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(dben izla dgpd)

˙È˘‡¯תרומה תרימו חלה וביחזקאל1עריסותיכ� לכה�2, תתנו עריסותיכ� וראשית כתיב
להבי� וצרי� בית�. אל ברכה להניח3להניח לעני� חלה דמצות השייכות מהי ,

חלה שמצות מה להבי� צרי� ג� דוקא. חלה מצות ע"י יהי' זה שעני� בית�, אל ברכה
כמ"ש לאר�, בכניסת� לקיי� בנ"י שנצטוו הראשונות מהמצוות האר�4היא אל בבואכ�
וגו'. עריסותיכ� ראשית לה' תרומה תרימו גו'

Ô·ÂÈÂ�רצו לעשות שרצתה ע"ש אר� ישראל, לאר� הכניסה עני� תוכ� כללות בהקדי�
ותוכל5קונה אנשי� וע� אלקי� ע� שרית כי ע"ש וישראל דירה6, עשיית שהו"ע ,

בתחתוני� ית' הבריאה,7לו בתחילת שהי' כפי ומצב למעמד העול� את מחזירי� ועי"ז ,
נברא מילואו על כמ"ש8שעול� עד�, בג� אדה"ר הי' שאז לעבדה9, עד� בג� ויניחהו

במת� ואח"כ כו', בעול� ירידה היתה שלאח"ז והחטאי� עה"ד חטא שע"י אלא ולשמרה,
זוהמת� פסקה חזרה10תורה ואח"כ הגזירה11, נגזרה שאז המרגלי�, וחטא העגל חטא ע"י

לאר� יכנסו ולא שנה ארבעי� במדבר הוא12שישארו לאר� הכניסה שעני� מוב� ומזה ,
הטע� וזהו החטא. קוד� הבריאה, בתחילת שהי' כמו ומצב למעמד העול� את להחזיר

שבת (בירושלמי רז"ל אמרו דהנה חלה, מצות על נצטוו לאר� בכניסת� ובמדרש13שמיד
ואח"כ14תנחומא במי� חלתה מקשקשת שהאשה דכש� עול�, של חלתו הי' שאדה"ר (

דכתיב לאדה"ר, הקב"ה עשה כ� חלתה, מגבהת ואח"כ15היא והשקה האר� מ� יעלה ואד
על והתיקו� עול�, של חלתו נתטמאה עה"ד ובחטא גו'. עפר האד� את אלקי� ה' וייצר
את להחזיר הוא שענינה לאר�, בהכניסה ניתנה חלה שמצות וזהו חלה. מצות ע"י הוא זה

החטא. קוד� שהי' כפי ומצב למעמד העול�

Â‰ÊÂ,(הרמז ע"ד שה� כפי ג� שישנ� התורה עניני (ככל הרמז ע"ד חלה מצות עני� ג�
זהר בתיקוני איתא שזהו16דהנה ה', חל הוא חמ�17שחלה לה', ח' בי� ההפרש כמו

(בה') ומצה כמ"ש18(בח') היצה"ר, על מורה שחמ� המצה,19, ועני� וחומ�, מעול מכ�

כ.)1 טו, פרשתנו

ל.)2 מד,

ואיל�).)3 שלב ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז זה רד"ה ג� ראה

שסח). ע' תר"� (סה"מ תר"� רמב). ס"ע תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט

רמו). ע' תשכ"ט (סה"מ תשכ"ט

יח.)4 ש�, פרשתנו

ח.)5 פ"ה, ב"ר

כט.)6 לב, וישלח

במדב"ר)7 ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

(וביפ"ת)8 ג פי"ג, ו. פי"ב, ש� וראה ז. פי"ד, ב"ר ראה

ש�).

טו.)9 ב, בראשית

ב.)10 נב, זח"א א. קמו, שבת

ש�.)11 זהר

ואיל�.)12 כט יד, פרשתנו

ה"ו.)13 פ"ב

נח.)14 ר"פ

וֿז.)15 ב, בראשית

א).)16 (לא, טז תיקו�

ובכ"מ.)17 א. מה, דא"ח ע� סידור וראה .3 שבהערה דרושי�

(ברע"מ).)18 א רנב, זח"ג ראה

ד.)19 עא, תהלי�
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˙È˘‡¯תרומה תרימו חלה וביחזקאל1עריסותיכ� לכה�2, תתנו עריסותיכ� וראשית כתיב
להבי� וצרי� בית�. אל ברכה להניח3להניח לעני� חלה דמצות השייכות מהי ,

חלה שמצות מה להבי� צרי� ג� דוקא. חלה מצות ע"י יהי' זה שעני� בית�, אל ברכה
כמ"ש לאר�, בכניסת� לקיי� בנ"י שנצטוו הראשונות מהמצוות האר�4היא אל בבואכ�
וגו'. עריסותיכ� ראשית לה' תרומה תרימו גו'

Ô·ÂÈÂ�רצו לעשות שרצתה ע"ש אר� ישראל, לאר� הכניסה עני� תוכ� כללות בהקדי�
ותוכל5קונה אנשי� וע� אלקי� ע� שרית כי ע"ש וישראל דירה6, עשיית שהו"ע ,

בתחתוני� ית' הבריאה,7לו בתחילת שהי' כפי ומצב למעמד העול� את מחזירי� ועי"ז ,
נברא מילואו על כמ"ש8שעול� עד�, בג� אדה"ר הי' שאז לעבדה9, עד� בג� ויניחהו

במת� ואח"כ כו', בעול� ירידה היתה שלאח"ז והחטאי� עה"ד חטא שע"י אלא ולשמרה,
זוהמת� פסקה חזרה10תורה ואח"כ הגזירה11, נגזרה שאז המרגלי�, וחטא העגל חטא ע"י

לאר� יכנסו ולא שנה ארבעי� במדבר הוא12שישארו לאר� הכניסה שעני� מוב� ומזה ,
הטע� וזהו החטא. קוד� הבריאה, בתחילת שהי' כמו ומצב למעמד העול� את להחזיר

שבת (בירושלמי רז"ל אמרו דהנה חלה, מצות על נצטוו לאר� בכניסת� ובמדרש13שמיד
ואח"כ14תנחומא במי� חלתה מקשקשת שהאשה דכש� עול�, של חלתו הי' שאדה"ר (

דכתיב לאדה"ר, הקב"ה עשה כ� חלתה, מגבהת ואח"כ15היא והשקה האר� מ� יעלה ואד
על והתיקו� עול�, של חלתו נתטמאה עה"ד ובחטא גו'. עפר האד� את אלקי� ה' וייצר
את להחזיר הוא שענינה לאר�, בהכניסה ניתנה חלה שמצות וזהו חלה. מצות ע"י הוא זה

החטא. קוד� שהי' כפי ומצב למעמד העול�

Â‰ÊÂ,(הרמז ע"ד שה� כפי ג� שישנ� התורה עניני (ככל הרמז ע"ד חלה מצות עני� ג�
זהר בתיקוני איתא שזהו16דהנה ה', חל הוא חמ�17שחלה לה', ח' בי� ההפרש כמו

(בה') ומצה כמ"ש18(בח') היצה"ר, על מורה שחמ� המצה,19, ועני� וחומ�, מעול מכ�

כ.)1 טו, פרשתנו

ל.)2 מד,

ואיל�).)3 שלב ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז זה רד"ה ג� ראה

שסח). ע' תר"� (סה"מ תר"� רמב). ס"ע תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט

רמו). ע' תשכ"ט (סה"מ תשכ"ט

יח.)4 ש�, פרשתנו

ח.)5 פ"ה, ב"ר

כט.)6 לב, וישלח

במדב"ר)7 ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

(וביפ"ת)8 ג פי"ג, ו. פי"ב, ש� וראה ז. פי"ד, ב"ר ראה

ש�).

טו.)9 ב, בראשית

ב.)10 נב, זח"א א. קמו, שבת

ש�.)11 זהר

ואיל�.)12 כט יד, פרשתנו

ה"ו.)13 פ"ב

נח.)14 ר"פ

וֿז.)15 ב, בראשית

א).)16 (לא, טז תיקו�

ובכ"מ.)17 א. מה, דא"ח ע� סידור וראה .3 שבהערה דרושי�

(ברע"מ).)18 א רנב, זח"ג ראה

ד.)19 עא, תהלי�



mkizeqixrו ziy`x

ומריבה מצה רז"ל20מלשו� שאמרו מה הו"ע כו',21, יצה"ר על יצ"ט אד� ירגיז לעול�
בגמרא ואינו22וכדאיתא באויר תלוי ה' של הפנימי (רגל כרעי' תליא מ"ט ה', לאות בנוגע

והרי לגגו), שבתוכו רגל בי� העליו� (בפתח לי' מעיילי בתשובה הדר דאי לגגו), דבוק
ג� וזהו הבריאה. בתחילת שהי' כפי העול� נעשה שעי"ז החטא, תיקו� הוא התשובה עני�

חולי� מלשו� הוא חל ה', חל הה'23עני� ממשיכי� חלה מצות וע"י נוגה, קליפת שהו"ע ,

כפי בעול�, אלקות דהמשכת העני� כללות שזהו בחולי�, הקדושה המשכת דהיינו, בחל,
הבריאה. בתחילת שהי'

למצותÂ‰�‰ב) בנוגע ג� הוא כ� הרי בישראל, ג� ישנ� העול� עניני שכל הידוע ע"פ
גו', עריסותיכ� ראשית הכתוב בפירוש מוסר בספרי מהמבואר ג� ולהעיר חלה.

עריסה מלשו� ג� הוא שאז24שעריסותיכ� בוקר, בכל ממיטתו ק� שהאד� הזמ� על וקאי ,
באפו רק היא התינוק,25נשמתו מיטת שהיא עריסה, הלשו� דיוק ג� שזהו שנולד, כתינוק ,

ומיד תיכ� כו' לפני� אני מודה אמירת שהו"ע תרומה, תרימו חלה עריסותיכ� ראשית הנה
משנתו האד� ומאירה26כשניעור מתפשטת ידה שעל התפלה, עבודת עני� כללות ולאח"ז ,

העול� מעניני דבר שו� לעשות אסור לזה קוד� ואילו בגילוי, .27נשמתו

ÔÈ�Ú‰Â�ובעני הקמח. ע� המי� עירוב ע"י שנעשית בעיסה הוא דחלה החיוב דהנה, בזה,
רז"ל אמרו כמארז"ל28הקמח הוא בזה הפשוט דהפירוש תורה, אי� קמח אי� 29א�

שמלבד והיינו, בטלה, סופה מלאכה עמה שאי� תורה וכל כו' אר� דר� ע� תורה תלמוד יפה
מלאכה פירושי�, ב' בזה ויש המלאכה. שהו"ע הקמח, עני� ג� להיות צרי� התורה עני�

צרכיו בקשת הוא שענינה התפלה, שהו"ע ברוחניות, מלאכה וג� בגשמיות, וזהו30כפשוטה .
שעה חיי נקראת שהתפלה הטע� ולמזונות31ג� לשלו� לרפואה שעה, חיי צור� להיותה ,32,

עול� חיי היא התורה כמ"ש31משא"כ אומנתו33, שתורתו מי ולכ�, בתוכנו. נטע עול� וחיי
התפלה מ� שעני�34פטור והיינו, בלבד. שעה חיי היא והתפלה עול�, חיי היא שהתורה לפי ,

הזמ� עני� שורש שהיא המלכות, בספירת שהוא הזמ� הו"ע שעה עני�35(חיי) שרש (וג�
כידוע מקבלת36המקו�, שממנו ז"א בחי' היא התורה אבל זב"ז), קשורי� ומקו� שזמ�

מנה מאתיי� בכלל שהרי התפלה, את התורה פוטרת ולכ� המלכות, .37ספירת

ד.)20 יג, צו לקו"ת ב. רנא, זח"ג ראה

א.)21 ה, ברכות

(ובפרש"י).)22 ב כט, מנחות

גמרינ�).)23 (ד"ה כ טו, פרשתנו עמוקות מגלה ג� ראה

סה"מ)24 האמת). ע"ד (ד"ה ש� עמוקות מגלה ג� ראה

רה. ע' יז. ע' תרצ"א

עט,)25 פינחס לקו"ת א. יד, ברכות וראה כב. ב, ישעי' ע"פ

ואיל�. 84 ע' תרפ"ט סה"מ ד.

מהדו"ב)26 ה. סעי� א סימ� מהדו"ק או"ח אדה"ז שו"ע ראה

אני". "מודה קוד� אדה"ז סידור ד. סעי� א סימ�

ש�.)27 ברכות ראה

מי"ז.)28 פ"ב אבות

מ"ב.)29 פ"ב ש�

ה"ב.)30 פ"א תפלה הל' רמב"� ראה

א.)31 יו"ד, שבת

ש�.)32 פרש"י

גואל".)33 לציו� ב"ובא לתורה. עלי' שלאחרי הברכה נוסח

א.)34 יא, שבת

א).)35 (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא ראה

א.)36 צח, ברכה לקו"ת ש�. תניא ראה

ב.)37 מא, ב"ב א. עד, ב"ק

g"kyz'd ,fenz g"dan ,gly t"y

כיו�‡Íג) דלכאורה, התפלה, מ� פטור אומנתו שתורתו מי שרק הטע� מהו להבי�, צרי�
שבכלל כש� בה (שכלולה התפלה את לפטור בכחה יש עול� חיי שהיא שהתורה
התורה, לימוד ע"י מתפלה ליפטר לו הי' אומנתו תורתו שאי� מי ג� הרי מנה), מאתיי�
זו שבשעה כיו� מ"מ, העול�, בעניני עוסק שבה� זמני� יש היו� שבמש� דא� והיינו,
הוא, העני� א� בתורה. שנכללת כיו� מתפלה, ליפטר לו הי' תורה, בלימוד עוסק עכ"פ
שיש תורה, לגבי בתפלה מעלה ג� יש מ"מ, תפלה, לגבי התורה מעלת שגדלה א� דהנה,
עני� בה להיות שצרי� התורה כמו אינה התפלה שהרי השינוי, והעדר התמידיות עני� בה

לה לאפשא התפלה38החידוש, נוסח (ה� יו� בכל בשוה הוא התפלה שנוסח אדרבה, אלא ,

רק הוא והחידוש שהשינוי והיינו, כו'), ויו"ט דשבת התפלה נוסח וה� החול, דימות
מ"ש ע"ד הוא זה ועני� בשוה. היא עצמה התפלה אבל כו', המתבררי� 39בהניצוצות

הכלל ידוע והרי זו. בחינה נמשכת שתמיד בראשית, מעשה תמיד יו� בכל בטובו המחדש
שניתי לא הוי' אני מבחי' נמשכת היא הרי בתמידות שהיא המשכה מעלת40שכל ומצד .

למעלה היא שהתורה א� הנה שניתי, לא הוי' אני מבחי' שנמשכת שבתפלה התמידיות
התורה מלימוד מפסיק שאינו אומנתו, שתורתו מי אמנ�, בתפלה. ג� חייבי� מ"מ, מתפלה,

כ התפלה, מעלת (שזוהי התמידות מעלת ג� ישנה אצלו הרי תמיד, לומד בלימודאלא נ"ל)
הצ"צ אדמו"ר במאמרי זה כל (כמבואר מתפלה פטור ולכ� מתפלה), (שלמעלה 41התורה

מהר"ש הק"ש42ואדמו"ר שער בסידור הזק� אדמו"ר מאמר על שמיוסדי� ,43.(

התמידיותÔÈÈ„ÚÂד) עני� להדגיש כדי דלכאורה, אומנתו, תורתו הלשו� דיוק להבי� צרי�
המשנה מאמר ע"ד קביעות, של לשו� יותר קבע44מתאי� תורת� עשה

במק"א המבואר ע"פ יוב� העני� א� דוקא. אומנות הלשו� דיוק ומהו עראי), 45(ומלאכת�

מארז"ל הקב"ה46בפירוש הי' כ� כו', הקב"ה של אומנתו כלי הייתי אני אומרת התורה
ולא לעול�, שייכות לה שיש כפי התורה מדרגת שזוהי העול�, את ובורא בתורה מביט
מהמבואר וכמוב� כלל. לעול� שייכות לה שאי� עצמה מצד שהיא כפי התורה מדרגת

להו קרית זמירות דוד ד"ה דקדוק47באגה"ק לגבי בטלי� שהעולמות התורה שמעלת ,

שהוא שבעומק פנימיות אבל כו', המחשבה עומק של אחוריי� מבחי' היא ממנה, אחד
כלא העולמות כל ב"ה א"ס ולגבי כו', ב"ה א"ס באור לגמרי מיוחדת היא התורה פנימית
דלא מאחר העולמות, כל חיות בתהלת כלל לשבחה אי� והלכ� ממש, ואפס ואי� ממש
שמשתעשע הקב"ה המל� ושעשוע לב שמחת אלא אינה פנימיותה ובבחי' חשיבי, ממש

כמ"ש חי48בה, כל מעי� נעלמה אבל גו', שעשועי� גו' אצלו בעני�49ואהי' ג� מוב� ומזה .

ד.)38 לט, מק� תו"א וראה ב. יב, זח"א

יוצר.)39 ברכת

ג,)40 ו.מלאכי

ואיל�.)41 שצה ע' ואתחנ� אוה"ת

42(.3 בהערה הנסמ� ראה

לתורה)43 תפלה ובי� לתפלה ק"ש בי� ההפרש להבי� ד"ה

ואיל�). ג (עג,

ה"ז.)44 פ"ג ת"ת הל' רמב"� מט"ו. פ"א אבות

ואיל�.)45 רצה ע' תרכ"ז סה"מ ראה

בתחילתו.)46 ב"ר

ב.)47 קס, קו"א תניא

ל.)48 ח, משלי

כא.)49 כח, איוב
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כיו�‡Íג) דלכאורה, התפלה, מ� פטור אומנתו שתורתו מי שרק הטע� מהו להבי�, צרי�
שבכלל כש� בה (שכלולה התפלה את לפטור בכחה יש עול� חיי שהיא שהתורה
התורה, לימוד ע"י מתפלה ליפטר לו הי' אומנתו תורתו שאי� מי ג� הרי מנה), מאתיי�
זו שבשעה כיו� מ"מ, העול�, בעניני עוסק שבה� זמני� יש היו� שבמש� דא� והיינו,
הוא, העני� א� בתורה. שנכללת כיו� מתפלה, ליפטר לו הי' תורה, בלימוד עוסק עכ"פ
שיש תורה, לגבי בתפלה מעלה ג� יש מ"מ, תפלה, לגבי התורה מעלת שגדלה א� דהנה,
עני� בה להיות שצרי� התורה כמו אינה התפלה שהרי השינוי, והעדר התמידיות עני� בה

לה לאפשא התפלה38החידוש, נוסח (ה� יו� בכל בשוה הוא התפלה שנוסח אדרבה, אלא ,

רק הוא והחידוש שהשינוי והיינו, כו'), ויו"ט דשבת התפלה נוסח וה� החול, דימות
מ"ש ע"ד הוא זה ועני� בשוה. היא עצמה התפלה אבל כו', המתבררי� 39בהניצוצות

הכלל ידוע והרי זו. בחינה נמשכת שתמיד בראשית, מעשה תמיד יו� בכל בטובו המחדש
שניתי לא הוי' אני מבחי' נמשכת היא הרי בתמידות שהיא המשכה מעלת40שכל ומצד .

למעלה היא שהתורה א� הנה שניתי, לא הוי' אני מבחי' שנמשכת שבתפלה התמידיות
התורה מלימוד מפסיק שאינו אומנתו, שתורתו מי אמנ�, בתפלה. ג� חייבי� מ"מ, מתפלה,

כ התפלה, מעלת (שזוהי התמידות מעלת ג� ישנה אצלו הרי תמיד, לומד בלימודאלא נ"ל)
הצ"צ אדמו"ר במאמרי זה כל (כמבואר מתפלה פטור ולכ� מתפלה), (שלמעלה 41התורה

מהר"ש הק"ש42ואדמו"ר שער בסידור הזק� אדמו"ר מאמר על שמיוסדי� ,43.(

התמידיותÔÈÈ„ÚÂד) עני� להדגיש כדי דלכאורה, אומנתו, תורתו הלשו� דיוק להבי� צרי�
המשנה מאמר ע"ד קביעות, של לשו� יותר קבע44מתאי� תורת� עשה

במק"א המבואר ע"פ יוב� העני� א� דוקא. אומנות הלשו� דיוק ומהו עראי), 45(ומלאכת�

מארז"ל הקב"ה46בפירוש הי' כ� כו', הקב"ה של אומנתו כלי הייתי אני אומרת התורה
ולא לעול�, שייכות לה שיש כפי התורה מדרגת שזוהי העול�, את ובורא בתורה מביט
מהמבואר וכמוב� כלל. לעול� שייכות לה שאי� עצמה מצד שהיא כפי התורה מדרגת

להו קרית זמירות דוד ד"ה דקדוק47באגה"ק לגבי בטלי� שהעולמות התורה שמעלת ,

שהוא שבעומק פנימיות אבל כו', המחשבה עומק של אחוריי� מבחי' היא ממנה, אחד
כלא העולמות כל ב"ה א"ס ולגבי כו', ב"ה א"ס באור לגמרי מיוחדת היא התורה פנימית
דלא מאחר העולמות, כל חיות בתהלת כלל לשבחה אי� והלכ� ממש, ואפס ואי� ממש
שמשתעשע הקב"ה המל� ושעשוע לב שמחת אלא אינה פנימיותה ובבחי' חשיבי, ממש

כמ"ש חי48בה, כל מעי� נעלמה אבל גו', שעשועי� גו' אצלו בעני�49ואהי' ג� מוב� ומזה .

ד.)38 לט, מק� תו"א וראה ב. יב, זח"א

יוצר.)39 ברכת

ג,)40 ו.מלאכי

ואיל�.)41 שצה ע' ואתחנ� אוה"ת

42(.3 בהערה הנסמ� ראה

לתורה)43 תפלה ובי� לתפלה ק"ש בי� ההפרש להבי� ד"ה

ואיל�). ג (עג,

ה"ז.)44 פ"ג ת"ת הל' רמב"� מט"ו. פ"א אבות

ואיל�.)45 רצה ע' תרכ"ז סה"מ ראה

בתחילתו.)46 ב"ר

ב.)47 קס, קו"א תניא

ל.)48 ח, משלי

כא.)49 כח, איוב
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הקב"ה של אומנתו (כלי לעול� שייכות לה שיש התורה מדרגת שזוהי אומנתו, תורתו
שבכלל לפי התפלה מ� פטור אומנתו שתורתו שמי לומר שיי� זה ועל העול�), בבריאת
שנכלל מנה כמו הוא העול�, צרכי מבקשי� שבה התפלה שעני� היינו, מנה, מאתיי�
התורה למדרגת בנוגע משא"כ לעול�, ששייכת במדריגה היא התורה שג� כיו� במאתיי�,
שבכלל כש� התפלה עני� ג� שכוללת לומר שיי� לא כלל, לעול� שייכות לה שאי�
העול�, צרכי בקשת שענינה תפלה ואילו גדר, באותו ה� ומאתיי� מנה כי, מנה, מאתיי�
עצמ�. בפני עניני� שני ה� כלל, לעול� שייכות לה שאי� במדריגה שהיא כפי ותורה

לעול�,ÈÂ˘ה) ששייכת התורה מדרגת היינו אומנתו שתורתו האמור שע"פ להוסי�,
יפלא דלכאורה התפלה, מ� שפטור אומנתו שתורתו מי בעני� התמיהה תתור�

לה� צרי� שהוא צרכיו שואל אד� שיהא התורה מ� עשה מצות הרי אפשר50הדבר, ואי� ,
אומנתו שתורתו מי שג� לזה שנוס� הוא, העני� א� מזה. יפטר אומנתו שתורתו שמי
יונה רבינו וכמ"ש התפלה, עני� ג� אצלו להיות צרי� לזמ� מזמ� הנה התפלה, מ� 51שפטור

בגמרא מצינו וכ� לשנה, משנה מתפלל הי' צלויי52שרשב"י בעיד� בנו, ור"א רשב"י גבי
שבתוס' (וא� ומצלו הוא53כו' דמצלי הפשוט הפירוש הרי ק"ש, היינו שמצלי פירשו

שע"י54תפלה היינו, (כנ"ל), העול� ע� ג� שקשור באופ� הוא גופא בתורה העסק ג� הנה ,(
בתפלה, צרכיו בקשת ע"י כמו העול� בעניני האד� צרכי ג� נמשכי� התורה לימוד
ההמשכה ואילו למעלה, מלמטה בדר� היא התפלה שע"י שההמשכה אלא אינו והחילוק

למטה מלמעלה בדר� היא התורה שתורתו55שע"י רשב"י, גבי שמצינו מה ג� וזהו .
בזהר34אומנתו כדאיתא תורה, אמירת ע"י גשמי� ירידת שפעל צריכא56, הוה חדא זימנא

נעי� ומה טוב מה הנה המעלות שיר ואמר פתח כו' דרשב"י לקמי' אתו למיטרא, עלמא
יחד ג� אחי� בזה57שבת ומבואר גשמי�, ירדו בתורה שדרש ועי"ז שפעולת58, שהטע� ,

לתוכ� שיי� זה שפסוק לפי הוא, דוקא, זה פסוק על תורה אמירת ע"י היתה גשמי� ירידת
עני� שרש שזהו ומלכות, ז"א יחוד הו"ע יחד ג� אחי� שבת כי, גשמי�, דירידת העני�
אומנתו שתורתו מי אצל שג� ונמצא, כפשוט�. גשמי� ירידת נמשכת ומזה גשמי�, ירידת
העול� צור� יתמלא שעי"ז העול�, עניני ע� ג� שקשור באופ� התורה לימוד להיות צרי�
היא עבודתו שעיקר מי שג� בזה, העני� וכללות תפלה. ע"י כמו וכיו"ב), הגשמי� (בעני�
העול� בעניני ג� פועל שעי"ז באופ� להיות צרי� זה הרי אומנתו, תורתו התורה, בלימוד

הוה בנזיקי� תנויי כולי יהודה שרב שמצינו מה ג� יוב� ובזה כו'. כיו�59לברר� דלכאורה, ,
אומנתו תורתו היתה יהודה ר' א�60שאצל לימודו. הי' בתורה חלק באיזה נפק"מ למאי ,

ש�.)50 תפלה הל' רמב"�

א.)51 ח, ברכות – לרי"�

ב.)52 לג, שבת

א.)53 יא, ש� – רשב"י כגו� ד"ה

54(.17 להערה בשוה"ג 357 ע' חי"ז לקו"ש ג� ראה

רנד)55 ע' ויקרא אוה"ת ואיל�. סע"ד ואתחנ� לקו"ת ראה

ואיל�. רצב ע' תרכ"ז סה"מ ואיל�.

ע"ב.)56 ריש נט, ח"ג

א.)57 קלג, תהלי�

חצר).)58 (ע' ש� תרכ"ז סה"מ ש�. ויקרא אוה"ת ראה

א.)59 כ, ברכות

א.)60 יז, כתובות רא"ש
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באופ� התורה לימוד להיות צרי� אומנתו שתורתו מי אצל שג� מודגש שבזה הוא, העני�
ובי� הטמא ובי� החול ובי� הקודש בי� להבדיל הוא התורה שעני� שזהו לעול�, ששיי�

דנזיקי�61הטהור בהלימוד בעיקר וכמודגש הוה.62, בנזיקי� תנויי כולי יהודה שרב וזהו ,

סופהÂ‰ÊÂו) מלאכה עמה שאי� תורה וכל תורה, אי� קמח אי� א� כמארז"ל הקמח, עני�
ע"י ה� בעול�, ג� שיומש� באופ� להיות צרי� התורה שלימוד והיינו, בטלה,
כ"ק מדברי ג� ולהעיר התפלה. עבודת שהו"ע רוחנית מלאכה ע"י וה� כפשוטה, מלאכה

אדמו"ר תורה63מו"ח כל המאמר בפירוש מבארדיטשוב יצחק לוי ר' הרה"צ תורת אודות
תוכ� [שזהו ישראל באהבת ההתעסקות הו"ע שמלאכה בטלה, סופה מלאכה עמה שאי�

ורבו פרו שבתורה, הראשונה נא�64המצוה מאכ� מ'דאר� אז העניני�, ברוחניות שהיא כפי ,ַַַָ
איד� כמוב�65א התפלה, דעבודת המלאכה ע� ג� קשורה ישראל דאהבת המלאכה והרי ,[ ַ

הזק� רבינו כמו�66מפתג� לרע� ואהבת ישראל, שאהבת ואהבת67, ה', לאהבת הכלי היא ,

אלקי� הוי' הבטחה68את ולשו� ציווי לשו� שבזה, הפירושי� של69(וכב' ענינה שזהו ,(

כמאמר התפלה, שנצטוו70עבודת חלה מצות עני� וזהו דרחימותא. כפולחנא פולחנא לית
עול�, של בחלתו עה"ד חטא ע"י שנעשה הקלקול מתקני� שעי"ז לאר�, בכניסת� ישראל
לאר� להכניסה ההכנה ג� וזוהי החטא. קוד� שהי' כפי ומצב למעמד העול� את ומחזירי�

הפסוק על רש"י ובלשו� לאר�71– שיכנסו לה� בישר גו', מושבותיכ� אר� אל תבואו כי
ממש. בקרוב לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו שיבוא צדקנו, משיח ע"י –

•

רמז.)61 ע' תרכ"ט סה"מ וראה יו"ד. יו"ד, שמיני

ע')62 ח"ב תער"ב המש� ואיל�. רנה ס"ע ויקרא אוה"ת ראה

א'סד.

63(.115 ע' ה'ש"ת קיי� השיחות ספר

כח.)64 א, בראשית

וש"נ.)65 .262 ע' תרצ"א השיחות ספר ראה

אדמו"ר)66 אגרותֿקודש .56 ע' תרפ"ט השיחות ספר ראה

בראשית ד"ה תכו. ע' ח"ג ואיל�. קלד ע' ח"ב מוהריי"צ

תרצ"א.

יח.)67 יט, קדושי�

ד.)68 ו, ואתחנ�

גֿד.)69 פו, תשא תו"א

ג.)70 מב, שלח לקו"ת א. רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זוהר ראה

ב.)71 טו, פרשתנו
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באופ� התורה לימוד להיות צרי� אומנתו שתורתו מי אצל שג� מודגש שבזה הוא, העני�
ובי� הטמא ובי� החול ובי� הקודש בי� להבדיל הוא התורה שעני� שזהו לעול�, ששיי�

דנזיקי�61הטהור בהלימוד בעיקר וכמודגש הוה.62, בנזיקי� תנויי כולי יהודה שרב וזהו ,

סופהÂ‰ÊÂו) מלאכה עמה שאי� תורה וכל תורה, אי� קמח אי� א� כמארז"ל הקמח, עני�
ע"י ה� בעול�, ג� שיומש� באופ� להיות צרי� התורה שלימוד והיינו, בטלה,
כ"ק מדברי ג� ולהעיר התפלה. עבודת שהו"ע רוחנית מלאכה ע"י וה� כפשוטה, מלאכה

אדמו"ר תורה63מו"ח כל המאמר בפירוש מבארדיטשוב יצחק לוי ר' הרה"צ תורת אודות
תוכ� [שזהו ישראל באהבת ההתעסקות הו"ע שמלאכה בטלה, סופה מלאכה עמה שאי�

ורבו פרו שבתורה, הראשונה נא�64המצוה מאכ� מ'דאר� אז העניני�, ברוחניות שהיא כפי ,ַַַָ
איד� כמוב�65א התפלה, דעבודת המלאכה ע� ג� קשורה ישראל דאהבת המלאכה והרי ,[ ַ

הזק� רבינו כמו�66מפתג� לרע� ואהבת ישראל, שאהבת ואהבת67, ה', לאהבת הכלי היא ,

אלקי� הוי' הבטחה68את ולשו� ציווי לשו� שבזה, הפירושי� של69(וכב' ענינה שזהו ,(

כמאמר התפלה, שנצטוו70עבודת חלה מצות עני� וזהו דרחימותא. כפולחנא פולחנא לית
עול�, של בחלתו עה"ד חטא ע"י שנעשה הקלקול מתקני� שעי"ז לאר�, בכניסת� ישראל
לאר� להכניסה ההכנה ג� וזוהי החטא. קוד� שהי' כפי ומצב למעמד העול� את ומחזירי�

הפסוק על רש"י ובלשו� לאר�71– שיכנסו לה� בישר גו', מושבותיכ� אר� אל תבואו כי
ממש. בקרוב לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו שיבוא צדקנו, משיח ע"י –

•

רמז.)61 ע' תרכ"ט סה"מ וראה יו"ד. יו"ד, שמיני

ע')62 ח"ב תער"ב המש� ואיל�. רנה ס"ע ויקרא אוה"ת ראה

א'סד.

63(.115 ע' ה'ש"ת קיי� השיחות ספר

כח.)64 א, בראשית

וש"נ.)65 .262 ע' תרצ"א השיחות ספר ראה

אדמו"ר)66 אגרותֿקודש .56 ע' תרפ"ט השיחות ספר ראה

בראשית ד"ה תכו. ע' ח"ג ואיל�. קלד ע' ח"ב מוהריי"צ

תרצ"א.

יח.)67 יט, קדושי�

ד.)68 ו, ואתחנ�

גֿד.)69 פו, תשא תו"א

ג.)70 מב, שלח לקו"ת א. רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זוהר ראה

ב.)71 טו, פרשתנו
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מוגה בלתי

העיקרית‡. ונקודתו סיני", מדבר באו גו' השלישי "בחודש נאמר שעליו סיו�, בחודש עתה אנו נמצאי�
תורה. מת� �

"אוריא� � תליתאי" "ירחא ע� דמ"ת העני� כללות את מקשרת שהגמרא דמ"ת, בהסוגיא שמצינו וכפי
תליתאי ע"י תליתאי לע� תליתאי".gxia`תליתאי

תליתאי", ד"ירחא העני� את רק מדגישי� � בשנה מיוחד זמ� ע� דמ"ת העני� את מקשרי� כאשר והיינו,
בחודש, מיוחד יו� ולא החודש, כללות

" הי' שמ"ת אומרת שהגמרא למ"תneia`[וא� ההכנה דימי השלישי ליו� בזה הכוונה הרי � תליתאי"
החודש], בימי מיוחד יו� ולא הגבלה), ימי (שלשת

יו� ע� דמ"ת העני� את מקשרת אינה שהגמרא מאחר סיו�, חודש לכללות שיי� דמ"ת שהעני� מוב� ועפ"ז
החודש. כללות תליתאי", "ירחא ע� רק אלא בשנה, מיוחד

אינה הגמרא אלא סיו�, בחודש מיוחד יו� ע� דמ"ת העני� את מקשרת אינה שהגמרא רק לא מזו: ויתירה
ליצי"מ. החמישי� יו� ע� אפילו זאת מקשרת

הלכות מובאי� (שש� פסח הל' בסו� אדה"ז בשו"ע כמבואר הראשונה, בפע� שהי' כפי ליצ"מ, נ"א יו� [או
ועפ"ז השבת, ביו� הי' ומ"ת ממצרי�, בנ"י יצאו בשבת בחמישי שהרי ליצי"מ, נ"א ביו� הי' שמ"ת חגה"ש)

ליצי"מ], החמישי� ביו� מ"ת נקבע אח"כ ורק ליצי"מ, נ"א ביו� הי' שמ"ת מוב�

זה). בחודש מיוחד יו� ע� (ולא תליתאי" "ירחא סיו�, חודש כללות ע� מ"ת קשור השנה, זמ� שמצד והיינו,

שאפילו בארוכה מבאר שהצ"צ וכפי השנה, ימות בכל ויו�, יו� בכל צ"ל התורה דלימוד העני� כללות דהנה,
דבר "כי (דפרשתנו) הפסוק קאי עליו למד, ולא ללמוד שיכל א' רגע שהי' אלא כולו, היו� כל תורה לומד א�

ב ג� וכמובא כו', בעוה"ב וה� בעוה"ז ה� גו'", תכרת הכרת גו' בזה מוב�ה' שמזה � בתחילתו התניא ספר
השנה; מימות יו� בכל התורה דלימוד החיוב גודל

" אודות מדובר כאשר תליתאי",oznאבל "ירחא ע� במיוחד קשור ה"ז � מלמעלה) לזה כח (הנתינת תורה"
זה), בחודש מיוחד יו� (ולא סיו� חודש כללות

שבר"ח הקב"ה ראה שכאשר במדרז"ל כמבואר לבנ"י, התורה את לתת הקב"ה החליט שאז סיו�, מר"ח החל
החניות כשאר (לא אחד" בלב אחד "כאיש יחיד, לשו� "ויח�" ההר", נגד ישראל ש� ד"ויח� העני� הי' סיו�

התורה, לקבלת בנ"י ראויי� שכעת הקב"ה אמר ובמחלוקת), בתרעומת שהיו

כמ"ש בחודש, מיוחד יו� ולא למ"ת, שיי� כולו החודש שכללות מאחר החודש, ימי לשאר בנוגע ועד"ז
אינה שהגמרא לעיל וכאמור בשבעה", ופעמי� בששה פעמי� בחמשה "פעמי� להיות יכול שמ"ת בגמרא

" ע� רק אלא ליצי"מ, יו� דחמישי� העני� ע� לא ואפילו בחודש, מיוחד יו� ע� דמ"ת העני� את gxi`מקשרת

סיו�. חודש כללות תליתאי",

תורה.·. ניתנה בשבת דכו"ע כמארז"ל למ"ת, ג� השיי� � השבת ביו� עתה אנו נמצאי� גופא סיו� בחודש
דיל�, בש"ס החולקי� לאלו בנוגע מ"מ, שבת, בערב הי' שמ"ת דעה ישנה ובמכילתא עול� שבסדר [אע"פ

תורה].r"ekהנה ניתנה שבשבת סוברי�

ה�: שהיינו ועד דמ"ת, העני� לכללות השבת דיו� השייכות בכ"מ וכמבואר

ויי� שמ� בשר כפשוטו, ושתי' באכילה לענגו שצרי� היינו, עונג", לשבת "וקראת נאמר השבת ליו� בנוגע
שבת. עונג מצות מקיי� ה"ה אלו, גשמיי� דברי� וע"י כו', יש�

פירושה וקדושה קודש. דשבת באופ� נעשי� שה� הגשמיי�, עניניו בכל קדושה פועל השבת שעני� והיינו,
באופ� ה"ה כו', ושתי' אכילה גשמיי�, עניני� ע� עסוק שבהיותו היינו, העול�, מעניני הבדלה � הבדלה

והבדלה. דקדושה

`"nyz'd oeiq i"g ,gly t"y zgiy

דמ"ת: והחידוש העני� כללות הוא ועד"ז

ישיבה פרשה לא ומעול� כו', בישיבה ויושב זק� אברה� כמארז"ל התורה, דלימוד העני� ג� הי' מ"ת קוד�
להורו גו' לפניו שלח יהודה "ואת וכמ"ש במצרי�, אפילו הי'מאבותינו ועד"ז כו', תלמוד בית לו לתק� גו'", ת

אבל � ותורותי" חוקותי מצוותי משמרתי "וישמור אבינו באברה� כמ"ש מ"ת, קוד� המצוות דקיו� העני�
מ"ת. לאחרי התומ"צ לקיו� מ"ת קוד� התומ"צ קיו� בי� עיקרי חילוק ישנו אעפ"כ,

שהחפ� היינו, בהחפצא, קדושה פעל לא אבל הגברא, ע� רק קשור הי' מ"ת, שלפני התומ"צ קיו� דהנה,
בהחפצא, ג� קדושה נפעל שעי"ז מילה, מצות מלבד דקדושה. חפצא נעשה לא המצוה, את קיימו שבו הגשמי
לשאר בנוגע משא"כ חפ�. בנקיטת דשבועה העני� בדוגמת הי' ירכי", תחת יד� נא ד"שי� שהעני� בתוס' כמבואר
ואת בניו את יצוה "אשר כמ"ש אבינו, אברה� של עבודתו עיקר היתה שבזה וגמ"ח, דצדקה העני� כולל המצוות,
דקדושה. לחפצא עי"ז נעשה ולא הגשמי, בהחפ� קדושה נפעל לא עי"ז הנה � צדקה" לעשות גו' אחריו ביתו

תרד לא דעליוני� שהקדושה היינו, למטה, ירדו לא שעליוני� הגזירה היתה מ"ת קוד� � המדרש ובלשו�
הגשמיי�. בהדברי� לפעול למטה

ירדו עליוני� סיני", הר על ה' "וירד כמ"ש המתחיל, דאני ובאופ� הגזירה, דביטול העני� נפעל מ"ת וע"י
חפצא שיהי' הגשמי החפ� את מעלי� המצוה קיו� שע"י היינו, למעלה, יעלו תחתוני� הנה ועי"ז למטה,

וכיו"ב. קדושה, תשמישי מצוה, תשמישי מצוה, דבר דקדושה,

בהדבר קדושה לפעול ענינ� ששניה� מאחר � דמ"ת העני� לכללות השבת יו� שבי� הקשר מוב� ועפ"ז
ועד שבת, עונג מצות מקיי� ה"ה כו', יש� ויי� שמ� בשר גשמית, ושתי' אכילה שע"י לעיל כאמור הגשמי,
מקיי� ה"ה פעולה, שו� עושה שאינו למרות הנה השינה, בשעת שאפילו היינו, תענוג, בשבת שינה שאפילו

כנ"ל. דמ"ת, העני� כללות ג� וזהו הגשמיי�. בהעניני� קדושה פועל שהוא ז"א שבת, עונג מצות

מצד‚. וה� תליתאי", ד"ירחא העני� כללות מצד ה� � למ"ת ושייכותה זו, דשבת העילוי גודל מוב� עפ"ז
תורה. ניתנה בשבת דכו"ע כמארז"ל למ"ת, השיי� השבת, עני� כללות

ד המעלה ישנה שאז מישראל, עשיריות כו"כ מתקבצי� כאשר שריא.ובפרט שכינתא עשרה בי' אכל

שש� וביהמ"ד, ביהכנ"ס תורה, בו ומגדלי� תפלה בו שמגדלי� בית קדוש, במקו� מתקבצי� כאשר ובפרט
העני�. ומעלת בגודל מוסי� שכ"ז � בציבור תורה ולומדי� מתפללי�

� שנה וביהמ"ד, ביהכנ"ס � מקו� [עול�, ונפש שנה דעול� העניני� ג' בכל השלימות שישנה והיינו,
יצירה, ספר כל מיוסד אלו עניני� ג' שעל מישראל], עשיריות כו"כ � ונפש תליתאי", ו"ירחא השבת, יו�

בכ"מ. כמבואר

ממארז"ל כמוב� � למ"ת במיוחד שיי� כולו) העול� דכל היסוד (שזהו ונפש שנה דעול� העני� וכללות
לה� ואמר בראשית מעשה ע� הקב"ה שהתנה כו' שקטה ולבסו� יראה "בתחילה ושקטה", יראה "אר� עה"פ
העול� שקיו� מוב� שמזה ובוהו", לתוהו אתכ� מחזיר אני לאו, וא� מתקיימי�, את� התורה מקבלי� ישראל א�

בסיו�. ששה הששי", "יו� הגיע כאשר במ"ת, נפעל ונפש) שנה (עול�

פלא:„. דבר יוב� במ"ת, נפעל ונפש) שנה (עול� העול� שקיו� לעיל האמור ע"פ
סיני "והר הפסוק ע� ונפש, שנה דעול� העני� את שמקשרי� חסידות בדרושי ר"תoyrמצינו "עש�" כולו",

r�ולyנהp.פש

עש� סיני "והר הפסוק ע� זאת מקשרי� מדוע אבל ונפש, שנה עול� ר"ת שעש"� אמת ה� מוב�: אינו ולכאורה
גו'"?! עש� תנור "והנה נאמר שש� הבתרי�, בי� מברית החל זה, פסוק קוד� כמ"פ מוזכר ה"עש�" עני� כולו"�הרי

לעיל: האמור ע"� מוב� בזה והביאור

ומאחר ההשתלשלות, סדר דכללות והיסוד העול�, דכללות היסוד ה� ונפש שנה דעול� העניני� שג' מאחר
יראה ד"אר� העני� נפעל שבמ"ת כנ"ל במ"ת, נפעל ההשתלשלות וסדר העול� דכללות �dhwyeשהקיו� "

על דקאי כולו", עש� סיני "והר הפסוק ע� ונפש שנה דעול� העני� את מקשרי� .z"nלכ�,



יי `"nyz'd oeiq i"g ,gly t"y zgiy

דמ"ת: והחידוש העני� כללות הוא ועד"ז

ישיבה פרשה לא ומעול� כו', בישיבה ויושב זק� אברה� כמארז"ל התורה, דלימוד העני� ג� הי' מ"ת קוד�
להורו גו' לפניו שלח יהודה "ואת וכמ"ש במצרי�, אפילו הי'מאבותינו ועד"ז כו', תלמוד בית לו לתק� גו'", ת

אבל � ותורותי" חוקותי מצוותי משמרתי "וישמור אבינו באברה� כמ"ש מ"ת, קוד� המצוות דקיו� העני�
מ"ת. לאחרי התומ"צ לקיו� מ"ת קוד� התומ"צ קיו� בי� עיקרי חילוק ישנו אעפ"כ,

שהחפ� היינו, בהחפצא, קדושה פעל לא אבל הגברא, ע� רק קשור הי' מ"ת, שלפני התומ"צ קיו� דהנה,
בהחפצא, ג� קדושה נפעל שעי"ז מילה, מצות מלבד דקדושה. חפצא נעשה לא המצוה, את קיימו שבו הגשמי
לשאר בנוגע משא"כ חפ�. בנקיטת דשבועה העני� בדוגמת הי' ירכי", תחת יד� נא ד"שי� שהעני� בתוס' כמבואר
ואת בניו את יצוה "אשר כמ"ש אבינו, אברה� של עבודתו עיקר היתה שבזה וגמ"ח, דצדקה העני� כולל המצוות,
דקדושה. לחפצא עי"ז נעשה ולא הגשמי, בהחפ� קדושה נפעל לא עי"ז הנה � צדקה" לעשות גו' אחריו ביתו

תרד לא דעליוני� שהקדושה היינו, למטה, ירדו לא שעליוני� הגזירה היתה מ"ת קוד� � המדרש ובלשו�
הגשמיי�. בהדברי� לפעול למטה

ירדו עליוני� סיני", הר על ה' "וירד כמ"ש המתחיל, דאני ובאופ� הגזירה, דביטול העני� נפעל מ"ת וע"י
חפצא שיהי' הגשמי החפ� את מעלי� המצוה קיו� שע"י היינו, למעלה, יעלו תחתוני� הנה ועי"ז למטה,

וכיו"ב. קדושה, תשמישי מצוה, תשמישי מצוה, דבר דקדושה,

בהדבר קדושה לפעול ענינ� ששניה� מאחר � דמ"ת העני� לכללות השבת יו� שבי� הקשר מוב� ועפ"ז
ועד שבת, עונג מצות מקיי� ה"ה כו', יש� ויי� שמ� בשר גשמית, ושתי' אכילה שע"י לעיל כאמור הגשמי,
מקיי� ה"ה פעולה, שו� עושה שאינו למרות הנה השינה, בשעת שאפילו היינו, תענוג, בשבת שינה שאפילו

כנ"ל. דמ"ת, העני� כללות ג� וזהו הגשמיי�. בהעניני� קדושה פועל שהוא ז"א שבת, עונג מצות

מצד‚. וה� תליתאי", ד"ירחא העני� כללות מצד ה� � למ"ת ושייכותה זו, דשבת העילוי גודל מוב� עפ"ז
תורה. ניתנה בשבת דכו"ע כמארז"ל למ"ת, השיי� השבת, עני� כללות

ד המעלה ישנה שאז מישראל, עשיריות כו"כ מתקבצי� כאשר שריא.ובפרט שכינתא עשרה בי' אכל

שש� וביהמ"ד, ביהכנ"ס תורה, בו ומגדלי� תפלה בו שמגדלי� בית קדוש, במקו� מתקבצי� כאשר ובפרט
העני�. ומעלת בגודל מוסי� שכ"ז � בציבור תורה ולומדי� מתפללי�

� שנה וביהמ"ד, ביהכנ"ס � מקו� [עול�, ונפש שנה דעול� העניני� ג' בכל השלימות שישנה והיינו,
יצירה, ספר כל מיוסד אלו עניני� ג' שעל מישראל], עשיריות כו"כ � ונפש תליתאי", ו"ירחא השבת, יו�

בכ"מ. כמבואר

ממארז"ל כמוב� � למ"ת במיוחד שיי� כולו) העול� דכל היסוד (שזהו ונפש שנה דעול� העני� וכללות
לה� ואמר בראשית מעשה ע� הקב"ה שהתנה כו' שקטה ולבסו� יראה "בתחילה ושקטה", יראה "אר� עה"פ
העול� שקיו� מוב� שמזה ובוהו", לתוהו אתכ� מחזיר אני לאו, וא� מתקיימי�, את� התורה מקבלי� ישראל א�

בסיו�. ששה הששי", "יו� הגיע כאשר במ"ת, נפעל ונפש) שנה (עול�

פלא:„. דבר יוב� במ"ת, נפעל ונפש) שנה (עול� העול� שקיו� לעיל האמור ע"פ
סיני "והר הפסוק ע� ונפש, שנה דעול� העני� את שמקשרי� חסידות בדרושי ר"תoyrמצינו "עש�" כולו",

r�ולyנהp.פש

עש� סיני "והר הפסוק ע� זאת מקשרי� מדוע אבל ונפש, שנה עול� ר"ת שעש"� אמת ה� מוב�: אינו ולכאורה
גו'"?! עש� תנור "והנה נאמר שש� הבתרי�, בי� מברית החל זה, פסוק קוד� כמ"פ מוזכר ה"עש�" עני� כולו"�הרי

לעיל: האמור ע"� מוב� בזה והביאור

ומאחר ההשתלשלות, סדר דכללות והיסוד העול�, דכללות היסוד ה� ונפש שנה דעול� העניני� שג' מאחר
יראה ד"אר� העני� נפעל שבמ"ת כנ"ל במ"ת, נפעל ההשתלשלות וסדר העול� דכללות �dhwyeשהקיו� "

על דקאי כולו", עש� סיני "והר הפסוק ע� ונפש שנה דעול� העני� את מקשרי� .z"nלכ�,



nyz'd"`יב oeiq i"g ,gly t"y zgiy

בפרק‰. המשנה כדבר � בפועל למעשה בנוגע הוראה צ"ל לעיל האמור [השיי�מכל אבות דפרקי ראשו�
לחיות צריכי� שני), (פרק זו דשבת הפרק את עדיי� למדו שלא שכ"ז הקודמת בהתוועדות כמשנ"ת זו, לשבת עדיי�
חוזר. משנה בדבר טעה והרי העיקר", הוא "המעשה � ראשו�)] (פרק העבר בשבת שלמדו דהפרק ההוראות ע�

לפועל: בנוגע הנ"ל מכל וההוראה

התשלומי� ימי לאחרי ואפילו סיו�), ח' � (בחו"ל חג אסרו ולאחרי חגה"ש, לאחרי כבר שנמצאי� אע"פ
(כנ"ל למ"ת שיי� החודש כל שכללות תליתאי", "ירחא סיו�, בחודש עדיי� שנמצאי� מאחר אעפ"כ, דחגה"ש,
מ"ת. ע� הקשורי� העניני� לכל בנוגע עוז, וביתר שאת ביתר ולהוסי� להשלי� המתאי� הזמ� שזהו מוב�, בארוכה),

בנוגע טובות החלטות להחליט מסוגל זמ� ה"ז ונפש(כנ"ל), שנה עול� העניני� דג' השלימות ישנה כאשר ובפרט
העיקר". הוא ש"המעשה בפועל, למעשה יבואו שההחלטות כזה ובאופ� לחגה"ש, הקשורי� העניני� בכל להוספה

.Âש"המעשה בפועל, המעשה לעני� בנוגע ההחלטה צ"ל לראש לכל הנה גופא, למ"ת השייכי� העניני� בי�
העיקר". הוא

התורה, לעני� יותר קרוב המחשבה עני� הנה ומעשה, דיבור דמחשבה העניני� לג' שבנוגע אע"פ והיינו,
"המעשה כי המעשה, עני� צ"ל לראש שלכל מיוחדת הוראה ישנה מ"מ, ומעשה, דדיבור העניני� באי� ואח"כ

העיקר". הוא

שמעתא לאסוקי � התורה שבלימוד המעשה לעני� בנוגע מיוחדת הדגשה ישנה גופא התורה בלימוד וכ�
בפועל. הלכה ע� וקשור שנוגע באופ� התורה לימוד היינו, דהלכתא, אליבא

התורה, לימוד מצות מקיי� ה"ה אז וג� כו', פני� ומ"ט טהור פני� דמ"ט אופ� ישנו התורה בלימוד דהנה,
ה"ז דהלכתא, אליבא שמעתא דלאסוקי באופ� הוא התורה לימוד כאשר אעפ"כ, אבל וכו'; התורה ברכת ומבר�

השלימות. ובתכלית יותר, נעלה באופ�

הי' דוד אצל מ"מ, התורה, דלימוד העני� כללות הי' שניה� שאצל שאע"פ ודוד, לשאול בנוגע שמצינו וכמו
הרי מ"מ, חיי�", אלקי� דברי ואלו ש"אלו אע"פ היינו, מקו�", בכל כמותו ש"הלכה � עמו" ד"הוי' העני�
כו'. כמותו שהלכה עמו", ד"הוי' המעלה ישנה אצלו ודוקא אחת, כדעה אלא הדיעות, כב' אינה בפועל ההלכה

גו מוב� דהלכתא.ומכ"ז אליבא שמעתא לאסוקי � התורה שבלימוד המעשה העני� דל

דרקיעא במתיבתא פלוגתא ישנה וכאשר היא", בשמי� "לא הנה � התורה דלימוד העני� לכללות ובנוגע
דוקא. בגו� נשמה נחמני, בר רבה ע"י נעשה בזה הבירור הנה בתורה, להלכה בנוגע

העיקר". הוא ש"המעשה בפועל, למעשה בנוגע הוא העיקר הרי התורה, ללימוד בנוגע שג� מוב� וכמו"כ

.Ê�ובעניני) התורה בלימוד מוסי� בעצמו שהוא מה מספיק אי"ז � העיקר" הוא ש"המעשה ומאחר
הזולת. על ג� כ"ז לפעול צרי� הוא אלא למ"ת), השייכי�

יהודי� ולחפש להשתדל שצרי� היינו, הרבה", תלמידי� "והעמידו אבות) דפרקי א' (בפרק המשנה וכמאמר
דהלכתא. אליבא שמעתא דלאסוקי באופ� ג� יהי' שלה� והלימוד תלמידיו, יהיו שה� ולפעול נוספי�,

תלמידי� "והעמידו הוא אצלdaxdוהדיוק לפעול שיצליח הוודאות ישנה אז דוקא כי כפשוטו, "הרבה" ,"
בזה: והביאור דהלכתא. אליבא שמעתא דלאסוקי באופ� יהי' שלה� התורה שלימוד תלמידיו

כאלו יהיו התלמידי� ריבוי שבי� בודאי הרי שוות, דיעותיה� שאי� מאחר הנה תלמידי�, הרבה לו יש כאשר
דהלכתא. אליבא שמעתא דלאסוקי באופ� יהי' שלימוד�

קבלו ששניה� שאע"פ ושמאי, להלל בנוגע שמצינו כמו שוות, דיעותיה� אי� הרי לתלמידי� בנוגע דהנה,
ושמאי, הלל שלה�, התלמידי� אצל מ"מ, ואבטליו�, שמעי' בי� מחלוקת בש"ס מצינו ולא ואבטליו�, משמעי'
הנהגת כלליות, הנהגות סוגי ב' שישנ� ועד שמאי), ובית הלל בית תלמידיה�, אצל (ובפרט מחלוקות ריבוי היו

וכו'. אוסרי� והללו מתירי� הללו שמאי, בית והנהגת הלל בית

שלה� התורה שלימוד כאלו יהיו התלמידי� שבי� בודאי הרי הרבה", "תלמידי� ישנ� שכאשר מוב�, ועפ"ז
שוות. דיעותיה� שאי� מאחר דהלכתא, אליבא שמעתא דלאסוקי באופ� יהי'
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.Áהמסוגל והזמ� המתאי� הזמ� ה"ז תליתאי" שב"ירחא היינו, � העיקר" הוא ש"המעשה לעיל וכאמור
הזולת. על להפעולה בנוגע וה� לעצמו, בנוגע ה� במ"ת, הקשורי� העניני� לכל בנוגע ולהוסי� להשלי�

תלמידי� ד"העמידו העני�daxdובאופ� לכללות ולקרב� נוספי�, יהודי� ולחפש להשתדל שצרי� היינו ,"

בפועל. המצוות וקיו� התורה לימוד דמ"ת,

לקיי� כח הנתינת ישנה מישראל שלכאו"א מוב� הרבה"), תלמידי� ("והעמידו התורה ציווי שזהו ומאחר
כח�". לפי אלא מבקש "איני שהרי זה, ציווי

(אלא בשו"ע כמ"ש הצדקה, במצות מחוייב עני, אפילו מישראל, שכאו"א כפשוטה, הצדקה מצות ובדוגמת
הרי כח�", לפי אלא מבקש ש"איני מאחר כי וכיו"ב), שקל, שליש או השקל, מחצית � חילוקי� בזה שיש

קודמי�"). ד"חיי� העני� מצד לעצמו, שצרי� מה על (נוס� צדקה מצות לקיי� שיכול בודאי

תראה כי בית תביא מרודי� ועניי� לחמ� לרעב פרוס "הלא כמ"ש ברוחניות, הצדקה למצות בנוגע ועאכו"כ
לקיי� מישראל כאו"א של שבכחו � ברוחניות הצדקה מצות על ג� דקאי בתדב"א כמבואר וכסיתו", ערו�

ברוחניות. הצדקה מצות

שאי"ז (ויתכ� מרודי�" ד"עניי� ומצב במעמד נמצא שהוא ורואה בנפשו צדק חשבו� עושה כאשר ואפילו
שבכחו ברור דבר ה"ז כח�", לפי אלא מבקש ש"איני מאחר מ"מ, באמת), הוא כ� אלא לו, שנדמה מה רק

לתומ"צ. שיתקרב הזולת על ולפעול ברוחניות, הצדקה מצות לקיי�

.Ë�הקשורי העניני� לכל בנוגע תליתאי", "ירחא סיו�, חודש ימי את לנצל � לפועל בנוגע ההוראה וזוהי
תלמידי� ד"העמידו ובאופ� היהדות, והפצת התורה דהפצת להעניני� בנוגע � ובעיקר ".daxdלמ"ת,

תומ"צ, עניני לכל הוא ער ישראל של לב� הנה אחרונות, הכי בשני� שדוקא במוחש רואי� כאשר ובפרט
אצל בפרט כזו, גדולה התעוררות היתה לא פע� שא� במוחש רואי� מ"מ בתמי', דרא שאכשור אע"פ והיינו,

אחרונות. הכי בשני� נהי' שזה כפי התומ"צ, לעניני הנוער,

תלמידי� ד"העמידו העני� את לפעול ביותר קל שעתה מוב� הואdaxdומזה ער בנ"י של שלב� מאחר ,"

כו'. נוע� בדרכי עמ� ולדבר התלמידי� את ולמצוא לצאת � ברצונו אלא תלוי הדבר ואי� ולתומ"צ, להקב"ה

אל מדבר ה"ה כזה ובאופ� שלו�", נתיבותי' וכל נוע� דרכי ש"דרכי' התורה, דר� ע"פ שמתנהג ובשעה
ולקרב� התלמידי� על לפעול שיצליח ברור דבר ה"ז � נשמעי�" בנחת חכמי� "דברי וכמארז"ל התלמידי�,

תלמידי� ד"העמידו ובאופ� ולתומ"צ, ".daxdליהדות

" הלשו� העול�ecinrdוכדיוק דברי� שלשה "על הלשו� בדוגמת הוא הרבה" והיינו,cnerתלמידי� ,"
כזה, באופ� עמדו על עומד שהתלמיד כו'", ד"העמידו באופ� הוא התלמידי� על שלו וההשפעה שהלימוד

וכו'. הרבה" תלמידי� ד"העמידו באופ� מתנהג הוא שג� היינו,

.È:לפועל ובנוגע
העניני� לכל בנוגע ביותר להשתדל המתאי� הזמ� ה"ז תליתאי", "ירחא סיו�, בחודש עדיי� נמצאי� כאשר
"ה' שנאמר בעול�, שלו� לעשות ניתנה שהתורה מאחר שלו�, ובדרכי נוע� בדרכי והיהדות, התורה דהפצת
אחד". בלב אחד "כאיש יחיד, לשו� "ויח�" � סיו� דר"ח וכההוראה בשלו�", עמו את יבר� ה' ית� לעמו עוז

א� שאפילו היינו, לתורה", ומקרב� הבריות את אוהב כו' הכה� אהר� של מתלמידיו "הוי המשנה וכמאמר
הוא כ� א� ואפילו בעלמא"), ("בריות הקב"ה ע"י שנברא היא היחידה שמעלתו ומצב במעמד נמצא הזולת

הוא), שכ� לו שנדמה רק (לא באמת

ומזה אמת, בתורת המובא לשו� שזהו � כו' זה כלי מכוער כמה לו ואמור שעשאני לאומ� ל� [וכמארז"ל
בעלמא"], "בריות שעשאו, האומ� ע"י שנברא היא מעלתו שכל כזו מציאות שיתכ� מוב�

הכה�. אהר� הנהגת היתה שזו מאחר לתורה", ומקרב� הבריות את ד"אוהב ההנהגה שצ"ל המשנה הוראת הנה

הדורות. כל סו� עד תלמידיו, נהגו וכ� הכה�, אהר� נהג כ� � רב" ד"מעשה באופ� היא זו שהנהגה והיינו,

הלכה ה"ז הנ"ל ועני� � למעשה הלכה לו שיאמרו עד כו' משנה מפי לא הלכה למידי� אי� וכמארז"ל
הנהגת�. באופ� והצליחו ותלמידיו, הכה� אהר� נהגו כ� כי למעשה,
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.Áהמסוגל והזמ� המתאי� הזמ� ה"ז תליתאי" שב"ירחא היינו, � העיקר" הוא ש"המעשה לעיל וכאמור
הזולת. על להפעולה בנוגע וה� לעצמו, בנוגע ה� במ"ת, הקשורי� העניני� לכל בנוגע ולהוסי� להשלי�

תלמידי� ד"העמידו העני�daxdובאופ� לכללות ולקרב� נוספי�, יהודי� ולחפש להשתדל שצרי� היינו ,"

בפועל. המצוות וקיו� התורה לימוד דמ"ת,

לקיי� כח הנתינת ישנה מישראל שלכאו"א מוב� הרבה"), תלמידי� ("והעמידו התורה ציווי שזהו ומאחר
כח�". לפי אלא מבקש "איני שהרי זה, ציווי

(אלא בשו"ע כמ"ש הצדקה, במצות מחוייב עני, אפילו מישראל, שכאו"א כפשוטה, הצדקה מצות ובדוגמת
הרי כח�", לפי אלא מבקש ש"איני מאחר כי וכיו"ב), שקל, שליש או השקל, מחצית � חילוקי� בזה שיש

קודמי�"). ד"חיי� העני� מצד לעצמו, שצרי� מה על (נוס� צדקה מצות לקיי� שיכול בודאי

תראה כי בית תביא מרודי� ועניי� לחמ� לרעב פרוס "הלא כמ"ש ברוחניות, הצדקה למצות בנוגע ועאכו"כ
לקיי� מישראל כאו"א של שבכחו � ברוחניות הצדקה מצות על ג� דקאי בתדב"א כמבואר וכסיתו", ערו�

ברוחניות. הצדקה מצות

שאי"ז (ויתכ� מרודי�" ד"עניי� ומצב במעמד נמצא שהוא ורואה בנפשו צדק חשבו� עושה כאשר ואפילו
שבכחו ברור דבר ה"ז כח�", לפי אלא מבקש ש"איני מאחר מ"מ, באמת), הוא כ� אלא לו, שנדמה מה רק

לתומ"צ. שיתקרב הזולת על ולפעול ברוחניות, הצדקה מצות לקיי�

.Ë�הקשורי העניני� לכל בנוגע תליתאי", "ירחא סיו�, חודש ימי את לנצל � לפועל בנוגע ההוראה וזוהי
תלמידי� ד"העמידו ובאופ� היהדות, והפצת התורה דהפצת להעניני� בנוגע � ובעיקר ".daxdלמ"ת,

תומ"צ, עניני לכל הוא ער ישראל של לב� הנה אחרונות, הכי בשני� שדוקא במוחש רואי� כאשר ובפרט
אצל בפרט כזו, גדולה התעוררות היתה לא פע� שא� במוחש רואי� מ"מ בתמי', דרא שאכשור אע"פ והיינו,

אחרונות. הכי בשני� נהי' שזה כפי התומ"צ, לעניני הנוער,

תלמידי� ד"העמידו העני� את לפעול ביותר קל שעתה מוב� הואdaxdומזה ער בנ"י של שלב� מאחר ,"

כו'. נוע� בדרכי עמ� ולדבר התלמידי� את ולמצוא לצאת � ברצונו אלא תלוי הדבר ואי� ולתומ"צ, להקב"ה

אל מדבר ה"ה כזה ובאופ� שלו�", נתיבותי' וכל נוע� דרכי ש"דרכי' התורה, דר� ע"פ שמתנהג ובשעה
ולקרב� התלמידי� על לפעול שיצליח ברור דבר ה"ז � נשמעי�" בנחת חכמי� "דברי וכמארז"ל התלמידי�,

תלמידי� ד"העמידו ובאופ� ולתומ"צ, ".daxdליהדות

" הלשו� העול�ecinrdוכדיוק דברי� שלשה "על הלשו� בדוגמת הוא הרבה" והיינו,cnerתלמידי� ,"
כזה, באופ� עמדו על עומד שהתלמיד כו'", ד"העמידו באופ� הוא התלמידי� על שלו וההשפעה שהלימוד

וכו'. הרבה" תלמידי� ד"העמידו באופ� מתנהג הוא שג� היינו,

.È:לפועל ובנוגע
העניני� לכל בנוגע ביותר להשתדל המתאי� הזמ� ה"ז תליתאי", "ירחא סיו�, בחודש עדיי� נמצאי� כאשר
"ה' שנאמר בעול�, שלו� לעשות ניתנה שהתורה מאחר שלו�, ובדרכי נוע� בדרכי והיהדות, התורה דהפצת
אחד". בלב אחד "כאיש יחיד, לשו� "ויח�" � סיו� דר"ח וכההוראה בשלו�", עמו את יבר� ה' ית� לעמו עוז

א� שאפילו היינו, לתורה", ומקרב� הבריות את אוהב כו' הכה� אהר� של מתלמידיו "הוי המשנה וכמאמר
הוא כ� א� ואפילו בעלמא"), ("בריות הקב"ה ע"י שנברא היא היחידה שמעלתו ומצב במעמד נמצא הזולת

הוא), שכ� לו שנדמה רק (לא באמת

ומזה אמת, בתורת המובא לשו� שזהו � כו' זה כלי מכוער כמה לו ואמור שעשאני לאומ� ל� [וכמארז"ל
בעלמא"], "בריות שעשאו, האומ� ע"י שנברא היא מעלתו שכל כזו מציאות שיתכ� מוב�

הכה�. אהר� הנהגת היתה שזו מאחר לתורה", ומקרב� הבריות את ד"אוהב ההנהגה שצ"ל המשנה הוראת הנה

הדורות. כל סו� עד תלמידיו, נהגו וכ� הכה�, אהר� נהג כ� � רב" ד"מעשה באופ� היא זו שהנהגה והיינו,

הלכה ה"ז הנ"ל ועני� � למעשה הלכה לו שיאמרו עד כו' משנה מפי לא הלכה למידי� אי� וכמארז"ל
הנהגת�. באופ� והצליחו ותלמידיו, הכה� אהר� נהגו כ� כי למעשה,
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פלוני ע"י נעשה זה שעני� לו ומדגישי� מסוי�, בעני� להתעסק לאד� אומרי� שכאשר במוחש שרואי� וכפי
להתע אצלו פועל ה"ז � בזה והצליח ותלמידיו) הכה� זו(אהר� פעולה א� ואפילו ובחיות, בשמחה בזה סק

בזה. מצליח ה"ה וסוכ"ס ובחיות, בשמחה בזה מתעסק ה"ה מ"מ בתחילה, ששיער ממה זמ� יותר לוקחת

.‡Èהחל והיהדות, התורה הפצת עניני בכל עוז וביתר שאת ביתר להתעסק � לפועל בנוגע ההוראה וזוהי
הכלליי�: מהעניני�

ה"ה ועי"ז דרכו", ע"פ לנער ד"חנו� באופ� החינו�, בעני� עוסק ה"ה ישראל אהבת ומצד ישראל, אהבת
התורה, מצוות על דקאי לתפילי�, כולה התורה כל שהוקשה � תפילי� תורה, הכלליי�: העניני� לשאר מגיע
ועד"ז עירו, ושער ביתו ובשערי�", בית� "מזוזות כמ"ש עירו, את וג� ביתו, כל את ומקי� כולל שזה � מזוזה

וחכמי'. יבנה � ספרי� מלא ובית צדקה,

האכו"ש, כשרות יעקב"): לבית תאמר "כה נאמר (שעליה� ישראל ובנות לנשי השייכי� העניני� ג' ועד"ז
המשפחה. וטהרת קודש, שבת נרות ועד"ז השבוע, בפרשת הכתובה חלה, מצות ע� קשור שזה

.·Èוירשנו נעלה "עלה בפרשתנו וכמ"ש בזה, שמצליחי� ברור דבר ה"ז כדבעי, בכ"ז מתעסקי� וכאשר
ית' לו לעשות מישראל, כאו"א של (הלח�) הפרנסה שזוהי היינו, ה�", לחמנו "כי � לזה והטע� אותה",
ע� הנשמה וחיבור קישור שיהי' כדי אכילה, של לעני� צריכה בגו� המלובשת הנשמה דהנה, בתחתוני�, דירה
הגשמי עוה"ז עניני את שלוקחי� ע"י בתחתוני�, ית' לו דירה דעשיית העני� ה"ז זו אכילה וכללות הגו�,

לקדושה. אות� ומהפכי�
באופ� היא עבודתו שעי"ז היינו, גדר, פור� ששמחה בשמחה, צ"ל בכהנ"ל וההתעסקות העבודה וכללות

והגבלה. מדידה מכל שלמעלה

עד ישראל, דכללות הכללי הגלות וה� שלו, הפרטי הגלות ה� הגלות, גדרי את ומבטל פור� ה"ה ועי"ז
צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית להגאולה שבאי�

שאז גו'", תשמרו מצוותי ואת תלכו ד"בחוקותי העני� כללות ע"י תשמעו", ש"בקולו עי"ז ד"היו�", ובאופ�
צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית להגאולה זוכי�

ה' עיני גו' אשר "אר� הקדושה, לארצנו צדקנו משיח ע� ביחד הולכי� ובבנותינו בבנינו ובזקנינו ובנערינו
ממש. בימינו במהרה שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלקי�

***

.‚È,כדבעי הוא ה"נזכרי�" שכאשר ונעשי�", נזכרי� האלה "והימי� עה"פ האריז"ל פי' אודות כמ"פ דובר
הראשונה. בפע� שהיו כפי העניני� אות� עוה"פ "נעשי�" הרי

שנה בכל למ"ת) השיי� תליתאי" "ירחא (וכללות מ"ת זמ� מגיע שכאשר דמ"ת, העני� לכללות בנוגע ועד"ז
הראשונה. בפע� שהיו העניני� אות� ונפעלי� חוזרי� דמ"ת, העני� אודות הזכרו� ע"י הנה ושנה,

[וכמבואר הוה לשו� התורה", "נות� התורה בברכת כמ"ש ויו�, יו� שבכל דמ"ת העני� על נוס� והיינו,
ויו�], יו� בכל ישנו דמ"ת שהעני� מאחר הפעולה, ש� אלא התואר, ש� אינו התורה" "נות� שהלשו� במפרשי�

הדמיו�), כ"� (בלא ממש "חדשי�" ועד כחדשי�, בעיני� יהיו ויו� יו� בכל וכמארז"ל

"ירחא (ובכללות מ"ת זמ� מגיע כאשר עוז, ויתר שאת ביתר מיוחדת, כח ונתינת הדגשה ישנה לזה נוס� הנה
ושנה. שנה בכל תליתאי")

מ"ת. ע� הקשורי� העניני� לכל בנוגע עוז, וביתר שאת ביתר לפעול מסוגל זמ� ה"ז ולכ�,

.„Èזכו שעי"ז בעדינו, ערבי� דבנינו העני� כללות שזהו � במ"ת כללי עני� אודות מדובר כאשר ובפרט
ערבי� יהיו וכו' והנביאי� שהאבות להקב"ה בנ"י אמרו שכאשר במארז"ל כמבואר התורה, לקבלת ישראל כל

אמרו בנ"י כאשר ודוקא זו, ערבות הקב"ה קבל לא התורה, את שיקיימו (שה�epipayבעד� בעדינו ערבי�
התורה. את לה� ונת� זו, ערבות לקבל הקב"ה הסכי� התורה), בדרכי בניה� את לחנ� מבטיחי�

`"nyz'd oeiq i"g ,gly t"y zgiy

שלאחרי אלו ג� כולל התורה), את לה� ית� שהקב"ה (כדי זו לערבות להגיע צריכי� היו בנ"י כל והנה,
שהבטיחו היינו, העתיד, ע"ש הערבות היתה ואצל� � ילדי� לה� היו לא שעדיי� החתונה, וקוד� ברֿמצוה

התורה. בדרכי אות� יחנכו ילדי�, לה� יהיו שכאשר להקב"ה

"מ� בדניאל מ"ש ע"פ � התורה את לקבל ה� ג� שיוכלו הערבות, עני� את פעלה כבר גופא זו והבטחה
או"ח. בשו"ע וכהפס"ד דברי�", נשמעו גו' לב� אל נתת אשר הראשו� היו�

.ÂË�לעני בנוגע לפעול ביותר מסוגל זמ� ה"ז תליתאי"), "ירחא (וכללות מ"ת זמ� מגיע שכאשר מוב� עפ"ז
(בנינוהח התורה בדר� בניה� את שיחנכו להקב"ה הבטיחו שבנ"י עי"ז הי' דמ"ת העני� שכללות מאחר ינו�,

בעדינו). ערבי�
הראוי, באופ� עצמו את לחנ� הוא צרי� לראש לכל ואדרבה, לעצמו, בנוגע ה� צ"ל החינו� עני� וכללות
ועאכו"כ דרגתו, בער� לקט� בנוגע ה� � לקטני� בנוגע ובמיוחד להזולת, בנוגע החינו� עני� צ"ל לזה, ונוס�

פשוטו. מידי יוצא עני� אי� שהרי בפשטות, לקטני� בנוגע

תגעו "אל הקב"ה אומר שעליה� רב�, בית של לתינוקות בנוגע תינוקותigiynaובפרט "אלו כמארז"ל ,"

תינוקות הבל בשביל אלא מתקיי� העול� ו"אי� חטא", בו שאי� ד"הבל המעלה ישנה שאצל� רב�", בית של
"אינו אביי לו עונה מאי", ודיד� "דידי תלמודא) דכל (מרא אביי את שואל פפא רב שכאשר ועד רב�", בית של

חטא"! בו שאי� להבל חטא בו שיש הבל דומה

רבות פועל זה אלא קלה, הטבה רק אי"ז בחינוכ�, קלה הטבה כל הנה קטני�, ה� שכאשר � לזה נוס�
גדלי�. ה� כאשר

הציבור. כח שגדול מאחר ישראל), ילדי כל את (לאחד דאחדות באופ� ג� צ"ל הקטני� בחינו� וההתעסקות
אופ� דומה שאינו במוחש רואי� מ"מ במצוות, החייבי� גדולי�, אצל רק לכאורה שיי� הציבור שכח ואע"פ
בכיתה ילדי�, של ציבור ע� ביחד נמצא כאשר שלו החינו� לאופ� לבדו, נמצא כאשר הקט� את שמחנ� החינו�

וכו'. חברי� דדיבוק המעלה ישנה שאז וכיו"ב, שלימה

.ÊËהמיוחדת הס"ת לכתיבת ישראל ילדי לרישו� בנוגע עוה"פ ולזרז לעורר המקו� כא� � לזה ובקשר
כולו. העול� בכל ישראל ילדי כל מתאחדי� שעי"ז מאחר לזכות�, שנכתבת

ס"ת היא הס"ת שכל מאחר ביותר, נעלית אחדות על מורה הס"ת עני� כללות ששי�`zgדהנה, שיש אע"פ ,
"תורה � פרשתנו ובלשו� לתורה, אותיות ".`zgרבוא

מצות על קאי יחיד), �לשו� הזאת" ("השירה הזאת" השירה את לכ� כתבו "ועתה שמ"ש ברמב"� וכמבואר
כולה, התורה כל על קאי הזאת" ש"השירה לומר בהכרח פרשיות, פרשיות כותבי� שאי� מאחר כי ס"ת, כתיבת
יחיד. לשו� הזאת", "שירה נקראת כולה הס"ת וכל ישראל. כל דלעיני הל' עד דבראשית, מהב' סופה, ועד מתחילתה

העניני� כל כלולי� שבתושב"כ מוב�, באורייתא", רמיזא דלא מידי "ליכא מארז"ל ע"פ מזו: ויתירה
אחת". "תורה אחת, ס"ת � אחת למציאות נעשה וכ"ז לחדש, עתיד ותיק שתלמיד מה ואפילו דתושבע"פ,

נפלא". "יחוד ביותר, נעלית אחדות על מורה שכ"ז

עי"ז זו, בס"ת א' אות יהי' שלכאו"א ובאופ� ישראל, ילדי כל של לזכות� ס"ת לכתוב הצעה הוצעה ולכ�,
האות, קניית עבור מכספו שישל�

האפוטרופוס כאשר הרי � כו' מכספו בס"ת אות שקונה העני� כללות שיי� לא לכאורה קט� שאצל [וא�
לעני� בעצמו מצטר� הקט� כאשר ועאכו"כ הקט�, לעשיית זה נחשב עבורו, מסויימת פעולה עושה הקט� של

מעשה], חשיב קט� שמעשה שלו, מעשה ע"י זה

באופ� רק ולא כאחד, כול� ישראל ילדי כל את יאחד ה"ז זו, בס"ת אות יהי' ישראל מילדי לכאו"א וכאשר
נפלא". ד"יחוד באופ� ממש, אחת למציאות נעשי� שכול� באופ� אלא אחת, בס"ת שותפי� נעשי� שכול�

.ÊÈ�שלה המדינה בשפת ישראל, לילדי פנו שכאשר � זה דעני� הפעולה גודל את במוחש שרואי� וכפי
במעמד היו שלפנ"ז אע"פ הנה בהס"ת, אות קניית אודות עמ� ודברו לה"ק), עדיי� מביני� שאינ� (מאחר דוקא
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שלאחרי אלו ג� כולל התורה), את לה� ית� שהקב"ה (כדי זו לערבות להגיע צריכי� היו בנ"י כל והנה,
שהבטיחו היינו, העתיד, ע"ש הערבות היתה ואצל� � ילדי� לה� היו לא שעדיי� החתונה, וקוד� ברֿמצוה

התורה. בדרכי אות� יחנכו ילדי�, לה� יהיו שכאשר להקב"ה

"מ� בדניאל מ"ש ע"פ � התורה את לקבל ה� ג� שיוכלו הערבות, עני� את פעלה כבר גופא זו והבטחה
או"ח. בשו"ע וכהפס"ד דברי�", נשמעו גו' לב� אל נתת אשר הראשו� היו�

.ÂË�לעני בנוגע לפעול ביותר מסוגל זמ� ה"ז תליתאי"), "ירחא (וכללות מ"ת זמ� מגיע שכאשר מוב� עפ"ז
(בנינוהח התורה בדר� בניה� את שיחנכו להקב"ה הבטיחו שבנ"י עי"ז הי' דמ"ת העני� שכללות מאחר ינו�,

בעדינו). ערבי�
הראוי, באופ� עצמו את לחנ� הוא צרי� לראש לכל ואדרבה, לעצמו, בנוגע ה� צ"ל החינו� עני� וכללות
ועאכו"כ דרגתו, בער� לקט� בנוגע ה� � לקטני� בנוגע ובמיוחד להזולת, בנוגע החינו� עני� צ"ל לזה, ונוס�

פשוטו. מידי יוצא עני� אי� שהרי בפשטות, לקטני� בנוגע

תגעו "אל הקב"ה אומר שעליה� רב�, בית של לתינוקות בנוגע תינוקותigiynaובפרט "אלו כמארז"ל ,"

תינוקות הבל בשביל אלא מתקיי� העול� ו"אי� חטא", בו שאי� ד"הבל המעלה ישנה שאצל� רב�", בית של
"אינו אביי לו עונה מאי", ודיד� "דידי תלמודא) דכל (מרא אביי את שואל פפא רב שכאשר ועד רב�", בית של

חטא"! בו שאי� להבל חטא בו שיש הבל דומה

רבות פועל זה אלא קלה, הטבה רק אי"ז בחינוכ�, קלה הטבה כל הנה קטני�, ה� שכאשר � לזה נוס�
גדלי�. ה� כאשר

הציבור. כח שגדול מאחר ישראל), ילדי כל את (לאחד דאחדות באופ� ג� צ"ל הקטני� בחינו� וההתעסקות
אופ� דומה שאינו במוחש רואי� מ"מ במצוות, החייבי� גדולי�, אצל רק לכאורה שיי� הציבור שכח ואע"פ
בכיתה ילדי�, של ציבור ע� ביחד נמצא כאשר שלו החינו� לאופ� לבדו, נמצא כאשר הקט� את שמחנ� החינו�

וכו'. חברי� דדיבוק המעלה ישנה שאז וכיו"ב, שלימה

.ÊËהמיוחדת הס"ת לכתיבת ישראל ילדי לרישו� בנוגע עוה"פ ולזרז לעורר המקו� כא� � לזה ובקשר
כולו. העול� בכל ישראל ילדי כל מתאחדי� שעי"ז מאחר לזכות�, שנכתבת

ס"ת היא הס"ת שכל מאחר ביותר, נעלית אחדות על מורה הס"ת עני� כללות ששי�`zgדהנה, שיש אע"פ ,
"תורה � פרשתנו ובלשו� לתורה, אותיות ".`zgרבוא

מצות על קאי יחיד), �לשו� הזאת" ("השירה הזאת" השירה את לכ� כתבו "ועתה שמ"ש ברמב"� וכמבואר
כולה, התורה כל על קאי הזאת" ש"השירה לומר בהכרח פרשיות, פרשיות כותבי� שאי� מאחר כי ס"ת, כתיבת
יחיד. לשו� הזאת", "שירה נקראת כולה הס"ת וכל ישראל. כל דלעיני הל' עד דבראשית, מהב' סופה, ועד מתחילתה

העניני� כל כלולי� שבתושב"כ מוב�, באורייתא", רמיזא דלא מידי "ליכא מארז"ל ע"פ מזו: ויתירה
אחת". "תורה אחת, ס"ת � אחת למציאות נעשה וכ"ז לחדש, עתיד ותיק שתלמיד מה ואפילו דתושבע"פ,

נפלא". "יחוד ביותר, נעלית אחדות על מורה שכ"ז

עי"ז זו, בס"ת א' אות יהי' שלכאו"א ובאופ� ישראל, ילדי כל של לזכות� ס"ת לכתוב הצעה הוצעה ולכ�,
האות, קניית עבור מכספו שישל�

האפוטרופוס כאשר הרי � כו' מכספו בס"ת אות שקונה העני� כללות שיי� לא לכאורה קט� שאצל [וא�
לעני� בעצמו מצטר� הקט� כאשר ועאכו"כ הקט�, לעשיית זה נחשב עבורו, מסויימת פעולה עושה הקט� של

מעשה], חשיב קט� שמעשה שלו, מעשה ע"י זה

באופ� רק ולא כאחד, כול� ישראל ילדי כל את יאחד ה"ז זו, בס"ת אות יהי' ישראל מילדי לכאו"א וכאשר
נפלא". ד"יחוד באופ� ממש, אחת למציאות נעשי� שכול� באופ� אלא אחת, בס"ת שותפי� נעשי� שכול�

.ÊÈ�שלה המדינה בשפת ישראל, לילדי פנו שכאשר � זה דעני� הפעולה גודל את במוחש שרואי� וכפי
במעמד היו שלפנ"ז אע"פ הנה בהס"ת, אות קניית אודות עמ� ודברו לה"ק), עדיי� מביני� שאינ� (מאחר דוקא
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פעלו דרכו", ע"פ לנער ד"חנו� באופ� עמ� הדיבור ע"י הרי דס"ת, העני� כללות אודות כלל ידעו שלא ומצב
היהדות. עני� לכללות בנוגע כללית התעוררות אצל�

היו שלפנ"ז שאע"פ � הברזל מס� מאחורי הנמצאי� ישראל ילדי ע� להפעולה בנוגע במוחש ראו ועד"ז
ההתעוררות ע"י מ"מ, ההיא, במדינה שישנ� וכו' הרדיפות מצד ובפרט יהדות, מעניני ביותר רחוקי� ה�
מאחר היהדות, עני� לכללות בנוגע כללית התעוררות אצל� פעלו בהס"ת, אות לקניית בנוגע עמה� והדיבור

ומצוותי'. תורה יהדות, עניני לכל ער לב� הרי שבעצ�

לגמרי שמתבטלי� היינו, כפשוטו, האחדות עני� נפעל הס"ת, בכתיבת ישראל ילדי כל את שמאחדי� ועי"ז
� כולו העול� בכל הנמצאי� ישראל ילדי לשאר ש�, הנמצאי� ישראל ילדי בי� לחלק שרוצי� המחיצות כל
א וע"י גשמי, קל� גבי על גשמי בדיו הנכתבת הס"ת, בכתיבת כאחד כול� שמתאחדי� ההתאחדות ד�ע"י

שעי"ז וכו', שכינה זזה לא שמעול� החומות, בי� עיה"ק, בירושלי� � גשמי ובמקו� בגו�), (נשמה גשמי
ממש. כפשוטו האחדות עני� נפעל

.ÁÈישראל ילדי ישנ� שא� היינו, � הנ"ל בכל להתעסקות בנוגע עוה"פ ולזרז לעורר המקו� כא� ולכ�,
ד"ירחא זכאי� היומי� את לנצל צריכי� ומשונות), שונות (מסיבות הס"ת בכתיבת השתתפו לא עדיי� שלע"ע

תליתאי". "ירחא סיו� עד הס"ת, לכתיבת ישראל ילדי כל את ולרשו� תליתאי",
שכאשר אדמו"ר, מו"ח כ"ק פתג� כידוע יכלתו, מכפי יותר ועוד יכלתו, כפי בזה להתעסק צרי� וכאו"א
גופא ההחלטה ע"י הנה יכלתו, מכפי למעלה ה"ז ומצבו מעמדו שלפי מסוי� בעני� להתעסק מחליט יהודי
בנדו"ד. מוב� ועד"ז יכלתו, כפי יהי' שזה באופ� החלטתו, את לקיי� שיוכל כדי חדשי�, צינורות עבורו נפתחי�

לעשות�", "היו� כי למחר, זאת לדחות אפשר ואי קוד�, אחד רגע ויפה בזריזות, צ"ל בזה וההתעסקות
שכר�". לקבל ו"מחר

שפה עמי� אל אהפו� "אז כמ"ש כולו, העול� בכל האחדות עני� את פועלי� הנ"ל בכל ההתעסקות וע"י
נקרא, אני כ� נכתב שאני כש� אחד", ושמו אחד ה' יהי' ההוא ד"ביו� ובאופ� אחד", שכ� לעבדו גו' ברורה

לבב. וטוב שמחה ומתו� ממש, בקרוב צדקנו, משיח בביאת

***

.Ë.�הנסכי פ' עני� להבי� ד"ה שיחה) (כעי� מאמר

•
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פסוקי� וכמה כמה מפרש שרש"י לאחר הפרשה, בסו�

ה' "אני האחרונות למלי� עד ציצית, בפרשת ומלי�

משה רבי של "מיסודו עניני� כמה מביא הוא אלקיכ�",

מקושש1הדרש�" פרשת נסמכה "למה אומר הוא בתחילה :

זרה עבודה כעובד2לפרשת השבת את שהמחלל לומר ,

המצות" כל כנגד שקולה היא שא� מסיי�:3ע"ז, והוא ,

היא שא� לפי לאלו, נסמכה לכ� ציצית, פרשת "וא�

את4שקולה רש"י מצטט מכ� לאחר המצות". כל כנגד

ואשא "כנגד ואומר בגדיה�", כנפי "על אתכ�5המילי�

הוא ולבסו� ב'). בסעי� (כדלהל� וכו'" נשרי� כנפי על

שכול ש� "על ומבאר תכלת" "פתיל המילי� את מצטט

וד'). ג' בסעיפי� (כדלהל� וכו'", בכורות

פירושו לאחר אלו עניני� שלושה מביא שרש"י מכ�

אלקיכ�" ה' "אני על

ציצית פרשת שבי� לסמיכות הטע� שאת למרות –

הפרשה בתחילת מיד להבי� יש הקודמות וכ�6לפרשיות ,

מופיעות תכלת" ו"פתיל בגדיה�" כנפי "על המילי�

– הפרשה בתחילת

פשוטו7מוב� את לפרש כ� כל מתכוו� הוא אי� שבכ� ,

עצמו מקרא מיוחד8של עני� להבהיר בעיקר אלא ,

מביא הוא לפיכ� הפשט. דר� פי על ביאור הטעו� בפרשה,

באי� כול� ה� כי ביחד, הללו העניני� שלושת כל את

נקודה. אותה לבאר

להבי�: וצרי�

כדי אשר הפשט, דר� לפי זו בפרשה הקושי מהו א)

לה רש"י צרי� משהליישבו רבי של הפירושי� את ביא

"דרוש"? שה� הדרש�,

לכאורה, אלו? עניני� לשלושה המשות� מהו ב)

תכלת" ו"פתיל בגדיה�" כנפי "על המלי� על בפירושו

בפירושו ואילו הציצית, מצות שבפרטי הרמזי� על מדובר

הקשר ועל בכללותה, המצוה על מדובר נסמכה..." "למה

זרה? עבודה ושל המקושש של הפרשיות לבי� בינה המשות�

.·
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משלושת אחד כל על קשיי� כמה מתעוררי� לכ�, בנוס�

תכלת", "פתיל על הפירוש ובמיוחד עצמ�, הללו הביאורי�

וד'. ג' בסעיפי� כדלהל� כלל, מוב� בלתי שהוא

שקולה שציצית רש"י, אומר נסמכה..." "למה בפירושו

"שנאמר: כותב הוא לכ� וכהוכחה המצות, כל כנגד

כל את "וזכרת� הפסוק ולכאורה: מצותי". כל את ועשית�

תזכרו "למע� הפסוק לפני מופיע אות�" ועשית� ה' מצות

הפסוק את רש"י מצטט ומדוע מצותי", כל את ועשית�

יותר ?9המאוחר

יש בגדיה�", כנפי "על המילי� על השני, בקטע ג�

שרש"י שלאחר הוא, לעי� שבולט מה דיוקי�. מספר

"על שהמלי� ואשא10מפרש "כנגד ה� בגדיה�" כנפי

כנפות, ארבע "על מוסי�: הוא נשרי�", כנפי על אתכ�

חמש בעלת ולא שלוש בעלת לשונות11ולא ארבע כנגד ,

שנאמר גאולה, וגאלתי,12של והצלתי, והוצאתי, במצרי�:

מופיעות כנפות" ארבע "על המילי� ולכאורה: ולקחתי".

של1) מיסודו העתיק וכו'" נסמכה "למה שרק נח"י), (בש� כא� בש"ח

כו'" תכלת פתיל כו'.. כנגד בגדיה� כנפי "על רש"י ממ"ש אבל הדרש�. ר"מ

כא�. הרא"� כמ"ש הדרש�, ר"מ של מיסודו הוא זה שג� מוכח הפרשה, בסו�

לומר, מוכרח – עצמו רש"י דברי שה� הנח"י דעת לפי וג� כא�. בחזקוני וכ"ה

כו'. נסמכה למה להפירוש בהמש� עכ"פ בא שזה

שהסמיכות2) מוכח מקושש, בפ' ולא ציצית בפ' זה עני� רש"י וממ"ש

פ' ל"וא� הקדמה רק וזוהי הפשט) (בדר� קשה אינה ע"ז לפ' מקושש דפ'

כו'". ציצית

(3.31 הערה לקמ� ראה אבל סע"א. ה, חולי� ג� ראה

ס"ו.4) לקמ� ראה אבל .9 הערה להל� הובא – ב מג, מנחות ג� ראה

ד.5) יט, יתרו

לפני6) כו'" מרגלי� פרשת נסמכה "למה שמפרש פרשתנו ריש רש"י ראה

ל�". "שלח התיבות שמפרש

(7.1 הערה דלעיל הנח"י לדעת שכצ"ל ומכ"ש

כו'8) נסמכה למה ספורי�) במקומות (מלבד מפרש אינו רש"י שהרי

.(42 ע' ח"ח לקו"ש (וראה המצות וטעמי (2 הערה לעיל (וראה

שקולה9) ה' מצות כל את וזכרת� אותו וראית� ש�: שבמנחות בפרט

וזכרת�. ד"ה לט) (טו, כא� פרש"י ג� וראה כול�. המצות כל כנגד זו מצוה

ש"על10) לפי בפשטות לומר יש – "על" תיבת ג� מעתיק שרש"י הטע�

לקמ� מ"ש ע"פ ביותר ויומתק נשרי�". כנפי "על כנגד הוא בגדיה�" כנפי

ראה – גו'" האלקי� מלא� "ויסע על (ג�) קאי נשרי�" כנפי ש"על ,35 הערה

ה. יט, יתרו פרש"י

בש"ח11) (וכ"ה כא� היאבגו"א חמש" בעלת ב"ולא רש"י שכוונת כא�),

"ולא רש"י לשו� מפשטות אבל כנפי�". בה' ציצית ה' "לעשות חיוב שאי�

שלש (שבעלת שלש" בעלת ל"ולא בהמש� בא שזה ובפרט – חמש" בעלת

כנפות ה' בעלת הפשט*), דר� (שע"פ משמע – בציצית) כלל חייבת אינה

.34 הערה לקמ� וראה כא�. הרא"� כמ"ש בציצית, כלל חייבת אינה

וֿז.12) ו, וארא

cvn wx `ed zetpk 'd zlra aiignc o`ne .zetpk 'c cbaa wx `ed "jl dyrz milicb" aeigdy ,`ed (ai ,ak `vz) aezkd yexit ,dkldd jxca cenila elit`y ,xirdl (*

.(e"q yix g"e` f"dc` r"ey .a ,bn zegpn .a ,gi migaf) "da dqkz xy`"c ieaixd
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פסוקי� וכמה כמה מפרש שרש"י לאחר הפרשה, בסו�

ה' "אני האחרונות למלי� עד ציצית, בפרשת ומלי�

משה רבי של "מיסודו עניני� כמה מביא הוא אלקיכ�",

מקושש1הדרש�" פרשת נסמכה "למה אומר הוא בתחילה :

זרה עבודה כעובד2לפרשת השבת את שהמחלל לומר ,

המצות" כל כנגד שקולה היא שא� מסיי�:3ע"ז, והוא ,

היא שא� לפי לאלו, נסמכה לכ� ציצית, פרשת "וא�

את4שקולה רש"י מצטט מכ� לאחר המצות". כל כנגד

ואשא "כנגד ואומר בגדיה�", כנפי "על אתכ�5המילי�

הוא ולבסו� ב'). בסעי� (כדלהל� וכו'" נשרי� כנפי על

שכול ש� "על ומבאר תכלת" "פתיל המילי� את מצטט

וד'). ג' בסעיפי� (כדלהל� וכו'", בכורות

פירושו לאחר אלו עניני� שלושה מביא שרש"י מכ�

אלקיכ�" ה' "אני על

ציצית פרשת שבי� לסמיכות הטע� שאת למרות –

הפרשה בתחילת מיד להבי� יש הקודמות וכ�6לפרשיות ,

מופיעות תכלת" ו"פתיל בגדיה�" כנפי "על המילי�

– הפרשה בתחילת

פשוטו7מוב� את לפרש כ� כל מתכוו� הוא אי� שבכ� ,

עצמו מקרא מיוחד8של עני� להבהיר בעיקר אלא ,

מביא הוא לפיכ� הפשט. דר� פי על ביאור הטעו� בפרשה,

באי� כול� ה� כי ביחד, הללו העניני� שלושת כל את

נקודה. אותה לבאר

להבי�: וצרי�

כדי אשר הפשט, דר� לפי זו בפרשה הקושי מהו א)

לה רש"י צרי� משהליישבו רבי של הפירושי� את ביא

"דרוש"? שה� הדרש�,

לכאורה, אלו? עניני� לשלושה המשות� מהו ב)

תכלת" ו"פתיל בגדיה�" כנפי "על המלי� על בפירושו

בפירושו ואילו הציצית, מצות שבפרטי הרמזי� על מדובר

הקשר ועל בכללותה, המצוה על מדובר נסמכה..." "למה

זרה? עבודה ושל המקושש של הפרשיות לבי� בינה המשות�

.·
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משלושת אחד כל על קשיי� כמה מתעוררי� לכ�, בנוס�

תכלת", "פתיל על הפירוש ובמיוחד עצמ�, הללו הביאורי�

וד'. ג' בסעיפי� כדלהל� כלל, מוב� בלתי שהוא

שקולה שציצית רש"י, אומר נסמכה..." "למה בפירושו

"שנאמר: כותב הוא לכ� וכהוכחה המצות, כל כנגד

כל את "וזכרת� הפסוק ולכאורה: מצותי". כל את ועשית�

תזכרו "למע� הפסוק לפני מופיע אות�" ועשית� ה' מצות

הפסוק את רש"י מצטט ומדוע מצותי", כל את ועשית�

יותר ?9המאוחר

יש בגדיה�", כנפי "על המילי� על השני, בקטע ג�

שרש"י שלאחר הוא, לעי� שבולט מה דיוקי�. מספר

"על שהמלי� ואשא10מפרש "כנגד ה� בגדיה�" כנפי

כנפות, ארבע "על מוסי�: הוא נשרי�", כנפי על אתכ�

חמש בעלת ולא שלוש בעלת לשונות11ולא ארבע כנגד ,

שנאמר גאולה, וגאלתי,12של והצלתי, והוצאתי, במצרי�:

מופיעות כנפות" ארבע "על המילי� ולכאורה: ולקחתי".

של1) מיסודו העתיק וכו'" נסמכה "למה שרק נח"י), (בש� כא� בש"ח

כו'" תכלת פתיל כו'.. כנגד בגדיה� כנפי "על רש"י ממ"ש אבל הדרש�. ר"מ

כא�. הרא"� כמ"ש הדרש�, ר"מ של מיסודו הוא זה שג� מוכח הפרשה, בסו�

לומר, מוכרח – עצמו רש"י דברי שה� הנח"י דעת לפי וג� כא�. בחזקוני וכ"ה

כו'. נסמכה למה להפירוש בהמש� עכ"פ בא שזה

שהסמיכות2) מוכח מקושש, בפ' ולא ציצית בפ' זה עני� רש"י וממ"ש

פ' ל"וא� הקדמה רק וזוהי הפשט) (בדר� קשה אינה ע"ז לפ' מקושש דפ'

כו'". ציצית

(3.31 הערה לקמ� ראה אבל סע"א. ה, חולי� ג� ראה

ס"ו.4) לקמ� ראה אבל .9 הערה להל� הובא – ב מג, מנחות ג� ראה

ד.5) יט, יתרו

לפני6) כו'" מרגלי� פרשת נסמכה "למה שמפרש פרשתנו ריש רש"י ראה

ל�". "שלח התיבות שמפרש

(7.1 הערה דלעיל הנח"י לדעת שכצ"ל ומכ"ש

כו'8) נסמכה למה ספורי�) במקומות (מלבד מפרש אינו רש"י שהרי

.(42 ע' ח"ח לקו"ש (וראה המצות וטעמי (2 הערה לעיל (וראה

שקולה9) ה' מצות כל את וזכרת� אותו וראית� ש�: שבמנחות בפרט

וזכרת�. ד"ה לט) (טו, כא� פרש"י ג� וראה כול�. המצות כל כנגד זו מצוה

ש"על10) לפי בפשטות לומר יש – "על" תיבת ג� מעתיק שרש"י הטע�

לקמ� מ"ש ע"פ ביותר ויומתק נשרי�". כנפי "על כנגד הוא בגדיה�" כנפי

ראה – גו'" האלקי� מלא� "ויסע על (ג�) קאי נשרי�" כנפי ש"על ,35 הערה

ה. יט, יתרו פרש"י

בש"ח11) (וכ"ה כא� היאבגו"א חמש" בעלת ב"ולא רש"י שכוונת כא�),

"ולא רש"י לשו� מפשטות אבל כנפי�". בה' ציצית ה' "לעשות חיוב שאי�

שלש (שבעלת שלש" בעלת ל"ולא בהמש� בא שזה ובפרט – חמש" בעלת

כנפות ה' בעלת הפשט*), דר� (שע"פ משמע – בציצית) כלל חייבת אינה

.34 הערה לקמ� וראה כא�. הרא"� כמ"ש בציצית, כלל חייבת אינה

וֿז.12) ו, וארא

cvn wx `ed zetpk 'd zlra aiignc o`ne .zetpk 'c cbaa wx `ed "jl dyrz milicb" aeigdy ,`ed (ai ,ak `vz) aezkd yexit ,dkldd jxca cenila elit`y ,xirdl (*

.(e"q yix g"e` f"dc` r"ey .a ,bn zegpn .a ,gi migaf) "da dqkz xy`"c ieaixd
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תצא כא�13בפרשת לפרש חשוב ומדוע בפרשתנו, ולא ,

כנפות"? ארבע "על את

.‚
?˙Â¯ÂÎ· ˙ÎÓÏ "˙ÏÎ˙ ÏÈ˙Ù" ÊÓÂ¯ „ˆÈÎ

תכלת", "פתיל המלי� את רש"י מצטט מכ� לאחר

תכלא, שכול של תרגו� בכורות, שכול ש� "על ומפרש:

לרקיע דומה התכלת צבע וכ� בלילה, היתה ומכת�

ואומר ממשי� הוא מכ� (ולאחר ערב". לעת המשחיר

ד'). בסעי� כדלהל� וכו'", חוטי� "ושמונה

להבי�: וצרי�

מצטט שהוא המלי� ג� מדוייקות רש"י בפירוש א)

כפי עצמו. הפירוש של המלי� רק ולא פירושו, לפני

כש שבתחילה, זה, בפירוש בבירור אתשרואי� מפרש הוא

"תכלת", המילה את רק מצטט הוא הפשט, פי על הפרשה

מצטט הוא הדרש�" משה רבי של "מיסודו אשר ובפירוש

"על פירושו ג� לכאורה, א� תכלת". "פתיל המלי� את

ולא "תכלת", למילה רק קשור בכורות..." שכול ש�

"פתיל"? למילה

הרקיע כאשר בלילה, היתה בכורות מכת אמנ�, ב)

מכת לבי� הרקיע בי� הקשר מהו א� כתכלת, נראה

התכלת שצבע שמשו� שאומרי�, כ� כדי עד בכורות,

תכלת" "פתיל לכ� בכורות, מכת בזמ� אשר לרקיע דומה

בכורות? למכת רומז

שאז כלומר, ערב", לעת "משחיר שהרקיע מכ� ג)

הוא שבלילה מוב�, ביו�, מאשר יותר כהה התכול צבעו

הציצית, שתכלת לומר, ייתכ� וכיצד יותר. "משחיר"

למכת רמז יהווה ערב", "לעת אשר לרקיע דומה שצבעו

ה)לילה"? ב(חצות היתה מכת� אשר בכורות,

.„
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מכ� לאחר רש"י ממשי� המתחיל" "דיבור באותו

ששהו ימי� שמונה כנגד שבה, חוטי� "ושמונה ואומר:

ואינו הי�". על שירה שאמרו עד ממצרי� משיצאו ישראל

מוב�:

ה� תכלת" פתיל ו"ונתנו... ציצית..." לה� "ועשו א)

שוני� ציוויי� קשור14שני אינו חוטי�" "שמונה והמספר .

שרואה כפי הציצית. למצות אלא תכלת", "פתיל של לפרט

ציצית מצות את מקיימי� בזמננו שג� למקרא, החמש ב�

תכלת. לנו שאי� למרות חוטי�", ב"שמונה

הטע� את לבאר לכאורה, רש"י, היה צרי� כ�, וא�

בכללותה ציצית למצות הקשור עני� חוטי�", "שמונה של

הופ� הוא ומדוע תכלת". "פתיל הפרט על פירושו לפני –

הסדר? את

פסח של בשביעי נאמרה השירה מוצא15ב) והיכ� .

השירה? אמירת ועד מצרי� מיציאת ימי� שמונה רש"י

המפרשי� ממועד16יש מתחילי� הימי� ששמונת ,

אלקי את ישראל בני שחטו כאשר כי, הפסח. שחיטת

מוב�: אינו א� המצרי�. מרשות יצאו כבר ה� מצרי�,

"בעצ� – בניס� ט"ו ביו� בפועל התרחשה מצרי� יציאת

הזה" על17היו� לכ� הרשות נתינת א� "קומו. – פרעה ידי

עמי" מתו� כיציאת18צאו לפעמי� נחשבת היא א� (אשר

שחיטת19מצרי� של הזמ� את א� ט"ו. בליל היתה (

אפשר, אי ממצרי�, ליציאת� הסכי� שפרעה לפני הפסח,

ממצרי�" "משיצאו של כזמ� להחשיב ?20לכאורה,

אלא עצמו, בפני עני� לכאורה, אינה, השירה אמירת ג)

יציאת עיקר שהיא סו�, י� קריעת על והודיה שבח היא

עדיי� ממצרי� יצאו שכבר לאחר א� אז, עד שהרי מצרי�.

להשיג�, העלולי� המצרי� מפני מהפחד השתחררו לא

אחד" עד בה� נשאר "לא כאשר סו�, י� בקריעת ,21ורק

לחלוטי� מה� לומר22השתחררו רש"י היה צרי� כ�, וא� .

הי�" שנקרע "שאמרו23"עד העני� לכ� קשור וכיצד ,

שירה"?

יב.13) כב,

כו'.14) ירצה עוד לדורות�: ד"ה כא� אוה"ח וראה א. לח, מנחות ג� ראה

ה.15) יד, בשלח רש"י

כא�.16) גו"א

נא.17) מא. יב, בא

לא.18) ש�,

ש�.19) ופרש"י סע"א ט, ברכות ג� וראה א. טז, ראה

כא�,20) ש"ח ג� וראה שהזכיר) והטע� ד"ה – לח (טו, כא� בבחיי

וכוונת היו�, אחר הול� הלילה שבקרבנות לפי הוא ימי�" ד"שמונה שהחשבו�

היתה השירה אמירת [שהרי ט"ו לליל היא ממצרי�" ב"משיצאו רש"י

לצאת". רשות פרעה לה� "נת� שאז ש�)], בשלח (רש"י שש"פ בשחרית

ש"משיצאו ומכיו� בקרבנות, רק הוא היו� אחר הול� שהלילה מה אבל:

הלילה נמש� בזה הרי הפסח), קרב� אכילת (ולא רשות הנתינת הו"ע ממצרי�"

שלאחריו. ליו�

כח.21) יד, בשלח

(22.878ֿ9 ע' ח"ג לקו"ש בארוכה ראה

הי�"23) על שירה "שאמרו רש"י שממ"ש ובפרט

לשירה שכוונתו יודעי� היו שירה" "שאמרו רק כותב הי' בא� שג� א� –

(למקרא)" חמש ה"ב� (ב) ממצרי�", ל"משיצאו בהמש� בא זה (א) שהרי זו,

– אחרת שירה ע"ד עדיי� למד לא

דקי"ס. הנס כ"א) השירה, אמירת (לא הוא העני� שעיקר לכאורה מוכח

gly zyxt zegiyÎihewl

(ללא שירה" "שאמרו רק אומר רש"י היה אילו ד)

כוונתו שירה לאיזו לדעת היה נית� הי�"), "על .24המלי�

הי�"? "על המלי� את מוסי� הוא מה לש�

.‰
?˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓ ÔÈ·Ï ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈ· ¯˘˜‰ Â‰Ó
הללו העניני� שלשת ידי על הוא: זאת לכל ההסבר

את לבאר רש"י מתכוו� הדרש�" משה רבי של "מיסודו

אלקיכ� ה' "אני – שבפרשה האחרו� הפסוק שבי� הקשר

ציצית. פרשת לבי� – מצרי�..." מאר� אתכ� הוצאתי אשר

"על (א) פירושי�: שני רש"י כ� על אומר בתחילה

גזרותי" עליכ� שתקבלו אתכ� פדיתי כ� "אני25מנת (ב) .

של לשאינה בכור של טיפה בי� במצרי� שהבחנתי הוא

איל� קלא התולה מ� וליפרע להבחי� עתיד הוא אני בכור,

היא" תכלת ואומר .26בבגדו

פירושי�: שני להביא רש"י צרי� מדוע בפשטות, מוב�

פדיתי כ� מנת ש"על העני� קשה: הראשו� הפירוש לפי

ומדוע המצוות, לכל קשור גזרותי" עליכ� שתקבלו אתכ�

אלקיכ�... ה' "אני ציציתנאמר במצות ודוקא עתה, רק "27?

ה'", מצות כל את "וזכרת� לידי מביאה ציצית מצות אמנ�,

נוס� עני� לידי מביא זו מצוה שקיו� היא בכ� הכוונה א�

ועל "וזכרת�", לידי מביאה זו וראיה אותו", "וראית� של

מצות א� המצוות, כל לקיו� – ל"ועשית�" מגיעי� כ� ידי

יציאת עני� כ�, וא� בלבד. אחת מצוה היא עצמה הציצית

היא אשר זרה עבודה במצות להופיע צרי� היה מצרי�

המצוות" "ככל ציצית?28עצמה במצות ולא ,

יציאת של שהקשר השני, הפירוש את רש"י מביא לכ�

לידי מביאה שהציצית מפני רק אינו ציצית למצות מצרי�

שכש� – עצמה הציצית מצד אלא המצוות, כל קיו�

בכור של טיפה בי� במצרי� הבחי� שהקדושֿברו�ֿהוא

איל� קלא התולה מ� וליפרע להבחי� עתיד הוא כ� וכו',

היא. תכלת ואומר בבגדו

אתכ� הוצאתי "אשר א) קשה: זה פירוש לפי ג� א�

מכת ולא עצמה, מצרי� יציאת זוהי – מצרי�" מאר�

מצרי� ליציאת הביאה רק אשר "ונתנו...29בכורות ב) ?

מכ�: ויותר ציצית, בפרשת בלבד פרט זהו – תכלת" פתיל

עצמה ציצית במצות פרט זה אי� ד', בסעי� לעיל כאמור

להיות חייבת שהציצית – בגדיה�" כנפי "על למשל, (כמו,

וקשה נוס�. ציווי זהו אלא בגדיה�"), כנפי "על דוקא

לציווי רק קשור אלקיכ�..." ה' "אני של העני� שכל לומר,

אליו. בהמש� ובא התכלת, על

כ� מנת "על – הראשו� לפירוש רש"י נזקק לפיכ�

מדובר אכ� שבו – גזרותי" עליכ� שתקבלו אתכ� פדיתי

הציצית למצות קשור והוא עצמה, מצרי� יציאת על

כדלעיל. בכללותה,

ממשי� לכ� "חלקי�", אינ� הפירושי� ששני כיו� א�

העתקתי...", הדרש� משה רבי של "ומיסודו ומוסי� רש"י

אתכ� פדיתי כ� מנת "על פירושו את יותר להבהיר כדי

להל�. שיוסבר כפי גזרותי", עליכ� שתקבלו

.Â
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הוא, נסמכה.." "למה בדבריו רש"י של החידוש

בדיוק המצוות", כל כנגד "שקולה עצמה ציצית שמצות

זרה כל31וכשבת30כעבודה לקיו� מביאה רק ואיננה ,

המצוות.

– מצותי" כל את ועשית� "שנאמר רש"י אומר לכ�

– אות�" ועשית� ה' מצות כל את וזכרת� "שנאמר ולא

מכ� לאחר מביאה שהציצית נאמר האחרו� בפסוק כי

המצוות. כל ולעשיית זכירה לידי מביאה אשר לראיה,

על מצותי", כל את "ועשית� הפסוק של המשמעות ואילו

קיו� ידי שעל היא, הדרש�, משה רבי של – הדרוש פי

כאילו – "ועשית�" זה הרי לציצית" לכ� והיה "ועשו...

מצותי" כל "את – כ�32מקיימי� לפני כנאמר לגבי33.

הקודמת.24) הערה כדלעיל

כא�.25) ספרי ג� ראה

כא�.26) בספרי הוא ועד"ז ב. סא, ב"מ ג� ראה

בפ'27) רש"י מביא כזו קושיא שמצד ואיל�, 87 ע' חי"ב לקו"ש ראה

מה. יא, שמיני מפירש"י ולהעיר בארוכה. ע"ש אומר". "ר' פירוש ב יח, אחרי

רש"י ש� מוסי� שלכ� (וי"ל, לח כה, בהר לג. כב, אמור לו. יט, קדושי�

ואכ"מ. עליכ�"). כבדות ה� "אפילו

כב.28) טו, פרשתנו רש"י

בהפירוש29) ש� בהר בפ' מסתפק רש"י אי� כזו קושיא שמצד וי"ל

אני הפירוש לו יט, קדושי� ובפ' כו'". אחר "דבר ג� ומוסי� כו'" "והבחנתי

שני. פירוש רק הוא כו' הבחנתי

(30– סע"א) ה, חולי� (רש"י בהקב"ה" כופר ע"ז ש"העובד לזה דנוס�

ג� היא ששייכת זאת עוד הנה המצות, לכל היסוד היא בהקב"ה האמונה והרי

רש"י וכמ"ש המצות), יסוד (רק) שהיא לאמונה, רק (ולא גופא המצות לכל

53 ע' לח חלק לקו"ש בארוכה (וראה פני�" ומגלה העובר.. "מה כב) (טו,

ואיל�).

יז.31) לא, תשא יא. כ, (יתרו במע"ב לאמונה רק לא שייכת היא שג�

שבת שלא שקר ומעיד במעשיו כופר שבת והמחלל ש�: חולי� רש"י וראה

עצמ�. למצות ג� אלא בראשית), במעשה הקב"ה

בעזרא אומר הוא "וכ� לכתוב רש"י שהוזקק מה בפשטות מוב� ועפ"ז

בפירושו כמ"ש ולא ש�).כו'" (חולי� הש"ס על

כל32) כנגד שקולה דציצית מלמדנו מצותי כל את דועשית� פרש"י ועי'

– ראי') כא� נאמרה לא שהרי מקרא, של בפשוטו הוא (שמוכרח המצות

ועוד) ספורנו ראב"ע, (ראה המצות כל עשיית ע"ד עוה"פ מש"נ מוב� במילא

נאמר. למה עוד – ה"א" "אני בכפל ששואל א� – לבארו רש"י הוצר� ולא

ש�.33) פירש"י כב, טו,
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(ללא שירה" "שאמרו רק אומר רש"י היה אילו ד)

כוונתו שירה לאיזו לדעת היה נית� הי�"), "על .24המלי�

הי�"? "על המלי� את מוסי� הוא מה לש�
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הללו העניני� שלשת ידי על הוא: זאת לכל ההסבר

את לבאר רש"י מתכוו� הדרש�" משה רבי של "מיסודו

אלקיכ� ה' "אני – שבפרשה האחרו� הפסוק שבי� הקשר

ציצית. פרשת לבי� – מצרי�..." מאר� אתכ� הוצאתי אשר

"על (א) פירושי�: שני רש"י כ� על אומר בתחילה

גזרותי" עליכ� שתקבלו אתכ� פדיתי כ� "אני25מנת (ב) .

של לשאינה בכור של טיפה בי� במצרי� שהבחנתי הוא

איל� קלא התולה מ� וליפרע להבחי� עתיד הוא אני בכור,

היא" תכלת ואומר .26בבגדו

פירושי�: שני להביא רש"י צרי� מדוע בפשטות, מוב�

פדיתי כ� מנת ש"על העני� קשה: הראשו� הפירוש לפי

ומדוע המצוות, לכל קשור גזרותי" עליכ� שתקבלו אתכ�

אלקיכ�... ה' "אני ציציתנאמר במצות ודוקא עתה, רק "27?

ה'", מצות כל את "וזכרת� לידי מביאה ציצית מצות אמנ�,

נוס� עני� לידי מביא זו מצוה שקיו� היא בכ� הכוונה א�

ועל "וזכרת�", לידי מביאה זו וראיה אותו", "וראית� של

מצות א� המצוות, כל לקיו� – ל"ועשית�" מגיעי� כ� ידי

יציאת עני� כ�, וא� בלבד. אחת מצוה היא עצמה הציצית

היא אשר זרה עבודה במצות להופיע צרי� היה מצרי�

המצוות" "ככל ציצית?28עצמה במצות ולא ,

יציאת של שהקשר השני, הפירוש את רש"י מביא לכ�

לידי מביאה שהציצית מפני רק אינו ציצית למצות מצרי�

שכש� – עצמה הציצית מצד אלא המצוות, כל קיו�

בכור של טיפה בי� במצרי� הבחי� שהקדושֿברו�ֿהוא

איל� קלא התולה מ� וליפרע להבחי� עתיד הוא כ� וכו',

היא. תכלת ואומר בבגדו

אתכ� הוצאתי "אשר א) קשה: זה פירוש לפי ג� א�

מכת ולא עצמה, מצרי� יציאת זוהי – מצרי�" מאר�

מצרי� ליציאת הביאה רק אשר "ונתנו...29בכורות ב) ?

מכ�: ויותר ציצית, בפרשת בלבד פרט זהו – תכלת" פתיל

עצמה ציצית במצות פרט זה אי� ד', בסעי� לעיל כאמור

להיות חייבת שהציצית – בגדיה�" כנפי "על למשל, (כמו,

וקשה נוס�. ציווי זהו אלא בגדיה�"), כנפי "על דוקא

לציווי רק קשור אלקיכ�..." ה' "אני של העני� שכל לומר,

אליו. בהמש� ובא התכלת, על

כ� מנת "על – הראשו� לפירוש רש"י נזקק לפיכ�

מדובר אכ� שבו – גזרותי" עליכ� שתקבלו אתכ� פדיתי

הציצית למצות קשור והוא עצמה, מצרי� יציאת על

כדלעיל. בכללותה,

ממשי� לכ� "חלקי�", אינ� הפירושי� ששני כיו� א�

העתקתי...", הדרש� משה רבי של "ומיסודו ומוסי� רש"י

אתכ� פדיתי כ� מנת "על פירושו את יותר להבהיר כדי

להל�. שיוסבר כפי גזרותי", עליכ� שתקבלו

.Â
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הוא, נסמכה.." "למה בדבריו רש"י של החידוש

בדיוק המצוות", כל כנגד "שקולה עצמה ציצית שמצות

זרה כל31וכשבת30כעבודה לקיו� מביאה רק ואיננה ,

המצוות.

– מצותי" כל את ועשית� "שנאמר רש"י אומר לכ�

– אות�" ועשית� ה' מצות כל את וזכרת� "שנאמר ולא

מכ� לאחר מביאה שהציצית נאמר האחרו� בפסוק כי

המצוות. כל ולעשיית זכירה לידי מביאה אשר לראיה,

על מצותי", כל את "ועשית� הפסוק של המשמעות ואילו

קיו� ידי שעל היא, הדרש�, משה רבי של – הדרוש פי

כאילו – "ועשית�" זה הרי לציצית" לכ� והיה "ועשו...

מצותי" כל "את – כ�32מקיימי� לפני כנאמר לגבי33.

הקודמת.24) הערה כדלעיל

כא�.25) ספרי ג� ראה

כא�.26) בספרי הוא ועד"ז ב. סא, ב"מ ג� ראה

בפ'27) רש"י מביא כזו קושיא שמצד ואיל�, 87 ע' חי"ב לקו"ש ראה

מה. יא, שמיני מפירש"י ולהעיר בארוכה. ע"ש אומר". "ר' פירוש ב יח, אחרי

רש"י ש� מוסי� שלכ� (וי"ל, לח כה, בהר לג. כב, אמור לו. יט, קדושי�

ואכ"מ. עליכ�"). כבדות ה� "אפילו

כב.28) טו, פרשתנו רש"י

בהפירוש29) ש� בהר בפ' מסתפק רש"י אי� כזו קושיא שמצד וי"ל

אני הפירוש לו יט, קדושי� ובפ' כו'". אחר "דבר ג� ומוסי� כו'" "והבחנתי

שני. פירוש רק הוא כו' הבחנתי

(30– סע"א) ה, חולי� (רש"י בהקב"ה" כופר ע"ז ש"העובד לזה דנוס�

ג� היא ששייכת זאת עוד הנה המצות, לכל היסוד היא בהקב"ה האמונה והרי

רש"י וכמ"ש המצות), יסוד (רק) שהיא לאמונה, רק (ולא גופא המצות לכל

53 ע' לח חלק לקו"ש בארוכה (וראה פני�" ומגלה העובר.. "מה כב) (טו,

ואיל�).

יז.31) לא, תשא יא. כ, (יתרו במע"ב לאמונה רק לא שייכת היא שג�

שבת שלא שקר ומעיד במעשיו כופר שבת והמחלל ש�: חולי� רש"י וראה

עצמ�. למצות ג� אלא בראשית), במעשה הקב"ה

בעזרא אומר הוא "וכ� לכתוב רש"י שהוזקק מה בפשטות מוב� ועפ"ז

בפירושו כמ"ש ולא ש�).כו'" (חולי� הש"ס על

כל32) כנגד שקולה דציצית מלמדנו מצותי כל את דועשית� פרש"י ועי'

– ראי') כא� נאמרה לא שהרי מקרא, של בפשוטו הוא (שמוכרח המצות

ועוד) ספורנו ראב"ע, (ראה המצות כל עשיית ע"ד עוה"פ מש"נ מוב� במילא

נאמר. למה עוד – ה"א" "אני בכפל ששואל א� – לבארו רש"י הוצר� ולא

ש�.33) פירש"י כב, טו,
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שעבודה האלה", המצות כל את תעשו "ולא זרה עבודה

המצוות". ככל שהיא אחת "מצוה היא עצמה זרה

פדיתי כ� מנת "על נאמר מדוע יותר מוב� כבר זה ולפי

כי ציצית, במצות דוקא גזרותי" עליכ� שתקבלו אתכ�

מצותי". כל את) "(ועשית� כנגד שקולה ציצית מצות

.Ê
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ÌÈ¯Â˘˜ ˙ÈˆÈˆ‰ ÈË¯Ù ÏÎ

עבודה ג� לעיל, שכאמור כיו� בכ�: די אי� עדיי� א�

מכ� ואדרבה: המצוות, כל כנגד שקולות ושבת זרה

עבודה של לפרשיות ציצית פרשת את מסמיכה שהתורה

כנגד שקולה (ציצית) היא ש"א� משו� המקושש ושל זרה

יותר ברור בשבת וא� זרה שבעבודה מוב�, המצוות" כל

"על נאמר מדוע כ�, א� המצוות. כל כנגד שקולות שה�

(והכוונה גזרותי" עליכ� שתקבלו אתכ� פדיתי כ� מנת

בציצית? דוקא המצוות) לכל היא

הציצית מצות פרטי שכל ואומר, רש"י ממשי� לפיכ�

בגדיה�" כנפי חוטי�")34("על ו"שמונה תכלת" "פתיל ,

מצרי�. יציאת של העניני� כל ש�", "על או "כנגד", ה�

מאר� אתכ� הוצאתי אשר אלקיכ� ה' "אני נאמר ולכ�

דוקא – גזרותי" עליכ� שתקבלו מנת... "על – מצרי�"

היא אלא סת�, כללית מצוה זו אי� כי ציצית, במצות

מצרי�. יציאת פרטי לכל פרטיה, בכל קשורה,

.Á
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ÌÈ¯ˆÓ
בגדיה�" כנפי "על למלי� בפירוש מדוע מוב� זה לפי

כנפי על אתכ� ואשא "כנגד בדבריו מסתפק רש"י אי�

אלא הואנשרי�", כנפות" ארבע ש"על מציי� ג� הוא

אי� שבפרשתנו למרות גאולה", של לשונות ארבע "כנגד

כנפות ארבע של בגד על דוקא היא שהציצית כלל נאמר

"כנפי של העני� כיצד רש"י מוכיח זו בהוספה כי –

מצרי� יציאת עניני כל כנגד הוא החל35בגדיה�" –

לע�)". לי (אתכ� "ולקחתי ועד מ"והוצאתי"

צריכות כנפות כמה נאמר לא שלנו שבפרשה כיו� א�

ארבע "על במלי� להתחיל יכול רש"י אי� לכ� להיות,

בגדיה�" כנפי ש"על תחילה מסביר הוא ולכ� כנפות...",

שהוא ולאחר נשרי�". כנפי על אתכ� ואשא "כנגד הוא

הוא מצרי�, ליציאת קשור בגדיה�" כנפי ש"על מציי� כבר

לשונות ארבע כנגד הוא הכנפות שמספר ומבהיר, מוסי�

גאולה. של

.Ë
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שמביא הטעמי� בשני תכלת". "פתיל לגבי ג� כ�

ש� "על – תכלת לפתיל בכורות מכת של לקשר רש"י

התכלת ו"צבע תכלא", שכול של תרגו� בכורות, שכול

רמוזי� כיצד להבהיר מתכוו� הוא – לרקיע..." דומה

בכורות. מכת פרטי כל בציצית

לומר פרעה את הכריחה אשר בכורות, במכת שהרי,

שיכול (א) עניני�: שני יש – הגאולה – צאו" "קומו

"ומכת� בהמש� רש"י כדברי למטה, כא� שהיה הבכורות

ברקיע, – למעלה העני� של היווצרותו (ב) בלילה", היתה

בזכות כאשר36וזאת הערבי�, בי� היה וזה ומילה, פסח ד�

הפסח. את ישראל בני שחטו

לשני רומז תכלת" ש"פתיל רש"י, אומר כ� על

– "שכול" שמשמעותה "תכלת", המלה מצד העניני�:

שיכול על התכלת מצביעה תכלא", שכול של "תרגו�

התכלת", "צבע ומצד בלילה. שהיה למטה, כא� הבכורות

על מראה הוא ערב", לעת המשחיר לרקיע "דומה אשר

ערב. לעת ברקיע, למעלה שנוצרה כפי הבכורות מכת

שפרט מוצאי�, אנו היכ� השאלה: מתעוררת א�

ברקיע? נגזר שהוא כפי לעני� רומז וכדומה במצוה מסויי�

"פתיל המלי� את פירושו לפני רש"י מצטט לפיכ�

ויורד משתלשל והוא למעלה, לכנ� קשור "פתיל" תכלת":

כפי בכורות למכת תכלת" "פתיל רומז בכ� למטה.

כא� שהיתה כפי רק ולא מהרקיע, מלמעלה, שנמשכה

למטה.

.È
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בכורות למכת רומז תכלת שפתיל רש"י שאומר לאחר

שנוי34) שהדבר א� – חמש" בעלת "ולא רש"י מ"ש יומתק ועפ"ז

95 ע' ח"ח לקו"ש ראה – הפשט בדר� שכ"ה לזה (נוס� כי – במחלוקת

(משא"כ ליצי"מ מרמז הבגד שג� יותר מודגש זו לדיעה בשוה"ג) 11 הערה

שד' נותנת הסברא פשטות הרי – בציצית חייבת כנפות ה' בעלת שג� להדיעה

בד' שנרמזות שי"ל (א� ציצית בהד' בעיקר נרמזות גאולה של הלשונות

הנ"ל)). בהערה שנסמנו מקומות ראה – כנפות ה' של בבגד ג� שיש הכנפות

ביאת35) עניני�: כמה כולל נשרי�" כנפי על אתכ� "ואשא שג� ולהעיר,

ד יט, יתרו (רש"י מש� לצאת בכדי ממצרי�) שיצאו (טר� לרעמסס ישראל

לז); יב, בא (רש"י סכתה מרעמסס ישראל בני נסיעת אתכ�); ואשא ד"ה

(רש"י יצי"מ) (לאחרי גו'" מצרי� מחנה בי� ויבא גו' האלקי� מלא� "ויסע

נשרי�). כנפי על ד"ה ש� יתרו

של לשונות ד' כנגד כנפות.. ארבע "על להוסי� רש"י הוזקק שמ"מ אלא

של לשונות בד' משא"כ קרי"ס, קוד� הי' גו'" מלא� "ויסע ג� כי – גאולה"

ה. יט, יתרו (ראה מ"ת שהו"ע לע�" לי אתכ� "ולקחתי הפסוק ג� יש גאולה

ט). כז, תבא ג� וראה

ו.36) יב, בא פרש"י
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שעבודה האלה", המצות כל את תעשו "ולא זרה עבודה

המצוות". ככל שהיא אחת "מצוה היא עצמה זרה

פדיתי כ� מנת "על נאמר מדוע יותר מוב� כבר זה ולפי

כי ציצית, במצות דוקא גזרותי" עליכ� שתקבלו אתכ�

מצותי". כל את) "(ועשית� כנגד שקולה ציצית מצות

.Ê
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עבודה ג� לעיל, שכאמור כיו� בכ�: די אי� עדיי� א�

מכ� ואדרבה: המצוות, כל כנגד שקולות ושבת זרה

עבודה של לפרשיות ציצית פרשת את מסמיכה שהתורה

כנגד שקולה (ציצית) היא ש"א� משו� המקושש ושל זרה

יותר ברור בשבת וא� זרה שבעבודה מוב�, המצוות" כל

"על נאמר מדוע כ�, א� המצוות. כל כנגד שקולות שה�

(והכוונה גזרותי" עליכ� שתקבלו אתכ� פדיתי כ� מנת

בציצית? דוקא המצוות) לכל היא

הציצית מצות פרטי שכל ואומר, רש"י ממשי� לפיכ�

בגדיה�" כנפי חוטי�")34("על ו"שמונה תכלת" "פתיל ,

מצרי�. יציאת של העניני� כל ש�", "על או "כנגד", ה�

מאר� אתכ� הוצאתי אשר אלקיכ� ה' "אני נאמר ולכ�

דוקא – גזרותי" עליכ� שתקבלו מנת... "על – מצרי�"

היא אלא סת�, כללית מצוה זו אי� כי ציצית, במצות

מצרי�. יציאת פרטי לכל פרטיה, בכל קשורה,
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ÌÈ¯ˆÓ
בגדיה�" כנפי "על למלי� בפירוש מדוע מוב� זה לפי

כנפי על אתכ� ואשא "כנגד בדבריו מסתפק רש"י אי�

אלא הואנשרי�", כנפות" ארבע ש"על מציי� ג� הוא

אי� שבפרשתנו למרות גאולה", של לשונות ארבע "כנגד

כנפות ארבע של בגד על דוקא היא שהציצית כלל נאמר

"כנפי של העני� כיצד רש"י מוכיח זו בהוספה כי –

מצרי� יציאת עניני כל כנגד הוא החל35בגדיה�" –

לע�)". לי (אתכ� "ולקחתי ועד מ"והוצאתי"

צריכות כנפות כמה נאמר לא שלנו שבפרשה כיו� א�

ארבע "על במלי� להתחיל יכול רש"י אי� לכ� להיות,

בגדיה�" כנפי ש"על תחילה מסביר הוא ולכ� כנפות...",

שהוא ולאחר נשרי�". כנפי על אתכ� ואשא "כנגד הוא

הוא מצרי�, ליציאת קשור בגדיה�" כנפי ש"על מציי� כבר

לשונות ארבע כנגד הוא הכנפות שמספר ומבהיר, מוסי�

גאולה. של
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שמביא הטעמי� בשני תכלת". "פתיל לגבי ג� כ�

ש� "על – תכלת לפתיל בכורות מכת של לקשר רש"י

התכלת ו"צבע תכלא", שכול של תרגו� בכורות, שכול

רמוזי� כיצד להבהיר מתכוו� הוא – לרקיע..." דומה

בכורות. מכת פרטי כל בציצית

לומר פרעה את הכריחה אשר בכורות, במכת שהרי,

שיכול (א) עניני�: שני יש – הגאולה – צאו" "קומו

"ומכת� בהמש� רש"י כדברי למטה, כא� שהיה הבכורות

ברקיע, – למעלה העני� של היווצרותו (ב) בלילה", היתה

בזכות כאשר36וזאת הערבי�, בי� היה וזה ומילה, פסח ד�

הפסח. את ישראל בני שחטו

לשני רומז תכלת" ש"פתיל רש"י, אומר כ� על

– "שכול" שמשמעותה "תכלת", המלה מצד העניני�:

שיכול על התכלת מצביעה תכלא", שכול של "תרגו�

התכלת", "צבע ומצד בלילה. שהיה למטה, כא� הבכורות

על מראה הוא ערב", לעת המשחיר לרקיע "דומה אשר

ערב. לעת ברקיע, למעלה שנוצרה כפי הבכורות מכת

שפרט מוצאי�, אנו היכ� השאלה: מתעוררת א�

ברקיע? נגזר שהוא כפי לעני� רומז וכדומה במצוה מסויי�

"פתיל המלי� את פירושו לפני רש"י מצטט לפיכ�

ויורד משתלשל והוא למעלה, לכנ� קשור "פתיל" תכלת":

כפי בכורות למכת תכלת" "פתיל רומז בכ� למטה.

כא� שהיתה כפי רק ולא מהרקיע, מלמעלה, שנמשכה

למטה.

.È
ÌÂÈÒ‰ „ÚÂ ˘ÓÓ ˙È˘‡¯‰Ó Y ÌÈÓÈ ‰�ÂÓ˘

ÌÏ˘ÂÓ‰
בכורות למכת רומז תכלת שפתיל רש"י שאומר לאחר

שנוי34) שהדבר א� – חמש" בעלת "ולא רש"י מ"ש יומתק ועפ"ז

95 ע' ח"ח לקו"ש ראה – הפשט בדר� שכ"ה לזה (נוס� כי – במחלוקת

(משא"כ ליצי"מ מרמז הבגד שג� יותר מודגש זו לדיעה בשוה"ג) 11 הערה

שד' נותנת הסברא פשטות הרי – בציצית חייבת כנפות ה' בעלת שג� להדיעה

בד' שנרמזות שי"ל (א� ציצית בהד' בעיקר נרמזות גאולה של הלשונות

הנ"ל)). בהערה שנסמנו מקומות ראה – כנפות ה' של בבגד ג� שיש הכנפות

ביאת35) עניני�: כמה כולל נשרי�" כנפי על אתכ� "ואשא שג� ולהעיר,

ד יט, יתרו (רש"י מש� לצאת בכדי ממצרי�) שיצאו (טר� לרעמסס ישראל

לז); יב, בא (רש"י סכתה מרעמסס ישראל בני נסיעת אתכ�); ואשא ד"ה

(רש"י יצי"מ) (לאחרי גו'" מצרי� מחנה בי� ויבא גו' האלקי� מלא� "ויסע

נשרי�). כנפי על ד"ה ש� יתרו

של לשונות ד' כנגד כנפות.. ארבע "על להוסי� רש"י הוזקק שמ"מ אלא

של לשונות בד' משא"כ קרי"ס, קוד� הי' גו'" מלא� "ויסע ג� כי – גאולה"

ה. יט, יתרו (ראה מ"ת שהו"ע לע�" לי אתכ� "ולקחתי הפסוק ג� יש גאולה

ט). כז, תבא ג� וראה

ו.36) יב, בא פרש"י

המשך בעמוד קיז

oeiq b"iÎa"i - ipye oey`x mei Ð b wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

סיו� י"ב ראשו� יו�
micwdl.פרקג jixv -156- ...dl`d mixacke -156- :zxaern dpyl xeriy dxen

יו�ראשו�ושני�י"בֿי"גסיו�

סיו� י"ג שני יו�
aihdl.פרקד aehd -hr- ...dpd ik .c wxt -156- :zxaern dpyl xeriy dxen

íéàeøaä ìk íä ,íîìök íúeîãa ,Lnî älàä íéøácëå§©§¨¦¨¥¤©¨¦§¨§©§¨¥¨©§¦
,íúBà äeäîe íäéìò òôBMä ,åét çeøî éäìàä òôL éaâì§©¥¤©¨¡Ÿ¦¥©¦©¥©£¥¤§©¤¨

àeäå,d"awd ly "eit gex" ±íîöò íäå ,íøB÷î,mi`xapd ± §§¨§¥©§¨
òôBMä 'ä çeøå òôMä ïî èMtúî åéæå øBà Bîk ÷ø íðéà¥¨©§§¦¦§©¥¦©¤©§©©¥©

íëBúa Laìúîejeza ± ¦§©¥§¨
,mi`xapdïéàî íàéöBîe¦¨¥©¦

íä ïëìå ,Léì,mi`xapd ± §¥§¨¥¥
éaâì úeàéöna íéìèa§¥¦©§¦§©¥
LîMä øBà Bîk ,íøB÷î§¨§©¤¤
áLçðå úeàéöna ìèaL¤¨¥©§¦§¤§¨
Bðéàå ,Lnî ñôàå ïéàì§©¦¨¤¤©¨§¥
ììk "Lé" íLa àø÷ð¦§¨§¥¥§¨

,BøB÷îa àeäLk-seb §¤¦§
,ynyd xeckúçz ÷ø©©©

,BøB÷î íL ïéàL íéîMä©¨©¦¤¥¨§
-eifde xe`d `xwp my

seb jeza eli`e ,"yi" mya

`xwp `ed oi` ,ynyd xeck

.llk "yi" myaìk Ck̈¨
ìôBð ïéà íéàeøaä©§¦¥¥
,ììk "Lé" íL íäéìò£¥¤¥¥§¨
,eðlL øNa éðéòì àlà- ¤¨§¥¥¨¨¤¨

."yi"k mi`xapd mi`xp

iptn ?recneðà ïéàL¤¥¨
úà ììk íéâéOîe íéàBø¦©¦¦§¨¤

,øB÷nä-mi`xapd ly ©¨
ïëìå ,íúBà äeänä 'ä çeø àeäLmi`ex ep` oi`y iptn ± ¤©©§©¤¨§¨¥
,mi`xapd ly mxewn z` mibiyneúeiîLb eðéðéòì äàøð¦§¤§¥¥©§¦

øBà äàøpL Bîk ,øeîb Lé íäL íLnîe íøîçå íéàøápä©¦§¨¦§¨§¨©¨¨¤¥¥¨§¤¦§¤
BðéàLk øeîb Lé LîMä.BøB÷îamlerd llga `vnp `l` ± ©¤¤¥¨§¤¥¦§

od oi`y oeeikn ,eply xyad ipir iabl wxy ,jk .ux`d lr e`

eid eli`k md mi`xapd odiabl ixd ,mi`xapd xewn z` ze`ex

`idy ynyl uegn `vnp `edyk ynyd xe` enk) mxewnl uegn

ep` oi`y zexnl ,mda `vnp xewndy ,la` ,`id zn`d .(exewn

milha md `l` ,llk ze`ivn zn`a md oi` okle ,eze` mi`ex

.mxewnl ze`ivnaéøîâì ìLîpì äîBc ìLnä ïéà äæaL ÷ø©¤¨¤¥©¨¨¤©¦§¨§©§¥
,äøBàëì-,lynpd oial lynd oia lcad ,dxe`kl ,yiìLnaL ¦§¨¤©¨¨

iabl ynyd xe` ly ±

,ynydøB÷nä ïéà± ¥©¨
`vnp ,ynydúeàéöna©§¦

ìòå íìBòä ììça ììk§¨©£©¨¨§©
BøBà íL äàøpL õøàä̈¨¤¤¦§¤¨

,øeîb Léì-oeeik ixd §¥¨
dppi` ,xewnd ynydy

xe` okl ,llk my z`vnp

zpigaa my `ed ynyd

`ed recn oaene ,ze`ivn

.ze`ivnk d`xpïéàM äî©¤¥
íä íéàeøaä ìk ïk¥¨©§¦¥

,ãéîz íøB÷îa-ixdy ¦§¨¨¦
`vnp ,iwl`d gekd ,xewnd

`xeae `xapd jeza cinz

"oi`"n ycgn cinz eze`

,"yi"løB÷nä ïéàL ÷ø©¤¥©¨
.øNa éðéòì äàøð,j` ± ¦§¤§¥¥¨¨

cinz mi`vnp md zn`a

- jk m`e ,mxewnaänìå§¨¨
úeàéöna íéìèa ïðéà¥¨§¥¦©§¦

?íøB÷îìoi` recn ± ¦§¨
milha md ji` d`xiiy ote`a ,mi`xapd ly ze`ivna mlehia

"yi"k mi`xapd z` ze`xl mewn zzl `l `linne ,ze`ivna

?"ze`ivn"keéøö ¯ äæ ïéáäì Cà:íéc÷äì C-xiaqi owfd epax ©§¨¦¤¨¦§©§¦
mlrde mevnv ly iwl`d gekdn `a df xacy ,`ad wxta

elkei mi`xapdy "lret"e ziwl`d zeigd lre xe`d lr dqknd

zn`ay zexnl ,"ze`ivn"ke "yi"k ze`xidlmilha md

.ze`ivna

.ã ÷øt,iwl`d gekdy oeeiky ,owfd epax xiaqd ,'b wxt ,mcewd wxta ¤¤
did ,e`l m`ae ± ycgn e`xal `xapa cinz "cner" ,`xapd z` `xay

epi` `xapdy ,xacd yexit ± `xapy iptl enk "qt`"e "oi`"l xfeg `xapd

"oi`"n cinz eze` `xead ,'d xac ,exewnl ixnbl lha `ede llk ze`ivn

ipiray iptn df ixd ,zeynne "yi"k epipirl d`xp `xapdy dne ;"yi"l

lynak ± 'd xac z` ,exewn z` mibiyn ep` oi`e mi`ex ep` oi` eply xyad

mlerd llga `l` ,ynyd xeck seba ,exewnl uegn `edyk ,ynyd xe` ly

xe`y oeeik ,lyna mpn` :l`y jk lr ."yi"k f` d`xp `ed ,ux`d lr e`

recn oaen ± ux`d lr xi`n `edy drya exewna `vnp epi` ok` ynyd

xac `edy ,exewna cinz `vnp `xapd ixd ,lynpa ,j` ;"yi"k d`xp `ed

ze`ivna milha mi`xapd oi` ,`eti` ,recn ± `xapd jeza cinz cnerd ,'d

ick ± ?"ze`ivn"ke "yi"k mze` aeygl mewn didi `ly ote`a ,mxewnl

daiqdy ,igkepd wxta xaqeiy dn micwdl yiy owfd epax xn` ,z`f oiadl

.mevnv ly iwl`d gekd `id jkl

äðåîàäå ãåçéä øòù
ùîî äìàä íéøáãëå
éäìàä òôù éáâì íéàåøáä ìë íä íîìöë íúåîãá
íäå íøå÷î àåäå íúåà äåäîå íäéìò òôåùä åéô çåøî
çåøå òôùä ïî èùôúî åéæå øåà åîë ÷ø íðéà íîöò
ïëìå ùéì ïéàî íàéöåîå íëåúá ùáìúîå òôåùä 'ä
ùîùä øåà åîë íøå÷î éáâì úåàéöîá íéìèá íä
àø÷ð åðéàå ùîî ñôàå ïéàì áùçðå úåàéöîá ìèáù
ïéàù íéîùä úçú ÷ø åøå÷îá àåäùë ììë ùé íùá
ììë ùé íù íäéìò ìôåð ïéà 'éàåøáä ìë êë åøå÷î íù
ììë íéâéùîå íéàåø åðà ïéàù åðìù øùá éðéòì àìà
äàøð ïëìå .íúåà äåäîä 'ä çåø àåäù øå÷îä úà
ùé íäù íùîîå íøîåçå íéàøáðä úåéîùâ åðéðéòì
åøå÷îá åðéàùë øåîâ ùé ùîùä øåà 'àøðù åîë øåîâ
äøåàëì éøîâì ìùîðì äîåã ìùîä ïéà äæáù ÷ø
ìòå íìåòä ììçá ììë úåàéöîá øå÷îä ïéà ìùîáù
'éàåøáä ìë ë"àùî øåîâ ùéì åøåà íù äàøðù õøàä
øùá éðéòì äàøð øå÷îä ïéàù ÷ø ãéîú íøå÷îá íä
äæ ïéáäì êà íøå÷îì úåàéöîá íéìèá ïðéà äîìå

:íéã÷äì êéøö



כי oeiq b"iÎa"i - ipye oey`x mei Ð b wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

סיו� י"ב ראשו� יו�
micwdl.פרקג jixv -156- ...dl`d mixacke -156- :zxaern dpyl xeriy dxen

יו�ראשו�ושני�י"בֿי"גסיו�

סיו� י"ג שני יו�
aihdl.פרקד aehd -hr- ...dpd ik .c wxt -156- :zxaern dpyl xeriy dxen
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ìòå íìBòä ììça ììk§¨©£©¨¨§©
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íäå íøå÷î àåäå íúåà äåäîå íäéìò òôåùä åéô çåøî
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ïëìå ùéì ïéàî íàéöåîå íëåúá ùáìúîå òôåùä 'ä
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ììë ùé íù íäéìò ìôåð ïéà 'éàåøáä ìë êë åøå÷î íù
ììë íéâéùîå íéàåø åðà ïéàù åðìù øùá éðéòì àìà
äàøð ïëìå .íúåà äåäîä 'ä çåø àåäù øå÷îä úà
ùé íäù íùîîå íøîåçå íéàøáðä úåéîùâ åðéðéòì
åøå÷îá åðéàùë øåîâ ùé ùîùä øåà 'àøðù åîë øåîâ
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'éàåøáä ìë ë"àùî øåîâ ùéì åøåà íù äàøðù õøàä
øùá éðéòì äàøð øå÷îä ïéàù ÷ø ãéîú íøå÷îá íä
äæ ïéáäì êà íøå÷îì úåàéöîá íéìèá ïðéà äîìå

:íéã÷äì êéøö



oeiqכב b"i ipy mei Ð c wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

:áéúk äpä ékweqta aezk ±1:,"íéäìà 'ä ïâîe LîL ék"enk ± ¦¦¥§¦¦¤¤¨¥¡Ÿ¦
"obn"d enke ,ely 'ied mya d"awd epl xi`n jk ,dxi`n ynydy

.ely miwl` mya d"awd epilr obn jk ,gihane xneydLeøt± ¥
dlnd"ïâî"dzece` ynylzekiiy el oi`y mzq obnl dpeekd oi` ± ¨¥

`l` ,weqta xaecnàeä
LîMì ÷zøðick ±,ïâäì ©§¨©¤¤§¨¥

,Bìáñì úBiøaä eìëeiL± ¤§©§¦§¨§
helwl elkei mi`xapdy ick

dl yi ,ynyd ipxw z`

,wizxpe "obn" ynyl

helwl mi`xapl xyt`nd

.ynyd xe` z`øîàîk§©£©
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø2: ©¥¦§¨¦§¨¨

-LBãwä àáì ãéúòì"¤¨¦¨Ÿ©¨
änç àéöBî àeä-Ceøä¦©¨
ïéðBcð íéòLø ,d÷zøpî¦©§§¨§¨¦¦¦

."'eë daeyprii miryxd ± ¨
`ly oeeik dngd zervn`a

z` z`yl milbeqn eidi

± ynyd ly wfgd dxe`

elkeiy cala ef `l) miwicve

`l` ,xe`d z` z`yl

`txidl (elkei ,efn dxizi

mi`ex ± ynyd xe` ici lr

df xn`nn,l"f epinkg ly

.ynyd xe` z` lawl xyt`nd "wzxp"e "obn" yi ynylyBîëe§
,LîMä ãòa ïâî ÷zøpäL,dxe` z` lawl mc`d ipa elkeiy ±Ck ¤©©§¨¥¥§©©¤¤¨

ì ïâî "íéäìà" íL.àeä-Ceøa ä"éåä íLmi`xapd elkeiy ± ¥¡Ÿ¦¨¥§¥£¨¨¨
'ied obne yny ik" yexit ,`eti` ,dfe ± .'ied my ly xe`d z` lawl

xe`d lr oibn "miwl`" mye ,"yny"d lynk `ed 'ied my :"miwl`

.ynyd lr ,wzxpd ,"obn"d enk ± eze` lawl elkeiy 'ied my ly

ick "obn"l 'ied my ly xe`d wewf recn ,oldl xiaqi owfd epax

:eze` lawl elkeiyä"éåä íLc,dedn oeyln ±úà äeänL BLeøt §¥£¨¨¥¤§©¤¤
,Léì ïéàî ìkä±`"hily x"enc` w"k zxrd± zeize`d edf" : ©Ÿ¥©¦§¥

z` zeaikxnd '"ied" myn "ded" zeize`d yly od el` ± "ded zaiz

,dedn oeyln "ded" dlndã"eiäå,'ied myay ±úLnLîdxen ± §©§©¤¤
ìa àéäL älòtä ìò,ãéîúå äåä ïBLdlertdy ,xnel mivexyk ± ©©§ª¨¤¦¦§Ÿ¤§¨¦

c"ei ze`d z` mitiqen ,cinz zkynp `l` ,mrt i` wx dzid `l

.dlertd zeicinz lr d`xnd xac ,dlertdÎzlnlé"Lø Løôãk¦§¥©©¦
,i"yx yxtny enk ±÷eñt ìò3,"íéîiä ìk áBià äNòé äëk" :± ©¨¨¨©£¤¦¨©¨¦

.jk dyer did cinzy zexedl ,c"eia ,"dyri" `l` "dyr" aezk `l

z`ixa ,'"ied" ly dlertdy ,'ied my ly c"eid zernyn `id mb jk

yi" lkd z` d"awd `xea cinzy ,zicinz `id ,"yil oi`n" lkd

;"oi`níéàeøaä ìëa Lnî òâø ìëa òtLpä úeiçä eðéäå§©§©©©¦§¨§¨¤©©¨§¨©§¦
,Bçeøå 'ä ét àöBnî¦¨¦§

äeäîeLéì ïéàî íúBà §©¤¨¥©¦§¥
íäì éc àì ék ,òâø ìëa± §¨¤©¦Ÿ©¨¤

,mi`exaleàøápM äîa§©¤¦§§
úéLàøa éîé úLLa§¥¤§¥§¥¦

,äæa íéîi÷ úBéäì`l` ± ¦§©¨¦¨¤
cinz `xaidl md migxken

,"yi"l "oi`"n ycgnBîk§
.ìéòì øàaúpLedf ± ¤¦§¨¥§¥

,'ied my ly "yny"d

,mi`xapl xi`n dxe`y

rbx lk mixvep md epnne

zpigan ,mxa ."yil oi`n"

,ielb ote`a xi`nd 'ied xe`

milha mi`xapd eid

dzid `le ixnbl ze`ivna

ly ze`ivn mey zi`xp

zeigdyk ,ixdy .`xap

`xapd z` deednd ziwl`d

f` zi`xp `l ,dlbzn

myl .`xapd ly eze`ivn

,'ied my ly xe`d lr xizqnd ,miwl` my ly "obn"d yxcp jk

envr z` yibxdl `xapl xyt`zn jke ,`xapl ielb didi `ly

,"yi"le "ze`ivn"l `xapd aygp f`e ,i`nvre cxtp xac `ed eli`k

.oldl xaqeiy itkàeä-Ceøa-LBãwä ìL åéçáL øecña ,äpäå§¦¥§¦§¨¨¤©¨¨
áéúk4:ãñç úcî àéä "ìBãbä" Leøôe ,"'eë øBabä ìBãbä" §¦©¨©¦¥©¨¦¦©¤¤

,úéìëúå õ÷ ïéàì íéàeøáe úBîìBòä ìëa úeiçä úeèMtúäå§¦§©§©©§¨¨¨§¦§¥¥§©§¦
íéàeøa úBéäìeedziy ick ±,ípç ãñça íéîi÷å Léì ïéàîly ± ¦§§¦¥©¦§¥§©¨¦§¤¤¦¨

ly ecqgn miniiw md ,e`l m` oiae jkl mie`x md m` oia ± d"awd

.cala d"awdúàø÷ðå,cqgd zcn ±ék ,"älãb"y ,iptn ±äàa §¦§¥§ª¨¦¨¨
'ä ìBãb ék ,Bîöòáe BãBáëa àeä ¯ Ceøa ¯ LBãwä ìL Búlãbî¦§ª¨¤©¨¨¦§§©§¦¨

,ø÷ç ïéà Búlãâìå,leab dl oi`y iptn ±úeiç ïk íb òétLî ïëìå §¦§ª¨¥¥¤§¨¥©§¦©©¥©
,õ÷ ïéà íéàeøáe úBîìBòì Léì ïéàî úeeäúäåiptn ±òáhL §¦§©¥©¦§¥§¨§¦¥¥¤¤©

áBhä,mvra aehy df ±áéèäì:dlrnl mb jk ,mixg` mr ± ©§¥¦
mdl ,mi`xap eedziy yxcp d"awd ly aehde cqgd zcn zpigan

.ezeige ecqg rtyez

äðåîàäå ãåçéä øòù
éë ã ÷øôíéäìà 'ä ïâîå ùîù éë áéúë äðä

åìëåéù ïâäì ùîùì ÷úøð àåä ïâî 'éô
àéöåî ä"á÷ä àáì ãéúòì ì"æøàîë åìáñì úåéøáä
÷úøðäù åîëå 'åë äá ïéðåãéð íéòùø ä÷úøðî äîç
ä"á ä"éåä íùì ïéâî íéäìà íù êë ùîùä ãòá ïéâî

èòéùéîç íåéùéì ïéàî ìëä úà äåäîù åùåøéô ä"éåä íùã
ãéîúå äåä ïåùìá àéäù äìåòôä ìò úùîùî ã"åéäå
úåéçä åðééäå íéîéä ìë áåéà äùòé äëë ô"ò é"ùøôãë
'ä éô àöåîî íéàåøáä ìëá ùîî òâø ìëá òôùðä
íäì éã àì éë òâø ìëá ùéì ïéàî íúåà äåäîå åçåøå
äæá íéîéé÷ úåéäì úéùàøá éîé úùùá åàøáðù äîá
áéúë ä"á÷ä ìù åéçáù øåãéñá äðäå .ìéòì ù"îë
úåèùôúäå ãñç úãî àéä ìåãâä 'éôå 'åë øåáâä ìåãâä
úåéäì úéìëúå õ÷ ïéàì íéàåøáå úåîìåòä ìëá úåéçä
éë äìåãâ úàø÷ðå íðç ãñçá íéîéé÷å ùéì ïéàî íéàåøá
'ä ìåãâ éë åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìù åúìåãâî äàá
ïéàî úååäúäå úåéç ë"â òéôùî ïëìå ø÷ç ïéà åúìåãâìå
áéèäì áåèä òáèù õ÷ ïéà íéàåøáå úåîìåòì ùéì

יב.1. פד, ב.2.תהלי� ח, נדרי� א.3.ראה טו, בשלח מה. כד, שרה חיי רש''י וראה ה. א, יומא4.איוב ראה עשרה. שמונה בתפילת

ב. סט,

oeiq c"i iyily mei Ð c wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

סיו� י"ד שלישי יו�

.yil oi`n -158- ...ef dcny enk dpde -hr- :zxaern dpyl xeriy dxen
Bæ äcnL Bîk ,äpäåzehytzd epiid ,cqg ly ,"lecbd" zcn ± §¦¥§¤¦¨

,"yi"l "oi`"n mzeedl ,mi`xapde zenlerd lka ezeigBçáL àéä¦¦§
,ezlrne ±,Bcáì àeä-Ceøa-LBãwä ìLcala jxazi ea wxy ± ¤©¨¨§©

,df geke ef dlrn zniiwïéàî Lé àøáì àøáð íeL úìëéa ïéàL¤¥¦Ÿ¤¦§¨¦§Ÿ¥¥©¦
,BúBéçäìe`aend itk ± §©£

yxcna5eid eli`y ,

,mler i`exa lk mivawzn

`exal mzexyt`a did `l

"yezi" ly spk `l mb

,oky ;dnyp ea qipkdle

`xead wiga wx `ed df xac

ef dcn ."oi`"n "yi" `exal

gekn wx `l dlrnl `id

dlrnl mb `l` ,mi`xapd

oiadl ,mi`xapd lkyn

itk ± ef dcn biydle

:oldl xaqenyBæ äcî íâå§©¦¨
"yi" `exal ,cqg ly ±

,"oi`"näìòîì àéä¦§©§¨
íéàeøaä ìk úìkNäî¥©§¨©¨©§¦
ìëNa çk ïéàL ,íúâOäå§©¨¨¨¤¥Ÿ©§¥¤

ìékNäì àøáð íeL± ¦§¨§©§¦
,dnkgd gekaâéOäìe± §©¦
,dpiad gekaBæ äcî¦¨

ïéàî Lé àøáì dzìëéå¦¨§¨¦§Ÿ¥¥©¦
Lé äàéøaä ék ,BúBéçäìe§©£¦©§¦¨¥
äìòîlL øác àeä ïéàî¥©¦¨¨¤§©§¨
àéä ék ,íéàøápä ìëOî¦¥¤©¦§¨¦¦¦
,"oi`"n "yi" zeedzdd ±

LBãwä ìL Búlãb úcnî¦¦©§ª¨¤©¨
¯ LBãwäå ,àeä ¯ Ceøa ¯¨§©¨

àúéàãk ,èeLt úecçà ,¯ åéúBcîe àeä ¯ Ceøaaezky itk ± ¨¦¨©§¨¦§¦¨
LBãwä øäfa6,"ãç éäBîøâe eäéà"ceilke jxazi `edy ± ©Ÿ©©¨§¦§¨¦©

;cg` xac md (eizecn ,xnelk) eizegekeíeL úìëéa ïéàL íLëe§¥¤¥¦Ÿ¤
BàøBa âéOäì àøáð,d"awd z` ,xnelk ±ìBëé Bðéà Ckelky ± ¦§¨§©¦§¨¥¨

,lbeqn epi` `xapd ly.åéúBcî âéOäì,xen`k ,oky ,d"awd ly ± §©¦¦¨
eze` biydl xyt` i`y myke ,jxazi ez` cg` xac od eizecn

df lk ± .eizegeke eizecn z` biydl xyt` i` jk ,jxazixy`a

"oi`"n "yi" `exal iwl`d gkd zehytzde zelbzd ± cqgd zcnl

xizqdl dritynd ,mevnvde dxeabd zcnl xy`a mb xacd jke ±

,`xapd did z`f `lel ixdy ,`xapa dlbzi `ly iwl`d gekd lr

didiy gxkdd one ;ze`ivna lhazn ,ezeynne ezeyi xnelk

gek mby ,`xapdn `agen didi iwl`d gekdy ,ieqikde mevnvd

iwl`dfitke ± mi`xapd lkyn dlrnl `ed mlrde mevnv ly

:oldl xaqeiyúcî âéOäì àøáð ìëN íeL úìëéa ïéàL Bîëe§¤¥¦Ÿ¤¥¤¦§¨§©¦¦©

,Búlãb,d"awd ly ±,BúBéçäìe ïéàî Lé àøáì úìëéä àéäL §ª¨¤¦©§Ÿ¤¦§Ÿ¥¥©¦§©£
,cqgd zcn ,dlecbd zcnn d`ad ±:áéúëãkaezky enk ±7: §¦§¦

Bzìëéa ïéà Lnî Ck ¯ "äðaé ãñç íìBò",`xapd ly ±âéOäì ¨¤¤¦¨¤¨©¨¥¦¨§§©¦
úcî àéäL ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búøeáb úcî,geke ± ¦©§¨¤©¨¨¤¦¦©

úòéðîe íeöîvä©¦§§¦©
úeiçä úeèMtúä¦§©§©©

,Búlãbî,jxazi ±ãøélî ¦§ª¨¦¥¥
íéàøápä ìò úBlbúäìe§¦§©©©¦§¨¦
éelâa íîi÷ìe íúBéçäì± §©£¨§©§¨§¦

ly mevnvde dxeabd zcn

zeigdy zlret d"awd

zniiwne dignd) ziwl`d

dielb didz `l (`xapd z`

,`xaplíà ékzeigdy ± ¦¦
didz,íéðt øzñäa§¤§¥¨¦

óeba øzzñî úeiçäL¤©©¦§©¥©
àøápä óeb elàëe ,àøápä©¦§¨§¦©¦§¨

àeäk d`xp ±éðôa øác̈¨¦§¥
,Bîöòeli`ke ±Bðéàå ©§§¥

úeiçä úeèMtúä¦§©§©©
úeiðçeøäågekd ly ± §¨£¦

,eze` deednd iwl`d

øBàäå åéfä úeèMtúäk§¦§©§©¦§¨
àeä àlà ,LîMäî± ¥©¤¤¤¨

k d`xp.Bîöò éðôa øác̈¨¦§¥©§
Bðéà úîàaL óàå± §©¤¤¡¤¥

,`xapd,Bîöò éðôa øác̈¨¦§¥©§
àlà,`ed ±Bîk ¤¨§

øBàä úeèMtúä¦§©§¨
,LîMäî`ed `xapd jk ± ¥©¤¤

"oi`"d ,exewnn zehytzd

xe`d enk ,iwl`d geka ,exewna lelk `xapdy oeeike ;iwl`d

`vnp `edy dryajezaritydl jixv df xac did ,exewn

lha ynyd xe`y dcn dze`a ,ze`ivna lha didi `xapdy

- iptn `id ze`ivna elehia i`l daiqd j` ,exewna ze`ivna

íB÷î ìkî,cala exewnn xe` zehytzd `ed `xapdy zexnl ± ¦¨¨
,àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBøeáb ïä ïä,lekiak ±ìk øLà ¥¥§¨¤©¨¨£¤Ÿ

,ìBëéxe` epnn jyneie hytziy zlekid lra wx `l `edy ± ¨
xe`d z` milrdle mvnvl zlekid lra mb `ed `l` ,zeige

- zeigdeåét çeøî òtLpä úeiðçeøäå úeiçä íöîöì§©§¥©©§¨£¦©¦§¨¥©¦
úeàéöna àøápä óeb ìháé àlL ,Bøézñäìezexnly jk ± §©§¦¤Ÿ¦¨¥©¦§¨©§¦

lhazi `l ,exewnn xe`d zehytzd xy`n xzei `l `ed `xapdy

."yi"k ,"ze`ivn"k d`xii `l` ,ze`ivna z`f lkaìëNa ïéà äæå§¤¥§¥¤
-ìò-óà äéäiLå ,øzñääå íeöîvä úeäî âéOäì àøáð íeL¦§¨§©¦¨©¦§§©¤§¥§¤¦§¤©©

ïë-ét,xzqdde mevnvd zexnl ±ïéàî àøáð àøápä óeb ¦¥©¦§¨¦§¨¥©¦

äðåîàäå ãåçéä øòù
ïéàù åãáì ä"á÷ä ìù åçáù àéä åæ äãîù åîë äðäå
äãî íâå åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì àøáð íåù úìåëéá
ïéàù íúâùäå íéàåøáä ìë úìëùäî äìòîì àéä åæ

éùéù íåéäúìëéå åæ äãî âéùäìå ìéëùäì àøáð íåù ìëùá çë
øáã àåä ïéàî ùé äàéøáä éë åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì
ìù åúìåãâ úãîî àéä éë íéàøáðä ìëùî äìòîìù
÷ä"æá àúéàãë èåùô úåãçà åéúåãîå ä"á÷äå ä"á÷ä
ìëù íåù úìåëéá ïéàù íùëå ãç éäåîøâå åäéàã
åîëå åéúåãî âéùäì ìåëé åðéà êë åàøåá âéùäì àøáð

éá ïéàùåúìåãâ úãî âéùäì àøáð ìëù íåù úìåë
íìåò áéúëãë åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì úìåëéä àéäù
åúøåáâ úãî âéùäì åúìëéá ïéà ùîî êë äðáé ãñç
úåèùôúä úòéðîå íåöîöä úãî àéäù ä"á÷ä ìù

158íéàøáðä ìò úåìâúäìå ãøéìî åúìåãâî úåéçä
úåéçäù íéðô øúñäá à"ë éåìéâá íîéé÷ìå íúåéçäì
øáã àåä àøáðä óåâ åìéàëå àøáðä óåâá øúúñî
úåéðçåøäå úåéçä úåèùôúä åðéàå åîöò éðôá
éðôá øáã àåä àìà ùîùäî øåàäå åéæä úåèùôúäë
åîë àìà åîöò éðôá øáã åðéà úîàáù óàå åîöò
åéúåøåáâ ïä ïä íå÷î ìëî ùîùäî øåàä úåèùôúä
úåéçä íöîöì ìåëé ìë øùà àåä êåøá ùåã÷ä ìù
óåâ ìèáé àìù åøéúñäìå åéô çåøî òôùðä úåéðçåøäå
âéùäì àøáð íåù ìëùá ïéà äæå úåàéöîá àøáðä
àøáð àøáðä óåâ ë"ôòà äéäéùå øúñääå 'åöîöä úåäî

ועוד.5. ה. ו, ואתחנ� ספרי יד. פל''ט, ב''ר רפ''ז. סנהדרי� ירושלמי ב).6.ראה (ג, זהר התיקוני ג.7.הקדמת פט, תהלי�



כג oeiq c"i iyily mei Ð c wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

סיו� י"ד שלישי יו�

.yil oi`n -158- ...ef dcny enk dpde -hr- :zxaern dpyl xeriy dxen
Bæ äcnL Bîk ,äpäåzehytzd epiid ,cqg ly ,"lecbd" zcn ± §¦¥§¤¦¨

,"yi"l "oi`"n mzeedl ,mi`xapde zenlerd lka ezeigBçáL àéä¦¦§
,ezlrne ±,Bcáì àeä-Ceøa-LBãwä ìLcala jxazi ea wxy ± ¤©¨¨§©

,df geke ef dlrn zniiwïéàî Lé àøáì àøáð íeL úìëéa ïéàL¤¥¦Ÿ¤¦§¨¦§Ÿ¥¥©¦
,BúBéçäìe`aend itk ± §©£

yxcna5eid eli`y ,

,mler i`exa lk mivawzn

`exal mzexyt`a did `l

"yezi" ly spk `l mb

,oky ;dnyp ea qipkdle

`xead wiga wx `ed df xac

ef dcn ."oi`"n "yi" `exal

gekn wx `l dlrnl `id

dlrnl mb `l` ,mi`xapd

oiadl ,mi`xapd lkyn

itk ± ef dcn biydle

:oldl xaqenyBæ äcî íâå§©¦¨
"yi" `exal ,cqg ly ±

,"oi`"näìòîì àéä¦§©§¨
íéàeøaä ìk úìkNäî¥©§¨©¨©§¦
ìëNa çk ïéàL ,íúâOäå§©¨¨¨¤¥Ÿ©§¥¤

ìékNäì àøáð íeL± ¦§¨§©§¦
,dnkgd gekaâéOäìe± §©¦
,dpiad gekaBæ äcî¦¨

ïéàî Lé àøáì dzìëéå¦¨§¨¦§Ÿ¥¥©¦
Lé äàéøaä ék ,BúBéçäìe§©£¦©§¦¨¥
äìòîlL øác àeä ïéàî¥©¦¨¨¤§©§¨
àéä ék ,íéàøápä ìëOî¦¥¤©¦§¨¦¦¦
,"oi`"n "yi" zeedzdd ±

LBãwä ìL Búlãb úcnî¦¦©§ª¨¤©¨
¯ LBãwäå ,àeä ¯ Ceøa ¯¨§©¨

àúéàãk ,èeLt úecçà ,¯ åéúBcîe àeä ¯ Ceøaaezky itk ± ¨¦¨©§¨¦§¦¨
LBãwä øäfa6,"ãç éäBîøâe eäéà"ceilke jxazi `edy ± ©Ÿ©©¨§¦§¨¦©

;cg` xac md (eizecn ,xnelk) eizegekeíeL úìëéa ïéàL íLëe§¥¤¥¦Ÿ¤
BàøBa âéOäì àøáð,d"awd z` ,xnelk ±ìBëé Bðéà Ckelky ± ¦§¨§©¦§¨¥¨

,lbeqn epi` `xapd ly.åéúBcî âéOäì,xen`k ,oky ,d"awd ly ± §©¦¦¨
eze` biydl xyt` i`y myke ,jxazi ez` cg` xac od eizecn

df lk ± .eizegeke eizecn z` biydl xyt` i` jk ,jxazixy`a

"oi`"n "yi" `exal iwl`d gkd zehytzde zelbzd ± cqgd zcnl

xizqdl dritynd ,mevnvde dxeabd zcnl xy`a mb xacd jke ±

,`xapd did z`f `lel ixdy ,`xapa dlbzi `ly iwl`d gekd lr

didiy gxkdd one ;ze`ivna lhazn ,ezeynne ezeyi xnelk

gek mby ,`xapdn `agen didi iwl`d gekdy ,ieqikde mevnvd

iwl`dfitke ± mi`xapd lkyn dlrnl `ed mlrde mevnv ly

:oldl xaqeiyúcî âéOäì àøáð ìëN íeL úìëéa ïéàL Bîëe§¤¥¦Ÿ¤¥¤¦§¨§©¦¦©

,Búlãb,d"awd ly ±,BúBéçäìe ïéàî Lé àøáì úìëéä àéäL §ª¨¤¦©§Ÿ¤¦§Ÿ¥¥©¦§©£
,cqgd zcn ,dlecbd zcnn d`ad ±:áéúëãkaezky enk ±7: §¦§¦

Bzìëéa ïéà Lnî Ck ¯ "äðaé ãñç íìBò",`xapd ly ±âéOäì ¨¤¤¦¨¤¨©¨¥¦¨§§©¦
úcî àéäL ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búøeáb úcî,geke ± ¦©§¨¤©¨¨¤¦¦©

úòéðîe íeöîvä©¦§§¦©
úeiçä úeèMtúä¦§©§©©

,Búlãbî,jxazi ±ãøélî ¦§ª¨¦¥¥
íéàøápä ìò úBlbúäìe§¦§©©©¦§¨¦
éelâa íîi÷ìe íúBéçäì± §©£¨§©§¨§¦

ly mevnvde dxeabd zcn

zeigdy zlret d"awd

zniiwne dignd) ziwl`d

dielb didz `l (`xapd z`

,`xaplíà ékzeigdy ± ¦¦
didz,íéðt øzñäa§¤§¥¨¦

óeba øzzñî úeiçäL¤©©¦§©¥©
àøápä óeb elàëe ,àøápä©¦§¨§¦©¦§¨

àeäk d`xp ±éðôa øác̈¨¦§¥
,Bîöòeli`ke ±Bðéàå ©§§¥

úeiçä úeèMtúä¦§©§©©
úeiðçeøäågekd ly ± §¨£¦

,eze` deednd iwl`d

øBàäå åéfä úeèMtúäk§¦§©§©¦§¨
àeä àlà ,LîMäî± ¥©¤¤¤¨

k d`xp.Bîöò éðôa øác̈¨¦§¥©§
Bðéà úîàaL óàå± §©¤¤¡¤¥

,`xapd,Bîöò éðôa øác̈¨¦§¥©§
àlà,`ed ±Bîk ¤¨§

øBàä úeèMtúä¦§©§¨
,LîMäî`ed `xapd jk ± ¥©¤¤

"oi`"d ,exewnn zehytzd

xe`d enk ,iwl`d geka ,exewna lelk `xapdy oeeike ;iwl`d

`vnp `edy dryajezaritydl jixv df xac did ,exewn

lha ynyd xe`y dcn dze`a ,ze`ivna lha didi `xapdy

- iptn `id ze`ivna elehia i`l daiqd j` ,exewna ze`ivna

íB÷î ìkî,cala exewnn xe` zehytzd `ed `xapdy zexnl ± ¦¨¨
,àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBøeáb ïä ïä,lekiak ±ìk øLà ¥¥§¨¤©¨¨£¤Ÿ

,ìBëéxe` epnn jyneie hytziy zlekid lra wx `l `edy ± ¨
xe`d z` milrdle mvnvl zlekid lra mb `ed `l` ,zeige

- zeigdeåét çeøî òtLpä úeiðçeøäå úeiçä íöîöì§©§¥©©§¨£¦©¦§¨¥©¦
úeàéöna àøápä óeb ìháé àlL ,Bøézñäìezexnly jk ± §©§¦¤Ÿ¦¨¥©¦§¨©§¦

lhazi `l ,exewnn xe`d zehytzd xy`n xzei `l `ed `xapdy

."yi"k ,"ze`ivn"k d`xii `l` ,ze`ivna z`f lkaìëNa ïéà äæå§¤¥§¥¤
-ìò-óà äéäiLå ,øzñääå íeöîvä úeäî âéOäì àøáð íeL¦§¨§©¦¨©¦§§©¤§¥§¤¦§¤©©

ïë-ét,xzqdde mevnvd zexnl ±ïéàî àøáð àøápä óeb ¦¥©¦§¨¦§¨¥©¦

äðåîàäå ãåçéä øòù
ïéàù åãáì ä"á÷ä ìù åçáù àéä åæ äãîù åîë äðäå
äãî íâå åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì àøáð íåù úìåëéá
ïéàù íúâùäå íéàåøáä ìë úìëùäî äìòîì àéä åæ

éùéù íåéäúìëéå åæ äãî âéùäìå ìéëùäì àøáð íåù ìëùá çë
øáã àåä ïéàî ùé äàéøáä éë åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì
ìù åúìåãâ úãîî àéä éë íéàøáðä ìëùî äìòîìù
÷ä"æá àúéàãë èåùô úåãçà åéúåãîå ä"á÷äå ä"á÷ä
ìëù íåù úìåëéá ïéàù íùëå ãç éäåîøâå åäéàã
åîëå åéúåãî âéùäì ìåëé åðéà êë åàøåá âéùäì àøáð

éá ïéàùåúìåãâ úãî âéùäì àøáð ìëù íåù úìåë
íìåò áéúëãë åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì úìåëéä àéäù
åúøåáâ úãî âéùäì åúìëéá ïéà ùîî êë äðáé ãñç
úåèùôúä úòéðîå íåöîöä úãî àéäù ä"á÷ä ìù

158íéàøáðä ìò úåìâúäìå ãøéìî åúìåãâî úåéçä
úåéçäù íéðô øúñäá à"ë éåìéâá íîéé÷ìå íúåéçäì
øáã àåä àøáðä óåâ åìéàëå àøáðä óåâá øúúñî
úåéðçåøäå úåéçä úåèùôúä åðéàå åîöò éðôá
éðôá øáã àåä àìà ùîùäî øåàäå åéæä úåèùôúäë
åîë àìà åîöò éðôá øáã åðéà úîàáù óàå åîöò
åéúåøåáâ ïä ïä íå÷î ìëî ùîùäî øåàä úåèùôúä
úåéçä íöîöì ìåëé ìë øùà àåä êåøá ùåã÷ä ìù
óåâ ìèáé àìù åøéúñäìå åéô çåøî òôùðä úåéðçåøäå
âéùäì àøáð íåù ìëùá ïéà äæå úåàéöîá àøáðä
àøáð àøáðä óåâ ë"ôòà äéäéùå øúñääå 'åöîöä úåäî

ועוד.5. ה. ו, ואתחנ� ספרי יד. פל''ט, ב''ר רפ''ז. סנהדרי� ירושלמי ב).6.ראה (ג, זהר התיקוני ג.7.הקדמת פט, תהלי�



oeiqכד e"h iriax mei Ð c wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

סיו� ט"ו רביעי יו�

.g"il recik -158- ...'iga dpde] -158- :zxaern dpyl xeriy dxen

,Léìzeidl ixd jixv "yi"l "oi`"n zeedl ick ,dxe`kly ± §¥
`le zelbzd `id zeedzd ixdy ,iwl`d gekd ly zelbzdd :jtidl

zelbzd ± cg` cvn :cgi mixacd ipy md ,`eti` ,cvik ± dxzqd

ly exzqde enevnv ± ipy cvne ,`xapd z` zeedl iwl`d gekd

eli`y iptn ± ?iwl`d gekd

`xapd ixd did xzzqi `l

ixd ok m`e ,ze`ivna lha

ly lky meyy oipr df

,biydl leki epi` `xapBîk§
.Léì ïéàî äàéøaä úeäî âéOäì àøáð íeL ìëNa úìëé ïéàL¤¥§Ÿ¤§¥¤¦§¨§©¦¨©§¦¨¥©¦§¥
`xapdy lrete xizqnd mevnvd z` biydl leki `ed oi` jk ±

`xapdy df xacy ,xaqedy dn itl ."ze`ivn"k ze`xidl lkei

dlrnly mevnvde dxeabd gk zaiqn `a ,"ze`ivn"e "yi"k d`xp

el yi jk ,zeige xe` zelble xi`dl zlekid el yiy myky meyn ±

dxe`kl xyt` ± zeigde xe`d z` xizqdle mvnvl zlekid mb

`ly aeygl xyt` ,xnelk ;izin` `ed mlrdde mevnvdy aeygl

,d"awd iabl mby `l` ,"ze`ivn"e "yi"l mnvr mi`ex mi`xapd wx

dmevnvd gek ici lr `a `edy oeeikn ,"ze`ivn"e "yi" `ed `xap

cin oiivn ± exewnl uegn `edy enk `ed ,`xapl qgiae ,xizqnd

xe`d z` zelbl ielibd gek ,mdipyy ,xiaqne oldl owfd epax

mevnvd geke ,zeigde

,zeigde xe`d z` xizqdl

cg` xac zn`a mdipy md

xe` ly oiprd edf ,oky ±

zilkza micge`nd ,ilke

xizqn mvr oi`"y llk ixd miiwe ± ixnbl cg` oipr mde myxyae

ieqik iabl di`xd miig gxe` jexr ogleya z`aeny itke ;"mvr lr

iptn ,ey`x lr eci z` gipn mc`yk ieqik `xwp df oi`y ,y`xd

geke ielibd geky oeeik :eppipra mb jk ,"mvr" eze` md ecie ey`xy

xzqdd ;izin` mlrde xzqd df oi` ,cg` xac mdipy md mevnvd

"yi"l e`xii mi`xapdy ick xizqdl ,mi`xapd iabl wx `ed

.dlrnl iabl `l la` ,"ze`ivn"e

àø÷ð úeiçä øzñäå íeöîvä úðéça ,äpäå]zxez oeyla ± §¦¥§¦©©¦§§¤§¥©©¦§¨
,dlawdBîöò úeiçäå ,"íéìk" íLa,zeigd zelbzd ±àø÷ð §¥¥¦§©©©§¦§¨

,"øBà" íLa;ielibe xe` ly oipr `idy ±äqëî éìkäL BîkL §¥¤§¤©§¦§©¤
øBàä øézñîe äqëî íeöîvä úðéça Ck ¯ BëBúaM äî ìò©©¤§¨§¦©©¦§§©¤©§¦¨

;òôBMä úeiçäåmevnvd ± §©©©¥©
xe`d lr xizqne dqkn

rteyd iwl`d zeigde

`l zewl`dy ,mi`xapl

,d`xizïä ïä íéìkäå§©¥¦¥¥
,úBiúBàädxyr" ly ± ¨¦

itk) oditelig e` ,"zexn`n

zetlgzn zeize`y

dxyr"e (zexg` zeize`a

zeigd md "zexn`n

z` digne deednd

,mi`xapdïLøMLly ± ¤¨§¨
od ,zeize`dúBiúBà 'ä¦

,C"ôöðî,"zeletk" ody ±

xaqeny itke ,zeize`d rax` x`ya jke ,ziteq 'j epyie 'k epyi

- ik ,zeize`d yxey od el` zeletk zeize` "dlaw"a'ä ïäL¤¥
úBøeáb,dxeabd zepiga yng od el` ±úBãéøôîe úB÷lçîä §©§©§©§¦

,úBiúBà á"ë úeeäúäì ätä úBàöBî 'äa ìBwäå ìáääitk ± ©¤¤§©§§©¤§¦§©¦
lgzn "dtd ze`ven 'd" ici lry ,zeinyba dnbecl xacdyw

mb jk ± miline zeize` ly zecxtp zexadl lewd lad lcape

a"k oipr zexveid ,dlrnl zexeab 'd opyiy ,dlrnl zeipgexa

,zepeilr zeize`àeä úBøeáb 'ää LøLåz`xwpd dpigad ± §Ÿ¤©§
"dlaw"a,"àúéðBcø÷c àðéöea""`zipecxw" dlnd yexit ± ¦¨§©§¦¨

jyege mlrd ly dpiga efy epiide ,mlrde jyeg `ed ,zinx`a

,xe`n dlrnlyàéäL± ¤¦
zpigaäàlò äøeáb§¨¦¨¨

,"ïéîBé ÷ézò"czeinipta ± §©¦¦
,xzkdàeä íéãñçä LøLå§Ÿ¤©£¨¦

ïk íbzpiga ±ãñç ©¥¤¤
òeãik ,"ïéîBé ÷ézò"c§©¦¦©¨©

ïç éòãBéì8xacdy itk ± : §§¥¥
dnkgd icnell reci

.dlawd zxez ,dxzqpd

ly mevnvd mby oeike

xe` ly ielibd mbe zeize`

cg` myxy ,iwl` zeige

xacd oaen ,"oinei wizr"a

mpi` xzqdde mevnvdy

md m` ,"mvr lr xizqn mvr oi`" ,xen`k ,oky ,zizin` dxzqd

,xzqdde mevnvdy `vei `linn .dxzqd ef oi` ,cg` "mvr"

mda oi` ,d`xii `l `xapd z` deednd iwl`d gekdy mixizqnd

,cala mi`xapd iabl wx `l` ,e"g dlrnl iabl llk dxzqd meyn

xac ly ezin`l eli`e ,"ze`ivn"e "yi"k d`ixad z` e`xi mdy

.exewn iabl ze`ivna `xap lk lha

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

âéùäì àøáð íåù ìëùá úìåëé ïéàù åîë ùéì ïéàî
.ùéì ïéàî äàéøáä úåäî

ùãå÷ úáùíåöîöä 'éçá äðäå]
àø÷ð åîöò úåéçäå íéìë íùá àø÷ð úåéçä øúñäå
êë åëåúáù äî ìò äñëî éìëäù åîëù øåà íùá
òôåùä úåéçäå øåàä øéúñîå äñëî íåöîöä 'éçá
ê"ôöðî úåéúåà 'ä ïùøùù úåéúåàä ïä ïä íéìëäå
ìå÷äå ìáää úåãéøôîå úå÷ìçîä úåøåáâ 'ä ïäù
'ää ùøùå úåéúåà á"ë úååäúäì äôä úåàöåî 'äá
äàìéò äøåáâ àéäù àúéðåãø÷ã àðéöåá àåä úåøåáâ
ïéîåé ÷éúòã ãñç ë"â àåä íéãñçä ùøùå ïéîåé ÷éúòã

:ç"éì òåãéë

ה.8. פרק בסו� הנדפס שליט''א אדמו''ר כ''ק של ביאורו ראה ה''תניא''. מדפוסי בהרבה חסר הריבוע חצאי סיו�

oeiq f"h iying mei Ð d wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

סיו� ט"ז חמישי יו�
b].פרקה wxt -t- ...lr dpde .d wxt -158- :zxaern dpyl xeriy dxen

.ä ÷øtmi`xp mi`xapdy dny ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
,d"awd ly mevnvd geke dxeabd zcn zaiqa df ixd ,"yi ze`ivn"l

`xapdy zexnl ,okle .mi`xapa dielb didz `l ziwl`d zeigdy minxebd

wqtd ilae cinz eze` `xead iwl`d gekd `edy ,exewna cinz `vnp

zeigdy oeeik ixd ,"yi"l "oi`"n

zelbzda mpi` iwl`d gekde

envr z` `xapd yg ,mi`xapl

oi`e ,envrl xac `ed eli`k

wx `edy zn`d `xapa zi`xp

exewn ly eifdn zehytzd

ly zehytzdd enk ,cala

.ynydn eifde xe`d

äæ ìò ,äpäådn lr ± §¦¥©¤
ly mzeedzd lky ,xaecy

eyegie e`xiiy ,mi`xapd

d`a ,"yi ze`ivn"l mnvr

,mevnvd zcn ici lreøîà̈§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø1: ©¥¦§¨¦§¨¨
äáLçîa äìò älçúa"± ¦§¦¨¨¨§©£¨¨

,dpeilrdúà àøáì¦§Ÿ¤
,ïécä úcîa íìBòä- ¨¨§¦©©¦

,mevnvde dxeabd zcn `idyíi÷úî íìBòä ïéàL äàøzcna ± ¨¨¤¥¨¨¦§©¥
,cala mevnvde oicdBa ózL,mlera ±,"íéîçø úcîdxe`kl ¦¥¦©©£¦

zeyrl dvexe "cqg utg" `ed d"awd ixdy ,mipaen mixacd oi`

`exal dzid dpey`xd daygnd ,`eti` ,recn ,mi`xapd mr cqg

zeid :xacd oaen ,xaqedy dn itl ,`l` ± ?oicd zcna mlerd z`

d`a "ze`ivn"l mnvr eyegie e`xiiy mi`xapd ly mze`ivn lke

,ziwl`d zeigd lr dqknd ,dxeabde oicd zcn ici lr `wec

dpeilrd dpeekde ;ze`ivna milha mi`xapd eid ef dxzqd `lele

oipr mda jiiy f` wx ,oky ,mi`xap ly "ze`ivn" didzy ixd `id

dceard xear xky ozna mz` aihdl leki `ed dci lry dceard

ly avna md mi`xapd ,mevnvde oicd zcn ici lr `wecy ,ixd ±

`exal jxazi ezaygna dligz dlr ,okl .d`ixad zilkz revia

didi `l cala "oic"ay d`xy oeeik j` ,oicd zcna mlerd z`

.mlera ixnbl dqekn dyecwd zeig dzid f` ,oky ± mlerl meiw

okl ± xzeia dyw dzid mlera ziwl`d zeigd z` zelbl dcearde

zewl`e dyecw zelbzd didzy ,mingxd zcn mlera "sziy"

.mleraeðéäc:drnyn "mingxd zcn seziy" ±úeäìà úelbúä §©§¦§©¡¨
,mlera ±íé÷écö éãé ìòici lre ±äøBzaL íéúôBîe úBúBàå ©§¥©¦¦§§¦¤©¨

wxta .rahd on dlrnle zewl` mlera dlbzne d`xp df ici lr ±

zehytzdde cqgd zcn od ± zecnd izyy ,owfd epax xn` mcewd

,dxeabd zcn ode ,"yi"l "oi`"n mi`xap `exal ziwl` zeig ly

zelbzda didz `ly ziwl`d zeigd z` xizqdle mvnvl

`ed o`k .mi`xapd zbyde lkyn dlrnl odizy od ± mi`xapl

mb `l` ,mi`xapd lkyn wx `l dlrnl od el` zecny ,xiaqn

znyp mby ;zeliv`d mlerny zenypd zbyde lkyn dlrnl

dnyp dzidy ,epax dyn

elky mb ,zeliv`d mlern

zecn biydl leki did `l

cg` xac ody el` zepeilr

.envr d"awd mrìò äpäå§¦¥©
äæ,o`k xaecnd lr ± ¤

od dxeabe cqg zecny

,lkyn dlrnleøîà̈§
øäfa2àøèña ,àìéòìc , ©Ÿ©¦§¥¨§¦§¨

,äàlò äMã÷c- ¦§ª¨¦¨¨
dyecw"d cva ,dlrnly

mlera ,xnelk ,"dpeilr

dlrnl `edy zeliv`d

- dxivi - d`ixa zenlern

,diyrúéàå àðéîé úéà¦§¦¨§¦
,àìàîNyie "oini" yi §¨¨
,"l`ny"ãñç eðéäc§©§¤¤

,Leøt ,äøeáâecqg mpyi dlrnly `zeaxd `id dn ,oky - §¨¥
"`lirl" `id (mevnv) dxeab mby ,`id dpeekd `l` ?dxeabe

ixdy .ziwl` dcn `id ik ,mi`xapd zbydn dlrnle (dlrnl)

cexit jiiy `l ± dyecwd cva ± "dyecwc `xhq"a dlrnly oeeik

"oini"d oipr "my" dpd ,zellkzda `ed lkd `l` ,melye qg

micbepn mixac ipy mdy zexnl ,ixd (dxeab) "l`ny"de (cqg)

td ipy" ly ote`a ± md ,ixnblmdipyy iptn ,"cg` `yepa miik

,`ed jexa seq oi` mr zilkza micge`nïäézLcmbe cqg mb ± ¦§¥¤
,dxeab,íúâOäå íéàøápä ìëOî äìòîì úeäìà úBcî ïä¥¦¡¨§©§¨¦¥¤©¦§¨¦§©¨¨¨

úeìéöàä íìBòa ãç éäBîøâe eäéàcely milkde jxazi `ed ± §¦§¨¦©§¨¨£¦
zcn mbe cqgd zcn mb ,zeliv`d mlera cg` xac md (eizecne)

.jxazi ez` zilkza odizy zecgein dxeabdäLî úâOä óàå§©©¨©Ÿ¤
,Búàeáða íBìMä åéìò eðaø,ely d`eapd d`xna biydy -àì ©¥¨¨©¨¦§¨Ÿ
,úeìéöàä íìBòa äúéä`ed zeliv`d mler oky ,envr - ¨§¨§¨¨£¦

,epax dyn ly ezbyde elkyn mb dlrnléãé ìò àlà¤¨©§¥
äàéøaä íìBòa BúeLaìúäzbixcn zeyalzd ici lr ± ¦§©§§¨©§¦¨

;d`ixad mlera "zeliv`"d,úàæ íb óàå"zeliv`"y xg`l mb - §©©Ÿ
- ?biyd "zeliv`" ly dbixcn efi` ,d`ixad mlera zyalznàìŸ

äøeáâe ãñç ¯ elà úBcî ézLa3,epax dyn zbyd dzid -àlà ¦§¥¦¥¤¤§¨¤¨
ïúeLaìúä éãé ìò,zncwend ±,äâøãîa ïäî ähîlL úBcna ©§¥¦§©§¨©¦¤§©¨¥¤§©§¥¨

ãBñé-ãBä-çöð úBcî ïäL"spr" `id gvpd zcn ± ¤¥¦¥©§

äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå ä ÷øôäìò äìçúá ì"æø åøîà äæ ìò

íìåòä úà àåøáì äáùçîá
úãî åá óúù íéé÷úî íìåòä ïéàù äàø ãä"ãîá
íé÷éãö éãé ìò úåäìà úåìâúä åðééäã íéîçø

ôïåùàø íåéåøîà äæ ìò äðäå .äøåúáù íéúôåîå úåúåàå
àðéîé úéà äàìéò äùåã÷ã àøèñá àìéòìã øäæá
ïä ïäéúùã 'éô äøåáâå ãñç åðééäã àìàîù úéàå
íúâùäå íéàøáðä ìëùî äìòîì úåäìà úåãî
úâùä óàå úåìéöàä íìåòá ãç éäåîøâå åäéàã
íìåòá äúéä àì åúàåáðá íåìùä åéìò åðéáø äùî
äàéøáä íìåòá åúåùáìúä éãé ìò àìà úåìéöàä
éãé ìò àìà â"åç åìà úåãî éúùá àì úàæ íâ óàå
úåãî ïäù äâøãîá ïäî äèîìù úåãîá ïúåùáìúä

טו.1. פי''ב, רבה בראשית א; א, בראשית רש''י פירוש א.2.ראה נג, א (סי''ט)3.חלק באגה''ק עפמשנ''ת שליט''א: אדמו''ר כ''ק הערת

ע''י היתה – עסקינ� דבזה וצמצומה) הבריאה (מקור חו''ג שהשגת אלא – בחו''ב) השיגו (שהרי מזה למעלה שלא – הכוונה שאי� מוב�

דוקא''. בנה''י התלבשות�



כה oeiq f"h iying mei Ð d wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

סיו� ט"ז חמישי יו�
b].פרקה wxt -t- ...lr dpde .d wxt -158- :zxaern dpyl xeriy dxen

.ä ÷øtmi`xp mi`xapdy dny ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
,d"awd ly mevnvd geke dxeabd zcn zaiqa df ixd ,"yi ze`ivn"l

`xapdy zexnl ,okle .mi`xapa dielb didz `l ziwl`d zeigdy minxebd

wqtd ilae cinz eze` `xead iwl`d gekd `edy ,exewna cinz `vnp

zeigdy oeeik ixd ,"yi"l "oi`"n

zelbzda mpi` iwl`d gekde

envr z` `xapd yg ,mi`xapl

oi`e ,envrl xac `ed eli`k

wx `edy zn`d `xapa zi`xp

exewn ly eifdn zehytzd

ly zehytzdd enk ,cala

.ynydn eifde xe`d

äæ ìò ,äpäådn lr ± §¦¥©¤
ly mzeedzd lky ,xaecy

eyegie e`xiiy ,mi`xapd

d`a ,"yi ze`ivn"l mnvr

,mevnvd zcn ici lreøîà̈§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø1: ©¥¦§¨¦§¨¨
äáLçîa äìò älçúa"± ¦§¦¨¨¨§©£¨¨

,dpeilrdúà àøáì¦§Ÿ¤
,ïécä úcîa íìBòä- ¨¨§¦©©¦

,mevnvde dxeabd zcn `idyíi÷úî íìBòä ïéàL äàøzcna ± ¨¨¤¥¨¨¦§©¥
,cala mevnvde oicdBa ózL,mlera ±,"íéîçø úcîdxe`kl ¦¥¦©©£¦

zeyrl dvexe "cqg utg" `ed d"awd ixdy ,mipaen mixacd oi`

`exal dzid dpey`xd daygnd ,`eti` ,recn ,mi`xapd mr cqg

zeid :xacd oaen ,xaqedy dn itl ,`l` ± ?oicd zcna mlerd z`

d`a "ze`ivn"l mnvr eyegie e`xiiy mi`xapd ly mze`ivn lke

,ziwl`d zeigd lr dqknd ,dxeabde oicd zcn ici lr `wec

dpeilrd dpeekde ;ze`ivna milha mi`xapd eid ef dxzqd `lele

oipr mda jiiy f` wx ,oky ,mi`xap ly "ze`ivn" didzy ixd `id

dceard xear xky ozna mz` aihdl leki `ed dci lry dceard

ly avna md mi`xapd ,mevnvde oicd zcn ici lr `wecy ,ixd ±

`exal jxazi ezaygna dligz dlr ,okl .d`ixad zilkz revia

didi `l cala "oic"ay d`xy oeeik j` ,oicd zcna mlerd z`

.mlera ixnbl dqekn dyecwd zeig dzid f` ,oky ± mlerl meiw

okl ± xzeia dyw dzid mlera ziwl`d zeigd z` zelbl dcearde

zewl`e dyecw zelbzd didzy ,mingxd zcn mlera "sziy"

.mleraeðéäc:drnyn "mingxd zcn seziy" ±úeäìà úelbúä §©§¦§©¡¨
,mlera ±íé÷écö éãé ìòici lre ±äøBzaL íéúôBîe úBúBàå ©§¥©¦¦§§¦¤©¨

wxta .rahd on dlrnle zewl` mlera dlbzne d`xp df ici lr ±

zehytzdde cqgd zcn od ± zecnd izyy ,owfd epax xn` mcewd

,dxeabd zcn ode ,"yi"l "oi`"n mi`xap `exal ziwl` zeig ly

zelbzda didz `ly ziwl`d zeigd z` xizqdle mvnvl

`ed o`k .mi`xapd zbyde lkyn dlrnl odizy od ± mi`xapl

mb `l` ,mi`xapd lkyn wx `l dlrnl od el` zecny ,xiaqn

znyp mby ;zeliv`d mlerny zenypd zbyde lkyn dlrnl

dnyp dzidy ,epax dyn

elky mb ,zeliv`d mlern

zecn biydl leki did `l

cg` xac ody el` zepeilr

.envr d"awd mrìò äpäå§¦¥©
äæ,o`k xaecnd lr ± ¤

od dxeabe cqg zecny

,lkyn dlrnleøîà̈§
øäfa2àøèña ,àìéòìc , ©Ÿ©¦§¥¨§¦§¨

,äàlò äMã÷c- ¦§ª¨¦¨¨
dyecw"d cva ,dlrnly

mlera ,xnelk ,"dpeilr

dlrnl `edy zeliv`d

- dxivi - d`ixa zenlern

,diyrúéàå àðéîé úéà¦§¦¨§¦
,àìàîNyie "oini" yi §¨¨
,"l`ny"ãñç eðéäc§©§¤¤

,Leøt ,äøeáâecqg mpyi dlrnly `zeaxd `id dn ,oky - §¨¥
"`lirl" `id (mevnv) dxeab mby ,`id dpeekd `l` ?dxeabe

ixdy .ziwl` dcn `id ik ,mi`xapd zbydn dlrnle (dlrnl)

cexit jiiy `l ± dyecwd cva ± "dyecwc `xhq"a dlrnly oeeik

"oini"d oipr "my" dpd ,zellkzda `ed lkd `l` ,melye qg

micbepn mixac ipy mdy zexnl ,ixd (dxeab) "l`ny"de (cqg)

td ipy" ly ote`a ± md ,ixnblmdipyy iptn ,"cg` `yepa miik

,`ed jexa seq oi` mr zilkza micge`nïäézLcmbe cqg mb ± ¦§¥¤
,dxeab,íúâOäå íéàøápä ìëOî äìòîì úeäìà úBcî ïä¥¦¡¨§©§¨¦¥¤©¦§¨¦§©¨¨¨

úeìéöàä íìBòa ãç éäBîøâe eäéàcely milkde jxazi `ed ± §¦§¨¦©§¨¨£¦
zcn mbe cqgd zcn mb ,zeliv`d mlera cg` xac md (eizecne)

.jxazi ez` zilkza odizy zecgein dxeabdäLî úâOä óàå§©©¨©Ÿ¤
,Búàeáða íBìMä åéìò eðaø,ely d`eapd d`xna biydy -àì ©¥¨¨©¨¦§¨Ÿ
,úeìéöàä íìBòa äúéä`ed zeliv`d mler oky ,envr - ¨§¨§¨¨£¦

,epax dyn ly ezbyde elkyn mb dlrnléãé ìò àlà¤¨©§¥
äàéøaä íìBòa BúeLaìúäzbixcn zeyalzd ici lr ± ¦§©§§¨©§¦¨

;d`ixad mlera "zeliv`"d,úàæ íb óàå"zeliv`"y xg`l mb - §©©Ÿ
- ?biyd "zeliv`" ly dbixcn efi` ,d`ixad mlera zyalznàìŸ

äøeáâe ãñç ¯ elà úBcî ézLa3,epax dyn zbyd dzid -àlà ¦§¥¦¥¤¤§¨¤¨
ïúeLaìúä éãé ìò,zncwend ±,äâøãîa ïäî ähîlL úBcna ©§¥¦§©§¨©¦¤§©¨¥¤§©§¥¨

ãBñé-ãBä-çöð úBcî ïäL"spr" `id gvpd zcn ± ¤¥¦¥©§

äðåîàäå ãåçéä øòù
äðäå ä ÷øôäìò äìçúá ì"æø åøîà äæ ìò

íìåòä úà àåøáì äáùçîá
úãî åá óúù íéé÷úî íìåòä ïéàù äàø ãä"ãîá
íé÷éãö éãé ìò úåäìà úåìâúä åðééäã íéîçø

ôïåùàø íåéåøîà äæ ìò äðäå .äøåúáù íéúôåîå úåúåàå
àðéîé úéà äàìéò äùåã÷ã àøèñá àìéòìã øäæá
ïä ïäéúùã 'éô äøåáâå ãñç åðééäã àìàîù úéàå
íúâùäå íéàøáðä ìëùî äìòîì úåäìà úåãî
úâùä óàå úåìéöàä íìåòá ãç éäåîøâå åäéàã
íìåòá äúéä àì åúàåáðá íåìùä åéìò åðéáø äùî
äàéøáä íìåòá åúåùáìúä éãé ìò àìà úåìéöàä
éãé ìò àìà â"åç åìà úåãî éúùá àì úàæ íâ óàå
úåãî ïäù äâøãîá ïäî äèîìù úåãîá ïúåùáìúä

טו.1. פי''ב, רבה בראשית א; א, בראשית רש''י פירוש א.2.ראה נג, א (סי''ט)3.חלק באגה''ק עפמשנ''ת שליט''א: אדמו''ר כ''ק הערת

ע''י היתה – עסקינ� דבזה וצמצומה) הבריאה (מקור חו''ג שהשגת אלא – בחו''ב) השיגו (שהרי מזה למעלה שלא – הכוונה שאי� מוב�

דוקא''. בנה''י התלבשות�



oeiqכו f"i iyiy mei Ð e wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

סיו� י"ז שישי יו�
cqga.פרקו dlelkd -160- ...dpde .e wxt -t- :zxaern dpyl xeriy dxen

ody itk ± dxeabd zcnn "spr" `id ced zcne ,cqgd zcnn cala

,dpnn dhnly zebixcnl dritynd "ceqi"d zcna ze`aBîk]§
.[äàeápä øòLa áeúkLdyn ly ezbyd dzid ef dbixcnay ± ¤¨§©©©§¨

.melyd eilr epaxàeä ,ïãò ïâa íé÷écö ìL íøëN ïznL ÷ø©¤©©§¨¨¤©¦¦§©¥¤
úeiçä úeèMtúä úâOä©¨©¦§©§©©
úBcî ézMî CLîpä øBàå§©¦§¨¦§¥¦

áâe ãñç ¯ elàäøe± ¥¤¤§¨
md mileki xky xezay

izyn zehytzdd lawl

,el` zecnàeäå± §
izyn zeigd zehytzd

`id ,dxeabe cqg zecnd

íé÷écvä úBîLð ïBæî§¦§©©¦¦
ì äøBza e÷ñòLdîL ¤¨§©¨¦§¨

ék .äfä íìBòä¨©¤¦
úBcî ézL úeèMtúäî¥¦§©§§¥¦

òé÷ø çzîð elàxe` ± ¥¦§¨¨¦©
,siwnïâaL úBîLpä ìò©©§¨¤§©
,ïãòwiprn df siwn xe` - ¥¤

dplkezy zenyp oze`l gek

,el` zecn izyn zehytzdd "lawl"àæø" àø÷ð äæ òé÷øå§¨¦©¤¦§¨¨¨
,"àúéøBàc,ceqe fx zpigaay dxeza oiprd ,dxezd ceq -Báe± §¨§¨

,riwxa,äøBzä úBiúBà á"ë ãBñmb ixd od dxezd zeize`e - ¦©¨

,dxezd zpade lkyn dlrnl okäðeúpädpzip dxezd ±ézMî ©§¨¦§¥
:áéúëãk ,elà úBcîaezky enk -4:,"Bîì úc Là Bðéîéî"- ¦¥§¦§¦¦¦¥¨¨

,"dxeab" ,"y`" ly oipr mb `ide ,"cqg"n ,"oini"n d`a ,dxez ,zc

äæ òé÷øîe,df siwn xe`ne ±,úBîLpä ïBæîì ìè óèBð,xnelk - ¥¨¦©¤¥©¦§©§¨
inipt xe` jynp "riwx"dn

"oefn"d oipr `edy ,zenypl

,eze` mibiyny inipt xe` ±

eðéäc:xnelk ±ãBñ úòéãé §©§§¦©
ék ,äøBzä úBiúBà á"ë¦©¨¦
ãBñ àeä äfä òé÷øä̈¨¦©©¤

,úòcäshepy lhde - ©©©
a"k ceq zrici `ed ,epnn

,dxezd zeize`äøBzäå§©¨
ïâa úBîLpä ïBæî àéä¦§©§¨§©
,íéLeáì ïä úBönäå ,ïãò¥¤§©¦§¥§¦
øäæa] äæ ìk øàáîk± ©§Ÿ¨¨¤§Ÿ©

zyxt,é"øå è"ø óc ìä÷iå©©§¥©§
÷øt ãî øòL íéiç õòáe§¥©¦©©¤¤

:[â,o`k xaqen ixd -

dxeabe cqg zecnd izyy

od ,zeliv`ny`l` ,mi`xapd ly wx `l dbyde lkyn dlrnl

zeleki xky zlaw ly jxca wxe ,zeliv`d mlerny zenyp ly mb

.dxeabe cqg zecnd izyn zehytzdd lawl ocr oba zenypd

.å ÷øtcqgd zcn ± zepeilrd zecnd izyy ,owfd epax xiaqd 'c wxta ¤¤
zcne ,mi`xapd z` zeigdle `exal ziwl`d zeigd ly zehytzdde

`xapd z` digne deednd ziwl`d zeigd lr dxizqnd mevnvde dxeabd

;cg` yxey odizyl yi ± ("yi ze`ivn"l envr z` yegl lkei `xapdy ick)

,cg` "mvr" ody oeeikn xy`e

dxeabde mevnvd leki `l

oky ,zizin` dxzqd zeidl

."mvr lr xizqn mvr oi`"

itk odiabl xen` df lk ,mxa

ody itk eli`e ,oyxya ody

xyt` ,dcne dxitqa zelbzda

dcn ± dipydn zg` zeiktde zecxtp zecn izy ok` ody ,aeygl dxe`kl

,mlrde mevnv ,dxeab ± dipyde ,ielibe cqg `id zg`

zg` zellkzda od ,zelbzda od el` zecn izyy itk mby ,xiaqi epwxtae

mler zeidl elkeiy ick `id mlrdd zpeeke zilkz ,ixdy .dipyd mr

mi`xapd eid ,zelbzda dzid ziwl`d zeigd m` ,oky ± miinyb mi`xape

zilkzy ixd ± mi`xap ly llk ze`ivn mey dzid `le ze`ivna milha

cqg odizyy jk ,cqg ly oipr zn`a `id dxeab ly mlrdde mevnvd

mr zecge`n odizyy iptn ± ?jk xacd dnle .zellkzda od ,dxeabe

.dxeabe cqg zecn izy odyk mb cg` "mvr" `linn od ixd ,seqÎoi`d

,íeöîväå äøeábä úcî íL àeä "íéäìà" íL ,äpäålk - §¦¥¥¡Ÿ¦¥¦©©§¨§©¦§
zcn `ed lÎ` my enk ,zcgein dcn `ed miyecwd zenydn my

aezkk ,cqgd1zecna zenyd x`y jke ,"meid lk lÎ` cqg" :

,xnelk ,miwl` my `ed mevnvde dxeabd zcn ly myd .zexg`

`ed jexa seq oi` xe`yk

dxeabd zcna yalzn

mevnvd zlert lertl

mya dcn z`xwp ± mlrdde

.miwl`àeä ïëìåmy ± §¨¥
,miwl`àiøèîéâa ïk íb©¥§¦©§¦¨

,"òáhä""rahd" dlna - ©¤©
,cinz envr lr xfegd ,mlera dbdpd ly reaw xcq mipiivn ep`

lk d`xp `l ,ze`zyd mey xxern `ed oi`e eil` milibx okle

gekd zece` miayeg `l `linne ,lenz` ly xcqd iabl yecig

xcqa erawpy mixaca melbd iwl`d zeigde.icinz ote`eéôì§¦
øézñnLz` miwl` my ±äiçîe äeänä äìòîlL øBàä ¤©§¦¨¤§©§¨©§©¤§©¤
,íìBòäz` ycgn cinz deedn dlrnly xe`dy ici lr - ¨¨

yi" z`ixa ly i`ltd oiprd ,xen`k ,zn`a ixd xvep ,mi`xapd

miwl` my ,j` .seq mi zrixw xy`n xzei lecb `edy `lt ,"oi`n

,mlerd z` digne deednd dlrnly xe`d lr milrnäàøðå§¦§¤

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ïúîù ÷ø [äàåáðä øòùá ù"îë] ãåñé ãåä çöð
úåèùôúä úâùä àåä ïãò ïâá íé÷éãö ìù íøëù
àåäå â"åç åìà úåãî éúùî êùîðä øåàå úåéçä
æä"åòá äîùì äøåúá å÷ñòù íé÷éãöä úåîùð ïåæî
ìò òé÷ø çúîð åìà úåãî éúù úåèùôúäî éë
àúééøåàã àæø àø÷ð äæ òé÷øå ïãò ïâáù úåîùðä
úåãî éúùî äðåúðä äøåúä úåéúåà á"ë ãåñ åáå
óèåð äæ òé÷øîå åîì úã ùà åðéîéî áéúëãë åìà
úåéúåà á"ë ãåñ úòéãé åðééäã úåîùðä ïåæîì ìè
àéä äøåúäå úòãä ãåñ àåä äæä òé÷øä éë äøåúä
øàåáîë íéùåáì ïä úåöîäå ò"âá úåîùðä ïåæî
ã"î øòù ç"òáå é"øå è"ø óã ìä÷éå øäæá] äæ ìë

:['â ÷øô

éðù íåéäðäå å ÷øôäøåáâä úãî íù àåä íéäìà íù
ë íâ àåä ïëìå íåöîöäåï
äìòîìù øåàä øéúñîù éôì òáèä àéøèîéâá
ãîåò íìåòä åìéàë äàøðå íìåòä äéçîå äåäîä

ב.4. לג, ג.1.ברכה נב, תהלי�

oeiq g"i ycew zay mei Ð e wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

סיו� י"ח קודש שבת יו�

.ynya ynyd -`t- ...zellkzdn dpde -160- :zxaern dpyl xeriy dxen

ãîBò íìBòä elàk,icinz reaw xack `l` ,zeycgzd ila ± §¦¨¨¥
.òáhä Cøãa âäðúîeefi` zi`xp mda ,mixac mze` mb ± ¦§©¥§¤¤©¤©

± .rahd jxc `xwpd xcqa dreaw ef zeycgzd mb ixd ,zeycgzd

,miyexit dnk da yi ,zeciqga zxaqen `idy itk ,"rah" dlnd

ly zernyna "rah" :mdne

l"f epinkg oeylk ,driaw2:

erahy rahnn dpynd lk"

"rah" ok enk ."minkg

enk ,"seq mia eraeh" oeyln

reahy xacmiqkn ,mina

d`xp epi` `ede mind eilr

lekiak "dreah" jk ± llk

,mi`xapa ziwl`d zeigd

.llk zi`xp `id oi`yíLå§¥
,äæ "íéäìà"itk `l` ,oeilrd eyxya `ed miwl` myy itk `l - ¡Ÿ¦¤

d`xii mlerdy ,dxeabd zcn zervn`a rityn miwl` myy

,rahd jxca bdpzn `ed eli`kì ÷zøðå ïâî àeä,ä"éåä íL- ¨¥§©§¨§¥£¨¨
'ied myy ,"miwl` 'ied obne yny" weqtd yexita lirl xen`k

ly xe`d lr xizqn miwl` mye ,dxi`n xy`k ynyd enk `ed

ick ,ynyd xe` lr mixizqnd "wzxp"de "obn"d enk ,'ied my

,xe`d z` lawl mi`xapd zexyt`a didiyøBàä íéìòäì§©§¦¨

,Léì ïéàî äeäîe ä"éåä íMî CLîpä úeiçäåly epipry - §©©©¦§¨¦¥£¨¨§©¤¥©¦§¥
df xe` lre ,"yi"l "oi`"n lkd `xea `edy (deedn oeyln) '"ied"

ick z`fe ,miwl` my xizqneìèáéå íéàøápì älbúé àlL¤Ÿ¦§©¤©¦§¨¦¦¨§
.úeàéönaeednd ,'ied my ly xe`d eli` ±did ,"yi"l "oi`"n d ©§¦

md eid ,mi`xapl dlbzn

,ixd ± ze`ivna milha

dxzqdd ici lr `wecy

zniiw ,miwl` myny

`linne ,mi`xapd ze`ivn

-Bæ äøeáb úðéça éøäå©£¥§¦©§¨
äfä íeöîöå3dxzqdd - §¦§©¤

zeigd lr dxizqnd

,ziwl`dàeäwx `l ±

`l` ,mlrde mevnvïk íb©¥
,Ba äðaé íìBòäL ãñç úðéçacqg mler izxn` ik" edf - §¦©¤¤¤¨¨¦¨¤

"dpai4oeeike ;cqg ly dpiga ici lr `ed mlerd z`ixae oipay ,

zeidl dleki dzid `l miwl` my ly mlrdde mevnvd icrlay

dfd mevnvd ly zilkzde dpeekdy ixd ,mler ly ze`ivn mey

,mler ly ze`ivnd zeidl lkezy ick ,cqg ± `edúðéça àéä Bæå§¦§¦©
ãñça äìeìkä äøeáb5zrvazn eci lry dxeab ly dfk ote` ± . §¨©§¨©¤¤

cqgn wlg deedne ,cqga dlelkd dxeab idef ,cqg ly zilkzd6.

Bæa Bæ úBcnä úeìlkúäî ,äpäåody zexnly dcaerd on ± §¦¥¥¦§©§©¦¨
od ok it lr s` ± dxeabn ziktd dcn `id cqg ± zeiktd zecn
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úåãçééúî ïä ïëì åîò øåîâ ãåçéá ïäù øçàî éë
àåä úðàå åäéìà øîàîë åæî åæ úåìåìëå åæá åæ
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ב.2. מ, רבנו3.גיטי� מתכוו� זה'' ו''צמצו� זו'' ''גבורה שבהדגשה מסביר, שליט''א הרבי – ספ''ו'' דח''א "משא''כ שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת

שחיות – ו' פרק סו� ראשו� בחלק מדובר אודותו הצמצו� לגבי הדבר כ� לא ואילו חסד, של עני� ה� והצמצו� הגבורה כא� שדוקא לומר, הזק�

גבורה של עני� אכ� הוא הצמצו� ש� שכ�, – להחיות� אחרא וסטרא בקליפות גלות בבחינת שתתלבש כדי רבי� צמצומי� אחרי באה הקדושה

גילוי. של עני� בה� יהיה שלא היא ש� הכוונה שהרי חסד, של עני� ולא ג.4.והעל� פט, להוסי�5.תהלי� בא "בזה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת

א''ס, של במדותיו המדובר הרי והיא: כלל!!), ע''ז לב שמי� אי� ''פשיטותה'' מרוב (שכנראה גדולה קושיא לתר� ג� ובמילא לגמרי, חדש עיקר

רק לא צ''ל לכאורה ולכ� בתכלית. העל� ק�, לאי� צמצו� הגבו' מדת צ''ל כ� – פ''ד כדלעיל – ק� לאי� התפשטות הוא החסד שמדת כמו וא''כ

רק ועפ''ז – כו' האור הסתר בעני� הימנו למטה תחתו� שאי� פל''ו) (ובלשו� ח''ו ק� לאי� יהי' שההעל� ג� אלא – החסד) (מצד ק� לאי� נבראי�

השמש ונרתק דמג� המשל ע''פ אבל – ק�) לאי� מספר שיי� בזה (וג� נברא צ''ל הי' הימנה) תחתו� (שאי� החומרי דעוה''ז תחתונה הכי מדרי'

לא הוא ההעל� דכוונת הבי' וע''פ וכו') הנרתק ע''י נראה ואפילו – מאור שהוא עצמו, דוגמת – מאיר ג� אלא הנרתק, ע''י פועל רק לא (דהשמש

החסד) מצד ק�, אי� (שה� סוכ''ד עד מרכ''ד – שלה ומציאות שבנבראי� דרגא בכל הרי – ממציאות� הנבראי� יבטלו שלא ג� אלא ההעל�, רק

כלולה זו דגבו' (2 מציאות]. שתהי' כ''א לבד, העל� [לא חסד ג''כ הוא זו 1)דגבו' העניני� ב' ג''כ וזהו ממציאותו. תבטל שלא גבו' בה כלולה

נקב ג''כ היא זה ע� וביחד השמי� ארובת ששוללת – הגש� טפת יוצאת דבה הגומא וכמו כו']. דטפי� באופ� ונברא דרגא דכל [הבריאה בחסד

דהשמש''. (חלש) אור דור� לאזט ג''כ היא זה ע� וביחד זכוכית דשאר דורכזיכטיקייט שוללת השחורה זכוכית וכ� כ"ק6.ופתיחה. (הערת כגו�

כהות''. עיניו שחורה זכוכית ע''י שלא בשמש המסתכל נפתחות; השמי� כשארובות משא''כ טיפי�, טיפי� – ברכה ''גשמי שליט"א): אדמו"ר
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yexitd oi` ,o`k xaqeny
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oi` ecrlae "zgzn ux`d

yexitd `l` ,xg` l-`

,xac mey oi` ecrlay `ed

,jxazi eil` lha lkd ik
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,ynn cg` xac md z`f lkae ,mlrde"íéäìà" íL íbL¤©¥¡Ÿ¦
,øBàä íéìòîe íöîönäz` deednd ziwl`d zeigd ly - ©§©§¥©£¦¨
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ראשו� יו� הזה בזמן לארץ עליה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰õa÷î . . çéLnä Cìnä©¤¤©¨¦©§©¥

.ìàøNé éçcð¦§¥¦§¨¥

ישראל ע� כל ועליית קיבו� הוא הגאולה מייעודי אחד

לאר� לעלות יש הא� הגלות: לזמ� באשר מה ישראל. לאר�

הגולה? בארצות להישאר ישראל בני שעל או הגלות, בזמ� א�

הגמרא בדברי זו שאלה של קיא)יסודה שהקב"ה(כתובות ,

לאר� עליה הא� בחומה". יעלו "שלא ישראל בני את השביע

השבועה? על בעבירה אפוא כרוכה ישראל

האיסור האיסור, בכלל אינו בודאי לאר� העולה יחיד ובכ�:

בעליית רק כי אומרי� ויש כאחד. העולי� ציבור על רק מתייחס

רוב�. לפחות או ביחד ישראל כל

דווקא נאמר האיסור הא� הפוסקי� נחלקו ציבור, לגבי

כשנתנו א� שאסור או האומות, רצו� כנגד בכוח, בעליה

שפירש הראשו�, כצד נראה רש"י מלשו� הסכמת�. את האומות

הרי ברשות הוא וא� חזקה", ביד "יחד לעלות הוא האיסור כי

א� אסור הדבר כי שסברו יש מאיד�, חזקה". "ביד זה אי�

וכדומה לח� בהפעלת א� להתפרש יכול חזקה" ו"ביד ברשות,

ואיל�) ו ע' ח"כ הפוסקי� אוצר .(ראה

מתהלי� כחלק לאר� העליה יוזמת היא נפרדת סוגיה

הנוקטת שוני�, חז"ל מאמרי על הנסמכת גישה מתו� הגאולה,

נשיאינו, רבותינו הגאולה. בתהלי� פעיל חלק ליטול עלינו כי

מבואר כ� שהרי זו, לגישה התנגדו רבי�, ישראל גדולי וכ�

בפרקנו הרמב"� ד)מדברי oic,(הלכה wqtk�שתהלי למעשה,

יעמוד "וא� – המשיח מל� ידי על דווקא יתחולל כולו הגאולה

ישראל". נדחי וקב� . . דוד מבית מל�

[149 'r d"g y"ewl d`x]
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שני יו� האומנם? – ביניהם" אחר ספר לקרוא צריך "ואינו

:Ì"·Ó¯‰ ˙Ó„˜‰'äøBz äðLî' äæ øeaç íL éúàø÷ Cëéôì§¦¨¨¨¦¥¦¤¦§¥¨

òãBéå ,äæa àøB÷ Ck øçàå ,älçz áúëaL äøBz àøB÷ íãàL éôì ¯§¦¤¨¨¥¨¤¦§¨§¦¨§©©¨¥¨¤§¥©

éøö Bðéàå ,dlk ät ìòaL äøBz epnî.íäéðéa øçà øôñ úBø÷ì C ¦¤¨¤§©¤ª¨§¥¨¦¦§¥¤©¥¥¥¤

כל את מספרו לדעת נית� שיהא יעד המציב הרמב"�, דברי

מצד ביקורת עוררו אחר, לספר להזדקק מבלי התורה הלכות

ה'השגות'. בעל הראב"ד ובראש� רבי�,

כוונתו: את לבאר יש אול�,

שוני� גדרי� שני מהווי� פה שבעל ותורה שבכתב תורה

על דגש מוש� פה שבעל בתורה ה'". "תורת הקרוי במכלול

הוא הדגש עיקר שבכתב בתורה זאת, לעומת ההבנה. ועל העיו�

עולה התורה דברי את מבי� שאינו מי וג� בתורה הדיבור על

התורה. ברכת ומבר� לתורה

את לפסוק הרמב"� של שמטרתו מוב�zekldמאחר התורה,

ולא שבכתב תורה את ללמוד יש לספרו שכהקדמה כתב מדוע

פה: שבעל זו את

לידי המביא לימוד א) התורה: בלימוד ישנ� דרגות כמה

לימוד ב) הצריכות. הלכות – אות�lkמעשה ג� התורה, הלכות

ההלכות, רק לא – כולה התורה כל לימוד ג) נוהגות. שאינ�

שבגמרא. וטריא והשקלא הטעמי� ג� אלא

את מקיי� הרמב"� ספר ואת שבכתב התורה את הלומד

וג� (הצריכות ההלכות כל את יודע וג� בתורה הדיבור מצות

ע� נוס�. לספר זקוק אינו אכ� כ� ואחר כעת) נוהגות שאינ�

את לקיי� כדי – פה שבעל תורה ג� ללמוד שצרי� ודאי זאת,

תורה לימוד .dinrhaמצות

[n"cyz izewegae xen` t"y zegiy]

ורביעי שלישי יו� המצוות מנין

למעשה מהווה החזקה' 'היד ספר שבתחילת המצוות מני�

כדברי נולד, המצוות ספר להרמב"�. המצוות' 'ספר של תקציר

'היד ספר לעריכת ההכנה במסגרת אליו, בהקדמתו הרמב"�

כולה. התורה הלכות את הכולל החזקה',

כל את הספר בהקדמת למנות לנכו� ראה זו, מטרה לצור�

בעל של – הקיימי� המצוות בספרי עיי� שכאשר אלא המצוות.

הוא אי� רבי� בדברי� כי ראה – הרס"ג ושל גדולות' 'הלכות

המונה משלו חיבור לחבר החליט זאת ובעקבות לדעת�, מסכי�

שיטתו. פי על המצוות את

חז"ל בידי שמסורת מכ�, נובע המצוות במני� הגדול הקושי

צוה "תורה בכתוב: כנרמז תרי"ג, הוא הכולל המצוות שסכו�

המצוות מספר שהוא ,611 בגימטריא 'תורה' – משה" לנו

המצוות שתי ובנוס� הגבורה, מפי משה ידי על שנצטווינו

613 ביחד הרי הגבורה. מפי ששמענו� ל�' יהיה ו'לא 'אנכי'

(תרי"ג).

לנו נמסרה המצוות במני� הפנימית החלוקה א� ועוד: זאת

ו�365 האד�), אברי (כמני� עשה מצוות 248 – חז"ל ידי על

השנה). ימות (כמני� תעשה לא מצוות

נגיע התורה מצוות פרטי כל את נמנה א� שכידוע, אלא

מה� איזה – ברורי� כללי� להציב אפוא בהכרח רבי�. לאלפי�

מספר יתקבל דבר של בסופו כאשר עצמה, בפני כמצוה נמנה

יותר! ולא פחות לא ,613 של מדויק

אינו התרי"ג מני� כי למסקנה מהפרשני� כמה הביא זה קושי

בלבד משוער מני� שהוא או להלכה, נפסק ולא יחיד דעת אלא

לרס"ג) לסהמ"צ הרי"פ הקדמת הוא(ראה זה מני� הדעות לרוב א� .

לפרש שמטרת� ספרי�, וכמה כמה נתחברו כ� ולש� מדויק,

המצוות. תרי"ג מה�

ספר את חיבר כ� ולש� משלו, בשיטה נקט הרמב"� כאמור,

("שרשי�") כללי� עשר ארבעה הציב בראשו כאשר המצוות,

המצוות את מנה בהמש� המצוות. במני� נמנה מה הקובעי�

יד ספר בראש מצוה. כל של מהותה על קצר פירוט תו� כול�

המצוה. דיני פירוט ללא בקיצור, זה מני� העתיק החזקה

ידי על נכתב הראשו� המצוות ספר כי לציי�, מעניי� אגב:

המפרשי� ביארו כ� הקב"ה. ציווי פי על בעצמו, רבינו משה

– הזאת" התורה דברי כל את האבני� על "וכתבת הפסוק: את

המצוות תרי"ג נכתבו האבני� .(ראב"ע)על

חמישי יו� החזקה' ב'יד הספרים סדר

נקרא הראשו� שנית�"rcn"הספר הבכורה מעמד דעת. –

ה' לאהבת להגיע נית� הדעת באמצעות שרק מכ� נובע לדעת

"יסוד התורה: יסודי הלכות את רבינו שפותח כפי ה'. ולעבודת

החכמות ועמוד ה'דעת'rcilהיסודות ראשו�". מצוי ש� שיש

תהיה לא האד� דעת בלעדיה� 'דעות', הלכות את ג� מכיל

וישרה. נכונה

– הוא לכ�, ישיר כהמש� השני, המדע"`dad"הספר ספר .

–liaenלביטוי התוכנית הוא אהבה וספר ה', אהבת לקראת

זו. אהבה של ממשי

הוא, השלישי את"mipnf"הספר המכיל – השנה מועדי –

ה' אהבת נטיעת מאליו: ברור הרצ� טוב. ויו� שבת דיני

מצוות של העיקריי� יעדיה� בי� גלוי, באופ� נמנית, בנפשותינו

טוב. ויו� שבת

הרביעי, וחיי"miyp"הספר וגירושי� נישואי� הלכות הכולל ,

המוסרי הטוהר הסדרת כי זמני�. לספר בהמש� בא המשפחה,

ה' אהבת מהשכנת נפרד בלתי חלק מהווה אלו בענייני�

בליבנו. ועבודתו

לספר קצרה הדר� "נשי�", המשפחה, בחיי המוסרי מהטוהר

"dyecw"ההלכות את מקי� הספר גופני�רוחני. טוהר –

כשרות. והלכות המשפחה, חיי של לקידוש� השואפות
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ראשו� יו� הזה בזמן לארץ עליה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰õa÷î . . çéLnä Cìnä©¤¤©¨¦©§©¥

.ìàøNé éçcð¦§¥¦§¨¥

ישראל ע� כל ועליית קיבו� הוא הגאולה מייעודי אחד

לאר� לעלות יש הא� הגלות: לזמ� באשר מה ישראל. לאר�

הגולה? בארצות להישאר ישראל בני שעל או הגלות, בזמ� א�

הגמרא בדברי זו שאלה של קיא)יסודה שהקב"ה(כתובות ,

לאר� עליה הא� בחומה". יעלו "שלא ישראל בני את השביע

השבועה? על בעבירה אפוא כרוכה ישראל

האיסור האיסור, בכלל אינו בודאי לאר� העולה יחיד ובכ�:

בעליית רק כי אומרי� ויש כאחד. העולי� ציבור על רק מתייחס

רוב�. לפחות או ביחד ישראל כל

דווקא נאמר האיסור הא� הפוסקי� נחלקו ציבור, לגבי

כשנתנו א� שאסור או האומות, רצו� כנגד בכוח, בעליה

שפירש הראשו�, כצד נראה רש"י מלשו� הסכמת�. את האומות

הרי ברשות הוא וא� חזקה", ביד "יחד לעלות הוא האיסור כי

א� אסור הדבר כי שסברו יש מאיד�, חזקה". "ביד זה אי�

וכדומה לח� בהפעלת א� להתפרש יכול חזקה" ו"ביד ברשות,

ואיל�) ו ע' ח"כ הפוסקי� אוצר .(ראה

מתהלי� כחלק לאר� העליה יוזמת היא נפרדת סוגיה

הנוקטת שוני�, חז"ל מאמרי על הנסמכת גישה מתו� הגאולה,

נשיאינו, רבותינו הגאולה. בתהלי� פעיל חלק ליטול עלינו כי

מבואר כ� שהרי זו, לגישה התנגדו רבי�, ישראל גדולי וכ�

בפרקנו הרמב"� ד)מדברי oic,(הלכה wqtk�שתהלי למעשה,

יעמוד "וא� – המשיח מל� ידי על דווקא יתחולל כולו הגאולה

ישראל". נדחי וקב� . . דוד מבית מל�
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שני יו� האומנם? – ביניהם" אחר ספר לקרוא צריך "ואינו

:Ì"·Ó¯‰ ˙Ó„˜‰'äøBz äðLî' äæ øeaç íL éúàø÷ Cëéôì§¦¨¨¨¦¥¦¤¦§¥¨

òãBéå ,äæa àøB÷ Ck øçàå ,älçz áúëaL äøBz àøB÷ íãàL éôì ¯§¦¤¨¨¥¨¤¦§¨§¦¨§©©¨¥¨¤§¥©

éøö Bðéàå ,dlk ät ìòaL äøBz epnî.íäéðéa øçà øôñ úBø÷ì C ¦¤¨¤§©¤ª¨§¥¨¦¦§¥¤©¥¥¥¤

כל את מספרו לדעת נית� שיהא יעד המציב הרמב"�, דברי

מצד ביקורת עוררו אחר, לספר להזדקק מבלי התורה הלכות

ה'השגות'. בעל הראב"ד ובראש� רבי�,

כוונתו: את לבאר יש אול�,

שוני� גדרי� שני מהווי� פה שבעל ותורה שבכתב תורה

על דגש מוש� פה שבעל בתורה ה'". "תורת הקרוי במכלול

הוא הדגש עיקר שבכתב בתורה זאת, לעומת ההבנה. ועל העיו�

עולה התורה דברי את מבי� שאינו מי וג� בתורה הדיבור על

התורה. ברכת ומבר� לתורה

את לפסוק הרמב"� של שמטרתו מוב�zekldמאחר התורה,

ולא שבכתב תורה את ללמוד יש לספרו שכהקדמה כתב מדוע

פה: שבעל זו את

לידי המביא לימוד א) התורה: בלימוד ישנ� דרגות כמה

לימוד ב) הצריכות. הלכות – אות�lkמעשה ג� התורה, הלכות

ההלכות, רק לא – כולה התורה כל לימוד ג) נוהגות. שאינ�

שבגמרא. וטריא והשקלא הטעמי� ג� אלא

את מקיי� הרמב"� ספר ואת שבכתב התורה את הלומד

וג� (הצריכות ההלכות כל את יודע וג� בתורה הדיבור מצות

ע� נוס�. לספר זקוק אינו אכ� כ� ואחר כעת) נוהגות שאינ�

את לקיי� כדי – פה שבעל תורה ג� ללמוד שצרי� ודאי זאת,

תורה לימוד .dinrhaמצות

[n"cyz izewegae xen` t"y zegiy]

ורביעי שלישי יו� המצוות מנין

למעשה מהווה החזקה' 'היד ספר שבתחילת המצוות מני�

כדברי נולד, המצוות ספר להרמב"�. המצוות' 'ספר של תקציר

'היד ספר לעריכת ההכנה במסגרת אליו, בהקדמתו הרמב"�

כולה. התורה הלכות את הכולל החזקה',

כל את הספר בהקדמת למנות לנכו� ראה זו, מטרה לצור�

בעל של – הקיימי� המצוות בספרי עיי� שכאשר אלא המצוות.

הוא אי� רבי� בדברי� כי ראה – הרס"ג ושל גדולות' 'הלכות

המונה משלו חיבור לחבר החליט זאת ובעקבות לדעת�, מסכי�

שיטתו. פי על המצוות את

חז"ל בידי שמסורת מכ�, נובע המצוות במני� הגדול הקושי

צוה "תורה בכתוב: כנרמז תרי"ג, הוא הכולל המצוות שסכו�

המצוות מספר שהוא ,611 בגימטריא 'תורה' – משה" לנו

המצוות שתי ובנוס� הגבורה, מפי משה ידי על שנצטווינו

613 ביחד הרי הגבורה. מפי ששמענו� ל�' יהיה ו'לא 'אנכי'

(תרי"ג).

לנו נמסרה המצוות במני� הפנימית החלוקה א� ועוד: זאת

ו�365 האד�), אברי (כמני� עשה מצוות 248 – חז"ל ידי על

השנה). ימות (כמני� תעשה לא מצוות

נגיע התורה מצוות פרטי כל את נמנה א� שכידוע, אלא

מה� איזה – ברורי� כללי� להציב אפוא בהכרח רבי�. לאלפי�

מספר יתקבל דבר של בסופו כאשר עצמה, בפני כמצוה נמנה

יותר! ולא פחות לא ,613 של מדויק

אינו התרי"ג מני� כי למסקנה מהפרשני� כמה הביא זה קושי

בלבד משוער מני� שהוא או להלכה, נפסק ולא יחיד דעת אלא

לרס"ג) לסהמ"צ הרי"פ הקדמת הוא(ראה זה מני� הדעות לרוב א� .

לפרש שמטרת� ספרי�, וכמה כמה נתחברו כ� ולש� מדויק,

המצוות. תרי"ג מה�

ספר את חיבר כ� ולש� משלו, בשיטה נקט הרמב"� כאמור,

("שרשי�") כללי� עשר ארבעה הציב בראשו כאשר המצוות,

המצוות את מנה בהמש� המצוות. במני� נמנה מה הקובעי�

יד ספר בראש מצוה. כל של מהותה על קצר פירוט תו� כול�

המצוה. דיני פירוט ללא בקיצור, זה מני� העתיק החזקה

ידי על נכתב הראשו� המצוות ספר כי לציי�, מעניי� אגב:

המפרשי� ביארו כ� הקב"ה. ציווי פי על בעצמו, רבינו משה

– הזאת" התורה דברי כל את האבני� על "וכתבת הפסוק: את

המצוות תרי"ג נכתבו האבני� .(ראב"ע)על

חמישי יו� החזקה' ב'יד הספרים סדר

נקרא הראשו� שנית�"rcn"הספר הבכורה מעמד דעת. –

ה' לאהבת להגיע נית� הדעת באמצעות שרק מכ� נובע לדעת

"יסוד התורה: יסודי הלכות את רבינו שפותח כפי ה'. ולעבודת

החכמות ועמוד ה'דעת'rcilהיסודות ראשו�". מצוי ש� שיש

תהיה לא האד� דעת בלעדיה� 'דעות', הלכות את ג� מכיל

וישרה. נכונה

– הוא לכ�, ישיר כהמש� השני, המדע"`dad"הספר ספר .

–liaenלביטוי התוכנית הוא אהבה וספר ה', אהבת לקראת

זו. אהבה של ממשי

הוא, השלישי את"mipnf"הספר המכיל – השנה מועדי –

ה' אהבת נטיעת מאליו: ברור הרצ� טוב. ויו� שבת דיני

מצוות של העיקריי� יעדיה� בי� גלוי, באופ� נמנית, בנפשותינו

טוב. ויו� שבת

הרביעי, וחיי"miyp"הספר וגירושי� נישואי� הלכות הכולל ,

המוסרי הטוהר הסדרת כי זמני�. לספר בהמש� בא המשפחה,

ה' אהבת מהשכנת נפרד בלתי חלק מהווה אלו בענייני�

בליבנו. ועבודתו

לספר קצרה הדר� "נשי�", המשפחה, בחיי המוסרי מהטוהר

"dyecw"ההלכות את מקי� הספר גופני�רוחני. טוהר –

כשרות. והלכות המשפחה, חיי של לקידוש� השואפות
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בציווי טוהר של חיי� כלפי גישתה את תימצתה התורה

מציווי ל�'. במותר עצמ� את 'קדש שמשמעו תהיו" "קדושי�

מנת על עצמ� על מקבלי� שאנשי� הנדרי� מושג נובע זה

בולטת דוגמה העצמי. הקידוש להשגת בדר� עצמ� את לחזק

בא קדושה ספר שלאחר הדבר, מתאי� לכ� הנזירות. נדר לכ�:

הששי: נדרי�,"d`ltd"הספר שבועות, הלכות את הכולל ,

נזירות.

את ג� כולל ישראל בע� שהוטבע המיוחד הקדושה חות�

ספר בא "הפלאה", אחרי לכ�, במצוות"mirxf"ארצו. העוסק ,

באר�. התלויות

ולאחר המקדש, בבית לשיאה הגיעה ישראל אר� קדושת

ספר אפוא בא זרעי�, של"dcear"ספר בתוכניתו פותח הספר .

הקרבנות הקרבת ולויי�, כהני� בדיני עוסק המקדש, בית

וכדומה.

ספר מגיע המקדש לעבודת המש� העוסק"zepaxew"בתור ,

לעצמ�. קטגוריה ומהווי� מיוחד לסוג השייכי� בקורבנות

ולקרבנות למקדש בעיקר נגעו וטהרה טומאה שדיני מאחר

עבודה שלאחר הדבר מתאי� אחרי�), מקודשי� (ומאכלי�

ספר יבוא ."dxdh"וקורבנות

הבאי� הספרי� ארבעת מפנה. הרמב"� עור� זה בשלב

אד� שבי� דיני� בעיקר המקיפה עצמה בפני סידרה מהווי�

לחברו.

"oiwifp"היא בו התיכונה הנקודה זו. בסדרה הראשו� הספר הוא

מניעת עוול, הסרת בעניני עוסק והוא הציבורי הסדר שמירת

מסתיי� הספר עברייני�. וענישת המעוות תיקו� הבטחת נזק,

הנפש". ושמירת "רוצח – ביותר החמור הפשע בהלכות

בעסקי� היושר "משפטי באי� הציבורי הסדר שמירת לאחר

אד�" בני בי� פ"מ)הנהוגי� ח"ג במו"נ הרמב"� תוכנו(כהגדרת זהו .

ספר ההפקר,"oipw"של מ� זכיה מכירה, הלכות את הכולל ,

ועוד. שותפי� שכני�, וצוואות, מתנה

ספר מופיע שכירות,"mihtyn"אחריו הלכות נכללי� בו ,

שעבוד הלוואה, שומרי�, עובד�מעביד, פועלי�, שכירות

חייו שלאחר החלק ה� נחלות דיני ועוד. ונטע� טוע� ומשכנתא,

הללו. בנושאי� הד� הספר בסו� אפוא ומובאי� האד�, של

האחרו�, רחב,"mihtey"הספר היק� בעלי נושאי� כולל ,

והלכות ראיות דיני סמכות�, ותחומי הדי� בתי הקמת כגו�

מלכי�.

[jli`e 42 'nr xqene weg ,zecdi]

שישי יו� ויראה לאהבה הדרך

:· ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰Cøcä àéä Càéäå§¥©¦©¤¤

íéàìôpä åéàeøáe åéNòîa íãàä ïðBaúiL äòLa ?Búàøéå Búáäàì§©£¨§¦§¨§¨¨¤¦§¥¨¨¨§©£¨§¨©¦§¨¦

.Búîëç ïäî äàøéå ,íéìBãbä©§¦§¦§¤¥¤¨§¨

ה' ויראת ה' אהבת מצוות של העצומה החשיבות מלבד

בליבו לה' קשור להיות לאד� הגורמות כמצוות כשלעצמ�,

המצוות: שאר כל לקיו� ג� חיוניות אלו מצוות ובפנימיותו,

היא ה' ויראת עשה, מצוות רמ"ח לקיו� השורש היא ה' אהבת

תעשה. לא מצוות שס"ה לשמירת הבסיס

אחרת, או כ� להרגיש הלב על לצוות נית� שלא מאחר

להביא כדי לנקוט האד� שעל לפעולות מתייחסות אלה מצוות

ה'. ויראת ה' אהבת לידי ליבו את

– ויראתו?" לאהבתו הדר� היא "והיא� רבינו: שכותב זהו

גדולתו. את מה� וללמוד הבורא במעשי להתבונ�

באמצעות למלא נית� הזו והעיקרית החשובה המשימה את

ההכרה את להפני� לאד� המאפשר החסידות בתורת לימוד

בלב לפתח הדר� היא זו והכרה ידיעה ובהיגיו�. בשכל באלוקות

הוא אלוקיות בסוגיות השכלי העיסוק ה'. כלפי רגשות האד�

ומקנה שבלב, לעבודה מעורר הוא שבלב. המצוות לקיו� השער

ה'. ואהבת ה' יראת של רגשות בעצמו לפתח יכולות לאד�

[39 dxrd ,dvx 'nr ,b"g hweln mixn`nd xtq]

שבת�קודש כולו העולם על שליטה

:Á ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰àéä ,øNa ìk Lôð¤¤¨¨¨¦

a äéeönä äøúéä úòcäå .ìàä Bì ïúpL Búøeöàéä ,íãà ìL BLôð ¨¤¨©¨¥§©©©©§¥¨©§¨§©§¤¨¨¦

íãà äNòð" :äøBza øîàð Bæ äøeö ìòå ;Bzòãa íìMä íãàä úøeö©¨¨¨©¨¥§©§§©¨¤¡©©¨©£¤¨¨

."eðúeîãk eðîìöa§©§¥¦§¥

ומה כוחותיו מה הבורא לו הורה הראשו�, אד� בריאת ע�

בעול�: deyake"תפקידו ux`d z` e`ln"הכוחות ניתנו לאד� .

תפקידו. וזה כולו, העול� את לכבוש

מטרתה: ואת בעול� לשליטה הדר� את אותנו מלמדי� חז"ל

בצל� שהיא נשמתו הראשו�, אד� את ברא הקב"ה כאשר

כל על האד� שלט זה בכוח בו. והאירה חדרה אלוקי�,

כבורא�, האד� את להכתיר בקשו הנבראי� וכאשר הבריאה.

. . נשתחוה "בואו באומרו: טעות� את לה� והוכיח אד� עמד

עושנו". ה' לפני

את לרומ� נועדה לאד� שניתנה העול� על השליטה יכולת

האמיתית, האנושות את לשמש החי, עול� כולל כולו, העול�

– ממש ממעל אלוקה חלק בנשמה, ומוארת החדורה אנושות

עושינו". ש"ה' להכרה הבריאה כל את המביא דבר

יחידי שנברא הראשו� לאד� הקב"ה מסר הזה התפקיד את

אד� שג� "לשלוט`cgללמד� מסוגל – הוא באשר אד� כל –

העול�". על

את מנצל ואינו תפקידו את ממלא אינו האד� א� – לאיד�

נוגע הדבר אלא בלבד, אישי כשלו� זה אי� כראוי, כוחותיו

כולו. העול� לגורל
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ח��‡. מ�ל��; �ט�ר מ�צו�תיו, �אחת ��גג נח ��ְְְִִִֶֶַַַָָָֹ
עליו; נהרג אינ� ה��, ��אל הרג� �א� � ��גגה ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמר�צח
א�ת�. ממיתי� אי� �יניה� ��י אבל מקלט, עיר ל� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָואי�
�לא ועבר מ�צו�ת �אחת ���גג אמ�רי�? �ברי� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ��ה
א� א��� �היא וד�ה חבר�, א�ת ��על �ג�� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ��נה,
�היא ידע ולא חבר�, א�ת �היא ידע א� אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�נ�יה.
א� וכ� ל�, מ�ר זה ��בר ל�� על עלה א�א עליו ְִֵָ�ֲִֶֶֶַָָָָָָָָאס�רה
למזיד, קר�ב זה הרי � להרג �אס�ר ידע לא וה�א ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהרג,
ללמד ל� �היה מ�ני �גגה, לה� ז� �ח�ב ולא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹונהרג.

למד. ְַָֹולא

ל�·. מ�ר מ�צו�תיו, אחת על לעבר א�ס �אנס� נח ��ְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹ�ָ
�אינ� לפי ע�בד, � זרה עב�דה לעבד נאנס אפ�� ְֱֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלעבר;
קט�, לא מה� ע�נ�י� אי� �לע�ל� ה��. ק��� על ְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹ�ְמצ�י�

מצו�ת. �ני �אינ� לפי � ��טה ולא חר�, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָֹֹולא

מאחרי‚. לחזר רצה �� ואחר וטבל, �מל ��ת��ר, נח ��ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ל�; ��מעי� אי� � מ�ד� ��היה �לבד ���ב �ר ולהי�ת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹה',
קט� היה וא� יהרג. א� �בר, לכל �י�ראל יהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָא�א
��ג�יל, ��עה למח�ת יכ�ל � �י� �ית א�ת� ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָ��הט�יל�

��עת� מחה ��א וכיו� �לבד; ���ב �ר [מידויהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
לפיכ�,כשהגדיל] צדק. �ר ה�א הרי א�א ממחה, אינ� ��ב �ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

קנס א� �ת�ת�, �ס� � �י� �ית �הט�יל�ה לקט�ה �א ְַָָ�ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָא�
ולא ��ג�יל עד �י�, �ית יד �חת ה�ל יהיה מפ�ה, א� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹא�נס
ז� ונמצאת ותמחה, ותג�יל ��ל, ��א ��ר�ת; ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ�מחה
י�ראל. �דיני א�א �ה� זכ�ת ל� �אי� מע�ת �גי�ת� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹא�כלת

��ר�„. נח קילל]�� זרה,[� עב�דה �עבד א� ה��, את ֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
�ט�ר. � ונת��ר חבר�, �הרג א� חבר�, א�ת על ��א ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָא�
ח�ב; � ונת��ר י�ראל, א�ת על ��א א� י�ראל, �� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהרג
א�ת על א�ת� וח�נקי� י�ראל, �� על א�ת� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָוה�רגי�

�ינ�. נ���ה �הרי � ��על ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָי�ראל

�על‰. א� א�א � �סי� נח �ני מיתת ��ל �ארנ�, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�בר
אחר �על� וא� י�קל, מאר�ה, נערה י�ראל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹא�ת

יחנק. ���על, קד� לח�ה ִֵֵֵֶֶָָָֹ�ְְְִֶָ��כנסה

.Âה��לה �הר�עת[ממרע"ה]מ�י אס�רי� נח ��ני , ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
וג�י עליה�. נהרגי� ואי� �לבד; איל� �בהר�בת ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�המה
ח�ב �ה�א �י על א� � �� חבל אפ�� � י�ראל ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ה�ה

נהרג. אינ� ֱִֵֶָָמיתה,

.Ê:אמר�� �לבד, וזרע� אברה� �� נצט�ה � ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָָָה�ילה
י�מעאל, �ל זרע� יצא לדר�ת�". אחרי�, וזרע� ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹ"א�ה
�הרי ע�ו, ויצא זרע". ל� י�רא �יצחק "�י ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ��אמר:
ל� אברה�, �ר�ת את ל� "וי�� ליעקב: אמר ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹיצחק
ה�חזיק אברה� �ל זרע� לב�� �ה�א מ�לל, � ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָ�לזרע�"

�מ המח�בי� וה� הי�רה, �בדר�� ילה.�דת� ְְְְְְֵַַַָָָ�ְִִָָ

.Á�אברה �ל זרע� �ה� קט�רה, ��ני חכמי�, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאמר�
וה�איל �מילה. ח�בי� � ויצחק י�מעאל אחר ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ��א�
ה�ל יתח�ב� קט�רה, �בני י�מעאל �ני ה��� ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹונתערב�

עליה. נהרגי� ואי� ��מיני; ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָ�מילה

.Ëבע�� א�א יעסק לא מיתה; ח�ב ���רה, �עסק ְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ��י
מימ�ת �י�� אפ�� � ��בת ��י וכ� �לבד. ��ה� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָמצו�ת
ואי� מיתה; ח�ב ��ת, �מ� לעצמ� א�ת� ע�ה א� � ְְְְִִֵַַַַָָָָָהח�ל
אי� �בר: �ל �לל� לעצמ�. מ�עד ע�ה א� ל�מר, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָצרי�
מ�ע��, לעצמ� מצו�ת ולע��ת �בר, לח�� א�ת� ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָמ�יחי�
�ת�רת� יעמד א� ה�צו�ת, �ל ויק�ל צדק �ר יהיה א� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹא�א
ח�� א� �בת, א� ���רה, עסק וא� יגרע. ולא י�סי� ְְְְִִִִֵַַַַָָָֹֹולא
ח�ב �ה�א א�ת� �מ�דיעי� א�ת�, וע�נ�י� א�ת� מ�י� � ְְִִִִֶַַָָָ�בר

נהרג. אינ� אבל זה; על ֱֲִֵֶֶַָָָמיתה

.Èדי� ה��רה, מצו�ת מ�אר מצוה לע��ת �רצה נח ��ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
�הלכת�. א�ת� לע��ת א�ת� מ�נעי� אי� � �כר ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָלק�ל
מ���; מק�לי� צדקה, נת� מ���. מק�לי� ע�לה, הביא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָוא�
נ��� וה�א ה�איל י�ראל, לענ�י א�ת� ���תני� לי, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָויראה
צדקה ��ת� ה��י אבל להחי�ת�. עליה� �מצוה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמ��ראל,

��י�. לענ�י א�ת� ונ�תני� מ���, מק�לי� �ְְְְֲִִִִִֵֶַַָ

.‡È��לא ��פטי� לע��ת י�ראל �ל �י� �ית ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָח�בי�
��א �די א��, מ��טי� �י על לה� לד�� ה���בי�, ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹה�רי�
מה�, ��פטיה� ��עמיד� �י� �ית רא� א� הע�ל�. ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָי�חת
מעמידי�. מ��ראל, לה� ��עמיד� רא� וא� ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָמעמידי�;

.·È�ורצ י�ראל, �דיני לד�� לפני� ��א� ��י� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָ�ני
אינ� והאחד ר�צה, האחד ��רה. �י� לה� �ני� � ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ�ניה�
י�ראל היה �דיניה�. א�א לד�� א�ת� ��פי� אי� � ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָר�צה
�דיניה� ל� �ני� � �דיניה� לי�ראל זכ�ת י� א� � ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָוג�י
�דינינ� לי�ראל זכ�ת י� וא� �יניכ�'; ��' ל�: ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָוא�מרי�
ע��י� �אי� לי, ויראה �ינינ�'. ��' ל�: וא�מרי� ל� �ני� �ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָ
לי, יראה וכ� �דיניה�. ל� �ני� לע�ל� א�א ���ב, לגר ��ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
חסדי� �גמיל�ת אר� �דר� ���ב �רי ע� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָ���הגי�
א�ר "ל�ר ��אמר: להחי�ת�, מצ�י� אנ� �הרי ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָ�ְְְֲִֵֵֶָָ�י�ראל,
��פלי� 'אי� חכמי�: �אמר� וזה ואכל�". ��נ�ה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ��ערי�

�ל��' שלו�"]לה� "שלו� ���ב.[� �גר לא �ג�י�, � ְְִֵֶָָָֹ
מתיה� ולק�ר ח�ליה�, לב�ר חכמי� צ�� � ה��י� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹאפ��
מ�ני י�ראל, ענ�י �כלל ענ�יה� �לפרנס י�ראל, מתי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָע�
�ל על ורחמיו ל�ל, ה' "ט�ב נאמר: הרי �ל��; ְְֱֲֲֵֵֶַַַַַָָָֹ�רכי
�ל��". נתיבתיה וכל נע�, �רכי "�רכיה ונאמר: ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמע�יו",

יא ּפרק ּומלחמֹות מלכים ¤¤¨§¦¦¨§§¦הלכֹות

�וד‡. �ית מלכ�ת �להחזיר לעמד עתיד ה��יח ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹה�ל�
נ�חי �מק�� מק��, �ב�נה הרא��נה, ה�מ�לה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלי�נ�,
מ�ד�: ��הי� �ימיו, ה���טי� �ל וח�זרי� ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹי�ראל.
מצות� �כל וי�בל�ת �מ�י� וע��י� קר�נ�ת, ְְְְְְְְִִִִִִַָָָָָמקריבי�
�אינ� מי א� ,�� מאמי� �אינ� מי וכל ���רה. ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהאמ�רה
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ח��‡. מ�ל��; �ט�ר מ�צו�תיו, �אחת ��גג נח ��ְְְִִִֶֶַַַָָָֹ
עליו; נהרג אינ� ה��, ��אל הרג� �א� � ��גגה ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמר�צח
א�ת�. ממיתי� אי� �יניה� ��י אבל מקלט, עיר ל� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָואי�
�לא ועבר מ�צו�ת �אחת ���גג אמ�רי�? �ברי� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ��ה
א� א��� �היא וד�ה חבר�, א�ת ��על �ג�� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ��נה,
�היא ידע ולא חבר�, א�ת �היא ידע א� אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�נ�יה.
א� וכ� ל�, מ�ר זה ��בר ל�� על עלה א�א עליו ְִֵָ�ֲִֶֶֶַָָָָָָָָאס�רה
למזיד, קר�ב זה הרי � להרג �אס�ר ידע לא וה�א ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהרג,
ללמד ל� �היה מ�ני �גגה, לה� ז� �ח�ב ולא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹונהרג.

למד. ְַָֹולא

ל�·. מ�ר מ�צו�תיו, אחת על לעבר א�ס �אנס� נח ��ְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹ�ָ
�אינ� לפי ע�בד, � זרה עב�דה לעבד נאנס אפ�� ְֱֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלעבר;
קט�, לא מה� ע�נ�י� אי� �לע�ל� ה��. ק��� על ְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹ�ְמצ�י�

מצו�ת. �ני �אינ� לפי � ��טה ולא חר�, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָֹֹולא

מאחרי‚. לחזר רצה �� ואחר וטבל, �מל ��ת��ר, נח ��ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ל�; ��מעי� אי� � מ�ד� ��היה �לבד ���ב �ר ולהי�ת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹה',
קט� היה וא� יהרג. א� �בר, לכל �י�ראל יהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָא�א
��ג�יל, ��עה למח�ת יכ�ל � �י� �ית א�ת� ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָ��הט�יל�

��עת� מחה ��א וכיו� �לבד; ���ב �ר [מידויהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
לפיכ�,כשהגדיל] צדק. �ר ה�א הרי א�א ממחה, אינ� ��ב �ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

קנס א� �ת�ת�, �ס� � �י� �ית �הט�יל�ה לקט�ה �א ְַָָ�ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָא�
ולא ��ג�יל עד �י�, �ית יד �חת ה�ל יהיה מפ�ה, א� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹא�נס
ז� ונמצאת ותמחה, ותג�יל ��ל, ��א ��ר�ת; ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ�מחה
י�ראל. �דיני א�א �ה� זכ�ת ל� �אי� מע�ת �גי�ת� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹא�כלת

��ר�„. נח קילל]�� זרה,[� עב�דה �עבד א� ה��, את ֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
�ט�ר. � ונת��ר חבר�, �הרג א� חבר�, א�ת על ��א ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָא�
ח�ב; � ונת��ר י�ראל, א�ת על ��א א� י�ראל, �� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהרג
א�ת על א�ת� וח�נקי� י�ראל, �� על א�ת� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָוה�רגי�

�ינ�. נ���ה �הרי � ��על ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָי�ראל

�על‰. א� א�א � �סי� נח �ני מיתת ��ל �ארנ�, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�בר
אחר �על� וא� י�קל, מאר�ה, נערה י�ראל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹא�ת

יחנק. ���על, קד� לח�ה ִֵֵֵֶֶָָָֹ�ְְְִֶָ��כנסה

.Âה��לה �הר�עת[ממרע"ה]מ�י אס�רי� נח ��ני , ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
וג�י עליה�. נהרגי� ואי� �לבד; איל� �בהר�בת ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�המה
ח�ב �ה�א �י על א� � �� חבל אפ�� � י�ראל ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ה�ה

נהרג. אינ� ֱִֵֶָָמיתה,

.Ê:אמר�� �לבד, וזרע� אברה� �� נצט�ה � ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָָָה�ילה
י�מעאל, �ל זרע� יצא לדר�ת�". אחרי�, וזרע� ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹ"א�ה
�הרי ע�ו, ויצא זרע". ל� י�רא �יצחק "�י ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ��אמר:
ל� אברה�, �ר�ת את ל� "וי�� ליעקב: אמר ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹיצחק
ה�חזיק אברה� �ל זרע� לב�� �ה�א מ�לל, � ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָ�לזרע�"

�מ המח�בי� וה� הי�רה, �בדר�� ילה.�דת� ְְְְְְֵַַַָָָ�ְִִָָ

.Á�אברה �ל זרע� �ה� קט�רה, ��ני חכמי�, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאמר�
וה�איל �מילה. ח�בי� � ויצחק י�מעאל אחר ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ��א�
ה�ל יתח�ב� קט�רה, �בני י�מעאל �ני ה��� ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹונתערב�

עליה. נהרגי� ואי� ��מיני; ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָ�מילה

.Ëבע�� א�א יעסק לא מיתה; ח�ב ���רה, �עסק ְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ��י
מימ�ת �י�� אפ�� � ��בת ��י וכ� �לבד. ��ה� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָמצו�ת
ואי� מיתה; ח�ב ��ת, �מ� לעצמ� א�ת� ע�ה א� � ְְְְִִֵַַַַָָָָָהח�ל
אי� �בר: �ל �לל� לעצמ�. מ�עד ע�ה א� ל�מר, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָצרי�
מ�ע��, לעצמ� מצו�ת ולע��ת �בר, לח�� א�ת� ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָמ�יחי�
�ת�רת� יעמד א� ה�צו�ת, �ל ויק�ל צדק �ר יהיה א� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹא�א
ח�� א� �בת, א� ���רה, עסק וא� יגרע. ולא י�סי� ְְְְִִִִֵַַַַָָָֹֹולא
ח�ב �ה�א א�ת� �מ�דיעי� א�ת�, וע�נ�י� א�ת� מ�י� � ְְִִִִֶַַָָָ�בר

נהרג. אינ� אבל זה; על ֱֲִֵֶֶַָָָמיתה

.Èדי� ה��רה, מצו�ת מ�אר מצוה לע��ת �רצה נח ��ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
�הלכת�. א�ת� לע��ת א�ת� מ�נעי� אי� � �כר ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָלק�ל
מ���; מק�לי� צדקה, נת� מ���. מק�לי� ע�לה, הביא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָוא�
נ��� וה�א ה�איל י�ראל, לענ�י א�ת� ���תני� לי, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָויראה
צדקה ��ת� ה��י אבל להחי�ת�. עליה� �מצוה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמ��ראל,

��י�. לענ�י א�ת� ונ�תני� מ���, מק�לי� �ְְְְֲִִִִִֵֶַַָ

.‡È��לא ��פטי� לע��ת י�ראל �ל �י� �ית ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָח�בי�
��א �די א��, מ��טי� �י על לה� לד�� ה���בי�, ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹה�רי�
מה�, ��פטיה� ��עמיד� �י� �ית רא� א� הע�ל�. ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָי�חת
מעמידי�. מ��ראל, לה� ��עמיד� רא� וא� ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָמעמידי�;

.·È�ורצ י�ראל, �דיני לד�� לפני� ��א� ��י� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָ�ני
אינ� והאחד ר�צה, האחד ��רה. �י� לה� �ני� � ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ�ניה�
י�ראל היה �דיניה�. א�א לד�� א�ת� ��פי� אי� � ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָר�צה
�דיניה� ל� �ני� � �דיניה� לי�ראל זכ�ת י� א� � ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָוג�י
�דינינ� לי�ראל זכ�ת י� וא� �יניכ�'; ��' ל�: ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָוא�מרי�
ע��י� �אי� לי, ויראה �ינינ�'. ��' ל�: וא�מרי� ל� �ני� �ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָ
לי, יראה וכ� �דיניה�. ל� �ני� לע�ל� א�א ���ב, לגר ��ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ
חסדי� �גמיל�ת אר� �דר� ���ב �רי ע� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָ���הגי�
א�ר "ל�ר ��אמר: להחי�ת�, מצ�י� אנ� �הרי ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָ�ְְְֲִֵֵֶָָ�י�ראל,
��פלי� 'אי� חכמי�: �אמר� וזה ואכל�". ��נ�ה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ��ערי�

�ל��' שלו�"]לה� "שלו� ���ב.[� �גר לא �ג�י�, � ְְִֵֶָָָֹ
מתיה� ולק�ר ח�ליה�, לב�ר חכמי� צ�� � ה��י� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹאפ��
מ�ני י�ראל, ענ�י �כלל ענ�יה� �לפרנס י�ראל, מתי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָע�
�ל על ורחמיו ל�ל, ה' "ט�ב נאמר: הרי �ל��; ְְֱֲֲֵֵֶַַַַַָָָֹ�רכי
�ל��". נתיבתיה וכל נע�, �רכי "�רכיה ונאמר: ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמע�יו",

יא ּפרק ּומלחמֹות מלכים ¤¤¨§¦¦¨§§¦הלכֹות

�וד‡. �ית מלכ�ת �להחזיר לעמד עתיד ה��יח ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹה�ל�
נ�חי �מק�� מק��, �ב�נה הרא��נה, ה�מ�לה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלי�נ�,
מ�ד�: ��הי� �ימיו, ה���טי� �ל וח�זרי� ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹי�ראל.
מצות� �כל וי�בל�ת �מ�י� וע��י� קר�נ�ת, ְְְְְְְְִִִִִִַָָָָָמקריבי�
�אינ� מי א� ,�� מאמי� �אינ� מי וכל ���רה. ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהאמ�רה
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א�א ��פר, ה�א �לבד נביאי� ��אר לא � לביאת� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹמח�ה
��אמר: עליו, העידה ��רה �הרי ר�נ�; �במ�ה ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ���רה
מ�ל וק�צ� ו�ב, ורחמ�; �ב�ת�, את אלהי� ה' ְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶָָָֹ"ו�ב

נ�ח יהיה א� ה'הע�י�... יק�צ� מ�� � ה�מי� �קצה � ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
ה�ברי� וא�� האר�...". אל אלהי� ה' והביא� ְְֱֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹאלהי�...
על ��אמר� ה�ברי� �ל ��ללי� ה� ���רה, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהמפר�י�
��ני נ�א ו�� נאמר, �לע� �פר�ת א� ה�ביאי�. �ל ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָידי
את �ה��יע �וד, �ה�א הרא��� ���יח � ְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָה��יחי�
�ניו, מ�ני ��עמד האחר�� �ב��יח צריה�, מ�ד ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹי�ראל
א�מר: ה�א ו�� ע�ו. �ני מ�ד י�ראל את ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ����יע
זה קר�ב", ולא "א��ר�� �וד; זה ע�ה", ולא ְְְֲִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ"ארא��
�בט "וק� �וד; זה מ�עקב", ��כב "�ר� ה��יח. ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹה�ל�
זה � מ�אב" �אתי "�מח� ה��יח. ה�ל� זה ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמ��ראל",
�חבל". וימ�ד� מ�אב, את "ו�� א�מר: ה�א וכ� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�וד,
:�� ��אמר ה��יח, ה�ל� זה � �ת" �ני �ל ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ"וקרקר
לדוד, � יר�ה" אד�� "והיה י�". עד מ�� ְְְְֱִִֵַָָָָָָָ"�מ�ל�
יר�ה "והיה וג�'". לעבדי� לדוד אד�� "ו�הי ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ��אמר:
�הר מ��עי� "ועל� ��אמר: ה��יח, ה�ל� זה � ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָוג�'"

ע�ו". הר את ל��ט ְִִֵֶַָֹצ���,

אלהי�·. ה' ירחיב "וא� א�מר: ה�א מקלט �ערי ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָֹא�
לא �מע�ל� ערי�..."; �ל� ע�ד ל� ויספ� �בל�... ְְְְִֵַָָָָָֹֹ�ְֶאת

זה �בר ערי�]היה ל�ה�[ט' ה�א �ר�� ה�ד�� צ�ה ולא , ְִֶַַָָָָָָָֹֹ
לחינ�] ראיה,[� צרי� ה�בר אי� ה�ביאי� �דברי אבל .ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ

זה. מ�בר מלאי� ה�פרי� ְְִִִֵֶֶַָָָָ��ל

לע��ת‚. צרי� ה��יח �ה�ל� �ע��, על יעלה ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָאל
מתי�, מח�ה א� �ע�ל�, �ברי� �מח�� �מ�פתי�, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָא�ת�ת
!�� ה�בר אי� א�מרי�; �ה���י� א�� �דברי� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוכ��צא
היה וה�א היה, מ�נה מחכמי �ד�ל חכ� עקיבה ר�י ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ�הרי
�ה�א עליו, א�מר היה וה�א ה�ל�, ��זבא �ל �ליו ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנ��א
ה�ל� �ה�א ��ר� חכמי וכל ה�א וד�ה ה��יח. ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָה�ל�
לה� נ�דע ��הרג, �יו� �עו�נ�ת; ��הרג עד ֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָה��יח,
ולא א�ת לא חכמי�, מ��� �אל� ולא מ�יח; ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹֹֹ�אינ�
ח�יה אי� ה�את �ה��רה ה�: �כה ה�ברי� וע�ר ֶָ�ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמ�פת.
מ�סיפי� ואי� ע�למי�, �לע�למי לע�ל� מ���י� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ�מ��טיה
���ה א� ��רע, א� ה��סי� וכל מה�; ��רעי� ולא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹעליה�,
הרי � מ���ט� מצו�ת �ל ה�ברי� וה�ציא ���רה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָ�ני�

וא�יק�ר�ס. ר�ע �ו�אי ְְִֶֶַַָָזה

וע�סק„. ���רה ה�גה �וד, מ�ית מל� יעמד ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹוא�
ויכ� �ה, ו��על ��כתב ��רה �פי אביו, �דוד ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹ�מצו�ת

�דק� �לח�ק �� ליל� י�ראל הדת]�ל וי�ח�[פרצות , ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָ
ע�ה א� מ�יח. �ה�א �חזקת זה הרי � ה' ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָמלחמ�ת
�מק�מ�, מק�� �בנה ��ביביו, הא��ת �ל ונ�ח ְְְִִִֶָָָָ�ְְְִִִֵַַָָוהצליח,
הצליח לא וא� �ו�אי. מ�יח זה הרי � י�ראל נ�חי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹוק��
עליו, ��רה �הבטיחה זה �אינ� �יד�ע � נהרג א� �ה, ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעד
��ת�. ה��רי� ה�למי� �וד �ית מלכי �כל ה�א ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָוהרי
ר�י�, �� לנ��ת א�א ה�א �ר�� ה�ד�� העמיד� ְְֱִִֶֶַַַָָָֹולא
�לברר �ה� לצר�� י��ל�, ה���ילי� "�מ� ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ��אמר:
ה��צרי י��ע א� ל��עד". ע�ד �י ק�, עת עד � ְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַ�לל��

�� נתנ�א �בר � �י� �בית ונהרג מ�יח, ��היה ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ���ה
� חז�� להעמיד י��א� ע�� �ריצי "�בני ��אמר: ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�נ�אל,
��ר� ה�ביאי� ��ל מ�ה, �ד�ל מכ��ל י� וכי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָונכ�ל�".
�מח�ק נדחיה� �מק�� �מ��יע�, י�ראל ��אל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�ה��יח
�ארית� �לפ�ר �חרב, י�ראל לא�ד �ר� וזה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמצ�ת�,
לעבד הע�ל� רב �להטע�ת ה��רה, �להחלי� ְְְְְְֲִִַַַַַָָָָֹֹ�לה��יל�,

��ר מח�ב�ת אבל ה'?! מ�לעדי �חאל�� אי� � הע�ל� א ְְְֱֲֲִִֵֵֵַַַָָָֹ
מח�ב�תינ� ולא �רכיו �רכינ� לא �י לה�יג�, ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹֹ�אד�
זה ו�ל ה��צרי, י��ע �ל הא�� ה�ברי� וכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמח�ב�תיו.

אחריו �עמד מוחמד]ה��מעאלי �ר�[� לי�ר א�א אינ� � ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
�יחד, ה' את לעבד ��� הע�ל� �לת�� ה��יח, ְֲֶַַַֹ�ְְִֵֶֶַַַָָָלמל�
��� לקרא בר�רה, �פה ע�י� אל אה�� אז "�י ָ�ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ��אמר:
הע�ל� נתמ�א �בר �יצד? אחד". �כ� �לעבד� ה', ���ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ה�צו�ת, �מ�ברי ה��רה �מ�ברי ה��יח, מ�ברי ����ְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָ
ערלי ר�י� �בע�י� רח�קי�, �א�י� א�� �ברי� ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָ�פ�ט�
ה��רה �במצו�ת א��, �דברי� ונ�תני� נ��אי� וה� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָלב;
��מ� �טל� �כבר הי�, אמת א�� 'מצו�ת א�מרי�: א�� �ְְְְְֱִִֵֵֶַַָָָ
'�ברי� א�מרי�: וא�� לד�ר�ת'. נ�הג�ת הי� ולא ְְְְְֲִִֵֶַָָֹה�ה,
וג�ה מ�יח, �א �כבר �פ��ט�, ואינ� �ה�, י� ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָנס�רי�
ויר�� ויצליח �אמת, ה��יח ה�ל� �כ��עמד ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹנס�ריה�'.
נחל� ��קר וי�דעי� ח�זרי� ��� ה� מ�ד � ְְְֲִִֶֶֶָָ�ְִִֵֵָָוי��א

הטע��. ואב�תיה� ו��ביאיה� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַאב�תיה�,

יב ּפרק ּומלחמֹות מלכים ¤¤¨§¦¦¨§§¦הלכֹות

�בר‡. י�טל ה��יח ��ימ�ת �ע��, על יעלה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאל
�רא�ית; �מע�ה ח��� �� יהיה א� ע�ל�, �ל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָמ�נהג�
זאב "וגר �י�עיה: ��אמר וזה ה�ל�. �מנהג� ע�ל� ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָא�א
� ה�בר עני� וחידה. מ�ל יר��", �די ע� ונמר �ב�, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָע�
הע�ל� א��ת ר�עי ע� לבטח י��בי� י�ראל ָָ�ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ��הי�
נמר � י�דד� ערב�ת "זאב ��אמר: ונמר, �זאב ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָה���לי�
ולא יגזל� ולא האמת, לדת ��� ויחזר� עריה�". על ְְְְְֱִֶַָָֹֹ�ְְְֵֵֶַַָֹ�קד
��אמר: �י�ראל, �נחת ה��ר �בר יאכל� א�א ְְְֱִֵֶֶַַַָָ�ְְִֶַַָָָֹי�חית�,
ה�ברי� �א�� ���צא �ל �ב�". יאכל ��קר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ"ואריה,
ה��יח ה�ל� �בימ�ת ה�; מ�לי� ה��יח, �עני� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָה�ת�בי�

�ה�. רמ�ז עני� �מה מ�ל, הי� �בר לאיזה ל�ל ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹי�דע

ה��יח,·. לימ�ת ה�ה הע�ל� �י� 'אי� חכמי�: ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָאמר�
�ברי �ל מ���ט� ויראה �לבד'. מלכ��ת �ע��ד ְְְְִִִֵֵֶֶַָָ�ְְִֶַָא�א

ג�ג מלחמת �היה ה��יח ימ�ת ��תח�ת ש�ה�ביאי�, �] ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָ
אומתו]�מג�גהמל�] ש� �מג�ג,[� ג�ג מלחמת ו��ד� ; ְְִֶֶֶֶָָֹ

��אמר: ל��, �להכי� י�ראל לי�ר לי�ראל נביא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיעמד
לטהר לא �א ואינ� וג�'". אל�ה את לכ� ��לח אנכי ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ"ה�ה
�חזקת �ה� אנ�י� לפסל ולא ה�ה�ר, לט�א ולא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹה�מא
ל��� א�א �ס�לי�; �החזק� מי להכ�יר ולא ְְְִֶָָ�ְְְְִִֶַַֹ��ר�ת,
מ� וי� �ני�". על אב�ת לב "וה�יב ��אמר: �ע�ל�, ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ל��
אל�ה�. יב�א ה��יח, ה�ל� �יאת ��ד� �א�מר, ֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהחכמי�
עד יהי�, היא� אד� ידע לא � �ה� וכ��צא ה�ברי� א�� ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹוכל
אי� החכמי� �� ה�ביאי�. אצל ה� סת�מי� ��ברי� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ��הי�;
�לפיכ� ה�ס�קי�; הכרע לפי א�א א��, �דברי� ק�לה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלה�

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

הוית ס��ר אי� �ני�, �ל ועל א��. �דברי� מחלקת לה� ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹי�
יתע�ק לא �לע�ל� ��ת. ע�ר �ק��קיה�, ולא א�� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ�ברי�
האמ�רי� מדר��ת �דברי יארי� ולא הה�ד�ת, �דברי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹאד�
מביאי� �אינ� � ע�ר י�ימ� ולא �ה�, וכ��צא א�� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ�עניני�
אמר� ה��י�; יח�ב לא וכ� יראה. לידי ולא אהבה, לידי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹֹלא
ויאמי� יח�ה א�א ק�י�'. מח�בי �ל �ע�� '��ח ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָחכמי�:

בעיקר]�כלל ��ארנ�.[� �מ� ה�בר, ְְְִֵֶַַַָָ

.‚�� ה��יח, ה�ל� ויתק�צ��ימי מלכ�ת� �תי�ב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
יתיחס� י�ראל, �ל המשפחה]אליו �יו[יחוס על ��� ְְֲִִֵֵַָָָ�ִַָ

�מטהר מצר� "וי�ב ��אמר: עליו, ��נ�ח ה�ד� ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ�ר�ח
מטהר לוי �בבני מייחס]וג�'". מיחס[� 'זה וא�מר: �ח�ה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָ�ָ

לי�ראל; מיחסי� �אי� את וד�חה לוי', מיחס וזה ְְִִֵָָ�ְְִֵֵֶֶֶָ�ְְֵֶֹ�ה�,
�ה� עמד עד לה�... ה�ר�תא "ו�אמר א�מר: ה�א ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹהרי
מתיחסי� ה�ד� ��ר�ח למד�, ה�ה �לת�י�". ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ�ְְִלא�רי�
א�א י�ראל מיחס ואינ� המיחס. �מ�דיעי� ְְְִֵֵֵֶַָָָ�ְְִִִַָ�ַה�חזקי�,
�ל�ני. מ�בט וזה �ל�ני מ�בט ��ה ���דיע ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַל�בטיה�,
וזה ממזר, 'זה ��ר�ת: �חזקת �ה� על א�מר אינ� ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאבל

נטמעה.[כנעני]עבד' ��טמעה, ����חה ה�א �ה�י� � ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָ

�די„. לא � ה��יח ימ�ת והחכמי� ה�ביאי� ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹנתא��
��ר�� �די ולא הע�ל�, �ל על ���י�,[ישתעבדו]���לט� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

ול���ת לאכל �די ולא הע�י�, א�ת� ��נ�א� �די ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹולא
ולא וחכמת�, ���רה �נ�יי� ��הי� �די א�א ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹול�מח;

�מב�ל נ�ג� לה� הע�ל�[מהתורה]יהיה לח�י ��ז�� �די , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
���בה. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ְְְְְִֵֶַַָָה�א,

ולא‰. מלחמה ולא רעב לא �� יהיה לא ה�מ�, ְְְְְְִִֶַַָָָָָֹֹֹֹ�בא�ת�
וכל הר�ה, מ��עת �היה �ה��בה � ותחר�ת ְְְֵַַַָ�ְְְֲִִֶֶַַָָקנאה
א�א הע�ל�, �ל עסק יהיה ולא �עפר. מצ�יי� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹה�עד�י�
וי�דעי� �ד�לי�, חכמי� יהי� �לפיכ� �לבד. ה' את ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָלדעת
�ח �פי ��רא� �עת וי�יג� העמ�י�; ה�ת�מי� ְְְִִִַַַַָֹ�ְְֲִִַָָ�ברי�
ל�� ��י� ה', את �עה האר� מלאה "�י ��אמר: ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהאד�,

ְִַמכ�י�".
�ל �רקי� �מני� ��י. �עזרת ע�ר, אר�עה ספר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָנגמר
וע�רי� ��ה סנהדרי�, הלכ�ת ��מ�ני�: אחד זה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָספר
הלכ�ת �רקי�; וע�רי� �ני� עד�ת, הלכ�ת ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָ�רקי�;
�רקי�; ע�ר אר�עה אבל, הלכ�ת �רקי�; �בעה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָממרי�,

�רקי�. ע�ר �ני� �מלחמ�ת, מלכי� ְְְְְִִִִֵָָָָָהלכ�ת

�ס�ע�. רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

הכ"ז מחזור התחלת
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Ïk,�נ�נ �פר��� � �סיני למ�ה ל� ���נ� ה�צו�ת »ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ
וה�צוה". וה��רה האב�, לחת את ל� "וא�נה ְְְִֶֶַַָָָֹ�ְְְֱֶֶֶֶַָ��אמר:

וצ�נ� �ר���. ז� �"מצוה", ��כתב; ��רה ז� ְְְִִִֵֶָָָָָָ"��רה",
ה�קראת היא ז�, �מצוה ה�צוה. �י על ה��רה, ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָלע��ת
קד� ר�נ� מ�ה �תב� � ה��רה �ל �ה'. ��על ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ'��רה
וספר ו�בט; �בט לכל ��רה ספר ונת� יד�. �כתב ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ��מ�ת,
ה��רה ספר את "לקח ��אמר: לעד, �אר�� נתנה� � ְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאחד
�� והיה אלהיכ�; ה' �רית אר�� מ�ד את� ו�מ�� ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹה�ה,
א�א �תב�; לא � ה��רה �ר�� ה�א וה�צוה, לעד". ��ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹ
"את ��אמר: י�ראל, �ל ול�אר וליה��ע ל�קני� �� ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָ�ְְִִִֵַָָצ�ה
לע��ת". ת�מר� את� � אתכ� מצ�ה אנכי א�ר ה�בר ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ�ל
נכ�בה ��א �י על א� �ה'. ��על '��רה נקראת זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ�מ�ני
�ינ� �בית ��� ר�נ� מ�ה ל�ד� �ה, ��על ְִֵָ�ְְִֵֶֶֶַַָָֹ��רה
ק�ל� �ל��� ויה��ע, �פינחס ואלעזר זקני�; ְְְִַָָ�ְְְְְְִִִִִֵֶָָָל�בעי�
��ר מסר ר�נ�, מ�ה �ל �למיד� �ה�א וליה��ע המ��ה. ְִִֶֹ�ְִֵֶֶֶַַַַָָֹ

על ל�ד ח�יו ימי �ל יה��ע, וכ� עליה; וצ�ה� �ה ְִֵֵַַַָָ�ְְְְִֵֶֶֶַָָָ��על
ה�קני� מ� עלי וק�ל מיה��ע, ק�ל� ר�י� �זקני� ְְִִִִֵֵֵַַ�ְְִִִִֵֶַ�ה.
ק�ל ודוד �ינ�, �בית מעלי ק�ל ��מ�אל ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵָָ�מ�ינחס;
היה, מצרי� מ��צאי ה�ילני, ואח�ה �ינ�. �בית ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹמ�מ�אל
ק�ל וה�א מ�ה; �ימי קט� והיה מ��ה, ו�מע היה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹולוי
�ינ�, �בית ה�ילני מאח�ה ק�ל אל�ה� �ינ�. �בית ֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹמ�וד
ק�ל ה�ה� ויה�ידע �ינ�, �בית מאל�ה� ק�ל ֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹואלי�ע
�ינ�, �בית מיה�ידע ק�ל �זכריה �ינ�, �בית ְְֱִִִִִֵֵֵֵַָָָָמאלי�ע
�בית מה��ע ק�ל ועמ�ס �ינ�, �בית מ�כריה ק�ל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָוה��ע
מי�עיה ק�ל �מיכה �ינ�, �בית מעמ�ס ק�ל וי�עיה ְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ�ינ�,
מ��אל ק�ל ונח�� �ינ�, �בית מ�יכה ק�ל וי�אל �ינ�, ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַָ�בית
ק�ל �צפניה �ינ�, �בית מ�ח�� ק�ל וחב��ק �ינ�, ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָ�בית
�בר�� �ינ�, �בית מ�פניה ק�ל וירמיה �ינ�, �בית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָמחב��ק
ק�ל� �ינ� �בית ועזרא �ינ�, �בית מ�רמיה ק�ל נר�ה ��ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ה�קראי� ה� עזרא, �ל �ינ� �ית �ינ�. �בית נר�ה �� ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמ�ר��
ודנ�אל �מלאכי, זכריה ח�י � וה� ה�ד�לה'. �נסת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ'אנ�י
�ל�� �מר�כי חכליה, �� �נחמיה ועזריה, מי�אל ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָחנניה
וע�רי� מאה ��ל�� ע�ה�, חכמי� והר�ה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ְ�זר�בל;
מ�לל היה וה�א ה��יק, �מע�� ה�א מה� האחר�� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָזקני�.
היה וה�א מ���; �ה ��על ��רה וק�ל וע�רי�, ְָָָ�ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָה�אה
ק�ל� �ינ� �בית ��כ� אי� אנטיגנ�ס עזרא. אחר �ד�ל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ�ה�
צרדה אי� י�עזר �� וי�ס� �ינ�, �בית ה��יק ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָמ�מע��
מאנטיגנ�ס ק�ל� �ינ� �בית יר��לי� אי� י�חנ� �� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוי�ס�
�ינ� �בית האר�לי ונ�אי �רחיה �� ויה��ע �ינ�, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ�ִִֵ�בית
ויה�דה �ינ�, �בית י�חנ� �� וי�ס� י�עזר �� מ��ס� ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָק�ל�
�� מיה��ע ק�ל� �ינ� �בית �טח �� ו�מע�� ט�אי ��ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ�ֶַ
�רי ואבטלי�� �מעיה �ינ�. �בית האר�לי ונ�אי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ�רחיה
ה�ל �ינ�. �בית ו�מע�� מיה�דה ק�ל� �ינ� �בית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָה�דק
�ינ�. �בית ואבטלי�� מ�מעיה ק�ל� �ינ� �בית ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָו��אי
מה�ל ק�ל� ה�ל �ל �נ� �מע�� ור�� ז�אי �� י�חנ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָור��
�� י�חנ� לר�� ל� הי� �למידי� חמ�ה �ינ�. �בית ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָה�ק�
ר�י � ה� וא�� מ���; ���ל� החכמי� �ד�לי וה� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָז�אי,
�מע�� ור�י ה�ה�, י�סי ור�י יה��ע, ור�י ה�ד�ל, ְְְִִִֵֵַַַַֹ�ְְֱִִֶֶַַָאליעזר
ק�ל י�ס� �� עקיבה ור�י ער�. �� אלעזר ור�י נתנאל, ��ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ור�י היה. צדק �ר אביו וי�ס� ה�ד�ל, אליעזר ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמר�י
וג� עקיבה, מר�י ק�ל� ה�דק �ר �� מאיר ור�י ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָי�מעאל



לה ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

הוית ס��ר אי� �ני�, �ל ועל א��. �דברי� מחלקת לה� ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹי�
יתע�ק לא �לע�ל� ��ת. ע�ר �ק��קיה�, ולא א�� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ�ברי�
האמ�רי� מדר��ת �דברי יארי� ולא הה�ד�ת, �דברי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹאד�
מביאי� �אינ� � ע�ר י�ימ� ולא �ה�, וכ��צא א�� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ�עניני�
אמר� ה��י�; יח�ב לא וכ� יראה. לידי ולא אהבה, לידי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹֹלא
ויאמי� יח�ה א�א ק�י�'. מח�בי �ל �ע�� '��ח ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָחכמי�:

בעיקר]�כלל ��ארנ�.[� �מ� ה�בר, ְְְִֵֶַַַָָ

.‚�� ה��יח, ה�ל� ויתק�צ��ימי מלכ�ת� �תי�ב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
יתיחס� י�ראל, �ל המשפחה]אליו �יו[יחוס על ��� ְְֲִִֵֵַָָָ�ִַָ

�מטהר מצר� "וי�ב ��אמר: עליו, ��נ�ח ה�ד� ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ�ר�ח
מטהר לוי �בבני מייחס]וג�'". מיחס[� 'זה וא�מר: �ח�ה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָ�ָ

לי�ראל; מיחסי� �אי� את וד�חה לוי', מיחס וזה ְְִִֵָָ�ְְִֵֵֶֶֶָ�ְְֵֶֹ�ה�,
�ה� עמד עד לה�... ה�ר�תא "ו�אמר א�מר: ה�א ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹהרי
מתיחסי� ה�ד� ��ר�ח למד�, ה�ה �לת�י�". ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ�ְְִלא�רי�
א�א י�ראל מיחס ואינ� המיחס. �מ�דיעי� ְְְִֵֵֵֶַָָָ�ְְִִִַָ�ַה�חזקי�,
�ל�ני. מ�בט וזה �ל�ני מ�בט ��ה ���דיע ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַל�בטיה�,
וזה ממזר, 'זה ��ר�ת: �חזקת �ה� על א�מר אינ� ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאבל

נטמעה.[כנעני]עבד' ��טמעה, ����חה ה�א �ה�י� � ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָ

�די„. לא � ה��יח ימ�ת והחכמי� ה�ביאי� ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹנתא��
��ר�� �די ולא הע�ל�, �ל על ���י�,[ישתעבדו]���לט� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

ול���ת לאכל �די ולא הע�י�, א�ת� ��נ�א� �די ְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹולא
ולא וחכמת�, ���רה �נ�יי� ��הי� �די א�א ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹול�מח;

�מב�ל נ�ג� לה� הע�ל�[מהתורה]יהיה לח�י ��ז�� �די , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
���בה. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ְְְְְִֵֶַַָָה�א,

ולא‰. מלחמה ולא רעב לא �� יהיה לא ה�מ�, ְְְְְְִִֶַַָָָָָֹֹֹֹ�בא�ת�
וכל הר�ה, מ��עת �היה �ה��בה � ותחר�ת ְְְֵַַַָ�ְְְֲִִֶֶַַָָקנאה
א�א הע�ל�, �ל עסק יהיה ולא �עפר. מצ�יי� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹה�עד�י�
וי�דעי� �ד�לי�, חכמי� יהי� �לפיכ� �לבד. ה' את ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָלדעת
�ח �פי ��רא� �עת וי�יג� העמ�י�; ה�ת�מי� ְְְִִִַַַַָֹ�ְְֲִִַָָ�ברי�
ל�� ��י� ה', את �עה האר� מלאה "�י ��אמר: ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהאד�,

ְִַמכ�י�".
�ל �רקי� �מני� ��י. �עזרת ע�ר, אר�עה ספר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָנגמר
וע�רי� ��ה סנהדרי�, הלכ�ת ��מ�ני�: אחד זה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָספר
הלכ�ת �רקי�; וע�רי� �ני� עד�ת, הלכ�ת ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָ�רקי�;
�רקי�; ע�ר אר�עה אבל, הלכ�ת �רקי�; �בעה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָממרי�,

�רקי�. ע�ר �ני� �מלחמ�ת, מלכי� ְְְְְִִִִֵָָָָָהלכ�ת

�ס�ע�. רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

הכ"ז מחזור התחלת
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Ïk,�נ�נ �פר��� � �סיני למ�ה ל� ���נ� ה�צו�ת »ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ
וה�צוה". וה��רה האב�, לחת את ל� "וא�נה ְְְִֶֶַַָָָֹ�ְְְֱֶֶֶֶַָ��אמר:

וצ�נ� �ר���. ז� �"מצוה", ��כתב; ��רה ז� ְְְִִִֵֶָָָָָָ"��רה",
ה�קראת היא ז�, �מצוה ה�צוה. �י על ה��רה, ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָלע��ת
קד� ר�נ� מ�ה �תב� � ה��רה �ל �ה'. ��על ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ'��רה
וספר ו�בט; �בט לכל ��רה ספר ונת� יד�. �כתב ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ��מ�ת,
ה��רה ספר את "לקח ��אמר: לעד, �אר�� נתנה� � ְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאחד
�� והיה אלהיכ�; ה' �רית אר�� מ�ד את� ו�מ�� ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹה�ה,
א�א �תב�; לא � ה��רה �ר�� ה�א וה�צוה, לעד". ��ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹ
"את ��אמר: י�ראל, �ל ול�אר וליה��ע ל�קני� �� ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָ�ְְִִִֵַָָצ�ה
לע��ת". ת�מר� את� � אתכ� מצ�ה אנכי א�ר ה�בר ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ�ל
נכ�בה ��א �י על א� �ה'. ��על '��רה נקראת זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ�מ�ני
�ינ� �בית ��� ר�נ� מ�ה ל�ד� �ה, ��על ְִֵָ�ְְִֵֶֶֶַַָָֹ��רה
ק�ל� �ל��� ויה��ע, �פינחס ואלעזר זקני�; ְְְִַָָ�ְְְְְְִִִִִֵֶָָָל�בעי�
��ר מסר ר�נ�, מ�ה �ל �למיד� �ה�א וליה��ע המ��ה. ְִִֶֹ�ְִֵֶֶֶַַַַָָֹ

על ל�ד ח�יו ימי �ל יה��ע, וכ� עליה; וצ�ה� �ה ְִֵֵַַַָָ�ְְְְִֵֶֶֶַָָָ��על
ה�קני� מ� עלי וק�ל מיה��ע, ק�ל� ר�י� �זקני� ְְִִִִֵֵֵַַ�ְְִִִִֵֶַ�ה.
ק�ל ודוד �ינ�, �בית מעלי ק�ל ��מ�אל ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵָָ�מ�ינחס;
היה, מצרי� מ��צאי ה�ילני, ואח�ה �ינ�. �בית ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹמ�מ�אל
ק�ל וה�א מ�ה; �ימי קט� והיה מ��ה, ו�מע היה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹולוי
�ינ�, �בית ה�ילני מאח�ה ק�ל אל�ה� �ינ�. �בית ֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹמ�וד
ק�ל ה�ה� ויה�ידע �ינ�, �בית מאל�ה� ק�ל ֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹואלי�ע
�ינ�, �בית מיה�ידע ק�ל �זכריה �ינ�, �בית ְְֱִִִִִֵֵֵֵַָָָָמאלי�ע
�בית מה��ע ק�ל ועמ�ס �ינ�, �בית מ�כריה ק�ל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָוה��ע
מי�עיה ק�ל �מיכה �ינ�, �בית מעמ�ס ק�ל וי�עיה ְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָ�ינ�,
מ��אל ק�ל ונח�� �ינ�, �בית מ�יכה ק�ל וי�אל �ינ�, ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַָ�בית
ק�ל �צפניה �ינ�, �בית מ�ח�� ק�ל וחב��ק �ינ�, ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָ�בית
�בר�� �ינ�, �בית מ�פניה ק�ל וירמיה �ינ�, �בית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָמחב��ק
ק�ל� �ינ� �בית ועזרא �ינ�, �בית מ�רמיה ק�ל נר�ה ��ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ה�קראי� ה� עזרא, �ל �ינ� �ית �ינ�. �בית נר�ה �� ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמ�ר��
ודנ�אל �מלאכי, זכריה ח�י � וה� ה�ד�לה'. �נסת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ'אנ�י
�ל�� �מר�כי חכליה, �� �נחמיה ועזריה, מי�אל ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָחנניה
וע�רי� מאה ��ל�� ע�ה�, חכמי� והר�ה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ְ�זר�בל;
מ�לל היה וה�א ה��יק, �מע�� ה�א מה� האחר�� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָזקני�.
היה וה�א מ���; �ה ��על ��רה וק�ל וע�רי�, ְָָָ�ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָה�אה
ק�ל� �ינ� �בית ��כ� אי� אנטיגנ�ס עזרא. אחר �ד�ל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ�ה�
צרדה אי� י�עזר �� וי�ס� �ינ�, �בית ה��יק ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָמ�מע��
מאנטיגנ�ס ק�ל� �ינ� �בית יר��לי� אי� י�חנ� �� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוי�ס�
�ינ� �בית האר�לי ונ�אי �רחיה �� ויה��ע �ינ�, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ�ִִֵ�בית
ויה�דה �ינ�, �בית י�חנ� �� וי�ס� י�עזר �� מ��ס� ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָק�ל�
�� מיה��ע ק�ל� �ינ� �בית �טח �� ו�מע�� ט�אי ��ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ�ֶַ
�רי ואבטלי�� �מעיה �ינ�. �בית האר�לי ונ�אי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ�רחיה
ה�ל �ינ�. �בית ו�מע�� מיה�דה ק�ל� �ינ� �בית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָה�דק
�ינ�. �בית ואבטלי�� מ�מעיה ק�ל� �ינ� �בית ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָו��אי
מה�ל ק�ל� ה�ל �ל �נ� �מע�� ור�� ז�אי �� י�חנ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָור��
�� י�חנ� לר�� ל� הי� �למידי� חמ�ה �ינ�. �בית ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָה�ק�
ר�י � ה� וא�� מ���; ���ל� החכמי� �ד�לי וה� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָז�אי,
�מע�� ור�י ה�ה�, י�סי ור�י יה��ע, ור�י ה�ד�ל, ְְְִִִֵֵַַַַֹ�ְְֱִִֶֶַַָאליעזר
ק�ל י�ס� �� עקיבה ור�י ער�. �� אלעזר ור�י נתנאל, ��ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ור�י היה. צדק �ר אביו וי�ס� ה�ד�ל, אליעזר ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמר�י
וג� עקיבה, מר�י ק�ל� ה�דק �ר �� מאיר ור�י ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָי�מעאל
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ר�י �ל חבריו י�מעאל. מר�י וחבריו מאיר ר�י ְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָק�ל
ור�י �מע��, ור�י י�סי, ור�י יה�דה, ר�י ה� � ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָמאיר
ו�מע�� ה�נ�לר, י�חנ� ור�י ���ע, �� אלעזר ור�י ְְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָנחמיה,
ר�י �ל חבריו ק�ל� וכ� �רדי��. �� חנניה ור�י ע�אי, ��ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ה� � עקיבה ר�י �ל וחבריו ה�ד�ל; אליעזר מר�י ֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעקיבה
�� �מע�� ור�י ה�לילי, י�סי ר�י �ל ר�� טרפ�� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַר�י
מר�� ק�ל ה�ק� �מליאל ר�� נ�רי. �� י�חנ� ור�י ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאלעזר,
ק�ל �נ� �מע�� ור�� ה�ק�, ה�ל �ל �נ� אביו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ�מע��
ק�ל �נ� �מע�� ור�� מ���, ק�ל �נ� �מליאל ור�� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמ���,
ה�קרא ה�א זה �מע��, ר�� �ל �נ� יה�דה ור�י ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָמ���.
���ע �� אלעזר �מר�י מאביו, ק�ל וה�א ה�ד��', ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ'ר�נ�
�מימ�ת ה��נה. ח�ר ה�ד�� ר�נ� חבר�. �מע�� ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָ�מר�י
��ל�די� ח��ר ח�ר� לא ה�ד��, ר�נ� ועד ר�נ� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹמ�ה
רא� וד�ר, ��ר �כל א�א �ה; ��על �ת�רה �ר�י� ְְְִֶֶֶַַָָָָָֹא�ת�
זכר�� לעצמ� ��תב ה��ר, �א�ת� ��היה נביא א� �י� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ�ית
וכ� �ר�י�. �ה על מל�ד וה�א מר��תיו, ��מע ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָה�מ�ע�ת
ה��רה מ�א�ר �ח�, �פי לעצמ� ��תב ואחד אחד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ל

�מ�ברי� ��מע, �מ� ��ר�מהלכ�תיה �כל ��תח��� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
�מ�ה א�א ה�מ�עה מ�י למד�� ��א ��יני� ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹוד�ר,
וכ� ה�ד�ל. �י� �ית עליה� והס�ימ� מ��ת, ע�רה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹמ�ל�
�ל ק�� וה�א ה�ד��. ר�נ� עד �מיד, ה�בר ְִִֵֵַַַַָָָָָָָהיה
��מע� וה�ר��י� ה�א�רי� וכל ה�יני� וכל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָה�מ�ע�ת
�כל וד�ר, ��ר �ל �ל �י� �ית ו��מד� ר�נ�, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמ��ה
לחכמי� ו��נ� ה��נה. ספר מה�ל וח�ר ;��� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�ַָה��רה
�כל ור�צ� ,��� �כתב�ה� י�ראל; לכל ונגלה ְְְִָָ�ְְְְְִִִֵַָָָָָ�ר�י�,
ול�ה מ��ראל. �ה ��על ��רה ����ח ��א �די ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמק��,
לפי �היה? �מ�ת ה�בר ה�יח ולא ,�� ה�ד�� ר�נ� ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹע�ה
מתח���ת וה�ר�ת וה�לכי�, מתמעטי� �ה�למידי� ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָ�ראה
וי�ראל �מת��רת, �ע�ל� ���טת הר�עה �מלכ�ת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�בא�ת,
�יד להי�ת אחד ח��ר ח�ר � לקצו�ת וה�לכי� ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָמת�ל�לי�
ימיו �ל וי�ב י�כח; ולא �מהרה ��למד�ה� �די ,����ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
�ד�לי ה� וא�� �ר�י�. ה��נה ול�ד �ינ�, �בית ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָה�א
מ���: וק�ל� ה�ד�� ר�נ� �ל �ינ� �בית �הי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחכמי�
חמא, �ר חנינה ור�י אפס, ור�י �ניו, וגמליאל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ�מע��
י�חנ�, ור�י ��מ�אל, ק�רא, �בר י�אי, ור�י ורב, ח�א, ְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָור�י
מ���, ���ל� החכמי� �ד�לי ה� א�� ה��עיה. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָור�י
�א�� �י על א� החכמי�. מ�אר �רבב�ת אלפי� ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוע�ה�
ר�י �מדר��, ועמד� ה�ד�� מר�נ� ק�ל� ע�ר ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָהאחד
מ��� וק�ל י�אי לר�י היה �למיד �� ואחר היה, קט� ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָי�חנ�
חנינה מר�י ק�ל ��מ�אל י�אי, מר�י ק�ל רב וכ� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָ��רה.
ע�רי �לה�דיע לבאר וספרי ספרא ח�ר רב חמא. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ�ר
וכ� ה��נה. עניני לבאר ה��ספ�א ח�ר ח�א ור�י ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָה��נה,
�ברי לבאר ה�רית�ת ח�ר� ק�רא �בר ה��עיה ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָר�י
י�ראל �אר� היר��למי ה�למ�ד ח�ר י�חנ� ור�י ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָה��נה,
�מ�ד�לי �נה. מא�ת מ�ל� �קר�ב ה�ית חר�� ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹ�ַַאחר
ורב יה�דה, ורב ה�נא, רב � ��מ�אל מרב ���ל� ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָהחכמי�
� י�חנ� מר�י ���ל� החכמי� �מ�ד�לי �הנא; ורב ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָנחמ�,
ור�י �ימי, ורב א�י, ור�י א�י, ור�י חנא, �ר �ר ְְְְִִִִִִִַַַַַַַַַָָָר�ה

יה�דה, �מרב ה�נא מרב ���ל� החכמי� �מ�לל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָאב��.
י�ס�, ורב מר�ה ���ל� החכמי� �מ�לל י�ס�. ורב ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָר�ה
החכמי� �מ�לל נחמ�. מרב �� ק�ל� ��ניה� ורבא; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָא�יי
ק�ל א�י רב �ר �מר ורבינא; א�י רב מרבא, ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ���ל�

�מרבינא. א�י, רב ִִֵֵֵַָָָָמאביו
אר�עי� � ה�ל�� עליו ר�נ� מ�ה עד א�י מרב ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹנמצא
(ג) מר�ה, ורבא (ב) מרבא, א�י רב (א) ה�: וא�� ְְֵֵֵֵֵַַָָָָָָ��ר�ת,
��מ�אל, ורב י�חנ� מר�י ה�נא ורב (ד) ה�נא, מרב ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָור�ה
ור�נ� (ו) ה�ד��, מר�נ� ��מ�אל ורב י�חנ� ור�י ְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָ(ה)
�מליאל מר�� �מע�� ור�� (ז) אביו, �מע�� מר�� ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָה�ד��
ור�� (ט) אביו, �מע�� מר�� �מליאל ור�� (ח) ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָאביו,
ה�ק� �מליאל ור�� (י) אביו, ה�ק� �מליאל מר�� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָ�מע��
אביו מה�ל �מע�� ור�� (יא) אביו, �מע�� מר�� ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָאביו
(יג) ואבטלי��, מ�מעיה ו��אי וה�ל (יב) ְְְְְְְְִִֵַַַַַַַָו��אי,
ו�מע�� ויה�דה (יד) ו�מע��, מיה�דה ואבטלי�� ְְְְְְְְְִִִִַַַָָָ��מעיה
ונ�אי ויה��ע (טו) האר�לי, ונ�אי �רחיה �� ְִַַ�ְְְְִִִֵֶַַַַָָ�ִמיה��ע
וי�ס� י�עזר �� וי�ס� (טז) י�חנ�, �� וי�ס� י�עזר �� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָמ��ס�
(יח) ה��יק, מ�מע�� ואנטיגנ�ס (יז) מאנטיגנ�ס, י�חנ� ��ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
�בר�� (כ) מ�ר��, ועזרא (יט) מעזרא, ה��יק ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָו�מע��
מחב��ק, �צפניה (כב) מ�פניה, וירמיה (כא) ְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָמ�רמיה,
וי�אל (כה) מ��אל, ונח�� (כד) מ�ח��, וחב��ק ְְֲִִֵֵַַַַ(כג)
(כח) מעמ�ס, וי�עיה (כז) מי�עיה, �מיכה (כו) ְְִִִִִֵַַָָָָָמ�יכה,
מיה�ידע, �זכריה (ל) מ�כריה, וה��ע (כט) מה��ע, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָועמ�ס

מ ואלי�ע (לב) מאלי�ע, ויה�ידע (לג)(לא) אל�ה�, ֱֱִִִִֵֵֵֶָָָָָ
מ�מ�אל, ודוד (לה) מ�וד, ואח�ה (לד) מאח�ה, ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָָואל�ה�
�פינחס (לח) מ�ינחס, ועלי (לז) מעלי, ��מ�אל ְְְְִִִִִֵֵֵֵָָ(לו)
מ�י ר�נ� �מ�ה (מ) ר�נ�, מ��ה ויה��ע (לט) ִִִֵֵֶֶַַַֹֹ�ִַ�ִמיה��ע,

י�ראל. אלהי ה' מע� ���� נמצא � ְֱִִֵֵֵָָֹ�ְְִֶַָָה�ב�רה
רא�י מה� � ה��ר�ת �ד�לי ה� ה�ז�רי�, החכמי� א�� ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ�ל
�ד�לה. מ�נהדרי �מה� �ל��ת, רא�י �מה� ְְְִֵֵֶֶַָ�ְִֵֵֶָָי�יב�ת,
מה� ��מע� �רבב�ת אלפי� וד�ר, ��ר �כל ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָוע�ה�
א�י ורב ה�למ�ד; חכמי ס�� ה� א�י, ורב רבינא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוע�ה�.
ר�י �ח�ר אחר �נער, �אר� ה�בלי ה�למ�ד �ח�ר ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָה�א
�ני ועני� �נה. מאה �כמ� היר��למי ה�למ�ד ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָי�חנ�
עמ��תיה, �בא�ר ה��נה �ברי �ר�� ה�א � ֶָ�ְְְֲִִִֵֵֵַַַָה�למ�די�
ר�נ� מימ�ת �י� �בית �י� �ית �כל ��תח��� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָ�דברי�
�מ� ה�למ�די�, �מ�ני ה�למ�ד. ח��ר ועד ְְְְִִִִֵַַַַַַָה�ד��
ית�אר מ��� � ה��ספ��ת �מ� וספרי, �מ�פרא ְִֵָָ�ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָה��ספ�א,
ה��ר וה�ט�ר, הח�ב וה�ה�ר, ה�מא וה��ר, ְְֵֵַַַַַַָָָָָָ�ְַָָהאס�ר
מ�יני. מ�ה מ�י אי� מ�י אי� �הע�יק� �מ� ְְְִִִִִִִִִֶֶֶַַָֹוה�ס�ל,
��ר ��כל �נביאי� חכמי� ��זר� �ברי� מה� ית�אר ��ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
�פר��, מ��ה ��מע� �מ� ל��רה, סיג לע��ת ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹוד�ר,
למ�מר�י. מ�מרת ע�� מ�מר�י", את "��מר�� ְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַ��אמר
��הג� א� �התקינ� וה��נ�ת ה�נהג�ת מה� ית�אר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכ�
לפי ה��ר, א�ת� �ל �י� �ית �רא� �מ� וד�ר, ��ר ְְְִִֵֶֶַָָָ�כל
א�ר ה�בר מ� תס�ר "לא ��אמר: מה�, לס�ר ֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�אס�ר
מפלאי� ודיני� מ��טי� וכ� ��מאל". ימי� � ל� ְִָ�ְְְְְִִִִִִֵַָָֹי�יד�
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ה��ר א�ת� �ל �י� �ית �ה� ודנ� מ��ה, ק�ל�� ְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ��א
וגמר� ה�קני�, א�ת� �פסק� �ה�, נדר�ת �ה��רה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ����ת
מ�ה מימ�ת ��למ�ד, א�י רב ח�ר ה�ל ה�א. �� ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ�ה�י�
�ברי לפר� אחרי�, ח��רי� מ�נה חכמי וח�ר� ימיו. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָועד
�א�ר ח�ר ה�ד��, ר�נ� �ל �למיד� ה��עיה ר�י ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָה��רה:
ס�� עד �מ�ת" מ"א�ה �ר� י�מעאל ור�י �רא�ית. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָספר
ח�ר עקיבה ר�י וכ� 'מכיל�א'; ה�קרא וה�א ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָה��רה,
וה�ל מדר��ת. ח�ר� אחריה� אחרי� וחכמי� ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמכיל�א.

ה�בלי. ה�למ�ד קד� ְְִֶַַַַַֹ�ח�ר
י�ראל חכמי �ד�לי ס�� וחבריה�, א�י ורב רבינא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָנמצא
��נ�ת והתקינ� �זר�ת ו��זר� �ה, ��על ��רה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָה�ע�יקי�
�כל �מנהג�ת� ות�נת� �זרת� �פ�טה מנהג�ת ְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָָָוהנהיג�
רב �ל �ינ� �ית ואחר מ��ב�תיה�. מק�מ�ת �כל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָי�ראל,
�כל י�ראל נת��ר� �גמר�, �נ� �ימי ה�למ�ד �ח�ר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָא�י,
הרח�קי�; ולא�י� ל�צו�ת וה�יע� יתר, ���ר ְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָהארצ�ת
ונתמעט �גיס�ת, ה�רכי� ונ����� �ע�ל�, קטטה ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָורבתה
�י�יב�תיה� ללמד י�ראל נת��ס� ולא ��רה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹֹ�למ�ד
יחידי� מתק�צי� א�א מ�ד�. �הי� �מ� �רבב�ת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֹאלפי�
מדינה �בכל ועיר עיר �כל ק�רא ה' א�ר ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָה�רידי�
,��� החכמי� �ח��רי �מביני� ���רה, וע�סקי� ָ�ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָ�מדינה,
�עמד �י� �ית וכל ה�א. היא� ה���ט �ר� מה� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוי�דעי�
הנהיג א� התקי� א� וגזר �מדינה מדינה �כל ה�למ�ד ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָאחר
�כל מע�יו ��ט� לא � ר��ת מדינ�ת לבני א� מדינת� ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹלבני
והי�ת ה�רכי�, ו���� מ��ב�תיה� רחק מ�ני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹי�ראל,
�ל ה�ד�ל �י� �בית יחידי�, ה�דינה א�ת� �ל �י� ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ�ית
ה�למ�ד. ח��ר קד� �ני� מ��ה �טל ואחד ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�בעי�
מדינה �מנהג לנהג ז� מדינה אנ�י ��פי� אי� ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹלפיכ�,
�י� �ית ��זר� �זרה לגזר זה �י� לבית א�מרי� ואי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹאחרת,
ה���ט ��ר� מה�א�ני� אחד ל�ד א� וכ� �מדינת�. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאחר

ה �ר��� זה �אי� אחריו �עמד אחר �י� לבית ונת�אר �א, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
למי א�א לרא���, ��מעי� אי� � ��למ�ד ה�ת�ב ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָה���ט

אחר��. �י� רא���, �י� לדבריו, נ�טה ְֲִִֵֵֶַַַַָָָ�ה�עת
��תח��� �מנהג�ת ות�נ�ת �גזר�ת �דיני� ה�ל�, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ�דברי�
ה�בלי, ���למ�ד ה�ברי� �ל אבל ה�למ�ד. ח��ר ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָאחר
וכל ועיר עיר �ל וכ�פי� �ה�; ללכת י�ראל �ל ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָח�בי�
חכמי� ��הג� ה�נהג�ת �כל לנהג �מדינה ְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָֹמדינה
וכל ה�איל �ת�נ�ת�, וללכת �זר�ת� ולגזר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ���למ�ד,
י�ראל, �ל עליה� הס�ימ� ���למ�ד ה�ברי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָא�ת�
��נ� א� �הנהיג� א� ��זר� א� �התקינ� החכמי� ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָוא�ת�
א� י�ראל חכמי �ל ה� ה�א, �� �ה���ט ולמד� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�י�
אחר ��ר ��� ה��רה �ע�רי ה��לה ��מע� וה� ַַָ�ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ�ר��,
�עמד� החכמי� �ל ה�ל��. עליו ר�נ� מ�ה עד ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ��ר,
� �חכמת� �� לה� ויצא ,�� �בנ� ה�למ�ד ח��ר ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָאחר
�אר� �עמד� ה�א�ני� א�� וכל '�א�ני�'. ה�קראי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָה�
�ר� למד� � �בצרפת �בספרד �נער �באר� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָי�ראל
לפי עניניו, �באר� �על�מ�תיו לא�ר וה�ציא� ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָה�למ�ד
אר�י �ל��� �ה�א וע�ד, למאד; עד �ר�� עמ�ה ְְְְֲִִִֶַַַָֹ�ֲֶֶֶ��ר�
היתה ה���� �א�ת� לפי אחר�ת, ל��נ�ת ע� ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹמערב

��אר אבל ה�למ�ד; �ח�ר �עת ��נער ל�ל ְְֲִַַַָָ�ְְְְִֵֶַָָֹ�ר�רה
א�ת� מ�יר אד� אי� ה�א�ני�, �ימי ��נער וכ� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָה�ק�מ�ת
אנ�י ��אלי� ר��ת ��אל�ת א�ת�. ��ל�די� עד ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָה����
לה� לפר� �ימיה�, היה א�ר �א�� לכל ועיר עיר ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ�ל
חכמת�, �פי לה� מ�יבי� וה� ���למ�ד, ק�י� ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ברי�
ספרי� מה� וע��י� ה���ב�ת, מק�צי� ה��אלי� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָוא�ת�
ח��רי� וד�ר, ��ר ��כל ה�א�ני� ח�ר� �� מה�. ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָלהבי�
מי �מה� יחיד�ת, הלכ�ת ��ר� מי מה� ה�למ�ד: ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָלבאר
��ר� מי �מה� �ימיו, ��תק�� יחידי� �רקי� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ��ר�
�עני� �ס�ק�ת, הלכ�ת ח�ר� וע�ד �סדרי�. ְְְְְְְֲִִִֶַַָָמ�כ��ת
צריכה �ה�עה �דברי� וה�ט�ר, והח�ב וה��ר ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָ�ְַָָהאס�ר
לירד יכ�ל �אינ� מי למ�ע קר�בי� ��הי� �די ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלה�,
�א�ני �ל �� �ע�� ה' מלאכת היא וז� �למ�ד. �ל ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָלעמק�
�נה �היא זה, זמ� ועד ה�למ�ד �ח�ר מ��� ְְְִֶֶַַַַַָָ�ְִִֵֶָי�ראל,
אר�עת �נת והיא ה�ית, לחר�� ואל� מאה אחר ְְְְִִַַַַַַַ�ְְִִֵֶֶַַָָ�מינית
ע�ל�. לבריאת ו�בע ��ל�י� מא�ת �ת�ע ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹאלפי�

ה�ל, את �עה ודחקה יתר�ת, צר�ת �כפ� ה�ה ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָֹ�ב�מ�
לפיכ�, נס��רה; נב�נינ� �בינת חכמינ�, חכמת ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָואבדה
ורא� ה�א�ני�, �ח�ר� וה���ב�ת וההלכ�ת ה�ר��י� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָא�ת�
עניניה� מבי� ואי� �ימינ�, נתק�� מבארי�, �ברי� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ�ה�
עצמ�: ה�למ�ד ל�מר, צרי� ואי� �מס�ר. מעט א�א ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ�רא�י
�ה� � וה��ספ��ת וספרי, וספרא, וה�ר��למי, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָה�בלי,
י�דע �� ואחר אר�, �זמ� חכמה ונפ� רחבה �עת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹצריכי�
��אר וה��רי� האס�רי� ��ברי� ה�כ�חה ה�ר� ְִָָ�ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָמה�
�� מ�ה אני חצני, נער�י זה �מ�ני ה�א. היא� ��רה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�יני
�בינ�תי ה�א, �ר�� ה��ר על ונ�ענ�י ה�פר�י, ְְְְְִִִִִַַַַַַָָמיימ��
א�� מ�ל ה�ת�ררי� �ברי� לח�ר וראיתי ה�פרי�, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ�א��
�אר ע� וה�ה�ר ה�מא וה��ר האס�ר �עני� ְְִֵַַָָָָ�ְְְִִִַַַָָהח��רי�,
��הא עד קצרה, ודר� �ר�רה �ל��� ��� ה��רה, ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָ�ִֵַָ�יני
ולא ק�יא �לא � ה�ל �פי סד�רה ��� �ה ��על ְְָֹ�ְְְִַָָֹֹ�ְֶֶַָ��רה
�ברי� א�א �כה, א�מר וזה �כה א�מר זה לא ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹ�ר�ק,
מ�ל ית�אר א�ר ה���ט �י על נכ�ני�, קר�בי� ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָ�ר�רי�
ה�ד�� ר�נ� מימ�ת ה�מצאי� וה�ר��י� הח��רי� ְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָא��
�די� ול�ד�ל ל�ט� �ל�יי� ה�יני� �ל ��הי� עד עכ�ו, ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָֹועד

� ה�ברי� �ל �בדי� מצוה, �לל��ל �נביאי�. חכמי� ��נ� ְְְְְְֲִִִִִִִֶַָָָָָָ
�ע�ל� אחר לח��ר צרי� אד� יהא ��א �די � �בר ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ�ל
ל��רה מק�� זה ח��ר יהיה א�א י�ראל, מ�יני ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�די�
��ע�� וה�זר�ת וה�נהג�ת ה��נ�ת ע� ,��� �ה ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָ�ְֶֶַ��על
לנ� ��ר�� �כמ� ה�למ�ד, ח��ר ועד ר�נ� מ�ה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹמימ�ת
לפיכ� ה�למ�ד. אחר �ח�ר� ח��ריה� �כל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָה�א�ני�
ק�רא �אד� לפי � ��רה' 'מ�נה זה ח��ר �� ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָקראתי
מ��� וי�דע �זה, ק�רא �� ואחר �ח�ה, ��כתב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��רה
אחר ספר לקר�ת צרי� ואינ� ,��� �ה ��על ְְִִֵֵֵֶַָָ�ְֶֶַָ��רה
עני� �כל הלכ�ת הלכ�ת זה ח��ר לח�ק וראיתי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�יניה�.
�רק וכל עני�; ��א�ת� לפרקי� ההלכ�ת ואח�ק ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָועני�,
על סד�רי� ��הי� �די קט��ת, להלכ�ת א�ת� אח�ק ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ�פרק
�ה� הלכ�ת מה� י� � ועני� עני� ��כל ההלכ�ת א�� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�ה.
�ברי �� ��� ה�צוה והיא �לבד, אחת מצוה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמ��טי
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ה��ר א�ת� �ל �י� �ית �ה� ודנ� מ��ה, ק�ל�� ְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ��א
וגמר� ה�קני�, א�ת� �פסק� �ה�, נדר�ת �ה��רה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ����ת
מ�ה מימ�ת ��למ�ד, א�י רב ח�ר ה�ל ה�א. �� ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ�ה�י�
�ברי לפר� אחרי�, ח��רי� מ�נה חכמי וח�ר� ימיו. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָועד
�א�ר ח�ר ה�ד��, ר�נ� �ל �למיד� ה��עיה ר�י ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָה��רה:
ס�� עד �מ�ת" מ"א�ה �ר� י�מעאל ור�י �רא�ית. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָספר
ח�ר עקיבה ר�י וכ� 'מכיל�א'; ה�קרא וה�א ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָה��רה,
וה�ל מדר��ת. ח�ר� אחריה� אחרי� וחכמי� ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמכיל�א.

ה�בלי. ה�למ�ד קד� ְְִֶַַַַַֹ�ח�ר
י�ראל חכמי �ד�לי ס�� וחבריה�, א�י ורב רבינא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָנמצא
��נ�ת והתקינ� �זר�ת ו��זר� �ה, ��על ��רה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָה�ע�יקי�
�כל �מנהג�ת� ות�נת� �זרת� �פ�טה מנהג�ת ְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָָָָוהנהיג�
רב �ל �ינ� �ית ואחר מ��ב�תיה�. מק�מ�ת �כל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָי�ראל,
�כל י�ראל נת��ר� �גמר�, �נ� �ימי ה�למ�ד �ח�ר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָא�י,
הרח�קי�; ולא�י� ל�צו�ת וה�יע� יתר, ���ר ְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָהארצ�ת
ונתמעט �גיס�ת, ה�רכי� ונ����� �ע�ל�, קטטה ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָורבתה
�י�יב�תיה� ללמד י�ראל נת��ס� ולא ��רה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹֹ�למ�ד
יחידי� מתק�צי� א�א מ�ד�. �הי� �מ� �רבב�ת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֹאלפי�
מדינה �בכל ועיר עיר �כל ק�רא ה' א�ר ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָה�רידי�
,��� החכמי� �ח��רי �מביני� ���רה, וע�סקי� ָ�ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָ�מדינה,
�עמד �י� �ית וכל ה�א. היא� ה���ט �ר� מה� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוי�דעי�
הנהיג א� התקי� א� וגזר �מדינה מדינה �כל ה�למ�ד ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָאחר
�כל מע�יו ��ט� לא � ר��ת מדינ�ת לבני א� מדינת� ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹלבני
והי�ת ה�רכי�, ו���� מ��ב�תיה� רחק מ�ני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹי�ראל,
�ל ה�ד�ל �י� �בית יחידי�, ה�דינה א�ת� �ל �י� ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ�ית
ה�למ�ד. ח��ר קד� �ני� מ��ה �טל ואחד ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�בעי�
מדינה �מנהג לנהג ז� מדינה אנ�י ��פי� אי� ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹלפיכ�,
�י� �ית ��זר� �זרה לגזר זה �י� לבית א�מרי� ואי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹאחרת,
ה���ט ��ר� מה�א�ני� אחד ל�ד א� וכ� �מדינת�. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאחר

ה �ר��� זה �אי� אחריו �עמד אחר �י� לבית ונת�אר �א, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
למי א�א לרא���, ��מעי� אי� � ��למ�ד ה�ת�ב ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָה���ט

אחר��. �י� רא���, �י� לדבריו, נ�טה ְֲִִֵֵֶַַַַָָָ�ה�עת
��תח��� �מנהג�ת ות�נ�ת �גזר�ת �דיני� ה�ל�, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ�דברי�
ה�בלי, ���למ�ד ה�ברי� �ל אבל ה�למ�ד. ח��ר ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָאחר
וכל ועיר עיר �ל וכ�פי� �ה�; ללכת י�ראל �ל ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָח�בי�
חכמי� ��הג� ה�נהג�ת �כל לנהג �מדינה ְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָֹמדינה
וכל ה�איל �ת�נ�ת�, וללכת �זר�ת� ולגזר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ���למ�ד,
י�ראל, �ל עליה� הס�ימ� ���למ�ד ה�ברי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָא�ת�
��נ� א� �הנהיג� א� ��זר� א� �התקינ� החכמי� ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָוא�ת�
א� י�ראל חכמי �ל ה� ה�א, �� �ה���ט ולמד� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�י�
אחר ��ר ��� ה��רה �ע�רי ה��לה ��מע� וה� ַַָ�ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ�ר��,
�עמד� החכמי� �ל ה�ל��. עליו ר�נ� מ�ה עד ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ��ר,
� �חכמת� �� לה� ויצא ,�� �בנ� ה�למ�ד ח��ר ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָאחר
�אר� �עמד� ה�א�ני� א�� וכל '�א�ני�'. ה�קראי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָה�
�ר� למד� � �בצרפת �בספרד �נער �באר� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָי�ראל
לפי עניניו, �באר� �על�מ�תיו לא�ר וה�ציא� ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָה�למ�ד
אר�י �ל��� �ה�א וע�ד, למאד; עד �ר�� עמ�ה ְְְְֲִִִֶַַַָֹ�ֲֶֶֶ��ר�
היתה ה���� �א�ת� לפי אחר�ת, ל��נ�ת ע� ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹמערב

��אר אבל ה�למ�ד; �ח�ר �עת ��נער ל�ל ְְֲִַַַָָ�ְְְְִֵֶַָָֹ�ר�רה
א�ת� מ�יר אד� אי� ה�א�ני�, �ימי ��נער וכ� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָה�ק�מ�ת
אנ�י ��אלי� ר��ת ��אל�ת א�ת�. ��ל�די� עד ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָה����
לה� לפר� �ימיה�, היה א�ר �א�� לכל ועיר עיר ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ�ל
חכמת�, �פי לה� מ�יבי� וה� ���למ�ד, ק�י� ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ברי�
ספרי� מה� וע��י� ה���ב�ת, מק�צי� ה��אלי� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָוא�ת�
ח��רי� וד�ר, ��ר ��כל ה�א�ני� ח�ר� �� מה�. ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָלהבי�
מי �מה� יחיד�ת, הלכ�ת ��ר� מי מה� ה�למ�ד: ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָלבאר
��ר� מי �מה� �ימיו, ��תק�� יחידי� �רקי� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ��ר�
�עני� �ס�ק�ת, הלכ�ת ח�ר� וע�ד �סדרי�. ְְְְְְְֲִִִֶַַָָמ�כ��ת
צריכה �ה�עה �דברי� וה�ט�ר, והח�ב וה��ר ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָ�ְַָָהאס�ר
לירד יכ�ל �אינ� מי למ�ע קר�בי� ��הי� �די ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלה�,
�א�ני �ל �� �ע�� ה' מלאכת היא וז� �למ�ד. �ל ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָלעמק�
�נה �היא זה, זמ� ועד ה�למ�ד �ח�ר מ��� ְְְִֶֶַַַַַָָ�ְִִֵֶָי�ראל,
אר�עת �נת והיא ה�ית, לחר�� ואל� מאה אחר ְְְְִִַַַַַַַ�ְְִִֵֶֶַַָָ�מינית
ע�ל�. לבריאת ו�בע ��ל�י� מא�ת �ת�ע ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹאלפי�

ה�ל, את �עה ודחקה יתר�ת, צר�ת �כפ� ה�ה ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָֹ�ב�מ�
לפיכ�, נס��רה; נב�נינ� �בינת חכמינ�, חכמת ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָואבדה
ורא� ה�א�ני�, �ח�ר� וה���ב�ת וההלכ�ת ה�ר��י� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָא�ת�
עניניה� מבי� ואי� �ימינ�, נתק�� מבארי�, �ברי� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ�ה�
עצמ�: ה�למ�ד ל�מר, צרי� ואי� �מס�ר. מעט א�א ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ�רא�י
�ה� � וה��ספ��ת וספרי, וספרא, וה�ר��למי, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָה�בלי,
י�דע �� ואחר אר�, �זמ� חכמה ונפ� רחבה �עת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹצריכי�
��אר וה��רי� האס�רי� ��ברי� ה�כ�חה ה�ר� ְִָָ�ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָמה�
�� מ�ה אני חצני, נער�י זה �מ�ני ה�א. היא� ��רה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�יני
�בינ�תי ה�א, �ר�� ה��ר על ונ�ענ�י ה�פר�י, ְְְְְִִִִִַַַַַַָָמיימ��
א�� מ�ל ה�ת�ררי� �ברי� לח�ר וראיתי ה�פרי�, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ�א��
�אר ע� וה�ה�ר ה�מא וה��ר האס�ר �עני� ְְִֵַַָָָָ�ְְְִִִַַַָָהח��רי�,
��הא עד קצרה, ודר� �ר�רה �ל��� ��� ה��רה, ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָ�ִֵַָ�יני
ולא ק�יא �לא � ה�ל �פי סד�רה ��� �ה ��על ְְָֹ�ְְְִַָָֹֹ�ְֶֶַָ��רה
�ברי� א�א �כה, א�מר וזה �כה א�מר זה לא ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹ�ר�ק,
מ�ל ית�אר א�ר ה���ט �י על נכ�ני�, קר�בי� ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָ�ר�רי�
ה�ד�� ר�נ� מימ�ת ה�מצאי� וה�ר��י� הח��רי� ְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָא��
�די� ול�ד�ל ל�ט� �ל�יי� ה�יני� �ל ��הי� עד עכ�ו, ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָֹועד

� ה�ברי� �ל �בדי� מצוה, �לל��ל �נביאי�. חכמי� ��נ� ְְְְְְֲִִִִִִִֶַָָָָָָ
�ע�ל� אחר לח��ר צרי� אד� יהא ��א �די � �בר ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ�ל
ל��רה מק�� זה ח��ר יהיה א�א י�ראל, מ�יני ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�די�
��ע�� וה�זר�ת וה�נהג�ת ה��נ�ת ע� ,��� �ה ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָ�ְֶֶַ��על
לנ� ��ר�� �כמ� ה�למ�ד, ח��ר ועד ר�נ� מ�ה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹמימ�ת
לפיכ� ה�למ�ד. אחר �ח�ר� ח��ריה� �כל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָה�א�ני�
ק�רא �אד� לפי � ��רה' 'מ�נה זה ח��ר �� ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָקראתי
מ��� וי�דע �זה, ק�רא �� ואחר �ח�ה, ��כתב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��רה
אחר ספר לקר�ת צרי� ואינ� ,��� �ה ��על ְְִִֵֵֵֶַָָ�ְֶֶַָ��רה
עני� �כל הלכ�ת הלכ�ת זה ח��ר לח�ק וראיתי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�יניה�.
�רק וכל עני�; ��א�ת� לפרקי� ההלכ�ת ואח�ק ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָועני�,
על סד�רי� ��הי� �די קט��ת, להלכ�ת א�ת� אח�ק ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ�פרק
�ה� הלכ�ת מה� י� � ועני� עני� ��כל ההלכ�ת א�� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�ה.
�ברי �� ��� ה�צוה והיא �לבד, אחת מצוה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמ��טי
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�ה� הלכ�ת מה� וי� עצמ�, �פני עני� וה�א הר�ה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָק�לה
��� ה�צו�ת א�ת� יהי� א� הר�ה, מצו�ת מ��טי ָ�ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָ��ללי�
לפי לא העניני�, לפי זה ח��ר �ח��ק מ�ני אחד; ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹ�עני�
מצו�ת �מני� .�� ל��רא ��ת�אר �מ� ה�צו�ת, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָמני�
מצו�ת: ע�רה ��ל� מא�ת �� לד�ר�ת, ה��הג�ת ְְְְֲִֵֵֵֶַַָֹה��רה
לה� סימ� ואר�עי�, �מ�נה מאתי� ע�ה מצו�ת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמה�
מא�ת �ל� תע�ה לא מצו�ת �מה� אד�; �ל אבריו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמני�

הח�ה. �נת ימי מני� לה� סימ� וחמ�, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָו��י�
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אל��,‡ �� ��� לידע ע�ה, מ�צו�ת רא��נה ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָמצוה

ה' "אנכי אלהי�".��אמר: ֱֱִֶֶֶַָֹֹ

אחד".· ה' אלהינ�, "ה' ��אמר: ְֱֱֲֵֶֶֶַַָֹליחד�,

אלהי�".‚ ה' את "ואהב� ��אמר: ְְְֱֱֳֵֶֶֶַַָָָֹלאהב�,

�ירא".„ אלהי� ה' "את ��אמר: מ���, ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַָָֹליראה

עב�דה‰ אלהיכ�"; ה' את "ועבד�� ��אמר: ְְְֱֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹלהת��ל,
�פ�ה. ְִָז�

Â."תד�ק "�ב� ��אמר: ,�� ְְְֱִֶֶַָָָלדבקה

Ê."בע�� "�ב�מ� ��אמר: ��מ�, ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָלה�בע

Á�והלכ" ��אמר: והי�רי�, ה��בי� �דרכיו ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָָָלה�מ�ת
ְִָָ�דרכיו".

Ëני� �ת�� "ונק���י ��אמר: �מ�, את ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַלק��
ְִֵָי�ראל".

È�וד�ר" ��אמר: י��, �כל �עמי� �מע קר�ת ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָָלקר�ת
�בק�מ�". ב�כ�� ...��ְְְְֶָָ

‡È."�לבני "ו��נ�� ��אמר: �לל�ד�, ��רה ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָֹללמד

·È�י� לטטפת "והי� ��אמר: �רא�, �פ�י� ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֹֹֹֹלק�ר
ֵֶעיני�".

‚È."�יד על לא�ת "�ק�ר�� ��אמר: ��ד, �פ�י� ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָֹלק�ר

„È."ציצת לה� "וע�� ��אמר: ציצית, ְֱֲִִִִֶֶֶַַָָלע��ת

ÂË."�ית� מז�ז�ת על "�כתב�� ��אמר: מז�זה, ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָֹלק�ע

ÊË,ביעית� �מ�צאי ��רה ל�מע הע� את ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלהקהיל
הע�". את "הקהל ְֱֵֶֶֶַַָָ��אמר:

ÊÈ�לכ "�תב� ��אמר: לעצמ�, ��רה ספר אי� �ל ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלכ�ב
ה�את". ה�ירה ִֶַַָֹאת

ÁÈל� �ל האחד על יתר לעצמ�, �ני ספר ה�ל� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלכ�ב
את ל� "וכתב ��אמר: ��ר�ת, ��י ל� ��היה �די ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאד�,

ה�את". ה��רה ְִֵַַָֹמ�נה

ËÈ�ברכ� � ו�בע� "ואכל�, ��אמר: ה�ז��, אחר ְְְְְְֱֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָלבר�
אלהי�". ה' ֱֶֶֹאת

Î."��מק לי "וע�� ��אמר: ה�חירה, �ית ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָלבנ�ת

‡Î."�ירא� "�מק��י ��אמר: זה, מ�ית ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָָָליראה

·Î,��א �בני� "וא�ה ��אמר: �מיד, זה �ית ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹל�מר
העדת". אהל �ְִֵֵֶָֹלפני

‚Îה�וי "ועבד ��אמר: ��ק��, ע�בד ה�וי ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלהי�ת
ה�א".

„Î:אמר�� העב�דה, ��עת ורגליו ידיו ה�ה� ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלק��
�בניו". אהר� ְֲֲַָָָֹ"ורחצ�

‰Î�אהר את� "יער� ��אמר: ��ק��, נר�ת ְֱֲֲֲִֵֶֶַַַַַָֹֹֹֹלער�
ָָ�בניו".

ÂÎאת תברכ� "�ה ��אמר: י�ראל, את ה�הני� ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלבר�
י�ראל". ְְִֵֵָ�ני

ÊÎ:אמר�� ��ת, �כל ה' לפני �לב�נה לח� ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָלהס�יר
�ני�". לח� ה�לח� על ְִֶֶָָ�ְַַַָָ"ונת�

ÁÎעליו "והקטיר ��אמר: ,���� �עמי� קטרת ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹלהקטיר
ס�י�". קטרת ְֲִֶַַֹֹאהר�

ËÎ,�א" ��אמר: �מיד, הע�לה �מז�ח א� ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָלהבעיר
ה�ז�ח". על ��קד ְִִֵַַַַָ�מיד

Ïאת "והרי� ��אמר: ה�ז�ח, מעל ה��� את ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָלהרי�
ֶֶַה���".

‡Ï,��ה�ק �ה�א �כינה מ�חנה טמאי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹל�לח
טמא וכל זב וכל צר�ע �ל ה�חנה, מ� "וי��ח� ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ��אמר:

ֶָָלנפ�".

·Ïבר� לכל �להק�ימ� אהר� �ל לזרע� �ב�ד ְְְְְֲֲִֶַַַַָָָָֹֹלחלק
"וק����". ��אמר: ְְֱִֶֶַַָ�ְֶַ���ד�ה,

‚Ï:אמר�� �ה�ה, �גדי לעב�דה ה�הני� ֱֶֶַָ�ְְְְֲֲִִִֵַַָָֹלהל�י�
קד�". בגדי ְְִִֵֶָָֹ"וע�ית

„Ï:אמר�� א�ת�, �����אי� ה�ת� על האר�� ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָל�את
י�א�". ִֵַָָ"��ת�

‰Ï,ה��חה ��מ� �מלכי� �ד�לי� �הני� ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָֹֹלמ�ח
קד�". מ�חת "�מ� ְֱִֶֶֶֶֶַַֹ��אמר:

ÂÏ,מ�מר�ת מ�מר�ת ��ק�� ע�בדי� ה�הני� ְְְְְֲִִִִִִַַָָָֹלהי�ת
לבד ה�וי... יבא "וכי ��אמר: �אחד, ע�בדי� ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ�ב��עדי�

האב�ת". על ְִַָָָָממ�ריו,

ÊÏ�עליה �מתא�לי� לקר�ביה� מ��אי� ה�הני� ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַֹלהי�ת
י��א". "ל� ��אמר: להתא�ל, מצ�י� �ה� י�ראל ְְֱִִִֵֶֶַַַָָ�ְְְִִֵֵֶָָ��אר

ÁÏא�ה "וה�א, ��אמר: �ת�לה, נ��א �ד�ל �ה� ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹלהי�ת
י�ח". ְִִֶָָבבת�ליה

ËÏעלה ל���, "�ני� ��אמר: י��, �כל �מידי� ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָֹלהקריב
ִָתמיד".

Ó��קר "זה ��אמר: י��, �כל מנחה �ד�ל �ה� ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלהקריב
�בניו". ֲַָָֹאהר�

‡Ó��בי�" ��אמר: ��ת, �כל אחר קר�� ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָלה�סי�
כב�י�". �ני � ְְִֵַַָָה��ת

·Ó:אמר�� וחד�, חד� רא� �כל קר�� ְְְֱִֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלה�סי�
חד�יכ�". ְְֵֵֶָָ"�ברא�י

‚Ó�ימי "�בעת ��אמר: ה�סח, �חג קר�� ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָלה�סי�
לה'". א�ה ְִִֶַַ�קריב�

„Ó�ע �סח �ל רא��� מ�חרת העמר מנחת ְְְֳִִִִִֶֶֶַַַַָָֹלהקריב
עמר". את "והבאת� ��אמר: אחד, ֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ�ב�

‰Ó��בי�" ��אמר: עצרת, �י�� קר�� ְְְְֱֲִֶֶֶֶַָָלה�סי�
ִִַה���רי�".

ÂÓ�ה�ח �גלל ה�רבי� ה�ר�נ�ת ע� ה�ח� ��י ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלהביא
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�נ�פה לח� �ביא� "מ���בתיכ� ��אמר: עצרת, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ�י��
ה�ח�". על ְְְִֶֶֶַַַוהקרב��

ÊÓ�בחד�" ��אמר: ה�נה, �רא� קר�� ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָֹֹלה�סי�
לחד�". �אחד ְְִִֶֶַַָֹה�ביעי

ÁÓ�לחד "�בע��ר ��אמר: ה���, �י�� קר�� ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹלה�סי�
ְִִַה�ביעי".

ËÓזאת�" ��אמר: ה���, �י�� ה��� עב�דת ְְֱֲֲֶֶַַַַַֹלע��ת
ה�ת�בה העב�דה וכל �קר", �� �פר ה�ד�, אל אהר� ְְְֲֲֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹיבא

מ�ת. אחרי ְֲֵַַָָ�פר�ת

"והקרב��� ��אמר: ה���ת, חג �י�� קר�� ְְְֱִֶֶֶַַ�ְְְִַַָָלה�סי�
ניחח". ריח א�ה ִִֵֵַַָֹֹעלה

עצמ��‡ �פני רגל �י עצרת, �מיני �י�� קר�� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָלה�סי�
ה�מיני". ����" ��אמר: ְֱִִֶֶַַַה�א,

לי".�· �חג רגלי� "�ל� ��אמר: �רגלי�, ְְֱִִִֶֶַָָָָָָֹֹֹלחג

‚�� ��נה �עמי� "�ל� ��אמר: �רגלי�, ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלהרא�ת
זכ�ר�". כל ְְֵֶָָיראה

�ח��".�„ "ו�מח� ��אמר: �רגלי�, ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹל�מח

קהל".�‰ �ל את� "ו�חט� ��אמר: ה�סח, �ב� ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹל�חט

Â�,�ניס� ע�ר חמ�ה �לילי צלי �סח ��ר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלאכל
ה��ר". את "ואכל� ְְֱֶֶֶַַָָָ��אמר:

Ê�אר�עה� ה�ני "�חד� ��אמר: �ני, �סח ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹלע��ת
ָָע�ר".

Á�:אמר�� �מר�ר, מ�ה על �ני �סח ��ר את ְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹלאכל
יאכלה�". �מררי� מ��ת �ְְִַַֹֹ"על

Ë�,ה�ר�ת �ב�עת ה�ר�נ�ת על �חצ�צר�ת ְְְְֲִִַַַַַַָָָֹלתקע
�חצצרת". "�תקע�� ְְְֱֲֶֶֶַַַֹֹ��אמר:

Ò:אמר�� והלאה, �מיני מ��� �המה קר�נ�ת �ל ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָלהי�ת
והלאה". ה�מיני ְְִִִַָָָ"מ���

‡Òיהיה "�מי� ��אמר: �מי�, �המה קר�� �ל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלהי�ת
ְָלרצ��".

·Òקריב� קר�נ� �ל "על ��אמר: קר��, �ל ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֹלמלח
ֶַמלח".

‚Ò."�קר�נ עלה "א� ��אמר: הע�לה, ְֱֲִֵֶֶַַָָָָָֹמע�ה

„Ò."הח�את ��רת "זאת ��אמר: הח�את, ֱֲֵֶֶַַַַַַַָָֹמע�ה

‰Ò."��הא ��רת "זאת ��אמר: הא��, ֱֲֵֶֶַַַָָָָָָֹמע�ה

ÂÒזבח ��רת "וזאת ��אמר: ה�למי�, זבח ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹמע�ה
ְִַָה�למי�".

ÊÒ��קר תקריב �י "ונפ� ��אמר: ה�נחה, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָמע�ה
ְִָמנחה".

ÁÒ:אמר�� �ה�ראה, טע� א� קר�� �י� �ית ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָלהקריב
י���". י�ראל עדת �ל ְְְֲִִִֵַָָ"וא�

ËÒלא �מצות �גג א� ח�את קר�� ה�חיד ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָֹלהקריב
תחטא". �י "ונפ� ��אמר: �רת, עליה �ח�בי� ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָתע�ה

Úחטא חטא א� ל� נס��ק א� קר�� ה�חיד ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָלהקריב
ידע "ולא ��אמר: חטא, לא א� ח�את עליו ְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ�ח�בי�
�ל�י'. 'א�� �קרא ה�א וזה א�מ�"; את והביא ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָוא��...

‡Ú�א �גזלה, הח�טא א� �מעילה, ה��גג ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָלהקריב

קר�� מביא � ונ��ע �פ�ד�� ��פר א� חר�פה, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ��פחה
ו�אי'. 'א�� ה�קרא ה�א וזה ְְִֶַַַָָָָָא��;

·Úת�יע לא "א� ��אמר: וי�רד, ע�לה קר�� ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹלהקריב
ת�יג". לא "וא� ְִִַָֹיד�",

‚Úעת�� האד�, ��ע�ה חטא מ�ל ה' לפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלהתו��ת
את "והתו�� ��אמר: ה�ר��, ��עת ו��א ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹה�ר��

ע��". א�ר ֲֶַָָָח�את�

„Úיטהר "וכי ��אמר: ��טהר, אחר קר�� ה�ב ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָלהקריב
ַָה�ב".

‰Ú�וא" ��אמר: ��טהר, אחר קר�� ה�בה ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָלהקריב
מ��ב�". ֲִָָָטהרה

ÂÚ���ב�" ��אמר: ��טהר, אחר קר�� ה�צרע ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹלהקריב
ְִִַה�מיני...".

ÊÚ:אמר�� ��טהר, אחר קר�� ה��לדת ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָלהקריב
י טהר�"."�במלאת מי ְְֳִֵָָֹ

ÁÚ."�וצא �קר מע�ר "וכל ��אמר: ה�המה, ְְְְֱֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלע�ר

ËÚ:אמר�� �להקריב�, ה�ה�רה ה�המה �כ�ר ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָלק��
י�לד...". א�ר ה�כ�ר ְֲִֵֶַָָ"�ל

Ùכ�ר� את תפ�ה �דה "א� ��אמר: אד�, �כ�ר ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹלפ��ת
ָָָהאד�".

‡Ù."ב�ה �פ�ה חמ�ר "�פטר ��אמר: חמ�ר, �טר ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַלפ��ת

·Ù."��וערפ תפ�ה לא "וא� ��אמר: חמ�ר, �טר ְְְֱֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַֹֹלער�

‚Ù�א �ח�בה האד� על ��� ה�ר�נ�ת �ל ְְְִֵֶַַָָָָָָָָלהביא
��ה, "�באת ��אמר: ,�� ��גע רא��� �רגל ְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ�נדבה

��ה". ֲֵֶַָָוהבאת�

„Ù��ו" ��אמר: ה�חירה, �בית ה�ר�נ�ת �ל ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָלהקריב
מצ��". אנכי א�ר �ל ְֲֲִֶֶֶַַָָֹֹ�ע�ה

‰Ùלבית לאר� מח�צה ה�ר�נ�ת �הבאת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָלה��ל
�נדרי�, ל�, יהי� א�ר קד�י� "רק ��אמר: ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָה�חירה,
א�א מד�ר �אינ� למד�, ה�מ�עה מ�י �באת"; ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ��א

לאר�. ח�צה ְְֵֶָָָָ�קד�י

ÂÙ:אמר�� מ�רי�, ויהי� מ�מי� �עלי קד�י� ֱִֶֶַָ�ְְְֲִִִִֵַָָלפ��ת
�אינ� למד�, ה�מ�עה מ�י �ז�ח"; נפ�� א�ת �כל ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ"רק

���ד�. ה�ק��י� �פס�לי א�א ְִִֶָָ�ְְִֵֵֶַַָמד�ר

ÊÙ�תמ�רת� ה�א "והיה ��אמר: קד�, ה�מ�רה ְְְְֱִֶֶֶַַָָָָֹלהי�ת
�ד�". ְִֶֶֹיהיה

ÁÙ�יאכל מ��ה, "וה��תרת ��אמר: מנח�ת, �ירי ְְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹלאכל
�בניו". ֲַָָֹאהר�

ËÙ�את "ואכל� ��אמר: וא��, ח�את ��ר ְְְְֱֱֶֶֶַַַָָָָָֹֹלאכל
�ה�". ��ר ֶַָ�ֲֶא�ר

י�עˆ א�ר "וה��ר ��אמר: ��טמא, קד� ��ר ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹל�ר�
טמא". ְֵָָ�כל

‡ˆ���� � ה�בח מ��ר "וה��תר ��אמר: נ�תר, ְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָֹל�ר�
י�ר�". �א� ְִִִֵֵַָָה�לי�י

רא��".ˆ· �ער �רע "��ל ��אמר: �ער�, ה�זיר ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹלג�ל

א�ˆ‚ נזר�, ימי �מלאת קר�נ�תיו על �ער� ה�זיר ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹלג�ח
עליו". מת ימ�ת "וכי ��אמר: נטמא, א� נזר� ימי ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָ�ת��
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�נ�פה לח� �ביא� "מ���בתיכ� ��אמר: עצרת, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ�י��
ה�ח�". על ְְְִֶֶֶַַַוהקרב��

ÊÓ�בחד�" ��אמר: ה�נה, �רא� קר�� ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָֹֹלה�סי�
לחד�". �אחד ְְִִֶֶַַָֹה�ביעי

ÁÓ�לחד "�בע��ר ��אמר: ה���, �י�� קר�� ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹלה�סי�
ְִִַה�ביעי".

ËÓזאת�" ��אמר: ה���, �י�� ה��� עב�דת ְְֱֲֲֶֶַַַַַֹלע��ת
ה�ת�בה העב�דה וכל �קר", �� �פר ה�ד�, אל אהר� ְְְֲֲֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹיבא

מ�ת. אחרי ְֲֵַַָָ�פר�ת

"והקרב��� ��אמר: ה���ת, חג �י�� קר�� ְְְֱִֶֶֶַַ�ְְְִַַָָלה�סי�
ניחח". ריח א�ה ִִֵֵַַָֹֹעלה

עצמ��‡ �פני רגל �י עצרת, �מיני �י�� קר�� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָלה�סי�
ה�מיני". ����" ��אמר: ְֱִִֶֶַַַה�א,

לי".�· �חג רגלי� "�ל� ��אמר: �רגלי�, ְְֱִִִֶֶַָָָָָָֹֹֹלחג

‚�� ��נה �עמי� "�ל� ��אמר: �רגלי�, ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלהרא�ת
זכ�ר�". כל ְְֵֶָָיראה

�ח��".�„ "ו�מח� ��אמר: �רגלי�, ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹל�מח

קהל".�‰ �ל את� "ו�חט� ��אמר: ה�סח, �ב� ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹל�חט

Â�,�ניס� ע�ר חמ�ה �לילי צלי �סח ��ר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלאכל
ה��ר". את "ואכל� ְְֱֶֶֶַַָָָ��אמר:

Ê�אר�עה� ה�ני "�חד� ��אמר: �ני, �סח ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹלע��ת
ָָע�ר".

Á�:אמר�� �מר�ר, מ�ה על �ני �סח ��ר את ְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹלאכל
יאכלה�". �מררי� מ��ת �ְְִַַֹֹ"על

Ë�,ה�ר�ת �ב�עת ה�ר�נ�ת על �חצ�צר�ת ְְְְֲִִַַַַַַָָָֹלתקע
�חצצרת". "�תקע�� ְְְֱֲֶֶֶַַַֹֹ��אמר:

Ò:אמר�� והלאה, �מיני מ��� �המה קר�נ�ת �ל ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָלהי�ת
והלאה". ה�מיני ְְִִִַָָָ"מ���

‡Òיהיה "�מי� ��אמר: �מי�, �המה קר�� �ל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלהי�ת
ְָלרצ��".

·Òקריב� קר�נ� �ל "על ��אמר: קר��, �ל ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֹלמלח
ֶַמלח".

‚Ò."�קר�נ עלה "א� ��אמר: הע�לה, ְֱֲִֵֶֶַַָָָָָֹמע�ה

„Ò."הח�את ��רת "זאת ��אמר: הח�את, ֱֲֵֶֶַַַַַַַָָֹמע�ה

‰Ò."��הא ��רת "זאת ��אמר: הא��, ֱֲֵֶֶַַַָָָָָָֹמע�ה

ÂÒזבח ��רת "וזאת ��אמר: ה�למי�, זבח ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹמע�ה
ְִַָה�למי�".

ÊÒ��קר תקריב �י "ונפ� ��אמר: ה�נחה, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָמע�ה
ְִָמנחה".

ÁÒ:אמר�� �ה�ראה, טע� א� קר�� �י� �ית ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָלהקריב
י���". י�ראל עדת �ל ְְְֲִִִֵַָָ"וא�

ËÒלא �מצות �גג א� ח�את קר�� ה�חיד ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָֹלהקריב
תחטא". �י "ונפ� ��אמר: �רת, עליה �ח�בי� ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָתע�ה

Úחטא חטא א� ל� נס��ק א� קר�� ה�חיד ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָלהקריב
ידע "ולא ��אמר: חטא, לא א� ח�את עליו ְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ�ח�בי�
�ל�י'. 'א�� �קרא ה�א וזה א�מ�"; את והביא ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָוא��...

‡Ú�א �גזלה, הח�טא א� �מעילה, ה��גג ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָלהקריב

קר�� מביא � ונ��ע �פ�ד�� ��פר א� חר�פה, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ��פחה
ו�אי'. 'א�� ה�קרא ה�א וזה ְְִֶַַַָָָָָא��;

·Úת�יע לא "א� ��אמר: וי�רד, ע�לה קר�� ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹלהקריב
ת�יג". לא "וא� ְִִַָֹיד�",

‚Úעת�� האד�, ��ע�ה חטא מ�ל ה' לפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלהתו��ת
את "והתו�� ��אמר: ה�ר��, ��עת ו��א ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹה�ר��

ע��". א�ר ֲֶַָָָח�את�

„Úיטהר "וכי ��אמר: ��טהר, אחר קר�� ה�ב ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָלהקריב
ַָה�ב".

‰Ú�וא" ��אמר: ��טהר, אחר קר�� ה�בה ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָלהקריב
מ��ב�". ֲִָָָטהרה

ÂÚ���ב�" ��אמר: ��טהר, אחר קר�� ה�צרע ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹלהקריב
ְִִַה�מיני...".

ÊÚ:אמר�� ��טהר, אחר קר�� ה��לדת ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָלהקריב
י טהר�"."�במלאת מי ְְֳִֵָָֹ

ÁÚ."�וצא �קר מע�ר "וכל ��אמר: ה�המה, ְְְְֱֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלע�ר

ËÚ:אמר�� �להקריב�, ה�ה�רה ה�המה �כ�ר ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָלק��
י�לד...". א�ר ה�כ�ר ְֲִֵֶַָָ"�ל

Ùכ�ר� את תפ�ה �דה "א� ��אמר: אד�, �כ�ר ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹלפ��ת
ָָָהאד�".

‡Ù."ב�ה �פ�ה חמ�ר "�פטר ��אמר: חמ�ר, �טר ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַלפ��ת

·Ù."��וערפ תפ�ה לא "וא� ��אמר: חמ�ר, �טר ְְְֱֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַֹֹלער�

‚Ù�א �ח�בה האד� על ��� ה�ר�נ�ת �ל ְְְִֵֶַַָָָָָָָָלהביא
��ה, "�באת ��אמר: ,�� ��גע רא��� �רגל ְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ�נדבה

��ה". ֲֵֶַָָוהבאת�

„Ù��ו" ��אמר: ה�חירה, �בית ה�ר�נ�ת �ל ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָלהקריב
מצ��". אנכי א�ר �ל ְֲֲִֶֶֶַַָָֹֹ�ע�ה

‰Ùלבית לאר� מח�צה ה�ר�נ�ת �הבאת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָלה��ל
�נדרי�, ל�, יהי� א�ר קד�י� "רק ��אמר: ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָה�חירה,
א�א מד�ר �אינ� למד�, ה�מ�עה מ�י �באת"; ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ��א

לאר�. ח�צה ְְֵֶָָָָ�קד�י

ÂÙ:אמר�� מ�רי�, ויהי� מ�מי� �עלי קד�י� ֱִֶֶַָ�ְְְֲִִִִֵַָָלפ��ת
�אינ� למד�, ה�מ�עה מ�י �ז�ח"; נפ�� א�ת �כל ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ"רק

���ד�. ה�ק��י� �פס�לי א�א ְִִֶָָ�ְְִֵֵֶַַָמד�ר

ÊÙ�תמ�רת� ה�א "והיה ��אמר: קד�, ה�מ�רה ְְְְֱִֶֶֶַַָָָָֹלהי�ת
�ד�". ְִֶֶֹיהיה

ÁÙ�יאכל מ��ה, "וה��תרת ��אמר: מנח�ת, �ירי ְְְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹלאכל
�בניו". ֲַָָֹאהר�

ËÙ�את "ואכל� ��אמר: וא��, ח�את ��ר ְְְְֱֱֶֶֶַַַָָָָָֹֹלאכל
�ה�". ��ר ֶַָ�ֲֶא�ר

י�עˆ א�ר "וה��ר ��אמר: ��טמא, קד� ��ר ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹל�ר�
טמא". ְֵָָ�כל

‡ˆ���� � ה�בח מ��ר "וה��תר ��אמר: נ�תר, ְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָֹל�ר�
י�ר�". �א� ְִִִֵֵַָָה�לי�י

רא��".ˆ· �ער �רע "��ל ��אמר: �ער�, ה�זיר ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹלג�ל

א�ˆ‚ נזר�, ימי �מלאת קר�נ�תיו על �ער� ה�זיר ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹלג�ח
עליו". מת ימ�ת "וכי ��אמר: נטמא, א� נזר� ימי ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָ�ת��
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צדקהˆ„ א� מ�ר�� ��פתיו, ���ציא מה �ל אד� ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָלק��
וע�ית". ��מר �פתי�, "מ�צא ��אמר: �ה�, ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹוכ��צא

���רה.ˆ‰ האמ�רי� ה�יני� �כל נדרי� �הפרת ְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָלד��

Âˆ�מ ימ�ת "וכי ��אמר: טמא, �נבלה ה��גע �ל ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלהי�ת
ְֵַָה�המה".

Êˆ�לכ "וזה ��אמר: מט�אי�, �רצי� �מנה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹלהי�ת
ֵַָה�מא".

Áˆא�ר האכל "מ�ל ��אמר: מתט�אי�, האכלי� ְְְֱֲֳִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹלהי�ת
ֵֵָיאכל".

Ëˆ.�לאחרי �מט�אה טמאה ה��ה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָלהי�ת

�נ�ה.˜ טמאה ה��לדת ְְְִִֵֶֶַָָלהי�ת

�מט�א.˜‡ טמא ה�צרע ְְְִֵֵַַָָֹלהי�ת

�מט�א.˜· טמא מנ�ע �גד ְֵֵַָָ�ְְִֶֶלהי�ת

מט�א.˜‚ מנ�ע �ית ְֵַַָ�ְְִִַלהי�ת

מט�א.˜„ ה�ב ְְִֵַַָלהי�ת

מט�אה.˜‰ זרע �כבת ְְְְִִֶַַַָלהי�ת

Â˜.מט�אה ה�בה ְְְִַַָָָלהי�ת

Ê˜.מט�א ה�ת ְְִֵֵַַלהי�ת

Á˜�לאד �מטהרי� טה�ר, לאד� מט�אי� נ�ה מי ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָלהי�ת
א��, טמאי� �ל ה�יני� א�� וכל �לבד. מת מ�מאת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָ�ִֵָטמא
��כתב. ���רה מבאר מה� וטמאה טמאה �ל מ��טי ְְְִֵֶֶַָָָָֹ�ְְָ�ְְִֵָֹרב

Ë˜,מקוה �מי �טבילה ה�מא�ת מ�ל ה�הרה ְְְְִִִֵֶָ�ְֳִִַַָָָלהי�ת
ה�מ�עה, מ�י למד� ��ר�"; �ל את ��י� "ורח� ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ��אמר:

אחת. �בת �ה� ע�לה ��פ� ��ל �מי� ז� ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ�רחיצה

È˜צרעת �י� אד� צרעת �י� ה�רעת, מ� ה�הרה ְֳִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָלהי�ת
�מי� צ�רי� ���י ��לעת ��ני ואז�ב ארז �ע� ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַַ�ית,

ה�צרע". ��רת �היה "זאת ��אמר: ְְֱִִֶֶֶַַַַָֹֹח�י�,

‡È˜והיה" ��אמר: �ער�, �ל את מג�ח ה�צרע ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלהי�ת
�ער�". �ל את יג�ח ה�ביעי, ְְְִִֶַַַַָָב���

·È˜:�� האמ�רי� ��ברי� ל�ל יד�ע ה�צרע ְְְֲִִִַַַַָָָָֹֹלהי�ת
יעטה; �פ� ועל פר�ע, יהיה ורא�� פרמי�, יהי� ְְְְִִֶֶַַַָָָֹ�ְְְִָָ"�גדיו
לה�דיע צריכי� ה�מאי� �אר �ל וכ� יקרא". טמא, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָוטמא

עצמ�. ְֶַָאת

‚È˜:אמר�� מ�כ�, אפר� להי�ת אד�ה �רה ְְֱִֶֶֶַָָָ�ֲֲַָָלע��ת
י�ראל". �ני לעדת ְְְְֲִֵֵַַָָָ"והיתה

„È˜,ר�ה�� ה�צ�בי� �מי� נ�ת� אד� מערי� ְְֲִִִִֵַַַָָָָָָלהי�ת
נדר". יפלא �י "אי� ְֱִִִֶֶֶֶַַ��אמר:

ÂË˜:אמר�� �מיה, נ�ת� טמאה �המה מערי� ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלהי�ת
ה�המה". את ְְֱִֵֶֶַָ"והעמיד

ÊË˜:אמר�� ה�ה�, �ער� נ�ת� �ית� מערי� ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹלהי�ת
ה�ה�". ְֱִֵֶַֹ"והעריכ�

ÊÈ˜,ר�ה�� ה�צ�ב �ער� נ�ת� �דה� מק�י� ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָלהי�ת
זרע�". �פי ער�� "והיה ְְְְְֱִֶֶֶַַָָ��אמר:

ÁÈ˜�לה�סי� לה' ��על מה �מעילה ה��גג ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָל���
י���". ה�ד� מ� חטא א�ר "ואת ��אמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹחמ�,

ËÈ˜�רי� �ל "יהיה ��אמר: קד�, רבעי נטע ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹלהי�ת
ה��לי�". ִִֶֹקד�

Î˜.אה� ְִֵַַָלה�יח

‡Î˜.לקט ְִֶֶַַלה�יח

·Î˜.ה�כחה עמר ְְִִֶַַַָֹלה�יח

‚Î˜.�ר�� ע�לל�ת ְִֵֶֶַַַלה�יח

„Î˜לעני" נאמר: א�� ��כל לפי ה�ר�. �רט ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָלה�יח
��ה�. ע�ה מצות וזה� את�"; �עזב ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹול�ר

‰Î˜רא�ית" ��אמר: ה�חירה, לבית ���רי� ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָלהביא
אדמת�". ְְִֵַָ���רי

ÂÎ˜רא�ית" ��אמר: ל�ה�, �ד�לה �ר�מה ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹלהפרי�
ל�". ��� ְְִֵָ�גנ�

ÊÎ˜מע�ר "וכל ��אמר: ללו��, �ג� מע�ר ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַַָָָלהפרי�
וג�'". ְֶָָהאר�

ÁÎ˜,�יר��לי� לבעליו להאכל �ני מע�ר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָלהפרי�
�ה�א למד�, ה�מ�עה מ�י �ע�ר"; "ע�ר ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָ��אמר:

�ני. ֲִֵֵַמע�ר

ËÎ˜�קח�� ה�ע�ר מ� מע�ר מפרי�י� הלו�� ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָלהי�ת
הלו�� "ואל ��אמר: ל�הני�, א�ת� ונ�תני� ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹמ��ראל

ְֵַ�ד�ר".

Ï˜לי�ית�� �ני מע�ר �חת עני מע�ר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָלהפרי�
את ��ציא �ני�, �ל� "מקצה ��אמר: ��ב�ע, ְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ�ב��ית

�ב�את�". מע�ר ְְְַַָָ�ל

‡Ï˜'ה לפני "ואמר� ��אמר: מע�ר, ו��י ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָלהתו��ת
ה�ד�". �ער�י ְֱִִֶֶַַֹֹאלהי�,

·Ï˜לפני ואמר� "וענית ��אמר: ה���רי�, על ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלקר�ת
אלהי�". ֱֶֹה'

‚Ï˜� ערסתכ� "רא�ית ��אמר: ל�ה�, ח�ה ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹלהפרי�
�ר�מה". �רימ� ְִַָָָח�ה,

„Ï˜מט�ה�� "וה�ביעת ��אמר: קרקע, ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָלה�מיט
ְְַָ�נט���".

‰Ï˜ב�ציר� "�חרי� ��אמר: האר�, מעב�דת ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָל���ת
ְִֹ���ת".

ÂÏ˜:אמר�� ��מ�ה, ��ביתה י�בל �נת ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָלק��
�נה". החמ�י� �נת את ְְְֲִִִֶֶַַַָָ"וק����

ÊÏ˜�והעבר" ��אמר: ה��בל, ��נת ���פר ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹלתקע
�ר�עה". ְַָ��פר

ÁÏ˜בכל�" ��אמר: ה��בל, ��נת לאר� �א�ה ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָ�ְִֵל��
לאר�". ��נ� �א�ה אח�תכ�, ְִֶָָָ�ְְֶַ�ֲֶֶאר�

ËÏ˜:אמר�� �נה, עד ח�מה ערי ��י �א�ת ֱֵֵֶֶַַַָָָָָ�ְְִלהי�ת
ח�מה". עיר מ��ב �ית ימ�ר �י ְְִִִִֵָָֹ"ואי�,

Ó˜�ל "וספר� ��אמר: ��מ�י�, �ני� י�בל �ני ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָלמנ�ת
וג�'". ְֶַ�בע

‡Ó˜ל� "�מ�ט ��אמר: ��ביעית, �ספי� ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָלה�מיט
יד�". מ�ה ֵַַַָ�על

·Ó˜יהיה וא�ר �ג�, ה�כרי "את ��אמר: לנכרי, ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלנ��
יד�". ��מט אחי� את ְְִֵֶֶַָָל�

‚Ó˜,וה�בה וה�חיי� ה�ר�ע ל�ה� ה�המה מ� ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹל��
ה�ר�ע". ל�ה� "ונת� ְְֱֵֶֶַַַַַָֹ��אמר:

„Ó˜�צאנ �ז "ורא�ית ��אמר: ל�ה�, ה�ז רא�ית ְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַֹֹל��
ל�". ��� �ִֵ
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‰Ó˜:אמר�� ל�ה�, �מה� לה' מה� חרמי�, �דיני ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלד��
יחר�". א�ר (ה)חר� �ל ֲֲִֵֶֶַַַָ"א�

ÂÓ˜,�ר�� יאכל �� ואחר וע�� ח�ה �המה ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָֹל�חט
�מ�אנ�". מ�קר� "וזבח� ְְְְְֱִִֶֶַַָָָֹ��אמר:

ÊÓ˜,�מ� את "ו�פ� ��אמר: וע��, ח�ה �� ְְֱֶֶֶַַַַַָָָָלכ��ת
�עפר". ְִֶָָָוכ�ה�

ÁÓ˜ח��� "��ח ��אמר: ה��, מ� צ��ר א� ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹל�לח
הא�". ֵֶָאת

ËÓ˜א�ר הח�ה "זאת ��אמר: �המה, �סימני ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלב�ק
ְֹ�אכל�".

לטה�ר,˜� טמא �י� ��ב�יל עד הע�� �סימני ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלב�ק
צ��ר". "�ל ֱִֶֶַָ��אמר:

ה�מא,˜�‡ מ� טה�ר לידע חגבי� �סימני ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹלב�ק
�רעי�". ל� "א�ר ְֱֲִֶֶֶַַָ��אמר:

מ�ל˜�· �אכל� זה "את ��אמר: �גי�, �סימני ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹלב�ק
��י�". ֲִֶַָא�ר

�י�˜�‚ �בית וחד�י� �ני� �לח�ב חד�י� ְְְֳֳִִִִֵֵֵַַָָָָלק��
חד�י�". רא� לכ� ה�ה "החד� ��אמר: ְֱֳִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ�לבד,

���ת".˜�„ ה�ביעי "�ב��� ��אמר: ���ת, ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָֹל���ת

ה��ת˜�‰ י�� את "זכ�ר ��אמר: ��ת, ְֱֵֶֶֶַַַַַָָָלק��
ְְַלק���".

Â�˜א�ר� ���ית� הרא��� ����" ��אמר: חמ�, ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָלבער
ִֵֶָמ��יכ�".

Ê�˜חג �ל הרא��� ��ילה מצרי� �יציאת ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָלס�ר
הה�א". ���� לבנ� "וה�ד� ��אמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַַַָה���ת,

Á�˜�אכל� "�ערב ��אמר: זה, �ליל מ�ה ְְֱֱֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹלאכל
ַמ��ת".

Ë�˜,���הרא "�ב��� ��אמר: �סח, �ל �רא��� ְֱִִִֶֶֶֶַַַָָל���ת
קד�". ְִֶָֹמקרא

Ò˜מקרא ה�ביעי, "�ב��� ��אמר: ,�� ��ביעי ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָל���ת
ֶֹקד�".

‡Ò˜��ספר�" ��אמר: י��, מ"ט העמר מ�צירת ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹלס�ר
ה��ת". מ�חרת ֳִֶַַַָָָלכ�

·Ò˜�עצ� "�קראת� ��אמר: החמ�י�, �י�� ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַָל���ת
קד�". מקרא ה�ה, ְִֶֶַַָֹה���

‚Ò˜אחד�" ��אמר: ה�ביעי, חד� �ל �רא��� ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹל���ת
��ת��". לכ� יהיה ְִֶֶֶַַָָֹלחד�,

„Ò˜�לחד "��ע��ר ��אמר: ,�� �ע�ירי ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹלהתע��ת
נפ�תיכ�". את ְְֵֶֶַַֹ�ע��

‰Ò˜."��ת�� "��ת ��אמר: ה���, �י�� ְְֱִֶֶַַַַַָל���ת

ÂÒ˜����" ��אמר: ה���ת, חג �ל �רא��� ֱֶֶַַ�ְִִֶַַָל���ת
קד�". מקרא ְִִֶָָֹהרא���,

ÊÒ˜ה�מיני �����" ��אמר: חג, �ל ��מיני ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַל���ת
קד�". ְִֶָֹמקרא

ÁÒ˜�ב�� "����ת ��אמר: ימי�, �בעת ���ה ְֵ�ְֱִִֶֶַַַָָ�ֵֵַלי�ב
ימי�". ְִִַָ�בעת

ËÒ˜,���הרא ���� לכ� "�לקח�� ��אמר: ל�לב, ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָֹל�ל
�מרי�". ��ת הדר ע� ְְִִֵַָָָֹ�רי

Ú˜ר�עה� "י�� ��אמר: ה�נה, �רא� ��פר ק�ל ְְְֱִֶֶַַַָָָָֹֹל�מע
לכ�". ְִֶֶָיהיה

‡Ú˜זה" ��אמר: ו�נה, �נה �כל ה�קל מחצית ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָל��
ה�קדי�". על העבר �ל ִ�ְְִֵַַָָֹי�נ�

·Ú˜לא א� וד�ר, ��ר �כל ��הא נביא מ�ל ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹל�מע
��מע��". "אליו ��אמר: יגרע, ולא ְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹי�סי�

‚Ú˜."�מל עלי� ��י� ���" ��אמר: מל�, ְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַָָלמ��ת

„Ú˜,לי�ראל לה� ��עמד� ה�ד�ל �י� �ית מ�ל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹל�מע
�ע�ה". � ל� יאמר� א�ר ה���ט "ועל ְְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַָֹ��אמר:

‰Ú˜�י� מחלקת �היה א� ר�י�, אחרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַֹלנט�ת
לה��ת". � ר�י� "אחרי ��אמר: ��יני�, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַה�נהדרי�

ÂÚ˜,מ��ראל וקהל קהל �כל ו��טרי� ��פטי� ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָלמ��ת
ל�". ��� ו�טרי� "�פטי� ְְְְֱִִִֶֶֶַֹֹ��אמר:

ÊÚ˜,�י�� �ע�מדי� ��עה �יני� �עלי �י� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָלה�ו�ת
עמית�". ���ט "�צדק ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַֹ��אמר:

ÁÚ˜:אמר�� עד�ת, ל� ��� למי �י� �בית ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָלהעיד
ידע". א� ראה א� עד, ְֵַָָָ"וה�א

ËÚ˜�וחקר "ודר�� ��אמר: הר�ה, העדי� ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלחקר
היטב". ְְֵֵַָָו�אל�,

Ù˜:אמר�� לע��ת, ��ממ� �מ� ז�ממי� לעדי� ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָלע��ת
זמ�". �א�ר ל� ֲֲִֶֶַַַָ"וע�ית�

‡Ù˜�� "וערפ� ��אמר: �מצות�, העגלה את ְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלער�
��חל". העגלה ְֶֶַַַָָאת

·Ù˜,�ה�ר ל� "�כי� ��אמר: מקלט, ערי �� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלהכי�
ְְִַָו����".

‚Ù˜:אמר�� ק�לט�ת, ה� וג� ל�בת, ערי� ללו�� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלתת
ערי�". ללו�� ְְְִִִַָָ"ונתנ�

„Ù˜."��לג מעקה "וע�ית ��אמר: מעקה, ְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָלע��ת

‰Ù˜א�ד" ��אמר: מ���יה, וכל זרה עב�דה ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלא�ד
וג�'". ְְְַ�א�ד��

ÂÙ˜:אמר�� העיר, את ול�ר� ה��חת עיר אנ�י ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹלהרג
�לל�". �ל ואת העיר את �א� ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָ"ו�רפ�

ÊÙ˜:אמר�� י�ראל, מאר� עממי� �בעה ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלא�ד
�חרימ�". ֲֲִֵֵַַ"החר�

ÁÙ˜זכר את "�מחה ��אמר: עמלק, �ל זרע� ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָלהכרית
ֲֵָעמלק".

ËÙ˜זכ�ר" ��אמר: �דיר, עמלק לנ� �ע�ה מה ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹלז�ר
עמלק". ל� ע�ה א�ר ְֲֲֵֵֶָָָאת

���רה,˜ˆ ה�ת�ב ����ט הר��ת �מלחמת ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָלע��ת
עיר". אל תקרב "�י ְֱִִִֶֶֶַַ��אמר:

אל˜ˆ‡ �קרבכ� "והיה ��אמר: ל�לחמה, �ה� ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלמ�ח
הע�". אל וד�ר ה�ה� ונ�� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹה�לחמה,

מח��˜ˆ· ל� �היה "ויד ��אמר: ��חנה, יד ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָלהתקי�
ֲֶַַל�חנה".

אזנ�".˜ˆ‚ על ל� �היה "ויתד ��אמר: יתד, ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלהתקי�

א�ר˜ˆ„ ה�זלה את "וה�יב ��אמר: ה�זל, את ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלה�יב
ַָ�זל".

יד�".˜ˆ‰ את �פ�ח "�תח ��אמר: צדקה, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹל��
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‰Ó˜:אמר�� ל�ה�, �מה� לה' מה� חרמי�, �דיני ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלד��
יחר�". א�ר (ה)חר� �ל ֲֲִֵֶֶַַַָ"א�

ÂÓ˜,�ר�� יאכל �� ואחר וע�� ח�ה �המה ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָֹל�חט
�מ�אנ�". מ�קר� "וזבח� ְְְְְֱִִֶֶַַָָָֹ��אמר:

ÊÓ˜,�מ� את "ו�פ� ��אמר: וע��, ח�ה �� ְְֱֶֶֶַַַַַָָָָלכ��ת
�עפר". ְִֶָָָוכ�ה�

ÁÓ˜ח��� "��ח ��אמר: ה��, מ� צ��ר א� ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹל�לח
הא�". ֵֶָאת

ËÓ˜א�ר הח�ה "זאת ��אמר: �המה, �סימני ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלב�ק
ְֹ�אכל�".

לטה�ר,˜� טמא �י� ��ב�יל עד הע�� �סימני ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלב�ק
צ��ר". "�ל ֱִֶֶַָ��אמר:

ה�מא,˜�‡ מ� טה�ר לידע חגבי� �סימני ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹלב�ק
�רעי�". ל� "א�ר ְֱֲִֶֶֶַַָ��אמר:

מ�ל˜�· �אכל� זה "את ��אמר: �גי�, �סימני ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹלב�ק
��י�". ֲִֶַָא�ר

�י�˜�‚ �בית וחד�י� �ני� �לח�ב חד�י� ְְְֳֳִִִִֵֵֵַַָָָָלק��
חד�י�". רא� לכ� ה�ה "החד� ��אמר: ְֱֳִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ�לבד,

���ת".˜�„ ה�ביעי "�ב��� ��אמר: ���ת, ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָֹל���ת

ה��ת˜�‰ י�� את "זכ�ר ��אמר: ��ת, ְֱֵֶֶֶַַַַַָָָלק��
ְְַלק���".

Â�˜א�ר� ���ית� הרא��� ����" ��אמר: חמ�, ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָלבער
ִֵֶָמ��יכ�".

Ê�˜חג �ל הרא��� ��ילה מצרי� �יציאת ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָלס�ר
הה�א". ���� לבנ� "וה�ד� ��אמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַַַָה���ת,

Á�˜�אכל� "�ערב ��אמר: זה, �ליל מ�ה ְְֱֱֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹלאכל
ַמ��ת".

Ë�˜,���הרא "�ב��� ��אמר: �סח, �ל �רא��� ְֱִִִֶֶֶֶַַַָָל���ת
קד�". ְִֶָֹמקרא

Ò˜מקרא ה�ביעי, "�ב��� ��אמר: ,�� ��ביעי ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָל���ת
ֶֹקד�".

‡Ò˜��ספר�" ��אמר: י��, מ"ט העמר מ�צירת ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹלס�ר
ה��ת". מ�חרת ֳִֶַַַָָָלכ�

·Ò˜�עצ� "�קראת� ��אמר: החמ�י�, �י�� ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַָל���ת
קד�". מקרא ה�ה, ְִֶֶַַָֹה���

‚Ò˜אחד�" ��אמר: ה�ביעי, חד� �ל �רא��� ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹל���ת
��ת��". לכ� יהיה ְִֶֶֶַַָָֹלחד�,

„Ò˜�לחד "��ע��ר ��אמר: ,�� �ע�ירי ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹלהתע��ת
נפ�תיכ�". את ְְֵֶֶַַֹ�ע��

‰Ò˜."��ת�� "��ת ��אמר: ה���, �י�� ְְֱִֶֶַַַַַָל���ת

ÂÒ˜����" ��אמר: ה���ת, חג �ל �רא��� ֱֶֶַַ�ְִִֶַַָל���ת
קד�". מקרא ְִִֶָָֹהרא���,

ÊÒ˜ה�מיני �����" ��אמר: חג, �ל ��מיני ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַל���ת
קד�". ְִֶָֹמקרא

ÁÒ˜�ב�� "����ת ��אמר: ימי�, �בעת ���ה ְֵ�ְֱִִֶֶַַַָָ�ֵֵַלי�ב
ימי�". ְִִַָ�בעת

ËÒ˜,���הרא ���� לכ� "�לקח�� ��אמר: ל�לב, ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָֹל�ל
�מרי�". ��ת הדר ע� ְְִִֵַָָָֹ�רי

Ú˜ר�עה� "י�� ��אמר: ה�נה, �רא� ��פר ק�ל ְְְֱִֶֶַַַָָָָֹֹל�מע
לכ�". ְִֶֶָיהיה

‡Ú˜זה" ��אמר: ו�נה, �נה �כל ה�קל מחצית ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָל��
ה�קדי�". על העבר �ל ִ�ְְִֵַַָָֹי�נ�

·Ú˜לא א� וד�ר, ��ר �כל ��הא נביא מ�ל ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹל�מע
��מע��". "אליו ��אמר: יגרע, ולא ְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹי�סי�

‚Ú˜."�מל עלי� ��י� ���" ��אמר: מל�, ְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַָָלמ��ת

„Ú˜,לי�ראל לה� ��עמד� ה�ד�ל �י� �ית מ�ל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹל�מע
�ע�ה". � ל� יאמר� א�ר ה���ט "ועל ְְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַָֹ��אמר:

‰Ú˜�י� מחלקת �היה א� ר�י�, אחרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַֹלנט�ת
לה��ת". � ר�י� "אחרי ��אמר: ��יני�, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַה�נהדרי�

ÂÚ˜,מ��ראל וקהל קהל �כל ו��טרי� ��פטי� ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָלמ��ת
ל�". ��� ו�טרי� "�פטי� ְְְְֱִִִֶֶֶַֹֹ��אמר:

ÊÚ˜,�י�� �ע�מדי� ��עה �יני� �עלי �י� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָלה�ו�ת
עמית�". ���ט "�צדק ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַֹ��אמר:

ÁÚ˜:אמר�� עד�ת, ל� ��� למי �י� �בית ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָלהעיד
ידע". א� ראה א� עד, ְֵַָָָ"וה�א

ËÚ˜�וחקר "ודר�� ��אמר: הר�ה, העדי� ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלחקר
היטב". ְְֵֵַָָו�אל�,

Ù˜:אמר�� לע��ת, ��ממ� �מ� ז�ממי� לעדי� ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָלע��ת
זמ�". �א�ר ל� ֲֲִֶֶַַַָ"וע�ית�

‡Ù˜�� "וערפ� ��אמר: �מצות�, העגלה את ְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלער�
��חל". העגלה ְֶֶַַַָָאת

·Ù˜,�ה�ר ל� "�כי� ��אמר: מקלט, ערי �� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלהכי�
ְְִַָו����".

‚Ù˜:אמר�� ק�לט�ת, ה� וג� ל�בת, ערי� ללו�� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלתת
ערי�". ללו�� ְְְִִִַָָ"ונתנ�

„Ù˜."��לג מעקה "וע�ית ��אמר: מעקה, ְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָלע��ת

‰Ù˜א�ד" ��אמר: מ���יה, וכל זרה עב�דה ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלא�ד
וג�'". ְְְַ�א�ד��

ÂÙ˜:אמר�� העיר, את ול�ר� ה��חת עיר אנ�י ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹלהרג
�לל�". �ל ואת העיר את �א� ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָ"ו�רפ�

ÊÙ˜:אמר�� י�ראל, מאר� עממי� �בעה ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלא�ד
�חרימ�". ֲֲִֵֵַַ"החר�

ÁÙ˜זכר את "�מחה ��אמר: עמלק, �ל זרע� ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָלהכרית
ֲֵָעמלק".

ËÙ˜זכ�ר" ��אמר: �דיר, עמלק לנ� �ע�ה מה ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹלז�ר
עמלק". ל� ע�ה א�ר ְֲֲֵֵֶָָָאת

���רה,˜ˆ ה�ת�ב ����ט הר��ת �מלחמת ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָלע��ת
עיר". אל תקרב "�י ְֱִִִֶֶֶַַ��אמר:

אל˜ˆ‡ �קרבכ� "והיה ��אמר: ל�לחמה, �ה� ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלמ�ח
הע�". אל וד�ר ה�ה� ונ�� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹה�לחמה,

מח��˜ˆ· ל� �היה "ויד ��אמר: ��חנה, יד ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָלהתקי�
ֲֶַַל�חנה".

אזנ�".˜ˆ‚ על ל� �היה "ויתד ��אמר: יתד, ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלהתקי�

א�ר˜ˆ„ ה�זלה את "וה�יב ��אמר: ה�זל, את ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלה�יב
ַָ�זל".

יד�".˜ˆ‰ את �פ�ח "�תח ��אמר: צדקה, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹל��
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Âˆ˜;"�ל �עניק "העניק ��אמר: עברי, לעבד ְְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַלהעניק
עבר�ה. אמה ְְִִֵָָָוכ�

Êˆ˜;"ע�י את �לוה �ס� "א� ��אמר: לעני, ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָלהלו�ת
"והעבט ��אמר: מצוה, א�א ר��ת אינ� זה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ"א�"

ֲִֶַ�עביט��".

Áˆ˜;"�ת�י "ל�כרי ��אמר: �ר�ית, לנכרי ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָלהלו�ת
ע�ה. מצות ��� למד�, ה�מ�עה ְְְֲִִִֵֶַַָָמ�י

Ëˆ˜�ל ��יב "ה�ב ��אמר: לבעליו, ה����� ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָלה�יב
העב�ט". ֲֶָאת

�כר�".¯ ת�� "�י�מ� ��אמר: �זמ��, �כיר �כר ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָל��

"�י¯‡ ��אמר: �כיר�ת�, �זמ� א�כל ה�כיר ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָלהי�ת
רע�". �קמת תבא "�י רע�", �כר� ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹתבא

"עזב¯· ��אמר: �המ��, מעל א� חבר� מעל ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹלעזב
ע��". ֲִַֹ�עזב

ע��".¯‚ �קי� "הק� ��אמר: ה�המה, על ה��א ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלהקי�

לאחי�".¯„ ��יב� "ה�ב ��אמר: האבדה, ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלה�יב

עמית�".¯‰ את ��כיח "ה�כח ��אמר: הח�טא, ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַלה�כיח

Â¯�לרע "ואהב� ��אמר: �רית, מ�ני אד� �ל ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלאהב
ָ�מ��".

Ê¯."ה�ר את "ואהב�� ��אמר: ה�ר, את ְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹלאהב

Á¯צדק "מאזני ��אמר: ה��קל�ת, ע� ה�אזני� ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹלצ�ק
צדק". ְֵֶֶַאבני

Ë¯."��ק� �יבה "מ�ני ��אמר: החכמי�, ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלכ�ד

È¯."��א ואת אבי� את "��ד ��אמר: וא�, אב ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלכ�ד

‡È¯ואביו א�� "אי�, ��אמר: וא�, מאב ְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָליראה
ִָ�ירא�".

·È¯."�רב� "�ר� ��אמר: ולר��ת, ְְְְְֱִִֶֶַלפר�ת

‚È¯בא� א�ה, אי� י�ח "�י ��אמר: �ק���י�, ְְֱִִִִִִִֶֶַַָָֹלבעל
ֵֶָאליה".

„È¯נקי" ��אמר: אחת, �נה א��� את חת� ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָל��ח
וג�'". אחת �נה לבית� ְְְִֵֶֶָָָיהיה

ÂË¯ר�� י��ל ה�מיני "�ב��� ��אמר: ה��, את ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָלמ�ל
ְָָערלת�".

ÊË¯."עליה יבא "יבמ� ��אמר: אח, א�ת ְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלי��

ÊÈ¯."�רגל מעל נעל� "וחלצה ��אמר: ליב�, ְְְְְֱֲֵֶֶַַַַַָָָָֹלחל�

ÁÈ¯תהיה "ול� ��אמר: אנ�סת�, את א�נס ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָל�א
ְִָלא�ה".

ËÈ¯:אמר�� ימיו, �ל א��� ע� רע �� מ�ציא ְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָלי�ב
ימיו". �ל ל��ח� י�כל לא לא�ה, תהיה ְְְְְִִֶַַָָָָָֹ"ול�

Î¯:אמר�� �יני�, �אר ע� �קל �חמ�י� �מפ�ה ְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָלד��
יפ�ה". ְְִֶַ"וכי

‡Î¯ביה�� "וראית ��אמר: ��ת�ב, �אר ליפת ְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹלע��ת
�אר". יפת ְֵֶַַֹא�ת

·Î¯�ונת �רית�ת ספר ל� "וכתב ��אמר: ��טר, ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלגר�
ְָָ�יד�".

‚Î¯,�ה�ה ל� "וע�ה ��אמר: �ת�ר�, ל��טה ְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָָֹלע��ת
ה�את". ה��רה �ל ֵַַָָֹאת

„Î¯ה��פט "וה�יל� ��אמר: הר�עי�, ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָלהלק�ת
ְִָוה�ה�".

‰Î¯מ�ת עד �� "וי�ב ��אמר: ��גגה, ר�צח ְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָלהגל�ת
ֵַֹה�ה�".

ÂÎ¯."�י�ק "נק� ��אמר: �סי�, ה�רגי� �י� �ית ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָֹלהי�ת

ÊÎ¯(ימ�ת) "מ�ת ��אמר: �חנק, ה�רגי� �י� �ית ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָלהי�ת
וה�אפת".[י�מת] ה�א� ְֵֶַַַָֹֹ

ÁÎ¯�א�" ��אמר: �א�, ��רפי� �י� �ית ְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָלהי�ת
ואתה�". את� ְְְְִֶֶֹי�רפ�

ËÎ¯��סקל�" ��אמר: �אבני�, ס�קלי� �י� �ית ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָלהי�ת
ָֹאת�".

Ï¯על את� "ותלית ��אמר: �ל�ה, ��תח�ב מי ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלתל�ת
ֵע�".

‡Ï¯���� �ק�ר�� קבר "�י ��אמר: �י�מ�, ה�הרג ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹלק�ר
ַהה�א".

·Ï¯תקנה "�י ��אמר: �הלכ�תיו, עברי �עבד ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַָָלד��
עברי". ְִִֶֶעבד

‚Ï¯,"...�יעד ל� "א�ר ��אמר: עבר�ה, אמה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָליעד
ייעד�ה". לבנ� ְְִִִֶָָ"וא�

„Ï¯."��והפ" ��אמר: עבר�ה, אמה ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָלפ��ת

‰Ï¯�ה� "לע�ל�, ��אמר: לע�ל�, �נעני �עבד ְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹלעבד
ֲַֹ�עבד�".

ÂÏ¯�יריב "וכי ��אמר: ממ��, מ��� הח�בל �ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָלהי�ת
אי�". וה�ה ְֲִִִָָאנ�י�,

ÊÏ¯את אי� ��ר י�� "וכי ��אמר: �המה, �נזקי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָֹלד��
רעה�". ֵֵ��ר

ÁÏ¯."ר�� אי� יפ�ח "�י ��אמר: ה��ר, �נזקי ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָלד��

ËÏ¯ו�י" ��אמר: �מיתה, א� �ת�ל�מי� �ג�ב ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָלד��
�מכר�". אי� "וג�נב ��ח�רת", "א� ְְְְִִִֵֶֶַַָֹיגנב",

Ó¯�א �דה אי� יבער "�י ��אמר: הבער, �נזקי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָלד��
ֶֶכר�".

‡Ó¯מצאה� א�, תצא "�י ��אמר: הא�, �נזקי ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָלד��
ִק�צי�".

·Ó¯אל אי� י�� "�י ��אמר: ח��, ��מר �די� ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָלד��
כלי�". א� �ס� ִֵֵֵֶֶרעה�

‚Ó¯�אי י�� "�י ��אמר: ו��כר, �כר נ��א �די� ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָלד��
��ר". א� חמ�ר רעה� ֲֵֵֶאל

„Ó¯�מע אי� י�אל "וכי ��אמר: ה��אל, �די� ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָלד��
ֵֵרעה�".

‰Ó¯ממ�ר תמ�ר� "וכי ��אמר: �ממ�ר, מ�ח �די� ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָָלד��
ֲִֶַלעמית�".

ÂÓ¯בר� �ל "על ��אמר: ונטע�, ט�ע� �די� ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָלד��
ֶַ��ע".

ÊÓ¯:אמר�� הר�ד�, �נפ� ואפ�� ה�ר�� ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָלה�יל
."��� את ְֶַַָָֹ"וק�תה

ÁÓ¯�אי �ב� ימ�ת, �י "אי� ��אמר: נחל�ת, �דיני ְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָלד��
י�ראל". לבני והיתה ְְְְִִֵֵָָָל�
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לעל�ת‡ ��א תע�ה, לא מ�צו�ת רא��נה ְְֲֲִִִִֶֶַַָָֹֹמצוה

ל� יהיה "לא ��אמר: ה', ז�לתי אל�� ��� ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�מח�בה
�ני". על אחרי� ֱֲִִֵַַָֹאלהי�

ל· �סל, לע��ת ל���א יע�� ולא �יד� יע�ה א ְְֲֲֲֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
פסל". ל� תע�ה "לא ��אמר: ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַֹאחרי�,

��אמר:‚ לאחרי�, אפ�� זרה עב�דה לע��ת ֱֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ��א
לכ�". תע�� לא מ�כה, ֲֵֵֵֶַַָָֹֹ"ואלהי

ע�בדי�„ �אי� �י על וא� לנ�אי, צ�ר�ת לע��ת ְְְֲִִֵֶֶַַַֹ��א
א�י". תע��� "לא ��אמר: ֱֲִִֶֶַַָֹא�ת�,

�ר�‰ �אי� �י על וא� זרה, לעב�דה לה��חו�ת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ��א
לה�". ת��חוה "לא ��אמר: �ה��חויה, ְְְֱֲֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹעב�דת�

Â,�ה� להעבד ��ר�� �דברי� זרה עב�דה לעבד ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ��א
תעבד�". "ולא ְְֱֵֶֶַָָֹ��אמר:

Ê��ת לא "�מ�רע� ��אמר: ל�ל�, �נ� להעביר ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹ��א
ל�ל�". ְֲִֶַַֹלהעביר

Áאל �פנ� "אל ��אמר: א�ב, מע�ה לע��ת ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַֹ��א
ָֹֹהאבת".

Ë."�ה��עני "ואל ��אמר: י�ע�ני, מע�ה לע��ת ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹ��א

Èאל �פנ� "אל ��אמר: זרה, עב�דה אחר לפנ�ת ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ��א
ֱִִָהאלילי�".

‡È."מ�בה ל� תקי� "ולא ��אמר: מ�בה, להקי� ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ��א

·Èלא מ��ית "ואב� ��אמר: מ��ית, אב� ל�� ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹ��א
�ארצכ�". ְְְְִֶַת�נ�

‚È�ל ת�ע "לא ��אמר: ��ק��, איל� ל�ע ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹ��א
ע�". �ל ֲֵֵָָא�רה,

„È�מ��יעי ולא לע�בדיה, זרה �עב�דה לי�בע ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ��א
לא תז�יר�, לא אחרי� אלהי� "ו�� ��אמר: ,�� ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹא�ת�

�י�". על ִִַַָי�מע

ÂË:אמר�� זרה, עב�דה אחר י�ראל �ני לה�יח ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ��א
למ�יח. אזהרה ז� �י�"; על י�מע ְְִִִַַַַַָָָֹ"ולא

ÊËאמר�� זרה, עב�דה אחר מ��ראל אד� להסית ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ��א
לע��ת". י�ספ� "ולא ְְֲִִֵַֹ�מסית:

ÊÈ."�ל תאבה "לא ��אמר: ה�סית, לאהב ֱֱִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹ��א

ÁÈ."אליו ת�מע "לא ��אמר: ל�סית, ה�נאה לעזב ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ��א

ËÈ:אמר�� �מ�, על ע�מד א�א ה�סית, לה�יל ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ��א
עליו". עינ� תח�ס ְֵָָָֹ"לא

Îלא" ��אמר: ה�סית, על זכ�ת ה��סת יל�ד ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ��א
ְַֹתחמל".

‡Î�א ה�סית, על ח�בה מ�ל�ד ה��סת י��ק ְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ��א
עליו". תכ�ה "ולא ��אמר: ח�בה, ל� ְְֱֶֶֶַַַָָָָֹידע

·Î�ס� תחמד "לא ��אמר: נעבד, �צ��י ליהנ�ת ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ��א
עליה�". ְֲֵֶָָוזהב

‚Îלכמ ה��חת עיר לבנ�ת ��אמר:��א �היתה, �ת ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹ
ע�ד". ת�נה ִֶָֹ"לא

„Îיד�ק "ולא ��אמר: ה��חת, עיר �ממ�� ליהנ�ת ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ��א
החר�". מ� מא�מה ְְְִֵֶַָָ�יד�

‰Îבתקרבת� מ���יה �בכל זרה �עב�דה ליהנ�ת ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ��א
אל ת�עבה תביא "ולא ��אמר: ל�, ��תנ�� �ביי� ���ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ֵֶ�ית�".

ÂÎ��� יד�ר "וא�ר ��אמר: ��מ�, להתנ�א ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ��א
אחרי�". ֱֲִִֵֹאלהי�

ÊÎבר� לד�ר יזיד "א�ר ��אמר: ��קר, להתנ�א ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ��א
צ�יתיו". לא א�ר את ְֲִִִִִֵֶֹ��מי,

ÁÎלא" ��אמר: זרה, עב�דה ��� ל�תנ�א ל�מע ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ��א
ה�ביא". �ברי אל ְְִִִֵֶַַָת�מע

ËÎ,���מ נירא ולא ה�קר נביא מהריגת נ�נע ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ��א
מ���". תג�ר "לא ֱִֶֶֶַָֹ��אמר:

Ï,�מנהג�ת� ולא זרה עב�דה ע�בדי �ח��ת ללכת ְְְְֲִֵָָָָָֹ�ְֶֶֶָֹ��א
ה��י". �ח��ת תלכ� "ולא ַ�ְְְֱֵֶֶַֹ��אמר:

‡Ï."�קסמי קס� �� י�צא "לא ��אמר: לקס�, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹ��א

·Ï."�תע�ננ "לא ��אמר: לע�נ�, ְְֱֵֵֶֶֶַֹֹ��א

‚Ï."��תנח "לא ��אמר: לנח�, ְְֱֲֵֶֶֶַַַֹֹ��א

„Ï."��מכ� וג�' �� י�צא "לא ��אמר: לכ��, ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ��א

‰Ï."חבר "וחבר ��אמר: חבר, לח�ר ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ��א

ÂÏ."א�ב "ו��אל ��אמר: �א�ב, ל�אל ְְֱִֵֶֶֶַָֹֹ��א

ÊÏ."וי�עני" ��אמר: ���ע�ני, ל�אל ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַֹֹֹ��א

ÁÏאל "וד�ר� ��אמר: ה�תי�, מ� �חל�� ל�אל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ��א
ִֵַה�תי�".

ËÏכלי יהיה "לא ��אמר: אי�, עדי א�ה �עדה ְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָֹֹ��א
א�ה". על ִֶֶַָגבר

Óבר� יל�� "לא ��אמר: א�ה, עדי אי� יעדה ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ��א
א�ה". ְִִַָ�מלת

‡Ó:אמר�� זרה, עב�דה �ע�בדי ���� לכ�ב ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹ��א
�כ�". ת�נ� לא קעקע, ְְֲִֶֶַַָֹֹ"�כתבת

·Ó,זרה עב�דה �מרי ���ב�י� �מ� �עטנז לל�� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ��א
�עטנז". תל�� "לא ְְֱִֵֶֶַַַַֹ��אמר:

‚Ó:אמר�� זרה, עב�דה �כמרי רא� �את לה�י� ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ��א
רא�כ�". �את ת�יפ� ְְִֶַַֹֹ"ולא

„Ó:אמר�� זרה, עב�דה �ע�בדי ה�ק� �ל לה�חית ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ��א
זקנ�". �את את ת�חית ְְְְִֵֶַַָֹ"ולא

‰Óזרה עב�דה �ע�בדי להת��דד "לא��א ��אמר: , ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
היא. אחת ��ריטה �גדידא ְְְְִִִִַַָָתת��דד�";

ÂÓלא" ��אמר: לע�ל�, מצרי� �אר� ל��� ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ��א
ע�ד". ה�ה ��ר� ל��ב ִֶֶֶַַָֹתספ��

ÊÓ,�העיני �רא�ת ה�ב מח�ב�ת אחר לת�ר ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ��א
עיניכ�". ואחרי לבבכ� אחרי תת�ר� "ולא ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ��אמר:

ÁÓלא" ��אמר: עממי�, ל�בעה �רית לכרת ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָֹֹֹ��א
�רית". לה� ְְִִֶָֹתכרת

ËÓלא" ��אמר: עממי�, מ�בעה אד� להחי�ת ְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ��א
נ�מה". �ל ְְֶַָָָתח�ה

תח��".� "ולא ��אמר: זרה, עב�דה ע�בדי על לח� ְְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ��א
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רביעי יו�

zFevndUrz `l ¦§Ÿ©£¤
לעל�ת‡ ��א תע�ה, לא מ�צו�ת רא��נה ְְֲֲִִִִֶֶַַָָֹֹמצוה

ל� יהיה "לא ��אמר: ה', ז�לתי אל�� ��� ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�מח�בה
�ני". על אחרי� ֱֲִִֵַַָֹאלהי�

ל· �סל, לע��ת ל���א יע�� ולא �יד� יע�ה א ְְֲֲֲֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
פסל". ל� תע�ה "לא ��אמר: ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַֹאחרי�,

��אמר:‚ לאחרי�, אפ�� זרה עב�דה לע��ת ֱֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ��א
לכ�". תע�� לא מ�כה, ֲֵֵֵֶַַָָֹֹ"ואלהי

ע�בדי�„ �אי� �י על וא� לנ�אי, צ�ר�ת לע��ת ְְְֲִִֵֶֶַַַֹ��א
א�י". תע��� "לא ��אמר: ֱֲִִֶֶַַָֹא�ת�,

�ר�‰ �אי� �י על וא� זרה, לעב�דה לה��חו�ת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ��א
לה�". ת��חוה "לא ��אמר: �ה��חויה, ְְְֱֲֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹעב�דת�

Â,�ה� להעבד ��ר�� �דברי� זרה עב�דה לעבד ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ��א
תעבד�". "ולא ְְֱֵֶֶַָָֹ��אמר:

Ê��ת לא "�מ�רע� ��אמר: ל�ל�, �נ� להעביר ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹ��א
ל�ל�". ְֲִֶַַֹלהעביר

Áאל �פנ� "אל ��אמר: א�ב, מע�ה לע��ת ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַֹ��א
ָֹֹהאבת".

Ë."�ה��עני "ואל ��אמר: י�ע�ני, מע�ה לע��ת ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֹ��א

Èאל �פנ� "אל ��אמר: זרה, עב�דה אחר לפנ�ת ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ��א
ֱִִָהאלילי�".

‡È."מ�בה ל� תקי� "ולא ��אמר: מ�בה, להקי� ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ��א

·Èלא מ��ית "ואב� ��אמר: מ��ית, אב� ל�� ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹ��א
�ארצכ�". ְְְְִֶַת�נ�

‚È�ל ת�ע "לא ��אמר: ��ק��, איל� ל�ע ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹ��א
ע�". �ל ֲֵֵָָא�רה,

„È�מ��יעי ולא לע�בדיה, זרה �עב�דה לי�בע ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ��א
לא תז�יר�, לא אחרי� אלהי� "ו�� ��אמר: ,�� ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹא�ת�

�י�". על ִִַַָי�מע

ÂË:אמר�� זרה, עב�דה אחר י�ראל �ני לה�יח ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ��א
למ�יח. אזהרה ז� �י�"; על י�מע ְְִִִַַַַַָָָֹ"ולא

ÊËאמר�� זרה, עב�דה אחר מ��ראל אד� להסית ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ��א
לע��ת". י�ספ� "ולא ְְֲִִֵַֹ�מסית:

ÊÈ."�ל תאבה "לא ��אמר: ה�סית, לאהב ֱֱִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹ��א

ÁÈ."אליו ת�מע "לא ��אמר: ל�סית, ה�נאה לעזב ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ��א

ËÈ:אמר�� �מ�, על ע�מד א�א ה�סית, לה�יל ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ��א
עליו". עינ� תח�ס ְֵָָָֹ"לא

Îלא" ��אמר: ה�סית, על זכ�ת ה��סת יל�ד ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ��א
ְַֹתחמל".

‡Î�א ה�סית, על ח�בה מ�ל�ד ה��סת י��ק ְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ��א
עליו". תכ�ה "ולא ��אמר: ח�בה, ל� ְְֱֶֶֶַַַָָָָֹידע

·Î�ס� תחמד "לא ��אמר: נעבד, �צ��י ליהנ�ת ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ��א
עליה�". ְֲֵֶָָוזהב

‚Îלכמ ה��חת עיר לבנ�ת ��אמר:��א �היתה, �ת ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹ
ע�ד". ת�נה ִֶָֹ"לא

„Îיד�ק "ולא ��אמר: ה��חת, עיר �ממ�� ליהנ�ת ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ��א
החר�". מ� מא�מה ְְְִֵֶַָָ�יד�

‰Îבתקרבת� מ���יה �בכל זרה �עב�דה ליהנ�ת ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ��א
אל ת�עבה תביא "ולא ��אמר: ל�, ��תנ�� �ביי� ���ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ֵֶ�ית�".

ÂÎ��� יד�ר "וא�ר ��אמר: ��מ�, להתנ�א ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ��א
אחרי�". ֱֲִִֵֹאלהי�

ÊÎבר� לד�ר יזיד "א�ר ��אמר: ��קר, להתנ�א ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ��א
צ�יתיו". לא א�ר את ְֲִִִִִֵֶֹ��מי,

ÁÎלא" ��אמר: זרה, עב�דה ��� ל�תנ�א ל�מע ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ��א
ה�ביא". �ברי אל ְְִִִֵֶַַָת�מע

ËÎ,���מ נירא ולא ה�קר נביא מהריגת נ�נע ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ��א
מ���". תג�ר "לא ֱִֶֶֶַָֹ��אמר:

Ï,�מנהג�ת� ולא זרה עב�דה ע�בדי �ח��ת ללכת ְְְְֲִֵָָָָָֹ�ְֶֶֶָֹ��א
ה��י". �ח��ת תלכ� "ולא ַ�ְְְֱֵֶֶַֹ��אמר:

‡Ï."�קסמי קס� �� י�צא "לא ��אמר: לקס�, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹ��א

·Ï."�תע�ננ "לא ��אמר: לע�נ�, ְְֱֵֵֶֶֶַֹֹ��א

‚Ï."��תנח "לא ��אמר: לנח�, ְְֱֲֵֶֶֶַַַֹֹ��א

„Ï."��מכ� וג�' �� י�צא "לא ��אמר: לכ��, ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ��א

‰Ï."חבר "וחבר ��אמר: חבר, לח�ר ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ��א

ÂÏ."א�ב "ו��אל ��אמר: �א�ב, ל�אל ְְֱִֵֶֶֶַָֹֹ��א

ÊÏ."וי�עני" ��אמר: ���ע�ני, ל�אל ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַֹֹֹ��א

ÁÏאל "וד�ר� ��אמר: ה�תי�, מ� �חל�� ל�אל ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ��א
ִֵַה�תי�".

ËÏכלי יהיה "לא ��אמר: אי�, עדי א�ה �עדה ְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָֹֹ��א
א�ה". על ִֶֶַָגבר

Óבר� יל�� "לא ��אמר: א�ה, עדי אי� יעדה ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ��א
א�ה". ְִִַָ�מלת

‡Ó:אמר�� זרה, עב�דה �ע�בדי ���� לכ�ב ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹ��א
�כ�". ת�נ� לא קעקע, ְְֲִֶֶַַָֹֹ"�כתבת

·Ó,זרה עב�דה �מרי ���ב�י� �מ� �עטנז לל�� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ��א
�עטנז". תל�� "לא ְְֱִֵֶֶַַַַֹ��אמר:

‚Ó:אמר�� זרה, עב�דה �כמרי רא� �את לה�י� ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ��א
רא�כ�". �את ת�יפ� ְְִֶַַֹֹ"ולא

„Ó:אמר�� זרה, עב�דה �ע�בדי ה�ק� �ל לה�חית ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ��א
זקנ�". �את את ת�חית ְְְְִֵֶַַָֹ"ולא

‰Óזרה עב�דה �ע�בדי להת��דד "לא��א ��אמר: , ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
היא. אחת ��ריטה �גדידא ְְְְִִִִַַָָתת��דד�";

ÂÓלא" ��אמר: לע�ל�, מצרי� �אר� ל��� ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ��א
ע�ד". ה�ה ��ר� ל��ב ִֶֶֶַַָֹתספ��

ÊÓ,�העיני �רא�ת ה�ב מח�ב�ת אחר לת�ר ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ��א
עיניכ�". ואחרי לבבכ� אחרי תת�ר� "ולא ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ��אמר:

ÁÓלא" ��אמר: עממי�, ל�בעה �רית לכרת ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָֹֹֹ��א
�רית". לה� ְְִִֶָֹתכרת

ËÓלא" ��אמר: עממי�, מ�בעה אד� להחי�ת ְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ��א
נ�מה". �ל ְְֶַָָָתח�ה

תח��".� "ולא ��אמר: זרה, עב�דה ע�בדי על לח� ְְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ��א
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��אמר:�‡ �ארצנ�, זרה עב�דה ע�בדי לה��יב ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹ��א
�ארצ�". י�ב� ְְְְֵַֹ"לא

"ולא�· ��אמר: זרה, עב�דה �ע�בדי להתח�� ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ��א
."�� ְִֵַָתתח��

��אמר:�‚ לע�ל�, י�ראל �ת �מ�אבי ע��ני י�א ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ��א
ה'". �קהל �מ�אבי ע��ני יבא ְִִִַַָָֹֹ"לא

�ל�ה�„ עד א�א ה�הל מ� ע�ו זרע להרחיק ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ��א
אדמי". תתעב "לא ��אמר: ְֱֲִֵֶֶַַֹֹ��ר�ת,

�ל�ה�‰ עד א�א ��הל מ�ב�א מצרי להרחיק ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ��א
מצרי". תתעב "לא ��אמר: ְְֱִִֵֶֶַַֹ��ר�ת,

Â�עת�� ��ח�ה �מ�אב לע��� �ל�� לקרא ְְְְִִִֶַַַָָָֹֹ��א
�ל�מ� תדר� "לא ��אמר: ה��י�, ��אר ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָֹֹמלחמה

ְָָוט�בת�".

Ê�ה�חתה �� ��� �ל וכ� מאכל, אילני לה�חית ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ��א
עצ�". את ת�חית "לא ��אמר: ְֱִֵֶֶֶַַָָֹאס�ר,

Á��מא�יביה יפחד� ולא ה�לחמה אנ�י יירא� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ��א
"לא מ�ניה�", תער� "לא ��אמר: מלחמה, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ��עת

ִָ�ירא��".

Ë�,�לנ �ע�ה הרע עמלק מע�ה מ�בבנ� יס�ר ְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ��א
ת��ח". "לא ְֱִֶֶַַֹ��אמר:

Òלא "אלהי�, ��אמר: ה��, �ר�ת על מזהרי� ְְֱֱִִִֵֶֶַַַַָֹֹ�ֶָ�אנ�
וזה י�מת". מ�ת ה', �� "ונ�קב �ענ�: ונאמר ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָֹתק�ל",
הרי �י�, �ית מיתת א� �רת ה�ת�ב עליו �ענ� �ל ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָה�לל:
�כרת, �ה� �פסח, ה�ילה מ� ח�� � תע�ה לא מצות ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹז�

ע�ה. מצו�ת ְְֲִֵֵוה�

‡Ò�ת�בע "ולא ��אמר: ���י, �ב�עת על לעבר ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ��א
ל�קר". ְִִֶַָב�מי

·Ò'ה �� את ת�א "לא ��אמר: ל�וא, י�בע ְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ��א
ל�וא". ְֱֶַָֹאלהי�

‚Òולא" ��אמר: ה�א, �ר�� ה�ד�� �� את לח�ל ְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ��א
קד�י". �� את ְְְִֵֶַָתח�ל�

„Ò'ה את תנ�� "לא ��אמר: ה', �בר את לנ��ת ְְְֱֶֶֶֶֶַַַַֹֹ��א
ֱֵֶֹאלהיכ�".

‰Òי�� א� �נס��ת, ��י א� ה�ק��, �ית לא�ד ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ��א
ואי� המק��י�, ה�מ�ת את מ�חקי� אי� וכ� ְִֵָ�ְְְֲִִֵֵֵֶַַָמדר��ת;
תע��� לא �א�ד�� "א�ד ��אמר: ה�ד�, �תבי ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹמא�די�

אלהיכ�". לה' ��ֱֵֵֶַֹ

ÂÒ�נבלת תלי� "לא ��אמר: הע�, על ה�ל�ב ילי� ְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ��א
הע�". ֵַָעל

ÊÒ:אמר�� ל�ק��, סביב �מירה לה��ית ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָֹ��א
מ�מר�י". את ְְְְִִֶֶַַ"��מר��

ÁÒיבא "ואל ��אמר: עת, �כל להיכל �ה� י�נס ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ��א
ה�ד�". אל עת ְֵֶֶַָֹ�כל

ËÒ:אמר�� ולפני�, ה�ז�ח מ� מ�� �על �ה� י�נס ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ��א
יבא". לא ה�רכת אל ֶֶַַָָֹֹֹ"א�

Ú."��מ �� יהיה "א�ר ��אמר: מ��, �על יעבד ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַֹֹ��א

‡Úא�ר אי� "�ל ��אמר: ע�בר, מ�� �על יעבד ֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ��א
יקרב". לא מ��, ��ְִַֹ

·Ú�ה�הני ולא ה�הני� �עב�דת הלו�� יתע�ק� ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַַֹֹֹֹ��א
ואל ה�ד� �לי "אל �לו��: ��אמר הלו��, ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ�עב�דת

א��". �� ה� �� יקרב� לא ְְְִִֵֵֶַַַַַֹה�ז�ח

‚Ú,�יי �ת�י ���רה י�רה ולא ל�ק�� י�נס ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ��א
מ�עד", אהל אל �באכ� ��� אל ו�כר "יי� ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ��אמר:

י�ראל". �ני את "�לה�ר�ת ְְְְֱִֵֵֶֶַָונאמר:

„Úיקרב לא "וזר ��אמר: ��ק��, ה�ר יעבד ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ��א
ֲֵֶאליכ�".

‰Úבני מ�ד�י "וי�זר� ��אמר: טמא, �ה� יעבד ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ��א
ְִֵָי�ראל".

ÂÚ,��מ� ��עריב עד י�� טב�ל �ה� יעבד ְְֲֲִִֵֶֶַַַֹֹֹ��א
יח�ל�". "ולא ְְְֱֶֶַַֹ��אמר:

ÊÚ�יט�א "ולא ��אמר: לעזרה, טמא �ה� י�נס ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ��א
�כינה. מחנה זה מחניה�"; ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָאת

ÁÚהר לד�ר�ת ��נג�� לו�ה, למחנה טמא י�נס ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ��א
מחנה זה ה�חנה"; ��� אל יב�א "לא ��אמר: ֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹה�ית,

ְִָלו�ה.

ËÚתבנה "לא ��אמר: �זית, מז�ח אבני לבנ�ת ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ��א
�זית". ְִֶֶָאתה�

Ùמעל�ת� תעלה "ולא ��אמר: ה�ז�ח, על לפסע ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹֹ��א
מז�חי". ְְִִַעל

‡Ùלא" ��אמר: ה�הב, �מז�ח �להקריב להקטיר ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹ��א
זרה". קטרת עליו ְֲֶַָָָָֹתעל�

·Ùקד�� �מיד "א�, ��אמר: ה�ז�ח, א� לכ��ת ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ��א
תכ�ה". לא � ה�ז�ח ְְִִֵֶַַַֹעל

‚Ù:אמר�� ה��חה, �מ� �מת�נת לע��ת ְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ��א
תע��". לא ְֲַֹ�ְְַ"�במת�נ��

„Ù� "על ��אמר: זר, ה��חה ��מ� לס�� �ר��א ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ייס�". לא ִָָָֹאד�

‰Ù��ו�מת�נ" ��אמר: ה�טרת, �מת�נת לע��ת ְָ�ְְְְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹ��א
תע��". ֲַֹלא

ÂÙ."���מ יס�ר� "לא ��אמר: האר��, ��י לה�ציא ְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ��א

ÊÙי�ח "ולא ��אמר: האפ�ד, מעל הח�� י�ח ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ��א
האפ�ד". מעל ֵֵֶַַָֹהח��

ÁÙ� �� יהיה תחרא "�פי ��אמר: ה�עיל, י�רע ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹ��א
י�רע". ִֵַָֹלא

ËÙ,�ל "ה�מר ��אמר: �ח��, קד�י� להעל�ת ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹ��א
עלתי�...". �עלה ��ֲֶֶֶַֹֹ

י�חטˆ א�ר "אי� ��אמר: �ח��, קד�י� ל�חט ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ��א
ונכרת". הביא� לא מ�עד אהל �תח ואל ��ב א� ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹ��ר

"�לˆ‡ ��אמר: ל�ז�ח, מ�מי� �עלי להק�י� ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹ��א
הק���. א��ר זה� תקריב�"; לא מ��, �� ְְֲִִֵֶֶֶַֹא�ר

"לאˆ· ��אמר: קר��, ל�� מ�מי� �עלי ל�חט ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ��א
לה'". א�ה ְִֵֶַַתקריב�

��אמרˆ‚ ה�ז�ח, לג�י מ�מי� �עלי �� לזרק ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹ��א
�מ�. זריקת א��ר וזה� לה'"; תקריב� "לא מ�מי�: ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ�בעלי

"וא�הˆ„ ��אמר: מ�מי�, �עלי אמ�רי להקטיר ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹ��א
מה�". ת�נ� ְִֵֶֹלא
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תז�חˆ‰ "לא ��אמר: ע�בר, מ�� �על להקריב ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַֹֹ��א
ע�בר. מ�� זה� מ��"; �� יהיה א�ר ו�ה, ��ר אלהי� ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַָֹלה'

Âˆמ�ד�" ��אמר: ה��י�, מ�ד מ�� �על להקריב ְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַֹ��א
תקריב�". לא נכר, ��ְִֵֶַָֹ

Êˆ;"�� יהיה לא "מ�� ��אמר: ��ד�י�, מ�� י�� ְֱֳִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ��א
מ��. �� ��� לא ְִֵַֹ�ל�מר,

Áˆא�ר� כל "�י ��אמר: �ב�, א� �א�ר להקריב ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָֹ��א
תקטיר�". לא �ב�, ְְְִַַָֹוכל

Ëˆמלח ת��ית "ולא ��אמר: �פל, להקריב ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ��א
אלהי�". ְֱִֶֹ�רית

אתנ�˜ תביא "לא ��אמר: �מחיר, אתנ� להקריב ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ��א
�לב". �מחיר ְִֶֶָז�נה

�נ�,˜‡ ואת "את� ��אמר: �נ�, ואת א�ת� ל�חט ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַֹֹֹ��א
אחד". �י�� ת�חט� ְְֲִֶָֹלא

י�י�˜· "לא ��אמר: ח�טא, �מנחת זית �מ� ל�� ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ��א
�מ�". ֶֶֶָָעליה

עליה˜‚ י�� "ולא ��אמר: לב�נה, עליה ל�� ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ��א
ְָֹלבנה".

עליו˜„ י�ק "לא ��אמר: ��טה, �מנחת �מ� י�� ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ��א
ֶֶ�מ�".

עליו˜‰ י�� "ולא ��אמר: לב�נה, עליו י�� ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ��א
ה".לבנ ְָֹ

Â˜ולא יחליפ��, "לא ��אמר: ה�ד�י�, את להמיר ְְְֱֳִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ��א
את�". ִָֹימיר

Ê˜:כ�ר�� ��אמר לקר��, מ�ר�� ה�ד�י� ל���ת ְְְְְֱֳִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ��א
אחר. לקר�� יקדי��� לא �ל�מר, את�"; אי� יק�י� ְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֹֹ"לא

Á˜כ�ר� "א� ��אמר: טה�רה, �המה �כ�ר לפ��ת ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹ��א
תפ�ה". לא וג�' ְְִֶֹ��ר

Ë˜."י�אל "לא ��אמר: �המה, מע�ר למ�ר ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ��א

È˜."י�כר "לא ��אמר: החר�, �דה למ�ר ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹ��א

‡È˜."י�אל "לא ��אמר: החר�, �דה לפ��ת ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ��א

·È˜את "�מלק ��אמר: הע��, ח�את רא� יב�יל ְֱִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ��א
ער��". מ��ל ְִָֹרא��

‚È˜בכר� תעבד "לא ��אמר: ��ד�י�, לעבד ְֱֲֲֳִִֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹ��א
ֶ��ר�".

„È˜כ�ר� תגז "ולא ��אמר: ה�ד�י�, את לגזז ְְְֱֳִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹ��א
ֶֹצאנ�".

ÂË˜לא" ��אמר: ק��, והחמ� ה�סח י�חט ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ��א
זבחי". �� חמ� על ְְִִִֵַַַָת�חט

ÊË˜,לינה� ���סל� עד ה�סח אמ�רי לה�יח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ��א
�קר". עד ח�י חלב ילי� "ולא ְֱִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ��אמר:

ÊÈ˜�ת�תיר "לא ��אמר: ה�סח, מ��ר לה�תיר ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַֹֹ��א
�קר". עד ִֶֶַֹמ���

ÁÈ˜,ה�לי�י ל��� ע�ר אר�עה מחגיגת לה�תיר ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹ��א
��ב�ר למד�, ה�מ�עה מ�י ה��ר"; מ� ילי� "ולא ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ��אמר:
� "ל�קר" ��אמר וזה מד�ר, ה�ת�ב ע�ר אר�עה ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹחגיגת
ל�חיטה. �לי�י �ה�א ה�סח, �ל �ני י�� �ל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָלבקר�

ËÈ˜:אמר�� �קר, עד �ני �סח מ��ר לה�תיר ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹ��א
�קר". עד מ��� י�איר� ְִִֶֶַַֹֹ"לא

Î˜ולא" ��אמר: �קר, עד ה��דה מ��ר לה�תיר ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ��א
�אי� קד�י�, ל�אר ה�י� וה�א �קר"; עד מ��� ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹת�תיר�

אכילת�. זמ� לאחר א�ת� ְְֲִִִַַַַָָָמ�יחי�

‡Î˜לא "ועצ�, ��אמר: ��סח, עצ� ל��ר ְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ��א
."�� ְְִת��ר�

·Î˜לא "ועצ�, ��אמר: �ני, �פסח עצ� ל��ר ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹ��א
."�� ְְִת��ר�

‚Î˜:אמר�� החב�רה, מ� ה�סח מ��ר לה�ציא ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָֹ��א
ה�ית". מ� ת�ציא ִִִַַֹ"לא

„Î˜לא" ��אמר: חמ�, מנח�ת �ירי לע��ת ְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ��א
חלק�". חמ�, ְֵֵֶֶָָָתאפה

‰Î˜אל" ��אמר: �מב�ל, נא ה�סח ��ר לאכל ֱֶֶַַָ�ְְֱֶֶֶַַַָֹֹ��א
מב�ל". �ב�ל נא, מ��� ָ�ְְִֵֶָָֹ�אכל�

ÂÎ˜:אמר�� ���ב, לגר �סח ��ר להאכיל ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹ��א
."�� יאכל לא ו�כיר, ְִַָָֹֹ"���ב

ÊÎ˜לא ערל, "וכל ��אמר: �סח, ��ר הערל יאכל ְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ��א
."�� ַֹיאכל

ÁÎ˜,ד����� לי�ראל ה�סח ��ר להאכיל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ��א
י�ראל �ל�מר, ;"�� יאכל לא נכר, �� "�ל ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ��אמר:
.�� יאכל לא �מ�ת�, זרה עב�דה ועבד נכר לבני ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹ��לוה

ËÎ˜�וה�פ" ��אמר: קד�י�, ��טמא אד� יאכל ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ��א
וטמאת� לה', א�ר ה�למי� מ�בח ��ר �אכל ְָ�ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹא�ר

ָָעליו".

Ï˜וה��ר" ��אמר: ��טמא�, ה�ד�י� מ� לאכל ְְְֱֱֳִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ��א
יאכל". לא טמא, �כל י�ע ְֲִֵֵֵֶַָָָֹא�ר

‡Ï˜י�א ע�נ� "ואכליו ��אמר: נ�תר, לאכל ְְֱֱֲִֶֶֶֶַָָָֹֹֹ��א
ההיא". ה�פ� ְְְִִֶֶַַָונכרתה

·Ï˜יח�ב לא את� "ה�קריב ��אמר: ���ל, לאכל ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ��א
וה�א ��א"; ע�נ� מ���, האכלת וה�פ� יהיה; ���ל ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹל�,

ְֵָ�כרת.

‚Ï˜יאכל לא זר, "וכל ��אמר: �ר�מ�ת, זר יאכל ְְֱֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹ��א
ֶֹקד�".

„Ï˜,ר�מה� ��כיר� �ה� ���ב אפ�� יאכל ְְֲִִֵֶַַָֹֹֹ��א
קד�". יאכל לא ו�כיר, �ה� "���ב ְֱִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹ��אמר:

‰Ï˜.�קד�י ל�אר ה�י� וה�א �ר�מה, ערל יאכל ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹ��א
�פר�� ואינ� �וה, �גזרה ה�סח מ� ה�ת�ב ל�ד� זה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָודבר
� ��ד�י� ערל �א��ר למד�, ה�מ�עה �מ�י ה��רה; ְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָָמ�

ס�פרי�. מ�ברי ואינ� ��רה, ְְְִִִִֵֵֵָמ��פי

ÂÏ˜�מ�רע "אי� ��אמר: �ר�מה, טמא �ה� יאכל ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ��א
יאכל". לא ��ד�י� ְֳִַַָֹֹוג�'

ÊÏ˜,ו��ק חזה ולא �ר�מ�ת לא קד�, חללה �אכל ְְֲֶֶֶַָָָָֹֹֹֹֹ��א
�תר�מת היא זר, לאי� תהיה �י � �ה� "�בת ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ��אמר:

תאכל". לא ֳִֵַָֹֹה�ד�י�

ÁÏ˜�ה� מנחת "וכל ��אמר: �ה�, מנחת �אכל ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ��א
תאכל". לא �היה, ְִִֵֵֶָָֹ�ליל



מה iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

תז�חˆ‰ "לא ��אמר: ע�בר, מ�� �על להקריב ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַֹֹ��א
ע�בר. מ�� זה� מ��"; �� יהיה א�ר ו�ה, ��ר אלהי� ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַָֹלה'

Âˆמ�ד�" ��אמר: ה��י�, מ�ד מ�� �על להקריב ְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַֹ��א
תקריב�". לא נכר, ��ְִֵֶַָֹ

Êˆ;"�� יהיה לא "מ�� ��אמר: ��ד�י�, מ�� י�� ְֱֳִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ��א
מ��. �� ��� לא ְִֵַֹ�ל�מר,

Áˆא�ר� כל "�י ��אמר: �ב�, א� �א�ר להקריב ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָֹ��א
תקטיר�". לא �ב�, ְְְִַַָֹוכל

Ëˆמלח ת��ית "ולא ��אמר: �פל, להקריב ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ��א
אלהי�". ְֱִֶֹ�רית

אתנ�˜ תביא "לא ��אמר: �מחיר, אתנ� להקריב ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ��א
�לב". �מחיר ְִֶֶָז�נה

�נ�,˜‡ ואת "את� ��אמר: �נ�, ואת א�ת� ל�חט ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַֹֹֹ��א
אחד". �י�� ת�חט� ְְֲִֶָֹלא

י�י�˜· "לא ��אמר: ח�טא, �מנחת זית �מ� ל�� ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ��א
�מ�". ֶֶֶָָעליה

עליה˜‚ י�� "ולא ��אמר: לב�נה, עליה ל�� ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ��א
ְָֹלבנה".

עליו˜„ י�ק "לא ��אמר: ��טה, �מנחת �מ� י�� ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ��א
ֶֶ�מ�".

עליו˜‰ י�� "ולא ��אמר: לב�נה, עליו י�� ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ��א
ה".לבנ ְָֹ

Â˜ולא יחליפ��, "לא ��אמר: ה�ד�י�, את להמיר ְְְֱֳִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ��א
את�". ִָֹימיר

Ê˜:כ�ר�� ��אמר לקר��, מ�ר�� ה�ד�י� ל���ת ְְְְְֱֳִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ��א
אחר. לקר�� יקדי��� לא �ל�מר, את�"; אי� יק�י� ְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֹֹ"לא

Á˜כ�ר� "א� ��אמר: טה�רה, �המה �כ�ר לפ��ת ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹ��א
תפ�ה". לא וג�' ְְִֶֹ��ר

Ë˜."י�אל "לא ��אמר: �המה, מע�ר למ�ר ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ��א

È˜."י�כר "לא ��אמר: החר�, �דה למ�ר ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹ��א

‡È˜."י�אל "לא ��אמר: החר�, �דה לפ��ת ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ��א

·È˜את "�מלק ��אמר: הע��, ח�את רא� יב�יל ְֱִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ��א
ער��". מ��ל ְִָֹרא��

‚È˜בכר� תעבד "לא ��אמר: ��ד�י�, לעבד ְֱֲֲֳִִֶֶֶַַַַָֹֹֹֹֹ��א
ֶ��ר�".

„È˜כ�ר� תגז "ולא ��אמר: ה�ד�י�, את לגזז ְְְֱֳִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹ��א
ֶֹצאנ�".

ÂË˜לא" ��אמר: ק��, והחמ� ה�סח י�חט ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ��א
זבחי". �� חמ� על ְְִִִֵַַַָת�חט

ÊË˜,לינה� ���סל� עד ה�סח אמ�רי לה�יח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ��א
�קר". עד ח�י חלב ילי� "ולא ְֱִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ��אמר:

ÊÈ˜�ת�תיר "לא ��אמר: ה�סח, מ��ר לה�תיר ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַֹֹ��א
�קר". עד ִֶֶַֹמ���

ÁÈ˜,ה�לי�י ל��� ע�ר אר�עה מחגיגת לה�תיר ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹ��א
��ב�ר למד�, ה�מ�עה מ�י ה��ר"; מ� ילי� "ולא ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ��אמר:
� "ל�קר" ��אמר וזה מד�ר, ה�ת�ב ע�ר אר�עה ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹחגיגת
ל�חיטה. �לי�י �ה�א ה�סח, �ל �ני י�� �ל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָלבקר�

ËÈ˜:אמר�� �קר, עד �ני �סח מ��ר לה�תיר ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹ��א
�קר". עד מ��� י�איר� ְִִֶֶַַֹֹ"לא

Î˜ולא" ��אמר: �קר, עד ה��דה מ��ר לה�תיר ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ��א
�אי� קד�י�, ל�אר ה�י� וה�א �קר"; עד מ��� ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹת�תיר�

אכילת�. זמ� לאחר א�ת� ְְֲִִִַַַַָָָמ�יחי�

‡Î˜לא "ועצ�, ��אמר: ��סח, עצ� ל��ר ְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ��א
."�� ְְִת��ר�

·Î˜לא "ועצ�, ��אמר: �ני, �פסח עצ� ל��ר ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹ��א
."�� ְְִת��ר�

‚Î˜:אמר�� החב�רה, מ� ה�סח מ��ר לה�ציא ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָֹ��א
ה�ית". מ� ת�ציא ִִִַַֹ"לא

„Î˜לא" ��אמר: חמ�, מנח�ת �ירי לע��ת ְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ��א
חלק�". חמ�, ְֵֵֶֶָָָתאפה

‰Î˜אל" ��אמר: �מב�ל, נא ה�סח ��ר לאכל ֱֶֶַַָ�ְְֱֶֶֶַַַָֹֹ��א
מב�ל". �ב�ל נא, מ��� ָ�ְְִֵֶָָֹ�אכל�

ÂÎ˜:אמר�� ���ב, לגר �סח ��ר להאכיל ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹ��א
."�� יאכל לא ו�כיר, ְִַָָֹֹ"���ב

ÊÎ˜לא ערל, "וכל ��אמר: �סח, ��ר הערל יאכל ְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ��א
."�� ַֹיאכל

ÁÎ˜,ד����� לי�ראל ה�סח ��ר להאכיל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ��א
י�ראל �ל�מר, ;"�� יאכל לא נכר, �� "�ל ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ��אמר:
.�� יאכל לא �מ�ת�, זרה עב�דה ועבד נכר לבני ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹ��לוה

ËÎ˜�וה�פ" ��אמר: קד�י�, ��טמא אד� יאכל ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ��א
וטמאת� לה', א�ר ה�למי� מ�בח ��ר �אכל ְָ�ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹא�ר

ָָעליו".

Ï˜וה��ר" ��אמר: ��טמא�, ה�ד�י� מ� לאכל ְְְֱֱֳִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ��א
יאכל". לא טמא, �כל י�ע ְֲִֵֵֵֶַָָָֹא�ר

‡Ï˜י�א ע�נ� "ואכליו ��אמר: נ�תר, לאכל ְְֱֱֲִֶֶֶֶַָָָֹֹֹ��א
ההיא". ה�פ� ְְְִִֶֶַַָונכרתה

·Ï˜יח�ב לא את� "ה�קריב ��אמר: ���ל, לאכל ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ��א
וה�א ��א"; ע�נ� מ���, האכלת וה�פ� יהיה; ���ל ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹל�,

ְֵָ�כרת.

‚Ï˜יאכל לא זר, "וכל ��אמר: �ר�מ�ת, זר יאכל ְְֱֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹ��א
ֶֹקד�".

„Ï˜,ר�מה� ��כיר� �ה� ���ב אפ�� יאכל ְְֲִִֵֶַַָֹֹֹ��א
קד�". יאכל לא ו�כיר, �ה� "���ב ְֱִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹ��אמר:

‰Ï˜.�קד�י ל�אר ה�י� וה�א �ר�מה, ערל יאכל ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹ��א
�פר�� ואינ� �וה, �גזרה ה�סח מ� ה�ת�ב ל�ד� זה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָודבר
� ��ד�י� ערל �א��ר למד�, ה�מ�עה �מ�י ה��רה; ְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָָמ�

ס�פרי�. מ�ברי ואינ� ��רה, ְְְִִִִֵֵֵָמ��פי

ÂÏ˜�מ�רע "אי� ��אמר: �ר�מה, טמא �ה� יאכל ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ��א
יאכל". לא ��ד�י� ְֳִַַָֹֹוג�'

ÊÏ˜,ו��ק חזה ולא �ר�מ�ת לא קד�, חללה �אכל ְְֲֶֶֶַָָָָֹֹֹֹֹ��א
�תר�מת היא זר, לאי� תהיה �י � �ה� "�בת ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָֹ��אמר:

תאכל". לא ֳִֵַָֹֹה�ד�י�

ÁÏ˜�ה� מנחת "וכל ��אמר: �ה�, מנחת �אכל ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ��א
תאכל". לא �היה, ְִִֵֵֶָָֹ�ליל
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ËÏ˜:אמר�� �פני�, ה�ע��ת ח�א�ת ��ר לאכל ְְֱֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹ��א
מ�מ�". י�בא א�ר ח�את ְֲִֶַָָָָָ"וכל

Ó˜,כ�נה� מ�� �ה� �ה�ל ה�ק��י� �ס�לי לאכל ְֶַַָָָ�ְִֶָ�ְֱֵֶֶַֹֹ��א
למדנ�, ה�מ�עה מ�י ��עבה"; �ל תאכל "לא ְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ��אמר:
מד�ר. ה�ת�ב מ�� �ה� �ה�ל ה�ק��י� ְֵֶַַַָָ�ְִֶָ�ְִֵֶַ��פס�לי

‡Ó˜,�ליר��לי ח�� �ג� �ל �ני מע�ר לאכל ֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ��א
�גנ�". מע�ר ��ערי�, לאכל ת�כל "לא ְְְְֱֱִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ��אמר:

·Ó˜,�ליר��לי ח�� �יר�� �ל �ני מע�ר לאכל ֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ��א
"�יר��". ְֱִֶֶַֹ��אמר:

‚Ó˜,�ליר��לי ח�� יצהר �ל �ני מע�ר לאכל ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ��א
"ויצהר�". ְְֱִֶֶֶַָ��אמר:

„Ó˜�:אמר�� ליר��לי�, ח�� �מי� �כ�ר לאכל �א ְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ
�בכ�ר�ת". וג�' ת�כל ְְַֹ"לא

‰Ó˜,לעזרה ח�� וא�� ח�את ה�הני� יאכל� ְְֲֲִֶַַָָָָָָֹֹֹ��א
ה�מ�עה מ�י וצאנ�"; �קר� וג�' ת�כל "לא ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָֹֹ��אמר:
וא�מ�ת ח�א�ת ��ר לאסר א�א ה�ת�ב �א ��א ְְֱֲֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹלמד�,
� אכילת� למק�� ח�� ��אכל �בר ��ל לפי לעזרה, ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָח��

.�� אקרא ��ערי�" לאכל ת�כל ְְֱִֶֶֶַָָֹֹ"לא

ÂÓ˜'�וג ת�כל "לא ��אמר: הע�לה, ��ר לאכל ְְֱֱֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ��א
א�ר נדרי� לאכל ��כל לא �ל�מר, ��ר"; א�ר ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ�נדרי�
מ� יהנה ��א מ�על, �ל �ל אזהרה היא וז� ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ��ר.

מעל. נהנה, וא� מה�; ליהנ�ת האס�רי� ְֱֲֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָה�ד�י�

ÊÓ˜,�מי� זריקת קד� ק�י� קד�י� ��ר לאכל ְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ��א
��כל לא �ל�מר, ונדבתי�"; וג�' ת�כל "לא ְְְְֱִֶֶֶַַַַֹֹֹ��אמר:

�מ�. ���רק עד נדב�תי� ְֱִִֵֶֶֶַָָָֹלאכל

ÁÓ˜וזר" ��אמר: קד�י�, קד�י ��ר זר יאכל ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ��א
ה�". קד� �י יאכל, ִֵֶַֹֹֹלא

ËÓ˜,עזרה� ה�חה קד� ���רי� �ה� יאכל ֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ��א
ה���רי�. א�� יד�"; �תר�מת ת�כל... "לא ְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹ��אמר:

עד˜� �יר��לי�, ואפ�� �טמאה �ני מע�ר לאכל ְֲִִִַַַָָ�ְֱֲִֵֵֶֶַֹֹ��א
�טמא". מ��� בער�י "לא ��אמר: ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ���דה,

"לא˜�‡ ��אמר: �אנינ�ת, �ני מע�ר לאכל ֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹֹ��א
מ���". באני ְְִִִֶַָֹאכל�י

�ה�˜�· �אי� �דברי� �ני מע�ר �מי לה�ציא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ��א
וכל למת"; מ��� נת�י "ולא ��אמר: ��ת�ה, ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאכילה
.�� אקרא למת" מ��� "נת�י החי, ה��� לצרכי ח�� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ה�א

מ�˜�‚ ����ליו �בר ה�א וה�בל, ה�בל; לאכל ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ��א
מ��� ה�ציא� ��א �מע�ר�ת, �תר�מ�ת הח�ב ְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹהאר�
י�ראל' בני קד�י את יח�ל� "ולא ��אמר: ה', ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ�ר�מת
להרי� עתידי� �ה� �ברי� �ל�מר, לה'"; ירימ� א�ר ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָאת
�טבל�. א�ת� ויאכל� חל א�ת� יע�� לא לה', ְְְְֲִַַָָָָֹֹֹא�ת�

רא���˜�„ מע�ר ולא לב��רי�, �ר�מה להק�י� ְְְְְֲִִִִֵֶַַָֹֹ��א
על מ�ציאי� א�א לרא���, �ני מע�ר ולא ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹלתר�מה,
�� ואחר �ד�לה, �ר�מה �� ואחר �ח�ה, ���רי� ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָה�דר:
"מלאת� ��אמר: �ני; מע�ר �� ואחר רא���, ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמע�ר
להק�ימ�. הרא�י �בר �אחר לא תאחר", לא ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹֹודמע�

��אמר:˜�‰ ו���ב, ��דר וה�דב�ת ה�דרי� לאחר ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ��א
ל��מ�". תאחר ְְְֵַַֹ"לא

Â�˜פני ירא� "ולא ��אמר: קר��, �לא לחג לעל�ת ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ��א

ֵָריק�".

Ê�˜,��נפ על אד� �אסר �ברי� על לעבר ְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹֹ��א
�בר�". יחל "לא ְֱֵֶֶַַָֹ��אמר:

Á�˜לא וחללה זנה "א�ה ��אמר: ז�נה, �ה� י�ח ֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹ��א
ִָי�ח�".

Ë�˜וחללה" ��אמר: חללה, �ה� י�ח י�ח�".��א לא ֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

Ò˜��מאי �ר��ה "וא�ה ��אמר: �ר��ה, י�ח ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ��א
י�ח�". ִָֹלא

‡Ò˜אלמנה" ��אמר: אלמנה, �ד�ל �ה� י�ח ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ��א
י�ח". לא א�ה את זנה, וחללה ְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹ�גר��ה

·Ò˜,�ק���י �לא ואפ�� אלמנה, �ד�ל �ה� יבעל ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹֹֹ��א
מזהר ה�א הרי זרע�"; יח�ל "לא ��אמר: ��ח�ל�, ְָ�ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמ�ני

��רה. לח�ל ְְֵֵֶַָֹ��א

‚Ò˜:אמר�� רא�, �ר�ע ל�ק�� �ה� י�נס ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ��א
�פרע�". אל ְִֵֶַָָ"רא�יכ�

„Ò˜:אמר�� �גדי�, קר�ע ל�ק�� �ה� י�נס ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ��א
תפרמ�". לא ְְִִֵֶֹֹ"�בגדיכ�

‰Ò˜:אמר�� עב�דה, ��עת העזרה מ� �ה� יצא ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ��א
תצא�". לא מ�עד אהל ְִֵֵֶֶַֹֹ"�מ�תח

ÂÒ˜:אמר�� מתי�, ל�אר הדי�ט �ה� י��א ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ��א
י��א". לא ְִֶֶַָֹ"לנפ�

ÊÒ˜:אמר�� לקר�ביו, ואפ�� �ד�ל �ה� י��א ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ��א
י��א". לא �לא�� ְְִִִַָָֹ"לאביו

ÁÒ˜ל� "ועל ��אמר: מת, ע� �ד�ל �ה� י�נס ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ��א
ח�ב �ה�א ה�מ�עה, מ�י למד� �� יבא"; לא מת, ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹנפ�ת

י��א. �בל וח�ב יב�א ְְְִַַַַָָָ�בל

ËÒ˜:אמר�� י�ראל, �אר� חלק לוי �בט י�ח ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ��א
ל�". יהיה לא ְְֲִֶַָֹ"ונחלה

Ú˜,�האר ���� ��עת ���ה חלק לוי �בט י�ח ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ��א
ונחלה". חלק הלו�� ל�הני� יהיה "לא ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ��אמר:

‡Ú˜�ת�ימ "לא ��אמר: מת, על קרחה לע��ת ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ��א
למת". � עיניכ� �י� ְֵֵֵֵֶָָָקרחה

·Ú˜לא זה את "א� ��אמר: טמאה, �המה לאכל ְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ��א
ה�רה". מ�עלי ְֲִֵֵַַָֹתאכל�

‚Ú˜,�לכ יהי� "ו�ק� ��אמר: טמא, �ג לאכל ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ��א
תאכל�". לא ְִֵָָֹֹמ��ר�

„Ú˜�צ��� א�ה "ואת ��אמר: טמא, ע�� לאכל ְְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ��א
יאכל�". לא הע��, ְִֵָָֹמ�

‰Ú˜,��הע �ר� "�ל ��אמר: הע��, �ר� לאכל ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ��א
יאכל�". לא לכ�, ה�א ֵֵֵֶָָָֹטמא

ÂÚ˜�ה�ר ה�ר� "וכל ��אמר: האר�, �ר� לאכל ְֱֱֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ��א
יאכל". לא ה�א, �ק� � האר� ֵֵֶֶֶַָָָֹעל

ÊÚ˜את תט�א� "ולא ��אמר: האר�, רמ� לאכל ְְְֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ��א
האר�". על הרמ� ה�ר� �כל ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹנפ�תיכ�,

ÁÚ˜:אמר�� לאויר, ���צא ה�ר�ת ��לעת לאכל ְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ��א
תאכל��". לא � האר� על ה�ר� ה�ר� ְְֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ"לכל

ËÚ˜� ה�י�, �ר� לאכל את��א ���צ� "אל �אמר: ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹֹ
ה�ר�". ה�ר� �כל ְְֵֵֶֶֶַַַָֹֹנפ�תיכ�

Ù˜."נבלה �ל תאכל� "לא ��אמר: מתה, לאכל ְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ��א
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‡Ù˜טרפה ��דה "�ב�ר ��אמר: טרפה, לאכל ְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ��א
תאכל�". ֵֹֹלא

·Ù˜תאכל "ולא ��אמר: החי, מ� אבר לאכל ְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ��א
ה��ר". ע� ִֶֶַַָָה�פ�

‚Ù˜�יאכל לא �� "על ��אמר: ה��ה, �יד לאכל ְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ��א
ה��ה". �יד את י�ראל ְְִִֵֵֶֶַָָבני

„Ù˜."�תאכל לא ,�� "וכל ��אמר: ,�� לאכל ְְֱֱֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ��א

‰Ù˜ועז וכ�ב ��ר חלב "�ל ��אמר: חלב, לאכל ְֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ��א
תאכל�". לא �ֵֹֹ

ÂÙ˜די� תב�ל "לא ��אמר: �חלב, ��ר לב�ל ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ��א
א��". ֲִֵַ�חלב

ÊÙ˜"די� תב�ל "לא ��אמר �חלב, ��ר לאכל ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ��א
���ל לא��ר �אחד ה�מ�עה, מ�י למד� �� �נ�ה; ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ�ע�

אכילה. לא��ר ְְֲִִֶָָואחד

ÁÙ˜יאכל "ולא ��אמר: ה�סקל, ��ר ��ר לאכל ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ��א
��ר�". ְֶָאת

ËÙ˜:אמר�� ה�סח, קד� חד�ה �ב�אה �ת לאכל ְֱֱֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ��א
תאכל�". לא וג�' ְְְֶֶֹֹ"ולח�

לא˜ˆ "וקלי ��אמר: החד�, מ� קלי לאכל ְֱֱִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ��א
ְֹתאכל�".

לא˜ˆ‡ "וכרמל ��אמר: החד�, מ� �רמל לאכל ְְְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ��א
ְֹתאכל�".

לכ�˜ˆ· יהיה �ני� "�ל� ��אמר: ערלה, לאכל ְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ��א
יאכל". לא ֲִֵֵֵָֹערלי�,

�ק��˜ˆ‚ ��" ��אמר: ה�ר�, �לאי לאכל ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹ��א
א��ר ה�א זה ה�ר�"; �תב�את �זרע, א�ר ה�רע ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהמלאה

ֲִָאכילה.

זבחימ�˜ˆ„ חלב "א�ר ��אמר: נס�, יי� ל���ת ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹ��א
נסיכ�". יי� י��� ְְִִֵֵָֹיאכל�,

��אמר:˜ˆ‰ וס�בא, ז�לל �ר� ול���ת לאכל ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַֹֹ��א
וסבא". ז�לל זה ְְֵֵֵֶֹ"�ננ�

Âˆ˜א�ר ה�פ� כל "�י ��אמר: ה���, �י�� לאכל ְֱֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ��א
תע�ה". ֶ�ְֹלא

Êˆ˜."�חמ יאכל "ולא ��אמר: �פסח, חמ� לאכל ְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ��א

Áˆ˜,מחמצת "�ל ��אמר: חמ�, �ערבת לאכל ְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ��א
תאכל�". ֵֹֹלא

Ëˆ˜,ע�ר אר�עה י�� חצ�ת אחר חמ� לאכל ְֱֲֵֶֶַַַָָָָָֹֹ��א
חמ�". עליו תאכל "לא ֱֵֶֶַַָָָֹֹ��אמר:

חמ�".¯ ל� יראה "לא ��אמר: חמ�, יראה ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ��א

י�צא¯‡ לא "�א�ר, ��אמר: חמ�, י�צא ְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ��א
ְֵֶָ�ב�יכ�".

יי�¯· �� ��תערב �בר ולא יי�, ה�זיר י��ה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ��א
ואפ�� ענבי�"; מ�רת "וכל ��אמר: יי�, �טע� ְְְְֱֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָוטעמ�
עליו, אס�ר זה הרי ה�י�, �� ��תערב �בר א� ה�י� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהחמי�

י��ה". לא �כר וחמ� יי� "חמ� ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ��אמר:

לחי�".¯‚ "וענבי� ��אמר: לחי�, ענבי� יאכל ֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹ��א

לא¯„ "ויב�י� ��אמר: יב�י�, ענבי� יאכל ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹ��א
ֵֹיאכל".

יאכל".¯‰ לא "מחרצ�י� ��אמר: חרצ�י�, יאכל ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹֹ��א

Â¯."יאכל לא � זג "ועד ��אמר: ז�גי�, יאכל ְֱִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹ��א

Ê¯לא �לא�� "לאביו ��אמר: ל�ת, ה�זיר י��א ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ��א
ִַָי��א".

Á¯לא מת, נפ� "על ��אמר: ה�ת, �אהל י�נס ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ��א
ָֹיבא".

Ë¯על יעבר לא "�ער ��אמר: ה�זיר, יג�ח ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹֹֹ��א
ֹרא��".

È¯�ד� �את תכ�ה "לא ��אמר: ה�דה, �ל לקצר ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ��א
ְִלקצ�ר".

‡È¯,קצירה ��עת ה��פל�ת ה��לי� ללקט ְְְְֳִִִִִֶַַַָֹֹ��א
תל�ט". לא קציר�, "ולקט ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַֹ��אמר:

·È¯לא "וכרמ� ��אמר: ה�ר�, ע�לל�ת לבצר ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ��א
ְֵתע�לל".

‚È¯לא �רמ� "�פרט ��אמר: ה�ר�, �רט ללקט ְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ��א
ְֵַתל�ט".

„È¯ת��ב "לא ��אמר: ה�כחה, עמר ל�ח ְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ��א
אחרי�". תפאר "לא ��אמר: האילנ�ת, כל וכ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלקח��";

ÂË¯תזרע לא "�ד� ��אמר: זרעי�, �לאי לזרע ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ��א
ְִִָ�לאי�".

ÊË¯לא" ��אמר: ��ר�, ירק א� �ב�אה לזרע ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ��א
�לאי�". �רמ� ְְְְִִִַַַתזרע

ÊÈ¯:אמר�� מינ�, ��אינ� מי� �המה להר�יע ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ��א
�לאי�". תר�יע לא ְְְְְִִִֶַַַֹ"�המ��

ÁÈ¯,אחד� �המה מיני ��ני מלאכה יע�ה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ��א
יח�ו". �בחמר ���ר תחר� "לא ְְְֱֲֶֶַַַַָֹֹֹ��אמר:

ËÈ¯א�כלת� �דבר מלאכה ��עת �המה לחס� ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ��א
�די��". ��ר תחס� "לא ��אמר: ונהנית, ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַֹֹמ���

Î¯לא "�ד� ��אמר: ��ביעית, אדמה לעבד ְְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ��א
ְִָתזרע".

‡Î¯לא "וכרמ� ��אמר: ��ביעית, איל� לעבד ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ��א
ְִֹתזמר".

·Î¯ספי לקצר ��אר��א ���צרי� �דר� �ביעית חי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶָֹֹ
תקצ�ר". לא קציר� ספיח "את ��אמר: ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָֹה�ני�,

‚Î¯�א�ספי� �דר� ��ביעית האיל� �ר�ת לאס� ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ��א
תבצר". לא נזיר� ע�בי "ואת ��אמר: ו�נה, �נה ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ�כל

„Î¯,�איל �י� אדמה �י� י�בל ��נת לעבד ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ��א
תזרע�". "לא ְֱִֶֶַָֹ��אמר:

‰Î¯:�� ��אמר ה�ני�, ��אר י�בל ספיחי לקצר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ��א
ספיחיה". את תקצר� ְְְִִֶֶָֹ"לא

ÂÎ¯אמר�� �ני�, �אר �אספת י�בל �ר�ת לאס� ְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ��א
נזריה". את תבצר� "ולא :��ְְְְִִֶֶָֹ

ÊÎ¯:אמר�� לצמית�ת, י�ראל �אר� �דה למ�ר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ��א
לצמית�ת". ת�כר לא ְְִִִֵֶָָָֹ"והאר�,

ÁÎ¯:אמר�� ��ד�תיה�, הלו�� מגר� ל���ת ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַֹ��א
למד�, ה�מ�עה מ�י י�כר"; לא עריה�, מגר� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ"��דה

י���ה. ��א אזהרה ���ְְִֶֶֶַַָָֹ

ËÎ¯�� ל�, "ה�מר ��אמר: הלו��, את לעזב ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ��א
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‡Ù˜טרפה ��דה "�ב�ר ��אמר: טרפה, לאכל ְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ��א
תאכל�". ֵֹֹלא

·Ù˜תאכל "ולא ��אמר: החי, מ� אבר לאכל ְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ��א
ה��ר". ע� ִֶֶַַָָה�פ�

‚Ù˜�יאכל לא �� "על ��אמר: ה��ה, �יד לאכל ְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹ��א
ה��ה". �יד את י�ראל ְְִִֵֵֶֶַָָבני

„Ù˜."�תאכל לא ,�� "וכל ��אמר: ,�� לאכל ְְֱֱֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ��א

‰Ù˜ועז וכ�ב ��ר חלב "�ל ��אמר: חלב, לאכל ְֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ��א
תאכל�". לא �ֵֹֹ

ÂÙ˜די� תב�ל "לא ��אמר: �חלב, ��ר לב�ל ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ��א
א��". ֲִֵַ�חלב

ÊÙ˜"די� תב�ל "לא ��אמר �חלב, ��ר לאכל ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ��א
���ל לא��ר �אחד ה�מ�עה, מ�י למד� �� �נ�ה; ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ�ע�

אכילה. לא��ר ְְֲִִֶָָואחד

ÁÙ˜יאכל "ולא ��אמר: ה�סקל, ��ר ��ר לאכל ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ��א
��ר�". ְֶָאת

ËÙ˜:אמר�� ה�סח, קד� חד�ה �ב�אה �ת לאכל ְֱֱֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ��א
תאכל�". לא וג�' ְְְֶֶֹֹ"ולח�

לא˜ˆ "וקלי ��אמר: החד�, מ� קלי לאכל ְֱֱִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ��א
ְֹתאכל�".

לא˜ˆ‡ "וכרמל ��אמר: החד�, מ� �רמל לאכל ְְְֱֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ��א
ְֹתאכל�".

לכ�˜ˆ· יהיה �ני� "�ל� ��אמר: ערלה, לאכל ְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ��א
יאכל". לא ֲִֵֵֵָֹערלי�,

�ק��˜ˆ‚ ��" ��אמר: ה�ר�, �לאי לאכל ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹ��א
א��ר ה�א זה ה�ר�"; �תב�את �זרע, א�ר ה�רע ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהמלאה

ֲִָאכילה.

זבחימ�˜ˆ„ חלב "א�ר ��אמר: נס�, יי� ל���ת ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹ��א
נסיכ�". יי� י��� ְְִִֵֵָֹיאכל�,

��אמר:˜ˆ‰ וס�בא, ז�לל �ר� ול���ת לאכל ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַֹֹ��א
וסבא". ז�לל זה ְְֵֵֵֶֹ"�ננ�

Âˆ˜א�ר ה�פ� כל "�י ��אמר: ה���, �י�� לאכל ְֱֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ��א
תע�ה". ֶ�ְֹלא

Êˆ˜."�חמ יאכל "ולא ��אמר: �פסח, חמ� לאכל ְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ��א

Áˆ˜,מחמצת "�ל ��אמר: חמ�, �ערבת לאכל ְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ��א
תאכל�". ֵֹֹלא

Ëˆ˜,ע�ר אר�עה י�� חצ�ת אחר חמ� לאכל ְֱֲֵֶֶַַַָָָָָֹֹ��א
חמ�". עליו תאכל "לא ֱֵֶֶַַָָָֹֹ��אמר:

חמ�".¯ ל� יראה "לא ��אמר: חמ�, יראה ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ��א

י�צא¯‡ לא "�א�ר, ��אמר: חמ�, י�צא ְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ��א
ְֵֶָ�ב�יכ�".

יי�¯· �� ��תערב �בר ולא יי�, ה�זיר י��ה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ��א
ואפ�� ענבי�"; מ�רת "וכל ��אמר: יי�, �טע� ְְְְֱֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָוטעמ�
עליו, אס�ר זה הרי ה�י�, �� ��תערב �בר א� ה�י� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהחמי�

י��ה". לא �כר וחמ� יי� "חמ� ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ��אמר:

לחי�".¯‚ "וענבי� ��אמר: לחי�, ענבי� יאכל ֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹ��א

לא¯„ "ויב�י� ��אמר: יב�י�, ענבי� יאכל ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹ��א
ֵֹיאכל".

יאכל".¯‰ לא "מחרצ�י� ��אמר: חרצ�י�, יאכל ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹֹ��א

Â¯."יאכל לא � זג "ועד ��אמר: ז�גי�, יאכל ְֱִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹ��א

Ê¯לא �לא�� "לאביו ��אמר: ל�ת, ה�זיר י��א ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ��א
ִַָי��א".

Á¯לא מת, נפ� "על ��אמר: ה�ת, �אהל י�נס ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ��א
ָֹיבא".

Ë¯על יעבר לא "�ער ��אמר: ה�זיר, יג�ח ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹֹֹ��א
ֹרא��".

È¯�ד� �את תכ�ה "לא ��אמר: ה�דה, �ל לקצר ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ��א
ְִלקצ�ר".

‡È¯,קצירה ��עת ה��פל�ת ה��לי� ללקט ְְְְֳִִִִִֶַַַָֹֹ��א
תל�ט". לא קציר�, "ולקט ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַֹ��אמר:

·È¯לא "וכרמ� ��אמר: ה�ר�, ע�לל�ת לבצר ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ��א
ְֵתע�לל".

‚È¯לא �רמ� "�פרט ��אמר: ה�ר�, �רט ללקט ְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ��א
ְֵַתל�ט".

„È¯ת��ב "לא ��אמר: ה�כחה, עמר ל�ח ְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ��א
אחרי�". תפאר "לא ��אמר: האילנ�ת, כל וכ� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלקח��";

ÂË¯תזרע לא "�ד� ��אמר: זרעי�, �לאי לזרע ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ��א
ְִִָ�לאי�".

ÊË¯לא" ��אמר: ��ר�, ירק א� �ב�אה לזרע ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ��א
�לאי�". �רמ� ְְְְִִִַַַתזרע

ÊÈ¯:אמר�� מינ�, ��אינ� מי� �המה להר�יע ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ��א
�לאי�". תר�יע לא ְְְְְִִִֶַַַֹ"�המ��

ÁÈ¯,אחד� �המה מיני ��ני מלאכה יע�ה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ��א
יח�ו". �בחמר ���ר תחר� "לא ְְְֱֲֶֶַַַַָֹֹֹ��אמר:

ËÈ¯א�כלת� �דבר מלאכה ��עת �המה לחס� ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ��א
�די��". ��ר תחס� "לא ��אמר: ונהנית, ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַֹֹמ���

Î¯לא "�ד� ��אמר: ��ביעית, אדמה לעבד ְְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ��א
ְִָתזרע".

‡Î¯לא "וכרמ� ��אמר: ��ביעית, איל� לעבד ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ��א
ְִֹתזמר".

·Î¯ספי לקצר ��אר��א ���צרי� �דר� �ביעית חי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶָֹֹ
תקצ�ר". לא קציר� ספיח "את ��אמר: ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָֹה�ני�,

‚Î¯�א�ספי� �דר� ��ביעית האיל� �ר�ת לאס� ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ��א
תבצר". לא נזיר� ע�בי "ואת ��אמר: ו�נה, �נה ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ�כל

„Î¯,�איל �י� אדמה �י� י�בל ��נת לעבד ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ��א
תזרע�". "לא ְֱִֶֶַָֹ��אמר:

‰Î¯:�� ��אמר ה�ני�, ��אר י�בל ספיחי לקצר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ��א
ספיחיה". את תקצר� ְְְִִֶֶָֹ"לא

ÂÎ¯אמר�� �ני�, �אר �אספת י�בל �ר�ת לאס� ְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ��א
נזריה". את תבצר� "ולא :��ְְְְִִֶֶָֹ

ÊÎ¯:אמר�� לצמית�ת, י�ראל �אר� �דה למ�ר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ��א
לצמית�ת". ת�כר לא ְְִִִֵֶָָָֹ"והאר�,

ÁÎ¯:אמר�� ��ד�תיה�, הלו�� מגר� ל���ת ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַֹ��א
למד�, ה�מ�עה מ�י י�כר"; לא עריה�, מגר� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ"��דה

י���ה. ��א אזהרה ���ְְִֶֶֶַַָָֹ

ËÎ¯�� ל�, "ה�מר ��אמר: הלו��, את לעזב ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ��א



iriaxמח mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

�מ��חי� מ�נ�תיה� לה� נ�תני� א�א ה�וי"; את ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ�עזב
ורגל. רגל �כל �ה� ְֶֶֶֶֶָָָָא�ת�

Ï¯:אמר�� �ביעית, עליה �עברה הלואה ית�ע ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ��א
רעה�". את י�� ִֵֵֶֹֹ"לא

‡Ï¯:אמר�� ה�מ�ה, מ�ני לעני מ�הל�ת ימנע ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ��א
��אמר מק�� �ל � ה�לל זה �בר". יהיה �� ל�, ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ"ה�מר
תע�ה. לא מצות א�א אינ� 'אל', א� '��' א� ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ'ה�מר'

·Ï¯ה�א� מה ל� �מ��� לעני מ�החי�ת י�נע ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹ��א
ה��ת� נמצא: לבב�". את תא�� "לא ��אמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹצרי�,
� ה�דקה מ� עיניו וה�עלי� ע�ה; מצות ע��ה � ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָצדקה

תע�ה. לא על עבר ע�ה, ���ל על ֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיתר

‚Ï¯,חפ�י ���צא ריק� עברי עבד ל�לח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ��א
ריק�". ת��ח�� "לא ְְֱֵֶֶֶַַָֹ��אמר:

„Ï¯יצר ולא עני, �ה�א ���דע �ח�ב� העני ית�ע ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ��א
�נ�ה". ל� תהיה "לא ��אמר: ְְֱִֶֶֶֶַֹֹל�,

‰Ï¯��ס� "את ��אמר: לי�ראל, �ר�ית להל�ת ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ��א
�נ��". ל� ת�� לא �ְִֵֶֶֹ

ÂÏ¯�� לאחי�"; ת�י� "לא ��אמר: �ר�ית, לל�ת ְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָֹֹ��א
ל�לוה. ינ�� ��א ל�וה, אזהרה ��� ה�מ�עה, מ�י ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹלמד�

ÊÏ¯להי�ת ולא �ר�ית, �מלוה לוה �י� יד לה�ית ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹ��א
"לא ��אמר: �יניה�, �טר לכ�ב ולא עד, ולא ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹערב,

נ��". עליו ְִֶֶָָת�ימ��

ÁÏ¯ע�ת� תלי� "לא ��אמר: �כיר, �ע�ת לאחר ַ�ְֱִִֶֶַַָָֹ�ְְֵֶַֹ��א
א��". ְִִָ�כיר

ËÏ¯תבא "לא ��אמר: �זר�ע, ח�ב� �על ימ��� ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹ��א
עבט�". לעבט �ית� ֲֲֵֶַֹֹאל

Ó¯�צרי �ה�א �עת העני מ�עליו העב�ט למנ�ע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ��א
���ב לא �ל�מר, �עבט�"; ת��ב "לא ��אמר: ְְְֱֲִִֶֶַַַַַֹֹֹל�,
צרי� וה�א ה�איל ��ילה, ל� ה�יב�� א�א ע��, ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָועב�ט�

��ילה. ְַַָל�

‡Ó¯גד� תחבל "ולא ��אמר: האלמנה, למ��� ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ��א
ְַָָאלמנה".

·Ó¯:אמר�� נפ�, אכל �ה� �ע��י� �לי� לחבל ֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ��א
ורכב". רחי� יחבל ֲִֵֶַַָָֹֹ"לא

‚Ó¯�ז תגנב"; "לא ��אמר: מ��ראל, נפ� לגנב ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹ��א
נפ�. ְֵֶֶַ�נבת

„Ó¯נבת� ז� �גנב�"; "לא ��אמר: ממ��, לגנב ְְְֱִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹ��א
ָממ��.

‰Ó¯."תגזל "לא ��אמר: לגזל, ְְֱִִֶֶֶַֹֹֹֹ��א

ÂÓ¯ב�ל� ת�יג "לא ��אמר: �ב�ל�ת, לה�יג ְְְֱִִֶֶֶַַַֹֹ��א
ֲֵרע�".

ÊÓ¯."�רע את תע�ק "לא ��אמר: לע�ק, ֱֲֲֲֵֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ��א

ÁÓ¯."��תכח "ולא ��אמר: חבר�, �ממ�� לכח� ְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַָֹֹ��א

ËÓ¯ולא" ��אמר: חבר�, ממ�� �פירת על לי�בע ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ��א
�יד�. ���לחבר� �ממ�� ל�קר לא��בע �ל�מר, ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹת��ר�";

את¯� אי� ��נ� "אל ��אמר: �ממ�ר, �מ�ח י�נה ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ��א
ִָאחיו".

את¯�‡ אי� ת�נ� "ולא ��אמר: �דברי�, י�נה ְְֱִִִֶֶֶֶֶַָֹֹ��א
�ברי�. א�נאת ז� ְֲִִַָָעמית�";

לא¯�· "וגר ��אמר: �דברי�, ה�ר את לה�נ�ת ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ��א
ֶת�נה".

"ולא¯�‚ ��אמר: �ממ�ר, �מ�ח ה�ר את לה�נ�ת ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ��א
ְִֶָתלחצ��".

לאד�ניו¯�„ י�ראל לאר� ��רח עבד להחזיר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ��א
אדניו". אל עבד תס�יר "לא ��אמר: לאר�, ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ��ח�צה

�קר��¯�‰ י�ב "ע�� ��אמר: זה, עבד לה�נ�ת ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֹ��א
��נ��". לא ל�, ���ב יבחר א�ר ְֲִֶֶַַַָֹ��ק��

Â�¯אלמנה "�ל ��אמר: ואלמנה, ית�� לע��ת ְְְְֱֶֶֶַַַַָָָָָָֹ��א
תע���". לא ְְַָֹוית��,

Ê�¯לא" ��אמר: עבד, עב�דת עברי �עבד לעבד ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ��א
עבד". עבדת �� ֲֲֶַַָֹֹתעבד

Á�¯�י�כר "לא ��אמר: עבד, ממ�רת א�ת� למ�ר ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹ��א
עבד". ְִֶֶֶָממ�רת

Ë�¯תר�ה "לא ��אמר: �פר�, עברי �עבד לעבד ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹ��א
�פר�". ְֶָב�

Ò¯,�פר� ל� ה�מ�ר עברי �עבד לעבד ה��י לה�יח ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ��א
לעיני�". �פר� יר��� "לא ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַֹ��אמר:

‡Ò¯ימ�ל "לא ��אמר: לאחר, עבר�ה אמה למ�ר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹ��א
ְְָָלמכר�".

·Ò¯ס�ת� �אר היע�דה עבר�ה מאמה למנע ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ��א
וה�א יגרע"; לא וע�נת�, �ס�ת� "�אר� ��אמר: ְְְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָֹוע�נה,

ה��י�. ל�אר ְִִִַַָָה�י�

‚Ò¯:אמר�� �פחה, להי�ת �אר יפת א�ת למ�ר ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ��א
�מ�ר�ה". ְְִֶָֹ"לא

„Ò¯:אמר�� �פחה, להי�ת �אר יפת א�ת לכ�� ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ��א
."�� תתע�ר ְִֵַָֹ"לא

‰Ò¯."�רע א�ת תחמד "לא ��אמר: לחמד, ְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ��א

ÂÒ¯."�רע �ית תתא�ה "לא ��אמר: להתא��ת, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹ��א

ÊÒ¯�מ מלאכה �מר ��עת ��א ה�כיר יאכל ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹ��א
תני�". לא "וחרמ� ��אמר: ,�� ע��ה �ה�א ְְֱִֵֶֶֶֶֶַָָֹ�ְַהמח�ר

ÁÒ¯:אמר�� אכילת�, על יתר ה�כיר י�ח ֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ��א
ת��". לא �לי�, ואל �בע�; �נפ�� ענבי� ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ"ואכל�

ËÒ¯ת�כל "לא ��אמר: האבדה, מ� יתע�� ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ��א
ְְִֵַלהתע��".

Ú¯,�ר�� מ�א� �חת ר�בצת �המה לה�יח ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ��א
אחי�". חמ�ר תראה "לא ְֱֲִִֶֶֶַָֹ��אמר:

‡Ú¯עול תע�� "לא ��אמר: �מ�ה, עול לע��ת ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ��א
לא מזהיר: �ה�ת�ב למד�, ה�מ�עה מ�י ְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹ����ט";

ה��ה. �מ��ט עול ְְֲִִֶַַַָָ�ע��

·Ú¯:אמר�� ואיפה, איפה ואב� אב� אצלנ� להי�ת ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ��א
וג�'". �בית� ל� יהיה ְְְְְִֵֶֹ"לא

‚Ú¯עול תע�� "לא ��אמר: ה���ט, לע�ל ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ��א
ְִַָ����ט".

„Ú¯."ת�ח לא "ו�חד, ��אמר: �חד, ל�ח ְֱִִֶֶֶַַַַַֹֹֹֹ��א

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

‰Ú¯ני� תה�ר "ולא ��אמר: ��י�, �ד�ל לכ�ד ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ��א
ָ�ד�ל".

ÂÚ¯�תג�ר "לא ��אמר: רע, מאד� ��י� ה��� יירא ֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ��א
אי�". ְִִֵמ�ני

ÊÚ¯תה�ר לא "ודל, ��אמר: ��י�, עני על לרח� ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ��א
ְִ�ריב�".

ÁÚ¯ת�ה "לא ��אמר: ח�טא, אד� מ��ט לה��ת ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ��א
�מצו�ת. אבי�� �ה אבינ�"; ְְְְְְִִֶֶֶַֹמ��ט

ËÚ¯לא" ��אמר: קנס�ת, �דיני ה��יק על לרח� ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ��א
עינ�". ְֵָתח�ס

Ù¯לא" ��אמר: וית�מי�, �רי� מ��ט לה��ת ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַֹֹ��א
ית��". �ר מ��ט ְִֵֶַַָת�ה

‡Ù¯,��ע חבר� ואי� �יני� מ�עלי מאחד ל�מע ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹ��א
�וא". �מע ת�א "לא ְֱִֵֶֶַַָָֹ��אמר:

·Ù¯�הי א� נפ��ת, �דברי ר�י� אחרי לנט�ת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ��א
אחרי תהיה "לא ��אמר: אחד, המז�י� על י�תר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹהמח�בי�

לרעת". ְִַָֹר�י�

‚Ù¯דיני� �ח�ה זכ�ת ���ד מי ח�בה יל�ד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ��א
לנטת". רב, על תענה "ולא ��אמר: ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָֹֹנפ��ת,

„Ù¯,רה�� �דיני חכ� �אינ� אד� ���ני� למ��ת ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ��א
"לא ��אמר: אחר�ת, �חכמ�ת חכ� �ה�א �י על ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹא�

����ט". פני� ְִִִַַָָת�יר�

‰Ù¯עד �רע� תענה "לא ��אמר: ��קר, להעיד ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ��א
ֶָ�קר".

ÂÙ¯�ע יד� ��ת "אל ��אמר: עברה, �על יעיד ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ��א
חמס". עד להית ְִֵָָָָֹר�ע,

ÊÙ¯על אב�ת י�מת� "לא ��אמר: קר�ב, יעיד ְֱִֶֶֶַַָָָֹֹ��א
�עד�ת אב�ת י�מת� ��א למד�, ה�מ�עה מ�י ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ�ני�";

�ר�בי�. ל�אר ה�י� וה�א ְְְִִִִַָָ�ני�,

ÁÙ¯לא" ��אמר: אחד, עד �י על ה�י� לכרת ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ��א
�אי�". אחד עד ְִֵֶָָיק��

ËÙ¯."תרצח "לא ��אמר: נקי, להרג ְֱֲִִֶֶֶַַַָֹֹֹ��א

עדי�¯ˆ �ני ��רא� עד ה�עת, �אמד ה�י� לח�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹ��א
�הרג". אל וצ�יק "ונקי ��אמר: �בר, �ל ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָֹ��פ�

נפ��ת,¯ˆ‡ �דיני �� �העיד ��י� העד י�רה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ��א
בנפ�". יענה לא אחד, "ועד ְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ��אמר:

��י�,¯ˆ· ��עמד קד� הריגה מח�ב להרג ֲֲִִֶֶַַָָֹֹ�ְֲֶַֹֹ��א
העדה". לפני עמד� עד הרצח, ימ�ת "ולא ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ��אמר:

קד�¯ˆ‚ א�ת� ה�רגי� א�א הר�ד�, על לח�ס ְִֵֶֶֶַָָָֹֹ��א
"וק�תה ��אמר: ערות�, יג�ה א� ויהרג�� ל�ר�� ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ���יע

עינ�". תח�ס לא ,��� ֵֶֶַָָֹאת

תע�ה¯ˆ„ לא "ול�ערה ��אמר: האנ�ס, לענ� ְֱֲֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ��א
ָָ�בר".

ת�ח�¯ˆ‰ "ולא ��אמר: הר�צח, מ� �פר ל�ח ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ��א
ר�צח". לנפ� ְֵֶֶֶַֹ�פר

Âˆ¯ולא" ��אמר: ��גגה, ר�צח �גל�ת �פר ל�ח ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ��א
מקלט�". עיר אל לנ�ס כפר, ְְִִִֶֶָָֹתקח�

Êˆ¯�� על תעמד "לא ��אמר: ה��, על לעמד ֱֲֲֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹֹ��א
ֵֶרע�".

Áˆ¯�מי� ת�י� "ולא ��אמר: מכ��ל, לה�יח ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָֹֹ��א
ְֵֶ�בית�".

Ëˆ¯לא ע�ר, "ולפני ��אמר: ��ר�, �� להכ�יל ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ��א
מכ�ל". ְִִֵֹת��

"לא˘ ��אמר: מלק�ת, המח�ב �מלק�ת לה�סי� ְֱֶֶַַָֹ�ְְְְִֶַַֹ��א
י�סי�". �� ִִֶי�סי�;

�ע�י�".˘‡ רכיל תל� "לא ��אמר: לר�ל, ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ��א

אחי�˘· את ת�נא "לא ��אמר: ��ב, ל�נא ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ��א
ְִֶָ�לבב�".

"ה�כח˘‚ ��אמר: מ��ראל, אד� �ני להל�י� ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ��א
חטא". עליו ת�א ולא עמית�, את ְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ��כיח

ת��".˘„ "לא ��אמר: לנק�, ְֱִִֶֶֶַֹֹֹֹ��א

ת�ר".˘‰ "ולא ��אמר: לנטר, ְְֱִִֶֶֶַֹֹֹֹ��א

Â˘�הא ת�ח "לא ��אמר: ה�ני�, על א� ל�ח ֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ��א
ה�ני�". ִַַָעל

Ê˘לא ה�תק "ואת ��אמר: ה�תק, �ער לג�ח ְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ��א
ְֵַַיג�ח".

Á˘נגע� "ה�מר ��אמר: צרעת, סימני לתל� ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ��א
ַַַָה�רעת".

Ë˘לא "א�ר ��אמר: אית�, �נחל ולזרע לעבד ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ��א
י�רע". ולא ,�� ְִֵֵֵַָָֹיעבד

È˘."תח�ה לא "מכ�פה ��אמר: מכ��, להחי�ת ְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ��א

‡È˘��ג� �נת�, �ל צ��ר מ�רכי �דבר חת� יתח�ב ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹ��א
יצא "לא ��אמר: �ה�, וכ��צא הח�מה ��מירת ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹצבא

�בר". לכל עליו יעבר ולא ְְֲַַָָָָָָָֹֹ��בא,

·È˘תס�ר "לא ��אמר: �י�, �ית �י על להמר�ת ְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹֹ��א
ל�". י�יד� א�ר ה�בר ְֲִִֶַַָָָמ�ל

‚È˘כתב�� ��רה �י� ה��רה, מצו�ת על לה�סי� ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ��א
א�ר ה�בר �ל "את ��אמר: �ה, על ���ל� �פר��� ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ�י�
עליו". תס� לא לע��ת; ת�מר� את� � אתכ� מצ�ה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹאנכי

„È˘ולא" ��אמר: ה��רה, מצו�ת מ�ל לגרע ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹ��א
מ���". ְִִֶַתגרע

ÂË˘."תק�ל לא "אלהי� ��אמר: ה���, לק�ל ְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹ��א

ÊË˘י�יבת רא� א� ה�ל� וה�א ה��יא, לק�ל ְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ��א
תאר". לא בע��, "ונ�יא ��אמר: י�ראל, ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאר�

ÊÈ˘תק�ל "לא ��אמר: י�ראל, מ�אר אחד לק�ל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ��א
ֵֵחר�".

ÁÈ˘,��וא אביו "�מק�ל ��אמר: וא�, אב לק�ל ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ��א
י�מת". ָמ�ת

ËÈ˘,��וא אביו "�מ�ה ��אמר: וא�, אב לה��ת ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ��א
י�מת". ָמ�ת

Î˘תע�ה "לא ��אמר: ���ת, מלאכה לע��ת ְְֱֲֲֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ��א
מלאכה". ְָָָכל

‡Î˘�רכי� �ה�לכי מדינה לתח�� ח�� לה�� ְְְְְְִִִֵֵֶַָָֹ��א
מ�קמ�". אי� יצא "אל ��אמר: ְְֱִִֵֵֶֶַַַָֹ���ת,
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‰Ú¯ני� תה�ר "ולא ��אמר: ��י�, �ד�ל לכ�ד ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ��א
ָ�ד�ל".

ÂÚ¯�תג�ר "לא ��אמר: רע, מאד� ��י� ה��� יירא ֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ��א
אי�". ְִִֵמ�ני

ÊÚ¯תה�ר לא "ודל, ��אמר: ��י�, עני על לרח� ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ��א
ְִ�ריב�".

ÁÚ¯ת�ה "לא ��אמר: ח�טא, אד� מ��ט לה��ת ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ��א
�מצו�ת. אבי�� �ה אבינ�"; ְְְְְְִִֶֶֶַֹמ��ט

ËÚ¯לא" ��אמר: קנס�ת, �דיני ה��יק על לרח� ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ��א
עינ�". ְֵָתח�ס

Ù¯לא" ��אמר: וית�מי�, �רי� מ��ט לה��ת ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַֹֹ��א
ית��". �ר מ��ט ְִֵֶַַָת�ה

‡Ù¯,��ע חבר� ואי� �יני� מ�עלי מאחד ל�מע ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹ��א
�וא". �מע ת�א "לא ְֱִֵֶֶַַָָֹ��אמר:

·Ù¯�הי א� נפ��ת, �דברי ר�י� אחרי לנט�ת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ��א
אחרי תהיה "לא ��אמר: אחד, המז�י� על י�תר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹהמח�בי�

לרעת". ְִַָֹר�י�

‚Ù¯דיני� �ח�ה זכ�ת ���ד מי ח�בה יל�ד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ��א
לנטת". רב, על תענה "ולא ��אמר: ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָֹֹנפ��ת,

„Ù¯,רה�� �דיני חכ� �אינ� אד� ���ני� למ��ת ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ��א
"לא ��אמר: אחר�ת, �חכמ�ת חכ� �ה�א �י על ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹא�

����ט". פני� ְִִִַַָָת�יר�

‰Ù¯עד �רע� תענה "לא ��אמר: ��קר, להעיד ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ��א
ֶָ�קר".

ÂÙ¯�ע יד� ��ת "אל ��אמר: עברה, �על יעיד ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ��א
חמס". עד להית ְִֵָָָָֹר�ע,

ÊÙ¯על אב�ת י�מת� "לא ��אמר: קר�ב, יעיד ְֱִֶֶֶַַָָָֹֹ��א
�עד�ת אב�ת י�מת� ��א למד�, ה�מ�עה מ�י ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ�ני�";

�ר�בי�. ל�אר ה�י� וה�א ְְְִִִִַָָ�ני�,

ÁÙ¯לא" ��אמר: אחד, עד �י על ה�י� לכרת ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ��א
�אי�". אחד עד ְִֵֶָָיק��

ËÙ¯."תרצח "לא ��אמר: נקי, להרג ְֱֲִִֶֶֶַַַָֹֹֹ��א

עדי�¯ˆ �ני ��רא� עד ה�עת, �אמד ה�י� לח�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹ��א
�הרג". אל וצ�יק "ונקי ��אמר: �בר, �ל ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָֹ��פ�

נפ��ת,¯ˆ‡ �דיני �� �העיד ��י� העד י�רה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ��א
בנפ�". יענה לא אחד, "ועד ְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ��אמר:

��י�,¯ˆ· ��עמד קד� הריגה מח�ב להרג ֲֲִִֶֶַַָָֹֹ�ְֲֶַֹֹ��א
העדה". לפני עמד� עד הרצח, ימ�ת "ולא ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ��אמר:

קד�¯ˆ‚ א�ת� ה�רגי� א�א הר�ד�, על לח�ס ְִֵֶֶֶַָָָֹֹ��א
"וק�תה ��אמר: ערות�, יג�ה א� ויהרג�� ל�ר�� ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ���יע

עינ�". תח�ס לא ,��� ֵֶֶַָָֹאת

תע�ה¯ˆ„ לא "ול�ערה ��אמר: האנ�ס, לענ� ְֱֲֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ��א
ָָ�בר".

ת�ח�¯ˆ‰ "ולא ��אמר: הר�צח, מ� �פר ל�ח ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ��א
ר�צח". לנפ� ְֵֶֶֶַֹ�פר

Âˆ¯ולא" ��אמר: ��גגה, ר�צח �גל�ת �פר ל�ח ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ��א
מקלט�". עיר אל לנ�ס כפר, ְְִִִֶֶָָֹתקח�

Êˆ¯�� על תעמד "לא ��אמר: ה��, על לעמד ֱֲֲֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹֹ��א
ֵֶרע�".

Áˆ¯�מי� ת�י� "ולא ��אמר: מכ��ל, לה�יח ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָֹֹ��א
ְֵֶ�בית�".

Ëˆ¯לא ע�ר, "ולפני ��אמר: ��ר�, �� להכ�יל ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ��א
מכ�ל". ְִִֵֹת��

"לא˘ ��אמר: מלק�ת, המח�ב �מלק�ת לה�סי� ְֱֶֶַַָֹ�ְְְְִֶַַֹ��א
י�סי�". �� ִִֶי�סי�;

�ע�י�".˘‡ רכיל תל� "לא ��אמר: לר�ל, ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ��א

אחי�˘· את ת�נא "לא ��אמר: ��ב, ל�נא ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ��א
ְִֶָ�לבב�".

"ה�כח˘‚ ��אמר: מ��ראל, אד� �ני להל�י� ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ��א
חטא". עליו ת�א ולא עמית�, את ְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ��כיח

ת��".˘„ "לא ��אמר: לנק�, ְֱִִֶֶֶַֹֹֹֹ��א

ת�ר".˘‰ "ולא ��אמר: לנטר, ְְֱִִֶֶֶַֹֹֹֹ��א

Â˘�הא ת�ח "לא ��אמר: ה�ני�, על א� ל�ח ֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ��א
ה�ני�". ִַַָעל

Ê˘לא ה�תק "ואת ��אמר: ה�תק, �ער לג�ח ְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ��א
ְֵַַיג�ח".

Á˘נגע� "ה�מר ��אמר: צרעת, סימני לתל� ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ��א
ַַַָה�רעת".

Ë˘לא "א�ר ��אמר: אית�, �נחל ולזרע לעבד ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ��א
י�רע". ולא ,�� ְִֵֵֵַָָֹיעבד

È˘."תח�ה לא "מכ�פה ��אמר: מכ��, להחי�ת ְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ��א

‡È˘��ג� �נת�, �ל צ��ר מ�רכי �דבר חת� יתח�ב ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹ��א
יצא "לא ��אמר: �ה�, וכ��צא הח�מה ��מירת ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹצבא

�בר". לכל עליו יעבר ולא ְְֲַַָָָָָָָֹֹ��בא,

·È˘תס�ר "לא ��אמר: �י�, �ית �י על להמר�ת ְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹֹ��א
ל�". י�יד� א�ר ה�בר ְֲִִֶַַָָָמ�ל

‚È˘כתב�� ��רה �י� ה��רה, מצו�ת על לה�סי� ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ��א
א�ר ה�בר �ל "את ��אמר: �ה, על ���ל� �פר��� ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ�י�
עליו". תס� לא לע��ת; ת�מר� את� � אתכ� מצ�ה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹאנכי

„È˘ולא" ��אמר: ה��רה, מצו�ת מ�ל לגרע ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹ��א
מ���". ְִִֶַתגרע

ÂË˘."תק�ל לא "אלהי� ��אמר: ה���, לק�ל ְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹ��א

ÊË˘י�יבת רא� א� ה�ל� וה�א ה��יא, לק�ל ְְְִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ��א
תאר". לא בע��, "ונ�יא ��אמר: י�ראל, ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאר�

ÊÈ˘תק�ל "לא ��אמר: י�ראל, מ�אר אחד לק�ל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ��א
ֵֵחר�".

ÁÈ˘,��וא אביו "�מק�ל ��אמר: וא�, אב לק�ל ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ��א
י�מת". ָמ�ת

ËÈ˘,��וא אביו "�מ�ה ��אמר: וא�, אב לה��ת ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ��א
י�מת". ָמ�ת

Î˘תע�ה "לא ��אמר: ���ת, מלאכה לע��ת ְְֱֲֲֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ��א
מלאכה". ְָָָכל

‡Î˘�רכי� �ה�לכי מדינה לתח�� ח�� לה�� ְְְְְְִִִֵֵֶַָָֹ��א
מ�קמ�". אי� יצא "אל ��אמר: ְְֱִִֵֵֶֶַַַָֹ���ת,
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·Î˘כל� א� תבער� "לא ��אמר: ���ת, לענ� ְְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ��א
ְֵֶֹֹמ�בתיכ�".

‚Î˘:אמר�� �סח, �ל �רא��� מלאכה לע��ת ְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ��א
�ה�". יע�ה לא מלאכה ְֵֶֶָָָָָֹ"�ל

„Î˘אמר�� �סח, �ל ��ביעי מלאכה לע��ת ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��א
�ה�". יע�ה לא מלאכה "�ל :��ְֵֶֶָָָָָֹ

‰Î˘:�� ��אמר ה�ב�ע�ת, �חג מלאכה לע��ת ְְֱֲֶֶֶַַַַָָָֹ��א
תע��". לא עבדה מלאכת ְֲֲֶֶַָָֹֹ"�ל

ÂÎ˘,ה�ביעי לחד� �אחד מלאכה לע��ת ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹ��א
תע��". לא עבדה מלאכת "�ל :�� ְֱֲֲֶֶֶֶַַָָֹֹ��אמר

ÊÎ˘:�� ��אמר ה���רי�, �י�� מלאכה לע��ת ְְֱֲִִֶֶֶַַַָָֹ��א
תע��". לא מלאכה ְְֲַָָָֹ"וכל

ÁÎ˘:אמר�� חג, �ל �רא��� מלאכה לע��ת ְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָֹ��א
תע��". לא עבדה מלאכת ְֲֲֶֶַָָֹֹ"�ל

ËÎ˘אמר�� חג, �ל ה�מיני ���� מלאכה לע��ת ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ��א
תע��". לא עבדה מלאכת "�ל :��ְֲֲֶֶַָָֹֹ

Ï˘לא היא, "א�� ��אמר: א�, ערות לג��ת ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַֹֹ��א
ערות�". ְְֶֶַָָתג�ה

‡Ï˘�אח�ת "ערות ��אמר: אח�ת, ערות לג��ת ְְְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַָֹ��א
תג�ה". ְֶַֹלא

·Ï˘א�ת "ערות ��אמר: אב, א�ת ערות לג��ת ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ��א
תג�ה". לא ְִֵַָֹאבי�

‚Ï˘,�הא מ� א� האב מ� אח�ת� ערות לג��ת ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ��א
היא אח�ת� אבי�, מ�לדת אבי� א�ת �ת "ערות ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ��אמר:

ערות�". תג�ה לא �ְְֶֶַָָֹ

„Ï˘ת� "ערות ��אמר: ה��, �ת ערות לג��ת ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹ��א
ְִ�נ�".

‰Ï˘,��� �ת "א� ��אמר: ה�ת, �ת ערות לג��ת ְְְֱִֶֶֶֶַַַַַַַֹ��א
ערות�". תג�ה ְְֶֶַָָֹלא

ÂÏ˘נת�ר�ה לא ול�ה ה�ת; ערות לג��ת ְְְְְִֶֶַַַַָָָָֹֹ��א
�מ�י ה�ת; מ� �תק ה�ת, �ת �אסר מ�ני ְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָ���רה?
ערי�ת. ��אר ��רה, מ��פי ה�ת �א��ר למד�, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָה�מ�עה

ÊÏ˘ערות" ��אמר: �ב��, א�ה ערות לג��ת ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��א
תג�ה". לא �ב�� ְִִֵַָָֹא�ה

ÁÏ˘את" ��אמר: �נ�, �בת א�ה ערות לג��ת ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��א
�נ�". ְַָ�ת

ËÏ˘ואת" ��אמר: ,��� �בת א�ה ערות לג��ת ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��א
ת�ח". לא ��� ִִַַָֹ�ת

Ó˘ערות" ��אמר: הא�, אח�ת ערות לג��ת ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ��א
תג�ה". לא א�� ְְֲִֵַֹאח�ת

‡Ó˘ערות" ��אמר: האב, אח�ת ערות לג��ת ְְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��א
תג�ה". לא אבי� ְֲִֵַָֹאח�ת

·Ó˘אל" ��אמר: האב, אחי א�ת ערות לג��ת ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ��א
היא". �דת� תקרב, לא ְְְִִִַָֹֹא���

‚Ó˘ערות" ��אמר: ה��, א�ת ערות לג��ת ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ��א
תג�ה". לא ְְֵַַָֹ��ת�,

„Ó˘א�ת "ערות ��אמר: אח, א�ת ערות לג��ת ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ��א
תג�ה". לא ְִֵַָֹאחי�

‰Ó˘וא�ה" ��אמר: א���, אח�ת ערות לג��ת ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָֹ��א
ת�ח". לא אחת� ֲִֶָָֹֹאל

ÂÓ˘נ�ת� א�ה "ואל ��אמר: נ�ה, ערות לג��ת ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��א
תקרב". לא � ְְִַָָֹ�טמאת�

ÊÓ˘א�ת "ואל ��אמר: אי�, א�ת ערות לג��ת ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹ��א
לזרע". �כב�� ת�� לא � ְְְְְֲִִֵַָָֹעמית�

ÁÓ˘לא �המה "�בכל ��אמר: �המה, ע� ל��ב ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ��א
לזרע". �כב�� ְְְְִֵַָָת��

ËÓ˘וא�ה" ��אמר: עליה, �המה א�ה �ביא ְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ��א
לרבע�". בהמה לפני תעמד ְְְְֲִִֵֵַָָֹֹלא

לא˘� � זכר "ואת ��אמר: זכר, ע� ל��ב ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ��א
ְִַת��ב".

"ערות˘�‡ ��אמר: עצמ�, האב ערות לג��ת ְְְְֱֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ��א
תג�ה". לא ְִֵַָֹאבי�

"ערות˘�· ��אמר: עצמ�, האב אחי ערות לג��ת ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ��א
תג�ה". לא אבי� ְֲִִֵַָֹאחי

���י˘�‚ לידי המביאי� �דברי� לערי�ת לקרב ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָֹ��א
�ל "אל ��אמר: �קפיצה, �רמיזה ונ��ק ח��ק �ג�� ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַָָָָערוה,
ה�מ�עה מ�י ערוה"; לג��ת תקרב� לא ��ר�, ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ�אר
ערוה. ���י לידי המביאה לקרבה אזהרה ��� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָלמד�,

יבא˘�„ "לא ��אמר: י�ראל, �ת ממזר י�א ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ��א
ה'". �קהל ְְִֵַַממזר

�ת�ה˘�‰ �לא ה�בעלת והיא קד�ה, �היה ָ�ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָֹֹ��א
קד�ה". תהיה "לא ��אמר: ְְְֱִִִֵֶֶֶַָֹוק���י�,

Â�˘,לאחר ���את אחר �ר��ת� המגר� יחזיר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ��א
ל��ב ��ח� א�ר הרא��� �על� י�כל "לא ְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָָֹ��אמר:

ְְַָלקח��".

Ê�˘:אמר�� מיבמ�, ח�� זר לאי� היבמה ���א ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ��א
ה�ת". א�ת תהיה ְִֵֵֶֶַֹ"לא

Á�˘י�כל "לא ��אמר: אנ�סת�, הא�נס יגר� ְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ��א
ימיו". �ל ְַָָָָ��ח�

Ë�˘:�� ��אמר א���, את רע �� מ�ציא יגר� ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ��א
ימיו". �ל ל��ח� י�כל ְְַַָָָָֹ"לא

Ò˘פצ�ע יבא "לא ��אמר: י�ראל, �ת סריס י�ח ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ��א
ַָ��א".

‡Ò˘המה� ולא אד� לא ה�יני�, מ�ל זכר לסרס ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹֹ��א
תע��". לא "�בארצכ� ��אמר: וע��, ְְְֱֲֶֶֶַַַַָָֹח�ה

·Ò˘:אמר�� �רי�, מ�הל אי� י�ראל על למ��ת ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ��א
נכרי". אי� עלי� לתת ת�כל ְִִֵֶַָָָֹ"לא

‚Ò˘�ל יר�ה "לא ��אמר: ס�סי�, ה�ל� יר�ה ְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ��א
ִס�סי�".

„Ò˘��ל יר�ה "ולא ��אמר: נ�י�, ה�ל� יר�ה �א ְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ִָנ�י�".

‰Ò˘�וכס" ��אמר: וזהב, �ס� ה�ל� ל� יר�ה ְְְֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ��א
מאד". ל� יר�ה לא ְְְֶַָָֹֹוזהב,

למ�ה ל� ��אמר� מצו�ת ע�רה ��ל� מא�ת �� ה� ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֹֹא��
א�ת� וכל ודק��קיה�; �פרט�תיה� �כלל�תיה� ה� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ�סיני,
היא �מצוה, מצוה �ל �ל וה�א�רי� וה�ק��קי� ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָה�לל�ת
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מצו�ת וי� �י�. �ית מ�י �י� �ית ���ל� �ה ��על ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָ��רה
נביאי� א�ת� וקבע� ��רה, מ�� אחר ��תח��� ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָאחר�ת
ונר מג�ה, מקרא �ג�� � י�ראל �כל �פ�ט� ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָוחכמי�,
מצוה לכל וי� וער�בי�. וידי�, �אב, ��עה ותענית ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָ�ֲחנ�ה,
זה. �ח��ר ית�אר וה�ל ודק��קי�; �ר��י� מא�� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ�מצוה
�ל�מר�, לק�ל� אנ� ח�בי� � ��תח��� ה�צו�ת א�� ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ�ל
על ��ספת ואינ� וכו'"; ה�בר מ� תס�ר "לא ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ��אמר:
ולא עליו תס� "לא ��רה, הזהירה מה ועל ה��רה. ְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹמצו�ת
ול�מר �בר, לח�� ר�אי נביא יהיה ��א ממ��"? ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹתגרע
למצו�ת לה�סיפ� ז� �מצוה צ�ה� ה�א �ר�� ְְְְְִִִִֶַָָָָָ�ה�ד��
ע�רה ��ל� מא�ת ה�� מא�� אחת לח�ר א� ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹה��רה,
�א�ת� ��היה נביא ע� �י� �ית ה�סיפ� א� אבל ְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָמצו�ת.
� �זרה �ר� א� ה�ראה, �ר� א� ��נה, �ר� מצוה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָה�מ�
צ�ה ה�א �ר�� �ה�ד�� אמר� לא �הרי ��ספת; ז� ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאי�
,�� אמר� וא�� �ע�נת�. ה�ג�ה לקר�ת א� ער�ב ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָלע��ת
�ה�ביאי� א�מרי�, אנ� �� א�א ה��רה. על מ�סיפי� ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהי�
להז�יר �די �ע�נת� ה�ג�ה לקר�ת וצ�� ��נ� �י� �ית ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָע�
והיה לנ�, �ע�ה �ת��ע�ת ה�א �ר�� ה�ד�� �ל ְְְֶֶַָָָָָָָָָ�בחיו
ל��ר�ת לה�דיע �כדי �לה�ל�, לברכ� �די ל�וענ� ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָקר�ב
ג�י "�מי שנאמר: ���רה, �הבטיחנ� מה �אמת ְֱִִִִֶֶֶַַַָָָה�אי�

ל א�ר �ל�ד�ל, היא ז� �ר� ועל אליו". קרבי� אלהי� � ְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ
לא �בי� ע�ה �י� ס�פרי�, מ�ברי �היא �מצוה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָֹמצוה

ֲֶַתע�ה.

חמישי יו�

עׂשרוראיתי לארּבעה זה חּבּור לחּלק §¨¦¦§©¥¦¤§©§¨¨¨¨

¦¨§ספרים:

ÔBL‡¯ ¯ÙÒמ�ה �ת ע�ר �ה� ה�צו�ת �ל �� אכלל � ≈∆ƒְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
�ר�� �מ� יח�ד �ג�� � ה�ל �ח�ת א�ת� לה�דיע וצרי� ְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹר�נ�,
ה��ע'. 'ספר זה, ספר �� וקראתי זרה. עב�דה וא��ר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָה�א,

È�L ¯ÙÒ�ה� ��צט�ינ� �דיר�ת, �ה� ה�צו�ת �� אכלל � ≈∆≈ƒְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹ
�מע, קריאת �ג�� � �מיד �לזכר� ה�ק�� את לאהב ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹ�די
א�ת �ה�א לפי �כלל, �מילה �ברכ�ת; �תפ�י�, ְְְְְִִִִִִֶָָָָ�תפ�ה,
ולא �פ�י� לא �� �אי� ��עה �מיד להז�יר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ�ב�רנ�
אהבה'. 'ספר זה, ספר �� וקראתי �ה�. וכ��צא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָציצית

ÈLÈÏL ¯ÙÒ�יד�עי �זמ�י� �ה� ה�צ�ת �ל �� אכלל � ≈∆¿ƒƒְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ
זמ�י�'. 'ספר זה, ספר �� וקראתי �מ�עד�ת. ��ת, �ג�� �ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ÈÚÈ·¯ ¯ÙÒ��ג� � �עילה �ל המצו�ת �� אכלל � ≈∆¿ƒƒְְְְִִֶֶַָֹ
זה, ספר �� וקראתי וחליצה. וי��� וגר��י�, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָק���י�

נ�י�'. ִֵֶָ'ספר

ÈLÈÓÁ ¯ÙÒ,אס�ר�ת �יא�ת �ל מצו�ת �� אכלל � ≈∆¬ƒƒְְֲִִֶֶֹ
הא�� עניני� ���ני לפי � אס�ר�ת מאכל�ת �ל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ�מצו�ת
�במאכל�ת �ערי�ת הא��ת, מ� והב�ילנ� ה�ק�� ְֲֲַַָָ�ְְְִִִִַָָָָק��נ�

הע�י�",אס מ� אתכ� "ואב�ל נאמר: �ב�ניה� �ר�ת, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
זה, ספר �� וקראתי הע�י�". מ� אתכ� הב�ל�י ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ"א�ר

קד�ה'. ָ�ְֵֶ'ספר

ÈML ¯ÙÒאסר� מי �ה� אד� ��תח�ב מצו�ת �� אכלל � ≈∆ƒƒְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ספר �� וקראתי �נדרי�. �ב�ע�ת �ג�� � �דברי� ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָעצמ�
הפלאה'. 'ספר ְֵֶֶַָָזה,

ÈÚÈ·L ¯ÙÒ��ג� � האר� �זרע �ה� מצו�ת �� אכלל � ≈∆¿ƒƒְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹ
מצו�ת ��אר �תר�מ�ת, �מע�ר�ת וי�בל�ת, ְְְְְְְִִִַַָ�מ�י�
זרעי�'. 'ספר זה, ספר �� וקראתי מענינ�. ע�ה� ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָה�גללי�

È�ÈÓL ¯ÙÒוקר�נ�ת מק�� �בני� �ה� מצו�ת �� אכלל � ≈∆¿ƒƒְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹ
עב�דה'. 'ספר זה, ספר �� וקראתי ה�מידי�. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָצ��ר

ÈÚÈLz ¯ÙÒ.ה�חיד �קר�נ�ת �ה� מצו�ת �� אכלל � ≈∆¿ƒƒְְְְִִֵֶֶַָָָֹ
קר�נ�ת'. 'ספר זה, ספר �� ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָוקראתי

È¯ÈNÚ ¯ÙÒ.וטמא�ת �טהר�ת �ה� מצו�ת �� אכלל � ≈∆¬ƒƒְְְְֳִֵֶֶָֹ�ְ
טהרה'. 'ספר זה, ספר �� ְֳִֵֵֵֶֶֶָָָָוקראתי

¯NÚ „Á‡ ¯ÙÒ,�לחבר אד� ��י� מצו�ת �� אכלל � ≈∆««»»ְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
זה, ספר �� וקראתי .���� א� ��מ�� �ח�ה ה�ק �ה� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוי�

נזיקי�'. ְִִֵֶ'ספר

¯NÚ ÌÈ�L ¯ÙÒ.קנ�ה� מכירה מצו�ת �� אכלל � ≈∆¿≈»»ְְְְִִִֶָָֹ
ספר �� קני�'.וקראתי 'ספר זה, ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ

¯NÚ ‰LÏL ¯ÙÒ,�לחבר אד� ��י� מצו�ת �� אכלל � ≈∆¿…»»»ְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
�בעלי ��מרי�, �ג�� � ה�ק �תח�ת� �אי� �יני� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ��אר
מ��טי�'. 'ספר זה, ספר וקראתי �כפיר�ת. �טענ�ת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָח�ב�ת,

¯NÚ ‰Úa¯‡ ¯ÙÒ�מס�רי �ה� מצו�ת �� אכלל � ≈∆«¿»»»»ְְְִִֵֶֶֹ
ה�ל� ודי� עד�ת, וק�לת �י�, �ית מית�ת �ג�� � ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָלסנהדרי�

��פטי�'. 'ספר זה, ספר �� וקראתי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָ�מלחמ�ת.
ה�פרי�, עניני לפי זה ח��ר �ל הלכ�ת ח��ק ה�א ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָוזה

ההלכ�ת. עניני לפי ה�צו�ת ְְְְְֲִִִִֵַַָוח��ק
ה�יני� וכל �מצוה מצוה מ��טי �ל לבאר אתחיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָוע�ה
��י. אל �עזרת ההלכ�ת סדר על מענינ� ע�� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָה�כללי�
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ה��רה, יס�די הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה חמ�, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָהלכ�תיו
זרה עב�דה הלכ�ת ��רה, �למ�ד הלכ�ת �ע�ת, ְְְְֲִִִֵַָָָָהלכ�ת

���בה. הלכ�ת ה��י�, ְְִִַָ�ְוח��ת

.‰¯Bz‰ È„BÒÈ ˙BÎÏ‰�� � מצו�ת ע�ר �כלל� י� ƒ¿¿≈«»ְְִִֵֵֶֶָָ
�רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ואר�ע ע�ה, ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹמצו�ת
��� �מח�בה יעלה ��א (ב) אל��; �� ��� לידע ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ(א)
ליראה (ה) לאהב�; (ד) ליחד�; (ג) ה'; ז�לתי אל�� ��ְְְְֱֲֳִִַַָָָָ
לא�ד ��א (ח) �מ�; לח�ל ��א (ז) לק���; (ו) ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַֹֹמ���;
המד�ר ה�ביא מ� ל�מע (ט) עליה�; �מ� ��קרא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�ברי�

לנ��ת�. ��א (י) ְְִֶַֹ��מ�;

.˙BÚc ˙BÎÏ‰�חמ � מצו�ת ע�רה אחת �כלל� י� ƒ¿≈ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
וזה תע�ה; לא מצו�ת ו�� ע�ה, (א)מצו�ת �רט�: ה�א ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹ

את לאהב (ג) �י�דעיו; לה��ק (ב) �דרכיו; ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹלה���ת
(ו) אחי�; ל�נא ��א (ה) ה�רי�; את לאהב (ד) ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹהרעי�;
אמללי�; לע��ת ��א (ח) �ני�; להל�י� ��א (ז) ְִָ�ְְְְִִִֶֶַַַָֹֹלה�כיח;
לנטר. ��א (יא) לנק�; ��א (י) רכיל; ליל� ��א ְְִִִֵֵֶֶֶָֹֹֹֹֹ(ט)

.‰¯Bz „eÓÏz ˙BÎÏ‰(א) � מצו�ת ��י �כלל� י� ƒ¿«¿»ְְְִִֵֵָָ
וי�דעיה. מל�דיה לכ�ד (ב) ��רה; ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹללמד
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מצו�ת וי� �י�. �ית מ�י �י� �ית ���ל� �ה ��על ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָ��רה
נביאי� א�ת� וקבע� ��רה, מ�� אחר ��תח��� ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָאחר�ת
ונר מג�ה, מקרא �ג�� � י�ראל �כל �פ�ט� ְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָוחכמי�,
מצוה לכל וי� וער�בי�. וידי�, �אב, ��עה ותענית ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָ�ֲחנ�ה,
זה. �ח��ר ית�אר וה�ל ודק��קי�; �ר��י� מא�� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ�מצוה
�ל�מר�, לק�ל� אנ� ח�בי� � ��תח��� ה�צו�ת א�� ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ�ל
על ��ספת ואינ� וכו'"; ה�בר מ� תס�ר "לא ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ��אמר:
ולא עליו תס� "לא ��רה, הזהירה מה ועל ה��רה. ְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹמצו�ת
ול�מר �בר, לח�� ר�אי נביא יהיה ��א ממ��"? ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹתגרע
למצו�ת לה�סיפ� ז� �מצוה צ�ה� ה�א �ר�� ְְְְְִִִִֶַָָָָָ�ה�ד��
ע�רה ��ל� מא�ת ה�� מא�� אחת לח�ר א� ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹה��רה,
�א�ת� ��היה נביא ע� �י� �ית ה�סיפ� א� אבל ְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָמצו�ת.
� �זרה �ר� א� ה�ראה, �ר� א� ��נה, �ר� מצוה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָה�מ�
צ�ה ה�א �ר�� �ה�ד�� אמר� לא �הרי ��ספת; ז� ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאי�
,�� אמר� וא�� �ע�נת�. ה�ג�ה לקר�ת א� ער�ב ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָלע��ת
�ה�ביאי� א�מרי�, אנ� �� א�א ה��רה. על מ�סיפי� ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהי�
להז�יר �די �ע�נת� ה�ג�ה לקר�ת וצ�� ��נ� �י� �ית ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָע�
והיה לנ�, �ע�ה �ת��ע�ת ה�א �ר�� ה�ד�� �ל ְְְֶֶַָָָָָָָָָ�בחיו
ל��ר�ת לה�דיע �כדי �לה�ל�, לברכ� �די ל�וענ� ְְְְְְְְְִֵֵֵַַַַָָקר�ב
ג�י "�מי שנאמר: ���רה, �הבטיחנ� מה �אמת ְֱִִִִֶֶֶַַַָָָה�אי�

ל א�ר �ל�ד�ל, היא ז� �ר� ועל אליו". קרבי� אלהי� � ְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ
לא �בי� ע�ה �י� ס�פרי�, מ�ברי �היא �מצוה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶָָֹמצוה

ֲֶַתע�ה.

חמישי יו�

עׂשרוראיתי לארּבעה זה חּבּור לחּלק §¨¦¦§©¥¦¤§©§¨¨¨¨

¦¨§ספרים:

ÔBL‡¯ ¯ÙÒמ�ה �ת ע�ר �ה� ה�צו�ת �ל �� אכלל � ≈∆ƒְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
�ר�� �מ� יח�ד �ג�� � ה�ל �ח�ת א�ת� לה�דיע וצרי� ְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹר�נ�,
ה��ע'. 'ספר זה, ספר �� וקראתי זרה. עב�דה וא��ר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָה�א,

È�L ¯ÙÒ�ה� ��צט�ינ� �דיר�ת, �ה� ה�צו�ת �� אכלל � ≈∆≈ƒְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָֹ
�מע, קריאת �ג�� � �מיד �לזכר� ה�ק�� את לאהב ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹ�די
א�ת �ה�א לפי �כלל, �מילה �ברכ�ת; �תפ�י�, ְְְְְִִִִִִֶָָָָ�תפ�ה,
ולא �פ�י� לא �� �אי� ��עה �מיד להז�יר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ�ב�רנ�
אהבה'. 'ספר זה, ספר �� וקראתי �ה�. וכ��צא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָציצית

ÈLÈÏL ¯ÙÒ�יד�עי �זמ�י� �ה� ה�צ�ת �ל �� אכלל � ≈∆¿ƒƒְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ
זמ�י�'. 'ספר זה, ספר �� וקראתי �מ�עד�ת. ��ת, �ג�� �ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ÈÚÈ·¯ ¯ÙÒ��ג� � �עילה �ל המצו�ת �� אכלל � ≈∆¿ƒƒְְְְִִֶֶַָֹ
זה, ספר �� וקראתי וחליצה. וי��� וגר��י�, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָק���י�

נ�י�'. ִֵֶָ'ספר

ÈLÈÓÁ ¯ÙÒ,אס�ר�ת �יא�ת �ל מצו�ת �� אכלל � ≈∆¬ƒƒְְֲִִֶֶֹ
הא�� עניני� ���ני לפי � אס�ר�ת מאכל�ת �ל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ�מצו�ת
�במאכל�ת �ערי�ת הא��ת, מ� והב�ילנ� ה�ק�� ְֲֲַַָָ�ְְְִִִִַָָָָק��נ�

הע�י�",אס מ� אתכ� "ואב�ל נאמר: �ב�ניה� �ר�ת, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
זה, ספר �� וקראתי הע�י�". מ� אתכ� הב�ל�י ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ"א�ר

קד�ה'. ָ�ְֵֶ'ספר

ÈML ¯ÙÒאסר� מי �ה� אד� ��תח�ב מצו�ת �� אכלל � ≈∆ƒƒְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ספר �� וקראתי �נדרי�. �ב�ע�ת �ג�� � �דברי� ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָעצמ�
הפלאה'. 'ספר ְֵֶֶַָָזה,

ÈÚÈ·L ¯ÙÒ��ג� � האר� �זרע �ה� מצו�ת �� אכלל � ≈∆¿ƒƒְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹ
מצו�ת ��אר �תר�מ�ת, �מע�ר�ת וי�בל�ת, ְְְְְְְִִִַַָ�מ�י�
זרעי�'. 'ספר זה, ספר �� וקראתי מענינ�. ע�ה� ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָה�גללי�

È�ÈÓL ¯ÙÒוקר�נ�ת מק�� �בני� �ה� מצו�ת �� אכלל � ≈∆¿ƒƒְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹ
עב�דה'. 'ספר זה, ספר �� וקראתי ה�מידי�. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָצ��ר

ÈÚÈLz ¯ÙÒ.ה�חיד �קר�נ�ת �ה� מצו�ת �� אכלל � ≈∆¿ƒƒְְְְִִֵֶֶַָָָֹ
קר�נ�ת'. 'ספר זה, ספר �� ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָוקראתי

È¯ÈNÚ ¯ÙÒ.וטמא�ת �טהר�ת �ה� מצו�ת �� אכלל � ≈∆¬ƒƒְְְְֳִֵֶֶָֹ�ְ
טהרה'. 'ספר זה, ספר �� ְֳִֵֵֵֶֶֶָָָָוקראתי

¯NÚ „Á‡ ¯ÙÒ,�לחבר אד� ��י� מצו�ת �� אכלל � ≈∆««»»ְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
זה, ספר �� וקראתי .���� א� ��מ�� �ח�ה ה�ק �ה� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוי�

נזיקי�'. ְִִֵֶ'ספר

¯NÚ ÌÈ�L ¯ÙÒ.קנ�ה� מכירה מצו�ת �� אכלל � ≈∆¿≈»»ְְְְִִִֶָָֹ
ספר �� קני�'.וקראתי 'ספר זה, ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ

¯NÚ ‰LÏL ¯ÙÒ,�לחבר אד� ��י� מצו�ת �� אכלל � ≈∆¿…»»»ְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
�בעלי ��מרי�, �ג�� � ה�ק �תח�ת� �אי� �יני� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ��אר
מ��טי�'. 'ספר זה, ספר וקראתי �כפיר�ת. �טענ�ת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָח�ב�ת,

¯NÚ ‰Úa¯‡ ¯ÙÒ�מס�רי �ה� מצו�ת �� אכלל � ≈∆«¿»»»»ְְְִִֵֶֶֹ
ה�ל� ודי� עד�ת, וק�לת �י�, �ית מית�ת �ג�� � ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָלסנהדרי�

��פטי�'. 'ספר זה, ספר �� וקראתי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָ�מלחמ�ת.
ה�פרי�, עניני לפי זה ח��ר �ל הלכ�ת ח��ק ה�א ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָוזה

ההלכ�ת. עניני לפי ה�צו�ת ְְְְְֲִִִִֵַַָוח��ק
ה�יני� וכל �מצוה מצוה מ��טי �ל לבאר אתחיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָוע�ה
��י. אל �עזרת ההלכ�ת סדר על מענינ� ע�� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָה�כללי�
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ה��רה, יס�די הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה חמ�, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָהלכ�תיו
זרה עב�דה הלכ�ת ��רה, �למ�ד הלכ�ת �ע�ת, ְְְְֲִִִֵַָָָָהלכ�ת

���בה. הלכ�ת ה��י�, ְְִִַָ�ְוח��ת

.‰¯Bz‰ È„BÒÈ ˙BÎÏ‰�� � מצו�ת ע�ר �כלל� י� ƒ¿¿≈«»ְְִִֵֵֶֶָָ
�רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ואר�ע ע�ה, ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹמצו�ת
��� �מח�בה יעלה ��א (ב) אל��; �� ��� לידע ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ(א)
ליראה (ה) לאהב�; (ד) ליחד�; (ג) ה'; ז�לתי אל�� ��ְְְְֱֲֳִִַַָָָָ
לא�ד ��א (ח) �מ�; לח�ל ��א (ז) לק���; (ו) ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַֹֹמ���;
המד�ר ה�ביא מ� ל�מע (ט) עליה�; �מ� ��קרא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�ברי�

לנ��ת�. ��א (י) ְְִֶַֹ��מ�;

.˙BÚc ˙BÎÏ‰�חמ � מצו�ת ע�רה אחת �כלל� י� ƒ¿≈ְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
וזה תע�ה; לא מצו�ת ו�� ע�ה, (א)מצו�ת �רט�: ה�א ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹ

את לאהב (ג) �י�דעיו; לה��ק (ב) �דרכיו; ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹלה���ת
(ו) אחי�; ל�נא ��א (ה) ה�רי�; את לאהב (ד) ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹהרעי�;
אמללי�; לע��ת ��א (ח) �ני�; להל�י� ��א (ז) ְִָ�ְְְְִִִֶֶַַַָֹֹלה�כיח;
לנטר. ��א (יא) לנק�; ��א (י) רכיל; ליל� ��א ְְִִִֵֵֶֶֶָֹֹֹֹֹ(ט)

.‰¯Bz „eÓÏz ˙BÎÏ‰(א) � מצו�ת ��י �כלל� י� ƒ¿«¿»ְְְִִֵֵָָ
וי�דעיה. מל�דיה לכ�ד (ב) ��רה; ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹללמד
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.ÌÈBb‰ ˙BwÁÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú ˙BÎÏ‰אחת �כלל� י� ƒ¿¬»»»¿À«ƒְִֵַַָָ
ואר�עי� ות�ע ע�ה, מצו�ת ��י � מצו�ת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָוחמ�י�
אחר לפנ�ת ��א (א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹֹמצו�ת
�רא�ת ה�ב הרה�ר אחר לת�ר ��א (ב) זרה; ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹעב�דה
�דר� א�ת� יעבד ��א (ד) לג��; ��א (ג) ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהעיני�;
�סל לע��ת ��א (ו) ל�; י��חוה ��א (ה) ְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹעב�דת�;
��א (ח) לאחרי�; אפ�� �סל לע��ת ��א (ז) ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַֹֹלעצמ�;
(י) אחריה; אחרי� לה�יח ��א (ט) לנ�אי; צ�ר�ת ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָֹלע��ת
ליהנ�ת ��א (יב) לבנ�ת�; ��א (יא) ה��חת; עיר ְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹל�ר�
לאהב ��א (יד) לעבד�; להסית ��א (יג) ממ�נ�; ְְְֱִִֶֶֶָָָָָָֹֹֹמ�ל
(יז) לה�יל�; ��א (טז) �נאת�; לעזב ��א (טו) ְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹה�סית;
עליו מ�ל�ד י�נע ��א (יח) זכ�ת; עליו לל�ד ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ��א
מ� ל�מע ��א (כ) ��מ�; להתנ�א ��א (יט) ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹֹח�בה;
��� ואפ�� ��קר, להתנ�א ��א (כא) ��מ�; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹה�תנ�א
ל�בע ��א (כג) �קר; נביא מהריגת לג�ר ��א (כב) ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹה';
��א (כה) א�ב; לע��ת ��א (כד) זרה; עב�דה ���ְֲֲֵֶֶַָָָֹֹ
��א (כז) ל�ל�; להעביר ��א (כו) י�ע�ני; ְְֲֲִִִֶֶֶַַַֹֹֹלע��ת
מ��ית; אב� על לה��חו�ת ��א (כח) מ�בה; ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹלהקי�
ה�ע�ה וכל זרה עב�דה לא�ד (ל) א�רה; ל�ע ��א ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ(כט)
�בכל זרה �עב�דה ליהנ�ת ��א (לא) ְְֲִִֵֶַָָָָָָֹ��ביל�;
��א (לג) נעבד; �צ��י ליהנ�ת ��א (לב) ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָֹֹמ���יה;
עליה�; לח� ��א (לד) זרה; עב�דה לע�בדי �רית ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָֹֹֹלכרת
�מנהג�תיה� לנה�ג ��א (לו) �ארצנ�; י�ב� ��א ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹ(לה)
(לט) לקס�; ��א (לח) לנח�; ��א (לז) ְְְְִֵֶֶַַָֹֹֹ�במל����;
אל לדר� ��א (מא) חבר; לח�ר ��א (מ) לע�נ�; ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַֹֹֹֹֹ��א
ל�אל ��א (מג) �א�ב; ל�אל ��א (מב) ְְְִִִֵֶֶַֹֹֹֹה�תי�;
רא�; �את לה�י� ��א (מה) לכ��; ��א (מד) ְְְְְִִִֵֶֶַַַֹֹֹ�י�ע�ני;
עדי אי� יע�ה ��א (מז) זק�; �את לה�חית ��א ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹ(מו)
לכ�ב ��א (מט) אי�; עדי א�ה �ע�ה ��א (מח) ְְֲִִִִִֶֶֶַָָֹֹֹא�ה;
על קרחה לע��ת ��א (נא) להת��דד; ��א (נ) ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹֹקעקע;

ֵמת.

.‰·eLz ˙BÎÏ‰הח�טא ����ב וה�א אחת, ע�ה מצות ƒ¿¿»ְְֲִֵֵֶַַַַָ
ויתו�ה. ה', לפני ְְְְִִֵֵֶֶַמחטא�

� ו�בעי� חמ� זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָנמצא�
לא מצו�ת וחמ�י� ות�ע ע�ה, מצו�ת מה� ע�רה ��ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹ

ֲֶַתע�ה.
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הלכ�ת �מע, קר�ת הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה ,�� ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָהלכ�תיו
��רה, וספר �מז�זה �פ�י� הלכ�ת �הני�, �בר�ת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹ�פ�ה

מילה. הלכ�ת �רכ�ת, הלכ�ת ציצית, ְְְְִִִִִִָָהלכ�ת

.ÚÓL ˙i¯˜ ˙BÎÏ‰לקר�ת והיא אחת, ע�ה מצות ƒ¿¿ƒ«¿«ְְְֲִִִֵַַַ
.���� �עמי� �מע ְְֲִִַַַַַקר�ת

.ÌÈ�‰k ˙k¯·e ‰lÙz ˙BÎÏ‰מצו�ת ��י �כלל� י� ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«…¬ƒְְְִִֵֵָָ
�הני� לבר� (ב) י��; �כל �תפ�ה ה' את לעבד (א) ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָֹֹע�ה:

י��. �כל י�ראל ְְִֵֶָָאת

˙BÎÏ‰ÔÈlÙz�חמ �כלל� י� ��רה. וספר �מז�זה ƒ¿¿ƒƒְְְִֵֵֵֶָָָָָ

הרא�; על �פ�י� להי�ת (א) �רט�: ה�א וזה ע�ה; ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹמצו�ת
ה�ערי�; �פתחי מז�זה לק�ע (ג) ה�ד; על לק�ר� ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹ(ב)
ה�ל� לכ�ב (ה) לעצמ�; ��רה ספר אי� �ל לכ�ב ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ(ד)

��רה. ספרי �ני ל� ��היה �די לעצמ�, �ני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָספר

.˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ציצית לע��ת והיא אחת, ע�ה מצות ƒ¿ƒƒְְֲֲִִִִֵַַַַ
ה�ס�ת. �נפי ְְֵַַַעל

.˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰�מ� את לבר� והיא אחת, ע�ה מצות ƒ¿¿»ְְְְֲִִֵֵֶַַַָ
אכילה. ֲִַַָאחר

.‰ÏÈÓ ˙BÎÏ‰�ה�כרי את למ�ל והיא אחת, ע�ה מצות ƒ¿ƒ»ְְְֲִִִֵֶַַַַָָ
ה�מיני. ����ְִִַַ

מצו�ת ע�רה אחת זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָנמצא�
ֲֵע�ה.
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הלכ�ת ��ת, הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה ע�ר, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָהלכ�תיו
ט�ב, י�� �ביתת הלכ�ת ע��ר, �ביתת הלכ�ת ְְְְִִִִִֵַַָער�בי�,
הלכ�ת ול�לב, וס�ה ��פר הלכ�ת �מ�ה, חמ� ְְִָָ�ְְְִִֵַָָָהלכ�ת
הלכ�ת �ענ��ת, הלכ�ת החד�, ק��� הלכ�ת ְְְְֲִִִִִִֶַַָֹ�קלי�,

וחנ�ה. ָ�ְֲִַָמג�ה

.˙aL ˙BÎÏ‰מצו�ת ��י � מצו�ת חמ� �כלל� י� ƒ¿«»ְְְְִִִֵֵֵָָָ
ל��ת (א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ו�ל� ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָֹֹֹע�ה,
לענ� ��א (ג) מלאכה; �� לע��ת ��א (ב) ְְֲֲִִֶֶַַַָָֹֹֹ��ביעי;
לק�� (ה) ���ת; ל�ב�ל ח�� לצאת ��א (ד) ְְְְֵֵֶַַַַָָָֹ���ת;

�זכירה. ְִִַָה���

‰.ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ�ס�פרי מ�ברי והיא אחת, ע�ה מצות ƒ¿≈ƒְְְְֲִִִִִֵֵַַַ
ה�ני�. מ� ְְִִֵַָָואינ�

.¯BNÚ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰י�� � מצו�ת אר�ע �כלל� י� ƒ¿¿ƒ«»ְְְְִִֵֵַַָָ
(א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ���י ע�ה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹמצו�ת
(ג) מלאכה; �� לע��ת ��א (ב) מ�לאכה; �� ְְְֲִִֶַָָָָֹֹל��ת

.�� ול���ת לאכל ��א (ד) ;�� ְְְְֱִִֶֶַֹֹלהתע��ת

.·BË ÌBÈ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ע�רה ��י� �כלל� י� ƒ¿¿ƒ«ְְְִֵֵֵֶָָ
וזה תע�ה; לא מצו�ת ו�� ע�ה, מצו�ת �� � ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַֹמצו�ת
��א (ב) �סח; �ל �רא��� ל��ת (א) �רט�: ְְִִֶֶֶַָָָֹֹה�א
(ד) �סח; �ל ��ביעי ל��ת (ג) מלאכה; �� ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹלע��ת
ה�ב�ע�ת; חג �י�� ל��ת (ה) מלאכה; �� לע��ת ְְְֲִֶַַַָָָֹֹ��א
(ח) ה�נה; �רא� ל��ת (ז) מלאכה; �� לע��ת ��א ְְְֲִֶַַָָָָֹֹֹ(ו)
(י) חג; �ל �רא��� ל��ת (ט) מלאכה; �� לע��ת ְְֲִִֶֶַַָָָֹֹ��א
חג; �ל ��מיני ל��ת (יא) מלאכה; �� לע��ת ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹ��א

מלאכה. �� לע��ת ��א ְֲֶַָָֹ(יב)

.‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰�ל� � מצו�ת �מ�נה �כלל� י� ƒ¿»≈«»ְְְִִֵֶָָָֹ
�רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת וחמ� ע�ה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹמצו�ת
ה��� מחצ�ת ע�ר אר�עה �י�� חמ� לאכל ��א ְְֱֲֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ(א)
��א (ג) ע�ר; מאר�עה �א�ר לה��ית (ב) ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹ�למעלה;
�ל חמ� �ערבת לאכל ��א (ד) �בעה; �ל חמ� ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹלאכל
י�צא ��א (ו) �בעה; �ל חמ� יראה ��א (ה) ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹ�בעה;
לס�ר (ח) ה�סח; �לילי מ�ה לאכל (ז) �בעה; �ל ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹחמ�

ה�ילה. �א�ת� מצרי� ְְְִִִִַַַַָ�יציאת
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.·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ¯ÙBL ˙BÎÏ‰מצו�ת �ל� �כלל� י� ƒ¿»¿À»¿»ְְִִֵָָָֹ
�אחד ��פר ק�ל ל�מע (א) �רט�: ה�א וזה ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹע�ה;
ל�לב ל�ל (ג) החג; ימי �בעת ���ה לי�ב (ב) ְְִִֵֶַָָָֹ�ְְִֵֵֵַ�ת�רי;

החג. ימי �בעת �ל ְְְִִֵֶַַָָָ��ק��

.ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰�אי �ל ל�� והיא אחת, ע�ה מצות ƒ¿¿»ƒְְֲִִִִֵֵַַַָ
ו�נה. �נה �כל ה�קל ְְֲִֶֶַַָָָָָמחצית

.L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰לח�ב והיא אחת, ע�ה מצות ƒ¿ƒ«…∆ְְְֲִִֵֵַַַַ
חד� �ל �ח�ת ה�א י�� �איזה חד�י� ולק�ע ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹולידע

ה�נה. מחד�י ְֵֵֶַָָָָֹוחד�

.˙Bi�Úz ˙BÎÏ‰ולזעק להתע��ת והיא אחת, ע�ה מצות ƒ¿«¬ƒְְְְְְֲִִִִֵַַַַֹ
ה���ר. על ��ב�א �ד�לה צרה עת �כל ה' ְְְִִֵֵֶַַָָָָָלפני

.‰k�ÁÂ ‰l‚Ó ˙BÎÏ‰ע�ה מצו�ת ��י �כלל� י� ƒ¿¿ƒ»«¬À»ְְְֲִִֵֵֵָָ
ה�ני�. מ� ואינ� ס�פרי�, ְְְְִִִִִֵֵַָָמ�ברי

� ��ל�י� חמ� זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹנמצא�
לא מצו�ת ע�רה ו�� ע�ה, מצו�ת מה� ע�רה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַֹ��ע

ס�פרי�. מ�ברי מצו�ת �ל� �� וי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹתע�ה;
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הלכ�ת אי��ת, הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה חמ�, ְְְְִִִִִֵֶָָָהלכ�תיו
�ת�לה, נערה הלכ�ת וחליצה, י��� הלכ�ת ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָ�ר��י�,

��טה. ְִָהלכ�ת

.˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰מצו�ת ��י � מצו�ת אר�ע �כלל� י� ƒ¿ƒְְְְְִִִֵֵַַָָ
ל�א (א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ���י ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹע�ה,
�ת�ה �לא א�ה ��על ��א (ב) וק���י�; �כת�ה ָ�ְְְִִִִֵֶָָָֹֹ�ְִִָא�ה
לפר�ת (ד) וע�נה; �ס�ת �אר ימנע ��א (ג) ְְְְְְִִִִֵֶַָֹוק���י�;

מ��ה. ְְִִֶָולר��ת

.ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰מצות (א) – מצו�ת ��י �כלל� י� ƒ¿≈ƒְְְְִִִֵֵַָָ
יחזיר ��א (ב) �ספר; המגר� ��גר� וה�א ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹע�ה,

מ���את. ְִִֵֶָ�ר��ת�

.‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰י�� � מצו�ת �ל� �כלל� י� ƒ¿ƒ«¬ƒ»ְְְִִֵֵָָָֹ
(א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצות ואחת ע�ה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹמצו�ת
עד זר לאי� יבמה ���א ��א (ג) לחל�; (ב) ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹלי��;

מעליה. ה�ב� ר��ת ְֵֶֶַָָָָָ��ס�ר

.‰Ïe˙a ‰¯Ú� ˙BÎÏ‰�ל� � מצו�ת חמ� �כלל� י� ƒ¿«¬»¿»ְְִִֵֵָָָָֹ
(א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ���י ע�ה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹמצו�ת
יגר� ��א (ג) אנ�סת�; הא�נס ���א (ב) המפ�ה; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלקנס
�על� �חת רע �� מ�ציא א�ת ���ב (ד) ֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהא�נס;

א���. את רע �� מ�ציא יגר� ��א (ה) ְְְִִֵֵֶֶַָָֹלע�ל�;

.‰ËBN ˙BÎÏ‰מצות (א) – מצו�ת �ל� �כלל� י� ƒ¿»ְְְִִִֵַָָָֹ
(א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ���י� ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹע�ה,
��א (ב) ���רה; ה�ד�רה ה�נא�ת �ת�רת ל��טה ְְְְֲֶַַַַַָָָָֹלע��ת

לב�נה. עליו ל�� ��א (ג) קר�נ�; על �מ� ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹל��
מה� � ע�רה �בע זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנמצא�

תע�ה. לא מצו�ת ��מ�נה ע�ה, מצו�ת ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַֹ��ע
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�יאה, א��רי הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה �ל�, ְְְִִִִִֵֶָָָָֹהלכ�תיו

�חיטה. הלכ�ת אס�ר�ת, מאכל�ת ְְְֲֲִִִַָָהלכ�ת

.‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰מצו�ת ��ל�י� �בע �כלל� י� ƒ¿ƒ≈ƒ»ְְְִִִֵֶַָָֹ
וזה תע�ה; לא מצו�ת ��ל�י� ו�� ע�ה, מצות אחת �ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַֹֹ

) הא�; על לבא ��א (א) �רט�: עלה�א לבא ��א ב) ְֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ
א�ת �ת לבעל ��א (ד) אח�ת; לבעל ��א (ג) אב; ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹא�ת
(ז) �ת; לבעל ��א (ו) ה��; �ת לבעל ��א (ה) ְְִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹאב;
(ט) �ב��; א�ה ל�א ��א (ח) ה�ת; �ת לבעל ְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹ��א
;��� �בת א�ה ל�א ��א (י) �נ�; �בת א�ה ל�א ְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ��א
א�; אח�ת לבעל ��א (יב) אב; אח�ת לבעל ��א ְְֲֲִִֵֶֶָֹֹֹֹ(יא)
א�ת לבעל ��א (יד) האב; אחי א�ת לבעל ��א ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹֹ(יג)
אח�ת לבעל ��א (טז) אח; א�ת לבעל ��א (טו) ְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹה��;
א�ה �ביא ��א (יח) �המה; ע� ל��ב ��א (יז) ְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹא���;
לג��ת ��א (כ) זכר; ע� ל��ב ��א (יט) עליה; ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ�המה
��א (כב) האב; אחי ערות לג��ת ��א (כא) אב; ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹערות
��א (כד) נ�ה; לבעל ��א (כג) אי�; א�ת ְְִִִִֵֶֶֶָֹֹֹֹלבעל
��הל; �מ�אבי ע��ני יב�א ��א (כה) ���י�; ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹלהתח��
(כז) ��הל; מ�ב�א מצרי �לי�י ��ר להרחיק ��א ְְְְִִִִִִֶַַָָָֹ(כו)
(כח) ��הל; מ�ב�א אד�מי �לי�י ��ר להרחיק ְְְֲִִִִִֶַַָָָֹ��א
(ל) ��הל; סריס יב�א ��א (כט) ��הל; ממזר יב�א ְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ��א
י�א ��א (לא) וע��; ח�ה �המה אפ�� זכר, לסרס ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ��א
אלמנה, �ד�ל �ה� יבעל ��א (לב) אלמנה; �ד�ל ְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֹ�ה�
�ת�לה �ד�ל �ה� ���א (לג) ק���י�; �לא ְְֲִִִִֵֶָָָֹֹאפ��
י�א ��א (לה) �ר��ה; �ה� י�א ��א (לד) ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹ�נער�ת�;
לאחת אד� יקרב ��א (לז) חללה; י�א ��א (לו) ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֹז�נה;

�על. ��א ואפ�� הערי�ת, ֲֲִִֶַַָָָָֹמ�ל

.˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰�וע�רי �מ�נה �כלל� י� ƒ¿«¬»¬ְְְְִִֵֶֶָָ
לא מצו�ת וע�רי� ואר�ע ע�ה, מצו�ת אר�ע � ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַֹמצו�ת
וח�ה, �המה �סימני לב�ק (א) �רט�: ה�א וזה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹתע�ה;
הע��, �סימני לב�ק (ב) לטה�רה; טמאה �י� ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹלהב�יל
להב�יל �גי�, �סימני לב�ק (ג) לטה�ר; טמא �י� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹלהב�יל
�י� להב�יל חגבי�, �סימני לב�ק (ד) לטה�ר; טמא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֹ�י�
��א (ו) טמאה; וח�ה �המה לאכל ��א (ה) לטה�ר; ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹטמא
��א (ח) טמאי�; �גי� לאכל ��א (ז) טמא; ע�� ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹֹלאכל
��א (י) האר�; �ר� לאכל ��א (ט) הע��; �ר� ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָֹֹֹֹלאכל
ה�ר�ת ��לעת לאכל ��א (יא) האר�; רמ� ֱֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלאכל
��א (יג) ה�י�; �ר� לאכל ��א (יב) לאר�; ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ���צא
��א (טו) ה�סקל; ���ר ליהנ�ת ��א (יד) נבלה; ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹלאכל
��א (יז) החי; מ� אבר לאכל ��א (טז) טרפה; ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹלאכל
��א (יט) טה�רה; �המה חלב לאכל ��א (יח) ;�� ְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹֹלאכל
��א (כא) �חלב; ��ר לאכל ��א (כ) ה��ה; �יד ְֱֱִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹלאכל
��א (כג) חד�; �ב�אה לח� לאכל ��א (כב) ְְְֱֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹלב�ל�;
החד�; מ� �רמל לאכל ��א (כד) החד�; מ� קלי ְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹלאכל
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.·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ¯ÙBL ˙BÎÏ‰מצו�ת �ל� �כלל� י� ƒ¿»¿À»¿»ְְִִֵָָָֹ
�אחד ��פר ק�ל ל�מע (א) �רט�: ה�א וזה ְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹע�ה;
ל�לב ל�ל (ג) החג; ימי �בעת ���ה לי�ב (ב) ְְִִֵֶַָָָֹ�ְְִֵֵֵַ�ת�רי;

החג. ימי �בעת �ל ְְְִִֵֶַַָָָ��ק��

.ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰�אי �ל ל�� והיא אחת, ע�ה מצות ƒ¿¿»ƒְְֲִִִִֵֵַַַָ
ו�נה. �נה �כל ה�קל ְְֲִֶֶַַָָָָָמחצית

.L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰לח�ב והיא אחת, ע�ה מצות ƒ¿ƒ«…∆ְְְֲִִֵֵַַַַ
חד� �ל �ח�ת ה�א י�� �איזה חד�י� ולק�ע ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹולידע

ה�נה. מחד�י ְֵֵֶַָָָָֹוחד�

.˙Bi�Úz ˙BÎÏ‰ולזעק להתע��ת והיא אחת, ע�ה מצות ƒ¿«¬ƒְְְְְְֲִִִִֵַַַַֹ
ה���ר. על ��ב�א �ד�לה צרה עת �כל ה' ְְְִִֵֵֶַַָָָָָלפני

.‰k�ÁÂ ‰l‚Ó ˙BÎÏ‰ע�ה מצו�ת ��י �כלל� י� ƒ¿¿ƒ»«¬À»ְְְֲִִֵֵֵָָ
ה�ני�. מ� ואינ� ס�פרי�, ְְְְִִִִִֵֵַָָמ�ברי

� ��ל�י� חמ� זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹנמצא�
לא מצו�ת ע�רה ו�� ע�ה, מצו�ת מה� ע�רה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַֹ��ע

ס�פרי�. מ�ברי מצו�ת �ל� �� וי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹתע�ה;
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הלכ�ת אי��ת, הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה חמ�, ְְְְִִִִִֵֶָָָהלכ�תיו
�ת�לה, נערה הלכ�ת וחליצה, י��� הלכ�ת ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָ�ר��י�,

��טה. ְִָהלכ�ת

.˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰מצו�ת ��י � מצו�ת אר�ע �כלל� י� ƒ¿ƒְְְְְִִִֵֵַַָָ
ל�א (א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ���י ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹע�ה,
�ת�ה �לא א�ה ��על ��א (ב) וק���י�; �כת�ה ָ�ְְְִִִִֵֶָָָֹֹ�ְִִָא�ה
לפר�ת (ד) וע�נה; �ס�ת �אר ימנע ��א (ג) ְְְְְְִִִִֵֶַָֹוק���י�;

מ��ה. ְְִִֶָולר��ת

.ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰מצות (א) – מצו�ת ��י �כלל� י� ƒ¿≈ƒְְְְִִִֵֵַָָ
יחזיר ��א (ב) �ספר; המגר� ��גר� וה�א ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹע�ה,

מ���את. ְִִֵֶָ�ר��ת�

.‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰י�� � מצו�ת �ל� �כלל� י� ƒ¿ƒ«¬ƒ»ְְְִִֵֵָָָֹ
(א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצות ואחת ע�ה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹמצו�ת
עד זר לאי� יבמה ���א ��א (ג) לחל�; (ב) ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹלי��;

מעליה. ה�ב� ר��ת ְֵֶֶַָָָָָ��ס�ר

.‰Ïe˙a ‰¯Ú� ˙BÎÏ‰�ל� � מצו�ת חמ� �כלל� י� ƒ¿«¬»¿»ְְִִֵֵָָָָֹ
(א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ���י ע�ה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹמצו�ת
יגר� ��א (ג) אנ�סת�; הא�נס ���א (ב) המפ�ה; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלקנס
�על� �חת רע �� מ�ציא א�ת ���ב (ד) ֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהא�נס;

א���. את רע �� מ�ציא יגר� ��א (ה) ְְְִִֵֵֶֶַָָֹלע�ל�;

.‰ËBN ˙BÎÏ‰מצות (א) – מצו�ת �ל� �כלל� י� ƒ¿»ְְְִִִֵַָָָֹ
(א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ���י� ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹע�ה,
��א (ב) ���רה; ה�ד�רה ה�נא�ת �ת�רת ל��טה ְְְְֲֶַַַַַָָָָֹלע��ת

לב�נה. עליו ל�� ��א (ג) קר�נ�; על �מ� ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹל��
מה� � ע�רה �בע זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנמצא�

תע�ה. לא מצו�ת ��מ�נה ע�ה, מצו�ת ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַֹ��ע
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�יאה, א��רי הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה �ל�, ְְְִִִִִֵֶָָָָֹהלכ�תיו

�חיטה. הלכ�ת אס�ר�ת, מאכל�ת ְְְֲֲִִִַָָהלכ�ת

.‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰מצו�ת ��ל�י� �בע �כלל� י� ƒ¿ƒ≈ƒ»ְְְִִִֵֶַָָֹ
וזה תע�ה; לא מצו�ת ��ל�י� ו�� ע�ה, מצות אחת �ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַֹֹ

) הא�; על לבא ��א (א) �רט�: עלה�א לבא ��א ב) ְֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ
א�ת �ת לבעל ��א (ד) אח�ת; לבעל ��א (ג) אב; ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹא�ת
(ז) �ת; לבעל ��א (ו) ה��; �ת לבעל ��א (ה) ְְִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹאב;
(ט) �ב��; א�ה ל�א ��א (ח) ה�ת; �ת לבעל ְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹ��א
;��� �בת א�ה ל�א ��א (י) �נ�; �בת א�ה ל�א ְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ��א
א�; אח�ת לבעל ��א (יב) אב; אח�ת לבעל ��א ְְֲֲִִֵֶֶָֹֹֹֹ(יא)
א�ת לבעל ��א (יד) האב; אחי א�ת לבעל ��א ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹֹ(יג)
אח�ת לבעל ��א (טז) אח; א�ת לבעל ��א (טו) ְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹה��;
א�ה �ביא ��א (יח) �המה; ע� ל��ב ��א (יז) ְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹא���;
לג��ת ��א (כ) זכר; ע� ל��ב ��א (יט) עליה; ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ�המה
��א (כב) האב; אחי ערות לג��ת ��א (כא) אב; ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹערות
��א (כד) נ�ה; לבעל ��א (כג) אי�; א�ת ְְִִִִֵֶֶֶָֹֹֹֹלבעל
��הל; �מ�אבי ע��ני יב�א ��א (כה) ���י�; ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹלהתח��
(כז) ��הל; מ�ב�א מצרי �לי�י ��ר להרחיק ��א ְְְְִִִִִִֶַַָָָֹ(כו)
(כח) ��הל; מ�ב�א אד�מי �לי�י ��ר להרחיק ְְְֲִִִִִֶַַָָָֹ��א
(ל) ��הל; סריס יב�א ��א (כט) ��הל; ממזר יב�א ְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ��א
י�א ��א (לא) וע��; ח�ה �המה אפ�� זכר, לסרס ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ��א
אלמנה, �ד�ל �ה� יבעל ��א (לב) אלמנה; �ד�ל ְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֹ�ה�
�ת�לה �ד�ל �ה� ���א (לג) ק���י�; �לא ְְֲִִִִֵֶָָָֹֹאפ��
י�א ��א (לה) �ר��ה; �ה� י�א ��א (לד) ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹ�נער�ת�;
לאחת אד� יקרב ��א (לז) חללה; י�א ��א (לו) ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֹז�נה;

�על. ��א ואפ�� הערי�ת, ֲֲִִֶַַָָָָֹמ�ל

.˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰�וע�רי �מ�נה �כלל� י� ƒ¿«¬»¬ְְְְִִֵֶֶָָ
לא מצו�ת וע�רי� ואר�ע ע�ה, מצו�ת אר�ע � ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַֹמצו�ת
וח�ה, �המה �סימני לב�ק (א) �רט�: ה�א וזה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹתע�ה;
הע��, �סימני לב�ק (ב) לטה�רה; טמאה �י� ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹלהב�יל
להב�יל �גי�, �סימני לב�ק (ג) לטה�ר; טמא �י� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹלהב�יל
�י� להב�יל חגבי�, �סימני לב�ק (ד) לטה�ר; טמא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֹ�י�
��א (ו) טמאה; וח�ה �המה לאכל ��א (ה) לטה�ר; ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹטמא
��א (ח) טמאי�; �גי� לאכל ��א (ז) טמא; ע�� ְֱֱִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹֹלאכל
��א (י) האר�; �ר� לאכל ��א (ט) הע��; �ר� ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָֹֹֹֹלאכל
ה�ר�ת ��לעת לאכל ��א (יא) האר�; רמ� ֱֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלאכל
��א (יג) ה�י�; �ר� לאכל ��א (יב) לאר�; ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ���צא
��א (טו) ה�סקל; ���ר ליהנ�ת ��א (יד) נבלה; ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹלאכל
��א (יז) החי; מ� אבר לאכל ��א (טז) טרפה; ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹלאכל
��א (יט) טה�רה; �המה חלב לאכל ��א (יח) ;�� ְְֱֱֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹֹלאכל
��א (כא) �חלב; ��ר לאכל ��א (כ) ה��ה; �יד ְֱֱִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹלאכל
��א (כג) חד�; �ב�אה לח� לאכל ��א (כב) ְְְֱֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹלב�ל�;
החד�; מ� �רמל לאכל ��א (כד) החד�; מ� קלי ְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹלאכל
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(כז) ה�ר�; �לאי לאכל ��א (כו) ערלה; לאכל ��א ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹ(כה)
נס�. יי� ל���ת ��א (כח) טבל; לאכל ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֹֹֹ��א

.‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰מצו�ת �ל� � מצו�ת חמ� �כלל� י� ƒ¿¿ƒ»ְְְֲִִִֵֵָָָֹ
(א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ���י� ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹע�ה,
�נ� ואת א�ת� ל�חט ��א (ב) יאכל; �� ואחר ְְְְְִִֶֶַַַָֹֹֹֹל�חט,
הא� ל�ח ��א (ד) וע��; ח�ה �� לכ��ת (ג) אחד; ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ�י��

ה�ני�. על לקח� א� הא�, ל��ח (ה) ה�ני�; ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָעל
מה� � �בעי� זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָנמצא�
תע�ה. לא מצו�ת ו��י� ���י� ע�ה, מצו�ת ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַֹ�מ�נה

d`ltd 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�,

.˙BÚe·L ˙BÎÏ‰מצות אחת � מצו�ת חמ� �כלל� י� ƒ¿¿ְְְִִִֵֵַַַָָָ
�ר ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ואר�ע ��אע�ה, (א) ט�: ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹ

(ג) ל�וא; �מ� את ל�א ��א (ב) ל�קר; ��מ� ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹלי�בע
ממ��; �פירת על לי�בע ��א (ד) �פ�ד��; לכ�ר ְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹ��א

�אמת. ��מ� לי�בע ְֱִִֶֶַָ(ה)

.ÌÈ¯„� ˙BÎÏ‰מצו�ת ��י� � מצו�ת �ל� �כלל� י� ƒ¿¿»ƒְְְְִִִִֵַָָָֹ
���מר (א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצות ואחת ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹע�ה,
(ג) �בר�; יחל ��א (ב) ��דר; �מ� ויע�ה �פתיו ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָֹמ�צא
המפר� נדרי� הפר ה�א וזה ה�ב�עה, א� ה�דר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ���פר

��כתב. ְִֶַָָ���רה

.˙e¯ÈÊ� ˙BÎÏ‰מצו�ת ��י� � מצו�ת ע�ר �כלל� י� ƒ¿¿ƒְְְְִִִִֵֶֶַָָ
(א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ��מ�נה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָֹע�ה,
(ג) נזר�; ימי �ל �ער� יג�ח ��א (ב) �רע; ה�זיר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ��ג�ל
��ה�; חמ� ואפ�� יי�, �ערבת ולא יי� ה�זיר י��ה ְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ��א
(ו) צ��קי�; יאכל ��א (ה) לחי�; ענבי� יאכל ��א ֲִִִִֶֶַַַָֹֹֹֹ(ד)
י�נס ��א (ח) ז�י�; יאכל ��א (ז) חרצ�י�; יאכל ְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹֹ��א
על ��ג�ח (י) ל�תי�; י��א ��א (ט) ה�ת; ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹלאהל

�����א. א� נזיר�ת� ����לי� ְְְְְִִִֶֶַַַָָָה�ר�נ�ת,

.ÌÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰�חמ � מצו�ת �בע �כלל� י� ƒ¿¬»ƒ«¬»ƒְְִִֵֵֶַָָָ
�רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ���י� ע�ה, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹמצו�ת
�י� ה�א וזה ���רה, מפר� �א�ר אד� �ערכי לד�� ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹ(א)
(ד) ��י�; ערכי �י� (ג) �המה; ערכי �י� (ב) אד�; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָערכי
י�כר ��א (ו) נכסיו; מחרי� �י� (ה) �ד�ת; ערכי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ�י�

חר�. י�אל ��א (ז) ִֵֵֵֶֶֶָֹחר�;
� וע�רי� חמ� זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָנמצא�
תע�ה. לא מצו�ת ע�רה וחמ� ע�ה, מצו�ת מה� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹע�ר
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הלכ�ת �לאי�, הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה �בע, ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָהלכ�תיו
הלכ�ת מע�ר�ת, הלכ�ת �ר�מ�ת, הלכ�ת ענ�י�, ְְְְְְֲִִִִִַַַמ�נ�ת
מ�נ�ת ��אר ���רי� הלכ�ת רבעי, ונטע �ני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָמע�ר

וי�בל. �מ�ה הלכ�ת ְְְִִֵָָ�ְ�ה�ה,

.ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰וזה תע�ה; לא מצו�ת חמ� �כלל� י� ƒ¿ƒ¿«ƒְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ
לזרע ��א (ב) �לאי�; זרעי� לזרע ��א (א) �רט�: ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹֹה�א
�לאי�; �המה להר�יע ��א (ג) ��ר�; ירק א� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�ב�אה
��א (ה) �אחד; �המה �כלאי מלאכה לע��ת ��א ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ(ד)

�לאי�. ְְִִִַֹלל��

.ÌÈi�Ú ˙B�zÓ ˙BÎÏ‰� מצו�ת ע�רה �ל� �כלל� י� ƒ¿«¿¬ƒƒְְְְִִֵֵֶָָֹ
ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ו�� ע�ה, מצו�ת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַֹ�בע
לה�יח (ג) ה�אה; יכ�ה ��א (ב) �אה; לה�יח (א) ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ�רט�:
(ו) ��ר�; ע�לל�ת לעזב (ה) ה�קט; יל�ט ��א (ד) ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹלקט;
יל�ט ��א (ח) ה�ר�; �רט לעזב (ז) ה�ר�; יע�לל ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹ��א
לקחת י��ב ��א (י) ה�כחה; לה�יח (ט) ה�ר�; ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ�רט
צדקה ל�� (יב) לענ�י�; מע�ר להפרי� (יא) ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָה�כחה;

העני. על לבב� יא�� ��א (יג) יד; ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ�מ�ת

.˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰�י�� � מצו�ת �מ�נה �כלל� י� ƒ¿¿ְְְְִִִֵֶַָָ
(א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ו�� ע�ה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹמצו�ת
(ג) מע�ר; �ר�מת להפרי� (ב) �ד�לה; �ר�מה ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָלהפרי�
על יפרי� א�א לזה, זה �מע�ר�ת �ר�מ�ת יק�י� ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ��א
אפ�� יאכל ��א (ה) �ר�מה; זר יאכל ��א (ד) ְֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹה�דר;
�ר�מה; ערל יאכל ��א (ו) �ר�מה; �כיר� א� �ה� ְְְִֵֵֶַַָָָֹֹֹ���ב
חללה �אכל ��א (ח) �ר�מה; טמא �ה� יאכל ��א ְֲֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹֹ(ז)

המ מ� ולא ה�ד�י�.�ר�מה, מ� �ר� ְְֳִִִַַָָָֹ

.¯NÚÓ ˙BÎÏ‰מע�ר להפרי� והיא � אחת ע�ה מצות ƒ¿«¬≈ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַ
ללו��. ול�נ� ה�ריעה, מ�ני ו�נה �נה �כל ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָרא���

.ÈÚ·¯ ÚË�Â È�L ¯NÚÓ ˙BÎÏ‰ע�� �כלל� י� ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒְִֵֵַָָ
וזה תע�ה; לא מצו�ת ו�� ע�ה, מצו�ת �ל� � ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָֹֹמצו�ת
לה�ציא ��א (ב) �ני; מע�ר להפרי� (א) �רט�: ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹה�א
(ג) וסיכה; ��ת�ה מאכילה ח�� האד�, צרכי ��אר ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָָָָָ�מיו
��א (ה) �אנינ�ת; לאכל� ��א (ד) �טמאה; לאכל� ְְְֲִֶֶַָָֹֹ�ְְְֶָֹ��א
לאכל ��א (ו) ליר��לי�; ח�� �ג� �ל �ני מע�ר ֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלאכל
יצהר מע�ר לאכל ��א (ז) ליר��לי�; ח�� �יר�� ְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַָָֹֹמע�ר
ודינ� קד�, ��� רבעי נטע להי�ת (ח) ליר��לי�; ְִֶֹ�ְְִִִִֶַַָָח��
(ט) �בר; לכל �ני �מע�ר לבעליו �יר��לי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָלהאכל

ה�ע�ר. ו��י ְְֲִִֵַַַלהתו��ת

.ÔÈÏe·baL ‰p‰k ˙B�zÓ ¯‡L ÌÚ ÌÈ¯eka ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿¿À»∆«¿ƒ
מצות ואחת ע�ה, מצו�ת �מ�נה � מצו�ת ��ע �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָי�
���רי� להפרי� (א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְְֲִִִֶֶַַָָֹלא
ח�� ���רי� ה�ה� יאכל ��א (ב) ל�ק��; ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹֹ�להעל�ת�
ל�ה�; ח�ה להפרי� (ד) עליה�; לקר�ת (ג) ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹליר��לי�;
רא�ית ל� ל�� (ו) ל�ה�; וקבה �לחיי� זר�ע לתת ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹ(ה)
לפ��ת (ח) ל�ה�; �די�נ� ולתת ה�� �כ�ר לפ��ת (ז) ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹה�ז;
א� חמ�ר, �טר לער� (ט) ל�ה�; �די�נ� ולתת חמ�ר ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ�טר

לפ��ת�. רצה ְִָָֹלא

.Ï·BÈÂ ‰hÓL ˙BÎÏ‰מצו�ת ���י� ע�רי� �כלל� י� ƒ¿¿ƒ»¿≈ְְְְִִִִֵֶַָָ
וזה תע�ה; לא מצו�ת ע�רה ��ל� ע�ה, מצו�ת ��ע �ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹ
(ב) ��ביעית; מ�לאכה האר� ����ת (א) �רט�: ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹה�א
עב�דת יעבד ��א (ג) ז�; ��נה האר� עב�דת יעבד ְֲֲֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ��א
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ה��צרי�; �נגד ה�פיח יקצר ��א (ד) ז�; ��נה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹהאיל�
מה ���מיט (ו) ה��צרי�; �נגד ה�זירי� יבצר ��א ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַֹֹ(ה)
י�� ��א (ח) הלואת�; �ל ���מיט (ז) האר�; ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ���ציא
ה�מ�ה קד� מ�הלו�ת י�נע ��א (ט) ה�וה; ית�ע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹולא
(יא) �בע; �בע �ני� לס�ר (י) ממ�נ�; יא�ד ��א ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ�די
לת�רי �ע�ירי ���פר לתקע (יב) חמ�י�; �נת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָֹלק��
��נה אדמה �עבד ��א (יג) חפ�י�; עבדי� לצאת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֹ�די
��א (טו) ה��צרי�; �נגד ספיחיה יקצר ��א (יד) ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹז�;
��נה לאר� �א�ה ל�� (טז) ה��צרי�; �נגד נזיריה ְֶָָָָָ�ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָֹיבצר
��כר ��א (יז) מקנה; ��דה אח�ה �דה �י� וה�א ְְִִֵֵֶֶָָֹ�ְְֲִֵז�,
ינחל ��א (יט) ח�מה; ערי ��י �י� (יח) לצמית�ת; ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהאר�
מ�נה ערי� לה� נ�תני� א�א י�ראל, �אר� לוי �בט ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�ל
ל�� (כא) ���ה; חלק לוי �בט י�ח ��א (כ) �ה; ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹל�בת
מגר� י�כר ��א (כב) �מגר�יה�; ל�בת ערי� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹללו��
לאחר �י� ה��בל לפני �י� לע�ל� ��אלי� א�א ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָעריה�,

ֵַה��בל.
� ו��י� �בע זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָנמצא�
לא מצו�ת ��ל�י� ו�בע ע�ה, מצו�ת �ל�י� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַֹֹֹמה�

ֲֶַתע�ה.
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ה�חירה, �ית הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה ��ע, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהלכ�תיו
ה�ק��, �יאת הלכ�ת ,�� והע�בדי� ה�ק�� �לי ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָהלכ�ת
הלכ�ת ה�ר�נ�ת, מע�ה הלכ�ת מז�ח, א��רי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָהלכ�ת
עב�דת הלכ�ת ה�ק��י�, �ס�לי הלכ�ת �מ�ספי�, ְְֲִִַָ�ְְְִִִִֵַָ�מידי�

מעילה. הלכ�ת ה���רי�, ְְִִִִַָי��

.‰¯ÈÁa‰ ˙Èa ˙BÎÏ‰ל�י� � מצו�ת �� �כלל� � ƒ¿≈«¿ƒ»ְְִִֵֵָָָֹ
�רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ו�ל� ע�ה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָֹֹמצו�ת
��א (ג) �זית; ה�ז�ח לבנ�ת ��א (ב) מק��; לבנ�ת ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֹ(א)
ל�מר (ה) ה�ק��; מ� ליראה (ד) עליו; �מעל�ת ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָֹלעל�ת
ה�ק��. �מירת לה��ית ��א (ו) סביב; ה�ק�� ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹאת

.Ba ÌÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ˙Èa ÈÏk ˙BÎÏ‰�כלל� י� ƒ¿¿≈≈«ƒ¿»¿»¿ƒְִֵָָ
מצו�ת ��מ�נה ע�ה, מצו�ת �� � מצו�ת ע�רה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַאר�ע
(ב) ה��חה; �מ� לע��ת (א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָֹלא
��א (ד) מ���; לס�� ��א (ג) �מ�ה�; לע��ת ֲִֶֶֶֶַָָֹֹֹ��א
מז�ח על להקטיר ��א (ה) ה�טרת; �מת�נת ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַֹֹֹלע��ת
(ז) ה�ת�; על האר�� ל�את (ו) ה�טרת; מ� ח�� ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹה�טרת
(ט) ��ק��; ה�וי ��עבד (ח) מ���; ה��י� יס�ר� ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ��א
ה�ה� לק�� (י) ��ק��; חבר� �מלאכת אחד יע�ה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ��א
(יב) �רגלי�; �ו�ת ה��מר�ת �ל ��הי� (יא) ְְְֲִִִֶַָָָָָָָלעב�דה;
(יד) ה�עיל; י�רע ��א (יג) לעב�דה; �ה�ה �גדי ְֲִִֶַַָָָָֹ�ְְְִִֵֹלל��

האפ�ד. מעל הח�� י�ח ִֵֵֶֶַַַָֹֹ��א

.Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰מצו�ת ע�רה חמ� �כלל� י� ƒ¿ƒ««ƒ¿»ְְְֲִִֵֵֵֶָָ
וזה תע�ה; לא מצו�ת ע�רה ��ל� ע�ה, מצו�ת ��י �ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַֹֹ
��א (ב) ל�ק��; ���ר �ה� י�נס ��א (א) �רט�: ְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹה�א
קר�ע �ה� ל� י�נס ��א (ג) רא�; �ר�ע �ה� ל� ְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹֹֹי�נס
��א (ה) ההיכל; אל עת �כל �ה� י�נס ��א (ד) ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ�גדי�;

מ� טמאי� ל��ח (ו) עב�דה; ��עת ה�ק�� מ� �ה� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹיצא
י�נס ��א (ח) ל�ק��; טמא י�נס ��א (ז) ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹה�ק��;
י��� ��א (י) טמא; י��� ��א (ט) ה�ית; להר ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹטמא
י�נס ��א (יב) ורגליו; ידיו הע�בד לק�� (יא) י��; ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹטב�ל
(יד) מ��; �על יעבד ��א (יג) ול�ז�ח; להיכל מ�� ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹ�על

זר. יעבד ��א (טו) ע�בר; מ�� �על יעבד ֲֲֵֶֶַַַַָֹֹֹֹ��א

.ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰� מצו�ת ע�רה אר�ע �כלל� י� ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«ְְְְִִֵֵֶַַָָ
ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת וע�ר ע�ה, מצו�ת ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַֹאר�ע
��א (ב) �מימי�; ה�ר�נ�ת �ל להקריב (א) ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ�רט�:
��א (ד) י�חט; ��א (ג) ל�ז�ח; מ�� �על ְְְְִִִֵֶֶַַַַַֹֹֹלהק�י�
�על יקריב ��א (ו) חל��; יקטיר ��א (ה) �מ�; ְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹיזרק
�קר�נ�ת אפ�� מ��, �על יקריב ��א (ז) ע�בר; ְְְְֲִִֵֶַַַָֹמ��
�ס�לי לפ��ת (ט) ��ד�י�; מ�� יטיל ��א (ח) ְְֳִִִִֵֶַַָָֹה��י�;
זמ� וקד� והלאה. ה�מיני מ��� להקריב (י) ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹ�ַה�ק��י�;
��א (יא) א�ת�; מקריבי� ואי� זמ�, מח�ר ה�קרא ה�א ְְְִִֵֶַַַֹ�ְְִֶַָזה
�דב�; �א�ר להקטיר ��א (יב) �מחיר; אתנ� ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָֹלהקריב
מעל �לח לה��ית ��א (יד) ה�ר�נ�ת; �ל למלח ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ(יג)

ְַָָה�ר�נ�ת.

.˙B�a¯w‰ ‰NÚÓ ˙BÎÏ‰�וע�רי �ל� �כלל� י� ƒ¿«¬≈«»¿»ְְְִִֵֶָָָֹ
לא מצו�ת ע�רה ��ל� ע�ה, מצו�ת ע�ר � ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֹֹמצו�ת
�מע�יה הע�לה לע��ת (א) �רט�: ה�א וזה ְְְֲֲֲֶֶֶַַַָָָָָתע�ה;
סדר (ג) הע�לה; ��ר לאכל ��א (ב) ה�דר; על ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹה�ת�בי�
(ה) ה�נימית; הח�את מ��ר לאכל ��א (ד) ְְֱִִִֶֶַַַַַַָָֹֹהח�את;
��אכל� (ז) הא��; סדר (ו) הע��; �ח�את יב�יל ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ��א
יאכל�� ��א (ח) ��ק��; קד�י� קד�י ��ר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹה�הני�
סדר (י) קד�י�; מ�ד�י זר יאכל ��א (ט) לעזרה; ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹח��
זריקת קד� ק�י� קד�י� ��ר לאכל ��א (יא) ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹה�למי�;
ה�ת�בי� מע�יה �סדר מנחה �ל לע��ת (יב) ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ�מי�;
��א (יד) ח�טא; מנחת על �מ� י�י� ��א (יג) ְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ���רה;
��א (טז) �ה�; מנחת �אכל ��א (טו) לב�נה; עליה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹי��
מנח�ת; �ירי ה�הני� ��אכל� (יז) חמ�; מנחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ�אפה
��א (יט) ;�� ��גע �רגל ונדב�תיו נדריו �ל ��ביא ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ(יח)
(כ) �ה�; ח�ב �ה�א �ברי� ��אר ונדב�תיו נדריו ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָיאחר

� ה�ר�נ�ת �ל קד�ילהקריב להביא (כא) ה�חירה; בית ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
קר�נ�ת ל�חט ��א (כב) ה�חירה; לבית לאר� ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹח�צה

לעזרה. ח�� קר�� להקריב ��א (כג) לעזרה; ְְְֲֲִֶַָָָָָָָָֹח��

.ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰מצו�ת ע�רה ��ע �כלל� י� ƒ¿¿ƒƒ»ƒְְְְִִֵֵֶַָָ
וזה תע�ה; לא מצות ואחת ע�ה, מצו�ת ע�רה �מ�נה �ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹ
(ב) ע�ל�ת; י�� �כל �ב�י� �ני להקריב (א) �רט�: ְְְְְְִִֵַָָָָה�א
(ד) לכ��ת�; ��א (ג) י��; �כל ה�ז�ח על א� ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹלהדליק
י��; �כל קטרת להקטיר (ה) י��; �כל ה��� את ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹלהרי�
מנחה �ד�ל �ה� ��קריב (ז) י��; �כל נר�ת להדליק ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ(ו)
�ב�י� �ני לה�סי� (ח) 'חב�י�'; ה�קראת והיא י��, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָ�כל
רא�י מ�ס� (י) ה�ני�; לח� לע��ת (ט) ���ת; ְֲִֵֶֶַַַַָָָע�ל�ת
ה�נ�פה; עמר להקריב (יב) ה�סח; מ�ס� (יא) ְְְֳִִֶֶַַַַַָָֹחד�י�;
הקרבת מ��� �ב�ע�ת �בעה ואי� אי� �ל לס�ר ְְְִִִִִַַָָָָָֹ(יג)
ע� ה�ח� ��י להביא (טו) עצרת; מ�ס� (יד) ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹהעמר;
מ�ס� (טז) עצרת; �י�� ה�ח� �גלל ה�א�ת ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָה�ר�נ�ת



נה iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ה��צרי�; �נגד ה�פיח יקצר ��א (ד) ז�; ��נה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹהאיל�
מה ���מיט (ו) ה��צרי�; �נגד ה�זירי� יבצר ��א ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַֹֹ(ה)
י�� ��א (ח) הלואת�; �ל ���מיט (ז) האר�; ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ���ציא
ה�מ�ה קד� מ�הלו�ת י�נע ��א (ט) ה�וה; ית�ע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹולא
(יא) �בע; �בע �ני� לס�ר (י) ממ�נ�; יא�ד ��א ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ�די
לת�רי �ע�ירי ���פר לתקע (יב) חמ�י�; �נת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָֹלק��
��נה אדמה �עבד ��א (יג) חפ�י�; עבדי� לצאת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֹ�די
��א (טו) ה��צרי�; �נגד ספיחיה יקצר ��א (יד) ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹז�;
��נה לאר� �א�ה ל�� (טז) ה��צרי�; �נגד נזיריה ְֶָָָָָ�ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָֹיבצר
��כר ��א (יז) מקנה; ��דה אח�ה �דה �י� וה�א ְְִִֵֵֶֶָָֹ�ְְֲִֵז�,
ינחל ��א (יט) ח�מה; ערי ��י �י� (יח) לצמית�ת; ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהאר�
מ�נה ערי� לה� נ�תני� א�א י�ראל, �אר� לוי �בט ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�ל
ל�� (כא) ���ה; חלק לוי �בט י�ח ��א (כ) �ה; ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹל�בת
מגר� י�כר ��א (כב) �מגר�יה�; ל�בת ערי� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹללו��
לאחר �י� ה��בל לפני �י� לע�ל� ��אלי� א�א ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָעריה�,

ֵַה��בל.
� ו��י� �בע זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָנמצא�
לא מצו�ת ��ל�י� ו�בע ע�ה, מצו�ת �ל�י� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַֹֹֹמה�

ֲֶַתע�ה.
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ה�חירה, �ית הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה ��ע, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהלכ�תיו
ה�ק��, �יאת הלכ�ת ,�� והע�בדי� ה�ק�� �לי ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָהלכ�ת
הלכ�ת ה�ר�נ�ת, מע�ה הלכ�ת מז�ח, א��רי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָהלכ�ת
עב�דת הלכ�ת ה�ק��י�, �ס�לי הלכ�ת �מ�ספי�, ְְֲִִַָ�ְְְִִִִֵַָ�מידי�

מעילה. הלכ�ת ה���רי�, ְְִִִִַָי��

.‰¯ÈÁa‰ ˙Èa ˙BÎÏ‰ל�י� � מצו�ת �� �כלל� � ƒ¿≈«¿ƒ»ְְִִֵֵָָָֹ
�רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ו�ל� ע�ה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָֹֹמצו�ת
��א (ג) �זית; ה�ז�ח לבנ�ת ��א (ב) מק��; לבנ�ת ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֹ(א)
ל�מר (ה) ה�ק��; מ� ליראה (ד) עליו; �מעל�ת ְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָֹלעל�ת
ה�ק��. �מירת לה��ית ��א (ו) סביב; ה�ק�� ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹאת

.Ba ÌÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ˙Èa ÈÏk ˙BÎÏ‰�כלל� י� ƒ¿¿≈≈«ƒ¿»¿»¿ƒְִֵָָ
מצו�ת ��מ�נה ע�ה, מצו�ת �� � מצו�ת ע�רה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַאר�ע
(ב) ה��חה; �מ� לע��ת (א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָֹלא
��א (ד) מ���; לס�� ��א (ג) �מ�ה�; לע��ת ֲִֶֶֶֶַָָֹֹֹ��א
מז�ח על להקטיר ��א (ה) ה�טרת; �מת�נת ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַֹֹֹלע��ת
(ז) ה�ת�; על האר�� ל�את (ו) ה�טרת; מ� ח�� ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹה�טרת
(ט) ��ק��; ה�וי ��עבד (ח) מ���; ה��י� יס�ר� ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ��א
ה�ה� לק�� (י) ��ק��; חבר� �מלאכת אחד יע�ה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ��א
(יב) �רגלי�; �ו�ת ה��מר�ת �ל ��הי� (יא) ְְְֲִִִֶַָָָָָָָלעב�דה;
(יד) ה�עיל; י�רע ��א (יג) לעב�דה; �ה�ה �גדי ְֲִִֶַַָָָָֹ�ְְְִִֵֹלל��

האפ�ד. מעל הח�� י�ח ִֵֵֶֶַַַָֹֹ��א

.Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰מצו�ת ע�רה חמ� �כלל� י� ƒ¿ƒ««ƒ¿»ְְְֲִִֵֵֵֶָָ
וזה תע�ה; לא מצו�ת ע�רה ��ל� ע�ה, מצו�ת ��י �ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַֹֹ
��א (ב) ל�ק��; ���ר �ה� י�נס ��א (א) �רט�: ְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹה�א
קר�ע �ה� ל� י�נס ��א (ג) רא�; �ר�ע �ה� ל� ְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹֹֹי�נס
��א (ה) ההיכל; אל עת �כל �ה� י�נס ��א (ד) ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ�גדי�;

מ� טמאי� ל��ח (ו) עב�דה; ��עת ה�ק�� מ� �ה� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹיצא
י�נס ��א (ח) ל�ק��; טמא י�נס ��א (ז) ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹה�ק��;
י��� ��א (י) טמא; י��� ��א (ט) ה�ית; להר ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹטמא
י�נס ��א (יב) ורגליו; ידיו הע�בד לק�� (יא) י��; ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹטב�ל
(יד) מ��; �על יעבד ��א (יג) ול�ז�ח; להיכל מ�� ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹ�על

זר. יעבד ��א (טו) ע�בר; מ�� �על יעבד ֲֲֵֶֶַַַַָֹֹֹֹ��א

.ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰� מצו�ת ע�רה אר�ע �כלל� י� ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«ְְְְִִֵֵֶַַָָ
ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת וע�ר ע�ה, מצו�ת ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַֹאר�ע
��א (ב) �מימי�; ה�ר�נ�ת �ל להקריב (א) ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ�רט�:
��א (ד) י�חט; ��א (ג) ל�ז�ח; מ�� �על ְְְְִִִֵֶֶַַַַַֹֹֹלהק�י�
�על יקריב ��א (ו) חל��; יקטיר ��א (ה) �מ�; ְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹיזרק
�קר�נ�ת אפ�� מ��, �על יקריב ��א (ז) ע�בר; ְְְְֲִִֵֶַַַָֹמ��
�ס�לי לפ��ת (ט) ��ד�י�; מ�� יטיל ��א (ח) ְְֳִִִִֵֶַַָָֹה��י�;
זמ� וקד� והלאה. ה�מיני מ��� להקריב (י) ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹ�ַה�ק��י�;
��א (יא) א�ת�; מקריבי� ואי� זמ�, מח�ר ה�קרא ה�א ְְְִִֵֶַַַֹ�ְְִֶַָזה
�דב�; �א�ר להקטיר ��א (יב) �מחיר; אתנ� ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָֹלהקריב
מעל �לח לה��ית ��א (יד) ה�ר�נ�ת; �ל למלח ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ(יג)

ְַָָה�ר�נ�ת.

.˙B�a¯w‰ ‰NÚÓ ˙BÎÏ‰�וע�רי �ל� �כלל� י� ƒ¿«¬≈«»¿»ְְְִִֵֶָָָֹ
לא מצו�ת ע�רה ��ל� ע�ה, מצו�ת ע�ר � ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֹֹמצו�ת
�מע�יה הע�לה לע��ת (א) �רט�: ה�א וזה ְְְֲֲֲֶֶֶַַַָָָָָתע�ה;
סדר (ג) הע�לה; ��ר לאכל ��א (ב) ה�דר; על ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹה�ת�בי�
(ה) ה�נימית; הח�את מ��ר לאכל ��א (ד) ְְֱִִִֶֶַַַַַַָָֹֹהח�את;
��אכל� (ז) הא��; סדר (ו) הע��; �ח�את יב�יל ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ��א
יאכל�� ��א (ח) ��ק��; קד�י� קד�י ��ר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹה�הני�
סדר (י) קד�י�; מ�ד�י זר יאכל ��א (ט) לעזרה; ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹח��
זריקת קד� ק�י� קד�י� ��ר לאכל ��א (יא) ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹה�למי�;
ה�ת�בי� מע�יה �סדר מנחה �ל לע��ת (יב) ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ�מי�;
��א (יד) ח�טא; מנחת על �מ� י�י� ��א (יג) ְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ���רה;
��א (טז) �ה�; מנחת �אכל ��א (טו) לב�נה; עליה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹי��
מנח�ת; �ירי ה�הני� ��אכל� (יז) חמ�; מנחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ�אפה
��א (יט) ;�� ��גע �רגל ונדב�תיו נדריו �ל ��ביא ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ(יח)
(כ) �ה�; ח�ב �ה�א �ברי� ��אר ונדב�תיו נדריו ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָיאחר

� ה�ר�נ�ת �ל קד�ילהקריב להביא (כא) ה�חירה; בית ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
קר�נ�ת ל�חט ��א (כב) ה�חירה; לבית לאר� ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹח�צה

לעזרה. ח�� קר�� להקריב ��א (כג) לעזרה; ְְְֲֲִֶַָָָָָָָָֹח��

.ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰מצו�ת ע�רה ��ע �כלל� י� ƒ¿¿ƒƒ»ƒְְְְִִֵֵֶַָָ
וזה תע�ה; לא מצות ואחת ע�ה, מצו�ת ע�רה �מ�נה �ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹ
(ב) ע�ל�ת; י�� �כל �ב�י� �ני להקריב (א) �רט�: ְְְְְְִִֵַָָָָה�א
(ד) לכ��ת�; ��א (ג) י��; �כל ה�ז�ח על א� ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹלהדליק
י��; �כל קטרת להקטיר (ה) י��; �כל ה��� את ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹלהרי�
מנחה �ד�ל �ה� ��קריב (ז) י��; �כל נר�ת להדליק ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ(ו)
�ב�י� �ני לה�סי� (ח) 'חב�י�'; ה�קראת והיא י��, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָ�כל
רא�י מ�ס� (י) ה�ני�; לח� לע��ת (ט) ���ת; ְֲִֵֶֶַַַַָָָע�ל�ת
ה�נ�פה; עמר להקריב (יב) ה�סח; מ�ס� (יא) ְְְֳִִֶֶַַַַַָָֹחד�י�;
הקרבת מ��� �ב�ע�ת �בעה ואי� אי� �ל לס�ר ְְְִִִִִַַָָָָָֹ(יג)
ע� ה�ח� ��י להביא (טו) עצרת; מ�ס� (יד) ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹהעמר;
מ�ס� (טז) עצרת; �י�� ה�ח� �גלל ה�א�ת ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָה�ר�נ�ת
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(יט) החג; מ�ס� (יח) צ��; י�� מ�ס� (יז) ה�נה; ֶַַַָָָֹרא�
עצרת. �מיני ְֲִִֶֶַמ�ס�

.ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰� מצו�ת �מ�נה �כלל� י� ƒ¿¿≈«À¿»ƒְְְִִֵֶָָ
�רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ו�� ע�ה, מצו�ת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ��י
(ב) מ��; �ה� �ה�ל א� ��פסל� קד�י� לאכל ��א ֶַָ�ְְֱִִֶֶֶֶָָֹֹ(א)
(ד) זמ��; לאחר קד�י� י�תיר ��א (ג) ���ל; לאכל ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ��א
(ו) ��טמא�; קד�י� יאכל ��א (ה) נ�תר; יאכל ְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֹֹ��א
ה��תר; את ל�ר� (ז) ה�ד�י�; ��טמא אד� יאכל ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ��א

ה�מא. את ל�ר� ְִֵֶַָֹ(ח)

.ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰והיא � אחת ע�ה מצות ƒ¿¬««ƒƒְְֲִִֵַַַ
��ת�ב �מ� ה�דר על ��� ה���רי� י�� מע�ה ְֵֶֶַַָָ�ֲֲִִֵֶֶַַַ��ע�ה
ה�עיר ו���ח וה���יי� ה�ר�נ�ת מ�ת, אחרי ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָ�פר�ת

העב�דה. ְֲָָָ��אר

.‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰מצות אחת � מצו�ת �ל� �כלל� י� ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵַַַָָָֹ
ל��� (א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ���י� ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹע�ה,
�י� ה�א וזה וקר��, חמ� �ת�ספת חטא א�ר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹה��על
ה�ד�י�. לגזז ��א (ג) �קד�י�; לעבד ��א (ב) ְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹה��על;
מה� � ו�ל� מאה זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנמצא�
לא מצו�ת וחמ�י� ו�� ע�ה, מצו�ת ואר�עי� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָֹ�בע

ֲֶַתע�ה.
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הלכ�ת �סח, קר�� הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה ,�� ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָהלכ�תיו
מח�רי הלכ�ת �גג�ת, הלכ�ת �כ�ר�ת, הלכ�ת ְֵ�ְְְְְְֲִִִִָָחגיגה,

�מ�רה. הלכ�ת ְְִַָָָ��רה,

.ÁÒt Ôa¯˜ ˙BÎÏ‰� מצו�ת ע�רה �� �כלל� י� ƒ¿»¿«∆«ְְְִִֵֵֵֶָָ
וזה תע�ה; לא מצו�ת ע�רה ���י� ע�ה, מצו�ת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַֹאר�ע
א�ת� לז�ח ��א (ב) �זמ��; ה�סח ל�חט (א) �רט�: ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֹֹה�א
�ני; �סח ל�חט (ד) אמ�ריו; �לי� ��א (ג) החמ�; ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹעל
ע�ר; חמ�ה �ליל �מר�ר מ�ה על ה�סח ��ר לאכל ְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ(ה)
ע�ר חמ�ה �ליל �מר�ר מ�ה על �ני �סח ��ר לאכל ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ(ו)
י�צא ��א (ח) �מב�ל; נא יאכל ��א (ז) ה�ני; ֵֶָֹ�ְִֵֶֶַַַָֹֹֹלחד�
מ��ד; מ��� יאכל ��א (ט) לחב�רה; ח�� ה�סח ָ�ְְֲִִֶֶֶַַַַַָֹֹמ��ר
יאכל ��א (יא) �כיר; א� לת��ב מ��� יאכיל ��א ְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹֹ(י)
עצ� י��ר ��א (יג) עצ�; �� י��ר ��א (יב) ערל; ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹֹמ���
��א (טו) ל�קר; מ��� י�איר ��א (יד) �ני; ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹ�פסח
חגיגת מ��ר י�איר ��א (טז) ל�קר; �ני מ�סח ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹי�איר

�לי�י. י�� עד ע�ר אר�עה ְְִִַַָָָָי��

.‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰מצו�ת אר�ע � מצו�ת �� �כלל� י� ƒ¿¬ƒ»ְְְְִִִֵֵַַָָ
(א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ���י ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹע�ה,
ל�מח (ג) רגלי�; ��ל�ה לחג (ב) ה'; �ני את ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹלהרא�ת
�וי יעזב ��א (ה) ריק�; יראה ��א (ד) ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ�רגלי�;
הע� את להקהיל (ו) �רגלי�; מ�נ�תיו ל� ול�� ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמ���ח�

�מ�ה. �מ�צאי ה���ת ְְִֵָָ�ְַַ�חג

.˙B¯BÎa ˙BÎÏ‰מצו�ת ��י � מצו�ת חמ� �כלל� י� ƒ¿¿ְְְְִִִֵֵֵָָָ
(א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ו�ל� ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹֹע�ה,
ח�� �מי� �כ�ר יאכל ��א (ב) �כ�ר�ת; ְְְְִִֵֵֶַָָֹלהפרי�

מע�ר להפרי� (ד) ה�כ�ר; י�דה ��א (ג) ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹליר��לי�;
ע� ה�ע�ר וכלל�י �המה. מע�ר י�אל ��א (ה) ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ�המה;
ע��, �לל� וה�ת�ב אחד, �ניה� ��ע�ה לפי � ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָה�כ�ר
��ה למד�, ה�מ�עה מ�י � �זרק" �מ� "ואת ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ��אמר:

�כ�ר. וד� מע�ר ��ְְֲֵַַַ

.˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ה�א וזה ע�ה; מצו�ת חמ� �כלל� י� ƒ¿¿»ְְְֲִִֵֵֵֶָָָ
�גגת�; על קב�עה ח�את קר�� ה�חיד ��קריב (א) ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָ�רט�:
חטא לא א� חטא א� ל� נ�דע ��א מי א�� ��קריב ְִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ(ב)
�ל�י'; 'א�� ה�קרא ה�א וזה ח�את�, ויביא ל� ���דע ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָעד
א� �גזלה הח�טא א� �מעילה ה��גג א�� ��קריב ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ(ג)
'א�� ה�קרא ה�א וזה �פ�ד��, ��פר א� חר�פה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ��פחה
א� יד�ע�ת, עבר�ת על קר�� הח�טא ��קריב (ד) ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָו�אי';
וזה האיפה, ע�ירית א� ע�� עני היה וא� �המה, ע�יר ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָָָָהיה
ה�נהדרי� ��קריב� (ה) וי�רד'; ע�לה 'קר�� ה�קרא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָה�א
החמ�ר�ת. מ� �אחת �הלכה ��א וה�ר� טע� א� ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָֹקר��,

.‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰;ע�ה מצו�ת אר�ע �כלל� י� ƒ¿¿À¿≈«»»ְְְֲִִֵֵַַָָ
(ב) קר��; ���טהר ה�בה ��קריב (א) �רט�: ה�א ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָוזה
ה�ב ��קריב (ג) קר��; ���טהר ה��לדת ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ��קריב
ואחר קר��. ���טהר המצרע ��קריב (ד) קר��; ְְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ���טהר

טהרת�. ��מר קר�נ�תיה�, ְְְֳִִֵֵֶֶַָָָָָ��קריב�

.‰¯eÓz ˙BÎÏ‰מצות אחת � מצו�ת �ל� �כלל� י� ƒ¿¿»ְְְִִִֵַַַָָָֹ
��א (א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ���י� ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹע�ה,
��א (ג) המיר; א� קד�, ה�מ�רה ��היה (ב) ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹימיר;

לקד�ה. מ�ד�ה ה�ד�י� ָ�ְִָ�ְְֳִִֶַַָי��ה
� ��ל�י� ��ע זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹנמצא�
תע�ה. לא מצו�ת ע�רה �ת�ע ע�ה, מצו�ת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַֹע�רי�
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מת, טמאת הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה �מ�נה, ְֵַ�ְְְְִִִֶֶָָהלכ�תיו
מט�אי הלכ�ת צרעת, טמאת הלכ�ת אד�ה, �רה ְְְְִֵַַַַָ�ְִָ�ְֲִָָהלכ�ת
טמאת הלכ�ת ה�מא�ת, אב�ת �אר הלכ�ת �מ��ב, ְַ�ְְִ�ְְְֲִִַָָָמ��ב

מקו�ת. הלכ�ת �לי�, הלכ�ת ְְְֳִִִִִֵָאכלי�,

.˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰טמאת �י� וה�א אחת, ע�ה מצות ƒ¿À¿«≈ְְֲִִֵַַַ�ְַ
ֵמת.

.‰n„‡ ‰¯t ˙BÎÏ‰וזה ע�ה; מצו�ת ��י �כלל� י� ƒ¿»»¬À»ְְְְֲִִֵֵֵֶָָ
נ�ה מי טמאת �י� (ב) אד�ה; �רה �י� (א) �רט�: ְִֵַָ�ִָ�ְֲִָָָָה�א

ְֳָָָוטהרת�.

.˙Ú¯ˆ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰�� � מצו�ת �מ�נה �כלל� י� ƒ¿À¿«»««ְְְִִֵֵֶָָ
(א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ���י ע�ה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹמצו�ת
י�� ��א (ב) ���רה; ה�ת�ב �דינ� אד� �צרעת ְְְִֶַַַַָָָָָָָֹֹלה�ר�ת

ה יג�ח ��א (ג) טמאה; ה�צרעסימני ��היה (ד) �תק; ִֵָ�ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
(ה) �פ�; על ועט�ה רא�� �פריעת �גדיו �קריעת ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָֹ�ְמפרס�
���טהר; �ער� �ל את ה�צרע ��ג�ח (ו) צרעת; ְְְְְֳִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹטהרת

ה�ית. צרעת �י� (ח) ה�גד; צרעת �י� ִִִֶֶַַַַַַַָָ(ז)

.·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ ˙BÎÏ‰אר�ע �כלל� י� ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»ְְִֵַַָָ
�י� (ב) נ�ה; טמאת �י� (א) �רט�: ה�א וזה ע�ה; ְִִַָ�ְְְֲִִֵֶָָמצו�ת
זב. טמאת �י� (ד) זבה; טמאת �י� (ג) י�לדת; ְַָ�ְִַָָ�ְִֶֶַ�טמאת
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.˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ¯‡L ˙BÎÏ‰מצו�ת �ל� �כלל� י� ƒ¿¿»¬«À¿ְְִִֵָָָֹ
�י� (ב) נבלה; טמאת �י� (א) �רט�: ה�א וזה ְְִֵַָ�ְְֲִֵֶָָע�ה;
זרה ועב�דה זרע. �כבת טמאת �י� (ג) �ר�; ְְֲִֶַַַַָָָ�ְִֶֶַ�טמאת

ס�פרי�. מ�ברי וטמאת� ��ר�, ְְְִִִֵָָ�ְְְְֶֶַָמט�אה

.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰�י� והיא אחת, ע�ה מצות ƒ¿À¿«√»ƒְְֲִִִֵַַַ
והכ�ר�. ואכלי� מ�קי� ְְְְֳִִֵֶַַָָָ�טמאת

.ÌÈÏk ˙BÎÏ‰לידע ההלכ�ת, א�� עני� פרט�: ה�א וזה ƒ¿≈ƒְְְֲִֵֵֶַַַָָָ
�אינ� וכלי� ה�מא�ת, א�� מ�ל טמאה ��ק�לי� ְְִֵֵֶָ�ְִֵַָָ�ְְִִֵֶַ�לי�

�מט�אי�. ה�לי� מ��אי� וכיצד ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַמ��אי�,

.˙BÂ˜Ó ˙BÎÏ‰טמא �ל ��ט�ל והיא אחת, ע�ה מצות ƒ¿ƒ¿ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ
יטהר. �� ואחר מקוה ְְְְִִֵֶַַַָ�מי

מה� � ע�רי� זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָנמצא�
תע�ה. לא מצו�ת ���י ע�ה, מצו�ת ע�רה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַֹ�מ�נה
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הלכ�ת ממ��, נזקי הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה חמ�, ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָהלכ�תיו
הלכ�ת �מ�יק, ח�בל הלכ�ת ואבדה, �זלה הלכ�ת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָ�נבה,

נפ�. ��מירת ְִֵֶֶַַר�צח

.ÔBÓÓ È˜Ê� ˙BÎÏ‰וזה ע�ה; מצו�ת אר�ע �כלל� י� ƒ¿ƒ¿≈»ְְְְֲִִֵֵֶַַָָ
ה��ר; �י� (ג) ההבער; �י� (ב) ה��ר; �י� (א) �רט�: ְְִִִֵֶַַַָָה�א

ההבערה. �י� ְִַַָָ(ד)

.‰·�b ˙BÎÏ‰,ע�ה מצו�ת ��י � מצו�ת �בע �כלל� י� ƒ¿¿≈»ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
לגנב ��א (א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹוחמ�
ה��קל�ת; ע� ה�אזני� לצ�ק (ג) ה��ב; �י� (ב) ְְְִִִִֵַַַַַַָָָֹממ��;
יהיה ��א (ה) �ב��קל�ת; ���ה עול יע�ה ��א ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ(ד)
ונ�ת� ל�קח �אינ� �י על א� ואיפה, איפה ואב� אב� ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלאד�

נפ��ת. לגנב ��א (ז) �ב�ל; י�יג ��א (ו) ְְְִִֶֶֶַָָֹֹֹ�ה�;

.‰„·‡Â ‰ÏÊb ˙BÎÏ‰י�� � מצו�ת �בע �כלל� י� ƒ¿¿≈»«¬≈»ְְְִִֵֵֶַָָ
�רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת וחמ� ע�ה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹמצו�ת
(ד) לחמד; ��א (ג) לע�ק; ��א (ב) לגזל; ��א ְְֲִֶֶֶַַֹֹֹֹֹֹ(א)
יתע�� ��א (ו) ה�זלה; את לה�יב (ה) להתא��ת; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ��א

האבדה. לה�יב (ז) האבדה; ְֲֲִִֵֵָָָָָמ�

.˜ÈfÓe Ï·BÁ ˙BÎÏ‰ח�בל �י� וה�א אחת, ע�ה מצות ƒ¿≈«ƒְְֲִִֵֵַַַ
חבר�. ממ�� מ�יק א� ֲֲִֵֵַַָ�חבר�

.LÙ� ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯ ˙BÎÏ‰ע�רה �בע �כלל� י� ƒ¿≈«¿ƒ«∆∆ְְְִֵֵֶַָָ
וזה תע�ה; לא מצו�ת וע�ר ע�ה, מצו�ת �בע � ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַֹמצו�ת
לנפ� �פר ל�ח ��א (ב) לרצח; ��א (א) �רט�: ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹה�א
�פר ל�ח ��א (ד) ��גגה; ר�צח להגל�ת (ג) ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹר�צח;
קד� ���רצח, הר�צח י�מת ��א (ה) �ל�ת; ְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�ְִלמח�ב

ה�ר� לה�יל (ו) ��י�; ��אעמידה (ז) ר�ד�; �ל �נפ�� � ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
להפרי� (ט) ;�� על לעמד ��א (ח) הר�ד�; על ְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹלח�ס
��חל; העגלה את לער� (י) ה�ר�; לה� �להכי� מקלט ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹערי
��י� ��א (יב) ת�רע; ולא קרקע א�ת� יעבד ��א ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ(יא)
�דבר; �מי� יכ�יל ��א (יד) מעקה; לע��ת (יג) ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹ�מי�;
(יז) ע��; לטע� (טז) ��ר�; ��כ�ל מי ע� לפרק ְְְִִִִִִֶֶֶַַֹֹ(טו)

ל�. ויל� �מ�א� נבהל ��ר� י�יח�� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ��א

� ��ל�י� �� זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹנמצא�
תע�ה. לא מצו�ת ע�רי� ע�ה, מצו�ת ע�רה �� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹמה�
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הלכ�ת מכירה, הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה חמ�, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָהלכ�תיו
ו��פי�, �ל�חי� הלכ�ת �כני�, הלכ�ת �מ�נה, ִָ�ְְְְְְִִִִִֵַָָָזכ�ה

עבדי�. ְֲִִָהלכ�ת

.‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰מצות אחת � מצו�ת חמ� �כלל� י� ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵֵַַַָָָ
�י� (א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ואר�ע ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹע�ה,
י�נה ��א (ג) �ממ�ר; �מ�ח י�נה ��א (ב) �ממ�ר; ְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹמ�ח
י�נה� ��א (ה) �ממ�נ�; צדק �ר י�נה ��א (ד) ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹ�דברי�;

ְִִָ�דברי�.

.‰�zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰�י� לידע � ההלכ�ת א�� עני� ƒ¿¿ƒ»«»»ְֲִִֵֵַַַָ
מ�נה נ�ת� ודי� יקנה, �ב�ה יקנה היא� ההפקר, מ� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָז�כה

ח�זרת. אינ� ואיז� ח�זרת מ�נה ואיז� ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�מק�ל,

.ÌÈ�ÎL ˙BÎÏ‰ח��ק �י� לידע � ההלכ�ת א�� עני� ƒ¿¿≈ƒְֲִִִֵֵַַַָ
מ�כנ� מה� אחד �ל נזקי והרחקת ה��פי�, �י� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ְֵַַַָה�רקע�ת

ה�צר. �על ודי� ,��� ה�צר ְִִֶֶֶֶֶַַַַַַ�מ�על

.ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL ˙BÎÏ‰�י� לידע � ההלכ�ת א�� עני� ƒ¿¿ƒ¿À»ƒְֲִִֵֵַַַָ
�ממ�ר� �מ�ח� �מ��טיה� ו��פ�, אד� �ל ְְְְִִִֵֶָָָָָ�ְְֶָָ�ל�ח�

��כר�. ְְְֵֶָָָ�בהפסד�

.ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰�חמ � מצו�ת ע�רה �ל� �כלל� י� ƒ¿¬»ƒְְְְִִֵֵֵֶָָָֹ
�רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ��מ�נה ע�ה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָֹמצו�ת
(ג) עבד; ממ�רת י�כר ��א (ב) עברי; עבד קני� �י� ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹ(א)
�� לר��ת ���ב �ר נ�יח ��א (ד) �פר�; יעבד�� ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ��א
ל� להעניק (ו) עבד; עב�דת �� נעבד ��א (ה) ְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָֹֹ�פר�;
אמה לפ��ת (ח) ריק�; יצא ��א (ז) חפ�י; ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָֹ�צאת�
�עבד לעבד (יא) ��כר; ��א (י) ליעד�; (ט) ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹעבר�ה;
מרא�י אחד אד�ניו ל� ה�יל א� א�א לע�ל�, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ�נעני
לאר� מח�צה ��רח עבד להס�יר ��א (יב) ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאיבריו;
אלינ�. ה���ל זה עבד לה�נ�ת ��א (יג) י�ראל; ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹלאר�
� ע�רה �מ�נה זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָנמצא�
תע�ה. לא מצו�ת ע�רה ���י� ע�ה, מצו�ת מה� ��ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַֹ
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הלכ�ת �כיר�ת, הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה חמ�, ְְְְְִִִִִֵֶָָָהלכ�תיו
ונטע�, ט�ע� הלכ�ת ולוה, מלוה הלכ�ת �פ�ד��, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�אלה

נחל�ת. ְְִָהלכ�ת

.˙e¯ÈÎN ˙BÎÏ‰מצו�ת �ל� � מצו�ת �בע �כלל� י� ƒ¿¿ƒְְְִִִֵֶַָָָֹ
ו��מר �כיר �י� (א) תע�ה; לא מצו�ת ואר�ע ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹע�ה,
�כר יאחר ��א (ג) �י�מ�; �כיר �כר ל�� (ב) ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ�כר;
��ע�ה המח�ר מ� ה�כיר ��אכל (ד) זמ��; אחר ֲֶֶַָ�ְְִִִֶַַַַַַָָֹ�כיר

�� (ה) �מר��; ��עת ��א המח�ר מ� ה�כיר יאכל א ְִִֶַַַָֹֹ�ְְִֶַַָֹ
�אכל; מה על יתר �יד� ה�כיר י�לי� ��א (ו) ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמלאכה;

�המה. �אר וכ� �די��, ��ר יחס� ��א ְְְְְִֵֵֶַָָֹֹ(ז)
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.˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ¯‡L ˙BÎÏ‰מצו�ת �ל� �כלל� י� ƒ¿¿»¬«À¿ְְִִֵָָָֹ
�י� (ב) נבלה; טמאת �י� (א) �רט�: ה�א וזה ְְִֵַָ�ְְֲִֵֶָָע�ה;
זרה ועב�דה זרע. �כבת טמאת �י� (ג) �ר�; ְְֲִֶַַַַָָָ�ְִֶֶַ�טמאת

ס�פרי�. מ�ברי וטמאת� ��ר�, ְְְִִִֵָָ�ְְְְֶֶַָמט�אה

.ÔÈÏÎ‡ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰�י� והיא אחת, ע�ה מצות ƒ¿À¿«√»ƒְְֲִִִֵַַַ
והכ�ר�. ואכלי� מ�קי� ְְְְֳִִֵֶַַָָָ�טמאת

.ÌÈÏk ˙BÎÏ‰לידע ההלכ�ת, א�� עני� פרט�: ה�א וזה ƒ¿≈ƒְְְֲִֵֵֶַַַָָָ
�אינ� וכלי� ה�מא�ת, א�� מ�ל טמאה ��ק�לי� ְְִֵֵֶָ�ְִֵַָָ�ְְִִֵֶַ�לי�

�מט�אי�. ה�לי� מ��אי� וכיצד ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַמ��אי�,

.˙BÂ˜Ó ˙BÎÏ‰טמא �ל ��ט�ל והיא אחת, ע�ה מצות ƒ¿ƒ¿ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ
יטהר. �� ואחר מקוה ְְְְִִֵֶַַַָ�מי

מה� � ע�רי� זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָנמצא�
תע�ה. לא מצו�ת ���י ע�ה, מצו�ת ע�רה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַֹ�מ�נה
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הלכ�ת ממ��, נזקי הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה חמ�, ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָהלכ�תיו
הלכ�ת �מ�יק, ח�בל הלכ�ת ואבדה, �זלה הלכ�ת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָ�נבה,

נפ�. ��מירת ְִֵֶֶַַר�צח

.ÔBÓÓ È˜Ê� ˙BÎÏ‰וזה ע�ה; מצו�ת אר�ע �כלל� י� ƒ¿ƒ¿≈»ְְְְֲִִֵֵֶַַָָ
ה��ר; �י� (ג) ההבער; �י� (ב) ה��ר; �י� (א) �רט�: ְְִִִֵֶַַַָָה�א

ההבערה. �י� ְִַַָָ(ד)

.‰·�b ˙BÎÏ‰,ע�ה מצו�ת ��י � מצו�ת �בע �כלל� י� ƒ¿¿≈»ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
לגנב ��א (א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹוחמ�
ה��קל�ת; ע� ה�אזני� לצ�ק (ג) ה��ב; �י� (ב) ְְְִִִִֵַַַַַַָָָֹממ��;
יהיה ��א (ה) �ב��קל�ת; ���ה עול יע�ה ��א ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ(ד)
ונ�ת� ל�קח �אינ� �י על א� ואיפה, איפה ואב� אב� ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלאד�

נפ��ת. לגנב ��א (ז) �ב�ל; י�יג ��א (ו) ְְְִִֶֶֶַָָֹֹֹ�ה�;

.‰„·‡Â ‰ÏÊb ˙BÎÏ‰י�� � מצו�ת �בע �כלל� י� ƒ¿¿≈»«¬≈»ְְְִִֵֵֶַָָ
�רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת וחמ� ע�ה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹמצו�ת
(ד) לחמד; ��א (ג) לע�ק; ��א (ב) לגזל; ��א ְְֲִֶֶֶַַֹֹֹֹֹֹ(א)
יתע�� ��א (ו) ה�זלה; את לה�יב (ה) להתא��ת; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ��א

האבדה. לה�יב (ז) האבדה; ְֲֲִִֵֵָָָָָמ�

.˜ÈfÓe Ï·BÁ ˙BÎÏ‰ח�בל �י� וה�א אחת, ע�ה מצות ƒ¿≈«ƒְְֲִִֵֵַַַ
חבר�. ממ�� מ�יק א� ֲֲִֵֵַַָ�חבר�

.LÙ� ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯ ˙BÎÏ‰ע�רה �בע �כלל� י� ƒ¿≈«¿ƒ«∆∆ְְְִֵֵֶַָָ
וזה תע�ה; לא מצו�ת וע�ר ע�ה, מצו�ת �בע � ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַֹמצו�ת
לנפ� �פר ל�ח ��א (ב) לרצח; ��א (א) �רט�: ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹה�א
�פר ל�ח ��א (ד) ��גגה; ר�צח להגל�ת (ג) ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹר�צח;
קד� ���רצח, הר�צח י�מת ��א (ה) �ל�ת; ְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�ְִלמח�ב

ה�ר� לה�יל (ו) ��י�; ��אעמידה (ז) ר�ד�; �ל �נפ�� � ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
להפרי� (ט) ;�� על לעמד ��א (ח) הר�ד�; על ְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹלח�ס
��חל; העגלה את לער� (י) ה�ר�; לה� �להכי� מקלט ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹערי
��י� ��א (יב) ת�רע; ולא קרקע א�ת� יעבד ��א ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ(יא)
�דבר; �מי� יכ�יל ��א (יד) מעקה; לע��ת (יג) ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹ�מי�;
(יז) ע��; לטע� (טז) ��ר�; ��כ�ל מי ע� לפרק ְְְִִִִִִֶֶֶַַֹֹ(טו)

ל�. ויל� �מ�א� נבהל ��ר� י�יח�� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ��א

� ��ל�י� �� זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹנמצא�
תע�ה. לא מצו�ת ע�רי� ע�ה, מצו�ת ע�רה �� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹמה�
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הלכ�ת מכירה, הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה חמ�, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָהלכ�תיו
ו��פי�, �ל�חי� הלכ�ת �כני�, הלכ�ת �מ�נה, ִָ�ְְְְְְִִִִִֵַָָָזכ�ה

עבדי�. ְֲִִָהלכ�ת

.‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰מצות אחת � מצו�ת חמ� �כלל� י� ƒ¿¿ƒ»ְְְִִִֵֵַַַָָָ
�י� (א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ואר�ע ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹע�ה,
י�נה ��א (ג) �ממ�ר; �מ�ח י�נה ��א (ב) �ממ�ר; ְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹמ�ח
י�נה� ��א (ה) �ממ�נ�; צדק �ר י�נה ��א (ד) ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹ�דברי�;

ְִִָ�דברי�.

.‰�zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰�י� לידע � ההלכ�ת א�� עני� ƒ¿¿ƒ»«»»ְֲִִֵֵַַַָ
מ�נה נ�ת� ודי� יקנה, �ב�ה יקנה היא� ההפקר, מ� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָז�כה

ח�זרת. אינ� ואיז� ח�זרת מ�נה ואיז� ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�מק�ל,

.ÌÈ�ÎL ˙BÎÏ‰ח��ק �י� לידע � ההלכ�ת א�� עני� ƒ¿¿≈ƒְֲִִִֵֵַַַָ
מ�כנ� מה� אחד �ל נזקי והרחקת ה��פי�, �י� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ְֵַַַָה�רקע�ת

ה�צר. �על ודי� ,��� ה�צר ְִִֶֶֶֶֶַַַַַַ�מ�על

.ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL ˙BÎÏ‰�י� לידע � ההלכ�ת א�� עני� ƒ¿¿ƒ¿À»ƒְֲִִֵֵַַַָ
�ממ�ר� �מ�ח� �מ��טיה� ו��פ�, אד� �ל ְְְְִִִֵֶָָָָָ�ְְֶָָ�ל�ח�

��כר�. ְְְֵֶָָָ�בהפסד�

.ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰�חמ � מצו�ת ע�רה �ל� �כלל� י� ƒ¿¬»ƒְְְְִִֵֵֵֶָָָֹ
�רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ��מ�נה ע�ה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָֹמצו�ת
(ג) עבד; ממ�רת י�כר ��א (ב) עברי; עבד קני� �י� ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹ(א)
�� לר��ת ���ב �ר נ�יח ��א (ד) �פר�; יעבד�� ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ��א
ל� להעניק (ו) עבד; עב�דת �� נעבד ��א (ה) ְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָֹֹ�פר�;
אמה לפ��ת (ח) ריק�; יצא ��א (ז) חפ�י; ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָֹ�צאת�
�עבד לעבד (יא) ��כר; ��א (י) ליעד�; (ט) ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹעבר�ה;
מרא�י אחד אד�ניו ל� ה�יל א� א�א לע�ל�, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ�נעני
לאר� מח�צה ��רח עבד להס�יר ��א (יב) ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאיבריו;
אלינ�. ה���ל זה עבד לה�נ�ת ��א (יג) י�ראל; ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹלאר�
� ע�רה �מ�נה זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָנמצא�
תע�ה. לא מצו�ת ע�רה ���י� ע�ה, מצו�ת מה� ��ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַֹ
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הלכ�ת �כיר�ת, הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה חמ�, ְְְְְִִִִִֵֶָָָהלכ�תיו
ונטע�, ט�ע� הלכ�ת ולוה, מלוה הלכ�ת �פ�ד��, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�אלה

נחל�ת. ְְִָהלכ�ת

.˙e¯ÈÎN ˙BÎÏ‰מצו�ת �ל� � מצו�ת �בע �כלל� י� ƒ¿¿ƒְְְִִִֵֶַָָָֹ
ו��מר �כיר �י� (א) תע�ה; לא מצו�ת ואר�ע ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹע�ה,
�כר יאחר ��א (ג) �י�מ�; �כיר �כר ל�� (ב) ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ�כר;
��ע�ה המח�ר מ� ה�כיר ��אכל (ד) זמ��; אחר ֲֶֶַָ�ְְִִִֶַַַַַַָָֹ�כיר

�� (ה) �מר��; ��עת ��א המח�ר מ� ה�כיר יאכל א ְִִֶַַַָֹֹ�ְְִֶַַָֹ
�אכל; מה על יתר �יד� ה�כיר י�לי� ��א (ו) ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמלאכה;

�המה. �אר וכ� �די��, ��ר יחס� ��א ְְְְְִֵֵֶַָָֹֹ(ז)
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.ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰ע�ה מצו�ת ��י �כלל� י� ƒ¿¿≈»ƒ»ְְְֲִִֵֵֵָָ
ח��. ��מר �י� (ב) ה��אל; �י� (א) �רט�: ה�א ְְִִִֵֵֶַָָָוזה

.‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰� מצו�ת ע�רה ��י� �כלל� י� ƒ¿«¿∆¿…∆ְְְְִִֵֵֵֶָָ
ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ��מ�נה ע�ה, מצו�ת ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַֹאר�ע
(ג) א�ת�; י�� ��א (ב) ומ�; לעני להלו�ת (א) ְְְְִִֶַָָָָָֹֹ�רט�:
(ה) �זר�ע; ח�ב �על ימ��� ��א (ד) ה�כרי; את ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹלנ��
��א (ו) ל�; צרי� �ה�א �זמ� לבעליו ה����� ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹלהחזיר
(ז) ל�; צרי� �ה�א �עת העני מ�עליו ה����� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָיאחר
�ה� �ע��י� �לי� יחבל ��א (ח) אלמנה; יחבל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹ��א
ילוה ��א (י) �ר�ית; ה�לוה י�� ��א (ט) נפ�; ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹאכל
ולוה מלוה �י� אד� יתע�ק ��א (יא) �ר�ית; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹה�וה
(יב) יערב; ולא �טר, יכ�ב ולא �יניה�, יעיד ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹֹֹֹֹ�ר�ית,

�ר�ית. �להלו�ת� ה�כרי מ� ְְְְְִִִִִַַָללו�ת

.ÔÚË�Â ÔÚBË ˙BÎÏ‰�ט�ע �י� והיא אחת, ע�ה מצות ƒ¿≈¿ƒ¿»ְְֲִִִֵֵַַַ
��פר. א� ֵֶ�מ�דה

.˙BÏÁ� ˙BÎÏ‰.נחל�ת סדר �י� והיא אחת, ע�ה מצות ƒ¿¿»ְְְֲִִִֵֵֶַַַָ
� וע�רי� �ל� זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹנמצא�
לא מצו�ת ע�רה ���י� ע�ה, מצו�ת ע�רה אחת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַֹמה�

ֲֶַתע�ה.
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והענ�י� סנהדרי� הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה חמ�, ְְְְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָָָהלכ�תיו
אבל, הלכ�ת ממרי�, הלכ�ת עד�ת, הלכ�ת לה�, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָה�ס�רי�

�מלחמ�ת. מלכי� ְְְִִִָָהלכ�ת

.Ì‰Ï ÔÈ¯eÒn‰ ÔÈL�Ú‰Â ÔÈ¯„‰�Ò ˙BÎÏ‰�כלל� י� ƒ¿«¿∆¿ƒ¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ְִֵָָ
לא מצו�ת וע�רי� ע�ה, מצו�ת ע�ר � מצו�ת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֹֹ�ל�י�
��א (ב) ��פטי�; למ��ת (א) �רט�: ה�א וזה ְְְְֲִֶֶֶַַָָֹתע�ה;
ר�י�, אחרי לנט�ת (ג) ה���ט; �ר� י�דע �אינ� ��� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלמ��ת
המח�בי� ר�� א� להרג ��א (ד) ה��פטי�; נחלק� ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַֹֹא�
מי ח�בה יל�ד ��א (ה) �ני�; יתר ��הי� עד אחד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�אי�
להרג (ז) �סקילה; להרג (ו) נפ��ת; �דיני זכ�ת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹ���ד
(יא) לתל�ת; (י) �חנק; להרג (ט) �סי�; להרג (ח) ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֹ��רפה;
(יג) נבלת�; �לי� ��א (יב) הריגת�; �י�� ה�הרג ְְְֱֲִִִִֶֶַָָָָֹֹלק�ר
י�סי� ��א (טו) לר�ע; להלק�ת (יד) מכ��; להחי�ת ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹ��א
(יז) ה�עת; �אמ�� נקי להרג ��א (טז) ה��קה; ְַַַַ�ְְֲִֶֶַַַַָָֹֹ�ה�ית
ח�בל א� חבר� ה�רג על לח�ס ��א (יח) אנ�ס; לענ� ֲֲֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ��א
�ד�ל לה�ר ��א (כ) ��י�; ה�ל על לרח� ��א (יט) ;��ְְִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹ
�י על א� עבר�ת, �על על ה�י� לה��ת ��א (כא) ְֲִִִֵֶַַַַַַַַֹ��י�;
לה��ת ��א (כג) מ��ט; לע�ל ��א (כב) ח�טא; ְְְִֵֵֶֶֶַַָֹֹ�ה�א
��י� ליראה ��א (כה) �צדק; ל��ט (כד) ית��; �ר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹמ��ט
�מע ל�א ��א (כז) �חד; ל�ח ��א (כו) זר�ע; ְִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹמאי�
(ל) ה��יא; לק�ל ��א (כט) ה���; לק�ל ��א (כח) ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ�וא;

ה��רי�. י�ראל �ני מ�אר אד� לק�ל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ��א

.˙e„Ú ˙BÎÏ‰מצו�ת �ל� � מצו�ת �מ�נה �כלל� י� ƒ¿≈ְְְְִִִֵֶָָָֹ
(א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת וחמ� ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֹע�ה,
ולחקר לדר� (ב) עד�ת; ל� ��� למי �י� �בית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹֹלהעיד
�דינ עליו, �העיד זה �די� העד י�רה ��א (ג) יהעדי�; ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ

יעיד ��א (ה) אחד; �עד�ת �בר יק�� ��א (ד) ְְִֵֶֶֶָָָָָָֹֹנפ��ת;
��קר; להעיד ��א (ז) קר�ב; יעיד ��א (ו) עברה; ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ�על

לע��ת. זמ� �א�ר ז�מ� לעד לע��ת ְֲֲֲֵֵֶַַַַָ(ח)

.ÌÈ¯ÓÓ ˙BÎÏ‰מצו�ת �ל� � מצו�ת ��ע �כלל� י� ƒ¿«¿ƒְְְִִִֵֵַָָָֹ
לע��ת (א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ו�� ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָֹע�ה,
לס�ר ��א (ב) ה�ד�ל; �י� �ית ��אמר� ה��רה �י ְִִֵֶֶַַַָָָֹֹעל
��צו�ת לא ה��רה, על לה�סי� ��א (ג) ְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹמ�בריה�;
��א (ד) ה�מ�עה; מ�י ��מדנ� �פר��� ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ��כתב,
לה��ת ��א (ו) וא�; אב לק�ל ��א (ה) ה�ל; מ� ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹלגרע
(ט) וא�; מאב ליראה (ח) וא�; אב לכ�ד (ז) וא�; ְְִֵֵֵֵֵַָָָָָָָאב

וא��. אביו ק�ל על �מ�רה ס�רר ה�� יהיה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹ��א

.Ï·‡ ˙BÎÏ‰מצות אחת � מצו�ת אר�ע �כלל� י� ƒ¿≈∆ְְְְִִִֵַַַַַָָ
(א) �רט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ו�ל� ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָֹֹע�ה,
על �מתא�ל מתט�א �ה� ואפ�� ה�ר�בי�, על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַֹלהתא�ל
זה �לפי �י�, �ית הר�גי על מתא�ל אד� ואי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָה�ר�בי�;
�י�� קב�רה מעי� �ה� זה, �ספר א�� הלכ�ת ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�לל�י
�ד�ל �ה� י�מא ��א (ב) ע�ה; מצות �היא ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹמיתה,
י�מא ��א (ד) �אהל; ה�ת ע� י�נס ��א (ג) ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹלקר�בי�;

�לבד. לקר�בי� א�א אד�, לנפ� הדי�ט ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ�ה�

.˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰�וע�רי �ל� �כלל� י� ƒ¿¿»ƒƒ¿»ְְְִִֵֶָָָֹ
לא מצו�ת ע�רה ��ל� ע�ה, מצו�ת ע�ר � ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֹֹמצו�ת
(ב) מ��ראל; מל� למ��ת (א) �רט�: ה�א וזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָתע�ה;
��א (ד) נ�י�; ל� יר�ה ��א (ג) �רי�; מ�הל ימ�ה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ��א
(ו) וזהב; �ס� ל� יר�ה ��א (ה) ס�סי�; ל� ְְְִֶֶֶֶֶַַָָֹיר�ה
(ח) נ�מה; מה� להחי�ת ��א (ז) עממי�; �בעה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹלהחרי�
עמלק; לנ� �ע�ה מה לז�ר (ט) עמלק; �ל זרע� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלמח�ת
��א (יא) ��ר�; ואריבת� הרעי� מע�יו ל��ח ��א ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ(י)
העיר לי��בי �ל�� ל�לח (יב) מצרי�; �אר� ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֹל���
א� ���רה, מפר� �א�ר �� ולד�� עליה, ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ���רי�
מע��� �ל�� לדר� ��א (יג) ��לי�; לא וא� ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹֹ��לי�
אילני לה�חית ��א (יד) עליה�; ���רי� �לבד, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�מ�אב
ה�חנה �עלי �� ��צא� יד להתקי� (טו) ��צ�ר; ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָמאכל
�ה� למ�ח (יז) ;�� לח�ר יתד להתקי� (טז) ;�� ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹֹלה�נ�ת
להי�ת (יח) ה�לחמה; ��עת ה�בא אנ�י �אזני ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָלד�ר
�קנינ� �מחי� �ר� ונ�טע �ני� �ב�נה א�ה נ��א ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָמאר�
��א (יט) ה�לחמה; מ� א�ת� �מחזירי� �מימה, ְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹ�נה
וצרכי העיר לצרכי אפ�� יצא� ולא �בר, עליה� ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹיעב�ר
לאח�ר ולחזר לער� ��א (כ) לה�; ה��מה וכל ְְְְְֲֶֶֶַַַַָָָֹֹֹה�ד�ד
יפת ��כר ��א (כב) �אר; יפת �י� (כא) מלחמה; ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹ��עת

��בעלה. אחר לעבד�ת יכ���ה ��א (כג) ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹ�אר;
� ו�בעי� אר�ע זה, �ספר ה�כלל�ת ה�צו�ת �ל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָנמצא�
מצו�ת ואר�עי� ו�בע ע�ה, מצו�ת וע�רי� �בע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמה�

תע�ה. ֲֶַֹלא
��מ�ני� �ל� ספר, ע�ר אר�עה �ל ההלכ�ת �ל ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹונמצא�

ֲָהלכ�ת.
ה�יני� וכל �מצוה, מצוה �ל מ��טי לבאר אתחיל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָוע�ה
�ר�� ��י �עזרת ההלכ�ת, סדר על מענינ� ע�� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָה�גללי�

ה�א.
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מצו�ת ואר�ע ע�ה, מצו�ת �� � מצו�ת ע�ר �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָי�
(ב) אל��; �� ��� לידע (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹלא
(ג) ה'; ז�לתי אל�� �� ��� �מח�בה יעלה ְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ��א
(ז) �מ�; לק�� (ו) מ���; ליראה (ה) לאהב�; (ד) ְְְְְְֲֳִִֵֶַַָָליחד�;
�מ� ��קרא �ברי� לא�ד ��א (ח) �מ�; את לח�ל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ��א
��א (י) ��מ�; המד�ר ה�ביא מ� ל�מע (ט) ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹעליה�;

א��. �פרקי� � הא�� ה�צו�ת �בא�ר ְְְִִִֵֵֵַַָָלנ��ת�.

א ּפרק הּתֹורה יסֹודי ¤¤¨©¥§§¦הלכֹות

.‡�� ��� לידע החכמ�ת, וע��ד היס�ד�ת [�יס�ד ְְְְֵֵֶַַַַָָ
ה�מצא;במציאות] �ל ממציא וה�א רא���. [בוראמצ�י ְְְִִִַַָָָ

הברואי�] ��יניה�,כל �מה ואר� �מי� מ� ה�מצאי� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכל
נמצא� ה�צא�[נבראו]לא מאמ�ת [מהמצאותוא�א ְְְֲִִִֵֶַָָֹ

.האמיתית�נצחית]

אחר·. �בר אי� מצ�י, אינ� �ה�א ה�עת על יעלה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוא�
לה�צא�ת. ְְִָָיכ�ל

מצ�יי�,‚. מ�ב�� ה�מצאי� �ל �אי� ה�עת על יעלה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָוא�
לב��ל� ה�א יבטל ולא מצ�י יהיה לב�� [מציאותוה�א ְְְְְִִִֶַַָָֹ

בה�] תלויה ל�אינה צריכי� ה�מצאי� ��ל [מציאות�; ְְִִִִֶַָָ
בו] לאחדתלויה ולא לה�, צרי� אינ� ה�א �ר�� וה�א ,ְְְִֵֶֶָָָָֹ

אמ�ת� אי� לפיכ� [כמציאות]�אמ�ת[מציאותו]מה�. ְֲֲִִִֵֵֶַַָָ
מה�. ֵֶֶָאחד

לב��„. ה�א � אמת" אלהי� "וה' א�מר: �ה�ביא ְֱֱִִֵֶֶַַַָֹה�א
�ה��רה[הנצחי]האמת וה�א �אמ��. אמת לאחר ואי� , ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

אמת מצ�י �� אי� � �ל�מר מ�ב��", ע�ד "אי� ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָא�מרת:
�מ�ת�. ְְִַמ�ב��

וה�א‰. האר�. �ל אד�� הע�ל�, אלהי ה�א � ה�ה ְֱֲֵֶֶַַָָָָָָֹה�צ�י
שארה�ל�ל[את]ה�נהיג את ומסובב העוט� [העליו� ְְִַַַַַ

הפסק;הגלגלי�] ל� �אי� �כח ותכלית, ק� ל� �אי� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹ�כח
וה�א מס�ב; �לא ���ב אפ�ר ואי �מיד, ס�בב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ�ה�ל�ל

.��� ולא יד �לא א�ת�, המס�ב ה�א ְְְֵַַָָֹֹ�ר��

.Â'ה "אנכי ��אמר: ע�ה, מצות � זה �בר ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹוידיעת
�� ��� �ע�� על ה�עלה וכל במציאות]אלהי�". ישנו �] ְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָֹ

"לא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר � מ�ה ח�� אחר ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹאל��
ה�א ��ה �ע�ר, וכ�פר �ני", על אחרי� אלהי� ל� ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹיהיה

.�� �ל�י �ה�ל ה�ד�ל ִֶַַָָָָֹהע�ר

.Êעל יתר ולא �ני� לא ואינ� � ה�א אחד זה ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָֹֹאל��

�יח�ד� �אי� אחד, א�א מ�[כאחדותו]�ני�, אחד ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ
�מי� אחד לא �ע�ל�; ה�מצאי� �ה�א[האנושי]האחדי� ְְֲִִִִֶֶַָָָָָָֹ

הר�ה אחדי� רבי�]��לל �ג��[אישי� אחד ולא [האד�], ְְְֲִֵֵֶַָָֹ
למחלק�ת נחלק רוחב]ולקצו�ת;[אברי�]�ה�א [אור� ְְְְְִֶֶַָָָ

הי� א�� �ע�ל�. �מ�ת� אחר יח�ד �יח�ד� �אי� יח�ד ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָא�א
ה�מני� �אי� מ�ני �גו��ת, ��פי� הי� � הר�ה ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַָָֹהאלה�ת

להימנות] הניתני� מ�ה[דברי� זה נפרדי� �מציא�ת� ְְִִִִִִֶֶַָָָה�וי�
ה��צר היה וא�� וה�ו��ת. ה��פ�ת ��ארע� �מארעי� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹא�א
��� להי�ת אפ�ר �אי ותכלית, ק� ל� היה � �גו�ה ���ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
וס��. ק� לכח� י� ותכלית, ק� ל� ��� וכל ק�. ל� ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹ�אי�
��סק, ואינ� ק� ל� אי� וכח� ה�איל �מ�, �ר�� ְְְִֵֵֵֵֵֵָֹֹואלהינ�
ואינ� ה�איל .��� �ח �ח� אי� �מיד, ס�בב ה�ל�ל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹ�הרי
ונפרד נחלק ��הא �די ה��פ�ת מארע�ת ל� יארע� לא ,���ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ
�בר וידיעת אחד. א�א ��היה אפ�ר אי לפיכ�, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָמאחר;

אחד". ה' אלהינ�, "ה' ��אמר: ע�ה, מצות � ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹזה

.Áה�א �ר�� ה�ד�� �אי� �ב�ביא, ���רה מפר� ְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹהרי
ה' "�י ��אמר: �גו�ה, ה�א[אלוהיכ�]��� אלהיכ�, ְֱֱִִֵֶֶֶַָֹ

לא וה��� מ�חת", האר� ועל מ�על ��מי� ְְֱִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹֹהאלהי�
להיות]יהיה יכול לא[אינו "�י ונאמר: מק�מ�ת; ��ני ְְְְֱִִִֵֶֶַֹ

וא�וה"; תד�י�ני, מי "ואל ונאמר: �מ�נה", �ל ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָראית�
��פי�. ל�אר ��מה היה ,��� היה ְְִִִֶָָָָָוא��

.Ë,"רגליו "ותחת ���רה: ��אמר זה ה�א מה ,�� ְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָא�
ה'", "אזני ה'", "עיני ה'", "יד אלהי�", �אצ�ע ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָֹ"�ת�בי�
אד� �ני �ל �ע�� לפי ה�ל � הא��? ��ברי� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוכ��צא
�ני �ל��� ��רה וד�רה ה��פ�ת; א�א מ�ירי� �אינ� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָה�א,
�רק ���תי "א� ��אמר: �מ� ה�, ���יי� וה�ל ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָֹאד�.
מ�ל, א�א ה�רג?! ה�א �בחרב ל�, י� חרב וכי ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָחר�י";
�ראה א�מר אחד ��ביא זה, לדבר ראיה מ�ל. ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוה�ל

ח�ר" �תלג "לב��� ה�א �ר�� לב�]ה�ד�� כשלג ,[לבושו ְְִִֵַַָָָ
עצמ� ר�נ� �מ�ה מ�צרה"; �גדי� "חמ�� ראה� ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹואחר
צ��ר ��ליח �בסיני מלחמה, ע��ה �ג��ר ה�� על ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָראה�
�מראה ה�ל א�א וצ�רה, �מ�ת ל� �אי� ל�מר, ְְְְֵֵֶֶַַַָָָֹעט��.
אד� �ל �ע�� אי� � ה�בר ואמ�ת �ב�חזה; ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָה�ב�אה
"החקר ה�ת�ב: �אמר ה�א וזה �לחקר�; לה�יג� ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָיכ�לה

�מצא". ��י �כלית עד א� �מצא, ְְְֱִִִִַַַַַָָאל��

.Èהראני" ��אמר לה�יג, ר�נ� מ�ה ���� זה ה�א ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹמה
ה�ד�� �ל ה�צא� אמ�ת לידע ��� �בד�"? את ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנא
מ� אחד ידיעת �מ� �ל�� יד�ע ��היה עד ה�א, ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ�ר��
א�ת� ��מצא �קר��, צ�רת� ונחקקה �ניו �ראה ְְְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָָָָָהאנ�י�
ר�נ� מ�ה ��� �� האנ�י�; מ�אר �דע�� נפרד ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹהאי�
מ�אר �ל�� נפרדת ה�א �ר�� ה�ד�� מציאת ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָלהי�ת
�היא. �מה ה�צא� אמ�ת ��דע עד ה�מצאי�, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמציאת
�ה�א החי האד� �דעת �ח �אי� ה�א, �ר�� ְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוה�יב�
�רי�. על זה �בר אמ�ת לה�יג ונפ�, מ��� ְ�ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָ�ְמח�ר
ידע ולא לפניו אד� ידע ��א מה ה�א �ר�� ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹֹוה�דיע�
ה�ד�� ��פרד �בר ה�צא� מאמ�ת �ה�יג עד ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלאחריו,
מ� אחד ���רד �מ� ה�מצאי�, מ�אר �דע�� ה�א ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ�ר��
�דע�� �מל���� ��פ� �ל וה�יג אח�ריו, �ראה ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָהאנ�י�
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זרה עב�דה הלכ�ת ��רה, �למ�ד הלכ�ת �ע�ת, ְְְְֲִִִֵַָָָָהלכ�ת
���בה. הלכ�ת ה��י�, ְְִִַָ�ְוח��ת
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מצו�ת ואר�ע ע�ה, מצו�ת �� � מצו�ת ע�ר �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָי�
(ב) אל��; �� ��� לידע (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹלא
(ג) ה'; ז�לתי אל�� �� ��� �מח�בה יעלה ְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ��א
(ז) �מ�; לק�� (ו) מ���; ליראה (ה) לאהב�; (ד) ְְְְְְֲֳִִֵֶַַָָליחד�;
�מ� ��קרא �ברי� לא�ד ��א (ח) �מ�; את לח�ל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ��א
��א (י) ��מ�; המד�ר ה�ביא מ� ל�מע (ט) ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹעליה�;

א��. �פרקי� � הא�� ה�צו�ת �בא�ר ְְְִִִֵֵֵַַָָלנ��ת�.

א ּפרק הּתֹורה יסֹודי ¤¤¨©¥§§¦הלכֹות

.‡�� ��� לידע החכמ�ת, וע��ד היס�ד�ת [�יס�ד ְְְְֵֵֶַַַַָָ
ה�מצא;במציאות] �ל ממציא וה�א רא���. [בוראמצ�י ְְְִִִַַָָָ

הברואי�] ��יניה�,כל �מה ואר� �מי� מ� ה�מצאי� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכל
נמצא� ה�צא�[נבראו]לא מאמ�ת [מהמצאותוא�א ְְְֲִִִֵֶַָָֹ

.האמיתית�נצחית]

אחר·. �בר אי� מצ�י, אינ� �ה�א ה�עת על יעלה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוא�
לה�צא�ת. ְְִָָיכ�ל

מצ�יי�,‚. מ�ב�� ה�מצאי� �ל �אי� ה�עת על יעלה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָוא�
לב��ל� ה�א יבטל ולא מצ�י יהיה לב�� [מציאותוה�א ְְְְְִִִֶַַָָֹ

בה�] תלויה ל�אינה צריכי� ה�מצאי� ��ל [מציאות�; ְְִִִִֶַָָ
בו] לאחדתלויה ולא לה�, צרי� אינ� ה�א �ר�� וה�א ,ְְְִֵֶֶָָָָֹ

אמ�ת� אי� לפיכ� [כמציאות]�אמ�ת[מציאותו]מה�. ְֲֲִִִֵֵֶַַָָ
מה�. ֵֶֶָאחד

לב��„. ה�א � אמת" אלהי� "וה' א�מר: �ה�ביא ְֱֱִִֵֶֶַַַָֹה�א
�ה��רה[הנצחי]האמת וה�א �אמ��. אמת לאחר ואי� , ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

אמת מצ�י �� אי� � �ל�מר מ�ב��", ע�ד "אי� ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָא�מרת:
�מ�ת�. ְְִַמ�ב��

וה�א‰. האר�. �ל אד�� הע�ל�, אלהי ה�א � ה�ה ְֱֲֵֶֶַַָָָָָָֹה�צ�י
שארה�ל�ל[את]ה�נהיג את ומסובב העוט� [העליו� ְְִַַַַַ

הפסק;הגלגלי�] ל� �אי� �כח ותכלית, ק� ל� �אי� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹ�כח
וה�א מס�ב; �לא ���ב אפ�ר ואי �מיד, ס�בב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ�ה�ל�ל

.��� ולא יד �לא א�ת�, המס�ב ה�א ְְְֵַַָָֹֹ�ר��

.Â'ה "אנכי ��אמר: ע�ה, מצות � זה �בר ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹוידיעת
�� ��� �ע�� על ה�עלה וכל במציאות]אלהי�". ישנו �] ְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָֹ

"לא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר � מ�ה ח�� אחר ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹאל��
ה�א ��ה �ע�ר, וכ�פר �ני", על אחרי� אלהי� ל� ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹיהיה

.�� �ל�י �ה�ל ה�ד�ל ִֶַַָָָָֹהע�ר

.Êעל יתר ולא �ני� לא ואינ� � ה�א אחד זה ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָֹֹאל��

�יח�ד� �אי� אחד, א�א מ�[כאחדותו]�ני�, אחד ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ
�מי� אחד לא �ע�ל�; ה�מצאי� �ה�א[האנושי]האחדי� ְְֲִִִִֶֶַָָָָָָֹ

הר�ה אחדי� רבי�]��לל �ג��[אישי� אחד ולא [האד�], ְְְֲִֵֵֶַָָֹ
למחלק�ת נחלק רוחב]ולקצו�ת;[אברי�]�ה�א [אור� ְְְְְִֶֶַָָָ

הי� א�� �ע�ל�. �מ�ת� אחר יח�ד �יח�ד� �אי� יח�ד ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָא�א
ה�מני� �אי� מ�ני �גו��ת, ��פי� הי� � הר�ה ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַָָֹהאלה�ת

להימנות] הניתני� מ�ה[דברי� זה נפרדי� �מציא�ת� ְְִִִִִִֶֶַָָָה�וי�
ה��צר היה וא�� וה�ו��ת. ה��פ�ת ��ארע� �מארעי� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹא�א
��� להי�ת אפ�ר �אי ותכלית, ק� ל� היה � �גו�ה ���ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
וס��. ק� לכח� י� ותכלית, ק� ל� ��� וכל ק�. ל� ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹ�אי�
��סק, ואינ� ק� ל� אי� וכח� ה�איל �מ�, �ר�� ְְְִֵֵֵֵֵֵָֹֹואלהינ�
ואינ� ה�איל .��� �ח �ח� אי� �מיד, ס�בב ה�ל�ל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹ�הרי
ונפרד נחלק ��הא �די ה��פ�ת מארע�ת ל� יארע� לא ,���ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ
�בר וידיעת אחד. א�א ��היה אפ�ר אי לפיכ�, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָמאחר;

אחד". ה' אלהינ�, "ה' ��אמר: ע�ה, מצות � ְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹזה

.Áה�א �ר�� ה�ד�� �אי� �ב�ביא, ���רה מפר� ְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹהרי
ה' "�י ��אמר: �גו�ה, ה�א[אלוהיכ�]��� אלהיכ�, ְֱֱִִֵֶֶֶַָֹ

לא וה��� מ�חת", האר� ועל מ�על ��מי� ְְֱִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹֹהאלהי�
להיות]יהיה יכול לא[אינו "�י ונאמר: מק�מ�ת; ��ני ְְְְֱִִִֵֶֶַֹ

וא�וה"; תד�י�ני, מי "ואל ונאמר: �מ�נה", �ל ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָראית�
��פי�. ל�אר ��מה היה ,��� היה ְְִִִֶָָָָָוא��

.Ë,"רגליו "ותחת ���רה: ��אמר זה ה�א מה ,�� ְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָא�
ה'", "אזני ה'", "עיני ה'", "יד אלהי�", �אצ�ע ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָֹ"�ת�בי�
אד� �ני �ל �ע�� לפי ה�ל � הא��? ��ברי� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוכ��צא
�ני �ל��� ��רה וד�רה ה��פ�ת; א�א מ�ירי� �אינ� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָה�א,
�רק ���תי "א� ��אמר: �מ� ה�, ���יי� וה�ל ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָֹאד�.
מ�ל, א�א ה�רג?! ה�א �בחרב ל�, י� חרב וכי ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָחר�י";
�ראה א�מר אחד ��ביא זה, לדבר ראיה מ�ל. ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוה�ל

ח�ר" �תלג "לב��� ה�א �ר�� לב�]ה�ד�� כשלג ,[לבושו ְְִִֵַַָָָ
עצמ� ר�נ� �מ�ה מ�צרה"; �גדי� "חמ�� ראה� ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹואחר
צ��ר ��ליח �בסיני מלחמה, ע��ה �ג��ר ה�� על ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָראה�
�מראה ה�ל א�א וצ�רה, �מ�ת ל� �אי� ל�מר, ְְְְֵֵֶֶַַַָָָֹעט��.
אד� �ל �ע�� אי� � ה�בר ואמ�ת �ב�חזה; ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָה�ב�אה
"החקר ה�ת�ב: �אמר ה�א וזה �לחקר�; לה�יג� ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָיכ�לה

�מצא". ��י �כלית עד א� �מצא, ְְְֱִִִִַַַַַָָאל��

.Èהראני" ��אמר לה�יג, ר�נ� מ�ה ���� זה ה�א ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹמה
ה�ד�� �ל ה�צא� אמ�ת לידע ��� �בד�"? את ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנא
מ� אחד ידיעת �מ� �ל�� יד�ע ��היה עד ה�א, ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ�ר��
א�ת� ��מצא �קר��, צ�רת� ונחקקה �ניו �ראה ְְְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָָָָָהאנ�י�
ר�נ� מ�ה ��� �� האנ�י�; מ�אר �דע�� נפרד ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹהאי�
מ�אר �ל�� נפרדת ה�א �ר�� ה�ד�� מציאת ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָלהי�ת
�היא. �מה ה�צא� אמ�ת ��דע עד ה�מצאי�, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמציאת
�ה�א החי האד� �דעת �ח �אי� ה�א, �ר�� ְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוה�יב�
�רי�. על זה �בר אמ�ת לה�יג ונפ�, מ��� ְ�ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָ�ְמח�ר
ידע ולא לפניו אד� ידע ��א מה ה�א �ר�� ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹֹוה�דיע�
ה�ד�� ��פרד �בר ה�צא� מאמ�ת �ה�יג עד ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלאחריו,
מ� אחד ���רד �מ� ה�מצאי�, מ�אר �דע�� ה�א ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ�ר��
�דע�� �מל���� ��פ� �ל וה�יג אח�ריו, �ראה ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָהאנ�י�
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"וראית ואמר: ה�ת�ב רמז זה �בר ועל האנ�י�; ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָָמ�אר
ירא�". לא �פני אחרי, ֲֵֶַָָָֹֹאת

.‡È�יארע ��א ית�אר �גו�ה, ��� �אינ� ��ת�רר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹוכיו�
מק�� ולא �ר�ד, ולא ח��ר לא ה���: מ�ארע�ת אחד ְְְְְִִֵֶַָָֹֹֹֹֹולא
�מאל, ולא ימי� ולא ירידה, ולא על�ה ולא מ�ה, ְְְְְְְֲִִִִָָָָֹֹֹֹֹֹולא
מצ�י ואינ� עמידה; ולא י�יבה ולא אח�ר, ולא �ני� ְְְְְְֲִִִֵָָָָָֹֹֹֹולא
ואינ� �ני�; �מני� ואחרית רא�ית ל� ��היה עד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ��מ�,
מות לא ל� ואי� ���י. ל� ��גר� �בר ל� �אי� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹמ���ה,
�חכמת חכמה ולא סכל�ת ולא החי, ה��� �ח�י ח�י� ְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָֹֹֹולא
�ח�ק, ולא �עס ולא הקיצה, ולא �נה לא החכ�, ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹֹֹהאי�
�ד��ר ���ר ולא �תיקה ולא עצב�ת, ולא �מחה ְְְְְְְְִִִִַָָֹֹֹֹולא
ולא י�יבה לא למעלה 'אי� חכמי�: אמר� �� ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָֹֹהאד�.

ער� ולא ע��י'[פירוד]עמידה, .[חיבור]ולא ְְֲִִֶָֹֹֹ

.·Èוכ��צא ה�ל� ה�ברי� �ל ה�א, �� וה�בר ְְְְִִֵַַַַָָָָָָוה�איל
�מליצה מ�ל ה�ל � נביאי� �בדברי ���רה ��אמר� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ה�
"�עס�ני י�חק", ��מי� "י��ב ��אמר: �מ� ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָה�,
אמר� ה�ל על �ה�. וכ��צא ה'", �� "�א�ר ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�הבליה�",
א�מר: ה�א וכ� אד�'. �ני �ל��� ��רה '��רה ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָחכמי�:
לא ה', "אני א�מר: ה�א הרי מכעיסי�"; ה� ְֲֲִִִִֵֵֵַַֹֹ"האתי
היה �מח, �פעמי� ��עס �עמי� היה וא�� ְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָ�ניתי",
ל��פי� א�א מצ�יי� אינ� הא�� ה�ברי� וכל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמ���ה.
יס�ד�. �עפר א�ר חמר ��י ��כני ה�פלי�, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהאפלי�

זה. �ל על ויתר�מ� יתע�ה ה�א �ר�� ה�א ְְְֲִִֵֶֶַַָָָאבל

ב ּפרק הּתֹורה יסֹודי ¤¤¨©¥§§¦הלכֹות

�ליראה‡. לאהב� מצוה � ה�ה וה��רא ה�כ�ד ְְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָָהאל
ה' "את ונאמר: אלהי�", ה' את "ואהב� ��אמר: ְְְֱֱֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהימ��,

�ירא". ֱִֶָֹאלהי�

��ת��נ�·. ��עה ויראת�? לאהבת� ה�ר� היא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוהיא�
מה� ויראה ה�ד�לי�, ה�פלאי� �בר�איו �מע�יו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהאד�
�מ��ח א�הב ה�א מ�ד � ק� ולא ער� ל� �אי� ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹחכמת�
�מ� ה�ד�ל, ה�� לידע �ד�לה �אוה �מתא�ה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ�מפאר,
�כ��ח�ב חי". לאל לאלהי�, נפ�י "צמאה �וד: ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�אמר
ויירא לאח�ריו, נר�ע ה�א מ�ד עצמ�, הא�� ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָ��ברי�
�דעת ע�מד אפלה, �פלה קט�ה �ר�ה �ה�א וידע ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָויפחד

�ע�ת �מי� לפני מע�טה �וד:[הקב"ה]ק�ה �אמר �מ� , ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
ה�ברי� �לפי תז�ר��". �י אנ�� מה �מי�... אראה ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַָָָ"�י
הע�למי�, ר��� מ�ע�ה �ד�לי� �ללי� מבאר אני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָהא��
�אמר� �מ� ה��, את לאהב ל�בי� �תח ��הי� ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ�די
מי את מ�יר א�ה �� �����' אהבה: �עני� ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָחכמי�

הע�ל�'. והיה ְֶַָָָָָ�אמר

נחלק‚. �ע�למ�, ה�א �ר�� ה�ד�� ��רא מה ְְֶֶַַָָָָָָָ�ל
וצ�רה מ�ל� מח�רי� �ה� �ר�אי� מה� חלקי�: ְִִֶָָֹ�ְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹל�ל�ה

וצורתו] ��פ�ת[חומר �מ� �מיד, ונפסדי� נהוי� וה� �ְְְְֱִִִִֵֶָָ
�ה� �ר�אי� �מה� וה��כ�ת. וה�מחי� וה�המה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאד�
לג�� מ��� מ���י� אינ� אבל וצ�רה, מ�ל� ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹ�ְמח�רי�
�גלמ� קב�עה צ�רת� א�א הרא��ני�, �מ� לצ�רה ְְְְְִִִֶָָָָָָָָָ�מ��רה
וה��כבי� ה�ל��י� וה� � א�� �מ� מ���י� ואינ� ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָלע�ל�,

צ�ר�ת. ��אר צ�רת� ולא �למי� ��אר �למ� ואי� ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָֹ��ה�,
ה�לאכי�, וה� � �לל �ל� �לא צ�רה �ר�אי� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ�מה�
מ��. ז� נפרד�ת צ�ר�ת א�א �גו�ה, ��� אינ� ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ�ה�לאכי�

א��מה„. ה�לא� �רא� א�מרי�, �ה�ביאי� זה ה�א ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
ל�מר חידה, ודר� ה�ב�אה �מראה ה�ל �נפי�? ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ�בעל
"�י ��אמר: �מ� ה�בדי�, ���פ�ת �בד ואינ� ��� ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ�אינ�
�כמ� מ�ל. א�א א� ואינ� ה�א", אכלה א� אלהי�, ְְְֱֵֵֵֶֶָָָָֹֹה'
להט". א� מ�רתיו ר�ח�ת, מלאכיו "ע�ה ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ��אמר:

לפי‰. ��פי�? אינ� והרי מ��, ז� ה��ר�ת י�רד� ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ�ב�ה
מ�עלת� למ�ה מה� אחד �ל א�א �מציא�ת�, �וי� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�אינ�

מ�ח� מצ�י וה�א חבר�, הימנו]�ל שלמעלה זה זה[של ְֲִֵֶֶָֹ
ה�א �ר�� ה�ד�� �ל מ�ח� נמצאי� וה�ל מ�ה; ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֹלמעלה
�ב� "�י ואמר: �חכמת� �למה �רמז ה�א וזה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹֹוט�ב�.

עליה�". �גב�הי� �מר, �ב� ְֲִֵֵֵֶַַָֹֹמעל

.Â�מ� מק�� מעלת אינ� מ�עלת�', 'למ�ה �אמרנ� ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָזה
��ני �א�מרי� �מ� א�א מחבר�; למעלה ����ב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאד�
למעלה �ה�א �חכמה, מחבר� �ד�ל �אחד ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָחכמי�

�ע�ה �א�מרי� �כמ� זה, �ל סיבה]מ�עלת� �היא[� , ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָ
העל�ל מ� .[המסובב]למעלה ְְִֶַָָ

.Ê�לפיכ� היא; מעלת� �� על ה�לאכי�, �מ�ת ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ���י
וא�פ�י�, ה�ל, מ� למעלה וה� ה�ד�', 'ח��ת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹנקראי�
�בני ואלהי�, �מלאכי�, ��רפי�, וח�מ�י�, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹוארא�י�,
��קרא� ה�מ�ת ע�רה א�� �ל ואי�י�. �כר�בי�, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָֹאלהי�,
�מעלה ה�. ��ה� מעל�ת ע�ר �� על ה�לאכי�, ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ�ה�
היא ה�א, �ר�� האל מעלת א�א מ��ה למעלה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�אי�
��ב�אה, נאמר לפיכ� 'ח��ת'; ��קראת ה��ר�ת ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָמעלת
ה��רה מעלת היא ע�ירית, �מעלה ה��א. �חת ֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ�ה�
ה�ביאי� ע� ��ד�רי� ה�לאכי� וה� 'אי�י�', ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָ��קראת
'אי�י�', נקרא� לפיכ� ה�ב�אה; �מראה לה� ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָונראי�

האד�. �עת מ�עלת קר�בה ְֲֲִֶַַַַַָָָָָָ��עלת�

.Á�וי�דעי ה��רא, את �מ�ירי� ח�י� הא�� ה��ר�ת ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָוכל
מעלת� לפי וצ�רה צ�רה �ל למאד. עד �ד�לה �עה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹא�ת�

[� �דל�[ומכירה לפי לא הקב"ה], של מעלה[האמיתי אפ�� . ְְֲֲִִַָָֹ
�היא, �מ� ה��רא אמ�ת לה�יג יכ�לה אינ� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהרא��נה
מ�ה יתר וי�דעת מ�גת אבל לה�יג. קצרה �ע�� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָא�א
מעלה �ל וכ� מ��ה; ��מ�ה צ�רה וי�דעת ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ���גת
י�דעת היא �� ע�ירית �מעלה ע�ירית. מעלה עד ֲֲֲֲֲִִִִִַַַַַַַָָָ�מעלה,
וצ�רה מ�ל� המח�רי� אד� �ני �ח �אי� �עה ְִִֶָָֹ�ְְֵֵֵֵֶַַַָָָֹה��רא
ה��רא, את י�דעי� אינ� וה�ל �מ�ת�. ולידע לה�יג ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹיכ�ל

עצמ�. י�דע �ה�א ְְֵֶַַ�מ�

.Ëעד הרא��נה מ��רה ה��רא, מ� ח�� ה�מצאי� ְִִִִִֵַַַָָָָָ�ל
�ט��ר ��היה קט� אמ��[כדור]י��� מ�ח ה�ל � האר� ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ותפאר�� �דל� �מ�יר עצמ� י�דע �ה�א �לפי ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָנמצא�.
מ���. נעל� �בר ואי� ה�ל י�דע ה�א ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹואמ��,

.Èמ�ת� א�ת� וי�דע אמ��, מ�יר ה�א �ר�� ְְֲִִֵַַַָָָה�ד��
�אנ� �מ� מ��� ח�� �היא �דעה י�דע ואינ� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ�היא.
ודע�� ה�א � ה��רא אבל אחד. ודע�נ� אנ� �אי� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָי�דעי�,
�ח�י� חי היה �אלמלא ��ה; �מ�ל צד מ�ל אחד, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָוח�יו
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ודע��; וח�יו ה�א � הר�ה אלה�ת �� הי� �דעה, ְְְְְְֱֵֵֵַַַַָָָָֹוי�דע
צד מ�ל אחד א�א ,�� ה�בר �ר�ואי� �בכל ��ה �מ�ל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

ה�עה וה�א ה�ד�ע, וה�א ה��דע, ה�א א�מר: נמצאת ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָיח�ד.
ולא לאמר� ��ה �ח אי� � זה ודבר אחד. ה�ל � ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹעצמ�
�לפיכ� �רי�. על לה�יר�, האד� �לב ולא ל�מע� ְְִָ�ְְְְְִֵֶַַָָָָָֹֹ�אז�
ה'", "חי א�מרי�: ואי� �רעה", "חי נפ��", "חי ְְְְְְִִֵֵֵֵַַֹא�מרי�:
ה��פ�ת ח�י �מ� �ני� וח�יו ה��רא �אי� � ה'" "חי ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָא�א
ה�ר�אי� מ�יר אינ� לפיכ�, ה�לאכי�. �ח�י א� ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָהח�י�,
א�א א�ת�, י�דעי� �אנ� �מ�ת ה�ר�אי�, מחמת ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָוי�דע�
ידע עצמ�, י�דע �ה�א מ�ני לפיכ�, ידע�; עצמ� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָמחמת

ל� �הוית� נסמ� �ה�ל � בהקב"ה]ה�ל תלוי הכל קיו� �]. ְֲִֶַַַַָָֹֹ

.‡È�מ� א��, �רקי� ��ני זה �עני� �אמרנ� א�� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�ברי�
�ל �בא�ר זה. �עני� לבאר ��רי� מ�ה ה� ה�� מ� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָט�ה
מר�בה' 'מע�ה ה�קרא ה�א � א�� �רקי� ���ני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהע�רי�

יחזקאל] בספר .[המתוארת

.·È��א �דברי� לדר� ��א הרא��ני�, חכמי� ְְֲִִִִִִִֵֶָָָֹֹצ��י
מ�ע��. �מבי� חכ� ��היה וה�א �לבד, אחד לאי� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָא�א
�מ� א�ת� �מ�דיעי� �רקי�, רא�י ל� מ�סרי� �� ְְְִִִִֵֶֶַַָָָואחר

ה�בר[מעט] ס�� וי�דע מ�ע��, מבי� וה�א ה�בר; ְְְִִִֵֵַַַַָָָָמ�
�ל ואי� למאד, עד ה� עמ�י� �ברי� א�� �דברי� ְְִִֵֵַָֹ�ְְְְֲִִֵָָָועמק�.
�חכמת� �למה אמר ועליה� לסבל�. רא�יה ודעת ְְְְְְְֲֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ�עת
�פר�� חכמי� אמר� �� ללב���"; "�ב�י� מ�ל: ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָ�ר�
ללב���', יהי� � ע�ל� �ל �ב��נ� �ה� '�ברי� זה: ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָמ�ל
אמר: ועליה� �ר�י�. א�ת� �דר� ואל לב��, ל� ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹ�ל�מר
"�ב� אמר: ועליה� א��". לזרי� ואי� לב��, ל� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"יהי�
'�ברי� הרא��ני�: חכמי� �ר�� �� ל��נ�"; �חת ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָוחלב

ל��נ�'. �חת יהי� � וחלב �דב� ְְְְִִֵֶֶַַַָָ�ה�
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�'זב�ל',‡. ו'רקיע', '�מי�', ה�קראי� ה� ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָה�ל��י�,
ה�א מ��� ה�ר�ב �ל�ל �ל��י�: ��עה וה� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָו'ערב�ת';
ה��כב ��� �ל�ל � מ��� ��מעלה וה�ני ה�רח, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ�ל�ל
נג�, ��� מ��� ��מעלה �לי�י וגל�ל '��כב', ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹה�קרא
וגל�ל מאדי�, ��� חמי�י וגל�ל ח�ה, ��� רביעי ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָוגל�ל
וגל�ל ��תאי, ��� �ביעי וגל�ל צדק, ��כב ��� ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַ��י
וגל�ל �רקיע, ��ראי� ה��כבי� �ל �אר ��� ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָ�מיני
וה�א למערב. מ�זרח י�� �כל הח�זר �ל�ל ה�א ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ��יעי
�ל ��ראה וזה ה�ל. את �מס�ב ה�ל את ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹה��י�
�ה� ��� �י על וא� אחד �גל�ל ��� ה� �א�� ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ�ְִִֵַָה��כבי�
��כ�כית וז�י� טה�רי� �ה�ל��י� מ�ני מ�ה, למעלה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָזה
מ�חת ה�מיני ���ל�ל ��כבי� ר�אי� �לפיכ� ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַַָָוכ��יר,

הרא���. ְִַַָ�ל�ל

ה��כבי�,·. ��ה� ה�ל��י� מ�מ�נת וגל�ל �ל�ל ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָ�ל
�לדי �מ� מ�ה למעלה זה הר�ה לגל��י� [קליפות]נחלק ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

�מה� למזרח, מ�ערב ס�בבי� �ל��י� מה� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�צלי�;
וכ��, ה��יעי. הח�זר ה�ל�ל �מ� למערב מ�זרח ָ�ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָס�בבי�

�יניה� לגלגל]אי� גלגל �נ�י.[בי� מק�� ֵֵֵֶָָ

לא‚. לה� ואי� �בדי�. ולא ק�י� לא אינ� ה�ל��י�, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ�ל

�אנ�אד[צבע]עי� וזה עינ�ת; �אר ולא �חר עי� ולא � ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹ
לפי ה�א, �לבד העי� למראית ה�כלת, �עי� א�ת� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָר�אי�
א�� �אי� לפי ריח, ולא טע� לא לה� אי� וכ� האויר. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ�ב�

מה�. ��מ�ה ���פ�ת א�א מצ�יי� ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהמארעי�

עג�י�„. ה� � הע�ל� את ה��יפי� הא�� ה�ל��י� ִ�ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ�ל
ה��כבי� מ� למקצת וי� �אמצע. �ל�יה והאר� ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ���ר,
ה�ל��י� א�ת� ואי� �ה�, קב�עי� �ה� קט�י� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�ל��י�
קב�ע מ�י� �אינ� קט� �ל�ל א�א האר�, את ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמ�יפי�

ה��י�. �ד�ל ְִַַַַַָ��ל�ל

�מ�נה‰. הע�ל�, �ל את ה��יפי� ה�ל��י� �ל ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָמס�ר
�מ�נה. מ�יפי�, �אינ� ה�ט�י� ה�ל��י� �ל �מס�ר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָע�ר;
�בכל י�� �כל סביבת� �ע�ר וידיעת ה��כבי� ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָ�מ�הל�
האר� מעל �מ�בה� �ר�� ור�ח צפ�� לר�ח �נט�ת� ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָ�נה
הליכת�, וצ�רת ה�ל��י�, א�� �ל מס�ר י�דע ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ�קריבת�,
�מ�ל�ת, �ק�פ�ת ח���� חכמת היא וז� ה�פת�. ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָודר�

יו�. חכמי �� ח�ר� ר�י� ְְְִִִֵַַָָָָ�ספרי�

.Â�ח�ק�ה � ה�ל את מ�י� �ה�א ה��יעי ְְְִִִִֶֶַַַַַֹ�ל�ל
העל� וחלק חלק �ל חלק, ע�ר ל�ני� ה�דמ�ני� ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהחכמי�
��מ�ה ה��כבי� מ� �� ��ראה ז� צ�רה �� על �� ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָל�
טלה, ��מ�ת�: � ה��ל�ת וה� �ח�יו; מכ�ני� �ה� ְְְִֵֶֶַַַָָָָָ�ְִֵֶֶמ���
ק�ת, עקרב, מאזני�, �ת�לה, אריה, סרט�, �א�מי�, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ��ר,

�גי�. �לי, ְְִִִָ�די,

.Êמ�ל צ�רה ולא חל�קה לא �� אי� עצמ�, ה��יעי ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֹ�ל�ל
���ל�ל ה��כבי� �ח��ר א�א ��כב, ולא הא�� ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹה��ר�ת
ה��ר�ת �בנית ��� �ד�לי� �כ�כבי� ��ראה ה�א ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָה�מיני
הי� לא צ�ר�ת, ע�רה ה��י� וא�� מה�. קר�ב א� ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹהא��,
העל� ��� ה���ל, �זמ� א�א החלקי� א�ת� �נגד ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�ְמכ�נ�ת
לפי מעט, סבב� �בר ה�ה, ��מ� אבל א��; �מ�ת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָלה�
ה�מ� �מ� ס�בבי� ��� �מיני ��גל�ל ה��כבי� ְְִֶֶַָ�ְְְִִִֶֶַַַָָ��ל
ה�מ� ��ה�� וחלק �כבד�ת. ס�בבי� �ה� א�א ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוה�רח,
�קר�ב מה� ��כב �ל �נג�� יל� אחד, �י�� ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ�נג��

�נה. ְִִִָָמ�בעי�

.Á�קט�י ��כבי� מה� י� � ה�ראי� ה��כבי� ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ�ל
אחד ��ל ��כבי� מה� וי� מה�, מאחד �ד�לה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ�האר�
ה�רח מ� �ד�לה והאר� �עמי�. ��ה האר� מ� �ד�ל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָמה�
מאה �מ� האר� מ� �ד�לה וה�מ� �עמי�, אר�עי� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�מ�
��מ�נה אלפי� מ��ת אחד ה�רח נמצא �עמי�; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָו�בעי�
�ד�ל ��כב ה��כבי� �כל ואי� �קר�ב. ה�מ� מ� ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמא�ת

ה�ני. ��גל�ל מ��כב קט� ולא ה�מ�, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמ�

.Ëוה��ל ודעה נפ� �עלי ��� וה�ל��י�, ה��כבי� ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָ�ְְִִַַַַָָ�ל
הע�ל�, והיה �אמר מי את �מ�ירי� וע�מדי� ח�י� וה� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָה�;
�מפארי� מ��חי� מעלת� �לפי �דל� לפי ואחד אחד ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָ�ל
�ר�� ה�ד�� את ���ירי� �כ�� ה�לאכי�. �מ� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלי�צר�
��מעלה ה�לאכי� את �מ�ירי� עצמ� את מ�ירי� �� ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָה�א,
ה�לאכי�, מ�עת מע�טה וה�ל��י� ה��כבי� ודעת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָמה�.

האד�. �ני מ�עת ְְִֵַַָָָָ�גד�לה

.È�גל� �אינ� אחד �ל� ה�רח, מ�ל�ל למ�ה האל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ�רא
�צ�רת ואינ� זה, לגל� צ�ר�ת אר�ע �ברא ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹה�ל��י�;
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ודע��; וח�יו ה�א � הר�ה אלה�ת �� הי� �דעה, ְְְְְְֱֵֵֵַַַַָָָָֹוי�דע
צד מ�ל אחד א�א ,�� ה�בר �ר�ואי� �בכל ��ה �מ�ל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

ה�עה וה�א ה�ד�ע, וה�א ה��דע, ה�א א�מר: נמצאת ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָיח�ד.
ולא לאמר� ��ה �ח אי� � זה ודבר אחד. ה�ל � ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹעצמ�
�לפיכ� �רי�. על לה�יר�, האד� �לב ולא ל�מע� ְְִָ�ְְְְְִֵֶַַָָָָָֹֹ�אז�
ה'", "חי א�מרי�: ואי� �רעה", "חי נפ��", "חי ְְְְְְִִֵֵֵֵַַֹא�מרי�:
ה��פ�ת ח�י �מ� �ני� וח�יו ה��רא �אי� � ה'" "חי ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָא�א
ה�ר�אי� מ�יר אינ� לפיכ�, ה�לאכי�. �ח�י א� ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָהח�י�,
א�א א�ת�, י�דעי� �אנ� �מ�ת ה�ר�אי�, מחמת ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָוי�דע�
ידע עצמ�, י�דע �ה�א מ�ני לפיכ�, ידע�; עצמ� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָמחמת

ל� �הוית� נסמ� �ה�ל � בהקב"ה]ה�ל תלוי הכל קיו� �]. ְֲִֶַַַַָָֹֹ

.‡È�מ� א��, �רקי� ��ני זה �עני� �אמרנ� א�� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�ברי�
�ל �בא�ר זה. �עני� לבאר ��רי� מ�ה ה� ה�� מ� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָט�ה
מר�בה' 'מע�ה ה�קרא ה�א � א�� �רקי� ���ני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהע�רי�

יחזקאל] בספר .[המתוארת

.·È��א �דברי� לדר� ��א הרא��ני�, חכמי� ְְֲִִִִִִִֵֶָָָֹֹצ��י
מ�ע��. �מבי� חכ� ��היה וה�א �לבד, אחד לאי� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָא�א
�מ� א�ת� �מ�דיעי� �רקי�, רא�י ל� מ�סרי� �� ְְְִִִִֵֶֶַַָָָואחר

ה�בר[מעט] ס�� וי�דע מ�ע��, מבי� וה�א ה�בר; ְְְִִִֵֵַַַַָָָָמ�
�ל ואי� למאד, עד ה� עמ�י� �ברי� א�� �דברי� ְְִִֵֵַָֹ�ְְְְֲִִֵָָָועמק�.
�חכמת� �למה אמר ועליה� לסבל�. רא�יה ודעת ְְְְְְְֲֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ�עת
�פר�� חכמי� אמר� �� ללב���"; "�ב�י� מ�ל: ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָ�ר�
ללב���', יהי� � ע�ל� �ל �ב��נ� �ה� '�ברי� זה: ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָמ�ל
אמר: ועליה� �ר�י�. א�ת� �דר� ואל לב��, ל� ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹ�ל�מר
"�ב� אמר: ועליה� א��". לזרי� ואי� לב��, ל� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"יהי�
'�ברי� הרא��ני�: חכמי� �ר�� �� ל��נ�"; �חת ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָוחלב

ל��נ�'. �חת יהי� � וחלב �דב� ְְְְִִֵֶֶַַַָָ�ה�

ג ּפרק הּתֹורה יסֹודי ¤¤¨©¥§§¦הלכֹות

�'זב�ל',‡. ו'רקיע', '�מי�', ה�קראי� ה� ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָה�ל��י�,
ה�א מ��� ה�ר�ב �ל�ל �ל��י�: ��עה וה� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָו'ערב�ת';
ה��כב ��� �ל�ל � מ��� ��מעלה וה�ני ה�רח, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ�ל�ל
נג�, ��� מ��� ��מעלה �לי�י וגל�ל '��כב', ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹה�קרא
וגל�ל מאדי�, ��� חמי�י וגל�ל ח�ה, ��� רביעי ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָוגל�ל
וגל�ל ��תאי, ��� �ביעי וגל�ל צדק, ��כב ��� ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַ��י
וגל�ל �רקיע, ��ראי� ה��כבי� �ל �אר ��� ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָ�מיני
וה�א למערב. מ�זרח י�� �כל הח�זר �ל�ל ה�א ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָ��יעי
�ל ��ראה וזה ה�ל. את �מס�ב ה�ל את ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹה��י�
�ה� ��� �י על וא� אחד �גל�ל ��� ה� �א�� ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ�ְִִֵַָה��כבי�
��כ�כית וז�י� טה�רי� �ה�ל��י� מ�ני מ�ה, למעלה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָזה
מ�חת ה�מיני ���ל�ל ��כבי� ר�אי� �לפיכ� ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַַָָוכ��יר,

הרא���. ְִַַָ�ל�ל

ה��כבי�,·. ��ה� ה�ל��י� מ�מ�נת וגל�ל �ל�ל ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָָ�ל
�לדי �מ� מ�ה למעלה זה הר�ה לגל��י� [קליפות]נחלק ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

�מה� למזרח, מ�ערב ס�בבי� �ל��י� מה� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�צלי�;
וכ��, ה��יעי. הח�זר ה�ל�ל �מ� למערב מ�זרח ָ�ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָס�בבי�

�יניה� לגלגל]אי� גלגל �נ�י.[בי� מק�� ֵֵֵֶָָ

לא‚. לה� ואי� �בדי�. ולא ק�י� לא אינ� ה�ל��י�, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ�ל

�אנ�אד[צבע]עי� וזה עינ�ת; �אר ולא �חר עי� ולא � ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹ
לפי ה�א, �לבד העי� למראית ה�כלת, �עי� א�ת� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָר�אי�
א�� �אי� לפי ריח, ולא טע� לא לה� אי� וכ� האויר. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ�ב�

מה�. ��מ�ה ���פ�ת א�א מצ�יי� ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹהמארעי�

עג�י�„. ה� � הע�ל� את ה��יפי� הא�� ה�ל��י� ִ�ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ�ל
ה��כבי� מ� למקצת וי� �אמצע. �ל�יה והאר� ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ���ר,
ה�ל��י� א�ת� ואי� �ה�, קב�עי� �ה� קט�י� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�ל��י�
קב�ע מ�י� �אינ� קט� �ל�ל א�א האר�, את ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמ�יפי�

ה��י�. �ד�ל ְִַַַַַָ��ל�ל

�מ�נה‰. הע�ל�, �ל את ה��יפי� ה�ל��י� �ל ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָמס�ר
�מ�נה. מ�יפי�, �אינ� ה�ט�י� ה�ל��י� �ל �מס�ר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָע�ר;
�בכל י�� �כל סביבת� �ע�ר וידיעת ה��כבי� ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָ�מ�הל�
האר� מעל �מ�בה� �ר�� ור�ח צפ�� לר�ח �נט�ת� ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָ�נה
הליכת�, וצ�רת ה�ל��י�, א�� �ל מס�ר י�דע ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ�קריבת�,
�מ�ל�ת, �ק�פ�ת ח���� חכמת היא וז� ה�פת�. ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָודר�

יו�. חכמי �� ח�ר� ר�י� ְְְִִִֵַַָָָָ�ספרי�

.Â�ח�ק�ה � ה�ל את מ�י� �ה�א ה��יעי ְְְִִִִֶֶַַַַַֹ�ל�ל
העל� וחלק חלק �ל חלק, ע�ר ל�ני� ה�דמ�ני� ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהחכמי�
��מ�ה ה��כבי� מ� �� ��ראה ז� צ�רה �� על �� ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָל�
טלה, ��מ�ת�: � ה��ל�ת וה� �ח�יו; מכ�ני� �ה� ְְְִֵֶֶַַַָָָָָ�ְִֵֶֶמ���
ק�ת, עקרב, מאזני�, �ת�לה, אריה, סרט�, �א�מי�, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ��ר,

�גי�. �לי, ְְִִִָ�די,

.Êמ�ל צ�רה ולא חל�קה לא �� אי� עצמ�, ה��יעי ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֹ�ל�ל
���ל�ל ה��כבי� �ח��ר א�א ��כב, ולא הא�� ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹה��ר�ת
ה��ר�ת �בנית ��� �ד�לי� �כ�כבי� ��ראה ה�א ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָה�מיני
הי� לא צ�ר�ת, ע�רה ה��י� וא�� מה�. קר�ב א� ְְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹהא��,
העל� ��� ה���ל, �זמ� א�א החלקי� א�ת� �נגד ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�ְמכ�נ�ת
לפי מעט, סבב� �בר ה�ה, ��מ� אבל א��; �מ�ת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָלה�
ה�מ� �מ� ס�בבי� ��� �מיני ��גל�ל ה��כבי� ְְִֶֶַָ�ְְְִִִֶֶַַַָָ��ל
ה�מ� ��ה�� וחלק �כבד�ת. ס�בבי� �ה� א�א ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָוה�רח,
�קר�ב מה� ��כב �ל �נג�� יל� אחד, �י�� ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ�נג��

�נה. ְִִִָָמ�בעי�

.Á�קט�י ��כבי� מה� י� � ה�ראי� ה��כבי� ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ�ל
אחד ��ל ��כבי� מה� וי� מה�, מאחד �ד�לה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ�האר�
ה�רח מ� �ד�לה והאר� �עמי�. ��ה האר� מ� �ד�ל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָמה�
מאה �מ� האר� מ� �ד�לה וה�מ� �עמי�, אר�עי� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�מ�
��מ�נה אלפי� מ��ת אחד ה�רח נמצא �עמי�; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָו�בעי�
�ד�ל ��כב ה��כבי� �כל ואי� �קר�ב. ה�מ� מ� ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָמא�ת

ה�ני. ��גל�ל מ��כב קט� ולא ה�מ�, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמ�

.Ëוה��ל ודעה נפ� �עלי ��� וה�ל��י�, ה��כבי� ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָ�ְְִִַַַַָָ�ל
הע�ל�, והיה �אמר מי את �מ�ירי� וע�מדי� ח�י� וה� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָה�;
�מפארי� מ��חי� מעלת� �לפי �דל� לפי ואחד אחד ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָ�ל
�ר�� ה�ד�� את ���ירי� �כ�� ה�לאכי�. �מ� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלי�צר�
��מעלה ה�לאכי� את �מ�ירי� עצמ� את מ�ירי� �� ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָה�א,
ה�לאכי�, מ�עת מע�טה וה�ל��י� ה��כבי� ודעת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָמה�.

האד�. �ני מ�עת ְְִֵַַָָָָ�גד�לה

.È�גל� �אינ� אחד �ל� ה�רח, מ�ל�ל למ�ה האל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ�רא
�צ�רת ואינ� זה, לגל� צ�ר�ת אר�ע �ברא ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָֹה�ל��י�;
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צ�רה זה. �ל� �מקצת וצ�רה צ�רה �ל ונק�עה ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹה�ל��י�.
ונ זה, �ל� �מקצת נתח�רה הא� צ�רת � היהרא��נה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

נתח�רה הר�ח צ�רת � �נ�ה וצ�רה הא�; ��� ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמ�ניה�
� �לי�ית וצ�רה הר�ח; ��� מ�ניה� ונהיה ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ�מקצת�,
ה�י�; ��� מ�ניה� ונהיה �מקצת�, נתח�רה ה�י� ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָצ�רת
ונהיה �מקצת�, נתח�רה האר� צ�רת � רביעית ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָוצ�רה
��פי� אר�עה הרקיע, מ� למ�ה נמצא האר�. ��� ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָמ�ניה�
את מ�י� ואחד אחד וכל מ�ה, למעלה זה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ�מחלקי�
הרא��� ה��� �ל�ל. �מ� ר�ח�תיו מ�ל מ��� ְְְִִִֶֶַַַַָָָָ��מ�ה
��� מ���, למ�ה הא�; ��� ה�א ה�רח, לגל�ל ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָה�מ��
האר�. ��� מ���, למ�ה ה�י�; ��� מ���, למ�ה ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָהר�ח;

�יניה� לצורה]ואי� צורה �לל.[בי� ,��� �לא �נ�י מק�� ְְְֵֵֵֶָָָֹ

.‡È�י�דעי ואינ� נפ�, �עלי אינ� � הא�� ��פ�ת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאר�עה
מה� ואחד אחד לכל וי� מתי�; �ג�פי� א�א מ�ירי�, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹולא
וזה ל���ת�. יכ�ל ואינ� מ�יג� ולא י�דע� �אינ� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹמנהג,
�המ�ת, וכל ��יני� האר�, מ� ה' את "הלל� �וד: ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ�אמר
אד� �ני הלל�ה� ה�ברי�, עני� � וקיט�ר" �לג �ברד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָא�
��רא� �ר�אי� �ב�אר �ברד �א� ��רא� ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָמ�ב�ר�תיו
וקט�. לגד�ל נ�רת �מיד ��ב�רת� הרקיע, מ� ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָלמ�ה
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ה�‡. ואר�, �מי� ור�ח א� �ה� הא�� ��פי� ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָאר�עה
מאד� ��היה וכל הרקיע; מ� למ�ה ה�בראי� �ל ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹיס�ד�ת
ט�ב�ת ואבני� �מ�כת וצמח ודג ורמ� וע�� ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�בהמה
�למ� ה�ל, � עפר וג��י והרי� �ני� אבני ��אר ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹ�מר�ל��ת
��מ�ה ה��פי� �ל נמצא� הא��. יס�ד�ת מאר�עה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ�ְמח�ר
מ�ל� מח�רי� הא��, יס�ד�ת מאר�עה ח�� הרקיע, ִִֶָֹ�ְְְִִֵֵַַָָָָָמ�
�ל אבל א��; יס�ד�ת מאר�עה מח�ר ��ה� וגל� ְְֲֵֵַָָָָָ�ְְְֶֶֶָָֹוצ�רה,
�לבד. וצ�רה מ�ל� א�א מח�ר אינ� יס�ד�ת, מאר�עה ְְִִֶֶַָָָֹ�ְְְֵֵֶַָָָאחד

מ���ר·. מ��ה מהלכ� להי�ת והר�ח, הא� [כדור]�ר� ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
להי�ת והאר�, ה�י� ודר� הרקיע; �ל�י למעלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהאר�
הרקיע �אמצע � לאמצע למ�ה הרקיע מ�חת [�מהלכ� ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

האר�] ה��כ�כדור ואי� מ���. למ�ה �אי� ה��ה ה�א ,ְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
��ט�ע וטבע �ה� ��ק�ע מנהג א�א �חפצ�, ולא ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�דע��
לח; ח� והר�ח מ���; קל וה�א יב�, ח� הא� טבע ְַַַָָ�ְִֵֵֶֶַַַָָָ�ה�.
מ���. �בדה והיא קרה, יב�ה והאר� לחי�; קרי� ָ�ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָוה�י�
והר�ח האר�; על למעלה נמצא לפיכ� מ��ה, קל ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָוה�י�
קל והא� ה�י�; �ני על מרח� ה�א לפיכ� ה�י�, מ� ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָקל
הרקיע, ��חת ��פי� לכל יס�ד�ת �ה� �מ�ני הר�ח. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמ�
וצמח ודג וע�� וח�ה �בהמה מאד� וג�� ��� �ל ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָי�צא
ואר�ע�� ועפר; �מי� ור�ח מא� מח�ר �למ� ואב�, ְְְְְִֵֵַַַַָָָָ�ְְְֶֶֶֶַָָ�מ�כת
עד הער�ב, �עת מה� אחד �ל וי���ה �יחד, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיתערב�
��ה�א מה� לאחד ��מה אינ� מאר�ע�� המח�ר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ְִֵֶַָ���צא
�פני א� �ה�א אחד חלק אפ�� מה�, ��ערב ואי� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלב��.
�פני אר� א� עצמ� �פני מי� א� עצמ� �פני ר�ח א� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעצמ�
וג�� ��� וכל אחד. ��� ונע�� נ����, ה�ל א�א ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹעצמ�;

ונברא] ויב�[נברא לח וח� קר �� י�צא מאר�ע��, ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ�ְַהמח�ר
הא�, מיס�ד חזקה �ה� ��היה ��פי� מה� י� אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ�אחד.
מה� וי� יתר; הח� �ה� יראה לפיכ� ח�ה, נפ� �עלי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�מ�

חזקה �ה� ��היה �מ�[תוק�]��פי� האר�, מיס�ד ְְְִִִֶֶֶֶָָָָָ
ה�ה, ה�ר� ועל הר�ה. ה�ב� �ה� יראה לפיכ� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהאבני�,
אחר מ��� יתר יב� וג�� ח�, אחר מ��� יתר ח� ��� ְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָי�צא
וג�פי� �לבד, ה�ר �ה� ��ראה ��פי� י�צא וכ� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיב�.
וה�ב� ה�ר �ה� יראה וג�פי� �לבד, ה�ח �ה� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיראה
וה�ב� הח� א� ��וה, �אחד וה�ח ה�ר א� ��וה, ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ�אחד
היס�ד רב לפי ��וה. �אחד וה�ח הח� א� ��וה, ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ�אחד

ה�ערבת �ע�ר גו�]�היה אותו מורכב יראה[שממנו , ְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹ
המערב.[יובלט] ���� וטבע� היס�ד א�ת� ְְְְֲִֵַַַַָֹמע�ה

.‚���� נפרד ה�א א��, יס�ד�ת מאר�עה המח�ר ְְְִֵֵַַָָָָ�ְְַָוכל
למקורו] חוזר גו� אחדי�,[כל ימי� לאחר נפרד �ה�א י� ;ְְֲִִִֵֶַַָָָ

� מה� ��תח�ר וכל ר��ת. �ני� לאחר נפרד �ה�א ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוי�
לה� י�רד ��א אפ�ר למקורו]אי ה�הב[יחזור אפ�� ; ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

החוש�]והאד� מאבני ויחזר[אחת י�סד ��א אפ�ר אי , ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹ
�מקצת� למי� �מקצת� לא� מקצת� וי��ב ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָליס�ד�תיו,

לאר�. �מקצת� ְְִֶַָָָלר�ח

י�רד„. לא�� � ה�פסד וכל נאמר[יחזור]ה�איל ל�ה , ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָ
�ל ולא העפר. מ� �נינ� �רב לפי ���ב"? עפר "ואל ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹלאד�:
י�סד א�א היס�ד�ת; לאר�עה יחזר מ�ד ����סד, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹה�פסד,
יחזר ה�ברי� וס�� אחר, לדבר אחר ודבר אחר, לדבר ְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹֹויחזר

חלילה ח�זרי� ה�ברי� �ל ונמצא� .[בחזרה]ליס�ד�ת. ְְְְְְִִִִַַָָָָ

י��‰. �כל �מיד לזה זה מ���י� א��, יס�ד�ת ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָאר�עה
האר� מקצת �יצד? ��פ�. �ל לא מקצת�, � �עה ְְְִִֵֶַָָָָָָָָָָֹ�בכל
וכ� מי�; ונע�ית �מת��ררת מ���ית ה�י�, מ� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָה�ר�בה
�מתמסמסי� מ���י� לר�ח, ה�מ�כי� ה�י� ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָמקצת

לא�[מתאדי�] ה�מ�� מקצת� הר�ח, וכ� ר�ח; ְְְִִֵֵַַַָָָָֹוהוי�
ה�מ�� מקצת� הא�, וכ� א�. ונע�ה �מתח�לל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמ���ה
מקצת� הר�ח, וכ� ר�ח; ונע�ה �מת��ס מ���ה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָלר�ח
ה�י�, וכ� מי�; ונע�ה �מת��ס מ���ה ל�י� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָה�מ��
ו���י אר�. ונע�ה �מת��ס מ���ה לאר� ה�מ�� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמקצת�
מ���ה היס�ד �ל ואי� ה�מי�; אר� �לפי מעט, מעט � ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹזה
אפ�ר �אי א�, הר�ח �ל א� ר�ח ה�י� �ל ��ע�ה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָעד
י���ה מקצת א�א האר�עה. היס�ד�ת מ� אחד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ���טל
וחבר�, אחד �ל �י� וכ� לא�; מר�ח �מקצת לר�ח ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָמא�

חלילה. וח�זר�ת אר�ע�� �י� ה���י ְְְְִִִֵֵַַַָָָָי�צא

.Âה�ל�ל �סביבת יהיה זה הואו���י לשינוי [הגור� ְְְְִִִִֶֶַַַַ
הגלגלי�] מה�סיבוב ויהיה אר�ע��, יתח�ר� �מ�ביבת� ,ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

והאל �מ�כת. ואב� וצמח ח�ה ונפ� אד� �ני �למי ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ�אר
ה�לא� ידי על ל�, רא�יה צ�רה וגל� �ל� לכל ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹֹנ�ת�

'אי�י�'. ה�קראת ה��רה �היא ְֲִִִִִִֵֶַַָָהע�ירי

.Êלא� צ�רה א� צ�רה, �לא �ל� ר�אה א�ה אי� ְְְֵֶֶַָָָָֹֹֹלע�ל�
לב א�א ה�מצא[תבונת]�ל�. ה��� המח�ק ה�א � האד� ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ו וצ�רה, מ�ל� מח�ר �ה�א וי�דע ���דע��, ��� י�דע ְְְְֵֶַַ�ְְִֵֵֶֶַָָָֹ
��למ� וג�פי� יס�ד�ת, מאר�עה מח�ר ��למ� ְְְְִֵֶַָָָָָ�ְְִֶָָ��פי�
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מח�ר אינ� � לה�[אלא]���ט �אי� וה��ר�ת אחר. מ�ל� ְֵָ�ְִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ה�ב �עי� א�א לעי�, נראי� אינ� יד�עי�,[השכל]�ל�, ה� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

עי�. רא�ת �לא ה�ל אד�� ��דענ� ְְְְֲִִֶַַַַָֹֹ�מ�

.Áוה�עת האל. ל� ��ת� צ�רת� היא ��ר, �ל ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנפ�
ה�ל� האד� צ�רת היא אד�, �ל �נפ�� ה�צ�יה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהיתרה
�צלמנ� אד� "נע�ה ���רה: נאמר ז� צ�רה ועל ְְְְְֱֲֵֶֶַַַַַַָָָָ�דע��;
ה�ע�ת �מ�גת ה��דעת צ�רה ל� ��היה �ל�מר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ�דמ�תנ�",

א�מר ואינ� לה�. ��דמה עד �ל�, לה� ["בצלמנו"]�אי� ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ
וה�סת�ת והחט� ה�ה �ה�א לעיני�, ה��רת ז� צ�רה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעל

ר�� ה�פ�[צורת]��אר ואינ� �מ�. '�אר' ��� ה���; ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
�מר�י� �מ�ליד ו��תה א�כל ��� ח�ה, נפ� לכל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָה�צ�יה
ה�פ� �בצ�רת ה�פ�, צ�רת �היא � ה�עה א�א ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ�מהרהר.
ז� ��רא ר��ת �פעמי� �דמ�תנ�". "�צלמנ� מד�ר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָה�ת�ב
��א ��מ�ת, לה�הר צרי� �לפיכ� ו'ר�ח'; 'נפ�' ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה��רה

מענינ� י�מד � ו�� �� וכל הנידו�]�טעה, הנושא .[מתו� ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָ

.Ëדי� היס�ד�ת, מ� מח�רת ה�את ה�פ� צ�רת ְְִֵֶֶַ�ְֵֶֶַַַֹאי�
ה��מה[ותחזור]���רד מ�ח ואינ� החיונית]לה�, ,[נפש ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ל���; צריכה �ה��מה �מ� לנ�מה צריכה ��הא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָעד
ה�ל� ����רד לפיכ�, היא. ה�מי� מ� ה', מאת ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹא�א
�אינ� מ�ני ה��מה ותאבד היס�ד�ת, מ� מח�ר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ�ְֶ�ה�א
��רת לא מע�יה, �כל ל��� �צריכה ה��� ע� א�א ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמצ�יה
א�א � �מע�יה ל��מה צריכה �אינ� לפי ה�את, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹה��רה

ה�למי� מ� ה�ר�ד�ת ה�ע�ת �מ�גת המלאכי�]י�דעת �], ְְִִֵֶֶַַַַַַָ
ה�א ע�למי�. �לע�למי לע�ל� וע�מדת ה�ל, ��רא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹוי�דעת
��היה, האר� על העפר "וי�ב �חכמת�: �למה ְְְְְֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹ�אמר

נתנ�". א�ר האלהי� אל ���ב ְְֱֲִֶֶַָָָָָֹוהר�ח

.Èמר� זה, �עני� ���רנ� הא�� ה�ברי� [כטיפה]�ל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
ה� מזעיר]מ�לי אינ�[=מעט אבל ה�, עמ�י� �דברי� ; ְְֲִִִֵָ�ֲִֵֵָָ

ה�ברי� א�� �ל �בא�ר ו�ני. רא��� �רק עני� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�עמק
וכ� �רא�ית'. 'מע�ה ה�קרא ה�א �רביעי, �לי�י ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ��פרק
הא�� ��ברי� �� ��ר�י� �אי� הרא��ני�, החכמי� ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָצ��
א�� �ברי� מ�דיעי� �לבד אחד לאד� א�א ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ר�י�,

א�ת�. ְְִַ�מל�די�

.‡È?רא�ית� מע�ה לעני� מר�בה מע�ה עני� �י� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ�מה
א�א ,�� ��ר�י� אי� לאחד אפ�� מר�בה, מע�ה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�עני�
ה�רקי�; רא�י ל� מ�סרי� מ�ע��, �מבי� חכ� היה �� ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָא�
�י על א� ל�חיד, א�ת� מל�די� �רא�ית, מע�ה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָועני�
לידע ��כ�ל �ל א�ת� �מ�דיעי� מ�ע��, א�ת� מבי� ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ�אינ�
�אי� לפי �ר�י�? א�ת� מל�די� אי� ול�ה א��. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָמ�ברי�
�ל �בא�ר �ר�� לה�יג רחבה �עת ל� י� אד� ְְִֵֵֵַַַָָָָָָ�ל

�רי�. על ְָ�ְִַַָה�ברי�

.·Èל� �מ�יר א��, �דברי� מת��נ� �אד� ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ�זמ�
וי ,�� וכ��צא ואד� וגל�ל מ�לא� חכמת�ה�ר�אי� ראה ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ

� ה�ר�אי� וכל היצ�רי� �כל ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְְִִֶַַַָָָָ�ל
לאהב ��ר� ויכמ� נפ�� ותצמא ל�ק��, אהבה ְְְְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָֹמ�סי�
וק��ת�, וד��ת� מ�פל�ת� ויפחד ויירא ה�א; �ר�� ְְְְְְִִִִַַַַָָָה�ק��

ה�ד�לי�[ישווה]���ער� ה�ד��י� מה��פ�ת לאחד עצמ� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹ
ה�פרד�ת[הגלגלי�] ה�ה�ר�ת מה��ר�ת לאחד ��� �ל ,ְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

ה�למי� המלאכי�]מ� וימצא[� �לל. �גל� נתח�ר� ��א , ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹ
וחסר. ריק �כל�ה, ���ה מלא �כלי �ה�א ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעצמ�,

.‚È��הא מצו�ת ��חמ� א�� �רקי� אר�עה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָועניני
אלו] בהלכות ק�ראי�[הראשונות הרא��ני� �חכמי� ה� �ְֲִִִִֵֶָָ

וא� ל�ר�ס'; נכנס� 'אר�עה �אמר�: �מ� '�ר�ס', ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָא�ת�
��� לא הי�, �ד�לי� וחכמי� הי�, י�ראל ��ד�לי �י ָ�ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹעל
ואני �רי�. על ה�ברי� �ל �לה�יג לידע �ח �ה� ְֲִַָ�ְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹהיה
�רס� ��תמ�א מי א�א ��ר�ס, לה��ל רא�י �אי� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָא�מר,
האס�ר �א�ר לידע ה�א זה, �ב�ר ולח� �ב�ר; ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָלח�
��ברי� �י על וא� ה�צו�ת. מ�אר �ה� וכ��צא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ְַוה��ר
חכמי�: אמר� �הרי חכמי�, א�ת� קרא� קט�' '�בר ְְֲֲֲִִֵֵֶָָָָָָָָָא��,
�א�יי הויה � קט� ודבר מר�בה; מע�ה � �ד�ל ְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָ'�בר

�ה�[התלמוד]ורבא' להק�ימ�; ה� רא�יי� כ�, �י על א� , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ה��בה �ה� � וע�ד �ח�ה, אד� �ל �ע�� ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָמי�בי�
ה�ה, הע�ל� לי��ב ה�א �ר�� ה�ד�� �ה��יע ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָה�ד�לה
קט� � ה�ל ��דע� ואפ�ר ה�א. הע�ל� ח�י לנחל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ�די

קצר. לב �בעל רחב לב �על וא�ה, אי� ְְִִֵֵַַַַָָָָָָוגד�ל,

ה ּפרק הּתֹורה יסֹודי ¤¤¨©¥§§¦הלכֹות

ה�ה,‡. ה�ד�ל ה�� ק��� על מצ�י� י�ראל �ית ִִֵֶַַַַָ�ְְִֵֵָָ�ל
��א �מזהרי� י�ראל"; �ני �ת�� "ונק���י ְִֶָֹ�ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָ��אמר:
�יצד? קד�י". �� את תח�ל� "ולא ��אמר: ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָֹלח�ל�,
מ�ל אחת על לעבר י�ראל את ויאנס ��י, ��עמד ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ��עה
יהרג; ואל יעבר � יהרג�� א� ���רה האמ�ר�ת ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹמצו�ת
� �ה�" וחי האד� את� יע�ה "א�ר ��צו�ת: ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ��אמר
זה הרי עבר, ולא מת וא� �ה�. ��מ�ת ולא �ה�, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוחי

�נפ��. ְְְִֵַַמתח�ב

מעב�דה·. ח�� � מצו�ת ��אר אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָ��ה
א��, עבר�ת �ל� אבל �מי�. ��פיכ�ת ערי�ת, וג��י ְְֲֲֲִִִֵֵָָָָָָֹזרה,
ואל יהרג �הרג', א� מה� אחת על 'עבר ל�: יאמר ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹא�
להנאת מת��� �ה��י �זמ� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹיעבר.
ל� לב�ל א� ���ת, �ית� ל� לבנ�ת �אנס� �ג�� ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָעצמ�,
א� אבל �זה. וכ��צא לבעל� א�ה אנס א� ְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָ�ב�יל�,
לבי� �ינ� היה א� � �לבד ה�צו�ת על להעביר� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָנת���
וא� יהרג; ואל יעבר � מ��ראל ע�רה �� ואי� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹעצמ�,
ואפ�� יעבר, ואל יהרג � מ��ראל �ע�רה להעביר� ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹאנס�
�לבד. מצו�ת מ�אר מצוה על א�א להעביר� נת��� ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָֹלא

ה�מד‚. ��עת ��א הא��, ה�ברי� גזירותוכל [בזמ� ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
היהדות] ר�עעל מל� ���עמד וה�א ה�מד, ��עת אבל .ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹ

א� �ת� לב�ל י�ראל על �מד ויגזר וחבריו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ�נב�כדנאצר
מ�אר אחת על אפ�� יעבר, ואל יהרג � ה�צו�ת מ� ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹמצוה
��י�. לבי� �ינ� נאנס �י� ע�רה, �ת�� נאנס �י� ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָמצו�ת,

עבר„. ולא ונהרג יהרג', ואל 'יעבר :�� ��אמר מי ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ�ל
ואל 'יהרג :�� ��אמר מי וכל �נפ��. מתח�ב זה הרי �ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
היה וא� ה��. את ק�� זה הרי � עבר ולא ונהרג ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹיעבר',
�דנ�אל �ר�י�, ה�� את ק�� זה הרי � מ��ראל ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�ע�רה
ה� וא�� וחבריו; עקיבה �כר�י ועזריה מי�אל ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָחנניה
"�י נאמר: ועליה� מעלת�, על מעלה �אי� מלכ�ת, ְֱֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהר�גי
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מח�ר אינ� � לה�[אלא]���ט �אי� וה��ר�ת אחר. מ�ל� ְֵָ�ְִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ה�ב �עי� א�א לעי�, נראי� אינ� יד�עי�,[השכל]�ל�, ה� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

עי�. רא�ת �לא ה�ל אד�� ��דענ� ְְְְֲִִֶַַַַָֹֹ�מ�

.Áוה�עת האל. ל� ��ת� צ�רת� היא ��ר, �ל ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנפ�
ה�ל� האד� צ�רת היא אד�, �ל �נפ�� ה�צ�יה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהיתרה
�צלמנ� אד� "נע�ה ���רה: נאמר ז� צ�רה ועל ְְְְְֱֲֵֶֶַַַַַַָָָָ�דע��;
ה�ע�ת �מ�גת ה��דעת צ�רה ל� ��היה �ל�מר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ�דמ�תנ�",

א�מר ואינ� לה�. ��דמה עד �ל�, לה� ["בצלמנו"]�אי� ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ
וה�סת�ת והחט� ה�ה �ה�א לעיני�, ה��רת ז� צ�רה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעל

ר�� ה�פ�[צורת]��אר ואינ� �מ�. '�אר' ��� ה���; ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
�מר�י� �מ�ליד ו��תה א�כל ��� ח�ה, נפ� לכל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָה�צ�יה
ה�פ� �בצ�רת ה�פ�, צ�רת �היא � ה�עה א�א ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ�מהרהר.
ז� ��רא ר��ת �פעמי� �דמ�תנ�". "�צלמנ� מד�ר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָה�ת�ב
��א ��מ�ת, לה�הר צרי� �לפיכ� ו'ר�ח'; 'נפ�' ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה��רה

מענינ� י�מד � ו�� �� וכל הנידו�]�טעה, הנושא .[מתו� ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָ

.Ëדי� היס�ד�ת, מ� מח�רת ה�את ה�פ� צ�רת ְְִֵֶֶַ�ְֵֶֶַַַֹאי�
ה��מה[ותחזור]���רד מ�ח ואינ� החיונית]לה�, ,[נפש ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ל���; צריכה �ה��מה �מ� לנ�מה צריכה ��הא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָעד
ה�ל� ����רד לפיכ�, היא. ה�מי� מ� ה', מאת ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹא�א
�אינ� מ�ני ה��מה ותאבד היס�ד�ת, מ� מח�ר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ�ְֶ�ה�א
��רת לא מע�יה, �כל ל��� �צריכה ה��� ע� א�א ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמצ�יה
א�א � �מע�יה ל��מה צריכה �אינ� לפי ה�את, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹה��רה

ה�למי� מ� ה�ר�ד�ת ה�ע�ת �מ�גת המלאכי�]י�דעת �], ְְִִֵֶֶַַַַַַָ
ה�א ע�למי�. �לע�למי לע�ל� וע�מדת ה�ל, ��רא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹוי�דעת
��היה, האר� על העפר "וי�ב �חכמת�: �למה ְְְְְֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹ�אמר

נתנ�". א�ר האלהי� אל ���ב ְְֱֲִֶֶַָָָָָֹוהר�ח

.Èמר� זה, �עני� ���רנ� הא�� ה�ברי� [כטיפה]�ל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
ה� מזעיר]מ�לי אינ�[=מעט אבל ה�, עמ�י� �דברי� ; ְְֲִִִֵָ�ֲִֵֵָָ

ה�ברי� א�� �ל �בא�ר ו�ני. רא��� �רק עני� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�עמק
וכ� �רא�ית'. 'מע�ה ה�קרא ה�א �רביעי, �לי�י ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ��פרק
הא�� ��ברי� �� ��ר�י� �אי� הרא��ני�, החכמי� ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָצ��
א�� �ברי� מ�דיעי� �לבד אחד לאד� א�א ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ר�י�,

א�ת�. ְְִַ�מל�די�

.‡È?רא�ית� מע�ה לעני� מר�בה מע�ה עני� �י� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ�מה
א�א ,�� ��ר�י� אי� לאחד אפ�� מר�בה, מע�ה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�עני�
ה�רקי�; רא�י ל� מ�סרי� מ�ע��, �מבי� חכ� היה �� ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָא�
�י על א� ל�חיד, א�ת� מל�די� �רא�ית, מע�ה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָועני�
לידע ��כ�ל �ל א�ת� �מ�דיעי� מ�ע��, א�ת� מבי� ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ�אינ�
�אי� לפי �ר�י�? א�ת� מל�די� אי� ול�ה א��. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָמ�ברי�
�ל �בא�ר �ר�� לה�יג רחבה �עת ל� י� אד� ְְִֵֵֵַַַָָָָָָ�ל

�רי�. על ְָ�ְִַַָה�ברי�

.·Èל� �מ�יר א��, �דברי� מת��נ� �אד� ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ�זמ�
וי ,�� וכ��צא ואד� וגל�ל מ�לא� חכמת�ה�ר�אי� ראה ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ

� ה�ר�אי� וכל היצ�רי� �כל ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְְִִֶַַַָָָָ�ל
לאהב ��ר� ויכמ� נפ�� ותצמא ל�ק��, אהבה ְְְְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָֹמ�סי�
וק��ת�, וד��ת� מ�פל�ת� ויפחד ויירא ה�א; �ר�� ְְְְְְִִִִַַַַָָָה�ק��

ה�ד�לי�[ישווה]���ער� ה�ד��י� מה��פ�ת לאחד עצמ� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹ
ה�פרד�ת[הגלגלי�] ה�ה�ר�ת מה��ר�ת לאחד ��� �ל ,ְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

ה�למי� המלאכי�]מ� וימצא[� �לל. �גל� נתח�ר� ��א , ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹ
וחסר. ריק �כל�ה, ���ה מלא �כלי �ה�א ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָעצמ�,

.‚È��הא מצו�ת ��חמ� א�� �רקי� אר�עה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָועניני
אלו] בהלכות ק�ראי�[הראשונות הרא��ני� �חכמי� ה� �ְֲִִִִֵֶָָ

וא� ל�ר�ס'; נכנס� 'אר�עה �אמר�: �מ� '�ר�ס', ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָא�ת�
��� לא הי�, �ד�לי� וחכמי� הי�, י�ראל ��ד�לי �י ָ�ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹעל
ואני �רי�. על ה�ברי� �ל �לה�יג לידע �ח �ה� ְֲִַָ�ְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹהיה
�רס� ��תמ�א מי א�א ��ר�ס, לה��ל רא�י �אי� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָא�מר,
האס�ר �א�ר לידע ה�א זה, �ב�ר ולח� �ב�ר; ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָלח�
��ברי� �י על וא� ה�צו�ת. מ�אר �ה� וכ��צא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ְַוה��ר
חכמי�: אמר� �הרי חכמי�, א�ת� קרא� קט�' '�בר ְְֲֲֲִִֵֵֶָָָָָָָָָא��,
�א�יי הויה � קט� ודבר מר�בה; מע�ה � �ד�ל ְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָ'�בר

�ה�[התלמוד]ורבא' להק�ימ�; ה� רא�יי� כ�, �י על א� , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ה��בה �ה� � וע�ד �ח�ה, אד� �ל �ע�� ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָמי�בי�
ה�ה, הע�ל� לי��ב ה�א �ר�� ה�ד�� �ה��יע ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָה�ד�לה
קט� � ה�ל ��דע� ואפ�ר ה�א. הע�ל� ח�י לנחל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ�די

קצר. לב �בעל רחב לב �על וא�ה, אי� ְְִִֵֵַַַַָָָָָָוגד�ל,

ה ּפרק הּתֹורה יסֹודי ¤¤¨©¥§§¦הלכֹות

ה�ה,‡. ה�ד�ל ה�� ק��� על מצ�י� י�ראל �ית ִִֵֶַַַַָ�ְְִֵֵָָ�ל
��א �מזהרי� י�ראל"; �ני �ת�� "ונק���י ְִֶָֹ�ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָ��אמר:
�יצד? קד�י". �� את תח�ל� "ולא ��אמר: ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָֹלח�ל�,
מ�ל אחת על לעבר י�ראל את ויאנס ��י, ��עמד ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ��עה
יהרג; ואל יעבר � יהרג�� א� ���רה האמ�ר�ת ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹמצו�ת
� �ה�" וחי האד� את� יע�ה "א�ר ��צו�ת: ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ��אמר
זה הרי עבר, ולא מת וא� �ה�. ��מ�ת ולא �ה�, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוחי

�נפ��. ְְְִֵַַמתח�ב

מעב�דה·. ח�� � מצו�ת ��אר אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָ��ה
א��, עבר�ת �ל� אבל �מי�. ��פיכ�ת ערי�ת, וג��י ְְֲֲֲִִִֵֵָָָָָָֹזרה,
ואל יהרג �הרג', א� מה� אחת על 'עבר ל�: יאמר ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹא�
להנאת מת��� �ה��י �זמ� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹיעבר.
ל� לב�ל א� ���ת, �ית� ל� לבנ�ת �אנס� �ג�� ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָעצמ�,
א� אבל �זה. וכ��צא לבעל� א�ה אנס א� ְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָ�ב�יל�,
לבי� �ינ� היה א� � �לבד ה�צו�ת על להעביר� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָנת���
וא� יהרג; ואל יעבר � מ��ראל ע�רה �� ואי� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹעצמ�,
ואפ�� יעבר, ואל יהרג � מ��ראל �ע�רה להעביר� ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹאנס�
�לבד. מצו�ת מ�אר מצוה על א�א להעביר� נת��� ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָֹלא

ה�מד‚. ��עת ��א הא��, ה�ברי� גזירותוכל [בזמ� ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
היהדות] ר�עעל מל� ���עמד וה�א ה�מד, ��עת אבל .ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָֹ

א� �ת� לב�ל י�ראל על �מד ויגזר וחבריו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ�נב�כדנאצר
מ�אר אחת על אפ�� יעבר, ואל יהרג � ה�צו�ת מ� ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹמצוה
��י�. לבי� �ינ� נאנס �י� ע�רה, �ת�� נאנס �י� ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָמצו�ת,

עבר„. ולא ונהרג יהרג', ואל 'יעבר :�� ��אמר מי ְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ�ל
ואל 'יהרג :�� ��אמר מי וכל �נפ��. מתח�ב זה הרי �ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
היה וא� ה��. את ק�� זה הרי � עבר ולא ונהרג ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹיעבר',
�דנ�אל �ר�י�, ה�� את ק�� זה הרי � מ��ראל ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�ע�רה
ה� וא�� וחבריו; עקיבה �כר�י ועזריה מי�אל ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָחנניה
"�י נאמר: ועליה� מעלת�, על מעלה �אי� מלכ�ת, ְֱֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהר�גי
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ועליה� טבחה", �צא� נח�בנ� ה���, כל הרגנ� ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹעלי�
מי וכל זבח". עלי בריתי �רתי חסידי, לי "אספ� ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹנאמר:
זה הרי � נהרג ולא ועבר יעבר', ואל 'יהרג :�� ְְְֱֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ��אמר
ח�ל זה הרי מ��ראל, �ע�רה היה וא� ה��, את ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמח�ל
ה��, ק��� �היא ע�ה מצות �ב�ל �ר�י�; ה�� ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאת
�י על וא� ה��. ח��ל �היא תע�ה לא מצות על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹועבר
ל�מר צרי� ואי� א�ת�, מלקי� אי� �אנס, �עבר מ�ני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹכ�,
�אי� �אנס; הרג אפ�� �י�, �ית א�ת� ממיתי� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ�אי�
והתראה, �עדי� �רצ�נ� לע�בר א�א �ממיתי�, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמלקי�
�אי� �ני את אני "ו�מ�י ל�ל�: מ�רע� �נ�ת� ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ��אמר

למד� ה�מ�עה מ�י לא[ממרע"ה]הה�א", � "הה�א" : ְְִִַַַָָֹ
�היא זרה, עב�דה א� �מה מטעה. ולא ��גג, ולא ְֲִִֶֶָָָָ�ְְֵָֹֹאנ�ס,
ואי� �רת, ח�ב אינ� �אנס א�ת� הע�בד ה�ל, מ� ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹחמ�רה
מצו�ת ל�אר וחמר קל � �י� �ית מיתת ל�מר ְְִִִִִֵֶַַַָָָֹצרי�
לא "ול�ער(ה) א�מר: ה�א �בערי�ת ���רה. ְֲֲֲֵַַַָָָָָֹהאמ�ר�ת

�בר" היא]תע�ה אנוסה כי �]. ֲֶַָָ

�נט�א‰. מ�� אחת לנ� '�נ� ��י�: לה� �אמר� ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָנ�י�
ואל ,��� י��א� � ��כ�' את נט�א לאו, וא� ְַָ�ְְִֶַ�ְְִֵֶַָָא�ת�,
��י�: לה� אמר� א� וכ� מ��ראל. אחת נפ� לה� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָימסר�
יהרג� � ��כ�' נהרג לאו, וא� ונהרג��, מ�� אחד לנ� ְְֵֶָ�ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹ'�נ�
יחד�ה� וא� מ��ראל. אחת נפ� לה� ימסר� ואל ,����ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

מה�] אחד בש� נהרג[נקבו א� �ל�ני, לנ� '�נ� ואמר�: ְְְְֲִֶַָָָֹלה�
מיתה מח�ב היה א� � ��כ�' ��[למלכות]את ��בע ֶ�ְְִֶָָ�ְִֶֶַַָ

במלכות]�כרי ��[שמרד לה� מ�רי� ואי� לה�; א�ת� י�נ� , ְְְִִִִֵֵֶֶָָ
לה� ימסר� ואל ,��� יהרג� � ח�ב אינ� וא� ְְְִֶַָָ�ְְְְִִֵֵַַָָָלכ�ח�ה;

מ��ראל. אחת ְִִֵֶֶַַָנפ�

.Â�אנסי� �אמר� יעבור]�עני� ואל אמר�[יהרג �� , ְְְֳִִֶָָָָָָָ
הר�פאי� ואמר� למ�ת, ונטה �חלה מי �יצד? ְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָָָ�חלאי�.
ל�. ע��י� ����רה, מא��רי� �ל�ני �דבר ְְְִִִִֵֶֶַָָָָ�רפ�את�
ח�� ס�נה, �מק�� ����רה א��רי� �כל ְְְְִִִִִֶַַַָָָָ�מתר�אי�
�מק�� �אפ�� � �מי� ��פיכ�ת ערי�ת וג��י זרה ְְְֲֲֲִִִִִֵֶָָָָָמעב�דה
ע�נ�י� � ונתר�א עבר וא� �ה�; מתר�אי� אי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָס�נה,

ל�. הרא�י ענ� �י� �ית ִֵֶָָֹא�ת�

.Êעל ע�ברי� אי� נפ��ת, ס�נת �מק�� �אפ�� ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ�מ�י�
אלהי�, ה' את "ואהב� ��אמר: א��? עבר�ת מ�ל� ְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאחת
את נ�טל ה�א אפ�� מאד�", �בכל נפ�� �בכל לבב� ְְְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָֹ�כל
א� אחרת, נפ� לר�את מ��ראל נפ� והריגת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹנפ��.
ה�א ל� נ�טה �ה�עת �בר � א�ס מ�ד אד� ְִִֶַַַַַַָָָָָָלה�יל

ה���[שאסור] וערי�ת נפ�; מ�ני נפ� מא�די� �אי� ,ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ�ְ
�רצח� רעה� על אי� יק�� �א�ר "�י ��אמר: ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלנפ��ת,

ה�ה". ה�בר �� � ֵֶֶֶַַָָנפ�

.Á�מתר �אי� אמ�רי�, �ברי� א��רי���ה ��אר אי� ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָ
�מ� הנאת�, �ר� �ה� �זמ� ס�נה? �מק�� ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָא�א
�פסח, חמ� א� �רמ�י�, �קצי� הח�לה את ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ��אכילי�
הנאת�, �ר� ��א אבל ה���רי�. �י�� א�ת� ��אכילי� ְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹא�

מל�גמה א� רט�ה ל� �ע��י� תחבושות]�ג�� מחמ�[מיני ְְְְִִֵֵֶָָָ
מערב מר �ה� ��� �ברי� א�ת� ���קי� א� מערלה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹא�
זה הרי � לח� הנאה �ה� אי� �הרי מאכל, א��רי ֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָע�

�ב�ר ה�ר� מ�לאי ח�� ס�נה; �מק�� ��א ואפ�� ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�מ�ר,
אי� לפיכ� הנאת�; �ר� ��א אפ�� אס�רי� �ה� � ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹ�חלב
ס�נה. �מק�� א�א הנאת�, �ר� ��א אפ�� �ה� ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמתר�אי�

.Ë�ואמר למ�ת, ונטה וחלה �א�ה, עיניו ��ת� ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָמי
היתה אפ�� � ל�' ���על עד רפ�אה ל� 'אי� ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָהר�פאי�:
�כ�, ל� מ�רי� אי� � ה�דר מאח�רי ע�� לד�ר ואפ�� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ�נ�יה,
יהי� ��א ה�דר; מאח�רי ע�� לד�ר ל� י�ר� ולא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹוימ�ת
�ערי�ת. לפר� א�� �דברי� ויב�א� הפקר, י�ראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָֹ�נ�ת

.Èמצו�ת מ�ל אחת על אנס �לא מ�ע�� הע�בר ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ�ל
��פ� ��אט ���רה, זה[בזלזול]האמ�ר�ת הרי � להכעיס ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

"וח�ל� �קר: ��ב�עת נאמר �לפיכ� ה��; את ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמח�ל
הרי מ��ראל, �ע�רה עבר וא� ה'". אני אלהי�, �� ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאת
ע�ה א� מעברה ה��ר� �ל וכ� �ר�י�. ה�� את ח�ל ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָזה
ולא יראה, ולא �חד לא �ע�ל�, �בר מ�ני לא ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹֹֹמצוה,
י�ס� �מניעת ה�א, �ר�� ה��רא מ�ני א�א �ב�ד, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלב��
ה��. את מק�� זה הרי � ר�� מא�ת עצמ� ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַה��יק

.‡È� וה�א ה��, ח��ל �כלל �ה� אחרי� �ברי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָוי�
�ברי� �חסיד�ת, �מפרס� ���רה �ד�ל אד� ְְֲִִַָָ�ְֲֶֶַַָָָָ��ע�ה

מר�ני� �י[מדברי�]�ה�ר��ת על וא� ��ביל�, אחריו ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָ
���קח �ג�� ה��. את מח�ל זה הרי � עבר�ת ְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ�אינ�

לאל�ר ה�קח �מי נ�ת� ל�,[מיד]ואינ� ��� וה�א , ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַ
מ�יפ� וה�א א�ת�, ��בעי� ה��כרי� לפע�ונמצא� [דוחה ְְְְְְִִִִַַָ

ע�יאחרת] אצל ��ת�ה �אכילה א� ��ח�ק, ��ר�ה א� ;ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ואינ� ה�ר��ת, ע� �נחת ���ר� �אי� א� �ביניה�; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהאר�
וכ��צא וכעס; קטטה �על א�א יפ�ת, �ני� �סבר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמק�ל�
��דק�ק צרי� � חכ� �ל �דל� לפי ה�ל הא��. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ��ברי�
�ק�ק א� וכ� ה�י�. מ��רת לפני� ויע�ה עצמ�, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַעל
ודע�� ה�ר��ת, ע� �נחת ���ר� והיה עצמ�, על ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָהחכ�
ואינ� מה� ונעלב יפ�ת, �ני� �סבר �מק�ל� ע�ה�, ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹמערבת

ל� ל�ק�י� ואפ�� לה� מכ�ד אותו]ע�לב�, ,[למזלזלי� ְְְֲִִִֵֶַַַָָ
�אריח�ת יר�ה ולא �אמ�נה, ונ�ת� ע�י[סעודות]ונ��א ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָֹ

עט�� ���רה ע�סק א�א �מיד יראה ולא וי�יבת�, ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹהאר�
מ��רת לפני� מע�יו �כל וע��ה �תפ�י�, מכ�ר ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָ�ְִִ�ציצית

הר�ה יתרחק ��א וה�א � האד�]ה�י� י���מ�[מבני ולא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַֹֹ
מק�סי�[ישתגע] ה�ל ���צא� עד א�ת�[משבחי�]� ְְְִִֶַַַָֹ

ה��, את ק�� זה הרי � למע�יו �מתא�י� א�ת�, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָוא�הבי�
א�ר י�ראל, א�ה; עב�י לי: "ו�אמר א�מר: ה�ת�ב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹועליו

את�אר". ��ְְֶָָ

ו ּפרק הּתֹורה יסֹודי ¤¤¨©¥§§¦הלכֹות

המא�ד‡. ה�ד��י�[המוחק]�ל ה�מ�ת מ� �� ְְִִֵֵֵַַַַָ
מ� ל�קה � ה�א �ר�� ה�ד�� �ה� ��קרא ְְִִִֶֶֶַַָָָָה�ה�רי�
את "וא�ד�� זרה: �עב�דה א�מר ה�א �הרי ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָה��רה;
אלהיכ�". לה' �� תע��� לא � הה�א ה�ק�� מ� ְֱֲִֵֵֶַַַַָָֹֹ�מ�

.·� הא ואו הא י�ד ה�כ�ב ה�� ה�: �מ�ת ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָו�בעה
ואל, י�ד, נ�� �לת אל� ה�כ�ב א� המפר�, ה�� ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹוה�א
אפ�� ה��חק �ל �צבא�ת. ו��י, ואהיה, ואלהי�, ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹואל��,

ל�קה. א��, �מ�ת מ�בעה אחת ְִִֵֵֶַַָא�ת
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ה�ט�ל‚. למד[נוס�]�ל �ג�� למחק�: מ�ר מ�פניו, ל�� ְְִִֵַַָָָָ�ְְֳֶָָָ
�קד�ת אינ� � �ה� וכ��צא מ'�אלהי�', �בית ַ�ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹמ'�ה'',
'אלהי�', �ל �� �ג�� מאח�ריו, ל�� ה�ט�ל וכל ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹה��.
ה� והרי נמחקי�, אינ� � �ה� וכ��צא 'אלהיכ�', �ל מ� ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוכ�
�י על וא� מק���. �ה�� מ�ני ,�� �ל א�ת��ת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ��אר
ה�ט�ל�ת הא�ת��ת א�� ה��חק למחק�, ואס�ר ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָ��תק���

מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� אבל ל�קה, מדרבנ�]אינ� .[מלקות ְֲִֵֶַַַַָ

נמחק;„. אינ� � מה' הא י�ד מ'אלהי�', למד אל� ְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ�תב
��ה מ�ני עצמ�, �פני �� �ה�א 'י�', ל�מר צרי� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואי�
�לת �י� ה��תב אבל ה�א. המפר� �� מקצת ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹה��,

צדי נמחק.[צדי"ק]מ'��י', זה הרי � מ'�בא�ת' �ית ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

�ג��:‰. ה�א, �ר�� ה�ד�� �ה� ����חי� ה���יי� ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ�אר
וחזק ק�א ה�אמ�, וה��רא, ה���ר ה�ד�ל ורח��, ְְְֱִֶַַַַַַַָָָָָָח���
למחק�. �מ�ר ה�ד�, �ברי ��אר ה� הרי � �ה� ְֳָָָ�ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹוכ��צא

.Â,��ה מק�� את ק�צ� � עליו �ת�ב �� �היה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ�לי
זכ�כית, �כלי א� מ�כ�ת �כלי חק�ק ה�� היה אפ�� ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָוג�נז�.
וג�נז�. מק�מ�, את ח�ת� א�א ל�קה; זה הרי � ה�לי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָוה�י�
יס�� ולא ירח� לא זה הרי ��ר�, על �ת�ב �� היה א� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹוכ�
� מצוה �ל טבילה ל� נז��נה ה��פת. �מק�� יעמד ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹולא
אחריו. מס�ב �מי, מצא לא וא� וט�בל; �מי, עליו ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹ��ר�
א�א עליו, לכר� אמר� ��א � יח� ��א �די יה�ק, ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹֹולא

ער�. ��ה�א ה�� �פני לעמד �אס�ר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמ�ני

.Ê�א ה�ז�ח, מ� ה�חתה �ר� אחת אב� אפ�� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָה��תר
�עב�דה ��אמר ל�קה, � העזרה מ�אר א� ההיכל, ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמ�

�� תע��� "לא וכת�ב: ��צ��", מז�חת� את "�י ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֹֹזרה:
� ה�חתה �ר� הק�� עצי ה��ר� וכ� אלהיכ�". ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלה'
�� תע��� לא �א�... ��רפ�� "וא�ריה� ��אמר: ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹל�קה,

אלהיכ�". ֱֵֶַֹלה'

.Á�ל�ר אס�ר � �בא�ריה� �פר��יה� ,��� ה�ד� ְִֵֵֵֵֶֶָָֹ�ְִֵֶַֹ�תבי
מ�ת א�ת� מ�י� ��ד, והמא�ד ��ד; לא�ד� א� ְְְְִֵַַַַַַַַָָָָא�ת�
א�ת� ��תב� ה�ד� �כתבי אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמר��ת.
� ��רה ספר ��תב י�ראל מי� אבל �קד�ה. ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ�ְְִִֵָי�ראל

האז�ר�ת ע� א�ת� הקודש]��רפי� מ�ני[שמות ,��� ְְְִִִֵֶַָָ
מעלה וה�א א�א �תב� ולא ה��, �קד�ת מאמי� ְְְֲֵֶֶַַַָָֹ�ְֲִִֵֶַ�אינ�
נתק�� לא ,�� ודע�� וה�איל ה�ברי�, ��אר ��ה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�דע��

�� לה�יח ��א �די ל�רפ�, �מצוה ל�יני�[זכר]ה��; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
וכ� א�ת�; ��נזי� ה��, את ��תב ��י אבל למע�יה�. ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹולא

י�נז�. ��י, ��תב� א� ��ל� ה�ד� ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ�תבי

.Ëזה א� קד�; � �אברה� האמ�ר�ת ה�מ�ת ְְֲֵֶֶַַַָָָָֹ�ל
ה�א הרי �עיני�", ח� מצאתי נא א� "אדני, ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ��אמר:
"אל מ�ה: ח�� חל, � �ל�ט האמ�ר�ת ה�מ�ת �ל ְֲִֵֶֶַַָָֹֹקד�.
האמ�ר�ת ה�מ�ת �ל ח�". עב�� מצא נא ה�ה אדני. ְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָֹנא,
חל. � �מיכה האמ�ר�ת ה�מ�ת �ל קד�. � �נימי� ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹ�גבעת
האמ�ר �למה �ל קד�. � �נב�ת האמ�ר�ת ה�מ�ת ְְֲֵֶַָָָָָָֹֹֹ�ל

קד� � ה�ירי� להקב"ה]��יר הכוונה ה�א[כי והרי , ְֲִִִֵֶַַֹ
ה���יי� הקב"ה]��אר ל�[של "האל� מ�ה: ח�� ; ְְִִִִֶֶֶַָָ

"אנ� מ�ה: ח�� חל, � �דנ�אל האמ�ר מלכ�א �ל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹ�למה".
ה���יי�. ��אר ה�א והרי מלכ�א", מל� ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָמל�א,

�
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.‡�� ואחר קר��, �� ואחר ��טמא�, ה�ב� א� ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָה�מ�
�ה� מ�ני לע�ל�; לטמאה רא��� ה� הרי � ְְְִֵֵֶָָ�ְֲִִֵֵנ��ח�

��טמא�. אחר ��פא� �י על וא� ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָ�מ�קי�,

�אכלי�,·. ה� הרי � ��ר�� והחלב וה�ריסי� ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהרטב
מח�בה א�[לאכילה]�צריכי� רא��� אכל �ה� נגע וא� ; ְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ

ט�פח מ�קה �ה� היה �נ�י�. נע�� אתמ�קי�, [מרטיב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
בו] הנוגעת לטמאה.האצבע �ח�ה וה� �מ�קי�, ה� הרי �ְְְְְֲִִֵֵֵַָ�ְָ

א�� הרי � וקר�� כ� אחרי וקפא� מ�קי�, ��ה� ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָנטמא�
��ה� נטמא� טמאי�. �מ�קי� ��טמא אכל �מ� ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹ�נ�י�,
מכ�� �ביצה הי� א� � מ�קה ונע�� ונ��ח� ָ�ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָקפ�יי�,

פחות] או מ�ביצה[בדיוק, י�תר היה טה�ר. ה��קה הרי ,ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
נטמאת רא��נה, ט�ה ������חה טמא; ה��קה �ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
�ט�א ה��ה וא�ת� מ���, ����חה טמא אכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�כביצה
זיתי� ��חט מת טמא וכ� אחריה. ����ח� ה��קי� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ל
ה��קי� הרי מכ��, �ביצה הי� א� � �הכ�ר� ְֲִֵַַָ�ְְְְִֵָָ�ֲִֶַָוענבי�

ה��קה; �מק�� י�ע ��א �בלבד טה�רי�, מה� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹה��צאי�
�אכל �מפקד בכלי]�ה��קה ���[כנמצא ה�א �כא�� , ְְֶֶַַ�ְְִֶָָֹ

ה��קי� הרי מ�ביצה, יתר וענבי� ה�יתי� א�ת� הי� ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָאחר.
נטמאת רא��נה, ט�ה ��צאת ��יו� טמאי�; מה� ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָה��צאי�
וזבה זב ה��חט היה וא� ה��קי�. �ל וט�אה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ�כביצה,
נגע ולא הכ�ר ��א יחידי �ר�ר סחט אפ�� � �ה� ְְַַָֹ�ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹוכ��צא
הרא��נה, ט�ה ��צאת ��יו� טמא; ה��קה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ���קה,
מ�קי�, א� אכלי� ���א �ה�ב � ה�ב �מ�א ְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנטמאת
� טמא החלב העז, את �חלב זב וכ� ��ארנ�. �מ� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָט�א�
ה�ב. �מ�א נטמאת הרא��נה, ה��ה ��צאת ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ��יו�

�ב�י�‚. מלאה �היתה כבושי�]קדרה ירקות �ל[� ְְְְִֵֵֶֶָָָָָ
עלה ויצא ירק]ח�י�, ה�מאה[של אב ונגע ה�דרה, מ� �ְְְִִֵֶַַַַָָָָָ�ְָ

�י על א� � ה�ג�ב ��ק�� ל�דרה �ח�� �עלה רא��� ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָא�
ל�דרה חזר טה�ר. וה�ל טמא ה�א �ביצה, �עלה �� ���ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

א ט�א ה�ב�י�.� וכל ה�דרה ונטמאת ,��� ה��קי� ת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
�עלה י� א� � מ�קה �� והיה ל�דרה, �ח�� �עלה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנגע
�עליו, מ�קה מט�א �העלה טמא; ה�ל ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ביצה,
ה�דרה. �מט�א ���דרה, מ�קי� �ל מט�א ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָוה��קה
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ה�ט�ל‚. למד[נוס�]�ל �ג�� למחק�: מ�ר מ�פניו, ל�� ְְִִֵַַָָָָ�ְְֳֶָָָ
�קד�ת אינ� � �ה� וכ��צא מ'�אלהי�', �בית ַ�ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹמ'�ה'',
'אלהי�', �ל �� �ג�� מאח�ריו, ל�� ה�ט�ל וכל ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹה��.
ה� והרי נמחקי�, אינ� � �ה� וכ��צא 'אלהיכ�', �ל מ� ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוכ�
�י על וא� מק���. �ה�� מ�ני ,�� �ל א�ת��ת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ��אר
ה�ט�ל�ת הא�ת��ת א�� ה��חק למחק�, ואס�ר ְְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָָ��תק���

מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� אבל ל�קה, מדרבנ�]אינ� .[מלקות ְֲִֵֶַַַַָ

נמחק;„. אינ� � מה' הא י�ד מ'אלהי�', למד אל� ְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ�תב
��ה מ�ני עצמ�, �פני �� �ה�א 'י�', ל�מר צרי� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואי�
�לת �י� ה��תב אבל ה�א. המפר� �� מקצת ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹה��,

צדי נמחק.[צדי"ק]מ'��י', זה הרי � מ'�בא�ת' �ית ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

�ג��:‰. ה�א, �ר�� ה�ד�� �ה� ����חי� ה���יי� ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ�אר
וחזק ק�א ה�אמ�, וה��רא, ה���ר ה�ד�ל ורח��, ְְְֱִֶַַַַַַַָָָָָָח���
למחק�. �מ�ר ה�ד�, �ברי ��אר ה� הרי � �ה� ְֳָָָ�ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹוכ��צא

.Â,��ה מק�� את ק�צ� � עליו �ת�ב �� �היה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ�לי
זכ�כית, �כלי א� מ�כ�ת �כלי חק�ק ה�� היה אפ�� ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָוג�נז�.
וג�נז�. מק�מ�, את ח�ת� א�א ל�קה; זה הרי � ה�לי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָוה�י�
יס�� ולא ירח� לא זה הרי ��ר�, על �ת�ב �� היה א� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹוכ�
� מצוה �ל טבילה ל� נז��נה ה��פת. �מק�� יעמד ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹולא
אחריו. מס�ב �מי, מצא לא וא� וט�בל; �מי, עליו ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹ��ר�
א�א עליו, לכר� אמר� ��א � יח� ��א �די יה�ק, ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹֹולא

ער�. ��ה�א ה�� �פני לעמד �אס�ר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמ�ני

.Ê�א ה�ז�ח, מ� ה�חתה �ר� אחת אב� אפ�� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָה��תר
�עב�דה ��אמר ל�קה, � העזרה מ�אר א� ההיכל, ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמ�

�� תע��� "לא וכת�ב: ��צ��", מז�חת� את "�י ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֹֹזרה:
� ה�חתה �ר� הק�� עצי ה��ר� וכ� אלהיכ�". ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלה'
�� תע��� לא �א�... ��רפ�� "וא�ריה� ��אמר: ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹל�קה,

אלהיכ�". ֱֵֶַֹלה'

.Á�ל�ר אס�ר � �בא�ריה� �פר��יה� ,��� ה�ד� ְִֵֵֵֵֶֶָָֹ�ְִֵֶַֹ�תבי
מ�ת א�ת� מ�י� ��ד, והמא�ד ��ד; לא�ד� א� ְְְְִֵַַַַַַַַָָָָא�ת�
א�ת� ��תב� ה�ד� �כתבי אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמר��ת.
� ��רה ספר ��תב י�ראל מי� אבל �קד�ה. ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ�ְְִִֵָי�ראל

האז�ר�ת ע� א�ת� הקודש]��רפי� מ�ני[שמות ,��� ְְְִִִֵֶַָָ
מעלה וה�א א�א �תב� ולא ה��, �קד�ת מאמי� ְְְֲֵֶֶַַַָָֹ�ְֲִִֵֶַ�אינ�
נתק�� לא ,�� ודע�� וה�איל ה�ברי�, ��אר ��ה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�דע��

�� לה�יח ��א �די ל�רפ�, �מצוה ל�יני�[זכר]ה��; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
וכ� א�ת�; ��נזי� ה��, את ��תב ��י אבל למע�יה�. ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹולא

י�נז�. ��י, ��תב� א� ��ל� ה�ד� ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ�תבי

.Ëזה א� קד�; � �אברה� האמ�ר�ת ה�מ�ת ְְֲֵֶֶַַַָָָָֹ�ל
ה�א הרי �עיני�", ח� מצאתי נא א� "אדני, ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ��אמר:
"אל מ�ה: ח�� חל, � �ל�ט האמ�ר�ת ה�מ�ת �ל ְֲִֵֶֶַַָָֹֹקד�.
האמ�ר�ת ה�מ�ת �ל ח�". עב�� מצא נא ה�ה אדני. ְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָֹנא,
חל. � �מיכה האמ�ר�ת ה�מ�ת �ל קד�. � �נימי� ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹ�גבעת
האמ�ר �למה �ל קד�. � �נב�ת האמ�ר�ת ה�מ�ת ְְֲֵֶַָָָָָָֹֹֹ�ל

קד� � ה�ירי� להקב"ה]��יר הכוונה ה�א[כי והרי , ְֲִִִֵֶַַֹ
ה���יי� הקב"ה]��אר ל�[של "האל� מ�ה: ח�� ; ְְִִִִֶֶֶַָָ

"אנ� מ�ה: ח�� חל, � �דנ�אל האמ�ר מלכ�א �ל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹ�למה".
ה���יי�. ��אר ה�א והרי מלכ�א", מל� ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָמל�א,

�
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ראשו� יו�

ט ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

.‡�� ואחר קר��, �� ואחר ��טמא�, ה�ב� א� ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָה�מ�
�ה� מ�ני לע�ל�; לטמאה רא��� ה� הרי � ְְְִֵֵֶָָ�ְֲִִֵֵנ��ח�

��טמא�. אחר ��פא� �י על וא� ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָ�מ�קי�,

�אכלי�,·. ה� הרי � ��ר�� והחלב וה�ריסי� ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהרטב
מח�בה א�[לאכילה]�צריכי� רא��� אכל �ה� נגע וא� ; ְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ

ט�פח מ�קה �ה� היה �נ�י�. נע�� אתמ�קי�, [מרטיב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
בו] הנוגעת לטמאה.האצבע �ח�ה וה� �מ�קי�, ה� הרי �ְְְְְֲִִֵֵֵַָ�ְָ

א�� הרי � וקר�� כ� אחרי וקפא� מ�קי�, ��ה� ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָנטמא�
��ה� נטמא� טמאי�. �מ�קי� ��טמא אכל �מ� ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹ�נ�י�,
מכ�� �ביצה הי� א� � מ�קה ונע�� ונ��ח� ָ�ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָקפ�יי�,

פחות] או מ�ביצה[בדיוק, י�תר היה טה�ר. ה��קה הרי ,ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
נטמאת רא��נה, ט�ה ������חה טמא; ה��קה �ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
�ט�א ה��ה וא�ת� מ���, ����חה טמא אכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�כביצה
זיתי� ��חט מת טמא וכ� אחריה. ����ח� ה��קי� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ל
ה��קי� הרי מכ��, �ביצה הי� א� � �הכ�ר� ְֲִֵַַָ�ְְְְִֵָָ�ֲִֶַָוענבי�

ה��קה; �מק�� י�ע ��א �בלבד טה�רי�, מה� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹה��צאי�
�אכל �מפקד בכלי]�ה��קה ���[כנמצא ה�א �כא�� , ְְֶֶַַ�ְְִֶָָֹ

ה��קי� הרי מ�ביצה, יתר וענבי� ה�יתי� א�ת� הי� ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָאחר.
נטמאת רא��נה, ט�ה ��צאת ��יו� טמאי�; מה� ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָה��צאי�
וזבה זב ה��חט היה וא� ה��קי�. �ל וט�אה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ�כביצה,
נגע ולא הכ�ר ��א יחידי �ר�ר סחט אפ�� � �ה� ְְַַָֹ�ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹוכ��צא
הרא��נה, ט�ה ��צאת ��יו� טמא; ה��קה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ���קה,
מ�קי�, א� אכלי� ���א �ה�ב � ה�ב �מ�א ְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנטמאת
� טמא החלב העז, את �חלב זב וכ� ��ארנ�. �מ� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָט�א�
ה�ב. �מ�א נטמאת הרא��נה, ה��ה ��צאת ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ��יו�

�ב�י�‚. מלאה �היתה כבושי�]קדרה ירקות �ל[� ְְְְִֵֵֶֶָָָָָ
עלה ויצא ירק]ח�י�, ה�מאה[של אב ונגע ה�דרה, מ� �ְְְִִֵֶַַַַָָָָָ�ְָ

�י על א� � ה�ג�ב ��ק�� ל�דרה �ח�� �עלה רא��� ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָא�
ל�דרה חזר טה�ר. וה�ל טמא ה�א �ביצה, �עלה �� ���ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

א ט�א ה�ב�י�.� וכל ה�דרה ונטמאת ,��� ה��קי� ת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
�עלה י� א� � מ�קה �� והיה ל�דרה, �ח�� �עלה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנגע
�עליו, מ�קה מט�א �העלה טמא; ה�ל ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ביצה,
ה�דרה. �מט�א ���דרה, מ�קי� �ל מט�א ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָוה��קה
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ונער �ר�מה, �ל �ב�י� מלאה ה�דרה [עירב]היתה ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ה�דרה מ� ספק � יד� על מ�קי� וראה י��, טב�ל ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָא�ת�

�ה�לח ספק �ס�ל,[חתיכה]נ�ז�, ה�רק � �יד� נגע ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
טה�רה. ְְְֵַָָוה�דרה

מכ�רי�„. ענבי� א�כל �היה טומאה]טמא ,[לקבלת ֲִֵֵֶָָָָ�ְִָ
ל�ת יחידי �ר�ר מ��� לדריכה]ונפל המוכני� הענבי� [על ְְְִִִֵֶַַַַָ

עקצ� מ��� נ�מט ולא �ל� היה א� ה�ת[ראשו]� , ְְִִִֵֶַָָָֹ�ְַַ
�עביט מ�כני� הענבי� והי� עקצ� נ�ל וא� [כליטה�רה; ְְִִַָ�ְְְֲִִִָָָָָ

ה��צאי�לענבי�] ���קי� ר�צה �הרי לדרכ�, �� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָוכ��צא
�מק�� ה�ר�ר ��רא� מ�קה �ט�ת ה�ת נטמאת � ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹמה�

מפנה �מק�� �דרכ� ענבי�, מ��� נפל� [ללאהעק�. ְְְֲִִֶֶָָָָָָֹ�ְֶ
מכ��ענבי�] �ביצה הי� א� פחות]� או הרי[בדיוק , ְְִֵָָ�ֲֵָ

יתר הי� ��ארנ�; �מ� טה�רי� מה� ה��צאי� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָה��קי�
הרא��נה ט�ה ��צאת ��יו� טמא, מה� ה��צא ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמ�ביצה,
אחריה. ה��צא ה��קה �ל את �מט�אה �כביצה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנטמאת

וה�ליכ�‰. �מח�ר, מק�� �היה טמאי� זיתי� �ל ���ְְִִֵֵֶֶָָ�ְָ�ְְִִָ
וה�ק ���ר שמ�]לת�� מכ��,[והוציא �ביצה היה א� � ְְַ�ְְִֵַָָָ�ָ

וה��קה �לי�, מט�אי� האכלי� �אי� טה�ר; ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָה���ר
� מ�ביצה יתר ��� היה ��ארנ�. �מ� טה�ר מה� ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָה��צא
�כביצה נטמאת אחת, ט�ה ����צאה ה���ר; ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנטמא
�ר�די� ה�מאי� זיתי� הי� א� לפיכ�, ה���ר. את ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָוט�אה

טה�ר. ה���ר � סאה ה� ואפ�� ,��� ְְֲִֵֵַַַָָָואינ�

.Âה���ר � וה�יק� טמאי�, מ�קי� �ה� ��בלע� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָעצי�
���ל� העצי� ה�ציא ואפ�� �עצי�. �טל� �הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָטה�ר,
ואי� טה�ר, ה���ר � וה�יק� לרצ�נ�, ונפל� ��מי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָעליה�
ולא �ה�. ה�ל�עי� ה��קי� מ� מ��אי� �עליה� ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹה�י�
ה�מא, י�יק� ��א �זרה טה�ר�ת; �ידי� א�א ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹי�יק�

ה���ר. את מט�אי� �עליה� ה��קי� ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַונמצא�

.Ê��מק א�א טמא אי� זיתי�, �ל �רחי� ��מצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ�ר�
מה�� מ�קה היה א� הזיתי�]מ�ע�. בכל ה�ל[ונוגע � ְְִֵֶַַַַָָָֹ

וה�מ� ,��� נטמא � ה��קה מקצת ��טמא ��יו� ְֶֶַ�ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָטמא;
מ� למעלה העלי� ��י על נמצא ה�יתי�. �ל את ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמט�א

ה��די� י�אל� הבד]ה�יתי�, בית 'לא[עובדי אמר� א� : ְֲִִִִֵַַַָָָֹ
א�[בשר�]נגענ�' על נמצא נאמני�. �[גוש], זיתי� �ל ְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹ

זיתי� ��י על נמצא ��ארנ�. �מ� ה���, �ל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָנטמא
�ה�א �האכל טמא; ה�ל � �כביצה נ�גע וה�א ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ�ר�די�,
�אר מט�א וה��קה ,�� המערב ה��קה מט�א ְְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ�ביצה
� מ�מ�ה וה��קה �ר�די�, ��י על �ר�די� הי� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָה�יתי�.

מ�ע מק�� א�א טמא אי� �כביצה, ��גע �י על �.א� ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

.Á� �א���ל�ת ונגע ל�ת, יד� �ה��יט האר� ְְִֶֶֶַַַַָָָָָע�
מ�ני טה�רה, ��� ה�ת וכל טמאי�, סביב�תיו וכל ְְִֵָָ�ְְְְְִִֵֶַַָָָא���ל
�בי� �ינ� הא���ל זה ��ביב�ת הא���ל�ת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ��פסיקי�

ה�ת. ְַַָ�אר

.Ëזיתי�]ה�פת ענבי�]וה��גי�[פסולת ��ע��[פסולת ְֲִֶֶֶַַַ
מ�קי� מה� יצא� �� ואחר טמאי�, עליה� והלכ� ְְְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�טהרה,
נע�� וא� �טהרה. נע�� ���ח�ה טה�רי�, א�� הרי �ְְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֶַַָָָ
טמאי�. א�� הרי � מ�קי� מה� ונמצ� �טמאה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָ�ְְִִָמ�ח�ה

.È��ת� טמאי� �מ�קי� וי�צאי�, נכנסי� �הי� ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָה��די�
ל�יתי� מ�קי� �י� י� א� � ה�ד די]�ית �די[מקו� ְְִִִֵֵֵֵֵַַַַ

�ה��גע טה�רי�; ה�יתי� הרי �אר�, רגליה� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ��נ�ב�
��ר�ת לקד�. ואפ�� טה�ר, � �ידיו ��א טמאי� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ�מ�קי�
�ל מ�קי� ה���ת �ת�� והי� ���ת, �ה� �הי� קד� ְִֶַ�ְְַָ�ֶֶֶֶָָֹ�ל
��נ�ה, רא��נה ונגעה מה�, �אחת ה�ר� ונגע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹקד�,
מ�ני לטמאה, רא��� ��� � מאה אפ�� ��לי�ית, ְְִֵָ�ְִָ�ְְֲִִִִִֵָָ��נ�ה
�אי� �מ�קי� ��� הרי ה�ד�; וח�ת �����ת ְְִֵֶַָ�ְֲִֵֶַַֹ�ְֶֶַַַה��קה

�ה� וכו']מ�ני� שני �ל[ראשו� ��ר�ת הי� א� אבל . ֲִִִֶֶָָָָ
�מ�לי�ית �ס�לה, �לבד ה�לי�ית ה��ר הרי � ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָ�ר�מה
א� ה��ר�ת, �ל על ט�פח מ�קה היה וא� טה�ר. ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָוהלאה
הרא��נה מ� ח�� �נ��ת, וכ�� טמא�ת; ה�ל ְִִִָָָ�ְְְִֵַָֹ�תר�מה

רא���. �היא ה�ר�, �� ִִֶֶֶֶַַָָ��גע

.‡Èמ�[חלל]�ע��ע� ה�א והרי החבית, �עבי ש�ע�ה ְְֲֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָ
ונ�ב החבית, לאויר האבע��ע נ�ב א� � �צ�� אחר ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ�לי
ה�נימי ה�קב �היה א� זה, �נגד זה לח�� אחר ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָנקב
מלאי� והאבע��ע החבית והיה מ�מעל�, והחיצ�� ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמ�מ��
נטמא� ��אבע��ע, ���קה ה�מאה אב נגע א� � ְְְְְֲִֶֶַַַַָָ�ְִִַַַַָמ�קי�
�תיל צמיד מ�פת החבית היתה ��חבית. ה��קי� ִִֶֶָָ�ְְִִִֶֶֶַַָָָָָ�ל

מהודק] ה�קב[כיסוי מ�ני נטמאת � ה�ת �אהל �נת�נה ,ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
מפ�� ה�א �הרי זה, א�[פתוח]��אבע��ע וכ� לאויר�. ְְֲֲֵֶֶֶַַַ�ְֲִִֵַָָ

מ�מ��, והחיצ�� מ�מעל� ��פני� ��אבע��ע ה�קב ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהיה
ה�מאה אב נגע א� אבל �תיל; �צמיד נ�לת אינ� ז� ְָ�ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהרי
ה� והרי ��חבית, מ�קי� נטמא� לא � ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�אבע��ע

מ��ה. ְִִֶָָ�ְ�מב�לי�

שני יו�

י ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

המט�אי�‡. ה� �לבד, מ�קי� �ה�בעה �ארנ�, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ�בר
ולא מ��אי� ואינ� �ר�ת, מי קר�יי� וה�אר מכ�ירי�; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָֹא�
�ה�. ���צא ��לד�תיה� ��נינ�, מ�קי� ו�בעה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמכ�ירי�.

�מ�·. האז�, �מ� העי�, מ� ה��צא ה� � ה�י� ְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ��לד�ת
�י� �ד�לי� �י� אד� בני רגלי �מי ה�ה, �מ� ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהחט�,
��צא� �י� ה�, מ�קי� האד� מ� ה��צאי� א�� �ל � ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָקט�י�
בהמה, רגלי מי אבל לדע��. ��א �י� אד�, �ל ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלדע��

��מחת נוזל]וה�לח לא[נעשה �ר�ת, �מי ה� הרי � ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַֹ
מכ�ירי�. ולא ְְְִִִִַַֹמ��אי�

��עת‚. ה��תת ה�� ה�א � ה��קי� מ� ה�נ�י ְְִִִֵַַַַַַַָָָה��
�� אבל ה�ה�רי�; והע�פ�ת והח�ה ה�המה מ� ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָ�חיטה,

ה�א[ממכה]ה���ח והרי ה�, ח�י� �עדי� מכ�יר, אינ� , ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַ
על �� ונ�ז ה��חט ה�ז. לד� א� מ�ה לד� ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָ��מה

לסימ� סימ� �י� ה�� ונתק�ח קנההאכלי�, שחיטת [בי� ְְְֳִִִִֵַַַָָָָָ
ושט] לאלשחיטת עליו, ��לי� לפיכ� ספק; זה הרי �ְֲִִֵֵֶָָָָֹ

אד� �ל ה�ז �� ה��, ��לד�ת ��רפי�. ולא ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹא�כלי�
ל�ת�ה לרפ�אה,[לבהמה]�ה�ציא� ה�ציא� א� אבל ; ְְֲִִִִִִֶָָָ

�בח�ה ��המה �חיטה �� וכ� מכ�יר. ואינ� ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָטה�ר
וד� רעי, וע� ה�חה ע� ה��צא וה�� ה�מאי�, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָ�בע�פ�ת

ותמצית ואבע��ע�ת, �]ה�חי� שבתו� �ל[ד� � ה��ר ְְְְֲִִַַַַַָָָ
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מי ��אר ה� הרי א�א מכ�ירי�, ולא מ��אי� אינ� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹא��
לנ� ואי� מכ�יר, ואינ� מט�א � �ב�ר� ה�ר�, וד� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ�ר�ת.

.�� ֵַ���צא

ל�„. צרי� �אינ� האד� וחלב �חלב. ה� הרי החלב, ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָמי
ה�כר חלב לפיכ�, מכ�יר; ולא מ��א לא מ�קה, אינ� �ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
�ג�� לרצ��, ��א ��צא וח�ה �המה חלב וכ� מ�קה. ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאינ�

�מתע�ק �חלב� א� ה�ד מ� משי�]��ב בלא חלב[� אבל . ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
סתמ� � לרצ�� ��א ��צא �י� לרצ�� ��צא �י� ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹהא�ה,
לתינ�ק. רא�י �ה�א מ�ני מכ�יר, א� �מ��א ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָמ�קה,

ה�מאי�‰. מ� ה��צאי� �א�ת�[דלהל�]ה��קי� , ְְְִִִִֵֶַַַַָ
הכ�ר; �לא מט�אי� � ה� ה�מאה אב�ת ְְְְְִֵֵֶַָֹ�ְֲִַַַה��קי�
זב, �ל ז�ב� ה�: וא�� �אחת. �אי� וההכ�ר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ�ֶַ�ה�מאה
וד� ה�ת, מ� �� �רביעית רגליו, �מימי זרע�, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָו�כבת

מ�פת� �� וכ� �ל[מכתו]ה��ה. וחלב וחבריו, זב �ל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
מה� ה��צאי� ה�י� ��לד�ת �אר ע� עינ� ודמעת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָא�ה,

מט�אי� �ה� טמאי�, �מ�קי� מט�אי� �[� �לא[אפילו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹ
לרצ��. ו��א לרצ�� מט�אי� טמאי� ���קי� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹכ�נה;
ה���ר לאויר מ��יה חלב ��ט� זבה א� נ�ה ְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָלפיכ�,

��ת�כ�.[מחרס] מה וכל ה���ר נטמא �ְְְִֶַַַָָ

.Â�אינ י�� מ�ב�ל ה��צאי� �ה��קי� �ארנ�, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ�בר
אינ� �ר�מה, �ל ��ר על אפ�� נפל� א� לפיכ�, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָמט�אי�.
�אי� ה�ה�רי�, ה��קי� ��אר לרצ��, ���ל� עד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ�מכ�ר

לרצ��. א�א ְְִִֶַָָמכ�ירי�

.Ê��מ ה��צאי� �מ�קי� והראי, ה�ר�חה, וה�חה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָה�עה,
[� של מהריו� טבריה[הנולד מי וה��תה חד�י�, ְְְְֳִֵֶֶַָָָ�מ�נה

���צאי� �י על א� �ה�, א��[מגופו]וכ��צא �ל � נק�י� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
מכ�ירי�. ולא מ��אי� ולא מ�קי�, ְְְְְִִִִִֵַַַָֹֹאינ�

.Á,�הי�� מ�קי� ה� הרי � ויצא� מ�קי�, �אר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָה��תה
מי� �תה �יצד? .���� טה�רי� ה��קי� �אר ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ�אי�
טהר� ��א מ�ני טמאי�, א�� הרי � והקיא� ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹטמאי�
א� הקיא�, �� ואחר וטבל, טמאי� מי� �תה ְְְֱִִִִִֵַַַַָָָָָָָ�יציאת�.
�י על א� מ�מ�ה, ��צא� א� הקיא�, �� ואחר ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָ��סרח�,

טב טמאי�,��א מ�קי� �אר �תה טה�רי�. ה� הרי � ל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
�� ואחר ��בל, �י על א� � טמאי� אכלי� �אכל ְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָא�
א� נסרח�, ;���� טה�רי� �אינ� לפי טמאי�, � ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָהקיא�
טה�רי�. ה� הרי � טבל ��א �י על א� מ�מ�ה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ��צא�

.Ë�מ�קי �תה אפ�� מ�קה; אינ� �ה�עה �ארנ�, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�בר
�א�בי�, �מי� ה�א אבל טה�רה. זעת� וה�יע, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָטמאי�

טמאה זעת� � שאובי�]וה�יע מי� נס��ג[בטומאת וא� ; ְְְְִִִִֵֵֵַַָָ
טה�רה.[התנגב] זעת� � ה�יע �� ואחר ה�א�בי�, ה�י� ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָמ�

.È;מ�קה אינ� � �ב�ר�ת �מער�ת, �יחי�, ��י�, ְְִִִֵֵֶַַָָָזעת
� ה�רח� זעת אבל טה�רה. זעת� טמאי�, הי� ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואפ��
היתה וא� טמאה; זעת� טמאה, ה�רח� היתה וא� ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ�מי�,
הרי � �לי� ל� הכניס הכ�ר�. � �ר�ת �� והכניס ְְְֲִִִֵֵָ�ְְְִִֵָָטה�רה,

�תל��י� �עליה� חיבור�]ה�י� �מכ�ירי�.[ממקו� �רצ��, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָ

.‡Èהיתה א� � מחמת� מ�יע וה�ית ���ית, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ�רכה
טמאה. ��חמת� ה�ית �ל זעת טמאה, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָה�רכה

.·È� טה�רה ואחת טמאה אחת ��ית, �רכ�ת [אד���י ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָ
טה�ר;�] ל�ה�רה, קר�ב טמא; ל�מאה, קר�ב ְְִֵֵַַַַַָָָָָָה��יע

טמא. למחצה, ְֱֱֵֶֶָָָמחצה

.‚Èהזיתי�]ה�חל זיעת מ�[� המנ�פי� מ�קי� ��מ�. � ְְְְִִִֶֶַַַַַֹ
ולא מ��אי� ולא מ�קי�, אינ� � וענבי� זיתי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹס�י

�כלי. א�ת� ��כ�ס עד ְְְִִִִֵֶַַַָמכ�ירי�

.„È�אינ ���� ה�י� � מאזני� �כ� ענבי� ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָֹה��קל
לס�י ��מה זה הרי ה�לי; לת�� א�ת� ��ערה עד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָמ�קה,

��נ�פי�. וענבי� ְְֲִִִֵֶַַָזיתי�

.ÂËלוח�]ה��רס על[� א� � �חבית �ר�מה �ל ענבי� ְֲִִֵֶֶַַַָָָ
טה�ר. ה�ל הרי ידיו, ��י על צ� �ה�י� ֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ�י

.ÊË�ה�ד�י �� וה�א ��עזרה, ה�ט�חי� �ית ְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמ�קה
ואינ� לע�ל�, טה�רי� � �� �ה� ������י� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָוה�י�
ה��לה מ�י הלכה זה, ודבר מכ�ירי�; ולא ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹמ��אי�

רבינו] טמאה,[ממשה מק�ל אינ� ה�בחי� �� �ל לפיכ�, .ְְְִִֵֵַַַָָָ�ְָ
קד�י� � מכ�יר אינ� ה�ד�י� וד� וה�איל מכ�יר. ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָָואינ�
לב�ר ואי� �חיטה; �ד� הכ�ר� לא �עזרה ְְְְְְִִֵַַָ�ְֲֲִֶָָָֹ���חט�
ח�� ה��ר על ���ל� �מ�קי� א�א הכ�ר, ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָה�ד�י�

ה�ט�חי�. �ית ְְִִִֵֵַַַָמ��קה

.ÊÈמ�קה ועדי� ��חט� ��הר, �העביר� קד�י� ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ�רת
רטוב]ט�פח נמצאת[� א� לפיכ�, מכ�רת; ז� הרי � עליה ֲֵֵֶַָָ�ְְְִִִֶֶָָ

היתה א� וכ� טמא. ה��ר הרי �ב�ר�, טמאה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָמחט
חס�מה �אי�[בפיה]ה�רה �י על א� � ליר��לי� מח�� ֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
יד�עה היא]ה�חט טמאה מ�ני[א� טמא, ה��ר הרי � ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָ

ח� ה�מצאי� ��לי� ה�חט��גע נמצאת ליר��לי�. � ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
במעיי�]��ר� האוכל �בי�[מקו� �� �בי� טה�ר. ה��ר , ֵֵֶֶַַָָָָ

�מ� ��ק��, ידי� טמאת �אי� טה�ר�ת, ה�די� ��ְִֵֶַַָָ�ְְְִִַַַָָ
�די� טמא ה��ר להי�ת אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ��ארנ�.

מ�בריה� לה�מא אבל צרי�[מדרבנ�]��רה. ה�ד� אי� , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ב� נגעה וא� ה��ר; מכ�רת ה�ד� ח�ת א�א ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהכ�ר,
��א �י על א� נפסל, � חמ�רה �י� ק�ה �י� ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ�טמאה,

��ארנ�. �מ� �מ�קה, ְְְְְֵֶֶַַַ�הכ�ר

שלישי יו�
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הכ�ר�‡. לא � לי��� א� ���ק, למ�ר ענבי� ְְ�ְְְֲִִֵַַַָָֹֹה��צר
האכלי�. ��אר לרצ�נ� מ�קי� עליה� ���ל� עד ְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָָ�ְלטמאה,

לדר� ה��צר ��א[ליי�]אבל �י על וא� לטמאה, הכ�ר � ְֲִֵַָֹ�ְְַ�ְְִֶַַָֹ
נטמא; טמאה, �� נגעה וא� �לל, ה�ציר על מ�קי� ְְִָָ�ְְְְְִִִַַַָָָָָנפל�
ה��צר על �זר� מה �מ�ני ס�פרי�. מ�ברי �זרה זה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָודבר
א� לידע לכרמ� נכנס �אד� ��עמי� מכ�ר? �ה�א ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ�ֶַַל�ת
�מז�פ� ,�� לב�ק ענבי� �ל א���ל וס�חט לה�צר, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹה�יע

לדריכה[מטפטפו] ה�ל �הרי ה�צ�ר�ת, הענבי� ��י ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹעל
עליו מק�יד �אינ� מ�ני וע�ד, יתמע�]ע�מד. הרי[שלא , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָ

��א עליה� מק�יד ה�א והרי מימיו, ויצא� מתמע�, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹה�א
�ה��צר �זר� לפיכ� �ה�. מכ�ר ונמצא ��רקע; ְְְִֵֶֶַָָָָ�ְְְִַַַָָיז�ב�

הכ�ר�. ְְ�ַַל�ת

��ק·. לה� מצא לא �א� ענבי�, קוני�]ה��צר �] ֲִִֵֶֶַָָָָֹ
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מי ��אר ה� הרי א�א מכ�ירי�, ולא מ��אי� אינ� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹא��
לנ� ואי� מכ�יר, ואינ� מט�א � �ב�ר� ה�ר�, וד� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ�ר�ת.

.�� ֵַ���צא

ל�„. צרי� �אינ� האד� וחלב �חלב. ה� הרי החלב, ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָמי
ה�כר חלב לפיכ�, מכ�יר; ולא מ��א לא מ�קה, אינ� �ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
�ג�� לרצ��, ��א ��צא וח�ה �המה חלב וכ� מ�קה. ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאינ�

�מתע�ק �חלב� א� ה�ד מ� משי�]��ב בלא חלב[� אבל . ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
סתמ� � לרצ�� ��א ��צא �י� לרצ�� ��צא �י� ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹהא�ה,
לתינ�ק. רא�י �ה�א מ�ני מכ�יר, א� �מ��א ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָמ�קה,

ה�מאי�‰. מ� ה��צאי� �א�ת�[דלהל�]ה��קי� , ְְְִִִִֵֶַַַַָ
הכ�ר; �לא מט�אי� � ה� ה�מאה אב�ת ְְְְְִֵֵֶַָֹ�ְֲִַַַה��קי�
זב, �ל ז�ב� ה�: וא�� �אחת. �אי� וההכ�ר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ�ֶַ�ה�מאה
וד� ה�ת, מ� �� �רביעית רגליו, �מימי זרע�, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָו�כבת

מ�פת� �� וכ� �ל[מכתו]ה��ה. וחלב וחבריו, זב �ל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
מה� ה��צאי� ה�י� ��לד�ת �אר ע� עינ� ודמעת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָא�ה,

מט�אי� �ה� טמאי�, �מ�קי� מט�אי� �[� �לא[אפילו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַֹ
לרצ��. ו��א לרצ�� מט�אי� טמאי� ���קי� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹכ�נה;
ה���ר לאויר מ��יה חלב ��ט� זבה א� נ�ה ְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָלפיכ�,

��ת�כ�.[מחרס] מה וכל ה���ר נטמא �ְְְִֶַַַָָ

.Â�אינ י�� מ�ב�ל ה��צאי� �ה��קי� �ארנ�, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ�בר
אינ� �ר�מה, �ל ��ר על אפ�� נפל� א� לפיכ�, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָמט�אי�.
�אי� ה�ה�רי�, ה��קי� ��אר לרצ��, ���ל� עד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ�מכ�ר

לרצ��. א�א ְְִִֶַָָמכ�ירי�

.Ê��מ ה��צאי� �מ�קי� והראי, ה�ר�חה, וה�חה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָה�עה,
[� של מהריו� טבריה[הנולד מי וה��תה חד�י�, ְְְְֳִֵֶֶַָָָ�מ�נה

���צאי� �י על א� �ה�, א��[מגופו]וכ��צא �ל � נק�י� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
מכ�ירי�. ולא מ��אי� ולא מ�קי�, ְְְְְִִִִִֵַַַָֹֹאינ�

.Á,�הי�� מ�קי� ה� הרי � ויצא� מ�קי�, �אר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָה��תה
מי� �תה �יצד? .���� טה�רי� ה��קי� �אר ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ�אי�
טהר� ��א מ�ני טמאי�, א�� הרי � והקיא� ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹטמאי�
א� הקיא�, �� ואחר וטבל, טמאי� מי� �תה ְְְֱִִִִִֵַַַַָָָָָָָ�יציאת�.
�י על א� מ�מ�ה, ��צא� א� הקיא�, �� ואחר ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָ��סרח�,

טב טמאי�,��א מ�קי� �אר �תה טה�רי�. ה� הרי � ל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
�� ואחר ��בל, �י על א� � טמאי� אכלי� �אכל ְְֳִִִֵֶֶַַַַַַָָָָא�
א� נסרח�, ;���� טה�רי� �אינ� לפי טמאי�, � ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָהקיא�
טה�רי�. ה� הרי � טבל ��א �י על א� מ�מ�ה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ��צא�

.Ë�מ�קי �תה אפ�� מ�קה; אינ� �ה�עה �ארנ�, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�בר
�א�בי�, �מי� ה�א אבל טה�רה. זעת� וה�יע, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָטמאי�

טמאה זעת� � שאובי�]וה�יע מי� נס��ג[בטומאת וא� ; ְְְְִִִִֵֵֵַַָָ
טה�רה.[התנגב] זעת� � ה�יע �� ואחר ה�א�בי�, ה�י� ְְְִִִִִֵַַַַַַָָָמ�

.È;מ�קה אינ� � �ב�ר�ת �מער�ת, �יחי�, ��י�, ְְִִִֵֵֶַַָָָזעת
� ה�רח� זעת אבל טה�רה. זעת� טמאי�, הי� ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואפ��
היתה וא� טמאה; זעת� טמאה, ה�רח� היתה וא� ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ�מי�,
הרי � �לי� ל� הכניס הכ�ר�. � �ר�ת �� והכניס ְְְֲִִִֵֵָ�ְְְִִֵָָטה�רה,

�תל��י� �עליה� חיבור�]ה�י� �מכ�ירי�.[ממקו� �רצ��, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָ

.‡Èהיתה א� � מחמת� מ�יע וה�ית ���ית, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ�רכה
טמאה. ��חמת� ה�ית �ל זעת טמאה, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָה�רכה

.·È� טה�רה ואחת טמאה אחת ��ית, �רכ�ת [אד���י ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָ
טה�ר;�] ל�ה�רה, קר�ב טמא; ל�מאה, קר�ב ְְִֵֵַַַַַָָָָָָה��יע

טמא. למחצה, ְֱֱֵֶֶָָָמחצה

.‚Èהזיתי�]ה�חל זיעת מ�[� המנ�פי� מ�קי� ��מ�. � ְְְְִִִֶֶַַַַַֹ
ולא מ��אי� ולא מ�קי�, אינ� � וענבי� זיתי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹס�י

�כלי. א�ת� ��כ�ס עד ְְְִִִִֵֶַַַָמכ�ירי�

.„È�אינ ���� ה�י� � מאזני� �כ� ענבי� ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָֹה��קל
לס�י ��מה זה הרי ה�לי; לת�� א�ת� ��ערה עד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָמ�קה,

��נ�פי�. וענבי� ְְֲִִִֵֶַַָזיתי�

.ÂËלוח�]ה��רס על[� א� � �חבית �ר�מה �ל ענבי� ְֲִִֵֶֶַַַָָָ
טה�ר. ה�ל הרי ידיו, ��י על צ� �ה�י� ֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ�י

.ÊË�ה�ד�י �� וה�א ��עזרה, ה�ט�חי� �ית ְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמ�קה
ואינ� לע�ל�, טה�רי� � �� �ה� ������י� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָוה�י�
ה��לה מ�י הלכה זה, ודבר מכ�ירי�; ולא ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹמ��אי�

רבינו] טמאה,[ממשה מק�ל אינ� ה�בחי� �� �ל לפיכ�, .ְְְִִֵֵַַַָָָ�ְָ
קד�י� � מכ�יר אינ� ה�ד�י� וד� וה�איל מכ�יר. ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָָואינ�
לב�ר ואי� �חיטה; �ד� הכ�ר� לא �עזרה ְְְְְְִִֵַַָ�ְֲֲִֶָָָֹ���חט�
ח�� ה��ר על ���ל� �מ�קי� א�א הכ�ר, ְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָָָָה�ד�י�

ה�ט�חי�. �ית ְְִִִֵֵַַַָמ��קה

.ÊÈמ�קה ועדי� ��חט� ��הר, �העביר� קד�י� ְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ�רת
רטוב]ט�פח נמצאת[� א� לפיכ�, מכ�רת; ז� הרי � עליה ֲֵֵֶַָָ�ְְְִִִֶֶָָ

היתה א� וכ� טמא. ה��ר הרי �ב�ר�, טמאה ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָמחט
חס�מה �אי�[בפיה]ה�רה �י על א� � ליר��לי� מח�� ֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
יד�עה היא]ה�חט טמאה מ�ני[א� טמא, ה��ר הרי � ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָ

ח� ה�מצאי� ��לי� ה�חט��גע נמצאת ליר��לי�. � ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
במעיי�]��ר� האוכל �בי�[מקו� �� �בי� טה�ר. ה��ר , ֵֵֶֶַַָָָָ

�מ� ��ק��, ידי� טמאת �אי� טה�ר�ת, ה�די� ��ְִֵֶַַָָ�ְְְִִַַַָָ
�די� טמא ה��ר להי�ת אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ��ארנ�.

מ�בריה� לה�מא אבל צרי�[מדרבנ�]��רה. ה�ד� אי� , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ב� נגעה וא� ה��ר; מכ�רת ה�ד� ח�ת א�א ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהכ�ר,
��א �י על א� נפסל, � חמ�רה �י� ק�ה �י� ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ�טמאה,

��ארנ�. �מ� �מ�קה, ְְְְְֵֶֶַַַ�הכ�ר

שלישי יו�
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הכ�ר�‡. לא � לי��� א� ���ק, למ�ר ענבי� ְְ�ְְְֲִִֵַַַָָֹֹה��צר
האכלי�. ��אר לרצ�נ� מ�קי� עליה� ���ל� עד ְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַָָָָ�ְלטמאה,

לדר� ה��צר ��א[ליי�]אבל �י על וא� לטמאה, הכ�ר � ְֲִֵַָֹ�ְְַ�ְְִֶַַָֹ
נטמא; טמאה, �� נגעה וא� �לל, ה�ציר על מ�קי� ְְִָָ�ְְְְְִִִַַַָָָָָנפל�
ה��צר על �זר� מה �מ�ני ס�פרי�. מ�ברי �זרה זה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָודבר
א� לידע לכרמ� נכנס �אד� ��עמי� מכ�ר? �ה�א ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ�ֶַַל�ת
�מז�פ� ,�� לב�ק ענבי� �ל א���ל וס�חט לה�צר, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹה�יע

לדריכה[מטפטפו] ה�ל �הרי ה�צ�ר�ת, הענבי� ��י ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹעל
עליו מק�יד �אינ� מ�ני וע�ד, יתמע�]ע�מד. הרי[שלא , ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָ

��א עליה� מק�יד ה�א והרי מימיו, ויצא� מתמע�, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹה�א
�ה��צר �זר� לפיכ� �ה�. מכ�ר ונמצא ��רקע; ְְְִֵֶֶַָָָָ�ְְְִַַַָָיז�ב�

הכ�ר�. ְְ�ַַל�ת

��ק·. לה� מצא לא �א� ענבי�, קוני�]ה��צר �] ֲִִֵֶֶַָָָָֹ
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וכ� ה�ת. לר��ת ��ב�א� עד הכ�ר�, לא � ל�ת ְְְְִֵֶַַַָ�ְִֵַַַֹיחזיר�
��ת�אר. �מ� הכ�ר�, � ה�ד לר��ת ��א� ְְְְִֵֶָ�ְִִֵֶַַַָה�יתי�

�עביט‚. �נתנ� ענבי�, בקרקע]ה��צר א�[חפירה , ְְֲִִֵַָָָָ
מה�; ה��צאי� ���קי� הכ�ר� � העלי� ��י על ְְְְִִֵֶַַַ�ְִֵֶֶַַָָָ��טח�
נת� א� העלי� על �טח �לפיכ� ה��קי�, על �ע�� ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ�הרי
טמא, מה� נטל א� לפיכ�, ��ר. �מ� �ה�א העביט ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָלת��
א� לס�י�, ונת� �צר ט�א�. � טמא�ת ��דיו מי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָא�
על מק�יד אינ� �הרי הכ�ר�; לא � אדמה �ל ְְְֲִֵֵֶַַ�ְְֲֵֶַַָָֹ�מ�טח
וא� וא�כל, מה� ה�מא נ�טל לפיכ�, מה�. ה��צא ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָה��קה
טה�רה; ה�ת הרי � ל�ת �מנ�פ�ת מב�ע�ת �ה� �י ְְְֲֵַַַַַָָ�ְִֵֶַעל
מ� ה��טל וכ� לאכילה. נבצר� והרי הכ�ר�, לא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָ�ֲֵֶֹ�הרי
�סאה וה�תיר ואכל, אדמה, �ל ה��טח �מ� ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָה��י�

�ה�י� �י על וא� ל�ת, �זרק� מה�]�כסאתי�, מנ�ז[שיצא ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָ
הכ�ר�. לא � הענבי� ְְ�ֲִַָָֹעל

מה�„. ולקח אדמה, �ל �מ�טח א� �ס�י� �הי� ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָענבי�
�די טה�ר�ת, �ידי� ל�ח צרי� לפיכ�, הכ�ר�; � ְְְְְְִִִִֵַַָָָ�ְְָָלדרכ�

ויט�א�. ה�מא מה� י�ל ְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ��א

ה�רס‰. �בית ע�מד �היה קבר]�ר� בה שנחרש [שדה ְְֵֵֶֶֶַָָָ
�בית �ה�א זמ� �ל מכ�ר, אינ� ל�ת א�ת� ה��צר �ֵֵַַַ�ְְְֵֶַָָ

מ�בריה� ה�רס �ית וטמאת ה�איל ,[מדרבנ�]ה�רס; ְְִַָ�ְְְִִֵֵֶַַָ
�זר� ולא ז�, �גזרה הק�� מ�בריה�, הכ�ר ל�ת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹ�ְֵַַַוה��צר

לפיכ�, ה�רס. מ�ית ��צא עד מכ�ר ��היה הר�צהעליו ְִֶֶָָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ה��צרי� את מטהר � �טהרה ל�ת ה�רס �בית ְְְְְְֳִִֵֵֶַַַַַָָָֹלבצר
�די �מ��, �מעריב ��ביעי �לי�י עליה� �מ�ה ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָוה�לי�,

היכר]לה�יר לעשות ה�רס,[� �ית �טמאת מק�י� �אי� ְְְִִִֵֶַ�ְְֵַַָ
�מ�ציאי� �ב�צרי�, נכנסי� �� ואחר ספק. �ה�א מ�ני ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָא�א
�מ�ליכי� מה�, מק�לי� טה�רי� ואחרי� ה�רס, לבית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָח��

�א�� א�� נגע� וא� באלול�ת; הפרס שבבית [האנשי� ְְְִֵֵַַָ
לו] �האנ�י�מחוצה � הענבי� את �מט�אי� טמאי� ,ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָ

וע��י� ��ח��, לא�ת� �מט�אי� טמאי�, ה�רס ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ��בית
הכ�ר� �הרי � הענבי� מט�אי� וה� לטמאה, רא��� ְְ�ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָ�ְִָא�ת�

ה�רס. לבית ח�� ְְְִֵֶַָָמ��צא�

.Âלא[קוט�]ה��סק � ���ק למכר� א� לכב��, זיתיו ְְְְֵֵַַָָָָָֹ
האכלי�. ��אר �רצ�� מ�קי� עליה� ���ל� עד ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָ�הכ�ר�,
עד הכ�ר�, לא � ה�ד �בית לדר� זיתיו ה��סק ְְַ�ְְְִֵֵֵֵַַַָֹֹוכ�

מלאכ�� לסחיטה]���מר יעמדו יכ�ר�[� מה �מ�ני . ְְְִִֵֵֶַָָָ�ְְ
��חל �הכ�ר� �חזקת� מלאכ��? ��גמרה ְְַַֹ�ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָה�יתי�

לדר�;[זיעה] נ�חי� ��הי� �די �ק��מ�, ר�צה �הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָֹ��ה�,
מכ�יר, מה� ה��צא ה�חל אי� מלאכ��, ���מר קד� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאבל
נגמרה ��א זיתי� לפיכ�, �ק��מ�. ר�צה �אינ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹמ�ני
א�א טמא אי� � טמאי� מ�קי� עליה� ��פל� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמלאכ��,
עליה� נפל� הכ�ר�. ��א האכלי� �כל מ�ע�, ְְְֲֵֶָ�ְְֳִֶַָָָָָֹמק��
,��� נטמא� � מלאכ�� ��גמרה אחר טמאי� ָ�ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָמ�קי�
וה�חל ��ה�, ה�חל את מט�אי� ה�מאי� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹ�ה��קי�
מלאכ�� �מר אחר מה� ��צא �ה�חל ,��� את ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�ְֵֶַמט�א

�מכ�יר. �מט�א מ�קה, ְְְִֵֶַַַָח��ב

.Ê�מגל�לי זיתי� �ל לאכילה]חבית צרי�[מלוחי� � ְִִֵֶָ�ְִִָָ
ה�חל ��צא �די החבית, יוכשרו]לנקב לא[ולא וא� ; ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹ

ה� והרי �מרי�, �סתמ�ה נ�ב�, מכ�רי�. א�� הרי ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָ�ֲִֵֵֵנ�ב,
�הרי �רצ�נ�, �אינ� מ�ני מכ�רי�, אינ� � ��חל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָ�ְִֵַַָֹ�ל�לי�

א�ת�. ִֵָנ�ב

.Á?��מלאכ �מר מאימתי לדריכה, ��סק� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָזיתי�
�י על וא� לדריכה; �מ�כני� מ�חי� ויה� מסיקת�, ְְִִִִִַַָָָ�ְְִִִִֵֶָָָמ���מר
ה�איל � מ�קי� מה� יצא� ולא מ�קי�, עליה� נפל� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ��א
א� � מלאכ�� ���מר קד� אבל הכ�ר�. מלאכ��, ְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹ�ְְְְְִַָָונגמרה
אינ� � �מ�קיה� ונתח�ר� וה�יע�, ��תמעכ�, �י ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָעל
אחרי� זיתי� ל�ח עתיד אבל זיתיו, מ�מסק �מר ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹ�מכ�רי�.
א� קב א� א�א לה�סי� עתיד אינ� אפ�� � עליה� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָ�לה�סי�

הערי� וא� הכ�ר�; לא כדיק�י�, הוסי� [התחכ�, ִַַֹ�ְְְֱִִֶ
יוכשרו] לא אבלשהראשוני� מ��ח, �מר מכ�רי�. א�� הרי ,ֲֵֵ�ְֲִִִַַָָָ

ללו�ת עסקיו]�לה�סי�[זיתי�]עתיד את להגדיל וארע�[כדי , ְְְְִִִֵָ
לא עדי� � ה�סי� ולא �מ��ה, נתע�ק א� אנס א� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַֹֹֹאבל
א� זבי� ואפ�� טמאה; מק�לי� ואינ� מלאכ��, ְֲִִַָָ�ְְְְְְְִִֵַַָָָנגמרה

טה�רי�. עליה�, מה�כי� ְְְֲִִֵֶַָזב�ת

.Ë�לזיתי�]הע�ט מיוחד מקו� במעט�, ��ני[מניח זיתיו ְִֵֵֵָָ
קבוצות]ב�י� בשתי לסוחט� מתכוו� ��מר[� �יו� � ִֵֶַָָָ

טמאה.[מלאכת] לק�ל הכ�ר� מה�, ְָ�ְְְֵַ�ֵֶֶָאחד

.Èל�ליל לה�ריד� ועתיד העלי��, ��ליל זיתיו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָה��סק
ל�ליל ���ריד� עד טמאה, מק�לי� אינ� � ְִִֵֶַַָָ�ְְְִֵַַַָה�ח���
אחר אבל ��מסק; קד� עליה� �ח�ב וה�א, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹה�ח���;
את �מר הכ�ר�. א�א מ�עלת, ה�ח�בה אי� ְְֶַָ�ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹ��מסק,
�עלי� לח��ת� עתיד הכ�ר�; לא � למכר� ועתיד ְְְְִִַָָָ�ְְְִֵָָָָֹזיתיו,

טמאה.[לשמירה] �מק�לי� הכ�ר� ,�ְְְְִַ�ְָ

.‡Èני� על מ�יק י� א� � ה��י מ� זיתי� מעט� ְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַה��קח
��מר �חזקת ��ה �טמאה; יע�� [ונטמאוהאדמה, ְֲֲַָָָ�ְְְֶֶֶֶַַָָ

גמר�יו'.מהגוי] לא זה 'מעט� ל�מר: האר� ע� ונאמ� .ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹ

.·È� ולדר� מלאכ��, נגמרה ��א מ�יתי� ל�ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹהר�צה
�טמאה, ה�ד לבית �מ�לי� �טמאה, מה� נ�טל זה ְָ�ְְְִֵַַָ�ְֲֵֵֵֶֶהרי
הכ�ר�, לא �הרי ח���; ואינ� �טמאה, ה�אר ְְ�ְְֲֵֵֵֶָֹ�ְְְֶַַָ�מכ�ה

טמאה. ��ק�ל� ְָ�ְְְֵֶַ�די

.‚È�כ�ת� זיתיו את זיתי�]ה��יח �די[מכתשת , ְְִֵֵֵֶַַַָ
ויתלחלחו]��מ�ינ� א��[� הרי � לה�ת� נ�חי� ויהי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ

�הרי מכ�רי�, אינ� � ו��מלח� ��מ�ינ�, ה�יח� ְֲִֵֶָ�ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ�מכ�רי�.
לכב��. עליה� ְְְֲֵֶַָָ�ע��

.„È[מבקע]ה��צע� טמא�ת �ידי� �ר�מה �ל זיתי� ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ
�מלח לספג� �צע� מלאכ��. �מר היא ��ציעת� [��סל�, ְְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָ

מלח] בה� י�שידבק א� לידע �צע� א� וכ� הכ�ר�; לא ,ֹ�ְְְְִִֵֵֵַָָ
הכ�ר�. לא לה�סק, וה�יע� �מ� ְְ�ְְִִִֵֶֶֶָָֹ�ה�

.ÂË�לגר�ר ��ג זיתי� �]ה��יח אפ��[היינו � �לי��� ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָ
��לק� ��ית נתנ� מכ�רי�. אינ� א�ה, ר�� ,[יתרככו]ה� ֵֵַָָ�ְְְִִִֶַַָָָ

��ג ��תנ� א� ל�ג, להעל�ת� עתיד �ה�א �י על ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָא�
ויפר� ��פ�ח� עתיד �ה�א �י על א� [יחתו�]��לק�, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹ

,��� את ����ר עד ��ית נתנ� מכ�רי�. א�� הרי � ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ�ֲֵֵָא�ת�
לא �עדי� מכ�רי�, אינ� � אחר למק�� ���ליכ� עד ְֲִִֶַָֹ�ְִֵֵֵֶַַָָא�

מלאכ��. ְְְְִַָָנגמרה

.ÊË�וחת ונעל האר�, ע� �ר��ת זיתיו את [הניחהע�ט� ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

iriax mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

אחר;סימ�] וח�ת� אחר מפ�ח ל� י� ��א ח��� אינ� �ְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
טה�רי�. �ת�ח, �מפ�ח מקלקל ח�ת� ��צא �י על ְְְִֵַַַָָ�ְִֶַַָָָא�

צר�ר �אמר�, קיס�[אב�]וח�ת� ע�]א� ��[חתיכת הי� . ְְְֵֶָָָָָ
�מסיט�.[בבית] קנה מכניס ��א ח��� אינ� �סדקי�, ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹחרי�

�פתחי�. נ��נ�ת טפחי�, אר�עה �ל ח��נ�ת �� ְְְִִִִֶַַָָָָָָהי�

.ÊÈוהעקל ה�ד �לי לטהר ורצה �טמאה, [שבוה��ר� ְֵַ�ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָ
הזיתי�] שוב �כותשי� �ה� ��בלע� ה�מאי� ה��קי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָמ�

אב ו�ל ע� �ל �לי� יע�ה? נצרי��יצד ו�ל מדיח�; ני�, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
חד�, ע�ר �ני� �ל מי�נ� �מי, ו�ל מנ�ב�. �ה�, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוכ��צא

זיתי� �מי א� �ח�י�, ח�לט� זיתי�]א� בה� שנתבשלו ,[מי� ְְְִִֵֵַָ
מעי� לת�� א� מק�חי�, ��ימיו צ��ר �חת מ�יח� ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָא�

ר�דפי� ��[זורמי�]��ימיו ואחר �ע�ת. ע�רה ��י� , ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ
�טהרה. �ה� �מ���� טבילה, ��ריכי� ה�לי� ְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמט�יל

רביעי יו�

יב ּפרק אכלין טמאת ¤¤¦¨¢©§ª§¦הלכֹות

ה�מ�עה‡. מ�י ה�. ק�לה �ברי אכלי�, הכ�ר �ברי ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ�ל
רבינו] מי�[ממשה י�� "וכי ���רה: ��אמר ��ה ִַַ�ְְֱִֶֶֶֶַַָָלמד�,

וה�א מ�קי�. �בעה �אר ואחד ה�י� אחד זרע", ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָעל
ה�רקע; מ� ��עקר� ואחר �עלי�, �רצ�� עליה� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ���ת�
��ה�א מי� עליו �א ��א זרע ל� �אי� ה�א, יד�ע ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ��בר
��עקר� לאחר א�א מי�", י�� "וכי נאמר ולא ְְִֶֶֶֶַַַַָ�ְְֱִֶַָֹ�ְמח�ר,

ה��קי�. ונתל�� ְְְְֳִִִַַָָהאכלי�

ה�עלי�,·. �רצ�� �תח�ה האכלי� על ��פל מ�קה ְְְְֳִִִִִֶֶַַַַָָָָָָ�ל
א� �רצ��, ס�פ� �היה א� �רצ��, ס�פ� �אי� �י על ְְִֵֶֶַַַָָָָא�
��א �נפל �מ�קה הכ�ר�; � �רצ�� �ח�ת� �אי� �י ְְֶֶֶַַָָֹ�ְְִִֵֶַָָעל

�לל אפ�� מכ�יר. אינ� מ�ני[הרטיב]�רצ�נ�, �ר�תיו ה�א ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ
� �ל�לי� ��הי� רצ�נ� אי� וה�א ה�ר�, מ�ני א� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹה��נה
מ�ני �מי� �ר�תיו ה��מ� �יצד? הכ�ר�. לא א�� ְְְְִִֵֵֵֵַַַָ�ֲֵֵֹהרי

ל��לת �ר�תיו ה��ת� א� להביא�[זרימת]ה��בי�, ה�הר ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
מכ�רי�. אינ� � ְִָ�ִֵָע��

אינ�‚. �רצ��, ��א ה�רקע מ� ��תל�� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹמ�קי�
��בלל� �ר�ת א� �לי� א� אד� לפיכ�, [נרטבו]מכ�ירי�. ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ

אכלי� ��גע� �י על א� � �רצ�� ��א ��תל�� ְְְְְְֳִִִִֶֶֶַַַָָָֹ�מ�קי�
��א ה�י� א�ת� �הרי הכ�ר�; לא �רצ��, מ�קי� ְְֲִֵֶֶַַָֹ�ְְְִַָָֹ�א�ת�
מכ�ירי�. �אינ� ��רקע, עדי� ה� �כא�� נתל��, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָלרצ��
�ל��י� ה�ר�ת ועל ה�לי� ו�על האד� �על ה�י� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהי�
ה��פה �יצד? הכ�ר�. � �רצ�� אכלי� �ה� ונגע� ְְֵֶַַ�ְְְְֳִֶָָָָָ�רצ��,

���דח ��ביל ה�תל על הגש�]קערה ���[ע"י ה�י� , ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
�ה� מ�ני הכ�ר�, �ר�ת, �ה� ה�יח וא� ְְְִֵֵֶ�ְְִִִִִֵֶַַָמכ�ירי�;

ילקה ��א ��ביל �פי� לדעת. ��לי [יתקלקל]�ל��י� ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹ
�� נת� א� �לפיכ� �תל��י�, אינ� ��� ה�י� ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹה�תל,
�תל היה א� � ה�תל ���דח נת��� הכ�ר�. לא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ�ֳִָָֹהאכלי�,
הכ�ר, לעני� �ח�ר� �ה�ל�� מכ�ירי�; א�� הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ�ית,
��י� זה �ית �תל �על מי� ונמצא� �תל��, ה�א ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהרי

א�א �ני� �אינ� מערה �תל היה וא� מ�]���לי�. [עשוי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ה�רקע. מ� �תל��י� אינ� �עליה ה�י� קרקע, �ל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָעצמ�

�פיו[מתכופ�]ה��חה„. הע�לי� ה�י� הרי ל���ת, ְְֲִִִִֵֶַַַָ

יעלה �ה��תה ה�א, יד�ע ��בר �רצ�נ�; �ל��י� ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָ�ב�פמ�
א�� הרי �רצ�נ�, ו�תה וה�איל �ב�פמ�; �פיו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָה�י�
�בזקנ�, �ברא�� �חטמ� הע�לי� ה�י� אבל �רצ��. ְְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹנתל��

�רצ��. �ל��י� ְְִֵָָאינ�

אחריה‰. הע�לי� ה�י� � החבית את [אחוריהממ�א ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
מכ�נ�החבית] �ה�א �בחבל �בחבל[קשור], צ�אר�, על ְֶֶֶֶֶַַַַָָָ

לצר�� מילויה]�ה�א �רצ��;[לצור� �ל��י� ה� הרי � ְְְְֲִֵֵֶָָָ
�רצ�נ�. �ל��י� אינ� צר��, על ה�תר ��חבל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוה�י�
�ל��י� אינ� �בחבל ��� �על ה�י� �ל ה���ר, �חת ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָנתנ�

מכ�ירי�. אי� לפיכ� ְְְִִִֵַָָ�רצ��;

.Â�ה�י � ה�מאה אב היה אפ�� ��מי�, עליו ��רד� ְִַַָ�ְְֲִִִֶַַָָָָָָמי
טה�רי�; ל�ח���, העלי�� מ�ד ��רד� �י על א� ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָ�עליו,
��תתי� הי� א� אבל �ח�. �כל מעליו א�ת� ��נ�ק ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹוה�א,

לאט]וי�רדי� �ה�[לאט �בזמ� מ��אי�. �רי�ת� ��עת , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ
לרצ�נ�; עליו �ל��י� אינ� �הרי מכ�ירי�, אינ� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָטה�רי�,

נער להקר[המי�]וא� ה���ר �חת עמד לרצ��. א�� הרי , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
ל��ח[להתקרר] היה[להתרח�]א� וא� לרצ��; זה הרי , ְְֲִִֵֶַָָָ

טמאי�. �עליו ה�י� ְִִֵֵֶַַָָָטמא,

.Ê�ה�ל וירד �ר�ת, מלאה �היתה גשמי�]חבית [דליפת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יערה זה הרי � ואינ�[ישפו�]לת�כ� מעליה�, ה�י� ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

��ערה עד �ת�כ� ��מ�ינ� �רצ�נ� �י על א� ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָ�מכ�רי�,
מעליה�. ֲִֵֵֶַַה�י�

.Á�ה��זי ה�י� לת�כ�, ה�ל� ��רד [החוצה]ערבה ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מעליה גדותיה]וה�פי� על �רצ��;[עולי� �ל��י� אינ� ְְְִִֵֵֶַָָָָָ

ה�יח� �רצ��. �ל��י� אינ� ��ת�כ� ה�י� ל�פכ�, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָנטל�
�ל��י� אינ� ��ת�כ� וה�פי� ה��זי� לת�כ�, ה�ל� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��רד
��א ��יו� מכ�ירי�, א�� הרי ל�פכ�, נטל� וא� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ�רצ��;

�רצ�נ�. �ל�� הרי �מק�מ�, ְְְְֲִִֵָָָָָ�פכ�

.Ëמערה� �ס�ת� את והמכ�ס �ליו, את [שלה�ט�יל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
�ל��י�מי�] אינ� �ברגליו �רצ��, �ידיו הע�לי� ה�י� �ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ

ְָ�רצ��.

.Èלא � �נטל� ידיו �פ�ט ה�י�, לת�� ��פל� ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹ�ר�ת
��ידיו, ��י� הכ�ר� ידיו, ����ח� ח�ב וא� ְְְִֶַַָָ�ְְְִִִֵֶָָ�הכ�ר�;
�רצ��. �ל��י� ה� הרי ה�ר�ת, ו�על ��ידיו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ה�י�

.‡È�מי הי� א� � �רצ�נ� ה�י� לת�� �ר�ת ְְִִִִֵֵַַַַָה��ת�
ה�ציא�, ��י�; �ה� זמ� �ל מכ�רי� אינ� ְְִִִֵֶַַַָָָ�ְְֵֶַָָ��קרקע�ת,
�רצ��. נתל�� �הרי ידיו, �על א� �עליה� ��י� ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�הכ�ר�
מדיח�� נ�ה � ה�ערה �ת�� �ה�א לפת א� צנ�� ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ�יצד?
נטמא ה�י�, מ� �ה�א �ל העלתה� טה�ר; וה�א ,��ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ

ְַָָ�מ�ע�.

.·Èרמ�סי�[שק]ק�ה�� מלאה קטניות]�היא ,[מי� �ְְִִֵֶָָ
��רמ�סי� ונ�טל ה�מא, יד� מ��יט � ה�י� לת�� ְְְְִִִֵֵַַַָָָ�נת�נה

קטנית] �הרי[מי� הכ�ר�, ��א מ�ני טה�רי�, וה� ְְֲֵֶ�ְְְִִִֵֵֶָֹמ��כ�
� רצ�נ� ואי� נטל, �מ��כ� ה�י� מ� העל� �עליה�. �י� ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

[� ��י�[התורמוסי� הכ�ר� �הרי טמאי�, ���ה ְְִַַ�ְֲִֵֵֶָ�ְִַַה��געי�
��ת�� ה��רמ�סי� �ל ��אר �רצ�נ�; ��תל�� ְְְְְְִִִֶֶַָָָ�ֶַ����ה

טה�רי�. ְִָ�ַה��ה,
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אחר;סימ�] וח�ת� אחר מפ�ח ל� י� ��א ח��� אינ� �ְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ
טה�רי�. �ת�ח, �מפ�ח מקלקל ח�ת� ��צא �י על ְְְִֵַַַָָ�ְִֶַַָָָא�

צר�ר �אמר�, קיס�[אב�]וח�ת� ע�]א� ��[חתיכת הי� . ְְְֵֶָָָָָ
�מסיט�.[בבית] קנה מכניס ��א ח��� אינ� �סדקי�, ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹחרי�

�פתחי�. נ��נ�ת טפחי�, אר�עה �ל ח��נ�ת �� ְְְִִִִֶַַָָָָָָהי�

.ÊÈוהעקל ה�ד �לי לטהר ורצה �טמאה, [שבוה��ר� ְֵַ�ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָ
הזיתי�] שוב �כותשי� �ה� ��בלע� ה�מאי� ה��קי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָמ�

אב ו�ל ע� �ל �לי� יע�ה? נצרי��יצד ו�ל מדיח�; ני�, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
חד�, ע�ר �ני� �ל מי�נ� �מי, ו�ל מנ�ב�. �ה�, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוכ��צא

זיתי� �מי א� �ח�י�, ח�לט� זיתי�]א� בה� שנתבשלו ,[מי� ְְְִִֵֵַָ
מעי� לת�� א� מק�חי�, ��ימיו צ��ר �חת מ�יח� ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָא�

ר�דפי� ��[זורמי�]��ימיו ואחר �ע�ת. ע�רה ��י� , ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ
�טהרה. �ה� �מ���� טבילה, ��ריכי� ה�לי� ְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמט�יל

רביעי יו�
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ה�מ�עה‡. מ�י ה�. ק�לה �ברי אכלי�, הכ�ר �ברי ְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ�ל
רבינו] מי�[ממשה י�� "וכי ���רה: ��אמר ��ה ִַַ�ְְֱִֶֶֶֶַַָָלמד�,

וה�א מ�קי�. �בעה �אר ואחד ה�י� אחד זרע", ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָעל
ה�רקע; מ� ��עקר� ואחר �עלי�, �רצ�� עליה� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ���ת�
��ה�א מי� עליו �א ��א זרע ל� �אי� ה�א, יד�ע ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ��בר
��עקר� לאחר א�א מי�", י�� "וכי נאמר ולא ְְִֶֶֶֶַַַַָ�ְְֱִֶַָֹ�ְמח�ר,

ה��קי�. ונתל�� ְְְְֳִִִַַָָהאכלי�

ה�עלי�,·. �רצ�� �תח�ה האכלי� על ��פל מ�קה ְְְְֳִִִִִֶֶַַַַָָָָָָ�ל
א� �רצ��, ס�פ� �היה א� �רצ��, ס�פ� �אי� �י על ְְִֵֶֶַַַָָָָא�
��א �נפל �מ�קה הכ�ר�; � �רצ�� �ח�ת� �אי� �י ְְֶֶֶַַָָֹ�ְְִִֵֶַָָעל

�לל אפ�� מכ�יר. אינ� מ�ני[הרטיב]�רצ�נ�, �ר�תיו ה�א ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ
� �ל�לי� ��הי� רצ�נ� אי� וה�א ה�ר�, מ�ני א� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹה��נה
מ�ני �מי� �ר�תיו ה��מ� �יצד? הכ�ר�. לא א�� ְְְְִִֵֵֵֵַַַָ�ֲֵֵֹהרי

ל��לת �ר�תיו ה��ת� א� להביא�[זרימת]ה��בי�, ה�הר ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
מכ�רי�. אינ� � ְִָ�ִֵָע��

אינ�‚. �רצ��, ��א ה�רקע מ� ��תל�� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹמ�קי�
��בלל� �ר�ת א� �לי� א� אד� לפיכ�, [נרטבו]מכ�ירי�. ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ

אכלי� ��גע� �י על א� � �רצ�� ��א ��תל�� ְְְְְְֳִִִִֶֶֶַַַָָָֹ�מ�קי�
��א ה�י� א�ת� �הרי הכ�ר�; לא �רצ��, מ�קי� ְְֲִֵֶֶַַָֹ�ְְְִַָָֹ�א�ת�
מכ�ירי�. �אינ� ��רקע, עדי� ה� �כא�� נתל��, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָלרצ��
�ל��י� ה�ר�ת ועל ה�לי� ו�על האד� �על ה�י� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהי�
ה��פה �יצד? הכ�ר�. � �רצ�� אכלי� �ה� ונגע� ְְֵֶַַ�ְְְְֳִֶָָָָָ�רצ��,

���דח ��ביל ה�תל על הגש�]קערה ���[ע"י ה�י� , ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ
�ה� מ�ני הכ�ר�, �ר�ת, �ה� ה�יח וא� ְְְִֵֵֶ�ְְִִִִִֵֶַַָמכ�ירי�;

ילקה ��א ��ביל �פי� לדעת. ��לי [יתקלקל]�ל��י� ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹ
�� נת� א� �לפיכ� �תל��י�, אינ� ��� ה�י� ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹה�תל,
�תל היה א� � ה�תל ���דח נת��� הכ�ר�. לא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ�ֳִָָֹהאכלי�,
הכ�ר, לעני� �ח�ר� �ה�ל�� מכ�ירי�; א�� הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ�ית,
��י� זה �ית �תל �על מי� ונמצא� �תל��, ה�א ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהרי

א�א �ני� �אינ� מערה �תל היה וא� מ�]���לי�. [עשוי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ה�רקע. מ� �תל��י� אינ� �עליה ה�י� קרקע, �ל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָעצמ�

�פיו[מתכופ�]ה��חה„. הע�לי� ה�י� הרי ל���ת, ְְֲִִִִֵֶַַַָ

יעלה �ה��תה ה�א, יד�ע ��בר �רצ�נ�; �ל��י� ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָ�ב�פמ�
א�� הרי �רצ�נ�, ו�תה וה�איל �ב�פמ�; �פיו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָה�י�
�בזקנ�, �ברא�� �חטמ� הע�לי� ה�י� אבל �רצ��. ְְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹנתל��

�רצ��. �ל��י� ְְִֵָָאינ�

אחריה‰. הע�לי� ה�י� � החבית את [אחוריהממ�א ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
מכ�נ�החבית] �ה�א �בחבל �בחבל[קשור], צ�אר�, על ְֶֶֶֶֶַַַַָָָ

לצר�� מילויה]�ה�א �רצ��;[לצור� �ל��י� ה� הרי � ְְְְֲִֵֵֶָָָ
�רצ�נ�. �ל��י� אינ� צר��, על ה�תר ��חבל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוה�י�
�ל��י� אינ� �בחבל ��� �על ה�י� �ל ה���ר, �חת ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָנתנ�

מכ�ירי�. אי� לפיכ� ְְְִִִֵַָָ�רצ��;

.Â�ה�י � ה�מאה אב היה אפ�� ��מי�, עליו ��רד� ְִַַָ�ְְֲִִִֶַַָָָָָָמי
טה�רי�; ל�ח���, העלי�� מ�ד ��רד� �י על א� ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָ�עליו,
��תתי� הי� א� אבל �ח�. �כל מעליו א�ת� ��נ�ק ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹוה�א,

לאט]וי�רדי� �ה�[לאט �בזמ� מ��אי�. �רי�ת� ��עת , ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ
לרצ�נ�; עליו �ל��י� אינ� �הרי מכ�ירי�, אינ� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָטה�רי�,

נער להקר[המי�]וא� ה���ר �חת עמד לרצ��. א�� הרי , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
ל��ח[להתקרר] היה[להתרח�]א� וא� לרצ��; זה הרי , ְְֲִִֵֶַָָָ

טמאי�. �עליו ה�י� ְִִֵֵֶַַָָָטמא,

.Ê�ה�ל וירד �ר�ת, מלאה �היתה גשמי�]חבית [דליפת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יערה זה הרי � ואינ�[ישפו�]לת�כ� מעליה�, ה�י� ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

��ערה עד �ת�כ� ��מ�ינ� �רצ�נ� �י על א� ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָ�מכ�רי�,
מעליה�. ֲִֵֵֶַַה�י�

.Á�ה��זי ה�י� לת�כ�, ה�ל� ��רד [החוצה]ערבה ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מעליה גדותיה]וה�פי� על �רצ��;[עולי� �ל��י� אינ� ְְְִִֵֵֶַָָָָָ

ה�יח� �רצ��. �ל��י� אינ� ��ת�כ� ה�י� ל�פכ�, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָנטל�
�ל��י� אינ� ��ת�כ� וה�פי� ה��זי� לת�כ�, ה�ל� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ��רד
��א ��יו� מכ�ירי�, א�� הרי ל�פכ�, נטל� וא� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ�רצ��;

�רצ�נ�. �ל�� הרי �מק�מ�, ְְְְֲִִֵָָָָָ�פכ�

.Ëמערה� �ס�ת� את והמכ�ס �ליו, את [שלה�ט�יל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
�ל��י�מי�] אינ� �ברגליו �רצ��, �ידיו הע�לי� ה�י� �ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ

ְָ�רצ��.

.Èלא � �נטל� ידיו �פ�ט ה�י�, לת�� ��פל� ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹ�ר�ת
��ידיו, ��י� הכ�ר� ידיו, ����ח� ח�ב וא� ְְְִֶַַָָ�ְְְִִִֵֶָָ�הכ�ר�;
�רצ��. �ל��י� ה� הרי ה�ר�ת, ו�על ��ידיו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ה�י�

.‡È�מי הי� א� � �רצ�נ� ה�י� לת�� �ר�ת ְְִִִִֵֵַַַַָה��ת�
ה�ציא�, ��י�; �ה� זמ� �ל מכ�רי� אינ� ְְִִִֵֶַַַָָָ�ְְֵֶַָָ��קרקע�ת,
�רצ��. נתל�� �הרי ידיו, �על א� �עליה� ��י� ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�הכ�ר�
מדיח�� נ�ה � ה�ערה �ת�� �ה�א לפת א� צנ�� ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ�יצד?
נטמא ה�י�, מ� �ה�א �ל העלתה� טה�ר; וה�א ,��ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ

ְַָָ�מ�ע�.

.·Èרמ�סי�[שק]ק�ה�� מלאה קטניות]�היא ,[מי� �ְְִִֵֶָָ
��רמ�סי� ונ�טל ה�מא, יד� מ��יט � ה�י� לת�� ְְְְִִִֵֵַַַָָָ�נת�נה

קטנית] �הרי[מי� הכ�ר�, ��א מ�ני טה�רי�, וה� ְְֲֵֶ�ְְְִִִֵֵֶָֹמ��כ�
� רצ�נ� ואי� נטל, �מ��כ� ה�י� מ� העל� �עליה�. �י� ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

[� ��י�[התורמוסי� הכ�ר� �הרי טמאי�, ���ה ְְִַַ�ְֲִֵֵֶָ�ְִַַה��געי�
��ת�� ה��רמ�סי� �ל ��אר �רצ�נ�; ��תל�� ְְְְְְִִִֶֶַָָָ�ֶַ����ה

טה�רי�. ְִָ�ַה��ה,
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�קיל��‡. מי�]הממ�א ��יל��,[תעלת ה��ארי� מי� � ְְְִִִִִֵַַַַַָ
�ל�ה אחר אבל ימי�; �ל�ה עד �רצ�� �ל��י� ה� ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹהרי
מ�קה, �� נ�אר א� א�א �רצ��, �ל��י� אינ� ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָימי�,

מכ�יר. ְִֵַאינ�

��מי�·. עליה� וירד� �רצ��, מ�קי� עליה� ��פל� ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָעצי�
ר�� א� � לרצ�� המשקי�]��א על הגש� ��א[מי ��� הרי , ְֲִֵֶַָֹ�ֶָֹ

�ר��, �י על א� � ��מי� עליה� ��רד� ה�ציא� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלרצ��;
טיט, מלא�ת בהמ�� רגלי א� רגליו הי� לרצ��. ��� ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָ�ֲֵהרי
עליה� הע�לי� ה�י� הרי �מח, א� � ונרחצ� �נהר ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָועבר

�רצ��. �ל��י� אינ� �מח, לא וא� �רצ��; ְְְְְִִִֵַָָָָֹ�ל��י�

ה�ל��י�‚. את עגלה]ה��ריד ה�קר[של �לי ואת ְְְִִֵֶֶַַַַַָָ
ה�די� הקי�]��עת רוחות ה�דקי�[� ���תמ� �די ל�י�, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ

�רצ��. �ל��י� �ה� הע�לי� ה�י� הרי � ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ��ע�

�פיה„. הע�לי� ה�י� ל���ת, ה�המה את ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָה��ריד
א� א�א �רצ��, �ל��י� אינ� �ברגליה �רצ��; ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ�ל��י�
��רגליה א� וה�י�, ה�ח� �ב�עת רגליה. ����ח� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָח�ב
�י על א� � וקט� ��טה חר� ה�ריד� �רצ��. ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ�ל��י�
אינ� �רגליה הע�לי� ה�י� רגליה, ����ח� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�ח�ב
מח�בה. לה� ואי� מע�ה, לה� ��� �רצ��; ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ל��י�

�ל��י�‰. ��ר� �על ה�י� �ל הרי ��י�, ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָה��בל
הע�בר אבל ��ר�[בדרכו]�רצ��; �על ה�י� �ל ��י�, ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

�רצ��. �ל��י� ְְִֵָָאינ�

.Â�ל�� � �� ועבר אחר נהר לפניו והיה �נהר, ��בל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמי
�ל��י� אינ� �עליו ה�י� והרי הרא��ני�, את ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה�נ�י�

�חי� א� וכ� ל�בר[דחפו]�רצ��. א� ל�בר� חבר� ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָ
�ח�ק �ר� �חי� א� אבל הרא��ני�; ה�י� �טל� ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָ�המ��,

למי�] ונפל ביניה� ה�י�[שיחקו הרי א�א �טל�, לא �ְֲִֵֶַַָָֹ
עליו וירד� ועלה, �נהר טבל לרצ��. �ל��י� ְְְְְְִֶַָָָָָָָָָָָ�עליו
הרא��ני�, ה�י� �טל� הרי � ה��מי� ר�� א� � ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָ��מי�

�רצ��. �ל��י� אינ� �עליו ה�י� �ל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָוהרי

.Êאינ�[שוחה]ה�ט ה��זי� ה�י� � ה�י� �ני על ְִִִִֵֵַַַַַַַָָָ
וא� �רצ��; �ל��י� עליו הע�לי� וה�י� �רצ��, ְְְְְְִִִִִַַָָָָָ�ל��י�

�רצ��. �ל��י� ה��זי� א� חבר�, על לה�יז ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָנת���

.Áצ��ר קני�]הע��ה עשוי ה�י�[משחק�מי� � ��י� ִִִֶַַַַָ
�רצ��. �ל��י� אינ� ,��� ואת ְְְִִִֵֶֶַָָָָה��זי�

.Ë�יד� הע�לי� מי� � עמק� לידע ה��ר את ְְִִֵֵֶַַַַָָָה��דד
מי� � רח�� מדד וא� �רצ��; �ל��י� ,�� ��דד ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ�ב�בר
�רצ��. �ל��י� אינ� ,�� ��דד ��בר א� �יד� ְְְִִֵֶַַָָָָָָָהע�לי�
ה�י� הרי � מי� �� י� א� לידע ל��ר רגל� א� יד� ְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָ��ט
לידע ��ט� �רצ��; �ל��י� אינ� �רגל�, א� �יד� ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהע�לי�
את זרק �רצ��. �ל��י� �ה� הע�לי� ,�� י� מי� ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ��ה
�רצ��, אינ� ה��זי� � מי� �� י� א� לידע ל��ר ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאב�

�תל��י�. אינ� האב� �על ְְִִִֵֶֶֶַַַָָוה�י�

.Èה�לח על צמרו]הח�בט ניטל שלא ל�י�[עור ח�� ִֵֶַַַַַַ
מהמי�] שהוציאוהו �רצ��,[אחר �ל��י� מ��� ה��זי� �ְְִִִִֶַָָ

אינ� ה�י�, �ת�� וה�א עליו חבט ��צא�. רצ�נ� ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�הרי
�רצ��. ְְִָ�ל��י�

.‡Èבעקל� ��פינה הע�לי� שבספינה]ה�י� מי� [משקע ְִִִֵֶַַַָָָ
��צ�ד�ת הע�לי� ה�י� �רצ��. �ל��י� אינ� ְְְְִִִֵַַַַָָָ�ב���ט�ת,

�ב�כמר�ת מלכודות]�בר�ת�ת �רצ��;[� �ל��י� אינ� , ְְְְִִֵַָָָָָ
נער מעליה�]וא� וכ�[המי� �רצ��. �ל��י� א�� הרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֵָ

ה�סיה �על ציפוי]ה�י� ה�יפה[� ועל �לחנ�ת, [��ל ְִֶֶַַַַַָ�ְְִַַָָ
�רצ��.כיסוי] א�� הרי נער, וא� �רצ��; אינ� � לבני� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָ�ל

.·È�לצרפ ה�ד�ל ל�� ה�פינה את ,[לחזקה]ה��לי� ְְְִִֶַַַַָָָָָ
���מי� הא�ד את ה��יח לצרפ�, ל��מי� מסמר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָה�ציא

�ח� גחלתו]לע��ת� �ל��י�[שתכבה �עליה� ה�י� הרי � ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ
ל��מי� הא�ד ואת ה�סמר את ה��ציא אבל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ�רצ��;

יזוק]לכ��ת� �רצ��.[שלא �ל��י� �עליה� ה�י� אי� , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ

.‚Èה��לת את �לי[שרשרת]�ל�ל �� להעל�ת ל��ר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹ
ה�ל�לה את �ל�ל קית��, עליה[סל]א� ���ב �די ל��ר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

�רצ��. �ל��י� �עליה� ה�י� אי� � ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹה�רנגלת

.„Èה�ר�ה[מנגב]הממחק כרוב]את ה�י�[מי� להסיר ְְְִִֵֵֶַַַַַָָ
ה��צאי� ה�י� � �כס�ת� �ער� את וה��חט ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�עליה,
מ�ני �רצ��, �ל��י� אינ� �ה� וה��ארי� �רצ��; ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ�ל��י�
���עת הכ�רה, עצמ� �כר�ה מ���. ��צא� ְְְִֶַָ�ְְֵַָָָ�ְְִֵֶֶ�רצ�נ�

�כל[תלישת�]�רי�ת� מעליה מי� נ�ק וא� מכ�ירי�; ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
הכ�רה. לא ְְָ�ֹֹ�ח�,

.ÂËלה�יר א� אכלי� מ��� לה�יר האיל� את ְְְֳִִִִִִֶֶַַַַָָָה�רעיד
הרעיד� �רצ��. �ל��י� אינ� מ��� ה��זי� ה�י� ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָ�טמאה,
�ל��י�; ה� הרי מ���, ה��צאי� � מ�קי� מ��� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַלה�יר
אינ� � למק�� מ�ק�� ���ר� �י על א� � �� ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוה��ארי�
א� וכ� מ���. ��צא� מת��� �ה�א מ�ני �רצ��, ְִֵ�ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָ�ל��י�

�רצ��.[מהרעידה]נ�ז� �ל��י� אינ� המח�רי�, על ְְִַַ�ְְִִֵָָָ

.ÊËונפלה ��כה א� חבר�, על ונפל האיל� את ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָה�רעיד
ל�רקע, מח�ר�ת וירק�ת זרעי� ותח�יה� חבר��, ְַַַָ�ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָעל
א�ת� � ��ח�יה� ל�רקע המח�רי� ה�ר�ת על ה�י� ְְִֵֶֶַַַַָָ�ְְְִֵַַַַַָונפל�

�רצ��. �ל��י� אינ� ו��ירק�ת ���רעי� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָה�י�

.ÊÈ�יי�]�מרי �בר[שמרי מי�, עליה� ��ת� �ר�מה �ל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
וה�ני �הרא��� �תר�מ�ת הראשונה�ארנ� המישרה �] ְְְִִִֵֵֶַַָ

מה�] היוצאת ה�ית,והשניה �דק הק�� ו�ל לזרי�; ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָאס�ר
ו�ל אס�ר; לע�ל� מז�ח, קד�י ו�ל אס�ר; ה�לי�י ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָא�
לעני� �אמר� ��� אס�ר. �לבד רא��� ה��אי, �ני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמע�ר
מאליה�, ��תמד� �ג�� � הכ�ר� לעני� אמר� �� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָא��ר�,
ה�א אד� היה �א� רא���; רא��� ��תה �המה ְְְִִִֵֶָָָָָָָָוהיתה
� נפל� ��אליה� �י על א� � הרא��ני� ה�י� ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��סיר

מכ�ירי�. עליה�, והק�יד �הח�יב� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָ�יו�

שישי יו�
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��תנ�ב�‡. �די וערב� לת�כ�, ה�ל� ��רד [��ר�ת ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הכ�ר�.יתיבשו] לא �ֹ�ְְ

ה�נימה·. מ�ני ל�ג �ר�תיו התולעי�]ה�עלה שיצאו �], ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ
ה�ל ��רד נת��� וא� הכ�ר�; לא � עליה� ה�ל ְְְְִִֵֵֵֶַַַ�ְֲֵֶַַַָֹוירד

ycew zay Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

העל�� א� לפיכ�, הכ�ר�. וקט�[לגג]עליה�, ��טה חר� ֲֵֶ�ְְְְֱִִֵֵֶֶָָָ
��� הכ�ר�; לא ה�ל, עליה� ��רד �ח�ב� �י על א� �ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹ�ְְֵֶ
מ�ברי ואפ�� מח�בה, לה� ואי� ��רה; �י� מע�ה, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלה�
מכ�רי�; א�� הרי ה�ג, על ה�ט�י� �ה� הפכ� ְִָ�ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָס�פרי�.
הרי מע�יו, מ��� נ�רת קט� �ל מח�ב�� היתה ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�א�

מ�בריה�. מ�עלת ְְֲִִֵֶֶֶַַמח�ב��

ה�ציע�ת‚. ואת האג��ת את ה���[תאני�]ה�עלה ואת ֲֲֶֶַַָ�ְְְִֶֶַַ
��מ�ינ� ��ביל ש�]ל�ג לא[שישהו � ה�ל עליה� וירד , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹ

י�רד, �ה�ל י�דעי� וה�ל 'ה�איל א�מרי�, ואי� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַֹ�הכ�ר�;
��מ�ינ�. �די א�א העל� לא �הרי � �רצ�נ�' זה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹהרי

�מח,„. א� � ��מי� עליה� וירד� לטח�, ח�יו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹה��לי�
א� � ��מי� עליה� וירד� ��ג, נת�ני� זיתיו הי� ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ�הכ�ר�.
��יה� ונפל� ��הר, ע�ברי� �הי� הח�רי� הכ�ר�. ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ�ַָ�מח,
�על וה�י� ה�ר�ת; הכ�ר� �מח�, א� � והעל�� ְְְִֵֶַַַַ�ְְֱִִֶַַָ��י�

�מח�. �הרי �רצ��, �ל��י� ה� הרי � ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָה��י�

על‰. א� ה�הר �ב על �נתנ� זרע�ני�, מלא �ה�א ְְִֵֵֶַַַַַָָָָ�ק
מעלת על א� ה��ר ו�אב�[מדרגת]�י [ספגוה�ערה, ְְֲֲִַַַַַָָָ

הכ�ר�.מהלחות] ��ְְ

.Â�א ה��קי�, �ת�� ��תנ� �ר�ת מלאה �היא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָחבית
ו�אב� ה�ר�ת, �ת�� ��תנ� מ�קי� �[הפירות]מלאה ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָ

אבל �בחמ�; �יי� �מי�, אמר�? מ�קי� �א�� ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ�הכ�ר�.
נ�אבי� אינ� מ�קי�, �דיחודרי�][��אר החר� מ� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

��צ��. ה�ר�ת ְְִִֵֶֶַַָ��כ�יר�

.Êמהתנור]הר�דה החבית[מוציא �י על �נתנ� ח�ה, �ת ְִִֶֶַַַָָָָָ
�ת היתה וא� הכ�רה; לא ח�י�, �ת היתה א� � יי� ְְְְִַָָָ�ְִִִִֶַַָָֹ�ל
היה א� וכ� ��אב�ת. �ה�ע�רי� מ�ני הכ�רה, � ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ�ְִ�ע�רי�
�ע�רי� היתה וא� טה�רה; � ח�י� �ת והיתה טמא, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָה�י�

טמאי�. מ�קי� ��אבה מ�ני נטמאת, �ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָ

.Á��וטננ�[שוט�]המר ח�י� �� ונת� �[נרטבו]�ית�, ְְְְִִֵֵַַַָָ
ה�לע מחמת טננ� וא� הכ�ר�; ה�י�, מחמת ְְְְֲִֵֶַַַָ�ֲִִֵַַַא�

עצמה] הריצפה �ס�ת�[מלחלוחית את המכ�ס הכ�ר�. לא ,ֹ�ְְְְֵֶַַ
הרי ה�י�, מחמת א� � וטננ� ח�י� �� ונת� ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ�ערבה,

הכ�ר�. לא הערבה, מחמת וא� ְְ�ְְְֲֲִֵֵַָָֹ�הכ�ר�;

.Ë�ה��מ הכ�ר�. ��רטב�, �די �ח�ל �ר�תיו ְְֵַ�ְְְֵֵֵֵֶַָָה��מ�
ט�פח מ�קה �� י� א� � ה�ג�ב ,[לחלוחית]��יט ְִִֵֵֶַַַַָ
הכ�ר�. לא לאו, וא� ְְ�ְְְִָֹ�הכ�ר�;

.È�א ח�יו הכ�ר� ��א ח��� אינ� �רנ�, את ְְִִָ�ְְֵֵֵֶֶַַָָהמר��
�מח. �ה�א �י על וא� ,�� ְְִֵֶַַַָָטננ�

.‡È�ה� לח��ת עליה� י�רד ��ה�ל ע�בי� ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהמל�ט
הח�י�. הכ�ר� לכ�, נת��� וא� הכ�ר�; לא ְְִִַ�ְְְְְִִֵַָ�ִִַֹהח�י�,

.·È�לי�� �� ונת� טמאי�, �מי� �ית� את ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָהמר��
וא� טמאי�; א�� הרי ט�פח, מ�קה עליה� י� א� � ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָוטננ�

טה�רי�. ְִָלאו,

.‚Èמ�ד וירד� מ�קי�, עליה �הי� ירק �ל אג�ה ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָ�ֲֵַה��ער
הכ�ר�. לא � ה�ח��� ל�ד ְְ�ְְֶַַַַָֹהעלי��

.„Èב� על זה �נתנ� ה�הר, מ� �ר�ת מלאי� ��י� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָה�עלה
�הרי העלי��, מ� ל� ��רד� ��י� ה�ח��� הכ�ר � ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָ�ֶזה

זה. ��י על זה ה�יח ְִִִֵֶֶַַַ�רצ�נ�

.ÂË�הכ�ר � וה�יע� ה�, יפ�ת א� לבדק� �עד�י� ְְ�ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָה��פח
הא�כל וכ� ה�י�; מ��לד�ת �ה�א מ�ני �יו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ�הבל
אצ�ע�. �על �יו �מ�קה הכ�ר� �אצ�ע�, ְְְְְִֵֶֶַַָ�ְְְְִֶָ��מ�מי�

.ÊËהאכל �על ה��קה הרי � האכל ונפל �אכל, ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹנ��
�צ�עי� זיתי� א�כל היה לרצ��. מבוקעי�]��א �], ְְִִֵֵֶָָָֹ
למ� ר�צה �ה�א וכל רט��ת, את[למצו�]�תמרי� ְְִָ�ְֶֶֶָָֹ

היה �רצ��; �עליו ה��קה הרי � מ�יו ונפל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ�לעינת�,
למ� ר�צה �אינ� וכל יב��ת, �תמרי� נג�בי�, זיתי� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹא�כל
�רצ��. ��א �עליו ה��קה � מ�יו ונפל �רעינת�, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

.ÊÈ�בהמה]על�י מאכל עשב לבהמה,[מ� ���ט� �ְְְִִִֵֶָָ
�ה� �ארנ� �בר � לאד� עליה� ח�ב �� ואחר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהדיח�,
��ח�ב ט�פח מ�קה עליה� היה וא� �ני; הכ�ר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָצריכי�

מכ�רי�. א�� הרי לאד�, ְִָ�ְֲֲֵֵֵֶָָעליה�

קודש שבת
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לרצ��,‡. ��א �י� לרצ�� �י� מתט�א, � ���לי� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמי�
��א �י� �רצ�� עליה� ��פל �י� וכלי�, אכלי� ְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�מט�א
�יחי� ��ר�ת מי �ג�� ���רקע�ת, מי� אבל ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ�רצ��.

�ביי� �מי אי�[גומות]�מער�ת � סאה אר�עי� �ה� �אי� ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
�יצד? �רצ��. א�א מט�אי� ואי� �רצ��, א�א ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמתט�אי�
�א�בי� �הי� �י� סאה, אר�עי� �ה� �אי� ���רקע ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמי�
�ה� �הל� א� ה�ת, לת�כ� ��פל �א�בי�, �אינ� ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�י�
טמא, אד� מה� �תה א� אבל טה�רי�. א�� הרי � ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָה�מא
טמאי� מ�קי� לת�כ� ��פל� א� טמא, �כלי מה� ���א ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָא�
�תה ��רקע. �ה� �י על וא� טמאי�, א�� הרי � ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ�רצ��
�כלי מה� ���א א� ��רקע, ��טמא� אחר ה�ה�ר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמה�
א� �תה �רצ�� �הרי ה�לי; ונטמא ה��תה, נטמא � ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָטה�ר
��היה, טה�ר ה�א הרי � �ר�מה �ל ��ר לת�כ� נפל ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָמ�א.
וה�ציא יד�, הדיח א� לפיכ�, לרצ��; א�א מטמאי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�אי�
�רצ��. ה� �הרי ��ידיו, ��י� ה��ר נטמא � ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָה��ר

מי·. �ג�� ���רקע�ת, מ�י� �ה� וכ��צא �ביי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמי
�מצית �מי �מער�ת, �יחי� הזוחלי���ר�ת גשמי� [מי ְְִִִֵַָ

לעמקי�] �ה�[זחילת�]��סק�מההרי� �אי� �מקו�ת , ְְִֵֶֶֶָָ
מי ור�� ��מי� עליה� וירד� ��טמא�, סאה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאר�עי�

�טפ� ��א �י על א� � עליה� גדותיה�]��מי� על עלו �], ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
�ביי� מי �ג�� ���רקע�ת, ה�י� לפיכ�, טה�רי�. ה� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהרי
טהרה. �חזקת ה�ל ה��מי�, ��עת � �ה� ְְְְְֳִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוכ��צא

טמאי�;‚. ל�ר�, א� לעיר ה�ר�בי� � ה��מי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ�סק�
�כלי� מה� ו���א� טמא, מה� ��תה �חזקת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ�ה�
הלכ� האד�; רב ��ה�כ� עד טה�רי�, והרח�קי� ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹטמאי�.
�ממ�אי� ��תי� ���ר�ת �הה�לכי� טמאה, �חזקת ה�ל �ְְֶַַֹ�ְְְְְִִִֶַַַָָ

�גבא אמ�רי�? �ברי� ��ה ל���ת[גומא]מה�. �אפ�ר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ
�דחק א�א מ��� ל���ת אפ�ר �אי �גבא אבל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹמ���;
�רס�ת מק�� ���צא עד טהרה, �חזקת זה הרי � ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ד�ל
מצא .�� נ�רת ��ה �המה רגלי �רס�ת א� האד� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָרגלי
��רדה �אפ�ר טה�ר, זה הרי � ��ה �המה רגלי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�רס�ת

בעליה] ְָָו�תת.[ללא
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העל�� א� לפיכ�, הכ�ר�. וקט�[לגג]עליה�, ��טה חר� ֲֵֶ�ְְְְֱִִֵֵֶֶָָָ
��� הכ�ר�; לא ה�ל, עליה� ��רד �ח�ב� �י על א� �ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹ�ְְֵֶ
מ�ברי ואפ�� מח�בה, לה� ואי� ��רה; �י� מע�ה, ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלה�
מכ�רי�; א�� הרי ה�ג, על ה�ט�י� �ה� הפכ� ְִָ�ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָס�פרי�.
הרי מע�יו, מ��� נ�רת קט� �ל מח�ב�� היתה ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�א�

מ�בריה�. מ�עלת ְְֲִִֵֶֶֶַַמח�ב��

ה�ציע�ת‚. ואת האג��ת את ה���[תאני�]ה�עלה ואת ֲֲֶֶַַָ�ְְְִֶֶַַ
��מ�ינ� ��ביל ש�]ל�ג לא[שישהו � ה�ל עליה� וירד , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹ

י�רד, �ה�ל י�דעי� וה�ל 'ה�איל א�מרי�, ואי� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַֹ�הכ�ר�;
��מ�ינ�. �די א�א העל� לא �הרי � �רצ�נ�' זה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹהרי

�מח,„. א� � ��מי� עליה� וירד� לטח�, ח�יו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹה��לי�
א� � ��מי� עליה� וירד� ��ג, נת�ני� זיתיו הי� ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ�הכ�ר�.
��יה� ונפל� ��הר, ע�ברי� �הי� הח�רי� הכ�ר�. ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ�ַָ�מח,
�על וה�י� ה�ר�ת; הכ�ר� �מח�, א� � והעל�� ְְְִֵֶַַַַ�ְְֱִִֶַַָ��י�

�מח�. �הרי �רצ��, �ל��י� ה� הרי � ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָה��י�

על‰. א� ה�הר �ב על �נתנ� זרע�ני�, מלא �ה�א ְְִֵֵֶַַַַַָָָָ�ק
מעלת על א� ה��ר ו�אב�[מדרגת]�י [ספגוה�ערה, ְְֲֲִַַַַַָָָ

הכ�ר�.מהלחות] ��ְְ

.Â�א ה��קי�, �ת�� ��תנ� �ר�ת מלאה �היא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָחבית
ו�אב� ה�ר�ת, �ת�� ��תנ� מ�קי� �[הפירות]מלאה ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָ

אבל �בחמ�; �יי� �מי�, אמר�? מ�קי� �א�� ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ�הכ�ר�.
נ�אבי� אינ� מ�קי�, �דיחודרי�][��אר החר� מ� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

��צ��. ה�ר�ת ְְִִֵֶֶַַָ��כ�יר�

.Êמהתנור]הר�דה החבית[מוציא �י על �נתנ� ח�ה, �ת ְִִֶֶַַַָָָָָ
�ת היתה וא� הכ�רה; לא ח�י�, �ת היתה א� � יי� ְְְְִַָָָ�ְִִִִֶַַָָֹ�ל
היה א� וכ� ��אב�ת. �ה�ע�רי� מ�ני הכ�רה, � ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ�ְִ�ע�רי�
�ע�רי� היתה וא� טה�רה; � ח�י� �ת והיתה טמא, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָה�י�

טמאי�. מ�קי� ��אבה מ�ני נטמאת, �ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָ

.Á��וטננ�[שוט�]המר ח�י� �� ונת� �[נרטבו]�ית�, ְְְְִִֵֵַַַָָ
ה�לע מחמת טננ� וא� הכ�ר�; ה�י�, מחמת ְְְְֲִֵֶַַַָ�ֲִִֵַַַא�

עצמה] הריצפה �ס�ת�[מלחלוחית את המכ�ס הכ�ר�. לא ,ֹ�ְְְְֵֶַַ
הרי ה�י�, מחמת א� � וטננ� ח�י� �� ונת� ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ�ערבה,

הכ�ר�. לא הערבה, מחמת וא� ְְ�ְְְֲֲִֵֵַָָֹ�הכ�ר�;

.Ë�ה��מ הכ�ר�. ��רטב�, �די �ח�ל �ר�תיו ְְֵַ�ְְְֵֵֵֵֶַָָה��מ�
ט�פח מ�קה �� י� א� � ה�ג�ב ,[לחלוחית]��יט ְִִֵֵֶַַַַָ
הכ�ר�. לא לאו, וא� ְְ�ְְְִָֹ�הכ�ר�;

.È�א ח�יו הכ�ר� ��א ח��� אינ� �רנ�, את ְְִִָ�ְְֵֵֵֶֶַַָָהמר��
�מח. �ה�א �י על וא� ,�� ְְִֵֶַַַָָטננ�

.‡È�ה� לח��ת עליה� י�רד ��ה�ל ע�בי� ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהמל�ט
הח�י�. הכ�ר� לכ�, נת��� וא� הכ�ר�; לא ְְִִַ�ְְְְְִִֵַָ�ִִַֹהח�י�,

.·È�לי�� �� ונת� טמאי�, �מי� �ית� את ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָהמר��
וא� טמאי�; א�� הרי ט�פח, מ�קה עליה� י� א� � ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָוטננ�

טה�רי�. ְִָלאו,

.‚Èמ�ד וירד� מ�קי�, עליה �הי� ירק �ל אג�ה ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָ�ֲֵַה��ער
הכ�ר�. לא � ה�ח��� ל�ד ְְ�ְְֶַַַַָֹהעלי��

.„Èב� על זה �נתנ� ה�הר, מ� �ר�ת מלאי� ��י� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָה�עלה
�הרי העלי��, מ� ל� ��רד� ��י� ה�ח��� הכ�ר � ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָ�ֶזה

זה. ��י על זה ה�יח ְִִִֵֶֶַַַ�רצ�נ�

.ÂË�הכ�ר � וה�יע� ה�, יפ�ת א� לבדק� �עד�י� ְְ�ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָה��פח
הא�כל וכ� ה�י�; מ��לד�ת �ה�א מ�ני �יו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ�הבל
אצ�ע�. �על �יו �מ�קה הכ�ר� �אצ�ע�, ְְְְְִֵֶֶַַָ�ְְְְִֶָ��מ�מי�

.ÊËהאכל �על ה��קה הרי � האכל ונפל �אכל, ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹנ��
�צ�עי� זיתי� א�כל היה לרצ��. מבוקעי�]��א �], ְְִִֵֵֶָָָֹ
למ� ר�צה �ה�א וכל רט��ת, את[למצו�]�תמרי� ְְִָ�ְֶֶֶָָֹ

היה �רצ��; �עליו ה��קה הרי � מ�יו ונפל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ�לעינת�,
למ� ר�צה �אינ� וכל יב��ת, �תמרי� נג�בי�, זיתי� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹא�כל
�רצ��. ��א �עליו ה��קה � מ�יו ונפל �רעינת�, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאת

.ÊÈ�בהמה]על�י מאכל עשב לבהמה,[מ� ���ט� �ְְְִִִֵֶָָ
�ה� �ארנ� �בר � לאד� עליה� ח�ב �� ואחר ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהדיח�,
��ח�ב ט�פח מ�קה עליה� היה וא� �ני; הכ�ר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָצריכי�

מכ�רי�. א�� הרי לאד�, ְִָ�ְֲֲֵֵֵֶָָעליה�

קודש שבת
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לרצ��,‡. ��א �י� לרצ�� �י� מתט�א, � ���לי� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמי�
��א �י� �רצ�� עליה� ��פל �י� וכלי�, אכלי� ְְְֲֳִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�מט�א
�יחי� ��ר�ת מי �ג�� ���רקע�ת, מי� אבל ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ�רצ��.

�ביי� �מי אי�[גומות]�מער�ת � סאה אר�עי� �ה� �אי� ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
�יצד? �רצ��. א�א מט�אי� ואי� �רצ��, א�א ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמתט�אי�
�א�בי� �הי� �י� סאה, אר�עי� �ה� �אי� ���רקע ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמי�
�ה� �הל� א� ה�ת, לת�כ� ��פל �א�בי�, �אינ� ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�י�
טמא, אד� מה� �תה א� אבל טה�רי�. א�� הרי � ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָה�מא
טמאי� מ�קי� לת�כ� ��פל� א� טמא, �כלי מה� ���א ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָא�
�תה ��רקע. �ה� �י על וא� טמאי�, א�� הרי � ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ�רצ��
�כלי מה� ���א א� ��רקע, ��טמא� אחר ה�ה�ר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמה�
א� �תה �רצ�� �הרי ה�לי; ונטמא ה��תה, נטמא � ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָטה�ר
��היה, טה�ר ה�א הרי � �ר�מה �ל ��ר לת�כ� נפל ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָמ�א.
וה�ציא יד�, הדיח א� לפיכ�, לרצ��; א�א מטמאי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�אי�
�רצ��. ה� �הרי ��ידיו, ��י� ה��ר נטמא � ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָה��ר

מי·. �ג�� ���רקע�ת, מ�י� �ה� וכ��צא �ביי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמי
�מצית �מי �מער�ת, �יחי� הזוחלי���ר�ת גשמי� [מי ְְִִִֵַָ

לעמקי�] �ה�[זחילת�]��סק�מההרי� �אי� �מקו�ת , ְְִֵֶֶֶָָ
מי ור�� ��מי� עליה� וירד� ��טמא�, סאה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאר�עי�

�טפ� ��א �י על א� � עליה� גדותיה�]��מי� על עלו �], ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
�ביי� מי �ג�� ���רקע�ת, ה�י� לפיכ�, טה�רי�. ה� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהרי
טהרה. �חזקת ה�ל ה��מי�, ��עת � �ה� ְְְְְֳִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוכ��צא

טמאי�;‚. ל�ר�, א� לעיר ה�ר�בי� � ה��מי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ�סק�
�כלי� מה� ו���א� טמא, מה� ��תה �חזקת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ�ה�
הלכ� האד�; רב ��ה�כ� עד טה�רי�, והרח�קי� ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹטמאי�.
�ממ�אי� ��תי� ���ר�ת �הה�לכי� טמאה, �חזקת ה�ל �ְְֶַַֹ�ְְְְְִִִֶַַַָָ

�גבא אמ�רי�? �ברי� ��ה ל���ת[גומא]מה�. �אפ�ר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ
�דחק א�א מ��� ל���ת אפ�ר �אי �גבא אבל ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹמ���;
�רס�ת מק�� ���צא עד טהרה, �חזקת זה הרי � ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ד�ל
מצא .�� נ�רת ��ה �המה רגלי �רס�ת א� האד� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָרגלי
��רדה �אפ�ר טה�ר, זה הרי � ��ה �המה רגלי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�רס�ת

בעליה] ְָָו�תת.[ללא
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�גמ�מ��ת„. טיט �ר��ת[גומות]חזקת חנ��ת ��פתחי ְְְְֲִִִֵֶֶַ�ְִ
הרי ה��מי�, �סק� טה�רי�; �ה� ה��מי�, ��עת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהר�י�

�פיכ�ת[טמאי�]ה� שופכי�]�מי מי ה�לכי�[� ו���וקי�, . ְְְְְִִִֵֵֶַָ
�ב�, א� חלב א� יי� לת�כ� ��פל �בא הרב. אחר ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ�ה�
�הק�יא�ה� �י על א� � �מ� לת�כ� נפל הרב. אחר ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹה�לכי�

כולו] והוציאו לרצ��;[ציננו ��א �מט�א מ��א זה הרי ,ְְֲִֵֵֵֶֶַַָֹ
צחצ�ח ידי לצאת ל� אפ�ר �אי טיפת]לפי �מ�.[� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

�מ�ת‰. ��רקע ה� הרי � ה�י� מ� ח�� ה��קי�, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָ��אר
ה�א. אחד �י� ��לי�; ִִֵֵֶֶַָ�ה�

.Â�סק� ��א �מצית מההרי�]מי ירידת� ממשיכה �]� ְְִֵֶַָֹ
��רקע, וה� ה�איל סאה, אר�עי� �ה� �אי� �י על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָא�
א� טמאה; מק�לי� אינ� � לה� �באי� נמ�כי� ה�י� ְַָ�ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָוהרי
נת� א� טמא, �כלי מה� �מ�א ה�מא, מה� ��תה �י ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעל

�בר. לכל טה�רי� ה� הרי � טמאי� מי� ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָלת�כ�

.Êבלה� �ג�� טמא�ת, �ידי� �ר�מה א�כל �היה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָמי

צר�ר[תאינה] ל�ל �יו לת�� יד� והכניס הכ�רה, ְְְְְְִִִִָָֹ�ֶֹ��א
לתאינה] שנכנסה הפ�[אב� א� לדבילה]� נטמאת[בידו , ְִִֵַָ

נטמא �הרי �ריר�; �עקר�.[הריר]ה�בלה מ�ני �יד�, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
א� ��הפכ�� קד� ��פיו �ה��קה טה�רה; הפ�, לא ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹוא�
עדי� א�א נתל��, ��א למי� ��מה לה�ציא�, א�ת� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹֹימצ�
�מ� �רצ��, א�א מט�אי� ולא מ��אי� �אי� ��רקע, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹה�
��נדי�� היה ה�ר�ר. ל�ל א�א רצ�נ� אי� וזה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹ��ארנ�;

�[מטבע] �יו לת�� וה�בלה לנטל�, יד� �פ�ט �יו, ְְְְְְִִֵַַָָָָלת��
לצמא� ה�יח� צמאונו]א� �עק�ר,[לרוות הרק זה הרי , ְְֲִִִִֵֶָָָֹ

יד�. מחמת ��טמא �יו, מ�קה מחמת ה�בלה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָונטמאת

.Á�אינ� �ר�מה �ל אכלי� א�כלת �היתה ְְֳִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָהא�ה
ויצא ה��� וה�� ה�מא, ה���ר ��רפת והיתה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ�מכ�רי�,
ונתנה ��כוות, א� ה��, מ�ני אצ�ע� �מצצה ,�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָמ��ה
רצ�נ� �הרי ��פיה, ה�ר�מה נטמאת � �יה לת�� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאצ�ע�

ה��קה אצ�ע�.[הרוק]לה�ציא �מציצת �לעקר� מ�יה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ

�

a"i - zeevnd xtq m"anx ixeriyÎg"qyz'd oeiq g"i

ראשו� יו�

.„È¯ .‡ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Á� .‡È˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.‚Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Ò¯

� הקצ"א �ה�ה�צוה למ��ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ
m`pie)���כיח sihi)אתֿת�כחת הע� לפני ְְִִֵֶֶַַָָ

dnglnlה�לחמה meid miaxw mz` l`xyi rny") ְִַָָ
(b ,k mixac Ð"'ebe,�ח��� רא�י �אינ� מי ויחזיר ,ְֲִִִֵֵֶֶַָָ

�ל�י�ת ��ח�ב�תיו מ�ני ה� חל�ת�, מ�ני ְְְְְִֵֵֶַָָ�ְִֵֵה�
וה� � ל�לחמה �י�ה חסר ל� ה��ר� ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ�דבר

ה�ת�ב ��אר ה�ברי� `dy)�ל�ת ,mxk ,zia) ְְִֵֵֶֶַַָָֹ
זה וכה� ��לחמה. מתחילי� אחרֿ�� ורק �ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ
����� �ת�כח�� ויאמר 'מ��חֿמלחמה'. ְְְְְְִִַַַַָָָָֹנקרא:
המע�דדי� �ברי� זה �עני� וי�סי� ���רה, ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָה�ז�ר
אתֿ למס�ר א�ת� �מביאי� ל�לחמה ְְְִִִִֶֶַָָָָָאתֿהע�
��כלי� ה�קמה ועל ה', �ת נצח�� על ְְְְְִִַַַַַָָָָָנפ��
יתע�ה: אמר� וה�א ה���ב, אתֿסדר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָהמקלקלי�

ה�ה�" ונ�� אלֿה�לחמה �קרבכ� (my,"והיה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
(aלהחזיר ה�בא ���ר�ת להכריז יצ�ה אחרֿ�� .ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

ולא נטע א� י�ב ולא ��נה וכלֿמי ה�בב, ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹר�י
וה�א ה�ת�ב, ��אר �מ� �נס ולא אר� א� ְְְֵֵֵֶַַַַָָָֹאכל,

ה�טרי�" "וד�ר� d)אמר�: ,my)גמרא� אמר� . ְְְְְְִִִַָָָָֹ
(.bn dheq)מד�ר �ה� � ה�טרי� "וד�ר� :ְְְְִִֵֵַַֹֹ

מ ��כחת �ל�מר: וכלֿזה, מ�מיע". ��חֿו��טר ְְְְְְִֵֶַַַַַָ
ח�בה אינ� ה�לחמה �ערכי וההכרזה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֹמלחמה
אבל זה; �י� נ�הג �ב� הר��ת �מלחמת ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָא�א
לא מ�לֿזה, �בר ��� �ה אי� � מצוה ְְִִִֵֶֶֶָָָָָֹמלחמת

ebe'")��כחה l`xyi rny")הכרזה (xifgdlולא ְְַָָָָֹ
(`xwnay mibeq dyely'ח �פרק ��ת�אר �מ� ,ְְְִֵֶֶֶָ

ז�.(cn:)מ��טה מצוה �יני נת�אר� ו�� . ְְְֲִִִִֵָָָָ

� הרי"ד ��תיחדה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ
למ�ע�ת �� יל� ולא �למה, �נה לא��� ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֹהחת�
�כלֿה��מה יתח�ב ולא ,���� לצבא יצא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹולא
מ��� �מימה �נה ע�� י�מח א�א � ְְִִִִֶֶַָָָָָָלזה

יהיה(d`yp)��נס� "נקי יתע�ה: אמר� וה�א , ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָ
א�רֿלקח" אתֿא��� ו��ח אחת �נה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָלבית�

(d ,ck my)'ח �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
.(bn.)מ��טה ִָ

� השי"א �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְַ
ל��� �נה �מ�� מ�ית� אתֿהחת� ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָמ�ה�ציא
לז�לת�, ולא למלחמה לא מ�ֿהעב�ד�ת ְְְְֲֲִִָָָָָָֹֹעב�דה
ה��רמי� מח�ב�ת �לֿה�נה �מ�� נפטר�� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָא�א
"ולאֿיעבר יתע�ה: אמר� וה�א מ�ית�, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹלהעדר�
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לכלֿ�בר" ס�טה(my)עליו �מרא �ל��� .(.cn): ְְְָָָָָָָָ
��בא" יצא יצא,(my)"לא �לא ה�א ��בא יכ�ל ְֵֵֵֵַַָָָָָֹֹ

�למ�ד � �מז�� מי� ויס�ק זי� �לי ית�� ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָאבל
�אי� ה�א עליו לכלֿ�בר, עליו 'ולאֿיעבר ְְְֲֵַַָָָָָָָֹֹל�מר:

אחרי� על מעביר א�ה אבל מעביר (x`yא�ה ֲֲֲֲִִִֵַַַַַָָָ
('eke zia dpead ,dnglndn mixehtdמאחר וכי ,ְִֵַַ

לי ecnel)�נפקא ip`y)ֿלכל עליו מ"�אֿיעבר ְְְֲִִַָָָָָֹֹ
עליו לעבר לי? ל�ה ��בא" יצא "לא ֲִֵֵַַָָָָָָָָֹֹ�בר",
��א ה��יעי ��לל �ארנ� �כבר לאוי�". ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ��ני
��י יהיה לאוי� ��ני עליו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�לֿמהֿ�ח�בי�

עצמ� החת� ��� ודע dxdf`lמצות. sqepa) ְְְִֶֶַַַָָֹ
(`avl xehtde qeibd lr mipennd lr zlhend

�לֿ � לנסע �ל�מר: מ�ית�, מ�צאת ְְְִִִֵֵַַָָָֹ�מזהר
ח' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָה�נה.

.(my)מ��טה ִָ

� הנ"ח מ�יר�אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִִַ
�מ�ער�� ה�לחמה ��עת (cgtl)אתֿה��פרי� ְְְֲִִִִֶַַַַָָ

ולעמ�ד �להתח�ק להתא�� ח�בה א�א ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָמ�ניה�,
האחר הע� �פ�נה(aie`d)�נגד וכלֿה�ס�ג . ְְֵֶֶֶַַָָָָָ

וה�א לאֿתע�ה, על עבר זה הרי � ְְֲֲֵֶֶַַַָָֹלאח�ר
מ�ניה�" תער� "לא k`)אמר�: ,f my)וכפל . ְְְֲִֵֶַַָָֹֹ

�ירא��" "לא ואמר: ak)אתֿה�או ,b my)וכפל . ְְִֶַַַָָָָֹ
לער�� ��א �ל�מר: הר�ה, זה �עני� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹאתֿה���י
��מ�ב לפי ה�לחמה ��עת לאח�ר לפנ�ת ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹו��א
נת�אר� �כבר האמת. �בר את לק�� אפ�ר ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָזה

מ��טה ח' �פרק ז� מצוה .(an:)�יני ְְִִִֵֶֶָָ

� הרכ"א יפתה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
יתע�ה: אמר� וה�א dnglnl...")�אר, `vz ik") ְְְִֶַַָֹ

יפתֿ�אר" א�ת ��ביה i`)"וראית ,`k my) ְְְִִֵֶַַַָָָֹ
ק���י� �רי� ז� מצוה �יני נת�אר� .(k`:)�כבר ְְְְֲִִִִִֵֵָָָ

� הרס"ג מ�מ��רה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַ
��א ה�ע� �א�ת� �עילת� אחרי יפתֿ�אר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹא�ת
�מק�מ�, ��ת�אר �מ� העיר, ���� ��עת ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָעליה
�� חפצ� א�ֿלא "והיה יתע�ה: אמר� ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹוה�א

ל �מכר לנפ�� ב�ס�"ו��ח�� (my,אֿתמ�ר�ה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
(ci.

� הרס"ד ��ה�צוה �� �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֵַַ
�אמרי ��נתי �עילת�. אחר יפתֿ�אר ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָֹמ�העביד

אצל� וי�יח�ה �פחה יע��ה ��א ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ"להעביד�":
וה�א �פח�ת, �ר� הע�בד�ת ה�פח�ת ְְְְְִִֶֶַָָָ��אר
א�ר �חת �� "לאֿתתע�ר יתע�ה: ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹאמר�

ספרי(my)ע�ית�" �ל��� .(my `vz zyxt): ְְִִִֵָ
ה�ה ."�� ����� ��א � �� ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ"לאֿתתע�ר
�ני על מזהירי� א�� לאוי� ��ני ל� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָנת�אר
לז�לת� מ�מכר� �הזהר וה�: נפרדי�, ְְְְִַָָָ�ְְְִִִִֵֶָָעניני�
�מ� א�א �פח�ת, �ר� אצל� מ�ה�איר� ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָוג�
�ר�� וכ� לנפ��". "ו��ח�� יתע�ה: ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ���ה

(x`ezÎztiay yexitl `nbeca):אמר�� ְֱֶֶַַ�מה
�מכר�" "והתע�רֿ�� נפ� f)�ג�נב ,ck my), ְְְְִֵֶֶֶַָ

my)אמר� ixtq).�� וי���� לר��ת� מ��כניס� : ְְְְְִִִִֵֶַַָ
ק���י� �תח�ת יפתֿ�אר �יני נת�אר� ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹ�כבר

(:`k).
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רמח] עשה למצות בסמוך רבינו [כתבה
Ú„Â�נת�אר '�בר �כלֿמצוה �אמר�י ��ה ¿«ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָ

�א�ת� �כ� ��נתי אי� �ל�ני', �מק�� ְְְִִִֵֶֶַָָָָָ�יניה
א�ת� �לֿ�יני ��ללת ה��כ�א א�ת� א� ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה�רק
א�א �אלה, ��� מ�� �עדר ��א עד ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹה�צוה,
א�ת� הלכ�ת ע�ר �� ��� אתֿה�ק�� מז�יר ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָאני
ר��ת �אל�ת ��� א�ֿעלֿ�י �יניה, ורב ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹה�צוה
אחרי� �מק�מ�ת מפ�ר�ת ה�צוה א�ת� ְֲִִֵָ�ְְְִִֵַָָמהלכ�ת

ע�ה. מק�מ� אז�יר ��א ְְְִֶַַַָָָֹ�תלמ�ד,

¯L‡ÎÂ�ד�� הא�ה, ה�צות �כלל �ת��נ� ¿«¬∆ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
�ה� מצות מה� �מצא ח�בהזכר�, ְְְִִִֵֵֶֶָָָֹ

�יתֿ �ני� �ג��: ויחיד, לכלֿיחיד לא ְְְְִִִִֵַַָָָֹל���ר
�מה� עמלק. זרע והכרתת מל� והקמת ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָה�חירה
�ל�ני מע�ה ע�ה א� ל�חיד, ח�בה �ה� ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹמצות
וקר�� ��גג קר�� �ג�� �ל�ני, מ�ב ל� ארע א� ְְְְְִִֵֵַַַַָָָא�

���אר ואפ�ר ipan)ה�ב, cg`d)לֿימי� אד� ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָ
א�ת� ל� יארע ולא ה�ע�ה א�ת� יע�ה ולא ְְֱֲֲֶֶֶַַַַַָֹֹח�יו,
��ארנ�, �מ� �יני�, �� א�� מ�צות וי� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹה�בר.
עבד ודי� עבר�ה, אמה ודי� עברי, עבד �י� ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶָָָ�ג��
מ�הֿ וז�לת� ��אל ודי� ח�� ��מר ודי� ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָ�נעני,
ח�יו �לֿימי אד� ���אר ואפ�ר זכר�. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ��ד�
�� �מה� ז�. �מצוה יתח�ב ולא זה �די� יד�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹולא
החגיגה �ג�� ה�ית, �פני א�א ח�בה �אינ� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמצות
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לכלֿ�בר" ס�טה(my)עליו �מרא �ל��� .(.cn): ְְְָָָָָָָָ
��בא" יצא יצא,(my)"לא �לא ה�א ��בא יכ�ל ְֵֵֵֵַַָָָָָֹֹ

�למ�ד � �מז�� מי� ויס�ק זי� �לי ית�� ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָאבל
�אי� ה�א עליו לכלֿ�בר, עליו 'ולאֿיעבר ְְְֲֵַַָָָָָָָֹֹל�מר:

אחרי� על מעביר א�ה אבל מעביר (x`yא�ה ֲֲֲֲִִִֵַַַַַָָָ
('eke zia dpead ,dnglndn mixehtdמאחר וכי ,ְִֵַַ

לי ecnel)�נפקא ip`y)ֿלכל עליו מ"�אֿיעבר ְְְֲִִַָָָָָֹֹ
עליו לעבר לי? ל�ה ��בא" יצא "לא ֲִֵֵַַָָָָָָָָֹֹ�בר",
��א ה��יעי ��לל �ארנ� �כבר לאוי�". ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ��ני
��י יהיה לאוי� ��ני עליו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�לֿמהֿ�ח�בי�

עצמ� החת� ��� ודע dxdf`lמצות. sqepa) ְְְִֶֶַַַָָֹ
(`avl xehtde qeibd lr mipennd lr zlhend

�לֿ � לנסע �ל�מר: מ�ית�, מ�צאת ְְְִִִֵֵַַָָָֹ�מזהר
ח' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָה�נה.

.(my)מ��טה ִָ

� הנ"ח מ�יר�אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִִַ
�מ�ער�� ה�לחמה ��עת (cgtl)אתֿה��פרי� ְְְֲִִִִֶַַַַָָ

ולעמ�ד �להתח�ק להתא�� ח�בה א�א ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָמ�ניה�,
האחר הע� �פ�נה(aie`d)�נגד וכלֿה�ס�ג . ְְֵֶֶֶַַָָָָָ

וה�א לאֿתע�ה, על עבר זה הרי � ְְֲֲֵֶֶַַַָָֹלאח�ר
מ�ניה�" תער� "לא k`)אמר�: ,f my)וכפל . ְְְֲִֵֶַַָָֹֹ

�ירא��" "לא ואמר: ak)אתֿה�או ,b my)וכפל . ְְִֶַַַָָָָֹ
לער�� ��א �ל�מר: הר�ה, זה �עני� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹאתֿה���י
��מ�ב לפי ה�לחמה ��עת לאח�ר לפנ�ת ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹו��א
נת�אר� �כבר האמת. �בר את לק�� אפ�ר ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָזה

מ��טה ח' �פרק ז� מצוה .(an:)�יני ְְִִִֵֶֶָָ

� הרכ"א יפתה�צוה �די� ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָ
יתע�ה: אמר� וה�א dnglnl...")�אר, `vz ik") ְְְִֶַַָֹ

יפתֿ�אר" א�ת ��ביה i`)"וראית ,`k my) ְְְִִֵֶַַַָָָֹ
ק���י� �רי� ז� מצוה �יני נת�אר� .(k`:)�כבר ְְְְֲִִִִִֵֵָָָ

� הרס"ג מ�מ��רה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַ
��א ה�ע� �א�ת� �עילת� אחרי יפתֿ�אר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹא�ת
�מק�מ�, ��ת�אר �מ� העיר, ���� ��עת ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָעליה
�� חפצ� א�ֿלא "והיה יתע�ה: אמר� ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹוה�א

ל �מכר לנפ�� ב�ס�"ו��ח�� (my,אֿתמ�ר�ה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
(ci.

� הרס"ד ��ה�צוה �� �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֵַַ
�אמרי ��נתי �עילת�. אחר יפתֿ�אר ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָֹמ�העביד

אצל� וי�יח�ה �פחה יע��ה ��א ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ"להעביד�":
וה�א �פח�ת, �ר� הע�בד�ת ה�פח�ת ְְְְְִִֶֶַָָָ��אר
א�ר �חת �� "לאֿתתע�ר יתע�ה: ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹאמר�

ספרי(my)ע�ית�" �ל��� .(my `vz zyxt): ְְִִִֵָ
ה�ה ."�� ����� ��א � �� ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ"לאֿתתע�ר
�ני על מזהירי� א�� לאוי� ��ני ל� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָנת�אר
לז�לת� מ�מכר� �הזהר וה�: נפרדי�, ְְְְִַָָָ�ְְְִִִִֵֶָָעניני�
�מ� א�א �פח�ת, �ר� אצל� מ�ה�איר� ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָוג�
�ר�� וכ� לנפ��". "ו��ח�� יתע�ה: ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ���ה

(x`ezÎztiay yexitl `nbeca):אמר�� ְֱֶֶַַ�מה
�מכר�" "והתע�רֿ�� נפ� f)�ג�נב ,ck my), ְְְְִֵֶֶֶַָ

my)אמר� ixtq).�� וי���� לר��ת� מ��כניס� : ְְְְְִִִִֵֶַַָ
ק���י� �תח�ת יפתֿ�אר �יני נת�אר� ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹ�כבר

(:`k).
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רמח] עשה למצות בסמוך רבינו [כתבה
Ú„Â�נת�אר '�בר �כלֿמצוה �אמר�י ��ה ¿«ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָ

�א�ת� �כ� ��נתי אי� �ל�ני', �מק�� ְְְִִִֵֶֶַָָָָָ�יניה
א�ת� �לֿ�יני ��ללת ה��כ�א א�ת� א� ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה�רק
א�א �אלה, ��� מ�� �עדר ��א עד ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹה�צוה,
א�ת� הלכ�ת ע�ר �� ��� אתֿה�ק�� מז�יר ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָאני
ר��ת �אל�ת ��� א�ֿעלֿ�י �יניה, ורב ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹה�צוה
אחרי� �מק�מ�ת מפ�ר�ת ה�צוה א�ת� ְֲִִֵָ�ְְְִִֵַָָמהלכ�ת

ע�ה. מק�מ� אז�יר ��א ְְְִֶַַַָָָֹ�תלמ�ד,

¯L‡ÎÂ�ד�� הא�ה, ה�צות �כלל �ת��נ� ¿«¬∆ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
�ה� מצות מה� �מצא ח�בהזכר�, ְְְִִִֵֵֶֶָָָֹ

�יתֿ �ני� �ג��: ויחיד, לכלֿיחיד לא ְְְְִִִִֵַַָָָֹל���ר
�מה� עמלק. זרע והכרתת מל� והקמת ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָה�חירה
�ל�ני מע�ה ע�ה א� ל�חיד, ח�בה �ה� ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹמצות
וקר�� ��גג קר�� �ג�� �ל�ני, מ�ב ל� ארע א� ְְְְְִִֵֵַַַַָָָא�

���אר ואפ�ר ipan)ה�ב, cg`d)לֿימי� אד� ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָ
א�ת� ל� יארע ולא ה�ע�ה א�ת� יע�ה ולא ְְֱֲֲֶֶֶַַַַַָֹֹח�יו,
��ארנ�, �מ� �יני�, �� א�� מ�צות וי� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹה�בר.
עבד ודי� עבר�ה, אמה ודי� עברי, עבד �י� ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶָָָ�ג��
מ�הֿ וז�לת� ��אל ודי� ח�� ��מר ודי� ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָ�נעני,
ח�יו �לֿימי אד� ���אר ואפ�ר זכר�. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ��ד�
�� �מה� ז�. �מצוה יתח�ב ולא זה �די� יד�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹולא
החגיגה �ג�� ה�ית, �פני א�א ח�בה �אינ� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמצות
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אחת. אחת הז�רנ�� �כבר הקהל �מצות ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָוהרא�ה
ל� ��� למי א�א ח�בה �אינ� מצות �� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�מה�
�ה�ה �מ�נ�ת �תר�מ�ת מע�ר�ת �ג�� ָ�ְְְְְְַַַרכ��,
וה�כחה וה�רט ה�קט �ל�מר ענ��, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָ�מ�נ�ת
א�ת� ל� יהא ��א ואפ�ר והע�לל�ת; ְְְְְֵֵֵֶֶַָָָֹוה�אה
ולא �לֿימיו אד� ויחיה �ה� יתח�ב ולא ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹהרכ��
ה�ה. מ�ֿה��ג א�ר מ�ֿה�צות �מצוה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹיתח�ב
ח�בה �היא לפי א��, �כלל אינ� ה�דקה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאבל
��ארנ�. �מ� מ�ֿה�דקה ה�ת�רנס לעני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאפ��
�הכרח, עלֿ�לֿאד� ח�בה �ה� מצות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�מה�
�ג�� ��היה, מ�ב �באיזה �בכלֿמק�� ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ�כלֿזמ�
אתֿ נקרא ואנ� ��ת, ��מירת וה�פ�י� ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָה�יצית
�ה� לפי ההכרח��ת, ה�צות זה: ����ג ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹה�צות
�ד�ל �ה�א מ��ראל עלֿ�לֿאד� �הכרח ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָח�בה

�בכלֿמ�ב. �בכלֿמק�� �כלֿזמ� ְְְְְִַַָָָָָָ��ני�

¯L‡ÎÂ,מצא� א�� ע�ה מצות �ר�"ח �ת��נ� ¿«¬∆ְְְְֲִִִֵֵֵַַָֹ
�תנאי ��י�, ה� ההכרח��ת ְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹ�ה�צות
���י� ח�ב �ה�א �אמרנ� זה �אד� ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ���יח
הינ�: אד� �ני רב �מ�ב נמצא �הכרח א�� ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹמצות
ה�ז�� מיני וא�כל ��עיר, �בית �ר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ�ה�א
�ב�ר, לח� �ל�מר אד�, �ני מז�� �ה� ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָהיד�עי�
�מ�ליד א�ה ונ��א אד�, �ני ע� מסחר ְְְְִִִִֵֵֶָָָָוע��ה

�� ה�דר לפי ה� א�� מצות ו��י� �רנ��ני�. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ
י ט, ח, ז, ו, ה, ד, ג, ב, א, ה�צוה זה: ְְְִִֵֶַָָ�מניננ�
� יא ;�� ח�ב�ת ה��י� אי� הע�ירית וז� �ְֲִִִֵַַָָָָ
ח�בה ואינ� � יב ל��י�; ח�בה אינ� היא ְְִִֵֵַַָָָָָוג�
ואינ� � יד ל��י�; ח�בה ואינ� � יג ְְִִֵֵַַָָָָָל��י�;
יט, ל��י�; ח�בה �ואינ� יח טו, ל��י�; ְִִֵַַָָָָָח�בה
צד, עג, נד, לב, ה�הני�; לזכרי מיחדת וז� � ְְֲִִֵֶֶַֹ�ְְכו
קנו, קנה, קנד, קנב, קנ, קמט, קמז, קמו, קמג,
ל��י�; ח�בה ואינ� � קסא קס, קנט, קנח, ְִֵַָָָקנז,
וז� � קסח קסז, קסו, קסה, קסד, קסג, ְקסב,
ח�בה אינ� וז� � קסט ל��י�; ח�בה ְִֵֵַָָָָָאינ�
קעה, קעב, ל��י�; ח�בה ואינ� � קע ְִִֵַַָָָָל��י�;
� ריב ריא, רי, רט, רח, רז, רו, קצז, קצה, קפד,
מיחדת והיא � ריד ריג, ל��י�; ח�בה אינ� ֶֶ�ְְְִִֵַָָָוז�

ל�כרי�. מיחדת היא וג� � רטו ְִֶֶַָ�ְְְִִַַָל�כרי�;

‰p‰ההכרח��ת ה�צות ����י� ל�, נת�אר ƒ≈ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹ
ואר�ע ל��י�, �� ח�בה ה� מצות מ"ו ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹהא�ה
ה�ימ� ל� ויהיה �ה�. ח�ב�ת אינ� מה� מצות ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹע�רה
מלכ�ת ה�ה ��י� הא�� ההכרח��ת מצות ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ���י�

(g ,e mixiyd xiy)האר�ע �ה�מטת ה�ימ� ויהיה ,ְְְְְִִֶַַַַַָָָ
יד אזלת מ�ֿה��י� el)ע�רה ,al mixac)יהא א� ְְְִִֵֵֶַַָָָ

א� �� ל��י� �לבד מצות המ"ו �ח�בת ְְְְִִִִַַַַַַָָָֹה�ימ�
�רית� i`)�ד� ,h dixkf)ח�בה �ד� מני� �ל�מר: ְְְְְִִֵַַַַָ

�הכרח. לא�ה המיחדת ה�רית וה� ְְִֵֶֶֶַָָ�ְְְִֵֶַַָלה�

ע�ה. מצות �מני� לר�� מהֿ�ראינ� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹֹזה�
מה� �� �לֿמהֿ���ה לק�� עזר א�אל ה' ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�מאת

מ�נ�. מהֿ�הזהיר מ�ל ְְְִִִִִֵֶֶַַֹ�להתרחק
zeevn)וזה� b"ixzd)מאמר� לכל�ל מהֿ�רצינ� ְְְֲִִֶֶַַָָ

zeevnd)זה xtqa :xnelk). ֶ

הכ"ז מחזור התחלת

המצוות ספר במסלול

שני יו�

. . ‰Ê‰ ¯ÙÒ‰
‰˘Ú ˙ÂˆÓ·

¯Ùq‰�אתֿמני אבאר �� ה�צות" "ספר ה�ה «≈∆ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
לכ� ואביא למנ�ת�. רא�י ואי� ְְְְְִִִֵַָָָָֹה�צות
�ר���, על חז"ל �מ�ברי ה��רה מ�ס�קי ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָראי�ת

�ללי� zeceqi)ואק�י� Ð "miyxey")�לסמ �רא�י ְְְְִִִֶַָָֹ
�י על נכ�� מנינ� �כ��צא ה�צות. �מני� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹעליה�
� ספק �� �אי� �ר�רה �ראיה ה�ה ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָה�אמר
מהֿ הפ� ��נה �לֿמי �ל טע�ת� ל��רא ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ת�רר
ולא מס�� לאד� לה�יב צר� לי ואי� אנחנ�. ְָֹ�ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹ��נינ�
המכ�נ�ת וה�כלית �ה��עלת �יו� טע�ת�. ָ�ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָלברר
��� זאת. �לי מבק�יה� עלֿידי ��גנה זה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ�ְֲֶַָ�מאמר
� מצוה מצוה � �מנינ� ��� אתֿה�צות ְְְִִִָָָָָ�ְֲִֵֶַָֹאבאר
מה א� ספק, �� �לֿמהֿ��� על ראיה ְְִֵֵֶַַַָָָָָואביא
ה��רה, �דיני �קיא�ת ל� �אי� מי ����ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ�אפ�ר

ספק. �� מהֿ��� �ל ואבאר �גיאת� ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹואסיר

Ï·‡מצוה איז� �יני לפרט זה �ח��ר ��נתי אי� ¬»ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
אמנ� וא� �לבד. למנ�ת� א�א ְְְְְִִִִִֶַָָָָָֹמ�ֿה�צות,
על אפר��� הרי הז�רת�, ��עת מ�ה� מה� ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאפר�

ה�� �ר�� zedn�ר� Ð "my" zxaqd jxevl) ֵֵֶֶַ
(dizekld hxtl ick `l j` Ð deevndדע��� �די ,ְִֵֶַָ

נ�� �בר �לאיזה ה�ה, ה�או א� הע�ה ה�א ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָמה
ראי�ת �י על מנינ� ידיעת �כ���ג ה�ה. ְְְִִִַַַָָָ�ְֵֶֶַַה��
א�ת� �רא� סת� �דר� אז�יר� אז ה�ה, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹמ�ֿהח��ר

ה��לל dxez")הח��ר dpyn" xtq zgizta)ה�� ִֵֶַַַ
lirl)��כרנ� epxkfdy enk). ְֶַָ

iyily mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

(˘ÌÈ˘¯Â)הּכללים ©§¨¦

È�‡Â�לסמ �רא�י ה�ללי� �זכר�� מתחיל ע�ה «¬ƒְְְְְִִִִֶַַַָָָֹ
ע�ר אר�עה וה� ה�צות, �מני� ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹעליה�
���לל ה�צות ��לל [ואמר] אק�י� א� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ�ללי�.
מא�ת �� ה� � �ה� ה�� ���נ� ה��רה, ִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָספר
רמ"ח, ע�ה מצות � מה� מצות, ע�רה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֹֹֹ��ל�
לאֿתע�ה מצות � �מה� האד�; ��� אברי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ�מני�

הח�ה ימ�ת �מני� וה� ynyd)שס"ה, zpy)�מני� . ְְְְְִִֵַַַָָ
מ��ת �מרא �ס�� ה�למ�ד �ל��� נז�ר .(bk:)זה ְְְְְִִֶַַַָָָ

ל� נאמר� מצות ע�רה ��ל� מא�ת �� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָֹֹאמר�:
�רמ"ח הח�ה, ימ�ת �נגד שס"ה �סיני: ְְְְִֶֶֶַַַָֹלמ�ה

אמר� וע�ד אד�. �ל אבריו zyxt�נגד `negpz) ְְְֵֶֶֶָָָָָ
(`vz�מני� ע�ה ��צות על ה�ר� �ר� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹעל

לאד�: ל� א�מר ואבר �לֿאבר �ל�מר: ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהאברי�,
ימ�ת �מני� לאֿתע�ה ו��צות מצוה; �י ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָֹֹע�ה
אל לאד�: ל� א�מר וי�� �לֿי�� �ל�מר: ְֵַַַָָָָָָָה�נה,
מ�לֿמי אחד מא� נעל� לא וזה עברה. �י ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ע�
א�א מנינ�, ��ה� �ל�מר: אתֿה�צות, ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��נה
�מ� ה�נ�יי�, ��ברי� �מ�רה �גיאה ְְְְְִִִֶַַָָָָ��ג�
עניני ידע� ��א מ�ני וזאת זה, �ח��ר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹ��ת�אר

ה�ללי� עכ�ו:(miyxeyd)י"ד �אבאר� הא�ה ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָ

מה�: הרא��� ה�הה�לל ��ני� למנ�ת �אי� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
מ�ר�נ�. �ה� ְְִִֵֶֶַַָָֹאתֿה�צות

ה�ני: �אחתה�לל מהֿ��למד �ל ��א ְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹ
א� �ה� נדר�ת �ה��רה מ��ת ע�רה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹמ�ל�

למנ�ת�. רא�י ְְִִָ�ר��י,

ה�לי�י: �אינ�ה�לל מצות למנ�ת �אי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
לד�ר�ת. ְֲנ�הג�ת

הרביעי: ה��געי�ה�לל צ��י� למנ�ת �אי� ְְְְִִִִִִֵֶַַָָ
.��� ה��רה ָ�ְְִַָָֹלכלֿמצות

החמי�י: לה�לל ה�צוה�אי� טע� מנ�ת ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ
עצמ�. �פני ְְְְִִֵַָָ�מצוה

ה��י: ולאֿה�לל ע�ה �� ��� �ה�צוה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ולאו ע�ה, מצות ע� ��� ע�ה למנ�ת י� ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹתע�ה,

לאֿתע�ה. מצות ע� ���ְֲִִֶֶַָֹֹ

ה�ביעי: הלכ�תה�לל �רטי למנ�ת �אי� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָ
ְִַָה�צוה.

ה�מיני: ע�ה�לל ה�לילה למנ�ת �אי� ְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
ְַָָָהאזהרה.

ה��יעי: אתֿה�אוי�ה�לל למנ�ת �אי� ְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
ו��צ�י� ��זהרי� אתֿהעניני� א�א ִ�ְְְִֶָ�ְְֲִִֵֶֶֶָָָָוהע�ה,

ֲֵֶעליה�.

הע�ירי: אתֿההק�מ�תה�לל למנ�ת �אי� ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ
�היא. �כלית לאיז� ְְִִֵֵֶֶַ�ה�

האחדֿע�ר: חלקיה�לל למנ�ת �אי� ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
אחת. מצוה �לל� א� �נפרד, �לֿחלק ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָה�צוה,

ע�ר: ה�ני� עלה�לל ��צ�י� ���ע�ה ְְְֵֶַַַָָָ�ְֶָ�ִַ
לב��. ��� �לֿחלק למנ�ת אי� ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָע��ת�,

ע�ר: ה�ל�ה אינ�ה�לל ה�צות ��ס�ר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
ה�צוה נ�הגת ��ה� ה�מי� מס�ר לפי ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָמתר�ה

ִַההיא.

ע�ר: האר�עה ק���ה�לל למנ�ת רא�י אי� ְְְִִֵַַָָָָָָָ
ע�ה. �מצות ְְֲֳִִֵַָָהענ�י�

שלישי יו�

miyxeydn cg`e cg` lk cnli cid zncwd cenil inia]
mikenqd minia ecnll x`yd wlgl ,ezleki itk (millkdÐ)

.[mei eze` zevn cenil lr sqepa

ראי�תוהנני �להביא מה� �לֿ�לל לבאר ח�זר ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָ
ה��. ירצה א� ְִִֵֶַָָעליו,

הרא���: אתֿה�לל ה�ה �מני� למנ�ת �אי� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
מ�ר�נ�. �ה� ְְִִֵֶַַָָֹה�צות

Úcה�א �י עליו, להעיר צרי� היה לא זה �עני� «ְְִִִִֶֶָָָָָָָֹ
ה�למ�ד ����� �יו� �הרי bk:)�ר�ר. zekn) ְְֲֵֵֶֶַַָָ

ל� נאמר� מצות ��ל�ֿע�רה מא�ת ��" ְְְְִֵֵֵֶֶֶֹֹה�א:
מ�ר�נ� �ה�א �דבר נאמר אי� � �סיני" ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹלמ�ה
מ�יו� ,�� על העירנ� א�א ה�ני�? מ�לל ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ�ה�א
�כלל מג�ה �מקרא חנ�ה נר �מנ� �זה טע� ְְְִִִַָָָ�ְֲֵֶֶָָָָ��בר
ונח�� �כלֿי�� �רכ�ת מאה וכ� ע�ה, ְְְְְֲִִֵֵֵָָָֹמצות
ער�י� והל��ת מתי� �קברת ח�לי� �ב��ר ִ�ְְֲִֵַַַָ�ְֲִִִֵאבלי�
�ה� לגמר י�� ע�ר ��מ�נה �ק�פ�ת ְְְְִִֶָָָָֹוח��ב
���מע �מי �תמיהה להס��ל י� אכ� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָאתֿהה�ל.
�מ�נה �סיני" למ�ה ל� "נאמר� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָֹאתֿ�בריה�
יתע�ה, ה�� לפני �וד ��ח ��� הה�ל, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָקריאת



עה iyily mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

(˘ÌÈ˘¯Â)הּכללים ©§¨¦

È�‡Â�לסמ �רא�י ה�ללי� �זכר�� מתחיל ע�ה «¬ƒְְְְְִִִִֶַַַָָָֹ
ע�ר אר�עה וה� ה�צות, �מני� ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹעליה�
���לל ה�צות ��לל [ואמר] אק�י� א� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ�ללי�.
מא�ת �� ה� � �ה� ה�� ���נ� ה��רה, ִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָספר
רמ"ח, ע�ה מצות � מה� מצות, ע�רה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֹֹֹ��ל�
לאֿתע�ה מצות � �מה� האד�; ��� אברי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ�מני�

הח�ה ימ�ת �מני� וה� ynyd)שס"ה, zpy)�מני� . ְְְְְִִֵַַַָָ
מ��ת �מרא �ס�� ה�למ�ד �ל��� נז�ר .(bk:)זה ְְְְְִִֶַַַָָָ

ל� נאמר� מצות ע�רה ��ל� מא�ת �� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָֹֹאמר�:
�רמ"ח הח�ה, ימ�ת �נגד שס"ה �סיני: ְְְְִֶֶֶַַַָֹלמ�ה

אמר� וע�ד אד�. �ל אבריו zyxt�נגד `negpz) ְְְֵֶֶֶָָָָָ
(`vz�מני� ע�ה ��צות על ה�ר� �ר� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹעל

לאד�: ל� א�מר ואבר �לֿאבר �ל�מר: ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהאברי�,
ימ�ת �מני� לאֿתע�ה ו��צות מצוה; �י ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָֹֹע�ה
אל לאד�: ל� א�מר וי�� �לֿי�� �ל�מר: ְֵַַַָָָָָָָה�נה,
מ�לֿמי אחד מא� נעל� לא וזה עברה. �י ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ע�
א�א מנינ�, ��ה� �ל�מר: אתֿה�צות, ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��נה
�מ� ה�נ�יי�, ��ברי� �מ�רה �גיאה ְְְְְִִִֶַַָָָָ��ג�
עניני ידע� ��א מ�ני וזאת זה, �ח��ר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹ��ת�אר

ה�ללי� עכ�ו:(miyxeyd)י"ד �אבאר� הא�ה ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָ

מה�: הרא��� ה�הה�לל ��ני� למנ�ת �אי� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
מ�ר�נ�. �ה� ְְִִֵֶֶַַָָֹאתֿה�צות

ה�ני: �אחתה�לל מהֿ��למד �ל ��א ְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹֹ
א� �ה� נדר�ת �ה��רה מ��ת ע�רה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹמ�ל�

למנ�ת�. רא�י ְְִִָ�ר��י,

ה�לי�י: �אינ�ה�לל מצות למנ�ת �אי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
לד�ר�ת. ְֲנ�הג�ת

הרביעי: ה��געי�ה�לל צ��י� למנ�ת �אי� ְְְְִִִִִִֵֶַַָָ
.��� ה��רה ָ�ְְִַָָֹלכלֿמצות

החמי�י: לה�לל ה�צוה�אי� טע� מנ�ת ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ
עצמ�. �פני ְְְְִִֵַָָ�מצוה

ה��י: ולאֿה�לל ע�ה �� ��� �ה�צוה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ולאו ע�ה, מצות ע� ��� ע�ה למנ�ת י� ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹתע�ה,

לאֿתע�ה. מצות ע� ���ְֲִִֶֶַָֹֹ

ה�ביעי: הלכ�תה�לל �רטי למנ�ת �אי� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָ
ְִַָה�צוה.

ה�מיני: ע�ה�לל ה�לילה למנ�ת �אי� ְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
ְַָָָהאזהרה.

ה��יעי: אתֿה�אוי�ה�לל למנ�ת �אי� ְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
ו��צ�י� ��זהרי� אתֿהעניני� א�א ִ�ְְְִֶָ�ְְֲִִֵֶֶֶָָָָוהע�ה,

ֲֵֶעליה�.

הע�ירי: אתֿההק�מ�תה�לל למנ�ת �אי� ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ
�היא. �כלית לאיז� ְְִִֵֵֶֶַ�ה�

האחדֿע�ר: חלקיה�לל למנ�ת �אי� ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
אחת. מצוה �לל� א� �נפרד, �לֿחלק ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָה�צוה,

ע�ר: ה�ני� עלה�לל ��צ�י� ���ע�ה ְְְֵֶַַַָָָ�ְֶָ�ִַ
לב��. ��� �לֿחלק למנ�ת אי� ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָע��ת�,

ע�ר: ה�ל�ה אינ�ה�לל ה�צות ��ס�ר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
ה�צוה נ�הגת ��ה� ה�מי� מס�ר לפי ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָמתר�ה

ִַההיא.

ע�ר: האר�עה ק���ה�לל למנ�ת רא�י אי� ְְְִִֵַַָָָָָָָ
ע�ה. �מצות ְְֲֳִִֵַָָהענ�י�

שלישי יו�

miyxeydn cg`e cg` lk cnli cid zncwd cenil inia]
mikenqd minia ecnll x`yd wlgl ,ezleki itk (millkdÐ)

.[mei eze` zevn cenil lr sqepa

ראי�תוהנני �להביא מה� �לֿ�לל לבאר ח�זר ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָ
ה��. ירצה א� ְִִֵֶַָָעליו,

הרא���: אתֿה�לל ה�ה �מני� למנ�ת �אי� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
מ�ר�נ�. �ה� ְְִִֵֶַַָָֹה�צות

Úcה�א �י עליו, להעיר צרי� היה לא זה �עני� «ְְִִִִֶֶָָָָָָָֹ
ה�למ�ד ����� �יו� �הרי bk:)�ר�ר. zekn) ְְֲֵֵֶֶַַָָ

ל� נאמר� מצות ��ל�ֿע�רה מא�ת ��" ְְְְִֵֵֵֶֶֶֹֹה�א:
מ�ר�נ� �ה�א �דבר נאמר אי� � �סיני" ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹלמ�ה
מ�יו� ,�� על העירנ� א�א ה�ני�? מ�לל ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ�ה�א
�כלל מג�ה �מקרא חנ�ה נר �מנ� �זה טע� ְְְִִִַָָָ�ְֲֵֶֶָָָָ��בר
ונח�� �כלֿי�� �רכ�ת מאה וכ� ע�ה, ְְְְְֲִִֵֵֵָָָֹמצות
ער�י� והל��ת מתי� �קברת ח�לי� �ב��ר ִ�ְְֲִֵַַַָ�ְֲִִִֵאבלי�
�ה� לגמר י�� ע�ר ��מ�נה �ק�פ�ת ְְְְִִֶָָָָֹוח��ב
���מע �מי �תמיהה להס��ל י� אכ� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָאתֿהה�ל.
�מ�נה �סיני" למ�ה ל� "נאמר� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָֹאתֿ�בריה�
יתע�ה, ה�� לפני �וד ��ח ��� הה�ל, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָקריאת
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(el`k)�בע�� חנ�ה, נר �מ�נה מ�ה; נצט�ה ְֶָָ�ְֲִֵֶֶֶַָָֹ�זה
ואיני מג�ה! מקרא וכ� �ני. �בית חכמי� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָא�ת�
��אמר ל�� על יעלה א� מי�ה� ���מה ֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָסב�ר
מלכ�תנ� �ס�� �א� א�תנ�, ��צ�ה �סיני ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹלמ�ה
נר להדליק ��תח�ב וכ� �� ה�וני� ע� לנ� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיקרה
ה�א, �כ� �הכ�יל� ��ה לי, נראה א� ְְְִִִִֶֶֶַַָָָ�ֲחנ�ה.
ק��נ� "א�ר א��: �ברי� על מברכי� ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ�אנ�
חנ�ה, נר �להדליק מג�ה, מקרא על וצ�נ� ָ�ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹ�מצותיו

�ה�למ�ד וג� אתֿהה�ל"; bk.)ולגמר zay)אל�� ְְְְִֵֵֶֶַַַַַֹ
("epeeve" opaxc zeevn lr mikxany jk lr)�היכ :ֵָ

�� מ��� אמנ� וא� תס�ר". מ"�א ואמר�: ְְְְִִִִָָָָָָֹצ�נ�?
מ�ר�נ�, �ה�א �לֿ�בר ��מנ� רא�י היה � ְְִִֶֶַָָָָָָָָָמנ�
מהֿ�אסר� וכל חכמי� מהֿ����נ� ��ל ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ�יו�
��צ�ה �סיני ר�נ� מ�ה נצט�ה �בר הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעלינ�,

ל א�רא�תנ� ה��רה "עלֿ�י א�מר: ה�א ��� ק�מ�, ְְֲִֵֵֶֶַַַָָ
�ע�ה" ל� א�רֿיאמר� ועלֿה���ט (mixacי�ר�� ְְְְֲֲִֶֶַַַָֹ

(`i ,fi�עני ���� �בריה� על מ�עבר והזהירנ� .ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹ
מ�ֿה�בר תס�ר "לא ואמר: וקבע� ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹמ�הֿ��זר�

��מאל" ימי� ל� נכ��(my)א�רֿי�יד� א� אבל . ְְֲֲִִִֶַָָָֹ
מצות, �רי"ג �כלל מ�ר�נ� מהֿ�ה�א �ל ְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹֹלמנ�ת
תס�ר", "לא יתע�ה: אמר� לכלל נכנס �ה�א ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ�יו�
מ��ע � �ע�ה" ל� א�רֿיאמר� ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָֹו"עלֿה���ט
חנ�ה נר ��נ� �מ� והרי מ��לת�?! א�� ָ�ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָנתיחד�
ידי� נטילת למנ�ת נכ�� היה �� מג�ה, ְְְְִִִִִַַָָָָָָָ�מקרא
ק��נ� א�ר מברכי�: אנ� �הרי ער�ב, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָ�מצות
ער�ב, מצות ועל ידי�, נטילת על וצ�נ� ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹ�מצותיו
נר �להדליק מג�ה, מקרא על מברכי�: �אנ� ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ�מ�

אמר� �בפר�� מ�ר�נ�! וה�ל � חנ�ה (oileg�ל ֲֶ�ְְְְִֵַַָָָָֹ
(.ew�רא��ני מי� :(dcerqd iptly mici zlihp) ִִִַ

�ברי ל�מע מצוה א��י: אמר מצוה? מאי ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹמצוה.
היכ� חנ�ה: ונר מג�ה �מקרא �אמר� �מ� ֵָָ�ְְְְְְֲֲִִִֵֶָָָָחכמי�.
מהֿ���נ� ��ל נת�אר, �כבר תס�ר". מ"�א ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹצ�נ�?
ר�נ� מ�ה אחרי �עמד� ה�ל��, עליה� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹה�ביאי�,

אמר� �בפר�� מ�ר�נ�. ��ֿ�� k`:)�ה�א oiaexr): ְְְִֵֵַַָָָ
וידי� ער�בי� �למה ���� mici)��עה zlihp) ְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹ

וכ�'" ל�י ו��ח �ני "חכ� ואמרה: �תֿק�ל ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָיצתה
(`i ,fk ilyn)�ער�בי� �אר�, אחרי� �במק�מ�ת .ְֲֲִִִֵֵֵֶ

נת�אר �בכ� ס�פרי�. מ�ברי � וידי� �ר�נ�, �ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ
�ר�נ�. נקרא: ר�נ� מ�ה אחר מהֿ���נ� ��ל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹל�

‰p‰קרא�� �ח�ב ��א �די זאת, ל� �אר�י ƒ≈ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹֹ

נח�במג � נביאי� ���� �ה�א �יו� � �ה ְְְִִִִֵֶֶָָָ
opaxc)מ�א�ריתא zeevn x`yl dnec epi`e)הרי� , ְְֲִֵֶַָ

מ�ר�נ� zeevna)ער�בי� dpnp `le)�ה� א�ֿעלֿ�י ְִִִֵֵֶַַַָָ
מהֿ��על� וזה �ינ�. �בית ��ֿ�וד �למה ����ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ

zelecb")מ��לתנ� zekld" lra)הל��ת מנה ולכ� , ְְִֵֵַַָָָָָ
ער� "�יֿתראה �י�עיה: ��צא לפי ְְְִִִִִֶֶַָָָָֹ�ֲער�י�,

f)וכ�ית�" ,gp diryi)לכלל נכנס ��ה ידע ולא . ְְְְִִִִֶֶַַָָֹ
ל�" יחסר א�ר מחסר� "�י g)אמר�: ,eh mixac). ְְְֲֵֶֶַַָֹ

� ספק ��� �זה ואי� � ה�ה ה���י עני� ְְִִִֵֵֶֶַַַָָ�י
ונ�� אתֿהער�י�, ונל�י� אתֿהרעבי�, ְִִֵ�ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָ��אכיל
���י, ל� �אי� למי וכ��י מ�ע, ל� �אי� למי ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָמ�ע
ונר�יב להתח��, יכלת ל� �אי� אתֿה�נ�י ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹונ�יא
ה�למ�ד �דברי �מפרס� לר�ב, ��ר�� ְְְְִֵַַָ�ְְְִִֶַַֹמי

(:fq zeaezk)י�" אמר�: לכלל נכנס ְְְִִֵֶֶַָָָ��לֿזה
א�� אצל מח�ר ה�למ�ד ל��� �א�� א� ֵֵֶָ�ְְְְְִַַַַֹמחסר�".

אחרת �בל��� �פה yxetnd�לעגי xaca erh okle) ְְֲֵֶֶַַָָָ
(cenlzaמג�ה מקרא מנ� לא � �� ול�לא ;ְְְִִֵָָָָֹ

�סיני. למ�ה ל� ��אמר� ה�צות �י� ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָֹֹוכ��מה
��ב�ע�ת ה�מרא מצות(hl.)�ל��� א�א לי אי� : ְְְְִִִֵֶַָָָֹ

�ג�� להתח��, �עתידי� סיני; הר על ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַ��צט��
וק�ל�" "ק�מ� ל�מר: �למ�ד מ�י�? מג�ה, ְְְְְְִִִִִִַַַָָמקרא

(fk ,h xzq`):וה�א �בר, מהֿ���ל� ק�מ� �ְְְְִִֶַָ
והחכמי� ה�ביאי� ��ת�נ� �כלֿמצוה ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָ��אמינ�

מ��. ְִִֵַַ�לאחר

Ï·‡,�מ�ר�נ �ה� ע�ה מצות מנ� מ��ע �מהני: ¬»ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
לאֿ מצות ��ֿ�� מנ� ולא �הז�רנ�, ְְְְְִִֵֶַַָֹֹֹ�מ�
מצות �י� ��נ� �מ� הרי מ�ר�נ�? �ה� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹתע�ה
וה�ל, �רכ�ת �מאה מג�ה �מקרא חנ�ה נר ְְְְִִֵֵַָָָָָ�ֲֲֵֵע�ה
� לאֿתע�ה מצות �כלל ��ֿ�� למנ�ת לה� ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהיה

�ע�ר �נ��ת �מ�ע�רי� �י לאֿתע�ה? מצות י� ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַֹֹ
וערוה d`ia)��לֿערוה ixeqi`)לאֿתע�ה היא ְְְֲִֶֶֶֶַָָָֹ

��נ�ה �לֿ�נ�ה �� zeaexw�א�ריתא, ody miyp) ְְְְִִַָָָָָ
eid dxezd ony Ð "zeipy" Ð mc`d ly eiaexw ly

(zexzen�ואמר ��אר� �מ� �ר�נ�, לאֿתע�ה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹהיא
(c dpyn a wxt zenai).�ס�פרי מ�ברי �נ��ת :ְְְִִִִֵ

���נה ��הֿ�אמר� ��למ�ד, נת�אר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ�כבר
מאי ואמר�: ה�נ��ת. ל�מר: רצ�נ� מצוה" ְְְְְִִִַַַָָָ"א��ר

(oeyl edn)�וכ חכמי�. �ברי ל�מע מצוה ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָֹמצוה?
�היא חל�צה, אח�ת ה�לל �ת�� למנ�ת לה� ְְְֲֲִִֶֶַָָָָָהיה

ס�פרי�! ְְִִִֵמ�ברי
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BÏÏkֿוכל �ר�נ� �לֿע�ה מנינ� א�� �בר: �ל ¿»ְְֲִִֵֶַָָָָָָָ
לאלפי� מ�יע העני� היה �ר�נ�, ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹלאֿתע�ה
וה�א: �לל, נס�ר �� �אי� �ר�ר �בר וזה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָר�י�!
�רי"ג �כלל נח�ב אינ� מ�ר�נ� מהֿ�ה�א ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ��ל
ואי� ��רה �ס�קי ��� ה�ה �ה�כ�� לפי ְְֵֵָָ�ְְְִִֶֶַַֹמצות,
�ה� זה א� ��באר. �מ� מ�ר�נ�, �בר ��� ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�ה�
מקצת� �מ�יחי� מ�ר�נ� �ה� �ברי� מקצת ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָמ�ני�
���� לק�ל� �איֿאפ�ר �בר זה � �חירת� ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָלפי
ה�לל עני� �ארנ� �כבר ��אמר�. מי יאמר� ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹ�ני�,
אד�. ל��� ספק �מ� נ�אר ��א עד וראית� ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹה�ה

ה�ני: מ�ל�ה�לל �אחת מהֿ��למד �ל ��א ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ
מ��ת cenil)ע�רה illk)�א �ה� נדר�ת �ה��רה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָ

למנ�ת�. רא�י ְְִִָ�ר��י,

¯·kרב� ה��נה, �ר�� על ח��רנ� �רא� �ארנ� ¿»ְְְִִֵֵֵֶַַַָֹֹ
��ל� נלמדי� ה��רה מ��ת�יני ע�רה ְְְִִִִִֵֵֶַָָֹ

�מ�ה ��למד ו�ה�י� �ה�, נדר�ת ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ�ה��רה
י� א� מחלקת; �� י� �עמי� ה���ת ְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹמא�ת�
ואי� ר�נ� מ��ה מק�לי� �ר��י� �ה� ְִִֵֵֶַָֹ�ְִִִֵֵֶ�יני�
�אחת ראיה עליה� ��ביאי� א�א מחלקת, ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ה�
למצא �אפ�ר ה�ת�ב מחכמת ��� מ��ת. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמי"ג
ה�� א� המק�ל ה�ר�� א�ת� על ה��רה רמז ��ְֵֶֶֶַַַַ�ֵֶָ
�יו� .�� זה עני� �ארנ� �כבר עליו, ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָה��רה

�לֿ לא הרי � �� ��מצא(dkld)�ה�בר ֲֵֵֶַָָָֹ£¨¨ְִֶָ
עליה נאמר מ��ת מי"ג �מ�ה ה�ציא�ה ְֲִִִִִֶֶַָָָָָֹ�חכמי�
על נאמר לא �� א� �סיני; למ�ה נאמרה ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ�היא
על ��למ�ד א�ת� ס�מכי� �חז"ל מהֿ��מצא ְְְֲִִֶֶַַַַַָֹ�ל
יכ�ל ה�א �י � מ�ר�נ� �ה�א מ��ת. מי"ג ְִִִִֶַַַָָָאחת
מהֿ��א �ל ה�א: �� והעני� מק�ל. �ר�� ְְִֶַָָָָֹֹ�ְְִֵלהי�ת
למד �ה�למ�ד ותמצא ���רה מפר� ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹ�מצא��
�עצמ� ה� �ר�� א� מ��ת, מי"ג �אחת ְְְְִִִֵֵַַַָא�ת�

��רה ��� ��ה dxezdn)ואמר� wlg)ה�� א� ְְֶֶֶֶָָ
מק�לי �הרי למנ�ת�, רא�י זה הרי � ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָמ�א�ריתא

א�(l"fg)ה�סרת אבל מ�א�ריתא; �ה�א אמר� ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
ה�א הרי � �פר�� זאת אמר� ולא זאת �אר� ְְְֲֲֵֵֵָֹֹֹֹלא
�לל זה �� עליו, ה��רה �ס�ק �אי� �יו� ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמ�ר�נ�,

מנה �לפיכ� ז�לתנ�, �� נ���� יראת(b"da)��בר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
,�� לידי �מהֿ�הביא� ע�ה. מצות �כלל ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶַַָָֹחכמי�

עקיבא ר�י �ברי לי, ה�ראה ak:)�פי migqt): ְְְֲִִִִִִֵֶַַָ
�ירא" אלהי� bi)"אתֿה' ,e mixac)לר��ת � ְֱִֶֶַָֹ

�ר��י, מהֿ��למד ��ל וח�ב� חכמי�. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹ�למידי
ה�ז�ר ה�לל מ� zeevn)ה�א b"ixz llka). ְְִִַַָָ

C‡ד��� מנ� לא מ��ע �ח�ב�, �מ� ה�בר א� «ְְִִֶַַַָָָָֹ
הא� bxeg)�על a`)פני� מצוה האב וא�ת ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

אחיו ���ד וכ� וא�? אב ���ד על נ�ספת ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָעצמ�,
למדנ� הא�ה האנ�י� ��� מר��י(wx)ה�ד�ל? ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ©ִֵ

לכ� אמר��ח�בי� bw.)ד�. zeaezk)"�אתֿאבי" : ְְְִִֶֶַַָָָָ
(ai ,k zeny)על� �לר��ת ה�ד�ל אחי� לר��ת �ְְִַַַַַָָ

"ואתֿא��" אבי�,(my)א��; א�ת לר��ת � ְְִִִֵֶֶֶֶַָ
לר��ת � �ירא" אלהי� "אתֿה' �אמר�: ְְְֱִֶֶֶַָָֹ�מ�
א��?! מנ� ולא א�� מנ� �מ��ע חכמי�. ְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹ�למידי

¯·Îeמ�ה י�תר חמ�ר לעני� הידיעה חסר הביא� ¿»ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָֹ
�ס�ק, איזה �ל �ר� מצא� �א� ְְְִֵֶֶֶָָָוה�א,
להתרחק א� �ע�ה איז� לע��ת מח�ב ה�ר� ְְִֵַָ�ְְְְֲֵֵַַַַוא�ת�
�הרי �ר�נ� ספק �לי ��� וא�ה � �בר ְְֲִֵֵַָָָָ�ְֵֵֵֶֶָָמאיזה
���ט� א�ֿעלֿ�י ה�צות, �כלל א�ת� מ�ני� ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹה�
ה�ברי�, מא�ת� �בר ��� על מ�רה אינ� ְְִִֵֵֶַַָָָָָ�קרא
�אמר� ה�ל��, עליה� ���ד�נ�, ה�לל א� ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָועל

(.bq zay)ֿוא�ֿעל ���ט�; מידי י�צא מקרא אי� :ְְְִִֵֵֵַַָ
����צאי� �כלֿמק��, ח�קר �ה�למ�ד (l"fg)�י ְְְְִִֵֶֶַַָָ

ה�א�ר �ר� על ר�י� עניני� מ��� ��מד� ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ס�ק
�קרא ��פ� ו��אל: הראי�ת, lyוהבאת eheyt) ְְְֲִֵֵַַָָָָ

(`xwn?מד�ר קא mdilr�מאי did dfa wxe) ְְֵַַָ
(aygzdlעל מס��כי� �ה� מ�יו� א�א �ְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ח�לי� ���ר ע�ה: מצות �כלל מנ� ז�, ְְְֲִִִִִֵַָָֹ�גיאה
על ה�אמר ה�ר� �גלל מתי�, �קברת אבלי� ְְֱִִֵֶַַַַַַָ�ְְֲִִֵונח��
ב� ילכ� אתֿה�ר� לה� "וה�דע� יתע�ה: ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�בריו

יע���" א�ר k)ואתֿה�ע�ה ,gi zeny)וה�א ְְֲֲֲֶֶֶַַַ
זה על w.)אמר� `nw `aa)�ז � אתֿה�ר� : ְֶֶֶֶַַָָ

� �� ח�לי�; ���ר זה � ילכ� חסדי�; ְְֲִִִִֵֶָָ�מיל�ת
א�ר ה�יני�; �א�� ואתֿה�ע�ה מתי�; קברת ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַ�ְז�
��לֿ וח�ב� ה�י�. מ��רת לפני� ז� � ְְְֲִִִִֶַַַָָיע���

מ �פע�ה �פני�ע�ה מצוה היא הא�ה �ֿה�ע��ת ְ�ְָ�ְִַָ�ְְִִִֵֵֶָָ
וד�מיה� הא�ה ��לֿה�ע��ת ידע� ולא ְֵֵֶֶָ�ְְְְֶַַָָָֹעצמ�,
האמ�ר�ת ה�צות מ�לל אחת מצוה �חת ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָֹנכנס�ת
לרע� "ואהב� יתע�ה: אמר� וה�א �פר��, ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ���רה

gi)�מ��" ,hi `xwie)ח��ב מנ� ��פ� ז� �בדר� . ְִֶֶָָָ
dpyd)�ק�פ�ת gel)על ה�אמר ה�ר� �גלל �מצוה ְְְְְֱִִֶַַַַַָָ

הע�י�" לעיני �בינתכ� חכמתכ� היא "�י ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָה�ס�ק:
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BÏÏkֿוכל �ר�נ� �לֿע�ה מנינ� א�� �בר: �ל ¿»ְְֲִִֵֶַָָָָָָָ
לאלפי� מ�יע העני� היה �ר�נ�, ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹלאֿתע�ה
וה�א: �לל, נס�ר �� �אי� �ר�ר �בר וזה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָר�י�!
�רי"ג �כלל נח�ב אינ� מ�ר�נ� מהֿ�ה�א ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ��ל
ואי� ��רה �ס�קי ��� ה�ה �ה�כ�� לפי ְְֵֵָָ�ְְְִִֶֶַַֹמצות,
�ה� זה א� ��באר. �מ� מ�ר�נ�, �בר ��� ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�ה�
מקצת� �מ�יחי� מ�ר�נ� �ה� �ברי� מקצת ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָמ�ני�
���� לק�ל� �איֿאפ�ר �בר זה � �חירת� ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָלפי
ה�לל עני� �ארנ� �כבר ��אמר�. מי יאמר� ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹ�ני�,
אד�. ל��� ספק �מ� נ�אר ��א עד וראית� ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹה�ה

ה�ני: מ�ל�ה�לל �אחת מהֿ��למד �ל ��א ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ
מ��ת cenil)ע�רה illk)�א �ה� נדר�ת �ה��רה ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָ

למנ�ת�. רא�י ְְִִָ�ר��י,

¯·kרב� ה��נה, �ר�� על ח��רנ� �רא� �ארנ� ¿»ְְְִִֵֵֵֶַַַָֹֹ
��ל� נלמדי� ה��רה מ��ת�יני ע�רה ְְְִִִִִֵֵֶַָָֹ

�מ�ה ��למד ו�ה�י� �ה�, נדר�ת ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ�ה��רה
י� א� מחלקת; �� י� �עמי� ה���ת ְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹמא�ת�
ואי� ר�נ� מ��ה מק�לי� �ר��י� �ה� ְִִֵֵֶַָֹ�ְִִִֵֵֶ�יני�
�אחת ראיה עליה� ��ביאי� א�א מחלקת, ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ה�
למצא �אפ�ר ה�ת�ב מחכמת ��� מ��ת. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמי"ג
ה�� א� המק�ל ה�ר�� א�ת� על ה��רה רמז ��ְֵֶֶֶַַַַ�ֵֶָ
�יו� .�� זה עני� �ארנ� �כבר עליו, ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָה��רה

�לֿ לא הרי � �� ��מצא(dkld)�ה�בר ֲֵֵֶַָָָֹ£¨¨ְִֶָ
עליה נאמר מ��ת מי"ג �מ�ה ה�ציא�ה ְֲִִִִִֶֶַָָָָָֹ�חכמי�
על נאמר לא �� א� �סיני; למ�ה נאמרה ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ�היא
על ��למ�ד א�ת� ס�מכי� �חז"ל מהֿ��מצא ְְְֲִִֶֶַַַַַָֹ�ל
יכ�ל ה�א �י � מ�ר�נ� �ה�א מ��ת. מי"ג ְִִִִֶַַַָָָאחת
מהֿ��א �ל ה�א: �� והעני� מק�ל. �ר�� ְְִֶַָָָָֹֹ�ְְִֵלהי�ת
למד �ה�למ�ד ותמצא ���רה מפר� ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹ�מצא��
�עצמ� ה� �ר�� א� מ��ת, מי"ג �אחת ְְְְִִִֵֵַַַָא�ת�

��רה ��� ��ה dxezdn)ואמר� wlg)ה�� א� ְְֶֶֶֶָָ
מק�לי �הרי למנ�ת�, רא�י זה הרי � ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָמ�א�ריתא

א�(l"fg)ה�סרת אבל מ�א�ריתא; �ה�א אמר� ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
ה�א הרי � �פר�� זאת אמר� ולא זאת �אר� ְְְֲֲֵֵֵָֹֹֹֹלא
�לל זה �� עליו, ה��רה �ס�ק �אי� �יו� ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמ�ר�נ�,

מנה �לפיכ� ז�לתנ�, �� נ���� יראת(b"da)��בר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
,�� לידי �מהֿ�הביא� ע�ה. מצות �כלל ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶַַָָֹחכמי�

עקיבא ר�י �ברי לי, ה�ראה ak:)�פי migqt): ְְְֲִִִִִִֵֶַַָ
�ירא" אלהי� bi)"אתֿה' ,e mixac)לר��ת � ְֱִֶֶַָֹ

�ר��י, מהֿ��למד ��ל וח�ב� חכמי�. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹ�למידי
ה�ז�ר ה�לל מ� zeevn)ה�א b"ixz llka). ְְִִַַָָ

C‡ד��� מנ� לא מ��ע �ח�ב�, �מ� ה�בר א� «ְְִִֶַַַָָָָֹ
הא� bxeg)�על a`)פני� מצוה האב וא�ת ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

אחיו ���ד וכ� וא�? אב ���ד על נ�ספת ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָעצמ�,
למדנ� הא�ה האנ�י� ��� מר��י(wx)ה�ד�ל? ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ©ִֵ

לכ� אמר��ח�בי� bw.)ד�. zeaezk)"�אתֿאבי" : ְְְִִֶֶַַָָָָ
(ai ,k zeny)על� �לר��ת ה�ד�ל אחי� לר��ת �ְְִַַַַַָָ

"ואתֿא��" אבי�,(my)א��; א�ת לר��ת � ְְִִִֵֶֶֶֶַָ
לר��ת � �ירא" אלהי� "אתֿה' �אמר�: ְְְֱִֶֶֶַָָֹ�מ�
א��?! מנ� ולא א�� מנ� �מ��ע חכמי�. ְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹ�למידי

¯·Îeמ�ה י�תר חמ�ר לעני� הידיעה חסר הביא� ¿»ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָֹ
�ס�ק, איזה �ל �ר� מצא� �א� ְְְִֵֶֶֶָָָוה�א,
להתרחק א� �ע�ה איז� לע��ת מח�ב ה�ר� ְְִֵַָ�ְְְְֲֵֵַַַַוא�ת�
�הרי �ר�נ� ספק �לי ��� וא�ה � �בר ְְֲִֵֵַָָָָ�ְֵֵֵֶֶָָמאיזה
���ט� א�ֿעלֿ�י ה�צות, �כלל א�ת� מ�ני� ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹה�
ה�ברי�, מא�ת� �בר ��� על מ�רה אינ� ְְִִֵֵֶַַָָָָָ�קרא
�אמר� ה�ל��, עליה� ���ד�נ�, ה�לל א� ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָועל

(.bq zay)ֿוא�ֿעל ���ט�; מידי י�צא מקרא אי� :ְְְִִֵֵֵַַָ
����צאי� �כלֿמק��, ח�קר �ה�למ�ד (l"fg)�י ְְְְִִֵֶֶַַָָ

ה�א�ר �ר� על ר�י� עניני� מ��� ��מד� ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ס�ק
�קרא ��פ� ו��אל: הראי�ת, lyוהבאת eheyt) ְְְֲִֵֵַַָָָָ

(`xwn?מד�ר קא mdilr�מאי did dfa wxe) ְְֵַַָ
(aygzdlעל מס��כי� �ה� מ�יו� א�א �ְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ח�לי� ���ר ע�ה: מצות �כלל מנ� ז�, ְְְֲִִִִִֵַָָֹ�גיאה
על ה�אמר ה�ר� �גלל מתי�, �קברת אבלי� ְְֱִִֵֶַַַַַַָ�ְְֲִִֵונח��
ב� ילכ� אתֿה�ר� לה� "וה�דע� יתע�ה: ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�בריו

יע���" א�ר k)ואתֿה�ע�ה ,gi zeny)וה�א ְְֲֲֲֶֶֶַַַ
זה על w.)אמר� `nw `aa)�ז � אתֿה�ר� : ְֶֶֶֶַַָָ

� �� ח�לי�; ���ר זה � ילכ� חסדי�; ְְֲִִִִֵֶָָ�מיל�ת
א�ר ה�יני�; �א�� ואתֿה�ע�ה מתי�; קברת ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַ�ְז�
��לֿ וח�ב� ה�י�. מ��רת לפני� ז� � ְְְֲִִִִֶַַַָָיע���

מ �פע�ה �פני�ע�ה מצוה היא הא�ה �ֿה�ע��ת ְ�ְָ�ְִַָ�ְְִִִֵֵֶָָ
וד�מיה� הא�ה ��לֿה�ע��ת ידע� ולא ְֵֵֶֶָ�ְְְְֶַַָָָֹעצמ�,
האמ�ר�ת ה�צות מ�לל אחת מצוה �חת ְְְְֲִִִִַַַַַַָָָֹנכנס�ת
לרע� "ואהב� יתע�ה: אמר� וה�א �פר��, ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ���רה

gi)�מ��" ,hi `xwie)ח��ב מנ� ��פ� ז� �בדר� . ְִֶֶָָָ
dpyd)�ק�פ�ת gel)על ה�אמר ה�ר� �גלל �מצוה ְְְְְֱִִֶַַַַַָָ

הע�י�" לעיני �בינתכ� חכמתכ� היא "�י ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָה�ס�ק:
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(e ,c mixac)�אמר וה�א � .(.dr zay)היא איז� : ְְִֵָָ
זה א�מר: הוי הע�י�? לעיני �היא �בינה ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָחכמה

�מ�ל�ת. �ק�פ�ת ְִַָח��ב

‡Ï‰,מ�ה י�תר �ר�ר �ה�א עני� מ�ני� הי� א�� ¬…ְִִִִֵֶֶָָָ
�רא�י י�תר ה�עת על להעל�ת ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָ�אפ�ר
מי"ג אחת �מ�ה ��למד �לֿ�בר וזה � ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלמנ�ת�
מס�ר היה אז �י � �ה� נדר�ת �ה��רה ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָמ��ת
�אנ� �ח�ב ��א ר�י�. לאלפי� מ�יע ְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹה�צות
ו�א�ת� �ר�ר�ת, �אינ� מ�ני מ�מנ�ת� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָנמנעי�
�ל�י וא�לי נכ�� א�לי ה��ה �א�ת� ה�למד ְְְְִִִִִַַַַַָָָָה�י�
היא, ה��ה א�א ה��ה, היא זאת לא � ִִִִֶַַָָָָֹֹנכ��
��אמר� מ�ֿהע�רי� ענפי� ה� מהֿ��למד ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ��ל
מצות. �רי"ג וה�: �פר��, �סיני למ�ה ְְְְְְִִֵֵֶַַַֹֹל�

elÙ‡Â�אינ א�� הרי ה��מד, �עצמ� מ�ה היה «¬ƒְְֲֵֵֵֵֶַַָָָֹ
�גמרא אמר� לכלֿזה והראיה ְְְְְְִִִֶָָָָָָָָנמני�.

�גזר�ת(fh.)�מ�רה וחמרי� ק�י� מא�ת ��בע אל� : ְְֵֶֶַָ�ְִ�ְְִֵ
�ל אבל� �ימי נ���ח� ס�פרי� ודק��קי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָ�ו�ת
��ֿקנז עתניאל החזיר� וא�ֿעלֿ�יֿכ� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמ�ה,
אתֿ א�רֿי�ה �לב "ו�אמר ��אמר: ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹמ�ל��ל�,
��ֿקנז" עתניאל ו�ל�ד� וג�' �לכד� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָקריתֿספר

(fiÎfh ,eh ryedi)היה ��ה ה���ח�ת, ה� א�� וא� .ְְִִֵֵַַָָָָ
י�כ� לא �הרי זה. מס�ר נ��ח ����� ה��לל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹה��
ספק, אי� �� א� מהֿ��למד. �ל ����ח ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹל�מר

אחרת� �מ�ה א� וחמר �קל ��למד� ה�יני� א�ת� ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
מ�ה �ימי הי� �בר וכלֿא�� � ר�י� אלפי� ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹהי�
ל� נת�אר ה�ה נ���ח�. אבל� �ימי �הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָר�נ�,
ס�פרי�" "�ק��קי על מד�רי� מ�ה �ימי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַֹ�אפ��

(lirlc `xnbd oeyl)�מע� מהֿ��א ��ל לפי ,ְְִֶֶַָֹֹ
ה�ה ס�פרי�. מ�ברי ה�א הרי � �פר�� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַ�סיני
לא �סיני למ�ה ל� ��אמר� מצות ��רי"ג ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹנת�אר,
אפ�� מ��ת, ע�רה ��ל� מהֿ��למד �ל �ה� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹמנ�
�ה� נמנה ��א ��לֿ��� ה�ל�� עליו �זמ�� ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹלא
מהֿ נמנה זה רק א�א מאחר. �זמ� ְִֶֶֶַַָָ�ְְְִִֶַַַמהֿ��למד
נ��אי ��אמר� וה�א, ��מ�. ��מסר �ר�� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹ�היה
וא��ר� לע��ת� אס�ר זה ��בר �פר��, ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָה��לה
אז � ��רה ��� �ה�א ��אמר� א� ��רה; ְְִִֵֶֶָָָֹמ�ברי
�אחת ולא ה��לה, מ�י נלמד �הרי א�ת�, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹנמנה
והביא� ה���ת אחת �ענינ� הז�יר� ולא ְְְְְִִִִִִֵַַַַָֹה���ת;
חכמת להרא�ת א�א מ��ת מי"ג �אחת ראיה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָעליו

ה��נה. �פר�� ��ארנ� �מ� ְְְְִֵֵֶַַַָָה�ת�ב,

ה�לי�י: �אינ�ה�לל מצות למנ�ת �אי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
לד�ר�ת. ְֲנ�הג�ת

Úcלמ�ה ל� נאמר� מצות "�רי"ג �אמר�: «ְְְְְִֶֶֶֶַַָָֹֹ
ה�צות מס�ר ה�א זה ��ס�ר מ�רה, ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹ�סיני"
נ�הג�ת �אינ� ��צות לפי לד�ר�ת. ְְְֲֲִִֵֶֶַָֹה��הג�ת
וא� �סיני נאמר� א� �סיני, ק�ר לה� אי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָלד�ר�ת
מ�� לע�ר א�א "�סיני" �אמר� נת��נ� ולא ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָֹֹלא.
"עלה יתע�ה: ה' מאמר וזה �סיני, ���נ� ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָה��רה

וג�'" ל� וא�נה והיהֿ�� ההרה ck,אלי zeny) ְְְְְֵֵֶֶַָָָָָ
(ai�אמר �בפר�� .(:bk zekn)?�קרא מאי :edn) ְְְֵַַָָ

(zeevn b"ixz opyiy epcnl myny weqtdרה��"ָ
מ�ר מ�ה וג�"צ�הֿ�נ� c)�ה ,bl mixac):ל�מר� , ְְִֶַָָָָֹ

�ה�א �'�'ר'ה', ו"אנכי"(ixhniba`)מני� תרי"א; ְְִִֶַָָֹ
�בא�ה �מע��; ה�ב�רה מ�י ל�" יהיה ְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹו"לא

מצות. �רי"ג `epנ�למ� `wec df weqtn recn) ְְְְִִַַֹ
(:zeevnd oipn micnelה�בר� זה, �סימ� ְִֶֶַַַָָָָָה��נה

מני� ה�א מ��� א�א �מענ�ה� ולא מ�ה לנ� ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ���ה
וא�ת� קה�ת(wec`)�'�'ר'ה' "מ�ר�ה קרא: ְְִַָָָָָָ

אינ� לד�ר�ת נ�הגת �אינ� �מצוה � ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹיעקב"
�בר א�א "יר�ה" נקרא לא ��� לנ�, ֶָָָָ�ְְִֵֶָָָָֹמ�ר�ה
עלֿ ה�מי� "�ימי ��אמר: �מ� לד�ר�ת, ְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָה���

k`)האר�" ,`i my)�אמר� �מ�ה .zyxt `negpz) ְִֶֶַָָָ
(`vz�לאד מצ�ה �א�� ואבר ��לֿאבר זאת: ��ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

מעברה מזהיר� �א�� וי�� וכלֿי�� מצוה, ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָלע��ת
לע�ל�, יחסר לא ה�ה �ה�ני� מ�כיח זה והרי �ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
מ�לל לד�ר�ת נ�הג�ת �אינ� מצות הי� א�� ְְְֲֲִִִֵֶַָָָֹאבל
��� �זמ� חסר ה�ה ה�ס�ר היה אז �י ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָה�ני�,
זה מאמר היה ולא ה�צוה, א�ת� ח�בת ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹמס��מת

(b"ixz oipn).��מס �זמ� א�א ָ�ְְִֶַָָנכ��

Ì�Ó‡Â�ז�לתנ(b"da)� �מנה ה�ה �ע�ר �� טעה ¿»¿»ִֵֶַַָָָָָָָ
�דחק נת�� xtqnd)��היה milydl ick) ְְִֶָָָָ

ה�ד�" את �ב�ע לרא�ת יבא� "ולא �xacna) ְְְִֶֶַַַָֹֹֹ
(k ,cÐ "zrila" Ð zfix` zra zrbl miiell oi`y)

(milkdמנה וג� ,dpy miying oane :weqtd zligz) ְַָָ
(.. dceard `avn aeyi"ע�ד יעבד dk)"לא ,g my) ֲַֹֹ

נ�הג�ת(zcear)��עני� אינ� א�� �� אבל הלו��. ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָ
�אמר� א�ֿעלֿ�י ��ד�ר, א�א (oixcdpqלד�ר�ת ְְְִִֶֶַַַָָָ

(:`tאתֿה�סוה לג�נב רמז :ilk)("zeeyw" Ð zxy ְְֵֶֶֶַַָ
לרא�ת" יבא� "לא �Ð "ycewd z` rlak") ְִָֹֹ
(ycewd ilk z` miapeby,"רמז" �אמר� �י ְְֲֵֶֶַָָהרי

iyily mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

מ�לל אינ� וג� זה; �עני� אינ� �קרא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ���ט�
���ספ�א ��ת�אר �מ� �מי�, �ידי מיתה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ְמח�בי

(zezixkc ` wxt)�בסנהדרי�(.bt). ְְְִֶַ

ÔÎ‡� הא�ה אתֿה�אוי� ��נה מי על �מהני »≈ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
"אי� ה��: �עני� אתֿה�ס�ק מנה לא ְְִִֶַַַַַָָָָֹמ��ע

עדֿ�קר" מ��� hi)אלֿי�תר ,fh zeny)�אמר וכ� ? ְְִֵֵֶֶַַָֹ
�� ואלֿ�ת�ר אתֿמ�אב "אלֿ�צר ְְְִִֶֶַַַַָָָָיתע�ה:

h)מלחמה" ,a mixac)ני� �עני� ��א ה�או וכ� ; ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
"�� ואלֿ�ת�ר "אלֿ�צר� hi)ע���: ,my)�א . ְַַ�ְְִֵַַָָ

ה�ס�ק: את ע�ה מצות �כלל למנ�ת ל� ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹהיה
עלֿנס" את� ו�י� �ר� ל� g)"ע�ה ,`k xacna); ְְֲִֵֵַָָֹ

מלאֿהעמר ות�ֿ��ה אחת צנצנת "קח ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹוה�ס�ק
bl)מ�" ,fh zeny)ה�כס �ר�מת ��נ� ��� , ְְֵֶֶֶַַָָ

(oicn zfiaa):למנ�ת לה� היה וכ� ה�ז�ח. ְְְִִֵֵֶַַַָָָ�ֲַוחנ�ת
ימי�" ל�ל�ת נכ�ני� eh)"הי� ,hi my)�וכ , ְְְֱִִִֵֶָֹ
אלֿירע�" וה�קר b)"��ֿה�א� ,cl my)ֿו"אל ְְְִַַַַַָָֹ

אלֿה'" לעל�ת ck)יהרס� ,hi my).א�ה� ור�י� , ְְֱֲִֵֶֶֶַַָ
מצות ה� ��לֿא�� �כל, �על יס��ק לא ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹהרי
א�א � ולאו ע�ה � �סיני למ�ה ל� ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָֹ��אמר�
אי� ולכ� לד�ר�ת, נ�הג�ת ואינ� �עה לפי ��� ְְְְֲִֵֵֵָָָָָ�ֵֶ�ה�
�רכ�ת למנ�ת �� אי� ה�ה הע�ר לפי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָלמנ�ת�.

ה�ז�ח�ק �ני� ולא ועיבל, �גריזי� ��צט�� לל�ת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
לפי � �נע� לאר� �ב�אנ� לבנ�ת� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַ��צט�ינ�
הע�ה, לא �� �עה. לפי מצות ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹֹ��לֿא��
לאכל ��רצה �לֿ�המה �למי� להקריב ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ��צט�ינ�
וה�א ��ד�ר, �מיחד צ�ה ��לֿזה לפי � ְְִַָָ�ְִָ�ְִִֶֶֶָָמ��ה

לה'" "והביא� minly")אמר�: igaf egafe ..) ְֱִֶָ�ַ
(d ,fi `xwie)ספרא� אמר� .(my zen ixg` zyxt): ְְְִָָ

��ד�ר �היא א�א ע�ה, מצות ז� � ְְֲִִִֵֶֶַַָָ�ֱִֶוהביא�
��רה �מ�נה ��אר �מ� mixac)�לבד, yneg) ְְְְִִֵֵֵֶָָ

"�כלֿא�ת אמר�: וה�א לד�ר�ת, �אוה ��ר ְְְְְֲֵֶַַַַָָָה�ר
��ר" �אכל k)נפ�� ,ai my)�צרי היה א�� . ְְִִַַָָָָָֹ

מהֿ���ה �ל היה זה, מ��ג מהֿ�ה�א �ל ָ�ְִִֶֶֶַַָָֹֹלמנ�ת
� ��ת ה��� עד לנביא �היה מ�ֿה��� מ�ה ��ְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
מ�ל�ֿ י�תר � לד�ר�ת ה��הג�ת ה�צות ְְְְֲִִִֵַַַֹֹמ�בד
�מצרי� ���נ� �לֿמצוה נמנה א� מצות, ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָֹמא�ת
�ברי ��� � וז�לת� ����אי� מהֿ��א ְִֵָ�ְְִִֶַַָָָֹוכל
��א �יו� א� לאֿתע�ה. �מה� ע�ה מה� ֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ��רה,
��נה ��א �הכרח יתח�ב אתֿ���, למנ�ת ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ�ְִִֵֶָי�כ�
��קח ז�לתנ�, �ע�ה �מ� ולא מה�; אחת ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹא�

העזר �ר� על dnlyd)אחד�ת jxevl)לאה��� ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָ
לה�יג� מהֿ�רצינ� זה� � ה�ני�. את ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹלמצא

ה�ה. ְֶַַָ��לל

הרביעי: ה��געי�ה�לל צ��יי� למנ�ת �אי� ְְְְִִִִִִֵֶַַָָ
.��� ה��רה ָ�ְְִַָָֹלכלֿמצות

LÈ,��מס �בר על �אינ� ולאוי� ע�י� ���רה ≈ְְֲִִֵֶַַָָָָָ�ָ
ע�ה יאמר: �א�� ,��� אתֿה�צות ��ללי� ְֲִֵַָֹ�ְְִִֶֶַָֹא�א
מהֿ�הזהר�י� מ�ל וה�מר עליו מהֿ���יתי� ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ�ל
���יתי� מ�ה �בר ���� �מרה אל א�: ְְִִִִִֶֶֶַַַָָמ���,
�מצוה ה�ה ה���י את למנ�ת מק�� אי� הכי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָעליו.
�בר איזה לע��ת מצ�ה �אינ� לפי עצמ�, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�פני
מזהיר אינ� וג� ע�ה; מצות ��היה עד � ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ�ְמס��
לאֿתע�ה. מצות ��היה עד � מס�� ְְֲִִֶֶֶַַַָֹ�ְֲִֶַמ�ע�ה

למ�ל אליכ���, אמר�י א�ר "�בכל אמר�: , ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָֹ
bi)��מר�" ,bk zeny)אתֿח��תי" אמר�: �כג�� , ְְִֵֶָָ�ַ
hi)��מר�" ,hi `xwie)"��ע� "ואתֿמ��טי ,my) ְְְֲִִֶַַָֹ

(c ,gi"אתֿ�ריתי "��מר�� ,(d ,hi zeny), ְְְִִֶֶַ
אתֿמ�מר�י" l)"��מר�� ,gi `xwie)והר�ה . ְְְְְְִִֵֶֶַַַ

"קד��י� ��נ� עד ה�ה, ��לל טע� �כבר ְְְִֵֶֶַַַָָָָָ�א��.
a)�הי�" ,hi my)ולא ע�ה, מצות מ�לל מצוה ְְְְְֲִִִִֵַָֹֹ

"והתק���� �הי�", "קד�י� ��אמר: ��ה ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָֹידע�
קד�י�" cn)והיית� ,`i my)��לק צ��י� ה� � ְְְִִִִִֵֵֶַֹ

�ל �ע��ת� קד�� היה אמר: �א�� ְְֱֲִֵַַַָָָָֹ�לֿה��רה,
מהֿ�הזהר�י� מ�ל ות�מר עליו, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמהֿ���יתי�

ספרא �ל��� my)מ���. miyecw zyxt)�קד�י : ְְְִִִֶָֹ
מ�לֿ ה�דל� �ל�מר: הי�, �ר��י� � ְְְְֱִִִִַָָ�הי�
אמר�: �ב�כל�א מ���. אתכ� �הזהר�י ְְְִַָָָ�ְְְִִִֵֶֶֶַַה��עב�ת

לי" �הי�� קד� l)"ואנ�י ,ak zeny)איסי � ְְְִִִִֵֶַֹ
מח�� ��ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א א�מר: ְְְֵֵֶֶַַָָָ��ֿיה�דה
�ל�מר: קד�ה, לה� מ�סי� ה�א לי�ראל ְַָ�ְְְְִִִֵֶָָָמצוה

ה�ה ע�מד(ycgzpy)ה���י dxhnk)אינ� epi`) ִֵֵֶַַ
�� ���� ל�צוה ק��ר ה�א א�א עצמ�, ָ�ְְְִִֵֶֶַַָָָ�פני
yecwd ly "devn" meiw ly dwenrd zernynl)

(`ed jexa:נקרא ה���י א�ת� �לֿהמק�� ���ְְִִֵֵֶַַַָָ
"קד�י� א�מר: �ה�א �י� הב�ל אי� �� א� ְְִִֵֵֵֵֵֶֶָֹקד��.
�ל�� �הרי מצותי; ע�� א�מר: היה א�� א� ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָֹ�הי�"
ה�צות על נ�ספת ע�ה מצות ז� א�מרי�: ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹהיינ�
על נאמר לא �� לק�מ�? ���ה אליה� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ��רמז

מצו �ה�א �� וכ��צא תהי�" ��א"קד��י� לפי ה ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹ
ספרי �ל��� מ�הֿ��דענ�. ח�� �בר לע��ת ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָצ�ה
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מ�לל אינ� וג� זה; �עני� אינ� �קרא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ���ט�
���ספ�א ��ת�אר �מ� �מי�, �ידי מיתה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ְמח�בי

(zezixkc ` wxt)�בסנהדרי�(.bt). ְְְִֶַ

ÔÎ‡� הא�ה אתֿה�אוי� ��נה מי על �מהני »≈ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
"אי� ה��: �עני� אתֿה�ס�ק מנה לא ְְִִֶַַַַַָָָָֹמ��ע

עדֿ�קר" מ��� hi)אלֿי�תר ,fh zeny)�אמר וכ� ? ְְִֵֵֶֶַַָֹ
�� ואלֿ�ת�ר אתֿמ�אב "אלֿ�צר ְְְִִֶֶַַַַָָָָיתע�ה:

h)מלחמה" ,a mixac)ני� �עני� ��א ה�או וכ� ; ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
"�� ואלֿ�ת�ר "אלֿ�צר� hi)ע���: ,my)�א . ְַַ�ְְִֵַַָָ

ה�ס�ק: את ע�ה מצות �כלל למנ�ת ל� ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹהיה
עלֿנס" את� ו�י� �ר� ל� g)"ע�ה ,`k xacna); ְְֲִֵֵַָָֹ

מלאֿהעמר ות�ֿ��ה אחת צנצנת "קח ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹוה�ס�ק
bl)מ�" ,fh zeny)ה�כס �ר�מת ��נ� ��� , ְְֵֶֶֶַַָָ

(oicn zfiaa):למנ�ת לה� היה וכ� ה�ז�ח. ְְְִִֵֵֶַַַָָָ�ֲַוחנ�ת
ימי�" ל�ל�ת נכ�ני� eh)"הי� ,hi my)�וכ , ְְְֱִִִֵֶָֹ
אלֿירע�" וה�קר b)"��ֿה�א� ,cl my)ֿו"אל ְְְִַַַַַָָֹ

אלֿה'" לעל�ת ck)יהרס� ,hi my).א�ה� ור�י� , ְְֱֲִֵֶֶֶַַָ
מצות ה� ��לֿא�� �כל, �על יס��ק לא ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹהרי
א�א � ולאו ע�ה � �סיני למ�ה ל� ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָֹ��אמר�
אי� ולכ� לד�ר�ת, נ�הג�ת ואינ� �עה לפי ��� ְְְְֲִֵֵֵָָָָָ�ֵֶ�ה�
�רכ�ת למנ�ת �� אי� ה�ה הע�ר לפי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָלמנ�ת�.

ה�ז�ח�ק �ני� ולא ועיבל, �גריזי� ��צט�� לל�ת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
לפי � �נע� לאר� �ב�אנ� לבנ�ת� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַ��צט�ינ�
הע�ה, לא �� �עה. לפי מצות ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹֹ��לֿא��
לאכל ��רצה �לֿ�המה �למי� להקריב ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ��צט�ינ�
וה�א ��ד�ר, �מיחד צ�ה ��לֿזה לפי � ְְִַָָ�ְִָ�ְִִֶֶֶָָמ��ה

לה'" "והביא� minly")אמר�: igaf egafe ..) ְֱִֶָ�ַ
(d ,fi `xwie)ספרא� אמר� .(my zen ixg` zyxt): ְְְִָָ

��ד�ר �היא א�א ע�ה, מצות ז� � ְְֲִִִֵֶֶַַָָ�ֱִֶוהביא�
��רה �מ�נה ��אר �מ� mixac)�לבד, yneg) ְְְְִִֵֵֵֶָָ

"�כלֿא�ת אמר�: וה�א לד�ר�ת, �אוה ��ר ְְְְְֲֵֶַַַַָָָה�ר
��ר" �אכל k)נפ�� ,ai my)�צרי היה א�� . ְְִִַַָָָָָֹ

מהֿ���ה �ל היה זה, מ��ג מהֿ�ה�א �ל ָ�ְִִֶֶֶַַָָֹֹלמנ�ת
� ��ת ה��� עד לנביא �היה מ�ֿה��� מ�ה ��ְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
מ�ל�ֿ י�תר � לד�ר�ת ה��הג�ת ה�צות ְְְְֲִִִֵַַַֹֹמ�בד
�מצרי� ���נ� �לֿמצוה נמנה א� מצות, ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָֹמא�ת
�ברי ��� � וז�לת� ����אי� מהֿ��א ְִֵָ�ְְִִֶַַָָָֹוכל
��א �יו� א� לאֿתע�ה. �מה� ע�ה מה� ֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ��רה,
��נה ��א �הכרח יתח�ב אתֿ���, למנ�ת ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ�ְִִֵֶָי�כ�
��קח ז�לתנ�, �ע�ה �מ� ולא מה�; אחת ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹא�

העזר �ר� על dnlyd)אחד�ת jxevl)לאה��� ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָ
לה�יג� מהֿ�רצינ� זה� � ה�ני�. את ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹלמצא

ה�ה. ְֶַַָ��לל

הרביעי: ה��געי�ה�לל צ��יי� למנ�ת �אי� ְְְְִִִִִִֵֶַַָָ
.��� ה��רה ָ�ְְִַָָֹלכלֿמצות

LÈ,��מס �בר על �אינ� ולאוי� ע�י� ���רה ≈ְְֲִִֵֶַַָָָָָ�ָ
ע�ה יאמר: �א�� ,��� אתֿה�צות ��ללי� ְֲִֵַָֹ�ְְִִֶֶַָֹא�א
מהֿ�הזהר�י� מ�ל וה�מר עליו מהֿ���יתי� ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ�ל
���יתי� מ�ה �בר ���� �מרה אל א�: ְְִִִִִֶֶֶַַַָָמ���,
�מצוה ה�ה ה���י את למנ�ת מק�� אי� הכי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָעליו.
�בר איזה לע��ת מצ�ה �אינ� לפי עצמ�, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�פני
מזהיר אינ� וג� ע�ה; מצות ��היה עד � ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ�ְמס��
לאֿתע�ה. מצות ��היה עד � מס�� ְְֲִִֶֶֶַַַָֹ�ְֲִֶַמ�ע�ה

למ�ל אליכ���, אמר�י א�ר "�בכל אמר�: , ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָֹ
bi)��מר�" ,bk zeny)אתֿח��תי" אמר�: �כג�� , ְְִֵֶָָ�ַ
hi)��מר�" ,hi `xwie)"��ע� "ואתֿמ��טי ,my) ְְְֲִִֶַַָֹ

(c ,gi"אתֿ�ריתי "��מר�� ,(d ,hi zeny), ְְְִִֶֶַ
אתֿמ�מר�י" l)"��מר�� ,gi `xwie)והר�ה . ְְְְְְִִֵֶֶַַַ

"קד��י� ��נ� עד ה�ה, ��לל טע� �כבר ְְְִֵֶֶַַַָָָָָ�א��.
a)�הי�" ,hi my)ולא ע�ה, מצות מ�לל מצוה ְְְְְֲִִִִֵַָֹֹ

"והתק���� �הי�", "קד�י� ��אמר: ��ה ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָֹידע�
קד�י�" cn)והיית� ,`i my)��לק צ��י� ה� � ְְְִִִִִֵֵֶַֹ

�ל �ע��ת� קד�� היה אמר: �א�� ְְֱֲִֵַַַָָָָֹ�לֿה��רה,
מהֿ�הזהר�י� מ�ל ות�מר עליו, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמהֿ���יתי�

ספרא �ל��� my)מ���. miyecw zyxt)�קד�י : ְְְִִִֶָֹ
מ�לֿ ה�דל� �ל�מר: הי�, �ר��י� � ְְְְֱִִִִַָָ�הי�
אמר�: �ב�כל�א מ���. אתכ� �הזהר�י ְְְִַָָָ�ְְְִִִֵֶֶֶַַה��עב�ת

לי" �הי�� קד� l)"ואנ�י ,ak zeny)איסי � ְְְִִִִֵֶַֹ
מח�� ��ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א א�מר: ְְְֵֵֶֶַַָָָ��ֿיה�דה
�ל�מר: קד�ה, לה� מ�סי� ה�א לי�ראל ְַָ�ְְְְִִִֵֶָָָמצוה

ה�ה ע�מד(ycgzpy)ה���י dxhnk)אינ� epi`) ִֵֵֶַַ
�� ���� ל�צוה ק��ר ה�א א�א עצמ�, ָ�ְְְִִֵֶֶַַָָָ�פני
yecwd ly "devn" meiw ly dwenrd zernynl)

(`ed jexa:נקרא ה���י א�ת� �לֿהמק�� ���ְְִִֵֵֶַַַָָ
"קד�י� א�מר: �ה�א �י� הב�ל אי� �� א� ְְִִֵֵֵֵֵֶֶָֹקד��.
�ל�� �הרי מצותי; ע�� א�מר: היה א�� א� ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָֹ�הי�"
ה�צות על נ�ספת ע�ה מצות ז� א�מרי�: ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹהיינ�
על נאמר לא �� לק�מ�? ���ה אליה� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ��רמז

מצו �ה�א �� וכ��צא תהי�" ��א"קד��י� לפי ה ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹ
ספרי �ל��� מ�הֿ��דענ�. ח�� �בר לע��ת ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָצ�ה
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(n ,eh xacna)קד�ת ז� � קד�י�" "והיית� :ְְְִִִֶֹ�ַ
�מ�ֿה�לל ל�. מהֿ����� נת�אר ה�ה � ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹמצות.
לבבכ�" ערלת את "�מל�� אמר�: �� �� ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָה�ה

(fh ,i mixac)לכלֿה�צות ות�מע ��נע �ל�מר: ,ְְְְְִִִַַַַָָֹ
ע�ד" תק�� לא "וער�כ� וכ� זכר�. (my)��ד� ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹ

מהֿ���יתי� �ל �ק�לת �מר� אל ל�מר: ְְְִִִֶַַַַַַָֹרצ�נ�
עליו. �עבר ְֲַַָָֹואל

החמי�י: ה�צוהה�לל טע� למנ�ת �אי� ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ
עצמ�. �פני ְְְְִִֵַָָ�מצוה

LÈואפ�ר לאוי�, �עי� ה�צות �טעמי ��אמר� ≈ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
�פני למנ�ת� מהֿ�רא�י מכלל �ה� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹלח�ב
הרא��� �על� "לאֿי�כל אמר�: �ג�� וזה ְְְְְִֶַַַָָָֹעצמ�.

וג�'(dyxb)א�רֿ��ח� לקח�� `xyל��ב ixg`) ְְְְֲִֶַָָָ
(d`nhed"�אתֿהאר תחטיא c)ולא ,ck mixac), ְֲִֶֶַָָֹ

לא��ר טע� אתֿהאר�" תחטיא "ולא אמר�: ���ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
הרי � זאת �ע�ה א� אמר: �א�� ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹמהֿ��ד�,
"אלֿ אמר�: למ�ל, וכ�, �אר�. �חית�ת ְְְְְִֶֶַַָָָָָָ�ר�ה

האר�" ולאֿתזנה להזנ�ת� אתֿ��� (xwie`�ח�ל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ
(hk ,hi;�טע � האר�" "ולאֿתזנה אמר�: ��� ,ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ

�זנה ��א �די ה�ה, א��ר ��ע� אמר: ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ�א��
"�� ונטמת� �ה� ת��א� "ולא אמר�: וכ� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהאר�.

(bn ,`i my)�ה�יני א��ר �הז�יר אחרי ,(igd on) ְֲִִִִִֵֶַַ
אלֿ ואמר: לכ� טע� ונת� אכילת� ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָ��אסרה
ה�או על �העברה אמר, �א�� �אכילת�, ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָ���א�

�ספרי אמר� �בפר�� נפ�. טמאת dl,ה�ה xacna) ֶַ�ְְְְְִֵֵֶַָָ
(clא�� האזהרה ��דמה אחרי יתע�ה �בריו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעל

אתֿהאר�" תט�א "ולא לר�צח: �פר ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלקחת
(cl ,dl xacna)מי� ��פיכת ה�ת�ב, מ�יד �� ְִִִֶַַַָָ

טע� ה�ה �ה�או נת�אר, ה�ה אתֿהאר�. ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמט�א
אמר� וכ� אחר. �בר �ה�א לא ה��ד�, ְְֵֵֵֶַַַָָָָֹל�או

(.fh migaf)יצא לא "�מ�ֿה�ק�� :lecbd odkd) ְִִֵֵַָֹ
(ycwnd zian"יח�ל ai)ולא ,`k `xwie)הא � ְְֵַָֹ

ה�ה, ��לל �� ז�לתנ� טעה �כבר ח�ל. יצא ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָא�
אכ� הת��ננ�ת. �לי ��� הא�ה אתֿה�אוי� ְְְִִֵָָ�ִֵֶֶַָָָָ�מנה
ל�: ויאמר� ����אל�ה� א�ת� ��נה מי ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹית���
ל� �היה לא ואז מזהיר? ה�א מה על ה�ה ְְְִִֶֶַַַַָָָֹה�או
וזה � מנינ� ���ל ית�רר �בכ� �לל, ְְְְְְִִִֵֶָָָָָ���בה

ה�ה. ��לל לבאר ְְִֵֶֶַַַָָָמהֿ�רצינ�

ה��י: ולאֿה�לל ע�ה �� ��� �ה�צוה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ולאו ע�ה, מצות ע� ��� ע�ה למנ�ת י� ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹתע�ה,
לאֿתע�ה. מצות ע� ���ְֲִִֶֶַָֹֹ

Úcולאֿתע�ה ע�ה �� להי�ת יכ�ל אחד ��בר «ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ
ע��ת ��היה א� �ני�: מ�ל�ה אחד ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹעל
לאֿ מצות עליו והעברה ע�ה, מצות �בר ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹאיזה
�ע��ת ��מ�ה, וי��ֿט�ב ��ת �ג�� ְְְֲֲִִֶֶַַַָָתע�ה,
וה�ביתה לאֿתע�ה, מצות � �ה� ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹה�לאכה
י�� צ�� וכ� ��ת�אר. �מ� ע�ה, מצות � ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ�ה�
מצות � �� והאכילה ע�ה, מצות � ְְְֲֲִִִִֵַַָָ���ר
�ג�� ע�ה, ��דמ� לאו ��היה א� ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָֹלאֿתע�ה.
"ול�ֿתהיה רע: �� �מ�ציא א�נס על ְְְִִֵֵֶַָָאמר�

hkÎe)לא�ה" hi ,ak mixac),ע�ה מצות וז� � ְְְֲִִֵַָ
�לֿימיו" ל��ח� "לאֿי�כל אמר: (my)ואחרֿ�� ְְְַַַַַָָָָָָֹ

קד� ה�או ��הא א� לאֿתע�ה. מצות וז� �ְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹֹ
י�תק dyr"d"לע�ה(lhai)ואחרֿ�� meiwy) ְֲִֵֵַַַָָ

(elhan"�עלֿה�ני הא� "לאֿת�ח אמר�: ְְִִֵַַַָָָֹ�ג��
(e ,ak my)אתֿהא�"ו ���ח "��ח אחרֿ��: ְְֵֵֶַַַַַַָָ

(f ,my)כלל� ��� ע�ה למנ�ת י� מא�� �לֿמי� .ְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָ
� לאֿתע�ה מצות �כלל ��� ולאו ע�ה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹֹֹמצות
מה�, �כלֿאחת חכמי� [אמר�] ��פר�� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָלפי
והר�ה לאֿתע�ה, �מצות ע�ה מצות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַֹ�היא
�בר וזה :��� ולאו ��� ע�ה א�מרי�: ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָ�עמי�
�ני וה� ה�או עני� אינ� ��� הע�ה �עני� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ר�ר,
על והזהיר מה� אחד על ���ה נפרדי�, ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָעניני�
עד ה�ה, ��לל טעה ��י�ה� ז�כר ואיני ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאחר;

ע�ה. ז�כר �אני ֲִֵֶַָָָ��ה

ה�ביעי: הלכ�תה�לל �רטי למנ�ת �אי� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָ
ְִַָה�צוה.

Úc�מ� מק�ל, אחד מ��ט היא ��לֿמצוה «ְְְִִִֶֶָָָָ�ִָ
ה�את y`xaההק�מה dxicbde daivd epaxy) ְַַַָָֹ

("zeevnd xtq"a devn lkואזהר�ת צ��י� ְְְְִִִִַַָמתח�בי�
החליצה לכ�: ה��ל ה�צוה. �הלכ�ת ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָר�י�

`eixg,וה���� rxf xi`yd `le dlra zny dy`) ְִַ
dvilg miiwl e` Ð dp`yil Ð dnail dlra ig` lr

(oiyexib oirk ody� ע�ה מ�צות מצות ��י ְְְֲִִִֵֵֵֹֹה�
��י �הלכ�ת ���ת��נ� אבל מחלקת. �� אי� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָֹוזה
לע��ת �מהֿ��רי� ע�ה מ�צות הא�ה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹה�צות
��הי� יתח�ב, � ההלכה להק�מ�ת �התא� ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ה�
�מקצת� מתי�מ�ת, ולא ח�לצ�ת ה��י� ְְְְְְִִִִַַָָָָֹמקצת
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א� ח�לצ�ת א� �מקצת� ח�לצ�ת, ולא ְְְְְְִִַָָֹמתי�מ�ת
וכ� מתי�מ�ת. ולא ח�לצ�ת לא �מקצת� ְְְְְְְְִִִֵַַָָֹֹמתי�מ�ת,
ולא ח�לצי� מקצת� היבמי�. �ל�מר: האנ�י�, ��ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹ
לא �מקצת� ח�לצי�, ולא מי�מי� �מקצת� ְְְְְְְְִִִִִַַָָָָֹֹמי�מי�,
א� מי�מי� א� �מקצת� מי�מי�, ולא ְְְְְְְִִִִַַָָֹח�לצי�
מ�ה ח�לצת מקצת� �היבמ�ת נמצא וכ� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָח�לצי�.
�מקצת� �מ�ה, מ�ה ח�לצת �מקצת� לזה, ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ�מתי�מת
�מ�ר�ת ליבמיה�, ואס�ר�ת לבעליה� ָ�ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָ�מ�ר�ת
וא��, לא�� ואס�ר�ת לבעליה�, ואס�ר�ת ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָליבמיה�

וא�� לא�� miwxtd�מ�ר�ת zrax`a hxetnk) �ֵֵָָָ
(zenai zkqn ly mipey`xd.

ÔkŒÌ‡הא�ה מ�ֿה�יני� ודי� �לֿ�י� מנינ� א�� ƒ≈ִִִִִִִֵֶַָָָָ
יבמ�ת מ�כת �יני הי� עצמ�, �פני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ�מצוה
אחת א� ואי� מצות, מ�אתי� לי�תר מ�יעי� ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָֹלב��
� לאו א� עצמ� �פני ע�ה א� �אינ� ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָמה�
א� �זה, �אפ� לחל� צריכה ז� למ�ל: ְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֹֹ��אמר,
א� לזה, אס�רה ז� נאמר: א� �זה; �אפ� ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹלהתי��
צרי� וכ� �לל. להתי�� א� לחל� ל� אפ�ר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹאי

�מצוה. �כלֿמצוה ְְְְִִִָָָלהי�ת

ÔÂÈkמחלקת �� מ�הֿ�אי� וזה � �� �ה�בר ≈»ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ה� א� א� ה�צוה, �הלכ�ת הרי �ְְֲִִִֵֵֶַַָ
מ�ני לא �י למנ�ת�; אי� ���רה, ְְְִִִֵֵַָָָֹֹמפר��ת
�נאי� א� ה�צוה א�ת� הלכ�ת �אר ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ�ה�ת�ב
הלכה �לֿ�רט א� �לֿ�נאי אנחנ� נמנה ,���ְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָ
��� הר�ה: �זה טע� �כבר עצמ�. �פני ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�מצוה
�ע�ר להת��נ� �לי מ�ני�, �ת�ב ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ�לֿמהֿ��מצא
מ�ל: �ר� �נאיה. א� �הלכ�תיה ולא ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹה�צוה

ו�קרא �ספר ח�ב d)�ה�ת�ב wxt)מט�א את : ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ע�� וה�ז�רי� וקד�יו ח�את(iadl`)מק�� קר�� ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָ

ה�ת�ב �אר אחרֿ�� ספק. �לי ע�ה מצות וז� �ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָ
א� ���ה ��הא ואמר ה�ה, ה�ר�� הלכ�ת ה� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָמה
��י יביא �מיה, מ�גת יד� אי� וא� ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�עירה;
יביא י�כל, לא וא� י�נה; �ני �ני א� ְְְִִִֵֵַָָֹ��רי�
ע�לה קר�� ה�א וזה � סלת האיפה ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹע�ירית
ה��ל ה�ר�� מה� �א�ר, א�א אינ� זה ה�ה ָ�ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוי�רד.
ולאמר: מצות �ל� �א� למנ�ת אי� א� ְְְִִֵֵַָָָָֹֹֹעליו.
ה�צוה ואחרֿ�� �המה להקריב ���ה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָה�צוה
���נ� ה�צוה ואחרֿ�� ע�� להקריב ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ���נ�

האיפ ע�ירית �ל�הלהקריב �אינ� לפי � ה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ
על קר�� ��קריב והיא: אחת, מצוה א�א ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָצ��י�

איֿאפ�ר א� �� א� �� ה�א ה�ר�� וא�ת� ְְְְִִִֶַָָָָָָ�גגת�,
וה�א מצות, �גגת �� �� ה�ה ה��ג �מ� ְְְְִִִֵֶַַַַָֹ�כ�.

�ו�קרא אמר c)�ה�ת�ב my)ועבר ��גג ��י , ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
אחת, ע�ה מצות וז� � קר�� יקריב ה' מצות ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָעל
��היה �תנאי ח�את ה��גג ��קריב ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָוהיא:
�� וי� �רת, זד�נ� על �ח�בי� �דבר ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָה�גגה
��ארנ� �מ� לאֿתע�ה, מצות והיא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַֹמע�ה

a)�פר�� zeipynd)ה�רי�ת(dncwda)כרת�ת�wxt) ְְֵֵָ
(a dpyn �עני�` הלכ�ת ה�ת�ב �רט אחרֿ�� .ְְֲִַַַַַָָָָ

ה��גג א� ואמר: מקרא�ת עליו וכתב זה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָקר��
ה�א וא� �עירה; א� ���ה יקריב � האר� ְְְְִִִִֵֶַַָָָָמע�
� �ד�ל �ה� ה�א וא� �עיר; יקריב � ְְִִִִֵַָָָֹנ�יא
� �עב�דהֿזרה �וקא ה�גגה א� אבל �ר. ְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָיקריב
א� הדי�ט א� נ�יא �ה�א �י� �עירה ה��גג ְְְִִִֵֵֶֶַַָָיקריב
��ה� ה�המ�ת מיני ���י עלֿידי א� �ד�ל. ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ�ה�
� האחד ה�ר�� יהפ� לא אתֿה�ר��, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹמקריבי�
מצות ��היה עד לר�י�, � ��גג קר�� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹ�ה�א
צריכי� היינ� ,�� ה�בר היה א�� ��� ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָהר�ה.
���י '�עירה' א� '���ה' אתֿאמר� ��ֿ�� ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָלמנ�ת
בני '�ני א� ת�רי�' '��י אמר� וג� � ְְְְְְִִֵֵֵַָֹמצות
ה���י א�א ;�� ה�בר ואי� � מצות ���י ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹי�נה'

(`iadl)�לא�ת מביא ו��ה ע�ה, מצות ה�א ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָקר��
זה� � �עיר מביא ואחר �עירה, עצמ� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָה�ר��
ה�צות מ�נאי �לֿ�נאי ואי� קר��, א�ת� ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹמ�נאי
�� ה�ע�ת �י היטב, זה עני� הב� �מצוה. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנח�ב

נב��. א�א �� יר�י� לא ְְִִֶֶֶַָָָֹנס�רת,

‚eq‰Ó�א מארסה ��ערה יתע�ה, אמר� �� ה�ה ≈«ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
� �ה� �ת היא וא� �סקילה; � ְְְִִִִֵַָָָֹזנתה
��נתה. אי� א�ת ענ� �י� ה�למת ז�הי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ��רפה;

��מע�י �לֿמי �זה טעה מ�ני��כבר ��� עליו, ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ
�ה� �בת מצוה, מארסה ונערה מצוה, אי� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹא�ת
�אבאר, �מ� ה�א א�א ,�� ה�בר ואי� � ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָמצוה

תנא�" "לא יתע�ה �אמר� ci)וה�א: ,k zeny)� ְְְְִִֶֶַָָֹ
���לה, �בא ה�צות, מ�לל אחת מצוה ְְְִִִִַַַַַָָָָָֹהיא
�א אחרֿ�� אי�; לא�ת אזהרה ה�ה ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�ה�או
זה לאו על �הע�בר �באר, ז� אזהרה אחר ְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָה�ת�ב
וה�אפת" ה�א� "מ�תֿי�מת אמר�: וה�א ְְְֵֵֵֶַַַָָָֹֹיהרג

(i ,k `xwie)אתֿ��רת ה�ת�ב ה�לי� אחרֿ�� .ְִִֶַַַַָָ
"מ�תֿ �אמר� ואמר, �נאי� �� והתנה ה�ה ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹהענ�
א�ת א� ח��קי�: �� י� וה�אפת" ה�א� ְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹי�מת
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א� ח�לצ�ת א� �מקצת� ח�לצ�ת, ולא ְְְְְְִִַָָֹמתי�מ�ת
וכ� מתי�מ�ת. ולא ח�לצ�ת לא �מקצת� ְְְְְְְְִִִֵַַָָֹֹמתי�מ�ת,
ולא ח�לצי� מקצת� היבמי�. �ל�מר: האנ�י�, ��ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹ
לא �מקצת� ח�לצי�, ולא מי�מי� �מקצת� ְְְְְְְְִִִִִַַָָָָֹֹמי�מי�,
א� מי�מי� א� �מקצת� מי�מי�, ולא ְְְְְְְִִִִַַָָֹח�לצי�
מ�ה ח�לצת מקצת� �היבמ�ת נמצא וכ� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָח�לצי�.
�מקצת� �מ�ה, מ�ה ח�לצת �מקצת� לזה, ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ�מתי�מת
�מ�ר�ת ליבמיה�, ואס�ר�ת לבעליה� ָ�ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָ�מ�ר�ת
וא��, לא�� ואס�ר�ת לבעליה�, ואס�ר�ת ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָליבמיה�

וא�� לא�� miwxtd�מ�ר�ת zrax`a hxetnk) �ֵֵָָָ
(zenai zkqn ly mipey`xd.

ÔkŒÌ‡הא�ה מ�ֿה�יני� ודי� �לֿ�י� מנינ� א�� ƒ≈ִִִִִִִֵֶַָָָָ
יבמ�ת מ�כת �יני הי� עצמ�, �פני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ�מצוה
אחת א� ואי� מצות, מ�אתי� לי�תר מ�יעי� ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָֹלב��
� לאו א� עצמ� �פני ע�ה א� �אינ� ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָמה�
א� �זה, �אפ� לחל� צריכה ז� למ�ל: ְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֹֹ��אמר,
א� לזה, אס�רה ז� נאמר: א� �זה; �אפ� ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹלהתי��
צרי� וכ� �לל. להתי�� א� לחל� ל� אפ�ר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹאי

�מצוה. �כלֿמצוה ְְְְִִִָָָלהי�ת

ÔÂÈkמחלקת �� מ�הֿ�אי� וזה � �� �ה�בר ≈»ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ה� א� א� ה�צוה, �הלכ�ת הרי �ְְֲִִִֵֵֶַַָ
מ�ני לא �י למנ�ת�; אי� ���רה, ְְְִִִֵֵַָָָֹֹמפר��ת
�נאי� א� ה�צוה א�ת� הלכ�ת �אר ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ�ה�ת�ב
הלכה �לֿ�רט א� �לֿ�נאי אנחנ� נמנה ,���ְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָ
��� הר�ה: �זה טע� �כבר עצמ�. �פני ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�מצוה
�ע�ר להת��נ� �לי מ�ני�, �ת�ב ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ�לֿמהֿ��מצא
מ�ל: �ר� �נאיה. א� �הלכ�תיה ולא ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹה�צוה

ו�קרא �ספר ח�ב d)�ה�ת�ב wxt)מט�א את : ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ע�� וה�ז�רי� וקד�יו ח�את(iadl`)מק�� קר�� ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָ

ה�ת�ב �אר אחרֿ�� ספק. �לי ע�ה מצות וז� �ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָ
א� ���ה ��הא ואמר ה�ה, ה�ר�� הלכ�ת ה� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָמה
��י יביא �מיה, מ�גת יד� אי� וא� ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�עירה;
יביא י�כל, לא וא� י�נה; �ני �ני א� ְְְִִִֵֵַָָֹ��רי�
ע�לה קר�� ה�א וזה � סלת האיפה ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹע�ירית
ה��ל ה�ר�� מה� �א�ר, א�א אינ� זה ה�ה ָ�ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוי�רד.
ולאמר: מצות �ל� �א� למנ�ת אי� א� ְְְִִֵֵַָָָָֹֹֹעליו.
ה�צוה ואחרֿ�� �המה להקריב ���ה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָה�צוה
���נ� ה�צוה ואחרֿ�� ע�� להקריב ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ���נ�

האיפ ע�ירית �ל�הלהקריב �אינ� לפי � ה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ
על קר�� ��קריב והיא: אחת, מצוה א�א ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָצ��י�

איֿאפ�ר א� �� א� �� ה�א ה�ר�� וא�ת� ְְְְִִִֶַָָָָָָ�גגת�,
וה�א מצות, �גגת �� �� ה�ה ה��ג �מ� ְְְְִִִֵֶַַַַָֹ�כ�.

�ו�קרא אמר c)�ה�ת�ב my)ועבר ��גג ��י , ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
אחת, ע�ה מצות וז� � קר�� יקריב ה' מצות ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָעל
��היה �תנאי ח�את ה��גג ��קריב ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָוהיא:
�� וי� �רת, זד�נ� על �ח�בי� �דבר ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָה�גגה
��ארנ� �מ� לאֿתע�ה, מצות והיא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַֹמע�ה

a)�פר�� zeipynd)ה�רי�ת(dncwda)כרת�ת�wxt) ְְֵֵָ
(a dpyn �עני�` הלכ�ת ה�ת�ב �רט אחרֿ�� .ְְֲִַַַַַָָָָ

ה��גג א� ואמר: מקרא�ת עליו וכתב זה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָקר��
ה�א וא� �עירה; א� ���ה יקריב � האר� ְְְְִִִִֵֶַַָָָָמע�
� �ד�ל �ה� ה�א וא� �עיר; יקריב � ְְִִִִֵַָָָֹנ�יא
� �עב�דהֿזרה �וקא ה�גגה א� אבל �ר. ְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָיקריב
א� הדי�ט א� נ�יא �ה�א �י� �עירה ה��גג ְְְִִִֵֵֶֶַַָָיקריב
��ה� ה�המ�ת מיני ���י עלֿידי א� �ד�ל. ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ�ה�
� האחד ה�ר�� יהפ� לא אתֿה�ר��, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹמקריבי�
מצות ��היה עד לר�י�, � ��גג קר�� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹ�ה�א
צריכי� היינ� ,�� ה�בר היה א�� ��� ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָהר�ה.
���י '�עירה' א� '���ה' אתֿאמר� ��ֿ�� ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָלמנ�ת
בני '�ני א� ת�רי�' '��י אמר� וג� � ְְְְְְִִֵֵֵַָֹמצות
ה���י א�א ;�� ה�בר ואי� � מצות ���י ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹי�נה'

(`iadl)�לא�ת מביא ו��ה ע�ה, מצות ה�א ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָקר��
זה� � �עיר מביא ואחר �עירה, עצמ� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָה�ר��
ה�צות מ�נאי �לֿ�נאי ואי� קר��, א�ת� ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹמ�נאי
�� ה�ע�ת �י היטב, זה עני� הב� �מצוה. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנח�ב

נב��. א�א �� יר�י� לא ְְִִֶֶֶַָָָֹנס�רת,

‚eq‰Ó�א מארסה ��ערה יתע�ה, אמר� �� ה�ה ≈«ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
� �ה� �ת היא וא� �סקילה; � ְְְִִִִֵַָָָֹזנתה
��נתה. אי� א�ת ענ� �י� ה�למת ז�הי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ��רפה;

��מע�י �לֿמי �זה טעה מ�ני��כבר ��� עליו, ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ
�ה� �בת מצוה, מארסה ונערה מצוה, אי� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹא�ת
�אבאר, �מ� ה�א א�א ,�� ה�בר ואי� � ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָמצוה

תנא�" "לא יתע�ה �אמר� ci)וה�א: ,k zeny)� ְְְְִִֶֶַָָֹ
���לה, �בא ה�צות, מ�לל אחת מצוה ְְְִִִִַַַַַָָָָָֹהיא
�א אחרֿ�� אי�; לא�ת אזהרה ה�ה ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�ה�או
זה לאו על �הע�בר �באר, ז� אזהרה אחר ְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָה�ת�ב
וה�אפת" ה�א� "מ�תֿי�מת אמר�: וה�א ְְְֵֵֵֶַַַָָָֹֹיהרג

(i ,k `xwie)אתֿ��רת ה�ת�ב ה�לי� אחרֿ�� .ְִִֶַַַַָָ
"מ�תֿ �אמר� ואמר, �נאי� �� והתנה ה�ה ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹהענ�
א�ת א� ח��קי�: �� י� וה�אפת" ה�א� ְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹי�מת



iyilyפב mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

וא� נ�רפת; היא הרי � �תֿ�ה� היא ז� ְְֲִִִִִֵֵֶֶַֹאי�
נסקלת; היא הרי � �ת�לה מארסה נערה ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹהיא
�חנק. היא הרי � �ה� �ת ואינ� �ע�לה היא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹוא�
ס�גי �ר�ט עלֿידי לר��ת ה�פכ�ת ה�צות אי� ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָֹאבל
א�ת א��ר מ�דר יצאנ� לא �כלֿזה �י ְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹה�יתה,

�סנהדרי� אמר� �בפר�� הי�(p`:)אי�. ה�ל : ְְְְְִִֵֶַַָָֹ
אתֿ�ת ה�ת�ב ה�ציא � ונאפת נא� ְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹ�כלל
רצ�נ� ל�רפה. �ה� ואתֿ�ת לסקילה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹי�ראל
וה�א ה�ל, ��לל אי� א�ת �א��ר �זה, ְִִֵֵֶֶֶַַָֹל�מר
וה�אפת"; ה�א� "מ�תֿי�מת ה�ת�ב: �� ְֵֶֶַַַַַָָָֹֹ�אמר
למקצת� וקבע ז� �מיתה ה�ת�ב �ח�ק ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָא�א
צרי� היה א�� אבל סקילה. �למקצת� ְְְְֲִִִִֵָָָָָָָָ�רפה
���רה, נז�ר �ה�א מאחר ה�צוה �י� �ר�ט ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָלמנ�ת
� ��גגה "מ�הֿנפ� למנ�ת ��א צריכי� ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹהיינ�
הלכ�ת �רט �ה�ת�ב �יו� אחת, �מצוה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ��לה"

ז� dl)מצוה xacna):�� למנ�ת לנ� והיה . ְְְִִָָָָָ
� ה�ה�" ברזל "וא�ֿ�כלי ה�ת�ב: ְְְִִִִֶֶַַַַָָָמהֿ�אמר
"וא� אמר�: � ה�נ�ה וה�צוה אחת; ְְְְְְִִִִַַַַָָָָמצוה
וה�צוה ה�ה�"; �� א�רֿימ�ת יד ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָ�אב�

א�רֿימ�תה� ע�ֿיד בכלי "א� אמר�: � לי�ית ְְְֲִִִִֵֶַָָָ
"�אל אמר�: � הרביעית וה�צוה ה�ה�"; ��ְְְְִִִִֵַָָָָֹ
החמי�ית וה�צוה אתֿהרצח"; ימית ה�א ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹה��
וה�צוה יה�פ��"; ��נאה "וא� אמר�: �ְְְְְְְֳִִִֶֶַָָָ
�צד�ה"; עליו "א�ֿה�לי� אמר�: � ְְְִִִִִִַָָָָה��ית
ה�ה� באיבה "א� אמר�: � ה�ביעית ְְְְְִִִִֵַַָָָָוה�צוה
�פתע "וא� אמר�: � ה�מינית וה�צוה ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָביד�";
אמר�: � ה��יעית וה�צוה הדפ�"; ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹ�לאֿאיבה
וה�צוה צד�ה"; �לא �לֿ�לי עליו ְְְְְְִִִִִַָָָָָֹ"א�ֿה�לי�
�� א�רֿימ�ת בכלֿאב� "א� אמר�: � ְְֲֲִִֶֶֶָָָָָהע�ירית
עליו "ו��ל אמר�: � הי"א וה�צוה רא�ת"; ְְְְְִֵַַַַָָָָֹ�לא
אמר�: � הי"ב וה�צוה ל�"; לאֿא�יב וה�א ְְְְִֵַַַָָָֹֹו�מת
� הי"ג וה�צוה אתֿהרצח"; העדה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ"וה�יל�
עירֿמקלט�"; אל העדה את� "וה�יב� ְְְִִִֵֵֶָָָָֹאמר�:
ה�ה� עדֿמ�ת �� "וי�ב אמר�: � הי"ד ְְְְִֵַַַַַָָָָֹוה�צוה
יצא "וא�ֿיצא אמר�: � הט"ו וה�צוה ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹֹה�דל";
מ�ת "ואחרי אמר�: � הט"ז וה�צוה ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹהרצח";
�כלֿמצוה �� ע�ינ� א�� הרצח" י��ב ה�דל ְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹֹֹה�ה�
� מאל�י� לי�תר מ�יע ה�צות מני� היה ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ�מצוה,
�ר�ט ה�א ��לֿזה לפי �טל, �ה�א �ר�ר זה ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָודבר
נפ� מ�ה �י� היא: ה�נ�יה ה�צוה והיא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָה�צוה

�יני לפי �� לד�� ��צט�ינ� ה���י וזה� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָ��גגה,
ולא "מ��טי�" ה' קרא� וכ� הא�ה. ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹה�ת�בי�
ה��ה �י� העדה "ו�פט� ואמר: "מצות" ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹקרא�

הא�ה". ה���טי� על ה�� �אל ְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�בי�

¯·Îeלב ו�� �ד�ל�ת" "הלכ�ת �על נתע�רר ¿»ְְְֲִֵֵַַָָ
והתל�ט הא�ה העניני� (dywzd)למקצת ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

ואמר �ר���ת �ר���ת למנ�ת והתחיל ְְְְִִִִִֶַָָָָָָ�ה�
��ב�ע�ת, נדרי� �ר�ת נחל�ת, �ר�ת ְְְְְִִַַָָָָָָָ�מנינ�:
�ר���ת, הר�ה מנה וכ� רע. �� מ�ציא ְְִִֵֵַַָָָָָָָָ�ר�ת
ולא ��למ�ת ה�ה העני� ל� נת�רר ��א ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹא�א
מהֿ��בר ה�ר���ת �א�ת� מנה �לפיכ� ְְְִִִִֶַַָָָָָָָה�יג�,
��על� �לפי �כ�. �הר�י� מ�לי מ�ד� ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָֹמנה
�מצות ��נה לכ� ה�יע ה�ה, ה�לל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמ��לתנ�

ולא מצות, ע�ר אחד אחת,צרעת מצוה ��� ידע ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
הלכ�ת �ר�ט א�א אינ� ��ת�ב מהֿ��ז�ר ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹוכל
��רעת נצט�ינ� �אנ� ה�ה ה�בר �ר�� ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�תנאי�.
מהֿ �כל וח�ב טמא ונע�ה מט�א��, ְְְְְֲֵֶַַַַַָָָָֹאד�
מ�ֿה�ק�� להתרחק ה�מאי�: �� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ�ח�בי�
�אנחנ� א�א �כינה. למחנה ח�� ולצאת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָוקד�יו
מט�אה, אינ� ואיז� מט�אה צרעת איז� נדע ְְְְְֵֵֵֵַַַַַָָָָֹלא
�א� אתֿה�י�: �לפרט לבאר ה�ת�ב התחיל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלכ�
הרי � �� ה�א וא� טה�ר; זה הרי � �� ְֲֲִֵֵֶָָָה�א
א�ת� מעמידי� � �זה �מ�ב ה�א וא� טמא; ְְֲִִִֵֶֶַַָָָזה

אמר� �בפר�� מס��. hk)זמ� ,bi `xwie `xtq): ְְַ�ְְֵָָ
לט�א�" א� ��צוה(my)"לטהר� ��� � ְְְְְֲִֵֶַַָ

היא �ה�צוה הרי � לט�א� מצוה �� ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָלטהר�,
ה�ברי� �רטי אבל טה�ר, א� טמא ל�: ��אמר� ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹרק
לפי למנ�ת�, אי� � טה�ר א� טמא יהא ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ��ה�

הלכ�ת. �פר�טי �נאי� ְֲִֵֵֵֶָָ�ה�

È¯‰Â�וז להקריב�, אס�ר מ�� ��על �אמרנ�, זה «¬≈ְְְְְִֵֶֶַַַָָ
מה לדעת לנ� נ�אר א�א לאֿתע�ה; ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָֹמצות
ומ�� �לֿמ�� נמנה �ל�� א� ה��מי�. ְְִִֵֶַַָָה�

היה � �� ה�בר היה א�� (dler)�מצוה?! ְְִִַָָָָָָָָ
אנ� �אי� ��� א�א מ��. ל�בעי� קר�ב ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָמנינ�
�מהֿ�ה� מ�� מהֿ�ה� � אתֿה��מי� ִִֵֵֶֶֶַַַמ�ני�
�על על �הזהרנ� אתֿהאזהרה רק א�א מ��, ְְַַַַ�ְֵֶֶֶַַָָָָאינ�
מהֿ�ה� ה�רעת, סימני למנ�ת �� אי� �� � ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָמ��

א�א טה�ר, �מהֿ�ה� wx)טמא mipen)ה�צרע� ְֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ועל ה�רעת. היא מה �א�ר ה�א וכלֿה�אר ְְְִֵֵַַַַַַָָָָטמא;
ה�מא�ת מ�יני ומי� �לֿמי� למנ�ת רא�י ז� ְ�ְִִִִִֵֶֶַָָָ�ר�

iriax mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

א�ת� �ל ההלכ�ת �ר�ט מ�ני� ואי� אחת, ְְְֲִִֵֵֶַַַָָ�מצוה
מ�ניננ�. ��ת�אר �מ� �תנאיו, מ�ֿה�מא�ת ְְְְְִִִֵֵֶָָָָ�ִִַַה�י�
�מהֿ�אנחנ� ה�ו� ע��ד ה�א �י זה, �לל ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָהב�

.�� ְִע�סקי�

רביעי יו�

ה�מיני: ע�ה�לל ה�לילה למנ�ת �אי� ְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
ְַָָָהאזהרה.

Úcחלקי מ�ני היא ה���י(ibeq)�האזהרה «ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
(dcewtd)ל�מר� ,(mipyl wlgzn "ieev"d)צ�ה�� ְְֶֶַַ

�ג�� לע��ת�; ��א א� �בר איזה לע��ת ְֲֲֵֶֶֶַַָָֹ�ְַלמצ�ה
��צ�ה� א� אכל: ל�: ותאמר לאכל ְְְֱֱֵֵֶֶֶַַַֹֹֹ��צ�ה�
אי� א� �אכל. אל ל�: ותאמר מאכל ְְִֵֵֶַַַַַָֹֹֹלה�נע
הא�ה העניני� אתֿ�ני ה��לל �� הערבי �����ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
הה�י�� �ת�רת ה�ד�רי� זאת הז�יר� �כבר ְְְְְִִִִַַַַַָָָֹיחד;

(oeyld inkg)ה���י "אבל הא�ה: ��ברי� ְְְֲִִֵֶַַָָָָואמר�
ה��לל�, �� הערבי ����� לה� אי� ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָוהאזהרה
אחד ��� �ניה� �� לקרא� הצרכנ� ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָ�ְִָ�לפיכ�

ה���י וה�א: Ðמה�, "ieev"d :mipyl lvtznd) ְִֵֶַ
(dyrz `l Ð "dxdf`"e ,dyr,�ל נת�אר ה�ה ."ְְִִֵֵָ

ה�". אחד עני� וה���י ieev"d")�האזהרה llkae) ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
המ���ת הערבי ����� המפרסמת ְְְִֶֶֶֶַַַַָָ�ְִַַָה��ה
�לי מצ�י עצמ� זה ועני� "לא", מ�ת היא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָלאזהרה
למצ�ה �צ�ה �א�ה �ל�מר: �כלֿל���, ֶ�ְְְְֵֶֶַַַַָָָָספק
ע�ה ��צות אפ�א �ר�ר יע�ה. ��א א� ְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ��ע�ה
�ברי� מחלט: צ��י ��יה� לאֿתע�ה ְְִָָ�ְְֲִִֵֶֶַַֹ�מצות
מ�ע��ת�. �הזהרנ� �דברי� לע��ת�, ְְֲִַַָ�ְְֲִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ע�ה, מצות � לע��ת� ��צט�ינ� א�ה �ל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָה��
לאֿ מצות � עליה� �הזהרנ� א�ה �ל ְְְֲִֵֶַַֹ�ְֵֵֶֶֶַוה��
� העברי ����� יחד ה��לל� וה�� ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָתע�ה;

ev)�זרה ,dcewt),לֿמצוה� חכמי� ק�ראי� וכ� , ְְְְֲִִִֵָָָָָ
מל�. �זרת לאֿתע�ה: א� ע�ה ��היה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹ�י�

Ï·‡נ��א ���לל וה�א: אחר, עני� היא ה�לילה ¬»ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ
�ג�� �לל, צ��י ��� �זה ואי� ְְְִִֵֵֶָָמ���א,

ו אתמ�ל �ל�ני אכל לא �ל�ני��אמר: �תה לא ְְְְִִֶֶַַָָָֹֹֹ
� �זה וכ��צא �מע�� אבי רא�ב� ואי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָאתֿה�י�,
.�� אי� צ��י ריח ואפ�� �לילה, ה�א ְֲִִִֵֵֶֶַַָָ��לֿזה
מ�ת היא לרב �ערבית ��ללי� ��� ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹוה��ה
"�לי". �במ�ת "לא", �מ�ת �� ��ללי� א� ְְְְִִִִַַַַ"מא",
"לא" מ�ת �א�ת� �לילת� לרב הרי העברי� ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָֹֹאבל

�מ�ת �� ו��ללי� מזהירי�; �� ��� ְְְְְִִִִֶַַַַַָָעצמ�,
"אינ�" מ�ֿה���יי�: אליה �מהֿ��תח�ר ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ"אי�"

וז�לת�. ו"אינכ�" ְְְְֵֵֶָָָו"אינ�"

(jkl ze`nbece):‰ÏÈÏM‰"לא" �מ�ת �עברי «¿ƒ»ְְְִִִַֹ
"ולאֿ אמר�: ְְְָֹ�ג��

�מ�ה" �י�ראל ע�ד נביא i)ק� ,cl mixac)לא" ; ְְְִִֵֶָָָֹֹ
ויכ�ב" אל hi)אי� ,bk xacna)�עמי� "לאֿתק�� ; ֲִִִֵֵַַַָֹ

h)צרה" ,` megp)"�אי "ולאֿעמד ;,dn ziy`xa) ְִַָָָֹ
מ���"`) ולאֿזע "ולאֿק� ;(h ,d xzq`)וכא�ה ְְְִֵֶֶָָָֹֹ

"ואד� אמר�: �ג�� "אי�", �מ�ת וה�לילה ְְְְְְִִִִַַַַָָָָר�י�.
d)אי�" ,a ziy`xa)�י�דעי אינ� "וה�תי� ; ְְִִִֵֵַַָ

d)מא�מה" ,h zldw).�� �� ר�י� וז�לת� ְְִֵַַָָָ

‰p‰,לאזהרה ה�לילה �י� ההב�ל ל� נת�אר ƒ≈ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
�האזהרה wlg)וה�א: `id)ה���י מעני� ְְְִִֵֶַַַָָָ

�ה���י ��� �ל�מר: �צ��י, �על א�א ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹואינ�
������ י�כ� ולא האזהרה; �� לעתיד, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלע�ל�
אפ�ר�ת ואי� האזהרה. וכ� � לעבר ה���י ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָיהא
ונ��א לנ��א זק�ק ה���ר �י לס��ר, צ��י ְְְְְִִִִִֵַַָָלהכניס

��ת�אר �מ� �עצמ�, �ל� ���ר ��פרי�וה���י ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
����ר. האזהרה �� ��נס לא וכ� לכ�; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ��תח�ר�
��נס �ה�לילה לפי � ה�לילה �� לא ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹאבל
�ר�ר וכלֿזה �בהוה. �בעתיד �עבר ות�לל ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ����ר

הת��ננ�ת. עלֿידי ְְְְִֵֵַַמעצמ�

ÔÂÈkלמנ�ת אי� �ני� ���� � �� �ה�בר ≈»ְְִִֵֵֶַָָָ
לאֿ מצות �י� �לילה �ה� ְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹאתֿה�אוי�
מ�פת עליו צרי� �אי� מעצמ� �בר וזה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָתע�ה.

(di`x)עניני �בר�ר מהֿ�הז�רנ� ז�לת ,(ixac) ְְְְִִֵֵֶַַַָ
ה�לילה �בי� האזהרה �י� להב�יל �די ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָה���יי�,
dxdf` ef m` reawl xyt` oiprd zpad iciÎlr wxe)

(dlily e`.

C‡לא" ��נה: לכ�, וה�יע זאת ידע לא ז�לתנ� «ְְִִֵֶַַָָָָָֹֹֹ
העבדי�" �צאת f)תצא ,`k zeny)ידע ולא ; ְְֲִֵֵֵַָָָֹ

�מ� העני� �בא�ר אזהרה. ולא �לילה ���ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹ
אמת� א� עב�� מ�ה �� �ה' וה�א: ְְְֲִֵֶֶַַַָָ�אס�יר,
מרא�י אחד הה�אה ��עת �ח�ר� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה�נעני�

oire)אברי� oy enk)היה לחפ�י; י�צא �ה�א � ְִִֵֵֶַָָָָ
עבר�ה �אמה ה�א ��� �דע�נ�, ע�לה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָאפ�א

�נעני מעבד oire)מ�לֿ��� oya `veid)ו�היא , ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָ
(dixar dn`)י�צאת אברי� מרא�י אחד ח�ר� ְִִִֵֵֵֵֶָָָָא�
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א�ת� �ל ההלכ�ת �ר�ט מ�ני� ואי� אחת, ְְְֲִִֵֵֶַַַָָ�מצוה
מ�ניננ�. ��ת�אר �מ� �תנאיו, מ�ֿה�מא�ת ְְְְְִִִֵֵֶָָָָ�ִִַַה�י�
�מהֿ�אנחנ� ה�ו� ע��ד ה�א �י זה, �לל ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָהב�

.�� ְִע�סקי�

רביעי יו�

ה�מיני: ע�ה�לל ה�לילה למנ�ת �אי� ְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
ְַָָָהאזהרה.

Úcחלקי מ�ני היא ה���י(ibeq)�האזהרה «ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
(dcewtd)ל�מר� ,(mipyl wlgzn "ieev"d)צ�ה�� ְְֶֶַַ

�ג�� לע��ת�; ��א א� �בר איזה לע��ת ְֲֲֵֶֶֶַַָָֹ�ְַלמצ�ה
��צ�ה� א� אכל: ל�: ותאמר לאכל ְְְֱֱֵֵֶֶֶַַַֹֹֹ��צ�ה�
אי� א� �אכל. אל ל�: ותאמר מאכל ְְִֵֵֶַַַַַָֹֹֹלה�נע
הא�ה העניני� אתֿ�ני ה��לל �� הערבי �����ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
הה�י�� �ת�רת ה�ד�רי� זאת הז�יר� �כבר ְְְְְִִִִַַַַַָָָֹיחד;

(oeyld inkg)ה���י "אבל הא�ה: ��ברי� ְְְֲִִֵֶַַָָָָואמר�
ה��לל�, �� הערבי ����� לה� אי� ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָוהאזהרה
אחד ��� �ניה� �� לקרא� הצרכנ� ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָ�ְִָ�לפיכ�

ה���י וה�א: Ðמה�, "ieev"d :mipyl lvtznd) ְִֵֶַ
(dyrz `l Ð "dxdf`"e ,dyr,�ל נת�אר ה�ה ."ְְִִֵֵָ

ה�". אחד עני� וה���י ieev"d")�האזהרה llkae) ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
המ���ת הערבי ����� המפרסמת ְְְִֶֶֶֶַַַַָָ�ְִַַָה��ה
�לי מצ�י עצמ� זה ועני� "לא", מ�ת היא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָלאזהרה
למצ�ה �צ�ה �א�ה �ל�מר: �כלֿל���, ֶ�ְְְְֵֶֶַַַַָָָָספק
ע�ה ��צות אפ�א �ר�ר יע�ה. ��א א� ְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ��ע�ה
�ברי� מחלט: צ��י ��יה� לאֿתע�ה ְְִָָ�ְְֲִִֵֶֶַַֹ�מצות
מ�ע��ת�. �הזהרנ� �דברי� לע��ת�, ְְֲִַַָ�ְְֲִִִֶֶַַָָ��צט�ינ�
ע�ה, מצות � לע��ת� ��צט�ינ� א�ה �ל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָה��
לאֿ מצות � עליה� �הזהרנ� א�ה �ל ְְְֲִֵֶַַֹ�ְֵֵֶֶֶַוה��
� העברי ����� יחד ה��לל� וה�� ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָתע�ה;

ev)�זרה ,dcewt),לֿמצוה� חכמי� ק�ראי� וכ� , ְְְְֲִִִֵָָָָָ
מל�. �זרת לאֿתע�ה: א� ע�ה ��היה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹ�י�

Ï·‡נ��א ���לל וה�א: אחר, עני� היא ה�לילה ¬»ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ
�ג�� �לל, צ��י ��� �זה ואי� ְְְִִֵֵֶָָמ���א,

ו אתמ�ל �ל�ני אכל לא �ל�ני��אמר: �תה לא ְְְְִִֶֶַַָָָֹֹֹ
� �זה וכ��צא �מע�� אבי רא�ב� ואי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָאתֿה�י�,
.�� אי� צ��י ריח ואפ�� �לילה, ה�א ְֲִִִֵֵֶֶַַָָ��לֿזה
מ�ת היא לרב �ערבית ��ללי� ��� ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹוה��ה
"�לי". �במ�ת "לא", �מ�ת �� ��ללי� א� ְְְְִִִִַַַַ"מא",
"לא" מ�ת �א�ת� �לילת� לרב הרי העברי� ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָֹֹאבל

�מ�ת �� ו��ללי� מזהירי�; �� ��� ְְְְְִִִִֶַַַַַָָעצמ�,
"אינ�" מ�ֿה���יי�: אליה �מהֿ��תח�ר ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ"אי�"

וז�לת�. ו"אינכ�" ְְְְֵֵֶָָָו"אינ�"

(jkl ze`nbece):‰ÏÈÏM‰"לא" �מ�ת �עברי «¿ƒ»ְְְִִִַֹ
"ולאֿ אמר�: ְְְָֹ�ג��

�מ�ה" �י�ראל ע�ד נביא i)ק� ,cl mixac)לא" ; ְְְִִֵֶָָָֹֹ
ויכ�ב" אל hi)אי� ,bk xacna)�עמי� "לאֿתק�� ; ֲִִִֵֵַַַָֹ

h)צרה" ,` megp)"�אי "ולאֿעמד ;,dn ziy`xa) ְִַָָָֹ
מ���"`) ולאֿזע "ולאֿק� ;(h ,d xzq`)וכא�ה ְְְִֵֶֶָָָֹֹ

"ואד� אמר�: �ג�� "אי�", �מ�ת וה�לילה ְְְְְְִִִִַַַַָָָָר�י�.
d)אי�" ,a ziy`xa)�י�דעי אינ� "וה�תי� ; ְְִִִֵֵַַָ

d)מא�מה" ,h zldw).�� �� ר�י� וז�לת� ְְִֵַַָָָ

‰p‰,לאזהרה ה�לילה �י� ההב�ל ל� נת�אר ƒ≈ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
�האזהרה wlg)וה�א: `id)ה���י מעני� ְְְִִֵֶַַַָָָ

�ה���י ��� �ל�מר: �צ��י, �על א�א ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹואינ�
������ י�כ� ולא האזהרה; �� לעתיד, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלע�ל�
אפ�ר�ת ואי� האזהרה. וכ� � לעבר ה���י ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָיהא
ונ��א לנ��א זק�ק ה���ר �י לס��ר, צ��י ְְְְְִִִִִֵַַָָלהכניס

��ת�אר �מ� �עצמ�, �ל� ���ר ��פרי�וה���י ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
����ר. האזהרה �� ��נס לא וכ� לכ�; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ��תח�ר�
��נס �ה�לילה לפי � ה�לילה �� לא ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹאבל
�ר�ר וכלֿזה �בהוה. �בעתיד �עבר ות�לל ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ����ר

הת��ננ�ת. עלֿידי ְְְְִֵֵַַמעצמ�

ÔÂÈkלמנ�ת אי� �ני� ���� � �� �ה�בר ≈»ְְִִֵֵֶַָָָ
לאֿ מצות �י� �לילה �ה� ְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹאתֿה�אוי�
מ�פת עליו צרי� �אי� מעצמ� �בר וזה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָתע�ה.

(di`x)עניני �בר�ר מהֿ�הז�רנ� ז�לת ,(ixac) ְְְְִִֵֵֶַַַָ
ה�לילה �בי� האזהרה �י� להב�יל �די ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָה���יי�,
dxdf` ef m` reawl xyt` oiprd zpad iciÎlr wxe)

(dlily e`.

C‡לא" ��נה: לכ�, וה�יע זאת ידע לא ז�לתנ� «ְְִִֵֶַַָָָָָֹֹֹ
העבדי�" �צאת f)תצא ,`k zeny)ידע ולא ; ְְֲִֵֵֵַָָָֹ

�מ� העני� �בא�ר אזהרה. ולא �לילה ���ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹ
אמת� א� עב�� מ�ה �� �ה' וה�א: ְְְֲִֵֶֶַַַָָ�אס�יר,
מרא�י אחד הה�אה ��עת �ח�ר� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה�נעני�

oire)אברי� oy enk)היה לחפ�י; י�צא �ה�א � ְִִֵֵֶַָָָָ
עבר�ה �אמה ה�א ��� �דע�נ�, ע�לה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָאפ�א

�נעני מעבד oire)מ�לֿ��� oya `veid)ו�היא , ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָ
(dixar dn`)י�צאת אברי� מרא�י אחד ח�ר� ְִִִֵֵֵֵֶָָָָא�
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"לא �אמר�: זה �י� מ��� �לל לפיכ� � ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹלחפ�י
ח�בה אי� אמר: �א�� העבדי�", �צאת ְְֲִִֵֵֵֵַָָָָתצא
� מאבריה אבר ���ח�ר� לחפ�י ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלה�ציא�
אזהרה. לא א� מ��ה, מס�� �י� �לילת ז� ְִֶַַָָָָֹ�ְְִִִֵַה�ה

��כל�א ואמר� ה��לה מ�סרי �ר�� (zyxtוכ� ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָ
(mihtyn�אינ � העבדי�" �צאת תצא "לא :ְֲִֵֵֵֵָָָֹ

י�צאי�. �ה�נעני� �דר� אברי� �רא�י ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָי�צאה
ה��לל מס�� �י� �לילת ��� ל�, נת�אר ְִַָָ�ְְְְִִִִֵֵֶַָה�ה

ה�בר. על הזהיר �ה�א לא ְִִִֶֶַַָָָֹמ��ה,

ÔÈ‡Âהע �צאת תצא "לא אמר�: �י� בדי�"הב�ל ¿≈ְְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָֹ
ה�הב ל�ער ה�ה� "לאֿיב�ר אמר�: ְְֵֵֵֵַַַַָָָֹֹֹ�בי�

ה�א" el)טמא ,bi `xwie)לא �לבד, �לילה �ה�א , ְְִִֵֶַָָֹ
אינ� זה סימ� �ע� לה�דיענ�: ��א וה�א ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאזהרה;

הס�ר wtzqnykyצרי� zrxvd z`neh ipicak) ְִֵֶָ
(zegztzd oegal ick rbepnd xbzqn ,dpica odkd

" אמר�: וכ� טמא. ה�א �י ,�� יס��ק (yi`eולא ְְְְִִֵֵֵַָָֹ
ozip `l dytege .. dgty `ide .. dy` z` akyi ik

(dl"ח��ה �יֿלא י�מת� k)לא ,hi `xwie)לפי � ְִֹֹ�ְִָָ
א�מר: ה�א ��� אזהרה. ולא �לילה �� �� ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�ה�א
חר�ת� נ�למה ��א �יו� מיתה ח�בי� ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ�אינ�

(oilg oiyeciwd oi`e)ול�מר אתֿזה לתר�� ואי� ,ְְְְֵֵֶֶַַ
יק��א" ebxdi)"לא l`)�מעני יצא ��כ� , ֹ�ְְְִֵֵֵֶַַָָ

י�מת� "לא �א�: אמר� �י האזהרה. לעני� ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹה�לילה
מות" חטא ל�ערה "אי� אמר�: �מ� ח��ה" ְְְֲֵֵֶַַָָָָָ�ִֹ�יֿלא

(ek ,ak mixac)גלל� ה�יתה ח��ב מ��ה ְִִִִֶֶַַַָָָ��לל
�גלל ה�יתה ח��ב �א� מה� �לל �� ְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהאנס;
לא �י מות, חטא לה� אי� אמר: �א�� ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹהעבד�ת,
וכעדת�" כקרח "ולאֿיהיה אמר�: וכ� ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֹ�ח��ה.

(d ,fi xacna)�חכמי �פר�� �לילה. ה�א �ְְֲִִֵָָ
ואמר� ענינ� �ברר� �לילה negpz`�ה�א yxcn) ְְְְְִִֵֶָָָ

(my�וט�ע ��לֿה��צא ה�מיענ� יתע�ה �ה�א :ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
לעצמ� ויב��� ה�ה�ה ezcre)על gxw bdpnk)� ְַַ�ְְְִַַָָ

�ל�מר: ועדת�, לקרח מהֿ�ארע ל� יארע ְְֱֲֵֶֶַַַַַַָֹֹלא
��ר "�א�ר ענ�� יהיה א�א � וה�רפה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָה�ליעה

ל�" מ�ה �יד micnlה' ep` "dyn cia" iehiadn) ְֶַֹ
(dyn ci dzwly dna dwliy�וזה ה�רעת; ְְֶַַַַָ�ל�מר:

�חיק�" יד� "הבאֿנא אליו: יתע�ה (zenyאמר� ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
(e ,cיה�דה מל� לע��ה מ�הֿ�ארע ראיה ְִֶֶָָ�ְְְִִֵֵֶַַָָוהביא�

Ð xihwdl zxhwn eciae" zxehw xihwdl ywiay)

(hi ,ek aÎminid ixac Ð "egvna dgxf zrxvde.

אחרת �עה ��צאנ� l"fg)וא�ֿעלֿ�י ly)מרא�� ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
�מחלקת(iw.)סנהדרי� "�לֿה�חזיק אמר�: וה�א , ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹ

כקרח ולאֿיהיה ��אמר: �לאֿתע�ה, ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַֹֹֹע�בר
��� לא ה��כחה �ר� על זה הרי � ְֲֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוכעדת�"
זה עני� על האזהרה אבל זה; �עני� �קרא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ��ט�

(zwelgnd)אבאר� �מ� אחר, לאו �חת ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָנכללת
dn)�מק�מ� dyrz `l). ְִ

ÔÈ‡�י� להב�יל אפ�ר ידיו �על �בר ��� אפ�א ≈ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
אבל ה�ברי�, מעני� ח�� לאזהרה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָה�לילה
והאזהרה ה�לילה ���ת �יו� מ�ֿה��ה, ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹלא
הכרח, ולכ� "לא". מ�ת והיא אחת, מ�ה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ�עברית
י�יג ואז ה�ברי� �עני� הבנה �הא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָ���ע��
ה�א לאו ואיזה �לילה ה�א לאו איזה ְְְִֵֵֶֶַָָָ�ק��ת
חכמי�, העיר� �כבר מ�ד�. ��ארנ� �מ� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאזהרה,
אצל� �מהֿ��צאנ� זה עני� על ה�ל��, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעליה�
ה�א א� ה�אוי� מ� �לאו �יניה� ��פלה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ��חלקת
ח�את על יתע�ה �אמר� וזה אזהרה, א� ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ�לילה
ולאֿיב�יל" ער�� מ��ל אתֿרא�� "�מלק ְְְִִֶַַָָָֹהע��:

(g ,d `xwie),נה��� המד�ר וה�א �יד�, ��א ה�ה .ְְְִִִֵֵַַַַַָָ
הב�יל א� א�מר: ה�א ולכ� אזהרה, ��� ְְְִִִֵֵֵֶַָָָס�בר

(x`evdn y`xd z` cixtd)זה לפי י�צא �סל. �ְִֵֶַָ
��� לאֿתע�ה; מצות יהיה ה�ה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ�ה�או
�א�ר הקריב �א�� �סל, � אתֿהרא� ְְְְְִִִִִֶֶַָָֹ��הב�יל
ס�בר, �מע�� �ר�י אלעזר ר�י אבל �ב�. ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָא�

�לילה ה�ה gxkdd)�ה�או zlily),אזהרה ולא ְְְִֶֶַַַָָָָֹ
צרי� �אינ� � יב�יל" "לא אמר�: ְְְִִֵֵֶֶַָָֹו��ר��

א�ת� ��ח�� מס�יק א�א הרא�, �איזהלהב�יל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
וכ� �ע��. לפי ��ר � הב�יל א� �לפיכ� ְְְְְִִִִִִֵַָָָ�ע�ר,

זבחי� ��מרא אלעזר(dq:)אמר� ר�י היה א�מר ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ
הע��; �ח�את ��ב�ילי� �מע�י �מע��: ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָ�ר�י
והק�� להב�יל. צרי� אינ� � יב�יל" "לא ְְְְְִִִִֵַַַָֹמאי
נ�י, ��ר ��י מע�ה, א�א ואמר�: א�� �ברי� ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָעל

" xea)�כתיב: yi` gzti ike)"���יכ (zenyולא ְְְִִֶַֹ
(bl ,`kנ�י הכי �(jk mpn`d)�צרי �אינ� ְִִִֵַָָ

"�על �כתיב: הת� ה���בה: והיתה ְְְְְִִַַַַָָָָָלכ��ת?!
נת�אר, ה�ה ���י. �בעי מ�לל � י���" ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָה��ר
א� �לילה ז� א� ה�ברי�, מעני� ראיה ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָ��ביאי�
� יב�יל" "לא �אמר� ע�ד ונת�אר ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹאזהרה.
�מ�א� ה��נה, �אמרה �מ� לאֿתע�ה, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹמצות
�כנפיו את� "ו��ע הע��: �ע�לת �אמר� ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹית�אר
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fi)לאֿיב�יל" ,` `xwie)לפי למנ�ת�, אי� � ְְְִִִֵַֹ
� הב�יל א� ה�ל: �לדברי ה�איל �לילה, ְְְְִִִִִִֵֶַָֹ�ה�א
את� "ונ�ח �המה: �ע�לת �אמר �יו� ,��� ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ��ר.

ai)לנתחיו" ,` my)ע�לת ��� �דע�נ�, ע�לה היה , ְְְִֵֶֶַַַָָָָ
א�א להב�יל, צרי� אינ� אמר: לפיכ� ,�� ְְְִִִֵֶַַָָָָָָהע��
��ת�אר �מ� ��ר, � הב�יל וא� �לבד; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָו��ע

ְִ�מק�מ�.

„BÚלילה� �גדר �ה� הא�ה ה�אוי� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמ�לל
לא מ�ֿהאד� יחר� א�ר "�לֿחר� ְֲֳִֵֶֶַָָָָָָֹאמר�:

hk)י�דה" ,fk my)לא � �לילה ��� ל� וית�אר , ְְְְִִִֵֶֶָָָֹ
וה�א: ה�ה, ה�בר מ�ב� מה� �דע א� � ְְִֵֶַַַַַַָָָָאזהרה
�יל לפי �ערכי� קצ�בי� �דמי� �� �בר ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָ�ה�ת�ב
�עני� הב�ל ואי� נקבה, א� זכר הי�ת� �לפי ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָה�ער�

�י� עלי"זה �ל�ני "ער� א� עלי", "ער�י �אמר: ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
�מהֿ ה�א מה ה�ל�ני א�ת� ר�אי� אנ� הרי �ְֲִִֵַַָָ
אד� ה�א ה�ער� וא� לכ�. �התא� וי��� ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָ�יל�,
�ינ� �מר ואחר �ינ�, ונפסק �י� �ית מיתת ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַ��תח�ב
לא זה הרי � עלי" זה "ער� �ה�א: מי ֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹאמר
�אי� �מת ח��ב �ה�א לפי �ל��, ל��� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָיתח�ב
�רצה העני� וזה� �ינ�. ��גמר מעת ער� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָל�
��צטר� �די��, ל� אי� �ל�מר: י�דה", "לא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ�אמר�
הערכי� מ�יני �י� וזה� ל���. ה�ערי� ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָא�ת�
�ל��� אזהרה. אינ� אבל ה�ת�ב, ��כר� ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָוהלכ�ת�

b)ה��נה dpyn ` wxt oikxr)וה��צא ה��סס : ְְִֵֵַַַָ
ה�למ�ד �פר� נער�. ולא נ�ר לא e.)להרג oikxr): ְְֱִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

י�ראל �ל �י� מ�ית י�צא ��הא �תנאי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ��ה
ה�כל�א �ל��� mihtyn)להרג. zyxt)ח�בי : ְְְִֵֵֵַַָָָ

"�לֿחר� ��אמר: �די��, לה� אי� �י� �ית ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָמיתת
הת��נ� י�מת". מ�ת י�דה לא מ�ֿהאד� יחר� ְֲֳִִִֵֶֶַָָָָָָֹא�ר
�ה�או �אר� אי� ,�� הע��� �בעמק ה���� ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ד��ק
�די��" לה� "אי� �אמר�: אזהרה ולא �לילה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹה�ה
ה�ה אתֿהעני� א�ת�". ��די� "אי� אמר�: ְְְִִֵֶֶַָָָָֹולא
מ�י� ואמר�: ערכי� �פר�ת ��פרא �אר� ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָעצמ�

לאחד �י�, �ית מיתת �אמר('jixrn')למח�בי . ְִ�ְִִֵֵֶֶַַָָָ
dzin)"ער�� aiigd ly)?��ל� אמר ��א עלי", ְְֶֶַַָָֹ

�אינ� מ�י� �ל�מר: י�דה", "לא ל�מר: ְְִִִֵֶֶַַַַָֹ�למ�ד
עד ה�א�ר �תכלית זה עני� �ארנ� �כבר ער�. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָח�ב
לא אפ�� מס�ק �בר נ�אר ��א א�מר, ֲִָֹ�ְְֲִִֵֶֶַָָֹ�אני

אד�. ��בני ההבנה ְְֲִִֵֵֶַָָָָלק�ה

ÔÂÈkהמ����ת �ה��י� �ע זה, �עני� ���רנ� ≈»ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָ

מהֿ�הזהיר וכל מ�י�, אר�ע ה� לאזהרה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ���רה
לאֿתע�ה. מצות נקרא: א�� מאר�ע �אחת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹעליו
אמר� �בפר�� ו'לא'. 'אל' �'פ�', 'ה�מר' ְְְְִֵֵֶֶַָָֹוה�:

(.ew migaf)'ו'אל '��' 'ה�מר', ��אמר: �לֿמק�� :ְֱִֶֶֶֶַַָָָ
מ א�א אינ� � לאֿתע�ה.ו'לא' צות ְְֲִֵֶֶַַָֹֹ

Ï·‡נת�� ��ל� ��� אחד, �בר לבאר לנ� נ�אר ¬»ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
���רה ��אר ��לֿמק�� וה�א: ה�ה, ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָה�ער
מעצמנ� ���לל עלֿידי עצמנ� לנ��ת א�תנ� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹוח�ב
נמנה ה�ע�ה א�ת� הרי � �פל�ני �ל�ני ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַמע�ה
��אמר �ה�או א�ֿעלֿ�י לאֿתע�ה, מצות ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמ�לל
עלינ� מ�ה�יל �י אזהרה. ולא �לילה ה�א ��ְְְִִִִִֵֶַָָָָֹ
ולא �� ע�יתי לא אני ונאמר: מעצמנ� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹֹ���לל
ה��ֿ א�ת� �ע��ת �הכרח, נ�דע � �� ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָע�יתי

ה�ת�ב �ח�בנ� �ג�� וזה עליה, מזהרי� (zraוכ� ָָ�ְְְְִִֶֶֶַָָָָָ
(zexyrnd lr ycwnd ziaa "ieciee"d:אמר��ֶַֹ

�טמא מ��� בער�י ולא מ��� באני ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹֹ"לאֿאכל�י
למת" מ��� נת�י ci)ולא ,ek mixac)מ�מע � ְְְִִֵֶַַַָֹ

עליו, מזהרי� מא�� �מע�ה ��לֿמע�ה ְִָָָ�ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָמ�ה:
א��. מצות על ���ד�ר �מק�מ� זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹוית�אר

ה��יעי: ה�אוי�ה�לל עצ� את למנ�ת �אי� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
ו�מצ�י� ��זהרי� אתֿהעניני� א�א ִ�ְְְִֶָ�ְְֲִִֵֶֶֶָָָָוהע�ה,

ֲֵֶעליה�.

,Úcאר�עה� ה� ואזהר�תיה ה��רה ��לֿצ��יי «ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
�בד��ר. �מ��ת �מע�י�, �דע�ת, ְְְְְֲִִִִֵַָ�ברי�:
�ג�� �עה, איז� �לק�ל להאמי� א�תנ� ���תה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָוזה�
יתע�ה ה�� �באהבת ��ח�ד. להאמי� ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַ��צט�ינ�
�עה, �איז� מ�האמי� א�תנ� �הזהירה א� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָויראת�;
לז�לת�. אלה�ת ��� ��עה מ�הי�ת �הזהרנ� ְְְְֱִִֵֵֶַַָָֹ�ְֶ�ג��
��צט�ינ� �ג�� מע�ה, �איזה א�תנ� צ�תה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָוכ�
א� אתֿה�ק��; ולבנ�ת אתֿה�ר�נ�ת ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָלהקריב
�הזהרנ� �ג�� מע�ה, מאיזה א�תנ� ְְַ�ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָהזהירה
ל�עבד �מ�ה��חות יתע�ה לז�לת� ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָֹמ�הקריב

`milil)ז�לת� zcear)להתנהג א�תנ� צ�תה וכ� . ְְְְִִֵֵַָָָ
�חסד, �צדקה ��צט�ינ� �ג�� מ�ה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ�איז�
"ואהב� אמר�: וה�א �באהבה, �חמלה ְְְְְְְְֲֲֶַַַָָָָָָ�רחמנ�ת,

�מ��" gi)לרע� ,hi `xwie)��מא �הזהירתנ� א� ; ְְְֲִִֵֵֵֶַָ
�גא�ת וה�קימה ה�טירה על �הזהרנ� �ג�� ַ�ְְְְְְִִַַַַָָ�ְִֶמ��ת,
א� �אבאר. �מ� הרע�ת, מ�ֿה���ת וז�לת� ְְֲִִֵֶַַָָָָָָה��
��צט�ינ� �ג�� �בר, איזה �אמירת א�תנ� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ���תה
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fi)לאֿיב�יל" ,` `xwie)לפי למנ�ת�, אי� � ְְְִִִֵַֹ
� הב�יל א� ה�ל: �לדברי ה�איל �לילה, ְְְְִִִִִִֵֶַָֹ�ה�א
את� "ונ�ח �המה: �ע�לת �אמר �יו� ,��� ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ��ר.

ai)לנתחיו" ,` my)ע�לת ��� �דע�נ�, ע�לה היה , ְְְִֵֶֶַַַָָָָ
א�א להב�יל, צרי� אינ� אמר: לפיכ� ,�� ְְְִִִֵֶַַָָָָָָהע��
��ת�אר �מ� ��ר, � הב�יל וא� �לבד; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָו��ע

ְִ�מק�מ�.

„BÚלילה� �גדר �ה� הא�ה ה�אוי� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמ�לל
לא מ�ֿהאד� יחר� א�ר "�לֿחר� ְֲֳִֵֶֶַָָָָָָֹאמר�:

hk)י�דה" ,fk my)לא� �לילה ��� ל� וית�אר , ְְְְִִִֵֶֶָָָֹ
וה�א: ה�ה, ה�בר מ�ב� מה� �דע א� � ְְִֵֶַַַַַַָָָָאזהרה
�יל לפי �ערכי� קצ�בי� �דמי� �� �בר ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָ�ה�ת�ב
�עני� הב�ל ואי� נקבה, א� זכר הי�ת� �לפי ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָה�ער�

�י� עלי"זה �ל�ני "ער� א� עלי", "ער�י �אמר: ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
�מהֿ ה�א מה ה�ל�ני א�ת� ר�אי� אנ� הרי �ְֲִִֵַַָָ
אד� ה�א ה�ער� וא� לכ�. �התא� וי��� ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָ�יל�,
�ינ� �מר ואחר �ינ�, ונפסק �י� �ית מיתת ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַ��תח�ב
לא זה הרי � עלי" זה "ער� �ה�א: מי ֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹאמר
�אי� �מת ח��ב �ה�א לפי �ל��, ל��� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָיתח�ב
�רצה העני� וזה� �ינ�. ��גמר מעת ער� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָל�
��צטר� �די��, ל� אי� �ל�מר: י�דה", "לא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ�אמר�
הערכי� מ�יני �י� וזה� ל���. ה�ערי� ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָא�ת�
�ל��� אזהרה. אינ� אבל ה�ת�ב, ��כר� ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָוהלכ�ת�

b)ה��נה dpyn ` wxt oikxr)וה��צא ה��סס : ְְִֵֵַַַָ
ה�למ�ד �פר� נער�. ולא נ�ר לא e.)להרג oikxr): ְְֱִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

י�ראל �ל �י� מ�ית י�צא ��הא �תנאי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ��ה
ה�כל�א �ל��� mihtyn)להרג. zyxt)ח�בי : ְְְִֵֵֵַַָָָ

"�לֿחר� ��אמר: �די��, לה� אי� �י� �ית ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָמיתת
הת��נ� י�מת". מ�ת י�דה לא מ�ֿהאד� יחר� ְֲֳִִִֵֶֶַָָָָָָֹא�ר
�ה�או �אר� אי� ,�� הע��� �בעמק ה���� ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ד��ק
�די��" לה� "אי� �אמר�: אזהרה ולא �לילה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹה�ה
ה�ה אתֿהעני� א�ת�". ��די� "אי� אמר�: ְְְִִֵֶֶַָָָָֹולא
מ�י� ואמר�: ערכי� �פר�ת ��פרא �אר� ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָעצמ�

לאחד �י�, �ית מיתת �אמר('jixrn')למח�בי . ְִ�ְִִֵֵֶֶַַָָָ
dzin)"ער�� aiigd ly)?��ל� אמר ��א עלי", ְְֶֶַַָָֹ

�אינ� מ�י� �ל�מר: י�דה", "לא ל�מר: ְְִִִֵֶֶַַַַָֹ�למ�ד
עד ה�א�ר �תכלית זה עני� �ארנ� �כבר ער�. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָח�ב
לא אפ�� מס�ק �בר נ�אר ��א א�מר, ֲִָֹ�ְְֲִִֵֶֶַָָֹ�אני

אד�. ��בני ההבנה ְְֲִִֵֵֶַָָָָלק�ה

ÔÂÈkהמ����ת �ה��י� �ע זה, �עני� ���רנ� ≈»ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָ

מהֿ�הזהיר וכל מ�י�, אר�ע ה� לאזהרה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ���רה
לאֿתע�ה. מצות נקרא: א�� מאר�ע �אחת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹעליו
אמר� �בפר�� ו'לא'. 'אל' �'פ�', 'ה�מר' ְְְְִֵֵֶֶַָָֹוה�:

(.ew migaf)'ו'אל '��' 'ה�מר', ��אמר: �לֿמק�� :ְֱִֶֶֶֶַַָָָ
מ א�א אינ� � לאֿתע�ה.ו'לא' צות ְְֲִֵֶֶַַָֹֹ

Ï·‡נת�� ��ל� ��� אחד, �בר לבאר לנ� נ�אר ¬»ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
���רה ��אר ��לֿמק�� וה�א: ה�ה, ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָה�ער
מעצמנ� ���לל עלֿידי עצמנ� לנ��ת א�תנ� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹוח�ב
נמנה ה�ע�ה א�ת� הרי � �פל�ני �ל�ני ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַמע�ה
��אמר �ה�או א�ֿעלֿ�י לאֿתע�ה, מצות ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמ�לל
עלינ� מ�ה�יל �י אזהרה. ולא �לילה ה�א ��ְְְִִִִִֵֶַָָָָֹ
ולא �� ע�יתי לא אני ונאמר: מעצמנ� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹֹ���לל
ה��ֿ א�ת� �ע��ת �הכרח, נ�דע � �� ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָע�יתי

ה�ת�ב �ח�בנ� �ג�� וזה עליה, מזהרי� (zraוכ� ָָ�ְְְְִִֶֶֶַָָָָָ
(zexyrnd lr ycwnd ziaa "ieciee"d:אמר��ֶַֹ

�טמא מ��� בער�י ולא מ��� באני ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹֹ"לאֿאכל�י
למת" מ��� נת�י ci)ולא ,ek mixac)מ�מע � ְְְִִֵֶַַַָֹ

עליו, מזהרי� מא�� �מע�ה ��לֿמע�ה ְִָָָ�ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָמ�ה:
א��. מצות על ���ד�ר �מק�מ� זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹוית�אר

ה��יעי: ה�אוי�ה�לל עצ� את למנ�ת �אי� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
ו�מצ�י� ��זהרי� אתֿהעניני� א�א ִ�ְְְִֶָ�ְְֲִִֵֶֶֶָָָָוהע�ה,

ֲֵֶעליה�.

,Úcאר�עה� ה� ואזהר�תיה ה��רה ��לֿצ��יי «ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
�בד��ר. �מ��ת �מע�י�, �דע�ת, ְְְְְֲִִִִֵַָ�ברי�:
�ג�� �עה, איז� �לק�ל להאמי� א�תנ� ���תה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָוזה�
יתע�ה ה�� �באהבת ��ח�ד. להאמי� ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַ��צט�ינ�
�עה, �איז� מ�האמי� א�תנ� �הזהירה א� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָויראת�;
לז�לת�. אלה�ת ��� ��עה מ�הי�ת �הזהרנ� ְְְְֱִִֵֵֶַַָָֹ�ְֶ�ג��
��צט�ינ� �ג�� מע�ה, �איזה א�תנ� צ�תה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָוכ�
א� אתֿה�ק��; ולבנ�ת אתֿה�ר�נ�ת ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָלהקריב
�הזהרנ� �ג�� מע�ה, מאיזה א�תנ� ְְַ�ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָהזהירה
ל�עבד �מ�ה��חות יתע�ה לז�לת� ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָֹמ�הקריב

`milil)ז�לת� zcear)להתנהג א�תנ� צ�תה וכ� . ְְְְִִֵֵַָָָ
�חסד, �צדקה ��צט�ינ� �ג�� מ�ה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ�איז�
"ואהב� אמר�: וה�א �באהבה, �חמלה ְְְְְְְְֲֲֶַַַָָָָָָ�רחמנ�ת,

�מ��" gi)לרע� ,hi `xwie)��מא �הזהירתנ� א� ; ְְְֲִִֵֵֵֶַָ
�גא�ת וה�קימה ה�טירה על �הזהרנ� �ג�� ַ�ְְְְְְִִַַַַָָ�ְִֶמ��ת,
א� �אבאר. �מ� הרע�ת, מ�ֿה���ת וז�לת� ְְֲִִֵֶַַָָָָָָה��
��צט�ינ� �ג�� �בר, איזה �אמירת א�תנ� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ���תה



iriaxפו mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

העונ�ת על �להתו��ת אליו �להת��ל ל� ְְְְְֲִִֵֵַַַָָֹלה�ד�ת
מאמירת והזהירתנ� מ�הֿ�אבאר; �זה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכ��צא
ה�קר �ב�עת על �הזהרנ� �ג�� �בר, ְְְֶֶַַַַ�ְֵֶֶָָאיזה

וז�לת�. וה�ללה הרע �ל��� ְְְְְְִַַָָָָָָוהרכיל�ת

Ì‡ֿאת למנ�ת רא�י הרי א��, עניני� ה�ג� ƒ�ְְְֲִִִֵֵֶָָ
�י� עליה�, מזהרי� א� ��צ�י� ְֲִֵֵֶָ�ִ�ְְִִֶָָהעניני�
ואי� מ�ה. א� �עה א� ���ר א� מע�ה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ�א�ה
א� העני�, �א�ת� ��א� ה���י� לר��י ְְְְִִִִִִֶַַָָָלה�יט
��א� האזהר�ת לר��י א� �"ע�ה"; ְְֲִֵֶַַָָָָ�ְַהמד�ר
לח��ק ��� �י � �"לאו" המד�ר א� ְִָ�ְִָָ�ְְְִִַָ�ענינ�,

xacd)�לבד zxneg z` yibcdl)�עמי�� לפי . ְְְִִִֶָָ
וכ� לח��ק, לאו אחרי לאו עצמ� עני� �א�ת� ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָיב�א
�מצא א�אֿא�ֿ�� לח��ק. צ��י אחרי צ��י �� ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָיב�א
ל� ויבאר� העניני� �ח��ק חכמי� ְְְֲֲֲִִִִִַַָָָָמאמר
עני� ��לל �לֿע�ה א� מא�� ��לֿלאו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָהמפר�י�,
הרי � האחר הע�ה א� ה�או ���לל �עני� ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ��א
לח��ק נ�אר לא אז �י ספק, �לי למנ�ת� רא�י ְְְְִִִִִֵַָָָָֹאז
ה�ת�ב ���ט א�ֿעלֿ�י עני�, לת�ספת �א ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָא�א

(dxe`kl)�אנ אי� �אנחנ� לפי אחד. �עני� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ�ה�
לת�ספת ואינ� לח��ק נכ�ל �ס�ק �איזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָא�מרי�
נ��אי המפר�י� �ברי �� על לנ� ��אי� א�א ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָעני�
א� ה�ה �ה���י ק�לה, נמצא א� אבל ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָה��לה;
��לל ונכ�ל הח�זר וה���י �ל�ני, עני� ��לל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָה�או
נכ�ל ��א והאמת: ה�כ�� זה הרי � אחר ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹעני�

�פני�ס�ק אתֿזה למנ�ת רא�י ואז לעני�, א�א ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ
נ�ס� עני� אי� א� אבל עצמ�. �פני ואתֿזה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָעצמ�
לה�דיע, �א וג� לח��ק; ה�פל �כלית הרי �ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ
אזהרה �� ��אה �יו� מאד, חמ�ר ה�ה ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ�העו�
ה�צוה �י� לה�למת ��כ�ל א� אזהרה, ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָאחר

(ipya oi`y mipic ihxt milyn weqt lky)די� א� ,ְֵ
��באר �מ� אחרת, �מצוה �י� איזה מ��� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹללמד

מפנה וא�מר: epipra)ה�למ�ד letk Ð "iept" weqt) ְְֵַַ�ְֶ
מצאנ� �כבר �וה. �זרה מ��� לד�� לה�י�, �ְְְִִֵֶַָָָָָָָ
זה עני� על העיר� ה�ל��, עליה� ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�חכמי�,

ה�ני ��רק �סחי� לאחד(ck.)��מרא וכ�נ� , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
�האזהרה �יו� נכ�ל, ה�א ה�ראה ��פי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָה�אוי�
נ�ס�, �עני� להקימ� �ב��� מ��לת�, נלמדה ְְְְְְֲִִִִִַָָָָָ�בר
רבינא ל� אמר וק�יה: טענה �דר� �� על ְֲִֵַָָָ�ְְְְֲֶֶַַָָָואמר�

ואימא א�י: ick)לרב ltkp weqtdy ,ile` ,xen`) ְְֵֵַָָ
ר�צה �א�ה זה �ל�מר: לאוי�? ��ני עליו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלעבר

�עני� ��א אחר, �עני� ה�ה אתֿה�או ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלהקי�
מ�צא מת��� מ��ע � האחר מ�ֿה�או ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ��למד
��הא �די עצמ�, עני� �א�ת� נכ�ל ��א ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָזה?
�באה לאוי�?! ��ני ח�ב ה�בר א�ת� ְִִֵֶַַָָָָָָָהע��ה

�לֿהיכא ל�: אמר mewn)ה���בה: lka)א�א� ְְֲִֵֵַַָָָָ
oicלמדר� siqedl d`a zelitkdy yxtl xyt`y) ְְִַ

(dnecke ycg�מ�קמינ ולא �ר�ינ�, �`le) ְְְִִַַָָ
(eprinydl zelitkd zxhny migipn.י�ירי ְִֵֵַָ�לאוי

עני� לת�ספת �א ��א ��לֿלאו ל�, נת�אר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹה�ה
יתר נקרא: ה�א הרי �("ixizi e`l"):ל�מר� , ְְֲִֵֵַָָ

עליו 'לעבר �ה�א �אמר� וא�ֿעלֿ�י נכ�ל. ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹ�ה�א
�מ� יתר, לאו ה�א �כלֿזאת הרי � לאוי�' ְְְֲִִֵֵֵָָָָֹ��ני

ה�ה��ת מ�ֿה���� lirlc)�אר `xnbay)�ואי , ְְִִֵֵֶֶַַָָ
��ס�ר ל�, נת�אר ה�ה ��כ�ל. �יו� למנ�ת� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָרא�י
הע�י�. א� ה�אוי� ר��י �גלל מתר�ה אינ� ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹה�צות

È¯‰רה��� נכ�ל ���ת ה�ביתה ����י יד�ע, ¬≈ְְִִִֶַַַַַַָָָָ
מי�ה� יס�ר �ל�� � �עמי� ע�רה ְְְְְִִִֵֵֶֶָֹ��י�
ע�ה מצות ���לל ויאמר: אתֿה�צות ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַֹֹֹה��נה
וכ� מצות?! ע�ר �ני� והיא ���ת, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹה�ביתה
� �עמי� �בע ה�� אכילת על האזהרה ְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָ�אה
ה�א ה�� �א��ר ל�מר: לברֿ�עת אפ�ר ְְִִֶֶַַַַַַָָהא�
אחד א� �� יטעה מ�הֿ��א זה ה�ה מצות? ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ�בע
אחת מצוה �היא ��ת, ��ביתת �ל�מר: �ְְְִִִִֶַַַַַָָ
ה��, אכילת על �אזהרה וכ� ע�ה; מצות ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹמ�לל
�אפ�� ודע לאֿתע�ה. מ�צות אחת מצוה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹ�היא
�הע�בר לברכה זכר�נ� לחכמינ� מאמר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ�מצא
א� לאוי�, וכ� �� על עבר �בר �ל�נית ְְֲִִֵַַָָָָָָָעברה
ע�י� וכ� �� על עבר �בר �ל�ני �בר ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ�המב�ל
ה�אוי� �לֿא�ת� למנ�ת מ�ה יתח�ב לא �ְְִִִִֵֶַַָָָֹ
�יו� עצמ�, �פני �לֿע�ה ולא עצמ� �פני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ�לֿאחד
�ה�א אמר� ולא �פיל�ת. �� ואי� אחד ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹ�העני�
א�א לאוי�, וכ� �� על א� ע�י� וכ� �� על ְְֲִִֵֶַַָָָָָָע�בר
�הרי ה�צוה, �א�ת� האזהרה א� ה���י �פל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמ�ני
א�אֿא�ֿ�� ר�י�. צ��י� א� ר��ת אזהר�ת על ְִִִִֵֶַַַַַָָָעבר
�ל�" "ל�קה א� ��י�", "ל�קה �א�מרי� ְְְִִִֶֶֶַָָֹ�מצא
�אי� לפי עצמ�, �פני �לֿאחד נמנה אז הרי �ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
�אבאר �מ� אחד, �� על מלק��ת ��י ל�קה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאד�

�מ��ת ��למ�ד מהֿ��ד�ע (at.)וח�י�(fh.)לפי ְְְְִֶַַַַַָ�ִ
�מ�ת, �ני על מלק��ת ��י ל�קה אבל ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָוז�לת�;
מה� �כלֿעני� האזהרה ��אה עניני� �ני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ�ל�מר:
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מ��� "ע�בר אמר�: �י� ההב�ל זה� עצמ�. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�פני
"�� �מ��� ��(zexdf`d eltkpy llba)�בי� ִֵָָ

�ל�" ל�קה א� ��י� "ל�קה (llbaאמר�: ְְִֶֶַָָָֹ
exdf`(exahvdy zepey zֿלֿמה� על והראיה .ְְַַָָָָ

אמר� cn.)�אמרנ�, zegpn)ציצית ל� �אי� �ל : ְְִִֵֶֶַָָָֹ
�� ��כ�ל לפי ע�ה, �חמ�ה ע�בר � ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָ�בג��
ונתנ� ציצת, לה� "וע�� �עמי�: חמ� צ��י ְְְְְִִִִֵֶָָָָָל���

לציצת" לכ� והיה hlÎgl)עלֿציצת, ,eh xacna) ְְִִִִֶַָָָ
�ס�ת�" �נפ�ת עלֿאר�ע �ע�הֿל� ְְְְְֲִִֶַַַַַָ"�דלי�

(ai ,ak mixac)�א .(z`f lk mr)מאמר לה� מצאנ� ֲֶַַָָָָ
�מ� אחת, מצוה �היא ציצת �מצות ְְְְְִִִִִֶַַַָָֹמפר�

ז� מצוה ��אז�יר ci)�אבאר dyr zevn). ְְְֲִִֵֶֶַָָ

ÏÚÂ�אמר עצמ� זה cn.)�ר� zegpn)�אינ� "�ל : ¿«ְְֵֶֶֶֶַָֹ
מ�ני ע�ה", ��מנה ע�בר � �פ�י� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָֹמניח
��לֿ �ל�מר �עמי�, �מנה �ה� ה���י ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹ��כ�ל

אמר� וכ� ו�לֿיד. my)רא� zegpn)�לֿ�ה�" : ְְְֵֵֶָָָָֹֹ
מ�ני ע�ה", ��ל�ה ע�בר � ל��כ� ע�לה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ�אינ�
מי�ה�, יס�ר לא א� �עמי�. �ל� ה���י ְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹֹ��כ�ל
�ל� �הני� �ר�ת ל�מר: אתֿה�צות, ְְֲִִִֶֶַַַַָֹֹֹה��נה
מצות. �מנה �תפ�י� מצות, חמ� וציצת ְְְְְְִִִִִִִֵֶָֹֹֹֹמצות,
ה�ר א�נאת למנ�ת �� אי� הרי � �� �ה�בר ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�יו�
אמר� �גלל ה�או, �פילת מ�ני מצות ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹֹ�ל�

מציעא אתֿה�ר(hp:)��מרא המא�ה :(mixeaica) ְְְִֵֶֶַַַַָָָ
וה��חצ� לאוי�, ��ל�ה ע�בר �(miyrna ewgec) ְְֲִִֵַָָֹ

�לבד: מצות ��י א�ה א�א לאוי�, ��ל�ה �ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹֹ
תלחצ��" "ולא ת�נה" k)"לא ,ak zeny)ונכ�ל , ְְְְִִֶֶַָֹֹ

ספק. ��� �� אי� �ר�ר, וזה � �כ� ְְֵֵֶַָָָָה�או
מציעא ��מרא אמר� מה(my)�בפר�� "מ�ני : ְְְְְִִֵֵַָָָָָ

ה�ר? על מק�מ�ת ו��ה ��ל�י� ��רה ְְְְִִִִִֵַַָָָֹהזהירה
ל�מר, למי�ה� אפ�ר �ל�� רע!" ���ר� ְְְְִִֵֶֶֶַָָמ�ני
מצות?! �רי"ג מ�לל מצות ו�� �ל�י� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹֹ�א��

לאמר�. �איֿאפ�ר מה זה ְְְֲִֵֶֶֶַָָהרי

‰p‰ה�מצא �לֿלאו למנ�ת �אי� ונת�רר, נת�אר ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
��היה �אפ�ר לפי �לֿע�ה, ולא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹ���רה
�מצ�י� אתֿהעניני� למנ�ת רא�י א�א � ִ�ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָנכ�ל
א� �ה�או לדעת ואיֿאפ�ר עליה�. מזהרי� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ�א�
מ�רה עלֿידי א�א עני�, לת�ספת �א ה�כ�ל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהע�ה

ה�ר�� מק�לי וה� � זאת על (epinkg)���רה ְְְֵֵֵֶֶַַַֹ
�ב��יי� נכ�ל �ה�או יטע� לא �� ה�ל�� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹעליה�
לא �רמ� תבצר "�י יתע�ה: אמר� �ג�� ְְְְְְִִִִֶַַָֹֹ��ני�,

אחרי�" k`)תע�לל ,ck mixac)�אמר אחר ְְֲֵֶַַַָ
לקח��" לאֿת��ב ��דה עמר hi)"ו�כח� ,my), ְְְְֶֶַַַָָָָֹֹ

אחרי�" תפאר לא זית� תח�ט "�י (my,ואמר�: ְְְְְֲִֵֵֶַַָָֹֹ
(kאזהרה ז� א�א לאוי�, �ני א�� �אי� לפי �ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ

מהֿ��כח י�ח ��א וה�א, אחד, עני� על ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹאחת
לכ� והביא אסיפת�, �עת ה�ר�ת א� ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָמ�ֿה�ב�אה
תפאר": "לא �ר�� וזיתי�; ענבי� �גמא�ת: ְְְֲִִֵֵֵָָָֹ�ְֵ��י
וה� ה�אר�ת, �קצות מהֿ��כח� ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹֹֹאלֿ�כרת
ה�א ה�ה ל�לל לה�סי� מ�הֿ�רא�י א� ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָהענפי�*.
��� �אמרנ�, העני� וה�א: ע�ה, ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמהֿ�אמר
עליה� מזהרי� א� �מצ�י� אתֿהעניני� ְֲִֵֶָ�ִ�ְְְִִִֶֶָָלמנ�ת
עליו ��זהרי� העני� �א�ת� ��הא �תנאי, ְִָָָ�ְְְְִִֵֶֶַָָה�א
�אמר�ה ראיה ��� א� ועני�; �כלֿעני� מיחד ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָ�ְָלאו
מ�ה זה �לֿהעניני� את ה�ב�ילה ה��לה, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ�עלי
אחד לאו א� אבל מה�. לכלֿעני� אזהרה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָוי�
לב��, ה�או נמנה אז הרי � ר�י� עניני� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ��לל
��לל� ה�או �א�ת� מ�ֿהעניני� ועני� �לֿעני� ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָֹלא
�מ� עליו, ל�קי� �אי� ��כלל�ת לאו וזה� �ְְְִִֵֶֶֶָָָָ
תאכל� "לא יתע�ה �אמר� וזה ע�ה. ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ��באר

ek)עלֿה��" ,hi `xwie)�אמר ,(.bq oixcdpq), ְַַָָ
נפ�� ��צא קד� מ�המה לא�כל "מ�י� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ�פר���:
תאכל� לא ל�מר: �למ�ד �לאֿתע�ה? ְְְֲֶֶַַַֹֹֹ�ה�א
לא � עלֿה�� תאכל� לא אחר: �בר ְֵַַַַַָָָָֹֹֹעלֿה��.

��ר ��(zepaxwd)תאכל� ועדי� ,(mcd zwixf iptl) ְֲִַַָָָֹ
מברי� �אי� מ�י� א�מר: ��סא ר�י (dcerq��זרק. ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ
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("d`xad"לא ל�מר: �למ�ד �י�? �ית הר�גי ְֲִֵֵַַַֹעל
לסנהדרי� מ�י� א�מר: עקיבא ר�י עלֿה��. ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹתאכל�
�לֿא�ת� �ל�� ט�עמי� �אי� אתֿה�פ� ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָ�הרג�
אמר עלֿה��. תאכל� לא ל�מר: �למ�ד ְְַַַַַַָָֹֹה���?
�מ�רה ס�רר לב� אזהרה חנינא: �ר�י י�סי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָר�י
הרי � עלֿה��" תאכל� לא ל�מר: �למ�ד ְְֲִִֵַַַַַָֹֹמ�י�?
נכללי�. וכ�� �אזהרה ���� עניני� חמ�ה ְִִָָ�ְְְַָָָ�ְֲִִִֵֶָָא��
סנהדרי� ��מרא אמר� �בפר�� זה. לאו ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָ�חת
מ��� ל�קה אינ� ��� "על א��: עניני� ִֵֶָ�ְְִִֵֶַָָ���נ�
��כלל�ת וכלֿלאו � ��כלל�ת לאו ל� ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָ�הוי
��כלל�ת ��או ע�ד, �באר� עליו". ל�קי� ְֲִִֵֵֶֶָָָָאי�

�ריֿ�לתא �את� dyely)ה�א: mipy)מחד א��רי ְְֲִֵֵֵַַָָ
��כלל וא��ר �לֿא��ר למנ�ת �אי� הרי � ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָלאו
אתֿה�או מ�ני� א�א עצמ�, �פני �מצוה זה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�לאו



פז iriax mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

מ��� "ע�בר אמר�: �י� ההב�ל זה� עצמ�. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�פני
"�� �מ��� ��(zexdf`d eltkpy llba)�בי� ִֵָָ

�ל�" ל�קה א� ��י� "ל�קה (llbaאמר�: ְְִֶֶַָָָֹ
exdf`(exahvdy zepey zֿלֿמה� על והראיה .ְְַַָָָָ

אמר� cn.)�אמרנ�, zegpn)ציצית ל� �אי� �ל : ְְִִֵֶֶַָָָֹ
�� ��כ�ל לפי ע�ה, �חמ�ה ע�בר � ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָ�בג��
ונתנ� ציצת, לה� "וע�� �עמי�: חמ� צ��י ְְְְְִִִִֵֶָָָָָל���

לציצת" לכ� והיה hlÎgl)עלֿציצת, ,eh xacna) ְְִִִִֶַָָָ
�ס�ת�" �נפ�ת עלֿאר�ע �ע�הֿל� ְְְְְֲִִֶַַַַַָ"�דלי�

(ai ,ak mixac)�א .(z`f lk mr)מאמר לה� מצאנ� ֲֶַַָָָָ
�מ� אחת, מצוה �היא ציצת �מצות ְְְְְִִִִִֶַַַָָֹמפר�

ז� מצוה ��אז�יר ci)�אבאר dyr zevn). ְְְֲִִֵֶֶַָָ

ÏÚÂ�אמר עצמ� זה cn.)�ר� zegpn)�אינ� "�ל : ¿«ְְֵֶֶֶֶַָֹ
מ�ני ע�ה", ��מנה ע�בר � �פ�י� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָֹמניח
��לֿ �ל�מר �עמי�, �מנה �ה� ה���י ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹ��כ�ל

אמר� וכ� ו�לֿיד. my)רא� zegpn)�לֿ�ה�" : ְְְֵֵֶָָָָֹֹ
מ�ני ע�ה", ��ל�ה ע�בר � ל��כ� ע�לה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ�אינ�
מי�ה�, יס�ר לא א� �עמי�. �ל� ה���י ְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹֹ��כ�ל
�ל� �הני� �ר�ת ל�מר: אתֿה�צות, ְְֲִִִֶֶַַַַָֹֹֹה��נה
מצות. �מנה �תפ�י� מצות, חמ� וציצת ְְְְְְִִִִִִִֵֶָֹֹֹֹמצות,
ה�ר א�נאת למנ�ת �� אי� הרי � �� �ה�בר ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�יו�
אמר� �גלל ה�או, �פילת מ�ני מצות ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹֹ�ל�

מציעא אתֿה�ר(hp:)��מרא המא�ה :(mixeaica) ְְְִֵֶֶַַַַָָָ
וה��חצ� לאוי�, ��ל�ה ע�בר �(miyrna ewgec) ְְֲִִֵַָָֹ

�לבד: מצות ��י א�ה א�א לאוי�, ��ל�ה �ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹֹ
תלחצ��" "ולא ת�נה" k)"לא ,ak zeny)ונכ�ל , ְְְְִִֶֶַָֹֹ

ספק. ��� �� אי� �ר�ר, וזה � �כ� ְְֵֵֶַָָָָה�או
מציעא ��מרא אמר� מה(my)�בפר�� "מ�ני : ְְְְְִִֵֵַָָָָָ

ה�ר? על מק�מ�ת ו��ה ��ל�י� ��רה ְְְְִִִִִֵַַָָָֹהזהירה
ל�מר, למי�ה� אפ�ר �ל�� רע!" ���ר� ְְְְִִֵֶֶֶַָָמ�ני
מצות?! �רי"ג מ�לל מצות ו�� �ל�י� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹֹ�א��

לאמר�. �איֿאפ�ר מה זה ְְְֲִֵֶֶֶַָָהרי

‰p‰ה�מצא �לֿלאו למנ�ת �אי� ונת�רר, נת�אר ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
��היה �אפ�ר לפי �לֿע�ה, ולא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹ���רה
�מצ�י� אתֿהעניני� למנ�ת רא�י א�א � ִ�ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָנכ�ל
א� �ה�או לדעת ואיֿאפ�ר עליה�. מזהרי� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ�א�
מ�רה עלֿידי א�א עני�, לת�ספת �א ה�כ�ל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהע�ה

ה�ר�� מק�לי וה� � זאת על (epinkg)���רה ְְְֵֵֵֶֶַַַֹ
�ב��יי� נכ�ל �ה�או יטע� לא �� ה�ל�� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹעליה�
לא �רמ� תבצר "�י יתע�ה: אמר� �ג�� ְְְְְְִִִִֶַַָֹֹ��ני�,

אחרי�" k`)תע�לל ,ck mixac)�אמר אחר ְְֲֵֶַַַָ
לקח��" לאֿת��ב ��דה עמר hi)"ו�כח� ,my), ְְְְֶֶַַַָָָָֹֹ

אחרי�" תפאר לא זית� תח�ט "�י (my,ואמר�: ְְְְְֲִֵֵֶַַָָֹֹ
(kאזהרה ז� א�א לאוי�, �ני א�� �אי� לפי �ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ

מהֿ��כח י�ח ��א וה�א, אחד, עני� על ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹאחת
לכ� והביא אסיפת�, �עת ה�ר�ת א� ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָמ�ֿה�ב�אה
תפאר": "לא �ר�� וזיתי�; ענבי� �גמא�ת: ְְְֲִִֵֵֵָָָֹ�ְֵ��י
וה� ה�אר�ת, �קצות מהֿ��כח� ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹֹֹאלֿ�כרת
ה�א ה�ה ל�לל לה�סי� מ�הֿ�רא�י א� ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָהענפי�*.
��� �אמרנ�, העני� וה�א: ע�ה, ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמהֿ�אמר
עליה� מזהרי� א� �מצ�י� אתֿהעניני� ְֲִֵֶָ�ִ�ְְְִִִֶֶָָלמנ�ת
עליו ��זהרי� העני� �א�ת� ��הא �תנאי, ְִָָָ�ְְְְִִֵֶֶַָָה�א
�אמר�ה ראיה ��� א� ועני�; �כלֿעני� מיחד ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָ�ְָלאו
מ�ה זה �לֿהעניני� את ה�ב�ילה ה��לה, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ�עלי
אחד לאו א� אבל מה�. לכלֿעני� אזהרה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָוי�
לב��, ה�או נמנה אז הרי � ר�י� עניני� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ��לל
��לל� ה�או �א�ת� מ�ֿהעניני� ועני� �לֿעני� ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָֹלא
�מ� עליו, ל�קי� �אי� ��כלל�ת לאו וזה� �ְְְִִֵֶֶֶָָָָ
תאכל� "לא יתע�ה �אמר� וזה ע�ה. ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ��באר

ek)עלֿה��" ,hi `xwie)�אמר ,(.bq oixcdpq), ְַַָָ
נפ�� ��צא קד� מ�המה לא�כל "מ�י� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ�פר���:
תאכל� לא ל�מר: �למ�ד �לאֿתע�ה? ְְְֲֶֶַַַֹֹֹ�ה�א
לא � עלֿה�� תאכל� לא אחר: �בר ְֵַַַַַָָָָֹֹֹעלֿה��.

��ר ��(zepaxwd)תאכל� ועדי� ,(mcd zwixf iptl) ְֲִַַָָָֹ
מברי� �אי� מ�י� א�מר: ��סא ר�י (dcerq��זרק. ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ

z`xwp Ð mila`d xear mikxer mixg`y dpey`x

("d`xad"לא ל�מר: �למ�ד �י�? �ית הר�גי ְֲִֵֵַַַֹעל
לסנהדרי� מ�י� א�מר: עקיבא ר�י עלֿה��. ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹתאכל�
�לֿא�ת� �ל�� ט�עמי� �אי� אתֿה�פ� ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָ�הרג�
אמר עלֿה��. תאכל� לא ל�מר: �למ�ד ְְַַַַַַָָֹֹה���?
�מ�רה ס�רר לב� אזהרה חנינא: �ר�י י�סי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָר�י
הרי � עלֿה��" תאכל� לא ל�מר: �למ�ד ְְֲִִֵַַַַַָֹֹמ�י�?
נכללי�. וכ�� �אזהרה ���� עניני� חמ�ה ְִִָָ�ְְְַָָָ�ְֲִִִֵֶָָא��
סנהדרי� ��מרא אמר� �בפר�� זה. לאו ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָ�חת
מ��� ל�קה אינ� ��� "על א��: עניני� ִֵֶָ�ְְִִֵֶַָָ���נ�
��כלל�ת וכלֿלאו � ��כלל�ת לאו ל� ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָ�הוי
��כלל�ת ��או ע�ד, �באר� עליו". ל�קי� ְֲִִֵֵֶֶָָָָאי�

�ריֿ�לתא �את� dyely)ה�א: mipy)מחד א��רי ְְֲִֵֵֵַַָָ
��כלל וא��ר �לֿא��ר למנ�ת �אי� הרי � ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָלאו
אתֿה�או מ�ני� א�א עצמ�, �פני �מצוה זה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�לאו
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ה�או �כמ� לב��. הא�ה אתֿ�לֿהעניני� ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָה��לל
"ולפני אמר�: עלֿה��" תאכל� "לא �ל�מר ְְְְְִֵֶַַַַָָֹֹה�ה,

מכ�ל" ת�� לא ci)ע�ר ,hi `xwie)ה�א ��� לפי , ְְִִִִֵֵֶַֹֹ
��באר �מ� ר�י�, עניני� hvx)��לל dyrz `l). ְְְִִִֵֵֶַָָ

�וא" �מע ת�א "לא אמר�: `)וכ� ,bk zeny), ְְְִֵֵַָָָֹ
��באר �מ� ר�י� עניני� ��לל ה�א ���`l) ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

(`tx dyrzמ�ני האחד ה��ג ה�א וזה � .ְְִֵֶֶַָָ
��כלל�ת. לאו �ל ְִִֶֶַָָה��גי�

‚eq‰�ברי� לאסר אחד לאו ��ב�א ה�א, ה�ני «ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ
וה�א לזה, זה ונ�ספי� המח�רי� ְְִִֶֶָָָ�ְִַַר�י�
ל�ני נחלק זה וס�ג וכ�. �� תע�ה לא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ��אמר:
ח�ב �ה�א ��למ�ד מהֿ��אר� מ��� י� ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָחלקי�:
ה�ברי� מא�ת� ודבר �לֿ�בר על ְְְִֵַַַָָָָָָָמלק�ת
א�א ח�ב �אינ� מהֿ�אמר� מ��� וי� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ְַהמח�רי�;
א�ת� ה�ה ��כלל�ת. לאו �ה�א לפי ְְִִִֵֶֶַַָָָאחת,
� ואחת �לֿאחת על ח�ב �ה�א ��אר� ֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָה�אוי�
עצמ�: �פני �מצוה מה� �לֿ�בר נמנה �אנ� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָה�
נמנה � ה�ל על אחת ח�ב �ה�א ְֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹ�מהֿ��אר�
ה�ה, ��לל מהֿ��בענ� לפי אחת, �מצוה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָא�ת�
���� אחד מ�� מלק��ת ��י מי�ה� ילקה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ��א
מא�ת� ועני� �כלֿעני� �פר�� �ח�ב� �מאחר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאפ�.
על ���קי� �ל�מר ונ�ספי�, המח�רי� ְְִִִֶַַָָ�ְְִִַָָהעניני�
אחת �בת ��� א�ת� ו�הע��ה ואחד, ְַַַָ�ְְֶֶֶֶָָָָָ�לֿאחד
�ה� �הכרח, ידענ� � הר�ה מלק��ת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָל�קה

הר�ה mipey)�מ�ת mixeqi` ly)נמנה וכלֿעני� ְְְְִִֵֵֶַָָ
ְַלב��.

¯ÈkÊ‡Âה��ג חלקי מ�ני ר��ת �גמא�ת ע�ה ¿«¿ƒַָ�ְְְִֵֵֶַַָ
ה�אוי� א�ת� �אז�יר ואפ�ר ה�ה, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָה�ני
המכ�� העני� ��ת�רר �די ,��� ה�ה ָ�ְְְְִִֵֵֶַָָָָ�ִֶַַמ�ֿה��ג
ה�סח: �כב� יתע�ה אמר� מה� �א�ר. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ�כלית

נא מ��� ekxv)"אלֿ�אכל� lk ielv epi`)ב�ל� ְִֵֶַָָֹ
h)מב�ל" ,ai my)מצוה� זה לאו מ�ני� �אנ� , ְ�ְְִִֶֶָָָָ

�מצוה נא" מ��� "אלֿ�אכל� נמנה ולא ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹאחת,
יחד ��א �יו� �מצוה, מב�ל" תאכל� ְְִִֵֵֶָָָֹ�ְְְֹֹו"לא
"אלֿ�אכל� אמר ולא עצמ� �פני לאו ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹֹלכלֿעני�
לאו הביא א�א � מב�ל" ב�ל ולא נא ִֵֶָָָ�ְְִֵֶָָֹמ���
מה� אחד וה�סי� וח�ר העניני�, �ני ה��לל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאחד

מ�סחי� ב' �בפרק א��י:(n`.)לאחר. "אמר אמר� ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
�� ל�קה � נא ��י�:אכל ל�קה � מב�ל י�: ְְִֶַַָָ�ְִֶַָ

��בר: מ�ני � וזה �ל�". ל�קה � �מב�ל ְְִֵֶֶֶַָָָֹ�ְָנא

� נא �אכל �ב�עה ��כלל�ת, לאו על ְְִִֶֶַַָָָָָָל�קי�
אלֿ�אכל� � מה� האחד לאוי�: �ני על ְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹעבר
אמר: �א�� מכללא, ה�א לאו � וה�ני נא: ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָמ���
וא� צלי. ��א אכל� והרי � צלי א�א �אכל� ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹאל
על אחת �ל�: לדע�� ל�קה �מב�ל, נא ְְֶַַַַָָֹ�ְַָָאכל
��לי�ית מב�ל, אכילת� על ו�נית נא, ְִִָ�ְְֲֲִִִֵַָָָאכילת�
מאמר �המ�� אמר� ו�� צלי. ��א אכילת� ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹעל
א�א ��כלל�ת. לאו על ל�קי� אי� אמר: "ורבא ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָזה

exn`y)�אמרי yi)לקי מיהא חדא :z`f lka cg`) ְְֲִֵֵָָָָ
(dwelל�קה � �מב�ל נא אכל א� �ל�מר: ,"ְְִַַָָ�ֶָ

מ��� לקי, לא נ�י חדא �אמרי: "וא�א ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָאחת.
לאו� מיחד cgein)�לא epi` e`ld)לאו� ְְְֵַַָָָ

"לאֿתחס� יתע�ה אמר� �ל�מר � ְְְְֲִִֶַַַַָָֹֹ�חסימה"
�די��" c)��ר ,dk mixac)אחד לאו �ה�א , ְִֶֶָָ

אחד �בר על oicה�זהיר epcnl "dniqg"c e`lne) ְִֶַַַָָָ
okle ,oie`ld lkl Ð my xn`py Ð zewln yper

(eil` minec zeidl mdilrעל ה�זהיר זה לאו אבל ;ְֲִֶַַַָָ
עליו. ל�קי� אי� � �מב�ל נא � �ברי� ִֵָָָ�ְְְִֵָָ�ני

סנהדרי� ��מרא ��ת�רר ידע�, "אי�(bq.)�כבר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
א��י. �ברי נדחי� ולכ� ��כלל�ת", לאו על ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָל�קי�
מב�ל א� נא �אכל �י� אחת, ל�קה �ה�א ָ�ְְֵֶֶֶַַַַָָָוה�כ��
נמנה �לפיכ� ל�קה; �לבד אחת � �מב�ל נא ְְְִִִֶֶַַַָָ�ְָא�
מב�ל" �ב�ל נא מ��� "אלֿ�אכל� יתע�ה: ָ�ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹאמר�

ו�� אחת. n`.)�מצוה migqt)אמר" ע�ד אמר� ְְְְִֶַָָָָָ
זג אכל miaprd)א��י: ztilw);�י�� ל�קה � ְִֵֶַַַַָָ

ל�קה(mipirxbd)חרצ� וחרצ� זג ��י�; ל�קה � ְְְְִֶֶַַַָָָ
על ל�קי� אי� אמר: ורבא ��כלל�ת"�ל�. לאו ְְִִֵֶַַָָָָָָֹ

ה�י�" מ�פ� יע�ה א�ר "מ�ל לאמר�: ה��נה �ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
(c ,e xacna)�אמר וכ� עליו. ���קי� ס�בר ְְִֵֵֶֶַַָָָָ�א��י

מ�נח�ת ד' על(gp.)�פרק �דב� מ�א�ר "ה�עלה : ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָ
ול�קה �א�ר מ��� ל�קה א��י: אמר ה�ז�ח, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ��י
ול�קה �א�ר. ער�ב מ��� ול�קה �ב� ְְְְִִֵֶֶַמ���

"כל �אמר� �ל�מר �ב�", ער�ב lkeמ��� xe`y) ְְְִֵֶַַָָ
(exihwz `l yac� "(`i ,a `xwie)ני� ְֵֵ��לל

��� �בר יקריב ו��א לב��, יקריב ��א ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�ברי�:
וכלֿזה � ��היה �ע�ר �איזה מה� �ערבת ��ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ
לאו על ל�קי� ידע�: ��בר ��ת� ע�ר ְְְִִִִֶַַַָָָָָלפי
על ל�קי� אי� אמר: "רבא אמר� ו�� ְְְִִֵֶַַָָָָָָ��כלל�ת.

�אמרי א�א ��כלל�ת. exn`y)לאו yi)חדא : ְְְֲִִֵֶָָָָָ
ל�קה � �מב�ל נא אכל א� �ל�מר: לקי", ֶָ�ְְִִֵַַָָָָמיהא
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מ��� לקי, לא נ�י חדא �אמרי: "וא�א ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָאחת.
לאו� מיחד cgein)�לא epi` e`ld)לאו� ְְְֵַַָָָ

ֲִַָ�חסימה".

ÔÂÈkנא מ��� "אלֿ�אכל� ��אמר: ��ה ��ת�אר, ≈»ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
��אמר: זה וכ� אחת; מצוה � ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָ�ב�ל"

וכלֿ�ב�" ��(my)"�לֿ�אר נמנה אחת, מצוה ְְְְְִִֶַַַָָָָֹ
�מ�אבי" ע��ני "לאֿיבא :��(c ,bk mixac)� ִִַַָָֹֹ

לא וית�� "�לֿאלמנה :��ֿ�� וכ� אחת, ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹמצוה
k`)תע���" ,ak zeny)ת�ה "לא אמר�: וכ� , ְְְֵֶַַָֹ

ית��" �ר fi)מ��ט ,ck mixac)�אר�" אמר�: וכ� , ְְְְִֵֵֵַָָָ
וענת� dy`d)�ס�ת� ly)"יגרע i)לא ,`k zeny) ְְְִָָָָֹֹ

��לֿ לפי אחת, �מצוה מה� �לֿלאו נמנה �ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
מ��� "אלֿ�אכל� �מ� ה�א הא�ה מה�אוי� ְְִִֵֵֶֶַַָָָֹלאו
ואי� וכלֿ�ב�". "�לֿ�אר �כמ� מב�ל", �ב�ל ְְְְְֵַָָָֹ�ְֵָָנא
ז�נה אתנ� "לאֿתביא אמר�: וכ� �יניה�. ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹהב�ל

�לב hi)�מחיר ,bk mixac ."xcp lkl jidl` 'd zia) ְִֶֶ
אלֿ��� ו�כר "יי� אמר�: וכ� אחד. לאו ה�א �ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָ

�לה�רת" וג�' �להב�יל וג�' �באכ� i,וג�' `xwie) ְְְְְְְֲִֶַֹֹ
(`iÎhה�ניסה על אחד �לאו הזהיר ְְְְִִִֶַַַָָָ�ל�מר:

זה� � �ת�י ��ה�א ���רה הה�ראה א� ְְִֶֶַַַָָָָָל�ק��
לאו מ��גי ה�ני ה��ג חלקי מ�ני האחד ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהחלק

ְִֶָ��כלל�ת.

C‡החלק ל��� �מ� �ד��ק ה�א ה�ני החלק «ְְְִִֵֵֵֶֶַַַ
��לֿ המק�ל ��ר�� ��א א�א ה�ה, ֶָָ�ְֵֵֶֶֶַַַַָָה��ד�
ל�קי� ונ�ספי� המח�רי� מ�ֿה�ברי� ודבר ְִִִָָ�ְְְִִַַָָָָָ�בר
על ל�קה � אתֿ��� יע�ה וא� עצמ�, �פני ֶַָ�ְְְֲִִֵֶֶַַָָעליו
א�ת� יע�ה א� �� המח�רי�, מא�ת� ֲִִֶַַָָ�ְֵֶַָָָ�לֿאחד

אחת mipey)�בת oie`l dnk lr xaerd oick)� ְַַַ
עצמ�. �פני �לאו ואחד �לֿאחד למנ�ת רא�י ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָוא��
��ערי� לאכל "לאֿת�כל יתע�ה: אמר� ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹמה�

(dnegl uegn)�ויצהר ותיר�� �גנ� ikמע�ר ..) ְְְְְְְִִֶַַָָֹ
(fi ,ai mixac ."ea jiwel` 'd xgai xy` mewna .. m`.

�רת�ת ��מרא �יר�(c:)אמר� �ג� מע�ר "אכל : ְְְְִֵַַַַָָָָָָֹ
זה על והק�� ואחת". �לֿאחת על ח�ב � ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָויצהר
��כלל�ת?" לאו על ל�קי� "וכי ְְְְִִִֶַָָָואמר�:
�תיב: מ�די �תיב. י�ירא "קרא ְְְְְְִִִִֵַַָָָוה���בה:
�יר�� �גנ� מע�ר אלהי� ה' לפני ְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹֹ"ואכל�

bk)ויצהר�" ,ci my)ת�כל "לא למכ�ב לי למה ; ְְְְְִִִֶַַָָֹ
ללאו �ימא וכי ��ערי�"? lrלאכל e`l siqedl) ְְְֱִִֵֶֶָָָֹ

(dyrdלמה תאכל��. לא קרא: לימא �� א� �ְְְִֵֵָָָֹֹ

למכ�בנהי למה�ר aezkle)לי xefgl)מע� ��הי? ְְְְְְִִִֵֶַ�ְְֵַ
לח�ק" weqtay)מ��: hxt lkl cxtp e`l)��ו . ְְִֵַַָ

וכרמלנת�א וקלי "ולח� יתע�ה: �אמר� ,��ֿ�� ר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
תאכל� `xeqiלא Ð "mkiwel` oaxw z` mk`iad cr) ְֹֹ

(ci ,bk `xwie .ycgלֿאחת� על ח�ב �ה�א �ֶַַַַָָ
וכרמל וקלי לח� "אכל אמר�: (ibeqואחת. ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָ

(d`eazdn miieyrd milk`nלֿאחת� על ח�ב �ַַַַָָ
י�ירא קרא ��כלל�ת? לאו על ל�קי� וכי ְְְְִִִִֶַַַַָָָָואחת.
ונת�אר מ��". איד� וליתי חד רחמנא לכ�ב ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹ�תיב:
צר�, �� היה לא "קלי" �אמר� וטריא �קלא ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹאחרי
�פני קלי על מלק�ת לח�ב� לח�ק: הז�יר� ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָורק
��א ה���ח: �ר� על ��למ�ד אמר� וכא�ר ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָעצמ�.
�גלל ��ז�ר �יו� עצמ� �פני קלי על מלק�ת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָיתח�ב

וכרמל לח� על ח�ב ויהיה mxearזה, ep`vn `ly) ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָ
("ilw"a epivny myk "wlgl" cgein cenilְַמלק�ת

לקלי רחמנא �ת�� הלכתא למאי ה�יב�: ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָאחת?
ל�מר � epl)�אמצע cnll `l`)יֿקלי� לח� : ְִִֶֶֶַַָָ

ואחד. �לֿאחד על ח�ב ויהיה �יֿכרמל, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָוקלי

‰ÓB„a�� "לאֿי�צא יתע�ה: �אמר� אמר, לכ� ¿∆ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹ
מע�נ� קסמי� קס� �א� �נ�ֿ�ב�� ְְְֲִִִֵֵֵַָָֹמעביר
ודר� וי�עני א�ב ו�אל חבר וחבר �מכ�� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָֹֹֹֹ�מנח�

iÎi`)אלֿה�תי�" ,gi mixac)לֿאחד�� � ִֵֶֶֶַָָ
�פני לאו ה�א ��מנ� הא�ה ה�ברי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָמ��עת

וכ�� weqta)עצמ�, mixkfend)מ�ֿהחלק אינ� ְְַ�ִֵֵֶַָָ
ה�ני ה��ג חלקי מ�ני e`lהרא��� `edy) ְְִִִֵֵֵֶַַָ

beqay ipyd wlgdn `l` Ð oiwel oi`e zellkay

(oiwely Ð ipydיתע�ה אמר� לכ� והראיה .ְְְְְִֶַָָָָָ
נת�אר �בר ��� � �מנח�" "מע�נ� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�אמצע:
"לא אמר�: וה�א עצמ�, �פני לאו מה� ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ��לֿאחד

תע�ננ�" ולא ek)תנח�� ,hi `xwie)�מע�נ �כמ� . ְְְְְֲֵֵַֹ
�ל �� � �אמצע והז�יר� � לח�ק ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ�מנח�
�מנח�, מע�נ� �מ� ה� ואחריה� ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַמהֿ��פניה�

�� ז�לתנ��מ� טעה �כבר וכרמל. וקלי �לח� אר� ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
א�� עניני� ה�יגה לא ��ע�� מ�ני א� זה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�עני�
יתע�ה אמר� מנה �� �ה�. ו�גה ��כח א� ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ�כלל,
וא�ה י�ח� לא וחללה זנה "א�ה ה�הני�: ְֲֲִִִִַַַָָָָָָֹֹֹעל

י�ח�" לא מאי�� f)�ר��ה ,`k my)מצוה� � ְְְִִִֵָָָָֹ
ק���י� ��מרא נת�אר �כבר �ה�א(fr.)אחת, , ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

�מ� אחת, �א�ה אפ�� ואחת �לֿאחת על ְְְֲִִַַַַַַַַָָָח�ב
�מק�מ� qw`)��באר dyrz `l)אפ�ר אמנ� . ְְְְִֵֶֶָָָָ
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מ��� לקי, לא נ�י חדא �אמרי: "וא�א ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָאחת.
לאו� מיחד cgein)�לא epi` e`ld)לאו� ְְְֵַַָָָ

ֲִַָ�חסימה".

ÔÂÈkנא מ��� "אלֿ�אכל� ��אמר: ��ה ��ת�אר, ≈»ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
��אמר: זה וכ� אחת; מצוה � ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָ�ב�ל"

וכלֿ�ב�" ��(my)"�לֿ�אר נמנה אחת, מצוה ְְְְְִִֶַַַָָָָֹ
�מ�אבי" ע��ני "לאֿיבא :��(c ,bk mixac)� ִִַַָָֹֹ

לא וית�� "�לֿאלמנה :��ֿ�� וכ� אחת, ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹמצוה
k`)תע���" ,ak zeny)ת�ה "לא אמר�: וכ� , ְְְֵֶַַָֹ

ית��" �ר fi)מ��ט ,ck mixac)�אר�" אמר�: וכ� , ְְְְִֵֵֵַָָָ
וענת� dy`d)�ס�ת� ly)"יגרע i)לא ,`k zeny) ְְְִָָָָֹֹ

��לֿ לפי אחת, �מצוה מה� �לֿלאו נמנה �ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
מ��� "אלֿ�אכל� �מ� ה�א הא�ה מה�אוי� ְְִִֵֵֶֶַַָָָֹלאו
ואי� וכלֿ�ב�". "�לֿ�אר �כמ� מב�ל", �ב�ל ְְְְְֵַָָָֹ�ְֵָָנא
ז�נה אתנ� "לאֿתביא אמר�: וכ� �יניה�. ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹהב�ל

�לב hi)�מחיר ,bk mixac ."xcp lkl jidl` 'd zia) ְִֶֶ
אלֿ��� ו�כר "יי� אמר�: וכ� אחד. לאו ה�א �ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָ

�לה�רת" וג�' �להב�יל וג�' �באכ� i,וג�' `xwie) ְְְְְְְֲִֶַֹֹ
(`iÎhה�ניסה על אחד �לאו הזהיר ְְְְִִִֶַַַָָָ�ל�מר:

זה� � �ת�י ��ה�א ���רה הה�ראה א� ְְִֶֶַַַָָָָָל�ק��
לאו מ��גי ה�ני ה��ג חלקי מ�ני האחד ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהחלק

ְִֶָ��כלל�ת.

C‡החלק ל��� �מ� �ד��ק ה�א ה�ני החלק «ְְְִִֵֵֵֶֶַַַ
��לֿ המק�ל ��ר�� ��א א�א ה�ה, ֶָָ�ְֵֵֶֶֶַַַַָָה��ד�
ל�קי� ונ�ספי� המח�רי� מ�ֿה�ברי� ודבר ְִִִָָ�ְְְִִַַָָָָָ�בר
על ל�קה � אתֿ��� יע�ה וא� עצמ�, �פני ֶַָ�ְְְֲִִֵֶֶַַָָעליו
א�ת� יע�ה א� �� המח�רי�, מא�ת� ֲִִֶַַָָ�ְֵֶַָָָ�לֿאחד

אחת mipey)�בת oie`l dnk lr xaerd oick)� ְַַַ
עצמ�. �פני �לאו ואחד �לֿאחד למנ�ת רא�י ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָוא��
��ערי� לאכל "לאֿת�כל יתע�ה: אמר� ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹמה�

(dnegl uegn)�ויצהר ותיר�� �גנ� ikמע�ר ..) ְְְְְְְִִֶַַָָֹ
(fi ,ai mixac ."ea jiwel` 'd xgai xy` mewna .. m`.

�רת�ת ��מרא �יר�(c:)אמר� �ג� מע�ר "אכל : ְְְְִֵַַַַָָָָָָֹ
זה על והק�� ואחת". �לֿאחת על ח�ב � ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָויצהר
��כלל�ת?" לאו על ל�קי� "וכי ְְְְִִִֶַָָָואמר�:
�תיב: מ�די �תיב. י�ירא "קרא ְְְְְְִִִִֵַַָָָוה���בה:
�יר�� �גנ� מע�ר אלהי� ה' לפני ְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָֹֹ"ואכל�

bk)ויצהר�" ,ci my)ת�כל "לא למכ�ב לי למה ; ְְְְְִִִֶַַָָֹ
ללאו �ימא וכי ��ערי�"? lrלאכל e`l siqedl) ְְְֱִִֵֶֶָָָֹ

(dyrdלמה תאכל��. לא קרא: לימא �� א� �ְְְִֵֵָָָֹֹ

למכ�בנהי למה�ר aezkle)לי xefgl)מע� ��הי? ְְְְְְִִִֵֶַ�ְְֵַ
לח�ק" weqtay)מ��: hxt lkl cxtp e`l)��ו . ְְִֵַַָ

וכרמלנת�א וקלי "ולח� יתע�ה: �אמר� ,��ֿ�� ר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
תאכל� `xeqiלא Ð "mkiwel` oaxw z` mk`iad cr) ְֹֹ

(ci ,bk `xwie .ycgלֿאחת� על ח�ב �ה�א �ֶַַַַָָ
וכרמל וקלי לח� "אכל אמר�: (ibeqואחת. ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָ

(d`eazdn miieyrd milk`nלֿאחת� על ח�ב �ַַַַָָ
י�ירא קרא ��כלל�ת? לאו על ל�קי� וכי ְְְְִִִִֶַַַַָָָָואחת.
ונת�אר מ��". איד� וליתי חד רחמנא לכ�ב ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹ�תיב:
צר�, �� היה לא "קלי" �אמר� וטריא �קלא ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹאחרי
�פני קלי על מלק�ת לח�ב� לח�ק: הז�יר� ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָורק
��א ה���ח: �ר� על ��למ�ד אמר� וכא�ר ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָעצמ�.
�גלל ��ז�ר �יו� עצמ� �פני קלי על מלק�ת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָיתח�ב

וכרמל לח� על ח�ב ויהיה mxearזה, ep`vn `ly) ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָ
("ilw"a epivny myk "wlgl" cgein cenilְַמלק�ת

לקלי רחמנא �ת�� הלכתא למאי ה�יב�: ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָאחת?
ל�מר � epl)�אמצע cnll `l`)יֿקלי� לח� : ְִִֶֶֶַַָָ

ואחד. �לֿאחד על ח�ב ויהיה �יֿכרמל, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָוקלי

‰ÓB„a�� "לאֿי�צא יתע�ה: �אמר� אמר, לכ� ¿∆ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹ
מע�נ� קסמי� קס� �א� �נ�ֿ�ב�� ְְְֲִִִֵֵֵַָָֹמעביר
ודר� וי�עני א�ב ו�אל חבר וחבר �מכ�� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָֹֹֹֹ�מנח�

iÎi`)אלֿה�תי�" ,gi mixac)לֿאחד�� � ִֵֶֶֶַָָ
�פני לאו ה�א ��מנ� הא�ה ה�ברי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָמ��עת

וכ�� weqta)עצמ�, mixkfend)מ�ֿהחלק אינ� ְְַ�ִֵֵֶַָָ
ה�ני ה��ג חלקי מ�ני e`lהרא��� `edy) ְְִִִֵֵֵֶַַָ

beqay ipyd wlgdn `l` Ð oiwel oi`e zellkay

(oiwely Ð ipydיתע�ה אמר� לכ� והראיה .ְְְְְִֶַָָָָָ
נת�אר �בר ��� � �מנח�" "מע�נ� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�אמצע:
"לא אמר�: וה�א עצמ�, �פני לאו מה� ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ��לֿאחד

תע�ננ�" ולא ek)תנח�� ,hi `xwie)�מע�נ �כמ� . ְְְְְֲֵֵַֹ
�ל �� � �אמצע והז�יר� � לח�ק ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ�מנח�
�מנח�, מע�נ� �מ� ה� ואחריה� ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַמהֿ��פניה�

�� ז�לתנ��מ� טעה �כבר וכרמל. וקלי �לח� אר� ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
א�� עניני� ה�יגה לא ��ע�� מ�ני א� זה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�עני�
יתע�ה אמר� מנה �� �ה�. ו�גה ��כח א� ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ�כלל,
וא�ה י�ח� לא וחללה זנה "א�ה ה�הני�: ְֲֲִִִִַַַָָָָָָֹֹֹעל

י�ח�" לא מאי�� f)�ר��ה ,`k my)מצוה� � ְְְִִִֵָָָָֹ
ק���י� ��מרא נת�אר �כבר �ה�א(fr.)אחת, , ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

�מ� אחת, �א�ה אפ�� ואחת �לֿאחת על ְְְֲִִַַַַַַַַָָָח�ב
�מק�מ� qw`)��באר dyrz `l)אפ�ר אמנ� . ְְְְִֵֶֶָָָָ



iyingצ mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

�מצוה וחללה ז�נה מנ�ת� על התנ�ל�ת ל� ְְְְְְֲִִִַַַָָָָֹלמצא
אצל� וגברה ��כלל�ת לאו �ח�ב� מ�ני ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָאחת,
לא וחללה זנה "א�ה יתע�ה: �אמר� ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹה�עה
�ב�ל נא מ��� "אלֿ�אכל� אמר�: �מ� ְְְִִֵֶַָָָָֹי�ח�"
�מ� לח�ק, אינ� וזה לח�ק ��ה ידע ולא ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ�ְמב�ל",
לא וכרמל וקלי "ולח� אמר�: �י� הב�יל לא ���ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
לא וענת� �ס�ת� "�אר� אמר�: �בי� ְְְְְֵֵָָָָָֹֹֹתאכל�"
אבל �זה; �כ��צא עליו את�� לא א� ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹיגרע".
מצוה ה�ל וע�ה וחללה ז�נה �כלל �ר��ה ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָֹ��נה
לפי � התנ�ל�ת �החלט ל� אי� �� על ְְְְְִִֵֵֶַַַַָאחת,
עצמ�, �פני �לאו �פר�� ה�ר��ה, �ל�מר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָ�היא,
לא מאי�� �ר��ה "וא�ה יתע�ה: אמר� ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹוה�א
ה�ה, ה�ד�ל אתֿהע�ר �ררנ� �בר ה�ה � ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָי�ח�".
וה�דענ� ספק�תיו �בארנ� ��כלל�ת, לאו ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָ�ל�מר:
�לבד ��כלל�ת לאו �מהֿ���� לח�ק, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמהֿ����
� לח�ק �ה�א ו��ה אחת, א�א עליו ח�בי� ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָואי�
נמנה � לח�ק ו�אינ� מצות; �הר�ה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַֹנמנה
�מיד, עיני� נגד ��� זה �לל �י� אחת. ִֵֶֶֶָ�ְְְִִֶֶָָָ�מצוה
ה�צות. מני� לא��ת מאד �ד�ל מפ�ח ה�א ְְְְְִִִִֵַַַָָֹֹ�י

חמישי יו�

הע�ירי: אתֿההק�מ�תה�לל למנ�ת �אי� ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ
�היא.לאיז �כלית � ְְִִֵֶַ

ÌÈÓÚt�ה���יי א�ת� ואי� צ��יי�, ���רה יב�א� ¿»ƒְִִִִֵַַָָָ
ה�צוה. לע��ת הק�מ�ת א�א ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָה�צוה,

וג�' סלת" "ולקח� אמר�: לזה d)�גמה ,ck `xwie) �ְְְְְֶֶַָָָָָֹ
ואפ�ת� �מצוה ה�לת לקיחת למנ�ת רא�י אי� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹ�י
"ונת� אמר�: רק ה�א ה�מנה א�א � ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָ�מצוה

�מיד" לפני �ני� לח� l)עלֿה�לח� ,dk zeny); ַַ�ְְִִֶֶַָָָָ
ה'. לפני �מיד לח� ��הא רק, היא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָוה�צוה
ה�א �מ�ה ה�ה, ה�ח� יהיה אי� �אר, ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאחרֿ��
ע�רה ��י� ויהי� מ�לת, ��היה ואמר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹנע�ה,
"ויקח� אמר�: למנ�ת אי� עצמ� ז� �ר� ועל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָח��ת.

ז�" זית �מ� k)אלי� ,fk my):�אמר מ�ני� א�א , ְִִֵֶֶֶֶַָָָ
�מ� ה�ר�ת, הטבת היא וז� �מיד"; נר ְְְֲֲִִֵֵַַַָָֹ"להעלת

�"תמיד" b)��ת�אר wxt)�אי עצמ� ז� �ר� ועל . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ס�י�" "קחֿל� אמר�: cl)מ�ני� ,l my)א�א , ְְִִֶַַָָ

�אמר �מ� �כלֿי��, ה�טרת הקטרת ְְְְִֶֶַַַַָָָֹמ�ני�
וג�' אתֿה�רת �היטיב� ��קר "��קר ְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹה�ת�ב:

וג�'" אהר� �בהעלת gÎf)יקטיר�ה ,l my)�וז � ְְְְֲֲִֶַַַָֹֹ
ס�י�" "קחֿל� אמר� אבל ה�נ�יה. ה�צוה ְְְְֲִִִַַַַָָָָהיא

מצוה �ע�ה אי� מבאר, �ה�א ל���י הק�מה �ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
אמר�: וכ� ה�את ה�טרת �היה �בר �מאיזה ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹז�

רא�" ��מי� bk)"קחֿל� ,l my);נמנה אינ� � ְְְִִֵֶַָֹ
�ד�לי� �הני� למ�ח ���נ� ה���י ה�א ה�מנה ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹֹאבל
ועל המתאר. ה��חה ��מ� ה�ד� �כלי ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ�מלכי�
לפי יר�ה ��א �די ל�, �לֿה��מה �ד�� ז� ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ�ר�
��נתנ� וז�הי � ��ר�ה רא�י מהֿ�אינ� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמנינ�
והערנ� הז�רנ�ה� א�א �ר�ר. �בר וה�א ה�ה, ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ��לל
מקצת �מנ� הר�ה טע� �בר �זה ��� מ�ני ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעליו,
מצות, ���י עצמ� ה�צוה ע� ה�צוה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹהק�מ�ת
ה�ר���ת �מני� ��ת��נ� למי ��ת�אר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ�מ�

ה� � לברכה זכר� ק�ארא �מע�� וכלֿ�הז�יר א ְְְְְִִִִִֶַָָָָָ
�מנינ�. �ר���ת מ�ֿה�ז�ירי� אחריו ��מ�� ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָמי

ע�ר: האחד ה�צוהה�לל חלקי למנ�ת �אי� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אחת. מצוה �לל� א� �נפרד, ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ�לֿחלק

LÈ�ל י� אחת מצוה �ה�א אחד ��י� לפעמי�, ≈ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
אר�עה �היא ל�לב מצות �ג��: ר�י�, ְְְֲִִִִֶַַַָָָָחלקי�

n)מיני� ,bk `xwie)�ע ��רי א�מרי�, אי� הרי ; ְְֲִִִִֵֵֵֶ
וע�ֿעב�ת(`bexz)הדר עצמ�, �פני מצוה � ְְְְִִֵֵַָָָָָ

(qcd)מצוה � וערביֿנחל עצמ�, �פני מצוה �ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ
�מרי� וכ�ת עצמ�, �פני(alel)�פני מצוה ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ

ה�א ��� ה�צוה, חלקי ה� ��לֿא�� לפי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעצמ�,
לקיחת ה�צוה �היה אח�ד�, ואחרי לאחד�, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָצ�ה
רא�י אי� לכ� �ד�מה �בד��ק ה�ד�ע. ���� ��ד ְְְִֵֶַַַַַָָָָֹה�ל
���יֿצ�רי� טהר �ה�א ��צרע, אמר� ְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָֹלמנ�ת
חר� �כלי ח�י� �מי� ��לעת ��ני ואזב ארז ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹוע�

(dÎc ,ci my)ה�צרע טהרת א�א מצות; ��� �ְְְֳִֵֶַַָָָֹֹ
א�� � �� ההכרח�י� �לֿ�אריה על אחת ְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמצוה
חלקי ה� �לֿא�ה �י ה�גלחת, �ל�מר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוז�לת�,
הינ� מצרע; טהרת והיא �� ��צט�ינ� ְְְְְֳִִִִֶַַַַָָָָֹה�צוה
ה�א עצמ� זה ודי� �זה. �באפ� �זה �אפ� ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ��היה
�די טמאת� �מ�ב ל�צרע לע��ת ��צט�ינ� ְְֵָ�ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָֹ�ה�ר
ורא�� פרמי� יהי� "�גדיו וה�א: מ���, ְִֹ�ְְְְְִִִֵֶֶַָָ��תרחק

יקרא" טמא וטמא יעטה ועלֿ�פ� פר�ע (myיהיה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
(dn ,biפני� מצוה מא�� �לֿ�ע�ה אי� �י �ְִֵָ�ְְִִֵֵֵָָ

��צט�ינ� וה�א ה�צוה. ה�א �לל� א�א ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָעצמ�,
ה�ר �לֿר�אה�לע��ת ���ירה� �די � ל�צרע ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

��� � וכ� �כ� �היה ה�ר� ודר� מ���, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָויתרחק
ס��ת, �ל רא��� �י�� ה' לפני ל�מח �ְְְְִִִִִֵֶֶַַֹ��צט�ינ�
וזה. זה �לקיחת �היה ה�מחה �א�ת� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�באר
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ÏÏk� ��� ה��י ואפ� להבינ�, מאד ק�ה זה ¿»ְְֲִִֶֶֶֶַַָֹֹֹ
מהֿ�אמר� ��ל וה�א ל�, ְְֲֵֶֶֶַַַָָֹמהֿ�אס�ר
זהֿאתֿ מע�בי� �פל�ני �ל�ני ��בר עליו, ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָחכמי�
אר�עה �ג��: אחת, מצוה ��� �ר�ר הרי � ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָזה
ז�ה לב�נה ע� ה�ני� ולח� ����לב, ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמיני�
וה�זיכי� "ה�דרי� �ה�: �אמר� ע�� ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָה�ע�ית

זהֿאתֿזה" fk.)מע�בי� zegpn)��� �ר�ר, הרי � ְְֲִֵֶֶֶֶַָ
�ה�כלית ל�, מהֿ��ת�רר �ל וכ� אחת. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמצוה

devnd)המב��ת meiw)אחד �חלק ��ג לא ְַ�ֶֶֹ�ְֵֶֶַָ
��לל�ת� �ר�ר, ��ֿ�� הרי � החלקי� ְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָמא�ת�
ל�, ��ת�אר ה�צרע ה�ר �ג��: ה�נ�י, העני� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהיא
ולא רא�� �רע לא אבל �לבד �רמי� �גדיו ְְֲִִַַָָֹֹֹ�ְְִֶָָ�א�
��א � טמא! טמא! קרא: ולא �פ� על ְֵֵֶַָָָָָָָָֹֹעטה
.��� ��ע�� עד ה�רת� ה��ה ולא �ל�� ָ�ְֲֵֶַַַָָָ�ְְָָֹע�ה
ה��רי� מהֿ��ז�ר: �כל א�א טהרת� ��ג לא ְְֳֳִִִֶֶַַַַָָָֹ�ְֵֹוכ�
��ג אז � ותגלחת ��לעת ��ני ואזב ארז ַ�ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹוע�
�אמר� ��ברי� היא ה��י נק�ת א� ְְִִִֶַַַָָֹ�ְֳַַָָה�הרה.
הע�לה �י זהֿאתֿזה". מע�בי� "אינ� ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָ�ה�:
�לֿ א�� וחלקי� �ה�איל ה�א, �ח�ה ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָ�מח�בה
מצוה �לֿחלק יהיה לחבר�, זק�ק אינ� מה� ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָחלק

"ה�כלת אמר�: �ג�� עצמ�, אינ�(zivivay)�פני ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָ
אתֿה�כלת" מע�ב אינ� וה�ב� אתֿה�ב� ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמע�בת

(` dpyn c wxt zegpn)�ב�� א�מרי�, היינ� ��� .ְִִֵֶֶָָָ
עליה� מצאנ� ל�לא מצות, ���י נמני� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹ�תכלת
אמר� וה�א י�מעאל, �ר�י ��כל�א מפר� ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹמאמר
�מצות �כלת מצות מצות, ��י �ה� "יכ�ל :��ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
מצוה � לציצת לכ� והיה ל�מר: �למ�ד ְְְְִִִֶַַָָָָָָלב�?
ל�, נת�אר ה�ה מצות". ��י ואינ� היא ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָֹאחת

מ �אינ� החלקי� זהֿאתֿזה,�אפ�� ע�בי� ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
�הרי אחד; העני� א� אחת מצוה ה� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�עמי�
�לל�ת נמנית לכ� �ז�ר�", "למע� ��יצת ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָה��רה
לנ� נ�אר לא ,�� א� זכירה. לידי ה�ביא ְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹה�בר
ו"אי� "מע�בי�" לאמר� ה�צות �מני� לב ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֹל��
אחד עני� ה�א א� �לבד: לעני� א�א � ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָמע�בי�"
ה��יעי ��לל ��ארנ� �מ� ר�י�, עניני� ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָא�

�בא�ר�. ע�סקי� �אנ� א�� ְְְִִִֵֵֶָָָמ�ללי�

ע�ר: ה�ני� עלה�לל ��צ�י� ���ע�ה ְְְֵֶַַַָָָ�ְֶָ�ִַ
לב��. ��� חלק למנ�ת אי� ְְֲִִֵֵֶֶַָָָע��ת�,

Úe„È,מע�ה איזה לע��ת אנ� ��צ�י� ��� »«ְֵֶֶ�ֲֲִֵֶֶַַָ
איכ�ת לבאר ה�ת�ב יתחיל ְְְִֵֵַַַַָָָואחרֿ��

מה ויאמר �הז�יר אתֿה�� ויפר� הה�א, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹה�ע�ה
�א�ת� ��א �לֿצ��י למנ�ת אי� �הרי ��לל, ְְֲִִֵֵֵֶָָה�א
"וע�� אמר�: לדגמה עצמ�. �פני �מצוה ְְְָָָ�ְְְְְִִֵֵַַָָה�א�ר

מק��" g)לי ,gk zeny)אחת ע�ה מצות ז� הרי , ְְֲֲִִִֵֵַַַָ
יב�א� �אליו �ית לנ� ��הא והיא: ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמ�לֿה�צות,
יתק�צ� ו�� ה�ר�נ�ת, הקרבת �היה �ב� ,�� ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹויח��
ה� ואי� �רטיו לתאר התחיל אחרֿ�� ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ���עדי�.
�� מהֿ�אמר �ל למנ�ת אי� אבל � ְֲֲִִֵֶַַַָָֹנע�י�
עצמ� ז� �ר� ועל עצמ�. �פני מצוה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ"וע�ית"
וה�א, �ו�קרא, ��ז�ר� ��ר�נ�ת ה�בר ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָיהיה
�כלֿ המתארת העב�דה �לל היא האחת ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�ה�צוה
�אנ� הע�לה �זה: ה��ל ה�ר�נ�ת. מ�יני ְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי�
���חט הינ�, ,�� הע�לה עב�דת ��היה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָנצט�ינ�
ויקרב וכזה �זה �אפ� �מ� וי�רק �תנ�ח ְַ�ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ�ְְַ�ְותפ�ט
יד�ע �ע�ר ע� �ליל ��ר� י�ר� אחרֿ�� ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָחל��;
� מ�ֿה�י� יד�ע ו�ע�ר ��מ� ה�ל�ל ְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹמ�ֿה�לת
א�ת�. ה�קריב ל�ה� ע�ר� �ו��הא ה�סכי� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוה�

הע ע�הה�ה מצות היא �כלל�ת� ה�את ב�דה ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָֹ
��מ� ח�ב� ה��רה �י הע�לה, ��רת והיא ְְְִִִֶַַַַָָָָאחת,
עב�דת �� וכ� �לֿע�לה. �ע�ה ה�את ְֲֲֵֶַַַָָָָָָֹהעב�דה
מהֿ והקרבת והפ�ט� �חיטת� � ��� ְְְְְִֵֶַַַָָָָָ�ַַָהח�את
עליה� מ�מ� י�ה א�ר ה�לי� �רחיצת מ��ה ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ��רב
�בירת� א� �ה� מת��לת �היא ה�לי�, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�רחיצת
��רת וכ� אחת. מצוה וז� ח�את, ��רת ה�ל �ְְְִֶַַַַָָָָֹ
ה�למי�, זבח ��רת וכ� אחת; מצוה היא ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָהא��
�לקיחת לח�, �לי א� לח� ע� ��דה על ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָו�ה�א
מ�לל ה�ל � והנפת� ו��ק חזה מ��� ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹה�ה�
�לל ה� וא�� אחת. מצוה וז� ה�למי�, זבח ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָעב�דת
ח�� וצ��ר, ליחיד ��לל �ח��ב� ה�ר�נ�ת ְְְִִִִֵֵֶַָָָָמיני
��ארנ� �מ� לע�ל�, יחיד קר�� �ה�א ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָמ�ֿהא��,
ה�א �עב�ד�ת ה�ה ה�דר קד�י�. סדר ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�הק�מת
מ�רטי �פרט �לֿ�רט למנ�ת ואי� ע�ה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָמצות
צ��יי� י� א� ז�לתי עצמ�, �פני �מצוה ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָהעב�דה
מיחדי� ואינ� ה�ר�נ�ת, אתֿ�לֿמיני ִָ�ְְְְִִֵֵֶַַָָָָה��ללי�
�לֿצ��י �י � אתֿז�לת� לה�ציא ה�יני� ְְִִִִִֶַַַָָלאחד

mlek)מא�� zepaxwd z` millekd mieeivd)�צרי ִֵֵָ
�רט אינ� �אז לפי עצמ�, �פני מצוה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָלמנ�ת�
אזהרת� למ�ל, ,�� מס��. קר�� עב�דת ְְַָָָָָָ�ְְְֲִִֵַָָמ�רטי
�מי�, ��הא צ��י� א� מ��, �על מ�הקריב ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָיתע�ה
"�מ��� אמר�: �וה�א זמ� מח�ר יהא ��א ְְְִַָָ�ְְְִֵֶֹוצ��י�
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ÏÏk� ��� ה��י ואפ� להבינ�, מאד ק�ה זה ¿»ְְֲִִֶֶֶֶַַָֹֹֹ
מהֿ�אמר� ��ל וה�א ל�, ְְֲֵֶֶֶַַַָָֹמהֿ�אס�ר
זהֿאתֿ מע�בי� �פל�ני �ל�ני ��בר עליו, ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָחכמי�
אר�עה �ג��: אחת, מצוה ��� �ר�ר הרי � ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָזה
ז�ה לב�נה ע� ה�ני� ולח� ����לב, ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמיני�
וה�זיכי� "ה�דרי� �ה�: �אמר� ע�� ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָה�ע�ית

זהֿאתֿזה" fk.)מע�בי� zegpn)��� �ר�ר, הרי � ְְֲִֵֶֶֶֶַָ
�ה�כלית ל�, מהֿ��ת�רר �ל וכ� אחת. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמצוה

devnd)המב��ת meiw)אחד �חלק ��ג לא ְַ�ֶֶֹ�ְֵֶֶַָ
��לל�ת� �ר�ר, ��ֿ�� הרי � החלקי� ְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָמא�ת�
ל�, ��ת�אר ה�צרע ה�ר �ג��: ה�נ�י, העני� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהיא
ולא רא�� �רע לא אבל �לבד �רמי� �גדיו ְְֲִִַַָָֹֹֹ�ְְִֶָָ�א�
��א � טמא! טמא! קרא: ולא �פ� על ְֵֵֶַָָָָָָָָֹֹעטה
.��� ��ע�� עד ה�רת� ה��ה ולא �ל�� ָ�ְֲֵֶַַַָָָ�ְְָָֹע�ה
ה��רי� מהֿ��ז�ר: �כל א�א טהרת� ��ג לא ְְֳֳִִִֶֶַַַַָָָֹ�ְֵֹוכ�
��ג אז � ותגלחת ��לעת ��ני ואזב ארז ַ�ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹוע�
�אמר� ��ברי� היא ה��י נק�ת א� ְְִִִֶַַַָָֹ�ְֳַַָָה�הרה.
הע�לה �י זהֿאתֿזה". מע�בי� "אינ� ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָ�ה�:
�לֿ א�� וחלקי� �ה�איל ה�א, �ח�ה ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָ�מח�בה
מצוה �לֿחלק יהיה לחבר�, זק�ק אינ� מה� ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָחלק

"ה�כלת אמר�: �ג�� עצמ�, אינ�(zivivay)�פני ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָ
אתֿה�כלת" מע�ב אינ� וה�ב� אתֿה�ב� ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמע�בת

(` dpyn c wxt zegpn)�ב�� א�מרי�, היינ� ��� .ְִִֵֶֶָָָ
עליה� מצאנ� ל�לא מצות, ���י נמני� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹ�תכלת
אמר� וה�א י�מעאל, �ר�י ��כל�א מפר� ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹמאמר
�מצות �כלת מצות מצות, ��י �ה� "יכ�ל :��ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
מצוה � לציצת לכ� והיה ל�מר: �למ�ד ְְְְִִִֶַַָָָָָָלב�?
ל�, נת�אר ה�ה מצות". ��י ואינ� היא ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָֹאחת

מ �אינ� החלקי� זהֿאתֿזה,�אפ�� ע�בי� ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
�הרי אחד; העני� א� אחת מצוה ה� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�עמי�
�לל�ת נמנית לכ� �ז�ר�", "למע� ��יצת ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָה��רה
לנ� נ�אר לא ,�� א� זכירה. לידי ה�ביא ְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹה�בר
ו"אי� "מע�בי�" לאמר� ה�צות �מני� לב ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֹל��
אחד עני� ה�א א� �לבד: לעני� א�א � ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָמע�בי�"
ה��יעי ��לל ��ארנ� �מ� ר�י�, עניני� ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָא�

�בא�ר�. ע�סקי� �אנ� א�� ְְְִִִֵֵֶָָָמ�ללי�

ע�ר: ה�ני� עלה�לל ��צ�י� ���ע�ה ְְְֵֶַַַָָָ�ְֶָ�ִַ
לב��. ��� חלק למנ�ת אי� ְְֲִִֵֵֶֶַָָָע��ת�,

Úe„È,מע�ה איזה לע��ת אנ� ��צ�י� ��� »«ְֵֶֶ�ֲֲִֵֶֶַַָ
איכ�ת לבאר ה�ת�ב יתחיל ְְְִֵֵַַַַָָָואחרֿ��

מה ויאמר �הז�יר אתֿה�� ויפר� הה�א, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹה�ע�ה
�א�ת� ��א �לֿצ��י למנ�ת אי� �הרי ��לל, ְְֲִִֵֵֵֶָָה�א
"וע�� אמר�: לדגמה עצמ�. �פני �מצוה ְְְָָָ�ְְְְְִִֵֵַַָָה�א�ר

מק��" g)לי ,gk zeny)אחת ע�ה מצות ז� הרי , ְְֲֲִִִֵֵַַַָ
יב�א� �אליו �ית לנ� ��הא והיא: ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמ�לֿה�צות,
יתק�צ� ו�� ה�ר�נ�ת, הקרבת �היה �ב� ,�� ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹויח��
ה� ואי� �רטיו לתאר התחיל אחרֿ�� ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ���עדי�.
�� מהֿ�אמר �ל למנ�ת אי� אבל � ְֲֲִִֵֶַַַָָֹנע�י�
עצמ� ז� �ר� ועל עצמ�. �פני מצוה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ"וע�ית"
וה�א, �ו�קרא, ��ז�ר� ��ר�נ�ת ה�בר ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָיהיה
�כלֿ המתארת העב�דה �לל היא האחת ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�ה�צוה
�אנ� הע�לה �זה: ה��ל ה�ר�נ�ת. מ�יני ְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי�
���חט הינ�, ,�� הע�לה עב�דת ��היה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָנצט�ינ�
ויקרב וכזה �זה �אפ� �מ� וי�רק �תנ�ח ְַ�ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ�ְְַ�ְותפ�ט
יד�ע �ע�ר ע� �ליל ��ר� י�ר� אחרֿ�� ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָחל��;
� מ�ֿה�י� יד�ע ו�ע�ר ��מ� ה�ל�ל ְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹמ�ֿה�לת
א�ת�. ה�קריב ל�ה� ע�ר� �ו��הא ה�סכי� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוה�

הע ע�הה�ה מצות היא �כלל�ת� ה�את ב�דה ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָֹ
��מ� ח�ב� ה��רה �י הע�לה, ��רת והיא ְְְִִִֶַַַַָָָָאחת,
עב�דת �� וכ� �לֿע�לה. �ע�ה ה�את ְֲֲֵֶַַַָָָָָָֹהעב�דה
מהֿ והקרבת והפ�ט� �חיטת� � ��� ְְְְְִֵֶַַַָָָָָ�ַַָהח�את
עליה� מ�מ� י�ה א�ר ה�לי� �רחיצת מ��ה ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ��רב
�בירת� א� �ה� מת��לת �היא ה�לי�, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�רחיצת
��רת וכ� אחת. מצוה וז� ח�את, ��רת ה�ל �ְְְִֶַַַַָָָָֹ
ה�למי�, זבח ��רת וכ� אחת; מצוה היא ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָהא��
�לקיחת לח�, �לי א� לח� ע� ��דה על ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָו�ה�א
מ�לל ה�ל � והנפת� ו��ק חזה מ��� ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹה�ה�
�לל ה� וא�� אחת. מצוה וז� ה�למי�, זבח ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָעב�דת
ח�� וצ��ר, ליחיד ��לל �ח��ב� ה�ר�נ�ת ְְְִִִִֵֵֶַָָָָמיני
��ארנ� �מ� לע�ל�, יחיד קר�� �ה�א ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָמ�ֿהא��,
ה�א �עב�ד�ת ה�ה ה�דר קד�י�. סדר ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�הק�מת
מ�רטי �פרט �לֿ�רט למנ�ת ואי� ע�ה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָמצות
צ��יי� י� א� ז�לתי עצמ�, �פני �מצוה ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָהעב�דה
מיחדי� ואינ� ה�ר�נ�ת, אתֿ�לֿמיני ִָ�ְְְְִִֵֵֶַַָָָָה��ללי�
�לֿצ��י �י � אתֿז�לת� לה�ציא ה�יני� ְְִִִִִֶַַַָָלאחד

mlek)מא�� zepaxwd z` millekd mieeivd)�צרי ִֵֵָ
�רט אינ� �אז לפי עצמ�, �פני מצוה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָלמנ�ת�
אזהרת� למ�ל, ,�� מס��. קר�� עב�דת ְְַָָָָָָ�ְְְֲִִֵַָָמ�רטי
�מי�, ��הא צ��י� א� מ��, �על מ�הקריב ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָיתע�ה
"�מ��� אמר�: �וה�א זמ� מח�ר יהא ��א ְְְִַָָ�ְְְִֵֶֹוצ��י�
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והלאה" fk)ה�מיני ,ak `xwie)ֿל� למלח וצ��י� ; ְְְְִִִִַַָָָָֹ
מלח" �קריב �לֿקר�נ� "על אמר� וה�א � ְְְְְְִֶַַַָָָָָָקר��

(bi ,a my)ולא" �אמר: ��מ� מ�ב�ל� ואזהרת� ;ְְְְְְִֶַַַָָָֹ
� מ��� מהֿ��אכל לאכל וצ��י� מלח"; ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹת��ית
עצמ�, �פני מצוה הא�ה ה���יי� מ� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ��לֿאחד
מס��, קר�� מעב�דת �רט מה� אחד א� �אי� ָ�ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלפי
��באר �מ� �לֿקר�� ה��ללי� צ��יי� ה� ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָא�א

מניננ�. ְְִִֵַָ��עת

,¯e¯·eלקחת ל� מהֿ�רא�י ל�קח �ה�ה� זה �י »ִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
�רט �הז�רנ�� �מ� ה�צוה, מ�רטי ְְְְְְִִִִֵֶַַָָ

ה�צוה �לל ה�ז. �רא�ית �� וכ� הע�לה. ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ�ע�ר
וכ� ל�ה�; ונ�נה� ה�ז רא�ית ��פרי� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹה�א,
�זה טע� �כבר ל�וי. ונ�נה� רא��� מע�ר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ��פרי�
�ע�רי� �ה�ה מ�נ�ת ואר�ע ע�רי� ��נ� ְְִֶָ�ְְְְְִֶֶַַַַָעד
�א�ת� ה�צות מקצת ��נ� אחר מצות, ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹואר�ע
�ע�ר ��ארנ� ה�ר� על מה�, �רט היא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָה��נה
זה �לל ��על� �לפי מ�למי�. ו��ק וחזה ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָהע�לה
לב, אליו �� ולא �לֿע�ר �� הר�י� ולא ְְְִִִִֵֵֵָָָָָֹֹמ��לתנ�
�ליל�ת, יציק�ת, עצמ�: �פני �מצות לכ� ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָֹה�יע
קמיצ�ת �נ�פ�ת, ה���ת, מליח�ת, ְְְְִִִַָ�תית�ת,
עב�דת �רטי ��לֿא�� ידע ולא � ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹוהקטר�ת
אחרֿ�� מנחה. להקריב ��צט�ינ� וה�א, ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָה�נחה,

ה�ה(weqtd)התחיל ה�� חל �בר איזה על לבאר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מ�לת ��היה ואמר, � ה�נחה ��רת והיא �ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹ
�ל�מר: �� �אפ� א� �� �אפ� האפ�י מ�ח� ְְְִֶֶֶֶַָָָָֹֹא�
��מ� �ב�לל� ���ר; מאפה א� מרח�ת א� ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָמחבת
�לב�נה, מלח עליה ונ�ת� �פ�תת�, מס��, ְְְֵֶֶַָָָָָ�ְְִ��ע�ר
�בררנ� ��ארנ� ��דר מ��ה ויקמ� ויני� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוי�י�
העב�דה, �רטי וכלֿא�� מנח�ת. �מ�כת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ�מק�מ�
�� נ�פל ה�ה �לֿה�א�ר לפי ה�ע�ה ה�בר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָועל
��צט�ינ� ה���י היא: ה�צוה א�ֿ�� ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָמנחה.
לפי ��קריב ה�לת א� ה�ח� קר�� עב�דת ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��היה
מנחה, �מצות הא�ה וה�ברי� ה�ה. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�לֿה�דר
וה�ליחה וה�תיתה וה�לילה היציקה ְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָ�ל�מר:
�אמר �מ� וההקטרה, וה�מיצה והה��ה ְְְְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָוה�נ�פה
וענתה �פניו וירקה וג�' נעל� "וחלצה ְְְְְְְְֲֲִַַָָָָָָָָָ�חליצה:

h)ואמרה" ,dk mixac)אחת חליצה ��צות �כ�� . ְְְְֲִִֵֶַַַָָָ
�יו� �קריאה, �רקיקה חליצה מ�ני� אנ� ְְְֲִִִִֵֵָָָָָואי�
�� � אחת מצוה וז� החליצה מע�ה ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ��לל�ת�

עליה�� ו�מ� �מ�, עליה ויצק� נמנה: לא ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

והקטיר. וקמ� וה�י�, והני�, �מלח, ��לח ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹלבנה,
�ע��� אתֿהעניני� ���פ� מ�י א�א יעל� לא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹוזה
�דע��, אתֿהעניני� וי�קל ��חזר �לי ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָֹֹרא���,
"א�ב ה�ל��: עליה� חכמינ� �א�מרי� ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָ�מ�
א�א הת��ננ�ת �לי אמר� �ל�מר: אמר�", ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ�טפ�
א�ֿ�� ה�עת על הע�לה הרא��נה ה�ח�בה ְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָלפי
רא�י ואי� ��� ה�ר�נ�ת מצות לנ� �רר זה ְֵָָ�ְְְִֵֵֶַַָָָָ�לל
ולא מ��ה ��� �ה� יקרה ��א �די ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָֹֹלמנ�ת�,
ה��. �עזרת �מניננ� ��באר �מ� �לל, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָער��ב

ע�ר: ה�ל�ה אינ�ה�לל ה�צות ��ס�ר ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
ה�צוה נ�הגת ��ה� ה�מי� מס�ר לפי ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָמתר�ה

ִַההיא.

,¯e¯a;קב�ע �בזמ� �עת ח�בה �ה� מצות ��� »ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
�המ��, זמ� �ק�פת א�ת� נמ�כת ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ�עמי�
אחרי י�� ה�צוה א�ת� לע��ת �ח�בה ְְֲֲִֵֶַַַַָָָ�ל�מר:
יד�עי� �ימי� היא �פעמי� ול�לב; ס�ה �ג��: ְְְְִִִִָָָָ�ְי��,
רא� ���ס� מ�ל, �ר� נאמר, א� ה�ר�נ�ת. ְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹ�ג��
להקריב ��צט�ינ� ה�צוה ז� הרי אחת, מצוה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹחד�
יאמר וא� ה�רח. ���לד �לֿ�ע� נ�ס� ְְִֵֶַַַַַַָָָָָֹקר��
חד� �לֿרא� מ�ס� �מנה לא מ��ע ְִִֶֶֶַַַָֹֹֹמי�ה�:
�� ה�בר היה א�� ל�: נאמר עצמ�? �פני ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹ�מצוה
�פני �מצוה �לֿי�� �ל אתֿה�מיד �� �מנה �ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ה�נה מימ�ת �כלֿי�� ה�טרת והקטרת ְְְְְִֶַַַַַָָָָָֹעצמ�,
ח�בה �היא ה�ר�ת והטבת עצמ�, �פני ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָמצוה
�אי� �יו� א� עצמ�! �פני �מצוה וי�� ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ�כלֿי��
ח��ב� יהיה � �� ��צט�ינ� אתֿהעני� א�א ְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָמ�ני�
רא�ֿחד� מ�ס� מ�ני� אי� � ��היה זמ� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹ�איזה
וכ� אחת, מצוה ��ת �מ�ס� אחת, מצוה ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָא�א
א�ֿעלֿ ה��עדי�, מחמ�ת �מ�עד �לֿמ�עד ֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָמ�ס�
�מ� �י רצ�פי�, ימי� �הר�ה ח�בה �ה�א ְְְְִִִִֵֶַָָ�י
ימי�" �בעת אלהיכ� ה' לפני "��מח�� ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�אמר:

(n ,bk `xwie):אמר �� א�ה, �קריב� ימי� "�בעת ְְִִִִֶַַַָָָ
el)לה'" ,my)�� אחת, היא ל�לב ��צות �כ�� ; ְְִִֵֶַַַַָָ

�לֿ�רק מ�ס� וכ� אחת, � מ�ס�ֿ�סח ְְִֵֶֶֶַַַַַַָמצות
החגיגה ��� ית�אר, ז� �ר� ועל eidy�פרק. oaxw) ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

(lbxl dilra miaixwnא�ֿעלֿ�י אחת, ְִִַַַַָמצוה
הרא�ה וכ� �רקי�; ��ל�ה ח�בה (aeigd�היא ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹ

ziaa ze`xdle 'di`x' `xwpd oaxw mr ze`xl¥¨

(ycwndוה�מחה(milbxd zylya)ֿמ�ה וזה � ְְְִִֶַַָ
אחרת. יח�ב ולא אד� ��� �� יטעה ְְְִֶֶֶֶַַָָֹֹֹ��א

iying mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

‡l‡ד�לה� טע�ת ה�ה ��לל �מהֿ��ל�י טע� ∆»ְְְֶֶַַַָָָָָ
�לֿה��ספי� ��נ� והיא, �מ�זרה, ְְִִֶַָָָָָֹמאד
�מ�ספי רא�ֿחד� �מ�ס� ��ת מ�ס� אחת: ְְִֵֶַַַַַָָֹֹמצוה
למנ�ת צריכי� הי� ז� מני� �ר� לפי הרי ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָמ�עד�ת.
.�� ע�� ולא � אחת מצוה ט�ב �לֿי�� ְְְִִֵַַַָָָֹ�ביתת
�זה, �דבר לתפס� רא�י �אי� � ועד י�דע ה' ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָא�

אחת ��יטה �בק� ��א א�א(ziawr)לפי �מנינ�, ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹ
תה�מ�ת" ירד� �מי� ek)"יעל� ,fw mildz)והאמת , ְְְֱֲִֵֶַַָָ

�מ�ס� ��לֿמ�ס� ל�, מהֿ�הז�רנ� היא ְְְְִִֶֶַַַָָָָה�ר�רה
וי�� �לֿי�� ��ביתת �מ� עצמ� �פני ְְְְְִִִֵֶַַָָָָמצוה
ה�כ�נה. ה�יטה וז�הי � עצמ� �פני ְְְְְִִִִֵַַַָָָָמצוה

ע�ר: האר�עה ק���ה�לל למנ�ת רא�י אי� ְְְִִֵַַָָָָָָָ
ע�ה. �מצות ְְֲֳִִֵָָֹהענ�י�

Úcחל�ה נחלק�ת ולאֿתע�ה, ע�ה ��לֿה�צות, «ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָֹֹ�ָ
חלקי�: ל�ני ה�ה ה�ער מ�רת לפי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָרא��נית
צ�ה א�א �לל, ענ� ה�ת�ב �� �ר� ��א ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹחלק

אתֿהע ח�ב ולא ענ�והזהיר ל� יעד ולא ענ� �בר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹ
מס�מת, אזהרה א� צ��י על �עבר מ�ני ֶֶ�ְְְִִֵֶַַַָָָָ�ְמס��,
החלק �ל מ�ֿה�צות וענ�. �מ�ל �� ��אר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹוחלק
לסקל יתע�ה מהֿ���נ� אתֿהענ�: �� ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ��ר�
ל�ר� ���נ� � �מה� עליה�; �ע�בר מי ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹ�אב�
לה��ת ���נ� � �מה� עליה�; אתֿהע�בר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�א�

��ת�אר(axg)��י� �מ� עליה�, הע�בר אתֿצ�אר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
המק�ל לח�ק(l"fgn)��ר�� ���נ� � �מה� ; ְֵַַ�ְִֵֵֶֶַָָ

� �מה� �פר��; ��א �מ� עליה�, ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָָאתֿהע�בר
�מה� �רצ�עה; עליה� אתֿהע�בר להלק�ת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ���נ�
לע�בר יהא ��א וה�א, �רת, עליה� ��עד �ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
�מ� ה�א, לע�ל� חלק �חטא� �עמד� ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָ��מ�ת
עליה�, ��עד � �מה� חלק; �פרק ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ��ארנ�
�חטא� ה' ��מיתה� וה�א, �לבד, �מיתה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָיתע�ה,

מ��ת �רי� �אר� �כבר �מיתת�. ,(bi.)וית��רֿל� ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָ
�ידי מיתה א� �רת ח�ב עליו �הע�בר �לֿלאו ִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ�י
א�ת� על עבר �הע�בר נת�רר א� �לבד, ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�מי�
� והתראה �עדי� העברה �א�ת� והזיד ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָה�או
��הא מ��ט�, �ע�ר א�ֿעלֿ�י ל�קה, זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָהרי
יתע�ה ���נ� � �מה� ל�מי�; מס�ר ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ�ינ�
לא �לבד, �ממ�נ� עליה� אתֿהע�בר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹלהעני�

ל�זל� ��בע �מ� raype�ג�פ�, exiag oenna xtky) ְְְֶַַַָָ
(xwylֿמה �פל ��ל�מי ול��ב חמ� ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ��ספת

הע�בר ��קריב יתע�ה ���נ� � �מה� ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��נב;
וית��רֿל�. ח�את� על ְְְִֵַַַָָָקר��

¯L‡Â,ע�ה מצות ��� � הא�ה הענ�י� לק��� «¬∆ְֳִִֵֶָָָ�ְֲִֵָֹ
אתֿ ו��לקה אתֿזה, ��מית נצט�ינ� ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָ�אנ�
מהֿ על קר�� ו��קריב אתֿזה, ו��סקל ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹזה,
אר�ע נמנה �אנ� מנינ�, �לאפ� עליו. ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�עברנ�
ל��� ע�ה, מ�צות מצות �אר�ע �י� �ית ְְְְְֲִִִִִֵֵַַֹֹמית�ת

`)ה��נה dpyn f wxt)�וכ ה�סקלי�. מצות ז� : ְְְְִִִִֵַַַָָ
bÎa)אמר� dpyn f wxt my)?�ה��רפי מצות �יצד : ְְְִִִֵַַַָָ

�י ה�חנקי�? מצות ואמר��יצד ה�הרגי�? מצות צד ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
dl:)ע�ד my)�לאֿתבער" יתע�ה: �אמר ��ה ,ְְֲִֶֶֶֶַַַָֹ
b)א�" ,dl zeny)לב�ע ��א אזהרה ה�א � ְְֵֵֶַַַָָֹ

מ�רפתֿ הזהיר ��זה וה�א, ���ת, ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאתֿהענ�י�
devn)מצוה `idy dtxy)כל�" ואמר: ; ְְְִַָָֹ

לאֿתבער� �י� �ית �מ��ב �ל�מר: ְְְְֲִֵֵֶַַַֹֹֹמ�בתיכ�",
"�רפה אמר�: ע�ה. מצות ��� א�ֿעלֿ�י ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָא�,
מיחדת, �רפה מה לל�ד: ויצאת היתה, ֶֶ�ְְְְְְֵֵַַַָָָָָָ��לל
אתֿ ��חה ואינ� �י� �ית מ�ית�ת אחת ְִִִִֵֵֶֶַַָָ�היא
ידח� לא �י� �ית מית�ת �לֿ�אר א� ְְִִִֵַַַָָָֹה��ת,

zezin)אתֿה��ת" x`y jk devn dtxydy myke). ֶַַָ
רא�י, �� וכ� אד�. ��� �� יס�ק ולא �ר�ר ְְְְֵֶַַָָָָָֹוזה
למנ�ת ואי� �מצוה, �רצ�עה ה�לק�ת ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ��מנה
�ר� ��אמר, עד עצמ� �פני �מצוה מיחד ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�ְֶָֹ�לֿענ�
� ��ת מח�ל לסקל ��צט�ינ� �ה���י ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמ�ל,
מצוה � א�ב �על �סקילת אחת; ע�ה ְְְֲִִִֵַַַַַַָמצות
מצוה � זרה עב�דה ע�בד �סקילת ְְְֲִִִֵַָָָָָ�נ�ה;
האי�י� מני� �פי ה�צות מני� ��הא עד ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָֹ�לי�ית,
ז�לתנ� �ע�ה �מ� �י�, �ית מית�ת מח�בי ְְִִֵֵֵֶָָָ�ְֵֶ�ה�
היה רא�י ,�� ה�בר היה א�� ��� הת��ננ�ת. ְְְִִִֵֶַָָָָָָָָ�לי
�פני מצוה �מלק�ת �לֿמלק�ת ��מנה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ�הכרח
מצוה � נבלה א�כל מלק�ת ��הא עד ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָעצמ�
מצוה � חזיר ��ר א�כל �מלק�ת עצמ�, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָ�פני
מצוה � �חלב ��ר א�כל �מלק�ת ְְְְִִֵַָָָָָָ�נ�ה,
רביעית, מצוה � �עטנז ל�ב� �מלק�ת ְְְְְִִִִִֵֵַַַָ�לי�ית,
���קי� ה�אוי� �מני� ע�ה מצות אצלנ� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹויהי�
�הכרח ויהי� ע�ה מצות יתר�� אז הרי � ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹעליה�
נמנה ��א ��� א�א מצות! מא�ת מאר�ע ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹי�תר
� �לבד הענ� ס�ג נמנה א�א מלק�ת, ְְְִִֶֶֶַַָָָֹ�ְָ�לֿמח�ב

� נמנה לא �� � ���ט ההלקאה �ית�תוהיא ְְְְִִִֶַַַָָָֹ
והרג חנק סקילה, �רפה, וה�א: הענ� מי� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹא�א
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‡l‡ד�לה� טע�ת ה�ה ��לל �מהֿ��ל�י טע� ∆»ְְְֶֶַַַָָָָָ
�לֿה��ספי� ��נ� והיא, �מ�זרה, ְְִִֶַָָָָָֹמאד
�מ�ספי רא�ֿחד� �מ�ס� ��ת מ�ס� אחת: ְְִֵֶַַַַַָָֹֹמצוה
למנ�ת צריכי� הי� ז� מני� �ר� לפי הרי ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶָָמ�עד�ת.
.�� ע�� ולא � אחת מצוה ט�ב �לֿי�� ְְְִִֵַַַָָָֹ�ביתת
�זה, �דבר לתפס� רא�י �אי� � ועד י�דע ה' ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָא�

אחת ��יטה �בק� ��א א�א(ziawr)לפי �מנינ�, ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹ
תה�מ�ת" ירד� �מי� ek)"יעל� ,fw mildz)והאמת , ְְְֱֲִֵֶַַָָ

�מ�ס� ��לֿמ�ס� ל�, מהֿ�הז�רנ� היא ְְְְִִֶֶַַַָָָָה�ר�רה
וי�� �לֿי�� ��ביתת �מ� עצמ� �פני ְְְְְִִִֵֶַַָָָָמצוה
ה�כ�נה. ה�יטה וז�הי � עצמ� �פני ְְְְְִִִִֵַַַָָָָמצוה

ע�ר: האר�עה ק���ה�לל למנ�ת רא�י אי� ְְְִִֵַַָָָָָָָ
ע�ה. �מצות ְְֲֳִִֵָָֹהענ�י�

Úcחל�ה נחלק�ת ולאֿתע�ה, ע�ה ��לֿה�צות, «ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָֹֹ�ָ
חלקי�: ל�ני ה�ה ה�ער מ�רת לפי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָרא��נית
צ�ה א�א �לל, ענ� ה�ת�ב �� �ר� ��א ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹחלק

אתֿהע ח�ב ולא ענ�והזהיר ל� יעד ולא ענ� �בר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹ
מס�מת, אזהרה א� צ��י על �עבר מ�ני ֶֶ�ְְְִִֵֶַַַָָָָ�ְמס��,
החלק �ל מ�ֿה�צות וענ�. �מ�ל �� ��אר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹוחלק
לסקל יתע�ה מהֿ���נ� אתֿהענ�: �� ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ��ר�
ל�ר� ���נ� � �מה� עליה�; �ע�בר מי ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹ�אב�
לה��ת ���נ� � �מה� עליה�; אתֿהע�בר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�א�

��ת�אר(axg)��י� �מ� עליה�, הע�בר אתֿצ�אר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
המק�ל לח�ק(l"fgn)��ר�� ���נ� � �מה� ; ְֵַַ�ְִֵֵֶֶַָָ

� �מה� �פר��; ��א �מ� עליה�, ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָָאתֿהע�בר
�מה� �רצ�עה; עליה� אתֿהע�בר להלק�ת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ���נ�
לע�בר יהא ��א וה�א, �רת, עליה� ��עד �ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
�מ� ה�א, לע�ל� חלק �חטא� �עמד� ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָ��מ�ת
עליה�, ��עד � �מה� חלק; �פרק ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ��ארנ�
�חטא� ה' ��מיתה� וה�א, �לבד, �מיתה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָיתע�ה,

מ��ת �רי� �אר� �כבר �מיתת�. ,(bi.)וית��רֿל� ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָ
�ידי מיתה א� �רת ח�ב עליו �הע�בר �לֿלאו ִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ�י
א�ת� על עבר �הע�בר נת�רר א� �לבד, ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�מי�
� והתראה �עדי� העברה �א�ת� והזיד ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָה�או
��הא מ��ט�, �ע�ר א�ֿעלֿ�י ל�קה, זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָהרי
יתע�ה ���נ� � �מה� ל�מי�; מס�ר ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ�ינ�
לא �לבד, �ממ�נ� עליה� אתֿהע�בר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹלהעני�

ל�זל� ��בע �מ� raype�ג�פ�, exiag oenna xtky) ְְְֶַַַָָ
(xwylֿמה �פל ��ל�מי ול��ב חמ� ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ��ספת

הע�בר ��קריב יתע�ה ���נ� � �מה� ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��נב;
וית��רֿל�. ח�את� על ְְְִֵַַַָָָקר��

¯L‡Â,ע�ה מצות ��� � הא�ה הענ�י� לק��� «¬∆ְֳִִֵֶָָָ�ְֲִֵָֹ
אתֿ ו��לקה אתֿזה, ��מית נצט�ינ� ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָ�אנ�
מהֿ על קר�� ו��קריב אתֿזה, ו��סקל ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹזה,
אר�ע נמנה �אנ� מנינ�, �לאפ� עליו. ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�עברנ�
ל��� ע�ה, מ�צות מצות �אר�ע �י� �ית ְְְְְֲִִִִִֵֵַַֹֹמית�ת

`)ה��נה dpyn f wxt)�וכ ה�סקלי�. מצות ז� : ְְְְִִִִֵַַַָָ
bÎa)אמר� dpyn f wxt my)?�ה��רפי מצות �יצד : ְְְִִִֵַַַָָ

�י ה�חנקי�? מצות ואמר��יצד ה�הרגי�? מצות צד ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
dl:)ע�ד my)�לאֿתבער" יתע�ה: �אמר ��ה ,ְְֲִֶֶֶֶַַַָֹ
b)א�" ,dl zeny)לב�ע ��א אזהרה ה�א � ְְֵֵֶַַַָָֹ

מ�רפתֿ הזהיר ��זה וה�א, ���ת, ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאתֿהענ�י�
devn)מצוה `idy dtxy)כל�" ואמר: ; ְְְִַָָֹ

לאֿתבער� �י� �ית �מ��ב �ל�מר: ְְְְֲִֵֵֶַַַֹֹֹמ�בתיכ�",
"�רפה אמר�: ע�ה. מצות ��� א�ֿעלֿ�י ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָא�,
מיחדת, �רפה מה לל�ד: ויצאת היתה, ֶֶ�ְְְְְְֵֵַַַָָָָָָ��לל
אתֿ ��חה ואינ� �י� �ית מ�ית�ת אחת ְִִִִֵֵֶֶַַָָ�היא
ידח� לא �י� �ית מית�ת �לֿ�אר א� ְְִִִֵַַַָָָֹה��ת,

zezin)אתֿה��ת" x`y jk devn dtxydy myke). ֶַַָ
רא�י, �� וכ� אד�. ��� �� יס�ק ולא �ר�ר ְְְְֵֶַַָָָָָֹוזה
למנ�ת ואי� �מצוה, �רצ�עה ה�לק�ת ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ��מנה
�ר� ��אמר, עד עצמ� �פני �מצוה מיחד ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�ְֶָֹ�לֿענ�
� ��ת מח�ל לסקל ��צט�ינ� �ה���י ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמ�ל,
מצוה � א�ב �על �סקילת אחת; ע�ה ְְְֲִִִֵַַַַַַָמצות
מצוה � זרה עב�דה ע�בד �סקילת ְְְֲִִִֵַָָָָָ�נ�ה;
האי�י� מני� �פי ה�צות מני� ��הא עד ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָֹ�לי�ית,
ז�לתנ� �ע�ה �מ� �י�, �ית מית�ת מח�בי ְְִִֵֵֵֶָָָ�ְֵֶ�ה�
היה רא�י ,�� ה�בר היה א�� ��� הת��ננ�ת. ְְְִִִֵֶַָָָָָָָָ�לי
�פני מצוה �מלק�ת �לֿמלק�ת ��מנה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ�הכרח
מצוה � נבלה א�כל מלק�ת ��הא עד ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָעצמ�
מצוה � חזיר ��ר א�כל �מלק�ת עצמ�, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָ�פני
מצוה � �חלב ��ר א�כל �מלק�ת ְְְְִִֵַָָָָָָ�נ�ה,
רביעית, מצוה � �עטנז ל�ב� �מלק�ת ְְְְְִִִִִֵֵַַַָ�לי�ית,
���קי� ה�אוי� �מני� ע�ה מצות אצלנ� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹויהי�
�הכרח ויהי� ע�ה מצות יתר�� אז הרי � ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹעליה�
נמנה ��א ��� א�א מצות! מא�ת מאר�ע ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹי�תר
� �לבד הענ� ס�ג נמנה א�א מלק�ת, ְְְִִֶֶֶַַָָָֹ�ְָ�לֿמח�ב

� נמנה לא �� � ���ט ההלקאה �ית�תוהיא ְְְְִִִֶַַַָָָֹ
והרג חנק סקילה, �רפה, וה�א: הענ� מי� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹא�א
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��אמר: עד לב�� קר�� �לֿמח�ב נמנה לא �� ְְֶַַַַָָֹ�ְְְִֶַָָֹוכ�
עב�דה �גגת ח�את מצוה, � ��ת �גגת ְְְֲִִִַַַַַַַָָָח�את
�מ� �לבד, ה�ר�� מי� נמנה א�א מצוה, � ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָזרה

ה�יתה. מי� ִִִֶַָָ��נינ�

¯·Îeיי��� לפי מ���י� ה�ר�נ�ת ��יני ידע�, ¿»ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
י� �י ה�ר��. א�ת� ח�בי� �עליה� ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָהעבר�ת
�ח�בי� וי� קב�עה, ח�את עליה �ח�בי� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָעברה
ו�אי, א�� עליה �ח�בי� וי� �ל�י, א�� ְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָעליה

וי�רד ע�לה קר�� עליה �ח�בי� itlוי� dpzynd) ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ
(aixwnd ly eci byid�ע הח�את נמנה לא לפיכ� .ְְִִִֶַַָָֹ

מצוה, � קב�עה ח�את ח��ב נמנה א�א ְְְִִִֶֶַָָָָָָָהא��,
� ו�אי א�� וח��ב מצוה, � �ל�י א�� ְְְִִִַַָָָָָָוח��ב
יתח�ב מצוה, � וי�רד ע�לה קר�� וח��ב ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָמצוה,
ל���יי לב נ�י� ולא ��תח�ב; מי קר�� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹ�א�ת�
�ל מי� א�ת� ח�בי� מה� �לֿאחת �על ֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהעבר�ת
�מנ� ולא אחת מצוה ה�לק�ת ��נינ� ��� ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹקר��,
ח�בי� מה� �לֿאחת �על העבר�ת ל���יי ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלב
�ר�ה מה� לכלֿמי� ה�ת�ב קבע וכ� ְְְִֵֶַַַָָָָָָָמלק�ת.

עצמ�. ְְִֵַָ�פני

¯·Îe�צר �אי� ער��ב ה�ה ��לל ז�לתנ� ער�ב ¿»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
עליו לה�יב קל יהיה לא א� עליו; ְְְִִִֶַַָָָָָָֹלה�יב
לתמ� י� הרי לעניני� ער��ב� עצ� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֹ�גלל
�י� �ית מית�ת מח�בי ה��נה אד� על ְִִֵֵ�ְְְִֵֶַַַָָ�להת��א
מ�לל מיתה �מח�בי �רת �מח�בי אחד, אחד ����ְֶֶָָָ�ְְֵֵָ�ְְִִֵַָ
אתֿה�ברי� �� מ�נה אחרֿ�� לאֿתע�ה; ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָֹֹמצות
ה�יתה, א�ת� ח�בי� �עליה� עליה�, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ֶ�הזהרנ�
"הלכ�ת �על ��נה �מ� לאֿתע�ה, מצות ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹֹ�כלל
סקילה, מח�בי �כלל ה��ת' את 'ה�ח�ל ְְִֵָ�ְְְְִֵֶַַַַַָ�ד�ל�ת"
נ�אר ולא �לֿמלאכה". "לאֿתע�ה מנה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָֹֹאחרֿ��
ספק, �לי �רא��נה, ח��בי� �ה� א�א ל�מר ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלנ�
אי� � וא�ֿ�� לאֿתע�ה. מצות הענ�י� �����ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

�ה� וג(mb)מ�ני� ה�ברהענ� �(envr xeqi`d) ְִֶֶַַָָָָֹ
מ�ה, ק�ה וי�תר הענ�?! א�ת� עליו ְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ�ח�בי�
לאֿתע�ה, מצות �ת�� �ל�מר �ת�כ�, ְְְְֲִֶֶַַָָֹֹ��נ�
�ח��ב מד�י�, וה� מיתה; אי� ��ה� �רת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�ְמח�בי
��על עד ה�נ�יה, ה�צוה ז� �� על והענ� ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹה�רת

ה�צות" oe`b)"ספר utg ax)ואמר זאת �ר� ְְִֵֵֵֶַַָֹֹ
ה�רק, א�ת� מהֿ��לל ����� הרא���, ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ��רק
עניני� ��ני� �ל�י� "�מ��� זה: �נסח ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָֹֹ�ברי�

א�ת� יב�ע ויתע�ה ית�ר� ה�א �י (ode�ה�דיענ�, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

(eilr lekiak ,zelhen."�ט�חי� וכ�� אנחנ�, ְִָ�ְְְֲַֹולא
א�ת� ���לל מ�ֿהעני� �ל�מר "�מ���", �אמר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָוזה
ע�רי� ה�: � העניני� ��ני� ��ל�י� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹה�רק.
מיתה מח�בי ות�עת �לבד �רת המח�בי� ְִֵָ�ְְְְִִִֵַַָָ�ְְַָֹ��ל�ה
"וכ�� אמר�: ועני� ��נה. �מ� �מי� ָ�ְְְְְִִִֵֶַָָָָָ�ידי
�ה�א הבטיח, יתע�ה �ה�א �ל�מר � ְְְְִִִִֶֶֶַַַ�ט�חי�"
נ�ארה לא זה �אד� ספק, ואי� זה. וימית ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹיכרית
י� א�א עלינ�, ח�בה מצות ��רי"ג ה�ברה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאצל�
יתע�ה, ח�בת� �ה� מה� וי� אנ� ח�בתנ� �ה� ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָמה�
אנחנ�. ולא א�ת� יב�ע �ה�א �פר�, �אמר ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�מ�
ואי� �מ�ר, �ל��ל לדע�י ��לֿזה ועד י�דע ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוה��
�ברי� ה� �י �ני�, ���� זה על לד�ר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָצרי�
ז�, טע�ת ��� לה� �אה א�א �ר�ר; ָָ�ִֶֶֶָָָָָָ����ל�
�נב�כי� �מצות אתֿהענ�י� מ�ני� �ה� ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶָָֹמ�ני
אתֿ מ�ני� �פע� לב��, א�ת� מ�ני� �ע� ְְִִֶַַַַַָָָ�כ�:
הענ�, א�ת� ח�בי� �עליו אתֿה�בר וג� ְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהענ�
�לי לאֿתע�ה �מצות אתֿ�לֿזה ְְְְְֲִִִֶֶֶַָֹֹוק�בעי�
מהֿ ה�א ה�כ�� ה�ני� סדר אבל ְְְֲִִֵֶַַַָָָהת��ננ�ת.
ע�ה, מצות ה�א ענ� �ל ��לֿמי� ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹ�הז�ר�י:
�י ע�ה, מצות � ��ב ��ל�מי �י� יהיה זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ�לפי
ודי� זה. ��ע�ר סכ�� עליו לה�יל נצט�ינ� ְְְְְִִִִִֶַַָָָאנ�

ח��ב ודי� מצוה, � חמ� קב�עה��ספת ח�את ְְְִִִֶֶֶַָָָֹ
ודי� מצוה, � ו�אי א�� ח��ב ודי� מצוה, �ְְְְִִִִִַַָָָָ
� וי�רד ע�לה וקר�� מצוה; � �ל�י א�� ְְְְִִֵֶָָָָָָח��ב
� ולתל�ת ולחנק ולהרג ול�ר� לסקל וכ� ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַָֹֹֹֹמצוה;
עצמ�, �פני מצוה הא�ה מ�ֿהענ�י� ְְְֳִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ�לֿאחד
�רצ�עה �ההלקאה ��� ��תח�ב; מי �ה� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיתח�ב
זה� � ��תח�ב. מי ��לק�ת יתח�ב אחת, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָמצוה
נ�למ� �ב� ה�ה, ��לל להק�ימ� ְְְְְִִִֶֶַַַַָָמהֿ�רצינ�

��.ע�סקי�למהֿ�אנחנ���עיל�הק�מת�ה�ללי� ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ

dnCwd©§¨¨

� מבֹוא �¨

„BÚלֿ�בר�� ז�: הק�מה לכ� לה�סי� ְְְִֶַָָָָָָָרא�י
�הרי �רת א� �י� �ית מיתת עליו ֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ח�בי�
�מילה מ�סח ח�� לאֿתע�ה. מצות �הכרח ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹז�
�מ� ע�ה, מצות �ה� א�ֿעלֿ�י �כרת, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ�ה�

�רת�ת מ�כת �רי� ���(a.)�הז�יר� אצלנ� ואי� ; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַ
� �רת יתח�ב עליה� �הע�בר ז�לת� ע�ה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמצות
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מהֿ��אמר �ל א�ֿ��, �י�. �ית מיתת ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹוכלֿ���
ח�ב �ה�א א� י�מת, �ל�ני �בר �הע��ה ְִֶֶֶַַַָָָָָ���רה
עליו מזהרי� ה�בר �א�ת� �בר�ר ידענ� � ְִָָָ�ְְֵֵֶַַָָָָ�רת
ה�או ��ת�ב ��ת�אר וי� �לאֿתע�ה. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹו�ה�א
וג� מבאר הענ� ויהיה הענ� �א�ר מ�בד ���ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ועב�דהֿזרה, ��ת ח��ל �ג��: מבארת, ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָֹהאזהרה
ו"לא �לֿמלאכה" "לאֿתע�ה �ה�: ְְֲֶֶֶַַָָָָָֹֹ�אמר
מלאכה �ע�ה למי סקילה ח�ב אחרֿ�� ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָתעבד�",
�לאו ��ת�ב האזהרה �ת�אר לא �פעמי� עבד. ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹא�
וע�זב �לבד אתֿהענ� מז�יר ה�א א�א ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�רידא,
ענ� "לא אצלנ�: ה�א �ה�לל א�א ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאתֿהאזהרה;

הזהיר" א�אֿא�ֿ�� ew:)ה�ת�ב migaf)ֿועלֿ�ל , ְְִִִֵֶַַָָָ
לפיכ� ענ�. �ח�ב לכלֿמי אזהרה י� ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ�ני�
מ�י�? אזהרה �מענ�, "ענ� �כלֿמק��: ְְְְִִִֶַַַָָָָָֹא�מרי�
האזהרה נת�ר�ה לא וא� וכ�". �� ל�מר: ְְְְְִִַַַָָָָָָָָֹ�למ�ד

ה���ת �אחת למד�ה zyxcp��ת�ב, dxezdy) ְְִַַַַָָָ
(oda�אמר� זה �ג�� ,(mihtyn zyxt `zlikn) ְְֶֶָ

נת�ארה ��א אביו, �מ�ה אביו מק�ל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ�אזהרת
ולא אבי�" "לאֿתק�ל אמר: לא �י �לל, ְְְִִֵַַַָָָָֹֹֹ��ת�ב
למי מיתה ח�ב אבל אבי�", "לאֿת�ה ְֲִִִִֵֶַַָָָָֹאמר:
מצות �ה� למדנ�, �� �מ��� ק�ל. א� ְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�ה�ה
�ה� �לכ��צא לה� ולמד� וה�ציא� ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹלאֿתע�ה,
מ�ֿה���ת. אחת �דר� אחרי� מ�ק�מ�ת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָאזהרה

למהֿ�אמר� סתירה ז� miaxואי� zenewna) ְְְְִֵֶַָָ
(cenlzaֿלמה ולא מ�ֿה�י�", מזהירי� "אי� :ְְְִִִִֵַַַֹ

א�א מ�ֿה�י�?!" מזהירי� "וכי �מיד: ְְְִִִִִִִֶֶַַָָ�א�מרי�
� ה�י�" מ� מזהירי� "אי� מהֿ�א�מרי�: ְְִִִִִֵֶַַַַַָ��נת

מ�ה עלֿידי ל��ד �דר� לאסר (dxezdy�די ְְְְִִֵֵֶֶֶַָֹ
(oda zyxcp;לגמרי אס�ר �� נת�ר� ְְְִֵֵֶַַָָֹמהֿ��א

מפר� זה מע�ה לע��ה אתֿהענ� נמצא א� ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹאבל
אס�ר מע�ה �ה�א �הכרח נדע � ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָ���רה
העיר היכ� ה���ת �אחת נלמד ורק עליו. ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ��מזהרי�
ענ� "לא ה�לל לנ� ��תק�� �די האזהרה, ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹעל
��צאנ� אחרי ואכ� הזהיר". א�אֿא�ֿ�� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָה�ת�ב
וע�ה �עבר מי ח�ב אז � �בר א�ת� על ְְִֶַַַַָָָָָָָָָָהאזהרה
ז� הק�מה אפ�א �ע �י�. �ית מיתת א� �רת ְִִֵֵֵַַַָָָא�
מהֿ �כל ��דמ� �לֿה�ללי� ע� א�ת� ְְְְִִֶַַָָָָֹֹ�זכר

לק��. ְְִֶַַָ��ז�יר

‰zÚ,מצוה מצוה �לֿה�צות, להז�יר אתחיל «»ְְְְְְִִִִִַַַָָָֹ
ה�צוה �� �ר�� �דר� א�ת� (ilanואבאר ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָ

(zekldd ihxtl qpkidlרא�ית� �הבטחנ� �מ� ,ְְְְִִֵֶַ
`)�ברינ� xeriy Ð xtqd zxhn lr dncwda)לפי , ְְִֵָ

לה�סי� �עיני ט�ב א� ה�אמר. מ�רת ְְְֲִִֵֶַַַַַַָ���הי
אתֿה�צוה ��אז�יר והיא: ��ספת, ז� ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָלמ�רה
�לאֿתע�ה, א� �ע�ה ענ� איזה עליה ���ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

מיתה,אז�י ח�ב � עליה "והע�בר ואמר: ענ�� ר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
מ�ית�ת אחת א� מלק�ת, א� ,�� קר�� א� �רת, ְְִִֵַַַָָָָא�
ענ� �� י�כר מהֿ��א וכל ��ל�מי�". א� �י�, ְְִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹ�ית
לאֿתע�ה, מ�צות היא �א� �דע � ְֲֳִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹמ�ֿהענ�י�

�אמר� �מ� זה `)הרי wxt zezixk `ztqez): ְְֲֵֶֶָ
אבל להעני��. עלינ� ולא מל�", מצות על ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ"�ע�בר
��עה מה� �לֿמצוה הרי � ��� ע�ה ְְֲִֵֵֶָָָָָ�ְֲִֵֹמצות
אתֿ �רצ�עה להלק�ת לנ� י� ח�בה, ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָ�ע��ת�
יעב�ר א� יע�ה, א� ��מ�ת עד מ�ע��ת� ְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָה�מנע
�ר� ���ה, י�ב ולא �עבר מי �י הח��ב. ֶֶָ�ְְִִִֶַַַַַָָֹזמ�
� עברת� על ס��ת אחר להלק�ת� לנ� אי� ֲֵַָ�ְְֵַַַָָָמ�ל,

זאת. ְַֹודע

:„BÚÂעל ח�בה �אינ� אתֿה�צות ��אז�יר ¿ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹ
� לאֿתע�ה �בי� ע�ה �י� ֲֲִֵֵֵֶַַָֹה��י�,
�ה��י� ויד�ע, ה��י�. על ח�בה אינ� וז� ְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹאמר:
�ידיה� קר�� מקריב�ת ולא מעיד�ת ולא �נ�ת ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹאינ�
�� ל�מר אצטר� לא ר��ת �מלחמת נלחמ�ת ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹולא
�ברי� ר��י ��ה �יו� ה��י�", על ח�בה אינ� ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ"וז�

צר�. ְֶֹֹללא

:„BÚÂא�א ח�בה �אינ� אתֿה�צות ��אז�יר ¿ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ע�ה �י� ה�ית, �פני א� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָ�אר�ֿי�ראל,
א�א ח�בה אינ� וז� אמר: � לאֿתע�ה ְֲֵֵֶֶַַָָָֹֹ�בי�
��לֿ ,��ֿ�� ויד�ע ה�ית. �פני א� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�אר�ֿי�ראל
ו�העב�דה ��ק�� א�א קרבי� אינ� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָה�ר�נ�ת
�ני� אי� נפ��ת �יני וכ� לעזרה; מח�� ְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָאס�רה
"מ�י� ה�כל�א: �ל��� מק��. ���� א�א ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָא�ת�
ל�מר: �למ�ד ה�ית? �פני א�א ממיתי� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ�אי�

למ�ת ��ח�� מז�חי ci)מע� ,`k zeny)�א הא: ְְִִִִִֵֶָָָ
א�ה אי� � לאו וא� ממית; א�ה � �ית ל� ְְִִִֵֵֵַַַָָָי�
סנהדרי� ��הא "מ�י� ע�ד: אמר� ו�� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָממית".
��ח�� מז�חי מע� ל�מר: �למ�ד ל�ז�ח? ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָסמ�כה
נס��ק� וה�לכ�ת �ה�ב�אה יד�ע וכ� ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָלמ�ת".

�אנחנ� מ�ֿהחטאי� ��ח�ל עד מתמידי�מ��� ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָ
�מ� וירחמנ�, ה' לנ� יסלח ואז � ְְְֲִִֵֶַַָָָ�ה�
החזרת על �אמר �מ� ויחזיר�, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ�הבטיחנ�,
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מהֿ��אמר �ל א�ֿ��, �י�. �ית מיתת ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹוכלֿ���
ח�ב �ה�א א� י�מת, �ל�ני �בר �הע��ה ְִֶֶֶַַַָָָָָ���רה
עליו מזהרי� ה�בר �א�ת� �בר�ר ידענ� � ְִָָָ�ְְֵֵֶַַָָָָ�רת
ה�או ��ת�ב ��ת�אר וי� �לאֿתע�ה. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹו�ה�א
וג� מבאר הענ� ויהיה הענ� �א�ר מ�בד ���ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ועב�דהֿזרה, ��ת ח��ל �ג��: מבארת, ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָֹהאזהרה
ו"לא �לֿמלאכה" "לאֿתע�ה �ה�: ְְֲֶֶֶַַָָָָָֹֹ�אמר
מלאכה �ע�ה למי סקילה ח�ב אחרֿ�� ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָתעבד�",
�לאו ��ת�ב האזהרה �ת�אר לא �פעמי� עבד. ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹא�
וע�זב �לבד אתֿהענ� מז�יר ה�א א�א ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�רידא,
ענ� "לא אצלנ�: ה�א �ה�לל א�א ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאתֿהאזהרה;

הזהיר" א�אֿא�ֿ�� ew:)ה�ת�ב migaf)ֿועלֿ�ל , ְְִִִֵֶַַָָָ
לפיכ� ענ�. �ח�ב לכלֿמי אזהרה י� ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ�ני�
מ�י�? אזהרה �מענ�, "ענ� �כלֿמק��: ְְְְִִִֶַַַָָָָָֹא�מרי�
האזהרה נת�ר�ה לא וא� וכ�". �� ל�מר: ְְְְְִִַַַָָָָָָָָֹ�למ�ד

ה���ת �אחת למד�ה zyxcp��ת�ב, dxezdy) ְְִַַַַָָָ
(oda�אמר� זה �ג�� ,(mihtyn zyxt `zlikn) ְְֶֶָ

נת�ארה ��א אביו, �מ�ה אביו מק�ל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ�אזהרת
ולא אבי�" "לאֿתק�ל אמר: לא �י �לל, ְְְִִֵַַַָָָָֹֹֹ��ת�ב
למי מיתה ח�ב אבל אבי�", "לאֿת�ה ְֲִִִִֵֶַַָָָָֹאמר:
מצות �ה� למדנ�, �� �מ��� ק�ל. א� ְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�ה�ה
�ה� �לכ��צא לה� ולמד� וה�ציא� ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹלאֿתע�ה,
מ�ֿה���ת. אחת �דר� אחרי� מ�ק�מ�ת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָאזהרה

למהֿ�אמר� סתירה ז� miaxואי� zenewna) ְְְְִֵֶַָָ
(cenlzaֿלמה ולא מ�ֿה�י�", מזהירי� "אי� :ְְְִִִִֵַַַֹ

א�א מ�ֿה�י�?!" מזהירי� "וכי �מיד: ְְְִִִִִִִֶֶַַָָ�א�מרי�
� ה�י�" מ� מזהירי� "אי� מהֿ�א�מרי�: ְְִִִִִֵֶַַַַַָ��נת

מ�ה עלֿידי ל��ד �דר� לאסר (dxezdy�די ְְְְִִֵֵֶֶֶַָֹ
(oda zyxcp;לגמרי אס�ר �� נת�ר� ְְְִֵֵֶַַָָֹמהֿ��א

מפר� זה מע�ה לע��ה אתֿהענ� נמצא א� ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹאבל
אס�ר מע�ה �ה�א �הכרח נדע � ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָ���רה
העיר היכ� ה���ת �אחת נלמד ורק עליו. ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ��מזהרי�
ענ� "לא ה�לל לנ� ��תק�� �די האזהרה, ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹעל
��צאנ� אחרי ואכ� הזהיר". א�אֿא�ֿ�� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָה�ת�ב
וע�ה �עבר מי ח�ב אז � �בר א�ת� על ְְִֶַַַַָָָָָָָָָָהאזהרה
ז� הק�מה אפ�א �ע �י�. �ית מיתת א� �רת ְִִֵֵֵַַַָָָא�
מהֿ �כל ��דמ� �לֿה�ללי� ע� א�ת� ְְְְִִֶַַָָָָֹֹ�זכר

לק��. ְְִֶַַָ��ז�יר

‰zÚ,מצוה מצוה �לֿה�צות, להז�יר אתחיל «»ְְְְְְִִִִִַַַָָָֹ
ה�צוה �� �ר�� �דר� א�ת� (ilanואבאר ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָ

(zekldd ihxtl qpkidlרא�ית� �הבטחנ� �מ� ,ְְְְִִֵֶַ
`)�ברינ� xeriy Ð xtqd zxhn lr dncwda)לפי , ְְִֵָ

לה�סי� �עיני ט�ב א� ה�אמר. מ�רת ְְְֲִִֵֶַַַַַַָ���הי
אתֿה�צוה ��אז�יר והיא: ��ספת, ז� ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָלמ�רה
�לאֿתע�ה, א� �ע�ה ענ� איזה עליה ���ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

מיתה,אז�י ח�ב � עליה "והע�בר ואמר: ענ�� ר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
מ�ית�ת אחת א� מלק�ת, א� ,�� קר�� א� �רת, ְְִִֵַַַָָָָא�
ענ� �� י�כר מהֿ��א וכל ��ל�מי�". א� �י�, ְְִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹ�ית
לאֿתע�ה, מ�צות היא �א� �דע � ְֲֳִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹמ�ֿהענ�י�

�אמר� �מ� זה `)הרי wxt zezixk `ztqez): ְְֲֵֶֶָ
אבל להעני��. עלינ� ולא מל�", מצות על ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ"�ע�בר
��עה מה� �לֿמצוה הרי � ��� ע�ה ְְֲִֵֵֶָָָָָ�ְֲִֵֹמצות
אתֿ �רצ�עה להלק�ת לנ� י� ח�בה, ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָ�ע��ת�
יעב�ר א� יע�ה, א� ��מ�ת עד מ�ע��ת� ְֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָה�מנע
�ר� ���ה, י�ב ולא �עבר מי �י הח��ב. ֶֶָ�ְְִִִֶַַַַַָָֹזמ�
� עברת� על ס��ת אחר להלק�ת� לנ� אי� ֲֵַָ�ְְֵַַַָָָמ�ל,

זאת. ְַֹודע

:„BÚÂעל ח�בה �אינ� אתֿה�צות ��אז�יר ¿ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹ
� לאֿתע�ה �בי� ע�ה �י� ֲֲִֵֵֵֶַַָֹה��י�,
�ה��י� ויד�ע, ה��י�. על ח�בה אינ� וז� ְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹאמר:
�ידיה� קר�� מקריב�ת ולא מעיד�ת ולא �נ�ת ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹאינ�
�� ל�מר אצטר� לא ר��ת �מלחמת נלחמ�ת ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹולא
�ברי� ר��י ��ה �יו� ה��י�", על ח�בה אינ� ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ"וז�

צר�. ְֶֹֹללא

:„BÚÂא�א ח�בה �אינ� אתֿה�צות ��אז�יר ¿ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ע�ה �י� ה�ית, �פני א� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָ�אר�ֿי�ראל,
א�א ח�בה אינ� וז� אמר: � לאֿתע�ה ְֲֵֵֶֶַַָָָֹֹ�בי�
��לֿ ,��ֿ�� ויד�ע ה�ית. �פני א� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�אר�ֿי�ראל
ו�העב�דה ��ק�� א�א קרבי� אינ� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָה�ר�נ�ת
�ני� אי� נפ��ת �יני וכ� לעזרה; מח�� ְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָאס�רה
"מ�י� ה�כל�א: �ל��� מק��. ���� א�א ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָא�ת�
ל�מר: �למ�ד ה�ית? �פני א�א ממיתי� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ�אי�

למ�ת ��ח�� מז�חי ci)מע� ,`k zeny)�א הא: ְְִִִִִֵֶָָָ
א�ה אי� � לאו וא� ממית; א�ה � �ית ל� ְְִִִֵֵֵַַַָָָי�
סנהדרי� ��הא "מ�י� ע�ד: אמר� ו�� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָממית".
��ח�� מז�חי מע� ל�מר: �למ�ד ל�ז�ח? ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָסמ�כה
נס��ק� וה�לכ�ת �ה�ב�אה יד�ע וכ� ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָלמ�ת".

�אנחנ� מ�ֿהחטאי� ��ח�ל עד מתמידי�מ��� ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָ
�מ� וירחמנ�, ה' לנ� יסלח ואז � ְְְֲִִֵֶַַָָָ�ה�
החזרת על �אמר �מ� ויחזיר�, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ�הבטיחנ�,



ycewצו zay iyiy mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

עלֿ�לֿ אתֿר�חי א��� אחריֿכ� "והיה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹה�ב�אה:
�בנ�תיכ�" �ניכ� ונ�א� `)��ר ,b l`ei)על ואמר . ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ

אקי� הה�א ����" וה�מ�לה: ה�לכ�ת ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָהחזרת
והרסתיו אתֿ�רציה� וגדר�י ה�פלת �ויד ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ�ֶאתֿס�ת

ע�ל�" �ימי �בניתיה i`)אקי� ,h qenr)יד�ע �� . ְִִִִֵַַָָָָ
�מל� א�א יהי� לא האר� וכ��� ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹ�ה�לחמה
�אמר: �מ� �ד�ל, וכה� �ד�לה סנהדרי ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹועלֿ�י

יעמד" ה�ה� אלעזר Ð"ולפני "el l`ye") ְְְֲִֵֵֶַַָָֹֹ
(`k ,fk xacna i"yx Ð dnglnl z`vl jxhviyk.

�ני רב אצל מפרסמי� ��� א�� �עניני� ְְִֵֵֶָֹ�ְָ�ְְִִִֵֶָ�לפי
ה�ל�יה לאֿתע�ה א� ע�ה �לֿמצות הרי ְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָֹאד�,
א� �י�, �ית �מית�ת א� �עב�ד�ת, א� ְְְֲִִֵַָָ�קר�נ�ת,
� ר��ת �מלחמת א� ומל�, �נביא א� ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ��נהדרי�,
א�א נ�הגת אינ� ז� �מצוה �ה�: ל�מר אצטר� ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלא
אבל מהֿ�הז�רנ�. לפי �ר�ר ��ה �יו� ה�ית, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�פני
עליו אעיר טע�ת, א� ספק �� ��הא ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָמהֿ�אפ�ר

האל. ְְֵֶַָ�עזרת

‰zÚÂעזרת� �מצוה �לֿמצוה �זכר�� אתחיל ¿«»ְְְְְְְִִִִֶַַָָָ
ַָ��י.

שישי יו�

.‡ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.· ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הרא��נה ��צט�ינ�ה�צוה ה���י היא ְְִִִִִִֶַַַָָָ
�� ��� ��דע וה�א: האלק�ת, [�האמנת] ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�ידיעת
אמר� וזה� לכלֿה�מצאי�, ה��על וה�א וס�ה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָע�ה

אלהי�" ה' "אנכי e)יתע�ה: ,d mixac .a ,k zeny) ְֱִִֶֶַָֹֹ
מ��ת �מרא נאמר�(bk.)�בס�� מצות "�רי"ג אמר�: ְְְְְְִֶֶַַַָָָֹ

מ�ה צ�הֿלנ� ��רה קרא? מאי �סיני. למ�ה ְְְִִֶֶַָָָָָֹֹל�
(c ,bl mixac)על והק�� �'�'ר'ה', מני� �ל�מר: �ְְְְִִַַַָ

מא�ת �� הוי? הכי �ג�טר�א "��רה ואמר�: ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָזה
הוי!". סרי le`וחד `"ixz `ixhniba d'x'e'z ixdy) ְְֵֵַָ

(b"ixzו"לא אלהי�" ה' "אנכי ה���בה: ְְֱִֶַָָָָֹֹֹ�באה
ה�ב�רה מ�י ל�" ed`)יהיה jexa yecwd)"��מע� ְְְְִִִֶַָָ

(dyn itn `le)מ�לל ה' �אנכי ל�, נת�אר ְְְִִִִֵֵֶַָָֹה�ה
��ארנ�. �מ� לידע, ה���י וה�א מצות, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַֹ�רי"ג

� לאֿתע�ה מ�צות האזהרההרא��נה היא ְְֲִִִִֶַַָָָָָֹֹ
לז�לת� אלה�ת �ע�נ� על מ�העל�ת ְְְְְֱֲִֵַַַַָָ�ֶ�הזהרנ�
אמירה ל� מ�יחס יתר�מ� � אמר� וה�א ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָיתע�ה,
xn`y oeik xbqend xn`n oirk md dl` miln rax`)

eheytk dxin` byenn cin biizqd ,"exne` `ede"

(`ed jexa yecwl qgia�אלהי ל� ְְֱִִֶֹֹ"לאֿיהיה
�ני" על b)אחרי� ,k zeny)��ס� נת�אר �כבר . ְְְֲִִֵֵַָָָָ

וה�א(bk:)מ��ת מצות, �רי"ג מ�לל ה�א זה ��או ְְְְִִֶֶַַַַָֹ
נאמר� מצות ע�רה ��ל� מא�ת ��" :�� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאמר�
��צוה ��ארנ� �מ� וג�'", �סיני למ�ה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹל�

ע�ה. מ�צות ְֲִִִֵָָֹהרא��נה

� ה�נ�ה �ידיעתה�צוה ��צט�ינ� ה���י היא ְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָ
���על ��דע וה�א: ה�ציא�ת(xea`)ה�ח�ד, ְְִִֵֵֶֶַַַ

יתע�ה: אמר� וה�א אחד, ה�א הרא��נה ְְְְִִִֶֶַָָָָָוס�ת�
אחד" ה' אלהינ� ה' י�ראל c)"�מע ,e mixac). ְְֱִֵֵֶַָָֹ

"עלֿמנת א�מרי�: �ה� �מצא ה�דר��ת ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ�ברב
זה. �ג�� והר�ה ליחדני" עלֿמנת אתֿ�מי, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָליחד
ולא עבדי� מ�ית ה�ציאנ� ��א זה: �דבר ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ��נת�
א�א והטבה, חסד �ע��ת מהֿ�ע�ה ע�נ� ֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָע�ה
�אנ� לפי אחד, �ה�א �דע�נ� ��ק�ע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ�תנאי

א�מרי� מק�מ�ת �בהר�ה �כ�. (minkg)מח�בי� ְ�ְְְְְִִֵַָָ
'מלכ�ת �� ז� למצוה וק�ראי� יח�ד', ְְְְְְִִִִַַַָ'מצות

א�מרי� �י dlert�מי�', lr mi`hazn Ð) ְִִִַָ
(ziyrpy ,zniieqnמלכ�ת על עליו לק�ל �די :ְְְֵֵַַָָֹ

.�� והאמ�נה ��ח�ד הה�דאה �ל�מר ְְֱִִַַַָָָָָָ�מי�,

קודש שבת
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� ה�לי�ית עלה�צוה ��צט�ינ� ה���י היא ְְְִִִִִִִֶַַַַַָ

�מצותיו ונס��ל ��ת��נ� וה�א: יתע�ה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאהבת�
�ה�גת� ונתע�ג ���יגה� �די �פע��תיו, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ�ְְִָו���יו
המצ�ה. האהבה �כלית וז�הי � ה�ענ�ג ָ�ְְְְֲֲִִִַַַַַַָָ�כלית

ספרי e)�ל��� ,e mixac)את "ואהב� ��אמר "לפי ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָ
אלהי�" d)ה' ,e my)אהב �יצד אני י�דע ֱֲִֵֵֶַַַֹֹ

הא�ה ה�ברי� "והי� ל�מר: �למ�ד ְְְִֵֶֶַַַַָָָָאתֿה�ק��?
מצ� אנכי ��א�ר ����� � עלֿלבב�" ה��� � ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹ

�ארנ� ה�ה הע�ל�". והיה �אמר מי מ�יר ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָא�ה
ה�גה, לידי �ב�א ההת��ננ�ת �עלֿידי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָל�,
�כבר �הכרח. האהבה ותב�א ה�ענ�ג ל� ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָוי�צא
את ��קרא ,��ֿ�� ��ללת ז� ��צוה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָאמר�,
��� ,�� ולאמ�נה יתע�ה לעב�דת� האד� ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָ�לֿ�ני
�ת��ח�� �הלל�� אתֿמיֿ�ה�א, א�הב א�ה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָא�
ה��ל �ר� על וזה � לאהבת� �ניֿאד� ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָותקרא
ל� �ה�יע �מה �אמת אתֿה' �אהב א� �� �ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַָ
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�קרא ספק �לי �א�ה הרי אמ��ת�, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָמה�גת
�בר �א�ה האמת לידיעת וה�כלי� ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָאתֿה�תאי�

ספרי �ל��� �(my)י�דע. ה'" את "ואהב� : ְְְְִֵֵֵַַָָ
"ואתֿ ��אמר אבי�, �אברה� ה�ר��ת על ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָאהבה�

בחר�" ע�� א�ר d)ה�פ� ,ai ziy`xa):ל�מר� ְְֲֶֶֶַַָָָ
�העיד �מ� � א�הב �היה לפי �אברה�, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ�מ�

אהבי" אברה� "זרע g)ה�ת�ב: ,`n diryi)קרא ְֲִֶַַַָָָָָֹ
מרב לאמ�נה האד� אתֿ�ני ה�גת� ְְֱֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ�עצ�
אליו. האד� �ני ��קרא עד �אהבה� �� ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָאהבת�,

� הרביעית ��צט�ינ�ה�צוה ה���י היא ְְְִִִִִִִֶַַַָָ
נהיה �בל �מ�רא�, יתע�ה יראת� �דע�נ� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹלק�ע

�ב�טחי� db`c�אנ�י� mey ila mihwye miely) ְֲִִַַ
(mi`hgd lrֿכל� ענ�� לביאת נח�� א�א � .ְְְִֶַָָָָ

�ירא" אלהי� "אתֿה' יתע�ה: אמר� וזה� ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָֹעת,
(bi ,e mixac)�סנהדרי �ב�מרא .(.ep)�דר� אמר� ְְְְְִֶֶֶַַָָָ

��ֿה' "ונקב יתע�ה: �בריו על וטריא ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ�קלא
י�מת" fh)מ�ת ,ck `xwie)ר��י� ואימא :,xen`) ְֵֵָָָ

my z` dbedl dfa dpeekd ,weqtay "awep"y ,ile`

(yxetna myd:כתיב� ,(jkl dnbece)�נ�ב "א�ר ְְֲִִִֶ
fi)��מ�ת" ,` xacna)'אתֿה" מ� ואזהר�� ְְְְִֵֵֶַַ

"ונקב ��אמר זה �ל�מר: � �ירא"? ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַָֹֹאלהי�
�יבר�. �לי �לבד ה�� את ��ז�יר ה�א ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ��ֿה'"

נאמר, �זה? י� עו� איזה �אמר: (edy`וא� ְִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
(iptn "`xiz jidl` 'd z`" lr xaerמא�ד ְֵֶַ�ה�א

�מ� י�כר ��א ה�א, ה' מ�ראת �י ְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹאתֿה�ראה.
�בר �דח�ת ז� �אלה על ה���בה והיתה ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָלב�לה.
,��� �� �בעינא � "חדא �אמר�: �כ� ְְְְֲֵֵֵֶֶָָָָָזה

�ל�מר ok,ול�א", xnel xyt` i`y oey`x mrh) ְְֶַָ
(cr aiig epi` scbndy oic yiy meyn `ed�יבר�ְֵֶָ

אתֿי�סי" י�סי "י�ה �אמר� �מ� ,��� ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָאתֿה��
oebk ,myd mya ellwie myd my xikfiy cr ,xnelk)

,ipelt my z` ipelt my llwi e` ,ipelt z` ipelt dki

(dnbecl wx iqei my xikfdeע�ה "אזהרת וע�ד, .ְְֲֵַַָ
�ל�מר: אזהרה". �מ� לא ע�ה וכלֿאזהרת ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָהיא,
�ירא'" אלהי� 'אתֿה' מ� "אזהר�� �אמר� ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹזה
� ע�ה מצות וה�א � צ��י ��ה לפי י�כ�, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹלא
��אמר ��ה נת�אר ה�ה �ע�ה. מזהירי� ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָואי�

ע�ה. מצות � �ירא" אלהי� ְֱֲִִֵֶֶַָֹ"אתֿה'

� ה��יעית עלה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִִֶַַַַַָ
�ני �ת�� "ונק���י אמר�: וה�א ה��, ְְְְְְְִִִֵֵַַָק���

al)י�ראל" ,ak `xwie)�אנ� ז�: מצוה ועני� . ְְְְִִִֵֶַָָָ
נירא ו��א �ר�י�, ז� אמת �ת לפרס� ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹ�ְמצ�י�
א�ס אלינ� יב�א �אפ�� עד מ�יק, ��� מה�ק ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�כ�

xeabe)ערי� siwz hily)�� לכ��ר א�תנ� ויקרא ְְְִִִָָָ
אתֿעצמנ� נמסר א�א ל�, נ�מע לא � ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹיתע�ה
א� ��פרנ�, לח�ב ל� נ�� ולא �החלט; ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹל�ות

יתע�ה. �� מאמי� oir���נ� zi`xnl elit`y) ְֲִִִֵֶֶַַ
(`ed jexa yecwa xetkl xeq` calaמצות היא ְְִִַוז�

�ל�מר: �לֿ�ניֿי�ראל, �� ��צט�� ה�� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָק���
�יד למ�ת אתֿעצמנ� אהבת���מסר על הערי� י ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

חנניה �ע�� �מ� �יח�ד�, והאמ�נה ְְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָיתע�ה
��הכריח הר�ע נב�כדנא�ר �ימי ועזריה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמי�אל
וי�ראל אד� �לֿ�ני וה��חו� ל�ל�, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלה��חות
�כ� והיה �מי�. �� מק�� �� היה ולא ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָָֹ�כלל�,
ז�, מצוה מ��� �אבדה לי�ראל �ד�לה ְִָָ�ְְְְְִִֵֶֶָָָָָחר�ה
�חד� ה�ל א�א א�ת� ��ק�� מי �� היה ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֹולא

(b l`ipc)�א�ת �כג�� א�א נ�הגת ז� מצוה ואי� .ְְְִִֵֶֶֶָָ
והיה הע�ל�, �לֿ�אי �חד� ��� העצ�� ְֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָָה�עמד
העת. �א�ת� עליו �להכריז יח�ד� לפרס� ְְְְְִִֵֵַַָָָָָח�בה
�היה ��א י�עיה�, עלֿידי ה' הבטיח ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ�כבר
ו���פיע� ה�עמד, �א�ת� �מ�רה י�ראל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָחר�ת
יר�יע� ��א ה��ה, ה�עמד �א�ת� �ח�רי� ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�ה�
ויק��� אתֿהאמ�נה ויפרסמ� �מ� ויפקיר� ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָה�ות,
מ�ה עלֿידי יתע�ה ���נ� �מ� �ר�י�, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹאתֿה'
ע�ה ולא יעקב יב�� "לאֿע�ה אמר�: וה�א ְְְֲֵֵַַַַָָָֹֹֹר�נ�,
�קר�� ידי מע�ה ילדיו בראת� �י יחור�. ְְְְֱֲִִִֵֶַַָָָָָָֹ�ניו
ואתֿאלהי יעקב אתֿקד�� והק�י�� �מי ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַֹֹיק�י��

יעריצ�" bkÎak)י�ראל ,hk diryi)ספרא �ל��� . ְְְֲִִִֵַָָ
(eÎd ,h xen`)�מאר אתכ� ה�צאתי �� "עלֿמנת :ְְִֵֵֶֶֶֶַָָ

�ר�י�". אתֿ�מי ��ק��� עלֿמנת � ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָמצרי�
סנהדרי� על(bl:)�ב�מרא מצ�ה "��ֿנח אמר�: ְְְְְִֶֶַַַָָָֹ�ֶַ

�מע �א מצ�ה? אינ� א� ה��, rnyp,ק��� `a) ְִֵֵַ�ְֶַָ
(dl`yl daeyzואי נח. �ני נצט�� מצות �בע :ְְְְִִִֵֶַַַֹֹ

myd)איתא yecw lr mb eehvpy xn`z m`e)� ִָ
הו�" ray)�מניא `le dpeny yi)נת�אר ה�ה .! ְְְֲִִֵֵַָָ

df,ל�, lr deehvp gp oa mb m` `xnba epcy dfn) ְ
,`l m` "gp ipa zeevn ray"a llka llkp df m`e

(rnynעל ח�בה �ה� ה�צות מס�ר מ�לל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹ�היא
��אמר: מ�ה ז� מצוה על ראית� והביא� ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָי�ראל,

(al ,ak `xwie)כבר� י�ראל". �ני �ת�� ְְְְְְְִִִֵֵַָָ"ונק���י
מ�נהדרי�. ז' �פרק ז� מצוה �יני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָנת�אר�
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�קרא ספק �לי �א�ה הרי אמ��ת�, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָמה�גת
�בר �א�ה האמת לידיעת וה�כלי� ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָאתֿה�תאי�

ספרי �ל��� �(my)י�דע. ה'" את "ואהב� : ְְְְִֵֵֵַַָָ
"ואתֿ ��אמר אבי�, �אברה� ה�ר��ת על ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָאהבה�

בחר�" ע�� א�ר d)ה�פ� ,ai ziy`xa):ל�מר� ְְֲֶֶֶַַָָָ
�העיד �מ� � א�הב �היה לפי �אברה�, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ�מ�

אהבי" אברה� "זרע g)ה�ת�ב: ,`n diryi)קרא ְֲִֶַַַָָָָָֹ
מרב לאמ�נה האד� אתֿ�ני ה�גת� ְְֱֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ�עצ�
אליו. האד� �ני ��קרא עד �אהבה� �� ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָאהבת�,

� הרביעית ��צט�ינ�ה�צוה ה���י היא ְְְִִִִִִִֶַַַָָ
נהיה �בל �מ�רא�, יתע�ה יראת� �דע�נ� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹלק�ע

�ב�טחי� db`c�אנ�י� mey ila mihwye miely) ְֲִִַַ
(mi`hgd lrֿכל� ענ�� לביאת נח�� א�א � .ְְְִֶַָָָָ

�ירא" אלהי� "אתֿה' יתע�ה: אמר� וזה� ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָֹעת,
(bi ,e mixac)�סנהדרי �ב�מרא .(.ep)�דר� אמר� ְְְְְִֶֶֶַַָָָ

��ֿה' "ונקב יתע�ה: �בריו על וטריא ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ�קלא
י�מת" fh)מ�ת ,ck `xwie)ר��י� ואימא :,xen`) ְֵֵָָָ

my z` dbedl dfa dpeekd ,weqtay "awep"y ,ile`

(yxetna myd:כתיב� ,(jkl dnbece)�נ�ב "א�ר ְְֲִִִֶ
fi)��מ�ת" ,` xacna)'אתֿה" מ� ואזהר�� ְְְְִֵֵֶַַ

"ונקב ��אמר זה �ל�מר: � �ירא"? ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַָֹֹאלהי�
�יבר�. �לי �לבד ה�� את ��ז�יר ה�א ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ��ֿה'"

נאמר, �זה? י� עו� איזה �אמר: (edy`וא� ְִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
(iptn "`xiz jidl` 'd z`" lr xaerמא�ד ְֵֶַ�ה�א

�מ� י�כר ��א ה�א, ה' מ�ראת �י ְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹאתֿה�ראה.
�בר �דח�ת ז� �אלה על ה���בה והיתה ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָלב�לה.
,��� �� �בעינא � "חדא �אמר�: �כ� ְְְְֲֵֵֵֶֶָָָָָזה

�ל�מר ok,ול�א", xnel xyt` i`y oey`x mrh) ְְֶַָ
(cr aiig epi` scbndy oic yiy meyn `ed�יבר�ְֵֶָ

אתֿי�סי" י�סי "י�ה �אמר� �מ� ,��� ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָאתֿה��
oebk ,myd mya ellwie myd my xikfiy cr ,xnelk)

,ipelt my z` ipelt my llwi e` ,ipelt z` ipelt dki

(dnbecl wx iqei my xikfdeע�ה "אזהרת וע�ד, .ְְֲֵַַָ
�ל�מר: אזהרה". �מ� לא ע�ה וכלֿאזהרת ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָהיא,
�ירא'" אלהי� 'אתֿה' מ� "אזהר�� �אמר� ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹזה
� ע�ה מצות וה�א � צ��י ��ה לפי י�כ�, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹלא
��אמר ��ה נת�אר ה�ה �ע�ה. מזהירי� ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָואי�

ע�ה. מצות � �ירא" אלהי� ְֱֲִִֵֶֶַָֹ"אתֿה'

� ה��יעית עלה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִִֶַַַַַָ
�ני �ת�� "ונק���י אמר�: וה�א ה��, ְְְְְְְִִִֵֵַַָק���

al)י�ראל" ,ak `xwie)�אנ� ז�: מצוה ועני� . ְְְְִִִֵֶַָָָ
נירא ו��א �ר�י�, ז� אמת �ת לפרס� ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹ�ְמצ�י�
א�ס אלינ� יב�א �אפ�� עד מ�יק, ��� מה�ק ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�כ�

xeabe)ערי� siwz hily)�� לכ��ר א�תנ� ויקרא ְְְִִִָָָ
אתֿעצמנ� נמסר א�א ל�, נ�מע לא � ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹיתע�ה
א� ��פרנ�, לח�ב ל� נ�� ולא �החלט; ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹל�ות

יתע�ה. �� מאמי� oir���נ� zi`xnl elit`y) ְֲִִִֵֶֶַַ
(`ed jexa yecwa xetkl xeq` calaמצות היא ְְִִַוז�

�ל�מר: �לֿ�ניֿי�ראל, �� ��צט�� ה�� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָק���
�יד למ�ת אתֿעצמנ� אהבת���מסר על הערי� י ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

חנניה �ע�� �מ� �יח�ד�, והאמ�נה ְְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָיתע�ה
��הכריח הר�ע נב�כדנא�ר �ימי ועזריה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמי�אל
וי�ראל אד� �לֿ�ני וה��חו� ל�ל�, ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלה��חות
�כ� והיה �מי�. �� מק�� �� היה ולא ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָָֹ�כלל�,
ז�, מצוה מ��� �אבדה לי�ראל �ד�לה ְִָָ�ְְְְְִִֵֶֶָָָָָחר�ה
�חד� ה�ל א�א א�ת� ��ק�� מי �� היה ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֹולא

(b l`ipc)�א�ת �כג�� א�א נ�הגת ז� מצוה ואי� .ְְְִִֵֶֶֶָָ
והיה הע�ל�, �לֿ�אי �חד� ��� העצ�� ְֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָָה�עמד
העת. �א�ת� עליו �להכריז יח�ד� לפרס� ְְְְְִִֵֵַַָָָָָח�בה
�היה ��א י�עיה�, עלֿידי ה' הבטיח ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ�כבר
ו���פיע� ה�עמד, �א�ת� �מ�רה י�ראל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָחר�ת
יר�יע� ��א ה��ה, ה�עמד �א�ת� �ח�רי� ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�ה�
ויק��� אתֿהאמ�נה ויפרסמ� �מ� ויפקיר� ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָה�ות,
מ�ה עלֿידי יתע�ה ���נ� �מ� �ר�י�, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹאתֿה'
ע�ה ולא יעקב יב�� "לאֿע�ה אמר�: וה�א ְְְֲֵֵַַַַָָָֹֹֹר�נ�,
�קר�� ידי מע�ה ילדיו בראת� �י יחור�. ְְְְֱֲִִִֵֶַַָָָָָָֹ�ניו
ואתֿאלהי יעקב אתֿקד�� והק�י�� �מי ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַֹֹיק�י��

יעריצ�" bkÎak)י�ראל ,hk diryi)ספרא �ל��� . ְְְֲִִִֵַָָ
(eÎd ,h xen`)�מאר אתכ� ה�צאתי �� "עלֿמנת :ְְִֵֵֶֶֶֶַָָ

�ר�י�". אתֿ�מי ��ק��� עלֿמנת � ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָמצרי�
סנהדרי� על(bl:)�ב�מרא מצ�ה "��ֿנח אמר�: ְְְְְִֶֶַַַָָָֹ�ֶַ

�מע �א מצ�ה? אינ� א� ה��, rnyp,ק��� `a) ְִֵֵַ�ְֶַָ
(dl`yl daeyzואי נח. �ני נצט�� מצות �בע :ְְְְִִִֵֶַַַֹֹ

myd)איתא yecw lr mb eehvpy xn`z m`e)� ִָ
הו�" ray)�מניא `le dpeny yi)נת�אר ה�ה .! ְְְֲִִֵֵַָָ

df,ל�, lr deehvp gp oa mb m` `xnba epcy dfn) ְ
,`l m` "gp ipa zeevn ray"a llka llkp df m`e

(rnynעל ח�בה �ה� ה�צות מס�ר מ�לל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹ�היא
��אמר: מ�ה ז� מצוה על ראית� והביא� ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָי�ראל,

(al ,ak `xwie)כבר� י�ראל". �ני �ת�� ְְְְְְְִִִֵֵַָָ"ונק���י
מ�נהדרי�. ז' �פרק ז� מצוה �יני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָנת�אר�
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(‡).Ï‡¯˘È È�· ÂÎ‰ משה:‡˘¯ בימי
(·).ÏÁ�‰ ˜·È „ÚÂ,�עמו בני אר� גבול שש�

בני היו והלאה ומש� עמו�, בני אר� מצר סו�

מושלי�: ÔÂÁÈÒ.(‰)עמו� ÏÂ·‚ „ÚÏ‚‰ ÈˆÁÂ
למעלה כשאמרנו סיחו�, ממשלת מצר היה ש�
עוג: של השני חצי וזה שלו, היה הגלעד שחצי

cec zcevn
(·).ÏÁ�‰ ˜·Èבני מגבול והיה להנחל, סמו� מקו� ש�

סיחו�:Ú‰Â¯·‰.(‚)עמו�: ממשלת היתה היא ÔÓÈ˙ÓÂ.ג�
הפסגה: אשדות תחת משל הדרו�, ÂÚ‚(„)ומפאת ÏÂ·‚

.'ÂÎÂ:ירשו עוג גבול ג� לומר, ÔÂÁÈÒ.(‰)רצה ÏÂ·‚אצל
היתה: סיחו� של השנית הגלעד חצי כי סיחו�, ‡Á„.(Ë)גבול ÂÁÈ¯È ÍÏÓפניו שלפני המקרא על (פסוקמוסב

oeiv zcevn
(„)ÌÈ‡Ù¯‰כי רואיה�, ידי שמרפי� ש� על הענקי�, .

מה�: יפחדו
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:ãçà Bcâî Cìî ãçàáë:ãçà ìîøkì írð÷é-Cìî ãçà Lã÷ CìîâëCìî ¤½̈¤¬¤§¦−¤¨«¤³¤¤Æ¤Æ¤½̈¤«¤¨§¨¨¬©©§¤−¤¨«¤¬¤
:ãçà ìbìâì íéBb-Cìî ãçà øBc úôðì øBcãëíéëìî-ìk ãçà äöøz Cìî ²§¨©¬−¤¨®¤«¤¦¬§¦§−̈¤¨«¤¬¤¦§−̈¤¨®¨§¨¦−

ìL:ãçàå íéL §¦¬§¤¨«
i"yx

(‚Î).¯Â„ ˙Ù�Ï:דור לפלכי

cec zcevn
וכו':ז) יריחו מל� וכו' האר� מלכי ÍÏÓ(Î·)ואלה

.ÏÓ¯ÎÏ ÌÚ�˜Èסמוכה והיתה המלוכה, עיר ש� יקנע�
מל� וכ� וכו' דור מל� וכ� תחשב. ואליה כרמל לעיר

וכו': גוי�

oeiv zcevn
(‚Î)¯Â„ ˙Ù�Ï:דור למחוז .ÌÈÂ‚שמה נקבצו מקו� .

גוי וכ�מכמה א)�, יד גוי�:(בראשית מל� תדעל
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(·).ÈÓÚ ˙‡ ‰Ú¯˙ ה'‡˙‰ דוד אמר זה על
אחסר לא כ"ג)רועי אתה(תהלי� לי אומר אתה

בי תלוי הדבר אי� לרעות יכול אני מה תרעה
לכ� אחסר לא אני וג� אחסר לא רועי ה' אלא

בשמואל כ"א)ודוגמא דוד(ב' אנשי נשבעו אז
ולא במלחמה אתנו עוד תצא לא לאמר לו
נרי אתה כי דוד לה� אמר ישראל נר את תכבה

חשכי יגיה וה' כ"ב)ה' Ì‰Ï(‚):(ש� ˙Â¯ÎÈÂ
.˙È¯· „Â„דכתיב יהוידע שכרת ברית כאותו

י"א) ב' ה'(מלכי� בי� הברית את יהוידע ויכרות
פתרו� לה', לע� להיות הע� ובי� המל� ובי�

הע� ובי� המל� בי� וג� עבדי� לה' להיות
המל� וג� המל� כמשפט לעבדי� לו להיות

מלחמות�: ללחו� לעבדיו כחוק È�ÙÏלעשות
מהו‰'. אלא בחברו� המשכ� היה לא והלא

כורתי� או תנאי שעושי� מקו� כל ה' לפני
ה' לפני ביפתח דוגמא הוא, ש� המקו� ברית

י"א)במצפה בה'(שופטי� מעל ומעלה ודוגמא
בעמיתו ה')וכיחש בתורת(ויקרא כדמפרש

Â‚Â'.(„)כהני�: „Â„ ÍÏÈÂלמלחמה מיד הל�
ישראל יאמרו שלא ישראל כל כשהמליכוהו
נוצח שאול בימי דוד שעשה המלחמות כל

cec zcevn
(‡).‰�Â¯·Á:יהודה על בחברו� שמל� ÍÓˆÚאחר

.Í¯˘·Â:נחנו אחד איש בני כי יהודה בית כל כמו
(·).‡ÈˆÂÓ‰ משלת‡˙‰ עלינו ג� כי ראשונה בה� מלכת אשר על עלינו יהודה בית אהבת יגדל לא אמרו כאילו

Ï‡¯˘È.מאז: בשוה:‡˙ כאלו אלו ישראל כל את לרעות עלי� Ï‡¯˘È.(‚)א"כ È�˜Ê ÏÎ:להמליכו ביד� הכח אשר
.'ÂÎÂ ˙Â¯ÎÈÂ:יהודה לבית כמו לאויב לה� ‰'.להיות È�ÙÏ:שעה לפי שמה הביאוהו כי ה' ארו� ÌÈÏ˘Â¯È.(„)לפני

בה: להלח� ירושלי� ‰ÈÒÂ·È.אל Ì˘Â:מאז הורישו� לא בנימי� ובני יהודה בני כי

oeiv zcevn
(·).ÌÂ˘Ï˘:�מהיו השלישי יו�
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:ãçà Bcâî Cìî ãçàáë:ãçà ìîøkì írð÷é-Cìî ãçà Lã÷ CìîâëCìî ¤½̈¤¬¤§¦−¤¨«¤³¤¤Æ¤Æ¤½̈¤«¤¨§¨¨¬©©§¤−¤¨«¤¬¤
:ãçà ìbìâì íéBb-Cìî ãçà øBc úôðì øBcãëíéëìî-ìk ãçà äöøz Cìî ²§¨©¬−¤¨®¤«¤¦¬§¦§−̈¤¨«¤¬¤¦§−̈¤¨®¨§¨¦−

ìL:ãçàå íéL §¦¬§¤¨«
i"yx

(‚Î).¯Â„ ˙Ù�Ï:דור לפלכי

cec zcevn
וכו':ז) יריחו מל� וכו' האר� מלכי ÍÏÓ(Î·)ואלה

.ÏÓ¯ÎÏ ÌÚ�˜Èסמוכה והיתה המלוכה, עיר ש� יקנע�
מל� וכ� וכו' דור מל� וכ� תחשב. ואליה כרמל לעיר

וכו': גוי�

oeiv zcevn
(‚Î)¯Â„ ˙Ù�Ï:דור למחוז .ÌÈÂ‚שמה נקבצו מקו� .

גוי וכ�מכמה א)�, יד גוי�:(בראשית מל� תדעל

`i `Îminid ixacgiÎ`

àéà:eðçðà EøNáe Eîöò äpä øîàì äðBøáç ãéåc-ìà ìàøNé-ìë eöáwiå©¦¨§¯¨¦§¨¥²¤¨¦−¤§´¨¥®Ÿ¦¥²©§§¬§¨«§−£¨«§
áìL-íb ìBîz-íbàéánäå àéöBnä äzà Cìî ìeàL úBéäa íb íBL ©§´©¦§Àµ©¦«§´¨´¤½¤©¨²©¦¬§©¥¦−

éäìà äåäé øîàiå ìàøNé-úàäzàå ìàøNé-úà énò-úà äòøú äzà Eì E ¤¦§¨¥®©Ÿ¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§À©¨̧¦§¤³¤©¦Æ¤¦§¨¥½§©¨Æ
âð äéäz:ìàøNé énò ìò ãéâäðBøáç Cìnä-ìà ìàøNé éð÷æ-ìk eàáiå ¦«§¤´¨¦½©−©¦¬¦§¨¥«Â©¨Ÿ¨¦§¥̧¦§¨¥³¤©¤Æ¤Æ¤§½¨

Cìîì ãéåc-úà eçLîiå äåäé éðôì ïBøáça úéøa ãéåc íäì úøëiå©¦§ŸÁ¨¤̧¨¦¬§¦²§¤§−¦§¥´§Ÿ̈®©¦§§¸¤¨¦³§¤Æ¤Æ
:ìàeîL-ãéa äåäé øáãk ìàøNé-ìòãàéä íìLeøé ìàøNé-ìëå ãéåc Cìiå ©¦§¨¥½¦§©¬§Ÿ̈−§©§¥«©¥̧¤¨¦¯§¨¦§¨¥²§¨©−¦¦´

i"yx

(·).ÈÓÚ ˙‡ ‰Ú¯˙ ה'‡˙‰ דוד אמר זה על
אחסר לא כ"ג)רועי אתה(תהלי� לי אומר אתה

בי תלוי הדבר אי� לרעות יכול אני מה תרעה
לכ� אחסר לא אני וג� אחסר לא רועי ה' אלא

בשמואל כ"א)ודוגמא דוד(ב' אנשי נשבעו אז
ולא במלחמה אתנו עוד תצא לא לאמר לו
נרי אתה כי דוד לה� אמר ישראל נר את תכבה

חשכי יגיה וה' כ"ב)ה' Ì‰Ï(‚):(ש� ˙Â¯ÎÈÂ
.˙È¯· „Â„דכתיב יהוידע שכרת ברית כאותו

י"א) ב' ה'(מלכי� בי� הברית את יהוידע ויכרות
פתרו� לה', לע� להיות הע� ובי� המל� ובי�

הע� ובי� המל� בי� וג� עבדי� לה' להיות
המל� וג� המל� כמשפט לעבדי� לו להיות

מלחמות�: ללחו� לעבדיו כחוק È�ÙÏלעשות
מהו‰'. אלא בחברו� המשכ� היה לא והלא

כורתי� או תנאי שעושי� מקו� כל ה' לפני
ה' לפני ביפתח דוגמא הוא, ש� המקו� ברית

י"א)במצפה בה'(שופטי� מעל ומעלה ודוגמא
בעמיתו ה')וכיחש בתורת(ויקרא כדמפרש

Â‚Â'.(„)כהני�: „Â„ ÍÏÈÂלמלחמה מיד הל�
ישראל יאמרו שלא ישראל כל כשהמליכוהו
נוצח שאול בימי דוד שעשה המלחמות כל

cec zcevn
(‡).‰�Â¯·Á:יהודה על בחברו� שמל� ÍÓˆÚאחר

.Í¯˘·Â:נחנו אחד איש בני כי יהודה בית כל כמו
(·).‡ÈˆÂÓ‰ משלת‡˙‰ עלינו ג� כי ראשונה בה� מלכת אשר על עלינו יהודה בית אהבת יגדל לא אמרו כאילו

Ï‡¯˘È.מאז: בשוה:‡˙ כאלו אלו ישראל כל את לרעות עלי� Ï‡¯˘È.(‚)א"כ È�˜Ê ÏÎ:להמליכו ביד� הכח אשר
.'ÂÎÂ ˙Â¯ÎÈÂ:יהודה לבית כמו לאויב לה� ‰'.להיות È�ÙÏ:שעה לפי שמה הביאוהו כי ה' ארו� ÌÈÏ˘Â¯È.(„)לפני

בה: להלח� ירושלי� ‰ÈÒÂ·È.אל Ì˘Â:מאז הורישו� לא בנימי� ובני יהודה בני כי

oeiv zcevn
(·).ÌÂ˘Ï˘:�מהיו השלישי יו�
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:õøàä éáLé éñeáéä íLå ñeáéääpä àBáú àì ãéåãì ñeáé éáLé eøîàiå §®§¨Æ©§¦½«§¥−¨¨«¤©Ÿ̧§¹«§¥³§Æ§¨¦½¬Ÿ¨−¥®¨
:ãéåc øéò àéä ïBiö úãöî-úà ãéåc ãkìiååéñeáé äkî-ìk ãéåc øîàiå ©¦§³Ÿ¨¦Æ¤§ª©´¦½¦−¦¬¨¦«©Ÿ́¤¨¦½¨©¥³§¦Æ

:Làøì éäéå äéeøö-ïa áàBé äðBLàøa ìòiå øùìe Làøì äéäé äðBLàøä¦´½̈¦«§¤¬§−Ÿ§¨®Ÿ©©©̄¨¦¨²¨¬¤§−̈©§¦¬§«Ÿ
æ:ãéåc øéò Bì-eàø÷ ïk-ìò ãöîa ãéåc áLiåçáéáqî øéòä ïáiå ©¥¬¤¨¦−©§¨®©¥¬¨«§−¦¬¨¦«©¦³¤¨¦Æ¦¨¦½

:øéòä øàL-úà äiçé áàBéå áéáqä-ãòå àBlnä-ïîèìBãâå CBìä ãéåc Cìiå ¦©¦−§©©¨¦®§¾̈§©¤−¤§¨¬¨¦«©¥¬¤¨¦−¨´§¨®
:Bnò úBàáö äåäéåéBnò íé÷fçúnä ãéåãì øLà íéøBabä éLàø älàå ©Ÿ̈«¬§¨−¦«§¥̧¤¨¥³©¦¦Æ£¤´§¨¦½©¦§©§¦̧¦¯

:ìàøNé-ìò äåäé øáãk Bëéìîäì ìàøNé-ìk-íò Búeëìîáàéøtñî älàå §©§²¦¨¦§¨¥−§©§¦®¦§©¬§Ÿ̈−©¦§¨¥«§¥²¤¦§©¬
Làø éðBîëç-ïa íòáLé ãéåãì øLà íéøBabä(íéLåìMä áéúë)íéLéìMä ©¦¦−£¤´§¨¦®¨«¨§¨´¤©§¦ÀµŸ©¨´¦¦½©¨´¦¦½

ìL-ìò Búéðç-úà øøBò-àeä:úçà íòôa ììç úBàî-Láéøæòìà åéøçàå «¥¯¤£¦²©§«¥¬¨−̈§©¬©¤¨«§©«£¨²¤§¨¨¬
i"yx

לכ� להלח� דואג ועתה היה שאול של מזלו
למלחמה: מיד ÒÂ·È(‰)הל� È·˘È Â¯Ó‡ÈÂ

.‰�‰ ‡·˙ ‡Ï „Â„Ïלמה כא� מפרש אינו
ה')ובשמואל תבא(ב' לא לדוד ויאמר מפרש

שלא ראו והפסחי� העורי� הסיר� א� כי הנה
ופסחי� עורי� ונתנו דוד לפני לעמוד יוכלו
א� כי הנה דוד יבא לא לאמר העיר שער לפני
הוא בזוי כי ידעו כי הללו העורי� ע� ילח�
ולא ישוב כ� ומתו� העורי� ע� להלח� למל�
לא כי הוא אמת בלבו אמר ודוד עמה� ילח�
א� פסחי� וע� עורי� ע� להלח� לי והגו� נכו�
וימשכ� בצנור שיגע היא� היבוסי שיכה מי כל
עור יאמרו כ� על העורי� את מש� וישליכ�
לו שיהא דוד בית אל הבית אל יבא לא ופסח

דוד: נלח� אלו ע� יאמרו פ� ÂÈÂ‡·(Á)גנאי

.¯ÈÚ‰ ¯‡˘ ˙‡ ‰ÈÁÈלבנות והחזיק בנה הוא
האבני� את היחיו בעזרא דוגמא החומה בדקי

העפר ג')מערמות ¯‡˘(È‡):(נחמיה
.ÌÈ˘ÈÏ˘‰כלו על ושלשי� כמו הגבורי� ראש
י"ד) Â˙È�Á.:(שמות ˙‡ ¯¯ÂÚ�נלח הוא כאשר

שיהרג עד במלחמה חוזר היה לא במלחמה
חלל. מאות ג' È�ÂÓÎÁ.בחניתו Ô·'ב (בשמואל

האבכ"ג) כח ויפה אביו הוא תחכמוני כתוב
בו שכתוב הב� מאות(ש�)מכח שמונה על

אחת: בפע� חלל ·˘ÂÏ˘‰(È·)גבורי� ‡Â‰
.ÌÈ¯Â·‚‰אחד הוא כי הגבורי� ג' בכלל הוא

ל' משאר יותר גבורי� אלו ושלשה מה�
א� כי מזכיר אינו וכא� בסמו� שנזכר ושלשה
מזכיר כ"ג ב' ובשמואל ואלעזר ישבע� שני�
הררי אגא ב� שמא ואחריו דכתיב השלישי א�

cec zcevn
(‰).‰�‰ ‡Â·˙ ‡Ï:חזקה בעבור לכבשה תוכל לא ר"ל

.ÔÂÈˆ ˙„ÂˆÓ:יבוס למקו� סמו� חזק מבצר ÈÚ¯ש� ‡È‰
.„Â„:דוד עיר שמה נקראה לעלות·¯‡˘Â�‰.(Â)לאח"ז

ב�: להכות תחלה ‰ÂÏÓ‡.(Á)במלחמה ÔÓ�סמו
מרבית ש� להאס� מוכ� להיות פנוי מקו� הניח להחומה

מלוא קראו וכ� ד)אנשי� בנה(ירמיה ולפני� המלוא ומ�
סביב: ‰È·Ò·.בתי� „ÚÂ:בנה הכל שאת לומר הדבר ומגדלי�:ÈÁÈ‰.כפל בחומות העיר שאר בדקי מחזק היה

(Ë).ÏÂ„‚Â ÍÂÏ‰:יותר נתגדל עת להמליכו·Â˙ÂÎÏÓ.(È)בכל ישראל לב על לדבר עמו מתחזקי� היו המלכות בדבר
עליה�: ימלו� שהוא ישראל על ה' שדבר ÂÎÂ'.(È‡)כמו ‰Ï‡Â:עמו התחזקו האמורÌÚ·˘È.אשר בשבת יושב הוא

לה�: אחד פתרו� כי È�ÂÓÎÁ.בש"ב Ô·�ירושלי איש וכאשר לה� אחד ופתרו� ב' בשמואל האמור תחכמוני הוא
וירושלמי: ירושלי� ב� ÂÎÂ'.יקרא ¯¯ÂÚ ‡Â‰את עורר הי' לה סמו� אחת בפע� חלל מאות שלש שהרג אחר ר"ל

להלח� התחיל עתה כאלו ב� להלח� לשבתחניתו חזר חלל מאות שמונה שהרג אחר לומר הגבורה ע� החכמה באהבת משבחו (ובש"ב

החכמה) ‰‚·ÌÈ¯Â.במעלה:ÂÈ¯Á‡Â.(È·):בישיבת ‰˘ÂÏ˘· ‡Â‰שהיו בש"ב האמורי� גבורי� מהשלשה אחד היה הוא

oeiv zcevn
(‰).˙„ÂˆÓבמצדות ישבו כמו חזק מבצר (ירמיהעני�

ציו�:·Óˆ„.:נ"א) מצודת בדר�ÈÁÈ‰.(Á)היא יאמר
האבני� את היחיו כמו הבני� בדק תקו� על השאלה

ג') כמו‰˘ÌÈ˘ÈÏ.(È‡):(נחמיה וגבורי� שרי� ענינו
שלישיו ט"ו)מבחר התעוררותÂÚ¯¯.:(שמות מלשו�

`i wxt `Îminid ixac - miaezk

:íéøabä äLBìLa àeä éçBçàä BãBc-ïaâéíénc ñta ãéåc-íò äéä-àeä ¤−¨«£¦®−¦§¨¬©¦Ÿ¦««¨¨̧¦¨¦¹©©´©¦À
ìtäåíòäå íéøBòN äàìî äãOä ú÷ìç éäzå äîçìnì íL-eôñàð íézL §©§¦§¦Æ¤¡«§¨´©¦§¨½̈©§¦²¤§©¬©¨¤−§¥¨´§¦®§¨¨¬

ìô éðtî eñð:íézLãéìt-úà ekiå äeìéviå ä÷ìçä-CBúá eávéúiåíézL ¨−¦§¥¬§¦§¦«©¦§©§³§«©«¤§¨Æ©©¦½¨©©−¤§¦§¦®
:äìBãâ äòeLz äåäé òLBiååèøvä-ìò Làø íéLBìMä-ïî äLBìL eãøiå ©¬©§Ÿ̈−§¨¬§¨«©¥«§¿§¨Á¦©§¦̧³Ÿ©©ªÆ

ìô äðçîe ílãò úøòî-ìà ãéåc-ìà:íéàôø ÷îòa äðç íézLæèæà ãéåãå ¤¨¦½¤§¨©−£ª¨®©«£¥´§¦§¦½Ÿ−̈§¥¬¤§¨¦«§¨¦−¨´
ìt áéöðe äãeöna:íçì úéáa æà íézLæéíéî éð÷Lé éî øîàiå ãéåc åàúiå ©§¨®§¦´§¦§¦½−̈§¥¬¨«¤©¦§¨¬¨¦−©Ÿ©®µ¦©§¥´¦©½¦

:øòMa øLà íçì-úéa øBaîçéìMä eò÷áiåìô äðçîa äLíézL ¦¬¥«¤−¤£¤¬©¨«©©¦§§¸©§¹̈§©«£¥´§¦§¦À
äáà-àìå ãéåc-ìà eàáiå eàNiå øòMa øLà íçì-úéa øBaî íéî-eáàLiå©¦§£©Æ¦Æ¦³¥«¤Æ¤Æ£¤´©©½©©¦§−©¨¦´¤¨¦®§«Ÿ¨¨³

ì ãéåã:äåäéì íúà Cqðéå íúBzL ¨¦Æ¦§½̈©§©¥¬Ÿ¨−©Ÿ̈
i"yx

א') „ÌÈÓ.(È‚):(ש� ÒÙ·ובשמואל מקו� ש�
דמי�: ˘Ìבאפס ÂÙÒ‡� ÌÈ˙˘ÏÙ‰Â

.‰ÓÁÏÓÏ�ומאות מישראל להנק� שנזדרזו
בשמואל כמפורש שחרפו כג)גבורי� (ב'

בפלשתי�: ˘ÌÈ¯ÂÚ.בחרפ� ‰‡ÏÓורצו
באש: ולהציתה לקוצרה Â„¯ÈÂ(ÂË)פלשתי�

.ÌÈ˘ÂÏ˘‰ ÔÓ ‰˘ÂÏ˘ראש היו אלו שלשה
השלושי�: ··È˙(ÊË)לכל Ê‡ ÌÈ˙˘ÏÙ ·Èˆ�Â

.ÌÁÏנציב בה והעמידו לקחו לח� בית שכבר
היו פלשתי� שעדיי� מלכותו בתחלת זה שופט
היו דוד בא שלפני מצינו שכ� ב� מושלי�
ושמואל שמשו� בימי ישראל על מושלי�

ד')דכתיב א' לאנשי�(בשמואל והיו התחזקו
וגו': לעברי� תעבדו פ� ÈÓ(ÊÈ)פלשתי�
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äîë ãòådxeiy cr oizndl el yi

?dkld

ãòlibl eribdïéðù ïéòáøà.

:`xnbd ddnzeéðéà!

ø àäåäá,,mirax` liba ,xirv xhtpy

éøåà?!zekld dxed ,

libd iptl cer zexedl xzen :zvxzne

,dfdïéåùámiey xird lecbe `ed m` ,

lekid epnn xbean oi`yk e` ,mznkga

.xira zexedl

:dpyna epipyåëå ïéùåøô úåëîå.ilåðú
ïðáø:ïä ïéùåøô äòáù-

,éàæé÷ ùåøô ,éô÷ð ùåøô ,éîëéù ùåøô
,äðùòàå éúáåç äî ùåøô ,àéëåãî ùåøô

.äàøéî ùåøô ,äáäàî ùåøô
zray md dn `xnbd zx`ane

:miyextd

.`éîëéù ùåøô-äùòî äùåòä äæ
íëù`ly mnvr eln mky iyp`y myk ,

`id ely zeyixtd zbdpd jk ,miny myl

.mc` ipa edecakiy ,cala ez`pd myl

.aéô÷ð ùåøô-é÷ðîä äæåéìâø úà ó,

`l` eilbx z` diabn epi`y dxeva jldny

eilbx zerav`e ,lceb` xg` awr mxxeb

.jxcay mipa` mitwep

.béàæé÷ ùåøô-

÷çöé øá ïîçð áø øîà:íã æé÷îä äæ
íéìúëì.mvery ink envr dyere jledy

lwzp ey`xe ,miypa lkzqdln eipir

.mc epnn fwipe ,milzka

.càéëåãî ùåøô-

àìéù øá äáø øîà:éë òôùîã
àéëåãî.jecn enk rteyne setk jled

.yiht zxeva ieyrd ,stekn

.dùåøô" cinz l`eye fixkndäî
éúáåç,äðùòàå."

:da opiedeàä- z`fky zeyixt ixd

zeyixtàúåéìòîdlernàéä`ed ixdy ,

?!oiicr rcei epi`y dn z` cenll ywan

,opipyneàìàyexta xaecndøîàã:äî
åú éúáåç,äðùòàå!ink envr z` d`xny

cer ilr dn :xne`e fixkne ,lkd miiw xaky

?!zeyrl

.eäáäàî ùåøô`id ely 'd zceary ,

meiw zad`n `le ,zeevnd xky zad`n

zevn.'d

.fäàøéî ùåøô.yperd ly

ornl zeyrdl jixv zeevnd meiw ik

myl `le ,d"awd epeeivy zeevnd meiw

z`xi zngn e` ,[`eal eteqy] xky zlaw

.yperd

lcead lk :xac ly ellk :ixi`nd azke]

,mlerd ikxcl ezpeek meyn mlerd ikxcn

,mlerd on gxeak df ixd ,miny myl `le

[!eixg` scex `ed dyrnle

àðúì àáøå ééáà äéì åøîà:éðúéú àì
äàøéî ùåøô äáäàî ùåøô!

meynáø øîà äãåäé áø øîàã:íìåòì
àìù åìéôà úåöîáå äøåúá íãà ÷åñòé

äîùì,äîùì àá äîùì àìù êåúîù.

÷çöé øá ïîçð áø øîà:àøîèîã
àøîèîwx od zexzqp ,mc` ipan zexzqpd ,

,mdnàéìâî àéìâîãåzelbp ,mdl zelbpde ,

.od

j`äáø àðéã éá,lecbd epic zia iptl

d"awd ly,ielb lkdåôçã éðäî òøôúéì
éãðåâmnvr miqknd mze`n rxtdl ,

.dxeyk mibdep mpi` xzqa j` zezilha

é äì øîàäéúéáãì àëìî éàð,ezy`l ,

:ezen iptlïéùåøôä ïî éàøéúú ìà,

enwpii `l md ik ,mda izngly ,minkgd

,ixear jipane jnnjiipale jl exi`yi `l`

.dkelnd qk z`

ïéùåøô ïðéàù éîî àìå,mdy ,miwecvd

.[iwecv i`pi dyrpy] iade`

àìài`xiizzïéòåáöä ïî,ïéîåãù
ïéùåøôì,éøîæ äùòîë ïäéùòîù,ïéù÷áîå

ñçðôë øëù.

:ïéúéðúîøîåà ïåòîù éáø:úåëæ ïéà
íéøøàîä íéîá äìåú!

íàå[m`y]øîåà äúà:äìåú úåëæä
íéøîä íéîá- `vnp ,

y .`çë úà äúà äçãîéðôá íéîä
úåúåùä íéùðämdn ze`xi edi `ly ,

lr yecwd my dgniie ,d`nh `idy zecedl

.mind

.aúåøåäèä ìò òø íù äúà àéöåîå
åúùù,y itlíéøîåàùmlerd odilr

"ïä úåàîè,àìàmind oze` ewca `ly

meynúåëæ ïäì äúìúù!"

øîåà éáø:íéøøàîä íéîá äìåú úåëæä,

úçáùî äðéàå úãìåé äðéàå,äðååðúî àìà
úëìåäå.[zklede zygkn]eóåñìy ,àéä

äúéî äúåàá äúîletipe dpha ieaiv ly

.jxid

m`äúçðî úàîèðdpic ixd ,dheqd ly

:welg

d`nhp m`äùã÷ àìù ãòzyecw"

"sebdéìëá,zxyúåçðîä ìëë àéä éøä
,ilka eycw `ly cr e`nhpyäãôúå`iaie ,

ycwn cala zxy ilky itl .zxg` dinca

zegpna dt zyecw la` ,sebd zyecw dze`

.cala "minc zyecw" `l` dyer dpi`

íàådzgpn d`nhpäùã÷ùîzyecw

sebdéìëá,zxyúåçðîä ìëë àéä éøä
,ilka eycwyn e`nhpyóøùúåixdy ,

cer z`vei dpi`e ,sebd zyecw dycw

.oeict ici lr oilegl

åìàåzeheqúåôøùð ïäéúåçðîù:

.dtykn

`xnbd dpc dzreéàî"åìë àìù ïè÷
åéùãç åì?mler ilann `edy `pzd xn`y "

åîéâøú àëä:ex`ia ,laaa ,o`k ,äæ
åéúåáøá èòáîä íëç ãéîìú`ed okle ,

jkl lynk ,"eiycg el elk `ly ohw" `xwp

.mixvwzn einiy

àáà éáø,,l`xyi ux`aøîà:äæ
äàøåäì òéâä àìù ãéîìú,åz`f lka

äøåî.

áø øîà àðåä áø øîà åäáà éáø øîàã:

áéúëã éàîdxf dy` iabl [f ilyn]

lynk df ixde ,dxiara miyp` dliyknd

- dxeyk bdep epi`y cinlzl

"äìéôä íéììç íéáø éë,ìë íéîåöòå
äéâåøä."

"äìéôä íéììç íéáø éë,",ltp oeyln

- epnf iptl clepyàìù íëç ãéîìú äæ
äàøåäì òéâä,åxakäøåî.

"äéâåøä ìë íéîåöòå"-íëç ãéîìú äæ
äàøåäì òéâäù,äøåî åðéàå!

המשך מעמוד קב



ביאורים למסכת סוטה דף כג עמוד א מתוך "ש"ס גרטנר בסגנון חברותא"קו

.`êì éðà äàîè úøîåàämiwyn oi`y .

.dzgpn sxyize ,dzcedy oeik ,dze`

.aäàîè àéäù íéãò äì åàáùåoi`y ,

.ztxyp dzgpne ,dze` oiwyn

.bäúåù éðéà úøîåàäådwgnpy mcew

.ztxyp dzgpne dze` oiwyn oi`y ,dlibn

.cäúå÷ùäì äöåø åðéà äìòáùåxfgy ,

.ilka dgpnd dycwy xg`l dzewydln ea

.dêøãá äéìò àá äìòáùå:xnelk ,

dlray ,ilka dgpnd dycwy xg`l rcepy

dwepn epi`" ok m`e ,dxfrl jxca dilr `a

.ezy` z` zewydl leki epi`e ,"oeern

.eìëåmiypdíéðäëì úåàåùðäixd

ïäéúåçðîoia ,odizegpn ixiiy xnelk -

- dacp zegpn eidy oiae dheq zegpn eidy

úåôøùð,ezkldk unewd axwy it lr s`e ,

miixiyd ixd ,leqt mey dgpna did `le

.oycd ziaa mitxyp

.fïäëì úàùðù ìàøùé úá,äúçðî
úôøùð.

úðäëå[odk za]ìàøùéì úàùðù,

úìëàð äúçðîzgpn oick dzgpn oic oi`e

enk gafnd lr ,lilk dler `idy odk

`l didz lilk odk zgpn lke" :xn`py

."lk`z

úðäëì ïäë ïéá äîmlek mrhe ;odk za]

- ?[`xnba x`azn

.`úðäë úçðî[d`eyp dpi`y odk za]

úìëàð-åeli`úìëàð äðéà ïäë úçðî,

.gafnd lr lilk dler `l`

.aúðäë`id ixd ,dl leqtl dlrapy

úììçúîda zxzen `idy] dnexzd on

odkl `ypidlne ,[odkd dia` ziaa dzeida

-åeli`ïäëdpedkl zeleqtd on `yp m`

ïéà`edììçúî.

.bíéúîì äàîèî úðäë-ïäë ïéàå
íéúîì àîèî.

.cíéùã÷ éùã÷á ìëåà ïäë-ïéàå
íéùã÷ éùã÷á úìëåà úðäë.

äùàì ùéà ïéá äî- ?mil`xyi elit`e ,

.`ùéàä`ed ixd rexv `edykòøåô
íøåôårexvde" :[dn bi `xwie] xn`py enke ,

,rbpd ea xy`[mirexw] minext eidi eicba

- "[xry lcebn] rext didi ey`xeïéàå
äùàäzrxevndúîøåôå úòøåô.

.aåðá úà øéãî ùéàäohwdøéæðá-ïéàå
úøãî äùàäz`øéæðá äðá.

.bçìâî ùéàäåéáà úåøéæð ìòm`y ,

,ezexifp zepaxwl zern znd eia` yixtd

zepaxwl mda ynzyn xifpd epa ixd

,ely ezexifpúåøéæð ìò úçìâî äùàä ïéàå
äéáà.

.cåúá úà ùã÷î ùéàäiyecw lawn ,

,dzrcn `ly dphw ezaäùàä ïéàå
úà úùã÷îäúá.

.dåúá úà øëåî ùéàädn`l dphwd

,dixaräúá úà úøëåî äùàä ïéàå.

.eì÷ñð ùéàä`edykíåøò,äùàä ïéàå
äîåøò úì÷ñð.

.fäìúð ùéàäzia icia znedy xg`l

ike" :[ak `k mixac] dxez dxn`y enke ,oic

zilze ,znede zen htyn `hg yi`a didi

- "ur lr eze`úéìúð äùàä ïéàå.

.gøëîð ùéàäcarlåúáéðâáel oi`yk

,mlyl dnäúáéðâá úøëîð äùàä ïéàå.

:àøîâïðáø åðú:

ïäéúåçðî äðåäëì úåàåùðä ìë
úåôøùð-ãöéë?

ïäëì úàùðù úéìàøùéå äéåì úðäë:ïéà
úìëàð äúçðî- l`xyi zgpn x`ykéðôî

äá ÷ìç åì ùéù,elyn daixwn `edy ,

.lilk dler ezgpny ,odk ixd `ede

åmb `idìéìë äìåò äðéà,odk zgpnk

äá ÷ìç äì ùéù éðôîd`a dzxtkl ixdy ,

.zil`xyik dpic ixd `ide ,dgpnd

àìà-õîå÷äåîöòá áø÷,íééøéùäå
ïîöòá ïéáéø÷.unewd axwy xg`l ,

[`i a `xwie] dxez dxn` ixde :opiywne

exihwz `l yac lke xe`y lk ik"epnn

dy` exihwz `l" xnel el dide ."'dl dy`

."'dl

ick ,"epnn" dxn`e dxezd dtiqed jkle

:envr ipta yecigl `xwnd seq z` yexcl

dlr xaky oaxw lk - epnn exihwz `l

!epnn cer exihwz `l ,'dl "epnn"

zzp xaky oaxw lky ,cnll aezkd `ae

mixeni` oebk] 'dl dy` ehtyn z` epnn

on xzepy dn ixd ,[dgpna unewe ,oaxwa

- 'dl eze` xihwz `l ,oaxwd

wlgd xg` jlil epl yiy okzie zeide

unewd zxhwd dzidy `vnpe ,dy`d ly

ixd ,dzkldkïàë éø÷éàlr ip` `xew]

:unew dpnn xhwpy dgpnd ly [miixiyd

"íéùéàì åðîî àåäù ìë,ìáá àåä éøä
åøéè÷ú?!mxihwdl xyt` i`e ,"

øîàyxitïåòîù éáøã äéøá äãåäé éáø

éæô ïá:åäì ÷éñîãmiixiyd z` [`ed dlrn]

gafnd lríéöò íåùì.

:jk xne`e dpzn `ed ,xnelk

`l ik] mxihwdl miixiyd miie`x m`

zgpn" oick ,unwidl dgpnd die`x dzid

myl miixiyd z` xihwn ipixd ,["odk

.dxhwd

`le dlrn `l dzyrpy dvinwd ixdy]

.[dcixen

,unwidl dgpnd dzid die`x m` ,la`

lr el` miixiy dlrn ipixd ,dixiiy el`e

ivr x`yk my mze` sxeye ,gafnd

- oaxw zxhwdk `le dkxrnd

eøæòéìà éáøëzelrdl xzeny xaeqd ,

meyl ,"'dl dy` epnn ozipy lk" z`

:"mivr"

àéðúã:øîåà øæòéìà éáøxn`e li`ed :

exihwz `l yac lke xe`y lk ik" aezkd

mze` eaixwz ziy`x oaxw .'dl dy` epnn

ixd ,"gegip gixl elri `l gafnd l`e ,'dl

lr mb "gegip gixl" aezkd xn`n dlery

wx :cnll ,"'dl dy` epnn exihwz `l"

"çåçéð çéøì"äìòî äúà éàozipy lk z`

,miyi`l epnníåùì åäéìòî äúà ìáà
íéöò.

:opiywneøæòéìà éáøì àçéðä,äéì úéàã
àøáñ éàägafnd lr mzelrdl xzeny

.mivr meyl

ïðáøì àìà,àøáñ éàäì åäì úéìã,

meyl miixiyd z` zelrdl md mixqe`e

,mivrøîéîì àëéà éàîdyri dn ?

`le mxihwdl leki epi` ixde ,miixiya

?!mivr myl mzelrdl

:opipyneåäì éãáòã[miixiya dyri]ëit

xn`yïåòîù éáøá øæòìà éáøzeyrl

!odk ly `heg zgpn ly miixiya

àéðúã:

øîåà ïåòîù éáøá øæòìà éáøxn`p :

`l ,didz lilk odk zgpn lke" odk zgpna

."lk`z

xfge ,"didz lilk" aezkd xn` jkitle

odk ly ezacp :cnll ick ,"lk`z `l" xn`e

ezaeg zgpn eli`e ,gafnd lr "didz lilk"

!"lk`z `l"

e ,zvnwp `id ixd - ?cvik `dõîå÷ä
åîöòá áø÷,ïéøæôúî íééøéùäåceai`lìò
ïùãä úéá.milk`p mpi`e ,

lhep did` cenr bk sc iyily wxtdheq

.úåôøùð ïäéúåçðî [íéðäëì] úåàåùðä ìëå`le ezkldk unewd axw elit`e

:`xnba yxtnck oycd ziaa mixiy oitxyp e`nhp.úðäë:odk zaäúçðî
.úìëàðaizk lk`z `l didz lilk odk zgpn lkc(e `xwie)zpdk[c] la`

:zlk`p dzgpn d`iady dyexbe dpnl` zpdk oke zlk`p l`xyil d`eypd

.úììçúî úðäëdpedkd one dnexzd on

:leqtl dlrap m`.ììçúî ïéà ïäëåm`

llge dpef dyexb `ypdlekc mrhe d

:'nba yxtn 'ipzn.íéùã÷ éùã÷áz`hg

mipdka xkf lk aizk mleka dgpne my`e

:[eplk`i].äùàì ùéà ïéá äîinp l`xyia

:ixiinw.íøåôå òøåô ùéàrbepn `edyk

:eicba mxete ey`x rxetúà øéãî ùéàä
.åðáelit` eilr zexifpd dlge xifpa ohw

:lcbiykl.åéáà úåøéæð ìò çìâîxcp m`

dide zne eizepaxw yixtde zexifpa eia`

`iane z`ln meia glbn oad xifp epa

:eia` yixtdy zepaxw.åúá úà ùã÷î
:dzrcn `ly dphw eza iyeciw lawn

.åúá úà øëåî:dphw `idyk dn`l'îâ
.úåôøùð ïäéúåçðîdheq zgpn zg`

:dacp zgpn zg`e.äá ÷ìç åì ùéù éðôî
odk zgpn lk aizke elyn daixwn `edy

:'ebeäì ùéù [éðôî] ìéìë äìåò äðéàå
.äá ÷ìçzgpn oi`e d`a `id dzxtkly

:dvinw `la lilk oiaixw odk zae xf

.ïîöòì ïéáéø÷ íéøéùäaxwy xg`l

:unewd.'åë åðîîù ìë ïàë éø÷lk ik

'dl [exihwz] eaixwz `l yac lke xe`y

(a `xwie)azknl dil dnl azknl dil ded

`l diytp itp`a inp diyxcnl `l` epnn

yie 'dl dy` xak dler epnny lk exihwz

dlern ueg zepaxw lk xya df e`l llka

`nlc inp `kde zegpn ixiy df llka yie

zxhwd `iede lfinl ol zi` dly wlg xza

opyie md oixenb mixiy el`e ezkldk unew

:exihwz laa.íéöò íùì åäì ÷éñîã
`le xihwdl od miie`x m` ikd `nipc

ef ixd odk zgpn oick unwil die`x dzid

`le dlrn `l dvinwe dnyl dxhwd

el`e unwil dzid die`x m`e zcxen

:dkxrnd ivr x`yk od ixd dixiy.à"øë
eaxrzpy z`hg ixa` migafa ediizbelt

dlrnl mpzi xne` `"x dler ixa`a

gafnd lr z`hg xya z` ip` d`exe

e`vie ozxev xaerz `"kge mivr od eli`k

`"xe miyi`l epnny lkc e`l meyn z`hg ixa` xihwdl xeq`y dtixyd zial

yace xe`y 'dl mze` eaixwz ziy`x oaxw aizk `xw `eddc dixza xaq

l`e xe`yd on ziy`x `edy mgld izy zgpne mixnzd on `ian dz` mixeka

exihwz laa dinwe`c 'dl dy` epnn` inp i`w gegip gixl elri `l gafnd

:gegip gixl oiekznyk `l` ezxhwd xq` `lc opirny`e.ù"øá à"øëzegpna

zegpn el` 'ta(:br sc)iehia lr e` lew zriny lr `iany odk `heg zgpn iab

oerny iaxc dilr opax ibilte zelc ilca eiycwe ycwn z`neh lr e` mizty

dpi`e ezacp zgpnk lilk odk ly ezaeg zgpn dgpnk odkl dzide ixn`e

xn`p `l ezgpnk odkl dzide xn`p ike ikd mzd `xwl dil yixc y"xe] zvnwp

odk ly `heg zgpn s` zvnwp l`xyi ly dn l`xyi ly `heg zgpnk [`l`

odkl dzide l"z oilk`p dixiy ef s` oilk`p dixiy l`xyi zgpn dn i` zvnwp

`d dgpnk miyi`l `le dvinw dperhy odk zcear oiprl dgpnk odkl dgpnk

miyi`l epnny lk dil zile mnvrl oiaixw miixiyde envrl axw unewd cvik

:ceai`l oixftzn mixiye envrl axw unew xn`e dilr bilt y"xa `"x llk
â"ä

úøîåàä`id dilra dzny z`hgk `l ip` d`nh zxne`d inlyexi .ip` d`nh

m` ielz my`l `inc glnd mil zernd ekli dilra dzny z`hge

m` onz opipzc hgypy ielz my`l `inc 'ipzn x"` ilka dycwyn 'it` ielz my`l

:dtixyd zial `vi xyade jtyi mcd el rcep hgypynìëmipdkl ze`eypd

dheq zgpn cg` i"yxt .zetxyp odizegpn

wlg dn dacp zgpn dnize dacp zgpn cg`e

'ta xne`c dcedi iax elit` `de da el yi

xcend oia oi`(:dl sc mixcp)lr `ian mc`

`idy `weec zaiig `idy zepaxw lk ezy`

[dtiwd] m` oebk ixtqa yxtnck zaiig

`inec zayd z` dllige dy`xa zexifp
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,ïàk éø÷éà .ïîöò ïéáéø÷ íéøéMäå ,Bîöòa áø÷ õîBwä©¤¨¥§©§§©¦©¦§¥¦©§¨¦§¥¨
øîà ?"eøéè÷z ìá"a àeä éøä íéMéàì epnî àeäL ìk̈¤¦¤¨¦¦£¥§©©§¦¨©

ì eäì ÷éqîc :éæt ïa ïBòîL 'øã déøa äãeäé,íéöò íeL §¨§¥§¦§¤¨¦§©¦§§¥¦
éà çBçéð çéøì :øîBà øæòéìà 'ø ,àéðúc .øæòéìà éaøk§©¦¡¦¤¤§©§¨¡¦¤¤¥§¥©¦©¦

ì eäéìòî äzà ìáà äìòî äzààçéðä .íéöò íeL ©¨©£¤£¨©¨©£¥§¥¦¨¦¨
úéìc ïðaøì àlà ,àøáñ éàä déì úéàc øæòéìà éaøì§©¦¡¦¤¤§¦¥©§¨¨¤¨§©¨¨§¥
éaøk eäì éãáòc ?øîéîì àkéà éàî ,àøáñ éàä eäì§©§¨¨©¦¨§¥©§¨§¥§§©¦
øîBà ïBòîL 'øa øæòìà éaø ,àéðúc .ïBòîL 'øa øæòìà¤§¨¨§¦§§©§¨©¦¤§¨¨§¦§¥
ïLcä úéa ìò íéøftúî íéøéMäå Bîöòa áø÷ õîBwä©¤¨¥§©§§©¦©¦¦§©§¦©¥©¤¤

åìéôàå



lhepקח dida cenr bk sc iyily wxtdheq

äáø÷ä úáã íéðäë ìù àèåç úçðîá àìà äéìò éâéìô àì ïðáø 'éôàå â"ä
.àéä`id daxwd za e`lc `d la` dvinw ira `lc ezacpl ezaeg iywnc

:oixftznc ecen opax elit`e edpip mixenb mixiye opilf` dcic dxza `nlcc

.àîòè éàî`idyke odkl d`eyp dpi`yk zlk`p zpdk zgpn 'ipzn xn`w

`l `din lilk zlk`p dpi` odkl d`eyp

:`ied.åòøæ ììçé àìdleqt `yepd odka

oiyeciwa opiyxce aizk dpedkl(.fr sc)`l

erxfl cg`e dl cg` oilelig ipy llgi

oi` `ed la` odizy z` llgn odkdy

:llgzn.ïøäà éðá`le `nhi `l ytpl

:ef dxdf`a oxd` zepaïøäà éðáá øëæ ìë
.äðìëàépna:aizk dg.ùéà:`ed rexv

.éì ïéàyi` `l` miwzp z`neha hlgpy

rexvde el jenq xne` `edyk oipn dy`

`l` azknl dil irai` `le rbpd ea xy`

`dc rext didi ey`xe minext eidi eicba

zeaxl `l` ixiinw rxevnac lirl aizk

:dy` oebk ipy rexvì"ú äî ë"à â"ä
íøåôå òøåô ùéà äèîìù ïéðòì ùéà

.'åëåzeaxl epiteqy xg`n yi` l"z dn

:dy`d z`.äèîìù ïéðòìihernl e`l

ihernl `a df weqta dxen`d d`nehn

aizkc eixg`ly weqta xen`d oiprn `l`

rxet yi` jl xnel dnixte drixt dia

:dy` `le mxete.øéæðá àéä äëìädkld

:xifp zeklda `ed ipiqn dynléúúð
.ùéàì:dzpizp zilzp dia`a.åúåà åîâøå

dze` `le eze` `nip i` [eze` i`n]

z` mz`vede dqxe`nd dxrp iab aizkde

hrnnc `d `l` mze` mzlwqe mdipy

`herin `xw i`dn witpc mexr oiprl dy`

dil hwp ikdle ezeqk `le rnyn eze`c

iab xkf oeyla mexrc `zernyn i`dl

:dzeqka dze` `d `xninl yi`øëîð
.åúáéðâá:mlyl dn el oi` m`

ìèåð äéä êìò ïøãä
.äñåøà:qex` dl `piwy.íáé úøîåùå

:mai dl `piwy.úåúåù àì
:`xw edpihrnc.äáåúë úåìèåð àìå

dxzqpy eilr dnvr xeq`l dnxb `idy

hirni` `l xeqi`e iepiwnc iepiw xg`

axc ol zil elit`e `xnba yxtnck

zxzen dzpify mai zxneyc[e] `pepnd

aqpinl ira `l edin zxzenc idp dnail

:dzaezk dciqtd `ide dpef dy`úçú
.äùéà:xacn aezkd eizgz zayeia

äðéúð

ïäëaizkde l"x dinw ira eda` 'x inlyexi .zpdk `le(ak `xwie)ytp dpwi ik odke

cner epay z` eipan eizgz giyn odkde l"` zpdk `le odk dzrn etqk oipw

rexfd wxtac d"d dizgz cner dpa oi`y ef dzvi eizgz(.alw sc oileg)iiepyl ivn ded

`nrh `kdc zpdkl elit` `l` zpdkl `le odkl xn` `lc rexfd odkl ozpe ikd inp

la` eipan eizgz giynd odkde aizkc meyn

zyxta aizk eipae oxd`c meyn dil igc mzd

xg` herin ied mzdc meyn inp i` dgpn

:herin

(dpyna `"rl jiiy)äî`ztqeza .dy`l yi` oia

(a"t)onfdy dyr zevn lr xaer aiyg `w

la lr xaer yi`d dy`a ok oi`y dn `nxb

dn miznl `nhz la lre zigyz la lre siwz

dxene xxeq oaa oecp yi`d dy`a ok oi`y

zxtqne zthrp dy`d oi`e xtqne shrpe

zipype zxknp dy`d oi`e dpype xknp yi`d

carl dpewe ixar carl xknpe rvxp yi`d

`le dpewe zxknpe zrvxp dy`d oi`e ixar

ezaa i`kfc `l` 'ipznc ipd lk mzd ipzw

d`iaae xhyae sqka mzd yxtnc meyn

zetepz zekinq inp aiyg `l i`n` dnize

opzc ipd lke zpdkl odk oiac zevinwe zeybd

oiyeciwc w"ta(.el sc)ixardy inp ipzw `le

k"`yn oec`d zzinae laeiae mipya `vei

rxevn dafd `le zei`xa `nhn afd dixara

yxtnck zrxevn `le dhnd yinyza xeq`

dxtk ixqegn wxt yixa(:g sc zezixk)uegn

:dld`l uegn `le eld`l

(dpyna `"rl jiiy)ùéàäc"ta .zexifp lr glbn

xifpc(.l sc)zezixkc `xza wxtae(:fk sc)'tn

zern lr `le oinezq zern lr `wecc

:oiyxetn

øîàðùdil sili `xwc `yixn .iza z`

mipwfd l` dxrpd ia` xn`e

:zzl dzaa d`kf dpi`c dn` hrnl rnyn

úéìúåoicd xnbp wxta .dze` `le eze`

(.en sc oixcdpq)didi iken ol `wtp

:dy`a `le yi`aåúáéðâá.dzaipba `le

dzaipba zxknp dpi` dapb i`c oeik dniz

oi` oic ziac dxkenl oi`yx c"a oi` k"`

oiyeciwc w"tae ezaipba `l` oixken(:ci sc)

of` `le ely epf` epf` z` rvxen opax ihrnn

rvxp oic zia edexkn `wecc envr xken ly

`p` dze` oixken oic zia oi`e li`ed dy`e

opaxl jixhvi` i`n`e zrvxp dpi`c `prci

dpi`c dixard dn` `le cardn slinl

dia` i"r `l` zxknp dpi`c oeik l"ie zrvxp

zia zxikn mewna a`c dxikn iediz `"cq

:`xw jixhvi` ikdl rvxze oic

ìèåð äéä êìò ïøãä

úøîåùådqex` g"xt dzaezkn dlqetl liaya daexnd dfd xtqnl dnvr dqipkd dnle dzey dqex` oi`y dzid zrcei inlyexi .daezk zelhep `le zezey `l mai

mai zxney `pepnd ax xn`c `d 'ipznn hytinl `kilc 'it i"yx dzaezk zlhep `l `kd ipzw miz`ne dpn lre miz`ne dpn dl yi daezk dl oi`y t"r`

ihernl jixhvi` i`n `xw `pepnd axc ol zil i` dniz edin dzaezk zlhep dpi` dpef dy` aqpinl mai ira `l i` edin `pepnd axc ol zil i` elit`c dnail dxeq` dzpfy

`ian did wxta opz `de(:gi sc lirl)`xqzinc n"y ihernl jixhvi`cn `l` dizexizqa `xqzin `lc `kid jiiy iepiw dnc dpzn did `l el dxeq` `dz `le lraizy lk

eilr xq`il ezy` inp `kiiy jkld l`enyc `ail` elit` dvilg `la hba dxhetl d`pwc eig` ziaa mai dilr `ay oebk `xnba dl iwenc meyn `kdn hytinl `kil edin

:lkd ixack zepfaäðîìàmai zxneye dqex` ipzle ozaezk zelhep `le zezey `l el` edl ipze aixr `lc i`d .'eke b"klexiag zwipne exiag zxaern 'eke b"kl dpnl`

el` wxtd zlgza ipzinl l"de `nrha incc b"kl dpnl`c `aa xza zxaern `pz `l i`n` dniz edin mnrha oiwelgc meyn edpiblt ikd meyn l"i 'eke dpiwf zipelii`e

:el` ipz xcde zezey `lc zvw ipzc i`nn olek y`xa el` ipzinl jiiy ded ithe cg lk iccdl oiincc ipd lk edlek lfile aygil xzae zezey `l
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ìèåð äéä êìò ïøãä
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äðéúðå

å`ed jk ,odkl d`eypd zgpna ,o`k s`

c meyne ;dyerïðáøì åìéôà,äéìò éâéìôã
ïåòîù éáøá øæòìà éáøã,`heg zgpna

epi` df lk ,lilk dler `idy mixne`eàìà
íéðäë ìù àèåç úçðîá,ãminkg zrcl

dlekàéä äáø÷ä úázelrl dpic jky ,

.odk ly ezacp zgpn enk lilk

àäá ìáà,odkl d`eypd zgpna ,

wlg meyn ,dxhwd ipa mpi` miixiydy

wlg meyn gafnd lr oxihwdle ,dy`d

,leki epi` mivr meyl `diy zepzdle yi`d

laa `ed ixd ,miyi`l epnny lk" meyn

- "exihwz

åãåî ïðáø åìéôàlr oixftzn miixiydy ,

.oycd zia

:dpyna epipyäàåùðä ìàøùé úá;'eke

dpi` odk zgpne ,zlk`p zpdk zgpn

:zlk`p

:opiyxtneàîòè éàî- ?

meynàø÷ øîàã:[fh e `xwie]"ìëå
äéäú ìéìë ïäë úçðî,ìëàú àì."ixd

" :epcnlïäë"úðäë àìå.

:dpyna epipyúììçúî úðäë,ïéà ïäë
ììçúî:

:opiyxtneïìðî?

meynàø÷ øîàãodk iab [eh `k `xwie]

el zeleqtd miyp `yepd lecbdpnl`"

ik .gwi `l dl` z` ,dpef dllge ,dyexbe

.dy` gwi einrn dleza m`åòøæ ììçé àìå
åéîòá."

" wxy ,aezkd cnlnåòøæ"odnììçúî,

åeli`àåä,,envr odkdììçúî åðéà.

:dpyna epipyäàîèî úðäë,miznl

:miznl `nhn odk oi`e

:opiyxtneàîòè éàî?

meyncàø÷ øîà:[` `k `xwie]"øåîà
ïøäà éðá íéðäëä ìà,ytpl mdil` zxn`e

."einra `nhi `l

" :aezkd cnlnïøäà éðá,"úåðá àìå
ïøäà.

:dpyna epipyíéùã÷ éùã÷á ìëåà ïäë,

:miycw iycwa zlke` zpdk oi`e

meyn :`xnbd zyxtneáéúëãdgpn iab

[i e `xwie]z`hgk ,`id miycw ycew"

.my`keäðìëàé ïøäà éðáá øëæ ìë."

:dpyna epipyäùàì ùéà ïéá äîå- ?

zrxet dy`d oi`e ,mxete rxet yi`d

:znxete

ïðáø åðúmirbp zyxta dxeza xn`p :

:[an bi `xwie]

oal rbp zgaba e` zgxwa didi ike"

e` ezgxwa `id zgxet zrxv ,mcnc`

`nh .`ed `nh ,`ed rexv yi` .ezgaba

."erbp ey`xa ,odkd ep`nhi

" xn`py rnynnùéà,"ùéà àìà éì ïéà
,mirbpa `nhin `edyäùà-ïéðî`idy

?mirbpa d`nhin

øîåì ãåîìúeixg`ly weqta`nh"

.erbp ey`xa ,odkd ep`nhiåá øùà òåøöäå
."minext eidi eicba rbpd

.erbp ey`xa" `l` xnel jixv did `ly

xacd xexa ixdy "minext eidi eicba

dxezd dtiqed jkle ,xacn aezkd rexvay

xnel ick ,"rbpd ea xy` rexvde" dxn`e

:jlíéðù ïàë éøä.mirxevn

caln ,sqep ,ipy rxevn zeaxl ,xnelk

on.dy`d epiide ."yi`"d

,xn`z `nyïë íà,ziyrp dy` mby

,mirbpa d`nhne zrxevnøîåì ãåîìú äî
oiprd zlgza"ùéà- ?"

`l` ,mirbpn dy`d z` hrnl ick `l

äèîìù ïéðòìeicba" epiidc ,[dhnl xen`d]

:cnll icke ,"minext eidid wxòøåô ùéà
.znxete zrxet dy` oi` j` ,mxete

:dpyna epipyøéæðá åðá úà øéãî ùéàä,

øéæðá äðá úøãî äùàä ïéàå:

ïðçåé éáø øîà:,df oicäëìädynl

ipiqnøéæðá àéä.

:dpyna epipyúåøéæð ìò çìâî ùéàä
åéáà,äéáà úåøéæð ìò úçìâî äùàä ïéàå:

ïðçåé éáø øîà:äëìäqn dynlipiàéä
øéæðá.

:dpyna epipyåúá úà ùã÷î ùéàä,

äúá úà úùã÷î äùàä ïéàå:

meyn ,`nrh opiyxtneáéúëãmixac]

[fh ak,mipwfd l` dxrpd ia` xn`e"úà
äæä ùéàì éúúð éúáaezkd dlzy ixd ,"

.dia`a - yi`l dzpizp z`

:dpyna epipyåúá úà øëåî ùéàä,ïéàå
äúá úà úøëåî äùàä:

meyn ,`nrh opiyxtneáéúëãzeny]

:[f `k"åúá úà ùéà øåëîé éëå,"dn`l

.dy` `le "yi`" :o`kn epcnle

:dpyna epipyíåøò ì÷ñð ùéàä,ïéàå
äîåøò úì÷ñð äùàä:

:opiyxtneàîòè éàî?

:[ci ck `xwie] xn`py meynz` `ved"

lk eknqe dpgnl uegn l` llwnd

ey`x lr mdici z` mirneydåúåà åîâøå
."dcrd lk

:oecl yieéàî," `a dnåúåà?hrnl "

àîéìéà,,xn`p m`äúåà àìå åúåà,

- llk zlwqp dy`d oi`y xnel

ik ,jk xnel xyt` i`áéúëäådxrp iab

dxrp didi ik" [bk ak mixac] dqxe`nd

,xira yi` d`vne ,yi`l dyxe`n dleza

,dnr akyeøòù ìà íäéðù úà íúàöåäå
àéää øéòä,íéðáàá íúåà íúì÷ñå,"ezne

.zlwqp dy`d s`y ixd

àìà:cnll ick ,"eze` enbxe" xn`p jkl

" wxåúåà"lweq dz`àìáåúåñëjky ,

,"ecal eze`" oeyld rnynäúåà àìå,z`

lweq dz` ,dy`däúåñë àìá.

:dpyna epipyäìúð ùéàä,ïéàådy`d

:zilzp

:opiyxtneàîòè éàî?

c meynàø÷ øîà:[ak `k mixac]

"õò ìò åúåà úéìúå."

" ,aezkd hrnnåúåà"äúåà àìå.

:dpyna epipyåúáéðâá øëîð ùéàä,ïéàå
äúáéðâá úøëîð äùàä:

:opiyxtneàîòè éàî?

meyncàø÷ øîà:[a ak zeny]oi` m`"

elåúáéðâá øëîðå,"" :epcnleåúáéðâá"àìå
äúáéðâá.

ìèåð äéä ÷øô êìò ïøãä
äñåøà ÷øô

:ïéúéðúîéî úøàáî åðéðôì äðùîä
úåàöåé ïä àìà ,úåúåù ïðéàù íéùðä ïä

.ïúáåúë éðéã úàå ,ïäéìòá úçúî
:úåàåùð ïðéàù íéùð .à

äñåøàj` dlral dycwzdy dy` ,

,dqex` dl `piwy ,dtegl dqpkp `l oiicr

åokíáé úøîåùmipa `la dlra zny dy` ,

dlra ig` ,maid ici lr meail dpiznne

mc` mr xzqiz `ly dnai dl `piwy ,znd

,iepiwd xg`l exzqpe ,miieqnúåúåù àì
`p od j` ,jynda yxtny enklr zexq

,odilraåod okläáåúë úåìèåð àìoz`va

lr xq`idl onvrl enxb od ik ,odilran

.odly dxizqd i"r odilra

itl ,zezey opi`y mrhdeøîàðùz`f"

,ze`pwd zxezúçú äùà äèùú øùà
äùéàzayeiy dy`a xaecny rnyn ,"

aezkd `ae ,dlra zgz d`eyp zxeza

`l` mind z` dzey oi`y xnele hrnl

,"dyi` zgz `idy dy`"äñåøàì èøô
íáé úøîåùå.odilral e`yip `l oiicry ,

:oi`eyipa odilra lr zexeq`y miyp .a

äðîìàd`eypdìåãâ ïäëì,äùåøâ
äöåìçåd`eypdèåéãä ïäëì,úøæîî
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å`ed jk ,odkl d`eypd zgpna ,o`k s`

c meyne ;dyerïðáøì åìéôà,äéìò éâéìôã
ïåòîù éáøá øæòìà éáøã,`heg zgpna

epi` df lk ,lilk dler `idy mixne`eàìà
íéðäë ìù àèåç úçðîá,ãminkg zrcl

dlekàéä äáø÷ä úázelrl dpic jky ,

.odk ly ezacp zgpn enk lilk

àäá ìáà,odkl d`eypd zgpna ,

wlg meyn ,dxhwd ipa mpi` miixiydy

wlg meyn gafnd lr oxihwdle ,dy`d

,leki epi` mivr meyl `diy zepzdle yi`d

laa `ed ixd ,miyi`l epnny lk" meyn

- "exihwz

åãåî ïðáø åìéôàlr oixftzn miixiydy ,

.oycd zia

:dpyna epipyäàåùðä ìàøùé úá;'eke

dpi` odk zgpne ,zlk`p zpdk zgpn

:zlk`p

:opiyxtneàîòè éàî- ?

meynàø÷ øîàã:[fh e `xwie]"ìëå
äéäú ìéìë ïäë úçðî,ìëàú àì."ixd

" :epcnlïäë"úðäë àìå.

:dpyna epipyúììçúî úðäë,ïéà ïäë
ììçúî:

:opiyxtneïìðî?

meynàø÷ øîàãodk iab [eh `k `xwie]

el zeleqtd miyp `yepd lecbdpnl`"

ik .gwi `l dl` z` ,dpef dllge ,dyexbe

.dy` gwi einrn dleza m`åòøæ ììçé àìå
åéîòá."

" wxy ,aezkd cnlnåòøæ"odnììçúî,

åeli`àåä,,envr odkdììçúî åðéà.

:dpyna epipyäàîèî úðäë,miznl

:miznl `nhn odk oi`e

:opiyxtneàîòè éàî?

meyncàø÷ øîà:[` `k `xwie]"øåîà
ïøäà éðá íéðäëä ìà,ytpl mdil` zxn`e

."einra `nhi `l

" :aezkd cnlnïøäà éðá,"úåðá àìå
ïøäà.

:dpyna epipyíéùã÷ éùã÷á ìëåà ïäë,

:miycw iycwa zlke` zpdk oi`e

meyn :`xnbd zyxtneáéúëãdgpn iab

[i e `xwie]z`hgk ,`id miycw ycew"

.my`keäðìëàé ïøäà éðáá øëæ ìë."

:dpyna epipyäùàì ùéà ïéá äîå- ?

zrxet dy`d oi`e ,mxete rxet yi`d

:znxete

ïðáø åðúmirbp zyxta dxeza xn`p :

:[an bi `xwie]

oal rbp zgaba e` zgxwa didi ike"

e` ezgxwa `id zgxet zrxv ,mcnc`

`nh .`ed `nh ,`ed rexv yi` .ezgaba

."erbp ey`xa ,odkd ep`nhi

" xn`py rnynnùéà,"ùéà àìà éì ïéà
,mirbpa `nhin `edyäùà-ïéðî`idy

?mirbpa d`nhin

øîåì ãåîìúeixg`ly weqta`nh"

.erbp ey`xa ,odkd ep`nhiåá øùà òåøöäå
."minext eidi eicba rbpd

.erbp ey`xa" `l` xnel jixv did `ly

xacd xexa ixdy "minext eidi eicba

dxezd dtiqed jkle ,xacn aezkd rexvay

xnel ick ,"rbpd ea xy` rexvde" dxn`e

:jlíéðù ïàë éøä.mirxevn

caln ,sqep ,ipy rxevn zeaxl ,xnelk

on.dy`d epiide ."yi`"d

,xn`z `nyïë íà,ziyrp dy` mby

,mirbpa d`nhne zrxevnøîåì ãåîìú äî
oiprd zlgza"ùéà- ?"

`l` ,mirbpn dy`d z` hrnl ick `l

äèîìù ïéðòìeicba" epiidc ,[dhnl xen`d]

:cnll icke ,"minext eidid wxòøåô ùéà
.znxete zrxet dy` oi` j` ,mxete

:dpyna epipyøéæðá åðá úà øéãî ùéàä,

øéæðá äðá úøãî äùàä ïéàå:

ïðçåé éáø øîà:,df oicäëìädynl

ipiqnøéæðá àéä.

:dpyna epipyúåøéæð ìò çìâî ùéàä
åéáà,äéáà úåøéæð ìò úçìâî äùàä ïéàå:

ïðçåé éáø øîà:äëìäqn dynlipiàéä
øéæðá.

:dpyna epipyåúá úà ùã÷î ùéàä,

äúá úà úùã÷î äùàä ïéàå:

meyn ,`nrh opiyxtneáéúëãmixac]

[fh ak,mipwfd l` dxrpd ia` xn`e"úà
äæä ùéàì éúúð éúáaezkd dlzy ixd ,"

.dia`a - yi`l dzpizp z`

:dpyna epipyåúá úà øëåî ùéàä,ïéàå
äúá úà úøëåî äùàä:

meyn ,`nrh opiyxtneáéúëãzeny]

:[f `k"åúá úà ùéà øåëîé éëå,"dn`l

.dy` `le "yi`" :o`kn epcnle

:dpyna epipyíåøò ì÷ñð ùéàä,ïéàå
äîåøò úì÷ñð äùàä:

:opiyxtneàîòè éàî?

:[ci ck `xwie] xn`py meynz` `ved"

lk eknqe dpgnl uegn l` llwnd

ey`x lr mdici z` mirneydåúåà åîâøå
."dcrd lk

:oecl yieéàî," `a dnåúåà?hrnl "

àîéìéà,,xn`p m`äúåà àìå åúåà,

- llk zlwqp dy`d oi`y xnel

ik ,jk xnel xyt` i`áéúëäådxrp iab

dxrp didi ik" [bk ak mixac] dqxe`nd

,xira yi` d`vne ,yi`l dyxe`n dleza

,dnr akyeøòù ìà íäéðù úà íúàöåäå
àéää øéòä,íéðáàá íúåà íúì÷ñå,"ezne

.zlwqp dy`d s`y ixd

àìà:cnll ick ,"eze` enbxe" xn`p jkl

" wxåúåà"lweq dz`àìáåúåñëjky ,

,"ecal eze`" oeyld rnynäúåà àìå,z`

lweq dz` ,dy`däúåñë àìá.

:dpyna epipyäìúð ùéàä,ïéàådy`d

:zilzp

:opiyxtneàîòè éàî?

c meynàø÷ øîà:[ak `k mixac]

"õò ìò åúåà úéìúå."

" ,aezkd hrnnåúåà"äúåà àìå.

:dpyna epipyåúáéðâá øëîð ùéàä,ïéàå
äúáéðâá úøëîð äùàä:

:opiyxtneàîòè éàî?

meyncàø÷ øîà:[a ak zeny]oi` m`"

elåúáéðâá øëîðå,"" :epcnleåúáéðâá"àìå
äúáéðâá.

ìèåð äéä ÷øô êìò ïøãä
äñåøà ÷øô

:ïéúéðúîéî úøàáî åðéðôì äðùîä
úåàöåé ïä àìà ,úåúåù ïðéàù íéùðä ïä

.ïúáåúë éðéã úàå ,ïäéìòá úçúî
:úåàåùð ïðéàù íéùð .à

äñåøàj` dlral dycwzdy dy` ,

,dqex` dl `piwy ,dtegl dqpkp `l oiicr

åokíáé úøîåùmipa `la dlra zny dy` ,

dlra ig` ,maid ici lr meail dpiznne

mc` mr xzqiz `ly dnai dl `piwy ,znd

,iepiwd xg`l exzqpe ,miieqnúåúåù àì
`p od j` ,jynda yxtny enklr zexq

,odilraåod okläáåúë úåìèåð àìoz`va

lr xq`idl onvrl enxb od ik ,odilran

.odly dxizqd i"r odilra

itl ,zezey opi`y mrhdeøîàðùz`f"

,ze`pwd zxezúçú äùà äèùú øùà
äùéàzayeiy dy`a xaecny rnyn ,"

aezkd `ae ,dlra zgz d`eyp zxeza

`l` mind z` dzey oi`y xnele hrnl

,"dyi` zgz `idy dy`"äñåøàì èøô
íáé úøîåùå.odilral e`yip `l oiicry ,

:oi`eyipa odilra lr zexeq`y miyp .a

äðîìàd`eypdìåãâ ïäëì,äùåøâ
äöåìçåd`eypdèåéãä ïäëì,úøæîî
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äðéúðåcec mdilr xfby ,miperabd zepan ,

d`eypd ,l`xyi ldwa e`ai `lyìàøùéì,

åokìàøùé úád`eypdïéúðìå øæîîì.

el` lkúåúåù àì,dxn`p `ly itl

,dniiwl die`xy dy`a `l` dheq zyxt

die`xy rnyn ,"ezy` dhyz ik" xn`py

,zeyi`läáåúë úåìèåð àìåmrhd on ,

dnvrl dnxb `idy itl ,lirl xen`d

.dlra lr xq`idl

zngn odilra lr zexeq`d miyp .b

:mzgz epify

äáåúë úåìèåð àìå úåúåù àì åìàå:

úøîåàä"éðà äàîè,"dzpify dceny

.dlra zgzäàîè àéäù íéãò äì åàáùå.

åokúøîåàä"äúåù éðéà,"zaxqny

dlra lr dxeq`e ,mixnd mind z` zezyl

.dzpif `ny ,dxizqde iepiwd zngn

lr zexq`p `l` zezey opi` ,el` lk

,lirl xen`k ,daezk zelhep `le .odilra

.xq`idl onvr lr enxb ody itl

:oz`wyd z` akrn lrady miyp .c

äìòá øîà:ä÷ùî éðéà!dy`dy ,epiide

.dzewydl axqn dlra j` zezyl dnikqn

å,dxzqpe dlra dl `piwy dy` ok

êøãá äéìò àá äìòáùycwnd zial

oebkay ,dxizqde iepiwd xg`l dzewydl

`id j` ,dze` oiwcea mind oi` aey df

.dlra lr dxeq`

,el` lkäáåúë úåìèåðodilray itl ,

,ezyi `ly mdl enxbúåúåù àìå.

`l j` ,zezyl zeie`x eidy zeheq .d

:ozewydl odilra ewitqd

åúù àìù ãò ïäéìòá åúî,`ly

:ozewydl odilra ewitqd

íéøîåà éàîù úéá:äáåúë úåìèåð,

.ze`nh ody xxazd `l ixdyúåúåù àìå
z` yi`d `iade" dheq zyxta xn`py

.dzewydl leki dlra wxy rnyne ,"ezy`

íéøîåà ììä úéáå:úåúåù åà,àì åà
ïúáåúë úåìèåð,zezey opi`y oeik ,xnelk !

.daezk odl oi`

:opaxcn `ypdl zexeq`y miyp .e

z` `yepdåøéáç úøáåòîdpnl`zpy ,

e` ,zxaern `idyk dlran dyxbzp e`

z` `ypyåøéáç ú÷éðî,e` dpnl`zpy

exq`y ,dwepiz z` dwipn `idyk dyxbzp

wepizl z`ln cr `ypidl minkg odilr

ixd ,dxzqpe dlra dl `piwe ,mini miizpy

el`úåúåù àìdie`x dpi` ef dy` ixdy ,

,dniiwläáåúë úåìèåð àìåenxb ody itl ,

,xq`idl onvr lrøéàî éáø éøáã.

íéøîåà íéîëçådheqk dpic ef dheq :

ixdy ,dlibxäùéøôäì àåä ìåëé,epnn

ïîæ øçàì äøéæçäìåmiizpy xeark ,

die`xy dy` z`xwp `id okle .dcildn

`yepdy ,xaeq xi`n iax eli`e] .dniiwl

.[dyxbl aiig exiag zwipne zxaern

:ciledl zeleki opi`y miyp .f

úéðåìééàdleki dpi`y dxwr dy` ,

,drahn zclläðé÷æå,zcln dlcgy

ãìéì äéåàø äðéàùådwyn dzzyy oeik

in oniiwl xeq` el` lk ,xewirl dl mxby

dixt zevn miiw `le mipa oiicr el oi`y

okle ,diaxeúåúåù àìå äáåúë úåìèåð àì.

øîåà øæòéìà éáø:äùà àùéì àåä ìåëé
úøçà,äðîéä úåáøìå úåøôìå,xzen `die

zeie`xk zeaygp od okle .el` z` miiwl

.zelibx zeheqk opice ,zeyi`l

.gíéùðä ìë øàùåodilra odl `piwy

,exzqpe

úåúåù åà,äáåúë úåìèåð àì åà.

zeciqtn od ,zezyl zevex opi` m` xnelk

.lirl xen`k ozaezk

.hïäë úùà,dxzqpe ,dlra dl `piwy

äúåù,äìòáì úøúåîåd`vnp m`

dpynd d`a dn yxtz `xnbde .dxedh

.eprinydl

.iäúåù ñéøñ úùàyxtzi `xnbae .

.dfa yecigd

ïéð÷î úåéøò ìë éãé ìò,dl `piw m`

diaexwn cg` mr xzqz `ly dlra

xacd aygp ,zeixr meyn dilr mixeq`d

cr mdnr xzqz m` eilr zxq`pe iepiwl

.dzyzy

ïè÷ä ïî õåç,ùéà åðéàù éîîåxnelk ,

e` ohw mr xzqz `ly dl `piw m`y ,dnda

xn`py ,iepiwl eiepiw aygp epi` ,dnda mr

."dze` yi` akye"

ïéð÷î ïéã úéáù åìàåïäìzbdepy dy` .

dl ze`pwl leki epi` dlrae zevixta

,odl `pwn oic zia ixd ,oldlc zeaiqdn

:xg` yi` mr exzqi `ly oda dxzny

äìòá ùøçúðù éî,yxg dyrpyåà
äèúùð,ïéøåñàä úéáá ùåáç äéäù åà.

åøîà äúå÷ùäì àì,zia ly df iepiw

lrad wx ik ,dzewydl ick liren epi` oic

,dzewydl lekiàìàcrep `edäìñåôì
äúáåúëî,,dlra lr xq`z ,xzqz m`y

.dzaezk ciqtze

øîåà éñåé éáø:äúå÷ùäì óàliren

.oic zia ly iepiwd

- ?cvik

ïéøåñàä úéáî äìòá àöéùëì,äð÷ùé
.oic zia ly iepiwd jnq lr

leki epi` lrady mixaeq minkg eli`e]

envra dl `piw `ed xy`k `l` dzewydl

.["`iade - `pwe" xn`py

:àøîâäñåøà ,äðùîä úìéçúá åðéðù
:úåúåù àì íáé úøîåùå

àééúù àìã àåä àúùéî :äá ïðéåäå.àä
éåð÷,äì éð÷î.lka ,dzey dpi`y s` lry

llba dnai lre dqex` lr zxq`p `id z`f

zlhep dpi`y epipy ixdy ,ely iepiwd

.dzaezk

éìéî éðä àðî?mi`yepd oia wlgl

:opipyneïðáø åðúãdheq zyxta aizk :

"ìàøùé éðá ìà øáã,íäéìà úøîàå."

,"zxn`e" xezidn opiyxceäñåøà úåáøì
éåðé÷ì íáé úøîåùå.

ïéúéðúîådpi` mai zxney mby ipzwc

,dzeyéðî- ?àéä ïúðåé éáø!

àéðúãzihy ik z`e" xn`p :úçú
êùéà,opiyxce ,"äñåøàì èøôdpi`y

.dyi` zgz oiicr dpi` ixdy ,dzey

íáé úøîåù óà àéöåî éðàù ìåëéllkn

?dizy

øîåì ãåîìú"ùéà ùéàdhyz ik

zeaxl "yi`"d ltkn opiyxce ."ezy`

,mai zxneyäéùàé éáø éøáã.

øîåà ïúðåé éáø" :êùéà úçú,"èøô
íáé úøîåùì.

àéöåàz`úà àéöåà àìå íáé úøîåù
däñåøà?

øîåì ãåîìú"äèùú øùàúçú äùà
äùéàopiyxce ,"äñåøàì èøô`id s`y ,

.dzey dpi`

:mzzbelt z` `xnbd zyxtne

øî,oey`xd weqtdn yxecy ozpei iax

,dqex` hrnl ipydne ,mai zxney hrnl

äñåøà äéì àîéìà,xzei zaygp `idy

meyn ,mai zxney xy`n ezy`kéùåãé÷ã
äéãéã,,dze` yciw envra `edyïéì÷åñå
åãé ìò,dn ,dliwq zaiig eizgz dzpif m`y

`l` dyciw `l `edy ,mai zxney ok oi`y

,okle .eizgz dzpif m` zlwqp dpi`e ,eig`

wx eyxec iziid cg` herin wx did eli`

.dqex`l `le mai zxneyl

øîå,dqex` wx hrnny diy`i iax ,

íáé úøîåù äéì àîéìà,meynàìã
äôåçì äøéñî àøñçéî,d`ia ici lry

lkl ezy`k zeidl mail zipwp `id cala

d`ia `le zepf z`ia dilr `eai elit` ,xac

dzr xak zaygp `id okle ,oiyeciw myl

dteg i"r wxy ,ezqex` xy`n xzei ezy`k

.d`eypk aygiz `id

:da opiedeïúðåé éáøå,éàä"ùéà ùéà,"

äéì ãéáò éàî?

:opipyneäéì éòáéî,ùøç úùà úåáøì,

äèåù úùàå,úùàå

dqex`` cenr ck sc iriax wxtdheq

.äðéúðzenaia opixn`ck l`xyia `al oixeq`e miperabd on)(:gr scxfb cec

:odilr.úåúåù àìixtqa `ipz ikde dniiwl die`xa `l` dyxt dxn`p `lc

:'eke b"kl dpnl`l hxt xacn aezkd zeyi`l die`xa ezy` dhyz ikàìå
.äúáåúë úìèåðopixn`ck daezk opax deqpw `l b"kl dpnl` x`yc b"r`e

zipefp dpnl` wxta zeaezka)(:w scoi` ef

'it`e eilr xq`il dl dnxb dzxizqc dl

`id daezk za e`l jkld el die`x `id

:dxykn `ticr `lcéðéà äìòá øîà
.êøãá äéìò àá äìòáùå ä÷ùî`edy

:dzaezk zlhep dzyz `ly dl mxbåúî
.ïäéìòázeie`xe zexzqpd zeheq lk ly

:'ek ozewydl ewitqd `le zezylàìå
.úåúåùezy` z` yi`d `iade opirac

:'ebeàì åà úåúåù åà íéøîåà ä"áå
.äáåúë úåìèåð`ly jezn xnelk

yxtn 'nbae daezk zelhep `l zezey

:ediizbelt.åøéáç úøáåòîdgipde zny

zxaern `ide dyxiby e` dwipne zxaern

`diy cr `ypil minkg dexq`e dwipn e`

df jlde ezwipi onf jky mipy 'a oa cled

dpi` ixdy dzey `l dl `piwe d`ype

:dniiwl el die`x.äùéøôäì àåä ìåëé
die`x jkld dxifgdle ycg c"k cr

:dia `pixw zeyi`l.úéðåìééà`zipxkec

dl oi`e jk z`xap dn` irnny dcli `lc

dlewe zexry `le micc `l dy` ipniq

:dar.ãìéì äéåàø äðéàùåqek zzyy

mipa el oi`y inl dniiwl zexeq`e oixwir

:diaxe dixt lr l`xyi eehvp ixdyúùà
.äìòáì úøúåîå äúåù ïäëz`vnp m`

:`hiyt jixt 'nbae diwp.ñéøñ úùàoebk

zaiky dncwc d`ypy xg`l qxzqpy

:lreal lra.äúåù:`hiyt jixt 'nbae

.ïéð÷î úåéøòä ìë é"òdl `piw m`

zeixrd lkn cg`ne dig`ne dia`n

zxq`pe iepw eiepiw ied dxzqpe dxezay

:`hiyt jixt 'nbae dzeye eilrïî õåç
.ïè÷ä:dze` yi` akye aizkcéîîå

.ùéà åðéàù:dl yxtn 'nbaeã"áù åìàå
.ïäì ïéð÷îzebdpzn mze` oi`ex m`

:zevixta.åøîà äúå÷ùäì àì`l md
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ding ziaa mai dilr `ay oebk `l` okzi

,[lreal lra zaiky dncw `l zxg`y]

zaygpe xac lkl dze` dpwy llbae

.dzey `id okl dxenb ezy`k

ïúðåé éáøë øîàã ìàåîùå,hrnny

lkl d`pw `le li`ed dizyn mai zxney

?mai zxney oiicr `ide ,xac

:opivxzneáø êì øîà:éøîàã àðà,

ïúðåé éáøì åìéôà,ikezy` `idy it lr s`

aezkd dze` hrin z`f lka ,dxenb

di`x yi ozpei iaxn ,daxc`e .dizyn

.ixacläèåòîì àø÷ êéøèöéàãî,ììëî
àéä àúééìòî åúùàã!
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íåîòù,al oednza dwly ,oic ziay

mileki mpi` odilray oeik odl mi`pwn

.odl ze`pwl

:da opiedeäéùàé éáø,éàä"úçú
äùéà,"äéì ãéáò éàî?

:opipyneäéì éòáéîickùéà ùé÷äì
ùéàì äùàå äùàìmipey mipic iabl

seqa `ziixaa x`azpy itk ,dheq zeklda

.wxtd

:da opiedeéðä éáéúëã àîòè àìà
éàø÷,,dqex` hrnl lirl e`aedyåàì àä
éëä,àðéîà äåäyàéúù äñåøà!?

,ik ,okzi `l df ixdeéáø àúà éë àäå
àîåøãî àðéðç øá àçà,àúà,éúééàå

äéãéá àúéðúî:epipy dae ,yi` ozie" xn`p

ezaky z` jaêùéà éãòìáîrnyne ,"

`wecìòåáì ìòá úáéëù äîã÷ù éî
,mind dze` miwceaàìådxwnaäîã÷ù
ìòáì ìòåá úáéëù,dpi` dfk ote`ay

.dzey

,dqex` hrnl `xw jixv dnl ,ok m`e

lrad zaiky dncw `l dlv` ixdy

?lreal

:opivxzneàîç øá éîø øîà:úçëùî
äì,cgein weqt mikixv ep` eay ote` okzi

,dqex` hrnlúéáá ñåøà äéìò àáù ïåâë
äéáàoiicry ,dteg myl `ly zepf z`ia

dilr `a jk xg`e ,dqex` dx`yp `id

lrad zaiky dncwy `vnpe ,lread

ep` lirlc miweqtd llba wxe ,lreal

.dizy oicn ef dqex` mihrnn

,ok m` :da opiedeäúååëã,,dfl dneca

íáé úøîåù éáâ,lirl dhrnzp `id s`y

`l ixd dywi da mbe ,dzey dpi`y aezkdn

jgxk lra ,lreal lra zaiky dncw

cinrdl ep` oikixvíáé äéìò àáù ïåâë
äéîç úéáá,zepf z`ia eig` zzin xg`l

.lread dilr `a jk xg` wxe

ike :iywiz ,ok m`eàä,,z`fky dy`l

"íáé úøîåù"äì úéø÷?!

,maid dilr `ay oeik ixdåúùà
àéä àúééìòî,myl dilr `ay zexnl

?dizyn dphrnp dnle ,zepf z`ia

áø øîàäã,dpynd lr ,zenai zkqna

:d`pw zepfa eznai lr `adyìëì äð÷!

d`iaa xac lkl el d`eypl zaygp `idy

.ef

ziaa dilr `aa xaecn mlerl :opivxzne

e ,dingìàåîùë,äð÷ àì øîàãmaid

xac lkl eznai z` zepf z`iaaàìàwx

äùøôá íéøåîàä íéøáãì,epiidc ,meai ly

,eyxeil ezlgpa eig` my lr maid mewiy

dpi`e cala hba dyxbl lekiy oiprle

,mixac x`yl la` ,epnn dvilg cer dkixv

odk `ed m` e` ,ezy` oicn dyxeil oebk

m` dl `nhil e` ,dnexza dlik`dl lkeiy

okle ,d`eypk oiicr zaygp `l `id ,dzn

weqtd `ae ,"mai zxney" oiicr z`xwp `id

.dzey dpi`y dhrnl

:opiywneéëä éà,éáøë øîàã áø àîéì
äéùàé,`l dfe ,dzey mai zxney xaeqy

ding ziaa mai dilr `ay oebk `l` okzi

,[lreal lra zaiky dncw `l zxg`y]

zaygpe xac lkl dze` dpwy llbae

.dzey `id okl dxenb ezy`k

ïúðåé éáøë øîàã ìàåîùå,hrnny

lkl d`pw `le li`ed dizyn mai zxney

?mai zxney oiicr `ide ,xac

:opivxzneáø êì øîà:éøîàã àðà,

ïúðåé éáøì åìéôà,ikezy` `idy it lr s`

aezkd dze` hrin z`f lka ,dxenb

di`x yi ozpei iaxn ,daxc`e .dizyn

.ixacläèåòîì àø÷ êéøèöéàãî,ììëî
àéä àúééìòî åúùàã!

.`åéåðé÷ ìò ìçîù ìòá,ìåçî åéåðé÷.

.aïéã úéá åöøù àøîî ï÷æååì ìåçîì
,mdit z` dxndy lrïéìçåîåìyprp epi`e ,

.wpga

.båîàå åéáà åöøù äøåîå øøåñ ïáå
åì ìåçîì,åì ïéìçåî.lwqp epi`e

íåøãá éøéáç ìöà éúàáùëå,íéðù ìò
éì åãåä,àì àøîî ï÷æ ìòåéì åãåäoilekiy

ick ,el legnl oic ziaåáøé àìùú÷åìçî
ìàøùéá.

äðéî òîù:åéåðé÷ ìò ìçîù ìòá,åéåðé÷
ìåçî.

:opiwqneäðéî òîù!

àðéáøå àçà áø äá éâéìô:

øîà ãçlrad lgn m` wx :íãå÷
äøéúñ,ìåçî,lgn m` la`äøéúñ øçàì,

ìåçî åðéà,.eilr dxq`p xak ixdy

øîà ãçå:elit`äøéúñ øçàì,éîð,

ìåçî.

:`xnbd zpwqneøîàã ïàîë àøáúñîå

ìåçî åðéà.

éàîî- ?éñåé éáøì ïðáø éøãäî à÷ãî,

oicnl ep` iqei iaxl opax ly mzaeyzn

.z`f

àéðúã:øîåà éñåé éáø:äéìò ïîàð äìòá
el xeqnl jxev oi`e ,jxca dilr `ai `ly

,minkg icinlz ipyøîåçå ì÷î:

äãð äîå,úøëá àéäù,ïîàð äìòá
äéìò.eilr xenyl jxev oi`e

äèåñ,àéäùwxåàìá,dlra lrìë àì
ïëù.dxiny jixv epi`y

åì åøîà:minkgàì!äãðá úøîà íà
`ed mrhd ,dxiny jixv epi`yäì ùé ïëù

øúéä.etwez exvi oi` jkld ,leahzy xg`l

äèåñá øîàú,øúéä äì ïéàù`vniz m`

.eilr xabi exvi `ny yyg xzei yie ,d`nh

úøîà éàåmbyäì ìåçî äøéúñ øçàì,

ok m`äì úçëùîdheqa mbøúéä äì ùéã,

éòá éàã,äéåðé÷ì äéì ìéçî,ìéòáå?

àìà,äðéî òîùy ,åðéà äøéúñ øçàì

ìåçî.

xg`l milyexil dkilen lradyk ,okle

.xzid dl oi` aey dxizq

:opiwqneäðéî òîù!

:dpyna epipyàìù ãò ïäéìòá åúî
åúù,ù"á`ly daezk zelhep mixne`

zelhep e` zezey e` mixne` d"ae .zezey

.daezk

:da opiedeéâìôéî÷ éàîá?d"ae y"a

:opipyneéøáñ éàîù úéá:ãîåòä øèù
éîã éåáâë úåáâìdeln .aeg xhy el yiy

lra ixd ,eiqkp deld el carye ,deld lr

xzei el` miqkpa wfgenk aygp xhyd

xhy zlra `id dy`d o`ke .deldn

miqkpa zwfgen `id ixde ,daezkd

md lrad iyxeie ,daezkl micareynd

,di`xd eilr exiagn `ivende ,miraezd

dxizqa dzpify di`x `iadl mdilr jkitl

dy`d zlhep di`x e`iad `ly cer lke ,ef

.dzaezk

המשך מסכת סוטה דף כה עמוד א 
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øîà ìàåîùå:àðàéøîàã,éáøì åìéôà
äéùàé.`a ,ixnbl ezy` dpi`y it lr s`y

di`x ,daxc`e .dizyl dze` daixe aezkd

,ixacläéåáøì àø÷ êéøèöéàãî,ììëîdf

,cnl dz`ììë àéä åúùà åàìã!

åäì àéòáéà:úã ìò úøáåò,dy`

aegxl z`veiy oebke ,zeripva zbdep dpi`y

dyxbndlray`edoicde,dneckeielbxriya

m`d ,daezk dl zzl ilaäëéøö`id

äàøúäickäúáåúë äãéñôäì,xg` wxy

dciqtn `id dkxcn dxfg `le da exzdy

,daezkäëéøö äðéà åàmb `l` ,d`xzd

?dzaezk dciqtn `id d`xzd `ll

:wtqd iccv z` `xnbd zx`ane

ïðéøîà éî,àéä úã ìò úøáåòã ïåéë,

äàøúä àéòá àì.

àîìã åà,äàøúä éòáéú,äøãä éàã
äá,äá øãäéúdpi` f`e ,da xefgze okzi .

.dzaezk dciqtn

àúòîù:oizipzna opzc `dn di`x

íáé úøîåùå äñåøà,àìå úåúåù àì
äáåúë úåìèåð.

:wiicl epl yieàéúù àìã àåä àúùéî,

ééåð÷ àä,äì éð÷î.mileki maide qex`dy

mr xzqz `ly dze` xidfdle ze`pwl

dze` `iai `l iepiwdy it lr s` ,mixg`

.iepiwd lr xearz m` dizy icil seqa

eéàîì?dfd iepiwd liren dn iabl

åàì,äúáåúë äãéñôäì,xzqz m`y

.daezkd ciqtz

miyp` mr zxzzqny ef dy` ixde

d zc lr zxaer ,mixg`ilel z`f lkae ,`i

dciqtn dzid `l ,d`xzdde iepiwd

.dzaezk

dkixv zc lr zxaery dpin rny

.dzaezk dciqtdl d`xzd

ééáà øîà:àì`l` `a epi` iepiwd !

åéìò äøñåàìdciqtdl la` ,xzqz m`

.d`xzd dkixv dpi` dzaezk

øîà àôô áøick `a iepiwd :äúå÷ùäì
äàåùð àéäùëxg`l xzqz m`y ,

dyrpy iepiwd jnq lr dzyz ,oi`eyipd

.dqex` dcera

àéðúãë:äúå÷ùäì äñåøàì ïéð÷î ïéà
äñåøà àéäùë,äñåøàì ïéð÷î ìáà

äàåùð àéäùë äúå÷ùäì.

àáø øîà:òîù àúm` dirad heytl

:`l e` d`xzd dkixv

:oizipzna opzìåãâ ïäëì äðîìà,äùåøâ
èåéãä ïäëì äöåìçå,äðéúðå úøæîî

ìàøùéì,ïéúðìå øæîîì ìàøùé úá,àì
äáåúë úåìèåð àìå úåúåù.

:opiwiiceàéúù àìã àåä àúùéî.àä

ééåð÷,åäì éð÷î.

éàîìå?iepiwd lirenåéìò ïøñåàì éà- ?

ïîéé÷å ïøéñà àä,dzr eilr od zexeq` ixd

?iepiwd ilel mb

åàì àìà,ickïúáåúë ïãéñôäìixd !

.d`xzd jixv daezk ciqtdl liayay

àúø÷ñéãî äãåäé áø øîà:àìiepiwd !

`l` ,dzaezk dciqtdl `a epi`äøñåàì
ìòáë ìòåáì,,`edd yi`d mr xzqz m`y

[enr dxzqpy yi`l] lreal `ypidl xq`iz

.dpyxbi e` dlra zeniy xg`l s`

ïðúã:äøåñàù íùëdheqdìòáì,êë
ìòåáì äøåñà.

àøåñî àðéðç éáø øîà:òîù àú`dn

:oizipzna opzc

ïäì ïéð÷î ïéã úéáù åìàå:ùøçúðù éî
äìòá,äèúùð åà,úéáá ùåáç äéäù åà

ïéøåñàä.àìà åøîà äúå÷ùäì àìå
äúáåúëî äìñåôì.

äðéî òîù:zc lr zxaeräàøúä éòá
opz `icdl ixdy ,dzaezk dciqtdl ick

.dzaezkn dlqetl `a iepiwdy

:opiwqneäðéî òîù!

:da opiedeåäìåëå,lirlc mi`xen`d

,epzpynn `irai`d z` heytl eywiayéàî
àäî éøîà àì àîòè,egiked `l recn

?o`kn

:opipyneíúä éðàù àîìã,äì úéìã
ììë ìòáã àúîéà,epnn zcgtn dpi`

ziaa `vnpy e` dhzyp e` yxgzpy xg`n

m` dlecb jk lk zevixt ef oi`e ,oixeq`d

.d`xzd dkixv `id okle ,zc lr zxaer

lr zxaere ,dnr dlray ,dlibx dy` la`

dpi`y okzie ,dlecb zevixt da yi ,zc

.dzaezk dciqtdl d`xzd dkixv

åäì àéòáéà:`idy dy`úã ìò úøáåò,

äöøådäîéé÷ì ìòá,,dyxbl utg epi`y

m`däîéé÷î åðéà åà äîéé÷î?

:md wtqd iccve

ïðéøîà éîwxàìú ìòáã àãéô÷á
àðîçø,,"ezy` z` `pwe" aezky enkàäå,

,df lraeãéô÷ àì,xzen citwn epi`y oeike

.dniiwl el

àîìã åà,ãéô÷ã ïåéë,ãéô÷!oeik

df ixd ,jk lr citwn lrady `ed jxcdy

?dniiwl el xeq`e ,`citwl egxk lra aygp

òîù àú:oizipzna opzc `dn di`x

ïäì ïéð÷î ïéã úéáù åìàå:ùøçúðù éî
äìòá,äèúùð åà,úéáá ùåáç äéäù åà

ïéøåñàä.

úøîà éàåm`yäöødäîéé÷ì ìòá,

äîéé÷î,ike :iywzéãéî ïéã úéá éãáò
ìòáì äéì àçéð àì àîìãã?!

s` lr dniiwl dvex `ed `ny ixd

,miyp` mr zxzzqne zc lr zxaer `idy

oic ziad ly iepiwd ici lr ,eiykr eli`e

miyrp ep` ji`e ,xzqz m` eilr zxq`p `id

ixde ?ea utg epi`y xaca lrad ly egely

!eipta `ly mc`l oiag oi`

ikd e`lae ,dniiwl el xeq` ,i`ce `l`

.eilr zxq`p `id

m` dniiwl xzen lrad mlerl :opigce

`l` ,dvxàúìéîã àîúñ,úøáåòã ïåéë
àéä úã ìò,äéì àçéð çðéîdlral

.eliaya aeg df oi`e ,d`ivedl

åäì àéòáéà:åéåðé÷ ìò ìçîù ìòá,

,dl `pwy eze` mr cgiizdl zeyx dl ozpy

m`dìåçî åéåðé÷,dpi` dxzqp m` mbe

z` xwr `ed dlignay oeik ,eilr zxq`p

.iepiwdìåçî åðéà åà?

:md wtqd iccve

ïðéøîà éî,àðîçø àìú ìòáã éåðé÷á,

åéåðé÷ì äéì ìéçî àä ìòáå.

àîìã åà,àø÷éòî äéì éð÷ã ïåéë,àì
äéì ìéçî éöî?

òîù àú:oizipzna opzc `dnåìàå
ïäì ïéð÷î ïéã úéáù:äìòá ùøçúðù éî,

äèúùð åà,ïéøåñàä úéáá ùåáç äéäù åà.

åéåðé÷ åéåðé÷ ìò ìçîù ìòá úøîà éàå
ìåçî,ike :iywzìòá éúàã éãéî ïðéãáò,

e ,mixeq`d zian `viiykäéì ìéçî?!yi ixd

iepiwd z` lhai lrady ,oic zia zelif o`k

lr legnl leki epi` i`ce `l` !mdly

.eiepiw

lhale legnl lrad leki mlerl :opigce

`l` ,iepiwdàúìéîã àîúñ,íéëñî íãà
ïéã úéá úòã ìò,m` la` ,legnl `ai `le

.legn df ixd legnl dvx

òîù àúwxta dpyna opzc `dn

:oey`xåì ïéøñåîåly exiray oic zia

lradíéîëç éãéîìú éðùeze` eeliy ick ,

,lecbd oic zial milyexil jxcaàáé àîù
äéìòlradêøãá,.eilr dxeq` `id ixde

åéåðé÷ åéåðé÷ ìò ìçîù ìòá úøîà éàå
ìåçî?yygd dn ,äéåðé÷ì äéìçì,legni

,eiepiw z` lradìåòáìåxzen xacd ixdy

?el

.eiepiw lr legnl leki epi` i`ce `l`

lekiy di`x yi myn ,daxc` :opigce

ixdy !eiepiw lr legnléãéîìú àðù éàî
íéîëçicinlz enr gelyl jixv dnl ,

meyn ?`wec minkgéøéîâãmircei mdy ,

oicdéòá éàãlradìòáéîì,äì éøîà:

äéìçàlegnêééåðé÷ì,äìòáå.

òîù àú:äéùàé éáø øîàã:äùìù
íéìùåøé éùðàî àøéòæ éì çñ íéøáã:

המשך בעמוד קיק

dqex`` cenr dk sc iriax wxtdheq

.äéùàé éáøì 'éôà éøîàã àðà øîàã ìàåîùåiaxl y"ke dnexz dlik`dle dl `nhile dyxeil `id ezy` e`l n"y dizyl iieaxl jixhv`cnc dzey xn`c

l ipyck yi`l dy` yiwdl `l` `z` ikdl `xwc e`le `id `nlra `zknq` ihernl jixhvi`c `de `id ezy` e`lc meyn dzey dpi` xn`c ozpei:lirúøáåò
.úã ìòxicnd wxta zeaezka xn`c mc` lk mr zxacne weya deehe drext dy`xe d`vei drepv dpi`y zicedi)(.ar sc:daezka `ly d`veic.äàøúä äëéøö

:`cqtn d`xzd e`lac d`xzd dkixv dpi` e` dzaezk ciqtz `l xefgz m`e xefgz `ny.éàîì:ipd` i`nl iepiw `izy `lc oeik.äúáåúë éãåñôàìe`l i`e

efe d`xzd dkixv `nl` `cqtn `l ipwc

:miyp` mr dxzqpy `id zc lr zxaer

.äàåùð àéäùë äúå÷ùäìxzqz m`e

ly iepiw ici lr dzey oi`eyip xg`l

`idyk dzewydl leki epi`y oiqexi`

:dyi` zgz opirac dqex`äøñåàì
.ìòåáàlr dxqe`l `l` ipdn `l iepiw

: zzy `le dpyxbi e` df zeni m` dlrea

.äúáåúëî äìñåôì àìà`l i`c llkn

:`cqtn `l da exz`.ïðúãwxta onwl

oiwcea mindy myk)(:fk sc:.íúä éðàù
:d`xzd irac `dàúîéà äì úéìã

.ìòáãded `l `pic ia da exz`c e`l i`e

oi` `zni` dl zilc oeikc dqpwnl ol

df oi`e zc lr zxaer m` xaca dniz

dlv` dlray in la` `zxizi `zevixt

`zevixt zc lr zxaere epnn d`xi dpi`e

e`lac xninl `ki`e da zi` `zxizi

:dzaezk `cqtn inp d`xzdàìú
.àðîçø:ezy` z` `pwe aizkcàîìã åà

éë.ãéô÷ ãéô÷ã ïådigxe`c oeik xnelk

inp i`dc digxk lr ikda ctwinl lrac

:diabl `citw `iedàúìéî ïðéãáò
.äéì àçéð àì àîìããmiyrp ep` j`ide

utg epi`y el aeg `edy xaca el migely

ol `niiwe ea)(.`i sc zeaezkmc`l oiag oi`c

:eipta `ly.åéåð÷ ìò ìçîùc"q `zyde

lgny oia dxizq mcew lgny oia irawc

zxaer xnel ivniz m`e dxizqd xg`l

ilin ipd dniiwn dniiwl dvxy zc lr

dxizqe iepiw `ki`c `kid la` iepiw `la

dil `ixye iepiw xwr in edn legnl dvxe

:e`l e`.ìéçîå ìòá éúàã éãéî ïðéãáò
:`pic iac `zelif `ki`eàúìéîã àîúñ

.'åë íéëñî íãàdizrc mzq` opiknqe
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זה: רש"י שבפירוש והרמזי� מופלאי�" מה"עניני�

לבי� שבציצית ה"תכלת" חוטי שבי� ההבדלי� אחד

הוא ה"לב�" לעבודה38חוטי רומזי� התכלת שחוטי ,

מרע" "סור יראה, של רומזי�39הרוחנית הלב� חוטי ואילו ,

טוב". "ועשה לאהבה,

מפרש שרש"י לכ� העניני�, בפנימיות ההסבר, וזהו

– חוטי�..." "ושמונה מכ� ולאחר תכלת", "פתיל תחילה

מכ� לאחר מגיעי� ומכ� מרע, סור היא העבודה תחילת כי

אשר – חוטי�" "שמונה – ציצית מצות כללות לקיו�

המצוות". כל כנגד "שקולה

תכלת אי� שבזמננו מכ� זאת, למרות שמונת40א� וכל ,

א (א� ה�החוטי� ל"תכלת") עצמ� מצד שקשורי� לו

העיקרית שהעבודה ההוראה, נלמדת בקו41"לב�", היא

רבי אומר הרי התורה, פנימיות פי על ובמיוחד האהבה.

מילתא" תליא בחביבותא "אנ� יוחאי: בר ,42שמעו�

של ימי�) (שמונה הדרגות לכל מגיעי� כ� ידי ועל
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על43נפלאות" חדש שיר ל� "ונודה – שירה לאמירת ועד ,

נפשנו" פדות ועל ממש.44גאולתנו בקרוב ,

(d"kyz gly t"y zgiyn)

•

הגמר37) זהו כי – (23 הערה לעיל (ראה הי�" "על ג� רש"י כותב ומ"מ

עד דיצי"מ, הגמר והרגישו ידעו ישראל שג� עד שהי' שמוסי� אלא דיצי"מ,

כבפני�. שירה", "שאמרו באופ�

ואיל�.38) ג נג, קרח א. מד, פרשתנו לקו"ת ראה

שבירת39) – בכורות" שכול ע"ש תכלת "פתיל פרש"י ע� ג� מתאי� וזה
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ובהנסמ� ואיל� רצו ע' ח"א חב"ד – הערכי� ס' פ"ג. העבודה קונטרס וראה

ש�.
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.iepiwäîäáì úåðæ ïéàã,dpef ziyrp dpi`

.dlra lr zxq`p dpi`e dnda z`iaa

éùà áøì àé÷æøôî àáø äéì øîà:àðî
äîäáì úåðæ ïéà ïðáø øåîàã àúìéî àä?

áéúëã"áìë øéçîå äðåæ ïðúà àéáú àì
."jidl` 'd zia

àéðúå:áìë ïðúà,dlh dpefl ozpy mc`

,ealkl lraizy zpn lräðåæ øéçîå
,dlha dpefd ezgty z` silgdyïéøúåî

.gafnd lr daxwdløîàðùweqtd seqa

jiwl` 'd zarez ik"íäéðù íâ."

,opiyxceäòáøà àìå íéðùdzid m`e .

opz` cvn alk opz` xeq` did ,dndal zepf

.dpef

:da opiedeàìàå"òøæ úáëùaezky ,"

,dheqaéì äîì?i"r elit` oipwn ixdy

?segy

:opipyneäéì éòáéî,àéðúãëì" :úáëù
òøæ,"èøôøáãìøçà.

:opiyxtneøçà øáã éàî?-áø øîà
úùù:äëøãë àìù äì àðé÷ùì èøô,

lraidl ipelt mr xzqz `ly dze` xidfdy

epi` dfy ,rxf mewna `ly ,dkxck `ly el

.iepiw aygp

àáø äéì øîàlr iepiw :zyy axl

dliraäëøãë àìù?iepiw aygp epi` i`n`

" `däùà éáëùî"áéúë,miax oeyla

myke ,xac lkl dizeakyn ipy yiwdl

`ly akyn i"r dlra lr zxq`p `idy

?dfk akynn dl ze`pwl leki jk ,dkxck

øîà àìààáø,xnel `ziixad zpeek :

àðé÷ùì èøôäìíéøáà êøãakyz `ly ,

.xya aexiwa enr

øîàäéìééáà,df xac :`axlàúåöéøô
àîìòáàéä,àðîçø øñà éî àúåöéøôå?

dyrn i"r dlra lr dy` zxq`p ike

epi`y `hiyt ,zxq`p dpi`y oeike ?zevixt

?iepiw aygp

ééáà øîà àìà:äì àðé÷ùì èøô
ä÷éùðá,.mewn eze`a ynyd zwiyp

:opiywneäàøòä øîàã ïàîì àçéðä
["dxrd dxewn z`" aizkc] dxeza dxen`d

,zeixr iabl d`ia xnbk `ed dpicyåæ
äøèò úñðëä,àéä íåìë àìå ä÷éùð ìáà,

ä÷éùð éèåòîì àø÷ éúàã åðééä,epcnll

.d`xrd dpi` dwiypy

ä÷éùð åæ äàøòä øîàã ïàîì àìà,

øîéîì àëéà éàî?xnbk `idy oeik ixde

?iepiwk aygi `l dnl ,xac lkl d`ia

:opiwqneíìåòìxacl hxt"epiid "xg`

íéøáà êøã äì àðé÷ùì.àîéúã åäîå
àðîçø àéìú ìòáã àãéô÷á,aizkck

,"ezy` z` `pwe"ãéô÷ à÷ àä ìòáå,

ixdy.iepiwk aygiie ,jk lr dl `piw

ïì òîùî à÷.iepiwn hrnl `xw

ìàåîù øîà:íãà àùé
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:opipyneàîéúã åäî"äàîèð"

"äàîèð,"íéîòô éðù,dyxta exn`p

opiyxceãçàdxqe`lìòáì,ãçàådxqe`l

ìòåáì.

`l` dyxtd zxacn `leà÷ã àëéä
úåðæ àäá àøñúéîlr dfd zepfd dyrna ,

,dlreaàä ìáà,lr dl `piwy zeixrd

,odiciàîéé÷å äøåñàå ìéàåämb mdilr

,zepfd ilelàì àîéà.dheq oic oda bdep

ïì òîùî à÷hrnl `a epi` weqtdy

dxeq`y oicd mvr z` cnll `l` ,miaexw

epi` `edy ote`ae ,iepiwd ici lr dlreal

.aexw

:dpyna epipyïè÷ä ïî õåç.

akye" ?`nrh i`nùéà"dze`øîà
àðîçø,ïè÷ àìå.

ùéà åðéàùå,oipwn oi`y oizipzna ipzwc

,eci lréàî éèåòîì?

óåçù éèåòîì àîéìéà,epi`y mc`

?cilen epi`e ,dywzn

ìàåîù øîàäå:åãé ìò ïéð÷î óåçù,

äîåøúá ìñåôå.cg` did segyd m`

e` ieb oebk ,dy`d z` oillgny oileqtdn

lr `ae ,xfnn e` oizp e` llg e` car

.dnexza lek`ln zlqtp `id ixd ,dy`d

:da opiedeåãé ìò ïéð÷î,àèéùô?

:opipyneàîéúã åäî"äúåà ùéà áëùå
òøæ úáëù"àðîçø øîà,àäåsegydåàì

àåä éëä øá,ïì òîùî à÷ikd elit`c

.eci lr oipwn

segya l`eny xn`c `d lr opied ez

"äîåøúá ìñåôå"-àèéùô?!

:opipyneàîéúã åäî"åòøæ ììçé àìå"

àðîçø øîà,dy` iabl micnel ep` o`kny

`idy odkl dlrapy dpedkl dleqtd

ernyn "llgi `l" ik ,ez`ia i"r zllgzn

lelig ,["lgi `le" aizk `lcn] oilelig ipy

`wece ,drxfl cg` lelige dy`l cg`

ììçéì òøæ äéì úéàã,segyd la`úéìã
òøæ äéì,,rixfn epi`yììçéì àì,à÷
ïì òîùîdy`d z` llgn `ed z`f lkay

.dnexzn dlqete

xyt` i`e ,eci lr oipwn segyy ixd

!segy hrnl zpeekzn dpyndy xnel

:opipyneàìàå,íéáëåë ãáåò éèåòîì,

.eci lr oipwn oi`e ,yi` llka epi`y

:opiywneàðåðîä áø øîàäå:ãáåò
åãé ìò ïéð÷î íéáëåë,äîåøúá ìñåôå.

:da opiedeåãé ìò ïéð÷î,àèéùô?

:opipyneàîéúã åäî"äàîèð" "äàîèð"

ìòåáì ãçàå ìòáì ãçà íéîòô éúù,

`weceàøñúéî÷ã àëéädlrea lràäá
úåðæ,dheq oic da bdep f`àä ìáàcaerd ,

,miakekàîéé÷å äøåñàå ìéàåämb eilr

zepfd ilelàì àîéà.eci lr e`pwi

ïì òîùî à÷.oi`pwn eci lr s`y

caera xn`y ,`pepnd ax ixaca opied ez

" miakekäîåøúá ìñåôå,"àèéùô?!

:opipyneàîéúã åäî"éë ïäë ùéà úáå
øæ ùéàì äéäú`l miycwd znexza `id

"lk`zàðîçø øîàlky micnl ep` o`kne ,

dnexz zlik`n dy`d z` oilqet oileqtd

in `id ezrenyn "xf yi`l" ik ,oz`ia i"r

"didz" oeyldne .leqt epiidc ,dlv` xfy

`wecy yexcl epl yiäéåä øáã,in

e` oizp e` xfnn oebk ,da oiqtez oiyeciwy

,llgïéàla` ,dnexzn dlqet `ed wx ,

,miakek caeräéåä øá àìãel oi`y ,`ed

,l`xyia oiyeciwàì.ez`iaa dy`d leqti

ïðçåé éáøãî ìéñôã ïì òîùî à÷.

ìàòîùé éáø íåùî ïðçåé éáø øîàã:

åàáù ãáòå íéáëåë ãáåòì ïéðîúðäëä ìò
äåìñôù ìàøùé úá ìòå äééåìä ìòåon

oiicr `idyk odk za epiid zpdk] dnexzd

xaecn zil`xyie diiele ,dia` ziaa

zekfa dnexza zlke`e odkn dpnl`zpy

?[dipa

øîàðù"äðîìà äéäú éë ïäë úáå
äùåøâådia` zia l` daye ,dl oi` rxfe

lek`l zxfegy "lk`z dia` mgln dixerpk

.dnexza

l d`eyp dzid m` wx ,opiyxceùéù éî
äá ïéùåøéâå úåðîìà åìf` ,l`xyi epiidc

,dnexza lek`l `id zxfegãáåò åàöé
ãáòå íéáëåë,ïéùåøéâå úåðîìà åì ïéàù

äá,,da oiqtez `l ely oiyeciwdy zeid

dilr oi` ,znyke ,oiyexib el oi` `linne

epnn rxf dl oi` elit` okle ,zepnl` my

i"r zlqtpy oeik dnexzl zxfeg dpi`

.ez`ia

!eci lr oipwn miakek caery ixd

:opivxzneàìàåoizipzna ipzwc `d

,"yi` epi`ye"éàî éèåòîì?`a `ed-

àôô áø øîà:äîäá éèåòîìm`y ,

aygp epi` dnda mr xzqz `ly dl `piw

.iepiwäîäáì úåðæ ïéàã,dpef ziyrp dpi`

.dlra lr zxq`p dpi`e dnda z`iaa

éùà áøì àé÷æøôî àáø äéì øîà:àðî
äîäáì úåðæ ïéà ïðáø øåîàã àúìéî àä?

áéúëã"áìë øéçîå äðåæ ïðúà àéáú àì
."jidl` 'd zia

àéðúå:áìë ïðúà,dlh dpefl ozpy mc`

,ealkl lraizy zpn lräðåæ øéçîå
,dlha dpefd ezgty z` silgdyïéøúåî
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,opiyxceäòáøà àìå íéðùdzid m`e .

opz` cvn alk opz` xeq` did ,dndal zepf

.dpef

:da opiedeàìàå"òøæ úáëùaezky ,"

,dheqaéì äîì?i"r elit` oipwn ixdy

?segy

:opipyneäéì éòáéî,àéðúãëì" :úáëù
òøæ,"èøôøáãìøçà.

:opiyxtneøçà øáã éàî?-áø øîà
úùù:äëøãë àìù äì àðé÷ùì èøô,

lraidl ipelt mr xzqz `ly dze` xidfdy

epi` dfy ,rxf mewna `ly ,dkxck `ly el

.iepiw aygp

àáø äéì øîàlr iepiw :zyy axl

dliraäëøãë àìù?iepiw aygp epi` i`n`

" `däùà éáëùî"áéúë,miax oeyla

myke ,xac lkl dizeakyn ipy yiwdl

`ly akyn i"r dlra lr zxq`p `idy

?dfk akynn dl ze`pwl leki jk ,dkxck

øîà àìààáø,xnel `ziixad zpeek :

àðé÷ùì èøôäìíéøáà êøãakyz `ly ,

.xya aexiwa enr

øîàäéìééáà,df xac :`axlàúåöéøô
àîìòáàéä,àðîçø øñà éî àúåöéøôå?

dyrn i"r dlra lr dy` zxq`p ike

epi`y `hiyt ,zxq`p dpi`y oeike ?zevixt

?iepiw aygp

ééáà øîà àìà:äì àðé÷ùì èøô
ä÷éùðá,.mewn eze`a ynyd zwiyp

:opiywneäàøòä øîàã ïàîì àçéðä
["dxrd dxewn z`" aizkc] dxeza dxen`d

,zeixr iabl d`ia xnbk `ed dpicyåæ
äøèò úñðëä,àéä íåìë àìå ä÷éùð ìáà,

ä÷éùð éèåòîì àø÷ éúàã åðééä,epcnll

.d`xrd dpi` dwiypy

ä÷éùð åæ äàøòä øîàã ïàîì àìà,

øîéîì àëéà éàî?xnbk `idy oeik ixde

?iepiwk aygi `l dnl ,xac lkl d`ia

:opiwqneíìåòìxacl hxt"epiid "xg`

íéøáà êøã äì àðé÷ùì.àîéúã åäîå
àðîçø àéìú ìòáã àãéô÷á,aizkck

,"ezy` z` `pwe"ãéô÷ à÷ àä ìòáå,
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äîåã,,dite`ip lr mixacn lkdy dy`

äîåã úá àùé ìàå.

itlåæù,,dnecdäøùë äôéèî äàá.

åeli`åæ,,dzaäìåñô äôèî äàá`ny

.xfnnn e` iebn dclep

øîà ïðçåé éáøå:äîåã úá íãà àùé,

äîåã àùé ìàå.

itlåæù,,zadúåøùë ú÷æçá úãîåò,

dlra zgz dpfz `ny yyg lk dilr oi`y

dclep `ny yeygl oi` mbe ,eilr xq`ize

zelira aexy onwl yxtnck ,leqt z`ian

dclep mzqd one ,lradn md dy` ly

.dia`l dn` z`ian

åeli`åæ,dnecd ,ú÷æçá úãîåò äðéà
úåøùë,ilan eizgz zepfl dlelr `id `l`

.xeqi`a k"g` dilr `eai `ede ,ezrici

éáéúéî:`ipzc `dnäîåã íãà àùåð!

?opgei iaxl `iywe

:opivxzneàáø øîà:àøáñúåxeaq ike ,

ik dz`àùåð`edäìçúëì?dnec dy`

,ok zeyrl ie`x oi` dlgzkly i`ce `lde

.eze` lwlwz `ny

àìàz` dibdl jixv dz` ,jgxk lr

qexble z`fd `ziixad"àùð íà,"dnec

xnel yi ok m`e ,dniiwl carica xzeny

e ,`pzd ixaca zerh cer yiyéîð éðú"úá
äîåã."

opgei iaxe l`eny ly zwelgnd mbe

epi` mc` xy`k `l` ,dligzkl oiprl dpi`

,el` izy caln `yil zxg` dy` `ven

.dticr odn efi`

àúëìäå:äîåã úá íãà àùé,àùé ìàå
.äîåã

áøã äéî÷ àáøòî øá àôéìçú áø éðúã

åäáà:äðæî äùà,ïéøùë äéðá,meynyáåø
úåìéòády` lyìòáä øçà,zad ixde

`id ok m`e ,dqegi cvn dxyk "dnec" `id

,dlral zxzen zwfga `id mlerly ,dticr

eizgz zepfl dlelry ,dnvr dnec xy`n

.eilr xq`idle

íøîò áø éòá:øúåéá äöåøô äúéä
mdy dizelira aex lr yeygl yiy ote`a

,mixg` miyp`nåäî?dipa f` mb m`d

?mixyk

:`irai`d opiyxtneøîàã ïàîã àáéìà
äúñåì êåîñ àìà úøáòúî äùà ïéà,mei

,xefgnd zrted iptlêì éòáéú àìdipay

,mixyk mpi`äá òãé àìã,epi` dlra ixdy

,`ed izni` rceiäì øèðî àìåleki epi` ,

xarzze mei eze`a dpfz `ly dilr xenyl

.zepfa

ïéà øîàã ïàîã àáéìà êì éòáéú éë
äúìéáèì êåîñ àìà úøáòúî äùà,

,xgnl e` mei eze`aéàî?

opixn` m`däá òãéã ïåéëmei z` dlra

,dzliahäì øèðî éøåèð,f` dpfz `lyåà
äöåøôã ïåéë àîìã`idøúåéá,àì.`idy

xenyl leki epi`e ,me`zt epnn znlrp

?onf eze`a elit` dilr

:opiwqneå÷éú!

:dpyna epipyúéáù åìàå.odl oipwn oic

ïðáø åðúyi` yi`" dheq zyxta xn`p :

" aezkiy did ice ."ezy` dhyz ikùéà"

.zg` mrt

øîåì ãåîìú äî"ùéà ùéà- ?"

ùøç úùà úåáøì,äèåù úùàå,úùàå
íåîòù,al oednza dwlyäìòá êìäùå

íéä úðéãîì,ïéøåñàä úéáá ùåáç äéäùå,

ïäì ïéð÷î ïéã úéáù,m` dy`d z` oixidfn

mr xzzqz `ly zevixta zbdepy mi`ex

ick ,mixg` miyp`ïúáåúëî ïìñåôìm`

.exzqi

ìåëélirei dfd iepiwdyïúå÷ùäì óà?

øîåì ãåîìú" d`wyd iablàéáäå
åúùà úà ùéàädlra `wecy rnyne ."

.dzewydl leki

øîåà éñåé éáøoic ziad ly iepiwd :

lirenäúå÷ùäì óà.

,`l` ,dze` oiwyn mnvr mdy `le

ïéøåñàä úéáî äìòá àöéùëìå,äð÷ùé.

:opix`aneéâìôéî÷ éàîá?iqei iaxe opax

éøáñ ïðáø:ïðéòá"àð÷å" - "àéáäå."

.dzewydl leki ,`ed dl `piw xy`k wxy

øáñ éñåé éáø:ïðéòá àì"àéáäå àðé÷å,"

leki dlra `l`jnq lr s` dzewydl

.oicd zia ly iepiwd

ïðáø åðúz`f" dheq zyxt seqa xn`p :

,ze`pwd zxezúçú äùà äèùú øùà
äùéà`a `ede ,xzein dfd `xwnde ."

äùàì ùéà ùé÷äì,ùéàì äùàå.

:da opiedeàúëìä éàîì?mipic dfi`l

?dfl df eywed

:opivxzneúùù áø øîà:íàù íùë
àîåñ àåä,ä÷ùî äéä àì,dze`áéúëã

"äùéà éðéòî íìòðåd`ex `edy rnyne ,"

,eipiraàéä êë,àîåñ äúéä íà,äúéä àì
äúåù.

øîà éùà áø,ywidd `a jkl :íùë
úøâéçù,zrlevúîãéâå,mici dl oi`yàì

äúåù äúéä,meynáéúëã

dqex`` cenr fk sc iriax wxtdheq

.äîåã'ixn`ck xeaice dqlw oeyl dnec dite`ip lr lk ita zxacpe zprhp

dcpa)(.eq sceidy xzi xeaic `l` `ed cyg e`l `edde jia dzlr jxir znec

`ed jkitl `ed xzi xeaic oeyl dqlw s`e dlra ly dzeaiag lr da mixacp

xn`ck i`pb oeylle gay oeyll jtdp)(eze` oiqlwny:äàéáî äàá åæå
.äìåñô:xfnn e` miakek caern `ny

.[åæù]zxzene zexyk zwfga zcner zad

aexc opiyiig `l dleqt dtihle dlral

:dxarzp dlrane lrad xg` zeliraåæå
.úåøùë ú÷æçá úãîåò äðéàdpfny

epi`e d`ex epi` `ede eilr zxq`pe eizgz

:xeqi`a dilr `ae dyxbnàùåð àøáñúå
.äìéçúëìlr `l` dil dlwlwn i`ce `d

dvexzl zirae `id `zyayn jgxk

oeike xzen dnec mc` `yp m` ipznle

`le `wec e`l `pz `nl` dvexzl zirac

drh inp `da xninl `ki`c dpin opiazen

`yi opixn` ik inp op`e dnec za inp ipze

m` dligzkl e`l ef `yi `le ef mc`

`ven epi`y in[c `l`] la` zxg` `vni

:ef `yi l`e ef `yi el` mizy `l`éðúã
.'åë àôéìçú áøoeik dnec za jkld

eizgz `dzy dp`yiy el aeh `id dxykc

ezlwlwny dnec `yi l`e xzid zwfga

nr ynyl:el dxq`pyn däöåøô äúéä
.øúåéádizelira aexc yginl `ki`c

:mixg` lyn.åäî:mixyk dipa ediyïéà
.äúñååì êåîñ àìà úøáòúî äùà
lrad rci `lc cg` mei dzecp zqee iptl

zepfln meid eze` dxhplc dzcp zqee z`

:zepfa xarzz `ly.'åë êì éòáéú éë
dcp 'qna `zbelt)(:`l sc:êåîñ

.äúìéáèìe` dzliah meia dlahy xg`l

:xgn meilàéä äöåøôã ïåéë àîìã åà
.øúåéázhnypy dl xhpin ivn `l

:me`zt elv`n.àéáäå àðé÷ådl `pwnd

z` aizk `d inp iepiwa `iyw i`e dpwyi

xg` `le dl `pwn dlrac rnync ezy`

:yi` yi`n iaxzn `däùà äèùú øùà
.äùéà úçúdyxcl `ed `xizi `xw

:'ebe ze`pwd zxez z`f dyxtd seqa

.äùàì ùéà ùé÷äìi`nl lif`e yxtnck

:`zkld.'åë øîà éùà áø`yiwid yxtn xne dy`l yi`c `yiwid yxtn xn

:ibilt `le yi`l dy`c
ãéîòäå

äîåã(.dk sc zenaia) opiqxbck dpfn `idy mc` ipa dilr oifirlny g"x yxit .
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exn`e ,dazkk dxiyd z` cgi epeeke ,mlek

rny lr qxeta oibdepy jxck cgia mlek

,xeaivd iptlììää úà ïéøå÷ë àìå.

ùøã íåéá åáñåð÷øåä ïá òùåäé éáø:

äáäàî àìà ä"á÷ä úà áåéà ãáò àì.

,d"awd z` ad`y meynøîàðù" aei`aïä
éðìè÷é,ìçééà åì."

ïééãòåìå÷ù øáãäm` o`kn drxkd oi` ,

wtzqdl yi oky d`xin e` dad`n car

,e"iea `id m` "el" dlnd zernyna

,iplhwi m` s` xacd zernynyéðà åì
äôöî.åàepiidc ,s"l`aäôöî éðéà.

dtv` `le ipbxed `ed `ld aei` xn`y

ezernyny s"l`a `l minrtl yiy ,cer el

?"xv `l mzxv lka" enk e"iea el enk

øîåì ãåîìú"òåâà ãò,éúîåú øåñà àì
éðîî,"ãîìîaezkdäùò äáäàîù!aei`

òùåäé éáø øîà:êéðéòî øôò äìâé éî
éàëæ ïá ïðçåé ïáø,êéîé ìë ùøåã úééäù

äàøéî àìà íå÷îä úà áåéà ãáò àìù,

,eilr `aiy ypern yygyøîàðù"ùéà
øùéå íú,íéäìà àøé,òøî øñå."

òùåäé àìäå,êãéîìú ãéîìú,didy

ly ecinlz didy `aiwr iax ly ecinlz

,i`kf oa opgei oaxäùò äáäàîù ãîì!

:àøîâïéúéðúîá éðú÷ã àä :äá ïðéåäå
åúåà ïé÷ãåá íéîäù,ïàîìoiwceay `ed in

?mind eze`

ìòáì àîéìéà?ãéáò éàî ìòá`hg dn

?mind eze` ewcaiy

àîéú éëå,
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'ä éðôì äùàä úà ïäëä ãéîòäå",ïúðå
äéôë ìòdl yiye ,cenrl dlekiy rnyne ,"

,miciàåä êë,,dlraøâéç äéä íà,åà
íãéâ,ä÷ùî äéä àì.

yxtn df `l` ,miwleg mpi` mi`xen`d]

dna yxtn dfe ,yi`l dy`d dywed dna

.[i"yx .dy`l yi`d ywed

øîà éùà áø øá øî,ywed jkl mb :

äúåù äúéä àì úîìéàù íùë,meyn

áéúëã"ïîàå ïîà äùàä äøîàå,"àåä êë,

íìéà äéä íà,ä÷ùî äéä àì.

äñåøà ÷øô êìò ïøãä
íéîäù íùë ÷øô

:ïéúéðúîäúåà ïé÷ãåá íéîäù íùë,êë
åúåà ïé÷ãåá íéîä,`id m`y ,lread z`

jxck zeni `ed mb dxedh dppi`zenzy

ziiava ,dheqdzlitpae oha,jxiøîàðù
"åàáå,åàáå."

da e`ae","mixnl mixx`nd mind

lread mby ep` micnl e"ie ze`d xeziine

.dzenk ,dheqd l` mind z`iaa ypri

äøåñàù íùëdheqdìòáì,`lyk

,dzzyìòåáì äøåñà êëdcgiizpy yi`l ,

el `ypil dxeq`y ,enrxg`l s` ,mlerl

.epnn diyexib e` dlra zzin

øîàðù"äàîèð" "äàîèðåxeziine ,"

,lread lr mb dxqe`l opiyxc e"iedéøáã
àáé÷ò éáø.

òùåäé éáø øîà:êëùøåã äéäïá äéøëæ
áö÷ä,.e"ied xeziin ,`aiwr iaxk

øîåà éáø,dxizi e"ie ze` opiyxc `l :

n opiyxc `l`äùøôá íéøåîàä íéîòô éðù
äàîèð"" "äàîèðå- "ãçàå ìòáì ãçà
ìòåáìe"ied xeziin dpi` lirlc `yxc oke]

.[`xnba x`eank ,xg` weqtn `l`

íåéá åádixfr oa xfrl` iax z` epiny

l`ilnb oax z` exiardy xg`l ,`iypl

zial qpkil lkl zeyx epzpe ,ze`iypdn

cinlz lk xne` l`ilnb oax didy] yxcnd

,yxcnd zial qpki l` exak ekez oi`y

,meia ea dxez dzax ezpedkn edexiardyke

`ly yxcnd ziaa dielz dkld dzid `le

"d`nhpe d`nhp"c dyxcd s`e .dyxtzp

[meia ea `aiwr iax yxcàáé÷ò éáø ùøã
"íäî ìåôé øùà ùøç éìëå[mivxydn]ìà

åëåú,àîèé åëåúá øùà ìë`ed uxyde ."

ekezl ltpy yxg ilkde ,d`nehd a`

lke`de ,d`nehl oey`x dyrp uxyd

ipy dyrpe ,epnn `nhp yxg ilkd jezay

.d`nehl

:`aiwr iax wiicneøîåà åðéàaezkd

" ekeza xy` lk"àîè,"àìà"àîèé,"

zgz `"eeya] `nhi aezk eli`k opiyxce

[ceidíéøçà àîèì,yxg ilkay lke`dy

.mixg` `nhn

ìiãîaezkd o`køëë ìòitl xkk hwp]

`edy ,[yxg ilk `edy xepza ievn `edy

éðù,d`nehléùéìùä úà àîèîù.k,xnel

iyily edyere ezribpa sqep xkk `nhny

.mzq xacn aezkd ixdy ,oilega elit`e

òùåäé éáø øîà:êéðéòî øôò äìâé éî
éàëæ ïá ïðçåé ïáø!øîåà úééäù:øåã ãéúò

øçàcizraéùéìù øëë øäèì,dnexza

àîè àåäù äøåúä ïî àø÷î åì ïéàù,`l`

cizrd xecde .xnege lwn z`f oiyxec ep`y

.`xnba x`aziy itk xnege lwd z` jexti

àáé÷ò éáø àìäå,êãéîìú,åì àéáî
àîè àåäù äøåúä ïî àø÷î,øîàðù"ìë

àîèé åëåúá øùàoky lke oilega elit`e ,"

!dnexza

àáé÷ò éáø ùøã íåéá åáixr zyxta mb

epzi l`xyi ipay dxeza xn`py ,miield

mixrl yxbne zayl mixr mzlgpn mdl

" xne` cg` `xwn .mdizeaiaqíúåãîå
äîàá íéôìà äîã÷ úàô úà øéòì õåçî,"

."mixrd iyxbn mdl didi df" weqtd seqe

åeli`øîà øçà àø÷îmixrd iyxbne"

miell epzz xy`óìà äöåçå øéòä øé÷î
áéáñ äîà."

øîåì øùôà éà" miyxbnd zecnaóìà
äîàitl "øîàð øáëù"äîà íéôìà."

å,jci`nøîåì øùôà éà"äîà íéôìà,"

itløîàð øáëù"äîà óìà."

ãöéë àä?elld ze`xwnd ipy eniiwzi

"äîà óìàynyiy ick mdl epzi - "

mdlùøâî,zerihpe mizan iept mewn ,

.xie`l dl zeidl ,xird iepl ieyrd

å"äîà íéôìàozzl ick exn`p `l "

oiprl `l` ,miiellúáùä íåçú,xnel

wgxn cr wx xirdn zaya z`vl xzeny

`aiwr iax zrcly ,xzei `le dn` mitl`

.dxezd on `ed oinegz xeqi`

éìéìâä éñåé éáø ìù åðá øæòéìà éáø
øîåà:elld ze`xwnd ipy eayiizi jk :

"äîà óìà- "ùøâî.ixnbl ieptåeli`

"äîà íéôìà,"eidi ,mitqepd sl`dúåãù
íéîøëå,aezka xkfed `l zay megz eli`e .

.opaxcn `l` epi`e

àáé÷ò éáø ùøã íåéá åá"äùî øéùé æà
'äì úàæä äøéùä úà ìàøùé éðáå,åøîàéå

øîàì."

øîåì ãåîìú ïéàù"øîàìdnec epi`y ,"

,dxezay "xn`l" x`yl df "xn`l"

xefgiy ick dynl xn` d"awdy ernyny

.ok yxtl oi` o`k la` ,l`xyil xn`ie

øîåì ãåîìú äîå" o`køîàì?"

åéøçà äøéù ïéðåò ìàøùé åéäù ãîìî
äùî ìù,øáãå øáã ìë ìò.xn` dyny

dxiy`" eixg` miper mde ,"'dl dxiy`"

oiper ode "d`b d`b ik" xn` dyn ,"'dl

eid dxiyd lka jke ,"'dl dxiy`" eixg`

,"'dl dxiy`" eixg` oiperúà ïéàøå÷ë
ììää,ozaeg ici miaxd z` `iven cg`yk

lk lr eixg` oiper xeaivde `xew `ed llda

,"dielld" - rhwøîàð êëì"øîàì."

øîåà äéîçð éáø:òîù úà ïéøå÷ë.

lr ycewd gex dzxye ,dxiya gzt dyn

exn`e ,dazkk dxiyd z` cgi epeeke ,mlek

rny lr qxeta oibdepy jxck cgia mlek

,xeaivd iptlììää úà ïéøå÷ë àìå.

ùøã íåéá åáñåð÷øåä ïá òùåäé éáø:

äáäàî àìà ä"á÷ä úà áåéà ãáò àì.

,d"awd z` ad`y meynøîàðù" aei`aïä
éðìè÷é,ìçééà åì."

ïééãòåìå÷ù øáãäm` o`kn drxkd oi` ,

wtzqdl yi oky d`xin e` dad`n car

,e"iea `id m` "el" dlnd zernyna

,iplhwi m` s` xacd zernynyéðà åì
äôöî.åàepiidc ,s"l`aäôöî éðéà.

dtv` `le ipbxed `ed `ld aei` xn`y

ezernyny s"l`a `l minrtl yiy ,cer el

?"xv `l mzxv lka" enk e"iea el enk

øîåì ãåîìú"òåâà ãò,éúîåú øåñà àì
éðîî,"ãîìîaezkdäùò äáäàîù!aei`

òùåäé éáø øîà:êéðéòî øôò äìâé éî
éàëæ ïá ïðçåé ïáø,êéîé ìë ùøåã úééäù

äàøéî àìà íå÷îä úà áåéà ãáò àìù,

,eilr `aiy ypern yygyøîàðù"ùéà
øùéå íú,íéäìà àøé,òøî øñå."

òùåäé àìäå,êãéîìú ãéîìú,didy

ly ecinlz didy `aiwr iax ly ecinlz

,i`kf oa opgei oaxäùò äáäàîù ãîì!

:àøîâïéúéðúîá éðú÷ã àä :äá ïðéåäå
åúåà ïé÷ãåá íéîäù,ïàîìoiwceay `ed in

?mind eze`

ìòáì àîéìéà?ãéáò éàî ìòá`hg dn

?mind eze` ewcaiy

àîéú éëå,
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ïåò äéá úéà éàã,`ay ,dxiar xar m`

iepiwd xg` dxzqpy xg`l ezy` lr

,eilr dxq`peéì é÷ãáàéî ä.zeni `ed mbe

`dc ,ok xnel okzi `lïåò äéá úéà éë
äéãéãá,äãéãì àéî äì é÷ãá éî?ike

z` llk oiwcea mind oi` `hg lradyk

?eze` `l mb `linne ezy`

àéðú àäå" :ïåòî ùéàä ä÷ðå,äùàäå
äðåò úà àùú àéääwx ,opiyxce ."ïîæá
ïåòî ä÷åðî ùéàäù,f`úà ïé÷ãåá íéîä

åúùà.m` la`ïåòî ä÷åðî ùéàä ïéà,itl

,dxzqpy xg`l dilr `ayíéîä ïéà
åúùà úà ïé÷ãåá!

àìàåxn`z `nyìòåáì,mindy

?eze` oiwcea

,iywizéðúéìmyk ,yexita oizipzna

,lread z` oiwcea jk dze` oiwcea mindy

àôéñ éðú÷ãë"êë ìòáì äøåñàù íùë
ìòåáì äøåñà?"el dxeq` jk" xn`w `le ,"

:opivxzneíìåòìepiid "eze`"ìòåáì.

meyn ,`tiqdn `iyw `leéãééà àùéøå
äúåà" àðúã,"éðú" inpåúåà."

eli`eàðúã éãééà àôéñ"ìòá,"àðúinp

"ìòåá."

:dpyna epipyåàáå åàáå øîàðù.

åäì àéòáéà:"åàáå åàá"øîà÷,

ep` "e`ae" zaiza e"ie ze`d ly xezidn

.eze` oiwcea mindy miyxec

åà"åàáå åàáå"øîà÷zelitkd mvrn ,

?ok oiyxec ep` dyxta "e`ae" zaiz ly

òîù àú:oizipzna opzc `dníùë
ìòáì äøåñàù,ìòåáì äøåñà êë.øîàðù

"äàîèð,"äàîèðå"`aiwr iaxy ixd ."

`yxca mb ok m`e ,dxizi e"ie ze`dn yxec

.ok yxtl yi "e`ae e`a"c

ïééãòåd`nhp"c dnvr ef dyxca

"d`nhpeéòáéú," m`däàîèð äàîèð"

øîà÷,dyxtay d`nhp zaiz ltkn

,opiyxcåà"äàîèðå äàîèð"øîà÷,

?d`nhpe zaiza dxizid e"ie ze`dn

òîù àú:àôéñ éðú÷ãî,oizipzncéáø
øîåà:äùøôá íéøåîàä íéîòô éðù

"äàîèðå äàîèð,"ãçàå ìòáì ãçà
ìòåáì,.zeaizd ltkn yxec iaxy ixd

ììëî,cnl dz` dfàáé÷ò éáøã,

,iax lr wlegdùéøã÷ éåå!

iaxl zeyxcd z` `xnbd zx`ane

:iaxle `aiwr

êëìä,àáé÷ò éáøì,éáéúë éàø÷ àúéù.

cg` lkae ,dyxta miaezk "e`ae" dyly

.dyy cgiae ,dxizi e"ied

äãéã äàååöì ãçlr xfeb d"awdy

.mixnl mind da e`aiy dy`d

äéãéã äàåöì ãçå,lr mby yxcp e"ied

.ok xfbp lread

äãéã äééùòì ãçz` aezkd ricedy ,

z` ewcai mindy mdl gihane l`xyi

.zeheqd

äéãéã äééùòì ãçå,lread lr mby

.mind eze` ewcaiy ghaed

äãéã äòéãéì ãç,dy`l ricen odkdy

jkxi" mcew xn`p dllwd gqepay s` lry

`id z`f lka ,"dav jpha" k"g`e "zltep

,dphaa mcew ,mind z`ia jxck dwel

.dkxia k"g`e

,mind lr frl `ivedl `ly ick ,lkde

xcqk elrt `l mindy exn`i `ny

.yperl enxb md `l `linne dllwzpy

äéãéã äòéãéì ãçådwli lread mby ,

.jxia k"g`e ohaa mcew

éáøåxaqéàø÷ àúìúcalaéáéúë.

.yixc `l dxizi e"ied ze`d z`e

äàååöì ãç,äééùòì ãçå,äòéãéì ãçå.

.cala dy`d lr exn`p mleke

:da opiedeéáøå"ïé÷ãåá íéîäù íùë
åúåà ïé÷ãåá êë äúåà"äéì àðî?

:opipyneàéðúãî äéì à÷ôð,e`ae" xn`p

jirna dl`d mixx`nd mindïèá úåáöì
êøé ìéôðìåepiidc ,opiyxce ,"åëéøéå åðèá
ìòåá ìù.

ìòåá ìù åëéøéå åðèá øîåà äúà.åà
úìòáð ìù äëéøéå äðèá àìà åðéà?

øîåà àåäùë" oldläðèá äúáöå
äëéøé äìôðå,"úìòáð ìù äëéøéå äðèá éøä

xakøåîà.

íéé÷î éðà äîå"ìéôðìå ïèá úåáöì
êøé- "ìòåá ìù åëéøéå åðèá!

.mind oiwcea lread z` mby ixd

:da opiedeêãéàåepi` recn `aiwr iax

?mind i"r lread zwica z` o`kn yxec

:opipyneàåäälitple oha zeavl"c `xw

cnll `a "jxiïäë äì òãåîãdy`lïèáã
dwliàùéøá,øãäåk"g`êøé,zexnl

ick ,jetd xcq aezk dllwayàéöåäì àìù
íéøîä íéîä ìò æòì.

:da opiedeêãéàå`dc dil iywz iax

?xzein epi` oha zeavlc `xw

:iax jl xn` :opipyneïë íàzeavlc

,odk zrced lr cnll `l` `a `l oha

äëéøéå äðèá àø÷ áåúëì,êøéå ïèá éàî?

ìòåáì äðéî òîù,i"r wcap `ed mby cnll

.mind

:iaxl opiywneàåä àëäì éìåë àîéàå
àúàã,lr cnll `l` `a epi` `xwnd lky

zrced lr mb cnll ol `pne lread zwica

?odk

:opivxzneïë íà,`ed lreal wxy

,cnlnåëéøéå åðèá áåúëì,êøéå ïèá éàî

?zlrapl oia lreal oia mzq rnyncòîù
éúøú äðéî.odk zrced lr mb cnll :

:dpyna epipyäéä êë òùåäé éáø øîà
äéøëæ ùøåã.avwd oa

ïðáø åðú:äùøôá ïéøåîàä íéîòô ùìù
dzide"äàîèð íà`ide ezy` z` `pwe" ,"

äàîèðdyi` zgz dy` dhyz xy`" ,"

äàîèðå."

äîì?minrt yly xn`p

ìòáì ãçà,ìòåáì ãçàå,ãçàå
äîåøúì.odk dlrae odk za `id elit`y

,dxizqd i"r dnexz zlik`n zlqtpéøáã
àáé÷ò éáø.

ìàòîùé éáø øîà`idy epcnly xg`n :

,dnexzn zlqtpøîåçå ì÷zlqtpy

`xwn `iadl oikixv ep` oi`e ,odkl `ypiln

.jkl

äùåøâ äîål`xyil d`yipy odk za ,

,epnn rxf dl oi`e ,dyxbzpeúøúåîù
äîåøúì,dnexza lek`l dia` zial zxfeg

z`f lkaeäðåäëì äøåñà.odkl `ypil

åæ,,dxzqpy dheqdäîåøúá äøåñàù,

äðåäëì äøåñàù ïéã åðéàzl`ey `xnbd] .

leqtn llk xaic `l `aiwr iax ixdy onwl

jixv oi`y l`rnyi iax el xn` dne ,dpedk

.[dfl `xw

ze`xwnd yxtl `ziixad dkiynne

:dheq zyxta

øîåì ãåîìú äîd`pw gex eilr xare"

,ezy` z` `pweäàîèð àéäåeilr xar e` ,

,ezy` z` `pwe d`pw gexàì àéäå
äàîèð?"

íày dlral xexaäàîèð,äúåù äîì?

íày el xexaäàîèð àì,ä÷ùî äîì
?dze`

áåúëä êì ãéâî,ùlr÷ôñä`id

äøåñà!

el wtqy ,ef dy` :`ed aezkd xe`iae

z` xxal ick ,dpwyi ,e`l m` d`nhp m`

`id ixd ,dze` dwyn epi` m`e .wtqd

.wtqn el dxeq`

ëîïã äúà ïàxnege lwõøùì,yiyk

,rbp `l wtq ,zexdha rbp `ed m` wtq

,d`neha zexdhd z` wifgdl epilry

.wtqn

äèåñ äîå,ãéæîë ââåù äá äùò àìù,

ïåöøë ñðåàå,oebk ,bbeya dzpif m`y

,dqp`py e` ,dlra `edy ipelt lr daygy

z`f lkae ,dlra lr zxq`p dpi`äá äùò
éàãåë ÷ôñ.

õøù,ãéæîë ââåù åá äùòù,ñðåàå
ïåöøë,e` bbeya zexdh erbp m` mby

,mi`nhp md uxya qpe`aäùòéù ïéã åðéà
÷ôñ åá

mindy myk` cenr gk sc iying wxtdheq

'îâ.ïåò äéá úéà éàã:dxzqpy xg`l dilr `ayä÷åðî ùéàäù ïîæá
.ïåòî:mind dewcaiy dper `yz `idd dy`d eilr dxq`pyn dilr `a `ly

.éðúéì ìòåáì àìàdxeq` jk `icda `tiq ipzck `icda lread z` oiwcea jk

:el dxeq` jk `pz `le lreal.øîà÷ åàáå åàá:e"iec `ieaxn.åàáå åàáå åà
:yixc dyxta miletkdäàîèð øîàðù

.äàîèðå:yixc i"ee `aiwr iax n"y
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mey epi`x `l dliah mcew dewn iab la`

w"ta lirle dci lr iwetql `ki`c `zerix

:`zerix mey i`ed `l micr z`crd mcew
o`kn
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mindyקכח myka cenr gk sc iying wxtdheq

.úàáù íå÷îîådnc oece xefg dheqn `l` wtqn opinhnc zcnl `le li`ed

zeyxa d`neh s` xzqil ie`xd mewn `ed i"dxa wtqn d`nhc `d dheq

:xedh x"dxa la` `nh ewitq cigidìàùéì úòã åá ùéù øáã äèåñ äîå
.àéäl`yil zrc df rbepa ea yiy xac d`neh wtq s` e`l m` z`nhp m`

oebk rcei ipi` xne` `ede e`l m` rbp m`

mda weqr mc` didy zexdh e` mc`

:wtqd clepy dryaéáøì ïðéëøôå
.àáé÷ò ø"à ìàòîùédnexzl cg`e

wn v"` edi` dil xcdnwe`iadl `x

:dpedka.åúå`lc `aiwr iaxl ol `iran

:dpedka ixii`.äéì àðîdpedkl dxeq`c

`ixyc xninl `kil `de df zn m`

`iran dpedkl dl xq` dnexzl `zydc

'x epiid k"`c sili `l `ed e"wne

:l`rnyi.àø÷ êéøö àì äðåäë ú"ëå
aezkd da dyr ixdy dxeq` `linnc

lr dxqe`l dpef i`cek dpef wtq dheqa

:`id dpef zwfga efe egwi `l dpef aizkc `xiq` inp dpedk iabl jkld dlra
éà

ïàëîwxtae (:h sc) oileg zhigyc w"ta .xedh ewitq miaxd zeyxa 'eke exn`

ixinb `zkld miaxd zeyxa d`neh wtqc xn` (:fl sc f"r) oicinrn oi`

xedhc ixinb dxizq mewna `ly la` `nh dxizq mewna `wecc rnync dheqn dl

`nhp `l xeni`e ezwfg lr xedh cnrd `nil `zkld jixhvi` i`nl dnize `ed i`ce

sc) dcp zkqn yixa inp `icda xn` ikde

x"dxa d`neh wtqn dl xnb oerny iaxc (.b

zwfga `xab mzd `zyd ikd opaxe xn`e

d`neh dil `pizgn `l `witqn i`w dxdh

xedh x"dxac opixnbc `zkld e`l i` l"ie

aezkd xac `l `xw hwpc dxizq `pin` ded

mewn lka d`neh wtq lkl d"de deeda `l`

`"cqe efn xzei ef xdhl oi` `xaqnc dclepy

jkld d`neh wtq lka `id jk jln zxifbc

zeyxa d`neh wtq cinrdl `zkld jixhvi`

d`neh dil opizgn `lc dzwfg` miaxd

milbx yi n"n `nw oiwxitc inlyexi wtqn

ze`eanl meia daxegl dlila `ihltl xacl

`id dn dheq oel xn` `nh i"dx wtq dn iptn `nef oa z` el`y meia zelit`

dz` o`kne dlral dxeq` `idy epivn edl xn` wtq dil exn` wtq e` i`ce dlral

mya iqei 'xe `xirf iax xnc oibilt opaxc oedilin 'eke l`yil zrc ea yiy xac exn` o`kn 'eke s` l`yil zrc ea yiy xac o`k dne oldl s` cigid zeyx o`k dn uxyl oc

x"dx wtq dn iptne xedh ewitq l`yil zrc ea yiy t"r` `kd mxa `nh ewitq l`yil zrc ea yiy xac lk opipz `de dlra lr xq`dl oevx dl oi` dzpify dphw opgei 'x

td z` oiyer xeaivdy epivn edl xn` xedhzkqnc `ztqeza `ziixad meiqe d`neh wtql e"w xeavl dxzed zi`ce d`neh m` mi`nh xeaiv ly eaexy onfa d`neha gq

:miaxl l`yil xyt` i`e cigil l`yil xyt`y iptn xedh x"dx wtqe `nh i"dx wtq dn iptn xne` b"ayx zehegyd zeliapd wxt zexdhúåùøá.xedh ewitq miaxd

lk i`n`e `xnba wiicwe d`neh oaxw oi`ian odipy `ed mkn dfi` rcei ipi`e `nhpy mkn cg` izi`x cg` odl xn`y oixifp ipy opzc (.fp sc xifp) oixifp ipy wxtn 'iywn

wtq dil ied `zlz `d oediab mi`wc i`de oixifp ipy `kd la` ixz ia `ki`c oebk i"dxa d`neh wtq lk s` zlrape lrea dheq dn dheqn ixinb `kidn d`neh wtq

zg` zgz mc `vnpe zg` dhna zepiyi eidy miyp yly (:q dcp) dikxv dyer `idy dy`d wxta opzc `d k"` x"dxk dil aiyg zlz `ki`c `kid lk `nl` x"dxa d`neh

mcd `viy d`nh i`ce odn zg` mzd la` xedhe rbp `ly xyt` uxyc uxyl inc `lc icin `iyw `l mzdn edin x"dxk dil ded yly `ki`c oeik i`n` ze`nh olek odn

zexdha dweqre dhna zayei dzid dzry dic cvik opzc opiywn (.a sc) dcpc `nw wxtn la` (d"n d"t zexdh) oiliay ipyl `l` inc `le mlek xdhp j`ide dtebn

`nbxz xedh ewitq l`yil zrc ea oi`y xac ickn `nhn inp dhn zrl zrn `d dzry dicc `nrh (:d sc) `xnba wiice zexedh oleke d`nh `id dz`xe dyxite

x"dxa d`neh opiayg `lc d`xpe dl opinhn i`n`e x"dxa d`neh wtq dil dede yly `ied `ide dizexag seq seq dizexag ci dl `iedc dhna dze` ze`yep dizexagyk

oi`e dhna drbpy `ed i`ce rbnd dcpc `idd la` (.eh sc zeaezk) mdipia cg` uxye mircxtv dryze xifpc `idd oebk lkl dielb zeidl dleki dzid `witqc `kid `l`

opieyn i`n` dnznl `ki` `da la` miaxd zeyxa dzii`x wtq clep m` elit` x"dx dia xninl jiiy `le `ed xzq mewn xewnd mewne e`l e` dz`x m` `l` wtq mey

`nyc uxy `ed zrl zrn wtqe rbn i`ce mzd la` lra m` wtqe uxyd `ed lrea oebk rbn wtqe uxy i`ce dheqc dheql `inc `l `de cigid zeyxa d`neh wtqk dhn

zehegyd [zeliapd] wxt zexdhc `ztqeza `icda `ipz cere dheql inc `le li`ed opihrnn l`yil zrc ea oi`y xac `dc dheql incc `l` dheqn opitli `l op`e dz`x `l

rbn i`ce iedc b"r` ixinb dheqnc `nl` xedh miaxd zeyx wtqy xdhn xi`n iax zn `vnpe cner xgnl zn m` ig m` rcei epi`e dlila cg`a rbp (e"t)uxy wtqe

`wtp l`yil zrc ea oi`y xacd xwir p"` dl ixinb `zkld ikdc l"ie opixdhn `l `peeb i`d ikae dheql inc `le li`ed l`yil zrc ea oi`y xac opixdhnc `py i`n dnize

`le `nh ewitq zrc ea yiy xacc zrc ea oi`yl l`yil zrc ea yiy xac oia ibeltl `ki`c `xw ol ilbc oeike oizrnya onwlck lk`i `l `nh lka rbi xy` xyaden ol

ikd inp i` dil hwp dithiy ab` ribne rbep zrc `pin` ded dheqn i` wiqnc b"r`e dxizq mewn `wec ea yxtnc dheqn yxetnd on mezq cenlp okid ez`neh yxit

zryk ze`nehd lky oi`nhn minkge dlila cg`a rbpc `ziixad meiq .ribne rbep zrc `pin` ded l`yil zrc ea yiy xac opirac dheqa `xw ol ilb ded i`e eyexit

dil opiayg dlila elit` xi`n iaxl oia opaxl oiac `nl` x"dx wtq dfy iptn xedh zn e`vne zixgy `ay t"r` axran ig ede`x m`y xi`n iaxl minkg micene oz`ivn

xary lk llkd df `nh ewitq eixg` ly meia `vne meia dlila `vne meia xedh meia `vne meia ca`nd (b"n) ipiny wxt zexdh zkqna opzc `dn `iywe miaxd zeyx

milit` ze`eanl meia daxegl dlila `ihltl xacl milbx yi n"n inlyexin inp opizii` lirle cigid zeyxk mlerl aiyg dlilc `nl` `nh ewitq ezvwn e` dlild eilr

ewitq rbp `l wtq rbp wtq ekeza d`nehde migth 'i deab i"dxa dtew i"dxk me`yre x"dxa mixac yi 'f wxt zexdhc `ztqeza .i"dx aiyg dlila `ihltc `nl` meia

dkezl eci qipkd xedh rbp `l wtq rbp wtq ekeza ozpe xiipa e` aiqa jexk dnexz xkke etizk lr dyetk dzid `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq dkezl eci qipkd xedh

ewitq rbp `l wtq rbp wtq eiab lr eci hyt xedh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eiab lr dpezp d`nehe migth 'i deab x"dxa xeng `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq

exeng lr akex dfe exeng lr akex df did `nh ewitq rbp `l wtq rbp wtq ey`xl dlr xedh ewitq rbp `l wtq rbp wtq eilr d`nehe migth 'i deab x"dxa rlq `nh

`nh cg`e xedh cg` [eitizk] szk lr akex df ly epae eitizk lr akex df ly epa xdhn iqei iaxe `nhn awri 'x erbp `l wtq dfa df erbp wtq xedh cg`e `nh cg`

iqei iaxe `nhn awri 'x erbp `l wtq dfa df erbp wtq`nhn awri 'x hiqd `l wtq hiqd wtq migth 'in dlrnl lzeka waecn wexde eitizk lr dliag dzid xdhn

drwa oic mzd yxtn cere xedh x"dxa ekelid jxcy lk xne` iqei iaxe i"dxk `ed ixd x"dxa migth dxyrn dlrnl `edy lk xne` awri 'x didy xdhn iqei iaxe

dngd zenia opixn`c `d yxtn (:bpw sc a"a) zny in wxtae dipy driax cxzyn minybd zeni od el`e d`eaz xwrzyn dngd zeni od el` minybd zeniae dngd zenia

:o`kle o`kl cigid zeyx minybd zeni eilr exar la` minybd zeni eilr exar `ly `l` epy `l d`nehl x"dx

åúådlira dl leqtl dlrapy oeik k"` l`rnyi iaxc xnege lw dil zil i` dnize l`rnyi iax epiid ok m`c sili `l xnege lwnc 'it i"yx .dil `pn dpedk `aiwr iaxl

meyn xnege lw dil zil `kd xnel yi icin dilr jxtinl `kil `d cere xnege lw i`dn dil opitli (:gq sc) dpnl` wxta zenaia `de dpedkl dleqtc dil `pn zi`ce

:`icda dnexz daizk oileqt zlira iab la` l`rnyi iaxl jixtck ith xingc dpedkl cge lral cge lreal cg `pin` ded i`xw `zlz `l` iaizk eed `l i`c
oky
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úàáù íå÷îîå,oic epcnl `le li`ed

oipce oixfeg ep` ixd ,dheqn `l` uxyd

mi`nh ,wtqn d`nh dheqdy ote`a wxy

.wtqn zexdhd mb

äîay enkäèåñ,a da xaecnúåùø
ãéçéä,,dxizql ie`xd mewn `edyóà
õøù,a wxãéçéä úåùøm` la` ,`nh ewitq

.xedh `ed ixd ,x"dxa d`neh wtq rxi`

äèåñ äîå`edúòã åá ùéù øáã
ìàùéì,m` dy`d z` le`yl xyt`y

,`l e` z`nhpõøù óà`wecåá ùéù øáã
ìàùéì úòã,wtqy ,mc` iabl `ed oecipdy

mda wqry zexdh iabl e` uxya rbp m`

,uxya erbp m` wtqd clepy drya mc`

,`l e` rbp m` mc`d z` le`yl xyt`y

mi`nh md ixd ,rcei epi`y xne` `ed m`e

.wtqn

åøîà ïàëîå:ìàùéì úòã åá ùéù øáã
cner `edeãéçéä úåùøá,àîè å÷éôñ.

`ed m` la`íéáøä úåùøá,å÷éôñ
øåäè.

ïéàùåìàùéì úòã åá,zn uxy oebk

e` mda rbp m` wtqe ,zexdhd cil xaredy

` zexdhd z` le`yl xyt` i`y ,`lm

,`l e` ea erbpãéçéä úåùøá ïéáúåùøá ïéá
íéáøä,øåäè å÷éôñ.

:da opiedeìàòîùé éáøå,iaxl xn`y

leqtl `xwn jixv oi`y `ziixaa `aiwr

ep` `l` ,dpedkn dxzqpy dheqd z`

:iywiz ,xnege lwn z`f mircei

äîåøú àáé÷ò éáø øîà,yxec `edy

xaic `le ,dnexzn dlqetl "d`nhpe"n

,dpedkn llkaåäéà äéì øãäîå,iax

,l`rnyiäðåäë?!

åúå:`iywàáé÷ò éáøì,äéì àðî äðåäë
?odkl `ypil zxq`p `idy

xizn ok` `edy xnel xyt` i`e

dnexzn `ed xnege lw ixdy ,dpedkl

.dxeq`y

llba xqe` zn`a `edy xnel oi` mbe

?l`rnyi iax epiidc ,xnege lwd

àîéú éëå`aiwr iax xaqàì äðåäë
àø÷ àëéøö,xeq`l
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úàáù íå÷îîå,oic epcnl `le li`ed

oipce oixfeg ep` ixd ,dheqn `l` uxyd

mi`nh ,wtqn d`nh dheqdy ote`a wxy

.wtqn zexdhd mb

äîay enkäèåñ,a da xaecnúåùø
ãéçéä,,dxizql ie`xd mewn `edyóà
õøù,a wxãéçéä úåùøm` la` ,`nh ewitq

.xedh `ed ixd ,x"dxa d`neh wtq rxi`

äèåñ äîå`edúòã åá ùéù øáã
ìàùéì,m` dy`d z` le`yl xyt`y

,`l e` z`nhpõøù óà`wecåá ùéù øáã
ìàùéì úòã,wtqy ,mc` iabl `ed oecipdy

mda wqry zexdh iabl e` uxya rbp m`

,uxya erbp m` wtqd clepy drya mc`

,`l e` rbp m` mc`d z` le`yl xyt`y

mi`nh md ixd ,rcei epi`y xne` `ed m`e

.wtqn

åøîà ïàëîå:ìàùéì úòã åá ùéù øáã
cner `edeãéçéä úåùøá,àîè å÷éôñ.

`ed m` la`íéáøä úåùøá,å÷éôñ
øåäè.

ïéàùåìàùéì úòã åá,zn uxy oebk

e` mda rbp m` wtqe ,zexdhd cil xaredy

` zexdhd z` le`yl xyt` i`y ,`lm

,`l e` ea erbpãéçéä úåùøá ïéáúåùøá ïéá
íéáøä,øåäè å÷éôñ.

:da opiedeìàòîùé éáøå,iaxl xn`y

leqtl `xwn jixv oi`y `ziixaa `aiwr

ep` `l` ,dpedkn dxzqpy dheqd z`

:iywiz ,xnege lwn z`f mircei

äîåøú àáé÷ò éáø øîà,yxec `edy

xaic `le ,dnexzn dlqetl "d`nhpe"n

,dpedkn llkaåäéà äéì øãäîå,iax

,l`rnyiäðåäë?!

åúå:`iywàáé÷ò éáøì,äéì àðî äðåäë
?odkl `ypil zxq`p `idy

xizn ok` `edy xnel xyt` i`e

dnexzn `ed xnege lw ixdy ,dpedkl

.dxeq`y

llba xqe` zn`a `edy xnel oi` mbe

?l`rnyi iax epiidc ,xnege lwd

àîéú éëå`aiwr iax xaqàì äðåäë
àø÷ àëéøö,xeq`l

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א סיון, תשי"ח

ברוקלין.

 הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים 

מו"ה יהודא זרחי' מרדכי ליב חיים שי'

שלום וברכה!

ת"ח על השורות שכותב אודות חגיגת הנחת אבן הפנה של ישיבת חב"ד בכפר חב"ד אשר שם צוה 

ה' את הברכה, והרי זה מחזק התקוה שמצדו יעשה בזה גם להבא ככל התלוי בו להצלחת הענין, וככתבי 

במכתבי לחגיגה הנ"ל בממונו בגופו ובנשמתו וכהביאור שם.

ומענינא דיומא יש לקשר האמור עם פתגם תורת בעש"ט הידוע ששמענוהו מכ"ק מו"ח אדמו"ר, 

תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה, מלאכה כוונתה התעסקות, כל תורה שאין עמה מלאכה, התעסקות 

באהבת ישראל, יעדער שטיקל תורה שאינה מביאה לאהבת ישראל, איננה תורה. והנה לכאורה מרז"ל 

מפורש הוא, כל האומר אין לי אלא תורה אפילו תורה אין לו )עיין לקו"ת ראה כג, ג(, שצ"ל עם גמ"ח. 

אבל מודגשת בתורת הבעש"ט, שתי נקודות: א( שצ"ל הדבר אין יעדער שטיקל תורה, ב( שצריכה להיות 

התעסקות, וכמבואר במ"א בענין עסק, שאין זה שיושב בהיכלו ומחכה עד שיבוא מי אליו וישאלנו האם 

יש לו סחורה למכור אלא אדרבה יוצא ממקומו מתעסק ומשתדל ומחפש איפוא למכור סחורתו ומשדל 

את הקונה בכל מיני אופנים וכו' והנמשל מובן.

ובהנוגע בעניננו ע"י הכלל גדול בתורה דאהבת ישראל כשיניחוהו ליסוד מוסד לא יקשה כלל וכלל 

התעסקות בממונו בגופו ואפילו בנשמתו בענין האמור שהוא תורה ואהבת ישראל גם יחד.

בברכה לבשו"ט בכל האמור וכן מהתקדמות קהלתו בתורה ומצותי' בהליכה מחיל אל חיל.
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·‡e‰Â ,dlk ˙aM‰ Ïk ÂÈÏ‡Ó ÚaËˆÓ ‡e‰Â [BÚ·ˆÏ] (BÚ·BˆÂ) ÌBÈ „BÚaÓ *‰¯Bi‰ ÍB˙Ï ¯Óˆ ˙˙Ï ¯zÓ ÔÎÂ§¥ª¨¨¥¤¤§§©¨¦§§§§¨§§¦§©¥©¥¥¨¨©©¨ª¨§
‰zÁÈÂ ÁkLÈ ‡nL ‰¯Êb ÌeMÓ ¯eÒ‡ L‡‰ ÏÚ ˙„ÓBÚ Ì‡L ,dlk ˙aM‰ Ïk L‡‰ ÏÚÓ ‰¯e˜Ú ‰¯Bi‰ ‡‰zL¤§¥©¨£¨¥©¨¥¨©©¨ª¨¤¦¤¤©¨¥¨¦§¥¨¤¨¦§©¦©¤

dÈeqk ·È·Ò ËÈËa ‰ÁeË ‰¯Bi‰ ‡‰zL Ì‚Â ,Ú·v‰ È�ÓÓÒ ÏeMa ¯‰ÓÏ ˙aLa ÌÈÏÁba¯eÒ‡ ‰ÁeË d�È‡ Ì‡L , ©¤¨¦§©¨§©¥¦©§¨¥©¤©§©¤§¥©¨¨§¦§¦¦¨¤¦¥¨¨¨
·iÁ L‡‰ ÏÚ d�È‡ elÙ‡ ˙Á˙B¯ ‰¯„˜a ÒÈ‚n‰Â ,ÛÎa da [ÒÈ‚ÈÂ] (ÒÈ‚Óe) ˙aLa dÈeqk ‰l‚ÈÂ ÁkLÈ ‡nL ÌeMÓ¦¤¨¦§©¦©¤¦¨§©¨¥¦§¨¦¨§©§©¥¦¦§¥¨©©£¦¥¨©¨¥©¨

ÏM·Ó ÌeMÓ15ÏkÓ ,ÌBÈ „BÚaÓ Ôk¯ˆ Ïk ¯·k eÏMa˙� Ú·v‰ È�ÓÓÒ Ì‡ elÙ‡Â .ÏeMa‰ ¯‰ÓÏ ˙Ó¯Bb ‰Ò‚‰‰L , ¦§©¥¤©£¨¨¤¤§©¥©¦©£¦¦©§¨¥©¤©¦§©§§¨¨¨§¨¦§¦¨
Ú·Bˆ ÌeMÓ ·iÁ ˙aLa Ô‰a ÒÈ‚nLk ÌB˜Ó16ËÈËa ‰ÁeË ‡È‰Lk Ï·‡ .¯Óva Ú·v‰ ËÏ˜� *‰Ò‚‰‰ È„È ÏÚL , ¨§¤¥¦¨¤§©¨©¨¦¥©¤©§¥©£¨¨¦§¨©¤©©¤¤£¨§¤¦¨§¦

.ÒÈ‚‰Ï È„k ÈeÁh‰ ¯BzÒÏ *Ík Ïk ÁB¯ËÏ ‡·È ‡ÏŸ¨Ÿ¦§©¨¨§¦§©¦§¥§¨¦
Ù"Ú‡ ,dlk ˙aM‰ Ïk ÌL B�aÏzL È„k ÌBÈ „BÚaÓ ¯epz‰ ÍB˙Ï *ÔzLt ÏL (‰ÂËÓ :Le¯t) ÔÈ�e‡ ˙˙Ï ¯zÓ Ï·‡£¨ª¨¨¥¦¥©§¤¤¦§¨§§©©¦§§¥¤§©§¨¨©©¨ª¨

ÔÈ�e‡‰Ï ‰L˜ Áe¯‰L ÔÂÈÎc .BÈeqk ·È·Ò ËÈËa ÁeË ¯epz‰ Èt ÔÈ‡L19˙BzÁÏ È„k ¯epz‰ Èeqk ˙Bl‚Ï ‡·È ‡Ï , ¤¥¦©©©§¦§¦¦§¥¨¤¨©¨¨§¨¦Ÿ¨Ÿ§©¦©©§¥§©
:ÂÈÏeLaL ÌÈÏÁba©¤¨¦¤§¨

‚‡È‰ elÙ‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ Áwn‰ ÌÚ B˙Èa Á˙tÓ ‡ˆiL „·Ï·e ,‰ÎLÁÏ ÍeÓÒ Áwn‰ B�ÈÚË‰Ïe È¯Î�Ï ¯BkÓÏ ¯zÓª¨¦§§¨§¦§©§¦©¦¨¨§©£¥¨¦§©¤¥¥¦¤©¥¦©¦¨¦§£¦¦
Â"Ó¯ ÔÓÈÒa ¯‡a˙pL BÓk ˙·¯ÚÓ‰ ¯ÈÚ20. ¦©§Ÿ¤¤§¤¦§¨¥§¦¨

BÎÈÏB‰Ï ÌMÓ BÏhÏ È¯Îp‰ ‡a ˙aLa Î"Á‡Â ˙aM‰ Ì„˜ BÁwÓ ÌL ÁÈpiL B¯ˆÁa *¯„Á È¯Îp‰Ï „ÁÈ Ì‡ elÙ‡Â©£¦¦¦¥§©¨§¦¤¤©£¥¤©¦©¨¦§Ÿ¤©©¨§©¨¨©¨§¦¦§¦¨§¦
Û‡ *Ï˜‰Ï LÈ Ê‡L ,epnÓ ‡¯È˙Ó ‡e‰Â ÌÈl‡ È¯Îp‰L Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙aM‰ ¯Á‡Ï „Ú *BÎÈÏB‰Ï epÁÈpÈ ‡Ï ,B˙È·Ï§¥Ÿ©¦¤§¦©§©©©©¨¤¨¦¥¤©¨§¦©¦§¦§¨¥¦¤¤¨¥§¨¥©

:˙aM‰ Ì„˜ BÁwÓÏ ÌB˜Ó BÏ „ÁÈ ‡Ï Ì‡¦Ÿ¦¥¨§¦§Ÿ¤©©¨

mixe`ia

äøåé.תעשיה לצרכי המשמש גדול סיר –

äñâää é"òùאסור – בצמר הצבע נקלט כבר ואפילו –
שלא כדי תמיד בצמר להגיס הצבעי� דר� שכ� כיו� להגיס,

.17יחר�

êë ìë çåøèì àåáé àìבוודאי טרחה, ע� שקשור שכיו� –

השבת על בנתיי� .18יזכור

(äåèî 'éô) ïéðåà�שטווי קוד� פשת� של אגודות היינו –

לחוטי�. אות�
øãç éøëðäì ãçéé íàברשות כבר החפ� כאילו שנחשב –

עצמו של מרשות בשבת מוציא והנכרי ואעפ"כ21הנכרי, ,
החשד. משו� אסרוהו

åëéìåäì åðçéðé àì,נכרי של בחפ� שמדובר שא� כיו� –

שמכרו יחשדו החפ� לו מכר שהישראל שיודעי� כיו�
מונח והיה ישראל, של היה לא שמעול� חפ� אבל בשבת,
להוציאו לנכרי להניח מותר – הישראל אצל זוית בקר�

.22בשבת

ì÷äì ùé æàùמעורבת שאינה בעיר אפילו להקל ויש –
אחר הל� סופרי� ובדברי סופרי�, מדברי איסור שהוא כיו�

כזה הדחק בשעת ובפרט .23המיקל,

ì÷äì ùé æàù�במקו או הדחק בשעת להקל יש וכ� –
מרובה כגו�24הפסד שלו� דרכי משו� להקל יש ג�

בשבת, להוציאו ורוצה חולה לצור� החפ� קנה שהנכרי

zexewn

י'15) סעי� שיח סי' להל� ג� נזכר מבשל משו� מגיס איסור
שנזכר צובע משו� מגיס איסור ג� נזכר ש� ל ובסעי� ל', וסעי�

הסעי�. בהמש� כא�
דיני16) שאר כוֿח, סעיפי� שכ בסי' נתבארו צובע מדיני עוד

לידינו. הגיעו לא בשוע"ר צובע
דר�17) אי� שכנראה רבינו, הזכירו לא וכא� ל, סעי� שיח סי'

הצבע. בו נקלט כשכבר השבת כל למש� הצמר להשאיר
שהשהה18) מי לגבי זה די� נתבאר ש� ס"א, רנד סי' ע"פ

יחתה שלא כדי בטיט התנור וטח שבת בערב בתנור חי בשר
בגחלי�.

חתו�19) ר� בשר לית� שמותר ס"ב רנד בסי' נתבאר זה וכעי�
– בגחלי� לחתות שיבוא חוששי� ולא שבת בערב בתנור

זה. לבשר מזיקה שהרוח מחמת
לו20) שאסור בשבת לנכרי חפ� שהשאיל בישראל ה, סעי�

החפ� שולח שהישראל שיחשדו כיו� בשבת החפ� ע� לצאת
יחשדוהו בשבת ביתו מפתח יצא א� דיד� בנידו� וכ� הנכרי, ביד
דבר שו� עושה אינו שהנכרי א� (על בשבת. החפ� לו שמכר
המעורבת בעיר הוא שהרי בשבת, לעשותו לישראל האסור
רמז בסי' נתבאר (וכ� שבת). לתחו� חו� החפ� ע� יוצא ואינו

שבת). בערב הנכרי ע� מכתב שליחת לגבי א סעי�
מקו�21) הישראל ייחד לגבי יא סעי� תמ סי' להל� מבואר כ�

הנכרי. ברשות נמצא שהחמ� שנחשב חמצו, להניח לנכרי
גֿד.22) סעיפי� שכה סי'
ג.23) ס"ק קו"א
מ"מ24) וממכר, מקח של גמור איסור שעשה שיחשדוהו שא�

ליה והוה משבות, עדיפא לא העי� מראית של זו גזירה ג�
משו� הוא בשבת הנכרי הוצאת איסור שג� (כיו� דשבות שבות
הדחק. ושעת מרובה מההפסד ידעו שלא חוששי� ואי� שבות),
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mixe`ia

שכ� ממש, הנכרי לידי החפ� לית� שלא להזהר יש ומ"מ
הנכרי של תמיד שהיה בחפ� אפילו לעשות .25עדי�

éøëð ñáåëì åéãâá ïúéì�במוס לתיקו� רכבו לית� מותר –

ובלבד ראשו� ביו� לקחתו ויכול שבת, בערב נכרי של
התיקו� לעשות שהות לו ויש העבודה, שכר עמו שקצ�

בשבת לעשות לו יאמר ולא אחריו, או השבת וא�26קוד� .
מראית משו� לאסור יש ישראל של רכב שזהו לכל ניכר

.27עי�

úåðìá÷áשהנכרי מטע� אסור יו� בשכירות הוא וא� –

כשלא (ג� בשבת לנכרי אמירה מטע� או כשלוחו, נחשב
בשבת לעשות בפירוש לו ).28אמר

úáùá äùòéù åì øîàé àìלעשות לנכרי שאמירה –

קוד� לו כשאמר ג� שבות משו� אסורה בשבת מלאכה
בקבלנות (אפילו ).29השבת

ùåøéôá åì øîåà åìéàë�להזמי אוסרי� יש זה ומטע� –
בשבת לביתו שיבוא .30עיתו�

úåçîì êéøö åðéàשהמלאכה חפ� הישראל א� אפילו –

בשבת .31תיעשה

zexewn

שנת�25) חפ� לגבי ס"ד) שכה (סי' להל� ג� הובאה זו קולא
החפ� מוציא שהנכרי שיאמרו חשד וישנו לנכרי הישראל
והוסיפו אל� בנכרי והתירו לרשותֿהרבי�, הישראל בשליחות

מצוה. לצור� וכ� חולה, לצור� לשלוח להתיר
לה.26) סי' ח"ב תורה קני� שו"ת
נד.27) סי' ח"ב המאיר שרגא שו"ת
רמד.28) רמג בסימני� המבוארי� כתנאי�
זה29) די� ס"א. רמז ובסימ� ס"א רמג בסי' נתבאר זה די�

סעי� רמד סימ� א, ס"ק קו"א ש� ס"ז, רמג סי' לעיל ג�: הובא

א. ס"ק קו"א רמז סי' ס"ה. רמו סי' ס"ט. רמה סי' ט, וסעי� א
וס"ט. ס"ו שז סי' ס"א. רעו סי' להל�

ה,30) הערה סא עמוד אדה"ז משו"ע לנכרי אמירה הלכות
שחלוקת הרי ט, הערה סו� סב בע' ש� שביאר מה לפי אמנ�
צווהו כשהישראל ג� וא"כ בשבת, רק שייכת זה יו� של העיתו�
אמנ� קבלנותו, לעשות שרוצה עצמו לצור� הנכרי זאת עושה

גדול. ובהפסד הדחק בשעת הוא זה היתר ג�
הביאור31) בהרחבת זה די� הובא (ש� א, סעי� רמד סי' לעיל

לשכירות. קבלנות בי�

שבת בערב להתחיל והאסורי� המותרי� מלאכות רנב, סימ� ב חלק

בֿד סעיפי� בשבת נגמרי� שיהיו כדי

•
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Ê�אינ� צ�אה אבל ה��א, לבית ל�נס אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ��ה
�זר�ע�, רא�� �על �תפ�י� אצל� ליל� מ�ר � ה��א ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ�ְִֵֵַ�בית
מ�ר ולכ� מ��ה. להרחיק צרי� ואי� ,�� ה�א ה��כ� �ר� ָ�ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָא�
�י על א� המט�פ�ת �מב�א�ת רא�� �על �תפ�י� ִַַָ�ְְְִִִִֵֵֶַַֹליל�
מ� רא� �ל ה�פ�י� לכ��ת צרי� ואי� לעי�, נראה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ�ה��אה

�כ�בע: לכ��ת ט�ב �יֿכ� וא�ֿעלֿ ְְְִִֵַַַַַה�י�.

Áהח�לה �� לב�ק רגלי� מי �ל עביט ל�ח לר�פא מ�ר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�ְֵוכ�
לעצמ�: יחמיר נפ� �בעל �רא��. ��פ�י� �י על ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַֹא�

Ë�יד מ�יח � צרכיו �ה� וע�ה �רא�� �פ�י� �כח ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹא�
מ�ד יפסיק �א� הרא���, ע��ד ��גמר עד לכ��ת� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹעליה�
ונכנס: וח�זר רא� ו�ל יד �ל וח�ל� וי�צא הידר�ק�, לידי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹיב�א

בתפילי� להתנהג אי� די� מג, סימ� א חלק

זֿט סעיפי� הכסא לבית בהכנסו

אפ��‡ �ה� לי�� אס�ר � �זר�ע� א� �רא�� ��פ�י� זמ� ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָֹֹ�ל
מג�י�. וה� �ה� ���� ל�פ�י� ה�א ��נאי מ�ני עראי, ִ�ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ�נת
עראי, �נת �ה� י�� � א�ה ע�� ואי� עליה� ס�דר �רס ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוא�

�ה�. יפיח ��א קבע, �נת לא ְֲִֶֶֶַַַָָָָֹאבל

�נ ויי�� ��נה ירד� ��א ע��ה ה�א רא���יצד י�יח קבע? ת ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
לפי ה�עת, ה�ח מ��� ��נה ואי� וי��. י��ב וה�א �ר�יו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ�י�
��טריד (א� רא� ק��ת א� ��ח�ק ��ע�מד ה�א ה�עת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹ�ה�ח
ה�א �כ���� כח, �סימ� ��ת�אר �מ� הר�ה) ה��� �צרכי ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ע��
לא � ���ה ע�� א�ה י� א� אבל ע�ל�. הבלי �ל ְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ��כח

מ�ת�. וי��� י��ח ��א �לל, �ה� ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָיי��

לי�� מ�ר � �יד� �ר�כי� א�א �זר�ע� �רא�� אינ� א� ִָֹ�ְְְְֲִִֵֶָָָָֹאבל
קבע. �נת אפ�� ְֲִֶֶַַָ�ה�

על מ�חי� ��ה� אפ�� ה�פ�י� אצל קבע �נת לי�� א�סרי� ִַָ�ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹוי�
יפיח. ��א �זרה עליה�, ס�דר ��פרס עד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ַה�לח�
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שכ� ממש, הנכרי לידי החפ� לית� שלא להזהר יש ומ"מ
הנכרי של תמיד שהיה בחפ� אפילו לעשות .25עדי�

éøëð ñáåëì åéãâá ïúéì�במוס לתיקו� רכבו לית� מותר –

ובלבד ראשו� ביו� לקחתו ויכול שבת, בערב נכרי של
התיקו� לעשות שהות לו ויש העבודה, שכר עמו שקצ�

בשבת לעשות לו יאמר ולא אחריו, או השבת וא�26קוד� .
מראית משו� לאסור יש ישראל של רכב שזהו לכל ניכר

.27עי�

úåðìá÷áשהנכרי מטע� אסור יו� בשכירות הוא וא� –

כשלא (ג� בשבת לנכרי אמירה מטע� או כשלוחו, נחשב
בשבת לעשות בפירוש לו ).28אמר

úáùá äùòéù åì øîàé àìלעשות לנכרי שאמירה –

קוד� לו כשאמר ג� שבות משו� אסורה בשבת מלאכה
בקבלנות (אפילו ).29השבת

ùåøéôá åì øîåà åìéàë�להזמי אוסרי� יש זה ומטע� –
בשבת לביתו שיבוא .30עיתו�

úåçîì êéøö åðéàשהמלאכה חפ� הישראל א� אפילו –

בשבת .31תיעשה

zexewn

שנת�25) חפ� לגבי ס"ד) שכה (סי' להל� ג� הובאה זו קולא
החפ� מוציא שהנכרי שיאמרו חשד וישנו לנכרי הישראל
והוסיפו אל� בנכרי והתירו לרשותֿהרבי�, הישראל בשליחות

מצוה. לצור� וכ� חולה, לצור� לשלוח להתיר
לה.26) סי' ח"ב תורה קני� שו"ת
נד.27) סי' ח"ב המאיר שרגא שו"ת
רמד.28) רמג בסימני� המבוארי� כתנאי�
זה29) די� ס"א. רמז ובסימ� ס"א רמג בסי' נתבאר זה די�

סעי� רמד סימ� א, ס"ק קו"א ש� ס"ז, רמג סי' לעיל ג�: הובא

א. ס"ק קו"א רמז סי' ס"ה. רמו סי' ס"ט. רמה סי' ט, וסעי� א
וס"ט. ס"ו שז סי' ס"א. רעו סי' להל�

ה,30) הערה סא עמוד אדה"ז משו"ע לנכרי אמירה הלכות
שחלוקת הרי ט, הערה סו� סב בע' ש� שביאר מה לפי אמנ�
צווהו כשהישראל ג� וא"כ בשבת, רק שייכת זה יו� של העיתו�
אמנ� קבלנותו, לעשות שרוצה עצמו לצור� הנכרי זאת עושה

גדול. ובהפסד הדחק בשעת הוא זה היתר ג�
הביאור31) בהרחבת זה די� הובא (ש� א, סעי� רמד סי' לעיל

לשכירות. קבלנות בי�

שבת בערב להתחיל והאסורי� המותרי� מלאכות רנב, סימ� ב חלק

בֿד סעיפי� בשבת נגמרי� שיהיו כדי

•
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Ê�אינ� צ�אה אבל ה��א, לבית ל�נס אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ��ה
�זר�ע�, רא�� �על �תפ�י� אצל� ליל� מ�ר � ה��א ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ�ְִֵֵַ�בית
מ�ר ולכ� מ��ה. להרחיק צרי� ואי� ,�� ה�א ה��כ� �ר� ָ�ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָא�
�י על א� המט�פ�ת �מב�א�ת רא�� �על �תפ�י� ִַַָ�ְְְִִִִֵֵֶַַֹליל�
מ� רא� �ל ה�פ�י� לכ��ת צרי� ואי� לעי�, נראה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ�ה��אה

�כ�בע: לכ��ת ט�ב �יֿכ� וא�ֿעלֿ ְְְִִֵַַַַַה�י�.

Áהח�לה �� לב�ק רגלי� מי �ל עביט ל�ח לר�פא מ�ר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�ְֵוכ�
לעצמ�: יחמיר נפ� �בעל �רא��. ��פ�י� �י על ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַֹא�

Ë�יד מ�יח � צרכיו �ה� וע�ה �רא�� �פ�י� �כח ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹא�
מ�ד יפסיק �א� הרא���, ע��ד ��גמר עד לכ��ת� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹעליה�
ונכנס: וח�זר רא� ו�ל יד �ל וח�ל� וי�צא הידר�ק�, לידי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹיב�א

בתפילי� להתנהג אי� די� מג, סימ� א חלק

זֿט סעיפי� הכסא לבית בהכנסו

אפ��‡ �ה� לי�� אס�ר � �זר�ע� א� �רא�� ��פ�י� זמ� ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָֹֹ�ל
מג�י�. וה� �ה� ���� ל�פ�י� ה�א ��נאי מ�ני עראי, ִ�ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ�נת
עראי, �נת �ה� י�� � א�ה ע�� ואי� עליה� ס�דר �רס ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוא�

�ה�. יפיח ��א קבע, �נת לא ְֲִֶֶֶַַַָָָָֹאבל

�נ ויי�� ��נה ירד� ��א ע��ה ה�א רא���יצד י�יח קבע? ת ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
לפי ה�עת, ה�ח מ��� ��נה ואי� וי��. י��ב וה�א �ר�יו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ�י�
��טריד (א� רא� ק��ת א� ��ח�ק ��ע�מד ה�א ה�עת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹ�ה�ח
ה�א �כ���� כח, �סימ� ��ת�אר �מ� הר�ה) ה��� �צרכי ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ע��
לא � ���ה ע�� א�ה י� א� אבל ע�ל�. הבלי �ל ְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ��כח

מ�ת�. וי��� י��ח ��א �לל, �ה� ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָיי��

לי�� מ�ר � �יד� �ר�כי� א�א �זר�ע� �רא�� אינ� א� ִָֹ�ְְְְֲִִֵֶָָָָֹאבל
קבע. �נת אפ�� ְֲִֶֶַַָ�ה�

על מ�חי� ��ה� אפ�� ה�פ�י� אצל קבע �נת לי�� א�סרי� ִַָ�ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹוי�
יפיח. ��א �זרה עליה�, ס�דר ��פרס עד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ַה�לח�
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עליו ��ה� א�א להפחה ח��� ��א הרא��נה, ��ברא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹוהע�ר
נקי. ��� צריכי� ְִִִֵֶָ�ה�

אפ�� �ה� לי�� אס�ר � �יד� �ר�כי� ואינ� �יד� א�חז� ְְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָֹוא�
מ�ד�. י�ל� ��א עראי ְְֲִִֶַַָָ�נת

��ה� אבל נר�יק�, �לא ��א�חז� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ��ה
לח�� �אי� ה�ל, לדברי קבע �נת אפ�� מ�ר � ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ�ְְִַָ�נר�יק�
ל�ברא א� להפחה �לל לח�� אי� וג� י�ל�, א� ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָ�לֿ��

ֲַָָהאחר�נה:

�לא· האר� על מ�ד� �פ�י� ����פל להתע��ת הע�ל� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹנהג�
�נר�יק�: אפ�� ��רה ספר נפל א� ה�י� וה�א ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָנר�יק�.

סעיפי� ב' ובו בתפילי� שינה איסור מד, סימ� א חלק

�תפ�י�‡ קבר �ל א� מת �ל א��ת אר�ע �ת�� ל�נס ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאס�ר
לר�". "לעג מ��� ְִֵָָֹֹ�רא��,

ל�נס ��א להחמיר י� � מח�ה מ�� �ה�א ה�בר�ת ְְְִִִֵֵֶַָָָֹ�ְֵֶַָ�בית
ה�בר�ת, מ� הר�ה רח�ק אפ�� ��רא�� �תפ�י� �לל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹ�ת�כ�

�עת. �לי קבר איזה �ל א��ת אר�ע �ת�� יתקרב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ��א

�ה�א �י על א� ל� �סמ�� אפ�� מ�ר � למח�ה ח�� ְֲִִֶַַָָָ�ְֲִַָָאבל
נראה ואינ� מפסקת �המח�ה מ�ני לה�בר�ת, א��ת אר�ע ���ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

לר�":� "לעג ְֵָָֹ

·� מכ�י� ה� א� אבל מג�י�, ��ה� אמ�רי�? �ברי� ִ�ְֲִִֵָ�ְְְֲִִֵֶֶַָ��ה
הרצ�ע�ת ��� וצרי� עני�. �כל �מ�ר לר�", "ל�עג �א� ְְְְִִֶַָָָָָ�ֵֵָָָאי�
יד �ל �תפ�י� ל�נס ���ר �י על א� לפיכ� מכ��ת. ְִִִִֵֶָָָ�ְִִֶַַָ�ְְִֶָ�היינה

אצ�ע� �על �רצ�עה ל�הר צרי� � מכ�ה והיא ה�איל ְְִִֵֶֶַָָָָָָ�ְְְִִַָלב��
מכ�ה: �� �� ָ�ְְִֵֶֶַ��היה

לב��י�‚ ה� �� הע�מדי� ��ל החיצ�� ��ית ה�רח�, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�בית
לכ�ח�ה. �זר�ע� רא�� על �פ�י� �� להניח מ�ר ��ְְְְְִִִִַַַָָָָֹ

�מקצת� לב��י� �� ע�מדי� אד� �ני ��קצת האמצעי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ�ב�ית
�אי� ��עת אפ�� לכ�ח�ה �פ�י� �� להניח אס�ר � ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָ�ֲער�י�
���כנס לחלצ� צרי� אי� � �רא�� הי� א� אבל ער�. אד� ��ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָָֹֹ
הי� אפ�� ער�י�, ה� �� הע�מדי� ��ל ה�נימי �ב�ית ֲִִָ�ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָל��.
�� �אי� ��עה אפ�� ל��, ���כנס לחלצ� צרי� � ְְְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָֹ�רא��

ָָאד�.

הח�י� מהבל ר�ה ��המת� ��רח� אמ�רי�? �ברי� ֲִֵֶֶַַַָָ�ְְֲִִֶֶֶַַָָ��ה
�� �ע�מדי� �י על א� ה�בילה �בית אבל ,�� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָ������י�
�� ל�נס �מ�ר זהמא �� אי� � �צ�נ� ���מי�� �יו� ִֵָָ�ֲָ�ְְִִֵֵֵֶַָ�ֲער�י�,
ה�בילה �ר�ת מברכי� לכ� ער�. אד� �� ��אי� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ�תפ�י�,
מה�י� ��מעלה �י על א� ל�י�, ��רד קד� אפ�� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ��קוה

ער�י�. �� ִ�ְֲִָע�מדי�

��אר א� �תפ�י� לת�כ� ל�נס אס�ר � ער� �� י� א� ְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָֹאבל
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ערה). ִָסימ�

�פ�י� הלכ�ת ְְְִִִִסליק

הקברות בבית תפילי� די� מה, סימ� א חלק

סעיפי� ג' ובו המרח� ובבית

•
xe` dxez

הפרק: אתתוכ� ולהחליש להתיש תורה של כוחה

הגו� וחומריות האד� ישות

æåò ïúåðä àåä äæ ìåèá úðéçáá äøåúä ÷ñò äðäå
.àøçà àøèñì 'éùåúå úé÷ìàä ùôðì úåîåöòúå
כח "להתיש עוז התורה נותנת כיצד יוב� ומעתה
בתורה עוסקי� כאשר כי וחומריותו", הגו� גשמיות
אור "גילוי התורה בלימוד יש וממילא ביטול, בבחינת
עוז נות� זה הרי (כנ"ל), למעלה" כמו למטה סו� אי�
לסטרא תושי' � וממילא האלקית, לנפש ותעצומות
הגו� ממאסר לצאת שהכח לעיל שנתבאר (וכמו אחרא
הוא והוא עלמי�, כל הסובב סו� אי� אור ידי על הוא
"לאמר", של באופ� בתורה העוסק האד� בנפש המאיר

כנ"ל). ממש חד כולא וקוב"ה שאורייתא מאחר

,íéøöî õøàî êéúàöåä øùà êé÷ìà 'ä éëðà åäæå
éëðà åðééäã ,éëðà úðéçá êùîð äøåúä úìá÷á éë
.'åë ïéîìò ìë ááåñä êøáúé åúåäîå åúåîöò ,ùîî
ותושי' האלקית לנפש עוז � שבתורה זה כח
� שבתורה סו� אי� אור גילוי מחמת אחרא לסטרא

ה' "אנכי הדברות, עשרת של הראשו� בדיבור נרמז
"אנכי" פירוש, מצרי�". מאר� הוצאתי� אשר אלקי�
עלמי�, כל הסובב יתבר�, ומהותו עצמותו על קאי
בבני נמש� התורה קבלת ידי ועל ממש", "אנכי
אור גילוי ישנו שבתורה (מאחר "אנכי" בחינת ישראל

כנ"ל). סו� אי�

.'åë íåéä êåöî éëðà øùà äìàä íéøáãä åéäå ù"îëå
אשר האלה הדברי� "והיו שנאמר מה ג� אנכיזהו

והיות התורה, על קאי האלה דדברי� גו'", היו� מצו�
התורה על מצווה � יתבר� ומהותו עצמותו � ש"אנכי"
ידי על לפיכ� חד), כולא וקוב"ה אורייתא (כי

ישראל. בבני "אנכי" נמש� האלה" "הדברי�

,ä"éåä úðéçáá ìàøùéì êùîð äæ éëðà úðéçáå
äùòðù ãò ,ì"ðë úåèùôúäå íåöîö é"ò åðééäã

.ùîî êé÷ìà úðéçáá
"אנכי אלקי�וממשי� שעצמותוהוי' כדי כי ,"

ישראל בבני יומש� ("אנכי") יתבר� ומהותו
אלקה � ממש" "אלקי� שנעשה עד ,של�בפנימיות�,
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נמש� ש"אנכי" ע"י זהו � וחיות�" "כוח� היינו
הוי'. בבחינת

ההמשכה סדר על מורות הוי' ש� אותיות שד' לפי
למטה", "מלמעלה מסודר באופ� האלקי האור של
יו"ד אות (כצורת צמצו� � יו"ד הוא: בזה שהסדר
המשכה, � וא"ו התפשטות, � ה"א נקודה), רק שהיא
ומדריגות שלבי� ד' שה� התפשטות, � אחרונה ה"א
שאור כדי וכ� המקבל. אל המשפיע מ� שפע בהמשכת
עד ישראל, בבני יומש� ("אנכי") ב"ה סו� אי�
נמש� שהאור ע"י זה הרי ממש", "אלקי� שייעשה

הוי'. ש� אותיות דד' אלו שלבי� ד' דר�

úðéçáî ,"íéøöî õøàî êéúàöåä øùà" ,éæàå
úéîäáä ùôðå óåâä ãöîù íéìåáâå íéøöî
íéáëòîå úé÷ìàä ùôð úà íéùéáìîå íéìéáâîä

.ä÷úøðî úàöì
של ממש" "אלקי� נעשה "אנכי" שבחינת ע"י
� אזי סו�, אי� אור גילוי בה� שנרגש היינו ישראל,
מכל ומתעלי� שיוצאי� מצרי�", מאר� "הוצאתי�
(כנ"ל הבהמית ונפש הגו� שמצד וגבולי� המיצרי�

ממצרי�"). אבר� "ויעל בפירוש

äáåè õøà ìà íéøöî éðòî íëúà äìòàå ù"îëå
.äáçøå

" נאמר זה אר�ואעלהועל אל מצרי� מעני אתכ�
" דתמורת ורחבה", במצרי�",עניטובה אבותינו

ובחלישות, בעניות ה� האלקית הנפש של שהמידות
הבהמית והנפש הגו� חומר ממיצר האד� מתעלה

זו). חלישות (הגור�

ïéîìò ìë ááåñ úðéçá åðééäã ,éëðà úìá÷ é"ò éë
,'åë ìåèá úðéçáá äøåúä ÷ñòá ,éúéðù àì 'ä éðàå
úååàúì 'éùåúå ,úé÷ìàä ùôðì çë ïúåðä àåä

óåâä.'åë
הטע� יותר בהרחבה יבאר הפרק סו� עד [מכא�

ע ""שדוקא בחינת כלאנכיי הסובב ית' ומהותו (עצמותו "

סדר ביאור מתו� � הגו� תאוות לגמרי להתיש נית� עלמי�)

ומבאר:] שהול� וכפי � שמע קריאת אמירת

åéä àìå òîù úà ïéëøåë åéä åçéøé éùðà ïéðò åäæå
.úáäàå ãçà ïéá ïé÷éñôî

תאוות את להתיש שכדי לעיל, משנ"ת פי על
"אנכי", בחינת בגילוי צור� יש והגו� הבהמית הנפש
יש � עלמי�" כל ה"סובב יתבר� ומהותו עצמותו היינו

את כורכי� "היו יריחו דאנשי רז"ל שאמרו מה לבאר
ל"ואהבת" "אחד" בי� מפסיקי� היו שלא היינו שמע",
באמירת שמפסיקי� עושי�, שאנחנו למה (בניגוד

ועד). לעול� מלכותו כבוד ש� ברו�

העני�:] [ביאור

àãåçé úðéçá åðééäã ,ãçà úðéçá úìá÷ é"ò éë
óåñ ïéà øåàì ùîî ìåèá úðéçá àåäù ,äàìò

.ì"ðë ïéîìò ìë ááåñä àåä êåøá
אחד" הוי' אלקינו הוי' ישראל ד"שמע בזהר איתא
ש� ו"ברו� העליו�), (יחוד עילאה יחודא בחינת הוא
(יחוד תתאה יחודא הוא ועד" לעול� מלכותו כבוד

התחתו�).

בקצרה: הדברי� פירוש

מצד הקב"ה של אחדותו היינו עילאה" "יחודא
ומובדל ונשא ר� שהוא כפי יתבר� ומהותו עצמותו
שינוי שו� עושי� העולמות ואי� העולמות מ� לגמרי
העול� בריאת אחרי הוא" לבדו ו"הוא יתבר� בו
בריאת קוד� ומיוחד" "יחיד שהי' כמו ממש בדיוק
בפסוק מפורשת עילאה" ד"יחודא זו ואחדות העול�
יתבר� אחדותו שהיא אחד", הוי' גו' ישראל "שמע
כל (כי ומיוחד יחיד הוא לבדו שהוא האמיתית

ממש). ואפס כאי� ה� העולמות

כפי הקב"ה של אחדותו היינו תתאה" ו"יחודא
את ומחי' המהווה האלקי והחיות האור מצד שהיא

זה אור שמצד דאע"פ שלקיימתהעולמות, מציאות
מקו�, מכל אות�), ומהווה בורא הוא (שהרי עולמות
של כוחותיו אלא אינ� וחיות� התהוות� שכל היות
הוא ונברא נברא כל של המציאות אמיתת הרי הקב"ה,
כבוד ש� "ברו� וזהו בו. המלובש ה'" "דבר רק
על קאי מלכותו" כבוד ד"ש� ועד", לעול� מלכותו

המלובש האלקית להוותוה"הארה" ב"עול�", ת
כבוד "ש� המלכות, מידת [שהיא ולהחיותו ולקיימו
האחדות ומדריגת � והארה] זיו אלא שאינה מלכותו",

תתאה". "יחודא רק היא זה אור מצד

éðùá êááì ìëá 'éäúù ãò úàù øúéá äáäàä ìãâú
àëåùç àëôäúàå àøçà àøèñ àéôëúàã ,êéøöé
.ì"ðë 'éùåúå æåò êùîð äæ ìåèéá úðéçáîù ,àøåäðì
שמע בי� מפסיקי� היו לא יריחו שאנשי מה וזהו
אלקי�", ה' את "ואהבת כתיב הנה כי גו', לואהבת
צרי� שהאד� יצרי�", בשני לבב� "בכל חז"ל ופירשו
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ומדריגות שלבי� ד' שה� התפשטות, � אחרונה ה"א
שאור כדי וכ� המקבל. אל המשפיע מ� שפע בהמשכת
עד ישראל, בבני יומש� ("אנכי") ב"ה סו� אי�
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באמירת שמפסיקי� עושי�, שאנחנו למה (בניגוד

ועד). לעול� מלכותו כבוד ש� ברו�
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àãåçé úðéçá åðééäã ,ãçà úðéçá úìá÷ é"ò éë
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ש� ו"ברו� העליו�), (יחוד עילאה יחודא בחינת הוא
(יחוד תתאה יחודא הוא ועד" לעול� מלכותו כבוד
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מצד הקב"ה של אחדותו היינו עילאה" "יחודא
ומובדל ונשא ר� שהוא כפי יתבר� ומהותו עצמותו
שינוי שו� עושי� העולמות ואי� העולמות מ� לגמרי
העול� בריאת אחרי הוא" לבדו ו"הוא יתבר� בו
בריאת קוד� ומיוחד" "יחיד שהי' כמו ממש בדיוק
בפסוק מפורשת עילאה" ד"יחודא זו ואחדות העול�
יתבר� אחדותו שהיא אחד", הוי' גו' ישראל "שמע
כל (כי ומיוחד יחיד הוא לבדו שהוא האמיתית

ממש). ואפס כאי� ה� העולמות

כפי הקב"ה של אחדותו היינו תתאה" ו"יחודא
את ומחי' המהווה האלקי והחיות האור מצד שהיא

זה אור שמצד דאע"פ שלקיימתהעולמות, מציאות
מקו�, מכל אות�), ומהווה בורא הוא (שהרי עולמות
של כוחותיו אלא אינ� וחיות� התהוות� שכל היות
הוא ונברא נברא כל של המציאות אמיתת הרי הקב"ה,
כבוד ש� "ברו� וזהו בו. המלובש ה'" "דבר רק
על קאי מלכותו" כבוד ד"ש� ועד", לעול� מלכותו

המלובש האלקית להוותוה"הארה" ב"עול�", ת
כבוד "ש� המלכות, מידת [שהיא ולהחיותו ולקיימו
האחדות ומדריגת � והארה] זיו אלא שאינה מלכותו",

תתאה". "יחודא רק היא זה אור מצד

éðùá êááì ìëá 'éäúù ãò úàù øúéá äáäàä ìãâú
àëåùç àëôäúàå àøçà àøèñ àéôëúàã ,êéøöé
.ì"ðë 'éùåúå æåò êùîð äæ ìåèéá úðéçáîù ,àøåäðì
שמע בי� מפסיקי� היו לא יריחו שאנשי מה וזהו
אלקי�", ה' את "ואהבת כתיב הנה כי גו', לואהבת
צרי� שהאד� יצרי�", בשני לבב� "בכל חז"ל ופירשו
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(תמורת הש� את יאהוב הרע היצר שג� כ� לידי להגיע
להיות צרי� שלזה עוה"ז), תאוות אחרי המשיכה
חשוכא "אתהפכא יותר ועוד אחרא" סטרא "אתכפיא

טוב. ליצר הרע היצר את להפו� היינו לנהורא",

ד"יחודא העבודה דרושה לזה להגיע "עילאהוכדי

"אנכי", בחינת שמצד ית' אחדותו הרגש היינו דוקא,
אי� לאור הביטול שהוא כנ"ל, אחד" "הוי' עני� שזהו
זה ביטול מבחינת רק כי עלמי�, כל הסובב ב"ה סו�
באופ� לה' רבה אהבה היינו ותושי'", "עוז נמש�
כנ"ל. הבהמית, והנפש הגו� כח לגמרי מתשת שהיא

éøä ,ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá ë"àùî
úåéç àåä äæ íù éë ,íéåâ ìò íéäìà êìî áéúë
ì"æø åøîàù ïéðòëå ,ììëá í"åëò 'éôàå úåîìåòä

.'åë ìàòîùé åðîî àöéù íäøáàë àì
לעול� מלכותו כבוד ש� ד"ברו� העני� מצד
אחדותו היינו תתאה", "יחודא בחינת שהוא ועד",
את ומחי' המהווה האלקית ההארה שמצד יתבר�
כח התשת ד"תושי'", העני� להיות אפשר אי העולמות,
נמשכת זו שמהארה לפי לגמרי, הבהמית והנפש הגו�
וכמ"ש בכלל, עכו"� שאפילו באופ� לעולמות חיות
כבוד ("ש� "מל�" שמבחינת גוי�", על אלקי� "מל�
ג� חיות נמש� "אלקי�", ש� שהוא מלכותו"),
שיצא כ)אברה� "(לא רז"ל שאמרו וכעני� ל"גוי�",
קדושה של השפעה שיש היינו כו'", ישמעאל ממנו

זה. דלעומת לצד יניקה להיות אפשר שממנה

זה, ללעומת מקו� נתינת יש זו שמהארה ומאחר
הגו� כח לגמרי ולבטל להתיש זו הארה בכח אי�

הבהמית. והנפש

כבוד ש� ברו� מדלגי� יריחו אנשי היו ולכ�
בכל גו' "ואהבת לפעול בכדי כי ועד, לעול� מלכותו

הרע היצר את להפו� יצרי�", "בשני לקדושה,לבב�",
צ"ל אלא כו', ש� דברו� והיחוד הביטול מספיק אינו

אחד). ה' גו' (שמע דוקא עילאה דיחודא הביטול

íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá íéøîåà åðàù àìà
.éàùçá ãòå

ש� ברו� לומר נתק� מדוע א"כ שלכאורה אלא
יריחו). כאנשי הלכה (ואי� כו'

שייכי� אינ� אד� בני רוב כי הטע�, בפשטות והנה
מדת היא תתאה ד"יחודא עילאה", ד"יחודא זו לעבודה
בבחינת היא עבודת� דעכשיו הנשמות ורוב אד�, כל
לעבוד להשתדל צריכי� ובזה תתאה דיחודא הביטול

המעט מ� מעט ורק באמת, שתהי' זו אמיתית עבודה
עילאה דיחודא העבודה לאמיתית השייכי� המה מאד
אלא, אלה". בדורות ובפרט המה מועטי� עלי' ובני
"ואהבת לומר ואחד אחד לכל אפשר אי� קשה, כ� שא�
מעט (עכ"פ לבוא שצרי� לבב�", בכל אלקי� ה' את
את להפו� דהיינו יצרי�", "בשני ה' לאהבת מזעיר)
תתאה"? ל"יחודא אלא שיי� אינו והרי לטוב, הרע היצר

éôåìéçá àåäù àìà ,ãçà ïë íâ àåä ãòå éë
.øäåæá ù"îë ïååúàã

העני� כ� ג� ישנו שב"ועד" הוא, העני� א�
אחד אותיות "ועד" כי עילאה), (יחודא ד"אחד"
באותיות בו' מתחלפת "אל� פירוש, אתוו�", "בחילופי
מורה וזה אחה"ע". באותיות בע' מתחלפת ח' אהו"י,
� העני� ותוכ� משות�. תוכ� לה� יש ו"ועד" ש"אחד"
היחוד בחינת מאירה ועד" כו' ש� ב"ברו� שג�
ביחודא ג� עילאה יחודא הארת "שיש היינו ד"אחד",
לעול� גו' ש� ברו� אמירת ידי על ג� ולכ� תתאה",

אחרא. הסטרא כח להתיש אפשר ועד,

אד� כל מדת שבכלל אע"פ בקיצור: הדבר ביאור
שיהי' כדי מקו�, מכל תתאה, דיחודא העבודה היא
כוחו כפי להתייגע אד� כל צרי� קיו�, זו לעבודה
לעבודה עכ"פ מזעיר מעט לבא עצמו את ולהרגיל
אי� ולהתבונ� להבי� היינו עילאה, דיחודא ויחוד
(שדבר בתכלית במציאות בטלי� הנבראי� כל שבאמת
"על ולפיכ� גמורה"), "בהשגה ולהשיג להבי� נית� זה
באמת בלבו יתעורר בזה, דעתו והתקשרות העמקת ידי
כי וא� זה, וביטול ביחוד שיחפו� עכ"פ שעה באותה
לבו חפ� מזעיר מעט מקו� מכל בתכלית אמיתית אינה
ההיא בשעה באמת מתבטלת וישותו . . באמת בזה
היו� כל זה וביטול יחוד שיזכור עת בכל וג� עכ"פ,

שעה". לפי באמת הישות ביטול עני� פועל

עבודה תתאה" ד"יחודא העבודה תהי' עי"ז ודוקא
ח"ו. ממדריגתו יפול שלא ובת�קיימא, אמיתית

תתאה" ביחודא עילאה יחודא "הארת עני� וזהו
כו' ש� ברו� באמירת "ועד"ועד(הנרמז � (בחשאי)

שעבודתו מי דג� � אתוו�) בחילופי "אחד" אותיות
מזומני� לעתי� להשתדל צרי� תתאה ביחודא היא
שמצד העולמות" "ביטול מזעיר מעט להרגיש עכ"פ
כח את להתיש לאד� כח נות� וזהו עילאה", "יחודא

עכ"פ). שעה (לפי אחרא הסטרא
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Í‡כלי בלא בא העליו� מ"ה בחי' שיהי' אפשר האי�
זה מ"ה המשכת יהי' שלא הוא העני� כו', הפני�
שמאיר מקי� (דבחי' הרוחני אי"� בבחי' למטה מלמעלה
בבחי' למטה בא המשכתו יהי' אלא וכה"ג) פני� בהארת
האלקי ומ"ה האי"� גילוי עני� שהוא דוקא מה ודבר יש
ממש למעלה אי"� בבחי' שהוא כמו למטה י"ש בבחי'
במשיח כמ"ש דוקא הצדיקי' של התשובה עני� וזהו בשוה,
אי� א� דוקא. צדיקייא בתיובתא, צדיקייא לאתבא דאתא
תשובה הרי כי החוטא של כתשובה שלה� התשובה
לאי"� וגסו' הישו' ביטול נק' לטוב מרע שנהפ� דרשעי'
מבחי' למעלה שהוא ואע"פ כנ"ל דב"� בירור בחי' הוא הרי
לבד מעבר דר� שבא מ"ה מבחי' היינו כנ"ל, דצדיקי' מ"ה
ודבר יש בבחי' ובא שהוא כמו שנמש� זה מ"ה בחי' אבל

הנ"ל. דב"� דבירור מתשוב' למעלה הוא דוקא
¯Â‡È·Âכל וראו דכתי' דלע"ל בדוגמא כמו יוב� הדבר

בחי' בו יבא בשר דכל החומר ג� הרי כו' בשר
בהעדר קדו"ש שאו' ומלאכי' שבנשמו' דמ"ה הביטול
הגו� בכלי העליו� מ"ה בחי' שיתפס לפי כנ"ל, ההשג'
האלקי ומ"ה האי"� המשכת גילוי בחי' שזהו בשר דכל

בחי' ג"כ בה� שיהי' הגופי' כלי דחומר ודבר יש בבחי'
שיהי' מפני וזהו בשוה. ממש בנשמו' כמו העליו� הביטול
שאז עכשיו כמו לבד מעבר דר� שלא העליו� מ"ה המשכת
זכור� כל דירא' כראי' הנשמו' רק להכילו יכולי' אינ�
הגופי' ג� שאז שהוא כמו בגילויו אבל כו', וכשרפי'
הביטול בבבחי' יהיו ודבר יש בבחי' שה� כמו החומריי'
וא"כ כלל הביטול יופסק שלא מה והיינו דאי"� תמיד"י
למעלה שהוא כמו דגופי' ביש דמ"ה המשכת בחי' ה"ז
דוקא, הצדיקי' של התשובה עני� וזהו אי"�, בבחי'
יהיו כאשר אבל העליו� מ"ה בבחי' שרש� עיקר דצדיקי'
כנ"ל, העליו� מ"ה בחי' שיומש� היינו בע"ת בבחי'
אי"� מי"ש לעשות שלה� חומריי' בגופי' ג� שבנשמת�
הביטול שנכנס לפי למטה מלמעלה והמשכה ירידה בדר�
וזהו ממש, תוכ� בתו� גופ� כלי בכל ג� העליו� דמ"ה
זו ותשובה בתשובה, דוקא צדיקייא לאתבא דאתא שא'
בא ולהיותו למטה מלמעלה דוקא באה היא מ"ה ש� ע"י
למעלה הוא ודאי ע"כ שהוא כמו ועצמו' הפנימי' מבחי'
שרשו אבל לאי"� הי"ש בירור שזהו ג� החוטאי', מתשובת

וד"ל. כנ"ל העליו� ב"� מבחי' רק

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew
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‰�‰Âוא"א דגדלות ומוחי' דקטנות מוחי' שיש ידוע
אחר אלא בז"א דגדלות המוחי' המשכת להיות
העיבור סוד וזהו אימא במעי עיבור בסוד נכנס שמתחלה
בתר דס"ה ח"ג הזהר מאמר בפי' באור� בע"ח וכמ"ש ב'
ה� דתפילי� המוחי� ואלו מנייהו אתעברת לו� דיינקת
שהי' העבור כנגד אזכרות כ"א בה� יש ולכ� דגדלות
בפע"ח, ע"ש כ"א ה� מז' כליל תלת הז"א שהי' בינתיי�
השיי� השכל א' פני� בב' יש במדות השכל הארת כי פי'
יחייבנו לא וא� והדעת הטע� ע"פ האהבה שיהי' למדות
בשכל נמוכה מדריגה והוא כלל, בדבר יחפו� לא השכל
כמו ר"ל דיניקה מוחי� ונק' עצמו השכל כח ממהות
כ� במעיו אותו בולע שהתינוק ע"י הולד מגדל שהחלב
מעולי� וה� ומגדל� במדות ומתפשט נכנס השכל שפע
מדות ער� בגשמיות עד"מ כלל שכל בלא היות� מכפי
המר דבר את ושונאת במאכל חפצה שהבהמה טבעיי�

ושנאה אהבה שה� בה� מאיר שהשכל מדות לגבי והמאוס
האהבה ער� ה' בעבודת וכ� שכלו לפי שה� שבאד�
בה ויש ממעל אלוה חלק הוא נפש כל כי שבאד� טבעיות
מהתבוננות' הבאה האהבה לגבי מאבותינו בירושה אהבה
מעולה היא ואז האהבה מולדת שההתבוננות ה' בגדולת
המדות אזי אלו מוחי' בבחי' ומ"מ כו' טבעי' מאהבה יותר
אלא אינו בגילוי שהרי בה� ונכלל מתלבש והשכל עיקר
ודעת טע� יש שבתוכיותה אלא רחמנות או אהבה מדה
ז"א נק' ביניקה ולפיכ� בתינוק שמובלע החלב כמו וה"ז
כמ"ש בה� נכללי' והמוחי' לבד מדות שה� ו"ק בעל
השכליי' עצמות גילוי הוא השנית המדריגה אבל בע"ח,
מצד כ"א כלל והתפעלות למדה שיי� שאינו מה נכבדי'
נק' (ואעפי"כ שכל כל להשכיל השכל מוח גילוי עצ�
מלבד מזה להמדות יתרו� מגיע מ"מ כי למדות מוחי�
כנ"ל) דיניקה מוחי' שנק' בפנימיות� מה� המתלבש השפע
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Í‡כלי בלא בא העליו� מ"ה בחי' שיהי' אפשר האי�
זה מ"ה המשכת יהי' שלא הוא העני� כו', הפני�
שמאיר מקי� (דבחי' הרוחני אי"� בבחי' למטה מלמעלה
בבחי' למטה בא המשכתו יהי' אלא וכה"ג) פני� בהארת
האלקי ומ"ה האי"� גילוי עני� שהוא דוקא מה ודבר יש
ממש למעלה אי"� בבחי' שהוא כמו למטה י"ש בבחי'
במשיח כמ"ש דוקא הצדיקי' של התשובה עני� וזהו בשוה,
אי� א� דוקא. צדיקייא בתיובתא, צדיקייא לאתבא דאתא
תשובה הרי כי החוטא של כתשובה שלה� התשובה
לאי"� וגסו' הישו' ביטול נק' לטוב מרע שנהפ� דרשעי'
מבחי' למעלה שהוא ואע"פ כנ"ל דב"� בירור בחי' הוא הרי
לבד מעבר דר� שבא מ"ה מבחי' היינו כנ"ל, דצדיקי' מ"ה
ודבר יש בבחי' ובא שהוא כמו שנמש� זה מ"ה בחי' אבל

הנ"ל. דב"� דבירור מתשוב' למעלה הוא דוקא
¯Â‡È·Âכל וראו דכתי' דלע"ל בדוגמא כמו יוב� הדבר

בחי' בו יבא בשר דכל החומר ג� הרי כו' בשר
בהעדר קדו"ש שאו' ומלאכי' שבנשמו' דמ"ה הביטול
הגו� בכלי העליו� מ"ה בחי' שיתפס לפי כנ"ל, ההשג'
האלקי ומ"ה האי"� המשכת גילוי בחי' שזהו בשר דכל

בחי' ג"כ בה� שיהי' הגופי' כלי דחומר ודבר יש בבחי'
שיהי' מפני וזהו בשוה. ממש בנשמו' כמו העליו� הביטול
שאז עכשיו כמו לבד מעבר דר� שלא העליו� מ"ה המשכת
זכור� כל דירא' כראי' הנשמו' רק להכילו יכולי' אינ�
הגופי' ג� שאז שהוא כמו בגילויו אבל כו', וכשרפי'
הביטול בבבחי' יהיו ודבר יש בבחי' שה� כמו החומריי'
וא"כ כלל הביטול יופסק שלא מה והיינו דאי"� תמיד"י
למעלה שהוא כמו דגופי' ביש דמ"ה המשכת בחי' ה"ז
דוקא, הצדיקי' של התשובה עני� וזהו אי"�, בבחי'
יהיו כאשר אבל העליו� מ"ה בבחי' שרש� עיקר דצדיקי'
כנ"ל, העליו� מ"ה בחי' שיומש� היינו בע"ת בבחי'
אי"� מי"ש לעשות שלה� חומריי' בגופי' ג� שבנשמת�
הביטול שנכנס לפי למטה מלמעלה והמשכה ירידה בדר�
וזהו ממש, תוכ� בתו� גופ� כלי בכל ג� העליו� דמ"ה
זו ותשובה בתשובה, דוקא צדיקייא לאתבא דאתא שא'
בא ולהיותו למטה מלמעלה דוקא באה היא מ"ה ש� ע"י
למעלה הוא ודאי ע"כ שהוא כמו ועצמו' הפנימי' מבחי'
שרשו אבל לאי"� הי"ש בירור שזהו ג� החוטאי', מתשובת

וד"ל. כנ"ל העליו� ב"� מבחי' רק

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew
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‰�‰Âוא"א דגדלות ומוחי' דקטנות מוחי' שיש ידוע
אחר אלא בז"א דגדלות המוחי' המשכת להיות
העיבור סוד וזהו אימא במעי עיבור בסוד נכנס שמתחלה
בתר דס"ה ח"ג הזהר מאמר בפי' באור� בע"ח וכמ"ש ב'
ה� דתפילי� המוחי� ואלו מנייהו אתעברת לו� דיינקת
שהי' העבור כנגד אזכרות כ"א בה� יש ולכ� דגדלות
בפע"ח, ע"ש כ"א ה� מז' כליל תלת הז"א שהי' בינתיי�
השיי� השכל א' פני� בב' יש במדות השכל הארת כי פי'
יחייבנו לא וא� והדעת הטע� ע"פ האהבה שיהי' למדות
בשכל נמוכה מדריגה והוא כלל, בדבר יחפו� לא השכל
כמו ר"ל דיניקה מוחי� ונק' עצמו השכל כח ממהות
כ� במעיו אותו בולע שהתינוק ע"י הולד מגדל שהחלב
מעולי� וה� ומגדל� במדות ומתפשט נכנס השכל שפע
מדות ער� בגשמיות עד"מ כלל שכל בלא היות� מכפי
המר דבר את ושונאת במאכל חפצה שהבהמה טבעיי�

ושנאה אהבה שה� בה� מאיר שהשכל מדות לגבי והמאוס
האהבה ער� ה' בעבודת וכ� שכלו לפי שה� שבאד�
בה ויש ממעל אלוה חלק הוא נפש כל כי שבאד� טבעיות
מהתבוננות' הבאה האהבה לגבי מאבותינו בירושה אהבה
מעולה היא ואז האהבה מולדת שההתבוננות ה' בגדולת
המדות אזי אלו מוחי' בבחי' ומ"מ כו' טבעי' מאהבה יותר
אלא אינו בגילוי שהרי בה� ונכלל מתלבש והשכל עיקר
ודעת טע� יש שבתוכיותה אלא רחמנות או אהבה מדה
ז"א נק' ביניקה ולפיכ� בתינוק שמובלע החלב כמו וה"ז
כמ"ש בה� נכללי' והמוחי' לבד מדות שה� ו"ק בעל
השכליי' עצמות גילוי הוא השנית המדריגה אבל בע"ח,
מצד כ"א כלל והתפעלות למדה שיי� שאינו מה נכבדי'
נק' (ואעפי"כ שכל כל להשכיל השכל מוח גילוי עצ�
מלבד מזה להמדות יתרו� מגיע מ"מ כי למדות מוחי�
כנ"ל) דיניקה מוחי' שנק' בפנימיות� מה� המתלבש השפע
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מרכבה מעשה וסוד שבאד"ר עילאי� רזי� ידיעת כעני� והוא
ושכליי' עולמות השתלשלות בסדר בראשית ומעשה
פגע א� מארז"ל וכעני� המדות מזדככי� (שממילא נבדלי�
שלומד הג� ב') נ"ב (סוכה לבהמ"ד משכהו זה מנוול ב�
כלל יצרו לכבוש מוסר מעני� שאינו די� באיזו חכמה דבר
הרמב"� וכמ"ש תאוותו ובטילה ממילא מזדכ� עכ"ז
אהבי� איילת אומר הוא ובחכ' ביאה איסורי מהל' ספכ"ב
אלוה אחזה ומבשרי ע"ש), י"ט) ה' (משלי כו' ח� ויעלת
ומדות שכל בי� ערו� שאי� הג� כ"ו) י"ט (איוב כתיב
ולא מיני' לא הקדושי� ית' ומדותיו שכלו לגבי שבנפש
כ"ז) י"ח (בראשית ואפר עפר ואנכי אברה� וכמ"ש מקצתי'
הש"י את אוהב שהי' אברה� של ואהבה החסד מדת שאפי'
אהבה לגבי ממש הדומ� כער� היא ועצומה רבה אהבה
מהשגת למעלה ה� כי ית' מדותיו שאר ולגבי עליונה

שזוהי מאי� יש לברוא החסד שביכולת מאחר הנבראי�,
להעלי�למ הגבורה וכעד"ז הנבראי� כל מהשכלת עלה

בתניא וכמ"ש כו' נפרדי� נראי� הנבראי� שיהיו ולהסתיר
בחי' זה ער� לפי הרי מ"מ (פ"ד), והאמונה היחוד שער
מ� ג� מאד הרבה יותר נפלאי� ה� ודעתו ובינתו חכמתו
בעני� ולזאת בגרמי' מלה קדש בעני� הנ"ל ולטע� המדות
במדותיו ודעתו ובינתו מחכמתו מאיר ית' שהוא ההמשכה
אי� בלבד למדות הנוגע חב"ד המשכת א' בחי' ב' יש
העל� יהי' ואי� הנבראי� להחיות ההתחסדות להיות
ובינתו חכמתו עצמיות לגבי ערו� אינו שכ"ז בו החיות
השנית הבחי' אבל כנ"ל חשיבי' כלא כולא דקמי' ודעתו
וזוהי קמי' שהוא כמו שלו חב"ד מעצמיות הארה גילוי היא
פ"ד אי"ה משי"ת וע' התפילי�, וז"ס דגדלות מוחי' הנק'
בינתיי�: להיות שהוכרח העבור עני� ביאור זה דרוש בסיו�

oilitz zevn ± zeevnd xtq
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תלכוÂ‰ÊÂ[סא)] בחוקתי כי33א� כו', גשמיכ� ונתתי
�"ו ס"פ בראשית] [פ' במד"ר ארז"ל הנה

באלי' האמור אורה כל יוחנ� ירידת34א"ר אלא אינה
באיוב ע"ז המפרשי� ועמדו שהאורה35גשמי�, ופי'

שהרי לזה א"צ באמת אמנ� כו'. מתגשמת למטה כשתרד
כאור שבעתי� וגו' והי' ע"פ דס"ח בפסחי� פי' רש"י
וזהו שמ"ג מ"ט פעמי� וז' מ"ט, ז' פעמי� ז' הימי� שבעת
שיומש� גשמיכ� ונתתי פי' ונמצא שמ"ג, עולה גש�
ז' אור מבחי' ההשפעה שיומש� והיינו זו מבחי' הגש�
וכ"ז הימי�, ז' אור ז' פעמי� ז' יהי' שלע"ל ע"ד הימי�
בחוקתי א� עתה ג� וא"כ דעכשיו, העבודה ע"י יבוא
שיומש� גשמיכ� ונתתי אז בתורה עמלי� שתהיו תלכו
ומה בק"ו וה"ז גש�, שעולה הנ"ל שמ"ג מבחי' הגש�
פלג מבחי' מי� מלא הי' למ"ת הקדמה שהי' בקרי"ס
מה למלאות עמלי� ושתהיו עצמה התורה ע"י כ"ש אלקי',
עול� של מקומו שהוא א"ס בחי' הוא המקו� שנתאוה

לו שיהי' בכדי עמלי� ישראל שיהיו מקומו העול� ואי�
למעלה זהו כ� נתאוה ומדוע דוקא, בתחתוני� דירה ית'

מביני�36מהשגתינו אנו זה רק ברצונו, עלה כ� רק
וכמ"ש בתחתוני� דירה ית' לו להיות הקב"ה שנתאוה
שנשתוקק העול� זה שוקיו שש עמודי שוקיו ע"פ במד"ר
התורה ע"י וזהו פ"י, במדבר בפ' יעו"ש לבראותו הקב"ה
וזהו כו'. בתורה עמלי� ישראל שיהיו המקו� נתאוה שלכ�
אז ברכתו לשלוח חפ� שהקב"ה שבזמ� בפדר"א שאמרו
א� נפ"מ מהו שלכאו' השמי�, מעל באי� הגשמי�
שהעני� אלא ותהומות, מאוקיינוס שקיבלו מענני� מקבלת
תחתוני� מי� פי' במי�, מי� הי' נבה"ע שלא שעד הוא כ�
מי� היו לא וממילא עליוני�, מי� ע� מעורבי� היו
כ"כ, ירדו לא תחתוני� ומי� כ"כ העילוי בתכלית עליוני�

במ"א וכמ"ש השמרי� ע� כשמעורב היי� והנה37כמו ,
גשמי וה� רוחני ה� תענוג מיני כל המצמיחי� ה� ,38המי�

מ ה"ז אוקיינוס ממי כשמקבלת בחי'ולכ� רק להשפיע קור

33(eklz izwega m` edfe�ג ראה המאמר סו� עד לקמ� בהבא :

תר"ל ק�קא. ע' ש� תרכ"ו סה"מ קצה�ו. ע' ש� ב) (כר� ויקרא אוה"ת
קנג�ד. קמה�ו. ע' ש�

34('il`a xen`d dxe` lk . .l"fx`שנאמר אורה כל ש�: במד"ר :
והמהרז"ו המ"כ פי' איוב. בסו� הנזכר הבוזי, ברכאל (ב� באליהוא
יא) לז, (איוב אורו ענ� יפי� (כגו� גשמי� בירידת אלא אינה ש�)

ב. ז, תענית ג� וראה ש�). פירש"י כ�. כמו והרבה
35(aei`a f"r 'iyxtnd ecnre:להצ"צ הנ"ל בחוקתי א� בד"ה :

איוב וראה (כבפני�). ותירצו לגש� אור שייכות מהו בספרי� והקשו
וי"א מטרו. העב על פרש ש�: האב"ע ובפי' אורו. עליו פרש ל: לו,
בציווי המטר יהי' בתנועותיו כי הקט� המאור בעבור אור המטר נק' כי

אור כל וכ� המטר, עני� אורו אורו, עליו פרש ש�: ובמצו"צ הבורא.
ומלקוש. יורה מלשו� והוא בעני�, האמור

36(epizbydn dlrnl edf jk de`zp recneאדה"ז מאמרי ראה :

ז. ס"ע תרס"ו המש� תתקצז. ע' בלק אוה"ת שלח. ע' ח"א תקס"ג

ועוד. .21 ע' ח"ו לקו"ש .34 ע' תש"ב רפט. ע' תר"ל תנג. ע' תרכ"ז
37(. .mipeilr min mr miaxern eid mipezgz min 'it mina min

`"na y"nke.רלא ע' תרכ"ז נח. ע' ואיל�. לג ע' תרכ"ו סה"מ ראה :
פנ"ב�ג תרל"ז וככה המש� ואיל�). רסו ע' ש� ג� (וראה ואיל�. שעז

ואיל�). עז (ע'
38(inyb ode ipgex od beprz ipin lk miginvnd md mindראה :

נח. לג. כ. ע' תרכ"ו סה"מ ספ"א. תניא
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ג� אז ברכתו לשלוח כשחפ� אמנ� גשמיי', תענוגי'
המי� מבחי' היינו גבוה ממקו� נשפע הגשמיות
מעד� יוצא ונהר דכתי' כעני� רוחני' תענוגי� המצמיחי�
והנהר דאורייתא, סדרי� ג"� בחי' הוא ג� הג�, את להשקות
ג� אז אלו מי� מבחי' וכשנמש� הלזה, ג"� המשקה הוא
א� וזהו רבה. בשפע ומתברכי� מתרבי� הגשמיי' הדברי�

כו' גשמיכ� ונתתי אז בתורה עמלי� שתהיו תלכו בחוקתי
פריו, ית� השדה וע� יבולה האר� ונתנה גש�, שמ"ג בחי'
שיהי' או הידועי�, ג"כ היינו ופריו הידיעה בה"א יבולה
ההילו� ע"י דוקא שזהו דוקא, לע"ל ע"ד שוי� ופריו עצו
וגו' בחוקתי א� וזהו דוקא, ויגיעה עמל בבחי' בתורה

וגו'. גשמיכ� ונתתי

`"lxz mixgde jynd
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‰p‰Âה�א �העי�ר היטב מ�ב� �אר�כה מהמב�אר ¿ƒ≈ְְֲִֵֵֵַַָָָָָ
ה�פע ��ל�חי לב��י� רק ה� וה��ל�ת ְְְֱִֵֵֶַַַַַָָֹהאלק�ת
וע�בד ה���חוה אבל עצמ�, מ�ד מ�� �ה� ואי� ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלבד
�ה� �הה��עה עי�רי לדבר א�ת� ��ח�ב זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָא�ת�,
ל�ל� רחמנא �פירה ז� הרי עצמ�, מ�ד ה���יעי� ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָה�ה
�מח�ב ית�ר�, מא�� הח��ת �בה��עת אלק�ת ְְְְְְֱִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹ�ה��חת
ז� הרי לה� מ��חוה זה �מ��� למ��יעי� ה��ל�ת ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָאת
�בחינת ה� �ה��ל�ת מ�ני ה�א זה וכל מ��, זרה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעב�דה
מאיר �אינ� האלקי הא�ר על מאד ��ס�ירי� �ק, ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלב��
ה�בע, �לב��י הה��עה ידי על �מתל�� �לל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ�גי��י
מה��ל�ת, היא �הה��עה לד��ת מק�� לה� י� זה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמ���
ה�ל הי� ,�� �ל ונעל� מ�ס�ר האלקי הא�ר היה לא ְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹ�א�
ההעלמ רי��י מ�ני רק היא, ה' מאת �הה��עה �תי�דעי� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

זה מ��� ה�ה ה��ל�ת לב��י ידי על ה�ע�י� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָוההס�רי�
מה, �בר למציא�ת ה�ב��י� את �� לח��ב ה��עי� ְְְְִִִִֶַַַַַָָטע�
��מי ��היה ית�ר� רצ�נ� �פי הע�ל� הנהגת ��ביל ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאמנ�
ה��רא והס�ר העל� �דר� יהיה והח��ת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַוההתה��ת
��פא זה ��ביל הנ"ל התל���ת להי�ת צרי� היה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָמה�ברא,
ה�בראי� ער� לפי ויהיה ה�בע �לב��י החסד ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ��תל��
מ�ס�ר היה ��א �גי��י מאיר האלק�ת היה �א� ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ��מ�ה,
הי� ולא מה�בע למעלה הה��עה היתה הנ"ל, ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ�לב��י�
�זה ט�ב �היינ� הה��עה לק�ל יכ�לי� ��טבע ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָנבראי�
ההתל���ת להי�ת צרי� זה �מ��� ער��, לפי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ�אינ�
ה�קצב עלי�� החסד ��ה� לידע צריכי� רק הנ"ל, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ�לב��י�
א�ר הנ"ל �לב��י� נתל�� א�ר ה�א �וקא ה' מאת ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלנ�
י�דעי� אנ� דבר �מ��צא עלינ�, ה' מחסד ה�א עצמ� ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָזה
רק ��י� העלי�ני� ו�רי� �ה��ל�ת ההתל���ת עני� ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָ�כל
והדרגה �סדר �� ג� היא ההתל���ת �י הע��ה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�ע�ל�
לעיל ונת�אר ה�ריאה ע�ל� �לב��י הא�ר מתל�� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ�תח�ה
לג�י ר�חני �בחינת החסד עדיי� ��� ב) �רק כג ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ(מאמר

�מ�ילא �אציל�ת א�ר ה�י��י עדיי� מאיר ��� לפי ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָלמ�ה,
�� אחר �מתל�� �נ"ל, עדיי� מציא�ת �בחינת ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַאינ�
הע�ל� �ה�א הע��ה �בע�ל� וע��ה, היצירה ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָ�לב��י
�ער� ה�א אז י�תר הא�ר מ�ס�ר �� מ����, ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָ��מ�ה
�ע�ל� �מ� מ�ה �למעלה �ה��ל�ת, �ק �לב�� ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ��תל��
��תל�� אפ�ר אי �� �ל מ�ס�ר ה�א �אי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהיצירה
�לב��י �מתל�� הא�ר י�רד �א�ר א� �י א��, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָ�לב��י�
�� �� להתל�� יכ�ל אז י�תר מ�ס�ר �ה�א ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָע��ה

א��. ְִִֵ�לב��י�
e‰ÊÂע��ה� �� �ה�א אד' �אל ח�י� ע� �פרי �איתא ¿∆ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ

��א�ר לפי כו', א�א צו ואי� צו �גימטר�א ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָה�א
�לב�� להתל�� יכ�ל ע��ה �לב��י האלקי הא�ר ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹנתל��
��כ�ל עד מאד �מס�ירי� ��עלימי� עלי�ני� �מ�ל�ת ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ�ק
האלק�ת �אי� מ�ני עצמ� מ�ח ה���יעי� �ה� ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹלד��ת
צו �גימטר�א אד' אל ולכ� �נ"ל, �לל �גי��י ונגלה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנראה
א� קד��י� �מ�ת ה� אד' �אל �הג� כו', א�א צו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָואי�
מס�ירי� �ה� �ה��ל�ת ההתל���ת �אה זה ידי �על ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלפי
עצמ� �ה� �לד��ת לח�ב� מק�� ���ת� עד ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָלגמרי
זה ידי �על ה�� לכ� זה, מ��� א�ת� ולעב�ד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָה���יעי�
�בר אמנ� כו', צו �גימטר�א ה�א ה�את ההתל���ת ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹ�אה
מחסדי היא ז� התל���ת ��אמת א) (�רק לעיל ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָנת�אר
העלי�� החסד �א ז� התל���ת ידי �על לפי עלינ�, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָה'
העב�דה עני� �ל �ל�י ��זה ��מי. וחסד ט�ב ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ�בחינת

ה�ריאה. �עני� עלי�נה ה��ונה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָלה�לי�
.¯evÈ˜��מא ה�א ה�פע לג�� �ל�חי� רק ה� ה��ל�ת ƒְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

�כדי זרה. עב�דה ע�בד לה� וה���חוה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָית�ר�
ה�א �ג�מ��ת, ית�ר� רצ�נ� �פי והנהגת� הע�ל� ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ��היה
�ה�א �ע��ה ��� הא�ר והעל� הס�ר ידי על ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָרק
את לח��ב ���עי� עד �מ�ר העל� ולהי�ת� צו, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָ�גימטר�א

זרה. עב�דה א�א צו אי� לכ� למציא�ת ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָה��ל�ת
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ג� אז ברכתו לשלוח כשחפ� אמנ� גשמיי', תענוגי'
המי� מבחי' היינו גבוה ממקו� נשפע הגשמיות
מעד� יוצא ונהר דכתי' כעני� רוחני' תענוגי� המצמיחי�
והנהר דאורייתא, סדרי� ג"� בחי' הוא ג� הג�, את להשקות
ג� אז אלו מי� מבחי' וכשנמש� הלזה, ג"� המשקה הוא
א� וזהו רבה. בשפע ומתברכי� מתרבי� הגשמיי' הדברי�

כו' גשמיכ� ונתתי אז בתורה עמלי� שתהיו תלכו בחוקתי
פריו, ית� השדה וע� יבולה האר� ונתנה גש�, שמ"ג בחי'
שיהי' או הידועי�, ג"כ היינו ופריו הידיעה בה"א יבולה
ההילו� ע"י דוקא שזהו דוקא, לע"ל ע"ד שוי� ופריו עצו
וגו' בחוקתי א� וזהו דוקא, ויגיעה עמל בבחי' בתורה

וגו'. גשמיכ� ונתתי
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‰p‰Âה�א �העי�ר היטב מ�ב� �אר�כה מהמב�אר ¿ƒ≈ְְֲִֵֵֵַַָָָָָ
ה�פע ��ל�חי לב��י� רק ה� וה��ל�ת ְְְֱִֵֵֶַַַַַָָֹהאלק�ת
וע�בד ה���חוה אבל עצמ�, מ�ד מ�� �ה� ואי� ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלבד
�ה� �הה��עה עי�רי לדבר א�ת� ��ח�ב זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָא�ת�,
ל�ל� רחמנא �פירה ז� הרי עצמ�, מ�ד ה���יעי� ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָה�ה
�מח�ב ית�ר�, מא�� הח��ת �בה��עת אלק�ת ְְְְְְֱִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹ�ה��חת
ז� הרי לה� מ��חוה זה �מ��� למ��יעי� ה��ל�ת ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָאת
�בחינת ה� �ה��ל�ת מ�ני ה�א זה וכל מ��, זרה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעב�דה
מאיר �אינ� האלקי הא�ר על מאד ��ס�ירי� �ק, ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלב��
ה�בע, �לב��י הה��עה ידי על �מתל�� �לל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ�גי��י
מה��ל�ת, היא �הה��עה לד��ת מק�� לה� י� זה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמ���
ה�ל הי� ,�� �ל ונעל� מ�ס�ר האלקי הא�ר היה לא ְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹ�א�
ההעלמ רי��י מ�ני רק היא, ה' מאת �הה��עה �תי�דעי� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

זה מ��� ה�ה ה��ל�ת לב��י ידי על ה�ע�י� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָוההס�רי�
מה, �בר למציא�ת ה�ב��י� את �� לח��ב ה��עי� ְְְְִִִִֶַַַַַָָטע�
��מי ��היה ית�ר� רצ�נ� �פי הע�ל� הנהגת ��ביל ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָאמנ�
ה��רא והס�ר העל� �דר� יהיה והח��ת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַוההתה��ת
��פא זה ��ביל הנ"ל התל���ת להי�ת צרי� היה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָמה�ברא,
ה�בראי� ער� לפי ויהיה ה�בע �לב��י החסד ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ��תל��
מ�ס�ר היה ��א �גי��י מאיר האלק�ת היה �א� ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹ��מ�ה,
הי� ולא מה�בע למעלה הה��עה היתה הנ"ל, ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ�לב��י�
�זה ט�ב �היינ� הה��עה לק�ל יכ�לי� ��טבע ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָנבראי�
ההתל���ת להי�ת צרי� זה �מ��� ער��, לפי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ�אינ�
ה�קצב עלי�� החסד ��ה� לידע צריכי� רק הנ"ל, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ�לב��י�
א�ר הנ"ל �לב��י� נתל�� א�ר ה�א �וקא ה' מאת ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלנ�
י�דעי� אנ� דבר �מ��צא עלינ�, ה' מחסד ה�א עצמ� ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָזה
רק ��י� העלי�ני� ו�רי� �ה��ל�ת ההתל���ת עני� ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָ�כל
והדרגה �סדר �� ג� היא ההתל���ת �י הע��ה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�ע�ל�
לעיל ונת�אר ה�ריאה ע�ל� �לב��י הא�ר מתל�� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ�תח�ה
לג�י ר�חני �בחינת החסד עדיי� ��� ב) �רק כג ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ(מאמר

�מ�ילא �אציל�ת א�ר ה�י��י עדיי� מאיר ��� לפי ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָלמ�ה,
�� אחר �מתל�� �נ"ל, עדיי� מציא�ת �בחינת ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַאינ�
הע�ל� �ה�א הע��ה �בע�ל� וע��ה, היצירה ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָ�לב��י
�ער� ה�א אז י�תר הא�ר מ�ס�ר �� מ����, ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָ��מ�ה
�ע�ל� �מ� מ�ה �למעלה �ה��ל�ת, �ק �לב�� ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ��תל��
��תל�� אפ�ר אי �� �ל מ�ס�ר ה�א �אי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהיצירה
�לב��י �מתל�� הא�ר י�רד �א�ר א� �י א��, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָ�לב��י�
�� �� להתל�� יכ�ל אז י�תר מ�ס�ר �ה�א ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָע��ה

א��. ְִִֵ�לב��י�
e‰ÊÂע��ה� �� �ה�א אד' �אל ח�י� ע� �פרי �איתא ¿∆ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ

��א�ר לפי כו', א�א צו ואי� צו �גימטר�א ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָה�א
�לב�� להתל�� יכ�ל ע��ה �לב��י האלקי הא�ר ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹנתל��
��כ�ל עד מאד �מס�ירי� ��עלימי� עלי�ני� �מ�ל�ת ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ�ק
האלק�ת �אי� מ�ני עצמ� מ�ח ה���יעי� �ה� ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹלד��ת
צו �גימטר�א אד' אל ולכ� �נ"ל, �לל �גי��י ונגלה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנראה
א� קד��י� �מ�ת ה� אד' �אל �הג� כו', א�א צו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָואי�
מס�ירי� �ה� �ה��ל�ת ההתל���ת �אה זה ידי �על ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלפי
עצמ� �ה� �לד��ת לח�ב� מק�� ���ת� עד ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָלגמרי
זה ידי �על ה�� לכ� זה, מ��� א�ת� ולעב�ד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָה���יעי�
�בר אמנ� כו', צו �גימטר�א ה�א ה�את ההתל���ת ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹ�אה
מחסדי היא ז� התל���ת ��אמת א) (�רק לעיל ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָנת�אר
העלי�� החסד �א ז� התל���ת ידי �על לפי עלינ�, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָה'
העב�דה עני� �ל �ל�י ��זה ��מי. וחסד ט�ב ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ�בחינת

ה�ריאה. �עני� עלי�נה ה��ונה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָלה�לי�
.¯evÈ˜��מא ה�א ה�פע לג�� �ל�חי� רק ה� ה��ל�ת ƒְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

�כדי זרה. עב�דה ע�בד לה� וה���חוה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָית�ר�
ה�א �ג�מ��ת, ית�ר� רצ�נ� �פי והנהגת� הע�ל� ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ��היה
�ה�א �ע��ה ��� הא�ר והעל� הס�ר ידי על ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָרק
את לח��ב ���עי� עד �מ�ר העל� ולהי�ת� צו, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָ�גימטר�א

זרה. עב�דה א�א צו אי� לכ� למציא�ת ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָה��ל�ת

a wxt ck xn`n
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הדין מדת לבוקר, שקדם מערב כלול יום הוי'. הוא שכוחנו מכיר האדם אחד, בה' התבוננות ע"י
ושמים. ארץ אלקים" "הוי' עשות ביום ואח"כ "אלקים", ברא בראשית קודם הרחמים. מדת שלפני

u"xz mixn`n

‰p‰Â�וח��תנ �כחנ� אלקינ�, �הוי' זה �בר וה�גת ידיעת ¿ƒ≈ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ידי על �א ה�א �מק��, מ�מ� ��מעלה הוי' ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָה�א
�מ� איינער, ה�א �ר��� אחד �י אחד, �הוי' ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָההת��ננ�ת
ה�א, ליחיד אחד �י� �ההפר� א�א איינציג, �פר��� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיחיד
נ�רת �האחד�ת ה�א ואחד �עצ�, ��יחד ה�א ְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָ�ְְִֶָ�יחיד
ההת��ננ�ת ידי �על והינ� וההתה��ת, ה�בראי� ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָמ�רטי
אלקינ�, �הוי' ז� ה�רה לידי �אי� זה ידי על ה�ה אחד ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ�הוי'
י�ראל �מע אמירת הרי �� וא� הוי', ה�א וח��תנ� ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹ�כחנ�
��נת צריכי� �א� �עד מאיר ר�י אמר ול�ה ה�ח, ��נת ְְְִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָֹה�א
�תיב ה�ה אחד: �ר�� �ח�ה להק�י� צרי� זה �להבי� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָה�ב.
���ל�ל ה�א אחד �י�� אחד", י�� �קר ויהי ערב ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ"ויהי
ה�ילה �ע�ת י"ב ה� ה��� �ע�ת �כ"ד �וקא, �בקר ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמערב
�ה�א ה�א ה��� �ה�דר �ל�, י�� ה�א ואז ה��� �ע�ת ְְְֵֶֶֶַַַָָָוי"ב
ל�קר, קד�� יהיה ו�הערב �בקר �ערב �ההג�רה ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ�מג�ר
ועל ערב, �ח�ה להי�ת צרי� א�ר, �קר ��היה �בכדי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹוהינ�
וטע� א�ר. לה�קר מ�יעי� זה ידי על �הערב העב�דה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹידי
�מ�ת הע�ל� את לברא �מח�בה עלה �בתח�ה ה�א, ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָֹה�בר

מ�ת ע�� ��� להתק�� יכ�ל הע�ל� �אי� ראה ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָה�י�,
נה�רא" והדר ח��כא "�רי�א �כמאמר היהבהרחמי�, וכ� , ְְְְֲֲֲֲִֵֵַַַַַָָָָָָ

�ת הע�ל�, את�בריאת אלקי� �רא "�רא�ית �תיב ח�ה ְְְְֱִִִִִִִֵֶַָָָָָֹ
�התה��ת הע�למ�ת והתה��ת �בריאת האר�", ואת ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָה�מי�
וה�מצ�� ה�י� מ�ת �ה�א אלקי� �� ידי על ה�א ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַֹֹ�פעל
אלקי� הוי' ע��ת "�י�� �תיב �� ואחר ח��כא, ְְְְֱֲֲֲִִִֵַַָָָָָֹ�ברי�א
�� אחר ��היה �בכדי נה�רא. והדר �ה�א ו�מי�" ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאר�
"�י �תיב �ה�ה ח��כא, �רי�א ידי על ה�א נה�רא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָוהדר
�ה�א אלקי� הוי' �מ�ת �הב' אלקי�", הוי' �מג� ְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ�מ�
ה�מ�, �מג� ה�מ� �דגמת ה�א מה�בע �למעלה ְֵֶֶֶֶַַַָ�ְְְֵֶֶַַַַַָה�בע
רק ר�אי� אנ� הלא ה�מ� את ר�אי� �אנ� מה זה ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ�ה�ה
ה�מ� �מא�ר ה�מ�, מא�ר על ��כ�ה ונר�ק ה�ג� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָאת
וזיו�, א�ר� לק�ל וה�בראי� הע�ל� �אפ�ר�ת היה לא ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹעצמ�
�פ�על להתק�ל י�כל זה ידי על ונר�ק ה�ג� ���י ידי על ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָורק
�ר� �מ�גד �מ� �ב�את "מ�גד ��ת�ב �מ� ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָֹ�ְ�ע�ת�
��תע�� ה�מ� מעצ� �אה ה�ע�ה הרי �� א� ְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�ְְֲִִֵֵַָירחי�",
�ע�ת�. ולפעל להתק�ל ���כל �כדי ונר�ק �ה�ג� ָ�ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹ�מס��ר
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אור.ב. ואחר-כך חושך בתחילה
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מקפידים‰. היו הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק

ישמרו שבת, ובמנחת וחמישי שני בימי גם קריאה, שלכל

וישראל. לוי כהן של הסדר על

גדולים, מקפידים היו הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק

ולעתים התורה. בקריאת הנגינה טעמי על היטב שישמרו

מטעמי באחד טעה הקריאה כשבעל היה קרובות

עליו היה התורה, פירוש את המשנה טעות הקריאה,

שלם, פסוק על או חצי על גם ולפעמים המלה, על לחזור

קדוש. שם של הזכרה שום בו היתה לא אם

קריאה בעלי על מאד הקפידו האדמו"רים כ"ק

בדקדוק א) דברים: בשני היה הדיוק עיקר טובים.

הנגינה. בטעמי ב) ברורה. בהברה התיבות

מדקדקים והיו דקדוק ספרי הרביים כל למדו כידוע

ובהברות. במבטא היטב

לקנות נוהג היה שנים שמונה�תשע בן היה כשהסבא

הפרנסה" וב"כסף שבוע מדי מקבל שהיה בכסף ,4ספרים

אחר. במקום שרשום כפי

היו שלא אלא ספרים, מספר לקנות רצה אחת פעם

ממנו לבקש אביו אל ניגש שעה. באותה כספים בידו

חסד. גמילות

אצל שראה ענה: כסף? לו מה לשם אביו שאלת על

שאינם חדשים ספרים הספרים, מוכר ברוך נח ר'

קנה אביו: לו אמר אותם. לרכוש וברצונו אצלו נמצאים

ולאחר כבר לך שיש בספרים בקיאות לעצמך מקודם

בהם. גם בקי להיות ותשתדל חדשים ספרים תקנה מכן

שאת והודיע המשרת דוב חיים ר' נכנס כך בתוך

בארון העמידו ברוך נח ר' שהביא המכורכים הספרים

מכורכים הלא והספרים הנגר, דוד יוסף שסידר החדש

ותניא.4) משניות תנ"� ובדיוק פה בעל הלימוד בעד מקבלי� שה�
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בצד. הניחו

בחמשה מסודרים היו � הסבא מספר � אבי ספרי

שעמדו כתבים עם נעולים ארונות ובשני פתוחים ארונות

ספרים עם נוספים פתוחים ארונות ששה אבי. של בחדרו

פתוחה. היתה החדרים שני בין והדלת � השני בחדר עמדו

בשנה פעמיים בא היה הספרים מוכר ברוך נח ר'

מביא היה פעם ובכל ולחנוכה, לשבועות לליובאוויטש,

זה בביקורו גם היה כך חדשים. ספרים של רשימה לאבי

ספרים. הרבה שהביא

לחדר אבי עם � לאבי הסבא מספר � כשנכנסתי

דוד יוסף שהנגר החדש הספרים שארון וראיתי השני

בספרים מלא כבר � במספר עשר השנים � אתמול הביא

חבילות ארבע מונחות עליהם ונוסף ברוך, נח ר' שהביא

אברהם לכורך אותם למסור שיש מכורכים לא ספרים

בקרבי. לבבי נלחץ � לכריכה אבא

צריך שבתחילה לי אמרת אבי, ואמרתי: אבי אל ופניתי

לקנות מכן ולאחר לו, שיש בספרים בקי להיות אדם

לך? שיש הספרים בכל בקי כבר אתה האם חדשים, ספרים

לי. שיש בספרים בקי אני � אבי לי עונה � כלל בדרך

ונראה. ספר אבי, לי אומר נא, קח

והוצאתי הארונות אחד אל ניגשתי רבות, חשבתי לא

הספר את כשהוצאתי לידי. שבא הראשון הספר את

הספר את נא פתח "מסלול", ספר שהוא אבי לי אמר

היה. וכך � שם כתוב מה לך ואומר הדף את לי וציין

.Âובדרך גדול, מדקדק בעל הסבא היה מילדותו עוד

של זקוניו בן בהיותו קצת להשתובב ואהב חריף ילד כלל

אתו. להתוועד אהבו וכולם שמח, וילד תואר יפה הרבי,

נביאים בתורה פה בעל בקי הסבא היה עשר בגיל

הכתובים. וברוב ואחרונים ראשונים

בימי בליובאוויטש, מתקיים היה שנים, באותן

רחוק לא שכנה ליובאוויטש שכן גדול, יריד החורף,

היה בהם ומוהילוב, ויטבסק מינסק, גלילות שבין מהגבול

טולע סמולנסק, גלילות לבין לגור, ליהודים מותר

לגור. ליהודים היה אסור בהם ומוסקבה,

מהגלילות גדולים סוחרים באים היו לירידים

בין היהודיים. מהגלילות גדולים וסוחרים הרוסיים,

החסידים שאין שסברו אשכנזים הרבה היו הסוחרים

הם ובניו שהרבי בראותם נרעשו מה אך דקדוק, יודעים

גדולים. מקרא ובעלי דקדוק בעלי

לכל היה יום, שבכל הקבועים השיעורים שאר בין

כסדרו. תנ"ך באמירת קבוע שיעור גם הרביים

ודאי הנגינה, ענין הרביים על מאד מקובל כידוע

לא אך ערב קול יהיה הקריאה שלבעל מאד שרצו הדבר

מיוחדת. לב שימת לכך נתנו

בהתאם יהיו הנגינה טעמי שקולות מאד הקפידו

קריאה של הנוסח על הנוסח. לפי כלומר, למסורה,

שונה נוסח מגילה לכל – המגילות חמש קריאת בתורה,

מאד. שמרו � הכתובים קריאת הנביאים, קריאת �

הקריאה א) מחולק � התורה קריאת של הנוסח גם

עשרת ג) ישיר. אז שירת ב) התורה. בפרשיות הרגילה

הנוסח חלוק כן האזינו. ה) הארון. בנסוע ויהי ד) הדברות.

הכיפורים. ויום השנה ראש לבין השנה כל זמני בין

של הנגינה טעמי ונכדיו בניו את לימד הזקן רבנו

וחמש תנ"ך של הקריאה נוסחאות בכל רב בדיוק הקריאה

הנגינה. טעמי כל של הנגינה קול על רבות והקפיד מגילות,

הזקן רבנו � שהסבא סיפר, צדק", ה"צמח אב�הסבא

בניגון ואתחנן פרשת של הדברות עשרת קורא היה �

ואת יתרו. פרשת של הדברות עשרת מאשר שונה

חפרוה", "באר ישראל", ישיר "אז הפסוקים ארבעת

מה"אז שונה אך מיוחד בניגון הגיא" "ומבמות "וממתנה",

הים. שירת של ישיר"

הר' הרה"צ הדודים האמצעי, הרבי הזקן, רבנו בני כל

היו צדק", ה"צמח אב�הסבא משה, והר' אברהם חיים

מהרבי. הקריאה את למדו וכולם קריאה, בעלי כולם

הנוסחאות כל של הנגינה טעמי למד הרב"ש הדוד

טעמי את קיבל הרז"א והדוד הזקן, רבנו אצל האמורים

הרב"ש. הדוד אצל הנגינה

.Êמכל לנו ידועים רבי, בבית מצוה בר שמחת מנהגי

האמצעי. מהרבי החל הדורות

ויצא, פרשת רביעי יום כסלו, בט' נולד האמצעי הרבי

חמישית יום כסלו, ט' ביום היה שלו מצוה והבר קל"ד.

תקמ"ז. ויצא, פרשת

המנהגים אודות רק זה הרי ברבים שמספרים מה

בתחילת שהוזכר כפי � הפנימיים המנהגים על הגלויים.

כעת. מדברים לא � הדיבור

לנו ידועים האמצעי, הרבי של מצוה הבר עניני פרטי

הוא הרי מעמד, באותו בעצמו שנכח מאחד נאמן, ממקור

ר' המפורסם בהגאון פנחס ר' הגאון המפורסם החסיד

ר' בשם החסידים בפי הנודע משקלוב, שיק העניך חנוך

רייזעס. פנחס

הרי והדרגה, בסדר בא פנימיות של שענין כיוון אלא,

והדרגה. בסדר לספרו יש פנימי סיפור גם

האמצעי הרבי של מצוה מהבר הדברים סיפור

נחום ר' הרה"צ מהדוד שקיבל הרז"א מהדוד שמעתי

רייזעס. פנחס ר' מהחסיד שקיבל

.Á,נפלאים חושים בעל היותו על נוסף הרז"א הדוד

פה היה טובות, מדות ובעל חכם נעלים, כשרונות בעל

הרי שהוא, כל נושא על מדבר כשהיה מרגליות. מפיק

את הרגישו גם אלא שדיבר, מה את שהבינו בלבד זו לא

דיבר. אודותו הדבר

אימרה ביאור שכלי, בענין מדבר היה רז"א כשהדוד

בשנים ברבים, חסידות מדבר היה שהוא הזמן – חסידית
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בצד. הניחו

בחמשה מסודרים היו � הסבא מספר � אבי ספרי

שעמדו כתבים עם נעולים ארונות ובשני פתוחים ארונות

ספרים עם נוספים פתוחים ארונות ששה אבי. של בחדרו

פתוחה. היתה החדרים שני בין והדלת � השני בחדר עמדו

בשנה פעמיים בא היה הספרים מוכר ברוך נח ר'

מביא היה פעם ובכל ולחנוכה, לשבועות לליובאוויטש,

זה בביקורו גם היה כך חדשים. ספרים של רשימה לאבי

ספרים. הרבה שהביא

לחדר אבי עם � לאבי הסבא מספר � כשנכנסתי

דוד יוסף שהנגר החדש הספרים שארון וראיתי השני

בספרים מלא כבר � במספר עשר השנים � אתמול הביא

חבילות ארבע מונחות עליהם ונוסף ברוך, נח ר' שהביא

אברהם לכורך אותם למסור שיש מכורכים לא ספרים

בקרבי. לבבי נלחץ � לכריכה אבא

צריך שבתחילה לי אמרת אבי, ואמרתי: אבי אל ופניתי

לקנות מכן ולאחר לו, שיש בספרים בקי להיות אדם

לך? שיש הספרים בכל בקי כבר אתה האם חדשים, ספרים

לי. שיש בספרים בקי אני � אבי לי עונה � כלל בדרך

ונראה. ספר אבי, לי אומר נא, קח

והוצאתי הארונות אחד אל ניגשתי רבות, חשבתי לא

הספר את כשהוצאתי לידי. שבא הראשון הספר את

הספר את נא פתח "מסלול", ספר שהוא אבי לי אמר

היה. וכך � שם כתוב מה לך ואומר הדף את לי וציין

.Âובדרך גדול, מדקדק בעל הסבא היה מילדותו עוד

של זקוניו בן בהיותו קצת להשתובב ואהב חריף ילד כלל

אתו. להתוועד אהבו וכולם שמח, וילד תואר יפה הרבי,

נביאים בתורה פה בעל בקי הסבא היה עשר בגיל

הכתובים. וברוב ואחרונים ראשונים

בימי בליובאוויטש, מתקיים היה שנים, באותן

רחוק לא שכנה ליובאוויטש שכן גדול, יריד החורף,

היה בהם ומוהילוב, ויטבסק מינסק, גלילות שבין מהגבול

טולע סמולנסק, גלילות לבין לגור, ליהודים מותר

לגור. ליהודים היה אסור בהם ומוסקבה,

מהגלילות גדולים סוחרים באים היו לירידים

בין היהודיים. מהגלילות גדולים וסוחרים הרוסיים,

החסידים שאין שסברו אשכנזים הרבה היו הסוחרים

הם ובניו שהרבי בראותם נרעשו מה אך דקדוק, יודעים

גדולים. מקרא ובעלי דקדוק בעלי

לכל היה יום, שבכל הקבועים השיעורים שאר בין

כסדרו. תנ"ך באמירת קבוע שיעור גם הרביים

ודאי הנגינה, ענין הרביים על מאד מקובל כידוע

לא אך ערב קול יהיה הקריאה שלבעל מאד שרצו הדבר

מיוחדת. לב שימת לכך נתנו

בהתאם יהיו הנגינה טעמי שקולות מאד הקפידו

קריאה של הנוסח על הנוסח. לפי כלומר, למסורה,

שונה נוסח מגילה לכל – המגילות חמש קריאת בתורה,

מאד. שמרו � הכתובים קריאת הנביאים, קריאת �

הקריאה א) מחולק � התורה קריאת של הנוסח גם

עשרת ג) ישיר. אז שירת ב) התורה. בפרשיות הרגילה

הנוסח חלוק כן האזינו. ה) הארון. בנסוע ויהי ד) הדברות.

הכיפורים. ויום השנה ראש לבין השנה כל זמני בין

של הנגינה טעמי ונכדיו בניו את לימד הזקן רבנו

וחמש תנ"ך של הקריאה נוסחאות בכל רב בדיוק הקריאה

הנגינה. טעמי כל של הנגינה קול על רבות והקפיד מגילות,

הזקן רבנו � שהסבא סיפר, צדק", ה"צמח אב�הסבא

בניגון ואתחנן פרשת של הדברות עשרת קורא היה �

ואת יתרו. פרשת של הדברות עשרת מאשר שונה

חפרוה", "באר ישראל", ישיר "אז הפסוקים ארבעת

מה"אז שונה אך מיוחד בניגון הגיא" "ומבמות "וממתנה",

הים. שירת של ישיר"

הר' הרה"צ הדודים האמצעי, הרבי הזקן, רבנו בני כל

היו צדק", ה"צמח אב�הסבא משה, והר' אברהם חיים

מהרבי. הקריאה את למדו וכולם קריאה, בעלי כולם

הנוסחאות כל של הנגינה טעמי למד הרב"ש הדוד

טעמי את קיבל הרז"א והדוד הזקן, רבנו אצל האמורים

הרב"ש. הדוד אצל הנגינה

.Êמכל לנו ידועים רבי, בבית מצוה בר שמחת מנהגי

האמצעי. מהרבי החל הדורות

ויצא, פרשת רביעי יום כסלו, בט' נולד האמצעי הרבי

חמישית יום כסלו, ט' ביום היה שלו מצוה והבר קל"ד.

תקמ"ז. ויצא, פרשת

המנהגים אודות רק זה הרי ברבים שמספרים מה

בתחילת שהוזכר כפי � הפנימיים המנהגים על הגלויים.

כעת. מדברים לא � הדיבור

לנו ידועים האמצעי, הרבי של מצוה הבר עניני פרטי

הוא הרי מעמד, באותו בעצמו שנכח מאחד נאמן, ממקור

ר' המפורסם בהגאון פנחס ר' הגאון המפורסם החסיד

ר' בשם החסידים בפי הנודע משקלוב, שיק העניך חנוך

רייזעס. פנחס

הרי והדרגה, בסדר בא פנימיות של שענין כיוון אלא,

והדרגה. בסדר לספרו יש פנימי סיפור גם

האמצעי הרבי של מצוה מהבר הדברים סיפור

נחום ר' הרה"צ מהדוד שקיבל הרז"א מהדוד שמעתי

רייזעס. פנחס ר' מהחסיד שקיבל

.Á,נפלאים חושים בעל היותו על נוסף הרז"א הדוד

פה היה טובות, מדות ובעל חכם נעלים, כשרונות בעל

הרי שהוא, כל נושא על מדבר כשהיה מרגליות. מפיק

את הרגישו גם אלא שדיבר, מה את שהבינו בלבד זו לא

דיבר. אודותו הדבר

אימרה ביאור שכלי, בענין מדבר היה רז"א כשהדוד

בשנים ברבים, חסידות מדבר היה שהוא הזמן – חסידית
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נאמר הזק� הלל של תלמידיו על להקשות: יש לכאורה

�1בגמרא שבכול� קט� עוזיאל; ב� יונת� � שבכול� "גדול

של בתורה שגדלותו אמת ה� ולכאורה, זכאי". ב� יוחנ� רב�

ומשנה מקרא הניח ש"לא עצומה, היתה זכאי ב� יוחנ� רב�

קט�" ודבר גדול דבר ואגדה.. הלכה מכלֿמקו�2גמרא אבל ,

א�ֿכ� מדוע שבכול�"; "קט� היה הלל תלמידי ער� לפי

ולא מהלל.." קיבל זכאי ב� יוחנ� ש"רב� מה רק כא� נאמר

גדול שהיה עוזיאל, ב� יונת� מרבי מימרא שו� הובאה

!? הלל של תלמידיו

אבות, מסכת עני� לכללות בהתא� שזהו לומר ויש

מסיני תורה קיבל ב"משה מסרוההמתחילה לאנשיומסרה..

והעמידו אמרו.. ה� הגדולה; הרבה";תלמידי�כנסת

התורה, מקבלי תנאי�, מימרות של הוא המסכת סגנו� כלומר,

אחריה�. הבאי� לדורות המסורה בהעברת שהמשיכו

דברי ורק א� הובאו זו שבמסכת לומר יש זה עלֿפי

תנאי� שהיו א�ֿעלֿפי התורה. מסירת היה שענינ� התנאי�

מכלֿמקו� ביותר, נפלא באופ� היה שלימוד� מה�, גדולי�

מסירת לעני� שייכי� היו שלא מכיו� הובאו לא דבריה�

התורה.

בגמרא מסופר עוזיאל ב� יונת� שיושב3על ש"בשעה

ומבואר נשר�", מיד עליו שפורח עו� כל בתורה, ועוסק

מסיני4בתוספות כנתינת� שמחי� "שהדברי� משו� שזהו

� לימודו של ההפלאה גודל מוב� מזה באש". תורה שניתנה

לא גופא זה מטע� שני, מצד א� ביותר, נפלא היה אחד שמצד

ל לא ובוודאי לאחרי� התורה להעברת שיי� ישראל.כללהיה

התורה העברת היה ענינו זכאי ב� יוחנ� רב� לעומתו,

בגמרא כמבואר וכמסופר5לאחרי�, לימד", שנה ש"ארבעי�

עוד שבזה6עליו וחכמיה", יבנה לי "ת� רומי ממל� שביקש ,

כולו. ישראל בע� התורה ולימוד קיו� המש� את הבטיח

התורה מסירת כאמור (שענינה אבות במסכת ולכ�

(ולא מהלל שקיבל זכאי ב� יוחנ� רבי דברי הובאו לישראל)

אחרי�). תלמידי� של דבריה�

שלח) פרשת � תנש"א קודש (שיחות

"תורה הלשו� משמעות א. להבי�: היאהרבהצרי� "

"כי נאמר מדוע כ� וא� מהמתחייב, יותר הוא לכ�שהלימוד

בזה, שמחוייב סימ� "לכ�" נוצר הוא א� � (הלוא נוצרת"

� הוא סתו� הרבה" "תורה הלשו� ב. "הרבה")? זה ובמה

"הרבה"? ומהו החיוב שיעור מהו נתפרש לא ומדוע

: בזה והביאור

שלמד מצאנו � זכאי ב� יוחנ� רב� � המאמר בעל על

שנה ארבעי� הדרוש7תורה השני� מספר הוא שנה ארבעי� .

הלכה להורות סמיכה שנות8לקבלת שבארבעי� יוצא זה לפי .

בלימוד מסויימת לשלימות זכאי ב� יוחנ� רב� הגיע לימודו

לבינה" ארבעי� ("ב� מכ�9התורה לאחר שלמד מה וכל (

עליו שאמרו היה10(כמו תורה") בלא אמות ארבע הל� ש"לא

שלימות. מאותה למעלה

ללמוד הוא החיוב � במשנתנו ג� הוא שכ� לומר ויש

"תורה נקרא לזה שמעבר ומה להוראה ".הרבהולהגיע

הרבה", תורה למדת "א� זכאי ב� יוחנ� רב� שאמר זהו

"אל � בו עסק בעצמו שהוא והדרגה מהסוג לימוד דהיינו

לכ� כי לעצמ�, טובה ".נוצרתתחזיק

עצ� היא ש"בריאה" הוא ל"יצירה" "בריאה" בי� ההבדל

כדבר שבאה הצורה זו "יצירה" ואילו המציאות, התהוות

ה עצ� על מציאות.נוס�

כדלהל�: הוא ליצירה בריאה בי� החילוק תורה בלימוד

אזי � האד� שכל מציאות (התהוות) עצ� � ה"בריאה" מצד

שנה, ארבעי� של הלימוד לאחר להוראה, מגיע הוא כאשר

ה � "יצירה" לגבי א� בריאתו. מטרת שלצורהנשלמה

עוד תורה וללמוד להוסי� ואפשר סו� לדבר אי� � המציאות

ועוד.

הרבה" תורה למדת "א� ג� משנתנו: פירוש א�ֿכ� זהו

כלומר, להוראה, והגעת שזכית כזו במידה תורה למדת �

כי � לעצמ� טובה תחזיק "אל בריאת�; מטרת את השלמת

הצורה),נוצרתלכ� (תוספת שב� ה"יצירה" עני� מצד ;"

הגבלה. בלי התורה, בלימוד ועוד עוד להוסי� עלי� מוטל

(150 עמ' ד, כר� תשמז, התוועדויות � (תורתֿמנח�

א.1) כח, ש�.2)סוכה עו�.4)ש�.3)בגמרא כל א.5)ד"ה מא, ב.6)סנהדרי� נו, א.7)גיטי� מא, סנהדרי�

ב.8) כב, סוטה כב.9)ראה משנה ה פרק א.10)להל� כח, סוכה
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בחתונת אחת לפעם פרט זוכר, אני אין � תרמ"ג�ד

ומחותני דודי עם תי' מוסיא חי' מרת והמחותנת הדודה

ביחידות אך תרנ"ב, בשנת שליט"א, הכהן ר"מ הרב

אומר רז"א הדוד היה אחדים אנשים בפני ולפעמים

סיפור. לספר עליו אהוב והיה מאמר, על ביאור או מאמר

על נוסף לשמוע. תענוג � סיפור מספר רז"א כשהדוד

במלים ענין כל רגילה, בלתי ישרים שפת לו שהיתה

הדיבור היה ומתון, מסודר ברור יפה קול לו, המתאימות

שסיפר. ממה שלם תיאור נתקבל שלמאזין ציור, כמו עצמו

כל עם מספר הוא הרי סיפור, מספר רז"א כשהדוד

פרטיו, כל על קטן דבר כל מזכיר פרטים, הפרטי

תמיד השתמש מספר, פעמים סיפור אותו מספר וכשהיה

שלמאזינים אלא ממש, אותיות ובאותן ביטויים באותם

את היטב ידעו שכבר למרות מיוחד, תענוג פעם כל היה

� מספר רז"א הדוד את לשמוע הדבר עצם אך הסיפור,

רוח. קורת גרמה

סיפורי הרבה ידע גדול, סיפורים בעל היה רז"א הדוד

במדה חייו, היה הסיפור סיפור, אהב מילדותו מעשיות,

שבהיותו �כזו, אחד אברך הסבא לקח שלש, לבן קרוב

מהחומש, סיפורים לו שסיפר � פיישעס בערע לו קראו

סיפורי בכל בקי רז"א הדוד היה שנים ארבע בן ובהיותו

חושים בעל הוא שהילד הבחינו חמש ובגיל התנ"ך,

רגיל. בלתי חלקות שפת ובעל כגדול וכשרונות

תמוז י"ט מטות, פרשת חמישי ביום נולד רז"א הדוד

� צדק" ה"צמח – כשהרבי בליובאוויטש, תרי"ט, בשנת

השריפה אחרי שהקימו החדשות בדירות התיישבו והסבא

תרט"ז. אלול ג' בליובאוויטש, � ל"ע � שהיתה הגדולה

ילדותו משנות רז"א הדוד של הראשונים הזכרונות

שנים, לחמש קרוב בגיל בהיותו תרכ"ד, משנת היו

לשבועות בבואו מפאריטש הלל ר' הרה"ח את כשראה

בליובאוויטש. האחרונה בפעם � תרכ"ד �

את שראו קשישים זקנים הרבה הכיר רז"א הדוד

ששמעו סיפורים הרבה שסיפרו וכאלה הזקן, רבנו

מהוריהם.

כל עם רז"א, הדוד אצל במיוחד שמור היה סיפור כל

מקום באיזה אותו, סיפר מי הסיפור, צומח מהיכן היחוס,

הסיפור. אירע זמן ובאיזה

.Ëשהה שלנו, התנאים קישורי לאחרי תרנ"ו, קיץ

ימים. כמה באליווקא, דשא בנאות אצלנו, רז"א הדוד

מספר היה רז"א ודודי בגן מתוועדים היינו היום מרבית

שונים. סיפורים

שהייתי החשובים האירועים את לרשום מאד אהבתי

שומע.

לי היה לא שכן זה, ברישום בקושיים נתקלתי תמיד

היה שלי התנאים קישורי של בשבועות ברם, פנוי. זמן

במנוחה. הכל ורשמתי מספיק פנוי זמן לי

ביום � הדשא מנאות רז"א הדוד של נסיעתו לפני יום

בגן. רז"א והדוד אבי ישבו � תמוז י' בלק, פרשת ראשון

לאבי: רז"א הדוד אמר אליהם כשניגשתי

עבר וכך לספר, אוהב ואני סיפור לשמוע אוהב בנך

סיפורים. בסיפור השבוע רוב

שהסיפור לספר, איך לדעת צריכים ואמר: אבי נענה

סיפור, לשמוע איך לדעת צריכים מכך ויותר חי, כמו יצא

את חי כאילו שלם ציור בשומע יתהווה שמהשמיעה

המסופר. המאורע

שסיפר מה כבר רשמת � אלי אבי פנה � הסתם מן

נטיה לו יש � רז"א לדוד אבי אומר � הוא הדוד. לך

לכתיבה. חזקה

גדולה. מעלה בכך יש � רז"א דודי אומר � לפעמים

שאבינו מה � לאבי רז"א הדוד אומר � זוכר הנך בודאי

מוצש"ק � שלך מצוה הבר אחרי שבת במוצאי לנו סיפר

מצוה מהבר שהחל � תרל"ד מרחשון כ"ה [שרה] חיי

סיפורים וכן מהסבא, ששמע מה כל לרשום התחיל שלו

ר'שש ומהדוד בכלל המשפחה שמבני מהקשישים מע

החסידים. ומזקני בפרט, אברהם חיים

זמנים והזכרת רז"א דודי לבין אבי בין אז המדובר כל

חידוש, משום לגבי היה � מסבי סיפורים ששמעו שונים

ששמעתי. מה מכל מאד רצון שבע והייתי

e"vxz ,hay d"k

•
ycew zexb`

פ�ד] תשרי [כ"ד

בל"נ עצמה על תקבל תי' . . . האשה שאלת על במענה

או לח� ככר שתאפה והיינו תורה, לומדי בטובת להתעסק

ושבוע שבוע (בכל בחדר, הלומדי' תינוקות בשביל לח� חלת

בגשמיות) מצבה לפי עלי' יכבד לא אשר בסכו� קצוב, דבר

ובכל מצוה, טבילת בדבר הנשי' את לעורר עצמה על ותקח

ג' במש� יתאס� וכאשר לצדקה, מטבע איזה תת� ועש"ק יו�

אצונו אשר כפי בזה יעשה והוא לכבודו, הכס� תמסור חדשי'

להתפלל לביהכ"נ בכ"י שיל� עצמו על יקבל ובעלה אי"ה,

לתלמוד בהנוגע בגופו ויתעסק בלימוד, שיעור איזה ולשמוע

טובה ופרנסה וקימא חייא בזרעא לבב� ישמח והשי"ת תורה,

בריוח.

[tx 'nr '` wlg v"iixden w"b`]



קמי zea` iwxtl mixe`ia

g dpyn a wxt

,Cîöòì äáBè ÷éæçz ìà ,äaøä äøBz zãîì íà ,øîBà äéä àeä .éànMîe ìläî ìa÷ éàkæ ïa ïðçBé ïaø©¨¨¨¤©©¦¥¥¦¥¦©©¨¨¥¦¨©§¨¨©§¥©©£¦¨§©§¨

.zøöBð Cëì ék¦§¨¨§¨

ycew zegiyn zecewp

נאמר הזק� הלל של תלמידיו על להקשות: יש לכאורה

�1בגמרא שבכול� קט� עוזיאל; ב� יונת� � שבכול� "גדול

של בתורה שגדלותו אמת ה� ולכאורה, זכאי". ב� יוחנ� רב�

ומשנה מקרא הניח ש"לא עצומה, היתה זכאי ב� יוחנ� רב�

קט�" ודבר גדול דבר ואגדה.. הלכה מכלֿמקו�2גמרא אבל ,

א�ֿכ� מדוע שבכול�"; "קט� היה הלל תלמידי ער� לפי

ולא מהלל.." קיבל זכאי ב� יוחנ� ש"רב� מה רק כא� נאמר

גדול שהיה עוזיאל, ב� יונת� מרבי מימרא שו� הובאה

!? הלל של תלמידיו

אבות, מסכת עני� לכללות בהתא� שזהו לומר ויש

מסיני תורה קיבל ב"משה מסרוההמתחילה לאנשיומסרה..

והעמידו אמרו.. ה� הגדולה; הרבה";תלמידי�כנסת

התורה, מקבלי תנאי�, מימרות של הוא המסכת סגנו� כלומר,

אחריה�. הבאי� לדורות המסורה בהעברת שהמשיכו

דברי ורק א� הובאו זו שבמסכת לומר יש זה עלֿפי

תנאי� שהיו א�ֿעלֿפי התורה. מסירת היה שענינ� התנאי�

מכלֿמקו� ביותר, נפלא באופ� היה שלימוד� מה�, גדולי�

מסירת לעני� שייכי� היו שלא מכיו� הובאו לא דבריה�

התורה.

בגמרא מסופר עוזיאל ב� יונת� שיושב3על ש"בשעה

ומבואר נשר�", מיד עליו שפורח עו� כל בתורה, ועוסק

מסיני4בתוספות כנתינת� שמחי� "שהדברי� משו� שזהו

� לימודו של ההפלאה גודל מוב� מזה באש". תורה שניתנה

לא גופא זה מטע� שני, מצד א� ביותר, נפלא היה אחד שמצד

ל לא ובוודאי לאחרי� התורה להעברת שיי� ישראל.כללהיה

התורה העברת היה ענינו זכאי ב� יוחנ� רב� לעומתו,

בגמרא כמבואר וכמסופר5לאחרי�, לימד", שנה ש"ארבעי�

עוד שבזה6עליו וחכמיה", יבנה לי "ת� רומי ממל� שביקש ,

כולו. ישראל בע� התורה ולימוד קיו� המש� את הבטיח

התורה מסירת כאמור (שענינה אבות במסכת ולכ�

(ולא מהלל שקיבל זכאי ב� יוחנ� רבי דברי הובאו לישראל)

אחרי�). תלמידי� של דבריה�

שלח) פרשת � תנש"א קודש (שיחות

"תורה הלשו� משמעות א. להבי�: היאהרבהצרי� "

"כי נאמר מדוע כ� וא� מהמתחייב, יותר הוא לכ�שהלימוד

בזה, שמחוייב סימ� "לכ�" נוצר הוא א� � (הלוא נוצרת"

� הוא סתו� הרבה" "תורה הלשו� ב. "הרבה")? זה ובמה

"הרבה"? ומהו החיוב שיעור מהו נתפרש לא ומדוע

: בזה והביאור

שלמד מצאנו � זכאי ב� יוחנ� רב� � המאמר בעל על

שנה ארבעי� הדרוש7תורה השני� מספר הוא שנה ארבעי� .

הלכה להורות סמיכה שנות8לקבלת שבארבעי� יוצא זה לפי .

בלימוד מסויימת לשלימות זכאי ב� יוחנ� רב� הגיע לימודו

לבינה" ארבעי� ("ב� מכ�9התורה לאחר שלמד מה וכל (

עליו שאמרו היה10(כמו תורה") בלא אמות ארבע הל� ש"לא

שלימות. מאותה למעלה

ללמוד הוא החיוב � במשנתנו ג� הוא שכ� לומר ויש

"תורה נקרא לזה שמעבר ומה להוראה ".הרבהולהגיע

הרבה", תורה למדת "א� זכאי ב� יוחנ� רב� שאמר זהו

"אל � בו עסק בעצמו שהוא והדרגה מהסוג לימוד דהיינו

לכ� כי לעצמ�, טובה ".נוצרתתחזיק

עצ� היא ש"בריאה" הוא ל"יצירה" "בריאה" בי� ההבדל

כדבר שבאה הצורה זו "יצירה" ואילו המציאות, התהוות

ה עצ� על מציאות.נוס�

כדלהל�: הוא ליצירה בריאה בי� החילוק תורה בלימוד

אזי � האד� שכל מציאות (התהוות) עצ� � ה"בריאה" מצד

שנה, ארבעי� של הלימוד לאחר להוראה, מגיע הוא כאשר

ה � "יצירה" לגבי א� בריאתו. מטרת שלצורהנשלמה

עוד תורה וללמוד להוסי� ואפשר סו� לדבר אי� � המציאות

ועוד.

הרבה" תורה למדת "א� ג� משנתנו: פירוש א�ֿכ� זהו

כלומר, להוראה, והגעת שזכית כזו במידה תורה למדת �

כי � לעצמ� טובה תחזיק "אל בריאת�; מטרת את השלמת

הצורה),נוצרתלכ� (תוספת שב� ה"יצירה" עני� מצד ;"

הגבלה. בלי התורה, בלימוד ועוד עוד להוסי� עלי� מוטל

(150 עמ' ד, כר� תשמז, התוועדויות � (תורתֿמנח�

א.1) כח, ש�.2)סוכה עו�.4)ש�.3)בגמרא כל א.5)ד"ה מא, ב.6)סנהדרי� נו, א.7)גיטי� מא, סנהדרי�

ב.8) כב, סוטה כב.9)ראה משנה ה פרק א.10)להל� כח, סוכה
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(·)ÌÈL�‡ EÏŒÁÏL.(רבה נסמכה(במדבר ל�ה ¿«¿¬»ƒְְִָָָ

על ��קתה לפי מרי�? לפר�ת מר�לי� ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָ�ר�ת

רא� ה�ל� �ר�עי� �אחיה, ���רה ��ה, ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָעסקי
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אר�ֿי�ראל, �ל ה�סלת ה��רי�היה �ר� ��� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

את מראי� �� ואחר �ח�ה ה�סלת את ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹמראי�

Â‰Œ‰Ó‡(ÁÈ)ה�בח: ı¯‡‰Œ˙‡.(במ"ר)�י ֶַַ∆»»∆«ƒֵ

י� ח��י�, מג�לת אר� וי� ���רי�, מג�לת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָאר�

א�כל�סי�: ממעטת וי� א�כל�סי�, ‰ÊÁ˜מג�לת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַ∆»»
‰Ù¯‰ ‡e‰.(במ"ר)�פרזי� א� לה�: מסר סימ� ¬»∆ְִִִִֶַָָָָ

וא� �ב�רת�, על ���מכי� ה�, חזקי� � ְְְְֲִִִִֵֶַָָָי��בי�

ה�: ח��י� � י��בי� ה� �צ�ר�ת ְְִִִֵֵֶַָָ�ערי�

(ËÈ)ÌÈ�ÁÓa‰.�ר�י� ה�פצחי�. �ר��מ�: «¿«¬ƒְְְְִִַַַַ

ח�מה: מאי� �פת�חי� ‰È‡�צ�חי� ‰·BË‰. ְְִִֵֵָ¬»ƒ
�בריאי�: ט�בי� �תה�מ�ת ‰daŒLÈ(Î)�מעינ�ת ְְְְִִִַָ¬≈»

ıÚ.:�זכ�ת� עליה� ��ג� ��ר אד� �ה� י� א� ≈ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

ÌÈ·�Ú È¯eka.:ב��ר� מת��לי� �הענבי� ימי� ƒ≈¬»ƒְְְֲִִִִִֶַָָָ
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�ב�ל ר�ח הלכ� �א"�: �מי� �ברחב �אר� ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹ�גב�ליה

�מ� מערב, מקצ�ע עד מזרח מ�קצ�ע � ְְְְְֲִִִִִַַַַָָ�ר�מית

�ר�מיתֿ �ב�ל �ר� ��גב", זה "על� מ�ה: ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹ���ה

�מ�� מערבי, �ב�ל ה�א �ה�� ה��, עד ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָמזרחית

לבא עד ה�� �פת על מערבי �ב�ל �ל והלכ� ְְְְְְֲִַַַַַָָָָָֹחזר�

מערביתֿ �מקצ�ע ההר הר אצל �ה�א ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹחמת,

�פר�ת האר� �גב�ל�ת ��פר� �מ� ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹצפ�נית,

מסעי": ÔB¯·ÁŒ„Ú(Î·)"א�ה ‡·iÂ.(לד (סוטה ְֵֵֶַ«»…«∆¿
��א אב�ת, קברי על ונ���ח �� הל� לב�� ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ�לב

א�מר ה�א וכ� �עצת�. להי�ת לחבריו נ�ת ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָיהא

א) �ר�ֿ��".(דברי� א�ר אתֿהאר� "ול�ֿא�� :ְֲֵֶֶֶֶַָָָָ

א)�כתיב אתֿחבר��":(שופטי� לכלב "ו��נ� :Ú·L ְְְְִִֵֶֶַָ∆«
‰˙�·� ÌÈ�L.(לד את(סוטה ח� ��נה אפ�ר »ƒƒ¿¿»ְֶֶֶָָָָ

צע� את ��בנה קד� ה�ט� �נ� לכנע� ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹחבר��

ט�ב �כל מב�ה �היתה א�א ה�ד�ל? �נ� ְָָ�ְְְְְִִֶֶַַָָָָלמצרי�

�ל �בח� לה�דיע� �בא �צע�, מ�בעה אחד ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹעל

י�תר �אר�ֿי�ראל טר�י� ל� �אי� י�ראל: ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָאר�

ל� ואי� מתי�; לקבר�ת הקצ�ה לפיכ� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָמחבר��,

��אמר �מצרי�, הארצ�ת �כל יג)מע�ה :(בראשית ְ�ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָ

��אר� המע�ה היא וצע� מצרי�", �אר� ְֶֶֶָ�ְְְְְִִִֶֶַַַַֹ"�ג�ֿה'

��אמר: ה�לכי�, מ��ב ��� ל)מצרי�, :(ישעיה ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָ

מ��ה ט�בה חבר�� והיתה �ריו", בצע� ְְְְִִֶֶַָָָָָָָֹ"�יֿהי�
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מסעי": ÔB¯·ÁŒ„Ú(Î·)"א�ה ‡·iÂ.(לד (סוטה ְֵֵֶַ«»…«∆¿
��א אב�ת, קברי על ונ���ח �� הל� לב�� ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ�לב

א�מר ה�א וכ� �עצת�. להי�ת לחבריו נ�ת ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָיהא

א) �ר�ֿ��".(דברי� א�ר אתֿהאר� "ול�ֿא�� :ְֲֵֶֶֶֶַָָָָ

א)�כתיב אתֿחבר��":(שופטי� לכלב "ו��נ� :Ú·L ְְְְִִֵֶֶַָ∆«
‰˙�·� ÌÈ�L.(לד את(סוטה ח� ��נה אפ�ר »ƒƒ¿¿»ְֶֶֶָָָָ

צע� את ��בנה קד� ה�ט� �נ� לכנע� ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹחבר��

ט�ב �כל מב�ה �היתה א�א ה�ד�ל? �נ� ְָָ�ְְְְְִִֶֶַַָָָָלמצרי�

�ל �בח� לה�דיע� �בא �צע�, מ�בעה אחד ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹעל

י�תר �אר�ֿי�ראל טר�י� ל� �אי� י�ראל: ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָאר�

ל� ואי� מתי�; לקבר�ת הקצ�ה לפיכ� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָמחבר��,

��אמר �מצרי�, הארצ�ת �כל יג)מע�ה :(בראשית ְ�ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָ

��אר� המע�ה היא וצע� מצרי�", �אר� ְֶֶֶָ�ְְְְְִִִֶֶַַַַֹ"�ג�ֿה'

��אמר: ה�לכי�, מ��ב ��� ל)מצרי�, :(ישעיה ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָ

מ��ה ט�בה חבר�� והיתה �ריו", בצע� ְְְְִִֶֶַָָָָָָָֹ"�יֿהי�



glybiipyקמד meiqelwpe`

íéøöî ïrö éðôì äúðáð íéðLi''yx:âëeàáiå ¨¦Æ¦§§½̈¦§¥−¬Ÿ©¦§¨«¦©¨¹Ÿ
ìBkLàå äøBîæ íMî eúøëiå ìkLà ìçð-ãr©©´©¤§ÀŸ©¦§§¸¦¨³§¨Æ§¤§³
-ïîe íéðLa èBná eäàOiå ãçà íéáðr£¨¦Æ¤½̈©¦¨ª¬©−¦§¨®¦¦

íéðàzä-ïîe íéðnøäi''yx:ãëàeää íB÷nì ¨«¦Ÿ¦−¦©§¥¦«©¨´©½
-øLà ìBkLàä úBãà ìr ìBkLà ìçð àø÷̈−̈©´©¤§®©µŸ́¨¤§½£¤

:ìàøNé éða íMî eúøkäëøezî eáLiå ¨«§¬¦−̈§¥¬¦§¨¥«©¨ª−¦´
íBé íéraøà õwî õøàäi''yx:åëeàáiå eëìiå ¨®̈¤¦¥−©§¨¦¬«©¥«§¿©¨ŸÁÁ

øäà-ìàå äLî-ìà-éða úãr-ìk-ìàå ï ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ§¤¨£©¯§¥«
íúà eáéLiå äLã÷ ïøàt øaãî-ìà ìàøNé¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨©¨¦̧Ÿ¨³
éøt-úà íeàøiå äãrä-ìk-úàå øác̈¨Æ§¤¨¨´¥½̈©©§−¤§¦¬

õøàäi''yx:æë-ìà eðàa eøîàiå Bì-eøtñéå ¨¨«¤©§©§Æ©´Ÿ§½¾̈¤
Láãe áìç úáæ íâå eðzçìL øLà õøàä̈−̈¤£¤´§©§¨®Â§©Â¨©̧¨¨¬§©²

déøt-äæå àåäi''yx:çëáLiä írä ær-ék ñôà ¦−§¤¦§¨«¤µ¤¦©´¨½̈©¥−
éãìé-íâå ãàî úìãb úBøöa íéøräå õøàä®̈¤§¤«¨¦À§ª³§ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬

íL eðéàø ÷ðräi''yx:èëõøàa áLBé ÷ìîr ¨«£−̈¨¦¬¨«£¨¥¬¥−§¤´¤

:ÌÈ¯ˆÓc Ò�Ëכג‡ÏÁ� „Ú B˙‡Â »«¿ƒ¿»ƒ«¬««¿»

‡z¯·BÚ ÔnzÓ Bˆ˜e ‡Ïk˙‡„¿ƒ¿»»¿ƒ«»«¿»

È‰BÏË�e „Á ÔÈ·pÚ Ïk˙‡Â¿«¿«ƒ¿ƒ«¿»ƒ

ÔÓe ‡i�Bn¯ ÔÓe ÔÈ¯˙a ‡ÁÈ¯‡·«¬ƒ»ƒ¿≈ƒƒ«»ƒ

:‡i�‡zכד‡¯˜ ‡e‰‰ ‡¯˙‡Ï ¿≈«»¿«¿»«¿»

‡Ïk˙‡ ˜ÒÚ ÏÚ ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ�«¿»¿«¿»»«≈««¿»»

:Ï‡¯NÈ È�a ÔnzÓ Bˆ˜cƒ¿ƒ«»¿≈ƒ¿»≈

‡¯Ú‡כה ˙È ‡Ïl‡lÓ e·˙Â¿»ƒ¿«»»»«¿»

:ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ ÛBqÓכוeÏÊ‡Â ƒ«¿¿ƒƒ«¬»

˙ÂÏe Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ B˙‡Â«¬¿»…∆¿»«¬…¿»

‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»

ÔB‰˙È e·È˙‡Â Ì˜¯Ï Ô¯‡Ù„¿»»ƒ¿»«¬ƒ»¿

‡zL�k Ïk ˙ÈÂ ‡Ób˙tƒ¿»»¿»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡„ ‡a‡ ˙È Ôep‡ÈÊÁ‡Âכז ¿«¬ƒÀ»ƒ»¿«¿»

‡�È˙‡ e¯Ó‡Â dÏ e‡ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ≈«¬»¬≈»

‡„·Ú Û‡Â ‡�zÁÏL Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿«¿»»¿«»¿»

:da‡ ÔÈ„Â ‡È‰ L·„e ·ÏÁ¬«¿«ƒ¿≈ƒ«

Èc˙·כח ‡nÚ ÛÈw˙ È¯‡ „BÁÏ¿¬≈«ƒ«»¿»≈

Ô·¯·¯ ÔÎÈ¯k ‡iÂ¯˜Â ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«»¿ƒ««¿¿«

‡�ÈÊÁ ‡i¯a‚ È�a Û‡Â ‡„ÁÏ«¬»¿«¿≈ƒ»«»¬≈»

:Ôn˙כטÓÚÚ¯‡a ·˙È ‰‡˜Ï «»¬«¿»»»≈«¬«

‰‡Òe·ÈÂ ‰‡zÁÂ ‡ÓB¯c¿»¿ƒ»»ƒ»»

é"ùø

חלקי�: וא���ל.BÓÊ¯‰(Î‚)�בעה �פ� ��כת ְֲִִָָ¿»ְְֶֶֶַ

:�� �ל�י ענבי� ÌÈ�La�ל ËBn· e‰‡OiÂ. ֲִֶָָָ«ƒ»À«ƒ¿»ƒ
י�דע איני ���ט", "ו��אה� ��אמר ִֵֵַַ�ְֱִִֶֶַַַָָמ��מע

ל�מר �למ�ד מה ��ני�? ְְִִֶַַַַ�ה�א

� לד)"��ני�"? �יצד?(סוטה הא מ�ט�ת. ��ני ְְִִִֵֵַָָ

ר���, ואחד �אנה, נטל אחד א���ל, נטל� ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָ�מ�נה

עצמ� ��ל לפי �ל��, נטל� לא וכלב ְְְְְִֵֶַַָָָָֹ�ְיה��ע

ע�� �� מ��ה, ��רי� ��� נת��נ�: ��ה ֶַָָ�ְְְְְְִִִִֵֶַָָלה�ציא

אחד מ�א�י ��ה לידע א�ה חפ� וא� ְִֵֵֶֶַַַַָָָָ�ְמ��ה.

��ל�ל �הקימ� מאבני� �למד צא ד)מה�, :(יהושע ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

�כמ� על ה�ר�� מ� אחת אב� אי� לה� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ"הרימ�

�ל מ�קל ר��תינ� ��קל�� ��ל�ל", ְְְֱִִִֵֶַַַָָָָוהקימ�ה

אני� �מידלי ט�נא �גמירי: � סאה אר�עי� ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָאחת

מ��א�י מ�א�י, �לי� א�א אינ� �ת�� ְְִִֵֵֶַַַַָעל

להרי�: א�ת� ‰‡¯ı(Î‰)��ס�עי� ¯ezÓ e·LiÂ ְְְִִֶַָ«»Àƒ»»∆

ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ıwÓ.על �רסה מא�ת אר�ע והלא ƒ≈«¿»ƒְְֲֵַַַַַָֹ

ע�רה �ינ�ני אד� �מהל� היא, �רסה מא�ת ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָאר�ע

ה�זרח מ� י�� אר�עי� מהל� הרי לי��, ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָ�רסא�ת

��ל�י א�א ורח��? אר�� הלכ� וה� ְְְְְְֲֵֶֶַָָָָָָָָלמערב,

��גז ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א ל�נה,לפני י�� עליה� ר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ה�ר�: את לפניה� e‡·iÂ(ÂÎ)ק�ר eÎÏiÂ.סוטה) ְִִֵֵֶֶֶֶַ«≈¿«»…
מהלד) לביאת�: הליכת� להקי� "ו�לכ�"? ְְְֲִִִֵַַַָָָָָמה�

רעה: �עצה הליכת� א� רעה, �עצה ְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָָ�יאת�

¯·c Ì˙‡ e·ÈLiÂ.:�אהר ואת מ�ה את «»ƒ…»»»ְֲֶֶֶַֹֹ

(ÊÎ)‡È‰ L·„e ·ÏÁ ˙·Ê.(רבה �בר(במדבר �ל »«»»¿«ƒְַָ

אי� �תח�ת�, אמת קצת �� א�מרי� �אי� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶָָ�קר

�ס�פ�: חזק..B¯ˆa˙(ÁÎ)מתק�� ל��� ְְִֵַ¿Àְֶֹ

�בל��� עג��ת, �ירנ��ת ל��� �ריכ�. ְִ�ְְְְֲִִִַָָותר��מ�:

עגל: �רי� B‚Â'(ËÎ)ארמי ·LBÈ ˜ÏÓÚ.לפי ֲִִָָָֹ¬»≈≈¿ְִ

לירא�: �די מר�לי� הז�יר�ה� �בר, �עמלק ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ��כו�
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øäa áLBé éøîàäå éñeáéäå ézçäå áâpä©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³§¨«¡Ÿ¦Æ¥´¨½̈
ïcøiä ãé ìrå íiä-ìr áLBé éðrðkäåi''yx: §©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−©¬©©§¥«

ìäìr øîàiå äLî-ìà írä-úà áìk ñäiå©©¯©¨¥²¤¨−̈¤¤®©ÀŸ¤¨³Ÿ
dì ìëeð ìBëé-ék dúà eðLøéå äìrði''yx: ©«£¤Æ§¨©´§Ÿ½̈¦«¨¬©−¨«

àììëeð àì eøîà Bnr eìr-øLà íéLðàäå§¨̧£¨¦¹£¤¨³¦Æ¨«§½¬Ÿ©−
epnî àeä ÷æç-ék írä-ìà úBìrìi''yx: ©«£´¤¨¨®¦«¨¨¬−¦¤«

áìéða-ìà dúà eøz øLà õøàä úac eàéöiå©Ÿ¦¹¦©³¨¨̧¤Æ£¤´¨´Ÿ½̈¤§¥¬
øeúì dá eðøár øLà õøàä øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ¨¿̈¤£¤Á¨©̧§¹̈¨´
írä-ìëå àåä äéáLBé úìëà õøà dúàŸÀ̈¤´¤Ÿ¤³¤«§¤̧¨Æ¦½§¨¨¨²

úBcî éLðà dëBúá eðéàø-øLài''yx:âìíLå £¤¨¦¬§−̈©§¥¬¦«§¨´
éäpå íéìôpä-ïî ÷ðr éða íéìéôpä-úà eðéàø̈¦À¤©§¦¦²§¥¬£−̈¦©§¦¦®©§¦³

íäéðéra eðééä ïëå íéáâçk eðéðérái''yx: §¥¥̧Æ©«£¨¦½§¥¬¨¦−§¥«¥¤«
ãéàä-ìk àOzåekáiå íìB÷-úà eðziå äãr ©¦¨Æ¨¨´¥½̈©¦§−¤¨®©¦§¬

àeää äìéla íräi''yx:áäLî-ìr eðliå ¨−̈©©¬§¨©«©¦¸ŸÆ©¤´
íäìà eøîàiå ìàøNé éða ìk ïøäà-ìrå§©©«£½Ÿ−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«Ÿ§¸£¥¤¹

‰‡�Ú�Îe ‡¯eËa ·˙È ‰‡¯BÓ‡Â∆¡»»»≈¿»¿«¬»»

:‡�c¯È ÛÈk ÏÚÂ ‡nÈ ÏÚ ·˙È»≈««»¿«≈«¿¿»

LÓÏ‰ל ‡nÚ ˙È ·Ïk ˙Èv‡Â¿«≈»≈»«»¿…∆

È¯‡ d˙È ˙¯È�Â ˜ÒÈ� ˜ÒÈÓ ¯Ó‡Â«¬«≈«≈«¿ƒ«»«¬≈

:dÏ ÏeÎÈ� ÏÎÈÓלאÈc ‡i¯·‚Â ≈«≈«¿À¿«»ƒ

ÏeÎÈ� ‡Ï e¯Ó‡ dnÚ e˜ÈÏÒ¿ƒƒ≈¬»»≈

‡e‰ ÛÈw˙ È¯‡ ‡nÚ ˙ÂÏ ˜ÒÈÓÏ¿≈«¿»«»¬≈«ƒ

:‡�pÓלבÏÚ LÈa ÌeL e˜Èt‡Â ƒ»»¿«ƒƒ«

È�a ˙ÂÏ d˙È eÏÈl‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«ƒ»«¿«¿≈

‡�¯·Ú Èc ‡Ú¯‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ¬«¿»

˙Ïh˜Ó ‡Ú¯‡ d˙È ‡Ïl‡Ï d·«¿«»»»««¿»¿«¿«

‡�ÈÊÁ Èc ‡nÚ ÏÎÂ ‡È‰ ‡‰·˙È«¿»»ƒ¿»«»ƒ¬≈»

:ÔÁLÓc ÔÈL�‡ de‚·לגÔn˙Â ¿««¡»ƒ¿ƒ¿»¿«»

ÔÓ ˜�Ú È�a ‡i¯ab ˙È ‡�ÈÊÁ¬≈»»ƒ»«»¿≈¬»ƒ

‡�LÙ� È�ÈÚa ‡�ÈÂ‰Â ‡i¯abƒ»«»«¬≈»¿≈≈«¿»»

:ÔB‰È�ÈÚa ‡�ÈÂ‰ ÔÎÂ ÔÈˆÓ˜k¿«¿ƒ¿≈¬≈»¿≈≈

È˙א e·‰ÈÂ ‡zL�k Ïk ˙ÓÈ¯‡Â«¬ƒ«»¿ƒ¿»ƒ»»

:‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ‡nÚ BÎ·e ÔB‰Ï»̃¿¿«»¿≈¿»«

‡‰¯Ôב ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«¬«…∆¿««¬…

Ïk ÔB‰Ï e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È�a Ïk…¿≈ƒ¿»≈«¬»¿»

‡Ú¯‡a ‡�˙ÈÓ„ ÈÂÏ ‡zL�k¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»¿«¿»

ÈÂÏ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa B‡ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»»≈¿≈

é"ùø

.Ôc¯È‰ „È ÏÚולא ה�ר�� אצל �מ�מע�, "יד" ««««¿≈ְְְְֵֵֶַַַָָֹ

לעב�ר: Ïk·(Ï)ת�כל� Ò‰iÂ.:��� את ה��יק ְֲַ«««»≈ְִִֶ�ָ

‰LÓŒÏ‡.(רבה �מ�ה,(במדבר ��ד�ר מה ל�מע ∆…∆ְְְִֵֶֶַַַֹֹ

עמר�? �� לנ� ע�ה �לבד ז� וכי ואמר: ְְְְִִֶַַַַָָָָָָצוח

�היה �מ��� �גנ�ת�, לס�ר ��א סב�ר היה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָה��מע

��� �תק� המר�לי�, �ברי ��ביל מ�ה על ָ�ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ�ל��

וה�ריד ה��, את לנ� קרע והלא אמר: �נ�ת�. ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹֹל�מע

ה�לו: את לנ� והגיז ה��, את �ÏÚ‰לנ� ‰ÏÚ. ְְִֵֶֶַַָָָָ»…«¬∆
ועל� ס�מ�ת "ע�� א�מר: וה�א ��מי�, ֲַָ�ְֲֲִִֵַַָאפ��

�בריו: �כל נצליח � "��Ò‰iÂ.�וכ �תיקה, ל��� ְְְִַַָָָָ«««ְְְִֵָ

ב) ��ר"(זכריה �ל "הס ו): לא(עמוס �י "הס : ִַַָָָֹ

אג�ת ל��ק הר�צה �ניֿאד�: �ר� �� ַ�ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָלהז�יר",

�י"ט א�מר הס)אנ�י� ‰e‡(Ï‡):(ס"א ˜ÊÁ ֲִִֵַָ»»

epnÓ.(רבה אמר�:(במדבר מעלה �ל�י �ביכ�ל ƒ∆ְְְְִֵַַָָָ

(·Ï)‰È·LBÈ ˙ÏÎ‡.��מצאנ �עברנ� מק�� �כל …∆∆¿∆»ְְְֶַָָָָ

�די לט�בה, ע�ה וה�ד��ֿ�ר��ֿה�א מתי�. ְְְְִֵֵֵַָָָָָק�ברי

לא��: לב י�נ� ולא �אבל� BcÓ˙לטר�� ÈL�‡. ְְְְְְְִֵֵֶָָָֹ«¿≈ƒ
�לית �ג�� מ�ה, לה� לתת וצרי� �גבהי� ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹ�ד�לי�

יז) א וכ�(שמואל וזרת" א��ת �� "�בה� (שמואל: ְְֵֵֶַָָָ

כא) מד��"ב "אי� יא): א "אי�ֿמ�ה":(ד"ה : ִִִָָ

(‚Ï)ÌÈÏÙp‰.�פל�� ועזאל �מחזאי מ�ני ענקי� «¿ƒƒְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ

אנ�� ��ר �ימי ה�מי� ס)מ� ‰e�ÈÈ:(יומא ÔÎÂ ֱִִִֵַַָ¿≈»ƒ
Ì‰È�ÈÚa.�"רא) "נמלי� לזה: זה א�מרי� �מענ� ¿≈≈∆ְְְִִֶֶַָָָ

�אנ�י�" ��רמי� י� חגבי�) לה)ובס"א: :(סוטה ְֲֲִִִֵַַָָָ

˜�Ú.:�ק�מת� ח�ה .Ú‰ŒÏk„‰(‡)��עניקי� ¬»ְֲִִֶַַָָָ»»≈»
�מתנ�:.e�˙ÓŒeÏ(·)סנהדרא�ת: הלואי ְְֶַָ»¿ְְַַַ



קמה glyciipy mei qelwpe`

øäa áLBé éøîàäå éñeáéäå ézçäå áâpä©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³§¨«¡Ÿ¦Æ¥´¨½̈
ïcøiä ãé ìrå íiä-ìr áLBé éðrðkäåi''yx: §©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−©¬©©§¥«

ìäìr øîàiå äLî-ìà írä-úà áìk ñäiå©©¯©¨¥²¤¨−̈¤¤®©ÀŸ¤¨³Ÿ
dì ìëeð ìBëé-ék dúà eðLøéå äìrði''yx: ©«£¤Æ§¨©´§Ÿ½̈¦«¨¬©−¨«

àììëeð àì eøîà Bnr eìr-øLà íéLðàäå§¨̧£¨¦¹£¤¨³¦Æ¨«§½¬Ÿ©−
epnî àeä ÷æç-ék írä-ìà úBìrìi''yx: ©«£´¤¨¨®¦«¨¨¬−¦¤«

áìéða-ìà dúà eøz øLà õøàä úac eàéöiå©Ÿ¦¹¦©³¨¨̧¤Æ£¤´¨´Ÿ½̈¤§¥¬
øeúì dá eðøár øLà õøàä øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ¨¿̈¤£¤Á¨©̧§¹̈¨´
írä-ìëå àåä äéáLBé úìëà õøà dúàŸÀ̈¤´¤Ÿ¤³¤«§¤̧¨Æ¦½§¨¨¨²

úBcî éLðà dëBúá eðéàø-øLài''yx:âìíLå £¤¨¦¬§−̈©§¥¬¦«§¨´
éäpå íéìôpä-ïî ÷ðr éða íéìéôpä-úà eðéàø̈¦À¤©§¦¦²§¥¬£−̈¦©§¦¦®©§¦³

íäéðéra eðééä ïëå íéáâçk eðéðérái''yx: §¥¥̧Æ©«£¨¦½§¥¬¨¦−§¥«¥¤«
ãéàä-ìk àOzåekáiå íìB÷-úà eðziå äãr ©¦¨Æ¨¨´¥½̈©¦§−¤¨®©¦§¬

àeää äìéla íräi''yx:áäLî-ìr eðliå ¨−̈©©¬§¨©«©¦¸ŸÆ©¤´
íäìà eøîàiå ìàøNé éða ìk ïøäà-ìrå§©©«£½Ÿ−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«Ÿ§¸£¥¤¹

‰‡�Ú�Îe ‡¯eËa ·˙È ‰‡¯BÓ‡Â∆¡»»»≈¿»¿«¬»»

:‡�c¯È ÛÈk ÏÚÂ ‡nÈ ÏÚ ·˙È»≈««»¿«≈«¿¿»

LÓÏ‰ל ‡nÚ ˙È ·Ïk ˙Èv‡Â¿«≈»≈»«»¿…∆

È¯‡ d˙È ˙¯È�Â ˜ÒÈ� ˜ÒÈÓ ¯Ó‡Â«¬«≈«≈«¿ƒ«»«¬≈

:dÏ ÏeÎÈ� ÏÎÈÓלאÈc ‡i¯·‚Â ≈«≈«¿À¿«»ƒ

ÏeÎÈ� ‡Ï e¯Ó‡ dnÚ e˜ÈÏÒ¿ƒƒ≈¬»»≈

‡e‰ ÛÈw˙ È¯‡ ‡nÚ ˙ÂÏ ˜ÒÈÓÏ¿≈«¿»«»¬≈«ƒ

:‡�pÓלבÏÚ LÈa ÌeL e˜Èt‡Â ƒ»»¿«ƒƒ«

È�a ˙ÂÏ d˙È eÏÈl‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«ƒ»«¿«¿≈

‡�¯·Ú Èc ‡Ú¯‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ¬«¿»

˙Ïh˜Ó ‡Ú¯‡ d˙È ‡Ïl‡Ï d·«¿«»»»««¿»¿«¿«

‡�ÈÊÁ Èc ‡nÚ ÏÎÂ ‡È‰ ‡‰·˙È«¿»»ƒ¿»«»ƒ¬≈»

:ÔÁLÓc ÔÈL�‡ de‚·לגÔn˙Â ¿««¡»ƒ¿ƒ¿»¿«»

ÔÓ ˜�Ú È�a ‡i¯ab ˙È ‡�ÈÊÁ¬≈»»ƒ»«»¿≈¬»ƒ

‡�LÙ� È�ÈÚa ‡�ÈÂ‰Â ‡i¯abƒ»«»«¬≈»¿≈≈«¿»»

:ÔB‰È�ÈÚa ‡�ÈÂ‰ ÔÎÂ ÔÈˆÓ˜k¿«¿ƒ¿≈¬≈»¿≈≈

È˙א e·‰ÈÂ ‡zL�k Ïk ˙ÓÈ¯‡Â«¬ƒ«»¿ƒ¿»ƒ»»

:‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ‡nÚ BÎ·e ÔB‰Ï»̃¿¿«»¿≈¿»«

‡‰¯Ôב ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«¬«…∆¿««¬…

Ïk ÔB‰Ï e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È�a Ïk…¿≈ƒ¿»≈«¬»¿»

‡Ú¯‡a ‡�˙ÈÓ„ ÈÂÏ ‡zL�k¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»¿«¿»

ÈÂÏ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa B‡ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»»≈¿≈

é"ùø

.Ôc¯È‰ „È ÏÚולא ה�ר�� אצל �מ�מע�, "יד" ««««¿≈ְְְְֵֵֶַַַָָֹ

לעב�ר: Ïk·(Ï)ת�כל� Ò‰iÂ.:��� את ה��יק ְֲַ«««»≈ְִִֶ�ָ

‰LÓŒÏ‡.(רבה �מ�ה,(במדבר ��ד�ר מה ל�מע ∆…∆ְְְִֵֶֶַַַֹֹ

עמר�? �� לנ� ע�ה �לבד ז� וכי ואמר: ְְְְִִֶַַַַָָָָָָצוח

�היה �מ��� �גנ�ת�, לס�ר ��א סב�ר היה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָה��מע

��� �תק� המר�לי�, �ברי ��ביל מ�ה על ָ�ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ�ל��

וה�ריד ה��, את לנ� קרע והלא אמר: �נ�ת�. ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹֹל�מע

ה�לו: את לנ� והגיז ה��, את �ÏÚ‰לנ� ‰ÏÚ. ְְִֵֶֶַַָָָָ»…«¬∆
ועל� ס�מ�ת "ע�� א�מר: וה�א ��מי�, ֲַָ�ְֲֲִִֵַַָאפ��

�בריו: �כל נצליח � "��Ò‰iÂ.�וכ �תיקה, ל��� ְְְִַַָָָָ«««ְְְִֵָ

ב) ��ר"(זכריה �ל "הס ו): לא(עמוס �י "הס : ִַַָָָֹ

אג�ת ל��ק הר�צה �ניֿאד�: �ר� �� ַ�ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָלהז�יר",

�י"ט א�מר הס)אנ�י� ‰e‡(Ï‡):(ס"א ˜ÊÁ ֲִִֵַָ»»

epnÓ.(רבה אמר�:(במדבר מעלה �ל�י �ביכ�ל ƒ∆ְְְְִֵַַָָָ

(·Ï)‰È·LBÈ ˙ÏÎ‡.��מצאנ �עברנ� מק�� �כל …∆∆¿∆»ְְְֶַָָָָ

�די לט�בה, ע�ה וה�ד��ֿ�ר��ֿה�א מתי�. ְְְְִֵֵֵַָָָָָק�ברי

לא��: לב י�נ� ולא �אבל� BcÓ˙לטר�� ÈL�‡. ְְְְְְְִֵֵֶָָָֹ«¿≈ƒ
�לית �ג�� מ�ה, לה� לתת וצרי� �גבהי� ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹ�ד�לי�

יז) א וכ�(שמואל וזרת" א��ת �� "�בה� (שמואל: ְְֵֵֶַָָָ

כא) מד��"ב "אי� יא): א "אי�ֿמ�ה":(ד"ה : ִִִָָ

(‚Ï)ÌÈÏÙp‰.�פל�� ועזאל �מחזאי מ�ני ענקי� «¿ƒƒְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ

אנ�� ��ר �ימי ה�מי� ס)מ� ‰e�ÈÈ:(יומא ÔÎÂ ֱִִִֵַַָ¿≈»ƒ
Ì‰È�ÈÚa.�"רא) "נמלי� לזה: זה א�מרי� �מענ� ¿≈≈∆ְְְִִֶֶַָָָ

�אנ�י�" ��רמי� י� חגבי�) לה)ובס"א: :(סוטה ְֲֲִִִֵַַָָָ

˜�Ú.:�ק�מת� ח�ה .Ú‰ŒÏk„‰(‡)��עניקי� ¬»ְֲִִֶַַָָָ»»≈»
�מתנ�:.e�˙ÓŒeÏ(·)סנהדרא�ת: הלואי ְְֶַָ»¿ְְַַַ



glyciiyilyקמו meiqelwpe`

øaãna Bà íéøöî õøàa eðúî-eì äãrä-ìk̈¨«¥À̈©̧§Æ§¤´¤¦§©½¦²©¦§¨¬
eðúî-eì äfäi''yx:âeðúà àéáî ýåýé äîìå ©¤−¨«§§¨¨´Â§Ÿ̈Â¥¦̧Ÿ¹̈

eðtèå eðéLð áøça ìtðì úàfä õøàä-ìà¤¨¨³¤©ŸÆ¦§´Ÿ©¤½¤¨¥¬§©¥−
:äîéøöî áeL eðì áBè àBìä æáì eéäé¦«§´¨©®£¯¬¬−̈¬¦§¨«§¨

ãäáeLðå Làø äðzð åéçà-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦§¨¬−Ÿ§¨¬¨
äîéøöîi''yx:äíäéðt-ìr ïøäàå äLî ìtiå ¦§¨«§¨©¦¬Ÿ¤²§©«£−Ÿ©§¥¤®

:ìàøNé éða úãr ìä÷-ìk éðôìårLBäéå ¦§¥¾¨§©¬£©−§¥¬¦§¨¥«¦«ª´©
õøàä-úà íéøzä-ïî äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa¦À§¨¥Æ¤§ª¤½¦©¨¦−¤¨¨®¤

:íäéãâa eòø÷æ-éða úãr-ìk-ìà eøîàiå ¨«§−¦§¥¤«©´Ÿ§½¤¨£©¬§¥«
øeúì dá eðøár øLà õøàä øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ¨À̈¤£¤̧¨©³§¨Æ¨´

:ãàî ãàî õøàä äáBè dúàéùéìùç-íà Ÿ½̈¨¬¨−̈¤§¬Ÿ§«Ÿ¦
úàfä õøàä-ìà eðúà àéáäå ýåýé eða õôç̈¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤¨¨´¤©½Ÿ
:Láãe áìç úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe§¨−̈¨®¤¾¤£¤¦²¨©¬¨−̈§¨«

èeàøéz-ìà ízàå eãøîz-ìà ýåýéa Cà©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À©¦«§Æ
ílö øñ íä eðîçì ék õøàä ír-úà¤©´¨½̈¤¦¬©§¥−¥®¨´¦¨¯

íàøéz-ìà eðzà ýåýéå íäéìrîi''yx: ¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬¦−̈©¦«¨ª«
éíéðáàa íúà íBbøì äãrä-ìk eøîàiå©«Ÿ§Æ¨¨´¥½̈¦§¬Ÿ−̈¨«£¨¦®

éða-ìk-ìà ãrBî ìäàa äàøð ýåýé ãBáëe§´§Ÿ̈À¦§¨Æ§´Ÿ¤¥½¤¨§¥−
ìàøNéi''yx:ôàé-ãr äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©

úàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãrå äfä írä éðöàðé äðàøLà úB ¨¬¨§©«£ª−¦¨¨´©¤®§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½£¤¬

:‡�˙ÈÓ„ג‡�˙È ÏÚÓ ÈÈ ‡ÓÏe ¿ƒ¿»¿»¿»»≈»»»

‡a¯Áa Ït�ÓÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»»»¿ƒ¿«¿«¿»

‡Ï‰ ‡f·Ï ÔB‰È ‡�ÏÙËÂ ‡�L�¿»»¿«¿»»¿¿ƒ»¬»

:ÌÈ¯ˆÓÏ ·e˙� Èc ‡�Ï ·Ë«»»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ

�ÈpÓד È‰BÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿«¿»ƒ¿«≈

:ÌÈ¯ˆÓÏ ·e˙�e ‡LÈ¯הÏÙ�e ≈»¿¿ƒ¿»ƒ¿«

Ïk Ì„˜ ÔB‰Èt‡ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ…∆¿«¬…««≈√»»

:Ï‡¯NÈ È�·c ‡zL�k Ï‰¿̃«¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

pÙÈ‰ו ¯a ·ÏÎÂ Ôe� ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿»≈«¿À∆

eÚÊa ‡Ú¯‡ ˙È ÈÏl‡Ó ÔÓƒ¿««≈»«¿»¿»

:ÔB‰ÈLe·Ïז‡zL�k ÏÎÏ e¯Ó‡Â ¿≈«¬»¿»¿ƒ¿»

Èc ‡Ú¯‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�·„ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»«¿»ƒ

‡·Ë d˙È ‡Ïl‡Ï d· ‡�¯·Ú¬«¿»«¿«»»»«»»

:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ ‡Ú¯‡ח‡ÂÚ¯ Ì‡ «¿»«¬»«¬»ƒ«¬»

‡Ú¯‡Ï ‡�˙È ÏÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡�·»»√»¿»¿»≈»»»¿«¿»

‡È‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡�Ï d�zÈÂ ‡„‰»»¿ƒ¿«»»«¿»ƒƒ

:L·„e ·ÏÁ ‡„·ÚטÌ¯a »¿»¬«¿»¿«

Ôez‡Â Ôe„¯Ó˙ ‡Ï ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa¿≈¿»«¿»»ƒ¿¿¿«

È¯‡ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÔÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿¬ƒ«»¿«¿»¬≈

ÔB‰t˜˙ ‡„Ú Ôep‡ ÔÈ¯ÈÒÓ ‡�„È·ƒ»»¿ƒƒƒ¬»»¿¿

‡Ï ‡�cÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓe ÔB‰pÓƒ¿≈¿»«¿»¿«¿»»»

:ÔB‰pÓ ÔeÏÁ„˙יÏk e¯Ó‡Â ƒ¿¬ƒ¿«¬»»

‡i�·‡a ÔB‰˙È Ìb¯ÓÏ ‡zL�k¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿¿«¿«»

‡�ÓÊ ÔkLÓa ÈÏb˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜ÈÂƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»

:Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÏיאÈÈ ¯Ó‡Â ¿»¿≈ƒ¿»≈«¬«¿»

ÔÈÊb¯Ó ÔB‰È È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ¿…∆«≈»«¿¿«¿ƒ

‡Ï È˙ÓÈ‡ „ÚÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÈÓ„√̃»««»»≈¿«≈»«»

Èc ‡i˙‡ ÏÎa È¯ÓÈÓa Ôe�ÓÈ‰È¿≈¿¿≈¿ƒ¿…»«»ƒ

é"ùø

(„)L‡¯ ‰�z�.�נ�י רי�א". "נמני �תר��מ�: ƒ¿»…ְְְִֵֵַַָָ

אלילי�:עלינ� עב�דת ל��� �יר�� ור��תינ� מל�. ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָ

(Ë)e„¯ÓzŒÏ‡.:�אלֿ�ירא וא�� – Èkו��ב «ƒ¿…ְְְִֶַַƒ
Ì‰ e�ÓÁÏ.:�לח� ˆÌlנאכל� ¯Ò.��מג «¿≈≈ְְֵֶֶֹ»ƒ»ִָָ

מגי� �היה א��ב מת�: ��ה� ��רי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָוחזק�;

לח)עליה� סר(סוטה ה�ק�� �ל צ�� אחר: �בר . ֲִֵֵֶֶַַָָָָ

‡˙Ì(È)מעליה�: ÌBb¯Ï.:וכלב יה��ע את ֲֵֵֶƒ¿…»ְֶ�ְֵַָ

'‰ „B·Îe.(רבה ��:(במדבר ירד Œ„Ú(È‡)הענ� ¿ֶַָָָָ«
היכ�:.‡�‰ ‰‡˙B˙יר�יז�ני:.È�ˆ‡�Èעד ÏÎa. »»ֵַָ¿«¬Àƒְִִַ¿…»…

להאמי� לה� היה לה� �ע�יתי ה��י� �ל ְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ��ביל

glyciiyily mei qelwpe`

Baø÷a éúéùri''yx:áéepLøBàå øácá epkà ¨¦−Ÿ¦§¦§«©¤¬©¤−¤§«¦¤®
epnî íeörå ìBãb-éBâì Eúà äNràåi''yx: §¤«¡¤Æ«Ÿ§½§«¨¬§¨−¦¤«

âé-ék íéøöî eòîLå ýåýé-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦
Baøwî äfä írä-úà Eçëá úéìräi''yx: ¤«¡¦¯¨§«Ÿ£²¤¨¨¬©¤−¦¦§«

ãé-ék eòîL úàfä õøàä áLBé-ìà eøîàå§¨«§À¤¥»¨¨´¤©Ÿ¼¨«§Æ¦«
ïéra ïér-øLà äfä írä áø÷a ýåýé äzà©¨´§Ÿ̈½§¤−¤¨¨´©¤®£¤©̧¦§©¹¦

ððrå ýåýé äzà | äàøðãnráe íäìr ãîò E ¦§¨´©¨´§Ÿ̈À©«£¨«§ÆŸ¥´£¥¤½§©ª´
Là ãenráe íîBé íäéðôì Cìä äzà ïðr̈À̈©¨̧Ÿ¥³¦§¥¤Æ½̈§©¬¥−

äìéìi''yx:åèLéàk äfä írä-úà äzîäå ¨«§¨§¥«©¨²¤¨¨¬©¤−§¦´
ErîL-úà eòîL-øLà íéBbä eøîàå ãçà¤¨®§¨«§Æ©¦½£¤¨«§¬¤¦§£−

øîàìi''yx:æè-úà àéáäì ýåýé úìëé ézìaî ¥«Ÿ¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ¤
íäì òaLð-øLà õøàä-ìà äfä írä̈¨´©¤½¤¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®

øaãna íèçLiåi''yx:æéäzråéçk àð-ìcâ ©¦§¨¥−©¦§¨«§©¾̈¦§©−̈´Ÿ©
øîàì zøac øLàk éðãài''yx:çéCøà ýåýé £Ÿ¨®©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ§Ÿ̈À¤³¤

:ÔB‰È�Èa ˙È„·ÚיבÔepÁÓ‡ ¬»ƒ≈≈∆¿ƒ

ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ÔepˆL‡Â ‡˙BÓa¿»«¬≈ƒ¿∆¿≈»»¿«

:ÔB‰pÓ ÛÈw˙Â LÓ‰יג¯· ¯Ó‡Â «¿«ƒƒ¿«¬«…∆

È¯‡ È‡¯ˆÓ ÔeÚÓLÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¬≈

ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È CÏÈÁ· ‡z˜q‡¬∆¿»¿≈»»«»»≈

:ÔB‰È�ÈaÓיד‡Ú¯‡ ·˙ÈÏ Ôe¯ÓÈÂ ƒ≈≈¿≈¿¿»≈«¿»

Cz�ÎLc ÈÈ z‡ È¯‡ eÚÓLc ‡„‰»»ƒ¿»¬≈«¿¿»ƒ¿ƒ¿»

ÔB‰È�ÈÚ· Èc ÔÈ„‰ ‡nÚ B‚a ˙È¯L«¿«¿«»»≈ƒ¿≈≈

ÏhÓ C��ÚÂ ÈÈ„ ‡¯˜È ˙�ÈÎL ÔÊÁ¬«¿ƒ«¿»»«¿»«¬»»«≈

z‡ ‡��Ú„ ‡„enÚ·e ÔB‰ÂlÚƒ»¿¿«»«¬»»«¿

‡„enÚ·e ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„˜ ¯a„Ó¿««√»≈ƒ»»¿«»

:‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„טו˙È Ïh˜˙e ¿∆»»¿≈¿»¿««»

Ôe¯ÓÈÂ „Á ‡¯·‚k ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈¿«¿»«¿≈¿

Cz¯·b ÚÓL ˙È eÚÓL Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿»»¿«¿À¿»

:¯ÓÈÓÏטזÌ„˜ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓ ¿≈«ƒ¿≈¿»√»

‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ‡ÏÚ‡Ï ÈÈ¿»¿»»»»«»»≈¿«¿»

:‡¯a„Óa Ôe�Ïh˜Â ÔB‰Ï Ìi˜ Ècƒ«≈¿¿«¿ƒ¿«¿¿»

ÈÈיז Ì„˜ ‡ÏÈÁ ÔÚÎ ÈbÒ ÔÚÎe¿««ƒ¿«≈»√»¿»

:¯ÓÈÓÏ ‡zÏÈlÓ È„ ‡ÓkיחÈÈ ¿»ƒ«∆¿»¿≈«¿»

ÔÂ·Ë „aÚÓÏ ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜Á¯Ó«¿≈¿««¿≈¿∆¿««¿»

ÁlÒ ÔÈ·BÁÏe „B¯ÓÏÂ ÔÈÂÚÏ ˜·L»≈«¬»»¿ƒ¿¿ƒ««

é"ùø

הבטחתי: לק�� �ידי .epL¯B‡Â(È·)�היכלת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ¿ƒ∆
אע�ה מה �אמר: וא� "�ר�כי�", ל��� ְְְְְֱִִֶֶַַָֹ�תר��מ�

אב�ת? ÏB„bŒÈB‚Ï:ל�ב�עת E˙‡ ‰NÚ‡Â.א�ה� ְִַָ¿∆¡∆…¿¿»ֶַָ

רבה)מ�רע� ÌÈ¯ˆÓ(È‚):(במדבר eÚÓLÂ.�ו�מע ְִַָ¿»¿ƒ¿«ƒְְָ

�הרג�: א�ר �ל���.ÈÏÚ‰ŒÈk˙את מ��� "�י" ְֲֵֶֶַַƒ∆¡ƒ»ְְִִֵַ

ה�ד�ל �כח� העלית א�ר את רא� וה� ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַָָָֹ"א�ר".

לא ה�רג�, �א�ה �כ���מע� מ�ר��, ְְְְְִִִֶֶַָָָָֹא�ת�

יכל� ��נג�� יאמר�: א�א ל�, �חטא� ְְְְְְְֶֶֶֶָָָָָֹֹֹיאמר�

לה�ח�, יכל� לא האר� י��בי �נגד אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹלה�ח�,

היא: ‰f‡˙(È„)וז� ı¯‡‰ ·LBÈŒÏ‡ e¯Ó‡Â. ְִ¿»¿∆≈»»∆«…
יאמר� �מה ה�את", האר� "עלֿי��ב ְְֵֶַַַָָֹֹ�מ�:

יכלת "מ�ל�י העני�: �ס�� �אמ�ר מה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹעליה�?

ועי� �קר��, ��כ� ה' א�ה �י ��מע� ��ביל ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָיי",

ולא ח�ה, �דר� וה�ל לה�, נראה א�ה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ�עי�

ה�ה: עד מה� אהבת� ���קה �� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָה�יר�

(ÂË)„Á‡ LÈ‡k ‰f‰ ÌÚ‰Œ˙‡ ‰zÓ‰Â.,�תא� ¿≈«»∆»»«∆¿ƒ∆»ְִֹ

אתֿ�מע� א�רֿ�מע� ה��י� יאמר� :�� ְְְֲֲִִִֶֶַָָֹ�מ���

B‚Â'(ÊË)וג�': ˙ÏÎÈ ÈzÏaÓ.�האר ����בי לפי ְƒƒ¿ƒ¿…∆¿ְְִֵֶֶָָ

וג��רי�, לב)חזקי� �רעה(ברכות ��מה ואינ� ְְְֲִִִֵֶַָֹ

האר� י��ב על יאמר� זאת מלכי�; ואחד ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹל�ל�י�

ÏBÎÈ˙ה�את: ÈzÏaÓ.�יד� יכלת היה ��א מ��� ַֹƒƒ¿ƒ¿∆ְְִֶֶָָָֹֹ

�חט�: � ה�א:.ÏÎÈ˙להביא� �בר �� ְֲִַָָָ¿…∆ֵָָ

(ÊÈ)È�„‡ Ák ‡�ŒÏc‚È.:�ר��� L‡k¯לע��ת ƒ¿«»…«¬…»ְֲִַ«¬∆
¯Ó‡Ï z¯ac.:ה���ר ‡ÌÈt(ÁÈ)�מה� C¯‡ '‰. ƒ«¿»≈…ִַַ∆∆««ƒ

מצא� ל�ר�� מ�ה ��עלה ולר�עי�. ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹלצ�יקי�

"ה' וכ�תב: י��ב �היה לה�ד��ֿ�ר��ֿה�א ְְֵֵֶֶַָָָָֹמ�ה

ה�ד��ֿ ל� אמר לצ�יקי�? ל�: אמר א�י�", ִִִֶֶַַַַַַַָָָאר�

יאבד�! ר�עי� ל�: אמר לר�עי�! א� ְְְִִַַָָָָָֹ�ר��ֿה�א:

צרי� �א�ה ח�י�, ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א: ל� ִֶֶַַַַָָָָָאמר

הת��ל �במר�לי� �עגל י�ראל ��חטא� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָל�בר.



קמז glyciiyily mei qelwpe`

Baø÷a éúéùri''yx:áéepLøBàå øácá epkà ¨¦−Ÿ¦§¦§«©¤¬©¤−¤§«¦¤®
epnî íeörå ìBãb-éBâì Eúà äNràåi''yx: §¤«¡¤Æ«Ÿ§½§«¨¬§¨−¦¤«

âé-ék íéøöî eòîLå ýåýé-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦
Baøwî äfä írä-úà Eçëá úéìräi''yx: ¤«¡¦¯¨§«Ÿ£²¤¨¨¬©¤−¦¦§«

ãé-ék eòîL úàfä õøàä áLBé-ìà eøîàå§¨«§À¤¥»¨¨´¤©Ÿ¼¨«§Æ¦«
ïéra ïér-øLà äfä írä áø÷a ýåýé äzà©¨´§Ÿ̈½§¤−¤¨¨´©¤®£¤©̧¦§©¹¦

ððrå ýåýé äzà | äàøðãnráe íäìr ãîò E ¦§¨´©¨´§Ÿ̈À©«£¨«§ÆŸ¥´£¥¤½§©ª´
Là ãenráe íîBé íäéðôì Cìä äzà ïðr̈À̈©¨̧Ÿ¥³¦§¥¤Æ½̈§©¬¥−

äìéìi''yx:åèLéàk äfä írä-úà äzîäå ¨«§¨§¥«©¨²¤¨¨¬©¤−§¦´
ErîL-úà eòîL-øLà íéBbä eøîàå ãçà¤¨®§¨«§Æ©¦½£¤¨«§¬¤¦§£−

øîàìi''yx:æè-úà àéáäì ýåýé úìëé ézìaî ¥«Ÿ¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ¤
íäì òaLð-øLà õøàä-ìà äfä írä̈¨´©¤½¤¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®

øaãna íèçLiåi''yx:æéäzråéçk àð-ìcâ ©¦§¨¥−©¦§¨«§©¾̈¦§©−̈´Ÿ©
øîàì zøac øLàk éðãài''yx:çéCøà ýåýé £Ÿ¨®©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ§Ÿ̈À¤³¤

:ÔB‰È�Èa ˙È„·ÚיבÔepÁÓ‡ ¬»ƒ≈≈∆¿ƒ

ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ÔepˆL‡Â ‡˙BÓa¿»«¬≈ƒ¿∆¿≈»»¿«

:ÔB‰pÓ ÛÈw˙Â LÓ‰יג¯· ¯Ó‡Â «¿«ƒƒ¿«¬«…∆

È¯‡ È‡¯ˆÓ ÔeÚÓLÈÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¬≈

ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È CÏÈÁ· ‡z˜q‡¬∆¿»¿≈»»«»»≈

:ÔB‰È�ÈaÓיד‡Ú¯‡ ·˙ÈÏ Ôe¯ÓÈÂ ƒ≈≈¿≈¿¿»≈«¿»

Cz�ÎLc ÈÈ z‡ È¯‡ eÚÓLc ‡„‰»»ƒ¿»¬≈«¿¿»ƒ¿ƒ¿»

ÔB‰È�ÈÚ· Èc ÔÈ„‰ ‡nÚ B‚a ˙È¯L«¿«¿«»»≈ƒ¿≈≈

ÏhÓ C��ÚÂ ÈÈ„ ‡¯˜È ˙�ÈÎL ÔÊÁ¬«¿ƒ«¿»»«¿»«¬»»«≈

z‡ ‡��Ú„ ‡„enÚ·e ÔB‰ÂlÚƒ»¿¿«»«¬»»«¿

‡„enÚ·e ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„˜ ¯a„Ó¿««√»≈ƒ»»¿«»

:‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„טו˙È Ïh˜˙e ¿∆»»¿≈¿»¿««»

Ôe¯ÓÈÂ „Á ‡¯·‚k ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈¿«¿»«¿≈¿

Cz¯·b ÚÓL ˙È eÚÓL Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿»»¿«¿À¿»

:¯ÓÈÓÏטזÌ„˜ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓ ¿≈«ƒ¿≈¿»√»

‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ‡ÏÚ‡Ï ÈÈ¿»¿»»»»«»»≈¿«¿»

:‡¯a„Óa Ôe�Ïh˜Â ÔB‰Ï Ìi˜ Ècƒ«≈¿¿«¿ƒ¿«¿¿»

ÈÈיז Ì„˜ ‡ÏÈÁ ÔÚÎ ÈbÒ ÔÚÎe¿««ƒ¿«≈»√»¿»

:¯ÓÈÓÏ ‡zÏÈlÓ È„ ‡ÓkיחÈÈ ¿»ƒ«∆¿»¿≈«¿»

ÔÂ·Ë „aÚÓÏ ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜Á¯Ó«¿≈¿««¿≈¿∆¿««¿»

ÁlÒ ÔÈ·BÁÏe „B¯ÓÏÂ ÔÈÂÚÏ ˜·L»≈«¬»»¿ƒ¿¿ƒ««

é"ùø

הבטחתי: לק�� �ידי .epL¯B‡Â(È·)�היכלת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ¿ƒ∆
אע�ה מה �אמר: וא� "�ר�כי�", ל��� ְְְְְֱִִֶֶַַָֹ�תר��מ�

אב�ת? ÏB„bŒÈB‚Ï:ל�ב�עת E˙‡ ‰NÚ‡Â.א�ה� ְִַָ¿∆¡∆…¿¿»ֶַָ

רבה)מ�רע� ÌÈ¯ˆÓ(È‚):(במדבר eÚÓLÂ.�ו�מע ְִַָ¿»¿ƒ¿«ƒְְָ

�הרג�: א�ר �ל���.ÈÏÚ‰ŒÈk˙את מ��� "�י" ְֲֵֶֶַַƒ∆¡ƒ»ְְִִֵַ

ה�ד�ל �כח� העלית א�ר את רא� וה� ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַָָָֹ"א�ר".

לא ה�רג�, �א�ה �כ���מע� מ�ר��, ְְְְְִִִֶֶַָָָָֹא�ת�

יכל� ��נג�� יאמר�: א�א ל�, �חטא� ְְְְְְְֶֶֶֶָָָָָֹֹֹיאמר�

לה�ח�, יכל� לא האר� י��בי �נגד אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹלה�ח�,

היא: ‰f‡˙(È„)וז� ı¯‡‰ ·LBÈŒÏ‡ e¯Ó‡Â. ְִ¿»¿∆≈»»∆«…
יאמר� �מה ה�את", האר� "עלֿי��ב ְְֵֶַַַָָֹֹ�מ�:

יכלת "מ�ל�י העני�: �ס�� �אמ�ר מה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹעליה�?

ועי� �קר��, ��כ� ה' א�ה �י ��מע� ��ביל ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָיי",

ולא ח�ה, �דר� וה�ל לה�, נראה א�ה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ�עי�

ה�ה: עד מה� אהבת� ���קה �� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָה�יר�

(ÂË)„Á‡ LÈ‡k ‰f‰ ÌÚ‰Œ˙‡ ‰zÓ‰Â.,�תא� ¿≈«»∆»»«∆¿ƒ∆»ְִֹ

אתֿ�מע� א�רֿ�מע� ה��י� יאמר� :�� ְְְֲֲִִִֶֶַָָֹ�מ���

B‚Â'(ÊË)וג�': ˙ÏÎÈ ÈzÏaÓ.�האר ����בי לפי ְƒƒ¿ƒ¿…∆¿ְְִֵֶֶָָ

וג��רי�, לב)חזקי� �רעה(ברכות ��מה ואינ� ְְְֲִִִֵֶַָֹ

האר� י��ב על יאמר� זאת מלכי�; ואחד ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹל�ל�י�

ÏBÎÈ˙ה�את: ÈzÏaÓ.�יד� יכלת היה ��א מ��� ַֹƒƒ¿ƒ¿∆ְְִֶֶָָָֹֹ

�חט�: � ה�א:.ÏÎÈ˙להביא� �בר �� ְֲִַָָָ¿…∆ֵָָ

(ÊÈ)È�„‡ Ák ‡�ŒÏc‚È.:�ר��� L‡k¯לע��ת ƒ¿«»…«¬…»ְֲִַ«¬∆
¯Ó‡Ï z¯ac.:ה���ר ‡ÌÈt(ÁÈ)�מה� C¯‡ '‰. ƒ«¿»≈…ִַַ∆∆««ƒ

מצא� ל�ר�� מ�ה ��עלה ולר�עי�. ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹלצ�יקי�

"ה' וכ�תב: י��ב �היה לה�ד��ֿ�ר��ֿה�א ְְֵֵֶֶַָָָָֹמ�ה

ה�ד��ֿ ל� אמר לצ�יקי�? ל�: אמר א�י�", ִִִֶֶַַַַַַַָָָאר�

יאבד�! ר�עי� ל�: אמר לר�עי�! א� ְְְִִַַָָָָָֹ�ר��ֿה�א:

צרי� �א�ה ח�י�, ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א: ל� ִֶֶַַַַָָָָָאמר

הת��ל �במר�לי� �עגל י�ראל ��חטא� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָל�בר.



glyciiyilyקמח meiqelwpe`

àì äwðå òLôå ïår àùð ãñç-áøå íétà©©̧¦Æ§©¤½¤Ÿ¥¬Ÿ¨−Ÿ¨¨®©§©¥Æ´Ÿ
lL-ìr íéða-ìr úBáà ïår ã÷t äwðéíéL §©¤½Ÿ¥º£³Ÿ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−

íéraø-ìråi''yx:èéäfä írä ïårì àð-çìñ §©¦¥¦«§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−
äfä írì äúàùð øLàëå Ecñç ìãâk§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³¨¨̧Ÿ¨Æ¨¨´©¤½

:äpä-ãrå íéøönîëézçìñ ýåýé øîàiå ¦¦§©−¦§©¥«¨©´Ÿ¤§Ÿ̈½¨©−§¦
Eøáãki''yx:àë-ãBáë àìnéå éðà-éç íìeàå ¦§¨¤«§−̈©¨®¦§¦¨¥¬§

õøàä-ìk-úà ýåýéi''yx:áëíéLðàä-ìë ék §Ÿ̈−¤¨¨¨«¤¦´¨¨«£¨¦À
éúéùr-øLà éúúà-úàå éãák-úà íéàøä̈«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½£¤¨¦¬Ÿ¦
íéîrt øNr äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá§¦§©−¦©¦§¨®©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤§¨¦½

éìB÷a eòîL àìåi''yx:âëõøàä-úà eàøé-íà §¬Ÿ¨«§−§¦«¦¦§Æ¤¨½̈¤
àì éöàðî-ìëå íúáàì ézraLð øLà£¤¬¦§©−§¦©«£Ÿ¨®§¨§©«£©−¬Ÿ

äeàøéi''yx:ãëçeø äúéä á÷r áìë écárå ¦§«¨§©§¦´¨¥À¥´¤¨«§º̈³©
õøàä-ìà åéúàéáäå éøçà àlîéå Bnr úøçà©¤̧¤Æ¦½©§©¥−©«£®̈©«£¦«Ÿ¦À¤¨¨̧¤Æ

äpLøBé Bòøæå änL àa-øLài''yx: £¤¨´½̈¨§©§−«¦¤«¨
äëeðt øçî ÷îra áLBé éðrðkäå é÷ìîräå§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´¨¥®¤¨À̈§¸

ÔÈ·È˙ ‡Ï„e d˙È¯B‡Ï ÔÈ·È˙„Ïƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿»«¿ƒ

ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï»¿«≈«¿«≈¬»»«

¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈ�a¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ«¿««

:ÈÚÈ·¯יטÈ·BÁÏ ÔÚk ˜B·L ¿ƒ»¿¿«¿≈

‡ÓÎe C˙Â·Ë ˙e‡È‚Òk ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈ƒ¿ƒ«¿»»¿»

ÌÈ¯ˆnÓ ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡z˜·L Ècƒ¿«¿»¿«»»≈ƒƒ¿«ƒ

:ÔÚk „ÚÂכ˙È˜·L ÈÈ ¯Ó‡Â ¿«¿»«¬«¿»¿»ƒ

:CÓb˙Ùkכא‡�‡ Ìi˜ Ì¯·e ¿ƒ¿»»¿««»»»

:‡Ú¯‡ Ïk ˙È ÈÈ„ ‡¯˜È ‡ÈÏÓe«¿»¿»»«¿»»»«¿»

È¯˜Èכב ˙È BÊÁc ‡i¯·b ÏÎ È¯‡¬≈»À¿«»«¬»¿»ƒ

ÌÈ¯ˆÓa ˙È„·Ú Èc È˙Â˙‡ ˙ÈÂ¿»«¿»«ƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ

¯NÚ Ô�c ÈÓ„˜ e‡Èq�Â ‡¯a„Ó·e¿«¿¿»¿«ƒ√»«¿«¬«

:È¯ÓÈÓa eÏÈa˜ ‡ÏÂ ÔÈ�ÓÊƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒ

˜ÈÓi˙כג Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡»«¿»ƒ«≈ƒ

ÈÓ„˜ eÊÈb¯‡c ÏÎÂ ÔB‰˙‰·‡Ï«¬»«¿¿»¿«¿ƒ√»«

:dpÊÁÈ ‡ÏכדÛÏÁ ·ÏÎ Èc·ÚÂ »∆¡À«¿«¿ƒ»≈¬«

ÌÏL‡Â dnÚ È¯ÁB‡ Áe¯ ‰Â‰c«¬»«¬ƒƒ≈¿«¿≈

Èc ‡Ú¯‡Ï dpÏÚ‡Â ÈzÏÁc ¯˙a»«««¿ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿»ƒ

:dpÎ¯˙È È‰B�·e Ôn˙Ï ÏÚ«¿«»¿ƒ¿«¿ƒ«

È˙·כה ‰‡�Ú�Îe ‰‡˜ÏÓÚÂ«¬«¿»»¿«¬»»»≈

ÔBÎÏ eÏeËÂ e�t˙‡ ¯ÁÓ ‡¯LÈÓa¿≈¿»¿«ƒ¿¿¿¿

:ÛeÒ„ ‡nÈ Á¯‡ ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»…««»¿

é"ùø

ה�ד��ֿ�ר��ֿ ל� אמר א�י�". �"אר� לפניו ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹמ�ה

והלא ל�: אמר ל��יקי�! לי אמר� והלא ְֲֲִִִַַַַַַָָָֹֹה�א:

לר�עי�!: א� לי w�È‰ל�בי�:.w�Â‰אמר� ‡Ï. ְְִִַַָָָָ¿«≈ִַָ…¿«∆
�בי�: �אמר�.E¯·„k(Î)ל�אינ� מה ��ביל ְִֵֶָָƒ¿»∆ְְִִֶַַָָ

ה'": יכלת מ�ל�י יאמר� ��"(‡Î)ÌÏe‡Â.�מ� ְְְִִִֶֶֹֹ¿»ְ

לה�" אע�ה זאת �ב�עה:.È�‡ŒÈÁ:"אבל ל��� ֱֲֶֶֶָָֹ«»ƒְְָ

�� האר�, �ל את י�לא �כב�די חי �אני ���ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ירא� א� וג�'", הראי� כלֿהאנ�י� "�י לה� ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָֹאק��

�ל �י חיֿאני מסרס. מקרא זה הרי האר�, ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאת

�ל את י�לא �כב�די האר� את ירא� א� ְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָהאנ�י�

לאמר: ה�את ���פה �מי יתח�ל ��א ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹהאר�

�תא� אמית� ��א להביא� ה' יכלת ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָֹֹֹמ�ל�י

מעט: מעט �נה; אר�עי� �אח�ר א�א אחד ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ�אי�

(·Î)eq�ÈÂ.:�מ�מע�ÌÈÓÚt ¯NÚ ‰Ê.�ני� «¿«ְְַָ∆∆∆¿»ƒְִַ

�מ�כת �דאיתא וכ�' ��לו ��ני� ��� ��ני� ���ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָ

ירא�:.‡e‡¯ÈŒÌ(Î‚)ערכי�: e‡¯È‰לא ‡Ï.לא ֲִָƒƒ¿ְִֹ…ƒ¿»ֹ

האר�: את ‡Á¯˙(Î„)ירא� Áe¯.(רבה (במדבר ְִֶֶָָ««∆∆
אמר: למר�לי� ��ב. ואחת ��ה אחת ר�ח�ת ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָ��י

האמת, ל�מר היה �בל�� �עצה", ע�כ� ְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָָ"אני

לה��יק �ח �� היה �� ��אמר:ועלֿידי �מ� ,� ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

וזה� �מ�ת�, ��אמר סב�רי� �הי� �לב", ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹ"ו�הס

יה��ע �ספר יד)��אמר �בר(יהושע א�ת� "וא�ב : ְְֱֵֶֶֶַ�ִַָָָָ

ע�ֿ�י": "�א�ר ולא ע�ֿלבבי" lÓÈÂ‡�א�ר ְְֲֲִִִִֶֶַַָֹ«¿«≈
È¯Á‡.:קצר מקרא וזה אחרי, ל�� את וימ�א «¬»ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

‰nL ‡aŒ¯L‡.:�ל ��ת� .pL¯BÈ‰חבר�� ¬∆»»»ְִֵֶָƒ∆»
הע� ואת הענקי� את י�רי�� "יתרכ��", ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ�תר��מ�:

�מק�� א�א "ירתינ�", לתר�מ� ואי� .�� ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָא�ר

B‚Â'(Î‰)ייר��ה: È˜ÏÓÚ‰Â.�� �לכ� א� ִֶָָ¿»¬»≈ƒ¿ְִֵָ

glyciiriax mei qelwpe`

óeñ-íé Cøc øaãnä íëì eòñei''yx:ôéòéáø §¬¨¤²©¦§−̈¤¬¤©«
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øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìr íéðélî©¦¦−¨¨®¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧
ézrîL éìr íéðélî änäi''yx:çëíäìà øîà ¥¯¨©¦¦²¨©−¨¨«§¦¡´Ÿ£¥¤À

ízøac øLàk àì-íà ýåýé-íàð éðà-éç©¨̧¦Æ§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ©«£¤¬¦©§¤−
íëì äùrà ïk éðæàai''yx:èëäfä øaãna §¨§¨®¥−¤«¡¤¬Ÿ¨¤«©¦§¨´Â©¤Â

íëøtñî-ìëì íëéã÷t-ìëå íëéøâô eìté¦§¸¦§¥¤¹§¨§ª«¥¤Æ§¨¦§©§¤½
íúðéìä øLà äìrîå äðL íéøNr ïaî¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−

éìri''yx:ìøLà õøàä-ìà eàáz ízà-íà ¨¨«¦©¤Æ¨´Ÿ¤¨½̈¤£¤³
éúàùðì éãé-úàáìk-íà ék da íëúà ïkL ¨¨̧Ÿ¦Æ¤¨¦½§©¥¬¤§¤−¨®¦µ¦¨¥´

:ïeð-ïa rLBäéå äpôé-ïaàìøLà íëtèå ¤§ª¤½¦«ª−©¦«§©̧§¤½£¤¬
eòãéå íúà éúàéáäå äéäé æáì ízøîà£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´Ÿ½̈§¨«§Æ

:da ízñàî øLà õøàä-úàáìíëéøâôe ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«¦§¥¤−
äfä øaãna eìté ízài''yx:âìíéraøà øaãna íérø eéäé íëéðáe ©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«Â§¥¤Â¦«§¸Ÿ¦³©¦§¨Æ©§¨¦´

‡‰¯Ôכו ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…

:¯ÓÈÓÏכז‡zL�ÎÏ È˙ÓÈ‡ „Ú ¿≈««≈»«ƒ¿ƒ¿»

ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôep‡ Èc ‡„‰ ‡˙LÈ·ƒ¿»»»ƒƒƒ¿«¬ƒ

Èc Ï‡¯NÈ È�a ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÏÚ¬»»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ

:ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôep‡ƒƒ¿«¬ƒ¬«¿ƒ«√»»

ÈÈכח ¯Ó‡ ‡�‡ Ìi˜ ÔB‰Ï ¯Ó‡¡«¿«∆»»¬«¿»

Ôk ÈÓ„˜ ÔezÏlÓ È„ ‡Ók ‡Ï Ì‡ƒ»¿»ƒ«∆¿√»»≈

:ÔBÎÏ „aÚ‡כטÔÈ„‰ ‡¯a„Óa ∆¿≈¿¿«¿¿»»≈

ÏÎÏ ÔBÎÈ�È�Ó ÏÎÂ ÔBÎÈ¯‚t ÔeÏtÈƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»≈¿»

ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ÔBÎ�aLÁÀ¿«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ Èc ‡lÚÏeלÌ‡ ¿≈»ƒƒ¿««¿¬»ƒ

˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚz Ôez‡«≈¬¿«¿»ƒ«≈ƒ

da ÔBÎ˙È ‰‡¯L‡Ï È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¿«¿»»»¿«

¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ ¯a ·Ïk Ô‰l‡∆»≈»≈«¿À∆ƒÀ««

:Ôe�לאÔez¯Ó‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿

˙È ÔeÚcÈÂ ÔB‰˙È ÏÚ‡Â È‰È ‡f·Ï¿ƒ»¿≈¿»≈»¿¿ƒ¿»

:da Ôezˆ˜ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿«

ÔeÏtÈלב ÔBÎÏ Èc ÔBÎÈ¯‚Ùeƒ¿≈ƒ¿ƒ¿

:ÔÈ„‰ ‡¯a„ÓaלגÔB‰È ÔBÎÈ�·e ¿«¿¿»»≈¿≈¿

ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡ ‡¯a„Óa ÔÈ¯Á‡Ó¿«¬ƒ¿«¿¿»«¿¿ƒ¿ƒ

ÔeÙeÒÈc „Ú ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜ÈÂƒ«¿»≈«ƒ

é"ùø

ע�כ�: �איני מאחר אתכ�, e�tיהרג� ¯ÁÓ. ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ»»¿
וג�': לכ� �סע� ‰¯Ú‰(ÊÎ)לאח�ריכ� ‰„ÚÏ ְְֲֵֶֶַָ»≈»»»»

'B‚Â..�המר�לי ב')א�� כ"ג ל"עדה"(מגילה מ�א� ¿ְְְִִֵֵַַָָ

ע�רה: ÌÈ�ÈlÓ�היא ‰n‰ ¯L‡.י�ראל את ֲִֶָָ¬∆≈»«ƒƒְִֵֶָ

ÌÈ�lÓעלי: ‰n‰ ¯L‡ Ï‡¯NÈ È�a ˙BpÏzŒ˙‡. ַָ∆¿À¿≈ƒ¿»≈¬∆≈»«ƒƒ
�מע�י: עלי א�ת� מ�יני� ŒÈÁ(ÁÎ)המר�לי� ְְְִִִִַַַַַָָָ«

È�‡.ב�עה� ‡NÚ‰:ל��� Ôk 'B‚Â ‡ÏŒÌ‡. »ƒְְָƒ…¿≈∆¡∆
חי: איני Ìz¯ac�ביכ�ל ¯L‡k.:מ��י ������ ְִִֵַָ«¬∆ƒ«¿∆ְִִִֶֶֶַ

ל�ֿמתנ�": ה�ה ��ד�ר ÌÎÈ„˜tŒÏÎÂ(ËÎ)"א� ְְִֶַַַָ¿»¿À≈∆
ÌÎ¯tÒÓŒÏÎÏ.('ב קכ"א מס�ר(ב"ב לכל ה�מנה �ל ¿»ƒ¿«¿∆ְְְִִֶַָָָ

ולתת ל�בא ולבא לצאת �ג�� ,�� נמני� ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�א��

ימ�ת�, מס�ר�ת א�ת� לכל ה�נ�יי� �ל ְְְְִִִַָָָָָָ�קלי�,

�בט� לה�ציא וג�'", �נה ע�רי� "מ�� ה� ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָוא��

ע�רי�: מ�� �ק�דיה� �אי� לוי, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶ�ל

(·Ï)Ìz‡ ÌÎÈ¯‚Ùe.לפי לכ��) (�י �תר��מ� ƒ¿≈∆«∆ְְְְִִַ

ל�מר: �ב�� לאר�, להכניס� ה�ני� על ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ���ר

"א��": ל�מר �א� זה ל��� נ�פל �מ�ת�", ְֵֶֶֶַַַָָָ"וא��

(‚Ï)‰�L ÌÈÚa¯‡.��מ �ח�ת מה� אחד מת לא «¿»ƒ»»ִֵֵֶֶֶָָֹ

�ל א�ת� ��הי� �די אר�עי�, נגזר לכ� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ��י�,

רא��נה ו�נה ��י�. לכלל מ�יעי� ע�רי� ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָ�ני

ל���ח ��דמה וא�ֿעלֿ�י ��לל, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָהיתה

ז� �זרה עלתה העגל את ���ע�� לפי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהמר�לי�,

סאת�, ��תמ�א עד לה� �המ�י� א�א ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�מח�בה,

��אמר לב)וזה� �מר�לי�,(שמות � �קדי" "�בי�� : ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָ

"��א� נאמר �א� וא� ח�את�". עליה� ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָ"�פקד�י

עגל �ל ע�נ�ת: ��י � ע�נכ� ולא ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֹאתֿע�נ�תיכ�"

�נה מ�צת ח�יה� �מני� לה� וח�ב �ל�נה, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָו�ל

�ני �ל א�ת� מת� ��י� ל�נת �כ��כנס� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ�ְ�כ��,
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‡‰¯Ôכו ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…

:¯ÓÈÓÏכז‡zL�ÎÏ È˙ÓÈ‡ „Ú ¿≈««≈»«ƒ¿ƒ¿»

ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôep‡ Èc ‡„‰ ‡˙LÈ·ƒ¿»»»ƒƒƒ¿«¬ƒ

Èc Ï‡¯NÈ È�a ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÏÚ¬»»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ

:ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôep‡ƒƒ¿«¬ƒ¬«¿ƒ«√»»

ÈÈכח ¯Ó‡ ‡�‡ Ìi˜ ÔB‰Ï ¯Ó‡¡«¿«∆»»¬«¿»

Ôk ÈÓ„˜ ÔezÏlÓ È„ ‡Ók ‡Ï Ì‡ƒ»¿»ƒ«∆¿√»»≈

:ÔBÎÏ „aÚ‡כטÔÈ„‰ ‡¯a„Óa ∆¿≈¿¿«¿¿»»≈

ÏÎÏ ÔBÎÈ�È�Ó ÏÎÂ ÔBÎÈ¯‚t ÔeÏtÈƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿»≈¿»

ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ÔBÎ�aLÁÀ¿«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ Èc ‡lÚÏeלÌ‡ ¿≈»ƒƒ¿««¿¬»ƒ

˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚz Ôez‡«≈¬¿«¿»ƒ«≈ƒ

da ÔBÎ˙È ‰‡¯L‡Ï È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¿«¿»»»¿«

¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ ¯a ·Ïk Ô‰l‡∆»≈»≈«¿À∆ƒÀ««

:Ôe�לאÔez¯Ó‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿

˙È ÔeÚcÈÂ ÔB‰˙È ÏÚ‡Â È‰È ‡f·Ï¿ƒ»¿≈¿»≈»¿¿ƒ¿»

:da Ôezˆ˜ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿«

ÔeÏtÈלב ÔBÎÏ Èc ÔBÎÈ¯‚Ùeƒ¿≈ƒ¿ƒ¿

:ÔÈ„‰ ‡¯a„ÓaלגÔB‰È ÔBÎÈ�·e ¿«¿¿»»≈¿≈¿

ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡ ‡¯a„Óa ÔÈ¯Á‡Ó¿«¬ƒ¿«¿¿»«¿¿ƒ¿ƒ

ÔeÙeÒÈc „Ú ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜ÈÂƒ«¿»≈«ƒ

é"ùø

ע�כ�: �איני מאחר אתכ�, e�tיהרג� ¯ÁÓ. ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ»»¿
וג�': לכ� �סע� ‰¯Ú‰(ÊÎ)לאח�ריכ� ‰„ÚÏ ְְֲֵֶֶַָ»≈»»»»

'B‚Â..�המר�לי ב')א�� כ"ג ל"עדה"(מגילה מ�א� ¿ְְְִִֵֵַַָָ

ע�רה: ÌÈ�ÈlÓ�היא ‰n‰ ¯L‡.י�ראל את ֲִֶָָ¬∆≈»«ƒƒְִֵֶָ

ÌÈ�lÓעלי: ‰n‰ ¯L‡ Ï‡¯NÈ È�a ˙BpÏzŒ˙‡. ַָ∆¿À¿≈ƒ¿»≈¬∆≈»«ƒƒ
�מע�י: עלי א�ת� מ�יני� ŒÈÁ(ÁÎ)המר�לי� ְְְִִִִַַַַַָָָ«

È�‡.ב�עה� ‡NÚ‰:ל��� Ôk 'B‚Â ‡ÏŒÌ‡. »ƒְְָƒ…¿≈∆¡∆
חי: איני Ìz¯ac�ביכ�ל ¯L‡k.:מ��י ������ ְִִֵַָ«¬∆ƒ«¿∆ְִִִֶֶֶַ

ל�ֿמתנ�": ה�ה ��ד�ר ÌÎÈ„˜tŒÏÎÂ(ËÎ)"א� ְְִֶַַַָ¿»¿À≈∆
ÌÎ¯tÒÓŒÏÎÏ.('ב קכ"א מס�ר(ב"ב לכל ה�מנה �ל ¿»ƒ¿«¿∆ְְְִִֶַָָָ

ולתת ל�בא ולבא לצאת �ג�� ,�� נמני� ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�א��

ימ�ת�, מס�ר�ת א�ת� לכל ה�נ�יי� �ל ְְְְִִִַָָָָָָ�קלי�,

�בט� לה�ציא וג�'", �נה ע�רי� "מ�� ה� ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָוא��

ע�רי�: מ�� �ק�דיה� �אי� לוי, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶ�ל

(·Ï)Ìz‡ ÌÎÈ¯‚Ùe.לפי לכ��) (�י �תר��מ� ƒ¿≈∆«∆ְְְְִִַ

ל�מר: �ב�� לאר�, להכניס� ה�ני� על ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ���ר

"א��": ל�מר �א� זה ל��� נ�פל �מ�ת�", ְֵֶֶֶַַַָָָ"וא��

(‚Ï)‰�L ÌÈÚa¯‡.��מ �ח�ת מה� אחד מת לא «¿»ƒ»»ִֵֵֶֶֶָָֹ

�ל א�ת� ��הי� �די אר�עי�, נגזר לכ� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ��י�,

רא��נה ו�נה ��י�. לכלל מ�יעי� ע�רי� ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָ�ני

ל���ח ��דמה וא�ֿעלֿ�י ��לל, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָהיתה

ז� �זרה עלתה העגל את ���ע�� לפי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהמר�לי�,

סאת�, ��תמ�א עד לה� �המ�י� א�א ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�מח�בה,

��אמר לב)וזה� �מר�לי�,(שמות � �קדי" "�בי�� : ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָ

"��א� נאמר �א� וא� ח�את�". עליה� ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָ"�פקד�י

עגל �ל ע�נ�ת: ��י � ע�נכ� ולא ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֹאתֿע�נ�תיכ�"

�נה מ�צת ח�יה� �מני� לה� וח�ב �ל�נה, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָו�ל

�ני �ל א�ת� מת� ��י� ל�נת �כ��כנס� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ�ְ�כ��,



glyciiriaxקנ meiqelwpe`

íëéøât íz-ãr íëéúeðæ-úà eàNðå äðL̈½̈§¨«§−¤§«¥¤®©¬Ÿ¦§¥¤−
øaãnai''yx:ãìízøz-øLà íéîiä øtñîa ©¦§¨«§¦§©̧©¨¦¹£¤©§¤´

äðMì íBé äðMì íBé íBé íéraøà õøàä-úà¤¨»̈¤»©§¨¦´¼´©¨º̈´©¨À̈
ízrãéå äðL íéraøà íëéúðår-úà eàNz¦§Æ¤£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−¨¨®¦«©§¤−

éúàeðz-úài''yx:äì| àì-íà ézøac ýåýé éðà ¤§«¨¦«£¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼¦´Ÿ
úàfä ärøä äãrä-ìëì äùrà úàǽŸ¤«¡¤ÀŸ§¨¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ
:eúîé íLå enzé äfä øaãna éìr íéãrBpä©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²¦©−§¨¬¨ª«

åì-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàäå§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤
eáLiå õøàäáéúëåðåìéåéø÷-ìk-úà åéìr eðéliå ¨®̈¤©¨ªÀ©©¦³¨¨Æ¤¨

õøàä-ìr äaã àéöBäì äãräi''yx:æìeúîiå ¨´¥½̈§¦¬¦−̈©¨¨«¤©¨ª̧Æ
äôbna ärø õøàä-úaã éàöBî íéLðàä̈«£¨¦½«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈

ýåýé éðôìi''yx:çì-ïa áìëå ïeð-ïa rLBäéå ¦§¥¬§Ÿ̈«¦«ª´©¦½§¨¥−¤
øeúì íéëìää íää íéLðàä-ïî eéç äpôé§ª¤®¨Æ¦¨«£¨¦´¨¥½©«Ÿ§¦−¨¬

õøàä-úài''yx:èìøácä-úà äLî øaãéåíé ¤¨¨«¤©§©¥³¤Æ¤©§¨¦´
írä eìaàúiå ìàøNé éða-ìk-ìà älàä̈¥½¤¤¨§¥−¦§¨¥®©¦§©§¬¨−̈

:ãàîîøää-Làø-ìà eìriå ø÷aá eîkLiå §«Ÿ©©§¦´©½Ÿ¤©©«£¬¤«Ÿ¨−̈

:‡¯a„Óa ÔBÎÈ¯‚tלדÔÈ�Óa ƒ¿≈¿«¿¿»¿ƒ¿«

‡Ú¯‡ ˙È ÔezÏl‡ Èc ‡iÓBÈ«»ƒ«∆¿»«¿»

‡ÓBÈ ‡zLÏ ‡ÓBÈ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒƒ»¿«»»

ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜z ‡zLÏ¿«»¿«¿»≈

˙È ÔeÚc˙Â ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡cלהÈÈ ‡�‡ ¿ƒ¿««¿¬»¬»¿»

„aÚ‡ ‡c ‡Ï Ì‡ È¯ÓÈÓa ˙È¯Êb¿»ƒ¿≈¿ƒƒ»»∆¿≈

‡„‰ ‡˙LÈ· ‡zL�k ÏÎÏ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»»

ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa ÈÏÚ Ôe�ncÊ‡c¿ƒ¿«¿¬»¿«¿¿»»≈

:Ôe˙eÓÈ Ôn˙Â ÔeÙeÒÈלו‡i¯·‚Â ¿¿«»¿¿À¿«»

‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏL Ècƒ¿«…∆¿«»»»«¿»

Ïk ˙È È‰BÏÚ eÓÈÚ¯‡Â e·˙Â¿»¿«¿ƒ¬ƒ»»

ÏÚ LÈa ÌeL ‡˜t‡Ï ‡zL�k¿ƒ¿»¿«»»ƒ«

:‡Ú¯‡לזe˜Èt‡c ‡i¯·b e˙ÈÓe «¿»ƒÀ¿«»¿«ƒ

Ì„˜ ‡�˙BÓa ‡Ú¯‡ ÏÚ LÈa ÌeLƒ««¿»¿»»√»

:ÈÈלח¯a ·ÏÎÂ Ôe� ¯a ÚLB‰ÈÂ ¿»ƒÀ««¿»≈«

Ôep‡‰ ‡i¯·b ÔÓ eÓi˜˙‡ ‰pÙÈ¿À∆ƒ¿«¿ƒÀ¿«»»ƒ

:‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï eÏÊ‡c«¬»¿«»»»«¿»

iÓb˙t‡לט ˙È ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆»ƒ¿»«»

eÏa‡˙‡Â Ï‡¯NÈ È�a ÏÎÏ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»

:‡„ÁÏ ‡nÚמeÓÈc˜‡Â «»«¬»¿«¿ƒ

‡¯eË LÈ¯Ï e˜ÈÏÒe ‡¯Ùˆ·¿«¿»¿ƒ¿≈»

‡¯˙‡Ï ÔÈ˜ÏÒ ‡�Á�‡ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»¬«¿»»¿ƒ¿«¿»

é"ùø

‡˙ÌÎÈ˙e�ÊŒע�רי�: e‡N�Â.��ויק�ל" �תר��מ�: ְִֶ¿»¿∆¿≈∆ְְְִַַ

ח�ביכ��": את.‡˙È˙‡e�zŒ(Ï„)ית �הניא�ת� ֵָ∆¿»ƒֲִֶֶֶ

�מ� הסרה, ל��� � �נ�אה מאחרי. (במדברלבבכ� ְְְְְֲֲֵֶַַַָָָ

את�":ל) אביה "�יֿהניא :(ÂÏ)e�ÈliÂ e·LiÂ ִִִֵָָָֹ«»À««ƒ
ÂÈÏÚ.ל� את עליו הרעימ� האר� מ��ר �כ��ב� »»ְְִִִֶֶֶָָָָָָ

�ל ו�מת�. � אנ�י� א�ת� ��ה, �ה�צאת ָ�ְֲִִֵַַָָָָָָָהעדה

ל��נ� ��לקיחי� �ברי� ח��� ל��� ��ה ְְְְִִִִִֶַַָָָָה�צאת

�מ� ,�� לד�ר ו)לאד� השירי� �פתי(שיר "��בב : ְְְְִֵֵֵַָָ

נאמר לכ� לרעה, וי�נ� לט�בה וי�נ� ְְְְְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָָָי�ני�",

�היא ��ה ��� רעה, האר� ��ת מ�ציאי ִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�א�:

�לעז:.ac‰ט�בה: È�ÙÏ(ÊÏ)פרליר"ש ‰Ùbna ָƒ»ְַַ««≈»ƒ¿≈
מ�ה:.‰' �נגד מ�ה לה� ההג�נה מיתה ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָ�א�ת�

ט��ר� עד ל��נ� ונ��ר�ב ����� חטא� ְְְְְִֵֵַַַַָָָָה�

לכ� ט��ר�, לת�� �באי� מ���נ� י�צאי� ְְְְְִִִִַָָָָָות�לעי�

ה'", "לפני וזה� "�מ�פה". ולא "���פה" ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָֹנאמר

ה�ד��ֿ �ל מ��תיו עלֿ�י לה� הרא�יה ְְִִֶֶַַָָָָָָ�א�ת�

מ�ה: �נגד מ�ה מ�דד �ה�א ְִִֵֶֶֶָָָ�ר��ֿה�א

(ÁÏ)eÈÁ ·ÏÎÂ ÚLB‰ÈÂ.�חי" ל�מר �למ�ד מה ƒÀ«¿»≈»ְַַַָ

��טל� מל�ד א�א הה�"? קיז)מ�ֿהאנ�י� (ב"ב ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

לח�י�: �ח�יה� וקמ� �אר� מר�לי� �ל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָחלק�

(Ó)¯‰‰ŒL‡¯ŒÏ‡.�לאר הע�לה ה�ר� ה�א ∆…»»ְֶֶֶֶַָָ

‡ÌB˜n‰ŒÏי�ראל: e�ÈÏÚÂ epp‰.:לאר�ֿי�ראל ְִֵָƒ∆¿»ƒ∆«»ְְִֵֶֶָ

'‰ ¯Ó‡Œ¯L‡.:נעלה �� לנ�, e�‡ËÁלת�� Èk. ¬∆»«ְֲִֶַָָָƒ»»
מצרימה": ��ב לנ� ט�ב "הלא אמרנ�: א�ר ְְְֲֲִֶַַָָָָֹעל

glyehiriax mei qelwpe`

øîà-øLà íB÷nä-ìà eðéìrå eppä øîàì¥®Ÿ¦¤À§¨¦²¤©¨²£¤¨©¬
eðàèç ék ýåýéi''yx:àîäf änì äLî øîàiå §Ÿ̈−¦¬¨¨«©´Ÿ¤¤½¨¬¨¤²

àì àåäå ýåýé ét-úà íéøár ízà©¤¬«Ÿ§¦−¤¦´§Ÿ̈®§¦−¬Ÿ
çìöúi''yx:áîíëaø÷a ýåýé ïéà ék eìrz-ìà ¦§¨«©©«£½¦²¥¬§Ÿ̈−§¦§§¤®

:íëéáéà éðôì eôâpz àìåâîé÷ìîrä ék §ŸÆ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«¦Á¨«£¨«¥¦̧
-ìr-ék áøça ízìôðe íëéðôì íL éðrðkäå§©§©«£¦¬¨Æ¦§¥¤½§©§¤−¤¨®¤¦«©
ýåýé äéäé-àìå ýåýé éøçàî ízáL ïk¥³©§¤Æ¥©«£¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−

íënri''yx:ãîøää Làø-ìà úBìrì eìtriå ¦¨¤«©©§¦¾©«£−¤´Ÿ¨¨®
áøwî eLî-àì äLîe ýåýé-úéøa ïBøàå©«£³§¦§Ÿ̈Æ¤½Ÿ−̈¦¤¬¤

äðçnäi''yx:äîáLiä éðrðkäå é÷ìîrä ãøiå ©©«£¤«©¥³¤¨«£¨«¥¦Æ§©§©«£¦½©¥−
äîøçä-ãr íeúkiå íekiå àeää øäai''yx:ô ¨¨´©®©©¬©©§−©©«¨§¨«

åèà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ
eàáú ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´¨ÀŸ

íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBî õøà-ìài''yx: ¤¤̧¤Æ«§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«
â-àlôì çáæ-Bà äìò ýåýéì äMà íúéNrå©«£¦¤̧¦¤³©«Ÿ̈ÆŸ¨´¤½©§©¥

çéø úBùrì íëéãrîa Bà äáãðá Bà øãð¤̧¤Æ´¦§¨½̈−§«Ÿ£¥¤®©«£ºŸ¥³©
ïàvä-ïî Bà ø÷aä-ïî ýåýéì ççéði''yx: ¦¸Ÿ©Æ©Ÿ̈½¦©¨−̈¬¦©«Ÿ

ãúéráøa ìeìa ïBøOr úìñ äçðî ýåýéì Bðaø÷ áéø÷nä áéø÷äå§¦§¦²©©§¦¬¨§¨−©«Ÿ̈®¦§¨Æ´Ÿ¤¦¨½¨¾¦§¦¦¬

:‡�·Á È¯‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ècמא¯Ó‡Â ƒ¬«¿»¬≈»¿»«¬«

ÏÚ ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Ô�„ ‡ÓÏ ‰LÓ…∆¿»¿««»¿ƒ«

‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb‡Ï ‡È‰Â ÈÈ„ ¿≈«≈¿»«¿»¿ƒ»

:ÁÏˆ˙מב˙ÈÏ È¯‡ Ôe˜q˙ ‡Ï «¿«»ƒ¿¬≈≈

Ôe¯az˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈ�È· ÈÈ„ ‡z�ÎL¿ƒ¿»«¿»≈≈¿»ƒ«¿

:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„˜מגÈ¯‡ √»«¬≈¿»≈¬≈

ÔBÎÈÓ„˜ Ôn˙ ‰‡�Ú�Îe ‰‡˜ÏÓÚ¬«¿»»¿«¬»»«»√»≈

Ôez·z Ôk ÏÚ È¯‡ ‡a¯Áa ÔeÏt˙Â¿ƒ¿¿«¿»¬≈«≈«¿

È‰È ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡�ÁÏt ¯˙aÓƒ»«»¿»»«¿»¿»¿≈

:ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿¿

eË¯‡מד LÈ¯Ï ˜qÓÏ eÚL¯‡Â¿«¿»¿ƒ«¿≈»

B„Ú ‡Ï ‰LÓe ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡Â«¬¿»»«¿»…∆»¬

:‡˙È¯LÓ BbÓמה˙Á�e ƒ«¿ƒ»¿«

‡¯eËa ·˙Èc ‰‡�Ú�Îe ‰‡˜ÏÓÚ¬«¿»»¿«¬»»¿»≈¿»

„Ú Ôep„¯Ëe ÔepÁÓe ‡e‰‰«¿À¿»À«

:‰Ó¯Áא‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe »¿»«ƒ¿»ƒ…∆

:¯ÓÈÓÏבÏ‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ ¿≈««≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿¬≈≈¬«¬«

:ÔBÎÏ ·‰È ‡�‡ Èc ÔBÎÈ�·˙BÓ¿»≈ƒ¬»»≈¿

ÏÚ˙‡ג ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿À¿»»√»¿»¬»»

‡¯„� ‡L¯Ù‡Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎ� B‡ƒ¿«¿«»¿«¿»»ƒ¿»

ÔBÎÈ„ÚBÓa B‡ ‡z·„�· B‡ƒ¿«¿»¿¬≈

ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

:‡�Ú ÔÓ B‡ È¯Bz ÔÓד·¯˜ÈÂ ƒ≈ƒ»»ƒ»≈

‡˙Á�Ó ÈÈ Ì„˜ d�a¯˜ ·¯˜Ócƒ¿»«À¿»≈√»¿»ƒ¿»»

é"ùø

(‡Ó)ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â.לא ע��י�, �א�� ז� ¿ƒ…ƒ¿»ִֶֶַֹ

Ìz·L(Ó‚)תצלח: ÔkŒÏÚŒÈk.זאת �י �ל�מר: ְִָƒ«≈«¿∆ְִַֹ

וג�': �ב�� א�ר על לכ� .eÏtÚiÂ(Ó„)�בא ְְֲֶֶֶַַָָֹ««¿ƒ
וכ� חזק, ב)ל��� אינגרי"ש(חבקוק ע�לה". "ה�ה : ְְִֵֵֶֹ�ְָ

וכ� ע��ת; ל��� ד)�לעז. �תֿצ���"(מיכה "עפל : ְְְִֵֶַַַַֹ

לב) מפר��:(ישעיה �נח�מא �מדר� ובח�". "עפל :ְְְְִֶַַַַָָָֹ

�ר��ת: ��א ח�כי� הלכ� אפל; ְְְֲִִֵֶֶָֹֹל���

(‰Ó)Ìe˙kiÂ.�ט)�מ את�(דברי� "וא�ת : ««¿ְֶָֹֹ

מ�ה: אחר מ�ה � ה�ק��.Ó¯Á‰Œ„Ú‰טח��" �� ַַַַָָָ««»¿»ֵַָ

ה�ארע: �� על ˙·‡e(·)נקרא Èk.�לה ��ר ְְִֵַַָָֹƒ»…ִֵֶָ

לאר�: ‡M‰(‚)���נס� Ì˙ÈNÚÂ.,צ��י זה אי� ְִֶֶָָָ«¬ƒ∆ƒ∆ִֵֶ

לע��ת לבבכ� על ותעלה �� ���ב�א� ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָא�א:

לה': ·�„·‰א�ה B‡ ¯„�Œ‡lÙÏ.��ע�� א� ִֶַ¿«≈∆∆ƒ¿»»ֲֶַ

אתכ� �ח�ב�י מ�עדיכ�, ח�בת ��ביל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָהא�ה

���עד: �ÁÁÈלע��ת ÁÈ¯.ר�ח נחת ��היה ֲֵַַ≈«ƒ…«ְִֶֶַַַ

‰È¯˜n·(„)לפני: ·È¯˜‰Â.�נסכי �קריב� ְַָ¿ƒ¿ƒ««¿ƒְְִִַָ

נבלל וה�מ� �ליל ה�נחה �המה. לכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�מנחה

ס�ה �מ�כת ��נינ� �מ� ל�פלי�, וה�י� ָ�ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ�ת�כ�



קני glyehiriax mei qelwpe`

øîà-øLà íB÷nä-ìà eðéìrå eppä øîàì¥®Ÿ¦¤À§¨¦²¤©¨²£¤¨©¬
eðàèç ék ýåýéi''yx:àîäf änì äLî øîàiå §Ÿ̈−¦¬¨¨«©´Ÿ¤¤½¨¬¨¤²

àì àåäå ýåýé ét-úà íéøár ízà©¤¬«Ÿ§¦−¤¦´§Ÿ̈®§¦−¬Ÿ
çìöúi''yx:áîíëaø÷a ýåýé ïéà ék eìrz-ìà ¦§¨«©©«£½¦²¥¬§Ÿ̈−§¦§§¤®

:íëéáéà éðôì eôâpz àìåâîé÷ìîrä ék §ŸÆ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«¦Á¨«£¨«¥¦̧
-ìr-ék áøça ízìôðe íëéðôì íL éðrðkäå§©§©«£¦¬¨Æ¦§¥¤½§©§¤−¤¨®¤¦«©
ýåýé äéäé-àìå ýåýé éøçàî ízáL ïk¥³©§¤Æ¥©«£¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−

íënri''yx:ãîøää Làø-ìà úBìrì eìtriå ¦¨¤«©©§¦¾©«£−¤´Ÿ¨¨®
áøwî eLî-àì äLîe ýåýé-úéøa ïBøàå©«£³§¦§Ÿ̈Æ¤½Ÿ−̈¦¤¬¤

äðçnäi''yx:äîáLiä éðrðkäå é÷ìîrä ãøiå ©©«£¤«©¥³¤¨«£¨«¥¦Æ§©§©«£¦½©¥−
äîøçä-ãr íeúkiå íekiå àeää øäai''yx:ô ¨¨´©®©©¬©©§−©©«¨§¨«

åèà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ
eàáú ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´¨ÀŸ

íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBî õøà-ìài''yx: ¤¤̧¤Æ«§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«
â-àlôì çáæ-Bà äìò ýåýéì äMà íúéNrå©«£¦¤̧¦¤³©«Ÿ̈ÆŸ¨´¤½©§©¥

çéø úBùrì íëéãrîa Bà äáãðá Bà øãð¤̧¤Æ´¦§¨½̈−§«Ÿ£¥¤®©«£ºŸ¥³©
ïàvä-ïî Bà ø÷aä-ïî ýåýéì ççéði''yx: ¦¸Ÿ©Æ©Ÿ̈½¦©¨−̈¬¦©«Ÿ

ãúéráøa ìeìa ïBøOr úìñ äçðî ýåýéì Bðaø÷ áéø÷nä áéø÷äå§¦§¦²©©§¦¬¨§¨−©«Ÿ̈®¦§¨Æ´Ÿ¤¦¨½¨¾¦§¦¦¬

:‡�·Á È¯‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ècמא¯Ó‡Â ƒ¬«¿»¬≈»¿»«¬«

ÏÚ ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Ô�„ ‡ÓÏ ‰LÓ…∆¿»¿««»¿ƒ«

‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb‡Ï ‡È‰Â ÈÈ„ ¿≈«≈¿»«¿»¿ƒ»

:ÁÏˆ˙מב˙ÈÏ È¯‡ Ôe˜q˙ ‡Ï «¿«»ƒ¿¬≈≈

Ôe¯az˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈ�È· ÈÈ„ ‡z�ÎL¿ƒ¿»«¿»≈≈¿»ƒ«¿

:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„˜מגÈ¯‡ √»«¬≈¿»≈¬≈

ÔBÎÈÓ„˜ Ôn˙ ‰‡�Ú�Îe ‰‡˜ÏÓÚ¬«¿»»¿«¬»»«»√»≈

Ôez·z Ôk ÏÚ È¯‡ ‡a¯Áa ÔeÏt˙Â¿ƒ¿¿«¿»¬≈«≈«¿

È‰È ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡�ÁÏt ¯˙aÓƒ»«»¿»»«¿»¿»¿≈

:ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿¿

eË¯‡מד LÈ¯Ï ˜qÓÏ eÚL¯‡Â¿«¿»¿ƒ«¿≈»

B„Ú ‡Ï ‰LÓe ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡Â«¬¿»»«¿»…∆»¬

:‡˙È¯LÓ BbÓמה˙Á�e ƒ«¿ƒ»¿«

‡¯eËa ·˙Èc ‰‡�Ú�Îe ‰‡˜ÏÓÚ¬«¿»»¿«¬»»¿»≈¿»

„Ú Ôep„¯Ëe ÔepÁÓe ‡e‰‰«¿À¿»À«

:‰Ó¯Áא‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe »¿»«ƒ¿»ƒ…∆

:¯ÓÈÓÏבÏ‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ ¿≈««≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿¬≈≈¬«¬«

:ÔBÎÏ ·‰È ‡�‡ Èc ÔBÎÈ�·˙BÓ¿»≈ƒ¬»»≈¿

ÏÚ˙‡ג ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿À¿»»√»¿»¬»»

‡¯„� ‡L¯Ù‡Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎ� B‡ƒ¿«¿«»¿«¿»»ƒ¿»

ÔBÎÈ„ÚBÓa B‡ ‡z·„�· B‡ƒ¿«¿»¿¬≈

ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

:‡�Ú ÔÓ B‡ È¯Bz ÔÓד·¯˜ÈÂ ƒ≈ƒ»»ƒ»≈

‡˙Á�Ó ÈÈ Ì„˜ d�a¯˜ ·¯˜Ócƒ¿»«À¿»≈√»¿»ƒ¿»»

é"ùø

(‡Ó)ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â.לא ע��י�, �א�� ז� ¿ƒ…ƒ¿»ִֶֶַֹ

Ìz·L(Ó‚)תצלח: ÔkŒÏÚŒÈk.זאת �י �ל�מר: ְִָƒ«≈«¿∆ְִַֹ

וג�': �ב�� א�ר על לכ� .eÏtÚiÂ(Ó„)�בא ְְֲֶֶֶַַָָֹ««¿ƒ
וכ� חזק, ב)ל��� אינגרי"ש(חבקוק ע�לה". "ה�ה : ְְִֵֵֶֹ�ְָ

וכ� ע��ת; ל��� ד)�לעז. �תֿצ���"(מיכה "עפל : ְְְִֵֶַַַַֹ

לב) מפר��:(ישעיה �נח�מא �מדר� ובח�". "עפל :ְְְְִֶַַַַָָָֹ

�ר��ת: ��א ח�כי� הלכ� אפל; ְְְֲִִֵֶֶָֹֹל���

(‰Ó)Ìe˙kiÂ.�ט)�מ את�(דברי� "וא�ת : ««¿ְֶָֹֹ

מ�ה: אחר מ�ה � ה�ק��.Ó¯Á‰Œ„Ú‰טח��" �� ַַַַָָָ««»¿»ֵַָ

ה�ארע: �� על ˙·‡e(·)נקרא Èk.�לה ��ר ְְִֵַַָָֹƒ»…ִֵֶָ

לאר�: ‡M‰(‚)���נס� Ì˙ÈNÚÂ.,צ��י זה אי� ְִֶֶָָָ«¬ƒ∆ƒ∆ִֵֶ

לע��ת לבבכ� על ותעלה �� ���ב�א� ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָא�א:

לה': ·�„·‰א�ה B‡ ¯„�Œ‡lÙÏ.��ע�� א� ִֶַ¿«≈∆∆ƒ¿»»ֲֶַ

אתכ� �ח�ב�י מ�עדיכ�, ח�בת ��ביל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָהא�ה

���עד: �ÁÁÈלע��ת ÁÈ¯.ר�ח נחת ��היה ֲֵַַ≈«ƒ…«ְִֶֶַַַ

‰È¯˜n·(„)לפני: ·È¯˜‰Â.�נסכי �קריב� ְַָ¿ƒ¿ƒ««¿ƒְְִִַָ

נבלל וה�מ� �ליל ה�נחה �המה. לכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�מנחה

ס�ה �מ�כת ��נינ� �מ� ל�פלי�, וה�י� ָ�ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ�ת�כ�



glyehiyingקנב meiqelwpe`

ïéääïîLi''yx:äïéää úéréáø Cñpì ïééå ©¦−¨«¤§©³¦©¤̧¤Æ§¦¦´©¦½
ãçàä Nákì çáfì Bà äìòä-ìr äùrzi''yx: ©«£¤¬Ÿ©¨«Ÿ−̈´©¨®©©¤−¤¨«¤¨«

åíéðøNr éðL úìñ äçðî äùrz ìéàì Bà³¨©̧¦Æ©«£¤Ÿ́¦§½̈−Ÿ¤§¥´¤§Ÿ¦®
ìL ïîMá äìeìaïéää úéLi''yx:æCñpì ïééå §¨¬©¤−¤§¦¦¬©¦«§©¬¦©¤−¤

ìL:ýåýéì ççéð-çéø áéø÷z ïéää úéLéùéîç §¦¦´©¦®©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
çøãð-àlôì çáæ-Bà äìò ø÷a-ïá äùrú-éëå§¦©«£¤¬Ÿ¤¨−̈Ÿ¨´¨®©§©¥¤¬¤

:ýåýéì íéîìL-Bàèø÷aä-ïa-ìr áéø÷äå §¨¦−©«Ÿ̈«§¦§¦³©¤©¨¨Æ
ìL úìñ äçðîéöç ïîMa ìeìa íéðøNr äL ¦§½̈−Ÿ¤§¨´¤§Ÿ¦®¨¬©¤−¤£¦¬

:ïéääéäMà ïéää éöç Cñpì áéø÷z ïééå ©¦«§©²¦©§¦¬©¤−¤£¦´©¦®¦¥¬
ýåýéì ççéð-çéøi''yx:àéøBMì äùré äëk ¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«¨´¨¥«¨¤ÀŸ©Æ

Bà íéùáká äOì-Bà ãçàä ìéàì Bà ãçàä̈«¤½̈−¨©´¦¨«¤¨®«©¤¬©§¨¦−Ÿ¬
íéfrái''yx:áéeùrz äëk eùrz øLà øtñnk ¨«¦¦«©¦§−̈£¤´©«£®Ÿ¨²¨©«£¬Ÿ

íøtñîk ãçàìi''yx:âéäëk-äNré çøæàä-ìk ¨«¤−̈§¦§¨¨«¨¨«¤§¨¬©«£¤−̈¨
:ýåýéì ççéð-çéø äMà áéø÷äì älà-úà¤¥®¤§©§¦²¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ãéíëëBúa-øLà Bà øb íëzà øeâé-éëå§¦«¨Á¦§¤̧¥¹³£¤«§«§¤Æ
ýåýéì ççéð-çéø äMà äùrå íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½§¨¨²Ÿ¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®

:äùré ïk eùrz øLàkåèúçà äwç ìäwä ©«£¤¬©«£−Ÿ¥¬©«£¤«Ÿ©¨¾̈ª¨¬©©²
íëk íëéúøãì íìBò úwç øbä øbìå íëì̈¤−§©¥´©¨®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¨¤²

éðôì äéäé øbkýåýéi''yx:æèúçà äøBz ©¥¬¦«§¤−¦§¥¬§Ÿ̈«¨¬©©²
:íëzà øbä øbìå íëì äéäé ãçà ètLîeô ¦§¨¬¤−̈¦«§¤´¨¤®§©¥−©¨¬¦§¤«

˙eÚ·¯a ‡ÏÈÙc ‡�B¯NÚ ‡zÏÒÀ¿»«¿»¿ƒ»¿«¿

:‡ÁLÓ ‡�È‰ה‡kÒ�Ï ‡¯ÓÁÂ ƒ»ƒ¿»¿«¿»¿ƒ¿»

B‡ ‡˙ÏÚ ÏÚ „aÚz ‡�È‰ ˙eÚ·«̄¿ƒ»«¿≈«¬»»

:„Á ‡¯n‡Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ï¿ƒ¿«¿«»¿ƒ¿»«

Á�Ó˙‡ו „aÚz ‡¯Î„Ï B‡¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿»»

‡ÏÈÙc ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯z ‡zÏÒÀ¿»¿≈«¿ƒ¿ƒ»

:‡�È‰ ˙ezÏz ÁLÓ·ז‡¯ÓÁÂ ƒ¿««¿ƒ»¿«¿»

·¯˜z ‡�È‰ ˙ezÏz ‡kÒ�Ï¿ƒ¿»«¿ƒ»¿»≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

‡Bח ‡˙ÏÚ È¯Bz ¯a „aÚ˙ È¯‡Â«¬≈«¿≈«≈¬»»

B‡ ‡¯„� ‡L¯ÙÏ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�ƒ¿«¿«»¿»»»ƒ¿»

Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�:ÈÈט·¯˜ÈÂ ƒ¿«¿«»√»¿»ƒ»≈

‡˙Ïz ‡zÏÒ ‡˙Á�Ó È¯Bz ¯a ÏÚ««≈ƒ¿»»À¿»¿»»

˙e‚Ït ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ÔÈ�B¯NÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿

:‡�È‰י‡kÒ�Ï ·¯˜z ‡¯ÓÁÂ ƒ»¿«¿»¿»≈¿ƒ¿»

Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡�È‰ ˙e‚Ït«¿ƒ»À¿«¿ƒ¿«≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯aיא„·Ú˙È ÔÈ„k ¿«¬»√»¿»¿≈ƒ¿¬≈

B‡ „Á ‡¯Î„Ï B‡ „Á ‡¯B˙Ï¿»«¿ƒ¿»«

:‡ifÚ· B‡ ‡i¯n‡a ¯n‡Ï¿ƒ«¿ƒ¿«»¿ƒ«»

ÔÈ„kיב Ôe„aÚ˙ Èc ÔÈ�Ók¿ƒ¿»ƒ«¿¿¿≈

:ÔB‰�È�Ók „ÁÏ Ôe„aÚzיגÏk «¿¿¿«¿ƒ¿«¿»

‡·¯˜Ï ÔÈl‡ ˙È ÔÈ„k „aÚÈ ‡·ÈvÈ«ƒ»«¿≈¿≈»ƒ≈¿»»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

‡Bיד ‡¯Bib ÔBÎnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»

Ôa¯˜ „aÚÈÂ ÔBÎÈ¯„Ï ÔBÎÈ�È· È„ƒ≈≈¿»≈¿«¿≈À¿«

È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»¿»ƒ

:„aÚÈ Ôk Ôe„aÚ˙טו‡Ï‰˜ «¿¿≈«¿≈¿»»

¯ib˙È„ ‡¯Bi‚Ïe ÔBÎÏ „Á ‡ÓÈ¿̃»»«¿¿ƒ»¿ƒ¿«»

‡¯Bi‚k ÔBÎ˙Âk ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃«»»¿»≈¿»¿¿ƒ»

:ÈÈ Ì„˜ È‰Èטז‡„Á ‡˙È¯B‡ ¿≈√»¿»«¿»¬»
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הא�: על B‚Â'(È‡)נ�� ‰OÏ B‡.ה�א� �י� ִֵַַָ«∆¿ֵֶ

�ת�� קר�י� ו�ה �ב� �ע�י�. �ה�א �י� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ��ב�י�,

אחד:.‡ÏÈ�נת�: וי�� חד� ע�ר �ל�ה �� ְָָ«ƒְְֶֶֶָָָָֹֹ

(·È)eNÚz ¯L‡ ¯tÒnk.א�ר ה�המ�ת �מס�ר «ƒ¿»¬∆«¬ְְְֲִֵֶַַ

מה�: אחד לכל נסכי� �ע�� �כה לקר�� ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ�קריב�
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כב) �ע��":(מ"א. �ע�י כמ�� "�מ�ני :ְְִִֶַַָָ

(ÁÈ)ı¯‡‰ŒÏ‡ ÌÎ‡·a.מ�ל ז� "�יאה" מ��ה ¿…¬∆∆»»∆ְ�ִִָָָ

לפיכ� "�יֿתבא�", נאמר: ��כ�� ����רה, ְֱִִֶַָָָֹ�ְִֶֶַָ�יא�ת

�אחת ה�ת�ב ל� ��רט וכיו� מ��, ז� למד�ת ����ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ

��� א� וי�יבה, יר�ה לאחר א�א �אינ� ָ�ִִַָָ�ְְֵֵֶֶֶַַָָמה�,

�� מ��כנס� "�באכ�", :�� נאמר ז� אבל ,��ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַָָָֹ

�ח�ה: נתח�ב� מ�חמ�, ¯‡ÈL˙(Î)ואכל� ְְְְְְִִַַַָָָ≈ƒ
ÌÎ˙Ò¯Ú.�רגילי �א�� עריס�תיכ� �די ���ל��� ¬ƒ…≈∆ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָ

היא? וכ�ה ��ד�ר, טז)לל�� "ו�מד�(שמות : ְְִִַַַָָָָֹ

ו�ל� אר�עי� (ו�ע�ר� ל�ל�לת" "עמר ְְְְִִֶַָָֹֹ�ֶֶַָֹֹבעמר",

�ל�מר, מרא�ית�, �רימ� �יצה) וחמ� ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ�יצי�

אחת ח�ה ��קח רא�ית מ��ה, ��אכל� ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹקד�

ה': ל�� �לעז:.lÁ‰�ר�מה Óe¯˙k˙טורטי"ל ְְֵָ«»ְַַƒ¿«
Ô¯b.,מע�ר �תר�מת ולא �ע�ר, �� נאמר ��א …∆ְְֱֲִִֵֶֶַַַָֹֹ

לבעל �ע�ר נתנ� חכמי� אבל �ע�ר, �� ְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָָ��אמר

אחד � ול�ח��� ואר�עה, מע�רי� אחד � ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָה�ית

��מ�נה: ÌÎÈ˙Ò¯Ú(Î‡)מאר�עי� ˙ÈL‡¯Ó. ְְִֵַָָ≈≈ƒ¬ƒ…≈∆
"רא�ית(ספרי) ��אמר: לפי נאמר? ְֱֱִִֵֶֶֶַַָָל�ה

�למ� ��ע��ת, רא��נה אני ��מע � דערסתיכ�" ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

:��� ולא מקצת� � "מרא�ית" Ï‰'ל�מר: e�zz ְְִִֵֵַָָֹ�ָƒ¿«
‰Óe¯z.(ספרי),לח�ה �ע�ר �מענ� ��א לפי ¿»ְְְִִֶַַָָֹ

נתינה: �די �� ��הא "��נ�", ÈÎÂ(Î·)נאמר ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָ¿ƒ
eNÚ˙ ‡ÏÂ ebL˙.(ספרי)היתה ��כבי� עב�דת ƒ¿¿…«¬ְֲִַָָָ

�ר, עליה� מביאי� �ה���ר ה�צ�ת" "�ל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָ�כלל

לע�לה �פר ל��� מ�לל� �א� מ�ציא� ה�ת�ב ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָוהרי

לח�את: B‚Â'ו�עיר ebL˙ ÈÎÂ.(�ש)עב�דת� ְְִַָָ¿ƒƒ¿¿ֲַַ

מ�ל �אחת א�א אינ� א� מד�ר; ה�ת�ב ְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָאלילי�

�לֿה�צ�ת "את ל�מר: �למ�ד ְְְִִֵַַַַָה�צו�ת?

מה ה�צ�ת: �כל �היא אחת מצוה � ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהא�ה"

ה�צו�ת, �ל על ז)הע�בר �מפר(כריתות על ��רק ְִֵֵֵֵַַָָֹ

�מפר על �� ��רק ז� מצוה א� �ני�, �מג�ה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹ�רית

��כבי�: עב�דת ז� ואיז�? �ני�, �מג�ה ְְְֲִִִֵֶַַָָ�רית

‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯acŒ¯L‡.(ח ו"לא(הוריות "אנכי" ¬∆ƒ∆∆…∆ְִָֹֹ

�מענ�� ה�ב�רה מ�י � ל�" סב)יהיה :(תהלי� ְְְְְִִִֶַַָ

�מע�י": ��י�ֿז� אלהי� ��ר ‡˙(Î‚)"אחת ְְֱִִִִֶַַַָָֹ≈
‡ŒÏk'B‚Â ‰eˆ ¯L.(ספרי)ה��דה ��ל מ�יד, »¬∆ƒ»¿ִֶֶַַָ

מה �בכל ��� ה��רה �כל �כ�פר ��כבי� ְַָָ�ְְֲִֵַַַָָָ�עב�דת

צ�ה א�ר "מ�ֿה��� ��אמר: ה�ביאי�, ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָ��תנ�א�
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לח�את: B‚Â'ו�עיר ebL˙ ÈÎÂ.(�ש)עב�דת� ְְִַָָ¿ƒƒ¿¿ֲַַ

מ�ל �אחת א�א אינ� א� מד�ר; ה�ת�ב ְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָאלילי�

�לֿה�צ�ת "את ל�מר: �למ�ד ְְְִִֵַַַַָה�צו�ת?

מה ה�צ�ת: �כל �היא אחת מצוה � ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהא�ה"

ה�צו�ת, �ל על ז)הע�בר �מפר(כריתות על ��רק ְִֵֵֵֵַַָָֹ

�מפר על �� ��רק ז� מצוה א� �ני�, �מג�ה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹ�רית

��כבי�: עב�דת ז� ואיז�? �ני�, �מג�ה ְְְֲִִִֵֶַַָָ�רית

‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯acŒ¯L‡.(ח ו"לא(הוריות "אנכי" ¬∆ƒ∆∆…∆ְִָֹֹ

�מענ�� ה�ב�רה מ�י � ל�" סב)יהיה :(תהלי� ְְְְְִִִֶַַָ

�מע�י": ��י�ֿז� אלהי� ��ר ‡˙(Î‚)"אחת ְְֱִִִִֶַַַָָֹ≈
‡ŒÏk'B‚Â ‰eˆ ¯L.(ספרי)ה��דה ��ל מ�יד, »¬∆ƒ»¿ִֶֶַַָ

מה �בכל ��� ה��רה �כל �כ�פר ��כבי� ְַָָ�ְְֲִֵַַַָָָ�עב�דת

צ�ה א�ר "מ�ֿה��� ��אמר: ה�ביאי�, ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָ��תנ�א�



glyehiriayקנד meiqelwpe`

íëéúøãìi''yx:ãëäãrä éðérî íà äéäå §Ÿ−Ÿ¥¤«§¨À̈¦´¥«¥¥´¨«¥¨»
ì äúNrðø÷a-ïa øt äãrä-ìë eùrå äââL ¤«¤§¨´¦§¨¨¼§¨´Ÿ¨¨«¥¿̈©´¤¨¨Á

Bkñðå Búçðîe ýåýéì ççéð çéøì äìòì ãçà¤¨̧§Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¦§¨¬§¦§−
úhçì ãçà íéfr-øérNe ètLnki''yx: ©¦§¨®§¦¦¦¬¤−̈§©¨«

äëìàøNé éða úãr-ìk-ìr ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©¨£©²§¥¬¦§¨¥−
eàéáä íäå àåä äââL-ék íäì çìñðå§¦§©´¨¤®¦«§¨¨´¦½§¥Á¥¦̧
ýåýé éðôì íúàhçå ýåýéì äMà íðaø÷-úà¤¨§¨¹̈¦¤´©«Ÿ̈À§©¨¨²¦§¥¬§Ÿ̈−

íúââL-ìri''yx:åëéða úãr-ìëì çìñðå ©¦§¨¨«§¦§©À§¨£©Æ§¥´
írä-ìëì ék íëBúa øbä øbìå ìàøNé¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®¦¬§¨¨−̈

:äââLañéòéáùæëàèçz úçà Lôð-íàå ¦§¨¨«§¦¤¬¤©©−¤«¡¨´
úàhçì dúðL-úa ær äáéø÷äå äââLái''yx: ¦§¨®̈§¦§¦²¨¥¬©§¨−̈§©¨«

çëäàèça úââMä Lôpä-ìr ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©©¤¯¤©Ÿ¤²¤§¤§¨¬
:Bì çìñðå åéìr øtëì ýåýé éðôì äââLá¦§¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§©¥¬¨−̈§¦§©¬«

èëíëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáa çøæàä̈«¤§¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®
:äââLa äùòì íëì äéäé úçà äøBz¨³©©Æ¦«§¤´¨¤½¨«Ÿ¤−Ÿ¦§¨¨«

ìçøæàä-ïî äîø ãéa | äùrz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤©«£¤Ÿ́§¨´¨À̈¦¨«¤§¨Æ
Lôpä äúøëðå ócâî àeä ýåýé-úà øbä-ïîe¦©¥½¤§Ÿ̈−´§©¥®§¦§§¨²©¤¬¤

dnr áøwî àåääi''yx:àìäæa ýåýé-øáã ék ©¦−¦¤¬¤©¨«¦³§©§Ÿ̈Æ¨½̈

:ÔBÎÈ¯„Ï ‡l‰Ïe ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»¿«»¿»≈

zL�Î‡כד È�ÈÚÓ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ≈≈≈¿ƒ¿»

Ïk Ôe„aÚÈÂ eÏLÏ ˙„·Ú˙‡ƒ¿¬≈«¿»¿«¿¿»

‡˙ÏÚÏ „Á È¯Bz ¯a ¯Bz ‡zL�k¿ƒ¿»«≈««¬»»

ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

¯a ¯ÈÙˆe ÈÊÁ„k dkÒ�Â d˙Á�Óeƒ¿»≈¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«

:‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚכה¯tÎÈÂ ƒ≈«¿«»»ƒ««

È�·c ‡zL�k Ïk ÏÚ ‡�‰k«¬»«»¿ƒ¿»ƒ¿≈

È¯‡ ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈¿¬≈

˙È e‡È˙È‡ Ôep‡Â ‡È‰ ‡˙eÏL»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»

ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ÔB‰�a¯À̃¿«¿À¿»»√»¿»

:ÔB‰˙eÏL ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙·BÁÂ¿«¿√»¿»«»¿

È�·cכו ‡zL�k ÏÎÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈

ÔB‰È�Èa ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿««≈≈

:‡˙eÏLa ‡nÚ ÏÎÏ È¯‡כזÌ‡Â ¬≈¿»«»¿»»¿ƒ

‡fÚ ·¯˜ÈÂ eÏLa ·BÁÈ „Á L�‡¡««≈¿»ƒ»≈ƒ»

:‡˙‡hÁÏ dzL ˙aכח¯tÎÈÂ «««¿«»»ƒ««

d·ÁÓa ÈÏzL‡c L�‡ ÏÚ ‡�‰k«¬»«¡«¿ƒ¿¿ƒ¿≈¬≈

È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ eÏLa¿»√»¿»¿«»»¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂכטÈ�·a ‡·ÈvÈ ¿ƒ¿¿≈≈«ƒ»ƒ¿≈

ÔB‰È�Èa ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿««≈≈

„aÚÈ„Ï ÔBÎÏ È‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿≈¿ƒ¿«¿≈

eÏLaלÈÏb LÈ¯a „aÚÈc L�‡Â ¿»∆¡«¿«¿≈¿≈¿ƒ

ÈÈ Ì„˜ ‡i¯Bib ÔÓe ‡È·ÈvÈ ÔÓƒ«ƒ«»ƒƒ«»√»¿»

‡È‰‰ ‡L�‡ ÈˆzLÈÂ Êb¯Ó ‡e‰«¿≈¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ

:dnÚ BbÓלא‡¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡ ƒ««¬≈«≈¿»

È�L‡ È‰B„ewt ˙ÈÂ ¯Òa ÈÈ„«¿»¿«¿»ƒƒ«¿≈

é"ùø

והלאה": �NÚ˙‰(Î„)ה' ‰„Ú‰ È�ÈÚÓ Ì‡ ְָָָƒ≈≈≈»≈»∆∆¿»
‰‚‚LÏ.('ב ה' נע�תה(הוריות העדה מעיני א� ƒ¿»»ְִֵֵֵֵֶֶָָָ

אחת על וה�ר� ��גג� �ג�� ��גג, עלֿידי ז� ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָעברה

��כבי� עב�דת לעבד מ�רת �היא העב�ד�ת ֲֲִֶֶַַָֹ�ֲִִֶָמ�

צ').hÁÏ˙�כ�: זבחי� יג, �אינ�(הוריות א', חסר ְָ¿«»ֵֵֶָ

ע� ה�א�ת ����רה ח�א�ת ��ל ח�א�ת, ְִִֶֶַַַַָָָָָָ��אר

��אמר לע�לה, ק�דמת הח�את ה)ע�לה, :(ויקרא ְֱֶֶֶֶַַַָָָ

ק�דמת ע�לה וז� ע�לה", יע�ה ה�ני ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ"ואת

Ï‰'(Î‰)לח�את: ‰M‡ Ì�a¯˜Œ˙‡ e‡È·‰. ְַָ≈ƒ∆»¿»»ƒ∆«
ט) יבמות הע�לה,(ספרי. �ר ה�א ��ר�ה, האמ�ר ֶַַָָָָָָָזה

לה'": "א�ה ה�עיר:.Ì˙‡hÁÂ��אמר: זה ֱִֶֶֶַַ¿«»»ִֶַָ

(ÊÎ)‰‚‚L· ‡ËÁz.:�כבי�� Œ˙a�עב�דת ÊÚ ∆¡»ƒ¿»»ֲִַַָ≈«
d˙�L.עירה� א� ���ה מביא יחיד עבר�ת �אר ¿»»ְְְֲִִִִֵֵָָָָ

קבע �עירה:�בז� ¯Ó‰(Ï)ל� „Èa.:מזיד� ְְִַָָָ¿»»»ְִֵ

Ûc‚Ó.:�מ� ה)מחר�, חר�ה(יחזקאל "והיתה ¿«≈ְְְְְֵֶָָָָ

לו)�גד�פה" מל�ֿ(ישעיה נערי ��פ� "א�ר : ְְֲֲִֵֶֶֶַָ

את למבר� מ�א� ר��תינ�: �ר�� וע�ד ְְְִֵֵֶַַַָָָא��ר".

�כרת �ה�א ז')ה�� כריתות צ. :(סנהדרי� ְֵֵֶַָ

(‡Ï)'‰Œ¯·c.(צט ��כבי�(סנהדרי� עב�דת אזהרת ¿«ְֲִַַַָָ

מ�ה: מ�י � וה�אר ה�ב�רה, ·dמ�י ‰�BÚ.�זמ� ְְְִִִִֶַַָָֹ¬»»ְִַ

glyehiriay mei qelwpe`

Lôpä úøkz | úøkä øôä Búåöî-úàå§¤¦§¨−¥©®¦¨¥¯¦¨¥²©¤¬¤
dá äðår àåääi''yx:ôáììàøNé-éðá eéäiå ©¦−£Ÿ¨¬¨«©«¦§¬§¥«¦§¨¥−

íBéa íéör LL÷î Léà eàöîiå øaãna©¦§¨®©¦§§À¦²§¥¬¥¦−§¬
úaMäi''yx:âìBúà íéàönä Búà eáéø÷iå ©©¨«©©§¦´Ÿ½©«Ÿ§¦¬Ÿ−

-ìk ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà íéör LL÷î§¥´¥¦®¤¤Æ§¤©«£½Ÿ§¤−¨
äãräi''yx:ãìLøô àì ék øîLna Búà eçépiå ¨«¥¨«©©¦¬Ÿ−©¦§¨®¦µ´ŸŸ©½

Bì äùri-äîi''yx:ñäìäLî-ìà ýåýé øîàiå ©¥«¨¤−Ÿ«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½
-ìk íéðáàá Búà íBâø Léàä úîeé úBî¬©−¨¦®¨¸Ÿ³¨«£¨¦Æ¨

äðçnì õeçî äãräi''yx:åì-ìk Búà eàéöiå ¨´¥½̈¦−©©«£¤«©Ÿ¦̧Ÿ¹¨
íéðáàa Búà eîbøiå äðçnì õeçî-ìà äãrä̈«¥À̈¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ²¨«£¨¦−

äLî-úà ýåýé äeö øLàk úîiåi''yx:ôøéèôî ©¨®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
æì:øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiåçì-ìà øac ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º¤

úöéö íäì eùrå íäìà zøîàå ìàøNé éða§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸Ÿ¨¤¬¦¦²
úöéö-ìr eðúðå íúøãì íäéãâá éôðk-ìr©©§¥¬¦§¥¤−§«ŸŸ¨®§¨«§²©¦¦¬

ðkäúìëz ìéút ói''yx:èìúöéöì íëì äéäå ©¨−̈§¦¬§¥«¤§¨¨´¨¤»§¦¦¼
ýåýé úåöî-ìk-úà ízøëæe Búà íúéàøe§¦¤´ŸÀ§©§¤Æ¤¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½
íëááì éøçà eøeúú-àìå íúà íúéNrå©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¹©«£¥³§©§¤Æ

‡È‰‰ ‡L�‡ ÈˆzL˙ ‰‡ˆzL‡ƒ¿≈»»ƒ¿≈≈¡»»«ƒ

:da d·BÁלבÏ‡¯NÈ È�· BÂ‰Â «««¬¿≈ƒ¿»≈

„k ‡¯·b eÁkL‡Â ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿«¿»«¿»«

:‡˙aL„ ‡ÓBÈa ÔÈÚ‡ ·a‚Ó¿««»ƒ¿»¿«¿»

kL‡cלג d˙È e·È¯˜Â„k d˙È eÁ ¿»ƒ»≈¿«¿»»≈«

Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ ÔÈÚ‡ ·a‚Ó¿«≈»ƒ¿»…∆¿»«¬…

:‡zL�k Ïk ˙ÂÏeלדd˙È e¯q‡Â ¿»»¿ƒ¿»¿«¿»≈

L¯t˙‡ ‡Ï È¯‡ ‡¯hÓ ˙È·a¿≈«¿»¬≈»ƒ¿¿«

:dÏ Ôe„aÚÈ„ ‰Ó ÔB‰Ïלה¯Ó‡Â ¿»¿«¿¿≈«¬«

‡¯·b ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ¿»¿…∆ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«¿»

‡zL�k Ïk ‡i�·‡a d˙È Ì‚¯Óƒ¿«»≈¿«¿«»»¿ƒ¿»

:‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓלוe˜Èt‡Â ƒ»»¿«¿ƒ»¿«ƒ

‡¯aÓÏ ‡zL�k Ïk d˙È»≈»¿ƒ¿»¿ƒ»»

‡i�·‡a d˙È eÓ‚¯e ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»»≈¿«¿«»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „È˜t È„ ‡Ók ˙ÈÓeƒ¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÓÈÓÏ¯:לז ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

ÓÈ˙Â¯לח Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«

ÏÚ ÔÈ„tÒe¯k ÔB‰Ï Ôe„aÚÈÂ ÔB‰Ï¿¿«¿¿¿¿¿¿ƒ«

ÏÚ Ôe�zÈÂ ÔB‰È¯„Ï ÔB‰˙eÒÎ ÈÙ�k«¿≈¿¿¿»≈¿ƒ¿«

‡ËeÁ ‡Ù�Î„ ‡„tÒe¯k¿¿¿»¿«¿»»

:‡zÏÎ˙„לטÔBÎÏ ÔB‰ÈÂ ƒ¿∆¿»ƒ¿

Ôe¯k„˙Â d˙È ÔeÊÁ˙Â ÔÈ„tÒe¯ÎÏƒ¿¿¿ƒ¿∆¡»≈¿ƒ¿¿

Ôe„aÚ˙Â ÈÈ„ ‡i„Bwt Ïk ˙È»»ƒ«»«¿»¿«¿¿

¯e‰¯‰ ¯˙a ÔeÚh˙ ‡ÏÂ ÔB‰˙È»¿¿»ƒ¿»«ƒ¿

Ôez‡ Èc ÔBÎÈ�ÈÚ eÊÈÁ ¯˙·e ÔBÎaÏƒ¿»«≈≈≈ƒ«

é"ùø

���בה: ע�ה ��א ,�� eÈ‰iÂ(Ï·)�ע�נ� ְֲֶֶָָָָָֹ«ƒ¿
e‡ˆÓiÂ ¯a„na Ï‡¯NÈŒÈ�·.(ספרי)ל� �גנ�ת� ¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»«ƒ¿¿ְִֶָ

��ת א�א �מר� ��א ה�ת�ב, ��ר ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹי�ראל

וח�ל�: זה �א �ב�נ�ה ‰ÌÈ‡ˆn(Ï‚)רא��נה, ְְְִִִֶַָָָָ«…¿ƒ
LL˜Ó B˙‡.�סנהדרי ולאמ"א)(ספרי. �� �ה�ר� …¿…≈ְְִֶֹ

:�� וה�ר� ��צא�ה� א� מ�ק���, Èk(Ï„)ה�יח ְְְְִִִִֵֶַַָƒ
BÏ ‰NÚiŒ‰Ó L¯Ù ‡Ï.(עח סנהדרי� הי�(ספרי. לא ……««≈»∆ָֹ

הי� י�דעי� אבל ימ�ת, מיתה �איז� ְְְֲִִִֵָָָָי�דעי�

�מיתה: ��ת ע�ה.¯‚ÌB(Ï‰)�ה�ח�ל ְְִֵֶַַַָָ»ֲֹ

"זכ�ר" וכ�: אלנ"ט "הל��" וכ�: �לעז ְְְֵֵַַָָפשנ"ט

‡˙B(ÂÏ)ו"�מ�ר": e‡ÈˆiÂ.ית�� מ�א�, ְָ«…ƒ…ִֵֶָ

�י� מ�ית ורח�ק ח�� מב)ה�קילה :(סנהדרי� ְְִִִֵַָָ

(ÁÏ)˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ.�ה�תילי �� על ¿»»∆ƒƒְִִֵַַ

�מ� ,�� ח)ה�ל�יי� �ציצת(יחזקאל "ו��חני : ְְְִִִִִֵַַָָ

את�", "�ראית� �� על � ציצת אחר: �בר ְִִִִֵֵֶַַָָֹֹרא�י".

ב)�מ� מ�ֿהחר�י�":(שיר "מצי� :˙ÏÎz.מנחות) ְֲִִִֵַַ¿≈∆
ח�ז��:מד) �ל ירק ‡˙ŒÏkŒ(ËÏ)צבע Ìz¯ÎÊe ִֶֶַָָֹ¿«¿∆∆»

'‰ ˙BˆÓ.ציצית" �ל �ימטר�א ����ני� � " ƒ¿ְְִִִִִֵֶֶַַָ

�רי"ג: הרי ק�רי� וחמ�ה ח�טי� ��מ�נה ְְֲֲִִִֵֵַָָָמא�ת,

ÌÎ··Ï È¯Á‡ e¯e˙˙Œ‡ÏÂ.."�האר "מ��ר �מ� ¿…»«¬≈¿«¿∆ְִֶָָ

את ל� �מסרסרי� ל���, מר�לי� ה� והעיני� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָה�ב

את ע�שה וה��� ח�מד וה�ב ר�אה העי� ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָהעבר�ת:



קנה glyehiriay mei qelwpe`

Lôpä úøkz | úøkä øôä Búåöî-úàå§¤¦§¨−¥©®¦¨¥¯¦¨¥²©¤¬¤
dá äðår àåääi''yx:ôáììàøNé-éðá eéäiå ©¦−£Ÿ¨¬¨«©«¦§¬§¥«¦§¨¥−

íBéa íéör LL÷î Léà eàöîiå øaãna©¦§¨®©¦§§À¦²§¥¬¥¦−§¬
úaMäi''yx:âìBúà íéàönä Búà eáéø÷iå ©©¨«©©§¦´Ÿ½©«Ÿ§¦¬Ÿ−

-ìk ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà íéör LL÷î§¥´¥¦®¤¤Æ§¤©«£½Ÿ§¤−¨
äãräi''yx:ãìLøô àì ék øîLna Búà eçépiå ¨«¥¨«©©¦¬Ÿ−©¦§¨®¦µ´ŸŸ©½

Bì äùri-äîi''yx:ñäìäLî-ìà ýåýé øîàiå ©¥«¨¤−Ÿ«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½
-ìk íéðáàá Búà íBâø Léàä úîeé úBî¬©−¨¦®¨¸Ÿ³¨«£¨¦Æ¨

äðçnì õeçî äãräi''yx:åì-ìk Búà eàéöiå ¨´¥½̈¦−©©«£¤«©Ÿ¦̧Ÿ¹¨
íéðáàa Búà eîbøiå äðçnì õeçî-ìà äãrä̈«¥À̈¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ²¨«£¨¦−

äLî-úà ýåýé äeö øLàk úîiåi''yx:ôøéèôî ©¨®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
æì:øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiåçì-ìà øac ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º¤

úöéö íäì eùrå íäìà zøîàå ìàøNé éða§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸Ÿ¨¤¬¦¦²
úöéö-ìr eðúðå íúøãì íäéãâá éôðk-ìr©©§¥¬¦§¥¤−§«ŸŸ¨®§¨«§²©¦¦¬

ðkäúìëz ìéút ói''yx:èìúöéöì íëì äéäå ©¨−̈§¦¬§¥«¤§¨¨´¨¤»§¦¦¼
ýåýé úåöî-ìk-úà ízøëæe Búà íúéàøe§¦¤´ŸÀ§©§¤Æ¤¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½
íëááì éøçà eøeúú-àìå íúà íúéNrå©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¹©«£¥³§©§¤Æ

‡È‰‰ ‡L�‡ ÈˆzL˙ ‰‡ˆzL‡ƒ¿≈»»ƒ¿≈≈¡»»«ƒ

:da d·BÁלבÏ‡¯NÈ È�· BÂ‰Â «««¬¿≈ƒ¿»≈

„k ‡¯·b eÁkL‡Â ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿«¿»«¿»«

:‡˙aL„ ‡ÓBÈa ÔÈÚ‡ ·a‚Ó¿««»ƒ¿»¿«¿»

kL‡cלג d˙È e·È¯˜Â„k d˙È eÁ ¿»ƒ»≈¿«¿»»≈«

Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ ÔÈÚ‡ ·a‚Ó¿«≈»ƒ¿»…∆¿»«¬…

:‡zL�k Ïk ˙ÂÏeלדd˙È e¯q‡Â ¿»»¿ƒ¿»¿«¿»≈

L¯t˙‡ ‡Ï È¯‡ ‡¯hÓ ˙È·a¿≈«¿»¬≈»ƒ¿¿«

:dÏ Ôe„aÚÈ„ ‰Ó ÔB‰Ïלה¯Ó‡Â ¿»¿«¿¿≈«¬«

‡¯·b ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ¿»¿…∆ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«¿»

‡zL�k Ïk ‡i�·‡a d˙È Ì‚¯Óƒ¿«»≈¿«¿«»»¿ƒ¿»

:‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓלוe˜Èt‡Â ƒ»»¿«¿ƒ»¿«ƒ

‡¯aÓÏ ‡zL�k Ïk d˙È»≈»¿ƒ¿»¿ƒ»»

‡i�·‡a d˙È eÓ‚¯e ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»»≈¿«¿«»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „È˜t È„ ‡Ók ˙ÈÓeƒ¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÓÈÓÏ¯:לז ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

ÓÈ˙Â¯לח Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«

ÏÚ ÔÈ„tÒe¯k ÔB‰Ï Ôe„aÚÈÂ ÔB‰Ï¿¿«¿¿¿¿¿¿ƒ«

ÏÚ Ôe�zÈÂ ÔB‰È¯„Ï ÔB‰˙eÒÎ ÈÙ�k«¿≈¿¿¿»≈¿ƒ¿«

‡ËeÁ ‡Ù�Î„ ‡„tÒe¯k¿¿¿»¿«¿»»

:‡zÏÎ˙„לטÔBÎÏ ÔB‰ÈÂ ƒ¿∆¿»ƒ¿

Ôe¯k„˙Â d˙È ÔeÊÁ˙Â ÔÈ„tÒe¯ÎÏƒ¿¿¿ƒ¿∆¡»≈¿ƒ¿¿

Ôe„aÚ˙Â ÈÈ„ ‡i„Bwt Ïk ˙È»»ƒ«»«¿»¿«¿¿

¯e‰¯‰ ¯˙a ÔeÚh˙ ‡ÏÂ ÔB‰˙È»¿¿»ƒ¿»«ƒ¿

Ôez‡ Èc ÔBÎÈ�ÈÚ eÊÈÁ ¯˙·e ÔBÎaÏƒ¿»«≈≈≈ƒ«

é"ùø

���בה: ע�ה ��א ,�� eÈ‰iÂ(Ï·)�ע�נ� ְֲֶֶָָָָָֹ«ƒ¿
e‡ˆÓiÂ ¯a„na Ï‡¯NÈŒÈ�·.(ספרי)ל� �גנ�ת� ¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»«ƒ¿¿ְִֶָ

��ת א�א �מר� ��א ה�ת�ב, ��ר ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹי�ראל

וח�ל�: זה �א �ב�נ�ה ‰ÌÈ‡ˆn(Ï‚)רא��נה, ְְְִִִֶַָָָָ«…¿ƒ
LL˜Ó B˙‡.�סנהדרי ולאמ"א)(ספרי. �� �ה�ר� …¿…≈ְְִֶֹ

:�� וה�ר� ��צא�ה� א� מ�ק���, Èk(Ï„)ה�יח ְְְְִִִִֵֶַַָƒ
BÏ ‰NÚiŒ‰Ó L¯Ù ‡Ï.(עח סנהדרי� הי�(ספרי. לא ……««≈»∆ָֹ

הי� י�דעי� אבל ימ�ת, מיתה �איז� ְְְֲִִִֵָָָָי�דעי�

�מיתה: ��ת ע�ה.¯‚ÌB(Ï‰)�ה�ח�ל ְְִֵֶַַַָָ»ֲֹ

"זכ�ר" וכ�: אלנ"ט "הל��" וכ�: �לעז ְְְֵֵַַָָפשנ"ט

‡˙B(ÂÏ)ו"�מ�ר": e‡ÈˆiÂ.ית�� מ�א�, ְָ«…ƒ…ִֵֶָ

�י� מ�ית ורח�ק ח�� מב)ה�קילה :(סנהדרי� ְְִִִֵַָָ

(ÁÏ)˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ.�ה�תילי �� על ¿»»∆ƒƒְִִֵַַ

�מ� ,�� ח)ה�ל�יי� �ציצת(יחזקאל "ו��חני : ְְְִִִִִֵַַָָ

את�", "�ראית� �� על � ציצת אחר: �בר ְִִִִֵֵֶַַָָֹֹרא�י".

ב)�מ� מ�ֿהחר�י�":(שיר "מצי� :˙ÏÎz.מנחות) ְֲִִִֵַַ¿≈∆
ח�ז��:מד) �ל ירק ‡˙ŒÏkŒ(ËÏ)צבע Ìz¯ÎÊe ִֶֶַָָֹ¿«¿∆∆»

'‰ ˙BˆÓ.ציצית" �ל �ימטר�א ����ני� � " ƒ¿ְְִִִִִֵֶֶַַָ

�רי"ג: הרי ק�רי� וחמ�ה ח�טי� ��מ�נה ְְֲֲִִִֵֵַָָָמא�ת,

ÌÎ··Ï È¯Á‡ e¯e˙˙Œ‡ÏÂ.."�האר "מ��ר �מ� ¿…»«¬≈¿«¿∆ְִֶָָ

את ל� �מסרסרי� ל���, מר�לי� ה� והעיני� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָה�ב

את ע�שה וה��� ח�מד וה�ב ר�אה העי� ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָהעבר�ת:



glyehiriayקנו meiqelwpe`

íäéøçà íéðæ ízà-øLà íëéðér éøçàåi''yx: §©«£¥´¥«¥¤½£¤©¤¬Ÿ¦−©«£¥¤«
îéúåöî-ìk-úà íúéNrå eøkæz ïrîì§©´©¦§§½©«£¦¤−¤¨¦§Ÿ¨®

:íëéäìàì íéLã÷ íúééäåàîýåýé éðà ¦«§¦¤¬§¦−¥«Ÿ¥¤«£¦º§Ÿ̈´
íéøöî õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéäìà¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦
íëéäìà ýåýé éðà íéäìàì íëì úBéäìi''yxôôô :.ïîéñ è"ìô ,íé÷åñô è"é÷ ¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

:ÔB‰È¯˙a ÔÚËמÔe¯k„˙c ÏÈ„a »««¿≈¿ƒ¿ƒ¿¿

ÔB‰˙e È„Bwt Ïk ˙È Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿»»ƒ»¿

:ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ ÔÈLÈc˜מא‡�‡ «ƒƒ√»¡»¬¬»

ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿

ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¬≈¿

Ù Ù Ù :ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ dÏ‡Ï≈»¬»¿»¡»¬

é"ùø

‰'(Ó‡)העבר�ת: È�‡.(ספרי):כר� ל��� נאמ� ֲֵָ¬ƒְֱֵֶַָָָ

ÌÎÈ‰Ï‡.:לה�רע ‡˙ÌÎנאמ� È˙‡ˆB‰ ¯L‡. ¡…≈∆ְֱִֶַָָ¬∆≈ƒ∆¿∆
עליכ�(ספרי) ��ק�ל� אתכ� �דיתי �� מנת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָעל

‡ÌÎÈ‰Ï�זר�תי: '‰ È�‡.(ספרי)?נאמר ל�ה ע�ד ְֵַ¬ƒ¡…≈∆ֱֶַָָ

ה�ק��? אמר מה מ�ני י�ראל: יאמר� ��א ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹ�די

ולא ע��י� לא אנ� �כר? ונ�ל ��ע�ה ְְֲִִֶֶַָָָֹֹֹֹלא

� �כר!" פ"ח)נ�טלי� אני(שבת �רחכ� על ְְֲֲִִֶַָָָ

א�מר ה�א וכ� כ)מל�כ�". �יד(יחזקאל "א�ֿלא : ְְְְִֵֵֶַָֹ

נאמר ל�ה אחר: �בר עליכ�". אמל� וג�' ְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹחזקה

�י� �מצרי� �הבחנ�י ה�א אני מצרי�? ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַיציאת

עתיד ה�א אני �כ�ר, �ל ל�אינ� �כ�ר �ל ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָט�ה

איל� קלא ה��לה מ� �לה�רע �בג��להבחי� ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָ

ה�א �כלת ס"א).וא�מר ר�י(ב"מ �ל �מיס�ד� ְְִִֵֵֶֶַ

�ר�ת נסמכה ל�ה הע�ק�י: ה�ר�� ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹמ�ה

��כבי�? עב�דת לפר�ת ה)מק��� ל�מר,(חולי� ְְֲִֵַַַָָָ

אלילי�, עב�דת ע�בד �איל� ה��ת את ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָ�המח�ל

א�מר ה�א וכ� ה�צו�ת, �כל �ק�לה היא ְְְְִִֵֵֶַַָָ�א�

ט)�עזרא: [ות��(נחמיה ירד� הרֿסיני "ועל : ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ

ה�דע� קד�� ��ת ואת �מצ�ת]. ��רה ְְְְְְִֶֶַַַַָָָ�ע��

לפי לא��, נסמכה לכ� ציצית, �ר�ת וא� ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָלה�".

��אמר: ה�צו�ת, �ל �נגד �ק�לה היא ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָ�א�

אתֿ�לֿמצ�תי": ÈÙ�k(ÁÏ)"וע�ית� ÏÚ ְֲִִֶֶַָָ««¿≈
Ì‰È„‚·.יט)�נגד עלֿ�נפי(שמות אתכ� "וא�א ƒ¿≈∆ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָ

ולא �ל�, �עלת ולא �נפ�ת, אר�ע על ְְְְְֲִַַַַַָָָֹֹֹנ�רי�".

חמ� ב)�עלת י"ח ה'Y(זבחי� עושי� שאי� (ר"ל ֲֵַַָ

ועיי� המרוחקות כנפות בד' ד' אלא כנפות לחמש ציצית

י') סי' או"ח �א�ה,בטור �ל ל��נ�ת אר�ע ָ�ְְְְֶֶֶַַ�נגד

�מצרי� ו)��אמר "וה�ל�י",(שמות "וה�צאתי", : ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַ

"ולקח�י" ÏÎz˙:"וגאל�י", ÏÈ˙t.(ספרי)�� על ְְְְִִַַָָ¿ƒ¿≈∆ֵַ

�מ�ת� "�כלא", ���ל: �ל �ר��� �כ�ר�ת. ְְְִִִֶַַָָָ���ל

לרקיע ��מה ה�כלת צבע וכ� ��ילה, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהיתה

�נגד � ��� ח�טי� ��מ�נה ערב, לעת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָה��חיר

עד מ�צרי� מ��צא� י�ראל, ��ה� ימי� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ�מ�נה

ה��: על �ירה שלח�אמר� פרשת חסלת ְִֶַַָָָ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg

zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn

`i sirq ctx oniq a wlg owfd x"enc` jexr ogley

çìù úùøôì äøèôäá ÷øô òùåäéá

áàeàø eëì øîàì Løç íéìbøî íéLðà íéðL íéhMä-ïî ïeð-ïa òLBäé çìLiå©¦§©´§ª´¦Â¦©¦¦º§©̧¦£¨¦³§©§¦Æ¤´¤¥½Ÿ§²§¬
:änL-eákLiå áçø dîLe äðBæ äMà-úéa eàáiå eëìiå Bçéøé-úàå õøàä-úàáøîàiå ¤¨−̈¤§¤§¦®©¥«§¿©Â¨ÂŸ¥«¦¨¬¨²§¨¬¨−̈©¦§§¨«¨©¥´̈©½
:õøàä-úà øtçì ìàøNé éðaî äìélä äpä eàa íéLðà äpä øîàì Bçéøé CìîìâçìLiå §¤¬¤§¦−¥®Ÿ¦¥´£Â¨¦Â¨´¥¯¨©©²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©§¬Ÿ¤¨¨«¤©¦§©Æ

éìà íéàaä íéLðàä éàéöBä øîàì áçø-ìà Bçéøé Cìîøtçì ék Cúéáì eàa-øLà C ¤´¤§¦½¤¨−̈¥®ŸÂ¦Â¦¨«£¨¦̧©¨¦³¥©̧¦Æ£¤¨´§¥¥½¦²©§¬Ÿ
:eàa õøàä-ìk-úàãéìà eàa ïk øîàzå Bðtözå íéLðàä éðL-úà äMàä çwzå ¤¨¨−̈¤¨«©¦©¯¨«¦¨²¤§¥¬¨«£¨¦−©¦§§®©´Ÿ¤¥À¨³¥©Æ
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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:
הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1

זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .2
זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .3

4.  המשבצות הריקות הן בגלל קושי טכני לחשב באותו תאריך, את הזמן המדויק של עלות השחר והזמנים הנובעים מכך במקומות אלו. 

לוח זמנים לשבוע פרשת שלח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שישי

כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" (גם בישראל), צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ.
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קנט

הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1
זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .2

זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .3
4.  המשבצות הריקות הן בגלל קושי טכני לחשב באותו תאריך, את הזמן המדויק של עלות השחר והזמנים הנובעים מכך במקומות אלו. 

לוח זמנים לשבוע פרשת שלח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שישי

כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" (גם בישראל), צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ.

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א
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להשתתפותכם גם על ידי תרומה כספית בהפצת "דבר מלכות" 

בהפקדה לחשבון בנק:
:ISRAEL ישראל

"אור אבנר" בנק הדואר, סניף - 565 חשבון - 8248042 
"אור אבנר"  בנק הפועלים, סניף - 537 חשבון - 557709 

לתרומות מחו"ל:
bank hapoalim, branch: 537, account: or avner 557709, swift: poalilit

:U.S.A. ארה"ב
dvarmalchus, north fork bank, 3464007636

למשלוחים דרך הדואר:
:ISRAEL ישראל

נא לכתוב צ'יק על שם "אור אבנר" 
לכתובת: דבר מלכות  ת. ד. 373 כפר חב"ד

:U.S.A. ארה"ב
Dvarmalchus 770 Eastern Parkway brooklyn N.Y. 11213

לתרומות דרך אתר "דבר מלכות" באינטרנט:
http://www.dvarmalchus.org/Donate.aspx


