«¿¿»ƒ¿¿≈ƒ

:ÔÓÈ�·e ÛÒBÈÂ ¯Î˘OÈÂ ‰„e‰ÈÂƒ»¿ƒ»»¿≈ƒ¿»ƒ

iËÂÏ‡יג ÏÚ ÔeÓe˜È ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«¿»«»

¯L‡Â „b Ô·e‡¯ Ï·ÈÚ„ ‡¯eËa¿»¿≈»¿≈»¿»≈

é"ùø

ס�טה �מ�כת �דאיתא לה)עיבל, ג:(ד� תורה ְְִִֵֶֶַָָָ

(Á)·ËÈ‰ ¯‡a.(�ש):���ל ��בעי� «≈≈≈ְְִִָ

(Ë)˙kÒ‰.:�תר��מ�˙ÈÈ‰� ‰f‰ ÌBi‰.��י �כל «¿≈ְְַ««∆ƒ¿≈»ְָ

�עיני� �ברית:יהי� ע�� �את ה��� י�א�� תורה ְְְְִִִִִֵֶַָָ

(·È)ÌÚ‰Œ˙‡ C¯·Ï.:ס�טה �מ�כת �דאיתא ¿»≈∆»»ְְִִֶֶַָָ

לו) ו��ה(ד� �ר�י�, הר לרא� על� �בטי� ְְְְִִִִִַָָָָֹ'��ה

למ�ה, והאר�� והלו�� וה�הני� עיבל, הר ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֹלרא�

�פתח� �ר�י� הר �ל�י �ניה� לו�� הפכ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�אמצע.

�מ�כה�ברכה: �סל יע�ה לא א�ר האי� "�ר�� ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

�ניה� והפכ� חזר� אמ�, ע�ני� וא�� וא�� ְְְְְְְִֵֵֵֵֶָָָוג�'",

"אר�ר וא�מרי�: �קללה, �פתח� עיבל הר ְְְְְִִֵֵַַָָָָָ�ל�י

"אר�ר עד ��� וכ� וג�'"', פסל יע�ה א�ר ַָָ�ְְֲֲִֵֶֶֶֶַָהאי�



eazÎikgkiying`קלח meiqelwpe`

:éìzôðå ïc ïìeáæeãéeøîàå íiåìä eðrå §ª−¨¬§©§¨¦«§¨´©«§¦¦À§¨«§²
:íø ìB÷ ìàøNé Léà-ìk-ìàñåèøeøà ¤¨¦¬¦§¨¥−¬¨«¨´

árBz äëqîe ìñô äNré øLà Léàäýåýé ú ¨¦¿£¤´©«£¤Á¤̧¤©¥¹̈«£©´§Ÿ̈À
írä-ìë eðrå øúqa íùå Løç éãé äùrî©«£¥²Ÿ§¥¬¨−̈§¨Ÿ́©¨®¤§¨¯¨¨¨²

:ïîà eøîàåñæèBnàå åéáà äì÷î øeøà §¨«§−¨¥«¨¾©§¤¬¨¦−§¦®
ïîà írä-ìk øîàåi''yx:ñæéìeáb âéqî øeøà §¨©¬¨¨−̈¨¥«¨¾©¦−§´

ïîà írä-ìk øîàå eärøi''yx:ñçéøeøà ¥¥®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨¾
ïîà írä-ìk øîàå Cøca øer äbLîi''yx:ñ ©§¤¬¦¥−©¨®¤§¨©¬¨¨−̈¨¥«

èéøîàå äðîìàå íBúé-øb ètLî ähî øeøà̈À©¤²¦§©¬¥«¨−§©§¨¨®§¨©¬
:ïîà írä-ìkëåéáà úLà-ír áëL øeøà ¨¨−̈¨¥«¨ÀŸ¥Æ¦¥´¤¨¦½
ðk älâ ék:ïîà írä-ìk øîàå åéáà óñ ¦¬¦−̈§©´¨¦®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

àëírä-ìk øîàå äîäa-ìk-ír áëL øeøà̈¾Ÿ¥−¦¨§¥¨®§¨©¬¨¨−̈
:ïîàñáëBà åéáà-úa Búçà-ír áëL øeøà ¨¥«¨ÀŸ¥Æ¦£Ÿ½©¨¦−´

:ïîà írä-ìk øîàå Bnà-úáñâëøeøà ©¦®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨¾
:ïîà írä-ìk øîàå Bzðúç-ír áëLñ Ÿ¥−¦«Ÿ©§®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

ãëírä-ìk øîàå øúqa eärø äkî øeøà̈¾©¥¬¥¥−©¨®¤§¨©¬¨¨−̈
ïîài''yx:ñäëLôð úBkäì ãçL ç÷ì øeøà ¨¥«¨ÆŸ¥´©½Ÿ©§©¬¤−¤

:ïîà írä-ìk øîàå é÷ð ícñåëøLà øeøà ©´¨¦®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À£¤¯
úBùrì úàfä-äøBzä éøác-úà íé÷é-àì«Ÿ¨¦²¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ©«£´Ÿ

ïîà írä-ìk øîàå íúBài''yx:ôçëàòîLz rBîL-íà äéäå ¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«§¨À̈¦¨³©¦§©Æ

:ÈÏzÙ�Â Ôc ÔÏe·ÊeידÔe·È˙ÈÂ ¿À»¿«¿»ƒƒƒ

Ï‡¯NÈ L�‡ ÏÎÏ Ôe¯ÓÈÈÂ È‡ÂÏ≈»≈¿≈¿¿»¡«ƒ¿»≈

:‡Ó¯ ‡Ï˜טוÈc ‡¯·b ËÈÏ »»»»ƒ«¿»ƒ

Ì„˜ ‡˜Á¯Ó ‡ÎzÓe ÌÏˆ „aÚÈ«¿≈∆∆«¿»¿»»»√»

‡¯˙Ò· ÈeLÓe ÔÓ‡ È„È „·Ú ÈÈ¿»…«¿≈√»¿«ƒ¿ƒ¿»

:ÔÓ‡ Ôe¯ÓÈÈÂ ‡nÚ Ïk Ôe·È˙ÈÂƒƒ»«»¿≈¿»≈

dn‡Âטז È‰e·‡ ÈÏ˜Èc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈

:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂיזËÈÏ ¿≈«»«»»≈ƒ

Ïk ¯ÓÈÈÂ d¯·Á„ ‡ÓeÁz È�LÈc¿ƒ¿≈¿»¿«¿≈¿≈«»

:ÔÓ‡ ‡nÚיח‡¯ÈeÚ ÈÚËÈc ËÈÏ «»»≈ƒ¿«¿≈¬ƒ»

:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ‡Á¯‡a¿»¿»¿≈«»«»»≈

nzÈ‡יט ¯ic ÔÈc ÈÏˆÈc ËÈÏƒ¿«¿≈ƒ««ƒ«»

:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ‡ÏÓ¯‡Â¿«¿¿»¿≈«»«»»≈

‡·È‰eכ ˙z‡ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒƒ«¬ƒ

Ïk ¯ÓÈÈÂ È‰e·‡„ ‡Ù�k Èlb È¯‡¬≈«ƒ«¿»«¬ƒ¿≈«»

:ÔÓ‡ ‡nÚכאÌÚ ·ekLÈc ËÈÏ «»»≈ƒ¿ƒ¿ƒ

:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ‡¯ÈÚa Ïk»¿ƒ»¿≈«»«»»≈

a˙כב d˙Á‡ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ¬»≈«

Ïk ¯ÓÈÈÂ dn‡ ˙· B‡ È‰e·‡¬ƒ«ƒ≈¿≈«»

:ÔÓ‡ ‡nÚכגÌÚ ·ekLÈc ËÈÏ «»»≈ƒ¿ƒ¿ƒ

:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ d˙BÓÁ¬≈¿≈«»«»»≈

Òa˙¯‡כד d¯·ÁÏ ÈÁÓÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¿«¿≈¿ƒ¿»

:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂכהÈc ËÈÏ ¿≈«»«»»≈ƒƒ

Ìc LÙ� ÏË˜ÓÏ ‡„ÁL Ïa˜Ó¿«≈…¬»¿ƒ¿«¿««

:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ÈkÊכוËÈÏ ««¿≈«»«»»≈ƒ

‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t ˙È Ìi˜È ‡Ï Ècƒ»¿««»ƒ¿»≈«¿»

Ïk ¯ÓÈÈÂ ÔB‰˙È „aÚÓÏ ‡„‰»»¿∆¿«»¿¿≈«»

:ÔÓ‡ ‡nÚא‡Ïa˜ Ì‡ È‰ÈÂ «»»≈ƒ≈ƒ«»»

é"ùø

יקי� לא יג":א�ר ‡·ÂÈ(ÊË)תורה ‰Ï˜Ó.,מזלזל ֲִֶָֹ«¿∆»ƒְְֵַ

כה)ל��� אחי�(לעיל Ïe·b(ÊÈ)":"ונקלה ‚ÈqÓ. ְְְִִָָ«ƒ¿
ל���: ה�רקע, את וג�נב לאח�ריו (ישעיהמחזיר� ְְְֲֲִֵֶַַַַַָ

אח�רנט) eÚ¯(ÁÈ)":"וה�סג ‰bLÓ.ה��מא ְַָ«¿∆ƒ≈ַָ

רעה:��בר, עצה יט�מ�יא� kÓ‰(Î„)תורה ִֵַַָָָָָ«≈
¯˙qa e‰Ú¯.הרע ל��� ראיתיעל א�מר. ה�א ≈≈«»∆ִִֵַָָָָ

�א� י� אר�רי� י"א ה�ר��: מ�ה ר�י �ל ְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ�יס�ד�

�מע� �כנגד �בטי�, י"א אר�ר,�נגד �תב לא � ְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹ

���ר� מ�ת� לפני לברכ� �ל�� היה ��א ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹלפי

לק�ל�: רצה לא לכ� ה�בטי�, כה�אר תורה ְְְְְִַַָָָָָֹ

(ÂÎ)ÌÈ˜ÈŒ‡Ï ¯L‡.ה��רה �ל את �לל �א� ¬∆…»ƒֶַַָָָָ

�ב�ב�עה: �אלה עליה� וק�ל�ה א���, תורה �ְְְְֲִִֵֶָָָָָ

`eazÎikgkiyy mei qelwpe`

éäìà ýåýé ìB÷aì E-ìk-úà úBNrì øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ©«£Æ¤¨
ðúðe íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöîýåýé E ¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®§¨̧§¹§Ÿ̈³

éäìà:õøàä ééBb-ìk ìr ïBéìr Eáéìr eàáeE ¡Ÿ¤̧Æ¤§½©−¨¥¬¨¨«¤¨¯¨¤²
ìB÷a òîLú ék EâéOäå älàä úBëøaä-ìk̈©§¨¬¨¥−¤§¦¦ª®¦´¦§©½§−

éäìà ýåýé:Eâäzà Ceøáe øéra äzà Ceøa §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¬©−̈¨¦®¨¬©−̈
:äãOaãðèá-éøt Ceøaéøôe Eúîãà éøôe E ©¨¤«¨¯§¦«¦§§²§¦¬©§¨«§−§¦´

éôìà øâL Ezîäáðàö úBøzLrå EEi''yx: §¤§¤®§©¬£¨¤−§©§§¬Ÿ¤«
äEzøàLîe Eàðè Ceøai''yx:åäzà Ceøa ¨¬©§£−¦§©§¤«¨¬©−̈

Eúàöa äzà Ceøáe Eàáai''yx:éùùæýåýé ïzé §Ÿ¤®¨¬©−̈§¥¤«¦¥̧§Ÿ̈³
éáéà-úàéìr íéîwä Eéðôì íéôbð ECøãa E ¤«Ÿ§¤̧Æ©¨¦´¨¤½¦¨¦−§¨¤®§¤³¤

éìà eàöé ãçàeñeðé íéëøã äráLáe E ¤¨Æ¥«§´¥¤½§¦§¨¬§¨¦−¨¬
éðôìEi''yx:çäëøaä-úà Ezà ýåýé åöé §¨¤«§©̧§Ÿ̈³¦§Æ¤©§¨½̈

éîñàaõøàa Eëøáe Eãé çìLî ìëáe E ©«£¨¤¾§−Ÿ¦§©´¨¤®¥©́§½¨¾̈¤
éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð EèBì ýåýé Eîé÷é £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«§¦«§Æ§Ÿ̈¬Æ

øîLú ék Cì-òaLð øLàk LBã÷ írì§©´¨½©«£¤−¦§©¨®¦´¦§ÀŸ
éäìà ýåýé úåöî-úà:åéëøãa zëìäå E ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈¦§¨¨«

éàø÷ð ýåýé íL ék õøàä énr-ìk eàøå§¨Æ¨©¥´¨½̈¤¦²¥¬§Ÿ̈−¦§¨´
éìr:jnî eàøéå EàéäáBèì ýåýé EøúBäå ¨¤®§¨«§−¦¤«¨§¦«§³§Ÿ̈Æ§½̈

ðèá éøôaòaLð øLà äîãàä ìr Eúîãà éøôáe Ezîäá éøôáe E ¦§¦¯¦§§²¦§¦¬§¤§§−¦§¦´©§¨¤®©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯

¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜¿̇«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«

‡�‡ Èc È‰B„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»»ƒƒƒ¬»

C‰Ï‡ ÈÈ Cp�zÈÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈¿ƒ¿ƒ»¿»¡»»

:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk ÏÚ ÈlÚƒ««»«¿≈«¿»

‰‡ÔÈlב ‡˙k¯a Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ¿≈¬»»ƒ¿¿»»ƒ≈

ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ È¯‡ Cp˜a„ÈÂ¿ƒ¿¿À»¬≈¿««¿≈¿»«¿»

:C‰Ï‡גCÈ¯·e ‡z¯˜a z‡ CÈ¯a ¡»»¿ƒ«¿¿«¿»¿ƒ

:‡Ï˜Áa z‡דCÚÓ„ ‡cÏÂ CÈ¯a «¿¿«¿»¿ƒ«¿»ƒ¿»

C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂe CÚ¯‡„ ‡a‡Â¿ƒ»¿«¿»«¿»ƒ¿ƒ»

:C�Ú È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜aהCÈ¯a «¿≈»¿∆¿≈»»¿ƒ

:C˙Âˆ‡Â ClÒוz‡ CÈ¯a «»¿«¿»»¿ƒ«¿

:C˜tÓa z‡ CÈ¯·e CÏÚÓaזÔzÈ ¿≈¬»¿ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ≈

CÏÚ ÔÈÓÈ˜c C··„ ÈÏÚa ˙È ÈÈ¿»»«¬≈¿»»¿»¿ƒ¬»

Ôe˜tÈ „Á ‡Á¯‡a CÓ„˜ ÔÈ¯È·z¿ƒƒ√»»¿»¿»«ƒ¿

Ôe˜¯ÚÈ ÔÁ¯‡ ‡Ú·L·e C˙ÂÏ¿»»¿ƒ¿»»¿»≈ƒ¿

:CÓ„wÓח˙È CnÚ ÈÈ „wÙÈ ƒ√»»¿««¿»ƒ»»

˙eËLB‡ ÏÎ·e C¯ˆB‡a ‡˙k¯aƒ¿¿»¿»»¿…»

C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡a CpÎ¯·ÈÂ C„È¿»ƒ»≈ƒ»¿«¿»«¿»¡»»

:CÏ ·‰ÈטÌÚÏ dÏ ÈÈ CpÓÈ˜È »≈»¿ƒƒ»¿»≈¿«

¯h˙ È¯‡ CÏ ÌÈi˜ È„ ‡Ók LÈc«̃ƒ¿»ƒ«ƒ»¬≈ƒ«

C‰˙e C‰Ï‡ ÈÈc ‡i„Bwt ˙È»ƒ«»«¿»¡»»¿«

:È‰BÓ„˜ Ô�˜˙c ÔÁ¯‡aיÔeÊÁÈÂ ¿»¿»¿»¿»√»ƒ¿∆¡

ÈÈ„ ‡ÓL È¯‡ ‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk»«¿≈«¿»¬≈¿»«¿»

:CpÓ ÔeÏÁ„ÈÂ CÏÚ È¯˜˙‡ƒ¿¿≈¬»¿ƒ¿¬ƒ»

cÏÂa‡יא ‡·ËÏ ÈÈ Cp¯˙BÈÂ¿¿ƒ»¿»¿»»¿«¿»

‡a‡·e C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂ·e CÚÓ„ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

é"ùø

(„)EÈÙÏ‡ ¯‚L.ה�המה� �קר�, ולד�ת ¿«¬»∆ְְְְֵֶַַָָ

מ�עיה: ˆ‡�Eמ��רת ˙B¯zLÚÂ..�תר��מ� ְִֵֶֶֶַָ¿«¿¿…∆ְְַ

'ע��ר�ת'? �מ� נקרא ל�ה דר��: ְְְְְִֵַַָָָָָָור��תינ�

�ע��ר�ת א�ת� �מחזיק�ת �עליה� ְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָ��ע�יר�ת

חזקי�: סלעי� �ה� E‡�Ë(‰)ה�ל�, Ce¯a. ְֲִִֵֶַָָָ»«¿¬
�א�ה לח �בר "טנא�", אחר: �בר ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ר�תי�.

���אר�בר.Ez¯‡LÓe�ס�י�:מס�� יב�, ְְִֵַַƒ¿«¿∆ְִֵֶָָָָ

זב: ואינ� ··‡E(Â)��לי ‰z‡ Ce¯a ְְִֵַָ»«»¿…∆
E˙‡ˆa ‰z‡ Ce¯·e.(קז יציאת�(ב"מ ��הא »«»¿≈∆ְְְִֵֶָ

הע�ל� לע�ל�:מ� �ביאת� חטא, �לא ְְְְִִֵָָָָָֹ

(Ê)EÈ�ÙÏ eÒe�È ÌÈÎ¯„ ‰Ú·L·e.�ר� �� ¿ƒ¿»¿»ƒ»¿»∆ֵֶֶ

להי�ת לברח, צד:ה�בהלי� לכל חמת��רי� תורה ְְְְְְִִִִִִַַַַָָֹ



קלט `eazÎikgkiyy mei qelwpe`

éäìà ýåýé ìB÷aì E-ìk-úà úBNrì øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ©«£Æ¤¨
ðúðe íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöîýåýé E ¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®§¨̧§¹§Ÿ̈³

éäìà:õøàä ééBb-ìk ìr ïBéìr Eáéìr eàáeE ¡Ÿ¤̧Æ¤§½©−¨¥¬¨¨«¤¨¯¨¤²
ìB÷a òîLú ék EâéOäå älàä úBëøaä-ìk̈©§¨¬¨¥−¤§¦¦ª®¦´¦§©½§−

éäìà ýåýé:Eâäzà Ceøáe øéra äzà Ceøa §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¬©−̈¨¦®¨¬©−̈
:äãOaãðèá-éøt Ceøaéøôe Eúîãà éøôe E ©¨¤«¨¯§¦«¦§§²§¦¬©§¨«§−§¦´

éôìà øâL Ezîäáðàö úBøzLrå EEi''yx: §¤§¤®§©¬£¨¤−§©§§¬Ÿ¤«
äEzøàLîe Eàðè Ceøai''yx:åäzà Ceøa ¨¬©§£−¦§©§¤«¨¬©−̈

Eúàöa äzà Ceøáe Eàáai''yx:éùùæýåýé ïzé §Ÿ¤®¨¬©−̈§¥¤«¦¥̧§Ÿ̈³
éáéà-úàéìr íéîwä Eéðôì íéôbð ECøãa E ¤«Ÿ§¤̧Æ©¨¦´¨¤½¦¨¦−§¨¤®§¤³¤

éìà eàöé ãçàeñeðé íéëøã äráLáe E ¤¨Æ¥«§´¥¤½§¦§¨¬§¨¦−¨¬
éðôìEi''yx:çäëøaä-úà Ezà ýåýé åöé §¨¤«§©̧§Ÿ̈³¦§Æ¤©§¨½̈

éîñàaõøàa Eëøáe Eãé çìLî ìëáe E ©«£¨¤¾§−Ÿ¦§©´¨¤®¥©́§½¨¾̈¤
éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð EèBì ýåýé Eîé÷é £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«§¦«§Æ§Ÿ̈¬Æ

øîLú ék Cì-òaLð øLàk LBã÷ írì§©´¨½©«£¤−¦§©¨®¦´¦§ÀŸ
éäìà ýåýé úåöî-úà:åéëøãa zëìäå E ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈¦§¨¨«

éàø÷ð ýåýé íL ék õøàä énr-ìk eàøå§¨Æ¨©¥´¨½̈¤¦²¥¬§Ÿ̈−¦§¨´
éìr:jnî eàøéå EàéäáBèì ýåýé EøúBäå ¨¤®§¨«§−¦¤«¨§¦«§³§Ÿ̈Æ§½̈

ðèá éøôaòaLð øLà äîãàä ìr Eúîãà éøôáe Ezîäá éøôáe E ¦§¦¯¦§§²¦§¦¬§¤§§−¦§¦´©§¨¤®©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯

¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜¿̇«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«

‡�‡ Èc È‰B„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»»ƒƒƒ¬»

C‰Ï‡ ÈÈ Cp�zÈÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈¿ƒ¿ƒ»¿»¡»»

:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk ÏÚ ÈlÚƒ««»«¿≈«¿»

‰‡ÔÈlב ‡˙k¯a Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ¿≈¬»»ƒ¿¿»»ƒ≈

ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ È¯‡ Cp˜a„ÈÂ¿ƒ¿¿À»¬≈¿««¿≈¿»«¿»

:C‰Ï‡גCÈ¯·e ‡z¯˜a z‡ CÈ¯a ¡»»¿ƒ«¿¿«¿»¿ƒ

:‡Ï˜Áa z‡דCÚÓ„ ‡cÏÂ CÈ¯a «¿¿«¿»¿ƒ«¿»ƒ¿»

C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂe CÚ¯‡„ ‡a‡Â¿ƒ»¿«¿»«¿»ƒ¿ƒ»

:C�Ú È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜aהCÈ¯a «¿≈»¿∆¿≈»»¿ƒ

:C˙Âˆ‡Â ClÒוz‡ CÈ¯a «»¿«¿»»¿ƒ«¿

:C˜tÓa z‡ CÈ¯·e CÏÚÓaזÔzÈ ¿≈¬»¿ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ≈

CÏÚ ÔÈÓÈ˜c C··„ ÈÏÚa ˙È ÈÈ¿»»«¬≈¿»»¿»¿ƒ¬»

Ôe˜tÈ „Á ‡Á¯‡a CÓ„˜ ÔÈ¯È·z¿ƒƒ√»»¿»¿»«ƒ¿

Ôe˜¯ÚÈ ÔÁ¯‡ ‡Ú·L·e C˙ÂÏ¿»»¿ƒ¿»»¿»≈ƒ¿

:CÓ„wÓח˙È CnÚ ÈÈ „wÙÈ ƒ√»»¿««¿»ƒ»»

˙eËLB‡ ÏÎ·e C¯ˆB‡a ‡˙k¯aƒ¿¿»¿»»¿…»

C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡a CpÎ¯·ÈÂ C„È¿»ƒ»≈ƒ»¿«¿»«¿»¡»»

:CÏ ·‰ÈטÌÚÏ dÏ ÈÈ CpÓÈ˜È »≈»¿ƒƒ»¿»≈¿«

¯h˙ È¯‡ CÏ ÌÈi˜ È„ ‡Ók LÈc«̃ƒ¿»ƒ«ƒ»¬≈ƒ«

C‰˙e C‰Ï‡ ÈÈc ‡i„Bwt ˙È»ƒ«»«¿»¡»»¿«

:È‰BÓ„˜ Ô�˜˙c ÔÁ¯‡aיÔeÊÁÈÂ ¿»¿»¿»¿»√»ƒ¿∆¡

ÈÈ„ ‡ÓL È¯‡ ‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk»«¿≈«¿»¬≈¿»«¿»

:CpÓ ÔeÏÁ„ÈÂ CÏÚ È¯˜˙‡ƒ¿¿≈¬»¿ƒ¿¬ƒ»

cÏÂa‡יא ‡·ËÏ ÈÈ Cp¯˙BÈÂ¿¿ƒ»¿»¿»»¿«¿»

‡a‡·e C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂ·e CÚÓ„ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

é"ùø

(„)EÈÙÏ‡ ¯‚L.ה�המה� �קר�, ולד�ת ¿«¬»∆ְְְְֵֶַַָָ

מ�עיה: ˆ‡�Eמ��רת ˙B¯zLÚÂ..�תר��מ� ְִֵֶֶֶַָ¿«¿¿…∆ְְַ

'ע��ר�ת'? �מ� נקרא ל�ה דר��: ְְְְְִֵַַָָָָָָור��תינ�

�ע��ר�ת א�ת� �מחזיק�ת �עליה� ְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָ��ע�יר�ת

חזקי�: סלעי� �ה� E‡�Ë(‰)ה�ל�, Ce¯a. ְֲִִֵֶַָָָ»«¿¬
�א�ה לח �בר "טנא�", אחר: �בר ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ר�תי�.

���אר�בר.Ez¯‡LÓe�ס�י�:מס�� יב�, ְְִֵַַƒ¿«¿∆ְִֵֶָָָָ

זב: ואינ� ··‡E(Â)��לי ‰z‡ Ce¯a ְְִֵַָ»«»¿…∆
E˙‡ˆa ‰z‡ Ce¯·e.(קז יציאת�(ב"מ ��הא »«»¿≈∆ְְְִֵֶָ

הע�ל� לע�ל�:מ� �ביאת� חטא, �לא ְְְְִִֵָָָָָֹ

(Ê)EÈ�ÙÏ eÒe�È ÌÈÎ¯„ ‰Ú·L·e.�ר� �� ¿ƒ¿»¿»ƒ»¿»∆ֵֶֶ

להי�ת לברח, צד:ה�בהלי� לכל חמת��רי� תורה ְְְְְְִִִִִִַַַַָָֹ



eazÎikgkiyy`קמ meiqelwpe`

éúáàì ýåýéì E:Cì úúáéEì | ýåýé çzôé §Ÿ̈²©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«¦§©´§Ÿ̈´Â§Â
-øèî úúì íéîMä-úà áBhä BøöBà-úà¤«¨¸©¹¤©¨©À¦¨¥³§©
Eãé äùrî-ìk úà Cøáìe Bzra Eöøà©§§Æ§¦½§¨¥¾¥−¨©«£¥Ÿ́¨¤®

:äåìú àì äzàå íéaø íéBb úéåìäåâéðúðeE §¦§¦̧¨Æ¦´©¦½§©−̈¬Ÿ¦§¤«§¨«§Æ
àìå äìrîì ÷ø úééäå áðæì àìå Làøì ýåýé§Ÿ̈³§ŸÆ§´Ÿ§¨½̈§¨¦̧¨Æ©´§©½§¨§¬Ÿ
ýåýé | úåöî-ìà òîLú-ék ähîì äéäú¦«§¤−§¨®¨¦«¦§©º¤¦§´Ÿ§Ÿ̈´

éäìàì íBiä Eeöî éëðà øLà EøîL ¡Ÿ¤À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§¬Ÿ
:úBùrìåãéøLà íéøácä-ìkî øeñú àìå §©«£«Ÿ§´Ÿ¨À¦¨©§¨¦Æ£¤̧

úëìì ìåàîNe ïéîé íBiä íëúà äeöî éëðà̈«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−¨¦´§®Ÿ¨¤À¤
:íãárì íéøçà íéäìà éøçàôåèäéäå ©«£¥²¡Ÿ¦¬£¥¦−§¨§¨«§¨À̈

éäìà ýåýé ìB÷a òîLú àì-íàì EøîL ¦³Ÿ¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ
éëðà øLà åéúwçå åéúåöî-ìk-úà úBNrì©«£Æ¤¨¦§Ÿ¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬

éìr eàáe íBiä Eeöîälàä úBììwä-ìk E §©§−©®¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤
:EeâéOäåæèäzà øeøàå øéra äzà øeøà §¦¦«¨¬©−̈¨¦®§¨¬©−̈
:äãOaæé:EzøàLîe Eàðè øeøàçéøeøà ©¨¤«¨¬©§£−¦§©§¤«¨¬
ðèá-éøtéôìà øâL Eúîãà éøôe EE §¦«¦§§−§¦´©§¨¤®§©¬£¨¤−

ðàö úøzLrå:Eèéøeøàå Eàáa äzà øeøà §©§§¬ŸŸ¤«¨¬©−̈§Ÿ¤®§¨¬
:Eúàöa äzàë-úà Ea | ýåýé çlLé ©−̈§¥¤«§©©´§Ÿ̈´Â§Â¤

-ìëa úørânä-úàå äîeänä-úà äøànä©§¥¨³¤©§¨Æ§¤©¦§¤½¤§¨
-ãrå EãîMä ãr äùrz øLà Eãé çìLî¦§©¬¨«§−£¤´©«£¤®Ÿ©´¦¨«¤§³§©

éììrî rø éðtî øäî EãáàøLà E £¨§Æ©¥½¦§¥²¬Ÿ©©«£¨¤−£¤¬
éðzáæri''yx:àëãr øácä-úà Ea ýåýé ÷aãé £©§¨«¦©§¥¯§Ÿ̈²§−¤©¨®¤©µ

:dzLøì änL-àá äzà-øLà äîãàä ìrî Eúà Búlkáëäëké ©Ÿ´«Ÿ§½¥©Æ¨«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«©§¨´

ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÚ¯‡„¿«¿»««¿»ƒ«ƒ¿»

:CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡ÏיבÈÈ ÁzÙÈ «¬»»»¿ƒ«»ƒ¿«¿»

‡iÓL ˙È ‡·Ë d¯ˆB‡ ˙È CÏ»»»≈»»»¿«»

‡Î¯·Ïe d�cÚa CÚ¯‡ ¯ËÓ ÔzÓÏ¿ƒ«¿««¿»¿ƒ»≈¿»»»

ÔÈÓÓÚÏ ÛÊB˙Â C„È È„·BÚ Ïk ˙È»»»≈¿»¿≈¿«¿ƒ

:ÛeÊ˙ ‡Ï z‡Â ÔÈ‡ÈbÒיגCp�zÈÂ «ƒƒ¿«¿»¿¿ƒ¿ƒ»

Ì¯a È‰˙e LlÁÏ ‡ÏÂ ÛÈw˙Ï ÈÈ¿»¿«ƒ¿»¿«»¿≈¿«

È¯‡ ‡zÁ˙Ï È‰˙ ‡ÏÂ ‡lÚÏ¿≈»¿»¿≈¿«¿»¬≈

Èc C‰Ï‡ ÈÈc ‡i„BwÙÏ Ïa˜¿̇«≈¿ƒ«»«¿»¡»»ƒ

¯hÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡¬»¿«¿»»≈¿ƒ«

:„aÚÓÏeידÏkÓ ÔeËÒ˙ ‡ÏÂ ¿∆¿»¿»ƒ¿ƒ»

ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡�‡ Èc ‡iÓb˙tƒ¿»«»ƒ¬»¿«≈»¿

nÈ ÔÈ„ ‡ÓBÈC‰ÓÏ ‡Ï‡ÓNe ‡�È »≈«ƒ»¿»»ƒ¿«

:ÔepÁÏÙÓÏ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a»««¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ

ÓÈÓa¯‡טו Ïa˜˙ ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿««¿≈¿»

Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»¿ƒ«¿∆¿«»»

C„wÙÓ ‡�‡ Èc È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwtƒƒ¿»ƒƒ¬»¿«¿»

‡iËÂÏ Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿≈¬»»¿»«»

:Cp˜a„ÈÂ ÔÈl‡‰טזz‡ ËÈÏ »ƒ≈¿ƒ¿¿À»ƒ«¿

:‡Ï˜Áa z‡ ËÈÏÂ ‡z¯˜a¿«¿»¿ƒ«¿¿«¿»

C˙Âˆ‡Â:יז ClÒ ËÈÏיחËÈÏ ƒ«»¿«¿»»ƒ

È¯˜a CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ ‡cÏÂ«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«¿≈

:C�Ú È¯„ÚÂ CÈ¯B˙יטz‡ ËÈÏ »¿∆¿≈»»ƒ«¿

:C˜tÓa z‡ ËÈÏÂ CÏÚÓaכÈ¯‚È ¿≈¬»¿ƒ«¿¿ƒ¿»¿»≈

‡iLebL ˙ÈÂ ‡z¯‡Ó ˙È Ca ÈÈ¿»»»¿∆¿»¿»ƒ«»

C„È ˙eËLB‡ ÏÎa ‡˙ÈÙBÊÓ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»¿»»¿»

„·È˙„ „ÚÂ ÈˆzL˙c „Ú „aÚ˙ Ècƒ«¿≈«¿ƒ¿≈≈¿«¿≈«

CÈ„·BÚ ˙eLÈa Ì„˜ ÔÓ ÚÈ¯Ùaƒ¿ƒ«ƒ√»ƒ»»

:ÈzÏÁ„ ‡z˜·LcכאÈÈ ˜a„È ƒ¿«¿»««¿ƒ«¿≈¿»

C˙È ÈˆzLÈc „Ú ‡˙BÓ ˙È Ca»»»«¿ƒ¿≈≈»»

Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚÓ≈««¿»ƒ«¿»≈¿«»

:d˙¯ÈÓÏכב‡zÙÁLa ÈÈ C�ÁÓÈ ¿≈¿«ƒ¿ƒ»¿»¿«∆¿»

é"ùø

(Î)‰¯‡n‰.:�מ� יג)ח�ר��, "צרעת(ויקרא «¿≈»ְִַַָָ

�הל�ת:.‰Óe‰n‰ממארת": ק�ל כא���� תורה ְֶֶַ«¿»ִֶָ

(·Î)˙ÙÁMa.:ונפ�ח נ�ח� .Ácw·e˙���ר� ««∆∆ְְְִֶַַָָ««««
לב)ל���: א�(דברי� וה�א �א�י", קדחה א� "�י ְְְְִִֵֵַָָ

`eazÎikgkiyy mei qelwpe`

øçøçáe ú÷lcáe úçcwáe úôçMa ýåýéÂ§Ÿ̈Â©©¤̧¤©©©¹©©©¤À¤©«©§ªÆ
ãr Eeôãøe ïB÷øiáe ïBôcMáe áøçáe©¤½¤©¦¨−©¥«̈®§¨−©¬

Eãáài''yx:âëéîL eéäåELàø-ìr øLà E ¨§¤«§¨¬¨¤²£¤¬©«Ÿ§−
ézçz-øLà õøàäå úLçðìæøa Ei''yx:ãëïzé §®¤§¨¨¬¤£¤©§¤−©§¤«¦¥¯

íéîMä-ïî øôrå ÷áà Eöøà øèî-úà ýåýé§Ÿ̈²¤§©¬©§§−¨¨´§¨¨®¦©¨©̧¦Æ
éìr ãøéCãîMä ãr Ei''yx:äëðzé| ýåýé E ¥¥´¨¤½©−¦¨«§¨«¦¤§¸§Ÿ̈´

bðéáéà éðôì óåéìà àöz ãçà Cøãa E ¦¨»¦§¥´«Ÿ§¤¼¼§¤³¤¤¨Æ¥¥´¥½̈
äåræì úééäå åéðôì ñeðz íéëøã äráLáe§¦§¨¬§¨¦−¨´§¨¨®§¨¦´¨§©«£½̈

õøàä úBëìîî ìëìi''yx:åëEúìáð äúéäå §−Ÿ©§§¬¨¨«¤§¨«§¨³¦§¨«§Æ
õøàä úîäáìe íéîMä óBò-ìëì ìëàîì§©«£½̈§¨¬©¨©−¦§¤«¡©´¨¨®¤

:ãéøçî ïéàåæëíéøöî ïéçLa ýåýé äëké §¥−©«£¦«©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦³¦§©¸¦Æ

‡¯eÁ¯Á·e ‡z˜Ï„·e ‡zÁc˜·e¿««¿»ƒ¿∆¿»¿«¿»

‡�B˜¯È·e ‡�BÙcL·e ‡a¯Á·e¿«¿»¿ƒ¿»¿«¿»

:„·È˙c „Ú CpÙc¯ÈÂכגÔB‰ÈÂ ¿ƒ¿¿À»«¿≈»ƒ

ÔÈ�ÈÒÁ CLÈ¯ ÈÂlÚ Èc CiÓL¿«»ƒƒ»≈≈»¬ƒƒ

‡Ú¯‡Â ‡¯ËÓ ‡˙Á‡lÓ ‡LÁ�kƒ¿»»ƒ«¬»»ƒ¿»¿«¿»

‡ÏÊ¯ÙÎ ‡ÙÈwz C˙BÁ˙ È„ƒ¿»«ƒ»¿«¿¿»

:ÔÈ¯t „aÚÓlÓכד˙È ÈÈ ÔzÈ ƒ¿∆¿«≈ƒƒ≈¿»»

ÔÓ ‡¯ÙÚÂ ‡˜·‡ CÚ¯‡ ¯ËÓ¿««¿»«¿»¿«¿»ƒ

:ÈˆzL˙c „Ú CÏÚ ˙eÁÈ ‡iÓL¿«»≈¬»«¿ƒ¿≈≈

C‡�Òכה Ì„˜ ¯È·z ÈÈ Cp�zÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ√»»¿»

d˙ÂÏ ˜Btz ‡„Á ‡Á¯‡a¿»¿»¬»ƒ¿»≈

È‰BÓ„wÓ ˜B¯Úz ÔÁ¯‡ ‡Ú·L·e¿ƒ¿»»¿»≈ƒƒ√»ƒ

:‡Ú¯‡ ˙ÂkÏÓ ÏÎÏ ÚÈÊÏ È‰˙e¿≈¿ƒ«¿»«¿¿««¿»

ÏÎÈÓÏכו ‡¯bLÓ CzÏ·� È‰˙e¿≈¿ƒ¿»¿«¿»¿≈«

˙¯ÈÚ·ÏÂ ‡iÓL„ ‡ÙBÚ ÏÎÏ¿»»ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ«

:„È�Óc ˙ÈÏÂ ‡Ú¯‡כזÈÈ CpÁÓÈ «¿»¿≈¿»ƒƒ¿ƒ»¿»

é"ùø

�היא היט�), (פיבער �לע"ז מלוו"י ח�לי, ְִִֶֶַַ�ל

מאד: �מיני.lc·e˜˙ח�ה מ��חת, י�תר ח�ה ְַָֹ««∆∆ִִֵֵַַַַָ

ה�: ה���,.Á¯Á·e¯חלאי� ��� ה�ח�מ� חלי ֳִֵָ««¿Àְְִַַַֹ

ל���: �בלע"ז למי�, �מיד ל)וצמא "ועצמי(איוב ְְְְְְִִִֵַַַַָָ

חרב", מ�י ו)חרה מא�":(ירמיה מ��ח "נחר ִִִֵֵֶַַָָָֹ

·¯Á·e.�עלי ÔB˜¯È·e�יס�ת:יביא ÔBÙcL·e. «∆∆ְִֶָָָ«ƒ»«≈»
���ד�ת: �ב�אה קדי�,.ÔBÙcLמ�ת ר�ח ְֶַַַָָƒ»ִַָ

(זאנענפערבראנט): �לע"ז יב�,.ÔB˜¯Èאשילד"ה ְַַ≈»ֶֹ

קמ"א לירק��, ונהפכי� מכסיפי� ה�ב�אה ְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָ�פני

(געלב): ‡·„E�לע"ז „Ú.,'דתיבד 'עד �ר���: ְַַ«»¿∆ְְֵַַַ

מאלי�: ��כלה א�ת�, אב�ד עד ְְְֲִֵֵֶֶֶַַ�ל�מר

(‚Î)˙LÁ� EL‡¯ŒÏÚ ¯L‡ EÈÓL eÈ‰Â.קלל�ת ¿»»∆¬∆«…¿¿…∆ְָ

אמר�, עצמ� מ�י מ�ה מ�יה�ל�, סיני ו��הר ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹ

אמר ה�א �ר�� נאמר:ה�ד�� וכ� �מ�מע�. � ְְְֱֲֵֶַַַָָָָָָ

כו) לי,(ויקרא ת�מע� לא ע�י"וא� �לכ� וא� ְְְְְִִִִִִֵֹ

ה' יד�ק אלהי�, ה' "לק�ל א�מר: ה�א וכא� ְְְֱִֵֵֶֶַָֹקרי",

לאמר� �קלל�תיו מ�ה הקל ה'", י�כה ...��ְְְְְְִֵֵֶַָָָָֹ

��רא��נ�ת הקל, ז� �קללה �� וג� יחיד, ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ�ל���

א�מר: וארצכ�(ש�)ה�א ��רזל �מיכ� "את ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַ

�אי� �דר� מ�יעי� ה�מי� יהי� ��א ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ��ח��ה",

והאר� �ע�ל�, חרב יהא �� �מ��� מ�יע, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹה�רזל

מרקבת והיא מ�יעה, �ה�ח�ת �דר� מ�יעה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ�הא

וארצ� נח�ת �מי� א�מר: ה�א וכא� ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָֹ�ר�תיה,

יריק� ��א �י על א� מ�יעי�, �מי� ��הי� ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ�רזל,

�ע�ל�, אבד� �ל חרב יהיה לא מק�� מ�ל ְְִִֶֶֶָָָָָָָָֹֹמטר,

מ�יע ה�רזל �אי� �דר� מ�יעה �הא לא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהאר�

�י� היא קללה מק�� �מ�ל מרקיבי�, ה�ר�ת ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָואי�

�ר�ת, ��ציא לא �ברזל, �היא �י� �נח�ת ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַֹֹ�היא

מטר: יריק� לא ה�מי� ‡¯ˆE(Î„)וכ� ¯ËÓ ְִִֵַַָָָָֹ¿««¿¿
¯ÙÚÂ ג).‡·˜ מטרא.(תענית �בתר י�רדזיקא מטר »»¿»»ְְִִֵַָָָָָ

להר�י� �די �� ואי� צר��, �ל העפר,ולא את ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹ

ע�ב את �מכ�ה האבק, את �מעלה �אה ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוהר�ח

ונע�ה �ה� ונד�ק ה�י�, מ� לחי� �ה� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָה�רעי�

�מרקיבי�: �מתי��, לאימה.ÂÚÊÏ‰(Î‰)טיט ְְִִִִֵַַ¿«¬»ְֵָ

מ��, מ��תי� ��מעי �ל ��ז�ע� ויאמר�:�לזיע, ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ

א��': על ��א �דר� עלינ� יבא ��א לנ�, ְֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ'א�י

כו ÌÈ¯ˆÓ(ÊÎ)תורה ÔÈÁLa.לח מאד: היה רע ƒ¿ƒƒ¿«ƒְַַָָֹ

�בכ�ר�ת �דאיתא מ�ח��, ויב� מא)מ�פני� :(ד� ְְְְִִִִִִִֵַָָ
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:„·È˙c „Ú CpÙc¯ÈÂכגÔB‰ÈÂ ¿ƒ¿¿À»«¿≈»ƒ

ÔÈ�ÈÒÁ CLÈ¯ ÈÂlÚ Èc CiÓL¿«»ƒƒ»≈≈»¬ƒƒ

‡Ú¯‡Â ‡¯ËÓ ‡˙Á‡lÓ ‡LÁ�kƒ¿»»ƒ«¬»»ƒ¿»¿«¿»

‡ÏÊ¯ÙÎ ‡ÙÈwz C˙BÁ˙ È„ƒ¿»«ƒ»¿«¿¿»

:ÔÈ¯t „aÚÓlÓכד˙È ÈÈ ÔzÈ ƒ¿∆¿«≈ƒƒ≈¿»»

ÔÓ ‡¯ÙÚÂ ‡˜·‡ CÚ¯‡ ¯ËÓ¿««¿»«¿»¿«¿»ƒ

:ÈˆzL˙c „Ú CÏÚ ˙eÁÈ ‡iÓL¿«»≈¬»«¿ƒ¿≈≈

C‡�Òכה Ì„˜ ¯È·z ÈÈ Cp�zÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ√»»¿»

d˙ÂÏ ˜Btz ‡„Á ‡Á¯‡a¿»¿»¬»ƒ¿»≈

È‰BÓ„wÓ ˜B¯Úz ÔÁ¯‡ ‡Ú·L·e¿ƒ¿»»¿»≈ƒƒ√»ƒ

:‡Ú¯‡ ˙ÂkÏÓ ÏÎÏ ÚÈÊÏ È‰˙e¿≈¿ƒ«¿»«¿¿««¿»

ÏÎÈÓÏכו ‡¯bLÓ CzÏ·� È‰˙e¿≈¿ƒ¿»¿«¿»¿≈«

˙¯ÈÚ·ÏÂ ‡iÓL„ ‡ÙBÚ ÏÎÏ¿»»ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ«

:„È�Óc ˙ÈÏÂ ‡Ú¯‡כזÈÈ CpÁÓÈ «¿»¿≈¿»ƒƒ¿ƒ»¿»

é"ùø

�היא היט�), (פיבער �לע"ז מלוו"י ח�לי, ְִִֶֶַַ�ל

מאד: �מיני.lc·e˜˙ח�ה מ��חת, י�תר ח�ה ְַָֹ««∆∆ִִֵֵַַַַָ

ה�: ה���,.Á¯Á·e¯חלאי� ��� ה�ח�מ� חלי ֳִֵָ««¿Àְְִַַַֹ

ל���: �בלע"ז למי�, �מיד ל)וצמא "ועצמי(איוב ְְְְְְִִִֵַַַַָָ

חרב", מ�י ו)חרה מא�":(ירמיה מ��ח "נחר ִִִֵֵֶַַָָָֹ

·¯Á·e.�עלי ÔB˜¯È·e�יס�ת:יביא ÔBÙcL·e. «∆∆ְִֶָָָ«ƒ»«≈»
���ד�ת: �ב�אה קדי�,.ÔBÙcLמ�ת ר�ח ְֶַַַָָƒ»ִַָ

(זאנענפערבראנט): �לע"ז יב�,.ÔB˜¯Èאשילד"ה ְַַ≈»ֶֹ

קמ"א לירק��, ונהפכי� מכסיפי� ה�ב�אה ְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָ�פני

(געלב): ‡·„E�לע"ז „Ú.,'דתיבד 'עד �ר���: ְַַ«»¿∆ְְֵַַַ

מאלי�: ��כלה א�ת�, אב�ד עד ְְְֲִֵֵֶֶֶַַ�ל�מר

(‚Î)˙LÁ� EL‡¯ŒÏÚ ¯L‡ EÈÓL eÈ‰Â.קלל�ת ¿»»∆¬∆«…¿¿…∆ְָ

אמר�, עצמ� מ�י מ�ה מ�יה�ל�, סיני ו��הר ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹ

אמר ה�א �ר�� נאמר:ה�ד�� וכ� �מ�מע�. � ְְְֱֲֵֶַַַָָָָָָ

כו) לי,(ויקרא ת�מע� לא ע�י"וא� �לכ� וא� ְְְְְִִִִִִֵֹ

ה' יד�ק אלהי�, ה' "לק�ל א�מר: ה�א וכא� ְְְֱִֵֵֶֶַָֹקרי",

לאמר� �קלל�תיו מ�ה הקל ה'", י�כה ...��ְְְְְְִֵֵֶַָָָָֹ

��רא��נ�ת הקל, ז� �קללה �� וג� יחיד, ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ�ל���

א�מר: וארצכ�(ש�)ה�א ��רזל �מיכ� "את ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַ

�אי� �דר� מ�יעי� ה�מי� יהי� ��א ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ��ח��ה",

והאר� �ע�ל�, חרב יהא �� �מ��� מ�יע, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹה�רזל

מרקבת והיא מ�יעה, �ה�ח�ת �דר� מ�יעה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ�הא

וארצ� נח�ת �מי� א�מר: ה�א וכא� ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָֹ�ר�תיה,

יריק� ��א �י על א� מ�יעי�, �מי� ��הי� ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ�רזל,

�ע�ל�, אבד� �ל חרב יהיה לא מק�� מ�ל ְְִִֶֶֶָָָָָָָָֹֹמטר,

מ�יע ה�רזל �אי� �דר� מ�יעה �הא לא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהאר�

�י� היא קללה מק�� �מ�ל מרקיבי�, ה�ר�ת ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָואי�

�ר�ת, ��ציא לא �ברזל, �היא �י� �נח�ת ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַֹֹ�היא

מטר: יריק� לא ה�מי� ‡¯ˆE(Î„)וכ� ¯ËÓ ְִִֵַַָָָָֹ¿««¿¿
¯ÙÚÂ ג).‡·˜ מטרא.(תענית �בתר י�רדזיקא מטר »»¿»»ְְִִֵַָָָָָ

להר�י� �די �� ואי� צר��, �ל העפר,ולא את ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָֹ

ע�ב את �מכ�ה האבק, את �מעלה �אה ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוהר�ח

ונע�ה �ה� ונד�ק ה�י�, מ� לחי� �ה� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָה�רעי�

�מרקיבי�: �מתי��, לאימה.ÂÚÊÏ‰(Î‰)טיט ְְִִִִֵַַ¿«¬»ְֵָ

מ��, מ��תי� ��מעי �ל ��ז�ע� ויאמר�:�לזיע, ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ

א��': על ��א �דר� עלינ� יבא ��א לנ�, ְֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ'א�י

כו ÌÈ¯ˆÓ(ÊÎ)תורה ÔÈÁLa.לח מאד: היה רע ƒ¿ƒƒ¿«ƒְַַָָֹ

�בכ�ר�ת �דאיתא מ�ח��, ויב� מא)מ�פני� :(ד� ְְְְִִִִִִִֵַָָ
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ÔÊÁ CÈ�ÈÚÂ Ô¯Á‡ ‡nÚÏ ÔÈ¯ÈÒÓ¿ƒƒ¿«»»√»¿≈»¬»

˙ÈÏÂ ‡ÓBÈ Ïk Ô‰ÏÏ‚a ÔÙeÒÈÂƒ»ƒ¿»¿≈»»¿≈

:C„Èa ‡ÏÈÁלגÏÎÂ CÚ¯‡„ ‡a‡ ≈»ƒ»ƒ»¿«¿»¿»

zÚ„È ‡Ï Èc ‡nÚ ÏeÎÈ C˙e‡Ï≈»≈«»ƒ»¿««¿

Ïk ÚÈÚ¯e ˜ÈLÚ Ì¯· È‰˙e¿≈¿«»ƒ¿ƒ«»

:‡iÓBÈלדeÊÁÓ ‰hzLÓ È‰˙e «»¿≈ƒ¿«≈≈≈

:ÈÊÁ˙ Èc CÈ�ÈÚלהÈÈ CpÁÓÈ ≈»ƒ∆¡≈ƒ¿ƒ»¿»

ÏÚÂ ‡i·Î¯ ÏÚ ‡LÈ· ‡�ÁLa¿ƒ¬»ƒ»«¿À«»¿«

‰‡qz‡Ï Ïek˙ ‡Ï Èc ‡i˜L»«»ƒ»ƒ¿ƒ«»»

:CÁBÓ „ÚÂ CÏ‚¯ ˙Ò¯tÓƒ«¿««¿»¿«»

Ècלו CkÏÓ ˙ÈÂ C˙È ÈÈ ÈÏ‚È«¿≈¿»»»¿»«¿»ƒ

z‡ zÚ„È ‡Ï Èc ÌÚÏ CÏÚ ÌÈ˜¿̇ƒ¬»¿«ƒ»¿««¿«¿

‡iÓÓÚÏ ÔÓz ÁÏÙ˙Â CÈ˙‰·‡Â«¬»»»¿ƒ¿««»¿«¿«»

:‡�·‡Â ‡Ú‡ ‡˙ÂÚË ÈÁÏt«¿≈«¬»»»»¿«¿»

é"ùø

·¯b.:לח יב��.Ò¯Á�חי� �חרס:חי� »»ְִַ»∆ְִֵֶֶַָ

(ÁÎ)··Ï ÔB‰Ó˙·e.�"אשטורדישו ה�ב, אט� ¿ƒ¿≈»ֵֶַֹ

ערע�ר:.eLÚ˜(ËÎ)�לע"ז: יהיה מע�י� �כל ְַַ»ְְְֲִִֶֶַָ

(Ï)‰pÏbLÈ.,�ילג� �גל ��ה�ל��� וה�ת�ב ƒ¿»∆»ְְִִֶֶֶֶַָָ

י��ב�ה, כה)ל�בח: זה:(מגילה ה�א ס�פרי� ות��� ְְְְִִִֶֶֶַָָ

epÏlÁ˙.:�רי� לאכל הרביעית, לא��נה תורה ¿«¿∆ְְֱִִִֶַָָָֹ

(·Ï)Ì‰ÈÏ‡ ˙BÏÎÂ.,�ב���� אליה� מצ��ת ¿»¬≈∆ְֲֵֶֶַָ

'�לי�� קר�יה: �אה, �אינ� ��חלת �ל �בי�. ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָואינ�

`eazÎikgkiyy mei qelwpe`

:ïáàåæìì úééäåìå ìLîì änLìëa äðéðL ¨¨«¤§¨¦´¨§©½̈§¨−̈§¦§¦¨®§ŸÆ
änL ýåýé Eâäðé-øLà íénräi''yx:çìòøæ ¨«©¦½£¤§©«¤§¬§Ÿ̈−¨«¨¤¬©

epìñçé ék óñàz èrîe äãOä àéöBz áø©−¦´©¨¤®§©´¤«¡½Ÿ¦¬©§§¤−
äaøàäi''yx:èì-àì ïééå zãárå òhz íéîøk ¨«©§¤«§¨¦¬¦©−§¨¨®§¨§©³¦«Ÿ

:úrìzä epìëàú ék øâàú àìå äzLú¦§¤Æ§´Ÿ¤«¡½Ÿ¦¬«Ÿ§¤−©Ÿ¨«©
îCeñú àì ïîLå Eìeáb-ìëa Eì eéäé íéúéæ¥¦²¦«§¬§−§¨§¤®§¤̧¤Æ´Ÿ¨½

Eúéæ ìMé éki''yx:àîãéìBz úBðáe íéða ¦¬¦©−¥¤«¨¦¬¨−¦®
:éáMa eëìé ék Cì eéäé-àìåáîéøôe Eör-ìk §Ÿ¦«§´½̈¦¬¥«§−©¤«¦¨¥«§−§¦´
ìöìvä Løéé Eúîãài''yx:âîøLà øbä ©§¨¤®§¨¥−©§¨©«©¥Æ£¤´

éìr äìré Eaø÷aãøú äzàå äìrn äìrî E §¦§§½©«£¤¬¨¤−©´§¨¨®§¨§©¨¬¥¥−
:ähn ähîãîepåìú àì äzàå Eåìé àeä ©¬¨¨«¨´©§§½§©−̈´Ÿ©§¤®

:áðæì äéäz äzàå Làøì äéäé àeääîeàáe µ¦«§¤´§½Ÿ§©−̈¦«§¤¬§¨¨«¨̧
éìrEeâéOäå Eeôãøe älàä úBììwä-ìk E ¨¤¹¨©§¨´¨¥À¤§¨¸Æ§¦¦½

ýåýé ìB÷a zrîL àì-ék CãîMä ãr©−¦¨«§¨®¦´Ÿ¨©À§¨§Æ§Ÿ̈´
éäìàì E:Ceö øLà åéúwçå åéúåöî øîL ¡Ÿ¤½¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈£¤¬¦¨«

åîíìBò-ãr Erøæáe úôBîìe úBàì Eá eéäå: §¨´§½§−§¥®§©§£−©¨«
æîéäìà ýåýé-úà zãár-àì øLà úçzE ©À©£¤³«Ÿ¨©̧§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

ìk áøî ááì áeèáe äçîNai''yx:çîzãárå §¦§−̈§´¥¨®¥−Ÿ«Ÿ§¨«©§¨´
éáéà-úàárøa Ca ýåýé epçlLé øLà E ¤«Ÿ§¤À£¤̧§©§¤³§Ÿ̈Æ½̈§¨¨¯

ìò ïúðå ìk øñçáe íøéráe àîöáe§¨¨²§¥−Ÿ§´Ÿ¤®Ÿ§¨©º³Ÿ

ÈÚBLÏeלז Ï˙ÓÏ e„ˆÏ È‰˙e¿≈¿»ƒ¿«¿≈

:Ôn˙Ï ÈÈ Cp¯a„È Èc ‡iÓÓÚ ÏÎa¿…«¿«»ƒƒ¿¿ƒ»¿»¿«»

Ï˜ÁÏ‡לח ˜tz ÈbÒ Ú¯Ê ¯a«¿««ƒ«≈¿«¿»

:‡·Bb dpÏÒÁÈ È¯‡ LB�Îz ¯ÚÊe¿≈ƒ¿¬≈«¿¿ƒ≈»

ÓÁÂ¯‡לט ÁÏÙ˙Â ·Bvz ÔÈÓ¯k«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿«¿»

È¯‡ LB�Î˙ ‡ÏÂ ÈzL˙ ‡Ï»ƒ¿≈¿»ƒ¿¬≈

:‡zÚÏz dpÏÎÈ˙מÔB‰È ÔÈ˙ÈÊ ≈¿ƒ≈…«¿»≈ƒ¿

‡Ï ‡ÁLÓe CÓeÁz ÏÎa CÏ»¿»¿»ƒ¿»»

:CÈ˙ÈÊ Ôe¯zÈ È¯‡ CeÒ˙מאÔÈ�a ¿¬≈ƒ¿≈»¿ƒ

È¯‡ CÏ ÔB‰È ‡ÏÂ „ÈÏBz Ô�·e¿»ƒ¿»¿»¬≈

:‡È·La ÔeÎ‰ÈמבC�ÏÈ‡ Ïk ¿»¿ƒ¿»»ƒ»»

:‰‡wÒ dp�ÒÁÈ CÚ¯‡„ ‡a‡Â¿ƒ»¿«¿»«¿¿ƒ≈«»»

ÈÏÒ˜מג È‰È C�È· Èc Ï¯Ú ·˙Bz«»≈ƒ≈»¿≈»ƒ

È‰z z‡Â ‡lÚÏ ‡lÚÏ CpÓ ÏÚ«ƒ»¿≈»¿≈»¿«¿¿≈

:‡zÁ˙Ï ‡zÁ˙Ï ˙Á�מד‡e‰ »≈¿«¿»¿«¿»

È‰È ‡e‰ dpÙÊB˙ ‡Ï z‡Â CpÙÊBÈ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ≈¿≈

:LlÁÏ È‰z z‡Â ÛÈw˙Ï¿«ƒ¿«¿¿≈¿«»

‰‡ÔÈlמה ‡iËÂÏ Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ¿≈¬»»¿»«»»ƒ≈

ÈˆzL˙c „Ú Cp˜a„ÈÂ CpÙc¯ÈÂ¿ƒ¿¿À»¿ƒ¿¿À»«¿ƒ¿≈≈

ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ ‡zÏa˜ ‡Ï È¯‡¬≈»«∆¿»¿≈¿»«¿»

È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwt ¯hÓÏ C‰Ï‡¡»»¿ƒ«ƒƒ¿»ƒ

:C„wÙ Ècמו˙‡Ï Ca ÔB‰ÈÂ ƒ«¿»ƒ»¿»

:ÌÏÚ „Ú CÈ�··e ˙ÙBÓÏe¿≈ƒ¿»«√»

ÈÈמז Ì„˜ ‡zÁÏÙ ‡Ï Èc ÛÏÁ√»ƒ»¿«¿»√»¿»

‡aÏ ˙e¯ÈtL·e ‡Â„Áa C‰Ï‡¡»»¿∆¿»¿«ƒƒ»

:‡Ïk È‚qÓמחÈÏÚa ˙È ÁÏÙ˙Â ƒ¿≈…»¿ƒ¿«»«¬≈

‡�ÙÎa Ca ÈÈ dp¯‚È Èc C··„¿»»ƒ¿»ƒ≈¿»»¿«¿»

˙e¯ÈÒÁ·e ‡˙ÈÏÈË¯Ú·e ‡˙eÁˆ·e¿«»¿«¿ƒ¿»»«¬ƒ

C¯‡eˆ ÏÚ ‡ÏÊ¯t ¯È� ÔzÈÂ ‡lk…»¿ƒ≈ƒ«¿¿»««¿»

é"ùø

לגעיני�': אש"ו.nLÏ‰(ÊÏ)תורה ִֵַ¿«»
עלי�: י��� א�ת� הר�אה �ל ְִֶֶָָָאשטורדישו"�,

ÏLÓÏ.�ז' יאמר�: אד�, על רעה מ�ה ���בא ¿»»ְְֶַָָָָָָָֹֹ

�ל�ני': למ�ת ו)ל���.È�LÏÂ�‰��מה (לעיל ְְִַַָ¿ƒ¿ƒ»ְ

'�ל��עי',"ו��נ� �ר��מ�: וכ� ,�� יד�ר� ,"� ְְְְְְְְִֵֵַַַָ

וא��עי: ס��ר ועל.epÏÒÁÈ(ÁÏ)ל��� יכ���, ְְְִִֵָ«¿¿∆ְְֶַַ

ה�ל: את ��כ�ה 'חסיל', נקרא �� לט�� תורה ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

(Ó)ÏMÈ Èk.���ל �ר�תיו, יט)י�יר (לעיל ƒƒ«ְִֵַָ

ה�רזל מא":"ונ�ל ‰ÏˆÏv(Ó·)תורה L¯ÈÈ. ְְֶַַַָ¿»≈«¿»«
ה�רי: מ� ר� האר�ה יעני:.L¯ÈÈיע��� ְְֲִִֶֶַַַָָ¿»≈ֲִַ

ÏˆÏv‰.,אר�ה ייר�מי� לפר� אפ�ר ואי «¿»«ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָ

ולא ייר�, לכ�ב: ל� היה �� �א� יר�ה, ְְִִִֵֶַָָָֹֹ�ְְל���

לכ�ב: ל� היה �� �א� וגיר��י�, ה�ר�ה ְְְִִִֵֵֶָָָָֹל���

מגי�רי�: Ïk(ÊÓ)תורה ·¯Ó.�ל �היה �ע�ד ִ≈……ְְֶָָ



קמי `eazÎikgkiyy mei qelwpe`

:ïáàåæìì úééäåìå ìLîì änLìëa äðéðL ¨¨«¤§¨¦´¨§©½̈§¨−̈§¦§¦¨®§ŸÆ
änL ýåýé Eâäðé-øLà íénräi''yx:çìòøæ ¨«©¦½£¤§©«¤§¬§Ÿ̈−¨«¨¤¬©
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:úrìzä epìëàú ék øâàú àìå äzLú¦§¤Æ§´Ÿ¤«¡½Ÿ¦¬«Ÿ§¤−©Ÿ¨«©
îCeñú àì ïîLå Eìeáb-ìëa Eì eéäé íéúéæ¥¦²¦«§¬§−§¨§¤®§¤̧¤Æ´Ÿ¨½

Eúéæ ìMé éki''yx:àîãéìBz úBðáe íéða ¦¬¦©−¥¤«¨¦¬¨−¦®
:éáMa eëìé ék Cì eéäé-àìåáîéøôe Eör-ìk §Ÿ¦«§´½̈¦¬¥«§−©¤«¦¨¥«§−§¦´
ìöìvä Løéé Eúîãài''yx:âîøLà øbä ©§¨¤®§¨¥−©§¨©«©¥Æ£¤´

éìr äìré Eaø÷aãøú äzàå äìrn äìrî E §¦§§½©«£¤¬¨¤−©´§¨¨®§¨§©¨¬¥¥−
:ähn ähîãîepåìú àì äzàå Eåìé àeä ©¬¨¨«¨´©§§½§©−̈´Ÿ©§¤®

:áðæì äéäz äzàå Làøì äéäé àeääîeàáe µ¦«§¤´§½Ÿ§©−̈¦«§¤¬§¨¨«¨̧
éìrEeâéOäå Eeôãøe älàä úBììwä-ìk E ¨¤¹¨©§¨´¨¥À¤§¨¸Æ§¦¦½

ýåýé ìB÷a zrîL àì-ék CãîMä ãr©−¦¨«§¨®¦´Ÿ¨©À§¨§Æ§Ÿ̈´
éäìàì E:Ceö øLà åéúwçå åéúåöî øîL ¡Ÿ¤½¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈£¤¬¦¨«

åîíìBò-ãr Erøæáe úôBîìe úBàì Eá eéäå: §¨´§½§−§¥®§©§£−©¨«
æîéäìà ýåýé-úà zãár-àì øLà úçzE ©À©£¤³«Ÿ¨©̧§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

ìk áøî ááì áeèáe äçîNai''yx:çîzãárå §¦§−̈§´¥¨®¥−Ÿ«Ÿ§¨«©§¨´
éáéà-úàárøa Ca ýåýé epçlLé øLà E ¤«Ÿ§¤À£¤̧§©§¤³§Ÿ̈Æ½̈§¨¨¯

ìò ïúðå ìk øñçáe íøéráe àîöáe§¨¨²§¥−Ÿ§´Ÿ¤®Ÿ§¨©º³Ÿ

ÈÚBLÏeלז Ï˙ÓÏ e„ˆÏ È‰˙e¿≈¿»ƒ¿«¿≈

:Ôn˙Ï ÈÈ Cp¯a„È Èc ‡iÓÓÚ ÏÎa¿…«¿«»ƒƒ¿¿ƒ»¿»¿«»

Ï˜ÁÏ‡לח ˜tz ÈbÒ Ú¯Ê ¯a«¿««ƒ«≈¿«¿»

:‡·Bb dpÏÒÁÈ È¯‡ LB�Îz ¯ÚÊe¿≈ƒ¿¬≈«¿¿ƒ≈»

ÓÁÂ¯‡לט ÁÏÙ˙Â ·Bvz ÔÈÓ¯k«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿«¿»

È¯‡ LB�Î˙ ‡ÏÂ ÈzL˙ ‡Ï»ƒ¿≈¿»ƒ¿¬≈

:‡zÚÏz dpÏÎÈ˙מÔB‰È ÔÈ˙ÈÊ ≈¿ƒ≈…«¿»≈ƒ¿

‡Ï ‡ÁLÓe CÓeÁz ÏÎa CÏ»¿»¿»ƒ¿»»

:CÈ˙ÈÊ Ôe¯zÈ È¯‡ CeÒ˙מאÔÈ�a ¿¬≈ƒ¿≈»¿ƒ

È¯‡ CÏ ÔB‰È ‡ÏÂ „ÈÏBz Ô�·e¿»ƒ¿»¿»¬≈

:‡È·La ÔeÎ‰ÈמבC�ÏÈ‡ Ïk ¿»¿ƒ¿»»ƒ»»

:‰‡wÒ dp�ÒÁÈ CÚ¯‡„ ‡a‡Â¿ƒ»¿«¿»«¿¿ƒ≈«»»

ÈÏÒ˜מג È‰È C�È· Èc Ï¯Ú ·˙Bz«»≈ƒ≈»¿≈»ƒ

È‰z z‡Â ‡lÚÏ ‡lÚÏ CpÓ ÏÚ«ƒ»¿≈»¿≈»¿«¿¿≈

:‡zÁ˙Ï ‡zÁ˙Ï ˙Á�מד‡e‰ »≈¿«¿»¿«¿»

È‰È ‡e‰ dpÙÊB˙ ‡Ï z‡Â CpÙÊBÈ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ≈¿≈

:LlÁÏ È‰z z‡Â ÛÈw˙Ï¿«ƒ¿«¿¿≈¿«»

‰‡ÔÈlמה ‡iËÂÏ Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ¿≈¬»»¿»«»»ƒ≈

ÈˆzL˙c „Ú Cp˜a„ÈÂ CpÙc¯ÈÂ¿ƒ¿¿À»¿ƒ¿¿À»«¿ƒ¿≈≈

ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ ‡zÏa˜ ‡Ï È¯‡¬≈»«∆¿»¿≈¿»«¿»

È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwt ¯hÓÏ C‰Ï‡¡»»¿ƒ«ƒƒ¿»ƒ

:C„wÙ Ècמו˙‡Ï Ca ÔB‰ÈÂ ƒ«¿»ƒ»¿»

:ÌÏÚ „Ú CÈ�··e ˙ÙBÓÏe¿≈ƒ¿»«√»

ÈÈמז Ì„˜ ‡zÁÏÙ ‡Ï Èc ÛÏÁ√»ƒ»¿«¿»√»¿»

‡aÏ ˙e¯ÈtL·e ‡Â„Áa C‰Ï‡¡»»¿∆¿»¿«ƒƒ»

:‡Ïk È‚qÓמחÈÏÚa ˙È ÁÏÙ˙Â ƒ¿≈…»¿ƒ¿«»«¬≈

‡�ÙÎa Ca ÈÈ dp¯‚È Èc C··„¿»»ƒ¿»ƒ≈¿»»¿«¿»

˙e¯ÈÒÁ·e ‡˙ÈÏÈË¯Ú·e ‡˙eÁˆ·e¿«»¿«¿ƒ¿»»«¬ƒ

C¯‡eˆ ÏÚ ‡ÏÊ¯t ¯È� ÔzÈÂ ‡lk…»¿ƒ≈ƒ«¿¿»««¿»

é"ùø

לגעיני�': אש"ו.nLÏ‰(ÊÏ)תורה ִֵַ¿«»
עלי�: י��� א�ת� הר�אה �ל ְִֶֶָָָאשטורדישו"�,

ÏLÓÏ.�ז' יאמר�: אד�, על רעה מ�ה ���בא ¿»»ְְֶַָָָָָָָֹֹ

�ל�ני': למ�ת ו)ל���.È�LÏÂ�‰��מה (לעיל ְְִַַָ¿ƒ¿ƒ»ְ

'�ל��עי',"ו��נ� �ר��מ�: וכ� ,�� יד�ר� ,"� ְְְְְְְְִֵֵַַַָ

וא��עי: ס��ר ועל.epÏÒÁÈ(ÁÏ)ל��� יכ���, ְְְִִֵָ«¿¿∆ְְֶַַ

ה�ל: את ��כ�ה 'חסיל', נקרא �� לט�� תורה ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

(Ó)ÏMÈ Èk.���ל �ר�תיו, יט)י�יר (לעיל ƒƒ«ְִֵַָ

ה�רזל מא":"ונ�ל ‰ÏˆÏv(Ó·)תורה L¯ÈÈ. ְְֶַַַָ¿»≈«¿»«
ה�רי: מ� ר� האר�ה יעני:.L¯ÈÈיע��� ְְֲִִֶֶַַַָָ¿»≈ֲִַ

ÏˆÏv‰.,אר�ה ייר�מי� לפר� אפ�ר ואי «¿»«ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָ

ולא ייר�, לכ�ב: ל� היה �� �א� יר�ה, ְְִִִֵֶַָָָֹֹ�ְְל���

לכ�ב: ל� היה �� �א� וגיר��י�, ה�ר�ה ְְְִִִֵֵֶָָָָֹל���

מגי�רי�: Ïk(ÊÓ)תורה ·¯Ó.�ל �היה �ע�ד ִ≈……ְְֶָָ



eazÎikgkiyy`קמד meiqelwpe`

Cúà BãéîLä ãr Eøàeö-ìr ìæøa:èîàOé ©§¤Æ©©¨¤½©¬¦§¦−Ÿ¨«¦¨´
éìr ýåýéøLàk õøàä äö÷î ÷çøî éBb E §Ÿ̈Á¨¤̧³¥«¨ŸÆ¦§¥´¨½̈¤©«£¤¬

ì òîLú-àì øLà éBb øLpä äàãéBðLi''yx: ¦§¤−©¨®¤¾£¤¬«Ÿ¦§©−§Ÿ«
ðørðå ï÷æì íéðô àOé-àì øLà íéðt ær éBb−©´¨¦®£¤̧«Ÿ¦¨³¨¦Æ§¨¥½§©−©

:ïçé àìàðEúîãà-éøôe Ezîäá éøt ìëàå ¬Ÿ¨«ŸÂ§¨©Â§¦¸§¤§§´§¦«©§¨«§»
LBøéz ïâc Eì øéàLé-àì øLà CãîMä ãr©´¦¨«§¨¼£¤̧«Ÿ©§¦¹§À¨¨Æ¦´

éôìà øâL øäöéåðàö úøzLrå Eãr E §¦§½̈§©¬£¨¤−§©§§´ŸŸ¤®©¬
Cúà Bãéáàä:áðì øöäåéørL-ìëa Eãr E ©«£¦−Ÿ¨«§¥©̧§¹§¨§¨¤À©´
éúîç úãøäzà øLà úBøöaäå úäábä E ¤³¤«ŸŸ¤̧Æ©§Ÿ´Ÿ§©§ª½£¤¬©¨²

éørL-ìëa Eì øöäå Eöøà-ìëa ïäa çèaE Ÿ¥¬©¨¥−§¨©§¤®§¥©³§Æ§¨§¨¤½
éäìà ýåýé ïúð øLà Eöøà-ìëaCì Ei''yx: §¨̧©§§½£¤¬¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«

âððèá-éøô zìëàåéða øùa Eéúðáe EøLà E §¨«©§¨´§¦«¦§§À§©³Ÿ¨¤̧Æ§Ÿ¤½£¤¬
éäìà ýåýé Eì-ïúð-øLà ÷Böîáe øBöîa E ¨«©§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨Æ§¨½£¤

Eáéà Eì ÷éöéi''yx:ãðâðräå Ea Cøä Léàä ¨¦¬§−«Ÿ§¤«¨¦Æ¨©´§½§¤«¨−Ÿ
øúéáe B÷éç úLàáe åéçàá Bðér òøz ãàî§®Ÿ¥©¸¥³§¨¦Æ§¥´¤¥½§¤¬¤

øéúBé øLà åéðai''yx:äðíäî ãçàì | úzî ¨−̈£¤¬¦«¦¥´§©©´¥¤À
ìk Bì-øéàLä éìaî ìëàé øLà åéða øùaî¦§©³Ÿ¨¨Æ£¤´Ÿ¥½¦§¦¬¦§¦«−®Ÿ
-ìëa Eáéà Eì ÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa§¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−§¨

éørL:EåðøLà äbðräå Eá äkøä §¨¤«¨«©¨̧§¹§¨«£ªÀ̈£¤̧

:C˙È ÈˆÈzLÈc „ÚמטÈÈ È˙ÈÈ «ƒ¿≈≈»»«¿ƒ¿»

‡Ú¯‡ ÈÙÈqÓ ˜ÈÁ¯Ó ÌÚ CÏÚ¬»«≈»ƒƒ¿»≈«¿»

Èc ‡nÚ ‡¯L� È„zLÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿»«»ƒ

:d�LÈÏ ÚÓL˙ ‡ÏנÛÈwz ÌÚ »ƒ¿«ƒ»≈««ƒ

ÏÚÂ ‡·ÒÏ ÔÈt‡ ·qÈ ‡Ï Èc ÔÈt‡«ƒƒ»ƒ««ƒ¿»»¿«

:ÌÁ¯Ó ‡Ï ‡˜�Èנא‡cÏÂ ÏeÎÈÈÂ »¿»»¿«≈¿≈«¿»

„Ú CÚ¯‡„ ‡a‡Â C¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»«

‡¯e·Ú CÏ ¯‡LÈ ‡Ï Èc ÈˆzL˙c¿ƒ¿≈≈ƒ»«¿«»ƒ»

CÈ¯B˙ È¯˜a ‡ÁLÓe ‡¯ÓÁ«¿»ƒ¿»«¿≈»

:C˙È „·BÈc „Ú C�Ú È¯„ÚÂ¿∆¿≈»»«¿≈»»

Ú„נב CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ˜ÚÈÂ¿»≈»¿»ƒ¿»«

Èc ‡iÎÈ¯Îe ‡iÓ¯ CÈ¯eL LaÎÈc¿ƒ¿«»»«»¿ƒ«»ƒ

ÏÎa Ô‰· ‡·ÊzL‡Ï ıÁ¯ z‡«¿»≈¿ƒ¿≈»»¿≈¿»

ÏÎa CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ˜ÚÈÂ CÚ¯‡«¿»¿»≈»¿»ƒ¿»¿»

:CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È Èc CÚ¯‡«¿»ƒ¿«¿»¡»»»

CÈ�aנג ¯Na CÚÓ„ ‡cÏÂ ÏeÎÈ˙Â¿≈«¿»ƒ¿»¿«¿»

C‰Ï‡ ÈÈ CÏ ·‰È Èc CÈ˙�·e¿»»ƒ¿«»¿»¡»»

:C‡�Ò CÏ ˜ÚÈc ‡˙˜Ú·e ‡¯Èˆaƒ¿»»¿«¿»¿»≈»»¿»

pÙÓ„Â˜נד Ca CÈk¯„ ‡¯·b«¿»¿«ƒ»¿ƒ¿««

È‰eÁ‡a d�ÈÚ L‡·z ‡„ÁÏ«¬»ƒ¿≈≈≈¿»ƒ

Èc È‰B�a ¯‡L·e dÓÈ˜ ˙z‡·e¿ƒ«¿»≈ƒ¿»¿ƒƒ

:¯‡LÈנהÔB‰pÓ „ÁÏ ÔzÓlÓ «¿«ƒ¿ƒ«¿«ƒ¿

‡ÏcÓ ÏeÎÈÈ Èc È‰B�a ¯NaÓƒ¿«¿ƒƒ≈ƒ¿»

‡˙˜Ú·e ‡¯Èˆa ‡lk dÏ ¯‡zL‡ƒ¿»«≈…»ƒ¿»»¿«¿»

:CÈÂ¯˜ ÏÎa C‡�Ò CÏ ˜ÚÈ È„ƒ»≈»»¿»¿»ƒ¿»

Ï‡נו Èc ‡˜pÙÓ„Â C· ‡ÎÈk¯c¿«ƒ»»¿ƒ¿«¿»ƒ»

é"ùø

ט�ב: מח�ל ‰Lp¯(ËÓ)תורה ‰‡„È ¯L‡k.,�תא� ָ«¬∆ƒ¿∆«»∆ְִֹ

ס�סיו: ויק�� מצלחת B�LÏודר� ÚÓL˙Œ‡Ï.א�� ְְְֵֶֶַַַַָ…ƒ¿«¿…ֶֹ

וכ�: ל��נ�, מא)��יר לפ�ר(בראשית חל�� "��מע ְְְְֲִִִֵַַֹ

וכ�: מב)א�ת�", אינטינדר"י(ש� י�ס�", ��מע "�י ְִֵֵֵַ

(פערשטעהע�): נ�לע"ז ¯„˙(�·)תורה „Ú ְַַ«∆∆
EÈ˙ÓÁ.ר��י ·E�Ë(�‚)וכ���:ל��� È¯t zÏÎ‡Â ……∆ְְִִ¿»«¿»¿ƒƒ¿¿

¯BˆÓa 'B‚Â EÈ�a ¯Na.,העיר על צרי� ��הי� מחמת ¿«»∆¿¿»ְֲִִִֵֶַַָָ

מצ�ק, �� רעב��:ויהיה Ú‰Â�‚(�„)עקת Ea C¯‰. ְְֲִֵֶַָָָ»«¿¿∆»…

�מר�", �"מהתע�ג ���ק, ל��� הענג, ה�א הר� ְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹה�א

�ה�א �י על א� אחד, ��ניה� עליה� ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָמ�כיח

לרעב�נ� ל� ימ�ק מא�ס, �דבר קצה ודע�� ְְְְְֲִִִַַַַָָָ�ְמפ�ק

ה��תרי� �בניו עינ� �רע �י עד �בנ�תיו, �ניו ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָ��ר

א�ר אחיה�, � �ניו מ��ר מה� לאחד ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָמ�ת

ה�בב, ור� הרחמני ,"�� "הר� אחר: �בר ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹיאכל.

�ניה� מ��ר י�נ� ולא יתאכזר�, רעב�נ�ת ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹֹמרב

ה��תרי�: לבניה� נהה�ח�טי� d�ÈÚ(�Â)תורה Ú¯z ְְִִִֵֶַַָ≈«≈»

`eazÎikgkiyy mei qelwpe`

âprúäî õøàä-ìr âvä dìâø-óë äúqð-àì«Ÿ¦§¨³©©§¨Æ©¥´©¨½̈¤¥«¦§©¥−
dðááe d÷éç Léàa dðér òøz Cøîe¥®Ÿ¥©³¥¨Æ§¦´¥½̈¦§−̈

dzááei''yx:æðäéìâø ïéaî | úöBiä dúéìLáe §¦¨«§¦§¨º̈©¥´¦¥´©§¤À¨
ìk-øñça íìëàú-ék ãìz øLà äéðááe§¨¤̧¨Æ£¤´¥¥½¦«Ÿ§¥¬§«Ÿ¤−Ÿ
Eáéà Eì ÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa øúqa©¨®¤§¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−

éørLaEi''yx:çð-úà úBùrì øîLú àì-íà ¦§¨¤«¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£ÀŸ¤
äfä øôqa íéáúkä úàfä äøBzä éøác-ìk̈¦§¥Æ©¨´©½Ÿ©§ª¦−©¥´¤©¤®
úà äfä àøBpäå ãaëpä íMä-úà äàøéìÂ§¦§Â̈¤©¥º©¦§©³§©¨Æ©¤½¥−

éäìà ýåýé:Eèðúàå Eúkî-úà ýåýé àìôäå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¦§¨³§Ÿ̈Æ¤©´Ÿ§½§¥−
íéìçå úBðîàðå úìãb úBkî Erøæ úBkî©´©§¤®©³§ŸŸÆ§¤¡́¨½¨«¢¨¦¬

íéðîàðå íérøi''yx:ñäåãî-ìk úà Ea áéLäå ¨¦−§¤«¡¨¦«§¥¦´§À¥µ¨©§¥´
Ca e÷áãå íäéðtî zøâé øLà íéøöîi''yx: ¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨¦§¥¤®§¨«§−¨«

àñáeúë àì øLà äkî-ìëå éìç-ìk íb©³¨¢¦Æ§¨©½̈£¤Æ´Ÿ¨½
éìr ýåýé íìré úàfä äøBzä øôñaãr E §¥−¤©¨´©®Ÿ©§¥³§Ÿ̈Æ¨¤½©−

CãîMäi''yx:áñúçz èrî éúîa ízøàLðå ¦¨«§¨«§¦§©§¤Æ¦§¥´§½̈©µ©
àì-ék áøì íéîMä éáëBëk íúééä øLà£¤´¡¦¤½§«§¥¬©¨©−¦¨®Ÿ¦´Ÿ

éäìà ýåýé ìB÷a zrîLEi''yx:âñäéäå ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«Â§¨Â̈
Néùé ïk íëúà úBaøäìe íëúà áéèéäì íëéìr ýåýé Nù-øLàk©«£¤¨̧Ÿ§Ÿ̈¹£¥¤À§¥¦´¤§¤»§©§´¤§¤¼¥´¨¦³Ÿ

ÏÚ ‡˙Á‡Ï dÏ‚¯ ˙Ò¯t ˙‡Èq�«ƒ««¿««¿««¬»»«

L‡·z eÎÈk¯Óe e˜pÙnÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿«¿≈«ƒƒ¿≈

d¯··e dÓÈ˜ ¯·‚a d�ÈÚ≈«ƒ¿«¿»«ƒ¿«

:dz¯··eנזÔe˜tÈc ‡‰�a ¯ÚÊ·e ƒ¿««ƒ¿≈¿»»¿ƒ¿

È¯‡ „ÈÏ˙ Èc ‡‰�··e dpÓƒ«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¬≈

‡¯˙Òa ‡lk ˙e¯ÈÒÁa ÔepÏÎÈ≈̇¿ƒ«¬ƒ…»¿ƒ¿»

C‡�Ò CÏ ˜ÚÈ Èc ‡˙˜Ú·e ‡¯Èˆaƒ¿»»¿«¿»ƒ»≈»»¿»

:CÈÂ¯˜aנח„aÚÓÏ ¯h˙ ‡Ï Ì‡ ¿ƒ¿»ƒ»ƒ«¿∆¿«

‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t Ïk ˙È»»ƒ¿»≈«¿»»»

˙È ÏÁ„ÓÏ ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îcƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿«»

ÈÈ ˙È ÔÈ„‰ ‡ÏÈÁ„e ‡¯ÈwÈ ‡ÓL¿»«ƒ»¿ƒ»»≈»¿»

:C‰Ï‡נטC˙ÁÓ ˙È ÈÈ L¯ÙÈÂ ¡»»¿«¿«¿»»»»»

Ô·¯·¯ ÔÁÓ CÈ�a ˙ÁÓ ˙ÈÂ¿»»«¿»»»«¿¿»

ÔÈLÈa ÔÈLzÎÓe Ô�ÓÈ‰Óe¿≈¿»«¿¿ƒƒƒ

:ÔÈ�ÓÈ‰ÓeסÏk ˙È Ca ·˙ÈÂ ¿≈¿ƒ¿»≈»»»

‡zÏÁ„ Èc ÌÈ¯ˆÓ ÈLzÎÓ«¿¿≈ƒ¿«ƒƒ¿∆¿»

:Ca Ôe˜a„ÈÂ ÔB‰ÈÓ„wÓסאÛ‡ ƒ√»≈¿ƒ¿¿»«

ÔÈ·È˙Î ‡Ï Èc ‡ÁÓ ÏÎÂ Ú¯Ó Ïk»¿«¿»»»ƒ»¿ƒƒ

ÈÈ Ôep˙ÈÈ ‡„‰ ‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒa¿ƒ¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿»

:CˆzLÈc „Ú CÏÚסבÔe¯‡zL˙Â ¬»«¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«¬

È·ÎBÎk Ôe˙ÈÂ‰ Èc ÛÏÁ ¯ÚÊ ÌÚa¿«¿≈√»ƒ¬≈¿¿≈

‡zÏa˜ ‡Ï È¯‡ ÈbÒÓÏ ‡iÓL¿«»¿ƒ¿≈¬≈»«∆¿»

:C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏסגÈ‰ÈÂ ¿≈¿»«¿»¡»»ƒ≈

‡·ËB‡Ï ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈcÁ„ ‡Ók¿»ƒ«≈¿»¬≈¿»»

ÈÈ È„ÁÈ Ôk ÔBÎ˙È ‰‡bÒ‡Ïe ÔBÎ˙È»¿¿«¿»»»¿≈∆¡≈¿»

é"ùø

dz··e d�··e d˜ÈÁ LÈ‡a.:�ה�ד�לי ¿ƒ≈»ƒ¿»¿ƒ»ְִַ

(Ê�)d˙ÈÏL·e.�עינ �הא �כ�� ה�ט�י�. �ניה ¿ƒ¿»»ְְִֶַַָָ�ְֵֵָָ

מ� אצל� לא�ר מ�י�� האחד את ���אכל ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹצרה

נחה��ר: ‡˙E˙kÓŒ(�Ë)תורה '‰ ‡ÏÙ‰Â. ַָָ¿ƒ¿»∆«…¿
מ��ת: מ�אר �מב�ל�ת לי�ר�,.B�Ó‡�Â˙מפלא�ת �ְָ�ְְִַָָ¿∆¡»ְְֶַ

�ליח�ת�: Ì‰È�tÓ(Ò)לק�� z¯‚È ¯L‡.מ�ני ְְִֵַָ¬∆»…¿»ƒ¿≈∆ְִֵ

ה�א�ת מ���ת מ��ת ר�אי� י�ראל ��הי� ַָ�ְְְִִֵֶַַַָָה���ת,

עליה�, �� יב�א� ��א מה� יראי� הי� מצרי�, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעל

�תיב: ��� טו)�דע ��מע(שמות �מע א� "והיה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

א�י� לא �מצרי� �מ�י א�ר ה�חלה �ל ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָֹוג�',

מיראי� אי� �ה�אעלי�", �דבר א�א האד�, את ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ

מ���: על�ה:ל���.ÌÏÚÈ(Ò‡)יג�ר ִֶָ«¿≈ְֲִָ

(·Ò)'B‚Â ˙Áz ËÚÓ È˙Óa Ìz¯‡L�Â.�מ�עטי ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿≈¿»««¿ִָ

מר�י�: ‰'(Ò‚)ח��� NÈNÈ Ôk.(י את(מגילה ְִ�ִ≈»ƒֶ

וג�':א�יביכ� להאביד ל���.ÌzÁq�Âעליכ�, ְְְֲֲִֵֵֶֶַ¿ƒ«¿∆ְ

וכ�: טו)עקירה, ה'(משלי י�ח �אי� ":"�ית ְֲִִִֵֵֵַָ



קמה `eazÎikgkiyy mei qelwpe`

âprúäî õøàä-ìr âvä dìâø-óë äúqð-àì«Ÿ¦§¨³©©§¨Æ©¥´©¨½̈¤¥«¦§©¥−
dðááe d÷éç Léàa dðér òøz Cøîe¥®Ÿ¥©³¥¨Æ§¦´¥½̈¦§−̈

dzááei''yx:æðäéìâø ïéaî | úöBiä dúéìLáe §¦¨«§¦§¨º̈©¥´¦¥´©§¤À¨
ìk-øñça íìëàú-ék ãìz øLà äéðááe§¨¤̧¨Æ£¤´¥¥½¦«Ÿ§¥¬§«Ÿ¤−Ÿ
Eáéà Eì ÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa øúqa©¨®¤§¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−

éørLaEi''yx:çð-úà úBùrì øîLú àì-íà ¦§¨¤«¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£ÀŸ¤
äfä øôqa íéáúkä úàfä äøBzä éøác-ìk̈¦§¥Æ©¨´©½Ÿ©§ª¦−©¥´¤©¤®
úà äfä àøBpäå ãaëpä íMä-úà äàøéìÂ§¦§Â̈¤©¥º©¦§©³§©¨Æ©¤½¥−

éäìà ýåýé:Eèðúàå Eúkî-úà ýåýé àìôäå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¦§¨³§Ÿ̈Æ¤©´Ÿ§½§¥−
íéìçå úBðîàðå úìãb úBkî Erøæ úBkî©´©§¤®©³§ŸŸÆ§¤¡́¨½¨«¢¨¦¬

íéðîàðå íérøi''yx:ñäåãî-ìk úà Ea áéLäå ¨¦−§¤«¡¨¦«§¥¦´§À¥µ¨©§¥´
Ca e÷áãå íäéðtî zøâé øLà íéøöîi''yx: ¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨¦§¥¤®§¨«§−¨«

àñáeúë àì øLà äkî-ìëå éìç-ìk íb©³¨¢¦Æ§¨©½̈£¤Æ´Ÿ¨½
éìr ýåýé íìré úàfä äøBzä øôñaãr E §¥−¤©¨´©®Ÿ©§¥³§Ÿ̈Æ¨¤½©−

CãîMäi''yx:áñúçz èrî éúîa ízøàLðå ¦¨«§¨«§¦§©§¤Æ¦§¥´§½̈©µ©
àì-ék áøì íéîMä éáëBëk íúééä øLà£¤´¡¦¤½§«§¥¬©¨©−¦¨®Ÿ¦´Ÿ

éäìà ýåýé ìB÷a zrîLEi''yx:âñäéäå ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«Â§¨Â̈
Néùé ïk íëúà úBaøäìe íëúà áéèéäì íëéìr ýåýé Nù-øLàk©«£¤¨̧Ÿ§Ÿ̈¹£¥¤À§¥¦´¤§¤»§©§´¤§¤¼¥´¨¦³Ÿ

ÏÚ ‡˙Á‡Ï dÏ‚¯ ˙Ò¯t ˙‡Èq�«ƒ««¿««¿««¬»»«

L‡·z eÎÈk¯Óe e˜pÙnÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿«¿≈«ƒƒ¿≈

d¯··e dÓÈ˜ ¯·‚a d�ÈÚ≈«ƒ¿«¿»«ƒ¿«

:dz¯··eנזÔe˜tÈc ‡‰�a ¯ÚÊ·e ƒ¿««ƒ¿≈¿»»¿ƒ¿

È¯‡ „ÈÏ˙ Èc ‡‰�··e dpÓƒ«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¬≈

‡¯˙Òa ‡lk ˙e¯ÈÒÁa ÔepÏÎÈ≈̇¿ƒ«¬ƒ…»¿ƒ¿»

C‡�Ò CÏ ˜ÚÈ Èc ‡˙˜Ú·e ‡¯Èˆaƒ¿»»¿«¿»ƒ»≈»»¿»

:CÈÂ¯˜aנח„aÚÓÏ ¯h˙ ‡Ï Ì‡ ¿ƒ¿»ƒ»ƒ«¿∆¿«

‡„‰ ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t Ïk ˙È»»ƒ¿»≈«¿»»»

˙È ÏÁ„ÓÏ ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îcƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿«»

ÈÈ ˙È ÔÈ„‰ ‡ÏÈÁ„e ‡¯ÈwÈ ‡ÓL¿»«ƒ»¿ƒ»»≈»¿»

:C‰Ï‡נטC˙ÁÓ ˙È ÈÈ L¯ÙÈÂ ¡»»¿«¿«¿»»»»»

Ô·¯·¯ ÔÁÓ CÈ�a ˙ÁÓ ˙ÈÂ¿»»«¿»»»«¿¿»

ÔÈLÈa ÔÈLzÎÓe Ô�ÓÈ‰Óe¿≈¿»«¿¿ƒƒƒ

:ÔÈ�ÓÈ‰ÓeסÏk ˙È Ca ·˙ÈÂ ¿≈¿ƒ¿»≈»»»

‡zÏÁ„ Èc ÌÈ¯ˆÓ ÈLzÎÓ«¿¿≈ƒ¿«ƒƒ¿∆¿»

:Ca Ôe˜a„ÈÂ ÔB‰ÈÓ„wÓסאÛ‡ ƒ√»≈¿ƒ¿¿»«

ÔÈ·È˙Î ‡Ï Èc ‡ÁÓ ÏÎÂ Ú¯Ó Ïk»¿«¿»»»ƒ»¿ƒƒ

ÈÈ Ôep˙ÈÈ ‡„‰ ‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒa¿ƒ¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿»

:CˆzLÈc „Ú CÏÚסבÔe¯‡zL˙Â ¬»«¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«¬

È·ÎBÎk Ôe˙ÈÂ‰ Èc ÛÏÁ ¯ÚÊ ÌÚa¿«¿≈√»ƒ¬≈¿¿≈

‡zÏa˜ ‡Ï È¯‡ ÈbÒÓÏ ‡iÓL¿«»¿ƒ¿≈¬≈»«∆¿»

:C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏסגÈ‰ÈÂ ¿≈¿»«¿»¡»»ƒ≈

‡·ËB‡Ï ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈcÁ„ ‡Ók¿»ƒ«≈¿»¬≈¿»»

ÈÈ È„ÁÈ Ôk ÔBÎ˙È ‰‡bÒ‡Ïe ÔBÎ˙È»¿¿«¿»»»¿≈∆¡≈¿»

é"ùø

dz··e d�··e d˜ÈÁ LÈ‡a.:�ה�ד�לי ¿ƒ≈»ƒ¿»¿ƒ»ְִַ

(Ê�)d˙ÈÏL·e.�עינ �הא �כ�� ה�ט�י�. �ניה ¿ƒ¿»»ְְִֶַַָָ�ְֵֵָָ

מ� אצל� לא�ר מ�י�� האחד את ���אכל ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹצרה

נחה��ר: ‡˙E˙kÓŒ(�Ë)תורה '‰ ‡ÏÙ‰Â. ַָָ¿ƒ¿»∆«…¿
מ��ת: מ�אר �מב�ל�ת לי�ר�,.B�Ó‡�Â˙מפלא�ת �ְָ�ְְִַָָ¿∆¡»ְְֶַ

�ליח�ת�: Ì‰È�tÓ(Ò)לק�� z¯‚È ¯L‡.מ�ני ְְִֵַָ¬∆»…¿»ƒ¿≈∆ְִֵ

ה�א�ת מ���ת מ��ת ר�אי� י�ראל ��הי� ַָ�ְְְִִֵֶַַַָָה���ת,

עליה�, �� יב�א� ��א מה� יראי� הי� מצרי�, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹעל

�תיב: ��� טו)�דע ��מע(שמות �מע א� "והיה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

א�י� לא �מצרי� �מ�י א�ר ה�חלה �ל ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָֹוג�',

מיראי� אי� �ה�אעלי�", �דבר א�א האד�, את ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ

מ���: על�ה:ל���.ÌÏÚÈ(Ò‡)יג�ר ִֶָ«¿≈ְֲִָ

(·Ò)'B‚Â ˙Áz ËÚÓ È˙Óa Ìz¯‡L�Â.�מ�עטי ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿≈¿»««¿ִָ

מר�י�: ‰'(Ò‚)ח��� NÈNÈ Ôk.(י את(מגילה ְִ�ִ≈»ƒֶ

וג�':א�יביכ� להאביד ל���.ÌzÁq�Âעליכ�, ְְְֲֲִֵֵֶֶַ¿ƒ«¿∆ְ

וכ�: טו)עקירה, ה'(משלי י�ח �אי� ":"�ית ְֲִִִֵֵֵַָ



eazÎikgkiyy`קמו meiqelwpe`

ãéîLäìe íëúà ãéáàäì íëéìr ýåýé§Ÿ̈Æ£¥¤½§©«£¦¬¤§¤−§©§¦´
äzà-øLà äîãàä ìrî ízçqðå íëúà¤§¤®§¦©§¤Æ¥©´¨«£¨½̈£¤©¨¬

dzLøì änL-àái''yx:ãñ-ìëa ýåýé Eöéôäå ¨−̈¨§¦§¨«¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ§¨
õøàä äö÷-ãrå õøàä äö÷î íénrä́̈©¦½¦§¥¬¨−̈¤§©§¥´¨¨®¤
zrãé-àì øLà íéøçà íéäìà íM zãárå§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´£¥¦À£¤¯«Ÿ¨©²§¨

éúáàå äzàïáàå õr Ei''yx:äñíää íéBbáe ©¨¬©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤©¦³¨¥Æ
ïúðå Eìâø-óëì çBðî äéäé-àìå rébøú àì́Ÿ©§¦½©§Ÿ¦«§¤¬¨−©§©©§¤®§¨©Á
ïBáàãå íéðér ïBéìëå æbø áì íL Eì ýåýé§Ÿ̈¸§¬¨Æ¥´©½̈§¦§¬¥©−¦§©«£¬

Lôði''yx:åñéiç eéäåãâpî Eì íéàìz E ¨«¤§¨´©¤½§ª¦¬§−¦¤®¤
éiça ïéîàú àìå íîBéå äìéì zãçôeEi''yx: ¨«©§¨Æ©´§¨§½̈§¬Ÿ©«£¦−§©¤«

æñøîàz áøráe áør ïzé-éî øîàz ø÷aa©³Ÿ¤Ÿ©Æ¦«¦¥´¤½¤¨¤¬¤Ÿ©−
ãçôz øLà Eááì ãçtî ø÷a ïzé-éî¦«¦¥´®Ÿ¤¦©³©§¨«§Æ£¤´¦§½̈

éðér äàønîeäàøz øLà Ei''yx:çñEáéLäå ¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«¤«¡¦«§Æ
ézøîà øLà Cøca úBiðàa íéøöî | ýåýé§Ÿ̈¬¦§©»¦»¨«¢¦¼©¤¸¤Æ£¤´¨©´§¦

éñú-àì EìíL ízøkîúäå dúàøì ãBò ó §½«ŸŸ¦¬−¦§Ÿ¨®§¦§©©§¤̧¨¯
éáéàììå íéãárì Eäð÷ ïéàå úBçôLi''yx:ñèñúéøaä éøáã älà §«Ÿ§¤²©«£¨¦¬§¦§¨−§¥¬Ÿ¤«¥Á¤Á¦§¥¸©§¦¹

‰‡ˆLÏe ÔBÎ˙È ‡„·B‡Ï ÔBÎÈÏÚ¬≈¿»»»¿¿≈»»

‡Ú¯‡ ÏÚÓ ÔeÏËÏh˙Â ÔBÎ˙È»¿¿ƒ«¿¿≈««¿»

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡cƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

iÓÓÚ‡סד ÏÎa ÈÈ Cp¯c·ÈÂƒ«¿ƒ»¿»¿»«¿«»

‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „ÚÂ ‡Ú¯‡ ÈÙÈqÓƒ¿»≈«¿»¿«¿»≈«¿»

ÈÁÏt ‡iÓÓÚÏ ÔÓz ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿««»¿«¿«»»¿≈

C˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Èc ‡˙ÂÚË«¿»»ƒ»¿«¿»«¿«¬»»»

:‡�·‡Â ‡Ú‡סה‡iÓÓÚ·e »»¿«¿»¿«¿«»

Á�Ó ‡‰È ‡ÏÂ Áe�˙ ‡Ï Ôep‡‰»ƒ»¿«¿»¿≈¿»

·Ï Ônz CÏ ÈÈ ÔzÈÂ CÏ‚¯ ˙Ò¯ÙÏ¿«¿««¿»¿ƒ≈¿»»«»≈

:LÙ� ÔÁtÓe ÔÈ�ÈÚ ˙ÎLÁÂ ÏÁc»≈¿«¿««¿ƒ«¿«¿»

Ï·wÓסו CÏ ÔÏz CÈiÁ ÔB‰ÈÂƒ«»¿»»ƒ√≈

‡ÏÂ ‡ÓÓÈÂ ‡ÈÏÈÏ ‰Â˙ È‰˙e¿≈»≈≈¿»ƒ»»¿»

:CÈiÁa ÔÈÓÈ‰˙סז¯ÓÈ˙ ‡¯Ùˆa ¿≈ƒ¿«»¿«¿»≈«

ÔÓ ¯ÓÈ˙ ‡LÓ¯·e ‡LÓ¯ ÔzÈ ÔÓ»ƒ≈«¿»¿«¿»≈«»

È‰˙ Èc CaÏ ˙e‰ÂzÓ ‡¯Ùˆ ÔzÈƒ≈«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿≈

:ÈÊÁ È‰˙ Èc CÈ�ÈÚ eÊÁÓe ‰Â»̇≈≈≈≈»ƒ¿≈»≈

Ô�ÈÙÒaסח ÌÈ¯ˆÓ ÈÈ Cp·È˙ÈÂ¿»≈ƒ»¿»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»

ÛÒB˙ ‡Ï CÏ ˙È¯Ó‡ Èc ‡Á¯‡a¿»¿»ƒ¬»ƒ»»≈

Ônz Ôe�acÊ˙Â dÈÊÁÓÏ „BÚ¿≈¿¿«¿ƒ¿«¿«»

Ô‰Ó‡Ïe ÔÈc·ÚÏ C··„ ÈÏÚ·Ï¿«¬≈¿»»¿«¿ƒ¿«¿»

:‰�˜c ˙ÈÏÂסטÈÓb˙t ÔÈl‡ ¿≈¿»≈ƒ≈ƒ¿»≈

é"ùø

(„Ò)ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌM z„·ÚÂ.לא �תר��מ�, ¿»«¿»»¡…ƒ¬≈ƒְְַֹ

מ��, אלה�ת וגל�ל��תעב�דת מס מעלי� א�א ְֱֲֲִֶַַַַָָֹ�ְִָ

��כבי�: עב�דת ˙¯ÚÈb(Ò‰)לכמרי ‡Ï.לא ְְֲִֵַָָ…«¿ƒ«ֹ

�מ�: כח)�נ�ח, ה�ר�עה":(ישעיה ¯Êb"וזאת ·Ï. ְְְֵַַַָָֹ≈«»
מ�חת "�א�ל �מ�: '�חל', �תר��מ�: חרד, ְְְְִֵֵֵַַַָָלב

ל�", טו)רגזה יר�ז��".(שמות ע�י� "�מע� ְְְִִַָָָָָ

כב) יר�ז�":(שמואל�ב ה�מי� ÔBÈÏÎÂ"מ�סד�ת ְְִִַַָָ¿ƒ¿
ÌÈ�ÈÚ.:בא� ולא לי��עה, EÈiÁ(ÂÒ)מצ�ה ≈«ƒְְִֶַָָֹֹ«∆

EÏ ÌÈ‡Ïz.א��' '�ל�י': קר�י ספק �ל ה�פק, על ¿Àƒ¿ֵֵֶַַָָָָָָ

עלינ�'. ה�אה �חרב ה��� ק"ג)אמ�ת (מנחות ֵֶֶַַַָָָָ

ה��ק: מ� �ב�אה ה��קח זה �ר��: ÏÂ‡ור��תינ� ְְְִֵֵֶַַַַָָ¿…
EÈiÁa ÔÈÓ‡˙.�ה��מ ה�לטר:זה על «¬ƒ¿«∆ְֵֵֶַַַַ

(ÊÒ)·¯Ú ÔzÈŒÈÓ ¯Ó‡z ¯˜aa.(מט ויהיה(סוטה «…∆…«ƒƒ≈∆∆ְְִֶ

אמ�:הערב a˜¯�ל ÔzÈŒÈÓ ¯Ó‡z ·¯Ú·e.ל� ֶֶֶֶֶָ»∆∆…«ƒƒ≈…∆ֶ

מר�ה �עה וכל �מיד, מתח�ק�ת �ה�ר�ת ָ�ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָ�חרית,

מ��פניה: �ספינ�ת.Bi�‡a˙(ÁÒ)קללת� ְְִִֶֶָָָָ»√ƒְִִ

EÈ·È‡Ï��ביה: ÌL Ìz¯kÓ˙‰Â.�מב��י א�� ְְִָ¿ƒ¿««¿∆»¿…¿∆ְְִֶַַ

ול�פח�ת: לעבדי� לה� נמ�רי� ˜�‰להי�ת ÔÈ‡Â. ְְְְֲִִִִִֶַָָָָ¿≈…∆
וכ�י��: הרג עלי� יגזר� �לע"ז.Ìz¯kÓ˙‰Â�י ְְְִִִֶֶֶָָ¿ƒ¿««¿∆ְַַ

אליי� זי� וועט איהר (או� ווי"ש איפורוונדרי"�

"והתמ�ר��", לפר� י�כ� ולא ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹפערקייפע�),

מ�ני אחרי�, מ�כרי� ידי על 'ונמ�ר��' ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַ�ל���

קנה "ואי� אחריו: ‡˙È�aŒ(ËÒ)":��אמר ˙¯ÎÏ ְֱֲֵֶֶֶַַָֹƒ¿…∆¿≈
Ï‡¯NÈ.אלה� ה��רה את עליה� ��ק�ל� ƒ¿»≈ְְְֲֵֶֶֶַַָָָ

`eazÎikhkiriay mei qelwpe`

éða-úà úøëì äLî-úà ýåýé äeö-øLà£¤¦¨¯§Ÿ̈´¤¤À¦§²Ÿ¤§¥¬
-øLà úéøaä ãálî áàBî õøàa ìàøNé¦§¨¥−§¤´¤¨®¦§©´©§¦½£¤

áøça ízà úøki''yx:ôéòéáùèëààø÷iå ¨©¬¦−̈§Ÿ¥«©¦§¨¬
ízà íäìà øîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî¤²¤¨¦§¨¥−©´Ÿ¤£¥¤®©¤´
íëéðérì ýåýé äùr øLà-ìk úà íúéàø§¦¤À¥´¨£¤Á¨¨̧Ÿ§Ÿ̈³§¥«¥¤Æ
-ìëìe åéãár-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨

:Böøàáéðér eàø øLà úìãbä úBqnäE ©§«©©Æ©§Ÿ½Ÿ£¤¬¨−¥¤®
:íää íéìãbä íéúônäå úúàäâïúð-àìå ¨«Ÿ¯Ÿ§©«Ÿ§¦²©§Ÿ¦−¨¥«§«Ÿ¨©Á

íéðæàå úBàøì íéðérå úrãì áì íëì ýåýé§Ÿ̈¸¨¤¬¥Æ¨©½©§¥©¬¦¦§−§¨§©´¦
ìäfä íBiä ãr rîLi''yx:ãíëúà CìBàå ¦§®Ÿ©©−©¬©¤«¨«¥¬¤§¤²

íëéúîìN eìá-àì øaãna äðL íéraøà©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®«Ÿ¨³©§«Ÿ¥¤Æ
:Eìâø ìrî äúìá-àì Eìrðå íëéìrîäíçì ¥«£¥¤½§©«©§¬Ÿ¨«§−̈¥©¬©§¤«¤µ¤

ïrîì íúéúL àì øëLå ïééå ízìëà àì́Ÿ£©§¤½§©¬¦§¥−̈´Ÿ§¦¤®§©̧©Æ
:íëéäìà ýåýé éðà ék eòãzøéèôîåeàázå ¥«§½¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©¨−Ÿ

âBòå ïBaLç-Cìî ïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ¤«¤Â¤§Â§¸
íkpå äîçìnì eðúàø÷ì ïLaä-Cìîi''yx: ¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²©¦§¨−̈©©¥«

æéðáeàøì äìçðì dðzpå íöøà-úà çwpå©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´§©«£½̈¨«¥¦−
:éMðîä èáL éöçìå éãbìåçúàfä úéøaä éøác-úà ízøîLe §©¨¦®§©«£¦−¥¬¤©«§©¦«§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ

¯Ê‚ÓÏ ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡ÓÈ¿̃»»ƒ«ƒ¿»»…∆¿ƒ¿«

·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ È�a ÌÚƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿»

:·¯Áa ÔB‰nÚ ¯Ê‚ Èc ‡ÓÈwÓ ¯a«ƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿¿…≈

Ó‡Â¯א Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»ƒ¿»≈«¬«

„·Ú Èc Ïk ˙È Ôe˙ÊÁ Ôez‡ ÔB‰Ï¿«¬≈»»ƒ¬«

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÔBÎÈ�ÈÚÏ ÈÈ¿»¿≈≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

ÏÎÏe È‰B„·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿»«¿ƒ¿»

:dÚ¯‡ב‰‡ÊÁ Èc ‡i·¯·¯ Èq� «¿≈ƒ≈«¿¿«»ƒ¬»»

‡i·¯·¯ ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ CÈ�ÈÚ≈»»«»¿«»«¿¿«»

:Ôep‡‰ג‡ÏÂ‡aÏ ÔBÎÏ ÈÈ ·‰È »ƒ¿»¿«¿»¿ƒ»

ÔÈ�„‡Â ÈÊÁÓÏ ÔÈ�ÈÚÂ ÚcÓÏ¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈¡≈¿À¿ƒ

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ÚÓLÓÏ¿ƒ¿««»»≈

ÔÈ�Lד ÔÈÚa¯‡ ÔBÎ˙È ˙È¯a„Â¿«»ƒ»¿«¿¿ƒ¿ƒ

ÔBÎ˙eÒk ˙‡ÈÏ· ‡Ï ‡¯a„Óa¿«¿¿»»¿ƒ«¿¿

:CÏ‚¯ ÏÚÓ B„Ú ‡Ï C�ÒÓe ÔBÎpÓƒ¿¿»»»¬≈««¿»

Á„˙ה ¯ÓÁÂ ÔezÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ«¿»»¬«¿«¬«¬«

ÔeÚc˙c ÏÈ„a Ôe˙È˙L ‡Ï ˜ÈzÚÂ¿«ƒ»¿≈¿ƒ¿ƒ¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡וÔe˙È˙‡Â ¬≈¬»¿»¡»¬«¬≈

‡kÏÓ ÔBÁÈÒ ˜Ù�e ÔÈ„‰ ‡¯˙‡Ï¿«¿»»≈¿«ƒ«¿»

Ô�˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚÂ ÔBaLÁ„¿∆¿¿«¿»¿«¿»

‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ‡�˙eÓ„˜Ï»√»»»«¬»»¿»»

:Ôe�BÁÓeזÔB‰Ú¯‡ ˙È ‡�·Ò�e ¿¿ƒ¿»»«¿¬

Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ‡�ÒÁ‡Ï dp·‰ÈÂƒ»ƒ«¿«¬»»¿ƒ¿»ƒ¿≈

‡Ë·L ˙e‚ÏÙÏe „‚„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»¿»¿«¿ƒ¿»

:‰M�Ó„חÈÓb˙t ˙È Ôe¯h˙Â ƒ¿«∆¿ƒ¿»ƒ¿»≈

é"ùø

‰È¯a˙�ב�ב�עה: „·lÓ.�הני� ��ת�רת קלל�ת ְִָƒ¿««¿ƒְְֲִֶַָֹ

�סיני: א��אמר� Ï·(‚)תורה ÌÎÏ '‰ Ô˙�Œ‡ÏÂ ְְֱִֶֶַ¿…»«»∆≈
˙Ú„Ï.את ולי�בקלה�יר ה�א, �ר�� ה�ד�� חס�י »««ְְְִִֵֵֶַַַָָָ

:��‰f‰ ÌBi‰ „Ú.�ת�� ה��� �א�ת� �מע�י «««∆ְִֶֶַַַָָ

��אמר: �מ� לוי, לבני ה��רה ספר לא)מ�ה (לקמ� ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

לפני י�ראל �ל �א� לוי", �ני ה�הני� אל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ"ו��נ�

�סיני, עמדנ� אנ� א� ר�ינ�, מ�ה ל�: ואמר� ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹמ�ה

מ�ליט א�ה �מה לנ�, ונ�נה ה��רה את ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָוק�לנ�

'לא מחר: י�� לנ� ויאמר� עליה, �בט� �ני ְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹאת

ועל ה�בר, על מ�ה ו�מח נ�נה'? לנ� נ�נה, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹלכ�

לה�: אמר כז)זאת לע�(לעיל נהיית ה�ה "ה��� ְְִֵֶֶַַַָָָָֹ

וחפצי� �בקי� �א�� הבנ�י ה�ה ה��� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַוג�'",

ד��ק��: ‰f‰(Â)תורה ÌB˜n‰ŒÏ‡ e‡·zÂ.ע�ה ַָ«»…∆«»«∆ַָ

וכב�ד, �גד�ה עצמכ� ר�אי� �בעט�א�� אל ְְְִִֶֶַַ�ְְֲִַָָ

�ברי את ��מר�� לבבכ�, יר�� ואל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ��ק��

לב לכ� ה' נת� "ולא אחר: �בר ה�את. ְְִֵֵֶַַַַָָָָֹֹה�רית

ה)לדעת", �ל(ע"ז דע�� ס�� על ע�מד אד� �אי� ְֵֵֶֶַַַַָָָ

לא �לפיכ� �נה, אר�עי� עד מ�נת� וחכמת ְְְְְִִִַַַַָָָָָָֹר��

מ�א�הק�יד אבל ה�ה, ה��� עד ה�ק�� עליכ� ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

�לפיכ�: יק�יד, זואיל� Ìz¯ÓLe(Á)תורה ְְִִֵַָָָ¿«¿∆
:'B‚Â ˙‡f‰ ˙È¯a‰ È¯·cŒ˙‡∆ƒ¿≈«¿ƒ«…¿

‡·˙ ˙˘¯Ù ˙ÏÒÁ



קמז `eazÎikhkiriay mei qelwpe`

éða-úà úøëì äLî-úà ýåýé äeö-øLà£¤¦¨¯§Ÿ̈´¤¤À¦§²Ÿ¤§¥¬
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íëéúîìN eìá-àì øaãna äðL íéraøà©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®«Ÿ¨³©§«Ÿ¥¤Æ
:Eìâø ìrî äúìá-àì Eìrðå íëéìrîäíçì ¥«£¥¤½§©«©§¬Ÿ¨«§−̈¥©¬©§¤«¤µ¤

ïrîì íúéúL àì øëLå ïééå ízìëà àì́Ÿ£©§¤½§©¬¦§¥−̈´Ÿ§¦¤®§©̧©Æ
:íëéäìà ýåýé éðà ék eòãzøéèôîåeàázå ¥«§½¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©¨−Ÿ

âBòå ïBaLç-Cìî ïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ¤«¤Â¤§Â§¸
íkpå äîçìnì eðúàø÷ì ïLaä-Cìîi''yx: ¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²©¦§¨−̈©©¥«

æéðáeàøì äìçðì dðzpå íöøà-úà çwpå©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´§©«£½̈¨«¥¦−
:éMðîä èáL éöçìå éãbìåçúàfä úéøaä éøác-úà ízøîLe §©¨¦®§©«£¦−¥¬¤©«§©¦«§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ

¯Ê‚ÓÏ ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡ÓÈ¿̃»»ƒ«ƒ¿»»…∆¿ƒ¿«

·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ È�a ÌÚƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿»

:·¯Áa ÔB‰nÚ ¯Ê‚ Èc ‡ÓÈwÓ ¯a«ƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿¿…≈

Ó‡Â¯א Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»ƒ¿»≈«¬«

„·Ú Èc Ïk ˙È Ôe˙ÊÁ Ôez‡ ÔB‰Ï¿«¬≈»»ƒ¬«

ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÔBÎÈ�ÈÚÏ ÈÈ¿»¿≈≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

ÏÎÏe È‰B„·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿»«¿ƒ¿»

:dÚ¯‡ב‰‡ÊÁ Èc ‡i·¯·¯ Èq� «¿≈ƒ≈«¿¿«»ƒ¬»»

‡i·¯·¯ ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ CÈ�ÈÚ≈»»«»¿«»«¿¿«»

:Ôep‡‰ג‡ÏÂ‡aÏ ÔBÎÏ ÈÈ ·‰È »ƒ¿»¿«¿»¿ƒ»

ÔÈ�„‡Â ÈÊÁÓÏ ÔÈ�ÈÚÂ ÚcÓÏ¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈¡≈¿À¿ƒ

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ÚÓLÓÏ¿ƒ¿««»»≈

ÔÈ�Lד ÔÈÚa¯‡ ÔBÎ˙È ˙È¯a„Â¿«»ƒ»¿«¿¿ƒ¿ƒ

ÔBÎ˙eÒk ˙‡ÈÏ· ‡Ï ‡¯a„Óa¿«¿¿»»¿ƒ«¿¿

:CÏ‚¯ ÏÚÓ B„Ú ‡Ï C�ÒÓe ÔBÎpÓƒ¿¿»»»¬≈««¿»

Á„˙ה ¯ÓÁÂ ÔezÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ«¿»»¬«¿«¬«¬«

ÔeÚc˙c ÏÈ„a Ôe˙È˙L ‡Ï ˜ÈzÚÂ¿«ƒ»¿≈¿ƒ¿ƒ¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡וÔe˙È˙‡Â ¬≈¬»¿»¡»¬«¬≈

‡kÏÓ ÔBÁÈÒ ˜Ù�e ÔÈ„‰ ‡¯˙‡Ï¿«¿»»≈¿«ƒ«¿»

Ô�˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚÂ ÔBaLÁ„¿∆¿¿«¿»¿«¿»

‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ‡�˙eÓ„˜Ï»√»»»«¬»»¿»»

:Ôe�BÁÓeזÔB‰Ú¯‡ ˙È ‡�·Ò�e ¿¿ƒ¿»»«¿¬

Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ‡�ÒÁ‡Ï dp·‰ÈÂƒ»ƒ«¿«¬»»¿ƒ¿»ƒ¿≈

‡Ë·L ˙e‚ÏÙÏe „‚„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»¿»¿«¿ƒ¿»

:‰M�Ó„חÈÓb˙t ˙È Ôe¯h˙Â ƒ¿«∆¿ƒ¿»ƒ¿»≈

é"ùø

‰È¯a˙�ב�ב�עה: „·lÓ.�הני� ��ת�רת קלל�ת ְִָƒ¿««¿ƒְְֲִֶַָֹ

�סיני: א��אמר� Ï·(‚)תורה ÌÎÏ '‰ Ô˙�Œ‡ÏÂ ְְֱִֶֶַ¿…»«»∆≈
˙Ú„Ï.את ולי�בקלה�יר ה�א, �ר�� ה�ד�� חס�י »««ְְְִִֵֵֶַַַָָָ

:��‰f‰ ÌBi‰ „Ú.�ת�� ה��� �א�ת� �מע�י «««∆ְִֶֶַַַָָ

��אמר: �מ� לוי, לבני ה��רה ספר לא)מ�ה (לקמ� ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

לפני י�ראל �ל �א� לוי", �ני ה�הני� אל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ"ו��נ�

�סיני, עמדנ� אנ� א� ר�ינ�, מ�ה ל�: ואמר� ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹמ�ה

מ�ליט א�ה �מה לנ�, ונ�נה ה��רה את ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָוק�לנ�

'לא מחר: י�� לנ� ויאמר� עליה, �בט� �ני ְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹאת

ועל ה�בר, על מ�ה ו�מח נ�נה'? לנ� נ�נה, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹלכ�

לה�: אמר כז)זאת לע�(לעיל נהיית ה�ה "ה��� ְְִֵֶֶַַַָָָָֹ

וחפצי� �בקי� �א�� הבנ�י ה�ה ה��� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַוג�'",

ד��ק��: ‰f‰(Â)תורה ÌB˜n‰ŒÏ‡ e‡·zÂ.ע�ה ַָ«»…∆«»«∆ַָ

וכב�ד, �גד�ה עצמכ� ר�אי� �בעט�א�� אל ְְְִִֶֶַַ�ְְֲִַָָ

�ברי את ��מר�� לבבכ�, יר�� ואל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ��ק��

לב לכ� ה' נת� "ולא אחר: �בר ה�את. ְְִֵֵֶַַַַָָָָֹֹה�רית

ה)לדעת", �ל(ע"ז דע�� ס�� על ע�מד אד� �אי� ְֵֵֶֶַַַַָָָ

לא �לפיכ� �נה, אר�עי� עד מ�נת� וחכמת ְְְְְִִִַַַַָָָָָָֹר��

מ�א�הק�יד אבל ה�ה, ה��� עד ה�ק�� עליכ� ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

�לפיכ�: יק�יד, זואיל� Ìz¯ÓLe(Á)תורה ְְִִֵַָָָ¿«¿∆
:'B‚Â ˙‡f‰ ˙È¯a‰ È¯·cŒ˙‡∆ƒ¿≈«¿ƒ«…¿

‡·˙ ˙˘¯Ù ˙ÏÒÁ



eazÎikhkiriay`קמח meiqelwpe`

øLà-ìk úà eìékNz ïrîì íúà íúéNrå©«£¦¤−Ÿ¨®§©´©©§¦½¥−¨£¤¬
ïeùrzi''yxôôô :ïîéñ å"éãáòì íé÷åñô á"ë÷ ©«£«Ÿ

ÏÈ„a ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ‡„‰ ‡ÓÈ¿̃»»»»¿«¿¿»¿¿ƒ

:Ôe„aÚ˙ Èc Ïk ˙È ÔeÁÏˆ˙c¿ƒ¿¿»»ƒ«¿¿

Ù Ù Ù

.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
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:äpLéçà dzòa äåäé éðà íeöò éBâì øéòväå óìàì̈¤½¤§©¨¦−§´¨®£¦¬§Ÿ̈−§¦¨¬£¦¤«¨
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:
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לוח זמנים לשבוע פרשת כי תבוא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
מקסיקו מ. סיטי (ח)

ניו-זינלנד קרייסטצ‘רץ‘ (ח)
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רוסיה רוסטוב (נא-דון)  (ק)

שוייץ ציריך (ק)

תאילנד בנקוק (ח)

כי תבוא

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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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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סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
לכתחילה אור ליום שישי כל הלילה
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