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ÔÚÓÏ1וענני ימינ� הושיעה ידידי� יתפצי�2יחלצו� דיצחק זכותי' בגלל מ� בתרגו� ופירש ,
שדרשו כפי ידידי�, שנקראו ישראל על קאי שידידי� שמפרש והיינו כו', רחימי�

במנחות המקדש3חז"ל בית זה ידיד יבנה ידידי�, בו ויתכפרו כו' ידיד ויבנה כו' ידיד יבוא
יחלצו� ידידי� שה� שישראל היא שהבקשה והיינו, ישראל, אלו ידידי� בו ויתכפרו כו'

כמ"ש ידיד, נקרא הוא שג� יצחק, של רש"י4בזכותו ופירש מבט�, ידיד קידש יצחק5אשר
אהבת אשר ע"ש ידיד בכתוב6קרי וממשי� ע�7. בזתא אפלג בתרגו� ופירש שכ�, אחלקה

ידידי� יחלצו� למע� הפסוק שלפני העניני�, המש� להבי� וצרי� בשכ�. דיתבי� יוס� בני
נאמר נסא8גו' לדחלי� יהבתא בתרגו� ופירש סלה, קושט מפני להתנוסס נס ליראי� נתת

נסי�, הקב"ה יראה אבינו אברה� של שבזכותו והיינו, דאברה�, קושטא בגלל מ� כו'
ומוב� דוקא. יצחק של בזכותו יהי' זה שעני� ידידי�, יחלצו� למע� ממשי� ולאח"ז
שיש עדיי� מורה אינו הנסי� שעני� דיחלצו�, להעני� הנסי� עני� שבי� החילוק בפשטות

רז"ל שאמרו וע"ד ממנה, לינצל שצרי� וצרה התנגדות לאבותינו9איזה נעשו נסי� עשרה
מהמיצר, לינצל כדי בנס צור� שיהי' מיצר או מלחמה של עני� ש� הי' שלא בביהמ"ק,
יותר, נעלה עני� מוסי� ולאח"ז אברה�, של בזכותו יהי' הנסי� שעני� בכתוב אומר זה ועל

ידידי�. יחלצו� אזי יצחק של בזכותו הנה ומצוקה, צרה עת תהי' כאשר שג�

הידידותÔÈ·‰ÏÂב) שבעני� המעלה את מדגיש שהכתוב מה תחילה לבאר יש שמצד10זה ,

על מורה שידידות לפי והיינו, ידידי�, יחלצו� אזי ידידי� נקראו שישראל זה
וגו' לפני� הפני� וכמי� האהבה, שהוא11תוק� כמו הידידות לעני� בנוגע ג� מוב� ומזה ,

לקונו. האד� בעבודת

ÔÈ�Ú‰Âכמאמר האהבה, הו"ע שעיקרה האד� בעבודת דהנה, כפולחנא12בזה, פולחנא לית
והחילוק אש. כרשפי ואהבה כמי�, אהבה כלליי�, סוגי� שני יש דרחימותא,
היא שהאהבה והיינו, נפרדי�, לדבק הוא המי� שטבע היות ע� כמי�, שאהבה שביניה�,
עני� שחסר מורה שזה למי�, שנמשלה באופ� זה הרי מ"מ, ודביקות, קירוב בבחי'

הוא החילוק וכללות אש. כרשפי שבאהבה וההתלהטות היא13ההתלהבות האהבה שכאשר ,

חב"ד)1 חסידי אגודת ספריית שבארכיו� ההנחה העתק על

ציי� וכ� בכתי"ק, תיקוני� איזה שליט"א אדמו"ר כ"ק תיק� –

" העמוד: בראש sxz.[10בכתי"ק שבהערה פר"ת [סה"מ "

ז.)2 ס, תהלי�

ואיל�.)3 סע"א נג,

ב.)4 קלז, שבת – מילה ברכת נוסח

ש�.)5 שבת

ב.)6 כב, וירא

ח'.)7 פסוק

וא"ו.)8 פסוק

מ"ד.)9 פ"ה אבות

פר"ת)10 ידידי� יחלצו� למע� ד"ה ראה – לקמ� הבא בכל

ואיל�). קיד ע' פר"ת (סה"מ

פמ"ו.)11 תניא וראה יט. כז, משלי

ג.)12 מב, שלח לקו"ת א. רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זהר ראה

הערכי�ֿחב"ד ספר וראה ואיל�. פ"ג פ"א. העבודה קונטרס

וש"נ. ס"ט. ס"ה. ה' אהבת ער� א) (כר�

תרנ"ה)13 סה"מ ואיל�. ג קנ, ב. קמט, תולדות תו"ח ג� ראה

  מפתח  כללי

  ב    ...................................................................................  ח"ק ז"קלי� מזמורי תה  )א

 ה    .............................................................  ד"תשי'ה, תמוז ב"י �למע� יחלצוה "ד מאמר  )ב
 גי    ...........................................................................   ד"תשי'ב תמוז ה"י פינחסרשת פ' יו� גשיחת   )ג
 הכ    .....................................................................  )ק"בלה( פינחספרשת  לקוטי שיחות  )ד
 לא    .................................................  פינחסלשבוע פרשת  )מוגה( תניאה � בספרעורישי  )ה
 מא    .................................................................   פינחסלשבוע פרשת  "יו� יו�ה"לוח   )ו
 מג    ...............................................................................  �"הלכה יומית לעיו� ברמב  )ז
 

 ):קאפח(פ נוסח כתבי יד תימ� מדוייקי� "ע –� "שיעורי רמב       
 מה    ..................................................................  פינחסלשבוע פרשת  פרקי� ליו�' ג –  )ח
 ע    .................................................................  פינחסלשבוע פרשת  פרק אחד ליו� –  )ט
 עו    ....................................................................  פינחסלשבוע פרשת  ותצוספר המ –  )י
 

 עח    ..................................................................  גיא פרק �דברי הימי�, טויהושע פרק נביאי� וכתובי�   )יא
  פג    .................................................................................  ו משנה הפרק ביאורי� לפרקי אבות   )יב
 פד    .......................................................................................  הדר� על מסכת גיטי�   )יג
 פו    .................................................................  חעד ד�  במד�  י�ע� ביאור גיטי�מסכת   )יד

 

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

 דיק  ..................................................................ר הזק�"אדמו � שולח� ערו� הלכות שבת  )טו
 טוק  .....................................................  ר הזק�"אדמו � ברכות השחר שולח� ערו� הלכות  )טז
 טזק  ............................................  ר הזק�"ואדמ �  לא הביט או� ביעקבה "ד �תורה לקוטי   )יז
 טיק  ....................................................................  ר האמצעי"אדמו � קונטרסי�מאמרי�   )יח
 טיק  ..................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו � ותצוספר המ – תי�צו� מדר  )יט
 כק    ................................................................  ש"ר מוהר"אדמו � א"תרל והחרי�המש�   )כ
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ÔÚÓÏ1וענני ימינ� הושיעה ידידי� יתפצי�2יחלצו� דיצחק זכותי' בגלל מ� בתרגו� ופירש ,
שדרשו כפי ידידי�, שנקראו ישראל על קאי שידידי� שמפרש והיינו כו', רחימי�

במנחות המקדש3חז"ל בית זה ידיד יבנה ידידי�, בו ויתכפרו כו' ידיד ויבנה כו' ידיד יבוא
יחלצו� ידידי� שה� שישראל היא שהבקשה והיינו, ישראל, אלו ידידי� בו ויתכפרו כו'

כמ"ש ידיד, נקרא הוא שג� יצחק, של רש"י4בזכותו ופירש מבט�, ידיד קידש יצחק5אשר
אהבת אשר ע"ש ידיד בכתוב6קרי וממשי� ע�7. בזתא אפלג בתרגו� ופירש שכ�, אחלקה

ידידי� יחלצו� למע� הפסוק שלפני העניני�, המש� להבי� וצרי� בשכ�. דיתבי� יוס� בני
נאמר נסא8גו' לדחלי� יהבתא בתרגו� ופירש סלה, קושט מפני להתנוסס נס ליראי� נתת

נסי�, הקב"ה יראה אבינו אברה� של שבזכותו והיינו, דאברה�, קושטא בגלל מ� כו'
ומוב� דוקא. יצחק של בזכותו יהי' זה שעני� ידידי�, יחלצו� למע� ממשי� ולאח"ז
שיש עדיי� מורה אינו הנסי� שעני� דיחלצו�, להעני� הנסי� עני� שבי� החילוק בפשטות

רז"ל שאמרו וע"ד ממנה, לינצל שצרי� וצרה התנגדות לאבותינו9איזה נעשו נסי� עשרה
מהמיצר, לינצל כדי בנס צור� שיהי' מיצר או מלחמה של עני� ש� הי' שלא בביהמ"ק,
יותר, נעלה עני� מוסי� ולאח"ז אברה�, של בזכותו יהי' הנסי� שעני� בכתוב אומר זה ועל

ידידי�. יחלצו� אזי יצחק של בזכותו הנה ומצוקה, צרה עת תהי' כאשר שג�

הידידותÔÈ·‰ÏÂב) שבעני� המעלה את מדגיש שהכתוב מה תחילה לבאר יש שמצד10זה ,

על מורה שידידות לפי והיינו, ידידי�, יחלצו� אזי ידידי� נקראו שישראל זה
וגו' לפני� הפני� וכמי� האהבה, שהוא11תוק� כמו הידידות לעני� בנוגע ג� מוב� ומזה ,

לקונו. האד� בעבודת

ÔÈ�Ú‰Âכמאמר האהבה, הו"ע שעיקרה האד� בעבודת דהנה, כפולחנא12בזה, פולחנא לית
והחילוק אש. כרשפי ואהבה כמי�, אהבה כלליי�, סוגי� שני יש דרחימותא,
היא שהאהבה והיינו, נפרדי�, לדבק הוא המי� שטבע היות ע� כמי�, שאהבה שביניה�,
עני� שחסר מורה שזה למי�, שנמשלה באופ� זה הרי מ"מ, ודביקות, קירוב בבחי'

הוא החילוק וכללות אש. כרשפי שבאהבה וההתלהטות היא13ההתלהבות האהבה שכאשר ,

חב"ד)1 חסידי אגודת ספריית שבארכיו� ההנחה העתק על

ציי� וכ� בכתי"ק, תיקוני� איזה שליט"א אדמו"ר כ"ק תיק� –

" העמוד: בראש sxz.[10בכתי"ק שבהערה פר"ת [סה"מ "

ז.)2 ס, תהלי�

ואיל�.)3 סע"א נג,

ב.)4 קלז, שבת – מילה ברכת נוסח

ש�.)5 שבת

ב.)6 כב, וירא

ח'.)7 פסוק

וא"ו.)8 פסוק

מ"ד.)9 פ"ה אבות

פר"ת)10 ידידי� יחלצו� למע� ד"ה ראה – לקמ� הבא בכל

ואיל�). קיד ע' פר"ת (סה"מ

פמ"ו.)11 תניא וראה יט. כז, משלי

ג.)12 מב, שלח לקו"ת א. רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זהר ראה

הערכי�ֿחב"ד ספר וראה ואיל�. פ"ג פ"א. העבודה קונטרס

וש"נ. ס"ט. ס"ה. ה' אהבת ער� א) (כר�

תרנ"ה)13 סה"מ ואיל�. ג קנ, ב. קמט, תולדות תו"ח ג� ראה
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את ולדבק לקרב המי� (כטבע ודביקות קירוב של עני� היא פועלת ודעת, טע� ע"פ
היא הרי מהשכל, באה שהאהבה דכיו� והיינו, אמיתית, התלהבות בה אי� אבל הנפרדי�),
אהבה היינו, האהבה, תוק� בזה שיש לומר שיי� לא ולכ� השכל, ע"פ ומוגבלת מדודה
אהבה היא אמיתתה אש כרשפי אהבה אבל והגבלה. במדידה היא האהבה אלא גבול, בלי
פעולתה ולכ� הגבלות, שו� בה אי� שכל, ע� קשורה שאינה וכיו� ודעת, טע� ע"פ שלא
ואהבה למעלה. ועולה ופור� ומגדירי� המגבילי� העניני� כל את שמהרס האש כמו היא

כו' גבורה בחי' והיא הכס�, על הזהב כמעלת כולנה, על העולה היא אש) .14(כרשפי

¯Â‡È·Âמבואר לפעמי� דהנה, מחמת15העני�, באה ויראה הקירוב מחמת באה שאהבה
האל בבחי' מתבונ� האד� שכאשר האד�, בעבודת שרואי� וכמו קותהריחוק.

השגה הנה בשכלו, העני� את שתופס עד טו"ד ע"פ בשכלו ומתבונ� בעולמות, שמלובש
השכינה מזיו דנהנה עני� כמו היא בכ"מ16זו המבואר וע"ד וחיות, מזו� בבחי' 17שנעשה

שעי"ז והיינו, קונ�, את שמשיגי� גופא מזה הוא שלה� שהמזו� להמלאכי� בנוגע
שבער� העול� שבכללות האלקי והחיות אות� ומחי' המהוה האלקי החיות את שמשיגי�
האלקית, בנפש ג� ועד"ז שלה�. והחיות המזו� נעשית גופא זו השגה הנה השגת�,
הוא הרי זו והשגה התבוננות וע"י באלקות. ההשגה הו"ע החיות נעשה שממנו שהמזו�

כמ"ש חייו, את ואוהב שנמש� אד� כמו לאלקות הוא18נמש� כי אלקי� הוי' את לאהבה
העובד האד� נפש את שמדבקת לפי למי� נמשלה שאהבה היינו, כמי�, אהבה והו"ע חיי�,
ומבי� שמשיג מזה שבאה לפי והגבלה, במדידה היא זו אהבה אבל האלקי, החיות ע�
הנה וד�, בשר במל� וכמו דוקא, הריחוק מצד שהיא ליראה בנוגע ועד"ז שכלו. בכלי
שלכ� דוקא, ריחוק של באופ� זה הרי ממציאותו, שיודעי� או המל� את שרואי� אע"פ

כליו ובכל בשרביטו משתמשי� ואי� ערו�, כשהוא אותו רואי� דוקא19אי� הריחוק ומצד ,
מתבונ� שכאשר (דחילו), יראה של באופ� לקונו האד� בעבודת הוא וכ� היראה. עני� נעשה
בלבד, הוד בחי' רק שהוא א� העולמות, את שמהוה האלקי שהחיות מאלקות, בריחוקו

יראה.20כמ"ש של עני� פועל זה הרי בהתנשאות, הוא זה ג� מ"מ, ושמי�, אר� על הודו
שבאה היראה עני� וה� הקירוב מחמת שבאה האהבה עני� (ה� הנ"ל עניני� ב' אמנ�,
א� ותפיסא. השגה שבגדר האלקות בבחי' היא ההתבוננות כאשר ה� הריחוק) 21מחמת

פנימית לאהבה מגיע שעי"ז ומהות, בעצמות האלקות, בפנימיות היא ההתבוננות כאשר
מצד באה והיראה הריחוק מצד באה שהאהבה להיפ�, הוא הסדר אזי פנימית, ויראה
היינו, ושמי�, אר� על הודו ורק לבדו שמו נשגב אשר אי� מתבונ� כאשר דהנה, הקירוב.
שנמצא להרגיש ומתחיל יודע הוא כו', עצומ"ה ועאכו"כ האוא"ס, בהפלאת שמתבונ�

ועוד. ואיל�. 126 ע' תש"א ואיל�. קצט ע'

פ"נ.)14 תניא ראה

ואיל�.)15 מט ע' תרס"ח ואיל�. קמט ע' תרנ"ה סה"מ ראה

ואיל�. רנד ע' תרפ"ד

רע"א.)16 סו, שובה לשבת דרושי� לקו"ת א. יז, ברכות ראה

ובכ"מ.)17 צו. ר"פ לקו"ת ראה

כ.)18 ל, נצבי�

א.)19 כב, סנהדרי�

ובכ"מ.)20 א. כב, ויצא תו"א וראה יג. קמח, תהלי�

ותרפ"ד)21 תרס"ח סה"מ ואיל�. סע"ד ד, ואתחנ� לקו"ת ראה

ש�.
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מי� בלי ועי� צי' מאד�22באר� דבכל האהבה שהיא גדולה, תשוקה לידי בא ומזה בלי23, ,
רק היא וההשגה ההבנה (ופעולת והשגתו מהבנתו למעלה היא שהאהבה היינו גבול,
האוא"ס בהפלאת היא ההתבוננות שהרי לזה), והמונעי� המעלימי� העניני� את להסיר
באופ� לא (ג� כלל לעולמות שיי� שאינו ומהות בעצמות ובפרט מהעולמות, למעלה שהוא
המציאות, אמיתית שהוא לבדו ועצמותו מהותו אלא אינה המציאות וכל הפלאה), של
לא ועמ� בשמי� לי דמי האהבה שזוהי אש, כרשפי ואהבה צמאו� אצלו נעשה זה ומצד

באר� אליי�24חפצתי דיר ווי ניט מער וויל אי� אז והיינו,25, הקירוב, מצד היא והיראה . ַַ
במ"ש מתבונ� ממש,26שכאשר בשוה ובאר� בשמי� שהוא מלא, אני האר� ואת השמי� את

עד מטה ולמטה ק� אי� עד מעלה למעלה ממש בשוה שהוא ומהות עצמות מצד שזהו
תכלית שלו.27אי� הכלי� לפי שלא ביותר גדולה יראה עליו פועל זה הרי ,

‰�‰Âשבאה (לפי והגבלה במדידה ואינה והשגה מהבנה שלמעלה אש כרשפי האהבה
היא ומהות), לעצמות ועד מהעולמות, שלמעלה האוא"ס בהפלאת ההתבוננות ע"י

אלא) סת�, אהבה דיצחקswez(לא המעלה וזוהי הידידות. עני� מורה זה שעל האהבה,
כמי�, מאהבה למעלה שהיא אש, כרשפי האהבה היתה שאצלו ס"א), (כנ"ל ידיד שנקרא

כמ"ש אברה�, של והנהגתו מדתו היתה כמי�.28שזו אחרי� נמש� אב זכור

למצוהÂ‰ÊÂג) נתקדש שנולד שקוד� רש"י ופירש מבט�, ידיד קידש אשר ביצחק מש"נ
דכתיב והעני�29זו, מילה. היינו אתו, בריתי את והקימותי וגו' אשת� שרה אבל

ונסוע דהלו� באופ� האהבה בעני� אברה� של עבודתו מעלת שגדלה היות ע� דהנה, בזה,
והיינו,30הנגבה בכלי. תפיסא של באופ� שהיא כמי�, הנמשכת אהבה רק זו הרי מ"מ, ,

כמארז"ל מרכבה, בבחינת היתה אברה� של שעבודתו היות המרכבה,31דע� ה� ה� האבות
בתניא עבודת32וכמבואר כמו שזהו ית', לו מרכבה בבחינת היו עניניה� וכל אבריה� שכל

המדידה33האצילות עני� ג� יש ובמילא הכלי�, עני� יש באצילות אפילו הרי מ"מ, ,

עשר אחד ולא עשר תשע ולא דעשר ידיד34וההגבלה דקידש העני� להיות הוצר� ולכ� .
דאצילות. חכמה לגבי הכתר מעלת ע"ד אברה�, לגבי אפילו יצחק של מעלתו שזוהי מבט�,
כדי מילה, מצות לו שניתנה בעבודתו עילוי שניתוס� עצמו, באברה� בכללות הוא וכ�

קדושה מטיפה נולד יצחק והיינו35שיהי' (לא36. אברה� הי' המילה קוד� שג� היות שע� ,

בגרמי' מלה קדש, בבחי' ג�) אלא קדוש, בבחי' מרכבה37רק בבחי' היתה שעבודתו וכנ"ל ,

ב.)22 סג, תהלי�

ה.)23 ו, ואתחנ�

כה.)24 עג, תהלי�

כסלו).)25 יח יו�" ב"היו� (נעתק סע"א קלח, דרמ"צ ראה

כד.)26 כג, ירמי'

דאחש"פ)27 עליו ונחה בד"ה נתבאר נז. תיקו� סו� תקו"ז

ואיל�). קעא ע' ניס� סה"מ (תו"מ זו שנה

דשמע"צ.)28 במוס� גש� תפילת נוסח

יט.)29 יז, ל� ל�

ובכ"מ.)30 א. סח, יתרו ג. נו, וארא תו"א וראה ט. יב, ש�

ו.)31 פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר

פל"ד.)32 ריש פכ"ג.

ובכ"מ.)33 א. כד, ויצא תו"א ראה

מ"ד.)34 פ"א יצירה ספר

ב.)35 פמ"ו, ב"ר ראה

א.)36 תשי, ח"ד ל� ל� אוה"ת ראה

ב.)37 צד, זח"ג



ז c"iyz'd ,fenz a"i

מי� בלי ועי� צי' מאד�22באר� דבכל האהבה שהיא גדולה, תשוקה לידי בא ומזה בלי23, ,
רק היא וההשגה ההבנה (ופעולת והשגתו מהבנתו למעלה היא שהאהבה היינו גבול,
האוא"ס בהפלאת היא ההתבוננות שהרי לזה), והמונעי� המעלימי� העניני� את להסיר
באופ� לא (ג� כלל לעולמות שיי� שאינו ומהות בעצמות ובפרט מהעולמות, למעלה שהוא
המציאות, אמיתית שהוא לבדו ועצמותו מהותו אלא אינה המציאות וכל הפלאה), של
לא ועמ� בשמי� לי דמי האהבה שזוהי אש, כרשפי ואהבה צמאו� אצלו נעשה זה ומצד

באר� אליי�24חפצתי דיר ווי ניט מער וויל אי� אז והיינו,25, הקירוב, מצד היא והיראה . ַַ
במ"ש מתבונ� ממש,26שכאשר בשוה ובאר� בשמי� שהוא מלא, אני האר� ואת השמי� את

עד מטה ולמטה ק� אי� עד מעלה למעלה ממש בשוה שהוא ומהות עצמות מצד שזהו
תכלית שלו.27אי� הכלי� לפי שלא ביותר גדולה יראה עליו פועל זה הרי ,

‰�‰Âשבאה (לפי והגבלה במדידה ואינה והשגה מהבנה שלמעלה אש כרשפי האהבה
היא ומהות), לעצמות ועד מהעולמות, שלמעלה האוא"ס בהפלאת ההתבוננות ע"י

אלא) סת�, אהבה דיצחקswez(לא המעלה וזוהי הידידות. עני� מורה זה שעל האהבה,
כמי�, מאהבה למעלה שהיא אש, כרשפי האהבה היתה שאצלו ס"א), (כנ"ל ידיד שנקרא

כמ"ש אברה�, של והנהגתו מדתו היתה כמי�.28שזו אחרי� נמש� אב זכור

למצוהÂ‰ÊÂג) נתקדש שנולד שקוד� רש"י ופירש מבט�, ידיד קידש אשר ביצחק מש"נ
דכתיב והעני�29זו, מילה. היינו אתו, בריתי את והקימותי וגו' אשת� שרה אבל

ונסוע דהלו� באופ� האהבה בעני� אברה� של עבודתו מעלת שגדלה היות ע� דהנה, בזה,
והיינו,30הנגבה בכלי. תפיסא של באופ� שהיא כמי�, הנמשכת אהבה רק זו הרי מ"מ, ,

כמארז"ל מרכבה, בבחינת היתה אברה� של שעבודתו היות המרכבה,31דע� ה� ה� האבות
בתניא עבודת32וכמבואר כמו שזהו ית', לו מרכבה בבחינת היו עניניה� וכל אבריה� שכל

המדידה33האצילות עני� ג� יש ובמילא הכלי�, עני� יש באצילות אפילו הרי מ"מ, ,

עשר אחד ולא עשר תשע ולא דעשר ידיד34וההגבלה דקידש העני� להיות הוצר� ולכ� .
דאצילות. חכמה לגבי הכתר מעלת ע"ד אברה�, לגבי אפילו יצחק של מעלתו שזוהי מבט�,
כדי מילה, מצות לו שניתנה בעבודתו עילוי שניתוס� עצמו, באברה� בכללות הוא וכ�

קדושה מטיפה נולד יצחק והיינו35שיהי' (לא36. אברה� הי' המילה קוד� שג� היות שע� ,

בגרמי' מלה קדש, בבחי' ג�) אלא קדוש, בבחי' מרכבה37רק בבחי' היתה שעבודתו וכנ"ל ,

ב.)22 סג, תהלי�

ה.)23 ו, ואתחנ�

כה.)24 עג, תהלי�

כסלו).)25 יח יו�" ב"היו� (נעתק סע"א קלח, דרמ"צ ראה

כד.)26 כג, ירמי'

דאחש"פ)27 עליו ונחה בד"ה נתבאר נז. תיקו� סו� תקו"ז

ואיל�). קעא ע' ניס� סה"מ (תו"מ זו שנה

דשמע"צ.)28 במוס� גש� תפילת נוסח

יט.)29 יז, ל� ל�

ובכ"מ.)30 א. סח, יתרו ג. נו, וארא תו"א וראה ט. יב, ש�

ו.)31 פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר

פל"ד.)32 ריש פכ"ג.

ובכ"מ.)33 א. כד, ויצא תו"א ראה

מ"ד.)34 פ"א יצירה ספר

ב.)35 פמ"ו, ב"ר ראה

א.)36 תשי, ח"ד ל� ל� אוה"ת ראה

ב.)37 צד, זח"ג
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קדש בחי' שהיא החכמה ספירת הו"ע ובספירות האצילות, עול� בחי' זה הרי שבכללות
בגרמי') ולכ�38(מלה קדושה, מטיפה נולד יצחק שיהי' בשביל עדיי� מספיק זה אי� מ"מ, ,

הערלה את רק לא להסיר פריעה, ג� (ואח"כ הערלה הסרת שענינה מילה, מצות לו ניתנה
תמי� דוהי' להעילוי לבוא יוכל עי"ז שדוקא הדק), העור את ג� אלא והיינו,39הגסה ,

עדיי� בו הי' לא המילה, קוד� אברה� אצל שהיו אלקות דגילוי המדריגות כל שלאחרי
בחי' מאצילות, שלמעלה הגילוי הוא התמימות ותכלית השלימות שתכלית התמימות, עני�

כו'. הערלה הסרת תחילה להיות צרי� זה גילוי להיות שיוכל וכדי הכתר,

ÔÈ�Ú‰Âשיש במקו� אפילו ולהתלבש להתפשט יכולה אצילות ומדרגת בחי' דהנה, בזה,
שהרי40לעו"ז לזה, וראי' הטמאות, קליפות ג' אפילו אלא נוגה, קליפת רק ולא ,

בבי"ע41ידוע בה� ומאיר עמה� הפרסא בקע דמלכות די"ס בכלי� מאיר שהי' הקו שאור
שרובו אע"פ כו', העשי' בעול� מתלבשת דאצילות דמלכות הכלי� שחיצוניות ועד כו',

בו42רע שולטי� והקליפות ומחי'43, הגו� אברי בכל נמצאת האד� שנפש לזה, והדוגמא .
ויתגלה יומש� הנפש שחיות מונע הפרש ואי� פרש, בה� שיש האברי� ג� כולל אות�,
מונע אינו שהפרש א�, כי בהפרש, מתלבש שהחיות הכוונה [ואי� אלו באברי� בפנימיות
שמחיצוניות למעלה, להבדיל ועד"ז הפרש], נמצא שבו בהאבר החיות וגילוי המשכת
את להחיות פנימית, הארה של באופ� העשי' בעול� ג� נמש� דאצילות דמלכות הכלי�
(ע"ד הטמאות קליפות ג' ואפילו נוגה קליפת נמצאת שש� אע"פ פנימי, באור העשי' עול�
דעול� להגילויי� בנוגע הוא זה כל אמנ�, הנפש). חיות נתגלה שבו בהאבר פרש שנמצא
מקי�, בדר� שמתגלה א"ק, חיצוניות רק אבל א"ק, דבחי' הגילוי ג� אפילו או האצילות,
פנימיות מבחי' היינו, א"ק, פנימיות מבחי' פנימי אור גילוי נמש� להיות צרי� כאשר אבל
וצואה, פרש בו שיש במקו� נמש� להיות יכול אינו זה גילוי הנה התענוג, ופנימיות הרצו�
צרי� זה ובשביל זה. גילוי מונעי� שה� נוגה, קליפת ואפילו הטמאות קליפות ג' שזהו"ע
יוכל שעי"ז הדק, עור וג� הגסה הערלה להסיר ופריעה, מילה מילה, דמצות העני� להיות
הרצו�. כח לגבי התענוג כח ע"ד הרצו�, פנימיות שהו"ע א"ק, פנימיות דבחי' הגילוי להיות
של ענינו דהנה, קדושה, מטיפה נולד יצחק שיהי' כדי המילה על אברה� שנצטווה וזהו

כמ"ש הוא כו'.44יצחק הפנימיות בחי' למעלה, התענוג עני� שזהו אלקי�, לי עשה צחוק
להסי שהוצר� תמי�, והי' נאמר לזה הגילויובהקדמה להיות יוכל שעי"ז דערלה, המו� ר

ולבטל לכלות שצרי� הבירורי�, עבודת הו"ע האד� בעבודת וענינו א"ק. פנימיות דבחי'
צרי� הדקה לקליפה בנוגע וג� הגסה, הערלה בדוגמת שה� הגסות התאוות את לגמרי
המשיח ביאת עד העבודה כללות שזוהי אתכפיא, בחי' וכפי', שינוי של עני� לפעול

ועוד.)38 ב. מג, זח"ב ראה

א.)39 יז, ל� ל�

ואיל�.)40 א כא, תזריע לקו"ת ג� ראה

ס"כ.)41 אגה"ק תניא ראה

בהקדמה)42 העולמות) ציור (שער מג שער חיי� ע� ראה

שער פ"ד. אבי"ע) סדר (שער מז שער ש� ג� וראה להדרוש.

פ"ג. הקליפות) (שער מח

הובא)43 ספ"ד. אבי"ע) דרושי (שער מב שער חיי� ע� ראה

א). (ל, פכ"ד ואיל�). סע"ב (י, פ"ו בתניא

ו.)44 כא, וירא
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הקודש באגרת בארוכה שענינו45(כמבואר א"ק, דפנימיות הגילוי להיות יכול ועי"ז ,(

שעליו העילוי בדוגמת הפנימיות, שבעני� נעלה היותר באופ� העבודה שתהי' הוא בעבודה
שבשביל תמי�, והי' שנאמר לפני שהיתה הקדושה בחי' לגבי מבט� ידיד קידש אשר נאמר

המילה. פעולת ע"י הבלתיֿרצויי� העניני� כל את תחילה לבער צרי� זה

Â‰ÊÂזהר בתיקוני במ"ש הביאור והיינו46ג� הוי', וס"ת מילה ר"ת השמימה לנו יעלה דמי
אור ומתגלה נמש� המילה שע"י נוספת ראי' ומזה מהוי', למעלה הוא שמילה
בספרי כמבואר האצילות, בעול� (בכללות) מקומו הוי' ש� שהרי מאצילות, שלמעלה

וחסידות מאות47קבלה החל האצילות, שבעול� המדריגות ד' ה� הוי' דש� האותיות שד'
מילה מצות ע"י א� המלכות, ספירת שהו"ע ה"א לאות עד החכמה ספירת שהו"ע יו"ד
דהיינו, בר"ת), היא ומילה בס"ת הוא שהוי' (שזהו הוי' מש� שלמעלה אור ומתגלה נמש�

(כנ"ל). תמי� והי' שזהו"ע הכתר, בחי' מאצילות, שלמעלה אור

‰ÊÓÂהאור וגילוי להמשכת והכלי שההכנה האהבה, בעני� האד� לעבודת בנוגע ג� מוב�
מלמטה העלאה בדר� שהיא אש כרשפי האהבה ע"י דוקא הוא מאצילות שלמעלה
שזהו"ע והגבלות, ממדידות לגמרי שיוצא באופ� ביותר, גדולה ותשוקה ברצו� למעלה,
והמעלה התואר הוא זה ש� שעל כמי�), הנמשכת מהאהבה למעלה (שהיא האהבה תוק�
שלמעלה האור גילוי נמש� ידה שעל העבודה (בעני� במ"ש הרמז ג� וזהו דידיד.
אלא הוי', דש� האותיות ד' בה יש והיה שתיבת דייקא, והיה תמי�, והי' מאצילות)

רז"ל מאמר בפירוש המבואר וע"ד י"ה. האותיות לפני ה� ו"ה אלא48שהאותיות והי' אי�
בזה, והעני� י"ה. האותיות לפני ו"ה האותיות שבהקדמת העילוי מצד שזהו שמחה, לשו�

בתניא מבואר שהו"ע49דהנה ובינה, חכמה על קאי י"ה שאותיות הוי', ש� אותיות ד' בעני�
בפועל העבודה על קאי ו"ה ואותיות כו', והתבוננות והשגה בהבנה השכל, שמצד העבודה
שתחילה הוא הסדר שעתה וזהו ה"א). (אות המצוות ובקיו� וא"ו) (אות התורה בלימוד
(ו"ה), המצוות וקיו� התורה ללימוד באי� ואח"כ (י"ה), וההשגה ההבנה עני� להיות צרי�

גדול מעשה וההשגה, ההבנה לגבי המעשה מעלת תתגלה לבוא לעתיד שו"ה50אמנ� וזהו ,
שהו"ע דשכל, וההגבלות מהמדידות יציאה של באופ� היא שהעבודה והיינו, לי"ה, קוד�
כיו� שמחה), לשו� אלא והי' (אי� השמחה עני� נעשה זה ומצד תמי�), (והי' התמימות
לי"ה. קוד� שו"ה הוא הסדר שש� האצילות מעול� שלמעלה לדרגא ג� מגיעי� שעי"ז

כמי�Â‰�‰ד) האהבה לגבי אש כרשפי האהבה תוק� מצד ידיד שנקרא יצחק של מעלתו
דהנה, אברה�. עבודת לגבי יצחק עבודת מעלת כללות ע� ג� קשורה דאברה�,
המשכה בדר� היא זו שעבודה אורחי�, והכנסת חסדי� בגמילות היתה אברה� עבודת

ד'.)45 סימ�

ואוה"ת)46 תו"א וראה א). (קלא, ע' תיקו� ב. ב, בהקדמה

ל�. ל� ס"פ

פ"ד.)47 אגה"ת תניא ש"א. ח"ג להרח"ו קדושה שערי ראה

אור)48 וראה י. ו, ואתחנ� טוב לקח (בסופו). ג פמ"ב, ב"ר

תשסד. ע' נ"� אוה"ת ד. ל, ראה פ' לקו"ת תבוא. ר"פ להה"מ תורה

ובכ"מ.)49 .47 שבהערה

ואיל�.)50 שט ע' תקס"ז סה"מ וראה ב. מ, קידושי� ראה

ביאורי ואיל�. שב ואיל�. רעו ואיל�. רמז ס"ע ואתחנ� אוה"ת

ובכ"מ. ואיל�. תעט ע' להצ"צ הזהר
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הקודש באגרת בארוכה שענינו45(כמבואר א"ק, דפנימיות הגילוי להיות יכול ועי"ז ,(

שעליו העילוי בדוגמת הפנימיות, שבעני� נעלה היותר באופ� העבודה שתהי' הוא בעבודה
שבשביל תמי�, והי' שנאמר לפני שהיתה הקדושה בחי' לגבי מבט� ידיד קידש אשר נאמר

המילה. פעולת ע"י הבלתיֿרצויי� העניני� כל את תחילה לבער צרי� זה

Â‰ÊÂזהר בתיקוני במ"ש הביאור והיינו46ג� הוי', וס"ת מילה ר"ת השמימה לנו יעלה דמי
אור ומתגלה נמש� המילה שע"י נוספת ראי' ומזה מהוי', למעלה הוא שמילה
בספרי כמבואר האצילות, בעול� (בכללות) מקומו הוי' ש� שהרי מאצילות, שלמעלה

וחסידות מאות47קבלה החל האצילות, שבעול� המדריגות ד' ה� הוי' דש� האותיות שד'
מילה מצות ע"י א� המלכות, ספירת שהו"ע ה"א לאות עד החכמה ספירת שהו"ע יו"ד
דהיינו, בר"ת), היא ומילה בס"ת הוא שהוי' (שזהו הוי' מש� שלמעלה אור ומתגלה נמש�

(כנ"ל). תמי� והי' שזהו"ע הכתר, בחי' מאצילות, שלמעלה אור

‰ÊÓÂהאור וגילוי להמשכת והכלי שההכנה האהבה, בעני� האד� לעבודת בנוגע ג� מוב�
מלמטה העלאה בדר� שהיא אש כרשפי האהבה ע"י דוקא הוא מאצילות שלמעלה
שזהו"ע והגבלות, ממדידות לגמרי שיוצא באופ� ביותר, גדולה ותשוקה ברצו� למעלה,
והמעלה התואר הוא זה ש� שעל כמי�), הנמשכת מהאהבה למעלה (שהיא האהבה תוק�
שלמעלה האור גילוי נמש� ידה שעל העבודה (בעני� במ"ש הרמז ג� וזהו דידיד.
אלא הוי', דש� האותיות ד' בה יש והיה שתיבת דייקא, והיה תמי�, והי' מאצילות)

רז"ל מאמר בפירוש המבואר וע"ד י"ה. האותיות לפני ה� ו"ה אלא48שהאותיות והי' אי�
בזה, והעני� י"ה. האותיות לפני ו"ה האותיות שבהקדמת העילוי מצד שזהו שמחה, לשו�

בתניא מבואר שהו"ע49דהנה ובינה, חכמה על קאי י"ה שאותיות הוי', ש� אותיות ד' בעני�
בפועל העבודה על קאי ו"ה ואותיות כו', והתבוננות והשגה בהבנה השכל, שמצד העבודה
שתחילה הוא הסדר שעתה וזהו ה"א). (אות המצוות ובקיו� וא"ו) (אות התורה בלימוד
(ו"ה), המצוות וקיו� התורה ללימוד באי� ואח"כ (י"ה), וההשגה ההבנה עני� להיות צרי�

גדול מעשה וההשגה, ההבנה לגבי המעשה מעלת תתגלה לבוא לעתיד שו"ה50אמנ� וזהו ,
שהו"ע דשכל, וההגבלות מהמדידות יציאה של באופ� היא שהעבודה והיינו, לי"ה, קוד�
כיו� שמחה), לשו� אלא והי' (אי� השמחה עני� נעשה זה ומצד תמי�), (והי' התמימות
לי"ה. קוד� שו"ה הוא הסדר שש� האצילות מעול� שלמעלה לדרגא ג� מגיעי� שעי"ז

כמי�Â‰�‰ד) האהבה לגבי אש כרשפי האהבה תוק� מצד ידיד שנקרא יצחק של מעלתו
דהנה, אברה�. עבודת לגבי יצחק עבודת מעלת כללות ע� ג� קשורה דאברה�,
המשכה בדר� היא זו שעבודה אורחי�, והכנסת חסדי� בגמילות היתה אברה� עבודת

ד'.)45 סימ�

ואוה"ת)46 תו"א וראה א). (קלא, ע' תיקו� ב. ב, בהקדמה

ל�. ל� ס"פ

פ"ד.)47 אגה"ת תניא ש"א. ח"ג להרח"ו קדושה שערי ראה

אור)48 וראה י. ו, ואתחנ� טוב לקח (בסופו). ג פמ"ב, ב"ר

תשסד. ע' נ"� אוה"ת ד. ל, ראה פ' לקו"ת תבוא. ר"פ להה"מ תורה

ובכ"מ.)49 .47 שבהערה

ואיל�.)50 שט ע' תקס"ז סה"מ וראה ב. מ, קידושי� ראה

ביאורי ואיל�. שב ואיל�. רעו ואיל�. רמז ס"ע ואתחנ� אוה"ת

ובכ"מ. ואיל�. תעט ע' להצ"צ הזהר
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יכולה מלמעלה, היא שההמשכה וכיו� כמי�), שנמשכת האהבה (כמו למטה מלמעלה
יצחק של עבודתו משא"כ עליו. יפעול ושלא המטה, אופ� לפי לא ג� ההמשכה להיות
בדר� חיי� ומי� המעיי� ולגלות כו', וההסתר ההעל� להסיר היינו, בארות, חפירת היתה
למעלה מלמטה העלי' עני� ישנו וכאשר אש), כרשפי האהבה (כמו למעלה מלמטה עלי'
כלי שנעשה עד הביטול עני� בו שפועלי� ואדרבה, המטה, של ההגבלה בזה אי� אזי

בזהר מ"ש ג� וזהו מוב�51להמעלה. אינו דלכאורה יצחק, דא ולחוש� אברה� דא לאור
הזיכו� דבאופ� הוא, העני� א� יצחק. דא ולחוש� שעז"נ החוש� בעני� המעלה מהי
המשכת של עני� שזהו למטה, מלמעלה המשכה בדר� הא', אופ� אופני�, שני יש והבירור

מלמ העלאה בדר� הב', ואופ� היאאור, ההמשכה וג� העבודה שג� היינו למעלה, טה
ועליית האורות עליית עליות, אופני ב' שיש ידוע דהנה בזה, והעני� למעלה. מלמטה בדר�

קוד�52הכלי� השנה דראש העלי' או חודש ראש דערב העלי' ע"ד הוא האורות עליית .

שה� כמו במדריגת� נשארי� הכלי� ואילו למקור�, האורות עליית שהו"ע שופר, תקיעת
של עני� זה אי� הכלי� לגבי אבל אור, של עני� זה הרי האורות לגבי שרק ונמצא, מקוד�,
שהיא עלי' של אופ� עוד ישנו ולכ� הכוונה. תכלית זה אי� והרי חוש�, של עני� אלא אור

הכלי� עליית והו"ע הכוונה, למדריגת53תכלית שמגיע עד ומזדכ� מתברר הכלי שג� היינו, ,
שעולה המטה ועליית בירור שהוא למעלה, מלמטה בדר� ההמשכה עני� וזהו העליו�,

לבוא ולעתיד תורה מת� בי� החילוק כללות ג� וזהו האור. בו ונמש� דא�54למעלה ,

ביניה�, חילוק יש מ"מ, ישראל, כל אל ובעצמו בכבודו דהקב"ה הגילוי ישנו שבשניה�
כמ"ש למטה, מלמעלה בדר� הגילוי הי' מ"ת הכנה55שבשעת ללא סיני, הר על הוי' וירד

לבוא לעתיד משא"כ מצבו, מצד להמטה שיי� אינו שהגילוי והיינו, המטה, של כדבעי
ויזדכ� יתברר שהמטה לפי קיימא, של ובאופ� פנימי, אור התלבשות של בדר� הגילוי יהי'

כמ"ש אור, הגילוי את לקבל שיוכל הוי'56עד פי כי יחדיו בשר כל וראו הוי' כבוד ונגלה
לבוא שלעתיד וזהו ומהותו. דעצמותו הגילוי להיות יוכל בתחתוני� שלמטה והיינו, דיבר,

אבינו אתה כי ידיד) (שנקרא ליצחק דוקא בעני�57יאמרו היא לבוא דלעתיד המעלה כי, ,

נעשה זה ועני� פנימי, באופ� האור את לקבל שיוכל עד יזדכ� שהכלי היינו, הכלי�, עליית
לי עשה צחוק ע"ש שנקרא יצחק, של ענינו כללות שזהו דוקא, הבירורי� עבודת ע"י
הבירורי� עבודת שהו"ע הפכי, מדבר שנעשה שלמעלה העונג גילוי על דקאי .58אלקי�,

ודעתÂ‰�‰ה) מטע� שלמעלה העבודה מצד שהיא אש כרשפי באהבה מעלה שיש כש�
ודעת, טע� שע"פ העבודה מצד שהיא כמי� הנמשכת דאהבה העבודה לגבי
דהנה, בזה, והעני� הנ"ל. עבודות ע"י שנעשית האלקות בהמשכת חילוק ג� יש כמו"כ

א.)51 קמב, ח"א

ב.)52 ע' תר"ס סה"מ ג� ראה

ב.)53 קנז, אחרו� קונטרס תניא ראה

ע')54 תרע"ח סה"מ ואיל�. ג רלח, דא"ח) (ע� סידור ראה

ועוד. ואיל�. קמח ע' תרח"� ואיל�. עג

כ.)55 יט, יתרו

ה.)56 מ, ישעי'

ובכ"מ.)57 ג. יז, תולדות תו"א וראה ב. פט, שבת טז. סג, ש�

ועוד.)58 ש�. ותרח"� תרע"ח סה"מ ראה
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יותר ולמעלה עלמי�, כל וסובב עלמי� כל דממלא העניני� ב' יש העולמות בריאת בכללות
תכלית אי� עד מטה ולמטה ק� אי� עד מעלה דלמעלה הו"ע ובכללות והרשימו, הקו הו"ע

זהר התיקוני וכח27(כלשו� הגילוי כח תנועות, ב' בו שיש התחתו� באד� שרואי� וע"ד .(
הגבלות, ללא להיות יכול עצמו שמצד שכל לגלות הכח שישנו השכל, בכח וכמו הצמצו�,
שהרי והשגה, תפיסא של באופ� השכל יבוא לא הגבלות, ללא השכל גילוי יהי' א� אמנ�,
שיי� שיהי' כזו במדה השכל כח צמצו� יהי' א� וג� גבול. בבלי והשגה תפיסא שיי� לא
עקלתו�, בדר� ליל� יכול אזי אמיתית, הגבלה עדיי� זה שאי� כיו� מ"מ, תפיסא, של עני� בו
הגבלה ע"י זה מעני� ג� הזהירות תהי' א� ואפילו אמיתית. תפיסא עדיי� כא� שאי� כיו�
בי� הכרעה לידי לבוא יוכל לא להיות, הראוי' ההגבלה עדיי� זו שאי� זמ� כל הנה נוספת,
ונטי' לימי� נטי' לחוב, וסברא לזכות סברא הפוכות, סברות ישנ� בהשכל שהרי הסברות,
להתבונ� יוכל לא תבוא, פה שעד באופ� לזכות הסברא את להגביל יוכל לא וא� לשמאל,
להתבונ� יוכל לא לחוב, הסברא את להגביל יוכל לא א� לאיד�, וכ� לחוב, בהסברא
יהי' כזה באופ� שדוקא הסברות, בי� להכרעה לבוא יוכל לא ולעול� לזכות, בהסברא
הכרעה לידי ויבוא הישר, בדר� ויל� והשגה, בתפיסא יבוא שהשכל וכדי אמיתי. השכל
כח את לעכב ביכלתו שיש גופא ומזה השכל. את לעכב הכח ג� להיות מוכרח אמיתית,
כח מאשר בנפש יותר בעומק ומושרש יותר ונעלה גדול הוא העכבה שכח מוכח, השכל,
בה ויש כחותי', לגלות הגילוי, כח בנפש שיש הנפש, כחות בכללות ג� הוא וכ� הגילוי.
הכח מצד שמאירי� הכחות את להעלי� שבכחה וכיו� הכחות, התגלות להעלי� הכח ג�
לגלות. הכח מאשר בנפש יותר ועמוק נעלה הוא להעלי� שהכח מוב� הרי ולגלות, להאיר
תכלית, אי� עד מטה ולמטה ק� אי� עד מעלה דלמעלה התנועות בב' למעלה יוב� וכמו"כ

ע מטה דלמטה בהתנועה מטה,דהנה, למטה עד אלקות גילוי שיהי' היינו, תכלית, אי� ד
שזהו ק�, אי� עד מעלה דלמעלה בהתנועה שניכר כמו דאלקות התוק� כ"כ ניכר לא עדיי�
העניני� בב' הוא וכמו"כ תכלית. אי� עד מטה דלמטה הגילוי את ג� ולצמצ� להגביל הכח
כח הוא הרשימו של וענינו מטה, למטה עד אור להאיר הוא הקו של שענינו ורשימו, דקו
הגדול מהעיגול נמש� הקו שהרי הקו, משרש למעלה הוא הרשימו שרש הנה ההעל�,
קוד� שהי' דא"ס האור מכללות רוש� הוא והרשימו הצמצו�, בו שנגע האוא"ס שהוא

הצמצו� בו נגע שלא מהאור ג� במק"א59הצמצו�, מאוא"ס60[ומ"ש שרשו הישר שאד�
הנעל� ת"ת מבחי' ששרשו הקו פנימיות בחי' מצד רק זה הרי הצמצו�, בו נגע ,61שלא

ששרשו תכלית, אי� עד מטה למטה שבא כמו עצמו הקו אבל בהקו, יותר נעלה עני� שזהו
יותר]. נעלה הוא הרשימו שרש ולכ� הצמצו�, בו שנגע באופ� זה הרי דא"ס, מלכות מבחי'

והוספות)59 בתו"א כמ"ש מציי�: קיח) (ע' ש� פר"ת בסה"מ

תתרסח, ו) (כר� ש� ובאוה"ת ד. י, נח [תו"א א' ע� ה� ד"ה

סה"מ ואיל�. ט (ע' פ"ו זו מצה [המש� תר"מ נעול ג� ובד"ה ב]

ויאבק לד"ה בהגהות ועמ"ש ואיל�)], קכז ע' ח"א תר"�

צפור ק� ובדרוש א], תתעו, ה) (כר� וישלח [אוה"ת שבתו"א

ואיל�]. תתקכד ע' תצא [אוה"ת תרט"ו בס'

באוצ"ח.)60 הרמ"ז הגהת מציי�: ש� בסה"מ

ע')61 תרח"� סה"מ קצ. ע' לתהלי� אור) (יהל אוה"ת ראה

וש"נ. קכב.
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יותר ולמעלה עלמי�, כל וסובב עלמי� כל דממלא העניני� ב' יש העולמות בריאת בכללות
תכלית אי� עד מטה ולמטה ק� אי� עד מעלה דלמעלה הו"ע ובכללות והרשימו, הקו הו"ע

זהר התיקוני וכח27(כלשו� הגילוי כח תנועות, ב' בו שיש התחתו� באד� שרואי� וע"ד .(
הגבלות, ללא להיות יכול עצמו שמצד שכל לגלות הכח שישנו השכל, בכח וכמו הצמצו�,
שהרי והשגה, תפיסא של באופ� השכל יבוא לא הגבלות, ללא השכל גילוי יהי' א� אמנ�,
שיי� שיהי' כזו במדה השכל כח צמצו� יהי' א� וג� גבול. בבלי והשגה תפיסא שיי� לא
עקלתו�, בדר� ליל� יכול אזי אמיתית, הגבלה עדיי� זה שאי� כיו� מ"מ, תפיסא, של עני� בו
הגבלה ע"י זה מעני� ג� הזהירות תהי' א� ואפילו אמיתית. תפיסא עדיי� כא� שאי� כיו�
בי� הכרעה לידי לבוא יוכל לא להיות, הראוי' ההגבלה עדיי� זו שאי� זמ� כל הנה נוספת,
ונטי' לימי� נטי' לחוב, וסברא לזכות סברא הפוכות, סברות ישנ� בהשכל שהרי הסברות,
להתבונ� יוכל לא תבוא, פה שעד באופ� לזכות הסברא את להגביל יוכל לא וא� לשמאל,
להתבונ� יוכל לא לחוב, הסברא את להגביל יוכל לא א� לאיד�, וכ� לחוב, בהסברא
יהי' כזה באופ� שדוקא הסברות, בי� להכרעה לבוא יוכל לא ולעול� לזכות, בהסברא
הכרעה לידי ויבוא הישר, בדר� ויל� והשגה, בתפיסא יבוא שהשכל וכדי אמיתי. השכל
כח את לעכב ביכלתו שיש גופא ומזה השכל. את לעכב הכח ג� להיות מוכרח אמיתית,
כח מאשר בנפש יותר בעומק ומושרש יותר ונעלה גדול הוא העכבה שכח מוכח, השכל,
בה ויש כחותי', לגלות הגילוי, כח בנפש שיש הנפש, כחות בכללות ג� הוא וכ� הגילוי.
הכח מצד שמאירי� הכחות את להעלי� שבכחה וכיו� הכחות, התגלות להעלי� הכח ג�
לגלות. הכח מאשר בנפש יותר ועמוק נעלה הוא להעלי� שהכח מוב� הרי ולגלות, להאיר
תכלית, אי� עד מטה ולמטה ק� אי� עד מעלה דלמעלה התנועות בב' למעלה יוב� וכמו"כ

ע מטה דלמטה בהתנועה מטה,דהנה, למטה עד אלקות גילוי שיהי' היינו, תכלית, אי� ד
שזהו ק�, אי� עד מעלה דלמעלה בהתנועה שניכר כמו דאלקות התוק� כ"כ ניכר לא עדיי�
העניני� בב' הוא וכמו"כ תכלית. אי� עד מטה דלמטה הגילוי את ג� ולצמצ� להגביל הכח
כח הוא הרשימו של וענינו מטה, למטה עד אור להאיר הוא הקו של שענינו ורשימו, דקו
הגדול מהעיגול נמש� הקו שהרי הקו, משרש למעלה הוא הרשימו שרש הנה ההעל�,
קוד� שהי' דא"ס האור מכללות רוש� הוא והרשימו הצמצו�, בו שנגע האוא"ס שהוא

הצמצו� בו נגע שלא מהאור ג� במק"א59הצמצו�, מאוא"ס60[ומ"ש שרשו הישר שאד�
הנעל� ת"ת מבחי' ששרשו הקו פנימיות בחי' מצד רק זה הרי הצמצו�, בו נגע ,61שלא

ששרשו תכלית, אי� עד מטה למטה שבא כמו עצמו הקו אבל בהקו, יותר נעלה עני� שזהו
יותר]. נעלה הוא הרשימו שרש ולכ� הצמצו�, בו שנגע באופ� זה הרי דא"ס, מלכות מבחי'

והוספות)59 בתו"א כמ"ש מציי�: קיח) (ע' ש� פר"ת בסה"מ

תתרסח, ו) (כר� ש� ובאוה"ת ד. י, נח [תו"א א' ע� ה� ד"ה

סה"מ ואיל�. ט (ע' פ"ו זו מצה [המש� תר"מ נעול ג� ובד"ה ב]

ויאבק לד"ה בהגהות ועמ"ש ואיל�)], קכז ע' ח"א תר"�

צפור ק� ובדרוש א], תתעו, ה) (כר� וישלח [אוה"ת שבתו"א

ואיל�]. תתקכד ע' תצא [אוה"ת תרט"ו בס'

באוצ"ח.)60 הרמ"ז הגהת מציי�: ש� בסה"מ

ע')61 תרח"� סה"מ קצ. ע' לתהלי� אור) (יהל אוה"ת ראה

וש"נ. קכב.
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שהמקור באופ� היא הכלי� התהוות שהרי הכלי�, להתהוות שורש הוא הרשימו והנה,
תכלית והרי ההעל�. כח שהוא מהרשימו ששרש� לפי והיינו, בה�, מתעל� אות� המהווה
בתחתוני� דירה ית' לו להיות הקב"ה שנתאוה שזהו דוקא, הכלי� בהתהוות היא 62הכוונה

הכוונה תכלית בהכלי� לגלות כדי אבל הקו), משרש למעלה הוא הרשימו שורש זה (ומצד
אחד מהות שנעשה ועד האור אל כלי להיות האור אל הכלי ביטול ע"י זה הרי שבה�,
והתעסקות עבודה היינו למעלה, מלמטה בדר� להיות צריכה שהעבודה וזהו האור. ע�
הנה זה, ע� ביחד אבל הבירורי�, עבודת עני� כללות שזהו ולזככו, לבררו התחתו� ע�
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ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

אור])63 [למאורי נתיב יאיר מציי�: קיט) (ס"ע ש� בסה"מ

הת"ז. בש� י"ח אות ב' מע'

פ"ד.)64 השמות) (שער כ שער פרדס

קכג.)65 ע' ואתחנ� אוה"ת ראה

ואיל�.)66 ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרי�

המשך בעמוד מ
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מוגה בלתי

.Îבאחד2במשנה1איתא יעלה ליקט וא� ילקט, לא זה הרי (אחרות) בנטיעות שנתערבו .. ערלה של "נטיעה
ומאתיי�".

צריכי� הרביעית בשנה באכילה, ואסורי� ערלה נקראי� הראשונות שני� בג' � האיל� פירות כלומר:
פדיו� בלא לאכל� מותר החמישית בשנה ורק יש3לפדות�, א� � אחרי� בפירות שנתערב ערלה של פרי ודי� .

לכתחילה אבל הפירות. את לאכול ומותר האיסור, בטל אזי ערלה, של הפרי כנגד המותרי� מהפירות מאתיי�
לכתחילה" איסור מבטלי� ש"אי� לפי האיסור, שיתבטל כזו בכמות אחרי� פירות ע� ערלה של פרי לערב ,4אסור

מבטל דהוי האיסור, שיתבטל כדי לערב� אסור לכתחילה אבל האיסור, בטל אזי שנתערבו אירע א� שרק והיינו,
בידיי�. איסור

הנטיעות ואחד ממאתיי� נטיעה איזו ונשכח נטיעות, מאתיי� בי� שניטעה ערלה של לנטיעה בנוגע כ� וכמו
נטיעות פירות ילקט וא� שני�, ד' או ג' עליה� עברו שכבר הנטיעות שאר ה� ואלה ערלה, של הנטיעה היא
לכתחילה אזי � היתר) של נטיעות מאתיי� ישנ� ערלה של הנטיעה כנגד (שהרי במאתיי� האיסור יתבטל אלה

היתר. של במאתיי� האיסור מתבטל וליקט, עבר וא� ילקט", "לא

צרי� היה הפירות שנלקטו קוד� ג� הרי הפירות, שנלקטו לאחרי רק בטל שהאיסור הטע� מהו ולכאורה:
ביטול מצד ליבטל ללקטdrihpdהאיסור יוכל ובמילא, היתר, של נטיעות במאתיי� פירותיה) ע� (יחד ערלה של

היתר? של פירות ה� שמלכתחילה כיו� הפירות, את

בטל" לא ש"מחובר לפי � בזה .5והביאור

האסור בדבר שינוי נעשה כאשר שיי� � ביטול דיד�,axrzpyכלומר: בנדו� כ� שאי� מה gkypyבהיתר,

הוא זה שינוי הרי היתר, של האילנות ה� ואלה ערלה של הוא איל� mc`dאיזה ly oexkifd geka,�האיל בעל ,

קוד� שהיה מכמו נשתנה ולא שהוא, כמו במקומו מחובר שנשאר שינוי, שו� אירע לא עצמו באיל� אבל
בטל. אינו ולכ� האד�, בזיכרו� השינוי שנעשה

.‡Î:�נוס די� מצינו זה דר� ועל
הרמב"� אות�6כתב אחרות, חתיכות ע� שנתבשלה נותר או פיגול של או קדשי� קדשי של "חתיכה

תאווה, בשר ע� שנתבשל קלי� קדשי� בשר או קדשי� קדשי "בשר לכהני�". ומותרות לזרי� אסורות החתיכות
זרי�). לטהורי � קלי� קדשי� ובשר כהני�, לטהורי � קדשי� קדשי (בשר לטהורי�" ומותר לטמאי� אסור

ולבטל להעלות כדי החתיכות בשאר שיש כיו� מקו�, ומכל לכהני�, ג� אסור נותר או פיגול הרי ולכאורה:
האיסור כדי7את החתיכות בשאר כשיש הקדשי� איסור ג� יתבטל לא למה כ�, וא� לכהני�. מותר זה הרי ,

וטמאי�? לזרי� ג� מותר ויהיה להעלותו,

בזה אוצר8והביאור (לשו� גזא בבי דאיתיה היכא ד"כל משו� ביטול, של עני� שיי� לא שבהקדש לפי �9(

דכתיב איתי' ומלואה"10דרחמנא האר� באוצרו11לה' היא הרי שנמצאת מקו� בכל קודש של שחתיכה והיינו, ,
החתיכה היא איזה מאתנו ונשכח חתיכות שאר ע� שנתערבה זה ידי על שתתבטל שיי� לא ולכ� הקב"ה, של

עצמו" בפני דעומד מעורב, גדר ביה ד"ליכא הקדש, .12של

שליט"א1) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה � זו משיחה וקיצור תוכ�
הנחה היא זו מהדורא ואיל�. 993 ע' ח"ג בלקו"ש ונדפס (באידית)

סרטֿהקלטה. ע"פ בשלימותה, השיחה מכל מוגה בלתי
ב).2) נד, (גיטי� מ"ו פ"א ערלה
כגֿכה.3) יט, קדושי�
ס"ה.4) סצ"ט יו"ד שו"ע ב. ד, ביצה
אות5) ב מערכת כללי� שד"ח ש�. וגיטי� בערלה מפרשי� ראה
פג.

פיה"מ6) וראה ספ"ב. מערלה � הי"בֿיג פ"י הקרבנות מעשה הל'
ש�.

ביבש7) וביבש וכיו"ב, בשישי� ביטול � שבזה הדיני� פרטי ככל
רסק"ט). יו"ד (טושו"ע בתרי חד ג� מספיק

התורה8) כללי בצפע"נ הועתק א. נד, מהדו"ת צפע"נ ראה
ואיל�). מו (ע' יא ו, צו פ' עה"ת צפע"נ עד). (ע' סכ"ח והמצוות

א.9) נ, נדרי� ר"�
א.10) כד, תהלי�
וש"נ.11) א. קלט, חולי�
והטע�12) בטל.. לא דמחובר במה.. הגדר "וכ� ש�: צפע"נ ראה

בפ"ע". עומד ואחד אחד דכל
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.·Îה (סעי� (כנ"ל התורה בפנימיות ג� מ��קפי� דתורה בנגלה הנ"ל דיני� שני העניני�והנה, לכל בנוגע ( ְִִַ
לבוראו: האד� בעבודת � ובעיקר דתורה), שבנגלה

לשאול יהודי שיכול קושיא על � בשכל אפילו � ומענה הסבר נית� הנ"ל :13בדיני�

נאמר ישראל בני העמי�".hrnd"את�14על מכל

שבי� הדרגות חילוקי ובדוגמת דר� על דרגות חילוקי ביניה� שיש גופא, ישראל בני אצל זה דר� ועל
קדשי�, וקדשי קלי� קדשי� בשר היתר, של בשר של חתיכות

הגמרא מדברי כמוב� כפרה"15� ד"חילוקי בהברייתא מיניה לעיל נאמר זה (שעל הש� חילול דמי "היכי
רב אמר שבתורה), האיסורי� מכל חמור הכי עני� `p`שהוא oebkדמי יהיבנא ולא מטבחא בישרא שקילנא אי

בדרגא שאינו מי אצל כ� שאי� מה קדשי�", "קדשי בבחינת שהוא רב של מעלתו גודל מצד שזהו לאלתר",
הנהגה זוהי אלא הש�, לחילול נחשבת זו הנהגה אי� קלי�", "קדשי� בבחינת רק הוא אלא כזו, נעלית

� המותרת

ה� קלי�" קדשי� של "חתיכה בבחינת שה� אלה היתר",hrnהרי של "חתיכה בבחינת שה� אלה לגבי
ה� קדשי�" קדשי של "חתיכה בבחינת שה� קלי�".hrnואלה קדשי� של "חתיכה בבחינת שה� אלה לגבי

מיהודי הרוב: מפני יתבטל ולא יתיירא ולא יתפעל לא מיעוט, היותו שלמרות מיהודי תובעי� כיצד כ�, וא�
בגדר שהוא מיהודי כולו; העול� לגבי מיעוט שהוא מזה יתפעל שלא תובעי� � היתר של חתיכה בגדר שהוא
ומיהודי היתר; של חתיכה בגדר שה� ישראל בני שאר לגבי מיעוט שהוא מזה יתפעל שלא � קלי� קדשי�
ואלה היתר של חתיכה בגדר שה� אלה לגבי ביותר מיעוט שהוא מזה יתפעל שלא � קדשי� קדשי בגדר שהוא

"אחרי כלל ישנו תורה פי על שאפילו בשעה בה קלי�; קדשי� בגדר להטות"?!16שה� רבי�

כדלקמ�. בטל, אינו והקדש בטל, לא שמחובר הנ"ל, דיני� בשני � לזה והמענה

.‚Î:בטל לא מחובר
שנאמר כמו הקב"ה, ומקורו, לשורשו מחובר הוא שיהודי שיתערב17כיו� שיי� לא אזי � גו'" הדבקי� "ואת�

יתחשב" לא ובגויי� ישכו� לבדד "ע� תמיד וה� אחרי�, בדברי� .18ויתבטל

שנאמר שו�19וכמו פע� א� שיי� לא הקב"ה שאצל כש� כלית�": לא יעקב בני ואת� שניתי לא הוי' "אני
בשווה ויהיה ה�וה היה והוא כלל, בשלמות,20שינוי תמיד ה� � בהקב"ה דביקות� ידי על – ישראל בני ג� כ� , ֶ

ח"ו. כליו� אצל� שיי� ולא

פירוש עוד ישנו יעקב21� בני "את� למה שניתי", לא הוי' ש"אני כיו� תמיהה: של בלשו� נאמר זה שפסוק ,

ישראל?! בני אצל הנפש כלות פועלת אינה שניתי") לא הוי' (ש"אני זו שידיעה כלית�", לא

בזה זה קשורי� שבפסוק הפירושי� שכל שהידיעה22וכיו� במצב שנמצא כזה יהודי שאפילו רמז, ג� בזה יש ,
לא ובמילא במקורו, מחובר אז ג� הוא הרי השני), (פירוש הנפש כלות עליו פועלת לא שניתי" לא הוי' ד"אני

� הראשו�). (פירוש העול� אומות בי� ח"ו וכליו� ביטול אצלו שיי�

ז"ל חכמינו שאמרו מה ג� שנאמר23וזהו הבא לעול� חלק לה� יש ישראל מעשה24"כל מטעי נצר גו' ועמ�
שיי� לא שבזה המציאות, אמיתית שהוא הקב"ה, של ידי" מעשה מטעי "נצר ה� ישראל שבני דכיו� � ידי"

לאיבוד. מה� שיל� שיי� שלא הבא", לעול� חלק לה� יש ישראל "כל לכ�, גרעו�, של עני�

האד�: בעבודת ההוראה וזוהי

(13� מנח� (תורת סי"ג תשי"ב תמוז י"ג שיחת ג� ראה
וש"נ. .(62 ע' ח"ו התוועדויות

ז.14) ז, ואתחנ�
א.15) פו, יומא
ב.16) כג, משפטי�
ספל"ד.17) אדר"נ וראה ד. ד, ואתחנ�
ט.18) כג, בלק

ו.19) ג, מלאכי
רפ"ז).20) והאמונה היחוד שער תניא (ראה למקו� בנוגע וכ�
ד.21) סא, ר"ה דרושי לקו"ת א. סז, יתרו תו"א
(22.782 ע' ח"ג לקו"ש ראה
חלק.23) ר"פ סנהדרי�
כא.24) ס, ישעי'

c"iyz'd fenz a"i ,qgpit zyxt 'b mei zgiy

הימי��טובי� וכל שבת וישמור כשרות, ישמור אינ��יהודי� בי� נמצא כאשר שג� מיהודי תובעי� כאשר
הקוד על מחול העמי�"ויוסי� מכל המעט ש"את� טוע� והלה יהודי, שהוא עליו ניכר יהיה ברחוב בלכתו וג� ש,

שהוא לידע שעליו לו, אומרי� �xaegnבפני ח"ו להיבטל יכול אינו שהקב"ה שמבי� כש� ולכ�, הקב"ה, ע�
אלוקיכ�" להוי' את� "בני� – הקב"ה של בנו ג� כ� ברחוב, שהול� ישראל"25גוי בכורי "בני מזה: ויתירה ,26

ממנו. מרובה שהוא יתכ� שבגשמיות מי בפני ג� אחד, א� בפני להיבטל יכול אינו �

מחליט שכאשר בידעו מהעול�, להתפעל מבלי ושליחותו תפקידו את למלא יהודי וצרי� יכול שכ�, וכיו�
ז"ל חכמינו ובלשו� הקב"ה, של רצונו את מפני27לקיי� אחרי� רצו� "יבטל אזי רצונו", מפני רצונ� "בטל

לו המצטר� כל ליהודי שיהיה כדי הטבעיי� העניני� וכל הטבע של הרצו� את יבטל שהקב"ה היינו, רצונ�",
ה�" מלכי� ש"בני לישראל כראוי מיותרת, יגיעה וללא הרחבה, של ובאופ� ביתו, .28ולבני

פע� אמר אדמו"ר וחמי מורי כ"ק להבדיל29� � הקב"ה ע� להתנהג צרי� שחסיד פתג� היה חסידי� שאצל
ורפת לשתות, ומה לאכול מה לה שיהיה לדאוג אבל חלב. לתת צריכה שהיא יודעת עז בעליה: ע� עז כמו �

תפקידה. את למלא רק צריכה היא הבית; לבעל שיי� זה הרי � לישו� היכ�

העניני� עבור הקב"ה כבר ידאג ואז נברא, שבשבילה להתכלית לדאוג צרי� שהאד� הזק� אדמו"ר וכפתג�
נדפס) וכבר פעמי� כמה (שסופר הסיפור כידוע � להאד� הזק�30הנצרכי� אדמו"ר בפני שהשיח אחד אודות

וכו', בנותיו את להשיא כדי לו ואי� ההוצאה, עבור לו אי� חובותיו, את לפרוע במה לו שאי� דאגותיו, את
מה על רק דואג הנ� הזק�: אדמו"ר לו jixvוענה dz`yמה על דואג ואינ� ,jze` mikixvyכאשר שכ�, ...!

האד�. של להצרכי� הקב"ה דואג אזי � האד� בריאת תכלית היינו, אותו, שצריכי� מה על דואג האד�

.„Î:�עצמ ישראל לבני בנוגע זה דר� ועל
כאשר וכמה כמה אחת ועל קלי�", ל"קדשי� כראוי להתנהג ממנו שדורשי� כ� על מתאונ� יהודי כאשר

שהוא בשעה בה קדשי�", ל"קדשי כראוי להתנהג ממנו קלי�"herinדורשי� "קדשי� שבבחינת אלה לגבי
היתר", של "חתיכה שבבחינת אלה לגבי וכמה כמה אחת ועל

� כמוהו לשרש� מחוברי� ה� ג� שהרי בטל, לא שמחובר ההסברה מהני לא זה ובעני� �

באוצרו תמיד שנמצא איתי'", דרחמנא גזא בבי דאיתיה היכא ד"כל בטל, לא שהקדש � זה על המענה אזי
הקב"ה: של

ז"ל חכמינו כמאמר שמי�, יראת � הוא הקב"ה של של31אוצרו אוצר אלא גנזיו בבית להקב"ה לו "אי�
שמי�". יראת

שמספיק מה שכ�, הקב"ה, של באוצרו מקומו את מישראל ואחת אחד לכל יש שמי� דיראת העני� ומצד
שיכול מזה, ויתירה העבודה, התחלת קוד� כמו חברו אצל להיחשב יכול שמי�", "ירא להיקרא כדי פלוני אצל
קלי� קדשי� היתר, של חתיכה שבי� הדרגות בחילוקי כ"ב) (סימ� לעיל שנתבאר (כמו הש� כחילול להיחשב
עד עניני� עוד ע� שיתערב שיי� לא הקב"ה, של באוצרו שנמצא עני� אודות שמדובר וכיו� קדשי�), וקדשי

בטל. אינו שהקדש כאמור, ויתבטל, מקומו שישכח

שנאמר כמו שכחה, של עני� שיי� לא הקב"ה, של אוצרו שבהקדש, � בזה כסא32והעני� לפני שכחה "אי�
כבוד�".

תורה תלמוד בהלכות הזק� אדמו"ר שמבאר כפי � יותר "33ובפרטיות הלשו� "שהואiptlדיוק כבוד�", כסא
dlrnl."'כו הכסא עד אלא מגעת אינה .. השכחה כי .. מהכסא

יעבור שיהודי האפשרות שכ�, עבירות, של לעני� הסיבה היא � שכחה האד�: לעבודת בשייכות וענינו
מפניעביר אלא אינה לעשותgkeyyה יכול ובמילא שלו, הבית בעל וג� העול� כל של הבית בעל הוא שהקב"ה

א.25) יד, ראה פ'
כב.26) ד, שמות
מ"ד.27) פ"ב אבות
וש"נ.28) א. סז, שבת
וש"נ.29) .46 ע' ח"ג התוועדויות � מנח� תורת ג� ראה

וש"נ.30) ואיל�. 125 ע' תש"ז סה"ש ראה
ב.31) לג, ברכות
ועוד.32) ב. לב, ש�
סה"י.33) פ"ב
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הימי��טובי� וכל שבת וישמור כשרות, ישמור אינ��יהודי� בי� נמצא כאשר שג� מיהודי תובעי� כאשר
הקוד על מחול העמי�"ויוסי� מכל המעט ש"את� טוע� והלה יהודי, שהוא עליו ניכר יהיה ברחוב בלכתו וג� ש,

שהוא לידע שעליו לו, אומרי� �xaegnבפני ח"ו להיבטל יכול אינו שהקב"ה שמבי� כש� ולכ�, הקב"ה, ע�
אלוקיכ�" להוי' את� "בני� – הקב"ה של בנו ג� כ� ברחוב, שהול� ישראל"25גוי בכורי "בני מזה: ויתירה ,26

ממנו. מרובה שהוא יתכ� שבגשמיות מי בפני ג� אחד, א� בפני להיבטל יכול אינו �

מחליט שכאשר בידעו מהעול�, להתפעל מבלי ושליחותו תפקידו את למלא יהודי וצרי� יכול שכ�, וכיו�
ז"ל חכמינו ובלשו� הקב"ה, של רצונו את מפני27לקיי� אחרי� רצו� "יבטל אזי רצונו", מפני רצונ� "בטל

לו המצטר� כל ליהודי שיהיה כדי הטבעיי� העניני� וכל הטבע של הרצו� את יבטל שהקב"ה היינו, רצונ�",
ה�" מלכי� ש"בני לישראל כראוי מיותרת, יגיעה וללא הרחבה, של ובאופ� ביתו, .28ולבני

פע� אמר אדמו"ר וחמי מורי כ"ק להבדיל29� � הקב"ה ע� להתנהג צרי� שחסיד פתג� היה חסידי� שאצל
ורפת לשתות, ומה לאכול מה לה שיהיה לדאוג אבל חלב. לתת צריכה שהיא יודעת עז בעליה: ע� עז כמו �

תפקידה. את למלא רק צריכה היא הבית; לבעל שיי� זה הרי � לישו� היכ�

העניני� עבור הקב"ה כבר ידאג ואז נברא, שבשבילה להתכלית לדאוג צרי� שהאד� הזק� אדמו"ר וכפתג�
נדפס) וכבר פעמי� כמה (שסופר הסיפור כידוע � להאד� הזק�30הנצרכי� אדמו"ר בפני שהשיח אחד אודות

וכו', בנותיו את להשיא כדי לו ואי� ההוצאה, עבור לו אי� חובותיו, את לפרוע במה לו שאי� דאגותיו, את
מה על רק דואג הנ� הזק�: אדמו"ר לו jixvוענה dz`yמה על דואג ואינ� ,jze` mikixvyכאשר שכ�, ...!

האד�. של להצרכי� הקב"ה דואג אזי � האד� בריאת תכלית היינו, אותו, שצריכי� מה על דואג האד�

.„Î:�עצמ ישראל לבני בנוגע זה דר� ועל
כאשר וכמה כמה אחת ועל קלי�", ל"קדשי� כראוי להתנהג ממנו שדורשי� כ� על מתאונ� יהודי כאשר

שהוא בשעה בה קדשי�", ל"קדשי כראוי להתנהג ממנו קלי�"herinדורשי� "קדשי� שבבחינת אלה לגבי
היתר", של "חתיכה שבבחינת אלה לגבי וכמה כמה אחת ועל

� כמוהו לשרש� מחוברי� ה� ג� שהרי בטל, לא שמחובר ההסברה מהני לא זה ובעני� �

באוצרו תמיד שנמצא איתי'", דרחמנא גזא בבי דאיתיה היכא ד"כל בטל, לא שהקדש � זה על המענה אזי
הקב"ה: של

ז"ל חכמינו כמאמר שמי�, יראת � הוא הקב"ה של של31אוצרו אוצר אלא גנזיו בבית להקב"ה לו "אי�
שמי�". יראת

שמספיק מה שכ�, הקב"ה, של באוצרו מקומו את מישראל ואחת אחד לכל יש שמי� דיראת העני� ומצד
שיכול מזה, ויתירה העבודה, התחלת קוד� כמו חברו אצל להיחשב יכול שמי�", "ירא להיקרא כדי פלוני אצל
קלי� קדשי� היתר, של חתיכה שבי� הדרגות בחילוקי כ"ב) (סימ� לעיל שנתבאר (כמו הש� כחילול להיחשב
עד עניני� עוד ע� שיתערב שיי� לא הקב"ה, של באוצרו שנמצא עני� אודות שמדובר וכיו� קדשי�), וקדשי

בטל. אינו שהקדש כאמור, ויתבטל, מקומו שישכח

שנאמר כמו שכחה, של עני� שיי� לא הקב"ה, של אוצרו שבהקדש, � בזה כסא32והעני� לפני שכחה "אי�
כבוד�".

תורה תלמוד בהלכות הזק� אדמו"ר שמבאר כפי � יותר "33ובפרטיות הלשו� "שהואiptlדיוק כבוד�", כסא
dlrnl."'כו הכסא עד אלא מגעת אינה .. השכחה כי .. מהכסא

יעבור שיהודי האפשרות שכ�, עבירות, של לעני� הסיבה היא � שכחה האד�: לעבודת בשייכות וענינו
מפניעביר אלא אינה לעשותgkeyyה יכול ובמילא שלו, הבית בעל וג� העול� כל של הבית בעל הוא שהקב"ה

א.25) יד, ראה פ'
כב.26) ד, שמות
מ"ד.27) פ"ב אבות
וש"נ.28) א. סז, שבת
וש"נ.29) .46 ע' ח"ג התוועדויות � מנח� תורת ג� ראה

וש"נ.30) ואיל�. 125 ע' תש"ז סה"ש ראה
ב.31) לג, ברכות
ועוד.32) ב. לב, ש�
סה"י.33) פ"ב
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רצונו היפ� לא34ח"ו במילא הרי שכחה, של עני� שיי� לא הכבוד, מכסא למעלה כבוד�", כסא ש"לפני וכיו� .
מכסא למעלה לא אבל הכבוד, כסא עד רק מגיעי� ופשעי� חטאי� שעבירות והיינו, עבירות, של עני� ש� שיי�

הכבוד.

ז"ל חכמינו שאמרו מצינו35וזהו זה דר� [ועל הכבוד" כסא עד שמגעת תשובה ש"כדי36"גדולה למנשה בנוגע
הכבוד"] כסא "מתחת ברקיע", מחתרת כמי� הקב"ה לו "עשה המלאכי�, של העיכוב למרות בתשובה" לקבלו

כו'. העבירות עני� נוגע לא מהכסא שלמעלה כיו� �

הוא הרי כו', וסתו� חתו� להיותו הקב"ה, של אוצרו עני�dlrnlוהנה, שיי� לא שש� וכיו� הכבוד, מכסא
שלdgkyשל עני� ג� שיי� לא אזי האלוקיתlehia(כנ"ל), שנפשו והיינו, השכחה), מצד הוא הביטול (שהרי

אלוקית נפש בפני להבטל יכולה אינה האלוקית שנפשו מזה, ויתירה הבהמית, נפש בפני להיבטל יכולה אינה
כנ"ל. קדשי�", "קדשי בבחינת להיות נדרש ממנו ואילו קלי�", "קדשי� בבחינת רק שה� יהודי� של

.‰Îבהיותו שג� ליהודי נתינת�כוח � בטל אינו והקדש בטל אינו שמחובר הנ"ל, דיני� משני ההוראה וזוהי
ג� כולל גופא, ישראל בני בי� ושליחותו תפקידו את וכ� העמי�, בי� ושליחותו תפקידו את למלא יוכל בגלות
מה לו אי� דרחמנא", גזא "בבי הקב"ה, ע� יחד ובהימצאו למקורו, מחובר להיותו שכ�, דתיי�, יהודי� בי�

אחד. מא� להתפעל
שנאמר מה ג� עלי�",37וזהו נקרא הוי' ש� כי האר� עמי כל ואז,e`xiy"וראו ישראל, שבבני האלוקות את

ישראל לבני ויסייעו ממ�", "ויראו אדרבה, אלא ינגדו, לא העול�) עניני כל (שכולל האר�" ש"עמי בלבד זו לא
תכלית זוהי שהרי � לקונ� d`ixadבעבודת� lkהמשנה כמאמר נבראתי38, ואני לשמשני, אלא נבראו "לא :

ז"ל חכמינו ואמרו קוני", את לזה".39לשמש לצוות אלא נברא לא כולו העול� "כל

וחסידות בקבלה המבואר דר� לא40ועל שהקליפה באופ� הקליפות מציאות היתה הדעת ע� חטא שקוד�
אדרבה אלא לקדושה, מנגדת קליפה41היתה כמו ,dpibne zxneyy.לקדושה סיוע היה ידה שעל היינו, הפרי, על

ההוראה קיו� ידי על – אינ��יהודי� אצל אפילו שלו, בהסביבה לפעול יהודי של בכוחו זה דר� ועל
בטל לא שמחובר מהדי� ש"עמדו42שלמדי� לבוא, דלעתיד ומצב המעמד דר� על יהיה הגלות בזמ� שעוד �

צאנכ�" ורעו כהני�"43זרי� ל"ממלכת המתאימי� עניני� ע� ורק א� להתעסק יוכל ובמילא, מכה�44, החל ,

גדול לכה� ועד גדול, כה� סג� מזה, ויתירה נאמר45פשוט, עליו בירושלי�46, ביתו "ויהיה יצא", לא המקדש "מ�
מש�" זז ומצבו.47ואינו מעמדו ג� יהיה כ� �

להקב"ה, מחובר שהוא בגלוי רואי� זה ידי שעל עלי�", (ש)נקרא הוי' "ש� את בגילוי להביא שצרי� אלא
עליו. המוטל התפקיד את למלא יכול ואז דרחמנא", גזא "בבי ונמצא

***

.ÂÎ,להקב"ה מחובר הוא (שיהודי זה �עני� אחד) מא� להתפעל מבלי בעול� שליחותו ממלא זה ובכוח
תמוז: י"ב�י"ג הגאולה לחג בשייכות ג� מודגש

הנה קאסטראמא, מקלטו לעיר לנסוע ועמד תמוז בג' האסורי� מבית יצא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק כאשר
מה אחדי�, דברי� לפניה� ואמר ללוותו ש� העומדי� קהל אל פנה המסע, צאת טר� הנתיבות בבית בהיותו

(כדלקמ�). רוסיא במדינת הרבני� אסיפת בעת נ"ע (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו, שאמר

ואיל�.34) 235 ע' חכ"א לקו"ש ראה
א.35) פו, יומא
כ.36) פ"ב, דב"ר א. קג, סנהדרי�
יו"ד.37) כח, תבוא
בסופה.38) קידושי�
(ד"ה39) לפיה"מ הרמב"� הקדמת וראה וש"נ. סע"ב. ו, ברכות

ראה). אח"כ
הצ"צ40) רשימות ב). (יח, ישראל בית בהקדמה של"ה ראה

רח). ע' אור (יהל סק"י � יט נה, לתהלי�
גדול.41) שמש ב: נט, סנהדרי� ראה

היא42) ערלה והרי לערלה, בנוגע במשנה נאמר זה שדי� ולהעיר,
כט, קדושי� בלקו"ת הובא � עה"ת (ש"� הדעת ע� חטא על תיקו�
מנגדת תהי' שהקליפה עה"ד חטא פעולת מתבטלת ובמילא א),
שהיתה כמו הפרי, על ומגינה ששומרת קליפה כמו ונעשית לקדושה,

החטא. קוד�
ב.43) לה, ברכות וראה ה. סא, ישעי'
ו.44) יט, יתרו
עה"פ.45) בעה"ט ראה
יב.46) כא, אמור
ה"ז.47) פ"ה המקדש כלי הל' רמב"�

c"iyz'd fenz a"i ,qgpit zyxt 'b mei zgiy

(במידה48ובהקדמה ידיעות לרכוש יצטר� בישראל רב שכל חוק להנהיג המלוכה רצתה ההיא שבעת �

התוק�. בכל אליו התנגדו היראי� מחוגי שהרבני� דבר חיצוניות, בחכמות מסוימת)

הרבני� להרבני�49ובאסיפת באסיפה) (שהשתתפו המלוכה באי�כוח הודיעו � הממשלה מצד שנערכה �

האסיפה, את שניהלו

� ישראל גדולי ועוד אטלס, הרב מבריסק, חיי� ר' נ"ע, אדמו"ר כ"ק נכחו זו באסיפה �

את לקבל יסכימו לא שבא� הודיע, סטאלי�י�, המדינה), של הפני� עניני כל את (שניהל הפני� שר ַאשר,
ועיירות. ערי� ואחת במאה � ביהודי� פרעות � "פוגרומי�" יערו� שהוא לה� ידוע להוי החוק,

שהמלוכה בראות� � החוק את לקבל ויסכימו שיוותרו הדברי� שהגיעו וכמעט הנאספי�, על נפל גדול פחד
ערי� ואחת במאה "פוגרומי�" יערכו לאו שבא� לאמור לח� שמפעילה ועד החוק, את לקבוע בדעתה נחושה

זאת! עשו אכ� אחדות שני� לפני שהרי זה, על נאמני� היו וה� � ועיירות

וחושבי� פוחדי� שהרבני� הרוח, מצב את ראה � אדמו"ר וחמי מורי כ"ק סיפר � נ"ע אדמו"ר כ"ק כאשר
לסיו� האסיפה) בתכנית שנרש� (כפי לו להינת� צריכה שהיתה הדיבור רשות את שיעבירו ביקש לוותר,

האחרו�. הדובר יהיה שהוא האסיפה,

הכול ידעו הדברי�): נדפסו שכבר (כפי ואמר נ"ע אדמו"ר כ"ק נעמד � דבריה� את סיימו שכול� לאחרי
והוסי�: עליה�. הבית בעל אינו אחד וא� בגלות, אינ� הנשמות אבל שלנו, הגופי� רק נמצאי� בגלות אשר

בהתעלפות!... ונפל ברבי�, הש� את קדשו יהודי�! וסיי�: התורה. כוח רק הוא שלנו הכוח

וה� מליובאוויטש, הרבי של לעמדתו מצטרפי� ה� שג� ואמרו אטלס, הרב וכ� מבריסק, חיי� ר' קפ� מיד
הדבר. נשאר וכ� החוק. לקבלת מתנגדי�

מיד הגיעה לש�, כשבאו בבית�המלו�. לחדרו אותו והביאו נ"ע, אדמו"ר כ"ק של רוחו את השיבו בינתיי�
שיעמדו שוטרי� שני שלחו וכבר במאסר, הוא הרי המלוכה, נגד שיצא שכיו� מהמלוכה, מהמשטרה, פקודה
של חוות�דעת היכרות, ידי על השתדלו ומיד תיכ� א� למאסר. אותו ויקחו שיתלבש, עד ימתינו חדרו, בפתח
בחדרו ארעסט"), ("דאמאשני במאסר�בית יעצרוהו רק אלא לבית�הסוהר, ייקחוהו שלא ופעלו וכו', ַַָרופא
וההצעה לביתו. לנסוע ויכול משוחרר שהוא פקודה הגיעה קצר זמ� תו� הנה נוספת, השתדלות ולאחרי במלו�.

נתבטלה.

הדברי� שנדפסו כפי לקאסטראמא, לנסוע כשעמד אלו דברי� חזר אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שאמר50וכאמור,
ד"יהי ההקדמה לאחרי יטשנו".51אז ואל יעזבנו אל אבותינו ע� היה כאשר עמנו אלוקינו ה'

המקומות, כל ועל הזמני� כל על נתינת�כוח מהוה � הדברי� את להדפיס אדמו"ר וחמי מורי כ"ק של והציווי
אחד א� בת�חורי�, היא הנשמה אבל בגלות, נמצא שלו הגו� שרק לידע צרי� שנמצא, מקו� בכל יהודי, שכל

עומדת הנשמה כאשר ובמילא, הקב"ה, מלבד עליה הבית בעל מהxaegnaאינו כל לפעול יכולה הקב"ה, ע�
תעשה" מה לו יאמר "מי שהרי הקב"ה, של רצונו מקו�.52שהוא בכל הבית בעל הוא הקב"ה ;

מקו� בכל והמצוות התורה אור המשכת ולפעול וההסתרי�, ההעלמות מכל להתפעל שלא כוח נות� זה ועני�
במושבות�" אור .. ישראל בני "לכל יהיה ואז ג�53ומקו�, אלא) רוחניי�, בעניני� רק (לא האור שיומש� ,

הגשמיי�. בעניני�

ניגו�]. לנג� ציוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

(48.6 הערה 221 ע' שלו� תורת סה"ש ג� ראה � לקמ� בהבא
ס"ל תשי"א תמוז י"ב שיחת ואיל�. 29 ע' תש"ה ואיל�. 111 ע' תש"ב

.(210 ע' ח"ג התוועדויות � מנח� (תורת
ב"רשימות"49) הנסמ� � בפטרבורג" הרבני� "ועידת אודות ראה

.194 הערה 229 ע' תרצ"א סה"ש .21 הערה 5 ע' ח חוברת

וש"נ.50) .169 ע' תרפ"ז סה"ש ראה
נז.51) ח, מלכי�ֿא
ד.52) ח, קהלת
כג.53) יו"ד, בא
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(במידה48ובהקדמה ידיעות לרכוש יצטר� בישראל רב שכל חוק להנהיג המלוכה רצתה ההיא שבעת �

התוק�. בכל אליו התנגדו היראי� מחוגי שהרבני� דבר חיצוניות, בחכמות מסוימת)

הרבני� להרבני�49ובאסיפת באסיפה) (שהשתתפו המלוכה באי�כוח הודיעו � הממשלה מצד שנערכה �

האסיפה, את שניהלו

� ישראל גדולי ועוד אטלס, הרב מבריסק, חיי� ר' נ"ע, אדמו"ר כ"ק נכחו זו באסיפה �

את לקבל יסכימו לא שבא� הודיע, סטאלי�י�, המדינה), של הפני� עניני כל את (שניהל הפני� שר ַאשר,
ועיירות. ערי� ואחת במאה � ביהודי� פרעות � "פוגרומי�" יערו� שהוא לה� ידוע להוי החוק,

שהמלוכה בראות� � החוק את לקבל ויסכימו שיוותרו הדברי� שהגיעו וכמעט הנאספי�, על נפל גדול פחד
ערי� ואחת במאה "פוגרומי�" יערכו לאו שבא� לאמור לח� שמפעילה ועד החוק, את לקבוע בדעתה נחושה

זאת! עשו אכ� אחדות שני� לפני שהרי זה, על נאמני� היו וה� � ועיירות

וחושבי� פוחדי� שהרבני� הרוח, מצב את ראה � אדמו"ר וחמי מורי כ"ק סיפר � נ"ע אדמו"ר כ"ק כאשר
לסיו� האסיפה) בתכנית שנרש� (כפי לו להינת� צריכה שהיתה הדיבור רשות את שיעבירו ביקש לוותר,

האחרו�. הדובר יהיה שהוא האסיפה,

הכול ידעו הדברי�): נדפסו שכבר (כפי ואמר נ"ע אדמו"ר כ"ק נעמד � דבריה� את סיימו שכול� לאחרי
והוסי�: עליה�. הבית בעל אינו אחד וא� בגלות, אינ� הנשמות אבל שלנו, הגופי� רק נמצאי� בגלות אשר

בהתעלפות!... ונפל ברבי�, הש� את קדשו יהודי�! וסיי�: התורה. כוח רק הוא שלנו הכוח

וה� מליובאוויטש, הרבי של לעמדתו מצטרפי� ה� שג� ואמרו אטלס, הרב וכ� מבריסק, חיי� ר' קפ� מיד
הדבר. נשאר וכ� החוק. לקבלת מתנגדי�

מיד הגיעה לש�, כשבאו בבית�המלו�. לחדרו אותו והביאו נ"ע, אדמו"ר כ"ק של רוחו את השיבו בינתיי�
שיעמדו שוטרי� שני שלחו וכבר במאסר, הוא הרי המלוכה, נגד שיצא שכיו� מהמלוכה, מהמשטרה, פקודה
של חוות�דעת היכרות, ידי על השתדלו ומיד תיכ� א� למאסר. אותו ויקחו שיתלבש, עד ימתינו חדרו, בפתח
בחדרו ארעסט"), ("דאמאשני במאסר�בית יעצרוהו רק אלא לבית�הסוהר, ייקחוהו שלא ופעלו וכו', ַַָרופא
וההצעה לביתו. לנסוע ויכול משוחרר שהוא פקודה הגיעה קצר זמ� תו� הנה נוספת, השתדלות ולאחרי במלו�.

נתבטלה.

הדברי� שנדפסו כפי לקאסטראמא, לנסוע כשעמד אלו דברי� חזר אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שאמר50וכאמור,
ד"יהי ההקדמה לאחרי יטשנו".51אז ואל יעזבנו אל אבותינו ע� היה כאשר עמנו אלוקינו ה'

המקומות, כל ועל הזמני� כל על נתינת�כוח מהוה � הדברי� את להדפיס אדמו"ר וחמי מורי כ"ק של והציווי
אחד א� בת�חורי�, היא הנשמה אבל בגלות, נמצא שלו הגו� שרק לידע צרי� שנמצא, מקו� בכל יהודי, שכל

עומדת הנשמה כאשר ובמילא, הקב"ה, מלבד עליה הבית בעל מהxaegnaאינו כל לפעול יכולה הקב"ה, ע�
תעשה" מה לו יאמר "מי שהרי הקב"ה, של רצונו מקו�.52שהוא בכל הבית בעל הוא הקב"ה ;

מקו� בכל והמצוות התורה אור המשכת ולפעול וההסתרי�, ההעלמות מכל להתפעל שלא כוח נות� זה ועני�
במושבות�" אור .. ישראל בני "לכל יהיה ואז ג�53ומקו�, אלא) רוחניי�, בעניני� רק (לא האור שיומש� ,

הגשמיי�. בעניני�

ניגו�]. לנג� ציוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

(48.6 הערה 221 ע' שלו� תורת סה"ש ג� ראה � לקמ� בהבא
ס"ל תשי"א תמוז י"ב שיחת ואיל�. 29 ע' תש"ה ואיל�. 111 ע' תש"ב

.(210 ע' ח"ג התוועדויות � מנח� (תורת
ב"רשימות"49) הנסמ� � בפטרבורג" הרבני� "ועידת אודות ראה
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וש"נ.50) .169 ע' תרפ"ז סה"ש ראה
נז.51) ח, מלכי�ֿא
ד.52) ח, קהלת
כג.53) יו"ד, בא
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.‰Ï:�פני כל על בקיצור � אודותיו לדבר שיש נוס� עני� ישנו
מבבל עמה� עלו החדשי� ששמות פי על א� הרי � תמוז חודש של לשמו חודש94בנוגע של שמו הנה ,

בתנ"� נזכר התמוז",95תמוז את מבכות יושבות "נשי� :

שמקבלי� סבורי� היו לה שהעובדי� וכיו� השמש, ע� הקשורה זרה" "עבודה אודות מדובר שש� אלא,
שנאמר מה דר� [על ממנה ידעה96השפעה לא "והיא גו'", ופשתי צמרי ומימי לחמי נותני מאהבי אחרי "אלכה

אצל� ומנהג חוק היה וגו'"], מאהביה לעיני נבלותה את אגלה "ועתה מסיי� ולכ� וגו'", לה נתתי אנכי כי
ה"תמוז" את מבכות היו שהנשי� זרה...) דעבודה המנהגי� בפרטיות לבאר נוגע לא .97(ובוודאי

הידוע ובלשו� הקלקול, היה שבו בהמקו� להיות צרי� בלתי�רצוי עני� כל של שהתיקו� כיו� שלצור�98והנה,
ג� מתנוול מנוול ע� ש"המתאבק פי על א� עמו, ולהתעסק המתברר בלבושי להתלבש צרי� הבירורי� עני�

כדלקמ�.99כ�" לנשי�, במיוחד ושיי� נוגע התמוז" את מבכות ד"נשי� העני� שתיקו� מוב� הרי �

.ÂÏכל קניית עבור ממש בפועל לשל� הבית, הוצאות את לנהל שצריכות אלה ה� שהנשי� הוא הסדר
בהתא� ההוצאה את לכלכל כיצד יותר ה� ומוטרדות עסוקות ולכ� הבית, של החשבונות שאר וכל המצרכי�,

ההוצאה. עבור מבעליה� שמקבלות להכנסה
עניני�, מכמה ה� פטורות שלכ� � הגשמיי� בהצרכי� יותר ה� עסוקות הנשי� של אורח�החיי� שמצד וכיו�

התורה מלימוד ג� התפיסת�מקו�100כולל בעיניה� ונדמה הגשמיי�, לעניני� משקל�יתר שנותנות ייפלא לא �

ממש. בפועל שהוא מכמו יותר גדולה במידה שלה�

צור� יש גשמיי�, בעניני� שעוסקי� זה שמצד בעלי�עסק, אצל � ישראל בני לכללות בנוגע שהוא וכמו
xzei dlecb zelczydaביכולתו גדול" "סוחר שלהיותו חכמה, רוב מצד באה שהפרנסה הטעות את אצל� לשלול

בלבד... ספורי� דולרי� רק ירוויח "בטל�" שהוא שמי בשעה בה דולר, אלפי שירוויח באופ� המסחר את לנהל

שנאמר כמו אלא אינה בפרנסה שההתעסקות לדעת היינו,101עליה� תעשה", אשר בכל אלוקי� ה' "וברכ�
שנאמר מה ג� וזהו בהקב"ה. תלויה וההצלחה הברכה ואילו "כלי", לעשות רק צרי� לחכמי�102שהאד� "לא

בהקב"ה, תלוי העושר כי עניי�, ה� כ� פי על וא� המסחר, בחכמת אפילו גדולי� חכמי� שישנ� היינו, לח�",
ורובו ראשו האד� מונח שבו בהמסחר אפילו והצלחה ברכה שיית� שלו", והנכסי� שהעושר למי "יתפלל שלכ�

ונפלאות... גדולות פועל שבכ� בחשבו

זו הרי אופ�, xzeiובכל dyw dcearעל בעל�הבית הוא שהקב"ה האמת את שיראו בעלי�עסק אצל לפעול
ויו� שבת שמירת על הקפדה כדי תו� המסחר את ינהל כאשר ולכ�, שלו... המסחר על ג� ואפילו העול�, כל
במסחר. יותר גדולה והכנסה הצלחה לו תהיה זה ידי על דוקא הנה הקודש, על מחול ההוספה ג� כולל טוב,

לבאר מיוחדת והסברה יתירה בהשתדלות צור� יש החיי�, וסדר הטבע שמצד לנשי�, בנוגע זה דר� ועל
" הוא בעיקר שנוגע שהדבר האמת, את שיראו עליה� ולפעול d'לה� zkxa:"

כל לה� שיש מרוצי�, יהיו בני�הבית שכל באופ� בהצלחה, ולנצלו קט�, סכו� לקבל יכולי� לפעמי�
לא בדרכי� מגיע הכס� א� אבל, דולר, מאה עוד לקבל יכולי� ולפעמי� וכו'; ולבוש מזו� לה�, המצטר�

עב הכס� את לנצל שצריכי� אדרבה, אלא מה�, נהני� שלא בלבד זו לא אזי רחמנאטובות, ותרופות, רופאי� ור
יהודי בבית כזאת תהיה שלא .103ליצל�,

שיקבלו אלא הבית, הוצאת עבור מבעליה� שמקבלות הכס� סכו� כ� כל לא � הוא שנוגע מה כ�, וא�
שמקפידי� באופ� הוא שהעסק והיינו, ח"ו, התורה היפ� שהוא באופ� ולא כשר, באופ� שהרוויחו כס� מבעליה�

וכו'. וכו' גבול, השגת גזילה, משקר, ונזהרי� טוב, ויו� שבת שמירת על

ר"ה94) � מדברי תוד"ה ט. פמ"ח, ב"ר ה"ב. פ"א ר"ה ירושלמי
א. ז,

יד.95) ח, יחזקאל
ואיל�.96) ז ב, הושע
פכ"ט.97) ח"ג מו"נ ש�). (יחזקאל עה"פ רד"ק ראה
וש"נ.98) ואיל�. קפו ע' תרכ"ט סה"מ ראה

ספכ"ח.99) תניא
ב.100) כט, קידושי�
פ"א.101) כה מאמר ומעי� קונטרס ב. קז, דרמ"צ וראה יח. טו, ראה פ'
יא.102) ט, קהלת
וש"נ.103) .60 ע' לעיל ג� ראה
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שחברתה פי על א� – מרוצי� יהיו שכול� ולהצליח דולרי� של יותר קט� סכו� לקבל שיכולי� האשה רואה ואז,
הילדי�... ולא הבית בעל לא היא, לא איינגעגאנגע�"), ניט איר ("ס'איז נהנתה ולא יותר, גדול דולרי� סכו� ַַקיבלה

תעשיר" היא ה' "ברכת הוא שהעיקר לפי � הדבר יתקבל104וטע� ההוצאה עבור שמקבלי� שהכס� היינו, ,

בכל והצלחה ברכה תומש� ממש, בפועל הכס� כמות על הבט מבלי ואז, הקב"ה, של והצלחה הברכה ע� יחד
זה. בסכו� שירכשו מה

.ÊÏידי על – התמוז" את מבכות ד"נשי� העני� תיקו� להיות צרי� אזי תמוז, בתקופת נמצאי� וכאשר
זה: בזמנינו הנשי� של עבודת�

מעבודה השפעה שמקבלי� וחשבו שטעו כיו� התמוז, את מבכות הנשי� היו שני� אלפי שלפני זה תמורת
לעול�" ה' "אמת האמת, את ויראו יכירו עתה הנה � בית105זרה ובכל העול�, בכל הבית בעל הוא שהקב"ה ,

בפרט, יהודי

כספו את מרוויח לפרנסה שדואג והבעל להתנהל, צרי� כשר יהודי שבית כפי מתנהל הבית שכאשר כ�,
עבור ינוצל סענט שכל באופ� יהיה שיביא, זמ� ובאיזה שיביא, כס� סכו� כל אזי � תורה פי על הכשר באופ�

הבית. בני כל רצו� לשביעות ובריאי�, טובי� עניני�

נתנו "מיד� הרי שכ�, וכיו� הכל", ממ� "כי – הקב"ה של בידיו הוא שהכל בכ� להכיר צריכות הנשי�
משרה106ל�" אי�קבלת או בשבת, העסק סגירת בגלל ל"מתחרה" שנותני� שנדמה ומה לצדקה, שנותני� מה :

ש" באופ� זה הרי � גבול השגת ע� jl"הקשורה epzp jcin�הדולרי שבסכו� ככה, פעמי� כמה מחזיר והקב"ה ,
והצלחה. ברכה תוספת תומש� כ�, לאחרי שמרוויחי�

ממש. בפועל שיבואו והעיקר, הדברי�, שיתקבלו � לחיי�! לחיי� שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיי�

"ניסיונות", אצל� יהיו שלא ומצב במעמד � ונשי� אנשי� � ישראל בני כל יהיו ולהבא שמכא� רצו� ויהי
הרע מהיצר מתפתה שאינו "קונ�" להראות יצטר� והיהודי בניסיו�, יהודי להעמיד הקב"ה צרי� מה לש� שכ�,

מעליכ�" ארחיק הצפוני "את היעוד יקוי� שבו הזמ� כבר שיבוא מוטב מ�107� אעביר הטומאה רוח "את ,

מלחמה,108האר�" בדר� (לא תהיה הבירורי� ועבודת הרע, היצר ע� אפילו מלחמות ללא רגועי�, חיי� יחיו ואז ,
ושלו� מנוחה בדר� .109אלא)

שמח]. ניגו� לנג� ציוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.ÁÏשאז � ברוסיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק של לנשיאותו השלישית) או השנייה (בשנה הראשונות בשני�
קיבל � מכתבי� בכתיבת להסתפק בהכרח היה ובמילא גדולי�, בקשיי� כרוכה למקו� ממקו� הנסיעה היתה

טוע�: ובמכתבו החסידי�, מזקני מאחד מכתב אדמו"ר וחמי מורי כ"ק
אדמו"ר וחמי מורי מכ"ק מכתבי� מקבל אחרות) בערי� זה דר� (ועל בעירו שמתגורר שפלוני הסיבה מהי
לעתי� אדמו"ר וחמי מורי כ"ק לו כותב ובכלל מכתביו, על מענה מקבל אינו הוא ואילו יותר, קרובות לעתי�

להשני, שכותב ממה יותר רחוקות

היה שלה� שה"ציור" למרות � זה jxra:וכל `lyא" היה ובעצמו חסידית, ממשפחה גדול, למד� היה ַהוא
מהצעירי�. היה השני ואילו חסיד", הייסער

ולהבטיח לחטו� צריכי� לראש שלכל כזה בזמ� עכשיו שנמצאי� אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק לו והשיב
בפועל. מעשה ע� הקשורי� להמכתבי� קדימה די� ובמילא, בפועל, למעשה הנוגעי� עניני� ַָ("באווארענע�")

ט בשמירת תוספת שבת, בשמירת תוספת ילדי�, עבור "חדר" כ� לאחרי יצמח שמה� כאלה מכתבי� הרתולכ�,
הוא כותב לראש לכל הנה � בפועל למעשה הנוגעי� העניני� בכל זה דר� ועל צדקה, של עני� המשפחה,

כב.104) יו"ד, משלי
ב.105) קיז, תהלי�
יד.106) כט, הימי�ֿא דברי

כ.107) ב, יואל
ב.108) יג, זכרי'
ואיל�.109) 83 ע' תש"ד ואיל�. קנב ע' תרנ"ט סה"מ ראה



יט c"iyz'd fenz a"i ,qgpit zyxt 'b mei zgiy

שחברתה פי על א� – מרוצי� יהיו שכול� ולהצליח דולרי� של יותר קט� סכו� לקבל שיכולי� האשה רואה ואז,
הילדי�... ולא הבית בעל לא היא, לא איינגעגאנגע�"), ניט איר ("ס'איז נהנתה ולא יותר, גדול דולרי� סכו� ַַקיבלה

תעשיר" היא ה' "ברכת הוא שהעיקר לפי � הדבר יתקבל104וטע� ההוצאה עבור שמקבלי� שהכס� היינו, ,

בכל והצלחה ברכה תומש� ממש, בפועל הכס� כמות על הבט מבלי ואז, הקב"ה, של והצלחה הברכה ע� יחד
זה. בסכו� שירכשו מה

.ÊÏידי על – התמוז" את מבכות ד"נשי� העני� תיקו� להיות צרי� אזי תמוז, בתקופת נמצאי� וכאשר
זה: בזמנינו הנשי� של עבודת�

מעבודה השפעה שמקבלי� וחשבו שטעו כיו� התמוז, את מבכות הנשי� היו שני� אלפי שלפני זה תמורת
לעול�" ה' "אמת האמת, את ויראו יכירו עתה הנה � בית105זרה ובכל העול�, בכל הבית בעל הוא שהקב"ה ,

בפרט, יהודי

כספו את מרוויח לפרנסה שדואג והבעל להתנהל, צרי� כשר יהודי שבית כפי מתנהל הבית שכאשר כ�,
עבור ינוצל סענט שכל באופ� יהיה שיביא, זמ� ובאיזה שיביא, כס� סכו� כל אזי � תורה פי על הכשר באופ�

הבית. בני כל רצו� לשביעות ובריאי�, טובי� עניני�

נתנו "מיד� הרי שכ�, וכיו� הכל", ממ� "כי – הקב"ה של בידיו הוא שהכל בכ� להכיר צריכות הנשי�
משרה106ל�" אי�קבלת או בשבת, העסק סגירת בגלל ל"מתחרה" שנותני� שנדמה ומה לצדקה, שנותני� מה :

ש" באופ� זה הרי � גבול השגת ע� jl"הקשורה epzp jcin�הדולרי שבסכו� ככה, פעמי� כמה מחזיר והקב"ה ,
והצלחה. ברכה תוספת תומש� כ�, לאחרי שמרוויחי�

ממש. בפועל שיבואו והעיקר, הדברי�, שיתקבלו � לחיי�! לחיי� שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיי�

"ניסיונות", אצל� יהיו שלא ומצב במעמד � ונשי� אנשי� � ישראל בני כל יהיו ולהבא שמכא� רצו� ויהי
הרע מהיצר מתפתה שאינו "קונ�" להראות יצטר� והיהודי בניסיו�, יהודי להעמיד הקב"ה צרי� מה לש� שכ�,

מעליכ�" ארחיק הצפוני "את היעוד יקוי� שבו הזמ� כבר שיבוא מוטב מ�107� אעביר הטומאה רוח "את ,

מלחמה,108האר�" בדר� (לא תהיה הבירורי� ועבודת הרע, היצר ע� אפילו מלחמות ללא רגועי�, חיי� יחיו ואז ,
ושלו� מנוחה בדר� .109אלא)

שמח]. ניגו� לנג� ציוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.ÁÏשאז � ברוסיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק של לנשיאותו השלישית) או השנייה (בשנה הראשונות בשני�
קיבל � מכתבי� בכתיבת להסתפק בהכרח היה ובמילא גדולי�, בקשיי� כרוכה למקו� ממקו� הנסיעה היתה

טוע�: ובמכתבו החסידי�, מזקני מאחד מכתב אדמו"ר וחמי מורי כ"ק
אדמו"ר וחמי מורי מכ"ק מכתבי� מקבל אחרות) בערי� זה דר� (ועל בעירו שמתגורר שפלוני הסיבה מהי
לעתי� אדמו"ר וחמי מורי כ"ק לו כותב ובכלל מכתביו, על מענה מקבל אינו הוא ואילו יותר, קרובות לעתי�

להשני, שכותב ממה יותר רחוקות

היה שלה� שה"ציור" למרות � זה jxra:וכל `lyא" היה ובעצמו חסידית, ממשפחה גדול, למד� היה ַהוא
מהצעירי�. היה השני ואילו חסיד", הייסער

ולהבטיח לחטו� צריכי� לראש שלכל כזה בזמ� עכשיו שנמצאי� אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק לו והשיב
בפועל. מעשה ע� הקשורי� להמכתבי� קדימה די� ובמילא, בפועל, למעשה הנוגעי� עניני� ַָ("באווארענע�")

ט בשמירת תוספת שבת, בשמירת תוספת ילדי�, עבור "חדר" כ� לאחרי יצמח שמה� כאלה מכתבי� הרתולכ�,
הוא כותב לראש לכל הנה � בפועל למעשה הנוגעי� העניני� בכל זה דר� ועל צדקה, של עני� המשפחה,

כב.104) יו"ד, משלי
ב.105) קיז, תהלי�
יד.106) כט, הימי�ֿא דברי

כ.107) ב, יואל
ב.108) יג, זכרי'
ואיל�.109) 83 ע' תש"ד ואיל�. קנב ע' תרנ"ט סה"מ ראה
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עני� רק אלא למעשה, נוגעי� שאינ� בעניני� או הפרט, אל רק שנוגעי� כאלה מכתבי� ואילו אלה; מכתבי�
זמ�. לאחר לדחות� הוא מוכרח � קורת�רוח של

.ËÏ�עני הוא דבר לכל וקוד� שנוגע שהעני� � עתה עד מאז עוד ונמש� הול� זה, ומצב dyrndמעמד

lreta.

ה" את למצוא אחד כל צרי� � בפועל המעשה עני� בו.xirvולצור� שיש "

הוא פחות ועוד ספיקות, פחות לה� יש בה�, השתמשו שלא כוחות יותר לה� יש שצעירי� � ובהקדמה
העול�. מעניני הלכלו� אצל�

השדה את הוא שאוהב אמר שבילדותו הזק�, אדמו"ר אודות פע� סיפר אדמו"ר וחמי מורי כ"ק מפני110� בבוקר,
רבי�. אנשי� מתהלכי� לא שבו ובשדה, היו�, התחלת עדיי� זה שהרי בטלי�... דברי� קצת רק ב"אויר" יש שאז

פשרות, לידי שמביאי� עניני� ע� מעט רק התעסק בחיי� פעילותו שבהתחלת האד�, בחיי זה דר� ועל
עדיי� התלכל� לא ובמילא, בכלל, התורה והיפ� האמת היפ� היושר, היפ� של לעניני� זה לאחרי באי� שמזה
הקשור בכל � ספיקות ופחות � כוח יותר לו יש ולכ� כ�. כל משומשי� לא עדיי� ה� שלו והכוחות כ�, כל

בו. וההצלחה לתפקידו

ימי שבאי� קוד� ("יוגנט�יאר�"), הנעורי� שנות שנקראי� השני� תקופת זו הרי � האד� חיי ָובכללות
הזקנה. וימי העמידה

שייכנסו הניח לא שבו באד� חלק ישנו הזקנה, בימי ג� אלה, מתקופות אחת בכל הנה � יותר ובפרטיות
בעל בלתי הוא שהקב"ה כש� הרי הקב"ה, ע� מחובר ולהיותו בטלי�; דברי� של ועניני� ספיקות של עניני�

ומצוות. תורה בעניני יותר עוד להוסי� יוכל ירצה, רק שא� כ�, כוחות, ריבוי לו יש כ� כמו גבול,

בתעודת�הלידה או ב"�אס�ארט" שרשו� כפי שנותיו מספר על הבט מבלי מישראל, אחד כל יש111כלומר: , ַָ
ולהפו� לפעול ביכלתו יש � "צעיר" היותו ומצד ל"צעיר", הוא נחשב שבו מסוי�, מקצוע מסוי�, חלק בו

הקצה. אל הקצה מ� בעול� חלקו

הכוחות את לנצל ירצה רק א� זקנו; צמח לא שעדיי� או שחור, שזקנו או לב� זקנו א� כ� על הבט מבלי
זו, שליחות לו נת� שהקב"ה שכיו� בכ� ספק אי� הקב"ה, של שליחותו את לקיי� כדי הקב"ה ע� המחוברי�

השליחות. את למלא האפשרות את לו נת� בודאי

בזהר שכתוב כמו – היא בתחילתו112והשליחות בתניא למיתקא:113והובא ומרירו לנהורא חשוכא להפו� �

שנאמר כמו – מרירות שיש ובמקו� והמצוות; התורה באור להאיר צריכי� � חוש� שישנו "אחריתה114במקו�
מתיקות שתהיה עד המרירות את להפו� יש � בפרט העול� עניני ועל בכלל הרע היצר על דקאי כלענה", מרה

בגשמיות. ג� מתיקות תהיה ובמילא ברוחניות,

מבלי אשה, או איש אד�, בכל שיש ה"נערות" כח וה� בכלל, הנוער ה� � ה"נוער" את לכבוש לזה: והדר�
לעבודת אותו ("איינש�אנע�") ולרתו� � משומש לא ועדיי� לגמרי צעיר שהוא החלק שזהו הגיל, על ַַהבט
� כ"ג) סעי� (כנ"ל רצונ�" מפני אחרי� רצו� "שיבטל ההבטחה ג� ומתקיימת מצליחי�, בוודאי ואז הבורא,
הפרטיי�. בעניניו ג� יצליח זה ידי שעל והסתרי�, ההעלמות של פחותה במידה שליחותו את למלא שיוכל כדי

.Óבשעתו אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שכתב מה ה"נוער"115וזהו את ולכבוש להתעסק הוא הצור� אשר, ,

ווינקל"), אידישע ("א � יהדות של פינה ש� שיעשו מנת על ומקו�, מקו� בכל ופקידי� שלוחי� ַולמנות�
ווינקל"). חסיד'שע ("א חסידות של פינה ג� הזמ� ַובמש�

לעד" קיימי� צדיקי� ש"דברי האמת116וכיו� את שידעו הנוער, הצעירי�, את לרתו� צריכי� עתה ג� הרי, ,

וש"נ.110) .47 ע' תש"ו סה"ש ראה
וש"נ.111) .136 ע' חי"א התוועדויות � מנח� תורת ג� ראה
א.112) ד, ח"א
פ"י.113)
ד.114) ה, משלי

ער�115) עניני� במפתח חי"ב שלו באגרותֿקודש בהנסמ� ג� ראה
שלד). (ע' "צעירי�"

שלט.116) ע' ח"ד תקעו. ע' מוהריי"צח"ג אגרותֿקודשאדמו"ר ראה
שכט. ע' חי"א קמו. ע' ח"י

c"iyz'd fenz a"i ,qgpit zyxt 'b mei zgiy

וקיו� התורה לימוד ידי על יהודית, סביבה שתהיה נמצאי� שבה בהסביבה לפעול הקב"ה של שלוחי� שה�
חסידית. סביבה וג� המצוות,

ה"נו את לכבוש � אותו ולכבוש הנוער ע� להתעסק עליה� לראש זוולכל לא אשר � ה"נוער" ידי על ער"
ולהביאו הנוער את לכבוש בעבודת�, לה� יסייעו ה� שג� אדרבה, אלא ומפריעי�, מנגדי� יהיו שלא בלבד

ה'" לימודי בני� ד"כל ומצב התנ"�117למעמד במפרשי (כמבואר הקב"ה תלמידי ,118.(

בתקופת כבר ה� ה"�אס�ארט" שלפי אלה ג� אלא ה"�אס�ארט", לפי בשני�, הצעירי� רק שלא זאת, ַַָָועוד
שה� היינו, זו, עבודה לצור� בתל� וליל� עצמ� את לרתו� צריכי� � הזקנה בתקופת אפילו או העמידה,
שיתגלה שבה� ה"נעורי�" כח את שיעוררו זה ידי על אחד), כל רוצה שבוודאי (כפי צעירי� יהיו בעצמ�

הכתוב ובלשו� הפועל, אל הכוח מ� ייווכח119ויבוא � "חלש" שהוא לו שנדמה מי ג� אני": גיבור יאמר "החלש
בבריאותו ג� יתוס� זה ידי ועל הקב"ה, רצו� פי על בסביבתו לפעול שצריכי� מה כל את למלא "גיבור" שהוא

ובריאה. צעירה שתהיה כולה הסביבה על שיפעל � והעיקר הגשמית, ובבריאותו הרוחנית

בוני�" אלא בני� תקרי "אל ה'", לימודי בני� "וכל – ישראל בני כל של התפקיד שבניי�120וזהו היינו, ,

שנעשית כפי נשמה אלוקיכ�", לה' את� "בני� ישראל, בני "בני�", ידי על נעשה בריא עול� שיהיה העול�
זה ידי על בתחתוני�, דירה ית' לו לעשות הקב"ה של שליחותו את למלא היא יכולה אז שדוקא בגו�, קשורה

"אור" יהיה עצמו שה"כלי" שעושי� ועד וההגבלות, המדידות את מה"כלי" .121שמסירי�

זי�"]. עסט "עס� הניגו� לנג� ציוה כ� ואחרי גאלתנו", "ממצרי� הניגו� לנג� ציוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.‡Óפי122בפרשת על א� לעשות, מה ידעו לא זמרי, מעשה אירע שכאשר מסופר � פינחס פרשת � השבוע
שבחבורה הצעיר שהיה פינחס, נענה ואז והזקני�. ואלעזר משה ש� נוכחי� הגמרא123שהיו מדברי 124[ולהעיר

אחרי ואיתמר, אלעזר ע� כ� אחרי אהר�, ע� למדה שתחילה ישראל, בני ע� תורה משה שלמד הסדר אודות
ואמר בשווה] ישראל בני כל ע� למד שפינחס ונמצא, ישראל, בני כל ע� כ� ואחרי הזקני�, שבעי� ע� כ�

פרוונקא" להוי איהו דאיגרתא "קריינא לו: ואמרו בו". פוגעי� השליח).125ש"קנאי� יהיה הוא האיגרת (קורא
מזה: וההוראה

צריכי� שלא הדבר מורה פע� כל לא � דבר אומרי� ואינ� שותקי� שבדור שהגדולי� כאלה עניני� כשישנ�
רואה מישהו שא� לידע, צריכי� מזה. להתחמק מנת על ו"לומדות" חשבונות לעשות ויכולי� מאומה, לעשות
כדי היא לכ� הסיבה אולי מאומה, אומרי� אינ� ממנו שגדולי� ומה לעשות, עליו בדבר, משהו לעשות שיכול

הכהונה את פינחס החלק126שייטול שזהו היינו, ,ely.לשלמותו יבוא זה ידי על ודוקא לברר, צרי� שהוא

חבירו של בפרנסתו נוגע אד� ואי� שלו, החלק את אחד לכל יש שבגשמיות שכ�127כש� ובמכל – ג� כ� ,

בתורת�" חלקנו "ות� שאומרי� [כפי בתורה שלו החלק את אחד לכל יש ברוחניות, � וחומר שהכוונה128וקל ,

מנחות במסכת בגמרא וכמסופר בתורה, לחדש ג� אלא התורה, להבנת רק לא היא דבר129בזה אמר עקיבא שרבי
חברו. של בפרנסתו נוגע אחד ואי� לפעול, צרי� שהוא המצוות ובקיו� ידע] לא רבנו משה שאפילו הלכה

שמצינו מה בהמצוה130� אבל המצוות, שכר הוא שש� לג��עד� בנוגע זה הרי חברו", וחלק חלקו נוטל ש"זכה
שלו. החלק את אחד לכל יש משכרה, למעלה שהיא עצמה

יג.117) נד, ישעי'
תרפ"ט118) בני� וכל בד"ה ונתבאר הובא עה"פ. ומצו"ד מצו"צ

וש"נ). ואיל�. 71 ע' תרפ"ט (סה"מ
(119.64 ע' ח"ב התוועדויות � מנח� תורת ג� וראה יו"ד. ד, יואל
וש"נ.120) בסופה. ברכות
(לעיל121) פ"ה בהמאמר לעיל וש"נ. .118 ע' תרצ"ו סה"מ ג� ראה

.(72

(באידית),122) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה � סוסמ"ג עד מכא�
איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואיל�. 342 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפס

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני
כא.123) בלק תנחומא כה. פ"כ, במדב"ר
לב).124) (לד, תשא ס"פ עה"ת בפרש"י הובא ב. נד, עירובי�
ז).125) (כה, בלק ס"פ עה"ת בפרש"י הובא א. פב, סנהדרי�
ו.126) ש�, בפרש"י הובא כד. פ"כ, במדב"ר
ב.127) לח, יומא � לחבירו במוכ� נוגע אד� אי� ע"ד
מ"כ.128) פ"ה אבות
ב.129) כט,
א.130) טו, חגיגה
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וקיו� התורה לימוד ידי על יהודית, סביבה שתהיה נמצאי� שבה בהסביבה לפעול הקב"ה של שלוחי� שה�
חסידית. סביבה וג� המצוות,

ה"נו את לכבוש � אותו ולכבוש הנוער ע� להתעסק עליה� לראש זוולכל לא אשר � ה"נוער" ידי על ער"
ולהביאו הנוער את לכבוש בעבודת�, לה� יסייעו ה� שג� אדרבה, אלא ומפריעי�, מנגדי� יהיו שלא בלבד

ה'" לימודי בני� ד"כל ומצב התנ"�117למעמד במפרשי (כמבואר הקב"ה תלמידי ,118.(

בתקופת כבר ה� ה"�אס�ארט" שלפי אלה ג� אלא ה"�אס�ארט", לפי בשני�, הצעירי� רק שלא זאת, ַַָָועוד
שה� היינו, זו, עבודה לצור� בתל� וליל� עצמ� את לרתו� צריכי� � הזקנה בתקופת אפילו או העמידה,
שיתגלה שבה� ה"נעורי�" כח את שיעוררו זה ידי על אחד), כל רוצה שבוודאי (כפי צעירי� יהיו בעצמ�

הכתוב ובלשו� הפועל, אל הכוח מ� ייווכח119ויבוא � "חלש" שהוא לו שנדמה מי ג� אני": גיבור יאמר "החלש
בבריאותו ג� יתוס� זה ידי ועל הקב"ה, רצו� פי על בסביבתו לפעול שצריכי� מה כל את למלא "גיבור" שהוא

ובריאה. צעירה שתהיה כולה הסביבה על שיפעל � והעיקר הגשמית, ובבריאותו הרוחנית

בוני�" אלא בני� תקרי "אל ה'", לימודי בני� "וכל – ישראל בני כל של התפקיד שבניי�120וזהו היינו, ,

שנעשית כפי נשמה אלוקיכ�", לה' את� "בני� ישראל, בני "בני�", ידי על נעשה בריא עול� שיהיה העול�
זה ידי על בתחתוני�, דירה ית' לו לעשות הקב"ה של שליחותו את למלא היא יכולה אז שדוקא בגו�, קשורה

"אור" יהיה עצמו שה"כלי" שעושי� ועד וההגבלות, המדידות את מה"כלי" .121שמסירי�

זי�"]. עסט "עס� הניגו� לנג� ציוה כ� ואחרי גאלתנו", "ממצרי� הניגו� לנג� ציוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.‡Óפי122בפרשת על א� לעשות, מה ידעו לא זמרי, מעשה אירע שכאשר מסופר � פינחס פרשת � השבוע
שבחבורה הצעיר שהיה פינחס, נענה ואז והזקני�. ואלעזר משה ש� נוכחי� הגמרא123שהיו מדברי 124[ולהעיר

אחרי ואיתמר, אלעזר ע� כ� אחרי אהר�, ע� למדה שתחילה ישראל, בני ע� תורה משה שלמד הסדר אודות
ואמר בשווה] ישראל בני כל ע� למד שפינחס ונמצא, ישראל, בני כל ע� כ� ואחרי הזקני�, שבעי� ע� כ�

פרוונקא" להוי איהו דאיגרתא "קריינא לו: ואמרו בו". פוגעי� השליח).125ש"קנאי� יהיה הוא האיגרת (קורא
מזה: וההוראה

צריכי� שלא הדבר מורה פע� כל לא � דבר אומרי� ואינ� שותקי� שבדור שהגדולי� כאלה עניני� כשישנ�
רואה מישהו שא� לידע, צריכי� מזה. להתחמק מנת על ו"לומדות" חשבונות לעשות ויכולי� מאומה, לעשות
כדי היא לכ� הסיבה אולי מאומה, אומרי� אינ� ממנו שגדולי� ומה לעשות, עליו בדבר, משהו לעשות שיכול

הכהונה את פינחס החלק126שייטול שזהו היינו, ,ely.לשלמותו יבוא זה ידי על ודוקא לברר, צרי� שהוא

חבירו של בפרנסתו נוגע אד� ואי� שלו, החלק את אחד לכל יש שבגשמיות שכ�127כש� ובמכל – ג� כ� ,

בתורת�" חלקנו "ות� שאומרי� [כפי בתורה שלו החלק את אחד לכל יש ברוחניות, � וחומר שהכוונה128וקל ,

מנחות במסכת בגמרא וכמסופר בתורה, לחדש ג� אלא התורה, להבנת רק לא היא דבר129בזה אמר עקיבא שרבי
חברו. של בפרנסתו נוגע אחד ואי� לפעול, צרי� שהוא המצוות ובקיו� ידע] לא רבנו משה שאפילו הלכה

שמצינו מה בהמצוה130� אבל המצוות, שכר הוא שש� לג��עד� בנוגע זה הרי חברו", וחלק חלקו נוטל ש"זכה
שלו. החלק את אחד לכל יש משכרה, למעלה שהיא עצמה

יג.117) נד, ישעי'
תרפ"ט118) בני� וכל בד"ה ונתבאר הובא עה"פ. ומצו"ד מצו"צ

וש"נ). ואיל�. 71 ע' תרפ"ט (סה"מ
(119.64 ע' ח"ב התוועדויות � מנח� תורת ג� וראה יו"ד. ד, יואל
וש"נ.120) בסופה. ברכות
(לעיל121) פ"ה בהמאמר לעיל וש"נ. .118 ע' תרצ"ו סה"מ ג� ראה

.(72

(באידית),122) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה � סוסמ"ג עד מכא�
איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואיל�. 342 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפס

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני
כא.123) בלק תנחומא כה. פ"כ, במדב"ר
לב).124) (לד, תשא ס"פ עה"ת בפרש"י הובא ב. נד, עירובי�
ז).125) (כה, בלק ס"פ עה"ת בפרש"י הובא א. פב, סנהדרי�
ו.126) ש�, בפרש"י הובא כד. פ"כ, במדב"ר
ב.127) לח, יומא � לחבירו במוכ� נוגע אד� אי� ע"ד
מ"כ.128) פ"ה אבות
ב.129) כט,
א.130) טו, חגיגה
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אותו. לפעול צרי� שהוא שלו העני� שזהו מפני היא, זה, בדבר עוסק אינו אחד שא� לכ� שהסיבה יתכ� ובמילא,

.·Óאיתא פינחס כ�131אודות וא� אליהו, כ� ואחרי פינחס היה תחילה הרי זה: על וקשה אליהו. זה פינחס :

בזוהר שכתוב מה פי על זה, על והתירו� פינחס? זה אליהו לומר שאז132צרי� אלא זה, לפני עוד היה שאליהו
אליהו זה פינחס אומרי� ולכ� מלא�, אלא וא�), מאב (שנולד אשה ילוד היה .133לא

בעבודה: והעני�

השאלה: ונשאלת לעשותו. צרי� לידו הבא ועני� אחרי�, על להסתכל שלא אחד מכל שתובעי� לעיל דובר
לעשותו שצרי� עני� לו הזמי� שהקב"ה כיו� אליהו: זה פנחס אומרי� זה ועל � זה? על כח לוקחי� מניי�

אשה. ילוד שאינו ממישהו ניצו� בו שנכנס ויתכ� זה, על כוחות לו נותני� נפש, במסירת

.‚Óלעשות יכול שפלוני חשבונות, לעשות לה� שאי� היא, הצעירי� האברכי� לכל בדורנו מזה ההוראה
זה, על כוחות לה� ויש שלה�, החלק שזהו לידע צריכי� ליד�, הבא דבר כל אלא לעשות, יכול ואלמוני

נפש. במסירת לעשותו וצריכי�
הרבי כדברי � הוא נפש דמסירת מסירת134והפירוש ח"ו. ולקפו� הגג על לעלות אינה נפש במסירת הכוונה :

הוי'" ברעש "לא כי "טומל", וללא רעש ללא להיות צריכה דחיי135נפש הפעולות בכל נפש במסירת צור� יש .
עיניו" ועוצ� וגו' אזנו "אוט� אל136היו��יו�, התורה את ליקח שלא � נפש מסירת להיות צריכה בתורה אפילו .

תורה") דער צו זי� נעמע� נאר זי�, צו תורה נעמע� ("ניט התורה אל עצמו את ליקח אלא וכאשר137עצמו, . ָ
זאת. יפעלו � באמת רוצי�

הגאולה את יבשר שהוא אליהו, זה פינחס ג� נעשה אזי פינחס, של נפש המסירות ע� הולכי� ,138וכאשר

יתבר�. לו מקדש העול� את לעשות למשיח, הכנה היא דעכשיו העבודה שכללות והיינו,

פעמי�]. ג' – הרביעית ובבא הבבות, ד' ב� הזק� אדמו"ר ניגו� לנג� ציוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.„Ó�מת זמ� לאחרי להיות� שמחה, זמ� להיות צריכי� היו הקי� מחדשי ואב תמוז שחדשי בספרי� איתא
החמישי" וצו� הרביעי "צו� יהיו אלה שבחדשי� גרמו החטאי� עניני שמצד אלא .139תורתנו,

ד"כפלי� באופ� יותר, גדול עילוי יתוס� הקלקול תיקו� ידי שעל היא קלקול של עני� בכל שהכוונה וכיו�
העגל140לתושייה" חטא שלאחרי שניות בלוחות כמו זמ�141, ואב תמוז חדשי יהיו לבוא שלעתיד מוב� הרי �

ביותר. גדולה ושמחה שמחה,

לעד נתקיי� שלא שני מבית הולכי� שבה הדר� שזוהי הגלות, בזמ� נמצאי� שכאשר לזה, ההכנות ואחת
שמי� בידי בניי� שיהיה כיו� לעד קיי� שיהיה שלישי לבית אד�, בידי אני142להיותו והרי ט"ו), סעי� (כנ"ל

שמחה של התוועדות ובפרט בכלל, מצוה של [שמחה שמחה של עני� כבר עושי� � שעה בכל שיבוא מאמי�
ואב, תמוז בתקופת היהדות] לחיזוק

שמחה לימי תמוז י"ב�י"ג ימי את לקבוע אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנפעל כפי �143�

במהרה צדקנו משיח ידי על טפחי� מעשרה למטה הגאולה שתהיה יתבר� הש� ויית� להגאולה, ההכנה וזוהי
ממש. זו בשנה בימינו,

***

רלב"ג131) סע"א. קצ, זח"ב פנחס. ר"פ יל"ש יח. ו, וארא תיב"ע
א. יז, מלכי�ֿא

ועוד.132) אמת. דר� בהגהות עיי"ש ב. מו, ח"א
(133� מנח� (תורת 30 הערה תשי"ב תמוז י"ג שיחת ג� ראה

וש"נ. .(75 ע' ח"ו התוועדויות
וש"נ.134) .313 ע' ריש ח"ד התוועדויות � מנח� תורת ג� ראה
יא.135) יט, מלכי�ֿא
פ"ב.136) העבודה קונטרס וראה טו. לג, ישעי'

וש"נ.137) .189 ס"ע חי"א התוועדויות � מנח� תורת ג� ראה
(138.207 שבהערה ויל"ש תיב"ע ג� וראה מב. כו, בחוקותי פרש"י

ועוד. ה"ב. פי"ב מלכי� הל' רמב"�
יט.139) ח, זכרי'
ו.140) יא, איוב
רפמ"ו.141) שמו"ר
ועוד.142) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י א. רכא, זח"ג ראה
ואיל�.143) 308 ע' חי"ח לקו"ש ג� ראה
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.‰Ó�המועדי פרשת את ג� כוללת פינחס, פרשת השבוע, מועד144פרשת בכל בתורה הקריאה נלקחת וממנה ,
טוב ויו� טוב יו� ובכל .145ומועד

בפרשת יקראו שבה� טובי� ימי� יהיו השנה שבמש� רוצי� ישראל בני שכאשר � הוראה מהוה זה עני� ְֶַוג�
לעשות ה� צריכי� � טובי� לימי� בנוגע וה� חודש לראש בנוגע ה� במועדו, ועני� עני� כל xaclפנחס, dpkd

השבת ביו� וה� רש"י, פירוש ע� חומש השיעור את לומדי� שבה� השבוע של החול בימי ה� פשוט, בשבוע
השנה. כל במש� טובי� להימי� זוכי� זו הכנה ידי ועל כולה, הפרשה את קוראי� שבו

ז"ל חכמינו שאמרו מה ג� לשבת146וזהו בנוגע אמורי� הדברי� וא� בשבת", יאכל שבת בערב שטרח "מי
וקיימא" מקדשא "שבת שמי�, בידי אינהו147שקדושתה ש"ישראל טוב, ליו� בנוגע וכמה כמה אחת על ,

לזמני" צריכה148דקדשינהו כדבעי, טוב היו� שיהיה שכדי בוודאי הרי והזמני�", ישראל "מקדש אומרי� שלכ� ,

טוב. היו� לפני וההכנה הטרחא להיות

שכל הקב"ה של שרצונו � הבריאה בכללות כללי עני� הוא כו') והכנה בטרחא צור� (שיש זה עני� והרי
דכיסופא" "נהמא של באופ� יהיו לא יהודי של בהיגיעה149עניניו שג� פי על א� יגיעתו, ידי על בה� שיזכה אלא ,

דשמיא. סייעתא לו יש עצמה

.ÂÓיגיעה ריבוי לאחרי דוקא אצלו שבאי� עניני� שישנ� כ� על להתרע� ליהודי שאי� מוב� זה פי על
ציבורית בעסקנות הצלחה בהרחבה, פרנסה לית� יכול היה שהקב"ה בשעה בה � כו' והסתרי� העלמות והסרת

דכיסופא". "נהמא זה יהיה היגיעה לולי כי, � להתייגע יצטרכו שלא באופ� בהמוסדות, ברכה ושפע
את לעורר הדרושה במידה ורק א� יומשכו וההסתרי� שההעלמות הוא, מהקב"ה, לבקש שצריכי� מה �

פי על באורח�חיי� להמשי� ומוכרחי� וההסתרי�, מההעלמות מתפעלי� שלא ולהחליט הפנימיי� הכוחות
מספיקה תהיה כשלעצמה זו והחלטה שמי�; יראת והפצת התורה בהפצת העוסקי� המוסדות ובהנהגת התורה,

הפרטיי�lhalכדי בעניני� ה� לו, המצטר� כל ליהודי יהיה ממש לפועל שבנוגע כ�, וההסתר, ההעל� את
הנביאי� עבדיו ידי על דברו שגילה כפי הקב"ה, של רצונו פי על לנהל� שיוכל הכלליי�, בעניני� 150וה�

בדורנו. אדמו"ר וחמי מורי לכ"ק עד לדורותיה� והנשיאי�

זאת מבקש שיהודי רואה הקב"ה רצונוzn`aוכאשר אלא ויגיעתו, עבודתו את לחסו� כוונתו שאי� והיינו, ,
הטוב וטבע הטוב, עצ� הוא שהקב"ה כיו� הרי � הציבורית ובעסקנות הפרטיי� בחיי� יתירה הצלחה לו שתהיה

זה.151להיטיב עני� הקב"ה אצל יפעל סו� כל סו� הנה ,

ימש� זה הרי � והסתר בהעל� צור� יש א� שג� כוחותwxוהיינו, התעוררות בעצמו יפעל שהיהודי עד
פי על הפרטיי� חייו הוא מנהל וההסתרי� ההעלמות על הבט מבלי אשר להחליט, עצמיי�, וכוחות פנימיי�
היותר ובהתפשטות בהתרחבות � בה� לפעול שבכוחו אלה � הציבוריי� העניני� את ומנהל התורה, דרישת

ממש, בו שאי� והסתר העל� אלא זה ואי� ניסיו�, אלא זה שאי� בידעו גדולה,

אצלו היא ממש) בו שאי� והסתר והעל� ניסיו� אלא זה (שאי� זו ש"הנחה" רואי� ezn`lוכאשר zn`a,

והעניני� הפרטיי� החיי� את לנהל וממשי� והניסיו�, וההסתר בההעל� כלל מתחשב שאינו לדבר, וראייה
עבור רק לא הציבורית, ההוצאה ועבור הפרטית ההוצאה עבור המוכ� מ� לו שיש הוא בטוח כאילו הציבוריי�
אזי � בלבד ניסיו� אלא זה שאי� האמת את שמכיר מוכח שמזה הבאה, לשנה ואפילו למחר, ג� אלא זה, יו�

lhazn.וכל מכל וההסתר וההעל� הניסיו�

.ÊÓונבראת הקב"ה, של שליחות למלא הל� שכאשר אבינו, אברה� הראשו�, מהיהודי למדי� זה ועני�
אלי�" אומר אשר ההרי� אחד "אל ליל� המשי� כ� פי על וא� לנהר, לו נראית שהיתה כזו מבלי152מציאות ,

שמלכתחילה היינו, הנהר, של ממציאותו מאומה נשאר שלא מיד ראה אזי � הנהר של במציאותו כלל להתחשב
נהר של מציאות היתה .153לא

ואיל�.144) א כח,
ואיל�.145) סע"ב ל, מגילה ראה
סע"א.146) ג, ע"ז
א.147) יז, ביצה
ב.148) קיז, פסחי� וראה א. מט, ברכות

ובכ"מ.149) רע"ד. ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
ז.150) ג, עמוס ע"פ
הח"�).151) מספרי (ד"ה בהערה 334 ע' חכ"ד בלקו"ש בהנסמ� ראה
ב.152) כב, בראשית
ועוד.153) קפט. ע' ריש ח"א מלוקט סה"מ וראה כב. וירא תנחומא
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.‰Ó�המועדי פרשת את ג� כוללת פינחס, פרשת השבוע, מועד144פרשת בכל בתורה הקריאה נלקחת וממנה ,
טוב ויו� טוב יו� ובכל .145ומועד

בפרשת יקראו שבה� טובי� ימי� יהיו השנה שבמש� רוצי� ישראל בני שכאשר � הוראה מהוה זה עני� ְֶַוג�
לעשות ה� צריכי� � טובי� לימי� בנוגע וה� חודש לראש בנוגע ה� במועדו, ועני� עני� כל xaclפנחס, dpkd

השבת ביו� וה� רש"י, פירוש ע� חומש השיעור את לומדי� שבה� השבוע של החול בימי ה� פשוט, בשבוע
השנה. כל במש� טובי� להימי� זוכי� זו הכנה ידי ועל כולה, הפרשה את קוראי� שבו

ז"ל חכמינו שאמרו מה ג� לשבת146וזהו בנוגע אמורי� הדברי� וא� בשבת", יאכל שבת בערב שטרח "מי
וקיימא" מקדשא "שבת שמי�, בידי אינהו147שקדושתה ש"ישראל טוב, ליו� בנוגע וכמה כמה אחת על ,

לזמני" צריכה148דקדשינהו כדבעי, טוב היו� שיהיה שכדי בוודאי הרי והזמני�", ישראל "מקדש אומרי� שלכ� ,

טוב. היו� לפני וההכנה הטרחא להיות

שכל הקב"ה של שרצונו � הבריאה בכללות כללי עני� הוא כו') והכנה בטרחא צור� (שיש זה עני� והרי
דכיסופא" "נהמא של באופ� יהיו לא יהודי של בהיגיעה149עניניו שג� פי על א� יגיעתו, ידי על בה� שיזכה אלא ,

דשמיא. סייעתא לו יש עצמה

.ÂÓיגיעה ריבוי לאחרי דוקא אצלו שבאי� עניני� שישנ� כ� על להתרע� ליהודי שאי� מוב� זה פי על
ציבורית בעסקנות הצלחה בהרחבה, פרנסה לית� יכול היה שהקב"ה בשעה בה � כו' והסתרי� העלמות והסרת

דכיסופא". "נהמא זה יהיה היגיעה לולי כי, � להתייגע יצטרכו שלא באופ� בהמוסדות, ברכה ושפע
את לעורר הדרושה במידה ורק א� יומשכו וההסתרי� שההעלמות הוא, מהקב"ה, לבקש שצריכי� מה �

פי על באורח�חיי� להמשי� ומוכרחי� וההסתרי�, מההעלמות מתפעלי� שלא ולהחליט הפנימיי� הכוחות
מספיקה תהיה כשלעצמה זו והחלטה שמי�; יראת והפצת התורה בהפצת העוסקי� המוסדות ובהנהגת התורה,

הפרטיי�lhalכדי בעניני� ה� לו, המצטר� כל ליהודי יהיה ממש לפועל שבנוגע כ�, וההסתר, ההעל� את
הנביאי� עבדיו ידי על דברו שגילה כפי הקב"ה, של רצונו פי על לנהל� שיוכל הכלליי�, בעניני� 150וה�

בדורנו. אדמו"ר וחמי מורי לכ"ק עד לדורותיה� והנשיאי�

זאת מבקש שיהודי רואה הקב"ה רצונוzn`aוכאשר אלא ויגיעתו, עבודתו את לחסו� כוונתו שאי� והיינו, ,
הטוב וטבע הטוב, עצ� הוא שהקב"ה כיו� הרי � הציבורית ובעסקנות הפרטיי� בחיי� יתירה הצלחה לו שתהיה

זה.151להיטיב עני� הקב"ה אצל יפעל סו� כל סו� הנה ,

ימש� זה הרי � והסתר בהעל� צור� יש א� שג� כוחותwxוהיינו, התעוררות בעצמו יפעל שהיהודי עד
פי על הפרטיי� חייו הוא מנהל וההסתרי� ההעלמות על הבט מבלי אשר להחליט, עצמיי�, וכוחות פנימיי�
היותר ובהתפשטות בהתרחבות � בה� לפעול שבכוחו אלה � הציבוריי� העניני� את ומנהל התורה, דרישת

ממש, בו שאי� והסתר העל� אלא זה ואי� ניסיו�, אלא זה שאי� בידעו גדולה,

אצלו היא ממש) בו שאי� והסתר והעל� ניסיו� אלא זה (שאי� זו ש"הנחה" רואי� ezn`lוכאשר zn`a,

והעניני� הפרטיי� החיי� את לנהל וממשי� והניסיו�, וההסתר בההעל� כלל מתחשב שאינו לדבר, וראייה
עבור רק לא הציבורית, ההוצאה ועבור הפרטית ההוצאה עבור המוכ� מ� לו שיש הוא בטוח כאילו הציבוריי�
אזי � בלבד ניסיו� אלא זה שאי� האמת את שמכיר מוכח שמזה הבאה, לשנה ואפילו למחר, ג� אלא זה, יו�

lhazn.וכל מכל וההסתר וההעל� הניסיו�

.ÊÓונבראת הקב"ה, של שליחות למלא הל� שכאשר אבינו, אברה� הראשו�, מהיהודי למדי� זה ועני�
אלי�" אומר אשר ההרי� אחד "אל ליל� המשי� כ� פי על וא� לנהר, לו נראית שהיתה כזו מבלי152מציאות ,

שמלכתחילה היינו, הנהר, של ממציאותו מאומה נשאר שלא מיד ראה אזי � הנהר של במציאותו כלל להתחשב
נהר של מציאות היתה .153לא

ואיל�.144) א כח,
ואיל�.145) סע"ב ל, מגילה ראה
סע"א.146) ג, ע"ז
א.147) יז, ביצה
ב.148) קיז, פסחי� וראה א. מט, ברכות

ובכ"מ.149) רע"ד. ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
ז.150) ג, עמוס ע"פ
הח"�).151) מספרי (ד"ה בהערה 334 ע' חכ"ד בלקו"ש בהנסמ� ראה
ב.152) כב, בראשית
ועוד.153) קפט. ע' ריש ח"א מלוקט סה"מ וראה כב. וירא תנחומא
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בבחינת הוא זה עני� ג� הרי העניני� לבני�"וככל סימ� אבות בחייה�154"מעשה ישראל בני לכל הוראה �

הציבוריי�: לעניני� בנוגע ציבור בצרכי העוסקי� לכל והוראה הפרטיי�,

עניני� ישנ� בניmirpendכאשר של לב� את ומקרב שמי� ויראת התורה בהפצת שעוסק מוסד של מהרחבתו
באמת; זה על ולהסתיר להעלי� שיכולה מציאות שו� שאי� לידע צריכי� � שבשמי� לאביה� ישראל ובנות ישראל

אלא אינו זה והסתר שנאמרoeiqipהעל� כמו מכיר155בלבד, הוא א� לדעת" אתכ� אלוקיכ� ה' מנסה "כי
להתחשב צריכי� ובמילא "בירור", של עני� שזהו שחושב או ממש, בו שאי� ניסיו� אלא זה שאי� האמת את

כו'. ולקצר לצמצ� צור� שיש או עמדו, על להשאירו או המוסד, את להרחיב אפשר א� ולהחליט בכ�,

לו" מודדי� בה � מודד שאד� :156ו"במידה

אזי � כו' לקצר מחליט לקצר מחייב וכשהמצב בו, מתחשב ולכ� "בירור", של לעני� זאת מחשיב כאשר
ליצל�; רחמנא ממש, בו שיש לדבר נעשה

האמת, את מכיר הוא א� לנסותו רוצי� אלא ממש, של מציאות זה שאי� לאמתו, האמת את מכיר כאשר אבל

הנולד את כבר רואה כאילו מתנהג ולכ� ממש, בו אי� וההסתר שההעל� שיודע בפועל במעשה מראה ואכ�
ליש הבית157מאי� הוצאות עבור לבעלת�הבית לית� הפרטיי�, לעניני� בנוגע ה� ההוצאה, עבור לו שיש כאילו ,

שולח� פי על האסורי� העניני� שאר וכל גבול השגת וללא טוב, ויו� שבת שמירת של באופ� שהרוויח ממה
היא המוסד של שהתפתחותו ומכיר שרואה הציבוריי�, לעניני� בנוגע וה� ל"ו), סעי� כ"ג. סעי� (כנ"ל ערו�

שבקדושה] דבר כל כמו ולצמוח להתפתח צרי� זה הרי לכ�, הסכי� שהרבי [דכיו� הכרחי אינו158דבר ובמילא ,
� ממש בה� שאי� בידעו הסותרי�, העניני� מכל מתפעל

ז"ל חכמינו ובלשו� � שבקרוב זו, במידה לו מודדי� בפועל159אזי יראה � ברכה" חכמי� לתלמידי "תיכ� :
ממש, בה� אי� שאכ�

את לנהל שיוכל � ליש מאי� נולד שיהיה צור� יש א� אפילו � בפועל "נולד" נעשה לו המצטר� וכל
ולעילא. לעילא ובהתפשטות בהרחבה הציבורית וההוצאה הפרטית ההוצאה

***

.ÁÓ(:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדות (בסיו�
מעריב. יתפללו � מעריב להתפלל שצריכי� ואלה אחרונה, ברכה יברכו � אחרונה ברכה לבר� שצריכי� אלה
"אי� שהרי מעריב, אודות ישכחו ולא אחרונה, ברכה אמירת אודות ישכחו שלא ואמר:) חזר שהפסיק, (ולאחרי

כ"ד). סעי� (כנ"ל כבוד�" כסא לפני שכחה

במהרה ואשר שמחות"), חסידי'שע או� שמחות ("אידישע וחסידות יהדות של בשמחות שנפגש השי"ת ויית�
ולשמחה לששו� האלה הימי� יתבר� הש� יהפו� ממש .160בימינו

ועוד.154) ו. יב, ל� ל� רמב"� ו. פ"מ, ב"ר ט. ל� ל� תנחומא ראה
ד.155) יג, ראה פ'
ואיל�.156) ב ח, סוטה
פמ"ג.157) תניא ראה

ואיל�.158) 125 ע' ח"ט התוועדויות � מנח� תורת ג� ראה
א.159) מב, ברכות
בסופ�.160) תעניות הל' רמב"� יט. ח, זכרי' ראה
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ב� "פינחס המלי�: את רש"י מצטט הפרשה בתחילת

כ� על ומפרש הכה�", אהר� ב� שהיו1אלעזר "לפי :

אבי שפיט� זה פוטי ב� הראית� אותו: מבזי� השבטי�

והרג זרה לעבודה עגלי� לפיכ�2אמו מישראל, שבט נשיא

אהר�". אחר ויחסו הכתוב בא

הכה�", אהר� ב� אלעזר ב� "פינחס במלי� הקושי מהו

בפשטות לכ� ההסבר זה? בפירושו מיישבו רש"י אשר

כ� לפני פסוקי� מספר אלעזר3הוא: ב� פינחס "וירא נאמר

את שוב לפרט התורה צריכה ומדוע – הכה�" אהר� ב�

בעני�4ייחוסו אותו ביזו שהשבטי� רש"י, משיב כ� על ?

ולכ�jtidlשהוא הר�dyibcnמייחוסו, ייחוסו את התורה

הפירוט. על חזרה ידי על

להבי�: יש א�

שמישהו להסיק אפשר ויחסו..." הכתוב ש"בא מכ� א)

מכ� להבי� אי� א� אותו, כ�inביזה וא� אותו. ביזה

בני שרק פשטות, ביתר לחשוב לכאורה, היה, אפשר

הנשיא5שמעו� את שהרג כ� על בכעס� לו, .mdlyלעגו

ה� שג� שכיו� להניח, יש האחרי�, השבטי� לגבי א�

בפרשה כמסופר זמרי, מעשה על ביותר הצטערו

"געו6הקודמת המדינית ע� זמרי הגיע שכאשר ,mlek

לאחר ובמיוחד פינחס, למעשה הסכימו ודאי ה� בבכיה",

בני מעל המגיפה "ותעצר לידי הביאה זו שפעולה

מבזי�7ישראל" השבטי� "שהיו רש"י מסיק אפוא מני� .

שג� לוmihaydאותו", לעגו ?8האחרי�

עבד יתרו שבעול�lkב) זרה המדרש9עבודה (ולפי

זרה לעבודה כומר היה עגלי�10א� פיט� רק ולא ,(

היה פינחס, את לבזות השבטי� רצו וא� זרה. לעבודה

כל עבד אמו שאבי באומר� יותר, לבזותו באפשרות�

רק ולא זרה, לעבודה כומר היה וא� שבעול�, זרה עבודה

עגלי�..."? "שפיט�

אי� זרה, לעבודה עגלי� פיט� שסבו הבזיו�, לעצ� ג)

א� אביו. אבי או אמו אבי זהו א� לפרט לכאורה, חשיבות,

מדוע – "זקנו" ולומר: בלשונו לקצר היה יכול רש"י כ�,

מלי� בשתי זאת לפרט לפרטי�11עליו כ� ידי על ולהיכנס ,

ובמיוחד אמו", "אבי ולומר העני�, לעצ� חשובי� שאינ�

אהר�? הוא אביו אבי שהרי מדובר, במי ספק כא� אי� כאשר

רש"י: פירוש על נוספות שאלות

להסביר כא� רש"י כוונת היתה אילו מפרטrecnד)

באומרו היה די בשנית, פינחס של ייחוסו את הפסוק

להדגיש רש"י מוסי� מדוע ויחסו". הכתוב בא `l"לפיכ�

inויחסו" – ליחסו התורה `oxdמתכוונת xg`?"

מוסיפה שהתורה בכ� אמנ�, יותר: א� קשה ושאלה

הכה�, אהר� של נכדו ג� הוא שפינחס הכה�", אהר� "ב�

א� הנעלה. ייחוסו יותר מודגש אלעזר, של בנו רק ולא

כשלעצמו, נעלה הוא אלעזר" "ב� הייחוס שג� ברור,

גדול כה� סג� שטי�,12בהיותו במעשה כא�, מכ�: ויותר .

הגדו הכה� אלעזר היה אהר�, פטירת לאחר א�13לשהיה .

"ויחסו רש"י `oxdמדברי xg`�מוב של14", שייחוסו ,

אהר�? של בנו ב� בהיותו רק הוא פינחס

צרי�, היה הוא אהר�", "אחר רש"י כותב כבר א� ה)

אהר� "אחר הפסוק: כלשו� זאת לומר "?odkdלכאורה,

שרש"י שבכ� לומר, הכרחי כ� המלהhinynועל את

שבגינה "אהר�", של שמעלתו להבהיר, בכוונתו "הכה�"

אליו פינחס של ייחוסו את התורה כא� `dpiמציינת

האחרותezpedklקשורה למעלותיו אלא ,15.

רש"י1) אבל ג. פכ"א, במדב"ר ב. פב, בסנה' הגמראdpynכ"ה מלשו�

.14 הערה כדלקמ� והמדרש

ברא"�2) הובא (וכ� דפוסי� ובכמה ש�). (ובסנה' הדפוסי� ברוב כ"ה

כו'. יהרוג כא�):

ז.3) כה, בלק

בפע�4) פירשdpey`xdאבל מדלא – גו'" אלעזר "ב� מ"ש קשה לא –

ולהעיר ש�). לסנה' מהרש"א חדא"ג כא�. רא"� (וראה דבר רש"י ש�

ד� משבט – ואהליאב הי'. מרי� של בנה – "חור לד) ל. (לה, ויקהל מפרש"י

ו) ב. (לא, תשא בפ' זה מפרש ואינו – לאf"ptlyכו'" חלק לקו"ש וראה – .

ואיל�. 211 ע'

בלק.5) ס"פ כבספרי

ופרש"י.6) ו כה,

ח.7) ש�,

שהיו8) רק מוכח מייחסו, שהכתוב מזה ש�.oilflfnוג�: (כבספרי בו

שהיו לרש"י ומנ"ל ד), פל"ג, ויק"ר כא�. אותו?oifanילקו"ש

(9) עבדה" שלא ע"ז הניח "שלא ז).i"yxועד יתרו מתנחומא יא. יח, יתרו

אבל10) טז. ב, שמות (ורמב"� ועוד. יא. שמות תנחומא לב. פ"א, שמו"ר

כב). מז, ויגש ש�. פרש"י ראה

באיזה.11) לומר ל� הי' סע"ב: נג, עירובי� ראה

ג.12) יט, חקת רש"י

ש�.13) ופרש"י כו כ, ש�

כלשו�14) – או ויחסו", הכתוב "בא רק לכתוב לרש"י הו"ל דאל"כ,

אלעזר ב� פנחס "ויחסו וכו') ש� ובמדב"ר בסנה' ג� שכ"ה (ובפרט הפסוק

וממה הכה�". אהר� (hinynyב� ו"הכה�" אלעזר" הגמראdpyne"ב� מלשו�

כבפני�. מוכח ומדרש),

בכדי15) שהוא י"ל, – "הכה�" תיבת ג� מהכתוב מעתיק שרש"י ומה
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אבי שפיט� זה פוטי ב� הראית� אותו: מבזי� השבטי�

והרג זרה לעבודה עגלי� לפיכ�2אמו מישראל, שבט נשיא

אהר�". אחר ויחסו הכתוב בא

הכה�", אהר� ב� אלעזר ב� "פינחס במלי� הקושי מהו

בפשטות לכ� ההסבר זה? בפירושו מיישבו רש"י אשר

כ� לפני פסוקי� מספר אלעזר3הוא: ב� פינחס "וירא נאמר
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שמישהו להסיק אפשר ויחסו..." הכתוב ש"בא מכ� א)

מכ� להבי� אי� א� אותו, כ�inביזה וא� אותו. ביזה

בני שרק פשטות, ביתר לחשוב לכאורה, היה, אפשר

הנשיא5שמעו� את שהרג כ� על בכעס� לו, .mdlyלעגו

ה� שג� שכיו� להניח, יש האחרי�, השבטי� לגבי א�

בפרשה כמסופר זמרי, מעשה על ביותר הצטערו

"געו6הקודמת המדינית ע� זמרי הגיע שכאשר ,mlek

לאחר ובמיוחד פינחס, למעשה הסכימו ודאי ה� בבכיה",

בני מעל המגיפה "ותעצר לידי הביאה זו שפעולה

מבזי�7ישראל" השבטי� "שהיו רש"י מסיק אפוא מני� .

שג� לוmihaydאותו", לעגו ?8האחרי�

עבד יתרו שבעול�lkב) זרה המדרש9עבודה (ולפי

זרה לעבודה כומר היה עגלי�10א� פיט� רק ולא ,(

היה פינחס, את לבזות השבטי� רצו וא� זרה. לעבודה

כל עבד אמו שאבי באומר� יותר, לבזותו באפשרות�

רק ולא זרה, לעבודה כומר היה וא� שבעול�, זרה עבודה

עגלי�..."? "שפיט�

אי� זרה, לעבודה עגלי� פיט� שסבו הבזיו�, לעצ� ג)

א� אביו. אבי או אמו אבי זהו א� לפרט לכאורה, חשיבות,

מדוע – "זקנו" ולומר: בלשונו לקצר היה יכול רש"י כ�,

מלי� בשתי זאת לפרט לפרטי�11עליו כ� ידי על ולהיכנס ,

ובמיוחד אמו", "אבי ולומר העני�, לעצ� חשובי� שאינ�

אהר�? הוא אביו אבי שהרי מדובר, במי ספק כא� אי� כאשר

רש"י: פירוש על נוספות שאלות

להסביר כא� רש"י כוונת היתה אילו מפרטrecnד)

באומרו היה די בשנית, פינחס של ייחוסו את הפסוק

להדגיש רש"י מוסי� מדוע ויחסו". הכתוב בא `l"לפיכ�

inויחסו" – ליחסו התורה `oxdמתכוונת xg`?"

מוסיפה שהתורה בכ� אמנ�, יותר: א� קשה ושאלה

הכה�, אהר� של נכדו ג� הוא שפינחס הכה�", אהר� "ב�

א� הנעלה. ייחוסו יותר מודגש אלעזר, של בנו רק ולא

כשלעצמו, נעלה הוא אלעזר" "ב� הייחוס שג� ברור,

גדול כה� סג� שטי�,12בהיותו במעשה כא�, מכ�: ויותר .

הגדו הכה� אלעזר היה אהר�, פטירת לאחר א�13לשהיה .

"ויחסו רש"י `oxdמדברי xg`�מוב של14", שייחוסו ,

אהר�? של בנו ב� בהיותו רק הוא פינחס

צרי�, היה הוא אהר�", "אחר רש"י כותב כבר א� ה)

אהר� "אחר הפסוק: כלשו� זאת לומר "?odkdלכאורה,

שרש"י שבכ� לומר, הכרחי כ� המלהhinynועל את

שבגינה "אהר�", של שמעלתו להבהיר, בכוונתו "הכה�"

אליו פינחס של ייחוסו את התורה כא� `dpiמציינת

האחרותezpedklקשורה למעלותיו אלא ,15.

רש"י1) אבל ג. פכ"א, במדב"ר ב. פב, בסנה' הגמראdpynכ"ה מלשו�

.14 הערה כדלקמ� והמדרש

ברא"�2) הובא (וכ� דפוסי� ובכמה ש�). (ובסנה' הדפוסי� ברוב כ"ה

כו'. יהרוג כא�):

ז.3) כה, בלק

בפע�4) פירשdpey`xdאבל מדלא – גו'" אלעזר "ב� מ"ש קשה לא –

ולהעיר ש�). לסנה' מהרש"א חדא"ג כא�. רא"� (וראה דבר רש"י ש�

ד� משבט – ואהליאב הי'. מרי� של בנה – "חור לד) ל. (לה, ויקהל מפרש"י

ו) ב. (לא, תשא בפ' זה מפרש ואינו – לאf"ptlyכו'" חלק לקו"ש וראה – .
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בלק.5) ס"פ כבספרי

ופרש"י.6) ו כה,

ח.7) ש�,

שהיו8) רק מוכח מייחסו, שהכתוב מזה ש�.oilflfnוג�: (כבספרי בו

שהיו לרש"י ומנ"ל ד), פל"ג, ויק"ר כא�. אותו?oifanילקו"ש

(9) עבדה" שלא ע"ז הניח "שלא ז).i"yxועד יתרו מתנחומא יא. יח, יתרו

אבל10) טז. ב, שמות (ורמב"� ועוד. יא. שמות תנחומא לב. פ"א, שמו"ר

כב). מז, ויגש ש�. פרש"י ראה

באיזה.11) לומר ל� הי' סע"ב: נג, עירובי� ראה

ג.12) יט, חקת רש"י

ש�.13) ופרש"י כו כ, ש�

כלשו�14) – או ויחסו", הכתוב "בא רק לכתוב לרש"י הו"ל דאל"כ,

אלעזר ב� פנחס "ויחסו וכו') ש� ובמדב"ר בסנה' ג� שכ"ה (ובפרט הפסוק

וממה הכה�". אהר� (hinynyב� ו"הכה�" אלעזר" הגמראdpyne"ב� מלשו�

כבפני�. מוכח ומדרש),

בכדי15) שהוא י"ל, – "הכה�" תיבת ג� מהכתוב מעתיק שרש"י ומה
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במפורש נאמר בפסוק הרי מוב�: אי� זה לפי א�

אהר� ב� שהעני�odkd"פינחס... רש"י מסיק אפוא ומני� ,"

ויחסו" הכתוב "בא אהר�`epiשל של לכהונתו ?16קשור

הבסיס מהו להבי�: יש הללו, הדיוקי� לכל בנוס� ו)

ה� סברו אילו זה..."? פוטי ב� "הראית� השבטי� לטענת

שלא משו� א� – זמרי את להרוג לפינחס היה שאסור

או בו", פוגעי� קנאי� ארמית "הבועל ההלכה את ידעו

זאת עושה אינו והוא "קנאי", אינו שפינחס שסברו משו�

צריכי� היו ה� – אחרי� ממניעי� אלא ה', קנאת מפני

בכ� בעיקר envrלבזותו `edyולא רצח, איסור על עובר

בכ� שאכ�eaqyרק סברו ואילו זרה. לעבודה עגלי� פיט�

זמרי את להרוג צרי� היה והוא לו, מותר ביודע�17היה ,

שה� מקו� כלל אי� וכו', ארמית הבועל לגבי הדי� את

פוטי..."?יבזוהו "ב� היותו על

.·
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השבטי� התכוונו פינחס שבביזוי הוא, לכ� ההסבר

של כבודו ועל ישראל בני שאר כל של כבוד� על להג�

רבינו: משה

עדת כל ולעיני משה "לעיני המדינית את הביא זמרי

ישראל" היחיד18בני היה פינחס רק ישראל, בני כל ומבי� ,

– ה' קנאת את קינא אשר

ההלכה את שהכירו ישראל מבני עוד היו שבודאי בזמ�

בו" פוגעי� קנאי� ארמית זאת,19ש"הבועל ידע משה ובודאי ,

"מקובלני למשה: עצמו פינחס שאמר –jnn"...20כפי

ישראל בני של בכבוד� עצו� זלזול כא� יש כ�, וא�

משה! של ובכבודו

את שהריגתו וטענו פינחס את השבטי� ביזו כ� משו�

בכ� מעורב היה אלא ה', קנאת מפני רק נבעה לא 21זמרי

אחר: מניע

עגל ובפיטו� זרה, לעבודה עגלי� פיט� אמו" "אבי

ביותר קשה אכזריות טמונה כ� אחר לשוחטו מטרה ,22מתו�

בפשטות רבה23כמוב� כה מדה אי� מישהו שבהריגת ,

טובה כביכול, עמו, שעושי� במקרה שיש כפי אכזריות של

זאת וע� אותו, "מפטמי�" כאשר הריגתו, למע� מיוחדת

להכינו jkמתכווני� ici lr,להריגתו

שג� להניח יש בטבעו, אכזרי כה היה אמו שאבי וכיו�

דוקא25פינחס24נכדו לטענת�, לכ�, זו. תכונה ממנו ירש

בני שכל בזמ� זמרי, את להרוג זו בקנאות התעורר פינחס

האכזרי טבעו כי זאת, עשו לא רבינו משה ואפילו ישראל

לכ� .26דחפו

"שהיו רש"י אומר ולאmihaydלפיכ� – אותו" מבזי�

oerny"שהיו ipa"אותו "מבזי� היו ה� כי – אותו" מבזי�

`lמשה של כבודו על אלא זמרי, של כבודו על להג� כדי

עשו זאת שאת לומר, יש כ� וא� ישראל, כלל ושל רבינו

השבטי�. כל

.‚
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השבטי� התכוונו אילו כ�: על לשאול יש לכאורה

"והרג רש"י מדגיש מדוע מוב� היה לבזותו, iyp`סת�

אחריmbdyלהדגיש ליחסו – היא הכתוב כוונת "הכה�", בכתוב `oxdשנאמר

התיבות ג� לפעמי� להעתיק רש"י של שדרכו ,95 ע' ח"ז לקו"ש (וראה

לכאורה להורותlc`המוכיחות בכדי – dfכפירושו zexnly.('כו צ"ל הפי' –

שא� להשמיענו בכדי – אלעזר" "ב� התיבות שמעתיק מה הטע� ג� וזהו

אחר לייחסו בכדי היא הכוונה – אלעזר" "ב� .`oxdשנאמר

"הכה�"?16) בכתוב נאמר מדוע – פרש"י לפי וג�:

ח"ח17) לקו"ש וראה הרג�". לחנ� שלא כול� "וראו בלק ס"פ כדפרש"י
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ו.18) כה, בלק

ל"כל19) שוה פנחס הי' לב) לד, תשא (רש"י המשנה" ב"סדר שהרי

הע�".

(20heyteכדי" בנ"י) (ומכל ממשה הלכה שנתעלמה דעת�, על עלה שלא

ו). כה, לעיל (רש"י לו" הראוי את ויטול פנחס שיבא

לפי21) רק הי' זמרי של להריגתו הסיבה שכל שחשדו, לומר אי� אבל

שיש שחשבו אלא נסי�". "הרבה לו נעשי� היו לא אז כי – פוטי" "ב� שהוא

(ע"ד הוא מטבעו ג� תערובות ואיל�.בזה ב פא, ד"ח ג. יט, בתו"א המבואר

.(26 בהערה בהנסמ� ג� וראה

עגלי�22) "פיט� רש"י "f"rlומ"ש (ולא "dzinl(א י"ל: סת�), "

zehyta,(כה ו, וארא פרש"י (ראה לע"ז רק הי' לשחט� העגלי� שפיטו� לפי ,

(לא היא בזה ההדגשה כ"א)f"rlאבל ,mhgylמודגשת עי"ז ב) ע"ז. עבור

שאינו הדגישו בזה ג� ג) ש�). ופרש"י לא יב, ראה פ' (ע"ד האכזריות יותר

.36 הערה כדלקמ� לאהר�, מתייחס

(23i"yxt c"re"�ראש ונחתו� שעורי� כור טול לחמור לו "אומרי�

פכ"ב. (לאדמוה"א) היחוד שער (ראה מהידוע ולהעיר כב). יא, (בהעלות�

ב מ, בראשית ובכ"מ)jli`eתו"ח ג. רסד, סדור ג. כז, ראה לקו"ת ג� וראה .

יותר קשה – להאבידו" פניו אל לשונאיו "משל� כמו שבגבורה, שחסד

עצמה. מגבורה

זקני�24) עטרת ממש"נ, ולהעיר דורות. ג' מייחסי� כתובי� בכמה שלכ�

כו). יא, (נח נחור ג"כ נקרא נחור של בנו שב� וממה ו) יז, (משלי בני� בני

ואכ"מ.

ספרי25) כה. פ"כ, במדב"ר ע"ב. ריש פב, (סנה' ברז"ל המבואר וע"פ

כאילו עצמו את שעשה ע"י היתה, זמרי את להרוג להקובה פנחס שכניסת ש�)

היו לא זאת לולי שהרי בפשטות, ג� מוב� (וכ� נכנס" צרכיו לעשות הוא "א�

שהדיוק י"ל, – לקובה) ליכנס אותו (ולאmhitמניחי� לע"ז zindעגלי�

לפי ג�) כ"א האכזריות, גודל את להדגיש בכדי רק (לא הוא לע"ז) עגלי�

לבני פנחס של הנשיאoernyשההתדמות את להרוג בכדי צרכיו" "לעשות

mdlyבדוגמת היא –mehitבכדי .mzindlעגלי�

ע'26) ח"א לקו"ש פכ"א. תש"ו הבדלת אתה ד"ה ב. פט, דרמ"צ ראה

(רמב"� אכזריות בה� שיש אלו בסנהדרי� מושיבי� שאי� ממה ולהעיר .134

בעלי התורה בחכמת מופלגי� ונבוני� "חכמי� כשה� ג� – ה"ג) פ"ב סנה' הל'

– ה"א) ש� (ראה וביחס" וביראה בחכמה (למשה) ל� מרובה..בדומי� דיעה

לחוב. הדי� את להטות עלולי� שבה�, האכזריות טבע מצד כי
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ההורג כאשר ובמיוחד נשיא, הריגת כי מישראל", שבט

שלגבי למרות עצו�, בזיו� היא נחות, כה מייחוס הוא

א� הנהרג. של למהותו חשיבות אי� עצמו ההריגה איסור

התכוונו פוטי..." ב� "הראית� אותו שבבזות� כיו�

כא� מוסי� מה שבו, האכזריות תכונת את לציי� השבטי�

יותר אכזרית נשיא הריגת וכי – נשיא הרג שהוא הפרט,

אחר? יהודי הריגת מאשר

בזיו� ג� כי קושי, זה אי� דבר של לאמיתו ,dfא�

על יותר גדול פינחס, של האכזריות את להדגיש שבכוונתו

נשיא: בהריגת שמדובר ההדגשה ידי

שבטו צרכי לכל דואג במעשה27נשיא ג� היה וכ� .

רש"י כדברי שבטו. את להציל כדי זאת עשה אשר זמרי,

כ� זמרי17לפני אצל שמעו� של שבטו "נתקבצו שכאשר ,

דוקאiyp`שהיה במיתה...", נידוני� אנו לו ואמרו שלה�

את הכיר הוא שג� ייתכ� וא� המדינית", את "ויקרב – אז

להציל כדי נפשו, את ומסר בו", פוגעי� "קנאי� של הדי�

שבטו. את

ההבדל הדגשת כי נשיא", "והרג השבטי� הדגישו לכ�

הנרצח ואילו אכזרי, הוא שהרוצח הנרצח, לבי� הרוצח בי�

נעשה נהרג שבגינו המעשה כאשר ובמיוחד חסד, איש הוא

הבזיו�. את ביותר מגדיל – חסד כוונת מתו�

.„
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בטבעו אכזרי שהוא אד� אמנ�, נוס�: עני� בכ� יש

מתבטאת28באכזריותmleklמתייחס אכזריותו א� ,

העובדה עצ� בגלל כי חסד. איש כלפי דוקא במיוחד

הוא החסד והואjtiddשאיש לשאתו, יכול הוא אי� ממנו,

אד�. לכל מאשר יותר באכזריות אליו מתייחס

"והרג השבטי� הדגישו היה,iyp`ולכ� בכ� כי ,"...

פינחס אצל התעוררה מדוע נוס� הסבר לדעת�,

מסר אשר החסד איש נשיא, היה שזמרי כיו� האכזריות:

לדעת� –29נפשו, שבטו עבור ,z`f z`יכול היה לא

שיטת�, לפי לסבול, מדתdfeפינחס את אצלו עורר

האכזריות.

.‰
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(כדלהל� החסד איש אהר�, ג� השאלה: מתעוררת א�

השבטי� יכלו וכיצד פינחס, של סבו הוא ח'), בסעי�

מצד דוקא ישראל, מכל יותר אכזרי, כה שפינחס לטעו�,

יתרו השני, ?30סבו

ליתרו, בייחוסו הדגישו שהשבטי� רש"י, מבהיר זאת את

אמו" "אבי צרי�31שזהו טבעי באופ� סת�: "זקנו" ולא ,

יותר אמו מאבי התכונות את ירש שהוא לטענת�, להיות,

זכר" יולדת תחלה מזרעת "אשה כי אביו, מאבי ,32מאשר

ואצל לאביו. מאשר לאמו יותר בטבעו דומה האד� ולכ�

נקבה" יולדת תחלה מזריע ש"איש מפני מתבטאות30אמו, ,

של התכונות מאשר`diaיותר אמו", "אבי – אמה,יתרו של

אהר� – לאביו פינחס אבי של מהדמיו� .33ויותר

.Â
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ב� אלעזר ב� "פינחס הקדושֿברו�ֿהוא: השיב כ� על

פינחס של שקנאותו הכה�", "ב�`dpiאהר� מהיותו נובעת

(וראה27) לשבטו. אפוטרופוס ונשיא נשיא כל יז: לד, מסעי רש"י ראה

כו'). לשבטו כאו"א במטותיה� מושכי� הנשיאי�.. שהיו כו, פי"ט, במדב"ר ג�

f"ptlוראה i"yxtaשזכו מה שג� ולהעיר, כא). כא, (חקת הכל" הוא "הנשיא

ב). ז, נשא (פרש"י עליה�" מוכי� ש"היו לפי הוא נשיאי�, להיות

תרפ"ט).28) חתונה, דרושי (קונט' ברא אשר מסד"ה להעיר

יו"ד.29) סעי� לקמ� ראה

בזה)30) שווי� היו אביו" ו"אבי אמו" "אבי בא� (ג� שפשוט וא�

ומכיו� אמו, במשפחת בי� אביו במשפחת בי� תלויות אד� של שתכונותיו

לכאורה מוכיח עצמו ה"ז משה) לא (ואפילו בקנאות נתעורר פנחס שדוקא

א) אמו": "אבי רש"י מדגיש בכ"ז – מיתרו שירש התכונות מצד בא שזה

להכריח היוxzeiבכדי אמו", "אבי רש"י הדגשת אלולי ב) טענת�. את

" היא שאמו לאהר�rxfnחושבי� קרוב הי' ואז הבאה), הערה (ראה יתרו"

xzeiפוטי ב� "הראית� טענת� כלל מתקבלת היתה לא ובמילא, מליתרו,

מדגיש ולכ� וכו'). נתעורר כו' שבהעל� קט� שחלק י"ל, שבדוחק (א� כו'"

דאימי') (או דאבוה אבוה (ולא ממש אמו אבי הי' שיתרו אמו", "אבי רש"י

אמו). של

דוקא,31) לאו היא אמו" ב"אבי שהכוונה כא�, רש"י במפרשי

א). (קי, וב"ב א) (מג, סוטה יותרוכבגמרא לאהר� קרוב פנחס הי' [ועפ"ז,

חמש לב� (ג�) הכתובי� מפרש דרש"י הכלל ע"פ אבל xwnl`מליתרו].

eheyte�יסמו לא וכ� ברמז (רק) כוונתו יכתוב לא הרי – מקרא של

דפרש"יz"drבפירושו נלפענ"ד ולכ� נתכוו�. למה וכו' בש"ס שיחפשו

הוא אמו" .eheytk"אבי

מזרע ו) לא, מטות כה. ו, (וארא רש"י ממ"ש לזה סתירה –sqei[ואי�

ג� להיותzaכי יכולה "יוס�rxfnיתרו כותב ש� מטות שבפ' וא� יוס�.

הרי – יתרו) גבי כא� שכותב הל' (אותו אמו" i"nezאבי envra x`iaש"היתה :

פנחס של "lynאמו (ולא יוס�")].zaיוס�"

שבא� פשוט [כי פנחס של אמו אבי הי' שיתרו לזה רש"י שהוכחת וי"ל,

רש"י הי' לא אחר, ממקו� הוכחה לזה הי' במהycgnלא להסביר בכדי זאת

אותו]: מבזי� השבטי� "zehytהיו –zepanהלשו� היא שלezaפוטיאל"

על קאי ש"פוטיאל" שמכיו� אלא ובהכרחa'פוטיאל. – ויוס� יתרו – אנשי�

היא ב"בנות" שהכוונה עכ"פ) מה� לאחד (בנוגע הוכחהerxflלומר אי� הרי ,

"מבנות הכתוב בפירוש ולכ� מזרעו. רק או יתרו של בתו היתה א� כלל מש�

"מזרע" כותב ש�) מטות בפ' וג� ש�. וארא (בפ' משא"כmdipyaפוטיאל" .

הכתוב שכוונת מוכח אותו, מבזי� השבטי� שהיו עצמו מזה הרי בפרשתנו,

– היא פוטיאל" היתהzehytkב"בנות מה�) לאחד ש(בנוגע שלezaהלשו�,

ליתרו. בנוגע – והיינו פוטיאל,

(32i"yxt.טו מו, ויגש

ג�33) הובאה זו שסברא ולהעיר נז. ע' יו�" מ"היו� (ראהdkldlלהעיר

ש�) ב"ב – אלא (ד"ה בתוס' אבל סקס"ב). סקכ"ח או"ח אברה� באשל פמ"ג

.jtidlמשמע
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ההורג כאשר ובמיוחד נשיא, הריגת כי מישראל", שבט

שלגבי למרות עצו�, בזיו� היא נחות, כה מייחוס הוא

א� הנהרג. של למהותו חשיבות אי� עצמו ההריגה איסור

התכוונו פוטי..." ב� "הראית� אותו שבבזות� כיו�

כא� מוסי� מה שבו, האכזריות תכונת את לציי� השבטי�

יותר אכזרית נשיא הריגת וכי – נשיא הרג שהוא הפרט,

אחר? יהודי הריגת מאשר

בזיו� ג� כי קושי, זה אי� דבר של לאמיתו ,dfא�

על יותר גדול פינחס, של האכזריות את להדגיש שבכוונתו

נשיא: בהריגת שמדובר ההדגשה ידי

שבטו צרכי לכל דואג במעשה27נשיא ג� היה וכ� .

רש"י כדברי שבטו. את להציל כדי זאת עשה אשר זמרי,

כ� זמרי17לפני אצל שמעו� של שבטו "נתקבצו שכאשר ,

דוקאiyp`שהיה במיתה...", נידוני� אנו לו ואמרו שלה�

את הכיר הוא שג� ייתכ� וא� המדינית", את "ויקרב – אז

להציל כדי נפשו, את ומסר בו", פוגעי� "קנאי� של הדי�

שבטו. את

ההבדל הדגשת כי נשיא", "והרג השבטי� הדגישו לכ�

הנרצח ואילו אכזרי, הוא שהרוצח הנרצח, לבי� הרוצח בי�

נעשה נהרג שבגינו המעשה כאשר ובמיוחד חסד, איש הוא

הבזיו�. את ביותר מגדיל – חסד כוונת מתו�

.„
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בטבעו אכזרי שהוא אד� אמנ�, נוס�: עני� בכ� יש

מתבטאת28באכזריותmleklמתייחס אכזריותו א� ,

העובדה עצ� בגלל כי חסד. איש כלפי דוקא במיוחד

הוא החסד והואjtiddשאיש לשאתו, יכול הוא אי� ממנו,

אד�. לכל מאשר יותר באכזריות אליו מתייחס

"והרג השבטי� הדגישו היה,iyp`ולכ� בכ� כי ,"...

פינחס אצל התעוררה מדוע נוס� הסבר לדעת�,

מסר אשר החסד איש נשיא, היה שזמרי כיו� האכזריות:

לדעת� –29נפשו, שבטו עבור ,z`f z`יכול היה לא

שיטת�, לפי לסבול, מדתdfeפינחס את אצלו עורר

האכזריות.

.‰
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(כדלהל� החסד איש אהר�, ג� השאלה: מתעוררת א�

השבטי� יכלו וכיצד פינחס, של סבו הוא ח'), בסעי�

מצד דוקא ישראל, מכל יותר אכזרי, כה שפינחס לטעו�,

יתרו השני, ?30סבו

ליתרו, בייחוסו הדגישו שהשבטי� רש"י, מבהיר זאת את

אמו" "אבי צרי�31שזהו טבעי באופ� סת�: "זקנו" ולא ,

יותר אמו מאבי התכונות את ירש שהוא לטענת�, להיות,

זכר" יולדת תחלה מזרעת "אשה כי אביו, מאבי ,32מאשר

ואצל לאביו. מאשר לאמו יותר בטבעו דומה האד� ולכ�

נקבה" יולדת תחלה מזריע ש"איש מפני מתבטאות30אמו, ,

של התכונות מאשר`diaיותר אמו", "אבי – אמה,יתרו של

אהר� – לאביו פינחס אבי של מהדמיו� .33ויותר
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ב� אלעזר ב� "פינחס הקדושֿברו�ֿהוא: השיב כ� על

פינחס של שקנאותו הכה�", "ב�`dpiאהר� מהיותו נובעת

(וראה27) לשבטו. אפוטרופוס ונשיא נשיא כל יז: לד, מסעי רש"י ראה

כו'). לשבטו כאו"א במטותיה� מושכי� הנשיאי�.. שהיו כו, פי"ט, במדב"ר ג�

f"ptlוראה i"yxtaשזכו מה שג� ולהעיר, כא). כא, (חקת הכל" הוא "הנשיא

ב). ז, נשא (פרש"י עליה�" מוכי� ש"היו לפי הוא נשיאי�, להיות

תרפ"ט).28) חתונה, דרושי (קונט' ברא אשר מסד"ה להעיר

יו"ד.29) סעי� לקמ� ראה

בזה)30) שווי� היו אביו" ו"אבי אמו" "אבי בא� (ג� שפשוט וא�

ומכיו� אמו, במשפחת בי� אביו במשפחת בי� תלויות אד� של שתכונותיו

לכאורה מוכיח עצמו ה"ז משה) לא (ואפילו בקנאות נתעורר פנחס שדוקא

א) אמו": "אבי רש"י מדגיש בכ"ז – מיתרו שירש התכונות מצד בא שזה

להכריח היוxzeiבכדי אמו", "אבי רש"י הדגשת אלולי ב) טענת�. את

" היא שאמו לאהר�rxfnחושבי� קרוב הי' ואז הבאה), הערה (ראה יתרו"

xzeiפוטי ב� "הראית� טענת� כלל מתקבלת היתה לא ובמילא, מליתרו,

מדגיש ולכ� וכו'). נתעורר כו' שבהעל� קט� שחלק י"ל, שבדוחק (א� כו'"

דאימי') (או דאבוה אבוה (ולא ממש אמו אבי הי' שיתרו אמו", "אבי רש"י

אמו). של

דוקא,31) לאו היא אמו" ב"אבי שהכוונה כא�, רש"י במפרשי

א). (קי, וב"ב א) (מג, סוטה יותרוכבגמרא לאהר� קרוב פנחס הי' [ועפ"ז,

חמש לב� (ג�) הכתובי� מפרש דרש"י הכלל ע"פ אבל xwnl`מליתרו].

eheyte�יסמו לא וכ� ברמז (רק) כוונתו יכתוב לא הרי – מקרא של

דפרש"יz"drבפירושו נלפענ"ד ולכ� נתכוו�. למה וכו' בש"ס שיחפשו

הוא אמו" .eheytk"אבי

מזרע ו) לא, מטות כה. ו, (וארא רש"י ממ"ש לזה סתירה –sqei[ואי�

ג� להיותzaכי יכולה "יוס�rxfnיתרו כותב ש� מטות שבפ' וא� יוס�.

הרי – יתרו) גבי כא� שכותב הל' (אותו אמו" i"nezאבי envra x`iaש"היתה :

פנחס של "lynאמו (ולא יוס�")].zaיוס�"

שבא� פשוט [כי פנחס של אמו אבי הי' שיתרו לזה רש"י שהוכחת וי"ל,

רש"י הי' לא אחר, ממקו� הוכחה לזה הי' במהycgnלא להסביר בכדי זאת

אותו]: מבזי� השבטי� "zehytהיו –zepanהלשו� היא שלezaפוטיאל"

על קאי ש"פוטיאל" שמכיו� אלא ובהכרחa'פוטיאל. – ויוס� יתרו – אנשי�

היא ב"בנות" שהכוונה עכ"פ) מה� לאחד (בנוגע הוכחהerxflלומר אי� הרי ,

"מבנות הכתוב בפירוש ולכ� מזרעו. רק או יתרו של בתו היתה א� כלל מש�

"מזרע" כותב ש�) מטות בפ' וג� ש�. וארא (בפ' משא"כmdipyaפוטיאל" .

הכתוב שכוונת מוכח אותו, מבזי� השבטי� שהיו עצמו מזה הרי בפרשתנו,

– היא פוטיאל" היתהzehytkב"בנות מה�) לאחד ש(בנוגע שלezaהלשו�,

ליתרו. בנוגע – והיינו פוטיאל,

(32i"yxt.טו מו, ויגש

ג�33) הובאה זו שסברא ולהעיר נז. ע' יו�" מ"היו� (ראהdkldlלהעיר

ש�) ב"ב – אלא (ד"ה בתוס' אבל סקס"ב). סקכ"ח או"ח אברה� באשל פמ"ג

.jtidlמשמע
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בו שיש מפני רק אהר�": "ב� מהיותו דוקא אלא פוטי",

בעלי בי� אהבה ומטיל שלו� "רוד� – אהר� של תכונותיו

ישראל34מריבה" בי� שלו� להשכי� התעורר הוא לכ� ,

ישראל". בני מעל חמתי את "השיב – לקדושֿברו�ֿהוא

אחר וייחסו הכתוב "בא בפירושו רש"י מסיי� לכ�

oxd`:�דברי שני מלמדנו הוא ובכ� ,"

אהר�", ל"ב� כהקדמה רק באות אלעזר" "ב� המלי� א)

במענה כי עצמו, לאלעזר לייחסו כוונה מתו� לא א�

את בעיקר לציי� חשוב פוטי..." ב� "הראית� לטענה

אהבה...". ומטיל שלו� "רוד� שהיה לאהר� ייחוסו

אהר� "ב� נאמר בפסוק אמנ�, לצור�odkdב) א� ,"

ב� "הראית� לטענה כתשובה וייחסו" הכתוב "בא

של טבעו רק חשוב רוד�`oxdפוטי...", היותו כשלעצמו,

חשיבות ואי� וכו', כה�35שלו� להיותו .36דוקא

.Ê
ÏÚ ‰�ÚËÏ ‡˜Â„ ‰·Â˘˙ Y "Ô‰Î‰ Ô¯‰‡ Ô·"

˙ÂÈ¯ÊÎ‡‰
"ב� נאמר שבפסוק כיו� לשאול: אפשר לכאורה,

אהר� ב� להסביר,odkdאלעזר שהכרחי רש"י מסיק מני� ,"

לתכונת התכוונו ה� פוטי" כ"ב� השבטי� ביזוהו שכאשר

עגלי שפיט� יתרו של "הכה�"האכזריות המלה זה ולפי ,�

שה� להסביר אפשר והרי ברורה, כה אינה שבפסוק

עבד שיתרו לכ� dxfהתכוונו dcear lk,

הנהגה ג� טענתefשהרי את מסבירה היתה יתרו של

אי� זרה, עבודה כל עובד היה אמו שאבי כיו� השבטי�:

ארמית בועל של האיסור לו אכפת שיהא הדעת על מתקבל

ב�" תתחת� "לא לאיסור הטע� יסיר...37(אשר "כי הוא

mixg` miwl` ecare"38ישראל בני מכל יותר – ובמיוחד ,(

הצדדי�, משני ויעקב יצחק אברה� בני שה�

ייחוסו את התורה מדגישה מדוע מוב� היה זה ולפי

אהר� בירושהodkd"ב� קיימות אצלו שאדרבה: ,"

אלא ה', עובד סת� אינו אשר אהר�, של לה',odkתכונותיו

המלי� א� זה פירוש לפי ועוד: יתרו. של תכונותיו ולא

רש"י מסביר ומדוע השבטי�. לטענת מענה ה� אלעזר" "ב�

המלה אי� לפיו אשר עגלי�..." "שפיט� הפירוש את דוקא

"חלק"? מובנת וכו' "הכה�"

תשובות שתי יש :39לכ�

בשונה "דעות", לעניני קשורה זרה עבודה א)

דבר זה אי� ולכ� ולאופי, לתכונות הקשורה מאכזריות

הגיע עצמו יתרו וא� לילדי�. מהורי� בירושה העובר

נותר ולא האלקי�", מכל ה' גדול כי ידעתי "עתה להכרה

זה40בו שעני� לומר אי� בודאי הרי זרה, מעבודה שמ�

לילדיו בירושה .41עבר

שלו הקשר את לשלול התורה כוונת היתה אילו ב)

אומרת היתה היא וייחסו", הכתוב "בא ידי על זרה לעבודה

כה� כ� ואחר גדול כה� סג� היה אשר אלעזר", "ב� רק
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.42מאהר�
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שאפשר וההוראה תורה", של "יינה כולל רש"י פירוש

בפשטות: מובנת זה רש"י מפירוש ללמוד ושצרי�

שיש א� הרי טוב, מעשה העושה אד� רואי� כאשר

מניעי� מפני לכאורה, זאת, עושה שהוא לכ� רבות הוכחות

כי: הטוב, מעשהו את לשלול זאת בכל אסור – אישיי�

כט.34) כ, חקת רש"י

נאמר35) לא פל"ב), (ובתניא מי"ב פ"א באבות וכ� ש� חקת בפ' שלכ�

החסד). איש הוא שכה� (א� "הכה�"

בנוגע36) 15 בהערה הנ"ל (ע"ד י"ל – "הכה�" נאמר שבכתוב ומה

i"yxtlלבד כהני� היו צאצאיו וכל שאהר� מזה השבטי�: לטענת שיי� שזה ,(

של בהטבע תלוי שטבעו נוספת הוכחה לה� הי' יג), כה, רש"י (ראה מפנחס

עגלי� (שפיט� אמו* כה�f"rlאבי היפ� –'dl(הוא) פנחס.. אחר: בסגנו� .(

oa.�כה הוא) שאהר� (אעפ"י ועוד.c"reאהר� כו'. ואעפ"י ז) מח, (ויחי פרש"י

וראה37) ג. ז, (ואתחנ� ב�" תתחת� ל"לא שיי� ארמית דבועל שהאיסור

ה"ז). פי"ב אסו"ב הל' רמב"�

גֿד.38) ש�, ואתחנ�
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ולהעיר40) סע"א. קכג, ח"ש אוה"ת ראה – המדות טבע בנוגע משא"כ
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אישיי�, מניעי� מתו� זאת עושה שהוא נניח א� א� א)

קובעת ההלכה weqri"43הרי mlerlומצוות בתורה אד�

– לשמה" בא לשמה שלא שמתו� לשמה, שלא א�ֿעלֿפי

"מ של הפנימית המשמעות לפי שלאjezובמיוחד

"לשמה", לידי כ� אחר מגיע שהאד� לשמה", בא לשמה

רק לשמה" "שלא זאת עושה הוא שעכשיו מפני

היא כוונתו וב"תו�" בפנימיות א� .dnyl44בחיצוניות,

שלו והפנימיות מה"תו�" – לשמה" שלא "מתו� ולכ�

לשמה" "בא הוא לשמה" "שלא והמצוות התורה בקיו�

גילוי. לידי באה הנסתרת שהפנימיות –

עלֿפי מצוות ולקיי� ללמוד מצווה שהוא כיו� ב)

זאת עקב עלול הוא כי לפוסלו, אסור ערו�, שולח�

ללמוד שיתחיל לעוררו רק צרי� וכו'. תורה ללמוד להפסיק

לשמה". "בא לידי האפשר ככל מהר שיגיע לשמה,

של בלבו הנעשה את לדעת אי� לעול� והעיקר: ג)

השבטי�, שאפילו בעניננו, ברור שרואי� כפי הזולת,

עשה שפינחס לכאורה, ברורות, הוכחות ביד� שהיו למרות

יראה "ה' אשר – הקדושֿברו�ֿהוא הרי לשמה, שלא זאת

זאת45ללבב" שעשה עליו העיד –wxקנאת .d'מפני
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בכ�: נוס� עני�

בטענה טוב, מעשה העושה הזולת את שמבטל מי

שהוא לטעו� עלול אישיי�, ממניעי� זאת עושה שהלה

הוא כ� –) בטבעי עניו שאני כיו� הקדושה: מצד מבטלו

יהודי בראותי ולכ�, גאוה, לסבול מסוגל איני לעצמו), חושב

באופ� בהידור, מצוות מקיי� או בהתלהבות תורה הלומד

ולשתוק. זאת לסבול יכול איני – כיוהרא להיראות היכול

את המסביר זה, רש"י מפירוש ההוראה נלמדת כ� על

מרצונ� שנבעה פינחס, של קנאותו על השבטי� של לעג�

אחר "ייחסו והקדושֿברו�ֿהוא משה, של כבודו על להג�

– ה� ולא ה', קנאת את קינא שהוא והעיד אהר�"

הלומד הזולת ביטול לגבי לקח מלמדנו הדבר

ביטוי כא� יש כאילו וכו', בהידור מתנהג או בהתלהבות,

(הגנה ענוה מפני הוא זה שלעג מחשבה מתו� יוהרא, של

האד�" מכל מאד "ענו שהיה משה של כבודו –46על (

בהידור והמתנהג בהתלהבות הלומד דבר של שלאמיתו

המבטלו. ולא הצודק הוא וכו'

דוקא זאת עושה המבטל שלהיפ�, ייתכ� מכ�, יותר

שלו גאוותו :47מפני

ממנו נעלה שהזולת לסבול מסוגל הוא ולפיכ�48אי� ,

זו קנאה היתה כראוי, מתנהג היה ואילו בו. מקנא הוא

תרבה סופרי� קנאת – מחברו ללמוד רצו� בו מעוררת

מדה49חכמה ג� בו יש הגאוה מדת ע� שיחד כיו� א� ,

ומעשיו התורה לימוד את מבטל הוא הרי עצלות, של

הזולת. של הטובי�

שה� וכיו� לאמת, הנוגדת מסקנה תיתכ� לא מקדושה

חז"ל כמאמר בהתלהבות, לומד אינו עצמו שהוא העובדה

כא�..." א� ובזיע, וברתת וביראה באימה להל� 50"מה

כ� לנהוג של בדרגה עדיי� הוא שאי� לו שנדמה (למרות

"לעול� התורה לפסק בניגוד באמת), אד�weqriלשמה

בביטול התנהגותו וה� לשמה...", שלא ומצוות בתורה

כל את ד� "והוי אמת בתורת מההוראה להיפ� הזולת,

זכות" לכ� שהגור�51האד� ברורה, הוכחה זאת הרי –

אל קדושה, של רגש אינו להיפ�לכ� .52א
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מפרשתנו: נלמדת נוספת הוראה

"במקו�53בהמש� רש"י הצדיק54אומר את שייחס

לזמרי הגנאי מהו לכאורה, לגנאי". הרשע את ייחס לשבח,

ש�.43) ובקו"א ה"ג פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה וש"נ. ב. נ, פסחי�

וש"נ.44) ב. (י, מב"ב ולהעיר ספ"ב. גירושי� הל' הרמב"� מפסק כמוב�

גמור. צדיק ה"ז בני, שיחי' ע"מ לצדקה זו סלע האומר ש�): רש"י ג� וראה

ז.45) טז, ש"א

ג.46) יב, בהעלות�

ר"פ47) עיני� מאור ובכ"מ. תרומה ס"פ (תולדות הבעש"ט מתורת להעיר

בחבירו שרואה שהרע ואיל�), 24 ע' ח"י בלקו"ש בארוכה נתבאר ועוד. חוקת.

הפוסל כל מרז"ל שזהו ובמק"א חסרונו. יודע כו' במראה שמסתכל כמו הוא

–enena�הנגעי כל מ"ה): פ"ב, (נגעי� במשנה ונרמז ב) ע, (קידושי� פוסל

כ� שבאמת או לו, (שנדמה גופא שזה והיינו עצמו, מנגעי – חו� רואה אד�

לפי זהו וגאוה, ישות מצד הוא שלו התומ"צ שעסק בזולתו שרואה הוא)

elv`yוהגאוה שהישות אלא כ�, "ביטול".elyהוא של ב"אצטלא" נתלבשה

הוא (שהמעשה עכ"פ המעשה הרי בזולתו כי מזולתו, גרוע עוד ה"ה ואז,

הו"ע הואdyecwayהעיקר) זולתו דביטול העני� הרי אצלו, משא"כ לא; דבר

של הרגש מחמת לו בא שזה עצמו, את שמצדיק אלא דעתו), לפי (ג� טוב

– אז הרי הזולת, את מבטל בשבילה בהסיבה הוא טועה בא� והרי – קדושה

ה� שלו המעשה וכ� .rxההרגש

בכדי הוא זולתו של התומ"צ שעסק דעתו לפי ג� בזה: עני� ועוד

והגאוה הישות משא"כ בטל. שהוא מראה אינו הזולת עכ"פ הרי להתייהר,

של באצטלא שמתלבשת עצמו וכו'.lehiaשבו צביעות ה"ז –

חתונה,48) דרושי (קונטרס גו' דרכו רשע יעזוב עה"פ הצ"צ תורת ראה

פ"ה). תרפ"ט בני� וכל ד"ה

גו'.49) רחל ותקנא עה"פ ויצא אוה"ת וראה א. כא, ב"ב

א.50) כב, ברכות

מ"ו.51) פ"א אבות

(52– הוא עני� לכל שהבחינה סד, ע' יו� היו� .lretdראה

יד.53) כה,

כש�.54) דפוסי�: ובכמה ועוד. ראשו� בדפוס כ"ה
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לפי זהו וגאוה, ישות מצד הוא שלו התומ"צ שעסק בזולתו שרואה הוא)

elv`yוהגאוה שהישות אלא כ�, "ביטול".elyהוא של ב"אצטלא" נתלבשה

הוא (שהמעשה עכ"פ המעשה הרי בזולתו כי מזולתו, גרוע עוד ה"ה ואז,

הו"ע הואdyecwayהעיקר) זולתו דביטול העני� הרי אצלו, משא"כ לא; דבר

של הרגש מחמת לו בא שזה עצמו, את שמצדיק אלא דעתו), לפי (ג� טוב

– אז הרי הזולת, את מבטל בשבילה בהסיבה הוא טועה בא� והרי – קדושה

ה� שלו המעשה וכ� .rxההרגש

בכדי הוא זולתו של התומ"צ שעסק דעתו לפי ג� בזה: עני� ועוד

והגאוה הישות משא"כ בטל. שהוא מראה אינו הזולת עכ"פ הרי להתייהר,

של באצטלא שמתלבשת עצמו וכו'.lehiaשבו צביעות ה"ז –

חתונה,48) דרושי (קונטרס גו' דרכו רשע יעזוב עה"פ הצ"צ תורת ראה

פ"ה). תרפ"ט בני� וכל ד"ה

גו'.49) רחל ותקנא עה"פ ויצא אוה"ת וראה א. כא, ב"ב

א.50) כב, ברכות

מ"ו.51) פ"א אבות

(52– הוא עני� לכל שהבחינה סד, ע' יו� היו� .lretdראה

יד.53) כה,

כש�.54) דפוסי�: ובכמה ועוד. ראשו� בדפוס כ"ה



qgpitל zyxt zegiyÎihewl

לשמעוני" אב בית "נשיא הוא:55בהיותו לכ� ההסבר ?

מתו� – ופינחס חסד, מתו� פעל שזמרי סברו השבטי�

אלו: הנחות שתי שוללת והתורה כדלעיל, אכזריות,

"ב� הוא שפינחס לשבח", הצדיק את שייחס "במקו�

ומטיל שלו� "רוד� אהר� של תכונותיו בו ויש אהר�",

הרשע את "ייחס דר� ובאותה מקו� באותו אהבה",

נבע לא המדינית" את "ויקרב... של שהמעשה לגנאי",

אב בית "נשיא מהיותו להיפ�, אלא, החסד, ממדת

ipernylהתורה אומרת שמעו� על אשר חמס56", "כלי

ההיפ� התבטא זמרי של במעשהו כלומר, מכרותיה�".

האכזריות מדת – החסד :57ממדת

וכאשר לזנות...", הע� "ויחל שבה בתקופה א� כי

בה� שלח בישראל, ה' א� "ויחר לידי הוביל החטא

ישראל"58מגיפה" בני עדת כל "לעיני זמרי מכריז אז –

הוא,6לישראלzxzenשארמית לתשובה לעורר� ובמקו� ,

לכ�rpenלהיפ�, "היתר" לה� בנותנו התשובה, את

ביותר. קשה אכזריות זו הרי – בישראל" שבט מ"נשיא

זמרי קוטבי: הוא פינחס לבי� זמרי בי� ההבדל כלומר,

זאת וכיסה ביותר, הקשה באכזריות למעשה פעל

מעשה עשה פינחס זאת, ולעומת חסד, של ב"אצטלא"

ביותר העצו� החסד זהו א� כאכזרי, .59הנראה

.‡È
‰ÏÂ‡‚Ï ‡È·˙ ÒÁ�ÈÙ ˙Â‡�˜

ולגבינו, ודור, דור כל לגבי מכ� הנלמדת ההוראה

בפשטות: מובנת

מקנא רואי� כאשר ר"ל, רוחנית מגיפה של בתקופה

משה הוא שאי� למרות וכו', לבטלו אסור – ה' קנאת

מספרת והתורה כדלעיל. כה�, אינו ואפילו שבדורו,

"ותעצר לידי תביא ה' שקנאת בלבד זו שלא ואומרת,

ישראל" בני מעל ל7המגיפה תגרו� א� אלא ,izin` mely

שלו�" בריתי את לו נות� "הנני –60,

חנ�, ומשנאת מפירוד להיפ� אמיתי, שלו� ידי ועל

כ� משו� הנגרמת הגלות .61תתבטל

הגאולה מבשר לאליהו פינחס של הקשר ,62וזהו

חז"ל התנהגותו63כמאמר ידי על כי אליהו", הוא "פינחס

על שתוכרז והשלימה, האמיתית לגאולה נזכה פינחס של

לקירוב תגרו� אשר – פינחס) (זה הנביא אליהו ידי

"והשיב על64הלבבות בני� ולב בני�, על אבות לב

ממש.65אבות�" בקרוב ,

(d"kyz qgpit t"y zgiyn)

•

את55) מזכיר שהכתוב כא�: רש"י גנאיegayבמפרשי זה ששבח אלא ,

אבל יותר. גדול חטאו יותר גדול שהוא מי כל כי לו, רש"יzehytnהוא לשו�

– לשבח" הצדיק את ל"ייחס זה שמדמה ובפרט – לגנאי" הרשע את "ייחס

גו'" ישראל איש ש"וש� בפני�).envrמשמע, (כדלקמ� גנאי הוא

(רש"י56) העיקר שמעו� הי' (– ליוס� (בנוגע אשר ובפרט, ה. מט, ויחי

ע"ש). כד. מב, מק�

כו'"57) זמרי מעשה זה – נפשי תבא אל ד"בסוד� ההמש� יומתק ועפ"ז

רציחה של זו ש"אומנות מכיו� מכרותיה�": חמס ל"כלי ו) ש�, ויחי (רש"י

ה לכ�,חמס – יעקב של מדתו היפ� ה), ש�, (רש"י עשו" מברכת בידכ� וא

יעקב). של (שמו שמי" יזכר "אל שמעו�) למעשה בדומה (שהוא זמרי במעשה

ש�.58) פרש"י ג. כה, בלק

כמעשה59) "מעשיה� הדוגמא מובאת הצביעות שבעני� מה יומתק ועפ"ז

כי – ב) כב, (סוטה כפנחס" שכר ומבקשי� אלאmdipyaזמרי עד"ז, הי'

כו'. דקדושה שבפנחס

לא,60) (מטות מדי� ע� ללחו� הל� דוקא שפנחס ממה ולהעיר יב. כה,

בתחלתו), תרנ"ט החלצו בד"ה (נסמ� ומריבה מדו� לשו� הוא מדי� כי – ו)

לפנחס. זה שיי� ולכ�

(61– עונ�" נתגלה "שלא בפי' ש� מהרש"א חדא"ג וראה ב. ט, יומא

זמרי, מעשה ע"ד (שהוא אוהבי�" כאילו ולפני� בלב חנ� שנאת לה� "שהי'

בפני�). כנ"ל חסד, של באצטלא נתלבשה שלו שהאכזריות

שבהערה62) וילקו"ש וארא תיב"ע ג� וראה מב. כו, בחוקותי רש"י

ועוד. ה"ב. פי"ב מלכי� הל' רמב"� הבאה.

רטו,63) פנחס רע"מ סע"א. קצ, זח"ב פמ"ז. פרדר"א יח. ו, וארא תיב"ע

תיב"ע וראה כה�). מר לאו (ד"ה ב קיד, ב"מ רש"י פרשתנו. ריש ילקו"ש א.

ג� וראה יומיא". "בסו� שישתלח במה הוא לאלי' דפנחס שהשייכות ש�,

יג. ד, שמות תיב"ע

(64– הוא ואלי' דפנחס שהשייכות הנ"ל, ילקוט ג� וראה כד. ג, מלאכי

השלו�. הו"ע שבשניה� לפי

כו'.65) רמז ובדר� יג): (כה, אוה"ח בכ"ז ראה

fenz `"i-'i ipye oey`x mei Ð ai wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

תמוז י' ראשו� יו�
פרקיב

,178 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...î"ã ïä éë,v 'nr cr.äìòúéå êøáúé
יו�ראשו�ושניי'�י"אתמוז

תמוז י"א שני יו�
פרקא ,180 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äáåùúä úøâà,`v 'nr cr.àúééøáä ì"ëò

,çøiä ïî õøàa äìéla øéànä øBà úîâec ,ìLî Cøc ïä ék¦¥¤¤¨¨§©©¥¦©©§¨¨¨¤¦©¨¥©
õøàä ìòL øBà àöîðå ,LîMäî àeä çøiä øBàåon xi`nd ± §©¨¥©¥©¤¤§¦§¨¤©¨¨¤

,dpald.LîMä ìL øBàä øBà àeäynyd ly xe`d `l ± ¨¤©¤¤
.ynydn exe` lawny xacn uvepznd xe` `l` ,dnvräëëå§¨¨

úBiúBàä ,ìLî Cøc Lnî©¨¤¤¨¨¨¦
úeììk ïä úBøîànaL¤©©£¨¥§¨
øBàäå úeiçä úëLîä©§¨©©©§¨
ìL åéúBcnî çkäå§©Ÿ©¦¦¨¤
àøáì ,àeä¯Ceøa¯LBãwä©¨¨¦§Ÿ
,Léì ïéàî úBîìBòä̈¨¥©¦§¥
ïîæ ìk ïîi÷ìe ïúBéçäìe§©£¨§©§¨¨§©

.Cøaúé BðBöø CLîmdy ± ¤¤§¦§¨¥
ef zillk zeig .eniiwzie eigi

.mnvr ''zexn`n''dn d`a

äøàäå äëLîä úeììkîe¦§¨©§¨¨§¤¨¨
,Bfä äìBãb- §¨©

,mnvr ''zexn`n''dny

éLîäå 'ä øéàääpnî C ¥¦§¦§¦¦¤¨
,da àöBik äéúBãìBz- §¤¨©¥¨

,ef dkynd ly,äéôðòå- ©£¨¤¨
,zillkd dkyndd lyïäL¤¥

øBàä úëLîäå úBãìBz§§©§¨©¨
,úBiúBàäî- ¥¨¦

,''zexn`n''ayïä ïäå± §¥¥
,zeclez zpigaay zex`dd

ïäa àøáe ,ïäéúBøeîúe úBiúBà éôelçmdy ,''zeclez''a ± ¦¥¦§¥¤¨¨¨¤
,zeize`d ly zexenzde miteligd.íìBò ìëaL íéèøt íéàeøa§¦§¨¦¤§¨¨

,ãBò 'ä øéàä ïëå(zeize`dn) sqep ote`a -éLîäåãéøBäå C §¥¥¦§¦§¦§¦

äøàäc äøàäc äøàädpald xe` lynk dfy ,xaec lirl ± ¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨
o`k eli`e ,ynydn dx`dn dx`d `edy xe` ,ux`d lr xi`nd

`ede ,xzei cer mikenp minevnvle dbixcnl cxei dfy xaecn

,ziyily dx`d ± dx`dc dx`dc dx`d.úBiúBàä úBøàäî± ¥¤¨¨¦
± zeize`dn xi`nd xe`dn

.dx`dc dx`dc dx`d edf

éLîä ïëå,ãBò Cz` - §¥¦§¦
'eke dx`ddn dx`dd

ähî ähîì ãò ãéøBäå§¦©§©¨©¨
ìzLä úðéçáa,úeìL- ¦§¦©¦§©§§

zrah lky ,zlylyk

,dzncewn dkenpãò©
Lnî íîBcä àøápL± ¤¦§¨©¥©¨

`ly minnecd mixacd

,zeig lk mda d`xp

ïäéúBîLe ,øôòå íéðáàk©£¨¦§¨¨§¥¤
"øôò"å "ïáà"mydy ± ¤¤§¨¨

xkfpk ,utgd ly ezeig `ed

,oey`xd wxtaíéôelç íä¥¦¦
úBøeîúe 'eë íéôelçc§¦¦§

,'eë úBøeîúc,xnelk - ¦§
mrt zetlgzn zeize`dy

,xzeie dipy:ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥
ly eze`ivne ezeigy ,ixd

ly zeize`d od ,`xap lk

d`ixad lky jk ,'''ied xac''l ze`ivna lha `xapde ,'''d xac''

.jxazi ez` zcgeine dlha

älòúéå Cøaúé 'ä úøæòa éðL ÷ìç íìLð¦§©¥¤¥¦§¤§©¦§¨¥§¦§©¤

äáeLzä úøbà íLa àø÷pä éLéìL ÷ìç íéøîà éèewì¦¥£¨¦¥¤§¦¦©¦§¨§¥¦¤¤©§¨
,"daeyzd zxb`" `ed ,"`ipz"d xtq ly ,iyilyd wlgl dxvw dncwd xeza

`"hily iaxde ,"jexr ogleyde `ipzd lra" `xwp owfd epax :oiivl ie`x

wqet - "jexr ogleyd lra"e ,dxezd zeinipta wqet - "`ipzd lra" :yxtn

.dxezc dlbpa

zegiyd xtq) ocr eznyp mcewd iaxd ly zeyecwd eizegiya dxni` dpyi

iwlg drax` cbpk md "`ipz"d iwlg drax`y ,(jli`e 142 cenr `"yz'd

.jexr ogleyd

ogley"ay iyilyd wlgl ,"daeyzd zxb`" ,iyilyd wlgd ly ezekiiy z`

:dlbp it lr mbe zeciqg it lr mb `"hily iaxd xiaqn ,("xfrd oa`") "jexr

zxb`"ay 'c wxta oldl mi`ex ep`y dn itl df ixd zeciqg it lr

daeyz) d`lir daeyze d`zz daeyz ,daeyza mipte`d ipyy ,"daeyzd

izy od ,daeyzd oipr lk okeza zellekd ,(dpeilr daeyze dpezgz

'dd ,d`lir 'de ,dpexg`d 'dd ,d`zz 'd ,'ied myay "d" zeize`d

."dpia"e "zekln" ,"miyp" xcqd df ixd - ok m`e ,dpey`xd

zkqn - dixg`le ,oihib zkqn `a dligzay ,`ed q"ya xcqdy myke

iptn (zeipynd yexitl ezncwda xne` m"anxdy itk) edfy ,oiyeciw

dligza ,("xg` yi`l dzide ezian d`vie") "dzide d`vie" xn`p weqtay

ixac xcqa df jxc lre ;oiyeciw ,"dzide" jk xg`e ,oihib ,oiyexib - "d`vie"

" did dligzay ,minidyxbie`"k dyxt ziy`xa dax yxcnae ,"mc`d z`

dlekiy ,"dyxbzpy l`xyi zak" oiyexib oeyln "yxbie"y aezk 'g `wqt

oeyln ,"eizeevna epycw" did ,dxez ozn zrya ,okn xg`le .ozgzdl oiicr

oiyeciw enk dfy ,e"n wxt ,oey`x wlg "`ipz"a aezky itk ,"oiyeciw"

jk - ('i wxta oldl xne` `edy itke) "il zycewn z` ixd" xne` ycwndy

,"oihib" ixg` `a "oiyeciw"d oipry - zeipgexa "miyp"l rbepa xcqd mb ixd

oiyeciw zeidl did leki cvik ,oky ,"daeyz"l zekiiyd zpaen `linne

xne`y itk ,daeyzd oipr miizpia didiy gxkdd ony `l` - oiyexib ixg`

df iptl didiy ilan 'ied zcear oipr didiy xyt` i`y ,"`ipz"a f"i wxta

.daeyzd oipr

dgley" - `hg ici lr : cere z`fmkn`dgley mkrytae" : aezkk) "

äðåîàäå ãåçéä øòù
äìéìá øéàîä øåà úîâåã î"ã ïä éë
øåà àöîðå ùîùäî àåä çøéä øåàå çøéä ïî õøàá
ùîî äëëå ùîùä ìù øåàä øåà àåä õøàä ìòù
úåéçä úëùîä úåììë ïä úåøîàîáù úåéúåàä î"ã
'åîìåòä àåøáì ä"á÷ä ìù åéúåãîî çëäå øåàäå
'úé åðåöø êùî æ"ë ïîéé÷ìå ïúåéçäìå ùéì ïéàî

öêéùîäå 'ä øéàä åæä äìåãâ äøàäå äëùîä úåììëîå
úåãìåú ïäù äéôðòå äá àöåéë äéúåãìåú äðîî
úåéúåà éôåìéç ïä ïäå úåéúåàäî øåàä úëùîäå
íìåò ìëáù íéèøô íéàåøá ïäá àøáå ïäéúåøåîúå
äøàäã äøàäã äøàä ãéøåäå êéùîäå ãåò 'ä øéàä ïëå
äèîì ãò ãéøåäå ãåò êéùîä ïëå 'åéúåàä úåøàäî
ùîî íîåãä àøáðù ãò úåìùìúùä 'éçáá äèî
íéôåìéçã íéôåìéç íä øôòå ïáà ïäéúåîùå øôòå íéðáàë

:ì"ðë 'åë úåøåîúã úåøåîúå 'åë

éðù ÷ìç íìùð
äìòúéå êøáúé ä"æòá
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תמוז י' ראשו� יו�
פרקיב

,178 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...î"ã ïä éë,v 'nr cr.äìòúéå êøáúé
יו�ראשו�ושניי'�י"אתמוז

תמוז י"א שני יו�
פרקא ,180 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äáåùúä úøâà,`v 'nr cr.àúééøáä ì"ëò

,çøiä ïî õøàa äìéla øéànä øBà úîâec ,ìLî Cøc ïä ék¦¥¤¤¨¨§©©¥¦©©§¨¨¨¤¦©¨¥©
õøàä ìòL øBà àöîðå ,LîMäî àeä çøiä øBàåon xi`nd ± §©¨¥©¥©¤¤§¦§¨¤©¨¨¤

,dpald.LîMä ìL øBàä øBà àeäynyd ly xe`d `l ± ¨¤©¤¤
.ynydn exe` lawny xacn uvepznd xe` `l` ,dnvräëëå§¨¨

úBiúBàä ,ìLî Cøc Lnî©¨¤¤¨¨¨¦
úeììk ïä úBøîànaL¤©©£¨¥§¨
øBàäå úeiçä úëLîä©§¨©©©§¨
ìL åéúBcnî çkäå§©Ÿ©¦¦¨¤
àøáì ,àeä¯Ceøa¯LBãwä©¨¨¦§Ÿ
,Léì ïéàî úBîìBòä̈¨¥©¦§¥
ïîæ ìk ïîi÷ìe ïúBéçäìe§©£¨§©§¨¨§©

.Cøaúé BðBöø CLîmdy ± ¤¤§¦§¨¥
ef zillk zeig .eniiwzie eigi

.mnvr ''zexn`n''dn d`a

äøàäå äëLîä úeììkîe¦§¨©§¨¨§¤¨¨
,Bfä äìBãb- §¨©

,mnvr ''zexn`n''dny

éLîäå 'ä øéàääpnî C ¥¦§¦§¦¦¤¨
,da àöBik äéúBãìBz- §¤¨©¥¨

,ef dkynd ly,äéôðòå- ©£¨¤¨
,zillkd dkyndd lyïäL¤¥

øBàä úëLîäå úBãìBz§§©§¨©¨
,úBiúBàäî- ¥¨¦

,''zexn`n''ayïä ïäå± §¥¥
,zeclez zpigaay zex`dd

ïäa àøáe ,ïäéúBøeîúe úBiúBà éôelçmdy ,''zeclez''a ± ¦¥¦§¥¤¨¨¨¤
,zeize`d ly zexenzde miteligd.íìBò ìëaL íéèøt íéàeøa§¦§¨¦¤§¨¨

,ãBò 'ä øéàä ïëå(zeize`dn) sqep ote`a -éLîäåãéøBäå C §¥¥¦§¦§¦§¦

äøàäc äøàäc äøàädpald xe` lynk dfy ,xaec lirl ± ¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨
o`k eli`e ,ynydn dx`dn dx`d `edy xe` ,ux`d lr xi`nd

`ede ,xzei cer mikenp minevnvle dbixcnl cxei dfy xaecn

,ziyily dx`d ± dx`dc dx`dc dx`d.úBiúBàä úBøàäî± ¥¤¨¨¦
± zeize`dn xi`nd xe`dn

.dx`dc dx`dc dx`d edf

éLîä ïëå,ãBò Cz` - §¥¦§¦
'eke dx`ddn dx`dd

ähî ähîì ãò ãéøBäå§¦©§©¨©¨
ìzLä úðéçáa,úeìL- ¦§¦©¦§©§§

zrah lky ,zlylyk

,dzncewn dkenpãò©
Lnî íîBcä àøápL± ¤¦§¨©¥©¨

`ly minnecd mixacd

,zeig lk mda d`xp

ïäéúBîLe ,øôòå íéðáàk©£¨¦§¨¨§¥¤
"øôò"å "ïáà"mydy ± ¤¤§¨¨

xkfpk ,utgd ly ezeig `ed

,oey`xd wxtaíéôelç íä¥¦¦
úBøeîúe 'eë íéôelçc§¦¦§

,'eë úBøeîúc,xnelk - ¦§
mrt zetlgzn zeize`dy

,xzeie dipy:ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥
ly eze`ivne ezeigy ,ixd

ly zeize`d od ,`xap lk

d`ixad lky jk ,'''ied xac''l ze`ivna lha `xapde ,'''d xac''

.jxazi ez` zcgeine dlha

älòúéå Cøaúé 'ä úøæòa éðL ÷ìç íìLð¦§©¥¤¥¦§¤§©¦§¨¥§¦§©¤

äáeLzä úøbà íLa àø÷pä éLéìL ÷ìç íéøîà éèewì¦¥£¨¦¥¤§¦¦©¦§¨§¥¦¤¤©§¨
,"daeyzd zxb`" `ed ,"`ipz"d xtq ly ,iyilyd wlgl dxvw dncwd xeza

`"hily iaxde ,"jexr ogleyde `ipzd lra" `xwp owfd epax :oiivl ie`x

wqet - "jexr ogleyd lra"e ,dxezd zeinipta wqet - "`ipzd lra" :yxtn

.dxezc dlbpa

zegiyd xtq) ocr eznyp mcewd iaxd ly zeyecwd eizegiya dxni` dpyi

iwlg drax` cbpk md "`ipz"d iwlg drax`y ,(jli`e 142 cenr `"yz'd

.jexr ogleyd

ogley"ay iyilyd wlgl ,"daeyzd zxb`" ,iyilyd wlgd ly ezekiiy z`

:dlbp it lr mbe zeciqg it lr mb `"hily iaxd xiaqn ,("xfrd oa`") "jexr

zxb`"ay 'c wxta oldl mi`ex ep`y dn itl df ixd zeciqg it lr

daeyz) d`lir daeyze d`zz daeyz ,daeyza mipte`d ipyy ,"daeyzd

izy od ,daeyzd oipr lk okeza zellekd ,(dpeilr daeyze dpezgz

'dd ,d`lir 'de ,dpexg`d 'dd ,d`zz 'd ,'ied myay "d" zeize`d

."dpia"e "zekln" ,"miyp" xcqd df ixd - ok m`e ,dpey`xd

zkqn - dixg`le ,oihib zkqn `a dligzay ,`ed q"ya xcqdy myke

iptn (zeipynd yexitl ezncwda xne` m"anxdy itk) edfy ,oiyeciw

dligza ,("xg` yi`l dzide ezian d`vie") "dzide d`vie" xn`p weqtay

ixac xcqa df jxc lre ;oiyeciw ,"dzide" jk xg`e ,oihib ,oiyexib - "d`vie"

" did dligzay ,minidyxbie`"k dyxt ziy`xa dax yxcnae ,"mc`d z`

dlekiy ,"dyxbzpy l`xyi zak" oiyexib oeyln "yxbie"y aezk 'g `wqt

oeyln ,"eizeevna epycw" did ,dxez ozn zrya ,okn xg`le .ozgzdl oiicr

oiyeciw enk dfy ,e"n wxt ,oey`x wlg "`ipz"a aezky itk ,"oiyeciw"

jk - ('i wxta oldl xne` `edy itke) "il zycewn z` ixd" xne` ycwndy

,"oihib" ixg` `a "oiyeciw"d oipry - zeipgexa "miyp"l rbepa xcqd mb ixd

oiyeciw zeidl did leki cvik ,oky ,"daeyz"l zekiiyd zpaen `linne

xne`y itk ,daeyzd oipr miizpia didiy gxkdd ony `l` - oiyexib ixg`

df iptl didiy ilan 'ied zcear oipr didiy xyt` i`y ,"`ipz"a f"i wxta

.daeyzd oipr

dgley" - `hg ici lr : cere z`fmkn`dgley mkrytae" : aezkk) "

äðåîàäå ãåçéä øòù
äìéìá øéàîä øåà úîâåã î"ã ïä éë
øåà àöîðå ùîùäî àåä çøéä øåàå çøéä ïî õøàá
ùîî äëëå ùîùä ìù øåàä øåà àåä õøàä ìòù
úåéçä úëùîä úåììë ïä úåøîàîáù úåéúåàä î"ã
'åîìåòä àåøáì ä"á÷ä ìù åéúåãîî çëäå øåàäå
'úé åðåöø êùî æ"ë ïîéé÷ìå ïúåéçäìå ùéì ïéàî

öêéùîäå 'ä øéàä åæä äìåãâ äøàäå äëùîä úåììëîå
úåãìåú ïäù äéôðòå äá àöåéë äéúåãìåú äðîî
úåéúåà éôåìéç ïä ïäå úåéúåàäî øåàä úëùîäå
íìåò ìëáù íéèøô íéàåøá ïäá àøáå ïäéúåøåîúå
äøàäã äøàäã äøàä ãéøåäå êéùîäå ãåò 'ä øéàä ïëå
äèîì ãò ãéøåäå ãåò êéùîä ïëå 'åéúåàä úåøàäî
ùîî íîåãä àøáðù ãò úåìùìúùä 'éçáá äèî
íéôåìéçã íéôåìéç íä øôòå ïáà ïäéúåîùå øôòå íéðáàë

:ì"ðë 'åë úåøåîúã úåøåîúå 'åë

éðù ÷ìç íìùð
äìòúéå êøáúé ä"æòá



fenzלב `"i ipy mei Ð ` wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ici lre ,"ezian dglye" ,oiyexibd oipr - "dgley" ,("mkn`daeyzixd ,

didy ,oiyexibd oipr ,zezixkd xtqy ,"mkn` zezixk xtq dfi` 'd xn` dk"

oipr zekiiy lr zyxetn di`x `xnbdn mb :ynn dlbpae .lhazn - df iptl

iaxy zxne` (a ,et `nei) `xnbdy itk ,oiyexib ixg`y oiyeciwl daeyzd

dgec daeyzy ,xne` opgei

`iane ,dxezay dyrz-`l

od xn`l" (` ,b dinxi) weqtdn

dklde ezy` z` yi` glyi

dil` aeyid xg` yi`l ez`n

iaeye miax mirx zipf z`e ,cer

.`ed jexa yecwd xne` - "il`

dgec daeyzd oipry ,xnelk

dlra aeyi `l" ly oiprd

xexa ixd ."dzgwl oey`xd

.oiyexib ixg`y oiyeciwd oipr `ed daeyzd oipry ,`xnbdn,`eti` ,dxexa

" - ,"`ipz"d xtq ly iyilyd wlgd zekiiy o`kndaeyzd zxb`wlgl ,"

" - "jexr ogley"d ly iyilydxfrd oa`."miyp" ly mipiprd - "

øtàéðz .à ÷,`ziixaa epcnl ±óBñazkqn ±àîBé1ìL :äL ¤¤©§¨§¨§Ÿ¨
,íä äøtk é÷elç,`hgy `hg lr mc`l zpzipd dxtkd ote`a - ¦¥©¨¨¥

ote` miiw ,miieqn beqn dxiar xar m` :zepey mikxc yly opyi

dxtkd ote` mb ,xg` beqn `id dxiard m`e ,dxtk ly miieqn

,xg` `ed:ãçà ìk íò äáeLúecgi .dxtkd ipte` zylya - §¨¦¨¤¨
:daeyzd oipr yxcp ,dxtk ly ote` lk mräNò úåöî ìò øáò̈©©¦§©£¥

,dniiwl aiiegn didy dyr-zevn miiw `l ±áLådaeyza xfge ± §¨
;Bì ïéìçBnL ãò íMî ææ Bðéà,cin el milgen ,xnelk -ìò øáò ¥¨¦¨©¤£¦¨©©

äNòú àì úåöî,ezeyrl `ly deevn dxezdy xac dyr ±áLå ¦§©Ÿ©£¤§¨
øtëî íéøetkä íBéå ,äìBz äáeLz ¯dpi` dnvr daeyzd ± §¨¨§©¦¦§©¥

dze` iabl zyxcpd dxtk ly daexnd dcnl qgia dwitqn

ly dpnfl cr ± eze` eyipri `ly drityn daeyzd ,dxiar

.xary dxiard lr xtkzn `ed ea ,mixetikd mei `ede ,dxtkd

ïéðòìc áb¯ìò¯óàc ,Leøt)iably zexnl ±äNò úåöî ,íei÷ ¥§©©©¦§¦§©¦¦§©£¥
äNòú àì úà äçBcL ,äìBãb2ea yiy oipr oncfnyk : - §¨¤¨¤Ÿ©£¤

lr xeariy ici lr ,xnelk ,dyrz-`le dyr ly micebipd

z` "dyr"d f` dgec - dyr-zevn miiwi dyrz-`l

."dyr"d z` miiwl ick xacd z` miiwl el xzene ,"dyrz-`l"d

dlrnl `ed dyr-zevn meiwy ixd ;ziviva mi`lk :dnbecl

dyr-zevn zxiar lry ,mixne` ep` o`k eli`e ,dyrz-`l meiwn

oi` dyrz-`l zxiar lre .jk lr xtkl ick cala daeyz dwitqn

myl xetik meil wwcfdl gxkdd on `l` ,dwitqn cala daeyz

mb oiap oexztdne .xeztl owfd epax cner ef dl`y - ?dxtk

dyr-zevn meiw ici lr mixxerznd mipiprd zeiniptmbtde

m`zdae ,dyrz-`l lr melye qg dxiar ici lr llegznd

cvik dyr -zevn meiwl rbepa dkldd wqt `a mipiprd zeiniptl

zxiar lr zyxcpd dxtkd ote`e ,dyrz-`l zegcl dilr

sqep ixd ,dyr-zevn meiwa :`ed dxvwa uexizd okez .dyrz-`l

lr jynp mb ,xacd z` zeyrl d"awd ieeiv miiwn `edy jk lr

`id devn lk ,oky ,eytpae mipeilrd zenlera rtye xe` jk ici

) xa` enk:`"hily x"enc` w"k zxrdl"fx 'lke"3oixai` g"nx

zeig jiynne ilk `ed xa`y myk ,xnelk ,("r"n g"nx cbpk

oi` xe`n zeig rty dkiynne ilk `id dyr-zevn lk jk ,ytpdn

jk - ytpdn zeigd zyalzn xa`ay enke ,`ed jexa seq

zkynp ,xnelk) zyalzn

zkynpd zeigd (zeinipta

- dyr-zevn meiw ici lr

eli`e ;zenlera

zexnl ixd dyrz-`la

miiwn `edy dryay

epi`y ici lr - dyrz-`l

meiw oipray - dilr xaer

o`k mb `ed d"awd ieeiv

,zeyrl `ly ieeivd miiwn

l"f epinkg xn`nk4xky el mipzep einin dxiar xar `le ayi" :

):`"hily x"enc` w"k zxrd(wx la`eli`kzeid ,"devn dyr

lr `l` ,dyr-zevna xacdy enk ,diyre dlert jxc df oi`y

zeevne dxeze ,'d ieeiv miiwn `ed - diyr-i` ici lr - dlily ici

z` xiardle ,dyr-zeevn g"nx ici lr xe` jiyndl ick ixd od

wlga xn`y itk) dyrz-`l zeevn d"qy ici lr "d`nehd gex"

dyr cgi miybtpyk ,eppipra o`ke ,(` ,gn sc ,f"l wxt oey`xd

jiiy `ly ixd ,zegcl odn efi` dl`y zxxerzne ,dyrz-`le

,oky ,"d`nehd gex" x`yiz xacd z` dyriy ici lry xnel o`k

zegcl eilr devn dxezdy ,dxezd ieeivl m`zda dyer ixd `ed

zegcl eilr deevz dxezd m` mb eli`e .dyrz-`ld zevn z`

o`k oi` seq seq ixd - dyr zevndyrnxe`de ,xe`d z` jiyniy

epyiy oexqgd :dyrz-`ld z` dyrd dgec okl .f` xqgi ixd

ziiyr ly geeixde ,o`k oi` - dyrz-`l miniiwnyk libx ote`a

,dxe`kl ixd ,jkl m`zda .epyi - xe`d zkynd - dyr zevn

xe`d zkynd dxqg f`y ,dyr zevn lr dxiarl rbepa mby

itk ,xzei dlecb zyxcpd dxtkd didz - eytpae zenlera rtyde

,"`nei"a `xnbd ixac itle ,dyrz-`l lr dxiara xacdy

dxtk zyxcp ,dyrz-`l lr dxiar lry - jtidl ixd ,xen`k

zevn meiwa dpyiy zepeilrdy `ed xaqdd ,`l` - ?xzei dlecb

ici lr oewizl zpzip `l - ziwl`d ytpa xe` zkynda ,dyr

.dnilyn dxtkd oi` ,jiyndl xiqgdy xe`d ,oky ,dxtkd

z` miiw `le 'd ieeiv lr xary lr xtkl ick wx d`a dxtkd

lr dxiara ,eli`e .cala daeyz dwitqn jk lre - devnd

z` owzl ick dxtkd d`a ,dyrz-`llk,dlwlw dxiardy dn

mbt mxbp ,dyrz-`ld lr - dlerta - dxiard ici lry oeeike

`l` ,xacd z` owzl cala daeyza ic oi` okl ,dlrnl mbe eytpa

owzl egeka `ed `wecy ,xetik mei ly dxtkl wwcfdl gxkdd on

:owfd epax xne` z`fe .dlrnle eytpa mxbpy mbtd z` xiqdle

eðéäly oipra okl ±meiw`ide ,dyrz-`ln dyr zevn dlecb ± ©§
,dyrz-`ld z` dgecéLîî äNò úåöî íei÷ éãé ìòL íeMîC ¦¤©§¥¦¦§©£¥©§¦

àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¯øBà úøàäî íéðBéìò úBîìBòa òôLå øBà§¤©§¨¤§¦¥¤¨©¥¨
øäfa áeúkL Bîk)5ïéãewt ç"îøc ,,dyrd zeevn 248 ±ïepà §¤¨©Ÿ©¦§¨¦¦¦

äáåùúä úøâà
180àéðú à ÷øôäøôë é÷åìç äùìù àîåé óåñá

øáò .ãçà ìë íò äáåùúå íä
ìò øáò åì ïéìçåîù ãò íùî ææ åðéà áùå ò"î ìò
â"òàã 'éô) .øôëî ë"äåéå äìåú äáåùú áùå ú"ìî
íåùî åðééä .ú"ì úà äçåãù äìåãâ ò"î íåé÷ ïéðòìã
íéðåéìò úåîìåòá òôùå øåà êéùîî ò"î íåé÷ é"òù
ïéãå÷ô ç"îøã øäæá ù"îë) ä"á ñ"à øåà úøàäî

א.1. ובכ''מ.2.פו, ב. ג, ע''ב.3.יבמות סו� כג, מט"ו.4.מכות פ"ג מכות ל'.5.משנה תיקו� זהר תיקוני

fenz `"i ipy mei Ð ` wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

àkìîc ïéøáà ç"îømler ly zecn ± (''`kln'' ixa` 248 od ± §¨¥¨¦§©§¨
gekl ilk `ed xa`y myk ,xnelk ,''`kln'' ze`xwpd zeliv`d

lk jk ,ilk ynyn `ed eil` ytpdn gekd ekeza jiynne ytpd

zkynpd ,dlrnly zecndn zcgein dkyndl ilke xa` `id devn

.devn dze` meiw ici lr

,devn meiw ici lry ,ixd

rtye xe` mikiynn

,mipeilrd zenleraìò íâå§©©
,úé÷ìàä BLôð`ed - ©§¨¡Ÿ¦

zx`dn rtye xe` jiynn

ici lr ± `ed jexa seq oi`

,devnd meiwBîk§
:íéøîBàLep`y enk - ¤§¦

ep`y dkxaa mixne`

:devn meiw lr mikxan

;"åéúBöîa eðLc÷ øLà"- £¤¦§¨§¦§¨
zkynp ,zeevn ici lry

iptne .ytpd lr dyecw

zevn ici lry ,df mrh

- ,rtye xe` jynp dyr

zevn ly zepeilrd dpyi

,dyrz-`l iabl dyr

,''dyrz `l'' dgec ''dyr''e

,äáeLz ïéðòì ìáàiabl - £¨§¦§©§¨
owzl ick ,daeyzd oipr

,dyr zevn lr xarykóà©
dnvr daeyzdy zexnl ±

jk lr dwitqnBì ïéìçBnL¤£¦
,Cìnä øîàî äNò àìå Cøaúé Búeëìîa ãønL ìò Lðòä- ¨Ÿ¤©¤¨©§©§¦§¨¥§Ÿ¨¨©£©©¤¤

`id oi` ,z`f lka ,j` ,cala daeyz zpwzn z`f z` .d''awd

,ixdy ,dyr zevn lr dxiard z` lilk zpwznøBàä íB÷î ìkî¦¨¨¨
,dyrd zevn meiw ici lr jiynn didy ±øcòðxfgy ixg` mb ± ¤§¨

,daeyzaäëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe ,'åëå6÷eñt ìò7: §§©£©©¥¦§¨¦§¨¨©¨
úéáøò ìL òîL úàéø÷ ìhaL äæ" ¯ "ï÷úì ìëeé àì úeòî"§ª¨Ÿ©¦§Ÿ¤¤¦¥§¦©§©¤©§¦

,"'eëå Bà,daeyz miyeryk mb ,z`f owzl ozip `l -øäæpL óàc §§©¤¦§¨
íìBòì úéøçLå úéáøò ìL òîL úàéø÷ úBø÷ì äzòî,epiid ± ¥©¨¦§§¦©§©¤©§¦§©£¦§¨

,rny z`ixw `exwl mcewn xiqgdy dn lr daeyza xfeg `edy

;úçà íòt ìhaM äî ïwúì úìòBî BúáeLz ïéà.rny z`ixw - ¥§¨¤¤§©¥©¤¦¥©©©©
ici lr jiynn didy rtyde xe`d zkynd ,okydze`rny z`ixw

dn ,ixd mipt lk lr .dxqg ±xyt`ydaeyza owzn `ed ± owzl el

ick sqep xac oi`e ,ezxtk myl cala daeyz dwitqn okle ,cala

.dxtkd z` miiql÷aãpL éãé ìò ,äNòú àì úåöî ìò øáBòäå§¨¥©¦§©Ÿ©£¤©§¥¤¦§©
a òøäBLôðici lr e` dyrn ici lr rx ly dlert dyeryk ± ¨¨§©§

,df ici lr dpd ,daygn ici lr e` xeaicäìòîì íât äNBò¤§¨§©§¨
äávç øB÷îe dLøLa,dnypd ly ±úBøéôñ 'éc íéLeála) §¨§¨¨ª§¨©§¦§§¦

,äiNòc,diyrd mleray zexitq xyr iyeala -áeúkL Bîk ©£¦¨§¤¨
øäæ éðewúa8éðáì ïéúîLð ïéçøt eäépîc ,ïBì úðéwz ïéLeáì" : §¦¥Ÿ©§¦©¦©§¦©§¨§¦¦§¨¦¦§¥
"'eëå àLðzegxet mdny ,''zexitq''l ,odl zpwzd miyeal ± ¨¨§

ly oipr epyiy ,df ''xdf ipewiz''n ep` mi`ex .(mc` ipal zenyp

dyrp dxiar ici lryke ,zeytpd ze`a mdny ''zexitq''l miyeal

,ytpd yxeya mb mbt jk ici lr dyrp ± ytpa mbtCëì,okl ±ïéà §¨¥
äìòîì àìå BLôðì äøtkly dzernyn ,oldl xn`iy itk ± ©¨¨§©§§Ÿ§©§¨

iewipe zxqd `id ''dxtk''

cala daeyz dpd ,mbtd

mbtd z` zewpl dgeka oi`

,dlrnle ytpaíBé ãò©
,íéøetkäenvr meidy - ©¦¦

.xtkn:áeúkL Bîk- §¤¨
xetik meil rbepa9:øtëå"§¦¤

éða úBàîhî Lãwä ìò©©Ÿ¤¦ª§§¥
,"'Bâå íäéòLtîe ìàøNé¦§¨¥¦¦§¥¤§

"eøäèz 'ä éðôì"10¯ ¦§¥¦§¨
.à÷éc "'ä éðôì"±iptl'd ¦§¥©§¨

,dlrnl epiid ''iptl'' .`wec

myn ,'ied myn dlrnl

ixd .mkzxdh `eaz

,xetik mei ly dxdhdy

dbixcnne mewnn d`a

xy` ,'ied myn dlrnly

mewndn dlrnl `ed okl

mbtd rbet mda dbixcnde

mixaery ici lr deedznd

dpyi okle ± dyrz `l lr

lr .ef dxiar lr dxtkd f`

lr dxiaray ,`vei mipt lk

xeng xac epyi dyr zevn

`n xzei.dyrz-`l lr dxiara xyïàkî ãîìì ïéà ïëìå± §¨¥¥¦§Ÿ¦¨
el oilgen daeyz miyeryk ± dyr zevnay zxne`d `ziixadn

xyt` i` ± xetik meia wx dxtkd d`a dyrz-`la eli`e ,mewna

cenllèøôáe ,äNò úåöîa íBìLå ñç àl÷ íeLxeq`y ± ª¨©§¨§¦§©£¥¦§¨
`lew mey cenll,äøBz ãeîìúacenil ly dyrd zevna - §©§¨

,dxezäëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîà äaøcàå11øzå : §©§©¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨¦¥
àeä¯Ceøa¯LBãwä,zeniieqn zeaiqpa ±ìòenk zexeng zexiar ± ©¨¨©

ïäL óà ,'eëå äøæ äãBáòoypery s` ±úBúéîe úBúéøk £¨¨¨§©¤¥§¦¦
.(äøBz ãeîìz ìeha ìò øzå àìå ,ïéc¯úéaxne` oldl ± ¥¦§Ÿ¦¥©¦©§¨

:`ziixaaïéc¯úéa úBúéîe úBúéøk ìò øáòoypery zexiar lr ± ¨©©§¦¦¥¦
- oic zia ici lr dzin e` zxk,ïéìBz íéøetkä íBéå äáeLz- §¨§©¦¦¦

,el` zexiar lr dlrnln ypridl `ly,Leøt) ïé÷øîî ïéøeqéå§¦¦§¨§¦¥
,`ed ''oiwxnn'' -lî àeäå ,äøtkä ïéøîBbäôéèLe ä÷éøî ïBL §¦©©¨¨§¦§§¦¨§¦¨

ì àéä äøtk ék ,Lôpä çöçöìCeìëì çp÷nL ,çep÷ ïBL §©§¥©©¤¤¦©¨¨¦§¦©¤§©¥©¦§
,(àèçäwitqn `l ,oic zia zezine zezixk ly zexiaray ixd - ©¥§

mb yxcp `l` ,xetik meie daeyz ly mipipr ici lr dyrpy iewipd

,olvil `pngx mixeqi ici lr wexinde iewipdøîàpL12ézã÷ôe" : ¤¤¡©¨©§¦
."íðBò íéòâðáe íòLt èáLáodilry el`k zexiar opyiy ixd ± §¥¤¦§¨¦§¨¦£¨

zezixk oypery zexiard ,ode ± l''x oixeqi ici lr iewipd yxcp

.oic zia zezineì ïàk ãòàúéøaä ïBL.`nei zkqn seqay - ©¨§©¨©§¨

äáåùúä úøâà
ù"îë úé÷ìàä åùôð ìò íâå (àëìîã ïéøáà ç"îø ïåðéà
ïéìçåîù óà äáåùú ïéðòì ìáà .åéúåöîá åðùã÷ øùà
øîàî äùò àìå 'úé åúåëìîá ãøîù ìò ùðåòä åì
àì úååòî ô"ò ì"æøàîëå 'åëå øãòð øåàä î"î .êìîä
óàã .'åëå åà úéáøò ìù ù"÷ ìèéáù äæ ï÷úì ìëåé
íìåòì úéøçùå úéáøò ìù ù"÷ úåø÷ì äúòî øäæðù
øáåòäå .à"ô ìèéáù äî ï÷úì úìòåî åúáåùú ïéà
äìòîì íâô äùåò åùôðá òøä ÷áãðù é"ò ú"ìî ìò
ù"îë 'éùòã ñ"éã 'éùåáìá) äáöåç øå÷îå äùøùá
ð"áì ïéúîùð ïéçøô åäééðîã ïåì úðé÷ú ïéùåáì æ"úá
ë"äåé ãò äìòîì àìå åùôðì äøôë ïéà êëì ('åëå
'åëå íäéòùôîå é"ðá úåàîåèî ùã÷ä ìò øôëå ù"îë
ïàëî ãåîìì ïéà ïëìå à÷ééã 'ä éðôì åøäèú 'ä éðôì
ì"æøà äáøãàå .ú"úá èøôáå ò"îá å"ç àìå÷ íåù
úåúéîå úåúéøë ïäù óà 'åëå æ"ò ìò ä"á÷ä øúéå
úåúéøë ìò øáò .(ú"ú ìåèéá ìò øúéå àìå ã"á
'éô) ïé÷øîî ïéøåñéå ïéìåú ë"äåéå äáåùú ã"á úåúéîå
çöçöì äôéèùå ä÷éøî ïåùìî àåäå äøôëä ïéøîåâ
êåìëì çð÷îù çåðé÷ ïåùì àéä äøôë éë .ùôðä
.íðåò íéòâðáå íòùô èáùá éúã÷ôå øîàðù (àèçä

àö:àúééøáä ì"ëò
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לג fenz `"i ipy mei Ð ` wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

àkìîc ïéøáà ç"îømler ly zecn ± (''`kln'' ixa` 248 od ± §¨¥¨¦§©§¨
gekl ilk `ed xa`y myk ,xnelk ,''`kln'' ze`xwpd zeliv`d

lk jk ,ilk ynyn `ed eil` ytpdn gekd ekeza jiynne ytpd

zkynpd ,dlrnly zecndn zcgein dkyndl ilke xa` `id devn

.devn dze` meiw ici lr

,devn meiw ici lry ,ixd

rtye xe` mikiynn

,mipeilrd zenleraìò íâå§©©
,úé÷ìàä BLôð`ed - ©§¨¡Ÿ¦

zx`dn rtye xe` jiynn

ici lr ± `ed jexa seq oi`

,devnd meiwBîk§
:íéøîBàLep`y enk - ¤§¦

ep`y dkxaa mixne`

:devn meiw lr mikxan

;"åéúBöîa eðLc÷ øLà"- £¤¦§¨§¦§¨
zkynp ,zeevn ici lry

iptne .ytpd lr dyecw

zevn ici lry ,df mrh

- ,rtye xe` jynp dyr

zevn ly zepeilrd dpyi

,dyrz-`l iabl dyr

,''dyrz `l'' dgec ''dyr''e

,äáeLz ïéðòì ìáàiabl - £¨§¦§©§¨
owzl ick ,daeyzd oipr

,dyr zevn lr xarykóà©
dnvr daeyzdy zexnl ±

jk lr dwitqnBì ïéìçBnL¤£¦
,Cìnä øîàî äNò àìå Cøaúé Búeëìîa ãønL ìò Lðòä- ¨Ÿ¤©¤¨©§©§¦§¨¥§Ÿ¨¨©£©©¤¤

`id oi` ,z`f lka ,j` ,cala daeyz zpwzn z`f z` .d''awd

,ixdy ,dyr zevn lr dxiard z` lilk zpwznøBàä íB÷î ìkî¦¨¨¨
,dyrd zevn meiw ici lr jiynn didy ±øcòðxfgy ixg` mb ± ¤§¨

,daeyzaäëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe ,'åëå6÷eñt ìò7: §§©£©©¥¦§¨¦§¨¨©¨
úéáøò ìL òîL úàéø÷ ìhaL äæ" ¯ "ï÷úì ìëeé àì úeòî"§ª¨Ÿ©¦§Ÿ¤¤¦¥§¦©§©¤©§¦

,"'eëå Bà,daeyz miyeryk mb ,z`f owzl ozip `l -øäæpL óàc §§©¤¦§¨
íìBòì úéøçLå úéáøò ìL òîL úàéø÷ úBø÷ì äzòî,epiid ± ¥©¨¦§§¦©§©¤©§¦§©£¦§¨

,rny z`ixw `exwl mcewn xiqgdy dn lr daeyza xfeg `edy

;úçà íòt ìhaM äî ïwúì úìòBî BúáeLz ïéà.rny z`ixw - ¥§¨¤¤§©¥©¤¦¥©©©©
ici lr jiynn didy rtyde xe`d zkynd ,okydze`rny z`ixw

dn ,ixd mipt lk lr .dxqg ±xyt`ydaeyza owzn `ed ± owzl el

ick sqep xac oi`e ,ezxtk myl cala daeyz dwitqn okle ,cala

.dxtkd z` miiql÷aãpL éãé ìò ,äNòú àì úåöî ìò øáBòäå§¨¥©¦§©Ÿ©£¤©§¥¤¦§©
a òøäBLôðici lr e` dyrn ici lr rx ly dlert dyeryk ± ¨¨§©§

,df ici lr dpd ,daygn ici lr e` xeaicäìòîì íât äNBò¤§¨§©§¨
äávç øB÷îe dLøLa,dnypd ly ±úBøéôñ 'éc íéLeála) §¨§¨¨ª§¨©§¦§§¦

,äiNòc,diyrd mleray zexitq xyr iyeala -áeúkL Bîk ©£¦¨§¤¨
øäæ éðewúa8éðáì ïéúîLð ïéçøt eäépîc ,ïBì úðéwz ïéLeáì" : §¦¥Ÿ©§¦©¦©§¦©§¨§¦¦§¨¦¦§¥
"'eëå àLðzegxet mdny ,''zexitq''l ,odl zpwzd miyeal ± ¨¨§

ly oipr epyiy ,df ''xdf ipewiz''n ep` mi`ex .(mc` ipal zenyp

dyrp dxiar ici lryke ,zeytpd ze`a mdny ''zexitq''l miyeal

,ytpd yxeya mb mbt jk ici lr dyrp ± ytpa mbtCëì,okl ±ïéà §¨¥
äìòîì àìå BLôðì äøtkly dzernyn ,oldl xn`iy itk ± ©¨¨§©§§Ÿ§©§¨

iewipe zxqd `id ''dxtk''

cala daeyz dpd ,mbtd

mbtd z` zewpl dgeka oi`

,dlrnle ytpaíBé ãò©
,íéøetkäenvr meidy - ©¦¦

.xtkn:áeúkL Bîk- §¤¨
xetik meil rbepa9:øtëå"§¦¤

éða úBàîhî Lãwä ìò©©Ÿ¤¦ª§§¥
,"'Bâå íäéòLtîe ìàøNé¦§¨¥¦¦§¥¤§

"eøäèz 'ä éðôì"10¯ ¦§¥¦§¨
.à÷éc "'ä éðôì"±iptl'd ¦§¥©§¨

,dlrnl epiid ''iptl'' .`wec

myn ,'ied myn dlrnl

ixd .mkzxdh `eaz

,xetik mei ly dxdhdy

dbixcnne mewnn d`a

xy` ,'ied myn dlrnly

mewndn dlrnl `ed okl

mbtd rbet mda dbixcnde

mixaery ici lr deedznd

dpyi okle ± dyrz `l lr

lr .ef dxiar lr dxtkd f`

lr dxiaray ,`vei mipt lk

xeng xac epyi dyr zevn

`n xzei.dyrz-`l lr dxiara xyïàkî ãîìì ïéà ïëìå± §¨¥¥¦§Ÿ¦¨
el oilgen daeyz miyeryk ± dyr zevnay zxne`d `ziixadn

xyt` i` ± xetik meia wx dxtkd d`a dyrz-`la eli`e ,mewna

cenllèøôáe ,äNò úåöîa íBìLå ñç àl÷ íeLxeq`y ± ª¨©§¨§¦§©£¥¦§¨
`lew mey cenll,äøBz ãeîìúacenil ly dyrd zevna - §©§¨

,dxezäëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîà äaøcàå11øzå : §©§©¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨¦¥
àeä¯Ceøa¯LBãwä,zeniieqn zeaiqpa ±ìòenk zexeng zexiar ± ©¨¨©

ïäL óà ,'eëå äøæ äãBáòoypery s` ±úBúéîe úBúéøk £¨¨¨§©¤¥§¦¦
.(äøBz ãeîìz ìeha ìò øzå àìå ,ïéc¯úéaxne` oldl ± ¥¦§Ÿ¦¥©¦©§¨

:`ziixaaïéc¯úéa úBúéîe úBúéøk ìò øáòoypery zexiar lr ± ¨©©§¦¦¥¦
- oic zia ici lr dzin e` zxk,ïéìBz íéøetkä íBéå äáeLz- §¨§©¦¦¦

,el` zexiar lr dlrnln ypridl `ly,Leøt) ïé÷øîî ïéøeqéå§¦¦§¨§¦¥
,`ed ''oiwxnn'' -lî àeäå ,äøtkä ïéøîBbäôéèLe ä÷éøî ïBL §¦©©¨¨§¦§§¦¨§¦¨

ì àéä äøtk ék ,Lôpä çöçöìCeìëì çp÷nL ,çep÷ ïBL §©§¥©©¤¤¦©¨¨¦§¦©¤§©¥©¦§
,(àèçäwitqn `l ,oic zia zezine zezixk ly zexiaray ixd - ©¥§

mb yxcp `l` ,xetik meie daeyz ly mipipr ici lr dyrpy iewipd

,olvil `pngx mixeqi ici lr wexinde iewipdøîàpL12ézã÷ôe" : ¤¤¡©¨©§¦
."íðBò íéòâðáe íòLt èáLáodilry el`k zexiar opyiy ixd ± §¥¤¦§¨¦§¨¦£¨

zezixk oypery zexiard ,ode ± l''x oixeqi ici lr iewipd yxcp

.oic zia zezineì ïàk ãòàúéøaä ïBL.`nei zkqn seqay - ©¨§©¨©§¨

äáåùúä úøâà
ù"îë úé÷ìàä åùôð ìò íâå (àëìîã ïéøáà ç"îø ïåðéà
ïéìçåîù óà äáåùú ïéðòì ìáà .åéúåöîá åðùã÷ øùà
øîàî äùò àìå 'úé åúåëìîá ãøîù ìò ùðåòä åì
àì úååòî ô"ò ì"æøàîëå 'åëå øãòð øåàä î"î .êìîä
óàã .'åëå åà úéáøò ìù ù"÷ ìèéáù äæ ï÷úì ìëåé
íìåòì úéøçùå úéáøò ìù ù"÷ úåø÷ì äúòî øäæðù
øáåòäå .à"ô ìèéáù äî ï÷úì úìòåî åúáåùú ïéà
äìòîì íâô äùåò åùôðá òøä ÷áãðù é"ò ú"ìî ìò
ù"îë 'éùòã ñ"éã 'éùåáìá) äáöåç øå÷îå äùøùá
ð"áì ïéúîùð ïéçøô åäééðîã ïåì úðé÷ú ïéùåáì æ"úá
ë"äåé ãò äìòîì àìå åùôðì äøôë ïéà êëì ('åëå
'åëå íäéòùôîå é"ðá úåàîåèî ùã÷ä ìò øôëå ù"îë
ïàëî ãåîìì ïéà ïëìå à÷ééã 'ä éðôì åøäèú 'ä éðôì
ì"æøà äáøãàå .ú"úá èøôáå ò"îá å"ç àìå÷ íåù
úåúéîå úåúéøë ïäù óà 'åëå æ"ò ìò ä"á÷ä øúéå
úåúéøë ìò øáò .(ú"ú ìåèéá ìò øúéå àìå ã"á
'éô) ïé÷øîî ïéøåñéå ïéìåú ë"äåéå äáåùú ã"á úåúéîå
çöçöì äôéèùå ä÷éøî ïåùìî àåäå äøôëä ïéøîåâ
êåìëì çð÷îù çåðé÷ ïåùì àéä äøôë éë .ùôðä
.íðåò íéòâðáå íòùô èáùá éúã÷ôå øîàðù (àèçä

àö:àúééøáä ì"ëò
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fenzלד a"i iyily mei Ð ` wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

תמוז י"ב שלישי יו�

,`v 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåöî äðäå,182 'nr cr.äàøéî à"ë

äáeLzä úåöî ,äpäå13ãáìa àèçä úáéæò àéä äøBzä ïî± §¦¥¦§©©§¨¦©¨¦£¦©©¥§¦§©
,dxezd on daeyzd oipr `id ,cala `hgd zaifràúéàãk)itk ± ¦§¦¨

aezkyâ ÷øt àøîba©§¨¨¤¤
ïéøãäðñc14ètLî ïLçáe §©§¤§¦§Ÿ¤¦§¨

ãì ïîéñ óBñ15ïéðòì ¦¨§¦§©
úeãò16,(afer `ed m`y - ¥

xfeg epi`e cala `hgd z`

eze` dyry `hg eze` lr

xyk edixd ± zecrl leqt

zecrl17,øîâiL eðéäc§©§¤¦§Ÿ
ìáì ,íìL áìa Baìa§¦§¥¨¥§©
ãøîì ,äìñëì ãBò áeLé̈§¦§¨¦§Ÿ

Cøaúé Búeëìîa18àìå , §©§¦§¨¥§Ÿ
ãBò øáòélr ±úåöî ©£Ÿ¦§©

Cìnä,mler ly ekln ± ©¤¤
d''awdïä ,íBìLå ñç©§¨¥

äNò úåöîa19úåöîa ïä §¦§©£¥¥§¦§©
äNòú àì20øwò eäæå . Ÿ©£¤§¤¦©

ì Leøt,"äáeLz" ïBL,xnelk -ììëáe Baì ìëa 'ä ìà áeL ¥§§¨¨¤§¨¦§¨
ìå Bãáòì ,BLôðáeúkL Bîk ,åéúBöî ìk øîL21òé" :òLø áæ ©§§¨§§¦§Ÿ¨¦§¨§¤¨©£Ÿ¨¨

;"'Bâå 'ä ìà áLéå ,åéúáLçî ïåà Léàå Bkøc:xne` weqtd - ©§§¦¨¤©§§Ÿ¨§¨Ÿ¤§
ekxc z` afer ryxdy dna ± d''awd l` eaey `hazn dna

z` afer `hegde ,zncewd

.ely `hgd zeaygn

íéávð úLøôáe22:áéúk §¨¨©¦¨¦§¦
aezk -23:'ä ãò záLå"§©§¨©
é÷ìà,'Bâå Bì÷á zòîLå E ¡Ÿ¤§¨©§¨§Ÿ§

"'Bâå Eááì ìëa24ixd ± .25 §¨§¨§§
aeyl ,`ed daeyzd oipry

drinyd ici lr ,'d l`

jixvy xac ,elewa

mb jke .ald lka zeyridl

aezk26:ãò ìàøNé äáeL"¨¦§¨¥©
é÷ìà 'ä;"'Bâå Eoke - ¡Ÿ¤§

aezk27:éìà 'ä eðáéLä"E £¦¥¥¤
"'Bâå28.miweqtd lkn ± §

oipry xexa ,mixen`d

,'d l` aeyl `ed daeyzd

.zexiar mey zeyrl `le eizeevn z` miiwl,ïBîää úòãk àìå§Ÿ§©©¤¨
.úéðòzä àéä äáeLzäL.xary zexiard lr ±øáòL éî elôàå ¤©§¨¦©©£¦©£¦¦¤¨©

äáåùúä úøâà
à÷øôäøåúä ïî äáåùúä úåöî äðäå

ïéøãäðñã â"ô 'îâá 'éàãë) ãáìá àèçä úáéæò àéä
åáìá øåîâéù åðééäã (úåãò ïéðòì ã"ì 'éññ î"çáå
åúåëìîá ãåøîì äìñëì ãåò áåùé ìáì íìù áìá
ïä ò"îá ïä å"ç êìîä úåöî ãåò øåáòé àìå 'úé
'ä ìà áåùì äáåùú ïåùì 'éô ø÷éò åäæå .ú"ìîá
åéúåöî ìë øåîùìå åãáòì åùôð ìëáå åáì ìëá
áåùéå åéúåáùçî ïåà ùéàå åëøã òùø áåæòé ù"îë
êé÷ìà 'ä ãò úáùå áéúë íéáöð 'ôáå .'åëå 'ä ìà
ãò ìàøùé äáåù 'åëå êááì ìëá 'åëå åìå÷á úòîùå
úòãë àìå .'åëå êéìà 'ä åðáéùä 'åëå êé÷ìà 'ä
ìò øáòù éî 'éôàå .úéðòúä àéä äáåùúäù ïåîää

.13‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דפשטות � ה"ב) פ"ב תשובה הל' הרמב"� ל' וע"ד וכיו"ב. התשובה" "והנה או "עני�" (ולא "מצוה" "כותב :

בתוכ� דתשובה דס"ל מורה ÂˆÓ‰הל' ‡ËÁ‰ ˙·ÈÊÚ„וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ (וראה כא� קאי אליבי' שהרי והסמ"ג להרמב"� וג� מה"ת

היד ובס' ש�). עה"פ בלקו"ת הובא יא. ל, (נצבי� להרמב"� רק ולא � בתחלתה) אלוÈ�ÙÏותשובה "הקדמות" ג� (שכנראה תשובה, הל'

היא ע"ג 'מצוה : להרמב"� ובסהמ"צ ש�. הצ"צ דברי מקור ג"ז ואולי ויתודה. ה' לפני מחטאו החוטא שישוב והוא א' מ"ע ה�): להרמב"�

אות� ולומר כו' להתוודות ‰˙˘Â·‰'שצוונו ÌÚ.�ואיל 1118 עמוד להל� במפורט ראה ב.14.". ואיל�.15.כה, כט Î"˜16.סעי� ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡(שס"ד מצוה מנ"ח (וראה וחו"מ לסנה' דקדמו ובפרט קדושי� לעני� סל"א סל"ח אה"ע ושו"ע ב) (מט, מקדושי� הביא "לא

החטא". עזיבת מספיקה הרוב ע"ד רק שלא ז.א. רובא, בתר אזלינ� דלא ממונות מדיני הוכחה לי' דעדיפא וי"ל �.17¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘�דג מוב� מהל' אבל וכמשל"ק. התענית דלא � כא� הכוונה "עיקר :‡Ï·) היא תשובה � דברי� משו"עÁÎÂÓ„ÎÂוידוי מהראיות ג�

הרמב"� הזכירו� ולכ� � בתשובה ומוסיפי� התשובה חלק ה� � כשעושי� � מחילה ובקשת שוידוי אלא דברי�), וידוי ש� הוזכרו שלא מחו"מ

עני� הוא התענית, משא"כ תעניות·Ú"Ù,כו' שו� והסמ"ג הרמב"� הזכירו לא "ולכ� � ורפ"ב הפרק בסו� קכב,ÏÏÎוכמשנ"ת זח"ג ועיי� ."

שסד". מצוה חינו� מנחת ותשובה. וידוי מצות להצ"צ סמה"צ ˘ËÈÏ"‡:18.א. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰עשיית להקל � הדברי� המש� "כל

עני� צ"ל תשובה דבכל זה, עני� לבד בפוסקי�ÈÏÏÎהתשובה, ע"ז המקור וצ"ע גדול. חידוש הוא ולכאורה ית"'. במל' למרוד ישוב "דלא

בדוגמא עליו˘·˜ÌÂÈ[והוא יקבל בתחלה הכללי עני� הקדמת צ"ל ג"כ Î"Á‡Âהמצות ˘"ÓÂÚ�בהכתובי ג� וכ"ה � רפ"ב] ברכות � מצות עול

דרכו � יחיד (ל' דרכו רשע יעזוב לראי': בקולו·ÏÏÎשמביא (בכלל), ושבת פרטיות); ועברות עניני� רבי�, (ל' מחשבותיו ואח"כ) רשע שהוא ,ֶַ

'Â‚Â."במל"ת ה� במ"ע "ה� החלטות ב' שצ"ל וכ� המצות). פרטי � (ציוויו ˘ËÈÏ"‡19.("פרט") ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ועשה קו� צ"ל "שבזה :

עליו". מקבל ובכ"ז �.20:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰� מל"ת על משא"כ�ÎÈ¯˙"שבעבירה מ"ע".·‰Ú„¯המרידה, נה,21.עשיית ישעיה

˘ËÈÏ"‡:22.ז. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מפרש"‰¯„Ò‰וכהתחלתה דברי�, סיפור רק הוא דש� � ל ד, ואתחנ� לשלול "בתורה" כדלקמ� ולא

ÌÎ· È˙Â„ÈÚ‰מסיפור ג� לכאורה (כי ועיקר ועוד לבב�'".È˘גו'. 'בכל דצ"ל מפרט אינו ש� כי � התשובה) עני� מהו ל,23.ללמוד נצבי�

מפני24.ב. שזה לומר" ש"יש שליט"א, הרבי כותב התורה, מ� פסוק מכ� ולאחר (ישעיה) מנביא פסוק בתחילה הזק� רבנו מביא מדוע הטע�

ה"ב". פ"ב תשובה הל' הרמב"� "וראה מוסי�: שליט"א והרבי החטא. עזיבת היא שהתשובה מפורש ˘ËÈÏ"‡:25.שבנביא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

חפ� ומר בי'. איתנהו דתרווייהו (ש�) רמב"� עיי� � ה"ה) פ"ז תשובה (הל' היא הבטחה זה פ' ולדידי' להרמב"�, (ג�) קאי כא� דכנ"ל "וא�

נג במצוה בסמ"ק וכ"ה מ"ב) פרשה להרס"ג לסהמ"צ הרי"פ בפי' (הובא אלקי� ה' עד ושבת עשה העשי� במני� מנה שלו בסהמ"צ אלו�

בקולו". ושמעת ה"א עד ושבת דכתיב ב.26."לשוב יד, כב.27.הושע ה, ˘ËÈÏ"‡:28.איכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�הפסוקי ד' כל "הכרח

˜ÂÈ„Â) (דחלק‰˜„ÌÈסדר� ב"ה הוי' ש� השפעת מוריד החטא דע"י רפ"ג לקמ� וכו'): לתורה כו')‰ÈÂ'נביא החבל כמשל � גו' חבל גו' עמו

העלאת צ"ל (התשובה) שהתיקו� מוב� שמזה �Ï"�‰Îיעזוב ועז"נ � מעשה (אחרונה) ה' � הוי' ש� פרטי מבוארי� ובפ"ד .ÂÎ¯„ Ú˘¯'גו

) מדות וששה קול � ו' גו'. גו'˘·Ï·וישוב ושבת ועז"נ � כו' (ÂÏÂ˜·'גוÍ··Ï) התבוננות (ראשונה) ה' שובה¯˜גו'. ועז"נ � חסרונו) בזה

Ï‡¯˘È'כו שבכחו הנעל� שכל � י' המעלה). הכחות˘¯˘(ש� בכל פונה � לש� כשנוגע אשר וש�, פי"ט (ח"א ה' מלובש שבה חכ' ועיקר

fenz a"i iyily mei Ð ` wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy
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,íéøeqé,`nei zkqna `ziixadn lirl xkfpk -¯ LBãwäL eðéä ¦¦©§¤©¨

íéøeqé åéìò àéáî àeä¯Ceøa,ezxtk xnb md dl` mixeqie ± ¨¥¦¨¨¦¦
áeúkL Bîëe)11,(à÷éã "ézã÷ôe" ¯ "'Bâå èáLá ézã÷ôe" :- §¤¨¨©§¦§¥¤§¨©§¦©§¨
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,àìéòìc àúeøòúà¦§¨¨¦§¥¨
'ä ãñçå äáäàä øøBòì§¥¨©£¨§¤¤
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,äfä íìBòaici lr - ¨¨©¤
mink''e ,dhnln zexxerzd

`han mc`dy itk ,''miptd

'd l` aeyl frd epevx z`

df xac ± 'd l` ezad` cvn

dliawn zexxerzd lret

eqgizi eil` mby ,dlrnl

mlera mixeqi ici lr eizepeern lilk eze` wxnl ,cqge dad`a

,dfdáeúkL Bîëe30."'Bâå çéëBé 'ä áäàé øLà úà ék" :ick ± §¤¨¦¤£¤¤¡©¦©§
,`ian d''awdy ,dl` mixeqi .dfd mlera ± eizepeern eze` wxnl

mixeqid md dl` ± dad` jezn 'd l` ayy inl ,ezad` cvn

.mixeqi ici lr `ed ozxtk xnby zexiara ,ytpd zxtk miniiqnd

.envr lr lawn mc`y mixeqie zeiprzl dpeekd oi` ,j`àì ïëìå§¨¥Ÿ
â"îqäå í"aîøä eøékæä,fh r''n ±úåöîa ììk úéðòz íeL ¦§¦¨©§©§©§©©£¦§¨§¦§©

óà ,äáeLzä,`l ±,ïéc¯úéa úBúéîe úBúéøëadaeyza mb - ©§¨©¦§¦¦¥¦
zxtk xnby ,oic zia zzin e` zxk `ed oypery zexiar lr

lr s` ± zxne` `xnbdy itk ± mixeqid oipr ixd `ed el` zexiar

oipr z` el` zexiara mb mixikfn b''nqde m''anxd oi` ,ok it

,zeiprzl mipeekn mpi` mixen`d mixeqidy iptn ± ziprzd÷ø©
éeceä,e`hgy mi`hgd z` xeaica mihxtne micezny ±úLwáe ©¦©¨©

,äìéçî,zexiard lr -äøBza áeúkL Bîk31úà ecåúäå" : §¦¨§¤¨©¨§¦§©¤

"'Bâå íúàhç32.m"anxd mixikfn ok dlign zywae iecied z` ± ©¨¨§
xac ly enrh .daeyzdn wlg edf ,oky ,daeyzd zevna b"nqde
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eilr ,daeyz dyer `edy

mbe "seb"d z` mb lhal ixd

.dxiard ly "dnyp"d z`

z` - "dnyp"d z` dpd

milhan - de`zde oevxd

,xard lr dhxgd ici lr

lr xrhvn `ede el dxegy

xrv .dxiard z` dyry

,beprzn jtidd ixd `ed

lhan dxiard ly xrvde

ea eid ezaiqay beprzd z`

dze`a de`zde oevxd

ixd ,la` ,mikixv .dxiar

ly "seb"d z` mb lhal

rpnidl jkae ,dxiard

- ef dxiar zeyrln `adl

lhaiy dyrn o`k oi` ixde

`edy ,dxiard dyrn z`

iecied dpd .dxiard "seb"

"seb" z` lhan df - "dyrn ied eizty zniwr"e ,eita `iven `edy

eli`e .daeyzdn wlg `edy iecied oipr edf ,mipt lk lr .dxiard

.daeyzdn wlg opi` zeiprzìàBéa áeúkM äîe33éãò eáeL" : ©¤¨§¥¨©
,"'Bâ éëááe íBöa íëááì ìëaziprzd oipr o`k ixd aezk - §¨§©§¤§¦§¦

,''il` eaey''n wlgkeðéäick df ixd ±ìháì±x''enc` w''k zxrd ©§§©¥
`''hilyly oipr :cizrzaifr ± daeyze)xard,(äøæâpL äøæbä©§¥¨¤¦§§¨

,f` ±.äaøàa íéøeqé éãé ìò øBcä ïBò ÷øîìz` lhal icky ± §¨¥£©©§¥¦¦§©§¤
.daeyzn wlg ziprzd oi` j` .ziprzd oipr yxcp ,dxifbdeäæå§¤

ìò àáz àlL äøö ìk ìò ïépòúnL úBiðòz ìëa íòhä©©©§¨©£¦¤¦§©¦©¨¨¨¤Ÿ¨Ÿ©
,øeaväfbd zxv z` lhal ick d`a ziprzdy -.dxiBîëe ©¦§

øzñà úlâîa áeúkL34ick ziprz lihdl dywia xzq`y ± ¤¨¦§¦©¤§¥
.ond zxifb lhaløôñ íLàøáe ,øñenä éøôña áeúkM äîe©¤¨§¦§¥©¨§Ÿ¨¥¤

ìò øáBòì íéôebñå úBiðòz äaøä ,íéãéñç øôñå ç÷Bøä̈¥©§¥¤£¦¦©§¥©£¦§¦¦¨¥©
ïéc úéa úBúéîe úBúéøk35ïëå ,,zeiprz daxd mi`ian md ± §¦¦¥¦§¥

äáåùúä úøâà
.íéøåñé é"ò àéä åúøôë øîâù ã"á úåúéîå úåúéøë
éúã÷ôå ù"îëå) íéøåñé åéìò àéáî ä"á÷äù åðééä
äéåöø åúáåùúùë åðééäå (à÷ééã éúã÷ôå 'åëå èáùá
éæà äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà åáåùá 'úé åéðôì
àúåøòúà 'åëå íéðôä íéîëå àúúìã àúåøòúàá
íéøåñéá åðåò ÷øîì 'ä ãñçå äáäàä øøåòì àìéòìã
ïëìå .'åëå çéëåé 'ä áäàé øùà úà éë ù"îëå æ"äåòá
úåöîá ììë úéðòú íåù â"îñäå í"áîøä åøéëæä àì
éåãéåä ÷ø .ã"á úåúéîå úåúéøëá óà äáåùúä
íúàèç úà åãåúäå äøåúá ù"îë äìéçî úù÷áå
ëááå íåöá íëááì ìëá éãò åáåù ìàåéá ù"îå .'åëåé
é"ò øåãä ïåò ÷øîì äøæâðù äøæâä ìèáì åðééä 'åë
ìò ïéðòúîù úåéðòú ìëá íòèä åäæå .äáøàá 'éøåñé
.øúñà úìâîá ù"îëå øåáöä ìò àáú àìù äøö ìë
íéãéñç 'ñå ç÷åøä øôñ íùàøáå øñåîä éøôñá ù"îå

182úåúéîå úåúéøë ìò øáåòì íéôåâéñå úåéðòú äáøä

ועז"נ � ‰'כו'). Â�·È˘‰:שנאמר והסדר, העני� ג"כ וזהו ¯˘Úגו'. ·ÂÊÚÈ) Ú¯Ó ¯ÂÒ(מל"ת �‰˘ÚÂ'גו (ושמעת Í··Ïטוב ÏÎ·לרמ"ח דפליג �

) שלו� בקש מ"ע) רמ"ח נק'È¯Á‡Ïאיברי�, שלכ� � וע"ט �Ï‡¯˘Èסומ"ר כו' ושלימות שלו� להיות ויכול �‰ÏÁ˙Óואח"כ מלמטלמ"ע,

וכמוב� ה') השיבנו ישראל, שובה � בבי'Ê"Îמלמעלמ"ט טובו מה ד"ה בלק ס"פ כאו"א„'מלקו"ת מבאר� שש� אלא � �·Ú"Ùתשובות

מפרש דש� [ולהעיר כא הקדמה הגלגולי� ש' ראה � הקבלה ע"ד וק"ל. מכול�. כלולה תשו"ת) (אפילו מה� שכאו"א כמו � חלקי„'וכא�

ורא ה' חלול הד' וכפרה � א)]".כפרה (פו, יומא חדא"ג ˘ËÈÏ''‡:29.ה ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰דבכ''ז – בי' בזה ג�ÏÎ"מוסי� התשובה מצות

תלוי' כריתות למלאותה·‡„Ìעל ויכול .‰¯Ó‚ÏÂ'כו מאהבה כששב יט.30.כו'''.ÂÚÓ¯¯כי כז, ז.31.משלי ה, Î''˜32.נשא ˙¯Ú‰

:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡'מהל אבל וכמשל''ק. התענית דלא – כא� הכוונה עיקר אלא – מה''ת תשובה מהו – הבי' בתחילת זה צ''ל הי' ''לכאורה

דג� (·Ï‡מוב� היא תשובה – דברי� מחו''מÁÎÂÓ„ÎÂוידוי משו''ע מהראיות דברי�),˘Ï‡ג� וידוי ש� מחילה‡Ï‡הוזכרו ובקשת שוידוי

עני� הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"� הזכירו� ולכ� � בתשובה ומוסיפי� התשובה חלק ה� – כשעושי� –Ú"Ù·הפרק בסו� וכמשנ"ת ,

"ולכ� � מצוהÏ‡ורפ"ב חינו� מנחת ותשובה. וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ א. קכב, זח"ג ועיי� כלל". תעניות שו� והסמ"ג הרמב"� הזכירו

.17 הערה לעיל ראה � יב.33.שסד". טז.34.ב, ˘ËÈÏ''‡35.ד, ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰''מ הקושיא תגדל ''וביותר :ÌÈÙÂ‚ÈÒגזירה דלבטל ''

ועכצ כו'. ואסתר ביואל כנ''ל תענית, רק מצינו אחרת.לא הכוונה שכא� ''ל



לה fenz a"i iyily mei Ð ` wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

éãé ìò àéä Búøtk øîbL ,ïéc¯úéa úBúéîe úBúéøk ìò©§¦¦¥¦¤§©©¨¨¦©§¥
,íéøeqé,`nei zkqna `ziixadn lirl xkfpk -¯ LBãwäL eðéä ¦¦©§¤©¨

íéøeqé åéìò àéáî àeä¯Ceøa,ezxtk xnb md dl` mixeqie ± ¨¥¦¨¨¦¦
áeúkL Bîëe)11,(à÷éã "ézã÷ôe" ¯ "'Bâå èáLá ézã÷ôe" :- §¤¨¨©§¦§¥¤§¨©§¦©§¨

d''awdyz` `ian

mixeqid,eðéäå29izn - §©§
xnbl mixeqi d''awd `ian

df ixd ,dxtkdBúáeLzLk§¤§¨
,Cøaúé åéðôì äéeöø§¨§¨¨¦§¨¥
Baì ìëa 'ä ìà BáeLa§¤§¨¦
éæà ,äáäàî BLôðå§©§¥©£¨£©
àzúìc àúeøòúàa§¦§¨¨¦§©¨
¯ "'eëå íéðtä íénë"å§©©¦©¨¦§
,àìéòìc àúeøòúà¦§¨¨¦§¥¨
'ä ãñçå äáäàä øøBòì§¥¨©£¨§¤¤
íéøeqéa BðBò ÷øîì§¨¥£§¦¦

,äfä íìBòaici lr - ¨¨©¤
mink''e ,dhnln zexxerzd

`han mc`dy itk ,''miptd

'd l` aeyl frd epevx z`

df xac ± 'd l` ezad` cvn

dliawn zexxerzd lret

eqgizi eil` mby ,dlrnl

mlera mixeqi ici lr eizepeern lilk eze` wxnl ,cqge dad`a

,dfdáeúkL Bîëe30."'Bâå çéëBé 'ä áäàé øLà úà ék" :ick ± §¤¨¦¤£¤¤¡©¦©§
,`ian d''awdy ,dl` mixeqi .dfd mlera ± eizepeern eze` wxnl

mixeqid md dl` ± dad` jezn 'd l` ayy inl ,ezad` cvn

.mixeqi ici lr `ed ozxtk xnby zexiara ,ytpd zxtk miniiqnd

.envr lr lawn mc`y mixeqie zeiprzl dpeekd oi` ,j`àì ïëìå§¨¥Ÿ
â"îqäå í"aîøä eøékæä,fh r''n ±úåöîa ììk úéðòz íeL ¦§¦¨©§©§©§©©£¦§¨§¦§©

óà ,äáeLzä,`l ±,ïéc¯úéa úBúéîe úBúéøëadaeyza mb - ©§¨©¦§¦¦¥¦
zxtk xnby ,oic zia zzin e` zxk `ed oypery zexiar lr

lr s` ± zxne` `xnbdy itk ± mixeqid oipr ixd `ed el` zexiar

oipr z` el` zexiara mb mixikfn b''nqde m''anxd oi` ,ok it

,zeiprzl mipeekn mpi` mixen`d mixeqidy iptn ± ziprzd÷ø©
éeceä,e`hgy mi`hgd z` xeaica mihxtne micezny ±úLwáe ©¦©¨©

,äìéçî,zexiard lr -äøBza áeúkL Bîk31úà ecåúäå" : §¦¨§¤¨©¨§¦§©¤

"'Bâå íúàhç32.m"anxd mixikfn ok dlign zywae iecied z` ± ©¨¨§
xac ly enrh .daeyzdn wlg edf ,oky ,daeyzd zevna b"nqde

`ed dxiard dyrn ."dnyp"e "seb" epyi dxiara ik ,`ed (aezk)

drya ."dnyp"d `ed ,dxiard z` zeyrl de`zde oevxde ,"seb"d

eilr ,daeyz dyer `edy

mbe "seb"d z` mb lhal ixd

.dxiard ly "dnyp"d z`

z` - "dnyp"d z` dpd

milhan - de`zde oevxd

,xard lr dhxgd ici lr

lr xrhvn `ede el dxegy

xrv .dxiard z` dyry

,beprzn jtidd ixd `ed

lhan dxiard ly xrvde

ea eid ezaiqay beprzd z`

dze`a de`zde oevxd

ixd ,la` ,mikixv .dxiar

ly "seb"d z` mb lhal

rpnidl jkae ,dxiard

- ef dxiar zeyrln `adl

lhaiy dyrn o`k oi` ixde

`edy ,dxiard dyrn z`

iecied dpd .dxiard "seb"

"seb" z` lhan df - "dyrn ied eizty zniwr"e ,eita `iven `edy

eli`e .daeyzdn wlg `edy iecied oipr edf ,mipt lk lr .dxiard

.daeyzdn wlg opi` zeiprzìàBéa áeúkM äîe33éãò eáeL" : ©¤¨§¥¨©
,"'Bâ éëááe íBöa íëááì ìëaziprzd oipr o`k ixd aezk - §¨§©§¤§¦§¦

,''il` eaey''n wlgkeðéäick df ixd ±ìháì±x''enc` w''k zxrd ©§§©¥
`''hilyly oipr :cizrzaifr ± daeyze)xard,(äøæâpL äøæbä©§¥¨¤¦§§¨

,f` ±.äaøàa íéøeqé éãé ìò øBcä ïBò ÷øîìz` lhal icky ± §¨¥£©©§¥¦¦§©§¤
.daeyzn wlg ziprzd oi` j` .ziprzd oipr yxcp ,dxifbdeäæå§¤

ìò àáz àlL äøö ìk ìò ïépòúnL úBiðòz ìëa íòhä©©©§¨©£¦¤¦§©¦©¨¨¨¤Ÿ¨Ÿ©
,øeaväfbd zxv z` lhal ick d`a ziprzdy -.dxiBîëe ©¦§

øzñà úlâîa áeúkL34ick ziprz lihdl dywia xzq`y ± ¤¨¦§¦©¤§¥
.ond zxifb lhaløôñ íLàøáe ,øñenä éøôña áeúkM äîe©¤¨§¦§¥©¨§Ÿ¨¥¤

ìò øáBòì íéôebñå úBiðòz äaøä ,íéãéñç øôñå ç÷Bøä̈¥©§¥¤£¦¦©§¥©£¦§¦¦¨¥©
ïéc úéa úBúéîe úBúéøk35ïëå ,,zeiprz daxd mi`ian md ± §¦¦¥¦§¥

äáåùúä úøâà
.íéøåñé é"ò àéä åúøôë øîâù ã"á úåúéîå úåúéøë
éúã÷ôå ù"îëå) íéøåñé åéìò àéáî ä"á÷äù åðééä
äéåöø åúáåùúùë åðééäå (à÷ééã éúã÷ôå 'åëå èáùá
éæà äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà åáåùá 'úé åéðôì
àúåøòúà 'åëå íéðôä íéîëå àúúìã àúåøòúàá
íéøåñéá åðåò ÷øîì 'ä ãñçå äáäàä øøåòì àìéòìã
ïëìå .'åëå çéëåé 'ä áäàé øùà úà éë ù"îëå æ"äåòá
úåöîá ììë úéðòú íåù â"îñäå í"áîøä åøéëæä àì
éåãéåä ÷ø .ã"á úåúéîå úåúéøëá óà äáåùúä
íúàèç úà åãåúäå äøåúá ù"îë äìéçî úù÷áå
ëááå íåöá íëááì ìëá éãò åáåù ìàåéá ù"îå .'åëåé
é"ò øåãä ïåò ÷øîì äøæâðù äøæâä ìèáì åðééä 'åë
ìò ïéðòúîù úåéðòú ìëá íòèä åäæå .äáøàá 'éøåñé
.øúñà úìâîá ù"îëå øåáöä ìò àáú àìù äøö ìë
íéãéñç 'ñå ç÷åøä øôñ íùàøáå øñåîä éøôñá ù"îå

182úåúéîå úåúéøë ìò øáåòì íéôåâéñå úåéðòú äáøä

ועז"נ � ‰'כו'). Â�·È˘‰:שנאמר והסדר, העני� ג"כ וזהו ¯˘Úגו'. ·ÂÊÚÈ) Ú¯Ó ¯ÂÒ(מל"ת �‰˘ÚÂ'גו (ושמעת Í··Ïטוב ÏÎ·לרמ"ח דפליג �

) שלו� בקש מ"ע) רמ"ח נק'È¯Á‡Ïאיברי�, שלכ� � וע"ט �Ï‡¯˘Èסומ"ר כו' ושלימות שלו� להיות ויכול �‰ÏÁ˙Óואח"כ מלמטלמ"ע,

וכמוב� ה') השיבנו ישראל, שובה � בבי'Ê"Îמלמעלמ"ט טובו מה ד"ה בלק ס"פ כאו"א„'מלקו"ת מבאר� שש� אלא � �·Ú"Ùתשובות

מפרש דש� [ולהעיר כא הקדמה הגלגולי� ש' ראה � הקבלה ע"ד וק"ל. מכול�. כלולה תשו"ת) (אפילו מה� שכאו"א כמו � חלקי„'וכא�

ורא ה' חלול הד' וכפרה � א)]".כפרה (פו, יומא חדא"ג ˘ËÈÏ''‡:29.ה ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰דבכ''ז – בי' בזה ג�ÏÎ"מוסי� התשובה מצות

תלוי' כריתות למלאותה·‡„Ìעל ויכול .‰¯Ó‚ÏÂ'כו מאהבה כששב יט.30.כו'''.ÂÚÓ¯¯כי כז, ז.31.משלי ה, Î''˜32.נשא ˙¯Ú‰

:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡'מהל אבל וכמשל''ק. התענית דלא – כא� הכוונה עיקר אלא – מה''ת תשובה מהו – הבי' בתחילת זה צ''ל הי' ''לכאורה

דג� (·Ï‡מוב� היא תשובה – דברי� מחו''מÁÎÂÓ„ÎÂוידוי משו''ע מהראיות דברי�),˘Ï‡ג� וידוי ש� מחילה‡Ï‡הוזכרו ובקשת שוידוי

עני� הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"� הזכירו� ולכ� � בתשובה ומוסיפי� התשובה חלק ה� – כשעושי� –Ú"Ù·הפרק בסו� וכמשנ"ת ,

"ולכ� � מצוהÏ‡ורפ"ב חינו� מנחת ותשובה. וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ א. קכב, זח"ג ועיי� כלל". תעניות שו� והסמ"ג הרמב"� הזכירו

.17 הערה לעיל ראה � יב.33.שסד". טז.34.ב, ˘ËÈÏ''‡35.ד, ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰''מ הקושיא תגדל ''וביותר :ÌÈÙÂ‚ÈÒגזירה דלבטל ''

ועכצ כו'. ואסתר ביואל כנ''ל תענית, רק מצינו אחרת.לא הכוונה שכא� ''ל
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תמוז י"ג רביעי יו�
פרקב ,182 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìë êà .á ÷øô,av 'nr cr.ïåöø íåé

áeúkL Bîk ,íéîL éãéa äúéî áiçL ,äìháì òøæ àéöBîì§¦¤©§©¨¨¤©¨¦¨¦¥¨©¦§¤¨
äøBza36,ïðBàå øò éab`hg did mda -dfz` `iad xy` dfe , ©¨©¥¥§¨

,miny icia dzin ly yperdBðéãå,dlhal rxf `ivend ly ± §¦
äæ ïéðòì úBúéøk éáiçkmixen`d xqend ixtq mi`ian okle ± §©¨¥§¦§¦§¨¤

xary inl zeiprz daxd

,dxe`kl ixd .df `hg lr

xeza ze`a zeiprzdy

,dxtkd xnbl mixeqi

oipr yxcp zezixk iaiigay

,lirl eli`e ,`wec mixeqid

mixeqidy ixd xn`p

iaiig ly mzxtk mixnebd

`le ,dlrnln mc`d lr mi`iany mixeqid `wec md ,zezixk

:owfd epax xiaqn ± ?mixeqi xeza envr lr lawn `edy zeiprzd

;íBìLå ñç äìòî ìL íéøeqé Lðòî ìöpì éãk ,eðéä) -zxrd ©§§¥¦¨¥¥Ÿ¤¦¦¤©§¨©§¨

:`''hily x''enc` w''k`edy ± daeyz `le ± (l''pk) cizrlc oipr

,mixeqi ly yper dlrnln melye qg eilr xfbp `ny ,(xard lr

,zeiprzd ici lr jkn lvpiiúøtk øîb øäîìe æøæì éãk íâå§©§¥§¨¥§©¥§©©¨©
;BLôð,xefrl zeiprzd gka yi dfay -ìà áL Bðéà éìeà íâå ©§§©©¥¨¤

BLôðå Baì ìëa 'ä§¨¦§©§
:äàøiî íà ék ,äáäàî- ¥©£¨¦¦¦¦§¨

'miptd mink''d oi` f`y'

xenbl xfer ,dlrnly

okle ,mixeqi ici lr ezxtk

mixeqi envr lr lawn `ed

zeiprzd oipra37,mvra j` .

z` mixnebd mixeqid oipr

,zeiprz ixeqil dpeekd oi` (oic zia zezine zezixk iaiiga) dxtkd

ick ,dlrnln olvil `pngx mc`d lr mi`iany mixeqil `l`

.ezxtk z` xenbl

.á ÷øtoipr dpi` daeyzy ,owfd epax xiaqd ,'` wxt ,mcewd wxta ¤¤
aefrl ,''`hgd zaifr'' `id daeyz `l` ,eyrpy zexiar lr mev ,ziprzd

ici lr `ed ozxtk xnby zexiara elit`e .cer ezeyrl `le `hgd z`

ixeqil dpeekd oi` ± (oic zia zzin e` zxk oypery zexiard ode) mixeqi

,envr lr xfeb mc`dy zeiprz

mixeqil ,`id dpeekd `l`

mi`ianyick ,dlrnln eilr

.eytp zxtk xenbl

äøtk ïéðòì äæ ìk Cà©¨¤§¦§©©¨¨
,ïBòä úìéçîezlret - §¦©¤¨

lr zeyxcp `le daeyzd

,zeiprz mey jkBì ìçîpL¤¦§©
ìò øáòM äî éøîâì§©§¥©¤¨©©

Cìnä úåöîly ekln ± ¦§©©¤¤
,mleräáeLz äNòLk§¤¨¨§¨

Bì ïéøékæî ïéàå ,äîìL§¥¨§¥©§¦¦
ïécä íBéa øác éöçå øác̈¨©£¦¨¨§©¦

äæ ìò BLðòì,e`hg lr ± §¨§©¤
,àaä íìBòa íBìLå ñç©§¨¨¨©¨
ïécä ïî éøîâì øèôðå§¦§©§©§¥¦©¦

íðîà .àaä íìBòaick ± ¨¨©¨¨§¨
'ä éðôì ïBöøì äéäiL¤¦§¤§¨¦§¥

çeø úçð úBéäì ,àèçä íã÷k Cøaúé åéðôì áéáçå ävøîe§ª¤§¨¦§¨¨¦§¨¥§Ÿ¤©¥§¦§©©©
BúãBáòî BðB÷ì,jk myl ±éøö äéäelôà äìBò ïaø÷ àéáäì C §¥£¨¨¨¨¦§¨¦¨§¨¨£¦

,ïéc¯úéa úúéîe úøk da ïéàL äl÷ äNò úåöî ìòmb - ©¦§©£¥©¨¤¥¨¨¥¦©¥¦
± dler oaxw `iadl eilr did ,efk dyr zevn lr xar edyinyk

leki eidyk,ezaeyzl sqepa ± zepaxw aixwdl mieLøcL Bîk§¤¨§
÷eñt ìò íéðäk úøBúa äëøáì íðBøëæ eðéúBaø1;"Bì äöøðå" ©¥¦§¨¦§¨¨§©Ÿ£¦©¨§¦§¨

,dyr zevn lr xary in lr dvxn dlerdy -àøîba àúéàãëå§¦§¦¨©§¨¨
,íéçáæc àn÷ ÷øtly oey`x wxta zxne` `xnbdy enke - ¤¤©¨¦§¨¦

migaf zkqn2äìBòc§¨
,äNò úåöî ìò úøtëî§©¤¤©¦§©£¥
äNòL øçàì ïBøBc àéäå§¦§©©¤¨¨
,Lðòä Bì ìçîðå äáeLz§¨§¦§©¨Ÿ¤
Cìna çøqL íãàëe§¨¨¤¨©©¤¤
ïéèéì÷øt éãé ìò Bñiôe± ¦§©§¥§©§¦¦

,miplczy,Bì ìçîe- ¨©
,jlndçìBL ïë¯ét¯ìò¯óà©©¦¥¥©

,jlna gxqy df ±ïBøBc
åéðôì äçðîe,jlnd iptl ± ¦§¨§¨¨

ickúBàøì Bì ävøúiL¤¦§©¤¦§
Cìnä éðtepipr mb jk ± §¥©¤¤

ixg`y ,dler oaxw ly

lr el elgne daeyz dyry

dpzn oaxwd deedn ± e`hg

aiage dvexn didiy ick

iptl didy enk d''awd iptl

.`hgyìe)ïBL`xnbd ± §
`idy ''dler''d lr zxne`yäøBza áeúkM äî ïëå ,"úøtëî"§©¤¤§¥©¤¨©¨

,BLôð úøtk Bæ ïéà ¯ "åéìò øtëì Bì äöøðå"dpeekd oi` - §¦§¨§©¥¨¨¥©¨©©§
,daeyzd ici lr d`ad eytp zxtklàlà:`id dpeekd ±øtëì ¤¨§©¥
,BðB÷ì çeø úçð úBéäì 'ä éðôìlk d''awd iptl dgnizy - ¦§¥¦§©©©§

äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

íéîù éãéá äúéî áééçù äìèáì òøæ àéöåîì ïëå ã"á
ïéðòì úåúéøë éáééçë åðéãå ïðåàå øò éáâ äøåúá ù"îë
.å"ç äìòî ìù 'éøåñé ùðåòî ìöðéì éãë åðééä .äæ
åðéà éìåà íâå .åùôð úøôë øîâ øäîìå æøæì éãë íâå

:äàøéî à"ë äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà áù

êà á ÷øôïåòä úìéçîå äøôë ïéðòì äæ ìë
ìò øáòù äî éøîâì åì ìçîðù
ïéøéëæî ïéàå äîéìù äáåùú äùòùë êìîä úåöî
á"äåòá å"ç æ"ò åùðòì ïéãä íåéá øáã éöçå øáã åì
ïåöøì 'éäéù íðîà .á"äåòá ïéãä ïî éøîâì øèôðå
úåéäì àèçä íãå÷ë 'úé åéðôì áéáçå äöåøîå 'ä éðôì
ïáø÷ àéáäì êéøö äéä .åúãåáòî åðå÷ì çåø úçð
ã"á úúéîå úøë äá ïéàù äì÷ ò"î ìò 'éôà äìåò
'îâá àúéàãëå åì äöøðå ô"ò ë"úá ì"æø åùøãù åîë
øçàì ïåøåã àéäå ò"î ìò úøôëî äìåòã íéçáæã ÷"ô
çøñù íãàëå .ùðåòä åì ìçîðå äáåùú äùòù
çìåù ë"ôòà .åì ìçîå ïéèéì÷øô é"ò åñééôå êìîá
êìîä éðô úåàøì åì äöøúéù åéðôì äçðîå ïåøåã
åéìò øôëì åì äöøðå äøåúá ù"î ïëå úøôëî ïåùìå)
úçð úåéäì 'ä éðôì øôëì àìà åùôð úøôë åæ ïéà

ז�ו.36. לח, ˘ËÈÏ''‡:37.וישב ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰ואולי מיראה)?! תשובה בעושה ג� מדבר (שהרי הרמב''� הזכירו לא למה קשה ''עפ''ז

וג� כפרתו שתמהר – וג� מעונש לינצל העתיד: על תפלה (קרב��) עני� ה� וד�) חלב (מיעוט הנ''ל וסיגופי� שתעניות – אדה''ז בי' כוונת

– ק''ק ג''כ שעפ''ז אלא ויותר. מעולה לתשו' להגיע – לכאו''אÈ˜ÂÏÈÁאולי כו' התעניות פכ''ט·Ú''Ùמספר ח''א ועיי� כיו''ב. פ''ב ראה אבל .

התבוננות)". וע''י הקליפה – הגו� חומריות דסיבת הביטוש עני� נת' שש� (אלא הגו� בטוש ד.1.ע''ד א, ב.2.ויקרא ד,
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iptl enk d''awd lr aed` aey didi `hegde ,`hgd awr drtyd

,`hgy,àøîba íL àúéàãkixg`y ,my zxne` `xnbdy itk - ¦§¦¨¨©§¨¨
''dler''d d`a ,dxtkd xak dzidy,oexec xezaáeúkL Bîëe3: §¤¨

.("ïBöøì äéäé íéîz"k ±,zevxl `ed ''dler''d oaxw ly epipr l ¨¦¦§¤§¨
iptl dzid xak dxtkd oky

eidyk did df lk .df

,zepaxw aixwdl mileki

eid ,daeyz eyry ixg`y

ick oaxw `iadl mikixv

enk aiage dvexn zeidl

,`hgd iptlïéàL åLëòå§©§¨¤¥
'äî ïBöø ÷éôäì ïaø÷ eðì̈¨§¨§¨¦¨¥
íB÷îa àeä úéðòzä ¯©©£¦¦§
áeúkL Bîk ,ïaø÷̈§¨§¤¨

àøîba4zltzy - ©§¨¨
:`id dprzndàäiL"¤§¥

éîãå éaìç èeòî¦¤§¦§¨¦
èòîúpL,mevd ici lr ± ¤¦§©¥

éðôì ézáø÷ä elàkE §¦¦§©§¦§¨¤
"'eëåziprzd oipry ,ixd ± §

zeidl ,oaxw ly oipr `ed

enk d''awd iptl dvexn

.`hgd iptleðéöî ïëìå§¨¥¨¦
,íéàøBîàå íéàpz änëa§©¨©¨¦¤¡¨¦

ì÷ øác ìòL`hg lr ± ¤©¨¨©
,lwúBiðòz íépòúî eéä̈¦§©¦©£¦

Bîk ,ãàî äaøä5éaø ©§¥§Ÿ§©¦
äéäL äéøæò ïa øæòìà¤§¨¨¤£©§¨¤¨¨
äàöBé äøt àäzL øézî©¦¤§¥¨¨§¨
äéðø÷ ïéaL äòeöøa¦§¨¤¥©§¤¨

ìL Búøt ïk äàöé úçà íòôe ,íéøñBà íéîëçå ,úaLa§©¨©£¨¦§¦©©©©¨§¨¥¨¨¤
,da äçî àìå BzðëL,jkn rpnizy -éðtî åépL eøçLäå §¤§§Ÿ¦¨¨§ª§£¦¨¦§¥

,úBîBvä,mvy -;åéøáç éøác íi÷ àlL ìòexq`y minkgd - ©©¤Ÿ¦¥¦§¥£¥¨
.df xacøîàL òLBäé éaø ïëå6,"éànL úéa íëéøácî éðLBa" : §¥©¦§ª©¤¨©§¦¦¦§¥¤¥©©

;úBîBvä éðtî åépL eøçLäåzia lr jk `hazdy lr mvy - §ª§£¦¨¦§¥©

,i`ny,ïélôz ìL äòeöø Bì äëtäúð úçà íòt àðeä áøå§©¨©©©©¦§©§¨§¨¤§¦¦
úBîBö 'î äpòúäå7;úBaø äpäëåzeiprz ± .mipey mi`pza ± §¦§©¨§¨¥¨©

xenbl ick mixeqi ly oipr `l mbe ,daeyz ly oipr eid `l el`

dxtk xnb miyxecd el`k mi`hg dl` eid `l ixdy ± dxtkd z`

`l` ,mixeqi ici lr

,oaxw mewna e`a zeiprzd

aiage dvexn zeidl ick

iptl enk d''awd iptl

.`hgdäæ ãBñé ìòåyiy ± §©§¤
lr mb zeiprz ly oipr

mpi`y milw mi`hg

ici lr dxtk xnb miyxec

od zeiprzd `l` ,mixeqi

ceqi lr dpd ,oaxw mewna

,dfì"æ é"øàä ãnì¦¥¨£¦©
úîëç ét ìò åéãéîìúì§©§¦¨©¦¨§©

,úîàäz`xwpy itk - ¨¡¤
,dlawd zxezøtñî¦§©

úBðBò änëì úBîBvä©§©¨£
ïäa ïéàL óà ,íéàèçå©£¨¦©¤¥¨¤
éãéa äúéî àìå úøk̈¥§Ÿ¦¨¦¥

,íéîLxnb yxcp mday - ¨©¦
,mixeqi ici lr dxtkBîk§

à"ð÷ ñòkä ìòd`n ± ©©©©
,zg`e miyingúBiðòz©£¦

øeqéà ìò elôàå ;'eëå§©£¦©¦
íðéé íúñ Bîk ïðaøcoii ± §©¨¨§§¨¥¨

,ieb lyâ"ò äpòúé± ¦§©¤
ylye miray;'eëå úBiðòz©£¦§

äNò úåöî ìeha ìò ïëå§¥©¦¦§©£¥
älôz Bîk ïðaøc8à"ñ äpòúé ¯zg`e miyy ±.'eëå úBiðòz §©¨¨§§¦¨¦§©¤©£¦§

ïBöø úelbúäì äàìôð älâñ àéä úéðòzä ãBñ ,ììk Cøãå§¤¤§¨©©£¦¦§ª¨¦§¨¨§¦§©§
Ba øîàpL ïaøwä Bîk ,àeä¯Ceøa ïBéìòä9,"'äì çBçéð çéø" : ¨¤§¨§©¨§¨¤¤¡©¥©¦©©

.d''awl gex zgp -äéòLéa áeúkL Bîëe10íBö àø÷z äæìä" : §¤¨¦©§¨£¨¤¦§¨
ììkî ,"'äì ïBöø íBéå,ixd ±:ïBöø íBé àeä äöøpä íBväL §¨©¦§¨¤©©¦§¤¨

äáåùúä úøâà
.(ïåöøì 'éäé íéîú ù"îëå 'îâá íù 'éàãë åðå÷ì çåø
àåä úéðòúä 'äî ïåöø ÷éôäì ïáø÷ åðì ïéàù åéùëòå
éîãå éáìç èåòéî àäéù àøîâá ù"îë ïáø÷ íå÷îá
åðéöî ïëìå .'åëå êéðôì éúáø÷ä åìàë èòîúðù
íéðòúî åéä ì÷ øáã ìòù 'éàøåîàå íéàðú äîëá
àäúù øéúî 'éäù ò"áàø åîë ãàî äáøä úåéðòú

áöíéîëçå úáùá äéðø÷ ïéáù äòåöøá äàöåé äøô
äçéî àìå åúðëù ìù åúøô ïë äàöé à"ôå 'éøñåà
éøáã íéé÷ àìù ìò úåîåöä éðôî åéðéù åøçùåäå äá
ù"á íëéøáãî éðùåá øîàù òùåäé 'ø ïëå .åéøéáç
úçà íòô àðåä áøå .úåîåöä éðôî åéðéù åøçùåäå
.úåîåö 'î äðòúäå ïéìéôú ìù äòåöø åì äëôäúð
åéãéîìúì ì"æéøàä ãîéì äæ ãåñé ìòå .úåáø äðäëå
úåðåò äîëì úåîåöä øôñî úîàä úîëç é"ôò
íéîù éãéá äúéî àìå úøë ïäá ïéàù óà íéàèçå
øåñéà ìò 'éôàå .'åëå úåéðòú à"ð÷ ñòëä ìò åîë
ìò ïëå 'åëå úåéðòú â"ò äðòúé íðéé íúñ åîë ïðáøã
'åëå úåéðòú à"ñ äðòúé äìôú åîë ïðáøã ò"î ìåèéá
úåìâúäì äàìôð äìåâñ àéä úéðòúä ãåñ ììë êøãå
.'äì çåçéð çéø åá 'àðù ïáø÷ä åîë ä"á ïåéìòä ïåöø
ììëî 'äì ïåöø íåéå íåö àø÷ú äæìä 'éòùéá ù"îëå

:ïåöø íåé àåä äöøðä íåöäù

כא.3. כב, א.4.אמור יז, ה''ח.5.ברכות פ''ב ביצה ב.6.ירושלמי כב, א.7.חגיגה כה, קט� ˘ËÈÏ"‡:8.מועד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

רבי (בית הידוע אדה''ז ובמכ' ג). (ע, בלק לקו''ת רפל''ח, תניא סק''ו, דאדה''ז שו''ע [ראה מדרבנ� דתפלה ס''ל דאדה''ז מכא� להוכיח "אי�

א) כ, כי·ÂËÈ˘Ù˙ח''א וביאור], שקו''ט יואל משנת וראה מה''ת להתענותÚ''ÎÏדתפלה האריז''ל ציווה זה וכשביטל דרבנ� ה� התפלה זמני

כו'". ג.9.ס''א א, ה.10.ויקרא נח,



לז fenz b"i iriax mei Ð a wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

iptl enk d''awd lr aed` aey didi `hegde ,`hgd awr drtyd

,`hgy,àøîba íL àúéàãkixg`y ,my zxne` `xnbdy itk - ¦§¦¨¨©§¨¨
''dler''d d`a ,dxtkd xak dzidy,oexec xezaáeúkL Bîëe3: §¤¨

.("ïBöøì äéäé íéîz"k ±,zevxl `ed ''dler''d oaxw ly epipr l ¨¦¦§¤§¨
iptl dzid xak dxtkd oky

eidyk did df lk .df

,zepaxw aixwdl mileki

eid ,daeyz eyry ixg`y

ick oaxw `iadl mikixv

enk aiage dvexn zeidl

,`hgd iptlïéàL åLëòå§©§¨¤¥
'äî ïBöø ÷éôäì ïaø÷ eðì̈¨§¨§¨¦¨¥
íB÷îa àeä úéðòzä ¯©©£¦¦§
áeúkL Bîk ,ïaø÷̈§¨§¤¨

àøîba4zltzy - ©§¨¨
:`id dprzndàäiL"¤§¥

éîãå éaìç èeòî¦¤§¦§¨¦
èòîúpL,mevd ici lr ± ¤¦§©¥

éðôì ézáø÷ä elàkE §¦¦§©§¦§¨¤
"'eëåziprzd oipry ,ixd ± §

zeidl ,oaxw ly oipr `ed

enk d''awd iptl dvexn

.`hgd iptleðéöî ïëìå§¨¥¨¦
,íéàøBîàå íéàpz änëa§©¨©¨¦¤¡¨¦

ì÷ øác ìòL`hg lr ± ¤©¨¨©
,lwúBiðòz íépòúî eéä̈¦§©¦©£¦

Bîk ,ãàî äaøä5éaø ©§¥§Ÿ§©¦
äéäL äéøæò ïa øæòìà¤§¨¨¤£©§¨¤¨¨
äàöBé äøt àäzL øézî©¦¤§¥¨¨§¨
äéðø÷ ïéaL äòeöøa¦§¨¤¥©§¤¨

ìL Búøt ïk äàöé úçà íòôe ,íéøñBà íéîëçå ,úaLa§©¨©£¨¦§¦©©©©¨§¨¥¨¨¤
,da äçî àìå BzðëL,jkn rpnizy -éðtî åépL eøçLäå §¤§§Ÿ¦¨¨§ª§£¦¨¦§¥

,úBîBvä,mvy -;åéøáç éøác íi÷ àlL ìòexq`y minkgd - ©©¤Ÿ¦¥¦§¥£¥¨
.df xacøîàL òLBäé éaø ïëå6,"éànL úéa íëéøácî éðLBa" : §¥©¦§ª©¤¨©§¦¦¦§¥¤¥©©

;úBîBvä éðtî åépL eøçLäåzia lr jk `hazdy lr mvy - §ª§£¦¨¦§¥©

,i`ny,ïélôz ìL äòeöø Bì äëtäúð úçà íòt àðeä áøå§©¨©©©©¦§©§¨§¨¤§¦¦
úBîBö 'î äpòúäå7;úBaø äpäëåzeiprz ± .mipey mi`pza ± §¦§©¨§¨¥¨©

xenbl ick mixeqi ly oipr `l mbe ,daeyz ly oipr eid `l el`

dxtk xnb miyxecd el`k mi`hg dl` eid `l ixdy ± dxtkd z`

`l` ,mixeqi ici lr

,oaxw mewna e`a zeiprzd

aiage dvexn zeidl ick

iptl enk d''awd iptl

.`hgdäæ ãBñé ìòåyiy ± §©§¤
lr mb zeiprz ly oipr

mpi`y milw mi`hg

ici lr dxtk xnb miyxec

od zeiprzd `l` ,mixeqi

ceqi lr dpd ,oaxw mewna

,dfì"æ é"øàä ãnì¦¥¨£¦©
úîëç ét ìò åéãéîìúì§©§¦¨©¦¨§©

,úîàäz`xwpy itk - ¨¡¤
,dlawd zxezøtñî¦§©

úBðBò änëì úBîBvä©§©¨£
ïäa ïéàL óà ,íéàèçå©£¨¦©¤¥¨¤
éãéa äúéî àìå úøk̈¥§Ÿ¦¨¦¥

,íéîLxnb yxcp mday - ¨©¦
,mixeqi ici lr dxtkBîk§

à"ð÷ ñòkä ìòd`n ± ©©©©
,zg`e miyingúBiðòz©£¦

øeqéà ìò elôàå ;'eëå§©£¦©¦
íðéé íúñ Bîk ïðaøcoii ± §©¨¨§§¨¥¨

,ieb lyâ"ò äpòúé± ¦§©¤
ylye miray;'eëå úBiðòz©£¦§

äNò úåöî ìeha ìò ïëå§¥©¦¦§©£¥
älôz Bîk ïðaøc8à"ñ äpòúé ¯zg`e miyy ±.'eëå úBiðòz §©¨¨§§¦¨¦§©¤©£¦§

ïBöø úelbúäì äàìôð älâñ àéä úéðòzä ãBñ ,ììk Cøãå§¤¤§¨©©£¦¦§ª¨¦§¨¨§¦§©§
Ba øîàpL ïaøwä Bîk ,àeä¯Ceøa ïBéìòä9,"'äì çBçéð çéø" : ¨¤§¨§©¨§¨¤¤¡©¥©¦©©

.d''awl gex zgp -äéòLéa áeúkL Bîëe10íBö àø÷z äæìä" : §¤¨¦©§¨£¨¤¦§¨
ììkî ,"'äì ïBöø íBéå,ixd ±:ïBöø íBé àeä äöøpä íBväL §¨©¦§¨¤©©¦§¤¨

äáåùúä úøâà
.(ïåöøì 'éäé íéîú ù"îëå 'îâá íù 'éàãë åðå÷ì çåø
àåä úéðòúä 'äî ïåöø ÷éôäì ïáø÷ åðì ïéàù åéùëòå
éîãå éáìç èåòéî àäéù àøîâá ù"îë ïáø÷ íå÷îá
åðéöî ïëìå .'åëå êéðôì éúáø÷ä åìàë èòîúðù
íéðòúî åéä ì÷ øáã ìòù 'éàøåîàå íéàðú äîëá
àäúù øéúî 'éäù ò"áàø åîë ãàî äáøä úåéðòú

áöíéîëçå úáùá äéðø÷ ïéáù äòåöøá äàöåé äøô
äçéî àìå åúðëù ìù åúøô ïë äàöé à"ôå 'éøñåà
éøáã íéé÷ àìù ìò úåîåöä éðôî åéðéù åøçùåäå äá
ù"á íëéøáãî éðùåá øîàù òùåäé 'ø ïëå .åéøéáç
úçà íòô àðåä áøå .úåîåöä éðôî åéðéù åøçùåäå
.úåîåö 'î äðòúäå ïéìéôú ìù äòåöø åì äëôäúð
åéãéîìúì ì"æéøàä ãîéì äæ ãåñé ìòå .úåáø äðäëå
úåðåò äîëì úåîåöä øôñî úîàä úîëç é"ôò
íéîù éãéá äúéî àìå úøë ïäá ïéàù óà íéàèçå
øåñéà ìò 'éôàå .'åëå úåéðòú à"ð÷ ñòëä ìò åîë
ìò ïëå 'åëå úåéðòú â"ò äðòúé íðéé íúñ åîë ïðáøã
'åëå úåéðòú à"ñ äðòúé äìôú åîë ïðáøã ò"î ìåèéá
úåìâúäì äàìôð äìåâñ àéä úéðòúä ãåñ ììë êøãå
.'äì çåçéð çéø åá 'àðù ïáø÷ä åîë ä"á ïåéìòä ïåöø
ììëî 'äì ïåöø íåéå íåö àø÷ú äæìä 'éòùéá ù"îëå

:ïåöø íåé àåä äöøðä íåöäù

כא.3. כב, א.4.אמור יז, ה''ח.5.ברכות פ''ב ביצה ב.6.ירושלמי כב, א.7.חגיגה כה, קט� ˘ËÈÏ"‡:8.מועד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

רבי (בית הידוע אדה''ז ובמכ' ג). (ע, בלק לקו''ת רפל''ח, תניא סק''ו, דאדה''ז שו''ע [ראה מדרבנ� דתפלה ס''ל דאדה''ז מכא� להוכיח "אי�

א) כ, כי·ÂËÈ˘Ù˙ח''א וביאור], שקו''ט יואל משנת וראה מה''ת להתענותÚ''ÎÏדתפלה האריז''ל ציווה זה וכשביטל דרבנ� ה� התפלה זמני

כו'". ג.9.ס''א א, ה.10.ויקרא נח,



fenzלח c"i iying mei Ð b wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

תמוז י"ד חמישי יו�
פרקג ,av 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .â ÷øô,184 'nr cr.'åëå ô"â

.b wxRoipr mvrly zexnly ,owfd epax xiaqd ,'a wxt ,mcewd wxta ¤¤

did ycwnd ziay dryay myk ixd ,zeiprz mey zeyxcp `l daeyzd

mb ,`hgd lr dler oaxw aixwdl ,daeyza dxfgd ixg` ,mikixv eid miiw

,''el dvxpe'' didiy ick did oaxwd ly epipre ,dlw dyr-zevn lr dxiara

ievx daeyza xfegd didiy

iptl enk d''awd iptl aiage

epl oi`y ,zrk ixd ,`hgd

z` mci lr `iadl zepaxw

ziprzd `a ± ''el dvxpe''d

cnil df ceqi lr .oaxwd mewna

znkgl m`zda ,l''fix`d

lr zenevd xtqn z` ,dlawd

mb ,mi`hge zepeer ly ax xtqn

zxk yper mdilr oi`y dl`k

.miny icia dzine

øñenä éîëç ,äpäå§¦¥©§¥©¨
íéðBøçàäixg`y ± ¨©£¦
,l''fix`de÷ìçð± ¤§§

,mdizericaàèçL éîa§¦¤¨¨
:úBaø íéîòt ãçà àèç¥§¤¨§¨¦©
éøvL ,íéøîBà LécC §¥§¦¤¨¦
úBîBvä øtñî úBpòúäì§¦§©¦§©©
úBaø íéîòt àèç BúBàì§¥§§¨¦©
;àèç øLà øtñnä éôk§¦©¦§¨£¤¨¨
,äìháì òøæ àéöBnä ïBâk§©¦¤©§©¨¨
Løôîä úBîBvä øtñnL,df `hg lr ±äáeLz éðewúa ¤¦§©©©§Ÿ̈§¦¥§¨

ã"ô ïä ì"æ é"øàäî,rax`e mipeny ±äæa àèç íàå ,úBiðòz ¥¨£¦©¥©£¦§¦¨¨¨¤
éøö ,ìLî Cøc ìò íéîòt íéøNò Bà øNòøNò úBðòúäì C ¤¤¤§¦§¨¦©¤¤¨¨¨¦§¦§©¤¤

,íìBòì ïëå ,ã"ô íéîòt íéøNò Bàzeiprzd xtqn cinzy - ¤§¦§¨¦§¥§¨
,`hg eze` lr xary minrtd xtqn itl `ed ,`hg lklàéîec± §¨

,enkúàhç ïaø÷c,ze`hgd lk :`''hily x''enc` w''k zxrd ± §¨§©©¨
;íòôe íòt ìk ìò àéáäì áiçL.`hgy -Léåinkg oia ± ¤©¨§¨¦©¨©©©©§¥

,xqendïénãî,mieeyn ±úåöî ìò äàaä äìBò ïaø÷ì äæ ïéðò §©¦¦§¨¤§¨§©¨©¨¨©¦§©

äNò1øtkúî ¯ äNò úBöî änk ìò øáò elôàc ,dvxzne ± £¥©£¦¨©©©¨¦§£¥¦§©¥
,d''awd iptlíéçáæc àn÷ ÷øt àøîba àúéàãk ,úçà äìBòa2 §¨©©¦§¦¨©§¨¨¤¤©¨¦§¨¦

.migaf zkqn ly oey`x wxta zxne` `xnbdy enk -äòøëäå§©§¨¨
,äæa úìa÷îä`id ,xqend inkg ly zericd izy oia -úBpòúäì ©§ª¤¤¨¤§¦§©

øtñî éôk íéîòt 'â§¨¦§¦¦§©
eðéäc ,äæ àèçc úBîBvä©§¥§¤§©§

:oebk ±á"ðømiz`n ±

minrt yly ,mipye miyng

drax`e mipenyìò úBîBö©
òøæ úáëL úàöBä¨©¦§©¤©
øàLa ïëå ,äìháì§©¨¨§¥¦§¨

úBðBòå íéàèçxary ± £¨¦©£
mevi ,minrt daxd mdilr

xtqnk minrt yly

.`hg eze`l reawd zenevd

íòhäåyly recn ± §©©©
,`wec minrtét ìò àeä©¦

LBãwä øäfa áúkM äî©¤¨©©Ÿ©©¨
çð úLøt óBñ3ïåék" : ¨¨©Ÿ©¥¨

¯ àLã÷ én÷ Lð øa áçc§¨©©©¥ª§¨
,àeä¯êéøa`heg mc`yk - §¦

,d''awd iptlàãç àðîæ± ¦§¨£¨
`hegy dpey`xd mrta

,`hg eze`eîéLø ãéáò̈¦§¦
,'eëmyex dyer df -

wfgzn ± xdfa my xne` ± `hg eze` dipy mrt `hg m` .dlrnl

,myexdäàúéìz àðîæ,`hg eze` ziyily mrt `hg m` ± ¦§¨§¦¨¨
,"'eë àc àøèñì àc àøèqî àîúk àeää èMtúàhytzn - ¦§©¥©¦§¨¦¦§¨¨§¦§¨¨

myex df oi` :xnelk ,cv l` cvn `hgd zeawra mbtde mzkd

,cv l` cvn xcegd mbt `l` ,cala wfg myex e` ,calaCëì§¨
éøöâ ïk íb úBîBvä øtñî C.'eëå íéîòt 'ici lry oeeik ± ¨¦¦§©©©¥§¨¦§

dlecbd zehytzdd deedzn ,`hg eze` ziyilyd mrta e`hg

.dlrnl mbtd ly xzeia

äáåùúä úøâà
äðäå â ÷øôéîá å÷ìçð íéðåøçàä øñåîä éîëç

ùéã .úåáø íéîòô 'à àèç àèçù
àèç åúåàì úåîåöä øôñî úåðòúäì êéøöù íéøîåà
àéöåîä ïåâë .àèç øùà øôñîä éôë úåáø íéîòô
äáåùú éðå÷éúá ùøåôîä úåîåöä øôñîù äìèáì òøæ
åà øùò äæá àèç íàå úåéðòú ã"ô ïä ì"æéøàäî
íéøùò åà øùò úåðòúäì êéøö î"ãò íéîòô íéøùò
áééçù úàèç ïáø÷ã àéîåã .íìåòì ïëå ã"ô íéîòô
ïáø÷ì äæ ïéðò ïéîãî ùéå .íòôå íòô ìë ìò àéáäì
ò"î äîë ìò øáò 'éôàã ò"î ìò äàáä äìåò
äòøëäå .íéçáæã ÷"ô 'îâá 'éàãë úçà äìåòá øôëúî

184úåîåöä øôñî éôë ô"â úåðòúäì äæá úìáå÷îä
ïëå ì"æù úåàöåä ìò úåîåö á"ðø åðééäã .äæ àèçã
÷"äåæá ù"î é"ôò àåä íòèäå .úåðåòå íéàèç øàùá
ãéáò àãç àðîæ ä"áãå÷ éî÷ ð"á áçã ïåéë çð ô"ñ
àøèñî àîúë àåää èùôúà äàúéìú àðîæ 'åë åîéùø
ë"â úåîåöä øôñî êéøö êëì .'åë àã àøèñì àã

.'åëå ô"â

.1‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''�קדשי לפיה''מ הרמב''� בהקדמת הקרבנות סוגי ראה – אחרות עולות "משא''כ ב.2.: ז, א. ו, ב. ה,

ב.3. עג,

fenz f"h-e"h ycew zay-iyiy mei Ð b wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

תמוז ט"ו שישי יו�

,184 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæ ìë ïëà,184 'nr cr.úéðòú úåëìä
æåîúæ"è̄å"èùãå÷úáù̄éùéùíåé

תמוז ט"ז קודש שבת יו�

,184 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìë î"îå,bv 'nr cr.ä÷ãöäá õôçå

ïëà,mxa ±äæ ìk4÷éfî úBîBvä éeaø ïéàL ,àéøáe ÷æç íãàa ¨¥¨¤§¨¨¨¨¨¦¤¥¦©©¦
íéðBLàøä úBøBca Bîëe ,Bôeb úeàéøáì ììk Bìmitebdyk ± §¨¦§¦§©¨¦¦

mevl mikixv eid md ,wifd `l zeiprz ieaixe ,mi`ixae miwfg eid

,mixen`d zenevd lkøLôàL ,Bì ÷éfî úBîBvä éeaøL éî ìáà£¨¦¤¦©©¦¤¤§¨
Bà éìç éãéì àáì ìëeiL¤©¨Ÿ¦¥Ÿ¦

,íBìLå ñç Leçéîlr - ¦©§¨
,zenevd iciBîk§

älà eðéúBøBãa± §¥¥¤
ieaixe ,miylg miyp`dy

,mdl wifdl lelr zeiprz

úBaøäì Bì øeñà̈§©§
ìò elôà úBiðòúa± §©£¦£¦©

mypery mi`hgúBúéøk§¦
ìkîe ,ïéc¯úéa úBúéîe¦¥¦¦¨

ïkLzeaxdl el xeq`y ± ¤¥
,zeiprzaäNò úåöî ìò©¦§©£¥

ïéàL äNòú àì úåöîe¦§©Ÿ©£¤¤¥
øLà éôk àlà ,úøk ïää¤¨¥¤¨§¦£¤
àì éàcåaL BLôða øòLé§©¥§©§¤§©©Ÿ
elôà ék .ììk Bì ÷éfé©¦§¨¦£¦
éîéa ,íéðBLàøä úBøBca©¨¦¦¦¥
àì ¯ íéàøBîàå íéàpz©¨¦¤¡¨¦Ÿ
,àðåb éàäëa ïépòúî eéä̈¦§©¦¦§©©§¨
,mi`hg lr ,dfk ote`a -

eöîc ,íéàéøaä àlà¤¨©§¦¦§¨
;eäéLôð éøeòöì,mnvr z` xrvl mgekay -éøeòöì éöî àìãe §¦¥©§©§§¨¨¦§¦¥

déLôð,eytp z` xrvl egeka oi`y in ±"àèBç" àø÷ð ¯ äpòúîe ©§¥¦§©¤¦§¨¥
àn÷ ÷øt àøîba,oey`x ±úéðòúc5úBøáò ìò äpòúî elôàå , ©§¨¨¤¤©¨§©£¦©£¦¦§©¤©£¥

,íL é"Lø Løôãk BãéaLo`n''d itly ote` eze`a elit`y - ¤§¨¦§¥©©¦¨
iptn my xne` i''yxy itk dfy ,yecw `xwp `ed ipyd ''xn`c

o`n'' eze` xne` dfk ote`a mb ixd ,miwxnzn eizepeer jk ici lry

xrvl leki `ed oi`y drya dprzn `ed m` `heg `xwpy ''xn`c

,''envr z`àúéàãëåmi`veny itk ±àn÷ ÷øt àøîba,oey`x ± §¦§¦¨©§¨¨¤¤©¨
íéçáæc6.'eëå äNò áiçî BðéàL ìàøNiî íãà Eì ïéàL ,ixd ± ¦§¨¦¤¥§¨¨¦¦§¨¥¤¥§ª¨£¥§

zepeer ly oipr epyi cinzy

,mixne` z`f lkae ,ziprza

z` xrvl egeka oi` m`y

.`heg `xwp ± mve envr

ìòa àeäL éî ïkL ìkîe¦¨¤¥¦¤©©
,äøBzoi`y zexnl mve - ¨

,envr z` xrvl egeka

àèBçL,mv `edy dna ± ¤¥
úîçî ék ,íéìôëa Lðòðå§¤¡¨§¦§©¦¦¥£©
ìëeé àì úéðòzä úeLéìç£¦©©£¦Ÿ©

da ÷ñòì,dxeza ±éeàøk ©£Ÿ¨¨¨
lr (` ,letk yper el yie ±

.dxez lehia lr (a ,mevd

?déúðwz éàî àlàidn ± ¤¨©©¨§¥
± ?mc` eze` ly ezpwz

dxtkd oipr el didi cvik

iptl ''dvxp'' zeidl ick

± ?`hgd iptl enk d''awd

,df ixd:áéúëãkenk - §¦§¦
aezky7:ä÷ãöa Càèçå"©£¨¨§¦§¨
;"÷øôoziy ,xnelk - §ª

,ei`hg lr mevl eilr didy zeiprzd lr dxenzk dwcvBîëe§
ïzì ,íé÷ñBtä eáúkL,zzl ±äáeLz ìL úéðòz íBé ìk ãòa ¤¨§©§¦¦¥§©¨©£¦¤§¨
LéìBt íéìBãb é"ç Cøò8éñBé øéLòäå ,'eëå,'eëå BøLò éôì ó ¤¤§¦¦§§¤¨¦¦§¦¨§§

,daeyz-ziprz ly mei lk xear xzei milecb minekq ozie -Bîk§
úéðòz úBëìä íäøáà ïânä áúkL9: ¤¨©©¨¥©§¨¨¦§©£¦

,íB÷î ìkîemc`l gek oi`y ,epizexecay epxn`y zexnl - ¦¨¨
lka ,dwcv ozna daeyzd zeiprz z` xindl yi ,envr z` xrvl

z`fõôçä Lôð ìòa ìk̈©©¤¤¤¨¥
BLôð ïwúì ,'ä úáø÷10 ¦§©§©¥©§

dáéLäì,ytpd z` ±ìà ©£¦¨¤
ïî älòî äáeLúa 'ä¦§¨§ª¨¦
Bîöò ìò øéîçé ¯ øçánä©ª§¨©§¦©©§
íòt íéðt ìk ìò íéìLäì§©§¦©¨¨¦©©
øtñî åéiç éîé ìk úçà©©¨§¥©¨¦§©

äúéî íäéìò íéáiçL íéøeîçä úBðBòî ïBòå ïBò ìëì úBîBvä©§¨¨§¨¥£©£¦¤©¨¦£¥¤¦¨
,íéðt ìk ìò± dzin mdilr miaiigy zepeerd lr ,mipt lk lr - ©¨¨¦

zenevd xtqn z` milyi

,oeer eze` lr miyxcpd

eìôàådzind aeig m` ± ©£¦
`ed ,oeer eze` lréãéa¦¥

,ãáìa íéîLdzin `le - ¨©¦¦§©
mze` lr milyi ± mc` icia

z` ± mipt lk lr ± zepeer

äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

éåáéø ïéàù àéøáå ÷æç íãàá äæ ìë ïëà
úåøåãá åîëå åôåâ úåàéøáì ììë åì ÷éæî úåîåöä
øùôàù åì ÷éæî úåîåöä éåáéøù éî ìáà .íéðåùàøä
åðéúåøåãá åîë å"ç ùåçéî åà éìåç éãéì àáì ìëåéù
úåúéøë ìò 'éôà úåéðòúá úåáøäì åì øåñà .äìà
.úøë ïäá ïéàù ú"ìîå ò"î ìò ù"ëîå ã"á úåúéîå
.ììë åì ÷éæé àì éàãåáù åùôðá øòùé øùà éôë àìà
àì íéàøåîàå íéàðú éîéá íéðåùàøä úåøåãá 'éôà éë
åäééùôð éøåòöì åöîã íéàéøáä àìà â"äëá ïéðòúî åéä
'îâá àèåç àø÷ð äðòúîå äéùôð éøåòöì éöî àìãå
é"ùøôãë åãéáù úåøéáò ìò äðòúî 'éôàå .úéðòúã ÷"ô
ìàøùéî íãà êì ïéàù íéçáæã ÷"ô 'îâá àúéàãëå íù
ìòá àåäù éî ù"ëîå .'åëå äùò áééåçî åðéàù
úåùéìç úîçî éë íééìôëá ùðòðå àèåçù äøåú
'éúð÷ú éàî àìà .éåàøë äá ÷åñòì ìëåé àì úéðòúä
ïúéì íé÷ñåôä ù"îëå .÷åøô ä÷ãöá êàèçå áéúëãë
'åëå ô"â é"ç êøò äáåùú ìù úéðòú íåé ìë ãòá

éñåé øéùòäå:úéðòú úåëìä à"îä ù"îë 'åëå åøùò éôì ó

î"îååùôð ï÷úì 'ä úáø÷ õôçä ùôð ìòá ìë
.øçáåîä ïî äìåòî äáåùúá 'ä ìà äáéùäì
åééç éîé ìë 'à íòô ô"ëò íéìùäì åîöò ìò øéîçé

âöïéáééçù íéøåîçä úåðåòî ïåòå ïåò ìëì úåîåöä øôñî
ïåâë ãáìá íéîù éãéá 'éôàå ô"ëò äúéî íäéìò
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לט fenz f"h-e"h ycew zay-iyiy mei Ð b wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

תמוז ט"ו שישי יו�

,184 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæ ìë ïëà,184 'nr cr.úéðòú úåëìä
æåîúæ"è̄å"èùãå÷úáù̄éùéùíåé

תמוז ט"ז קודש שבת יו�

,184 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìë î"îå,bv 'nr cr.ä÷ãöäá õôçå

ïëà,mxa ±äæ ìk4÷éfî úBîBvä éeaø ïéàL ,àéøáe ÷æç íãàa ¨¥¨¤§¨¨¨¨¨¦¤¥¦©©¦
íéðBLàøä úBøBca Bîëe ,Bôeb úeàéøáì ììk Bìmitebdyk ± §¨¦§¦§©¨¦¦

mevl mikixv eid md ,wifd `l zeiprz ieaixe ,mi`ixae miwfg eid

,mixen`d zenevd lkøLôàL ,Bì ÷éfî úBîBvä éeaøL éî ìáà£¨¦¤¦©©¦¤¤§¨
Bà éìç éãéì àáì ìëeiL¤©¨Ÿ¦¥Ÿ¦

,íBìLå ñç Leçéîlr - ¦©§¨
,zenevd iciBîk§

älà eðéúBøBãa± §¥¥¤
ieaixe ,miylg miyp`dy

,mdl wifdl lelr zeiprz

úBaøäì Bì øeñà̈§©§
ìò elôà úBiðòúa± §©£¦£¦©

mypery mi`hgúBúéøk§¦
ìkîe ,ïéc¯úéa úBúéîe¦¥¦¦¨

ïkLzeaxdl el xeq`y ± ¤¥
,zeiprzaäNò úåöî ìò©¦§©£¥

ïéàL äNòú àì úåöîe¦§©Ÿ©£¤¤¥
øLà éôk àlà ,úøk ïää¤¨¥¤¨§¦£¤
àì éàcåaL BLôða øòLé§©¥§©§¤§©©Ÿ
elôà ék .ììk Bì ÷éfé©¦§¨¦£¦
éîéa ,íéðBLàøä úBøBca©¨¦¦¦¥
àì ¯ íéàøBîàå íéàpz©¨¦¤¡¨¦Ÿ
,àðåb éàäëa ïépòúî eéä̈¦§©¦¦§©©§¨
,mi`hg lr ,dfk ote`a -

eöîc ,íéàéøaä àlà¤¨©§¦¦§¨
;eäéLôð éøeòöì,mnvr z` xrvl mgekay -éøeòöì éöî àìãe §¦¥©§©§§¨¨¦§¦¥

déLôð,eytp z` xrvl egeka oi`y in ±"àèBç" àø÷ð ¯ äpòúîe ©§¥¦§©¤¦§¨¥
àn÷ ÷øt àøîba,oey`x ±úéðòúc5úBøáò ìò äpòúî elôàå , ©§¨¨¤¤©¨§©£¦©£¦¦§©¤©£¥

,íL é"Lø Løôãk BãéaLo`n''d itly ote` eze`a elit`y - ¤§¨¦§¥©©¦¨
iptn my xne` i''yxy itk dfy ,yecw `xwp `ed ipyd ''xn`c

o`n'' eze` xne` dfk ote`a mb ixd ,miwxnzn eizepeer jk ici lry

xrvl leki `ed oi`y drya dprzn `ed m` `heg `xwpy ''xn`c

,''envr z`àúéàãëåmi`veny itk ±àn÷ ÷øt àøîba,oey`x ± §¦§¦¨©§¨¨¤¤©¨
íéçáæc6.'eëå äNò áiçî BðéàL ìàøNiî íãà Eì ïéàL ,ixd ± ¦§¨¦¤¥§¨¨¦¦§¨¥¤¥§ª¨£¥§

zepeer ly oipr epyi cinzy

,mixne` z`f lkae ,ziprza

z` xrvl egeka oi` m`y

.`heg `xwp ± mve envr

ìòa àeäL éî ïkL ìkîe¦¨¤¥¦¤©©
,äøBzoi`y zexnl mve - ¨

,envr z` xrvl egeka

àèBçL,mv `edy dna ± ¤¥
úîçî ék ,íéìôëa Lðòðå§¤¡¨§¦§©¦¦¥£©
ìëeé àì úéðòzä úeLéìç£¦©©£¦Ÿ©

da ÷ñòì,dxeza ±éeàøk ©£Ÿ¨¨¨
lr (` ,letk yper el yie ±

.dxez lehia lr (a ,mevd

?déúðwz éàî àlàidn ± ¤¨©©¨§¥
± ?mc` eze` ly ezpwz

dxtkd oipr el didi cvik

iptl ''dvxp'' zeidl ick

± ?`hgd iptl enk d''awd

,df ixd:áéúëãkenk - §¦§¦
aezky7:ä÷ãöa Càèçå"©£¨¨§¦§¨
;"÷øôoziy ,xnelk - §ª

,ei`hg lr mevl eilr didy zeiprzd lr dxenzk dwcvBîëe§
ïzì ,íé÷ñBtä eáúkL,zzl ±äáeLz ìL úéðòz íBé ìk ãòa ¤¨§©§¦¦¥§©¨©£¦¤§¨
LéìBt íéìBãb é"ç Cøò8éñBé øéLòäå ,'eëå,'eëå BøLò éôì ó ¤¤§¦¦§§¤¨¦¦§¦¨§§

,daeyz-ziprz ly mei lk xear xzei milecb minekq ozie -Bîk§
úéðòz úBëìä íäøáà ïânä áúkL9: ¤¨©©¨¥©§¨¨¦§©£¦

,íB÷î ìkîemc`l gek oi`y ,epizexecay epxn`y zexnl - ¦¨¨
lka ,dwcv ozna daeyzd zeiprz z` xindl yi ,envr z` xrvl

z`fõôçä Lôð ìòa ìk̈©©¤¤¤¨¥
BLôð ïwúì ,'ä úáø÷10 ¦§©§©¥©§

dáéLäì,ytpd z` ±ìà ©£¦¨¤
ïî älòî äáeLúa 'ä¦§¨§ª¨¦
Bîöò ìò øéîçé ¯ øçánä©ª§¨©§¦©©§
íòt íéðt ìk ìò íéìLäì§©§¦©¨¨¦©©
øtñî åéiç éîé ìk úçà©©¨§¥©¨¦§©

äúéî íäéìò íéáiçL íéøeîçä úBðBòî ïBòå ïBò ìëì úBîBvä©§¨¨§¨¥£©£¦¤©¨¦£¥¤¦¨
,íéðt ìk ìò± dzin mdilr miaiigy zepeerd lr ,mipt lk lr - ©¨¨¦

zenevd xtqn z` milyi

,oeer eze` lr miyxcpd

eìôàådzind aeig m` ± ©£¦
`ed ,oeer eze` lréãéa¦¥

,ãáìa íéîLdzin `le - ¨©¦¦§©
mze` lr milyi ± mc` icia

z` ± mipt lk lr ± zepeer

äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

éåáéø ïéàù àéøáå ÷æç íãàá äæ ìë ïëà
úåøåãá åîëå åôåâ úåàéøáì ììë åì ÷éæî úåîåöä
øùôàù åì ÷éæî úåîåöä éåáéøù éî ìáà .íéðåùàøä
åðéúåøåãá åîë å"ç ùåçéî åà éìåç éãéì àáì ìëåéù
úåúéøë ìò 'éôà úåéðòúá úåáøäì åì øåñà .äìà
.úøë ïäá ïéàù ú"ìîå ò"î ìò ù"ëîå ã"á úåúéîå
.ììë åì ÷éæé àì éàãåáù åùôðá øòùé øùà éôë àìà
àì íéàøåîàå íéàðú éîéá íéðåùàøä úåøåãá 'éôà éë
åäééùôð éøåòöì åöîã íéàéøáä àìà â"äëá ïéðòúî åéä
'îâá àèåç àø÷ð äðòúîå äéùôð éøåòöì éöî àìãå
é"ùøôãë åãéáù úåøéáò ìò äðòúî 'éôàå .úéðòúã ÷"ô
ìàøùéî íãà êì ïéàù íéçáæã ÷"ô 'îâá àúéàãëå íù
ìòá àåäù éî ù"ëîå .'åëå äùò áééåçî åðéàù
úåùéìç úîçî éë íééìôëá ùðòðå àèåçù äøåú
'éúð÷ú éàî àìà .éåàøë äá ÷åñòì ìëåé àì úéðòúä
ïúéì íé÷ñåôä ù"îëå .÷åøô ä÷ãöá êàèçå áéúëãë
'åëå ô"â é"ç êøò äáåùú ìù úéðòú íåé ìë ãòá

éñåé øéùòäå:úéðòú úåëìä à"îä ù"îë 'åëå åøùò éôì ó

î"îååùôð ï÷úì 'ä úáø÷ õôçä ùôð ìòá ìë
.øçáåîä ïî äìåòî äáåùúá 'ä ìà äáéùäì
åééç éîé ìë 'à íòô ô"ëò íéìùäì åîöò ìò øéîçé

âöïéáééçù íéøåîçä úåðåòî ïåòå ïåò ìëì úåîåöä øôñî
ïåâë ãáìá íéîù éãéá 'éôàå ô"ëò äúéî íäéìò
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fenzמ f"h ycew zay mei Ð b wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

.oeer eze` lr miyxcpd zenevd xtqnäìháì òøæ úàöBäì ïBâk§§¨©¤©§©¨¨
,milyi ±ã"ôdrax`e mipeny ±.åéiç éîéa úçà íòt úBîBö©©©©¦¥©¨

ïúBçãì ìBëéå,zenevd z`äpòúéå ,óøça íéøöwä íéîiì §¨¦§¨©¨¦©§¨¦©Ÿ¤§¦§©¤
,úBçt Bà ,ãçà óøça ìLî Cøc ìò úBiðòz øNòkdxyrn - §¤¤©£¦©¤¤¨¨§Ÿ¤¤¨¨

,zeiprzøtñî øîâéå§¦§Ÿ¦§©
,íéðL 'èa úBîBö ã"ôä©§¨¦

Bçk éôk øúBé Bàyi m` ± ¥§¦Ÿ
`ed ,gek xzei elleki

dxvw dtewza z`f zeyrl

± yelg egek m`e ,xzei

,xzei dkex` dtewzaíâå)§©
'âk èòî ìBëàì ìBëé̈¤¡§©§
,änçä õð éðôì úBòL̈¦§¥¥©©¨
áLçð ïë¯ét¯ìò¯óàå§©©¦¥¤§¨
.(ïk äðúä íà úéðòúì± §©£¦¦¦§¨¥

zery yely lk`y zexnl

el aygp ,dngd up iptl

ely mevd didi jky dpzdy itk ,mly ziprzl mei eze`11.

íeìLúìe,milydl icke ±á"ðømipye miyng miz`n ±úBîBö §©§
ìéòì økæpkdrxkdd itk ,rax`e mipeny minrt yly mdy ± ©¦§¨§¥

lr zenevd xtqn zg` mrt mevl icy mixeaqd dl` oia zlaewnd

mixeaqd dl` oial ,minrt daxd `hg eze` `hg m` mb ,`hg lk

- zenev xtqn eze` mevl yi ,`hgy mrt lk lry'ã ãBò äpòúé¦§©¤

úéðòz ïk íb áLçéîc ,ãáìa íBiä úBöç øçà ãò ã"ô íéîòt§¨¦©©©£©¦§©§¥¨¥©¥©£¦
éîìLeøéa12,zevg xg` cr ly mev aygp inlyexi cenlza - ©§©§¦

,ziprzl ,meid'áeipy ±ïéðòì ãçà íBéì Bì íéáLçð íBé éàöç£¨¥¤§¨¦§¤¨§¦§¨
.äæ,e`hg oewizl mevl eilry minid xtqn ly ±ì ïëåøàL ¤§¥¦§¨

,ïäa àöBik úBðBòlirl - £©¥¨¤
miaiigy zepeer zece` xaic

miny icia dzin mdilr

mda xingiy ,(mipt lk lr)

z` milydl envr lr

.mixen`d zenevd xtqn

mby ,owfd epax xne` zrke

aeig mdilr oi`y zepeer

mda yiy `l` ,dzin

zepeer ly ''xneg''d

jka) dzin mdilr miaiigy

minec ,''oda `veik'' md

aeig mdilr yiy zepeerl

mdy mixacd 'f wxta oldl lynl xikfn `edy itk ,(dzinynn

on oir znlrd mde ,minc zkitye zeixr ielib ,dxf dcear enk

mevl envr lr xingi mdilr mb ,dnecke qrk ,rxd oeyl ,dwcvd

,`hg eze` lr yxcpd zenevd xtqn z` zg` mrt mipt lk lr

:d÷cväa õôçå ,"BLôð úøî òãBé áì" ìk øLàowezzy - £¤¨¥¥©¨©©§§¨¥§¦©§¨
.zwcev didze

äáåùúä úøâà
ïúåçãì ìåëéå .åééç éîéá à"ô úåîåö ã"ô ì"æ úåàöåäì
î"ãò úåéðòú øùòë äðòúéå óøåçá íéøö÷ä íéîéì
'èá úåîåö ã"ôä øôñî øåîâéå úåçô åà 'à óøåçá
'âë èòî ìåëàì ìåëé íâå) åçë éôë øúåé åà íéðù
äðúä íà úéðòúì áùçð ë"ôòàå ä"ð éðôì úåòù
íéîòô 'ã ãåò äðòúé ì"ðë úåîåö á"ðø íåìùúìå (ïë
úéðòú ë"â áùçéîã ãáìá íåéä úåöç øçà ãò ã"ô
ïéðòì 'à íåéì åì íéáùçð íåé éàöç 'áå .éîìùåøéá
òãåé áì ìë øùà ïäá àöåéë úåðåò øàùì ïëå .äæ

:ä÷ãöäá õôçå åùôð úøî

החוטאת''.''�Ù˘''הש� היא הנפש ''שדוקא ובכ''מ הגלגולי� ובס' עה''פ ב) (כד, זח''ג ע''פ שהוא וי''ל – אדמו''ר11.דוקא כ''ק ביאור ראה

ואיל�. 1174 עמוד להל� ה''א.12.שליט''א פ''ח נדרי�

c"iyz'd ,fenz a"i

אלו ידידי� בו (יתכפרו ישראל אלו ידידי�, דיחלצו� העני� את לפעול צור� ישראל),יש
בעני� התעסק שיצחק והיינו, יצחק, בזכות נעשה זה הרי והמצוקה, מהצרה שיצאו
דורכגעבראכ�) האט (ער פעל נפשו מסירת וע"י וההסתרי�, ההעלמות כל ע� ָָהבירורי�
יחלצו� תחילה נעשה ועי"ז ומסתירי�, המעלימי� העניני� וכל הגדרי� כל וביטול שבירת
דיתבי� יוס� בני ע� בזתא אפלג שכ�, אחלקה ג� ואח"כ ומצוקה, מהצרה שיצאו ידידי�,
מטה למטה עד שלימה הקומה שבכל האברי� לכל חיות נמש� הראש שע"י וכש� ,67בשכ�.

ולכללות אליו השייכי� לכל וחיות כח תוספת נמש� ישראל נשיאי של המס"נ ע"י כמו"כ
(דורכטא�) לפעול שצריכי� בעבודה התחזקות ותוספת כח תוספת אצל� שתהי' ָישראל,

בתחתוני�. ית' לו דירה ידו ועל ממנו לעשות בעול�,

•
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אלו ידידי� בו (יתכפרו ישראל אלו ידידי�, דיחלצו� העני� את לפעול צור� ישראל),יש
בעני� התעסק שיצחק והיינו, יצחק, בזכות נעשה זה הרי והמצוקה, מהצרה שיצאו
דורכגעבראכ�) האט (ער פעל נפשו מסירת וע"י וההסתרי�, ההעלמות כל ע� ָָהבירורי�
יחלצו� תחילה נעשה ועי"ז ומסתירי�, המעלימי� העניני� וכל הגדרי� כל וביטול שבירת
דיתבי� יוס� בני ע� בזתא אפלג שכ�, אחלקה ג� ואח"כ ומצוקה, מהצרה שיצאו ידידי�,
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בעני� התעסק שיצחק והיינו, יצחק, בזכות נעשה זה הרי והמצוקה, מהצרה שיצאו
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אלו ידידי� בו (יתכפרו ישראל אלו ידידי�, דיחלצו� העני� את לפעול צור� ישראל),יש
בעני� התעסק שיצחק והיינו, יצחק, בזכות נעשה זה הרי והמצוקה, מהצרה שיצאו
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מטה למטה עד שלימה הקומה שבכל האברי� לכל חיות נמש� הראש שע"י וכש� ,67בשכ�.

ולכללות אליו השייכי� לכל וחיות כח תוספת נמש� ישראל נשיאי של המס"נ ע"י כמו"כ
(דורכטא�) לפעול שצריכי� בעבודה התחזקות ותוספת כח תוספת אצל� שתהי' ָישראל,

בתחתוני�. ית' לו דירה ידו ועל ממנו לעשות בעול�,
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dlrnd oexzi xrc ,glynd gk xrc xr fi` ,fi` xr e`ee gily ` ,dlrn ly gily ` fi` ci` `

.dxezd it lr q`c fi` zenyp `a q`ee - mik`ln iabl zenyp oi`¨¨
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ode mewnl mc` oiay devn od ,devn zeyrl dpeek lya df ixd ,mewnl ribn icedi xy`k
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ראשו� יו� מזוזה' ו'מצות 'מזוזה'

:‚È ‰ÎÏ‰ Â ˜¯Ù ‰ÊÂÊÓ ˙ÂÎÏ‰.äæeæîa øäfäì íãà áiç©¨¨¨§¦¨¥¦§¨

הרמב"� כותב לציצית ביחס יב)ג� ג, בה,(ציצית להיזהר שיש

ואילו ציצית", במצות זהיר אד� יהא "לעול� לשונו: שש� אלא

"מצוה". המילה בהשמטת במזוזה", "להיזהר כתב כא�

השינוי? פשר מה

כוונתו: את כ� לפרש לכאורה נית�

ואפשר במזוזה, שחייב בבית לגור חובה שאי� מאחר

בספינה" או באוהל ימיו כל ב)"לשכו� יא, ברכות מלמדינו(הל' ,

במזוזה. בו שיתחייב למצב להגיע להשתדל שצרי� הרמב"�,

זו שהשתדלות וא� במזוזה. החייב בית בבעלותו שיהא כלומר,

עצמה. המצוה היא אי� המצוה, לצור� היא

אד� "חייב הרמב"� של לשונו מוב� לא זה לפי אול�

חובה? ולא בהשתדלות מדובר שהרי במזוזה", להיזהר

לבאר: ויש

ושתהא הבית בפתח המזוזה את לקבוע היא המצוה מהות

שיכנס זמ� "כל המצוה, קיו� ובעקבות הזמ�, כל ש� מונחת

הוא ומיד משנתו... ויעור אהבתו ויזכור ה'... ביחוד יפגע ויצא

מישרי�". בדרכי והול� לדעתו חוזר

של המעשית פעולתה לא א� המזוזה, של ענינה שזה אלא

להיזהר אד� "חייב בכותבו הרמב"� כוונת וזו המצוה.

עת בכל תפקידה את תמלא שהמזוזה להשתדל היינו במזוזה",

בו שקבועה בפתח 61)שעובר עמ' כט כר� שיחות .(לקוטי

שני יו� הרמב"ם של התורה ספר

:È ‰ÎÏ‰ Ë ˜¯Ù ,‰¯Â˙ ¯ÙÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰øôñ¥¤

.úBòaöà òaøà ,åétcî óãå óc ìk áçø ¯ éðà ézáúkL äøBz¨¤¨©§¦£¦Ÿ©¨©¨©¦©¨©§©¤§¨

שנאמר: תורה, ספר לעצמו יכתוב יהודי שכל עשה מצות

כל את לעצמו שיכתוב היינו הזאת", השירה את לכ� כתבו "ועתה

ספר מאבותיו שירש מי ואפילו האזינו. שירת בה שכלולה התורה

בעצמו תורה ספר לכתוב עליו מצוה כשר, ב)תורה כא, .(סנהדרי�

כתיבת הראשו�, זו. למצוה נאמרו עיקריי� טעמי� שני

יש מסיני, למשה עד המקובלת כמסורת הקל�, על בדיו התורה

מצוה שהמקיי� חז"ל שאמרו וכפי התורה, המשכיות משו� בה

סיני מהר התורה קיבל כאילו הכתוב עליו מעלה א)זו ל, .(מנחות

בה� ללמוד ויוכלו מצויי� תורה ספרי שיהיו כדי השני, הטע�

ספר ירש א� וא� מצוותיו. את ולקיי� ה' את לדעת תמיד

ציותה כ� ועל היש� בספר הלימוד עליו ויקשה יתכ� מאבותיו,

תורה ספר לעצמו יכתוב אחד שכל מצוההתורה החינו� ספר (ראה

.תרי"ג)

וקיי� תורה ספר שכתב עצמו על מעיד הרמב"� זה בפרק

וד� ד� כל רוחב אני שכתבתי תורה "ספר הזו: המצוה את

מדפיו..."

שלישי יו� התכלת חידוש

:Ë ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙ÈˆÈˆ ˙ÂÎÏ‰ìkì äéeöî dðéà ,úìëzäå§©§¥¤¥¨§¨©Ÿ

.ïîæ ìëa àìå íB÷î ìëa äéeöî dðéàL éôì ¯§¦¤¥¨§¨§¨¨§Ÿ§¨§©

יש ישראל. בע� מצויה התכלת שאי� רבי� דורות מזה

כתבו, וא� האמוראי�, תקופת בסו� עוד נעלמה כי אומרי�,

ונתנו לדורות� ציצית... לה� 'ועשו בתורה: מרומזת זו שעובדה

'ועשו על רק נאמר – 'לדורות�' תכלת'. פתיל הכנ� ציצית על

התכלת. על המדבר הפסוק המש� על לא א� ציצית', לה�

דורו, מגאוני שהיה מראדזי�, האדמו"ר ק� שנה, כמאה לפני

עד התכלת, מופק ממנו החילזו� אחר נמר� בחיפוש והחל

תורני בויכוח נתו� הדבר היו�, ועד מאז בידו. הדבר עלה שלדבריו

גד שוללי�.בי� ויש מחייבי� יש – הדורות לאור� ישראל ולי

מעי� בדבר כי היא, התכלת מחייבי כנגד העיקרית הטענה

הסימני� לפי הדבר את לקבוע קשה מסורת, בהעדר זה,

הגלוי. על המעורפל בה� רב שכ� חז"ל, פי על לנו שנמסרו

לי� דומה החילזו� של צבעו ב)לדוגמא: הלכה צבע(לעיל ואילו ,

הי�. משל יותר כהה מראדזי� האדמו"ר נוסחת פי שעל התכלת

במראה, התלוי דבר הכתב מתו� ללמוד אפשר אי� כ�, כמו

מעשית? הדרכה jli`e].ללא f"t ,g"nyz milyexi ,'zlkzd' d`x]

מראדזי� לאדמו"ר נ"ע הרש"ב אדמו"ר של תשובתו מעניינת

בנידו� התכלת) מחדש של קנח)(בנו קודש, מודה(אגרות הוא בה ,

יכול אינו כי מציי� א� התכלת, בנושא אביו ספרי שליחת על לו

כדברי נוקט תורה' ב'לקוטי הזק� רבינו שכ� לשיטתו. להסכי�

רמי� טעמי� מפאת תכלת, לנו אי� הזה בזמ� כי האריז"ל,

ש�. המוזכרי�

רביעי יו� התורה? מן הברכות מנין

:‡ ‰ÎÏ‰ · ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· 'Ï‰:àéä Ck ,ïBænä úkøa øãñ¥¤¦§©©¨¨¦

,'íéìLeøé äðBa' úéLéìL ,'õøàä' úkøa äiðL ,'ïfä' úkøa äðBLàø¦¨¦§©©¨§¦¨¦§©¨¨¤§¦¦¥§¨©¦

,äiðL ;dðwz eðaø äLî ,äðBLàø äëøa .'áéènäå áBhä' úéòéáø§¦¦©§©¥¦§¨¨¦¨Ÿ¤©¥¦§¨§¦¨

,úéòéáø äëøáe ;Bða äîìLe ãåc dðwz ,úéLéìL ;òLBäé dðwz¦§¨§ª©§¦¦¦§¨¨¦§ŸŸ§§¨¨§¦¦

.äeðwz äðLî éîëç©§¥¦§¨¦§¨

ב)בגמרא מח, הברכות(ברכות ומניי� סדר על לימוד מצינו

הפסוק י)מדרשת ח, הז�,(דברי� ברכת זו – ושבעת" "ואכלת :

ירושלי�, בונה זו – "הטובה" האר�, ברכת זו – האר�" "על

והמטיב. הטוב זו – ל�" נת� "אשר

שהיא או גמורה דרשה היא זו דרשה א� הראשוני� ונחלקו

התוס' לדעת בעלמא. סע"א)אסמכתא טז, גמורה,(ברכות דרשה היא

ברכת (מלבד התורה מ� הוא המזו� ברכת של הברכות מני� ולכ�
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ראשו� יו� מזוזה' ו'מצות 'מזוזה'

:‚È ‰ÎÏ‰ Â ˜¯Ù ‰ÊÂÊÓ ˙ÂÎÏ‰.äæeæîa øäfäì íãà áiç©¨¨¨§¦¨¥¦§¨

הרמב"� כותב לציצית ביחס יב)ג� ג, בה,(ציצית להיזהר שיש

ואילו ציצית", במצות זהיר אד� יהא "לעול� לשונו: שש� אלא

"מצוה". המילה בהשמטת במזוזה", "להיזהר כתב כא�

השינוי? פשר מה

כוונתו: את כ� לפרש לכאורה נית�

ואפשר במזוזה, שחייב בבית לגור חובה שאי� מאחר

בספינה" או באוהל ימיו כל ב)"לשכו� יא, ברכות מלמדינו(הל' ,

במזוזה. בו שיתחייב למצב להגיע להשתדל שצרי� הרמב"�,

זו שהשתדלות וא� במזוזה. החייב בית בבעלותו שיהא כלומר,

עצמה. המצוה היא אי� המצוה, לצור� היא

אד� "חייב הרמב"� של לשונו מוב� לא זה לפי אול�

חובה? ולא בהשתדלות מדובר שהרי במזוזה", להיזהר

לבאר: ויש

ושתהא הבית בפתח המזוזה את לקבוע היא המצוה מהות

שיכנס זמ� "כל המצוה, קיו� ובעקבות הזמ�, כל ש� מונחת

הוא ומיד משנתו... ויעור אהבתו ויזכור ה'... ביחוד יפגע ויצא

מישרי�". בדרכי והול� לדעתו חוזר

של המעשית פעולתה לא א� המזוזה, של ענינה שזה אלא

להיזהר אד� "חייב בכותבו הרמב"� כוונת וזו המצוה.

עת בכל תפקידה את תמלא שהמזוזה להשתדל היינו במזוזה",

בו שקבועה בפתח 61)שעובר עמ' כט כר� שיחות .(לקוטי

שני יו� הרמב"ם של התורה ספר

:È ‰ÎÏ‰ Ë ˜¯Ù ,‰¯Â˙ ¯ÙÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰øôñ¥¤

.úBòaöà òaøà ,åétcî óãå óc ìk áçø ¯ éðà ézáúkL äøBz¨¤¨©§¦£¦Ÿ©¨©¨©¦©¨©§©¤§¨

שנאמר: תורה, ספר לעצמו יכתוב יהודי שכל עשה מצות

כל את לעצמו שיכתוב היינו הזאת", השירה את לכ� כתבו "ועתה

ספר מאבותיו שירש מי ואפילו האזינו. שירת בה שכלולה התורה

בעצמו תורה ספר לכתוב עליו מצוה כשר, ב)תורה כא, .(סנהדרי�

כתיבת הראשו�, זו. למצוה נאמרו עיקריי� טעמי� שני

יש מסיני, למשה עד המקובלת כמסורת הקל�, על בדיו התורה

מצוה שהמקיי� חז"ל שאמרו וכפי התורה, המשכיות משו� בה

סיני מהר התורה קיבל כאילו הכתוב עליו מעלה א)זו ל, .(מנחות

בה� ללמוד ויוכלו מצויי� תורה ספרי שיהיו כדי השני, הטע�

ספר ירש א� וא� מצוותיו. את ולקיי� ה' את לדעת תמיד

ציותה כ� ועל היש� בספר הלימוד עליו ויקשה יתכ� מאבותיו,

תורה ספר לעצמו יכתוב אחד שכל מצוההתורה החינו� ספר (ראה

.תרי"ג)

וקיי� תורה ספר שכתב עצמו על מעיד הרמב"� זה בפרק

וד� ד� כל רוחב אני שכתבתי תורה "ספר הזו: המצוה את

מדפיו..."

שלישי יו� התכלת חידוש

:Ë ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙ÈˆÈˆ ˙ÂÎÏ‰ìkì äéeöî dðéà ,úìëzäå§©§¥¤¥¨§¨©Ÿ

.ïîæ ìëa àìå íB÷î ìëa äéeöî dðéàL éôì ¯§¦¤¥¨§¨§¨¨§Ÿ§¨§©

יש ישראל. בע� מצויה התכלת שאי� רבי� דורות מזה

כתבו, וא� האמוראי�, תקופת בסו� עוד נעלמה כי אומרי�,

ונתנו לדורות� ציצית... לה� 'ועשו בתורה: מרומזת זו שעובדה

'ועשו על רק נאמר – 'לדורות�' תכלת'. פתיל הכנ� ציצית על

התכלת. על המדבר הפסוק המש� על לא א� ציצית', לה�

דורו, מגאוני שהיה מראדזי�, האדמו"ר ק� שנה, כמאה לפני

עד התכלת, מופק ממנו החילזו� אחר נמר� בחיפוש והחל

תורני בויכוח נתו� הדבר היו�, ועד מאז בידו. הדבר עלה שלדבריו

גד שוללי�.בי� ויש מחייבי� יש – הדורות לאור� ישראל ולי

מעי� בדבר כי היא, התכלת מחייבי כנגד העיקרית הטענה

הסימני� לפי הדבר את לקבוע קשה מסורת, בהעדר זה,

הגלוי. על המעורפל בה� רב שכ� חז"ל, פי על לנו שנמסרו

לי� דומה החילזו� של צבעו ב)לדוגמא: הלכה צבע(לעיל ואילו ,

הי�. משל יותר כהה מראדזי� האדמו"ר נוסחת פי שעל התכלת

במראה, התלוי דבר הכתב מתו� ללמוד אפשר אי� כ�, כמו

מעשית? הדרכה jli`e].ללא f"t ,g"nyz milyexi ,'zlkzd' d`x]

מראדזי� לאדמו"ר נ"ע הרש"ב אדמו"ר של תשובתו מעניינת

בנידו� התכלת) מחדש של קנח)(בנו קודש, מודה(אגרות הוא בה ,

יכול אינו כי מציי� א� התכלת, בנושא אביו ספרי שליחת על לו

כדברי נוקט תורה' ב'לקוטי הזק� רבינו שכ� לשיטתו. להסכי�

רמי� טעמי� מפאת תכלת, לנו אי� הזה בזמ� כי האריז"ל,

ש�. המוזכרי�

רביעי יו� התורה? מן הברכות מנין

:‡ ‰ÎÏ‰ · ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· 'Ï‰:àéä Ck ,ïBænä úkøa øãñ¥¤¦§©©¨¨¦

,'íéìLeøé äðBa' úéLéìL ,'õøàä' úkøa äiðL ,'ïfä' úkøa äðBLàø¦¨¦§©©¨§¦¨¦§©¨¨¤§¦¦¥§¨©¦

,äiðL ;dðwz eðaø äLî ,äðBLàø äëøa .'áéènäå áBhä' úéòéáø§¦¦©§©¥¦§¨¨¦¨Ÿ¤©¥¦§¨§¦¨

,úéòéáø äëøáe ;Bða äîìLe ãåc dðwz ,úéLéìL ;òLBäé dðwz¦§¨§ª©§¦¦¦§¨¨¦§ŸŸ§§¨¨§¦¦

.äeðwz äðLî éîëç©§¥¦§¨¦§¨

ב)בגמרא מח, הברכות(ברכות ומניי� סדר על לימוד מצינו

הפסוק י)מדרשת ח, הז�,(דברי� ברכת זו – ושבעת" "ואכלת :

ירושלי�, בונה זו – "הטובה" האר�, ברכת זו – האר�" "על

והמטיב. הטוב זו – ל�" נת� "אשר

שהיא או גמורה דרשה היא זו דרשה א� הראשוני� ונחלקו

התוס' לדעת בעלמא. סע"א)אסמכתא טז, גמורה,(ברכות דרשה היא

ברכת (מלבד התורה מ� הוא המזו� ברכת של הברכות מני� ולכ�



v"ndqeמד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

מדרבנ�). שהיא והמטיב הטוב

הרמב"� כתב א)אבל שורש בהשגות אי�(בספהמ"צ התורה שמ�

אכילתנו אחר ה' את לבר� נצטווינו אלא המזו�, לברכת מטבע

דרשת זה, ולפי נוסח. לנו תיקנו והנביאי� דעתו, כפי אחד כל

בעלמא. אסמכתא היא הפסוק

אדה"ז ח)ובשו"ע קסח הלימוד(א"ח אחר: באופ� מבאר

בברכה מספיק היה התורה שמ� אלא התורה, מ� הוא מהפסוק

"וברכת" אחת פע� רק בתורה נאמר שהרי ג', מעי� אחת

הברכות שמני� הרי עצמה, בפני ברכה כל לבר� תקנו וחכמי�

מדרבנ�. הוא

בסידור הי"ב)אמנ� פ"ב הנהני�' ברכות מדבריו('סדר בו חזר

שמשה מאחר מדרבנ�, הוא הברכות שמני� שא� וסובר בשו"ע,

ולחתו� בברו� לפתוח עצמה, בפני בברכה הז� ברכת תיק� רבנו

תורה. של ספק כעי� בכ� להחמיר ראוי בברו�,

חמישי יו� מיקרופון באמצעות זימון

:·È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰ïäézL eòîLiL ,àeäå§¤¦§§§¥¤

.øeàáa Cøáîä éøác ìk̈¦§¥©§¨¥§¥

בריחוק היושבי� לאלה לפעמי� קשה גדולות, במסיבות

כזה במקרה נית� הא� המזמ�. של קולו את לשמוע מקו�

במיקרופו�? להיעזר

ידי השומעי� יוצאי� בה� שונות בהלכות קיימת זו שאלה

רוב הסכמת וכדומה. הבדלה מגילה, כגו� שמיעה, ע"י חובת�

ממיקרופו�, בשמיעה חובה ידי לצאת נית� שלא היא הפוסקי�

יש עדיי� בר�, גרידא. מכני קול אלא אד�, קול זה אי� שכ�

כדלהל�: לזימו�, בנוגע בעני� לדו�

את ההלכה מחייבת זימו� לגבי וא� מאחר כי אומרי�, יש

דברי באמצעותשמיעת זאת לעשות אי� כא� ג� המבר�,

המבר�. של קולו זה אי� שהרי מיקרופו�,

הבדלה, בשמיעת הנושאי�: בי� לחלק שיש אומרי� יש א�

השומעי�, מ� אחד כל על מוטלת המבר� של אמירתו למשל,

ידי יוצאי� שהשומעי� אלא, הבדלה. באמירת חייבי� כול� כי

של אמירתו את אליה� המייחס כעונה', 'שומע מדי� חובה

את ולא המבדיל, של קולו את לשמוע עליה� לכ�, אי המבדיל.

הקול. מגלי הנוצרת ההברה

על מוטלת המזמ� אמירת אי� שבו לזימו�, בנוגע הדבר שונה

לקריאתו. נעני� וה� לבר�, מזמינ� המזמ� אלא השומעי�,

רק אלא ממש, קולו את שומעי� שאי� א� כי לומר, יש לפיכ�

חובה ידי לצאת כדי בכ� די – הברה ג)קול קצג, תשובות .(פסקי

שישי יו� הארץ שבח את לבטל אין

:„È ‰ÎÏ‰ Á ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰,ìàøNé õøàa äéä íàå§¦¨¨§¤¤¦§¨¥

.'äéúBøt ìòå õøàä ìò' :ïäa íúBç¥¨¤©¨¨¤§©¥¤¨

ישראל אר� שבח את להדגיש כדי זה: לדי� הסיבה

אלו פירות א)שמוציאה מט, .(ברכות

לאר�? לחו� שיצאו ישראל אר� פירות של דינ� מה

"ועל � בחו"ל הנהוג הנוסח לפי לבר� יש אחת לדעה

ט)הפירות" ברכות חיי� פירות(ארחות על שא� נפסק להלכה א� .

פירותיה" "ועל לבר� יש רח)אלו סי' א"ח .(ש"ע

ישראל באר� הברכה נוסח מהו כותב אינו שהרמב"� למרות

גפנה" פרי "ועל לחתו� נוהגי� � דג� מיני ובאכילת יי� בשתיית

דג� מיני אכילת לאחר מחייתה" ו"ועל יי�, שתיית (אר�לאחר

ש�) א"ח .חיי�

השולח�' ב'קצות נאה הגרא"ח ה)אמנ�, בדה"ש ס, מעיר(סי'

הנהני�' ברכת יג)שב'סדר לבר�(א, שיש רק הזק� אדמו"ר הביא

שלדעתו מכא� ומזונות. יי� לעני� מתייחס ואינו פירותיה", "ועל

לאר�. לחו� ישראל אר� בי� הבדל אי� ברכותיה� בנוסח

הרבי תלט)א� טו, קודש די�(אגרות הבאת אי זו: הוכחה דוחה

זו, הלכה שולל שהוא משמעותו אי� הזק� אדמו"ר ע"י מסוי�

בספרי המפורשי� דיני� רק מביא הוא כלל שבדר� מכיו�

את לבטל זו ראיה של בכוחה אי� כ�, וא� שלפניו. הפוסקי�

ישראל. אר� מנהג

קודש שבת מצוה או טעם

:„ ‰ÎÏ‰ ‡"È ˜¯Ù ,˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰íeMî ïäL íéøáãe§¨¦¤¥¦

.ïúiNò ìò ïéëøáî ïéà ,äðkñ©¨¨¥§¨§¦©£¦¨¨

שהרי לגג מעקה עשיית על לבר� שלא מהראוי היה זה, לפי

"ולא בתורה כמפורש סכנה, למנוע כדי הוא זו מצוה של טעמה

פסק מדוע כ�, וא� ממנו". הנופל יפול כי בבית� דמי� תשי�

ח)הרמב"� בהלכה "אשר(להל� � לגג מעקה עשיית על שמברכי�

זו? שבהלכה לפסק בסתירה מעקה", לעשות וצונו במצותיו קדשנו

ליישב: ויש

שונות. מצוות שתי מקיימי� הבית גג על מעקה בהתקנת

עשה, מצות חיובית, dwrnמצוה zeyrl� תעשה לא ומצוות ,

דמי� תשי� "לא האזהרה שכ�, וכיו� בבית�. דמי� תשי� לא

בפני מצוה אלא המעקה, לעשיית טע� נתינת איננה בבית�"

הסכנה. מפני הוא המצוה שטע� לומר סיבה אי� זה, לפי עצמה.

שטעמי כלל הרמב"� קובע המצוות בשרשי לדבר: ראיה

עשה שבמצוות ומאחר המצוות, תרי"ג במני� נמני� לא המצוות

"ולא את תעשה לא ובמצוות מעקה" "ועשית את הרמב"� מונה

עצמה. בפני מצוה אלא טע� זה שאי� מוכח � דמי�" תשי�

[52 'nr ,f"ig ,mgpn zxez]
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ה ּפרק מזּוזה ¤¤¨§§¦הלכֹות

ה�ר���ת‡. ��י ��תב ה�ז�זה? את ��תבי� ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ�יצד
�� על �מע" א� ו"והיה �יריעה[עמוד]"�מע" אחד, ְְִִִִֶַַַַָָָָָֹ

חצי �מ� מ�מ�ה, ורוח מ�מעלה רוח ל� וע��ה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָאחת;
�בלבד � ��רה ��י�, ��ל�ה ��ני� �תב� וא� ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹצ�ר�.

�זנב יע��ה למטה]��א וקצר למעלה ע��ל[רחב �מ� א� , ְְֲִֶֶַָָָֹ
עגולה] בצורה �ק�ה[כתובה א� ורחב, למעלה קצר [כאהל, ְ�ָ

עללמטה] ��א �תב� �ס�לה. מא��, �אחת ע�ה וא� ;ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹ
��ני �תב� �ס�לה. � לפר�ה �ר�ה �הק�י� �ג�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָה�דר,
��לה, ��רה ספר �ס�לה. ��פר�, �י על א� � ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָע�ר�ת
ה��י�� מ� ולא מז�זה; מה� ע��י� אי� � ��ל� ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�תפ�י�

הריק] �אי�[הקל� לפי מז�זה, עליו ��תבי� אי� ספר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ�ל
ק�ה. לקד�ה חמ�רה מ�ד�ה ַָָ�ְֲִָָ�ְִִִמ�רידי�

א�·. ל"והיה "�מע" �ר�ת ��י� הרוח לע��ת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�מצוה
סת�מה �ר�ה ויפסיק�מע", השורה בסו� הראשונה [יסיי� ְַָָָָָֹ

השורה] באמצע השניה ויתחיל אותיות ט' ע�הריוח וא� ;ְִָָ
ה��רה. מ� ל� סמ�כה �אינ� לפי ��רה, �ת�חה, ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָא�ת�
��ז�זה: �ע��י� ה�גי� ה� וא�� ;��� ��גי� לה�הר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוצרי�

א�ת‚. �ל על א�ת��ת, �בע �� י� � רא��נה ִִֵֶַַָָָָָָ�ר�ה
"�מע", �ל ועי� �י� ה�: וא�� זיני�; �ל�ה מה� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹוא�ת
" �ל טיתי� ��ני "מזז�ת", �ל זיני� ��ני �"נפ��", ְִֵֵֶ�ְְְְְְִֵֵֶַונ��

�ל[ל] על א�ת��ת, �� �� י� � �נ�ה �פר�ה טטפת". ְְִִֵֵַָָָָָָָֹֹ
��ני "�גנ�", �ל �ימל ה�: וא�� זיני�; �ל�ה מה� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאחת

" �ל טיתי� ��ני "מז�ז�ת", �ל וצדי[ל]זיני� ט�טפת", ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹ
�רע א� �ה�, �ה�סי� א� �גי�, ע�ה לא וא� "האר�". ְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹ�ל

��רט�ט ��א �תב� וא� �סל. לא � ישרי�מה� [קוי� ְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹ
הכתב] ��לישור �ה�סי� א� וחסר, �מלא �ק�ק ��א א� ,ְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹ

�ס�לה. ז� הרי � אחת א�ת אפ�� ְְֲֲִִִִֵַַָמ�פני�

הרוח„. �נגד מ�ח��, ה�ז�זה על ���תבי� ���ט, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמנהג
�ה�א לפי הפסד, �זה ואי� '��י'; לפר�ה, �ר�ה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ��י�
ה�לאכי�, �מ�ת מ�פני� �� ���תבי� א�� אבל ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָמ�ח��.

ח�תמ�ת א� �ס�ק, א� קד��י�, �מ�ת שונות]א� �[צורות ְְִָָ
�א�� ה�א; לע�ל� חלק ל� �אי� מי �כלל ה� ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
מצוה �ע��י� א�א ה�צוה, ���ל� לה� �י לא ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹה���י�,
ואהבת� ה�א �ר�� ה�ד�� �ל �מ� יח�ד �היא ְְְֲִִֶֶַַָָָָ�ד�לה,
על �עלה �מ� עצמ�, להנית קמיע ה�א �א�� ְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָָועב�דת�,

הע�ל�. �הבלי המה�ה �בר ��ה ה�כל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָל��

��יטה‰. האר�" "על לכ�ב �י�[שורה]�מצוה אחר�נה, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ
לכ�ב ה��פרי� �ל ונהג� �יטה; �אמצע �י� ה�יטה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ�רא�
�יטה �רא� האר�" ו"על �יט�ת, וע�רי� ���י� ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹא�ת�
על ו�יטה, �יטה �ל ��רא� הא�ת��ת ה� וא�� ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹאחר�נה.
והיה, �י�, �ב�כ��, לבני�, ה�ברי�, ה', �מע, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָה�דר:

י�רה, �כל, ואבד��,מצ�ה, ה�מי�, וה��חוית�, ,�� ע�ב, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
האר�. על א�ר, �ב�ערי�, ��ר�, את�, את�, ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹו�מ��,

.Â,�לתח�ת ה�יטה מ��� א�ת� ��ללי� א�ת�, ְְְְִִִִִִֶַָָָָָ����פלי�
ה�יטה מרא� יקרא לקר�ת, ה��רא ���פ�ח ��מצא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעד
�ל א� קנה �ל ��פ�פרת מכניס� ���לל�, ואחר ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלס�פ�.
�מסמר, ה�תח מז�זת אל א�ת� �מח�ר �בר, �ל �ל א� ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָע�

ה�ז�זה. �� �מכניס ה�תח �מז�זת ח�פר ְְְִִֵֶַַַַַָָא�

.Ê��ר�' �ח�ה: מבר� ה�תח, �מז�זת ��ק�ע�ה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוקד�
וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹא�ה
��ביעת� �תיבת�, ��עת מבר� ואינ� מז�זה'; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלק�ע

ה�צוה. ְִִַָהיא

.Áמ�ל� המזוזה]�לי� ליד ז�[העומד �אי� �ס�לה, � ְְְֵֵֶַָָָ
ה�לת אח�רי ה�יח� חפר[בקיר]קביעה. �ל��. ע�ה לא , ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

�בריח וה�א נגר, �מ� ה�ז�זה והכניס ה�תח, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ�מז�זת
� ���ע�ת המזוזה]ה�ר�י� ברוחב �ס�לה.[שהכניסה ְְִַַַָָָ

טפח ל� וקבעה]העמיק טפח עומק קנה[חפר חת� �ס�לה. , ְֱִֶֶֶַַָָָָ
אחרי�, קני� אל ה�נה ח�ר �� ואחר מז�זה, �� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוהכניס
��דמה מ�ני �ס�לה, � ה�תח מז�זת ה�ל מ� ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוהעמיד

ה�תח. מז�זת לע��ת ה�ז�זה ְְְֲִִֶַַַַַַַָקביעת

.Ëב�ע�� �עמי� נב�קת ה�חיד, שני�]מז�זת ,[שבע ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָ
���בל �עמי� ר�י�, שנה]�מז�זת נקרעה[חמישי� ��א � ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָ

מרקבת. ��תלי�, קב�עה �היא מ�ני נמחקה; א� א�ת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמ��ה

.Èאת �מח�כי� ועבדי�; נ�י� אפ�� �מז�זה, ח�בי� ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹה�ל
�ח�צה �ית ה��כר לב�יה�. מז�זה לע��ת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָה�ט�י�

�פ�נ�ק וה�ר מ�[מלו�]לאר�, �ט�ר � י�ראל �אר� ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ
ח�ב י�ראל, �אר� �ית ה��כר אבל י��; �ל�י� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹה�ז�זה

מ�ד. ְִִָָ�מז�זה

.‡Èמז�זה להביא ה��כר על � לחבר� �ית ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָה���יר
מ�ני קביעת�; על �כר נ�ת� היה אפ�� א�ת�, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֹולק�ע
�כ�ה�א ה�ית. ח�בת ואינ� היא, ה�ר ח�בת ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ�ה�ז�זה
זה הרי לג�י, ה�ית היה וא� ויצא; �יד� י�ל�ה לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹי�צא,

���צא. ְְֵֵֶָנ�טל�

ו ּפרק מזּוזה ¤¤¨§§¦הלכֹות

.‡�� ה�ר יתח�ב �� ואחר ��ית, י� �נאי� ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָע�רה
מ� �ט�ר מה�, אחד �נאי חסר וא� מז�זה, ל� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָלע��ת
א��ת אר�ע על א��ת אר�ע �� ��היה ה�: וא�� ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָה�ז�זה;

מז�ז�ת ��י ל� ו��היה יתר, הפתח]א� צידי מב' ,[עמודי� ְְְְִֵֵֶֶָ
ל� ותהיה מ�ק��, ל� �לת�ת,[לבית]ויהיה ל� ויהי� �קרה, ְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָ

חל �ית ויהיה י�תר, א� טפחי� ע�רה ה�ער �ב� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹויהיה
וכיו"ב] כנסת לבית וע��י[פרט אד�, לדירת ע��י ויהיה ,ְְְְִִֶַָָָָ

�ב�ד וכיו"ב]לדירת למרח� קבע.[פרט לדירת וע��י , ְְְִִֶַַַָָ

מ�·. �ט�ר א��ת, אר�ע על א��ת אר�ע �� �אי� ְְִִֵֶַַַַַַַַָ�ית
א��ת אר�ע על א��ת אר�ע לר�ע �די �� י� וא� ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַַַָה�ז�זה;
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ה�ר���ת‡. ��י ��תב ה�ז�זה? את ��תבי� ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ�יצד
�� על �מע" א� ו"והיה �יריעה[עמוד]"�מע" אחד, ְְִִִִֶַַַַָָָָָֹ

חצי �מ� מ�מ�ה, ורוח מ�מעלה רוח ל� וע��ה ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָאחת;
�בלבד � ��רה ��י�, ��ל�ה ��ני� �תב� וא� ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹצ�ר�.

�זנב יע��ה למטה]��א וקצר למעלה ע��ל[רחב �מ� א� , ְְֲִֶֶַָָָֹ
עגולה] בצורה �ק�ה[כתובה א� ורחב, למעלה קצר [כאהל, ְ�ָ

עללמטה] ��א �תב� �ס�לה. מא��, �אחת ע�ה וא� ;ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹ
��ני �תב� �ס�לה. � לפר�ה �ר�ה �הק�י� �ג�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָה�דר,
��לה, ��רה ספר �ס�לה. ��פר�, �י על א� � ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָע�ר�ת
ה��י�� מ� ולא מז�זה; מה� ע��י� אי� � ��ל� ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�תפ�י�

הריק] �אי�[הקל� לפי מז�זה, עליו ��תבי� אי� ספר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ�ל
ק�ה. לקד�ה חמ�רה מ�ד�ה ַָָ�ְֲִָָ�ְִִִמ�רידי�

א�·. ל"והיה "�מע" �ר�ת ��י� הרוח לע��ת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�מצוה
סת�מה �ר�ה ויפסיק�מע", השורה בסו� הראשונה [יסיי� ְַָָָָָֹ

השורה] באמצע השניה ויתחיל אותיות ט' ע�הריוח וא� ;ְִָָ
ה��רה. מ� ל� סמ�כה �אינ� לפי ��רה, �ת�חה, ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָא�ת�
��ז�זה: �ע��י� ה�גי� ה� וא�� ;��� ��גי� לה�הר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוצרי�

א�ת‚. �ל על א�ת��ת, �בע �� י� � רא��נה ִִֵֶַַָָָָָָ�ר�ה
"�מע", �ל ועי� �י� ה�: וא�� זיני�; �ל�ה מה� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹוא�ת
" �ל טיתי� ��ני "מזז�ת", �ל זיני� ��ני �"נפ��", ְִֵֵֶ�ְְְְְְִֵֵֶַונ��

�ל[ל] על א�ת��ת, �� �� י� � �נ�ה �פר�ה טטפת". ְְִִֵֵַָָָָָָָֹֹ
��ני "�גנ�", �ל �ימל ה�: וא�� זיני�; �ל�ה מה� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאחת

" �ל טיתי� ��ני "מז�ז�ת", �ל וצדי[ל]זיני� ט�טפת", ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹ
�רע א� �ה�, �ה�סי� א� �גי�, ע�ה לא וא� "האר�". ְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹ�ל

��רט�ט ��א �תב� וא� �סל. לא � ישרי�מה� [קוי� ְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹ
הכתב] ��לישור �ה�סי� א� וחסר, �מלא �ק�ק ��א א� ,ְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹ

�ס�לה. ז� הרי � אחת א�ת אפ�� ְְֲֲִִִִֵַַָמ�פני�

הרוח„. �נגד מ�ח��, ה�ז�זה על ���תבי� ���ט, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמנהג
�ה�א לפי הפסד, �זה ואי� '��י'; לפר�ה, �ר�ה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ��י�
ה�לאכי�, �מ�ת מ�פני� �� ���תבי� א�� אבל ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָמ�ח��.

ח�תמ�ת א� �ס�ק, א� קד��י�, �מ�ת שונות]א� �[צורות ְְִָָ
�א�� ה�א; לע�ל� חלק ל� �אי� מי �כלל ה� ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
מצוה �ע��י� א�א ה�צוה, ���ל� לה� �י לא ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹה���י�,
ואהבת� ה�א �ר�� ה�ד�� �ל �מ� יח�ד �היא ְְְֲִִֶֶַַָָָָ�ד�לה,
על �עלה �מ� עצמ�, להנית קמיע ה�א �א�� ְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָָועב�דת�,

הע�ל�. �הבלי המה�ה �בר ��ה ה�כל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָל��

��יטה‰. האר�" "על לכ�ב �י�[שורה]�מצוה אחר�נה, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ
לכ�ב ה��פרי� �ל ונהג� �יטה; �אמצע �י� ה�יטה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ�רא�
�יטה �רא� האר�" ו"על �יט�ת, וע�רי� ���י� ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹא�ת�
על ו�יטה, �יטה �ל ��רא� הא�ת��ת ה� וא�� ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹאחר�נה.
והיה, �י�, �ב�כ��, לבני�, ה�ברי�, ה', �מע, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָה�דר:

י�רה, �כל, ואבד��,מצ�ה, ה�מי�, וה��חוית�, ,�� ע�ב, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
האר�. על א�ר, �ב�ערי�, ��ר�, את�, את�, ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹו�מ��,

.Â,�לתח�ת ה�יטה מ��� א�ת� ��ללי� א�ת�, ְְְְִִִִִִֶַָָָָָ����פלי�
ה�יטה מרא� יקרא לקר�ת, ה��רא ���פ�ח ��מצא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעד
�ל א� קנה �ל ��פ�פרת מכניס� ���לל�, ואחר ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלס�פ�.
�מסמר, ה�תח מז�זת אל א�ת� �מח�ר �בר, �ל �ל א� ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָע�

ה�ז�זה. �� �מכניס ה�תח �מז�זת ח�פר ְְְִִֵֶַַַַַָָא�

.Ê��ר�' �ח�ה: מבר� ה�תח, �מז�זת ��ק�ע�ה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוקד�
וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹא�ה
��ביעת� �תיבת�, ��עת מבר� ואינ� מז�זה'; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלק�ע

ה�צוה. ְִִַָהיא

.Áמ�ל� המזוזה]�לי� ליד ז�[העומד �אי� �ס�לה, � ְְְֵֵֶַָָָ
ה�לת אח�רי ה�יח� חפר[בקיר]קביעה. �ל��. ע�ה לא , ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

�בריח וה�א נגר, �מ� ה�ז�זה והכניס ה�תח, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ�מז�זת
� ���ע�ת המזוזה]ה�ר�י� ברוחב �ס�לה.[שהכניסה ְְִַַַָָָ

טפח ל� וקבעה]העמיק טפח עומק קנה[חפר חת� �ס�לה. , ְֱִֶֶֶַַָָָָ
אחרי�, קני� אל ה�נה ח�ר �� ואחר מז�זה, �� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָוהכניס
��דמה מ�ני �ס�לה, � ה�תח מז�זת ה�ל מ� ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוהעמיד

ה�תח. מז�זת לע��ת ה�ז�זה ְְְֲִִֶַַַַַַַָקביעת

.Ëב�ע�� �עמי� נב�קת ה�חיד, שני�]מז�זת ,[שבע ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָ
���בל �עמי� ר�י�, שנה]�מז�זת נקרעה[חמישי� ��א � ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָ

מרקבת. ��תלי�, קב�עה �היא מ�ני נמחקה; א� א�ת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמ��ה

.Èאת �מח�כי� ועבדי�; נ�י� אפ�� �מז�זה, ח�בי� ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹה�ל
�ח�צה �ית ה��כר לב�יה�. מז�זה לע��ת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָה�ט�י�

�פ�נ�ק וה�ר מ�[מלו�]לאר�, �ט�ר � י�ראל �אר� ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָ
ח�ב י�ראל, �אר� �ית ה��כר אבל י��; �ל�י� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹה�ז�זה

מ�ד. ְִִָָ�מז�זה

.‡Èמז�זה להביא ה��כר על � לחבר� �ית ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָה���יר
מ�ני קביעת�; על �כר נ�ת� היה אפ�� א�ת�, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֹולק�ע
�כ�ה�א ה�ית. ח�בת ואינ� היא, ה�ר ח�בת ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ�ה�ז�זה
זה הרי לג�י, ה�ית היה וא� ויצא; �יד� י�ל�ה לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹי�צא,

���צא. ְְֵֵֶָנ�טל�

ו ּפרק מזּוזה ¤¤¨§§¦הלכֹות

.‡�� ה�ר יתח�ב �� ואחר ��ית, י� �נאי� ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָע�רה
מ� �ט�ר מה�, אחד �נאי חסר וא� מז�זה, ל� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָלע��ת
א��ת אר�ע על א��ת אר�ע �� ��היה ה�: וא�� ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָה�ז�זה;

מז�ז�ת ��י ל� ו��היה יתר, הפתח]א� צידי מב' ,[עמודי� ְְְְִֵֵֶֶָ
ל� ותהיה מ�ק��, ל� �לת�ת,[לבית]ויהיה ל� ויהי� �קרה, ְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָ

חל �ית ויהיה י�תר, א� טפחי� ע�רה ה�ער �ב� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹויהיה
וכיו"ב] כנסת לבית וע��י[פרט אד�, לדירת ע��י ויהיה ,ְְְְִִֶַָָָָ

�ב�ד וכיו"ב]לדירת למרח� קבע.[פרט לדירת וע��י , ְְְִִֶַַַָָ

מ�·. �ט�ר א��ת, אר�ע על א��ת אר�ע �� �אי� ְְִִֵֶַַַַַַַַָ�ית
א��ת אר�ע על א��ת אר�ע לר�ע �די �� י� וא� ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַַַָה�ז�זה;
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ואי� זו��ת, חמ� �על א� עגל, �ה�א �י על א� ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ��וה,
�� וי� ה�איל � רח�� על יתר אר�� היה �א� ל�מר, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָצרי�
�מז�זה. ח�ב א��ת, אר�ע על א��ת אר�ע לר�ע ְְְְְִֵֵַַַַַַַַַַָָ�די

ותקרה‚. �תלי� �ל�ה ל� ��� ה�ק�� וה�א ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹאכסדרה,
��ימי� �ני ל� ��� �י על א� רביעית,[עמודי�]� �ר�ח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ

ה�, ה�קרה להעמיד �ה��ימי� מ�ני ה�ז�זה, מ� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ�ט�רה
א�א �תלי�, ל� �אי� �קרה וכ� נע��. מז�ז�ת מ��� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹולא
�היא �י על א� � �מ�א� מ�א� ע��די� על ִִִִִֶֶֶַַַַָָע�מדת
�א�� מז�ז�ת, ל� �אי� לפי �ט�רה, �ית, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ�תבנית

ע��יי�. ה� ה�קרה להעמיד ְְֲֲִִִִֵַַַָָהע��די�

�מי�„. וכ�ה מ�א�, �מז�זה מ�א� מז�זה ל� ��� ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָ�ית
�גב� י� א� � ה��ק�� �מק�� ה�ז�ז�ת ��י על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹק�ת
אי� וא� �מז�זה; ח�ב � יתר א� טפחי� ע�רה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָה�ז�ז�ת
מ�ק��. ל� �אי� מ�ני �ט�ר, � טפחי� ע�רה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ�ה�

מקצת�‰. היה ה�ז�זה; מ� �ט�ר �קרה, ל� �אי� ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ�ית
ה�ר�י היה �א� לי, יראה � מקרה אינ� �מקצת� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמקרה,
ואחר ה�לת�ת, �מעמידי� �מז�זה. ח�ב �ה�א ה�תח, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ�נגד

ה�ז�זה. את ק�בעי� ��ְְִֶַָָ

.Âמדר��ת �ב�י �נס��ת �ב�י והעזר�ת, ה��כ�ת ה�ית ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהר
ה�נסת �ית קד�. �ה� לפי �ט�רי�, � �ירה �ית �ה� �אי� �ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ
ה�נסת �ית וכ� �מז�זה; ח�ב ,�� �רי� �הא�רחי� �פרי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ל
�הי� ה�ערי� �ל �ירה. �ית �� היה א� �ר�י�, ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ל
ו��פני� ניקנ�ר, מ�ער ח�� � מז�ז�ת לה� היה לא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ��ק��,
היתה ה�את, �ה���ה מ�ני �להדרי�; ל��ת ו�ל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמ���,

ההפר�ה. ימי ��בעת �ד�ל לכה� �ירה ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹ�ית

.Êהא�צר�ת �ית העצי�, �ית ה�קר, �ית ה�ב�, ִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ית
ושמ�] יי� �[מחסני "�ית�" ��אמר: ה�ז�זה, מ� �ט�רי� �ְְֱִִֵֶֶֶַַָ

רפת לפיכ�, �ה�. וכ��צא לא�� �רט ל�, המיחד ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָ�ְְֵַ�ית�
�מז�זה, ח�בת � �� �מתק�ט�ת �� י��ב�ת �ה��י� ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָ�קר
אכסדרה, �ער, �ית אד�. לדירת יח�ד �� י� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ�הרי
�אינ� מ�ני ה�ז�זה, מ� �ט�רי� � וה�יר וה��ה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�מר�סת,
�ת�חי� �מז�זה הח�בי� ��י� הי� וא� לדירה; ְְְְֲִִִִִִִַַָָָָָע��יי�

�מז�זה. ה� �� ח�בי� א��, ְְִִִֵֵַַָָלמק�מ�ת

.Áמב�א�ת �ערי ואחד חצר�ת, �ערי אחד ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָלפיכ�,
אליו] פתוחי� שחצרות ועיר�ת[רחוב מדינ�ת �ערי ואחד ,ְְֲֲִֵֶַַָָ

�ת�חי� �מז�זה הח�בי� ה��י� �הרי �מז�זה, ח�בי� ��� ��ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
לזה �ת�ח וזה לזה, �ת�ח זה ��י�, ע�רה ואפ�� ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלת�כ�.
�מ�ני �מז�זה; ח�בי� ��� �מז�זה, ח�ב וה�נימי ה�איל �ְְְִִִִַַָָ�ְְִִִֵַָָָ
�מז�זה'. ח�ב לחצר, ה��ה מ� ה�ת�ח '�ער אמר�: ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָזה

.Ëבית� ה�בילה, �בית ה�רח�, �בית ה��א, ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ�ית
עורות]ה�רסקי עיבוד מ�[בית �ט�רי� � �ה� וכ��צא , ַ�ְְְְִִִֵֶַָ

�חג, החג ס�ת �ב�ד. לדירת ע��יי� �אינ� לפי ֶֶַָָ�ְְְֲִִִֵֶַַָָָה�ז�זה,
�ט�ר � ��ספינה ע��יי��בית �אינ� לפי ה�ז�זה, מ� י� ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָ

י�צרי� �ל ס��ת ��י קבע. מ��[אומני�]לדירת לפני� ז� , ְְִֵֶַַ�ְְִִִִֶ
וכ� קב�עה. �אינ� מ�ני ה�ז�זה, מ� �ט�רה החיצ�נה �ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
�אינ� מ�ני ה�ז�זה, מ� �ט�רי� ���וקי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ�ֲַהחנ��ת

לדירה. ְְִִָקב�עי�

.Èרגיל �אינ� �י על א� � הר�ה �תחי� ל� ��� ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ�ית
מז�זה לע��ת ח�ב מה�, אחד �פתח א�א ולב�א ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלצאת
�מז�זה. ח�ב ועל�ה, �ית ��י� קט� �תח �פתח. �תח ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ�כל
על מז�זה לע��ת ח�ב � �חדר חדר אפ�� ���ית, ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָחדר
�ער ועל החיצ��, החדר �ער ועל ה�נימי, החדר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַ�ער

�קב�עי�. לדירה, ע��יי� ���� ְְֲִִִָָ�ִֶַַה�ית;

.‡Èהיה א� � �בית� ה�נסת �ית א� ה�דר� �ית ��י� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�תח
��י� �תח �מז�זה. ח�ב ה�תח, �א�ת� ולב�א לצאת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָרגיל

�לת �ל ה�יר אחר ה�לכי� ��י�, שלמעלה�ני [יתד ְְִִִֵֶֶֶַַַָ
ה�ז�זה.ושלמטה] את ק�בעי� �� ע��, נראה �ה�יר מק�� �ְְְִִִִֶֶֶַַָָָ

.·Èפח�� ה�תח, חלל �ת�� ה�ז�זה? את ק�בעי� ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָוהיכ�
וא� ה�ער. �ב� �ל העלי�� �לי� �תח�ת לח��, ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָֹה�מ��
ה��ק�� מ� ��רחיק�ה וה�א ��רה, מ�ה, למעלה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָקבע�
�ס�לה. מ�מאל, קבע� וא� ל�ית; ה�כנס ימי� על ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹטפח.

�מז�זה. ח�ב ��פי�, �ל ְִִַָָָ�ִֶַ�בית

.‚Èה�ל ח�בת �היא מ�ני �מז�זה, לה�הר אד� ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹח�ב
ה�ד�� �ל �מ� �יח�ד יפ�ע ויצא, ���נס עת וכל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�מיד.

��ג�ת� מ�נת� ויע�ר אהבת�, ויז�ר � ה�א [עיסוקו]�ר�� ְְְְְֲִִִֵַָָָָֹ
�לע�למי לע�ל� הע�מד �בר �� �אי� וידע ה�מ�; ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ�הבלי
לדע��, ח�זר ה�א �מ�ד הע�ל�, צ�ר ידיעת א�א ְְְִִִֵֶַַָָָָָע�למי�,
ל� ��� מי �ל חכמי�, אמר� מי�רי�. �דרכי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָוה�ל�
� �פתח� �מז�זה �בגד�, וציצית �בזר�ע�, �רא�� ְְְְְְְְְִִִִִִִָֹ�פ�י�
ה� וה� ר�י�, מז�ירי� ל� י� �הרי יחטא; ��א ל� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�מחזק
מלא� "חנה ��אמר: מ�חטא, א�ת� ���ילי� ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹה�לאכי�

ויח�צ�". ליראיו, סביב ְְִִֵֵַַָָה'

ז ּפרק ּתֹורה ספר ¤¤¨¤¥§¦הלכֹות

ספר‡. לכ�ב מ��ראל, ואי� אי� �ל על ע�ה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹמצות
ה�ירה את לכ� �תב� "וע�ה, ��אמר: לעצמ�, ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָ��רה
ז� �ירה �� ��� ה��רה, את �תב� �ל�מר: ְְִִֵֶֶַַַָָָֹה�את",

"האזינו"] �ר���ת[שירת ה��רה את ��תבי� �אי� לפי �ְְִִִֵֶֶַָָָ
��רה, ספר אב�תיו לאד� ל� �ה�יח� �י על וא� ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ר���ת.
מ�יני; ק�ל� �א�� �יד�, �תב� וא� מ���. לכ�ב ְְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָֹמצוה
�ספר ה��י� וכל ל�. ��תבי� אחרי� לכ�ב, י�דע אינ� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹוא�

.��� �תב� �א�� ה�א הרי � אחת א�ת אפ�� �ְְֲֲִִֵַַָָ��רה

ל��·. לעצמ� אחר ��רה ספר ל� לכ�ב מצ�ה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָֹ�ְֶֶַה�ל�
��אמר: � הדי�ט ��ה�א ל� �היה ספר על יתר ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָה�ל�,
�מ�יהי� וג�'"; ל� וכתב � ממלכ�� ��א על ��ב�� ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ"והיה
ל� �היה זה ה�ד�ל. �י� �ית �י על העזרה, מ�פר ֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָא�ת�
ל� ��כ�ב א� ��תב וזה �נזיו; �בית מ�יח� הדי�ט, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��ה�א
��רה ספר ל�לחמה, יצא וא� �מיד. ע�� יהיה ��ל�, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאחר
מסב, ע��; וה�א ��י�, י��ב ע��; וה�א נכנס, ע��; ְְְִִִִִֵֵֵֶַָזה
ח�יו". ימי �ל �� וקרא ע��, "והיתה ��אמר: �נג��, ְְְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָוה�א

לכ�ב‚. צרי� � ��מל� קד� לעצמ� ��רה ספר ל� היה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹלא
�נזיו; �בית מ�יח� אחד, ��רה: ספרי �ני ��ל� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאחר
א� ��ילה, א�א מע�� יס�ר לא � �מיד ע�� יהיה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוה�ני,
מ�ת�. על לי�� א� ה��א, לבית א� ל�רח�, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ����נס

��רט�ט„. ��א ��תב� ��רה עלספר קוי� [מתיחת ְְְִֵֶֶֶָָֹ

oey`x mei Ð meil miwxt dyely m"anx ixeriy

הכתב] לישור �מקצת�הקל� ה�ויל על מקצת� ��תב א� ,ְְְִִִֶַַַָָָ
על ��� א� ה�ויל, על ��� א� א�א �ס�ל; � ה�ל� ַ�ְִַַ�ְֶַַָָָעל
מת�נת �תיבה ��תב ��רה? ספר ��תבי� וכיצד ֶֶ�ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָה�ל�.
קט�ה; א�ת �מלא ותבה, �בה �ל �י� י�יח �י�תר: ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹנאה

�יטה �ל �ל[שורה]�בי� ואר� �יטה; �מלא ו�יטה, ְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹ
'למ��ח�תיכ� לכ�ב �די א�ת��ת, �ל�י� � ו�יטה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָֹֹ�יטה
ה�א וזה �עמי�, �ל�ה למ��ח�תיכ�' ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹלמ��ח�תיכ�

�� �ל �די[עמוד]רחב מ�ה, קצרה ה�יטה �הא ולא וד�. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
��א �די זה, על יתר אר�ה ולא �א�רת; ה�� יהיה ְֵֵֶֶַָָֹ�ְְְֲִִֶֶֶֶַַֹֹ��א

מ��טט�ת עיניו הרבה]יה� ��תב.[מחפשות ְְְְֵַָָ

ימעט‰. �ר�ה[יקטי�]לא ��י� הרוח מ�ני ה�תב, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
לפרשה]לפר�ה פרשה בי� אותיות תשע מרווח .[לצור� ְָָָ

�ת�� ��י� יכ�ב לא � א�ת��ת חמ� �ת �בה ל� ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹנז��נה
���י� ה�� �ת�� �ל� ��תב א�א ל��, ח�� ו�ל� ְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹֹה��
א�ת��ת �ל� לכ�ב �די ה�יטה מ� נ�אר לא ל��; ְְְִִִִִֵַַַַָָֹֹֹח��

ה�יטה. מ�ח�ת �מתחיל �נ�י, ה�ק�� מ�יח �ְְִִִִִַַַַַַָָָ

.Âיזרק�ה לא � א�ת��ת ��י �ת �בה ל� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹנז��נה
ה��י�[יכתבנה] העמודי�]�י� לתח�ת[בי� יחזר א�א , ְֲִִִֵֶַַַַָֹ

א�ת��ת, ע�ר �ת �בה ה�יטה �ס�� ל� נז��נה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָה�יטה.
את לכ�ב �די ה�יטה מ� נ�אר ולא יתר, א� �ח�ת ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹא�
וחצי� ה�� �ת�� חצי� לכ�ב יכ�ל א� � ה�� �ת�� ����ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
�מתחיל �נ�י ה�ק�� מ�יח לאו, וא� ��תב; ל��, ְְִִִֵַַַַַַָָָח��

ה�יטה. ְִִִַַָמ�ח�ת

.Êלא� �נ�י�ת �יטי� אר�ע וח��, ח�� �ל �י� ְְְִִַַָֹ�ְָ�ִֵַַָ�מ�יח
�יטה מ�ח�ת הח�� ויתחיל יתר; ולא �ח�ת לא ְִִִַָָ�ְְְְִִֵַַָָָֹֹ�תיבה,
�יטה �אמצע ��גמר צרי� ה��רה, �כ��גמר ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹחמי�ית.
וע�לה, מק�ר הר�ה, �יטי� ה�� מ� נ�אר וא� ה��; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַ��ס��
עד �מת���, ה�יטה. את יגמר ולא ה�יטה, מ�ח�ת ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹויתחיל

ה��. �ס�� �יטה �אמצע י�ראל" �ל "לעיני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ��היה

.Á,ה�ט��ת �בא�ת��ת ה�ד�ל�ת, �א�ת��ת ְְְִִִֵַַַָָָוי�הר
ה�ק�ד�ת מעליה�]�בא�ת��ת ניקוד �בא�ת��ת[שיש , ְִִַָָ

ה�פ�פ�ת ה�יי� �ג�� מ���ת ,[מקופלות]���רת� ְֶָָ�ְְִֵַַ
מ�י אי� ה��פרי� �הע�יק� �מ� העק��ת ְְְִִִִִֶֶַ�ְֲִָָוהא�ת��ת

��גי� וי�הר עליה[כתרי�]אי�. ��� א�ת י� � �במנינ� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
�צ�רת � ה�גי� וכל �בעה; עליה ��� א�ת וי� אחד, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ג

ה�ערה. �ח�ט ��י� ה�, ְֲִִֵַַַַָזי�

.Ë�מ למצוה א�א נאמר� לא הא��, ה�ברי� ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ�ל
וכתבה�ב ��גי�, �ק�ק ��א א� זה, �ת��� ��ה וא� חר; ַ�ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

הרחיק�, א� ה�יטי�, את ��רב א� �תקנ�, ��� ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ�ִָהא�ת��ת
לא�ת, א�ת הד�יק� ולא ה�איל � ק�ר� א� �ה�, הארי� ְְְְֱִִִִִֶֶָָָֹא�
ולא אחת, א�ת צ�רת הפסיד ולא ה�תיר, ולא ח�ר ְְְְְִִִִֵַַַֹֹֹֹולא

�סת�מ�ת �פת�ח�ת ��ר.[כדלקמ�]��ה ספר זה הרי � ְְֲִִֵֵֵֶֶָָ

.È�נהג � ��למ�ד א�ת� אמר� ��א אחרי�, �ברי� ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹי�
וה�: אי�; מ�י אי� �יד� היא וק�לה ה��פרי�, ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָ�ה�
מ�מ�נה �ח�ת לא וד�, �� ��כל ה�יטי� מני� ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ��הי�
�ל ��י� הרוח ו��היה ��י�; על יתר ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹואר�עי�,
א�ר'; א�ר 'א�ר א�ת��ת ��ע �מ� �פר�ה, ְֲֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָ�ר�ה

ה�אי�, ה��: מ�ירת למעלה ה�יטי� �רא� ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹו��היה
מ� �למ�ה �יטי�; חמ� � �מצרי� מת, ה', ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָב���ה,
ו��ח, :�� מה� �יטה �ל �ח�ת �יטי�, חמ� � ְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָה�ירה
למעלה ה�יטי� �רא�י ויהיה ו�בא�; ו�צא�, ס�ס, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחריה,
להכעיס�, �אחרית, ה�ר�, אחרי, ואעידה, האזינ�: ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָמ�ירת
ו�בא, �יטי�: חמ� � מ��ה �למ�ה �יטי�; �� � ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹקהל

א�ר. ה�את, א�ר, ְֲֲֵֶֶַַֹלד�ר,

.‡È,ה�� וא� ה�בחר; מ� למצוה הא��, ה�ברי� ְְִִָָ�ְְְְִִִֵַַָָָָוכל
א� מלא; החסר א� חסר, ה�לא �תב א� אבל �סל. ֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹלא

קרא �היא מ�ה מכתיבתה]��תב אחרת וכתב[נקראת ְְִִֶֶַַָָָֹ
"י��ל�ה", �מק�� "י��ב�ה" ��תב �ג�� ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָ�קריאת�,
��תב א� �ה�; וכ��צא "�בעפלי�", �מק�� ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ"�ב�חרי�"
א� �ת�חה; סת�מה ��תב א� סת�מה, �ת�חה ְְְְֶַָָָָָָָָ�ר�ה

ה�ירה האזינו]��תב שירת או הי� ה�תב,[שירת ��אר ְְִִֶַַַָָָָ
�� ואי� �ס�ל, זה הרי � ��ירה אחת �ר�ה ��תב ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָא�
��ל�די� הח��י� מ� �ח�� א�א �לל, ��רה ספר ְְִִֶַָ�ִַָ�ְְֵֶֶַָָָ�ְקד�ת

ה�ינ�ק�ת. ִֶַָ�ה�

.·Èעל י�תר ל�ה�ת� אס�ר מ��, �אינ� ��רה ְֵַַָָ�ֵֵֶֶָספר
�ל� �� ��� ��רה ספר י�נז. א� ית��, א�א י��; ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ�ל�י�
ה�פר רב היה וא� י�נז. אר�ע, ית��; וד�, �� �כל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ�ָטע��ת
אפ�� ונ�אר ,�� �כל טע��ת אר�ע �� י� וה�אר ְְְֲִִַַָ�ְְְֵַַַָָָ�מ��,
הרי � טע��ת אר�ע �לא המ��� ה�אר מא�ת� אחד ��ְְֵֶַַַָָ�ְְַַָָֹ�ֲֵ

ית��. ְֵֶַזה

.‚Èמצא�� חסר, ה�לא ��תב אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��ה
החסר �תב א� אבל ה�יט�ת; �יני ��כח הא�ת��ת ֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��לה
מת�נ�, זה הרי טע��ת, ��ה וד� �� �כל י� אפ�� ְְֲֵֶַ�ְֲִֵֵַַַָָָָָמלא,

��לה. ואינ� ��רד �ה�א ְְִֵֵֵֶֶמ�ני

.„È,�עצמ �פני ח�� �ל ח��, ח�� ה��רה לכ�ב ְְִֵַָ�ָָ�ָ�ְִַָָֹ�מ�ר
�פני מג�ה יכ�ב לא אבל ה��; ��רה ספר קד�ת �ה� ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ�ְְֵֶָואי�

�� ��היה כמה]עצמ�, מג�ה[רק ��תבי� ואי� �ר���ת. ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
ח��, עליה לה�לי� �ע�� וא� ;�� להתל�ד ָ�ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָל�ינ�ק
מ�ר. אחת, ��יטה �ב�ת �ל� �ל� מג�ה �תב ָ�ְְִִֵַַַָָָָָָֹֹ�מ�ר.

.ÂËמ�יח� אחד, �כר� �כת�בי� נביאי� ��רה לד�ק ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�מ�ר
ונביא נביא �ל �בי� �יטי�, אר�ע וח�� ח�� �ל ְְִִִִֵַַָָָָ�ְָ�ֵָ�י�
�יטי� �ל� ע�ר מ�ני� ונביא נביא �ל �בי� �יטי�, ְְִִִִִִִֵֵָָָָָָָֹֹ�ל�
ה�א: �� נביאי�, �ל וס��ר� ח�ת�. לח��, �א �א� �ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
יחזקאל, ירמיה, �מלכי�, �מ�אל, ו��פטי�, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָ�ְיה��ע,
וא��ב, ות�י�, ר�ת, ה�ת�בי�: וסדר ע�ר; �תרי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָי�עיה,

ו�יר וקהלת, �מג�ה,�מ�לי, ודנ�אל, וקינ�ת, ה�ירי�, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
ה�מי�. ודברי ְְְְִִֵֶַָָועזרא,

.ÊËרט�ט�� א�א א�ת� ��תבי� אי� � ה�ד� �תבי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ�ל
הכתב] לישור ישרי� קוי� ה�יר.[מתיחת על �תב� אפ�� ,ְְֲִַַָָָ

אס�ר. זה, על יתר �רט�ט; �לא �ב�ת �ל� לכ�ב ְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹֹ��מ�ר

.ÊÈ�אי � �כת�בי� נביאי� ��רה ספר �� ��� זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָ�ר�
�י� הח��י�; מ� �ח�� א�א ��רה, ספר �קד�ת ִִָ�ִַָ�ְֵֶֶַָָ�ְִָ�ְקד�ת�

תורה]ה�תר[ספר] חומשי חמשה �די�[על החסר[הספר], ְִֵֵֶַָָ
החומשי�] .[מחמשת
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הכתב] לישור �מקצת�הקל� ה�ויל על מקצת� ��תב א� ,ְְְִִִֶַַַָָָ
על ��� א� ה�ויל, על ��� א� א�א �ס�ל; � ה�ל� ַ�ְִַַ�ְֶַַָָָעל
מת�נת �תיבה ��תב ��רה? ספר ��תבי� וכיצד ֶֶ�ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָה�ל�.
קט�ה; א�ת �מלא ותבה, �בה �ל �י� י�יח �י�תר: ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹנאה

�יטה �ל �ל[שורה]�בי� ואר� �יטה; �מלא ו�יטה, ְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹ
'למ��ח�תיכ� לכ�ב �די א�ת��ת, �ל�י� � ו�יטה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָֹֹ�יטה
ה�א וזה �עמי�, �ל�ה למ��ח�תיכ�' ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹלמ��ח�תיכ�

�� �ל �די[עמוד]רחב מ�ה, קצרה ה�יטה �הא ולא וד�. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
��א �די זה, על יתר אר�ה ולא �א�רת; ה�� יהיה ְֵֵֶֶַָָֹ�ְְְֲִִֶֶֶֶַַֹֹ��א

מ��טט�ת עיניו הרבה]יה� ��תב.[מחפשות ְְְְֵַָָ

ימעט‰. �ר�ה[יקטי�]לא ��י� הרוח מ�ני ה�תב, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
לפרשה]לפר�ה פרשה בי� אותיות תשע מרווח .[לצור� ְָָָ

�ת�� ��י� יכ�ב לא � א�ת��ת חמ� �ת �בה ל� ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹנז��נה
���י� ה�� �ת�� �ל� ��תב א�א ל��, ח�� ו�ל� ְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹֹה��
א�ת��ת �ל� לכ�ב �די ה�יטה מ� נ�אר לא ל��; ְְְִִִִִֵַַַַָָֹֹֹח��

ה�יטה. מ�ח�ת �מתחיל �נ�י, ה�ק�� מ�יח �ְְִִִִִַַַַַַָָָ

.Âיזרק�ה לא � א�ת��ת ��י �ת �בה ל� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹנז��נה
ה��י�[יכתבנה] העמודי�]�י� לתח�ת[בי� יחזר א�א , ְֲִִִֵֶַַַַָֹ

א�ת��ת, ע�ר �ת �בה ה�יטה �ס�� ל� נז��נה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָה�יטה.
את לכ�ב �די ה�יטה מ� נ�אר ולא יתר, א� �ח�ת ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹא�
וחצי� ה�� �ת�� חצי� לכ�ב יכ�ל א� � ה�� �ת�� ����ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
�מתחיל �נ�י ה�ק�� מ�יח לאו, וא� ��תב; ל��, ְְִִִֵַַַַַַָָָח��

ה�יטה. ְִִִַַָמ�ח�ת

.Êלא� �נ�י�ת �יטי� אר�ע וח��, ח�� �ל �י� ְְְִִַַָֹ�ְָ�ִֵַַָ�מ�יח
�יטה מ�ח�ת הח�� ויתחיל יתר; ולא �ח�ת לא ְִִִַָָ�ְְְְִִֵַַָָָֹֹ�תיבה,
�יטה �אמצע ��גמר צרי� ה��רה, �כ��גמר ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹחמי�ית.
וע�לה, מק�ר הר�ה, �יטי� ה�� מ� נ�אר וא� ה��; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַ��ס��
עד �מת���, ה�יטה. את יגמר ולא ה�יטה, מ�ח�ת ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹויתחיל

ה��. �ס�� �יטה �אמצע י�ראל" �ל "לעיני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ��היה

.Á,ה�ט��ת �בא�ת��ת ה�ד�ל�ת, �א�ת��ת ְְְִִִֵַַַָָָוי�הר
ה�ק�ד�ת מעליה�]�בא�ת��ת ניקוד �בא�ת��ת[שיש , ְִִַָָ

ה�פ�פ�ת ה�יי� �ג�� מ���ת ,[מקופלות]���רת� ְֶָָ�ְְִֵַַ
מ�י אי� ה��פרי� �הע�יק� �מ� העק��ת ְְְִִִִִֶֶַ�ְֲִָָוהא�ת��ת

��גי� וי�הר עליה[כתרי�]אי�. ��� א�ת י� � �במנינ� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
�צ�רת � ה�גי� וכל �בעה; עליה ��� א�ת וי� אחד, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ג

ה�ערה. �ח�ט ��י� ה�, ְֲִִֵַַַַָזי�

.Ë�מ למצוה א�א נאמר� לא הא��, ה�ברי� ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ�ל
וכתבה�ב ��גי�, �ק�ק ��א א� זה, �ת��� ��ה וא� חר; ַ�ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

הרחיק�, א� ה�יטי�, את ��רב א� �תקנ�, ��� ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ�ִָהא�ת��ת
לא�ת, א�ת הד�יק� ולא ה�איל � ק�ר� א� �ה�, הארי� ְְְְֱִִִִִֶֶָָָֹא�
ולא אחת, א�ת צ�רת הפסיד ולא ה�תיר, ולא ח�ר ְְְְְִִִִֵַַַֹֹֹֹולא

�סת�מ�ת �פת�ח�ת ��ר.[כדלקמ�]��ה ספר זה הרי � ְְֲִִֵֵֵֶֶָָ

.È�נהג � ��למ�ד א�ת� אמר� ��א אחרי�, �ברי� ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹי�
וה�: אי�; מ�י אי� �יד� היא וק�לה ה��פרי�, ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָ�ה�
מ�מ�נה �ח�ת לא וד�, �� ��כל ה�יטי� מני� ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ��הי�
�ל ��י� הרוח ו��היה ��י�; על יתר ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹואר�עי�,
א�ר'; א�ר 'א�ר א�ת��ת ��ע �מ� �פר�ה, ְֲֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָ�ר�ה

ה�אי�, ה��: מ�ירת למעלה ה�יטי� �רא� ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹו��היה
מ� �למ�ה �יטי�; חמ� � �מצרי� מת, ה', ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָב���ה,
ו��ח, :�� מה� �יטה �ל �ח�ת �יטי�, חמ� � ְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָה�ירה
למעלה ה�יטי� �רא�י ויהיה ו�בא�; ו�צא�, ס�ס, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחריה,
להכעיס�, �אחרית, ה�ר�, אחרי, ואעידה, האזינ�: ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָמ�ירת
ו�בא, �יטי�: חמ� � מ��ה �למ�ה �יטי�; �� � ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹקהל

א�ר. ה�את, א�ר, ְֲֲֵֶֶַַֹלד�ר,

.‡È,ה�� וא� ה�בחר; מ� למצוה הא��, ה�ברי� ְְִִָָ�ְְְְִִִֵַַָָָָוכל
א� מלא; החסר א� חסר, ה�לא �תב א� אבל �סל. ֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹלא

קרא �היא מ�ה מכתיבתה]��תב אחרת וכתב[נקראת ְְִִֶֶַַָָָֹ
"י��ל�ה", �מק�� "י��ב�ה" ��תב �ג�� ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָ�קריאת�,
��תב א� �ה�; וכ��צא "�בעפלי�", �מק�� ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ"�ב�חרי�"
א� �ת�חה; סת�מה ��תב א� סת�מה, �ת�חה ְְְְֶַָָָָָָָָ�ר�ה

ה�ירה האזינו]��תב שירת או הי� ה�תב,[שירת ��אר ְְִִֶַַַָָָָ
�� ואי� �ס�ל, זה הרי � ��ירה אחת �ר�ה ��תב ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָא�
��ל�די� הח��י� מ� �ח�� א�א �לל, ��רה ספר ְְִִֶַָ�ִַָ�ְְֵֶֶַָָָ�ְקד�ת

ה�ינ�ק�ת. ִֶַָ�ה�

.·Èעל י�תר ל�ה�ת� אס�ר מ��, �אינ� ��רה ְֵַַָָ�ֵֵֶֶָספר
�ל� �� ��� ��רה ספר י�נז. א� ית��, א�א י��; ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ�ל�י�
ה�פר רב היה וא� י�נז. אר�ע, ית��; וד�, �� �כל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ�ָטע��ת
אפ�� ונ�אר ,�� �כל טע��ת אר�ע �� י� וה�אר ְְְֲִִַַָ�ְְְֵַַַָָָ�מ��,
הרי � טע��ת אר�ע �לא המ��� ה�אר מא�ת� אחד ��ְְֵֶַַַָָ�ְְַַָָֹ�ֲֵ

ית��. ְֵֶַזה

.‚Èמצא�� חסר, ה�לא ��תב אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��ה
החסר �תב א� אבל ה�יט�ת; �יני ��כח הא�ת��ת ֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��לה
מת�נ�, זה הרי טע��ת, ��ה וד� �� �כל י� אפ�� ְְֲֵֶַ�ְֲִֵֵַַַָָָָָמלא,

��לה. ואינ� ��רד �ה�א ְְִֵֵֵֶֶמ�ני

.„È,�עצמ �פני ח�� �ל ח��, ח�� ה��רה לכ�ב ְְִֵַָ�ָָ�ָ�ְִַָָֹ�מ�ר
�פני מג�ה יכ�ב לא אבל ה��; ��רה ספר קד�ת �ה� ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ�ְְֵֶָואי�

�� ��היה כמה]עצמ�, מג�ה[רק ��תבי� ואי� �ר���ת. ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
ח��, עליה לה�לי� �ע�� וא� ;�� להתל�ד ָ�ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָל�ינ�ק
מ�ר. אחת, ��יטה �ב�ת �ל� �ל� מג�ה �תב ָ�ְְִִֵַַַָָָָָָֹֹ�מ�ר.

.ÂËמ�יח� אחד, �כר� �כת�בי� נביאי� ��רה לד�ק ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�מ�ר
ונביא נביא �ל �בי� �יטי�, אר�ע וח�� ח�� �ל ְְִִִִֵַַָָָָ�ְָ�ֵָ�י�
�יטי� �ל� ע�ר מ�ני� ונביא נביא �ל �בי� �יטי�, ְְִִִִִִִֵֵָָָָָָָֹֹ�ל�
ה�א: �� נביאי�, �ל וס��ר� ח�ת�. לח��, �א �א� �ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
יחזקאל, ירמיה, �מלכי�, �מ�אל, ו��פטי�, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָ�ְיה��ע,
וא��ב, ות�י�, ר�ת, ה�ת�בי�: וסדר ע�ר; �תרי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָי�עיה,

ו�יר וקהלת, �מג�ה,�מ�לי, ודנ�אל, וקינ�ת, ה�ירי�, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
ה�מי�. ודברי ְְְְִִֵֶַָָועזרא,

.ÊËרט�ט�� א�א א�ת� ��תבי� אי� � ה�ד� �תבי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ�ל
הכתב] לישור ישרי� קוי� ה�יר.[מתיחת על �תב� אפ�� ,ְְֲִַַָָָ

אס�ר. זה, על יתר �רט�ט; �לא �ב�ת �ל� לכ�ב ְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹֹ��מ�ר

.ÊÈ�אי � �כת�בי� נביאי� ��רה ספר �� ��� זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָ�ר�
�י� הח��י�; מ� �ח�� א�א ��רה, ספר �קד�ת ִִָ�ִַָ�ְֵֶֶַָָ�ְִָ�ְקד�ת�

תורה]ה�תר[ספר] חומשי חמשה �די�[על החסר[הספר], ְִֵֵֶַָָ
החומשי�] .[מחמשת
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�אמצע‡. �מר א� צ�ר�ת: ��י ל� י� �ת�חה, ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָ�ר�ה
�היא ה�ר�ה �מתחיל �נ�י, ה�יטה �אר מ�יח ְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָה�יטה,

זה: �ג�� ה�נ�ה, ה�יטה מ�ח�ת היד�ת�חה [בכתב ְְְְִִִִֶַַַָָָ
איור] ה�יטהמצור� מ� ���אר אמ�רי�? �ברי� ��ה .ְְֲִִִִִֶֶַַַָָ

מעט, א�א נ�אר לא א� אבל א�ת��ת; ��ע ��ע�ר ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹרוח
�נ�יה ��� �נ�ה �יטה מ�יח � ה�יטה �ס�� �מר א� ְָָ�ְְִִִִִַַַַָָָָא�
�יטה מ�ח�ת ה�ת�חה ה�ר�ה �מתחיל �תב, ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹ�לא

זה: �ג�� איור]ה�לי�ית, מצור� היד .[בכתב ְְִִֶַ

�אמצע·. �מר א� צ�ר�ת: �ל� ל� י� סת�מה, ְְְִֵֶַַָָָָָָָֹ�פר�ה
��ע�ר רוח מ�יח אותיות]ה�יטה, לכ�ב[תשע �מתחיל , ְְִִִִִֶַַַַַַָֹ

���צא עד סת�מה, �היא ה�ר�ה מ�ח�ת ה�יטה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�ס��
זה: �ג�� �אמצע, איור]הרוח מצור� היד לא[בכתב וא� . ְְְִֶֶֶַַָָֹ

�ס�� ולכ�ב ��ע�ר הרוח לה�יח �די ה�יטה מ� ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹנ�אר
מרא� רוח מעט וי�יח �נ�י, ה�ל י�יח � אחת �בה ְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹֹה�יטה
מאמצע ה�ת�מה ה�ר�ה לכ�ב ויתחיל �נ�ה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ�יטה

זה: �ג�� איור]�יטה, מצור� היד �ס��[בכתב �מר וא� . ְְְִִֶַָָ
הרוח, ��ע�ר ה�נ�ה �יטה מ�ח�ת מ�יח ְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָה�יטה,

זה: �ג�� ה�יטה, מאמצע ה�ת�מה לכ�ב [בכתב�מתחיל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ
איור] מצור� �ח�ת�היד �ת�חה, ��ר�ה א�מר, נמצאת .ְְְִִֵֵֶָָָָָָָ

מאמצע �ח�ת� סת�מה, �פר�ה לע�ל�; ה�יטה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ�תח�ת
לע�ל�. ְִַָָה�יטה

לת�נ�‚. אפ�ר וחסר, �מלא מ�� �אינ� ��רה ְְְְְֵֵֶַָָָָ�ֵֵֶֶָספר
ה�ר���ת �רוח טעה א� אבל ��ארנ�; �מ� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ�לה�יה�
�הפסיק א� �ת�חה, סת�מה א� סת�מה, �ת�חה ְְְְְְִִֶַָָָָָוכתב
�דר�� ��תב א� �ר�ה, �� �אי� �מק�� �נ�י וה�יח ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�רוח
צ�רת ���ה א� ה�ר�ה, �מק�� �רוח הפסיק ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹולא

והאזינו]ה�יר�ת הי� ל�[שירת ואי� �ס�ל, זה הרי � ְֲִֵֵֶַָ
.�� ��עה ה�� �ל את לס�ק א�א ְֵֶֶֶַַַַָָָָָָ��נה,

�ראיתי„. ה�פרי� �כל �ד�ל ���� �ראיתי ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָ�לפי
�מח�רי� ���תבי� ה�ס�ר�ת �עלי וכ� א��, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ�דברי�
א��, �דברי� נחלקי� וה�ת�ח�ת, ה�ת�מ�ת ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָלה�דיע
�ל ה�ה לכ�ב ראיתי � עליה� ���מכי� ה�פרי� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�מחלקת
ה�יר�ת וצ�ר�ת וה�ת�ח�ת, ה�ת�מ�ת ה��רה, ,�ר���ת ְְְְִִַַַַָָָ
��מכנ� וספר מה�. �לה�י� ה�פרי� �ל עליה� לת�� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ�די
��לל �ה�א �מצרי�, ה�ד�ע ה�פר ה�א א��, �דברי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעליו

ספרי� וע�רי� וכתובי�]אר�עה נביאי� התורה ,[כל ְְְְִִֶַָָָ
ועליו ה�פרי�, מ��� לה�י� �ני� מ��ה �יר��לי� ְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ�היה
�ני� �� ודק�ק א�ר, �� �ה�יה� לפי ס�מכי�, ה�ל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹהי�
סמכ�י ועליו �הע�יק�. �מ� ר��ת �עמי� וה�יה� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהר�ה,

�הלכת�. ��תב�י ��רה ְְְְִִֵֶֶַָָָ�ספר

:˙ÈL‡¯a ¯ÙÒ�י�רצ מארת, יהי ה�י�, י�ו� רקיע, יהי ≈∆¿≈ƒְְְְְִִִִִִַַַָָֹֹ
��� � ה�מי� ת�לד�ת א�ה ויכ��, האר�, ��צא ָ�ְִֵֶַַָ�ְִֵֶַַַָָה�י�,
אמר �לאד� אמר, הא�ה אל �ר���ת; �בע וה� ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ�ת�ח�ת,
והאד� �ת�חה; � אלהי� ה' ו�אמר סת�מ�ת; ��יה� �ְְְְֱִֵֶֶַָָָָֹֹ
ויחי קינ�, ויחי אנ��, ויחי �ת, ויחי ספר, זה ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָידע,
למ�, ויחי מת��לח, ויחי חנ��, ויחי ירד, ויחי ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַמהללאל,

ו�רא סת�מ�ת; ��� א��, �ר���ת ע�רה אחת � נח ְְַַָ�ְְִִֵֵֶַַַַָָֹויחי
לנח, אלהי� ו�אמר �ת�ח�ת; ��יה� � נח ��לדת א�ה ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַֹֹֹֹֹה',
�ל��� � נח אל אלהי� ו�אמר נח, אל אלהי� ְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹֹויד�ר
��יה� � נח �ני ��לדת וא�ה נח, בני ו�הי� ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַֹֹֹסת�מ�ת;
ויהי סת�מ�ת; ��יה� � י�ד �ל�� ילד, �כנע� ְְְִֵֶַַ�ְְְֵַַַָ�ת�ח�ת;
ואר�כ�ד �ת�ח�ת; ��יה� � �� ��לדת א�ה האר�, ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹכל
�ר�ג, ויחי רע�, ויחי פלג, ויחי עבר, ויחי חי, ו�לח ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַחי,
�ר���ת; �מ�נה וה� סת�מ�ת, ��� � תרח ויחי נח�ר, ְְְִֵֶָָָ�ְְִִֶַַַָויחי
� אמרפל �ימי ויהי רעב, ויהי אבר�, אל ה' ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹו�אמר
ויהי אבר�, א�ת ו�רי ה�ברי�, אחר �ת�ח�ת; ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ�ל���
ו�רא סת�מ�ת; אר�ע�� � אברה� אל אלהי� ו�אמר ְְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹאבר�,
סת�מ�ת; ��יה� � �קד וה' מ��, ו��ע �ת�חה; � ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָאליו
ח�י ו�הי� ה�ברי�, אחרי ויהי אחר, ויהי ההוא, �עת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָויהי
ו�ס� סת�מה; � זק� ואברה� �ת�ח�ת; אר�ע�� � ְְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָֹ�רה
ויהי יצחק, ��לדת וא�ה י�מעאל, �לדת וא�ה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹאברה�,
יצחק, זק� �י ויהי ע�ו, ויהי �ת�ח�ת; אר�ע�� � ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָרעב
�ת�חה; � יעקב ו��לח סת�מ�ת; �ל��� � יעקב ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָֹֹו�צא
אלהי�, ו�אמר סת�מ�ת; ��יה� � �ינה ו�צא יעקב, ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹו�בא
אר�ע�� � ע�ו �לד�ת וא�ה יעקב, בני ו�הי� אלהי�, ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹו�רא
ו��ב ה�לכי�, וא�ה סת�מה; � �עיר בני א�ה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ�ת�ח�ת;
מצרימה ה�רד וי�ס� �ת�ח�ת; �ל��� � �עת ויהי ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹיעקב,
��יה� � מ�� ויהי ה�ברי�, אחר ויהי סת�מה; �ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
�ל��� � יה�דה ואת �מ�ת, וא�ה אליו, ו��� ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ�ת�ח�ת;
ולוי, �מע�� יעקב, ו�קרא ה�ברי�, אחרי ויהי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹסת�מ�ת;
�ד, ,�� ;�� וה� �ת�ח�ת, ��� � י��כר זב�ל�, ְְֵֵָָָ�ִָָ�ְְָיה�דה,
� �נימי� סת�מ�ת; חמ��� � י�ס� �רת �� נפ�לי, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמא�ר,
וה�ת�מ�ת, ואר�עי�; �ל� ה�ת�ח�ת, מני� ְְְְְְְִִַַַַָָָֹ�ת�חה.

�ר���ת. ות�עי� אחת ה�ל, ואר�עי�; ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹ�מ�נה
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� רעה היה �מ�ה �ת�ח�ת; �ל��� � הר�י� ְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹב�מי�
��יה� � אהר� אל ה' ו�אמר מ�ה, ו�ל� ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹסת�מה;
אל ה' ויד�ר סת�מה; � מ�ה אל אלהי� ויד�ר ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ�ת�ח�ת;
�ת�ח�ת; ��יה� � אהר� ואל מ�ה אל ה' ויד�ר ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹמ�ה,
��יה� � מ�ה אל ה' ויד�ר אבת�, �ית רא�י ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹא�ה
אל ה' ו�אמר נת�י�, ראה מ�ה אל ה' ו�אמר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹסת�מ�ת;
מ�ה אל ה' ו�אמר �ת�ח�ת; ��יה� � אהר� ואל ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹמ�ה
סת�מ�ת; ��יה� � אהר� אל אמר מ�ה אל ה' ו�אמר ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹ�בד,
אמר מ�ה אל ה' ו�אמר �ת�חה; � �א מ�ה אל ה' ְֱֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹֹו�אמר
סת�מ�ת; ��יה� � ה��� מ�ה אל ה' ו�אמר אהר�, ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹאל

�ר אל �א מ�ה אל ה' ואלו�אמר מ�ה אל ה' ו�אמר עה, ְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹֹ
� ה��� מ�ה אל ה' ו�אמר �ת�ח�ת; ��יה� � ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַֹֹֹאהר�
אל �א מ�ה אל ה' ו�אמר מ�ה, אל ה' ו�אמר ְֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹסת�מה;
� יד� נטה מ�ה אל ה' ו�אמר �ת�ח�ת; ��יה� � ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹ�רעה
� אחד נגע ע�ד ו�אמר... ח��, ויהי ו�אמר... ְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹסת�מה;
ו�אמר מ�ה, אל ה' ו�אמר מ�ה, ו�אמר �ת�ח�ת; ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹ��יה�
� מ�ה ו�קרא סת�מ�ת; �ל��� � אהר� ואל מ�ה אל ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹה'
י�ראל, בני ו�סע� סת�מה; � ה�ילה �חצי ויהי ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָ�ת�חה;
�עצ� ויהי �ת�ח�ת; ��יה� � ואהר� מ�ה אל ה' ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹו�אמר
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��יה� � יבא� �י והיה לי, ק�� '�� ויד�ר סת�מה; �ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
וי�ב� וכ�' ה' ויד�ר סת�מה; � ���ח ויהי �ְְְְְְְִֵַַַַַָָ�ת�ח�ת;
את נטה ה' ו�אמר �צעק, מה מ�ה אל ה' ו�אמר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹויחנ�,
ו��ע �ת�ח�ת; חמ��� � מרי� ו��ח מ�ה, י�יר אז ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹיד�,
� ממטיר הנני מ�ה אל ה' ו�אמר אילמה, ו�בא� ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹמ�ה,
ה' ו�אמר �ת�חה; � מ�ה אל ה' ויד�ר סת�מ�ת; ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�ל���
ו�אמר עמלק, ו�בא עדת, �ל ו�סע� סת�מה; � מ�ה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹאל
חמ��� � ה�לי�י �חד� יתר�, ו��מע �תב, מ�ה אל ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹה'
ת�א לא אנכי, ה�ברי�, �ל את אלהי� ויד�ר ְְְֱִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹ�ת�ח�ת;
לא תרצח, לא ��ד, �ת�חה; � זכ�ר סת�מ�ת; �ל��� �ְְְְְִֵַַָָָָֹֹ
��� � תחמד לא תחמד, לא תענה, לא תגנב, לא ָ�ְְְְֲִִֶַַַָֹֹֹֹֹֹֹתנא�,
אל ה' ו�אמר �ת�חה; � הע� וכל �בע; וה� ְְְְֵֶֶֶַַָָָָֹסת�מ�ת,
ימ�ר, וכי �ת�חה; � ה���טי� וא�ה סת�מה; � ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹמ�ה
אביו, �מק�ל אי�, וגנב אביו, �מ�ה יזד, וכי אי�, ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹמ�ה
� אי� י�ה וכי אנ�י�, י�צ� וכי אי�, י�ה וכי יריב�, ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָ�ְְִִוכי
יפ�ח, וכי �ת�חה; � ��ר י�ח וכי ע�ר; וה� סת�מ�ת, ����ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
י��, �י א�, תצא �י אי�, יבער �י אי�, יגנב �י י��, ְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַֹֹוכי
� י�אל וכי �בע; וה� סת�מ�ת, ��� � אי� י�� ְְְְִִֵֶַַָ�ִִִֵ�י
�ל��� � לאלהי� זבח מכ�פה, יפ�ה, וכי ְְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ�ת�חה;
ת�א, לא תק�ל, לא אלהי� �ת�חה; � �ס� א� ְְְֱִִִֵֶֶַָָֹֹֹסת�מ�ת;
ה�ה סת�מ�ת; חמ��� � ת�ה לא תראה, �י תפ�ע, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָֹ�י
מ�ה ואל סת�מה; � מ��לה תהיה לא �ת�חה; � ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹאנכי
�ת�חה; � ה' ויד�ר סת�מה; � ה' ו�אמר �ת�חה; � ְְְְֵֶַַַַָָָָֹאמר
� מנרת וע�ית �לח�, וע�ית סת�מה; � אר�� ְְְִַָָָֹ�ְְְִַָָָָוע��
את וע�ית סת�מה; � ה���� ואת �ת�ח�ת; ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ��יה�
ה�ז�ח, את וע�ית פרכת, וע�ית �ת�חה; � ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹה�ר�י�
� הקרב וא�ה �צ�ה, וא�ה ה����, חצר את ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוע�ית
וע�ית �ת�חה; � האפד את וע�� סת�מ�ת; ְְְְְֲִִֵֶָָָָָָֹחמ���
וזה �י�, וע�ית מעיל, את וע�ית ח��, וע�ית ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָָָֹֹמ��צת,
וע�ית ;�� וה� סת�מ�ת, ��� � �ע�ה א�ר וזה ְְְִֵֵָָָ�ְֲֲֶֶֶַַָָה�בר,
ויד�ר ���ר, �וע�ית ויד�ר ת�א, �כי ויד�ר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָמז�ח,
ויד�ר ס�י�, ל� �קח ו�אמר �ת�ח�ת; אר�ע�� � ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹ�ב�מי�
ו��� �ת�חה; � ה' ו�אמר סת�מ�ת; ��יה� � קראתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�ראה
��יה� � ו�רד ו�פ� רד, �ל� ויד�ר סת�מה; � מ�ה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹאל
ו�אמר מ�ה, ו�אמר סת�מה; � עלה �ל� ויד�ר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹ�ת�ח�ת;
מ�ה אל ה' ו�אמר �סל, מ�ה אל ה' ו�אמר מ�ה, אל ְֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹה'
ו�אמר סת�מה; � מ�ה ו�קהל �ת�ח�ת; אר�ע�� � ְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָֹֹ�תב
�ת�ח�ת; ��יה� � י�ראל �ני אל מ�ה ו�אמר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹמ�ה,
ו�ע� �ת�חה; � יריעת ו�ע� סת�מה; � לב חכ� כל ְְְֲֲִֵַַַַַַַַַָָָֹו�ע��
ה�לח�, את ו�ע� �צלאל, ו�ע� סת�מה; � ה�ר�י� ְָ�ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָאת
אר�ע�� � ה�טרת מז�ח את ו�ע� ה�נרה, את ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹו�ע�
ו�ע� ה���ר, את ו�ע� העלה, מז�ח את ו�ע� ְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָָֹ�ת�ח�ת;
ו�ע� סת�מ�ת; חמ��� � ה�הב �ל פק�די, א�ה החצר, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאת
את ו�ע� סת�מה; � אבני את ו�ע�� �ת�חה; � האפד ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאת
את ו�ע�� �ת�ח�ת; ��יה� � מעיל את ו�ע� ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַֹהח��,
סת�מ�ת; �ל��� � ו�כל צי�, את ו�ע�� ,�� ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹה�תנת
��יה� � החד� �בי�� ויד�ר ה����, את ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹו�ביא�

ה�לח�, את ו��� ו��ח, הרא���, �חד� ויהי ְָ�ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֹ�ת�ח�ת;
ו���ו מס�, את ו��� מז�ח, את ו��� ה�נרה, את ��� ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

�מ�נה; וה� סת�מ�ת, ��� � החצר את ו�ק� ה��ר, ְְְֵֶָ�ִֵֶֶֶֶַַָָֹאת
�מני� ו��י�; ��ע ה�ת�ח�ת, מני� �ת�חה. � הענ� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָויכס
ו��י� ואר�ע מאה ה�ל, ות�עי�; חמ� ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹה�ת�מ�ת,

ִָָ�ר���ת.
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על מנחה וא� תקרב, וכי תקריב, �י ונפ� ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָ�ת�חה;
חמ��� � �קריב וא� מרח�ת, מנחת וא� ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָה�חבת,
וא� ויד�ר, עז, וא� ה�א�, מ� וא� זבח, וא� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַֹסת�מ�ת;
תחטא �י ונפ� �ב�, וא� נפ�, וא� נ�יא, א�ר עדת, ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָ�ל
� ה' ויד�ר ת�יג, לא וא� ��ע; וה� �ת�ח�ת, ��� ��ְְְְִִֵֵֵַַַַָֹ
� �צו ויד�ר �נפ�, ויד�ר נפ�, וא� סת�מ�ת; ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ��יה�
קר��, �זה ויד�ר סת�מה; � ��רת וזאת �ת�ח�ת; ְְְְְְְְֵֶַַַַָָָָֹ�ל���
��רת וזאת הא��, ��רת וזאת אהר�, אל �ד�ר ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹויד�ר
� אהר� את �קח ויד�ר י�ראל, �ני אל �ד�ר ויד�ר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹזבח,
סת�מה; � ה�מיני ���� ויהי ;�� וה� �ת�ח�ת, ����ְְְְְִִִֵֵַַַָָ
� מ�ה אל ה' ויד�ר מ�ה, ויד�ר אהר�, אל ה' ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹֹויד�ר
סת�מ�ת; ��יה� � ימ�ת וכי לכ�, וזה �ת�ח�ת; ְְְְְְְִֵֶֶֶָָָָ�ל���
צרעת, נגע יהיה, �י �אד� ויד�ר תזריע, �י �א�ה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָויד�ר
א� ואי� סת�מה; � ��ר א� �ת�ח�ת; אר�ע�� � ְְְְְִַַָָָָָָ�ב�ר
ואי� ��ר�, בע�ר יהיה �י א�ה א� ואי� �ת�חה; � ְְְְְְִִִִִִֶָָָָָא�ה
� �היה �זאת ויד�ר סת�מ�ת; �ל��� � וה�גד י�רט, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�י
�ד�ר� ויד�ר תבא�, �כי ויד�ר סת�מה; � �ל וא� ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָֹ�ת�חה;
סת�מה; � תצא �י ואי� �ת�ח�ת; ��יה� � י�ראל �ני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָאל
ויד�ר סת�מה; � יז�ב �י וא�ה �ת�חה; � תהיה �י ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָוא�ה
�ני אל �ד�ר ויד�ר אהר�, אל �ד�ר ויד�ר מ�ת, ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַֹ�אחרי
ערות אבי�, ערות אי�, אי� �ת�ח�ת; �ל��� � ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָי�ראל
א�ת, �ת ערות �נ�, �ת ערות אח�ת�, ערות אבי�, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָא�ת
אבי�, אחי ערות א��, אח�ת ערות אבי�, אח�ת ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָערות
��� � �ב�� א�ה ערות אחי�, א�ת ערות ��ת�, ָ�ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָערות
וכי עדת, �ל אל �ד�ר ויד�ר ע�רה; ��י� וה� ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָסת�מ�ת,
ויד�ר סת�מה; � יג�ר וכי �ת�ח�ת; ��יה� � אל ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹתבא�
� ה�הני� אל אמר מ�ה אל ה' ו�אמר מ�רע�, י�� ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ�א�ר
� אהר� אל �ד�ר ויד�ר ה�ד�ל, וה�ה� �ת�ח�ת; ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹ��יה�
ואל אהר� אל �ד�ר ויד�ר �וי�זר�, ויד�ר סת�מ�ת; ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ��יה�
סת�מה; � ��ב א� ���ר ויד�ר �ת�ח�ת; ��יה� � ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָ�ניו
�כי ויד�ר ה', מ�עדי א�ה י�ראל, �ני אל �ד�ר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָויד�ר
� לכ� �ספר�� �ת�ח�ת; �ל��� � האר� אל ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָֹתבא�
�א� ויד�ר �ת�חה; � ה�ביעי �בחד� ויד�ר ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹסת�מה;
�צו ויד�ר י��, ע�ר �בחמ�ה ויד�ר סת�מה; � ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָ�ע��ר
�� ו�צא �ת�ח�ת; �ל��� � סלת ולקח� י�ראל, �ני ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאת
�בהר ויד�ר המק�ל, את �ה�צא ויד�ר סת�מה; � ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָא�ה
ואי� אחי�, ימ�� �י ל�, וספר� �ת�ח�ת; ��יה� � ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָסיני
וכי ע��, אחי� ימ�� וכי �מטה, אחי� ימ�� וכי ימ�ר, ְְְְִִִִִִִִָָָָָָָֹ�י
לא וא� �ח�תי, א� ;�� וה� סת�מ�ת, ��� � יד ְִַֹֹ�ְְְִֵֵָ�ִַַת�יג
ויד�ר סת�מה; � �זאת וא� �ת�ח�ת; ��יה� � לי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹת�מע�



מט ipy mei Ð meil miwxt dyely m"anx ixeriy

��יה� � יבא� �י והיה לי, ק�� '�� ויד�ר סת�מה; �ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
וי�ב� וכ�' ה' ויד�ר סת�מה; � ���ח ויהי �ְְְְְְְִֵַַַַַָָ�ת�ח�ת;
את נטה ה' ו�אמר �צעק, מה מ�ה אל ה' ו�אמר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹֹויחנ�,
ו��ע �ת�ח�ת; חמ��� � מרי� ו��ח מ�ה, י�יר אז ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹיד�,
� ממטיר הנני מ�ה אל ה' ו�אמר אילמה, ו�בא� ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹמ�ה,
ה' ו�אמר �ת�חה; � מ�ה אל ה' ויד�ר סת�מ�ת; ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�ל���
ו�אמר עמלק, ו�בא עדת, �ל ו�סע� סת�מה; � מ�ה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹאל
חמ��� � ה�לי�י �חד� יתר�, ו��מע �תב, מ�ה אל ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹה'
ת�א לא אנכי, ה�ברי�, �ל את אלהי� ויד�ר ְְְֱִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹ�ת�ח�ת;
לא תרצח, לא ��ד, �ת�חה; � זכ�ר סת�מ�ת; �ל��� �ְְְְְִֵַַָָָָֹֹ
��� � תחמד לא תחמד, לא תענה, לא תגנב, לא ָ�ְְְְֲִִֶַַַָֹֹֹֹֹֹֹתנא�,
אל ה' ו�אמר �ת�חה; � הע� וכל �בע; וה� ְְְְֵֶֶֶַַָָָָֹסת�מ�ת,
ימ�ר, וכי �ת�חה; � ה���טי� וא�ה סת�מה; � ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹמ�ה
אביו, �מק�ל אי�, וגנב אביו, �מ�ה יזד, וכי אי�, ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹמ�ה
� אי� י�ה וכי אנ�י�, י�צ� וכי אי�, י�ה וכי יריב�, ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָ�ְְִִוכי
יפ�ח, וכי �ת�חה; � ��ר י�ח וכי ע�ר; וה� סת�מ�ת, ����ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
י��, �י א�, תצא �י אי�, יבער �י אי�, יגנב �י י��, ְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַֹֹוכי
� י�אל וכי �בע; וה� סת�מ�ת, ��� � אי� י�� ְְְְִִֵֶַַָ�ִִִֵ�י
�ל��� � לאלהי� זבח מכ�פה, יפ�ה, וכי ְְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ�ת�חה;
ת�א, לא תק�ל, לא אלהי� �ת�חה; � �ס� א� ְְְֱִִִֵֶֶַָָֹֹֹסת�מ�ת;
ה�ה סת�מ�ת; חמ��� � ת�ה לא תראה, �י תפ�ע, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָֹ�י
מ�ה ואל סת�מה; � מ��לה תהיה לא �ת�חה; � ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹאנכי
�ת�חה; � ה' ויד�ר סת�מה; � ה' ו�אמר �ת�חה; � ְְְְֵֶַַַַָָָָֹאמר
� מנרת וע�ית �לח�, וע�ית סת�מה; � אר�� ְְְִַָָָֹ�ְְְִַָָָָוע��
את וע�ית סת�מה; � ה���� ואת �ת�ח�ת; ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ��יה�
ה�ז�ח, את וע�ית פרכת, וע�ית �ת�חה; � ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹה�ר�י�
� הקרב וא�ה �צ�ה, וא�ה ה����, חצר את ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוע�ית
וע�ית �ת�חה; � האפד את וע�� סת�מ�ת; ְְְְְֲִִֵֶָָָָָָֹחמ���
וזה �י�, וע�ית מעיל, את וע�ית ח��, וע�ית ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶָָָָָָֹֹמ��צת,
וע�ית ;�� וה� סת�מ�ת, ��� � �ע�ה א�ר וזה ְְְִֵֵָָָ�ְֲֲֶֶֶַַָָה�בר,
ויד�ר ���ר, �וע�ית ויד�ר ת�א, �כי ויד�ר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָמז�ח,
ויד�ר ס�י�, ל� �קח ו�אמר �ת�ח�ת; אר�ע�� � ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹ�ב�מי�
ו��� �ת�חה; � ה' ו�אמר סת�מ�ת; ��יה� � קראתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�ראה
��יה� � ו�רד ו�פ� רד, �ל� ויד�ר סת�מה; � מ�ה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹאל
ו�אמר מ�ה, ו�אמר סת�מה; � עלה �ל� ויד�ר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹ�ת�ח�ת;
מ�ה אל ה' ו�אמר �סל, מ�ה אל ה' ו�אמר מ�ה, אל ְֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹה'
ו�אמר סת�מה; � מ�ה ו�קהל �ת�ח�ת; אר�ע�� � ְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָֹֹ�תב
�ת�ח�ת; ��יה� � י�ראל �ני אל מ�ה ו�אמר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹמ�ה,
ו�ע� �ת�חה; � יריעת ו�ע� סת�מה; � לב חכ� כל ְְְֲֲִֵַַַַַַַַַָָָֹו�ע��
ה�לח�, את ו�ע� �צלאל, ו�ע� סת�מה; � ה�ר�י� ְָ�ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָאת
אר�ע�� � ה�טרת מז�ח את ו�ע� ה�נרה, את ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹו�ע�
ו�ע� ה���ר, את ו�ע� העלה, מז�ח את ו�ע� ְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָָֹ�ת�ח�ת;
ו�ע� סת�מ�ת; חמ��� � ה�הב �ל פק�די, א�ה החצר, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאת
את ו�ע� סת�מה; � אבני את ו�ע�� �ת�חה; � האפד ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאת
את ו�ע�� �ת�ח�ת; ��יה� � מעיל את ו�ע� ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַֹהח��,
סת�מ�ת; �ל��� � ו�כל צי�, את ו�ע�� ,�� ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹה�תנת
��יה� � החד� �בי�� ויד�ר ה����, את ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹו�ביא�

ה�לח�, את ו��� ו��ח, הרא���, �חד� ויהי ְָ�ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֹ�ת�ח�ת;
ו���ו מס�, את ו��� מז�ח, את ו��� ה�נרה, את ��� ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

�מ�נה; וה� סת�מ�ת, ��� � החצר את ו�ק� ה��ר, ְְְֵֶָ�ִֵֶֶֶֶַַָָֹאת
�מני� ו��י�; ��ע ה�ת�ח�ת, מני� �ת�חה. � הענ� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָויכס
ו��י� ואר�ע מאה ה�ל, ות�עי�; חמ� ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹה�ת�מ�ת,

ִָָ�ר���ת.

:‡¯˜iÂ ¯ÙÒ� הע�� מ� וא� סת�מה; � ה�א� מ� וא� ≈∆«ƒ¿»ְְְִִִִַָָֹ
על מנחה וא� תקרב, וכי תקריב, �י ונפ� ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָ�ת�חה;
חמ��� � �קריב וא� מרח�ת, מנחת וא� ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָה�חבת,
וא� ויד�ר, עז, וא� ה�א�, מ� וא� זבח, וא� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַֹסת�מ�ת;
תחטא �י ונפ� �ב�, וא� נפ�, וא� נ�יא, א�ר עדת, ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָ�ל
� ה' ויד�ר ת�יג, לא וא� ��ע; וה� �ת�ח�ת, ��� ��ְְְְִִֵֵֵַַַַָֹ
� �צו ויד�ר �נפ�, ויד�ר נפ�, וא� סת�מ�ת; ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ��יה�
קר��, �זה ויד�ר סת�מה; � ��רת וזאת �ת�ח�ת; ְְְְְְְְֵֶַַַַָָָָֹ�ל���
��רת וזאת הא��, ��רת וזאת אהר�, אל �ד�ר ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹויד�ר
� אהר� את �קח ויד�ר י�ראל, �ני אל �ד�ר ויד�ר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹזבח,
סת�מה; � ה�מיני ���� ויהי ;�� וה� �ת�ח�ת, ����ְְְְְִִִֵֵַַַָָ
� מ�ה אל ה' ויד�ר מ�ה, ויד�ר אהר�, אל ה' ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹֹויד�ר
סת�מ�ת; ��יה� � ימ�ת וכי לכ�, וזה �ת�ח�ת; ְְְְְְְִֵֶֶֶָָָָ�ל���
צרעת, נגע יהיה, �י �אד� ויד�ר תזריע, �י �א�ה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָויד�ר
א� ואי� סת�מה; � ��ר א� �ת�ח�ת; אר�ע�� � ְְְְְִַַָָָָָָ�ב�ר
ואי� ��ר�, בע�ר יהיה �י א�ה א� ואי� �ת�חה; � ְְְְְְִִִִִִֶָָָָָא�ה
� �היה �זאת ויד�ר סת�מ�ת; �ל��� � וה�גד י�רט, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�י
�ד�ר� ויד�ר תבא�, �כי ויד�ר סת�מה; � �ל וא� ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָֹ�ת�חה;
סת�מה; � תצא �י ואי� �ת�ח�ת; ��יה� � י�ראל �ני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָאל
ויד�ר סת�מה; � יז�ב �י וא�ה �ת�חה; � תהיה �י ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָוא�ה
�ני אל �ד�ר ויד�ר אהר�, אל �ד�ר ויד�ר מ�ת, ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַֹ�אחרי
ערות אבי�, ערות אי�, אי� �ת�ח�ת; �ל��� � ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָי�ראל
א�ת, �ת ערות �נ�, �ת ערות אח�ת�, ערות אבי�, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָא�ת
אבי�, אחי ערות א��, אח�ת ערות אבי�, אח�ת ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָערות
��� � �ב�� א�ה ערות אחי�, א�ת ערות ��ת�, ָ�ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָערות
וכי עדת, �ל אל �ד�ר ויד�ר ע�רה; ��י� וה� ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָסת�מ�ת,
ויד�ר סת�מה; � יג�ר וכי �ת�ח�ת; ��יה� � אל ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹתבא�
� ה�הני� אל אמר מ�ה אל ה' ו�אמר מ�רע�, י�� ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ�א�ר
� אהר� אל �ד�ר ויד�ר ה�ד�ל, וה�ה� �ת�ח�ת; ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹ��יה�
ואל אהר� אל �ד�ר ויד�ר �וי�זר�, ויד�ר סת�מ�ת; ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ��יה�
סת�מה; � ��ב א� ���ר ויד�ר �ת�ח�ת; ��יה� � ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָ�ניו
�כי ויד�ר ה', מ�עדי א�ה י�ראל, �ני אל �ד�ר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָויד�ר
� לכ� �ספר�� �ת�ח�ת; �ל��� � האר� אל ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָֹתבא�
�א� ויד�ר �ת�חה; � ה�ביעי �בחד� ויד�ר ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹסת�מה;
�צו ויד�ר י��, ע�ר �בחמ�ה ויד�ר סת�מה; � ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָ�ע��ר
�� ו�צא �ת�ח�ת; �ל��� � סלת ולקח� י�ראל, �ני ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאת
�בהר ויד�ר המק�ל, את �ה�צא ויד�ר סת�מה; � ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָא�ה
ואי� אחי�, ימ�� �י ל�, וספר� �ת�ח�ת; ��יה� � ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָסיני
וכי ע��, אחי� ימ�� וכי �מטה, אחי� ימ�� וכי ימ�ר, ְְְְִִִִִִִִָָָָָָָֹ�י
לא וא� �ח�תי, א� ;�� וה� סת�מ�ת, ��� � יד ְִַֹֹ�ְְְִֵֵָ�ִַַת�יג
ויד�ר סת�מה; � �זאת וא� �ת�ח�ת; ��יה� � לי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹת�מע�
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מני� סת�מה. � �המה וא� �ת�חה; � יפלא �י ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָ�אי�
ואר�עי�; �� וה�ת�מ�ת, וחמ�י�; ��י� ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָה�ת�ח�ת,

ות�עי�. �מ�נה ְְְִִֶַֹה�ל,

:È�ÈÒ ¯a„Óa ¯ÙÒלבני סת�מה; � רא�ב� �ני ו�הי� ≈∆¿ƒ¿«ƒ«ְְְְְִִֵֵֵַָ
זב�ל�, לבני י��כר, לבני יה�דה, לבני �ד, לבני �ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָ�מע��,
א�ר, לבני ד�, לבני בנימ�, לבני מנ�ה, לבני י�ס�, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָלבני
ויד�ר לוי, מ�ה את �א� ויד�ר ה�קדי�, א�ה נפ�לי, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַ�ְְְִֵֵֶַַָ�ני

אר וה� �ת�ח�ת, ��� � �גל� על �גל�אי� ע�רה; �ע ְְִִַ�ְְְְֵֵֶֶֶַַָ
ד� מחנה �גל אפרי�, מחנה �גל אהל, ונסע רא�ב�, ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמחנה
ויד�ר ��לדת, וא�ה �ק�די, א�ה סת�מ�ת; אר�ע�� �ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
�ת�ח�ת; חמ��� � �פקד ויד�ר ואני, ויד�ר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָֹהקרב,
ויד�ר �קח, ויד�ר סת�מ�ת; ��יה� � �פקד ו�אמר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹולקהת,
אר�ע�� � �נ�א ויד�ר �כרית�, �אל ויד�ר ְְְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָֹֹ�נ�א,
סת�מ�ת; ��יה� � גר��� �ני �פק�די מררי, �ני ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָ�ת�ח�ת;
�אי� ויד�ר יע��, �י א�ה א� �אי� ויד�ר �צו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָויד�ר
אל �ד�ר ויד�ר יפלא, �י א�ה א� �אי� ויד�ר ת�טה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ�י
ויהי ו�מ�, י�א, יאר, יברכ�, �ת�ח�ת; חמ��� � ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָֹאהר�
;�� וה� סת�מ�ת, ��� � ה�קריב ויהי מ�ה, ���ת ְְֵֵָ�ְְְִִֶַַַַֹ�י��
החמי�י, ���� הרביעי, ���� ה�לי�י, ���� ה�ני, ����ְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָ
ה��יעי, ���� ה�מיני, ���� ה�ביעי, ���� ה��י, ����ְְְִִִִִִִִַַַַַַַַ
זאת ע�ר, �ני� �י�� ע�ר, ע��י �י�� הע�ירי, ����ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹ
��� � הלו�� את �קח ויד�ר �בהעלת�, ויד�ר ָ�ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַֹ�ֲחנ�ת,
� ללו�� א�ר �זאת ויד�ר ע�רה; אר�ע וה� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַֹ�ת�ח�ת,
��יה� � טמא יהיה �כי ויד�ר �ויע��, ויד�ר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָסת�מה;
ויהי ל�, �ע�ה ויד�ר סת�מה; � הקי� �בי�� ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָ�ת�ח�ת;
ויהי לחבב, מ�ה ו�אמר �ת�ח�ת; ��יה� � ה�נית ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ��נה
ו�אמר �מתאנני�, הע� ויהי סת�מ�ת; ��יה� � ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ�נסע
אר�ע�� � מרי� ו�ד�ר �קצר, ה' �היד ו�אמר לי, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ�אספה
�ואביה, ו�אמר סת�מה; � �תא� ה' ו�אמר ְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹֹ�ת�ח�ת;
מתי, �עד ויד�ר ינאצני, אנה �עד ו�אמר ל�, ��לח ְְִֵַַַַָ�ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָֹויד�ר
;�� וה� �ת�ח�ת, ��� � �בבאכ� ויד�ר תבא�, �כי ְְֵֵָ�ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹֹויד�ר
בני ו�הי� סת�מ�ת; ��יה� � אחת נפ� וא� ת���, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַוכי
ו�אמר סת�מה; � י�מת �מ�ת ו�אמר �ת�חה; � ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹי�ראל
�ה�דל�, ויד�ר �ת�ח�ת; ��יה� � קרח ו��ח לה�, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�וע��
סת�מ�ת; �ל��� � אלעזר אל �אמר ויד�ר �העל�, ְְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹויד�ר
�וקח ויד�ר סת�מה; � �הר�� ויד�ר �ת�חה; � ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָֹֹו��נ�
�ל��� � י�ראל �ני ו�אמר� �ה�ב, ו�אמר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹמא��,
אהר� אל ה' ויד�ר סת�מה; � אהר� אל ה' ו�אמר ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹ�ת�ח�ת;
ויד�ר הלו��, �ואל ויד�ר סת�מה; � לוי ולבני �ת�חה; �ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
� ה��ה את �קח ויד�ר י�ראל, �ני ו�בא� ח�ת, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ�ְֹ�זאת
מ�ה ו��לח האמנ��, לא �יע� ו�אמר �ת�ח�ת; ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹֹאר�ע��
ה�נעני ו��מע �ת�חה; � מ�ד� ו�סע� סת�מ�ת; ��יה� �ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ
סת�מה; � י�יר אז �ת�חה; � ההר מהר ו�סע� סת�מה; �ְְְְִִֵַָָָָָָָֹ
ו��ב סת�מה; � �לק ו�רא �ת�חה; � י�ראל ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָו��לח
אר�ע�� � ה' ו�אמר �צר�ר, ויד�ר �פינחס, ויד�ר ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹי�ראל,
�ני י��כר, �ני יה�דה, �ני גד, �ני �מע��, �ני ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָ�ת�ח�ת;
ד�, �ני א�ה בנימ�, �ני אפרי�, בני א�ה י�ס�, �ני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ�ְזב�ל�,
ע�רה; אחת וה� סת�מ�ת, ��� � נפ�לי �ני א�ר, ְְְֵֵֶַַָ�ְְְִֵֵֵַָָ�ני

��יה� � ו�קרבנה ה�וי, פק�די וא�ה �ת�חה; � ה' ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָויד�ר
��יה� � �עלה ו�אמר צלפחד, �נ�ת �כ� ו�אמר ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹסת�מ�ת;
ה��ת, �בי�� �צו, ויד�ר סת�מה; � מ�ה ויד�ר ְְְְְְֵֵֶַַַַַַַָָֹ�ת�ח�ת;
הרא���, �בחד� �ת�ח�ת; �ל��� � חד�יכ� ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹ�ברא�י
� ה�ביעי �בחד� סת�מ�ת; ��יה� � ה���רי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַֹ�בי��
�ב��� ה�ני, �ב��� ע�ר, �בחמ�ה �בע��ר, ְֲִִֵֶַַַַָָָָָ�ת�חה;
ה��י, �ב��� החמי�י, �ב��� הרביעי, �ב��� ְְֲִִִִִִִִַַַַַַָה�לי�י,
��ע; וה� סת�מ�ת, ��� � ה�מיני ���� ה�ביעי, ְְֵֵַָ�ְְִִִִַַַַ�ב���
מ�ה ו�צא� �ת�ח�ת; ��יה� � ה' ויד�ר מ�ה, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹויד�ר
סת�מ�ת; �ל��� � ��א ו�אמר אלעזר, ו�אמר ְְְְְְְֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹואלעזר,
� אליו ו���� מצאנ�, א� ו�אמר� �ת�חה; � רב ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ�מקנה
��יה� � מסעי א�ה מ�ה, אליה� ו�אמר סת�מ�ת; ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹ��יה�
��יה� � �בערבת ויד�ר ה�נעני, ו��מע ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַֹ�ת�ח�ת;
�מ�ת �א�ה ויד�ר י�ראל, �ני את �צו ויד�ר ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָסת�מ�ת;

�ניהא אל �ד�ר ויד�ר מ�אב, �בערבת ויד�ר נ�י�, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
ה�ת�ח�ת, מני� �ת�ח�ת. חמ��� � רא�י ו�קרב� ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָי�ראל,
מאה ה�ל, ו��י�; �� וה�ת�מ�ת, ות�עי�; ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹ��י�

�ר���ת. וחמ�י� ְֲִִִֶַָָ��מ�נה

:ÌÈ¯·c‰ ‰l‡ ¯ÙÒויד�ר ו�עבר, ו�פ� אלי, ה' ו�אמר ≈∆≈∆«¿»ƒְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַֹֹ
וע�ה סת�מ�ת; חמ��� � ואתח�� ראה, אלי ה' ו�אמר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹה',
אר�ע�� � מ�ה ו�קרא יב�יל, אז �ני�, ת�ליד �י ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹי�ראל,
ולא תרצח, לא ��ד, �מ�ר, ת�א, לא אנכי, ְְְִִִֵַַָָָֹֹֹֹ�ת�ח�ת;
את תתא�ה, ולא תחמד, ולא תענה, ולא תגנב, ולא ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹֹתנא�,
� י�ראל �מע ע�רה; אחת וה� סת�מ�ת, ��� � ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָ�ְִַָה�ברי�
�י בנ�, י�אל� �י תנ��, לא יביא�, �י והיה ְְְְְְְֲִִִִִִַָָָָֹ�ת�חה;
תאמר �י �ת�חה; � עקב והיה סת�מ�ת; אר�ע�� � ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹיביא�
�מע ���ח, �כח א� והיה ה�צוה, �ל סת�מה; �ְְְְְִִִַַַַָָָָָָֹ
�י �ת�ח�ת; חמ��� � י�ראל וע�ה ההוא, �עת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָי�ראל,
אנכי, ראה ��מר��, �מר א� �י �מע, א� והיה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹֹהאר�,
וה� סת�מ�ת, ��� � יכרית �י ירחיב, �י יביא�, �י ְְֵָ�ְְְְֲִִִִִִַַָָוהיה
א��, �ני� ת�מע, �י יסית�, �י �ת�חה; � יק�� �י ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ�בע;
סת�מ�ת, ��� � טהרה צ��ר �ל �אכל�, זה את תאכל, ְָ�ְְִֶֶַָָֹֹֹֹלא
מ�� �ני�, �ל� מקצה �ת�חה; � �ע�ר ע�ר ;�� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹוה�
אר�ע�� � ל� י�כר �י אבי��, �� יהיה �י �ני�, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�בע
�ת�ח�ת; ��יה� � חד� את �מ�ר ה�כ�ר, �ל ְְְְֵֶֶֶַָָֹסת�מ�ת;
�פטי� �ת�חה; � ה��ת חג סת�מה; � �בעת ְְִָֹֹ�ְַַָֹ�ְִָָ�בעה
� בקר�� י�צא �י תז�ח, לא ל�, ת�ע לא ְְְְְְְִִִִִִֵַַָֹֹֹו�טרי�,
יהיה לא תבא, �י �ת�חה; � י�לא �י סת�מ�ת; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹאר�ע��
יכרית �י �א, א�ה �י ה�וי, יבא וכי יהיה, וזה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹל�הני�,
לא �ת�חה; � אי� יהיה וכי ;�� וה� סת�מ�ת, ��� ��ְְְְְִִִֵֵֶָָֹ
עיר, אל תקרב �י ל�לחמה, תצא �י עד, יק�� לא ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹת�יג,
�י �ת�חה; � חלל י�צא �י סת�מ�ת; חמ��� � תצ�ר ְְְֲִִִִִֵָָָָָָ�י
יהיה וכי לאי�, יהיה �י לאי�, תהיי� �י ל�לחמה, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָתצא
יהיה לא חמ�ר, את תראה לא ��ר, את תראה לא ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֹֹֹבאי�,
�י �ת�חה; � י�רא �י �בע; וה� סת�מ�ת, ��� � גבר ְְְִִִֵֵֶַָָָ�ְִֶֶכלי
�י היה, אמת וא� אי�, י�ח �י �דלי�, תחר�, לא ְְְֱֲִִִִִִִִֶֶַַָָֹֹתבנה,
�י ימצא, ��דה וא� בת�לה, נערה יהיה �י אי�, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָי�צא
לא ממזר, יבא לא פצ�ע, יבא לא אי�, י�ח לא ְְְִִִֵַַַָָָֹֹֹֹֹֹימצא,

ipy mei Ð meil miwxt dyely m"anx ixeriy

תס�יר, לא מחנה, תצא �י אדמי, תתעב לא ע��ני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹֹיבא
�כר�, תבא �י נדר, ת�ר �י ת�י�, לא קד�ה, תהיה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹלא
א�ה אי� י�ח �י א�ה, אי� י�ח �י �קמת, תבא ְִִִִִִִִִַַַָָָָֹ�י
לא �רע�, ת�ה �י ה�רעת, �נגע ה�מר י�צא, �י ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹחד�ה,
�י תקצר, �י ת�ה, לא אב�ת, י�מת� לא עני, �כיר ְְֲִִִִִֶַַָָָֹֹֹֹתע�ק
לא אנ�י�, י�צ� �י אחי�, י�ב� �י ריב, יהיה �י ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָֹֹתח�ט,
זכ�ר ��ל�י�; חמ� וה� סת�מ�ת, ��� � �כיס� ל� ְְְִֵֵָָָֹ�ְְְְִִֶיהיה
תכ�ה �י �ת�ח�ת; ��יה� � תב�א �י והיה ע�ה, א�ר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָאת
וזקני מ�ה ויצו סת�מ�ת; ��יה� � ה�ה ה��� ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹלע�ר,
אר�ר הע�, את מ�ה ויצו מ�ה, ויד�ר �ת�חה; � ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹי�ראל
אר�ר מ�יג, אר�ר מקלה, אר�ר פסל, יע�ה א�ר ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהאי�
�כב אר�ר �המה, �ל ע� �כב אר�ר מ�ה, אר�ר ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמ��ה,
לקח אר�ר מ�ה, אר�ר חתנ��, ע� �כב אר�ר אחת�, ְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹע�
�ל� וה� סת�מ�ת, ��� � יקי� לא א�ר אר�ר ְְְֵָֹ�ֲִֶַָָֹֹ�חד,
��יה� � ת�מע לא א� והיה �מע, א� והיה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹע�רה;
א�� מ�ה, ו�קרא סת�מה; � ה�רית דברי א�ה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�ת�ח�ת;
ראה ה�צוה, �י יבא�, כי והיה �ת�ח�ת; ��יה� � ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹנ�בי�
ו�קרא �ת�חה; � מ�ה ו�ל� סת�מ�ת; �ל��� � ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹנת�י
ה�מי�, האזינ� ה�, מ�ה אל ה' ו�אמר סת�מה; � ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹמ�ה
� ה�רכה וזאת �עצ�, מ�ה אל ה' ויד�ר מ�ה, ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹו�בא
� �ללוי סת�מה; � ליה�דה וזאת �ת�ח�ת; ְְְְְֲִִִֵָָָֹחמ���

לבנימ �לא�ר,�ת�חה; �לד�, �לגד, ולזב�ל�, �לי�ס�, ,� ְְְְְְִִִֵָָ�ְְְֵָָָ
�ל ה�ת�ח�ת מני� �בע. וה� סת�מ�ת, ��� � מ�ה ְְְְִֵֶֶַַַָ�ֶַַַֹו�על
וע�רי�; אר�ע מאה וה�ת�מ�ת, ��ל�י�; אר�ע זה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹספר
�ל �ל ה�ת�ח�ת �מני� וחמ�י�. �מ�נה מאה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹה�ל,
��עה מא�ת �ל� וה�ת�מ�ת, ות�עי�; מאתי� ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹה��רה,

ות�עה. ��י� מא�ת �� ה�ל, ְְְְִִִִִֵֵַָֹו�בעי�;
רוח �אמצע� י� ו�יטה, �יטה �ל � האזינ� �ירת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָצ�רת

אותיות]אחד תשע ונמצאת[של ה�ת�מה, ה�ר�ה �צ�רת ְְְְִֵֶַַַָָָָָ
ו��י� ��בע א�ת� וכ�תבי� ל��י�; חל�קה �יטה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָ�ל
ו�יטה: �יטה �ל ��רא� ה�ב�ת ה� וא�� ְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ�יט�ת.
הל�א, הלה', �חת, אל, ה��ר, �י, ��עיר�, יער�, ְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַֹהאזינ�,
ה', �נ�ר, יסבבנה�, ימצאה�, �י, י�ב, �הנחל, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹזכר,
�ת�עבת, וינ�ל, �מנ�, וד�, �ני, חמאת, ו�נקה�, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹיר�בה�,
�ג�י, �עס�ני, �ני�, אראה, מ�עס, ו���ח, לא, ְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַָֹֹאלהי�,
ולא, ,�� א��יתה, ,�� ע�, וקטב, ח�י, ו�להט, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹו�יקד,
א��לת, �מ�דמת, ואיבינ�, וה', ��ני�, יבינ�, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָֹֹֹואי�,
יהי, י���, צ�ר, ואפס, ועל, וח�, לעת, חת��, ְְְְְְְִִֵֶֶַָָֹורא�,
ונק�. הרנינ�, מ��, א��יר, א�יב, א�, �י, מחצ�י, ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָואי�,
�ה� אחר�נה, �יטה �ל חצי ��רא� ה�ב�ת ה� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹוא��
צ�יק, �י, הב�, וכרביבי�, ��ל, ות�מע, ה��: ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָ�אמצע
�בתה�, יעקב, למס�ר, �הפריד�, �אל, ה�א, ע�, ְְְְְְֲִִַַַַַֹֹ��ר,
ו���, ו��מ�, ע�, ע�, ו�מ�, ו�אכל, ואי�, יפר�, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹי�רנה�,
ואני, ה�, �י, ו�אמר, ו�רא, צ�ר, חד�י�, יז�ח�, ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹ�ְִַיקנאה�,
�י, ,�� ל�לי, אמר�י, מח��, ו��, מזי, אס�ה, ו�אכל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�י,
�י, �י, �י, לי, הלא, חמת, ענבמ�, �י, �י, א�, איכה, ֲֲֲִִִִִִִֵֵַָָֹל�,
ותאחז, ואמר�י, ואי�, אני, רא�, יק�מ�, א�ר, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹואמר,

וכ�ר. �י, מרא�, וחר�י, ְְְְְְִִִִֵֶַַַֹולמ�נאי,

.·Èיטה� �יטה: ��ל�י� א�ת� ��תבי� � ה�� ְְִִִִִִַַָָָָֹ�ירת
�אמצע� מ�יחי� אחת ה�יט�ת, ��אר �דר��; ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָרא��נה,
עד �אמצע�, מק�מ�ת ��ני הרוח מ�יחי� ואחת אחד, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָרוח
ה�תב �נגד רוח ונמצא ל�ל�, חל�קה ה�יטה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ���צא
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ית��� ה�תב, ��אר �י� ��יר�ת �י� ,��� ה��רה ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ�ַָָ�ל
ולא �� תד�ק ולא �י�תר, לחבר�� סמ�כה א�ת ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ��הא
א�א �ב�ת, ���י ה�בה �ראה ��א �די � מ��ה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹתתרחק
א�ת הרחיק וא� ה�ערה; �ח�ט לא�ת א�ת �י� ְְְְְֲִִִִֵֶַַָיהיה
�אינ� לתינ�ק �ב�ת ���י ה�בה ��ראה �די ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָמא�ת,

��ת��. עד �ס�ל, זה הרי ְֲִֵֵֶֶַַָָרגיל,

ט ּפרק ּתֹורה ספר ¤¤¨¤¥§¦הלכֹות

ולא‡. ה�פ�, על יתר אר�� לא ��רה, ספר ע��י� ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאי�
�גויל אר��? ה�א וכ�ה אר��. על יתר עבה]ה�פ� [קל� ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ה��דל �רחב אצ�ע וע�רי� אר�ע �ה� טפחי�, ��ה �ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
�בקל� יד; יותר]�ל דק וה�א[שהוא י�תר, א� �ח�ת א� � ְְִֵֶָָָ

מ��ה �ח�ת �גויל ע�ה א� וכ� �ה�פ�. אר�� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ��הא
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תס�יר, לא מחנה, תצא �י אדמי, תתעב לא ע��ני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹֹיבא
�כר�, תבא �י נדר, ת�ר �י ת�י�, לא קד�ה, תהיה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹלא
א�ה אי� י�ח �י א�ה, אי� י�ח �י �קמת, תבא ְִִִִִִִִִַַַָָָָֹ�י
לא �רע�, ת�ה �י ה�רעת, �נגע ה�מר י�צא, �י ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹחד�ה,
�י תקצר, �י ת�ה, לא אב�ת, י�מת� לא עני, �כיר ְְֲִִִִִֶַַָָָֹֹֹֹתע�ק
לא אנ�י�, י�צ� �י אחי�, י�ב� �י ריב, יהיה �י ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָֹֹתח�ט,
זכ�ר ��ל�י�; חמ� וה� סת�מ�ת, ��� � �כיס� ל� ְְְִֵֵָָָֹ�ְְְְִִֶיהיה
תכ�ה �י �ת�ח�ת; ��יה� � תב�א �י והיה ע�ה, א�ר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָאת
וזקני מ�ה ויצו סת�מ�ת; ��יה� � ה�ה ה��� ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹלע�ר,
אר�ר הע�, את מ�ה ויצו מ�ה, ויד�ר �ת�חה; � ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹי�ראל
אר�ר מ�יג, אר�ר מקלה, אר�ר פסל, יע�ה א�ר ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהאי�
�כב אר�ר �המה, �ל ע� �כב אר�ר מ�ה, אר�ר ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמ��ה,
לקח אר�ר מ�ה, אר�ר חתנ��, ע� �כב אר�ר אחת�, ְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹע�
�ל� וה� סת�מ�ת, ��� � יקי� לא א�ר אר�ר ְְְֵָֹ�ֲִֶַָָֹֹ�חד,
��יה� � ת�מע לא א� והיה �מע, א� והיה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹע�רה;
א�� מ�ה, ו�קרא סת�מה; � ה�רית דברי א�ה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�ת�ח�ת;
ראה ה�צוה, �י יבא�, כי והיה �ת�ח�ת; ��יה� � ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹנ�בי�
ו�קרא �ת�חה; � מ�ה ו�ל� סת�מ�ת; �ל��� � ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹנת�י
ה�מי�, האזינ� ה�, מ�ה אל ה' ו�אמר סת�מה; � ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹמ�ה
� ה�רכה וזאת �עצ�, מ�ה אל ה' ויד�ר מ�ה, ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹו�בא
� �ללוי סת�מה; � ליה�דה וזאת �ת�ח�ת; ְְְְְֲִִִֵָָָֹחמ���

לבנימ �לא�ר,�ת�חה; �לד�, �לגד, ולזב�ל�, �לי�ס�, ,� ְְְְְְִִִֵָָ�ְְְֵָָָ
�ל ה�ת�ח�ת מני� �בע. וה� סת�מ�ת, ��� � מ�ה ְְְְִֵֶֶַַַָ�ֶַַַֹו�על
וע�רי�; אר�ע מאה וה�ת�מ�ת, ��ל�י�; אר�ע זה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹספר
�ל �ל ה�ת�ח�ת �מני� וחמ�י�. �מ�נה מאה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹה�ל,
��עה מא�ת �ל� וה�ת�מ�ת, ות�עי�; מאתי� ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹה��רה,

ות�עה. ��י� מא�ת �� ה�ל, ְְְְִִִִִֵֵַָֹו�בעי�;
רוח �אמצע� י� ו�יטה, �יטה �ל � האזינ� �ירת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָצ�רת

אותיות]אחד תשע ונמצאת[של ה�ת�מה, ה�ר�ה �צ�רת ְְְְִֵֶַַַָָָָָ
ו��י� ��בע א�ת� וכ�תבי� ל��י�; חל�קה �יטה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָ�ל
ו�יטה: �יטה �ל ��רא� ה�ב�ת ה� וא�� ְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ�יט�ת.
הל�א, הלה', �חת, אל, ה��ר, �י, ��עיר�, יער�, ְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַֹהאזינ�,
ה', �נ�ר, יסבבנה�, ימצאה�, �י, י�ב, �הנחל, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹזכר,
�ת�עבת, וינ�ל, �מנ�, וד�, �ני, חמאת, ו�נקה�, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹיר�בה�,
�ג�י, �עס�ני, �ני�, אראה, מ�עס, ו���ח, לא, ְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַַָֹֹאלהי�,
ולא, ,�� א��יתה, ,�� ע�, וקטב, ח�י, ו�להט, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹו�יקד,
א��לת, �מ�דמת, ואיבינ�, וה', ��ני�, יבינ�, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָֹֹֹואי�,
יהי, י���, צ�ר, ואפס, ועל, וח�, לעת, חת��, ְְְְְְְִִֵֶֶַָָֹורא�,
ונק�. הרנינ�, מ��, א��יר, א�יב, א�, �י, מחצ�י, ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָואי�,
�ה� אחר�נה, �יטה �ל חצי ��רא� ה�ב�ת ה� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹוא��
צ�יק, �י, הב�, וכרביבי�, ��ל, ות�מע, ה��: ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָ�אמצע
�בתה�, יעקב, למס�ר, �הפריד�, �אל, ה�א, ע�, ְְְְְְֲִִַַַַַֹֹ��ר,
ו���, ו��מ�, ע�, ע�, ו�מ�, ו�אכל, ואי�, יפר�, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹי�רנה�,
ואני, ה�, �י, ו�אמר, ו�רא, צ�ר, חד�י�, יז�ח�, ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹ�ְִַיקנאה�,
�י, ,�� ל�לי, אמר�י, מח��, ו��, מזי, אס�ה, ו�אכל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�י,
�י, �י, �י, לי, הלא, חמת, ענבמ�, �י, �י, א�, איכה, ֲֲֲִִִִִִִֵֵַָָֹל�,
ותאחז, ואמר�י, ואי�, אני, רא�, יק�מ�, א�ר, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹואמר,

וכ�ר. �י, מרא�, וחר�י, ְְְְְְִִִִֵֶַַַֹולמ�נאי,

.·Èיטה� �יטה: ��ל�י� א�ת� ��תבי� � ה�� ְְִִִִִִַַָָָָֹ�ירת
�אמצע� מ�יחי� אחת ה�יט�ת, ��אר �דר��; ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָרא��נה,
עד �אמצע�, מק�מ�ת ��ני הרוח מ�יחי� ואחת אחד, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָרוח
ה�תב �נגד רוח ונמצא ל�ל�, חל�קה ה�יטה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ���צא

צ�רת�: היא וז� הרוח. �נגד ְְְִֶֶֶַָָָָ�כתב
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ית��� ה�תב, ��אר �י� ��יר�ת �י� ,��� ה��רה ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ�ַָָ�ל
ולא �� תד�ק ולא �י�תר, לחבר�� סמ�כה א�ת ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ��הא
א�א �ב�ת, ���י ה�בה �ראה ��א �די � מ��ה ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹתתרחק
א�ת הרחיק וא� ה�ערה; �ח�ט לא�ת א�ת �י� ְְְְְֲִִִִֵֶַַָיהיה
�אינ� לתינ�ק �ב�ת ���י ה�בה ��ראה �די ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָמא�ת,

��ת��. עד �ס�ל, זה הרי ְֲִֵֵֶֶַַָָרגיל,

ט ּפרק ּתֹורה ספר ¤¤¨¤¥§¦הלכֹות

ולא‡. ה�פ�, על יתר אר�� לא ��רה, ספר ע��י� ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאי�
�גויל אר��? ה�א וכ�ה אר��. על יתר עבה]ה�פ� [קל� ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ה��דל �רחב אצ�ע וע�רי� אר�ע �ה� טפחי�, ��ה �ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
�בקל� יד; יותר]�ל דק וה�א[שהוא י�תר, א� �ח�ת א� � ְְִֵֶָָָ

מ��ה �ח�ת �גויל ע�ה א� וכ� �ה�פ�. אר�� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ��הא
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עד ��תב, והרחיב ה��ה על יתר א� ה�תב, את ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ�מעט
��צוה. זה הרי � �ה�פ� אר�� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָ��היה

ה��י��·. כתב]�ע�ר ללא ריק קל� מ�מ�ה,[שוליי�. ְִִִַַָָ
�� �בי� אצ�ע�ת; �ל� �למעלה, אצ�ע�ת; [עמוד]אר�ע ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָֹ

יריעה �ל �תח�ת ���יח צרי� לפיכ�, אצ�ע�ת. ��י ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלד�,
����פר ��מצא � �פירה �כדי אחת אצ�ע רחב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�בס�פ�,
��י ,��� ה�פר �כל וד� �� �ל �י� יהיה ְֵ�ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהיריעה,
לגל �די �בס�פ�, ה�פר �תח�ת הע�ר מ� וי�יח ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאצ�ע�ת.
ה�תיר, א� ח�ר וא� למצוה; הא��, ה�ע�רי� וכל ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָע��ד.

�סל. ַָֹלא

אר��‚. ��היה ה�פר ��ע�ה עד אד�, ית��� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�יצד
��וה הע�ר�ת �מר�ע מתחיל וע��ה[ברחב�]�ה�פ�? , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ
קצב טפחי�, ��ה מה� ע�ר �ל ל�ל.[מדה]רחב אחד ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

יפה מה�ק אחד, �ר� מה� וע��ה הע�ר�ת, ��לל �� ֶָָ�ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָואחר
ה�ר� ה�� ��ע�ה עד �מה�ק, �ע�ר�ת �מ�סי� ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָיפה;
�ני, �ל �ח�ט �מ�דד הע�ר. רחב �ה�א טפחי�, ְְִִִֵֶֶַָָָָֹ��ה

ה�ר�. על ִֶֶֶַַַ���יפ�

א�„. אר�עי� אר�� יהיה �וה, ��ה יע�ה �� ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָואחר
ל�ני� ���ה מה� אחת אצ�ע ויח�ק אצ�ע�ת; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָחמ�י�
חצי �ע�ר �� ��דע �די חלקי�, �לאר�עה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹול�ל�ה
ע�ר �ל וימ�ד החלק. �זה וכ��צא אצ�ע, �רביע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאצ�ע,
וע�ר, ע�ר �כל י� אצ�ע ��ה ��דע עד ז�, �כ�ה ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָוע�ר

ה�ר�. �ל �אר� אצ�ע ��ה ��דע ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ�די

לב�ק‰. �ל�ה, א� �ני� אחרי�, ע�ר�ת ל�קח �� ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֹואחר
�אר� יד�ע, ודבר אחד. �� �ה� וכ�תב ה�תב, �ע�ר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�ה�
למעלה ��י�� מ�יח �ה�א לפי אצ�ע�ת, ע�רה �בע ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָה��
� ה�תב לפי ה�א ה��, רחב אבל אר�ע; �למ�ה ְְְְֲִַַַַַַַָָָָֹֹ�ל�,
לפי יב�א� ,���� ה�יט�ת מני� וכ� עבה. א� �ק ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָא�

�יטה. �מלא ל�יטה, �יטה ��י� לפי ְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹה�תב,

.Âימד ��רצה, מה לפי �� ���דק ה�� ���תב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹואחר
��י ה�� רחב על וי�סי� ה��ה; �אצ�ע�ת ה�� ְְְְְִֵֶַַַַַַַַַָֹֹרחב
��ר� יב�א� ��י� ��ה ויח�ב וד�, �� ��י� ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאצ�ע�ת
ויראה ה��י�. ח���� וידע ,�� ��דק ה�תב מא�ת� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ��לל
לפי �מ�ער ,��� ה��רה מ� �� ��דק זה �ד� נכ�ב ְְִֵַָ�ְְִִֶֶַַַַַָָָ��ה
ה��רה �ל עלתה א� � �מח�ב מ���. ��תב �ה�א ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָה�פר
וא� ��ר�; �� ���תב ה�תב ה�א זה ה��י�, מני� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלפי

ה��רה מ� י�תר �ה��י� הח���� עלה�ציא דפי� [עוד� ְִִִֵֶֶַַַַָ
�ד�הכתב] ויב�ק ה��י�, מני� ��תמעט עד ��תב ירחיב ,ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָֹ

ימעט ה��י�, מ� יתר �ה��רה הח���� ה�ציא וא� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאחר;
�ד� וכ� אחר. �ד� ויב�ק ה��י�, �מני� ��ר�ה עד ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָֹ��תב
רחב ��דע מאחר אחד. הח���� ��ב�א עד ,�� ְֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹאחר

ה�ר�. �א�ת� מתחיל ה�תב, ו�ע�ר ְְְְִִִֶֶַַַַַָה��י�

.Êרחב �פי ��רט�ט, ��י� ��י� וע�ר, ע�ר �ל ְְְְִִִִֵַַַַָָֹ�מח�ק
הע�ר מ� ל� �כ���אר �ח����. ועלה ,�� ��דק ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָה��
האחר�נה ה�� על י�תר אר�ע א� אצ�ע�ת ְְֲֵֶַַַַַַָָָָֹ�ל�
ויק� �פירה, �כדי אצ�ע רחב מ��� מ�יח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ���ריעה,
על אחר�ת ע�ר�ת י��ס� ��אחר�נה � יח�� ואל ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָה�אר
וע�ר; ע�ר מ�ל ���צ� ה��ספ�ת �ל �נגד ��לל, ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָה�ר�

מני� לפי מ��כ� �ה�תב זה, �בר לח�ב צרי� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָואינ�
הכתב]ה��י� כרוחב הוא הדפי� .[מני� ִַַ

.Á�א ��ה על י�תר ה�פר רחב לע��ת הר�צה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹוכ�
אר�� ויצא מח�ב, ה�א ה�את ה�ר� על מ��ה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�ח�ת
�ח����. יטעה ��א וה�א, � י�תר ולא �ח�ת �לא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ�ה�פ�,

.Ëב�אר� הא�� ה�ע�רי� �כל האמ�ר ה��דל ְְִִִֵַַַָָָָָָֹרחב
��ע�ר�, �ק�קנ� �בר � ה�ינ�ני וה�א ,��� ��רה ְְְְְִִִֵַַָָ�ִֵָ�ע�רי
�דחק; ז� �צד ז� �ינ�נ��ת �ע�ר�ת �בע רחב ְְְְִֵֶַַַָָָֹ�מצאנ�ה�
�כל האמ�ר טפח וכל �רוח. �ע�ר�ת ��י �אר� ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹוה�
טפחי�. ��ה א�ה, וכל מ��; אצ�ע�ת אר�ע ה�א ְְְְִִִֶַַַָָָָָָמק��,

.È,מ��יו וד� �� �ל רחב � אני ��תב�י ��רה ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹספר
�� �ל רחב האזינ�, ו�ירת ה�� ו�ירת אצ�ע�ת; ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָֹאר�ע
אחת וד�, �� ��כל ה�יטי� �מני� אצ�ע�ת; �� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמ��יה�
��ה מאתי� ה�פר, �ל �ל ה��י� �מני� ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָוחמ�י�;
ו��י� מא�ת ��ל� אל� ה�פר, �ל ואר� ;�� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹוע�רי�

�קר�ב. אצ�ע�ת, ְְְֵֵֶָו��

.‡È��ל��י �ח����, היתר�ת אצ�ע�ת ה�� ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָא��
ע�ר�ת �ה�, ��תבנ� והע�ר�ת ו��ס�פ�. ה�פר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��תח�ת
קר�ב א� הא��, ה���ת �י על לכ�ב ��רצה �בזמ� ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאילי�.
יתר א� �ל�ה, א� �ני� א� אחד �� חסר ה� מעט, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלה�
צרי� �הא ולא �יגע לא � �ל�ה א� �ני� א� ��ְְְְִִִֵַַַָָֹֹֹ

�ה�פ�. אר�� ל� יב�א מ�ד א�א ְְְְְִֵֶֶֶָָָָלח����,

.·Èעל יתר ולא ��י�, מ�ל�ה �ח�ת �יריעה ע��י� ְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹאי�
� ח�לק�מ�נה ��י�, ��עה �ת יריעה ל� נז��נה �י�; ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ

אמ�רי�? �ברי� ��ה לכא�. וחמ�ה לכא� אר�עה ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָא�ת�
�ס�ק אפ�� ה�פר, �ס�� אבל �אמצע�; א� ה�פר, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�תח�ת
א�ת� ות�פרי� לב��, אחד �� א�ת� ע��י� אחד, �ד� ְְְְִִֶֶֶַַַָָָאחד

היריע�ת. �אר ְְִִַָע�

.‚È�גידי� א�א א�ת� ��פרי� אי� היריע�ת, ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָ����פרי�
��ה�, �טרפ�ת מ�בל�ת ואפ�� טה�רה, ח�ה א� �המה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ל
מ�יני. למ�ה הלכה זה, ודבר ה�פ�י�; ���פרי� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�דר�
� טמאה �המה �גידי א� �גידי�, ��א �פר� א� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹלפיכ�,

�הלכה. וית�ר ויחזר ���יר עד ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָֹֹ�סל,

.„È��� היריעה �ל ��פר אינ� היריע�ת, ָ�ְְְְִִִֵֵֶַַָָ����פרי�
�מעט מ�מעלה מעט מ�יח א�א ס�פ�, ועד ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָמ�ח�ת�
�אמצע� היריעה ��רע ��א �די �פירה, �לא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמ�מ�ה
�תח�ת� אחד ע�, �ל ע��די� �ני ל� וע��ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ���גלל.
על �ב��� ��ח�ה ���ר הע�ר ות�פר �ס�פ�. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָואחד
�י� וירחיק עליה�; נגלל ��הא �די �גידי�, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהע��די�

.���� וה�תב ְְֶַַַַָָהע��ד

.ÂËיט�ת� ��י �ת�� � יריעה �� ��קרעה ��רה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָספר
לאות] אות בי� הכתב ית�ר.[בתו� לא �ל�, �ת�� ית�ר; ,ְְְִִָֹֹֹֹ

עפצ� �אי� �י�� אמ�רי�? �ברי� שבו��ה האלו� פרי [מי ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ
הקל�] ��פר,עובד � עפ�� �ה�א ה�ויל נ�ר א� אבל ְֲִִִִֵֶַָָָָנ�ר;

�בה �בי� לד�, �� �י� וכ� �ל�. �ת�� ה�א קרע ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹואפ��
א�א א�ת�, ��פרי� אי� � ה�רעי� וכל ית�ר. � ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹלתבה
� ה�רעי� �בכל לז�; ז� היריע�ת �ה� ���פרי� ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ�גידי�

צ�רת�. ����ה א� אחת, א�ת �חסר ��א ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹי�הר
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מה�‡. אחד ��ל ה�, �ברי� �ע�רי� למד, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָנמצאת
ה�א הרי � מה� אחד �� נע�ה וא� ��רה; ספר ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ��סל
�� ואי� ה�ינ�ק�ת, �ה� ��ל�די� הח��י� מ� ְְְִִִֵֶֶַַָָ�ִַָ�ְ�ח��
(א) ה�: וא�� �ר�י�; �� ק�רי� ואי� ��רה, ספר ְְִִֵֵֵֵֶַַָָ�ְקד�ת
ע�ר על ��כ�ב (ב) טמאה; �המה ע�ר על נכ�ב ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָא�
��א מע�ד �היה א� (ג) מע�ד; �אינ� טה�רה ֶָֹ�ְֶָָָ�ְְְֵֵֶָָ�המה
על �תיבה, �מק�� ��א ��כ�ב (ד) ��רה; ספר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹל��
��כ�ב (ה) �ער; �מק�� ה�ל� ועל ��ר �מק�� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָה�ויל
על ��כ�ב (ו) ה�ל�; על �מקצת� ה�ויל, על ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָמקצת�

בבהמה]��כס�סט�ס הפנימי העור �לא[חלק ��כ�ב (ז) ; ְְְְִֶַֹ
הע�מד ��חר ��א ��כ�ב (ח) זמ��רט�ט; [המתקיי� ְְְִִֵֶֶַָָֹֹ

וכ��צארב] ��י ��תב� (י) ל��נ�ת; ��אר ��כ�ב (ט) ;ְְְְְִִֵֶֶַַָָ
האז�ר�ת ��תב (יא) �ס�לי�; מ�אר הקב"ה]�� [שמות ְְְִִֶַַָָָָ

�ה�סי� (יג) אחת; א�ת אפ�� �ח�ר (יב) ��נה; ְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ�לא
��פסדה (טו) �א�ת; א�ת ��געה (יד) אחת; א�ת ְְְְֲִִֶֶַַָָָאפ��
לא�ת �דמה א� ע�ר, �ל ��רא ��א עד אחת, א�ת ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹצ�רת

�ע�ר �י� � �נקב[בתחילת]אחרת �י� [שניקבהה�תיבה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
�ט�ט��האות] �י� �קרע, �י� האות], מקצת ;[נמחקה ְְְִֵֵֶַ

��ראה עד לא�ת, א�ת �י� הקריב א� �הרחיק ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ(טז)
���ה (יז) אחת; �תבה �ב�ת ��י א� �ב�ת, ���י ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָה�בה
��תב (יט) ה�יר�ת; צ�רת ���ה (יח) ה�ר���ת; ִִִֶֶַַַַַָָָָצ�רת
�גידי ��א היריע�ת ��פר (כ) ��ירה; ה�תב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ��אר

למצוה, � ה�ברי� �ל ��אר לע�ב.טה�רה. לא ְְְְְְִִֵַַָָָָָֹ

וכב�ד·. יתרה קד�ה �� נ�הגי� � ה��ר ��רה ְְֵָָָ�ְֲִֵֵֶַָָספר
מה ל� אי� אפ�� ��רה, ספר למ�ר לאד� ל� ואס�ר ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹ�ד�ל.
�� ל�ח י�� ואפ�� ר�י�, ספרי� ל� הי� ואפ�� ְֲֲִִִִִַַַַַָָָָֹ�אכל,
� �ברי� ל�ני א�א ��רה, ספר מ�כרי� אי� לע�ל� ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָחד�.
��א וה�א, �דמיו: א�ה ���א א� �דמיו, ��רה ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ��למד

למ�ר. אחר �בר ל� ְְִִֵֶַָָֹיהיה

�כלי‚. א�ת� נ�תני� � ��פסל א� ��לה, ��רה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָספר
�ניזת�. היא וז� חכמי�; �למיד אצל א�ת� וק�ברי� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָחר�,

למת[מעילי]מט�ח�ת �כריכי� א�ת� ע��י� ��ל�, ספרי� ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ
�ניזת�. היא וז� ְְְִִִָָָמצוה;

ה�ט�ח�ת,„. וכ� ;�� וה�ח ��רה, לספר �ה�כ� ְְִֵַַָ�ְְִֵֶֶַָ�יק
ה�ג�ל א� קריאתו]והאר��, בעת הס"ת להנחת [בימה ְְִַָָָ

ה�יק; �ת�� �ה�פר �י על א� ��רה, ספר �� ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ���יחי�
ספר עליו וה�ח ��רה, ספר עליו לה�יח �ה�כ� ה��א ֵֶַָָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכ�
א�א לזרק�; ואס�ר ה�, קד�ה ��מי�י ה�ל � ְְְֵֶָָָָָ�ְְִֵַַָֹ��רה
עליה� �ע�מד ה�ימ�ת אבל נגנזי�. ����בר�, א� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ���בל�

וה��ח�ת ��רה, ספר הברית]א�חז לוחות ���תבי�[דג� ְְִֵֵֶֶַָ
�ס� ר��ני וכ� קד�ה. �ה� אי� � להתל�ד ל�ינ�ק ְִֵֵֶֶָ�ְְְִִֵֵֶֶַַָָ�ה�
��מי�י � לנ�אי ��רה לספר �ע��י� �ה�, וכ��צא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוזהב
א�ת� מכר �� א� א�א לחל, לה�ציא� ואס�ר ה�; ְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹ�ְקד�ה

ח��. א� ��רה ספר �דמיה� ָ�ְְִִֵֵֶֶָלקנ�ת

על‰. ל�מר צרי� ואי� ספר, ��י על ספר לה�יח ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ�מ�ר
�כת�בי�, נביאי� ��י על ח��י� �מ�יחי� הח��י�. ְְִִִִֵַַָ�ִִִַָ�ֵַַ��י

ולא הח��י�, ��י על �כת�בי� נביאי� מ�יחי� אי� ְִָֹ�ְְֲִִִִִֵֵַַַַָאבל
הלכ�ת אפ�� ה�ד�, �תבי וכל ��רה. ספר ��י על ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ח��י�

ה�מיעי� א�ת�. לזרק אס�ר � שמותוה�ד�ת ע� [קלפי� ְְְִִֵַַָָָֹ
לסגולה] אי�הקודש � ה�ד� �תבי �ל עניני� �ה� ���ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

ע�ר. מח��ת הי� �� א� א�א ה��א, לבית �ה� �ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָנכנסי�

.Âלבית �� וי�נס �זר�ע�, ��רה ספר אד� יאחז ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹלא
�י על א� � ה�בר�ת לבית א� ה��א, לבית א� ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָה�רח�,
יקרא ולא .��� ה�יק �ת�� ונת�� �מט�ח�ת, �ר�� ְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹ�ה�א
א� ה�ת, מ� א� ה�בר, מ� א��ת אר�ע ��רחיק עד ,��ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַ
לי�ב ואס�ר ער�. ��ה�א ה�פר יאחז ולא ה��א. ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹמ�ית

עליה. ��רה ��פר מ�ה ִֵֶֶֶַָָָָעל

.Êעד ,�� מ�ת� ל��� אס�ר � ��רה ספר �� ��� ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�ית
�אינ� אחר �כלי ה�לי וי�� �כלי, ���יח�� עד א� ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ���ציא��,

ל� מיועד]מז�� אפ��[מיוחד, � ל� מז�� היה א� אבל ; ְ�ְֲִָָָָ�ֲִָ
ל� ��ע�ה עד א� ה�. אחד �כלי זה, �ת�� זה �לי� ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָע�רה
א� אבל אחר; �ית ל� אי� א� טפחי�, ע�רה �ב�הה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָמח�ה

���ציא��. עד מ�ת�, ל��� אס�ר � אחר �ית ל� ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָי�

.Áלאחז מ�רי� � ��י� ואפ�� נ��ת, ואפ�� ה�מאי�, ֱִֶָֹ�ְֲֲִִִִִֵַַַָ�ל
טמאה. מק�לי� ��רה �ברי �אי� ;�� ולקר�ת ��רה, ְָ�ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָספר
א�א �טיט; מלכלכ�ת א� מט�פ�ת, ידיו יהי� ��א ְְִֶָָ�ְָ�ְְְִֶָָֹוה�א,

.�� י�ע� �� ואחר ידיה�, ְְְְֲִִֵֶַַָירחצ�

.Ëהר�אה לעמד�ל ח�ב מה��, ��ה�א ��רה ספר ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
�� מה�� �ה�א זה ��עמד עד ע�מדי�, ה�ל ויהי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹמ�ניו.
,�� ואחר מעיניה�; ��ת��ה עד א� למק�מ�, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ����יע��

לי�ב. מ�רי� ִֵֵָ�ְִיהי�

.È,��ה�ק א�ת� �לכ�ד מק��, ��רה לספר ליחד ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָמצוה
��כל ה� ה� ה�רית, ��ל�ח�ת �ברי� מ�י; יתר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�לה�ר�
ערות� יג�ה ולא ��רה, ספר �נגד אד� ירק לא וספר. ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹספר
רא�� על י�יח�� ולא �נג��, רגליו יפ�ט ולא ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָֹֹֹֹ�נג��,
היה �� א� א�א ��רה, לספר אח�ריו יחזיר ולא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�מ��י.

טפחי�. ע�רה מ��� ְֲִִֶַָָָָ�ב��

.‡Èי�יח לא � ע�� ��רה וספר למק�� מ�ק�� מה�� ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהיה
עליו; ויר�ב החמ�ר ��י על וי�יח�� ה�ק, �ת�� ��רה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָספר
� �חד �� אי� וא� מ�ר. ה��בי�, מ� מת�חד היה ְִֵַַָָ�ְְִִִִֵַַַָָָוא�
�ל וה�ל�. ה�המה על ר�כב וה�א ל��, �נגד �חיק� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמ�יח�
�באימה רא� �כבד י�ב ��רה, ספר לפני ����ב ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹמי
��אמר: ע�ל�, �אי �ל על ה�אמ� העד �ה�א ֱֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָופחד,
חכמי� אמר� �ח�. �פי ויכ�ד�� לעד"; �� �� ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ"והיה
על מח�ל ��פ� ה��רה, את המח�ל '�ל ַָ�ְְִִֵֶַַַָָָהרא��ני�:
ה�ר��ת'. על מכ�ד ��פ� ה��רה, את המכ�ד וכל ְִַַָ�ְְְְִֵֶַַַַָָה�ר��ת;

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

שלישי יו�
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ה�ס�ת. �נפי על ציצית לע��ת � והיא אחת, ע�ה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַמצות

א��. �פרקי� � ז� מצוה ְְִִִֵֵָָ�בא�ר
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מה�‡. אחד ��ל ה�, �ברי� �ע�רי� למד, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָנמצאת
ה�א הרי � מה� אחד �� נע�ה וא� ��רה; ספר ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ��סל
�� ואי� ה�ינ�ק�ת, �ה� ��ל�די� הח��י� מ� ְְְִִִֵֶֶַַָָ�ִַָ�ְ�ח��
(א) ה�: וא�� �ר�י�; �� ק�רי� ואי� ��רה, ספר ְְִִֵֵֵֵֶַַָָ�ְקד�ת
ע�ר על ��כ�ב (ב) טמאה; �המה ע�ר על נכ�ב ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָא�
��א מע�ד �היה א� (ג) מע�ד; �אינ� טה�רה ֶָֹ�ְֶָָָ�ְְְֵֵֶָָ�המה
על �תיבה, �מק�� ��א ��כ�ב (ד) ��רה; ספר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹל��
��כ�ב (ה) �ער; �מק�� ה�ל� ועל ��ר �מק�� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָה�ויל
על ��כ�ב (ו) ה�ל�; על �מקצת� ה�ויל, על ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָמקצת�

בבהמה]��כס�סט�ס הפנימי העור �לא[חלק ��כ�ב (ז) ; ְְְְִֶַֹ
הע�מד ��חר ��א ��כ�ב (ח) זמ��רט�ט; [המתקיי� ְְְִִֵֶֶַָָֹֹ

וכ��צארב] ��י ��תב� (י) ל��נ�ת; ��אר ��כ�ב (ט) ;ְְְְְִִֵֶֶַַָָ
האז�ר�ת ��תב (יא) �ס�לי�; מ�אר הקב"ה]�� [שמות ְְְִִֶַַָָָָ

�ה�סי� (יג) אחת; א�ת אפ�� �ח�ר (יב) ��נה; ְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ�לא
��פסדה (טו) �א�ת; א�ת ��געה (יד) אחת; א�ת ְְְְֲִִֶֶַַָָָאפ��
לא�ת �דמה א� ע�ר, �ל ��רא ��א עד אחת, א�ת ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹצ�רת

�ע�ר �י� � �נקב[בתחילת]אחרת �י� [שניקבהה�תיבה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
�ט�ט��האות] �י� �קרע, �י� האות], מקצת ;[נמחקה ְְְִֵֵֶַ

��ראה עד לא�ת, א�ת �י� הקריב א� �הרחיק ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ(טז)
���ה (יז) אחת; �תבה �ב�ת ��י א� �ב�ת, ���י ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָה�בה
��תב (יט) ה�יר�ת; צ�רת ���ה (יח) ה�ר���ת; ִִִֶֶַַַַַָָָָצ�רת
�גידי ��א היריע�ת ��פר (כ) ��ירה; ה�תב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ��אר

למצוה, � ה�ברי� �ל ��אר לע�ב.טה�רה. לא ְְְְְְִִֵַַָָָָָֹ

וכב�ד·. יתרה קד�ה �� נ�הגי� � ה��ר ��רה ְְֵָָָ�ְֲִֵֵֶַָָספר
מה ל� אי� אפ�� ��רה, ספר למ�ר לאד� ל� ואס�ר ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹ�ד�ל.
�� ל�ח י�� ואפ�� ר�י�, ספרי� ל� הי� ואפ�� ְֲֲִִִִִַַַַַָָָָֹ�אכל,
� �ברי� ל�ני א�א ��רה, ספר מ�כרי� אי� לע�ל� ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָחד�.
��א וה�א, �דמיו: א�ה ���א א� �דמיו, ��רה ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ��למד

למ�ר. אחר �בר ל� ְְִִֵֶַָָֹיהיה

�כלי‚. א�ת� נ�תני� � ��פסל א� ��לה, ��רה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָספר
�ניזת�. היא וז� חכמי�; �למיד אצל א�ת� וק�ברי� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָחר�,

למת[מעילי]מט�ח�ת �כריכי� א�ת� ע��י� ��ל�, ספרי� ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ
�ניזת�. היא וז� ְְְִִִָָָמצוה;

ה�ט�ח�ת,„. וכ� ;�� וה�ח ��רה, לספר �ה�כ� ְְִֵַַָ�ְְִֵֶֶַָ�יק
ה�ג�ל א� קריאתו]והאר��, בעת הס"ת להנחת [בימה ְְִַָָָ

ה�יק; �ת�� �ה�פר �י על א� ��רה, ספר �� ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ���יחי�
ספר עליו וה�ח ��רה, ספר עליו לה�יח �ה�כ� ה��א ֵֶַָָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכ�
א�א לזרק�; ואס�ר ה�, קד�ה ��מי�י ה�ל � ְְְֵֶָָָָָ�ְְִֵַַָֹ��רה
עליה� �ע�מד ה�ימ�ת אבל נגנזי�. ����בר�, א� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ���בל�

וה��ח�ת ��רה, ספר הברית]א�חז לוחות ���תבי�[דג� ְְִֵֵֶֶַָ
�ס� ר��ני וכ� קד�ה. �ה� אי� � להתל�ד ל�ינ�ק ְִֵֵֶֶָ�ְְְִִֵֵֶֶַַָָ�ה�
��מי�י � לנ�אי ��רה לספר �ע��י� �ה�, וכ��צא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוזהב
א�ת� מכר �� א� א�א לחל, לה�ציא� ואס�ר ה�; ְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹ�ְקד�ה

ח��. א� ��רה ספר �דמיה� ָ�ְְִִֵֵֶֶָלקנ�ת

על‰. ל�מר צרי� ואי� ספר, ��י על ספר לה�יח ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ�מ�ר
�כת�בי�, נביאי� ��י על ח��י� �מ�יחי� הח��י�. ְְִִִִֵַַָ�ִִִַָ�ֵַַ��י

ולא הח��י�, ��י על �כת�בי� נביאי� מ�יחי� אי� ְִָֹ�ְְֲִִִִִֵֵַַַַָאבל
הלכ�ת אפ�� ה�ד�, �תבי וכל ��רה. ספר ��י על ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ח��י�

ה�מיעי� א�ת�. לזרק אס�ר � שמותוה�ד�ת ע� [קלפי� ְְְִִֵַַָָָֹ
לסגולה] אי�הקודש � ה�ד� �תבי �ל עניני� �ה� ���ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

ע�ר. מח��ת הי� �� א� א�א ה��א, לבית �ה� �ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָנכנסי�

.Âלבית �� וי�נס �זר�ע�, ��רה ספר אד� יאחז ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹלא
�י על א� � ה�בר�ת לבית א� ה��א, לבית א� ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָה�רח�,
יקרא ולא .��� ה�יק �ת�� ונת�� �מט�ח�ת, �ר�� ְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹ�ה�א
א� ה�ת, מ� א� ה�בר, מ� א��ת אר�ע ��רחיק עד ,��ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַ
לי�ב ואס�ר ער�. ��ה�א ה�פר יאחז ולא ה��א. ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹמ�ית

עליה. ��רה ��פר מ�ה ִֵֶֶֶַָָָָעל

.Êעד ,�� מ�ת� ל��� אס�ר � ��רה ספר �� ��� ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�ית
�אינ� אחר �כלי ה�לי וי�� �כלי, ���יח�� עד א� ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ���ציא��,

ל� מיועד]מז�� אפ��[מיוחד, � ל� מז�� היה א� אבל ; ְ�ְֲִָָָָ�ֲִָ
ל� ��ע�ה עד א� ה�. אחד �כלי זה, �ת�� זה �לי� ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָע�רה
א� אבל אחר; �ית ל� אי� א� טפחי�, ע�רה �ב�הה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָמח�ה

���ציא��. עד מ�ת�, ל��� אס�ר � אחר �ית ל� ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָי�

.Áלאחז מ�רי� � ��י� ואפ�� נ��ת, ואפ�� ה�מאי�, ֱִֶָֹ�ְֲֲִִִִִֵַַַָ�ל
טמאה. מק�לי� ��רה �ברי �אי� ;�� ולקר�ת ��רה, ְָ�ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָספר
א�א �טיט; מלכלכ�ת א� מט�פ�ת, ידיו יהי� ��א ְְִֶָָ�ְָ�ְְְִֶָָֹוה�א,

.�� י�ע� �� ואחר ידיה�, ְְְְֲִִֵֶַַָירחצ�

.Ëהר�אה לעמד�ל ח�ב מה��, ��ה�א ��רה ספר ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
�� מה�� �ה�א זה ��עמד עד ע�מדי�, ה�ל ויהי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹמ�ניו.
,�� ואחר מעיניה�; ��ת��ה עד א� למק�מ�, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ����יע��

לי�ב. מ�רי� ִֵֵָ�ְִיהי�

.È,��ה�ק א�ת� �לכ�ד מק��, ��רה לספר ליחד ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָמצוה
��כל ה� ה� ה�רית, ��ל�ח�ת �ברי� מ�י; יתר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�לה�ר�
ערות� יג�ה ולא ��רה, ספר �נגד אד� ירק לא וספר. ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹספר
רא�� על י�יח�� ולא �נג��, רגליו יפ�ט ולא ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָֹֹֹֹ�נג��,
היה �� א� א�א ��רה, לספר אח�ריו יחזיר ולא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�מ��י.

טפחי�. ע�רה מ��� ְֲִִֶַָָָָ�ב��

.‡Èי�יח לא � ע�� ��רה וספר למק�� מ�ק�� מה�� ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהיה
עליו; ויר�ב החמ�ר ��י על וי�יח�� ה�ק, �ת�� ��רה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָספר
� �חד �� אי� וא� מ�ר. ה��בי�, מ� מת�חד היה ְִֵַַָָ�ְְִִִִֵַַַָָָוא�
�ל וה�ל�. ה�המה על ר�כב וה�א ל��, �נגד �חיק� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמ�יח�
�באימה רא� �כבד י�ב ��רה, ספר לפני ����ב ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹמי
��אמר: ע�ל�, �אי �ל על ה�אמ� העד �ה�א ֱֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָופחד,
חכמי� אמר� �ח�. �פי ויכ�ד�� לעד"; �� �� ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ"והיה
על מח�ל ��פ� ה��רה, את המח�ל '�ל ַָ�ְְִִֵֶַַַָָָהרא��ני�:
ה�ר��ת'. על מכ�ד ��פ� ה��רה, את המכ�ד וכל ְִַַָ�ְְְְִֵֶַַַַָָה�ר��ת;

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

שלישי יו�
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ה�ס�ת. �נפי על ציצית לע��ת � והיא אחת, ע�ה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַמצות

א��. �פרקי� � ז� מצוה ְְִִִֵֵָָ�בא�ר
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ה�קרא‡. ה�א � ה�גד מ�י� ה�גד �נ� על �ע��י� ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָענ�
��אמר: הרא�, לציצית ��מה �ה�א מ�ני ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָֹ'ציצית',
'לב�', ה�קרא ה�א � הענ� וזה רא�י". �ציצת ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ"ו��חני
מ� מני� הענ� לח�ט ואי� לצבע�. מצ�י� אנ� �אי� ְְְְְִִִֵֶָָָָ�ְְִֵֵֶָמ�ני

ַָה��רה.

א�ת�·. וכ�רכי� הרקיע, �עי� ��צ�ע צמר ח�ט ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָול�קחי�
למני� ואי� '�כלת'. ה�קרא ה�א זה, וח�ט הענ�; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָעל

ה��רה. מ� �ע�ר זה ח�ט ���ר� ְִִִֵֶֶַַָה�ריכ�ת

ענ�‚. ה�נ� על ��ע�ה � צ��י�ת ��י ז�, �מצוה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָנמצא�
"וע�� ��אמר: �כלת, ח�ט הענ� על ו��כר� מ��ה, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹי�צא

�כלת". �תיל ה�נ�, ציצת על ונתנ� ציצת ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָלה�

את„. מע�ב אינ� וה�ב�, ה�ב�; את מע�ב אינ� ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה�כלת,
וכ� לב��; לב� ע��ה �כלת, ל� �אי� הרי �יצד? ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָה�כלת.
ה�נ�, עד ונתמעט ה�ב�, ונפסק �תכלת, לב� ע�ה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָא�

��ר. � לב�� ה�כלת ְְְְִֵֵֶַַַָונ�אר

��י‰. אינ� חבר�, את מע�ב מה� אחד �אי� �י על ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָא�
��� ט�ית וה��ב� היא; אחת ע�ה מצות א�א ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמצו�ת,
מצות ק�� הרי � �אחד �ניה� א� �כלת, א� לב�, ��ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
לציצת", לכ� "והיה הרא��ני�: חכמי� אמר� אחת. ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָע�ה
ז� מע�ב�ת ה�יצ��ת ואר�ע אחת. מצוה ��ניה� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָמל�ד

אחת. מצוה �אר�ע�� ז�, ְְְִֶֶַַַַָָאת

.Âהיא� ט�ית �ל מ�וית מתחיל ה�יצית? ע��י� ְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָ�יצד
אצ�ע�ת �ל� על י�תר לא מ��ה �מרחיק האריג, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹס��

��דל מ��ר �ח�ת ולא האצבעלמעלה, של ראשו� [מפרק ְְְִֶֶַָָָֹ
הציפור�] �אמצעעד וכ�פל� ח�טי�, אר�עה �� �מכניס ;ְְְְְִִֶַַַָָָָָ

מ�ל�לי� ח�טי� �מ�נה נמצא� מ�[משתלשלי�]� �ל�יי� , ְְְְִִָ�ְְִִִָ
אצ�ע�ת; מאר�ע �ח�ת אי� ה�מ�נה, הח�טי� ואר� ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹה�ר�.
וכל ��ר�ת. � ��י� א� א�ה אפ�� ,�� על י�תר הי� ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָוא�

�]האצ�ע�ת הח�טי�,[שיעור� מ�מ�נת אחד ויהיה �ג�דל. , ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
לב�. וה�בעה, �כלת; ְְְִֵֶַָָָח�ט

.Êעל אחת �ריכה �� וכ�ר� ה�ב�, מ� אחד ח�ט ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָול�קח
�צד הח�טי� ח�ט[בשפת]�אר ול�קח �מ�יח�; ה�גד, ְְְִִֵֶֶַַַַַָ

לב�, �ל �ריכה �צד �ריכ�ת ��י �� וכ�ר� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָה�כלת,
�מרחיק 'חליה'. ה�קראי� ה� �ריכ�ת, ה�ל� וא�� ְְִַָ�ְְְְִִִֵֵֵַַָָֹוק��ר.
�מרחיק לב��; �כלת �ל �ח�ט �נ�ה חליה וע��ה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָ�ְְֶַמעט,
�ה�א אחר�נה, חליה עד וכ� �לי�ית; חליה וע��ה ְֲֶַָָ�ְְְִִֵַָ�ְְֶַמעט,
לב� �ל אחר�נה �כריכה �כלת, �ל �ריכ�ת ��י �� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ��ר�
ולא ��ד�, ��עלי� ,�� מס�� ��ב�, �התחיל מ�ני �ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
מינ� ל�נ� סמ�� ��הא �די ��ב�? יתחיל ול�ה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָמ�רידי�.

הכנ�] ה�נפ�ת.[מי� �אר�ע ע��ה ה�א ז�, �ר� ועל .ְְְְֶֶֶַַַַָ

.Á,מ�בע �ח�ת לא �נ�? �כל ע��ה ה�א חלי�ת ְְִֶֶַָָָָֹ�ַָ��ה
וא� ה�בחר. מ� מצוה היא וז� ע�רה; �ל� על י�תר ְְִָ�ְְְְְִִִֵֵֶַַָֹֹולא
ה�כלת �ר� וא� ��רה; אחת, חליה א�א עליה �ר� ְְְְִֵֵֶַַַַָָָ�ֶֶַָָָָֹלא
החלי�ת �ל ��הי� � ה�כלת ונ�אי ��רה. ה�יצית, רב ְ�ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹעל

ענ� �לי�יה� ��ני המ�ל�לי�, הח�טי� [שאינו��לי� ְְִִִַַ�ְְְִִֵֵֶָָָ
לפרד�כרו�] וצרי� נפרדי�]. החוטי� ��היה[שיהיו עד , ְְְְִִֶֶַָָ

הרא�. �ער ְְִִַָֹ�ציצית

.Ëמ�מ�נת אחד ל�קח � �כלת �לא לב� ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהע��ה
�מ�יח �לי��, עד הח�טי� �אר על א�ת� וכ�ר� ְְְִִִִֵַַַַַַָָהח�טי�,
א�ת� לכר� רצה א� � ז� �כריכה ענ�. �לי�יה� ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹ�ני
ה�א וזה �יד�, הר��ת � ��כלת ���ר� �עי� חלי�ת, ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָ�ְ�חלי�ת
�ל �לל� ע��ה. חלי�ת, מני� �לא לכר� רצה וא� ְְֶֶָ�ְְְְְִִִִֵַָָָֹֹמנהגנ�;
וי� �לי�י�. �ני והענ� �לי�, ה�ר�� להי�ת ית��� � ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�בר
רב על ה�ב� �ר� וא� ��ב�; זה �דבר מדק�ק �אינ� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמי

��רה. � אחת חליה א�א �ר� ��א א� ְְֵַַָָ�ִֶֶַַָָֹהח�טי�,

.Èרצה א� � ה�כלת ח�טי ואחד ה�ב�, ח�טי ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאחד
�ז�רי� חוטי�]לע��ת הח�ט[מכמה היה אפ�� ע��ה; , ְֲֲִִֶַַָָ

אינ� � אחד �תיל ��ע�ה עד ו�ז�ר ח�טי�, מ�מ�נה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ�פ�ל
אחד. ח�ט א�א ְֶֶֶָָָנח�ב

.‡È��ל טו�ה צריכי� � �כלת �י� לב� �י� ציצית, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָח�טי
���צי� ה�אחז ה�מר מ� לא א�ת�, ע��י� ואי� ְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹציצית.

ה�ימי� מ� ולא �יניה�, ר�בצי� ה�תל�י�[שערות]��ה�א� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
ה�גד �ס�� מ��ר �הא�רג �תי מ���רי ולא ה�המה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמ�
ע��י� ואי� ה����. מ� א� צמר, �ל ה��ה מ� א�א �ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ה��חת עיר מ�ל ולא ה�ז�ל, ה�מר מ� לא [שעבדהא�ת�, ְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹ
זרה] �ס�לה.עבודה ע�ה, וא� קד�י�; מ�ל ולא ,ְְְִִִֶָָָָָֹ

ה���חוה אבל לציצית; �ס�ל צמר� ל�המה, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָה���חוה
נ���ה. �הרי ��ר, זה הרי � ה�ט�ע ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלפ���

.·Èאל "��ר ��אמר: �ס�לה, � ��י א�ת� �ע�ה ְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָציצית
א�ת� ע�ה א� אבל ציצת"; לה� וע�� י�ראל... ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָ�ני
הע��י מ� ��ע�ת וציצית ��רה. ��נה, �לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹי�ראל

�ס�לה. ְִֶָֹמ�ד�,

.‚È�נ� הביא אחר]�יצד? �תפר�[מבגד ציצית, �� ��� ְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
�ס�ל, א�ה, על א�ה ה�נ� �א�ת� י� אפ�� � ה�גד ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָעל
זה �הרי � הע��י מ� ולא ציצת", לה� "וע�� ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ��אמר:
זה, מ�גד ציצית לה�יר �מ�ר מאליה. ��ע�ת למי ְִִִִֶֶֶַָ�ְֲִֵֵֶֶֶַָָ��מה

�כלת. �י� לב� �י� אחר, �בגד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָולתל�ת�

.„È�ז �נ� וק�ר לז�, מ�� �נפי� ��י �י� הח�טי� ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָ�לה
�אמצע, חתכ� �� ואחר �הלכת�, ז� וכנ� ְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָָ�הלכת�
�ס�לי�, הי� ���ר� �עת �הרי �ס�ל; � מ�ה זה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָונפרד�

מער�ת ה�נפי� ���י �ח�טי�[מחוברות]לפי �ז� ז� ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
נמצא � ציצ��ת ��י נע�� ��סק�, �ב�עה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ��יניה�,

הע��י. מ� ִֶֶָע��ה

.ÂËציצית על ציצית לארבעה�יל בנוס� ציציות [ארבע ִִִִִִַ
הרא��נהציציות] מ�יר � הרא��נה את לב�ל נת��� א� �ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

�חת� �י על א� � לה�סי� נת��� וא� �כ�רה. ח�תכ�, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָא�
ה�ל, �סל ��ה�סי� �הרי �ס�לה; ז� הרי מ��יה�, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאחת
ע��י, מ� נע�ה ה�אר נמצא ה��ספת, חת� א� ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ�כ�ה�יר

היתה. �ס�לה הרא��נה ְְֲִִֶָָָָָָ�ע��ת�

.ÊË�ל� לבעלת ה��יל ה�לימ�[כנפי�]וכ� �� ואחר , ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹ
רביעית]לאר�ע כנ� ���[הוסי� � לרביעית וה�יל , ְְְְִִִִַַָ�ָ

הע��י. מ� ולא "�ע�ה", ��אמר: ְְֱֲִֶֶֶֶַַָָֹ�ס�לה,

.ÊÈעל ציצית �מ�ילי� ל�ני�, ה��ית את ��פלי� ְְִִִִִִִִֵֶַַַַַאי�
,��� �פר� �� א� א�א �פ�לה, ��היא �נפיה ָ�ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָאר�ע

אחת. מר�ח ֲִֵַַַַואפ��

iyily mei Ð meil miwxt dyely m"anx ixeriy

.ÁÈ,אצ�ע�ת ל�ל� ח�� � ה�יצית �� ��� ה�נ� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנפסק
�ל זוית נתמעטה ית�ר. לא �ל�, �ת�� �מק�מ�; ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֹֹ��פר�
נ�אר לא אפ�� � האריג ס�� �בי� ה�יצית ח�טי ��י� ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�גד
ח�טי נתמעט� א� וכ� ��רה. �ה�א, �ל א�א האריג ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמ�
��רה; עניבה, �די א�א מה� נ���ר לא אפ�� � ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹה�יצית
�ס�לה. � אחד ח�ט אפ�� מע�ר�, הח�ט נפסק ְְְֲִִִִֵֶַַָָָוא�

ב ּפרק ציצית ¤¤¦¦§¦הלכֹות

ה�ב�ע‡. ה�מר היא מק��, �כל ���רה האמ�רה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�כלת
���חל לב�]��ת�� בצבע המעורב כחול היא[כצבע וז� ; ְִֶַַַָֹ

רקיע �ל �טהר� לעי� ה�ראית הרקיע ללא�מ�ת [כשהוא ְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָָ
צביעת�ענני�] ��הא צרי� �ציצית, האמ�רה וה�כלת .ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

נצ�ע ��א וכל ����ה. ולא �יפי�, �ע�מדת יד�עה, ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹצביעה
�עי� �ה�א �י על א� לציצית; �ס�ל ה�ביעה, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ�א�ת�

�איסטיס ��בע� �ג�� צבע]הרקיע, ה��חירי�[מי� ��אר א� ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָ
חזק] כחול בצבע �ת[הצובעי� ורחל לציצית. �ס�ל זה הרי �ְְֲִִֵֵֶַָָ

איל][שאמעז ואביה עז לציצית.ה �ס�ל צמר� , ְְִִֵַָָ

ו��רי�·. ה�מר, ל�קחי� ציצית? �ל �כלת צ�בעי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַ�יצד
נקי; ��היה עד א�ת�, מכ�סי� �� ואחר �סיד; ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָא�ת�

�אהלא א�ת� צמח]�מר�יחי� �דר�[מי� ,�� וכ��צא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָ
העי� את ��קלט �די ע��י� הצבע]�ה��עי� �]�� ואחר . ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

עינ� ���מה �ג וה�א ח�ז��, �� לעי�[מראהו]מביאי� ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
מצ�י.[צבע] ה�א ה�לח �בי� �די�, �חר ודמ� ְְְִֶַַַָָָָָֹה��,

סממני� ע�� ונ�תני� לי�רה, ה�� את צבעי�]ונ�תני� [מיני ְְְְְְִִִִֶַַָָָ
ע��י�; �ה��עי� �דר� ,�� וכ��צא ה���ניא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�מ�
�עי� ��ע�ה עד ה�מר, �� ונ�תני� א�ת�, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ�מר�יחי�

ציצית. �ל �כלת צ�רת היא וז� ְְִִִִֵֶֶַַָָהרקיע.

צבע�‚. וא� ל�מ�; צביעה צריכה ציצית, �ל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָ�כלת
צבע א� � ה�בע �� ��� וה��רה �ס�לה. ל�מ�, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ��א
ה��רה נפסלה לאו, א� יפה ה�א א� לבדק� צמר מעט ��ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ
קט�, �כלי ה��רה מ� ה�בע ל�קח יע�ה? �יצד א�א .����ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
�הרי ��דק, את ו��ר� ;�� ���דק צמר מעט �� ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ�מ�יח
�הרי ,�� ��דק ���לי ה�בע ו��פ� לבדיקה. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנצ�ע
נפ��. ��א ה�בע, ��אר ה�כלת וצ�בע �פסל�; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�גמ�

ח���י�,„. � ה�מחה מ� א�א נלקחת אינ� ְְִֶ�ְְִִֵֵֶֶַַַַָָה�כלת
ה�מחה, מ� ��לקחה �י על וא� ל�מ�. נצ�עה לא ְֶ�ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹ��א
צבע�ני� מ�אר �אחד ��צ�עה ונ�דע נב�קה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָא�

�ס�לה. � ע�מדי� �אינ� ְְְִִִֵֶַַָָה��חירי�

�הלכת�,‰. נצ�עה א� ���דע עד א�ת� ��דקי� ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ�יצד
וריר �ב� ל�קחי� לאו? ��ל�ל[נוזל]א� שר�]�ל ,[מי� ְְְִִִֶֶֶַָ

��תח�צ� רגלי� עליה�]�מי ו��רי�[שעברו י��; אר�עי� ְְְְְִִִִֵֶַַַַָ
�עינ� עמדה א� לעת. מעת �כ��, ולא[בצבעה]ה�כלת ְְֵֶַ�ְְְְִֵֵֵֵָָָָֹ

�ע�רי�[כהתה]�הת �ל �צק ל�קחי� � �הת וא� ��רה. , ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ
למ�ריס[מחמיצי�]��ע��י� דגי�]א�ת� את[מי� ונ�תני� , ְְְְְְִִֶֶַָ

�מ�ציאי� ����ר; ה�צק וא�פה �ת�כ�, �����ת ה�כלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָז�
�היתה, מ�ה �הת א� א�ת�: ור�אי� ה�ת, מ� ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָה�כלת

עינ� ה�סי� וא� צבעה]�ס�לה; י�תר[התחזק וה�חרה , ְְְִִֵָָ�ְֲֵָ
��רה. � אפ�ה קד� �היתה ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹמ�ה

.Âמושב]חצר או מחזקי�[כפר והי� ה�כלת, �� ���כרי� ְְְִֵֵֶֶַָָָ�ְִָ
והרי �דיקה, צרי� ואי� סת�, מ��ה ל�קחי� � ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ�כ�ר�ת
� ה��י אצל �כלת ה�פקיד ��ח�ד. עד �חזקת�, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהיא
והיה �כלי, היתה וא� החליפ�. ��א �ס�לה, ז� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָהרי

ח�תמ�ת ��ני סגירה]חת�� סימני ח�ת�[שני �ת�� ח�ת� , ְְִֵָָָָ
�ס�לה. אחד, �ח�ת� ��רה; �ְְְֵֶָָָָ

.Ê�מפסקי ח�טי� מצא אפ�� ���ק, �כלת ְִָ�ְֲִִֵֵֶַַָָה��צא
ציצית]��ז�רי�[מופרדי�] ט�ית[כחוטי ה��קח �ס�לה. � ְְִִֵַַַָ

� ה��י מ� �חזקת�. היא הרי מ��ראל, ה��ק מ� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ְמצ�צת
ה��ר ההדי�ט[סוחר]מ� מ� ��רה; סוחר], �ס�לה.[שאינו , ְְְִִֵֶַַַָָָ

.Á�צבע�ני מ�אר א� יר�ה, א� אד�ה, ��� �היא ְְִִִָָ�ְָ�ֲָ�ִִֶַט�ית
יר�י�; יר�ה, א� צבע�: �עי� ��� לב� ח�טי ע��ה �ְְְִִֵֵֶֶָָָָ�ְָ�ִ
��� לב� ע��ה � �כלת ��� היתה אד�י�. אד�ה, ְֵֶֶֶָָָָ�ְִָָ�ֲָ�ְֲִוא�
נראה �ה�א מ�ני ה�חר, מ� ח�� צבע�ני�, ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹמ�אר
�ע��ה �דר� �כלת, אחד ח�ט ה�ל על וכ�ר� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ�תכלת;

צב�עי�. �אינ� ציצ��ת ְְִִִִֵֶָָ��אר

.Ëא�� מי מענ� יתר לב�, מ�יח �אינ� מי ענ� ִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹק�ה
אינ� וה�כלת, ל�ל; מצ�י �ה�ב�, לפי �כלת: ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה�יח
זמ�, �כל ולא מק�� �כל מצ�יה �אינ� לפי � ל�ל ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָֹֹמצ�יה

�אמרנ�. ה�בע ְְִֵֶֶַַַָמ�ני

ג ּפרק ציצית ¤¤¦¦§¦הלכֹות

היא‡. � ה��רה מ� ציצית �� לע��ת אד� �ח�ב ְֲִִִִֶַַַָָָָָ�ס�ת
ותהיה אר�ע; על י�תר א� �נפי�, אר�ע ל� ��� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�ס�ת
לב�� המה�� קט� �ל ור�� רא�� �� ��ת��ה �די ְְֵֶַַַָָ�ְְְִִֵֶֶַָָָֹמ�ת�,
ה�ס�ת ותהיה ע��; וליל� ל�מר� אחר צרי� ואינ� ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָ���ק,

�לבד. ���י�, �ל א� צמר ְְִִִֶֶֶֶַ�ל

�בגדי·. מ�י, �גדי �ג�� � מיני� �אר �ל ט�ית ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָאבל
ונ�צה ארנבי�, וצמר �מ�י�, צמר �בגדי �פ�, [צמר]צמר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

א�א ציצית �מצות ח�בי� אי� � �ה� וכ��צא ע�י�, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ל
��היה וה�א, ציצית; �מצות לה�הר �די חכמי�, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָמ�ברי
�אמרנ�. ��ע�ר �ע�ר� ויהיה אר�ע, על י�תר א� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ�ְמר�עת
צמר א�א אינ� סת�, ���רה האמ�רי� ה�גדי� ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ��ל

�לבד. ְְִִִַ�פ��י�

�ל�.‚. �עלת ולא "אר�ע", � �ס�ת�" �נפ�ת אר�ע ְְְְְְֲַַַַַַַַָֹֹ"על
"א�ר ל�מר: �למ�ד חמ�? �עלת ולא "אר�ע", � �� ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָֹא�
אני ול�ה זה. על י�תר א� חמ� �עלת אפ�� ,"�� ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�כ�ה
�עלי אינ� ���יה� �ל�, �עלת �פ�טר חמ� �עלת ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמח�ב
לפיכ�, אר�ע. חמ�, �כלל ��� מ�ני �נפ�ת? ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאר�ע
א�א ע��ה אינ� ,�� א� חמ� לבעלת ציצית ע��ה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ��ה�א
ה�� א� החמ� מא�ת� מ�� ז� המרחק�ת ה�נפי� ִֵֵֵֶַָָָ�ְְְְִַַַַַָלאר�ע
."�� �כ�ה א�ר �ס�ת� �נפ�ת אר�ע "על ��אמר: ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַַָ�לבד,

ע�ר,„. �ל היא ח�בת; � ע�ר �ל �כנפיה �גד, �ל ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָ�ס�ת
ע�ר אחר א�א ה�לכי� �אי� �ט�רה; � �גד �ל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ�כנפיה
�נפי "על ��אמר: ח�בת, � ��פי� �ני �ל �ס�ת ְֱִֵֶֶֶֶַַַַָ�ְְְֵֶַה�ס�ת.
� ה�א�לה למעט א�א "�ס�ת�", נאמר לא ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹבגדיה�";
מ�א� י��; �ל�י� ה�יצית מ� �ט�רה ה�א�לה, ְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹ�ה��ית

ח�בת. ֵֶֶַָָואיל�,



נה iyily mei Ð meil miwxt dyely m"anx ixeriy

.ÁÈ,אצ�ע�ת ל�ל� ח�� � ה�יצית �� ��� ה�נ� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנפסק
�ל זוית נתמעטה ית�ר. לא �ל�, �ת�� �מק�מ�; ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֹֹ��פר�
נ�אר לא אפ�� � האריג ס�� �בי� ה�יצית ח�טי ��י� ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�גד
ח�טי נתמעט� א� וכ� ��רה. �ה�א, �ל א�א האריג ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמ�
��רה; עניבה, �די א�א מה� נ���ר לא אפ�� � ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹה�יצית
�ס�לה. � אחד ח�ט אפ�� מע�ר�, הח�ט נפסק ְְְֲִִִִֵֶַַָָָוא�

ב ּפרק ציצית ¤¤¦¦§¦הלכֹות

ה�ב�ע‡. ה�מר היא מק��, �כל ���רה האמ�רה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�כלת
���חל לב�]��ת�� בצבע המעורב כחול היא[כצבע וז� ; ְִֶַַַָֹ

רקיע �ל �טהר� לעי� ה�ראית הרקיע ללא�מ�ת [כשהוא ְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָָ
צביעת�ענני�] ��הא צרי� �ציצית, האמ�רה וה�כלת .ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

נצ�ע ��א וכל ����ה. ולא �יפי�, �ע�מדת יד�עה, ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹצביעה
�עי� �ה�א �י על א� לציצית; �ס�ל ה�ביעה, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ�א�ת�

�איסטיס ��בע� �ג�� צבע]הרקיע, ה��חירי�[מי� ��אר א� ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָ
חזק] כחול בצבע �ת[הצובעי� ורחל לציצית. �ס�ל זה הרי �ְְֲִִֵֵֶַָָ

איל][שאמעז ואביה עז לציצית.ה �ס�ל צמר� , ְְִִֵַָָ

ו��רי�·. ה�מר, ל�קחי� ציצית? �ל �כלת צ�בעי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַ�יצד
נקי; ��היה עד א�ת�, מכ�סי� �� ואחר �סיד; ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָא�ת�

�אהלא א�ת� צמח]�מר�יחי� �דר�[מי� ,�� וכ��צא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָ
העי� את ��קלט �די ע��י� הצבע]�ה��עי� �]�� ואחר . ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

עינ� ���מה �ג וה�א ח�ז��, �� לעי�[מראהו]מביאי� ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
מצ�י.[צבע] ה�א ה�לח �בי� �די�, �חר ודמ� ְְְִֶַַַָָָָָֹה��,

סממני� ע�� ונ�תני� לי�רה, ה�� את צבעי�]ונ�תני� [מיני ְְְְְְִִִִֶַַָָָ
ע��י�; �ה��עי� �דר� ,�� וכ��צא ה���ניא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�מ�
�עי� ��ע�ה עד ה�מר, �� ונ�תני� א�ת�, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ�מר�יחי�

ציצית. �ל �כלת צ�רת היא וז� ְְִִִִֵֶֶַַָָהרקיע.

צבע�‚. וא� ל�מ�; צביעה צריכה ציצית, �ל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָ�כלת
צבע א� � ה�בע �� ��� וה��רה �ס�לה. ל�מ�, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ��א
ה��רה נפסלה לאו, א� יפה ה�א א� לבדק� צמר מעט ��ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ
קט�, �כלי ה��רה מ� ה�בע ל�קח יע�ה? �יצד א�א .����ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
�הרי ��דק, את ו��ר� ;�� ���דק צמר מעט �� ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ�מ�יח
�הרי ,�� ��דק ���לי ה�בע ו��פ� לבדיקה. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנצ�ע
נפ��. ��א ה�בע, ��אר ה�כלת וצ�בע �פסל�; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�גמ�

ח���י�,„. � ה�מחה מ� א�א נלקחת אינ� ְְִֶ�ְְִִֵֵֶֶַַַַָָה�כלת
ה�מחה, מ� ��לקחה �י על וא� ל�מ�. נצ�עה לא ְֶ�ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹ��א
צבע�ני� מ�אר �אחד ��צ�עה ונ�דע נב�קה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָא�

�ס�לה. � ע�מדי� �אינ� ְְְִִִֵֶַַָָה��חירי�

�הלכת�,‰. נצ�עה א� ���דע עד א�ת� ��דקי� ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ�יצד
וריר �ב� ל�קחי� לאו? ��ל�ל[נוזל]א� שר�]�ל ,[מי� ְְְִִִֶֶֶַָ

��תח�צ� רגלי� עליה�]�מי ו��רי�[שעברו י��; אר�עי� ְְְְְִִִִֵֶַַַַָ
�עינ� עמדה א� לעת. מעת �כ��, ולא[בצבעה]ה�כלת ְְֵֶַ�ְְְְִֵֵֵֵָָָָֹ

�ע�רי�[כהתה]�הת �ל �צק ל�קחי� � �הת וא� ��רה. , ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ
למ�ריס[מחמיצי�]��ע��י� דגי�]א�ת� את[מי� ונ�תני� , ְְְְְְִִֶֶַָ

�מ�ציאי� ����ר; ה�צק וא�פה �ת�כ�, �����ת ה�כלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָז�
�היתה, מ�ה �הת א� א�ת�: ור�אי� ה�ת, מ� ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָה�כלת

עינ� ה�סי� וא� צבעה]�ס�לה; י�תר[התחזק וה�חרה , ְְְִִֵָָ�ְֲֵָ
��רה. � אפ�ה קד� �היתה ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹמ�ה

.Âמושב]חצר או מחזקי�[כפר והי� ה�כלת, �� ���כרי� ְְְִֵֵֶֶַָָָ�ְִָ
והרי �דיקה, צרי� ואי� סת�, מ��ה ל�קחי� � ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ�כ�ר�ת
� ה��י אצל �כלת ה�פקיד ��ח�ד. עד �חזקת�, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהיא
והיה �כלי, היתה וא� החליפ�. ��א �ס�לה, ז� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָהרי

ח�תמ�ת ��ני סגירה]חת�� סימני ח�ת�[שני �ת�� ח�ת� , ְְִֵָָָָ
�ס�לה. אחד, �ח�ת� ��רה; �ְְְֵֶָָָָ

.Ê�מפסקי ח�טי� מצא אפ�� ���ק, �כלת ְִָ�ְֲִִֵֵֶַַָָה��צא
ציצית]��ז�רי�[מופרדי�] ט�ית[כחוטי ה��קח �ס�לה. � ְְִִֵַַַָ

� ה��י מ� �חזקת�. היא הרי מ��ראל, ה��ק מ� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ְמצ�צת
ה��ר ההדי�ט[סוחר]מ� מ� ��רה; סוחר], �ס�לה.[שאינו , ְְְִִֵֶַַַָָָ

.Á�צבע�ני מ�אר א� יר�ה, א� אד�ה, ��� �היא ְְִִִָָ�ְָ�ֲָ�ִִֶַט�ית
יר�י�; יר�ה, א� צבע�: �עי� ��� לב� ח�טי ע��ה �ְְְִִֵֵֶֶָָָָ�ְָ�ִ
��� לב� ע��ה � �כלת ��� היתה אד�י�. אד�ה, ְֵֶֶֶָָָָ�ְִָָ�ֲָ�ְֲִוא�
נראה �ה�א מ�ני ה�חר, מ� ח�� צבע�ני�, ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹמ�אר
�ע��ה �דר� �כלת, אחד ח�ט ה�ל על וכ�ר� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ�תכלת;

צב�עי�. �אינ� ציצ��ת ְְִִִִֵֶָָ��אר

.Ëא�� מי מענ� יתר לב�, מ�יח �אינ� מי ענ� ִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹק�ה
אינ� וה�כלת, ל�ל; מצ�י �ה�ב�, לפי �כלת: ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה�יח
זמ�, �כל ולא מק�� �כל מצ�יה �אינ� לפי � ל�ל ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָֹֹמצ�יה

�אמרנ�. ה�בע ְְִֵֶֶַַַָמ�ני

ג ּפרק ציצית ¤¤¦¦§¦הלכֹות

היא‡. � ה��רה מ� ציצית �� לע��ת אד� �ח�ב ְֲִִִִֶַַַָָָָָ�ס�ת
ותהיה אר�ע; על י�תר א� �נפי�, אר�ע ל� ��� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�ס�ת
לב�� המה�� קט� �ל ור�� רא�� �� ��ת��ה �די ְְֵֶַַַָָ�ְְְִִֵֶֶַָָָֹמ�ת�,
ה�ס�ת ותהיה ע��; וליל� ל�מר� אחר צרי� ואינ� ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָ���ק,

�לבד. ���י�, �ל א� צמר ְְִִִֶֶֶֶַ�ל

�בגדי·. מ�י, �גדי �ג�� � מיני� �אר �ל ט�ית ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָאבל
ונ�צה ארנבי�, וצמר �מ�י�, צמר �בגדי �פ�, [צמר]צמר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

א�א ציצית �מצות ח�בי� אי� � �ה� וכ��צא ע�י�, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ל
��היה וה�א, ציצית; �מצות לה�הר �די חכמי�, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָמ�ברי
�אמרנ�. ��ע�ר �ע�ר� ויהיה אר�ע, על י�תר א� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָ�ְמר�עת
צמר א�א אינ� סת�, ���רה האמ�רי� ה�גדי� ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ��ל

�לבד. ְְִִִַ�פ��י�

�ל�.‚. �עלת ולא "אר�ע", � �ס�ת�" �נפ�ת אר�ע ְְְְְְֲַַַַַַַַָֹֹ"על
"א�ר ל�מר: �למ�ד חמ�? �עלת ולא "אר�ע", � �� ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָֹא�
אני ול�ה זה. על י�תר א� חמ� �עלת אפ�� ,"�� ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�כ�ה
�עלי אינ� ���יה� �ל�, �עלת �פ�טר חמ� �עלת ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמח�ב
לפיכ�, אר�ע. חמ�, �כלל ��� מ�ני �נפ�ת? ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאר�ע
א�א ע��ה אינ� ,�� א� חמ� לבעלת ציצית ע��ה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ��ה�א
ה�� א� החמ� מא�ת� מ�� ז� המרחק�ת ה�נפי� ִֵֵֵֶַָָָ�ְְְְִַַַַַָלאר�ע
."�� �כ�ה א�ר �ס�ת� �נפ�ת אר�ע "על ��אמר: ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַַָ�לבד,

ע�ר,„. �ל היא ח�בת; � ע�ר �ל �כנפיה �גד, �ל ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָ�ס�ת
ע�ר אחר א�א ה�לכי� �אי� �ט�רה; � �גד �ל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ�כנפיה
�נפי "על ��אמר: ח�בת, � ��פי� �ני �ל �ס�ת ְֱִֵֶֶֶֶַַַַָ�ְְְֵֶַה�ס�ת.
� ה�א�לה למעט א�א "�ס�ת�", נאמר לא ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹבגדיה�";
מ�א� י��; �ל�י� ה�יצית מ� �ט�רה ה�א�לה, ְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹ�ה��ית

ח�בת. ֵֶֶַָָואיל�,
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�כס�ת‰. צמר; ח�טי ��� לב� ע��י� � צמר �ל ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָ�ס�ת
��אר מ�ינ�. ,���� ח�טי ��� לב� ע��י� � ���� ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָ�ל
ח�טי �ג�� � מ�ינ� ומי� מי� �ל �ל לב� ע��י� ְְִִִִִִֵֶָָָָָ�גדי�,

נ�צה וח�טי מ�י, לכס�ת עזי�]מ�י נ�צה.[צמר לכס�ת ְְְִִִִֵֶֶָָ
מ���י�, א� מ�מר מיני� �אר �ל לב� לע��ת רצה ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָָוא�

�מ �י� ��טרי� וה���י� �ה�מר מ�ני �י�ע��ה; ינ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
�מינ�, ��א ��טרי�; �מינ�, � מיני� ��אר �מינ�. ְְְְְִִִִִִֶֶָָָָֹֹ��א

��טרי�. ְִֵאי�

.Âח�טי א� ,���� �ל �כס�ת צמר ח�טי לע��ת ה�א ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָ�מה
�לא לב��, לב� �ה�א �י על א� צמר, �ל �כס�ת ����ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
לעני� מ�ר �ה�עטנז מ�ר, ��הא ה�א �די� ְְִַָ�ְֵֶַַַָ�ְְְִֵֵֶֶ�כלת?
לפ���. א�ת� �מ�ילי� היא, צמר ה�כלת �הרי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָציצית,
��� ה�ב� לע��ת �אפ�ר מ�ני ?�� ע��י� אי� מה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�מ�ני
יכ�ל א� תע�ה, ולא ע�ה מ�צא �א�ה מק�� וכל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמ�ינ�,
ע�ה יב�א לאו, וא� מ�טב; הרי �ניה�, את לק�� ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָא�ה
�ניה�. את לק�� אפ�ר וכא�, תע�ה. לא את ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹוידחה

.Êע��ה א�א �כלת, �� מ�ילי� אי� � ���� �ל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�ס�ת
נדחית �ה�יצית מ�ני לא ;���� ח�טי �ל �לבד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹה�ב�

מ�בריה� ז� �זרה א�א ה�עטנז, ��א[מדרבנ�]מ�ני , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ע�בר ונמצא ציצית, ח��ב זמ� �אינ� ��ילה �� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָית��ה
�ח�בת � ע�ה מצות �� �אי� �עת תע�ה לא ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹעל
את�", "�ראית� ��אמר: ��ילה, ולא ,���� ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָֹֹה�יצית
�אינ� �י על א� � �ציצית ח�ב וס�מא, רא�ה. ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ��עת

א�ת�. ר�אי� אחרי� ֲִִֵֶר�אה,

.Á,ת��� �י� �חל �י� ��ילה, ציצית לל�� לאד� ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ�מ�ר
�מאימתי יבר�; ��א �בלבד זמ��, �אינ� �י על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוא�
ללב� ��� �כלת �י� מ���יר ��חר? ה�יצית על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָיבר�
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� עליה? מבר� וכיצד .���ְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
�ציצית'. להתע�� וצ�נ� �מצו�תיו, ק��נ� א�ר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָהע�ל�,
��תע��; קד� עליה מבר� ,���� �� ��תע�� זמ� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוכל
���� מ�ני ע��ת�, ��עת ה�יצית על מבר� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָואינ�

.�� ��תע�� ה�א ְְִִֵֶַַָָה�צוה

.Ë.�ה�רח �לבית ה��א לבית �ציצית לה�נס ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ��מ�ר
�היא מ�ני �א��ה, ז�רק� � �כלת א� לב�, ח�טי ל� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנפסק�
לג�י, מצ�צת ט�ית למ�ר ואס�ר קד�ה. �ג�פ� �אי� ְֶֶ�ְְְִִַָָֹ�ְְְִֵֶָָמצוה
א�א � קד�ה �ג�פ� ��� מ�ני לא ציצ��תיה; ���יר ֶָָ�ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹעד
�ה�א ויד�ה י�ראל, ע�� ויתל�ה ,�� יתע�� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ��א
ה�יצית מ� �ט�רי� �קט�י�, ועבדי� נ�י� ויהרג��. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָי�ראל,
להתע��, ���דע קט� ��ל חכמי�, �מ�ברי ה��רה; ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמ�
�רצ� ועבדי� ונ�י� �מצו�ת. לח�כ� �די �ציצית, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָח�ב
מצו�ת �אר וכ� �רכה; �לא מתע�פי� �ציצית, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹלהתע��
�לא א�ת� לע��ת רצ� א� � מה� �ט�ר�ת �ה��י� ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹע�ה

ואנ�ר�גינ�ס טמט�� �יד�. ממחי� אי� זכר�רכה, [ספקי ְְְִֵַָָָָ�ְְְְִַ
נקבה] �כ��ספקי ח�בי� המצוות], אי�[בכל לפיכ� מ�פק; ְִַָ�ְִִֵֵָָָ

�רכה. �לא ע��י� א�א ְְְְִִֶָָָָֹמברכי�,

.Èלע��ת ח�ב �ה�א אד� �ל ה�יצית? מצות ח��ב ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהיא�
ל� י�יל � לציצית הרא�יה �כס�ת ית��ה א� � ז� ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָמצוה
ציצית, �לא �� נת��ה וא� ;�� ית��ה �� ואחר ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָֹציצית,

�ל � לציצית הרא�יי� ה�גדי� אבל ע�ה. מצות ��ל ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָהרי
�ט�רי� � �מ�חי� מק�לי� א�א אד�, �ה� ית��ה ��א ְִִָ�ִָ�ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹזמ�
��� האי� ח�בת א�א ה��ית, ח�בת �אינ� ה�יצית; ִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמ�

ט�ית. ִַל�

.‡È��להתע� ט�ית לקנ�ת מח�ב אד� �אי� �י על ְְְִִִֵַַָ�ְִֵֶַַָָא�
לפטר חסיד לאד� רא�י אי� � ציצית �� ��ע�ה �די ��ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

א� ז�; מ�צוה עט��עצמ� להי�ת אד� י���ל לע�ל� א ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
�ב�עת ז�. מצוה ��ק�� �די �ציצית, המח�בת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ�ְְִַ�כס�ת
לתלמיד ה�א �ד�ל �גנאי �י�תר; לה�הר צרי� ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָה�פ�ה,

�ציצית. עט�� אינ� וה�א ��ת��ל ְְְֲִִִִֵֵֶַָָחכמי�,

.·Èה�ת�ב �הרי ציצית, �מצות זהיר אד� יהא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלע�ל�
את�, "�ראית� ��אמר: ,��� ה�צ�ת �ל �� ותלה ְֱִֶֶֶַָֹ�ְְְִַָָָָָָ�קל�

ה'". מצ�ת �ל את ְְְִֶֶַָ�זכר��

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

רביעי יו�

zFkxA zFkld¦§§¨
ה�א �ר�� ה�ד�� �� את לבר� והיא אחת, ע�ה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמצות

א��. �פרקי� � ז� מצוה �בא�ר אכילה. ְְֲִִִִֵֵַַָָָאחר

א ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

מז��,‡. אכילת אחר לבר� ה��רה מ� ע�ה ְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָמצות
ואינ� אלהי�". ה' את �ברכ� ו�בע�, "ואכל� ְְְְְְֱֱֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ��אמר:
ו�בע�, "ואכל� ��אמר: �בע, א� א�א ה��רה, מ� ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָח�ב

ס�פרי� �מ�ברי ��ית,[מדרבנ�]�ברכ�"; אכל �אפ�� , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ
אחריו. ְֲֵַָָמבר�

�ח�ה,·. מאכל �ל על לבר� אד� ח�ב ס�פרי�, ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָ�מ�ברי
ואחר יבר� ט�ב, ריח הריח א� וכ� מ���. יהנה �� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואחר
�ה�א, �ל ל���ת א� לאכל נת��� ואפ�� מ���. יהנה ��ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
�רכה, �לא הע�ל� מ� ה�הנה וכל יהנה; �� ואחר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמבר�

מהקדש]מעל גזל אחר[כאילו לבר� ס�פרי�, מ�ברי וכ� . ְְְְִִִֵֵֵַַַָָ
רביעית, ����ה וה�א � ����ה מה וכל ��אכל מה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ�ל

�מטעמת ��ית. ��אכל הטע�]וה�א בדיקת לש� �[טעימה ְְִִֶֶֶַַַֹ
רביעית. עד לאחריה, ולא לפניה לא �רכה, צריכה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹאינ�

מצוה‚. �ל על מברכי� �� � ההניה על ��ברכי� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָ�כ��
חכמי� ��נ� ר��ת �ברכ�ת א�ת�. יע�ה �� ואחר ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָ�מצוה,
ה��רא את לז�ר �די ���ה, ודר� וה�דיה, �בח ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ר�

מצוה. ע�ה ולא נהנה ��א �י על א� ְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹֹ�מיד,

ההניה,„. �רכ�ת מיני�: �ל�ה ,��� ה�רכ�ת �ל ְְֲִִִַָָָָֹ�ְְְִַָָנמצא�
וה�דיה �בח �ר� �ה� � ה�ראה �ברכ�ת ה�צוה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ברכ�ת

מ���. �ליראה �מיד ה��רא את לז�ר �די ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ב��ה,

רא�י‰. ואי� ��נ��. �ינ� �בית עזרא ה�רכ�ת, �ל ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹונסח
וכל מ��ה; לגרע ולא מה�, אחת על לה�סי� ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹל���ת�,

מ�ט�ע א�א[נוסח]המ��ה אינ� ��רכ�ת, חכמי� ��בע� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
�מלכ�ת �� הז�רת �� �אי� �רכה וכל ["ה'ט�עה. ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָ

העול�"] מל� היתהאלוקינו �� א� א�א �רכה, אינ� �ְְִֵֵֶָָָָָָ
לחבר��. ְְֲֶַָָסמ�כה

iriax mei Ð meil miwxt dyely m"anx ixeriy

.Âאמר�� וה�א, ל���; �כל נאמרי� ,��� ה�רכ�ת ְְֱִֶֶַָָָָֹ�ְְַָָוכל
והז�יר ה�איל ה�ט�ע, את ��ה וא� חכמי�. ���נ� ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ�עני�
יצא. חל, �ל��� אפ�� ה�רכה, ועני� �מלכ�ת ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹאז�רה

.Êה�א� מה לאזנ� ���מיע צרי� ,��� ה�רכ�ת ְְְִִֶֶַַַָָָ�ְַָָ�ל
לאזנ�, ה�מיע לא וא� �ה�ציאא�מר; �י� � יצא ְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

�ל��. ��ר� �י� ְְִִֵֵֶַָָ��פתיו,

.Áבר� �בי� ה�רכה �י� יפסיק לא ,��� ה�רכ�ת ְְִֵֵַַָָָָָֹ�ְַָָ�ל
לחזר צרי� הפסיק, וא� אחרי�. �דברי� עליו ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹ��ברכי�
�בר מעני� �ה� �דברי� הפסיק וא� �נ�ה; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ�לבר�
��ר� �ג�� �יצד? �נ�ה. לבר� צרי� אינ� עליו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ��ברכי�
'הביא� מלח', 'הביא� אמר: ��אכל וקד� ה�ת, ְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹעל
וכ��צא ל�המה', מאכל '�נ� לאכל', לפל�ני '�נ� ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ�ב�יל',

�זה. ���צא �ל וכ� לבר�; צרי� אינ� � ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָ�א��

.Ëהיה� �י� א�ת�, לבר� ל�מא מ�ר ,��� ה�רכ�ת ְֵֵֵֶַָָָָָָ�ָ�ְַָָ�ל
לעל�ת יכ�ל �ה�א טמאה ����[ליטהר]טמא �� מ��ה ֵָ�ְֲִֶֶַַָָָ

����.[בטבילה] �� מ��ה לעל�ת יכ�ל �אינ� טמאה �י� ,ֵ�ְֲִֵֶֶַַָָָ
��ה ערות�. ��כ�ה עד ער�, ��ה�א לבר� למבר� ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹואס�ר
�פניה י��בת � א�ה אבל �אי�; אמ�רי�? ְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָָ�ברי�

�מברכת.[דבוקות]ט�ח�ת[שלמטה] ְְֶֶַַַָ��רקע,

.È,�ח�בת ידי ויצא ��ר� �י על א� ,��� ה�רכ�ת ְְִֵֵֶַַַָָָָ�ְַָָ�ל
�די ח�בת�, ידי יצא� ��א לאחרי� לבר� ל� ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ�מ�ר
�אינ� מצוה, �� �אי� ההניה מ�ר�ת ח�� � ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלה�ציא�
ההניה �ר�ת אבל ע�ה�. נהנה �� א� א�א לאחרי� ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמבר�
וק��� ה�סח, �לילי מ�ה אכילת �ג�� � מצוה �� ���ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
�י על א� ו��תי�, וא�כלי� לאחרי� מבר� זה הרי � ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָה���

ע�ה�. ו��תה א�כל ְִֵֵֶֶֶָ�אינ�

.‡È,�ס�פ ועד מ�ח�ת� ה�רכ�ת מ� �רכה ה��מע ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָ�ל
ענה ��א �י על וא� יצא, � ח�בת� ידי �� לצאת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹונת���
� �מבר� זה הרי המבר�, אחר 'אמ�' הע�נה וכל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ'אמ�';
ח�ב המבר� היה �רכה. �א�ת� ח�ב המבר� ��היה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָוה�א,
ידי יצא לא � ה��רה מ� ח�ב וע�נה ס�פרי�, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹמ�ברי
�� ח�ב �ה�א מ�י י�מע א� 'אמ�', ��ענה עד ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָח�בת�,

�מ�ת�. ה��רה ְִַָמ�

.·È�תועד�� יי�,[התכנסו]ר�י� ל���ת א� �ת, לאכל ְְֱֲִִִִֶֶַַַַֹ
לאכל מ�רי� א�� הרי � 'אמ�' ��� וענ� מה�, אחד ֱִֶָֹ�ֲֵֵֵָָ�ְֵֵֶֶַָָ�בר�
�א זה א�א �אחד, לאכל נת��נ� לא א� אבל ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹול���ת;
מ��ר א�כלי� �ה� �י על א� � מעצמ� �א וזה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמעצמ�
אמ�רי�? �ברי� ��ה לעצמ�. מבר� ואחד אחד �ל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד,
צריכי� אינ� �מ�קי�, אכלי� �אר אבל �לבד; ויי� ְְְְְְֲֳִִִִִִֵַַַַָָָָ�פת

יחד]הס�ה לאכול וענ�[התכנסות מה�, אחד �ר� א� א�א , ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
��א �י על א� ו��תי�, א�כלי� א�� הרי � 'אמ�' ����ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ

�אחד. להסב ְְְְִֵֶַָָנת��נ�

.‚Èה�רכ�ת מ�ל �רכה מבר� מ��ראל אחד ה��מע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ�ל
ועד מ�ח�ת� ��� ה�רכה �מע ��א �י על א� � ����ְִֶַַַַָָָָֹ�ְְִִַָָָ
לענ�ת ח�ב � �רכה �א�ת� ח�ב �אינ� �י על וא� ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָס�פ�,

מי� א� ��י, המבר� היה וא� ��תי[אפיקורס]'אמ�'; א� , ְְִִִֵֵַָָָָ
מט�ע[שומרוני] ו��ה �ד�ל �היה א� ה�תל�ד, �ינ�ק א� ,ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

'אמ�'.[נוסח] אחריה� ע�ני� אי� � ְֲִֵֵֵֶַַָָָה�רכה

.„Èחט�פה אמ� לא יענה לא � 'אמ�' הע�נה ֲֲֵֵֶֶַָָָָָֹֹ�ל
האל"�] קט�פה[בהבלעת אמ� ולא הנו"�], ולא[בהבלעת , ְְְֵָָֹֹ

יג�י� ולא �ינ�נית; א�א אר�ה, אמ� ולא קצרה, ְְִִֵֶַַָָֹ�ְְֲֵֵָָָָֹאמ�
�ה�א ה�רכה �מע ��א מי וכל המבר�. מ� י�תר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹק�ל�

הע�ני�. �כלל 'אמ�' יענה לא ,�� ְֲִִֵֶַַַָָָָֹח�ב

.ÂË�� נ��א זה הרי צריכה, �אינ� �רכה המבר� ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ�ל
לענ�ת ואס�ר ל�וא, �נ��ע ה�א והרי ל�וא; ְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָ�מי�
�תקנ�; ה�רכ�ת א�ת� מל�די� ה�ינ�ק�ת, 'אמ�'. ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָאחריו
זה הרי למידה, ��עת לב�לה מברכי� �ה� �י על ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוא�
'אמ�', אחריה� והע�נה 'אמ�'; אחריה� ע�ני� ואי� ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�מ�ר.

ח�בת�. ידי יצא ְֵָָָֹלא

.ÊË;מג�ה זה הרי �רכ�תיו, אחר 'אמ�' הע�נה ֶ�ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ�ל
זה הרי אחר�נ�ת, �רכ�ת ס�� �היא �רכה אחר ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָוהע�נה
ואחר ה�ז��, �בר�ת יר��לי�' '��נה אחר �ג�� � ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָ�ְמ��ח
�רכה �ל �ס�� וכ� ערבית. �מע קר�ת �ל אחר�נה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ�רכה
עצמ�. אחר 'אמ�' �� ע�נה אחר�נ�ת, �רכ�ת ס�� ְְֲִֵֶֶַַַַָָָ�היא

.ÊÈר�ת� אחריה והרי יר��לי�, �ב�נה 'אמ�' יענה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָול�ה
מ�נה חכמי �ימי ז� ��רכה מ�ני וה�טיב'? ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'ה��ב
�ל ה�רכ�ת ע�ר ס�� אבל ��ספת; היא �כא�� ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָ��נ�ה,
אחר 'אמ�' יענה לא ול�ה יר��לי�'. '��נה היא ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמז��,
�ל וכ� רא��נ�ת. �רכ�ת ס�� �היא מ�ני ע�ל�'? ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹ'אהבת
�ג�� לדבר, �ח�ה א�ת� ��ברכי� מ�רכ�ת ,�� ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָ���צא
חנ�ה נר והדלקת ה�ג�ה, קריאת לפני ��ברכי� ָ�ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�רכ�ת
עליו. ��ר� ה�בר �בי� ה�רכה �י� �'אמ�' יפסיק לא �ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

.ÁÈ?�� וכ��צא ה�ר�ת �ר�ת אחר 'אמ�' יענה לא ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹול�ה
�רכה אחר א�א 'אמ�' ע�ני� ואי� אחת; �רכה �היא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמ�ני
�ג�� �רכ�ת, א� אחרת, �רכה א�ת� ��דמה ְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָָאחר�נה

מל� שמיטה]�רכ�ת �ד�ל[במוצאי �ה� �ברכ�ת , ְְִִֵֶֶָֹ
�ל[ביוהכ"פ] ה�לי� ��בר לה�דיע � �ה� וכ��צא ,ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

'אמ�'. ע�נה �לפיכ� ְְִִֵֶָָָ�רכ�תיו,

.ËÈ�אינ � ��גגה �י� �זד�� �י� האס�ר, �בר הא�כל ְְִֵֵֵֵָָָָָָָָָ�ל
טבל �אכל הרי �יצד? .���� ולא ��ח�ה, לא עליו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמבר�

ומעשרות] תרומות הופרש �דבריה�[שלא טבל ואפ�� ,ְְֲִִֵֶֶֶַ
�ל[מדרבנ�] נ�ל� ��א רא��� מע�ר �אכל א� ,ְֲִִֵֶֶַַָָֹ

� �הלכת� נפ�� ��א והק�� �ני מע�ר א� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ�ר�מ�תיו,
א� �טרפ�ת, נבל�ת אכל א� ל�מר, צרי� ואי� מבר�; ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָאינ�

�ה�. וכ��צא נס�, יי� ְֵֵֶֶֶַָָָ�תה

.Îמאי� אכל א� א�אבל שספק האר�, ע� [תבואת ְֲִַַָָ
מע�רהופרשה] א� לענ�י�, א�א רא�י �אינ� �י על א� ,ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ח���� מ��� נ�ל ��א �י על א� �ר�מת�, ���לה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹרא���
���לי� �הק�ימ� וה�א �ד�לה, את�ר�מה הלוי [הקדי� ְְְְְֳִִִִֶָָ

בשבליה] התבואה כשעדיי� חלקו ונטל �ניהכה� מע�ר א� ,ֲִֵֵַ
החמ� את נת� ��א �י על א� ��פ��, [הדרושוהק�� ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

�ה�.בפדיית�] ���צא �ל וכ� וס��; �ח�ה מבר� זה הרי �ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ב ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

'ה��',‡. �ר�ת רא��נה היא: �� ה�ז��, �ר�ת ְְִִִִֵֶַַַַָָָָסדר
רביעית יר��לי�', '��נה �לי�ית 'האר�', �ר�ת ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָ�נ�ה
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.Âאמר�� וה�א, ל���; �כל נאמרי� ,��� ה�רכ�ת ְְֱִֶֶַָָָָֹ�ְְַָָוכל
והז�יר ה�איל ה�ט�ע, את ��ה וא� חכמי�. ���נ� ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ�עני�
יצא. חל, �ל��� אפ�� ה�רכה, ועני� �מלכ�ת ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹאז�רה

.Êה�א� מה לאזנ� ���מיע צרי� ,��� ה�רכ�ת ְְְִִֶֶַַַָָָ�ְַָָ�ל
לאזנ�, ה�מיע לא וא� �ה�ציאא�מר; �י� � יצא ְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

�ל��. ��ר� �י� ְְִִֵֵֶַָָ��פתיו,

.Áבר� �בי� ה�רכה �י� יפסיק לא ,��� ה�רכ�ת ְְִֵֵַַָָָָָֹ�ְַָָ�ל
לחזר צרי� הפסיק, וא� אחרי�. �דברי� עליו ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹ��ברכי�
�בר מעני� �ה� �דברי� הפסיק וא� �נ�ה; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ�לבר�
��ר� �ג�� �יצד? �נ�ה. לבר� צרי� אינ� עליו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ��ברכי�
'הביא� מלח', 'הביא� אמר: ��אכל וקד� ה�ת, ְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹעל
וכ��צא ל�המה', מאכל '�נ� לאכל', לפל�ני '�נ� ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ�ב�יל',

�זה. ���צא �ל וכ� לבר�; צרי� אינ� � ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָ�א��

.Ëהיה� �י� א�ת�, לבר� ל�מא מ�ר ,��� ה�רכ�ת ְֵֵֵֶַָָָָָָ�ָ�ְַָָ�ל
לעל�ת יכ�ל �ה�א טמאה ����[ליטהר]טמא �� מ��ה ֵָ�ְֲִֶֶַַָָָ

����.[בטבילה] �� מ��ה לעל�ת יכ�ל �אינ� טמאה �י� ,ֵ�ְֲִֵֶֶַַָָָ
��ה ערות�. ��כ�ה עד ער�, ��ה�א לבר� למבר� ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹואס�ר
�פניה י��בת � א�ה אבל �אי�; אמ�רי�? ְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָָ�ברי�

�מברכת.[דבוקות]ט�ח�ת[שלמטה] ְְֶֶַַַָ��רקע,

.È,�ח�בת ידי ויצא ��ר� �י על א� ,��� ה�רכ�ת ְְִֵֵֶַַַָָָָ�ְַָָ�ל
�די ח�בת�, ידי יצא� ��א לאחרי� לבר� ל� ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ�מ�ר
�אינ� מצוה, �� �אי� ההניה מ�ר�ת ח�� � ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלה�ציא�
ההניה �ר�ת אבל ע�ה�. נהנה �� א� א�א לאחרי� ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמבר�
וק��� ה�סח, �לילי מ�ה אכילת �ג�� � מצוה �� ���ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
�י על א� ו��תי�, וא�כלי� לאחרי� מבר� זה הרי � ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָה���

ע�ה�. ו��תה א�כל ְִֵֵֶֶֶָ�אינ�

.‡È,�ס�פ ועד מ�ח�ת� ה�רכ�ת מ� �רכה ה��מע ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָ�ל
ענה ��א �י על וא� יצא, � ח�בת� ידי �� לצאת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹונת���
� �מבר� זה הרי המבר�, אחר 'אמ�' הע�נה וכל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ'אמ�';
ח�ב המבר� היה �רכה. �א�ת� ח�ב המבר� ��היה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָוה�א,
ידי יצא לא � ה��רה מ� ח�ב וע�נה ס�פרי�, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹמ�ברי
�� ח�ב �ה�א מ�י י�מע א� 'אמ�', ��ענה עד ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָח�בת�,

�מ�ת�. ה��רה ְִַָמ�

.·È�תועד�� יי�,[התכנסו]ר�י� ל���ת א� �ת, לאכל ְְֱֲִִִִֶֶַַַַֹ
לאכל מ�רי� א�� הרי � 'אמ�' ��� וענ� מה�, אחד ֱִֶָֹ�ֲֵֵֵָָ�ְֵֵֶֶַָָ�בר�
�א זה א�א �אחד, לאכל נת��נ� לא א� אבל ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹול���ת;
מ��ר א�כלי� �ה� �י על א� � מעצמ� �א וזה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמעצמ�
אמ�רי�? �ברי� ��ה לעצמ�. מבר� ואחד אחד �ל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד,
צריכי� אינ� �מ�קי�, אכלי� �אר אבל �לבד; ויי� ְְְְְְֲֳִִִִִִֵַַַַָָָָ�פת

יחד]הס�ה לאכול וענ�[התכנסות מה�, אחד �ר� א� א�א , ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
��א �י על א� ו��תי�, א�כלי� א�� הרי � 'אמ�' ����ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ

�אחד. להסב ְְְְִֵֶַָָנת��נ�

.‚Èה�רכ�ת מ�ל �רכה מבר� מ��ראל אחד ה��מע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ�ל
ועד מ�ח�ת� ��� ה�רכה �מע ��א �י על א� � ����ְִֶַַַַָָָָֹ�ְְִִַָָָ
לענ�ת ח�ב � �רכה �א�ת� ח�ב �אינ� �י על וא� ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָס�פ�,

מי� א� ��י, המבר� היה וא� ��תי[אפיקורס]'אמ�'; א� , ְְִִִֵֵַָָָָ
מט�ע[שומרוני] ו��ה �ד�ל �היה א� ה�תל�ד, �ינ�ק א� ,ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

'אמ�'.[נוסח] אחריה� ע�ני� אי� � ְֲִֵֵֵֶַַָָָה�רכה

.„Èחט�פה אמ� לא יענה לא � 'אמ�' הע�נה ֲֲֵֵֶֶַָָָָָֹֹ�ל
האל"�] קט�פה[בהבלעת אמ� ולא הנו"�], ולא[בהבלעת , ְְְֵָָֹֹ

יג�י� ולא �ינ�נית; א�א אר�ה, אמ� ולא קצרה, ְְִִֵֶַַָָֹ�ְְֲֵֵָָָָֹאמ�
�ה�א ה�רכה �מע ��א מי וכל המבר�. מ� י�תר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹק�ל�

הע�ני�. �כלל 'אמ�' יענה לא ,�� ְֲִִֵֶַַַָָָָֹח�ב

.ÂË�� נ��א זה הרי צריכה, �אינ� �רכה המבר� ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ�ל
לענ�ת ואס�ר ל�וא, �נ��ע ה�א והרי ל�וא; ְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָ�מי�
�תקנ�; ה�רכ�ת א�ת� מל�די� ה�ינ�ק�ת, 'אמ�'. ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָאחריו
זה הרי למידה, ��עת לב�לה מברכי� �ה� �י על ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוא�
'אמ�', אחריה� והע�נה 'אמ�'; אחריה� ע�ני� ואי� ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�מ�ר.

ח�בת�. ידי יצא ְֵָָָֹלא

.ÊË;מג�ה זה הרי �רכ�תיו, אחר 'אמ�' הע�נה ֶ�ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ�ל
זה הרי אחר�נ�ת, �רכ�ת ס�� �היא �רכה אחר ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָוהע�נה
ואחר ה�ז��, �בר�ת יר��לי�' '��נה אחר �ג�� � ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָ�ְמ��ח
�רכה �ל �ס�� וכ� ערבית. �מע קר�ת �ל אחר�נה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ�רכה
עצמ�. אחר 'אמ�' �� ע�נה אחר�נ�ת, �רכ�ת ס�� ְְֲִֵֶֶַַַַָָָ�היא

.ÊÈר�ת� אחריה והרי יר��לי�, �ב�נה 'אמ�' יענה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָול�ה
מ�נה חכמי �ימי ז� ��רכה מ�ני וה�טיב'? ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'ה��ב
�ל ה�רכ�ת ע�ר ס�� אבל ��ספת; היא �כא�� ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָ��נ�ה,
אחר 'אמ�' יענה לא ול�ה יר��לי�'. '��נה היא ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמז��,
�ל וכ� רא��נ�ת. �רכ�ת ס�� �היא מ�ני ע�ל�'? ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹ'אהבת
�ג�� לדבר, �ח�ה א�ת� ��ברכי� מ�רכ�ת ,�� ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָ���צא
חנ�ה נר והדלקת ה�ג�ה, קריאת לפני ��ברכי� ָ�ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�רכ�ת
עליו. ��ר� ה�בר �בי� ה�רכה �י� �'אמ�' יפסיק לא �ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

.ÁÈ?�� וכ��צא ה�ר�ת �ר�ת אחר 'אמ�' יענה לא ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹול�ה
�רכה אחר א�א 'אמ�' ע�ני� ואי� אחת; �רכה �היא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמ�ני
�ג�� �רכ�ת, א� אחרת, �רכה א�ת� ��דמה ְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָָאחר�נה

מל� שמיטה]�רכ�ת �ד�ל[במוצאי �ה� �ברכ�ת , ְְִִֵֶֶָֹ
�ל[ביוהכ"פ] ה�לי� ��בר לה�דיע � �ה� וכ��צא ,ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

'אמ�'. ע�נה �לפיכ� ְְִִֵֶָָָ�רכ�תיו,

.ËÈ�אינ � ��גגה �י� �זד�� �י� האס�ר, �בר הא�כל ְְִֵֵֵֵָָָָָָָָָ�ל
טבל �אכל הרי �יצד? .���� ולא ��ח�ה, לא עליו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמבר�

ומעשרות] תרומות הופרש �דבריה�[שלא טבל ואפ�� ,ְְֲִִֵֶֶֶַ
�ל[מדרבנ�] נ�ל� ��א רא��� מע�ר �אכל א� ,ְֲִִֵֶֶַַָָֹ

� �הלכת� נפ�� ��א והק�� �ני מע�ר א� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ�ר�מ�תיו,
א� �טרפ�ת, נבל�ת אכל א� ל�מר, צרי� ואי� מבר�; ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָאינ�

�ה�. וכ��צא נס�, יי� ְֵֵֶֶֶַָָָ�תה

.Îמאי� אכל א� א�אבל שספק האר�, ע� [תבואת ְֲִַַָָ
מע�רהופרשה] א� לענ�י�, א�א רא�י �אינ� �י על א� ,ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ח���� מ��� נ�ל ��א �י על א� �ר�מת�, ���לה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹרא���
���לי� �הק�ימ� וה�א �ד�לה, את�ר�מה הלוי [הקדי� ְְְְְֳִִִִֶָָ

בשבליה] התבואה כשעדיי� חלקו ונטל �ניהכה� מע�ר א� ,ֲִֵֵַ
החמ� את נת� ��א �י על א� ��פ��, [הדרושוהק�� ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

�ה�.בפדיית�] ���צא �ל וכ� וס��; �ח�ה מבר� זה הרי �ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ב ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

'ה��',‡. �ר�ת רא��נה היא: �� ה�ז��, �ר�ת ְְִִִִֵֶַַַַָָָָסדר
רביעית יר��לי�', '��נה �לי�ית 'האר�', �ר�ת ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָ�נ�ה
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�נ�ה, ��נ�; ר�נ� מ�ה רא��נה, �רכה וה�טיב'. ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ'ה��ב
�ברכה �נ�; ��למה �וד ��נ� �לי�ית, יה��ע; ְְְְְִִִִַָָָָֹֹ�ְְִָ��נ�

��נ�ה. מ�נה חכמי ְְְְִִִִֵַָָרביעית,

ואכל�·. ה�ית, �על אצל מלאכה ע��י� �הי� ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָה��עלי�
��י סע�דת� לאחר �מברכי� לפניה, מברכי� אי� � ���ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ה�ית: �על מ�לאכת י�טל� ��א �די �לבד, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ�רכ�ת
'האר�', �בר�ת ��תח � �נ�ה �תקנ�; � רא��נה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָ�רכה
�בר�ת וח�ת� 'האר�', �בר�ת יר��לי�' '��נה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָוכ�לל

�סע�דת� ע��י� הי� וא� מזו�]'האר�'. תמורת [עובדי� ְְִִִֶָָָָָ
�תקנ� מברכי� � ע�ה� מסב ה�ית �על �היה א� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�לבד,

אד�. �ל ��אר �רכ�ת, ְְְִַַָָָָָאר�ע

�בס�פ�,‚. �תח�ת� ה�דיה ל�מר צרי� � 'האר�' ְְְִִִִֶַַָָָָָָָָ�ר�ת
'אר� אמר ��א וכל ה�ז��'; ועל האר� 'על �� ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוח�ת�
ח�בת�. ידי יצא לא 'האר�', �בר�ת �רחבה' ט�בה ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָֹחמ�ה
ל��רה; �רית �להק�י� ות�רה, �רית �� להז�יר ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָוצרי�
מילה �רית היא 'האר�', �בר�ת �א�מרי� ה�את ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹ�ה�רית
נכרת� ��� וה��רה �רית�ת; ע�רה �ל� עליה ְְִָ�ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ��כרת�
מ�בד ה�רית �ברי "א�ה ��אמר: �רית�ת, �ל� ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעליה

ה'". �ברית לעבר� וג�' נ�בי� "א�� ְְְְְְִִִִִֶַַָָה�רית",

על„. אלהינ� ה' 'רח� �� ��תח � �לי�ית ְְֱִִֵֵֵַַַָָָֹ�רכה
אלהינ� ה' 'נחמנ� א� עיר�', יר��לי� ועל ע�� ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹי�ראל
'מנח� א� יר��לי�', '��נה �� וח�ת� עיר�'; ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�יר��לי�
'נחמה'. ז� �רכה נקראת �לפיכ� � יר��לי�' �בני� ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָע��
יצא לא � ז� �ברכה �וד �ית מלכ�ת אמר ��א מי ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹוכל
�מ�רה, נחמה �אי� ה�רכה; עני� �היא מ�ני ח�בת�, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָידי

�וד. �ית מלכ�ת �חזרת ְֲִֵֶַַַָָָא�א

�מס��‰. �נחמה מתחיל ט�בי�, �בימי� ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ���ת�ת
מתחיל: �יצד? �אמצע. ה��� קד�ת וא�מר ְְִֵֶַַַַַָ�ְְְֵֶָָ�נחמה,
על אלהינ� ה' 'רח� א� עיר�', �צ��� אלהינ� ה' ְֱֱֲִִֵֵֵֵֶַַַֹֹ'נחמנ�
ע�� 'מנח� �מס��: עיר�'; יר��לי� ועל ע�� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָי�ראל
�אמצע וא�מר יר��לי�'. '��נה א� יר��לי�', ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ�בני�
�מצ�תי� והחליצנ� רצה אב�תינ�, ואלהי 'אלהינ� ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹֹ���ת:
�� וננ�ח �� ונ��ת ה�ה, ה�ביעי ה�נ�ח י�� ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹ�במצות
�בימי� מנ�חתנ�'. �י�� ויג�� צרה �הא ואל רצ�נ�, ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ�מצות
�ל �בח�� חד�י� �רא�י וכ� ויב�א'; 'יעלה א�מר ֶ�ְְְְֲֳִִֵֵֵֶַָָָט�בי�
ויב�א'. 'יעלה �לי�ית �רכה �אמצע מ�סי� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָמ�עד,

.Âעל' 'האר�' �ר�ת �אמצע מ�סי� �פ�רי�, ְְְִִִֶֶַַַָָָ�ֲַ�חנ�ה
חד� רא� א� ט�ב וי�� ��פ�ה. ���סי� �דר� ְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹֹה��י�',
ואחר �ח�ה, והחליצנ�' 'רצה מז�יר ���ת, להי�ת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ�חל
���ת, להי�ת �חל טבת חד� רא� וכ� ויב�א'; 'יעלה ��ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
והחליצנ�' �'רצה 'האר�', �בר�ת ה��י�' 'על ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָמז�יר

��חמה. ויב�א' ְְֲֶֶַַָָָו'יעלה

.Ê.מלכ��ת �ל� �� להז�יר צרי� רביעית, �ְְְְְִִִִַַָָָָָֹ�רכה
לבעל �רכה �� מ�סי� ה�ית, �על אצל הא�רח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ�כ��בר�
�על �ב�� ��א רצ�� 'יהי א�מר: מברכ�? �יצד ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹה�ית.

�� ולא ה�ה, �ע�ל� ר��תה�ית ל� וי� ה�א'; לע�ל� ל� ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
.�� �להארי� ה�ית, �על �בר�ת ְְְְֲִִִִַַַַַַָלה�סי�

.Á:רביעית �ברכה א�מר האבל, �בית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָ�כ��ברכי�

��פט אמת, ��� אמת, אל וה�טיב, ה��ב החי, ְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַ'ה�ל�
ע�� �אנחנ� �רצ�נ�, �� לע��ת �ע�למ� ��יט ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָ�צדק,
�מב�� �לברכ�'; ל� לה�ד�ת ח�בי� אנ� �ב�ל ְְְְֲִֵַַַַָָָָָֹועבדיו,
'הרחמ�'. וג�מר ��רצה, מה �פי לנחמ� האבל על ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָרחמי�

.Ëרכ�ת� אר�ע אחר חתני� �ר�ת מברכי� חתני�, ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָ�בית
מברכי� ואי� ;�� �א�כלי� �סע�דה סע�דה �כל ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָא��,
א�ת�? מברכי� ��ה ועד קט�י�. ולא עבדי�, לא ז� ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָֹֹ�רכה
רא��� �י�� א�ת� מברכי� אלמנה, ���א אלמ�� היה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָא�
���א אלמ�� א� אלמנה ���א �ח�ר היה וא� ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָ�לבד;

ה���ה. ימי �בעת �ל א�ת� מברכי� ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ�ת�לה,

.Èאחר�נה �רכה היא חתני�, �בית ���סיפי� ז� ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָ�רכה
��הי� אמ�רי�? �ברי� ��ה נ��אי�. �ל �רכ�ת ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָמ�בע
ה�רכ�ת; ו�מע� נ��אי�, �בר�ת �עמד� ה� ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָהא�כלי�
נ��אי� �ר�ת �מע� ��א אחרי� הא�כלי� הי� א� ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָֹאבל
�בע מז�� �ר�ת אחר ��ביל� מברכי� נ��אי�, ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָ��עת
��הי� וה�א � נ��אי� ��עת ��ברכי� �דר� ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָ�רכ�ת,

ה�ני�. מ� וחתני� ְֲֲִִִַַָָָָע�רה,

.‡È]�מל אלהינ� ה' א�ה '�ר�� �רכ�ת: �בע ה� ְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָֹא��
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� לכב�ד�'; �רא �ה�ל ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהע�ל�,
הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� האד�'; י�צר ֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהע�ל�,
והתקי� �בנית�, �מ�ת �צל� �צלמ�, האד� את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָא�ר
���' האד�'; י�צר ה', א�ה �ר�� עד; עדי �ני� מ��� ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָל�
�ר�� ��מחה; לת�כ� �ניה �ק��� עקרה, ותגל ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָ��י�
רעי� ���ח '��ח �בניה'; צ��� מ��ח ה', ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָא�ה
ה', א�ה �ר�� עד�; �ג� מ�ד� יציר� ���ח� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָאה�בי�,
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� יר��לי�'; �ב�נה ע�� ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמ��ח
ור�ה �ילה וכ�ה, חת� ו�מחה, ���� �רא א�ר ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָָָהע�ל�,
מערי י�מע אלהינ� ה' מהרה ורע�ת. �ל�� ואחוה ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹאהבה
ק�ל �מחה, ק�ל ���� ק�ל יר��לי�, �מח�צ�ת ְְְִִִַָָָָיה�דה
�נערי� מ���ה חתני� ח�ת מצהל�ת ק�ל ��ה, וק�ל ְְֲִִִִֶַָָ�ְְֲִַָָָחת�

ה��ה'.] ע� חת� מ��ח ה', א�ה �ר�� ְְִִִֵַַַַַָָָָָָָמ�גינת�;

.·È� ה��� קד�ת ט�ב �י�� א� ���ת הז�יר ולא ַַ�ְְְְְִִַַָָֹ�כח
א�מר: ���ת � רביעית �ברכה ��תחיל קד� נז�ר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹא�
ולברית לא�ת י�ראל לע�� מנ�חה ��ת נת� א�ר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ'�ר��
א�מר: ט�ב �י�� ה��ת'; מק�� ה' א�ה �ר�� ְְֵֵֶַַַַָָָֹקד�,
ל���� י�ראל לע�� ט�בי� ימי� נת� א�ר ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ'�ר��
�מתחיל וה�מ�י�'. י�ראל מק�� ה' א�ה �ר�� ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ�ל�מחה,
�ברכה �התחיל אחר נז�ר וא� וג�מר. רביעית, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָ�ברכה

'ה��'. �ר�ת �ה�א לרא�, וח�זר ��סק � ְְְִִִֵֵֶַַָָֹרביעית

.‚È�א � ויב�א' 'יעלה אמר ולא �כח חד�י�, ְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָָֹ�רא�י
א�ר '�ר�� א�מר: � רביעית �ברכה ��תחיל קד� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹנז�ר
;�� ח�ת� ואינ� לז�ר��', י�ראל לע�� חד�י� רא�י ְְְְֳִִִֵֵֵֵַַָָָָָָנת�
�התחיל אחר נז�ר וא� וג�מר. רביעית, �ברכה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָ�מתחיל
�ל �ח�� וכ� ח�זר. ואינ� א�ת�, ��מר � רביעית ֶ�ְְְְְִִֵֵֵֵָָָ�רכה
�בר�ת העני� הז�יר ולא �כח �בפ�רי�, �בחנ�ה ְְְְְְִִִִִַַָָָָֹ�ֲֵַמ�עד.

ח�זר. אינ� � ֵֵַָה�ז��

.„È�א � �ר� ולא ו�כח �אכל, ��תא�למי קד� נז�ר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ולא מ���, נעל� א� וכ� �מבר�. ח�זר ��מעיו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹה�אכל

iying mei Ð meil miwxt dyely m"anx ixeriy

��א וה�א, �מבר�; ח�זר � �ר� לא א� �ר� א� ְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹידע
��מעיו. ה�ז�� ְְִֵֵֶַַָָנתא�ל

ג ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

וה��מי�‡. וה�ע�רי�, הח�י�, � ה� מיני� [חיטי�חמ�ה ְְְֲִִִִִִֵַַַָ�ְִ
��עלמדבריות] ו��לת מדברית], וה����.[שעורה , ְְִִֶַָֹ

מ�י� וה����, ��על ו��לת הח�י�; מ�י� ְְְִִִִִִִִִֶַַָֹ�ַה��מי�,
נקראי� ��לי�, ��ה� � הא�� ה�יני� וחמ�ת ְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָה�ע�רי�.

א�ת� וז�רי� ���י� ואחר מק��; �כל [ברוח'�ב�אה' ְְְְִִֶַַָָָָָ
אתלנקות�] ול�י� מה� אחד את �כ���חני� '�ג�'; נקראי� ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

מה�, מאחד ה�ע�ת וה�ת '�ת'. נקרא א�ת�, וא�פי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָקמח�
לויה �לא מק��, �כל '�ת' ה�קראת נוס�]היא ש� .[ללא ְְְְִִֵַַָָָָֹ

אלהינ�·. ה' א�ה '�ר�� לפניה: לבר� ח�ב � �ת ְְֱֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹהא�כל
�ל�ק �ג� אכל האר�'. מ� לח� ה��ציא הע�ל�, ִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָמל�

האדמה',[מבושל] �רי '��רא לפניו מבר� � �ה�א ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָ�מ�ת
לפניו מבר� � קמח אכל ר��ת'. נפ��ת '��רא ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָ�לאחריו

נפ��ת'. '��רא �לאחריו ְְֲֵֶַַָָֹ'�ה�ל',

�מי�‚. וערב� ��לה� ה�יני�, מחמ�ת אחד �ל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָקמח
רא�י ��היה �די עבה היה א� � מ�קי� ��אר ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָא�
מז�נ�ת'; מיני '��רא �תח�ה עליו מבר� � �לעט� ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָלאכילה,
עליו מבר� � ל�ת�ה רא�י ��היה �די ר� היה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָוא�

נפ��ת'. '��רא �לב��� '�ה�ל', ְְְִִֵֶַַָָֹ�תח�ה

�י�„. �קדרה, ���ל� ה�יני� מחמ�ת אחד �ל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָקמח
לביב�ת �ג�� � אחרי� �ברי� ע� �ערב� �י� [עוגתלב�� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ

�ב�ל�סולת] �ת�� א� �ח�ק� ה�ג� וכ� �ה�, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָוכ��צא
�רמל וגר� הריפ�ת �ג�� � שונות]�קדרה בצורות [חיטי� ְְְְִִֵֶֶֶַָָ

�ל וכ� קדרה', 'מע�ה ה�קרא ה�א זה וכל �ה�, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכ��צא
�ת �י� קמח �י� ה�יני�, מחמ�ת אחד �� �ערב ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ�ב�יל

מז�נ�ת'. מיני '��רא עליו מבר� ��ח�ה, �ְְְִִֵֵֵַָָָָ

ח��ב‰. ה�י� א�ת� ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִֶֶַַָָָָ��ה
ה�יני� מחמ�ת אחד היה א� אבל טפלה; היה ולא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאצל�,
את �פ�טר הע�ר, על א�א מבר� אינ� � טפלה ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ערב
טפלה, וע�� ע�ר �ה�א �ל � ��רכ�ת �לל וזה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָה�פלה.
ה�פלה �היתה �י� ה�פלה, את �פ�טר הע�ר על ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמבר�

מערבת. היתה ��א �י� הע�ר, ע� ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹמערבת

.Âלפת המערבת? ה�פלה היא ירק]�יצד �ר�ב[מי� א� ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
לד�ק� �די ה�יני� מחמ�ת אחד �ל קמח �� וערב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ���ל�

סמי�] מז�נ�ת',[לעשותו מיני '��רא עליו מבר� אינ� �ְְִֵֵֵֵָָָ
��ערבי� �בר ��ל טפלה; זה וקמח הע�ר ה�א ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ�ה�פת
ה�ב�יל לצ�ע �די א� ריח, ל�� �די א� לד�ק, �די ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַֹא�ת�
��ערבת, טע� ל�� �די ערב א� אבל ל�; טפלה זה הרי �ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ונ�תני� א�ת� ��ב�לי� �ב� מיני לפיכ�, ע�ר. ה�א ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָהרי

מינ מה� וע��י� לד�ק, �די ח�ה חלב אינ��ה� � מתיקה י ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
הע�ר. ה�א �ה�ב� מ�ני מז�נ�ת', מיני '��רא עליו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמבר�

.Êלאכל ��ר� הרי מערבת? �אינ� ה�פלה היא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�יצד
�ר�נ� ה�ליח י�יק ��א �די ע�� ה�ת ואכל מליח, ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ�ג
�ה�ת מ�ני ה�ת, את �פ�טר ה�ליח על מבר� � ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ�ל��נ�

�זה. ���צא �ל וכ� ל�; ְְֵֵֵֶַָָֹטפלה

.Á�י�� א�ת� ��תת לפירורי�]ה�ת �ב�ל�[פיררה , ְִִִֶַַַָָָ
���ר א� ��ית, ��תיתי� י� א� � �מרק ל�� א� ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ�קדרה
��ח�ה עליה מבר� � צ�רת� נ���ת ולא �ת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�ה�
ה�ת צ�רת �עברה א� ��ית, �ה� אי� וא� ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ'ה��ציא';

מז�נ�ת'. מיני '��רא ��ח�ה עליה מבר� � ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ����ל

.Ëה�ד�ר�ת ��כני �הערב�י� �מ� ��רקע ��אפת ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָע�ה
��ח�ה עליה מבר� �ת, צ�רת עליה ואי� ה�איל � ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָא�פי�
מבר� עליה, סע�דת� קבע וא� מז�נ�ת'; מיני ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ'��רא
א� �חלב, א� ��מ� א� �דב� ���� ע�ה וכ� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ'ה��ציא'.
ה�אה '�ת ה�קראת והיא ואפא�, �בלי� מיני �� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ�ערב

וכיו"ב]�כיסני�' דבש ובתוכ� כיסי� כיסי� על[עשוי א� � ְִִַַָ
קבע וא� מז�נ�ת'; מיני '��רא עליה מבר� �ת, �ה�א ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�י

'ה��ציא'. מבר� עליה, ְְִֵֶַָָָָסע�דת�

.Èעליו מבר� ��ח�ה � �ת מ��� �ע�ה א� ���ל�, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹארז
��א �בלבד נפ��ת'; '��רא �לב��� מז�נ�ת', מיני ְְְְִִֵֵֵֶַַָֹ'��רא
�ח�, �ת אבל לב��. ארז א�א אחר, �בר ע� מערב ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹיהא
'�ה�ל', מבר� ��ח�ה � קטנ��ת מיני �אר �ל �ת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹא�

ר��ת'. נפ��ת '��רא ְְֵַַָ�לב���

.‡È�מברכי 'ה��ציא', ��ח�ה עליו ��ברכי� ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָ�ל
��ברכי� וכל �רכ�ת; אר�ע �סדר� ה�ז�� �ר�ת ְְְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָלאחריו
�רכה לאחריו מברכי� מז�נ�ת', מיני '��רא ��ח�ה ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָעליו

הארז. מ� ח�� � �ל� מעי� ִֵֵֶַַָָֹֹאחת

.·Èאבל �למעלה; מ��ית �אכל אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ��ה
אכלי�, מ�אר �י� ה�ת מ� �י� מ��ית, �ח�ת ְֳִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהא�כל
מ�קי� מ�אר �י� ה�י� מ� �י� מרביעית, �ח�ת ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָוה��תה
אינ� �לב��� ה�י�, לא�ת� הרא�יה �רכה ��ח�ה מבר� �ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָ

�לל. ְְֵָָמבר�

.‚È'ה א�ה '�ר�� �ל�: ��עי� אחת �רכה היא ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹוז�
אר� ועל ה�ל�לה ועל ה�חיה על הע�ל�, מל� ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאלהינ�
רח� אב�תינ�; את והנחל� �רצית �רחבה ט�בה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחמ�ה
צ��� ועל עיר� יר��לי� ועל ע�� י�ראל על אלהינ� ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹה'
�נברכ� �בנינ� ו��חנ� לת�כ� והעלנ� �ב�ד�, ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָמ���
ועל האר� על ה', א�ה �ר�� �בטהרה; �קד�ה ְְֳֶַַַָָָָָָָ�ְִֶָָעליה
�כלל� ז� �ברכה א�מר ט�בי�, וימי� �ב��ת�ת ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָה�חיה'.

ה�ז��. �בר�ת ��ז�יר �דר� ה���, קד�ת ְְְְִִֶֶֶַַַַַָ�ְֵֵמעי�

חמישי יו�

ד ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

�ל�,‡. מעי� אחת �רכה א� ה�ז�� �ר�ת המבר� ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ�ל
� מה�� ��ה�א אכל �אכל. ��ק�� א�ת� לבר� ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָצרי�
י�ב � ע�מד ��ה�א אכל ויבר�; ��סק, ��ק�� ְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָי�ב
��תא�ל קד� ונז�ר ה�ז��, �ר�ת �כח ויבר�. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�מק�מ�,

��ז ��ק�� מבר� � �מעיו ח�זרה�ז�� מזיד, היה וא� �ר; ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ח�בת�. ידי יצא ��ז�ר, ��ק�� �ר� וא� �מבר�, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלמק�מ�
ידי יצא � מה�� ��ה�א א� ע�מד, ��ה�א �ר� א� ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָוכ�
�רכה ולא ה�ז��, �ר�ת יבר� לא �לכ�ח�ה, ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹֹח�בת�;

�אכל. �ב�ק�� י��ב, ��ה�א א�א �ל�, ְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ��עי�
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��א וה�א, �מבר�; ח�זר � �ר� לא א� �ר� א� ְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹידע
��מעיו. ה�ז�� ְְִֵֵֶַַָָנתא�ל

ג ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

וה��מי�‡. וה�ע�רי�, הח�י�, � ה� מיני� [חיטי�חמ�ה ְְְֲִִִִִִֵַַַָ�ְִ
��עלמדבריות] ו��לת מדברית], וה����.[שעורה , ְְִִֶַָֹ

מ�י� וה����, ��על ו��לת הח�י�; מ�י� ְְְִִִִִִִִִֶַַָֹ�ַה��מי�,
נקראי� ��לי�, ��ה� � הא�� ה�יני� וחמ�ת ְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָה�ע�רי�.

א�ת� וז�רי� ���י� ואחר מק��; �כל [ברוח'�ב�אה' ְְְְִִֶַַָָָָָ
אתלנקות�] ול�י� מה� אחד את �כ���חני� '�ג�'; נקראי� ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

מה�, מאחד ה�ע�ת וה�ת '�ת'. נקרא א�ת�, וא�פי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָקמח�
לויה �לא מק��, �כל '�ת' ה�קראת נוס�]היא ש� .[ללא ְְְְִִֵַַָָָָֹ

אלהינ�·. ה' א�ה '�ר�� לפניה: לבר� ח�ב � �ת ְְֱֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹהא�כל
�ל�ק �ג� אכל האר�'. מ� לח� ה��ציא הע�ל�, ִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָמל�

האדמה',[מבושל] �רי '��רא לפניו מבר� � �ה�א ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָ�מ�ת
לפניו מבר� � קמח אכל ר��ת'. נפ��ת '��רא ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָ�לאחריו

נפ��ת'. '��רא �לאחריו ְְֲֵֶַַָָֹ'�ה�ל',

�מי�‚. וערב� ��לה� ה�יני�, מחמ�ת אחד �ל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָקמח
רא�י ��היה �די עבה היה א� � מ�קי� ��אר ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָא�
מז�נ�ת'; מיני '��רא �תח�ה עליו מבר� � �לעט� ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָלאכילה,
עליו מבר� � ל�ת�ה רא�י ��היה �די ר� היה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָוא�

נפ��ת'. '��רא �לב��� '�ה�ל', ְְְִִֵֶַַָָֹ�תח�ה

�י�„. �קדרה, ���ל� ה�יני� מחמ�ת אחד �ל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָקמח
לביב�ת �ג�� � אחרי� �ברי� ע� �ערב� �י� [עוגתלב�� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ

�ב�ל�סולת] �ת�� א� �ח�ק� ה�ג� וכ� �ה�, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָוכ��צא
�רמל וגר� הריפ�ת �ג�� � שונות]�קדרה בצורות [חיטי� ְְְְִִֵֶֶֶַָָ

�ל וכ� קדרה', 'מע�ה ה�קרא ה�א זה וכל �ה�, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכ��צא
�ת �י� קמח �י� ה�יני�, מחמ�ת אחד �� �ערב ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ�ב�יל

מז�נ�ת'. מיני '��רא עליו מבר� ��ח�ה, �ְְְִִֵֵֵַָָָָ

ח��ב‰. ה�י� א�ת� ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִֶֶַַָָָָ��ה
ה�יני� מחמ�ת אחד היה א� אבל טפלה; היה ולא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאצל�,
את �פ�טר הע�ר, על א�א מבר� אינ� � טפלה ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ערב
טפלה, וע�� ע�ר �ה�א �ל � ��רכ�ת �לל וזה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָה�פלה.
ה�פלה �היתה �י� ה�פלה, את �פ�טר הע�ר על ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמבר�

מערבת. היתה ��א �י� הע�ר, ע� ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹמערבת

.Âלפת המערבת? ה�פלה היא ירק]�יצד �ר�ב[מי� א� ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
לד�ק� �די ה�יני� מחמ�ת אחד �ל קמח �� וערב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ���ל�

סמי�] מז�נ�ת',[לעשותו מיני '��רא עליו מבר� אינ� �ְְִֵֵֵֵָָָ
��ערבי� �בר ��ל טפלה; זה וקמח הע�ר ה�א ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ�ה�פת
ה�ב�יל לצ�ע �די א� ריח, ל�� �די א� לד�ק, �די ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַֹא�ת�
��ערבת, טע� ל�� �די ערב א� אבל ל�; טפלה זה הרי �ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ונ�תני� א�ת� ��ב�לי� �ב� מיני לפיכ�, ע�ר. ה�א ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָהרי

מינ מה� וע��י� לד�ק, �די ח�ה חלב אינ��ה� � מתיקה י ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
הע�ר. ה�א �ה�ב� מ�ני מז�נ�ת', מיני '��רא עליו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמבר�

.Êלאכל ��ר� הרי מערבת? �אינ� ה�פלה היא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�יצד
�ר�נ� ה�ליח י�יק ��א �די ע�� ה�ת ואכל מליח, ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ�ג
�ה�ת מ�ני ה�ת, את �פ�טר ה�ליח על מבר� � ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ�ל��נ�

�זה. ���צא �ל וכ� ל�; ְְֵֵֵֶַָָֹטפלה

.Á�י�� א�ת� ��תת לפירורי�]ה�ת �ב�ל�[פיררה , ְִִִֶַַַָָָ
���ר א� ��ית, ��תיתי� י� א� � �מרק ל�� א� ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ�קדרה
��ח�ה עליה מבר� � צ�רת� נ���ת ולא �ת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�ה�
ה�ת צ�רת �עברה א� ��ית, �ה� אי� וא� ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ'ה��ציא';

מז�נ�ת'. מיני '��רא ��ח�ה עליה מבר� � ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ����ל

.Ëה�ד�ר�ת ��כני �הערב�י� �מ� ��רקע ��אפת ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָע�ה
��ח�ה עליה מבר� �ת, צ�רת עליה ואי� ה�איל � ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָא�פי�
מבר� עליה, סע�דת� קבע וא� מז�נ�ת'; מיני ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ'��רא
א� �חלב, א� ��מ� א� �דב� ���� ע�ה וכ� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ'ה��ציא'.
ה�אה '�ת ה�קראת והיא ואפא�, �בלי� מיני �� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ�ערב

וכיו"ב]�כיסני�' דבש ובתוכ� כיסי� כיסי� על[עשוי א� � ְִִַַָ
קבע וא� מז�נ�ת'; מיני '��רא עליה מבר� �ת, �ה�א ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�י

'ה��ציא'. מבר� עליה, ְְִֵֶַָָָָסע�דת�

.Èעליו מבר� ��ח�ה � �ת מ��� �ע�ה א� ���ל�, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹארז
��א �בלבד נפ��ת'; '��רא �לב��� מז�נ�ת', מיני ְְְְִִֵֵֵֶַַָֹ'��רא
�ח�, �ת אבל לב��. ארז א�א אחר, �בר ע� מערב ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹיהא
'�ה�ל', מבר� ��ח�ה � קטנ��ת מיני �אר �ל �ת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹא�

ר��ת'. נפ��ת '��רא ְְֵַַָ�לב���

.‡È�מברכי 'ה��ציא', ��ח�ה עליו ��ברכי� ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָ�ל
��ברכי� וכל �רכ�ת; אר�ע �סדר� ה�ז�� �ר�ת ְְְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָלאחריו
�רכה לאחריו מברכי� מז�נ�ת', מיני '��רא ��ח�ה ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָעליו

הארז. מ� ח�� � �ל� מעי� ִֵֵֶַַָָֹֹאחת

.·Èאבל �למעלה; מ��ית �אכל אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ��ה
אכלי�, מ�אר �י� ה�ת מ� �י� מ��ית, �ח�ת ְֳִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהא�כל
מ�קי� מ�אר �י� ה�י� מ� �י� מרביעית, �ח�ת ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָוה��תה
אינ� �לב��� ה�י�, לא�ת� הרא�יה �רכה ��ח�ה מבר� �ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָ

�לל. ְְֵָָמבר�

.‚È'ה א�ה '�ר�� �ל�: ��עי� אחת �רכה היא ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹוז�
אר� ועל ה�ל�לה ועל ה�חיה על הע�ל�, מל� ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאלהינ�
רח� אב�תינ�; את והנחל� �רצית �רחבה ט�בה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחמ�ה
צ��� ועל עיר� יר��לי� ועל ע�� י�ראל על אלהינ� ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹה'
�נברכ� �בנינ� ו��חנ� לת�כ� והעלנ� �ב�ד�, ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָמ���
ועל האר� על ה', א�ה �ר�� �בטהרה; �קד�ה ְְֳֶַַַָָָָָָָ�ְִֶָָעליה
�כלל� ז� �ברכה א�מר ט�בי�, וימי� �ב��ת�ת ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָה�חיה'.

ה�ז��. �בר�ת ��ז�יר �דר� ה���, קד�ת ְְְְִִֶֶֶַַַַַָ�ְֵֵמעי�

חמישי יו�

ד ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

�ל�,‡. מעי� אחת �רכה א� ה�ז�� �ר�ת המבר� ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ�ל
� מה�� ��ה�א אכל �אכל. ��ק�� א�ת� לבר� ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָצרי�
י�ב � ע�מד ��ה�א אכל ויבר�; ��סק, ��ק�� ְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָי�ב
��תא�ל קד� ונז�ר ה�ז��, �ר�ת �כח ויבר�. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�מק�מ�,

��ז ��ק�� מבר� � �מעיו ח�זרה�ז�� מזיד, היה וא� �ר; ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ח�בת�. ידי יצא ��ז�ר, ��ק�� �ר� וא� �מבר�, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלמק�מ�
ידי יצא � מה�� ��ה�א א� ע�מד, ��ה�א �ר� א� ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָוכ�
�רכה ולא ה�ז��, �ר�ת יבר� לא �לכ�ח�ה, ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹֹח�בת�;

�אכל. �ב�ק�� י��ב, ��ה�א א�א �ל�, ְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ��עי�
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אינ�·. � �ר� לא א� 'ה��ציא' �ר� א� ל� ��ס��ק ְִִִִֵֵֵֵֶַַַַֹמי
לבר� �כח ה��רה. מ� �אינ� מ�ני �מבר�, ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָח�זר
�מבר�; ח�זר סע�דת�, �מר ��א עד נז�ר א� � ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ'ה��ציא'

�מבר�. ח�זר אינ� ��מר, לאחר ְְְִֵֵֵֶַַַָָוא�

אחר,‚. לבית והל� סע�דת� �פסק זה, �בית א�כל ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהיה
לפתח ל� ויצא ע��, לד�ר חבר� ל� וקרא א�כל �היה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָא�
על למפרע לבר� צרי� מק�מ�, ו��ה ה�איל � וחזר ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ�ית�
�� ואחר 'ה��ציא', ��ח�ה �מבר� וח�זר �אכל, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָמה

סע�דת�. ְֵָ��מר

א�„. חת� לקראת ויצא� לאכל, י��בי� �הי� ְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָֹחברי�
ח�זרי� � ח�לה א� זק� �� ה�יח� א� � ��ה ְְִִִִִֵֶַַָָָלקראת
וא� �נ�ה. לבר� צריכי� ואינ� סע�דת�, וג�מרי� ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵָָָָָָלמק�מ�
למפרע; �רכה צריכי� י�צאי�, ��ה� � אד� �� ה�יח� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלא

לכ�ח�ה. �רכה צריכי� ח�זרי�, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָ�כ�ה�

��ל‰. �ר�ת; לאכילת א� ל�ת�ה, מס�י� הי� א� ְֲִִִִֵֶַַָָ�ְְִֵָוכ�
למפרע מבר� �לפיכ� אכילת�, �סק הרי מק�מ�, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהמ��ה
�ה�א מה על לכ�ח�ה �נ�ה �מבר� וח�זר �אכל, מה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
אינ� אחד, �בית לפ�ה מ��ה מק�מ� והמ��ה לאכל. ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹצרי�

�ל �מזרח� אכל �לבר�. לחזר �בא[ע�]צרי� �אנה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
�לבר�. לחזר צרי� �מערב�, ְְֱֲֲִֵֶַַָָָָֹֹלאכל

.Âה�ר�רת את �טר ה�ת, על ותוספת]�ר� [מריחה ְֵֶֶֶַַַַַַַָ
�ה�; וכ��צא �פר�ת, ה�ב�יל מ�יני ה�ת, �ה� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�א�כלי�
על �ר� ה�ת. את �טר לא ה�ר�רת, על �ר� א� ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹאבל

קדרה בקדירה]מע�ה שנתבשלו דג� את[מיני �טר , ְֲֵֵֶַַָָ
דג�]ה�ב�יל ממיני את[שלא �טר לא ה�ב�יל, על �ר� ; ְְִִֵֶַַַַַַַָֹ

קדרה. ְֲֵֵַָמע�ה

.Êלאכל נמל� �� ואחר מ����ת, א� מ�אכל �ל�� ְְְְֱֱִִִִִֶֶַַַַָָֹֹ�מר
�מבר�; ח�זר מק�מ�, ��ה ��א �י על א� � ל���ת ְְְִִִֵֵֶַַָָֹא�
� לאכל א� ל���ת לחזר �ע�� א�א �ל��, �מר לא ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָֹֹֹוא�

�נית. לבר� צרי� אינ� ,��� ה��� �ל �סק ְִִֵֵֵָָ�ֲִַַָָאפ��

.Á�א ה�ז��', �ר�ת �נבר� '��א� ואמר�: ��תי�, ְְְְִִֵַַָָָָהי�
עד ל���ת, לה� נאסר � ה���' ק��� �נק�� ְְֱִִֵֶֶַַַַָ'��א�
��ברכ� קד� ול���ת לחזר רצ� וא� יק���; א� ְְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹ��ברכ�
לחזר צריכי� � ר�אי� �אינ� �י על א� יק���, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹא�
אמר�: א� אבל י���. �� ואחר ה�פ�', �רי '��רא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ�לבר�

�לבר�. לחזר צריכי� אינ� ונב�יל', ְְְְֲִִִֵֵַַָָֹ'��א�

.Ë��ג� אחר, יי� מי� לה� �בא יי�, ל���ת מס�י� ְְִִִִִֵֶַַַָָ�ְָהי�
� חד� והביא� י�� א� �חר, והביא� אד� ��תי� ְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹ�הי�
מברכי�: אבל �נ�ה; �ע� ה�י� �ר�ת לבר� צריכי� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָאינ�
וה�טיב'. ה��ב הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֹ'�ר��

.Èמ�ל מ�קה על ולא האכלי�, מ�ל אכל על מברכי� ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹאי�
הביא� �� ואחר �ר� וא� לפניו; ��ב�א עד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָה��קי�,
מ�ד� ונפל עליו, �בר� אכל נטל �לבר�. לחזר צרי� ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹלפניו,
א� עליו, �מבר� וח�זר אחר נ�טל � נהר �טפ� א� ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָונ�ר�
�ב�ד �� '�ר�� ל�מר וצרי� ה�י�; מא�ת� �ה�א �י ְְִִִֵֵֶַַַָָעל
לה�ציא ��א �די רא��נה, �רכה על ועד' לע�ל� ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹמלכ�ת�

א�ת על אד� ע�מד לב�לה. �מי� ה�י�,[תעלת]�� ְִִֵֵַַַַַַַָָָָָ

��עת לפניו �הי� �ה�י� �י על א� ו��תה, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ�מבר�
מ�ח�ה. נת��� ��כ� מ�ני � ��תה ה�י� אינ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָה�רכה,

.‡Èה�ע�דה מחמת וה� ה�ע�דה, �ת�� ה�אי� ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ�ברי�
ודגי�] בשר ולא[כגו� לפניה� לא �רכה צריכי� אינ� �ְְְְִִִֵֵֶָָָֹֹ

ה�ז�� �בר�ת ���ח�ה, 'ה��ציא' �ר�ת א�א ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָלאחריה�;
�דברי� ל�ע�דה. טפלה �ה�ל ה�ל, ��טרי� ,�����ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ה�ע�דה מחמת פירות]�אינ� ה�ע�דה[כגו� �ת�� ��א� , ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָ
לאחריה�. �רכה טע�ני� ואי� לפניה�, �רכה טע�ני� �ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
�י� ה�ע�דה מחמת �י� ה�ע�דה, לאחר ה�אי� ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ�דברי�
�לאחריה�. לפניה� �רכה טע�ני� � ה�ע�דה מחמת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ��א

.·Èבעת� ה��, ה�זת �בסע�דת ט�בי�, וימי� ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ���ת�ת
על סע�דת� ק�בע �אד� �ה�, וכ��צא ה�רח�, מ� ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ��צא
ה�י� את �טר ה�ז��, ��פני ה�י� על �ר� א� � ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָה�י�
אבל ה�ז��; �ר�ת ��בר� קד� ה�ז�� לאחר ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ���תה
��אחר ה�י� על ��ח�ה �לבר� לחזר צרי� ה�מי�, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ��אר
מבר� ואחד אחד �ל ה�ז��, �ת�� יי� לה� �א ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָה�ז��.
אחד אחר ה�ל ��ענ� �נ�י, ה�ליעה �ית �אי� ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹלעצמ�,

ה�ז��. ��אחר ה�י� את ��טר ואינ� ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָ'אמ�';

ה ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

��בר‡. י� וספק ה�ז��; �בר�ת ח�בי� ועבדי�, ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָנ�י�
אינ� א� זמ�, ל� קב�ע �אי� לפי ה��רה, מ� ח�בי� ה� ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָא�
ידי ה�ד�לי� את מ�ציאי� אי� לפיכ�, ה��רה. מ� ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָח�בי�
ס�פרי�, מ�ברי ה�ז�� �בר�ת ח�בי� ה�ט�י�, אבל ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָח�בת�.

�מצו�ת. לח�כ� ְְְְְִֵַָ�די

ה����·. �ר�ת לבר� ח�בי� �אחד, �ת �אכל� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ�ל�ה
הי� א� ה����? �ר�ת היא ז� ואי ה�ז��. �ר�ת ְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹקד�
וא�מר: מה�, האחד מבר� ע�רה, עד מ�ל�ה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהא�כלי�
מ��� �אכלנ� '�ר�� ע�ני�: וה�ל מ���'; �אכלנ� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ'נבר�
מ��� �אכלנ� '�ר�� �מבר�: ח�זר וה�א חיינ�', ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ�בט�ב�

חיינ�'. ְִָ�בט�ב�

מל�‚. אלהינ� ה' א�ה '�ר�� וא�מר: מתחיל �� ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹואחר
'אמ�' ע�ני� וה� ה�רכ�ת; אר�ע ���מר עד ה��', ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהע�ל�,

�ברכה. �רכה �ל ְְַַָָָָָאחר

�יצד?„. .��� מז�ני� �למעלה, מע�רה הא�כלי� ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָהי�
ע�ני�: וה� מ���', �אכלנ� לאלהינ� 'נבר� א�מר: ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהמבר�
ח�זר וה�א חיינ�', �בט�ב� מ��� �אכלנ� אלהינ� ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹ'�ר��
חיינ�', �בט�ב� מ��� �אכלנ� אלהינ� '�ר�� ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹוא�מר:

ה�ז��. �ר�ת ְְִִַַַָ�מתחיל

�צרכי‰. להתע�ק מ��תחיל� � חתני� �בית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָה��עד
ועד ולהכינ�, נ��אי� �סע�דת ה���אי� אחר י�� �ל�י� ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָֹ

וה� מ���', �אכלנ� �מע�נ� �ה�מחה 'נבר� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמבר�:
�בט�ב� מ��� �אכלנ� �מע�נ� �ה�מחה '�ר�� ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָע�ני�:
�מע�נ� �ה�מחה '�ר�� וא�מר: ח�זר וה�א ְְְְִִִֵֵֶַָָָחיינ�',
מבר�: � ע�רה הי� וא� חיינ�'. �בט�ב� מ��� ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ�אכלנ�
וה� מ���', �אכלנ� �מע�נ� �ה�מחה לאלהינ� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ'נבר�
מ��� �אכלנ� �מע�נ� �ה�מחה אלהינ� '�ר�� ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹע�ני�:
אלהינ� '�ר�� וא�מר: ח�זר וה�א חיינ�', ְְְֱִֵֵֵָָֹ�בט�ב�

iying mei Ð meil miwxt dyely m"anx ixeriy

וכ� חיינ�'. �בט�ב� מ��� �אכלנ� �מע�נ� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ�ה�מחה
עד ה���אי� מחמת ה���אי� אחר א�ת� �ע��י� ְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָסע�דה

�מע�נ�'. '�ה�מחה מבר� חד�, ע�ר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ�ני�

.Â��ה�ז �בר�ת �ח�בי� �דר� ה����, �בר�ת ח�בי� ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹה�ל
�הני� וכ� �עזרה. קד�י� קד�י �אכל� �הני� אפ�� �ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹ
וי�ראל �ר�מה ה�הני� ואכל� �אחד, �אכל� ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹוי�ראלי�
�ז��� ח�בי� �קט�י�, ועבדי� נ�י� �ז���. ח�בי� � ְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָ�ח�י�

ה�ז��. �בר�ת ְְְִִַַָָ�ח��ב�

.Ê�עליה מז�ני� אי� � �קט�י� ועבדי� מצרפי�נ�י� [אי� ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ
נ�י�לזימו�] �ל חב�רה �הא ולא לעצמ�. מז�ני� אבל ,ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹ

א� לעצמ�, נ�י� א�א � ה�ריצ�ת מ�ני �קט�י�, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָועבדי�
יז�נ� ��א �בלבד לעצמ�; קט�י� א� לעצמ�, ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹעבדי�

אנ�ר�גינ�ס וזכרות]���. נקבות סימני בו מז��[שיש ְְְִֵֵַַַ
�ה�א מ�ני לאנ�י�, ולא לנ�י� לא מז�� ואינ� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹלמינ�,

וה�מט�� זכרות]ספק. ולא נקבות סימני לא בו אינ�[שאי� ְֵַָ�ְֵ
ה��דע קט� �לל. עליו,[מבי�]מז�� מז�ני� � מברכי� למי ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ

�י� �מצטר� �מ�נה; �ב� א� �בע �ב� �ה�א �י על ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָוא�
אי� וה�כרי, עליו. לז�� ע�רה למני� �י� �ל�ה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹלמני�

עליו. ְְִַָָמז�ני�

.Á.ומעלה �ת מ��ית �אכל מי על א�א מז�ני� ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָאי�
ציר א� ירק ע�ה� אכל� ��ל�ה �ת, �אכל� [מי��בעה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹ

מבושלי�] ���;מאכלי� לז�� מצטרפי� � �זה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָוכ��צא
�ת, �אכל� ��ה אבל ה�ת. מא�כלי המבר� ��הא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוה�א,
רב ה�ת א�כלי ��ה�א עד מצטרפי�, אי� � ירק ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואר�עה
� ��ל�ה אבל �ע�רה; אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָָָָֹה��ר.
מז�ני�. �� ואחר �ת, ��ית מה� אחד �ל ��אכל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹצרי�

.Ë�א � ואכל �לי�י �בא מ�אכל, וגמר� �אכל� ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָֹ�ני�
מצטר� אכלי�, מ�אר אפ�� �ה�א �ל ע�� לאכל ְְְֱֲֳִִִִִִֵֶֶָָָָֹיכ�לי�
על א� לכ��, ��בר� ה�א � ���ס�י� �ד�ל וחכ� ַַָ�ְְִֵֶָ�ְְִֶֶַָָָָע�ה�.

�אחר�נה. א�א �א ��א ֲִֶֶַָָָָֹ�י

.Èלחלק ר�אי� אינ� �אחד, �אכל� כל�ל�ה [לבר� ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
בנפרד] י�אחד ��ה, חמ�ה. וכ� אר�עה, וכ� [מותר]; ְְְֲִִֵֵֵַָָָָ
לחלק קבוצות]לה� ר�אי�[לשתי אינ� ע�רה ע�רה; עד , ֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

�ר�ת ותהיה ��חלק� זמ� ��ל ע�רי�; ��הי� עד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלחלק,
לחלק. לה� י� ה�ל, �ז��� וחלק חלק לכל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹה����

.‡Èל�ה� �ל חב�ר�ת מ�ל� ��א� אד� �ני ְְְֲִֵֶֶָָָָָָֹֹֹ�ל�ה
לחלק ר�אי� אינ� יחד]�ל�ה, אכלו שלא א� ;[ומזמני� ְִֵֵֵַָָָָֹ

ר�אי� ,��� �חב�רה מה� ואחד אחד �ל ז�� �בר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוא�
�ל�ה עליה�. ז�נ� ��בר �ז���, ח�בי� ואינ� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹלחלק,
מ���, א�כל ואחד אחד ��ל �י על א� � לאכל ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ���ב�

לחלק. ר�אי� ִֵֵֵַָָָאינ�

.·È�זמ� � אחד �בית א�כל�ת �הי� חב�ר�ת ְְְְֲִִֵֶֶַַָָ��י
וא� אחד; לז��� מצטרפי� א��, את א�� ר�אי� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ��קצת�
י� וא� לעצמ�. מז�ני� וא�� לעצמ� מז�ני� א�� ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָלאו,
ז� מחב�רה �מ��� ה�ל� �ה�א �יניה�, אחד ���ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מקצת �אי� �י על א� אחד, לז��� מצטרפי� � ז� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָלחב�רה
�ברי �ל ��יה� ���מע� וה�א, א��; מקצת ר�אי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָא��

�בא�ר .[בבהירות]המבר� ְְֵֵַָ

.‚È,�ל ק�ראי� � ל��ק מה� אחד ויצא �אכל�, ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ�ל�ה
וה�א עליו �מז�ני� א�מרי�, �ה� מה ל�מע ��כ�� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�די
�ר�ת יבר� למק�מ�, ולכ��חזר ח�בת�; ידי ויצא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ���ק,
אי� � מה� אחד ויצא �אכל�, ע�רה אבל לעצמ�. ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָה�ז��

ע�ה�. �מק�מ� וי�ב ��חזר עד עליו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמז�ני�

.„È�לעצמ �בר� מה� אחד וקד� �אחד, �אכל� ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ל�ה
לא וה�א ז���; ח�בת ידי ה�ני� ויצא� עליו, מז�ני� �ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹ

למפרע ז��� �אי� זה, �ז��� ברהמ"ז]יצא .[אחר ְְְִִֵֵֶֶַַָָ

.ÂË�וא לעצמ�; מבר� ואחד אחד �ל �אכל�, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ני�
�ק�ל מבר� ���דע זה י�דע, אינ� ואחד י�דע אחד ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה
ידי וי�צא �ברכה, �רכה �ל אחר 'אמ�' ע�נה וה�ני ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָר�,
מברכת וא�ה לר��, מבר� ועבד לאביו, מבר� �ב� ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָח�בת�.
'�ב�א חכמי�: אמר� אבל ח�בת�; ידי וי�צאי� ְְְְְֲֲֲִִֵַָָָָָָָלבעל�,

ל�'. מברכי� �בניו �א��� למי ְְְְְִִִֵֶָָָָמארה

.ÊË�זמ� ח�בת�? ידי ��צא� אמ�רי� �ברי� ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ��ה
ס�פרי�, מ�ברי לבר� ח�בי� �ה� �בע�, ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�אכל�
ח�בת�. מידי א�ה א� עבד א� קט� א�ת� מ�ציאי� ְִִִִִֵֶֶָָָָָָָ�לפיכ�
� ה��רה מ� ה�ז�� �בר�ת ��תח�ב ו�בע, אכל א� ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָאבל
ח�בת�; מידי א�ת� מ�ציאי� עבד א� קט� א� א�ה ִִִִֵֵֶֶָָָָאי�
מידי א�ת� מ�ציאי� אי� � ה��רה מ� �דבר הח�ב ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ��ל
�מ�ת�. ה��רה מ� ה�בר �א�ת� הח�ב א�א ְְִֶַַַַָָָָָָח�בת�,

.ÊÈ�א � ה���� �ר�ת מברכי� �מצא� אחרי�, אצל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָה�כנס
�'מבר�'; '�ר��' ע�נה ה�א 'נבר�', א�מר המבר� ְְְֵֵֵֶַָָָָָָֹמצא
ע�נה ה�א �אכלנ�', '�ר�� ע�ני� הא�כלי� מצא ְְְִִִֶֶַָָָָָוא�

'אמ�'. ֲֵֵֶַָאחריה�

ו ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

צרי�‡. � 'ה��ציא' עליה ��ברכי� ה�ת הא�כל ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�ל
וא� ח�י�; �ת �היא �י על וא� וס��, �ח�ה ידי� ְִַ�ְְְִִִִִֶַַַַַָָָנטילת
לא � טמאה לה� י�דע ואינ� מלכלכ�ת, ידיו �אי� �י ְָֹ�ְְֵֵֶַָָ�ְִֵֶַָָעל
�מ�קי� ����ל� �בר �ל וכ� ידיו. ��י ���ל עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹיאכל,

�ח�ה. ידי� נטילת צרי� �ְְִִִִַַָָָ

�י�·. �מע, לקר�ת �י� לאכילה, �י� � ידיו ה��טל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ�ל
על וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר ��ח�ה מבר� � ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָלתפ�ה
���רה ��צט�ינ� היא, חכמי� מצות ��� ידי�'; ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָנטילת
�מ י�ר��". א�ר ה��רה �י "על ��אמר: מה�, י�ל�מע ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

ה��נה; מ�ני א�א �אינ� עליה�, מברכי� אי� � ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאחר�ני�
�י�תר. �ה� לה�הר אד� ח�ב ְְְִִֵֵֶַָָָָָָ�לפיכ�

נ�טל,‚. רצה � ר��ת לתב�יל, �ב�יל �י� ידי� ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָנטילת
נטילת צריכי� אינ� � ח�י� �ל �פר�ת נ�טל. אינ� ְְִִִִֵַָ�ֵֵֵֶָָרצה
הרי לפר�ת, ידיו ה��טל וכל ;���� ולא ��ח�ה לא ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹידי�,

הר�ח מ��י �ל[גאוותני�]זה (כל[מדד]. ה�לח, את ִֵֶֶֶַַַַָָ
�� י� ��א � �אחר�נה ידי� נטילת צרי� בו) ְֲִִִֵֶַַַָָָָָשהמלח
ויעביר סד�מית, מלח �טבע ��בע� מלח א� סד�מית ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַמלח
�ל �ס�� ידי� ל�ל ח�בי� זה מ�ני וי�מא; עיניו על ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹידיו
ידי� מ�טילת �ט�רי� �ב�חנה, ה�לח. מ�ני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָסע�דה,
�אחר�נה, וח�בי� ��לחמה; טר�די� �ה� מ�ני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ��ח�ה,

ה��נה. ְִֵַַָָמ�ני
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וכ� חיינ�'. �בט�ב� מ��� �אכלנ� �מע�נ� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ�ה�מחה
עד ה���אי� מחמת ה���אי� אחר א�ת� �ע��י� ְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָסע�דה

�מע�נ�'. '�ה�מחה מבר� חד�, ע�ר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ�ני�

.Â��ה�ז �בר�ת �ח�בי� �דר� ה����, �בר�ת ח�בי� ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹה�ל
�הני� וכ� �עזרה. קד�י� קד�י �אכל� �הני� אפ�� �ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹ
וי�ראל �ר�מה ה�הני� ואכל� �אחד, �אכל� ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹוי�ראלי�
�ז��� ח�בי� �קט�י�, ועבדי� נ�י� �ז���. ח�בי� � ְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָ�ח�י�

ה�ז��. �בר�ת ְְְִִַַָָ�ח��ב�

.Ê�עליה מז�ני� אי� � �קט�י� ועבדי� מצרפי�נ�י� [אי� ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ
נ�י�לזימו�] �ל חב�רה �הא ולא לעצמ�. מז�ני� אבל ,ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹ

א� לעצמ�, נ�י� א�א � ה�ריצ�ת מ�ני �קט�י�, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָועבדי�
יז�נ� ��א �בלבד לעצמ�; קט�י� א� לעצמ�, ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹעבדי�

אנ�ר�גינ�ס וזכרות]���. נקבות סימני בו מז��[שיש ְְְִֵֵַַַ
�ה�א מ�ני לאנ�י�, ולא לנ�י� לא מז�� ואינ� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹלמינ�,

וה�מט�� זכרות]ספק. ולא נקבות סימני לא בו אינ�[שאי� ְֵַָ�ְֵ
ה��דע קט� �לל. עליו,[מבי�]מז�� מז�ני� � מברכי� למי ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ

�י� �מצטר� �מ�נה; �ב� א� �בע �ב� �ה�א �י על ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָוא�
אי� וה�כרי, עליו. לז�� ע�רה למני� �י� �ל�ה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹלמני�

עליו. ְְִַָָמז�ני�

.Á.ומעלה �ת מ��ית �אכל מי על א�א מז�ני� ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָאי�
ציר א� ירק ע�ה� אכל� ��ל�ה �ת, �אכל� [מי��בעה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹ

מבושלי�] ���;מאכלי� לז�� מצטרפי� � �זה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָוכ��צא
�ת, �אכל� ��ה אבל ה�ת. מא�כלי המבר� ��הא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוה�א,
רב ה�ת א�כלי ��ה�א עד מצטרפי�, אי� � ירק ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואר�עה
� ��ל�ה אבל �ע�רה; אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָָָָֹה��ר.
מז�ני�. �� ואחר �ת, ��ית מה� אחד �ל ��אכל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹצרי�

.Ë�א � ואכל �לי�י �בא מ�אכל, וגמר� �אכל� ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָֹ�ני�
מצטר� אכלי�, מ�אר אפ�� �ה�א �ל ע�� לאכל ְְְֱֲֳִִִִִִֵֶֶָָָָֹיכ�לי�
על א� לכ��, ��בר� ה�א � ���ס�י� �ד�ל וחכ� ַַָ�ְְִֵֶָ�ְְִֶֶַָָָָע�ה�.

�אחר�נה. א�א �א ��א ֲִֶֶַָָָָֹ�י

.Èלחלק ר�אי� אינ� �אחד, �אכל� כל�ל�ה [לבר� ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
בנפרד] י�אחד ��ה, חמ�ה. וכ� אר�עה, וכ� [מותר]; ְְְֲִִֵֵֵַָָָָ
לחלק קבוצות]לה� ר�אי�[לשתי אינ� ע�רה ע�רה; עד , ֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

�ר�ת ותהיה ��חלק� זמ� ��ל ע�רי�; ��הי� עד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלחלק,
לחלק. לה� י� ה�ל, �ז��� וחלק חלק לכל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹה����

.‡Èל�ה� �ל חב�ר�ת מ�ל� ��א� אד� �ני ְְְֲִֵֶֶָָָָָָֹֹֹ�ל�ה
לחלק ר�אי� אינ� יחד]�ל�ה, אכלו שלא א� ;[ומזמני� ְִֵֵֵַָָָָֹ

ר�אי� ,��� �חב�רה מה� ואחד אחד �ל ז�� �בר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוא�
�ל�ה עליה�. ז�נ� ��בר �ז���, ח�בי� ואינ� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹלחלק,
מ���, א�כל ואחד אחד ��ל �י על א� � לאכל ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ���ב�

לחלק. ר�אי� ִֵֵֵַָָָאינ�

.·È�זמ� � אחד �בית א�כל�ת �הי� חב�ר�ת ְְְְֲִִֵֶֶַַָָ��י
וא� אחד; לז��� מצטרפי� א��, את א�� ר�אי� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ��קצת�
י� וא� לעצמ�. מז�ני� וא�� לעצמ� מז�ני� א�� ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָלאו,
ז� מחב�רה �מ��� ה�ל� �ה�א �יניה�, אחד ���ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מקצת �אי� �י על א� אחד, לז��� מצטרפי� � ז� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָלחב�רה
�ברי �ל ��יה� ���מע� וה�א, א��; מקצת ר�אי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָא��

�בא�ר .[בבהירות]המבר� ְְֵֵַָ

.‚È,�ל ק�ראי� � ל��ק מה� אחד ויצא �אכל�, ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ�ל�ה
וה�א עליו �מז�ני� א�מרי�, �ה� מה ל�מע ��כ�� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�די
�ר�ת יבר� למק�מ�, ולכ��חזר ח�בת�; ידי ויצא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ���ק,
אי� � מה� אחד ויצא �אכל�, ע�רה אבל לעצמ�. ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָה�ז��

ע�ה�. �מק�מ� וי�ב ��חזר עד עליו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמז�ני�

.„È�לעצמ �בר� מה� אחד וקד� �אחד, �אכל� ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ל�ה
לא וה�א ז���; ח�בת ידי ה�ני� ויצא� עליו, מז�ני� �ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹ

למפרע ז��� �אי� זה, �ז��� ברהמ"ז]יצא .[אחר ְְְִִֵֵֶֶַַָָ

.ÂË�וא לעצמ�; מבר� ואחד אחד �ל �אכל�, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ני�
�ק�ל מבר� ���דע זה י�דע, אינ� ואחד י�דע אחד ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה
ידי וי�צא �ברכה, �רכה �ל אחר 'אמ�' ע�נה וה�ני ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָר�,
מברכת וא�ה לר��, מבר� ועבד לאביו, מבר� �ב� ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָח�בת�.
'�ב�א חכמי�: אמר� אבל ח�בת�; ידי וי�צאי� ְְְְְֲֲֲִִֵַָָָָָָָלבעל�,

ל�'. מברכי� �בניו �א��� למי ְְְְְִִִֵֶָָָָמארה

.ÊË�זמ� ח�בת�? ידי ��צא� אמ�רי� �ברי� ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ��ה
ס�פרי�, מ�ברי לבר� ח�בי� �ה� �בע�, ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�אכל�
ח�בת�. מידי א�ה א� עבד א� קט� א�ת� מ�ציאי� ְִִִִִֵֶֶָָָָָָָ�לפיכ�
� ה��רה מ� ה�ז�� �בר�ת ��תח�ב ו�בע, אכל א� ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָאבל
ח�בת�; מידי א�ת� מ�ציאי� עבד א� קט� א� א�ה ִִִִֵֵֶֶָָָָאי�
מידי א�ת� מ�ציאי� אי� � ה��רה מ� �דבר הח�ב ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ��ל
�מ�ת�. ה��רה מ� ה�בר �א�ת� הח�ב א�א ְְִֶַַַַָָָָָָח�בת�,

.ÊÈ�א � ה���� �ר�ת מברכי� �מצא� אחרי�, אצל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָה�כנס
�'מבר�'; '�ר��' ע�נה ה�א 'נבר�', א�מר המבר� ְְְֵֵֵֶַָָָָָָֹמצא
ע�נה ה�א �אכלנ�', '�ר�� ע�ני� הא�כלי� מצא ְְְִִִֶֶַָָָָָוא�

'אמ�'. ֲֵֵֶַָאחריה�

ו ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

צרי�‡. � 'ה��ציא' עליה ��ברכי� ה�ת הא�כל ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�ל
וא� ח�י�; �ת �היא �י על וא� וס��, �ח�ה ידי� ְִַ�ְְְִִִִִֶַַַַַָָָנטילת
לא � טמאה לה� י�דע ואינ� מלכלכ�ת, ידיו �אי� �י ְָֹ�ְְֵֵֶַָָ�ְִֵֶַָָעל
�מ�קי� ����ל� �בר �ל וכ� ידיו. ��י ���ל עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹיאכל,

�ח�ה. ידי� נטילת צרי� �ְְִִִִַַָָָ

�י�·. �מע, לקר�ת �י� לאכילה, �י� � ידיו ה��טל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ�ל
על וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר ��ח�ה מבר� � ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָלתפ�ה
���רה ��צט�ינ� היא, חכמי� מצות ��� ידי�'; ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָנטילת
�מ י�ר��". א�ר ה��רה �י "על ��אמר: מה�, י�ל�מע ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

ה��נה; מ�ני א�א �אינ� עליה�, מברכי� אי� � ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאחר�ני�
�י�תר. �ה� לה�הר אד� ח�ב ְְְִִֵֵֶַָָָָָָ�לפיכ�

נ�טל,‚. רצה � ר��ת לתב�יל, �ב�יל �י� ידי� ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָנטילת
נטילת צריכי� אינ� � ח�י� �ל �פר�ת נ�טל. אינ� ְְִִִִֵַָ�ֵֵֵֶָָרצה
הרי לפר�ת, ידיו ה��טל וכל ;���� ולא ��ח�ה לא ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹידי�,

הר�ח מ��י �ל[גאוותני�]זה (כל[מדד]. ה�לח, את ִֵֶֶֶַַַַָָ
�� י� ��א � �אחר�נה ידי� נטילת צרי� בו) ְֲִִִֵֶַַַָָָָָשהמלח
ויעביר סד�מית, מלח �טבע ��בע� מלח א� סד�מית ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַמלח
�ל �ס�� ידי� ל�ל ח�בי� זה מ�ני וי�מא; עיניו על ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹידיו
ידי� מ�טילת �ט�רי� �ב�חנה, ה�לח. מ�ני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָסע�דה,
�אחר�נה, וח�בי� ��לחמה; טר�די� �ה� מ�ני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ��ח�ה,

ה��נה. ְִֵַַָָמ�ני
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ה�רק„. עד ידי�? נטילת היא היכ� הידעד כ� [חיבור ְִִִֵֶֶַַַַַָָ
וכלוהזרוע] ה�די�. ��י לכל רביעית ה�י�? �ע�ר וכ�ה ;ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָ

וכל ידי�; �נטילת ח�צ� �טבילה, מי�]�ח�צ� הע�לה[סוג ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ה�קוה[המשלי�] סאה]למידת רביעית.[מ' ל�ע�ר ע�לה , ְְְְִִִִִֶֶַַ

מקוה,‰. �מי ידיו הט�יל א� � ידי� נטילת ה�רי� ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ�ל
�ע�ר �ה� �אי� �מי� הט�יל� וא� אחר; �בר צרי� ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאינ�
�אי� �ל��, ע�ה לא ���רקע, �א�בי� �מי� א� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹמקוה,

�נטילה. א�א ה�די� את מטהרי� ה�א�בי� ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָה�י�

.Â�י�� �ברי�: �אר�עה לה�הר צרי� ידיו, ה��טל ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ�ל
��היה �ב�ע�ר, ידי�; לנטילת �ס�לי� יהי� ��א ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹעצמ�,
���טלי� ה�י� ��ה� �ב�לי, ה�די�; ��י לכל רביעית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ�ה�

נ�ת�. מ�ח �אי� ה�י� ��ה� �ב��טל, �כלי; ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�ה�

.Ê,וג��י מראה, ���י � ה�י� את ��סלי� �ברי� ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָאר�עה
מ����ת ה�המה את ���נע והפסד �ה�, מלאכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוע��ת
�י� �כלי� �י� � מראיה� ������ מי� �יצד? ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמה�.
מק�מ� מחמת �י� לת�כ� ��פל �בר מחמת �י� ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ�קרקע�ת,
מ� א�ת� הא�סר ���י נת��� א� וכ� �ס�לי�. א�� הרי �ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָ

ידי� לנטילת נפסל� ארסו]ה�ת�ה, בה� נת� נחש .[שמא ְְְְִִִִִַַַָָ

.Á�פס�לי� ��פכי�, נע�� � מלאכה �ה� ��ע�ה מי� ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָ�ל
א� �לי�, �ה� �הדיח �א�בי� מי� �יצד? ידי�. ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָלנטילת
� �קרקע�ת �י� �כלי� �י� �זה, וכ��צא ,��� �ה� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ��רה
חד�י�, א� מ�דחי� �לי� �ה� הדיח ידי�. לנטילת ְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ס�לי�

ה�עכי� את �ה� מט�ל �ה�ח��� מי� �סל�. [עוגותלא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ח�פ�יבשות] ו�ה�א �ס�לי�; בכפו], ��עת[נוטל מה� ְְְִִֵֵֶֶַ

מלאכה, �ה� ��ע�� ה� ��חפניו, �ה�י� � ��רי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלי�ה,
�כ�ר�ת�. ה� הרי מה�, �ח�פ� ה�י� ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָאבל

.Ë�מרי �הי� �ג�� � ה�לב מ�ת�ת ��פסל� מי� ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָוכל
א�ת� י��ה ��א עד רע, ריח� א� עכ�רי� א� מל�חי� ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹא�

ידי לנטילת �ס�לי� �כלי�, � ��רי�ה�לב �בקרקע�ת, ;� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
את �ה� מט�ילי� �מק�מ�, � טבריה ח�י �ה�. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלהט�יל
א�ה מה� �הפליג א� �כלי, מה� נטל א� אבל ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה�די�;

תעלה] מה� לא[מש� מה� נ�טלי� אי� � אחר ְְִֵֵֵֶַָֹלמק��
ל�ת�ת רא�יי� �אינ� מ�ני אחר�ני�, ולא ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָֹרא��ני�

ְֵַָה�המה.

.Èל��טל עד[לכתחילה]י� מעט, מעט ידיו על ל�� ְְִֵֵֵַַַַַָָ
אחת, ��טיפה ��� הרביעית נת� וא� ��ע�ר; ����ְְִִִִִֵֶַַָָ�ְִִַַָָ

אר�עה נ�טלי� אד�]חמ�ה[או]��ר. זה,[בני �צד זה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ
��ר�� �בלבד � אחת ��טיפה זה, יד ��י על זה יד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָא�

לזו]ידיה� זו ידיה� ידחקו ה�י�,[לא �יניה� ��ב�א �די , ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
ואחד. אחד לכל רביעית �די ה�טיפה �א�ת� ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָויהיה

.‡È�ה�לי �דפנ�ת לא ל�די� נ�תני� ולא[שנשברו]אי� , ְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹ
גדול]ה�ח�[תחתית]���לי חרס �חרסי�[כלי ולא [שברי, ְְֲִֵַַַַָֹ
�מג�פתחרס] ולא ���[מכסה], וא� [הרחיב]החבית. ְְְִִִִֵֶַָֹ

החמת וכ� ל�די�; מ��ה נ�תני� לנטילה, [נוד]ה�ג�פה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
�י על א� � וק�ה �ק אבל ל�די�. �� נ�תני� ִַַָ�ְְְֲִִִֶַַַָָָָ���נ�,
�חפניו, לחבר� י�� ולא ל�די�. מה� נ�תני� אי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ���נ�,
א�ת� המטהרת �בירה ����ר� וכלי� �לי. חפניו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�אי�
�לי�. �ברי �ה� מ�ני ל�די�, �ה� נ�תני� אי� � טמאה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ִֵמידי

.·Èכלי� �ללי� �לי אפ�� ל�די�, נ�טלי� ה�לי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָ�כל
רביעית, מחזיק �אינ� �לי �למי�. ��הי� וה�א, � ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָאדמה

ל�די�. מ��� נ�תני� אי� � רביעית �� �אי� ְְִִִִִֵֵֶֶַַָא�

.‚È�א וקט�. ��טה חר� אפ�� ל�די�, ל�� ��רי� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹה�ל
א� ידיו, על וצק �ר�יו, �י� ה�לי מ�יח � אחר �� ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָאי�
על �ז� וצק אחת יד� נ�טל א� וי�ל; ידיו, על החבית ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹי�ה
ל�די�. נ�טל וה���, ה�נ�ה. על �רא��נה וצק וח�זר ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָז�,

.„Èחלולה]ה�קת האד�[אב� א�[מי�]���לה �יד� ְֶֶֶַָָָָֹ
וה�לכי� �א�ה מ��ה נמ�כי� וה�י� לת�כ�, ונ�ת� ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ�גל�ל
ועבר� ��קת, ידיו וה�יח ה�המה, א� ה�רק�ת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ�מ�קי�
אי� �הרי נטילה, ל� עלתה לא � ידיו על ו�טפ� ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹה�י�
ה�לי, ל�פיכת קר�ב�ת ידיו הי� וא� ידיו; על נ�ת� ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָ�א�
� האד� נתינת מ�ח ידיו על �טפ� ה�י� ��מצא� ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹעד

נטילה. ל� ְְִָָָעלתה

.ÂËלא א� מלאכה מה� נע�ה א� ל� ��ס��ק ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמי�
טה�רי� ה� א� �ה�, �אי� א� ��ע�ר �ה� י� א� ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָנע�ה,
טה�ר; ספק� � ידיו נטל לא ספק ידיו נטל ספק טמאי�, ְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָֹא�

טה�ר. ידי�, ��טהרת ספק ְֳִֵֶֶַַָָָָָ��ל

.ÊËלמ ידיו ��ג�י� צרי� � רא��ני� ��אמי� עלה, ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ
ואחר�ני� ה�די�; את ויט�א� ויחזר� ל�רק ח�� מי� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָיצא�
�על ה�לח �ח �ל ��צא �די למ�ה, ידיו ����יל צרי� �ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
��י על �י� �לי ��י על �י� נ�לי� רא��ני�, מי� ְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָידיו.
מי� קרקע. ��י על נ�לי� אינ� ואחר�ני�, ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָקרקע;

הא�ר �ח�י �י� באש]רא��ני�, �צ�נ�.[שהוחמו �י� ְְִִֵֵֵֵַָ
�ה�ד ח�י� ��הי� וה�א, � �ח�י� נ�לי� אי� ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָאחר�ני�,
יכ�ל �אינ� ה�המא, את מעבירי� �אי� מ�ני �ה�, ֲֵֶָָ�ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָס�לדת
�אחר�נה. מה� נ�טלי� ���רי�, הי� א� אבל �ה�; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָלפ���

.ÊÈמתנה� �חרית, ידיו אד� �ל[מכוי�]נ�טל עליה� ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָ
וה�א, ואכילה; אכילה לכל ידיו ל�ל צרי� ואינ� ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָֹה���,
צרי� מה�, �ע�� ה�יח א� אבל מה�; �ע�� ה�יח ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ��א

נטילה. ��רי� עת �כל ידיו ְְִִִֵֶָָָָָֹל�ל

.ÁÈבר� א� �ת �ה� וא�כל �מ�ה, ידיו את אד� ְְֵֶֶַַָָָָָָָָָלט
ה�אכיל ידיו. נטל ��א �י על א� �מ�קה, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ����ל�
נטילת צרי� והא�כל, ידי�; נטילת צרי� אינ� ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלאחרי�,
ה�א אחר א�א ��אכל, נ�גע �אינ� �י על א� ֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָידי�,

�מגרפה לא�כל ה�י� וה�א מזלג]ה�אכיל�. ��רי�[כעי� , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
ידי�. ְִִַַָנטילת

.ËÈה�א� �י על א� ידיו, נטל ��א מי להאכיל ְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹאס�ר
הר�ה וצ��יי� ידי�; �נטילת לזלזל ואס�ר �יו. לת�� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָנ�ת�
אי� אפ�� ה�בר. על והזהיר� ידי�, נטילת על חכמי� ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָצ��
�� ואחר �מקצת�, ידיו נ�טל ל���ת, �די א�א מי� ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָל�

מקצת�. ו��תה ְְִֵֶָָא�כל,

.Îהא�כל וכל יאכל; �� ואחר ידיו, את לנ�ב אד� ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹצרי�
ידיו ה��טל וכל טמא. לח� �א�כל ידי�, נ��ב ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ�לא
ידי�, לנטילת ותכ� מבר�. �� ואחר מנ�ב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ�אחר�נה,
אפ�� אחר; �דבר �יניה� יפסיק לא � ה�ז�� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ�ר�ת
��בר� עד אס�ר �אחר�נה, ידיו ��טל אחר מי� ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָל���ת

ה�ז��. ְִַַָ�ר�ת

iyiy mei Ð meil miwxt dyely m"anx ixeriy

שישי יו�

ז ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

�ר�‡. וכ�� �סע�דה, י�ראל חכמי נהג� ר��ת ֶֶָ�ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָמנהג�ת
ידיו נ�טל ��כ�� �ד�ל לסע�דה, ���כנסי� ה�: וא�� ֵָָָ�ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָאר�;
מסב וגד�ל מס�י�. וי��בי� נכנסי�, �� ואחר ְִֵֵָ�ְְְְְְִִִִַַָָָ�ח�ה,
מסב �ד�ל מ��ת, �ל� הי� מ���; למ�ה ל� ו�ני ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ�רא�,
מ���. למ�ה ל� ��לי�י מ���, למעלה ל� ו�ני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹ�רא�,

�מ�לי�·. 'ה��ציא', מבר� ה�ית ה�רכה[מסיי�]�על ְְְִִִֵַַַַַַַָָָ
��בר� �די ה�ז��, �ר�ת מבר� והא�רח ��צע; �� ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָואחר
��כ�� �ד�ל � ה�ית �עלי ��� הי� וא� ה�ית. ָ�ְֲִֵֶַַַָָ�ְְִִַַַַָלבעל

ה�ז��. �ר�ת מבר� וה�א ְְְִֵֵַַַָָ��צע,

ולפ��‚. מלח ��ביא� עד לבצע, ר�אי ה��צע [כלאי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
הפת] ע� הנאכל נת��נ�דבר �� א� א�א ואחד, אחד �ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָלפני

חרבה �ת שהיא]לאכל קט�ה,[כמות �ר�סה לא ��צע ואינ� . ְְְֱֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
מ�ני מ��יצה, י�תר �ר�סה ולא עי�, �צר נראה �ה�א ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמ�ני

ואינ���ר �ד�לה. �ר�סה לבצע ל� י� �ב��ת �רעבת�; אה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
���ל מ�ק�� א�א יפה.[נאפה]��צע, יפה ִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

.„�� היתה א� �למה; מ��ר לבצע ה�בחר, מ� ְְְְִִִִֵַָָָָָָֹ�ְִִַָמצוה
�ת�� �ר�סה מ�יח ח�י�, �ל �פר�סה �ע�רי� �ל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ�למה
�מ�למה. מח�י� ��בצע �די מ��יה�, �ב�צע ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ�למה,
נ�טל ��ר�ת; ��י על לבצע ח�ב ט�בי�, �בימי� ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹ���ת

מה�. אחת �ב�צע �יד�, ְְֵֵֵֶֶַַַָ��יה�

נ�טל‰. והאחד ואחד, אחד �ל לפני �ר�סה נ�ת� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָה��צע
אבל. היה �� א� א�א הא�כל, �יד נ�ת� ואינ� ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ�יד�;
ה�ס�י� ואי� וא�כל; �ח�ה ידיו ���ט ה�א ִ�ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָוה��צע,
ר�אי ה��צע ואי� המבר�; ��טע� עד לטע�, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹר�אי�
רצה וא� ה�ס�י�. רב מ�י 'אמ�' ��כלה עד ְִִָָ�ְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹלטע�,
מ��� �ד�ל �ה�א למי א� לר��, �ב�ד לחלק ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹה��צע
�יד�. הר��ת � ל� קד� יד� לפ�ט וי�יח�� ְְְְְְִִֶֶַָָָָָֹֹ�חכמה,

.Âערה�� לזה זה ממ�יני� לצור��ני�, הפסיק אחד [א� ְְְִִִֶֶַַַָָָ
וכיו"ב] �מר�שתיה ממ�יני�. אי� �ל�ה, מה�[הפסיקו]; ְְְִִֵֵֶַָָֹ

אי� ה�ני� מה�, אחד �מר ע�ה�; מפסיק ה�לי�י ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�ני�,
אי� ���מרי�. עד וה�לכי�, א�כלי� א�א ל�, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָמפסיקי�
זה, �מ�ני ס�נה. לידי יב�א ��א �די �סע�דה, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹמ�יחי�
מבר� ואחד אחד �ל � ה�ז�� �ת�� יי� לה� �א ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָא�
��עת 'אמ�' הע�נה ויענה אחד �ר� �א� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלעצמ�,
הא�כל, �פני מס��לי� ואי� ס�נה. לידי יב�א ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָה�ליעה,

לב���. ��א �מנת�, ְְְְִֶַָֹֹולא

.Ê�ודר ע�ה�; א�כל אינ� ה�ס�י�, לפני הע�מד ְִִֵֵֶֶֶָ�ְְִֵֵַַַָָה���
לי�ב �די ותב�יל, �ב�יל מ�ל �יו לת�� ל�� היא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָרחמנ�ת
ל�, ���תני� וכ�ס ��ס �ל על מבר� יי�, ל� נתנ� וא� ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ�ע��.

�רצ�נ�. א�א �רצ�נ�, �ל�יה �ת�ת� �אי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָמ�ני

.Áאחת יד� נ�טל מי�, לה��י� ה�ס�י� מ� אחד [זויצא ְִֶַָָָ�ְְִִִֵַַַַָ
והפליגשנגעה] חבר� ע� ��ר ידיו[שהה]ונכנס; ��י נ�טל , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָ

ונ�טל �מק�מ� וי��ב נכנס ל�ת�ה, מס�י� הי� וא� ְְְְְִִִִִֵֵָָ�ְְְְִִָָונכנס.
�מק�מ�? נ�טל ול�ה לא�רחי�; �ניו מחזיר �� ואחר ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָידיו,

אכילה. �� �אי� מ�ני ידיו, נטל ��א יד�� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ��א

.Ëחי ��ר מ�יחי� מבושל]אי� ואי�[שאינו ה�ת, על ְִִֵֵַַַַַָָ
מלא ��ס את[משקי�]מעבירי� ס�מכי� ואי� ה�ת, על ְְֲִִִֵֵֶַַַַָ

החתיכ�ת; את ולא ה�ת, את ז�רקי� ואי� ��ת. ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹה�ערה
�תאני� ��תי� �ג�� קל�י�, לה� �אי� האכלי� את ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹולא

להמ�י� �מ�ר נמאסי�. �ה� מ�ני יי�[להזרי�]וענבי�, ְְֲִִִִֵֵֶַָָ�ְְִִַַָ
ואג�זי� קלי�ת לפניה� וז�רקי� חתני�; �ב�י ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶָָָ�צ��ר�ת
��מאסי�. מ�ני ה��מי�, �ימ�ת לא אבל הח�ה, ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ�ימ�ת
מפסידי� אי� וכ� מז�ג. �י� חי �י� �יי�, ידי� נ�טלי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָואי�

�בעיטה ���י �ר� �מ�קי�, אכלי� .[זלזול]�אר ְְְֳִִִִֶֶַָָָ

.Èל �ידאס�ר ול�� ��פניה�, מ�ה �ל�� ל�ל א�רחי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ה�ע�דה, �על ית��� ��א � ה�ית �על �ל ��� א� ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ�נ�
ה�ט�י� ונמצא� לפניה�, �הביא מה א�א ל� אי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ�הרי
יי�, חבית לחבר� אד� י�לח לא וה�לכי�. א�ת� ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹנ�טלי�
���� חבית אד� ל� י�לח ��א � �ניה על צ� ָ�ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָו�מ�
ויז�� �לבד, �ניה �על ה�א ו�מ� יי�, �היא ויד�ה ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ�מ�,
ה�ביאי� א��, �דברי� ���צא �ל וכ� וית���. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָֹא�רחי�,

אס�רי�. � ה�ע�דה לבעל ���ה ְְֲִִֵַַַָָלידי

.‡È�מכ�די� ה�לח� את מס�קי� � מ�אכל ְְְִַָ�ְְְֱִִֶֶַַָֹ�מר�
את[מטאטאי�] נ�טלי� �� ואחר ,�� �אכל� ה�ק�� ְְְִֶֶֶַַַָָָאת

�אס�ר ��ית, �ה� ��� �ר�רי� �� י�אר ��א ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָידיה�;
��ית, �ה� �אי� �ר�רי� אבל עליה�; ולרח� עליה� ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלה��

��ד. לא�ד� ְְַַָָָ�מ�ר

.·È,��ה�ז �ר�ת ��בר� �ל � לנטילה מי� לה� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהביא�
מזהמ�ת, וידיו ה�ד�ל י�ב ��א �די �ח�ה, ידיו נ�טל ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹה�א
אחר זה ���� יד� נ�טלי� ה��עדי�, ��אר אחר. ���ל ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹעד

זה �דבר מכ�די� ואי� לפני"]זה; מכ�די�["טול �אי� , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
�ג�רי� ולא �דרכי�, ולא מזהמ�ת, לגדול�ידי� [לומר ְְְְְְִִִִִַָָָָֹֹֹ

לפני"] �ניסה."ל� �ב�עת למז�זה, הרא�י �פתח א�א �ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

.‚Èר�ת� �ברכ� ידיה�, ונ�ב� ידיה�, את ל�ל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ�מר�
ה�גמר את והביא� �ר�ת[בשמי�]ה�ז��, ��ר� ה�ד�ל � ְִֵֶַַָ�ְְִֵֶַַַָָ

'אמ�'. ע�ני� וכ�� ה�גמר, על מבר� ה�א ִֵָָ�ְְָ�ְֵַַַָָה�ז��,

.„Èיתר א� רביעית, מחזיק ��ס מביאי� � יי� �� היה ְְְִִִִִִִֵַַָָָָא�
�ימינ�, ה�י� את א�חז ��מי�; מי� �מביאי� רביעית, ְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָעל
�� ואחר ה�ז��; �ר�ת �מבר� ��מאל�, ה��מי� ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹואת
היה א� ה��מי�. על מבר� �� ואחר ה�י�, על ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָמבר�

ה��� �רא� טח� ,�� וכ��צא ערב �מ� [מנגבה��מי� ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
שמשו] ראש על הבשמי� �למידריח ה��� היה וא� ;ְְִִַַַָָָ

טח� ל��ק.[מנגבו]חכמי�, מב�� יצא ��א �די ��תל, ְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹֹ�ַָ

.ÂËעל �ר� א� יי�, טע�נה ה�ז�� �ר�ת �אי� �י על ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָא�
מ�פני�, �רכה �ל ��ס ��דיח צרי� �אמרנ�, ��נהג ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָה�י�
לבר�ת �ה�יע וכיו� חי, יי� וימ�א�� מ�ח��; א�ת� ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹוי�ט�
ל�ת�ה. ערב ��הא �די מי�, מעט לת�כ� נ�ת� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ'האר�',
��תקי�, ה�ל א�א ה�ז��, �ר�ת �ל ��ס על מ�יחי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹואי�

וי���. וה�י�, ה�ז�� �ר�ת ��כלה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָעד

ח ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

�רי‡. '��רא ��ח�ה עליה� מברכי� � האיל� �ר�ת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ�ל
ה�יני� מחמ�ת ח�� ר��ת'; נפ��ת '��רא �ב��� ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָהע�',
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שישי יו�

ז ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

�ר�‡. וכ�� �סע�דה, י�ראל חכמי נהג� ר��ת ֶֶָ�ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָמנהג�ת
ידיו נ�טל ��כ�� �ד�ל לסע�דה, ���כנסי� ה�: וא�� ֵָָָ�ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָאר�;
מסב וגד�ל מס�י�. וי��בי� נכנסי�, �� ואחר ְִֵֵָ�ְְְְְְִִִִַַָָָ�ח�ה,
מסב �ד�ל מ��ת, �ל� הי� מ���; למ�ה ל� ו�ני ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ�רא�,
מ���. למ�ה ל� ��לי�י מ���, למעלה ל� ו�ני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹ�רא�,

�מ�לי�·. 'ה��ציא', מבר� ה�ית ה�רכה[מסיי�]�על ְְְִִִֵַַַַַַַָָָ
��בר� �די ה�ז��, �ר�ת מבר� והא�רח ��צע; �� ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָואחר
��כ�� �ד�ל � ה�ית �עלי ��� הי� וא� ה�ית. ָ�ְֲִֵֶַַַָָ�ְְִִַַַַָלבעל

ה�ז��. �ר�ת מבר� וה�א ְְְִֵֵַַַָָ��צע,

ולפ��‚. מלח ��ביא� עד לבצע, ר�אי ה��צע [כלאי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
הפת] ע� הנאכל נת��נ�דבר �� א� א�א ואחד, אחד �ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָלפני

חרבה �ת שהיא]לאכל קט�ה,[כמות �ר�סה לא ��צע ואינ� . ְְְֱֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
מ�ני מ��יצה, י�תר �ר�סה ולא עי�, �צר נראה �ה�א ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמ�ני

ואינ���ר �ד�לה. �ר�סה לבצע ל� י� �ב��ת �רעבת�; אה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
���ל מ�ק�� א�א יפה.[נאפה]��צע, יפה ִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

.„�� היתה א� �למה; מ��ר לבצע ה�בחר, מ� ְְְְִִִִֵַָָָָָָֹ�ְִִַָמצוה
�ת�� �ר�סה מ�יח ח�י�, �ל �פר�סה �ע�רי� �ל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ�למה
�מ�למה. מח�י� ��בצע �די מ��יה�, �ב�צע ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ�למה,
נ�טל ��ר�ת; ��י על לבצע ח�ב ט�בי�, �בימי� ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹ���ת

מה�. אחת �ב�צע �יד�, ְְֵֵֵֶֶַַַָ��יה�

נ�טל‰. והאחד ואחד, אחד �ל לפני �ר�סה נ�ת� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָה��צע
אבל. היה �� א� א�א הא�כל, �יד נ�ת� ואינ� ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ�יד�;
ה�ס�י� ואי� וא�כל; �ח�ה ידיו ���ט ה�א ִ�ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָוה��צע,
ר�אי ה��צע ואי� המבר�; ��טע� עד לטע�, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹר�אי�
רצה וא� ה�ס�י�. רב מ�י 'אמ�' ��כלה עד ְִִָָ�ְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹלטע�,
מ��� �ד�ל �ה�א למי א� לר��, �ב�ד לחלק ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹה��צע
�יד�. הר��ת � ל� קד� יד� לפ�ט וי�יח�� ְְְְְְִִֶֶַָָָָָֹֹ�חכמה,

.Âערה�� לזה זה ממ�יני� לצור��ני�, הפסיק אחד [א� ְְְִִִֶֶַַַָָָ
וכיו"ב] �מר�שתיה ממ�יני�. אי� �ל�ה, מה�[הפסיקו]; ְְְִִֵֵֶַָָֹ

אי� ה�ני� מה�, אחד �מר ע�ה�; מפסיק ה�לי�י ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�ני�,
אי� ���מרי�. עד וה�לכי�, א�כלי� א�א ל�, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָמפסיקי�
זה, �מ�ני ס�נה. לידי יב�א ��א �די �סע�דה, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹמ�יחי�
מבר� ואחד אחד �ל � ה�ז�� �ת�� יי� לה� �א ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָא�
��עת 'אמ�' הע�נה ויענה אחד �ר� �א� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלעצמ�,
הא�כל, �פני מס��לי� ואי� ס�נה. לידי יב�א ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָה�ליעה,

לב���. ��א �מנת�, ְְְְִֶַָֹֹולא

.Ê�ודר ע�ה�; א�כל אינ� ה�ס�י�, לפני הע�מד ְִִֵֵֶֶֶָ�ְְִֵֵַַַָָה���
לי�ב �די ותב�יל, �ב�יל מ�ל �יו לת�� ל�� היא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָרחמנ�ת
ל�, ���תני� וכ�ס ��ס �ל על מבר� יי�, ל� נתנ� וא� ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ�ע��.

�רצ�נ�. א�א �רצ�נ�, �ל�יה �ת�ת� �אי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָמ�ני

.Áאחת יד� נ�טל מי�, לה��י� ה�ס�י� מ� אחד [זויצא ְִֶַָָָ�ְְִִִֵַַַַָ
והפליגשנגעה] חבר� ע� ��ר ידיו[שהה]ונכנס; ��י נ�טל , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָ

ונ�טל �מק�מ� וי��ב נכנס ל�ת�ה, מס�י� הי� וא� ְְְְְִִִִִֵֵָָ�ְְְְִִָָונכנס.
�מק�מ�? נ�טל ול�ה לא�רחי�; �ניו מחזיר �� ואחר ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָידיו,

אכילה. �� �אי� מ�ני ידיו, נטל ��א יד�� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ��א

.Ëחי ��ר מ�יחי� מבושל]אי� ואי�[שאינו ה�ת, על ְִִֵֵַַַַַָָ
מלא ��ס את[משקי�]מעבירי� ס�מכי� ואי� ה�ת, על ְְֲִִִֵֵֶַַַַָ

החתיכ�ת; את ולא ה�ת, את ז�רקי� ואי� ��ת. ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹה�ערה
�תאני� ��תי� �ג�� קל�י�, לה� �אי� האכלי� את ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹולא

להמ�י� �מ�ר נמאסי�. �ה� מ�ני יי�[להזרי�]וענבי�, ְְֲִִִִֵֵֶַָָ�ְְִִַַָ
ואג�זי� קלי�ת לפניה� וז�רקי� חתני�; �ב�י ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶָָָ�צ��ר�ת
��מאסי�. מ�ני ה��מי�, �ימ�ת לא אבל הח�ה, ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ�ימ�ת
מפסידי� אי� וכ� מז�ג. �י� חי �י� �יי�, ידי� נ�טלי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָואי�

�בעיטה ���י �ר� �מ�קי�, אכלי� .[זלזול]�אר ְְְֳִִִִֶֶַָָָ

.Èל �ידאס�ר ול�� ��פניה�, מ�ה �ל�� ל�ל א�רחי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ה�ע�דה, �על ית��� ��א � ה�ית �על �ל ��� א� ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ�נ�
ה�ט�י� ונמצא� לפניה�, �הביא מה א�א ל� אי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ�הרי
יי�, חבית לחבר� אד� י�לח לא וה�לכי�. א�ת� ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹנ�טלי�
���� חבית אד� ל� י�לח ��א � �ניה על צ� ָ�ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָו�מ�
ויז�� �לבד, �ניה �על ה�א ו�מ� יי�, �היא ויד�ה ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ�מ�,
ה�ביאי� א��, �דברי� ���צא �ל וכ� וית���. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָֹא�רחי�,

אס�רי�. � ה�ע�דה לבעל ���ה ְְֲִִֵַַַָָלידי

.‡È�מכ�די� ה�לח� את מס�קי� � מ�אכל ְְְִַָ�ְְְֱִִֶֶַַָֹ�מר�
את[מטאטאי�] נ�טלי� �� ואחר ,�� �אכל� ה�ק�� ְְְִֶֶֶַַַָָָאת

�אס�ר ��ית, �ה� ��� �ר�רי� �� י�אר ��א ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָידיה�;
��ית, �ה� �אי� �ר�רי� אבל עליה�; ולרח� עליה� ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלה��

��ד. לא�ד� ְְַַָָָ�מ�ר

.·È,��ה�ז �ר�ת ��בר� �ל � לנטילה מי� לה� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהביא�
מזהמ�ת, וידיו ה�ד�ל י�ב ��א �די �ח�ה, ידיו נ�טל ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹה�א
אחר זה ���� יד� נ�טלי� ה��עדי�, ��אר אחר. ���ל ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹעד

זה �דבר מכ�די� ואי� לפני"]זה; מכ�די�["טול �אי� , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
�ג�רי� ולא �דרכי�, ולא מזהמ�ת, לגדול�ידי� [לומר ְְְְְְִִִִִַָָָָֹֹֹ

לפני"] �ניסה."ל� �ב�עת למז�זה, הרא�י �פתח א�א �ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

.‚Èר�ת� �ברכ� ידיה�, ונ�ב� ידיה�, את ל�ל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ�מר�
ה�גמר את והביא� �ר�ת[בשמי�]ה�ז��, ��ר� ה�ד�ל � ְִֵֶַַָ�ְְִֵֶַַַָָ

'אמ�'. ע�ני� וכ�� ה�גמר, על מבר� ה�א ִֵָָ�ְְָ�ְֵַַַָָה�ז��,

.„Èיתר א� רביעית, מחזיק ��ס מביאי� � יי� �� היה ְְְִִִִִִִֵַַָָָָא�
�ימינ�, ה�י� את א�חז ��מי�; מי� �מביאי� רביעית, ְְְִִִִִִִִִֵֶַַַָעל
�� ואחר ה�ז��; �ר�ת �מבר� ��מאל�, ה��מי� ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹואת
היה א� ה��מי�. על מבר� �� ואחר ה�י�, על ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָמבר�

ה��� �רא� טח� ,�� וכ��צא ערב �מ� [מנגבה��מי� ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
שמשו] ראש על הבשמי� �למידריח ה��� היה וא� ;ְְִִַַַָָָ

טח� ל��ק.[מנגבו]חכמי�, מב�� יצא ��א �די ��תל, ְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹֹ�ַָ

.ÂËעל �ר� א� יי�, טע�נה ה�ז�� �ר�ת �אי� �י על ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָא�
מ�פני�, �רכה �ל ��ס ��דיח צרי� �אמרנ�, ��נהג ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָה�י�
לבר�ת �ה�יע וכיו� חי, יי� וימ�א�� מ�ח��; א�ת� ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹוי�ט�
ל�ת�ה. ערב ��הא �די מי�, מעט לת�כ� נ�ת� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ'האר�',
��תקי�, ה�ל א�א ה�ז��, �ר�ת �ל ��ס על מ�יחי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹואי�

וי���. וה�י�, ה�ז�� �ר�ת ��כלה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָעד

ח ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

�רי‡. '��רא ��ח�ה עליה� מברכי� � האיל� �ר�ת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ�ל
ה�יני� מחמ�ת ח�� ר��ת'; נפ��ת '��רא �ב��� ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָהע�',
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וזיתי� �תאני� ור��ני� ענבי� וה� ���רה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָה�ת�בי�
מעי� אחת �רכה ���� עליה� מבר� �ה�א � ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�תמרי�
��ח�ה עליה� מברכי� � והירק�ת האר� �ר�ת וכל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ�ל�.
�דברי� ר��ת'. נפ��ת '��רא �לב��� האדמה', �רי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ'��רא
�ביצי� ודגי� �גבינה ��ר �ג�� האר�, מ� ���ל� ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ�אי�
'�ה�ל', מבר� ��ח�ה � �ה� וכ��צא �דב� וחלב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ�מי�

ר��ת' נפ��ת '��רא לר��ת�לב��� ��א מי� וה��תה . ְְְְִֵֶֶַַַַַָֹ
לאחריו. ולא לפניו לא �רכה, טע�� אינ� � ְְְְְֲֵַָָָָָָָֹֹצמא�

עליה�·. מבר� � מ�קי� מה� וה�ציא �ר�ת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָה��חט
הענבי� מ� ח�� נפ��ת'; '��רא �לב��� '�ה�ל', ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ��ח�ה
ה�פ�', �רי '��רא ��ח�ה מבר� ה�א ה�י� �על � ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוה�יתי�
מבר� ה�א ה�מ� ועל �ל�, מעי� אחת �רכה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ�לב���
�היה אמ�רי�? �ברי� ��ה הע�'. �רי '��רא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ��ח�ה

ה�לק�ת מי ע� ה�מ� מ� ו�תה �גר�נ� [ירקותח��� ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
א�מבושלי�] אבל ��ת�ת�; נהנה �הרי �ה�, ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוכ��צא

מבר� � �גר�נ� ח��� היה ��א א� לב��, ה�מ� ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�תה
ה�מ�. �טע� נהנה לא �הרי '�ה�ל', ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹעליו

א�‚. ��ל� א� � ח�י� להאכל ��ר�� ירק�ת א� ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ר�ת
ונימוחו]�לק� הרבה ��ח�ה[בישל� עליה� מבר� , ְְְֲִֵֵֶַָָָָ

להאכל ��ר�� וירק�ת נפ��ת'. '��רא �לב��� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ'�ה�ל',
ולפת �ר�ב �ג�� ירק]�ל�קי�, מבר�[מי� ח�י�, אכל� א� � ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

ח�י� להאכל ��ר�� �דברי� '�ה�ל'. ��ח�ה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעליה�
עליה� מבר� � מב�לי� �י� ח�י� �י� אכל� � ְֲִֵֵֶָָ�ְֲִִֵֵַָָָ�ְ�מב�לי�
מבר� ע�, �ר�ת הי� א� לה�: הרא�יה �רכה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ��ח�ה
מבר� ירק�ת, א� אדמה �ר�ת הי� וא� הע�'; �רי ְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָָ'��רא

האדמה'. �רי ְֲִֵָָָ'��רא

�לק„. מי על מבר� � ��לק� לה�לק ��ר�� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָירק�ת
מימיה�, ל���ת ��לק� וה�א, האדמה'; �רי '��רא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ��ה�
�ב� ל���ת�. ��ר�� �מק�� ��לק�ת, �לק�ת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ��ימי
��עכ� �מרי� אבל '�ה�ל'. �ח�ה עליו מברכי� ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָָָֹ�מרי�,
עליה� מבר� � ע�ה �מ� וע�י� ��ה�, �רעיני� וה�ציא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�יד�,
�ל�. מעי� אחת �רכה �לב��� הע�', �רי '��רא ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹ��ח�ה

מימיה�‰. �מב�לי� א�ת�, ���חטי� ה�ת�קי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָה�ני�
��ק�א גושי]עד ה�א�ני�[ייעשה �ל � למלח וידמה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָ

אמר�, �מ�צת� האדמה', �רי '��רא עליו ��ברכי� ְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָָאמר�,
מבר� קני�, א�ת� �ה��צ� אמר�, וכ� הע�'; �רי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ'��רא
מברכי� ואי� �רי, זה �אי� א�מר ואני האדמה'. �רי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ'��רא
�����ה ה�ני� א�� �ב� יהיה ��א '�ה�ל'; א�א ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹעליו

הא�ר ידי באש]על בישול ��א[ע"י �מרי� מ�ב� �ד�ל , ְְְִִֵֶַַָָָֹ
'�ה�ל'. עליו �מברכי� ְְְִִֶַַָָָָֹנ���ה,

.Â�מבר � לב� ע� �מ� �ה�א ה�קל רא� וה�א ְְְֵֵֶֶֶַַָָָֹה��ר,
קפרס '�ה�ל'. ��ח�ה צל�[עלי�]עליו איל�]�ל �[מי� ְְִֶֶַַַָָָָָָֹ

�רי; �אינ� מ�ני האדמה', �רי '��רא עליו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָמבר�
�צ�רת[גרגירי�]והאב��נ�ת �ה� ה�רי ה� צל�, �ל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

הע�'. �רי '��רא עליה� �מבר� � קט�י� ��י� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�מרי�

.Êוה�נ�ביל קינמו�]ה�ל�לי� רט�י�,[מי� �ה� �זמ� � ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַ�ִ
אינ� יב�י�, אבל האדמה'; �רי '��רא �ח�ה עליה� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָמבר�
�ה� מ�ני � לאחריה� ולא לפניה� לא �רכה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹטע�ני�

לאכילה, רא�יי� �אינ� אכלי� וכ� אכל. ואינ� ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�בלי�,
לא�מ�ק �רכה, טע�ני� אינ� � ל�ת�ה רא�יי� �אינ� י� ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

לאחריה�. ולא ְְְֲִֵֵֶֶַֹלפניה�

.Áהקריס� וה�י� �ע��ה, ותב�יל[החמי�]ה�ת , ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
וה��בל�ת צ�רת�, מהע�]�עברה שנשרו ��י�[פירות �ה� ְְְִֵֶֶַַָָָ

שהתבשלו] וה��באי[קוד� והחמ�, וה�כר, חגב], ,[מי� ְְְֵֶַַַַָֹ
וה�מהי� פטריות]וה�לח, ה�א[מי� ��� על � וה�טר��ת , ְְְְְִִִֵֶַַַַַ�ָ

'�ה�ל', לפניו ��ברכי� וכל '�ה�ל'. �ח�ה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹמבר�
חי ��רא, מה �ל על ר��ת נפ��ת '��רא לאחריו ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָמברכי�
לפניו. �רכה טע�� לאחריו, �רכה ה�ע�� וכל ְְְְְֲִַַָָָָָָָָָָָָהע�למי�'.

.Ë�יי�]�מרי �ל�ה[של עליה� מי�,[מדות]��ת� ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ
יי� ��ה ה�פ�', �רי '��רא עליה� מבר� � אר�עה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוה�ציא
�ה� ��� �י על א� � מאר�עה �ח�ת ה�ציא ה�א; ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָמז�ג

'�ה�ל'. �ח�ה עליה� מבר� יי�, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹטע�

.Èועל יצא; � האדמה' �רי '��רא האיל� �ר�ת על ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָ�ר�
א� ה�ל, ועל יצא. לא � הע�' �רי '��רא האר� ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ�ר�ת

ה�י�. ועל ה�ת על ואפ�� יצא, � '�ה�ל' ְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָֹ�ר�

.‡Èמנת על ה�רכה והתחיל �יד�, �כר �ל ��ס ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָלקח
מחזירי� אי� � ה�פ�' �רי '��רא ואמר וטעה '�ה�ל', ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹל�מר
על ה�רכה והתחיל האר�, �ר�ת לפניו הי� א� וכ� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָא�ת�.
�רי '��רא ואמר וטעה האדמה', �רי '��רא ל�מר ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָמנת
�ל �ב�יל לפניו היה א� וכ� א�ת�. מחזירי� אי� � ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהע�'
וטעה מז�נ�ת', מיני '��רא ל�מר מנת על �בר� �פתח ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָ�ג�,
ה�� �הז�יר ���עה מ�ני יצא; � לח�' 'ה��ציא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָואמר
ל�רכה א�א נת��� לא ה�רכה, ע�ר �ה� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוה�לכ�ת,
ה�רכה �ע�ר היה ולא וה�איל ה�י�, לא�ת� ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹהרא�יה
א�ת�. מחזירי� ואי� יצא, � �ס�פ� ��עה �י על א� ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָטע�ת,

.·Èלא א� �ר� א� �ה� ל� ��ס��ק הא�� ה�רכ�ת ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ל
�ה� מ�ני ;���� ולא ��ח�ה לא �מבר�, ח�זר אינ� � ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ�ר�
� �רכה �לא �יו לת�� אכלי� והכניס �כח ס�פרי�. ְְְְְְְֳִִִִִִִֵַָָָָֹמ�ברי
�א� �ר�ת הי� וא� ;���� �מבר� ��לע�, � מ�קי� הי� ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָא�
�מבר�, אחד לצד מס�ק� � וענבי� ��תי� �ג�� י�אס�, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָזרק�
� ואפ�ני� ��לי� �ג�� נמאסי�, אינ� וא� ��לע�; �� ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָואחר

א�כל. �� ואחר �נ�י, �פיו ��בר� עד מ�יו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ��לט�

.‚È� �ו�ת �רכ�תיה� הי� א� � הר�ה מיני� לפניו ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָהי�
אי� וא� ה�אר; את �פ�טר ��רצה, מה� איזה על ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמבר�
הרא�יה �רכה מה� אחד �ל על מבר� � �ו�ת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ�רכ�תיה�
ר�צה אינ� וא� מק�י�. להק�י� ��רצה מי� זה ואי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַל�,
עליו ה�יני�, מ�בעת אחד �יניה� י� א� � מ�ה י�תר ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�זה
ל�רכה. ק�ד� ��ס�ק, ה��ד� וכל �ח�ה; מבר� ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָה�א
��ערה, ח�ה "אר� זה: �פס�ק האמ�רי� ה� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹוה�בעה,
ה� זה, �דב� �דב�". �מ�, זית אר� ור���; �תאנה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָוגפ�
�ני �ה�מרי� � לענבי� ק�דמי� וה�מרי� ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָה�מרי�;

שבפסוק]ל'אר�' �ל[השני והענבי� ל'אר�', .[הראשו�]י�י ְְְְֲִִִֶֶֶֶָָ

.„Èו�ל ה�ר�ת מיני חמ�ת �ל �ל� ��עי� אחת ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�רכה
'על א�מר: ה�א ה�ר�ת �על א�א ה�ג�; מיני �ל היא ִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיי�,
חמ�ה אר� ועל ה�דה �נ�בת ועל הע� �רי ועל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהע�
ה�פ�'. �רי ועל ה�פ� 'על א�מר: ה�א ה�י� ועל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַוכ�'';
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�אר� היה וא� ה�ר�ת'; ועל האר� 'על ���יה�: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוח�ת�
מי וי� �ר�תיה'. ועל האר� 'על �ה�: ח�ת� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָי�ראל,
ט�ב אל '�י חתימה: קד� �ל�, ��עי� ��רכה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ���סי�
�א�מר מי וי� רביעית; �רכה מעי� �ה�א א�ה', ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ�מטיב
�לבד. ה�ז�� �בר�ת א�א רביעית �רכה ��נ� ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹ��א

.ÂËמיני חמ�ת �ל �ב�יל ואכל �מרי� ואכל יי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�תה
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� �כה: �אחר�נה מבר� ְֱֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ�ג�,
�רי ועל ה�פ� ועל ה�ל�לה, ועל ה�חיה על ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָָהע�ל�,
ועל ה�דה, �נ�בת ועל הע�, �רי ועל הע� ועל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָה�פ�,
ועל האר�, על ה', א�ה '�ר�� וח�ת�: וכ�''; חמ�ה ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָאר�

ה�ר�ת'. ועל ְְִֵַַַָה�חיה,

.ÊËזה על ���� מבר� � יי� ו�תה ��ר אכל א� ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאבל
ענבי�, א� �אני� אכל עצמ�. �פני זה ועל עצמ�, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ�פני
אחת �רכה ���� מבר� � �ה� וכ��צא וא�סי� ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָות��חי�
ה�. הע� �ר�ת ���� מ�ני ה�ל, ��ללת והיא �ל�, ֵֵֵָָ�ְְִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹמעי�

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

ט ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

�מ�קה‡. א� �מאכל להנ�ת לאד� ל� �אס�ר ���ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָ
�רכה. קד� ט�ב ריח להריח ל� אס�ר �� � �רכה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹקד�
הריח ל� ��� זה היה א� ט�ב? ריח על מברכי� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכיצד
היה וא� ב�מי�'; עצי '��רא עליו מבר� ע�, מי� א� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵָָָָָָע�
וא� ב�מי�'; ע�בי '��רא מבר� הע�ב, מי� א� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָע�ב

ה��ר �ג�� מאדמה, ולא מע� לא ד�]היה מ�[מי� �ה�א ְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹ
של] ב�מי�';[שבהודו]הח�ה[הד� מיני '��רא מבר� � ְְִִֵֵֵַַָָָ

מבר� � ות��ח אתר�ג �ג�� לאכילה, הרא�י �רי היה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָוא�
מיני '��רא אמר א� � ה�ל ועל ��ר�ת'. ט�ב ריח ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹ'��ת�

יצא. ְִָָָב�מי�',

ה�גמר·. על מברכי� גחלי�אי� על המונחי� [בשמי� ְְִֵַַָ�ְָ
ריח�] להדי� �ימ�רת�בוערות ��עלה עד וכיצד[עשנו], . ְֲִֵֶֶַַַָ

מברכי� ע�, ריח ��ת� ה��ר� זה היה א� עליו? ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמברכי�
וא� ב�מי�'; 'ע�בי מברכי� ע�ב, היה וא� ב�מי�'; ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָָ'עצי
ב�מי�'. מיני '��רא מברכי� ,�� וכ��צא ח�ה מ�י� ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָהיה

�מ�‚. '��רא עליו מבר� ,�� וכ��צא אפרסמ�� �ל ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�מ�
ריח� �חזר עד ��חנ� א� ��ב�� זית �מ� אבל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָערב';

���מ� �מ� ב�מי�'. עצי '��רא עליו מבר� [ערבונ�ד�, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
בשמי�] מיניע� '��רא עליו מבר� ה��חה, �מ� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�עי�

�פ�טר ההדס על מבר� והדס, �מ� לפניו הביא� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָב�מי�'.
ב�מי�'. 'עצי והיא ל�ניה�, אחת ��רכה מ�ני ה�מ�, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת

ע�ב„. �ה�א �ב�� ע� �ה�א ��� לפניו אי�הי� , ְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹ
זה על מבר� א�א חבר�, את ��טרת מה� אחד ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ�ר�ת
יי� א�חז � ו�מ� יי� לפניו הביא� לעצמ�. זה ועל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלעצמ�,
וח�זר ו��תה�, ה�י� על �מבר� ��מאל�; ו�מ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ�ימינ�,

ה��� �רא� וטח� ,�� �מריח ה�מ� על יצא�מבר� [שלא ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
מבושמות] בידי� חכמי�,לשוק �למיד ה��� היה וא� ;ְְֲִִִַַַָָָָ

��תל. ֶַָֹטח�

מבר�‰. האדמה, מ� א� הע� מ� א� ספק �ה�א ְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָ�בר
מ�יני� הר�כל �ערב� ��� ב�מי�'; מיני '��רא ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹעליו

�ל לחנ�ת� נכנס ב�מי�'. מיני '��רא עליו מבר� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהר�ה,
ב�מי�'. מיני '��רא מבר� הר�ה, מיני� �� ��� ����ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָ
נכנס אחת; א�א מבר� אינ� ,��� ה��� �ל �� י�ב ְְִֵֵֶַַַָָ�ִַַָָָא�

�פע�. �ע� �ל על מבר� ויצא, נכנס ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָויצא

.Â��ה וחלפי הי�]ה����ה שבשפת מברכי�[צמחי� , ְְְְִִֵַַַָָָ
נר�ס ב�מי�'. עצי '��רא צמח]עליה� '��רא[מי� ��ה, �ל ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ

�מי ה�רד, ב�מי�'. ע�בי '��רא �דה, ו�ל ב�מי�'; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָעצי
וה�צט�י וה�ב�נה, שר�]ה�רד, הנקרא מע� היוצא ,[שר� ְְְְִֶֶַַַַַָ

ב�מי�'. עצי '��רא � �ה� ְְֲִֵֵֵֶַָָוכ��צא

.Ê:�ה וא�� עליה�; מברכי� אי� ט�ב, ריח מיני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹ�ל�ה
ריח להעביר הע��י ט�ב וריח ,�� להריח �אס�ר ט�ב ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָריח
זה. ריח �ל �עצמ� להריח נע�ה ��א ט�ב וריח ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹרע,

.Áערוה �על �ב�מי� זרה, עב�דה �ל ��מי� ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�יצד?
�ה�. להריח �אס�ר לפי עליה�, מברכי� אי� � הערי�ת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמ�
הע��י ו�מ� ה��א, �ית �ל �ב�מי� מתי�, �ל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ��מי�
��ע�� לפי עליה�, מברכי� אי� � ה�המה את ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָ�ְֲִֶַַלהעביר
ואת ה�לי� את �� ��ג�רי� מגמר רע. ריח ְְְְִִֵֶֶֶַַָ�ְֲִֵַַַלהעביר
להריח נע�ה ��א לפי עליו, מברכי� אי� � ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹה�גדי�
אינ� ה�גמרי�, �בגדי� ה�ריח וכ� מגמר. �ל ְִֵָ�ְְְִִִֵֵַַַָָ�ְְֶַ�עצמ�
ע�ר. �לא ריח א�א ,��� ע�ר �� �אי� לפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמבר�,

.Ëמס�ה �ל מברכי�[סעודה]��מי� אי� � ��י� �ל ְְְְִִִִֵֶֶָָָ
ח�� מה�� היה זרה. לעב�דה ��י�, מס�ת ��ת� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעליה�;
מבר�; אינ� ��י�, העיר רב א� � ט�ב ריח והריח ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹל�ר�
�ריח עליו, ��ברכי� ריח נתערב מבר�. י�ראל, רב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹוא�

הרב. אחר ה�לכי� � עליו מברכי� ְְְִִֵֶַַָָָָֹ�אי�
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�תיחה‡. �ה� �אי� הר�ה אחרי� �דברי� אחר�ת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�רכ�ת
חתימה[בברו�] �בח[בברו�]ולא �ר� חכמי� ��נ� , ְְֲֲִִִֶֶֶַָָֹ

��בר ה�פ�ה �רכ�ת �מ� ה�א, �ר�� לה�ד�� ְְְְְְִִֶַַָָָָָָוה�דיה
חד�י� �לי� וה��נה חד�, �ית ה��נה א��: וה� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�תבנ��;
ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ל� אי� �י� �ה� ���צא ל� י� ְֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ�י�
ה�ה'. ל�מ� וה�יענ� וק�מנ� �החינ� הע�ל�, מל� ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאלהינ�

מבר�·. י��, �ל�י� לאחר חבר� את הר�אה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹוכ�
'�ר�� מבר�: חד�, ע�ר �ני� לאחר ראה� וא� ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ'�החינ�';

ה' �ריא�ה הר�אה ה�תי�'. מח�ה הע�ל�, מל� אלהינ� ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
'�החינ�'. מבר� רא�ת� �תח�ת ל�נה, מ�נה ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָה�תח��

אלהינ�‚. ה' א�ה '�ר�� מבר�: ט�בה, �מ�עה ְְֱֵֵַַָָָָָָֹ�מע
מבר�: רעה, �מ�עה �מע וה�טיב'; ה��ב הע�ל�, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמל�
נפ�, �ט�בת הרעה על לבר� אד� וח�ב האמת'. ��� ְְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ'�ר��
את "ואהב� ��אמר: � ��מחה ה��בה על ��בר� ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�דר�
�בכלל מאד�", �בכל נפ�� �בכל לבב� �כל אלהי�, ְְְְְְְְְֱִֶֶַַָָָָֹֹה'
ל�, ��צר �עת �אפ�� ,�� ��צט�ינ� היתרה ז� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאהבה

��מחה. וי��ח ְְִִֵֶַַָי�דה

על„. א� � ט�בה �מ�עה ��מע א� ט�בה, אליו ְִִֵֶַַַָָָָָָה�יעה
מבר� � רעה ל� �גר� ז� ���בה מראי�, �ה�ברי� ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ�י
��מע א� רעה, אליו נגעה א� וכ� וה�טיב'; ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'ה��ב
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�אר� היה וא� ה�ר�ת'; ועל האר� 'על ���יה�: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוח�ת�
מי וי� �ר�תיה'. ועל האר� 'על �ה�: ח�ת� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָי�ראל,
ט�ב אל '�י חתימה: קד� �ל�, ��עי� ��רכה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ���סי�
�א�מר מי וי� רביעית; �רכה מעי� �ה�א א�ה', ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ�מטיב
�לבד. ה�ז�� �בר�ת א�א רביעית �רכה ��נ� ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹ��א

.ÂËמיני חמ�ת �ל �ב�יל ואכל �מרי� ואכל יי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�תה
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� �כה: �אחר�נה מבר� ְֱֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ�ג�,
�רי ועל ה�פ� ועל ה�ל�לה, ועל ה�חיה על ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָָהע�ל�,
ועל ה�דה, �נ�בת ועל הע�, �רי ועל הע� ועל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָה�פ�,
ועל האר�, על ה', א�ה '�ר�� וח�ת�: וכ�''; חמ�ה ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָאר�

ה�ר�ת'. ועל ְְִֵַַַָה�חיה,

.ÊËזה על ���� מבר� � יי� ו�תה ��ר אכל א� ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאבל
ענבי�, א� �אני� אכל עצמ�. �פני זה ועל עצמ�, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ�פני
אחת �רכה ���� מבר� � �ה� וכ��צא וא�סי� ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָות��חי�
ה�. הע� �ר�ת ���� מ�ני ה�ל, ��ללת והיא �ל�, ֵֵֵָָ�ְְִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹמעי�

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

ט ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

�מ�קה‡. א� �מאכל להנ�ת לאד� ל� �אס�ר ���ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָ
�רכה. קד� ט�ב ריח להריח ל� אס�ר �� � �רכה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹקד�
הריח ל� ��� זה היה א� ט�ב? ריח על מברכי� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכיצד
היה וא� ב�מי�'; עצי '��רא עליו מבר� ע�, מי� א� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵָָָָָָע�
וא� ב�מי�'; ע�בי '��רא מבר� הע�ב, מי� א� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָע�ב

ה��ר �ג�� מאדמה, ולא מע� לא ד�]היה מ�[מי� �ה�א ְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹ
של] ב�מי�';[שבהודו]הח�ה[הד� מיני '��רא מבר� � ְְִִֵֵֵַַָָָ

מבר� � ות��ח אתר�ג �ג�� לאכילה, הרא�י �רי היה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָוא�
מיני '��רא אמר א� � ה�ל ועל ��ר�ת'. ט�ב ריח ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹ'��ת�

יצא. ְִָָָב�מי�',

ה�גמר·. על מברכי� גחלי�אי� על המונחי� [בשמי� ְְִֵַַָ�ְָ
ריח�] להדי� �ימ�רת�בוערות ��עלה עד וכיצד[עשנו], . ְֲִֵֶֶַַַָ

מברכי� ע�, ריח ��ת� ה��ר� זה היה א� עליו? ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמברכי�
וא� ב�מי�'; 'ע�בי מברכי� ע�ב, היה וא� ב�מי�'; ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָָ'עצי
ב�מי�'. מיני '��רא מברכי� ,�� וכ��צא ח�ה מ�י� ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָהיה

�מ�‚. '��רא עליו מבר� ,�� וכ��צא אפרסמ�� �ל ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�מ�
ריח� �חזר עד ��חנ� א� ��ב�� זית �מ� אבל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָערב';

���מ� �מ� ב�מי�'. עצי '��רא עליו מבר� [ערבונ�ד�, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
בשמי�] מיניע� '��רא עליו מבר� ה��חה, �מ� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�עי�

�פ�טר ההדס על מבר� והדס, �מ� לפניו הביא� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָב�מי�'.
ב�מי�'. 'עצי והיא ל�ניה�, אחת ��רכה מ�ני ה�מ�, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת

ע�ב„. �ה�א �ב�� ע� �ה�א ��� לפניו אי�הי� , ְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹ
זה על מבר� א�א חבר�, את ��טרת מה� אחד ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ�ר�ת
יי� א�חז � ו�מ� יי� לפניו הביא� לעצמ�. זה ועל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלעצמ�,
וח�זר ו��תה�, ה�י� על �מבר� ��מאל�; ו�מ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ�ימינ�,

ה��� �רא� וטח� ,�� �מריח ה�מ� על יצא�מבר� [שלא ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
מבושמות] בידי� חכמי�,לשוק �למיד ה��� היה וא� ;ְְֲִִִַַַָָָָ

��תל. ֶַָֹטח�

מבר�‰. האדמה, מ� א� הע� מ� א� ספק �ה�א ְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָ�בר
מ�יני� הר�כל �ערב� ��� ב�מי�'; מיני '��רא ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹעליו

�ל לחנ�ת� נכנס ב�מי�'. מיני '��רא עליו מבר� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהר�ה,
ב�מי�'. מיני '��רא מבר� הר�ה, מיני� �� ��� ����ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָ
נכנס אחת; א�א מבר� אינ� ,��� ה��� �ל �� י�ב ְְִֵֵֶַַַָָ�ִַַָָָא�

�פע�. �ע� �ל על מבר� ויצא, נכנס ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָויצא

.Â��ה וחלפי הי�]ה����ה שבשפת מברכי�[צמחי� , ְְְְִִֵַַַָָָ
נר�ס ב�מי�'. עצי '��רא צמח]עליה� '��רא[מי� ��ה, �ל ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ

�מי ה�רד, ב�מי�'. ע�בי '��רא �דה, ו�ל ב�מי�'; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָעצי
וה�צט�י וה�ב�נה, שר�]ה�רד, הנקרא מע� היוצא ,[שר� ְְְְִֶֶַַַַַָ

ב�מי�'. עצי '��רא � �ה� ְְֲִֵֵֵֶַָָוכ��צא

.Ê:�ה וא�� עליה�; מברכי� אי� ט�ב, ריח מיני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹ�ל�ה
ריח להעביר הע��י ט�ב וריח ,�� להריח �אס�ר ט�ב ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָריח
זה. ריח �ל �עצמ� להריח נע�ה ��א ט�ב וריח ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹרע,

.Áערוה �על �ב�מי� זרה, עב�דה �ל ��מי� ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�יצד?
�ה�. להריח �אס�ר לפי עליה�, מברכי� אי� � הערי�ת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמ�
הע��י ו�מ� ה��א, �ית �ל �ב�מי� מתי�, �ל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ��מי�
��ע�� לפי עליה�, מברכי� אי� � ה�המה את ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָ�ְֲִֶַַלהעביר
ואת ה�לי� את �� ��ג�רי� מגמר רע. ריח ְְְְִִֵֶֶֶַַָ�ְֲִֵַַַלהעביר
להריח נע�ה ��א לפי עליו, מברכי� אי� � ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹה�גדי�
אינ� ה�גמרי�, �בגדי� ה�ריח וכ� מגמר. �ל ְִֵָ�ְְְִִִֵֵַַַָָ�ְְֶַ�עצמ�
ע�ר. �לא ריח א�א ,��� ע�ר �� �אי� לפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמבר�,

.Ëמס�ה �ל מברכי�[סעודה]��מי� אי� � ��י� �ל ְְְְִִִִֵֶֶָָָ
ח�� מה�� היה זרה. לעב�דה ��י�, מס�ת ��ת� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעליה�;
מבר�; אינ� ��י�, העיר רב א� � ט�ב ריח והריח ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹל�ר�
�ריח עליו, ��ברכי� ריח נתערב מבר�. י�ראל, רב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹוא�

הרב. אחר ה�לכי� � עליו מברכי� ְְְִִֵֶַַָָָָֹ�אי�

קודש שבת

י ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

�תיחה‡. �ה� �אי� הר�ה אחרי� �דברי� אחר�ת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�רכ�ת
חתימה[בברו�] �בח[בברו�]ולא �ר� חכמי� ��נ� , ְְֲֲִִִֶֶֶַָָֹ

��בר ה�פ�ה �רכ�ת �מ� ה�א, �ר�� לה�ד�� ְְְְְְִִֶַַָָָָָָוה�דיה
חד�י� �לי� וה��נה חד�, �ית ה��נה א��: וה� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�תבנ��;
ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ל� אי� �י� �ה� ���צא ל� י� ְֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ�י�
ה�ה'. ל�מ� וה�יענ� וק�מנ� �החינ� הע�ל�, מל� ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאלהינ�

מבר�·. י��, �ל�י� לאחר חבר� את הר�אה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹוכ�
'�ר�� מבר�: חד�, ע�ר �ני� לאחר ראה� וא� ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ'�החינ�';

ה' �ריא�ה הר�אה ה�תי�'. מח�ה הע�ל�, מל� אלהינ� ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
'�החינ�'. מבר� רא�ת� �תח�ת ל�נה, מ�נה ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָה�תח��

אלהינ�‚. ה' א�ה '�ר�� מבר�: ט�בה, �מ�עה ְְֱֵֵַַָָָָָָֹ�מע
מבר�: רעה, �מ�עה �מע וה�טיב'; ה��ב הע�ל�, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמל�
נפ�, �ט�בת הרעה על לבר� אד� וח�ב האמת'. ��� ְְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ'�ר��
את "ואהב� ��אמר: � ��מחה ה��בה על ��בר� ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�דר�
�בכלל מאד�", �בכל נפ�� �בכל לבב� �כל אלהי�, ְְְְְְְְְֱִֶֶַַָָָָֹֹה'
ל�, ��צר �עת �אפ�� ,�� ��צט�ינ� היתרה ז� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאהבה

��מחה. וי��ח ְְִִֵֶַַָי�דה

על„. א� � ט�בה �מ�עה ��מע א� ט�בה, אליו ְִִֵֶַַַָָָָָָה�יעה
מבר� � רעה ל� �גר� ז� ���בה מראי�, �ה�ברי� ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ�י
��מע א� רעה, אליו נגעה א� וכ� וה�טיב'; ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'ה��ב
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ז� �רעה מראי�, �ה�ברי� �י על א� � רעה ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ�מ�עה
על מברכי� �אי� האמת'; ���' מבר� � ט�בה ל� ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ��רמת

ע�ה. �ארע מה על א�א להי�ת, ְִִֵֶֶֶַַַַָָָהעתיד

'�החינ�';‰. מבר� �דה, ל� י� א� � ר�י� ��מי� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָירד�
וא� וה�טיב'. 'ה��ב מבר� אחרי�, ו�ל ��� היתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוא�
�ל על אלהינ�, ה' ל� אנחנ� 'מ�די� מבר�: �דה, ל� ְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָָֹאי�
,��� �ירה מלא פינ� וא�� לנ�; �ה�רד� וט�ה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָט�ה
�מרחבי �בח ו�פת�תינ� ��יו, �המ�� ר�ה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ�ל��ננ�
פר���ת וידינ� וכ�רח, ��מ� מאיר�ת ועינינ� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרקיע,
מס�יקי� אנ� אי� � �א�ל�ת ק��ת ורגלינ� �מי�, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ�נ�רי
על אפ�� מל�נ�, �מ� את �לבר� אלהינ�, ה' ל� ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָֹלה�ד�ת
ה��ב�ת �עמי� רבב�ת רבבי ורב אלפי� אלפי מאל� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאחת
ה' �אל�נ� מ�צרי� � מ�פני� אב�תינ� וע� ע�נ� ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָָ�ע�ית
�ב�בע זנ�נ�, �רעב �דיתנ�, עבדי� מ�ית ְְְְֱֲִִִֵֵַָָָָָָָֹאלהינ�,
�מחלאי� מ�ט�נ�, �מ�בר ה�ל�נ�, �מחרב ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ל�ל�נ�,
ה' רחמי� עזר�נ� ה�ה ועד מל�נ�; ��יתנ� ר�י� ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָרעי�
�נ�, ���ג� אברי� ,�� על חסדי�. עזב�נ� ולא ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאלהינ�,
�ינ� �ת�� �מ� א�ר ול��� �א�נ�, ��פח� �נ�מה ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָור�ח
�ר�� מל�נ�. �מ�, את ויברכ� ל�, י�ד� �ר�ה ה� ה� �ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

ה���ח�ת'. אל הה�די�ת רב ה', ְִֵַַַָָָֹא�ה

.Âעל ה�י� מ��ר�� ה��מי�? על מברכי� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָמאימתי
וילכ� ה�י�, �ני על ה�טר מ� אבע��ע�ת ויעל� ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָהאר�,

זה. לקראת זה ְְֲִֶֶַַָהאבע��ע�ת

.Ê� אחי� ע�� י� א� � ויר���' אביו 'מת ל�: ְִִִִִֵֵַַָָָאמר�
וה�טיב'; 'ה��ב �� ואחר האמת', ���' ��ח�ה ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַַָָָָמבר�
� �בר �ל קצב� '�החינ�'. מבר� אחי�, ע�� אי� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָוא�
וה�טיב'; 'ה��ב מבר� ולאחרי�, ל� �היא ט�בה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ��ל

'�החינ�'. מבר� לב��, ל� �היא ְְְֱִֵֶֶֶַָָָוט�בה

.Á��וחב ��תר�א, ח�לה � לה�ד�ת צריכי� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָאר�עה
�רכי� וה�לכי ���על�, ה�� וי�רדי האס�רי�, מ�ית ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ��צא
מה� ��ני� ע�רה, �פני לה�ד�ת �צריכי� לי��ב; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָ����יע�
זקני� �במ��ב ע�, �קהל "ויר�ממ�ה� ��אמר: ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָחכמי�,
א�ה '�ר�� �מבר�: �יניה� ע�מד מ�דה? וכיצד ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיהלל�ה�".
��מלני ט�ב�ת, לח�בי� ה��מל הע�ל�, מל� אלהינ� ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה'
ה�א ט�ב, '��מל� א�מרי�: ה��מעי� וכל ט�ב'; ְְְְְִִֶַָָָ�ל

סלה'. ְְִֶָָיגמל�,

.Ë��ס י� �ג�� לי�ראל, נ�י� �� ��ע�� מק�� ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָהר�אה
ה�ר�� יהושע]�מע�ר�ת בימי ישראל בו מבר�:[שעברו � ְְְְֵֵַַַָ

לאב�תינ� נ�י� �ע�ה הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ'�ר��
אבל לר�י�. נס �� ��ע�ה מק�� �ל וכ� ה�ה'; ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ��ק��
�נ� �ב� �בנ� ה�חיד א�ת� � ל�חיד נס �� ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָמק��
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ה�ק��: א�ת� ���ראה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמבר�
לאבי נס '�ע�ה א�: ה�ה', ��ק�� נס לי �ע�ה ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהע�ל�,

ארי�ת �ב הר�אה ה�ה'. דניאל]��ק�� בו וכב��[שהושל� , ְְֲִֶֶַַַָָָֹ
ועזריה]הא� מישאל חנניה בו '�ר��[שהושלכו מבר�: � ְֵֵָָָ

��ק�� ל��יקי� נס �ע�ה הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹא�ה
מבר�: � זרה עב�דה �� �ע�בדי� מק�� הר�אה ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָה�ה'.
א�י� אר� ��ת� הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ'�ר��

א� � זרה עב�דה מ��� ��עקרה מק�� רצ�נ�'. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָלע�ברי
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ה�א י�ראל ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ�אר�
לאר� �ח�צה וא� מארצנ�'; זרה עב�דה �עקר ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהע�ל�,
�עקר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹה�א
���' ���יה�: וא�מר ה�ה'; ה�ק�� מ� זרה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָעב�דה
ות�יב ה�ק�מ�ת, מ�ל �עקר �� ה�ה, ה�ק�� מ� ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ�עקר�

לעבד�'. ע�בדיה� ְְְֵֵֶֶָלב

.È'ה א�ה '�ר�� מבר�: � �י��ב� י�ראל ��י ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָהר�אה
� �חר�נ� אלמנה'; �ב�ל מ�יב הע�ל�, מל� ְָָ�ְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹאלהינ�
האמת'. ��� הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ְֱֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמבר�:
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � י�ראל קברי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהר�אה
וכל�ל ��י�, אתכ� וז� ��י�, אתכ� יצר א�ר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהע�ל�,
וה�א ��י�, אתכ� והמית ��י�, אתכ� והחיה ��י�, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָאתכ�
א�ה �ר�� ��י�; ה�א הע�ל� לח�י אתכ� להקי� ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעתיד

ה�תי�'. מח�ה ְִֵֵַַה',

.‡È�י�� א� � �אחד אד� �ני אל� מא�ת �� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָהר�אה
ה�ה י�לד�כ�; חפרה מאד, א�כ� "���ה א�מר: � ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֹה�
�באר� ה�, י�ראל וא� וערבה"; צ�ה מד�ר ��י�, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאחרית
חכ� הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹי�ראל
א�ה '�ר�� א�מר: � הע�ל� א��ת מחכמי הר�אה ֵַָָָָ�ְִֵֵֶַָָָהרזי�'.
חכמי וד�'; לב�ר מחכמת� ��ת� הע�ל�, מל� אלהינ� ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹה'
א��ת מלכי ליראיו'; מחכמת� '��ת� מבר�: �ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָי�ראל,
י�ראל, מלכי וד�'; לב�ר מ�ב�ד� '��ת� מבר�: ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָהע�ל�,

ליראיו'. מ�ב�ד� '��ת� ְְִִֵֵֶַָָָמבר�:

.·È�א �ניה� �צ�רת המ��י� ואת ה���י, את ְְִֵֶַ�ְְִֶֶֶַַָהר�אה
הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�אבריה�

ק�ע א� ס�מה, הר�אה ה�ר��ת'. ברגליו]מ��ה או ,[בידיו ְְִִֵֶֶַַַָָ
�בהקני� �חי�, בהרות]�מ�י מבר�:[מלאי� � �ה� וכ��צא , �ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹ

וא� האמת'; ��� הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ'�ר��
�יל הר�אה ה�ר��ת'. 'מ��ה מבר�: א��, מ�עי �� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָנ�לד�

וק��� עו�]וק�� ה�ר��ת'.[מי� מ��ה '�ר�� מבר�: , ְְְְְִֵֵֶַַָָ

.‚Èואילנ�ת �י�תר, �מת�נ�ת ט�ב�ת �ר��ת ְְִֵָָ�ְְִֶָהר�אה
ול���ת ל�ד�ת ה��צא �ע�למ�'. ל� '��כה מבר�: � ְְְִֵֵֶַַַָָָָָט�ב�ת

ונ�ני� ��רח�ת אילנ�ת וראה ניס�, �[פרחי�]�ימי ע�לי� ְְְִִִִִִֵָָָָָ
ח�ר ��א הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמבר�:
להתנא�ת �די נא�ת, ט�ב�ת �ר��ת �� �ברא �ל��, ְְְְְְִִֵָָָָָ�ע�למ�

אד�'. �ני ְֵֶָָָ�ה�

.„È�זע� ���ב� הר�ח�ת ה�רקי�,[בסערה]על ועל , ְְְְִֶַַַַַָָָ
ההברה ק�ל ועל הרעמי�, �מ�[רעש]ועל �אר� ���מע ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָ

��כבי� ה� �א�� ��רא� ��אויר הא�ר ועל �ד�לי�, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָרחי�
לה� ��� ��כבי� �מ� א� למק��, מ�ק�� ורצי� ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָנ�פלי�
אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � מא�� אחד �ל על � ְֱֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹזנב
'�ר�� מבר�: � רצה וא� ע�ל�'; מלא ��ח� הע�ל�, ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹמל�

�רא�ית'. ע��ה הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹא�ה

.ÂË,�ה��י ועל ה�ד�ר�ת, על ה�בע�ת, ועל ההרי�, ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָעל
� י�� �ל�י� אחר מה� אחד ראה א� � ה�הר�ת ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹועל
ע��ה הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ְֱֵֵֶֶֶַָָָָָֹמבר�:

ה�ד�ל ה�� את הר�אה י��[אוקינוס]�רא�ית'. מ�ל�י� ְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
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מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � י�תר א� י�� ְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹל�ל�י�
ה�ד�ל'. ה�� את הע��ה ֶֶַַָָָָָהע�ל�,

.ÊË�אלהינ ה' א�ה '�ר�� מבר�: � �ענ� ק�ת ְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהר�אה
�מאמר�'. וק�� �ברית�, נאמ� ה�רית, ז�כר הע�ל�, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמל�
אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � �ח���� לבנה ְְְֱִֵֵֶַָָָָָָָֹהר�אה
�ל �יו �בר�ח �חקי�, �רא �מאמר� א�ר הע�ל�, ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָמל�
��י� �פקידת�, את י��� ��א לה� נת� �זמ� חק ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹצבא�,
��ע�ת� אמת ��עלי ק�ניה�, רצ�� לע��ת ָָ�ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַ��מחי�
�פארת עטרת להי�ת ��תח��, אמר ול�בנה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאמת;
�לפאר �מ�ת�, להתח�� עתידי� �ה� בט�, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלעמ�סי
חד�י�'. מח�� ה', א�ה �ר�� מלכ�ת�; �ב�ד על ְְְְְֳִֵַַַַָָָָלי�צר�

.ÊÈ�החד על המבר� ��ל מע�ד; ז� �רכה לבר� ְֵֶֶַַַָָָֹ�ְְְְִֵָָָָוצרי�
��ילה עליו �ר� לא וא� �כינה. �ני הק�יל �א�� ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ�זמ��,
�חד�, י�� ע�ר ��ה עד עליו לבר� ל� י� � ְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹהרא���

�גימת� ���לא עיגולה]עד .[יתמלא ְִִֵֶַָָ

.ÁÈח�ת� �ל ניס� �ק�פת �י�� הח�ה את ְְְִִֶֶֶַַַַָָָהר�אה
ליל �תח�ת �ה�ק�פה וע�רי�, �מ�נה �ל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָה�חז�ר
'ע��ה מבר� ��קר, רביעי �י�� א�ת� ��ר�אה � ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹרביעי
�תח�ת טלה מ�ל לתח�ת ה�בנה ���חזר וכ� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ�רא�ית'.
וכ� ל�ר��; ולא ל�פ�� לא נ�טה �היה ולא ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹהחד�,
ה��ארי� ה��כבי� מחמ�ת וכ�כב ��כב �ל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ���חזר�
ל�ר��; ולא ל�פ�� לא נ�טה יהיה ולא טלה, מ�ל ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלתח�ת
על � ה�זרח מקצה ע�לה טלה מ�ל ��ראה עת �כל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוכ�

�רא�ית'. 'ע��ה מבר� מא��, אחד ְְִֵֵֵֵֶֶָָָ�ל

.ËÈית�" א�מר: �י��ב�, הע�ל� א��ת ��י ְִֵֵָָָ�ֵֶָָהר�אה
אל ה', נקמ�ת, "אל א�מר: �חר�נ�, ה'"; י�ח ְְֵֵֵָָָ�ְִִֵַ�אי�,
א�מר: הע�ל�, א��ת קברי ראה א� וכ� ה�פיע". ֵָָ�ְְְִִִֵֵַָָָנקמ�ת,

י�לד�כ�". חפרה מאד, א�כ� ְְְְְִֶֶַָָָֹ"���ה

.Î,אלהי ה' מ�פני� רצ�� 'יהי א�מר: � ל�רח� ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹה�כנס
מ�ה ות�ילני ל�ל��; ות�ציאני ל�ל��, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ��כניסני
א�מר: ה�רח�, מ� �כ��צא לב�א'. לעתיד �זה, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�מ���צא

הא�ר'. מ� �ה�ל�ני אלהי, ה' לפני� אני ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹ'מ�דה

.‡Î'ה מ�פני� רצ�� 'יהי א�מר: � �� לה�יז ְְְְִִִִֵֶַַָָָָה�כנס
א�ה'; ח�� �ל ר�פא �י לרפ�אה, לי זה עסק ��הא ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאלהי,

ח�לי�'. ר�פא '�ר�� א�מר: ְִֵֵֶָָָ�כ��צא,

.·Î�רנ� את למד פירותיו]הה�ל� כמות א�מר:[למדוד � ְֵֵֶַָָֹ
ידי'; �מע�ה �רכה ���לח אלהי, ה' מ�פני� רצ�� ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ'יהי
ה�ה' ��רי �רכה ה��לח '�ר�� א�מר: למד, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהתחיל

�וא;[ערימה] �פ�ת ז� הרי רחמי�, ��� �� ואחר מדד .ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ
�וא. �פ�ת ז� הרי ל�עבר, ה��עק ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָוכל

.‚Î'ה מ�פני� רצ�� 'יהי א�מר: � ה�דר� לבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָה�כנס
טמא על אמר ��א הלכה, �דבר א��ל ��א ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹאלהי,
מ�ר; אס�ר ועל אס�ר, מ�ר על טמא, טה�ר ועל ָ�ְַָָָ�ְֵַַָָָטה�ר,

חברי �י וי�מח� הלכה, �דבר א��ל כשלוני]ואל ;[על ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ
�ה�'. וא�מח חברי, י��ל� ְְְְֲִֵֶֶַַַָָואל

.„Î�לפני אני 'מ�דה א�מר: ה�דר�, מ�ית ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ�ביציאת�
�מ� ולא ה�דר�, �ית מ���בי חלקי ��מ� אלהי, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹה'

אני � מ��ימי� וה� מ��י�, �אני קרנ�ת; מ���בי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָחלקי
אני �טלי�; לדברי� מ��ימי� וה� ת�רה, לדברי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָמ��י�
עמלי� וה� �כר, �מק�ל עמל אני � עמלי� וה� ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָעמל,
לח�י ר� אני � רצי� וה� ר�, אני �כר; מק�לי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָואינ�

�חת'. לבאר רצי� וה� ה�א, ְְִִֵֵַַַָָָָהע�ל�

.‰Î,אלהי ה' מ�פני� רצ�� 'יהי א�מר: � ל�ר� ְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָֹה�כנס
א�מר: � ��ל�� נכנס וא� ל�ל��'; זה לכר� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ��כניסני
�כ��ב�� ל�ל��'. �הכנס�ני אלהי, ה' לפני� אני ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ'מ�דה
���ציאני אלהי, ה' מ�פני� רצ�� 'יהי א�מר: � ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלצאת
לפני� אני 'מ�דה א�מר: � ��ל�� יצא ל�ל��'; זה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָמ�ר�
�ה�צאתני �כ�� ל�ל��; זה מ�ר� �ה�צאתני אלהי, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹה'
ותצעידני ל�ל��, ותסמכני ל�ל��, ��ליכני �� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָ��ל��,

��ר�'. וא�רב א�יב �ל מ�� ות�ילני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָל�ל��,

.ÂÎ,לב�א העתיד על אד� יצעק לע�ל� �בר: �ל ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ�לל�
�פי וי��ח וי�דה �עבר, על ה�דיה וי�� רחמי�; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָויב��
זה הרי �מיד, �ל��ח� ה' את לה�ד�ת ה�ר�ה וכל ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹ�ח�.

ָ�ְמ��ח.

יא ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

�ה�‡. וח�ת� �'בר��', �ה� ��תח � ��� ה�רכ�ת ְְֵֵֶֶַָָָָ�ְַָָ�ל
�ברכה �מע, קר�ת �ל אחר�נה מ�רכה ח�� ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָ�'בר��';
�בר�ת ל�, וה��מה ה�ר�ת �בר�ת לחבר��, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָה�מ�כה
�בח �ר� �ה� �אמרנ� ה�רכ�ת וא�� ה�צו�ת. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָע��ת
וי� ח�ת�, ואינ� �'בר��', ��תח �ה�א מה� י� � ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָוה�דיה
מעט א�א ��תח, ואינ� �'בר��', ח�ת� �ה�א ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָמה�
קברי ר�אה �כג�� ��רה, ספר �ר�ת �ג�� ה�צו�ת, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָמ�רכ�ת
�רכ�ת �אר אבל וה�דיה. �בח �ר� �ה� מא�� � ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָי�ראל

ח�ת�. ואינ� �'בר��', �ה� ��תח � ��� ְְֵֵֵֶַָָָ�ְִַה�צו�ת

עד·. ולר�� לה���ל ח�ב �אד� ע�ה מצות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹי�
ה� וא�� ו��פר; ול�לב וס�ה �פ�י� �ג�� א�ת�, ְְְֵֵָָָ�ְְְֲִִֶֶַָ��ע�ה
לע��ת�. �ני� �ל על ח�ב �אד� לפי 'ח�בה', ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָה�קראי�
מז�זה �ג�� לר��ת, ��מי� א�א ח�בה �אינ� מצו�ת ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָוי�

�מז�זה,[לגגו]�מעקה הח�ב �בית ל��� ח�ב אד� �אי� � ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
�אהל ימיו �ל ל��� רצה א� א�א מז�זה, ��ע�ה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ�די
לע��ת �די �ית, לבנ�ת ח�ב אינ� וכ� י�ב; �ספינה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָא�

ע� מצות וכל ה�א,מעקה. �ר�� לה�ד�� אד� ��י� ה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ
מבר� � ח�בה �אינ� מצוה �י� ח�בה, �היא מצוה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָ�י�

לע��ת�. קד� ֲִֶֶַָָָָֹעליה

�ה�‚. מצו�ת �י� � ס�פרי� מ�ברי �ה� ה�צו�ת �ל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָוכ�
מ�בריה� נר[מדרבנ�]ח�בה והדלקת מג�ה מקרא �ג�� , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

�ג�� ח�בה, �אינ� מצו�ת �י� חנ�ה, נר והדלקת ְְִֵֵֶָָָ�ְְֲֵַַַָָ��ת
תבשילי�]ער�ב ה�ל[חצירות; על מבר� � ידי� �נטילת ְְִִֵֵַַַַָָֹ

לע��ת'. וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר לע��ת�, ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַָָָָָֹקד�
� ל� יאמר� "א�ר :�� ��ת�ב ���רה, צ�נ�? ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹוהיכ�
א�ר � ה�א �� וה�ע�, ה�ברי� עני� נמצא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�ע�ה".
להדליק ���נ� מא��, ל�מע �ה� ���ה �מצו�תיו, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹק��נ�
ה�צו�ת �ל �אר וכ� ה�ג�ה; את לקר�ת א� חנ�ה, �ל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ�ֲֵֶנר

ס�פרי�. ְְִִִֵֶ���ברי
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מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � י�תר א� י�� ְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹל�ל�י�
ה�ד�ל'. ה�� את הע��ה ֶֶַַָָָָָהע�ל�,

.ÊË�אלהינ ה' א�ה '�ר�� מבר�: � �ענ� ק�ת ְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהר�אה
�מאמר�'. וק�� �ברית�, נאמ� ה�רית, ז�כר הע�ל�, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמל�
אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � �ח���� לבנה ְְְֱִֵֵֶַָָָָָָָֹהר�אה
�ל �יו �בר�ח �חקי�, �רא �מאמר� א�ר הע�ל�, ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָמל�
��י� �פקידת�, את י��� ��א לה� נת� �זמ� חק ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹצבא�,
��ע�ת� אמת ��עלי ק�ניה�, רצ�� לע��ת ָָ�ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַ��מחי�
�פארת עטרת להי�ת ��תח��, אמר ול�בנה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָאמת;
�לפאר �מ�ת�, להתח�� עתידי� �ה� בט�, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלעמ�סי
חד�י�'. מח�� ה', א�ה �ר�� מלכ�ת�; �ב�ד על ְְְְְֳִֵַַַַָָָָלי�צר�

.ÊÈ�החד על המבר� ��ל מע�ד; ז� �רכה לבר� ְֵֶֶַַַָָָֹ�ְְְְִֵָָָָוצרי�
��ילה עליו �ר� לא וא� �כינה. �ני הק�יל �א�� ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ�זמ��,
�חד�, י�� ע�ר ��ה עד עליו לבר� ל� י� � ְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹהרא���

�גימת� ���לא עיגולה]עד .[יתמלא ְִִֵֶַָָ

.ÁÈח�ת� �ל ניס� �ק�פת �י�� הח�ה את ְְְִִֶֶֶַַַַָָָהר�אה
ליל �תח�ת �ה�ק�פה וע�רי�, �מ�נה �ל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָה�חז�ר
'ע��ה מבר� ��קר, רביעי �י�� א�ת� ��ר�אה � ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹרביעי
�תח�ת טלה מ�ל לתח�ת ה�בנה ���חזר וכ� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ�רא�ית'.
וכ� ל�ר��; ולא ל�פ�� לא נ�טה �היה ולא ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹהחד�,
ה��ארי� ה��כבי� מחמ�ת וכ�כב ��כב �ל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ���חזר�
ל�ר��; ולא ל�פ�� לא נ�טה יהיה ולא טלה, מ�ל ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלתח�ת
על � ה�זרח מקצה ע�לה טלה מ�ל ��ראה עת �כל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוכ�

�רא�ית'. 'ע��ה מבר� מא��, אחד ְְִֵֵֵֵֶֶָָָ�ל

.ËÈית�" א�מר: �י��ב�, הע�ל� א��ת ��י ְִֵֵָָָ�ֵֶָָהר�אה
אל ה', נקמ�ת, "אל א�מר: �חר�נ�, ה'"; י�ח ְְֵֵֵָָָ�ְִִֵַ�אי�,
א�מר: הע�ל�, א��ת קברי ראה א� וכ� ה�פיע". ֵָָ�ְְְִִִֵֵַָָָנקמ�ת,

י�לד�כ�". חפרה מאד, א�כ� ְְְְְִֶֶַָָָֹ"���ה

.Î,אלהי ה' מ�פני� רצ�� 'יהי א�מר: � ל�רח� ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹה�כנס
מ�ה ות�ילני ל�ל��; ות�ציאני ל�ל��, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ��כניסני
א�מר: ה�רח�, מ� �כ��צא לב�א'. לעתיד �זה, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�מ���צא

הא�ר'. מ� �ה�ל�ני אלהי, ה' לפני� אני ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹ'מ�דה

.‡Î'ה מ�פני� רצ�� 'יהי א�מר: � �� לה�יז ְְְְִִִִֵֶַַָָָָה�כנס
א�ה'; ח�� �ל ר�פא �י לרפ�אה, לי זה עסק ��הא ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאלהי,

ח�לי�'. ר�פא '�ר�� א�מר: ְִֵֵֶָָָ�כ��צא,

.·Î�רנ� את למד פירותיו]הה�ל� כמות א�מר:[למדוד � ְֵֵֶַָָֹ
ידי'; �מע�ה �רכה ���לח אלהי, ה' מ�פני� רצ�� ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ'יהי
ה�ה' ��רי �רכה ה��לח '�ר�� א�מר: למד, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהתחיל

�וא;[ערימה] �פ�ת ז� הרי רחמי�, ��� �� ואחר מדד .ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ
�וא. �פ�ת ז� הרי ל�עבר, ה��עק ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָוכל

.‚Î'ה מ�פני� רצ�� 'יהי א�מר: � ה�דר� לבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָה�כנס
טמא על אמר ��א הלכה, �דבר א��ל ��א ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹאלהי,
מ�ר; אס�ר ועל אס�ר, מ�ר על טמא, טה�ר ועל ָ�ְַָָָ�ְֵַַָָָטה�ר,

חברי �י וי�מח� הלכה, �דבר א��ל כשלוני]ואל ;[על ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ
�ה�'. וא�מח חברי, י��ל� ְְְְֲִֵֶֶַַַָָואל

.„Î�לפני אני 'מ�דה א�מר: ה�דר�, מ�ית ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ�ביציאת�
�מ� ולא ה�דר�, �ית מ���בי חלקי ��מ� אלהי, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹה'

אני � מ��ימי� וה� מ��י�, �אני קרנ�ת; מ���בי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָחלקי
אני �טלי�; לדברי� מ��ימי� וה� ת�רה, לדברי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָמ��י�
עמלי� וה� �כר, �מק�ל עמל אני � עמלי� וה� ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָעמל,
לח�י ר� אני � רצי� וה� ר�, אני �כר; מק�לי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָואינ�

�חת'. לבאר רצי� וה� ה�א, ְְִִֵֵַַַָָָָהע�ל�

.‰Î,אלהי ה' מ�פני� רצ�� 'יהי א�מר: � ל�ר� ְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָֹה�כנס
א�מר: � ��ל�� נכנס וא� ל�ל��'; זה לכר� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ��כניסני
�כ��ב�� ל�ל��'. �הכנס�ני אלהי, ה' לפני� אני ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ'מ�דה
���ציאני אלהי, ה' מ�פני� רצ�� 'יהי א�מר: � ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלצאת
לפני� אני 'מ�דה א�מר: � ��ל�� יצא ל�ל��'; זה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָמ�ר�
�ה�צאתני �כ�� ל�ל��; זה מ�ר� �ה�צאתני אלהי, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹה'
ותצעידני ל�ל��, ותסמכני ל�ל��, ��ליכני �� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָ��ל��,

��ר�'. וא�רב א�יב �ל מ�� ות�ילני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָל�ל��,

.ÂÎ,לב�א העתיד על אד� יצעק לע�ל� �בר: �ל ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ�לל�
�פי וי��ח וי�דה �עבר, על ה�דיה וי�� רחמי�; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָויב��
זה הרי �מיד, �ל��ח� ה' את לה�ד�ת ה�ר�ה וכל ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹ�ח�.

ָ�ְמ��ח.

יא ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

�ה�‡. וח�ת� �'בר��', �ה� ��תח � ��� ה�רכ�ת ְְֵֵֶֶַָָָָ�ְַָָ�ל
�ברכה �מע, קר�ת �ל אחר�נה מ�רכה ח�� ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָ�'בר��';
�בר�ת ל�, וה��מה ה�ר�ת �בר�ת לחבר��, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָה�מ�כה
�בח �ר� �ה� �אמרנ� ה�רכ�ת וא�� ה�צו�ת. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָע��ת
וי� ח�ת�, ואינ� �'בר��', ��תח �ה�א מה� י� � ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָוה�דיה
מעט א�א ��תח, ואינ� �'בר��', ח�ת� �ה�א ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָמה�
קברי ר�אה �כג�� ��רה, ספר �ר�ת �ג�� ה�צו�ת, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָמ�רכ�ת
�רכ�ת �אר אבל וה�דיה. �בח �ר� �ה� מא�� � ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָי�ראל

ח�ת�. ואינ� �'בר��', �ה� ��תח � ��� ְְֵֵֵֶַָָָ�ְִַה�צו�ת

עד·. ולר�� לה���ל ח�ב �אד� ע�ה מצות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹי�
ה� וא�� ו��פר; ול�לב וס�ה �פ�י� �ג�� א�ת�, ְְְֵֵָָָ�ְְְֲִִֶֶַָ��ע�ה
לע��ת�. �ני� �ל על ח�ב �אד� לפי 'ח�בה', ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָה�קראי�
מז�זה �ג�� לר��ת, ��מי� א�א ח�בה �אינ� מצו�ת ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָוי�

�מז�זה,[לגגו]�מעקה הח�ב �בית ל��� ח�ב אד� �אי� � ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
�אהל ימיו �ל ל��� רצה א� א�א מז�זה, ��ע�ה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ�די
לע��ת �די �ית, לבנ�ת ח�ב אינ� וכ� י�ב; �ספינה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָא�

ע� מצות וכל ה�א,מעקה. �ר�� לה�ד�� אד� ��י� ה ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ
מבר� � ח�בה �אינ� מצוה �י� ח�בה, �היא מצוה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָ�י�

לע��ת�. קד� ֲִֶֶַָָָָֹעליה

�ה�‚. מצו�ת �י� � ס�פרי� מ�ברי �ה� ה�צו�ת �ל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָוכ�
מ�בריה� נר[מדרבנ�]ח�בה והדלקת מג�ה מקרא �ג�� , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

�ג�� ח�בה, �אינ� מצו�ת �י� חנ�ה, נר והדלקת ְְִֵֵֶָָָ�ְְֲֵַַַָָ��ת
תבשילי�]ער�ב ה�ל[חצירות; על מבר� � ידי� �נטילת ְְִִֵֵַַַַָָֹ

לע��ת'. וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר לע��ת�, ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַָָָָָֹקד�
� ל� יאמר� "א�ר :�� ��ת�ב ���רה, צ�נ�? ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹוהיכ�
א�ר � ה�א �� וה�ע�, ה�ברי� עני� נמצא ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�ע�ה".
להדליק ���נ� מא��, ל�מע �ה� ���ה �מצו�תיו, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹק��נ�
ה�צו�ת �ל �אר וכ� ה�ג�ה; את לקר�ת א� חנ�ה, �ל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ�ֲֵֶנר

ס�פרי�. ְְִִִֵֶ���ברי
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�אחר�נה„. ידי� נטילת על מברכי� אי� [מי�ול�ה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ
ה��נה,אחרוני�] מ�ני א�א זה �דבר ח�ב� ��א מ�ני ?ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

הא ע��ת�. על מברכי� אי� ס�נה, מ��� �ה� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ�דברי�
�תה �� ואחר ה�י� את ���� למי ��מה? זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלמה

על�קה ס�נת מ�ני מסוכנת]��ילה, מי� �אינ�[תולעת , ְְֲִֵֵֶַַַַָָָ
�זה. ���צא �ל וכ� ה�י�'; את לס�� 'וצ�נ� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמבר�

ע��ת�‰. �עדי� מצוה א� � �ר� ולא מצוה, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהע��ה
אינ� ה�א, �עבר �בר וא� ע��ה; אחר מבר� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָק�מת,
א� �פ�י�, ��ב� א� �ציצית, ��תע�� הרי �יצד? ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמבר�.
אחר �מבר� ח�זר � �ח�ה �ר� ולא �ס�ה, ְְְִֵֵֵַַַָָָֹ�ְֶַָ���ב
להתע�� וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ��תע��,
�פ�י�', 'להניח �פ�י�, ��ב� אחר מבר� וכ� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ�ציצית';
�א��. ���צא �ל וכ� ���ה'. 'לי�ב ���ה, ���ב ְֵֵֵַָָֹ�ֵֵַָ�ְֶַַַַָואחר

.Âחיטה� אחר ח�זר אינ� �רכה, �לא �חט א� ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹאבל
וכ� ה�חיטה'; על וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ�מבר�:
�מע�ר�ת, �ר�מה הפרי� א� �רכה, �לא ה�� ��ה ְְְְְִִִִַַַָָָָָֹא�
וכ� ע��ה. אחר �מבר� ח�זר אינ� � �ר� ולא ��בל, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹא�

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.Êא�א לע�ל�, ע��ת� אחר ��ברכי� מצוה ל� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאי�
ק��נ� 'א�ר ל�מר יכ�ל �אינ� � �לבד ה�ר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָטבילת
עד נצט�ה, ולא נתק�� לא ועדי� וצ�נ�', ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹֹ�מצו�תיו
מ�ני ה�בילה, על מבר� ��ט�ל, אחר לפיכ�, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ��ט�ל;

מע�ר� �ח�י הטבילה]�היה לברכה.[מלפני רא�י היה ולא , ְְִִֵֶָָָָָָָָָֹ

.Áעת�� מבר� ח��ב�, �מר היא �ע��ת� מצוה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ�ל
אינ� אחר, צ��י ע��ת� אחר ��� מצוה וכל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָע��ת�;
הע��ה �יצד? האחר��. ה���י �ע��ה ��עה א�א ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמבר�
מז�זה א� �פ�י�, א� ציצית, א� ��פר, א� ל�לב, א� ְְִִִִָָָָ�ס�ה,
וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר ע��ה ��עת מבר� אינ� �ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָ
��� מ�ני �פ�י�'; 'לכ�ב א� 'ל�לב', א� ס�ה', ְְְִִִִֵֵֶָָֹ�ֲַלע��ת
���ב ��עה מבר�? ואימתי אחר. צ��י ע��ת� ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאחר
א� ה��פר, ק�ל ����מע א� ה��לב, ���נענע א� ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ�ַ���ה,
קביעת �ב�עת �פ�י�, לבי�ת �ב�עת ��יצית, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַ���תע��
'א�ר ע��ה: ��עת מבר� � מעקה ע�ה א� אבל ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָמז�זה.

וכ מעקה'; לע��ת וצ�נ� �מצו�תיו �זה.ק��נ� ���צא �ל � ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

.Ëול�לב וס�ה ��פר �ג�� לזמ�, מ�מ� �היא מצוה ְָָ�ְְְְְִִִִֶַַָָָ�ל
�ג�� ל�, קני� �היא מצוה �ל וכ� חנ�ה, ונר מג�ה ְְְְִִִֵֶָָָָ�ְְְֲִִֵָָ�מקרא
�דירה �אינ� מצוה וכ� �מעקה, �מז�זה �תפ�י� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָציצית
�היא למצוה ��מה היא �הרי עת, �כל מצ�יה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָואינ�
עליה מבר� � ה�� �פדי�� �נ� מילת �ג�� לזמ�, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמ�מ�
ול�לב ס�ה על �ר� לא וא� '�החינ�'. ע��ה ְָָ�ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹ��עת
עליה� מבר� ע��ה, ��עת '�החינ�' �ה� ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכ��צא
�ה�. ���צא �ל וכ� �ה�; ח�בת� ידי ��צא ��עה ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ'�החינ�'

.È�א�ת הע��ה ואחד לעצמ�, מצוה הע��ה ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָאחד
�מצו�תיו ק��נ� 'א�ר ע��ת�, קד� מבר� � ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלאחרי�
מצוה על א�א '�החינ�', מבר� אינ� אבל לע��ת'; ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוצ�נ�
'א�ר מבר� אינ� הר�ה, מצו�ת לפניו הי� לעצמ�. ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�ע�ה
�ל על מבר� א�א � ה�צו�ת' על וצ�נ� �מצו�תיו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָק��נ�

עצמ�. �פני ואחת ְְְִֵַַַַַָאחת

.‡È�אינ� �י� עליו ח�בה �היתה �י� מצוה, הע��ה ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָ�ל
א�ת� ע�ה 'לע��ת'; מבר� לעצמ�, א�ת� ע�ה א� �ְְְֲִֵַַָָָָָָָ

הע��ה'. 'על מבר� ְֲֲִִֵֵַַָָָלאחרי�,

.·È��נתע �פ�י�'; 'להניח מבר� �פ�י�, לב� ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ�יצד?
מבר� ���ה, י�ב ��יצית'; 'להתע�� מבר� ְֵָָ�ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָ��יצית,
��ת', �ל נר 'להדליק מבר� ה�א וכ� ���ה'. ְְְְִֵֵֵֶַַָָָ�ֵֵַ'לי�ב
'לק�ע מבר� לבית�, מז�זה קבע א� וכ� ה�ל'. את ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹו'לגמר
�מצו�תיו ק��נ� 'א�ר מבר� לג��, מעקה ע�ה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָמז�זה'.
לעצמ�, �מע�ר�ת �ר�מה הפרי� מעקה'; לע��ת ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָוצ�נ�
ה��'; את 'למ�ל מבר� �נ�, את מל 'להפרי�'; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָמבר�

'ל�חט'. מבר� וחגיגת�, �סח� ְְְֲִִִֵַַָָָֹ�חט

.‚Èקביעת 'על מבר� לאחרי�, מז�זה קבע א� ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָאבל
מעקה'; ע��ת 'על מבר� מעקה, לה� ע�ה ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָמז�זה';
הפר�ת 'על מבר� �מע�ר�ת, �ר�מה לה� ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָהפרי�
�ל וכ� ה�ילה'. 'על מבר� חבר�, �� את מל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�ר�מה';

�א��. ֵֵַָ���צא

.„Èמצוה היתה א� � �אחד ולאחרי� ל� ה�צוה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָע�ה
'על מבר� ה�א לפיכ� הע��ה'; 'על מבר� ח�בה, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ�אינ�
מידי עצמ� לה�ציא ונת��� ח�בה היתה ער�ב'. ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָמצות
ה�א לפיכ� 'לע��ת'; מבר� � אחרי� �לה�ציא ְְְֲֲִִִֵֵַָָָח�בה,

��פר'. ק�ל 'ל�מע ְְִֵַָָֹמבר�

.ÂË�יו�� ל�לב'; נטילת 'על מבר� � ה��לב את ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָנטל
� ���ל קד� �ר� א� אבל ח�בת�. ידי יצא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ�הג�יה�,
למד, א�ה �מ�א� ���ה'. 'לי�ב �מ� ל�לב', 'ל�ל ִֵַָָָָ�ְְִֵֵֵַָָֹמבר�
נטילת אבל הע��ה'. 'על מבר� �ע�ה, אחר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ�המבר�
�חט אפ�� � ה� הר��ת �כדברי ה�איל ��חיטה, ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָידי�
ו'על ה��', ���י ו'על ה�חיטה' 'על מבר� � ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָלעצמ�
��דק �י� חמ�', �ע�ר 'על מבר� ה�א וכ� ידי�'. ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָנטילת
לב�ל, �ל�� ��מר ��עת � לאחרי� ��דק �י� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלעצמ�
�מק�מ�. ��ת�אר �מ� ��ב�ק, קד� ה�ע�ר מצות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹנע�ת

.ÊË�נביאי ��נהג �י על א� � מנהג �ה�א �בר ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ�ל
ל�מר צרי� ואי� חג, �ל ��ביעי ערבה נטילת �ג�� ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָה�א,
�בח�� חד�י� �רא�י הה�ל קריאת �ג�� חכמי�, �ְְְְְֲֳִִִִֵֵַַַַָָָמנהג
�בר �ל וכ� עליו. מברכי� אי� � �סח �ל מ�עד ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ל

�לא�� א�ת� ע��י� לאו, א� �רכה טע�� א� ל� ס��ק ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ
ויר�ה צריכה, �אינ� מ�רכה אד� י�הר �לע�ל� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ�רכה.
אברכ�". י�� "�כל א�מר: �וד וכ� ה�ריכ�ת; ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ��רכ�ת

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

dlin zFkld¦§¦¨
ה�מיני. ���� ה�כרי� את למ�ל והיא אחת, ע�ה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָמצות

א��. �פרקי� � ז� מצוה ְְִִִֵֵָָ�בא�ר

א ּפרק מילה ¤¤¨¦§¦הלכֹות

��אמר:‡. �רת, עליה �ח�בי� ע�ה מצות � ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמילה
ונכרתה � ערלת� ��ר את י��ל לא א�ר זכר, ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ"וערל
ועל �נ�, את למ�ל האב על �מצוה מע�יה". ההיא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָה�פ�

ycew zay Ð meil miwxt dyely m"anx ixeriy

עבדיו[האדו�]הרב �ל את �ית,[הכנעני�]למ�ל "יליד ְֲִִֶַַָָָָָ
��ל א�ת�, מל ולא האד�� א� האב עבר �ס�". ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ�מקנת
�ערל א�א �ל�י ה�רת �אי� �רת, ח�ב ואינ� ע�ה; ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמצות
�זמ��; העבד, א� ה�� א�ת� למ�ל מצ�י� �י� �בית ְִִֵֶֶַַָָ�ְְִֵַעצמ�.

�עבדיה�. ולא �י�ראל, לא ערל, י�יח� ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹולא

עבר·. �� א� א�א מ�ע��, ��א אד� �ל �נ� מלי� ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאי�
נתע�� �רח�. על א�ת� מלי� �י� ��ית למ�ל�, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָונמנע
את למ�ל ח�ב ה�א ���ג�ל, � א�ת� מל� ולא �י�, ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹמ�ית
את ימ�ל ולא מ��ג�ל עליו ��עבר וי�� י�� וכל ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹעצמ�;
�רת, ח�ב אינ� אבל ע�ה; מצות מב�ל ה�א הרי ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָעצמ�,

�מזיד. ערל, וה�א ��מ�ת ְְִֵֵֶַָָעד

ה�לקח‚. עבד ואחד י�ראל, �ר��ת ���לד עבד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאחד
נ��ל �ית, ��ליד א�א למ�ל�; הרב ח�ב ה�ל, � ה��י� ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹמ�
לקח� אפ�� � ��לקח ���� נ��ל �ס�, �מקנת ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָל�מ�נה;

�י�מ�. נ��ל ���לד, ����ְִֶַַ

�ס�„. מקנת שנקנה]י� יליד[עבד וי� ל�מ�נה, ����ל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ
לשפחתו]�ית לקח[שנולד �יצד? ���לד. ���� ����ל ִִֵֶֶַַַַַָ

ל�מ�נה; נ��ל זה הרי וילדה, ע�� ע�ר� ולקח ְְְֲִִִֵֶָָָָָָ�ְְִַָָ�פחה
עצמ� הע�ר והרי עצמ�, �פני הע�ר ��קח �י על ְַָ�ְְֲִֵֵַַָָ�ְִֶַַַָָוא�
ל�מ�נה. נ��ל ��לד, קד� א�� וקנה ה�איל � �ס� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמקנת

לע�ריה‰. �פחה שתוליד]לקח העוברי� רק א�[קנה , ְְִַָָ�ֶָָ
עבד�ת ל�� להט�יל� ��א מנת על �פחה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ��קח

כאשה] מצוות עצמה על ���לד[שתקבל �י על א� �ִֶַַַ
ה�א �א�� ה�ה, ה��לד �הרי ���לד; ���� נ��ל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ�ר��ת�,
�כלל א�� �אי� קנה�, ה��� �כא�� לב��, �ס� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָמקנת

טבלה[של]�פח�ת וא� �ית. יליד ה�� ��היה �די י�ראל, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עבדות]א�� ל�מ�נה.[לש� נ��ל זה הרי ��לדה, אחר ְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

.Â� ל��ל העבד רצה ולא ה��י�, מ� �ד�ל עבד ְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹלקח
ע�� אותו]מגל�לי� יתר[משכנעי� חד�; ע�ר �ני� �ל ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

ל��י�. �מ�כר� ח�זר א�א ערל, ��ה�א לק�מ� אס�ר ,�� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָעל
ימ�ל ��א ה��י, ר�� אצל וה�א מ�ח�ה, עליו התנה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹוא�
�בע עליו ��ק�ל �בלבד ערל; וה�א לק�מ� מ�ר � ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ�א�ת�

���במ �גר ויהיה נח, �ני ��צט�� ז'צו�ת שקיבל [כגוי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹ
מ�ד.מצוות] יהרג מצו�ת, �בע עליו ק�ל לא א� אבל ;ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

נ�הג. �ה��בל �זמ� א�א ���ב, �ר מק�לי� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואי�

.Êמל וא� �ח�ה; מילה ח�ב י�ראל, לקהל ��כנס ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָ��י
וכ� ���ת��ר. �רית �� מ��� לה�י� צרי� ��י, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ��היה
�רית �� מ��� לה�י� צרי� מה�ל, ��ה�א ���לד ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָקט�
זכר�ת ל� ��� ה�ל�ד וה�א אנ�ר�גינ�ס, ה�מיני. ����ְְְְְִִִֵֶַַַַַָ
י�צא וכ� ��מיני; א�ת� למ�ל צרי� � �נקבה ונקב�ת ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ�זכר

קיסרי]�פ� בניתוח מלי�[נולד ערל�ת, ��י ל� ��� �מי . ְְִִֵֵֶֶָָֹ
��מיני. ��יה� ְְִִֵֶֶַאת

.Á�י� � ה�מ� על�ת אחר ,���� א�א לע�ל� מלי� ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָאי�
�ה�א �זמ��, ��א �י� זמ��, �ה�א ה�מיני, ����ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ולא ,"����" � ה�מיני" "�ב��� ��אמר: והלאה, ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָֹמ��יעי
ה��� וכל ��ר. ה�חר, ע��ד מ�עלה מל וא� ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ��ילה.
ה��� �תח�ת להק�י� מצוה כ�, �י על וא� ל�ילה; ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָ��ר

למצו�ת. מק�ימי� זריזי�, �ְְְְִִִִִַ

.Ë�אינ � �זמ�� ו��א ה��ת; את ��חה �זמ��, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמילה
��א �בי� �זמ�� �בי� ט�ב. י�� את ולא ה��ת, את לא ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ��חה

�הרת היתה �א� �יצד? ה�רעת. את ��חה [נגע�זמ��, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
��ציצתצרעת] �י על א� הערלה; ע� ח�תכ� הערלה, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָ�ע�ר

תע�ה. לא את וידחה ע�ה, יב�א � תע�ה �לא ה�רעת ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹנגע

.È�העבדי מילת �� � ה��ת את ��חה ה�ני� ��ילת ���ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
��ה� �מיני חל א� ה��ת, את ��חה ל�מ�נה נ��לי� ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ה�
�א� � ��לדה עד א�� טבלה ��א �ית מיליד ח�� ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ���ת;

ה��ת. את ��חה אינ� ל�מ�נה, ����ל �י ְִִִֵֶֶֶַַַָָעל

.‡Èה�מיני �חד� ���לד �מי מה�ל, ��ה�א ���לד ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹקט�
חי, �אינ� מ�ני �נפל �ה�א �ר�ת� ���מר קד� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹלע��ר�
אינ� � ערל�ת ��י ל� ��� �מי ואנ�ר�גינ�ס, �פ�, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹוי�צא
י�� �ה�א ���ת, �אחד נ��לי� א�א ה��ת, את ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ��חי�

לה�. ְִִֶָ��יעי

.·È� ��ילה ספק ���� ספק ה�מ��ת, �י� ���לד ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָמי
וא� �מיני. ספק �ה�א ���יעי ונ��ל ה�ילה, מ� ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָמ�ני�
ה��ת, את ��חה אינ� � ה�מ��ת �י� ��ת ערב ְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָנ�לד
מ�פק. ה��ת את ��חי� �אי� ���ת; �אחד נ��ל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָא�א

.‚È�ער�� �ל� היה א� � ה�מיני �חד� ���לד ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמי
א�א ה�א, �בעה �ב� �ל� ולד זה הרי � ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָ�בצ�רניו
א�ת� �מלי� �אב�, ואינ� ���ת לטלטל� �מ�ר ְְְְְִֵֶֶַַָָָָ�ְִֶַָ����הה;
�למי� צ�רניו ואי� לק�י, ��ער� נ�לד א� אבל ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ���ת.
לה�לד רא�י היה ��א ו�אי, �מ�נה �� זה הרי � ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ�בר�ת�
�אב�, ח��ב ה�א לפיכ�, ���מר; קד� ויצא �ת�עה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹא�א
�ל�י� �הה א� כ�, �י על וא� ���ת. לטלטל� ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹואס�ר
ה��לדי� ��אר ה�א והרי קימא, �ל ולד ה�א הרי � ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָי��
נפל. אינ� �אד�, י�� �ל�י� ��הה ��ל �בר; ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹלכל

.„È� �ל� נ�לד א� � לע��ר� ה�ביעי �חד� ���לד ְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹמי
�בעה, �� ספק ���ת. א�ת� �מלי� קימא, �ל ולד זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהרי

� נ��ל � �מ�נה �� �בעהספק �� א� �ני�: מ�ל ��ת ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ה�א, �מ�נה �� וא� ��ת; ��דחה �די� ה�א, ו�ל� ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָה�א
ה�א א� נפל, ��ה לפי ה�א, ��ר �מח�� ��ל זה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהרי

�מ�נה. ��ְֶָ

.ÂË� ה�מ��ת �י� א�� למעי ח�� רא�� הע�ר ְְִִֵֵַָָֹ�ִָה�ציא
א�ת� מלי� אי� ��ת, �לילי א�א ��� יצא ��א �י על ְִֵֵֵֶַָָָ�ִֶַַָָֹא�
י�� את ��חה אינ� � ה��ת את ��חה �אינ� מי וכל ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ���ת.
ט�בי� ימי� �ב�ני �ני. ט�ב י�� את וד�חה רא���; ְְִִִִִֵֵֶֶָט�ב
ה�ני; את ולא הרא��� את לא ��חה אינ� ה�נה, רא� ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ�ל
ה�נה. רא� �ל �ני ��חה אינ� �זמ��, ��א מילה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹוכ�

.ÊËמעת ל� �מ�ני� ��בריא; עד א�ת� מלי� אי� ְִִִֵֵֵֶֶַַָח�לה,
מלי� �� ואחר לעת, מעת ימי� �בעת מחלי�, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ��חיה

ח�ה ��חלצ�� אמ�רי�? �ברי� ��ה ממנוא�ת�. [יצאה ְְֲֲִִֶֶַַַָָָ
זההקדחת] �חלי וכ��צא הגו�], כל �אב�[של א� אבל ; ְֲֲֳִִֵֶַָָָ

מ�ד. א�ת� מלי� וירפא�, עיניו ��ת��ח� �עת � עיניו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָל�
�זה ���צא �ל מסויי�]וכ� באבר הוא .[שהחולי ְֵֵֶַָֹ

.ÊÈ�מלי אי� � �י�תר ירק ��� ��מיני ��מצא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹקט�
���ל עד �מראה[יתווס�]א�ת�, מראיו ויחזר� �� �� ְְְְְְִֵֶַַַַָָֹ

��בע� �מי �י�תר אד� היה א� וכ� ה�ריאי�. ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹה�ט�י�
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עבדיו[האדו�]הרב �ל את �ית,[הכנעני�]למ�ל "יליד ְֲִִֶַַָָָָָ
��ל א�ת�, מל ולא האד�� א� האב עבר �ס�". ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ�מקנת
�ערל א�א �ל�י ה�רת �אי� �רת, ח�ב ואינ� ע�ה; ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמצות
�זמ��; העבד, א� ה�� א�ת� למ�ל מצ�י� �י� �בית ְִִֵֶֶַַָָ�ְְִֵַעצמ�.

�עבדיה�. ולא �י�ראל, לא ערל, י�יח� ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹולא

עבר·. �� א� א�א מ�ע��, ��א אד� �ל �נ� מלי� ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאי�
נתע�� �רח�. על א�ת� מלי� �י� ��ית למ�ל�, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָונמנע
את למ�ל ח�ב ה�א ���ג�ל, � א�ת� מל� ולא �י�, ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹמ�ית
את ימ�ל ולא מ��ג�ל עליו ��עבר וי�� י�� וכל ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹעצמ�;
�רת, ח�ב אינ� אבל ע�ה; מצות מב�ל ה�א הרי ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָעצמ�,

�מזיד. ערל, וה�א ��מ�ת ְְִֵֵֶַָָעד

ה�לקח‚. עבד ואחד י�ראל, �ר��ת ���לד עבד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאחד
נ��ל �ית, ��ליד א�א למ�ל�; הרב ח�ב ה�ל, � ה��י� ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹמ�
לקח� אפ�� � ��לקח ���� נ��ל �ס�, �מקנת ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָל�מ�נה;

�י�מ�. נ��ל ���לד, ����ְִֶַַ

�ס�„. מקנת שנקנה]י� יליד[עבד וי� ל�מ�נה, ����ל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ
לשפחתו]�ית לקח[שנולד �יצד? ���לד. ���� ����ל ִִֵֶֶַַַַַָ

ל�מ�נה; נ��ל זה הרי וילדה, ע�� ע�ר� ולקח ְְְֲִִִֵֶָָָָָָ�ְְִַָָ�פחה
עצמ� הע�ר והרי עצמ�, �פני הע�ר ��קח �י על ְַָ�ְְֲִֵֵַַָָ�ְִֶַַַָָוא�
ל�מ�נה. נ��ל ��לד, קד� א�� וקנה ה�איל � �ס� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמקנת

לע�ריה‰. �פחה שתוליד]לקח העוברי� רק א�[קנה , ְְִַָָ�ֶָָ
עבד�ת ל�� להט�יל� ��א מנת על �פחה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ��קח

כאשה] מצוות עצמה על ���לד[שתקבל �י על א� �ִֶַַַ
ה�א �א�� ה�ה, ה��לד �הרי ���לד; ���� נ��ל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ�ר��ת�,
�כלל א�� �אי� קנה�, ה��� �כא�� לב��, �ס� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָמקנת

טבלה[של]�פח�ת וא� �ית. יליד ה�� ��היה �די י�ראל, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עבדות]א�� ל�מ�נה.[לש� נ��ל זה הרי ��לדה, אחר ְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

.Â� ל��ל העבד רצה ולא ה��י�, מ� �ד�ל עבד ְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹלקח
ע�� אותו]מגל�לי� יתר[משכנעי� חד�; ע�ר �ני� �ל ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

ל��י�. �מ�כר� ח�זר א�א ערל, ��ה�א לק�מ� אס�ר ,�� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָעל
ימ�ל ��א ה��י, ר�� אצל וה�א מ�ח�ה, עליו התנה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹוא�
�בע עליו ��ק�ל �בלבד ערל; וה�א לק�מ� מ�ר � ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ�א�ת�

���במ �גר ויהיה נח, �ני ��צט�� ז'צו�ת שקיבל [כגוי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹ
מ�ד.מצוות] יהרג מצו�ת, �בע עליו ק�ל לא א� אבל ;ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

נ�הג. �ה��בל �זמ� א�א ���ב, �ר מק�לי� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואי�

.Êמל וא� �ח�ה; מילה ח�ב י�ראל, לקהל ��כנס ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָ��י
וכ� ���ת��ר. �רית �� מ��� לה�י� צרי� ��י, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ��היה
�רית �� מ��� לה�י� צרי� מה�ל, ��ה�א ���לד ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָקט�
זכר�ת ל� ��� ה�ל�ד וה�א אנ�ר�גינ�ס, ה�מיני. ����ְְְְְִִִֵֶַַַַַָ
י�צא וכ� ��מיני; א�ת� למ�ל צרי� � �נקבה ונקב�ת ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ�זכר

קיסרי]�פ� בניתוח מלי�[נולד ערל�ת, ��י ל� ��� �מי . ְְִִֵֵֶֶָָֹ
��מיני. ��יה� ְְִִֵֶֶַאת

.Á�י� � ה�מ� על�ת אחר ,���� א�א לע�ל� מלי� ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָאי�
�ה�א �זמ��, ��א �י� זמ��, �ה�א ה�מיני, ����ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ולא ,"����" � ה�מיני" "�ב��� ��אמר: והלאה, ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָֹמ��יעי
ה��� וכל ��ר. ה�חר, ע��ד מ�עלה מל וא� ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ��ילה.
ה��� �תח�ת להק�י� מצוה כ�, �י על וא� ל�ילה; ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָ��ר

למצו�ת. מק�ימי� זריזי�, �ְְְְִִִִִַ

.Ë�אינ � �זמ�� ו��א ה��ת; את ��חה �זמ��, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמילה
��א �בי� �זמ�� �בי� ט�ב. י�� את ולא ה��ת, את לא ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ��חה

�הרת היתה �א� �יצד? ה�רעת. את ��חה [נגע�זמ��, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
��ציצתצרעת] �י על א� הערלה; ע� ח�תכ� הערלה, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָ�ע�ר

תע�ה. לא את וידחה ע�ה, יב�א � תע�ה �לא ה�רעת ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹנגע

.È�העבדי מילת �� � ה��ת את ��חה ה�ני� ��ילת ���ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
��ה� �מיני חל א� ה��ת, את ��חה ל�מ�נה נ��לי� ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ה�
�א� � ��לדה עד א�� טבלה ��א �ית מיליד ח�� ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ���ת;

ה��ת. את ��חה אינ� ל�מ�נה, ����ל �י ְִִִֵֶֶֶַַַָָעל

.‡Èה�מיני �חד� ���לד �מי מה�ל, ��ה�א ���לד ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹקט�
חי, �אינ� מ�ני �נפל �ה�א �ר�ת� ���מר קד� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹלע��ר�
אינ� � ערל�ת ��י ל� ��� �מי ואנ�ר�גינ�ס, �פ�, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹוי�צא
י�� �ה�א ���ת, �אחד נ��לי� א�א ה��ת, את ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ��חי�

לה�. ְִִֶָ��יעי

.·È� ��ילה ספק ���� ספק ה�מ��ת, �י� ���לד ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָמי
וא� �מיני. ספק �ה�א ���יעי ונ��ל ה�ילה, מ� ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָמ�ני�
ה��ת, את ��חה אינ� � ה�מ��ת �י� ��ת ערב ְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָנ�לד
מ�פק. ה��ת את ��חי� �אי� ���ת; �אחד נ��ל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָא�א

.‚È�ער�� �ל� היה א� � ה�מיני �חד� ���לד ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמי
א�א ה�א, �בעה �ב� �ל� ולד זה הרי � ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָ�בצ�רניו
א�ת� �מלי� �אב�, ואינ� ���ת לטלטל� �מ�ר ְְְְְִֵֶֶַַָָָָ�ְִֶַָ����הה;
�למי� צ�רניו ואי� לק�י, ��ער� נ�לד א� אבל ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ���ת.
לה�לד רא�י היה ��א ו�אי, �מ�נה �� זה הרי � ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ�בר�ת�
�אב�, ח��ב ה�א לפיכ�, ���מר; קד� ויצא �ת�עה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹא�א
�ל�י� �הה א� כ�, �י על וא� ���ת. לטלטל� ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹואס�ר
ה��לדי� ��אר ה�א והרי קימא, �ל ולד ה�א הרי � ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָי��
נפל. אינ� �אד�, י�� �ל�י� ��הה ��ל �בר; ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹלכל

.„È� �ל� נ�לד א� � לע��ר� ה�ביעי �חד� ���לד ְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹמי
�בעה, �� ספק ���ת. א�ת� �מלי� קימא, �ל ולד זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהרי

� נ��ל � �מ�נה �� �בעהספק �� א� �ני�: מ�ל ��ת ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ה�א, �מ�נה �� וא� ��ת; ��דחה �די� ה�א, ו�ל� ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָה�א
ה�א א� נפל, ��ה לפי ה�א, ��ר �מח�� ��ל זה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהרי

�מ�נה. ��ְֶָ

.ÂË� ה�מ��ת �י� א�� למעי ח�� רא�� הע�ר ְְִִֵֵַָָֹ�ִָה�ציא
א�ת� מלי� אי� ��ת, �לילי א�א ��� יצא ��א �י על ְִֵֵֵֶַָָָ�ִֶַַָָֹא�
י�� את ��חה אינ� � ה��ת את ��חה �אינ� מי וכל ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ���ת.
ט�בי� ימי� �ב�ני �ני. ט�ב י�� את וד�חה רא���; ְְִִִִִֵֵֶֶָט�ב
ה�ני; את ולא הרא��� את לא ��חה אינ� ה�נה, רא� ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ�ל
ה�נה. רא� �ל �ני ��חה אינ� �זמ��, ��א מילה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹוכ�

.ÊËמעת ל� �מ�ני� ��בריא; עד א�ת� מלי� אי� ְִִִֵֵֵֶֶַַָח�לה,
מלי� �� ואחר לעת, מעת ימי� �בעת מחלי�, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ��חיה

ח�ה ��חלצ�� אמ�רי�? �ברי� ��ה ממנוא�ת�. [יצאה ְְֲֲִִֶֶַַַָָָ
זההקדחת] �חלי וכ��צא הגו�], כל �אב�[של א� אבל ; ְֲֲֳִִֵֶַָָָ

מ�ד. א�ת� מלי� וירפא�, עיניו ��ת��ח� �עת � עיניו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָל�
�זה ���צא �ל מסויי�]וכ� באבר הוא .[שהחולי ְֵֵֶַָֹ

.ÊÈ�מלי אי� � �י�תר ירק ��� ��מיני ��מצא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹקט�
���ל עד �מראה[יתווס�]א�ת�, מראיו ויחזר� �� �� ְְְְְְִֵֶַַַַָָֹ

��בע� �מי �י�תר אד� היה א� וכ� ה�ריאי�. ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹה�ט�י�
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מראיו[אותו] ויחזר� �מ� �� ���לע עד א�ת�, מלי� אי� �ְְְְִִֵֶַַַַָָָָ
לה�הר וצרי� ה�א. חלי ��ה מ�ני ה�ט�י�; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ��אר

מלי� ואי� הר�ה, א�� ���דברי� �� �אי� ולד א�א ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
למ�ל[שו�] ואפ�ר ה�ל, את ��חה נפ��ת ���נת ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹחלי;

לע�ל�. מ��ראל אחת נפ� להחזיר אפ�ר ואי זמ�; ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָלאחר

.ÁÈלה�� את]א�ה למול מחמת[נתנה �מת רא��� �נ� ְֲִִֵֵֶַָָָָ
�� �מת ה�ני את מלה וכ� �ח�, את �הכ�ילה ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹה�ילה
לא ז� הרי � אחר מ�על �י� זה, מ�על �י� ה�ילה, ֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹמחמת
��ג�יל עד ל� ממ�יני� א�א �זמ��, ה�לי�י את ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָ�מ�ל

�ח�. ויתח�ק ְְְִֵַַֹמעט

�
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.‡[� והח�טי�[שאריות האריג, מ� ה��צאי� ְְִִִִִַַַָָהח�טי�
��ה � 'נימי�' ה�קראי� וה� ו��ס�פ�, היריעה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ��תח�ת

מהבגד]�ע�ר� כחלק ס�דרי�[להיחשב ו�ל סדי�, �ל ? ְִִִֶֶָָָ
גדולות] סעי�[מטפחות ו�ל �לי��[צעי�], ו�ל [כובע], ְְְִִֶֶָ

מ�ח�ת� קר�ע �ה�א חל�ק ו�ל אצ�ע�ת. �� � רא� ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ל
ס�פ� לאורכו]ועד מק�צי�[פתוח א�ת� ���ב�י� ואחר , ְְְְְִִֶַַַַ

ה�ג�ס אצ�ע�ת. ע�ר ח�טיו �ע�ר � �ל�לא�ת [בגדא�ת� ְְִֶֶֶַָָָָ
דק]והרדידעבה] וכל[צעי� אצ�ע�ת. �ל� וה��ית, ְְְְְִִֶַַָָָָֹ

�י על א� טה�ר, �� ה��גע � הא�� ה�ע�רי� על ִִִֵֵֵַַַַַַַָָה��תר
�מדרס טמא צרי�[הזב]�ה�גד ואי� טמא�ת; ��אר א� ְְְִִֵֶֶֶַָָָ�ְְִֵָ

טה�ר. �ה�גד ��תר, טמאה נגעה �א� ְֵֶֶֶַַָָָ�ְִֶַָָל�מר,

רא�·. �ל ה��ח אשה]נימי ���יחי�[של וה�סוה , ִֵַ�ְְִִֶֶֶַַַָֹ
וה�לקי� �ניה�, על צמר]הערב�י� מ�[חגורות ה�ז�רי� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

וה�נדה ��ר�,[גופיה]ה�ער, על האד� ���ב� ְֵַַָ�ְְֵֶַָָָָָ
� �רכת �מ� ה�תחי� על ���יחי� וה�ר��ד ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹוה�מלה,

�ה�. �ל ִֵֵֶֶָנימיה�

הכתלי�]מ�קלת‚. יושר לבדיקת המשמש ��טמאת,[חוט ְְִִֵֶֶֹ
ה��גע וכל ל�; ח��ר ��� הח�ט מ� טפח ע�ר �ני� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהרי
חר�י� �ל �מ�קלת טה�ר. טפח, ע�ר ל�ני� ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ח��

א�ה.[נגרי�] חמ�י� ��אי�, ו�ל טפח; ע�ר �מ�נה ,ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ
טה�ר. �ק��מ�, ר�צה �ה�א �י על א� � א�� מ��ת על ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָוה�תר

�ה�,„. �ל אר�י� אפ�� � צ�רי� ו�ל צ�די� �ל ִֵֶָ�ְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָֹ�מ�קלת
ְִֵטמאי�.

זהבי�‰ �ל מאזני� זהב]ח�ט ו�ל[מוכרי �לס, ו�ל , ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָֹ
ה�אזני� ות�לה �� ה��קל �א�חז ט�ב, אר�מ� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ��קלי
�ה�. �ל � ��� וח�טי� ��� קנה אצ�ע�ת. �ל� � ְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹמ�ד�

ע����ת מ�כרי �ל מאזני� מ�כ�ת[גושי�]ח�ט �ל ְְֲִִֵֶֶַַָָֹ
,��� וח�טי� ��� קנה טפחי�; �ל�ה �ה�, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹוכ��צא
��י� �עלי ו�ל חנוני� �ל מאזני� ח�ט טפח. ע�ר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ני�
ח�ט טפחי�. ��ה ,��� והח�טי� ה�אזני� קנה טפח; �ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

צ�רי� �ל צמר]מאזני� �[מוכרי זכ�כית ��קלי ו�ל ְְְְִִִֵֶֶַַָֹ
טפחי�. ��עה ,��� והח�טי� מאזני� קנה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹטפחי�;

ח��ר. אינ� הא��, ה�ע�רי� על ְִִִֵֵֵַַַָָוה�תר

.Â�סרגי�� ה�א[קושרי�]החבל מאימתי ה���ת, �� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

��י� �ל�ה �� מ��סרג ל��ה? ריבועי�]ח��ר �]. ְְִִִִֵֶַָָָָֹ
ולח�� ה��ר מ� טמא; ולפני�, ה��ר מ� �חבל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָוה��גע
הרי ק�ר, �ל צר�� �ה� מ�ני � טמא אצ�ע�ת, �ל� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹעד
�אינ� � טה�ר אצ�ע�ת, ל�ל� וח�� ה��ה. מ�לל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹה�

נ�ר. ה��ר אי� �סק�, �אפ�� ה�לי; ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמ�ר�

.Êאר�עה ס�� עד � טמאה �היא ה��ה מ� ה��צא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחבל
�אינ� לפי ה��ה, מ�רכי �אינ� טה�ר; �� ה��גע ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָטפחי�,
מ�ני טמא, � ע�רה ס�� ועד חמ�ה מ�ח�ת לכל��. ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָרא�י
מ�ני טה�ר, � ולח�� מע�רה ה���ת; את �� ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ���לי�

ה��ה. צר� על יתר ִֵֶֶַַָָֹ�ה�א

.Á��לק �די ה��ה על א�ת� ���יפי� אריג �ל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאבנט
חלקיה]אבריה קצת�[להדק �היתה 'מזר�', ה�קרא וה�א , ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ

מ�רכי ה�א הרי טפחי�, ע�רה עד � ה��ה מ� ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָי�צאה
� ��לה �מזר� ה��ה. מ�רכי אינ� ,�� על יתר ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָה��ה;
חבק מ��� לע��ת �די טפחי� �בעה מ��� נ�אר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָא�

המרדעת] על טמאה.[שמניחי� מק�ל זה הרי ְָ�ְֲֲֵֵֶַַלחמ�ר,

.Ëמדרס טמאה �היתה מ��ה[מזב]מ�ה י�צא �מזר� , ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ
וה�ל ���ה, טמאה אב ה�א הרי טפחי�, ע�רה עד �ְֲֲִֵַַָָָ�ְְִַַָָֹ
ה�ב �רס מדרס. �מ�ע ה�א הרי ולח��, מע�רה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָמדרס;
��� ה��ה הרי ולפני�, מע�רה � ה��צא ה�זר� ָ�ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָעל
אמ�רי�? �ברי� ��ה טה�רה. ולח��, מע�רה ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָמדרס;
ח��ר. ��� א�ה, מאה אפ�� � טמא�ת ל�אר אבל ִ�ְֲִֵַָָ�ְְְֲִִָָָלמדרס;
לאהל קצת� והכניס ה��ה, על �ר�� �היה מזר� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ�יצד?
על טמאי� מ�קי� ��פל� א� �קצת�, �ר� ��גע א� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה�ת,
י�צא ��טמא ה�צה היה ואפ�� ה��ה, נטמאת � ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָקצת�

א�ה. מאה ה��ה ִִֵַַָָָמ�

.È�מזר ל� וכר� מדרס, טמאה �היא [רצועתמ�ה ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ
מדרסהידוק] ה��ה � הפרי�� מדרס; טמא ה�ל �ְְְִִִִִֵַַָָָָֹ

�בעה, טמאת טמאה היתה מדרס. מ�ע וה�זר� ְְִַָ�ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ��היתה,
היא � הפרי�� �בעה; טמאת טמאה ��� � מזר� ל� ְְְִִִִַָ�ְֵָָ�ְְִַָָָוכר�
ערב. טמאת טמא וה�זר� ��היתה, �בעה טמאת ְֶֶַ�ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ�ְֵָטמאה
טמא ה�ל � מזר� ל� וכר� ערב, טמאת טמאה ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹ�ְְֵָָָהיתה
��היתה, ערב טמאת טמאה היא � הפרי�� ערב; ְְְֶֶֶַָָ�ְְְִִִֵֶֶַָ�טמאת

טה�ר. ְְִַָָוה�זר�

.‡Èטמא ה�ל � ה�ת �ה� ונגע מזר�, ל� ��ר� ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמ�ה
�ר� �ה� נגע �בעה. טמאת טמאי� �ר��, �בעה; ְְִֶֶֶַַָָָ�ְְְְִִֵֵַָ�טמאת
ערב. טמאת טמאי� �ר��, ערב; טמאת טמאי� ,�� ְֶֶַ�ְְְִֵֵֶֶַ�ְְִֵֵַוכ��צא
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.·Èהמיטה]�רע רגל וח�ר�[� מדרס, טמאה �היתה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָ
מדרס טמאה ה�רע � �ר�� מדרס; ��� ה��ה � ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ�ִִַַָָל��ה
טמאה ה�רע היתה א� וכ� מדרס. מ�ע וה��ה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ��היתה,
טמאת טמאה ��� ה��ה � ל��ה וח�ר� �בעה, ְַ�ְֵָָ�ְְְְִִִִַַַָָָָ�טמאת

��� ��רע ה�ת נגע �א�� מחובר]�בעה, וא�[כשהוא ; ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
קד� �ר�� וא� �כלל�. ה�רע טהרה ה��ה, על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹה�ה
וה��ה ��היתה, �בעה טמאת טמאה ה�רע � ְְְְְִִֶַַָָָָ�ְֵֶַַַָָָה�יה
ערב, טמאת טמאה ה�רע היתה ערב. טמאת ְֶֶַ�ְְְֵֶֶֶַַַָָָ�ְֵָטמאה
היא � �ר�� ערב. טמאת טמא ה�ל � ל��ה ְְִֵֶֶַָ�ְְִִֵַַָָָֹוח�ר�
טמאת ה�מא �אי� טה�רה; וה��ה ערב, טמאת ְַ�ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ְֵָטמאה
ולד, �ה�א מ�ני � �לי� ולא אד�, מט�א ה�ת מ� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹערב
ואחר �מת ��טמא מע�ר �ל ��� ה�י� וכ� ��ארנ�. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ�מ�

ל�ע�ר. ח�ר� ��ְְִֵַַָ

שני יו�

כב ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

�ל�ה‡. על טפחי� �ל�ה לה��א? ה�גד �ע�ר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ��ה
למדרס הזב]טפחי� �ל�[טומאת על אצ�ע�ת ו�ל� , ְְְְְִִֶַָָָָָֹֹ

ל�אר א� ה�ת לטמאת ה�לל ע� מכ�נ�ת ְְִֵַַָ�ְְִַָָ�ְְֶָאצ�ע�ת
אבל �פ��י�. צמר �בגדי אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָ�טמא�ת.
ה�מא�ת, מ�ל טמאה מק�לי� אי� מיני�, �אר �ל ְ�ְִַָָ�ְְְְִִִִֵֶַָָ�גדי�
א� טפחי� �ל�ה על טפחי� �ל�ה �ה� היה א� ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹא�א
��א למד�, ה�מ�עה מ�י � בגד" "א� ��אמר: ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָיתר,
��אר טפחי� �ל�ה על טפחי� �ל�ה לר��ת ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹֹה�ת�ב
ה�גדי�. מ� ה�אי� �קרעי� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָ�גדי�.
�אר מק�ל זה הרי �ה�א, �ל עצמ� �פני �גד הא�רג ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאבל
א�א א�ת� מק�ל �אי� מדרס, מ�מאת ח�� � ְְְִֵֵֶֶַַָָָ�ְִ�טמא�ת

למדרס. ְְִָָָהרא�י

ה��י�,·. וה�מטי� ה�בדי� �ג�� �י�תר, העבי� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָה�גדי�
ה�גדי מצרי�א� �ל ���� �גדי �ג�� �י�תר, הר�י� � ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָ

��היה עד טמאה, מק�לי� אינ� � מ�ח�� נראה ְְִֶֶַָ�ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ�ה��ר
�י� למדרס, �י� טפחי�, �ל�ה על טפחי� �ל�ה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ��רע

טמא�ת. ְ�ְִָל�אר

ה��לע‚. אחד � �בגדי� טמאה מק�ל�ת ה�ליע�ת, ְְִִֵֶַַָָָ�ְְְִַַָ�ל
�י� א�ת� וע�ה צרה]ח�טי� א�ת�[חגורה הא�רג א� , ְִִֵָָָָָ

אבנט א�ת� רחבה]וע�ה מ�ליעה[חגורה ח�� ;�� וכ��צא ְְְְִִֵֵַַָָָָ
ה��רי� א�ת� צמר]�ע��י� ה�מר,[מוכרי �� לק�ר ְִִִֶֶֶַַַָָָֹ
ה�לע טה�רה. אבני�]�היא ירית אב�[כלי ק��ל ��ית ְִִֵֶֶֶֶֶַַָ

��� אצ�ע �ית נפסק טמאה. מק�לת ע�ר, א� אריג ���ְִֶֶֶַָָ�ְְְִֵֶֶַַָָ
האצבע] הנחת ���[מקו� ה�קיע �ית נפסק טה�רה; ,ְְְִִֵֶַַַָָ

השניה]�לבד היד אחיזת �טמאת�.[מקו� היא עדי� , ְְֲִִִַַ�ְָָ
והחר�[מלכודות]ה�כמ�רא�ת טמאה. מק�לי� והר�ת�ת, ְְְְְִִַַָָָ�ְְֵֶַָ

דגי�] לצידת ה��טי[רשת מ�ני לדגי�]מק�ל, מזו� ,[כיס ְְִִֵֵַַ
ה�בכה א�ת� �עיני החוטי�]מ�ני שבי� הרווח ��י�[� ְְִִֵֵֵֶַַָָָ

מ� טה�ר; החר�, מ� �גד הע��ה ��גד. ה�א והרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ�י�תר,
מ��א. ִִֵַַה��טי,

ה��מרת„. מ� חל�ק �ל�ה[מסננת]ע�ה �� י� א� � ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
טמאה. מק�ל �ל�ה, ְָ�ְְֵַַָֹעל

��לת‰. יי� �ל בלתה]מ�מרת מעי�[� מ���ת א� � ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
טה�רה. לאו, וא� טמאה; רא��נה, ְְְְְִִֵַָָָָָמלאכ��

.Â,טמאה מק�ל�ת אינ� � המצ�ר�ת ה�פרי� ְָ�ְְֵַָָ�ְְְְִִַַָמט�ח�ת
עליה�, מעיד צ��ר� �הרי אד�; מ���י �אינ� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמ�ני
טמא�ת, ��אר מ��א�ת � מצ�ר�ת ו�אינ� נע��. ְ�ְְִִַָָ�ְְְֲֵֵֶֶֶַָ��ספר

ל�: �א�מרי� מ�ני מדרס, מ�מאת לזבח�� [כביכול, ִ�ְְְְִִִֵֶַָ
מלאכ�נ�'שעליה:] ונע�ה למלאכה'עמד, מיועדת היא �] ְְְֲֲֵֶַַֹ

�מ��ב.אחרת] מ��ב �עני� ��ארנ� �מ� ,ְְְְְִִֵֶַַָָ

.Ê,ה��ט מ�ני �תפיה� על ���יחי� ה��לי� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָוכסת
�מדרס. מ��אה אינ� יי�, �ל �מ�מרת �מדרס. ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמ��אה

.Áלצ�ר�ת עליו �ח�ב עליו]�גד מק�ל[לצייר אינ� , ְְִֵֵֵֶֶֶַָָ
ה�ית �על טמאה. מק�ל זה הרי מח�ב��, ��ל ְִַַַַָ�ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָ�טמאה;

לח��ת מט�ח�ת וע��די�,[לכסות]�ע�ה �תלי� �ה� ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
טמאה. מק�ל�ת ְָ�ְְֵַָאינ�

.Ëסבכה� ע��י �ה�א ��[כרשת]חל�ק ל�חק �די ְְְִֵֵֶַָָָָ
�כר שתייני�]ל��תי של דרכ� היה טמאה.[כ� מק�ל אינ� , ְְֵֵֵֵַָ�ְָ

.Èנשי�]��ח ה�פר[כובע על הספר]��תנ� בו טהר[כיסה , �ְֵֶֶַַַָָָ
טמא�ת. �ב�אר �מת מ��א אבל מדרס; טמאת ְ�ְְְְֲִִִֵֵַַָָָ�ְִֵַמ�ק�ל

.‡Èאס�ל�נית על[תחבושת]הע��ה �י� ה�גד על �י� , ְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
לה� ע�ה טה�רה. ��ע�ר, �ה� ��� �י על א� � ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהע�ר

מתאני�]מלגמא מק�ל[תחבושת אינ� � ה�גד על � ְ�ְְֵֵֶֶַַַָ
מק�ל � הע�ר ועל רא�י; ואינ� נתלכל� �הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָ�טמאה,

למ��ב. ורא�י מתק�ח �ה�א מ�ני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ�טמאה,

.·È�ל� �� מ��ארג טמאה? ה�גד יק�ל ְֱִֶֶָָֹֹ�ְֵֵֵֶֶַַַָמאימתי
�מחט, ה�ארגי� ה�לי� וכל אצ�ע�ת. �ל� על ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאצ�ע�ת

ואנ�ליא �יס נעל]�ג�� עד[סוג טמאה, מק�לי� אי� � ְְְְְְִִִֵֶַָ�ְַָ
מלאכ��. ְְִֵֶַָָ���מר

.‚È�יו� � מצ�דה �ג�� מחט, ��י על ה�ע�י� ה�לי� ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָוכל
טמאה. מק�לי� מלאכ��, ק��ל �ית �ה� ְָ�ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ�ע�ה

.„Èהתחיל א� � �רא�יה� ה�נ�ת ���יחי� ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ�בכה
מ�יה א�ת� משפתה]לע��ת עד[� טמאה, מק�לת אינ� � ְֲִִֵֶֶַַָָָ�ְַָ

אינ� � מ�רקעית� �� התחיל וא� קרקעית�; ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ��גמר
��� ו�ביס �יה. את ��גמר עד טמאה, שעלמק�לת [בד ְֶֶַ�ְְְִִִֶֶֶַָָָָֹ

ח��רהשבכה] ��� והח�טי� עצמ�, �פני טמאה ְְְְִִִֵֶַַָָ�ְֵַמק�ל
�לט�א. ְְִֵֵַַלה��א

.ÂËל� ה�ער רב מק�לת אינ� א� � ��קרעה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ��בכה
טה�רה. ְָֹרא�,

.ÊËמאימתי � ניר �ל א� לבד, �ל א� �גד, �ל ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָחל�ק
�יו את מ��פ�ח מלאכ��? �מר הצוואר]ה�א �[מקו� ְְְְִִִֶֶַַַ

החל�ק, נטמא וא� קטנ�. לפי וה�ט� �דל�, לפי ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָה�ד�ל
מעי� מ��� ואינ� מ��בלה, טהרת�? היא ְְְֳִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמאימתי
ה�א עדי� למעלה, ר�� �� נ���ר רא��נה. ְְֲִַַָ�ְְְִִֵַַָמלאכ��
טה�ר. �יו, מ�ית נקרע וא� טה�ר. מ�מ�ה, ר�� ְְְִִִִִֵַַָָָ�ְָ�ְ�טמאת�;

.ÊÈ,גד� �ל מ��� חג�ר �]הע��ה סדי�[או �ל �מ��� ֲִִִִִֶֶֶֶֶָָ
��מלל עד טמאה, מק�ל אינ� ע�ה�[יתפור]� �פת�תיו; ְֵֵַ�ְְְִִֶַָָָָֹ

עד טמאה, מק�ל אינ� � ה�די� �מאמצע ה�גד, ְַָ�ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמאמצע
�]��מלל ה�ני.[ג� מ��� ְִִִִֵֶַֹ

.ÁÈ.טמא � ק�מת ואמצעית� צדדיו, ��ל� ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָחג�ר
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.·Èהמיטה]�רע רגל וח�ר�[� מדרס, טמאה �היתה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָ
מדרס טמאה ה�רע � �ר�� מדרס; ��� ה��ה � ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ�ִִַַָָל��ה
טמאה ה�רע היתה א� וכ� מדרס. מ�ע וה��ה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ��היתה,
טמאת טמאה ��� ה��ה � ל��ה וח�ר� �בעה, ְַ�ְֵָָ�ְְְְִִִִַַַָָָָ�טמאת

��� ��רע ה�ת נגע �א�� מחובר]�בעה, וא�[כשהוא ; ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
קד� �ר�� וא� �כלל�. ה�רע טהרה ה��ה, על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹה�ה
וה��ה ��היתה, �בעה טמאת טמאה ה�רע � ְְְְְִִֶַַָָָָ�ְֵֶַַַָָָה�יה
ערב, טמאת טמאה ה�רע היתה ערב. טמאת ְֶֶַ�ְְְֵֶֶֶַַַָָָ�ְֵָטמאה
היא � �ר�� ערב. טמאת טמא ה�ל � ל��ה ְְִֵֶֶַָ�ְְִִֵַַָָָֹוח�ר�
טמאת ה�מא �אי� טה�רה; וה��ה ערב, טמאת ְַ�ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ְֵָטמאה
ולד, �ה�א מ�ני � �לי� ולא אד�, מט�א ה�ת מ� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹערב
ואחר �מת ��טמא מע�ר �ל ��� ה�י� וכ� ��ארנ�. ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ�מ�

ל�ע�ר. ח�ר� ��ְְִֵַַָ

שני יו�

כב ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

�ל�ה‡. על טפחי� �ל�ה לה��א? ה�גד �ע�ר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ��ה
למדרס הזב]טפחי� �ל�[טומאת על אצ�ע�ת ו�ל� , ְְְְְִִֶַָָָָָֹֹ

ל�אר א� ה�ת לטמאת ה�לל ע� מכ�נ�ת ְְִֵַַָ�ְְִַָָ�ְְֶָאצ�ע�ת
אבל �פ��י�. צמר �בגדי אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָ�טמא�ת.
ה�מא�ת, מ�ל טמאה מק�לי� אי� מיני�, �אר �ל ְ�ְִַָָ�ְְְְִִִִֵֶַָָ�גדי�
א� טפחי� �ל�ה על טפחי� �ל�ה �ה� היה א� ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹא�א
��א למד�, ה�מ�עה מ�י � בגד" "א� ��אמר: ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָיתר,
��אר טפחי� �ל�ה על טפחי� �ל�ה לר��ת ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹֹה�ת�ב
ה�גדי�. מ� ה�אי� �קרעי� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָ�גדי�.
�אר מק�ל זה הרי �ה�א, �ל עצמ� �פני �גד הא�רג ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאבל
א�א א�ת� מק�ל �אי� מדרס, מ�מאת ח�� � ְְְִֵֵֶֶַַָָָ�ְִ�טמא�ת

למדרס. ְְִָָָהרא�י

ה��י�,·. וה�מטי� ה�בדי� �ג�� �י�תר, העבי� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָה�גדי�
ה�גדי מצרי�א� �ל ���� �גדי �ג�� �י�תר, הר�י� � ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָ

��היה עד טמאה, מק�לי� אינ� � מ�ח�� נראה ְְִֶֶַָ�ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ�ה��ר
�י� למדרס, �י� טפחי�, �ל�ה על טפחי� �ל�ה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ��רע

טמא�ת. ְ�ְִָל�אר

ה��לע‚. אחד � �בגדי� טמאה מק�ל�ת ה�ליע�ת, ְְִִֵֶַַָָָ�ְְְִַַָ�ל
�י� א�ת� וע�ה צרה]ח�טי� א�ת�[חגורה הא�רג א� , ְִִֵָָָָָ

אבנט א�ת� רחבה]וע�ה מ�ליעה[חגורה ח�� ;�� וכ��צא ְְְְִִֵֵַַָָָָ
ה��רי� א�ת� צמר]�ע��י� ה�מר,[מוכרי �� לק�ר ְִִִֶֶֶַַַָָָֹ
ה�לע טה�רה. אבני�]�היא ירית אב�[כלי ק��ל ��ית ְִִֵֶֶֶֶֶַַָ

��� אצ�ע �ית נפסק טמאה. מק�לת ע�ר, א� אריג ���ְִֶֶֶַָָ�ְְְִֵֶֶַַָָ
האצבע] הנחת ���[מקו� ה�קיע �ית נפסק טה�רה; ,ְְְִִֵֶַַַָָ

השניה]�לבד היד אחיזת �טמאת�.[מקו� היא עדי� , ְְֲִִִַַ�ְָָ
והחר�[מלכודות]ה�כמ�רא�ת טמאה. מק�לי� והר�ת�ת, ְְְְְִִַַָָָ�ְְֵֶַָ

דגי�] לצידת ה��טי[רשת מ�ני לדגי�]מק�ל, מזו� ,[כיס ְְִִֵֵַַ
ה�בכה א�ת� �עיני החוטי�]מ�ני שבי� הרווח ��י�[� ְְִִֵֵֵֶַַָָָ

מ� טה�ר; החר�, מ� �גד הע��ה ��גד. ה�א והרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ�י�תר,
מ��א. ִִֵַַה��טי,

ה��מרת„. מ� חל�ק �ל�ה[מסננת]ע�ה �� י� א� � ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
טמאה. מק�ל �ל�ה, ְָ�ְְֵַַָֹעל

��לת‰. יי� �ל בלתה]מ�מרת מעי�[� מ���ת א� � ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
טה�רה. לאו, וא� טמאה; רא��נה, ְְְְְִִֵַָָָָָמלאכ��

.Â,טמאה מק�ל�ת אינ� � המצ�ר�ת ה�פרי� ְָ�ְְֵַָָ�ְְְְִִַַָמט�ח�ת
עליה�, מעיד צ��ר� �הרי אד�; מ���י �אינ� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמ�ני
טמא�ת, ��אר מ��א�ת � מצ�ר�ת ו�אינ� נע��. ְ�ְְִִַָָ�ְְְֲֵֵֶֶֶַָ��ספר

ל�: �א�מרי� מ�ני מדרס, מ�מאת לזבח�� [כביכול, ִ�ְְְְִִִֵֶַָ
מלאכ�נ�'שעליה:] ונע�ה למלאכה'עמד, מיועדת היא �] ְְְֲֲֵֶַַֹ

�מ��ב.אחרת] מ��ב �עני� ��ארנ� �מ� ,ְְְְְִִֵֶַַָָ

.Ê,ה��ט מ�ני �תפיה� על ���יחי� ה��לי� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָוכסת
�מדרס. מ��אה אינ� יי�, �ל �מ�מרת �מדרס. ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמ��אה

.Áלצ�ר�ת עליו �ח�ב עליו]�גד מק�ל[לצייר אינ� , ְְִֵֵֵֶֶֶַָָ
ה�ית �על טמאה. מק�ל זה הרי מח�ב��, ��ל ְִַַַַָ�ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָ�טמאה;

לח��ת מט�ח�ת וע��די�,[לכסות]�ע�ה �תלי� �ה� ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
טמאה. מק�ל�ת ְָ�ְְֵַָאינ�

.Ëסבכה� ע��י �ה�א ��[כרשת]חל�ק ל�חק �די ְְְִֵֵֶַָָָָ
�כר שתייני�]ל��תי של דרכ� היה טמאה.[כ� מק�ל אינ� , ְְֵֵֵֵַָ�ְָ

.Èנשי�]��ח ה�פר[כובע על הספר]��תנ� בו טהר[כיסה , �ְֵֶֶַַַָָָ
טמא�ת. �ב�אר �מת מ��א אבל מדרס; טמאת ְ�ְְְְֲִִִֵֵַַָָָ�ְִֵַמ�ק�ל

.‡Èאס�ל�נית על[תחבושת]הע��ה �י� ה�גד על �י� , ְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
לה� ע�ה טה�רה. ��ע�ר, �ה� ��� �י על א� � ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהע�ר

מתאני�]מלגמא מק�ל[תחבושת אינ� � ה�גד על � ְ�ְְֵֵֶֶַַַָ
מק�ל � הע�ר ועל רא�י; ואינ� נתלכל� �הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָ�טמאה,

למ��ב. ורא�י מתק�ח �ה�א מ�ני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ�טמאה,

.·È�ל� �� מ��ארג טמאה? ה�גד יק�ל ְֱִֶֶָָֹֹ�ְֵֵֵֶֶַַַָמאימתי
�מחט, ה�ארגי� ה�לי� וכל אצ�ע�ת. �ל� על ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאצ�ע�ת

ואנ�ליא �יס נעל]�ג�� עד[סוג טמאה, מק�לי� אי� � ְְְְְְִִִֵֶַָ�ְַָ
מלאכ��. ְְִֵֶַָָ���מר

.‚È�יו� � מצ�דה �ג�� מחט, ��י על ה�ע�י� ה�לי� ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָוכל
טמאה. מק�לי� מלאכ��, ק��ל �ית �ה� ְָ�ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ�ע�ה

.„Èהתחיל א� � �רא�יה� ה�נ�ת ���יחי� ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ�בכה
מ�יה א�ת� משפתה]לע��ת עד[� טמאה, מק�לת אינ� � ְֲִִֵֶֶַַָָָ�ְַָ

אינ� � מ�רקעית� �� התחיל וא� קרקעית�; ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ��גמר
��� ו�ביס �יה. את ��גמר עד טמאה, שעלמק�לת [בד ְֶֶַ�ְְְִִִֶֶֶַָָָָֹ

ח��רהשבכה] ��� והח�טי� עצמ�, �פני טמאה ְְְְִִִֵֶַַָָ�ְֵַמק�ל
�לט�א. ְְִֵֵַַלה��א

.ÂËל� ה�ער רב מק�לת אינ� א� � ��קרעה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ��בכה
טה�רה. ְָֹרא�,

.ÊËמאימתי � ניר �ל א� לבד, �ל א� �גד, �ל ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָחל�ק
�יו את מ��פ�ח מלאכ��? �מר הצוואר]ה�א �[מקו� ְְְְִִִֶֶַַַ

החל�ק, נטמא וא� קטנ�. לפי וה�ט� �דל�, לפי ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָה�ד�ל
מעי� מ��� ואינ� מ��בלה, טהרת�? היא ְְְֳִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמאימתי
ה�א עדי� למעלה, ר�� �� נ���ר רא��נה. ְְֲִַַָ�ְְְִִֵַַָמלאכ��
טה�ר. �יו, מ�ית נקרע וא� טה�ר. מ�מ�ה, ר�� ְְְִִִִִֵַַָָָ�ְָ�ְ�טמאת�;

.ÊÈ,גד� �ל מ��� חג�ר �]הע��ה סדי�[או �ל �מ��� ֲִִִִִֶֶֶֶֶָָ
��מלל עד טמאה, מק�ל אינ� ע�ה�[יתפור]� �פת�תיו; ְֵֵַ�ְְְִִֶַָָָָֹ

עד טמאה, מק�ל אינ� � ה�די� �מאמצע ה�גד, ְַָ�ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמאמצע
�]��מלל ה�ני.[ג� מ��� ְִִִִֵֶַֹ

.ÁÈ.טמא � ק�מת ואמצעית� צדדיו, ��ל� ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָחג�ר
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.ËÈאת �� לחגר והתקינ� ה�גד, מ� ��ר�� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�פה
�אבנט. �היא מ�ני טמאה, מק�לת � ְְְְִִֵֵֶַָ�ְְֶֶַָָמתניו

.Îק�מ�ת �פת�תיה רב הי� א� � ��לת עני �ל ְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹט�ית
�ריא �ל� על �ל� �� �אי� �י על א� ז�[חזק]� הרי , ֲִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ

�ל� �� י� א� � ק�מ�ת �פת�תיה אי� טמאה. ְְִִֵֵֶַָָָָָֹ�ְֶֶַמק�לת
אינ� לאו, וא� טמאה; מק�לת �בריא, חזק �ל� ְְִֵָָָ�ְִֶֶַַָָָָֹעל

ענ�י�. �גדי �אר וכ� טמאה. ְְְְֲִִִֵֵָָ�ְֶֶַמק�לת

.‡Îל�ה� על טפחי� �ל�ה �ה� �אי� ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹמטל��ת
והכינ� עליה� ח�ב וא� טמאה. מק�ל�ת אינ� ְְְֲִִִֵֵֵֶָָ�ְְְִֵַָָטפחי�,

על[לשימוש] מ�ל� �ח�ת ��הי� עד טמאה, מק�ל�ת �ְְַ�ְְִִֶַַָָָֹ
אינ� אצ�ע�ת �ל� על אצ�ע�ת מ�ל� �ח�ת ��ל ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹ�ל�;

�הכינ�. �י על וא� �לל, טמאה ְְְִִֵֶַַָָ�ְֵַמק�ל

.·Î[בגד]�טפחי �ל�ה על טפחי� מ�ל�ה ְְְְִִִַָָָָָֹֹ�ח�ת
את �� לפקק שבקיר]�התקינ� �לנער[החור ה�רח�, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ

�לק�ח[לערבב] ה�דרה, את הרחי�,[לנקות]�� את �� ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
טמאה. מק�ל אינ� �א��ה, ה�ליכ� א� � �א�� ְָ�ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָוכ��צא
�ה�יח� �מי זה הרי � ה�לת אח�רי ה�יח� א� �בגד� ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ�לה�
טמא�ת �אר �מק�ל אצל�, ח��ב ה�א ועדי� �גדיו, ְ�ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָ�ת��
טפחי�. מ�ל�ה �ח�ת ה�א �הרי מדרס, מ�מאת ְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ�ִח��

.‚Î�מ�ל �היה טפחי� �ל�ה על טפחי� ְָ�ְְְְִִֶַָָָָָָֹֹ�ל�ה
�ס, מלח ה�ב רבע �� לצרר �די �ריא היה א� � ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ�א��ה
מ��א. אינ� לאו, וא� �מדרס; מ��א זה הרי � י�רע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹולא
�אינ� �י על א� �ריא, היה א� � ��ית היה א� ֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָאבל
�ריא היה ולא מלח, צ�רר �היה א� מלח, �� לצרר ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹיכ�ל

מדרס. טמא זה הרי �ְֲִֵֵֶָָ

.„Î�א � ה�רעי� הב�ל� ולא ��קרע, �ל�ה על ְְְִִַָ�ְְְְִֶַַָָֹֹֹ�ל�ה
זה הרי � ���א ��ר� י�ע עליו �כ���ב ה��א, על ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָנ�תנ�

�מדרס. מ��א זה הרי י�ע, לא וא� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹטה�ר;

.‰Îמהה�� אצ�ע�ת �ל� על אצ�ע�ת [נחלש]�ל� ְְְִֶֶֶַָָָָָֹֹ
ח�טי� �ני א� ק�ר, �� ��מצא א� אחד, ח�ט אפ�� ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָמ���

וערב]מתאימי� שתי ואינ� טה�רה.[� ז� הרי � ְְֲִִֵַָ

.ÂÎעל �ה�ליכ� אצ�ע�ת �ל� על אצ�ע�ת ְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ�ל�
לע�ל� טמאה. מק�לת החזיר�, טה�רה; ְְָָ�ְְְֱִֶֶֶַַָָָָהא��ה,
אר�מ� מ�ל ח�� מט�את�; והחזרת� מטהרת�, ְְְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָָָָָָָה�לכת�
היא הרי � הא��ה על היתה �אפ�� ט�בה, זה�רית ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָו�ל

ח��בה. �היא מ�ני טמאה, ְְֲִִֵֶָָ�ְֶֶַמק�לת

.ÊÎ�א ����ר, ��תנ� אצ�ע�ת �ל� על אצ�ע�ת ְְְֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ�ל�
טפחי� �ל�ה אבל טה�רה; � עצמ� �פני ���ר ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹ�ע�י�
�היה, �מ�ת ה�א הרי � ����ר ��תנ� טפחי� �ל�ה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹעל
מ��א אינ� � עצמ� �פני ���ר ע�ה� �מדרס. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָ�מ��א

�ל�ה. על מ�ל�ה ממעט� ה�פר �הרי ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�מדרס,

שלישי יו�
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החבלי�‡. מ� א�ת� �א�רגי� ה�חצלת ה�א � ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָה���
�]�מ� וה�מא[קנה עשב]ה��� ואי�[מי� �ה�. וכ��צא ְְְִֵֵֶֶַַַָֹ

מ��א כ� �י על וא� ���רה, האמ�רי� ה�לי� �כלל ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָה���
ה���ב", "�ל ה�ת�ב ר�ה �הרי � ��רה �י� �מדרס ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָה�א

�ב�אר �מת מ��א וכ� ל�. וע��י למ��ב רא�י ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָוזה
וזה ��ארנ�; �מ� ע�, �לי ���טי �כל מ�בריה�, ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָ�טמא�ת
טמא�ת. ��אר מ��א � �מדרס ה���א ��ל �ד�ל, ְ�ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�לל

��אר·. �ל� על ��ל� מ��א �ה�גד �ארנ�, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ�בר
למדרס. טפחי� �ל�ה על טפחי� �ב�ל�ה ְְְְְְְִִִִַָָָָָֹֹ�טמא�ת,

טפחי�;‚. אר�עה על טפחי� אר�עה �ע�ר� ְְְְִִִַַַַַָָָָָָה�ק,
�י� � ��ה על ��ה ה���, חמ�ה; על חמ�ה ֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָהע�ר,
הא��, ה�ע�רי� מ�ל �פח�ת טמא�ת. ל�אר �י� ְִִִֵַָָָ�ְְְִִֵָָלמדרס,
מה� אחד �קרע אמ�רי�? �ברי� ��ה מ�ל��. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָטה�רי�
טפח אפ�� וקצ� �כ�נה ה��צ� אבל ��נה. �לא ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ��קרע
טפחי� �ל�ה על טפחי� �ל�ה א� למ��ב, טפח ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹעל
על ה�פח �היה �י� �מדרס, מ��א זה הרי � ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמ��ב
ע�ר א� �ק א� �גד �ל�ה, על ה�ל�ה א� �הקציע ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹטפח

לאחיזה מה� מאחד המק�ע וכ� מ��. כפפה]א� �די[� ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
י�ק� ��א �אני� ק�צצי �ע��י� �דר� �יד�, �� ְ�ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶָֹֹ��אחז
יהיה ��א וה�א, �ה�א; �כל טמא זה הרי � ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹאצ�ע�תיה�
מ�ל��. טה�ר מ�ל�, �ח�ת ��ל � אצ�ע�ת מ�ל� ְְִִִֶֶָָָָָָָֹֹ�ח�ת

�ל�ה„. ה�ק, מ� וטפח ה�גד מ� טפחי� �ני ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהמח�ר
ה��� מ� ואחד הע�ר מ� אר�עה הע�ר, מ� ואחד ה�ק ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמ�
טפחי� חמ�ה ח�ר א� אבל ה�דרס; מ� טה�ר זה הרי �ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
ה�ק, מ� ואחד הע�ר מ� אר�עה הע�ר, מ� ואחד ה��� ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמ�
זה מדרס. טמא זה הרי � ה�גד מ� ואחד ה�ק מ� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ל�ה
ה�לימ� טמא; מ���, �חמ�ר �ע�ר� �ה�לי� �ל ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָה�לל:

טה�ר. ה�ל, ִַַָמ�

ואי�‰. טה�רי�; לי�יבה, �התקינ� �כברה נפה ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָ�ל�יי
��ק�ע עד טמאה הרשתא�ת�[יסיר]מק�לי� [את ְְִַ�ְְֶַַַָָ

�מ��.ממסגרתה] יהי� �� ואחר ,ְְְִַַַָָ

.Â�� ��היה עד �מדרס, מ��א אינ� קט� �ל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָחל�ק
�פ�ל ונמ�ד טפחי�; �ל�ה על טפחי� �ל�ה ְְְְְְְִִִִַָָָָָָֹֹ��ע�ר

תשמישו]�בר�ת� בעת שהוא �פ�לי�:[כמו נמ�די� וא�� . ְְְְִִִִִֵָָ
ואת ה��קי�, ועל הרגלי�, על �ה� ��ל�י�י� ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָ�גדי�

�נ�ה �ל וכיס וה��בע, וה�כנסי�, .[חגורה]הרא�, ְְְְִִִֶַַַַָָֹ�ְָ
��לי� ה�פה[תפרה]�מטלית הבגד]על שפת א�[� � ְְִִֶַַַָָָָ

�פ�לה. נמ�דת �פ�לה, וא� ���טה; נמ�דת ְְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָ���טה,

.Ê,מדרס� ונטמא �ל�ה, על �ל�ה �� �ארג ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹה�גד
נ�ל מדרס; ��� ה�גד � ה�גד �ל את ה�לי� �� ְִִַָ�ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָואחר

מ�ח�ת� אחד בתחילה]ח�ט שנטמא ממה מ�[� טה�ר , ְִִִֶָָָ
�כלי רא��� ה�א והרי מדרס, מ�ע טמא אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָה�דרס,
ה�לי� �� ואחר מ�ח�ת�, אחד ח�ט נטל �מדרס. ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָ��גע
�ארג �גד וכ� מדרס. מ�ע טמא ה�גד �ל � ה�גד �ל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאת
ה�לי� �� ואחר �מת, ונטמא �ל�, על אצ�ע�ת �ל� ��ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
אחד ח�ט נ�ל מת; טמא ��� ה�גד � ה�גד �ל את ְִֵֵֶַָ�ֶֶֶֶֶַַָָָעליו
מת. טמא מ�ע טמא אבל מת, מ�מא טה�ר � ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָמ�ח�ת�
� ה�גד �ל את ה�לי� �� ואחר מ�ח�ת�, אחד ח�ט ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָנטל
�ל� �אמר�: מ�ני טה�ר? ה�ל יהיה ול�ה טה�ר. ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹה�ל

�ל� אבל[אצבעות]על מ�ל��. טה�רה ��תמעטה, ְְְֲֲִִֶַַָָָָֹ
�ל�ה על �[טפחי�]�ל�ה על א� � ��הרה��תמעטה י ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ה�מא�ת. �כל טמאה היא הרי ה�דרס, ְ�ְְְֲִִִֵֵַַָָָמ�

iriax mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

.Á�טלא� מדרס, �היא טלאי]מטלית ה��ה[עשאה על ְְְִִִֶַַַָָָ�ָ
הפרי�[סל] לטמאה; רא��� ה�ל נע�ה � הע�ר על ְְִִָ�ְֲִַַַָָֹא�

��גע� מ�ני רא���, הע�ר א� ה��ה הרי � ה�טלית ְְִִֵֶָָָ�ְֲִֵֶַַַאת
והפרי��, ��לי� ��יו� � טה�רה וה�טלית ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ��דרס.
מדרס, ה�ל נע�ה � ה�ק על א� ה�גד על טלי� ְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ�טלה.
ה�ק א� ה�גד הרי � הפרי�� טמאה. אב ה�ל ְְֲִִֵֶֶַַַָָ�ֲֵַַַֹוהרי
��היתה, טמאה אב וה�טלית ��דרס; נגע �הרי ְְְֶָָָ�ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָרא���,
� ה�גד על ה�טלית �פר האריג. על �טלה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ�אינ�

�� �מי� ר�ח�ת מ��י א� אחת מר�ח יוונית]���לי� ג' �] ְְְְִִֵֵֶַַַַָָ
�לבד; מדרס מ�ע א�א אב ה�ל נע�ה ולא ח��ר, אינ� �ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
ונע�ה ח��ר, היא הרי � ז� �נגד ז� ר�ח�ת מ��י ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָ�פר�

אב. ַָֹה�ל

.Ë� נחלק �� ואחר �מדרס, ��טמא �ל�ה על ְְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ�ל�ה
ה� והרי �לל, טמאה א�� �קרעי� ואי� ה�דרס; מ� ְְֲֵֵַָָ�ְְְִִִִֵֵַַָָָטהר
מ��� וקרע �מדרס, ��טמא �גד אבל ��טמא. �לי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ��ברי
מ� טהר ה�רע א�ת� � אצ�ע�ת �ל� על אצ�ע�ת ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ�ל�
ה�גד מ� �רי�ת� ��עת מדרס; �מ�ע טמא אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה�דרס,

�מ�ע�. נטמא ְְִַַָָָה�ד�ל,

.È�מ טהר � �רכת ע�ה� �� ואחר �מדרס, ��טמא ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹסדי�
�� מ��ק�ר ה�דרס? מ� טהרת� היא �מאימתי ְְְֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹה�דרס.

ה�ר�כ�ת. ��אר �ה� נתלה �ה�א ְְִִֶֶַַָָָָָה��לא�ת

.‡È��מ� ��עריב וקד� והט�יל�, מדרס, �היא ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָֹט�ית
אינ� ��ב ר��, �� ��קרע �יו� � קרע מ��ה לקרע ֵָָ�ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהתחיל
מע�רת �די �� נ���ר �עדי� �י על א� ,��� וטהרה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ�ְֲִָָח��ר

קט�] סודר וה�ל�[� נקרע ה�א �הרי נקרע, [סופו��א ְְְֲִִֵֵֶֶַָֹ
כולו] י��ליקרע �טב�לת אמ�רי�? �ברי� ��ה .ְְֲִִִֶַַָ

היו�] עליה[שהוטבלה חס ��א �יו� תתקלקל]; [שמא ֵֶֶָָָָֹ
.��� טהרה �לפיכ� ,��� את לקרע יח�ס לא �� ָ�ְֲִָָָָ�ְְְִִֶַַָָָֹֹלהט�יל�,
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ל�טח�‡. עליו �ח�ב ע�ר �מדרס: מ��אי� ע�ר�ת ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָא��
עליו] לשבת לי��[� מ�מעל� ה���ת על ���יחי� וע�ר ,ְְְִִִִִֶַַַַַָ

וע�ר ה��א�י, �חת החמ�ר על ���יחי� וע�ר ְְֲִִֶַַַַַַַָָעליו,
ע�ר וכ� ה�סת. וע�ר ה�ר, וע�ר ה�ט�, �חת �ערס ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ���יחי�
עליו ���ל� �די האכילה �עת ה�לח� �חת ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָ�ִִֶַַַַ���יחי�
�ח�גר וע�ר �רגל�; עליו נ�ע� �ה�א מ�ני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָה�ר�רי�,

נ�פ� �ח�גר וע�ר עליו, �עת[חובט]הח�ר עליו ה���� ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
וע�ר ���בל, �עת �תפ� על ה��ל ���יח וע�ר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ���פ�,

ה�חי� ��פיס �עת �ר�יו על הר�פא [פותח���יח ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ה�במוגלה] ע�ר וכ� עליה�. י��ב הע�ר�ת, א�� ��ל מ�ני ;ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

יפסיד ��א �די עליו י�רד �ריר� קט�, �גדיו;[יקלקל]�ל ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
מ�ני ה�ציר �עת ל�� על נ�תנ� להי�ת �ע�ה� ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָוע�ר

���פפי� וע�ר כורכי�]ה�רב, ה�פ�ר[� וע�ר ה�ס�ת; �� ְְְְִֶַַַָָָ
עליה� מתה�כי� א�� ��ל � ה�גדי� �� ���יחי� �בה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�מ�

השני] ציד� על ויושבי� עליה�.[הופכי� ְְֲֲִִֵֶונ�עני�

עד·. מ��א�ת אינ� �מדרס, ה���א�ת הע�ר�ת ְְְְְִִִֵַַַַָָָָוכל
מ��אי� �אי� ע�ר�ת וא�� טפחי�. חמ�ה ��ע�ר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָ��הי�

���פ� וע�ר ���רק, �עת ה�מר ס�רק �ח�גר ע�ר ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ�מדרס:
ה�פ�ר וע�ר האר�מ� �� ���פ� וע�ר ה�ר�ק, ה�מר ��ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָ
טמא�ת. ��אר מ��א�ת וכ�� האר�מ�. �� ְ�ְְִִַָָ�ְְִִֶַַָָָ���יחי�

ח��י‚. ע�ה� מ�ל��. טה�ר לכלי�, ח��י �ע�ה� ְְִִִִֵֶָָָָָע�ר
כתלי�]למ�קלת למדידת המשמש עופרת שבקצהו �[חוט ְְִֶֹ

מ��א ואינ� לק�לה; נע�ה �הרי טמא�ת, �אר ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָ�ְְֵַָמק�ל
ְְִָ�מדרס.

�לפרסת�„. לעקב� �ע�ה� הרגל]ע�ר של התחתו� [לחלק ְְֲֵֶַַָָָ
טה�ר. לאו, וא� מ��א; הרגל, רב את ח�פה א� �ְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

האמ��‰. �על מלאכה]מנעל בשעת הנעל הנחת [מקו� ְִֵֶַָָ
�מדרס; מ��א זה הרי אד�, לב�� לא �עדי� �י על א� �ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

��ארנ�. �מ� מלאכ��, נגמרה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָ��בר

.Â� מלאכה חסר ואינ� �מדרס, לה��א הרא�י ע�ר ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָ�ל
�לח� ע�ר להי�ת עליו ח�ב וא� מט�את�; ְָ�ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָה�ח�בה
אי� � מלאכה חסר וא� �מדרס. מ��א זה הרי ,�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוכ��צא
מהע�ר ח�� מלאכ��; ���מר עד ,�� מ�עלת ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה�ח�בה

ה�ר�ב �� מרכבה]��ח�י� ��ח�בה[� � האבק מ�ני ְִֶַַ�ְְֲִֵֶַָָָָָָ
�ברי� ��ה מלאכ��. נגמרה ��א �י על א� ,�� ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹמ�עלת

הע�דני� ע�ר�ת אבל ה�ית; �על �ע�ר�ת [מעבדיאמ�רי�? ְְֲֲִִִַַַַַָָָ
למכירה] ה�ח�בהעורות אי� � למכירה ��תמ� ,ְְֲִִֵֶַַָָָָָ

למדרס. א�ת� ויכי� מע�ה �ה� ��ע�ה עד ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָמט�את�,

.Ê,��� �אינ� מר�ב א� מ��ב �מדרס מט�א אד� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאי�
�לא עליו ודרס מ��ב �זל �מ��ב�". "וה��גע ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ��אמר:
�נב טמא. ה�עלי�, נתיא�� וא� טה�ר; זה הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָנגיעה,
��תיא�� �חזקת� טמא; זה הרי � עליו וי�ב ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמ��ב,
לא �עדי� יד�ע וא� �נב�. מי י�דעי� �אינ� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹה�עלי�,
ע�ר, ��נב ��ב לפיכ�, טה�ר. זה הרי ה�עלי�, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָנתיא��
�מ��א ל�, מ�עלת ה�ח�בה � ל�כיבה עליו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוח�ב
א� א�א מ�עלת, מח�ב�� אי� � ה�זל� אבל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�מדרס;

ה�עלי�. ְְֲִִַָָנתיא��

.Áהרי � רצ�ע�ת לקרע� והתחיל �מדרס, ��טמא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶָָָע�ר
טפחי�. מחמ�ה �ח�ת �ח�ת ��מעט�� עד �טמאת�, ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָ�ְה�א

.Ë� אחר לכלי ו��ה� ה�ב, �מדרס ��טמא ע�ר �לי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ�ל
ה���ט מ� ��ה� קיבול]א� בית ללא כלי הרי[� לפ��ט, ְֲִִִֵַָָָ

המק�ל �מ� למק�ל, ה���ט מ� ��ה� �טמאת�; ְְְִִִִֵֵַַַַָָָ�ְה�א
חמת �יצד? טמא. ה�ל �ב�גד, טה�ר. � [נוד]לפ��ט ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

חמת אבל טה�ר; � חמת �ע�ה� ו�טיח �טיח, ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�ע�י�
�רמל וע�י� �מדרס, �רמל[ילקוט]��טמאה א� , ְְְְֲִִֶַָָָָ�ְֵ�ְֵ

��הי�. מדרס ה� הרי � חמת ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָ�ע�ה�

.Èגד� �ל בד]�ר א�[� סדי�, וע�ה� �מדרס, ��טמא ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ
א� מט�חת, �ע�ה� �גד �סת, א� �ר �ע�ה� ְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָסדי�

��הי�. מדרס ה� הרי � �סת �ע�א� ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�חת

.‡È��ג� �אחד, �למ��ב לק�לה ע��ת� �ע�ר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�לי�
וה�רצ�פי� וה��י� �כסת�ת גדולי�]�רי� א�[שקי� � ְְְְִִִִַַַַָָ

טמא�ת, �ב�אר �מת מ�ה��א ��הר� �י על א� � ְ�ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָנפחת�
�עדי� �מדרס, מ��אי� ה� הרי לק�ל, יכ�לי� �אינ� ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמ�ני
�לבד, לק�לה ע��ת� �ע�ר �לי� אבל למדרס. רא�יי� ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָה�
רא�יי� ��הי� �די �ד�לי� הי� א� � וה�רמל החמת ְְְְְִִִִֵֵֶָ�ְְֵֶַַ�ג��
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.Á�טלא� מדרס, �היא טלאי]מטלית ה��ה[עשאה על ְְְִִִֶַַַָָָ�ָ
הפרי�[סל] לטמאה; רא��� ה�ל נע�ה � הע�ר על ְְִִָ�ְֲִַַַָָֹא�

��גע� מ�ני רא���, הע�ר א� ה��ה הרי � ה�טלית ְְִִֵֶָָָ�ְֲִֵֶַַַאת
והפרי��, ��לי� ��יו� � טה�רה וה�טלית ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ��דרס.
מדרס, ה�ל נע�ה � ה�ק על א� ה�גד על טלי� ְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ�טלה.
ה�ק א� ה�גד הרי � הפרי�� טמאה. אב ה�ל ְְֲִִֵֶֶַַַָָ�ֲֵַַַֹוהרי
��היתה, טמאה אב וה�טלית ��דרס; נגע �הרי ְְְֶָָָ�ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָרא���,
� ה�גד על ה�טלית �פר האריג. על �טלה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ�אינ�

�� �מי� ר�ח�ת מ��י א� אחת מר�ח יוונית]���לי� ג' �] ְְְְִִֵֵֶַַַַָָ
�לבד; מדרס מ�ע א�א אב ה�ל נע�ה ולא ח��ר, אינ� �ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
ונע�ה ח��ר, היא הרי � ז� �נגד ז� ר�ח�ת מ��י ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָ�פר�

אב. ַָֹה�ל

.Ë� נחלק �� ואחר �מדרס, ��טמא �ל�ה על ְְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ�ל�ה
ה� והרי �לל, טמאה א�� �קרעי� ואי� ה�דרס; מ� ְְֲֵֵַָָ�ְְְִִִִֵֵַַָָָטהר
מ��� וקרע �מדרס, ��טמא �גד אבל ��טמא. �לי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ��ברי
מ� טהר ה�רע א�ת� � אצ�ע�ת �ל� על אצ�ע�ת ְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ�ל�
ה�גד מ� �רי�ת� ��עת מדרס; �מ�ע טמא אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה�דרס,

�מ�ע�. נטמא ְְִַַָָָה�ד�ל,

.È�מ טהר � �רכת ע�ה� �� ואחר �מדרס, ��טמא ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹסדי�
�� מ��ק�ר ה�דרס? מ� טהרת� היא �מאימתי ְְְֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹה�דרס.

ה�ר�כ�ת. ��אר �ה� נתלה �ה�א ְְִִֶֶַַָָָָָה��לא�ת

.‡È��מ� ��עריב וקד� והט�יל�, מדרס, �היא ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָֹט�ית
אינ� ��ב ר��, �� ��קרע �יו� � קרע מ��ה לקרע ֵָָ�ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהתחיל
מע�רת �די �� נ���ר �עדי� �י על א� ,��� וטהרה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ�ְֲִָָח��ר

קט�] סודר וה�ל�[� נקרע ה�א �הרי נקרע, [סופו��א ְְְֲִִֵֵֶֶַָֹ
כולו] י��ליקרע �טב�לת אמ�רי�? �ברי� ��ה .ְְֲִִִֶַַָ

היו�] עליה[שהוטבלה חס ��א �יו� תתקלקל]; [שמא ֵֶֶָָָָֹ
.��� טהרה �לפיכ� ,��� את לקרע יח�ס לא �� ָ�ְֲִָָָָ�ְְְִִֶַַָָָֹֹלהט�יל�,

רביעי יו�
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ל�טח�‡. עליו �ח�ב ע�ר �מדרס: מ��אי� ע�ר�ת ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָא��
עליו] לשבת לי��[� מ�מעל� ה���ת על ���יחי� וע�ר ,ְְְִִִִִֶַַַַַָ

וע�ר ה��א�י, �חת החמ�ר על ���יחי� וע�ר ְְֲִִֶַַַַַַַָָעליו,
ע�ר וכ� ה�סת. וע�ר ה�ר, וע�ר ה�ט�, �חת �ערס ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ���יחי�
עליו ���ל� �די האכילה �עת ה�לח� �חת ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָ�ִִֶַַַַ���יחי�
�ח�גר וע�ר �רגל�; עליו נ�ע� �ה�א מ�ני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָה�ר�רי�,

נ�פ� �ח�גר וע�ר עליו, �עת[חובט]הח�ר עליו ה���� ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
וע�ר ���בל, �עת �תפ� על ה��ל ���יח וע�ר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ���פ�,

ה�חי� ��פיס �עת �ר�יו על הר�פא [פותח���יח ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ה�במוגלה] ע�ר וכ� עליה�. י��ב הע�ר�ת, א�� ��ל מ�ני ;ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

יפסיד ��א �די עליו י�רד �ריר� קט�, �גדיו;[יקלקל]�ל ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
מ�ני ה�ציר �עת ל�� על נ�תנ� להי�ת �ע�ה� ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָוע�ר

���פפי� וע�ר כורכי�]ה�רב, ה�פ�ר[� וע�ר ה�ס�ת; �� ְְְְִֶַַַָָָ
עליה� מתה�כי� א�� ��ל � ה�גדי� �� ���יחי� �בה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�מ�

השני] ציד� על ויושבי� עליה�.[הופכי� ְְֲֲִִֵֶונ�עני�

עד·. מ��א�ת אינ� �מדרס, ה���א�ת הע�ר�ת ְְְְְִִִֵַַַַָָָָוכל
מ��אי� �אי� ע�ר�ת וא�� טפחי�. חמ�ה ��ע�ר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָ��הי�

���פ� וע�ר ���רק, �עת ה�מר ס�רק �ח�גר ע�ר ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ�מדרס:
ה�פ�ר וע�ר האר�מ� �� ���פ� וע�ר ה�ר�ק, ה�מר ��ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָ
טמא�ת. ��אר מ��א�ת וכ�� האר�מ�. �� ְ�ְְִִַָָ�ְְִִֶַַָָָ���יחי�

ח��י‚. ע�ה� מ�ל��. טה�ר לכלי�, ח��י �ע�ה� ְְִִִִֵֶָָָָָע�ר
כתלי�]למ�קלת למדידת המשמש עופרת שבקצהו �[חוט ְְִֶֹ

מ��א ואינ� לק�לה; נע�ה �הרי טמא�ת, �אר ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָ�ְְֵַָמק�ל
ְְִָ�מדרס.

�לפרסת�„. לעקב� �ע�ה� הרגל]ע�ר של התחתו� [לחלק ְְֲֵֶַַָָָ
טה�ר. לאו, וא� מ��א; הרגל, רב את ח�פה א� �ְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

האמ��‰. �על מלאכה]מנעל בשעת הנעל הנחת [מקו� ְִֵֶַָָ
�מדרס; מ��א זה הרי אד�, לב�� לא �עדי� �י על א� �ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

��ארנ�. �מ� מלאכ��, נגמרה ְְְְְְְִֵֶֶַַָָ��בר

.Â� מלאכה חסר ואינ� �מדרס, לה��א הרא�י ע�ר ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָ�ל
�לח� ע�ר להי�ת עליו ח�ב וא� מט�את�; ְָ�ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָה�ח�בה
אי� � מלאכה חסר וא� �מדרס. מ��א זה הרי ,�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוכ��צא
מהע�ר ח�� מלאכ��; ���מר עד ,�� מ�עלת ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה�ח�בה

ה�ר�ב �� מרכבה]��ח�י� ��ח�בה[� � האבק מ�ני ְִֶַַ�ְְֲִֵֶַָָָָָָ
�ברי� ��ה מלאכ��. נגמרה ��א �י על א� ,�� ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹמ�עלת

הע�דני� ע�ר�ת אבל ה�ית; �על �ע�ר�ת [מעבדיאמ�רי�? ְְֲֲִִִַַַַַָָָ
למכירה] ה�ח�בהעורות אי� � למכירה ��תמ� ,ְְֲִִֵֶַַָָָָָ

למדרס. א�ת� ויכי� מע�ה �ה� ��ע�ה עד ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָמט�את�,

.Ê,��� �אינ� מר�ב א� מ��ב �מדרס מט�א אד� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאי�
�לא עליו ודרס מ��ב �זל �מ��ב�". "וה��גע ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ��אמר:
�נב טמא. ה�עלי�, נתיא�� וא� טה�ר; זה הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָנגיעה,
��תיא�� �חזקת� טמא; זה הרי � עליו וי�ב ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמ��ב,
לא �עדי� יד�ע וא� �נב�. מי י�דעי� �אינ� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹה�עלי�,
ע�ר, ��נב ��ב לפיכ�, טה�ר. זה הרי ה�עלי�, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָנתיא��
�מ��א ל�, מ�עלת ה�ח�בה � ל�כיבה עליו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוח�ב
א� א�א מ�עלת, מח�ב�� אי� � ה�זל� אבל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�מדרס;

ה�עלי�. ְְֲִִַָָנתיא��

.Áהרי � רצ�ע�ת לקרע� והתחיל �מדרס, ��טמא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶָָָע�ר
טפחי�. מחמ�ה �ח�ת �ח�ת ��מעט�� עד �טמאת�, ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָ�ְה�א

.Ë� אחר לכלי ו��ה� ה�ב, �מדרס ��טמא ע�ר �לי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ�ל
ה���ט מ� ��ה� קיבול]א� בית ללא כלי הרי[� לפ��ט, ְֲִִִֵַָָָ

המק�ל �מ� למק�ל, ה���ט מ� ��ה� �טמאת�; ְְְִִִִֵֵַַַַָָָ�ְה�א
חמת �יצד? טמא. ה�ל �ב�גד, טה�ר. � [נוד]לפ��ט ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

חמת אבל טה�ר; � חמת �ע�ה� ו�טיח �טיח, ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�ע�י�
�רמל וע�י� �מדרס, �רמל[ילקוט]��טמאה א� , ְְְְֲִִֶַָָָָ�ְֵ�ְֵ

��הי�. מדרס ה� הרי � חמת ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָ�ע�ה�

.Èגד� �ל בד]�ר א�[� סדי�, וע�ה� �מדרס, ��טמא ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ
א� מט�חת, �ע�ה� �גד �סת, א� �ר �ע�ה� ְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָסדי�

��הי�. מדרס ה� הרי � �סת �ע�א� ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמט�חת

.‡È��ג� �אחד, �למ��ב לק�לה ע��ת� �ע�ר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�לי�
וה�רצ�פי� וה��י� �כסת�ת גדולי�]�רי� א�[שקי� � ְְְְִִִִַַַַָָ

טמא�ת, �ב�אר �מת מ�ה��א ��הר� �י על א� � ְ�ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָנפחת�
�עדי� �מדרס, מ��אי� ה� הרי לק�ל, יכ�לי� �אינ� ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמ�ני
�לבד, לק�לה ע��ת� �ע�ר �לי� אבל למדרס. רא�יי� ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָה�
רא�יי� ��הי� �די �ד�לי� הי� א� � וה�רמל החמת ְְְְְִִִִֵֵֶָ�ְְֵֶַַ�ג��
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ה� הרי �דל�, מ�ני עליה� וי��בי� ה�איל � עליה� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָלי�ב
�י על וא� נפחת�, �למי�. �ה� זמ� �ל �מדרס ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָמ��אי�
מ��אי� אי� א�� הרי � עליה� לי�ב עדי� ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ�אפ�ר
�בטל� וה�איל �לבד, לק�לה ע��ת� �ע�ר ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָ�מדרס;
�מדרס. ולא טמא�ת ��אר לא מ�ה��א טהר� ְְְְִָֹ�ְְְֲִִִִֵֵַַָָֹמ�ק�ל,
�בעה החמת, למדרס? רא�יי� ויהי� �ע�ר� ה�א ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָוכ�ה

וה�לסטר ק�י�; חמ�ת וה�לק�ט, קט�]ק�י�; ���לי�[שק ְְְְֲִִֵֶַַַַַ�ְִֵֶ
וה�ריתית ק�י�; אר�עת ה�המה, �רא� ה�ע�רי� [שק�� ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָֹ

הא��עור] ה�ע�רי� מ� �פח�ת סאה. ה�י�, �ה� ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ��ערי�
נפחת�, עליה�. לי�ב הע� �ר� ואי� למדרס, רא�יי� אינ� �ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

קשר]וצרר לא[� �כא�� טה�רי�, ה� הרי � ה�חת מק�� ְְְְְֲִִֵֵַַָָֹ
� �צרר� ��פחת� החמת�ת וכל ה�חת. מק�� ְְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָק�ר
�מיד �ר�� ה�א ��� מ�ני ערב�י�; מ�ל ח�� ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָטה�ר�ת,

חלילי� וחמת מעור]לצרר�. זמר מתט�א[כלי אינ� � ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ
למדרס. רא�יה אינ� �הרי ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָ�מדרס,

חמישי יו�
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ע�‡. �לי ���טי קיבול]�ל בית ללא הע��יי�[�כלי� ְְֲִֵֵֵָָ
�ג�� �מדרס, מ��אי� � לרכיבה א� ל�כיבה א� ְְְְְְִִִִִִִִִַָָָָלי�יבה

�ה�. וכ��צא וה��א ְְִִֵֵֶַַַָָה��ה

�מ��ר·. ��ה, �ל וכ�א מת, �ל וה�סת וה�ר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָה��ה
ה�לי� את עליו ��רס �ה�א ��בס �ל וכ�א ח�ה, ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ל

ערימה] �ל[עושה וכ�א על[ילד], א� רגלי� ל� ��� קט� ְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
�מדרס. מ��אי� א�� �ל � טפח �ב� �� �אי� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ�י

עליו‚. נת�� והע�ר ה��א, �בית �ע��י� �רזל �ל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��א
הע�ר הפרי� טמא�ת. �ב�אר �מדרס מ��א ה�א הרי �ְְְֲִִִֵֵַָָ�ְְִִָ
מ��א וה�רזל �מדרס, מ��א הע�ר � ה�רזל על ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ�ְַהמח�ה

�מדרס. לא אבל טמא�ת, ְְְֲִָָֹ�ְִָ��אר

קט�]טרסקל„. �ע�ר,[סל המח�ה �� וכ��צא �מי �ל ְְְְְִֵֶַַַָ�ְֶ
� מעליו הע�ר הפרי� טמא�ת; �ב�אר �מדרס ְְִִֵָָָ�ְְְִִִֵַָָמ��א
�הרי מ�ל��, טה�ר ה�רסקל אבל �מדרס, מ��א ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהע�ר

�לי�. ��ברי ְְֲִִֵֵַָנע�ה

‰.� ע� �ל ספסל �ל רגליו ���י ���רח�, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָספסלי�
טה�ר. �י� �ל ואחת ע�, �ל אחת היתה �מדרס. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמ��א

.Â�מ��� מרח� �ל �אינ�[החליק�]נסרי� טה�רי�; � ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָ
�ח�יה�. מה�כי� ה�י� ��הי� �די א�א לי�יבה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָע��יי�

.Ê�מ�כי א� �ב� ��לא� וה�ל��ה צמר]ה�ל �[אגודות ְְְִִֶֶֶַַַַַָָ
מדרס; טמאת מק�לי� אינ� � לי�יבת� �התקינ� �י על ְְִַָ�ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָא�

סרג� וא� לי�יבה. רא�יי� �מ�יחה[תפר�]�אינ� א� �גמי ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶָָָָ
�יה� המוכי�]על יצאו �מדרס.[שלא מ��אי� א�� הרי , ְְְֲִִִִֵֵֶַַָ

.Áה�ד �ית הזיתי�]ק�רת סוחטי� רא��[שבה �ע�ה ֵֶַַַָָָֹ
��א ישיבה]האחד מקו� חקק �מדרס,[� מ��א אינ� � ְְִִִֵֵֵֶַָָָ

ל�: �א�מרי� עליה:]מ�ני שיושב לזב 'עמד,[כביכול, ְְֲִִֵֶֹ
מלאכ�נ�' עליה]ונע�ה לשבת תכליתה אי� א�[� אבל . ְְְֲֲִֵֶַַָ
ה��א את מ��א[המוכ�]קבע ה��א ה�ד, �ית �ק�רת ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ

א� וכ� ה��א. נטמא לא ה��רה, על ה�ב �רס וא� ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹמדרס;
��א ה�ד�לה ה��רה רא� ע�ה �ד�לה. �ק�רה ה��א ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָֹקבע

טה�רה. ה��רה ��אר �לבד, ה��א מק�� א�א טמא אי� �ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
טה�ר. �ה�א �ערבה, ��בע� �כ�א ה�י� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָוכ�

.Ëקצה]קצת האב�[� את המס�ת א�ת� ��ת�� ה��רה ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
מק�� �מדרס. מ��א י�יבת� מק�� הרי עליו, י��ב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָלהי�ת
צער. י�יבת א�א �אינ� טה�ר, � ה�ר�� �אח�רי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָי�יבה

.Èל�נס�ת� גדולות]רא�י י��בי�[קורות �הא�ני� ְֵֶָָָ�ְִִָ
�פת וכ� טה�רי�. � �ה� וכ��צא האבני� את ו�פי� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעליה�,

עבה] ע� �ב�[חתיכת אפ�� � עליו י��ב �ה�א �מרה ְֲִֵֶֶַָָָָֹ�ל
�י על א� � ע� �ל ��ל וכ� �לי. זה �אי� טה�ר, � ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָטפח

ציורי�]�סרק� �ני�[צבעו]וכר�מ�[צייר [חזיתוע�ה� ְְְְְִִֵֶָָָ
עדלנוי] טמאה, מק�ל ולא �לי; אינ� ,�� וכ��צא ְַָ�ְְְְְִֵֵֵַַַַֹל�ער

��.[יחקוק]��חק ֶָֹ

.‡È�חק�קי �ה� �ל�נס�ת ישיבה]רא�י א�[מקו� � ְֲִִֵֵֶָָ
ח�ב א� � חק�קי� מצא� טמאה. מק�לי� לדעת, ְְֲִִִֵָָָ�ְְְֲִַַַָָחקק�
חר� עליה� ח�ב א� �לה�א; מ�א� טמאה מק�לי� ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָ�ְְֲִֵֶַעליה�,
���צא �ל וכ� טה�ר�ת. � ��� �אינ� אד� א� וקט�, ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ��טה
�אי� �מח�בה; א�א טמאה מק�לי� �אינ� מ�ברי� ְְֲֵֶֶַָָָָ�ְְְִִִֵֶֶַָָָ�ה�
�עה. �ני �ה� �עלי� מח�בת א�א מ�עלת, מח�בה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָל�

.·Èה�� ויחד�[גוש]הע��ה וי��� ה�א�ר, מ� ְְְְֲִִִִֶַָָָָ
�מדרס;לי�י �מ��אה אכל, מ��רת �טלה הרי � בה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

הע�. ��מי�י מ���ת היא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָ�הרי

.‚Èו�ל ה�ני� �מחצלת �מדרס; מ��אה ה��, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמחצלת
עשב]חל� למדרס.[מי� רא�יה �אינ� מ�ני טה�רה, � ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ

טמאה; מק�לת ל�כיבה, ע�א� א� � ה�חצלא�ת ְָ�ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ��אר
�ד�לה, היתה א� � סת� ע�א� טה�רה. לס���, ְְְְְֲֲִִָָָָָָָָָע�א�

ל�כיבה. סתמ� וה�ט�ה, לס���; ְְְְְְִִִַַָָָָָָסתמ�

.„È,מדרס טמאה � לאר�� קני� ל� �ע�ה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ�מחצלת
�� �מי� ע�א� ל�כיבה; רא�יה יוונית]�עדי� טה�רה.[ג' , ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָ

אר�עה לחבר� קנה �י� אי� א� � לרח�� קני� ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָע�ה
טמאה. מק�לת עדי� לרח��, נחלקה טה�רה. ְָ�ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָטפחי�,

מעד�י� �ל�ה �� ונ���ר� לאר��, �ל[קשרי�]נחלקה ְְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹ
�ח�ת �מ��אה; למדרס, רא�יה היא עדי� � טפחי� ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָ��ה
וא� טה�רה. מעד�י�, רא�י ה�יר א� וכ� טה�רה. ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָמ�א�,
מלאכ�� ���מר עד ה�חצלת, �ק�ל לא מדרס ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ�טמאת

בקצוות]ותתק�ב הבולט ��ארנ�.[יחתו� �מ� , ְְְְִֵֵֶַַ

.ÂË�אינ� ה�דרס, מ� טה�רה � מ�מעל� ��תח� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�בה
ו��תח� טמא�ת. �אר �מק�לת עליה; לי�ב ְְְִֶָ�ְְְֵֵֶֶֶַָָָָרא�יה

טמא�ת. �ב�אר �מדרס טמאה � ְ�ְְְְִִִִֵָָָָמ���

.ÊË.עליה נ�ע� �הרי �מדרס, מ��אה � קט� �ל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָעגלה

.ÊÈ.לס�ע א�א �אינ� מ�ל��, טה�ר � זקני� �ל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמ�ל

.ÁÈ,מדרס� מ��א � ע� �ל סנ�ל וה�א ס�די�, �ל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָסנ�ל
לבית�. ���יע עד �� מט�ל �עמי� �ה��ד ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמ�ני

.ËÈתותבת]קב ק�ע[רגל ק��ל[חיגר]�ל �ית �� ��� ִִֵֵֵֶֶַַ
רגלו]�תיתי� �ית[שארית מ�ני טמא�ת, ��אר מ��א � ְְִִִִֵַָ�ְְִֵֵ

עליו. נ�ע� �הרי �מדרס, �מ��א ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָק��ל�,

.Î�וט�יט חמ�ר, �ל מר�עת מר�ב: מ��� טמאי� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָוא��
ס�ס הרוכב]�ל רגלי הנחת �ל[מקו� וא�� ה�מל, וכר , ְְֶַַָָ�ֶָ
לב�]נאקה על[גמל ���יחי� ה��ח�ת �ה�. ���צא וכל , ְִִֵֶֶַַַַָָָֹ
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וא� טה�ר�ת; � ה���י עליו נ�תני� �� ואחר החמ�ר, ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָ��י
טמאה. למר�ב, רא�יה ְְְְְֵֶָָָָָהיתה

שישי ,יו�

כו ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

��בע�‡. למדרס הרא�י ע� �ת��[במסמרי�]�לי ��תל ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ
ולא ��יו על �נה א� ��יו, על �נה ולא קבע� � ְְְְִַַַַַָָָָָָָָֹֹה�ני�
�מסמרי� קבע� ��היה; �מדרס מ��א ה�א עדי� � ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָקבע�

מ�� וכ� טה�ר. � עליו ��י[מחצלת]�בנה על ��תנ� ְְֵֵֶַַַָָָָָָָ
המעזיבה]ה��ר�ת יציקת עלי[מקו� נת� ולא קבע� את� ו ְְֶַַָָָָֹ

הטיט]ה�עזיבה ולא[שכבת ה�עזיבה את עליו ��ת� א� , ְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
את עליו ונת� קבע� �מדרס; מ��א ה�א עדי� � ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָקבע�

טה�ר. � ֲִַַָָה�עזיבה

מרא�יו·. אחד ���ל רגליו]ספסל רא�י[� ה�א עדי� � ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
מ��א טפח, �ב� �� י� וא� טה�ר. ה�ני, נ�ל ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלמדרס;

ְְִָ�מדרס.

ח��ייו‚. ���ל� ��ה �ל לא[כיסוייו]��א וא� טה�ר; , ְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
י�צאי� ח��ייו רא�י[בולטי�]הי� ה�א עדי� � ונ�ל� , ְְְֲִִִִַָָָ

עליו. וי��ב צ�� על מ�ה� להי�ת �ר�� ��� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלמדרס,

.„� לי�יבה רא�י ה�א ועדי� ח��ייו, ���ל� ְֲִִִִִִֵֶַַָָָ��א
טה�ר. זה, �צד זה מח��ייו �ני� נ�ל� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָמ��א;

ישיבה]��ה‰. מפלסי שני בו ���[קרו� העלי�� ���ל ְִִֶֶֶַָָָ
ה�ח��� נ�ל למדרס; רא�י �ה�א ה�ח��� מ�ני טמאה, �ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ
וה�ח��� העלי�� נ�ל� רא�י. �ה�א העלי�� מ�ני טמאה, �ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

טה�רי�. ה�פני� הרי �ְְֲִִֵַָ

.Â���מ ��פחתה �מדרס[בדופנה]�בה מ��אה � ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָ
וה�ל לי�יבה א� רא�יה �היא מ�ני טמא�ת, ְְְְִִִִֵֶַַָָֹ�ְִָ��אר
�הרי ה�דרס, מ� טה�רה � מ�מעל� נפחתה עליה. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָי��בי�
�עדי� טמא�ת, ��אר �מתט�אה לי�יבה; רא�יה ְֲִֶַ�ְְְְִִִִֵַָָָָָאינ�
על א� טמאה, מ�ל טה�רה � מ�מ�� נפחתה מק�לת. ְַַָ�ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָהיא
מע�יה �ע�ר מ�ני �כ�א, עליה לי�ב �אפ�ר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�י

וה�ג�ר�ת הע�ר; �טל �כבר ���[מגירות]לק�לה, ְְְְִֶַַַָָָָָָָ
מ��לת וכ� ל�. ח��ר ואינ� אשפה]מ��א�ת, [סל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

רא�יה �היא �י על א� � ר��ני� מ�ק�ל ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָ��פחתה
מע�יה �ע�ר מ�ני מ�ל��; טה�רה היא הרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָלמדרס,

ה�פלה. �טלה הע�ר, �בטל וה�איל ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָלק�לה,

.Ê�ג�לי�� ע� �ל את[מערבבי�]ערבה ה��אי� �� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
גבס]ה�ביסי� אינ�[� טמא�ת, �אר ��ק�לת �י על א� � ְְְִִִֶֶֶַַַַָ�ְֵָ

�היא ה�צק, �� ���י� ע� �ל ערבה �מדרס. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמ��אה
�אינ� עד ��ס�קה ק�י�, ��עת ועד ל�י� מ�ני ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָ�ְֲִֵֶֶַמחזקת
מ��אה ז� הרי � ה�דק מ�ני אחת רגל� �� לרח� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹיכ�ל

עליה וי��ב א�ת� ��פה �ה�א ��תמ� מיועדת�מדרס; �] ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָ
לכ�] עדג� ���מי� ה�יח� .��� וסדק �דל� לפי ,ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ

היא �הרי �מדרס, מ��אה אינ� � ה�דק ונס�� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ��ת�חה,
�אר �מק�לת ;�� לל�� מע�יה �תח�ת ,�� לל�� ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָרא�יה

�קדי� וה�יח� חזר לייבשה]טמא�ת. מזרחית רוח ונפ�ח[� , �ְְְְְִִִִַַָָָ
טמא�ת. מ�אר �טה�רה מדרס, טמאת לק�ל חזרה � ְ�ְְְְִִַָָָ�ְְֵֶֶַַָָה�דק

.Á,�ק�י ��עה על יתר מחזקת �היא �ד�לה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָערבה

והכינ� ר��ני�, מ�ק�ל �]��פחתה שתשמש [התכוו� ְְֱֲִִִִִֵֶֶַָָ
��קצי עד מדרס מ�מאת א� טה�רה ז� הרי � עלי�יבה ְֲִִִֵַָָ�ְְְִִֶַַַַָ

הקצוות] �ד�לה[יחתו� �ערבה מ�עלת ה�ח�בה �אי� ;ְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָ
� ל�המה אב�ס ע�י� מע�ה. �� ��ע�ה עד ְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ��פחתה,

ה�מא�ת. �כל טמאה ��תל, ��בע� �י על ְ�ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹא�

.Ëאר��ת ���ל� האור�]מ�ה אחר[דפנות ��� ְֲִִֶָ�ֶַַָ
ה�קבי� את ��ה ולא חד��ת, ל� וע�ה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹ��טמאת,

הארוכות] מונחי� שבה� �[חריצי� החד��ת ונ���ר� ,ְְְֲִַַָ
�ה�ל טה�רה, � הי�נ�ת נ���ר� �טמאת�; היא ְְְְְִֶַַַָָָָֹ�ְֲִִַעדי�

הי�נ�ת. אחר ְֵַַַָה�ל�

.Èקצרה ונ�לה מדרס, טמאה �היתה הרוחב]מ�ה [דופ� ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָ
�רעי� המיטה]���י �עדי�[רגלי �טמאת�, היא עדי� � ְְְֲִִִֵַַָ�ְֲִֶַָָ

טה�רה. �רעי�, ���י אר�ה נ�לה ע�מדת; ה��ה ְְְִֵַָָָ�ְֲִִֶֶַַָָצ�רת

.‡Èמ�ה �ל ל��נ�ת ��י תחובי�קצ� שבה� קרשי� �] ְְִֵֶַָָ
המיטה] ומערבית�אלכס��דפנות דרומית מזרחית [כגו� ְֲַַ

�אלכס��,צפונית] טפח על טפח �רעי� ��י ��צ� א� ,ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
��עט� רגליה]א� כל נ��רה[קצ� ז� הרי � מ�פח �ח�ת ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָ

טמאה אב היא עדי� � ות�נ� אר�ה, נ��רה ְָ�ְְֲִִִַַָָ�ְְְֲִָָ�טה�רה.
מ� טה�רה � ות�נ� ה�נ�ה, האר�ה נ��רה ְְְְִִִַָָָָ�ְְְְֲִֶָָָָ��היתה;
את לת�� הס�יק לא מדרס. מ�ע טמאה אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹה�דרס,

טה�רה. � ה�נ�ה ����רה עד ְְְְִִִֶַַָָָָָהרא��נה

.·Èונגנב טמא�ת, ��אר א� מדרס, טמאה �היתה ְְְִַ�ְְְְִִִֵֶָָָָָָמ�ה
ז� הרי � ��פי� א� אחי� �חלק�ה א� אבד, א� ֲִֵָ�ְֲִֶֶַַָָָָחצי�
טמאה מק�לת החזיר�ה, ����ר. �כלי ז� �הרי ְָ�ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָטה�רה,
מ�ברי אחד �לי לע��ה ��מה? זה למה �לה�א. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָמ�א�

לה�א. טמאה �מק�ל טה�ר, �ה�א � ��טמא ְְַָָ�ְְְִִֵֶֶַָָ�לי

.‚Èי��� אר�ה נ�ארה א� � אבריה ��ת�רק� ְֵָ�ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָמ�ה
מ�ני מ��אי�, א�� הרי � �רעי� ���י קצרה א� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ�רעי�,

עליה�. ולי�� ל�תל לסמכ� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ�רא�יי�

.„È,�אברי אברי� הט�יל� א� � ��� ��טמאת ְִִִִִֵֵָָָָ�ְִִֵֶָ�מ�ה
ְָטה�רה.

.ÂË,חבליה� ה��גע � להט�יל� ה��ה את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהמפרק
ָטה�ר.

קודש שבת

כז ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

מדרס;‡. טמאה מ���, ��תח� �בה ה�: �ב�ת ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹ�ל�
�מ�ה וה�אה מת; טמא טמאה מ�מעלה, [מחזיקה�תח� ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ

סאה] מ�ל��.מ' טה�רה ,ְְִָ

ערב�ת·. ועד[קערות]�ל� ל�י� מ�ני ערבה ה�: ְֲֲִֵֵֵֵָָֹ�ְִַ
טמא טמאה ��למה, מדרס; טמאה ��ס�קה, ק�י� ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ��עת

מ�ל��. טה�רה �מ�ה, וה�אה ְְְְִִֵַָָָָמת;

���דרה‚. הע��יה ה�: עגל�ת כסא]�ל� טמאה[� , ְְֲֲֵֵֶַַָָָָָָֹ
והע אבני�,מדרס; ו�ל מת; טמא טמאה �מ�ה, ��יה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָ

מ�ל��. ְְִָטה�רה

�ריסי�„. מלחמה]�ל�ה טמא[מגיני ה�פ��, �ריס ה�: ְְְִִִֵֵַָָָֹ
��מ��� �� ו���חקי� אימוני�]מדרס; שדה טמא[� טמא , ְְְֲִִֶַַָ�ְְֵֵָ

הערב�י� ודיצת הילדי�]מת; בו מ�ל��[שמשחקי� טה�רה , ְְְְִִִִֵַַָָ
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וא� טה�ר�ת; � ה���י עליו נ�תני� �� ואחר החמ�ר, ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָ��י
טמאה. למר�ב, רא�יה ְְְְְֵֶָָָָָהיתה

שישי ,יו�

כו ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

��בע�‡. למדרס הרא�י ע� �ת��[במסמרי�]�לי ��תל ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ
ולא ��יו על �נה א� ��יו, על �נה ולא קבע� � ְְְְִַַַַַָָָָָָָָֹֹה�ני�
�מסמרי� קבע� ��היה; �מדרס מ��א ה�א עדי� � ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָקבע�

מ�� וכ� טה�ר. � עליו ��י[מחצלת]�בנה על ��תנ� ְְֵֵֶַַַָָָָָָָ
המעזיבה]ה��ר�ת יציקת עלי[מקו� נת� ולא קבע� את� ו ְְֶַַָָָָֹ

הטיט]ה�עזיבה ולא[שכבת ה�עזיבה את עליו ��ת� א� , ְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
את עליו ונת� קבע� �מדרס; מ��א ה�א עדי� � ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָקבע�

טה�ר. � ֲִַַָָה�עזיבה

מרא�יו·. אחד ���ל רגליו]ספסל רא�י[� ה�א עדי� � ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
מ��א טפח, �ב� �� י� וא� טה�ר. ה�ני, נ�ל ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלמדרס;

ְְִָ�מדרס.

ח��ייו‚. ���ל� ��ה �ל לא[כיסוייו]��א וא� טה�ר; , ְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
י�צאי� ח��ייו רא�י[בולטי�]הי� ה�א עדי� � ונ�ל� , ְְְֲִִִִַָָָ

עליו. וי��ב צ�� על מ�ה� להי�ת �ר�� ��� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלמדרס,

.„� לי�יבה רא�י ה�א ועדי� ח��ייו, ���ל� ְֲִִִִִִֵֶַַָָָ��א
טה�ר. זה, �צד זה מח��ייו �ני� נ�ל� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָמ��א;

ישיבה]��ה‰. מפלסי שני בו ���[קרו� העלי�� ���ל ְִִֶֶֶַָָָ
ה�ח��� נ�ל למדרס; רא�י �ה�א ה�ח��� מ�ני טמאה, �ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ
וה�ח��� העלי�� נ�ל� רא�י. �ה�א העלי�� מ�ני טמאה, �ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

טה�רי�. ה�פני� הרי �ְְֲִִֵַָ

.Â���מ ��פחתה �מדרס[בדופנה]�בה מ��אה � ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָ
וה�ל לי�יבה א� רא�יה �היא מ�ני טמא�ת, ְְְְִִִִֵֶַַָָֹ�ְִָ��אר
�הרי ה�דרס, מ� טה�רה � מ�מעל� נפחתה עליה. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָי��בי�
�עדי� טמא�ת, ��אר �מתט�אה לי�יבה; רא�יה ְֲִֶַ�ְְְְִִִִֵַָָָָָאינ�
על א� טמאה, מ�ל טה�רה � מ�מ�� נפחתה מק�לת. ְַַָ�ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָהיא
מע�יה �ע�ר מ�ני �כ�א, עליה לי�ב �אפ�ר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�י

וה�ג�ר�ת הע�ר; �טל �כבר ���[מגירות]לק�לה, ְְְְִֶַַַָָָָָָָ
מ��לת וכ� ל�. ח��ר ואינ� אשפה]מ��א�ת, [סל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָ

רא�יה �היא �י על א� � ר��ני� מ�ק�ל ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָ��פחתה
מע�יה �ע�ר מ�ני מ�ל��; טה�רה היא הרי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָלמדרס,

ה�פלה. �טלה הע�ר, �בטל וה�איל ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָלק�לה,

.Ê�ג�לי�� ע� �ל את[מערבבי�]ערבה ה��אי� �� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
גבס]ה�ביסי� אינ�[� טמא�ת, �אר ��ק�לת �י על א� � ְְְִִִֶֶֶַַַַָ�ְֵָ

�היא ה�צק, �� ���י� ע� �ל ערבה �מדרס. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמ��אה
�אינ� עד ��ס�קה ק�י�, ��עת ועד ל�י� מ�ני ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָ�ְֲִֵֶֶַמחזקת
מ��אה ז� הרי � ה�דק מ�ני אחת רגל� �� לרח� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹיכ�ל

עליה וי��ב א�ת� ��פה �ה�א ��תמ� מיועדת�מדרס; �] ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָ
לכ�] עדג� ���מי� ה�יח� .��� וסדק �דל� לפי ,ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָ

היא �הרי �מדרס, מ��אה אינ� � ה�דק ונס�� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ��ת�חה,
�אר �מק�לת ;�� לל�� מע�יה �תח�ת ,�� לל�� ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָרא�יה

�קדי� וה�יח� חזר לייבשה]טמא�ת. מזרחית רוח ונפ�ח[� , �ְְְְְִִִִַַָָָ
טמא�ת. מ�אר �טה�רה מדרס, טמאת לק�ל חזרה � ְ�ְְְְִִַָָָ�ְְֵֶֶַַָָה�דק

.Á,�ק�י ��עה על יתר מחזקת �היא �ד�לה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָערבה

והכינ� ר��ני�, מ�ק�ל �]��פחתה שתשמש [התכוו� ְְֱֲִִִִִֵֶֶַָָ
��קצי עד מדרס מ�מאת א� טה�רה ז� הרי � עלי�יבה ְֲִִִֵַָָ�ְְְִִֶַַַַָ

הקצוות] �ד�לה[יחתו� �ערבה מ�עלת ה�ח�בה �אי� ;ְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָ
� ל�המה אב�ס ע�י� מע�ה. �� ��ע�ה עד ְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ��פחתה,

ה�מא�ת. �כל טמאה ��תל, ��בע� �י על ְ�ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹא�

.Ëאר��ת ���ל� האור�]מ�ה אחר[דפנות ��� ְֲִִֶָ�ֶַַָ
ה�קבי� את ��ה ולא חד��ת, ל� וע�ה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹ��טמאת,

הארוכות] מונחי� שבה� �[חריצי� החד��ת ונ���ר� ,ְְְֲִַַָ
�ה�ל טה�רה, � הי�נ�ת נ���ר� �טמאת�; היא ְְְְְִֶַַַָָָָֹ�ְֲִִַעדי�

הי�נ�ת. אחר ְֵַַַָה�ל�

.Èקצרה ונ�לה מדרס, טמאה �היתה הרוחב]מ�ה [דופ� ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָ
�רעי� המיטה]���י �עדי�[רגלי �טמאת�, היא עדי� � ְְְֲִִִֵַַָ�ְֲִֶַָָ

טה�רה. �רעי�, ���י אר�ה נ�לה ע�מדת; ה��ה ְְְִֵַָָָ�ְֲִִֶֶַַָָצ�רת

.‡Èמ�ה �ל ל��נ�ת ��י תחובי�קצ� שבה� קרשי� �] ְְִֵֶַָָ
המיטה] ומערבית�אלכס��דפנות דרומית מזרחית [כגו� ְֲַַ

�אלכס��,צפונית] טפח על טפח �רעי� ��י ��צ� א� ,ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
��עט� רגליה]א� כל נ��רה[קצ� ז� הרי � מ�פח �ח�ת ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָ

טמאה אב היא עדי� � ות�נ� אר�ה, נ��רה ְָ�ְְֲִִִַַָָ�ְְְֲִָָ�טה�רה.
מ� טה�רה � ות�נ� ה�נ�ה, האר�ה נ��רה ְְְְִִִַָָָָ�ְְְְֲִֶָָָָ��היתה;
את לת�� הס�יק לא מדרס. מ�ע טמאה אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹה�דרס,

טה�רה. � ה�נ�ה ����רה עד ְְְְִִִֶַַָָָָָהרא��נה

.·Èונגנב טמא�ת, ��אר א� מדרס, טמאה �היתה ְְְִַ�ְְְְִִִֵֶָָָָָָמ�ה
ז� הרי � ��פי� א� אחי� �חלק�ה א� אבד, א� ֲִֵָ�ְֲִֶֶַַָָָָחצי�
טמאה מק�לת החזיר�ה, ����ר. �כלי ז� �הרי ְָ�ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָטה�רה,
מ�ברי אחד �לי לע��ה ��מה? זה למה �לה�א. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָמ�א�

לה�א. טמאה �מק�ל טה�ר, �ה�א � ��טמא ְְַָָ�ְְְִִֵֶֶַָָ�לי

.‚Èי��� אר�ה נ�ארה א� � אבריה ��ת�רק� ְֵָ�ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָמ�ה
מ�ני מ��אי�, א�� הרי � �רעי� ���י קצרה א� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ�רעי�,

עליה�. ולי�� ל�תל לסמכ� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ�רא�יי�

.„È,�אברי אברי� הט�יל� א� � ��� ��טמאת ְִִִִִֵֵָָָָ�ְִִֵֶָ�מ�ה
ְָטה�רה.

.ÂË,חבליה� ה��גע � להט�יל� ה��ה את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהמפרק
ָטה�ר.

קודש שבת

כז ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות

מדרס;‡. טמאה מ���, ��תח� �בה ה�: �ב�ת ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹ�ל�
�מ�ה וה�אה מת; טמא טמאה מ�מעלה, [מחזיקה�תח� ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ

סאה] מ�ל��.מ' טה�רה ,ְְִָ

ערב�ת·. ועד[קערות]�ל� ל�י� מ�ני ערבה ה�: ְֲֲִֵֵֵֵָָֹ�ְִַ
טמא טמאה ��למה, מדרס; טמאה ��ס�קה, ק�י� ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ��עת

מ�ל��. טה�רה �מ�ה, וה�אה ְְְְִִֵַָָָָמת;

���דרה‚. הע��יה ה�: עגל�ת כסא]�ל� טמאה[� , ְְֲֲֵֵֶַַָָָָָָֹ
והע אבני�,מדרס; ו�ל מת; טמא טמאה �מ�ה, ��יה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָ

מ�ל��. ְְִָטה�רה

�ריסי�„. מלחמה]�ל�ה טמא[מגיני ה�פ��, �ריס ה�: ְְְִִִֵֵַָָָֹ
��מ��� �� ו���חקי� אימוני�]מדרס; שדה טמא[� טמא , ְְְֲִִֶַַָ�ְְֵֵָ

הערב�י� ודיצת הילדי�]מת; בו מ�ל��[שמשחקי� טה�רה , ְְְְִִִִֵַַָָ
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אד�, מ����י ואינ� �לבד, לצ�רה ע��יה �היא לפי �ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ע�ר. �ל טמאה מק�ל אינ� אד�, מ����י �אינ� �לי ְִָָָ�ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָוכל

�ר��סי�‰. משטחי�]�ל�ה ס�רי�,[� �ל ה�: ע�ר �ל ְְִִֵֶֶַַָָֹ
מת; טמא טמא עליו, �א�כלי� אכלי� ו�ל מדרס; ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָטמא
�אינ� לפי � מ�ל�� טה�ר ה�יתי�, עליו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָו���טחי�

אד�. ְְִֵַָָמ����י

.Âפני�� ה�: �סיס�ת לרגלי]�ל� ו��פני[� ה��ה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
ו�ל מת; טמא טמא �לח�, ו�ל מדרס; טמא ְְְֵֵֵֶָָ�ְְְִִֵֶַָָה��פרי�,

מתחתיו]מג�ל קצת[� �מ� �ה�א לפי � מ�ל�� טה�ר , ְְְְְִִִֶָָָ
עליו. מ�כחת וצ�רת� ְְִַַַָָָָה�ג�ל,

.Êו�ל מדרס; טמאה ל�כיבה, הע��יה ה�: מ��ת ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹ�ל�
ו�ל מת; טמא טמאה זכ�כית, �לי �� ���תני� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָז�גי�

טה�רה[אורגי�]סרגי� ה�בכ�ת, את עליה ��סרגי� ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָ
אד�. מ����י �אינ� לפי � ְְְְִִִֵֵֶַָָָמ�ל��

.Áמ��ל�ת גדולי�]�ל� טמאה[סלי� זבל, �ל ה�: ְְֵֵֵֶֶֶַָָֹ
וה�חל� מת; טמא טמאה �ב�, �ל מחבלי�מדרס; [רשת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָ�ְָ

ק�י�עבי�] ��� �החבלי� לפי � מ�ל�� טה�ר �מ�י�, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָ�ל
�בכי� ועיני עליו, לי�ב רא�י ואינ� ועבי� [החלל�י�תר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָ

לחבל] חבל וכ��צאשבי� �ב� לק�ל רא�י ואינ� הר�ה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָרחבי�
�לבד. חבלי� א�א �לי, ��רת עליו �אי� ונמצא ,��ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

.Ë�מ�צי טמא[מחצלאות]�ל�ה לי�יבה, הע��י ה�: ְִִִֵֵֶַָָָָָֹ
מת; טמא טמא ה�לי�, �� ���יחי� צ�עי� ו�ל ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמדרס;

�מח�י� ענבי� עליו ���תני� ���ת טה�ר[מכסי�]ו�ל ,�� ְְְֲִִִִֶֶַָָָָ
אד�. מ����י �אינ� � ְְְִִֵֵֶַָָָמ�ל��

.Èחמת�ת עור]�ל� �רמלי�[נודות ��ל�ה ה�, ְֲֵָָָֹֹ�ְְִ
וכ�ה[ילקוטי�] מדרס; טמאי� ��ע�ר, המק�לי� ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָה�:

ק�י�. חמ�ת וה�רמל ק�י�, אר�עת החמת ְֲִֵֵֶַ�ְְִִֵֶַַַַַַָ�ע�ר�?
ה�ג, ע�ר ו�ל מת; טמא טמאי� ��ע�ר, מק�לי� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָו�אינ�

מ�ל��. ְְִטה�ר�ת

.‡Èוהע��י מדרס; טמא ל�טיח, הע��י ה�: ע�ר�ת ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ�ל�ה
כלי�]לתכרי� בו ו�ל[לכרו� רצ�ע�ת ו�ל מת; טמא טמא , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָ

�לי. צ�רת עליו �אי� לפי � מ�ל�� טה�ר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָסנ�לי�,

.·Èסד מדרס;�ל�ה טמא ל�כיבה, הע��י ה�: יני� ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹ
צ�ר�ת ו�ל מת; טמא טמא לפרכת, [ציורי�]והע��י ְְְְֵֵֵֶֶֶָָָֹ

� מ�ל�� טה�ר הר�ק�, מ��� ��תל�ד �די א�ת� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ�ע��י�
אד�. מ����י �אינ� ְְְִִֵֵֶַָָלפי

.‚Èו�ל מדרס; טמאה ידי�, �ל ה�: מט�ח�ת ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�ל�
�ני נבלי ו�ל ה�ת �כריכי ו�ל מת; טמא טמאה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָספרי�,

אד�. מ����י �אינ� לפי � מ�ל�� טה�רה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָלוי,

.„Èוהאצ�ע�ת ה�ד �� ��כניסי� יד, �מ� הע��י ע�ר »ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָ
ה��ה כפפות]מ�ני ה�קרא[� וה�א �ה�, וכ��צא והה�ק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

וע��, ח�ה צ�די �ל ה�: �רקלימי� ��ל�ה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ'�רקלי�';
טמא טמא חגבי�, ו�ל עליו; נ�ע� �הרי � מדרס ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָטמא

ק�צי� ו�ל החגבי�; את �� ���תני� מ�ני � [קוטפימת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
�אינ�פירות] לפי � מ�ל�� טה�ר ה�ר�ת, �� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ��ק�צי�

אד�. ְְִֵַָָמ����י

.ÂËסבכ�ת עבה]�ל� יל�ה[בגד �ל [שמורידהה�: ְְֵֶַָָָֹ
עליה] ויושבת לפעמי� זקנהאותה ו�ל מדרס; טמאה ,ְְְְִֵֵֶָָָ

אותה] מורידה ��[אינה לצחק ו�ע��י� מת; טמא טמאה ,ְְְְִִֵֵֵֶָָֹ
�כר �אינ�[שתייני�]ל��תי לפי � מ�ל�� טה�רה , ְְְְִִֵֵֵֶָָָ

אד�. ְְִֵַָָמ����י

.ÊËמ�כת �ל מדרס; טמא אד�, �ל ה�: סנ�לי� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�ל�ה
�ע� �ל מת; טמא טמא �המה, ר�]ו�ל צפירה[ע� ו�ל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

רא�י[גומי] �אינ� �לי �ל �בר: �ל �לל� מ�ל��. טה�ר ,ְְְִִֵֶֶָָָָָָ
א�א לכ� נע�ה ולא רא�י �ה�א א� למר�ב, א� ְְְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָֹלמ��ב
נע�ה ה�דרס. מ� טה�ר ה�א הרי � אחרת ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָלמלאכה

ע�� �מ��� אחרת �ג��[ג�]למלאכה הי�יבה, את ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
�מדרס, ה���א וכל �מדרס; מ��א � והרדיד ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָה��ית
�מ� �מדרס, מ��א ואינ� �מת ����א וי� �מת. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָמ��א
ה�מא�ת, אב�ת ��אר מ��א � �מת ה���א וכל ְ�ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ��ארנ�.
�מ�קי�. �מ��א �בריה�; �ל �י� ��רה �ל אב�ת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�י�

.ÊÈק��ת מה�הה[שקי�]�ל� [���לי�[בלויה]ה�: ָֹ�ְְֵֶָָָ
טלאי] ה�ריאהעשאה אחר ה�לכי� ה�ריאה, [לעני�על ְְְִִִַַַַַָָ

הי�טומאה] ה�ד�לה. אחר ה�לכי� ה�ד�לה, על קט�ה ;ְְְְִַַַַַַָָָָ
ה�לכי� �יצד ה�נימית; אחר ה�לכי� �ו�ת, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ��יה�
טה�ר�ת. ��יה� ר���, �מ�ציא נ�בה �א� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָאחריה?

.ÁÈנקס��ת� הא�יפירי�[לוחות]�ל� [לוחותה�: ְִִִִִֵֶָָָֹ
�יתכתיבה] �� ו��� מדרס; טמא ה�פרי�, עליו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ���יחי�

לפי � מ�ל�� טה�רה וחלקה, מת; טמא טמא �עוה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָק��ל
למדרס. רא�י ואינ� �לי, צ�רת עליו ְְְְִִֵֵֶַָָָָ�אי�

�
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� הט"ו �מע�הה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָ
עלֿמזז�ת "�כתב�� יתע�ה: אמר� וה�א �ְְְְְְְִֶַַַָָָמז�זה,

�ב�ערי�" h)�ית� ,e mixac)ה���י נכ�ל �כבר . ְְְִִִֵֶֶַַָָ
זה k)�עני� ,`i my)�נת�אר ��� ז� מצוה ודיני ; ְְְְִִִֵֶָָ�ְֲִָָ

מ�נח�ת ג' jli`e)�פרק `l sc). ְְִֶֶָ

� הי"ח לכלֿה�צוה ��הא ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
� �יד� יכ�ב� וא� לעצמ�. ��רה ספר מ�נ� ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָזכר
�אמר� �מ� עדי�, וה�א מאד מ��ח זה ְְְְִֶָָָֹ�ְֲֵֶהרי

(.l zegpn)��א� ה�ת�ב עליו מעלה "�תב�, :ְְֲִֶַַָָָָ
�יד� לכתב� ל� אפ�ר אי וא� סיני". מהר ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָק�ל�
��ביל�, ��כ�ב� יב�� א� לקנ�ת� ה�א ח�ב �ְְְְְִִִִֵֶַַָ
אתֿה�ירה לכ� "�תב� יתע�ה: אמר� ְְְְִִִֶֶֶַַָָָוה�א

ycew zay - ipy mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

(epif`d zxiy)"ה�את(hi ,`l my)lr ieevd jezne) ַֹ
lk zaizk aeig lr cnlp dxiyd zyxt zaizk

(dxezdאתֿה��רה לכ�ב מ�ר �אינ� לפי ,ְִֵֶ�ְִֶַָָֹ
�ר���ת dxezd�ר���ת zaizka aiig jgxkÎlrae) ִִָָָָ

(dlek"ה�את "אתֿה�ירה �אמר� רצ�נ� ואכ� .ְְְְִֵֶַַָָָֹ
�ל��� ה�את. אתֿה�ירה ה��ללת �לֿה��רה �ְִֶֶֶַַַַָָָֹ

סנהדרי� א�ֿעלֿ�י(k`:)�מרא רבא: "אמר : ְְְֲִִֶַַַַָָָָ
מצוה � ��רה ספר אב�תיו לאד� ל� ְֲִִִֵֶֶָָָָָָ�ה�יח�
את לכ� �תב� 'וע�ה ��אמר: מ���, ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָֹלכ�ב

איתב� ה�את'. eixac)ה�ירה lr dywd):א��י ִֵֵֵֵַַַַָֹ
(jlny dpyna xn`p),�ל�מ ��רה ספר ל� ְִֵֵֶָ��תב

� אב�תיו ��ל ית�אה ��א y)�די o`kn)�מל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶָָֹ
"הת�(ok)אי� ה���בה: �באה לא?!" הדי�ט , ְְִֶַָָָָָָ

נצרכה cnll)לא weqtd `a `l my)ל��י א�א ְְְִִֵֶָָָ
� ה��רה' אתֿמ�נה ל� 'וכתב �דתניא: ְְְְִִֵֶַַַָָָ��ר�ת,
להדי�ט מל� �י� �הח��ק �ל�מר, ��ר�ת"; ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַ��י
אחד, ��רה ספר לכ�ב ח�ב ��לֿאד� ְִֵֶֶֶַָָָָָָֹה�א,
ב' �פרק ��ת�אר �מ� ��ר�ת, ספרי �ני ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָוה�ל�
��רה ספר �תיבת �יני נת�אר� �כבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָמ�נהדרי�.

מ�נח�ת ג' �פרק jli`e)�תנאיו l)�ברי�(`aa) ְְְְִֵֶֶָָָ
.(blw:)ו��ת(ciÎbi.)�תרא ְְַַָָ

שני יו�

.ÊÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הי"ז ��לֿמל�ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
��רה ספר יכ�ב ה�לכ�ת ��א על אצלנ� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹה���ב
יתע�ה: אמר� וה�א מ�נ�, י�רד ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹלעצמ�
אתֿ ל� וכתב מ�לכ�� ��א על כ�ב�� ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָ"והיה

ה�את" ה��רה gi)מ�נה ,fi my)�נת�אר �כבר . ְְְֲִִֵַַָָָֹ
מ�נהדרי� ב' �פרק ז� מצוה .(k`.)�לֿ�יני ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

שלישי יו�

.„È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הי"ד �מע�הה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָ

וג�' ציצת לה� "וע�� יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְִִִִִֶֶַָָָציצית,
�כלת" �תיל ה�נ� עלֿציצת gl)ונתנ� ,eh xacna). ְְְְִִִֵֶַַָָָ

�ה�לל א�ֿעלֿ�י מצות, ���י נמנית אינ� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹא�
אצלנ� gl.)ה�א zegpn)מע�בת אינ� "ה�כלת : ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָ

���א אתֿה�כלת", מע�ב אינ� וה�ב� תֿה�ב� ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
��פרי my)אמר� gly zyxt)י�� �ה� "יכ�ל : ְְְִֵֵֵֶַָָ

ל�מר: �למ�ד לב�? �מצות �כלת מצות ְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹמצות:
��י ואינ� היא אחת מצוה � לציצת לכ� ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָוהיה
��ת�אר �מ� ,�� ח�ב�ת ה��י� אי� וז� ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹמצות".

ק���י� �מרא �לֿ�יני(bl:)�תח�ת נת�אר� �כבר . ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָ
מ�נח�ת ד' �פרק ז� jli`e)מצוה .gl). ְְְִִֶֶָָ

רביעי, חמישי,יו� שישייו� יו�

.ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הי"ט ל�ה�צוה לה�ד�ת ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִֶַַַַָ
יתע�ה: אמר� וה�א �לֿאכילה, אחר ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָיתע�ה
וג�'" אלהי� אתֿה' �ברכ� ו�בע� ְְְְְְֱֵֶֶַַָָָָָָֹ"ואכל�

(i ,g mixac)ה��ספ�א �ל��� .(e wxt yix zekxa): ְְֶַָ
ו�בע� ואכל� ��אמר: מ�ֿה��רה, ה�ז�� ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָָָ"�ר�ת
�כ�ה ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר אתֿה'". ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ�ברכ�

�רכ�ת. �מ�כת ְְְֶֶַָמק�מ�ת

קודש� שבת

.ÂË¯ .ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Ë"È‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

� הרט"ו לה��ל,ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַָָ
�לֿ לכ� "ה��ל לאברה�: יתע�ה אמר� ְְְְְִִֶֶַַָָָָָוה�א

i)זכר" ,fi ziy`xa)על ה��רה ה�דיעה �בפר�� . ְִֵַַָָָָ
יתע�ה: אמר� וה�א ז�, ע�ה מצות למב�ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָה�רת
ערלת� אתֿ��ר לאֿי��ל א�ר זכר ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹ"וערל

וג�'" ci)ונכרתה ,my my)יני� נת�אר� �כבר . ְְְְְְֲִִִֵָָָ
מ��ת י"ט �פרק ז� מיבמ�ת(lw.)מצוה ד' �פרק ְְִִִֶֶֶֶַָָָ

(:fn)האב� �מ� �נ� מילת על מצ�ה הא�ה ואי� .ְְִֵָָ�ְְִֶַַָָָָ
�ק���י� ��ת�אר �מ� ,�� על .(hk.)מצ�ה ְ�ְְְִִִֵֶֶַָָ

�
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(Ë).¯‡˙Âכמו בעוגל, ונסב מדלשו� (ישעיהו

כול�יג) את תרג� ויונת� יתארהו, ובמחוגה :
ÔÂ¯ÙÚ.'ויסחר': ¯‰ È¯Ú Ï‡ ‡ˆÈÂיוצא החוט

עפרו�: הר ערי עד הרחיב והגבול הצפו�, לצד
.‰ÏÚ· ÏÂ·‚‰ ¯‡˙Âאלא המערב, לצד זה אי�
צפו�: לצד ÏÚ·Ó‰(È)הבליטה ÏÂ·‚‰ ·Ò�Â

.‰ÓÈהמזרח מ� הראשו�, למנינו חוזר עכשיו
ÂÙˆÓ�‰.למערב: ÌÈ¯ÚÈ ¯‰ Û˙Î Ï‡שהיה

יערי הר של בצפונה יערי�החוט הר נמצא ,�
החוט: מ� לפני� יהודה גבול ÂÈ‰Â(È‡)בתו�

.ÏÂ·‚‰ ˙Â‡ˆ˙:המצר הגדולÓÈ‰.סו� י� אל

מערבי: מצד Ú˘Â‰ÈÏ.(È‚)שהוא '‰ ÈÙ Ï‡
ליהושע: הוא ברו� הקדוש שאמר כמה

(„È).·ÏÎ Ì˘Ó ˘¯ÈÂכי יהושע, מיתת לאחר
כמה חברו�, נלכדה לא יהושע בימי עדיי�

שופטי� בספר כ)שנאמר כא�(א נכתבה ולא ,
החלוקה: מפני ÙÒ¯.(ÂË)אלא ˙È¯˜רבותינו

א)אמרו טז בימי(תמורה שנשתכחו הלכות אלו
קנז ב� עתניאל שהחזיר משה של אבלו

ÏÎ·.(ÊÈ)מפלפולו: ÈÁ‡:מאמו
(ÁÈ).Á�ˆ˙Âליפול עצמה הטתה ואתרכינת,

ברגליו:

cec zcevn
(Ë).ÔÂ¯ÙÚ ¯‰ È¯Ú Ï‡ ‡ˆÈÂ,הצפוני בעבר לומר, רצה

יהודה: משל המערב:ÓÈ‰.(È)והיו ÂÙˆÓ�‰.כלפי
ומשל הגבול, מ� לפני� כסלו�, היא יערי�, הר נמצא

היתה: הגבול:ˆÂÙ�‰.(È‡)יהודה מ� לפני� עקרו� והיה
.˙Â‡ˆÂ˙:הגדול הי� אל כלה הגבול ÌÈ.(È·)סו� ÏÂ·‚Â:�הדרו אל הצפו� מ� המערבי, .גבול ÏÂ„‚‰ ‰ÓÈ‰�הי

לגבול: היה היו:ÏÂ·‚Â.הגדול ונחלתו יהודה, לגבול ה� ג� יחשבו הי� איי לומר, Ì˙ÂÁÙ˘ÓÏ.רצה ·È·Òרצה
משפחות�: כל נחלת המסבב ‰'.‡Ï(È‚)לומר, ÈÙ:'ה פי על א� כי לכלב, יהושע נתנו מעצמו לא לומר, ‡·Èרצה

.˜�Ú‰:�שבענקי הגדול לומר רצה הענק, אבי היה ארבע לומר, בעלה:··Â‡‰.(ÁÈ)רצה הסיתהÂ‰˙ÈÒ˙Â.בבית
מאביה: שדה היא שתשאל רשות לה לתת אותו ופתתה בעלה ‰ÂÓÁ¯.את ÏÚÓ Á�ˆ˙Âהחמור מעל עצמה הפילה

באר�: ÍÏ.לנפול ‰Ó:עליו לשאול תרצי אשר ל� נחסר מה

oeiv zcevn
(Ë)¯‡˙Âכמו וסבוב, הקפה עני� יג). מד ובמחוגה(ישעיהו

כמוÁ�ˆ˙Â(ÁÈ)יתארהו: נעיצה, עני� כא). ד (שופטי�

וכאילו בכח עצמה הפילה לומר ורצונו באר�, ותצנח

eh wxt ryedi - mi`iap

:Cl-äî áìk dì-øîàiå øBîçä ìòî çðözåèéék äëøá él-äðz øîàzå ©¦§©−¥©´©«£®©«Ÿ¤¨¬¨¥−©¨«©¹Ÿ¤§¨¦´§¨À̈¦´
úlb úàå úBilò úlb úà dì-ïziå íéî úlb éì äzúðå éðzúð áâpä õøà¤³¤©¤Æ¤Æ§©½̈¦§¨«©¨¬¦−ª´Ÿ¨®¦©¦¤À̈¥µª´Ÿ¦¦½§¥−ª¬Ÿ

:úBizçzë:íúçtLîì äãeäé-éðá ähî úìçð úàæàëäö÷î íéøòä eéäiå ©§¦«ÀŸ©«£©²©¥¬§¥«§−̈§¦§§Ÿ¨«©¦«§´¤«¨¦À¦§¥Æ
:øeâéå øãòå ìàöá÷ äaâpa íBãà ìeáb-ìà äãeäé-éðá ähîìáëäðé÷å §©¥´§¥«§½̈¤§¬¡−©¤®§¨©§§¥¬¨¥−¤§¨«§¦¨¬

:äãòãòå äðBîéãåâë:ïðúéå øBöçå Lã÷åãëéæ:úBìòáe íìèå óäëøBöçå| §¦¨−§©§¨¨«§¤¬¤§¨−§¦§¨«¦¬¨¤−¤§¨«§¨³
:øBöç àéä ïBøöç úBiø÷e äzãçåë:äãìBîe òîLe íîàæëäcb øöçå £©¨Æ§¦½¤§−¦¬¨«£¨¬§−̈¨¨«©«£©¬©¨²

:èìt úéáe ïBîLçåçë:äéúBéæáe òáL øàáe ìòeL øöçåèëíéiòå äìòa §¤§−¥¬¨«¤©«£©¬¨²§¥¬¤−©¦§«§¨«©«£¨¬§¦¦−
:íöòåì:äîøçå ìéñëe ãìBzìàåàì:äpñðñå äpîãîe âì÷öåáìúBàáìe ¨¨«¤§¤§©¬§¦−§¨§¨«§¦§©¬©§©−̈§©§©¨«§¨¬

:ïäéøöçå òLúå íéøNò íéøò-ìk ïBnøå ïéòå íéçìLåâììBàzLà äìôMa §¦§¦−§©´¦§¦®¨¨¦²¤§¦¬¨¥−©§©§¥¤«©§¥¨®¤§¨¬
:äðLàå äòøöåãì:íðéòäå çetz íépb ïéòå çBðæåäìäëBN ílãòå úeîøé §¨§−̈§©§¨«§¨Æ©Æ§¥´©¦½©−©§¨«¥¨«©§Æ©«£ª½̈−Ÿ

:ä÷æòååì:ïäéøöçå äøNò-òaøà íéøò íéúøãâe äøãbäå íéúéãòå íéøòLå ©«£¥¨«§©«£©Æ¦Æ©«£¦©½¦§©§¥−̈§¥«Ÿ¨®¦¨¦¬©§©¤§¥−§©§¥¤«
æì:ãb-ìcâîe äLãçå ïðöçì:ìàú÷éå ätönäå ïòìãåèìú÷öáe Léëì §¨¬©«£¨−̈¦§©¨«§¦§¨¬§©¦§¤−§¨§§¥«¨¦¬¨§©−

i"yx

(ËÈ).‰Î¯· ÈÏ ‰�‚·.פרנסה:˙�‰ ı¯‡
כמו יג)חרבה, ח האדמה,(בראשית פני חרבו :

מכל מנוגב בית בלע"ז, שייקא נגיבו, ומתרג�:
תורה: אלא בו שאי� אד� לי,�˙˙�È.טוב, נתת

ד)כמו לז אליו;(ש� דבר לשלו�, דברו הו(ירמי:

כ) ממני;י יצאו יצאוני, בני כא): יט א :(מלכי�

לה�: בשל מעינות:‚ÂÏ˙.ובשל�,
(‡Î).‰„Â‰È È�· ‰ËÓÏ ‰ˆ˜Ó ÌÈ¯Ú‰ ÂÈ‰ÈÂ

רבותינו שאמרו הוא יהודה, מטה (גיטי�בגבול

א) עלז העומדות עיירות אלא יהושע מנה לא :

Ú˘˙Â.(Ï·)הגבולי�: ÌÈ¯˘Ú ÌÈ¯Ú ÏÎ
אלה אלא ושמונה, שלשי� מוצא אתה ובפרט�
יהודה, בני מחבל שמעו� בני נטלו היתרות
ומולדה שבע באר שמעו� בנחלת ה� ונזכרות
ועי� וצקלג וחרמה ואלתולד ועצ� שועל חצר
כא�: המנויות היתרות תשע הרי ורמו�,

(ÂÏ).‰¯˘Ú Ú·¯‡ ÌÈ¯Úחמש ובפרט�
וזה הוא, אחד והעינ� תפוח אני, אומר עשרה,
תפוח עי� הוא שלו, והעי� תפוח פירושו
תפוח: עי� יושבי אל מנשה: בנחלת האמור

cec zcevn
(ËÈ).È�˙˙� ·‚�‰ ı¯‡ ÈÎלי נתת אשר השדה חלקת

מי�: מעייני מבלי נגובה, אר� היא ÈÏ.מאז, ‰˙˙�Âלזה
מי�: מעי� ובה שדה חלקת לי תת� אשר ‡˙אשאל

.˙ÂÏ‚:מתחת מעי� וע� ממעל מעי� ע� שדה לה נת�
(Î).Ì˙ÂÁÙ˘ÓÏ:לבד משפחה לכל הנחלק
(‡Î).‰ˆ˜Óגבול אצל יהודה נחלת מקצה העומדי�

יהודה: של בדרומה ÂÎÂ'.(Î‰)אדו�, ¯ÂˆÁÂהיא חצרו� ג', קריות ב', חדתה א', חצור זה: במקרא עיירות ארבע
פניו שלפני במקרא האמור זהו ולא המקרא, בתחלת האמור חצור זהו ולא ד', כג)חצור Ú˘˙Â.(Ï·)(פסוק ÌÈ¯˘Ú

ו יהודה מחבל לקחו� שמעו� בני כי יהודה, לבני נשארו לא מה� שתשעה לפי וזהו ל"ח, תמצא הנהובפרט� נזכרות
ורמו�: ועי�, וצקלג, וחרמה, ואלתולד, ועצ�, שועל, חצר ומולדה, שבע, באר וה�: שמעו�, בני Ô‰È¯ˆÁÂ.בנחלת

חצריה�: ÌÈ˙¯„‚Â.(ÂÏ)ומלבד ‰¯„‚‰Â:השמות בשתי ונקראה אחת עיר ÂÎÂ'.(ÊÏ)היא Ô�ˆ,בשפלה עמדו אלו ג�
לבד: ואלו לבד אלו שמנה מקו� בכל נאמר כ� וכמו לעצמ�, ואלו לעצמ� אלו מנה ולזה אחרת, במחוז אול�

oeiv zcevn
באר�: כמו·¯Î‰(ËÈ)ננעצה ומנחה, מתנה לג. (בראשית

ברכתי:יא) את נא כמו‰�‚·קח יובש, עני� כא. (ישעיהו

בנגב:א) לי:�˙˙�Èכסופות נתת .˙ÂÏ‚כמו מעי�, (שיר.

יב) ד וגלגולו:השירי� סבובו ש� על כ� ונקרא נעול, גל
ע�:‡˙ .˙ÂÈÏÚ:�עליו מלשו� .



עט eh wxt ryedi - mi`iap

:Cl-äî áìk dì-øîàiå øBîçä ìòî çðözåèéék äëøá él-äðz øîàzå ©¦§©−¥©´©«£®©«Ÿ¤¨¬¨¥−©¨«©¹Ÿ¤§¨¦´§¨À̈¦´
úlb úàå úBilò úlb úà dì-ïziå íéî úlb éì äzúðå éðzúð áâpä õøà¤³¤©¤Æ¤Æ§©½̈¦§¨«©¨¬¦−ª´Ÿ¨®¦©¦¤À̈¥µª´Ÿ¦¦½§¥−ª¬Ÿ

:úBizçzë:íúçtLîì äãeäé-éðá ähî úìçð úàæàëäö÷î íéøòä eéäiå ©§¦«ÀŸ©«£©²©¥¬§¥«§−̈§¦§§Ÿ¨«©¦«§´¤«¨¦À¦§¥Æ
:øeâéå øãòå ìàöá÷ äaâpa íBãà ìeáb-ìà äãeäé-éðá ähîìáëäðé÷å §©¥´§¥«§½̈¤§¬¡−©¤®§¨©§§¥¬¨¥−¤§¨«§¦¨¬

:äãòãòå äðBîéãåâë:ïðúéå øBöçå Lã÷åãëéæ:úBìòáe íìèå óäëøBöçå| §¦¨−§©§¨¨«§¤¬¤§¨−§¦§¨«¦¬¨¤−¤§¨«§¨³
:øBöç àéä ïBøöç úBiø÷e äzãçåë:äãìBîe òîLe íîàæëäcb øöçå £©¨Æ§¦½¤§−¦¬¨«£¨¬§−̈¨¨«©«£©¬©¨²

:èìt úéáe ïBîLçåçë:äéúBéæáe òáL øàáe ìòeL øöçåèëíéiòå äìòa §¤§−¥¬¨«¤©«£©¬¨²§¥¬¤−©¦§«§¨«©«£¨¬§¦¦−
:íöòåì:äîøçå ìéñëe ãìBzìàåàì:äpñðñå äpîãîe âì÷öåáìúBàáìe ¨¨«¤§¤§©¬§¦−§¨§¨«§¦§©¬©§©−̈§©§©¨«§¨¬

:ïäéøöçå òLúå íéøNò íéøò-ìk ïBnøå ïéòå íéçìLåâììBàzLà äìôMa §¦§¦−§©´¦§¦®¨¨¦²¤§¦¬¨¥−©§©§¥¤«©§¥¨®¤§¨¬
:äðLàå äòøöåãì:íðéòäå çetz íépb ïéòå çBðæåäìäëBN ílãòå úeîøé §¨§−̈§©§¨«§¨Æ©Æ§¥´©¦½©−©§¨«¥¨«©§Æ©«£ª½̈−Ÿ

:ä÷æòååì:ïäéøöçå äøNò-òaøà íéøò íéúøãâe äøãbäå íéúéãòå íéøòLå ©«£¥¨«§©«£©Æ¦Æ©«£¦©½¦§©§¥−̈§¥«Ÿ¨®¦¨¦¬©§©¤§¥−§©§¥¤«
æì:ãb-ìcâîe äLãçå ïðöçì:ìàú÷éå ätönäå ïòìãåèìú÷öáe Léëì §¨¬©«£¨−̈¦§©¨«§¦§¨¬§©¦§¤−§¨§§¥«¨¦¬¨§©−

i"yx

(ËÈ).‰Î¯· ÈÏ ‰�‚·.פרנסה:˙�‰ ı¯‡
כמו יג)חרבה, ח האדמה,(בראשית פני חרבו :

מכל מנוגב בית בלע"ז, שייקא נגיבו, ומתרג�:
תורה: אלא בו שאי� אד� לי,�˙˙�È.טוב, נתת

ד)כמו לז אליו;(ש� דבר לשלו�, דברו הו(ירמי:

כ) ממני;י יצאו יצאוני, בני כא): יט א :(מלכי�

לה�: בשל מעינות:‚ÂÏ˙.ובשל�,
(‡Î).‰„Â‰È È�· ‰ËÓÏ ‰ˆ˜Ó ÌÈ¯Ú‰ ÂÈ‰ÈÂ

רבותינו שאמרו הוא יהודה, מטה (גיטי�בגבול

א) עלז העומדות עיירות אלא יהושע מנה לא :

Ú˘˙Â.(Ï·)הגבולי�: ÌÈ¯˘Ú ÌÈ¯Ú ÏÎ
אלה אלא ושמונה, שלשי� מוצא אתה ובפרט�
יהודה, בני מחבל שמעו� בני נטלו היתרות
ומולדה שבע באר שמעו� בנחלת ה� ונזכרות
ועי� וצקלג וחרמה ואלתולד ועצ� שועל חצר
כא�: המנויות היתרות תשע הרי ורמו�,

(ÂÏ).‰¯˘Ú Ú·¯‡ ÌÈ¯Úחמש ובפרט�
וזה הוא, אחד והעינ� תפוח אני, אומר עשרה,
תפוח עי� הוא שלו, והעי� תפוח פירושו
תפוח: עי� יושבי אל מנשה: בנחלת האמור

cec zcevn
(ËÈ).È�˙˙� ·‚�‰ ı¯‡ ÈÎלי נתת אשר השדה חלקת

מי�: מעייני מבלי נגובה, אר� היא ÈÏ.מאז, ‰˙˙�Âלזה
מי�: מעי� ובה שדה חלקת לי תת� אשר ‡˙אשאל

.˙ÂÏ‚:מתחת מעי� וע� ממעל מעי� ע� שדה לה נת�
(Î).Ì˙ÂÁÙ˘ÓÏ:לבד משפחה לכל הנחלק
(‡Î).‰ˆ˜Óגבול אצל יהודה נחלת מקצה העומדי�

יהודה: של בדרומה ÂÎÂ'.(Î‰)אדו�, ¯ÂˆÁÂהיא חצרו� ג', קריות ב', חדתה א', חצור זה: במקרא עיירות ארבע
פניו שלפני במקרא האמור זהו ולא המקרא, בתחלת האמור חצור זהו ולא ד', כג)חצור Ú˘˙Â.(Ï·)(פסוק ÌÈ¯˘Ú

ו יהודה מחבל לקחו� שמעו� בני כי יהודה, לבני נשארו לא מה� שתשעה לפי וזהו ל"ח, תמצא הנהובפרט� נזכרות
ורמו�: ועי�, וצקלג, וחרמה, ואלתולד, ועצ�, שועל, חצר ומולדה, שבע, באר וה�: שמעו�, בני Ô‰È¯ˆÁÂ.בנחלת

חצריה�: ÌÈ˙¯„‚Â.(ÂÏ)ומלבד ‰¯„‚‰Â:השמות בשתי ונקראה אחת עיר ÂÎÂ'.(ÊÏ)היא Ô�ˆ,בשפלה עמדו אלו ג�
לבד: ואלו לבד אלו שמנה מקו� בכל נאמר כ� וכמו לעצמ�, ואלו לעצמ� אלו מנה ולזה אחרת, במחוז אול�

oeiv zcevn
באר�: כמו·¯Î‰(ËÈ)ננעצה ומנחה, מתנה לג. (בראשית

ברכתי:יא) את נא כמו‰�‚·קח יובש, עני� כא. (ישעיהו

בנגב:א) לי:�˙˙�Èכסופות נתת .˙ÂÏ‚כמו מעי�, (שיר.

יב) ד וגלגולו:השירי� סבובו ש� על כ� ונקרא נעול, גל
ע�:‡˙ .˙ÂÈÏÚ:�עליו מלשו� .



ehפ wxt ryedi - mi`iap

:ïBìâòåî:Léìúëå ñîçìå ïBaëåàîíéøò äãwîe äîòðå ïBâc-úéa úBøãâe §¤§«§©¬§©§−̈§¦§¦«§¥¾¥¨¬§©«£−̈©¥¨®¨¦¬
:ïäéøöçå äøNò-LLáî:ïLòå øúòå äðáìâî:áéöðe äðLàå çzôéå ¥¤§¥−§©§¥¤«¦§¨¬¨¤−¤§¨¨«§¦§¨¬§©§¨−§¦«

ãî:ïäéøöçå òLz íéøò äLàøîe áéæëàå äìéò÷eäî:äéøöçå äéúðáe ïBø÷ò §¦¨¬§©§¦−¨«¥¨®¨¦¬¥−©§©§¥¤«¤§¬§Ÿ¤−¨©«£¥¤«¨
åî:ïäéøöçå ãBcLà ãé-ìò-øLà ìk änéå ïBø÷òîæîäéøöçå äéúBða ãBcLà ¥«¤§−¨¨®¨²Ÿ£¤©©¬©§−§©§¥¤«©§º§¤´¨©«£¥¤À¨

ìBábä íiäå íéøöî ìçð-ãò äéøöçå äéúBða äfò(éø÷ ìBãbä):ìeáâeçîøäáe ©¨²§¤¬¨©«£¥¤−¨©©´©¦§¨®¦§©¨¬©¨−©¨−§«¨¨®
:äëBNå øézéå øéîLèî:øáã àéä äpñ-úéø÷å äpãåð:íéðòå äîzLàå áðòå ¨¦¬§©¦−§«Ÿ§©¨¬§¦§©©−̈¦¬§¦«©«£¨¬§¤§§−Ÿ§¨¦«

àð:ïäéøöçå äøNò-úçà íéøò äìâå ïìçå ïLâåáð:ïòLàå äîeãå áøà §¬¤§Ÿ−Ÿ§¦®Ÿ¨¦¬©©¤§¥−§©§¥¤«£©¬§−̈§¤§¨«
âðíiðéå(éø÷ íeðéå):ä÷ôàå çetz-úéáeãðïBøáç àéä òaøà úéø÷å äèîçå §¨¬§¨¬¥«©−©©£¥¨«§ª§À̈§¦§©¬©§©²¦¬¤§−

:ïäéøöçå òLz íéøò øòéöåäðïBòî|éæå ìîøk:äheéå óåðíòã÷éå ìàòøæéå §¦®Ÿ¨¦¬¥−©§©§¥¤«¨¬©§¤−¨¦¬§¨«§¦§§¤¬§¨§§−̈
:çBðæåæð:ïäéøöçå øNò íéøò äðîúå äòáb ïéwäçð:øBãâe øeö-úéa ìeçìç §¨«©©©−¦¦§¨´§¦§¨®¨¦¬¤−¤§©§¥¤«©§¬¥−§«

èð:ïäéøöçå LL íéøò ï÷zìàå úBðò-úéáe úøòîeñúéø÷ àéä ìòa-úéø÷ ©«£¨¬¥£−§¤§§®Ÿ¨¦¬¥−§©§¥¤«¦§©©À©¦²¦§©¬
:ïäéøöçå íézL íéøò äaøäå íéøòéàñ:äëëñe ïécî äáøòä úéa øaãna §¨¦−§¨«©¨®¨¦¬§©−¦§©§¥¤«©¦§¨®¥µ¨«£¨½̈¦¦−§¨¨«

áñ:ïäéøöçå LL íéøò éãb ïéòå çìnä-øéòå ïLápäåâñéáLBé éñeáéä-úàå §©¦§¨¬§¦©¤−©§¥´¤®¦¨¦¬¥−§©§¥¤«§¤©§¦Æ«§¥´
eìëåé-àì íìLeøé(éø÷ eìëé)äãeäé éða-úà éñeáéä áLiå íLéøBäì äãeäé-éðá §«¨©½¦Ÿ¨§¬¨«§¬§¥«§−̈§«¦¨®©¥̧¤©§¦¹¤§¥³§¨Æ

:äfä íBiä ãò íìLeøéa¦´¨©½¦©−©¬©¤«
i"yx

(ÊÓ).ÏÂ·‚Â ÏÂ„‚‰ ÌÈ‰Â�שקורי שבי� נסי�
בלע"ז: Â‰È„‰(Ò‚)אלשי"ש È�· ÂÏÎÈ ‡Ï

.Ì˘È¯Â‰Ïקרחה ב� יהושע רבי בספרי: שנינו
מחמת רשאי� היו שלא אלא היו, יכולי� אומר
זה ויבוסי לאבימל�, אברה� שנשבע השבועה

שהיה דוד מגדל אלא היה, האומה ש� על לא
מחוז אותו ובני יבוס, ושמו בירושלי�
את יהודה בני וכשכבשו היו, מפלשתי�
מחוז: אותו בני את הורישו לא ירושלי�

cec zcevn
(‡Ó).ÔÂ‚„ ˙È· ˙Â¯„‚Â,גדרות האחת עיירות, שתי ה�

דגו�: בית ÂÎÂ'.(ÂÓ)והשנית ‰ÓÈÂ ÔÂ¯˜ÚÓלצד מעקרו�
אשדוד, מקו� אצל אשר הערי� כל ליהודה היה המערב

הה�: הערי� חצרי ÌÈ¯ˆÓ.(ÊÓ)וג� ÏÁ� „Ú:יהודה של בדרומה ‰‚„ÏÂ.שהיה ÌÈ‰Â,הגדול הי� ועד לומר, רצה
במערבו: יחשבו:ÏÂ·‚Â.שהיה יהודה לנחלת ה� א� בי�, אשר האיי� ה� הי� גבול זי�ÛÈÊÂ.(�‰)ג� זה אי�
למעלה כד)האמור האומה:‰ÈÒÂ·È.(Ò‚):(פסוק Ì˘È¯Â‰Ï.ש� ‰„Â‰È È�· ÂÏÎÈ ‡Ï�בירושלי מה חלק לה� ג� כי

לברכה זכרונ� רבותינו שאמרו כמו בנימי�, בני ב)ע� נג וכו':(זבחי� יהודה של מחלקו יוצאת היתה רצועה

oeiv zcevn
(‰Ó)‰È˙Â�·Â:אליה הסמוכי� הכפרי� .(ÂÓ)„È ÏÚעל .

כמו יח)מקו�, יח ב אבשלו�:(שמואל יד

bi wxt `Îminid ixac - miaezk

bi `Îminid ixacciÎ`

âéà:ãéâð-ìëì úBànäå íéôìàä éøN-íò ãéåc õòeiåá| ìëì ãéåc øîàiå ©¦¨©´¨¦À¦¨¥¯¨«£¨¦²§©¥−§¨¨¦«©¸Ÿ¤¨¦¹§´Ÿ
eðéçà-ìò äçìLð äöøôð eðéäìà äåäé-ïîe áBè íëéìò-íà ìàøNé ìä÷§©´¦§¨¥À¦£¥¤̧¹¦§Ÿ̈´¡Ÿ¥À¦§§¨Æ¦§§º̈©©¥´
íäéLøâî éøòa íiåìäå íéðäkä íänòå ìàøNé úBöøà ìëa íéøàLpä©¦§¨¦À§ŸÆ©§´¦§¨¥½§¦¨¤²©«Ÿ£¦¬§©«§¦¦−§¨¥´¦§§¥¤®

:eðéìà eöáwéåâ:ìeàL éîéa eäðLøã àì-ék eðéìà eðéäìà ïBøà-úà äañðå §¦¨«§−¥¥«§¨¥²¨¤£¬¡Ÿ¥−¥¥®¦¬Ÿ§©§ª−¦¥¬¨«
ã:íòä-ìë éðéòa øácä øLé-ék ïk úBNòì ìäwä-ìë eøîàiåäãéåc ìä÷iå ©«Ÿ§¬¨©¨−̈©«£´¥®¦¨©¬©¨−̈§¥¥¬¨¨¨«©©§¥³¨¦Æ

íéäìàä ïBøà-úà àéáäì úîç àBáì-ãòå íéøöî øBçéL-ïî ìàøNé-ìk-úà¤¨¦§¨¥½¦¦¬¦§©−¦§©§´£¨®§¨¦Æ¤£´¨«¡Ÿ¦½
:íéøòé úéøwîåøLà íéøòé úéø÷-ìà äúìòa ìàøNé-ìëå ãéåc ìòiå ¦¦§©−§¨¦«©©̧©¨¦³§¨¦§¨¥Æ©«£½̈¨¤¦§©¬§¨¦−£¤´

àø÷ð-øLà íéáeøkä áLBé äåäé | íéäìàä ïBøà úà íMî úBìòäì äãeäéì¦«¨®§©«£´¦À̈¥Á£¸¨«¡Ÿ¦¯§Ÿ̈²¥¬©§¦−£¤¦§¨¬
:íLæàfòå áãðéáà úéaî äLãç äìâò-ìò íéäìàä ïBøà-úà eáékøiå ¥«©©§¦¹¤£³¨«¡Ÿ¦Æ©£¨¨´£¨½̈¦¥−£¦«¨¨®§ª¨´

i"yx

(‡).ÌÈÙÏ‡‰ È¯˘ ÌÚ „Â„ ıÚÂÈÂ�לה שאמר
מל� לכ� להיות בתקנתכ� עסקת� כבר דוד
אלהי�: בכבוד תעסקו ועתה לכ� להושיע

(·).‰ÁÏ˘� ‰ˆ¯Ù�שהיתה גדר אותה נפרצה
לאלהי� אד� שו� דרש שלא עתה עד גדורה
כבוד משו� הנשארי� אחינו על ונשלחה

Ï·‡(‰)הארו�: „ÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ¯ÂÁÈ˘ ÔÓ
.˙ÓÁ:�מצרי נחל עד חמת מלבוא דוגמא
(Â).˙È¯˜ Ï‡ ‰˙ÏÚ·שהיא בעלתה פתרו�

יערי�: Â‚Â'.קרית Ì˘Ó ˙ÂÏÚ‰Ïכדכתיב
ז') ב' יושב(בשמואל צבאות ה' ש� נקרא אשר

נקרא הקב"ה של שמו כלומר עליו, הכרובי�
זז לא לפלשתי� ארו� שגלה אעפ"י הארו� על

שנתקדש: הזה ש� ‡¯ÔÂ(Ê)ממנו ˙‡ Â·ÈÎ¯ÈÂ

.‰˘„Á ‰Ï‚Ú ÏÚ ÌÈ‰Ï‡‰דוד ראה מה
הלוי� במשא ולא חדשה עגלה על שהרכיבו
לציו� מש� אותו כשהביא עשה כאשר
אלי שבא עומת כל דוד שאמר לפי באחרונה
כדכתיב חדשה עגלה על פלשתי� כשהשיבוהו
לפיכ� וגו' עגלה על ה' הארו� את וישימו

ÂÈÁ‡Â.נענש: ‡ÊÚכדכתיב היו אבינדב בני
ו')בשמואל ב' ·Ï‚Ú‰.:(ש� ÌÈ‚‰Â�כמנהג

ומיישרה העגלה לפני הול� אחד עגלה נוהגי
תהפו� שלא העגלה בצד ואחד ישרה בדר�

כתיב וכ� ו')ליפול ב' לפני(שמואל הול� ואחיו
העגלה בצד ועזא עזא(ש�)הארו� שלח לפיכ�

ולכ� הבקר כששמטו בארו� לאחוז ידו את
ובשמואל עוז בכל כתיב כא� כתיב(ש�)נענש,

cec zcevn
(‡).„È‚� ÏÎÏכל את כ"א כול� ע� נתייע� לא ר"ל

המובחרי�: ר"ל בה� אשר „Â„.(·)הנגיד ¯Ó‡ÈÂלאחר
הדבר א� ישראל לכל אמר הדבר על הנגידי� שהסכימו
ידינו: על להסכי� הדבר יצא מה' וא� בעיניכ� ולא�Ù¯ˆ‰.טוב בארצ� הנשארי� אחינו בעבור ונשלחה נתחזקה

עמכ�: עמה�:Ì‰ÓÚÂ.באו אשר והלוי� הכהני� ובעבור Ì‰È˘¯‚Ó.ר"ל È¯Ú·�עריה כל אשר כי על כ� נקראי�
לה�: חוצה מגרש ÂÎÂ'.(‚)היה ‰·Ò�Â:�הארו כבוד להרבות ע� ברבת בו המרובה‡Â�ÈÏ.לדרוש ירושלי� אל

לו: הראוי בכבוד דרשנוהו לא כי ˘‡ÏÂ.באוכלסי� ÈÓÈכאלו בזה הארו� משרתי הכהני� עיר נוב שהרג בעבור כי
הארו�: כבוד ÓÁ˙.מיעט ‡Â·Ï „Ú:קצהו עד א"י גבול מקצה לחמת בה שבאי� המקו� ÌÈ¯ÚÈ.עד ˙È¯˜Ó�ש כי

בש"א: כמ"ש הפלשתי� שהחזירוהו מעת ביהושע:·ÏÚ˙‰.(Â)היה כמ"ש בעל קרית ג� נקראה יערי� ÂÈ˘·קרית
.ÌÈ·Â¯Î‰:�הארו על ˘Ì.אשר ‡¯˜� ה':‡˘¯ ש� נאמר ובש"ב האמור ה' ש� עליו נקרא אשר È·Ó˙(Ê)ר"ל

.·„�È·‡:�הארו היה בביתו ·Ï‚Ú‰.כי ÌÈ‚‰Â�:למושכו בעגלה הקשורי� הבקר מנהיגי� היו

oeiv zcevn
(·).‰ˆ¯Ù�פרצת מה כמו לח)נתחזקה :(בראשית

(‚).‰·Ò�Â:סבוב הנילוס:˘ÂÁÈ¯.(‰)מל' הוא



פי bi wxt `Îminid ixac - miaezk

bi `Îminid ixacciÎ`

âéà:ãéâð-ìëì úBànäå íéôìàä éøN-íò ãéåc õòeiåá| ìëì ãéåc øîàiå ©¦¨©´¨¦À¦¨¥¯¨«£¨¦²§©¥−§¨¨¦«©¸Ÿ¤¨¦¹§´Ÿ
eðéçà-ìò äçìLð äöøôð eðéäìà äåäé-ïîe áBè íëéìò-íà ìàøNé ìä÷§©´¦§¨¥À¦£¥¤̧¹¦§Ÿ̈´¡Ÿ¥À¦§§¨Æ¦§§º̈©©¥´
íäéLøâî éøòa íiåìäå íéðäkä íänòå ìàøNé úBöøà ìëa íéøàLpä©¦§¨¦À§ŸÆ©§´¦§¨¥½§¦¨¤²©«Ÿ£¦¬§©«§¦¦−§¨¥´¦§§¥¤®

:eðéìà eöáwéåâ:ìeàL éîéa eäðLøã àì-ék eðéìà eðéäìà ïBøà-úà äañðå §¦¨«§−¥¥«§¨¥²¨¤£¬¡Ÿ¥−¥¥®¦¬Ÿ§©§ª−¦¥¬¨«
ã:íòä-ìë éðéòa øácä øLé-ék ïk úBNòì ìäwä-ìë eøîàiåäãéåc ìä÷iå ©«Ÿ§¬¨©¨−̈©«£´¥®¦¨©¬©¨−̈§¥¥¬¨¨¨«©©§¥³¨¦Æ

íéäìàä ïBøà-úà àéáäì úîç àBáì-ãòå íéøöî øBçéL-ïî ìàøNé-ìk-úà¤¨¦§¨¥½¦¦¬¦§©−¦§©§´£¨®§¨¦Æ¤£´¨«¡Ÿ¦½
:íéøòé úéøwîåøLà íéøòé úéø÷-ìà äúìòa ìàøNé-ìëå ãéåc ìòiå ¦¦§©−§¨¦«©©̧©¨¦³§¨¦§¨¥Æ©«£½̈¨¤¦§©¬§¨¦−£¤´

àø÷ð-øLà íéáeøkä áLBé äåäé | íéäìàä ïBøà úà íMî úBìòäì äãeäéì¦«¨®§©«£´¦À̈¥Á£¸¨«¡Ÿ¦¯§Ÿ̈²¥¬©§¦−£¤¦§¨¬
:íLæàfòå áãðéáà úéaî äLãç äìâò-ìò íéäìàä ïBøà-úà eáékøiå ¥«©©§¦¹¤£³¨«¡Ÿ¦Æ©£¨¨´£¨½̈¦¥−£¦«¨¨®§ª¨´

i"yx

(‡).ÌÈÙÏ‡‰ È¯˘ ÌÚ „Â„ ıÚÂÈÂ�לה שאמר
מל� לכ� להיות בתקנתכ� עסקת� כבר דוד
אלהי�: בכבוד תעסקו ועתה לכ� להושיע

(·).‰ÁÏ˘� ‰ˆ¯Ù�שהיתה גדר אותה נפרצה
לאלהי� אד� שו� דרש שלא עתה עד גדורה
כבוד משו� הנשארי� אחינו על ונשלחה

Ï·‡(‰)הארו�: „ÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ¯ÂÁÈ˘ ÔÓ
.˙ÓÁ:�מצרי נחל עד חמת מלבוא דוגמא
(Â).˙È¯˜ Ï‡ ‰˙ÏÚ·שהיא בעלתה פתרו�

יערי�: Â‚Â'.קרית Ì˘Ó ˙ÂÏÚ‰Ïכדכתיב
ז') ב' יושב(בשמואל צבאות ה' ש� נקרא אשר

נקרא הקב"ה של שמו כלומר עליו, הכרובי�
זז לא לפלשתי� ארו� שגלה אעפ"י הארו� על

שנתקדש: הזה ש� ‡¯ÔÂ(Ê)ממנו ˙‡ Â·ÈÎ¯ÈÂ

.‰˘„Á ‰Ï‚Ú ÏÚ ÌÈ‰Ï‡‰דוד ראה מה
הלוי� במשא ולא חדשה עגלה על שהרכיבו
לציו� מש� אותו כשהביא עשה כאשר
אלי שבא עומת כל דוד שאמר לפי באחרונה
כדכתיב חדשה עגלה על פלשתי� כשהשיבוהו
לפיכ� וגו' עגלה על ה' הארו� את וישימו

ÂÈÁ‡Â.נענש: ‡ÊÚכדכתיב היו אבינדב בני
ו')בשמואל ב' ·Ï‚Ú‰.:(ש� ÌÈ‚‰Â�כמנהג

ומיישרה העגלה לפני הול� אחד עגלה נוהגי
תהפו� שלא העגלה בצד ואחד ישרה בדר�

כתיב וכ� ו')ליפול ב' לפני(שמואל הול� ואחיו
העגלה בצד ועזא עזא(ש�)הארו� שלח לפיכ�

ולכ� הבקר כששמטו בארו� לאחוז ידו את
ובשמואל עוז בכל כתיב כא� כתיב(ש�)נענש,

cec zcevn
(‡).„È‚� ÏÎÏכל את כ"א כול� ע� נתייע� לא ר"ל

המובחרי�: ר"ל בה� אשר „Â„.(·)הנגיד ¯Ó‡ÈÂלאחר
הדבר א� ישראל לכל אמר הדבר על הנגידי� שהסכימו
ידינו: על להסכי� הדבר יצא מה' וא� בעיניכ� ולא�Ù¯ˆ‰.טוב בארצ� הנשארי� אחינו בעבור ונשלחה נתחזקה

עמכ�: עמה�:Ì‰ÓÚÂ.באו אשר והלוי� הכהני� ובעבור Ì‰È˘¯‚Ó.ר"ל È¯Ú·�עריה כל אשר כי על כ� נקראי�
לה�: חוצה מגרש ÂÎÂ'.(‚)היה ‰·Ò�Â:�הארו כבוד להרבות ע� ברבת בו המרובה‡Â�ÈÏ.לדרוש ירושלי� אל

לו: הראוי בכבוד דרשנוהו לא כי ˘‡ÏÂ.באוכלסי� ÈÓÈכאלו בזה הארו� משרתי הכהני� עיר נוב שהרג בעבור כי
הארו�: כבוד ÓÁ˙.מיעט ‡Â·Ï „Ú:קצהו עד א"י גבול מקצה לחמת בה שבאי� המקו� ÌÈ¯ÚÈ.עד ˙È¯˜Ó�ש כי

בש"א: כמ"ש הפלשתי� שהחזירוהו מעת ביהושע:·ÏÚ˙‰.(Â)היה כמ"ש בעל קרית ג� נקראה יערי� ÂÈ˘·קרית
.ÌÈ·Â¯Î‰:�הארו על ˘Ì.אשר ‡¯˜� ה':‡˘¯ ש� נאמר ובש"ב האמור ה' ש� עליו נקרא אשר È·Ó˙(Ê)ר"ל

.·„�È·‡:�הארו היה בביתו ·Ï‚Ú‰.כי ÌÈ‚‰Â�:למושכו בעגלה הקשורי� הבקר מנהיגי� היו

oeiv zcevn
(·).‰ˆ¯Ù�פרצת מה כמו לח)נתחזקה :(בראשית

(‚).‰·Ò�Â:סבוב הנילוס:˘ÂÁÈ¯.(‰)מל' הוא



biפב wxt `Îminid ixac - miaezk

:äìâòa íéâäð Béçàåçæò-ìëa íéäìàä éðôì íé÷çNî ìàøNé-ìëå ãéåãå §©§½«Ÿ£¦−©«£¨¨«§¨¦´§¨¦§¨¥À§©«£¦²¦§¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨®Ÿ
:úBøööçáe íézìöîáe íétúáe íéìáðáe úBøpëáe íéøéLáeèïøb-ãò eàáiå §¦¦³§¦ŸÆ¦§¨¦´§ª¦½¦§¦§©−¦©«£«Ÿ§«©¨−Ÿ©´Ÿ¤
:ø÷aä eèîL ék ïBøàä-úà æçàì Bãé-úà àfò çìLiå ïãékéäåäé óà-øçiå ¦®Ÿ©¦§©̧ª¹̈¤¨À¤¡ŸÆ¤¨´¨½¦¬¨§−©¨¨«©¦«©©³§Ÿ̈Æ

:íéäìà éðôì íL úîiå ïBøàä-ìò Bãé çìL-øLà ìò eäkiå àfòaàéøçiå §ª½̈©©¥¾©²£¤¨©¬¨−©¨«¨®©¨¬¨−̈¦§¥¬¡Ÿ¦«©¦´©
:äfä íBiä ãò àfò õøt àeää íB÷nì àø÷iå àfòa õøt äåäé õøô-ék ãéåãì§¨¦½¦«¨©¯§Ÿ̈²¤−¤§ª¨®©¦§º̈©¨³©Æ¤¤́ª½̈©−©¬©¤«

áééä øîàì àeää íBia íéäìàä-úà ãéåã àøéiåïBøà úà éìà àéáà C ©¦¨³¨¦Æ¤¨´¡Ÿ¦½©¬©−¥®Ÿ¥µ¨¦´¥©½¥−£¬
:íéäìàäâé-úéa-ìà eähiå ãéåc øéò-ìà åéìà ïBøàä-úà ãéåc øéñä-àìå ¨«¡Ÿ¦«§Ÿ¥¦̧¨¦¯¤¨«¨²¥−̈¤¦´¨¦®©©¥¾¤¥

:ézbä íãà-ãáòãéìL Búéáa íãà ãáò úéa-íò íéäìàä ïBøà áLiåäL Ÿ¥¬¡−Ÿ©¦¦«©¥¤Á£¸¨«¡Ÿ¦¹¦¥̧Ÿ¥¬¡²Ÿ§¥−§Ÿ¨´
:Bì-øLà-ìk-úàå íãà-ãáò úéa-úà äåäé Cøáéå íéLãç¢¨¦®©§¨¯¤§Ÿ̈²¤¥¬Ÿ¥«¡−Ÿ§¤¨£¤«

i"yx

פתרו� וכא� שיר כלי עצי בכל פתרו� עצי בכל
שיר: כלי עוז Â¯Â�Î·Â˙(Á)בכל ÌÈ¯È˘·Â

ÈÙ˙·Â ÌÈÏ·�·Â.Ìאבל ה� שיר כלי כול�
כ"א עשוי היה ולא היה שיר כלי מצלתי�
פויקי"� שקורי� שיר כלי ודוגמתו קול להשמעת
וכ� קול משמיע והוא במקלות עליו שמכי� בל"א
וכתיב משמיעי� ובמצלתי� (ט"ו) לקמ� מוכיח

במצלתי�(ש�) ואית� אס� הימ� והמשוררי�
ה' בית בשיר כתיב למטה ועוד להשמיע נחשת

וגו' כ"ה)במצלתי� נקרא(לקמ� כ� ש� ועל
הצלצל יירש וכ� כ"ח)מצלתי� ארבה(דברי� מי�

בנבואות כדכתיב קול ב')המשמיע על(יואל
ירקדו� ההרי� ראשי על מרכבות כקול הארבה

ÔÂ„ÈÎ.וגו': Ô¯Â‚ „Ú:�מקו ÏÚ(È)ש� Â‰ÎÈÂ

.ÔÂ¯‡‰ ÏÚ Â„È ÁÏ˘ שכתוב‡˘¯ והוא
ו')בשמואל פתרו�(ב' השל על אלהי� ש� ויכהו

ודוגמתו בארו� שאחז על השלח א'על (במלכי�

בחילכ"א) איזבל בשר את יאכלו הכלבי�
יזרעאל בחלק כתיב אחר ופסוק ב'יזרעאל (ש�

השלח:ט) השל על כא� נפרש È�ÙÏכ� Ì˘ ˙ÓÈÂ
.ÌÈ‰Ï‡�אלהי ארו� ו')לפני ב' כתיב(בשמואל

האלהי�: ארו� ע� ש� ‡˙(È·)וימת „Â„ ‡¯ÈÈÂ
.¯Ó‡Ï ‡Â‰‰ ÌÂÈ· ÌÈ‰Ï‡‰לאמר ירא הוא מה

ה': ארו� אלי אביא אי� מגת‰‚˙È.(È‚)שאמר
היה ולוי בגת מתגורר היה מקוד� בתחילה היה

ט"ו)כדכתיב הלוי�(לקמ� לשרי דוד ויאמר
בסמו� וכתיב המשוררי� אחיה� את להעמיד

לארו�: שוערי� ויחיה אד� ועבד (ש�)

cec zcevn
(Á).ÌÈ˜Á˘Ó:כח בכל הארו� לפני ÌÈ¯È˘·Â.משמחי�

כלי מיני וה� וכו' בכנורות וא� לה' להלל בפה שררו
ידו:ÁÏ˘ÈÂ.(Ë)שיר: את ‰·˜¯.הושיט ÂËÓ˘ ÈÎ

העגלה: מעל שיפול וחשב ממקומו ÁÈÂ¯.(È)נענעוהו
אשר על וזה ארונו שיפול לחשוב בה' האמונה מיעוט על

וכו': ‡ÌÈ‰Ï.שלח È�ÙÏ:�אלהי ארו� ÁÈÂ¯(È‡)לפני
.„ÈÂ„Ï:ונבהל המיצר וכדר� עצמו על ı¯Ù.חרה ÈÎ

הפר�: דאגת ‰‡ÌÈ‰Ï.(È·)בעבור וכו':‡˙ לאמר וזה בקדושתו להזהר שא"א בחשבו האלהי� ארו� Â‰ËÈÂ.(È‚)את
וכו': עובד בית אל להוליכו דוד עיר מדר� אותו ·È˙.(È„)נטה ÌÚ:בביתו חדר לו יחד כי מושבו לבית Í¯·ÈÂסמו�

.'ÂÎÂ:בש"ב נאמר וכ� אצלו הארו� שעמד בעבור

oeiv zcevn
(Á).ÌÈ˙ÏˆÓ·Âבזה זה ומקישי� נחושת כלי שני ה�

שמע בצלצלי כמו גדול קול קנ)להשמיע :(תהלי�

(Ë).ÔÂ„ÈÎהיתה השמות ובשתי נכו� נאמר ב' ובשמואל
שמטוה˘ÂËÓ.נקראת: ויאמר כמו ממקומו הנעה עני�
ט) ושבר:ı¯Ù.(È‡):(מ"ב פרצה אי�‰ÍÈ.(È·)מל' כמו

אדוני עבד יוכל והי� וכ� י)באל"� :(דניאל
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לעני� ואילו תבקש" "אל המשנה לנו אומרת "גדולה" לעני�

לא � ש"כבוד" היא הדברי� משמעות תחמוד". "אל � "כבוד"

זה לעומת כלל. אותו "לחמוד" אסור אלא "לחפש" שאי� רק

לחמוד מניעה אי� א� ולבקשה, אחריה "לחפש" אי� "גדולה",

"אל רק אלא גדולה" תחמוד "אל נאמר לא שהרי אותה,

הסבר. דורש והדבר תבקש".

עשה"; מלמוד� "יותר המשנה הוראת מהי להבי�: צרי� עוד

מהרגילות יותר תורה ללמוד שיש לומר כוונתה עליה1א� היה ,

למד"! מלמוד� "יותר � ומפורש ברור באופ� זאת לכתוב

בזה: הביאור

אל החותר ללימוד ועדיפות מעלה יש תורה בלימוד

הדיו� את ולמצות הש"ס, סוגיות את לברר בכדי כי ההלכה.

יגיעה דרושה למעשה, הלכה לפסיקת עד הפוסקי� בשיטות

מיוחדת .2והעמקה

כדי ולמעשה להלכה לימוד כי לומר מקו� היה זאת, לאור

שהרי ורצוי, נכו� לימוד הוא בישראל הוראה מורה להיות

גבוהה! בדרגה הוא הלימוד כזה באופ�

בבוא� לעצמ�". גדולה תבקש "אל ואומר: התנא משמיענו

"מורה להיות � "גדולה" לש� זאת תעשה אל תורה ללמוד

התורה לש� "לשמה", לימוד הוא באמת תורה לימוד הוראה".

תפקיד משמי� ל� נקבע (וא� אחרת מטרה לשו� ולא עצמה,

מלמעלה). זאת ל� יזמינו בישראל הוראה מורה של

גדולה תבקש "אל המשנה: דברי מתפרשי� אפוא וכ�

שהרי שלילי, דבר הוא � כבוד כבוד". תחמוד ואל לעצמ�

העול�" מ� האד� את מוציאי� והכבוד התאווה ולכ�3"הקנאה, ,

מותר זאת, לעומת "גדולה", בלב�. אפילו אותו תחמוד אל

שיוכל לדרגה עד בתורה לגדלות בשאיפה פסול כל אי� לרצות.

זאת ובכל בתורה. מתעלה הוא זה עלֿידי כי הלכה, להורות

[ואול� זאת גדלות אחר ולחפש לרדו� אי� גדולה". תבקש "אל

לקבלה יכול הוראה מורה משרת לו .4לכשיציעו [

יכול � לבקש אי� גדולה וא� כבוד לחמוד שאסור מכיו�

"חיות" כל נטול שלו התורה לימוד יהא שמא לחשוש, הלומד

כבוד לה יש כאשר רק "חיות" מקבלת הבהמית הנפש כי �

הגו� של) (ג� ב"חיות" להיות צרי� הלימוד והרי � וגדולה

הבהמית !5והנפש

� עשה" מלמוד� "יותר ואומרת, משנתנו מוסיפה עלֿכ�

כפיה מלשו� ותענוג6"עשיה" "חיות" ל� אי� א� א� כלומר, ,

במידה עול" "בקבלת ולמד ("עשה") עצמ� על כפה בלימוד�,

של�. המוגבל "התענוג" מאשר יותר גדולה

(1240 עמ' ד, כר� (לקוטיֿשיחות,

של לשולחנ� בתורה העוסק יתאווה מדוע להבי�: צרי�

זה? מפני להזהירו שצרי� עד מלכי�,

א� ג� כי משמע במשנה הדברי� מסדר מזאת: יתירה

גדולה תבקש "אל � במשנה הקודמת ההוראה את האד� מקיי�

תתאווה ש"אל להזהירו צרי� עדיי� � כבוד" תחמוד ואל לעצמ�

צרי� שכלֿכ� זו תאווה פשר מהי מלכי�"! של לשלחנ�

מפניה? להזהיר

משלחנ�" גדול "ששלחנ� מהלשו� להבי�: צרי� גיסא, מאיד�

שלילית אינה מלכי�" של "לשלחנ� התאווה שעצ� לדייק אפשר

משולחנ�"! גדול ש"שולחנ� מפני צור� בה שאי� ורק כלֿכ�

העני�: ביאור

ומעבר מעל בתורה ויגע שעמל אד� על מדובר במשנתנו

עצמו מצד בלימוד לו שיש התורה7לתענוג הבטיחה זה לאד� .8

בתורה עמלי� שתהיו � תלכו" בחוקותי גשמיכ�9"א� "ונתתי �

ומכיו� לו. מובטחי� הגשמיי� צרכיו שכל דהיינו וגו"', בעת�

על ושליט הבית" "בעל הוא הרי בידו יהיו בעול� צרכיו שכל

רבנ�" מלכי "מא� בבחינת העול�, .10כל

של לשולחנ� תתאווה "אל ואומרת המשנה מוסיפה כ� על

על כשכר מלכי�" של "שולח� ל� נות� שהקב"ה א� מלכי�";

כי אומרת אינה המשנה לכ�. להתאוות ל� אל � בתורה עמל�

בדברי� להתעסק צרי� אדרבה, גשמיי�. בדברי� להתעסק אי�

רק היא ההוראה לקדושה. ולהעלות� "לברר�" כדי הגשמיי�

מה� ולהתענג לה� להתאוות .11לא

הוא מלכי�" ב"שולח� הפירוש א� � השאלה נשאלת כ� על

זה ועלֿידי הגשמיות את ולזכ� "לברר" הבירורי�", "עבודת

ה"מברר" האד� ג� להתאוות12מתעלה לא א�ֿכ� מדוע

מלכי�"? של "לשלחנ�

כלומר, משלחנ�". גדול "ששלחנ� � היא התשובה כ� על

מגיעה היא אי� הבירורי�", ב"עבודת הגדולה המעלה עלֿא�

לימוד עלֿידי כי התורה. לימוד בכח המושגת הרוחנית לדרגה

נדרשת הקב"ה. מל�ֿמלכיֿהמלכי� ע� מתאחד האד� התורה,

העליה תכלית כי לדעת יש א� הבירורי�", "עבודת ג� אמנ�

גדול". "שולחנ� � תורה לימוד עלֿידי המושגת זו היא

(1241 עמ' ד, כר� (לקוטיֿשיחות,

התורה.1) ללימוד מתייחסות זה בפרק ההוראות לכ�, ובהתא� תורה", "קני� קרוי הפרק ת''כ.2)שהרי עמ' תרס''ו, ר"ה של יו�ֿטוב המש� ראה
זעירא. ר' ג הלכה ג, פרק בכורי�, ירושלמי כא.3)וראה משנה ד, פרק ש�.4)לעיל בכורי� ירושלמי והלכות5)ראה א. נד, עירובי� ראה

לז. פרק בתניא ונתבאר מתקיי�", תלמודו תלמודו בשעת קולו המשמיע "כל ט הלכה ד, פרק הזק�, לרבנו יורהֿדעה6)תלמודֿתורה יוס� בית ראה

שאינו. ומי ד"ה רמח יותר7)סימ� עול, בקבלת לימוד עצמו על לכפות שיש היא שהכוונה עשה", מלמוד� "יותר המאמר על הקוד� בביאור כאמור
ג.8)מרגילותו. כו, ש�.9)בחוקותי א.10)רש"י סב, גיטי� ז.11)ראה פרק תחילת תניא ג.12)ראה לה, אמור ב; יג, צו לקוטיֿתורה ראה
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זה לעומת כלל. אותו "לחמוד" אסור אלא "לחפש" שאי� רק

לחמוד מניעה אי� א� ולבקשה, אחריה "לחפש" אי� "גדולה",

"אל רק אלא גדולה" תחמוד "אל נאמר לא שהרי אותה,

הסבר. דורש והדבר תבקש".

עשה"; מלמוד� "יותר המשנה הוראת מהי להבי�: צרי� עוד

מהרגילות יותר תורה ללמוד שיש לומר כוונתה עליה1א� היה ,

למד"! מלמוד� "יותר � ומפורש ברור באופ� זאת לכתוב

בזה: הביאור

אל החותר ללימוד ועדיפות מעלה יש תורה בלימוד

הדיו� את ולמצות הש"ס, סוגיות את לברר בכדי כי ההלכה.

יגיעה דרושה למעשה, הלכה לפסיקת עד הפוסקי� בשיטות
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כדי ולמעשה להלכה לימוד כי לומר מקו� היה זאת, לאור

שהרי ורצוי, נכו� לימוד הוא בישראל הוראה מורה להיות

גבוהה! בדרגה הוא הלימוד כזה באופ�

בבוא� לעצמ�". גדולה תבקש "אל ואומר: התנא משמיענו

"מורה להיות � "גדולה" לש� זאת תעשה אל תורה ללמוד

התורה לש� "לשמה", לימוד הוא באמת תורה לימוד הוראה".

תפקיד משמי� ל� נקבע (וא� אחרת מטרה לשו� ולא עצמה,

מלמעלה). זאת ל� יזמינו בישראל הוראה מורה של

גדולה תבקש "אל המשנה: דברי מתפרשי� אפוא וכ�

שהרי שלילי, דבר הוא � כבוד כבוד". תחמוד ואל לעצמ�

העול�" מ� האד� את מוציאי� והכבוד התאווה ולכ�3"הקנאה, ,

מותר זאת, לעומת "גדולה", בלב�. אפילו אותו תחמוד אל

שיוכל לדרגה עד בתורה לגדלות בשאיפה פסול כל אי� לרצות.

זאת ובכל בתורה. מתעלה הוא זה עלֿידי כי הלכה, להורות

[ואול� זאת גדלות אחר ולחפש לרדו� אי� גדולה". תבקש "אל

לקבלה יכול הוראה מורה משרת לו .4לכשיציעו [

יכול � לבקש אי� גדולה וא� כבוד לחמוד שאסור מכיו�

"חיות" כל נטול שלו התורה לימוד יהא שמא לחשוש, הלומד

כבוד לה יש כאשר רק "חיות" מקבלת הבהמית הנפש כי �

הגו� של) (ג� ב"חיות" להיות צרי� הלימוד והרי � וגדולה
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� עשה" מלמוד� "יותר ואומרת, משנתנו מוסיפה עלֿכ�

כפיה מלשו� ותענוג6"עשיה" "חיות" ל� אי� א� א� כלומר, ,

במידה עול" "בקבלת ולמד ("עשה") עצמ� על כפה בלימוד�,

של�. המוגבל "התענוג" מאשר יותר גדולה

(1240 עמ' ד, כר� (לקוטיֿשיחות,

של לשולחנ� בתורה העוסק יתאווה מדוע להבי�: צרי�

זה? מפני להזהירו שצרי� עד מלכי�,

א� ג� כי משמע במשנה הדברי� מסדר מזאת: יתירה

גדולה תבקש "אל � במשנה הקודמת ההוראה את האד� מקיי�

תתאווה ש"אל להזהירו צרי� עדיי� � כבוד" תחמוד ואל לעצמ�

צרי� שכלֿכ� זו תאווה פשר מהי מלכי�"! של לשלחנ�

מפניה? להזהיר

משלחנ�" גדול "ששלחנ� מהלשו� להבי�: צרי� גיסא, מאיד�

שלילית אינה מלכי�" של "לשלחנ� התאווה שעצ� לדייק אפשר

משולחנ�"! גדול ש"שולחנ� מפני צור� בה שאי� ורק כלֿכ�

העני�: ביאור
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עצמו מצד בלימוד לו שיש התורה7לתענוג הבטיחה זה לאד� .8
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מוגה בלתי

עתה‡. שלומדי� וכיו� "סיו�". של בעני� להתחיל – טעמי� מכמה – תמיד ייער�1נהוג גיטי�, מסכת
גיטי�. מסכתא על הסיו�
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לא א� והי' שנאמר הימנה, נאה אחרת מצא אלא) דבר, ולא ערוה לא בה מצא (לא אפילו אומר עקיבא ר'

בעיניו". ח� תמצא

הקדיחה ואפילו בעיניו, ח� מצאה לא א� אפילו האחרו�: קצה עד שלו�ֿבית בעני� להשתדל יש ב"ש לשיטת

(1) הישיבה ).l"endבסדרי

בלקו"ש2) ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה הדברי� תוכ�
במהדורא (ההתחלה). ואיל� 143 ע' ח"ט (הסיו�). ואיל� 1121 ח"ד
הדברי� ונערכו סרטֿהקלטה, ע"פ הדברי� הצעת אריכות כל באה זו
ההתוועדות מהל� כל לאור� פרקי� פרקי� שנאמרו א� אחת, כחטיבה

)l"end.(

א.3) כד, תצא
לי'4) "דהוה עירובי�: מסכת בריש התוס' מקושיית ג� ולהעיר

כו'". ברישא מבוי הכשר לאשמועינ�
(ובפרש"י).5) רע"א צ,
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בפוסקי� ג� (כמובא בזה הפשוט שהפירוש – יש6תבשילו אעפ"כ, – להכעיס כדי רצונו היפ� עושה שהיא ,(

דאל"כ, ביניה�, שלו� להיות צרי� אזי ביחד שנשארי� וכיו� ביחד, ואשה דאיש הבית בני� שישארו להשתדל
"אל בי' את�"7קרינ� לבטח יושב והוא רעה רע� על .8תחרש

עד שלו�ֿבית על להתעקש חיוב אי� ב"ה לשיטת היינו,אבל תבשילו, הקדיחה א� אלא, האחרו�, קצה
הבית. עני� כל את לבטל מספקת סיבה זו הרי כו', רצונו למלא חפצה שאינה שרואה

אזי בעיניו, ח� מוצאת אינה מה משו� אבל בעלה, רצו� עושה היא א� שאפילו – מזו יתירה ס"ל ור"ע
הגט. מציאות להיות אפשר

בפסוק שנאמר דכיו� היופי, עני� אינו הח� שעני� שידוע – מוכח9ובהקדמה הרי היופי", והבל הח� "שקר
נפרדי�: עניני� שני ה� ו"יופי" ש"ח�"

מראה" ויפת תואר "יפת וכמו היופי, מתבטא במה במילי� לבאר אפשר – ה"יופי" במפרשי�10עני� כדאיתא ,11

בבחינת (שהוא השירי� בשיר בזה העניני� פרטי שנימנו וכפי האברי�, וחיתו� הפני� בקלסתר היופי על שקאי
וכנס"י. הקב"ה על משל שזהו לכלה, חת� שבי� החביבות לעני� בנוגע הקידושי�) שטר

בעיניו. ח� מוצאת אינה או בעיניו ח� מוצאת היא מדוע במילי� ולהסביר לבטא אפשר אי – ה"ח�" עני� אבל
יפה, אינה שהיא כ� כדי עד האברי�, וחיתו� הפני� בקלסתר המעלות כל חסרי� שיהיו להיות יכול ולפעמי�

"מכוערת" הגמרא12מגונה, דברי וע"ד בעיניו. ח� תמצא ואעפ"כ היופי13, היפ� שזהו היתה", ירקרוקת ,14"אסתר

לפניו" וחסד ח� "ותשא ולכ� עלי'", משו� חסד של "חוט לתלותו15אלא שאפשר עני� אינו ש"ח�" והיינו, .
והסבר. בביאור ביטוי לידי שבא מסויי� בדבר

שלא ובודאי באשה, חסרו� איזה למצוא בשכל מקו� אי� כאשר שאפילו – ר"ע בשיטת החידוש וזהו
ח� תמצא לא "א� גט של למציאות מקו� יש אעפ"כ, דבר, ערות בה מצא שלא ועאכו"כ תבשילו, הקדיחה

בעיניו".

`ad oeilba jynd

•

ש�.6) מאירי ג� וראה סקי"ט. אה"ע טור ראה
כט.7) ג, משלי
סע"א.8) ש�, גיטי�
ל.9) לא, משלי
יז.10) כט, ויצא
סה"מ11) ב. כג, ויצא תו"א עה"פ. ואוה"ח ראב"ע פרש"י, ראה

.79 שבהערה תרכ"ז
בסופה.12) תענית ראה
(ובפרש"י).13) א יג, מגילה
(ש)היו14) יפיפיות נשי� "ארבע בי� אסתר שחשיב כהמ"ד דלא

א). טו, (ש� בעול�"
עה"פ.15) סתרי� מגילת וראה יז. ב, אסתר
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`rivn `aac w"ta z"`e eniiwl jixv oi` eazky xhya dcen dil zi`(:ai sc)

xaq n"xe xifgi `l ixn` opaxc zeixg` ea oi`y xhy `vna opaxe n"x ibilt

`zyde ezigelv t"r xevl n"xl xifgie dcen aiig oi`yk l`eny dl iwene xifgi

`l m`e enr oicd dil miiwn i`c icinl yginl `kil `d xifgi `l i`n` opaxl

dil xcdn i` ciqtn dn ok m` dil miiwn

`le eipta `ly `ivei `ny opiyiig i`ce `l`

oi` jgxk lrc xnel yie `ed siiefn oerhp

rext edl oerhp izk`c jk liaya mrhd

zny in 'ta dil `xiaq l`eny `dc `ed

(:cpw sc a"a)dcen xi`n 'xc `ail` `icda

xnel on`p dide eniiwl jixv eazky xhya

siiefn xn` ira i`c ebin `ed rextc odia`

`kile siiefn opiprh `l edciclc b"r` `ed

edl opiprh ebin yi odia`lc oeik n"n ebin

't seqa c"nk l"iwc `ed rext xity

ziad z` xkend(:r sc my)daebe raypc

`lc `nrh epiid `l` qik xhy iab dvgn

oreh dele ezlitpa rxzi`c oeik xifgi

`vni elit` oicd on zeabl oi` `ed siiefn

mizge siif iteif `ny opiyiigc meiw icr

heyt hbc `idd ik(.fqw sc my)qxhpewd oeyl mzd rnyn oke `wepxf` dici gp`c

del iz` xcd i`e el mixifgn meiw icr `vn delnde onw del `kil i` la`

:xzida wfgedc oeik onidn `l ezc d`xp `ed siiefn oirhe

éôìoihib zekld x`yn oi`iwa oi`c dnyl `py i`n z"`e .dnyl oi`iwa oi`y

hwpc xnel oi`e dlila mzgpe meia azkpe dnye eny dpiye xaegn oebk

xteqd mbe dl xcyne dnyk dnye enyk enyy hb gkync ith gikyc dnyl

zekld x`y d"de dnye eny azke ilzyin dithiy ab` oihib iqteh aezkl libxy

onwl xn` `dc epi` df oihib(:h sc)micar ixexgyl miyp ihib eey mikxc 'ba

oia eze `iyw `axl `l` `iane jilen epiid daxl `nlya dnyl `ki` `de jixte

`iane jilen llka dnyl hwp `wec daxl `nl` xaegn `ki` `d `axl oia daxl

azkec dyxc jdc `l` oi`iwa oihib zekld lkac z"x yxtne xaegn hwp `le

dyxcl oiyyeg oi` yexit oi`iwa oi`e dyxc xwir mdl zi`xp dpi` dnyl dl

dil opiliiy `linnc d"tc `de delaiwy xg`l yexit onwlc ecnly xg`le dnylc

l`yil jixv `diy `zkec meya hinzyn `lc d`xp oi` oi` xn`e dnyl ded i`

`w dnyl `nzqc i"x xne`e l`yil jixv m` ediipia `ki` `nil ok m`c cere

iptae azkp ipta ipzw in onwl xn`c `de jenqa inp qxhpewa yxitck cidqn

dnyl meyn dpwz xwirc oeik mewn lkn rnyn dnyl `nzqc idp dnyl mzgp

:`icda xninl dil ded `edéôìonwlc dyw .dnyl oi`iwa oi`y(.d sc)egelyn `ed `py i`n mzgp iptae azkp ipta xn`iy jixv epi` ehib `iady envr `ed `ipz

xne`e rci `zyde dnyl irac rci `l dligzn m` xrxri `l dnl dielr xrxrn edi`e dicia dil hwp hwpin onwl xn`c `nrhe dnyl dyrp `l `ny opiyiig i`

ezc frll elit` yginl `kil envra lrad e`iany `kde xrxri oick `ly `nzqnc `nlra frl `l` `kile ixinb ixtq mzqe od oi`iwa aexc jenqa opiwqnc i"x

:'eke dicia hiwp hwpn jenqa xn`ck xrxrn `l
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ãòdhigye dnexz zyxtd xikfdl el did `le alge cibd xewipe dhigye dnexz zyxtd lr cg`e cg` lk dxez dpin`d ixdy qxhpewd 'it .oixeqi`a on`p cg`
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xicnd wxta opiyxcc dcpn opitlic l"ie oixeqi`a on`p cg` crc ol `pne z"`e inc dciak dl ehgyiy mixg` xikydl e` hegyl(.ar sc zeaezk)dnvrl dl dxtqe
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"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr a sc oihib zkqnl xvw xe`ia

L éôìmid zpicn ipaïéàmdïéàé÷az` mirceie §¦¤¥§¦¦
hb aezkl jixvy oicdìdîLdy` dze` ly ¦§¨

minkg epwiz okle .df hba yxbl dvex lrady

ipta' mid zpicnn hb `iand gilyd xn`iy

lr gilyd cirny xg`le ,'mzgp iptae azkp

`ede ,dnyl azkp hbd m` eze` mil`ey ,jk

.exiykne jk lr cirn

ipta' zxin` minkg epwzy mrha zxg` drc

,'mzgp iptae azkpíéãò ïéàL éôì ,øîà àáø̈¨¨©§¦¤¥¥¦
icr zenizg z` mixikne mid zpicnn mi`ad

hbdïééeöîl`xyi ux`aBîéi÷ìmiiwl icka - §¦§©§
xrxrl lrad `eai m`e ,hbay zenizgd z`

siiefn `ede hbd z` aezkl deiv `l `edy,`l

okl ,micrd znizg z` mixiknd micr o`k eidi

hbd z` `iand gilyd xn`iy minkg epwiz

on`p `ed ef dxin`ae 'mzgp iptae azkp ipta'

`l hbay zenizgdyleki lrad oi`e ,zetiiefn

.cer eilr xrxrl

,zxxan `xnbdeäééðéa éàîlcadd edn ± ©¥©§
.`ax ly enrhl dax ly enrh oia dkldl

,`xnbd daiyneäééðéa àkéàdyely yi - ¦¨¥©§
m` `axe dax oia welig didi mda mipte`

:'mzgp iptae azkp ipta' xnel jixv gilyd

.`éøz éa eäeéúàc±lrad ly migily ipy §©§¥§¥
z` yxbl ick mid zpicnn hbd z` e`iad

`aedy hb `ny yeygl yiy dax zrcl .ezy`

ipy yi m` mb ,dnyl azkp `l mid zpicnn

yeygl yi oiicr hbd z` mi`iany migily

mdn cg` xn`iy jixv okle ,dnyl azkp `ly

azkp hbdy xxal ick 'mzgp iptae azkp ipta'

zpwz mrhy `ax zrcl mle` .dnyl mzgpe

oiievn micr eidi `ly yyg meyn `ed minkg

jixv oi` ,micr ipy ici lr `aedy hba ,eniiwl

micrd ixdy 'mzgp iptae azkp ipta' xnel

,hbay zenizgd lr cirdl miievn mnvr

.lrad ly exerxr z` zegcle

.aénð éàoia dkldl lcad yi sqep dxwna - ¦©¦
hb `iand gilya ,`axl daxäðéãnîzg` ¦§¦¨

äðéãîìzxg`ajez,ìàøNé õøàdcedin oebk ¦§¦¨§¤¤¦§¨¥
zeievn zexiiy oi`y ,lilblenrh itl ,mdipia

oi` 'dnyl' meyn dzid dpwzdy dax ly

,'mzgp iptae azkp ipta' xnel jixv gilyd

.dnyl oica mi`iwa l`xyi ux` ipa lk ixdy

yygn dzid dpwzdy `ax ly enrh itl mle`

miievn micr eidi `le xrxrl lrad `eai `ny

ux`a dpicnl dpicnn mb ,zenizgd z` miiwl

iptae azkp ipta' xnel gilyd jixv l`xyi

,zeievn mdipia zexiiyd oi`e xg`ny 'mzgp

.hbay zenizgd z` miiwiy in oi`

.bénð éà-iy sqep dxwnoia dkldl lcad y ¦©¦
mewnl mewnn hb `iany gilya ,`axl dax

ajez.íiä úðéãîa äðéãî dúBàdax zrcl §¨§¦¨¦§¦©©¨
azkp `l hbdy yygn `ed dpwzd mrh

mi`iwa mpi` mid zpicn ipay oeike ,dnyl

ipta' xnel gilyd jixv ,dnyl hbd zaizka

mle` ,'mzgp iptae azkp`ax zrclhbdy oeik

zexiiyde dnvr dpicnd dze` jeza glyp

hbdy xrxrie lrad `eai m` elit` ,da zeievn

lr eciriy micr `evnl didi xyt` siiefn

minkg ekixvd `l jkitl ,hbay zenizgd

.mzgp iptae azkp ipta' gilyd xn`iy

on`p ji` ,dax zrcl dligz zxxan `xnbd

.hbd z` xiykdl ecal gilyd

,`xnbd zl`eyøîàc äaøìejixvy mrhdy §©¨§¨©
'mzgp iptae azkp ipta' xnel hb `iand gilyd

`edïéàL éôìmid zpicn ipaïéàé÷aaeiga §¦¤¥§¦¦
hbd zaizkìdîLrecn ok m` ,dy`d ly ¦§¨

,hbd ly ezexyk lr cirdl on`p cg` gily

éøz éòaéì`edy eciriy micr ipy ekxhvi - ¦¨¥§¥
,oick azkpäøBzaL úBiãò ìkà äåäc éãéî± ¦¦©£¨©¨¥ª¤©¨

zecr oi`y ,dxezay zeiecr x`y lka oicd itk

.xacd lr micirnd micr ipyn zegta

exyk lr zecr oia lcad yi ,`xnbd zvxznz

lk x`y oial ,mixeqi` lr zecr `idy hbd

`ed llk ik ,micr ipy mda jixvy zeiecrd

ya ïîàð ãçà ãòipic lr zecrïéøeqéà,okle ¥¤¨¤¡¨§¦¦
zxzen dy`de ,hbd z` xiykdl on`p cg` cr

oi`y s` lr ,gilyd ly ezecr it lr `ypdl

.xacd lr micirn micr ipy

on`p gilyd recn oaen `l oiicr ,`xnbd dgec

,hbd z` xiykdlïðéøîàc øeîéàep` izni` - ¥§©§¦¨
y llkd z` mixne`a ïîàð ãçà ãòlr zecr ¥¤¨¤¡¨§

,ïéøeqéàa `wecäëéúç ïBâky÷ôñ`id m` ¦¦§£¦¨¨¥
áìç ìL,dlik`a dxeq`e÷ôñ`id m`ìL ¤¥¤¨¥¤

ïneLmixne` ep` df ote`a ,dlik`a zxzene ¨
ly `idy dkizgd lr cirdl on`p cg` cry

oeik dlik`a zxzene oney÷fçúéà àìc§Ÿ¦§©©
àøeqéàdze` epwfgd `l mlern ef dkizg ± ¦¨

cg` cr okl ,alg meyn ze`ceea dxeq` `idy

,zxzen `idy dilr cirdl on`pàëä ìáà- £¨¨¨
,hbd lr gilyd ly ezecr oiprl epziibeqa

Léà úLàc àøeqéà ÷fçúéàc-dwfged xak §¦§©©¦¨§¥¤¦
,yi` zy` `idy hbd z`ad mcew ef dy`

xnele dzwfgn dze` `ivedl `a gilyde

on`p cg` cry epl oipn ,yi` zy` dpi`y

.hbd z` xiykdle ef dwfgn d`ivedl

gilyd lkei `l recn sqep mrh `xnbd d`iane

ly ezexyk lr on`p zeidl ,cg` cr `edy

hb lr zecry meyn ,hbdäåøòaL øác éåä- ¨¥¨¨¤§¤§¨
,zeixr ixeqi`l zrbep `idåy `ed llkïéà §¥

ly xeqi` xizdläåøòaL øácly zecra ¨¨¤§¤§¨
íéðMî úBçt,oi` recn `iyewd dxfg ok m`e ¨¦§©¦

.micr ipy hbd xykdl jixv
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åîúçåhbd lk wxtac ozile mezgl xyk inp dligzkl .xyk dl epzpe(:ek sc onwl)

azekdae(.dt sc zeaezk)`l `xwiyk ifginlc `kdc ongp axcn giken

hbd lk wxta opz cere opiyiig(.ek sc onwl)mewn gipiy jixv oihib iqteh azekd

rnyn zepebr zpwz meyn e` `id xi`n 'xe dhhw meyn 'nba xn`we dy`de yi`d

ixy inrh ipd ikiiy `lc dty`a e`vna

meyn mzd inp yxtnc o`ne dligzkl elit`

n"xlc rnyn `id xfrl` iaxe xteq zpwz

`de lkd aezkl ixye melk gipdl jixv oi`

z"x xne` dl epzpe enzg `kd xn`w `lc

ikd ciar `lc ibq `lc rnyn dedc meyn

daizk dligzkl n"xl irac `py i`ne z"`e

'xk xaegnc oizipzn iwenc o`nl yelza

xne`e dligzkl elit` ixy dnyl `lye xi`n

hb iziin i` opiyiig `l dnyl iablc z"x

`ly md mb enzgiy dnyl aezk epi`y micrl

ez` `l dnyl jixvc ircic oeikc dnyl

xaegna dl azk i` xaegna la` irhinl

:inzge yelzl oixkfp oi`e ilzyinc oipnif

äãåîdniz .ekezn siiefna xfrl` iax

ekezn siiefnl dnyl `ly oipr dn i"xl

oica mzdc mileqt e` oiaexw ea minezgy

ediielir jnqinl iz` `nlc meyn liqtin

t"r` mdit lr oenn `ivedl e` d`iydl

xyk zecra `l` zeyrl oi` zn` xacdy

oig` drax` 'ta xn`ck(:`l sc zenai)digpip

icdqne `azka efgc oipnif micr iab

`kd la` mazk itn `le mditn xn` `pngxe

dn dnyl `ly enzgy `l` mixyk micrdy

xninl `kile odilr jenqp m` jka yi dlwz
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xdfil jixv jkitle ixg ipan dia opiabn l`xyi icdq it`a dildip dixqnc d`qxt `xhy i`d `a` 'x xn` inp oiwxitae xfrl` 'xk ixaq i`xza eedc iia`e sqei axc

e` dxiqn icr ezeni m`y `l` dnizg icr ipdn `le dnizg icr `ki`c b"r` zyxebn dpi` dxiqn icr my `kil i`c izxk edpi`c hbd zpizp zrya dxiqn icr ediy

gleyda opixn`ck dyrp xykda `nzqnc dnizg icr i"r `ypizy mid zpicnl mdl ekli(.el sc onwl)icr opax epiwz izxk dxiqn icr xn`c xfrl` 'xl `l` `kixv `l

`xza 'ta rnyn oke mid zpicnl ilf`c inp i` icdq iziinc oipnifc dnizg(:et sc onwl)xn`we efl odizye efl odizy ozep [eaxrzpe] oiey odizenye oihib ipy eglyy mipy iab
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åBîúçmicr eilr mizgd -dì Bðúðe- ©£¨§¨¨
hbd ,ezy`l.øLkiax ly enya yxetn ixd ¨¥

ok m`e ,dnyl hb zaizk aiign epi`y xi`n

.epizpyn ly `pzd epi` xi`n iaxy i`ce

àîéz éëåxnel dvxz `ny -àúééøBàcî ïðà §¦¥¨£¨¦§©§¨
dì ïðéðúî à÷ongp ax mya epipyy dn - ¨©§¦©¨

xyk dty`a `vnpd hby xi`n iax ly ezrca

xi`n iax la` ,dxez oicn `ed ok ,ea yxbl

cinrdl lkep ok m`e ,leqt hbd opaxcny dcen

jixvnd ,xi`n iax `ed epizpyna `pzdy

.opaxcn dnyl dnizge daizkY éëä éàm` ¦¨¦
,xacd `ed jkeixac mezql ongp axl did `l

oeylny ,''eke elit` xi`n iax did xne`' xnele

`l` ,dyrnl ok bedpl xyt`y rnyn df

'øéàî éaø äéä øîBàdéì éòaéî 'äøBz øác- ¥¨¨©¦¥¦§©¨¦¨¥¥
yxtl eilr dide ,xnel ongp ax lr did jk

erhiy ,leykn icil e`eai `ly ick eixac

azkp `ly hb dligzkl xiykdl mirneyd

gken ,ok yxit `l ongp axy jkne .dnyl

`ly azkpy hby xi`n iax zrcy xaqy

`pzd zrc df oi`e ,opaxcn s` xyk dnyl

mbe daizkd lr mb dxin` aiigny epizpyna

.dnyl eyrpy dnizgd lr

z` dpyy `pzd `ed in zx`an `xnbd

:dax zhiyk dpynd

íìBòì àlàxnel jixv gilydy xne`d `pzd ¤¨§¨
dnyl eyrpy dnizgd lre daizkd lréaø©¦

,àéä øæòìàiaxly dgiked `xnbdy s`e ¤§¨¨¦
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mle` ,hbd lr micr mizgdl llk daegàëéä¥¨
íéãò àkéàchbd lr micr enizgdy mewna - §¦¨¥¦

éòadidz dnizgdy xfrl` iaxl s` jixv - ¨¥
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.l`xyiéìBî ïðéøæb àì ,øáñ àn÷ àpúceèà C §©¨©¨¨©Ÿ©§¦¨¦¨
àéáîl`xyi ux`n hb jilend lr mixfeb `l ± ¥¦

.`iand meyn mid zpicnléàøúa ïðaøå± §©¨¨©§¨¥
minkgïðéøæb ,éøáñd lréìBîCux`n hb ¨§¥©§¦¨¦

,mid zpicnl l`xyiàéáî eèàerhi `ly ick ± ¨¥¦
ux`l mid zpicnn hb `iand gilyd s`y

.'mzgp iptae azkp ipta' xnel jixv epi` ,l`xyi

dpyna mi`pzd ixac z` zyxtn `xnbd

:`ax ly ezhiyl

àîìò éleëc ,déîòèì õøzî àáøålkd ± §¨¨§¨¥§©§¥§¥¨§¨
`ed dpwzd mrh ok`y miceníéãò ïéàL éôì§¦¤¥¥¦

,Bîéi÷ì ïééeöîoia wlgl mewn oi` df itle §¦§©§
,l`xyi ux`n hb jilenl mid zpicnn hb `ian

éàøúa ïðaøåseqa mdixac e`aedy minkg ± §©¨¨©§¨¥
`l` ,welgl e`a `làpúc déîòè éLeøôì§¨¥©§¥§©¨

eúàc àeä àn÷`pz ixac z` yxtl e`a md ± ©¨§¨
l`xyi ux`n hb jilend mby xaeq `edy ,`nw

.dpwzd llka `ed mid zpicnl

.dax ly ezhiy lr dywn `xnbd

ïðzgilyy ,epizpyna epipy ±èb àéánä §©©¥¦¥
éøö íiä úðéãîa äðéãîì äðéãnîéðôa øîBì C ¦§¦¨¦§¦¨¦§¦©©¨¨¦©§¨©

.ízçð éðôáe ázëð,`xnbd zwiicnàä ¦§©§¨©¤§©¨
íiä úðéãîa äðéãî dúBàao`kn rnyn ± §¨§¦¨¦§¦©©¨

zpicna dpicn dze` jeza xirl xirn `iandy

midéøö àìCok xnelàçéð àáøì .`axl ± Ÿ¨¦§¨¨¦¨
oiievn micr oi`y itl `ed dpwzd mrhy

zg` dpicn jezay oeiky ,df oic ayein eniiwl

oi` hbd icr zenizg z` mixiknd micr miievn

`l` ,eneiwl yeygläaøìmrhy xaeqd §©¨
oica oi`iwa mid zpicn ipa oi`y itl ,dpwzd

,dnyl,àéL÷zpicna dpicn dze`a s` ixd ©§¨
.dnyl azkp `l hbd `ny yegl yi mid

ixaca wiicl yi dax zrcl ,`xnbd zvxzn

.xg` ote`a dpynda àä àîéz àìjezdúBà Ÿ¥¨¨§¨
éøö àì íiä úðéãîa äðéãîCzn`ay oeik , §¦¨¦§¦©©¨Ÿ¨¦

,xnel jixv df ote`aàîéà àlàwiicz ± ¤¨¥¨
hb `iandy dpyndna äðéãîì äðéãnîjez ¦§¦¨¦§¦¨§
éøö àì ìàøNé õøàCipa lky meyn ,xnel ¤¤¦§¨¥Ÿ¨¦

.dnyl mi`iwa l`xyi ux`

,df weic lr dywn `xnbddì éðz÷ àéãäa àä̈§¤§¨¨¨¥¨
epizpyn seqa yxetna aezk df oic `ld ±

éøö Bðéà ìàøNé õøàa èb àéánäCgilyd ©¥¦¥§¤¤¦§¨¥¥¨¦
'ízçð éðôáe ázëð éðôa' øîBì`iana mb ©§¨©¦§©§¨©¤§©
.l`xyi ux` jeza dpicnl dpicnn

,`xnbd zvxznàéääî éàcenll ep`a m` ± ¦¥©¦
,`yixa `pzd ly eixac weicn wx df oicäåä£¨

àðéîàxnele zerhl xyt` did -éléî éðä £¦¨¨¥¦¥
ãáòécxxazp m`y carica wx xn`p df oic ± ¦£©

dyrp xaky oeik ,ezaizk z` d`x `l gilydy

,hbd z` mixiykn xacdäléçzëì ìáàm` ± £¨§©§¦¨
,minkgl okl mcew l`ey gilyd didàìeid Ÿ

z` d`x `ed m` `l` gily zeidl el migipn

.eznizge hbd ly ezaizkïì òîLî à÷± ¨©§©¨
oi` dligzkl s`y `tiqa `pzd epze` cnln

.hbd zaizk z` ze`xl gilyd jixv

:`ax ly ezhiy lr dywn `xnbd

éëä dì áéúBîc àkéàåixacn miwiicny yi ± §¦¨§¦¨¨¦
.`ax ixac lr miywne ,dpey ote`a dpynd

dpyna epipy'dpicnl dpicnn hb `iand

wiicl yie ,''eke xnel jixv mid zpicnaàä- ¨
hb `iand gily la`a äðéãîì äðéãnîjez ¦§¦¨¦§¦¨§
éøö àì ìàøNé õøàCiptae azkp ipta' xnel ¤¤¦§¨¥Ÿ¨¦

.'mzgpäaøìmeyn `ed dpwzd mrhy xaeqd §©¨
dnyl mi`iwa mid zpicn ipa oi`yàçéðoeiky , ¦¨

daiq oi` dnyl oi`iwa l`xyi ux` ipay

xnel l`xyi ux` jeza hb `iand z` jixvdl

la` .okàáøì`ed dpwzd mrhy xaeqd §¨¨
eniiwl miievn micr eidi `ly yygn,àéL÷©§¨

dpicnn hb `iand z` mb miaiign `l recn

micr oi` ixd ,ok xnel l`xyi ux`a dpicnl

.l`xyi ux`a mdipyy elit` eniiwl mievn

,`xnbd zvxznàîéz àìyäðéãîì äðéãnî Ÿ¥¨¦§¦¨¦§¦¨
éøö àì ìàøNé õøàaCiptae azkp ipta' xnel §¤¤¦§¨¥Ÿ¨¦

,'mzgpàîéà àlà,`pzd ixacn wiicl xn`z ± ¤¨¥¨
jixv mid zpicna dpicnl dpicnn `weecy

,xnelàäla` -]a [jezäðéãî dúBàdnvr ¨§¨§¦¨
,íiä úðéãîa,xirl xirn oebkéøö àìC.xnel ¦§¦©©¨Ÿ¨¦

dze`a ixdy ,`ax ly ezhiyl ayein df oice

.hbd z` miiwl micr miievn dnvr dpicnd

dpicn dze`ay ,ok xn`p m` ,`xnbd dgec

,xnel jixv oi` mid zpicnaäðéãnî ìáà£¨¦§¦¨
éàî ìàøNé õøàa äðéãîì,epica xn`z dn ± ¦§¦¨§¤¤¦§¨¥©

`edyéøöCdpwzd mrhy `ax zrcke ,xnel ¨¦
iwl miievn micr oi`y meyn `edmbe ,eni

,dfl yegl yi l`xyi ux`a dpicnl dpicna

ok m`éðúéì`pzd xn`i ±äðéãnî àéánä ¦§¥©¥¦¦§¦¨
íúñ äðéãîì`weec `pzd yxtiy `la - ¦§¦¨§¨

.mid zpicna dpicnl dpicnn `iand

:xg` ote`a `ax ixac z` zvxzn `xnbd

íìBòìhb `iand gilyõøàa äðéãîì äðéãnî §¨¦§¦¨¦§¦¨§¤¤
éøö àì énð ìàøNéC`ax zrcl elit`e , ¦§¨¥©¦Ÿ¨¦

oi` zeievn zexiiy oi`y meyn `ed mrhdy

,l`xyi ux`a dxin` miaiignàkéàc ïåéëc§¥¨§¦¨
éçéëL çkLéî íéìâø éìBòyiy oeik -ux`a ¥§¨¦¦§©§¦¥

dpicnl dpicnn mi`ad miyp` l`xyimiiwl

eniiwl oiievn micr yi ,lbxl dilr zevn.
,`xnbd dywn,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa çðéz¦©¦§©¤¥©¦§¨©¨

la` ,milbx iler eidyLc÷nä úéa ïéàL ïîæa¦§©¤¥¥©¦§¨
øîéîì àkéà éàî ,íéi÷`iana weligd edn ± ©¨©¦¨§¥©

ux`l mid zpicn oia dpicnl dpicnn hb

miievn micrd oi` mdipya `lde ,l`xyi

.eniiwl

,`xnbd zvxznàkéàc ïåékux`a mpyi - ¥¨§¦¨
zexiird lka l`xyiéòéá÷c ïéðéc ézaowizy ± ¨¥¦¦¦§¦¥

iyinge ipy inia miayei oic iza eidiy `xfr

okl ,l`xyi ux`ay zexiiraéçéëL çkLéî± ¦§©§¦¥
llba dpicnl dpicn oia mb zeievn zexiiyd

.oecl mi`ad

.dax ixac lr epizpynn dywne zxfeg `xnbd

ïðz,eléôà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø §©©¨¦§¤©§¦¥¥£¦
hb `iandàéðBîâäì àéðBîâäîcg` oehlyn ± ¥¤§§¨§¤§§¨

xnel jixv `ed mb ,dpicn dze`a xg` oehlyl

.'mzgp iptae azkp ipta',÷çöé éaø øîàåixac §¨©©¦¦§¨
a miyxtzn l`ilnb oa oerny oaxúçà øéò¦©©

yeéäå ,dîL úBiññòå ,ìàøNé õøàa äúéä̈§¨§¤¤¦§¨¥©£¨¦§¨§¨
äæ ìò äæ ïéãét÷î eéäL úBéðBîâä ézL da- ¨§¥¤§§¤¨©§¦¦¤©¤

oehlyl zkll mpehly ipal migipn eid `l

ipydeëøöeä Cëéôì ,minkgøîBì`iandy §¦¨§§©
hbàéðBîâäì àéðBîâäîazkp ipta' xnel jixv ¥¤§§¨§¤§§¨

.'mzgp iptaeàçéð àáøì,ayein `ax zhiyl ± §¨¨¦¨
eid `l df lr df micitwn eidy oeikny

oiievn micr eid `le mdipia zeievn zexiiyd

la` ,eniiwlàéL÷ äaøìeid mdipy `ld ± §©¨©§¨
.dnyl oi`iway l`xyi ux`a

,`xnbd zvxznàáøc déì úéà äaødax ± ©¨¦¥§¨¨
meyn `id dxin`d zpwz zaiqy xaeqd

zexiiy oi`y mewnay `ed s` dcen ,dnyl

.`axk hbd meiw ly mrhl mb miyyeg zeievn

,`xnbd zl`eyeäééðéa éàî àlàxg`n ± ¤¨©¥©§
miyyegy xaeq `ed s`e `axl dax dceny

.mdizehiya oicd ilcad edn hbd meiwl

,`xnbd daiyneäééðéa àkéàmdipia yi - ¦¨¥©§
hba .` .dax xingn mda mipte` ipya zwelgn

éøz éa deéúàcici lr mid zpicnn `aedy - §©§©¥§¥
dax zhiyl ,eicgi lrad glyy miyp` ipy

mikixv ,dnyl azkp `l `edy yeygl yiy

ede`iady mipyd `axl la` .xnel migilyd

.a .eniiwl miievnénð éàwelig ly sqep ote` ± ¦©¦
mewnl mewnn hb `iana ,`axl dax oia oic

ajez,íiä úðéãîa äðéãî dúBàyi dax zrcl §¨§¦¨¦§¦©©¨
,dnyl mi`iwa mpi` mid zpicn ipay yeygl

micry oeike ,jkl yeygl oi` `ax zrcle

.dxin` jixv oi` eniiwl oiievn

:dax ly ezhiy lr dywn `xnbd

ïðzgily ,(:h) onwlíiä úðéãnî èb àéánä §©©¥¦¥¦§¦©©¨
íà ,ízçð éðôáe ázëð éðôa øîBì ìBëé Bðéàå§¥¨©§¨©¦§©§¨©¤§©¦

åéîúBça íéi÷úé ,íéãò åéìò Lémicr e`eai ± ¥¨¨¥¦¦§©¥§§¨
,eilry zenizgd z` mixikn mdy cirdl

dxin` ila mb hbd z` exiykieefda ïðéeäå .± §©¦¨¨
,ef dpyn xe`iaa epywdeìBëé Bðéàå' éàî©§¥¨

øîBìxnel leki epi`y gilyd `ed in ,xnelk ,' ©
,'mzgp iptae azkp ipta'
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éðäål`xyi ux` ipa -éøéîb,df oic mircei - §¨¥§¦¥
xnel jixv epi` l`xyi ux`n hb `iand okle

,okøáñ øîedpwzd mrhy ,mixaeq minkg ± ©¨©
`axkéðäå ,Bîéi÷ì ïééeöî íéãò ïéàL éôì± §¦¤¥¥¦§¦§©§§¨¥

l`xyi ux` ipaéçéëL àì énðmpi` mb - ©¦Ÿ§¦¥
ux`n hb `iand mb okle .mid zpicna miievn

ok xnel jixv mid zpicnl l`xyi.daxy `vnp

.minkge `nw `pz ly mzwelgna ewlgp `axe

,`xnbd dgecdéîòèì õøzî äaøuxzn dax ± ©¨§¨¥§©£¥
,ezrckåokdéîòèì õøzî àáø`ed mb ± §¨¨§¨¥§©£¥

.ezrck uxznéleëc ,déîòèì õøzî äaø©¨§¨¥§©§¥§¥
àîìò`ed dpwzd mrhy micen lkd ±éôì ¨§¨§¦

ì ïéàé÷a ïéàL,dîLoicd on did jkitle ¤¥§¦¦¦§¨
`l mid zpicnl l`xyi ux`n hb jilendy

,xnel jxhviàëäå,epizpyna ±éìBî úøéæâaC §¨¨¦§¥©¦
éâìôéî÷ àéáî eèàexfb m`d ewlgp mi`pzd ± ¨¥¦¨¦§§¥

l`xyi ux`n hb jilend gily mby minkg

,'mzgp iptae azkp ipta' xnel jixv mid zpicnl

ux`l mid zpicnn hb `iana epwzy myk

.l`xyiéìBî ïðéøæb àì ,øáñ àn÷ àpúceèà C §©¨©¨¨©Ÿ©§¦¨¦¨
àéáîl`xyi ux`n hb jilend lr mixfeb `l ± ¥¦

.`iand meyn mid zpicnléàøúa ïðaøå± §©¨¨©§¨¥
minkgïðéøæb ,éøáñd lréìBîCux`n hb ¨§¥©§¦¨¦

,mid zpicnl l`xyiàéáî eèàerhi `ly ick ± ¨¥¦
ux`l mid zpicnn hb `iand gilyd s`y

.'mzgp iptae azkp ipta' xnel jixv epi` ,l`xyi

dpyna mi`pzd ixac z` zyxtn `xnbd

:`ax ly ezhiyl

àîìò éleëc ,déîòèì õøzî àáøålkd ± §¨¨§¨¥§©§¥§¥¨§¨
`ed dpwzd mrh ok`y miceníéãò ïéàL éôì§¦¤¥¥¦

,Bîéi÷ì ïééeöîoia wlgl mewn oi` df itle §¦§©§
,l`xyi ux`n hb jilenl mid zpicnn hb `ian

éàøúa ïðaøåseqa mdixac e`aedy minkg ± §©¨¨©§¨¥
`l` ,welgl e`a `làpúc déîòè éLeøôì§¨¥©§¥§©¨

eúàc àeä àn÷`pz ixac z` yxtl e`a md ± ©¨§¨
l`xyi ux`n hb jilend mby xaeq `edy ,`nw

.dpwzd llka `ed mid zpicnl

.dax ly ezhiy lr dywn `xnbd

ïðzgilyy ,epizpyna epipy ±èb àéánä §©©¥¦¥
éøö íiä úðéãîa äðéãîì äðéãnîéðôa øîBì C ¦§¦¨¦§¦¨¦§¦©©¨¨¦©§¨©

.ízçð éðôáe ázëð,`xnbd zwiicnàä ¦§©§¨©¤§©¨
íiä úðéãîa äðéãî dúBàao`kn rnyn ± §¨§¦¨¦§¦©©¨

zpicna dpicn dze` jeza xirl xirn `iandy

midéøö àìCok xnelàçéð àáøì .`axl ± Ÿ¨¦§¨¨¦¨
oiievn micr oi`y itl `ed dpwzd mrhy

zg` dpicn jezay oeiky ,df oic ayein eniiwl

oi` hbd icr zenizg z` mixiknd micr miievn

`l` ,eneiwl yeygläaøìmrhy xaeqd §©¨
oica oi`iwa mid zpicn ipa oi`y itl ,dpwzd

,dnyl,àéL÷zpicna dpicn dze`a s` ixd ©§¨
.dnyl azkp `l hbd `ny yegl yi mid

ixaca wiicl yi dax zrcl ,`xnbd zvxzn

.xg` ote`a dpynda àä àîéz àìjezdúBà Ÿ¥¨¨§¨
éøö àì íiä úðéãîa äðéãîCzn`ay oeik , §¦¨¦§¦©©¨Ÿ¨¦

,xnel jixv df ote`aàîéà àlàwiicz ± ¤¨¥¨
hb `iandy dpyndna äðéãîì äðéãnîjez ¦§¦¨¦§¦¨§
éøö àì ìàøNé õøàCipa lky meyn ,xnel ¤¤¦§¨¥Ÿ¨¦

.dnyl mi`iwa l`xyi ux`

,df weic lr dywn `xnbddì éðz÷ àéãäa àä̈§¤§¨¨¨¥¨
epizpyn seqa yxetna aezk df oic `ld ±

éøö Bðéà ìàøNé õøàa èb àéánäCgilyd ©¥¦¥§¤¤¦§¨¥¥¨¦
'ízçð éðôáe ázëð éðôa' øîBì`iana mb ©§¨©¦§©§¨©¤§©
.l`xyi ux` jeza dpicnl dpicnn

,`xnbd zvxznàéääî éàcenll ep`a m` ± ¦¥©¦
,`yixa `pzd ly eixac weicn wx df oicäåä£¨

àðéîàxnele zerhl xyt` did -éléî éðä £¦¨¨¥¦¥
ãáòécxxazp m`y carica wx xn`p df oic ± ¦£©

dyrp xaky oeik ,ezaizk z` d`x `l gilydy

,hbd z` mixiykn xacdäléçzëì ìáàm` ± £¨§©§¦¨
,minkgl okl mcew l`ey gilyd didàìeid Ÿ

z` d`x `ed m` `l` gily zeidl el migipn

.eznizge hbd ly ezaizkïì òîLî à÷± ¨©§©¨
oi` dligzkl s`y `tiqa `pzd epze` cnln

.hbd zaizk z` ze`xl gilyd jixv

:`ax ly ezhiy lr dywn `xnbd

éëä dì áéúBîc àkéàåixacn miwiicny yi ± §¦¨§¦¨¨¦
.`ax ixac lr miywne ,dpey ote`a dpynd

dpyna epipy'dpicnl dpicnn hb `iand

wiicl yie ,''eke xnel jixv mid zpicnaàä- ¨
hb `iand gily la`a äðéãîì äðéãnîjez ¦§¦¨¦§¦¨§
éøö àì ìàøNé õøàCiptae azkp ipta' xnel ¤¤¦§¨¥Ÿ¨¦

.'mzgpäaøìmeyn `ed dpwzd mrhy xaeqd §©¨
dnyl mi`iwa mid zpicn ipa oi`yàçéðoeiky , ¦¨

daiq oi` dnyl oi`iwa l`xyi ux` ipay

xnel l`xyi ux` jeza hb `iand z` jixvdl

la` .okàáøì`ed dpwzd mrhy xaeqd §¨¨
eniiwl miievn micr eidi `ly yygn,àéL÷©§¨

dpicnn hb `iand z` mb miaiign `l recn

micr oi` ixd ,ok xnel l`xyi ux`a dpicnl

.l`xyi ux`a mdipyy elit` eniiwl mievn

,`xnbd zvxznàîéz àìyäðéãîì äðéãnî Ÿ¥¨¦§¦¨¦§¦¨
éøö àì ìàøNé õøàaCiptae azkp ipta' xnel §¤¤¦§¨¥Ÿ¨¦

,'mzgpàîéà àlà,`pzd ixacn wiicl xn`z ± ¤¨¥¨
jixv mid zpicna dpicnl dpicnn `weecy

,xnelàäla` -]a [jezäðéãî dúBàdnvr ¨§¨§¦¨
,íiä úðéãîa,xirl xirn oebkéøö àìC.xnel ¦§¦©©¨Ÿ¨¦

dze`a ixdy ,`ax ly ezhiyl ayein df oice

.hbd z` miiwl micr miievn dnvr dpicnd

dpicn dze`ay ,ok xn`p m` ,`xnbd dgec

,xnel jixv oi` mid zpicnaäðéãnî ìáà£¨¦§¦¨
éàî ìàøNé õøàa äðéãîì,epica xn`z dn ± ¦§¦¨§¤¤¦§¨¥©

`edyéøöCdpwzd mrhy `ax zrcke ,xnel ¨¦
iwl miievn micr oi`y meyn `edmbe ,eni

,dfl yegl yi l`xyi ux`a dpicnl dpicna

ok m`éðúéì`pzd xn`i ±äðéãnî àéánä ¦§¥©¥¦¦§¦¨
íúñ äðéãîì`weec `pzd yxtiy `la - ¦§¦¨§¨

.mid zpicna dpicnl dpicnn `iand

:xg` ote`a `ax ixac z` zvxzn `xnbd

íìBòìhb `iand gilyõøàa äðéãîì äðéãnî §¨¦§¦¨¦§¦¨§¤¤
éøö àì énð ìàøNéC`ax zrcl elit`e , ¦§¨¥©¦Ÿ¨¦

oi` zeievn zexiiy oi`y meyn `ed mrhdy

,l`xyi ux`a dxin` miaiignàkéàc ïåéëc§¥¨§¦¨
éçéëL çkLéî íéìâø éìBòyiy oeik -ux`a ¥§¨¦¦§©§¦¥

dpicnl dpicnn mi`ad miyp` l`xyimiiwl

eniiwl oiievn micr yi ,lbxl dilr zevn.
,`xnbd dywn,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa çðéz¦©¦§©¤¥©¦§¨©¨

la` ,milbx iler eidyLc÷nä úéa ïéàL ïîæa¦§©¤¥¥©¦§¨
øîéîì àkéà éàî ,íéi÷`iana weligd edn ± ©¨©¦¨§¥©

ux`l mid zpicn oia dpicnl dpicnn hb

miievn micrd oi` mdipya `lde ,l`xyi

.eniiwl

,`xnbd zvxznàkéàc ïåékux`a mpyi - ¥¨§¦¨
zexiird lka l`xyiéòéá÷c ïéðéc ézaowizy ± ¨¥¦¦¦§¦¥

iyinge ipy inia miayei oic iza eidiy `xfr

okl ,l`xyi ux`ay zexiiraéçéëL çkLéî± ¦§©§¦¥
llba dpicnl dpicn oia mb zeievn zexiiyd

.oecl mi`ad

.dax ixac lr epizpynn dywne zxfeg `xnbd
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did dpizpd zrya gilyy dfk dxwn ,`xnbd
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hbd zpizpLøçúð`ed ,àçéëL àìc àúléî- ¦§¨¥¦§¨§Ÿ§¦¨
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,`xnbd zl`eyàçéëL àìc äMà àäå`ld ± §¨¦¨§Ÿ§¦¨
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àçéëL àìc àúléî Løçúðå çwt énð ìBëé Bðéà éëä éà¦¨¦¥¨©¦¦¥©§¦§¨¥¦§¨§Ÿ§¦¨
àìc äMà àäå ïðaø da øeæb àì àçéëL àìc àúléîe¦§¨§Ÿ§¦¨Ÿ¨¨©¨¨§¨¦¨§Ÿ
äëéøvL ãáìáe dhéb äàéáî dîöò äMàä ïðúe àçéëL§¦¨§©¨¦¨©§¨§¦¨¦¨¦§¨¤§¦¨
éà úeçéìLa ÷Bìçz àlL ízçð éðôáe ázëð éðôa øîBì©§¨©¦§©§¨©¤§©¤Ÿ©£¦§¦¦
ïéà Bhéb àéáäL Bîöò àeä àéðz äîlà énð ìòa éëä̈¦©©©¦©¨¨©§¨©§¤¥¦¦¥

éøöøeîà éàî àîòè ízçð éðôáe ázëð éðôa øîBì C ¨¦©§¨©¦§©¦§¥¤§©©§¨©¨
éøö ïðaøéúà àîìéc ízçð éðôáe ázëð éðôa øîBì C ©¨¨¨¦©§¨©¦§©§¨©¤§©¦§¨¨¥

déãéa déì èé÷ð è÷ðéî àzLä déì ìéñôe øòøòî ìòa©©§©§¥¨¦¥©§¨¦§©¨¦¥¦¥
ìàeîL dépéî àòác òîL àz déìò øòøòî à÷ éøeòøòå§©§¥¨§©§¥£¥¨§©¦§¨¦¥§¥
ïéëéøö íiä úðéãnî èb eàéáäL íéðL àðeä áøî¥©¨§©¦¤¥¦¥¦§¦©©¨§¦¦
øîà ïéëéøö ïéà Bà ízçð eðéðôáe ázëð eðéðôa eøîàiL¤Ÿ§§¨¥¦§©§¨¥¤§©¥§¦¦¨©
àì éî dLøb eðéðôa eøîàé eléà äîe ïéëéøö ïéà déì¥¥§¦¦¨¦Ÿ§§¨¥¥§¨¦Ÿ
ïðé÷ñò éàîa àëä àéL÷ äaøì àçéð àáøì éðîéäî§¥§¥§¨¨¦¨§©¨©§¨¨¨§©©§¦¨
øác øBæçé ànL äøæb énð ãç éëä éà eãîlL øçàì§©©¤¨§¦¨¦©©¦§¥¨¤¨©£¨¨
àúléî àhéb eúééîc éøz éa énð éøz éa éëä éà Bìe÷ì÷ì§¦§¦¨¦¥§¥©¦¥§¥§©§¦¨¦§¨
àäå ïðaø da øeæb àì àçéëL àìc àúléîe àçéëL àìc§Ÿ§¦¨¦§¨§Ÿ§¦¨Ÿ¨¨©¨¨§¨
dhéb äàéáî dîöò äMàä ïðúe àçéëL àìc äMà¦¨§Ÿ§¦¨§©¨¦¨©§¨§¦¨¦¨
éðôáe ázëð éðôa øîBì äëéøö dîöò àéäL ãáìáe¦§¨¤¦©§¨§¦¨©§¨©¦§©§¨©
äîlà énð ìòa éëä éà úeçéìLa ÷Bìçz àlL ízçð¤§©¤Ÿ©£¦§¦¦¨¦©©©¦©¨¨

éøö Bðéà Bhéb àéáäL Bîöò àeä àéðzázëð éðôa øîBì C ©§¨©§¤¥¦¦¥¨¦©§¨©¦§©
éøö ïðaø øeîà éàî àîòè ízçð éðôáeéðôa øîBì C §¨©¤§©©§¨©¨©¨¨¨¦©§¨©

déì ìéñôe øòøòî ìòa éúà àîìéc ízçð éðôáe ázëð¦§©§¨©¤§©¦§¨¨¥©©§©§¥¨¦¥
øòøòî à÷ éøeòøòå déãéa déì èé÷ð è÷ðéî àzLä©§¨¦§©¨¦¥¦¥§©§¥¨§©§¥

ánä òîL àz déìòíà ízçð éðôáe ázëð éðôa dì øîà àìå dì Bðúðe íiä úðéãnî èb àé £¥¨§©©¥¦¥¦§¦©©¨§¨¨§Ÿ¨©¨§¨©¦§©§¨©¤§©¦
øéîçäì ízçð éðôáe ázëð éðôa øîBì eëøöeä àì éåä ìeñt åàì íàå øLk åéîúBça íéi÷úð¦§©¥§§¨¨¥§¦¨¨¡¥Ÿ§§©§¨©¦§©§¨©¤§©§©£¦
zøîàäå eãîlL øçàì ïðé÷ñò éàîa àëä àéL÷ äaøì àçéð àáøì äéìò ì÷äì àlà äéìò̈¤¨¤¨§¨¥¨¤¨§¨¨¦¨§©¨©§¨¨¨§©©§¦¨§©©¤¨§§¨¨§©§
éðôáe ázëð éðôa øîBì eëøöeä àì éåä éëä éà úqépLk Bìe÷ì÷ì øácä øBæçé ànL äøéæb§¥¨¤¨©£©¨¨§¦§§¤¦¥¦¨¦¡¥Ÿ§§©§¨©¦§©§¨©
dìò øéîçäì àîéz éëå øîà÷ éëä àeä úqéðc íeMî äéìò ì÷äì àlà äéìò øéîçäì ízçð¤§©§©£¦¨¤¨¤¨§¨¥¨¤¨¦§¦¥¨¦¨¨©§¦¥¨§©£¦£¨
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éà`zlinc `neiqc `ni` zirai` qixb `l i"yx .'ek i`n `nrh `ni` zira
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xfnn ied `l dpwz `lac dpwz jixv oi`

dyri cvik n"xle 'ek dpynd lk edl zilc
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åðìèéxn`ie dl eppzie xefgie dpnid

xnel jixvc rnyn o`kn .'ek
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gily oic ziaa dyer dlge mid zpicnn hb

hbdyk xne` ixdc di`x oi` 'ek xne`e

:eci zgzn `veiåìéôà`l` ea azk `l
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elit`

àzLä déì ìéñôe øòøòî ìòa éúà àîìéc éàî àîòè©§¨©¦§¨¨¥©©§©§¥¨¦¥©§¨
àzâeìôa dìò øòøòðe íe÷éð ïðà øòøòî à÷ àì ìòa©©Ÿ¨§©§¥£¨¥§©§¥£¨¦§§¨
ïéàé÷a ïéàL éôì øîà ãç éåì ïa òLBäé éaøå ïðçBé éaøc§©¦¨¨§©¦§ª©¤¥¦©¨©§¦¤¥§¦¦

ìíéizñz Bîéi÷ì ïééeöî íéãò ïéàL éôì øîà ãçå dîL ¦§¨§©¨©§¦¤¥¥¦§¦§©§¦§©¥
ì ïéàé÷a ïéàL éôì øîàc àeä éåì ïa òLBäé éaøcdîL §©¦§ª©¤¥¦§¨©§¦¤¥§¦¦¦§¨

òLBäé éaøc dén÷ì àhéb éúééà àaà øa ïBòîL éaøc§©¦¦§©©¨©§¥¦¨§©¥§©¦§ª©
ízçð éðôáe ázëð éðôa øîéîì àðëéøö déì øîàå éåì ïa¤¥¦§¨©¥§¦§¨§¥©§¨©¦§©§¨©¤§©
úBøBca àlà eøîà àì zëéøö àì déì øîà àì BàŸ¨©¥Ÿ§¦©§Ÿ¨§¤¨©

ì ïéàé÷a ïéàL íéðBLàøäíéðBøçàä úBøBca ìáà dîL ¨¦¦¤¥§¦¦¦§¨£¨©¨©£¦
ì ïéàé÷ácúéà äaø àäå àøañúå íéizñz àì dîL ¦§¦¦¦§¨Ÿ¦§©¥§¦§§¨§¨©¨¦

Bìe÷ì÷ì øác øBæçé ànL ïðéøîà àä ãBòå àáøc déì¥§¨¨§¨©§¦¨¤¨©£¨¨§¦§
déãäa äåä àðéøçà Léðéà àaà øa ïBòîL éaø àlà¤¨©¦¦§©©¨¦¦©£¦¨£¨©£¥
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øîà ãç àðéðç éaøå ïðçBé éaø dì BðúBð änk éðôa¦§¥©¨§¨©¦¨¨§©¦£¦¨©¨©

ìL éðôa øîà ãçå íéðL éðôaïðçBé éaøc íéizñz äL ¦§¥§©¦§©¨©¦§¥§Ÿ¨¦§©¥§©¦¨¨
àhéb éúééà àcñç áø øa ïéáøc íéðL éðôa øîàc àeä§¨©¦§¥§©¦§¨¦©©¦§¨©§¥¦¨
éøz étàa dì áä ìéæ déì øîàå ïðçBé éaøc dén÷ì§©¥§©¦¨¨§¨©¥¦©¨§©¥§¥
àäa àîéì íéizñz ízçð éðôáe ázëð éðôa eäì àîéàå§¥¨§§¨©¦§©§¨©¤§©¦§©¥¥¨§¨
ïéàé÷a ïéàL éôì øáñ÷ íéðL éðôa øîàc ïàîc éâìôéî÷̈¦§§¥§©§¨©¦§¥§©¦¨¨©§¦¤¥§¦¦
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déì,iel oa ryedi iaxzëéøö àìjixv jpi` ± ¥Ÿ§¦©§
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éëäekrn jledy oeikc epinie 'iqxb `le .jxcd gxfnl epinin `ztqeza 'iqxb

oi`e mwrzn jxcd minrtc l"i edine jxcd gxfnl ied epini mlerl aifkl

:gxfnl epiniáéäéåigepz`l drevx `cg `aiyg ine qxhpewa 'it .ikd `pniq `pz

`tt axn iziin di`x i`n cere l`xyi ux` ileab oiivl `pzl oi` ike dywe `pniq da

`xw aidi mzd dliqn ly dgxfnl xn`c

yxtne dliqn ici lr `id dp` dliyl `pniq

`l` jixt `iepiy` e`lc l`eny epiax

jxcd axrnle jxcd gxfnl ipzwc `ziixa`

egxfn ea xninl jiiy jxc enk hren xac ike

gxfnl epinin xninl dil dedc eaxrn e`

ly dgxfnl xn`c `tt axcn iziine mzq

:dliqn` gxfn xikfnc dliqnàäiax

`ied mind zirwxwc b"r` .opax `d dcedi

m`e lirlc zrlaenn `kd rxb l`xyi ux`k

`iand eh` xyrn lv` hb oipr dne xn`z

dvega `iank aygi l`xyi ux`a diilra hb

xeht ux`l dvegn my `ad xtrc meyn ux`l

rwxw diilrc inc `lc i"x xne`e xyrnn

aiigzdl ie`xe `id drixf xa dizgzy

:dpitqa ok oi`y dn ziriaye xyrna

øîà'øizni`c,7 rnyn .izni` dcedi

xn`z m`e welgl `a dcedi 'xc

oelg wxta(:`t sc oiaexir)xxea dfaesc oixcdpq)

(:ck'x xn`y mewn lk iel oa ryedi 'x xn`

opgei 'xe yxtl `l` epi` dnae izni` dcedi

r"kl `nl` welgl dnae yxtl izni` xn`

inxk xaq `kdc dinxi 'xc l"ie yxtl izni`

xxea df wxta dil zi`c `ng xa(.dk sc my)

'iqxb `l df itle welgl izni` 'it`c

lr gpend aewp uivr opgei 'x xn` oizrnya

"x zwelgnl ep`a zeczi iabenk opaxe i

dil zi` opgei 'xc mixtq zvwna aezky

iqxbc zi`e `ped ax xn` `l` yxtl izni`

d`xpc l"i cere mixtq aexa `zi`ck `xif 'x

oelg t"qa iqxbc mixtqk(:`t 'c oiaexir)lk

dnae izni` epzpyna dcedi iax xn`y mewn

`ziixaa la` yxtl izni` dpyna `wecc 'ek

dlg zkqna dpyna `dc `id `ziixa `kde dcedi 'xc `ail` i`pz ixze `l(a"n a"t)

`a dlgc 'ipznac idpe `kd miiqnck dxeht zyyeb dpitqd oi` la` da miiqn `l

`ziixa gkn jixt xxea df wxtae oelg 'tac dyw la` welgl `a `ziixaa yxtl

`edd iiepyl ivn dedc l"ie welgl `z` inp 'ipznac `ziixan gkene `"kge ipzwc

ipyn `w `icda `pz gkync meyn `l` yxtl `a mlerl 'ipznac `ed `pixg` `pz

yxtl izni` dpyna `wecc l"v oke 'ek `ipzc `id oetxh 'x meyn dcedi 'x `idd

mcd ieqk 'tac(.gt sc oileg)mc exn` o`kn zeqkl aiig enc lky cnln edqke `ipz

yxtn dcedi 'xc `nrhe `ed `l` mc my oi`y onfa izni` dcedi 'x xn` 'ek fzipd

wqete enc lk `nw `pz ipzw `icdac w"z` biltc k"re enc zvwn enc xaqwc mzd

xwir `ziixac opax `ny edine yxtl `a mzdc oizipznac dcedi 'xk z"x mzd

`nw wxta `ki` `peeb i`dke `ziixac miax mewna cigi oizipznc dcedi 'x iede

dkeqc:(ci sc)õéöòdkixv dpi`e qxg ly lirlc dpitqc qxhpewa yxit .aewp

d`xpe daiwp ira ur ly uivr la` zegpna 'ixn`ck rwxwa zgpen dzid m` awpil

zepaxwd lk wxt seqn ezii`xc(:ct sc zegpn)daxegaye bbay `cg `pz xn`c

`l uivr` uivr ipyne `xew epi`e `ian jci` `ipze `xewe `ian uivraye dpitqay
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uivra epneh ux` jxc xne` n"x ziriaya seld z` onehd `ipzc ziriayc `ztqezn `iad n"a l`eny epiaxe `ed qxg ly uivrc inp rnyne aewp epi`yan ith aewpa `ed

glglzn `edy daiwp ira `l ur lye daiwp ira qxg lyc jtdl z"xl d`xpe `ed qxg ly uivr mzq `nl` 'ebe qxg ilka mzzpe xacl xkf xacl di`x oi`y t"r`e gnvi `ly

zegpnae ur ly `id dpitq mzqc xity iz`e qxgd on xzei(:ct sc)ipyn ik xikfny enk `xewe `iany eze` dligz xikfny qxg lya o`k ur lya o`k xn`wc gken inp

l"eg `iedcn dcedi 'xl zyyeb dpi`c `kidc idpc mzd ipynck daewp dpi`ya o`k daewpa o`k p"` ur lya o`k qxg lya o`k iiepyl ivn `l `kde uivre daxege bb` mzd

opaxle dcedi 'xl zyyeba la` mid zpicna welgz `ly ick ixinbe igikyc b"r`e azkp ipta l"v mewnd lr l"eg myc oeik meyn epiid hb oiprl l"eg inp `aiyg xyrn oiprl

:hb oiprl ux`l dvegk aygi `l jk liaya xyrna aiig epi` ilkd zngny t"r` mewnd lr i"` myc oeik zyyeb dpi`ya 'it`àîìéãiax xn`w `l o`k cr `id `l

gleyd 'tac xaegnk uivrc zn`d `ed ok .dcedi(.fl sc onwl)opax ixn`w `l o`k cr `kd xn`wc `de ikiq` `gpnc dl iwene aewp uivr lr `l` leafext oiazek oi` 'ixn`

oii `ivend wxta zaya xn`c `de `ed `nlra `iegic xaegnk ied `l r"kl uivrac rnyn dpitqa `l`(:`t sc)ylez meyn aiig ikiq` dgp`e `rx`` `gpnc `qitxt i`d

:qxhpewa mzd 'itck opaxcn epiid
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ä÷ãvä ïî ñðøtúnä éðò eléôà àøèeæ øî øîà Cúpòå'§¦¦¦¨©©§¨£¦¨¦©¦§©§¥¦©§¨¨
pòà àì ä÷ãö äNòéïéàøî ïéà áeL óñBé áø éðz ãBò C ©£¤§¨¨Ÿ£©¥¨¥©¥¥©§¦

:'eë çøænì í÷øî øîBà äãeäé éaø :úeiðò éðîéñ Bì¦¨¥£¦©¦§¨¥¥¤¤©¦§¨
äéä eäðéîøe àîéé÷ ìàøNé õøàc dðBôöì Bkòc àøîéîì§¥§¨§©¦§¨§¤¤¦§¨¥©§¨§¦§¨¨
íeMî äàîè Cøcä çøæîì Bðéîéî áéæëì Bkòî Cläî§©¥¥©¦§¦¦¦§¦§©©¤¤§¥¨¦
ãò úéòéáMä ïîe øNònä ïî äøeèôe íénòä õøà¤¤¨©¦§¨¦©©£¥¦©§¦¦©
äøBäè Cøcä áøòîì BìàîOî úáéiç àéäL Eì òãeiL¤¦¨©§¤¦©¤¤¦§Ÿ§©£©©¤¤§¨
òãeiL ãò úéòéáLáe øNòîa úáéiçå íénòä õøà íeMî¦¤¤¨©¦§©¤¤§©£¥¦§¦¦©¤¦¨©
éaøa ìàòîLé éaø áéæk ãò ïëéä ãò äøeèt àéäL Eì§¤¦§¨©¥¨©§¦©¦¦§¨¥§©¦
à÷ôð äòeöø éiaà øîà Báìáì ãò åéáà íeMî øîBà éñBé¥¥¦¨¦©©§¨¨©©©¥§¨©§¨
áéúëc àðîéñ áéäé énð àø÷ ïéà éëä àðîéñ àpz áéäéå§¨¦©¨¦¨¨¨¦¥§¨©¦¨¦¦¨¨¦§¦
äðBôvî øLà äîéîé íéîiî BìLa 'ä âç äpä eøîàiå'©Ÿ§¦¥©§¦¦¨¦¨¦¨£¤¦§¨
äîëL ìà úéaî äìòä älñîì LîMä äçøæî ìà úéáì§¥¥¦§§¨©¤¤¦§¦¨¨Ÿ¨¦¥¥§¤¨
àðz älñî ìL dçøæîì àtt áø øîàå 'äðBáìì áâpîe¦¤¤¦§¨§¨©©¨¨§¦§¨¨¤§¦¨¨¨
àéðúå ìàøNé õøàa àéáîk äðéôña èb àéánä àãç£¨©¥¦¥¦§¦¨§¥¦§¤¤¦§¨¥§©§¨
àä àéL÷ àì äéîøé áø øîà õøàì õeça àéáîk Cãéà¦¨§¥¦§¨¨¤¨©©¦§§¨Ÿ©§¨¨
äðéôña àaä õøàì õeç øôò ïðúc ïðaø àä äãeäé éaø©¦§¨¨©¨¨¦§©£©¨¨¤©¨¦§¦¨
éúîéà äãeäé éaø øîà úéòéáLáe øNòîa áéiç õøàì̈¨¤©¨§©£¥¦§¦¦¨©©¦§¨¥¨©
øeèt úLLBb äðéôqä ïéà ìáà úLLBb äðéôqäL ïîæa¦§©¤©§¦¨¤¤£¨¥©§¦¨¤¤¨
ïîæa ïàk àéL÷ àìå àéä äãeäé éaø àäå àä øîà éiaà©©¥¨©¨§¨©¦§¨¦§Ÿ©§¨¨¦§©
øîà úLLBb äðéôqäL ïîæa ïàk úLLBb äðéôqä ïéàL¤¥©§¦¨¤¤¨¦§©¤©§¦¨¤¤¨©
eðàa úBãúé éab ìò çpenä áe÷ð õéöò àøéæ éaø©¦¥¨¨¦¨©¨©©¥§¥¨
àéä àì àîìéc àáø øîà ïðaøå äãeäé éaø ú÷Bìçîì§©£¤©¦§¨§©¨¨¨©¨¨¦§¨Ÿ¦
äðéôña àlà íúä äãeäé éaø øîà÷ àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¨©©¦§¨¨¨¤¨¦§¦¨

äéåùòä

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr f sc oihib zkqnl xvw xe`ia

,dwcv zlrna wqer weqtd zligzy xg`n

mb zyxec `xnbd`l KziPre' ,weqtd seq z`§¦¦¦Ÿ

:dwcv oiprl 'cFr KPr £̀©¥

'Cúépòå',éðò eléôà ,àøèeæ øî øîà §¦¦¦¨©©§¨£¦¨¦
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xaca iway mc` mewnl `eaiy cr xnelk

oeekl znwrzn jxcd df mewnay ,el xn`ie

ux` `id jxcd oinie ,l`xyi ux` jezl axrn

.ziriayae zexyrna zaiige dxedhe ,l`xyi

ux`dBìàîOî`idyìcváøòîly,Cøcä ¦§Ÿ§©£©©¤¤
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,äøeèt àéäL Eìmewnl `eaiy cr xnelk §¤¦§¨

znwrzn jxcdy el xn`ie xaca iwa mc`

ueg `id jxcd l`nye ux`l ueg oeekl dgxfn
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ipetvd leabd lr zpkey dpi` ekr ,`ztqezdn

l`xyi ux` ly dghye igxfnd leabd lr `l`

xzqp dfe ,oetv oeekl cer ekr ixg` mb jiynn

.ipetvd leabd `id ekry da xn`py epizpynn

,`xnbd zvxznà÷ôð äòeöø éiaà øîà- ¨©©©¥§¨©§¨

lr l`xyi ux` ly dpetva zpkey ekr mlerl

oetvle ekrny dpyna exn` okle ipetvd leabd

zkynp dpetv ekrny `l` ,ux`l ueg `id

jxcd .aifk xird zpkey dteqay ux` zrevx

igxfnd dciva z`vnp aifkl ekrn dkilend

ux`dy ,`ztqeza exn` dilre ,drevxd ly

,ux`l ueg `id ,gxfnn jxcd oininy

ux` `id dnvr drevxd epiidc dl`nyne

.l`xyi
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`nhn `w `l iax 'it`e xn`wc zvw oeyld

ith zehiyta `iz` iqei iaxk rnyne 'ek
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`kde oipr meya my qpkdl lkei `le envr

lre dyeb rbn lr epiid dyeb lr `zrnya

meyn e` yebd lr lid`n meyn e` dxie`

:ynn dxie`åøæâã.dxie` lre dyeb lr

i 'x axd dywdzkqnac y"pilxe`c awr
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åãéá úåçîì êéøö ïéàהאוסרת כדעה ל� קיימא ולא –64

עליה פליגי הפוסקי� דרוב .65משו�

åãéá úåçîì êéøö ïéàבתרא במהדורא רבינו66– הסיק
לישראל הגו� הנאת שישנה מקו� שכל הפוסקי� כדעת
אסור לישראל) נר או מדורה המדליק נכרי (בדוגמת
הנכרי, אצל הנכרי משל כשנעשית ג� זו, ממלאכה ליהנות
אפילו למחות צרי� אי� הגו� הנאת שאי� במקו� ולאיד�

הישראל. אצל הישראל בשל
ìàøùéä øð ÷éìãîåמלאכה העושה נכרי בי� זה חילוק –

בסעי� ג� הוזכר עצמו, של בכלי� או ישראל של בכליו
אלא הישראל, ציווי פי על מלאכה העושה בנכרי הקוד�
ישראל של בביתו בי� ישראל של בכליו בי� האיסור שש�
מותר כא� ואילו עי�), מראית מחשש הנכרי, בכלי (אפילו

הישראל בבית אפילו הנכרי .67בכלי

ìàøùéä ìéáùá�לצור מדורה או נר שהדליק נכרי –

בקו"א רבינו לשיטת בבית68עצמו; א� למחות צרי� אי�
מיד נהנה הנכרי שגו� כיו� ישראל, ובשל ישראל
בשביל שעשאה הדבר וניכר עצמה, בשבת ממלאכתו
הגו� שאי� אחרת במלאכה אבל עי�, מראית וליכא עצמו,
במהדורא רבינו למסקנת אמנ� להקל, אי� ממנה נהנה

נהנה69בתרא הגו� שאי� כל – מעצמו העושה להתיר נקט
אפילו הנר) בהדלקת ולא המלאכות בשאר דוקא (דהיינו

ישראל. ובבית ישראל לצור�
åãéá úåçîì êéøöולא בביתו המשרתו בנכרי מיחה וא� –

שמיחה הנר באור להשתמש לו שמותר (אע"פ בו השגיח
הזה הנכרי את מביתו לגרש הוא חייב מקו�) מכל בו,

בשבת בשבילו מבעיר או ומדליק לו שומע .70שאינו

úáùá úåðäéì åì øåñàעל הטריחו לא מקו� ומכל –
רק הנר, מאור הנאה לו שיש אע"פ מביתו, לצאת הישראל

הנר לאור כלו� ישתמש להשתמש71שלא שלא דהיינו ,
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נתבארו63) לישראל מעצמו מלאכה העושה נכרי עניני
הלכות ובס' רמג, לסי' ובמהדו"ב ה, ס"ק קו"א לעיל בהרחבה

לב. פרק אדה"ז משו"ע לנכרי אמירה
סי' ב: ג� נזכרו הנכרי ממלאכת ההנאה ואיסור המחאה חובת
ש� והוסי� בשבת, הנכרי שהדליק נר (דיני גֿד סעיפי� רעו
לסלקו), עליו למחאתו שומע ואינו משרתו הוא שהנכרי שבמקרה
של מחלב בשבת השפחות שעושות (הגבינות סל"ד שה סי'
אפילו בביתו שעושי� כיו� לאסור טע� הביא וש� הישראל,
רמג לסי' במהדו"ב השפחות עני� עוד ונתבאר מעצמ� שעושי�
ישראל של תבואה המביא (נכרי סל"ז שז סי' רבה). אליה עי' ד"ה
כֿכב סעיפי� שכה סי' אוצרו). לתו� לפנותה מעצמ� ובאי�
קבר או ארו� שעשה או הישראל, לבהמת עשבי� שליקט (בנכרי
(שפחה נמי והכי ד"ה רמג לסי' מהדו"ב ישראל), של למת
המלאכות את ועושה המלאכות כל לעשות שנה למש� השכורה
עצמו לצור� נקרא מתי וכ� הנ"ל בעני� עוד ציווי), ללא מעצמה
(נכרי זֿח סעיפי� שז בסי' וכ� טז. ובסעי� סי"א רעו בסי' נתבאר
לנכרי רומז שהישראל שייתכ� הנר, שבראש פח� להסיר הבא
סי' בתחילת נתבאר המחאה טע� מעצמו). כעושה נחשב ואעפ"כ

שהנכרי מטע� (שהוא והעני� ד"ה ס"ח רסג סי' ובקו"א רמג,
בשו"ת בזה והארי� לחומרא) בנכרי שליחות ויש כשלוחו, נעשה
הנאה לאיסור דומה (ואינו ואיל�. ס"ג כט סי' או"ח צמחֿצדק

סיכ לו). יאמר שמא מגזירה שנאסר הנכרי שיטתממלאכת ו�
צט. ע' שלו� דובר בס' במהדו"ב ושיטתו בשו"ע רבינו

עושה64) כשהנכרי ג� מחאה המצרי� שמחה רבינו דעת
עצמו. בשל מעצמו

לפי.65) והנה ד"ה ה ס"ק קו"א
קו"א66) שה בסי' מבואר וכ� מהר"�, והנה ד"ה רמג לסימ�

א. ס"ק
שעושה67) הרואה לכל ברור מעצמו עושה הנכרי שכאשר

עי� מראית חשש כא� ואי� שקיבל הנאה טובת מחמת זאת
טעמא). ומהאי ד"ה רמג סי' מהדו"ב והאמת, ד"ה ה ס"ק (קו"א

ה.68) ס"ק
טעמא.69) ומהאי וד"ה מהר"�, והנה ד"ה רמג סי'
ס"ג.70) רעו סי'
דיני71) בפרטיות נתבארו ש� הסימ� בכל וכ� ס"ב, רעו סימ�

בשבת. הנכרי שהדליק נר
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מרחוק ליהנות אלא המדורה כנגד ולהתחמ� הנר ,72לאור

הנר. מאור פניו יהפו� חסידות וממדת
ìàøùéä óåâ äðäéùהדלקת בי� בחילוק ביאור תוספת –

מה� ליהנות ואי� גופו' כ'הנאת שנחשבי� והמדורה הנר
כהנאת נחשבי� שאינ� המלאכות שאר לבי� קצ�, אפילו
בסעי� (כמבואר הצור� בשעת בה� ליהנות ומותר גופו
מיד בה להשתמש כדי נועדה הנר מהדלקת ההנאה הבא):

מועיל שלא עד עושה, הוא הישראל שלצור� בבירור וניכר
בגד תפירת כגו� אחרת במלאכה אבל שכר, לו כשקצ� ג�
רק ללבשו יכול שהרי ישראל של לגופו דוקא אינה ההנאה
הנאת היא בשבת לישראל שהגיעה וההנאה השבת לאחר
המלאכה על ניכר ולא גופו, ולא ישראל של וממונו נכסיו

שכר לו בקצ� התירו ולכ� ישראל, לצור� .73שנעשית
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אינו.72) א� אבל ד"ה רמג סי' מהדו"ב
אסור73) הישראל לצור� שהוא שניכר הישראל בבית אבל

מקו�). ומכל ד"ה רמג סי' מהדו"ב (ע"פ מלאכות. בשאר אפילו

נהנה74) הישראל כשגו� הנכרי ממלאכת הנאה איסור
שהדליק (נר סי"ט שכה סי' ס"ב, רעו בסי' נתבאר ממלאכתו
בספינה). המפליג (ישראל ס"ו רמח סי' הישראל) בשביל הנכרי

שבת בערב להתחיל והאסורי� המותרי� מלאכות רנב, סימ� ב חלק

י סעי� בשבת נגמרי� שיהיו כדי

•
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"�ר�ת‡ לקר�ת עצמ� על ח�בה וקבע� י�ראל �ל ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָנהג�
� ז� ה�ריאה ידי �על ה�פ�ה, קד� י�� �כל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹה�מיד"
�מיד קר�� הקריב� �א�� עליה� ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָמעלה
ה�טרת �ר�ת �� ל�מר וט�ב א'. �סימ� ��ת�אר �מ� ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ�מ�עד�,
"א��י ל�מר ��הגי� וי� .�� ��ת�אר �מ� ה�מיד, �ר�ת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָאחר
אי וא� וכו'". הע�ל� ו"ר��� וכו'" ה�ערכה סדר מס�ר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהוה
�ר�ת א�א א�מרי� אי� �ה���ר מ�ני ����ר ה�ל ל�מר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאפ�ר
ולחזר ה���, מ��א�ר �בית� ה�ל ל�מר יכ�ל � �לבד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹה�מיד
נראה ��היה לח�� ואי� ה���ר. ע� ה�מיד �ר�ת ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָולקר�ת
�� אי� ��קריאה לפי ��סי�", �"בל וע�בר �מידי� ב' ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָ�מקריב
הב' ��ע� יכ�� � ט�ב ה��תר צד ועל ��סי�". "�ל ְְִִֵֵַַַַַַַַַמ���
� מע�ד ה�ר�נ�ת �ר�ת ל�מר וט�ב ���רה. �ק�רא ָ�ְְְְֵֶַַַַָָָָָ�ה�א

מע�ד: �היה הקרבת� ָ�ְְְֶַַָָָָָ��גמת

�ר�ת· אחר ��ת מ�ס� קר�� �ס�קי ל�מר ��הגי� ְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָָ���ת
ואס�ר �חרית הת�לל� לא �עדי� �י על וא� ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָֹה�מיד.
�בר אמר� הרי מק�� מ�ל �חר, �ל לתמיד מ�ס� ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָלהק�י�
להקרבה מ�ס� �ל ה�ס�קי� אמירת �ח�ב וא� ה�מיד, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ�ר�ת
�רא� אבל להקרבה. נח�בה ה�מיד �ר�ת אמירת �� �ְְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
אצל מ�ס� קר�� �ס�קי להז�יר צרי� אי� � ט�ב וי�� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹחד�
א�� �במדינ�ת מ�ס�. �פס�קי ���רה ���רי� מ�ני �מיד, ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�ר�ת
רא� �ה�א לפרס� �די חד�, �רא� �� ��ז�ירי� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹֹ��הגי�

ֶֹחד�:

�גמת‚ ���רה, ���רי� ��עה להתנ�עע המדק�קי� ְַ�ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָנהג�
וגו'". ו�נע� הע� "ו�רא ��ת�ב: �מ� �רתת ���נה ְ�ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָה��רה
ה' �אמרנה עצמ�תי "�ל �� על ��ת�ללי�, ��עה ע��י� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוכ�
�זמרה �פס�קי א�א להתנ�עע �אי� �א�מרי� מי וי� כמ��". ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמי
ה�רכ�ת �חתימת רק י"ח, �תפ�ת לא אבל וה�ל �בח ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ�ה�

�לעני� ה�א". נחת �מי "מ�ני לק�� �נחת, להתנ�עע קצת ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָ��הגי�
�יכ��: �בלבד יע�ה, � ��ע�ה היא� ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַמע�ה,

אומרי� שבת קרב� ופסוקי התמיד פרשת אומרי� מח, סימ� א חלק

סעיפי� ג' ובו התמיד פרשת אצל

זמיר�ת‡ �ג�� �ס�קי�, �אר וכ� ה�ר�נ�ת �ר�ת לקר�ת ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָנהג�
וא� �ה. �על ה�ל �זה, וכ��צא �מע �קריאת ה�� ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹו�ירת
�על לאמר� ר�אי א�ה אי ��כתב �ברי� חז"ל: �אמר� �י ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָעל
א�� �ג�� ה�ל �פי ורגיל �ג�ר �ה�א �בר �ל מק�� מ�ל ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ�ה,
��ג�ר �י על א� ה�ל �פי �ג�ר לא א� אבל מ�ר. � ְֲִִִֶַַַָָָָֹֹ�ְֶַָ�אמרנ�

אסר��פ ��א ה�א, ה�נהג ��ע� א�מרי� וי� אס�ר. � יו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ
אחרי� לה�ציא �די �א�מר א�א �ה �על ��כתב �ברי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָל�מר
��ברא ל�הר וי� מ�ר. � לעצמ� אחד �ל (אבל ח�בת� ְְִִֵֵָָָָ�ְְְֲֵֶַָָָָָידי
למח�ת צרי� אי� � האחר�נה ��ברא המקיל אבל ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהרא��נה.
"עת מ��� ה�ל, לדברי �ה �על לקר�ת מ�ר וס�מא ְְְְִִִֵֵֶַַָֹ�ְְָָ�יד�).

��רת�": הפר� לה' ֲֵֵֶַַָלע��ת

אחד סעי� ובו פה בעל שמע קריאת לומר שיכול מט, סימ� א חלק

מק�מ�"‡ "איזה� �רק ה�מיד �ר�ת אחר ל�נ�ת ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָקבע�
י�� �כל ללמד אד� �ל ��ז�ה �די י�מעאל, �ר�י ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�בריתא
�מק�� היא י�מעאל �ר�י �בריתא ותלמ�ד, מ�נה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָמקרא
�הני�, ��רת �ח�ת �היא �מ�ני �תלמ�ד. �ה�דר� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ�למ�ד
וכ� ה�ר�נ�ת. אצל קבע�ה � ה�ר�נ�ת �ר�ת לכל רא� ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ�ה�א
��אמר: מ��� ה�מיד, אחר קבע�ה מק�מ�" "איזה� ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמ�נת
מקטירי� מק�� �כל וכי ל�מי", מ�� מקטר מק�� ְְְְִִִִִַָָָ�ְָ�ְָָ"�בכל
עב�דה �הלכ�ת �ע�סקי� חכמי� �למידי א�� א�א ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ�מ�י�י�?
מקטירי� �א�� עליה� אני מעלה � �ה� מק�� �כל י�� ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�כל
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mixe`ia

מרחוק ליהנות אלא המדורה כנגד ולהתחמ� הנר ,72לאור

הנר. מאור פניו יהפו� חסידות וממדת
ìàøùéä óåâ äðäéùהדלקת בי� בחילוק ביאור תוספת –

מה� ליהנות ואי� גופו' כ'הנאת שנחשבי� והמדורה הנר
כהנאת נחשבי� שאינ� המלאכות שאר לבי� קצ�, אפילו
בסעי� (כמבואר הצור� בשעת בה� ליהנות ומותר גופו
מיד בה להשתמש כדי נועדה הנר מהדלקת ההנאה הבא):

מועיל שלא עד עושה, הוא הישראל שלצור� בבירור וניכר
בגד תפירת כגו� אחרת במלאכה אבל שכר, לו כשקצ� ג�
רק ללבשו יכול שהרי ישראל של לגופו דוקא אינה ההנאה
הנאת היא בשבת לישראל שהגיעה וההנאה השבת לאחר
המלאכה על ניכר ולא גופו, ולא ישראל של וממונו נכסיו

שכר לו בקצ� התירו ולכ� ישראל, לצור� .73שנעשית

zexewn

אינו.72) א� אבל ד"ה רמג סי' מהדו"ב
אסור73) הישראל לצור� שהוא שניכר הישראל בבית אבל

מקו�). ומכל ד"ה רמג סי' מהדו"ב (ע"פ מלאכות. בשאר אפילו

נהנה74) הישראל כשגו� הנכרי ממלאכת הנאה איסור
שהדליק (נר סי"ט שכה סי' ס"ב, רעו בסי' נתבאר ממלאכתו
בספינה). המפליג (ישראל ס"ו רמח סי' הישראל) בשביל הנכרי

שבת בערב להתחיל והאסורי� המותרי� מלאכות רנב, סימ� ב חלק

י סעי� בשבת נגמרי� שיהיו כדי

•
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"�ר�ת‡ לקר�ת עצמ� על ח�בה וקבע� י�ראל �ל ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָנהג�
� ז� ה�ריאה ידי �על ה�פ�ה, קד� י�� �כל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹה�מיד"
�מיד קר�� הקריב� �א�� עליה� ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָמעלה
ה�טרת �ר�ת �� ל�מר וט�ב א'. �סימ� ��ת�אר �מ� ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ�מ�עד�,
"א��י ל�מר ��הגי� וי� .�� ��ת�אר �מ� ה�מיד, �ר�ת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָאחר
אי וא� וכו'". הע�ל� ו"ר��� וכו'" ה�ערכה סדר מס�ר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהוה
�ר�ת א�א א�מרי� אי� �ה���ר מ�ני ����ר ה�ל ל�מר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאפ�ר
ולחזר ה���, מ��א�ר �בית� ה�ל ל�מר יכ�ל � �לבד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹה�מיד
נראה ��היה לח�� ואי� ה���ר. ע� ה�מיד �ר�ת ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָולקר�ת
�� אי� ��קריאה לפי ��סי�", �"בל וע�בר �מידי� ב' ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָ�מקריב
הב' ��ע� יכ�� � ט�ב ה��תר צד ועל ��סי�". "�ל ְְִִֵֵַַַַַַַַַמ���
� מע�ד ה�ר�נ�ת �ר�ת ל�מר וט�ב ���רה. �ק�רא ָ�ְְְְֵֶַַַַָָָָָ�ה�א

מע�ד: �היה הקרבת� ָ�ְְְֶַַָָָָָ��גמת

�ר�ת· אחר ��ת מ�ס� קר�� �ס�קי ל�מר ��הגי� ְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָָ���ת
ואס�ר �חרית הת�לל� לא �עדי� �י על וא� ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָֹה�מיד.
�בר אמר� הרי מק�� מ�ל �חר, �ל לתמיד מ�ס� ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָלהק�י�
להקרבה מ�ס� �ל ה�ס�קי� אמירת �ח�ב וא� ה�מיד, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ�ר�ת
�רא� אבל להקרבה. נח�בה ה�מיד �ר�ת אמירת �� �ְְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָֹ
אצל מ�ס� קר�� �ס�קי להז�יר צרי� אי� � ט�ב וי�� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹחד�
א�� �במדינ�ת מ�ס�. �פס�קי ���רה ���רי� מ�ני �מיד, ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�ר�ת
רא� �ה�א לפרס� �די חד�, �רא� �� ��ז�ירי� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹֹ��הגי�

ֶֹחד�:

�גמת‚ ���רה, ���רי� ��עה להתנ�עע המדק�קי� ְַ�ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָנהג�
וגו'". ו�נע� הע� "ו�רא ��ת�ב: �מ� �רתת ���נה ְ�ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָה��רה
ה' �אמרנה עצמ�תי "�ל �� על ��ת�ללי�, ��עה ע��י� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹוכ�
�זמרה �פס�קי א�א להתנ�עע �אי� �א�מרי� מי וי� כמ��". ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָמי
ה�רכ�ת �חתימת רק י"ח, �תפ�ת לא אבל וה�ל �בח ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ�ה�

�לעני� ה�א". נחת �מי "מ�ני לק�� �נחת, להתנ�עע קצת ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָ��הגי�
�יכ��: �בלבד יע�ה, � ��ע�ה היא� ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַמע�ה,

אומרי� שבת קרב� ופסוקי התמיד פרשת אומרי� מח, סימ� א חלק

סעיפי� ג' ובו התמיד פרשת אצל

זמיר�ת‡ �ג�� �ס�קי�, �אר וכ� ה�ר�נ�ת �ר�ת לקר�ת ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָנהג�
וא� �ה. �על ה�ל �זה, וכ��צא �מע �קריאת ה�� ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹו�ירת
�על לאמר� ר�אי א�ה אי ��כתב �ברי� חז"ל: �אמר� �י ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָעל
א�� �ג�� ה�ל �פי ורגיל �ג�ר �ה�א �בר �ל מק�� מ�ל ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ�ה,
��ג�ר �י על א� ה�ל �פי �ג�ר לא א� אבל מ�ר. � ְֲִִִֶַַַָָָָֹֹ�ְֶַָ�אמרנ�

אסר��פ ��א ה�א, ה�נהג ��ע� א�מרי� וי� אס�ר. � יו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ
אחרי� לה�ציא �די �א�מר א�א �ה �על ��כתב �ברי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָל�מר
��ברא ל�הר וי� מ�ר. � לעצמ� אחד �ל (אבל ח�בת� ְְִִֵֵָָָָ�ְְְֲֵֶַָָָָָידי
למח�ת צרי� אי� � האחר�נה ��ברא המקיל אבל ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהרא��נה.
"עת מ��� ה�ל, לדברי �ה �על לקר�ת מ�ר וס�מא ְְְְִִִֵֵֶַַָֹ�ְְָָ�יד�).

��רת�": הפר� לה' ֲֵֵֶַַָלע��ת

אחד סעי� ובו פה בעל שמע קריאת לומר שיכול מט, סימ� א חלק

מק�מ�"‡ "איזה� �רק ה�מיד �ר�ת אחר ל�נ�ת ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָקבע�
י�� �כל ללמד אד� �ל ��ז�ה �די י�מעאל, �ר�י ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�בריתא
�מק�� היא י�מעאל �ר�י �בריתא ותלמ�ד, מ�נה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָמקרא
�הני�, ��רת �ח�ת �היא �מ�ני �תלמ�ד. �ה�דר� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ�למ�ד
וכ� ה�ר�נ�ת. אצל קבע�ה � ה�ר�נ�ת �ר�ת לכל רא� ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ�ה�א
��אמר: מ��� ה�מיד, אחר קבע�ה מק�מ�" "איזה� ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמ�נת
מקטירי� מק�� �כל וכי ל�מי", מ�� מקטר מק�� ְְְְִִִִִַָָָ�ְָ�ְָָ"�בכל
עב�דה �הלכ�ת �ע�סקי� חכמי� �למידי א�� א�א ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ�מ�י�י�?
מקטירי� �א�� עליה� אני מעלה � �ה� מק�� �כל י�� ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�כל
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וה�א מחלקת �� אי� זה ��פרק מ�ני וע�ד, ל�מי. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹ�מ�י�י�
מ�יני: למ�ה �ר�רה ְְְִִִֶַָָֹמ�נה
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שפ"ד: סימ� �עה �בי�רה ְִֵֶָָתקנ"ד
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•
dxez ihewl

הפרק: כוונתתוכ� בחובת חז"ל שהחמירו הטע�
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(שהתפלהמעמידה"ה הגברא קיו� מצד רק אינו אות�, "

אלא המצוה), בקיו� והתלהבות חיות של רגש מעוררת

עצמה. דהמצוה החפצא מצד ג�
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ירוש:פ

שרמ לעיל ""נתבאר ה� עשה מצוות שבתוכ�כלי�ח "

ב סו� אי� אור ""נמש� בש� המצוות נק' שלכ� אברי�ה,

ב"דמלכא סו� אי� אור בי� היחס כי כמו", הוא למצוותיו ה

הגו�; ואברי הנפש חיות

הממשי� השדרה חוט כמו הוי שהתפלה מה וזהו

רמ בתו� מישראל"חיות לאד� שיש הכח כי הגו�, אברי ח

ב סו� אי� אור בעבודת"להמשי� תלוי המצוות) (בקיו� ה

התפלה.

ומבאר:] שהול� וזהו

íéù÷áîù àåä äìôúá ïååëîä ø÷éòù ,ïéðòäå
úåìùìúùäî äìòîìù ä"á óåñ ïéà øåà äéäéù

.úåìùìúùää úðéçáá äèîì êùîðå "êåøá"
צרכיו. בקשת � הוא התפלה עני�

האד�? צרכי ה� מה א�

עלי תפקידו את למלא � הוא האד� צור� עיקר
בארוכה, לעיל ונתבאר נברא. בשבילו אשר אדמות,
להיות הקב"ה שנתאוה הוא העול� בריאת ש"תכלית
אור והמשכת גילוי עני� ש"הוא בתחתוני�", דירה לו

למטה". ב"ה סו� אי�

הוא, בתפלה האד� בקשת שעיקר מוב�, מזה אשר
למטה. ב"ה סו� אי� אור גילוי שיהי'

ברכה � "ברו�" בלשו� הפנימי הפירוש ג� וזהו
את שמכופ� הגפ�, "המברי� [כמו "המשכה" מלשו�
וכוונת אחר"], גפ� צומח ומש� לאר� הזמורה ראש
ב"ה סו� אי� אור שיומש� היא, שבתפלה הברכות כל
"סדר (שנקראי� כול� העולמות מכל שלמעלה עצמו,
עד ("השתלשלות"), העולמות בתו� השתלשלות"),

הגשמי. הזה בעול� מטה, למטה

äéäéù íéù÷áîù åðééä ,'éåä äúà êåøá åäæå
àåäù ,äúà úðéçáî 'éåä íù úëùîäå úååäúä

.'éåä íùî äìòî äìòîìù óåñ ïéà øåà
בכבודו ב"ה סו� אי� אור המשכת � זה עני�
הפנימי התוכ� הוא � השתלשלות" "סדר בתו� ובעצמו

הוי'". אתה "ברו� הברכות: כל בלשו�

שמשבחי� הודי', לשו� הוא "ברו�" פשוטו, לפי
א� הברכה); בהמש� שמזכירי� הפרטי (בעני� ה' את
עני� ג"כ הוא ה'" אתה "ברו� העניני�, פנימיות פי על

בקשה .של

פירוש:

� לנוכח � "אתה" להקב"ה דכשאומרי� ידוע
ית' ועצמותו מהותו ובעצמו, בכבודו להקב"ה הכוונה
ובאר� בשמי� מקו� בכל הוא שהעצמות ["לפי
מקו�.. בכל התגלות בבחינת הוא והרי מטה.. ולמטה

לנוכח"]. שהוא "אתה" וזהו

שאר מכל למעלה שהוא א� "הוי'", ואילו
מכל � המיוחד" ו"ש� העצ�" "ש� ונקרא השמות,

ש� אלא אינו בכבודומקו� הקב"ה ולא הקב"ה של
ובעצמו.

בקשה, כא� שיש � הוי'" אתה "ברו� פירוש וזהו
אי� אור היינו "אתה", מבחינת ונמש� "ברו�" שיהא
והמשכה הוי', מש� מעלה שלמעלה עצמו ב"ה סו�

הוי' ש� ב"תו�" תהי' ומבאר:]זו שהול� [וכפי

ã"åé ,úåâøãîä úåìùìúùä ìò äøåî 'éåä íù éë
.'åë äëùîä å"éå úåèùôúä 'ä íåöîö

מורות הוי' ש� אותיות שד' מקומות בכמה מבואר
מסודר באופ� האלקי האור של ההמשכה סדר על
צמצו� � יו"ד הוא: בזה שהסדר למטה", "מלמעלה
התפשטות, � ה"א נקודה), רק שהיא יו"ד אות (כצורת
ד' שה� התפשטות, � אחרונה ה"א המשכה, � וי"ו
אל המשפיע מ� שפע בהמשכת ומדריגות שלבי�

המקבל.

åìà úåâøãî úåìùìúùäá êùîðä äøàää úðéçáå
óåñ ïéà øåàä éáâì ãáì úîöîåöî äøàä àåä

.úåìùìúùäî äìòîìù
ד' "השתלשלות" דר� ויורד הנמש� האלקי האור
אור לגבי מצומצמת הארה אלא אינו הללו מדריגות

ובעצמו. בכבודו ב"ה סו� אי�

äéäéù åðééä ,äøùò äðåîùá úåù÷áä ïéðò åäæå
øãñî äìòîìî äîåöòå äáø äøàä äëùîäå äëøá
úðéçáá åðééäå ,äúà êåøá åðééäã ,úåìùìúùää

.'éåä íù
שיומש� הוא, עשרה שבשמונה הבקשות ועני�
שלמעלה ית' מעצמותו הארה שהיא � מ"אתה"
יומש� ב"ה סו� אי� שאור כדי אלא, מהשתלשלות;
והדרגת סדר ידי "על לעבור צרי� בעול�, למטה
מבקשי� ולכ� הוי'". ש� אותיות] [ד' ההשתלשלות

הוי' אתה "."ברו�
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.'éåä íù
שיומש� הוא, עשרה שבשמונה הבקשות ועני�
שלמעלה ית' מעצמותו הארה שהיא � מ"אתה"
יומש� ב"ה סו� אי� שאור כדי אלא, מהשתלשלות;
והדרגת סדר ידי "על לעבור צרי� בעול�, למטה
מבקשי� ולכ� הוי'". ש� אותיות] [ד' ההשתלשלות

הוי' אתה "."ברו�



c"agקיח i`iyp epizeax zxezn

" כל א� בתפלה[א� המכוו� הבקשהעיקר הוא "

הוי'"ד אתה שביברו� הבקשות פרטי תוכ� מהו � ב""

האמצעיות? ברכות

ממשי�:] זה על הנה

øåàåä ,î"ãò íéðùä êøáîå ìàøùé åîò éìåç àôå
,úåéîùâá äèîì 'úé åúå÷ìà äìâúî åáù éìëä
äîãàä ô"ò äëøáå íéìåçì úåàéøáå íééç ïúåðùë

.'åë
הדברי� ה� � עשרה שבשמונה הפרטיות הבקשות

למטה. ית' אלקותו נתגלה יד� ועל שבה�

שו� ניכר לא המצות וקיו� התורה בלימוד כי
המשכת מחמת המצוה נעשית שבה� בדברי� שינוי
משא"כ המצוה), קיו� ע"י (שנמש� ב"ה סו� אי� אור
החולי� (לרפאות המתפלל בקשת דבמילוי בתפלה,
הנבראי� את משנה האלקי האור הרי השני�) ולבר�
משמי� הגש� וירד החולה "שיתרפא שה�, מכמות

ויצמיחה". ויולידה לאר�

íéìë íä äøùò äðåîùáù úåù÷á ìëù àöîð
.äèîì ùîî 'úé åúå÷ìà éåìéâì

"ברו� אכ� הוא בתפלה המכוו� שעיקר ונמצא,
למטה, ב"ה סו� אי� אור המשכת שתהי' � הוי'" אתה
ה"כלי�" רק הוא שבתפלה הפרטיות הבקשות ועני�
למטה בפועל אלקות גילוי ישנו יד� ועל שבה�

הזה. בעול�

àéøù àúëøá úéìã øäæá øàåáîå òåãéë ,ãåòå
àéð÷éø øúàá[ריק במקו� שורה הברכה åðééäã[אי� ,

ùé ïë íà àìà øåàä úëùîä úåéäì øùôà éàù
íéðéðò íéù÷áî åðà ïëì ,ïäá äøùéù íéìë
úåëøáä ìë ïëå íéðùä úëøáå éìåçä úåàåôø
úàøùä äéäé íäáù íéìë íäù ,äøùò äðåîùã

.óåñ ïéà øåà
יד� ועל שבה� ה"כלי�" את ג� מפרטי� שאנו זה
אלא לבד, צדדי עני� אינו למטה, ית' אלקותו יתגלה

האור להמשכת נוגע נמש�.זה האור אי� כלי בלי כי ,

äéäéù ,'ä äúà êåøá àåä ïååëîä ø÷éò ìáà
.óåñ ïéà øåà úëùîä

(לא הוא דתפלה המכוו� עיקר סו��סו� אבל
למטה, סו� אי� אור המשכת אלא) הפרטיות, הבקשות
הבקשה � הוא דתפלה המכוו� עיקר פשוטות: במלי�

בעול�. אלקות גילוי שיהי'

צ של�, ובלב באמת תהי' שהבקשה כדי ל"[א�

ק ברכות דזמרה בפסוקי התפלה וק"אריכות וכפי"ש ש,

ואיל�). ד' (פרק להל� שיבואר

ו דביקות זמ� היא שהתפלה זה "התחברות"כלומר:

הקב ""ע� לבקש שיוכל כדי הכנה אלא אינו זה כל ברו�ה,

הוי' למטה]."אתה אלקות גילוי שיהי' באמת שירצה ,

ãâðë íä àúåìöã úåëøá é"çù ì"æø åøîàù åäæå
íéìë íäù ,øîåì äöø ,äøãùáù úåéìåç é"ç
,äìôúä é"ò êùîðä óåñ ïéà øåàä éåìéâå úëùîäì
êùîðä äøãùä èåçì íéìë íä úåéìåçäù åîë

.ïëåúì ùàøáù çåîî
שיש � האד� לשדרת תפלה שהשוו הטע� זהו

עניני�: שני בזה

ד"ברו�כללות הבקשה � שבתפלה המכוו� ועיקר
� למטה) ב"ה סו� אי� אור גילוי (שיהי' הוי'" אתה

חוט כנגד הנפשהיא חיות נמש� ידו שעל השדרה,
האברי�; לכל מהמוח

ה"כלי�" (שה� שבתפלה הפרטיות והבקשות
ח"י כנגד ה� � בעול�) אלקות מתגלה יד� ועל שבה�

השדרה). לחוט כלי� כמו (שה� שבשדרה חוליות

èåçá åîëå ,"ïéçåîä úëùîä" äìá÷ä ô"ò àø÷ðå
úëùîä" àø÷ð úåãéñç ô"òå .çåî êùîð äøãùä

:äìòîì åîë äèîì úåäìà úåìâúä ,"úòãä
בספרי נקראת התפלה ידי על אלקות המשכת
חסידות בספרי ואילו המוחי�", "המשכת בש� הקבלה

הדעת". "המשכת בש� זה עני� נקרא

פעולת בעיקר מבוארת קבלה בספרי דהנה
אור המשכת ואופ� עליונות בספירות למעלה התפילה
חסידות בספרי ואילו העולמות; בתו� ב"ה סו� אי�
היינו לקונו, האד� עבודת על הוא ההדגשה עיקר
האד�. נפש על משפיעות העליונות ההמשכות כיצד

"המשכת לזה קראו הקבלה בספרי ולפיכ�,
הנמש� למטה הנמש� אלקות שגילוי לפי המוחי�",
המוח מ� הנפש חיות המשכת דר� על הוא התפלה ע"י

הגו�. אברי תו� השדרה, חוט ע"י שבראש,

בש� התפלה פעולת נקראת חסידות בספרי ואילו
הדעת סו�"המשכת אי� אור גילוי עני� שתוכ� לפי ,"

"התגלות שתהי' � הוא האד� בנפש למטה ב"ה
למעלהאל שהוא כמו ג"כ שלנו בידיעה ית' קותו

העליונה". בידיעה

a wxt awria oe` hiad `l d"c

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

‰�‰Â�"וב מ"ה בבחי' הנ"ל כל עפ"י להבי� יש מעתה
רע קול אחרי ואשמע הפסוק מהועני� גדול, ש

לא רעש הרוח ואחרי כתי' דהנה גדול. רעש ומהו אחרי
דג' בהיות כו', ה' באש לא אש הרעש ואחר ה', ברעש
ע"כ הוי' ש� בבחי' שה� יש ואש ורעש רוח אלה מדרגו'
כו'. ה' באש ולא ה' ברעש לא דכא� ואש ורוח דרעש א'
דשרפי' מדרגו' ג' היינו אלה מדרגו' דג' הוא העני� וביאור
אלקי' מש� רק נמש� הוא זה שכל הקדש ואופני וחיות
שבעול� השרפי' כמו ערכו, לפי עול� שבכל ב"� בחי'
דאצי' עילא' דאימא שכליי' דו"ר בהתפעלו' הוא הבריא'
אלקי' דש� ב"� בחי' ע"י וזהו כו', בכורסייא מקננא
והוא כו' בבריא' שמלובש דאצי' דמל' בבינה המאיר
אלקי� א"ש בחי' היינו א� שרפי"�. נק' שלזה א"ש בבחי'
שבעול� הקדש החיות התפעלו' ובחי' כלל הוי' אש ולא
זה וג� אש, רשפי מבחי' למטה והוא רע"ש בבחי' היצי'
רעש ולא דאלקי' רע"ש ונק' היצי' שבעול� ב"� מבחי' בא
וכמ"ש רוח בבחי' העשי' שבעול� האופני� וכ� כלל, הוי'
מבחי' רק הוי' ברוח ולא כו', באופני� החי' רו"ח כי
הכל דבי"ע עולמו' שבג' המלאכי' שכל לפי אלקי',
ולא האלקי' בני ונקראו אלקי' ש� מבחי' רק מקבלי�
שבה� אלקי הפועל כח בחי' שעיקר להיות כו', הוי' מש�

כידוע. ערכו לפי ועול� עול� בכל אלקי' ש� מבחי' הוא
Í‡ואש ורעש דרוח האלה מדרגות חילוקי ג' כל הנה

ישנ� ואופני' וחיו' בשרפי' שבבי"ע אלקי' דבחי'
ורעש הוי' רוח ונק' ממש דאצי' הוי' ש� בבחי' למעלה
רעש ואית רעש דאית בזוהר כמ"ש והיינו הוי', ואש הוי'
הוי' בש� הוא הנשמו' ששרש כלל בדר� שידוע וכמו כו'
המלאכי� ושרש העולמו' פנימיו' שרש והיינו הו"י' נר ונק'
דאלקי' ב"� בחי' הוא שמקור� העולמו' חיצוניו' בחי'
דוקא אחר"י גדול רעש קול אחר"י ואשמע שא' וזהו כנ"ל.
גדול רעש שמע לכ� כו' דהוי' ברעש הנביא שנשמת לפי
ג� האלקי' נפש דוגמא (וע"ד כו' בלבד דיצי' דמלאכי'
האופני' בפנימי' היא דעשי' נפש שנק' עשי' שבבחי'
דק"נ ונפש הזאת, הנפש לנו עשה אשר ה' חי כמו דעשי',
בחי' עצמ� והאופני' האופני' משמרי שרשה נה"ט שהוא
המלאכי� וה� בגו� אלקי' הנפש ולקשר לחבר ממוצע
כי כמ"ש דעשי' נפש רק לו שאי� במי ג� לנשמו' שחוני�
אלקי' דמלאכי מוצאי' אנו הרי וכה"ג כו' ל� יצוה מלאכיו
מהתפעלו' שמורכב בפה ודיבור שבלב התפלה מעלי�
דנר"נ הנשמו' כל ששרש לפי כו' למעלה בנה"ט הנה"א
עד בנשמה הכלי� פנימי' ממש דאצי' דז"א כלי� מל'

וד"ל). דעשי' בנפ"ש הכלי' חיצוני'

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew

•

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

ית'È¯Á‡Âה) ה' מצות בסוד כללי עני� נבאר כ"ז, התבאר
בכל ג"כ יוב� וממנו תפילי� בעני� זה ונבאר
מקיפי� המשכות ה� שהתפילי� אמרנו כי והוא המצות,
תפילי� מצות והלא כמש"ל, בליטת� עני� וזהו דז"א למוחי'
ארחי� מהתרי"ג דא"א בכתר והוא ב"ה העליו� רצו� הוא
מקי� אמיתית לגבי דז"א דמוחי' למקיפי� ערו� ואי� כידוע
בשארי ג"כ יפלא ועד"ז דא"א, כתר הנק' ית' רצונו שהוא
שבז"א דאו"א ממוחי' שערות ה� שהציצית כמו מצות
העליו� רצו� ג"כ הוא הציצית והלא לנוק' להאיר הנמשכי�
למעלה וה� הנ"ל דא"א ארחי� מתרי"ג ארחא חד ב"ה
נתבאר כבר הלז העני� והנה הנ"ל, שערות מבחי' מעלה
(אגה"ק בקו"א, הזהב וז"ל נ"ע בכי"ק וקצרה ארוכה בדר�
ל"ת ושס"ה בה"ח ה� מ"ע שרמ"ח כתיב במ"א ל"ה), סי'

מחד נמשכי� ארחי� תרי"ג שה� כתב ובמ"א וכו' בה"ג
לתק� המצות שכל העני� א� וכו', לבנונית שהוא כו' ארחא
במוחי' בה� ב"ה אא"ס המשכות ע"י ז"א איברי רמ"ח
הוא כו' לבנונית הוא המוחי' ומקור וה"ג בה"ח הכלולי�
איברי� ברמ"ח למטה האור להמשי� עליו� וחפ� עונג
לפי הפרטי� המשכות לתרי"ג ההמשכה ומתחלקת דז"א
ב"ה א"ס אור נמש� וגמ"ח בצדקה כגו� המצות ער� בחי'
גבורה בחיצוניות הדיני� ובקיו� דז"א דחסד הכלי לחיצוני'
הכלי� פנימית ע"י הוא ההמשכה ומעבר ודר� כו' וברחמי�
מוחי' בחי' שה� טבעיי� או שכליי� דו"ר שה� ומוחותיה�
מצות לקיי� מאד מרע"ה בקש ולזה וגדלות, דקטנות
להמשי� ההשתלשלות תכלית שה� באר� התלויות מעשיות
הרפ"ח ה� שבה� דבי"ע דז"א הכלי� לברר ב"ה אא"ס



קיט c"ag i`iyp epizeax zxezn
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‰�‰Â�"וב מ"ה בבחי' הנ"ל כל עפ"י להבי� יש מעתה
רע קול אחרי ואשמע הפסוק מהועני� גדול, ש

לא רעש הרוח ואחרי כתי' דהנה גדול. רעש ומהו אחרי
דג' בהיות כו', ה' באש לא אש הרעש ואחר ה', ברעש
ע"כ הוי' ש� בבחי' שה� יש ואש ורעש רוח אלה מדרגו'
כו'. ה' באש ולא ה' ברעש לא דכא� ואש ורוח דרעש א'
דשרפי' מדרגו' ג' היינו אלה מדרגו' דג' הוא העני� וביאור
אלקי' מש� רק נמש� הוא זה שכל הקדש ואופני וחיות
שבעול� השרפי' כמו ערכו, לפי עול� שבכל ב"� בחי'
דאצי' עילא' דאימא שכליי' דו"ר בהתפעלו' הוא הבריא'
אלקי' דש� ב"� בחי' ע"י וזהו כו', בכורסייא מקננא
והוא כו' בבריא' שמלובש דאצי' דמל' בבינה המאיר
אלקי� א"ש בחי' היינו א� שרפי"�. נק' שלזה א"ש בבחי'
שבעול� הקדש החיות התפעלו' ובחי' כלל הוי' אש ולא
זה וג� אש, רשפי מבחי' למטה והוא רע"ש בבחי' היצי'
רעש ולא דאלקי' רע"ש ונק' היצי' שבעול� ב"� מבחי' בא
וכמ"ש רוח בבחי' העשי' שבעול� האופני� וכ� כלל, הוי'
מבחי' רק הוי' ברוח ולא כו', באופני� החי' רו"ח כי
הכל דבי"ע עולמו' שבג' המלאכי' שכל לפי אלקי',
ולא האלקי' בני ונקראו אלקי' ש� מבחי' רק מקבלי�
שבה� אלקי הפועל כח בחי' שעיקר להיות כו', הוי' מש�

כידוע. ערכו לפי ועול� עול� בכל אלקי' ש� מבחי' הוא
Í‡ואש ורעש דרוח האלה מדרגות חילוקי ג' כל הנה

ישנ� ואופני' וחיו' בשרפי' שבבי"ע אלקי' דבחי'
ורעש הוי' רוח ונק' ממש דאצי' הוי' ש� בבחי' למעלה
רעש ואית רעש דאית בזוהר כמ"ש והיינו הוי', ואש הוי'
הוי' בש� הוא הנשמו' ששרש כלל בדר� שידוע וכמו כו'
המלאכי� ושרש העולמו' פנימיו' שרש והיינו הו"י' נר ונק'
דאלקי' ב"� בחי' הוא שמקור� העולמו' חיצוניו' בחי'
דוקא אחר"י גדול רעש קול אחר"י ואשמע שא' וזהו כנ"ל.
גדול רעש שמע לכ� כו' דהוי' ברעש הנביא שנשמת לפי
ג� האלקי' נפש דוגמא (וע"ד כו' בלבד דיצי' דמלאכי'
האופני' בפנימי' היא דעשי' נפש שנק' עשי' שבבחי'
דק"נ ונפש הזאת, הנפש לנו עשה אשר ה' חי כמו דעשי',
בחי' עצמ� והאופני' האופני' משמרי שרשה נה"ט שהוא
המלאכי� וה� בגו� אלקי' הנפש ולקשר לחבר ממוצע
כי כמ"ש דעשי' נפש רק לו שאי� במי ג� לנשמו' שחוני�
אלקי' דמלאכי מוצאי' אנו הרי וכה"ג כו' ל� יצוה מלאכיו
מהתפעלו' שמורכב בפה ודיבור שבלב התפלה מעלי�
דנר"נ הנשמו' כל ששרש לפי כו' למעלה בנה"ט הנה"א
עד בנשמה הכלי� פנימי' ממש דאצי' דז"א כלי� מל'

וד"ל). דעשי' בנפ"ש הכלי' חיצוני'

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew

•

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

ית'È¯Á‡Âה) ה' מצות בסוד כללי עני� נבאר כ"ז, התבאר
בכל ג"כ יוב� וממנו תפילי� בעני� זה ונבאר
מקיפי� המשכות ה� שהתפילי� אמרנו כי והוא המצות,
תפילי� מצות והלא כמש"ל, בליטת� עני� וזהו דז"א למוחי'
ארחי� מהתרי"ג דא"א בכתר והוא ב"ה העליו� רצו� הוא
מקי� אמיתית לגבי דז"א דמוחי' למקיפי� ערו� ואי� כידוע
בשארי ג"כ יפלא ועד"ז דא"א, כתר הנק' ית' רצונו שהוא
שבז"א דאו"א ממוחי' שערות ה� שהציצית כמו מצות
העליו� רצו� ג"כ הוא הציצית והלא לנוק' להאיר הנמשכי�
למעלה וה� הנ"ל דא"א ארחי� מתרי"ג ארחא חד ב"ה
נתבאר כבר הלז העני� והנה הנ"ל, שערות מבחי' מעלה
(אגה"ק בקו"א, הזהב וז"ל נ"ע בכי"ק וקצרה ארוכה בדר�
ל"ת ושס"ה בה"ח ה� מ"ע שרמ"ח כתיב במ"א ל"ה), סי'

מחד נמשכי� ארחי� תרי"ג שה� כתב ובמ"א וכו' בה"ג
לתק� המצות שכל העני� א� וכו', לבנונית שהוא כו' ארחא
במוחי' בה� ב"ה אא"ס המשכות ע"י ז"א איברי רמ"ח
הוא כו' לבנונית הוא המוחי' ומקור וה"ג בה"ח הכלולי�
איברי� ברמ"ח למטה האור להמשי� עליו� וחפ� עונג
לפי הפרטי� המשכות לתרי"ג ההמשכה ומתחלקת דז"א
ב"ה א"ס אור נמש� וגמ"ח בצדקה כגו� המצות ער� בחי'
גבורה בחיצוניות הדיני� ובקיו� דז"א דחסד הכלי לחיצוני'
הכלי� פנימית ע"י הוא ההמשכה ומעבר ודר� כו' וברחמי�
מוחי' בחי' שה� טבעיי� או שכליי� דו"ר שה� ומוחותיה�
מצות לקיי� מאד מרע"ה בקש ולזה וגדלות, דקטנות
להמשי� ההשתלשלות תכלית שה� באר� התלויות מעשיות
הרפ"ח ה� שבה� דבי"ע דז"א הכלי� לברר ב"ה אא"ס
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ביאור והנה עכ"ל: שבבי"ע מעשיות תו"מ ע"י ניצוצי�
וחפ� עונג כללות הוא ארחא מחד נמשכי� שהמצות דבריו
גילוי להיות עליו� עונג) בו שיש הרצו� הוא חפ� (ש�
רפ"ח בירור עני� שהוא היש ביטול ע"י למטה אלקות
מז' ה� שהכלי� (ולפי בבי"ע שנפלו שבכלי� ניצוצי�
דתיקו�) בז"א נכללי' כשמתבררי� כי דז"א כלי� אמר מדות
העליו� ורצו� חפ� מיני תרי"ג ה� ארחי� לתרי"ג ומתחלק
באיכות שוני� עניני� תרי"ג שה� מצות שבתרי"ג ב"ה
בגבורות ומה� וצדקה גמ"ח כמו בחסדי� מה� היש ביטול
אשר מיוחד וחפ� עונג יש מה� א' ושבכל כו' דיני� כמו
בזה ונתק� פרטית במדה היש ביטול בבחי' המצוה בקיו�
מרפ"ח הבירורי� עליית ע"י דז"א מכלי� א' אבר למעלה
ההוא העונג מתגלה אזי בבי"ע שנפלו שבכלי� ניצוצי�
ומדה אבר באותו כנ"ל אא"ס גילוי עני� שהוא וא"א מע"י
בה עסוקי� שאנו תפילי� מצות דוגמא ע"ד וכמו דז"א,
שנת"ל מה כפי ותיקונ� לז"א מוחי' המשכות בחי' שהוא
היש ביטול ע"י זו להמשכה שיש השייכות עני� וביאור
ונסוע הלו� כתיב באברה� הנה בגשמיות, תפילי� דהנחת
עד כ"כ גדולה אהבתו שהי' פי' ט') י"ב (בראשית הנגבה
מדריגתו הי' וזה דאצי' וחסד אהבה לגבי מרכבה שהי'
בחי' היתה ומה שלו, קטנות בבחי' אפי' היו� כל בתמידית
בהשתחוואה שמ"ע בתפלת עלייתה בעת נשמתו של גדלות
הלו� אומר הוא ע"ז שבנשמתו חכמה בחי' גמור וביטול
חכ' בחי' ודביקות עליי' הוא זו מסע הנגבה ונסוע
המוחי' הוא דאצי' והחסד האהבה אור בפנימי' שבנשמתו
להיות שנתצמצ� השכל דהיינו פנימיי' יש ובמוחי' שבה,
הרחבת אמיתית ומקיפי� האהבה לאותו בקיצור טע�

שעות ג' עני� וזהו הטע� בקיצור המאיר בעומק השכל
ב') ג' (ע"ז בתורה ועוסק יושב ז"א שהוא הקב"ה ראשונות
יפסוק מדוע והשכל הטע� הרחבת בה יש עצמה שהתורה
פנימי' מוחי' ממשי� ומש� כו' ואסור פסול או ומותר כשר
ואז בקצרה למדות ומוחי' הטע� התלבשות להיות למדותיו
למדות מוחי' שנמש� אחר וד� יושב שניות שעות בג'

המדות שפע כשמאירי� וז� יושב וכמ"שואח"כ למטה
על המקיפי� ובפרט והטע� המוחי' מעלת וכפי במ"א,
גילוי בעת בשמו"ע אברה� דביקות יתרו� יוב� כ� המדות
ביטול בחי' שהוא יו� שבכל אהבתו מקור שבנשמתו חכמה
היו� כל שבאהבתו היש ביטול מעני� נעלה יותר אמיתי
מוחי' ובליטת מקיפי� המשכת למעלה ג"כ עשה ובזאת
(מלאכי ה' אמר אתכ� אהבתי עליונה לאהבה טע� דז"א
תורת לנו שנית� אנחנו וכמ"כ כנ"ל, התפילי� וז"ס ב') א'
ג"כ הוא והזרוע הראש על גשמיי� תפילי� להניח מרע"ה
מוחו לשעבד המפרשי� כמ"ש בחכמותינו היש ביטול בחי'
בהנחתו הנה כו' לשעבד הכוונה שמלבד אלא ולבו,
ישרה מ"מ חזי לא דאיהו אעפ"י כי המצוה מקיי� התפילי�
מאיר שאינו האלקית שבנפש חכמה המוחי' פנימי' בה�
לה שא"א כידוע ראיה בחי' והוא ה' קידוש בשעת אלא
אבל ממציאותו יתבטל שלא בהשגתו במוחו להתגלות
לבוש בבחי' שהוא אלא בה� ישרה התפילי� בבליטת
מעורר ועי"ז בגילוי, הי' אברה� דביק' משא"כ והעל�
בהמשכת והנה כנ"ל: לז"א מוחי' והמשכת תיקו� למעלה
הנחת של מעשיות מצוה ע"י הנמש� הנ"ל דז"א מוחי'
ע"י ע"ה א"א שהמשי� מבהמשכה יתרו� יש שלנו תפילי�

מצד: כנ"ל שבנשמתו חכמה ביטול

oilitz zevn ± zeevnd xtq
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l`eny zxez

כמשנת"לÂ‰ÊÂ[סה)] הי� אל הולכי� הנחלי� כל עני�
שה� האיתני� בחי' ג"כ והוא באריכות,
שהיא מה א� כו'. יסוד בעני� כמשנת"ל אר� מוסדי

פלגיו נהר בחי' זהו שמשא מבחי' היחוד ישמחו27מקבלת
נחל מבחי' הרבה יותר בשפע הוא פלגיו פי' אלקי�, עיר

הג"פ בש� כמשנת"ל קט� נהר שהוא הנחל כמו סי'28שלא
שה� כמו זהו א� המדות ג"כ הוא פלגיו אבל ק�"ח,

מלמעלה בא השפע ששרש כנ"ל והיינו בהפלגה
הואמהשתלשלו' אלקינו עיר בבחי' זו השפע כשבא ולכ� ,

ע' בתי� שתי בונות אבני� שתי מעני� כנודע המל', בחי'
צואר� דוד כמגדל אלקי�29בד"ה עיר ישמחו עז"נ הנה ,

הארה שמאיר שמשא דבחי' הגילוי מצד היא שהשמחה
וביאור כו'. הוי' צירופי מי"ב חדש צירו� בחי' חדשה
אמו לו שעטרה בעטרה בעני� במ"א ממ"ש יוב� 30העני�

(27eiblt xdp 'iga ..milgpd lk oipr edfeזה בפרק לקמ� בהבא :

מא רלג.ראה ע' ח"א להצ"צ ביאוה"ז קסט. ע' ש� תקס"ג אדה"ז מרי
מ. ס"ע שה"ש אוה"ת תשעז. ע' ח"ב

(28t"bd mya l"zpynk.פל"ח הנחלי� כל ד"ה לעיל :

(29jx`ev cec lcbnk d"ca 'r.כז ע' תר"ל סה"מ :

(30en` el dxhry dxhra oipra `"na y"nnאוה"ת ראה :

סה"מ קנב. ע' פר"ת י. ע' תרנ"ט סה"מ ובארוכה ב. י, ש� בראשית
ועוד. רמג. ע' ח"ה מלוקט
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בז"א נמש� עי"ז למל' הז"א השפעת שע"י חתונתו ביו�
אות�. ויבר� כו' ונקבה זכר וכמ"ש אמו מבחי' עטרה בחי'
לאשדא בעי ע"ק כד בזהר כמ"ש הוא הברכה ושרש
עילאה עמיקא פי' עילאה, עמיקא בההוא אשדי ברכאי�
ולכ� ע"ק, מבחי' נמש� בה אשר והברכה בינה, בחי' הוא
דר"ח קרב� על ארז"ל וסיהרא שמשא יחוד כשיש בר"ח
ה' על כמו עלי כו', כפרה עלי הביאו הקב"ה שאמר
הצדיק בזה"ג ולכ� הזיווג, ע"י הברכה מש� שיומש�

העדר31אבד מחמת ברכא� מלקבל אבד ז"א יסוד צדיק
מתבר�, ההשפעה שע"י מזה נשמע בזה"ג, למל' ההשפעה
השפעה להיות בכדי וכמו"כ ההשפעה, שע"י הברכה וזהו

מלמעלה. כח שנמש� ע"י ג"כ זהו
‰˙ÚÓÂפקד וה' עני� בר"ה32יוב� הנה כי וב"ד, הוא

המל' בני� הוא בר"ה כי והיינו שרה, נפקדה
והמשפט הדי� הוא וע"ז היחוד, בשביל הוא והבני� וכנ"ל,
ע"פ רש"י בפי' ועיי� וכו', המל' בני� שיהי' ראוי' א� דר"ה
זה ע"פ בזהר ומ"ש בתחבולותיו מתהפ� מסבות .33והוא

להוליד דאשה פקידה שזהו עד עדי בני� בעני� וכמו"כ
שבני הג� כי והיינו תחלה, ומשפט די� ע"י ג"כ זהו בני�
בעצמ� זה דבר לית� בכח� שאי� היינו תליא, בזכותא לאו
כשצריכי� כמשל וה"ז מזלא, מבחי' שיומש� שצרי� כ"א

הזה הגדול הדבר והפוסק הדיי� הנה גדול דבר איזה לדו�
תחלה מעייני� הקטני� משפט בעלי מ"מ עצמו, המל� הוא
ע"פ וא� המל�, לפני שיובא הוא ראוי א� הזה בדבר
וא� המל�, לפני כלל זה מעלי� אי� אזי ראוי אינו שכל�
הגדול הדבר את כבקשתו לו לעשות ונכו� ראוי שכל� ע"פ
עצמ� שה� מפני והיינו המל�, לפני זה מעלי� ה� אז הזה
אבל מילתא, תליא בדידהו לא כי זה דבר לית� בכח� אי�
בעני� יוב� ועד"ז כו'. ראוי אינו או ראוי א� מעייני� מ"מ
ומשפט די� צ"ל מ"מ תליא, שבמזלא שהג� ומזוני חיי בני
כי אמת ה� בקשתו, לו שיעשו הזה הדבר המבקש ראוי א�
כלל, מקו� תופס אינו ונקה ונוצר בחי' ה� המזלא בבחי'
א� ומשפט די� יש מ"מ עוונות, סליחות נמש� מש� שהרי
הוא וה' מ"ש יתור� ונמצא במשל. וכנ"ל לש� להעלות
א� לעיי� הזכות בהיכל שיושבי� סנהדרי� ע"ב ה� וב"ד
ועבדת� מ"ש וכ� מעלי�. ואח"כ זו בקשה למלאות ראוי
ועקרה משכלה תהי' לא מימי� ואת לחמ� את וביר� וגו'
במזלא ומזוני חיי שבני אמת דה� אמלא, ימי� מספר את
ולכ� מזלא, לבחי' להעלות א� בזכות ג"כ תלוי מ"מ תליא,
בכדי וב"ד הוא וה' בחי' הוא אלקיכ� ה' את ועבדת� צ"ל
ואז ומזוני, חיי בבני בקשתו למלאות שראוי בב"ד שיזכה
ומזוני. חיי בני יומש� ומש� כו', מזלא לבחי' זה יעלו

`"lxz mixgde jynd

yceg xgn 'eb xn`ie d"c xn`n

(31ca` wicvd zelbd onfa okleהפיסקא סו� עד לקמ� בהבא :

רמד. ע' ש� תרל"ג בסה"מ זה בד"ה בשינויי� ראה
(32cwt 'de oipr oaei dzrneוזהו פיסקא: (עד לקמ� בהבא :

לעיל שנסמנו תקס"ג אדה"ז ומאמרי ביאוה"ז ראה יהונת�) לו ויאמר

המאמר. בתחילת
(33df t"r xdfa y"ne ..zeaiqn `ede t"r i"yx 'ita oiireהובא :

ע' ח"ג תער"ב המש� ואיל�. לא ע' ח"א להצ"צ בביאוה"ז ונת'
ואיל�. 27 ע' תש"ד סה"מ ואיל�. א'תכט
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oirne qxhpew

‰p‰Âהיא �אמ�נה מאמיני�, �ני מאמיני� ה� י�ראל ¿ƒ≈ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ
מ�ל י�ראל ע� חל�קי� ��זה ��לד��, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�טבע
הי�ת ע� ה�ה הע�י� �כל האדמה, �ני על א�ר ְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהע�י�
�א�� �� וא� �אמ�נת� אמ�נה �עלי נמצאי� �יניה� ���ְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
וה�א ��לד�ת� �טבע זה אי� ה�ה �אמ�נת�, אד�קי� ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�ה�
�מ�ח� ר�אי� �אנ� �כמ� מה, דבר ידי על ה�קנה �דבר ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָרק
דבר ידי על ה�קנה �כל וי� עצמי �כל ��� ה�כל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ�עני�
ח�י� ה�עלי �כלי �י� ההפר� ה�א ��כלל�ת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָז�לת�,
ה�ה ולכ� מה�ת� �עצ� �כלי ה�א �האד� האד�, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָל�כל
ה�עלי ו�כל עצמי �כל ה�א האד� �כל מה�ת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�לל�ת
אב�ס וחמ�ר ק�נה� ��ר ידע �כמ� ה�קנה, �כל ה�א ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָח�י�
מכניסי� יד� ועל ��ה� מה עניני� ��ה י� וכ� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ�עליו

��ל ��המה דעה ���רה ה�ר�עת �כמ� ח�י� �בעלי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ�כל
וכ� עצמי, ה�א האד� �כל אבל ה�קנה �כל רק ה�א ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
�דבר היא אמ�נת� ה�ה הע�י� �כל האמ�נה �עני� ְְְְֱֱִִִִֵַַָָָָָָָָה�א
ה�ה י�ראל להב�יל, אבל מ���, �ח�� דבר ידי על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָה�קנה
�אנ� �כמ� עצמית, היא ית�ר� �בת�רת� �ה' ְְְְֱִִִֵֶַַָָָָָאמ�נת�
�בי� ט�ב �ה�א �י� ועני�, עני� �כל א�ר �מ�ח� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָר�אי�
�נ�סחא�ת כל �פי �ג�ר �מי� �� ה�ה הפ�י, ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ�ה�א
לה�� ��דה ית�ר� ה�� יח�ס ית�ר�, ה�� ירח� ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָ��נ�ת,
�כל ות�דה, ותחנ�ני� �פ�ה �סגנ�נ�ת בה� וכ��צא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָית�ר�,
ית�ר� �ה�� אמ�נת� ה�ה י�ראל ��נ�מ�ת מ�ני ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָזה
ועליה� ימינ� וא�ר� ח�ינ� ה� עצמית, היא ית�ר� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�בת�רת�
ה�רנסה �עני� ה�א וכ� ה�ר, ה�ל�ת �ימי ה�מי� �ל ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָה�רגנ�
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בז"א נמש� עי"ז למל' הז"א השפעת שע"י חתונתו ביו�
אות�. ויבר� כו' ונקבה זכר וכמ"ש אמו מבחי' עטרה בחי'
לאשדא בעי ע"ק כד בזהר כמ"ש הוא הברכה ושרש
עילאה עמיקא פי' עילאה, עמיקא בההוא אשדי ברכאי�
ולכ� ע"ק, מבחי' נמש� בה אשר והברכה בינה, בחי' הוא
דר"ח קרב� על ארז"ל וסיהרא שמשא יחוד כשיש בר"ח
ה' על כמו עלי כו', כפרה עלי הביאו הקב"ה שאמר
הצדיק בזה"ג ולכ� הזיווג, ע"י הברכה מש� שיומש�

העדר31אבד מחמת ברכא� מלקבל אבד ז"א יסוד צדיק
מתבר�, ההשפעה שע"י מזה נשמע בזה"ג, למל' ההשפעה
השפעה להיות בכדי וכמו"כ ההשפעה, שע"י הברכה וזהו

מלמעלה. כח שנמש� ע"י ג"כ זהו
‰˙ÚÓÂפקד וה' עני� בר"ה32יוב� הנה כי וב"ד, הוא

המל' בני� הוא בר"ה כי והיינו שרה, נפקדה
והמשפט הדי� הוא וע"ז היחוד, בשביל הוא והבני� וכנ"ל,
ע"פ רש"י בפי' ועיי� וכו', המל' בני� שיהי' ראוי' א� דר"ה
זה ע"פ בזהר ומ"ש בתחבולותיו מתהפ� מסבות .33והוא

להוליד דאשה פקידה שזהו עד עדי בני� בעני� וכמו"כ
שבני הג� כי והיינו תחלה, ומשפט די� ע"י ג"כ זהו בני�
בעצמ� זה דבר לית� בכח� שאי� היינו תליא, בזכותא לאו
כשצריכי� כמשל וה"ז מזלא, מבחי' שיומש� שצרי� כ"א

הזה הגדול הדבר והפוסק הדיי� הנה גדול דבר איזה לדו�
תחלה מעייני� הקטני� משפט בעלי מ"מ עצמו, המל� הוא
ע"פ וא� המל�, לפני שיובא הוא ראוי א� הזה בדבר
וא� המל�, לפני כלל זה מעלי� אי� אזי ראוי אינו שכל�
הגדול הדבר את כבקשתו לו לעשות ונכו� ראוי שכל� ע"פ
עצמ� שה� מפני והיינו המל�, לפני זה מעלי� ה� אז הזה
אבל מילתא, תליא בדידהו לא כי זה דבר לית� בכח� אי�
בעני� יוב� ועד"ז כו'. ראוי אינו או ראוי א� מעייני� מ"מ
ומשפט די� צ"ל מ"מ תליא, שבמזלא שהג� ומזוני חיי בני
כי אמת ה� בקשתו, לו שיעשו הזה הדבר המבקש ראוי א�
כלל, מקו� תופס אינו ונקה ונוצר בחי' ה� המזלא בבחי'
א� ומשפט די� יש מ"מ עוונות, סליחות נמש� מש� שהרי
הוא וה' מ"ש יתור� ונמצא במשל. וכנ"ל לש� להעלות
א� לעיי� הזכות בהיכל שיושבי� סנהדרי� ע"ב ה� וב"ד
ועבדת� מ"ש וכ� מעלי�. ואח"כ זו בקשה למלאות ראוי
ועקרה משכלה תהי' לא מימי� ואת לחמ� את וביר� וגו'
במזלא ומזוני חיי שבני אמת דה� אמלא, ימי� מספר את
ולכ� מזלא, לבחי' להעלות א� בזכות ג"כ תלוי מ"מ תליא,
בכדי וב"ד הוא וה' בחי' הוא אלקיכ� ה' את ועבדת� צ"ל
ואז ומזוני, חיי בבני בקשתו למלאות שראוי בב"ד שיזכה
ומזוני. חיי בני יומש� ומש� כו', מזלא לבחי' זה יעלו

`"lxz mixgde jynd

yceg xgn 'eb xn`ie d"c xn`n

(31ca` wicvd zelbd onfa okleהפיסקא סו� עד לקמ� בהבא :

רמד. ע' ש� תרל"ג בסה"מ זה בד"ה בשינויי� ראה
(32cwt 'de oipr oaei dzrneוזהו פיסקא: (עד לקמ� בהבא :

לעיל שנסמנו תקס"ג אדה"ז ומאמרי ביאוה"ז ראה יהונת�) לו ויאמר

המאמר. בתחילת
(33df t"r xdfa y"ne ..zeaiqn `ede t"r i"yx 'ita oiireהובא :

ע' ח"ג תער"ב המש� ואיל�. לא ע' ח"א להצ"צ בביאוה"ז ונת'
ואיל�. 27 ע' תש"ד סה"מ ואיל�. א'תכט

•
.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

oirne qxhpew

‰p‰Âהיא �אמ�נה מאמיני�, �ני מאמיני� ה� י�ראל ¿ƒ≈ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ
מ�ל י�ראל ע� חל�קי� ��זה ��לד��, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�טבע
הי�ת ע� ה�ה הע�י� �כל האדמה, �ני על א�ר ְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהע�י�
�א�� �� וא� �אמ�נת� אמ�נה �עלי נמצאי� �יניה� ���ְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
וה�א ��לד�ת� �טבע זה אי� ה�ה �אמ�נת�, אד�קי� ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�ה�
�מ�ח� ר�אי� �אנ� �כמ� מה, דבר ידי על ה�קנה �דבר ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָרק
דבר ידי על ה�קנה �כל וי� עצמי �כל ��� ה�כל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ�עני�
ח�י� ה�עלי �כלי �י� ההפר� ה�א ��כלל�ת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָז�לת�,
ה�ה ולכ� מה�ת� �עצ� �כלי ה�א �האד� האד�, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָל�כל
ה�עלי ו�כל עצמי �כל ה�א האד� �כל מה�ת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�לל�ת
אב�ס וחמ�ר ק�נה� ��ר ידע �כמ� ה�קנה, �כל ה�א ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָח�י�
מכניסי� יד� ועל ��ה� מה עניני� ��ה י� וכ� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ�עליו

��ל ��המה דעה ���רה ה�ר�עת �כמ� ח�י� �בעלי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ�כל
וכ� עצמי, ה�א האד� �כל אבל ה�קנה �כל רק ה�א ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
�דבר היא אמ�נת� ה�ה הע�י� �כל האמ�נה �עני� ְְְְֱֱִִִִֵַַָָָָָָָָה�א
ה�ה י�ראל להב�יל, אבל מ���, �ח�� דבר ידי על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָה�קנה
�אנ� �כמ� עצמית, היא ית�ר� �בת�רת� �ה' ְְְְֱִִִֵֶַַָָָָָאמ�נת�
�בי� ט�ב �ה�א �י� ועני�, עני� �כל א�ר �מ�ח� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָר�אי�
�נ�סחא�ת כל �פי �ג�ר �מי� �� ה�ה הפ�י, ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ�ה�א
לה�� ��דה ית�ר� ה�� יח�ס ית�ר�, ה�� ירח� ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָ��נ�ת,
�כל ות�דה, ותחנ�ני� �פ�ה �סגנ�נ�ת בה� וכ��צא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָית�ר�,
ית�ר� �ה�� אמ�נת� ה�ה י�ראל ��נ�מ�ת מ�ני ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָזה
ועליה� ימינ� וא�ר� ח�ינ� ה� עצמית, היא ית�ר� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�בת�רת�
ה�רנסה �עני� ה�א וכ� ה�ר, ה�ל�ת �ימי ה�מי� �ל ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָה�רגנ�
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ה�ה מי�באמת וכל ה' �ר�ת ה�א �העי�ר י�דעי� ה�ל ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
מק�ר ה�א �העסק א�פ� ���� ח��ב אינ� יה�די ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָ�ה�א
היא ה' מאת �הה��עה היטב וי�דע ו�ל�� חס ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ�רנסת�
�הר�ח א�א העסק, ידי על �רנסת� את ל� ה��ת� ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוה�א
לדעת ל�� אל מ�י� �אינ� א�ת� מ�טה הרע �ה�צר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ט�ת
הה��עה ה�א �העי�ר �מאחר הנ"ל ה�ברי� ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָאמי�ית
ו��� ועי��ב מניעה ��� להי�ת צרי� אינ� הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָהעלי�נה
וא� לע��ת, ה��רא א�ת� ח�יב א�ר �ה�ברי� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָק�צר
יס�יק �מ�� מ�א �עסק הר�ה לעס�ק י�כל לא זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ���ביל
זמ� �מעט להרויח ל� ימציא ית�ר� וה�� עסק מעט �� ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָל�
ה�קצב החסד ויתל�� י�מ�� ��ע�ה העסק ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ��מעט
את �מ�טה ה�צר להסתת נפ�ה וכא�ר אליו, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָוה�מ��
אפ�ר ואי דוקא הר�ה להתע�ק ��רי� �ט�ת �ר�ח ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָעצמ�
ה�מ� מ�ד �דבעי �להת��ל ל��רה ע�י� לק��ע ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָל�
ה�כל ��כל� מד�ה א�ר �פי �� ��כ�� ל� ונדמה ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוה�ר�א
�ר�� ה�ד�� ל� מראה הנ"ל, �ט�ת ר�ח ידי על ְְְְְֵֶַַַַַַַָָָוה�ע��ל
�ל ס�בב ה�ל� ה�א והרי העסק רי��י ל� מ�עיל �אינ� ֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָה�א
�מ�ה �לל, ריוח ��ב ימצא מ�לי �ברח�ב�ת ��וקי� ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָה���

(�ברי� ��ת�ב �מ� ה�א �ר�� ה�ד�� ל� מ��� מ�ה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ�נגד
ה�אגה �מר�ב �ראה, א�ר כו' מ���ע והיית לד) ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָכח.
�ט�ת עני� עצמ� ��ה� יח�ב ��מ���ע עד מ�ח� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָמ���מ�
�אצל �מ� �י לה�, אחד עני� וה��טה המ���ע ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ�הרי
אצל מ�פר� �ה�א �בר להי�ת ��רי� נדמה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָה����ע
על מתנהג �� �� �ט�תיו �ר�ב ה��טה �� וחלי�, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָה�ריא
אני מ���עי� חסר טז) כא. (�מ�אלא ��ת�ב �כמ� זה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָ�ר�
על מ���ע ��� זקנ� אל ריר לי��� �ה�יח לדוד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ��י�ה
��פ�ה מה ל� ��ר� זה וכל כו', ה�עת היפ� �ה�א ��ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ל�� מ�י� היה א� א�ר הרע, ה�צר �ל �ט�ת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלהר�ח
היה ��א לגמרי, אחר �א�פ� היה הנ"ל האמי�י� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹלה�ברי�
עלי�� החסד ל� נמ�� והיה �לל עסק �רי��י להתע�ק ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָצרי�

�ריוח. �רנסה �פע �רי��י עסק �מעט ��ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָ
.¯evÈ˜אמ�נת עצמית, היא �בת�רת� �ה' אמ�נת� י�ראל ƒְְְֱֱִִִֵַַַָָָָ

ידי על ה�קנה �דבר היא האד�קי� �� הע�י� ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ�ל
י�דעי� ה�ל ה�קנה, ו�כל עצמי �כל מ���, �ח�� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹדבר
הרע ה�צר להסתת וה�פ�ה תע�יר היא ה' �ר�ת ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ�רק

אחד. ענינ� �מ���ע ��טה �רנסת�, ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָמא�ד

c wxt dk xn`n
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ירדה שבהם וארץ, רקיעים ז' כי בח', לחטוף ולא מקום. בכל ה' אחדות דאחד, בד' להאריך
ימיו מאריכין ולכן זה, בעולם האדם של הקצוב בזמנו תומ"צ, שע"י העליה בשביל – הנשמה

ושנותיו.

¯Ó‡Âידיעה� הינ� ה�ב, ��נת צריכי� �א� �עד מאיר ר�י ¿»«ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָ
� ��ח, רק ��אר לא ה�בז� �כ�נת א�ת� יביא א� י ְִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹ

"�ל וזה� מ��. �פעל ט�ב�ת �מ��ת להביא� מנת ְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹעל
להארי� צרי� �ח� לפי ואחד אחד �כל �אחד", ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹה�ארי�
��דע �ה�לי"ת, ה�א והע�ר הוי', �אחד�ת והינ� ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�אחד,
וה�ל ועב�דה, �ת�רה לעסק צרי� �ה�א מק�� �בכל ְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָֹֹהאד�
�י�תר �מטרד טר�ד �ה�א מי אפ�� ��רה, �תלמ�ד ְְֵָ�ְְֲִִִֶַַָָָח�בי�
�אינ� ���טי� אנ�י� ואפ�� ל��רה, ע�י� לקבע ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹצרי�
�ר�י�. המל�ד מ�י ל�מע צריכי� �עצמ� ללמד ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַָָֹֹיכ�לי�
�אחד �האריכ�ת "�ב�לי"ת", יעקב �ר אחא רב �אמר ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹוזה�
�מק�י� �זה ט�עי� ��� �לפי �ה�לי"ת, ה�א ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָהע�ר
�חי"ת, יחט� ��א א�י רב ואמר הבל. �ל �טענ�ת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלעצמ�
אל י�� �האד� והינ� ואר�, רקיעי� ז' ה�א החי"ת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�כ�נת
�נתא�ה ה��נה ��ביל היא ���� ה��מה �ירידת ְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָָל��

�זה� ��ח��ני�, �ירה ית�ר� ל� להי�ת ה�א �ר�� ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָה�ד��
לאר� רקיעי� מהז' י�רדת �ה��מה �מה ואר�, רקיעי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהז'
��ביל היא ז� ירידה ה�ה ��מי, �ג�� להתל�� ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָה�ז�
וק��� ה��רה �ל��ד יתע�ק �האד� ידי על ��היה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהעל�ה
עלי לאנ�� צבא "הלא �כתיב ה��מית. ה�ז� �אר� ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹה�צו�ת
ה�ה ה�כיר �מ� – ר�"י �פר� ימיו", �כיר וכימי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאר�
ל�� ל��� צרי� האד� �� זמ��, ��כלה וי�דע ל�נה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ����ר
"ימי� �כתיב זה, �ע�ל� יחיה �ני� ��ה קצ�ב זמ� ל� ����ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
�כתיב מד�די�, ה� ��נ�תיו ימיו ואחד אחד �כל כ�'' ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָ�י�ר�"
ה'�ע�ה את לידע למע� ה��רה �ל��ד לע�ת�", ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַָָֹ"ה���
�וקא, ה�ה �ע�ל� ה� מע���ת ה�צו�ת וק��� יע���' ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָא�ר
יחט� "��א וזה� למ�ה, ה��מה ירידת היתה זה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ�ב�ביל
אמת א�יפע� פארגעסע� נייט זאהל מענט� �ער ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָ�חי"ת",

וועלט �ער א�י� �עק�מע� איז ער וואס �ע� א��זצ�ליע� , ְְִִֶֶֶֶֶֶָ

לעולם.ז. בא הוא מה בשביל האמת על ישכח לא שהאדם

c"ag i`iyp epizeax zxezn

אמת איי� מיט �ע� אי� ליגע� וועט ער �מילאחאז ה�ה ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
יתע�ק נמצא �ה�א מק�� �בכל הינ� �ה�לי"ת, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָיארי�
���סר הינ� �אחד" ה�ארי� ו"כל ה�צו�ת, וק��� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ���רה
�ע�ל�, ית�ר� אלק�ת� לפרס� �אחד להארי� עצמ� ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹונ�ת�
נ�ת� ה�א �ר�� �ה�ד�� ��נ�תיו, ימיו ל� מאריכי� ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָה�ה
��רה �א�ר �מאיר�ת ט�ב�ת ו�ני� ימי� אריכ�ת ְְְְֲִִִִָָָָָָלהאד�

האמ�ית ה��נה לה�לי� �כדי �עב�דת�, להצליח� ְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָועב�דה,
��ח��ני�. �ירה ית�ר� ל� ְְֲִִִֵַַַָָלע��ת

ÌM‰Âאריכ�ת י�ראל �לל �ת�� ולכ� לנ� י�� ית�ר� ¿«≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ול��ד� ה��רה הר�צת לפעל ו�ני�, ְְְְִִִִַַַָָָָָֹימי�
לה�לי� לז��ת ��ביל �פ�ה ז� ���ב עב�דה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָוהתע�ק�ת

ור�חנ��ת. �ג�מ��ת ט�ב �רב העלי�נה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹה��נה

cg`a jix`nd lk d"c
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באמת.ח. בזה וכשיונח

•
mixeaic ihewl

.‰Îהיה � פנחס ר' החסיד מספר � תקמ"ז בשנת

השלג בליאזנא ירד סוכות המועד בחול מאד. קשה חורף

חמות ונעלים פרווה מעיל ללבוש צריכים והיו הראשון,

בסוכה. הישיבה בעת

מעל השלג את לפזר צריכים שהיו קרה פעמים כמה

לאכול. כשהלכו הסוכה

ירד הלילה שכל והיות בשבת אז חל עצרת שמיני

"קומזא", הנכרי למשרת לספר הזקן רבנו ציווה � שלג

על מונח שהשלג זמן וכל בסוכה, לאכול שצריכים

מעל השלג את הוריד קומזא שם. לאכול אסור הסוכה

ויום שבת סעודת ואכל קידוש הרבי עשה ואז הסוכה

בסוכה. טוב

עצרת לשמיני אז שבאו החסידים האורחים רוב

רבים ואצל מאד מצוננים הגיעו לליאזנא, תורה ושמחת

ורגליהם. ידיהם אצבעות קפאו מהם

לצוות רגיל הרבי היה בוקר לפנות רבה בהושענא

כדין, לגוללם כדי מההיכל התורה ספרי כל את להוציא

על יהיה חיים", ה"עץ בדי שני בין שהאמצע כלומר

התורה ספרי את ושיכרכו יריעות, שתי בין התפר,

במפות.

הנוגע דבר שכל ביותר מקפיד היה השמש מיכל ר'

ושהכל הנכון בזמן עשויים יהיו הכנסת בית לעניני

ובשלוה. בשקט ייעשה

המשגיח היה � הרבי שציווה כפי � שאחד היה הסדר

ידו, על שעזרו אברכים כמה ועל השמש על הכללי

לו להודיע הרבי אל נכנסים היו העבודה, את וכשסיימו

התורה. ספרי של הכריכות את שראו

פנחס ר' החסיד מספר � הזכות לי היתה שנה באותה

ההשגחה. שליחות את עלי הטיל שהרבי –

.ÂÎרבה הושענא היתה, שנה אותה של הקביעות

על לו שהודעתי ואחרי מאד, שמח היה הרבי ששי. ביום

שהגיעו החולים החסידים את הזכרתי השליחות, קיום

חום יש מהם ושלהרבה היטב ומצוננים מקוררים לכאן

גבוה.

הקדושות ידיו על סמוך מה זמן משך ישב הרבי

הידוע: בניגון אמר עיניו, את וכשפתח עצומה בדביקות

התורה אומרת תורה שמחת1"על היום למו", דת "אש

אש" אוכלה ו"אש להקפות, כולם את שיביאו ,2תורה,

הקרירות". אש את תכלה תורה שמחת של האש

ואף מתנגדים שהיו זקנים אנשים שני היו בליאזנא

היו אך הרבי, לפני ביותר גדול כבוד הדרת להם שהיתה

ר' והשני מחדש אייזיק ר' היה האחד גמורים. מתנגדים

זהיר. נפתלי

גדולים לומדים היו � נפתלי ור' אייזיק ר' � שניהם

ב"ה "חידשתי לומר: רגיל היה אייזיק ר' שמים. ויראי

היה נפתלי ר' מחדש. אייזיק ר' לו קראו ולכן זה", חידוש

הנני בדיבור; זהיר הנני באכילה; זהיר "הנני לומר: רגיל

קראו ולכן בזה" זהיר והנני בזה זהיר הנני בראיה; זהיר

זהיר. נפתלי ר' לו

הישיבה תלמידי שניהם היו נפתלי ור' אייזיק ר'

בסמילביץ' שנה ששים לפני קיימת שהיתה המפורסמת

יודל, שילם ר' מפורסם וגאון הדור צדיק אצל ולמדו

כמה והעמיד קרובות, לעתים אליהו גילוי לו שהיה

בישיבת למדו נפתלי ור' אייזיק ר' גאונים. תלמידים

זקן כבר היה יודל שילם ר' הגאון כשהצדיק סמילביץ',

הגאון השני חתנו אומר היה השיעורים ואת נהור, וסגי

מדרוצען העילוי אליהו שמעון .3ר'

� נחום הר' זקני לדודי פנחס ר' החסיד מספר � אבי

ג.1) לג, דברי�

ב.2) כא, יומא ראה

יהודי�3) משפחות כעשר ישבו ובכפר מוהילוב פל� לקחנוב סמו� כפר

אליהו. שמעו� ר' הגאו� נולד וש� ועופות, בהמות ומגדלי אדמה עובדי



קכג c"ag i`iyp epizeax zxezn

אמת איי� מיט �ע� אי� ליגע� וועט ער �מילאחאז ה�ה ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
יתע�ק נמצא �ה�א מק�� �בכל הינ� �ה�לי"ת, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָיארי�
���סר הינ� �אחד" ה�ארי� ו"כל ה�צו�ת, וק��� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ���רה
�ע�ל�, ית�ר� אלק�ת� לפרס� �אחד להארי� עצמ� ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹונ�ת�
נ�ת� ה�א �ר�� �ה�ד�� ��נ�תיו, ימיו ל� מאריכי� ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָה�ה
��רה �א�ר �מאיר�ת ט�ב�ת ו�ני� ימי� אריכ�ת ְְְְֲִִִִָָָָָָלהאד�

האמ�ית ה��נה לה�לי� �כדי �עב�דת�, להצליח� ְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָועב�דה,
��ח��ני�. �ירה ית�ר� ל� ְְֲִִִֵַַַָָלע��ת

ÌM‰Âאריכ�ת י�ראל �לל �ת�� ולכ� לנ� י�� ית�ר� ¿«≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ול��ד� ה��רה הר�צת לפעל ו�ני�, ְְְְִִִִַַַָָָָָֹימי�
לה�לי� לז��ת ��ביל �פ�ה ז� ���ב עב�דה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָוהתע�ק�ת

ור�חנ��ת. �ג�מ��ת ט�ב �רב העלי�נה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹה��נה
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באמת.ח. בזה וכשיונח

•
mixeaic ihewl

.‰Îהיה � פנחס ר' החסיד מספר � תקמ"ז בשנת

השלג בליאזנא ירד סוכות המועד בחול מאד. קשה חורף

חמות ונעלים פרווה מעיל ללבוש צריכים והיו הראשון,

בסוכה. הישיבה בעת

מעל השלג את לפזר צריכים שהיו קרה פעמים כמה

לאכול. כשהלכו הסוכה

ירד הלילה שכל והיות בשבת אז חל עצרת שמיני

"קומזא", הנכרי למשרת לספר הזקן רבנו ציווה � שלג

על מונח שהשלג זמן וכל בסוכה, לאכול שצריכים

מעל השלג את הוריד קומזא שם. לאכול אסור הסוכה

ויום שבת סעודת ואכל קידוש הרבי עשה ואז הסוכה

בסוכה. טוב

עצרת לשמיני אז שבאו החסידים האורחים רוב

רבים ואצל מאד מצוננים הגיעו לליאזנא, תורה ושמחת

ורגליהם. ידיהם אצבעות קפאו מהם

לצוות רגיל הרבי היה בוקר לפנות רבה בהושענא

כדין, לגוללם כדי מההיכל התורה ספרי כל את להוציא

על יהיה חיים", ה"עץ בדי שני בין שהאמצע כלומר

התורה ספרי את ושיכרכו יריעות, שתי בין התפר,

במפות.

הנוגע דבר שכל ביותר מקפיד היה השמש מיכל ר'

ושהכל הנכון בזמן עשויים יהיו הכנסת בית לעניני

ובשלוה. בשקט ייעשה

המשגיח היה � הרבי שציווה כפי � שאחד היה הסדר

ידו, על שעזרו אברכים כמה ועל השמש על הכללי

לו להודיע הרבי אל נכנסים היו העבודה, את וכשסיימו

התורה. ספרי של הכריכות את שראו

פנחס ר' החסיד מספר � הזכות לי היתה שנה באותה

ההשגחה. שליחות את עלי הטיל שהרבי –

.ÂÎרבה הושענא היתה, שנה אותה של הקביעות

על לו שהודעתי ואחרי מאד, שמח היה הרבי ששי. ביום

שהגיעו החולים החסידים את הזכרתי השליחות, קיום

חום יש מהם ושלהרבה היטב ומצוננים מקוררים לכאן

גבוה.

הקדושות ידיו על סמוך מה זמן משך ישב הרבי

הידוע: בניגון אמר עיניו, את וכשפתח עצומה בדביקות

התורה אומרת תורה שמחת1"על היום למו", דת "אש

אש" אוכלה ו"אש להקפות, כולם את שיביאו ,2תורה,

הקרירות". אש את תכלה תורה שמחת של האש

ואף מתנגדים שהיו זקנים אנשים שני היו בליאזנא

היו אך הרבי, לפני ביותר גדול כבוד הדרת להם שהיתה

ר' והשני מחדש אייזיק ר' היה האחד גמורים. מתנגדים

זהיר. נפתלי

גדולים לומדים היו � נפתלי ור' אייזיק ר' � שניהם

ב"ה "חידשתי לומר: רגיל היה אייזיק ר' שמים. ויראי

היה נפתלי ר' מחדש. אייזיק ר' לו קראו ולכן זה", חידוש

הנני בדיבור; זהיר הנני באכילה; זהיר "הנני לומר: רגיל

קראו ולכן בזה" זהיר והנני בזה זהיר הנני בראיה; זהיר

זהיר. נפתלי ר' לו

הישיבה תלמידי שניהם היו נפתלי ור' אייזיק ר'

בסמילביץ' שנה ששים לפני קיימת שהיתה המפורסמת

יודל, שילם ר' מפורסם וגאון הדור צדיק אצל ולמדו

כמה והעמיד קרובות, לעתים אליהו גילוי לו שהיה

בישיבת למדו נפתלי ור' אייזיק ר' גאונים. תלמידים

זקן כבר היה יודל שילם ר' הגאון כשהצדיק סמילביץ',

הגאון השני חתנו אומר היה השיעורים ואת נהור, וסגי

מדרוצען העילוי אליהו שמעון .3ר'

� נחום הר' זקני לדודי פנחס ר' החסיד מספר � אבי

ג.1) לג, דברי�

ב.2) כא, יומא ראה

יהודי�3) משפחות כעשר ישבו ובכפר מוהילוב פל� לקחנוב סמו� כפר

אליהו. שמעו� ר' הגאו� נולד וש� ועופות, בהמות ומגדלי אדמה עובדי
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העילוי � כשהוא מדרוצען, העילוי אצל בבחרותו למד

ראשי זקן שנה מעשרים יותר כבר היה � מדרוצען

ר' כשהגאון אומר: היה ואבי סמילביץ', בישיבת הישיבה

כך כל זה היה בתורה, חידוש אומר היה אליהו שמעון

וכשהיה וכלל, כלל הזמן את הרגישו שלא וערב, נעים

באויר, מרחפות הסברות איך מרגישים היו פלפול אומר

הגדולה. מהעמקות לכאוב מתחיל היה והראש

.ÊÎ,ולחסידות לרבי נוטה שכלי בהכרח נהיה כשאבי

אליהו, שמעון ר' הגאון שאם בטוחני לומר: רגיל היה

של הגדולה העמקות את שומע היה מדרוצען, העילוי

הופך בודאי היה � החסידות שבתורת האלקות חכמת

את מכניס היה אליהו שמעון ר' הגאון ושבאם לחסיד,

בשפת מסבירה והיה החסידות בתורת הגדול כשרונו

הופכים ישראל שבגדולי הגדולים היו – שלו החלקות

לחסידים.

זהיר נפתלי ור' מאפצוהע היה מחדש אייזיק ר'

בתור שנה חמשים לפני לליאזנא הגיעו ושניהם מקחנוב,

ולמדו. ימיהם כל וישבו גבירים, בתים לבעלי חתנים

לליאזנא הראשונה בפעם הרבי כשהגיע מספרים,

ור' הוא גדולה. בהתפעלות אייזיק ר' היה פלפול, ואמר

ישיבת את שעזבו זמן שמאותו שניהם, אמרו נפתלי

היהסמילב אליהו, שמעון ר' הגאון מדרוצען והעילוי יץ',

לא � החכמים גדולי לפני פלפול בשבוע פעמיים אומר

כזה. פלפול שמעו

אייזיק ר' היו בליאזנא, בקביעות הרבי כשהתיישב

את לפתור קרובות, לעתים אליו נכנסים נפתלי ור'

בהתפעלות היו פעם ובכל שונות, בהלכות שאלותיהם

גדולה.

.ÁÎכשאר � ליאזנא תושבי היו ההוא בזמן

בכל והתנהגו מתנגדים, � הסמוכות בערים התושבים

שונים היו זאת, למרות אך המתנגדים, כמו ההנהגות

בריסק פינסק, שבוילנה, מהמתנגדים אלה מתנגדים

וסלוצק.

שלעתים מספרים, היו ומוהילוב ויטבסק זקני

נכנסים שהיו אורח, עוברי אנשים פוגשים היו קרובות

הנמצא וצדיק גדול גאון אודות ומספרים המדרש לבתי

ועושה בפרנסה ישראל לטובת המשתדל פודוליה, באיזור

מעשיות מספרים שהיו האנשים בין גדולים. מופתים

בש"ס, בקיאים שהיו גדולים, חכמים תלמידי גם היו אלו,

מפודוליה, הצדיק הגאון של מופתיו משווים והיו

שונים. ואמוראים תנאים על מספרת שהגמרא למופתים

הר' זקני לדודי פנחס ר' החסיד מספר � זמן באותו

בזמננו, אבל אלה. אורח עוברי הם מי ידעו לא � נחום

היו אלה שאורחים ידענו בליאזנא, הרבי אצל כשהיינו

שהיו נסתרים, צדיקים הבעש"ט, של ותלמידיו חבריו

אודות העם המוני עם ומדברים המדינה בכל משוטטים

השי"ת. בעבודת ושיטתו הבעש"ט

הארצות ועד שביריד עד הדבר, ארך שנים כמה

של שיטתו על איסור להכריז התחילו וסלוצק, בוילנה

הרגיל, הבית ובעל הבינוני התורה בן אבל טוב. שם הבעל

את לשמוע ואהבו הארצות, ועד רוצה מה הבינו לא

ומפאת מספרים. היו האורח שעוברי היפים הסיפורים

היו ומוהילוב, ויטבסק במחוזות הערים שתושבי זו, סיבה

בקלות שם נהיו תורה, ובני תמימים שמים יראי

לא אלו, במחוזות המתנגדים ואף לחסידים, ובמהירות

ושקלוב. סלוצק בריסק, שבוילנה, המתנגדים כאותם היו

.ËÎבהיותו � הראשונה בפעם בא הזקן כשרבנו

מדוע נפתלי ור' אייזיק ר' שאלוהו ממזריטש, � בליאזנא

כזה מרחק ללכת כך כל עצמו להטריח צריך היה

עצומה, ובטרחה תורה בביטול הקשור דבר בוואהלין,

שאלותיו כל לברר יכול והיה יותר קרובה וילנה הרי

אלי'נקע. ר' אצל בתורה

הרבי: להם אמר

אומרת, זאת ללמוד, צריכים איך לומדים בוילנה �

איך מלמדים ובמזריטש תורה, ללמוד צריך יהודי איך

התורה איך אומרת, זאת האדם, את מלמדת התורה

לתורה. יהיה עצמו שהוא היהודי את מלמדת

שיטת את לגלות התחיל שהרבי השנים באותן

התרחקו � המגיד הרב ותורת תורתו ולפרסם הבעש"ט

כלפיו התנהגו אז גם אבל נפתלי, ור' אייזיק ר' ממנו

הראוי. הכבוד בהדרת

ליב, יהודה הר' הגאונים הרבי, של שאחיו זמן באותו

אתם למד והרבי לליאזנא, באו משה, והר' מרדכי הר'

פעמים שלש הראשונים בלימוד בעיון גמרא שיעור

היחידים הלומדים בין נפתלי ור' אייזיק ר' היו בשבוע,

יסד כשהרבי תקל"ו ובשנת הלימוד. בשעת נוכחים שהיו

לאברכים הלימוד סדר וסידר הראשון ה"חדר" את

ר' היו � הנ"ל אחיו השגחת תחת לליאזנא, אז שהגיעו

הלבן המדרש לבית להיכנס רגילים נפתלי ור' אייזיק

לומר התחיל כשהרבי יותר, מאוחר בלימוד. להתדבר

ור' אייזיק ר' שוב התחמקו � ברבים החסידות תורת

נפתלי.

לדרך גדולים מתנגדים היו נפתלי ור' אייזיק ר'

המגיד, הרב ולתורת הבעש"ט לתורת ובפרט הבעש"ט,

הרבי. של כבודו את מאד הוקירו הם אך

הרבי על האיסור הכרזת כשנתפרסמה תקל"ט, בשנת

הסלוצקאי, הארצות ועד מטעם החסידות תורת ועל

הרבי על והעידו כך, על מחאה נפתלי ור' אייזיק ר' כתבו

וכך במופתים. להאמין רצו לא מאידך וצדיק. גאון שהוא

הזמן. כל נמשך זה

.Ïלשמחת הרבי. מחסידי היה אייזיק ר' של אחיו בן

ר' � אייזיק ר' של אחיו בן הגיע שנה, אותה של תורה
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והתאכסנו לליאזנא, וחתנו בניו שני עם � אפצוגער משה

אייזיק. ר' אצל

לו הזיקו והקור והדרך חלוש היה אפצוגער משה ר'

מאד. חלו וחתנו בניו וגם גבוה בחום שכב הוא מאד.

יקומו מקווה, הוא שהאברכים, אמר הרופא אברהם

הוא משה ר' אך ושלמים, בריאים מחליים ה' בעזרת

חום לו ויש צדדיו בשני לו דוקר מאד, וחלוש זקן איש

כוח לו יהיה אם מאד מסופק הוא כך ומשום גבוה,

בכך. לעמוד

ללכת � כזו שהנהגה וטען גדול בצער היה אייזיק ר'

בעבירה. הבאה מצוה זו � כזה באופן רבו פני לקבל

.‡Ïו אני החילונו, מעריב, אחרי עצרת אפריםשמיני

כמה ועוד מדוברובנה אליהו וחיים משקלוב מיכל

מי את � ולהביא לקרוא לאכסניות ללכת אברכים,

ולהתרפא להתחמם להקפות, הכנסת לבית � שצריך

תורה. של למו" דת ב"אש

ואף אמר, שהרבי מה וסיפרתי לאכנסיות כשהגענו

מחדרו יציאתי אחרי כי לכל, ידועים כבר היו שהדבריו

אמר שהרבי מה וסיפרתי הכנסת לבית נכנסתי הרבי, של

לכל ידועים הרבי דברי היו שעה וכעבור החולים, אודות

על שאחזור כולם רצו כן, פי על אף אך, האכסניות, בכל

באות. אות הרבי דברי

הגדולה השמחה את לראות אמיתי רוח נחת זה היה

הבית בני אפילו האכסניות, בכל עוררו הרבי שדברי

יתרפאו שהחולים בטוחים היו כולם שמחו. והילדים

השם. בעזרת

ורוח גשם רטוב, שלג סגריר, יום היה ערב באותו

גדול בוץ היה כך על ונוסף העצמות, תוך אל שחדרו

לבית מללכת החולים את מנע לא זה כל אבל בחוץ,

להם לעזור צריכים והיו בעצמם הלכו רבים הכנסת.

מוכרחים והיו ללכת יכלו שלא כאלה גס והיו קצת

לשאתם.

מתווכח אותו מצאנו אייזיק, ר' של לביתו כשהגענו

להודיע שצריכים טוענים הם וחתנו, משה ר' של בניו עם

של הכנסת לבית ללכת להם לעזור שיבואו לאברכים

ר' ואילו משה. ר' אביהם את גם ושיקחו להקפות, הרבי

לאביהם ובאשר החוצה, לצאת להם שאסור טוען אייזיק

שוכב � אייזיק ר' טען � הוא כלל. לדבר מה אין הרי

ואברהם סביבו מהנעשה יודע אינו ועצום, גבוה בחום

לקחתו רוצים והם מסוכן, חולה שהוא אמר הרופא

חלילה יהיה הוא ביותר הקטנה ברוח הרי החוצה,

לבר�מינן.

e"vxz ,hay d"k

•
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לספר ביכלתה שאי� היהודי, בהווה או בעבר קשורה שאינה באירופה עיירה או עיר כמעט ל� אי�
בלבד שמותיה� יהודי�. של ודמע ד� רוויי� אינ� ואדמתה ושאבניה היהודית, ההיסטוריה מ� קטע
דגולי� אישי� של מאירות דמויות עינינו לנגד ומחיי� זיכרונות מעוררי� מסוימות ועיירות ערי� של

טובי�. ומעשי� בתורה בגדלות הדורות במש� שהצטיינו

תנועות המייצגות ועיירות ערי� יש א� היהודית, בהיסטוריה משלה פרק יש ועיירה עיר לכל
ליובאוויטש, מהווה כזאת – עיירה יותר: נכו� – עיר היהודיי�. בחיי� שלמי� וחלקי� שלמות
וכמרכז חב"ד נשיאי דורות ארבעה של מושב� כמקו� וחודשיי�, שנה ושתי� מאה במש� ששימשה,

אחרות. ובמדינות רוסיה במרחבי חסידיה אלפי מאות על החב"דית לחסידות

בת הכל בס� היא ה"תניא", בעל נ"ע, זלמ� שניאור הזק� אדמו"ר ידי על שנוסדה חב"ד חסידות
שנה חב"ד1751 של מרכזה היה – חדשי� ועשרה שנה ושתי� שבעי� של שבתקופות הדבר פירוש .

חב"ד. חסידות למעשה נולדה ש� בליוז'נא, המרכז היה ייסודה בראשית בגולה. שנדד או אחר במקו�
הזק�. אדמו"ר של בשמו אחר מקו� מכל יותר הקשורה לליאדי, עבר יותר מאוחר

שנה. 175 איפוא, לה, מלאו – באידיש במקורו הספר הופעת שנת – תש"ז ובשנת תקל"ב, בשנת נוסדה חב"ד 1)חסידות
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והתאכסנו לליאזנא, וחתנו בניו שני עם � אפצוגער משה

אייזיק. ר' אצל

לו הזיקו והקור והדרך חלוש היה אפצוגער משה ר'

מאד. חלו וחתנו בניו וגם גבוה בחום שכב הוא מאד.

יקומו מקווה, הוא שהאברכים, אמר הרופא אברהם

הוא משה ר' אך ושלמים, בריאים מחליים ה' בעזרת

חום לו ויש צדדיו בשני לו דוקר מאד, וחלוש זקן איש

כוח לו יהיה אם מאד מסופק הוא כך ומשום גבוה,

בכך. לעמוד

ללכת � כזו שהנהגה וטען גדול בצער היה אייזיק ר'

בעבירה. הבאה מצוה זו � כזה באופן רבו פני לקבל

.‡Ïו אני החילונו, מעריב, אחרי עצרת אפריםשמיני

כמה ועוד מדוברובנה אליהו וחיים משקלוב מיכל

מי את � ולהביא לקרוא לאכסניות ללכת אברכים,

ולהתרפא להתחמם להקפות, הכנסת לבית � שצריך

תורה. של למו" דת ב"אש

ואף אמר, שהרבי מה וסיפרתי לאכנסיות כשהגענו

מחדרו יציאתי אחרי כי לכל, ידועים כבר היו שהדבריו

אמר שהרבי מה וסיפרתי הכנסת לבית נכנסתי הרבי, של

לכל ידועים הרבי דברי היו שעה וכעבור החולים, אודות

על שאחזור כולם רצו כן, פי על אף אך, האכסניות, בכל

באות. אות הרבי דברי

הגדולה השמחה את לראות אמיתי רוח נחת זה היה

הבית בני אפילו האכסניות, בכל עוררו הרבי שדברי

יתרפאו שהחולים בטוחים היו כולם שמחו. והילדים

השם. בעזרת

ורוח גשם רטוב, שלג סגריר, יום היה ערב באותו

גדול בוץ היה כך על ונוסף העצמות, תוך אל שחדרו

לבית מללכת החולים את מנע לא זה כל אבל בחוץ,

להם לעזור צריכים והיו בעצמם הלכו רבים הכנסת.

מוכרחים והיו ללכת יכלו שלא כאלה גס והיו קצת

לשאתם.

מתווכח אותו מצאנו אייזיק, ר' של לביתו כשהגענו

להודיע שצריכים טוענים הם וחתנו, משה ר' של בניו עם

של הכנסת לבית ללכת להם לעזור שיבואו לאברכים

ר' ואילו משה. ר' אביהם את גם ושיקחו להקפות, הרבי

לאביהם ובאשר החוצה, לצאת להם שאסור טוען אייזיק

שוכב � אייזיק ר' טען � הוא כלל. לדבר מה אין הרי

ואברהם סביבו מהנעשה יודע אינו ועצום, גבוה בחום

לקחתו רוצים והם מסוכן, חולה שהוא אמר הרופא

חלילה יהיה הוא ביותר הקטנה ברוח הרי החוצה,

לבר�מינן.

e"vxz ,hay d"k

•

yhiee`aeiln r''p v''iixden x''enc` w''kn zepexkfd xtq

'` wxt zeixad zad` xir

לספר ביכלתה שאי� היהודי, בהווה או בעבר קשורה שאינה באירופה עיירה או עיר כמעט ל� אי�
בלבד שמותיה� יהודי�. של ודמע ד� רוויי� אינ� ואדמתה ושאבניה היהודית, ההיסטוריה מ� קטע
דגולי� אישי� של מאירות דמויות עינינו לנגד ומחיי� זיכרונות מעוררי� מסוימות ועיירות ערי� של

טובי�. ומעשי� בתורה בגדלות הדורות במש� שהצטיינו

תנועות המייצגות ועיירות ערי� יש א� היהודית, בהיסטוריה משלה פרק יש ועיירה עיר לכל
ליובאוויטש, מהווה כזאת – עיירה יותר: נכו� – עיר היהודיי�. בחיי� שלמי� וחלקי� שלמות
וכמרכז חב"ד נשיאי דורות ארבעה של מושב� כמקו� וחודשיי�, שנה ושתי� מאה במש� ששימשה,

אחרות. ובמדינות רוסיה במרחבי חסידיה אלפי מאות על החב"דית לחסידות

בת הכל בס� היא ה"תניא", בעל נ"ע, זלמ� שניאור הזק� אדמו"ר ידי על שנוסדה חב"ד חסידות
שנה חב"ד1751 של מרכזה היה – חדשי� ועשרה שנה ושתי� שבעי� של שבתקופות הדבר פירוש .

חב"ד. חסידות למעשה נולדה ש� בליוז'נא, המרכז היה ייסודה בראשית בגולה. שנדד או אחר במקו�
הזק�. אדמו"ר של בשמו אחר מקו� מכל יותר הקשורה לליאדי, עבר יותר מאוחר

שנה. 175 איפוא, לה, מלאו – באידיש במקורו הספר הופעת שנת – תש"ז ובשנת תקל"ב, בשנת נוסדה חב"ד 1)חסידות
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קדושת וכבוד נעזבה ליובאוויטש כאשר הראשונה, העול� מלחמת בזמ� תרע"ו, חשו� י"ח ְִלמ�
מושב מקו� ליובאוויטש להיות חדלה – משפחתו ע� מש� לעקור נאל� נ"ע [=מהורש"ב] אבי
תמיד יעורר חב"ד, חסידות ע� קשור לעד ישאר "ליובאוויטש" הש� בר�, חב"ד. ומרכז האדמו"רי�

היהודית. בהיסטוריה מפואר פרק ויבטא נעימי�, זכרונות

קשורה שניאורסאה� משפחת לאדמו"רי השני הדור למ� שרק העובדה שלמרות הדבר אופייני
חב"ד, יסוד תקופת מראשית כבר הרי – חב"ד חסידות והתפתחות תולדות ע� הדוק קשר ליובאוויטש
וצדיקי� "מקובלי�" "נסתרי�", כאשר מקומה את היא תפסה לכ�, וקוד� בכלל החסידות מיסוד ואולי

הדר� את וסללו היהדות בחיי פעלו שוני� וכיווני� הקדוש.מסוגי� טוב ש� הבעל להופעת

יותר ומאוחר הנסתרי� הצדיקי� בחיי תחלה נכבד, כה מקו� לתפוס ליובאוויטש נועדה בכדי לא
המתאי� מקו� המיוחד, הגיאוגרפי מעמדה בגלל הייתה, ליובאוויטש חב"ד. וחסידי אדמו"רי בחיי
או ה', ועבודת לתורה מוחלטת והתמסרות החיצוני העול� מ� התנזרות לש� שארֿרוח בעלי לאנשי�

התורה. של הטהורי� המוסריי� העקרונות על המבוססי� חדשי� חיי� של התחלה לש�

נהר על ושוכנת אורשה) במחוז ואחרֿכ� בבינובי�, (במחוז מוהילוב בפל� הנמצאת ליובאוויטש
מבודד מקו� של מראה לה ששיוו גדולי� יערות ומתמיד מאז מוקפת היתה הלבנה, שברוסיה דנייפר
להתייחד שרצו לאנשי� משיכה נקודת ליובאוויטש נעשתה כ� התבודדות. תחושת לתושביה והעניקו

ובריאתו. ה' אל ולהתקרב לנפש�

את עליה והטביעו ליובאוויטש ע� גורל� את קשרו רבי� נסתרי� שצדיקי� לעובדה הסיבה זו
ממנה מתרשמי� ייסודה, מראשית ליובאוויטש, של תולדותיה אל המתוודעי� שאנשי� עד חותמ�,

יהודיי�. חיי� של ומותח מרתק בפרק הקשורה אגדית, כעיר

לא �זכרה מעניינת, יהודית באישיות קשורה הרחוקֿרחוק, בעבר ליובאוויטש, של ייסודה ְִֶָפרשת
רק לחיות שרצו צדיקי� אות� על ונמנה מאיר, רבי היה האיש ש� לזמננו. עד הדורות במש� נשכח
וקיו� לקיומו חדש בסיס להניח א� כי היש�, מגוריו במקו� להישאר רצה שלא כיוו� כפיה�. יגיע על
נידחת פנה שהיא איזו לחפש והל� עירו את נוספות, משפחות שלש ע� יחד עזב, – נוספי� יהודי�
שני� שאומ� רעיו� יהודי, כפר להקי� היה שחלומו נראה כפי�. מעמל ולהתפרנס ש� להתנחל כדי
עליו שנבחר, השטח ביותר. מעשי לשלב עלֿיד� והגיע ליובאוויטש אדמו"רי ידי על מכ� לאחר רבות
רבי נהר. של לחופו ונמצא יערות מוק� היה שכ� הרעיו�, להגשמת מאד התאי� ליובאוויטש, קמה

בתי�. לה� ובנו ביער עצי� חטבו לעבודה: מיד התמסרו אתו שהלכו והמשפחות מאיר

הש� בר�, ידוע. לא – ש� לו לתת מייסדיו חשבו בכלל א� – ייסודו ע� הקט� הישוב של שמו
אישיותו את ולאפיי� לסמל נועד מאיר, רבי ידי על שנוסדה למושבה יותר מאוחר שנית� "ליובאוויטש",

המייסד. של

אהבת לאינ�ֿיהודי�. וא� ליהודי�, הגדולה באהבתו במיוחד מאיר רבי הצטיי� המסופר לפי
שרוח "כל הפתג�: שגור היה בפיו אהבה. גילה אחרי� כלפי וג� מוגבלת, בלתי הייתה שלו ישראל

ובר הימנו", נוחה המקו� רוח – הימנו נוחה בידידותהבריות שמתייחס ממי נוחה הבריות שרוח ור
אחד. לכל ובחסד

זה א� וא� נברא, כל את ג� א� כי – מאיר רבי הוקיר בלבד היצורי�, בחיר האד�, את רק ולא
בשמי�. מעופ� או ארבע על ההול� בעלֿחי

c"ag i`iyp epizeax zxezn

לתהילה שמו מיד נודע כ� אינ�ֿיהודי�. וע� יהודי� ע� חסד לגמול הרבה זה מאיר שרבי מוב�
קביעת לידי הדברי� הגיעו שכאשר בכ� חידוש כל אפוא, אי�, למרחקי�. התפרס� וא� הסביבה בכל
אפיי� מה המייסד. של האופייניי� למעשיו הש� הותא� מאיר, רבי ידי על שנוסד החדש, לישוב ש�
הישוב נקרא כ� חיי�? ולבעלי לאינ�ֿיהודי� ליהודי�, אהבה שלו, האהבה מדת לא א� מאיר, רבי את
צירו� "וויטש", הסיומת צורפה הזמ� ובמש� "אהבה", ובפולנית, ברוסית שפירושו, "ליובא" בש�

"ליובאוויטש". הש� את שיצר

הכל. בורא ה', אהבת כמוב�, הכל, ועל הבריות, אהבת לאהבתֿישראל, סמל "ליובאוויטש" הייתה כ�

את בליובאוויטש ראו אשר שני� מאות במש� נסתרי� צדיקי� לשורת הראשו� היה מאיר רבי
והנהגה סמכות באו שממנה בישראל", וא� "עיר להיות יותר מאוחר ליובאוויטש, זכתה לפיכ� בית�.

היהודי. העול� בכל שהוכרו

*

רוסיה. רחבי מכל חסידי� רבבות אליה זורמי� שהיו למרות גדולה, עיר מעול� הייתה לא ליובאוויטש

בשנת בה, השתקע האמצעי אדמו"ר כאשר משפחות ועשר מאה בליובאוויטש היו המקובל כפי
מספר בה היה תקט"זֿתקי"ז, בשנות רבה מפי בליובאוויטש ילד, בהיותו הזק�, אדמו"ר כשלמד תקע"ג.

לשמוני�. וחמש שבעי� בי� היהודיות המשפחות

מויורסט גדול אינו ליובאוויטש של ככר2שטחה נמצא העיירה בטבור ומחצה. ויורסט על ומחצה
דוברומיסל, אל שהולי� "ברו�" רחוב רחובות: שלשה נמשכי� זה מככר החנויות. התרכזו בו השוק,
היו אלה רחובות על נוס� רססנה. אל שהולי� "חכלוקה" ורחוב רודניה, אל שהולי� "שילבה" רחוב
הנהר זור� העיירה בצפו� הנהר. וסמטת ויגא�, הקרה, הסמטא סיריצה, בשמות: ידועות שהיו ְְְִִַַָסמטאות

קט�. נהר זור� הקברות, בית ליד ובמערבה, הגדול,

כ� נקרא עצמו הכפר – ש�. אותו הנושא בכפר היה ומקורו "ברזינה", בש� נקרא הגדול הנהר
הלבנה עצי יער אחת3בגלל מתו� נובע שהוא משו� המצבה", "נהר בש� נקרא הקט� הנהר המקיפו.

מי של לדעת אפשר אי ולכ� מחוקות, היו המצבה גבי שעל האותיות העתיק. הקברות בבית המצבות
או לשתיה המצבה" "נהר במי להשתמש שלא האזהרה נמסרה לדור מדור ש�. שנמצא הקבר היה

לרחצה.

האינ�ֿ תושביה תמיד היו פולני שלטו� תחת ליובאוויטש הייתה מסוימות שבתקופות למרות
זו. ע� זו בשלו� חיו יהודית והבלתי היהודית האוכלוסיה פולני�. ולא רוסי� יהודי�

של לאמתו כי א� בנימי�". של "השטיבל בש� ידוע היה בליובאוויטש ביותר העתיק הכנסת בית
שעברו בשריפות שנחרב לאחר תולדותיו, ימי במש� מחדש פעמי� מספר זה ביתֿכנסת נבנה דבר

עליו.

בשמה קשורה שליובאוויטש מעניינת אישיות הוא א� היה הכנסת, בית נקרא שמו שעל בנימי� רבי
ואשתו, הוא הסביבה. בכפרי הדלה סחורתו ע� נודד שהיה כפרי יהודי זה היה הטובי�. ובמעשיה
ליראֿשמי� ידוע היה בנימי� רבי גדולה. ירק גינת לה� והייתה הנהר, שפת על בבית דרו בני�, חשוכי

ק"מ. 1.069 בער� רוסית, שטח "בריוזה".2)מדת � 3)ברוסית:
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לתהילה שמו מיד נודע כ� אינ�ֿיהודי�. וע� יהודי� ע� חסד לגמול הרבה זה מאיר שרבי מוב�
קביעת לידי הדברי� הגיעו שכאשר בכ� חידוש כל אפוא, אי�, למרחקי�. התפרס� וא� הסביבה בכל
אפיי� מה המייסד. של האופייניי� למעשיו הש� הותא� מאיר, רבי ידי על שנוסד החדש, לישוב ש�
הישוב נקרא כ� חיי�? ולבעלי לאינ�ֿיהודי� ליהודי�, אהבה שלו, האהבה מדת לא א� מאיר, רבי את
צירו� "וויטש", הסיומת צורפה הזמ� ובמש� "אהבה", ובפולנית, ברוסית שפירושו, "ליובא" בש�

"ליובאוויטש". הש� את שיצר

הכל. בורא ה', אהבת כמוב�, הכל, ועל הבריות, אהבת לאהבתֿישראל, סמל "ליובאוויטש" הייתה כ�

את בליובאוויטש ראו אשר שני� מאות במש� נסתרי� צדיקי� לשורת הראשו� היה מאיר רבי
והנהגה סמכות באו שממנה בישראל", וא� "עיר להיות יותר מאוחר ליובאוויטש, זכתה לפיכ� בית�.

היהודי. העול� בכל שהוכרו

*

רוסיה. רחבי מכל חסידי� רבבות אליה זורמי� שהיו למרות גדולה, עיר מעול� הייתה לא ליובאוויטש

בשנת בה, השתקע האמצעי אדמו"ר כאשר משפחות ועשר מאה בליובאוויטש היו המקובל כפי
מספר בה היה תקט"זֿתקי"ז, בשנות רבה מפי בליובאוויטש ילד, בהיותו הזק�, אדמו"ר כשלמד תקע"ג.

לשמוני�. וחמש שבעי� בי� היהודיות המשפחות

מויורסט גדול אינו ליובאוויטש של ככר2שטחה נמצא העיירה בטבור ומחצה. ויורסט על ומחצה
דוברומיסל, אל שהולי� "ברו�" רחוב רחובות: שלשה נמשכי� זה מככר החנויות. התרכזו בו השוק,
היו אלה רחובות על נוס� רססנה. אל שהולי� "חכלוקה" ורחוב רודניה, אל שהולי� "שילבה" רחוב
הנהר זור� העיירה בצפו� הנהר. וסמטת ויגא�, הקרה, הסמטא סיריצה, בשמות: ידועות שהיו ְְְִִַַָסמטאות

קט�. נהר זור� הקברות, בית ליד ובמערבה, הגדול,

כ� נקרא עצמו הכפר – ש�. אותו הנושא בכפר היה ומקורו "ברזינה", בש� נקרא הגדול הנהר
הלבנה עצי יער אחת3בגלל מתו� נובע שהוא משו� המצבה", "נהר בש� נקרא הקט� הנהר המקיפו.

מי של לדעת אפשר אי ולכ� מחוקות, היו המצבה גבי שעל האותיות העתיק. הקברות בבית המצבות
או לשתיה המצבה" "נהר במי להשתמש שלא האזהרה נמסרה לדור מדור ש�. שנמצא הקבר היה

לרחצה.

האינ�ֿ תושביה תמיד היו פולני שלטו� תחת ליובאוויטש הייתה מסוימות שבתקופות למרות
זו. ע� זו בשלו� חיו יהודית והבלתי היהודית האוכלוסיה פולני�. ולא רוסי� יהודי�

של לאמתו כי א� בנימי�". של "השטיבל בש� ידוע היה בליובאוויטש ביותר העתיק הכנסת בית
שעברו בשריפות שנחרב לאחר תולדותיו, ימי במש� מחדש פעמי� מספר זה ביתֿכנסת נבנה דבר

עליו.

בשמה קשורה שליובאוויטש מעניינת אישיות הוא א� היה הכנסת, בית נקרא שמו שעל בנימי� רבי
ואשתו, הוא הסביבה. בכפרי הדלה סחורתו ע� נודד שהיה כפרי יהודי זה היה הטובי�. ובמעשיה
ליראֿשמי� ידוע היה בנימי� רבי גדולה. ירק גינת לה� והייתה הנהר, שפת על בבית דרו בני�, חשוכי

ק"מ. 1.069 בער� רוסית, שטח "בריוזה".2)מדת � 3)ברוסית:
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תרפ"ג אייר י"ז ב"ה,

יחי' ש"ז למר

וברכה! שלו�

דואג מחשבות חושב ברגש הערו� מכתבו על במענה

לגדע ישראל, כר� על הונ� חרב לאמר: הכלל, בדאגת

ע"י ה' לנו נת� אשר והדעת, החיי� עצי את ח"ו ולהכרית

כל ועשוק הרצו� � בישראל ואשה איש וכל עבדו, משה

הצעירי� על מות, עד לה� חרה � ותורתו דתו בעד רק הימי�,

ובה הע�, כח באי בש� במסכה ומתיימרי� המתהוללי�,

אש, להבות חוצב בקול ירעי� ישראל איש כל אשר בשעה

תשדדו ואל מקדשי בתורתי, תגעו אל ואר�, שמי� ומרעיש

� הוא ממא� כי הע�, בש� לאמר באי� ה� נשמתי, את

אשר האבני� על וביותר אלה כל על ובתורתו. בה' � היל"ת

ככל לבבו, ידאב התורה, אל מנגד החכ' כי להראות יסיעו

בעלי לומדי�, אגודת יברא כי יציע ע"י ואשר מישראל, אחד

ספרי� ויחברו התורה, את להצדיק בה� כח אשר וכשרו�, חכ'

לה', בכורי� וההגיו� השכל פרי במבחר והדומה, מאמרי�

נעימתה, תורתינו, יופי את התבונה, ושרי העמי� את להראות

אל ואהבתו לבבו מורשי כי ומודיע בה, הכלולי� המדעי� ורב

לעיר רגליו וישא זו, למטרה להתנדב ותורתו,יחייבוהו ישראל

למבצר לו תהי' אשר המדעי�, אחת אל להתעתד החכ' מקו�

ותורתו. ישראל שוסי במחנה זיקי� ירה ירה ממנה כי

כהיו� נמצא בו אשר המצב את יכחד לא ואיש הדבר כ�

ומי מחללנו, ה� מי מלראות יתפל� לא מי לב ותורתו, ישראל

רגל� כ� הצג ניסו לא עוד אשר נערי�, קבוצת שוסיו, המה ה�

מקטרת, לעש� יודעי� מדע, אור לראות החיי�, מפת� על

ילעוס, זרעוני� נשגבות, ולדבר שת, וחשופי ראש, בגילוי להלו�

לראות ימס הלב כ� כ� מורה? כמוהו ומי ילעוג, ע� גבורי ועל

גבור יאמר החלש ג� בשעה ובה כזו. ומחללת מבהלת במחזה

מחללי�. מידי ומחוללי� עושקיה�, מידי עשוקי� להציל אני

בה הדר� זו ולא נושע, � הציע אשר � באלה לא אמנ�

ולזאת בה, מאסו עוד אלא ואבותינו, אבותינו, אבות הלכו,

ותורתו ה' את נאמ� לבבו אשר והאיש בה, נל� לא אנחנו, ג�

אלה. בכמו ימאס

מבלי יהודי�, אנחנו ובה� לנו, ניתנו ומצות התחשבתורה

כל ומחללי�, לועגי� או מחללי� א� יסובבונו, כלאשר ע�

ובינתנו חכמתינו היא כי יחי', ומצותיו בתורתו בישראל, החי

מבחו� עזרה דורשת ואינה היא, ושלנו נתנה, לנו נשמתנו, והיא

לא לה� אשר לאלו לחבבה המלאכה עלינו ולא עלי'. להג�

אינ� מאזני� כשחק ג� אשר בהמדעי�, להתחרות ולא נתנוה,

נצחי�, ולנצח לעד, יחי' ואמונתו בתורתו וישראל לעומתה,

וידעת ד"ה בלקו"ת (ע' המה זתי� שתילי שני והדעה האמונה

ויתנהו העול�, הוא יסד אשר בכרמו, האלקי� נטע אשר א')

שני כי א� והשמירה, העבודה ולשמרו, לעבדו האד� אל

שהוא בדבר נופל העבו' המדע, בחכ' המה, נבדלי� תוארי�

אחת הנה מרובי�, וענפיה� בל"ת, הוא והשמירה עשה, בקו�

החיי�, בפועל בדיוק, להביא היא העבו' האלקי�, בעבודת ה�

היא והשמירה והכבד, הקל ע� התחשב ומבלי המדע, את

ע� התחשב מבלי לזה, המנגד בהדבר והמיאוס הזהירות

בר�, רחבה. ביד צדקה במת� צדקה, מצוות לקיו� התמסר במיוחד כבחמורה. בקלה הזהיר מופלג
בהחלט. פשוט ליהודי נחשב – אלו טובות במידות ידוע היותו עלֿא�

לפני העברית, הספירה לפי השישי שבאל� הרביעית למאה החמישי� או הארבעי� בשנות זה היה
עיירה אז כבר הייתה ליובאוויטש בנימי�. רבי ופעל חי כאשר שנה, וחמישי� מאות משלש למעלה

סביבתה. כל ואת ליובאוויטש את שהסעיר המאורע אירע ואז עשיר, עבר שמאחוריה

אורח עובר וכל דוברומיסל, לבי� ליובאוויטש שבי� ביער אז הסתתרה דרכי� שודדי של כנופיה
עד להמתי� כנראה, רצו, לא שכ� בכ�, הסתפקו לא אלה שודדי� עלֿידה. ונשדד הותק� היער דר�
כל את האיכרי� מ� ולחמוס הסמוכי� הכפרי� על ג� להתנפל החלו ה� אליה�. יבואו שהקרבנות

מהשודדי�. בפחד שרויה הייתה הסביבה שכל מוב� וצאנ�. בקר� סוסיה�, את רכוש�,

לעיירה להיכנס העזו לא הללו שכ� השודדי�, ידי על עצמה ליובאוויטש נפגעה לא ניכר זמ� מש�
ל"פעולה" נשלחו מה� ושניי� אומ� אזרו שפע� אלא תושבי�. של ניכר במספר מאוכלסת שהייתה
נגד�. לעמוד יהי� לא שאיש והניחו ליובאוויטש בני על ג� נפל שפחד� שחשו כנראה בליובאוויטש.
ניח� לכאורה, פשוט, כפרי יהודי היותו שלמרות בנימי�, רבי נמצא שבליובאוויטש ידעו לא השודדי�

נסתרי�. בכחות

•
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ישראל תורת יסוד זהו והעדרה, ההבנה והמיעוט, הריבוי

בו אשר והמקו�, הזמ� ע� התחשב מבלי ותורתו, בה' האמונה

בעטרת ישראל, זכו ע"כ ואשר יסובבנהו, אשר והעניני� נמצא,

מאמיני�". בני "מאמיני� ותואר� האמונה אדרת תפארת,

סיני, בהר ונשמתינו אבותינו שעמדו השעה אותה

כולנו אתנו היא ערוכה השעה אותה לנשמע, נעשה והקדימו

עד, עדי בנינו ובני לבנינו היא ושמורה ותורתו, בה' המאמיני�

ונשמתינו אבותינו את עליו� בכתר שהכתירו המלאכי� ואות�

בבתי לשכו� בבואנו כולנו, אותנו השומרי� המה ה� אז,

. . . בשיני התבלע מבלי תבל, במרחבי האדמה פני על חומר,

לענות רפש, במי התגעל מבלי עלינו יאהיל סבא ישראל ורוח

כסלת�. על מרד לאוילי

לו, ואש� לאיש איש יחטא א� וע�, ע� לכל המקובל דבר

להוכיחו האלקי� ש� חוק בזדו�, או בשגגה בממו�, בי� בגו� בי�

למע� מישרי�, במשפט וליסרו גזל אשר גזילה אתה ישיב עדי

החכ' אל מעל ומעלה תחטא כי נפש אמנ� עוד. לכסלה ישוב לא

ג� ומה דברי� עלילות למצא או�, חורשי את ידו וית� והמדע,

האיש למתוק, המר ואת לחוש� האור את לשי� ובזדו�, במרד

ליסרו, בו תהי' לא אד� ויד יוכיחנו, לא איש ימס, בחטאו ההוא

או ה[סתת]רה בינתו אשר יעננה, מע� וכפיס תזעק, מקיר אב� כי

יל�. הרוח רופאי ואל התבלבלה,

ראש העברי, אברה� הראשו� אבינו שעבר היו� מ�

באמונה אלקינו, אחרי ללכת הנהר, עבר את המאמיני�

מאות שש אלפי� שלשת על יותר עברו היו�, עד טהורה

לא הנה האלו, הימי� ובמרוצת שנה, עמדושמוני� בלבד אחד

לכלותינו עלינו עומדי� ודור דור שבכל אלא לכלותינו עלינו

ה�, חיי� וישראל והתורה מיד�, מצילנו הוא ברו� והקדוש

האדיר הכח יעמודו, לעול� וישראל התורה בא ודור הול� דור

וממורט, ממוש� ומפורד מפוזר נודד, לע� נשמה הנות� הלזה

נתיבה, עזי� במי� ג� ולגזור אית�, לעמוד מעמד להחזיק

נדיב. עמי מרכבות באופני החי' הרוח והיא התורה היא

כל ישראל, לב על כתובה יעקב, קהלת מורשת היא התורה

אוחזי� אחד כאיש כולנו וט�, נשי� אנשי� ישראל, עדת קהל

התורה היא ואור, חיי� ראינו בה אשר התורה, היא החיי�, בע�

הימי�. כל הורגנו עלי' אשר התורה והיא ולנו לאבותינו שעמדה

האלקי� נת� וחוזי�, נביאי� ע"י התראות אלפי אחרי

וחנו� רחו� אבל מרינו, פיהו כי ה' הוא צדיק בגולה, אותנו

יהודי איש כל משוש היא אשר אתנו, התורה, ג� נת� כי הוא

בית גאו� ישראל, תקות היא התורה ומצוק, צר ביו� ג�

ה' הר אל נשוב, עמה. אתה אשר התורה והיא יעקב,

בב"א. עמו שבות ה' בשוב בירושלי�,

לע� ותעצומות עוז נתנה התורה כי עוז, נקראת התורה

� ל"ע � הוכו אשר והמכות הרדיפות את לשאת ישראל,

ובזמנה. בעתה ומדינה מדינה בכל המדינות, בכל אד� מפראי

רקמת לארג ירקדו, ושעירי� השידי� אשר ההיא בעת

יצחק אברה� בני ותורתו. היהודי על שחת, בר כרות רשע

בשבועת וברה זכה באמונה מאמיני�, בני מאמיני� ויעקב

אבינו יחוס בני�, על אב כרח� אשר ישראל, אלקי אמ�

היהודי במצר,וברחוב הנתוני� ועמו בניו על וירח� שבשמי�

ותעודה. לתורה חיונית תסיסה

להשמיד מתגאה היהודי� כל צורר המ� אשר בשעה בה

המל� לב על לדבר ובא יכונה, ישראל בש� אשר כל את ולהרג

הצדיק מרדכי הנה העברית, הכנסי' ראש מרדכי, את להצליב

הצורר צר את ובראות� תורה ומלמד� ישראל בני נערי מקב�

אנחנו את� רבינו, ואמרו ענו טהורות, לבבות אלפי אליה�, בא

לעד. נפרד לא ומתורתנו מאלקינו מה, יהי ולמות, לחיי�

רבנו את לעקוד הבמה עור� הטבחי� ראש אשר בשעה בה

אל פנה רבינו הגזירה, בעת התורה את לימד אשר על עקיבא

אשר ובעת ותורתו, ה' את זכרו לאמר תלמידי� עדת קהל

ישראל, ילדי לב מאמ� ברזל, של במסרקות בשרו, סורקי�

אחד. ה' אלקינו ה' ישראל שמע

ילדי� נשי� אנשי� ורבבות, אלפי� אשר בשעה בה

ברגעי הנה ונזבחי� נהרגי� נטבחי� � היוני� בימי � וילדות

הולכי� אנחנו אחי�, אחיה�, אל קוראי� האחרוני� חייה�

התחזקו והנה, הנה יתגלגלו גויתנו אברי רגע בעוד אבותינו אל

המצות את תשמרו. התורה את לפניכ�, אשר את ודעו,

ואת תספרו, אחרו� לדור תראו. בעיניכ� אשר ואת תצורו,

קוראי� ידרכו, ההריגה במת על יעקב ובגאו� תחזקו, לבב�

אנחנו, הרוגי� בני כל, ליוצר נשמת� את ומוסרי� השמע, את

ובאומ� התורה בעד דוקרו ואחינו אבותינו אנחנו, שרופי� בני

אחד" ועמו תורתו דתו "האלקי� הדגל בעד דמ� הזילו לב

עולמית. תהלה לתפארת נשאר נצח� ועוז

בברכת א� כי איש, יגבר בכח ולא בחיל לא היו�, ג�

נפש מושיבה היא תמימה תורה יעקב, קול הקול אבות

ונלכה לכו עולמי�, תשועת נושע ברבי� ובלימוד הישראל,

ולא ואבותינו, אבותינו אבות לפנינו התוו אשר בהדר� כולנו

הבה ו�, שג[ע] מוכי לרפאות רצו�. קנה משענת לחבל נצפה

שיעורי לקבוע מדרשי� ובתי כנסיות בתי בשערי כולנו נבואה

את להקי� כח גבורי נהי' דא"ח, אגדה, גמרא, ברבי�, לימוד

בספר להגות זרוע שלובי נלכה מפורשת הלכה זו ה' דבר

את לעשות נרפי�, אנחנו נרפי� יוכל, באשר איש איש התורה,

בורות לחצוב לחמנו ממרחק להביא ורק עלינו, המוטל

תורה רק כי ברור. ידע בישראל הבריא איש כל נשברות,

חי ישראל בה היהודי�, ברחוב האלקי, הפנס היא תמימה

נצחי�. ונצח לעד יחי' בה ורק

לא אשר וישמרהו, ה' ירחמהו בלימודי�, בחר אשר ועל

והחכ� � ל"ע � הפילה חללי� רבי� כי למו, לברית ח"ו יהי'

בראשו. עיניו
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ישראל תורת יסוד זהו והעדרה, ההבנה והמיעוט, הריבוי

בו אשר והמקו�, הזמ� ע� התחשב מבלי ותורתו, בה' האמונה

בעטרת ישראל, זכו ע"כ ואשר יסובבנהו, אשר והעניני� נמצא,

מאמיני�". בני "מאמיני� ותואר� האמונה אדרת תפארת,

סיני, בהר ונשמתינו אבותינו שעמדו השעה אותה

כולנו אתנו היא ערוכה השעה אותה לנשמע, נעשה והקדימו

עד, עדי בנינו ובני לבנינו היא ושמורה ותורתו, בה' המאמיני�

ונשמתינו אבותינו את עליו� בכתר שהכתירו המלאכי� ואות�

בבתי לשכו� בבואנו כולנו, אותנו השומרי� המה ה� אז,

. . . בשיני התבלע מבלי תבל, במרחבי האדמה פני על חומר,

לענות רפש, במי התגעל מבלי עלינו יאהיל סבא ישראל ורוח

כסלת�. על מרד לאוילי

לו, ואש� לאיש איש יחטא א� וע�, ע� לכל המקובל דבר

להוכיחו האלקי� ש� חוק בזדו�, או בשגגה בממו�, בי� בגו� בי�

למע� מישרי�, במשפט וליסרו גזל אשר גזילה אתה ישיב עדי

החכ' אל מעל ומעלה תחטא כי נפש אמנ� עוד. לכסלה ישוב לא

ג� ומה דברי� עלילות למצא או�, חורשי את ידו וית� והמדע,

האיש למתוק, המר ואת לחוש� האור את לשי� ובזדו�, במרד

ליסרו, בו תהי' לא אד� ויד יוכיחנו, לא איש ימס, בחטאו ההוא

או ה[סתת]רה בינתו אשר יעננה, מע� וכפיס תזעק, מקיר אב� כי

יל�. הרוח רופאי ואל התבלבלה,

ראש העברי, אברה� הראשו� אבינו שעבר היו� מ�

באמונה אלקינו, אחרי ללכת הנהר, עבר את המאמיני�

מאות שש אלפי� שלשת על יותר עברו היו�, עד טהורה

לא הנה האלו, הימי� ובמרוצת שנה, עמדושמוני� בלבד אחד

לכלותינו עלינו עומדי� ודור דור שבכל אלא לכלותינו עלינו

ה�, חיי� וישראל והתורה מיד�, מצילנו הוא ברו� והקדוש

האדיר הכח יעמודו, לעול� וישראל התורה בא ודור הול� דור

וממורט, ממוש� ומפורד מפוזר נודד, לע� נשמה הנות� הלזה

נתיבה, עזי� במי� ג� ולגזור אית�, לעמוד מעמד להחזיק

נדיב. עמי מרכבות באופני החי' הרוח והיא התורה היא

כל ישראל, לב על כתובה יעקב, קהלת מורשת היא התורה

אוחזי� אחד כאיש כולנו וט�, נשי� אנשי� ישראל, עדת קהל

התורה היא ואור, חיי� ראינו בה אשר התורה, היא החיי�, בע�

הימי�. כל הורגנו עלי' אשר התורה והיא ולנו לאבותינו שעמדה

האלקי� נת� וחוזי�, נביאי� ע"י התראות אלפי אחרי

וחנו� רחו� אבל מרינו, פיהו כי ה' הוא צדיק בגולה, אותנו

יהודי איש כל משוש היא אשר אתנו, התורה, ג� נת� כי הוא

בית גאו� ישראל, תקות היא התורה ומצוק, צר ביו� ג�

ה' הר אל נשוב, עמה. אתה אשר התורה והיא יעקב,

בב"א. עמו שבות ה' בשוב בירושלי�,

לע� ותעצומות עוז נתנה התורה כי עוז, נקראת התורה

� ל"ע � הוכו אשר והמכות הרדיפות את לשאת ישראל,

ובזמנה. בעתה ומדינה מדינה בכל המדינות, בכל אד� מפראי

רקמת לארג ירקדו, ושעירי� השידי� אשר ההיא בעת

יצחק אברה� בני ותורתו. היהודי על שחת, בר כרות רשע

בשבועת וברה זכה באמונה מאמיני�, בני מאמיני� ויעקב

אבינו יחוס בני�, על אב כרח� אשר ישראל, אלקי אמ�

היהודי במצר,וברחוב הנתוני� ועמו בניו על וירח� שבשמי�

ותעודה. לתורה חיונית תסיסה

להשמיד מתגאה היהודי� כל צורר המ� אשר בשעה בה

המל� לב על לדבר ובא יכונה, ישראל בש� אשר כל את ולהרג

הצדיק מרדכי הנה העברית, הכנסי' ראש מרדכי, את להצליב

הצורר צר את ובראות� תורה ומלמד� ישראל בני נערי מקב�

אנחנו את� רבינו, ואמרו ענו טהורות, לבבות אלפי אליה�, בא

לעד. נפרד לא ומתורתנו מאלקינו מה, יהי ולמות, לחיי�

רבנו את לעקוד הבמה עור� הטבחי� ראש אשר בשעה בה

אל פנה רבינו הגזירה, בעת התורה את לימד אשר על עקיבא

אשר ובעת ותורתו, ה' את זכרו לאמר תלמידי� עדת קהל

ישראל, ילדי לב מאמ� ברזל, של במסרקות בשרו, סורקי�

אחד. ה' אלקינו ה' ישראל שמע

ילדי� נשי� אנשי� ורבבות, אלפי� אשר בשעה בה

ברגעי הנה ונזבחי� נהרגי� נטבחי� � היוני� בימי � וילדות

הולכי� אנחנו אחי�, אחיה�, אל קוראי� האחרוני� חייה�

התחזקו והנה, הנה יתגלגלו גויתנו אברי רגע בעוד אבותינו אל

המצות את תשמרו. התורה את לפניכ�, אשר את ודעו,

ואת תספרו, אחרו� לדור תראו. בעיניכ� אשר ואת תצורו,

קוראי� ידרכו, ההריגה במת על יעקב ובגאו� תחזקו, לבב�

אנחנו, הרוגי� בני כל, ליוצר נשמת� את ומוסרי� השמע, את

ובאומ� התורה בעד דוקרו ואחינו אבותינו אנחנו, שרופי� בני

אחד" ועמו תורתו דתו "האלקי� הדגל בעד דמ� הזילו לב

עולמית. תהלה לתפארת נשאר נצח� ועוז

בברכת א� כי איש, יגבר בכח ולא בחיל לא היו�, ג�

נפש מושיבה היא תמימה תורה יעקב, קול הקול אבות

ונלכה לכו עולמי�, תשועת נושע ברבי� ובלימוד הישראל,

ולא ואבותינו, אבותינו אבות לפנינו התוו אשר בהדר� כולנו

הבה ו�, שג[ע] מוכי לרפאות רצו�. קנה משענת לחבל נצפה

שיעורי לקבוע מדרשי� ובתי כנסיות בתי בשערי כולנו נבואה

את להקי� כח גבורי נהי' דא"ח, אגדה, גמרא, ברבי�, לימוד

בספר להגות זרוע שלובי נלכה מפורשת הלכה זו ה' דבר

את לעשות נרפי�, אנחנו נרפי� יוכל, באשר איש איש התורה,

בורות לחצוב לחמנו ממרחק להביא ורק עלינו, המוטל

תורה רק כי ברור. ידע בישראל הבריא איש כל נשברות,

חי ישראל בה היהודי�, ברחוב האלקי, הפנס היא תמימה

נצחי�. ונצח לעד יחי' בה ורק

לא אשר וישמרהו, ה' ירחמהו בלימודי�, בחר אשר ועל

והחכ� � ל"ע � הפילה חללי� רבי� כי למו, לברית ח"ו יהי'

בראשו. עיניו
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ÓÈÓÏ¯:י ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡‰¯Ôיא ¯a ¯ÊÚÏ‡ ¯a ÒÁ�Ètƒ¿»«∆¿»»««¬…

È�a ÏÚÓ È˙ÓÈÁ ˙È ·˙‡ ‡�‰k«¬»¬≈»≈¿ƒ≈«¿≈

ÔB‰È�Èa È˙‡�˜ ˙È Èp˜„a Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿«≈»ƒ¿»ƒ≈≈

Ï‡¯NÈ È�a ˙È ˙ÈˆÈL ‡ÏÂ¿»≈ƒ»¿≈ƒ¿»≈

:È˙‡�˜aיב‡�‡ ‡‰ ¯Ó‡ ÔÎa ¿ƒ¿»ƒ¿≈¡«»¬»

:ÌÏL ÈÓÈ˜ ˙È dÏ ¯Ê‚יגÈ‰˙e ¿«≈»¿»ƒ¿»¿≈

˙p‰k ÌÈ˜ È‰B¯˙· È‰B�·ÏÂ dÏ≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿À«

d‰Ï‡ Ì„˜ Èp˜ Èc ÛÏÁ ÌÏÚ√»¬«ƒ«≈√»¡»≈

:Ï‡¯NÈ È�a ÏÚ ¯tÎÂידÌeLÂ ¿«««¿≈ƒ¿»≈¿

Èc ‡ÏÈË˜ Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b«¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ

¯a È¯ÓÊ ‡˙�È„Ó ÌÚ ÏË˜˙‡ƒ¿¿≈ƒƒ¿»≈»ƒ¿ƒ«

:ÔBÚÓL ˙È·Ï ‡a‡ ˙Èa ·¯ ‡eÏÒ»«≈«»¿≈ƒ¿

„‡˙˜ÏÈË˙טו ‡˙z‡ ÌeLÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ«

Èn‡ LÈ¯ ¯eˆ ˙· ÈaÊk ‡˙�È„Óƒ¿»≈»»¿ƒ«≈À≈

:‡e‰ ÔÈ„Óa ‡a‡ ˙ÈaטזÏÈlÓe ≈«»¿ƒ¿»«ƒ

é"ùø

(‡È)Ô‰k‰ Ô¯‰‡ŒÔa ¯ÊÚÏ‡ŒÔa ÒÁ�Èt.�סנהדרי) ƒ¿»∆∆¿»»∆«¬…«…≈
מב) סוטה א�ת�:פב. מב�י� ה�בטי� �הי� ְְְִִִֶַַָָלפי

עגלי� א�� אבי ���� זה ��טי �� ְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶָהראית�

לפיכ� מ��ראל, �בט נ�יא והרג אלילי� ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָלעב�דת

אהר�: אחר ויחס� ה�ת�ב ‡˙È˙‡�˜Œ�א B‡�˜a. ְֲֲִַַַַָָֹ¿«¿∆ƒ¿»ƒ
לי �היה ה�צ� את �קצפ� נקמתי, את ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָ�נקמ�

לנק� ה�תחרה ה�א "קנאה" ל��� �ל ְְְְְִִִִֶַָָָֹֹלקצ�.

�לעז: אנפרטמנ"ט �בר ‡˙È˙È¯aŒ(È·)נקמת ְְִַַַָָ∆¿ƒƒ
ÌBÏL.(פב �אד�(סנהדרי� �ל��, לברית ל� ד�הא »ְְְְִִֵָָָ

א� ט�בה, ע�� �ע��ה למי וח��ת ט�בה ְְֲִִִִֶֶַַַָָה�חזיק

�ל�מ�תיו: ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א ל� �יר� ְִֵַָָָָ�א�

(‚È)Bl ‰˙È‰Â.:זאת ÌÏBÚ�ריתי ˙p‰k ˙È¯a. ¿»¿»ְִִֹ¿ƒ¿À«»
אהר�, �ל לזרע� �ה�ה נ�נה ��בר �י על ְְֲֶַַָֹ�ְְְִִֶֶַַָָ�א�

ע�� ��מ�ח� �לבניו לאהר� א�א נ�נה ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָֹֹלא

�ינחס אבל המ�חת�, אחר ���לד� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ�לת�לד�תיה�

�ה�ה לכלל �א לא נמ�ח, ולא לכ� קד� ָ�ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ���לד

עד �ינחס נת�ה� לא �זבחי�: �נינ� וכ� �א�. ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹעד

לזמרי: �מ�.ÂÈ‰Ï‡Ï�הרג� אלהיו, ��ביל ְְֲִִֶָ≈…»ְְֱִִָֹ

יא) לי",(במדבר א�ה "המק�א א): "וק�אתי(זכריה : ְְִִִֵֵַַַָ

צ���: ��ביל � Ï‡¯NÈ(È„)לצ���" LÈ‡ ÌLÂ ְְִִִִ¿≈ƒƒ¿»≈
'B‚Â.את יחס ל�בח ה��יק את ��חס �מק�� ¿ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

לגנאי: È�ÚÓMÏהר�ע ·‡Œ˙È· ‡ÈN�.לאחד ְִַָָָ¿ƒ≈»«ƒ¿…ƒְֶָ

�בר �מע��. ל�בט �הי� אב�ת ��י ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָמחמ�ת

��ה �א�ֿעלֿ�י �ינחס, �ל �בח� לה�דיע ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָאחר:

ה��, לח��ל מ�ק�א עצמ� את מנע לא נ�יא, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהיה

ה��ה: ה�א מי ה�ת�ב ה�דיע� ÌLÂ(ÂË)לכ� ְֲִִַַָָ�ֶ¿≈
'B‚Â ‰kn‰ ‰M‡‰.,�מדיני �ל �נאת� לה�דיע� »ƒ»«À»¿ְְְֲִִִִֶָָָ

את להחטיא �די לזנ�ת, מל� �ת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַ�הפקיר�

‡Bn˙י�ראל: L‡¯.�מדי מלכי מחמ�ת אחד ְִֵָ…Àְְֲִֵֵֵֶֶַָָ

לא) וג�'",(במדבר ואתֿצ�ר ואתֿרק� "אתֿאוי :ְְְֱִֶֶֶֶֶ

א��ת"; "רא� ��אמר מ���, ח��ב היה �ֱֶֶַָֹ�ְִָָָוה�א

מנא� ,��� להפקיר �עצמ� ��י�� ��הג ְְְְְְִִִִֶַַַָָָ�לפי

למדי�.Œ˙Èa‡·�לי�י: הי� אב�ת ��י חמ�ה ְִִ≈»ְְֲִִֵָָָָָ

כה) ואל�עה,(בראשית ואבידע וחנ�� ועפר עיפה :ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

qgpitekipy mei qelwpe`

:øîàlæéíúékäå íéðéãnä-úà øBøö ¥«Ÿ¨−¤©¦§¨¦®§¦¦¤−
íúBài''yx:çéíäéìëða íëì íä íéøøö ék ¨«¦´«Ÿ§¦¬¥Æ¨¤½§¦§¥¤²

éaæk øác-ìrå øBòt øác-ìr íëì eìkð-øLà£¤¦§¬¨¤−©§©´§®§©§©º¨§¦̧
äôbnä-íBéá äknä íúçà ïéãî àéùð-úá©§¦³Ÿ¦§¨Æ£Ÿ½̈©ª¨²§«©©¥−̈

øBrt øác-ìri''yx:åëàéøçà éäéå ©§©¬§«©§¦−©«£¥´
äôbnäô÷åñô òöîàá à÷ñôäLî-ìà ýåýé øîàiå ©©¥¨®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½

øîàì ïäkä ïøäà-ïa øærìà ìàåi''yx:áeàN §¤¯¤§¨¨²¤©«£¬Ÿ©Ÿ¥−¥«Ÿ§º
íéøNr ïaî ìàøNé-éða úãr-ìk | Làø-úà¤´Ÿ¨£©´§¥«¦§¨¥À¦¤̧¤§¦¬
àáö àöé-ìk íúáà úéáì äìrîå äðL̈¨²¨©−§¨§¥´£Ÿ¨®¨Ÿ¥¬¨−̈

ìàøNéai''yx:âïäkä øærìàå äLî øaãéå §¦§¨¥«©§©¥̧¤¹§¤§¨¨¯©Ÿ¥²
øîàì Bçøé ïcøé-ìr áàBî úáøra íúài''yx: Ÿ−̈§©§´Ÿ¨®©©§¥¬§¥−¥«Ÿ

ãýåýé äeö øLàk äìrîå äðL íéøNr ïaî¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³
õøàî íéàöiä ìàøNé éðáe äLî-úà¤¤Æ§¥´¦§¨¥½©«Ÿ§¦−¥¤¬¤

íéøöîi''yx:ìåçá ë"òéðùäéða ìàøNé øBëa ïáeàø ¦§¨«¦§¥−§´¦§¨¥®§¥´
úçtLî àelôì éëðçä úçtLî CBðç ïáeàø§¥À£Æ¦§©´©©«£Ÿ¦½§©¾¦§©−©

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚ ÈÈיז˙È ˜Ú‡ ¿»ƒ…∆¿≈»»≈»

:ÔB‰˙È ÏË˜˙Â È‡�È„ÓיחÈ¯‡ ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈»¿¬≈

Èc ÔB‰ÈÏÎ�a ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ˜ÈÚÓ¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿≈ƒ

ÏÚÂ ¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ÔBÎÏ eÏÈÎ�¿ƒ¿«≈«¿¿«

ÔÈ„Ó„ ‡a¯ ˙· ÈaÊk ˜ÒÚ≈«»¿ƒ««»¿ƒ¿»

‡ÓBÈa ˙ÏÈË˜˙‡c ÔB‰˙Á‡¬«¿¿ƒ¿¿ƒ«¿»

:¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ‡�˙BÓ„א‰Â‰Â ¿»»«≈«¿«¬»

‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ‡�˙BÓ ¯˙a»«»»«¬«¿»¿…∆

:¯ÓÈÓÏ ‡�‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ïe¿∆¿»»««¬…«¬»¿≈»

zL�k‡ב Ïk ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«»¿ƒ¿»

ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ï‡¯NÈ È�·„ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ««¿ƒ¿ƒ

˜Ù� Ïk ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ‡lÚÏe¿≈»¿≈¬»«¿»»≈

:Ï‡¯NÈa ‡ÏÈÁג‰LÓ ÏÈlÓe ≈»¿ƒ¿»≈«ƒ…∆

È�ÓÓÏ e¯Ó‡ ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Â¿∆¿»»«¬»¬»¿ƒ¿≈

ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ÔB‰˙È»¿¿≈¿«»¿»«

:¯ÓÈÓÏ BÁ¯È„ ‡�c¯Èד¯aÓ «¿≈»ƒ≈¿≈»ƒ«

„ÈwÙ È„ ‡Ók ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ«¿ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ«ƒ

e˜Ù� Èc Ï‡¯NÈ È�·e ‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ÓהÔ·e‡¯ ≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈

CB�Á Ô·e‡¯ È�a Ï‡¯NÈ„ ‡¯Îea¿»¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¬

:‡elt ˙ÈÚ¯Ê ‡elÙÏ CB�Á ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ¬¿««¿ƒ«

é"ùø

מה�: לאחד מל� היה זכ�ר,.ˆ¯B¯(ÊÈ)וזה �מ�: ְְֵֶֶֶֶֶָָָ»ְָ

א�ת�: לאיב עליכ� ה�ה ל��� Èk(ÁÈ)�מ�ר, ְֱֲֵֶֶֶָָֹƒ
¯BÚtŒ¯·cŒÏÚ 'B‚Â ÌÎÏ Ì‰ ÌÈ¯¯ˆ.�הפקיר� …¿ƒ≈»∆¿«¿«¿ְִִֶ

ואת �ע�ר. אחר להטע�תכ� �די לזנ�ת ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַ�נ�תיה�

עתידה �היתה ר�ת מ�ני לה�מיד צ�ה לא ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹמ�אב

�דאמרינ� מה� לח)לצאת קמא È‰ÈÂ(‡):(בבבא ְְִִֵֵֶַָָ«¿ƒ
'B‚Â ‰Ùbn‰ È¯Á‡.�זאבי ��כנס� לר�עה מ�ל «¬≈««≈»¿ְְְְִִֵֶֶָָ

מני� לידע א�ת� מ�נה וה�א �ה�, והרג� עדר� ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָלת��

ונמסר� מ�צרי� ���צא� אחר: �בר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָה��תר�ת.

למ�ת ��קרב עכ�ו �מני�, ל� נמסר� ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָֹלמ�ה,

�מני�: מחזיר� צאנ�, ‡·˙Ì(·)�להחזיר ˙È·Ï. ְְְֲֲִִִַַָָֹ¿≈¬…»
הא�: אחר ולא יתיחס� האב �בט a„ÈÂ¯(‚)על ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ«¿«≈

Ì˙‡ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ.,זאת על ע�� ��ר� …∆¿∆¿»»«…≈…»ְִִַָֹ

למנ�ת�: ה�ק�� לה�:.Ó‡Ï¯���ה אמר� ְִִֶַָָָ≈…ְֶָָ

לה�נ�תצריכי� ומעלה:א�� �נה ע�רי� מ�� ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָ

(„)'B‚Â ‰eˆ ¯L‡k.�ע�רי מ�� מנינ� ��הא «¬∆ƒ»¿ְְְִִִֵֶֶֶָָ

��אמר ומעלה, ל)�נה עלֿ(שמות העבר "�ל : ְֱֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

וג�'": ‰ÈÎ�Á(‰)ה�קדי� ˙ÁtLÓ.�הי� לפי ְַ�ְִƒ¿«««¬…ƒְִֶָ

מתיחסי� א�� מה וא�מרי�: א�ת� מב�י� ְְְְֲִִִִֵַַָָ�ָהא��ת

ה�צרי� �לט� ��א ה� סב�רי� �בטיה�, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹעל

וחמר קל � מ��לי� הי� �ג�פ� א� ְְְִִִֵֶֶַָָָֹ�א��תיה�?

�מ� ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א הטיל לפיכ� ְְְִִִִֵֶַָָָ�נ��תיה�!

מעיד ל�מר: זה, מ�ד וי�"ד זה מ�ד ה"א ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַעליה�:

��פר� ה�א וזה אב�תיה�. �ני �ה� עליה� ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹאני

�וד קכב)עלֿידי עד�ת(תהילי� "�בטיֿי� : ְְִִֵֵֵַָָ

עליה� מעיד ה�ה ה�� � ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָלי�ראל".



קלי qgpitekipy mei qelwpe`

:øîàlæéíúékäå íéðéãnä-úà øBøö ¥«Ÿ¨−¤©¦§¨¦®§¦¦¤−
íúBài''yx:çéíäéìëða íëì íä íéøøö ék ¨«¦´«Ÿ§¦¬¥Æ¨¤½§¦§¥¤²

éaæk øác-ìrå øBòt øác-ìr íëì eìkð-øLà£¤¦§¬¨¤−©§©´§®§©§©º¨§¦̧
äôbnä-íBéá äknä íúçà ïéãî àéùð-úá©§¦³Ÿ¦§¨Æ£Ÿ½̈©ª¨²§«©©¥−̈

øBrt øác-ìri''yx:åëàéøçà éäéå ©§©¬§«©§¦−©«£¥´
äôbnäô÷åñô òöîàá à÷ñôäLî-ìà ýåýé øîàiå ©©¥¨®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½

øîàì ïäkä ïøäà-ïa øærìà ìàåi''yx:áeàN §¤¯¤§¨¨²¤©«£¬Ÿ©Ÿ¥−¥«Ÿ§º
íéøNr ïaî ìàøNé-éða úãr-ìk | Làø-úà¤´Ÿ¨£©´§¥«¦§¨¥À¦¤̧¤§¦¬
àáö àöé-ìk íúáà úéáì äìrîå äðL̈¨²¨©−§¨§¥´£Ÿ¨®¨Ÿ¥¬¨−̈

ìàøNéai''yx:âïäkä øærìàå äLî øaãéå §¦§¨¥«©§©¥̧¤¹§¤§¨¨¯©Ÿ¥²
øîàì Bçøé ïcøé-ìr áàBî úáøra íúài''yx: Ÿ−̈§©§´Ÿ¨®©©§¥¬§¥−¥«Ÿ

ãýåýé äeö øLàk äìrîå äðL íéøNr ïaî¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨©«£¤Á¦¨̧§Ÿ̈³
õøàî íéàöiä ìàøNé éðáe äLî-úà¤¤Æ§¥´¦§¨¥½©«Ÿ§¦−¥¤¬¤

íéøöîi''yx:ìåçá ë"òéðùäéða ìàøNé øBëa ïáeàø ¦§¨«¦§¥−§´¦§¨¥®§¥´
úçtLî àelôì éëðçä úçtLî CBðç ïáeàø§¥À£Æ¦§©´©©«£Ÿ¦½§©¾¦§©−©

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÌÚ ÈÈיז˙È ˜Ú‡ ¿»ƒ…∆¿≈»»≈»

:ÔB‰˙È ÏË˜˙Â È‡�È„ÓיחÈ¯‡ ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈»¿¬≈

Èc ÔB‰ÈÏÎ�a ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ˜ÈÚÓ¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿≈ƒ

ÏÚÂ ¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ÔBÎÏ eÏÈÎ�¿ƒ¿«≈«¿¿«

ÔÈ„Ó„ ‡a¯ ˙· ÈaÊk ˜ÒÚ≈«»¿ƒ««»¿ƒ¿»

‡ÓBÈa ˙ÏÈË˜˙‡c ÔB‰˙Á‡¬«¿¿ƒ¿¿ƒ«¿»

:¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ‡�˙BÓ„א‰Â‰Â ¿»»«≈«¿«¬»

‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ‡�˙BÓ ¯˙a»«»»«¬«¿»¿…∆

:¯ÓÈÓÏ ‡�‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ïe¿∆¿»»««¬…«¬»¿≈»

zL�k‡ב Ïk ÔaLÁ ˙È eÏÈa«̃ƒ»À¿«»¿ƒ¿»

ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ ¯aÓ Ï‡¯NÈ È�·„ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ««¿ƒ¿ƒ

˜Ù� Ïk ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï ‡lÚÏe¿≈»¿≈¬»«¿»»≈

:Ï‡¯NÈa ‡ÏÈÁג‰LÓ ÏÈlÓe ≈»¿ƒ¿»≈«ƒ…∆

È�ÓÓÏ e¯Ó‡ ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Â¿∆¿»»«¬»¬»¿ƒ¿≈

ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ÔB‰˙È»¿¿≈¿«»¿»«

:¯ÓÈÓÏ BÁ¯È„ ‡�c¯Èד¯aÓ «¿≈»ƒ≈¿≈»ƒ«

„ÈwÙ È„ ‡Ók ‡lÚÏe ÔÈ�L ÔÈ¯NÚ«¿ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ«ƒ

e˜Ù� Èc Ï‡¯NÈ È�·e ‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»…∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ÓהÔ·e‡¯ ≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈

CB�Á Ô·e‡¯ È�a Ï‡¯NÈ„ ‡¯Îea¿»¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¬

:‡elt ˙ÈÚ¯Ê ‡elÙÏ CB�Á ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ¬¿««¿ƒ«

é"ùø

מה�: לאחד מל� היה זכ�ר,.ˆ¯B¯(ÊÈ)וזה �מ�: ְְֵֶֶֶֶֶָָָ»ְָ

א�ת�: לאיב עליכ� ה�ה ל��� Èk(ÁÈ)�מ�ר, ְֱֲֵֶֶֶָָֹƒ
¯BÚtŒ¯·cŒÏÚ 'B‚Â ÌÎÏ Ì‰ ÌÈ¯¯ˆ.�הפקיר� …¿ƒ≈»∆¿«¿«¿ְִִֶ

ואת �ע�ר. אחר להטע�תכ� �די לזנ�ת ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַ�נ�תיה�

עתידה �היתה ר�ת מ�ני לה�מיד צ�ה לא ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹמ�אב

�דאמרינ� מה� לח)לצאת קמא È‰ÈÂ(‡):(בבבא ְְִִֵֵֶַָָ«¿ƒ
'B‚Â ‰Ùbn‰ È¯Á‡.�זאבי ��כנס� לר�עה מ�ל «¬≈««≈»¿ְְְְִִֵֶֶָָ

מני� לידע א�ת� מ�נה וה�א �ה�, והרג� עדר� ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָלת��

ונמסר� מ�צרי� ���צא� אחר: �בר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָה��תר�ת.

למ�ת ��קרב עכ�ו �מני�, ל� נמסר� ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָֹלמ�ה,

�מני�: מחזיר� צאנ�, ‡·˙Ì(·)�להחזיר ˙È·Ï. ְְְֲֲִִִַַָָֹ¿≈¬…»
הא�: אחר ולא יתיחס� האב �בט a„ÈÂ¯(‚)על ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ«¿«≈

Ì˙‡ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ.,זאת על ע�� ��ר� …∆¿∆¿»»«…≈…»ְִִַָֹ

למנ�ת�: ה�ק�� לה�:.Ó‡Ï¯���ה אמר� ְִִֶַָָָ≈…ְֶָָ

לה�נ�תצריכי� ומעלה:א�� �נה ע�רי� מ�� ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָ

(„)'B‚Â ‰eˆ ¯L‡k.�ע�רי מ�� מנינ� ��הא «¬∆ƒ»¿ְְְִִִֵֶֶֶָָ

��אמר ומעלה, ל)�נה עלֿ(שמות העבר "�ל : ְֱֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

וג�'": ‰ÈÎ�Á(‰)ה�קדי� ˙ÁtLÓ.�הי� לפי ְַ�ְִƒ¿«««¬…ƒְִֶָ

מתיחסי� א�� מה וא�מרי�: א�ת� מב�י� ְְְְֲִִִִֵַַָָ�ָהא��ת

ה�צרי� �לט� ��א ה� סב�רי� �בטיה�, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹעל

וחמר קל � מ��לי� הי� �ג�פ� א� ְְְִִִֵֶֶַָָָֹ�א��תיה�?

�מ� ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א הטיל לפיכ� ְְְִִִִֵֶַָָָ�נ��תיה�!

מעיד ל�מר: זה, מ�ד וי�"ד זה מ�ד ה"א ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַעליה�:

��פר� ה�א וזה אב�תיה�. �ני �ה� עליה� ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹאני

�וד קכב)עלֿידי עד�ת(תהילי� "�בטיֿי� : ְְִִֵֵֵַָָ

עליה� מעיד ה�ה ה�� � ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָלי�ראל".



qgpitekipyקלב meiqelwpe`

éàltäi''yx:åéîøëì éðBøöçä úçtLî ïøöçì ©©ª¦«§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§¦®§©§¦¾
:éîøkä úçtLîæéðáeàøä úçtLî älà ¦§©−©©©§¦«¥−¤¦§§´Ÿ¨«¥¦®
ìL íäéã÷ô eéäiåòáLe óìà íéraøàå äL ©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§©§¨¦Æ¤½¤§©¬

ìLe úBàî:íéLç:áàéìà àelô éðáeèéðáe ¥−§¦«§¥¬©−¡¦¨«§¥´
ïúã-àeä íøéáàå ïúãå ìàeîð áàéìà¡¦½̈§¥−§¨¨´©«£¦¨®«¨¨̧

íøéáàåáéúëéàåø÷éø÷evä øLà äãrä éàéø÷ ©«£¦¹̈§¦¥´¨«¥À̈£¤̧¦¹
íúväa çø÷-úãra ïøäà-ìrå äLî-ìr©¤³§©©«£ŸÆ©«£©½Ÿ©§©Ÿ−̈

ýåýé-ìri''yx:éòìázå äét-úà õøàä çzôzå ©§Ÿ̈«©¦§©̧¨¹̈¤¤¦À¨©¦§©¬
Làä ìëàa äãrä úBîa çø÷-úàå íúàŸ¨²§¤−Ÿ©§´¨«¥¨®©«£´Ÿ¨¥À
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é"ùø

"החנכי", �תיב: �כ�� לפיכ� ְֲִִַָֹ�ְְְְִִֵֶָל�בטיה�,

"מ��חת ל�מר הצר� לא �ימנה אבל ְְִַַַַ�ְְֲִִָָֹ�ַַ"ה��אי",

וה"א �רא� י�"ד :�� קב�ע �ה�� לפי � ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹה�מני"

:����(Ë)ev‰ ¯L‡.:מ�ה על י�ראל את ַ¬∆ƒְִֵֶֶַָֹ

Ì˙v‰a.:'ה על הע� י�ראלה�.‰evאת את יא� ¿«…»ֶַָָƒְִִִֵֶָ

הפעיל�: ל��� מ�ה, על Ò�Ï(È)לריב eÈ‰iÂ. ְְִִִֶַָֹ«ƒ¿¿≈
�לז�ר��, יז)לא�ת אי�(במדבר יקרב לא א�ר למע� ְְְְֲִִִֶַַַָֹ

ה�ה�ה: על ע�ד לחלק ˜¯Á(È‡)זר, È�·e ְֲַַַָֹ�ָ¿≈…«
e˙ÓŒ‡Ï.(קי סנהדרי� �ח�ה,(במ"ר �עצה הי� ה� …≈ְְִֵֵָָָ

לפיכ� �ל��, ���בה הרהר� ה�חלקת ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹ�ב�עת

קי) וי�ב�(סנהדרי� ��יה�� �ב� מק�� לה� ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹנת��ר

:��(‚È)Á¯ÊÏ.ו)ה�א צהר,(שמות ל��� צחר, ָ¿∆«ְַַֹֹ

�נימי�, מ�בט חמ� וכ� �טלה אהד מ��חת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹאבל

מנה לא וכא� למצרי� ירד �ני� �ע�רה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ�הרי

מ��ח�ת. �בע הרי לגד, אצ�� וכ� חמ�ה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹא�א

יר��למית, �גמרא פ"א)�מצאתי יומא פ"א. (סוטה ְְְִִִַָָָָ

ה�נעני� �בא� �ב�ד, ענני נס��ק� אהר� ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ����ת

וחזר� למצרי�, לחזר לב ונתנ� �י�ראל, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹלה�ח�

למ�סרה, ההר מהר מ�ע�ת �מ�נה ְְֲֵֵֵֶַַָָָָָֹלאח�ריה�

י)��אמר מ�אר�ת(דברי� נסע� י�ראל "�בני : ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָ
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é"ùø

ההר �הר והלא אהר�". מת �� מ�סרה ְְֲֲֲֵֵֵַַַָָָָָֹֹֹ�ניֿיעק�

י� מ�ע�ת �מ�נה ההר הר עד �מ��סרה ְִֵֵֵַַָָָָָֹמת?

לוי �ני ורדפ� לאח�ריה�, �חזר� א�א ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלמפרע?

מ��ח�ת, �בע מה� והרג� להחזיר�, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָאחריה�

מ�� אר�ע נפל� לוי �מעי�מ�ני מ��חת ח�ת: ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָ

מ��חת א�א �א� נמנ� לא יצהר �מ�ני ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹוע�יאלי,

ור�י היא. מה ידע�י לא והרביעית ְְְְְִִִִִִַַַַָָָֹה�רחי;

אבל �לע�, �דבר ���פה ��ת� �ר�, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�נח�מא

מ�ני� זה �מני� �מע�� מ�בט �חסר החסר�� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלפי

נפל� אל� כ"ד ��ל נראה סיני, ��מד�ר ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָהרא���

�מע��: �ל ���.È�Ê‡Ï(ÊË)מ�בט� אני א�מר ְְִִִֶ¿»¿ƒֲִֵֶ

נקראת לא ל�ה י�דע ואיני אצ��� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹמ��חת

�מ�: על האמ�ר.eLÈÏ·(Î„)מ��ח�� י�ב ה�א ְְְִַַ¿»ָָ

�� על נקרא� ה���ח�ת �ל �י מצרי�, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָ�י�רדי

נקרא� לא והלאה מ�� וה��לדי� מצרי�. ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹי�רדי

אפרי� מ���ח�ת ח�� �מ�, על ְְְְְִִִִֶַַַָָה���ח�ת

�לע �ני ונעמ� ואר� �מצרי�, ��� ���לד� ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָ�ְְֶֶַ�מנ�ה

ה�ר��, מ�ה ר�י �ל �יס�ד� �מצאתי �נימי�. ��ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ

לכ� מה�, מע�רת ��היתה למצרי� א�� ְֵֶֶֶָ�ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָ��רדה

�ני� �ני �הי� וחמ�ל, �חצר�� למ��ח�ת ְְְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָנחלק�

א�ר. �ל �ני� �ני �הי� �מל�יאל, וחבר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָליה�דה,

אני א�מר לאו, וא� ט�ב, הרי היא, א�דה ְְֲֲִִִִֵֵַָָָוא�

אר� ה�ל� �מ�ני� הר�ה �ני� �ני לבלע ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�הי�

ונקרא� ר�ה מ��חה אחד מ�ל יצאה ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָונעמ�

ה�ני� ות�לד�ת �לע, �� על ה�ני� �אר ְְְְְִִֵֶַַַַַָָ��לד�ת

מכיר �בני א�מר אני וכ� �מ�. על נקרא� ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָה�ל�

�מ� על נקראת אחת מ��ח�ת: ל��י ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ��חלק�

מ��ח�ת חמ� �נ�. �לעד �� על נקראת ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָואחת

נב�את מקצת נתק�מה �א� �נימי�. �ל מ�ניו ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָחסר�

�בפילג� אנינ�תי, �� � א�ני" ��" ��ראת� ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָא��,
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Á¯ÊÏ ı¯t ˙ÈÚ¯Ê ı¯ÙÏ ‰ÏL≈»¿∆∆«¿ƒ»∆¿∆«

:Á¯Ê ˙ÈÚ¯Êכאı¯Ù È�· BÂ‰Â «¿ƒ»««¬¿≈∆∆

ÏeÓÁÏ ÔB¯ˆÁ ˙ÈÚ¯Ê ÔB¯ˆÁÏ¿∆¿«¿ƒ∆¿¿»

:ÏeÓÁ ˙ÈÚ¯Êכב˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ «¿ƒ»ƒ≈«¿¬«

‡zLÂ ÔÈÚ·L ÔB‰È�È�ÓÏ ‰„e‰È¿»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿ƒ»

:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡כגÈ�a «¿ƒ«¬≈¿»¿≈

˙ÈÚ¯Ê ÚÏBz ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ¯Î˘OÈƒ»»¿«¿¬«¿»«¿ƒ

:È�et ˙ÈÚ¯Ê ‰eÙÏ ÚÏBz»¿À»«¿ƒƒ

ÔB¯ÓLÏכד ·eLÈ ˙ÈÚ¯Ê ·eLÈÏ¿»«¿ƒ»¿ƒ¿

é"ùø

ההר �הר והלא אהר�". מת �� מ�סרה ְְֲֲֲֵֵֵַַַָָָָָֹֹֹ�ניֿיעק�

י� מ�ע�ת �מ�נה ההר הר עד �מ��סרה ְִֵֵֵַַָָָָָֹמת?

לוי �ני ורדפ� לאח�ריה�, �חזר� א�א ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלמפרע?

מ��ח�ת, �בע מה� והרג� להחזיר�, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָאחריה�

מ�� אר�ע נפל� לוי �מעי�מ�ני מ��חת ח�ת: ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָ

מ��חת א�א �א� נמנ� לא יצהר �מ�ני ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹוע�יאלי,

ור�י היא. מה ידע�י לא והרביעית ְְְְְִִִִִִַַַַָָָֹה�רחי;

אבל �לע�, �דבר ���פה ��ת� �ר�, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�נח�מא

מ�ני� זה �מני� �מע�� מ�בט �חסר החסר�� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָלפי

נפל� אל� כ"ד ��ל נראה סיני, ��מד�ר ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָהרא���

�מע��: �ל ���.È�Ê‡Ï(ÊË)מ�בט� אני א�מר ְְִִִֶ¿»¿ƒֲִֵֶ

נקראת לא ל�ה י�דע ואיני אצ��� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹמ��חת

�מ�: על האמ�ר.eLÈÏ·(Î„)מ��ח�� י�ב ה�א ְְְִַַ¿»ָָ

�� על נקרא� ה���ח�ת �ל �י מצרי�, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָ�י�רדי

נקרא� לא והלאה מ�� וה��לדי� מצרי�. ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹי�רדי

אפרי� מ���ח�ת ח�� �מ�, על ְְְְְִִִִֶַַַָָה���ח�ת

�לע �ני ונעמ� ואר� �מצרי�, ��� ���לד� ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָ�ְְֶֶַ�מנ�ה

ה�ר��, מ�ה ר�י �ל �יס�ד� �מצאתי �נימי�. ��ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ

לכ� מה�, מע�רת ��היתה למצרי� א�� ְֵֶֶֶָ�ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָ��רדה

�ני� �ני �הי� וחמ�ל, �חצר�� למ��ח�ת ְְְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָנחלק�

א�ר. �ל �ני� �ני �הי� �מל�יאל, וחבר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָליה�דה,

אני א�מר לאו, וא� ט�ב, הרי היא, א�דה ְְֲֲִִִִֵֵַָָָוא�

אר� ה�ל� �מ�ני� הר�ה �ני� �ני לבלע ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�הי�

ונקרא� ר�ה מ��חה אחד מ�ל יצאה ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָונעמ�

ה�ני� ות�לד�ת �לע, �� על ה�ני� �אר ְְְְְִִֵֶַַַַַָָ��לד�ת

מכיר �בני א�מר אני וכ� �מ�. על נקרא� ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָה�ל�

�מ� על נקראת אחת מ��ח�ת: ל��י ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ��חלק�

מ��ח�ת חמ� �נ�. �לעד �� על נקראת ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָואחת

נב�את מקצת נתק�מה �א� �נימי�. �ל מ�ניו ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָחסר�

�בפילג� אנינ�תי, �� � א�ני" ��" ��ראת� ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָא��,



qgpitekipyקלד meiqelwpe`

ìéðøîMä úçtLî ïøîLi''yx:äëälà §¦§¾Ÿ¦§©−©©¦§Ÿ¦«¥²¤
íéMLå äraøà íäéã÷ôì øëùOé úçtLî¦§§¬Ÿ¦¨−̈¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²

ìLe óìà:úBàî LñåëíúçtLîì ïìeáæ éða ¤−¤§¬¥«§¥´§ª»§¦§§Ÿ¨¼
éðìàä úçtLî ïBìàì écøqä úçtLî ãøñì§¤À¤¦§©̧©Æ©©§¦½§¥¾¦§©−©¨¥«Ÿ¦®

:éìàìçiä úçtLî ìàìçéìæëúçtLî älà §©̧§§¥½¦§©−©©©§§¥¦«¥²¤¦§§¬Ÿ
Lîçå óìà íéML íäéã÷ôì éðìeáfä©§«Ÿ¦−¦§ª«¥¤®¦¦¬¤−¤©«£¥¬

:úBàîñçëäMðî íúçtLîì óñBé éða ¥«§¥¬¥−§¦§§Ÿ¨®§©¤−
:íéøôàåèëúçtLî øéëîì äMðî éða §¤§¨«¦§¥´§©¤À§¨¦Æ¦§©´©

ãrìâì ãrìb-úà ãéìBä øéëîe éøéënä©¨«¦¦½¨¦−¦´¤¦§¨®§¦§¾̈
:éãrìbä úçtLîìøæréà ãrìâ éða älà ¦§©−©©¦§¨¦«¥µ¤§¥´¦§½̈¦¤¾¤

:é÷ìçä úçtLî ÷ìçì éøæréàä úçtLî¦§©−©¨¦«¤§¦®§¥¾¤¦§©−©©«¤§¦«
àìíëLå éìàøNàä úçtLî ìàéøNàå§©̧§¦¥½¦§©−©¨«©§¦«¥¦®§¤¾¤

:éîëMä úçtLîáìúçtLî òãéîLe ¦§©−©©¦§¦«§¦¾̈¦§©−©
:éøôçä úçtLî øôçå érãéîMäâìãçôìöe ©§¦«¨¦®§¥¾¤¦§©−©©«¤§¦«§¨§¨´

íLå úBða-íà ék íéða Bì eéä-àì øôç-ïa¤¥À¤Ÿ¨¬²¨¦−¦´¦¨®§¥Æ
äkìî äìâç ärðå äìçî ãçôìö úBða§´§¨§½̈©§¨´§Ÿ½̈¨§¨¬¦§−̈

:äöøúåãìíäéã÷ôe äMðî úçtLî älà §¦§¨«¥−¤¦§§´Ÿ§©¤®§ª´¥¤½
:úBàî òáLe óìà íéMîçå íéðLñäìälà §©¦̄©«£¦¦²¤−¤§©¬¥«¥´¤

ì íúçtLîì íéøôà-éðáúçtLî øëáì éçìúMä úçtLî çìúeL §¥«¤§©»¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ©ª´©§¦½§¤¾¤¦§©−©
:éðçzä úçtLî ïçúì éøëaäåìúçtLî ïørì çìúeL éða älàå ©©§¦®§©¾©¦§©−©©©«£¦«§¥−¤§¥´¨®©§¥¾̈¦§©−©

:ÔB¯ÓL ˙ÈÚ¯Êכה˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ «¿ƒƒ¿ƒ≈«¿¬«

‡Úa¯‡Â ÔÈzL ÔB‰È�È�ÓÏ ¯Î˘OÈƒ»»¿ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿¿»

:‰‡Ó ˙Ï˙e ÔÈÙÏ‡כוÔÏe·Ê È�a «¿ƒ¿«¿»¿≈¿À

„¯Ò ˙ÈÚ¯Ê „¯ÒÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿∆∆«¿ƒ∆∆

Ï‡ÏÁÈÏ ÔBÏ‡ ˙ÈÚ¯Ê ÔBÏ‡Ï¿≈«¿ƒ≈¿«¿¿≈

:Ï‡ÏÁÈ ˙ÈÚ¯Êכז˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ «¿ƒ«¿¿≈ƒ≈«¿¬«

ÔÈÙÏ‡ ÔÈzL ÔB‰È�È�ÓÏ ÔÏe·Ê¿À¿ƒ¿»≈ƒƒ«¿ƒ

:‰‡Ó LÓÁÂכחÛÒBÈ È�a «¬≈¿»¿≈≈

:ÌÈ¯Ù‡Â ‰MpÓ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿«∆¿∆¿»ƒ

ÈÚ¯Ê˙כט ¯ÈÎÓÏ ‰M�Ó È�a¿≈¿«∆¿»ƒ«¿ƒ

„ÚÏb ˙È „ÈÏB‡ ¯ÈÎÓe ¯ÈÎÓ»ƒ»ƒƒ»ƒ¿»

:„ÚÏb ˙ÈÚ¯Ê „ÚÏ‚ÏלÈ�a ÔÈl‡ ¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿»ƒ≈¿≈

˜ÏÁÏ ¯ÊÚÈ‡ ˙ÈÚ¯Ê ¯ÊÚÈ‡ „ÚÏbƒ¿»ƒ∆∆«¿ƒƒ»∆¿≈∆

:˜ÏÁ ˙ÈÚ¯Êלא˙ÈÚ¯Ê Ï‡È¯N‡Â «¿ƒ≈∆¿«¿ƒ≈«¿ƒ

:ÌÎL ˙ÈÚ¯Ê ÌÎLÂ ÈÏ‡È¯N‡«¿ƒ≈ƒ¿∆∆«¿ƒ∆∆

ÙÁÂ¯לב Ú„ÈÓL ˙ÈÚ¯Ê Ú„ÈÓLe¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»¿≈∆

:¯ÙÁ ˙ÈÚ¯Êלג¯ÙÁ ¯a „ÁÙÏˆe «¿ƒ≈∆¿»¿»«≈∆

ÌeLÂ Ô�a Ô‰l‡ ÔÈ�a dÏ BÂ‰ ‡Ï»¬≈¿ƒ∆»≈¿»¿

‰Ï‚Á ‰Ú�Â ‰ÏÁÓ „ÁÙÏˆ ˙�a¿«¿»¿»«¿»¿…»»¿»

:‰ˆ¯˙Â ‰kÏÓלד˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ≈«¿ƒ

ÔÈ¯˙e ÔÈLÓÁ ÔB‰È�È�Óe ‰M�Ó¿«∆ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈

:‰‡Ó Ú·Le ÔÈÙÏ‡להÈ�a ÔÈl‡ «¿ƒ¿«¿»ƒ≈¿≈

ÁÏ˙eLÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌÈ¯Ù‡∆¿«ƒ¿«¿¬«¿¿∆«

¯Îa ˙ÈÚ¯Ê ¯Î·Ï ÁÏ˙eL ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ∆«¿∆∆«¿ƒ»∆

:ÔÁz ˙ÈÚ¯Ê ÔÁ˙ÏלוÈ�a ÔÈl‡Â ¿«««¿ƒ»«¿ƒ≈¿≈

:Ô¯Ú ˙ÈÚ¯Ê Ô¯ÚÏ ÁÏ˙eL»«¿≈»«¿ƒ≈»

é"ùø

ר�י �ל �יס�ד� מצאתי ז� .��� נתק�מה ִִִֶַָָָ�ְְְִִַַָָ��בעה

ה�ר��: B‚Â'(ÂÏ)מ�ה ÁÏ˙eL È�a ‰l‡Â.אר� ְֶַַָֹ¿≈∆¿≈»«¿ְָ

��תלח �� על ��לד�תיה� נקרא� ��תלח ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַ�ני

�מ� על ונקראת ר�ה מ��חה יצאה ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ�מער�

וח�ב, צא מ��ח�ת. ל��י ��תלח �ני ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹונח�ב�

�מ�ני מ��ח�ת ו�בע חמ�י� ז� �פר�ה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָותמצא

��אמר וזה� וחמ�, ��י� הרי �מ�נה (דברי�לוי ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

א��ז) חמ�ה מעט, ה"א וג�'" המעט א�� "�י :ְְְֲִִֶֶַַַַַָ

זה א� �בעי�, �ה� הע�י� �ל מ���ח�ת ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָחסרי�

הצרכ�י א� ה�ר��, מ�ה ר�י �ל מיס�ד� ְְִַ�ְְִִִֵֶֶַַַַַָֹהבנ�י

qgpitekipy mei qelwpe`

éðøräi''yx:æìíéøôà-éða úçtLî älà ¨¥«¨¦«¥´¤¦§§³Ÿ§¥«¤§©¸¦Æ
ìLe íéðL íäéã÷ôìúBàî Lîçå óìà íéL ¦§ª´¥¤½§©¦̄§¦²¤−¤©«£¥´¥®

:íúçtLîì óñBé-éðá älàñçìïîéðá éða ¥¬¤§¥«¥−§¦§§Ÿ¨«§¥´¦§¨¦»
ìaLàì érìaä úçtLî òìáì íúçtLîì§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ©©§¦½§©§¥¾
úçtLî íøéçàì éìaLàä úçtLî¦§©−©¨«©§¥¦®©«£¦¾̈¦§©−©

éîøéçàäi''yx:èììéîôeMä úçtLî íôeôL ¨«£¦«¨¦«¦§¾̈¦§©−©©«¨¦®
éîôeçä úçtLî íôeçìi''yx:îòìá-éðá eéäiå §¾̈¦§©−©©«¨¦«©¦«§¬§¥¤−©

úçtLî ïîrðì écøàä úçtLî ïîrðå cøà©´§§§©«£¨®¦§©̧©Æ¨«©§¦½§©´£½̈¦§©−©
:éîrpäàîíúçtLîì ïîéðá-éðá älà ©©«£¦«¥¬¤§¥«¦§¨¦−§¦§§Ÿ¨®

LLå óìà íéraøàå äMîç íäéã÷ôe§ª´¥¤½£¦¨¯§©§¨¦²¤−¤§¥¬
:úBàîñáîì íúçtLîì ïã-éðá älàíçeL ¥«¥³¤§¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈§¾̈

ïc úçtLî älà éîçeMä úçtLî¦§©−©©«¨¦®¥²¤¦§§¬Ÿ−̈
íúçtLîìi''yx:âîéîçeMä úçtLî-ìk §¦§§Ÿ¨«¨¦§§¬Ÿ©«¨¦−

òaøàå óìà íéMLå äraøà íäéã÷ôì¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîñãîäðîéì íúçtLîì øLà éða ¥«§¥´¨¥»§¦§§Ÿ¨¼§¦§À̈

éåLiä úçtLî éåLéì äðîiä úçtLî¦§©̧©Æ©¦§½̈§¦§¦¾¦§©−©©¦§¦®
:éréøaä úçtLî äréøáìäîäréøá éðáì ¦§¦¾̈¦§©−©©§¦¦«¦§¥´§¦½̈

úçtLî ìàékìîì éøáçä úçtLî øáçì§¥¾¤¦§©−©©«¤§¦®§©̧§¦¥½¦§©−©
:éìàékìnäåîçøN øLà-úa íLåi''yx: ©©§¦«¥¦«§¥¬©¨¥−¨«©

æîälàìL íäéã÷ôì øLà-éða úçtLîäL ¥²¤¦§§¬Ÿ§¥«¨¥−¦§ª«¥¤®§¨¯
:úBàî òaøàå óìà íéMîçåñçîìàöçéì íúçtLîì éìzôð éða ©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«§¥³©§¨¦Æ§¦§§Ÿ½̈§©̧§§¥½

:éðebä úçtLî éðeâì éìàöçiä úçtLîèîéøöiä úçtLî øöéì ¦§©−©©©§§¥¦®§¦¾¦§©−©©¦«§¥¾¤¦§©−©©¦§¦®

‡ÌÈ¯Ùלז È�a ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈∆¿«ƒ

ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e ÔÈ˙Ïz ÔB‰È�È�ÓÏ¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈«¿ƒ

ÛÒBÈ È�a ÔÈl‡ ‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»ƒ≈¿≈≈

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏלחÔÓÈ�· È�a ¿«¿¬«¿¿≈ƒ¿»ƒ

ÚÏa ˙ÈÚ¯Ê ÚÏ·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿∆««¿ƒ∆«

Ì¯ÈÁ‡Ï ÏaL‡ ˙ÈÚ¯Ê ÏaL‡Ï¿«¿≈«¿ƒ«¿≈«¬ƒ»

:Ì¯ÈÁ‡ ˙ÈÚ¯ÊלטÌÙeÙLÏ «¿ƒ¬ƒ»ƒ¿»

˙ÈÚ¯Ê ÌÙeÁÏ ÌÙeÙL ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ¿»¿»«¿ƒ

:ÌÙeÁמc¯‡ ÚÏ· È�· BÂ‰Â »«¬¿≈∆««¿¿

ÔÓÚ�Ï Èc¯‡‰ ˙ÈÚ¯Ê ÔÓÚ�Â¿«¬»«¿ƒ»«¿ƒ¿«¬»

:ÈÓÚ� ˙ÈÚ¯ÊמאÔÓÈ�· È�a ÔÈl‡ «¿ƒ«¬ƒƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ

ÔÈÚa¯‡ ÔB‰È�È�Óe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈«¿¿ƒ

:‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏמב Ô„ È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿«¿¬«¿

˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÌÁeL ˙ÈÚ¯Ê ÌÁeLÏ¿»«¿ƒ»ƒ≈«¿¬«

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ Ôcמג˙ÈÚ¯Ê Ïk »¿«¿¬«¿»«¿¬«

Úa¯‡Â ÔÈzL ÔB‰È�È�ÓÏ ÌÁeL»¿ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿«

:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡מדÈ�a «¿ƒ¿«¿«¿»¿≈

˙ÈÚ¯Ê ‰�ÓÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ¯M‡»≈¿«¿¬«¿¿ƒ¿»«¿ƒ

‰ÚÈ¯·Ï ÈÂLÈ ˙ÈÚ¯Ê ÈÂLÈÏ ‰�ÓÈƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»
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:Á¯Ò ¯L‡מזÈ�a ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ »≈»«ƒ≈«¿¬«¿≈
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:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡מחÈ�a «¿ƒ¿«¿«¿»¿≈
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éðøräi''yx:æìíéøôà-éða úçtLî älà ¨¥«¨¦«¥´¤¦§§³Ÿ§¥«¤§©¸¦Æ
ìLe íéðL íäéã÷ôìúBàî Lîçå óìà íéL ¦§ª´¥¤½§©¦̄§¦²¤−¤©«£¥´¥®

:íúçtLîì óñBé-éðá älàñçìïîéðá éða ¥¬¤§¥«¥−§¦§§Ÿ¨«§¥´¦§¨¦»
ìaLàì érìaä úçtLî òìáì íúçtLîì§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ©©§¦½§©§¥¾
úçtLî íøéçàì éìaLàä úçtLî¦§©−©¨«©§¥¦®©«£¦¾̈¦§©−©

éîøéçàäi''yx:èììéîôeMä úçtLî íôeôL ¨«£¦«¨¦«¦§¾̈¦§©−©©«¨¦®
éîôeçä úçtLî íôeçìi''yx:îòìá-éðá eéäiå §¾̈¦§©−©©«¨¦«©¦«§¬§¥¤−©

úçtLî ïîrðì écøàä úçtLî ïîrðå cøà©´§§§©«£¨®¦§©̧©Æ¨«©§¦½§©´£½̈¦§©−©
:éîrpäàîíúçtLîì ïîéðá-éðá älà ©©«£¦«¥¬¤§¥«¦§¨¦−§¦§§Ÿ¨®

LLå óìà íéraøàå äMîç íäéã÷ôe§ª´¥¤½£¦¨¯§©§¨¦²¤−¤§¥¬
:úBàîñáîì íúçtLîì ïã-éðá älàíçeL ¥«¥³¤§¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈§¾̈

ïc úçtLî älà éîçeMä úçtLî¦§©−©©«¨¦®¥²¤¦§§¬Ÿ−̈
íúçtLîìi''yx:âîéîçeMä úçtLî-ìk §¦§§Ÿ¨«¨¦§§¬Ÿ©«¨¦−

òaøàå óìà íéMLå äraøà íäéã÷ôì¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîñãîäðîéì íúçtLîì øLà éða ¥«§¥´¨¥»§¦§§Ÿ¨¼§¦§À̈

éåLiä úçtLî éåLéì äðîiä úçtLî¦§©̧©Æ©¦§½̈§¦§¦¾¦§©−©©¦§¦®
:éréøaä úçtLî äréøáìäîäréøá éðáì ¦§¦¾̈¦§©−©©§¦¦«¦§¥´§¦½̈

úçtLî ìàékìîì éøáçä úçtLî øáçì§¥¾¤¦§©−©©«¤§¦®§©̧§¦¥½¦§©−©
:éìàékìnäåîçøN øLà-úa íLåi''yx: ©©§¦«¥¦«§¥¬©¨¥−¨«©

æîälàìL íäéã÷ôì øLà-éða úçtLîäL ¥²¤¦§§¬Ÿ§¥«¨¥−¦§ª«¥¤®§¨¯
:úBàî òaøàå óìà íéMîçåñçîìàöçéì íúçtLîì éìzôð éða ©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«§¥³©§¨¦Æ§¦§§Ÿ½̈§©̧§§¥½

:éðebä úçtLî éðeâì éìàöçiä úçtLîèîéøöiä úçtLî øöéì ¦§©−©©©§§¥¦®§¦¾¦§©−©©¦«§¥¾¤¦§©−©©¦§¦®

‡ÌÈ¯Ùלז È�a ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈∆¿«ƒ

ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e ÔÈ˙Ïz ÔB‰È�È�ÓÏ¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈«¿ƒ

ÛÒBÈ È�a ÔÈl‡ ‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»ƒ≈¿≈≈

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏלחÔÓÈ�· È�a ¿«¿¬«¿¿≈ƒ¿»ƒ

ÚÏa ˙ÈÚ¯Ê ÚÏ·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿¿∆««¿ƒ∆«

Ì¯ÈÁ‡Ï ÏaL‡ ˙ÈÚ¯Ê ÏaL‡Ï¿«¿≈«¿ƒ«¿≈«¬ƒ»

:Ì¯ÈÁ‡ ˙ÈÚ¯ÊלטÌÙeÙLÏ «¿ƒ¬ƒ»ƒ¿»

˙ÈÚ¯Ê ÌÙeÁÏ ÌÙeÙL ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ¿»¿»«¿ƒ

:ÌÙeÁמc¯‡ ÚÏ· È�· BÂ‰Â »«¬¿≈∆««¿¿

ÔÓÚ�Ï Èc¯‡‰ ˙ÈÚ¯Ê ÔÓÚ�Â¿«¬»«¿ƒ»«¿ƒ¿«¬»

:ÈÓÚ� ˙ÈÚ¯ÊמאÔÓÈ�· È�a ÔÈl‡ «¿ƒ«¬ƒƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ

ÔÈÚa¯‡ ÔB‰È�È�Óe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈«¿¿ƒ

:‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏמב Ô„ È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿«¿¬«¿

˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÌÁeL ˙ÈÚ¯Ê ÌÁeLÏ¿»«¿ƒ»ƒ≈«¿¬«

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ Ôcמג˙ÈÚ¯Ê Ïk »¿«¿¬«¿»«¿¬«

Úa¯‡Â ÔÈzL ÔB‰È�È�ÓÏ ÌÁeL»¿ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿«

:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡מדÈ�a «¿ƒ¿«¿«¿»¿≈

˙ÈÚ¯Ê ‰�ÓÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ¯M‡»≈¿«¿¬«¿¿ƒ¿»«¿ƒ

‰ÚÈ¯·Ï ÈÂLÈ ˙ÈÚ¯Ê ÈÂLÈÏ ‰�ÓÈƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»

:‰ÚÈ¯a ˙ÈÚ¯Êמה‰ÚÈ¯· È�·Ï «¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ»

Ï‡ÈkÏÓÏ ¯·Á ˙ÈÚ¯Ê ¯·ÁÏ¿≈∆«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ≈

:Ï‡ÈkÏÓ ˙ÈÚ¯Êמו˙a ÌeLÂ «¿ƒ«¿ƒ≈¿«

:Á¯Ò ¯L‡מזÈ�a ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ »≈»«ƒ≈«¿¬«¿≈

‡˙Ï˙e ÔÈLÓÁ ÔB‰È�È�ÓÏ ¯L‡»≈¿ƒ¿¿≈«¿ƒ¿»»

:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡מחÈ�a «¿ƒ¿«¿«¿»¿≈

˙ÈÚ¯Ê Ï‡ˆÁÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÏzÙ�«¿»ƒ¿«¿¬«¿¿«¿¿≈«¿ƒ

:È�eb ˙ÈÚ¯Ê È�e‚Ï Ï‡ˆÁÈ«¿¿≈¿ƒ«¿ƒƒ

ÌlLÏמט ¯ˆÈ ˙ÈÚ¯Ê ¯ˆÈÏ¿≈∆«¿ƒ≈∆¿ƒ≈

é"ùø
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ì:éîlMä úçtLî ílLðúçtLî älà §¦¥¾¦§©−©©¦¥¦«¥²¤¦§§¬Ÿ
äMîç íäéã÷ôe íúçtLîì éìzôð©§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½£¦¨¯

:úBàî òaøàå óìà íéraøàåàðéãe÷t älà §©§¨¦²¤−¤§©§©¬¥«¥À¤§¥Æ
òáL óìàå óìà úBàî-LL ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½¥«¥¬¤−¤¨¨®¤§©¬

ìLe úBàî:íéLôéùéìùáð-ìà ýåýé øaãéå ¥−§¦«©§©¥¬§Ÿ̈−¤
:øîàl äLîâðäìçða õøàä ÷ìçz älàì ¤¬¥«Ÿ¨¥À¤¥«¨¥¬¨¨²¤§©«£−̈

úBîL øtñîai''yx:ãðBúìçð äaøz áøì §¦§©¬¥«¨©À©§¤Æ©«£¨½
ïzé åéã÷ô éôì Léà Búìçð èérîz èrîìå§©«§©¾©§¦−©«£¨®¦µ§¦´§ª½̈ª©−

Búìçði''yx:äðõøàä-úà ÷ìçé ìøBâa-Cà ©«£¨«©§¾̈¥«¨¥−¤¨¨®¤
ìeìçðé íúáà-úBèî úBîLi''yx:åðét-ìr ¦§¬©«£Ÿ−̈¦§¨«©¦Æ

:ÌlL ˙ÈÚ¯Êנ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ «¿ƒƒ≈ƒ≈«¿¬«

ÔB‰È�È�Óe ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÏzÙ�«¿»ƒ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈

Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿«¿«

:‰‡ÓנאÏ‡¯NÈ È�a È�È�Ó ÔÈl‡ ¿»ƒ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈

‰‡Ó Ú·L ÔÈÙÏ‡ „ÁÂ ‰‡Ó ˙ÈLƒ¿»¿««¿ƒ¿«¿»

:ÔÈ˙Ï˙eנב‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

:¯ÓÈÓÏנג‡Ú¯‡ ‚Ït˙z ÔÈl‡Ï ¿≈»¿ƒ≈ƒ¿¿≈«¿»

:Ô‰ÓL ÔÈ�Óa ‡�ÒÁ‡a¿«¬»»¿ƒ¿«¿»»

‡ÔB‰z�ÒÁנד ÔebÒz È‡ÈbÒÏ¿«ƒ≈«¿«¬«¿¿

¯·b ÔB‰z�ÒÁ‡ Ôe¯ÚÊz È¯ÈÚÊÏÂ¿ƒ¿ƒ≈«¿¬«¬«¿¿¿«

:dz�ÒÁ‡ ·‰È˙z È‰B�È�Ó ÌeÙÏ¿ƒ¿»ƒƒ¿¿««¬«¿≈

‡¯Ú‡נה ˙È ‚Ït˙z ‡·„Úa Ì¯a¿«¿«¿»ƒ¿¿≈»«¿»

:Ôe�ÒÁÈ ÔB‰˙‰·‡ ÈË·L Ô‰ÓLÏƒ¿»»ƒ¿≈¬»«¿«¿¿

Ït˙z‚נו ‡·„Ú Ìet ÏÚ««¿»ƒ¿¿≈

é"ùø

�א�: מנא� ‰‡¯ı(�‚)�ח�י� ˜ÏÁz ‰l‡Ï.ולא ְִַַָָָ»≈∆≈»≈»»∆ְֹ

לכלל ��א� א�ֿעלֿ�י ע�רי�, מ�� ְְְִִִִִִֶֶֶַַַָלפח�תי�

�ני� �בע �הרי � האר� ח��ק �טר� ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָע�רי�

א�� א�א �אר� חלק נטל� לא ח�ק� ו�בע ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ�ב��

��ה מה� לאחד היה וא� ואל�, אל� מא�ת ��ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ

לב��: אביה� חלק א�א נטל� לא Ï¯·(�„)�ני� ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹ»«
B˙ÏÁ� ‰a¯z.�נתנ �א�כל�סי� מר�ה �היה ל�בט «¿∆«¬»ְְֵֶֶָָ�ְְְִֶָ

החלקי� הי� ��א וא�ֿעלֿ�י רב, ְֲִִֵֶֶַַַַָָֹחלק

ח�ק� ה�בט ר��י לפי ה�ל �הרי � ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹ�וי�

היה וה��רל ��רל ידי על א�א ע�� לא � ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹהחלקי�

�תרא ��בא ��פר� �מ� ה�ד�, ר�ח (ד�עלֿ�י ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹֹ

ות�י�קיח) �א�רי� מל�� היה ה�ה� אלעזר :ְְֵֶַָָָָֹ�ְִָָ�ִ

�ח�� ע�לה, �ל�ני �בט א� ה�ד�: �ר�ח ְְְְִִֵֵֶֶֶַַֹוא�מר

�י"ב �ת�בי� הי� וה�בטי� ע��. ע�לה ְְְְְִִִִֶַָָ�ל�ני

�קל�י, �בלל�� �תקי� �י"ב �ב�לי� וי"ב ְְְְְְְְִִִֵַָָָ�תקי�

ע�לה �תקי�: �ני ונ�טל לת�כ� יד� מכניס ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָוה��יא

� �� �ל �תק המפר��יד� �ב�ל �ל �פתק בט� ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

ה��רל אני וא�מר: צ�וח היה עצמ� וה��רל ְְְֲִֵֵַַַַָָָָל�,

"עלֿ�י ��אמר: �ל�ני, ל�בט �ל�ני לגב�ל ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָעליתי

�ב�ל ��� לפי �מ�ה, האר� נתח�קה ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹה��רל".

�ית �נגד רע �ר �ית ���מא: א�א מחבר�, ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�ְמ��ח

ה�מי�: לפי ה�ל ט�ב, BÓLÏ˙(�‰)סאה ְְִִַַָָֹƒ¿
Ì˙·‡Œ˙BhÓ.ה�ת�ב ��ה מצרי�. י�צאי א�� «¬…»ְְִִִֵֵַַָָ

הנחל�ת, ��ל ����רה, הנחל�ת מ�ל ז� ֲֲֲִֶֶַַַַַַָָָָנחלה

את י�ר�י� מתי� וכא� ה�תי�, את י�ר�י� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָהח�י�

�הי� מצרי� מ��צאי אחי� �ני �יצד? ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָהח�י�.

�ל�ה. ולזה אחד לזה האר�, �באי �ני� ְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹלה�

�ל�ה, נטל� וה�ל�ה אחד, חלק נטל ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהאחד

אצל נחלת� חזרה האר�". �חלק "לא�ה ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ��אמר:

��אמר: וזה� ��וה. ה�ל וח�ק� אביה� ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָֹאבי

��טל� �אחר ינחל�", מ��תֿאבת� ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹ"ל�מ�ת

וא�� מ�צרי�, ��צא� האב�ת לפי ח�ק�ה ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָה�ני�,

נ�טלי� הי� לא מצרי�, י�צאי למני� ח�ק�ה ְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָֹמ�ח�ה

אר�עה נטל� עכ�ו חלקי�, �ני א�א האר�עה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָא��

Ï¯B‚aחלקי�: C‡.ה�א וכ� וכלב, יה��ע יצא� ֲִָ«¿»ְְָ�ְְֵֵַָ

א)א�מר �א�ר(שופטי� אתֿחבר�� לכלב "ו��נ� : ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָ

וא�מר מ�ה", יט)��ר ל�(יהושע נתנ� ה' "עלֿ�י : ְְִִֵֶֶַָֹ

�אל": א�ר �רי�.Ì˙·‡Œ˙BhÓאתֿהעיר יצא� ֲִֶֶָָָ«¬…»ְִֵָ

‰Bb¯(�Â)ועבדי�: ÈtŒÏÚÏ.,מד�ר היה ה��רל ֲִַָ«ƒ«»ְֵַַָָָ

לכ� ה�ד�, �ר�ח ��תח�קה מ�יד ��יר��י; ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ�מ�

qgpitekiyily mei qelwpe`
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Ô¯‰‡Â ‰LÓ È�È�nÓ ¯·‚ ‰Â‰¬»¿«ƒƒ¿»≈…∆¿«¬…
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é"ùø

"עלֿ�יֿה'": ÈÂÏ(�Á)נאמר: ˙ÁtLÓ ‰l‡. ֱִֶַַ≈∆ƒ¿¿…≈ƒ
מ� �קצת והע�יאלי ה�מעי מ��חת �א� ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָחסר

ÌÈ¯ˆÓa(�Ë)ה�צהרי: ÈÂÏÏ d˙‡ ‰„ÏÈ ¯L‡. ְִִַָ¬∆»¿»…»¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ
יב) �מצרי�](סוטה [לדת� �מצרי�, ילד�� ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָא���

הח�מה לת�� ���כנס� �מצרי�. ה�רת� ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָואי�

�פרט� �הרי �בעי�, מני� ה�לימה והיא ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָילד��.

ות�ע: ��י� א�א מ�צא א�ה Ï‡(Ò·)אי Èk ְִִִֵֵֶַַָָƒ…

Ï‡¯NÈ È�a CB˙a e„˜t˙‰.ני� נמני� להי�ת »¿»¿¿¿≈ƒ¿»≈ְְְִִִֵ

נחלה, לה� לאֿנ�� �י �ע�? �מה �נה. ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹע�רי�

��אמר: נחלה, �ני הי� �נה ע�רי� מ�� ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוה�מני�

נחלת�": י�� �קדיו לפי l‡·e‰(Ò„)"אי� ְְִִ�ָ�ֲַַָ¿≈∆
'B‚Â LÈ‡ ‰È‰Œ‡Ï.נגזרה לא ה��י� על אבל …»»ƒ¿ְְֲִִַַָָָֹ

מח�ב�ת הי� �ה� לפי המר�לי�, האר�;�זרת את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

א�מרי� יד)האנ�י� ונ��בה(במדבר רא� "נ�נה : ְְְֲִִִָָָָָֹ



קלז qgpitekiyily mei qelwpe`
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qgpitfkiyilyקלח meiqelwpe`

éðéñi''yx:äñeúîé úBî íäì ýåýé øîà-ék ¦¨«¦«¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¬¨ª−
áìk-íà ék Léà íäî øúBð-àìå øaãna©¦§®̈§«Ÿ©³¥¤Æ¦½¦µ¦¨¥´

:ïeð-ïa rLBäéå äpôé-ïañæëàäðáø÷zå ¤§ª¤½¦«ª−©¦«©¦§©¹§¨
øéëî-ïa ãrìb-ïa øôç-ïa ãçôìö úBða§´§¨§À̈¤¥³¤¤¦§¨Æ¤¨¦´
älàå óñBé-ïá äMðî úçtLîì äMðî-ïa¤§©¤½§¦§§−Ÿ§©¤´¤¥®§¥̧¤Æ
äkìîe äìâçå ärð äìçî åéúða úBîL§´§Ÿ½̈©§¨´Ÿ½̈§¨§¨¬¦§−̈

äöøúåi''yx:áéðôìå äLî éðôì äðãîrzå §¦§¨«©©«£¹Ÿ§¨¦§¥´¤À§¦§¥Æ
kä øærìàçút äãrä-ìëå íàéNpä éðôìå ïä ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥¬©§¦¦−§¨¨«¥¨®¤¬©

øîàì ãrBî-ìäài''yx:âøaãna úî eðéáà «Ÿ¤¥−¥«Ÿ¨¦»»¥´©¦§¨¼
-ìr íéãrBpä äãrä CBúa äéä-àì àeäå§¸«Ÿ¨¹̈§´¨«¥À̈©«¨¦²©
-àì íéðáe úî Bàèçá-ék çø÷-úãra ýåýé§Ÿ̈−©«£©®Ÿ©¦«§¤§´¥½¨¦−Ÿ

Bì eéäi''yx:ãCBzî eðéáà-íL òøbé änì ¨¬«¨´¨¦¨©³¥«¨¦̧Æ¦´
CBúa äfçà eðl-äðz ïa Bì ïéà ék BzçtLî¦§©§½¦²¥¬−¥®§¨¨´£ª½̈§−

:È�ÈÒ„ ‡¯a„ÓaסהÈÈ ¯Ó‡ È¯‡ ¿«¿¿»¿ƒ»¬≈¬«¿»

‡ÏÂ ‡¯a„Óa Ôe˙eÓÈ ˙ÓÓ ÔB‰Ï¿≈«¿¿«¿¿»¿»

·Ïk Ô‰l‡ L�‡ ÔB‰�Ó ¯‡zL‡ƒ¿¿«ƒ¿¡«∆»≈»≈

:Ôe� ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ ¯a«¿À∆ƒÀ««

ÙÁ¯א ¯a „ÁÙÏˆ ˙�a ‡·È¯˜Â¿»ƒ»¿«¿»¿»«≈∆
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é"ùø

אח�ה", "�נהֿ�נ� א�מר�ת: וה��י� ָ�ְְְְְֲִִַָָָָָמצרימה",

לכא�: צלפחד �נ�ת �ר�ת נסמכה ְְְְְְְִַָָָָָָָלכ�

(‡)ÛÒBÈŒÔa ‰M�Ó ˙ÁtLÓÏ.?נאמר ל�ה ¿ƒ¿¿…¿«∆∆≈ֱֶַָָ

ל�: ל�מר א�א "��ֿמנ�ה"? נאמר �בר ְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָֹוהלא

��אמר האר�, את ח�ב נ)י�ס� :(בראשית ֱִֵֵֶֶֶֶַָָ

את ח�ב� �בנ�תיו וג�'", אתֿעצמתי ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָֹ"והעלת�

�הי� �לל�ד�, אח�ה". "�נהֿ�נ� ��אמר: ְְֶֶַָָ�ְֱֲֶֶֶַָָָָהאר�,

אב�תיו �מע�ה ��ע�יו מי ��ל צ�יקי�, ����ֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

ליחס� מה� �אחד ה�ת�ב ל� �פרט ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָסת�מי�,

לגנאי, יחס� וא� צ�יק. �� צ�יק זה הרי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַל�בח,

כה)�ג�� ��(מ"ב ��ֿנתניה י�מעאל "�א ְְְְִֵֶֶַָָָ

הי�: ר�עי� ע�� ה�ז�רי� ��ל �יד�ע ְְְֱִִִִִֶַַָָָָָָָאלי�מע"

'B‚Â ‰Ú� ‰ÏÁÓ.א�מר ה�א לו)�לה�� :(במדבר «¿»…»¿ְֵַָ

ז� �ק�ל�ת ���� מ�יד, תרצה", מחלה ְָ�ְְְִִִֶֶַַַָָָ"ו�היינה

סדר�: את ��ה לפיכ� È�ÙÏÂ(·)�ז�, ‰LÓ È�ÙÏ ְְְִִִֶָָָƒ¿≈…∆¿ƒ¿≈

¯ÊÚÏ‡.נת�� א�א לפניה� עמד� ��א מ�יד, ∆¿»»ְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹ

אהר�: ��ת אחר LÓ‰האר�עי� È�ÙÏ.�� ואחר ְֲִֵֶַַַַָָֹƒ¿≈…∆ְַַָ

אלעזר ידע, לא מ�ה א� אפ�ר, אלעזר? ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹלפני

ר�י �ברי ודר�ה�, ה�קרא סרס א�א ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָי�דע?

�בית א�מר: אלעזר ר�י מ��� חנ� א�א ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹיא��ה.

� לפני ועמד� י��בי� הי� קיט,��ה�דר� (ב"ב ְְְְְִִִֵַָָָ�ָ

B‚Â'(‚):ספרי) ‰È‰Œ‡Ï ‡e‰Â.(ספרי קיח, לפי(ש� ¿…»»¿ְִ

לא ל�מר נזקק� מת", "�חטא� ל�מר: �א�ת ְְְְִֵֶֶַַָָֹ�הי�

על �ה�� קרח �עדת ולא מתל�נני� ְְְְְֲִִִֵֶַַַַֹֹ�חטא

ולא מת לב�� �חטא� א�א ְְְְֵֶֶַַָָָֹה�ד��ֿ�ר��ֿה�א,

ע��. אחרי� את צו)החטיא עקיבא(שבת ר�י ֱֲֲִִִִִֵֶֶַָ

מ� א�מר: �מע�� ור�י היה. עצי� מק��� ְְְִִִִֵֵֵֵַָָא�מר:

היה: e�È·‡ŒÌL(„)ה�ע�ילי� Ú¯bÈ ‰nÏ.�אנ ְִִַַָָ»»ƒ»«≈»ƒָ

זרע, ח��ב�ת ה�קב�ת אי� וא� ע�מד�ת �� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַ�מק��

ליב� א�נ� קיט)�תי�� Ôa:(ב"ב BÏ ÔÈ‡ Èk.הא ְְִִֵֵַָָƒ≈≈ָ
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é"ùø

מ�יד, �ל��; ��בע�ת הי� לא ,�� ל� היה ְְִִֵַָָָֹא�

הי�: ‡˙ÔËtLÓŒ(‰)�חכמנ��ת ‰LÓ ·¯˜iÂ. ְִֶַָָ««¿≈…∆∆ƒ¿»»
ח) על(סנהדרי� נפרע וכא� מ���, הלכה ְְְְֲִִִֶַַָָָָָנתע�מה

ל�מר עטרה א)��טל יק�ה(דברי� א�ר "וה�בר : ְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָ

אלי" �קרב�� ש�)מ�� רא�יה(סנהדרי� אחר: �בר . ְְִִֵֵֶַַַָָָ

��כ� א�א מ�ה, עלֿידי לה�תב ז� �ר�ה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהיתה

יד�: על ונכ�בה צלפחד B�a˙(Ê)�נ�ת Ôk ְְְְְְִַָָָָָ≈¿
˙¯·c „ÁÙÏˆ.ת�בה� �� "יא�ת". �תר��מ�: ¿»¿»…¿…ְְְַָָָ

מה עינ� �ראתה מ�יד, ��ר��; לפני ז� ְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָ�ר�ה

מ�ה: �ל עינ� ראתה ˆÁÙÏ„��א ˙B�a Ôk ֲֵֶֶֶָָֹֹ≈¿¿»¿»
˙¯·c.ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א� אד� א�רי תבע�; יפה …¿…ְְֵֶֶַַָָָָָָ

לדבריו: Ôzzמ�דה Ô˙�.(קיח חלקי�:(ב"ב �ני ְִֶָָ»…ƒ≈ְֲִֵָ

ע� וחלק� מצרי�, מ��צאי �היה אביה�, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָחלק

חפר: �נכסי (ס"א.z¯·Ú‰Âאחיו העברה ל��� ְְִֵֵֶֶָ¿«¬«¿»ְֲַָָ

קטז)עברה) לי�ר��.(ב"ב �� מ�יח �אינ� �מי ה�א ְְְְִִֵֵֶֶַַָ

מ�בט נחלה מעברת �ה�ת �� על אחר: ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ�בר

��א א�ת�; י�ר�י� �בעל� ��נ� קכ)ל�בט, (ב"ב ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹ

וכ� �לבד. ה��ר לא�ת� א�א נצט�ה לא נחלה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹ��ב

א�מר ה�א �כ�� לב��", אתֿנחלת� ֵָ�ְְְְֲֲִֶֶַַַָ"והעבר��

"והעבר��": א�מר: ה�א �בבת ְְְְֲֵֶֶַַַַ"�נת��",

(‡È)BzÁtLnÓ ÂÈÏ‡ ·¯w‰ B¯‡LÏ.ב"ב (ספרי. ƒ¿≈«»…≈»ƒƒ¿«¿
האב:קט) מ��חת א�א קר�יה מ��חה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָואי�

(·È)ÌÈ¯·Ú‰ ¯‰ŒÏ‡ ‰ÏÚ.(רבה ל�ה(במדבר ¬≈∆«»¬»ƒָָ

ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א: �אמר �יו� לכא�? ְְְִֵֶַַָָָָָָנסמכה

להנחיל, ה�ק�� צ�ה א�תי אמר: לה�", ��� ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ"נת�

ה�ד��ֿ ל� אמר לאר�? וא�נס ה�זרה ה�רה ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָ�ֶָ��א

ע�מדת �מק�מ� �זרתי �בר(ספרי)�ר��ֿה�א: . ְְִִֵֶֶָָָָָ

רא�ב�, �בני �ד �ני לנחלת מ�ה ��כנס �יו� ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹאחר:

מ�ל נדרי. לי �ה�ר לי �מד�ה ואמר: ְִִִַָָ�ִֶֶ�ְְִַַָָ�מח

.��� ��טי� לפתח י�נס ��א �נ� על ��זר ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלמל�
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dÏ ·È¯˜c d·È¯˜Ï dz�ÒÁ‡ ˙È»«¬«¿≈¿»ƒ≈¿»ƒ≈

È�·Ï È‰˙e d˙È ˙¯ÈÂ d˙ÈÚ¯fÓƒ«¿ƒ≈¿≈«»«¿≈ƒ¿≈

„Èwt È„ ‡Ók ÔÈc ˙¯Ê‚Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ«ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈיב‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ¿»»…∆«¬«¿»¿…∆

˙È ÈÊÁÂ ÔÈ„‰ È‡¯·Ú„ ‡¯eËÏ ˜Ò«¿»«¬»»≈»≈«¬≈»

:Ï‡¯NÈ È�·Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

é"ùø

מ�יד, �ל��; ��בע�ת הי� לא ,�� ל� היה ְְִִֵַָָָֹא�

הי�: ‡˙ÔËtLÓŒ(‰)�חכמנ��ת ‰LÓ ·¯˜iÂ. ְִֶַָָ««¿≈…∆∆ƒ¿»»
ח) על(סנהדרי� נפרע וכא� מ���, הלכה ְְְְֲִִִֶַַָָָָָנתע�מה

ל�מר עטרה א)��טל יק�ה(דברי� א�ר "וה�בר : ְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָ

אלי" �קרב�� ש�)מ�� רא�יה(סנהדרי� אחר: �בר . ְְִִֵֵֶַַַָָָ

��כ� א�א מ�ה, עלֿידי לה�תב ז� �ר�ה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהיתה

יד�: על ונכ�בה צלפחד B�a˙(Ê)�נ�ת Ôk ְְְְְְִַָָָָָ≈¿
˙¯·c „ÁÙÏˆ.ת�בה� �� "יא�ת". �תר��מ�: ¿»¿»…¿…ְְְַָָָ

מה עינ� �ראתה מ�יד, ��ר��; לפני ז� ְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָ�ר�ה

מ�ה: �ל עינ� ראתה ˆÁÙÏ„��א ˙B�a Ôk ֲֵֶֶֶָָֹֹ≈¿¿»¿»
˙¯·c.ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א� אד� א�רי תבע�; יפה …¿…ְְֵֶֶַַָָָָָָ

לדבריו: Ôzzמ�דה Ô˙�.(קיח חלקי�:(ב"ב �ני ְִֶָָ»…ƒ≈ְֲִֵָ

ע� וחלק� מצרי�, מ��צאי �היה אביה�, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָחלק

חפר: �נכסי (ס"א.z¯·Ú‰Âאחיו העברה ל��� ְְִֵֵֶֶָ¿«¬«¿»ְֲַָָ

קטז)עברה) לי�ר��.(ב"ב �� מ�יח �אינ� �מי ה�א ְְְְִִֵֵֶֶַַָ

מ�בט נחלה מעברת �ה�ת �� על אחר: ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ�בר

��א א�ת�; י�ר�י� �בעל� ��נ� קכ)ל�בט, (ב"ב ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹ

וכ� �לבד. ה��ר לא�ת� א�א נצט�ה לא נחלה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹ��ב

א�מר ה�א �כ�� לב��", אתֿנחלת� ֵָ�ְְְְֲֲִֶֶַַַָ"והעבר��

"והעבר��": א�מר: ה�א �בבת ְְְְֲֵֶֶַַַַ"�נת��",

(‡È)BzÁtLnÓ ÂÈÏ‡ ·¯w‰ B¯‡LÏ.ב"ב (ספרי. ƒ¿≈«»…≈»ƒƒ¿«¿
האב:קט) מ��חת א�א קר�יה מ��חה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָואי�

(·È)ÌÈ¯·Ú‰ ¯‰ŒÏ‡ ‰ÏÚ.(רבה ל�ה(במדבר ¬≈∆«»¬»ƒָָ

ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א: �אמר �יו� לכא�? ְְְִֵֶַַָָָָָָנסמכה

להנחיל, ה�ק�� צ�ה א�תי אמר: לה�", ��� ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ"נת�

ה�ד��ֿ ל� אמר לאר�? וא�נס ה�זרה ה�רה ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָ�ֶָ��א

ע�מדת �מק�מ� �זרתי �בר(ספרי)�ר��ֿה�א: . ְְִִֵֶֶָָָָָ

רא�ב�, �בני �ד �ני לנחלת מ�ה ��כנס �יו� ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹאחר:

מ�ל נדרי. לי �ה�ר לי �מד�ה ואמר: ְִִִַָָ�ִֶֶ�ְְִַַָָ�מח

.��� ��טי� לפתח י�נס ��א �נ� על ��זר ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלמל�
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ìàøNéi''yx:âé-ìà zôñàðå dúà äúéàøå ¦§¨¥«§¨¦´¨Ÿ½̈§¤«¡©§¨¬¤
énréçà ïøäà óñàð øLàk äzà-íb EEi''yx: ©¤−©¨®¨©«£¤¬¤«¡©−©«£¬Ÿ¨¦«

ãéúáéøîa ïö-øaãîa ét íúéøî øLàk©«£¤Á§¦¤̧¦¹§¦§©¦À¦§¦©Æ
-éî íä íäéðérì íéná éðLéc÷äì äãrä̈«¥½̈§©§¦¥¬¦©©−¦§¥«¥¤®¥²¥«

ïö-øaãî Lã÷ úáéøîi''yx:ñåèäLî øaãéå §¦©¬¨¥−¦§©¦«©§©¥´¤½
øîàì ýåýé-ìài''yx:æèéäìà ýåýé ã÷ôé ¤§Ÿ̈−¥«Ÿ¦§´Ÿ§Ÿ̈½¡Ÿ¥¬

äãrä-ìr Léà øùa-ìëì úçeøäi''yx: ¨«−Ÿ§¨¨¨®Ÿ¦−©¨«¥¨«
æéíäéðôì àáé øLàå íäéðôì àöé-øLà£¤¥¥´¦§¥¤À©«£¤³¨ŸÆ¦§¥¤½

úãr äéäú àìå íàéáé øLàå íàéöBé øLàå©«£¤¬«¦¥−©«£¤´§¦¥®§³Ÿ¦«§¤Æ£©´

CÈnÚÏיג L�k˙˙Â d˙È ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈»«¿ƒ¿¿≈¿«»

Ô¯‰‡ LÈ�k˙‡ È„ ‡Ók z‡ Û‡«»¿¿»ƒƒ¿¿ƒ«¬…

:CeÁ‡ידÏÚ Ôez·È¯Ò È„ ‡Ók »¿»ƒ»∆¿«

˙evÓa Ôˆ„ ‡¯a„Óa È¯ÓÈÓ≈¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿«

ÔB‰È�ÈÚÏ ‡iÓ· È˙eLc˜Ï ‡zL�k¿ƒ¿»¿«»ƒ¿«»¿≈≈

:Ôˆ„ ‡¯a„Ó Ì˜¯ ˙evÓ ÈÓ Ôep‡ƒ≈«¿««¿¿»¿ƒ

ÓÈÓÏ¯:טו ÈÈ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿»¿≈»

ÏÎÏטז ‡iÁe¯ dÏ‡ ÈÈ ÈpÓÈ¿«≈¿»¡»«»¿»

:‡zL�k ÏÚ ¯·b ‡¯ÒaיזÈc ƒ¿»¿««¿ƒ¿»ƒ

ÔB‰ÈÓ„˜ ÏBÚÈ È„Â ÔB‰ÈÓ„˜ ˜BtÈƒ√»≈¿ƒ≈√»≈

È‰˙ ‡ÏÂ ÔepÏÚÈ È„Â Ôep˜tÈ È„Â¿ƒ«≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿≈

Ô‰Ï ˙ÈÏ È„ ‡�Úk ÈÈ„ ‡zL�k¿ƒ¿»«¿»¿»»ƒ≈¿≈

é"ùø

אחריו, וה�א � לחצר אחריו, וה�א � ל�ער ְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָנכנס

ל�יט��, ל�נס ��א �יו� אחריו. וה�א � ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָל�רקלי�

ל�נס: אס�ר א�ה ואיל� מ�א� �ני, ל�: ְְִִִֵֵַַָָָָָָאמר

(‚È)EÈÁ‡ Ô¯‰‡ ÛÒ‡� ¯L‡k.תא�ה�� מ�א�, «¬∆∆¡««¬…»ƒְִִֶַָָ

ט�ב א�ה אי� אחר: �בר אהר�. �ל למיתת� ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמ�ה

לב)מ���. א�(דברי� הא לאֿק����". א�ר "על : ְֲִִִֶֶֶַַָֹ

�כל לה�טר. זמנכ� ה�יע לא עדי� א�תי, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹק����

��גזרה לפי סרח�נ�, �תב "מיתת�", ��תב ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָמק��

��א �ע�� ��ד�ר למ�ת ה�ד�ר ��ר על ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹ�זרה

��א סרח�נ�, ���תב מ�ה ��� לכ� ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹהאמינ�,

היה ה�מרי� מ� ה�א א� פ)יאמר�: מ�ל(יומא . ְְִִַַַָָָָֹ

קלקלה אחת �ביתֿ�י�: ���ק�ת נ�י� ְְְְִִִִֵֵֶַַָָל��י

מק�� �כל �א�, א� וכ�', �ביעית ��י אכלה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָואחת

��א לה�דיע סרח�נ�, הז�יר מיתת�, ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָֹ�הז�יר

�לבד: ז� א�א �ה� È¯ÓŒÈÓ·˙(È„)היתה Ì‰ ְְִֶֶַָָָָ≈≈¿ƒ«
L„˜.:אחר �בר אחר. ע�� �ה� אי� לב��, ה� »≈ְֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ה� �י�ֿס��, �המר� הי� ה� �מרה, �המר� ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָה�

צי�: �מד�ר �המר� LÓ‰(ÂË)עצמ� ¯a„ÈÂ ְְְְִִִֶַַָ«¿«≈…∆
'B‚Â '‰ŒÏ‡.,�צ�יקי �ל �בח� לה�דיע ∆¿ְְִִִִֶַַָ

וע�סקי� צר�� מ�יחי� הע�ל� מ� ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָ����פטרי�

צ��ר: א�ה.Ó‡Ï¯�צרכי א� ה�יבני ל�: אמר ְְִֵָ≈…ֲִִִֵַַָָ

לאו: א� �רנס לה� ‰'(ÊË)ממ�ה „˜ÙÈ.�יו� ְְִֶֶַַָָָƒ¿…ֵָ

צלפחד נחלת ��" ה�ק��: ל� �אמר מ�ה ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ��מע

�עה(במ"ר)לבנ�תיו", ה�יע צרכי,אמר: �את�ע ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ

ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א: ל� אמר �ד�תי. את �ני ִַַָָָָ�ְְִֶֶַָ��ר��

יה��ע ה�א �דאי לפני, �מח�בה עלתה �� ַ�ְְְְְֲַַַָָָָָָֹלא

וזה� האהל. מ��� מ� ��א ,����� �כר ְְִִִֶֶֶַָָֹֹֹל�ל

�למה כז)�אמר �רי�":(משלי יאכל �אנה "נצר : ְְְִֵֵֶַַָָָֹֹֹֹ

˙Áe¯‰ È‰Ï‡.ל� ר��נ� לפניו: אמר נאמר? ל�ה ¡…≈»…ְֱִֶֶַַָָָָָ

ואחד, אחד �ל �ל �ע�� לפני� ויד�ע �ל�י ְְְְֶֶֶֶַַָָָָָָָע�ל�!

��הא מנהיג עליה� מ�ה לזה; זה ��מי� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָואינ�

�ע��: לפי ואחד אחד �ל ‡ÈŒ¯Lˆ‡(ÊÈ)ס�בל ְְְִֵֶֶַָָָ¬∆≈≈
Ì‰È�ÙÏ.�בי���� הא��ת, מלכי �דר� לא ƒ¿≈∆ְְֵֶֶַָֹ�ְִֶ

א�א ל�לחמה, חיל�תיה� את �מ��חי� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ב�יה�

��אמר וע�ג, �סיח�� ��לחמ�י אני, �ע�יתי ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַָ�מ�

כא) �ע�ה(במדבר �כדר� את�". "אלֿ�ירא :ְִֶֶֶַָָָֹ

��אמר ה)יה��ע, אליו(יהושע יה��ע "ו�ל� : ְ�ְֱֵֶֶֶַַַ�ֵַָ

א�מר ה�א �דוד וכ� וג�'". א�ה הלנ� ל� ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹו�אמר

יח) י�צא(ש"א � לפניה�" �בא י�צא "�יֿה�א :ְִִֵֵֵֶָ

�רא�: ונכנס Ì‡ÈˆBÈ�רא� ¯L‡Â.:זכ��תיו� ְְִָָָֹֹ«¬∆ƒ≈ְִ�ָ

Ì‡È·È ¯L‡Â.וא�ר" אחר: �בר �זכ��תיו. «¬∆¿ƒ≈ְִ�ֲֵֶַַָָָ

ל� �ע�ה ��א לי,יביא�" ע��ה �א�ה �דר� ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ
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ärø íäì-ïéà øLà ïàvk ýåýéi''yx:çéøîàiå §Ÿ̈½©¾Ÿ£¤¬¥«¨¤−Ÿ¤«©¸Ÿ¤
ïeð-ïa rLBäé-úà Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈¹¤¤À©§Æ¤§ª´©¦½

åéìr Eãé-úà zëîñå Ba çeø-øLà Léài''yx: ¦−£¤´©®§¨«©§¨¬¤¨«§−¨¨«
èééðôìå ïäkä øærìà éðôì Búà zãîräå§©«£©§¨´ŸÀ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−

íäéðérì Búà äúéeöå äãrä-ìki''yx:ëäzúðå ¨¨«¥¨®§¦¦¨¬Ÿ−§¥«¥¤«§¨«©¨¬
éða úãr-ìk eòîLé ïrîì åéìr EãBäî¥«§−¨¨®§©´©¦§§½¨£©−§¥¬

ìàøNéi''yx:àëøærìà éðôìåãîré ïäkä ¦§¨¥«§¦§¥̧¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©«£½Ÿ
åét-ìr ýåýé éðôì íéøeàä ètLîa Bì ìàLå§¨¬©²§¦§©¬¨«¦−¦§¥´§Ÿ̈®©¦̧
Bzà ìàøNé-éða-ìëå àeä eàáé åét-ìrå eàöé¥«§¹§©¦´¨ÀŸ²§¨§¥«¦§¨¥¬¦−

äãrä-ìëåi''yx:áëäeö øLàk äLî Nriå §¨¨«¥¨«©©´©¤½©«£¤²¦¨¬
éðôì eäãîriå rLBäé-úà çwiå Búà ýåýé§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´¤§ªÀ©©©«£¦¥¸Æ¦§¥Æ

äãrä-ìk éðôìå ïäkä øærìài''yx:âëCîñiå ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥¨«©¦§¯Ÿ
ýåýé øac øLàk eäeöéå åéìr åéãé-úà¤¨¨²¨−̈©§©¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−

äLî-ãéai''yx:ôéùéîççëàýåýé øaãéå §©¤«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äùî-ìàázøîàå ìàøNé éða-úà åö ¤¤¬Ÿ¥«Ÿ©µ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈

:ÈÚ¯יחCÏ ¯·„ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â »≈«¬«¿»¿…∆¿«»

Áe¯ Èc ¯·b Ôe� ¯a ÚLB‰È ˙È»¿À««¿«ƒ«

C„È ˙È CBÓÒ˙Â d· ‰‡e·�¿»≈¿ƒ¿»¿»

:È‰BÏÚיטÌ„˜Ï d˙È ÌÈ˜˙e ¬ƒ¿ƒ»≈»√»

‡zL�k Ïk Ì„˜ÏÂ ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡∆¿»»«¬»¿»√»»¿ƒ¿»

:ÔB‰È�ÈÚÏ d˙È „wÙ˙eכÔz˙Â ¿«≈»≈¿≈≈¿ƒ≈

ÔeÏa˜È Èc ÏÈ„a È‰BÏÚ CÂÈfÓƒƒ»¬ƒ¿ƒƒ¿«¿

:Ï‡¯NÈ È�·c ‡zL�k Ïk dpÓƒ≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ìe˜Èכא ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜ÏÂ¿»√»∆¿»»«¬»¿

ÈÈ Ì„˜ ‡i¯e‡ ÔÈ„a dÏ Ï‡LÈÂ¿ƒ¿«≈¿ƒ«»√»¿»

ÏÚÂ ÔÈ˜Ù� ÔB‰È d¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿≈¿»¿ƒ¿«

È�a ÏÎÂ ‡e‰ ÔÈlÚ ÔB‰È d¯ÓÈÓ≈¿≈¿«ƒ¿»¿≈

:‡zL�k ÏÎÂ dnÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈¿»¿ƒ¿»

ÈÈכב „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»

dÓÈ˜‡Â ÚLB‰È ˙È ¯·„e d˙È»≈¿«»¿À««¬ƒ≈

Ïk Ì„˜e ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„√̃»∆¿»»«¬»√»»

:‡zL�kכגÈ‰B„È ˙È CÓÒe ¿ƒ¿»¿«»¿ƒ

ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók d„wÙe È‰BÏÚ¬ƒ«¿≈¿»ƒ«ƒ¿»

:‰LÓ„ ‡„ÈaאÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ƒ»¿…∆«ƒ¿»ƒ

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓבÈ�a ˙È „wt …∆¿≈»«≈»¿≈

È�a¯˜ ˙È ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿»À¿»ƒ

‡Ïa˜˙‡Ï È�a¯˜Ï ¯ecÒ ÌÁÏ¿≈ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ¿«»»

é"ùø

לאר�: מכניס� קח��.˜EÏŒÁ(ÁÈ)�איני ְִִֵֶֶַָָָ«¿ֶָ

מק��: �ל �ניו להנהיג ��כית א�רי�, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָ�דברי�:

EÏ.:מ�יר א�ה זה את ל�, ��ד�ק ‡Áe¯Œ¯Lאת ¿ְִֶֶֶֶַַָָ¬∆«
Ba.ל� �ל ר�ח� �נגד להל� ���כל �אל�, ְְֲֲֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�א�ר

ואחד: ÂÈÏÚאחד E„ÈŒ˙‡ zÎÓÒÂ.�מתר�מ ל� �� ְֶֶָָ¿»«¿»∆»¿»»ְֵ�ְְָ

ל� היה לא עליו: יאמר� ��א �ח�י�, ְְְִֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ��דר�

מ�ה: �ימי רא� ‡˙B(ËÈ)להרי� ‰˙ÈeˆÂ.על ְִִֵֶָֹֹ¿ƒƒ»…ַ

מנת על ה�; סרבני� ה�, ��רחני� �ע, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָי�ראל:

עלי�: ÂÈÏÚ(Î)��ק�ל E„B‰Ó ‰z˙�Â.��קר זה ְֵֶֶַָ¿»«»≈¿»»ֵֶ

�ני�: למדי�:.E„B‰Óע�ר נמצאנ� ה�ד�, �ל ולא ִָ≈¿ְְְְִִֵֵָֹ

��בנה: יה��ע �ני �ח�ה, מ�ה eÚÓLÈ�ני ÔÚÓÏ ְְְֵֵֶַַָֹ�ְַַָָ¿««ƒ¿¿
Ï‡¯NÈ È�a ˙„ÚŒÏk.ויראה �ב�ד �� נ�הגי� ��הי� »¬«¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִִִֶָָ

:�� ���הגי� ‰Ô‰k(Î‡)�דר� ¯ÊÚÏ‡ È�ÙÏÂ ְְֲִֶֶֶ¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈

„ÓÚÈ.זז ה�ה ה�ב�ד �אי� ��אל�, �אלת� הרי «¬…ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

נוטל) צרי�(ס"א יהא יה��ע �א� אבי�, ְִֵַָ�ְִִֵֶַָמ�ית

BÏלאלעזר: Ï‡LÂ.:למלחמה לצאת ���צטר� ְְֶָָ¿»«ְְְְִִֵֵֶָָָָ

ÂÈtŒÏÚ.:אלעזר (יומאסנהדרי�.Ú‰ŒÏÎÂ„‰�ל «ƒְֶֶָָ¿»»≈»ְְִֶַ

‡˙ÚLB‰ÈŒ(Î·):עג) ÁwiÂ.(ספרי)�דברי� לקח� «ƒ«∆¿À«ְְִִָָ

ה�א: לע�ל� י�ראל �רנסי �כר מ�� ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָוה�דיע�

(‚Î)ÂÈ„ÈŒ˙‡ CÓÒiÂ.מ�ה וי�תר י�תר יפה, �עי� «ƒ¿…∆»»ְְִִֵֵַַָָ

"וסמכ� ל�: אמר �ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א ְְְִֶֶַַַַָָָָָָ��צט�ה,

�כלי וע�א� ידיו, ���י ע�ה וה�א ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָאתֿיד�";

יפה: �עי� חכמת� �מ�א� וגד�� ac¯מלא ¯L‡k ְְְְִִֵַָָָָָָ«¬∆ƒ∆
עליו:.‰' מה�ד� נת� הה�ד: לעני� ˆÂ(·)א� ְְִֵַַַַָָָ«

Ï‡¯NÈ È�aŒ˙‡.,"'ה "יפקד למעלה? אמ�ר מה ∆¿≈ƒ¿»≈ְְְִַָָָֹ

על מצ�ני �א�ה עד ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א: ל� ְִֵֶַַַַַַָָָָאמר



קמי qgpitgkiying mei qelwpe`

ärø íäì-ïéà øLà ïàvk ýåýéi''yx:çéøîàiå §Ÿ̈½©¾Ÿ£¤¬¥«¨¤−Ÿ¤«©¸Ÿ¤
ïeð-ïa rLBäé-úà Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈¹¤¤À©§Æ¤§ª´©¦½

åéìr Eãé-úà zëîñå Ba çeø-øLà Léài''yx: ¦−£¤´©®§¨«©§¨¬¤¨«§−¨¨«
èééðôìå ïäkä øærìà éðôì Búà zãîräå§©«£©§¨´ŸÀ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−

íäéðérì Búà äúéeöå äãrä-ìki''yx:ëäzúðå ¨¨«¥¨®§¦¦¨¬Ÿ−§¥«¥¤«§¨«©¨¬
éða úãr-ìk eòîLé ïrîì åéìr EãBäî¥«§−¨¨®§©´©¦§§½¨£©−§¥¬

ìàøNéi''yx:àëøærìà éðôìåãîré ïäkä ¦§¨¥«§¦§¥̧¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©«£½Ÿ
åét-ìr ýåýé éðôì íéøeàä ètLîa Bì ìàLå§¨¬©²§¦§©¬¨«¦−¦§¥´§Ÿ̈®©¦̧
Bzà ìàøNé-éða-ìëå àeä eàáé åét-ìrå eàöé¥«§¹§©¦´¨ÀŸ²§¨§¥«¦§¨¥¬¦−

äãrä-ìëåi''yx:áëäeö øLàk äLî Nriå §¨¨«¥¨«©©´©¤½©«£¤²¦¨¬
éðôì eäãîriå rLBäé-úà çwiå Búà ýåýé§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´¤§ªÀ©©©«£¦¥¸Æ¦§¥Æ

äãrä-ìk éðôìå ïäkä øærìài''yx:âëCîñiå ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥¨«©¦§¯Ÿ
ýåýé øac øLàk eäeöéå åéìr åéãé-úà¤¨¨²¨−̈©§©¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−

äLî-ãéai''yx:ôéùéîççëàýåýé øaãéå §©¤«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äùî-ìàázøîàå ìàøNé éða-úà åö ¤¤¬Ÿ¥«Ÿ©µ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈

:ÈÚ¯יחCÏ ¯·„ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â »≈«¬«¿»¿…∆¿«»

Áe¯ Èc ¯·b Ôe� ¯a ÚLB‰È ˙È»¿À««¿«ƒ«

C„È ˙È CBÓÒ˙Â d· ‰‡e·�¿»≈¿ƒ¿»¿»

:È‰BÏÚיטÌ„˜Ï d˙È ÌÈ˜˙e ¬ƒ¿ƒ»≈»√»

‡zL�k Ïk Ì„˜ÏÂ ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡∆¿»»«¬»¿»√»»¿ƒ¿»

:ÔB‰È�ÈÚÏ d˙È „wÙ˙eכÔz˙Â ¿«≈»≈¿≈≈¿ƒ≈

ÔeÏa˜È Èc ÏÈ„a È‰BÏÚ CÂÈfÓƒƒ»¬ƒ¿ƒƒ¿«¿

:Ï‡¯NÈ È�·c ‡zL�k Ïk dpÓƒ≈»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ìe˜Èכא ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜ÏÂ¿»√»∆¿»»«¬»¿

ÈÈ Ì„˜ ‡i¯e‡ ÔÈ„a dÏ Ï‡LÈÂ¿ƒ¿«≈¿ƒ«»√»¿»

ÏÚÂ ÔÈ˜Ù� ÔB‰È d¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿≈¿»¿ƒ¿«

È�a ÏÎÂ ‡e‰ ÔÈlÚ ÔB‰È d¯ÓÈÓ≈¿≈¿«ƒ¿»¿≈

:‡zL�k ÏÎÂ dnÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈¿»¿ƒ¿»

ÈÈכב „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»

dÓÈ˜‡Â ÚLB‰È ˙È ¯·„e d˙È»≈¿«»¿À««¬ƒ≈

Ïk Ì„˜e ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„√̃»∆¿»»«¬»√»»

:‡zL�kכגÈ‰B„È ˙È CÓÒe ¿ƒ¿»¿«»¿ƒ

ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók d„wÙe È‰BÏÚ¬ƒ«¿≈¿»ƒ«ƒ¿»

:‰LÓ„ ‡„ÈaאÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe ƒ»¿…∆«ƒ¿»ƒ

:¯ÓÈÓÏ ‰LÓבÈ�a ˙È „wt …∆¿≈»«≈»¿≈

È�a¯˜ ˙È ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿»À¿»ƒ

‡Ïa˜˙‡Ï È�a¯˜Ï ¯ecÒ ÌÁÏ¿≈ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ¿«»»

é"ùø

לאר�: מכניס� קח��.˜EÏŒÁ(ÁÈ)�איני ְִִֵֶֶַָָָ«¿ֶָ

מק��: �ל �ניו להנהיג ��כית א�רי�, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָ�דברי�:

EÏ.:מ�יר א�ה זה את ל�, ��ד�ק ‡Áe¯Œ¯Lאת ¿ְִֶֶֶֶַַָָ¬∆«
Ba.ל� �ל ר�ח� �נגד להל� ���כל �אל�, ְְֲֲֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�א�ר

ואחד: ÂÈÏÚאחד E„ÈŒ˙‡ zÎÓÒÂ.�מתר�מ ל� �� ְֶֶָָ¿»«¿»∆»¿»»ְֵ�ְְָ

ל� היה לא עליו: יאמר� ��א �ח�י�, ְְְִֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ��דר�

מ�ה: �ימי רא� ‡˙B(ËÈ)להרי� ‰˙ÈeˆÂ.על ְִִֵֶָֹֹ¿ƒƒ»…ַ

מנת על ה�; סרבני� ה�, ��רחני� �ע, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָי�ראל:

עלי�: ÂÈÏÚ(Î)��ק�ל E„B‰Ó ‰z˙�Â.��קר זה ְֵֶֶַָ¿»«»≈¿»»ֵֶ

�ני�: למדי�:.E„B‰Óע�ר נמצאנ� ה�ד�, �ל ולא ִָ≈¿ְְְְִִֵֵָֹ

��בנה: יה��ע �ני �ח�ה, מ�ה eÚÓLÈ�ני ÔÚÓÏ ְְְֵֵֶַַָֹ�ְַַָָ¿««ƒ¿¿
Ï‡¯NÈ È�a ˙„ÚŒÏk.ויראה �ב�ד �� נ�הגי� ��הי� »¬«¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִִִֶָָ

:�� ���הגי� ‰Ô‰k(Î‡)�דר� ¯ÊÚÏ‡ È�ÙÏÂ ְְֲִֶֶֶ¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈

„ÓÚÈ.זז ה�ה ה�ב�ד �אי� ��אל�, �אלת� הרי «¬…ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

נוטל) צרי�(ס"א יהא יה��ע �א� אבי�, ְִֵַָ�ְִִֵֶַָמ�ית

BÏלאלעזר: Ï‡LÂ.:למלחמה לצאת ���צטר� ְְֶָָ¿»«ְְְְִִֵֵֶָָָָ

ÂÈtŒÏÚ.:אלעזר (יומאסנהדרי�.Ú‰ŒÏÎÂ„‰�ל «ƒְֶֶָָ¿»»≈»ְְִֶַ

‡˙ÚLB‰ÈŒ(Î·):עג) ÁwiÂ.(ספרי)�דברי� לקח� «ƒ«∆¿À«ְְִִָָ

ה�א: לע�ל� י�ראל �רנסי �כר מ�� ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָוה�דיע�

(‚Î)ÂÈ„ÈŒ˙‡ CÓÒiÂ.מ�ה וי�תר י�תר יפה, �עי� «ƒ¿…∆»»ְְִִֵֵַַָָ

"וסמכ� ל�: אמר �ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א ְְְִֶֶַַַַָָָָָָ��צט�ה,

�כלי וע�א� ידיו, ���י ע�ה וה�א ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָאתֿיד�";

יפה: �עי� חכמת� �מ�א� וגד�� ac¯מלא ¯L‡k ְְְְִִֵַָָָָָָ«¬∆ƒ∆
עליו:.‰' מה�ד� נת� הה�ד: לעני� ˆÂ(·)א� ְְִֵַַַַָָָ«

Ï‡¯NÈ È�aŒ˙‡.,"'ה "יפקד למעלה? אמ�ר מה ∆¿≈ƒ¿»≈ְְְִַָָָֹ

על מצ�ני �א�ה עד ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א: ל� ְִֵֶַַַַַַָָָָאמר



qgpitgkiyingקמב meiqelwpe`

éççéð çéø éMàì éîçì éðaø÷-úà íäìà£¥¤®¤¨§¨¦̧©§¦¹§¦©À¥µ©¦«Ÿ¦½
BãrBîa éì áéø÷äì eøîLzi''yx:âzøîàå ¦§§¾§©§¦¬¦−§«£«§¨«©§¨´

íéùák ýåýéì eáéø÷z øLà äMàä äæ íäì̈¤½¤µ¨«¦¤½£¤¬©§¦−©«Ÿ̈®§¨¦̧Ÿ
ãéîú äìò íBiì íéðL íîéîú äðL-éðai''yx: §¥«¨¨¯§¦¦²§©¬¦©−Ÿ¨¬¨¦«

ãNákä úàå ø÷aá äùrz ãçà Nákä-úà¤©¤¬¤¤−̈©«£¤Ÿ́©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤
íéaørä ïéa äùrz éðMäi''yx:äúéøéNrå ©¥¦½©«£¤−Ÿ¥¬¨«©§¨«¦©«£¦¦¯

úéúk ïîLa äìeìa äçðîì úìñ äôéàä̈«¥¨²−Ÿ¤§¦§¨®§¨²§¤¬¤¨¦−
ïéää úréáøi''yx:åøäa äéNrä ãéîz úìò §¦¦¬©¦«Ÿ©−¨¦®¨«£ª¨Æ§©´

ýåýéì äMà ççéð çéøì éðéñi''yx:æBkñðå ¦©½§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«§¦§Æ
Cñð Cqä Lãwa ãçàä Nákì ïéää úréáø§¦¦´©¦½©¤−¤¨«¤®̈©ÀŸ¤©¥²¤¬¤

ýåýéì øëLi''yx:çúàåäùrz éðMä Nákä ¥−̈©«Ÿ̈«§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−Ÿ
äNrz Bkñðëe ø÷aä úçðîk íéaørä ïéa¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧©³Ÿ¤§¦§Æ©«£¤½

ýåýéì ççéð çéø äMài''yx:ôèúaMä íBéáe ¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§Æ©©½̈
íéðøNr éðLe íîéîz äðL-éða íéùáë-éðL§¥«§¨¦¬Ÿ§¥«¨−̈§¦¦®§¥´¤§Ÿ¦À

:Bkñðå ïîMá äìeìa äçðî úìñéúaL úìò ¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤§¦§«Ÿ©¬©©−

ÈÓ„˜ ‡·¯˜Ï Ôe¯hz ‡ÂÚ¯·¿«¬»ƒ¿¿»»»√»«

:d�ÓÊaגÔÈc ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â ¿ƒ¿≈¿≈«¿≈

ÔÈ¯n‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡�a¯À̃¿»»ƒ¿»¿√»¿»ƒ¿ƒ

‡ÓBÈÏ ÔÈ¯z ÔÈÓÏL ‡�L È�a¿≈¿»«¿ƒ¿≈¿»

:‡¯È„˙ ‡˙ÏÚד„Á ‡¯n‡ ˙È ¬»»¿ƒ»»ƒ¿»«

‡�È�˙ ‡¯n‡ ˙ÈÂ ‡¯Ùˆa „aÚz«¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»»

:‡iLÓL ÔÈa „aÚzהÔÓ „ÁÂ «¿≈≈ƒ¿«»¿«ƒ

‡zÏeÒ ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯NÚ«¿»ƒ¿«¿ƒ¿»

‡LÈ˙k ÁLÓa ‡ÏÈÙc ‡˙Á�ÓÏ¿ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»

:‡�È‰ ˙eÚ·¯ו‡¯È„z ‡˙ÏÚ «¿ƒ»¬»»¿ƒ»

È�ÈÒ„ ‡¯eËa ‡„È·Ú˙‡„¿ƒ¿¬ƒ»¿»¿ƒ«

Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»

:ÈÈז‡¯n‡Ï ‡�È‰ ˙eÚ·¯ dkÒ�Â ¿»¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿»

¯ÓÁc Ceq� Cq�˙È ‡L„e˜a „Á«¿¿»ƒ¿««ƒ«¬«

:ÈÈ Ì„˜ ˜ÈzÚח‡¯n‡ ˙ÈÂ «ƒ√»¿»¿»ƒ¿»

˙Á�Ók ‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡�È�ƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»¿ƒ¿«

Ôa¯˜ „aÚz dkÒ�Îe ‡¯Ù«̂¿»¿ƒ¿≈«¿≈À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

‡ÔÈ¯nט ÔÈ¯z ‡˙aLc ‡ÓBÈ·e¿»¿«¿»¿≈ƒ¿ƒ

ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯˙e ÔÈÓÏL ‡�L È�a¿≈¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙Á�Ó„ ‡zÏeÒ¿»¿ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«

:dkÒ�Âי„·Ú˙˙c ‡˙aL ˙ÏÚ ¿ƒ¿≈¬««¿»¿ƒ¿¬≈

é"ùø
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é"ùø

ל�מר: �למ�ד ה�אה? ל��ת ��י� יקריב ְְְֲִִִַַַַַַַָָָאני

קר�נ�: �טל � י�מ� עבר �א� מ�יד, ,"�����"ְְִִֵֶַַַַָָָָ

„ÈÓz‰ ˙ÏÚŒÏÚ.(ספרי)�א�ת לבד מ�ספי�, א�� «…««»ƒְִֵַָָ

קרבי� �אי� �מ�יד, ה�מיד; ע�לת �ל �ב�י� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�ני

נאמר ה��ספי� �כל וכ� ה�מידי�, �ני �י� ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָא�א

זה: לתלמ�ד ה�מיד" LÏLe‰(È·)"עלֿע�לת ְְִֶַַַַָ¿…»
ÌÈ�¯NÚ.�קצ�בי ה� ��� �ר, נס�י �מ��ט ∆¿…ƒְְְְִִִֵֵֵֶַַ

נסכי�: BL„Áa(È„)�פר�ת L„Á ˙ÏÚ ˙‡Ê. ְְִַָָָ……«…∆¿»¿
ל� אי� ו��ב קר�נ�, �טל י�מ� עבר ְְִֵֵֶַָָָָ�א�

B‚Â'(ÂË)��ל�מי�: ÌÈfÚ ¯ÈÚNe.עירי� �ל ְִַ¿ƒƒƒ¿ְִֵָ

וק מק�� טמאת על לכ�ר �אי� ה�לה��ספי� ד�יו ְִִֵַַַָָ�ְְְִַַָָָָֹ

�ב�ע�ת �מ�כת ��פר� ט)�מ� ונ���ה(ד� . ְְְְְְִֶֶֶַַָָֹ

�למ�ד� "לה'", �� ��אמר רא�ֿחד�, ְְֱִֶֶֶַַַֹֹ�עיר

�תח�ה לא ידיעה �� �אי� על ��כ�ר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלל�ד�

ה�ד��ֿ�ר��ֿ א�א �חטא מ�יר �אי� ,���� ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹולא

�מדר�� מ���. למדי� ה�עירי� ��אר �לבד, ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָה�א

ס)�א�דה הביא�(חולי� ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א: אמר : ִַַַָָָָָָָ

ה�רח: את ��עט�י על עלי ÏÚŒÏÚ˙��רה ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ«…«
‰NÚÈ „ÈÓz‰.:ה�ה ה�ר�� אי�.BkÒ�Â�ל «»ƒ≈»∆ְֶַַָָָ¿ƒ¿ֵ

לח�את: נסכי� �אי� ה�עיר, על מ�סב ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ"ונס��"

(ÁÈ)‰„·Ú ˙Î‡ÏÓŒÏk.ה�ריכה מלאכה אפ�� »¿∆∆¬…»ְְֲִִַָָָ

�ל �ח�� ה��רת האבד �בר �ג��: ֶ�ְֶֶ�ְֵֶַָָָָָלכ�,
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נסכי�: BL„Áa(È„)�פר�ת L„Á ˙ÏÚ ˙‡Ê. ְְִַָָָ……«…∆¿»¿
ל� אי� ו��ב קר�נ�, �טל י�מ� עבר ְְִֵֵֶַָָָָ�א�

B‚Â'(ÂË)��ל�מי�: ÌÈfÚ ¯ÈÚNe.עירי� �ל ְִַ¿ƒƒƒ¿ְִֵָ

וק מק�� טמאת על לכ�ר �אי� ה�לה��ספי� ד�יו ְִִֵַַַָָ�ְְְִַַָָָָֹ

�ב�ע�ת �מ�כת ��פר� ט)�מ� ונ���ה(ד� . ְְְְְְִֶֶֶַַָָֹ

�למ�ד� "לה'", �� ��אמר רא�ֿחד�, ְְֱִֶֶֶַַַֹֹ�עיר

�תח�ה לא ידיעה �� �אי� על ��כ�ר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלל�ד�

ה�ד��ֿ�ר��ֿ א�א �חטא מ�יר �אי� ,���� ְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹולא

�מדר�� מ���. למדי� ה�עירי� ��אר �לבד, ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָה�א

ס)�א�דה הביא�(חולי� ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א: אמר : ִַַַָָָָָָָ

ה�רח: את ��עט�י על עלי ÏÚŒÏÚ˙��רה ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ«…«
‰NÚÈ „ÈÓz‰.:ה�ה ה�ר�� אי�.BkÒ�Â�ל «»ƒ≈»∆ְֶַַָָָ¿ƒ¿ֵ

לח�את: נסכי� �אי� ה�עיר, על מ�סב ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ"ונס��"

(ÁÈ)‰„·Ú ˙Î‡ÏÓŒÏk.ה�ריכה מלאכה אפ�� »¿∆∆¬…»ְְֲִִַָָָ

�ל �ח�� ה��רת האבד �בר �ג��: ֶ�ְֶֶ�ְֵֶַָָָָָלכ�,



qgpitgkiyyקמד meiqelwpe`

eùrúi''yx:èéýåýéì äìò äMà ízáø÷äå ©«£«Ÿ§¦§©§¤̧¦¤³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½
äráLå ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða íéøẗ¦¯§¥«¨¨²§©−¦§©´¦¤¨®§¦§¨³

íëì eéäé íîéîz äðL éða íéNáëi''yx: §¨¦Æ§¥´¨½̈§¦¦−¦«§¬¨¤«
ëìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeäL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧

:eùrz ìéàì íéðøNr éðLe øtì íéðøNr¤§Ÿ¦¹©À̈§¥¯¤§Ÿ¦²¨©−¦©«£«Ÿ
àëãçàä Nákì äùrz ïBøOr ïBøOr¦¨³¦¨Æ©«£¤½Ÿ©¤−¤¨«¤¨®
ì:íéùákä úráLáëãçà úàhç øérNe §¦§©−©§¨¦«Ÿ§¦¬©−̈¤¨®

:íëéìr øtëìâëøLà ø÷aä úìò ãálî §©¥−£¥¤«¦§©ÆŸ©´©½Ÿ¤£¤−
:älà-úà eùrz ãéîzä úìòìãëälàk §Ÿ©´©¨¦®©«£−Ÿ¤¥«¤¨¥¹¤

-çéø äMà íçì íéîé úráL íBiì eùrz©«£³Ÿ©Æ¦§©´¨¦½¤²¤¦¥¬¥«©
äùré ãéîzä úìBò-ìr ýåýéì ççéð¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©©¯©¨¦²¥«¨¤−Ÿ

Bkñðåi''yx:äëäéäé Lã÷-àø÷î éréáMä íBiáe §¦§«©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´
:eùrú àì äãár úëàìî-ìk íëìñ ¨¤®¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«Ÿ

åëäLãç äçðî íëáéø÷äa íéøekaä íBéáe§´©¦¦À§©§¦¸§¤¹¦§¨³£¨¨Æ
íëì äéäé Lã÷-àø÷î íëéúòáLa ýåýéì©«Ÿ̈½§¨«ª−Ÿ¥¤®¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½

eùrú àì äãár úëàìî-ìki''yx: ¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«Ÿ
æëíéøt ýåýéì ççéð çéøì äìBò ízáø÷äå§¦§©§¤̧¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯

éða íéùáë äráL ãçà ìéà íéðL ø÷á-éða§¥«¨¨²§©−¦©´¦¤¨®¦§¨¬§¨¦−Ÿ§¥¬
:äðLçëìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeäL ¨¨«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©®̈¤§¨³

ìéàì íéðøNr éðL ãçàä øtì íéðøNr¤§Ÿ¦Æ©¨´¨«¤½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦
:ãçàäèëãçàä Nákì ïBøOr ïBøOr ¨«¤¨«¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏtיטÔe·¯˜˙e »¿«»«¿¿¿»¿

È�a ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ ‡�a¯À̃¿»»¬»»√»¿»ƒ¿≈

‡Ú·LÂ „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙≈¿≈¿««¿«¿»

ÔB‰È ÔÈÓÏL ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ¿

:ÔBÎÏכ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙Á�Óe ¿ƒ¿«¿À¿»¿ƒ»

‡¯B˙Ï ÔÈ�B¯NÚ ‡˙Ïz ÁLÓ·ƒ¿»¿»»ƒ¿ƒ¿»

:Ôe„aÚz ‡¯Î„Ï ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯˙e¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿¿

aÚz„כא ‡�B¯NÚ ‡�B¯NÚƒ¿»ƒ¿»«¿≈

:ÔÈ¯n‡ ‡Ú·LÏ Ôk „Á ‡¯n‡Ï¿ƒ¿»«≈¿«¿»ƒ¿ƒ

tÎÏ¯‡כב „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»«¿«»»

:ÔBÎÈÏÚכג‡¯Ùˆ ˙ÏÚÓ ¯a ¬≈«≈¬««¿»

˙È Ôe„aÚz ‡¯È„z ˙ÏÚ ‡È‰c¿ƒ¬«¿ƒ»«¿¿»

:ÔÈl‡כד‡ÓBÈÏ Ôe„aÚz ÔÈl‡k ƒ≈»ƒ≈«¿¿¿»

Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ÌÁÏ ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒ¿≈À¿«¿ƒ¿««

‡¯È„˙ ‡˙ÏÚ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a¿«¬»√»¿»«¬»»¿ƒ»

:dkÒ�Â „·Ú˙Èכה‡ÓBÈ·e ƒ¿¬≈¿ƒ¿≈¿»

ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk»ƒƒ«»¿«»«¿¿

ÔBÎÈ·B¯˜aכו ‡i¯ek·„ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ«»¿»≈

ÔBÎÈ˙¯ˆÚa ÈÈ Ì„˜ ‡z„Á ‡˙Á�Óƒ¿¬»¬«»√»¿»¿«¿»≈

˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ«

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏtכזÔe·¯˜˙e »¿«»«¿¿¿»¿

ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

„Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙ È�a ÔÈ¯Bzƒ¿≈≈¿≈¿««

:‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ‡Ú·L«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»

ÏÈÙc‡כח ‡zÏÒ ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»

„Á ‡¯B˙Ï ÔÈ�B¯NÚ ‡˙Ïz ÁLÓ·ƒ¿»¿»»ƒ¿ƒ¿»«

:„Á ‡¯Î„Ï ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»

Á„כט ‡¯n‡Ï ‡�B¯NÚ ‡�B¯NÚƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«

é"ùø

ט�ב: �י�� אס�רה � �נגד.ÌÈ¯t(ËÈ)מ�עד ְֲֵָ»ƒְֶֶ

��אמר יח)אברה�, ר�(בראשית "ואלֿה�קר : ְְֱֶֶֶַַַָָָָָ

יצחק:.‡ÌÈÏÈאברה�": �ל איל� .ÌÈN·k�נגד ְַָָ≈ƒְְִֵֶֶֶָ¿»ƒ
יעקב ל)�נגד יעקב".(ש� הפריד "וה��בי� : ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָֹֹ

זאת: ראיתי ה�ר�� מ�ה ר�י �ל ְִִִִֶֶַַַָָֹֹ�יס�ד�

(„Î)ÌBiÏ eNÚz ‰l‡k.�חתי�� יהי� ��א »≈∆«¬«ְֲִִֶֹ

החג: �פרי ‰ÌÈ¯eka(ÂÎ)וה�לכי� ÌBÈ·e.חג ְְְִֵֶָָ¿«ƒƒַ

��י �� על ח�י�", קציר "���רי קר�י ְְִִִִֵֵֵַַָָה�ב�ע�ת

qgpithkiyy mei qelwpe`

ì:íéùákä úráLìøtëì ãçà íéfr øérN §¦§©−©§¨¦«Ÿ§¦¬¦¦−¤¨®§©¥−
:íëéìràìeùrz Búçðîe ãéîzä úìò ãálî £¥¤«¦§©ºŸ©¯©¨¦²¦§¨−©«£®Ÿ

íäékñðå íëì-eéäé íîéîzi''yx:ô §¦¦¬¦«§¨¤−§¦§¥¤«
èëàLãçì ãçàa éréáMä Lãçáe©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´©ÀŸ¤

äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−
:íëì äéäé äreøz íBé eùrú àìáíúéNrå ´Ÿ©«£®Ÿ¬§−̈¦«§¤¬¨¤«©«£¦¤̧

ìéà ãçà ø÷a-ïa øt ýåýéì ççéð çéøì äìòŸ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¯¤¨¨²¤−̈©´¦
:íîéîz äráL äðL-éða íéùák ãçà¤¨®§¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«

âìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeäL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³
:ìéàì íéðøNr éðL øtì íéðøNrãïBøOrå ¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥¬¤§Ÿ¦−¨¨«¦§¦¨´

ì ãçàä Nákì ãçà:íéùákä úráL ¤½̈©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«Ÿ
ä:íëéìr øtëì úàhç ãçà íéfr-øérNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®§©¥−£¥¤«
åãéîzä úìòå dúçðîe Lãçä úìò ãálî¦§©ÁŸ©̧©¹Ÿ¤¦§¨À̈§Ÿ©³©¨¦Æ

ççéð çéøì íètLîk íäékñðå dúçðîe¦§¨½̈§¦§¥¤−§¦§¨¨®§¥´©¦½Ÿ©
ýåýéì äMài''yx:ñæéréáMä Lãçì øBNráe ¦¤−©«Ÿ̈«¤«¨Á©¸Ÿ¤©§¦¦¹

-úà íúéprå íëì äéäé Lã÷-àø÷î äfä©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½§¦¦¤−¤
:eùrú àì äëàìî-ìk íëéúLôð©§«Ÿ¥¤®¨§¨−̈¬Ÿ©«£«Ÿ

ç-ïa øt ççéð çéø ýåýéì äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¨³©«Ÿ̈Æ¥´©¦½Ÿ©©¯¤
äráL äðL-éða íéùák ãçà ìéà ãçà ø÷ä¨²¤−̈©´¦¤¨®§¨¦³Ÿ§¥«¨¨Æ¦§½̈

:íëì eéäé íîéîzèäìeìa úìñ íúçðîe §¦¦−¦«§¬¨¤«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´
ìL ïîMáøNr äLíéðøNr éðL øtì íéð ©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½

:ÔÈ¯n‡ ‡Ú·LÏלÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ ¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒƒ

:ÔBÎÈÏÚ ‡¯tÎÏ „Áלא¯a «¿«»»¬≈«

Ôe„aÚz d˙Á�Óe ‡¯È„z ˙ÏÚÓ≈¬«¿ƒ»ƒ¿»≈«¿¿

:ÔB‰ÈkÒ�Â ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

Á¯ÈÏ‡א „Áa ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯È·e¿«¿»¿ƒ»»¿«¿«¿»

˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ«

È‰È ‡·aÈ ÌBÈ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿«»«¿¿«»»¿≈

:ÔBÎÏב‡˙ÏÚ Ôe„aÚ˙Â ¿¿«¿¿¬»»

¯a ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»«

‡�L È�a ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á È¯Bz≈«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔÈÓÏL ‡Ú·LגÔB‰˙Á�Óe «¿»«¿ƒƒ¿«¿

‡˙Ïz ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒÀ¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»

ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯z ‡¯B˙Ï ÔÈ�B¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ

:‡¯Î„ÏדÏ „Á ‡�B¯NÚÂ‡¯n‡ ¿ƒ¿»¿ƒ¿»«¿ƒ¿»

:ÔÈ¯n‡ ‡Ú·LÏ „Áה¯a ¯ÈÙˆe «¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«

‡¯tÎÏ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚƒ≈«¿«»»¿«»»

:ÔBÎÈÏÚו‡Á¯È ˙ÏÚÓ ¯a ¬≈«≈¬««¿»

d˙Á�Óe ‡¯È„z ˙ÏÚÂ d˙Á�Óeƒ¿»««¬«¿ƒ»ƒ¿»«

‡Ïa˜˙‡Ï ÔB‰Ï ÈÊÁ„k ÔB‰ÈkÒ�Â¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

‰„ÔÈז ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚ·e¿«¿»¿«¿»¿ƒ»»»≈

˙È ÔepÚ˙e ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ¿»««ƒ¿≈¿¿«»

‡Ï ‡z„È·Ú Ïk ÔBÎÈ˙LÙ�«¿»≈»ƒƒ¿»»

:Ôe„aÚ˙חÌ„˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e «¿¿¿»¿¬»»√»

È¯Bz ¯a ¯Bz ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»«≈

‡�L È�a ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ¿¿

ÏÈÙc‡ט ‡zÏÒ ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»

‡¯B˙Ï ÔÈ�B¯NÚ ‡˙Ïz ÁLÓ·ƒ¿»¿»»ƒ¿ƒ¿»

:„Á ‡¯Î„Ï ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»

é"ùø

מ� ה�אה ח�י� למנחת רא��ני� �ה� ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָה�ח�,

Ì‰ÈkÒ�Â(Ï‡)החד�: ÌÎÏŒeÈ‰È ÌÓÈÓz.�א ֶָָ¿ƒƒƒ¿»∆¿ƒ¿≈∆ַ

ר��תינ� למד� �מימי�; יהי� פז)ה�סכי� ,(מנחות ְְְְִִִִֵַַָָ

לנסכי�: �ס�ל קמחי� �העלה �ה�י� ְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָמ�א�,

(Â)L„Á‰ ˙ÏÚ „·lÓ.ה�א� חד�, רא� מ�ספי ƒ¿«…««…∆ְֵֶֶֹֹ

ה�נה: רא� ְַָָֹ�י��



קמה qgpithkiyy mei qelwpe`

ì:íéùákä úráLìøtëì ãçà íéfr øérN §¦§©−©§¨¦«Ÿ§¦¬¦¦−¤¨®§©¥−
:íëéìràìeùrz Búçðîe ãéîzä úìò ãálî £¥¤«¦§©ºŸ©¯©¨¦²¦§¨−©«£®Ÿ

íäékñðå íëì-eéäé íîéîzi''yx:ô §¦¦¬¦«§¨¤−§¦§¥¤«
èëàLãçì ãçàa éréáMä Lãçáe©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´©ÀŸ¤

äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−
:íëì äéäé äreøz íBé eùrú àìáíúéNrå ´Ÿ©«£®Ÿ¬§−̈¦«§¤¬¨¤«©«£¦¤̧

ìéà ãçà ø÷a-ïa øt ýåýéì ççéð çéøì äìòŸ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¯¤¨¨²¤−̈©´¦
:íîéîz äráL äðL-éða íéùák ãçà¤¨®§¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«

âìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeäL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³
:ìéàì íéðøNr éðL øtì íéðøNrãïBøOrå ¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥¬¤§Ÿ¦−¨¨«¦§¦¨´

ì ãçàä Nákì ãçà:íéùákä úráL ¤½̈©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«Ÿ
ä:íëéìr øtëì úàhç ãçà íéfr-øérNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®§©¥−£¥¤«
åãéîzä úìòå dúçðîe Lãçä úìò ãálî¦§©ÁŸ©̧©¹Ÿ¤¦§¨À̈§Ÿ©³©¨¦Æ

ççéð çéøì íètLîk íäékñðå dúçðîe¦§¨½̈§¦§¥¤−§¦§¨¨®§¥´©¦½Ÿ©
ýåýéì äMài''yx:ñæéréáMä Lãçì øBNráe ¦¤−©«Ÿ̈«¤«¨Á©¸Ÿ¤©§¦¦¹

-úà íúéprå íëì äéäé Lã÷-àø÷î äfä©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½§¦¦¤−¤
:eùrú àì äëàìî-ìk íëéúLôð©§«Ÿ¥¤®¨§¨−̈¬Ÿ©«£«Ÿ

ç-ïa øt ççéð çéø ýåýéì äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¨³©«Ÿ̈Æ¥´©¦½Ÿ©©¯¤
äráL äðL-éða íéùák ãçà ìéà ãçà ø÷ä¨²¤−̈©´¦¤¨®§¨¦³Ÿ§¥«¨¨Æ¦§½̈

:íëì eéäé íîéîzèäìeìa úìñ íúçðîe §¦¦−¦«§¬¨¤«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´
ìL ïîMáøNr äLíéðøNr éðL øtì íéð ©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½

:ÔÈ¯n‡ ‡Ú·LÏלÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ ¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒƒ

:ÔBÎÈÏÚ ‡¯tÎÏ „Áלא¯a «¿«»»¬≈«

Ôe„aÚz d˙Á�Óe ‡¯È„z ˙ÏÚÓ≈¬«¿ƒ»ƒ¿»≈«¿¿

:ÔB‰ÈkÒ�Â ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

Á¯ÈÏ‡א „Áa ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯È·e¿«¿»¿ƒ»»¿«¿«¿»

˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ«

È‰È ‡·aÈ ÌBÈ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿«»«¿¿«»»¿≈

:ÔBÎÏב‡˙ÏÚ Ôe„aÚ˙Â ¿¿«¿¿¬»»

¯a ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»«

‡�L È�a ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á È¯Bz≈«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔÈÓÏL ‡Ú·LגÔB‰˙Á�Óe «¿»«¿ƒƒ¿«¿

‡˙Ïz ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒÀ¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»

ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯z ‡¯B˙Ï ÔÈ�B¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ

:‡¯Î„ÏדÏ „Á ‡�B¯NÚÂ‡¯n‡ ¿ƒ¿»¿ƒ¿»«¿ƒ¿»

:ÔÈ¯n‡ ‡Ú·LÏ „Áה¯a ¯ÈÙˆe «¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«

‡¯tÎÏ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚƒ≈«¿«»»¿«»»

:ÔBÎÈÏÚו‡Á¯È ˙ÏÚÓ ¯a ¬≈«≈¬««¿»

d˙Á�Óe ‡¯È„z ˙ÏÚÂ d˙Á�Óeƒ¿»««¬«¿ƒ»ƒ¿»«

‡Ïa˜˙‡Ï ÔB‰Ï ÈÊÁ„k ÔB‰ÈkÒ�Â¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

‰„ÔÈז ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚ·e¿«¿»¿«¿»¿ƒ»»»≈

˙È ÔepÚ˙e ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ¿»««ƒ¿≈¿¿«»

‡Ï ‡z„È·Ú Ïk ÔBÎÈ˙LÙ�«¿»≈»ƒƒ¿»»

:Ôe„aÚ˙חÌ„˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e «¿¿¿»¿¬»»√»

È¯Bz ¯a ¯Bz ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»«≈

‡�L È�a ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ¿¿

ÏÈÙc‡ט ‡zÏÒ ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»

‡¯B˙Ï ÔÈ�B¯NÚ ‡˙Ïz ÁLÓ·ƒ¿»¿»»ƒ¿ƒ¿»

:„Á ‡¯Î„Ï ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»

é"ùø

מ� ה�אה ח�י� למנחת רא��ני� �ה� ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָה�ח�,

Ì‰ÈkÒ�Â(Ï‡)החד�: ÌÎÏŒeÈ‰È ÌÓÈÓz.�א ֶָָ¿ƒƒƒ¿»∆¿ƒ¿≈∆ַ

ר��תינ� למד� �מימי�; יהי� פז)ה�סכי� ,(מנחות ְְְְִִִִֵַַָָ

לנסכי�: �ס�ל קמחי� �העלה �ה�י� ְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָמ�א�,

(Â)L„Á‰ ˙ÏÚ „·lÓ.ה�א� חד�, רא� מ�ספי ƒ¿«…««…∆ְֵֶֶֹֹ

ה�נה: רא� ְַָָֹ�י��



qgpithkiriayקמו meiqelwpe`

:ãçàä ìéàìéãçàä Nákì ïBøOr ïBøOr ¨©−¦¨«¤¨«¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®
ì:íéùákä úráLàéãçà íéfr-øérN §¦§©−©§¨¦«Ÿ§¦«¦¦¬¤−̈

ãéîzä úìòå íéøtkä úàhç ãálî úàhç©¨®¦§©º©©³©¦ª¦Æ§Ÿ©´©¨¦½
íäékñðå dúçðîei''yx:ñéòéáùáéäMîçáe ¦§¨−̈§¦§¥¤«©«£¦¨Á

äéäé Lã÷-àø÷î éréáMä Lãçì íBé øNr̈¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
âç íúbçå eùrú àì äãár úëàìî-ìk íëì̈¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®Ÿ§©Ÿ¤¬©²

:íéîé úráL ýåýéìâéäMà äìò ízáø÷äå ©«Ÿ̈−¦§©¬¨¦«§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧
ìL ø÷á-éða íéøt ýåýéì ççéð çéøøNr äL ¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²§¨¬¨−̈

øNr äraøà äðL-éða íéùák íéðL íìéà¥¦´§¨®¦§¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈
:eéäé íîéîzãéïîMá äìeìa úìñ íúçðîe §¦¦¬¦«§«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤

ìLì ãçàä øtì íéðøNr äLìLøNr äL §¨̧¤§Ÿ¦¹©¨´¨«¤À̈¦§¨³¨¨Æ
ì ãçàä ìéàì íéðøNr éðL íéøtéðL ¨¦½§¥³¤§Ÿ¦Æ¨©´¦¨«¤½̈¦§¥−

:íìéàäåèãçàä Nákì ïBøOr ïBøOrå ¨«¥¦«§¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®
:íéùák øùr äraøàìæèãçà íéfr-øérNe §©§¨¨¬¨−̈Ÿ§¨¦«Ÿ§¦«¦¦¬¤−̈

dúçðî ãéîzä úìò ãálî úàhç©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
:dkñðåñæéíéðL ø÷á-éða íéøt éðMä íBiáe §¦§¨«©´©¥¦À¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬

äraøà äðL-éða íéùák íéðL íìéà øùr̈−̈Ÿ¥¦´§¨®¦§¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²©§¨¨¬
:íîéîz øùrçéíéùákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe ¨−̈Ÿ§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²Ÿ

Á„י ‡¯n‡Ï ‡�B¯NÚ ‡�B¯NÚƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«

:ÔÈ¯n‡ ‡Ú·LÏיא¯a ¯ÈÙˆ ¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«

‡˙‡hÁÓ ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚƒƒ««»»«≈«»»

d˙Á�Óe ‡¯È„z ˙ÏÚÂ ‡i¯etÎ„¿ƒ«»«¬«¿ƒ»ƒ¿»«

:ÔB‰ÈkÒ�Âיב‡¯NÚ ˙LÓÁ·e ¿ƒ¿≈¿«¿««¿»

Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ»¿«¿»¿ƒ»»¿»«

‡�ÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈¿»ƒƒ«»¿»»

ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ÔebÁ˙e Ôe„aÚ˙ ‡Ï»««¿¿««»√»¿»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lיג‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e «¿»ƒ¿»¿¬»»

ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

ÔÈ¯Îc ¯NÚ ˙Ïz È¯B˙ È�a ÔÈ¯Bzƒ¿≈≈¿«¬«ƒ¿ƒ

‡Úa¯‡ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»

:ÔB‰È ÔÈÓÏL ¯NÚידÔB‰˙Á�Óe ¬««¿ƒ¿ƒ¿«¿

‡˙Ïz ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏeÒ¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»

¯NÚ ‡˙Ï˙Ï „Á ‡¯B˙Ï ÔÈ�B¯NÚƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»»¬«

„Á ‡¯Î„Ï ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯z ÔÈ¯Bzƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«

:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯˙Ïטו‡�B¯NÚÂ ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

˙Úa¯‡Ï „Á ‡¯n‡Ï ‡�B¯NÚƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿¿«

:ÔÈ¯n‡ ¯NÚטזÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe ¬«ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒƒ

‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a ‡˙‡hÁ „Á««»»«≈¬«¿ƒ»

:dkÒ�Â d˙Á�Óיז‡�È�˙ ‡ÓBÈ·e ƒ¿»«¿ƒ¿«¿»ƒ¿»»

ÔÈ¯Îc ¯NÚ È¯z È¯B˙ È�a ÔÈ¯Bzƒ¿≈≈¿≈¬«ƒ¿ƒ

‡Úa¯‡ ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»

:ÔÈÓÏL ¯NÚיחÔB‰˙Á�Óe ¬««¿ƒƒ¿«¿

ÔÈ¯Î„Ï ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒ�Â¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ

é"ùø

(‡È)ÌÈ¯tk‰ ˙‡hÁ „·lÓ.ה�ע�ה �עיר ƒ¿««««ƒÀƒֲִַַָָ

ח�את: ה�א ��� מ�ת", �"אחרי האמ�ר ְְֲִִֵֶַַַָָָ�פני�

„ÈÓz‰ ˙ÏÚÂ.ע�ל�ת �ע�� ה�מיד ע�לת �מ�בד ¿…««»ƒְֲִִַַַַָ

ועל.Ì‰ÈkÒ�Âה�ל�: ה�ת�בי� ה��ספי� על מ�סב ַָ¿ƒ¿≈∆ְְִִַַַַָָ

צ��י. ל��� וה�א ה�מיד"�ע��" ע�לת מ�בד ְְְֲִִִַַַַָ

�ל וכ� ונס�יה�. א�ה את �ע�� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�מנחת�

מ�ל ח�� ה��עד�ת, �כל האמ�רי� ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָ"ונס�יה�"

"ונס�יה�", "ונס��", ��ל החג, ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָקר�נ�ת

ל��� ואינ� ה�מיד על מ�ס�י� ��ה� ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ"�נסכיה",

לעצמ� �ת�בי� מ�ספי� �ל נס�יה� �הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָצ��י,

וי��: י�� ÌÈ¯tÏ(ÁÈ)�כל Ì‰ÈkÒ�Â Ì˙Á�Óe. ְָָƒ¿»»¿ƒ¿≈∆«»ƒ
נז) א��ת(סוכה �בעי� �נגד ה�, �בעי� החג �ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָ�רי

�ליה סימ� וה�לכי�, ��תמעטי� �יל�לי� ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָע�בדי

מ� עליה� מג�י� הי� ה�ק�� �בימי לה�, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָהיא

��קרא�.ÌÈN·kÏÂ:ה���רי� י�ראל (ירמיה�נגד ִִַ¿«¿»ƒְְְְִִֵֶֶֶָ

��עי�נ) �מנינ� קב�עי� וה� �ז�רה", "�ה :ְְְְְִִִִֵֶָָָ

קלל�ת ��מ�נה ��עי� מה� לכ��ת ְְְְְִִֵֶֶַָָ��מ�נה,

�ני על "ונס�יה�" נאמר: ��ני ��רה. ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ��מ�נה

qgpithkiriay mei qelwpe`

ètLnk íøtñîai''yx:èéãçà íéfr-øérNe §¦§¨−̈©¦§¨«§¦«¦¦¬¤−̈
dúçðîe ãéîzä úìò ãálî úàhç©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈

:íäékñðåñë-ézLr íéøt éLéìMä íBiáe §¦§¥¤«©¯©§¦¦²¨¦¬©§¥«
ðL íìéà øùräraøà äðL-éða íéNák íé ¨−̈Ÿ¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬
:íîéîz øNràëíéøtì íäékñðå íúçðîe ¨−̈§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â

:ètLnk íøtñîa íéùákìå íìéàì̈«¥¦¯§©§¨¦²Ÿ§¦§¨−̈©¦§¨«
áëãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øérNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½

:dkñðå dúçðîeñâëíéøt éréáøä íBiáe ¦§¨−̈§¦§¨«©¯¨«§¦¦²¨¦¬
äraøà äðL-éða íéùák íéðL íìéà äøNr£¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²©§¨¨¬

:íîéîz øùrãëíéøtì íäékñðå íúçðî ¨−̈Ÿ§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â
:ètLnk íøtñîa íéùákìå íìéàì̈«¥¦¯§©§¨¦²Ÿ§¦§¨−̈©¦§¨«

äëúìò ãálî úàhç ãçà íéfr-øérNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´
:dkñðå dúçðî ãéîzäñåëéLéîçä íBiáe ©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«©¯©«£¦¦²

äðL-éða íéùák íéðL íìéà ärLz íéøẗ¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²
:íîéîz øùr äraøàæëíäékñðå íúçðîe ©§¨¨¬¨−̈Ÿ§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿

:ètLnk íøtñîa íéùákìå íìéàì íéøtìÂ©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²Ÿ§¦§¨−̈©¦§¨«
çëãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øérNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½

:dkñðå dúçðîeñèëíéøt éMMä íBiáe ¦§¨−̈§¦§¨«©¯©¦¦²¨¦¬
äraøà äðL-éða íéùák íéðL íìéà äðîL§Ÿ−̈¥¦´§®̈¦§¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²©§¨¨¬

:íîéîz øùrìíéøtì íäékñðå íúçðîe ¨−̈Ÿ§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â
:ètLnk íøtñîa íéùákìå íìéàì̈«¥¦¯§©§¨¦²Ÿ§¦§¨−̈©¦§¨«

àìãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øérNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
:äéëñðe dúçðîñáìíéøt éréáMä íBiáe ¦§¨−̈§¨¤«¨©¯©§¦¦²¨¦¬

:ÈÊÁ„k ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

hÁ‡˙‡יט „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»

d˙Á�Óe ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»«

:ÔB‰ÈkÒ�Âכ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ·e ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»

ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îc ¯NÚ „Á ÔÈ¯Bzƒ«¬«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯B˙Ïכא ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ

ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe ÔÈ¯Î„Ï¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

:ÈÊÁ„kכב„Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe ƒ¿»≈¿ƒ»¿«»»«

d˙Á�Óe ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»«

:dkÒ�Âכג‰‡ÚÈ·¯ ‡ÓBÈ·e ¿ƒ¿«¿»¿ƒ»»

ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îc ‡¯NÚ ÔÈ¯Bzƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯B˙Ïכד ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ

ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe ÔÈ¯Î„Ï¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

:ÈÊÁ„kכה„Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe ƒ¿»≈¿ƒ«ƒƒ«

d˙Á�Ó ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a ‡˙‡hÁ«»»«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»«

:dkÒ�Âכו‰‡LÈÓÁ ‡ÓBÈ·e ¿ƒ¿«¿»¬ƒ»»

ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îc ÚLz ÔÈ¯Bzƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯B˙Ïכז ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ

ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe ÔÈ¯Î„Ï¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

:ÈÊÁ„kכח„Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe ƒ¿»≈¿ƒ»¿«»»«

d˙Á�Óe ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»«

:dkÒ�Âכט‰‡˙È˙L ‡ÓBÈ·e ¿ƒ¿«¿»¿ƒ»»

ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îc ‡È�Óz ÔÈ¯Bzƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯B˙Ïל ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ

ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe ÔÈ¯Î„Ï¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

:ÈÊÁ„kלא„Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe ƒ¿»≈¿ƒ»¿«»»«

d˙Á�Ó ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»«

:‡‰kÒ�Âלב‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ¿ƒ¿»»¿»¿ƒ»»

ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îc ‡Ú·L ÔÈ¯Bzƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

é"ùø
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קמז qgpithkiriay mei qelwpe`

ètLnk íøtñîai''yx:èéãçà íéfr-øérNe §¦§¨−̈©¦§¨«§¦«¦¦¬¤−̈
dúçðîe ãéîzä úìò ãálî úàhç©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈

:íäékñðåñë-ézLr íéøt éLéìMä íBiáe §¦§¥¤«©¯©§¦¦²¨¦¬©§¥«
ðL íìéà øùräraøà äðL-éða íéNák íé ¨−̈Ÿ¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬
:íîéîz øNràëíéøtì íäékñðå íúçðîe ¨−̈§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â

:ètLnk íøtñîa íéùákìå íìéàì̈«¥¦¯§©§¨¦²Ÿ§¦§¨−̈©¦§¨«
áëãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øérNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½

:dkñðå dúçðîeñâëíéøt éréáøä íBiáe ¦§¨−̈§¦§¨«©¯¨«§¦¦²¨¦¬
äraøà äðL-éða íéùák íéðL íìéà äøNr£¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²©§¨¨¬

:íîéîz øùrãëíéøtì íäékñðå íúçðî ¨−̈Ÿ§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â
:ètLnk íøtñîa íéùákìå íìéàì̈«¥¦¯§©§¨¦²Ÿ§¦§¨−̈©¦§¨«

äëúìò ãálî úàhç ãçà íéfr-øérNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´
:dkñðå dúçðî ãéîzäñåëéLéîçä íBiáe ©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«©¯©«£¦¦²

äðL-éða íéùák íéðL íìéà ärLz íéøẗ¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²
:íîéîz øùr äraøàæëíäékñðå íúçðîe ©§¨¨¬¨−̈Ÿ§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿

:ètLnk íøtñîa íéùákìå íìéàì íéøtìÂ©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²Ÿ§¦§¨−̈©¦§¨«
çëãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øérNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½

:dkñðå dúçðîeñèëíéøt éMMä íBiáe ¦§¨−̈§¦§¨«©¯©¦¦²¨¦¬
äraøà äðL-éða íéùák íéðL íìéà äðîL§Ÿ−̈¥¦´§®̈¦§¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²©§¨¨¬

:íîéîz øùrìíéøtì íäékñðå íúçðîe ¨−̈Ÿ§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â
:ètLnk íøtñîa íéùákìå íìéàì̈«¥¦¯§©§¨¦²Ÿ§¦§¨−̈©¦§¨«

àìãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øérNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
:äéëñðe dúçðîñáìíéøt éréáMä íBiáe ¦§¨−̈§¨¤«¨©¯©§¦¦²¨¦¬

:ÈÊÁ„k ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

hÁ‡˙‡יט „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»

d˙Á�Óe ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»«

:ÔB‰ÈkÒ�Âכ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ·e ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»

ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îc ¯NÚ „Á ÔÈ¯Bzƒ«¬«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯B˙Ïכא ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ

ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe ÔÈ¯Î„Ï¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

:ÈÊÁ„kכב„Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe ƒ¿»≈¿ƒ»¿«»»«

d˙Á�Óe ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»«

:dkÒ�Âכג‰‡ÚÈ·¯ ‡ÓBÈ·e ¿ƒ¿«¿»¿ƒ»»

ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îc ‡¯NÚ ÔÈ¯Bzƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯B˙Ïכד ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ

ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe ÔÈ¯Î„Ï¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

:ÈÊÁ„kכה„Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe ƒ¿»≈¿ƒ«ƒƒ«

d˙Á�Ó ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a ‡˙‡hÁ«»»«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»«

:dkÒ�Âכו‰‡LÈÓÁ ‡ÓBÈ·e ¿ƒ¿«¿»¬ƒ»»

ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îc ÚLz ÔÈ¯Bzƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯B˙Ïכז ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ

ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe ÔÈ¯Î„Ï¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

:ÈÊÁ„kכח„Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe ƒ¿»≈¿ƒ»¿«»»«

d˙Á�Óe ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»«

:dkÒ�Âכט‰‡˙È˙L ‡ÓBÈ·e ¿ƒ¿«¿»¿ƒ»»

ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îc ‡È�Óz ÔÈ¯Bzƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯B˙Ïל ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ

ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe ÔÈ¯Î„Ï¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

:ÈÊÁ„kלא„Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe ƒ¿»≈¿ƒ»¿«»»«

d˙Á�Ó ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»«

:‡‰kÒ�Âלב‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ¿ƒ¿»»¿»¿ƒ»»

ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îc ‡Ú·L ÔÈ¯Bzƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ

:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡�L È�a¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

é"ùø
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äraøà äðL-éða íéùák íéðL íìéà äráL¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²©§¨¨¬
:íîéîz øùrâìíéøtì íäkñðå íúçðîe ¨−̈Ÿ§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â

:íètLîk íøtñîa íéùákìå íìéàì̈«¥¦¯§©§¨¦²Ÿ§¦§¨−̈§¦§¨¨«
ãìãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øérNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½

:dkñðå dúçðîñøéèôîäìéðéîMä íBia ¦§¨−̈§¦§¨«©Æ©§¦¦½
àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäz úøör£¤−¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ

eùrúi''yx:åìççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå ©«£«Ÿ§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ
äðL-éða íéùák ãçà ìéà ãçà øt ýåýéì©«Ÿ̈½©¬¤−̈©´¦¤¨®§¨¦Ÿ̄§¥«¨¨²

íîéîz äráLi''yx:æìøtì íäékñðå íúçðî ¦§−̈§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤À©¨̧
:ètLnk íøtñîa íéùákìå ìéàìçìøérNe ¨©¯¦§©§¨¦²Ÿ§¦§¨−̈©¦§¨«§¦¬

dúçðîe ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
:dkñðåèìãáì íëéãrBîa ýåýéì eùrz älà §¦§¨«¥²¤©«£¬Ÿ©«Ÿ̈−§«£¥¤®§©̧

íëéúçðîìe íëéúìòì íëéúáãðå íëéøãpî¦¦§¥¤¹§¦§«Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½
ìe íëékñðìeíëéîìLi''yx:ìàäLî øîàiå §¦§¥¤−§©§¥¤«©¬Ÿ¤¤−

äLî-úà ýåýé äeö-øLà ìëk ìàøNé éða-ìài''yx:ôôô.ïîéñ ÷"ìçì ,íé÷åñô ç"ñ÷ ¤§¥´¦§¨¥®§²Ÿ£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ÔÈ¯B˙Ïלג ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ

ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe ÔÈ¯Î„Ï¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

:ÔB‰Ï ÈÊÁ„kלד‡¯ÈÙˆe ƒ¿»≈¿¿ƒ»

‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„¿«»»««≈¬«¿ƒ»

:dkÒ�Â d˙Á�Óלה‡ÓBÈa ƒ¿»«¿ƒ¿«¿»

˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È L�k ‰‡�ÈÓz¿ƒ»»¿≈¿≈¿»ƒƒ«

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏtלוÔe·¯˜˙e »¿«»«¿¿¿»¿

‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ¬»»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»

ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á ¯Bz ÈÈ Ì„√̃»¿»«¿««ƒ¿ƒ

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L ‡�L È�a¿≈¿»«¿»«¿ƒ

B˙Ï¯‡לז ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿»

ÔB‰È�È�Óa ÔÈ¯n‡Ïe ‡¯Î„Ï¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

:ÈÊÁ„kלח„Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe ƒ¿»≈¿ƒ»¿«»»«

d˙Á�Óe ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»«

:dkÒ�ÂלטÈÈ Ì„˜ Ôe„aÚz ÔÈl‡ ¿ƒ¿«ƒ≈«¿¿√»¿»

ÔBÎÈ¯„pÓ ¯a ÔBÎÈ„ÚBÓa¿¬≈«ƒƒ¿≈

ÔBÎ˙Á�ÓÏe ÔBÎ˙ÂÏÚÏ ÔBÎ˙·„�Â¿ƒ¿«¿«¬»«¿¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe ÔBÎÈkÒ�Ïe¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¿≈

ÏÎkא Ï‡¯NÈ È�·Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿…

Ù Ù Ù :‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»…∆

é"ùø

�חג: ה��רה מ� ה�י� È‰z‰(Ï‰)לנ��� ˙¯ˆÚ ְִִִֶַַַָָ¬∆∆ƒ¿∆
ÌÎÏ..מלאכה �ע��ת אחר:(ספרי)עצ�רי� �בר »∆ְֲֲִִֵַַַָָָָ

�מדר�� לינה. ��ע�� מל�ד, מ�צאת. עצר� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָעצרת,

נה)�א�דה ��(סוכה לפי הקריב�: הרגל ימ�ת ל ְְְִִִֶֶֶַָָָָָ

לה� אמר ללכת, �כ��אי� א��ת, �בעי� ְִֶֶֶֶַָָָָ�ְְִִֶֶ�נגד

�די קט�ה סע�ה לי ע�� מ��, �ב��ה ְְֵַָָ�ְְֲִִֶַַָָָה�ק��:

מ��: ‡Á„(ÂÏ)�אהנה ÏÈ‡ „Á‡ ¯t.(��א) ִֵֶֶֶָ«∆»«ƒ∆»ֵ

ח�ה �ל��� ע�ד, מעט לי התע�ב� י�ראל, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ�נגד

א�מר וה�א מאביה� ה�פטרי� �בני� זה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָה�א

אחד. י�� ע�ד ע�ב� �רדתכ�, עלי ק�ה ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָלה�:

�מ�כת �דאיתא וכ�' סע�ה �ע�ה למל� ְְְִִֶֶַָָ�ְְֶֶֶָָָָמ�ל

נה)ס�ה ��רה(ד� ל�דה �נח�מא: ר�י �במדר� . �ְְְְִִִַַַָָָָ

רא��� י�� אכסנאי, ל� ��� ��י אר�, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַ�ר�

למחר �גי�, מאכיל� למחר �ט�מ�ת, ְְְֲֲִִִַַָָָָָמאכיל�

למחר קטנ��ת, מאכיל� למחר �המה, ��ר ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָמאכיל�

החג: �פרי וה�ל� ��חת � ירק ְְֲִֵֵֵֶַָָָָמאכיל�

(ËÏ)ÌÎÈ„ÚBÓa '‰Ï eNÚz ‰l‡.ה�צ�ב �בר ≈∆«¬«¿¬≈∆ַָָָ

ÌÎÈ¯„pÓלח�בה: „·Ï.קר�נ�ת ל�ר �את� א� ְָ¿«ƒƒ¿≈∆ְִִֶָָָֹ

נדב�ת א� נדרי� א� �ידכ�, היא מצוה ְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָ�רגל,

יק�ה ��א �רגל, �קריב�� ה�נה, �ל ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ��דר��

ונמצא נדריו, �להקריב ליר��לי� ולעל�ת לחזר ְְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָֹל�

�אחר": �"בל ‡È�aŒÏ(‡)ע�בר ‰LÓ ¯Ó‡iÂ ְְֵֵַַ«…∆…∆∆¿≈
Ï‡¯NÈ.לפי י�מעאל. ר�י �ברי העני�, להפסיק ƒ¿»≈ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָ

מתחלת נדרי� �פר�ת מק��, �ל �בריו �א� ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ�עד

ול�מר, �ח�ה להפסיק הצר� מ�ה, �ל ְְְְְִִַַַָ�ְִֶֶֹ�ד��ר�

כ�, לא �א� לי�ראל; ז� �ר�ה ואמר מ�ה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ�חזר

נדרי� �פר�ת א�א ז�, לה� אמר ��א �מ�מע ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹי�

�בריו: פינחסהתחיל 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¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦
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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

לוח זמנים לשבוע פרשת פנחס 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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זמני יום ראשון ויום שישי
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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


