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ÔÈ·‰Ï�הנדרי אינו1עני� המותר, דבר עצמו על שאוסר הנדרי� עני� כללות דלכאורה, ,

בירושלמי דאיתא הא ע� להבי�2מתאי� צרי� כ� וכמו תורה. שאסרה מה דיי�
דוקא הנדור בדבר להתפיס וצרי� דוקא, בדיבור צ"ל שהנדר הנדרי�, עני� דכאשר3בפרטי ,

כאשר א� כי כלו�, אמר לא התורה, מ� אסור שהוא נבילה כבשר עלי זה דבר הרי אומר
דיבור ע"י להדיוט נאסר שהקרב� כקרב�, עלי הרי שאומר והיינו דוקא, הנדור בדבר מתפיס
וא� המותר, דבר לאסור הדיבור בכח יש אי� להבי� וצרי� הנדר. חל אזי דוקא, האד�
עלי', של עני� הדיבור פועל שבקרב� לקרב�, דומה אינו הנדר הרי בקרב�, ג� הוא שכ�
הי' שבתחילה ירידה, של עני� הוא נדר משא"כ הקדש, הוא ועכשיו חולי� הי' שבתחילה
דבר נעשה הנדר וע"י הבירורי�, בעני� הבורא עבודת בו לפעול אפשר והי' המותר, דבר
הנדר, את מתיר שהחכ� מה להבי� צרי� ג� הקרב�. עני� היפ� ירידה, זה הרי וא"כ האסור,
החכ� של בדיבורו המעלה מהי ולכאורה, החכ�, של דיבורו ע"י נעשה הנדר התרת וג�

הנדר. דיבור ע"י שנעשה האיסור את להתיר בכחו החכ� שדיבור הנדר, דיבור על

והיתרÔÈ·‰ÏÂב) איסור עני� שרש תחלה להקדי� יש זה הוא4כל האיסור עני� דהנה ,

בידי ואסור קשור שאינו הוא וההיתר החיצוני�, בידי וקשור שאסור
בתניא בארוכה כמבואר שאינו5החיצוני�, מה הוא שהיתר שאומרי� גופא מזה אמנ�, .

זה בגדר והוא לחיצוני�, שייכות לו יש ההיתר שג� מוב�, החיצוני�, בידי וקשור אסור
שאינו לומר שיי� לא לזה, כלל שיי� אינו א� שהרי בידיה�, וקשור אסור שאינו אלא כו',
קליפות מג' הוא האיסור דשרש והיתר, דאיסור העני� משרש ויוב� כו'. וקשור אסור
שייכת ק"נ והרי בתניא, ש� כמבואר נוגה, מקליפת הוא ההיתר ושרש לגמרי, הטמאות
עניני כל דהנה בזה, והעני� גקה"ט. ובי� דקדושה עולמות בי� הממוצע והיא לגקה"ט,
רק הוא מציאות� וכל להוות�, האלקי הכח תמיד בה� שופע היתר, עניני ובפרט העול�
שמציאות� בגילוי שניכר בגילוי, זה הרי שבקדושה אלא בנפעל, הפועל כח האלקי, החיות
כו'. בפירוד וה� החיות, בה� ניכר שאי� בהעל�, זה הרי ובקליפות אלקי, החיות הוא
אינו דבק"נ ק"נ, הוא והממוצע ביניה�, ממוצע להיות צרי� הפכיי�, קצוות ב' שה� וכיו�
קדושה בי� ממוצע הוא זה ומצד בפירוד, אינו מ"מ אבל בגילוי, האלקי החיות ניכר
שאינו אלא להחיצוני�, שייכות בגדר הוא מק"נ ששרשו ההיתר שג� מוב� ומזה לגקה"ט.

כו'. בידיה� וקשור אסור

המטות1) ראשי אל משה וידבר ד"ה ראה – לקמ� הבא בכל

שלאחרי בהשיחה וראה ואיל�). תקלז ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת

ואיל�). יד ע' (לקמ� ס"ב המאמר

ה"א.2) פ"ט נדרי�

א.3) יד, נדרי�

(סה"מ4) תר"ל לה' נדר ידור כי איש גו' וידבר ד"ה ג� ראה

ואיל�). רטז ע' תר"ל

פ"ז.5)

  מפתח  כללי

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

 ה    .............................  ד"תשי'ה, אב�ח מנח�"מבה, פ מטות"ש להבי� עני� הנדרי�ה "ד מאמר  )ב
 די    .................................................................   ד"תשי'ה אב� ח מנח�"מבה מטותפרשת שבת שיחת   )ג
 יח    ......................................................................  )ק"בלה( מטותפרשת  לקוטי שיחות  )ד
 כ    ..................................................  מטותלשבוע פרשת  )מוגה( תניאה � בספרעורישי  )ה
 כט    ..................................................................   מטותלשבוע פרשת  "יו� יו�ה"לוח   )ו
 לא    ...............................................................................  �"הלכה יומית לעיו� ברמב  )ז
 לד    .........................................................................................  הלכות בית הבחירה   )ח
 

 ):קאפח(פ נוסח כתבי יד תימ� מדוייקי� "ע – �"שיעורי רמב       
 הל    ..................................................................  מטותלשבוע פרשת  פרקי� ליו�' ג –  )ט
 זס    ..................................................................  מטותלשבוע פרשת  פרק אחד ליו� –  )י

 הע    ....................................................................  מטותלשבוע פרשת  ותצוספר המ –  )יא
 

 עו    .................................................................  דיא פרק �דברי הימי�, זטיהושע פרק נביאי� וכתובי�   )יב
  עט    ................................................................................  א משנה יזפרק ביאורי� לפרקי אבות   )יג
 פ    ...........................................................................  ) המש�(הדר� על מסכת גיטי�   )יד
 פו    ...............................................................  ט עד ד� טומד�  ע� ביאורי� גיטי�מסכת   )טו

 

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

 ידק  ..................................................................ר הזק�"אדמו � שולח� ערו� הלכות שבת  )טז
 ידק  .....................................................  ר הזק�"אדמו � ברכות השחר שולח� ערו� הלכות  )יז
 טזק  ............................................  ר הזק�"ואדמ �  לא הביט או� ביעקבה "ד �תורה לקוטי   )יח
 יחק  ....................................................................  ר האמצעי"אדמו � קונטרסי�מאמרי�   )יט
 יטק  ..................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו � ותצוספר המ –תי� צו� מדר  )כ

 כק    ................................................................  ש"ר מוהר"אדמו � א"תרל והחרי�המש�   )כא
 אכק  ...........................................................................  ב"ר מוהרש"אדמו �  קונטרס ומעי�  )כב
 כבק  ..............................................................  צ''ר מוהריי''אדמו �  ו"צרהמאמרי� תספר   )כג
 כבק  .........................................................................  צ''ייר מוהר''אדמו �  בורי�ילקוטי ד  )כד
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(dben izla dgpd)

ÔÈ·‰Ï�הנדרי אינו1עני� המותר, דבר עצמו על שאוסר הנדרי� עני� כללות דלכאורה, ,

בירושלמי דאיתא הא ע� להבי�2מתאי� צרי� כ� וכמו תורה. שאסרה מה דיי�
דוקא הנדור בדבר להתפיס וצרי� דוקא, בדיבור צ"ל שהנדר הנדרי�, עני� דכאשר3בפרטי ,

כאשר א� כי כלו�, אמר לא התורה, מ� אסור שהוא נבילה כבשר עלי זה דבר הרי אומר
דיבור ע"י להדיוט נאסר שהקרב� כקרב�, עלי הרי שאומר והיינו דוקא, הנדור בדבר מתפיס
וא� המותר, דבר לאסור הדיבור בכח יש אי� להבי� וצרי� הנדר. חל אזי דוקא, האד�
עלי', של עני� הדיבור פועל שבקרב� לקרב�, דומה אינו הנדר הרי בקרב�, ג� הוא שכ�
הי' שבתחילה ירידה, של עני� הוא נדר משא"כ הקדש, הוא ועכשיו חולי� הי' שבתחילה
דבר נעשה הנדר וע"י הבירורי�, בעני� הבורא עבודת בו לפעול אפשר והי' המותר, דבר
הנדר, את מתיר שהחכ� מה להבי� צרי� ג� הקרב�. עני� היפ� ירידה, זה הרי וא"כ האסור,
החכ� של בדיבורו המעלה מהי ולכאורה, החכ�, של דיבורו ע"י נעשה הנדר התרת וג�

הנדר. דיבור ע"י שנעשה האיסור את להתיר בכחו החכ� שדיבור הנדר, דיבור על

והיתרÔÈ·‰ÏÂב) איסור עני� שרש תחלה להקדי� יש זה הוא4כל האיסור עני� דהנה ,

בידי ואסור קשור שאינו הוא וההיתר החיצוני�, בידי וקשור שאסור
בתניא בארוכה כמבואר שאינו5החיצוני�, מה הוא שהיתר שאומרי� גופא מזה אמנ�, .

זה בגדר והוא לחיצוני�, שייכות לו יש ההיתר שג� מוב�, החיצוני�, בידי וקשור אסור
שאינו לומר שיי� לא לזה, כלל שיי� אינו א� שהרי בידיה�, וקשור אסור שאינו אלא כו',
קליפות מג' הוא האיסור דשרש והיתר, דאיסור העני� משרש ויוב� כו'. וקשור אסור
שייכת ק"נ והרי בתניא, ש� כמבואר נוגה, מקליפת הוא ההיתר ושרש לגמרי, הטמאות
עניני כל דהנה בזה, והעני� גקה"ט. ובי� דקדושה עולמות בי� הממוצע והיא לגקה"ט,
רק הוא מציאות� וכל להוות�, האלקי הכח תמיד בה� שופע היתר, עניני ובפרט העול�
שמציאות� בגילוי שניכר בגילוי, זה הרי שבקדושה אלא בנפעל, הפועל כח האלקי, החיות
כו'. בפירוד וה� החיות, בה� ניכר שאי� בהעל�, זה הרי ובקליפות אלקי, החיות הוא
אינו דבק"נ ק"נ, הוא והממוצע ביניה�, ממוצע להיות צרי� הפכיי�, קצוות ב' שה� וכיו�
קדושה בי� ממוצע הוא זה ומצד בפירוד, אינו מ"מ אבל בגילוי, האלקי החיות ניכר
שאינו אלא להחיצוני�, שייכות בגדר הוא מק"נ ששרשו ההיתר שג� מוב� ומזה לגקה"ט.

כו'. בידיה� וקשור אסור

המטות1) ראשי אל משה וידבר ד"ה ראה – לקמ� הבא בכל

שלאחרי בהשיחה וראה ואיל�). תקלז ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת

ואיל�). יד ע' (לקמ� ס"ב המאמר

ה"א.2) פ"ט נדרי�

א.3) יד, נדרי�

(סה"מ4) תר"ל לה' נדר ידור כי איש גו' וידבר ד"ה ג� ראה

ואיל�). רטז ע' תר"ל

פ"ז.5)
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כתיבÂ‡È·Â¯ג) דהנה הוא, יש6העני� שבקדושה דכמו אלקי�, עשה זה לעומת זה את
אבי"ע עולמות ד' בלעו"ז ג� יש כמו"כ אבי"ע, עולמות להיות7ד' א� ,

הוא בה� הסדר ג� לכ� מקדושה, הפכיי� ג� אלא לקדושה, מנגדי� רק לא ה� שהקליפות
הוא ובקליפות יותר, ריבוי בו יש ביותר עליו� העליו� שכל הוא בקדושה שהסדר הפכי,
אבי"ע עולמות בד' הסדר דהנה, יותר. ריבוי בו יש ביותר תחתו� התחתו� שכל להיפ�,
אמנ�, הקו, הארת מאיר ואינו נפסק ובבי"ע הקו, הארת מאיר שבאצילות הוא דקדושה
דהארה הארה עכ"פ בו מאיר לאצילות, עדיי� שקרוב הראשו� עול� להיותו הבריאה, עול�
שכללות שא� וכידוע יותר, האור מתמעט היצירה ובעול� האצילות), אור (הארת מהקו

כמאמר לבושי�, בחי' ה� הבריאה) עול� (ג� בי"ע מ"מ,8עולמות לו�, תקינת לבושי�
ג� וזהו קודש, לבושי שה� שבת, לבושי ויש חול לבושי שיש חילוק, יש גופא בלבושי�
קודש, לבוש בבחי' הוא הבריאה שעול� היצירה, לעול� הבריאה עול� שבי� החילוק

בגרמי' מלה לפי9דקודש והיינו האצילות, עול� הוא ובעולמות החכמה, ספירת שהוא ,

כו'. יותר במיעוט שהוא ביצירה משא"כ האצילות, מעול� הארה איזו מאיר שבבריאה
ג� הוא כמו"כ האורות, באיכות הפרש שיש וכמו לגמרי. וחלישות במיעוט הוא ובעשי'
שבאצילות אורות, של גדול יותר מספר בו יש יותר עליו� העליו� דכל האורות, בכמות
הספירות שאר ע� החכמה ספירת שהוא עילאה אבא שהרי ספירות, העשר כל מאירי�

באצילות הבינה10מקננא ספירת א� כי החכמה ספירת מאיר אינו ובבריאה הספירות11, ושאר
בלבד ז"א א� כי הבינה ג� מאיר אינו וביצירה ממנה, ג�11שלמטה מאיר אינו ובעשי' ,

בלבד אופ� בחי' רק א� כי מאיר11הז"א שבאצילות הוי', דש� האותיות בד' הוא וכמו"כ .
אות ביצירה האותיות, שארי ע� ראשונה ה"א מאיר בבריאה האותיות, שאר ע� היו"ד

אחרונה ה"א אות ובעשי' יש12וא"ו, דלעו"ז דבאצילות להיפ�, הוא הסדר בלעו"ז אמנ�, .

עמו� בחי' שהוא חו"ב, ג� יש דלעו"ז בבריאה קדמאי�, מלכי� ז' בלבד, תחתונות ז' רק
דדהבא13ומואב רישא הוא אנת דלעו"ז, כתר ג� יש דלעו"ז ביצירה דלעו"ז14, שבעשי' ועד ,

היינו עתיק, בש� שנקרא עד ביותר, הקליפה תוק� שהו"ע דקליפה, עתיק בחי' ג� יש
שבו הקליפה תוק� גודל מצד מהקליפות ג� נעתק .7שהוא

ÌÚËÂ,הוא להיפ�, הוא ובקליפה יותר ריבוי בו יש ביותר העליו� כל שבקדושה הדבר
יותר קרוב הקרוב שכל וכיו� וביטול, אי� בחי' הוא הקדושה ועיקר שיסוד מפני

יותר וביטול אי� בבחי' הביטול.15הוא הו"ע קדושה כי דקדושה, אורות יותר בו מאיר לכ� ,
התחתו� שכל וכיו� ישות, ענינ� קליפות שהרי להיפ�, בקליפה נעשה גופא זה ומטע�

יד.6) ז, קהלת

ואיל�.7) תלב ס"ע ח"א תער"ב המש� ג� ראה

א).8) (יז, בהקדמה תקו"ז

ב.9) צד, זח"ג

תרצ"ו10) סה"מ א. עה, משפטי� תו"א ב. רכ, לזח"ב רמ"ז

וש"נ. .119 ע'

א).11) (כג, ו תיקו� תקו"ז

שערי12) פ"א. למהרח"ו) אצילות (סדר ג שער חיי� ע� ראה

ועוד. א. שער ח"ג להרח"ו קדושה

ומואב]13) עמו� עני� [ד"ה וירא פ' להאריז"ל לקו"ת ראה

אדמו"ר מאמרי ג. סו, חוקת לקו"ת ד. יא, נח תו"א דברי�. ופ'

י. ע' ח"א דברי� א'תפא. ע' ח"ד במדבר האמצעי

ד.14) לה, בהעלות� לקו"ת וראה לח. ב, דניאל

ס"ב.15) אגה"ק תניא ראה

c"iyz'd a`Îmgpn g"dan ,zehn t"y

והיינו, ישות. הוא שענינ� דקליפות, יותר גדול מספר בו יש לכ� ביותר, בישות הוא ביותר
ניכר שאינו כ"כ, גדול הישות אי� הקדושה, אל עכ"פ בקירוב שהוא דלעו"ז שבאצילות

מ"ה ראו וכמו שמרגיש16עדיי�, מה, דראו באופ� שהוא אלא וביטול, מה בבחי' שהוא ,

פחות היותר מספר שהוא בלבד, דלעו"ז ז"ת רק יש דלעו"ז באצילות ולכ�, הביטול. את
בי"ג שמתחילי� החג פרי בעני� שידוע וכמו להיות, אפשר אי מזה דפחות שבקליפה,
הוא, העני� א� כו', ה' ו' עד יותר, פוחתי� אינ� למה ולכאורה ז', עד והולכי� ופוחתי�
שבשביל והיינו, מזה, פחות להיות אפשר ואי בקליפה, פחות הכי מספר הוא ז' שמספר
הבירורי� עבודת זה אי� זה, ממספר נחסר וכאשר ז', מספר להיות מוכרח הבירורי� עבודת
למטה שהוא מה כל הנה בישות, שהוא ובבי"ע כו'. דקדושה העבודה אז ומתחיל דלעו"ז,

דלעו"ז. גדול יותר מספר ש� יש ביותר, בישות והוא ביותר

אוא"סÂ‰�‰ד) בי� ממוצע הוא האצילות עול� הרי דקדושה אבי"ע עולמות שבד' כש�
הנה דלעו"ז אבי"ע עולמות בד' ג� כמו"כ הנבראי�, עולמות ובי� המאציל
מ"ה, ראו דלעו"ז, שאצילות והיינו, להקליפה, הקדושה בי� הממוצע הוא דלעו"ז אצילות
הממוצע שעני� ידוע והנה, כנ"ל. לקליפה קדושה בי� הממוצע הוא וק"נ ק"נ, בחי' הוא
בי� ממוצע שהוא דלעו"ז, אצילות בק"נ, הוא וכמו"כ התחתו�, ומ� העליו� מ� שכלול הוא
שב' ידוע הרי ממוצע שבכל וכש� גקה"ט. ומ� הקדושה מ� בו שיש לקליפה, הקדושה
שיהי' אפשר אי שאז מזה, זה בפירוד (לא ה� התחתו� ומ� העליו� מ� שבו, העניני�
מ� שבו, העניני� שב' הממוצע, בעני� ההתחדשות שזהו אחד, בעני� ה�) אלא ממוצע,
שהוא בק"נ ג� הוא כ� ממוצע, נעשה עי"ז ודוקא אחד, בעני� ה� התחתו�, ומ� העליו�
היתר, שבעניני והיינו, אחד. בעני� ה� שבו העניני� ב' אשר לקליפה, קדושה בי� ממוצע
הוא דוקא ועי"ז וקליפה, דקדושה העניני� ב' ישנ� עצמו הגשמי שבדבר בהתענוג הנה
מתעלה אזי שמי�, לש� הגשמי שבדבר בהתענוג משתמש האד� כאשר דהנה, ממוצע.

ועי" לקדושה, דתוראהדבר בישרא אכילנא דלא עד וכמו דקדושה, חיות באד� ג� ניתוס� ז
דעתאי צלילנא דעתאי17לא צלילנא לא חמרא שתינא דלא עד הריח18, בעני� מצינו וכמו"כ ,

פקחי� וריחא שחמרא ממאכל מעני�19שלמעלה יש הגשמי שבדבר שבהתענוג מוב� ומזה ,
אינו שכאשר הקליפות, מעני� ג� הגשמי שבדבר בהתענוג יש גיסא, ולאיד� הקדושה.
לקליפות, הגשמי הדבר את מוריד אזי נפשו, תאוות למלאות אלא שמי� לש� בו משתמש
אחד. בעני� ה� ולעו"ז דקדושה העניני� שב' ונמצא, בעצמו. בהאד� ג� ירידה ונעשה

חז"ל שאמרו בבחי'20וכמו תהי' שאכילת� שאפשר אחד, שולח� על שאכלו שלשה גבי
מקו�. של משולחנו תהי' שאכילת� ואפשר גו', קיא מלאו

˙ÂÈË¯Ù·Âמתברר שאז שמי� לש� הוא הגשמי בדבר התענוג שכאשר משנת"ל יותר,
באופ� זה הרי דקדושה, בחיות ג� עילוי ניתוס� ועי"ז הגשמי, הדבר ומתעלה

ע'16) עטר"ת סה"מ א. מג, בהר ד. כג, תזריע לקו"ת ראה

ועוד. תקנט. ע' צב.

ואיל�.17) ב עא, ב"ק ראה

א.18) סד, עירובי� ראה

א.19) עו, יומא

מ"ג.20) פ"ג אבות
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והיינו, ישות. הוא שענינ� דקליפות, יותר גדול מספר בו יש לכ� ביותר, בישות הוא ביותר
ניכר שאינו כ"כ, גדול הישות אי� הקדושה, אל עכ"פ בקירוב שהוא דלעו"ז שבאצילות

מ"ה ראו וכמו שמרגיש16עדיי�, מה, דראו באופ� שהוא אלא וביטול, מה בבחי' שהוא ,

פחות היותר מספר שהוא בלבד, דלעו"ז ז"ת רק יש דלעו"ז באצילות ולכ�, הביטול. את
בי"ג שמתחילי� החג פרי בעני� שידוע וכמו להיות, אפשר אי מזה דפחות שבקליפה,
הוא, העני� א� כו', ה' ו' עד יותר, פוחתי� אינ� למה ולכאורה ז', עד והולכי� ופוחתי�
שבשביל והיינו, מזה, פחות להיות אפשר ואי בקליפה, פחות הכי מספר הוא ז' שמספר
הבירורי� עבודת זה אי� זה, ממספר נחסר וכאשר ז', מספר להיות מוכרח הבירורי� עבודת
למטה שהוא מה כל הנה בישות, שהוא ובבי"ע כו'. דקדושה העבודה אז ומתחיל דלעו"ז,

דלעו"ז. גדול יותר מספר ש� יש ביותר, בישות והוא ביותר

אוא"סÂ‰�‰ד) בי� ממוצע הוא האצילות עול� הרי דקדושה אבי"ע עולמות שבד' כש�
הנה דלעו"ז אבי"ע עולמות בד' ג� כמו"כ הנבראי�, עולמות ובי� המאציל
מ"ה, ראו דלעו"ז, שאצילות והיינו, להקליפה, הקדושה בי� הממוצע הוא דלעו"ז אצילות
הממוצע שעני� ידוע והנה, כנ"ל. לקליפה קדושה בי� הממוצע הוא וק"נ ק"נ, בחי' הוא
בי� ממוצע שהוא דלעו"ז, אצילות בק"נ, הוא וכמו"כ התחתו�, ומ� העליו� מ� שכלול הוא
שב' ידוע הרי ממוצע שבכל וכש� גקה"ט. ומ� הקדושה מ� בו שיש לקליפה, הקדושה
שיהי' אפשר אי שאז מזה, זה בפירוד (לא ה� התחתו� ומ� העליו� מ� שבו, העניני�
מ� שבו, העניני� שב' הממוצע, בעני� ההתחדשות שזהו אחד, בעני� ה�) אלא ממוצע,
שהוא בק"נ ג� הוא כ� ממוצע, נעשה עי"ז ודוקא אחד, בעני� ה� התחתו�, ומ� העליו�
היתר, שבעניני והיינו, אחד. בעני� ה� שבו העניני� ב' אשר לקליפה, קדושה בי� ממוצע
הוא דוקא ועי"ז וקליפה, דקדושה העניני� ב' ישנ� עצמו הגשמי שבדבר בהתענוג הנה
מתעלה אזי שמי�, לש� הגשמי שבדבר בהתענוג משתמש האד� כאשר דהנה, ממוצע.

ועי" לקדושה, דתוראהדבר בישרא אכילנא דלא עד וכמו דקדושה, חיות באד� ג� ניתוס� ז
דעתאי צלילנא דעתאי17לא צלילנא לא חמרא שתינא דלא עד הריח18, בעני� מצינו וכמו"כ ,

פקחי� וריחא שחמרא ממאכל מעני�19שלמעלה יש הגשמי שבדבר שבהתענוג מוב� ומזה ,
אינו שכאשר הקליפות, מעני� ג� הגשמי שבדבר בהתענוג יש גיסא, ולאיד� הקדושה.
לקליפות, הגשמי הדבר את מוריד אזי נפשו, תאוות למלאות אלא שמי� לש� בו משתמש
אחד. בעני� ה� ולעו"ז דקדושה העניני� שב' ונמצא, בעצמו. בהאד� ג� ירידה ונעשה

חז"ל שאמרו בבחי'20וכמו תהי' שאכילת� שאפשר אחד, שולח� על שאכלו שלשה גבי
מקו�. של משולחנו תהי' שאכילת� ואפשר גו', קיא מלאו

˙ÂÈË¯Ù·Âמתברר שאז שמי� לש� הוא הגשמי בדבר התענוג שכאשר משנת"ל יותר,
באופ� זה הרי דקדושה, בחיות ג� עילוי ניתוס� ועי"ז הגשמי, הדבר ומתעלה

ע'16) עטר"ת סה"מ א. מג, בהר ד. כג, תזריע לקו"ת ראה

ועוד. תקנט. ע' צב.

ואיל�.17) ב עא, ב"ק ראה

א.18) סד, עירובי� ראה

א.19) עו, יומא

מ"ג.20) פ"ג אבות
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במ"ש הביאור וזהו בלבד. הישנות חידוש רק ולא אור, תוספות הלח�21של על לא כי
בזה ומבואר האד�, יחי' הוי' פי מוצא כל על כי האד� יחי' הוא22לבדו הוי' פי שהמוצא

דלכאורה מוב�, אינו עדיי� א� האד�, יחי' ועי"ז מתהו, ששרשו שבמאכל, האלקי הניצו�
על לא כי אומרו ומהו גו', הוי' פי מוצא כל על כי האד� יחי' הלח� על לא כי הול"ל

דמוצאecalהלח� והחיות עצמו, הלח� של החיות חיות, מיני ב' שיש הוא, העני� א� גו'.
בבחי' הוא עצמו הלח� של שהחיות שביניה�, והחילוק המתברר, הניצו� שהוא ה' פי
הוא מתהו ששרשו המתברר הניצו� שהוא ה' פי דמוצא והחיות בלבד, הישנות חידוש
לקטורת, קרבנות בי� ההפרש כללות וע"ד חדשה. המשכה היינו אור, תוספות בבחי'

כמ"ש לח�, בחי' ה� וקטורת23שקרבנות חדשה, המשכה בזה ואי� לאשי, לחמי קרבני את
רק (לא ישנו בקרבנות שג� היות דע� והיינו, חדשה. המשכה נמשכת שעי"ז הריח, הו"ע

ניחוחי ריח הריח, עני� ג�) אלא לחמי, קרבני הלח�, חידוש23עני� בבחי' זה אי� וא"כ, ,
גילוי המשכת זה אי� מ"מ, אור, תוספות בזה יש אלא הלח�, חיות כמו בלבד הישנות
גילוי רק לא היינו, ממש, ההעל� גילוי שזהו אלא ההעל�, גילוי א� כי ממש, חדש אור
הישנות, חידוש שזהו"ע גילוי, ממנו נמש� ורק בהעלמו, נשאר עצמו שההעל� מההעל�,
שהוא הקטורת, הו"ע מזה ולמעלה ממש. ההעל� שנתגלה אור, תוספות בבחי' הוא אלא
שקד� מתהו ששרשו המתברר הניצו� מצד הוא זה ועני� ממש. חדש אור גילוי המשכת
הסובב שמצד ההמשכה והרי וממלא, סובב ויושר, עגולי� כמו הוא ותיקו� דתהו לתיקו�,
הישנות, חידוש רק לא הגשמי הדבר פועל שבקדושה וכש� ממש. חדש אור המשכת היא
הגשמי בדבר משתמש שכאשר בלעו"ז, ג� הוא כ� חדשה, והמשכה אור תוספות ג� אלא
חידוש זה אי� בקליפות, חיות ומוסי� המאכל את מוריד שעי"ז נפשו, תאוות למלאות

חיות תוספות ג� אלא בלבד, בגדר24הישנות ג"כ שהוא ההיתר, עני� יוב� הנ"ל כל ועפ"י .
להעלותו ואפשר היתר שהוא דא� בידיה�, וקשור אסור שאינו אלא החיצוני� אל שייכות
בגדר ג"כ הוא הרי וא"כ כנ"ל, הקליפה מעני� ג� יש עצמו עני� באותו הרי מ"מ, לקדושה,

כו'. וקשור אסור שאינו אלא זה,

בסתירהÙ"ÚÂה) זה אי� ומ"מ המותר, דבר עצמו על שאוסר הנדרי�, עני� יוב� הנ"ל כל
שעבודת היות ע� דהנה, בזה, והעני� תורה. שאסרה מה דיי� בירושלמי למ"ש
מעלה הוא הרי המותרי� הדברי� בבירור עבודתו וע"י תורה, ע"פ עבודה היא הבירורי�
ע� המתאבק שכל וא� המתברר, בהדבר להתלבש צרי� זה בשביל מ"מ, לקדושה, אות�

ג"כ מתנוול שיתלבש25המנוול בהכרח הרי הבירורי� בעבודת לעסוק שיוכל כדי מ"מ, ,

כנ"ל, האיסור בגדר ג"כ שה� היתר של בעניני� בהתלבשות הוא הרי וא"כ, בהמתברר,
וק אסורי� שאינ� והו"עאלא הבירורי�, מעבודת יותר נעלית עבודה יש אמנ�, כו'. שורי�

ג.21) ח, עקב

ט,22) תו"א א. עד, של"ה עה"פ. עקב להאריז"ל לקו"ת ראה

ואיל�. א יד, עקב ב. פא, מטות ב. יג, צו לקו"ת ד. סה, ד.

ועוד.

ב.23) כח, פנחס

(24) חדשה המשכה כא�: ג� נזכר ).l"endאולי

ספכ"ח.25) תניא
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חז"ל אמרו דהנה בזה, והעני� הנדרי�. במדרש26עבודת ואיתא לפרישות, סייג נדרי�
צדיק ממדריגת למעלה היא חסיד מדריגת והרי דחסידותא, מילי הוא שפרישות ,27שמואל

בתניא מבואר ורשע בינוני דצדיק בהתוארי� בש�29ובכ"מ28דהנה, צדיק מקרי זכיות שרוב
בי"ע עולמות ג' כנגד ה� ורשע בינוני צדיק הרי זה ולפי הבריאה30המושאל, עול� שהרי ,

רע ומיעוטו טוב הוא31רובו היצירה עול� בלבד, הישות התחלת רק הוא שבבריאה להיות ,
צדיק ממדריגת למעלה היא חסיד מדריגת וא"כ, רע, רובו העשי' ועול� מחצה, על ,32מחצה

החסידות ע"ד המבואר כפי ג� אמנ�, באצילות. הוא וחסיד בבריאה, הוא צדיק 33כי

דע� והיינו, יותר, עליונה במדריגה הוא חסיד הנה הטוב, בתכלית היא צדיק שמדריגת
ביניה� והחילוק מצדיק, יותר למעלה הוא החסיד מ"מ הטוב, בתכלית ה� ששניה� היות

דק"ש דמס"נ המדריגות ב' בי� החילוק ע"ד דאחד34הוא מס"נ נפש�35, דבכל ומס"נ שה�36, ,

תתאה ושכינתא עילאה שכינתא ששניה�37בחי' היות דע� תתאה, וכלה עילאה כלה בחי' ,
הו"ע עילאה דכלה ביניה�, חילוק יש מ"מ, הנפש, וכלות כליו� מלשו� כלה, בש� נקראי�
שכללות אי� ההתבוננות ע"י והוא לגמרי, ממציאותו שמתבטל באופ� הנפש כלות
לגבי' אבל לגבינו, רק מסתיר הצמצו� והרי בלבד, הצמצו� אחרי רק הוא ההשתלשלות
קוד� כמו הוא הצמצו� אחרי עכשיו ג� הרי ית' לגבי' וא"כ כלל, מסתיר הצמצו� אי� ית'
מה כל בכח בעצמו שיער הרי הצמצו� קוד� שג� וא� כלל, מציאות שו� שאי� הצמצו�

בפועל להיות בהשערה38שעתיד רק והוא בפועל, העולמות של מציאות ש� אי� הרי מ"מ, ,

מה כל כו' שיער הלשו� וכדיוק כמוcizryבלבד, הוא עכשיו ג� הרי ובאמת כו', להיות
הנפש בכלות לכליו� בא הוא זו התבוננות ומצד כלל, מציאות שו� שאי� הצמצו� קוד�
בלבד, היש ביטול בבחי' הוא תתאה כלה בחי' אמנ� לגמרי. ממציאותו שמתבטל באופ�

מעשי� גדלו מה אי� ההתבוננות מצד בא זה מעשי�39ועני� רבו אלקי40ומה הכח בה� ויש ,
אבל וביטול, לכליו� בא זו התבוננות שע"י אליו, בטלי� וה� להוות� תמיד בה� ששופע
הטוב, בתכלית ה� ששניה� דא� לחסיד, צדיק בי� ההפרש וזהו בלבד. היש ביטול הוא
ביטול הוא (אצילות) חסיד ומדריגת בלבד, היש ביטול הוא (בריאה) צדיק מדריגת מ"מ,

מ"ש וזהו אהר�,41במציאות. על קאי ואורי� תומי� חסידי�, לאיש ואורי� תומי� אמר וללוי
מדריגת בו שניתוס� עי"ז והיינו החסידות, עני� בו שניתוס� חסידי�, איש נאמר ועליו

מי"ג.26) פ"ג אבות

ג.27) שער ח"א להרח"ו קדושה שערי

פ"א.28)

רפ"ג.29) תשובה הל' רמב"� ב. טז, ר"ה ראה

ואיל�.30) א'קמ ע' ואיל�. א'קכז ע' משפטי� אוה"ת ג� ראה

בהקדמה31) עולמות) 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

ספר32) ואיל�. תשעב ע' ח"ב תער"ב המש� ג� ראה

ואיל�. 178 ע' שלו� תורת השיחות

ועוד.33) פ"א. תניא ראה

ואיל�.34) א א, שה"ש לקו"ת ראה

ד.35) ו, ואתחנ�

ה.36) ש�,

וש"נ.37) ב. א, ש� לקו"ת ראה

האמצעי38) לאדמו"ר היחוד שער א. טו, לזח"א מק"מ ראה

וש"נ. ואיל�. (השני) 38 ס"ע תש"ט סה"מ ואיל�. פ"י

ו.39) צב, תהלי�

כד.40) קד, ש�

ח.41) לג, ברכה
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חז"ל אמרו דהנה בזה, והעני� הנדרי�. במדרש26עבודת ואיתא לפרישות, סייג נדרי�
צדיק ממדריגת למעלה היא חסיד מדריגת והרי דחסידותא, מילי הוא שפרישות ,27שמואל

בתניא מבואר ורשע בינוני דצדיק בהתוארי� בש�29ובכ"מ28דהנה, צדיק מקרי זכיות שרוב
בי"ע עולמות ג' כנגד ה� ורשע בינוני צדיק הרי זה ולפי הבריאה30המושאל, עול� שהרי ,

רע ומיעוטו טוב הוא31רובו היצירה עול� בלבד, הישות התחלת רק הוא שבבריאה להיות ,
צדיק ממדריגת למעלה היא חסיד מדריגת וא"כ, רע, רובו העשי' ועול� מחצה, על ,32מחצה

החסידות ע"ד המבואר כפי ג� אמנ�, באצילות. הוא וחסיד בבריאה, הוא צדיק 33כי

דע� והיינו, יותר, עליונה במדריגה הוא חסיד הנה הטוב, בתכלית היא צדיק שמדריגת
ביניה� והחילוק מצדיק, יותר למעלה הוא החסיד מ"מ הטוב, בתכלית ה� ששניה� היות

דק"ש דמס"נ המדריגות ב' בי� החילוק ע"ד דאחד34הוא מס"נ נפש�35, דבכל ומס"נ שה�36, ,

תתאה ושכינתא עילאה שכינתא ששניה�37בחי' היות דע� תתאה, וכלה עילאה כלה בחי' ,
הו"ע עילאה דכלה ביניה�, חילוק יש מ"מ, הנפש, וכלות כליו� מלשו� כלה, בש� נקראי�
שכללות אי� ההתבוננות ע"י והוא לגמרי, ממציאותו שמתבטל באופ� הנפש כלות
לגבי' אבל לגבינו, רק מסתיר הצמצו� והרי בלבד, הצמצו� אחרי רק הוא ההשתלשלות
קוד� כמו הוא הצמצו� אחרי עכשיו ג� הרי ית' לגבי' וא"כ כלל, מסתיר הצמצו� אי� ית'
מה כל בכח בעצמו שיער הרי הצמצו� קוד� שג� וא� כלל, מציאות שו� שאי� הצמצו�

בפועל להיות בהשערה38שעתיד רק והוא בפועל, העולמות של מציאות ש� אי� הרי מ"מ, ,

מה כל כו' שיער הלשו� וכדיוק כמוcizryבלבד, הוא עכשיו ג� הרי ובאמת כו', להיות
הנפש בכלות לכליו� בא הוא זו התבוננות ומצד כלל, מציאות שו� שאי� הצמצו� קוד�
בלבד, היש ביטול בבחי' הוא תתאה כלה בחי' אמנ� לגמרי. ממציאותו שמתבטל באופ�

מעשי� גדלו מה אי� ההתבוננות מצד בא זה מעשי�39ועני� רבו אלקי40ומה הכח בה� ויש ,
אבל וביטול, לכליו� בא זו התבוננות שע"י אליו, בטלי� וה� להוות� תמיד בה� ששופע
הטוב, בתכלית ה� ששניה� דא� לחסיד, צדיק בי� ההפרש וזהו בלבד. היש ביטול הוא
ביטול הוא (אצילות) חסיד ומדריגת בלבד, היש ביטול הוא (בריאה) צדיק מדריגת מ"מ,

מ"ש וזהו אהר�,41במציאות. על קאי ואורי� תומי� חסידי�, לאיש ואורי� תומי� אמר וללוי
מדריגת בו שניתוס� עי"ז והיינו החסידות, עני� בו שניתוס� חסידי�, איש נאמר ועליו

מי"ג.26) פ"ג אבות

ג.27) שער ח"א להרח"ו קדושה שערי

פ"א.28)

רפ"ג.29) תשובה הל' רמב"� ב. טז, ר"ה ראה

ואיל�.30) א'קמ ע' ואיל�. א'קכז ע' משפטי� אוה"ת ג� ראה

בהקדמה31) עולמות) 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

ספר32) ואיל�. תשעב ע' ח"ב תער"ב המש� ג� ראה

ואיל�. 178 ע' שלו� תורת השיחות

ועוד.33) פ"א. תניא ראה

ואיל�.34) א א, שה"ש לקו"ת ראה

ד.35) ו, ואתחנ�

ה.36) ש�,

וש"נ.37) ב. א, ש� לקו"ת ראה

האמצעי38) לאדמו"ר היחוד שער א. טו, לזח"א מק"מ ראה

וש"נ. ואיל�. (השני) 38 ס"ע תש"ט סה"מ ואיל�. פ"י

ו.39) צב, תהלי�

כד.40) קד, ש�

ח.41) לג, ברכה
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וידוע שלפנ"ז, האהבה ממדריגות יותר נעלית לאהבה42אהבה דאברה� אהבה בי� ההפרש
ההתבוננות מצד שבאה האהבה היא עול� דאהבת רבה, ואהבה עול� אהבת שהו"ע דאהר�,
שמהוה האלקי להכח בטלי� הנבראי� וכל מעשי�, רבו ומה מעשי� גדלו מה בעול�,
ההתבוננות שהרי בלבד, היש ביטול רק היא זו ואהבה רגע, בכל תמיד אות� ומקיי� ומחי'
ביטול הוא וא"כ בטל, הוא שהיש שמתבונ� אלא כו', מעשי� ורבו שגדלו מה בהיש, היא
לגמרי, מהעולמות שלמעלה בהאלקות ההתבוננות מצד באה רבה אהבה אמנ� בלבד. היש
במציאות, ביטול היא זו ואהבה כלל, העולמות מציאות שיי� לא הצמצו� שקוד� אי�
הנדרי� עני� וזהו לגמרי. המציאות עני� ש� שיי� שאי� כיו� היש, מצד בא זה אי� שהרי
החסידות ועני� דחסידותא, מילי הוא דפרישות המותרי�, מדברי� ג� הפרישות שהו"ע

יות נעלה בגמראהוא ממ"ש כמוב� התורה, שע"פ הבירורי� מעבודת חסידי�43ר גבי
שעות תשע ששוהי� מאחר וכי ופרי�, כו', התפלה קוד� אחת שעה שוהי� שהיו הראשוני�
תורת� ה� שחסידי� מתו� ומשני, כו', משתמרת היא� תורת� תפלות) (לשלש בתפלה ביו�
התורה, שע"פ מהעבודה למעלה הוא החסידות שעני� מוב� ומזה ממילא), (בדר� משתמרת
באופ� לבררו בהעול� מתלבש שאינו הבירורי�, עבודת על דנדרי� העבודה מעלת וזוהי
שפורש עי"ז אמנ�, לגמרי. מהעול� למעלה מהעול�, בפרישות הוא אלא היש, ביטול של
שלמעלה ביותר נעלית למדריגה הגשמי את ומעלה מברר אזי אותו ודוחה המותר מהדבר

כו'. ביותר גדול עילוי בהאד� ג� מיתוס� ועי"ז לגמרי, מהעול�

הנדר.‡Ì�Óו) את מתיר שהחכ� מה והוא הנדרי�, מעני� ג� יותר נעלה עני� ישנו
העול�, בעניני מהתלבשות למעלה הוא הנדרי� שעני� א� דהנה, בזה, והעני�
והיינו, אותו, ודוחה הגשמי מהדבר שפורש אלא להעול�, עדיי� שיי� הוא הרי מ"מ,
לעבודה מתעלה ואח"כ הבירורי�, בעבודת עוסק דבתחילה למעלה, מלמטה היא שעבודתו
אלא להגשמי, ששיי� במדריגה עדיי� הוא אבל אותו, ודוחה מהגשמי שפורש יותר, נעלית
בדר� והוא יותר, נעלית במדריגה הוא הנדר את שמתיר החכ� עני� אמנ� אותו. שדוחה
היא ופעולתו אליו, מנגד הגשמי אי� שלכ� להעול�, כלל שיי� שאינו למטה, מלמעלה

דשבת האכילה מעני� דוגמא וע"ד לטוב. גופא הגשמי את שמהפ� אינו44באופ� שהרי ,

לפעול וצרי� מגש�, הוא המאכל החול דבימי החול, דימי להאכילה שבת אכילת דומה
כתיב בשבת אמנ� שמי�, לש� תהי' אכילתו אלא שבמאכל, בהתענוג ירצה שלא 45בעצמו

ושתי' באכילה לענגו שמצוה עונג, לשבת הרמב"�46וקראת וכמ"ש תבשיל47, לתק� שצרי�
סת� ולא דוקא, ביותר שמ� תבשיל אלא תבשיל, סת� [לא מבוש� ומשקה ביותר שמ�
ממנו, לפרוש צרי� שבחול עצמו העני� שאותו והיינו, דוקא], מבוש� משקה אלא משקה,
עלי' נעשה שבשבת לפי הוא, הדבר וטע� וקדושה. מצוה עצמו הוא נעשה בשבת הנה

א.42) ל, בהעלות� לקו"ת ואיל�. א פב, תצוה תו"א ראה

ואיל�. שמט ע' בהעלות� אוה"ת ב. לב,

ב.43) לב, ברכות

סה"מ44) א. עב, בלק לקו"ת שרה. חיי ר"פ תו"א ראה

וש"נ. ואיל�. ס ע' תרס"ג

יג.45) נח, ישעי'

ובכ"מ.46) רמב. ר"ס אדה"ז שו"ע ב. קיח, שבת ראה

ה"ז.47) פ"ל שבת הל'
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כידוע העול�, ועי"ז48בכללות בנוגה, בטיש דאשא שלהובי� תרי� חשיכה ע� שבת שבערב
כמאמר לקדושה, נהפ� עצמו הגשמי ג� הנה ולזאת העול�, בכללות עלי' אתהפכא49נעשה

מהעול�, הפרישות שהוא נדרי� דעני� הנדר, את מתיר חכ� עני� ג� וזהו לנהורא. חשוכא
מתיר שהחכ� מה אמנ� עכ"פ, להעול� שייכות בגדר שהוא למעלה, מלמטה בדר� הוא
בבחי' שהי' במשה שמצינו וכמו לגמרי, מהעול� למעלה הוא חכמה בחי' הנה הנדר, את

בשר לי מאי� שאמר דא"כ50החכמה, הבירור, קוד� שהוא כמו לבשר בזה הכוונה דאי� ,

מבשר ג� למעלה שהוא היא הכוונה אלא מבורר, בשר שית� לו לומר אפשר הי' הרי
דבחי' הביטול ולגבי אש, כרשפי אהבה הו"ע הבירור לאחר שבשר [והיינו, הבירור לאחרי
העול� מעני� למעלה היא החכמה שבחי' לפי והיינו כו'], מסתיר זה עני� ג� הרי החכמה
לא א"כ לגמרי, מהעול� למעלה שהוא דכיו� הפרישות, עני� שיי� לא זו ובמדריגה לגמרי,
התרת נעשה זו מדריגה מצד ואדרבה, ממנו, לפרוש שיצטר� לו מנגד יהי' שהגשמי שיי�
דאתהפכא באופ� אלא בירור, בדר� זה שאי� והיינו, לאלקות, עצמו הגשמי שמהפ� הנדר,

לנהורא. חשוכא

אמרוÓ�Âˆ‡ז) זה שעל תורה, שע"פ הבירורי� עבודת עבודה. אופני ג' בכללות שיש
לברר היא זו בעבודה שהכוונה לפי והיינו תורה, שאסרה מה דיי� בירושלמי
הנדרי�, עבודת היא מזה למעלה הפרישות. עני� להיות צרי� לא ולכ� העול�, עניני את
עד הבירורי�, מעבודת יותר נעלית היא זו ועבודה העול�, מעניני הפרישות שהו"ע

שמצינו וע"ד הנדרי�, לעבודת מבלבלת הבירורי� תעניתא51שעבודת מאה צ� זירא שר'
תלמוד שג� היות דע� והיינו, ירושלמי, תלמוד ללמוד שיוכל בכדי בבלי תלמוד לשכוח

ש הו"ע הבירורי� לעבודת ששיי� הירושלמיבבלי תלמוד בשביל מ"מ, תורה, ע"פ בירור ל
העבודה סדר הוא זה וכל בבלי. תלמוד על לשכוח הוכרח הבירורי�, מעני� למעלה שהוא
מלמעלה בדר� היא זו שעבודה הנדר, את מתיר שחכ� הו"ע מזה ולמעלה למעלה. מלמטה

לנהורא. חשוכא שאתהפכא היא ופעולתה למטה,

¯Â‡È·Âכתיב דהנה למעלה, הספירות בעני� אלו מדריגות גו',52ג' הוי' עשה ימי� ששת
בזהר ומתר�,9ומקשה עשה, ימי� ששת אומרו ומהו עשה, ימי� בששת דהול"ל

שההתהוות והיינו ז"א, מבחי' היא העול� שהתהוות עבידתי', עביד ויומא יומא דכל
זה שעני� הבירורי�, בעני� הוא וכמו"כ מז"א. שנמש� כמו המלכות מספירת היא בפועל

מות יורדות שרגלי' דכיו� המלכות, ספירת ע"י באופ�53נעשה הבירור ידה על נעשה לכ� ,
הוא שז"א דכיו� מז"א, נמש� בירורי�, לברר במלכות שיש הכח א� ממש. התלבשות של
אמנ� התלבשות. של באופ� הבירורי� לעבודת הכח ממנו נמש� לכ� כנ"ל, לעולמות מקור

הוספות48) וראה פ"ג. השבת שער חיי� ע� פרי ב. רג, זח"ב

תרס"ג סה"מ א. צ, להצ"צ סהמ"צ אֿב). (קיג, תשא ס"פ לתו"א

סא. ע'

א.49) ד, זח"א ראה

יג.50) יא, בהעלות�

א.51) פה, ב"מ

יא.52) כ, יתרו

תקסד53) (ע' עה"פ ח"א נ"� אוה"ת וראה ה. ה, משלי

ובכ"מ. ואיל�).



יי c"iyz'd a`Îmgpn g"dan ,zehn t"y

כידוע העול�, ועי"ז48בכללות בנוגה, בטיש דאשא שלהובי� תרי� חשיכה ע� שבת שבערב
כמאמר לקדושה, נהפ� עצמו הגשמי ג� הנה ולזאת העול�, בכללות עלי' אתהפכא49נעשה

מהעול�, הפרישות שהוא נדרי� דעני� הנדר, את מתיר חכ� עני� ג� וזהו לנהורא. חשוכא
מתיר שהחכ� מה אמנ� עכ"פ, להעול� שייכות בגדר שהוא למעלה, מלמטה בדר� הוא
בבחי' שהי' במשה שמצינו וכמו לגמרי, מהעול� למעלה הוא חכמה בחי' הנה הנדר, את

בשר לי מאי� שאמר דא"כ50החכמה, הבירור, קוד� שהוא כמו לבשר בזה הכוונה דאי� ,

מבשר ג� למעלה שהוא היא הכוונה אלא מבורר, בשר שית� לו לומר אפשר הי' הרי
דבחי' הביטול ולגבי אש, כרשפי אהבה הו"ע הבירור לאחר שבשר [והיינו, הבירור לאחרי
העול� מעני� למעלה היא החכמה שבחי' לפי והיינו כו'], מסתיר זה עני� ג� הרי החכמה
לא א"כ לגמרי, מהעול� למעלה שהוא דכיו� הפרישות, עני� שיי� לא זו ובמדריגה לגמרי,
התרת נעשה זו מדריגה מצד ואדרבה, ממנו, לפרוש שיצטר� לו מנגד יהי' שהגשמי שיי�
דאתהפכא באופ� אלא בירור, בדר� זה שאי� והיינו, לאלקות, עצמו הגשמי שמהפ� הנדר,

לנהורא. חשוכא

אמרוÓ�Âˆ‡ז) זה שעל תורה, שע"פ הבירורי� עבודת עבודה. אופני ג' בכללות שיש
לברר היא זו בעבודה שהכוונה לפי והיינו תורה, שאסרה מה דיי� בירושלמי
הנדרי�, עבודת היא מזה למעלה הפרישות. עני� להיות צרי� לא ולכ� העול�, עניני את
עד הבירורי�, מעבודת יותר נעלית היא זו ועבודה העול�, מעניני הפרישות שהו"ע

שמצינו וע"ד הנדרי�, לעבודת מבלבלת הבירורי� תעניתא51שעבודת מאה צ� זירא שר'
תלמוד שג� היות דע� והיינו, ירושלמי, תלמוד ללמוד שיוכל בכדי בבלי תלמוד לשכוח

ש הו"ע הבירורי� לעבודת ששיי� הירושלמיבבלי תלמוד בשביל מ"מ, תורה, ע"פ בירור ל
העבודה סדר הוא זה וכל בבלי. תלמוד על לשכוח הוכרח הבירורי�, מעני� למעלה שהוא
מלמעלה בדר� היא זו שעבודה הנדר, את מתיר שחכ� הו"ע מזה ולמעלה למעלה. מלמטה

לנהורא. חשוכא שאתהפכא היא ופעולתה למטה,

¯Â‡È·Âכתיב דהנה למעלה, הספירות בעני� אלו מדריגות גו',52ג' הוי' עשה ימי� ששת
בזהר ומתר�,9ומקשה עשה, ימי� ששת אומרו ומהו עשה, ימי� בששת דהול"ל

שההתהוות והיינו ז"א, מבחי' היא העול� שהתהוות עבידתי', עביד ויומא יומא דכל
זה שעני� הבירורי�, בעני� הוא וכמו"כ מז"א. שנמש� כמו המלכות מספירת היא בפועל

מות יורדות שרגלי' דכיו� המלכות, ספירת ע"י באופ�53נעשה הבירור ידה על נעשה לכ� ,
הוא שז"א דכיו� מז"א, נמש� בירורי�, לברר במלכות שיש הכח א� ממש. התלבשות של
אמנ� התלבשות. של באופ� הבירורי� לעבודת הכח ממנו נמש� לכ� כנ"ל, לעולמות מקור

הוספות48) וראה פ"ג. השבת שער חיי� ע� פרי ב. רג, זח"ב

תרס"ג סה"מ א. צ, להצ"צ סהמ"צ אֿב). (קיג, תשא ס"פ לתו"א

סא. ע'

א.49) ד, זח"א ראה

יג.50) יא, בהעלות�

א.51) פה, ב"מ

יא.52) כ, יתרו

תקסד53) (ע' עה"פ ח"א נ"� אוה"ת וראה ה. ה, משלי

ובכ"מ. ואיל�).
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כמ"ש לז"א, ומקור למעלה שהיא הבינה ההתלבשות54ספירת עני� בה שיי� לא הבני�, א�
מתערי� דיני� מינה שבינה ידוע הרי מ"מ א� בלבד, מקי� בבחי' א� כי בירורי�, ,55לברר

בגדולת מתבונ� שכאשר הוי', בעבודת זה ויוב� כו'. ההיפ� על הכעס שהו"ע בסופה, והיינו
וע"ד זו, בבחי' שאינ� אלו על וגבורות בדיני� הוא אזי אש, כרשפי להתלהבות ובא הוי'

חז"ל עוצ�56שאמרו שמפני היינו, יחיל, רשעי� ראש על יוצא דינור נהר החיות של מזיעת�
הזיעה שזהו"ע ההיפ�, על הכעס נעשה כו', אש ברשפי הקודש חיות של ההתלהבות
ספירת ומצד כו'. בגיהנ� יחיל רשעי� ראש על יוצא דינור נהר שזהו שלה�, והפסולת
עול� מעניני הפרישות שהו"ע הנדרי�, עני� נעשה בסופה, דיני� מתערי� שמינה הבינה

וכמאמר ספירת57ודחיית�, אמנ� בינה. בחי' שזהו המל�, בחיי נודר כאילו הנודר כל
לעולמות, מקי� בבחינת ג� אינה שהחכמה והיינו הבינה, מספירת ג� למעלה היא החכמה

כמ"ש פלא, בחי' היא שחכמה ומצד58וזהו מהעול�. לגמרי שמופלא חכמה, אאלפ�
אתהפכא נעשה החכמה מצד אלא הנדרי�, שהו"ע הפרישות, עני� אפילו שיי� לא החכמה

כמ"ש פלא, בחי' היא בינה שג� וא� לנהורא. שבבינה58חשוכא הפלא הנה בינה, אאלפ�
החכמה, בחי' נמש� בבינה שג� וא� מקי�. בבחי' הוא אלא לגמרי, שמופלא באופ� אינו
ולכ�, בלבד. לבינה ששיי� מה א� כי החכמה, עצ� אינה לבינה החכמה המשכת מ"מ,
החכמה, ופנימיות עצ� מצד היינו החכמה, מצד אמנ� הפרישות, עני� נעשה הבינה מצד

לנהורא. חשוכא אתהפכא נעשה

החכ�Ê·Â‰ח) שדיבור לפי הנדר, דיבור ע"י שנאסר מה מתיר בדיבורו שהחכ� מה יוב�
מה להתיר החכ� דיבור בכח ולכ� הנדר, מדיבור יותר נעלית במדריגה הוא
דהנה, דתפלה, להדיבור דתורה הדיבור בי� ההפרש ע"ד והוא הנדר. דיבור ע"י שנאסר

בשמו קראו להוי' הודו היא התפלה שהתחלת למעלה, מלמטה הוא דתפלה שהוא59דיבור ,

אמנ� דשמו"ע. להביטול שמגיע עד וק"ש, ק"ש ברכות פסוד"ז, ואח"כ בלבד, הודאה בחי'
סלח ברכת אומרי� בשמו"ע ג� לכ� למעלה, מלמטה העבודה ע"י בא דשמו"ע הביטול ג�
מלמעלה הוא התורה דיבור אמנ� הרע. דחיית שהו"ע וידוי, אומרי� שמו"ע ולאחרי לנו,

רז"ל שאמרו שזהו מלמעלמ"ט60למטה, שבהמשכה לפי טומאה, מקבלי� אי� תורה שדברי
דתפלה, הדיבור כמו שהוא הנדר, דיבור שבי� החילוק ג� וזהו כלל. מנגד של עני� שיי� לא
ג' יש שבכללות בזה, והעני� דתורה. הדיבור כמו שהוא הנדר, את שמתיר החכ� לדיבור
העני� נעשה זה שמצד המלכות, מבחי' שנמש� כמו א', מדריגה הדיבור. בעני� מדריגות
ב' ומדריגה דוקא. הדיבור ע"י הקדש שנעשה הקרב� עני� ג� וזהו הבירורי�, דעבודת

בינה בחי' המלכות, משרש שנמש� כמו הוא שאוסרבדיבור הנדרי�, עני� הוא זה שמצד ,

ט.54) קיג, תהלי�

ע�55) א. סה, ואיל�. סע"ב י, ח"ג א. קנא, ח"א זהר ראה

פ"ב. או"א) (שער יד שער פ"ח. א"א) (שער יג שער חיי�

ועוד. ד. קמה, האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז

ב.56) יג, חגיגה

א.57) רנה, זח"ג

א.58) קד, שבת לג. לג, איוב

א.59) טז, הימי�ֿא דברי

א.60) כב, ברכות

c"iyz'd a`Îmgpn g"dan ,zehn t"y

ועוד הדיבור, ע"י נעשי� ששניה� לקרב�, שיי� נדר שג� בזה, והעני� פיו. בדיבור הדבר
נדרי� ואילו עלי', של הו"ע שקרב� א� כי, דוקא, הנדור בדבר הנדר להתפיס שצרי� זאת,
מעניני הפרישות שע"י העלאה, של עני� יש בנדרי� ג� מ"מ, ופרישות, דחי' של הו"ע
מהעול�, שלמעלה במדריגה היינו יותר, למעלה הגשמי הדבר את מעלה ודחיית� העול�
מעצ� שנמש� כפי הוא בדיבור הג' ומדריגה בהאד�. ג� יותר גדול עילוי ניתוס� ועי"ז

כידוע החכ�61הנפש, זה מצד הנה הנפש, מעצ� יותר ולמעלה מהחכמה, שרשו שהדיבור
הנדר. את מתיר

י"בÂ‰ÊÂט) ה� מטות דהנה, גו', המטות ראשי אל משה וידבר נדרי� בפרשת מ"ש
אלכסו� גבולי י"ב נעשה ומזה כפולות, שה� מדות מששה ששרש� .62שבטי�,

ומטות שבטי� מדריגות, ב' בזה קשה63ויש הוא ומטה ר�, הוא ששבט ביניה�, והחילוק ,
(עלמא שמטות והיינו, (מטות), דדכורא ועלמא (שבטי�) דנוקבא עלמא והו"ע (ותקי�),
מוחי� בחי' הוא ומשה דז"א, מוחי� בחי' ה� המטות וראשי ז"א, מבחי' שרש� דדכורא)
עבודת הוא עצמ� מצד עבודת� אשר דא� המטות, ראשי אל משה וידבר ועז"נ בעצ�.
הכח משה בה� המשי� מ"מ, העול�, מעניני הפרישות שהו"ע הנדרי� עני� וכ� הבירורי�,
את מתיר מומחה שיחיד זו מפרשה שלמדי� שזהו הנדר, את המתיר חכ� בבחי' להיות

למדי�64הנדר ממשה דהנה, בזה, והעני� דוקא. משה של בכחו הוא זה ועני� שסנהדרי�65.
שנאמר ע"א, המופלא66ה� שהי' גביה�, על ומשה ישראל, מזקני איש שבעי� לי אספה

נאמר67שבסנהדרי� איש בהשבעי� והנה, שמשה68. והיינו, גו', עלי� אשר הרוח מ� ואצלתי
הוא שמשה וזהו האצילות. עול� הוא ממנו הארה שהפרשת המאציל אוא"ס כדוגמת הוא
חכמה בחי' והיינו בחכמה, וג� בכתר הוא שפלא פלא, מלשו� מופלא שבסנהדרי�, המופלא
בראשי חכמה בחי' להמשי� משה של בכחו הי' ולכ� הכתר. פנימיות שהוא שבכתר,

מ"ש ג� וזהו הנדר. את להתיר שיוכלו הנביאי�69המטות כל דהנה, דייקא, זה הדבר, זה
בזה נתנבא ומשה בכה בחי'70נתנבאו משה, של בחינתו זה, בחי' שע"י הדבר, זה ועז"נ ,

העני� יפעלו שעי"ז הנדר, את מתיר חכ� בבחי' להיות המטות בראשי ג� המשי� החכמה,
לנהורא. חשוכא דאתהפכא

•

במאמרי61) המטות ראשי אל גו' וידבר לד"ה ביאור ג� ראה

א'שיא. ע' פרשתנו אוה"ת רצט. ע' תקס"ז הזק� אדמו"ר

ואיל�.62) פ"ו השמות) פרטי (שער כא שער פרדס ראה

ואיל�. סע"א טו, בראשית אוה"ת

תקס"ב63) אדה"ז במאמרי המטות ראשי גו' וידבר ד"ה ראה

א'רצד ע' פרשתנו אוה"ת ואיל�. תק ע' ח"ב ואיל�. רלז ע' ח"א

ואיל�. א'תתקמט ע' ואיל�.

עה"פ.64) פרש"י ב. קכ, בתרא בבא א. עח, נדרי� ראה

ה"ג.65) פ"א סנהדרי� הל' רמב"� א. ב, סנהדרי� משנה

טז.66) יא, בהעלות�

ח"ג67) תער"ב המש� ואיל�. סע"ב רפט, חנוכה אוה"ת ראה

ואיל�. א'תי ע'

יז.68) ש�, בהעלות�

ב.69) ל, פרשתנו

עה"פ.70) ופרש"י ספרי
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ועוד הדיבור, ע"י נעשי� ששניה� לקרב�, שיי� נדר שג� בזה, והעני� פיו. בדיבור הדבר
נדרי� ואילו עלי', של הו"ע שקרב� א� כי, דוקא, הנדור בדבר הנדר להתפיס שצרי� זאת,
מעניני הפרישות שע"י העלאה, של עני� יש בנדרי� ג� מ"מ, ופרישות, דחי' של הו"ע
מהעול�, שלמעלה במדריגה היינו יותר, למעלה הגשמי הדבר את מעלה ודחיית� העול�
מעצ� שנמש� כפי הוא בדיבור הג' ומדריגה בהאד�. ג� יותר גדול עילוי ניתוס� ועי"ז

כידוע החכ�61הנפש, זה מצד הנה הנפש, מעצ� יותר ולמעלה מהחכמה, שרשו שהדיבור
הנדר. את מתיר

י"בÂ‰ÊÂט) ה� מטות דהנה, גו', המטות ראשי אל משה וידבר נדרי� בפרשת מ"ש
אלכסו� גבולי י"ב נעשה ומזה כפולות, שה� מדות מששה ששרש� .62שבטי�,

ומטות שבטי� מדריגות, ב' בזה קשה63ויש הוא ומטה ר�, הוא ששבט ביניה�, והחילוק ,
(עלמא שמטות והיינו, (מטות), דדכורא ועלמא (שבטי�) דנוקבא עלמא והו"ע (ותקי�),
מוחי� בחי' הוא ומשה דז"א, מוחי� בחי' ה� המטות וראשי ז"א, מבחי' שרש� דדכורא)
עבודת הוא עצמ� מצד עבודת� אשר דא� המטות, ראשי אל משה וידבר ועז"נ בעצ�.
הכח משה בה� המשי� מ"מ, העול�, מעניני הפרישות שהו"ע הנדרי� עני� וכ� הבירורי�,
את מתיר מומחה שיחיד זו מפרשה שלמדי� שזהו הנדר, את המתיר חכ� בבחי' להיות

למדי�64הנדר ממשה דהנה, בזה, והעני� דוקא. משה של בכחו הוא זה ועני� שסנהדרי�65.
שנאמר ע"א, המופלא66ה� שהי' גביה�, על ומשה ישראל, מזקני איש שבעי� לי אספה

נאמר67שבסנהדרי� איש בהשבעי� והנה, שמשה68. והיינו, גו', עלי� אשר הרוח מ� ואצלתי
הוא שמשה וזהו האצילות. עול� הוא ממנו הארה שהפרשת המאציל אוא"ס כדוגמת הוא
חכמה בחי' והיינו בחכמה, וג� בכתר הוא שפלא פלא, מלשו� מופלא שבסנהדרי�, המופלא
בראשי חכמה בחי' להמשי� משה של בכחו הי' ולכ� הכתר. פנימיות שהוא שבכתר,

מ"ש ג� וזהו הנדר. את להתיר שיוכלו הנביאי�69המטות כל דהנה, דייקא, זה הדבר, זה
בזה נתנבא ומשה בכה בחי'70נתנבאו משה, של בחינתו זה, בחי' שע"י הדבר, זה ועז"נ ,

העני� יפעלו שעי"ז הנדר, את מתיר חכ� בבחי' להיות המטות בראשי ג� המשי� החכמה,
לנהורא. חשוכא דאתהפכא

•

במאמרי61) המטות ראשי אל גו' וידבר לד"ה ביאור ג� ראה

א'שיא. ע' פרשתנו אוה"ת רצט. ע' תקס"ז הזק� אדמו"ר

ואיל�.62) פ"ו השמות) פרטי (שער כא שער פרדס ראה

ואיל�. סע"א טו, בראשית אוה"ת

תקס"ב63) אדה"ז במאמרי המטות ראשי גו' וידבר ד"ה ראה

א'רצד ע' פרשתנו אוה"ת ואיל�. תק ע' ח"ב ואיל�. רלז ע' ח"א

ואיל�. א'תתקמט ע' ואיל�.

עה"פ.64) פרש"י ב. קכ, בתרא בבא א. עח, נדרי� ראה

ה"ג.65) פ"א סנהדרי� הל' רמב"� א. ב, סנהדרי� משנה

טז.66) יא, בהעלות�

ח"ג67) תער"ב המש� ואיל�. סע"ב רפט, חנוכה אוה"ת ראה

ואיל�. א'תי ע'

יז.68) ש�, בהעלות�

ב.69) ל, פרשתנו

עה"פ.70) ופרש"י ספרי
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מוגה בלתי

המתחיל‡. דיבור מאמר ואמר לנג� ציוה כ� ואחרי נפשי. ל� צמאה הניגו� לנג� ציוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
הנדרי�. עני� להבי�

***

דלעיל·. נ"ע1המאמר (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של מאמר על בו2מיוסד יש רבי�; חידושי� ישנ� זה במאמר .
כו'" מרגיש ולא חלי ש"לא ומצב מעמד להיות שיכול אלא החסידות, בתורת ספורי� במקומות רק שנתבארו עניני�

הגמרא נוס�.3(כלשו� מאמר מיד ולהתחיל שבו, להחידושי� לב לשי� מבלי המאמר את ללמוד יכולי� ובמילא, ,(
זה: שבמאמר החידושי� אחד

בחסידות מבואר כלל הוא4בדר� הנדרי� נמצאdhnlשעני� האד� שכאשר והיינו, הבירורי�, מעבודת
"לש� בו שישתמש זה ידי על הגשמי הדבר את לברר ביכולתו אי� בגשמיות שקוע היותו שבגלל ומצב במעמד

הוא מוכרח אזי הנדרי�).yextlשמי�", עני� (שזהו ממנו

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שמסר הפתג� לא5וכידוע � שמותר ומה אסור, � שאסור מה הזקני�: החסידי� בש�
שאפשר. כמה עד ממנו, לפרוש צרי� אזי המותר, הדבר את לברר יכול שאינו שכיו� � זה פתג� של ופירושו צרי�.

בגמרא כדאיתא ולדוגמא, בלעד�, להתקיי� אפשר שאי המוכרחי� דברי� אמנ� ישנ� האד�6� ביכולת שאי�
שאפשר. כמה עד לפרושמה� צרי� � המותרי� העניני� לשאר בנוגע אבל ימי�; ז' לאכול שלא או ימי�, ג' לישו� שלא

הבירורי�. מעבודת למטה הוא � המותרי� מדברי� שפורש � הנדרי� שעני� והיינו,

הוא הנדרי� שעני� מבואר שבו � חידוש ישנו הנ"ל במאמר הבירורי�.dlrnlאמנ�, מעני�

המשנה מאמר בפירוש שמואל במדרש שכתוב מה הוא זה לחידוש שהיסוד � סייג7ובהקדמה "נדרי�
הצדיק ממעלת למעלה היא החסיד מעלת והרי דחסידותא", מילי תקרא ש"פרישות .8לפרישות",

של באופ� הוא הבירורי� עני� כי, הבירורי�, מעני� למעלה הוא הנדרי� שעני� להחידוש היסוד וזהו
אותו ודוחה מהדבר פורש שהרי מהתלבשות, למעלה הוא הנדרי� עני� כ� שאי� מה המתברר, בהדבר התלבשות

ומצב במעמד שנמצא בגלל אלא הדבר, את לברר ביכולתו שאי� בגלל לא �mlerdn dlrnlyברצונו ואי� לגמרי,
לבררו. כדי בהעול� ולהתלבש לירד

כל שכר מקפח הקב"ה ש"אי� זה מצד מקו�, מכל אותו, ודוחה הגשמי מהדבר שפורש פי על א� אמנ�,
נעשה9ברי'" והדחייה הפרישות ידי על ג� הנה ,inybd xacda diilre xexiaהפרישות ידי שעל אלא עוד ולא ,

לכ� נוס� � זה וכל מהתלבשות. שלמעלה למקו� � יותר נעלה למקו� הגשמי הדבר עליית נעשית והדחייה
האד�. במעלת ניתוס� והדחייה הפרישות ידי שעל

מצוות ידי על נעשה והעלייה הזיכו� שעני� מבואר כלל בדר� תעשה: לא למצוות בנוגע מצינו זה דר� ועל
לא מצוות ע"י שג� נתבאר בדא"ח ספורי� במקומות אבל ולהעלותו. לזככו בהדבר שמתעסקי� היינו, עשה,

זיכו� של עני� נעשה ז"ל10תעשה חכמינו מאמר יתפרש ובזה וכ�11. מצוה". כעושה כו' עבירה עבר ולא "ישב
הנדרי�. בעני� ג� הוא

ואיל�).1) ה ע' (לעיל הנדרי� עני� להבי� ד"ה
ע'2) עטר"ת (סה"מ עטר"ת גו' המטות ראשי אל משה וידבר ד"ה

ואיל�). תקלז
וש"נ.3) ב. כב, יומא
ובכ"מ.4) ב. פד, ב. פב, פרשתנו לקו"ת ראה
שני).5) אדר כה יו�" ב"היו� (נעתק עד ע' ח"ד שלו אגרות�קודש
ועוד.
קרב�6) (ובשירי סה"א פ"ב ש� ירושלמי וש"נ. א. טו, נדרי�

ראה � ש� (ובכ"מ ה"כ פ"ה ה"ז. פ"א שבועות הל' רמב"� וראה ש�).

ל'). מצוה מנ"ח
מי"ג).7) � אדה"ז (לגירסת מי"ז פ"ג אבות
עטר"ת8) בסה"מ הובא ש"ג). (ח"א ז"ל להרח"ו הקדושה שער

תקמ. ס"ע ש�
וש"נ.9) רע"ב. לח, ב"ק
וראה10) ע. ע' ריש תר"ס סה"מ וראה קע. ע' ריש תרס"א סה"מ

וש"נ. ש�. 13 ובהערה 427 ע' חי"ט לקו"ש ג�
גו'11) משה וידבר סד"ה ג� וראה ש�. סה"מ סע"ב. לט, קידושי�

תקסג). ע' ח"א תער"ב (המש� תרד"ע מטו"מ דש"פ

c"iyz'd ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,zehn zyxt zay zgiy

שישנ בהמאמר צור�ומוסי� אי� זו שבדרגא הנדר, את מתיר שהחכ� עני� שזהו – יותר עוד נעלית דרגא ה
לנהורא חשוכא אתהפכא ואדרבה: מנגד, שאינו כיו� הגשמי, מהדבר .12לפרוש

מצד הוא הנדרי� עני� ז"א, בחינת מצד הוא הבירורי� עני� הספירות: בעני� הנ"ל דרגות שבי� והחילוק
החכמה בחינת מצד הוא נדרי� היתר ועני� הבינה, .13בחינת

באופ�‚. היתה שהנהגת� צדיקי� שיש הצדיקי�, בעבודת הנהגות חילוקי שמצינו מה לבאר יש זה פי על
ד). סעי� (כדלקמ� התרחבות של באופ� היתה העול� בעניני שהנהגת� צדיקי� ויש מהעול�, פרישות של

בבירור ובידעו ידה. על ונתעשר מהצמחֿצדק ברכה או עצה שקיבל החסידי� שאחד הסיפור ובהקד�
הביא הצלחתו, אודות צדק להצמח להודיע לליובאוויטש בנוסעו הנה צדק, הצמח של והברכה מהעצה שנתעשר

סלעד" "א שליט�", ("א השלג על שמחליקה גלגלי� ללא עגלה � מתנה צדק בכל14להצמח ומהודרת נאה ,( ַַ
המהר"ש של בשמו בנקבו � לבני זאת ת� לכ�, צרי� איני � אני צדק: הצמח ואמר הידורי�. .15מיני

לבנו? זאת לתת ציוה למה � לכ� צרי� אינו שהוא עצמו על אמר צדק שהצמח כיו� מוב�: אינו ולכאורה

יותר: ובפרטיות

שהוא כיו� ממנו, להימנע יש � מיותר והוא צור� בו שאי� שדבר הלבושי�,lwlwnידוע בעני� שרואי� וכפי .
ההילו�. את ומונע מעכב זה הרי מדי, יותר ארו� הוא הלבוש שכאשר

עסק לבעלי הוראה צור�16וזוהי שאי� בלבד זו לא כלומר: מקלקלת. היא הפרנסה בעני� שההתחכמות �

שנאמר כמו כיו�17בהתחכמות, מועילה, אינה הפרנסה בחכמת שההתחכמות היינו, לח�", לחכמי� "לא
הוי'" ב"ברכת תלויה מקלקל.18שהפרנסה ג� הוא ההתחכמות שריבוי זאת, עוד אלא ,

תעשה" אשר בכל אלוקי� ה' "וברכ� ה', ברכת היא שהעיקר אמת ה� לחשוב: יכולי� א�19לכאורה אבל ,

בעני� להשתמש צרי� זה ובשביל תעשה", אשר "בכל להיות שצרי� כיו� כ�, פי פני�,lkydעל כל על במקצת
שריבוי לידע צריכי� ולכ�, ההתחכמות. ריבוי להזיק עלולה כבר מה � להעשייה ומוכרחת השייכת במידה
ריבוי אבל מועילה, � הדרושה במידה התחכמות לפרנסה. מקלקל אלא) מועיל, שלא רק (לא ההתחכמות
שאינו בלבד זו לא הרי מדי, יותר ארו� לבוש לובש שכאשר בהר, העולה וכמשל לפרנסה. מקלקל � ההתחכמות

מקלקל ג� אלא מדי.20מועיל, קצר (כלי) לבוש מאשר יותר עוד מקלקל זה הרי ולפעמי� ,

ליתנו � מקלקל הוא הרי ובמילא בו, צור� לו היה שלא דבר על צדק הצמח אמר מדוע מוב�: אינו כ� וא�
מקומו? ממלא שהיה לבנו

נדרש הדור שמצד מצב ישנו לפעמי� הדור; לצור� בהתא� צדיקי�, אצל הנהגה אופני ב' שישנ� � בזה וההסברה
בזה. וכיוצא גזירות, לבטל בשביל כמו התרחבות, של עני� נדרש הדור שמצד מצב ישנו ולפעמי� הפרישות, עני�

מהר"ש, לאדמו"ר בנוגע כי, � מהר"ש לאדמו"ר הנ"ל מתנה לית� ציוה צדק שהצמח מה קשה לא זה פי ועל
להיות צריכה היתה דורו שמצד כיו� לעבודתו, הדרוש עני� זהו אדרבה, אלא קלקול, בזה שאי� בלבד זו לא

התרחבות. של באופ� ההנהגה

גדולה בהתרחבות היתה מהר"ש אדמו"ר של שהנהגתו מזהב,21וכידוע היתה שלו הטבק קופסת ולדוגמא: .
מזהב. עשויי� היו בשבת) להזכיר� שאי� הדברי� (ג� תשמיש כלי ושאר המזלג וכ�

לחו��לאר�, נוסע היה שנה בכל שכמעט � הנסיעות בעני� התרחבות של באופ� הנהגתו היתה כ� וכמו
עבורו. ממתינה היתה שהרכבת באופ� היה הנסיעה וסדר בשנה. פעמיי� � ולפעמי�

שהיתה הרכבת לתחנת במרכבה לנסוע צריכי� והיו רכבת, תחנת היתה לא עצמה ליובאוויטש בעיירה �

עבורו. ממתינה היתה והרכבת מתאחר, מהר"ש אדמו"ר היה ולפעמי� סמוכה. בעיירה

ספ"י.12) תניא א. ד, זח"א ראה
ואיל�.13) תקמג ע' ש� עטר"ת סה"מ
שלג.14) מזחלת =

(15� מנח� תורת ג� וראה .12 ע' קמ חוברת "רשימות" ראה
ועוד. .24 ע' ח"ד התוועדויות

וש"נ.16) ואיל�. 172 ס"ע חל"א לקו"ש ג� ראה

יא.17) ט, קהלת
כב.18) יו"ד, משלי
יח.19) טו, ראה פ'
ובכ"מ.20) ג. לז, תצא לקו"ת ראה
(21.13 הערה 38 ע' תרפ"ט בסה"ש בהנסמ� ג� ראה
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שישנ בהמאמר צור�ומוסי� אי� זו שבדרגא הנדר, את מתיר שהחכ� עני� שזהו – יותר עוד נעלית דרגא ה
לנהורא חשוכא אתהפכא ואדרבה: מנגד, שאינו כיו� הגשמי, מהדבר .12לפרוש

מצד הוא הנדרי� עני� ז"א, בחינת מצד הוא הבירורי� עני� הספירות: בעני� הנ"ל דרגות שבי� והחילוק
החכמה בחינת מצד הוא נדרי� היתר ועני� הבינה, .13בחינת

באופ�‚. היתה שהנהגת� צדיקי� שיש הצדיקי�, בעבודת הנהגות חילוקי שמצינו מה לבאר יש זה פי על
ד). סעי� (כדלקמ� התרחבות של באופ� היתה העול� בעניני שהנהגת� צדיקי� ויש מהעול�, פרישות של

בבירור ובידעו ידה. על ונתעשר מהצמחֿצדק ברכה או עצה שקיבל החסידי� שאחד הסיפור ובהקד�
הביא הצלחתו, אודות צדק להצמח להודיע לליובאוויטש בנוסעו הנה צדק, הצמח של והברכה מהעצה שנתעשר

סלעד" "א שליט�", ("א השלג על שמחליקה גלגלי� ללא עגלה � מתנה צדק בכל14להצמח ומהודרת נאה ,( ַַ
המהר"ש של בשמו בנקבו � לבני זאת ת� לכ�, צרי� איני � אני צדק: הצמח ואמר הידורי�. .15מיני

לבנו? זאת לתת ציוה למה � לכ� צרי� אינו שהוא עצמו על אמר צדק שהצמח כיו� מוב�: אינו ולכאורה

יותר: ובפרטיות

שהוא כיו� ממנו, להימנע יש � מיותר והוא צור� בו שאי� שדבר הלבושי�,lwlwnידוע בעני� שרואי� וכפי .
ההילו�. את ומונע מעכב זה הרי מדי, יותר ארו� הוא הלבוש שכאשר

עסק לבעלי הוראה צור�16וזוהי שאי� בלבד זו לא כלומר: מקלקלת. היא הפרנסה בעני� שההתחכמות �

שנאמר כמו כיו�17בהתחכמות, מועילה, אינה הפרנסה בחכמת שההתחכמות היינו, לח�", לחכמי� "לא
הוי'" ב"ברכת תלויה מקלקל.18שהפרנסה ג� הוא ההתחכמות שריבוי זאת, עוד אלא ,

תעשה" אשר בכל אלוקי� ה' "וברכ� ה', ברכת היא שהעיקר אמת ה� לחשוב: יכולי� א�19לכאורה אבל ,

בעני� להשתמש צרי� זה ובשביל תעשה", אשר "בכל להיות שצרי� כיו� כ�, פי פני�,lkydעל כל על במקצת
שריבוי לידע צריכי� ולכ�, ההתחכמות. ריבוי להזיק עלולה כבר מה � להעשייה ומוכרחת השייכת במידה
ריבוי אבל מועילה, � הדרושה במידה התחכמות לפרנסה. מקלקל אלא) מועיל, שלא רק (לא ההתחכמות
שאינו בלבד זו לא הרי מדי, יותר ארו� לבוש לובש שכאשר בהר, העולה וכמשל לפרנסה. מקלקל � ההתחכמות

מקלקל ג� אלא מדי.20מועיל, קצר (כלי) לבוש מאשר יותר עוד מקלקל זה הרי ולפעמי� ,

ליתנו � מקלקל הוא הרי ובמילא בו, צור� לו היה שלא דבר על צדק הצמח אמר מדוע מוב�: אינו כ� וא�
מקומו? ממלא שהיה לבנו

נדרש הדור שמצד מצב ישנו לפעמי� הדור; לצור� בהתא� צדיקי�, אצל הנהגה אופני ב' שישנ� � בזה וההסברה
בזה. וכיוצא גזירות, לבטל בשביל כמו התרחבות, של עני� נדרש הדור שמצד מצב ישנו ולפעמי� הפרישות, עני�

מהר"ש, לאדמו"ר בנוגע כי, � מהר"ש לאדמו"ר הנ"ל מתנה לית� ציוה צדק שהצמח מה קשה לא זה פי ועל
להיות צריכה היתה דורו שמצד כיו� לעבודתו, הדרוש עני� זהו אדרבה, אלא קלקול, בזה שאי� בלבד זו לא

התרחבות. של באופ� ההנהגה

גדולה בהתרחבות היתה מהר"ש אדמו"ר של שהנהגתו מזהב,21וכידוע היתה שלו הטבק קופסת ולדוגמא: .
מזהב. עשויי� היו בשבת) להזכיר� שאי� הדברי� (ג� תשמיש כלי ושאר המזלג וכ�

לחו��לאר�, נוסע היה שנה בכל שכמעט � הנסיעות בעני� התרחבות של באופ� הנהגתו היתה כ� וכמו
עבורו. ממתינה היתה שהרכבת באופ� היה הנסיעה וסדר בשנה. פעמיי� � ולפעמי�

שהיתה הרכבת לתחנת במרכבה לנסוע צריכי� והיו רכבת, תחנת היתה לא עצמה ליובאוויטש בעיירה �

עבורו. ממתינה היתה והרכבת מתאחר, מהר"ש אדמו"ר היה ולפעמי� סמוכה. בעיירה

ספ"י.12) תניא א. ד, זח"א ראה
ואיל�.13) תקמג ע' ש� עטר"ת סה"מ
שלג.14) מזחלת =

(15� מנח� תורת ג� וראה .12 ע' קמ חוברת "רשימות" ראה
ועוד. .24 ע' ח"ד התוועדויות

וש"נ.16) ואיל�. 172 ס"ע חל"א לקו"ש ג� ראה

יא.17) ט, קהלת
כב.18) יו"ד, משלי
יח.19) טו, ראה פ'
ובכ"מ.20) ג. לז, תצא לקו"ת ראה
(21.13 הערה 38 ע' תרפ"ט בסה"ש בהנסמ� ג� ראה
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הגיע מליובאוויטש,פע� לרבי להמתי� שצריכי� הסדר אודות ידע שלא חדש, פקיד הרכבת לתחנת
לאדמו"ר להמתי� מבלי לדרכה, יצאה והרכבת שריקה, שרק הרכבת, לנסיעת המיועדת השעה וכשהגיעה
פקודה הגיעה אחדי�, ימי� כעבור אחרת. ברכבת לנסוע והוצר� לדרכה, יצאה שהרכבת לאחרי שהגיע מהר"ש,

הנ"ל הפקיד את לפטר אבל22מהממשלה אחרי�, בטעמי� זאת תלו ה� אותו; מפטרי� ה� מדוע ידעו לא ה� � .

הנוסעי� כל (ע� כולה הרכבת שכ�, מהר"ש, אדמו"ר על המתי� שלא בגלל היתה פיטוריו שסיבת היא האמת
הפקיד!... עבור מקו� נתינת אי� אזי � עליו ממתיני� לא וא� מליובאוויטש, הרבי בשביל היא שבה)

ה�„. הרחבה, של באופ� או פרישות של באופ� צדיקי�, אצל ההנהגה אופני שב' � בזה הביאור ונקודת
הנדר. את מתיר חכ� ובעני� הנדרי�, בעני� לעיל להמבואר בהתא�

בזה: והעני�

הוא והפרישות הנדרי� שעני� כלל בדר� המבואר פי שישdhnlעל שמצינו מה מוב� אינו הבירורי�, מעני�
תורה, פי שעל עבודה של עני� הוא הבירורי� עני� שהרי � מהעול� פרישות של באופ� היתה שהנהגת� צדיקי�
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.Âכרופא דלא מעיקרו", הנדר את ש"עוקר היינו, למפרע, פועל זה הרי � הנדר את המתיר לחכ� בנוגע
מנת על או נדרי� עליה שאי� מנת על אשה קידושי בדי� חילוק יש שלכ� ולהבא", מכא� אלא מרפא ש"אינו

מקודשת" אינה אותה וריפא רופא אצל מקודשת, והתירה חכ� אצל ש"הלכה מומי�, בה .26שאי�

מדרגות: ב' בתשובה מצינו זה דר� ועל

ובמילא ולהבא, מכא� רק פועלת אלא היה, לא כאילו מתחילתו החטא את עוקרת שאינה מיראה, תשובה א)
שנאמר כמו רוש�, איזה מו�27נשאר כבעל ואיל�, מכא� "משמע משובותיכ�", ארפא שובבי� בני� "שובו
עליו" שמו שמקצת .28שנתרפא

מתחלתו" עוונו ש"נעקר למפרע, שפועלת מאהבה, תשובה ואדרבה,28ב) רוש�, שו� נשאר שלא ועד ,
כזכיות" לו נעשות .29"זדונות

לעול�" רפואה שמביאה תשובה ש"גדולה כיו� �30והנה, יותר נעלה אופ� ישנו ברפואה שג� מוב�, הרי ,

כו' ואדרבה רוש�, שו� נשאר שלא באופ� ופועלת הרגיל, כדר� שלא היא שהרפואה � מאהבה תשובה .31כמו

לרפואה שזקוקי� בחורי� כמה ישנ� כיו� שליט"א:) אדמו"ר כ"ק רפואה32(וסיי� לה� שתהיה רצו� יהי –
כמו הגו�, בבריאות חיזוק תוספת אצל� שיהיה אדרבה, אלא רוש�, שו� יישאר שלא בלבד זו שלא באופ�
חיזוק תוספת אצל� שיהיה אות� ויברכו לה� יאחלו וכול� כזכיות. לו נעשו שזדונות מאהבה, בתשובה

הוא" ה' (עבודת) מדרכי ושל� בריא הגו� "היות אשר, הגו�, ממש.33בבריאות ובקרוב ,

***

.Ê�כיו נעלי�בית, בשבת ללבוש יכול אבל א� � לצל� רחמנא אבלות בעניני שאלה פע� באה ז"ל ֵָלאאמו"ר
הרי כ�, כל חסרו� בכ� אי� השנה שבתות בכל א� שאפילו אאמו"ר, והשיב השנה. שבתות בכל כ� שנוהג

כ� לנהוג אי� אבלות, בגלל כ� שנוהג לחשוב יכול בעצמו) הוא (או שמישהו כיו� כזו, .34בשבת

לעניננו: ובנוגע

יש כלל ובדר� וכדומה. עצבות או מרירות של מחשבות ע� ה� מתהלכי� מברכי� שבת שבכל כאלה ישנ�
זכות לימוד ישנו זה מברכי� ובשבת עצלות... סת� או שינה, חוסר עייפות, מצד שזהו עליה�, זכות" "ללמד

השבועות... שלשת בגלל שזהו � נוס�

בשבת להיות צרי� אינו השבועות שבשלשת האבלות שעני� כיו� וכידוע35אמנ�, שבה�36, מסוימות שבמדינות
שבתות בשאר ההנהגה שתהיה אי� הרי � כו' גזירות היו באב, לתשעה השיי� בניגו� דודי" "לכה לומר נהגו

השמחה. היפ� של באופ� להתפרש שיכול עני� מכל לחשוש יש זה מברכי� בשבת הנה מברכי�,

� שבת") פריילעכער ("א שמחה של שבת יהיה מברכי� ששבת אדמו"ר וחמי מורי כ"ק של שרצונו ַכיו�
של באופ� השמחה להיות צריכה זה מברכי� בשבת .dtqedהרי

לשנה השיי� אדמו"ר וחמי מורי כ"ק של מהקא�יטל פסוק על ניגו� ישנו שליט"א:) אדמו"ר כ"ק ַ(וסיי�
צדיק"37זו קרנות תרוממנה אגדע רשעי� קרני "וכל ינגנו38– ממרירות. ואפילו מעצבות... שרחוק ניגו� שזהו ,

זה. ניגו� עתה

רע"ב.26) עד, כתובות
כב.27) ג, ירמי'
סע"א.28) פו, יומא פרש"י
רע"ב.29) ש�,
סע"א.30) ש�,
הל'31) (ועד"ז בסופה ה"ב פ"ב תשובה הל' לרמב"� צפע"נ ראה

ועוד). ה"ט. פ"ז אישות
ליו�32) באור דרכי� בתאונת שנפגעו בחורי� לקבוצת הכוונה

(המו"ל). ה"מל"ח" בשליחות מנסיעה בחזרת� ועש"ק,

(33.12 הערה 531 ע' ח"ב לקו"ש (וראה רפ"ד דעות הל' רמב"�
ש�). ובהנסמ� ואיל�, סב ס"ע חט"ז שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרות�קודש

(34.1091 ע' ח"ד לקו"ש ג� ראה
ש�.35) ובמג"א ס"י סתקנ"ב, או"ח שו"ע
סתרס"ב,36) ממונקאטש) (להרה"צ ושלו� חיי� דרכי ג� ַראה

ש�. ובהערה
וש"נ.37) ואיל�. 206 ע' ח"ב התוועדויות � מנח� תורת ראה
יא.38) עה, תהלי�
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הקודש ללשו� מתורג�

.‡
"˙ÂÚË ÏÏÎÏ ‡· ÒÚÎ ÏÏÎÏ ‡·"

אשר התורה חקת זאת הכה�... אלעזר "ויאמר הפסוק מ�

משה" את ה' אלעזר1צוה "ויאמר המלי� את רש"י מצטט

טעות, לכלל בא כעס לכלל שבא "לפי ומפרש: הכה�...",

שג� רש"י, ומוסי� עכו"�". גיעולי הלכות ממנו שנתעלמו

למילואי� השמיני היו� לכ�,2בעני� דומה דבר מוצאי� אנו

בעני� ג� וכ� טעות, לכלל בא כעס לכלל בא שכאשר

המורי�..." נא טעה3"שמעו הכעס ידי על –4.

להבי�: יש

מסויי�, דבר ידוע שבו למקרה מתאי� "טעות" המונח

כאשר א� מוטעית. ידיעה זוהי – נכונה אינה הידיעה א�

אי� אותו, שוכח והוא מהאד�, "נתעל�" מסויי� פרט

טעה שהאד� לומר לכאורה, ?5מתאי�,

טעות" לכלל "שבא רש"י שדברי לומר, אפוא הכרחי

על מוסבי� עכו"�" גיעולי הלכות ממנו ל"נתעלמו בקשר

כל לגבי "תתחטאו" ההוראות את מסר שמשה שכיו� כ�,

לאו, שומע אתה – ה� ומכלל וכו', בגד וכל וכו' נפש הורג

מאומה לעשות אי� אחרי� דברי� שלגבי מכ� להסיק ונית�

טעות. היו דבריו לפיכ� –

ה� גיעול והלכות טומאה הלכות הרי להבי�: צרי� א�

גיעול הלכות אמירת אי מוגדרת ומדוע נפרדי�. עניני� שני

טומאה הלכות מסירת כטעות?6בעת – "תתחטאו" –

.·
?¯Ó‡� ‰Ó ÏÚ Y "'‰ ‰Âˆ ¯˘‡Î"

ה'..." צוה "כאשר המלי� את רש"י מצטט מכ� לאחר

ברבו". ההוראה "תלה ואומר

להבי�: יש כא� ג�

ח "זאת המלי� –פירוש ש"זאת" הוא, התורה" קת

התורה של היחידה החוקה ה� בהמש�, הנאמרי� הדברי�

פרשת בתחילת בפירושו רש"י מרחיב ולפיכ� בכללותה.

ומסביר מוני�...", העול� ואומות שהשט� "לפי חוקת

התורה" חקת "זאת נאמר שעליה אדומה, פרה שחוקת

בשכל מובנת בלתי בהיותה האחרי� החוקי� מכל שונה

לחלוטי� עכו"�7האד� גיעולי הלכות הרי להבי�: וצרי� .

כא� לומר מתאי� וכיצד חוקה, ואינ� ההגיו� לפי מובני�

התורה" חקת ?8"זאת

אלעזר התכוו� התורה" חקת שב"זאת לומר, הכרחי

אמר אשר ושביעי", שלישי "הזאת של הקודמת להלכה

"א�9משה – הזהב..." את "א� אלעזר הוסי� כ� ועל ,

מת, מטומאת הכלי� טיהור לאחר שאפילו – מיעוט" לשו�

להגעלת� עד בה� להשתמש .10אסור

כא.1) לא, פרשתנו

ואיל�.2) טז י, שמיני

יֿיא.3) כ, חקת

החילוק4) שמיני, בפ' אתר: על ש� כו' לכלל בא מפרש אינו שרש"י ומה

התלוי דבר הוא שעה לקדשי דורות קדשי כ"כxaqa`בי� מוכרח אי� ולכ� ,*

לכלל בא כעס לכלל "בא ש� אפשרzerhלפרש בסברא התלוי בדבר כי ,"

בנ"א דיעות שאי� מפני מחלוקת טועה,zeeyשתהי' מה� שאחד מפני ולא

df iptl gkencke�אי נפשות בדיני ובכ"ז להטות רבי� דאחרי ב) כג, (משפטי�

שבי� מהחילוק (ולהעיר טעות אינה המיעוט דדעת מוכח שמזה מכריע, אחד

סיבת חקת, בפ' א); ו, סנה' – הדעת בשיקול לטעות משנה בדבר טעות

כמפורש שהיא י"ל ולאi"yxaהטעות אחר סלע אל דברו "והמה יא) (ש�,

להכותו צרי� שמא אמרו "dpey`xakהוציא בנדו"ד משא"כ ."enlrzpyממנו

כו'". כעס לכלל שבא "לפי לפרש מוכרח כו'",

הכעס דוקא למה יד): ד, שמות מפרש"י (להעיר יוקשה שלא ובכדי

בשמיני מוצא אתה "וכ� רש"י ממשי� – טעות לכלל הביאו שבפרשתנו

כי – כו'" המורי� נא בשמעו וכ� כעסixg`lלמילואי�.. לכלל דבא שלמדנו

הכעס. מפני שזהו הפי' י"ל בהנ"ל ג� – טעות לכלל בא

"נתעלמה"5) רק רש"י כותב ה) (כז, פנחס ובפ' ו) (כה, בלק בפ' שלכ�

"טעה". ולא –

כג).6) (לא, פרש"י ועיי�

ואיל�.7) 124 ע' ח"ח לקו"ש בארוכה נתבאר

במי8) א"א� רק קאי שבפרשתנו התורה" חקת ש"זאת חקת, ר"פ ברא"�

(או שקאי משמע הכתובי� מפשטות אבל כג). (לא, יתחטא" ipin'נדה lirlc`,

על או) בפני�. (בדר�lkכדלקמ� לומר מקו� שאי� ופשיטא שלאח"ז. הפרשה

שנאמר גו'" הזהב את "א� שעה"פ עכ"פ) l`הפשט ,cin�א" ועה"פ קאי,

יתחטא" נדה –dnkayבמי לאח"ז "ההוראה"i`wפסוקי� שעיקר ובפרט .

– אלעזר "א�ilry'של (שהרי גיעול הלכות היא – התורה" חקת "זאת אמר

גו'). בגד וכל גו' הורג לכל בנוגע עכ"פ – משה ג� אמר יתחטא" נדה במי

.14 הערה לקמ� וראה

ד"חוקותי"9) בהסוג ד) יח, (אחרי רש"י מונה חטאת מי שטהרת וא�

בכדיmiaxלשו� הוא הפרה שעשיית שמכיו� י"ל – ש�) לעיל בארוכה (ראה

ד)טהרת (הפרט ג� כולל אדומה דפרה התורה" חקת "זאת לכ� באפרה, לטהר

שכותב שמכיו� ש�, אחרי פ' בפרש"י ושאני חטאת. חטאת"wxמי מי "טהרת

(לא היא חטאת מי לטהרת כוונתו כה), טו, בשלח כבפ' אדומה" "פרה (ולא

קצת לו שיש בפ"ע עני� שהוא כמו כ"א) אדומה", ב"פרה פרט שהוא כמו

שהיצה"ר בהחוקי� הוא נכלל ולכ� בשכל, עליה�.aiynהסברה

כב.10) פסוק רש"י ראה

xn` `l`" (` ,`w) migafa (*izgkye izrny) "izrny `l xnel yea `le dced" i"yx oeyl zehytn la` .i"yx zpeek mb d"ky (k ,my ipiny) i"yx iyxtnae ,"hinyneepi`e

.jli`e 109 'r f"ig y"ewl dkex`a d`xe .dxrdd miptak rnyn (my `xnbd xn`n miiqn

zehn zyxt zegiyÎihewl

משה" את ה' צוה "אשר המלי� מוב�: אינו זה ולפי

היא הכוונה בכ� אשר התורה", חקת ל"זאת כהמש� באות

צוה "אשר רש"י אומר אפוא מדוע משה. שאמר לדברי�

המלי� מוסבות זה לפי אשר ברבו", ההוראה תלה – ה'...

הזהב..."? את "א� – אלעזר לדברי צוה" "אשר
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לכ� "הזהיר אשר טומאה, הלכות את להזכיר כדי

התורה", חקת "זאת יאמר שאלעזר מספיק כ�, לפני משה"

"א� ייאמר מכ� לאחר ומיד – צוה..." "אשר התוספת ללא

הכרחי משה" את ה' צוה "אשר התוספת מ� הזהב...". את

ההוראה11להסיק את ג� לתלות כדי זאת עשה שהוא ,

אמר) לא משה אשר עכו"�, גיעולי (הלכות שבהמש�

קשורות התורה" חקת "זאת שהמלי� כיו� א� ברבו.

בפסוק כמודגש ב', בסעי� כדלעיל ה'...", צוה ל"אשר

ההוראה שג� זה, פירוש לפי לומר, הכרחי אשר", "זאת...

התורה". חקת ב"זאת פרט היא עכו"� גיעולי על

אמר לא משה כי טעות", לכלל "בא רש"י אומר ולכ�

טעות, לכלל שבא מפני עכו"�, גיעולי לגבי ההלכה את לה�

"תתחטאו" את12שההלכה מכשירה ג� חטאת, מי הזיית ,

מטומאתו. הכלי את מטהרת רק ולא מאיסורו, הכלי

אינ�אמ החטאת ומי הכלי, בדפנות בלוע האיסור נ�,

הכלי פני על מתפשטת הטומאה ג� א� לתוכ�, חודרי�

החטאת מי של הטיפות ומעט על13כולו, אות� מזי� אשר ,

הכלי נעשה זאת ובכל כולו, את מקיפות אינ� מבחו�, הכלי

עצו�, כוח יש החטאת שלמי רואי�, ומכ� טהור, כולו

את מטהרי� ה� מבחו� א� מעטות טיפות הזיית ידי שעל

ג� זו שהזיה לומר, מקו� היה כ�, וא� כולו. הכלי

בו. הבלוע מהאיסור הכלי את מכשירה

א� – א�... התורה... חקת "זאת אלעזר אמר כ� על

לגבי רק נאמרה צוה..." אשר התורה "חקת מיעוט": לשו�

איסור מבליעת טהרה לגבי לא א� מת, מטומאת טהרה

.14נבילות
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זה: רש"י שבפירוש תורה" של "יינה של מהעניני�

מאכל אוכל אד� כאשר וכ� איסור, בולע כלי כאשר

תוכו, אל האיסור חודר כבשרו, ובשר ד� הנעשה אסור,

לכ� האד�. לפנימיות חודר האסור והמאכל בפנימיותו,

האיסור את מתוכו להסיר כדי הכלי, את להגעיל צרי�

בו. שנבלע

או הכלי בפנימיות חודרת אינה טומאה זאת, לעומת

"מקי�" בבחינת נשארת אלא אפשר15האד�, שאי ,

בשכל זאת ידי16"למשש" על הטהרה ג� נעשית ולכ� ,

ניכר שאי� באופ� האד�, או הכלי טבילת "מקי�": של עני�

בפנימיות�. שינוי

אשר יותר, א� "מקי�" באופ� היא מת שטומאת וכיו�

הגיוני הסבר אי� שהרי האד�, של בשכלו כלל מוב� אינו

טמא אינו עצמו הוא אשר שהמת, אחרי�17לכ� מטמא ,

"מקי�" באופ� נעשית מת מטומאת הטהרה ג� לכ� –

טבילת ידי על אינו מת בטומאת הטהרה חידוש יותר:

שתי� של הזאה ידי על אלא חטאת, במי הטמא הדבר

עליו. טיפות ושלש

כא�.11) רש"י מפרשי ראה

(12" מהלשו� לזה סתירה כיenlrzpואי� – עכו"�" גיעולי הלכות ממנו

ע"י הוא בה� שנבלע מאיסור כלי� שהכשר ההלכה מתעלמת היתה לא בא�

הגעלה צריכי� כ"א מכשיר� אינה חטאת מי שהזיית ג"כ אז מוב� הי' הגעלה,

שמכיו� אלא שמוב�dnlrzpyדוקא. א� הנה זו, "אשאxaqn`הלכה

ע"י ג� טהרת� אפ"ל – טהרה כל בלי איסור בה� שנבלע בכלי� להשתמש

בפני�. וראה חטאת. מי הזיית

ח.13) חקת תנחומא ח. פי"ט, במדב"ר ראה

יתחטא"14) נדה במי "א� אלעזר שאמר מה יומתק ועפ"ז

הזהיר� כבר הרי דלכאורה, –dynבתחלת עצמו אלעזר וג� זה*, על

– כב) פסוק (רש"י זאת הזכיר דבריו

ה� והחיטוי שהגיעול להדגיש רצה בזה מועילipyכי אחד ואי� עניני�

הכלי� "צריכי� (כג): ש� שפרש"י מה וזהו מ�leribלהשני. ,xeqi`dלטהר�

iehige�מ ".d`nehdלטהר�

משמע יתחטא" נדה במי "א� הלשו� שפשטות מכיו� שמ"מ, אלא

שהחיטוי הוא החידוש הנ"ל ולפי לחיטוי, שצרי� בזה הוא `epiשהחידוש

mxdhnמשכיל (וראה כו'" דרשו "ורבותינו רש"י מוסי� ע"כ – האיסור מ�

כא�). לדוד

(נעשה15) בפנימיות דבר נכנס אינו שבטומאה מה א) בזה: עניני� ושני

ilkdeחלק) mc`d,ט שה"ש (לקו"ת בפנימיות נכנס שהמאכל כבאיסור ולא ,

הטומאה ג� ב) לקו"שdnvrג). ב. מג, תבא לקו"ת (ראה מקי� של הו"ע

הבאה. הערה וראה .(985 ע' ח"ג

מדברי�16) אינ� והטהרות.. "שהטומאות מקואות: הל' סו� רמב"� ראה

" לאח"ז ש� ומדכתב מכרעתו". אד� של הטומאותokeשדעתו מ� הטבילה

שלפנ"ז ו)הטהרות" ב"(הטומאות שכוונתו קצת, מוכח הוא", החוקי� מכלל

ו)הטהרות ל(הטומאות – .mnvrהיא

המבואר17) וע"פ במת. הנוגע עה"פ חקת) בילקו"ש (הובא זוטא ספרי

.15 הערה ש� וראה עיי"ש. הפשט. דר� ע"פ ג� שכ"ה י"ל ,68 ע' ח"ז בלקו"ש

`l dnl ± (dpten iiept` :(` ,cq) zay d`x ik) hytd c"r hxtae ± xe`ia jixvy `l` (*yxitx`y oick" exn`a mfnx i"yxe) mxidfdy d`neh 'lda zekzn ilk mb dyn

.((gi ,hi) "milkd lk lre" xn`p ixd mdae (hi ,`l) "mizn i`nh
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משה" את ה' צוה "אשר המלי� מוב�: אינו זה ולפי

היא הכוונה בכ� אשר התורה", חקת ל"זאת כהמש� באות

צוה "אשר רש"י אומר אפוא מדוע משה. שאמר לדברי�

המלי� מוסבות זה לפי אשר ברבו", ההוראה תלה – ה'...

הזהב..."? את "א� – אלעזר לדברי צוה" "אשר
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לכ� "הזהיר אשר טומאה, הלכות את להזכיר כדי

התורה", חקת "זאת יאמר שאלעזר מספיק כ�, לפני משה"

"א� ייאמר מכ� לאחר ומיד – צוה..." "אשר התוספת ללא

הכרחי משה" את ה' צוה "אשר התוספת מ� הזהב...". את

ההוראה11להסיק את ג� לתלות כדי זאת עשה שהוא ,

אמר) לא משה אשר עכו"�, גיעולי (הלכות שבהמש�

קשורות התורה" חקת "זאת שהמלי� כיו� א� ברבו.

בפסוק כמודגש ב', בסעי� כדלעיל ה'...", צוה ל"אשר

ההוראה שג� זה, פירוש לפי לומר, הכרחי אשר", "זאת...

התורה". חקת ב"זאת פרט היא עכו"� גיעולי על

אמר לא משה כי טעות", לכלל "בא רש"י אומר ולכ�

טעות, לכלל שבא מפני עכו"�, גיעולי לגבי ההלכה את לה�

"תתחטאו" את12שההלכה מכשירה ג� חטאת, מי הזיית ,

מטומאתו. הכלי את מטהרת רק ולא מאיסורו, הכלי

אינ�אמ החטאת ומי הכלי, בדפנות בלוע האיסור נ�,

הכלי פני על מתפשטת הטומאה ג� א� לתוכ�, חודרי�

החטאת מי של הטיפות ומעט על13כולו, אות� מזי� אשר ,

הכלי נעשה זאת ובכל כולו, את מקיפות אינ� מבחו�, הכלי

עצו�, כוח יש החטאת שלמי רואי�, ומכ� טהור, כולו

את מטהרי� ה� מבחו� א� מעטות טיפות הזיית ידי שעל

ג� זו שהזיה לומר, מקו� היה כ�, וא� כולו. הכלי

בו. הבלוע מהאיסור הכלי את מכשירה

א� – א�... התורה... חקת "זאת אלעזר אמר כ� על

לגבי רק נאמרה צוה..." אשר התורה "חקת מיעוט": לשו�

איסור מבליעת טהרה לגבי לא א� מת, מטומאת טהרה
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מאכל אוכל אד� כאשר וכ� איסור, בולע כלי כאשר

תוכו, אל האיסור חודר כבשרו, ובשר ד� הנעשה אסור,

לכ� האד�. לפנימיות חודר האסור והמאכל בפנימיותו,

האיסור את מתוכו להסיר כדי הכלי, את להגעיל צרי�

בו. שנבלע

או הכלי בפנימיות חודרת אינה טומאה זאת, לעומת

"מקי�" בבחינת נשארת אלא אפשר15האד�, שאי ,

בשכל זאת ידי16"למשש" על הטהרה ג� נעשית ולכ� ,

ניכר שאי� באופ� האד�, או הכלי טבילת "מקי�": של עני�

בפנימיות�. שינוי

אשר יותר, א� "מקי�" באופ� היא מת שטומאת וכיו�

הגיוני הסבר אי� שהרי האד�, של בשכלו כלל מוב� אינו

טמא אינו עצמו הוא אשר שהמת, אחרי�17לכ� מטמא ,

"מקי�" באופ� נעשית מת מטומאת הטהרה ג� לכ� –

טבילת ידי על אינו מת בטומאת הטהרה חידוש יותר:

שתי� של הזאה ידי על אלא חטאת, במי הטמא הדבר

עליו. טיפות ושלש

כא�.11) רש"י מפרשי ראה

(12" מהלשו� לזה סתירה כיenlrzpואי� – עכו"�" גיעולי הלכות ממנו

ע"י הוא בה� שנבלע מאיסור כלי� שהכשר ההלכה מתעלמת היתה לא בא�

הגעלה צריכי� כ"א מכשיר� אינה חטאת מי שהזיית ג"כ אז מוב� הי' הגעלה,

שמכיו� אלא שמוב�dnlrzpyדוקא. א� הנה זו, "אשאxaqn`הלכה

ע"י ג� טהרת� אפ"ל – טהרה כל בלי איסור בה� שנבלע בכלי� להשתמש

בפני�. וראה חטאת. מי הזיית

ח.13) חקת תנחומא ח. פי"ט, במדב"ר ראה

יתחטא"14) נדה במי "א� אלעזר שאמר מה יומתק ועפ"ז

הזהיר� כבר הרי דלכאורה, –dynבתחלת עצמו אלעזר וג� זה*, על

– כב) פסוק (רש"י זאת הזכיר דבריו

ה� והחיטוי שהגיעול להדגיש רצה בזה מועילipyכי אחד ואי� עניני�

הכלי� "צריכי� (כג): ש� שפרש"י מה וזהו מ�leribלהשני. ,xeqi`dלטהר�

iehige�מ ".d`nehdלטהר�

משמע יתחטא" נדה במי "א� הלשו� שפשטות מכיו� שמ"מ, אלא

שהחיטוי הוא החידוש הנ"ל ולפי לחיטוי, שצרי� בזה הוא `epiשהחידוש

mxdhnמשכיל (וראה כו'" דרשו "ורבותינו רש"י מוסי� ע"כ – האיסור מ�

כא�). לדוד

(נעשה15) בפנימיות דבר נכנס אינו שבטומאה מה א) בזה: עניני� ושני

ilkdeחלק) mc`d,ט שה"ש (לקו"ת בפנימיות נכנס שהמאכל כבאיסור ולא ,

הטומאה ג� ב) לקו"שdnvrג). ב. מג, תבא לקו"ת (ראה מקי� של הו"ע

הבאה. הערה וראה .(985 ע' ח"ג

מדברי�16) אינ� והטהרות.. "שהטומאות מקואות: הל' סו� רמב"� ראה

" לאח"ז ש� ומדכתב מכרעתו". אד� של הטומאותokeשדעתו מ� הטבילה

שלפנ"ז ו)הטהרות" ב"(הטומאות שכוונתו קצת, מוכח הוא", החוקי� מכלל

ו)הטהרות ל(הטומאות – .mnvrהיא

המבואר17) וע"פ במת. הנוגע עה"פ חקת) בילקו"ש (הובא זוטא ספרי

.15 הערה ש� וראה עיי"ש. הפשט. דר� ע"פ ג� שכ"ה י"ל ,68 ע' ח"ז בלקו"ש

`l dnl ± (dpten iiept` :(` ,cq) zay d`x ik) hytd c"r hxtae ± xe`ia jixvy `l` (*yxitx`y oick" exn`a mfnx i"yxe) mxidfdy d`neh 'lda zekzn ilk mb dyn

.((gi ,hi) "milkd lk lre" xn`p ixd mdae (hi ,`l) "mizn i`nh

zehn zyxt zegiyÎihewl

משה" את ה' צוה "אשר המלי� מוב�: אינו זה ולפי

היא הכוונה בכ� אשר התורה", חקת ל"זאת כהמש� באות

צוה "אשר רש"י אומר אפוא מדוע משה. שאמר לדברי�

המלי� מוסבות זה לפי אשר ברבו", ההוראה תלה – ה'...

הזהב..."? את "א� – אלעזר לדברי צוה" "אשר

.‚
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הוא: לכ� ההסבר

לכ� "הזהיר אשר טומאה, הלכות את להזכיר כדי

התורה", חקת "זאת יאמר שאלעזר מספיק כ�, לפני משה"

"א� ייאמר מכ� לאחר ומיד – צוה..." "אשר התוספת ללא

הכרחי משה" את ה' צוה "אשר התוספת מ� הזהב...". את

ההוראה11להסיק את ג� לתלות כדי זאת עשה שהוא ,

אמר) לא משה אשר עכו"�, גיעולי (הלכות שבהמש�

קשורות התורה" חקת "זאת שהמלי� כיו� א� ברבו.

בפסוק כמודגש ב', בסעי� כדלעיל ה'...", צוה ל"אשר

ההוראה שג� זה, פירוש לפי לומר, הכרחי אשר", "זאת...

התורה". חקת ב"זאת פרט היא עכו"� גיעולי על

אמר לא משה כי טעות", לכלל "בא רש"י אומר ולכ�

טעות, לכלל שבא מפני עכו"�, גיעולי לגבי ההלכה את לה�

"תתחטאו" את12שההלכה מכשירה ג� חטאת, מי הזיית ,

מטומאתו. הכלי את מטהרת רק ולא מאיסורו, הכלי

אינ�אמ החטאת ומי הכלי, בדפנות בלוע האיסור נ�,

הכלי פני על מתפשטת הטומאה ג� א� לתוכ�, חודרי�

החטאת מי של הטיפות ומעט על13כולו, אות� מזי� אשר ,

הכלי נעשה זאת ובכל כולו, את מקיפות אינ� מבחו�, הכלי

עצו�, כוח יש החטאת שלמי רואי�, ומכ� טהור, כולו

את מטהרי� ה� מבחו� א� מעטות טיפות הזיית ידי שעל

ג� זו שהזיה לומר, מקו� היה כ�, וא� כולו. הכלי

בו. הבלוע מהאיסור הכלי את מכשירה

א� – א�... התורה... חקת "זאת אלעזר אמר כ� על

לגבי רק נאמרה צוה..." אשר התורה "חקת מיעוט": לשו�

איסור מבליעת טהרה לגבי לא א� מת, מטומאת טהרה

.14נבילות
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זה: רש"י שבפירוש תורה" של "יינה של מהעניני�

מאכל אוכל אד� כאשר וכ� איסור, בולע כלי כאשר

תוכו, אל האיסור חודר כבשרו, ובשר ד� הנעשה אסור,

לכ� האד�. לפנימיות חודר האסור והמאכל בפנימיותו,

האיסור את מתוכו להסיר כדי הכלי, את להגעיל צרי�

בו. שנבלע

או הכלי בפנימיות חודרת אינה טומאה זאת, לעומת

"מקי�" בבחינת נשארת אלא אפשר15האד�, שאי ,

בשכל זאת ידי16"למשש" על הטהרה ג� נעשית ולכ� ,

ניכר שאי� באופ� האד�, או הכלי טבילת "מקי�": של עני�

בפנימיות�. שינוי

אשר יותר, א� "מקי�" באופ� היא מת שטומאת וכיו�

הגיוני הסבר אי� שהרי האד�, של בשכלו כלל מוב� אינו

טמא אינו עצמו הוא אשר שהמת, אחרי�17לכ� מטמא ,

"מקי�" באופ� נעשית מת מטומאת הטהרה ג� לכ� –

טבילת ידי על אינו מת בטומאת הטהרה חידוש יותר:

שתי� של הזאה ידי על אלא חטאת, במי הטמא הדבר

עליו. טיפות ושלש

כא�.11) רש"י מפרשי ראה

(12" מהלשו� לזה סתירה כיenlrzpואי� – עכו"�" גיעולי הלכות ממנו

ע"י הוא בה� שנבלע מאיסור כלי� שהכשר ההלכה מתעלמת היתה לא בא�

הגעלה צריכי� כ"א מכשיר� אינה חטאת מי שהזיית ג"כ אז מוב� הי' הגעלה,

שמכיו� אלא שמוב�dnlrzpyדוקא. א� הנה זו, "אשאxaqn`הלכה

ע"י ג� טהרת� אפ"ל – טהרה כל בלי איסור בה� שנבלע בכלי� להשתמש

בפני�. וראה חטאת. מי הזיית

ח.13) חקת תנחומא ח. פי"ט, במדב"ר ראה

יתחטא"14) נדה במי "א� אלעזר שאמר מה יומתק ועפ"ז

הזהיר� כבר הרי דלכאורה, –dynבתחלת עצמו אלעזר וג� זה*, על

– כב) פסוק (רש"י זאת הזכיר דבריו

ה� והחיטוי שהגיעול להדגיש רצה בזה מועילipyכי אחד ואי� עניני�

הכלי� "צריכי� (כג): ש� שפרש"י מה וזהו מ�leribלהשני. ,xeqi`dלטהר�

iehige�מ ".d`nehdלטהר�

משמע יתחטא" נדה במי "א� הלשו� שפשטות מכיו� שמ"מ, אלא

שהחיטוי הוא החידוש הנ"ל ולפי לחיטוי, שצרי� בזה הוא `epiשהחידוש

mxdhnמשכיל (וראה כו'" דרשו "ורבותינו רש"י מוסי� ע"כ – האיסור מ�
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" לאח"ז ש� ומדכתב מכרעתו". אד� של הטומאותokeשדעתו מ� הטבילה

שלפנ"ז ו)הטהרות" ב"(הטומאות שכוונתו קצת, מוכח הוא", החוקי� מכלל

ו)הטהרות ל(הטומאות – .mnvrהיא

המבואר17) וע"פ במת. הנוגע עה"פ חקת) בילקו"ש (הובא זוטא ספרי

.15 הערה ש� וראה עיי"ש. הפשט. דר� ע"פ ג� שכ"ה י"ל ,68 ע' ח"ז בלקו"ש
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zehn zyxt zegiyÎihewl

משה" את ה' צוה "אשר המלי� מוב�: אינו זה ולפי
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צוה "אשר רש"י אומר אפוא מדוע משה. שאמר לדברי�
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התורה", חקת "זאת יאמר שאלעזר מספיק כ�, לפני משה"

"א� ייאמר מכ� לאחר ומיד – צוה..." "אשר התוספת ללא

הכרחי משה" את ה' צוה "אשר התוספת מ� הזהב...". את
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קשורות התורה" חקת "זאת שהמלי� כיו� א� ברבו.

בפסוק כמודגש ב', בסעי� כדלעיל ה'...", צוה ל"אשר

ההוראה שג� זה, פירוש לפי לומר, הכרחי אשר", "זאת...

התורה". חקת ב"זאת פרט היא עכו"� גיעולי על

אמר לא משה כי טעות", לכלל "בא רש"י אומר ולכ�

טעות, לכלל שבא מפני עכו"�, גיעולי לגבי ההלכה את לה�

"תתחטאו" את12שההלכה מכשירה ג� חטאת, מי הזיית ,

מטומאתו. הכלי את מטהרת רק ולא מאיסורו, הכלי

אינ�אמ החטאת ומי הכלי, בדפנות בלוע האיסור נ�,

הכלי פני על מתפשטת הטומאה ג� א� לתוכ�, חודרי�

החטאת מי של הטיפות ומעט על13כולו, אות� מזי� אשר ,

הכלי נעשה זאת ובכל כולו, את מקיפות אינ� מבחו�, הכלי

עצו�, כוח יש החטאת שלמי רואי�, ומכ� טהור, כולו

את מטהרי� ה� מבחו� א� מעטות טיפות הזיית ידי שעל

ג� זו שהזיה לומר, מקו� היה כ�, וא� כולו. הכלי

בו. הבלוע מהאיסור הכלי את מכשירה

א� – א�... התורה... חקת "זאת אלעזר אמר כ� על

לגבי רק נאמרה צוה..." אשר התורה "חקת מיעוט": לשו�

איסור מבליעת טהרה לגבי לא א� מת, מטומאת טהרה
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מאכל אוכל אד� כאשר וכ� איסור, בולע כלי כאשר

תוכו, אל האיסור חודר כבשרו, ובשר ד� הנעשה אסור,

לכ� האד�. לפנימיות חודר האסור והמאכל בפנימיותו,

האיסור את מתוכו להסיר כדי הכלי, את להגעיל צרי�

בו. שנבלע

או הכלי בפנימיות חודרת אינה טומאה זאת, לעומת

"מקי�" בבחינת נשארת אלא אפשר15האד�, שאי ,

בשכל זאת ידי16"למשש" על הטהרה ג� נעשית ולכ� ,

ניכר שאי� באופ� האד�, או הכלי טבילת "מקי�": של עני�

בפנימיות�. שינוי

אשר יותר, א� "מקי�" באופ� היא מת שטומאת וכיו�

הגיוני הסבר אי� שהרי האד�, של בשכלו כלל מוב� אינו

טמא אינו עצמו הוא אשר שהמת, אחרי�17לכ� מטמא ,

"מקי�" באופ� נעשית מת מטומאת הטהרה ג� לכ� –

טבילת ידי על אינו מת בטומאת הטהרה חידוש יותר:

שתי� של הזאה ידי על אלא חטאת, במי הטמא הדבר

עליו. טיפות ושלש

כא�.11) רש"י מפרשי ראה

(12" מהלשו� לזה סתירה כיenlrzpואי� – עכו"�" גיעולי הלכות ממנו

ע"י הוא בה� שנבלע מאיסור כלי� שהכשר ההלכה מתעלמת היתה לא בא�

הגעלה צריכי� כ"א מכשיר� אינה חטאת מי שהזיית ג"כ אז מוב� הי' הגעלה,

שמכיו� אלא שמוב�dnlrzpyדוקא. א� הנה זו, "אשאxaqn`הלכה

ע"י ג� טהרת� אפ"ל – טהרה כל בלי איסור בה� שנבלע בכלי� להשתמש

בפני�. וראה חטאת. מי הזיית

ח.13) חקת תנחומא ח. פי"ט, במדב"ר ראה

יתחטא"14) נדה במי "א� אלעזר שאמר מה יומתק ועפ"ז

הזהיר� כבר הרי דלכאורה, –dynבתחלת עצמו אלעזר וג� זה*, על

– כב) פסוק (רש"י זאת הזכיר דבריו

ה� והחיטוי שהגיעול להדגיש רצה בזה מועילipyכי אחד ואי� עניני�

הכלי� "צריכי� (כג): ש� שפרש"י מה וזהו מ�leribלהשני. ,xeqi`dלטהר�

iehige�מ ".d`nehdלטהר�

משמע יתחטא" נדה במי "א� הלשו� שפשטות מכיו� שמ"מ, אלא

שהחיטוי הוא החידוש הנ"ל ולפי לחיטוי, שצרי� בזה הוא `epiשהחידוש

mxdhnמשכיל (וראה כו'" דרשו "ורבותינו רש"י מוסי� ע"כ – האיסור מ�

כא�). לדוד

(נעשה15) בפנימיות דבר נכנס אינו שבטומאה מה א) בזה: עניני� ושני

ilkdeחלק) mc`d,ט שה"ש (לקו"ת בפנימיות נכנס שהמאכל כבאיסור ולא ,

הטומאה ג� ב) לקו"שdnvrג). ב. מג, תבא לקו"ת (ראה מקי� של הו"ע

הבאה. הערה וראה .(985 ע' ח"ג

מדברי�16) אינ� והטהרות.. "שהטומאות מקואות: הל' סו� רמב"� ראה

" לאח"ז ש� ומדכתב מכרעתו". אד� של הטומאותokeשדעתו מ� הטבילה

שלפנ"ז ו)הטהרות" ב"(הטומאות שכוונתו קצת, מוכח הוא", החוקי� מכלל

ו)הטהרות ל(הטומאות – .mnvrהיא

המבואר17) וע"פ במת. הנוגע עה"פ חקת) בילקו"ש (הובא זוטא ספרי

.15 הערה ש� וראה עיי"ש. הפשט. דר� ע"פ ג� שכ"ה י"ל ,68 ע' ח"ז בלקו"ש

`l dnl ± (dpten iiept` :(` ,cq) zay d`x ik) hytd c"r hxtae ± xe`ia jixvy `l` (*yxitx`y oick" exn`a mfnx i"yxe) mxidfdy d`neh 'lda zekzn ilk mb dyn

.((gi ,hi) "milkd lk lre" xn`p ixd mdae (hi ,`l) "mizn i`nh

המשך קעמוד במק



fenzכ g"iÎf"i ipye oey`x mei Ð c wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

תמוז י"ז ראשו� יו�

,bv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øôñî ïëà,186 'nr cr.(åðîú àì éë
æåîúç"é-æ"ééðùåïåùàøíåé

תמוז י"ח שני יו�
פרקד ,186 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íìåàå .ã ÷øô,186 'nr cr.íéîéòðá

á"ðø ìò íéôãBòä úBîBvä øtñî ,ïëàz`ved ly `hgd iabl ± ¨¥¦§©©¨§¦©
,dlhal rxf,àðåb éàäëely minrt ylyl lrny zenevd xtqn - §©©§¨

,mixg` mi`hg iabl zenevd xtqnéøö äéäL,úBpòúäì Cick ¤¨¨¨¦§¦§©
àèç ìk ìòL úBîBvä øtñî úBpòúäì íéøéîçnä úòãì Leçì̈§©©©©§¦¦§¦§©¦§©©¤©¨¥§

íéîòtä øtñî éôk àèçå§¥§§¦¦§©©§¨¦
ìéòì økæpk àèçL,dpd ± ¤¨¨©¦§¨§¥
,dl` zenev zxziäcôé¦§¤

é"ç Cøò ä÷ãöa ïlk± ª¨¦§¨¨¤¤
,xyr dpenyLéìBt íéìBãb§¦¦

.íBé ìk ãòaeilr didy ± §©¨
,mevlúBiðòz ìk øàL ïëå§¥§¨¨©£¦
éøvLìò úBpòúäì C ¤¨¦§¦§©©

,äúéî ïäa ïéàL úBøáò£¥¤¥¨¤¦¨
úåöî ìeha ìò elôàå©£¦©¦¦§©

,ïðaøãe àúéøBàc äNò- £¥§©§¨§©¨¨
e` dxezd on dyr zevn

,opax ly dyr zevn

,ílk ãâðk äøBz ãeîìúå§©§¨§¤¤ª¨
ly dyr zevn lehia lre -

cbpk dlewyd dxez cenlz

xtqn ,zeevnd x`y lk

- `ed ,mevl eilry zenevd

Løôîä øtñnä éôk§¦©¦§¨©§Ÿ̈
é"øàäî äáeLzä éðewúa§¦¥©§¨¥¨£¦
úðLîa íéøkæð íaøå) ì"æ©§ª¨¦§¨¦§¦§©

ä÷ãöa äcôé ìkì øLàk ìkä ¯ (äáeLzä úëqîa íéãéñç£¦¦§©¤¤©§¨©Ÿ©£¤©Ÿ¦§¤¦§¨¨
,ìéòì økæpklk zxenz ''yilet milecb'' xyr dpeny ly jxra - ©¦§¨§¥
,mev ly meidéLôð éøeòöì éöî àì éàz` xrvl el dyw m` ± ¦¨¨¦§¦¥©§¥

,dwcva zenevd z` dcti ± eytp.ìéòì økæpkepizexecay ± ©¦§¨§¥
` i` ,dl`d miyelgdzectl eilre ,envr z` xrvl mc`l xyt

zeiprzel`.dwcvaäìòiL óàå,mevd ini ziict ±íiñî Cñì± §©¤©£¤§©§ª¨

,milecb minekqlíeMî Leçì ïéàexn`y dnl yeygl el l` ± ¥¨¦
l''f epizeax14:,"Lîçî øúBé æaæáé ìà"mekqd leki o`k eli`e - ©§©§¥¥¥Ÿ¤

- iptn ,yeygl el l` ok it lr s` ,ynegn xzeil ribdléø÷î àìc§¨¦§¥
,àðåb éàäëa æeaæaozep `edyk ,df dxwna feafa `xwp df oi` - ¦§¦§©©§¨

zenevd oeictk sqkd z`

,mevl eilr didyøçàî¥©©
BLôð úBcôì äNBòL¤¤¦§©§
àìå ,íéôebñå úBiðòzî¦©£¦§¦¦§¨

àòøb,rexb df oi`e ± ©§¨
øàLe óebä úàeôøî¥§©©§¨

.åéëøömc`d fafan oda ± §¨¨
.eyekx ly ynegn xzei

úBîBvä øtñnL éôìe§¦¤¦§©©
äáeLz éðewúa íéøkænä©ª§¨¦§¦¥§¨

,l''fix`d ly ±íéøkæpä©¦§¨¦
ïëì ,ãàî ãàîa eaø ìéòì§¥©¦§Ÿ§Ÿ¨¥
íéãøçä ìk åLëò eâäð̈£©§¨¨©£¥¦
ãàî úBaøäì ,'ä øáãì¦§©§©§§Ÿ

,ä÷ãöa ãàîzectl ick - §Ÿ¦§¨¨
miayeg mdy zenevd

- z`fe ,mevl mdilr lheny

àìc ,øBcä úeLéìç úîçî¥£©£¦©§¨
élk íLôð éøeòöì eöî̈§¦¥©§¨ª¥

éàäxrvl mileki mpi`y ± ©
okl ± mevle jk lk mytp z`

,zenevd ieaixl dxenzk dwcva miaxn mdøàaúpL Bîëe)§¤¦§¨¥
÷eñt ìò øçà íB÷îa15:("eðîú àì ék 'ä éãñç" :oldl yxtn - §¨©¥©¨©§¥¦Ÿ¨§

,minly ep` oi`y iptn ,''epnz `l''y iptn ,'i oniq ''ycwd zxb`''a

`l wwcfdl epilr ,owzl zepeere mi`hg epl yi `l`mzqldwcv

cqgemilaben,milaben izla cqge dwcvl ,'''d cqg''l `l` ,

.milaben mpi`y d''awd ly dwcvde cqgd zcnk

.c wxR,ìéòì økæpä ìk ,íìeàåze`ad zeiprzd oipra - ¤¤§¨¨©¦§¨§¥
oze` mevl xingdl yi zeiprz el`e ,daeyzd oiprl zekiiya

zectl yiy el`e lreta

,dwcvaäøtkä øîâì àeä¦§©©©¨¨
'äì Lôpä ÷eøîedf lk ± ¥©¤¤©

`aBîk ,äáeLzä øçà©©©§¨§
ìéòì øàaúpL1àøîbäî ¤¦§¨¥§¥¥©§¨¨

,íéçáæc àn÷ ÷øtwxt - ¤¤©¨¦§¨¦
,migaf zkqna oey`x

äìBòc,daeyzd ixg` ,dyr zevn lr mi`ian eidy dler oaxw ± §¨
.'eëå èéì÷øtä ävøL øçàì àéä ïBøBcick oexec mi`ian f` ± ¦§©©¤¦¨©§©§¦§

ipta aiage ievx zeidl

mb jk ,`hg ecbp jlnd

(dwcvd e`) zeiprzd

irvn`k od ,zexen`d

iptl aiage ievx aey zeidl

.d''awdúìçúä íðîà̈§¨©§¨©
,døwòå äáeLzä úåöî¦§©©§¨§¦¨¨

äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

ïëàäéäù â"äëå á"ðø ìò 'éôãåòä úåîåöä øôñî
úåðòúäì 'éøéîçîä úòãì ùåçì úåðòúäì êéøö
íéîòôä øôñî éôë àèçå àèç ìë ìòù úåîåöä øôñî
ãòá ô"â é"ç êøò ä÷ãöá ïìåë äãôé .ì"ðë àèçù
ìò úåðòúäì êéøöù úåéðòú ìë øàù ïëå .íåé ìë
'ééøåàã ò"î ìåèéá ìò 'éôàå äúéî ïäá ïéàù úåøéáò
éðå÷éúá ùøåôîä øôñîä éôë íìåë ãâðë ú"úå ïðáøãå
íéãéñç úðùîá íéøëæð íáåøå) ì"æ é"øàäî äáåùúä
ì"ðë ä÷ãöá äãôé ìëì øùàë ìëä (äáåùúä 'ñîá
êñì äìòéù óàå .ì"ðë 'éùôð éøåòöì éöî àì éà
.ùîåçî øúåé æáæáé ìà íåùî ùåçì ïéà íééåñî
åùôð úåãôì äùåòù øçàî â"äëá æåáæá éø÷î àìã
øàùå óåâä úàåôøî àòøâ àìå .íéôåâéñå úåéðòúî
äáåùú éðå÷úá 'éøëæåîä úåîåöä øôñîù éôìå .åéëøö
íéãøçä ìë åéùëò åâäð ïëì ãàî ãàîá åáø ì"ðä

186úåùéìç úîçî .ä÷ãöá ãàî ãàî úåáøäì 'ä øáãì
à"îá ù"îëå) éàä éìåë íùôð éøåòöì åöî àìã øåãä

:(åðîú àì éë 'ä éãñç ô"ò

íìåàå ã ÷øô÷åøéîå äøôëä øîâì àåä ì"ðä ìë
ù"îë äáåùúä øçà 'äì ùôðä
øçàì àéä ïåøåã äìåòã íéçáæã ÷"ô 'îâäî ìéòì
äáåùúä úåöî úìçúä íðîà .'åëå èéì÷øôä äöéøù

א.14. נ, כב.15.כתובות ג, הגליו�.1.איכה ובשולי 12 הערה 401 עמוד י"ט חלק שיחות לקוטי וראה רפ"ב.
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ì'ä ãò áeL'ied my xefgiy cr `id dpeekd ,oldl xiaqiy itk ± ¨©
,ezenilyl l`xyiayøàáì çøëää ,íìL áìáe úîàaz`f ± ¤¡¤§¥¨¥©¤§¥©§¨¥

íéc÷äa ,øeàaä úáçøäa áèéä,zncwd xg`l ±áeúkM äî ¥¥§©§¨©©¥§©§¦©¤¨
LBãwä øäfa2ãBqä Cøc ìò "äáeLz" úlî øeàáadxe`ia ± ©Ÿ©©¨§¥¦©§¨©¤¤©

it lr ''daeyz'' dlnd ly

:`ed ,ceqd jxcáeLz"¨
,"'ä'ied myn 'd ze`dy -

mr zcgein didze xfgez

,dpnn dlrnly dbixcnd

,ok iptl zcgein dzid dz`

äáeLz" ¯ äàzz 'ä©¨¨§¨
,"äàzzdpezgzd 'dd - ©¨¨

'dd ,xnelk ,'ied myay

'e 'd 'i) 'ied myay dpexg`d

l` zxfgen `idyk ,('d

df ,'ied my ly e''`e ze`d

± ''d`zz daeyz'' `xwp

dpezgzd dbixcnd

,daeyzay¯ äàlò 'ä¦¨¨
."äàlò äáeLz"'dd ± §¨¦¨¨

'ied myay dpey`xd

ze`d l` zxfgen `idyk

`xwp df ,'ied myay c''ei

daeyz ± ''d`lir daeyz''

dpeilrd dbixcnd ,dpeilr

.daeyzayíâå,micwdl jixv ±úö÷a LBãwä øäfa áeúkM äî §©©¤¨©Ÿ©©¨¦§¨
úBîB÷î3òøæ àéöBîe Búéøa íâBtì úìòBî äáeLz ïéàL , §¤¥§¨¤¤©¥§¦¦¤©

àeäå ,äìháìa xne`y dn ±mze`daeyz oi`y ,xdfa zenewn §©¨¨§
df ixd ,df `hg lr dlirenãîBò øác Eì ïéàL ,ãàî deîz øác̈¨¨©§Ÿ¤¥§¨¨¥

äáeLzä éðôa4,lirez `l daeyz mby - ,elôàåzexiard ± ¦§¥©§¨©£¦
ly xzeia zexengd.'eëå úBéøò éelâå äøæ äãBáòmda yiy ± £¨¨¨§¦£¨§

calae bxdil mc`d lry ,''xeari l`e bxdi'' ly zcgeind dxnegd

,cvik .daeyz mda dliren z`f lkae ,dl` zexiar xeari `ly

rxf z`vede zixad mbt `hg lry ,yecwd xdfa xne` ,`eti`

?dliren daeyz oi` ,dlhal'äîëç úéLàø'a Løôe5úðekL , ¥©§¥¦¨§¨¤©¨©

øäfä:`id ±úìòBî ïéàL,df `hg lr ±íà ék äàzz äáeLz ©Ÿ©¤¥¤¤§¨©¨¨¦¦
.'eëå äàlò äáeLzdaeyzy ,xdfd oeekzn jkl ±mzq`idy , §¨¦¨¨§

ly xzei dpeilrd dbixcnd j` ,lirend on da oi` ''d`zz daeyz''

.df `hgl dliren ± ''d`lir daeyz'' ,daeyzúàæ ïéáäì äpä± ¦¥§¨¦Ÿ
,zegtløéòfî èòî6- , §©¦§¥

,zvwnd on hrnéøöC ¨¦
øàánM äî íéc÷äì§©§¦©¤§Ÿ¨
eðéúBaø éøácîe áeúkäî¥©¨¦¦§¥©¥
úøkä ïéðò äëøáì íðBøëæ¦§¨¦§¨¨¦§©©¨¥

,íéîL éãéa äúéîe- ¦¨¦¥¨©¦
zxk yper rvea ote` dfi`a

:miny icia dzin ypere

íéáiçL äøáò øáòLk§¤¨©£¥¨¤©¨¦
úî äéä ¯ úøk äéìò̈¤¨¨¥¨¨¥

Lnî7íã÷z`ln iptl ± ©¨Ÿ¤
,`hegläðL íéMîç8, £¦¦¨¨

íéîL éãéa äúéîáe± §¦¨¦¥¨©¦
dxiar xaer cg`yk

,miny icia dzin dypery

didLnî úîdzin `l ± ¥©¨
`l` ,ytpd ly zipgex

- sebd ly zinyb dzin

íã÷el e`lny iptl ± Ÿ¤
äðL íéML9ïa äéððçk , ¦¦¨¨©£©§¨¤

äéîøéa àéápä øefò10- ©©¨¦§¦§§¨
,xwy z`eap xn`yd''awdednc`d ipt lrn jglyn ippd'' el xn`

zn yper xezae ,'''ebynn11,íéîL éãéa äúéîa íb íéîòôìå)§¦§¨¦©§¦¨¦¥¨©¦
,øzìàì ïéòøôð,cin miyprp -.(ïðBàå øòa eðéönL Bîkeidy ± ¦§¨¦§©§¨§¤¨¦§¥§¨

) miny icia dzin miaiig:`''hily x''enc` w''k zxrdlirl d`x

mdilr `a mypere ,e`hgy `hgd lr ,(`''tqcinitk ,mipt lk lr .

icia dzinae zxka ixd ,l"f epinkg ixn`nae miweqta ep` mi`veny

,ynn lreta zn ,mda aiig didy iny ,minyiptlel e`lny

:dl`yd zxxerzne ,dpy miyy e` miyngøBc ìëa eàöîð éøäå©£¥¦§§§¨
,úBúéîe úBúéøk éáiç änëå änk,z`f lkae -íäéîé eëéøàäå ©¨§©¨©¨¥§¦¦§¤¡¦§¥¤

íéîéòpa [íäéúBðLe] (íäéðLe)12? §¥¤§¥¤©§¦¦

äáåùúä úøâà

çøëää .íìù áìáå úîàá 'ä ãò áåùì äø÷éòå
÷"äåæá ù"î íéã÷äá .øåàéáä úáçøäá áèéä øàáì
'ä .'ä áåùú .ãåñä ã"ò äáåùú úìî øåàéáá
.äàìéò äáåùú äàìéò 'ä .äàúú äáåùú äàúú
úìòåî äáåùú ïéàù úåîå÷î úö÷á ÷"äåæá ù"î íâå
ïéàù ãàî äåîú øáã àåäå .ì"æ àéöåîå åúéøá íâåôì
.'åëå ò"âå æ"ò 'éôàå äáåùúä éðôá ãîåò øáã êì
äàúú äáåùú úìòåî ïéàù øäæä úðåëù ç"øá 'éôå
øéòæî èòî úàæ ïéáäì äðä .'åëå äàìéò äáåùú à"ë
ïéðò ì"æø éøáãîå áåúëäî øàåáîù äî íéã÷äì êéøö
'éìò 'éáééçù äøéáò øáòùë íéîù éãéá äúéîå úøëä
éãéá äúéîáå .äðù íéùîç íãå÷ ùîî úî 'éä úøë
øåæò ïá äéððçë äðù íéùù íãå÷ ùîî úî íéîù
ïéòøôð íéîù éãéá äúéîá íâ 'éîòôìå) 'éîøéá àéáðä
øåã ìëá åàöîð éøäå (ïðåàå øòá åðéöîù åîë øúìàì
íäéîé åëéøàäå úåúéîå úåúéøë éáééç äîëå äîë

.íéîéòðá [íäéúåðùå] (íäéðùå)

א.2. קכב, ב.3.ח"ג ריד, זח"ב ב. ריט, א. ס, ˘ËÈÏ"‡:4.זח"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.א פ"א, פאה ירושלמי ע"פ ספ"ג. תשובה "רמב"�

בראשית". ס"פ פי"ז.5.ובז"ח הקדושה ˘ËÈÏ"‡:6.שער ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�מ מעט בל' משא"כ – (באיכות) מזעיר (בכמות) מעט "וי"ל:

וכיו"ב)". ‡„ÂÓ"7.המעט ˜"Î ˙¯Ú‰:‡"ËÈÏ˘ אחרי".¯ ס"פ הרמב"� דעת שולל ˘ËÈÏ"‡:8."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�ביכורי "כירוש'

סע"א". כה, שבת כרת תוד"ה כפי' – ˘ËÈÏ"‡:9.רפ"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(7 (בהערה לכרת בנוגע – Î"˜11.פכ"ח.10."כנ"ל". ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡מת ביד"ש דמיתה היא דהראי' וי"ל הי'. שני� כמה ב� בכלל נתפרש לא (2 א). פט, (סנה' אד� בידי מיתה דינו הרי (1"

˘ÓÓ)Â‰Ê„כה בחנני' וכמש"נ כא�) אדה"ז ‰��Èחידוש '‰ ¯Ó‡) גו'·È„"˘משלח� מת אתה השנה האדמה פני מעל (˙ÓÈÂועפ"ז גו'. חנני'

� מתר�, הנ"ל: וע"פ � "ג�" פי' (2 לכא�, השייכות (1 מהי � לאלתר" נפרעי� ביד"ש במיתה ג� "ולפעמי� לאח"ז תיכ� בחצע"ג הבא מוב�

מת שהכוונה פשיטא � (ובזה ביד"א מיתתו שהרי דנדו"ד ליד"ש דומה אינו דחנני' עני� ומיתתוÓÓ˘דלכאורה (ÏÚÂÙ·תחת וע"זÊ‰באה .

" דא�·ÈÓ¯È'מתר� � "Â�È„˘ביד"א כמסופרÊ"Ú,דנוהוÒ"˘·Î�‡Ïמיתה ‰·ÁË˙כ"א :'ÈÓ¯È·'גו עונשÔÎÏמת � יד"א)Ó‰'גו' תמורת (לא

ומת˘‰·ÁÈËעל ההדגשהÓÓ˘כו' ג� יל"פ להנ"ל בהמש� כו'. ג� לפעמי� � לאלתר מת הרי וא"ת .‡È·�‰דנוהו שלא רק לא �ÏÚÂÙ·,ביד"א

בחנני'˘‡‡"Ùאלא המדובר כי זה), תמורת לענשו מקו� אי� � (ובמילא ביד"א למיתה לדונו בירוש'‰�·È‡הי' וכ"כ הי'. אמת שנביא (היינו

שיעברו לאחרי ורק ה"ה. פי"א תתקיי�˘�˙ÌÈÈסנהדרי� ואיל�.‰·Â˙ÁËולא 1188 עמוד התניא בספר שיעורי� ראה � ביד"א". לדונו אפשר

.12" המלה בהוסיפו בקושיא, הזק� רבנו מציי� מה השאלה: ושנותיה�·�ÌÈÓÈÚעל ימיה� ("שהאריכו "ÌÈÓÈÚ�·:שליט"א הרבי ענה � ("

עכ"פ (בדוחק שנק'"שאאל"פ וכו' עוני עונש ע"י שנתקיי� (Â˙Ó."(�ש עה"ת בפרש"י (הובא רז"ל" ו"בדברי יט) ד, (שמות "הכתוב" בל'



כי fenz g"i ipy mei Ð c wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

ì'ä ãò áeL'ied my xefgiy cr `id dpeekd ,oldl xiaqiy itk ± ¨©
,ezenilyl l`xyiayøàáì çøëää ,íìL áìáe úîàaz`f ± ¤¡¤§¥¨¥©¤§¥©§¨¥

íéc÷äa ,øeàaä úáçøäa áèéä,zncwd xg`l ±áeúkM äî ¥¥§©§¨©©¥§©§¦©¤¨
LBãwä øäfa2ãBqä Cøc ìò "äáeLz" úlî øeàáadxe`ia ± ©Ÿ©©¨§¥¦©§¨©¤¤©

it lr ''daeyz'' dlnd ly

:`ed ,ceqd jxcáeLz"¨
,"'ä'ied myn 'd ze`dy -

mr zcgein didze xfgez

,dpnn dlrnly dbixcnd

,ok iptl zcgein dzid dz`

äáeLz" ¯ äàzz 'ä©¨¨§¨
,"äàzzdpezgzd 'dd - ©¨¨

'dd ,xnelk ,'ied myay

'e 'd 'i) 'ied myay dpexg`d

l` zxfgen `idyk ,('d

df ,'ied my ly e''`e ze`d

± ''d`zz daeyz'' `xwp

dpezgzd dbixcnd

,daeyzay¯ äàlò 'ä¦¨¨
."äàlò äáeLz"'dd ± §¨¦¨¨

'ied myay dpey`xd

ze`d l` zxfgen `idyk

`xwp df ,'ied myay c''ei

daeyz ± ''d`lir daeyz''

dpeilrd dbixcnd ,dpeilr

.daeyzayíâå,micwdl jixv ±úö÷a LBãwä øäfa áeúkM äî §©©¤¨©Ÿ©©¨¦§¨
úBîB÷î3òøæ àéöBîe Búéøa íâBtì úìòBî äáeLz ïéàL , §¤¥§¨¤¤©¥§¦¦¤©

àeäå ,äìháìa xne`y dn ±mze`daeyz oi`y ,xdfa zenewn §©¨¨§
df ixd ,df `hg lr dlirenãîBò øác Eì ïéàL ,ãàî deîz øác̈¨¨©§Ÿ¤¥§¨¨¥

äáeLzä éðôa4,lirez `l daeyz mby - ,elôàåzexiard ± ¦§¥©§¨©£¦
ly xzeia zexengd.'eëå úBéøò éelâå äøæ äãBáòmda yiy ± £¨¨¨§¦£¨§

calae bxdil mc`d lry ,''xeari l`e bxdi'' ly zcgeind dxnegd

,cvik .daeyz mda dliren z`f lkae ,dl` zexiar xeari `ly

rxf z`vede zixad mbt `hg lry ,yecwd xdfa xne` ,`eti`

?dliren daeyz oi` ,dlhal'äîëç úéLàø'a Løôe5úðekL , ¥©§¥¦¨§¨¤©¨©

øäfä:`id ±úìòBî ïéàL,df `hg lr ±íà ék äàzz äáeLz ©Ÿ©¤¥¤¤§¨©¨¨¦¦
.'eëå äàlò äáeLzdaeyzy ,xdfd oeekzn jkl ±mzq`idy , §¨¦¨¨§

ly xzei dpeilrd dbixcnd j` ,lirend on da oi` ''d`zz daeyz''

.df `hgl dliren ± ''d`lir daeyz'' ,daeyzúàæ ïéáäì äpä± ¦¥§¨¦Ÿ
,zegtløéòfî èòî6- , §©¦§¥

,zvwnd on hrnéøöC ¨¦
øàánM äî íéc÷äì§©§¦©¤§Ÿ¨
eðéúBaø éøácîe áeúkäî¥©¨¦¦§¥©¥
úøkä ïéðò äëøáì íðBøëæ¦§¨¦§¨¨¦§©©¨¥

,íéîL éãéa äúéîe- ¦¨¦¥¨©¦
zxk yper rvea ote` dfi`a

:miny icia dzin ypere

íéáiçL äøáò øáòLk§¤¨©£¥¨¤©¨¦
úî äéä ¯ úøk äéìò̈¤¨¨¥¨¨¥

Lnî7íã÷z`ln iptl ± ©¨Ÿ¤
,`hegläðL íéMîç8, £¦¦¨¨

íéîL éãéa äúéîáe± §¦¨¦¥¨©¦
dxiar xaer cg`yk

,miny icia dzin dypery

didLnî úîdzin `l ± ¥©¨
`l` ,ytpd ly zipgex

- sebd ly zinyb dzin

íã÷el e`lny iptl ± Ÿ¤
äðL íéML9ïa äéððçk , ¦¦¨¨©£©§¨¤

äéîøéa àéápä øefò10- ©©¨¦§¦§§¨
,xwy z`eap xn`yd''awdednc`d ipt lrn jglyn ippd'' el xn`

zn yper xezae ,'''ebynn11,íéîL éãéa äúéîa íb íéîòôìå)§¦§¨¦©§¦¨¦¥¨©¦
,øzìàì ïéòøôð,cin miyprp -.(ïðBàå øòa eðéönL Bîkeidy ± ¦§¨¦§©§¨§¤¨¦§¥§¨

) miny icia dzin miaiig:`''hily x''enc` w''k zxrdlirl d`x

mdilr `a mypere ,e`hgy `hgd lr ,(`''tqcinitk ,mipt lk lr .

icia dzinae zxka ixd ,l"f epinkg ixn`nae miweqta ep` mi`veny

,ynn lreta zn ,mda aiig didy iny ,minyiptlel e`lny

:dl`yd zxxerzne ,dpy miyy e` miyngøBc ìëa eàöîð éøäå©£¥¦§§§¨
,úBúéîe úBúéøk éáiç änëå änk,z`f lkae -íäéîé eëéøàäå ©¨§©¨©¨¥§¦¦§¤¡¦§¥¤

íéîéòpa [íäéúBðLe] (íäéðLe)12? §¥¤§¥¤©§¦¦

äáåùúä úøâà

çøëää .íìù áìáå úîàá 'ä ãò áåùì äø÷éòå
÷"äåæá ù"î íéã÷äá .øåàéáä úáçøäá áèéä øàáì
'ä .'ä áåùú .ãåñä ã"ò äáåùú úìî øåàéáá
.äàìéò äáåùú äàìéò 'ä .äàúú äáåùú äàúú
úìòåî äáåùú ïéàù úåîå÷î úö÷á ÷"äåæá ù"î íâå
ïéàù ãàî äåîú øáã àåäå .ì"æ àéöåîå åúéøá íâåôì
.'åëå ò"âå æ"ò 'éôàå äáåùúä éðôá ãîåò øáã êì
äàúú äáåùú úìòåî ïéàù øäæä úðåëù ç"øá 'éôå
øéòæî èòî úàæ ïéáäì äðä .'åëå äàìéò äáåùú à"ë
ïéðò ì"æø éøáãîå áåúëäî øàåáîù äî íéã÷äì êéøö
'éìò 'éáééçù äøéáò øáòùë íéîù éãéá äúéîå úøëä
éãéá äúéîáå .äðù íéùîç íãå÷ ùîî úî 'éä úøë
øåæò ïá äéððçë äðù íéùù íãå÷ ùîî úî íéîù
ïéòøôð íéîù éãéá äúéîá íâ 'éîòôìå) 'éîøéá àéáðä
øåã ìëá åàöîð éøäå (ïðåàå øòá åðéöîù åîë øúìàì
íäéîé åëéøàäå úåúéîå úåúéøë éáééç äîëå äîë

.íéîéòðá [íäéúåðùå] (íäéðùå)

א.2. קכב, ב.3.ח"ג ריד, זח"ב ב. ריט, א. ס, ˘ËÈÏ"‡:4.זח"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.א פ"א, פאה ירושלמי ע"פ ספ"ג. תשובה "רמב"�

בראשית". ס"פ פי"ז.5.ובז"ח הקדושה ˘ËÈÏ"‡:6.שער ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�מ מעט בל' משא"כ – (באיכות) מזעיר (בכמות) מעט "וי"ל:

וכיו"ב)". ‡„ÂÓ"7.המעט ˜"Î ˙¯Ú‰:‡"ËÈÏ˘ אחרי".¯ ס"פ הרמב"� דעת שולל ˘ËÈÏ"‡:8."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�ביכורי "כירוש'

סע"א". כה, שבת כרת תוד"ה כפי' – ˘ËÈÏ"‡:9.רפ"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(7 (בהערה לכרת בנוגע – Î"˜11.פכ"ח.10."כנ"ל". ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡מת ביד"ש דמיתה היא דהראי' וי"ל הי'. שני� כמה ב� בכלל נתפרש לא (2 א). פט, (סנה' אד� בידי מיתה דינו הרי (1"

˘ÓÓ)Â‰Ê„כה בחנני' וכמש"נ כא�) אדה"ז ‰��Èחידוש '‰ ¯Ó‡) גו'·È„"˘משלח� מת אתה השנה האדמה פני מעל (˙ÓÈÂועפ"ז גו'. חנני'

� מתר�, הנ"ל: וע"פ � "ג�" פי' (2 לכא�, השייכות (1 מהי � לאלתר" נפרעי� ביד"ש במיתה ג� "ולפעמי� לאח"ז תיכ� בחצע"ג הבא מוב�

מת שהכוונה פשיטא � (ובזה ביד"א מיתתו שהרי דנדו"ד ליד"ש דומה אינו דחנני' עני� ומיתתוÓÓ˘דלכאורה (ÏÚÂÙ·תחת וע"זÊ‰באה .

" דא�·ÈÓ¯È'מתר� � "Â�È„˘ביד"א כמסופרÊ"Ú,דנוהוÒ"˘·Î�‡Ïמיתה ‰·ÁË˙כ"א :'ÈÓ¯È·'גו עונשÔÎÏמת � יד"א)Ó‰'גו' תמורת (לא

ומת˘‰·ÁÈËעל ההדגשהÓÓ˘כו' ג� יל"פ להנ"ל בהמש� כו'. ג� לפעמי� � לאלתר מת הרי וא"ת .‡È·�‰דנוהו שלא רק לא �ÏÚÂÙ·,ביד"א

בחנני'˘‡‡"Ùאלא המדובר כי זה), תמורת לענשו מקו� אי� � (ובמילא ביד"א למיתה לדונו בירוש'‰�·È‡הי' וכ"כ הי'. אמת שנביא (היינו

שיעברו לאחרי ורק ה"ה. פי"א תתקיי�˘�˙ÌÈÈסנהדרי� ואיל�.‰·Â˙ÁËולא 1188 עמוד התניא בספר שיעורי� ראה � ביד"א". לדונו אפשר

.12" המלה בהוסיפו בקושיא, הזק� רבנו מציי� מה השאלה: ושנותיה�·�ÌÈÓÈÚעל ימיה� ("שהאריכו "ÌÈÓÈÚ�·:שליט"א הרבי ענה � ("

עכ"פ (בדוחק שנק'"שאאל"פ וכו' עוני עונש ע"י שנתקיי� (Â˙Ó."(�ש עה"ת בפרש"י (הובא רז"ל" ו"בדברי יט) ד, (שמות "הכתוב" בל'



fenzכב 'kÎh"i iriaxe iyily mei Ð c wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

תמוז י"ט שלישי יו�

,186 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé ïéðòä êà,cv 'nr cr.'åëå 'éçä
æåîú'ë-è"ééòéáøåéùéìùíåé

תמוז כ' רביעי יו�

,cv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...î"ãò ùîî äëë,cv 'nr cr.úåéúåàä 'éçáî

áeúkM äî ét ìò ,ïáeé ïéðòä Cà13,"'eëå Bnò 'ä ÷ìç ék" : ©¨¦§¨©©¦©¤¨¦¥¤©§
md ,'ied wlg md l`xyi ipa -,àeä¯Ceøa ä"éåä íMî ÷ìç¥¤¦¥£¨¨¨

:áéúëãkaezky enk -14: §¦§¦
úîLð åétàa çtiå"©¦©§©¨¦§©

,"íéiçixd o`k aezk - ©¦
,"gtie"BëBzî çôðc ïàîe©§¨©¦

çôð15'eëå16gtep ,gtepd ± . ¨©§
,jk ,ezeiniptne ezeikezn

aezk dilr dnypdy

zeiniptn `id ,"gtie"

itk ,'ied my `ide ,zewl`d

:oldl cin xiaqiyóàå§©
Bì ïéàL,d"awdl ±úeîc ¤¥§

'eëå óebä17,íBìLå ñç- ©§©§¨
xnel mi`zn ,`eti` ,cvik

?d"awdn wlg md l`xyi mrye ,"gtie" jk lräøBz äøac Cà©¦§¨¨

ìkíãà éða ïBL18íãàa ìBãb ìcáäå Løôä LiL Bîk ék , ¦§§¥¨¨¦§¤¥¤§¥§¤§¥¨¨¨¨
ìáäì Bøeaãa åétî àöBiL ìáää ïéa ,ìLî Cøc ìò ,ïBzçzä©©§©¤¤¨¨¥©¤¤¤¥¦¦§¦©¤¤
,äçéôð éãé ìò àöBiä©¥©§¥§¦¨

ladayBøeaãa àöBiaL¤©¥§¦
çå çk Ba Laìîèòî úei §ª¨Ÿ©§©§©

,øéòfî,zvwd on hrn - ¦§¥
úeiðBöéç úðéça àeäå§§¦©¦¦
,Baø÷aL äiçä Lôpî¦¤¤©©¨¤§¦§
,çôBpä çka àöBia ìáà£¨©¥©Ÿ©©¥©

Ba Laìî ,çôð BëBzîc± §¦¨©§ª¨
,lad eze`aúeiçå çkŸ©§©

Lôpä úðéçaî úéîéðt§¦¦¦§¦©©¤¤
'eëå äiçäitk ixd ± ©©¨§

miiwy ,mc`a `ed xacdy

,dgitp oial xeaic oia lcad

- zeinipt `ed dgitpay ladde ,zeipevig `ed xeaicay laddy

Løôä Lé ,õ÷ ïéàì úBìcáä ìécánä ,ìLî Cøc ìò Lnî äëk̈¨©¨©¤¤¨¨©©§¦©§¨§¥¥¥¤§¥
,íéëàìnä elôàå ,íéîMä àáö ìk ïéa ,äìòîì ãàî íeöò̈§Ÿ§©§¨¥¨§¨©¨©¦©£¦©©§¨¦

,Léì ïéàî eàøápLxg`le ,llk miniiw eid `l m`xad iptly - ¤¦§§¥©¦§¥
,miniiw md okníéiçå§©¦

úeiðBöéç úðéçaî ,íéîi÷å§©¨¦¦§¦©¦¦
òétLnL òôMäå úeiçä©©§©¤©¤©§¦©
àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¥¨
äðéçáe ,úBîìBòä úBéçäì§©£¨¨§¦¨

Bæ,zeige rty ly ±úàø÷ð¦§¥
Cøc ìò "åét çeø" íLa§¥©¦©¤¤

,ìLîdtd gex enk - ¨¨
drya mc`dn `veiy

,xacn `edyBîk§
áeúkL19åét çeøáe" :± ¤¨§©¦
,e`xapàéäå ,"íàáö ìk̈§¨¨§¦

úLaìîä úeiç úðéça§¦©©©§ª¤¤
äøNòaL úBiúBàa§¦¤©£¨¨

ïäL) úBøîàî,zeize`d ± ©£¨¤¥
úBëLîäå íéìk úðéça§¦©¥¦§©§¨

,'eëå,ziwl`d zeigdn -íéøîà éèewìa øàaúpL Bîkxtq ± §§¤¦§¨¥§¦¥£¨¦
,"`ipz"dá ÷ìç,"dpen`de cegid xry" ±úîLð ïéáe ;(àé ÷øt ¥¤¤¤¥¦§©

òôMäå úeiçä úeiîéðt úðéçaî älçz äëLîpL ,íãàä̈¨¨¤¦§§¨§¦¨¦§¦©§¦¦©©§©¤©
:áeúkL Bîk ,àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà òétLnL,dnypd iabl - ¤©§¦©¥¨§¤¨

oeyld,"'Bâå çtiå"lr "gtie" dlnd dxen ,lirl xen`ky - ©¦©§
ixd ,ezeiniptne ekezn gtep ± gtepd ,oky ,rtyde zeigd zeinipt

jexa seq oi` ly rtyde zeigd zeiniptn dlgz dkynp dnypdy

,okn xg`ly ,`l` .`ed

- seba dnypd zqipk llba

øúña äãøé Ck øçàå§©©¨¨§¨§¥¤
éãé ìò ,ïk íb ,äâøãnä©©§¥¨©¥©§¥

úBiúBàä úðéçaitk ± §¦©¨¦
mik`lna xacdy

`l` ,zeize`n mieedznd

zeize`d od o`ky

íãà äNòð" :øîàîaL¤§©£¨©£¤¨¨
"'eëå20,mc`d `xap odn - , §

Laìúäì éãk,dnypd ± §¥§¦§©¥
óeâaday ,mc`d ±íìBò §¨

.ïBzçzä äfäixd ± ©¤©©§
,dlgz dkynp dnypdy

nzeinipt,rtyde zeigd

dzeyalzd z`tn wxe

ixd .zeipevig ly dpiga ody ,zeize`d zpiga ici lr dkynp ,seba

zeiniptn od zenypy ,`ed zenypl mik`ln oia lcaddy

dpigan md mik`lne ,(oldl xaqeiy itk) 'ied my `id ,zewl`d

.miwl` my ± zeipevig ly"íé÷ìà" íLa íéëàìnä eàø÷ð ïëìå§¨¥¦§§©©§¨¦§¥¡Ÿ¦

äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

é"ôò ïáåé ïéðòä êà
áéúëãë ä"á 'éåä íùî ÷ìç 'åëå åîò 'ä ÷ìç éë ù"î
.'åëå çôð åëåúî çôðã ïàîå íééç úîùð åéôàá çôéå
äøåú äøáã êà .å"ç 'åëå óåâä úåîã åì ïéàù óàå

ãöíãàá ìåãâ ìãáäå ùøôä ùéù åîë éë .à"ðá ïåùìë
ìáäì åøåáéãá åéôî àöåéù ìáää ïéá î"ãò ïåúçúä
çë åá ùáåìî åøåáéãá àöåéáù .äçéôð é"ò àöåéä
äéçä ùôðî úåéðåöéç 'éçá àåäå øéòæî èòî úåéçå
ùáåìî çôð åëåúîã çôåðä çëá àöåéá ìáà .åáø÷áù

.'åëå äéçä ùôðä 'éçáî 'éîéðô úåéçå çë åá

äëë
ùøôä ùé .õ÷ ïéàì úåìãáä ìéãáîä î"ãò ùîî
'éëàìîä 'éôàå íéîùä àáö ìë ïéá äìòîì ãàî íåöò
úåéçä úåéðåöéç 'éçáî 'éîéé÷å íééçå ùéì ïéàî åàøáðù
'éçáå úåîìåòä úåéçäì ä"á ñ"à òéôùîù òôùäå
ìë åéô çåøáå ù"îë î"ãò åéô çåø íùá úàø÷ð åæ
äøùòáù úåéúåàá úùáåìîä úåéç 'éçá àéäå íàáö
à"÷ìá ù"îë 'åëå úåëùîäå íéìë 'éçá ïäù) úåøîàî
'éçáî äìçú äëùîðù íãàä úîùð ïéáå .(à"éô á"ç
çôéå ù"îë ä"á ñ"à òéôùîù òôùäå úåéçä 'éîéðô
úåéúåàä 'éçá é"ò ë"â äâøãîä øúñá äãøé ë"çàå 'åëå
æ"äåò óåâá ùáìúäì éãë 'åëå íãà äùòð øîàîáù
áåúëá íé÷ìà íùá 'éëàìîä åàø÷ð ïëìå .ïåúçúä

ט.13. לב, ז.14.האזינו ב, הזהר.15.בראשית בש� רפ"ב ח"א לעיל ˘ËÈÏ"‡:16.הובא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בזה לההמש� הכוונה "אולי

רפ"ב". ˘ËÈÏ"‡:17.ח"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"'ÂÎÂ."בתחלתו לג"פ לקו"ת וראה יגדל. שיר – גו� ולא ב.18.– לא, לג,19.ברכות תהלי�

כו.20.ו. א, בראשית

fenz `"k iying mei Ð c wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

תמוז כ"א חמישי יו�

,cv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéðòä øåàéáå,dv 'nr cr.'åëå 'éåä íù

áeúkL Bîëe ,áeúka21íëé÷ìà 'ä ék" :`ed]22[íé÷ìàä é÷ìà ©¨§¤¨¦¡Ÿ¥¤¡Ÿ¥¨¡Ÿ¦
"'Bâ23ly d-el`d - ,

,mik`lndé÷ìàì eãBä"¥Ÿ¥
"'Bâ íé÷ìàä24ly - , ¨¡Ÿ¦

,mik`lndéða eàáiå"©¨Ÿ§¥
"'Bâ ávéúäì íé÷ìàä25- , ¨¡Ÿ¦§¦§©¥

aviizdl e`a mik`lnd

ixd ,d"awd iptl

mya mi`xwp mik`lndy

."miwl`"ú÷éðiL éôì§¦¤§¦©
íúeiç,mik`lnd ly ± ©¨

úeiðBöéç úðéçaî àéä,zewl`d ±,ãáì úBiúBàä úðéça àéäL ¦¦§¦©¦¦¤¦§¦©¨¦§©
úðéça àeä íé÷ìà íLå§¥¡Ÿ¦§¦©
ä"éåä íL éaâì úeiðBöéç¦¦§©¥¥£¨¨
úîLð ìáà .àeä¯Ceøä£¨¦§©
úðéçaî àéäL ,íãàä̈¨¨¤¦¦§¦©

,úeiçä úeiîéðt- §¦¦©©
,ziwl`d÷ìç àéäníL ¦¥¤¥

íL ék ,àeä¯Ceøa ä"éåä£¨¨¨¦¥
úeiîéðt ìò äøBî ä"éåä£¨¨¤©§¦¦
äìòîì àéäL ,úeiçä©©¤¦§©§¨
.úBiúBàä úðéçaî äìòî©§¨¦§¦©¨¦

,ïéðòä øeàáemyn wlg `idy d`xp eay ,dnypa yi oipr dfi` - ¥¨¦§¨
mb mpyi ,'ied mya mpyiy mipipre zepiga mze`y ,xnelk ± 'ied

zellkp 'ied myay ,oldl xiaqn owfd epax ?dnypa ± df "wlg"a

xyr enk mdy zegek dxyr dnypa mpyi liawnae ,zexitqd xyr

:zexitqdøîànî òãBpk©©¦©£©
:eäiìà"edil` gzt"a - ¥¦¨

:xdf ipewz zncwdayzðà"©§§
ú÷étàc àeä`ed dz` ± §©¦©

,zlv`d ,z`vedy dføNò¤¤
,ïéðewz,mipewiz dxyr - ¦¦

ïBäì ïðéø÷åmi`xewe ± §¨¥¨§
,mdl,ïøéôñ øNòxyr - ¤¤§¦¨

,zexitqïBäa àâäðàì§©§¨¨§
,'eëå ïéîéúñ ïéîìò- ©§¦§¦¦§

zenler mda bidpdl

mpi`y (minlrp) minezq

miielb zenlere ,milbzn

'eke26,àìå íékç zðà©§§©¦§¨
,àòéãé äîëçadz` - §¨§¨§¦¨

,dnkgd lra dz` ,mkg

drecid dnkga `l la`

,mi`xaplàìå ïéáî zðà©§§¥¦§¨
."'eëå àòéãé äðéáadz` ± §¦¨§¦¨§

jke ,mi`xapl drecid dpiaa `l la` ,dpiad gek lra dz` ,oian

,zexitqd xyr lk ,d`ldä ìëåúBæîøðå úBììëð úBøéôñ 'é §¨©§¦¦§¨§¦§¨
,ã"eiä ék .àeä¯Ceøa ä"éåä íLa,'ied my ly -úðéça àéäL §¥£¨¨¨¦©¤¦§¦©

,ãáì äc÷ðzehytzd ila cala dcewpn zakxen c"ei ze`d - §ª¨§©
,agexe jxe`a,Cøaúé Búîëçì úænøî,dnkgd zxitq -àéäL §©¤¤§¨§¨¦§¨¥¤¦

`id ,dnkgd zxitqe zpiga ±íã÷ øzñäå íìòä úðéçáa,iptl ± ¦§¦©¤§¥§¤§¥Ÿ¤
õBwäå) äðáääå äâOää éelâå úeèMtúä úðéçáì äàaL¤¨¨¦§¦©¦§©§§¦©©¨¨§©£¨¨§©

ìòL27úðéçáì æîBø ã"eiä ¤©©¥¦§¦©
,àeä¯Ceøa ïBéìòä ïBöø- §¨¤§¨

,xzk zpigaäìòîlL¤§©§¨
úðéça úâøãnî äìòî©§¨¦©§¥©§¦©
.(òãBpk ,äàlò äîëç̈§¨¦¨¨©©
úðéçáì äàaL øçàå§©©¤¨¨¦§¦©
äâOää éelâå úeèMtúä¦§©§§¦©©¨¨

ïéîéúñ ïéîìòì äðáääå± §©£¨¨§©§¦§¦¦
`idyk ± minezq zenlerl

zenlerdy dbixcna

"qetz"l mileki minezqd

`idy ,dpade dbyda dze`

,dpiad zxitqe zbixcn

úæîøðå úììëðzpiga ± ¦§¤¤§¦§¤¤
,dpia zxitqe,à"ä úBàa- §¥
,'ied my lydì LiL± ¤¥¨

,'d ze`lúðéça§¦©
äøBnä ,áçøì úeèMtúä¦§©§¨Ÿ©©¤
øeàaä úáçøä ìò ænøîe§©¥©©§¨©©¥

,äðáääå,"dpia" ly dpipr -,Cøàì íâåzehytzd mb 'd ze`l - §©£¨¨§©¨Ÿ¤
,jxe`lähîì äìòîlî äòtLääå äëLîää úðéça ìò äøBnä©¤©§¦©©©§¨¨§©©§¨¨¦§©§¨§©¨

.ïéîéúñ ïéîìòìzcxeie zkynpy ± (minlrp) minezq zenlerl ± §©§¦§¦¦

äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

é÷ìàì åãåä 'åë 'é÷ìàä é÷ìà íëé÷ìà 'ä éë ù"îëå
ú÷éðéù éôì .'åë áöééúäì 'é÷ìàä éðá åàáéå 'åë 'é÷ìàä
ãáì úåéúåàä 'éçá àéäù úåéðåöéç 'éçáî àéä íúåéç
.ä"á 'éåä íù éáâì úåéðåöéç 'éçá àåä íé÷ìà íùå
àéä úåéçä 'éîéðô 'éçáî àéäù íãàä úîùð ìáà
úåéçä 'éîéðô ìò äøåî 'éåä íù éë .ä"á 'éåä íù ÷ìç

.úåéúåàä 'éçáî äìòî äìòîì àéäù

ïéðòä øåàéáå
ïéðå÷éú øùò ú÷éôàã àåä úðà åäéìà øîàîî òãåðë
ïéîéúñ ïéîìò ïåäá àâäðàì ïøéôñ øùò ïåäì ïðéø÷å

188àìå ïéáî úðà àòéãé äîëçá àìå íéëç úðà .'åëå
úåæîøðå úåììëð úåøéôñ 'éä ìëå .'åëå àòéãé äðéáá
ãáì äãå÷ð 'éçá àéäù ã"åéä éë .ä"á 'éåä íùá
íãå÷ øúñäå íìòä 'éçáá àéäù 'úé åúîëçì úæîøî
õå÷äå) äðáääå äâùää éåìéâå úåèùôúä 'éçáì äàáù
äìòîìù ä"á ïåéìòä ïåöø 'éçáì æîåø ã"åéä ìòù
øçàå .(òãåðë äàìéò äîëç 'éçá úâøãîî äìòî
ïéîìòì äðáääå äâùää éåìéâå úåèùôúä 'éçáì äàáù
'éçá äì ùéù à"ä úåàá úæîøðå úììëð ïéîéúñ
øåàéáä úáçøä ìò æîøîå äøåîä áçåøì úåèùôúä
äòôùääå äëùîää 'éçá ìò äøåîä êøåàì íâå äðáääå
úëùîðùë ë"çàå .ïéîéúñ ïéîìòì äèîì äìòîìî

.21:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(רפ"ב (ח"א במח' עלו שכול� הנשמות לדרגת הקרובה דבי"ע: – מלאכי� דרגות ג' כנגד וי"ל פסוקי�. "ג'

"ה' הא' פסוק וכל' אלהאל"ק.‡ÌÎÈ˜Ïבריאה. הב') (פסוק כ"א אלקיכ�, ולא ה' לא נזכר לא – מזה למטה (מלאכי�), האלקי� אלקי (דנשמות)

הג') (פסוק מזה למטה יצירה, וסיפור�·�Èוי"ל עוה"ז עניני (די� גו' להתייצב מ)האלקי� ·‡¯ı"(ונמשכי� ËÂ˘Ó".'"עשי וי"ל המלה22.)

בפסוק. כתוב וכ� שליט"א, אדמו"ר כ"ק ידי על נוס� יז.23."הוא" י, ב.24.עקב קלו, ו.25.תהלי� א, ‡„ÂÓ"¯26.איוב ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘�וכא האותיות מבחי' מעלה למע' דהוי' להנ"ל סתירה "ÔÈÓÏÚ"בהו�"Ï‡�‰‚‡"ולכאורה לקמ� במש"כ ÚÈ„È‡ומתור� ‰ÓÎÁ· ‡ÏÂ

"‡ÚÈ„È ‰�È·· ‡ÏÂ . דעלמי�. היא "לאנהגא" התחלת ולכ� – בכ"מ) בח"ב (כדלעיל ומגלי� מודיעי� ה"ה אותיות .‡ÚÈ„È ‡Ï) ÔÈÓÈ˙Ò."(

.27:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�קו יש כי – "שעל" אחר".ËÓÏ‰"מדייק לעני� ורומז היו"ד מעצ�



כג fenz `"k iying mei Ð c wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

תמוז כ"א חמישי יו�

,cv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéðòä øåàéáå,dv 'nr cr.'åëå 'éåä íù

áeúkL Bîëe ,áeúka21íëé÷ìà 'ä ék" :`ed]22[íé÷ìàä é÷ìà ©¨§¤¨¦¡Ÿ¥¤¡Ÿ¥¨¡Ÿ¦
"'Bâ23ly d-el`d - ,

,mik`lndé÷ìàì eãBä"¥Ÿ¥
"'Bâ íé÷ìàä24ly - , ¨¡Ÿ¦

,mik`lndéða eàáiå"©¨Ÿ§¥
"'Bâ ávéúäì íé÷ìàä25- , ¨¡Ÿ¦§¦§©¥

aviizdl e`a mik`lnd

ixd ,d"awd iptl

mya mi`xwp mik`lndy

."miwl`"ú÷éðiL éôì§¦¤§¦©
íúeiç,mik`lnd ly ± ©¨

úeiðBöéç úðéçaî àéä,zewl`d ±,ãáì úBiúBàä úðéça àéäL ¦¦§¦©¦¦¤¦§¦©¨¦§©
úðéça àeä íé÷ìà íLå§¥¡Ÿ¦§¦©
ä"éåä íL éaâì úeiðBöéç¦¦§©¥¥£¨¨
úîLð ìáà .àeä¯Ceøä£¨¦§©
úðéçaî àéäL ,íãàä̈¨¨¤¦¦§¦©

,úeiçä úeiîéðt- §¦¦©©
,ziwl`d÷ìç àéäníL ¦¥¤¥

íL ék ,àeä¯Ceøa ä"éåä£¨¨¨¦¥
úeiîéðt ìò äøBî ä"éåä£¨¨¤©§¦¦
äìòîì àéäL ,úeiçä©©¤¦§©§¨
.úBiúBàä úðéçaî äìòî©§¨¦§¦©¨¦

,ïéðòä øeàáemyn wlg `idy d`xp eay ,dnypa yi oipr dfi` - ¥¨¦§¨
mb mpyi ,'ied mya mpyiy mipipre zepiga mze`y ,xnelk ± 'ied

zellkp 'ied myay ,oldl xiaqn owfd epax ?dnypa ± df "wlg"a

xyr enk mdy zegek dxyr dnypa mpyi liawnae ,zexitqd xyr

:zexitqdøîànî òãBpk©©¦©£©
:eäiìà"edil` gzt"a - ¥¦¨

:xdf ipewz zncwdayzðà"©§§
ú÷étàc àeä`ed dz` ± §©¦©

,zlv`d ,z`vedy dføNò¤¤
,ïéðewz,mipewiz dxyr - ¦¦

ïBäì ïðéø÷åmi`xewe ± §¨¥¨§
,mdl,ïøéôñ øNòxyr - ¤¤§¦¨

,zexitqïBäa àâäðàì§©§¨¨§
,'eëå ïéîéúñ ïéîìò- ©§¦§¦¦§

zenler mda bidpdl

mpi`y (minlrp) minezq

miielb zenlere ,milbzn

'eke26,àìå íékç zðà©§§©¦§¨
,àòéãé äîëçadz` - §¨§¨§¦¨

,dnkgd lra dz` ,mkg

drecid dnkga `l la`

,mi`xaplàìå ïéáî zðà©§§¥¦§¨
."'eëå àòéãé äðéáadz` ± §¦¨§¦¨§

jke ,mi`xapl drecid dpiaa `l la` ,dpiad gek lra dz` ,oian

,zexitqd xyr lk ,d`ldä ìëåúBæîøðå úBììëð úBøéôñ 'é §¨©§¦¦§¨§¦§¨
,ã"eiä ék .àeä¯Ceøa ä"éåä íLa,'ied my ly -úðéça àéäL §¥£¨¨¨¦©¤¦§¦©

,ãáì äc÷ðzehytzd ila cala dcewpn zakxen c"ei ze`d - §ª¨§©
,agexe jxe`a,Cøaúé Búîëçì úænøî,dnkgd zxitq -àéäL §©¤¤§¨§¨¦§¨¥¤¦

`id ,dnkgd zxitqe zpiga ±íã÷ øzñäå íìòä úðéçáa,iptl ± ¦§¦©¤§¥§¤§¥Ÿ¤
õBwäå) äðáääå äâOää éelâå úeèMtúä úðéçáì äàaL¤¨¨¦§¦©¦§©§§¦©©¨¨§©£¨¨§©

ìòL27úðéçáì æîBø ã"eiä ¤©©¥¦§¦©
,àeä¯Ceøa ïBéìòä ïBöø- §¨¤§¨

,xzk zpigaäìòîlL¤§©§¨
úðéça úâøãnî äìòî©§¨¦©§¥©§¦©
.(òãBpk ,äàlò äîëç̈§¨¦¨¨©©
úðéçáì äàaL øçàå§©©¤¨¨¦§¦©
äâOää éelâå úeèMtúä¦§©§§¦©©¨¨

ïéîéúñ ïéîìòì äðáääå± §©£¨¨§©§¦§¦¦
`idyk ± minezq zenlerl

zenlerdy dbixcna

"qetz"l mileki minezqd

`idy ,dpade dbyda dze`

,dpiad zxitqe zbixcn

úæîøðå úììëðzpiga ± ¦§¤¤§¦§¤¤
,dpia zxitqe,à"ä úBàa- §¥
,'ied my lydì LiL± ¤¥¨

,'d ze`lúðéça§¦©
äøBnä ,áçøì úeèMtúä¦§©§¨Ÿ©©¤
øeàaä úáçøä ìò ænøîe§©¥©©§¨©©¥

,äðáääå,"dpia" ly dpipr -,Cøàì íâåzehytzd mb 'd ze`l - §©£¨¨§©¨Ÿ¤
,jxe`lähîì äìòîlî äòtLääå äëLîää úðéça ìò äøBnä©¤©§¦©©©§¨¨§©©§¨¨¦§©§¨§©¨

.ïéîéúñ ïéîìòìzcxeie zkynpy ± (minlrp) minezq zenlerl ± §©§¦§¦¦

äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

é÷ìàì åãåä 'åë 'é÷ìàä é÷ìà íëé÷ìà 'ä éë ù"îëå
ú÷éðéù éôì .'åë áöééúäì 'é÷ìàä éðá åàáéå 'åë 'é÷ìàä
ãáì úåéúåàä 'éçá àéäù úåéðåöéç 'éçáî àéä íúåéç
.ä"á 'éåä íù éáâì úåéðåöéç 'éçá àåä íé÷ìà íùå
àéä úåéçä 'éîéðô 'éçáî àéäù íãàä úîùð ìáà
úåéçä 'éîéðô ìò äøåî 'éåä íù éë .ä"á 'éåä íù ÷ìç

.úåéúåàä 'éçáî äìòî äìòîì àéäù

ïéðòä øåàéáå
ïéðå÷éú øùò ú÷éôàã àåä úðà åäéìà øîàîî òãåðë
ïéîéúñ ïéîìò ïåäá àâäðàì ïøéôñ øùò ïåäì ïðéø÷å

188àìå ïéáî úðà àòéãé äîëçá àìå íéëç úðà .'åëå
úåæîøðå úåììëð úåøéôñ 'éä ìëå .'åëå àòéãé äðéáá
ãáì äãå÷ð 'éçá àéäù ã"åéä éë .ä"á 'éåä íùá
íãå÷ øúñäå íìòä 'éçáá àéäù 'úé åúîëçì úæîøî
õå÷äå) äðáääå äâùää éåìéâå úåèùôúä 'éçáì äàáù
äìòîìù ä"á ïåéìòä ïåöø 'éçáì æîåø ã"åéä ìòù
øçàå .(òãåðë äàìéò äîëç 'éçá úâøãîî äìòî
ïéîìòì äðáääå äâùää éåìéâå úåèùôúä 'éçáì äàáù
'éçá äì ùéù à"ä úåàá úæîøðå úììëð ïéîéúñ
øåàéáä úáçøä ìò æîøîå äøåîä áçåøì úåèùôúä
äòôùääå äëùîää 'éçá ìò äøåîä êøåàì íâå äðáääå
úëùîðùë ë"çàå .ïéîéúñ ïéîìòì äèîì äìòîìî

.21:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(רפ"ב (ח"א במח' עלו שכול� הנשמות לדרגת הקרובה דבי"ע: – מלאכי� דרגות ג' כנגד וי"ל פסוקי�. "ג'

"ה' הא' פסוק וכל' אלהאל"ק.‡ÌÎÈ˜Ïבריאה. הב') (פסוק כ"א אלקיכ�, ולא ה' לא נזכר לא – מזה למטה (מלאכי�), האלקי� אלקי (דנשמות)

הג') (פסוק מזה למטה יצירה, וסיפור�·�Èוי"ל עוה"ז עניני (די� גו' להתייצב מ)האלקי� ·‡¯ı"(ונמשכי� ËÂ˘Ó".'"עשי וי"ל המלה22.)

בפסוק. כתוב וכ� שליט"א, אדמו"ר כ"ק ידי על נוס� יז.23."הוא" י, ב.24.עקב קלו, ו.25.תהלי� א, ‡„ÂÓ"¯26.איוב ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘�וכא האותיות מבחי' מעלה למע' דהוי' להנ"ל סתירה "ÔÈÓÏÚ"בהו�"Ï‡�‰‚‡"ולכאורה לקמ� במש"כ ÚÈ„È‡ומתור� ‰ÓÎÁ· ‡ÏÂ

"‡ÚÈ„È ‰�È·· ‡ÏÂ . דעלמי�. היא "לאנהגא" התחלת ולכ� – בכ"מ) בח"ב (כדלעיל ומגלי� מודיעי� ה"ה אותיות .‡ÚÈ„È ‡Ï) ÔÈÓÈ˙Ò."(

.27:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�קו יש כי – "שעל" אחר".ËÓÏ‰"מדייק לעני� ורומז היו"ד מעצ�



fenzכד `"k iying mei Ð c wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

dpade dbyd mdl didzy ,dpiad zxitqn drtyd mdil`

.zewl`aêk øçàåøúBé Bæ äòtLäå äëLîä úëLîpLk , §©©¨§§¤¦§¤¤©§¨¨§©§¨¨¥
,ïéélbúàc ïéîìòì ähîì,miielbd zenlerl -Bîëe,lynl ± §©¨§©§¦§¦§©§¨§

äöBøL íãàä28Cøã ìò Bøeac éãé ìò íéøçàì Búîëç úBlâì ¨¨¨¤¤§©¨§¨©£¥¦©§¥¦©¤¤
úæîøðå úììëð ¯ ìLî̈¨¦§¤¤§¦§¤¤

ä"å úBiúBàa Bæ äëLîä± ©§¨¨§¦
,'ied my lyäøBî å"éeä ék¦©¨¨

äìòîlî äëLîää ìò©©©§¨¨¦§©§¨
,ähîì'e ze`d xeivk - §©¨

ew ,zeinyba azka

,dhnl dlrnlníâå± §©
zekiiy jkl yi sqep mrhn

oky ,'e ze`lBæ äëLîä± ©§¨¨
oinlr"l zkynpd

,"oiilbz`céãé ìò àéä¦©§¥
Báeèå Bcñç úcîly ± ¦©©§§

,d"awdåéúBcî øàLe§¨¦¨
úBììëpä ,úBLBãwä©§©¦§¨

,LL øtñîa ììk Cøãa- §¤¤§¨§¦§©¥
,'e ze`d xtqnk

÷eñtaL29älãbä 'ä Eì" : ¤©¨§©§ª¨
äëìînä 'ä Eì" ãò "'eëå§©§©©§¨¨

.ììëa "ãò" àìå ,"'eëå± §§Ÿ©¦§¨
"dklnnd 'd jl" zpiga

,zecnd llka dppi`ék¦
Cøaúé Búeëìî úcî¦©©§¦§¨¥

,"'ä øác" íLa úàø÷ð- ¦§¥§¥§©
dcn `le ,xeaic ly oipr

,zecnd x`y enkBîk§
áeúkL30øác øLàa" : ¤¨©£¤§©

,"ïBèìL Cìîzpiga ,jke - ¤¤¦§
oipr `id ,dlrnl zekln

,xeaic lyúæîøðå úììëðå§¦§¤¤§¦§¤¤
,zeklnd zcn ±à"ä úBàa§¥

,ä"éåä íL ìL äðBøçàcvik -zpiga lr 'd ze`d zfnxn ©£¨¤¥£¨¨
- ?zeklndïî äìBòä ìáää àeä ,øeacä øB÷îe úeiîéðt ék¦§¦¦§©¦©¤¤¨¤¦

,'eëå ïBøbäî ò"äçà :ätä úBàöBî 'äì ÷lçúîe áläixd - ©¥¦§©¥§§©¤¥©¨§
ly oiprd `id ,xeaicd zeiniptylad,àéä à"ää úøáä íâå§©£¨©©¥¦
áeúkL Bîk ,ãáì ìáä úðéça31da úéìc àìél÷ àúà" : §¦©¤¤§©§¤¨¨¨©¦¨§¥¨

."àLLî.cala lad `id ,dze` yynl zexyt` oi`y dlw ze` ± §¨¨
oipr `ed ezeinipty xeaice zekln zpiga lr 'd ze`d zfnxn okl

.laddBì ïéàL óàå,d"awdl ±,íBìLå ñç óebä úeîc,cvik - §©¤¥§©©§¨
zeynn oda yiy zeize`n lcad dlrnl qgiil mi`zn ,`eti`

- ?zeynn da oi`y ze`lìk äøBz äøac Cà,íãà éða ïBL- ©¦§¨¨¦§§¥¨¨
,oky ,df lcad mipiivn dlrnl mb jk ,dfk lcad ixd miiw mc`a

x`y oial 'd ze`d oia lcad dlrnl mb yi mipiprd zeipgexa

.zeize`d,íbLael oi`y s` ± lynd mi`zn sqep mrhn oke - §©©

,melye qg sebd zenc"'ä øác" íbLn ,lekiak akxen ±á"ë ¤©§©
,úBàöBnä é÷ìç 'äì úB÷lçúnä ,úBiúBàze`a odn - ¦©¦§©§§¤§¥©¨

,dhnly zeize`døeöéä ìk àøáð ïäáe,mi`xapd lk ±Bîëe) ¨¤¦§¨¨©§§
íéøîà éèewìa øàaúpL,"`ipz"d xtq ±á ÷ìçcegid xry" ± ¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¥¤

"dpen`deøeàa ,àé ÷øt¤¤¥
.(elà úBiúBà ïéðòlr ± ¦§©¦¥

epax o`k xiaqd ,mipt lk

zexitqd xyr lk ji` ,owfd

± .'ied mya zefnxpe zellkp

,dnypa mb ji` ,xiaqi oldl

myn wlg `idy ,licadl

epiga xyr mpyi ,'iedz

dnec mpipry ,zegeke

.zexitqd xyrläëëå§¨¨
,ìLî Cøc ìò Lnî©¨©¤¤¨¨
,õ÷ ïéàì úBìcáä ìécánä©©§¦©§¨§¥¥
dnyp oial "dlrnl"d oia -

mb xacd jk ,`xap `idy

àéäL ,íãàä úîLða§¦§©¨¨¨¤¦
úé÷ìàä Lôð úðéça§¦©¤¤¨¡Ÿ¦

çôð déëBzîcjk lr ± §¦¥¨©
,dxend "gtie" oeyld aezk

zeiniptn d`a `idy

gtep d"awd ,oky ,zewl`d

ezeikezn dnypd z`

oeeik ixd ,ezeiniptne

zeiniptn `id dnypdy

ixd ,'ied my `ed ,zewl`d

xyr opyi 'ied myay myk

:dnypa mb jk ,zexitqLé¥
dadnypa ±ìëN úðéça ¨§¦©¥¤

,íìòpägeke zpiga - ©¤§¨
,dnkgd,ã"eé úBàa ænøîä©§ª¨§

c"ei ze`dy myk ixdy -

gek mb jk ,(cala dcewp `id) agexe jxe` ly zehytzd ila `id

lky ly zehytzd mey oiicr ea oi`y gek `ed ,dnkgd zpigae

,cala z`f `l` ,dbydeìékNäìe ïéáäì ,éelbä ìà úàöì BçëaL¤§Ÿ¨¥¤©¦§¨¦§©§¦
Cøaúé Búzîàa,ecegi zzin`a ±íeôì ãçå ãç ìk ,'eëå Búlãâáe ©£¦¨¦§¨¥¦§ª¨§¨©§©§

,dìéc àøeòL,exeriy itl cg`e cg` lk -.Búðéáe BìëN áçø éôì ¦¨¦¥§¦Ÿ©¦§¦¨
"gpei"y ,gekd mvr .d"awd ly ezelcb zzin` oian `ed jk ick cr ±

ze`d zfnxn eilr ,dnkgd gek edf ,d"awd zelcbe zzin` oipr ea

.c"eiïðBaúäì Búðéáe Bzòc áéçøîe BìëN ÷éîòî øLà éôëe§¦£¤©£¦¦§©§¦©§¦¨§¦§¥
Búðéa úænøî éæà ,Cøaúé Búlãâa,dpiad gek ±LiL ,à"ä úBàa ¦§ª¨¦§¨¥£©§ª¤¤¦¨§¥¤¥

,áçø dì,dpadd agex lr fnxnd -,Cøà íâåmb yi `"d ze`l - ¨Ÿ©§©Ÿ¤
,jxe`,ähîì äìòîlî äëLîää ìò äøBnäick -ãéìBäì ©¤©©©§¨¨¦§©§¨§©¨§¦

ïäéúBãìBúå äàøéå äáäà 'ä úlãâa BúeððBaúäå Búðéaîx`y ± ¦¦¨§¦§§¦§ª©©£¨§¦§¨§§¥¤
,d`xie dad` ly "mitpr"e "zeclez" ze`xwpd zecndBçîa§Ÿ

äáåùúä úøâà

.ïééìâúàã ïéîìòì äèîì øúåé åæ äòôùäå äëùîä
åøåáéã é"ò íéøçàì åúîëç úåìâì äöåøù íãàä åîëå
éë .ä"å úåéúåàá åæ äëùîä úæîøðå úììëð .î"ãò
íâå .äèîì äìòîìî äëùîää ìò äøåî å"éåä
åéúåãî øàùå åáåèå åãñç úãî é"ò àéä åæ äëùîä
÷åñôáù ùù øôñîá ììë êøãá úåììëðä úåùåã÷ä
ãò àìå 'åëå äëìîîä 'ä êì ãò 'åëå äìåãâä 'ä êì
ù"îë 'ä øáã íùá '÷ð 'úé åúåëìî úãî éë .ììëá
à"ä úåàá úæîøðå úììëðå ïåèìù êìî øáã øùàá
ìáää àåä øåáéãä øå÷îå 'éîéðô éë .'éåä íù ìù äðåøçà
ò"äçà äôä úåàöåî 'äì ÷ìçúîå áìä ïî äìåòä
ãáì ìáä 'éçá àéä à"ää úøáä íâå .'åëå ïåøâäî
åì ïéàù óàå .àùùî äá úéìã àìéì÷ àúà ù"îë
.íãà éðá ïåùìë äøåú äøáã êà .å"ç óåâä úåîã
'äì úå÷ìçúîä úåéúåà á"ë 'ä øáã íâù íâùá

äöà"÷ìá ù"îëå) øåöéä ìë àøáð ïäáå úåàöåîä é÷ìç
î"ãò ùîî äëëå .(åìà úåéúåà ïéðò øåàéá à"éô á"ç
'éçá àéäù íãàä úîùðá õ÷ ïéàì úåìãáä ìéãáîä
íìòðä ìëù 'éçá äá ùé çôð äéëåúîã 'é÷ìàä ùôð
ïéáäì éåìéâä ìà úàöì åçëáù ã"åé úåàá æîåøîä
íåôì ãçå ãç ìë 'åëå åúìåãâáå 'úé åúúîàá ìéëùäìå
øùà éôëå .åúðéáå åìëù áçåø éôì 'éìéã àøåòéù
åúìåãâá ïðåáúäì åúðéáå åúòã áéçøîå åìëù ÷éîòî
íâå áçåø äì ùéù à"ä úåàá åúðéá úæîåøî éæà 'úé
åúðéáî ãéìåäì äèîì äìòîìî äëùîää äøåîä êøåà
ïäéúåãìåúå äàøéå äáäà 'ä úìåãâá åúåððåáúäå

.28:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�מוסי"‰ˆÂ¯˘."�דלקמ וטובו חסדו יא.29.במדת כט, א. הימי� ד.30.דברי ח, "אקדמות".31.קהלת נוסח

fenz a"k iyiy mei Ð d wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

תמוז כ"ב שישי יו�
פרקה ,dv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .ä ÷øô,190 'nr cr.ïî÷ìãë

,Baì úBîeìòúåopyi odyk ,zecnd zcled zligza xacd jk - §©£¦
oiicr yibxn `ed oi` ielb ote`a ,la` .cala ald zenelrzae gena

,eala d`xi e` dad`Ck øçàåzecnd zcledl `iai ±úðéçáa §©©¨¦§¦©
.Baì úelbúäcxeiy ,df oipr ¦§©¦

oipr zeidl dpadde lkydn

dcixi ixd ef ± zecn ly

lky ,oky) dhnl dlrnln

lr ,(zecnn dlrnl ixd `ed

ze`ay jxe`d dxen jk

dlrnln dcixid lr ,`"d

eedzi lkydny ,dhnl

.zecnäfîezecndn ± ¦¤
,'eke d`xie dad`äëLîð¦§§¨

,äNòî Bà øeaãå ìB÷a ,úBönäå äøBzä ÷ñòa úézîàä äãBáò£¨¨£¦¦§¥¤©¨§©¦§§§¦©£¤
meiwe dxez cenila zizin`d dceard ,dyrna zeevn miiwl -

xaqedy itk) ely 'd z`xie 'd zad` jezn `a dfyk ixd `id ,zeevn

dhnl cxei dfyke ,("`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'c wxta

ixd ,dyrnae xeaica zeevn meiwae dxez cenila `hazneïä¥
.'eëå à"ä å"àå úBiúBà± ¦¨¥§

oipr `id e"`e ze`d ,oky

`"d ze`de ,xeaicde lewd

.dyrnd oipr `idíâå§©
ïéáäì úeððBaúää©¦§§§¨¦
Búlãâe Búzîàa ìékNäìe§©§¦©£¦¨§ª¨
ïk íb äëLîð ,Cøaúé¦§¨¥¦§§¨©¥

,äøBzäîixd eilr ,oky - ¥©¨
e`iaiy mipipr dxeza cenll

zelcbe zzin` zpadl eze`

,d"awd,à÷ôð äîëçî àúéøBàc,dnkgn d`a dxez -úðéça àéä §©§¨¥¨§¨¨§¨¦§¦©
:'eëå ä"éåä íL ìL ã"eé¤¥£¨¨§

.ä ÷øt`id ,icedi ly eznypy ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
,'ied myn wlg`ly ,'ied my `idy zewl`d zeiniptn d`a `id ,xnelk

`edy ,dlrnly xeaicdne miwl` myn mi`ay mi`xapd x`y enk

dilr did ,dfd mler ly seba yalzdl dnypd lkezy ick ,`l` .zeipevig

ici lr ,zebixcnd xzqa zcxl

xn`na ,dlrnly "xeaic"d

dnypd ,xnelk ."mc` dyrp"

jxc jk xg` dxar ok mb

`id la` ,dlrnly xeaicd

zeiniptn dligza d`a

dnypd lr aezk okl .zewl`d

"gtie"a dpeekdy ,"gtie" oeyld

oky ,zeiniptdn `a dfy ,`id

gtepd) "gtp dikezn gtpc o`n"

.(ezeiniptne ekezn gtep -

myn wlg `id dnypdy oeeike

mya zelelkd zexitq xyrl dnbeca ,zegek dxyr da mb miniiw okl ,'ied

.'iedseba dhnl zkynp dnypdy dn mby ,owfd epax xiaqi igkepd wxta

ixd `ed xeaice ,"mc` dyrp" xeaicd ici lr (dfy ,lirl xaqed jk lry)

- dnypd dkynp xeaica dbixcn efi`n ,j` ,zeipevigzeiniptn,xeaicd

mi`a mdy ,mik`ln llek ,mi`xapd x`ya enk `ly) lad ly oiprd dfy

ze`a dnypd zeipevig mbe dnypd zeinipt mby ,jk ,(xeaicd zeipevign

my `idy) dlrnly zeiniptdn d`a dnypd zeinipt :dlrnly zeiniptdn

d zeiniptn d`a dnypd zeipevige ,('iedxeaiczeiniptdn ,xnelk) dlrnly

.(zeipevig ixd `ed llka xeaic ,oky ,zeipevigd ly

Laìúäì äfä íìBòì úé÷ìàä Lôpä úãéøéå úëLîä ,äpäå§¦¥©§¨©¦¦©©¤¤¨¡Ÿ¦¨¨©¤§¦§©¥

,íãàä óeâadyrp" xn`ndn ,dlrnly xeaicdn `a dfy - §¨¨¨
"mc`,ìáä àeä ,øeacä øB÷îe úeiîéðt úðéçaî äëLîð¦§§¨¦§¦©§¦¦§©¦¤¤

äàzz à"ä úBàa ænøîä ,ïBéìòämy ly dpexg`d 'd ze`d ± ¨¤§©§ª¨§¥©¨¨
,'ied,ìéòì økæpk,"lad"l 'd ze`d ly dzekiiy -Bîëe ©¦§¨§¥§

áeúkL1åétàa çtiå" : ¤¨©¦©§©¨
íãàä éäéå ,íéiç úîLð¦§©©¦©§¦¨¨¨

,"äiç Lôðìgtp d"awd - §¤¤©¨
dnypsebazernyn dfy ,

idie"mc`d,"dig ytpl

" - seba dnypgtieeit`a

df didy - "miig znyp

,"gtie" ly ote`aïàîe©
.'eëå çôðcgtep - gtepd - §¨©§

,ixd .ezeiniptne ezeikezn

dnypd ly dkyndd mby

`id (dnypd zeipevig) seba

d zeinipt lr `ed o`k xaecndy `l` ,zeinipt ly ote`axeaic,

dnvr dnypd ly zeiniptk `ly ,zeipevigd ly zeiniptd `idy

,ynn dlrnly zeiniptdn d`adáeúkL eäæå2'ä ÷ìç ék" : §¤¤¨¦¥¤
,"Búìçð ìáç á÷òé ,Bnò:zebixcn izy dnypa opyiy ,xnelk - ©©£Ÿ¤¤©£¨

± dipy dbixcne ,dnypd zeinipt ,'"iedn wlg" ± zg` dbixcn

.dnypd zeipevig ,"ezlgp lag",Leøt`ed ,"lag" dlnd -Bîk ¥§
.ähîì eäö÷å äìòîì øeL÷ ãçà BLàøL ,ìLî Cøc ìò ,ìáç¤¤©¤¤¨¨¤Ÿ¤¨¨§©§¨§¨¥§©¨
dvwde "dlrnl"a xeyw dnypd ly oeilrd dvwd ,dnypd jk ±

.seba yeal ipydèLt ,äpä ék,yexit ±áeúkä3áeúkM äî1- ¦¦¥§©©¨©¤¨
:dnypd iablìLî Cøc ìòL Bîk ,eðì úBøBäì àeä ,"çtiå"©¦©§¨§¤©¤¤¨¨

äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

.åáì úåìâúä 'éçáá ë"çàå åáì úåîåìòúå åçåîá
úåöîäå äøåúä ÷ñòá úéúéîàä äãåáò äëùîð äæîå
íâå .'åëå à"ä å"àå úåéúåà ïä äùòî åà øåáãå ìå÷á
'úé åúìåãâå åúúîàá ìéëùäìå ïéáäì úåððåáúää
àéä à÷ôð äîëçî àúééøåàã äøåúäî ë"â äëùîð

:'åëå 'éåä íù ìù ã"åé 'éçá

äðäå ä ÷øô'é÷ìàä ùôðä úãéøéå úëùîä
íãàä óåâá ùáìúäì æ"äåòì

'éçáî äëùîðïåéìòä ìáä àåä øåáéãä øå÷îå 'éîéðô
åéôàá çôéå ù"îëå ì"ðë äàúú à"ä úåàá æîåøîä
.'åëå çôðã ïàîå äéç ùôðì íãàä éäéå íééç úîùð
ìáç åîë 'éô åúìçð ìáç á÷òé åîò 'ä ÷ìç éë ù"æå
äðä éë .äèîì åäö÷å äìòîì øåù÷ 'à åùàøù î"ãò
î"ãòù åîë åðì úåøåäì àåä çôéå ù"î áåúëä èùô

כו.1. א, ט.2.בראשית לב, ˘ËÈÏ"‡:3.האזינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"¯Â˙È‰� העני� בהבנת חסר הי' (מה לנו" כו' הכתוב "פשט ל'

החיות, פנימיות � מלמעלמ"ט הנשמה בהמשכת הסדר משנת"ל ע"פ כלל: מוב� אינו שלכאורה מה מתר� וג� דמבואר י"ל � בהשמטת�?!)

נלמדי� (ושניה� הדבור פני' כנ"ל)ÁÙÈÂמל'אח"כ �‡ÏÂ) ¯Â·„‰ ˙ÂÈ˙Â‡ Î"Á‡Â,"�אד "נעשה ‡Î"Áבנפיחה) ˜¯Â� הבפועל "נעשה"



כה fenz a"k iyiy mei Ð d wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

תמוז כ"ב שישי יו�
פרקה ,dv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .ä ÷øô,190 'nr cr.ïî÷ìãë

,Baì úBîeìòúåopyi odyk ,zecnd zcled zligza xacd jk - §©£¦
oiicr yibxn `ed oi` ielb ote`a ,la` .cala ald zenelrzae gena

,eala d`xi e` dad`Ck øçàåzecnd zcledl `iai ±úðéçáa §©©¨¦§¦©
.Baì úelbúäcxeiy ,df oipr ¦§©¦

oipr zeidl dpadde lkydn

dcixi ixd ef ± zecn ly

lky ,oky) dhnl dlrnln

lr ,(zecnn dlrnl ixd `ed

ze`ay jxe`d dxen jk

dlrnln dcixid lr ,`"d

eedzi lkydny ,dhnl

.zecnäfîezecndn ± ¦¤
,'eke d`xie dad`äëLîð¦§§¨

,äNòî Bà øeaãå ìB÷a ,úBönäå äøBzä ÷ñòa úézîàä äãBáò£¨¨£¦¦§¥¤©¨§©¦§§§¦©£¤
meiwe dxez cenila zizin`d dceard ,dyrna zeevn miiwl -

xaqedy itk) ely 'd z`xie 'd zad` jezn `a dfyk ixd `id ,zeevn

dhnl cxei dfyke ,("`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'c wxta

ixd ,dyrnae xeaica zeevn meiwae dxez cenila `hazneïä¥
.'eëå à"ä å"àå úBiúBà± ¦¨¥§

oipr `id e"`e ze`d ,oky

`"d ze`de ,xeaicde lewd

.dyrnd oipr `idíâå§©
ïéáäì úeððBaúää©¦§§§¨¦
Búlãâe Búzîàa ìékNäìe§©§¦©£¦¨§ª¨
ïk íb äëLîð ,Cøaúé¦§¨¥¦§§¨©¥

,äøBzäîixd eilr ,oky - ¥©¨
e`iaiy mipipr dxeza cenll

zelcbe zzin` zpadl eze`

,d"awd,à÷ôð äîëçî àúéøBàc,dnkgn d`a dxez -úðéça àéä §©§¨¥¨§¨¨§¨¦§¦©
:'eëå ä"éåä íL ìL ã"eé¤¥£¨¨§

.ä ÷øt`id ,icedi ly eznypy ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
,'ied myn wlg`ly ,'ied my `idy zewl`d zeiniptn d`a `id ,xnelk

`edy ,dlrnly xeaicdne miwl` myn mi`ay mi`xapd x`y enk

dilr did ,dfd mler ly seba yalzdl dnypd lkezy ick ,`l` .zeipevig

ici lr ,zebixcnd xzqa zcxl

xn`na ,dlrnly "xeaic"d

dnypd ,xnelk ."mc` dyrp"

jxc jk xg` dxar ok mb

`id la` ,dlrnly xeaicd

zeiniptn dligza d`a

dnypd lr aezk okl .zewl`d

"gtie"a dpeekdy ,"gtie" oeyld

oky ,zeiniptdn `a dfy ,`id

gtepd) "gtp dikezn gtpc o`n"

.(ezeiniptne ekezn gtep -

myn wlg `id dnypdy oeeike

mya zelelkd zexitq xyrl dnbeca ,zegek dxyr da mb miniiw okl ,'ied

.'iedseba dhnl zkynp dnypdy dn mby ,owfd epax xiaqi igkepd wxta

ixd `ed xeaice ,"mc` dyrp" xeaicd ici lr (dfy ,lirl xaqed jk lry)

- dnypd dkynp xeaica dbixcn efi`n ,j` ,zeipevigzeiniptn,xeaicd

mi`a mdy ,mik`ln llek ,mi`xapd x`ya enk `ly) lad ly oiprd dfy

ze`a dnypd zeipevig mbe dnypd zeinipt mby ,jk ,(xeaicd zeipevign

my `idy) dlrnly zeiniptdn d`a dnypd zeinipt :dlrnly zeiniptdn

d zeiniptn d`a dnypd zeipevige ,('iedxeaiczeiniptdn ,xnelk) dlrnly

.(zeipevig ixd `ed llka xeaic ,oky ,zeipevigd ly

Laìúäì äfä íìBòì úé÷ìàä Lôpä úãéøéå úëLîä ,äpäå§¦¥©§¨©¦¦©©¤¤¨¡Ÿ¦¨¨©¤§¦§©¥

,íãàä óeâadyrp" xn`ndn ,dlrnly xeaicdn `a dfy - §¨¨¨
"mc`,ìáä àeä ,øeacä øB÷îe úeiîéðt úðéçaî äëLîð¦§§¨¦§¦©§¦¦§©¦¤¤

äàzz à"ä úBàa ænøîä ,ïBéìòämy ly dpexg`d 'd ze`d ± ¨¤§©§ª¨§¥©¨¨
,'ied,ìéòì økæpk,"lad"l 'd ze`d ly dzekiiy -Bîëe ©¦§¨§¥§

áeúkL1åétàa çtiå" : ¤¨©¦©§©¨
íãàä éäéå ,íéiç úîLð¦§©©¦©§¦¨¨¨

,"äiç Lôðìgtp d"awd - §¤¤©¨
dnypsebazernyn dfy ,

idie"mc`d,"dig ytpl

" - seba dnypgtieeit`a

df didy - "miig znyp

,"gtie" ly ote`aïàîe©
.'eëå çôðcgtep - gtepd - §¨©§

,ixd .ezeiniptne ezeikezn

dnypd ly dkyndd mby

`id (dnypd zeipevig) seba

d zeinipt lr `ed o`k xaecndy `l` ,zeinipt ly ote`axeaic,

dnvr dnypd ly zeiniptk `ly ,zeipevigd ly zeiniptd `idy

,ynn dlrnly zeiniptdn d`adáeúkL eäæå2'ä ÷ìç ék" : §¤¤¨¦¥¤
,"Búìçð ìáç á÷òé ,Bnò:zebixcn izy dnypa opyiy ,xnelk - ©©£Ÿ¤¤©£¨

± dipy dbixcne ,dnypd zeinipt ,'"iedn wlg" ± zg` dbixcn

.dnypd zeipevig ,"ezlgp lag",Leøt`ed ,"lag" dlnd -Bîk ¥§
.ähîì eäö÷å äìòîì øeL÷ ãçà BLàøL ,ìLî Cøc ìò ,ìáç¤¤©¤¤¨¨¤Ÿ¤¨¨§©§¨§¨¥§©¨
dvwde "dlrnl"a xeyw dnypd ly oeilrd dvwd ,dnypd jk ±

.seba yeal ipydèLt ,äpä ék,yexit ±áeúkä3áeúkM äî1- ¦¦¥§©©¨©¤¨
:dnypd iablìLî Cøc ìòL Bîk ,eðì úBøBäì àeä ,"çtiå"©¦©§¨§¤©¤¤¨¨

äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

.åáì úåìâúä 'éçáá ë"çàå åáì úåîåìòúå åçåîá
úåöîäå äøåúä ÷ñòá úéúéîàä äãåáò äëùîð äæîå
íâå .'åëå à"ä å"àå úåéúåà ïä äùòî åà øåáãå ìå÷á
'úé åúìåãâå åúúîàá ìéëùäìå ïéáäì úåððåáúää
àéä à÷ôð äîëçî àúééøåàã äøåúäî ë"â äëùîð

:'åëå 'éåä íù ìù ã"åé 'éçá

äðäå ä ÷øô'é÷ìàä ùôðä úãéøéå úëùîä
íãàä óåâá ùáìúäì æ"äåòì

'éçáî äëùîðïåéìòä ìáä àåä øåáéãä øå÷îå 'éîéðô
åéôàá çôéå ù"îëå ì"ðë äàúú à"ä úåàá æîåøîä
.'åëå çôðã ïàîå äéç ùôðì íãàä éäéå íééç úîùð
ìáç åîë 'éô åúìçð ìáç á÷òé åîò 'ä ÷ìç éë ù"æå
äðä éë .äèîì åäö÷å äìòîì øåù÷ 'à åùàøù î"ãò
î"ãòù åîë åðì úåøåäì àåä çôéå ù"î áåúëä èùô

כו.1. א, ט.2.בראשית לב, ˘ËÈÏ"‡:3.האזינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"¯Â˙È‰� העני� בהבנת חסר הי' (מה לנו" כו' הכתוב "פשט ל'

החיות, פנימיות � מלמעלמ"ט הנשמה בהמשכת הסדר משנת"ל ע"פ כלל: מוב� אינו שלכאורה מה מתר� וג� דמבואר י"ל � בהשמטת�?!)

נלמדי� (ושניה� הדבור פני' כנ"ל)ÁÙÈÂמל'אח"כ �‡ÏÂ) ¯Â·„‰ ˙ÂÈ˙Â‡ Î"Á‡Â,"�אד "נעשה ‡Î"Áבנפיחה) ˜¯Â� הבפועל "נעשה"
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÷éñôîe õöBç øác äæéà Lé íà ,íB÷î äæéàì çôBð íãàäLk§¤¨¨¨¥©§¥¤¨¦¥¥¤¨¨¥©§¦
íéúðéa,gtep `ed eilry xacd oial gtepd mc`d oia ±ìáä ïéà ¥§©¦¥¤¤

,íB÷î BúBàì ììk òébîe äìBò çôBpägtep `ed eilr -4äëk ©¥©¤©¦©§¨§¨¨¨
Lnî,lynpa ±íãàä óeb ïéa ÷éñôîe õöBç øác Lé íà ©¨¦¥¨¨¥©§¦¥¨¨¨

.ïBéìòä ìáä úðéçáì± ¦§¦©¤¤¨¤§
ladd f` ribn epi`

xn`p eilry dlrnly

."gtie"ïéà ,úîàa Cà©¤¡¤¥
éðçeøå éîLb øác íeL¨¨©§¦§¨¦

ék ,Cøaúé åéðôì õöBç± ¥§¨¨¦§¨¥¦
aezk ixd5:úà àìä"£Ÿ¤

éðà õøàä úàå íéîMä©¨©¦§¤¨¨¤£¦
õøàä ìë àìî"e ,"àìî̈¥§Ÿ¨¨¨¤

"BãBák6éeðt øúà úéì"å , §§¥£©¨
,"dépî`edy mewn oi` - ¦¥

,jxazi epnn ieptíéîMa"©¨©¦
úçzî õøàä ìòå ìònî¦©©§©¨¨¤¦¨©

,"ãBò ïéà,d"awd icrla - ¥
ïéîìò ìk àlîî eäéà"å§¦§©¥¨©§¦

,"'eëå`ln jxazi `ed - §
ixd ,'eke zenlerd lk

mewn lka `vnp d"awdy

jiiy `ly jk ,xac lkae

eilr xizqiy xac mey

,jxaziáeúkL Bîk àlà¤¨§¤¨
äéòLéa7íà ék" : ¦©§¨¦¦

íéìécáî eéä íëéúBðBò£¥¤¨©§¦¦
."íëé÷ìà ïéáì íëéðéa¥¥¤§¥¡Ÿ¥¤

,íòhäågeka yi recn - §©©©
oia licadle zeqkl zepeerd

:`ed ,zewl`l dnypdíäL éôì,zepeerd ±ïBéìòä ïBöø ãâð §¦¤¥¤¤§¨¤§
áeúkL Bîk ,ìkä úà äiçnä àeä¯Ceøa8'ä õôç øLà ìk" : ¨©§©¤¤©Ÿ§¤¨Ÿ£¤¨¥

"õøàáe íéîMa äNòepevxa `xap ,ux`d cr minydn ,lkd ± ¨¨©¨©¦¨¨¤
,d"awd ly,ìéòì øàaúpL Bîëe),'c wxta -àeäLoevxd ± §¤¦§¨¥§¥¤

,oeilrd.(ã"eé ìL Böe÷a æîøðå ,ä"éåä íL úòtLä øB÷îly ± §©§¨©¥£¨¨§¦§¨§¤
ixd ,mi`xapd lkl drtydd xewn `ed 'ied myy oeeike ,'ied my

`edy xaccbp,(zepeerd oipr `ede) 'ied my ly drtydd xewn

`edcbepnmd zepeerd ixd ± jk m`e .dilr dqkne ziwl`d zeigl

dilr) "oeilrd lad"dny ziwl`d zeigl ozep epi`e dqknd xac

.mc`d seb l` ribdl ("gtie" xn`púøëpL ,úøkä ïéðò eäæå§¤¦§©©¨¥¤¦§©

à"äî äëLîpL ,àeä¯Ceøa ä"éåä íMî äëLîää ìáç ÷ñôðå§¦§©¤¤©©§¨¨¦¥£¨¨¨¤¦§§¨¥¥
äàzz,'ied my ly dpexg`d 'd ze`d ±,ìéòì økæpkoi`y ixd - ©¨¨©¦§¨§¥

ezeigy dryae ,'ied myay dxewnn zeig zlawn sebay dnypd

ycwnd zia onfa lynl didy itk) cala dyecwn `id icedi ly

f` `ian ,(oldl xiaqi jk ±

ly zinyb dzinl df xac

,sebdáeúkL Bîëe§¤¨
øîà úLøôa9äúøëðå" : §¨¨©¡Ÿ§¦§§¨

éðà ,éðôlî àéää Lôpä©¤¤©¦¦§¨©£¦
"'äoipr zernyn ,xnelk ±

zxkp `edy ,`id "zxk"d

:owfd epax oeylae ,'iedn

.à÷éc "éðôlî"±ipnn ¦§¨©©§¨
dzixkd zernyn ,`wec

n zxkp `edy `idzeinipt

xen`k) `idy ,zewl`d

.'ied my (lirløàLáe¦§¨
¯ úøk ïäa ïéàL úBøáò£¥¤¥¨¤¨¥

ïéîâBt ïä íéðt ìk ìò± ©¨¨¦¥§¦
z`,íâôe ;òãBpk ,Lôpä©¤¤©©§©

lî àeä.ïékqä úîéât ïBL ¦§§¦©©©¦
epiid ,mebt dhigy oikq ±

;mewn eze`a edyn xqgy

edyn xqgy ,eppipra mb jk

'ied myny dkyndd lagn

owfd epaxy itk ,dnypd l`

:oldl cin xiaqnìò àeäå§©
øeæL áò ìáçî ,ìLî Cøc¤¤¨¨¥¤¤¨¨

â"éøzî,613 ±íéìáç ¦©§©£¨¦
ìáç äëk ,íéwc©¦¨¨¤¤

î ìeìk ìéòì økæpä äëLîääâ"éøz,613 ±úBöî10devn lk - , ©©§¨¨©¦§¨§¥¨¦©§©¦§
,illkd lagdn wc lag `idäpäî úçà ìò íBìLå ñç øáBòLëe§¤¥©§¨©©©¥¥¨
,zeevnd b"ixzn zg` lr ±÷cä ìáç ÷ñôð,devn dze` cbpky ± ¦§©¤¤©©

.'eëåici lr ,miwc milag ly xzei daexn xtqn miwqtpyke ± §
dlecb zeyilg znxbp ,zeevn dnke dnk lr melye qg xaer `edy

`pngx wqtpe zxkp elek lagdy oipr `ed "zxk" eli`e .laga

.olvileîéLøä Ba ïéãò øàLð äúéîe úøk áiça íb Cà± ©©§©¨¨¥¦¨¦§©£©¦¨§¦
,myexd'ð ãò úBéçì ìBëé äæ éãé ìòå ,úé÷ìàä BLôpîm` ± ¦©§¨¡Ÿ¦§©§¥¤¨¦§©

,zxk aiig `ed'ñ Bà,miny icia dzin aiig `ed m` ±àìå äðL̈¨§Ÿ
øúBé.df aewp onfn ±Ba äñðëpL ì"æéøàä íLa áeúkM äîe) ¥©¤¨§¥¨£¦©¤¦§§¨

äáåùúä úøâà

õöåç øáã äæéà ùé íà íå÷î äæéàì çôåð íãàäùë
ììë òéâîå äìåò çôåðä ìáä ïéà íééúðéá ÷éñôîå

190÷éñôîå õöåç øáã ùé íà ùîî äëë íå÷î åúåàì
ïéà úîàá êà .ïåéìòä ìáä 'éçáì íãàä óåâ ïéá
úà àìä éë 'úé åéðôì õöåç éðçåøå éîùâ øáã íåù
åãåáë õøàä ìë àìîå àìî éðà õøàä úàå íéîùä
úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá 'éðéî éåðô øúà úéìå
'éòùéá ù"îë àìà 'åëå ïéîìò ìë àìîî åäéàå ãåò ïéà
.íëé÷ìà ïéáì íëéðéá íéìéãáî åéä íëéúåðååò íà éë
úà 'éçîä ä"á ïåéìòä ïåöø ãâð íäù éôì íòèäå
õøàáå íéîùá äùò 'ä õôç øùà ìë ù"îë ìëä
åöå÷á æîøðå 'éåä íù úòôùä øå÷î àåäù ì"ùîëå)
ìáç ÷ñôðå úøëðù .úøëä ïéðò åäæå .(ã"åé ìù
äàúú à"äî äëùîðù ä"á 'éåä íùî äëùîää
éðôìî àéää ùôðä äúøëðå øåîà 'ôá ù"îëå .ì"ðë
úøë ïäá ïéàù úåøéáò øàùáå .à÷ééã éðôìî .'ä éðà
ïåùìî àåä íâôå .òãåðë ùôðä ïéîâåô ïä ô"ëò
íéìáç â"éøúî øåæù áò ìáçî î"ãò àåäå ïéëñä úîéâô
úåöî â"éøúî ìåìë ì"ðä äëùîää ìáç äëë íé÷ã
.'åëå ÷ãä ìáç ÷ñôð äðäî úçà ìò å"ç øáåòùëå
åîéùøä åá ïééãò øàùð äúéîå úøë áééçá íâ êà
äðù 'ñ åà 'ð ãò úåéçì ìåëé æ"éòå 'é÷ìàä åùôðî
'éçá åá äñðëðù ì"æéøàä íùá ù"îå) øúåé àìå

מדבור נמש� ד"באפיו" היינו � בגו� הנשמה מבארÏÂ‡התלבשות ולזה שבא„Ë˘Ùמ"ויפח"!! מה צ"לÂ¯Â‰Ï˙הכתוב הי' (דלכאורה

שאינו (א� אז דג� אד�", ד"נעשה הפעולה לאחרי ג� השינוי על � התיבה) להשמיט או וכיו"ב "תוכנו" כשאד�ÈÓÈ�ÙÓ'"פירושו" עד"מ ה"ז (

ÁÙÂ�הדרגות בכל ישנו דויפח זה ועני� וכו') הכרת עני� אי� הנבראי� בשאר ולכ� חציצה, כשיש ג� – מגיע היינו � נשמע דיבורו (משא"כ כו'

וג� לגו� עד הנשמה היות�Ê"Á‡Ïדהמשכת מש� כל –"Ì„‡".יחד וגו� הזק�4.נשמה רבנו כא� מביא קמא, מהדורא התשובה" ב"אגרת

מ משל להביא הזק� רבנו רוצה שבכ� פע�, הסביר שליט"א הרבי בהמה. של ב"ריאה" מהניפוח – בהמה" של בריאה "כגו� – ˙Â¯‰משל

ע"פ ניפוח).˙Â¯‰(שכ�, ידי על הריאה בדיקת להיות צריכה רסל"ט) יו"ד כד.5.(שו"ע כג, ג.6.ירמיה ו, ב.7.ישעיה קלה,8.נט, תהלי�

ג.9.ו. ˘ËÈÏ"‡:10.כב, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– נפלא חיות„Â‡Î"‡"חידוש ·Ê"‰ÂÚמקבל ÏÚÂÙ·ע"י‚"È¯˙�אי כהני� שמצות א� חבלי�,

מצות כו"כ לזרי�, ב)".··"‡שתהיינה‡"‡שייכות (קנט, הלכות פרטי ולהבי� ד"ה בקו"א עפמשנ"ת מוב� ואולי ועוד.

fenz b"k ycew zay mei Ð e wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

תמוז כ"ג קודש שבת יו�
פרקו ,190 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åäæ íðîà .å ÷øô,ev 'nr cr.ç"éì òãåðë

,miny icia dzin e` zxk ea yiy `hg lr xaery ina ±úðéça§¦©
éwnä'eëå ó,zinipt zeig lawl leki `ed oi`y zexnl ,xnelk ± ©©¦§

zpigan zeig lawn ,la` ,`ed ixd ,dyxyn dzxkp eznyp ,oky

dzxkp eznypyk mb zeig lawl `ed leki myn ,"siwn"d

my ly ziniptd drtyddn

,ef dpigan ,dxe`kle) 'ied

xzei zeigl ixd did leki

± ?dpy miyy e` miyngn

mya lirl xen`d ,`l`

(l"fix`dóebä úeiîLb éiçì ïéðò Bðéà11"siwn"d zpigany - , ¥¦§¨§©¥©§¦©
,ziwl`d ytpdn myex mey x`yp `lyk mb zeigl lkeiéøééîe± ©§¥

,xaecneãò,äðL 'ð,ziwl`d ytpdn myexd miiw oiicryk - ©¨¨
± eteba ig `ed jk llbayf`,"siwn"d zpiga ea dpyiïîfa Bà©§©

:(ïn÷ìãk äfäly ezeigyk ,dfd onfay ,oldl xaqeiy itk - ©¤§¦§©¨
ezlekia ixd ,dyecw mpi`y mipipra zeyalzd ici lr d`a icedi

mb ezeig z` `linn lawl

dzexk eznypyk ,f`

okly ,'ied mya dyxyn

aiigy in mb leki dfd onfa

xzei zeigl ,dzin e` zxk

didzy gxkeny dyecwd zeig ,f`e ,dpy miyy e` miyng xy`n

.(l"fix`d xn`nk) "siwn"d zpigan ea z`vnp ,icedil

.å ÷øt,ceqd jxc it lr daeyzd oipr yxtl owfd epax lgd ea ,'c wxta ¤¤
did "zxk"ay ,mircei ep` l"f epinkg ixacne weqtdny dn xiaqdl micwd

ynn zn did "miny icia dzin"ae ,dpy miyng el e`lniy iptl zn mc`d

daxd epi`x ixd :dl`yd jk lr zxxerzne ,dpy miyy el z`eln iptl

miny icia dzine zezixk iaiig

zekix`a mdizepy z` eigy

xidadl ick ?"minirpa"e mini

,owfd epax xiaqd ,ef dl`y

,'ied myn wlg `id dnypdy

mbe dnypd zeinipt mbe

ly ote`a odizy od dzeipevig

znyp eit`a gtie") "gtie"

zeiniptn ,xnelk ,("miig

d`a dnypd zeinipt :zewl`d

zeipevig oke .zewl`ay zeiniptd ixd `ed 'ied mye ,'ied my zeiniptn

d`a ok mb `id ,"mc` dyrp" xeaicd ici lr (seba) zkynpd dnypd

nzeiniptly ote`a od - dnypd zeipevige zeinipt - odizye .xeaicd

zkynp `idy itk dnypd ly dkyndd zebixcn lk zellkp jkay ."gtie"

z`vnp xak `idy itke ,icedi ly etebaeteb jezaxn`p df lk lr .icedi ly

zkynpd ,dnyp ly zeigd zkynd ote`y ,epze` cnlnd xac ."gtie"

oia wiqtne uvegd xac miiwy dryay ."dgitp" ly ote`a `id ,zewl`n

gtep `ed eil` mewnl ribn gtepd lad oi` ,gtep `ed eil` xacd oial gtepd

,xeaicd z` renyl xyt` ,wiqtnd xac yi m` mby ,xeaica enk `ly)

owfd epax xiaqd jka .(wiqtnd xacd zexnl ezcerzl ribn xeaicd ,xnelk

epyi dnypd zeipeviga mby "ezlgp lag awri" ixd llk jxca ,"zxk"d oipr

seba dnypdn zkynpd zeigd ly "dkyndd lag"xac epyiy drya j` ;

- dkyndd lag z` jzegd olvil `pngx zxk ly oipr cgeina ,wiqtnd

rityn did `linne sebay dnypl ribdl `ly "gtie"dny zeigd f` dlelr

el e`lniy iptl ynn zn zxk aiig didy iny ,"ynn zn" zeidl xacd

el e`lniy iptl zn did miny icia dzin aiig didy in e` ,dpy miyng

.dpy miyydrya wx did jky ,owfd epax xiaqi ,'e wxt ,igkepd wxta

l`xyi ipa ly mzeig lk dzid f` ,ycwnd ziaa l`xyia dzxy dpikydy

onfa eli`e .'ied my ici lr d"awd ritydy iniptd rtydn ,dyecwd cvn wx

dpikydyk ,zelbdzelbas`e ,

dleki l`xyi ipa ly mzeig

dtilw zervn`a jynidl

dyecwd zeigy ,xnelk)

,(dtilw ly yeala zyalzn

dzin e` zxk aiigy in mb ,f`

zexnl ,ezeig lawn ,miny icia

ly dkyndd lag wqtpe zxkpy

zelbd onfa oi` okle .'ied my

iaiiga "ynn zn" ly xcqd

xac ,mini ekix`i mdy xacd xyt` `l` .miny icia dzine zezixk

icia dzind e` zxkd oipr owzle daeyza xefgl zepncfd ,ab` ,xyt`nd

.dfa `veike ,miny

äúéäLk ,äðBéìò äâøãîa ìàøNé eéäL ïîæa eäæ ,íðîà̈§¨¤¦§©¤¨¦§¨¥§©§¥¨¤§¨§¤¨§¨
ìàøNéa äøBL äðéëMä1Lc÷nä úéáa2íéìa÷î eéä àì æàå , ©§¦¨¨§¦§¨¥§¥©¦§¨§¨Ÿ¨§©§¦

íôeâì úeiç3úeiîéðt úðéçaî ,dcáì úé÷ìàä Lôð éãé ìò ÷ø ©§¨©©§¥¤¤¨¡Ÿ¦§©¨¦§¦©§¦¦
ä"éåä íL éãé ìò àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà òétLnL òôMä©¤©¤©§¦©¥¨©§¥¥£¨¨

.ìéòì økæpk ,àeä¯Ceøa"dkyndd lag" wqtp m` ,`linne - ¨©¦§¨§¥
lry dryay ,xen`k ,zeigl jiyndl zleki dzid `l ,'ied myn

eznypl 'ied myn "dkyndd lag" wqtpe zxkp zxk ly oipr ici

.ezeig lawl zexyt` el dzid `l oky ,"ynn zn" did ,icedi ly

àúeìb ãBñ íäéNòîa eîøâå ,íúâøãnî eãøiL øçàì C ©§©©¤¨§¦©§¥¨¨§¨§§©£¥¤¨
,äðéëMäoipr dfy ,`xg` `xhqe zetilwa zelba `id dpikydy - ©§¦¨

zetilwa zelba didz dpikydy xacd okzi cvik ,ceq ly4,Bîk§
:áeúkL5"íënà äçlL íëéòLôáe"6,,dpikyd epiid "mkn`" - ¤¨§¦§¥¤ª§¨¦§¤

äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

é÷îä'ð ãò éøééîå óåâä úåéîùâ ééçì ïéðò åðéà 'åëå ó
:(ïî÷ìãë äæä ïîæá åà äðù

íðîà å ÷øôäâøãîá ìàøùé åéäù ïîæá åäæ
äøåù äðéëùä äúéäùë äðåéìò
íôåâì úåéç íéìá÷î åéä àì æàå .÷"îäáá ìàøùéá
òôùä 'éîéðô 'éçáî äãáì 'é÷ìàä ùôð é"ò ÷ø

åöøçàì êà .ì"ðë ä"á 'éåä íù é"ò ä"á ñ"à òéôùîù
äðéëùä úåìâ ãåñ íäéùòîá åîøâå íúâøãîî åãøéù
úòôùä äãøéù åðééäã íëîà äçìåù íëéòùôáå ù"îë

.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סע"ב פג, סע"ג. סב, דברי� מלקו"ת ˘ËÈÏ"‡1."להעיר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ישראל מדרי' מראה "שזהו :

˘ËÈÏ"‡:2.אז". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."�עני עוד � לאד� ובנוגע בפרט וכ� לשכינה, ובנוגע העול�, בכללות ˘ËÈÏ"‡:3."זהו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

בפ"ע". כאו"א ג� ˘ËÈÏ"‡:4."היינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב קמ, לקמ� ˘ËÈÏ"‡:5."ועיי� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שע"י מוב� אינו "דלכאורה
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כז fenz b"k ycew zay mei Ð e wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

תמוז כ"ג קודש שבת יו�
פרקו ,190 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åäæ íðîà .å ÷øô,ev 'nr cr.ç"éì òãåðë

,miny icia dzin e` zxk ea yiy `hg lr xaery ina ±úðéça§¦©
éwnä'eëå ó,zinipt zeig lawl leki `ed oi`y zexnl ,xnelk ± ©©¦§

zpigan zeig lawn ,la` ,`ed ixd ,dyxyn dzxkp eznyp ,oky

dzxkp eznypyk mb zeig lawl `ed leki myn ,"siwn"d

my ly ziniptd drtyddn

,ef dpigan ,dxe`kle) 'ied

xzei zeigl ixd did leki

± ?dpy miyy e` miyngn

mya lirl xen`d ,`l`

(l"fix`dóebä úeiîLb éiçì ïéðò Bðéà11"siwn"d zpigany - , ¥¦§¨§©¥©§¦©
,ziwl`d ytpdn myex mey x`yp `lyk mb zeigl lkeiéøééîe± ©§¥

,xaecneãò,äðL 'ð,ziwl`d ytpdn myexd miiw oiicryk - ©¨¨
± eteba ig `ed jk llbayf`,"siwn"d zpiga ea dpyiïîfa Bà©§©

:(ïn÷ìãk äfäly ezeigyk ,dfd onfay ,oldl xaqeiy itk - ©¤§¦§©¨
ezlekia ixd ,dyecw mpi`y mipipra zeyalzd ici lr d`a icedi

mb ezeig z` `linn lawl

dzexk eznypyk ,f`

okly ,'ied mya dyxyn

aiigy in mb leki dfd onfa

xzei zeigl ,dzin e` zxk

didzy gxkeny dyecwd zeig ,f`e ,dpy miyy e` miyng xy`n

.(l"fix`d xn`nk) "siwn"d zpigan ea z`vnp ,icedil

.å ÷øt,ceqd jxc it lr daeyzd oipr yxtl owfd epax lgd ea ,'c wxta ¤¤
did "zxk"ay ,mircei ep` l"f epinkg ixacne weqtdny dn xiaqdl micwd

ynn zn did "miny icia dzin"ae ,dpy miyng el e`lniy iptl zn mc`d

daxd epi`x ixd :dl`yd jk lr zxxerzne ,dpy miyy el z`eln iptl

miny icia dzine zezixk iaiig

zekix`a mdizepy z` eigy

xidadl ick ?"minirpa"e mini

,owfd epax xiaqd ,ef dl`y

,'ied myn wlg `id dnypdy

mbe dnypd zeinipt mbe

ly ote`a odizy od dzeipevig

znyp eit`a gtie") "gtie"

zeiniptn ,xnelk ,("miig

d`a dnypd zeinipt :zewl`d

zeipevig oke .zewl`ay zeiniptd ixd `ed 'ied mye ,'ied my zeiniptn

d`a ok mb `id ,"mc` dyrp" xeaicd ici lr (seba) zkynpd dnypd

nzeiniptly ote`a od - dnypd zeipevige zeinipt - odizye .xeaicd

zkynp `idy itk dnypd ly dkyndd zebixcn lk zellkp jkay ."gtie"

z`vnp xak `idy itke ,icedi ly etebaeteb jezaxn`p df lk lr .icedi ly

zkynpd ,dnyp ly zeigd zkynd ote`y ,epze` cnlnd xac ."gtie"

oia wiqtne uvegd xac miiwy dryay ."dgitp" ly ote`a `id ,zewl`n

gtep `ed eil` mewnl ribn gtepd lad oi` ,gtep `ed eil` xacd oial gtepd

,xeaicd z` renyl xyt` ,wiqtnd xac yi m` mby ,xeaica enk `ly)

owfd epax xiaqd jka .(wiqtnd xacd zexnl ezcerzl ribn xeaicd ,xnelk

epyi dnypd zeipeviga mby "ezlgp lag awri" ixd llk jxca ,"zxk"d oipr

seba dnypdn zkynpd zeigd ly "dkyndd lag"xac epyiy drya j` ;

- dkyndd lag z` jzegd olvil `pngx zxk ly oipr cgeina ,wiqtnd

rityn did `linne sebay dnypl ribdl `ly "gtie"dny zeigd f` dlelr

el e`lniy iptl ynn zn zxk aiig didy iny ,"ynn zn" zeidl xacd

el e`lniy iptl zn did miny icia dzin aiig didy in e` ,dpy miyng

.dpy miyydrya wx did jky ,owfd epax xiaqi ,'e wxt ,igkepd wxta

l`xyi ipa ly mzeig lk dzid f` ,ycwnd ziaa l`xyia dzxy dpikydy

onfa eli`e .'ied my ici lr d"awd ritydy iniptd rtydn ,dyecwd cvn wx

dpikydyk ,zelbdzelbas`e ,

dleki l`xyi ipa ly mzeig

dtilw zervn`a jynidl

dyecwd zeigy ,xnelk)

,(dtilw ly yeala zyalzn

dzin e` zxk aiigy in mb ,f`

zexnl ,ezeig lawn ,miny icia

ly dkyndd lag wqtpe zxkpy

zelbd onfa oi` okle .'ied my

iaiiga "ynn zn" ly xcqd

xac ,mini ekix`i mdy xacd xyt` `l` .miny icia dzine zezixk

icia dzind e` zxkd oipr owzle daeyza xefgl zepncfd ,ab` ,xyt`nd

.dfa `veike ,miny

äúéäLk ,äðBéìò äâøãîa ìàøNé eéäL ïîæa eäæ ,íðîà̈§¨¤¦§©¤¨¦§¨¥§©§¥¨¤§¨§¤¨§¨
ìàøNéa äøBL äðéëMä1Lc÷nä úéáa2íéìa÷î eéä àì æàå , ©§¦¨¨§¦§¨¥§¥©¦§¨§¨Ÿ¨§©§¦

íôeâì úeiç3úeiîéðt úðéçaî ,dcáì úé÷ìàä Lôð éãé ìò ÷ø ©§¨©©§¥¤¤¨¡Ÿ¦§©¨¦§¦©§¦¦
ä"éåä íL éãé ìò àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà òétLnL òôMä©¤©¤©§¦©¥¨©§¥¥£¨¨

.ìéòì økæpk ,àeä¯Ceøa"dkyndd lag" wqtp m` ,`linne - ¨©¦§¨§¥
lry dryay ,xen`k ,zeigl jiyndl zleki dzid `l ,'ied myn

eznypl 'ied myn "dkyndd lag" wqtpe zxkp zxk ly oipr ici

.ezeig lawl zexyt` el dzid `l oky ,"ynn zn" did ,icedi ly

àúeìb ãBñ íäéNòîa eîøâå ,íúâøãnî eãøiL øçàì C ©§©©¤¨§¦©§¥¨¨§¨§§©£¥¤¨
,äðéëMäoipr dfy ,`xg` `xhqe zetilwa zelba `id dpikydy - ©§¦¨

zetilwa zelba didz dpikydy xacd okzi cvik ,ceq ly4,Bîk§
:áeúkL5"íënà äçlL íëéòLôáe"6,,dpikyd epiid "mkn`" - ¤¨§¦§¥¤ª§¨¦§¤

äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

é÷îä'ð ãò éøééîå óåâä úåéîùâ ééçì ïéðò åðéà 'åëå ó
:(ïî÷ìãë äæä ïîæá åà äðù

íðîà å ÷øôäâøãîá ìàøùé åéäù ïîæá åäæ
äøåù äðéëùä äúéäùë äðåéìò
íôåâì úåéç íéìá÷î åéä àì æàå .÷"îäáá ìàøùéá
òôùä 'éîéðô 'éçáî äãáì 'é÷ìàä ùôð é"ò ÷ø

åöøçàì êà .ì"ðë ä"á 'éåä íù é"ò ä"á ñ"à òéôùîù
äðéëùä úåìâ ãåñ íäéùòîá åîøâå íúâøãîî åãøéù
úòôùä äãøéù åðééäã íëîà äçìåù íëéòùôáå ù"îë
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˘ËÈÏ"‡:2.אז". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."�עני עוד � לאד� ובנוגע בפרט וכ� לשכינה, ובנוגע העול�, בכללות ˘ËÈÏ"‡:3."זהו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
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fenzכח b"k ycew zay mei Ð e wxt Ð `ipzd xtqa mixeriy

xewn ,l`xyi zqpk ,(a"p wxt yix '` wlga x`eank) "mipad m`"

"d`zz 'd" df 'ied myae .zeliv`c zekln zpiga ,l`xyi zenyp

,dnypl "dkyndd lag" `a myn ± lirl xen`ky 'ied my ly

äàzz à"ä úðéça úòtLä äãøiL eðéäc,'ied my ly ±økæpä §©§¤¨§¨©§¨©§¦©¥©¨¨©¦§¨
ìéòì7ìzLðå ,äìL §¥§¦§©§§¨

ähîì äâøãîì äâøãnî¦©§¥¨§©§¥¨§©¨
äLaìúpL ãò ,ähî©¨©¤¦§©§¨
úBøéôñ 'éa dúòtLä©§¨¨¨§§¦

,dâðc"dbep" ztilwa - §Ÿ©
mb da yiy dtilwd `idy

zexitq xyr da yi ,aeh

zexitq xyr znerl

dyecwd8,úBòétLnä9 ©©§¦
éãé ìò úeiçå òôL¤©§©©§¥
íéîMä àáö ìëå úBìfnä©©¨§¨§¨©¨©¦
ìëì ,íäéìòL íéøOäå§©¨¦¤£¥¤§¨
,äfä íìBòaL éîLbä éçä©©©©§¦¤¨¨©¤
ztilwn d`a mzeigy -

`ave zelfnd ici lr "dbep"

,mixyde minydìëì íâå§©§¨
,çîBvä,mzeig mby - ©¥©

ly oipra z`haznd

ohwn mignev mdy ,dginv

ztilwn ok mb d`a ± lecbl

`ave zelfnd ici lr "dbep"

,mixyde minydäëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîk10ìk Eì ïéà" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨¥§¨
."'eëå ìfî Bì ïéàL ähîlî áNò±e`e ea dknd ± dlrnl"xn ¥¤¦§©¨¤¥©¨§

lky xg`ne .zelcbl zephwn dginvd oipr ea ritynd ,"lcb el

- okl ,"dbep" ztilw ici lr mzeig milawn dl`íb ìBëé éæàå©£©¨©
éòLBôe àèBçä11úeiîäaä íLôðå íôeâì úeiç ìa÷ì ìàøNé ©¥§¥¦§¨¥§©¥©§¨§©§¨©©£¦

,"dbep" ztilwn ok mb ±,Lnî íéiç éìòa øàL Bîkmilawnd - §§¨©£¥©¦©¨
,"dbep" ztilw ici lr mzeigáeúkL Bîk12mc`dy avn miiwy - : §¤¨

`ed."eîãð úBîäak ìLîð",zendal minece mileyn ± ¦§©©§¥¦§
äaøcàå`edy cala ef `l ,jtidl ±mbezeig lawl leki §©§©¨

,dfd mleray mignev e` miig mixac x`ye dnda enk ,dtilwn

myn ezeig lawn `ed `l`,æò øúéå úàN øúéa,dl`n xzei - §¤¤§¥§¤¤Ÿ
úeiçå òôL ìkL ,éãe÷t úLøt LBãwä øäfî øàánä ét ìò©¦©§Ÿ¨¦Ÿ©©¨¨¨©§¥¤¨¤©§©
'ä éðéòa òøä äNBòL òâøå äòLa ïBzçzä íãàì úBòtLpä©¦§¨¨¨¨©©§§¨¨§¤©¤¤¨©§¥¥

'eëå äøáò éøeäøäa Bà øeaãa Bà äNòîa13iyeal dylya ± §©£¤§¦§¦§¥£¥¨§
,dyrne xeaic daygnìkä,elld zeigde rtyd lk ±Bì òtLð ©Ÿ¦§¨

.LBãwä øäfa íL íéøàánä àøçà àøèqä úBìëéäîmpyie ± ¥¥§©¦§¨©£¨©§Ÿ¨¦¨©Ÿ©©¨
zeigd d`a mdn ,`xg` `xhqe dtilw ly mipey zelkid

zeaygne mixeaic ,miyrnl

`id mzeigy mipeyd

.dtilwnìòa àeä íãàäå§¨¨¨©©
ìa÷ì íà äøéça§¦¨¦§©¥
úBìëéäî BúòtLä©§¨¨¥¥§

øçà àøèqä,àz`f - ©¦§¨©£¨
e` xacn ,ayeg `edyk

,rx ly mipipr dyerBà
äMãwä úBìëéäî14 ¥¥§©§ª¨

ìk úBòtLð íänL¤¥¤¦§¨¨
úBLBã÷e úBáBè úBáLçî©£¨§

,'eëåmixeaic mb ,xnelk - §
dl` lky ,miaeh miyrne

zelkidn mzeig milawn

.dyecwdäæ únòì äæ" ék¦¤§ª©¤
'eëå "íé÷ìàä äNò15.± ¨¨¨¡Ÿ¦§

,dyecway xac lk znerl

`xhqe dtilwa ecbpk yi

,`xg`àøèqä úBìëéäå§¥§©¦§¨
íé÷ðBéå íéìa÷î àøçà©£¨§©§¦§§¦
úeLaìúäî íúeiç©¨¥¦§©§

ìzLäå,dâðc úBøéôñ 'éc òôMä úeìLcxeie `a rtyd ji` - §¦§©§§©¤©§§¦§Ÿ©
,"`xg` `xhq"d zelkida cxei rtydy cr dbixcnl dbixcnn

äìeìkä,dlelk "dbep" ztilw ±úðéça àéä ,òøå áBè úðéçaî ©§¨¦§¦©§©¦§¦©
,'eëå "úòcä õò",rxe aeh ea yiy ,rxe aeh zrcd ur zpiga - ¥©©©§
.ïç éòãBéì òãBpkaeh ea yiy oeeik ,ixd .dlawd znkg irceil ± ©©§§¥¥

zelkid ly rxd ,zelylzyd ieaix ixg` myn jynp ,rxe

mipipr dyer `edyk rty mc`d lawn myny ,"`xg` `xhq"d

recn ,owfd epax xiaqi oldl .dyrn e` xeaic ,daygna rx ly

`xhq"n zeig lawl leki `edy cala ef `l - `hegd mc`d

z`y xzia z`f lawl leki `edy `l` ,miig ilra x`yk "`xg`

iptn ,fr xzie`edyzrtydn dwipi ztqez zetilwl jiynn

,okl ,lawn `ed ,z`f odl jiynnd `ed `edy iptne ,dyecwd

,okn xg`l zerityn ody drtyddn oey`xd wlgd

äáåùúä úøâà

äâøãîì äâøãîî äìùìúùðå ì"ðä äàúú à"ä 'éçá
äâåðã ñ"éá äúòôùä äùáìúðù ãò äèî äèîì
íéîùä àáö ìëå úåìæîä é"ò úåéçå òôù úåòéôùîä
ìëì íâå æ"äåòáù éîùâä éçä ìëì íäéìòù íéøùäå
åì ïéàù äèîìî áùò ìë êì ïéà ì"æøàîë çîåöä
ìá÷ì ìàøùé éòùåôå àèåçä íâ ìåëé éæàå .'åëå ìæî
ùîî ç"òá øàù åîë úåéîäáä íùôðå íôåâì úåéç
úàù øúéá äáøãàå .åîãð úåîäáë ìùîð ù"îë
òôù ìëù éãå÷ô 'ô ÷"äåæî øàåáîä é"ôò æò øúéå
äùåòù òâøå äòùá ïåúçúä íãàì úòôùðä úåéçå
äøéáò éøåäøäá åà øåáéãá åà äùòîá 'ä éðéòá òøä
íù íéøàåáîä à"èñä úåìëéäî åì òôùð ìëä 'åëå
åúòôùä ìá÷ì íà äøéçá ìòá àåä íãàäå .÷"äåæá
úåòôùð íäîù äùåã÷ä úåìëéäî åà à"èñä úåìëéäî
äùò æ"åòì äæ éë .'åëå úåùåã÷å úåáåè úåáùçî ìë
íúåéç íé÷ðåéå íéìá÷î à"èñä úåìëéäå .'åëå 'é÷ìàä
äìåìëä äâåðã ñ"éã òôùä úåìùìúùäå úåùáìúäî

.ç"éì òãåðë 'åëå ã"äò 'éçá àéä ø"åè 'éçáî

.7:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."דכאו"א לנשמה בנוגע – בפ"ה העול�. לכללות בנוגע – ˘ËÈÏ"‡:8."בפ"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כבח"א"

˘ËÈÏ"‡:9.פ"ו". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הגלות ע"י (ולא רע"א)".˘·�„Â"„"בלאה"כ קמ, ראה עה"ד. מחטא א� כי ו.10., פ"י, ‰Ú¯˙11.ב"ר

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."יחיד ל' "ופושע" צ"ל יב.12."לכאורה מט, ˘ËÈÏ"‡:13.תהלי� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'"ב"וכו מרבה מאי "וצע"ק

בפ"ע עני� דאינו משמע "וג�" דל' פי"א) (שבח"א כו"' אינו א� ל"וג� הכוונה ואולי –È¯Ó‚Ïאבל באגה"ת), – בפ"ע מפרטו אינו (דלכ�

"וכו"')". מוסי� (ולכ� ריבוי צרי� ˘ËÈÏ"‡:14.בכ"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰חידוש הוא שאדרבא – והביאור קמ"ל?! מאי דא�‚„ÏÂ"לכאורה ,

ÌÎÓ‡ ‰ÁÏÂ˘„בי"ס ונתלבשה בי"ס„�Â‚‰כו' שנתלבשה א� דאז לבאר: יש ואולי דקדושה! מהיכלות לקבל יכול – בבחירתו בכ"ז (כנ"ל),

הרר"י בס' כמש"כ אינו – [וא"כ סע"ב נד, לעיל עדמש"כ – בקדושה ו)נכללת לטוב מתהפ� להמלובש, בטל – (הלבוש נוגה קליפת – דנוגה

בעל האד� ממדרי' כשירדו דרק כו') בחירה בעל הוא האד� כו' לאחר א� לעיל ממש"כ לכא�, יותר שיי� (ואולי י"ל ועוד וצ"ע]. קאר�. שי'

לקבל ספ"ה".Â˙ÂÈÁבחירה וכדלעיל הבית, בזמ� משא"כ דסט"א, יד.15.מהיכלות ז, קהלת

. . .mei meid

iyily meifenz fib"yz'd

מלכנו. אבינו סליחות. תענית.

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,qgpt :yneg
.ftÎbt :mildz

.epnz `l . . . xtqn ok` :`ipz

welg[oiay lcadd]d zegel:zepexg`d zegele zepey`x

עצמ� jl.בלוחות lqt zeipyd ,miwl` dyrn zepey`xd zegeldהמכתב- lr zexg -
.x"dgela wx `ed (` ,cp) oiaexir l"fxckyישראל בני ecnrykבמעלת ,miwicv x"dgela -

.daeyz ilra zeipya ,ozndef dwqt ipiq xd lrמשה `slבמעלת dynl ozip dxez ozna -
'i`ck el mipzep zaya wx) zeipy zegela exfg `le epnn elhip lbrd `hgae ,dpzna zexe`
.ak) mixcpa 'i`ck 'iyezl miltk ,'ek zecb` yxcn zekld k"b ozipy y"dgel zlrn .(g"rta

.dyn ipt xer oexiwe ,(a

iriax meifenz gib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,qgpt :yneg
.htÎgt :mildz

.minirpa . . . mle`e .c wxt :`ipz

oi` oe` ,zelcbc oigen h`d dyn :xrwprliee dyn 'x sie` hb`frb h`d iax xrhl` xrc¨¨¨
.miagx oigen hreerx`drbqie` xr h`d ,hreerx`drb h`d xr q`ee x`i orv ic¨¨¨¨¨

mrck`p oe` ,o'iax orhl` m`a zecigi ev oreerb oikn jif xrwprliee dyn 'x h`d x`i iixc¨¨¨
.lreta dcear oi` zecigi ic orbpiixa sie` `pf`il oi` x`i oraif orailarb xr fi`¨

iytg mebxz

[biyd] rbi `ed rbiizdy mipyd xyrae ,zelcbc oigen yi dynl :xrwprliee dyn 'x lr `hazd owfd x"enc`

.miagx oigen

`pf`ila mipy ray x`yp jkÎxg`e ,owfd x"enc` lv` zecigil envr z` xrwprliee dyn 'x oikd mipy yly

.lreta dceara zecigid z` myiil ick

iying meifenz hib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,qgpt :yneg
.evÎv :mildz

.'eke 'igd ÎcvÎ . . . oiprd j` :`ipz

mei lka xne` 'id ,miycg dnk cg` mewna x`ypy s` ,ezian rqpyk x"en`` zebdpdn
.zeklne my `la - jxcd zltz dltzd xg`

íåé
ïåùàø
:mildz

bt wxtn

ft wxt cr

íåé
éðù
:mildz

gt wxtn

ht wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

v wxtn

ev wxt cr



כט . . .mei meid

iyily meifenz fib"yz'd

מלכנו. אבינו סליחות. תענית.

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,qgpt :yneg
.ftÎbt :mildz

.epnz `l . . . xtqn ok` :`ipz

welg[oiay lcadd]d zegel:zepexg`d zegele zepey`x

עצמ� jl.בלוחות lqt zeipyd ,miwl` dyrn zepey`xd zegeldהמכתב- lr zexg -
.x"dgela wx `ed (` ,cp) oiaexir l"fxckyישראל בני ecnrykבמעלת ,miwicv x"dgela -

.daeyz ilra zeipya ,ozndef dwqt ipiq xd lrמשה `slבמעלת dynl ozip dxez ozna -
'i`ck el mipzep zaya wx) zeipy zegela exfg `le epnn elhip lbrd `hgae ,dpzna zexe`
.ak) mixcpa 'i`ck 'iyezl miltk ,'ek zecb` yxcn zekld k"b ozipy y"dgel zlrn .(g"rta

.dyn ipt xer oexiwe ,(a

iriax meifenz gib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,qgpt :yneg
.htÎgt :mildz

.minirpa . . . mle`e .c wxt :`ipz

oi` oe` ,zelcbc oigen h`d dyn :xrwprliee dyn 'x sie` hb`frb h`d iax xrhl` xrc¨¨¨
.miagx oigen hreerx`drbqie` xr h`d ,hreerx`drb h`d xr q`ee x`i orv ic¨¨¨¨¨

mrck`p oe` ,o'iax orhl` m`a zecigi ev oreerb oikn jif xrwprliee dyn 'x h`d x`i iixc¨¨¨
.lreta dcear oi` zecigi ic orbpiixa sie` `pf`il oi` x`i oraif orailarb xr fi`¨

iytg mebxz

[biyd] rbi `ed rbiizdy mipyd xyrae ,zelcbc oigen yi dynl :xrwprliee dyn 'x lr `hazd owfd x"enc`

.miagx oigen

`pf`ila mipy ray x`yp jkÎxg`e ,owfd x"enc` lv` zecigil envr z` xrwprliee dyn 'x oikd mipy yly

.lreta dceara zecigid z` myiil ick

iying meifenz hib"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,qgpt :yneg
.evÎv :mildz

.'eke 'igd ÎcvÎ . . . oiprd j` :`ipz

mei lka xne` 'id ,miycg dnk cg` mewna x`ypy s` ,ezian rqpyk x"en`` zebdpdn
.zeklne my `la - jxcd zltz dltzd xg`

íåé
ïåùàø
:mildz

bt wxtn

ft wxt cr

íåé
éðù
:mildz

gt wxtn

ht wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

v wxtn

ev wxt cr



.ל . .mei meid

iyiy meifenz kb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,qgpt :yneg
.bwÎfv :mildz

.zeize`d ÎcvÎ . . . ynn dkk :`ipz

opeazn `ed ,eixea lr oiprd oiany xg` ,zicenl zeppeazd (` :md zeppeazd ipin dyly
cr ,`edd oiprd wneraשהשכליybxd dpipr ,dltzd mcewy (a .elv` xi`nחיותcnly oiprd

.cnly oiprday zewl`d ybxd dpipr ,dltzay (b .zicenl zeppeazda enk ilkyd ybxd `le
hxrdxrc - minrtl miyibxn epnr z"iyd icqga wxe dybxdd mleq zeaily md dl` yly

hiiwkilhÎb - orn[zewel`]r mey ilala` ,dnypa yiy zenvrd zlrn iptn `ede ,llk dcea
.l"pd yly migxken envr gkay dceard cvn

zayfenz `kb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,qgpt :yneg
.dwÎcw :mildz

.'ek 'ied . . . oiprd xe`iae :`ipz

בשבת. ואפילו המצרי� בי� שהחינו מברכי� אי�

zeikez l`xyin `"e`kay ,l`xyin `"e`k jeza mkeza izpkye ycwn il eyre aizk
yecw meniyde zelbd onfa mb ycwnd mewn dpde .'zi ezayl ycwn `ed eaal zinipt zcewp
oipr lke .iaxrnd lzekn dff dpikyd oi` mlerl `g` x"` a"t daxÎzenya `zi`cke .`ed
xedhe jf mly `ed ceqidc ,l`xyin `"e`kay ihxtd ycwna mb `ed oke ,mipipada `ed meniyd
on dpyi ip` g"nbl xr iale zevnd on dpyi ip` x"cna `zi`e ,xr iale dpyi ip` y"nke
mipipad znbeca wx `ed l`xyia epyiy ,l"x ,meniyd oipr lkc ,ozeyrl xr iale zewcvd

.ezyecwa `ed ihxtd ycwnc ceqid la` ,ceqidl uegny

oey`x meifenz akb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,n"ehn :yneg
.fwÎew :mildz

.onwlck . . . dpde .d wxt :`ipz

dbdpd ryiciqg ` .ux`d ic oiix oe` R`w ic x`lw hk`n hx`ee xryiciqg ` :xn` x"en``¨¨©
oe` dgny hbpiixa oeghae dewz ic hwx`hy oebip xryiciqg ` .aehy oi` bihkil hk`n daeh©©

.dxe` oxw oi` cpifrb fied xrc hin fied ic wree` hlrhy

iytg mebxz

z` wfgn iciqg oebip .ziaa xe` dyer ziciqg daehÎdbdpd .ald z` dwpne y`xd z` xidan iciqg mbzt

.dxe` oxwa ziad ipa z`e ziad z` cinrne dgny `ian ,oeghade dewzd

ipy meifenz bkb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,irqnÎzehn :yneg
.aiwÎgw :mildz

.g"il ÎevÎ . . . mpn` .e wxt :`ipz

.zerqnd lk seq cr iell - 'd ,'a ,zay zgpna - oixew zecxtp irqne zehn xy`k

íåé
éòéáø
:mildz

fv wxtn

bw wxt cr

íåé
éùéîç
:mildz

cw wxtn

dw wxt cr

íåé
éùéù
:mildz

ew wxtn

fw wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

gw wxtn

aiw wxt cr
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ראשו� יו� מילה בברית 'שהחיינו' ברכת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ÏÈÓ ˙ÂÎÏ‰.'eðéçäL' Cøáî ïaä éáàå©£¦©¥§¨¥¤¤¡¨

לבר� שאי� וסוברי� הרמב"�, על חלקו מהראשוני� רבי�

ועוד)'שהחיינו' א. מו, סוכה .(תוס'

עונה מילה ברית שלכאורה א� לבר�, שאי� הסוברי� בדעת

טעמי�. כמה נאמרו לזמ�', מזמ� הבאה 'מצוה של להגדרה

התינוק שצער משו� ת�: רבינו של זה הוא שבה� המפורס�

השמחה על תכב)מעיב שבת .('מרדכי'

אביו מת שא� פסוקה הלכה שהרי זה, טע� על שחלקו יש

וזאת בה, שזכה הירושה על 'שהחיינו' מבר� – יורשו והוא

ברכת את מפקיע הצער שאי� הרי, האמת'. 'דיי� לברכת בנוס�

שהחיינו.

שסובל הב� האב, מיתת לעני� המקרי�: בי� לחלק יש א�

לעני� א� בירושה. מהזכיה ונהנה ששמח זה הוא – הצער את

נחלת היא שהשמחה בעוד הצער, את מרגיש התינוק מילה,

שמחה, להרגיש מבלי סובל אד� בו זה, במקרה בלבד... האב

'שהחיינו' לבר� מקו� ל)אי� יו"ד, סופר .(שבט

הרמ"א כתב וכ� לבר�, לא הוא הגולה קהילות ברוב המנהג

ז) רסה, יוס�(יו"ד הבית א� לבר�(ש�). נהגו ישראל שבאר� העיד

הרמב"�. כדעת

בני בקרב ישראל באר� מנהגי� חילוקי קיימי� זאת בעקבות

לפי נקבע המנהג לדעת� שכ� לבר�, נוהגי� רבי� אשכנז:

כי מברכי�, אי� קהילות, כמה ועוד חב"ד למנהג א� המקו�.

לנהוג לאשכנזי� יש כ� ועל העדה, מנהג אלא קובע המקו� לא

הרמ"א סג)כדעת ח"ב, יהושע דבר שט. ע' ח"כ, .(אג"ק

שני יו� התפילה ברכות נוסח

בעל�פה, לדור מדור התפילה נוסח נמסר ראשוני�, בדורות

נוסח בהעלאת ראו א� וחז"ל שבעל�פה, התורה כל כמו

פסול מעשה הכתב על ב)התפילה קטו, במרוצת(שבת אול�, .

ג� התירו שבעל�פה התורה כתיבת את שהתירו כדר� הדורות,

(החל הגאוני� בתקופת כבר וכנראה התפילה. נוסח כתיבת את

תפילה. סידורי מצויי� היו ש"נ) אלפי� מד'

ללמוד אפשר של�, תפילה סידור כתב לא שהרמב"� וא�

התפילה בסדר – תורה' ב'משנה מדבריו הרמב"� נוסח על

השפעתו ברכות. והלכות תפילה בהלכות וכ� אהבה ספר שבסו�

במש� ישראל ובאר� במצרי� רבה היתה הרמב"� נוסח של

נוסחי ג� אבל תימ�, בנוסח ניכרת היא היו� עד רבות. שני�

ממנו. שאבו אחרי� תפילה

במצרי� נהוג שהיה התפילה נוסח את כנראה, מסר, הרמב"�

213�183)בתקופתו עמ' תשי"ח, אוקספורד, כ"י ע"פ הרמב"� של התפלה ,(סדר

זו. קביעה על חולקי� יש א�

תורה משנה של המקובלי� הדפוס שבספרי התפילה נוסח

הברכות נוסחי את שינו שהמדפיסי� כיו� דיו, מוסמ� אינו

היד בכתבי שינויי� אות� באו (ואולי מסורת� פי על והתפילות

הרמב"� לפי המדויק התפילה נוסח המדפיסי�). את ששימשו

קבע שהרמב"� אוקספורד, יד כתב פי על לאחרונה התפרס�

מספרי" "הוגה ידו בחתימת קאפח,עליו הרב מהדורת תורה, משנה (ראה

תשי) עמ' אהבה, התפילהספר סדר בי� שישנה הזיקה מתבררת ממנו .

תימ�. יהודי של לזה להרמב"�

העיקרי שהטוע� תימ�, חכמי של אחרת מסורת לפי אמנ�,

הוא תימ� נוסח אדרבה, קאפח, יוס� הרב היה בימינו לה

ממנו. לקוח הרמב"� וסידור המקור,

שלישי יו� בשבת גוי בחולה טיפול

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰¯ úaLa äëàìî äNBòä ìk̈¨¤§¨¨§©¨

éøö BðéàL ét ìò óà.äéìò áiç ,äëàìnä óeâì C ©©¦¤¥¨¦§©§¨¨©¨¨¤¨

תנאי�: במחלוקת שנוי לגופה' צריכה שאינה 'מלאכה די�

חייב בשוגג העובר לכ� ובהתא� התורה, מ� איסורה אחת לדעה

להלכה א� מדרבנ�. רק נקבע איסורה שניה ולדעה חטאת,

חולקי� ורבי� עליה", "חייב פסק הרמב"� הדעות: נחלקו

ההלכה וכ� מדרבנ�. רק שאיסורה א)ופוסקי� רעח, א"ח .(שוע"ר

הותר שבה� למקרי� בנוגע רבות, השלכות זו לשאלה

למד מכא� הרבי�. צער משו� וכגו�: מדרבנ�, מלאכה לעשות

שאי� חולי� מספר בו שמאושפזי� חדר לעני� אוירב� הגרש"ז

לכבותו שמותר למנוחת�, מפריע בו הדולק והאור סכנה, בה�

כי החולי�). את להעביר או הנר את להוציא אפשר אי (א�

אי� שהרי לגופה', צריכה שאינה 'מלאכה בגדר הוא הכיבוי

הותרה וזו המטרד, את להרחיק רק אלא הכיבוי בעצ� צור�

הרבי� צער קעה*)משו� הערה לב, כהלכתה שבת .(שמירת

קובעת, ההלכה זה: יסוד לפי הפוסקי� העלו נוס� חידוש

של נפש הצלת עבור אלא דאורייתא מלאכה על לעבור אי� כי

אפוא יעשה מה כול�. עבור התירו דרבנ� במלאכה ורק יהודי,

פי על כאשר רפואה, בבית שבת במשמרת העובד יהודי, רופא

גוי. ואפילו חולה, בכל לטפל עליו הרופאי� אמנת

אפילו לעשות זה במקרה להתיר שרצו היו האמור, לפי

ריפוי בעצ� אינה שמטרתו מכיו� זאת מהתורה, מלאכות

זה הרי כ�, א� נגדו. ענישה פעולת למנוע כדי רק אלא החולה,

מדרבנ�, רק שאיסורה לגופה', צריכה שאינה 'מלאכה בגדר

הותרה היא גוי חולה טו)ולצור� ח, אליעזר .(צי�
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ראשו� יו� מילה בברית 'שהחיינו' ברכת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ÏÈÓ ˙ÂÎÏ‰.'eðéçäL' Cøáî ïaä éáàå©£¦©¥§¨¥¤¤¡¨

לבר� שאי� וסוברי� הרמב"�, על חלקו מהראשוני� רבי�

ועוד)'שהחיינו' א. מו, סוכה .(תוס'

עונה מילה ברית שלכאורה א� לבר�, שאי� הסוברי� בדעת

טעמי�. כמה נאמרו לזמ�', מזמ� הבאה 'מצוה של להגדרה

התינוק שצער משו� ת�: רבינו של זה הוא שבה� המפורס�

השמחה על תכב)מעיב שבת .('מרדכי'

אביו מת שא� פסוקה הלכה שהרי זה, טע� על שחלקו יש

וזאת בה, שזכה הירושה על 'שהחיינו' מבר� – יורשו והוא

ברכת את מפקיע הצער שאי� הרי, האמת'. 'דיי� לברכת בנוס�

שהחיינו.

שסובל הב� האב, מיתת לעני� המקרי�: בי� לחלק יש א�

לעני� א� בירושה. מהזכיה ונהנה ששמח זה הוא – הצער את

נחלת היא שהשמחה בעוד הצער, את מרגיש התינוק מילה,

שמחה, להרגיש מבלי סובל אד� בו זה, במקרה בלבד... האב

'שהחיינו' לבר� מקו� ל)אי� יו"ד, סופר .(שבט

הרמ"א כתב וכ� לבר�, לא הוא הגולה קהילות ברוב המנהג

ז) רסה, יוס�(יו"ד הבית א� לבר�(ש�). נהגו ישראל שבאר� העיד

הרמב"�. כדעת

בני בקרב ישראל באר� מנהגי� חילוקי קיימי� זאת בעקבות

לפי נקבע המנהג לדעת� שכ� לבר�, נוהגי� רבי� אשכנז:

כי מברכי�, אי� קהילות, כמה ועוד חב"ד למנהג א� המקו�.

לנהוג לאשכנזי� יש כ� ועל העדה, מנהג אלא קובע המקו� לא

הרמ"א סג)כדעת ח"ב, יהושע דבר שט. ע' ח"כ, .(אג"ק

שני יו� התפילה ברכות נוסח

בעל�פה, לדור מדור התפילה נוסח נמסר ראשוני�, בדורות

נוסח בהעלאת ראו א� וחז"ל שבעל�פה, התורה כל כמו

פסול מעשה הכתב על ב)התפילה קטו, במרוצת(שבת אול�, .

ג� התירו שבעל�פה התורה כתיבת את שהתירו כדר� הדורות,

(החל הגאוני� בתקופת כבר וכנראה התפילה. נוסח כתיבת את

תפילה. סידורי מצויי� היו ש"נ) אלפי� מד'

ללמוד אפשר של�, תפילה סידור כתב לא שהרמב"� וא�

התפילה בסדר – תורה' ב'משנה מדבריו הרמב"� נוסח על

השפעתו ברכות. והלכות תפילה בהלכות וכ� אהבה ספר שבסו�

במש� ישראל ובאר� במצרי� רבה היתה הרמב"� נוסח של

נוסחי ג� אבל תימ�, בנוסח ניכרת היא היו� עד רבות. שני�

ממנו. שאבו אחרי� תפילה

במצרי� נהוג שהיה התפילה נוסח את כנראה, מסר, הרמב"�

213�183)בתקופתו עמ' תשי"ח, אוקספורד, כ"י ע"פ הרמב"� של התפלה ,(סדר

זו. קביעה על חולקי� יש א�

תורה משנה של המקובלי� הדפוס שבספרי התפילה נוסח

הברכות נוסחי את שינו שהמדפיסי� כיו� דיו, מוסמ� אינו

היד בכתבי שינויי� אות� באו (ואולי מסורת� פי על והתפילות

הרמב"� לפי המדויק התפילה נוסח המדפיסי�). את ששימשו

קבע שהרמב"� אוקספורד, יד כתב פי על לאחרונה התפרס�

מספרי" "הוגה ידו בחתימת קאפח,עליו הרב מהדורת תורה, משנה (ראה

תשי) עמ' אהבה, התפילהספר סדר בי� שישנה הזיקה מתבררת ממנו .

תימ�. יהודי של לזה להרמב"�

העיקרי שהטוע� תימ�, חכמי של אחרת מסורת לפי אמנ�,

הוא תימ� נוסח אדרבה, קאפח, יוס� הרב היה בימינו לה

ממנו. לקוח הרמב"� וסידור המקור,

שלישי יו� בשבת גוי בחולה טיפול
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תנאי�: במחלוקת שנוי לגופה' צריכה שאינה 'מלאכה די�

חייב בשוגג העובר לכ� ובהתא� התורה, מ� איסורה אחת לדעה

להלכה א� מדרבנ�. רק נקבע איסורה שניה ולדעה חטאת,

חולקי� ורבי� עליה", "חייב פסק הרמב"� הדעות: נחלקו

ההלכה וכ� מדרבנ�. רק שאיסורה א)ופוסקי� רעח, א"ח .(שוע"ר

הותר שבה� למקרי� בנוגע רבות, השלכות זו לשאלה

למד מכא� הרבי�. צער משו� וכגו�: מדרבנ�, מלאכה לעשות

שאי� חולי� מספר בו שמאושפזי� חדר לעני� אוירב� הגרש"ז

לכבותו שמותר למנוחת�, מפריע בו הדולק והאור סכנה, בה�

כי החולי�). את להעביר או הנר את להוציא אפשר אי (א�

אי� שהרי לגופה', צריכה שאינה 'מלאכה בגדר הוא הכיבוי

הותרה וזו המטרד, את להרחיק רק אלא הכיבוי בעצ� צור�

הרבי� צער קעה*)משו� הערה לב, כהלכתה שבת .(שמירת

קובעת, ההלכה זה: יסוד לפי הפוסקי� העלו נוס� חידוש

של נפש הצלת עבור אלא דאורייתא מלאכה על לעבור אי� כי

אפוא יעשה מה כול�. עבור התירו דרבנ� במלאכה ורק יהודי,

פי על כאשר רפואה, בבית שבת במשמרת העובד יהודי, רופא

גוי. ואפילו חולה, בכל לטפל עליו הרופאי� אמנת

אפילו לעשות זה במקרה להתיר שרצו היו האמור, לפי

ריפוי בעצ� אינה שמטרתו מכיו� זאת מהתורה, מלאכות

זה הרי כ�, א� נגדו. ענישה פעולת למנוע כדי רק אלא החולה,

מדרבנ�, רק שאיסורה לגופה', צריכה שאינה 'מלאכה בגדר

הותרה היא גוי חולה טו)ולצור� ח, אליעזר .(צי�
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רביעי יו� בשבת ב'תרמוס' שימוש
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לבקבוק ראשו�' מ'כלי חמי� מי� בשבת לשפו� מותר הא�

להטמי� "אסרו שהרי הטמנה, משו� לחוש שיש או 'תרמוס',

הבל" מוסי� שאינו בדבר ואפילו בשבת, ח� ג)דבר הל' ?(לעיל

רש"י שיטת אבל)לפי ומ"ש ד"ה רנז ב"י משו�(ראה הוא שההיתר ,

להתיר אי� התבשיל, את לקרר נועדה שני' ל'כלי שההעברה

לשמר – הפוכה היא המטרה שכ� ל'תרמוס', חמי� מי� לשפו�

המי�. או התבשיל חו� את

תבשיל להטמי� שמותר – זו בהלכה הרמב"� מדברי אבל

מי� לשפו� מותר שלדעתו נראה – שני' ל'כלי שהועבר לאחר

– החו� את לשמר היא הכוונה א� וג� 'תרמוס'. לתו� חמי�

ראשו�", בכלי שהוא ח� "דבר אלא להטמי� אסרו לא כי מותר,

ההטמנה את מתיר שני לכלי ממנו פ"ט)והעירוי עמ' ציו� .(שאלי

הזק� אדמו"ר א)א� קו"א שהאיסור(רנז הרמב"�, כשיטת נקט

בה שנתבשל עצמה קדירה באותה "כשמטמי� אלא אינו

שנתקרר". משו� "ולא גזרו, לא שני' וב'כלי התבשיל",

אברה�' ה'מג� שיטת זו לשאלה, נוס� יב)היבט הוא(רנז, .

העובדה מחמת נובעת שני' ב'כלי הטמנה היתר שסיבת סובר,

מקו� היה דעתו לפי מצטנ�. התבשיל ראשו�' מ'כלי שבעירוי

החו�. את שומר הוא שהרי 'תרמוס', לתו� לערות אסור כי לומר

השולח�' ה'קצות לז)אול� ס"ק בדה"ש לפי(ע"א, שג� מסביר,

המי� שפיכת בעת שכ�, ל'תרמוס'. לערות מותר אברה�' ה'מג�

ה'תרמוס'. של הצוננות מהדפנות מעט מתקררי� ה� לתוכו,

חמישי יו� בשבת ירקות סלט חיתוך

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰äèòî èòî ÷øiä úà Czçî ©§©¥¤©¨¨§©§©
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בשבת? הסעודה לקראת ירקות סלט לחתו� מותר הא�

'טוח�'. תולדת הינו ירקות חיתו� כי מבואר שלפנינו בהלכה

הירק את 'המחת� הרמב"�: בלשו� לדייק שיש ';elyalאלא

לבשלו? דוקא מדוע

הרשב"א דברי לאור הדברי� את לבאר עה)נית� ח"ד, ,(שו"ת

זה היתר אמנ� מתחייב. אינו לאלתר לאוכלו כדי ירק שהחות�

לעני� ג� שיי� הוא א� 'בורר', מלאכת לגבי רק בגמרא נאמר

לאכילה, סמו� נעשית המלאכה א� הוא: ההיתר יסוד כי טוח�,

'דר� זו –`dlikהרי עצמה בפני כפעולה נעשית היא א� א� ,'

היא .dk`lnkמוגדרת

מוגדרת 'טחינה' הרמב"�: לדעת לומר יש זה דר� על

לולא וכדומה. בישול עדיי� צרי� המאכל כאשר רק כמלאכה

לאכילה הכנה פעולת אלא 'מלאכה' היא אי� חינו�זאת, (מנחת

ח) השבת .מוס�

סלט בחיתו� מניעה כל אי� הרמב"� לדעת כי מכ�, העולה

להלכה אמנ� בישול. ללא למאכל ראויי� הירקות שהרי ירקות,

שמותר – הרשב"א של דינו גיסא, מאיד� א� כ�, נפסק לא

של והשיעור להלכה. התקבל כ� – לסעודה סמו� ירקות לחתו�

לקראת הכנסת מבית היציאה לאחר הוא לסעודה' 'סמו�

י)הסעודה שכא, אדה"ז .(שו"ע

שישי יו� תינוק עגלת גבי שעל גגון פריסת

:‚È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰äæ éøä ¯ òeá÷ ìäà äNBòä̈¤Ÿ¤¨©£¥¤
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לעשות אסרו וחכמי� התורה, מ� אסורה קבוע אוהל עשיית

קבוע" אהל יעשה שמא "גזירה ארעי אוהל הכ"ז)ג� כב פרק .(להל�

מפני להג� (שנועד תינוק עגלת של גגו� די� מה כ�, א�

שהרי אסור, או בשבת, אותו לפרוס מותר הא� – השמש)

ארעי? אוהל כא� נעשה בפריסתו

ההלכה יסוד על זאת שהתירו ה)יש שטו, לפתוח(א"ח שמותר ,

שעל א� עליו, לשבת כדי פרקי�") העשוי ("כסא מתקפל כסא

קבוע המושב כי – כאוהל ונעשה המושב נמתח הפתיחה ידי

תשמישו, דר� שזו וכיו� דלת. כפתיחת היא ופתיחתו למקומו,

אוהל עשיית כא� יג)אי� כד, כהלכה' שבת 'שמירת .(ראה

מחובר שהוא א� הגגו� את לפרוס אוסר נאה הגרא"ח אול�

הזק� אדמו"ר דברי יסוד על זאת, יג)לעגלה. שטו שסיבת(א"ח ,

בו לעשות מתכוו� "שאינו מפני היא הכסא את לפתוח ההיתר

נועד הכסא מושב כלומר: כדיzaylאוהל". ולא lid`dlעליו

מטרתו זאת, לעומת הגגו�, לפותחו. מותר ולכ� שתחתיו, מה על

עראי" "אוהל די� שכ�, וכיו� התינוק", על ולהג� "להאהיל

לפותחו. ואסור עליו,

טפח, לפחות שבת מערב פתוח היה והגגו� במידה זאת, ע�

אוהל על "כמוסי� אלא אינו כי פריסתו, את להרחיב מותר

ח)עראי" ס"ק בדה"ש קכ, השלח� .(קצות

קודש שבת ולצאת לאכול
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בפיו המאכל את להוציא שחשב כיוו� כי מלמדנו הרמב"�

ארבעה של כמקו� הפה את מחשיבה מחשבתו לרשות, מרשות

לרשות. מרשות והניח עקר כאילו וחייב טפחי�,

'שלא הוצאה הינה בפה הוצאה הרי השאלה: נשאלת

עליה? לחייב שאי� כדרכה',

רש"י א)פירש קב, בהליכתו,(שבת לאכלה שצרי� "מחשבתו :
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הליכתו, בשעת לאכול שרצונו כיו� זו". להוצאה אחשבה

מוגדרת תהא שלא המלאכה חשיבות את קובעת זו מחשבה

כדרכה'. 'שלא

הרמב"� כתב לכ� א)בדומה ה, לשבת שכש�(בחידושיו והוסי�, ,

לעני� מחשבתו מועילה כ� – אכילה לעני� מחשבתו שמועילה

אכילה, דר� לא בפיו האוכל את הוציא א� זה, לפי הוצאה.

לשו� מדיוק משמע וכ� חייב. אינו – סת� בפיו הניחו אלא

"היה veie`הרמב"� lke`."לרשות מרשות

התוספות בעלי א)אבל לד, נקראת(יבמות בפה שהוצאה כתבו

ההוצאה. בעת כשאוכל הדר� היא כ� שהרי כדרכה, הוצאה

אינו ההוצאה בשעת א� אפילו הדי� הוא שלדבריה� ומשמע

שו"ע מלשו� משמע וכ� בפיו. האוכל את מחזיק רק אלא אוכל

ב)רבינו שא, ג�(סי' שזה חייב, בפיו שהוציא� "אוכלי� שכתב ,

ההוצאה. בשעת שיאכל הצרי� ולא בחול", הוצאה דר� כ�
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הליכתו, בשעת לאכול שרצונו כיו� זו". להוצאה אחשבה

מוגדרת תהא שלא המלאכה חשיבות את קובעת זו מחשבה

כדרכה'. 'שלא

הרמב"� כתב לכ� א)בדומה ה, לשבת שכש�(בחידושיו והוסי�, ,

לעני� מחשבתו מועילה כ� – אכילה לעני� מחשבתו שמועילה

אכילה, דר� לא בפיו האוכל את הוציא א� זה, לפי הוצאה.

לשו� מדיוק משמע וכ� חייב. אינו – סת� בפיו הניחו אלא

"היה veie`הרמב"� lke`."לרשות מרשות

התוספות בעלי א)אבל לד, נקראת(יבמות בפה שהוצאה כתבו

ההוצאה. בעת כשאוכל הדר� היא כ� שהרי כדרכה, הוצאה

אינו ההוצאה בשעת א� אפילו הדי� הוא שלדבריה� ומשמע

שו"ע מלשו� משמע וכ� בפיו. האוכל את מחזיק רק אלא אוכל

ב)רבינו שא, ג�(סי' שזה חייב, בפיו שהוציא� "אוכלי� שכתב ,

ההוצאה. בשעת שיאכל הצרי� ולא בחול", הוצאה דר� כ�

zehn zyxt zegiyÎihewl

הדבר של הכללי מצבו חשוב ה"מקי�" של בעני� כי

מטומאה מעברו מטומאה שלו והמעבר הטמא האד� או

בשטח. או בכמות נמדד שאינו דבר לטהרה,

יכולה חטאת מי שהזיית משה של לסברתו ההסבר זהו

ה"פנימי", על ג� משפיע ה"מקי�" כי מאיסור, ג� להכשיר

ידי על האד�, של במעמדו כללי שינוי יש וכאשר

ממילא הדבר משפיע דקדושה", ה"מקיפי� את שמעוררי�

הפנימיי�. כוחותיו על

שושבינא משה, של דרגתו לפי רק הדברי� ה� כ� א�

ואילו18דמלכא למטה. מלמעלה ישראל בני את הרואה ,

ממטה ישראל בני את להעלות שתפקידו הכה�", "אלעזר

הכוחות19למעלה על הכללית בהשפעה די שאי� אמר, ,

של ג� בעבודה צור� יש אלא ה"מקי�", ידי על הפנימיי�

עצמ�. הפנימיי� הכוחות

(d"kyz zweg t"y zgiyn)

ובכ"מ.18) מסעי. ר"פ אֿב. לא, בהעלות� לקו"ת

הקודמת)19) שבהערה מקומות (ראה דמטרוניתא שושבינא הוא אהר� כי

ואיל�). סע"א פט, מסעי (לקו"ת זו" בחינה בו יש מבניו אשר הכה"ג "וג�

•

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד תמוז, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מלאכתו

מלאכת שמים וכו' מוה"ר משה שי'

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק הארוך נתקבל מכתבו מכ"ח אייר, שנתעכב בהלוכו יתר על הרגיל.

ות"ח ת"ח על טרחתו לכתוב לי על תוצאות ביקורו בכמה מדינות בנוגע לשאלת ההפרדה. ובודאי 

לדכוותי' למותר להאריך בטענות המנגדים לענין ההפרדה שהן טענות בשכל אנושי הבאות להצדיק את 

העובדא או את הרצון. וכמו כל הענינים גם זה משתקף בתורתנו תורת חיים, גם להלכה למעשה, שמוצאים 

אנו בה ב' הוראות מן הקצה אל הקצה בענין זה: לא נחשדו ישראל כו' )קדושין פב, א(; ואין אפוטרופס 

כו' )חולין יא, ב(.

כמו כן בודאי למותר לעורר את כ' שינצל כל כחותיו לעסוק בענין ההפרדה גם להבא, שאף על פי 

ואת"ל שעתה עדיין קשה להגשימו, אבל אין אתנו יודע עד מה, והחוב על איש ישראל לעשות כל התלוי בו 

והשם הטוב בעיניו יעשה.

תודתי מיוחדה עבור הפ"ש ממוסדות חנוך החב"דיים שביקר, ובודאי גם זה למותר לבקשו לסייע 

בביסוסם והתפתחותם, והרי השפעת כ' מגעת בכמה וכמה מקומות ומשרדים וכו'.

ובהמצאנו למחרתו של יום הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר פרשת מאסרו ומס"נ שלו בטח 

עליו מההשגחה העליונה  ימלא תפקידו המוטל  ישראל  כלל  ואחד בתוך  רצון שכל אחד  יהי  לכ',  ידועה 

בשטח התורה והמצות בכלל, וביחוד בחינוך על טהרת הקדש, אשר תמיד היתה בעי' חיונית ועל אחת כמה 

וכמה בתקופתנו רבת המאורעות וביחד עם זה רבת הבלבולים וטשטוש המוחים והגבולים.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בענינים הכלליים והפרטיים גם יחד.
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ראשו� יו�

ב ּפרק מילה ¤¤¨¦§¦הלכֹות
וא�ה‡. וקט� ועבד הערל ואפ�� למ�ל; ��רי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה�ל

וא� �לל; ימ�ל לא ��י, אבל אי�. �� �אי� �מק�� ְְְֲִִִֵֶָָָָָָֹמלי�,
�צר אפ�� מלי�, �ב�ל �נ�ה. �למ�ל� לחזר צרי� אינ� ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָֹֹֹמל,

חדה] �קר�מית[אב� ימ�ל ולא ���רת; �בר �בכל ְְְְִִִִֵֶָָָָֹ�בזכ�כית,
�ברזל,[חוד] למ�ל ה�בחר מ� מצוה ה��נה. מ�ני קנה, ְְְֶַָָ�ְְִִִֵֶֶַַַָָָָ�ל

�ס�י�. י�ראל �ל ונהג� �מס�רי�; �י� �ס�י� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָ�י�

את·. הח�פה הע�ר �ל את ח�תכי� מ�הלי�? ְֲִִֵֶֶֶַַָָ�יצד
את ��רעי� �� ואחר העטרה; �ל ��ת��ה עד ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהעטרה,
לכא� �מחזיר� �צ�ר�, הע�ר מ� ��מ�ה הר� ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹה�ר��
את מ�צ� �� ואחר העטרה. ��ר ��ראה עד ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�לכא�,
יב�א ��א �די רח�קי�, מ�ק�מ�ת ה�� ��צא עד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹה�ילה,

א�ת� מעבירי� מ�צ�, �אינ� מל וכל ס�נה; [מפטרי�לידי ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ
מוהל] מהיות א�אותו אס�לנית עליה נ�ת� ���צ�, ואחר .ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
תחבושות]רט�ה �ה�.[מיני וכ��צא ְְִֵֶַָָ

ציצי�‚. העטרה]י� עור ה�ילה,[שאריות את מע�בי� ְְִִִִֵֶַַָ
הערלה, מע�ר נ�אר א� �יצד? מע�בי�. �אי� ציצי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוי�
�מ�ת ערל זה הרי � עטרה �ל �בה� רב את הח�פה ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹע�ר
וא� המע�ב. צי� ה�א ה��תר, הח�פה הע�ר וא�ת� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ�היה;
�ל �בה� רב ח�פה �אינ� מעט, א�א מ��� נ�אר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹלא

מע�ב. �אינ� צי� ה�א זה � ְֲִֵֵֶֶַָָעטרה

ציצי�„. על �י� ח�זר � ��ילה �ע�סק זמ� �ל � ְִִִֵֵֵֶַַַַָָָה�ל
�ר� מע�בי�. �אינ� ציצי� על �י� ידיו]המע�בי�, [סילק ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

מע�בי�, �אינ� ציצי� על ח�זר; המע�בי�, ציצי� על �ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָ
מל. לא �א�� ה�ילה, את �רע ולא מל ח�זר. ְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹאינ�

�מדל�ל‰. ר� ���ר� ��ר[רפוי]קט� �על �היה א� , ְְֶַָָָ�ְֶַַָָָָָ
��תק�ה: �עת א�ת� ר�אי� � מה�ל אינ� �א�� ��ראה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָעד
לת�� וצרי� �ל��; צרי� אינ� נ��ל, �ה�א נראה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָא�

�עת[לדחוק] וא� העי�. מראית מ�ני �מ�א�, מ�א� ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָה��ר
ה��ר מ� וק�צצי� ח�זרי� � נ��ל �ה�א יראה לא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ��תק�ה
��עת �ל�יה העטרה ��ראה עד �מ�א�, מ�א� ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ�ְַהמדל�ל
�י על א� ה��רה, מ� אבל ס�פרי�; מ�ברי זה, ודבר ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָק��י.
�נ�ה. �ע� למ�ל צרי� אינ� �מל, ה�איל �ערל, נראה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�ה�א

.Â,�מ�צצי� �פ�רעי� מלי� ���ת, מילה צרכי �ל ְְְְִִִִִֵַָָָָָע��י�
ציצי� ועל ��ר�; �י על א� המע�בי�, ציצי� על ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַוח�זר
אס�לנית. עליה ונ�ת� �ר�; ��א זמ� �ל מע�בי�, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�אינ�
הרי �יצד? ה��ת. את ��חי� אינ� מילה, מכ�ירי ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאבל
מביאי� ולא ���ת, ס�י� ע��י� אי� � ס�י� מצא� ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹֹ��א

�מב�י ואפ�� למק��; מ�ק�� משלושהא�ת� סתו� [רחוב ְְֲִִַָָָ
מערבצדדי�] עירוב]�אינ� בו עשו מביאי�[שלא אי� , ְְִִֵֵֶָֹ

הבאת מ�ני נדחה �דבריה� ער�ב ואי� לחצר, מחצר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָא�ת�
��ת. מערב להביא� ואפ�ר ה�איל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָה��י�,

.Ê�ל ��חקי� אי� רפואה]סממני�[למילה]וכ� ,[מיני ְְֲִִֵֵַָָ

ואי� אס�ל�נית, ל� ע��י� ואי� ח�י�, ל� מח�י� ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָואי�
����[מערבי�]ט�רפי� �חק לא ו�מ�. זרע]יי� מערב[מי� ְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹ

זה נ�ת� ו�מ�, יי� טר� לא וא� ונ�ת�; ���יו ל�עס ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ��ת,
מערב לע��ת� �אפ�ר �ל ה�לל: זה לעצמ�. וזה ְְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלעצמ�
הכינ� ולא �כח� א� אבל ה��ת; את ��חה אינ� ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ��ת,

ל��יעי. ה�ילה ��חה ְְִִִִִִֶַַַַָָה�כ�ירי�,

.Á�א הח�י� נ��כ� �� ואחר ���ת, ה�ט� את ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָמל�
���נה מ�ני ���ת, ה�ל ל� ע��י� � ה�ממני� ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹנת��ר�
א�ת� מרחיצי� ה�ט�, את להרחי� ��ר�� מק�� ל�. ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָהיא
ה�ילה, לאחר �י� ה�ילה לפני �י� ה�ילה �י�� ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ���ת:
�ל רחיצת �י� ���ת, להי�ת �חל מילה �ל ��לי�י ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָא�
��ת מערב �ה�ח�� �ח�י� �י� מילה, רחיצת �י� ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��פ�
ל�. היא ���נה מ�ני � ���ת ל� ��חמי� �ח�י� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�י�

.Ëלג�י א�מרי� ��ת, מערב ס�י� הביא� ולא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ�כח�
ר��ת �ר� א�ת� יביא ��א �בלבד ���ת, ס�י� ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹלהביא
אס�רה ���ת �ע��ת� �בר �ל �בר: �ל �לל� ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָהר�י�.

�ב�ת מ��� בשבת]עלינ� השביתה להרבות מדרבנ� ,[איסור ְִֵָ
מצוה לע��ת �די א�ת� לע��ת לג�י ל�מר לנ� ְְְֲֲִֵַַַָָָָ�מ�ר
אס�ר מלאכה, מ��� עלינ� אס�רה �ע��ת� ודבר ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָָ�זמ��;

���ת. לע��ת� לג�י ל�מר ְְֲַַַָָלנ�

.Èמילה למילה]מכ�ירי המסייעי� �זמ��[דברי� אפ�� , ְְֲִִִִֵַַָָ
מערב לע��ת� ואפ�ר ה�איל ט�ב, י�� את ��חי� אינ� �ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מילה מכ�ירי �ח� לא א� ה�ברי�: וחמר וקל ט�ב; ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹי��
��רה? �ל תע�ה לא ידח� היא� מ�בריה�, �היא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ�ב�ת
לקדרה �רא�יי� ה�איל ט�ב, �י�� סממני� ל� ��חקי� ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָאבל

תבשיל] בה� ו�מ�.[לתבל יי� ל� וט�רפי� ,ְְְִִֶֶַָ

ג ּפרק מילה ¤¤¨¦§¦הלכֹות
�מצו�תיו‡. ק��נ� 'א�ר ��מ�ל קד� מבר� � ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹה�ל

�נ�, מל וא� חבר�; �� מל היה א� ה�ילה', על ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָוצ�נ�
אחרת: �רכה מבר� ה�� ואבי ה��'. את 'למ�ל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמבר�
�מצו�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ'�ר��
על ��צוה אבינ�'; אברה� �ל �ברית� להכניס� ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָוצ�נ�
י�ראל �ל ��צ�י� ה�צוה על יתר �נ�, את למ�ל ְִִֵָָ�ְְְִֵֶֶַַָָָָָהאב
אי� אביו, �� אי� א� לפיכ�, ��יניה�; ערל �ל ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ��מ�ל�
א�ת� ��ברכ� �ה�רה מי וי� ז�. �רכה אחרי� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָמברכי�

.�� לע��ת רא�י ואי� הע�; מ� אחד א� �י� ְֲִִֵֵֵֶַָָָָ�ית

�הכנס��·. ���' א�מרי�: � ע�מדי� �� הי� ְְְְְְִִִִֵֶַָָוא�
ט�בי�'. �למע�י� �לח�ה לת�רה �כניסה� �� ְֲִִַָ�ְְְְִִֵֵַַָל�רית,

הע�‚. מ� אחד א� ה�ל, א� ה��, אבי מבר� �� ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָואחר
א�רה הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� :�� ע�מדי� ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

�א�ת חת� וצאצאיו ,�� ��אר� וחק מ�ט�, ידיד ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹק��
צ�רנ�, לעד חלקנ� חי אל זאת ��כר �� על קד�; ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ�רית
�ר�� מ�חת; �ארנ� ידיד�ת לה�יל קד��י� �צ�את ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָצ�ה

'�החינ�'. מבר� ה�� ואבי ה�רית'. ��רת ה', ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָא�ה
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שני ה� המקדש ובית המשכ� של (ותכלית�) עניינ�

כלליי�: בה�,‡.דברי� שהיתה השכינה והשראת מנוחת

בתוכ�". ושכנתי מקדש לי "ועשו הפסוק ועיקרכלשו�

הקדשי�. בקדשי הוא השכינה והשראת מנוחת

הקרבנות),·. עבודת היא (שבעיקרה שבה� העבודה

רגלי�. בשלש אליה� לרגל והעליה

העיקר הוא אלה משני מי נחלקו והרמב"� והרמב"�

את הרבי מבאר המקדש. בית לבנות הקב"ה בציווי

הוא המקדש בבית המכוו� תכלית הרמב"� לדעת מחלוקת�:

"מצות בלשונו: הרמב"� ומדייק קרבנות. בו להקריב בשביל

לד' בית לעשות הקרבנות"...מוכ�עשה בו מקריבי� להיות

וזולת� והמזבח והשלח� ש"המנורה בפשטות מוב� זה פי ועל

עיקר הרמב"� לדעת אמנ� ... המקדש מחלקי ה� כול�

לשמו, מוקדש מקו� להיות ומקדש בהמשכ� והחפ� הכוונה

מקדש לי ד"ועשו הציווי זה פי נאמרושכנתיועל בתוכ�"

לא אבל השכינה, להשראת משכ� לבנות עצמו, הבית על

הכלי�. בניית על הציווי� בזה נכללו

כמצוה נמנית הברית ארו� עשיית מצוות הרמב"� לשיטת

השראת של החפ�" "עיקר הינו הארו� שכ� עצמה, בפני

במקדש. השכינה

תרומה) לפרשת ב' שיחה י"א, חלק שיחות (לקוטי
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המקדש מכלי כאחד הרמב"� בדברי מוזכר הכיור

הכלי�: לשאר הכיור בי� הבדלי� כמה אול� .‡המרכזיי�.

תרומה בפרשיות בתורה מופיעי� המרכזיי� המקדש כלי

כי בפרשת � יותר מאוחר מופיע הנחושת כיור אול� ותצוה,

המנורה,·תשא. (כמו ההיכל בתו� או עמדו הקודש כלי .

רק ההיכל. פתח מול שעמד העולה מזבח או וכד') השולח�

המקדש. פתח מול ולא העזרה בצד ניצב הכיור

שלהבדיל בכ� הוא בכיור המיוחד כי המפרשי� מבארי�

הרי המקדש, עבודת נעשית בה� כלי� שהינ� אחרי� מכלי�

של ככלי משמש לעבודהשהכיור ניצבהכנה הוא כ� עקב .

בפתחו. או ההיכל בתו� ולא אליו, גישה המאפשר במקו�

יתר אחר בתורה מובא הכיור עשיית על הציווי ג� כ� משו�

הכלי�.

� מחד הנשי�. של הצובאות מהמראות נעשה הכיור

אול� הרע. ליצר עשויות ה� שכ� נחות, דבר ה� המראות

"אלו הקב"ה אמר עליה� דווקא כי חז"ל מבארי� מאיד�

מסירות את מבטאות המראות שכ� הכל", מ� עלי חביבי�

העמידו בכוח� ורביה. לפריה במצרי� הנשי� של נפש�

"המראות – שמ� ומכא� במצרי�, רבות צבאות הנשי�

הצובאות".

גשמיי�, דברי� לוקחי� ישראל המקדש: של חידושו זהו

ביטוי לידי בא זה דבר לקב"ה. מקדש מה� דווקאועושי�

בלבד,בכיור לעבודה הכנה של ככלי משמש הוא אחד מצד :

מעלה יש מאיד� אול� אחרי�. מכלי� נחות הוא כ� ועקב

הוא עניינה שכ� רגליה�", ואת ידיה� את "ורחצו של בהכנה

זו רחיצה רצויי�. הבלתי מהענייני� עצמו רוח� שיהודי

אפילו הקב"ה לפני הנעשיתיותרחביבה עצמה מהעבודה

כו היהודי באמצעותה שכ� המזבח, הרעעל היצר את פה

השי"ת. לרצו� הפרטי רצונו את בשלמות מבטל ובכ�

תשא) כי לפרשת א' שיחה ו', חלק שיחות (לקוטי
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ב ּפרק מילה ¤¤¨¦§¦הלכֹות
וא�ה‡. וקט� ועבד הערל ואפ�� למ�ל; ��רי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה�ל

וא� �לל; ימ�ל לא ��י, אבל אי�. �� �אי� �מק�� ְְְֲִִִֵֶָָָָָָֹמלי�,
�צר אפ�� מלי�, �ב�ל �נ�ה. �למ�ל� לחזר צרי� אינ� ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָֹֹֹמל,

חדה] �קר�מית[אב� ימ�ל ולא ���רת; �בר �בכל ְְְְִִִִֵֶָָָָֹ�בזכ�כית,
�ברזל,[חוד] למ�ל ה�בחר מ� מצוה ה��נה. מ�ני קנה, ְְְֶַָָ�ְְִִִֵֶֶַַַָָָָ�ל

�ס�י�. י�ראל �ל ונהג� �מס�רי�; �י� �ס�י� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָ�י�

את·. הח�פה הע�ר �ל את ח�תכי� מ�הלי�? ְֲִִֵֶֶֶַַָָ�יצד
את ��רעי� �� ואחר העטרה; �ל ��ת��ה עד ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהעטרה,
לכא� �מחזיר� �צ�ר�, הע�ר מ� ��מ�ה הר� ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹה�ר��
את מ�צ� �� ואחר העטרה. ��ר ��ראה עד ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�לכא�,
יב�א ��א �די רח�קי�, מ�ק�מ�ת ה�� ��צא עד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹה�ילה,

א�ת� מעבירי� מ�צ�, �אינ� מל וכל ס�נה; [מפטרי�לידי ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ
מוהל] מהיות א�אותו אס�לנית עליה נ�ת� ���צ�, ואחר .ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
תחבושות]רט�ה �ה�.[מיני וכ��צא ְְִֵֶַָָ

ציצי�‚. העטרה]י� עור ה�ילה,[שאריות את מע�בי� ְְִִִִֵֶַַָ
הערלה, מע�ר נ�אר א� �יצד? מע�בי�. �אי� ציצי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוי�
�מ�ת ערל זה הרי � עטרה �ל �בה� רב את הח�פה ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹע�ר
וא� המע�ב. צי� ה�א ה��תר, הח�פה הע�ר וא�ת� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ�היה;
�ל �בה� רב ח�פה �אינ� מעט, א�א מ��� נ�אר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹלא

מע�ב. �אינ� צי� ה�א זה � ְֲִֵֵֶֶַָָעטרה

ציצי�„. על �י� ח�זר � ��ילה �ע�סק זמ� �ל � ְִִִֵֵֵֶַַַַָָָה�ל
�ר� מע�בי�. �אינ� ציצי� על �י� ידיו]המע�בי�, [סילק ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

מע�בי�, �אינ� ציצי� על ח�זר; המע�בי�, ציצי� על �ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָ
מל. לא �א�� ה�ילה, את �רע ולא מל ח�זר. ְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹאינ�

�מדל�ל‰. ר� ���ר� ��ר[רפוי]קט� �על �היה א� , ְְֶַָָָ�ְֶַַָָָָָ
��תק�ה: �עת א�ת� ר�אי� � מה�ל אינ� �א�� ��ראה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָעד
לת�� וצרי� �ל��; צרי� אינ� נ��ל, �ה�א נראה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָא�

�עת[לדחוק] וא� העי�. מראית מ�ני �מ�א�, מ�א� ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָה��ר
ה��ר מ� וק�צצי� ח�זרי� � נ��ל �ה�א יראה לא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ��תק�ה
��עת �ל�יה העטרה ��ראה עד �מ�א�, מ�א� ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ�ְַהמדל�ל
�י על א� ה��רה, מ� אבל ס�פרי�; מ�ברי זה, ודבר ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָק��י.
�נ�ה. �ע� למ�ל צרי� אינ� �מל, ה�איל �ערל, נראה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�ה�א

.Â,�מ�צצי� �פ�רעי� מלי� ���ת, מילה צרכי �ל ְְְְִִִִִֵַָָָָָע��י�
ציצי� ועל ��ר�; �י על א� המע�בי�, ציצי� על ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַוח�זר
אס�לנית. עליה ונ�ת� �ר�; ��א זמ� �ל מע�בי�, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�אינ�
הרי �יצד? ה��ת. את ��חי� אינ� מילה, מכ�ירי ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאבל
מביאי� ולא ���ת, ס�י� ע��י� אי� � ס�י� מצא� ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹֹ��א

�מב�י ואפ�� למק��; מ�ק�� משלושהא�ת� סתו� [רחוב ְְֲִִַָָָ
מערבצדדי�] עירוב]�אינ� בו עשו מביאי�[שלא אי� , ְְִִֵֵֶָֹ

הבאת מ�ני נדחה �דבריה� ער�ב ואי� לחצר, מחצר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָא�ת�
��ת. מערב להביא� ואפ�ר ה�איל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָה��י�,

.Ê�ל ��חקי� אי� רפואה]סממני�[למילה]וכ� ,[מיני ְְֲִִֵֵַָָ

ואי� אס�ל�נית, ל� ע��י� ואי� ח�י�, ל� מח�י� ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָואי�
����[מערבי�]ט�רפי� �חק לא ו�מ�. זרע]יי� מערב[מי� ְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹ

זה נ�ת� ו�מ�, יי� טר� לא וא� ונ�ת�; ���יו ל�עס ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ��ת,
מערב לע��ת� �אפ�ר �ל ה�לל: זה לעצמ�. וזה ְְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלעצמ�
הכינ� ולא �כח� א� אבל ה��ת; את ��חה אינ� ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ��ת,

ל��יעי. ה�ילה ��חה ְְִִִִִִֶַַַַָָה�כ�ירי�,

.Á�א הח�י� נ��כ� �� ואחר ���ת, ה�ט� את ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָמל�
���נה מ�ני ���ת, ה�ל ל� ע��י� � ה�ממני� ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹנת��ר�
א�ת� מרחיצי� ה�ט�, את להרחי� ��ר�� מק�� ל�. ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָהיא
ה�ילה, לאחר �י� ה�ילה לפני �י� ה�ילה �י�� ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ���ת:
�ל רחיצת �י� ���ת, להי�ת �חל מילה �ל ��לי�י ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָא�
��ת מערב �ה�ח�� �ח�י� �י� מילה, רחיצת �י� ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��פ�
ל�. היא ���נה מ�ני � ���ת ל� ��חמי� �ח�י� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�י�

.Ëלג�י א�מרי� ��ת, מערב ס�י� הביא� ולא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ�כח�
ר��ת �ר� א�ת� יביא ��א �בלבד ���ת, ס�י� ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹלהביא
אס�רה ���ת �ע��ת� �בר �ל �בר: �ל �לל� ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָהר�י�.

�ב�ת מ��� בשבת]עלינ� השביתה להרבות מדרבנ� ,[איסור ְִֵָ
מצוה לע��ת �די א�ת� לע��ת לג�י ל�מר לנ� ְְְֲֲִֵַַַָָָָ�מ�ר
אס�ר מלאכה, מ��� עלינ� אס�רה �ע��ת� ודבר ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָָ�זמ��;

���ת. לע��ת� לג�י ל�מר ְְֲַַַָָלנ�

.Èמילה למילה]מכ�ירי המסייעי� �זמ��[דברי� אפ�� , ְְֲִִִִֵַַָָ
מערב לע��ת� ואפ�ר ה�איל ט�ב, י�� את ��חי� אינ� �ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מילה מכ�ירי �ח� לא א� ה�ברי�: וחמר וקל ט�ב; ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹי��
��רה? �ל תע�ה לא ידח� היא� מ�בריה�, �היא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ�ב�ת
לקדרה �רא�יי� ה�איל ט�ב, �י�� סממני� ל� ��חקי� ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָאבל

תבשיל] בה� ו�מ�.[לתבל יי� ל� וט�רפי� ,ְְְִִֶֶַָ

ג ּפרק מילה ¤¤¨¦§¦הלכֹות
�מצו�תיו‡. ק��נ� 'א�ר ��מ�ל קד� מבר� � ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹה�ל

�נ�, מל וא� חבר�; �� מל היה א� ה�ילה', על ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָוצ�נ�
אחרת: �רכה מבר� ה�� ואבי ה��'. את 'למ�ל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמבר�
�מצו�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ'�ר��
על ��צוה אבינ�'; אברה� �ל �ברית� להכניס� ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָוצ�נ�
י�ראל �ל ��צ�י� ה�צוה על יתר �נ�, את למ�ל ְִִֵָָ�ְְְִֵֶֶַַָָָָָהאב
אי� אביו, �� אי� א� לפיכ�, ��יניה�; ערל �ל ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ��מ�ל�
א�ת� ��ברכ� �ה�רה מי וי� ז�. �רכה אחרי� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָמברכי�

.�� לע��ת רא�י ואי� הע�; מ� אחד א� �י� ְֲִִֵֵֵֶַָָָָ�ית

�הכנס��·. ���' א�מרי�: � ע�מדי� �� הי� ְְְְְְִִִִֵֶַָָוא�
ט�בי�'. �למע�י� �לח�ה לת�רה �כניסה� �� ְֲִִַָ�ְְְְִִֵֵַַָל�רית,

הע�‚. מ� אחד א� ה�ל, א� ה��, אבי מבר� �� ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָואחר
א�רה הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� :�� ע�מדי� ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

�א�ת חת� וצאצאיו ,�� ��אר� וחק מ�ט�, ידיד ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹק��
צ�רנ�, לעד חלקנ� חי אל זאת ��כר �� על קד�; ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ�רית
�ר�� מ�חת; �ארנ� ידיד�ת לה�יל קד��י� �צ�את ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָצ�ה

'�החינ�'. מבר� ה�� ואבי ה�רית'. ��רת ה', ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָא�ה
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מל�„. אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ה�רי� את ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה�ל
ה�רי� את למ�ל וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� א�ר ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָהע�ל�,
נתק�מ� לא �רית, �� �אלמלא �רית, �� מה� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ�לה�י�
ח��ת � ולילה י�מ� בריתי לא "א� ��אמר: ואר�, �ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ�מי�

�מ�י"'. לא ואר� ְִִֶַָָָָֹ�מי�

וצ�נ�‰. �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר מבר�: � עב�� את ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָה�ל
�� �אלמלא �רית, �� מה� �לה�י� העבדי� את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמ�ל
בריתי לא "א� ��אמר: ואר�, �מי� נתק�מ� לא ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ�רית,
מל וא� �מ�י"'. לא ואר� �מי� ח��ת � ולילה ְְִִִֶַָָָָָֹ�ְָָָָי�מ�
אד� וה�ל העבדי�'. מילת 'על מבר� אחרי�, �ל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעבד
מג�ה� �� ואחר ��בר�, עד ערות� לכ��ת צרי� � ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�ד�ל

א�ת�. ָ�מל

.Â� מה�ל ��ה�א ���לד וקט� ��ת��ר, קד� ��ל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ��י
וכ� �רכה. צריכי� אינ� �רית, �� מה� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ����יפי�

ונקבות]אנ�ר�גינ�ס זכרות סימני לו על[שיש מברכי� אי� � ְְְְִִֵַַָ
ו�אי. �אינ� מ�ני ְִִֵֵֶַַָמילת�,

.Êלד��� �חי� א� מ�ה מ�ני ערלת� לח�� ��רי� ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ��י
מעלי� לא � �ה��י� א�ת�; ל� לח�� לי�ראל אס�ר � ��ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

וא�[מצילי�] אליה, א�ת� מ�רידי� ולא מיתה, מידי ְְִִִִֵֵֶַָָָָֹא�ת�
למצוה. נת��� לא �הרי ז�, �רפ�אה מצוה ��ע�ית �י ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹעל
א�ת�. למ�ל לי�ראל מ�ר למילה, ה��י נת��� א� ְְִֵָָָ�ְְְִִִִֵַַָָלפיכ�,

.Á:אמר�� הר�עי�, �� ��ת��� הערלה היא ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָמא�סה
נקרא ��א ה�ילה, היא �גד�לה ערלי�". ה��י� כל ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹ"�י
לפני, "התה�� ��אמר: ��ל, עד �ל�, אבינ� ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאברה�
�רית� ה�פר וכל �בינ�". �יני בריתי וא�נה תמי�, ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָוהיה

ערלת� וה�יח אבינ�, אברה� נימול]�ל מ�כ�[שלא א� , ְְְְִִִֶַַָָָָָָָ
מהול] נראה יהא שלא העטרה ��[כיסה ��� �י על א� �ִֵֶַַ

ה�א. לע�ל� חלק ל� אי� הר�ה, ט�בי� �מע�י� ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ��רה

.Ëנתלה ��א מילה: חמ�רה ��ה �ראה, [המתי���א ְְֲִִֵֶַָָָָֹ
�יהמלא�] על א� אחת, �עה אפ�� עליה ר�נ� ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלמ�ה

��ר� מל]�היה שלא על להורגו המלא� וכל[וביקש . ְֶֶֶַָָָ
��אמר: �לבד, �רית�ת �ל� עליה� נכרת� ה��רה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמצו�ת
�ני את לכרת מ�ה את ה' צ�ה א�ר ה�רית �ברי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹ"א�ה
א�� �רת א�ר ה�רית מ�בד מ�אב, �אר� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָי�ראל
לעבר� ה���... נ�בי� "א�� א�מר: ה�א ו�� ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹ�חרב";
נכרת� ה�ילה, ועל �רית�ת. �ל� הרי אלהי�". ה' ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָֹֹ�ברית
בריתי "וא�נה אבינ�: אברה� ע� �רית�ת ע�רה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ�ל�
�ריתי את "והקמתי א��", בריתי ה�ה "אני, �בינ�", ְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ�יני
ת�מר", �ריתי את "וא�ה ע�ל�", "לברית �בינ�", ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָֹ�יני
"והיתה �רית", לא�ת "והיה ��מר�", א�ר �ריתי ְְְְְְְְֲִִִִֶָָָָֹ"זאת

�רית "את ע�ל�", "לברית �ב�רכ�", הפר",בריתי י ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָ
�ריתי "ואת ע�ל�", "לברית א��", �ריתי את ְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַָֹ"והקמתי

יצחק". את ְִִֶָָאקי�
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e‚‰�צו �ר�ת ���רי� אחר ��חר, י�� �כל לקר�ת הע� »¬ְְִִֶַַַַַַַָָָָָ

�אי� �ברי� א�� ז�: מ�נה ק�ראי� �הני�, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֹ�בר�ת

חסדי�; �גמיל�ת והראי��, וה���רי�, ה�אה, � �ע�ר ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָלה�
וה�ר� ה�ה, �ע�ל� �ר�תיה� א�כל �אד� �ברי� ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָא��
חסדי�, �גמיל�ת וא�, אב ���ד � ה�א לע�ל� ל� ְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָק�מת
.��� �נגד ��רה ותלמ�ד לחבר�, אד� �י� �ל�� ָ�ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָוהבאת
�אפ�� עצמ�, על החמיר� ה� י�ראל �נ�ת זירא, ר�י ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאמר
נק�י�. ימי� �בעת עליה י��ב�ת �חר�ל, ט�ה �� ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָר�א�ת
�� �ה�א ל� מבטח הלכ�ת, ה��נה �ל אל�ה�, �בי ְֶֶָ�ְֲִֵֵֶַַָָָָ��א
�קרא אל � ל�" ע�ל� "הליכ�ת ��אמר: ה�א, ְֱֲִִֶֶַַַָָָָָהע�ל�
חנינא, ר�י אמר אלעזר ר�י אמר 'הלכ�ת'. א�א ְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ'הליכ�ת',
�ני� "וכל ��אמר: �ע�ל�, �ל�� מר�י� חכמי� ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�למידי
�מי� ירא אד� יהא לע�ל� �ני�". �ל�� ורב ה', ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָל��די
י��י� �לבב�; אמת וד�בר האמת, על �מ�דה ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ��תר,
אנחנ� צדק�תינ� על לא הע�למי�! �ל ר��� ְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹויאמר:
אנ�, מה הר�י�. רחמי� על �י לפני�, �חנ�נינ� ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמ�ילי�
�אמר מה �ע�ינ�, מה �דקנ�, מה חס�נ�, מה ח�ינ�, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַֹמה
ואנ�י לפני�, �אי� � ה���רי� הלא אלהינ�. ה' ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלפני�,
�בלי � �נב�ני� מ�ע, �בלי � וחכמי� הי�, �לא � ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹה��
�מ� לפני�, הבל ח�ינ� וימי �ה�, מע�ינ� �ל �י ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹה��ל.
�י אי�, � ה�המה מ� האד� "�מ�תר קד��: �דברי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ��ת�ב
אברה� �ני ברית�, �ני ע��, אנחנ� אבל הבל". ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹה�ל
עקיד�, יצחק זרע ה��ר�ה; �הר ל� ����ע� ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹאהב�,
��אהבת� �כ�ר�, �נ� יעקב עדת מז�ח�; ��י על ְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ��עקד
י�ראל א�ת� קראת ,�� ��מח� ו�מחת� א�ת� ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ�אהב�
�לפאר�, �ל��ח�, ל�, לה�ד�ת ח�בי� אנ� לפיכ�, ְְְְְְְִִֶַַַָָָָ�ִוי�ר��.
ל�מר אנ� ח�בי� ל�מ�. ��בח ה�דיה ול�� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ�לר�ממ�,
אלהינ�, ה' י�ראל; "�מע, ובקר: ערב י��, �כל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלפני�
מה ��רלנ�, �עי� מה חלקנ�, ��ב מה א�רנ�, אחד". ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָה'
�מעריבי� מ��ימי� �אנ� א�רינ�, יר�תנ�. מאד ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָ�ְְָָֹ�פה
ה�א א�ה אחד". ה' אלהינ�, ה' י�ראל; "�מע, ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֹוא�מרי�:
א�ה הע�ל�; ��ברא אחר ה�א וא�ה הע�ל�, ��ברא ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹקד�
ה�א א�ה ה�א; לע�ל� ה�א וא�ה ה�ה, �ע�ל� ְֶַַַַָָָָָָָה�א
וה�ד�� ה�ד�ל �מ� את ק�� אחר��. ה�א וא�ה ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָרא���,
את מק�� �ר�� קרננ�. ותג�י� �רי� �בי��עת�, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�ע�למ�;
ה�מי� את ע�ית א�ה לב��. ה', ה�א א�ה �ר�י�. ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָ�מ�
ה��י� עליה, א�ר וכל האר� צבא�, וכל ה�מי� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ��מי
ל� ה�מי� �צבא ,��� את מח�ה וא�ה �ה�, א�ר ְְִַַָָָ�ְְְֲֶֶֶֶַַָָָוכל
מל�, ה' מל�, ה' י���. לא ��נ�תי� ה�א, א�ה ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹמ��חוי�.

ואמ�. אמ� לע�ל�, ה' �ר�� ועד. לע�ל� ימל� ְְְְִֵֵֶָָָָָָֹה'
ה�א זה ה�מיר�ת, �ס�קי לפני ��ברכי� רא��נה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ�רכה
א�מר �ר�� ה�א. �ר�� הע�ל�, והיה �אמר �ר�� ְְֵֶַָָָָָָָָָ�נסח�:
�ר�� האר�, על מרח� �ר�� �מק��; ��זר �ר�� ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹוע�ה,
�ר�� א�רה, �מביא אפלה מעביר �ר�� ה�ר��ת; על ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָמרח�
ולא עולה לא לפניו, �אי� �ר�� ליראיו. ט�ב �כר ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹמ���
מ�ח ולא �ני� מ��א לא מרמה, ולא �זב לא ְְְְִִִִַַָָָָָֹֹֹֹ�כחה,
אלהינ� ה' א�ה �ר�� לנצח. וק�� לעד, חי אל �ר�� ְֱֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ�חד.
�ל��� �מפאר מ��ח ע��, �פי המה�ל האל הע�ל�, ְְִָָֹ�ְְִַָ�ְֵֶֶַָָָמל�
מ�יח�, עב�� י�י �� �וד �ב�ירי ועבדיו; חסידיו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�ל

נ� נ�ד� �בזמר�, ��בח� אלהינ� ה' נפאר�נה�ל� �ח� ְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָֹ
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חי יחיד, יחד. אלהינ� מל�נ� �מ� נז�יר נמליכ�, ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹנר�ממ�
ה', א�ה �ר�� �מ�. עד עדי �מפאר, מ��ח ְְֲֵַַָָָָֹ�ְִָָהע�למי�,

����ח�ת. מה�ל ְִַָָ�ְֶֶמל�
ה' י�מח לע�ל�, ה' כב�ד יהי א��: �ס�קי� ְְְְְְִִִֵֵַָוק�רא
מ�זרח ע�ל�. ועד מע�ה מבר�, ה' �� יהי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹ�מע�יו.
על ה'; ��י�, �ל על ר� ה'. �� מה�ל מב�א�, עד ִֵַַָָָ�ְְֶֶַ�מ�,
ה', ודר. לדר זכר� ה', לע�ל�; �מ� ה', �ב�ד�. ְְְְְְִִִַַָָָֹֹה�מי�
י�מח� מ�לה. ��ל �מלכ�ת�, �סא�; הכי� ְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ��מי�
ימל� ה' מל�. ה' ב��י�, ויאמר� האר�; ותגל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹה�מי�,
ה' מארצ�. ג�י� אבד� ועד; ע�ל� מל� ה' ועד. ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָלע�ל�
ותפר; עצה, עצ� ע�י�. מח�ב�ת הניא ��י�, עצת ָ�ְֵָ�ְְֲִִִִֵֵַַַהפיר
�לב מח�ב�ת ר��ת אל. ע�נ� �י יק��, ולא �בר ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹ��ר�
�עמ�ד; לע�ל� ה', עצת תק��. היא � ה' ועצת ְֲֲֲִִַַַַָָאי�,
צ�ה, ה�א ו�הי; אמר, ה�א �י ודר. לדר ל��, ְְְִִִִֶַַַָָָֹֹמח�ב�ת
�חר יעקב, �י ל�. למ��ב א�� �צ���, ה' בחר �י ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָֹֹו�עמד.
לא ונחלת� ע��, ה' י�� לא �י לסג�ת�. י�ראל, י�; ְֲִִַַָָֹֹֹ�ְְִִֵָָל�
לה�יב והר�ה י�חית; ולא ע��, יכ�ר רח�� וה�א ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹיעז�ב.
בי�� יעננ� ה�ל� ה��יעה; ה', חמת�. �ל יעיר ולא ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹא��,
הע� א�רי סלה. יהלל�� ע�ד בית�, י��בי א�רי ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקראנ�.
לדוד, מ"�ה�ה וק�רא אלהיו. �ה' הע� א�רי ל�, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ��כה

��י�. ספר ס�� עד וכ�'", ה�ל� אלהי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַֹאר�ממ�
ואמ�. אמ� לע�ל�, ה' �ר�� א��: �ס�קי� ק�רא ,�� ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָואחר
�ל לעיני ה' את �ויד ויבר� ואמ�. אמ� לע�ל�, ה' ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹימל�
אבינ�, י�ראל אלהי ה' א�ה �ר�� �ויד: ו�אמר ְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹה�הל,
וה�פארת וה�ב�רה ה�ד�ה ה' ל� ע�ל�. ועד ְְְְִֶֶַַָָ�ְְְֵַַָָמע�ל�
ה�מלכה, ה' ל� �באר�, ��מי� כל �י והה�ד, ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹוה�צח
וא�ה מ�פני�, וה�ב�ד והע�ר לרא�. לכל ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹוה�תנ�א
ל�ל. �לח�ק לג�ל �ביד� �גב�רה; �ח �ביד� ��ל, ְְְְְְְֵֵֵַַַַַָָָֹֹֹמ��ל
�פאר��. ל�� �מהללי� ל�, אנחנ� מ�די� אלהינ�, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָֹוע�ה

�תה�ה. �רכה �ל על �מר�מ� �בד�, �� ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹויברכ�
נסח�: ה�א זה ה�מיר�ת, �ס�קי ��אחר אחר�נה ְָ�ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ�רכה
��מי� וה�ד�� ה�ד�ל ה�ל� מל�נ�, לעד �מ� ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָי���ח
וזמרה, ה�ל ��בח, �יר אלהינ�, ה' נאה ל� �י ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�באר�;
מלכ�ת עז ותפארת, �ה�ה �ד�ה וה�די�ת, ְְְְִִֶֶַָָֹ�ְְְָָ�רכ�ת
ה' א�ה �ר�� ע�ל�. ועד מע�ה �גב�רה, נצח ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָ�ממ�לה,
הה�די�ת, אל ה���ח�ת, �ד�ל מל� הע�ל�, מל� ְֵַָָ�ְֱֵֶֶֶֶַָָֹאלהינ�
הע�למי�. חי זמרה, ��ירי ה��חר ה�ע�י�, �ל ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָאד��

ה�ק��. �מנהג ס�פ�, עד ה�ירה ְְְִִֵַַַַָָָוק�רא
זה: נסח ז�, �רכה לפני לה�סי� הע� �ל נהג� ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹ���ת,
��ר, �ל ור�ח אלהינ�; ה' �מ�, את �בר� חי �ל ְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָֹנ�מת
מע�ל� ודר לדר �מיד. מל�נ� זכר� את �תר�מ� תפאר, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹל�
ואי� אלהי�; אי� �מ�לעדי� האל, ה�א א�ה ע�ל�, ְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָָֹועד
א�ה. א�א וצ�קה, צרה עת �כל �מ��יע ��אל מל� ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָלנ�
אד�� ה�ר��ת; �ל על אל�� �מרח�, �מפרנס �מ�יל ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַַָ��דה
�חסד ע�למ� המנהג ����ח�ת, המה�ל ְְְֵֶֶַַָָ�ַָ�ְַַָה��לד�ת,
ולא ינ�� לא אמת, אלהי� וה' ר�י�. �רחמי� ְְְֱֱֲִִִִֶַַַָָֹֹֹ�בר��תיו
נ�פלי� ס�מ� רד�מי�, ה�קי� י�ני�, המע�רר ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַיי��;
וא�� מ�די�. אנחנ� �ל� � אס�רי� �מ�יר ח�לי� ְְְְֲֲִִִִִֵַַור�פא

ו�פת�תינ� ��יו, �המ�� ר�ה �ל��ננ� ,��� �ירה מלא ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָפינ�
וכ�רח, ��מ� מאיר�ת ועינינ� הרקיע, �מרחבי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�בח
אי� � �א�ל�ת ק��ת ורגלינ� �מי�, �נ�רי �ר���ת ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָוידינ�

ל� לה�ד�ת מס�יקי� �מ�אנ� את �לבר� אלהינ�, ה' ְְְְְֱִִִֵֵֶַָָָֹ
רבב�ת רבבי ורב אלפי� אלפי מאל� אחת על ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמל�נ�,
ועד מ�פני� אב�תינ�, וע� ע�נ� �ע�ית ה��ב�ת, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָ�עמי�
�דיתנ�, עבדי� מ�ית אלהינ�, ה' �אל�נ� מ�צרי� ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹה�ה;
מ�בר ה�ל�נ�, �מחרב �ל�ל�נ�, �ב�בע זנ�נ�, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ�רעב
עזר�נ� ה�ה ועד ��ית��; ר�י� רעי� �מחליי� ְְֲֳִִִִִִֵֵַַַָָָָָָמ�ט�נ�,
�נ�, ���ג� אברי� ,�� על חסדי�. עזב�נ� ולא ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹרחמי�,
� �פינ� �מ� א�ר ול��� �א�ינ�, ��פח� �נ�מה ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָור�ח
פלאי�. נ�י רב על אלהינ�, ה' �מ� את ויברכ� י�ד� ה� ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹה�
ל� עי� וכל ת��ח, ל� ל��� וכל י�דה, ל� �ה כל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ�י
ת��חוה, לפני� ק�מה וכל תכרע, ל� �ר� וכל ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָתצ�ה,
ל�מ�, יז�ר� וה�לי�ת וה�רבי� יירא��, ה�בב�ת ְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָוכל
מ�יל כמ��, מי ה' �אמרנה, עצמ�תי �ל ��אמר: ְְֱִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ��בר
צ�יקי� ר�נ� ונאמר: מ��זל�; ואבי�� עני מ���, מחזק ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָעני
�בדברי �תר�מ�, י�רי� �פי תה�ה. נאוה לי�רי� ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָ�ה',
�בקרב �תק��, חסידי� �ל �בל��� �ת�ר�, ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָצ�יקי�
י�ראל, �ית �ל ע�� רבב�ת �במקהל�ת �תה�ל, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָקד��י�
לפני� היצ�רי� �ל ח�בת ��� � אלהינ� ה' �מ� ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֹית�אר
לג�ל, לר�מ� לפאר, ל��ח לה�ל, לה�ד�ת אלהינ�, ְְְְְְֱֵֵֵֵֵֵַַַַָֹה'
י�י �� �וד ���ח�ת �יר�ת זמיר�ת �ברי �ל על ְְִִֶַָ�ְְְִִִֵֵַַָ�לה�ר
ה�ד�ל ה�ל� מל�נ�, לעד �מ� י���ח מ�יח�. ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָעב��,
וכ� וכ�'. אלהינ� ה' נאה, ל� �י �באר�; ��מי� ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוה�ד��
קד� ה�זמ�ר, �ל ה��ת, לי�� �יר מזמ�ר לקר�ת ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹנהג�
ה���רי�. �בי�� ה��ת �י�� ה�מיר�ת �ס�קי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָ��תחיל�
קד� ���ת�ת �ד�ל ה�ל לקר�ת ��הג� מק�מ�ת ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹוי�
ה�על�ת �ירי לקר�ת ��הג� מק�מ�ת וי� ה�מיר�ת, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָ�ס�קי

�מנהג�. ה�ל �ְְִַָָֹ
נסח�: ה�א זה ��חר, �מע קריאת ��פני רא��נה ְָ�ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ�רכה
ח�� �ב�רא א�ר י�צר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ֱֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ�ר��
עליה, ול�רי� לאר� ה�איר ה�ל; את �ב�רא �ל�� ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹע�ה
מע�י� ר�� מה ברא�ית. מע�ה �מיד י�� �כל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהמח��
ה�ל� קנינ�. האר� מלאה ע�ית, �חכמה ��� ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ�ה',
וט�ב ה�תנ�א המפאר המ��ח מאז, לב�� �מ� ְְְִֵַַַָָֹ�ְְְְֵַַַָָה�ר�מ�
רח� הר�י� �רחמי� מל�נ�, ע�ל� אלהי ע�ל�. ְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹמימ�ת
�עדנ�. מ��ב י�ענ� מג� מ���נ�, צ�ר ע�נ� אד�� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָ�ֲֵָעלינ�,
יצר ט�ב ח�ה, זהרי �פעל התקי� �עה, �ד�ל �ר�� ְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָָאל
צבא�ת ���ת ע��, סביב�ת נת� מא�ר�ת ל�מ�, ְִִ�ְְְִִַָָ�ב�ד
ה' �ת�ר� קד�ת�. לאל יס�ר� �מיד ��י ר�ממי ְִֵָָ�ְְְְְִִֵֵַַַָָקד��י�
�בח �ל ועל מ�חת; האר� ועל מ�על ��מי� ְְְֱִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹאלהינ�,
סלה. יפאר��, ה� � יצר� א�ר �מא�ר�ת ידי�, ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָמע�ה
י���ח קד��י�. ��רא �אלנ�, מל�נ�, צ�רנ�, לעד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹ�ת�ר�
ע�מדי� מ�רתיו א�ר מ�רתי�, י�צר מל�נ�, לעד ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ�מ�
ח�י� אלהי� �דברי יחד ק�ל� את מ�מיעי� ע�ל�, ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָֹ�ר��
���רי�, ��� �ר�רי�, ��� אה�בי�, ��� ע�ל�. ִִָ�ְִָ�ֲִָ�ֶֶָ�מל�
מק�לי� וכ�� �אהבה. ק�ניה� רצ�� �אימה ְְִַָ�ְְְְֲִֵֵֶַָָע��י�
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חי יחיד, יחד. אלהינ� מל�נ� �מ� נז�יר נמליכ�, ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹנר�ממ�
ה', א�ה �ר�� �מ�. עד עדי �מפאר, מ��ח ְְֲֵַַָָָָֹ�ְִָָהע�למי�,

����ח�ת. מה�ל ְִַָָ�ְֶֶמל�
ה' י�מח לע�ל�, ה' כב�ד יהי א��: �ס�קי� ְְְְְְִִִֵֵַָוק�רא
מ�זרח ע�ל�. ועד מע�ה מבר�, ה' �� יהי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹ�מע�יו.
על ה'; ��י�, �ל על ר� ה'. �� מה�ל מב�א�, עד ִֵַַָָָ�ְְֶֶַ�מ�,
ה', ודר. לדר זכר� ה', לע�ל�; �מ� ה', �ב�ד�. ְְְְְְִִִַַָָָֹֹה�מי�
י�מח� מ�לה. ��ל �מלכ�ת�, �סא�; הכי� ְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ��מי�
ימל� ה' מל�. ה' ב��י�, ויאמר� האר�; ותגל ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹה�מי�,
ה' מארצ�. ג�י� אבד� ועד; ע�ל� מל� ה' ועד. ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָלע�ל�
ותפר; עצה, עצ� ע�י�. מח�ב�ת הניא ��י�, עצת ָ�ְֵָ�ְְֲִִִִֵֵַַַהפיר
�לב מח�ב�ת ר��ת אל. ע�נ� �י יק��, ולא �בר ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹ��ר�
�עמ�ד; לע�ל� ה', עצת תק��. היא � ה' ועצת ְֲֲֲִִַַַַָָאי�,
צ�ה, ה�א ו�הי; אמר, ה�א �י ודר. לדר ל��, ְְְִִִִֶַַַָָָֹֹמח�ב�ת
�חר יעקב, �י ל�. למ��ב א�� �צ���, ה' בחר �י ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָֹֹו�עמד.
לא ונחלת� ע��, ה' י�� לא �י לסג�ת�. י�ראל, י�; ְֲִִַַָָֹֹֹ�ְְִִֵָָל�
לה�יב והר�ה י�חית; ולא ע��, יכ�ר רח�� וה�א ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹיעז�ב.
בי�� יעננ� ה�ל� ה��יעה; ה', חמת�. �ל יעיר ולא ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹא��,
הע� א�רי סלה. יהלל�� ע�ד בית�, י��בי א�רי ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקראנ�.
לדוד, מ"�ה�ה וק�רא אלהיו. �ה' הע� א�רי ל�, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ��כה

��י�. ספר ס�� עד וכ�'", ה�ל� אלהי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַֹאר�ממ�
ואמ�. אמ� לע�ל�, ה' �ר�� א��: �ס�קי� ק�רא ,�� ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָואחר
�ל לעיני ה' את �ויד ויבר� ואמ�. אמ� לע�ל�, ה' ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹימל�
אבינ�, י�ראל אלהי ה' א�ה �ר�� �ויד: ו�אמר ְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹה�הל,
וה�פארת וה�ב�רה ה�ד�ה ה' ל� ע�ל�. ועד ְְְְִֶֶַַָָ�ְְְֵַַָָמע�ל�
ה�מלכה, ה' ל� �באר�, ��מי� כל �י והה�ד, ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹוה�צח
וא�ה מ�פני�, וה�ב�ד והע�ר לרא�. לכל ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹוה�תנ�א
ל�ל. �לח�ק לג�ל �ביד� �גב�רה; �ח �ביד� ��ל, ְְְְְְְֵֵֵַַַַַָָָֹֹֹמ��ל
�פאר��. ל�� �מהללי� ל�, אנחנ� מ�די� אלהינ�, ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָֹוע�ה

�תה�ה. �רכה �ל על �מר�מ� �בד�, �� ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹויברכ�
נסח�: ה�א זה ה�מיר�ת, �ס�קי ��אחר אחר�נה ְָ�ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ�רכה
��מי� וה�ד�� ה�ד�ל ה�ל� מל�נ�, לעד �מ� ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָי���ח
וזמרה, ה�ל ��בח, �יר אלהינ�, ה' נאה ל� �י ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ�באר�;
מלכ�ת עז ותפארת, �ה�ה �ד�ה וה�די�ת, ְְְְִִֶֶַָָֹ�ְְְָָ�רכ�ת
ה' א�ה �ר�� ע�ל�. ועד מע�ה �גב�רה, נצח ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָ�ממ�לה,
הה�די�ת, אל ה���ח�ת, �ד�ל מל� הע�ל�, מל� ְֵַָָ�ְֱֵֶֶֶֶַָָֹאלהינ�
הע�למי�. חי זמרה, ��ירי ה��חר ה�ע�י�, �ל ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָאד��

ה�ק��. �מנהג ס�פ�, עד ה�ירה ְְְִִֵַַַַָָָוק�רא
זה: נסח ז�, �רכה לפני לה�סי� הע� �ל נהג� ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹ���ת,
��ר, �ל ור�ח אלהינ�; ה' �מ�, את �בר� חי �ל ְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָֹנ�מת
מע�ל� ודר לדר �מיד. מל�נ� זכר� את �תר�מ� תפאר, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹל�
ואי� אלהי�; אי� �מ�לעדי� האל, ה�א א�ה ע�ל�, ְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָָֹועד
א�ה. א�א וצ�קה, צרה עת �כל �מ��יע ��אל מל� ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָלנ�
אד�� ה�ר��ת; �ל על אל�� �מרח�, �מפרנס �מ�יל ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַַַָ��דה
�חסד ע�למ� המנהג ����ח�ת, המה�ל ְְְֵֶֶַַָָ�ַָ�ְַַָה��לד�ת,
ולא ינ�� לא אמת, אלהי� וה' ר�י�. �רחמי� ְְְֱֱֲִִִִֶַַַָָֹֹֹ�בר��תיו
נ�פלי� ס�מ� רד�מי�, ה�קי� י�ני�, המע�רר ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַיי��;
וא�� מ�די�. אנחנ� �ל� � אס�רי� �מ�יר ח�לי� ְְְְֲֲִִִִִֵַַור�פא

ו�פת�תינ� ��יו, �המ�� ר�ה �ל��ננ� ,��� �ירה מלא ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָפינ�
וכ�רח, ��מ� מאיר�ת ועינינ� הרקיע, �מרחבי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�בח
אי� � �א�ל�ת ק��ת ורגלינ� �מי�, �נ�רי �ר���ת ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָוידינ�

ל� לה�ד�ת מס�יקי� �מ�אנ� את �לבר� אלהינ�, ה' ְְְְְֱִִִֵֵֶַָָָֹ
רבב�ת רבבי ורב אלפי� אלפי מאל� אחת על ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמל�נ�,
ועד מ�פני� אב�תינ�, וע� ע�נ� �ע�ית ה��ב�ת, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָ�עמי�
�דיתנ�, עבדי� מ�ית אלהינ�, ה' �אל�נ� מ�צרי� ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹה�ה;
מ�בר ה�ל�נ�, �מחרב �ל�ל�נ�, �ב�בע זנ�נ�, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ�רעב
עזר�נ� ה�ה ועד ��ית��; ר�י� רעי� �מחליי� ְְֲֳִִִִִִֵֵַַַָָָָָָמ�ט�נ�,
�נ�, ���ג� אברי� ,�� על חסדי�. עזב�נ� ולא ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹרחמי�,
� �פינ� �מ� א�ר ול��� �א�ינ�, ��פח� �נ�מה ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָור�ח
פלאי�. נ�י רב על אלהינ�, ה' �מ� את ויברכ� י�ד� ה� ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹה�
ל� עי� וכל ת��ח, ל� ל��� וכל י�דה, ל� �ה כל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ�י
ת��חוה, לפני� ק�מה וכל תכרע, ל� �ר� וכל ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָתצ�ה,
ל�מ�, יז�ר� וה�לי�ת וה�רבי� יירא��, ה�בב�ת ְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָוכל
מ�יל כמ��, מי ה' �אמרנה, עצמ�תי �ל ��אמר: ְְֱִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ��בר
צ�יקי� ר�נ� ונאמר: מ��זל�; ואבי�� עני מ���, מחזק ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָעני
�בדברי �תר�מ�, י�רי� �פי תה�ה. נאוה לי�רי� ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָ�ה',
�בקרב �תק��, חסידי� �ל �בל��� �ת�ר�, ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָצ�יקי�
י�ראל, �ית �ל ע�� רבב�ת �במקהל�ת �תה�ל, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָקד��י�
לפני� היצ�רי� �ל ח�בת ��� � אלהינ� ה' �מ� ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֹית�אר
לג�ל, לר�מ� לפאר, ל��ח לה�ל, לה�ד�ת אלהינ�, ְְְְְְֱֵֵֵֵֵֵַַַַָֹה'
י�י �� �וד ���ח�ת �יר�ת זמיר�ת �ברי �ל על ְְִִֶַָ�ְְְִִִֵֵַַָ�לה�ר
ה�ד�ל ה�ל� מל�נ�, לעד �מ� י���ח מ�יח�. ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָעב��,
וכ� וכ�'. אלהינ� ה' נאה, ל� �י �באר�; ��מי� ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוה�ד��
קד� ה�זמ�ר, �ל ה��ת, לי�� �יר מזמ�ר לקר�ת ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹנהג�
ה���רי�. �בי�� ה��ת �י�� ה�מיר�ת �ס�קי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָ��תחיל�
קד� ���ת�ת �ד�ל ה�ל לקר�ת ��הג� מק�מ�ת ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹוי�
ה�על�ת �ירי לקר�ת ��הג� מק�מ�ת וי� ה�מיר�ת, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָ�ס�קי

�מנהג�. ה�ל �ְְִַָָֹ
נסח�: ה�א זה ��חר, �מע קריאת ��פני רא��נה ְָ�ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ�רכה
ח�� �ב�רא א�ר י�צר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ֱֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ�ר��
עליה, ול�רי� לאר� ה�איר ה�ל; את �ב�רא �ל�� ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹע�ה
מע�י� ר�� מה ברא�ית. מע�ה �מיד י�� �כל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהמח��
ה�ל� קנינ�. האר� מלאה ע�ית, �חכמה ��� ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ�ה',
וט�ב ה�תנ�א המפאר המ��ח מאז, לב�� �מ� ְְְִֵַַַָָֹ�ְְְְֵַַַָָה�ר�מ�
רח� הר�י� �רחמי� מל�נ�, ע�ל� אלהי ע�ל�. ְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹמימ�ת
�עדנ�. מ��ב י�ענ� מג� מ���נ�, צ�ר ע�נ� אד�� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָ�ֲֵָעלינ�,
יצר ט�ב ח�ה, זהרי �פעל התקי� �עה, �ד�ל �ר�� ְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָָאל
צבא�ת ���ת ע��, סביב�ת נת� מא�ר�ת ל�מ�, ְִִ�ְְְִִַָָ�ב�ד
ה' �ת�ר� קד�ת�. לאל יס�ר� �מיד ��י ר�ממי ְִֵָָ�ְְְְְִִֵֵַַַָָקד��י�
�בח �ל ועל מ�חת; האר� ועל מ�על ��מי� ְְְֱִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹאלהינ�,
סלה. יפאר��, ה� � יצר� א�ר �מא�ר�ת ידי�, ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָמע�ה
י���ח קד��י�. ��רא �אלנ�, מל�נ�, צ�רנ�, לעד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹ�ת�ר�
ע�מדי� מ�רתיו א�ר מ�רתי�, י�צר מל�נ�, לעד ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ�מ�
ח�י� אלהי� �דברי יחד ק�ל� את מ�מיעי� ע�ל�, ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָֹ�ר��
���רי�, ��� �ר�רי�, ��� אה�בי�, ��� ע�ל�. ִִָ�ְִָ�ֲִָ�ֶֶָ�מל�
מק�לי� וכ�� �אהבה. ק�ניה� רצ�� �אימה ְְִַָ�ְְְְֲִֵֵֶַָָע��י�
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לזה זה ר��ת ונ�תני� מ�ה, זה �מי� מלכ�ת על ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹעליה�
�בנעימה �ר�רה, ��פה ר�ח, �נחת לצ�ר� ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָלהק�י�
קד�� קד�� וא�מרי�: �יראה, ע�ני� �אחד ��� ְְְְְִִִֶָָָָָ�ְָטה�רה.
וח��ת והא�פ�י� �ב�ד�. האר� כל מלא צבא�ת; ה' ְְְְְִֶַַָָָָָָֹקד��,
�ר�� וא�מרי�: מ��חי� לע�ת�, מתנ�אי� יחד ְְְְִִַָָָ�ְְְִִֶַַַַֹה�ד�,
חי אל למל� י�נ�, נעימ�ת �ר�� לאל מ�ק�מ�. ה' ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָ�ב�ד
��על לב�� ה�א �י י�מיע�, ות��ח�ת יאמר� זמיר�ת ְְְִִֵַַָ�ְְְִֵַָֹוק��
אד�� י��ע�ת, מצמיח צדק�ת, ז�רע חד��ת, ע�ה ְְְְֲֲִֵֶַַַָָֹ�ב�ר�ת,
�אמ�ר: � ברא�ית מע�ה �מיד י�� �כל מח�� ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָנפלא�ת,
מא�ר�ת התקנ� חס��", לע�ל� �י �ד�לי�, א�רי� ְְְְְְְִִִִֶַַָָֹ"לע�ה

י ה', א�ה �ר�� ע�ל�. ה�א�ר�ת.ל��ח �צר ְְֵֵַַַַָָָ
חמלה אלהינ�; ה' אהב�נ�, ע�ל� אהבת �נ�ה: ְְְְֱֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹ�רכה
�מ�, �עב�ר מל�נ�, אבינ� עלינ�. חמל� יתרה, ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָ�ד�לה
�� ח�י�, ח�י ו�ל�דנ� ב�, �טח� א�ר אב�תינ� ִֵֵַ�ְְְֲֲֲֵֵֶַַַָָ�בעב�ר
ות� עלינ�, נא רח� המרח�, הרחמ�, אב אבינ�, ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָ�ח�נ�.
ולע��ת ל�מר �לל�ד ללמד ל�מע לה��יל להבי� ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָֹֹֹ�ל�נ�
עינינ� והאר �אהבה; ��רת� תלמ�ד �ברי �ל את ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ�לק��
את לאהבה לבבנ� ויחד יראת�, �ל�נ� וד�ק ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�מצו�תי�,
�אמת קד�� �� �י לב��, א�ה מהרה עלינ� �מל� ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�מ�.
וה��רא, ה���ר ה�ד�ל האל �מ� �בעב�ר עלינ�; ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָנקרא
�� �מ�. למע� ות��יענ� קרננ� �רי� �אהבה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמהרה
עד נ��ל ולא נ�ל� לא חסינ� �ב�מ� נב��, לא ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹֹ�טחנ�
ונ�מחה נגילה א�ה, מל�נ� אבינ� �י עד; ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָע�למי
נצח יעזב�נ� אל וחסדי�, אלהינ� ה' רחמי� ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ�י��עת�.
האר�, �נפ�ת מאר�ע ו�ל�� �רכה עלינ� והבא ועד. ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָסלה
ע� מ�ל בחר� בנ� �י לארצנ�. ק�ממ��ת מהרה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָוה�ליכנ�
�ליחד� ל� לה�ד�ת ה�ד�ל, ל�מ� וקרב�נ� ְְְְְְְֲִֵַַַָָָָָול���,
�ע�� ה��חר ה', א�ה �ר�� �מ�. את �לאהבה ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָ�לר�ממ�,

�אהבה. ְְֲִֵַָָי�ראל
נסח�: ה�א זה ��חר, �מע קר�ת ��אחר אחר�נה ְָ�ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָ�רכה
נחמד וח�יב, אה�ב ונאמ�, י�ר וק��, נכ�� וי�יב, ְְְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָאמת
ה�ה ה�בר ויפה ט�ב �מק�ל, מת�� וא�יר, נ�רא ְֶֶַַָָָָ�ְָ�ְְְִִַָָונעי�,
מג� יעקב צ�ר מל�נ�, ע�ל� אלהי אמת, ועד. לע�ל� ְְֱֱֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹעלינ�
�מלכ�ת� נכ��, וכ�א� ק��, ��מ� ק�� ה�א ודר לדר ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹֹי�ענ�;
�לע�למי לעד ונאמני� ח�י� �דבריו ק�מת, ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָואמ�נת�
��ר�תינ�, �ל ועל �נינ� על אב�תינ� ועל עלינ� ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָע�למי�,
ועל הרא��ני� על עבדי�; י�ראל זרע ��ר�ת �ל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָועל
אמת, יעבר. ולא חק �אמת, וק�� ט�ב �בר � ְְֱֱֲֲִֶֶֶַַַָָָָָֹֹהאחר�ני�
�מל� מל�נ� אב�תינ�, ואלהי אלהינ� ה' ה�א ְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ�א�ה
י��עתנ�, וצ�ר י�צרנ� אב�תינ�, וג�אל ��אלנ� ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵָאב�תינ�,
ע�ד אלהי� לנ� ואי� �מ�, ה�א מע�ל� �מ�ילנ�, ְְֱִִֵֵֵֵֶַָָֹ��דנ�
�מ��יע מג� מע�ל�, ה�א א�ה אב�תינ� עזרת ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָז�לת�.
מ��ב�, ע�ל� �ר�� וד�ר. ��ר �כל אחריה� ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָלבניה�
א�ר אי� א�רי אמת, אר�. אפסי עד וצדקת� ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�מ��טי�
א�ה אמת, ל��; על י�י� �דבר� ות�רת� מצו�תי�, ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָי�מע
�בני�; לאב�ת ריב� לריב ���ר �מל� לע��, אד�� ְְִִִִֶֶַָָָָָָה�א
אי� �מ�לעדי� אחר��, ה�א וא�ה רא��� ה�א א�ה ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָאמת,

מ�ית אלהינ�, ה' �אל�נ�, מ�צרי� אמת, מ��יע. ְְְֱֱִִִִִֵֵֶַַַָָֹלנ�
�בכ�ר� הרג�, ��בר מצרי� �כ�רי וכל �דיתנ�, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָעבדי�
מ��, עבר� וידידי� ט�ע�, וזדי� �קע�, ס�� וי� ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָ�אל�,
��ח� זאת ועל נ�תר. לא מה� אחד עד צריה�, מי� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹויכ��
זמיר�ת �יר�ת ידידי� ונתנ� לאל, ור�ממ� ְְְְְְְִִִִִֵָָ�א�לי�,
ונ�רא, ���ר �ד�ל ונ�א, ר� וק��. חי אל למל� ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ����ח�ת
מ�ציא מר��, עדי �פלי� מג�י� אר�, עדי �אי� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמ��יל
י�ראל לע�� וע�נה ��י�, וע�זר ענוי�, �פ�דה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָאסירי�,
וכל מ�ה ה�א. �ר�� עלי��, לאל �ה�ה אליו; �וע� ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�עת
כ��: אמר� ר�ה, ��מחה � �ירה אמר� ל� י�ראל, ָ�ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָ�ני
תה�ת, נ�רא ��ד�, נא�ר �מ�� מי ה', �אל� כמ�� ְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹמי
ה' "�אלנ�, ונאמר: ועד. לע�ל� ימל� ה' פלא. ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹע�ה
י�ראל. �אל ה', א�ה �ר�� י�ראל". קד�� �מ�, ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָצבא�ת
ה�א זה ערבית, �ל �מע קר�ת ��פני רא��נה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�רכה
�דבר� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה �ר�� ְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָֹ�נסח�:

�תב �ערי�, ��תח �חכמה ערבי�, מ��המעריב �נה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
ה��כבי� את מס�ר ה�מ�י�, את מחלי� ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָע�י�,
א�ר ��לל ולילה, י�מ� ��רא �רצ�נ�. �רקיע ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�מ�מר�תיה�
לילה, �מביא י�� מעביר א�ר, מ�ני וח�� ח�� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹמ�ני
י�ראל. קד�� �מ�, צבא�ת ה' ל�ילה, י�� �י� ְְְְְְִִֵֵַַַָָָמב�יל

ערבי�. ה�עריב ה', א�ה ֲֲִִַַַָָָ�ר��
��רה אהב�; ע�� י�ראל ע�ל�, אהבת �נ�ה: ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָ�רכה
אלהינ�, ה' �� על ל�ד�. א�ת� �מ��טי�, וח�י� ְְֱִִִִֵֵַַָָָֹ�ְְִ�מצו�ת
�דברי ונעלז ונ�מח רצ�נ�, �ח�י נ�יח �בק�מנ� ְְְְְְֲִִֵֵֶַַֹ�ְְְְִֵֵַָָ��כבנ�
נה�ה �בה� ימינ�, ואר� ח�ינ� ה� �י � ועד לע�ל� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹת�רת�
היא �י ועד, לע�ל� מ��� תס�ר לא ואהבת� ולילה. ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָָֹי�מ�
לעד. י�ראל ע�� את א�הב ה', א�ה �ר�� רא�נ�. ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעטרת
ה�א זה ערבית, �ל �מע קר�ת ��אחר רא��נה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָ�רכה
אלהינ� ה' ה�א �י עלינ�, ק�� זאת �ל אמ�נה אמת ְֱֱֱִֵֵֶַָָָָָֹֹ�נסח�:
ה��דנ� � ז�לת� ואפס מל�נ�, אמת ע��; י�ראל ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָואנחנ�
לנ� ה�פרע האל עריצי�, מ�� ה��אלנ� מלכי�, ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמ�ד
נפ�נ� ה�� נפ�נ�, א�יבי לכל �מ�ל המ��� ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָמ�רינ�,
א�יבינ�, �מ�ת על ה�דריכנ� רגלנ�, ל��ט נת� ולא ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹ�ח�י�,
�פרעה, נקמה �נ� הע�ה ��נאינ�. �ל על קרננ� ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹו�ר�
�כ�רי �ל �עברת� ה��ה ח�, �ני �אדמת �מ�פתי� ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָא�ת�ת
ה�עביר ע�ל�; לחר�ת מ��כ� י�ראל את ו��צא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמצרי�,
��נאיה� ואת ר�דפיה� ואת ס��, י� �זרי �י� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ�ניו
ל�מ�; ו��ח� וה�ד� �ב�רת�, את בני� רא� ט�ע. ְְְְְְִִִִִֶַָָָ�תה�מ�ת
ר�ה ��מחה ��� וענ� עליה�, ק�ל� �רצ�� ְְִַָָָ�ְְְְֲִֵֶַָָ�מלכ�ת�
נ�רא ��ד�; נא�ר כמ�� מי ה', �אל� כמ�� מי ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹואמר�:
ה' ��אלנ�, ונאמר ועד. לע�ל� ימל� ה' פלא. ע�ה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹתה�ת,
י�ראל. �אל ה', א�ה �ר�� י�ראל. קד�� � �מ� ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָצבא�ת
ה�א זה ערבית, �ל �מע קר�ת ��אחר אחר�נה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָ�רכה
לח�י� והעמידנ� ל�ל��, אלהינ� ה' ה��יבנ� ְְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָֹ�נסח�:
ט�בה �עצה ות�ננ� �ל�מ�, ס�ת עלינ� �פרס ְְְְֵֵֶַַָָ�ְְֵָָֹ�ל�ל��,
רע �בר מ�ל וה�ילנ� ו�מרנ�, �עדנ� והג� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמ�פני�.
��מר �מאחרינ�, מ�פנינ� ה�ט� ��בר לילה, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹ�מ�חד
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�נפי� �בצל א�ה. �מ�ילנ� ��מרנ� �י � �ב�אנ� ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָצאתנ�
��מר יי��, ולא ינ�� לא ה�ה ��אמר: ��בר ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ�ס�ירנ�,
לע�ל�, ה' �ר�� לעד. י�ראל ע�� ��מר �ר��... ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָי�ראל.
הע�, �ל ו�רא ואמ�. אמ� לע�ל�, ה' ימל� ואמ�; ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹאמ�
ה�א ה' האלהי�, ה�א ה' ו�אמר�: �ניה� על ְְְֱִִֵֶַַַָֹֹו��ל�
�ל את ה' כב�ד וי�לא לע�ל�, �ב�ד� �� �ר�� ְְְְֱִִֵֵֶָָָָָֹהאלהי�.
��קר, ה' �ר�� ��ילה; ה' �ר�� ,���� ה' �ר�� ְֶֶַַַָָָָָָָֹהאר�.
האל �ק�מנ�. ה' �ר�� ��כבנ�, ה' �ר�� �ערב; ה' ְְְֵֵֵֶָָָָָָָ�ר��
חי �ל נפ� �יד� א�ר וה�תי�, הח�י� נפ��ת �יד� ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָא�ר
אל ה', א�תי �דית ר�חי; אפקיד �יד� אי�. ��ר �ל ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָור�ח
�י��עת�, נפ�נ� ותגל ל�נ� וי�מח עינינ� ירא� ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָאמת.
ימל� ה' מל�, ה' מל�, ה' אלהי�. מל� לצ���, ְְֱֱִִִֶֶֶַָָָָֹֹ�אמ�ר
�מיד וק�� חי �כב�ד� ה��ל� ה', א�ה �ר�� ועד. ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלע�ל�

ועד. לע�ל� ְְִֶָָֹימל�
ז�, �רכה �אמצע �ס�קי� לה�סי� הע� מקצת ְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָונהג�
�ניה� על ו��ל� הע�, �ל ו�רא ה�ה: ��סח ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹוק�ראי�
ה' ה��יענ� האלהי�. ה�א ה' האלהי�, ה�א ה' ְֱֱִִִֵַָָֹֹֹו�אמר�:
לה���ח קד��, ל�� לה�ד�ת ה��י�, מ� וק�צנ� ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹאלהינ�,
�י ה�ד�ל, �מ� �עב�ר ע��, את ה' י�� לא �י ְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹֹ�תה�ת�.
צ���, �הר מ��יעי� ועל� לע�. ל� אתכ� לע��ת ה' ְְְְֲִִִִֶֶַַָָה�איל

וה ע�ו; הר את למל�ל��ט ה' והיה ה�ל�כה. לה' יתה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אחד. ��מ� אחד, ה' יהיה הה�א ���� האר�, �ל ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָעל
�יד� �מיד. עלינ� �מלכ�ת� �מ� ק�� ���מי�, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאלהינ�
�ל ור�ח חי �ל נפ� �יד� א�ר ה�תי�, ונפ� הח�י� ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָנפ�
אמת. אל ה', א�תי �דית ר�חי; אפקיד �יד� אי�. ְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָ��ר
וד�ר לד�ר לע�ל�, ל� נ�דה מרעית�; וצא� ע��, ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָָֹואנחנ�
רמ�ה. מ���� �קר, מ�פת נפ�י ה�ילה ה', �ה�ת�. ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנס�ר
ת�למ� ולא תב�� לא ע�למי�, ���עת �ה' נ��ע ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹֹי�ראל
ע� היה �א�ר ע�נ�, אלהינ� ה' יהי עד. ע�למי ְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָֹעד
אליו, לבבנ� לה��ת י��נ�; ואל יעזבנ� אל ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָאב�תינ�,
א�ר �מ��טיו, וח�יו מצ�תיו ול�מר �רכיו, �כל ְֲִֶָָָ�ְְְְְְִִֶֶָָָָָֹללכת
�ר�� י�. הלל� י�, �ה�ל ה��מה �ל אב�תינ�. את ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹצ�ה
�ערב; ה' �ר�� ��קר, ה' �ר�� ��ילה; ה' �ר�� ,���� ְֶֶֶַַַָָָָָָֹה'
סלה, נה�ל�, �מיד �ק�מנ�. ה' �ר�� ��כבנ�, ה' ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָ�ר��
וק�� חי �כב�ד� ה��ל� ה', א�ה �ר�� �אמ�נת�. ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָונ�יח

ועד. לע�ל� ימל� ְְִִֶָָָֹ�מיד

שני יו�

וסּדּורן: הּתפּלה ּברכֹות ¨¦§¨¦§©§¦©Ÿנסח
אברה�(‡) אלהי אב�תינ�, ואלהי אלהינ� ה', א�ה ְֱֱֲֵֵֵֵֵַַָָָָֹֹֹ�ר��

וה��רא, ה���ר ה�ד�ל האל יעקב, ואלהי יצחק ְְֱֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹאלהי
חס�י וז�כר ה�ל, וק�נה ט�בי� חסדי� ��מל עלי��, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָֹאל
�מג�. מ��יע רחמ� מל� בניה�, לבני ��אל �מביא ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאב�ת,
ה', לע�ל� ���ר א�ה (ב) אברה�. מג� ה', א�ה ְְִֵַַַָָָָָָָ�ר��
ה���. �מ�ריד הר�ח מ�יב לה��יע, רב א�ה מתי� ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָמח�ה
ר�פא ר�י�, �רחמי� מתי� מח�ה �חסד. ח�י� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַמכל�ל
אמ�נת� �מק�� אס�רי�, �מ�יר נ�פלי� וס�מ� ְְְֱֲִִִִֵֵַַָח�לי�,
ממית ,�� ��מה �מי �ב�ר�ת, �על כמ�� מי עפר. ְִִִִֵֵֵֶַַָָָָלי�ני

מח�ה ה', א�ה �ר�� מתי�. להחי�ת א�ה ונאמ� ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ�מח�ה;
י�� �כל �קד��י� קד��, ו�מ� קד��, א�ה (ג) ְְְְִִִֵַַָָָָה�תי�.
ח�נ� א�ה (ד) ה�ד��. האל ה', א�ה �ר�� �לה. ְְֵֵֶַַַַָָָָָָיהלל��,
�בינה �עה מא�� ח�נ� �ינה; לאנ�� �מל�ד �עת, ְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָלאד�
אבינ� ה�יבנ� (ה) ה�עת. ח�נ� ה', א�ה �ר�� ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָוה��ל.
�ת��בה והחזירנ� לעב�דת�, מל�נ� וקרבנ� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלת�רת�,
סלח (ו) �ת��בה. הר�צה ה', א�ה �ר�� לפני�. ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ�למה
אל �י פ�ענ�, �י מל�נ� לנ� �מח�ל חטאנ�, �י אבינ� ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָלנ�
(ז) לסלח. �מר�ה ח��� ה', א�ה �ר�� א�ה. וס�ח ְְְִֶַַַַַָָָָָֹט�ב
��אל מל� אל �י לגאלנ�, �מהר ריבנ�, וריבה בענינ�, ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָראה
ה' רפאנ� (ח) י�ראל. ��אל ה', א�ה �ר�� א�ה. ְְִֵֵֵַָָָָָָָָחזק
�למה רפ�אה והעלה ונ��עה, ה��יענ� ונרפא, ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָֹאלהינ�
ה', א�ה �ר�� א�ה. רחמ� ר�פא אל �י �חל�אינ�, ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָלכל
מע�ה �כל אלהינ� ה' �רכנ� (ט) י�ראל. ע�� ח�לי ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹר�פא
האדמה, �ני על �מטר טל ות� �נתנ�, את �בר� ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָידינ�,
מ�נ�ת מע�ר תבל �ני ור�ה מ��ב�, ��� הע�ל� את ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָ�ְֶַַָָו��ע
�ל ואת ה�את ה�נה את אלהינ� ה' וה�ילה ו�מרה ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹידי�,
ות� �רענ�ת, מיני �מ�ל מ�חית מיני מ�ל �ב�את� ְְֵָ�ְְִִִִִִֵֵֵַָָָָמיני
ה��ב�ת. ��ני� �ברכה ו�ל�� �בע ותקוה אחרית ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹל�
�ד�ל ���פר �קע (י) ה�ני�. מבר� ה', א�ה ְְְִֵַַַָָָָָָ�ר��
�נפ�ת מאר�ע �ל��תינ� �ל את לק�� נס ו�א ְְֵֵַַַ�ְְְֵֵֵֵֶַָָָלחר�תנ�,
י�ראל. ע�� נדחי מק�� ה', א�ה �ר�� לארצנ�. ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהאר�
�ב�ח�ה, וי�עצינ� �ברא��נה, ��פטינ� ה�יבה ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָ(יא)
�רחמי� לב�� א�ה עלינ� �מל� ואנחה, יג�� מ��� ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהסר
�מ��ט. צדקה א�הב מל� ה', א�ה �ר�� �במ��ט. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ�צדק
יאבד�, �רגע ה�יני� �ל �קוה, �הי אל ל���די� ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ�ְַ(יב)
ה', א�ה �ר�� �ימינ�. מהרה ות���ר �ע�ר זד�� ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָ�מלכ�ת
ועל ה��יקי� על (יג) זדי�. �מכניע א�יבי� ְְְִִִִִֵֵַַַַַַ��בר

י�ראל,הח �ית ע�� �ארית ועל ה�דק, �רי ועל סידי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
ה��טחי� לכל ט�ב �כר ות� אלהינ�, ה' רחמי� ְְְֱֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹיהמ�
�י נב��, לא לע�ל�, ע�ה� חלקנ� ו�י� �אמת; ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹ��מ�
מ�ע� ה', א�ה �ר�� נ�ע��. ולי��עת� �טחנ�, ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָ��מ�
�א�ר עיר� יר��לי� �ת�� ���� (יד) ל��יקי�. ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹ�מבטח
א�ה �ר�� �ימינ�. �מהרה ע�ל� �ני� א�ת� �בנה ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָ��ר�,
תצמיח, מהרה �וד צמח את (טו) יר��לי�. ��נה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָה',
י��עה. קר� מצמיח ה', א�ה �ר�� �י��עת�. �ר�� ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָוקרנ�
וק�ל עלינ�, ורח� וח�ס אלהינ�, ה' ק�לנ� �מע ְְְְֱֵֵֵֵֵַַַָֹ(טז)
אל ריק� מל�נ�, מ�פני� �פ�תנ�; את ורצ�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�רחמי�
ה', א�ה �ר�� �ה. �ל �פ�ת ��מע א�ה �י ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ��יבנ�;
ולתפ�ת� י�ראל �ע�� אלהינ� ה' רצה (יז) �פ�ה. ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹ��מע
�תפ�ת� י�ראל, וא�י �ית� לדביר העב�דה וה�ב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָ�עה,
עב�דת �מיד לרצ�� �תהי �רצ��, תק�ל �אהבה ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָמהרה
לצ��� לנו� ���ב� עינינ� ותחזינה ותרצנ�, ע��. ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָי�ראל
לצ���. �כינת� ה�חזיר ה', א�ה �ר�� �מאז. ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָ�רחמי�
ח�ינ� צ�ר אלהינ�, ה' ה�א �א�ה ל�, אנחנ� מ�די� ְֱֲִֵֵֶַַַָָֹ(יח)
�ה�ת� �נס�ר ל� נ�דה וד�ר. לד�ר ה�א א�ה י�ענ�, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָמג�
על ל�, ה�ק�ד�ת נ�מ�תינ� על �יד�, ה�ס�רי� ח�ינ� ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָעל
ה��ב וצהרי�. ובקר ערב ועת, עת ��כל ונפלא�תי� ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹנ�י�
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�נפי� �בצל א�ה. �מ�ילנ� ��מרנ� �י � �ב�אנ� ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָצאתנ�
��מר יי��, ולא ינ�� לא ה�ה ��אמר: ��בר ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ�ס�ירנ�,
לע�ל�, ה' �ר�� לעד. י�ראל ע�� ��מר �ר��... ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָי�ראל.
הע�, �ל ו�רא ואמ�. אמ� לע�ל�, ה' ימל� ואמ�; ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹאמ�
ה�א ה' האלהי�, ה�א ה' ו�אמר�: �ניה� על ְְְֱִִֵֶַַַָֹֹו��ל�
�ל את ה' כב�ד וי�לא לע�ל�, �ב�ד� �� �ר�� ְְְְֱִִֵֵֶָָָָָֹהאלהי�.
��קר, ה' �ר�� ��ילה; ה' �ר�� ,���� ה' �ר�� ְֶֶַַַָָָָָָָֹהאר�.
האל �ק�מנ�. ה' �ר�� ��כבנ�, ה' �ר�� �ערב; ה' ְְְֵֵֵֶָָָָָָָ�ר��
חי �ל נפ� �יד� א�ר וה�תי�, הח�י� נפ��ת �יד� ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָא�ר
אל ה', א�תי �דית ר�חי; אפקיד �יד� אי�. ��ר �ל ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָור�ח
�י��עת�, נפ�נ� ותגל ל�נ� וי�מח עינינ� ירא� ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָאמת.
ימל� ה' מל�, ה' מל�, ה' אלהי�. מל� לצ���, ְְֱֱִִִֶֶֶַָָָָֹֹ�אמ�ר
�מיד וק�� חי �כב�ד� ה��ל� ה', א�ה �ר�� ועד. ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלע�ל�

ועד. לע�ל� ְְִֶָָֹימל�
ז�, �רכה �אמצע �ס�קי� לה�סי� הע� מקצת ְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָונהג�
�ניה� על ו��ל� הע�, �ל ו�רא ה�ה: ��סח ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹוק�ראי�
ה' ה��יענ� האלהי�. ה�א ה' האלהי�, ה�א ה' ְֱֱִִִֵַָָֹֹֹו�אמר�:
לה���ח קד��, ל�� לה�ד�ת ה��י�, מ� וק�צנ� ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹאלהינ�,
�י ה�ד�ל, �מ� �עב�ר ע��, את ה' י�� לא �י ְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹֹ�תה�ת�.
צ���, �הר מ��יעי� ועל� לע�. ל� אתכ� לע��ת ה' ְְְְֲִִִִֶֶַַָָה�איל

וה ע�ו; הר את למל�ל��ט ה' והיה ה�ל�כה. לה' יתה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אחד. ��מ� אחד, ה' יהיה הה�א ���� האר�, �ל ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָעל
�יד� �מיד. עלינ� �מלכ�ת� �מ� ק�� ���מי�, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאלהינ�
�ל ור�ח חי �ל נפ� �יד� א�ר ה�תי�, ונפ� הח�י� ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָנפ�
אמת. אל ה', א�תי �דית ר�חי; אפקיד �יד� אי�. ְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָ��ר
וד�ר לד�ר לע�ל�, ל� נ�דה מרעית�; וצא� ע��, ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָָֹואנחנ�
רמ�ה. מ���� �קר, מ�פת נפ�י ה�ילה ה', �ה�ת�. ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנס�ר
ת�למ� ולא תב�� לא ע�למי�, ���עת �ה' נ��ע ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹֹי�ראל
ע� היה �א�ר ע�נ�, אלהינ� ה' יהי עד. ע�למי ְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָֹעד
אליו, לבבנ� לה��ת י��נ�; ואל יעזבנ� אל ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָאב�תינ�,
א�ר �מ��טיו, וח�יו מצ�תיו ול�מר �רכיו, �כל ְֲִֶָָָ�ְְְְְְִִֶֶָָָָָֹללכת
�ר�� י�. הלל� י�, �ה�ל ה��מה �ל אב�תינ�. את ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹצ�ה
�ערב; ה' �ר�� ��קר, ה' �ר�� ��ילה; ה' �ר�� ,���� ְֶֶֶַַַָָָָָָֹה'
סלה, נה�ל�, �מיד �ק�מנ�. ה' �ר�� ��כבנ�, ה' ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָ�ר��
וק�� חי �כב�ד� ה��ל� ה', א�ה �ר�� �אמ�נת�. ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָונ�יח

ועד. לע�ל� ימל� ְְִִֶָָָֹ�מיד

שני יו�

וסּדּורן: הּתפּלה ּברכֹות ¨¦§¨¦§©§¦©Ÿנסח
אברה�(‡) אלהי אב�תינ�, ואלהי אלהינ� ה', א�ה ְֱֱֲֵֵֵֵֵַַָָָָֹֹֹ�ר��

וה��רא, ה���ר ה�ד�ל האל יעקב, ואלהי יצחק ְְֱֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹאלהי
חס�י וז�כר ה�ל, וק�נה ט�בי� חסדי� ��מל עלי��, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָֹאל
�מג�. מ��יע רחמ� מל� בניה�, לבני ��אל �מביא ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאב�ת,
ה', לע�ל� ���ר א�ה (ב) אברה�. מג� ה', א�ה ְְִֵַַַָָָָָָָ�ר��
ה���. �מ�ריד הר�ח מ�יב לה��יע, רב א�ה מתי� ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָמח�ה
ר�פא ר�י�, �רחמי� מתי� מח�ה �חסד. ח�י� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַמכל�ל
אמ�נת� �מק�� אס�רי�, �מ�יר נ�פלי� וס�מ� ְְְֱֲִִִִֵֵַַָח�לי�,
ממית ,�� ��מה �מי �ב�ר�ת, �על כמ�� מי עפר. ְִִִִֵֵֵֶַַָָָָלי�ני

מח�ה ה', א�ה �ר�� מתי�. להחי�ת א�ה ונאמ� ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ�מח�ה;
י�� �כל �קד��י� קד��, ו�מ� קד��, א�ה (ג) ְְְְִִִֵַַָָָָה�תי�.
ח�נ� א�ה (ד) ה�ד��. האל ה', א�ה �ר�� �לה. ְְֵֵֶַַַַָָָָָָיהלל��,
�בינה �עה מא�� ח�נ� �ינה; לאנ�� �מל�ד �עת, ְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָלאד�
אבינ� ה�יבנ� (ה) ה�עת. ח�נ� ה', א�ה �ר�� ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָוה��ל.
�ת��בה והחזירנ� לעב�דת�, מל�נ� וקרבנ� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלת�רת�,
סלח (ו) �ת��בה. הר�צה ה', א�ה �ר�� לפני�. ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ�למה
אל �י פ�ענ�, �י מל�נ� לנ� �מח�ל חטאנ�, �י אבינ� ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָלנ�
(ז) לסלח. �מר�ה ח��� ה', א�ה �ר�� א�ה. וס�ח ְְְִֶַַַַַָָָָָֹט�ב
��אל מל� אל �י לגאלנ�, �מהר ריבנ�, וריבה בענינ�, ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָראה
ה' רפאנ� (ח) י�ראל. ��אל ה', א�ה �ר�� א�ה. ְְִֵֵֵַָָָָָָָָחזק
�למה רפ�אה והעלה ונ��עה, ה��יענ� ונרפא, ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָֹאלהינ�
ה', א�ה �ר�� א�ה. רחמ� ר�פא אל �י �חל�אינ�, ְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָלכל
מע�ה �כל אלהינ� ה' �רכנ� (ט) י�ראל. ע�� ח�לי ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹר�פא
האדמה, �ני על �מטר טל ות� �נתנ�, את �בר� ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָידינ�,
מ�נ�ת מע�ר תבל �ני ור�ה מ��ב�, ��� הע�ל� את ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָ�ְֶַַָָו��ע
�ל ואת ה�את ה�נה את אלהינ� ה' וה�ילה ו�מרה ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹידי�,
ות� �רענ�ת, מיני �מ�ל מ�חית מיני מ�ל �ב�את� ְְֵָ�ְְִִִִִִֵֵֵַָָָָמיני
ה��ב�ת. ��ני� �ברכה ו�ל�� �בע ותקוה אחרית ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹל�
�ד�ל ���פר �קע (י) ה�ני�. מבר� ה', א�ה ְְְִֵַַַָָָָָָ�ר��
�נפ�ת מאר�ע �ל��תינ� �ל את לק�� נס ו�א ְְֵֵַַַ�ְְְֵֵֵֵֶַָָָלחר�תנ�,
י�ראל. ע�� נדחי מק�� ה', א�ה �ר�� לארצנ�. ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהאר�
�ב�ח�ה, וי�עצינ� �ברא��נה, ��פטינ� ה�יבה ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָ(יא)
�רחמי� לב�� א�ה עלינ� �מל� ואנחה, יג�� מ��� ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהסר
�מ��ט. צדקה א�הב מל� ה', א�ה �ר�� �במ��ט. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ�צדק
יאבד�, �רגע ה�יני� �ל �קוה, �הי אל ל���די� ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ�ְַ(יב)
ה', א�ה �ר�� �ימינ�. מהרה ות���ר �ע�ר זד�� ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָ�מלכ�ת
ועל ה��יקי� על (יג) זדי�. �מכניע א�יבי� ְְְִִִִִֵֵַַַַַַ��בר

י�ראל,הח �ית ע�� �ארית ועל ה�דק, �רי ועל סידי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
ה��טחי� לכל ט�ב �כר ות� אלהינ�, ה' רחמי� ְְְֱֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹיהמ�
�י נב��, לא לע�ל�, ע�ה� חלקנ� ו�י� �אמת; ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹ��מ�
מ�ע� ה', א�ה �ר�� נ�ע��. ולי��עת� �טחנ�, ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָ��מ�
�א�ר עיר� יר��לי� �ת�� ���� (יד) ל��יקי�. ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹ�מבטח
א�ה �ר�� �ימינ�. �מהרה ע�ל� �ני� א�ת� �בנה ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָ��ר�,
תצמיח, מהרה �וד צמח את (טו) יר��לי�. ��נה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָה',
י��עה. קר� מצמיח ה', א�ה �ר�� �י��עת�. �ר�� ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָוקרנ�
וק�ל עלינ�, ורח� וח�ס אלהינ�, ה' ק�לנ� �מע ְְְְֱֵֵֵֵֵַַַָֹ(טז)
אל ריק� מל�נ�, מ�פני� �פ�תנ�; את ורצ�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�רחמי�
ה', א�ה �ר�� �ה. �ל �פ�ת ��מע א�ה �י ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ��יבנ�;
ולתפ�ת� י�ראל �ע�� אלהינ� ה' רצה (יז) �פ�ה. ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹ��מע
�תפ�ת� י�ראל, וא�י �ית� לדביר העב�דה וה�ב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָ�עה,
עב�דת �מיד לרצ�� �תהי �רצ��, תק�ל �אהבה ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָמהרה
לצ��� לנו� ���ב� עינינ� ותחזינה ותרצנ�, ע��. ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָי�ראל
לצ���. �כינת� ה�חזיר ה', א�ה �ר�� �מאז. ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָ�רחמי�
ח�ינ� צ�ר אלהינ�, ה' ה�א �א�ה ל�, אנחנ� מ�די� ְֱֲִֵֵֶַַַָָֹ(יח)
�ה�ת� �נס�ר ל� נ�דה וד�ר. לד�ר ה�א א�ה י�ענ�, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָמג�
על ל�, ה�ק�ד�ת נ�מ�תינ� על �יד�, ה�ס�רי� ח�ינ� ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָעל
ה��ב וצהרי�. ובקר ערב ועת, עת ��כל ונפלא�תי� ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹנ�י�
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הח�י� �ל חסדי�, ת�� לא �י המרח� רחמי�, כל� לא ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ�י
ה', א�ה �ר�� ה��ב. האל ט�ב �י ה�ד�ל, �מ� את ְְְִֵֶַַַַָָָָָיהלל�
ט�בה �ל�� �י� (יט) לה�ד�ת. נאה �ל� �מ� ְְְִִֶַָָָה��ב
�ברכנ� ע��, י�ראל ועל עלינ� ורחמי� וחסד ח� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�ברכה,
ה' לנ� נת� �ני� מ�א�ר �י �ני�, מ�א�ר �אחד ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָ���נ�
וט�ב ו�ל��; צדקה וחסד אהבה וח�י� ��רה ְְְְְֱֲִֵֶֶַַָָָָָֹאלהינ�,
א�ה �ר�� ��ל��. עת �כל י�ראל ע�� את לבר� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ�עיני�

��ל��. י�ראל ע�� את המבר� ְְִֵֵֶַַַָָָה',
מ�ריד לה��יע, רב �נ�ה: �ברכה א�מר הח�ה, ְְְִִִִִֵַַַַָָָָ�ימ�ת

וכ�'; �חסד ח�י� מכל�ל ְְְְִֵֶֶַַַָה�ל,
�כל אלהינ�, ה' �רכנ� זה: �נסח ��יעית �רכה ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ�מבר�
�נדבה, �רכה רצ�� �טללי �נתנ� את �בר� ידינ�, ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָמע�ה

ה�ני�. מבר� ה', א�ה �ר�� ה��ב�ת. ְִִֵַַַַָָָָָ��ני�
ימי� �מ�צאי ה���רי� י�� �מ�צאי ��ת מ�צאי ְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָ�לילי
לאד� ח�נ� א�ה זה: �נסח רביעית �רכה מבר� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹט�בי�,
לחל, קד� �י� הב�ל� וא�ה �ינה; לאנ�� �מל�ד ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ�עת,
ה�ביעי י�� �בי� ל��י�, י�ראל �בי� לח��, א�ר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָֹ�בי�
�� לחל, קד� �י� �הב�ל� ��� ה�ע�ה. ימי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹל��ת
�רענ�ת מיני �מ�ל מ�חית מיני מ�ל וה�ילנ� ְָ�ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָ�דנ�
מא�� וח�נ� ה�ל, מ� ו�מרנ� �ע�ל�; לב�א ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹה�תר���ת

ה�עת. ח�נ� ה', א�ה �ר�� וה��ל. �בינה ְְִֵֵֵַַַַַָָָָ�עה
�בע �בר�ת מ�סי� מ�עד, �ל �בח�� חד�י�, ְְְִִֵֶַַ�ְְֳִֵָָ�רא�י
זה: �נסח א�ת� �מבר� �מנחה, ו�חרית �ערבית ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹע�רה
וה�ב �עה, ולתפ�ת� י�ראל �ע�� אלהינ� ה' ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹרצה
מהרה �תפ�ת� י�ראל, וא�י �ית� לדביר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהעב�דה
י�ראל עב�דת �מיד לרצ�� �תהי �רצ��, תק�ל ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָ�אהבה
ירצה יראה י�יע ויב�א יעלה אב�תינ�, ואלהי אלהינ� ְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹע��.
זכר�� אב�תינ�, זכר�� זכר�ננ�, לפני� י�כר י�קד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָי�מע
ע�� �ל זכר�� עב��, �וד �� מ�יח זכר�� עיר�, ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָיר��לי�
� �לרחמי� לחסד לח� לט�בה לפלטה לפני�, י�ראל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ�ית

ז �לה��יענ�. �� לרח� ה�ה, החד� רא� ה'�י�� כרנ� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
לח�י�, �� ה��יענ� לברכה, �� �קדנ� לט�בה, �� ְְְְֱִִִֵֵֵַָָָָֹאלהינ�
�� �מ�טנ� עלינ�, ורח� וח�נ�, ח�ס ורחמי�; י��עה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָ�דבר
ותרצנ�, �למה. �מחה �� ו��חנ� ויג��, צרה ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָמ�ל
א�ה �ר�� �מאז. �רחמי� לצ��� ���ב� עינינ� ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָותחזינה

לצ���. �כינת� ה�חזיר ְְֲִִִַַָה',
מ�עד �י�� ה�ה, קד� מקרא �י�� א�מר: מ�עד �ל ְְְִֵֵֵֶֶֶַָֹ�ְ�בח��
לרח� � ה�ה ה���ת חג מ�עד �י�� א�: � ה�ה ה���ת ְֵֶַַ�ְֵֶַַַַַַחג

וכ�'. �לה��יענ� עלינ� ��ְְִֵֵָ
ה�ה: ��סח ה�חיד ע�רה �� �ר�ת מבר� ה�ענית, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ�י��
�רחמי� וק�ל עלינ�, ורח� וח�ס אלהינ�, ה' ק�לנ� ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵַַַַָֹ�מע
עננ� ��יבנ�. אל ריק� מל�נ�, מ�פני� �פ�תנ�; את ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָורצ��
�ד�לה בצרה �י ה�ה, ה�ענית צ�� �י�� עננ� אלהינ�, ְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹה'
מ�מע אזנ� �על� ואל מ���, �ני� �ס�ר אל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאנחנ�.
�ענה; וא�ה נקרא, טר� ל�וענ�. קר�ב והיה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�פ�תנ�,
ואני יקרא�, טר� והיה ��אמר: ��בר ��מע. וא�ה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָנד�ר,
��מע א�ה �י א�מע. ואני מד�רי�, ה� ע�ד ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאענה;

�פ�ה. ��מע ה', א�ה �ר�� �ה. �ל ְְִִֵֶַַַָָָָ�פ�ת

�רכה אחר עצמ�; �פני �רכה זה, נסח א�מר צ��ר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ��ליח
ה�ענית צ�� �י�� עננ� אלהינ�, ה' עננ� א�מר: ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵַַֹ�ביעית,
ואל מ���, �ני� �ס�ר אל אנחנ�. �ד�לה בצרה �י ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָה�ה,
טר� ל�וענ�. קר�ב והיה �פ�תנ�, מ�מע אזנ� ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�על�
��אמר: ��בר ��מע. וא�ה נד�ר, �ענה; וא�ה ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָנקרא,
ואני מד�רי�, ה� ע�ד אענה; ואני יקרא�, טר� ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהיה
�מ�יל. ��דה וצ�קה, צרה עת �כל ע�נה א�ה �י ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָא�מע.

צרה. �עת הע�נה ה', א�ה ְֵֶַָָָָָ�ר��
רח� זה: �נסח ע�רה אר�ע �ר�ת מבר� �אב, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�ת�עה
עיר�, יר��לי� ועל ע��, י�ראל ועל עלינ�, אלהינ�, ְְְְֱִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹה'
זרי�, �יד ה�ת�נה ה��ממה, החרבה האבלה ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָהעיר
ילדה. ��א עקרה �א�ה חפ�י, ל� ורא� ְְֲִֶֶֶַָָָָָָָָֹֹה���בת
נבלת ו��נ� פסילי�, ע�בדי ו�יר��ה לגי�ני�, ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָויב�ע�ה
צ��� �� על האר�. �לבהמת ה�מי� לע�� מאכל ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעבדי�
חלליה�, על ל�י ל�י ק�ל�; ��� ויר��לי� �ב�ה, ְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�מרר
��ממ�תיה ורח� וה�יטה, ה' ראה הר�גיה�. על מעי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמעי
עתיד א�ה �בא� יסד��, �א� ה' א�ה �י � ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָונחמה
סביב, א� ח�מת ה', נא� �� אהיה ואני ��ת�ב: ִֵַָ�ְְְֲִִֶֶַַָָָלבנ�ת�,
יר��לי�. ��נה ה', א�ה �ר�� �ת�כ�. אהיה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָ�לכב�ד

מ�די� זה: �נסח ע�רה �מ�נה �ר�ת מבר� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹ�פ�רי�,
י�ענ�, מג� ח�ינ� צ�ר אלהינ�, ה' ה�א �א�ה ל�, ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹאנחנ�
ח�ינ� על �ה�ת� �נס�ר ל� נ�דה וד�ר. לד�ר ה�א ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָא�ה
נ�י� על ל�, ה�ק�ד�ת נ�מ�תינ� ועל �יד�, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָה�ס�רי�
ה��י� על ועת, עת ��כל נפלא�תי� על וי��, י�� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ��כל
אב�תינ� וע� ע�נ� �ע�ית ה���ע�ת, ועל ה�ב�ר�ת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָועל
המ� ��עמד ואס�ר, מר�כי �ימי ה�ה; ��מ� הה� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ��מי�
�לא�ד להרג לה�מיד �ב�� י�ראל, �ית ע�� על ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹהרע
אחד, �י�� ונ�י� ט� זק� ועד מ�ער ה�ה�די�, �ל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאת
�עת לה� עמד� הר�י� �רחמי� וא�ה לב�ז; ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ��לל�
נקמת�; את ונקמ� ריב�, את ורב� �ינ�, את ודנ� ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָצרת�,
ל� וה�ב�ת מח�ב��, את וקלקל� עצת�, את ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהפר�
ל� וע�ית הע�; על �ניו ואת א�ת� ותל� �רא��, ְְְְְְִֵֶַָָָָָָֹ�מ�ל�

� ונ�י�. פלא ע�ית י�ראל �לע�� �ע�למ�, �ד�ל ���� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
�גב�ר�ת נ�י� ע�נ� ע�ה �� ונ�י�, �לא ע�ה� ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ�ע�ית
ל�. מ�די� אנ� אלהינ�, ה' ��� ועל ה�את. �בע�נה ֱִֵָָָֹ�ְֵַַָָָֹ�עת
וכ�'. חסדי� ת�� לא �י המרח� רחמי�, כל� לא �י ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹה��ב
וכ�' ל� אנחנ� מ�די� ה�ה: �נסח ז� �רכה מבר� ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ�ֲַ�חנ�ה,
ה�ב�ר�ת ועל ה��י� על ועת, עת ��כל נפלא�תי� על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָעד
ה�רק�, ועל ה�ד�ת ועל ה���ע�ת ועל ה�לחמ�ת ְָ�ְְְְְְְִַַַַַַַַָועל
�ימי ה�ה; ��מ� הה� ��מי� אב�תינ� וע� ע�נ� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ע�ית
��עמדה �בניו, ח�מ�נאי �ד�ל �ה� י�חנ� �� ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹמ�תיה
מ��רת�, לב�ל� י�ראל, �ית ע�� על הר�עה יו� ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָמלכ�ת
עמד� הר�י� �רחמי� וא�ה רצ�נ�; מח�י ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ�ְֲִֵַָ�להעביר�
ונקמ� ריב�, את ורב� �ינ�, את ודנ� צרת�, �עת ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָלה�
�יד ור�י� ח��י�, �יד ���רי� �מסר� נקמת�; ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָאת
צ�יקי�, �יד �ר�עי� טה�רי�, �יד �טמאי� ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָמע�י�,
�ע�למ�, �ד�ל �� ל� וע�ית ת�רת�; ע��י �יד ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ�פ��עי�
ע�ה� �ע�ית ��� ונ�י�. פלא ע�ית י�ראל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�לע��
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�בע�נה �עת �גב�ר�ת נ�י� ע�נ� ע�ה �� �גב�ר�ת, ְְֲִִִִִֵֵָָָָָנ�י�
לא �י ה��ב ל�. מ�די� אנ� אלהינ�, ה' ��� ועל ֱִִֵַָָָֹֹ�ְַַֹה�את.

וכ�'. רחמי� ְֲֶַָכל�
זה: �נסח �לי�ית �רכה לע�ל� מבר� צ��ר ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ�ליח
��בר מ���ת, קד�ה ל� �נ��� ונעריצ�, ֶֶַָָ�ְָ�ְְְְֲִִֵַַַָָָנק�י��
קד�� קד�� ואמר, זה אל זה "וקרא נביא�: יד על ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָהאמ�ר
וגדל� �ב�ד� �ב�ד�". האר� כל מלא צבא�ת, ה' ְְְְְְֶָָָָָָֹקד��
�ב�ד�; מק�� א�ה ��אלי�: �מ�רתיו ע�ל�, ְְְְֲִֵֵַָָָָמלא
מ�ק�מ� מ�ק�מ�". ה' �ב�ד "�ר�� וא�מרי�: ְְְְְְְְִִִִַָמ��חי�
ל�, אנ� מח�י� �י עלינ�, מל�נ� ותמל� ת�פיע, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹמל�נ�
ותתק�� �ת��ל ���� �בימינ�. �ח�ינ� �צ���, �מל� ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹמתי
ועינינ� נצחי�. �לנצח וד�ר לד�ר עיר�, יר��לי� ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ�ת��
ידי על קד�� ��ירי האמ�ר ��בר ע��, �מלכ�ת ְְְִֵֵַַָָָָָָָ�ְְְִֶַָתראינה
לד�ר צ��� אלהי� לע�ל�, ה' "ימל� צדק�: מ�יח ְְְְְֱִִִִִִַַָָָֹֹ�וד
נצחי� �לנצח �דל�, נ�יד וד�ר לד�ר י�". הלל� ְְְְְִִֵַַַָָָָָָוד�ר;
אל �י ימ��, לא מ�ינ� אלהינ� ��בח� נק�י�; ְְֱִִִִֵֵַָָָָָֹֹ�ְקד�ת�
�עת ה�ד��. האל ה', א�ה �ר�� א�ה. וקד�� �ד�ל ְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָמל�
ואמר", זה אל זה "וקרא ז�: �ברכה א�מר צ��ר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ��ליח
כל מלא צבא�ת, ה' קד�� קד�� "קד�� ע�ני�: הע� ְְִָָָָָָָָֹ�ל
�ל �ב�ד�', מק�� 'א�ה א�מר: �כ�ה�א �ב�ד�". ְְְְֵֵֶֶַָָָהאר�
מ�ק�מ�'. ה' �ב�ד �ר�� וא�מרי�, 'מ��חי� ע�ני�: ְְְְְְִִִִַָָָהע�
'אמ�'. ע�ני�: הע� �ל �בימינ�', '�ח�ינ� א�מר: ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָ�כ�ה�א
ע�ני�: הע� �ל צדק�', מ�יח �וד ידי 'על א�מר: ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ�כ�ה�א
וכל י�". הלל� וד�ר; לד�ר צ��� אלהי� לע�ל�, ה' ְְְְְֱִִִַַָָָָֹֹ"ימל�
יג�י� ולא ע�ה�; ק�רא ה�א ה���ר, �ע�ני� ה�ברי� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹא��
ה���ר, ואחד ה�חיד ואחד ע��. ע�ני� �ה� �עת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָק�ל�
א�מר ה���רי�, י�� ועד ה�נה ��רא� ימי� ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ�ע�רת
והאל ����ט, צבא�ת ה' ו�ג�� �אמ�ר, ז�: �רכה ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָ�ס��
ה�ד��. ה�ל� ה', א�ה �ר�� �צדקה. נק�� ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָה�ד��
�ל ואחר �פ�ה, �ל קד� לע�ל� ק�י� א�מר צ��ר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ�ליח
סדר ��אמר עת �כל ה���, סדר �אמר ואחר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�פ�ה;
לקר�ת �כ���לי� ק�י�; ויאמר מעט, יתח�� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַֹה���,
���גמר � �חנ�ני� �דברי ��תח�� עת �בכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ���רה,

ק�י�. יאמר ֲִַַַָֹ�חנ�ניו,

הּקּדיׁש: ¦©©©Ÿנסח
Ïcb˙È,�כרע�ת ברא �י �עלמא ר�ה. �מ� ויתק�� ƒ¿««ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

מ�יח�, ויקרב �רקנ�, ויצמח מלכ�ת�, ְְִִֵֵֵָָ�ְְְְְֵֵַַַַוימל�
י�ראל, �ית �כל �בח�יה�� �בי�מיכ�� �ח�יכ�� ע��, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹויפרק

מבר�� ר�ה �מ� יהא אמ�. ואמר� קריב; �בזמ� עגלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ
יתר�מ�, ית�אר, י���ח, ית�ר�, עלמ�א. �לעלמי ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָלעלמא
ה�א. �רי� �ק�ד�א �מ� ויתנ�א יתה�ל יתה�ר, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָיתע�ה,
ונחמתא, ות���חתא �ירתא �רכתא מ�ל לע�א ְְְְְְְֱִִִֵֵֶָָָָָָָָָָָלע�א
'ית��ל �ליח: �א�מר �עת אמ�. ואמר� �עלמא; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ�אמיר�
�ה�א �בעת 'אמ�'. ע�ני�: הע� �ל ר�ה', �מ� ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָויתק��
יהא 'אמ�, ע�ני�: הע� �ל אמ�', 'ואמר� �ח�ה: ְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָָא�מר
חכמי� �מצות עלמ�א'. �לעלמי לעלמא מבר� ר�ה ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָ�מ�
�ח� �כל מבר�', ר�ה �מ� יהא 'אמ� לענ�ת ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָֹהרא��ני�

'אמ�'. ע�ני�: הע� �ל 'ית�ר�', א�מר �כ�ה�א אד�. ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ�ל

'אמ�'. ע�ני�: הע� �ל ה�א', '�רי� א�מר: ְְִִֵֵֶָָָָ�כ�ה�א

'אמ�'. ע�ני�: הע� �ל אמ�', 'ואמר� :���� א�מר ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ�כ�ה�א
וק�י�. ק�י� �כל ע�ני� ה�ה ְְְִִִֵֶֶַַַַָוכ�דר

���מר אחר צ��ר �ליח �א�מר ק�י� �ל �תרא. ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָק�י�
��מעי� הע� �ל א�א �ל��, אחריו א�מר �אינ� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָה�פ�ה,
�ס�פ� לה�סי� ,��� הע� נהג� � ונפטרי� וי�צאי� ְְִָ�ְְְְֲִִִָָָָא�ת�
�צל�תה�� �ע�תכ�� ותתעבד צל�תכ�� �תק�ל זה: ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָֹנסח
יהא ��מ�א; �י אב�ה�� קד� י�ראל, �ית �כל ְְְְְֲֳִִִֵֵֵַָָָָָ�בע�תה��
ועל ועלנא, עליכ�� �פרקנא וס�ע�א מ�מ�א ר�א ְְֲֲֵַַָָָָ�ְְְְִִַַַָָָָָ�למא
�מר�מיו, �ל�� ע��ה אמ�. ואמר� �י�ראל; קהלה�� ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ�ל

י�ראל. �ל על �ל�� יע�ה �רחמיו ְְֲֲִֵֶַַַָָָָה�א
ע�סקי� �הי� יתר א� מ��ראל ע�רה �ל �ר�נ�. ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָק�י�
� �ה�ד�ת א� �מדר��ת ואפ�� �ה, ��על ��רה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָ�תלמ�ד
ית��ל זה: �נסח ק�י� מע�ד אחד א�מר מס�מי�, ְְִִֶַַַַָֹ�ְְְְִֵֵֶֶַָ��ה�
מת�א �לאחאה עלמא, לח�תא �עתיד ר�ה, �מ� ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָויתק��
היכלא �ל�כללא �יר��ל�, קר�א �למבני ח��א, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�למפרק
ולאתבא ארעא, מ� נכראה �לחנא �למעקר ְְְֲִַַָָָָָ�ְָָ�ְֱִֶַַָק�י�א,
מלכ�ת�, וימל� �ביקר�, �זיו� לאתר� �מ� �י ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ��לחנא
�ח�יכ�� ע��, ויפרק מ�יח�, וי�ע �רקנ�, ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹ�ְְַַויצמח
קריב; �בזמ� �עגלא י�ראל, �ית �כל �בח�יה�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ�בי�מיכ��
עלמ�א. �לעלמי לעלמא מבר� ר�ה �מ� יהא אמ�. ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָואמר�
יתה�ל, יתה�ר יתע�ה, יתר�מ� ית�אר, י���ח ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַַַַָָית�ר�,
מ�ל לע�א לע�א ה�א. �רי� �ק�ד�א �מ� ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָויתנ�א
�עלמא; �אמיר� ונחמתא, ות���חתא �ירתא ְְְְְְְֱֲִִִֶַָָָָָָָָָָָ�רכתא
�למידי ועל �למידיה�� ועל ר�נ� על אמ�. ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָואמר�
�כל ודי הד� �אתרא �י �א�ריתא �עסקינ� ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָתלמידיה��
וס�ע�א ורחמי וחס�א ח�א �לכ�� לה�� יהי ואתר, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָאתר
�למא יהא אמ�. ואמר� ��מ�א; �י אב�ה�� מ�ד� ְְְְְְֲֳִִִִֵֵַָָָָָָָ�רוחא
�ל ועל ועלנא, עליכ�� �פרקנא וס�ע�א מ�מ�א ְְֲֲֵַַָָָָָ�ְְְִִַַַָָָר�א
ה�א �מר�מיו, �ל�� ע��ה אמ�. ואמר� �י�ראל; ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָקהלה��
ק�י� ה�קרא ה�א וזה י�ראל. �ל על �ל�� יע�ה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ�רחמיו
�בפס�קי� �דברי� �ני� �נפילת להתח�� נהגנ� ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָָ�ר�נ�.
��רע אני לפני� �מקצת�: �פעמי� �כ��, �עמי� � ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ�ְְִֵָא��
ואד�ני האלהי� אלהי הע�ל�, אד�� � �מתח�� ְְֱֱֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ�מ��חוה
�חנ�נינ� מ�ילי� אנחנ� צדק�תינ� על לא �י ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָֹהאד�ני�;
�מה �ד�ר מה לה', �אמר מה הר�י�. רחמי� על �י ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹלפני�,
מ�צ�תי� וס�ר �מרדנ�, והר�ענ� ועוינ�, חטאנ� ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָ�צט�ק.
ה�חר� ה�ני�. ��ת ולנ�, ה�דקה; ה', ל� ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹ�מ���טי�.
אי� ע�נ�תינ�; מ�ני ק�מתנ� ונכ�פה א�מתנ�, מ�ני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָפנינ�
���י � אלהי רא�. להרי� מצח ולא לה�יב, �ה ְְְְֱִִִֵֶַַָָָֹֹֹֹלנ�
למעלה ר�� ע�נ�תינ� �י אלי�, �ני אלהי להרי� ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹונכלמ�י
ע�ה מע�י�. �נ� אי� ל�מי�; עד �דלה וא�מתנ� ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹרא�,

צד נביאי�:ע�נ� ידי על �הבטח�נ� �מ� �מ�, למע� קה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
לבל�י � ל� אחט� �תה�תי א�י, אארי� �מי ְְְְְֱֲִִִִִִִֶַַַַָָָלמע�
א� �י � י�ראל �ית ע��ה, אני למענכ� לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹהכרית�.
על �ב�ד, �� ל�מ� �י לנ�; לא ה', לנ� לא קד�י. ְְְְִִִֵֵַָָָָֹֹל��
אלהיה�. נא א�ה ה��י�, יאמר� ל�ה אמ��. על ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹחס��
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�בע�נה �עת �גב�ר�ת נ�י� ע�נ� ע�ה �� �גב�ר�ת, ְְֲִִִִִֵֵָָָָָנ�י�
לא �י ה��ב ל�. מ�די� אנ� אלהינ�, ה' ��� ועל ֱִִֵַָָָֹֹ�ְַַֹה�את.

וכ�'. רחמי� ְֲֶַָכל�
זה: �נסח �לי�ית �רכה לע�ל� מבר� צ��ר ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ�ליח
��בר מ���ת, קד�ה ל� �נ��� ונעריצ�, ֶֶַָָ�ְָ�ְְְְֲִִֵַַַָָָנק�י��
קד�� קד�� ואמר, זה אל זה "וקרא נביא�: יד על ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָהאמ�ר
וגדל� �ב�ד� �ב�ד�". האר� כל מלא צבא�ת, ה' ְְְְְְֶָָָָָָֹקד��
�ב�ד�; מק�� א�ה ��אלי�: �מ�רתיו ע�ל�, ְְְְֲִֵֵַָָָָמלא
מ�ק�מ� מ�ק�מ�". ה' �ב�ד "�ר�� וא�מרי�: ְְְְְְְְִִִִַָמ��חי�
ל�, אנ� מח�י� �י עלינ�, מל�נ� ותמל� ת�פיע, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹמל�נ�
ותתק�� �ת��ל ���� �בימינ�. �ח�ינ� �צ���, �מל� ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹמתי
ועינינ� נצחי�. �לנצח וד�ר לד�ר עיר�, יר��לי� ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ�ת��
ידי על קד�� ��ירי האמ�ר ��בר ע��, �מלכ�ת ְְְִֵֵַַָָָָָָָ�ְְְִֶַָתראינה
לד�ר צ��� אלהי� לע�ל�, ה' "ימל� צדק�: מ�יח ְְְְְֱִִִִִִַַָָָֹֹ�וד
נצחי� �לנצח �דל�, נ�יד וד�ר לד�ר י�". הלל� ְְְְְִִֵַַַָָָָָָוד�ר;
אל �י ימ��, לא מ�ינ� אלהינ� ��בח� נק�י�; ְְֱִִִִֵֵַָָָָָֹֹ�ְקד�ת�
�עת ה�ד��. האל ה', א�ה �ר�� א�ה. וקד�� �ד�ל ְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָמל�
ואמר", זה אל זה "וקרא ז�: �ברכה א�מר צ��ר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ��ליח
כל מלא צבא�ת, ה' קד�� קד�� "קד�� ע�ני�: הע� ְְִָָָָָָָָֹ�ל
�ל �ב�ד�', מק�� 'א�ה א�מר: �כ�ה�א �ב�ד�". ְְְְֵֵֶֶַָָָהאר�
מ�ק�מ�'. ה' �ב�ד �ר�� וא�מרי�, 'מ��חי� ע�ני�: ְְְְְְִִִִַָָָהע�
'אמ�'. ע�ני�: הע� �ל �בימינ�', '�ח�ינ� א�מר: ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָ�כ�ה�א
ע�ני�: הע� �ל צדק�', מ�יח �וד ידי 'על א�מר: ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ�כ�ה�א
וכל י�". הלל� וד�ר; לד�ר צ��� אלהי� לע�ל�, ה' ְְְְְֱִִִַַָָָָֹֹ"ימל�
יג�י� ולא ע�ה�; ק�רא ה�א ה���ר, �ע�ני� ה�ברי� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹא��
ה���ר, ואחד ה�חיד ואחד ע��. ע�ני� �ה� �עת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָק�ל�
א�מר ה���רי�, י�� ועד ה�נה ��רא� ימי� ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ�ע�רת
והאל ����ט, צבא�ת ה' ו�ג�� �אמ�ר, ז�: �רכה ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָ�ס��
ה�ד��. ה�ל� ה', א�ה �ר�� �צדקה. נק�� ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָה�ד��
�ל ואחר �פ�ה, �ל קד� לע�ל� ק�י� א�מר צ��ר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ�ליח
סדר ��אמר עת �כל ה���, סדר �אמר ואחר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�פ�ה;
לקר�ת �כ���לי� ק�י�; ויאמר מעט, יתח�� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַֹה���,
���גמר � �חנ�ני� �דברי ��תח�� עת �בכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ���רה,

ק�י�. יאמר ֲִַַַָֹ�חנ�ניו,

הּקּדיׁש: ¦©©©Ÿנסח
Ïcb˙È,�כרע�ת ברא �י �עלמא ר�ה. �מ� ויתק�� ƒ¿««ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

מ�יח�, ויקרב �רקנ�, ויצמח מלכ�ת�, ְְִִֵֵֵָָ�ְְְְְֵֵַַַַוימל�
י�ראל, �ית �כל �בח�יה�� �בי�מיכ�� �ח�יכ�� ע��, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹויפרק

מבר�� ר�ה �מ� יהא אמ�. ואמר� קריב; �בזמ� עגלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ
יתר�מ�, ית�אר, י���ח, ית�ר�, עלמ�א. �לעלמי ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָלעלמא
ה�א. �רי� �ק�ד�א �מ� ויתנ�א יתה�ל יתה�ר, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָיתע�ה,
ונחמתא, ות���חתא �ירתא �רכתא מ�ל לע�א ְְְְְְְֱִִִֵֵֶָָָָָָָָָָָלע�א
'ית��ל �ליח: �א�מר �עת אמ�. ואמר� �עלמא; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ�אמיר�
�ה�א �בעת 'אמ�'. ע�ני�: הע� �ל ר�ה', �מ� ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָויתק��
יהא 'אמ�, ע�ני�: הע� �ל אמ�', 'ואמר� �ח�ה: ְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָָא�מר
חכמי� �מצות עלמ�א'. �לעלמי לעלמא מבר� ר�ה ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָ�מ�
�ח� �כל מבר�', ר�ה �מ� יהא 'אמ� לענ�ת ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָֹהרא��ני�

'אמ�'. ע�ני�: הע� �ל 'ית�ר�', א�מר �כ�ה�א אד�. ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ�ל

'אמ�'. ע�ני�: הע� �ל ה�א', '�רי� א�מר: ְְִִֵֵֶָָָָ�כ�ה�א

'אמ�'. ע�ני�: הע� �ל אמ�', 'ואמר� :���� א�מר ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ�כ�ה�א
וק�י�. ק�י� �כל ע�ני� ה�ה ְְְִִִֵֶֶַַַַָוכ�דר

���מר אחר צ��ר �ליח �א�מר ק�י� �ל �תרא. ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָק�י�
��מעי� הע� �ל א�א �ל��, אחריו א�מר �אינ� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָה�פ�ה,
�ס�פ� לה�סי� ,��� הע� נהג� � ונפטרי� וי�צאי� ְְִָ�ְְְְֲִִִָָָָא�ת�
�צל�תה�� �ע�תכ�� ותתעבד צל�תכ�� �תק�ל זה: ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָֹנסח
יהא ��מ�א; �י אב�ה�� קד� י�ראל, �ית �כל ְְְְְֲֳִִִֵֵֵַָָָָָ�בע�תה��
ועל ועלנא, עליכ�� �פרקנא וס�ע�א מ�מ�א ר�א ְְֲֲֵַַָָָָ�ְְְְִִַַַָָָָָ�למא
�מר�מיו, �ל�� ע��ה אמ�. ואמר� �י�ראל; קהלה�� ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ�ל

י�ראל. �ל על �ל�� יע�ה �רחמיו ְְֲֲִֵֶַַַָָָָה�א
ע�סקי� �הי� יתר א� מ��ראל ע�רה �ל �ר�נ�. ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָק�י�
� �ה�ד�ת א� �מדר��ת ואפ�� �ה, ��על ��רה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָ�תלמ�ד
ית��ל זה: �נסח ק�י� מע�ד אחד א�מר מס�מי�, ְְִִֶַַַַָֹ�ְְְְִֵֵֶֶַָ��ה�
מת�א �לאחאה עלמא, לח�תא �עתיד ר�ה, �מ� ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָויתק��
היכלא �ל�כללא �יר��ל�, קר�א �למבני ח��א, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�למפרק
ולאתבא ארעא, מ� נכראה �לחנא �למעקר ְְְֲִַַָָָָָ�ְָָ�ְֱִֶַַָק�י�א,
מלכ�ת�, וימל� �ביקר�, �זיו� לאתר� �מ� �י ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ��לחנא
�ח�יכ�� ע��, ויפרק מ�יח�, וי�ע �רקנ�, ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹ�ְְַַויצמח
קריב; �בזמ� �עגלא י�ראל, �ית �כל �בח�יה�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ�בי�מיכ��
עלמ�א. �לעלמי לעלמא מבר� ר�ה �מ� יהא אמ�. ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָואמר�
יתה�ל, יתה�ר יתע�ה, יתר�מ� ית�אר, י���ח ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַַַַָָית�ר�,
מ�ל לע�א לע�א ה�א. �רי� �ק�ד�א �מ� ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָויתנ�א
�עלמא; �אמיר� ונחמתא, ות���חתא �ירתא ְְְְְְְֱֲִִִֶַָָָָָָָָָָָ�רכתא
�למידי ועל �למידיה�� ועל ר�נ� על אמ�. ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָואמר�
�כל ודי הד� �אתרא �י �א�ריתא �עסקינ� ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָתלמידיה��
וס�ע�א ורחמי וחס�א ח�א �לכ�� לה�� יהי ואתר, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָאתר
�למא יהא אמ�. ואמר� ��מ�א; �י אב�ה�� מ�ד� ְְְְְְֲֳִִִִֵֵַָָָָָָָ�רוחא
�ל ועל ועלנא, עליכ�� �פרקנא וס�ע�א מ�מ�א ְְֲֲֵַַָָָָָ�ְְְִִַַַָָָר�א
ה�א �מר�מיו, �ל�� ע��ה אמ�. ואמר� �י�ראל; ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָקהלה��
ק�י� ה�קרא ה�א וזה י�ראל. �ל על �ל�� יע�ה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ�רחמיו
�בפס�קי� �דברי� �ני� �נפילת להתח�� נהגנ� ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָָ�ר�נ�.
��רע אני לפני� �מקצת�: �פעמי� �כ��, �עמי� � ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ�ְְִֵָא��
ואד�ני האלהי� אלהי הע�ל�, אד�� � �מתח�� ְְֱֱֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ�מ��חוה
�חנ�נינ� מ�ילי� אנחנ� צדק�תינ� על לא �י ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָֹהאד�ני�;
�מה �ד�ר מה לה', �אמר מה הר�י�. רחמי� על �י ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹלפני�,
מ�צ�תי� וס�ר �מרדנ�, והר�ענ� ועוינ�, חטאנ� ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָ�צט�ק.
ה�חר� ה�ני�. ��ת ולנ�, ה�דקה; ה', ל� ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹ�מ���טי�.
אי� ע�נ�תינ�; מ�ני ק�מתנ� ונכ�פה א�מתנ�, מ�ני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָפנינ�
���י � אלהי רא�. להרי� מצח ולא לה�יב, �ה ְְְְֱִִִֵֶַַָָָֹֹֹֹלנ�
למעלה ר�� ע�נ�תינ� �י אלי�, �ני אלהי להרי� ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹונכלמ�י
ע�ה מע�י�. �נ� אי� ל�מי�; עד �דלה וא�מתנ� ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹרא�,

צד נביאי�:ע�נ� ידי על �הבטח�נ� �מ� �מ�, למע� קה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
לבל�י � ל� אחט� �תה�תי א�י, אארי� �מי ְְְְְֱֲִִִִִִִֶַַַַָָָלמע�
א� �י � י�ראל �ית ע��ה, אני למענכ� לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹהכרית�.
על �ב�ד, �� ל�מ� �י לנ�; לא ה', לנ� לא קד�י. ְְְְִִִֵֵַָָָָֹֹל��
אלהיה�. נא א�ה ה��י�, יאמר� ל�ה אמ��. על ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹחס��
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ואל ר�ע�, ואל ה�ה, הע� ק�י אל �פ� אל ה', ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָא�א
וכא�ר חס��, �גדל ה�ה, הע� לע�� נא סלח ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹח�את�.
ה'; �מ�, למע� ה�ה. ועד מ�צרי� ה�ה לע� ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָנ�את
ה' סלחה, ה' �מעה, ה' ה�א. רב �י לע�ני, ְְְְֲִִַַַָָָָָָוסלח�
נקרא �מ� �י אלהי, למענ� �אחר: אל וע�ה, ְְְְְְֱֲִִִִֵַַַַַַַַָָֹהק�יבה
�ני�, נפילת אחר להתח�� הע� נהג� ע��. ועל עיר� ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָעל
ואנחנ� א�מר: א��. �פס�קי� ה�רקע, מ� �ניו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ���ג�י�
ה', רחמי� זכר עינינ�. עלי� �י �ע�ה, מה נדע ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹלא
רא��ני�; ע�נ�ת לנ� �ז�ר אל ה�ה. מע�ל� �י ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָוחסדי�,
לנ�, עזרתה ק�מה, מאד. ���נ� �י רחמי�, יק�מ�נ� ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹמהר
ל�. יחלנ� �א�ר עלינ�, ה', חס�� יהי חס��. למע� ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�פדנ�
ה�ליחה, ע�� �י יעמד. מי ה', � י� ��מר ע�נ�ת, ְְְֲֲִִִִִִַַָָָֹא�
�י קראנ�. בי�� יעננ� ה�ל� ה��יעה; ה', ��רא. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלמע�
י�ענ�, אלהי עזרנ�, אנחנ�. עפר �י זכ�ר, יצרנ�; ידע ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹה�א
למע� ח�אתינ�, על וכ�ר וה�ילנ� �מ�; �ב�ד �בר ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַֹעל
�מיד, ה��� סדר אחר להתח�� הע� נהג� וכ� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�מ�.
אב�תינ�, וי�ראל יצחק אברה� אלהי ה' א��: ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹ�תחנ�ני�
לבב� והכ� ע��, לבב מח�ב�ת ליצר לע�ל�, זאת ְְְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ�מרה
לה�יב והר�ה י�חית; ולא ע��, יכ�ר רח�� וה�א ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹאלי�.
חסד ורב וס�ח, ט�ב ה', א�ה �י חמת�. �ל יעיר ולא ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹא��,
אל מי אמת. ות�רת� לע�ל�, צדק צדקת� קראי�. ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָֹלכל
החזיק לא נחלת�; ל�ארית ��ע על ועבר ע�� נ�א ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ�מ��,
ע�נתינ�, יכ�� ירחמנ�, י��ב ה�א. חסד חפ� �י א��, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלעד
חסד ליעקב, אמת ��� ח�את�. �ל י� �מצ�לת ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹות�לי�
אדני �ר�� קד�. מימי לאב�תינ� נ��ע� א�ר ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלאברה�,
ע�נ�, צבא�ת ה' סלה. י��עתנ�, האל לנ�; יעמס י��, ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָי��
אד� א�רי � צבא�ת ה' סלה. יעקב, אלהי לנ� ְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֹמ��ב
��ראנ� �ר�� אד�נינ�, �ר�� אלהינ�, �ר�� .�� ְֱֲֵֵֵֵַָָָָֹ��טח
��רת לנ� ונת� ה��עי� מ� �הב�ילנ� לכב�ד�, ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָ��ראנ�
הרחמ� �ת�כנ�. נטע ע�ל� ח�י ר�נ�, מ�ה ידי על ְְֱֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאמת
ויראת�, אהבת� �ל�נ� וי�� ��רת�, לתלמ�ד ל�נ� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָיפ�ח
חפצה �בנפ� �ל� �לבב �לעבד� �רצ�נ�, רצ�נ� ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָלע��ת
רצ�� יהי �� ל�הלה. נלד ולא לריק, ניגע לא למע� �ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
�ע�ל� ח�י� ל�מר ��חיה אלהינ�, ה' מ�פני� ֶָָ�ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹורחמי�
הע�ל� לח�י ט�ב וניר� ��ז�ה �די ה��יח, ולימ�ת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָה�ה
א�ד�. לע�ל� אלהי, ה' י��. ולא כב�ד יז�ר� למע� ְְְְְֱִֶֶַַַַַָָָָֹֹֹה�א,
�כל לקר�ת הע�, מקצת ונהג� וג�'. פי אמרי לרצ�� ְְְְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָיהי�
א�מרי� הלו�� �הי� מזמ�ר �יר א��, �חנ�ני� אחר ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָי��
נפ�י ה', אלי� "לדוד, וק�רי� ה���. �א�ת� ה�ק�� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ�בית
ר�י אמר אלעזר ר�י אמר וק�ראי�: ה�זמ�ר. �ל ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָא�א",
�אד�נינ� אי� �אלהינ�, אי� וכ�'. חכמי� �למידי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָֹחנינה,
�ני�, את י�רי� י�ב� ל�מ�, י�ד� צ�יקי� א� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָוכ�'.
�ל �י ה'. ��ר�י� עזב� לא �י �מ�, י�דעי ב� ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹויבטח�
ה' ��� נל� ואנחנ� אלהיו, ��� אי� ילכ� ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵַַַָָֹהע�י�
��ימי זה, �ספר אמרנ� �בר ועד. לע�ל� ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאלהינ�
�בע �פ�ה �כל אד� מת��ל ט�בי�, וימי� ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָה��ת�ת
אחת �ברכה אחר�נ�ת, ו�ל� רא��נ�ת �ל� � ְְְֲִַַַָָָָָֹֹ�רכ�ת

�ל ה���רי� �בי�� ה�נה �ברא� ה���. מעי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאמצעית
�לבד; מ�ס� �בתפ�ת �רכ�ת, �ל� �אמצע מת��ל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹי�בל,
�רכ�ת. ��ע א��, ימי� ��ני �מ�ס� מת��ל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָונמצא

�בע�במ�ס מת��ל מ�עד, �ל ח�� �במ�ס� חד� רא� � ְְֶַַֹֹ�ְִֵֵֶֶַַ
�אמצע. אחת �ברכה אחר�נ�ת, ו�ל� רא��נ�ת �ל� �ְְְֲִֶַַַַָָָָָֹֹ

האמצעּיֹות: הּברכֹות ּכל נּסח הּוא ¦¨§¤¨¨§©¨¨ª¤§וזה
י�� את ק��� א�ה ��ת: לילי �ל אמצעית ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�רכה
מ�ל �ברכ�� ואר�, �מי� מע�ה �כלית ל�מ�, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָה�ביעי
את אלהי� ויבר� �אמ�ר: ה�מ�י�, מ�ל וק���� ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹה�מי�,
א�ר מלאכ��, מ�ל �בת ב� �י א�ת�, ויק�� ה�ביעי, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָי��
נא רצה � אב�תינ� ואלהי אלהינ� לע��ת. אלהי� ְֱֱֲֲִֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹ�רא
ו��ח �ת�רת�, חלקנ� ות� �מצ�תי� וק��נ� ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�מנ�חתנ�,
לעב�� ל�נ� וטהר מ��ב�, ו��ענ� �י��עת� ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָנפ�נ�
וינ�ח� קד��, ��ת�ת �ברצ�� �אהבה והנחילנ� ְְְְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָ�אמת;
ה��ת. מק�� ה', א�ה �ר�� �מ�. א�הבי י�ראל �ל ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָב�
�מ�נת מ�ה י�מח ��ת: �חרית �ל אמצעית ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ�רכה
נת� �רא�� �פארת �ליל ל�, קראת נאמ� עבד �י ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹחלק�,
�יד�, ה�ריד אבני� ל�ח�ת �ני סיני, הר על לפני� ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ�עמד�
בני ו�מר� �ת�רת�: �ת�ב וכ� ��ת, �מירת �ה� ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָוכת�ב
�רית לדרת�, ה��ת את לע��ת ה��ת, את ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹי�ראל
ימי� ��ת �י לעל�, היא א�ת י�ראל �ני �בי� �יני ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹע�ל�.
�בת ה�ביעי �ב��� האר�, ואת ה�מי� את ה' ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָע�ה
ע� ענג, וק�ראי ��ת ��מרי �מלכ�ת� י�מח� ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹו��פ�.
נא רצה � אב�תינ� ואלהי אלהינ� �ביעי. ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵַָֹֹמק��י
ה', א�ה �ר�� עד וכ�', �מצ�תי� וק��נ� ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ�מנ�חתנ�,

ה��ת. ְֵַַַָמק��
סיני הר על צ�ית למ�ה ��ת: מ�ס� �ל אמצעית ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ�רכה
להקריב אלהינ�, ה' צ�יתנ� �ב� ו�מ�ר, זכ�ר ��ת, ְְְְֱִִִִֵַַַָָָָֹמצות
אלהינ�, ה' מ�פני� רצ�� יהי �רא�י. מ�ס� קר�� ְְְֱִִֵֶַָָָָָָָֹל�
את לפני� נע�ה ו�� �גב�לנ�, ות�ענ� לארצנ� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ��עלנ�
ואת �הלכת�, �מ�ספי� �סדר� �מידי� ח�ב�תינ�, ְְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָקר�נ�ת
�אהבה לפני� ונקריב נע�ה ה�ה ה�נ�ח י�� ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָמ�ספי
מ�ה ידי על �ת�רת� עלינ� ��תב� �מה רצ�נ�, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ�מצות
הנחל�� ולא הארצ�ת, לג�יי אלהינ� נת�� לא ְְְְְְֱֲִֵֵַַַָָָֹֹֹעב��.
ערלי�; י��נ� לא �מנ�חת� �� פסילי�, לע�בדי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָֹמל�נ�
'חמ�ת �חר�; �� א�ר י�ר�� זרע נת��, י�ראל ְְֲֶֶַַָָָ�ְְְְִֵֵֶַַָלבית
נא רצה � אב�תינ� ואלהי אלהינ� קראת. א�ת� ְֱֲִֵֵֵֵֵָָָָָֹֹימי�'

ה��ת. מק�� ה', א�ה �ר�� עד וכ�' ְְְִֵֵַַַַַָָָָ�מנ�חתנ�
אחד; ו�מ� אחד, א�ה ��ת: מנחת �ל אמצעית ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ�רכה
ותפארת �ה�ה עטרת �אר�. אחד ��י י�ראל, �ע�� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ�מי
�בניו יעקב יר��, יצחק יגל, אברה� נת�; לע�� ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹי��עה,
בני� י�יר� ב�. ר�צה �א�ה �למה מנ�חה ב�, ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָינ�ח�
�הי אל אבינ�, לנ� הנח מנ�חת�; היא מא�� �י ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָוידע�,
רצה � אב�תינ� ואלהי אלהינ� מנ�חתנ�. �י�� ויג�� ְְְְֱֲֵֵֵֵֵֵָָָָֹֹצרה

ה��ת. מק�� ה', א�ה �ר�� וכ�'. �מנ�חתנ� ְְְִֵֵַַַַָָָָָנא
לע�� חד�י� רא�י חד�: רא� מ�ס� �ל אמצעית ְְְְֳִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ�רכה
מקריבי� להי�ת� ��לד�ת�, לכל ��רה זמ� ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָנת�,
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ז�ר�� �עד�; לכ�ר ח�את ��עירי רצ��, זבחי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלפני�
�צ��� חד� מז�ח ��נא. מ�ד נפ�� ���עת יהיה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�ְלכ��
נ�מע �וד �ירי עליו; נעלה חד� רא� וע�לת ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ�כי�,
�ביא ע�ל� אהבת לרצ��. מז�ח� לפני האמ�רי� ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָ�עיר�,
אב�תינ�, ואלהי אלהינ� �ז�ר. לבני� אב�ת �ברית ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶָָָֹֹֹלה�,

מארצנ�, �לינ� חטאינ� יהימ�ני אדמתנ�. מעל ו�תרחק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ
ות�ענ� לארצנ� ��עלנ� אלהינ�, ה' מ�פני� ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹרצ��
�מידי� ח�ב�תינ�, קר�נ�ת את לפני� נע�ה ו�� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ�גב�לנ�,
ה�ה החד� רא� י�� מ�ספי ואת �הלכת�, �מ�ספי� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�סדר�
��תב� �מה רצ�נ�, �מצות �אהבה לפני� ונקריב ְְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָנע�ה
ה' מ�פני� רצ�� יהי עב��. מ�ה ידי על �ת�רת� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעלינ�
החד� רא� את עלינ� ��ח�� אב�תינ�, ואלהי ְֱֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֹאלהינ�
�ל�ל��; לח�י� �לרחמי�, לחסד לח� לברכה, לט�בה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָה�ה
וצר�תינ�, ח�אתינ� לכל וק� ס�� ה�ה החד� רא� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹויהי
הא��ת מ�ל י�ראל בע�� �י נפ�נ�; לפד�ת ורא� �ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹ�ח�ה
מק�� ה', א�ה �ר�� נת�. לה� חד�י� ורא�י ְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ�חר�,

חד�י�. ורא�י ְְֳִִֵֵָָָי�ראל
א�ה ���ת: �חל חד� רא� מ�ס� �ל אמצעית ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ�רכה
�בחר� ה�ביעי; ���� מלאכ�� ��ית מ�ד�, ע�למ� ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָיצר�
וק���נ� ה���נ�ת, מ�ל �נ� ורצית הע�י� מ�ל ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָ�נ�
ה�ד�ל ו�מ� לעב�דת�, מל�נ� וקרב�נ� ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ�מצ�תי�
��ת�ת אלהינ� ה' לנ� ו��� קראת. עלינ� ְֱִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוה�ד��,
�מ�ני �עדנ�. לכ�ר ה�ה החד� רא� וי�� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹלמנ�חה,
אנ� ואי� אדמתנ�, מעל ו�תרחק מארצנ� �לינ� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָחטאינ�,
מ�פני� רצ�� יהי ח�בתנ�. קר�נ�ת לפני�, לע��ת ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָיכ�לי�
נע�ה ו�� �גב�לנ�; ות�ענ� לארצנ� ��עלנ� אלהינ�, ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹה'
�מ�ספי� �סדר� �מידי� ח�ב�תינ�, קר�נ�ת את ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָלפני�
ה�ה, החד� רא� וי�� ה�נ�ח י�� מ�ספי ואת ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ�הלכת�,
��תב� �מ� רצ�נ�, �מצות �אהבה לפני� ונקריב ְְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָנע�ה
ה' מ�פני� רצ�� יהי עב��. מ�ה ידי על �ת�רת� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעלינ�
החד� רא� את עלינ� ��ח�� אב�תינ�, ואלהי ְֱֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֹאלהינ�
ויהי �ל�ל��; לח�י� �לרחמי�, לחסד לח� לט�בה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָה�ה
�ח�ה וצר�תינ�, ח�אתינ� לכל וק� ס�� ה�ה החד� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹרא�
וינ�ח� עד וכ�' �מנ�חתנ� נא �רצה נפ�נ�. לפד�ת ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹורא�
ה��ת מק�� ה', א�ה �ר�� �מ�. א�הבי י�ראל �ל ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָב�

חד�י�. ורא�י ְְְֳִִֵֵָָָוי�ראל
ו�חרית �ערבית �סח, �ל ט�ב י�� �ל אמצעית ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ�רכה
מ�ל �נ� ורצית הע�י�, מ�ל בחר�נ� א�ה ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָָ�מנחה:
לעב�דת�, מל�נ� וקרב�נ� �מצ�תי� וק���נ� ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָה���נ�ת,
אלהינ�, ה' לנ� ו��� קראת. עלינ� וה�ד�� ה�ד�ל ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹו�מ�
מקרא ט�ב י�� את ל����, �זמ�י� ח�י� ל�מחה, ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָמ�עדי�
זכר � �אהבה חר�תנ� זמ� ה�ה, ה���ת חג י�� את ה�ה, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹקד�
י�יע ויב�א יעלה אב�תינ�, ואלהי אלהינ� מצרי�. ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹליציאת
אב�תינ�, זכר�� זכר�ננ�, לפני� י�כר י�קד י�מע ירצה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָיראה
�ל זכר�� עב��, �וד �� מ�יח זכר�� עיר�, יר��לי� ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָזכר��
�לרחמי� לחסד לח� לט�בה לפלטה לפני�, י�ראל �ית ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָע��
�� לרח� ה�ה, ה���ת חג �י�� ה�ה, קד� מקרא ט�ב �י�� �ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָֹ
�� �קדנ� לט�בה, �� אלהינ� ה' זכרנ� �לה��יענ�. ְְְְֱִֵֵֵֵֵָָָָֹעלינ�

ח�ס ורחמי�; י��עה �דבר לח�י�, �� ה��יענ� ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָלברכה,
�� ו��חנ� ויג��, צרה מ�ל �� �מ�טנ� עלינ�, ורח� ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָוח�נ�,
ה' וה�יאנ� א�ה. וח��� רח�� מל� אל �י �למה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�מחה
�א�ר �ל�ל��, �ל�מחה לח�י� מ�עדי�, �ר�ת את ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹאלהינ�,
�מצ�תי� וק��נ� סלה. �ברכנ�, �� לברכנ� ואמר� ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָרצית

וה�מ�י�. י�ראל מק�� ה', א�ה �ר�� ְְְְְִִֵֵַַַַָָָוכ�'
מ�ל בחר�נ� א�ה ה�סח: מ�ס� �ל אמצעית ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ�רכה
�לינ� חטאינ� �מ�ני מצרי�. ליציאת זכר עד וכ�' ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהע�י�

לע יכ�לי� אנ� ואי� אדמתנ�; מעל ו�תרחק ל�תמארצנ� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָ
הדר�, �נוה �חירת�, �בית לפני� לה��חו�ת ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָלהרא�ת
ה�ד מ�ני � עליו �מ� ��קרא וה�ד�� ה�ד�ל ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ��ית
אלהינ�, ה' מ�פני� רצ�� יהי �מק���. ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ�����חה
�תק�� הר�י�, �רחמי� ועלינ� עליו �תרח� ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ����ב
אר�, מ�ר�תי ��ס �נפ�צ�תינ� ה��י�, מ�י� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ�ז�רינ�
מק��� �ית וליר��לי� �ר�ה, עיר� לצ��� ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָוהביאנ�
ח�ב�תינ�, קר�נ�ת את לפני� נע�ה ו�� ע�ל�. ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ��מחת
ט�ב י�� מ�ספי ואת �הלכת�, �מ�ספי� �סדר� ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָ�מידי�
לפני� ונקריב נע�ה ה�ה, ה���ת חג י�� ה�ה, קד� ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמקרא
מ�ה ידי על �ת�רת� עלינ� ��תב� �מה רצ�נ�, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ�מצות
לנ�; ה�ר� �מטיב, ט�ב עלינ�; רח� רחמ�, מל� ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעב��.
רצ�נ�. �ע�� אב�תינ� �גלל רחמי�, �המ�� עלינ� ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ��בה
והראנ� מכ�נ�, על מק��� וכ�נ� �ב�ח�ה, בית� ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָ�נה
�הני� � לנוה� י�ראל וה�ב �ת��נ�; ו��חנ� ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֹ�בנינ�,
על וארמ�� למעמד�, וי�ראל לד�כנ�, �לו�י� ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָלעב�דת�,
�עמי ��ל� לפני� ונראה נעלה ו�� י�ב. ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמ��ט�
כל יראה ��נה �עמי� �ל� �ת�רת�: ��ת�ב ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹרגלינ�,
�חג � יבחר א�ר ��ק�� אלהי�, ה' �ני את ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָֹזכ�ר�
�ני את יראה ולא ה���ת; �בחג ה�ב�ע�ת, �בחג ְְֵֵֶֶָֹ�ְְַַַַַַָה���ת,
ל�. נת� א�ר אלהי� ה' �בר�ת יד�, �מ�נת אי� ריק�. ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹה'
א�ה �ר�� וכ�'. מ�עדי� �ר�ת את אלהינ�, ה' ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹוה�יאנ�
�חג מת��ל ה�א זה �כנסח וה�מ�י�. י�ראל מק�� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹה',
��חג א�א יתר; �לא חסר�� �לא ה���ת, �בחג ְְְְֵֶֶֶַָָֹֹ�ְַַַָה�ב�ע�ת
את ה�ה, קד� מקרא ט�ב י�� 'את א�מר: ה�א ְִֵֶֶֶֶַַָָֹה�ב�ע�ת
זכר � �אהבה ��רתנ� מ�� זמ� ה�ה, ה�ב�ע�ת חג ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָי��
קד� מקרא ט�ב '�י�� א�מר: ה�א וכ� מצרי�'. ְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹליציאת
וכ�'. עלינ�' �� לרח� ה�ה, ה�ב�ע�ת חג �י�� ְְְֵֵֶֶַַַַַָָה�ה,
ה�ה, קד� מקרא ט�ב י�� מ�ספי 'ואת א�מר: ה�א ְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹ�במ�ס�
ט�ב 'י�� א�מר: ה���ת �חג וכ� ה�ה'. ה�ב�ע�ת חג ֵ�ְְֵֶַַַַַָי��
�מחתנ�' זמ� ה�ה, ה���ת חג י�� את ה�ה, קד� ְְִֵֶַַָ�ְִֶֶֶַַַָֹמקרא
קד� מקרא ט�ב י�� 'את א�מר: עצרת ��מיני וכ� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָֹוכ�'.
וכ�'; �מחתנ�' זמ� ה�ה, עצרת �מיני חג י�� את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָה�ה,
ה�ה, קד� מקרא ט�ב י�� מ�ספי 'ואת א�מר: �מ�ס� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹוכ�
חל וא� לפני�'. ונקריב נע�ה ה�ה, עצרת �מיני חג ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָי��
ו��� וכ�' בחר�נ� 'א�ה א�מר: ���ת, להי�ת ט�ב ְְְְְִִֵֶַַַַָָָי��
וח�י� ל�מחה מ�עדי� למנ�חה, ��ת�ת אלהינ� ה' ְְְְֱֲִִִִֵַַָָָָֹלנ�
קד� מקרא ט�ב י�� ה�ה, ה�נ�ח י�� את ל����, ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹ�זמ�י�
'ואת א�מר: �מ�ס� וכ� וכ�'; ה�ה' �ל�ני חג י�� את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָה�ה,
חג י�� ה�ה, קד� מקרא ט�ב י�� ה�ה, ה�נ�ח י�� ְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹמ�ספי
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ז�ר�� �עד�; לכ�ר ח�את ��עירי רצ��, זבחי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלפני�
�צ��� חד� מז�ח ��נא. מ�ד נפ�� ���עת יהיה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�ְלכ��
נ�מע �וד �ירי עליו; נעלה חד� רא� וע�לת ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ�כי�,
�ביא ע�ל� אהבת לרצ��. מז�ח� לפני האמ�רי� ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָ�עיר�,
אב�תינ�, ואלהי אלהינ� �ז�ר. לבני� אב�ת �ברית ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶָָָֹֹֹלה�,

מארצנ�, �לינ� חטאינ� יהימ�ני אדמתנ�. מעל ו�תרחק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ
ות�ענ� לארצנ� ��עלנ� אלהינ�, ה' מ�פני� ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹרצ��
�מידי� ח�ב�תינ�, קר�נ�ת את לפני� נע�ה ו�� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ�גב�לנ�,
ה�ה החד� רא� י�� מ�ספי ואת �הלכת�, �מ�ספי� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�סדר�
��תב� �מה רצ�נ�, �מצות �אהבה לפני� ונקריב ְְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָנע�ה
ה' מ�פני� רצ�� יהי עב��. מ�ה ידי על �ת�רת� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעלינ�
החד� רא� את עלינ� ��ח�� אב�תינ�, ואלהי ְֱֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֹאלהינ�
�ל�ל��; לח�י� �לרחמי�, לחסד לח� לברכה, לט�בה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָה�ה
וצר�תינ�, ח�אתינ� לכל וק� ס�� ה�ה החד� רא� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹויהי
הא��ת מ�ל י�ראל בע�� �י נפ�נ�; לפד�ת ורא� �ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹ�ח�ה
מק�� ה', א�ה �ר�� נת�. לה� חד�י� ורא�י ְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ�חר�,

חד�י�. ורא�י ְְֳִִֵֵָָָי�ראל
א�ה ���ת: �חל חד� רא� מ�ס� �ל אמצעית ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ�רכה
�בחר� ה�ביעי; ���� מלאכ�� ��ית מ�ד�, ע�למ� ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָיצר�
וק���נ� ה���נ�ת, מ�ל �נ� ורצית הע�י� מ�ל ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָ�נ�
ה�ד�ל ו�מ� לעב�דת�, מל�נ� וקרב�נ� ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ�מצ�תי�
��ת�ת אלהינ� ה' לנ� ו��� קראת. עלינ� ְֱִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוה�ד��,
�מ�ני �עדנ�. לכ�ר ה�ה החד� רא� וי�� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹלמנ�חה,
אנ� ואי� אדמתנ�, מעל ו�תרחק מארצנ� �לינ� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָחטאינ�,
מ�פני� רצ�� יהי ח�בתנ�. קר�נ�ת לפני�, לע��ת ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָיכ�לי�
נע�ה ו�� �גב�לנ�; ות�ענ� לארצנ� ��עלנ� אלהינ�, ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹה'
�מ�ספי� �סדר� �מידי� ח�ב�תינ�, קר�נ�ת את ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָלפני�
ה�ה, החד� רא� וי�� ה�נ�ח י�� מ�ספי ואת ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ�הלכת�,
��תב� �מ� רצ�נ�, �מצות �אהבה לפני� ונקריב ְְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָנע�ה
ה' מ�פני� רצ�� יהי עב��. מ�ה ידי על �ת�רת� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעלינ�
החד� רא� את עלינ� ��ח�� אב�תינ�, ואלהי ְֱֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֹאלהינ�
ויהי �ל�ל��; לח�י� �לרחמי�, לחסד לח� לט�בה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָה�ה
�ח�ה וצר�תינ�, ח�אתינ� לכל וק� ס�� ה�ה החד� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹרא�
וינ�ח� עד וכ�' �מנ�חתנ� נא �רצה נפ�נ�. לפד�ת ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹורא�
ה��ת מק�� ה', א�ה �ר�� �מ�. א�הבי י�ראל �ל ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָב�

חד�י�. ורא�י ְְְֳִִֵֵָָָוי�ראל
ו�חרית �ערבית �סח, �ל ט�ב י�� �ל אמצעית ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ�רכה
מ�ל �נ� ורצית הע�י�, מ�ל בחר�נ� א�ה ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָָ�מנחה:
לעב�דת�, מל�נ� וקרב�נ� �מצ�תי� וק���נ� ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָה���נ�ת,
אלהינ�, ה' לנ� ו��� קראת. עלינ� וה�ד�� ה�ד�ל ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹו�מ�
מקרא ט�ב י�� את ל����, �זמ�י� ח�י� ל�מחה, ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָמ�עדי�
זכר � �אהבה חר�תנ� זמ� ה�ה, ה���ת חג י�� את ה�ה, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹקד�
י�יע ויב�א יעלה אב�תינ�, ואלהי אלהינ� מצרי�. ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹליציאת
אב�תינ�, זכר�� זכר�ננ�, לפני� י�כר י�קד י�מע ירצה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָיראה
�ל זכר�� עב��, �וד �� מ�יח זכר�� עיר�, יר��לי� ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָזכר��
�לרחמי� לחסד לח� לט�בה לפלטה לפני�, י�ראל �ית ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָע��
�� לרח� ה�ה, ה���ת חג �י�� ה�ה, קד� מקרא ט�ב �י�� �ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָֹ
�� �קדנ� לט�בה, �� אלהינ� ה' זכרנ� �לה��יענ�. ְְְְֱִֵֵֵֵֵָָָָֹעלינ�

ח�ס ורחמי�; י��עה �דבר לח�י�, �� ה��יענ� ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָלברכה,
�� ו��חנ� ויג��, צרה מ�ל �� �מ�טנ� עלינ�, ורח� ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָוח�נ�,
ה' וה�יאנ� א�ה. וח��� רח�� מל� אל �י �למה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�מחה
�א�ר �ל�ל��, �ל�מחה לח�י� מ�עדי�, �ר�ת את ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹאלהינ�,
�מצ�תי� וק��נ� סלה. �ברכנ�, �� לברכנ� ואמר� ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָרצית

וה�מ�י�. י�ראל מק�� ה', א�ה �ר�� ְְְְְִִֵֵַַַַָָָוכ�'
מ�ל בחר�נ� א�ה ה�סח: מ�ס� �ל אמצעית ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ�רכה
�לינ� חטאינ� �מ�ני מצרי�. ליציאת זכר עד וכ�' ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהע�י�

לע יכ�לי� אנ� ואי� אדמתנ�; מעל ו�תרחק ל�תמארצנ� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָ
הדר�, �נוה �חירת�, �בית לפני� לה��חו�ת ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָלהרא�ת
ה�ד מ�ני � עליו �מ� ��קרא וה�ד�� ה�ד�ל ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ��ית
אלהינ�, ה' מ�פני� רצ�� יהי �מק���. ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ�����חה
�תק�� הר�י�, �רחמי� ועלינ� עליו �תרח� ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ����ב
אר�, מ�ר�תי ��ס �נפ�צ�תינ� ה��י�, מ�י� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ�ז�רינ�
מק��� �ית וליר��לי� �ר�ה, עיר� לצ��� ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָוהביאנ�
ח�ב�תינ�, קר�נ�ת את לפני� נע�ה ו�� ע�ל�. ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ��מחת
ט�ב י�� מ�ספי ואת �הלכת�, �מ�ספי� �סדר� ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָ�מידי�
לפני� ונקריב נע�ה ה�ה, ה���ת חג י�� ה�ה, קד� ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמקרא
מ�ה ידי על �ת�רת� עלינ� ��תב� �מה רצ�נ�, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ�מצות
לנ�; ה�ר� �מטיב, ט�ב עלינ�; רח� רחמ�, מל� ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעב��.
רצ�נ�. �ע�� אב�תינ� �גלל רחמי�, �המ�� עלינ� ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ��בה
והראנ� מכ�נ�, על מק��� וכ�נ� �ב�ח�ה, בית� ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָ�נה
�הני� � לנוה� י�ראל וה�ב �ת��נ�; ו��חנ� ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֹ�בנינ�,
על וארמ�� למעמד�, וי�ראל לד�כנ�, �לו�י� ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָלעב�דת�,
�עמי ��ל� לפני� ונראה נעלה ו�� י�ב. ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמ��ט�
כל יראה ��נה �עמי� �ל� �ת�רת�: ��ת�ב ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹרגלינ�,
�חג � יבחר א�ר ��ק�� אלהי�, ה' �ני את ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָֹזכ�ר�
�ני את יראה ולא ה���ת; �בחג ה�ב�ע�ת, �בחג ְְֵֵֶֶָֹ�ְְַַַַַַָה���ת,
ל�. נת� א�ר אלהי� ה' �בר�ת יד�, �מ�נת אי� ריק�. ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹה'
א�ה �ר�� וכ�'. מ�עדי� �ר�ת את אלהינ�, ה' ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹוה�יאנ�
�חג מת��ל ה�א זה �כנסח וה�מ�י�. י�ראל מק�� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹה',
��חג א�א יתר; �לא חסר�� �לא ה���ת, �בחג ְְְְֵֶֶֶַָָֹֹ�ְַַַָה�ב�ע�ת
את ה�ה, קד� מקרא ט�ב י�� 'את א�מר: ה�א ְִֵֶֶֶֶַַָָֹה�ב�ע�ת
זכר � �אהבה ��רתנ� מ�� זמ� ה�ה, ה�ב�ע�ת חג ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָי��
קד� מקרא ט�ב '�י�� א�מר: ה�א וכ� מצרי�'. ְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹליציאת
וכ�'. עלינ�' �� לרח� ה�ה, ה�ב�ע�ת חג �י�� ְְְֵֵֶֶַַַַַָָה�ה,
ה�ה, קד� מקרא ט�ב י�� מ�ספי 'ואת א�מר: ה�א ְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹ�במ�ס�
ט�ב 'י�� א�מר: ה���ת �חג וכ� ה�ה'. ה�ב�ע�ת חג ֵ�ְְֵֶַַַַַָי��
�מחתנ�' זמ� ה�ה, ה���ת חג י�� את ה�ה, קד� ְְִֵֶַַָ�ְִֶֶֶַַַָֹמקרא
קד� מקרא ט�ב י�� 'את א�מר: עצרת ��מיני וכ� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָֹוכ�'.
וכ�'; �מחתנ�' זמ� ה�ה, עצרת �מיני חג י�� את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָה�ה,
ה�ה, קד� מקרא ט�ב י�� מ�ספי 'ואת א�מר: �מ�ס� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹוכ�
חל וא� לפני�'. ונקריב נע�ה ה�ה, עצרת �מיני חג ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָי��
ו��� וכ�' בחר�נ� 'א�ה א�מר: ���ת, להי�ת ט�ב ְְְְְִִֵֶַַַַָָָי��
וח�י� ל�מחה מ�עדי� למנ�חה, ��ת�ת אלהינ� ה' ְְְְֱֲִִִִֵַַָָָָֹלנ�
קד� מקרא ט�ב י�� ה�ה, ה�נ�ח י�� את ל����, ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹ�זמ�י�
'ואת א�מר: �מ�ס� וכ� וכ�'; ה�ה' �ל�ני חג י�� את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָה�ה,
חג י�� ה�ה, קד� מקרא ט�ב י�� ה�ה, ה�נ�ח י�� ְְִֵֶֶֶַַַַַָָֹמ�ספי
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ה�נה, �רא� ה��ת מז�יר ה�א ז� �ר� ועל וכ�'. ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹ�ל�ני'
�פ��ת ��אר �י� ���ת, להי�ת חל� א� ה���רי�, ְְְְְִִִִִִֵַַָָָ�בי��
רגלי�: �ל�ה �ל ה�פ��ת �כל וח�ת� �מ�ס�. ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ�י�
ה�א ה�נה �ברא� וה�מ�י�'; וי�ראל ה��ת ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹ'מק��
וי�� וי�ראל ה��ת מק�� האר�, �ל על מל� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָח�ת�:
האר�, �ל על 'מל� ח�ת�: ה�א ה���רי�, �בצ�� ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָה��ר��.
הע� רב נהג� ה���רי�'. וי�� וי�ראל ה��ת ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹמק��
�פ�ה �כל לה�סי� ה���רי�, י�� ועד ה�נה ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹמרא�
אל לח�י� 'זכרנ� מ�סיפי�: רא��נה, �רכה ה�מי�. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�ע�רת
ח�י�, אלהי� למענ� ח�י� �ספר �תבנ� �ח�י�, חפ� ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמל�
אברה�'. מג� ה', א�ה �ר�� �מג�; �מ��יע רחמ�, ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמל�
יצ�ריו ז�כר הרחמ�, אב כמ�� 'מי �נ�ה: �ברכה ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָָ�מ�סיפי�
ה', א�ה �ר�� מתי�. להחי�ת א�ה ונאמ� לח�י�, ְְְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָ�רחמי�
ה' רחמי� 'זכר י"ח: �ברכה �מ�סיפי� ה�תי�'. ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹמח�ה
�ר�� ברית�. �ני �ל לח�י� �כתב �עס�, �כב� ְְְְְְֱִִֵֵַַַָָָֹֹֹאלהינ�,
�ברכה �מ�סיפי� לה�ד�ת'. נאה �ל� �מ� ה��ב ה', ְְְְִִִִֶַַָָָָא�ה

ונ� נ�כר ו�ל��, �רכה ח�י� '�בספר לפני�,אחר�נה: תב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ה', א�ה �ר�� �ל�ל��. לח�י� י�ראל, �ית ע�� וכל ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָאנ�
י�� נעילה �בתפ�ת ��ל��'. י�ראל ע�� את ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהמבר�
'חתמנ� לח�י�', 'זכרנ� מק�� א�� �ברכ�ת א�מר ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָה���,
מק�מ�ת וי� מק�מ�ת; מנהג הא��, ה��ספ�ת וכל ְְְְְְִִֵֵַַַָָָלח�י�'.
�רכה ��ברכי� ���ט, מנהג �בר. י�סיפ� ��א ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָָָָֹ��הג�
�פ�ה �כל ה�נה רא� �ל ימי� ��ני זה, �נסח ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ�לי�ית
�נסח א�ת� לבר� הע�, מקצת נהג� וכ� ה�פ��ת; ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹמאר�ע
ה���רי�; י�� �ל �פ��ת מחמ� �תפ�ה �פ�ה �כל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָזה
�כל �קד��י� קד��, ו�מ� קד��, א�ה נסח�: ה�א ְְְְְִִַָָָָָ�ְֶוזה
�ל על אלהינ� ה' �ח�� �� �בכ� �לה. יהלל��, ְְְְְֱֵֵֵֶַַַָָֹי��
ה�ע�י�, �ל ויירא�� ��ראת; �ל על ואימת� ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמע�י�,
אחת, אג�ה כ�� ויע�� ה�ר�אי�, �ל לפני� ֶָָ�ֲָ�ְְְְְֲִִֵֶַַָָָוי��חו�
אלהינ�, ה' ��דענ� �מ� � �ל� �לבב רצ�נ� ְְְְְֱֲֵֵֵֶַַָָָֹלע��ת
נ�רא ו�מ� �ימינ�, �גב�רה �יד� עז מ�פני�, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָֹ�ה�לט��
ליראי�, �ה�ה לע�� �ב�ד �� �בכ� ��ראת. מה �ל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעל
לארצ� �מחה ל�; למיחלי� �ה �תח�� לד�ר�י�, ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ�קוה
י�י לב� נר ועריכת עב�� לדוד קר� צמיחת לעיר�, ����ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
וחסידי� יעלז�, וי�רי� וי�מח� ירא� צ�יקי� ואז ְְְְְֲֲִִִִִִִִִַַַָָָָֹמ�יח�.
�ע�� ��� הר�עה וכל �יה; �ק�� וע�לתה יגיל� ֶָָָ�ְְְְְִִִִִָָָָָָָָָ�ר�ה
הע�יזה �מלכ�ת האר�. מ� זד�� ממ�לת תעביר �י ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�כלה,
� אלהינ� ה' ה�א א�ה � ותמל� �ת��ר, �עקר ְְְְֱִֵֵֵֵֵַַָָָֹֹמהרה
מ��� צ��� �בהר עיר�, �יר��לי� מע�י�, �ל על ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָמהרה
�ב�ה ה�בנה, וחפרה ��ת�ב: �ב�ד, זקני� ונגד ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�ב�ד�.
ונגד �ביר��לי�, צ��� �הר צבא�ת ה' מל� �י � ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָהח�ה
ו�ג�� ונאמר: ועד. לע�ל� ימל� ה' ונאמר: כב�ד. ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹזקניו
�ר�� �צדקה. נק�� ה�ד�� והאל ����ט, צבא�ת ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָה'

ה�ד��. ה�ל� ה', ֶֶַַַָָא�ה
�מנחה: ו�חרית �ערבית ה�נה, רא� �ל אמצעית ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ�רכה
ה���נ�ת, מ�ל �נ� ורצית הע�י�, מ�ל בחר�נ� ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָא�ה
ו�מ� לעב�דת�, מל�נ� וקרב�נ� �מצ�תי� ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָוק���נ�
י�� את אלהינ�, ה' לנ� ו��� קראת. עלינ� וה�ד�� ְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹה�ד�ל

�ר�עה זכר�� ה�ה, ה��ר�� י�� את ה�ה, קד� מקרא ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹט�ב
אב�תינ�, ואלהי אלהינ� מצרי�. ליציאת זכר � ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹ�אהבה
רח�� מל� אל �י עד וכ�' ירצה יראה י�יע ויב�א ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָיעלה
הע�ל� �ל על מל� אב�תינ�, ואלהי אלהינ� א�ה. ְְֱֲֵֵֵֵַַָָָָָֹֹֹוח���
�הדר וה�פע �יקר�, האר� �ל על וה��א �כב�ד�, ����ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
א�ה �י �ע�ל �ל וידע ארצ�; �בל י��בי �ל על ע�� ְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָ�ְ�א��
א�ר �ל ויאמר� יצר��, א�ה �י יצ�ר �ל ויבי� ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָֹפעל��,
��ל �מלכ�ת� מל�, י�ראל אלהי ה' � בא�� ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹה��מה
�ר�� לעד. וק�� אמת �דבר� וכ�' �מצ�תי� ק��נ� ְְְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָמ�לה.
ה��ר��. וי�� י�ראל מק�� האר�, �ל על מל� ה', ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָא�ה
רא� מ�ס� �ל אמצע��ת �רכ�ת מ�ל� רא��נה ְְְִִִֶֶַָָָָָָֹֹ�רכה
ליציאת זכר עד וכ�' הע�י� מ�ל בחר�נ� א�ה ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָה�נה:
�מידי� עד וכ�' מארצנ� �לינ� חטאינ� �מ�ני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָמצרי�.
קד� מקרא ט�ב י�� מ�ספי את �הלכת�, �מ�ספי� ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹ�סדר�
רצ�נ�, �מצות לפני� ונקריב נע�ה ה�ה, ה��ר�� י�� ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָה�ה,
עלינ� עב��. מ�ה ידי על �ת�רת� עלינ� ��תב� ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ�מה
ע�נ� ��א �רא�ית: לי�צר �ד�ה לתת ה�ל, לאד�� ְְִֵֵֶָָָֹ�ְְֲֵֵַַַַָֹל��ח
��א האדמה, מ��ח�ת �כל �מנ� ולא הארצ�ת, ְְְְְֲֲִֵֶָָָָָָָָֹֹ�ג�יי
מ��חוי� �ה� � המ�נ� �כל ��רלנ� ולא �ה�, חלקנ� ��ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
מ��חוי� אנ� י��יע. לא לאל �מת�ללי� וריק, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹלהבל
�מי� נ�טה �ה�א ה�א, �ר�� ה�לכי� מלכי מל� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלפני

י מ��ב אר�; �גבהיוי�סד ע�� ��כינת מ�על, ��מי� קר� ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָ�ְְֵָ
ז�לת�. ואי� מל�נ�, אמת ע�ד; ואי� אלהינ�, ה�א ְְְְֱֱִֵֵֵֵֶַָֹמר�מי�.
ה' �י לבב�, אל וה�ב�ת ה���, וידע� �ת�רת�: ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ��ת�ב
ע�ד. אי� מ�חת, האר� ועל מ�על ��מי� האלהי� ְֱִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹה�א
א�ר ל���, מענה מ��� א�אלה פניו, אח�ה לאל ְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָא�חילה
לאד� מפעליו. �עד רננ�ת א�יעה ע��, א�יר ע� ְְְְִִַַָָָָָָ�ְִִַַָ�קהל
י�יד �פי �פ�ח, �פתי אדני, ל���. מענה �מה' לב, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹמערכי
ה' �� נק�ה �� על ח�י�. ל�דני ה', א�ה �ר�� ְֵֶֶַַָ�ְְִִֵֶַַָָָ�ה�ת�.
מ� ���לי� להעביר ע��, �תפארת מהרה לרא�ת ְֲִִִִַָ�ְְְְֱִִֵֵֶֶָֹאלהינ�,
��י, �מלכ�ת ע�ל� לת�� י�רת��, �ר�ת והאלילי� ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהאר�
אר�; ר�עי �ל אלי� להפנ�ת ב�מ�, יקרא� ב�ר �ני ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוכל
��בע �ר�, �ל �כרע ל� �י תבל, י��בי �ל וידע� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָי�יר�
�מ� ולכב�ד וי��ל�, יכרע� אלהינ� ה' לפני� ל���. ְְְְְְְֱִִִֵֶָָָָֹ�ל
עליה� ותמל� מלכ�ת�, ע�ל כ�� ויק�ל� י�נ�, יקר ְְְֲִֵֶֶַָֹ�ְְִִֵַַָָה�ד�ל
�מל� עד �לע�למי היא, ��� ה�לכ�ת �י ועד. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹלע�ל�
לא וכת�ב: ועד. לע�ל� ימל� ה' �ת�רת�: ��ת�ב ְְְְְִֶֶַָָָָָָֹֹ�כב�ד,
ע��, אלהיו ה' �י�ראל; עמל ראה ולא �יעקב, או� ְְְְֱֲִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹֹה�יט
�התא�� מל�, בי�ר�� ויהי וכת�ב: .�� מל� ְְִֵֶֶַ�ְְְִִֶֶַַָ�תר�עת
לאמר: �ת�ב קד�� �בדברי י�ראל. �בטי יחד ע�, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹרא�י
�א�ת מל�, ה' וכת�ב: ���י�. �מ�ל ה�ל�כה, לה' ְְִִֵֵַַַַָָָֹ�י
���ט. �ל �בל ���� א� התא�ר, ע�ז ה', לב� ְִִִֵֵֵֵַַַָָָלב�;
י�. הלל� וד�ר; לד�ר צ��� אלהי� לע�ל�, ה' ימל� ְְְְְֱִִִַַָָָָֹֹוכת�ב:
ויב�א ע�ל�, �תחי וה��א� רא�יכ�, �ערי� �א� ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָוכת�ב:
���ר ה' וג��ר, ע��ז ה' � ה�ב�ד מל� זה מי ה�ב�ד. ְִִִִֶֶֶֶֶַַָָמל�
ויב�א ע�ל�, �תחי ��א� רא�יכ�, �ערי� �א� ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָמלחמה.
ה�א צבא�ת, ה' � ה�ב�ד מל� זה ה�א מי ה�ב�ד. ְִֶֶֶֶֶַַָָָמל�
�ה נאמר: ה�ביאי� עבדי� ידי ועל סלה. ה�ב�ד, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמל�
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ואני רא��� אני צבא�ת: ה' וג�אל�, י�ראל מל� ה' ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָאמר
�הר מ��עי� ועל� וכת�ב: אלהי�. אי� �מ�לעדי ְְְְֱֲִִִִֵַַַַָָָֹאחר��,
וכת�ב: ה�ל�כה. לה', והיתה ע�ו; הר את ל��ט ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹצ���,
אחד, ה' יהיה הה�א ���� האר�, �ל על למל� ה' ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָוהיה
ה' י�ראל; �מע, לאמר: �ת�ב ה', �בת�רת� אחד. ְְְְְִֵֵֶַָָָָֹ��מ�
�ל על מל�� אב�תינ�, ואלהי אלהינ� אחד. ה' ְֱֱֲֵֵֵֵֵֶַָָֹֹֹאלהינ�,
וק��נ� מ�לה. ��ל �מלכ�ת� עד וכ�' �כב�ד� ��� ְְְְְִֵֶַַַַָָָֹ�ָָהע�ל�
ה', א�ה �ר�� לעד. וק�� אמת �דבר� עד וכ�' ְְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָ�מצ�תי�
הרת ה��� ה��ר��. וי�� י�ראל מק�� האר�, �ל על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמל�
�בני�, א� ע�למי�, יצ�רי �ל ����ט יעמיד ה��� ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָע�ל�,
וא� �ני�; על אב �רח� רחמנ� � �בני� א� �עבדי�: ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָא�
לא�ר ות�ציא ��ח�נ� עד תל�י�ת, ל� עינינ� � ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ�עבדי�

קד��. ְִֵָָמ��טנ�,
יצ�רי �ל �פ�קד ע�ל�, מע�ה ז�כר א�ה �נ�ה: ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָָ�רכה
נס�ר�ת והמ�� �על�מ�ת, �ל נגל� לפני� ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָקד�;
נס�ר ואי� כב�ד�, כ�א לפני �כחה אי� �י ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָ���רא�ית;
לא היצ�ר �ל וג� ה�פעל, �ל את ז�כר א�ה עיני�; ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמ�גד
עד �מ�יט צ�פה אלהינ�, ה' לפני� �ל�י ה�ל מ��. ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹנכחד
ר�ח �ל �� לה�קד ז�ר�� חק תביא �י ה��ר�ת; �ל ְִִִִֵַַָָָָָָס��
�כלית. לאי� �ר��ת והמ�� ר�י� מע�י� �לה�כר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָונפ�,
ה��� זה ��ית. א�ת� �מ�פני�, ה�דע�; �זאת ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמרא�ית,
ה�א, לי�ראל חק �י רא���; לי�� ז�ר�� מע�י�, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹ�ח�ת
לחרב איז� יאמר, �� ה�דינ�ת ועל יעקב. לאלהי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמ��ט
י�קד�, �� �בר��ת ל�בע. איז� לרעב איז� ל�ל��, ְִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹאיז�
זכר �י ה�ה, ���� נפקד לא מי ול�ות. לח�י� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹלהז�יר�
ועליל�ת �פק�ת�, אי� מע�ה �א: לפני� היצ�ר ֲִַָ�ְְְֲִֵֶַַָָָ�ל
מעללי �ל ויצרי ותח��ל�תיו, אד� מח�ב�ת גבר, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמצעדי

ית אד� �ב� י��ח�, ��א אי� א�רי �יאי�. ;�� א�� ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
�ל לנצח �כלי� לא וג� י��ל�, לא לע�ל� ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹד�ר�י�
�המ�� ו�פקדה� זכר�ה, �אהבה נח את הלא .�� ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹהח�סי�
רע מ�ני ��ר �ל ל�חת ה���ל מי את �הביא� ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹרחמי�
להר��ת אלהינ�, ה' לפני� �א זכר�נ� �� על ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמעלליה�.
�ת�רת�: ��ת�ב ה��. �ח�ל וצאצאיו �בל, �עפר�ת ְְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָָָזרע�
א�ר ה�המה �ל ואת הח�ה �ל ואת נח, את אלהי� ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹו�ז�ר
ה�י�. ו���� האר�, על ר�ח אלהי� ו�עבר ��בה; ֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹא��
את אלהי� ו�ז�ר נאקת�, את אלהי� ו��מע ְְְֱֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹוכת�ב:
וזכר�י וכת�ב: יעקב. ואת יצחק את אברה� את ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ�רית�,
�ריתי את וא� יצחק, �ריתי את וא� יעק�ב; �ריתי ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָאת
לאמר: �ת�ב קד�� �בדברי אז�ר. והאר� אז�ר, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹאברה�
ליראיו, נת� טר� ה'. ורח�� ח��� לנפלאתיו, ע�ה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹזכר
צ�ה �בר �רית�, לע�ל� זכר ונאמר: �רית�. לע�ל� ְְְְְְֱִִִִֶַַָָָָָָֹיז�ר
חסדיו. �רב ו��ח� �רית�, לה� ו�ז�ר ונאמר: ��ר. ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלאל�
באזני וקראת הל�� לאמר: �ת�ב ה�ביאי� עבדי� ידי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹועל
נע�רי�, חסד ל� זכר�י ה': אמר �ה � לאמר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹיר��לי�
זר�עה. לא �אר� ��ד�ר, אחרי לכ�� �ל�ל�תי�; ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאהבת
נע�רי�, �ימי א�ת� �ריתי את אני וזכר�י ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָוכת�ב:
אפרי�, לי י�יר הב� וכת�ב: ע�ל�. �רית ל� ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָוהקימ�תי
ע�ד; אז�ר�� זכ�ר ב�, ד�רי מ�י �י � �ע��עי� ילד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָא�

ואלהי אלהינ� ה'. נא� ארחמ��, רח� ל�, מעי המ� �� ֱֵֵֵֹֹ�ְֲֲֵֵֵֶַַַַָעל
רח�� מל� אל �י עד וכ�' יראה י�יע ויב�א יעלה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאב�תינ�,
�פק�ת �פקדנ� מ�פני�, ט�ב �ז�ר�� וזכרנ� א�ה. ַ�ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָוח���
את אלהינ�, ה' לנ� �זכר קד�. �מי מ�מי ורחמי� ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹי��עה
לאברה� נ��ע� א�ר ה�ב�עה, ואת החסד ואת ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָה�רית
את �עקד העקדה לפני� ותראה ה��ר�ה. �הר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאבינ�
רצ�נ� לע��ת רחמיו וכב� ה�ז�ח, ��י על �נ� ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָיצחק
רחמי� ויג�ל� �עס�, את רחמי� יכ��� �� �ל�. ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�לבב
ע�נ� �תנהג ואל רחמי�, �מ�ת ע�נ� ותתנהג מ��תי�, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָעל
מע�� א�� י��ב ה�ד�ל, �מ� �בעב�ר ה�י�. ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָ�מ�ת
ה�בר את אלהינ�, ה' לנ� וק�� �מ�חלת�. �מעיר�, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹי�ראל,
לה� וזכר�י עב��: מ�ה ידי על �ת�רת� ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�הבטח�נ�
לעיני מצרי� מאר� א�ת� ה�צאתי א�ר רא��ני�, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ�רית
ה���ח�ת �ל ז�כר �י ה'. אני לאלהי�, לה� להי�ת ְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹה��י�
ועקדת כב�ד�; כ�א לפני �כחה אי� �י מע�ל�, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָא�ה
ז�כר ה', א�ה �ר�� �ז�ר. ה��� לזרע� אבינ�, ְְְְִִִֵַַַָָָָֹיצחק
יצ�רי �ל ����ט יעמיד ה��� ע�ל�, הרת ה��� ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָה�רית.
רחמנ� � �בני� א� �עבדי�: א� �בני�, א� ְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָע�למי�,
עד תל�י�ת' ל� עינינ� � �עבדי� וא� �ני�; על אב ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ�רח�

קד��. מ��טנ�, לא�ר ות�ציא ְְְִִֵֵֶָָָָ��ח�נ�
קד��, ע� על �ב�ד� �ענ� נגלית א�ה �לי�ית: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ�רכה
עליה� ונגלית ק�ל�, ה�מע�� ה�מי� מ� ע�ה�; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלד�ר
�בר��ת מ�פני�, חל ��� הע�ל� �ל �� טהר. ְְִִֶָָ�ְְִֵַַַָָָֹ�ערפ�י
לל�ד סיני, הר על מל�נ� �ה�ל�ת� מ��, חרד� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ�רא�ית
וד�ר�ת ק�ל�, ה�ד את ו��מיע� �מצו�ת. ��רה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָלע��
�בק�ל נגלית, עליה� �ברקי� �ק�ל�ת א�; מ�הבי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָקד��
ה�לי�י ב��� ויהי �ת�רת�: ��ת�ב ה�פע�. עליה� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ��פר
וק�ל ההר, על �בד וענ� �ברקי� ק�ל�ת ויהי ה�קר, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ�הי�ת
וכת�ב: ��חנה. א�ר הע� �ל ו�חרד מאד; חזק ְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ��פר

ק�ל יד�ר,[ה]ויהי מ�ה מאד; וחזק ה�ל� ��פר, ְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹֹ
ה��ל�ת את ר�אי� הע� וכל וכת�ב: בק�ל. יענ�� ְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָֹוהאלהי�
הע� ו�רא ע��; ההר ואת ה��פר, ק�ל ואת ה��יד� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָואת

מ ו�עמד� עלהו�נע�, לאמר: �ת�ב קד�� �בדברי רחק. ַָ�ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹֹ
וק�ל �חצ�צר�ת וכת�ב: ��פר. �ק�ל ה', �תר�עה; ְְְְְֱֲִִַָָָֹאלהי�
אל הלל� � י� הלל� וכת�ב: ה'. ה�ל� לפני הריע� ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ��פר,
הלל�ה� �גב�ר�תיו, הלל�ה� ע��. �רקיע הלל�ה� ְְְִַַָ�ְְְְִִַַָ�קד��,
וכ��ר. �נבל הלל�ה� ��פר, �תקע הלל�ה� �דל�. ְְְְְְִֵֵֶַַַָ�ְֹ�רב
הלל�ה� וע�ב. �מ�י� הלל�ה� �מח�ל, �ת� ְַָ�ְְְְְִִַַָֹהלל�ה�
�ה�ל ה��מה �ל תר�עה. �צלצלי הלל�ה� �מע, ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹ�צלצלי
י�בי �ל נאמר: ה�ביאי� עבדי� ידי ועל י�. הלל� ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹי�,
��פר וכתק�ע �רא�, הרי� נס �נ�א � אר� ו�כני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹתבל,
�ד�ל, ���פר י�קע הה�א, ���� והיה וכת�ב: ְְְְִִַַַָָָָָָָ��מע�.
מצרי�; �אר� וה��חי� א��ר �אר� האבדי� ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ�בא�
עליה� וה' וכת�ב: �יר��לי�. ה�ד�, �הר לה' ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוה��חו�
והל� יתקע, ���פר אלהי� וה' ח��; כ�רק ויצא ְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹיראה,
ע�� על �ג� �� עליה�, יג� צבא�ת ה' �ימ�. ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ�סער�ת
את לק�� נס ו�א לחר�תנ�, �ד�ל ���פר �קע ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ��ל�מ�.
��ס �נפ�צ�תינ� ה��י�, מ�י� �ז�רינ� וקרב �ל��תינ�, ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָ�ָָ�ל
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ואני רא��� אני צבא�ת: ה' וג�אל�, י�ראל מל� ה' ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָאמר
�הר מ��עי� ועל� וכת�ב: אלהי�. אי� �מ�לעדי ְְְְֱֲִִִִֵַַַַָָָֹאחר��,
וכת�ב: ה�ל�כה. לה', והיתה ע�ו; הר את ל��ט ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹצ���,
אחד, ה' יהיה הה�א ���� האר�, �ל על למל� ה' ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָוהיה
ה' י�ראל; �מע, לאמר: �ת�ב ה', �בת�רת� אחד. ְְְְְִֵֵֶַָָָָֹ��מ�
�ל על מל�� אב�תינ�, ואלהי אלהינ� אחד. ה' ְֱֱֲֵֵֵֵֵֶַָָֹֹֹאלהינ�,
וק��נ� מ�לה. ��ל �מלכ�ת� עד וכ�' �כב�ד� ��� ְְְְְִֵֶַַַַָָָֹ�ָָהע�ל�
ה', א�ה �ר�� לעד. וק�� אמת �דבר� עד וכ�' ְְְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָ�מצ�תי�
הרת ה��� ה��ר��. וי�� י�ראל מק�� האר�, �ל על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמל�
�בני�, א� ע�למי�, יצ�רי �ל ����ט יעמיד ה��� ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָע�ל�,
וא� �ני�; על אב �רח� רחמנ� � �בני� א� �עבדי�: ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָא�
לא�ר ות�ציא ��ח�נ� עד תל�י�ת, ל� עינינ� � ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ�עבדי�

קד��. ְִֵָָמ��טנ�,
יצ�רי �ל �פ�קד ע�ל�, מע�ה ז�כר א�ה �נ�ה: ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָָ�רכה
נס�ר�ת והמ�� �על�מ�ת, �ל נגל� לפני� ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָקד�;
נס�ר ואי� כב�ד�, כ�א לפני �כחה אי� �י ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָ���רא�ית;
לא היצ�ר �ל וג� ה�פעל, �ל את ז�כר א�ה עיני�; ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמ�גד
עד �מ�יט צ�פה אלהינ�, ה' לפני� �ל�י ה�ל מ��. ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹנכחד
ר�ח �ל �� לה�קד ז�ר�� חק תביא �י ה��ר�ת; �ל ְִִִִֵַַָָָָָָס��
�כלית. לאי� �ר��ת והמ�� ר�י� מע�י� �לה�כר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָונפ�,
ה��� זה ��ית. א�ת� �מ�פני�, ה�דע�; �זאת ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמרא�ית,
ה�א, לי�ראל חק �י רא���; לי�� ז�ר�� מע�י�, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָֹ�ח�ת
לחרב איז� יאמר, �� ה�דינ�ת ועל יעקב. לאלהי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמ��ט
י�קד�, �� �בר��ת ל�בע. איז� לרעב איז� ל�ל��, ְִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹאיז�
זכר �י ה�ה, ���� נפקד לא מי ול�ות. לח�י� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹלהז�יר�
ועליל�ת �פק�ת�, אי� מע�ה �א: לפני� היצ�ר ֲִַָ�ְְְֲִֵֶַַָָָ�ל
מעללי �ל ויצרי ותח��ל�תיו, אד� מח�ב�ת גבר, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמצעדי

ית אד� �ב� י��ח�, ��א אי� א�רי �יאי�. ;�� א�� ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
�ל לנצח �כלי� לא וג� י��ל�, לא לע�ל� ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹד�ר�י�
�המ�� ו�פקדה� זכר�ה, �אהבה נח את הלא .�� ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹהח�סי�
רע מ�ני ��ר �ל ל�חת ה���ל מי את �הביא� ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹרחמי�
להר��ת אלהינ�, ה' לפני� �א זכר�נ� �� על ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמעלליה�.
�ת�רת�: ��ת�ב ה��. �ח�ל וצאצאיו �בל, �עפר�ת ְְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָָָזרע�
א�ר ה�המה �ל ואת הח�ה �ל ואת נח, את אלהי� ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹו�ז�ר
ה�י�. ו���� האר�, על ר�ח אלהי� ו�עבר ��בה; ֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹא��
את אלהי� ו�ז�ר נאקת�, את אלהי� ו��מע ְְְֱֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹוכת�ב:
וזכר�י וכת�ב: יעקב. ואת יצחק את אברה� את ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ�רית�,
�ריתי את וא� יצחק, �ריתי את וא� יעק�ב; �ריתי ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָאת
לאמר: �ת�ב קד�� �בדברי אז�ר. והאר� אז�ר, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹאברה�
ליראיו, נת� טר� ה'. ורח�� ח��� לנפלאתיו, ע�ה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹזכר
צ�ה �בר �רית�, לע�ל� זכר ונאמר: �רית�. לע�ל� ְְְְְְֱִִִִֶַַָָָָָָֹיז�ר
חסדיו. �רב ו��ח� �רית�, לה� ו�ז�ר ונאמר: ��ר. ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלאל�
באזני וקראת הל�� לאמר: �ת�ב ה�ביאי� עבדי� ידי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹועל
נע�רי�, חסד ל� זכר�י ה': אמר �ה � לאמר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹיר��לי�
זר�עה. לא �אר� ��ד�ר, אחרי לכ�� �ל�ל�תי�; ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאהבת
נע�רי�, �ימי א�ת� �ריתי את אני וזכר�י ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָוכת�ב:
אפרי�, לי י�יר הב� וכת�ב: ע�ל�. �רית ל� ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָוהקימ�תי
ע�ד; אז�ר�� זכ�ר ב�, ד�רי מ�י �י � �ע��עי� ילד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָא�

ואלהי אלהינ� ה'. נא� ארחמ��, רח� ל�, מעי המ� �� ֱֵֵֵֹֹ�ְֲֲֵֵֵֶַַַַָעל
רח�� מל� אל �י עד וכ�' יראה י�יע ויב�א יעלה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאב�תינ�,
�פק�ת �פקדנ� מ�פני�, ט�ב �ז�ר�� וזכרנ� א�ה. ַ�ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָוח���
את אלהינ�, ה' לנ� �זכר קד�. �מי מ�מי ורחמי� ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹי��עה
לאברה� נ��ע� א�ר ה�ב�עה, ואת החסד ואת ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָה�רית
את �עקד העקדה לפני� ותראה ה��ר�ה. �הר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאבינ�
רצ�נ� לע��ת רחמיו וכב� ה�ז�ח, ��י על �נ� ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָיצחק
רחמי� ויג�ל� �עס�, את רחמי� יכ��� �� �ל�. ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�לבב
ע�נ� �תנהג ואל רחמי�, �מ�ת ע�נ� ותתנהג מ��תי�, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָעל
מע�� א�� י��ב ה�ד�ל, �מ� �בעב�ר ה�י�. ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָ�מ�ת
ה�בר את אלהינ�, ה' לנ� וק�� �מ�חלת�. �מעיר�, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹי�ראל,
לה� וזכר�י עב��: מ�ה ידי על �ת�רת� ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�הבטח�נ�
לעיני מצרי� מאר� א�ת� ה�צאתי א�ר רא��ני�, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ�רית
ה���ח�ת �ל ז�כר �י ה'. אני לאלהי�, לה� להי�ת ְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹה��י�
ועקדת כב�ד�; כ�א לפני �כחה אי� �י מע�ל�, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָא�ה
ז�כר ה', א�ה �ר�� �ז�ר. ה��� לזרע� אבינ�, ְְְְִִִֵַַַָָָָֹיצחק
יצ�רי �ל ����ט יעמיד ה��� ע�ל�, הרת ה��� ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָה�רית.
רחמנ� � �בני� א� �עבדי�: א� �בני�, א� ְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָע�למי�,
עד תל�י�ת' ל� עינינ� � �עבדי� וא� �ני�; על אב ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָ�רח�

קד��. מ��טנ�, לא�ר ות�ציא ְְְִִֵֵֶָָָָ��ח�נ�
קד��, ע� על �ב�ד� �ענ� נגלית א�ה �לי�ית: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ�רכה
עליה� ונגלית ק�ל�, ה�מע�� ה�מי� מ� ע�ה�; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלד�ר
�בר��ת מ�פני�, חל ��� הע�ל� �ל �� טהר. ְְִִֶָָ�ְְִֵַַַָָָֹ�ערפ�י
לל�ד סיני, הר על מל�נ� �ה�ל�ת� מ��, חרד� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ�רא�ית
וד�ר�ת ק�ל�, ה�ד את ו��מיע� �מצו�ת. ��רה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָלע��
�בק�ל נגלית, עליה� �ברקי� �ק�ל�ת א�; מ�הבי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָקד��
ה�לי�י ב��� ויהי �ת�רת�: ��ת�ב ה�פע�. עליה� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ��פר
וק�ל ההר, על �בד וענ� �ברקי� ק�ל�ת ויהי ה�קר, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ�הי�ת
וכת�ב: ��חנה. א�ר הע� �ל ו�חרד מאד; חזק ְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ��פר

ק�ל יד�ר,[ה]ויהי מ�ה מאד; וחזק ה�ל� ��פר, ְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹֹ
ה��ל�ת את ר�אי� הע� וכל וכת�ב: בק�ל. יענ�� ְְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָֹוהאלהי�
הע� ו�רא ע��; ההר ואת ה��פר, ק�ל ואת ה��יד� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָואת

מ ו�עמד� עלהו�נע�, לאמר: �ת�ב קד�� �בדברי רחק. ַָ�ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹֹ
וק�ל �חצ�צר�ת וכת�ב: ��פר. �ק�ל ה', �תר�עה; ְְְְְֱֲִִַָָָֹאלהי�
אל הלל� � י� הלל� וכת�ב: ה'. ה�ל� לפני הריע� ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ��פר,
הלל�ה� �גב�ר�תיו, הלל�ה� ע��. �רקיע הלל�ה� ְְְִַַָ�ְְְְִִַַָ�קד��,
וכ��ר. �נבל הלל�ה� ��פר, �תקע הלל�ה� �דל�. ְְְְְְִֵֵֶַַַָ�ְֹ�רב
הלל�ה� וע�ב. �מ�י� הלל�ה� �מח�ל, �ת� ְַָ�ְְְְְִִַַָֹהלל�ה�
�ה�ל ה��מה �ל תר�עה. �צלצלי הלל�ה� �מע, ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹ�צלצלי
י�בי �ל נאמר: ה�ביאי� עבדי� ידי ועל י�. הלל� ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹי�,
��פר וכתק�ע �רא�, הרי� נס �נ�א � אר� ו�כני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹתבל,
�ד�ל, ���פר י�קע הה�א, ���� והיה וכת�ב: ְְְְִִַַַָָָָָָָ��מע�.
מצרי�; �אר� וה��חי� א��ר �אר� האבדי� ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ�בא�
עליה� וה' וכת�ב: �יר��לי�. ה�ד�, �הר לה' ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוה��חו�
והל� יתקע, ���פר אלהי� וה' ח��; כ�רק ויצא ְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹיראה,
ע�� על �ג� �� עליה�, יג� צבא�ת ה' �ימ�. ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ�סער�ת
את לק�� נס ו�א לחר�תנ�, �ד�ל ���פר �קע ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָ��ל�מ�.
��ס �נפ�צ�תינ� ה��י�, מ�י� �ז�רינ� וקרב �ל��תינ�, ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָ�ָָ�ל
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�ית וליר��לי� �ר�ה, עיר� לצ��� והביאנ� אר�; ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמ�ר�תי
עלינ� ��צ�ה לפני�, נע�ה ו�� ע�ל�. ��מחת ֵֶָ�ְְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָמק���
�במ�עדיכ� �מחתכ� �בי�� עב��: מ�ה ידי על ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ת�רת�
ועל עלתיכ� על �חצצרת �תקע�� חד�יכ�, ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ�ברא�י
ה' אני אלהיכ�, לפני לז�ר�� לכ� והי� �למיכ�; ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹזבחי
�ר�עה �מאזי� מע�ל�, א�ה ��פר ק�ל ��מע �י ְֱֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאלהיכ�.
ע�� �ר�עת ק�ל ��מע ה', א�ה �ר�� .�� ��מה ְְֵֵֶַַַַָָָואי�
יעמיד ה��� ע�ל�, הרת ה��� �רחמי�. ה��� ְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָָי�ראל
א� �עבדי�: א� �בני�, א� ע�למי�, יצ�רי �ל ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָ����ט
עינינ� � �עבדי� וא� �ני�; על אב �רח� רחמנ� � ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ�בני�
קד��. מ��טנ�, לא�ר ות�ציא ��ח�נ� עד תל�י�ת, ְְְְְִִֵֵֶַָָָָל�
ו�חרית �ערבית ה���רי�, צ�� י�� �ל אמצעית ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ�רכה
מ�ל �נ� ורצית הע�י� מ�ל בחר�נ� א�ה �נעילה: ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָָָָ�מנחה
לעב�דת�, מל�נ� וקרב�נ� �מצ�תי� וק���נ� ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָה���נ�ת,
אלהינ�, ה' לנ� ו��� קראת. עלינ� וה�ד�� ה�ד�ל ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹו�מ�
למחילה ה�ה, ה���רי� י�� את ה�ה, קד� מקרא י�� ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאת
ליציאת זכר � �אהבה ע�נ�תינ� �ל על �� �לכ�ר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָולסליחה
�י עד וכ�', ויב�א יעלה אב�תינ�, ואלהי אלהינ� ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹמצרי�.
מח�ל אב�תינ�, ואלהי אלהינ� א�ה. וח��� רח�� מל� ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹאל
��עינ� והעבר מחה ה�ה, ה���רי� צ�� �י�� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָלע�נ�תינ�
פ�עי� מ�חה ה�א אנכי אנכי �אמ�ר: � עיני� ְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹמ�גד
��עי�, כעב מחיתי ונאמר: אז�ר. לא וח�אתי� ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלמעני,
ב��� �י וכת�ב: גאל�י�. �י אלי, ��בה ח�אתי�; ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹוכענ�
ה' לפני ח�אתיכ�, מ�ל אתכ�; לטהר עליכ�, יכ�ר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹה�ה
ל�בטי �מחל� הע�ל�, מ� לי�ראל סלח� א�ה �י ְְְְְְֳִִִִִֵֵַָָָָָָָָָ�טהר�.
אלהינ� וס�לח. מ�חל מל� לנ� אי� �מ�לעדי�, ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�ְי�ר��;
עד וכ�', �כב�ד� ��� הע�ל� �ל על מל� אב�תינ�, ְְִֶַ�ְֲֵֵֵַָָָֹֹואלהי
חלקנ� ות� �מצ�תי� ק��נ� מ�לה. ��ל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�מלכ�ת�
וטהר �י��עת�; נפ�נ� ו��ח מ��ב� ו��ענ� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�ת�רת�,
א�ה �ר�� לעד. וק�� אמת �דבר� �אמת, לעבד� ְְְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָל�נ�
�ית ע�� לעו�נ�ת וס�לח מ�חל האר�, �ל על מל� ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָה',

ה���רי�. וי�� י�ראל מק�� ְְְְִִִִֵֵֵַַָָי�ראל,
וכ�', הע�י� מ�ל בחר�נ� א�ה מ�ס�: �ל אמצעית ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָ�רכה
�מידי� עד וכ�', חטאינ� �מ�ני מצרי�. ליציאת זכר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָעד
ה�ה, קד� מקרא י�� מ�ספי ואת �הלכת�, �מ�ספי� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ�סדר�
�מצות לפני� ונקריב נע�ה ה�ה, ה���רי� צ�� ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָי��

ע מ�ה ידי על �ת�רת� עלינ� ��תב� �מ� ב��.רצ�נ�, ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
וכ�', ה�ה ���� לעו�נ�תינ� מח�ל אב�תינ�, ואלהי ְְֱֲֲֵֵֵֵֵֶַַַֹֹאלהינ�
ואלהי אלהינ� וס�לח. מ�חל מל� לנ� אי� �מ�לעדי�, ְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹעד
��ל �מלכ�ת� עד וכ�', הע�ל� �ל על מל� ְְְֲֵַַַַָָָֹֹאב�תינ�,
וי�� י�ראל מק�� עד וכ�', �מצ�תי� ק��נ� ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָמ�לה.
א�מר: ��ה�א ה��ספי�, �פ��ת �כל הע� נהג� ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָה���רי�.
מז�יר עב��', מ�ה ידי על �ת�רת� עלינ� ��תב� ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ'�מ�
א�ת� וק�רא ���רה, �ת�בי� �ה� �מ� ה��� א�ת� ְְְְְִֵֵֶַַָָָקר�נ�ת
עלינ� ��תב� '�מ� �אמר �יו� הז�יר, לא וא� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹה�ס�קי�;

צרי�. אינ� ��ב ְִֵָָָ�ת�רת�',
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ואל �פ�תנ�, לפני� �בא � אב�תינ� ואלהי אלהינ� ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹא�א
ער�, �ק�י פני� ע�י אנ� �אי� מ�ח�תנ�; מל�נ� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�תע��
חטאנ� אבל חטאנ�'. ולא אנחנ�, 'צ�יקי� לפני�: ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ��אמר
העוינ�, �פי, ��רנ� �זלנ�, �גדנ�, א�מנ�, ואב�תינ�: ְְְְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹאנחנ�
��בנ�, רע, יעצנ� �קר, טפלנ� חמסנ�, זדנ�, ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָוהר�ענ�,
ק�ינ� צררנ�, ��ענ�, עוינ�, סררנ�, נאצנ�, מרדנ�, ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָלצנ�,
סרנ� �ע�ענ�; �עבנ� �עינ� �חתנ�, ר�ענ�, ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹער�,
צ�יק וא�ה לנ�. �וה ולא ה��בי�, �מ���טי� ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹמ�צ�תי�
מה הר�ענ�. ואנחנ� ע�ית, אמת �י עלינ�, ה�א �ל ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָעל
�חקי�. ��כ� לפני�, �ס�ר �מה מר��; י��ב לפני�, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�אמר
ע�ל�, רזי י�דע א�ה י�דע. א�ה וה�גל�ת, ה�ס�ר�ת ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹהלא
ור�אה בט�, חדרי �ל ח�פ� א�ה חי; כל סתרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָותעל�מ�ת
מ�גד נס�ר ואי� מ��, נעל� �בר �ל אי� ולב. ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָכלי�ת
אב�תינ�, ואלהי אלהינ� ה' מ�פני�, רצ�� יהי ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹעיני�.
ע�נ�תינ�, �ל על לנ� �תכ�ר ח�אתינ�, �ל על לנ� ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ��מחל
��גגה, לפני� �חטאנ� חטא ועל ��עינ�: לכל ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָותסלח
לפני� �חטאנ� חטא ועל �זד��, לפני� �חטאנ� חטא ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָועל
�חטאנ� חטא ועל �גל�י, לפני� �חטאנ� חטא ועל ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�סתר,
ועל �רצ��; לפני� �חטאנ� חטא ועל �אנס, ְְְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלפני�
ח�בי� �אנ� חטאי� ועל ע�ה, עליה� ח�בי� �אנ� ְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחטאי�
ח�בי� �אנ� חטאי� ועל לע�ה, ���ק תע�ה לא ְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעליה�
קר��, עליה� ח�בי� �אנ� חטאי� ועל תע�ה, לא ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹעליה�
ועל אר�עי�, מלק�ת עליה� ח�בי� �אנ� חטאי� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָועל
חטאי� ועל �מי�, �ידי מיתה עליה� ח�בי� �אנ� ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָחטאי�
עליה� ח�בי� �אנ� חטאי� ועל �רת, עליה� ח�בי� ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�אנ�
על �סקילה. �רפה והרג, חנק � �י� �ית מית�ת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאר�ע
�בר לנ�, ה�ל�יי� לנ�; �ל�יי� �אינ� ועל לנ�, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָה�ל�יי�
על חטאנ� לנ�, �ל�יי� ו�אינ� אלהינ�; ה' לפני� ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹאמרנ��
לה' "ה�ס�רת, ��ת�ב: ה�ס�ר�ת, �ל י�דע וא�ה .����ְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹ
�ל את לע��ת ע�ל�, עד �לבנינ� לנ� וה�גלת, ְְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹאלהינ�;
הע�ל�, מ� לי�ראל סלח� א�ה �י ה�את". ה��רה ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ�ברי
מ�חל מל� לנ� אי� �מ�לעדי�, י�ר��; ל�בטי ְִֵֵֶֶֶַָָ�ְְְֳִֵָָ�מחל�
ועכ�ו כדאי; איני נ�צר�י, ��א עד אלהי, ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָֹֹוס�לח.
וחמר קל �ח�י, אני עפר נ�צר�י. לא �א�� ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹ���צר�י,
ב��ה מלא �כלי אלהי, ה' לפני� אני הרי ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹ�מיתתי.
�מה אחטא, ��א אלהי, ה' מ�פני� רצ�� יהי ְְְֱֱִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ�כל�ה.
יהי� י��רי�. ידי על לא הר�י�, �רחמי� מרק � ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ�חטאתי
ו�חרית �ערבית מתו�ה ה�ה ��דר וכ�'. פי אמרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָלרצ��
א�מר וה�חיד צ��ר. �ליח �י� יחיד, �י� �מנחה, ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ�מ�ס�
קד� �ל��', '�י� ���מר אחר �פ�ת�, אחר זה ְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹו��י
�רכה �אמצע א�מר� צ��ר ��ליח �סיע�ת, �ל� ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹ��פסע
מחל אב�תינ�, ואלהי 'אלהינ� ��אמר קד� ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹֹאמצעית;
'מחל א�מר: �� ואחר ה�ה, ��דר מתו�ה וכ�', ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלע�נ�תינ�'

�י�� וכ�'.לע�נ�תינ� ה���רי�' צ�� ְְֲִִֵַַ
י��ב לפני�, �אמר מה ה�ה: ��דר מתו�ה מר��;�נעילה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
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מ�מנ�ת, ר�� ע�נ�תינ� �י �חקי�. ��כ� לפני�, �ס�ר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמה
מה חס�נ�, מה ח�ינ�, מה אנ�, מה מ�ס�ר: עצמ� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹוח�אתינ�
�ל הלא אלהינ�. ה' לפני�, �אמר מה �ע�ינ�, מה ְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹ�דקנ�,
� וחכמי� הי�, �לא � ה�� ואנ�י לפני�, �אי� � ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹה���רי�
וימי �ה�, מע�ינ� �ל �י ה��ל. �בלי � �נב�ני� מ�ע, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָֹ�בלי
מ� האד� "�מ�תר קד��: �דברי ��ת�ב לפני�; הבל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָח�ינ�
אנ�� הב�ל� א�ה אבל הבל". ה�ל �י אי�, � ְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹה�המה
�ע�ה; מה ל� יאמר מי �י לפני�; לעמד ו��ירה� ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹמרא�,
ה���רי� י�� את אלהינ�, לנ� ו��� ל�. ��� מה יצ�ק, ְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוא�
ידינ�, מע�ק נח�ל למע� ח�אתינ�, לכל מחילה ק� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹה�ה,
��אמר: ��בר � �ל� �לבב רצ�נ� ח�י לע��ת ְְְֱֵֵֵֶֶַַָָָָ�ְֲַָונ��ב
�ר��, ר�ע יעזב קר�ב. �הי�ת� קראה� �ה�צא�, ה' ְְֲִַַָָָֹ�ְְְְִִָָ�ר��
אלהינ� ואל וירחמה�, ה' אל וי��ב מח�ב�תיו; או� ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹואי�
ח��� �מטיב, ט�ב סליח�ת, אל�� וא�ה לסלח. יר�ה ְְְְֱִִִִֵֶַַַַַָֹ�י
�ת��בת� ר�צה לה�יב, מר�ה חסד; ורב א�י� אר� ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָורח��,
נא� אני, חי ��אמר: �מיתת�, חפ� א�ה ואי� ר�עי�, �ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�ל
ר�ע ���ב א� �י הר�ע, �מ�ת אח�� א� אלהי�, ְְְֱִִִִֶָָָָָֹֹה'
תמ�ת�, ול�ה הרעי�, מ�רכיכ� ��ב� ��ב� וחיה; ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָמ�ר��
חס��. �גדל �סלח לנ� �מחל וק�לנ�, ה�יבנ� י�ראל. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ�ית

וכ�'. פי אמרי לרצ�� ְְְְִִִֵָיהי�
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Ce¯a��� הע�ל� את ה�� הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה »ֱֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�

לנ�, חסר לא ה�ד�ל וט�ב� �ברחמי�. �חסד ְְְְֲִֶֶַַַָָָֹ�ט�ב
� ל�ל �מפרנס ז� ה�א �י ועד, לע�ל� לנ� יחסר ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹואל
�מכי� רצ��", חי לכל �מ��יע יד�, את "��תח ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�אמ�ר:
ה�ל. את ה�� ה', א�ה �ר�� �רא. א�ר �ר��תיו לכל ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָֹמז��
את הנחל� �י מל�נ�, �נברכ� אלהינ�, ה' ל� ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹנ�דה
על ות�רה; �רית �רחבה, ט�בה חמ�ה אר� ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָאב�תינ�
��רת� על עבדי�, מ�ית �פדיתנ� מצרי� מאר� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ה�צאתנ�
אלהינ�, ה' ��� ועל �ה�דע�נ�. רצ�נ� ח�י על ֱֵָֹ�ְְְֵֶַַָָ�ְִֶַַָ���ד�נ�,
"ואכל�, �אמ�ר: � �מ� את �מברכי� ל� מ�די� ְְְְְִִֶַָָָָָָָָאנ�
נת� א�ר ה�בה האר� על אלהי�, ה' את �ברכ� ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹו�בע�;
אלהינ�, ה' רח� ה�ז��. ועל האר� על ה', א�ה �ר�� ְֱֵֵֶַַַַַָָָָָָֹל�".
מ��� צ��� ועל עיר� יר��לי� ועל ע��, י�ראל ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָעל
עליו, �מ� ��קרא וה�ד�� ה�ד�ל ה�ית ועל ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ�ב�ד�,
את �בנה �ימינ�. למק�מ� �חזיר מ�יח� �וד �ית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�מלכ�ת
��נה ה', א�ה �ר�� ��ר�. �א�ר �קר�ב, ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָיר��לי�
מל� אלהינ� ה' א�ה �ר�� אמ�. יר��לי�. את ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�רחמיו
קד��נ�, ��ראנ�, א�ירנ�, מל�נ�, אבינ�, האל, ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָהע�ל�,
��מלנ� ה�א י�� ��כל וה�טיב, ה��ב ה�ל� יעקב, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹקד��
ד�רי�. לד�רי י���ח הרחמ� ט�ב. וכל ורחמי�, וחסד ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָח�
�כב�ד. יפרנסנ� הרחמ� נצחי�. לנצח ית�אר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהרחמ�
�לח�י ה�ק��, �ית �לבני� ה��יח, לימ�ת יז�נ� ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָהרחמ�
למ�יח� חסד וע�ה מל��; י��ע�ת מג��ל ה�א. ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹהע�ל�
לא ה' ודר�י ורעב�, ר�� �פירי� ע�ל�. עד �לזרע�, ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹלדוד

חס��. לע�ל� �י ט�ב, �י לה' ה�ד� ט�ב. כל ְְְְִִַַַָָיחסר�

¯ÈËÙn‰�אלהינ ה' א�ה �ר�� לפניה: מבר� �נביא, ««¿ƒְְְֱִֵֵֶַָָָָָָֹ
�דבריה� ורצה ט�בי�, �נביאי� �חר א�ר הע�ל�, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמל�

���רה ה��חר � ה' א�ה �ר�� �אמת. �במ�הה�אמרי� , ְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
וה�דק. האמת �בנביאי ע��, �בי�ראל ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָעב��,

צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה �ר�� לאחריה: ְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�מבר�
הא�מר � ה�אמ� האל ה��ר�ת. �כל ה��יק הע�למי�, ְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ�ל
נאמ� וה�דק; האמת �בריו �ל א�ר �מק��, מד�ר ְְְְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹוע�ה,
אח�ר מ�ברי� ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ�, ה�א ְְְְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹא�ה
האל ה', א�ה �ר�� א�ה. נאמ� אל �י ריק�, י��ב ֱִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹלא
ח�ינ�, בית היא �י צ���, על רח� �בריו. �כל ְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה�אמ�
מהרה. ות�נה �ימינ�, �מהרה נק� �נק� נפ� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלעג�מת
מהרה �וד צמח את יר��לי�. ��נה ה', א�ה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�ר��
�וד. מג� ה', א�ה �ר�� �י��עת�. תר�� וקרנ� ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָתצמיח,
לנ� ��ת� ה�ה ה�נ�ח י�� ועל ה�ביאי�, ועל ה��רה ְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָעל
אנ� ה�ל, על � �לתפארת לכב�ד לקד�ה אלהינ� ְְְִֶַַָָָָֹ�ְֱִֵֹה'
�בי�� ה��ת. מק�� ה', א�ה �ר�� �מ�. את ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָמברכי�
לנ� ��ת� ה�ה קד� מקרא ט�ב י�� ועל א�מר: ה�א ְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹט�ב,
וה�מ�י�. י�ראל מק�� ה', א�ה �ר�� �ל�מחה. ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָל����
מק�� וח�ת�: �ניה� ��לל ט�ב, וי�� ��ת היה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָוא�
��פ�ה ח�ת� �ה�א ��סח וה�מ�י�. וי�ראל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹה��ת
�ברכה ח�ת� ה�א �� ה���, �א�ת� אמצעית ְְְְִִִֵֶַָָָָָָ�ברכה

ז�. ֲַָאחר�נה
��ת, �כל ה�ביאי� מ� לקר�ת הע� רב ��הג� ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹהענינ�ת

ה�: וא�� �ה�; ְְִִֵֵֶַָ�מפטירי�
ה�ברי�, "א�ה עד ,"�� אתמ� עב�י "ה� � ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�רא�ית
אזנכ� "ה�� עד עקרה", "ר�י � נח עזב�י�"; ולא ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹֹע�יתי�
י�ראל "אלהי עד תד�י�ני", מי "ואל � ל� ל� אלי"; ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ�לכ�
אחת", "וא�ה � ו�רא �י�עיה; ה�ל� א�� אעזב�", ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלא
�רה ח�י ו�הי� �מלכי�; ו�צא", �נ�, את "ו��א ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעד

�וד] �ח�ת[וה�ל� לע�ל�", �וד ה�ל� אד�ני "יחי עד � ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
"וערבה עד ה'", �בר "מ�א � יצחק ��לדת א�ה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹמלכי�;
עד תל�אי�", "וע�י � יעקב ו�צא ע�ר; �תרי ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָֹלה'",
"חז�� � יעקב ו��לח ע�ר; �תרי ה'", העלה ְְְֱֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹ"�בנביא
אמר "�ה � יעקב ו��ב ע�ר; �תרי ספר�, ס�� עד ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֹעבדיה",
�תרי �אג", "אריה עד י�ראל", ��עי �ל�ה על ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹה',
ה�ל� "ויהי עד �למה", "ו�יק� � מ�� ויהי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹע�ר;
עד ע�", ל� קח אד�, ב� "וא�ה � ו��� �מלכי�; ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ�למה",
"ו�קרב� � יעקב ויחי �יחזקאל; ה'", אני �י ה��י�, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָֹ"וידע�
�מלכי�. �וד", ��א על י�ב "��למה עד �וד", ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹימי

�� ל� "ו�צא עד ה�דע", אד�, ��" � �מ�ת ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָוא�ה
י�ראל", לבית ע�ד יהיה "ולא � וארא �יחזקאל; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ���י�",
�רעה אל �א �יחזקאל; י�ראל", לבית קר� "אצמיח ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹעד
ויהי �י�עיה; ה'", �רכ� "א�ר עד מצרי�", "מ�א �ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ
האר�", "ו��קט עד "ו�כנע", מ� �ב�רה, �ירת � ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָֹ���ח
ה�ל� מ�ת "��נת � יתר� ו��מע ְְְְְִִִִֶֶַַַַ���פטי�;



מז iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

מ�מנ�ת, ר�� ע�נ�תינ� �י �חקי�. ��כ� לפני�, �ס�ר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמה
מה חס�נ�, מה ח�ינ�, מה אנ�, מה מ�ס�ר: עצמ� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹוח�אתינ�
�ל הלא אלהינ�. ה' לפני�, �אמר מה �ע�ינ�, מה ְְֱֲֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹ�דקנ�,
� וחכמי� הי�, �לא � ה�� ואנ�י לפני�, �אי� � ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹה���רי�
וימי �ה�, מע�ינ� �ל �י ה��ל. �בלי � �נב�ני� מ�ע, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָֹ�בלי
מ� האד� "�מ�תר קד��: �דברי ��ת�ב לפני�; הבל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָח�ינ�
אנ�� הב�ל� א�ה אבל הבל". ה�ל �י אי�, � ְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹה�המה
�ע�ה; מה ל� יאמר מי �י לפני�; לעמד ו��ירה� ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹמרא�,
ה���רי� י�� את אלהינ�, לנ� ו��� ל�. ��� מה יצ�ק, ְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוא�
ידינ�, מע�ק נח�ל למע� ח�אתינ�, לכל מחילה ק� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹה�ה,
��אמר: ��בר � �ל� �לבב רצ�נ� ח�י לע��ת ְְְֱֵֵֵֶֶַַָָָָ�ְֲַָונ��ב
�ר��, ר�ע יעזב קר�ב. �הי�ת� קראה� �ה�צא�, ה' ְְֲִַַָָָֹ�ְְְְִִָָ�ר��
אלהינ� ואל וירחמה�, ה' אל וי��ב מח�ב�תיו; או� ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹואי�
ח��� �מטיב, ט�ב סליח�ת, אל�� וא�ה לסלח. יר�ה ְְְְֱִִִִֵֶַַַַַָֹ�י
�ת��בת� ר�צה לה�יב, מר�ה חסד; ורב א�י� אר� ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָורח��,
נא� אני, חי ��אמר: �מיתת�, חפ� א�ה ואי� ר�עי�, �ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�ל
ר�ע ���ב א� �י הר�ע, �מ�ת אח�� א� אלהי�, ְְְֱִִִִֶָָָָָֹֹה'
תמ�ת�, ול�ה הרעי�, מ�רכיכ� ��ב� ��ב� וחיה; ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָמ�ר��
חס��. �גדל �סלח לנ� �מחל וק�לנ�, ה�יבנ� י�ראל. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ�ית

וכ�'. פי אמרי לרצ�� ְְְְִִִֵָיהי�

שלישי יו�

הּמזֹון: ּברּכת ¨©©§¦©Ÿנסח
Ce¯a��� הע�ל� את ה�� הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה »ֱֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�

לנ�, חסר לא ה�ד�ל וט�ב� �ברחמי�. �חסד ְְְְֲִֶֶַַַָָָֹ�ט�ב
� ל�ל �מפרנס ז� ה�א �י ועד, לע�ל� לנ� יחסר ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹואל
�מכי� רצ��", חי לכל �מ��יע יד�, את "��תח ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�אמ�ר:
ה�ל. את ה�� ה', א�ה �ר�� �רא. א�ר �ר��תיו לכל ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָֹמז��
את הנחל� �י מל�נ�, �נברכ� אלהינ�, ה' ל� ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹנ�דה
על ות�רה; �רית �רחבה, ט�בה חמ�ה אר� ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָאב�תינ�
��רת� על עבדי�, מ�ית �פדיתנ� מצרי� מאר� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ה�צאתנ�
אלהינ�, ה' ��� ועל �ה�דע�נ�. רצ�נ� ח�י על ֱֵָֹ�ְְְֵֶַַָָ�ְִֶַַָ���ד�נ�,
"ואכל�, �אמ�ר: � �מ� את �מברכי� ל� מ�די� ְְְְְִִֶַָָָָָָָָאנ�
נת� א�ר ה�בה האר� על אלהי�, ה' את �ברכ� ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹו�בע�;
אלהינ�, ה' רח� ה�ז��. ועל האר� על ה', א�ה �ר�� ְֱֵֵֶַַַַַָָָָָָֹל�".
מ��� צ��� ועל עיר� יר��לי� ועל ע��, י�ראל ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָעל
עליו, �מ� ��קרא וה�ד�� ה�ד�ל ה�ית ועל ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ�ב�ד�,
את �בנה �ימינ�. למק�מ� �חזיר מ�יח� �וד �ית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�מלכ�ת
��נה ה', א�ה �ר�� ��ר�. �א�ר �קר�ב, ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָיר��לי�
מל� אלהינ� ה' א�ה �ר�� אמ�. יר��לי�. את ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�רחמיו
קד��נ�, ��ראנ�, א�ירנ�, מל�נ�, אבינ�, האל, ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָהע�ל�,
��מלנ� ה�א י�� ��כל וה�טיב, ה��ב ה�ל� יעקב, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹקד��
ד�רי�. לד�רי י���ח הרחמ� ט�ב. וכל ורחמי�, וחסד ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָח�
�כב�ד. יפרנסנ� הרחמ� נצחי�. לנצח ית�אר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהרחמ�
�לח�י ה�ק��, �ית �לבני� ה��יח, לימ�ת יז�נ� ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָהרחמ�
למ�יח� חסד וע�ה מל��; י��ע�ת מג��ל ה�א. ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹהע�ל�
לא ה' ודר�י ורעב�, ר�� �פירי� ע�ל�. עד �לזרע�, ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹלדוד

חס��. לע�ל� �י ט�ב, �י לה' ה�ד� ט�ב. כל ְְְְִִַַַָָיחסר�

¯ÈËÙn‰�אלהינ ה' א�ה �ר�� לפניה: מבר� �נביא, ««¿ƒְְְֱִֵֵֶַָָָָָָֹ
�דבריה� ורצה ט�בי�, �נביאי� �חר א�ר הע�ל�, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמל�

���רה ה��חר � ה' א�ה �ר�� �אמת. �במ�הה�אמרי� , ְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
וה�דק. האמת �בנביאי ע��, �בי�ראל ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָעב��,

צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה �ר�� לאחריה: ְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�מבר�
הא�מר � ה�אמ� האל ה��ר�ת. �כל ה��יק הע�למי�, ְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ�ל
נאמ� וה�דק; האמת �בריו �ל א�ר �מק��, מד�ר ְְְְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹוע�ה,
אח�ר מ�ברי� ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ�, ה�א ְְְְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹא�ה
האל ה', א�ה �ר�� א�ה. נאמ� אל �י ריק�, י��ב ֱִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹלא
ח�ינ�, בית היא �י צ���, על רח� �בריו. �כל ְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה�אמ�
מהרה. ות�נה �ימינ�, �מהרה נק� �נק� נפ� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלעג�מת
מהרה �וד צמח את יר��לי�. ��נה ה', א�ה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�ר��
�וד. מג� ה', א�ה �ר�� �י��עת�. תר�� וקרנ� ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָתצמיח,
לנ� ��ת� ה�ה ה�נ�ח י�� ועל ה�ביאי�, ועל ה��רה ְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָעל
אנ� ה�ל, על � �לתפארת לכב�ד לקד�ה אלהינ� ְְְִֶַַָָָָֹ�ְֱִֵֹה'
�בי�� ה��ת. מק�� ה', א�ה �ר�� �מ�. את ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָמברכי�
לנ� ��ת� ה�ה קד� מקרא ט�ב י�� ועל א�מר: ה�א ְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹט�ב,
וה�מ�י�. י�ראל מק�� ה', א�ה �ר�� �ל�מחה. ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָל����
מק�� וח�ת�: �ניה� ��לל ט�ב, וי�� ��ת היה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָוא�
��פ�ה ח�ת� �ה�א ��סח וה�מ�י�. וי�ראל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹה��ת
�ברכה ח�ת� ה�א �� ה���, �א�ת� אמצעית ְְְְִִִֵֶַָָָָָָ�ברכה

ז�. ֲַָאחר�נה
��ת, �כל ה�ביאי� מ� לקר�ת הע� רב ��הג� ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹהענינ�ת

ה�: וא�� �ה�; ְְִִֵֵֶַָ�מפטירי�
ה�ברי�, "א�ה עד ,"�� אתמ� עב�י "ה� � ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�רא�ית
אזנכ� "ה�� עד עקרה", "ר�י � נח עזב�י�"; ולא ְְְְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹֹע�יתי�
י�ראל "אלהי עד תד�י�ני", מי "ואל � ל� ל� אלי"; ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ�לכ�
אחת", "וא�ה � ו�רא �י�עיה; ה�ל� א�� אעזב�", ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלא
�רה ח�י ו�הי� �מלכי�; ו�צא", �נ�, את "ו��א ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעד

�וד] �ח�ת[וה�ל� לע�ל�", �וד ה�ל� אד�ני "יחי עד � ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
"וערבה עד ה'", �בר "מ�א � יצחק ��לדת א�ה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹמלכי�;
עד תל�אי�", "וע�י � יעקב ו�צא ע�ר; �תרי ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָֹלה'",
"חז�� � יעקב ו��לח ע�ר; �תרי ה'", העלה ְְְֱֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹ"�בנביא
אמר "�ה � יעקב ו��ב ע�ר; �תרי ספר�, ס�� עד ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֹעבדיה",
�תרי �אג", "אריה עד י�ראל", ��עי �ל�ה על ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹה',
ה�ל� "ויהי עד �למה", "ו�יק� � מ�� ויהי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹע�ר;
עד ע�", ל� קח אד�, ב� "וא�ה � ו��� �מלכי�; ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ�למה",
"ו�קרב� � יעקב ויחי �יחזקאל; ה'", אני �י ה��י�, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָֹ"וידע�
�מלכי�. �וד", ��א על י�ב "��למה עד �וד", ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹימי

�� ל� "ו�צא עד ה�דע", אד�, ��" � �מ�ת ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָוא�ה
י�ראל", לבית ע�ד יהיה "ולא � וארא �יחזקאל; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ���י�",
�רעה אל �א �יחזקאל; י�ראל", לבית קר� "אצמיח ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹעד
ויהי �י�עיה; ה'", �רכ� "א�ר עד מצרי�", "מ�א �ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ
האר�", "ו��קט עד "ו�כנע", מ� �ב�רה, �ירת � ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָֹ���ח
ה�ל� מ�ת "��נת � יתר� ו��מע ְְְְְִִִִֶֶַַַַ���פטי�;
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ה���טי� וא�ה �י�עיה; ה��רה", "ל�ר�ה עד ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ�עז�ה�",
אי� י�רת "לא עד ירמיה�", אל היה א�ר "ה�בר �ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
חכמה נת� "וה' � �ר�מה לי ויקח� �ירמיה; ְְְְְְְְִִִַַָָָָָָָלי�נדב",
וא�ה �מלכי�; י�ראל", �ני �ת�� "ו�כנ�י עד ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹל�למה",
אתכ�", "ורציתי עד י�ראל", �ית את "ה�ד � ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�צ�ה
"ו�ל� עד אל�ה�", אל היה ה' "�דבר � ת�א �י ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�יחזקאל;
�למה, ה�ל� "ו��לח � ו�קהל �מלכי�; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹיזרעאלה",

עד �ו��ח", פק�די א�ה �מלכי�; מלאכת", "ו��� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ה�נימי", ה�ית "לדלת�ת עד ה��ר�ת", את חיר�� ְְְִִִִִֶַַַַַַַַַֹ"ו�ע�

ְִִָ�מלכי�.
י�ראל", מל� ה' אמר "�ה עד לי", יצר�י ז� "ע� � ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹו�קרא
בא�ה "�י עד ספ�", "על�תיכ� � אהר� את צו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ�י�עיה;
ע�ד "ו�ס� � ה�מיני ���� ויהי �ירמיה; ה'", נא� ְְְְְִִִִֶַַַַָֹ�ְְִַָחפצ�י,
א�ה ��מ�אל; ע�ה", ל� �לבב�, א�ר "�ל עד ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹ�וד",
אר�", "�ברת עד �לי�ה", מ�על �א "ואי� � תזריע ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָ�י
"ואר�עה אלי�ע", "ו�אמר � �היה זאת ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָֹֹ�מלכי�;
�מלכי�; �ניו", מעל ה�ליכ� "ולא עד �מד�ג ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹאנ�י�",
��יי�", לעיני �� "ונחל� עד "הת��ט", � מ�ת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָֹאחרי
עד י�ראל", מ�קני אנ�י� "�א� � קד�י� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹ�יחזקאל;
"וה�הני� � אמר �יחזקאל; הארצ�ת", לכל היא ְְְְֱֲֲִִִִֵֶַָָָֹֹ"צבי
סיני �הר �יחזקאל; הע��", מ� �טרפה "נבלה עד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהלו��",
א� �ירמיה; וארפא", ה' "רפאני עד �מע�י", ע�י "ה' ��ִָ�ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָ
מ�ד "וה�ל�י� עד י�ראל", ר�עי על "ה�בא � ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָֹ�ְ�ח�תי

�יחזקאל. �ה�", ְְִִֵֶֶָָהע�בדי�
"ואר��י� עד י�ראל", �ני מס�ר "והיה � סיני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ�מד�ר
אחד אי� "ויהי � נ�א ע�ר; �תרי �אמ�נה", ְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָֹלי
"ר�י � �העלת� ���פטי�; ה�ער", "ו�ג�ל עד ְְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָֹמ�רעה",
� ל� �לח ע�ר; �תרי י�ד�", זר�בל "ידי עד ְְְְִִֵֶַָָָ�ְְְְִִֵַו�מחי",

"(וכי) עד ה��י�", מ� נ�� �� יה��ע נמג�[וג�]"ו��לח ְְִַַ�ְְִִִִִַַַַָֹ
�מ�אל", "ו�אמר � קרח ו��ח �יה��ע; האר�", י��בי ְִֵֶַַַַַֹֹ�ְִֵֶָָָ�ל
� ח�ת זאת ��מ�אל; ע��", את ה' י�� לא "�י ַ�ְִִִֵֶַַֹֹֹעד
ו�רא ���פטי�; ימימה", "מ�מי� עד ה�לעדי", ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָ"ויפ�ח
ע� לכת "והצנע עד יעקב", �ארית "והיה � ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�לק
אל�ה�", אל היתה ה' "ויד � �ינחס ע�ר; �תרי ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאלהי�",
� ה���ת רא�י �מלכי�; אל�ה�", אחרי ו�ל� "ו�ק�, ְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָעד
האר�", את "ו�חלק� עד רא�ב�", בני למ�ה מ�ה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ"ו���
בני "ו��נ� עד ה�חל�ת", "א�ה � מסעי א�ה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ�ִ�יה��ע;

�יה��ע. ללו��", ַ�ְְִִִִֵַָי�ראל
י�ראל", אל ה' ��ר א�ר ה�ברי� "וא�ה � ה�ברי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָא�ה
אל "ואת��ל � ואתח�� �ירמיה; לע�", לי "והיית� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעד
והיה �ירמיה; יקנ�", ��ס� "�ד�ת עד ת�י", אחרי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָה',
��י�", �� "והת�רכ� עד �אזני", וקראת "הל� � ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹעקב
י�תר "א� עד �אי�", ימי� "ה�ה � אנכי ראה ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָָֹ�ירמיה;
זק� �א�ר "ויהי � ��פטי� �ירמיה; ��ס�רי�", ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָאי�
י�ראל", אנ�י אל �מ�אל "ו�אמר עד ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ�מ�אל",
עד מחניה�", את פל��י� "ו�אספ� � תצא �י ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַ��מ�אל;
תב�א �י והיה ��מ�אל; מ��יל", �רכיו לכל �וד ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָ"ויהי

הה�א", ���� היה "ולא עד מז�ח", יה��ע יבנה "אז �ְְִֶָ�ְְִֵַַַַַָָֹ
�בטי", �ל את יה��ע "ו�אס� � נ�בי� א�� ְִֵֶַָ�ְֱִִֶֶַַַָֹ�ִ�יה��ע;
� האזינ� �יה��ע; נטע��", לא א�ר וזיתי� "�רמי� ֲִַַ�ְְְְֲִִִֵֶֶַַָֹעד
�יחזקאל; וחי�", "וה�יב�, עד מ��רת", אני ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ"ולקח�י
"ויהי עד �מד�ג מ�ה", מ�ת אחרי "ויהי � ה�רכה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹוזאת

יה��ע". את ַ�ְֶה'
�ר�ה מעני� מפטירי� �ר���ת, ��י �� ���רי� ��ת ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ�ל
רב נהג� וכ� ה�ק�מ�ת. �רב ה�נהג ה�א וזה ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָֹֹאחר�נה;
מאחר אמ��, �� י�עיה� �נחמ�ת מפטירי� להי�ת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהע�,
� �אב ��עה �אחר ���ת ה�נה: רא� עד �אב ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֹ��עה
"ו�אמר � ��נ�ה ינהל"; "על�ת עד ע�י", נחמ�, ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָֹ"נחמ�

ע ה'", עזבני �צ���, ��לי�ית יעקב"; אביר "וגאל�, ד ְְֲֲֲֲִִִִִֵַַַַָֹֹ
אנכי "אנכי � �רביעית פאר�"; "�י עד סערה", ְֲֲֲִִִִִִֵַָָָָָָֹֹֹ"ענ�ה
"ר�י � �חמי�ית צ���"; �ת "�ב�ה עד מנחמכ�", ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָה�א
"ק�מי � ���ית ה'"; "�אל�, עד ילדה", לא ֲֲִִִֵַַָָָָָֹֹעקרה,
� ��ביעית אחי��ה"; "�ע�� עד א�ר�", בא �י ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָא�רי,

עד �ה'", א�י� ע�ל�"]"��� ימי �ל .["וינ�א� ְְְִֵֵַַַַָָָ

�מני� ��י. �עזרת �ני, ספר נגמר �ס�ע�. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ�רי�
�מע, קר�ת הלכ�ת ואר�עי�: ��ה זה, ספר �ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�רקי�
ע�ר חמ�ה �הני�, �בר�ת �פ�ה הלכ�ת �רקי�; ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָָֹאר�עה
�רקי�; ע�רה ��רה, וספר �מז�זה �פ�י� הלכ�ת ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָ�רקי�;
ע�ר אחד �רכ�ת, הלכ�ת �רקי�; �ל�ה ציצית, ְְְְְִִִִִַַָָָָָֹהלכ�ת

�רקי�. �ל�ה מילה, הלכ�ת ְְְְִִִִָָָָֹ�רקי�;
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הלכ�ת ��ת, הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה ע�ר, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָהלכ�תיו
ט�ב, י�� �ביתת הלכ�ת ע��ר, �ביתת הלכ�ת ְְְְִִִִִֵַַָער�בי�,
הלכ�ת ול�לב, וס�ה ��פר הלכ�ת �מ�ה, חמ� ְְִָָ�ְְְִִֵַָָָהלכ�ת
הלכ�ת �ענ��ת, הלכ�ת החד�, ק��� הלכ�ת ְְְְֲִִִִִִֶַַָֹ�קלי�,

וחנ�ה. ָ�ְֲִַָמג�ה
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מצו�ת ו�ל� ע�ה, מצו�ת ��י � מצו�ת חמ� �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹי�
��א (ב) ��ביעי; ל���ת (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹלא
��א (ד) ���ת; לענ� ��א (ג) מלאכה; �� ְְֲֲֶֶַַַָָָֹֹֹלע��ת
�בא�ר �זכירה. ה��� לק�� (ה) ���ת; ל�ב�ל ח�� ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָלצאת

א��. �פרקי� א�� ְְִִִֵֵָמצו�ת

א ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות
��אמר:‡. ע�ה, מצות � מ�לאכה ��ביעי ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ�ביתה

��ל � מלאכה �� הע��ה וכל ���ת". ה�ביעי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ"�ב���
כל תע�ה "לא ��אמר: תע�ה, לא על ועבר ע�ה, ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹמצות

iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ע�ה א� מלאכה? ע��ת על ח�ב ה�א �מה ְְֲִִַַַַָָָָָָָמלאכה".
והתראה, עדי� �� הי� וא� �רת; ח�ב �זד��, ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ�רצ�נ�

קב�עה ח�את קר�� ח�ב ��גגה, ע�ה וא� בי�נסקל; �] ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָ
בהמה] מביא עשיר בי� .עני

זה·. �בר �הע��ה ��ת �הלכ�ת ��אמר מק�� ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ�ל
והתראה, עדי� �� הי� וא� �רת, ח�ב זה הרי � ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ'ח�ב'

ח�את. ח�ב ��גג, היה וא� סקילה; ְְִִֵַַַָָָָָָח�ב

זה‚. הרי � '�ט�ר' זה �בר �הע��ה ��אמר מק�� ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוכל
אס�ר אבל ה�ר��; �מ� ה�קילה, �מ� ה�רת, מ� ְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָ�ט�ר
הרחקה ס�פרי�, מ�ברי וא��ר� ���ת; דבר א�ת� ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָלע��ת
מ�ת א�ת� מ�י� �זד��, א�ת� והע��ה ה�לאכה; ְְְִִֶַַַַָָָָמ�

מדרבנ�]מר��ת ע��י�[מלקות 'אי� ��אמר מק�� �ל וכ� . ְְֱִֵֵֶֶַַָָ
א�ת� הע��ה � ���ת' וכ� �� לע��ת 'אס�ר א� וכ�', ��ְֲֶַַָָָָָָָָָ

מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� �זד��, ְְִַַַַָָָ�בר

זה„. הרי וכ�', �� לע��ת 'מ�ר ��אמר: מק�� ֲֲֵֶַָָָָ�ְֱֶֶַָָוכל
�ל��', ח�ב 'אינ� ��אמר: מק�� �ל וכ� לכ�ח�ה. ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָ�מ�ר

�לל. א�ת� מ�י� אי� � מ�ל��' '�ט�ר ְְִִֵַָָא�

אפ�ר‰. ע��ת� �ב�עת ���ת, לע��ת� ה��רי� ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָ�ְִַָ�ברי�
לא א� � תע�ה ��א ואפ�ר מלאכה �גלל� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ��ע�ה
מ�ה אד� ��רר �יצד? מ�ר. זה הרי מלאכה, לא�ת� ִֵֵַָָָָ�ְְְֲִֵֵֶַָָָנת���

לח�רוכ ית��� ��א �בלבד ���ת, �ה� וכ��צא �מג�ל �א ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
� ה�רקע חפר� א� �לפיכ�, �רירת�; ��עת ��רקע ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָחרי�
��י על אד� מה�� וכ� נת���. ��א לפי �כ�, ח��� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאינ�
א� לפיכ�, א�ת�; לעקר ית��� ��א �בלבד ���ת, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹע�בי�
וכ��צא ה�ר�ת מעפר ידיו ור�ח� ח���. אינ� � ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָנעקר�

ה�ער את לה�יר ית��� ��א �בלבד ;[שבזרועותיו]�ה�, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
לה�נס מ�ר � �ח�קה �רצה ח���. אינ� � נ�ר א� ְִֵָָ�ְְְִִִֵֵַָָָָלפיכ�,

צר�ר�ת ���יר �י על א� ���ת, אדמה]ל� וכ�[רגבי . ְְְִִֵֶַַַַָָ
מ�ר. � זה �ג�� מת��� �אינ� �בר ָ�ְְִֵֵֶֶַָָָ�ל

.Âע�ה� ���אי מלאכה �גלל� ונע�ת מע�ה, ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָע�ה
ח�ב; ל�, נת��� ��א �י על א� � מע�ה א�ת� ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ��ביל
מלאכה. א�ת� תע�ה ��א אפ�ר �אי יד�ע, ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�ה�בר
רא�� וחת� לקט�, �� ל�חק ע�� לרא� ��ר� הרי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ�יצד?
�לבד, הע�� להריגת מג�ת� ס�� �אי� �י על א� � ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָ���ת
א�א החי רא� ��חת� אפ�ר �אי יד�ע, �ה�בר ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹח�ב;

�זה. ���צא �ל וכ� ��ביל�. �א ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹוה�ות

.Ê�צרי �אינ� �י על א� � ���ת מלאכה הע��ה ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ�ל
ה�ר את ���ה הרי �יצד? עליה. ח�ב ה�לאכה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלג��
��א �די א� יאבד, ��א �די ל�מ� צרי� �ה�א ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמ�ני
והרי מלאכה, �ה���י מ�ני ח�ב; � נר �ל חר� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָי�ר�
ולא ה���י, לג�� צרי� �אינ� �י על וא� לכ��ת; ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹנת���
וכ� ח�ב. זה הרי � החר� מ�ני א� ה�מ� מ�ני א�א ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ��ה
המכ�ה א� הר�י�, �ר��ת א��ת אר�ע ה��� את ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַָה�עביר
�י על א� ח�ב; � ר�י� �ה� י�ק� ��א �די ה�חלת, ְִִֶַַַַָָ�ְֵֶֶֶֶַַֹאת
להרחיק א�א ההעברה, לג�� א� ה���י, לג�� צרי� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ�אינ�

�זה. ���צא �ל וכ� ח�ב. זה הרי � ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהה�ק

.Áאחרת מלאכה ל� ונע�ת מלאכה, לע��ת ה�ת��� ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָ�ל
מח�ב��. נע�ת ��א לפי עליה, �ט�ר � ל� נת��� ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ��א

הל� להרג�, �די �בהמה א� �חבר� ח� א� אב� זרק ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�יצד?
וחמר קל �ט�ר. זה הרי � הרג ולא �הליכת�, איל� ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹועקר
��ת��� �ג�� חמ�ר, א��ר ונע�ה קל לא��ר נת��� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָא�

�כרמלית רה"ר]לזרק ואינו רה"י שאינו ועברה[מקו� , ְְְְְְִִַָָֹ
�זה. ���צא �ל וכ� �ט�ר. �ה�א � הר�י� לר��ת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאב�
��ת��� �ג�� � מלאכה ונע�ת ה��ר, �בר לע��ת ְְְְֲִֵֶַַָָָָ�ְֲִֵַַַָָנת���
�ל��. ח�ב אינ� � המח�ר את וחת� ה�ל��, את ְֵַָָ�ְְְֶֶַַַַָָֹלח��

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.Ë���ת�� א� לבנ�ת, ול�ט �חר�ת, �אני� ללקט ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹנת���
ה�אני� ול�ט ה�בר ונה�� �אני�, �� ואחר ענבי� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹללקט
�ל ���ט �י על א� �ט�ר. � ענבי� �� ואחר ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ��ח�ה
��א �ט�ר; �ח�ב, ��דר ל�ט ולא ה�איל � ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�ח�ב

מח�בת. מלאכת א�א ��רה ְְֲֶֶֶֶֶַָָָָאסרה

.Èלכ��ת ונת��� �ב�ת, א� ��לק�ת, נר�ת ��י לפניו ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָהי�
�הרי ח�ב; � ז� את והדליק ז� להדליק א� ז�, את וכ�ה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָז�
��מה? זה למה הא לע��ת�. �ח�ב ה�לאכה מי� ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָע�ה
למי א� אחרת, �אנה ול�ט ז�, �אנה ללקט ��ת��� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלמי
�הרי � ח�ב �ה�א זה, את והרג זה, את להרג ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��ת���

לע��ת�. �ח�ב מלאכה ְֲֲֶַַַָָָָָנע�ת

.‡Èרא להדליק נת��� א� �נ�האבל �לכ��ת ��נה ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ
�נ�ה הדליק �� ואחר רא��נה וכ�ה ה�בר ונה�� ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָאחריה,
� ח�ב אחת, �נ�ימה ז� והדליק ז� ��ה �ט�ר. � ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָאחריה
א�ת�, אחר לא הרי ההדלקה, הק�י� ��א �י על ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ�א�
וכל �זה. ���צא �ל וכ� ח�ב. �לפיכ� �אחת, ��יה� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹא�א

�מתע�ק מלאכה אחר]הע��ה מעשה לעשות ולא[התכוו� , ְְְְִֵֶַָָָֹ
�ט�ר. � ל� ְִֵַָָנת���

.·È� ��נת� על �י�תר ונע�ת מלאכה, לע��ת ה�ת��� ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָ�ל
לה�ציא ��ת��� הרי �יצד? �ט�ר. מ��נת�, �פח�ת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָח�ב;
ל�מירה נת��� �הרי � ח�ב לפניו, ל� �בא לאחריו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמ�א
לה�ציא נת��� א� אבל מע�ה. �מירה ונע�ת ְְֲִִִֵַָָ�ְְְְֲִַָָָ�ח�תה,
��מירה לה�ציא נת��� �הרי � �ט�ר לאחריו, ל� �בא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָלפניו

�זה. ���צא �ל וכ� מע�טה. ��מירה וה�ציא ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹ�ְמע�ה,

.‚È�וה�לי �ס�ר, חג�ר ��ר�[�תחב]היה �י� ה��א ְְְְִִִֵַַָָָָָָ
ה�את ��ר� לה�ציא� ��ר�� ה��א זה ��א �י� � ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹוחל�ק�
ח�זר להי�ת �ר�� ��� ח�ב; � לאחריו ��א �י� ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלפניו,

והפו�] לאחור .[מקדימה

.„È,�� והתחיל ���ת, מלאכה לע��ת ה�ת��� ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ�ל
ה�לאכה �ל ה�לי� ��א �י על א� ח�ב, � ��ע�ר ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹוע�ה
א� א�רת לכ�ב ��ת��� הרי �יצד? לה�לימ�. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ��ת���
���לי� עד זה, יתח�ב 'לא א�מרי�: אי� � ���ת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�טר
מ��כ�ב א�א ה�טר'; �ל א� הא�רת, �ל ויכ�ב ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹחפצ�
� �ל� �גד לארג נת��� א� וכ� יתח�ב. א�ת�ת, ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ��י
לה�לי�, ���נת� �י על וא� יתח�ב; ח�טי�, �ני ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמ��ארג
�זה. ���צא �ל וכ� ח�ב. � �כ�נה ��ע�ר וע�ה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹה�איל

.ÂË��וע לב��, א�ת� לע��ת יכ�ל �ה�חיד מלאכה ְְְֲִֶַַַָָָָָָָ�ל
וזה מקצת� זה �ע�ה �י� � ���פ�ת �ני� ְְִֵֶֶֶָָָָָ�ְְִַָא�ת�
ה�ני וה�יח� ז� מר��ת החפ� זה �עקר �ג�� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמקצת�,
ועד מ�ח�ה �אחד �ניה� א�ת� �ע�� �י� אחרת, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�ר��ת
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ע�ה א� מלאכה? ע��ת על ח�ב ה�א �מה ְְֲִִַַַַָָָָָָָמלאכה".
והתראה, עדי� �� הי� וא� �רת; ח�ב �זד��, ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ�רצ�נ�

קב�עה ח�את קר�� ח�ב ��גגה, ע�ה וא� בי�נסקל; �] ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָ
בהמה] מביא עשיר בי� .עני

זה·. �בר �הע��ה ��ת �הלכ�ת ��אמר מק�� ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ�ל
והתראה, עדי� �� הי� וא� �רת, ח�ב זה הרי � ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ'ח�ב'

ח�את. ח�ב ��גג, היה וא� סקילה; ְְִִֵַַַָָָָָָח�ב

זה‚. הרי � '�ט�ר' זה �בר �הע��ה ��אמר מק�� ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוכל
אס�ר אבל ה�ר��; �מ� ה�קילה, �מ� ה�רת, מ� ְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָ�ט�ר
הרחקה ס�פרי�, מ�ברי וא��ר� ���ת; דבר א�ת� ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָלע��ת
מ�ת א�ת� מ�י� �זד��, א�ת� והע��ה ה�לאכה; ְְְִִֶַַַַָָָָמ�

מדרבנ�]מר��ת ע��י�[מלקות 'אי� ��אמר מק�� �ל וכ� . ְְֱִֵֵֶֶַַָָ
א�ת� הע��ה � ���ת' וכ� �� לע��ת 'אס�ר א� וכ�', ��ְֲֶַַָָָָָָָָָ

מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� �זד��, ְְִַַַַָָָ�בר

זה„. הרי וכ�', �� לע��ת 'מ�ר ��אמר: מק�� ֲֲֵֶַָָָָ�ְֱֶֶַָָוכל
�ל��', ח�ב 'אינ� ��אמר: מק�� �ל וכ� לכ�ח�ה. ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָ�מ�ר

�לל. א�ת� מ�י� אי� � מ�ל��' '�ט�ר ְְִִֵַָָא�

אפ�ר‰. ע��ת� �ב�עת ���ת, לע��ת� ה��רי� ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָ�ְִַָ�ברי�
לא א� � תע�ה ��א ואפ�ר מלאכה �גלל� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ��ע�ה
מ�ה אד� ��רר �יצד? מ�ר. זה הרי מלאכה, לא�ת� ִֵֵַָָָָ�ְְְֲִֵֵֶַָָָנת���

לח�רוכ ית��� ��א �בלבד ���ת, �ה� וכ��צא �מג�ל �א ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
� ה�רקע חפר� א� �לפיכ�, �רירת�; ��עת ��רקע ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָחרי�
��י על אד� מה�� וכ� נת���. ��א לפי �כ�, ח��� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאינ�
א� לפיכ�, א�ת�; לעקר ית��� ��א �בלבד ���ת, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹע�בי�
וכ��צא ה�ר�ת מעפר ידיו ור�ח� ח���. אינ� � ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָנעקר�

ה�ער את לה�יר ית��� ��א �בלבד ;[שבזרועותיו]�ה�, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
לה�נס מ�ר � �ח�קה �רצה ח���. אינ� � נ�ר א� ְִֵָָ�ְְְִִִֵֵַָָָָלפיכ�,

צר�ר�ת ���יר �י על א� ���ת, אדמה]ל� וכ�[רגבי . ְְְִִֵֶַַַַָָ
מ�ר. � זה �ג�� מת��� �אינ� �בר ָ�ְְִֵֵֶֶַָָָ�ל

.Âע�ה� ���אי מלאכה �גלל� ונע�ת מע�ה, ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָע�ה
ח�ב; ל�, נת��� ��א �י על א� � מע�ה א�ת� ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ��ביל
מלאכה. א�ת� תע�ה ��א אפ�ר �אי יד�ע, ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�ה�בר
רא�� וחת� לקט�, �� ל�חק ע�� לרא� ��ר� הרי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ�יצד?
�לבד, הע�� להריגת מג�ת� ס�� �אי� �י על א� � ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָ���ת
א�א החי רא� ��חת� אפ�ר �אי יד�ע, �ה�בר ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹח�ב;

�זה. ���צא �ל וכ� ��ביל�. �א ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹוה�ות

.Ê�צרי �אינ� �י על א� � ���ת מלאכה הע��ה ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ�ל
ה�ר את ���ה הרי �יצד? עליה. ח�ב ה�לאכה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלג��
��א �די א� יאבד, ��א �די ל�מ� צרי� �ה�א ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמ�ני
והרי מלאכה, �ה���י מ�ני ח�ב; � נר �ל חר� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָי�ר�
ולא ה���י, לג�� צרי� �אינ� �י על וא� לכ��ת; ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹנת���
וכ� ח�ב. זה הרי � החר� מ�ני א� ה�מ� מ�ני א�א ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ��ה
המכ�ה א� הר�י�, �ר��ת א��ת אר�ע ה��� את ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַָה�עביר
�י על א� ח�ב; � ר�י� �ה� י�ק� ��א �די ה�חלת, ְִִֶַַַַָָ�ְֵֶֶֶֶַַֹאת
להרחיק א�א ההעברה, לג�� א� ה���י, לג�� צרי� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ�אינ�

�זה. ���צא �ל וכ� ח�ב. זה הרי � ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהה�ק

.Áאחרת מלאכה ל� ונע�ת מלאכה, לע��ת ה�ת��� ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָ�ל
מח�ב��. נע�ת ��א לפי עליה, �ט�ר � ל� נת��� ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ��א

הל� להרג�, �די �בהמה א� �חבר� ח� א� אב� זרק ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�יצד?
וחמר קל �ט�ר. זה הרי � הרג ולא �הליכת�, איל� ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹועקר
��ת��� �ג�� חמ�ר, א��ר ונע�ה קל לא��ר נת��� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָא�

�כרמלית רה"ר]לזרק ואינו רה"י שאינו ועברה[מקו� , ְְְְְְִִַָָֹ
�זה. ���צא �ל וכ� �ט�ר. �ה�א � הר�י� לר��ת ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאב�
��ת��� �ג�� � מלאכה ונע�ת ה��ר, �בר לע��ת ְְְְֲִֵֶַַָָָָ�ְֲִֵַַַָָנת���
�ל��. ח�ב אינ� � המח�ר את וחת� ה�ל��, את ְֵַָָ�ְְְֶֶַַַַָָֹלח��

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.Ë���ת�� א� לבנ�ת, ול�ט �חר�ת, �אני� ללקט ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹנת���
ה�אני� ול�ט ה�בר ונה�� �אני�, �� ואחר ענבי� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹללקט
�ל ���ט �י על א� �ט�ר. � ענבי� �� ואחר ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ��ח�ה
��א �ט�ר; �ח�ב, ��דר ל�ט ולא ה�איל � ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�ח�ב

מח�בת. מלאכת א�א ��רה ְְֲֶֶֶֶֶַָָָָאסרה

.Èלכ��ת ונת��� �ב�ת, א� ��לק�ת, נר�ת ��י לפניו ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָהי�
�הרי ח�ב; � ז� את והדליק ז� להדליק א� ז�, את וכ�ה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָז�
��מה? זה למה הא לע��ת�. �ח�ב ה�לאכה מי� ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָע�ה
למי א� אחרת, �אנה ול�ט ז�, �אנה ללקט ��ת��� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלמי
�הרי � ח�ב �ה�א זה, את והרג זה, את להרג ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��ת���

לע��ת�. �ח�ב מלאכה ְֲֲֶַַַָָָָָנע�ת

.‡Èרא להדליק נת��� א� �נ�האבל �לכ��ת ��נה ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ
�נ�ה הדליק �� ואחר רא��נה וכ�ה ה�בר ונה�� ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָאחריה,
� ח�ב אחת, �נ�ימה ז� והדליק ז� ��ה �ט�ר. � ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָאחריה
א�ת�, אחר לא הרי ההדלקה, הק�י� ��א �י על ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ�א�
וכל �זה. ���צא �ל וכ� ח�ב. �לפיכ� �אחת, ��יה� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹא�א

�מתע�ק מלאכה אחר]הע��ה מעשה לעשות ולא[התכוו� , ְְְְִֵֶַָָָֹ
�ט�ר. � ל� ְִֵַָָנת���

.·È� ��נת� על �י�תר ונע�ת מלאכה, לע��ת ה�ת��� ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָ�ל
לה�ציא ��ת��� הרי �יצד? �ט�ר. מ��נת�, �פח�ת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָח�ב;
ל�מירה נת��� �הרי � ח�ב לפניו, ל� �בא לאחריו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמ�א
לה�ציא נת��� א� אבל מע�ה. �מירה ונע�ת ְְֲִִִֵַָָ�ְְְְֲִַָָָ�ח�תה,
��מירה לה�ציא נת��� �הרי � �ט�ר לאחריו, ל� �בא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָלפניו

�זה. ���צא �ל וכ� מע�טה. ��מירה וה�ציא ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹ�ְמע�ה,

.‚È�וה�לי �ס�ר, חג�ר ��ר�[�תחב]היה �י� ה��א ְְְְִִִֵַַָָָָָָ
ה�את ��ר� לה�ציא� ��ר�� ה��א זה ��א �י� � ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹוחל�ק�
ח�זר להי�ת �ר�� ��� ח�ב; � לאחריו ��א �י� ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלפניו,

והפו�] לאחור .[מקדימה

.„È,�� והתחיל ���ת, מלאכה לע��ת ה�ת��� ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ�ל
ה�לאכה �ל ה�לי� ��א �י על א� ח�ב, � ��ע�ר ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹוע�ה
א� א�רת לכ�ב ��ת��� הרי �יצד? לה�לימ�. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ��ת���
���לי� עד זה, יתח�ב 'לא א�מרי�: אי� � ���ת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�טר
מ��כ�ב א�א ה�טר'; �ל א� הא�רת, �ל ויכ�ב ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹחפצ�
� �ל� �גד לארג נת��� א� וכ� יתח�ב. א�ת�ת, ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ��י
לה�לי�, ���נת� �י על וא� יתח�ב; ח�טי�, �ני ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמ��ארג
�זה. ���צא �ל וכ� ח�ב. � �כ�נה ��ע�ר וע�ה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹה�איל

.ÂË��וע לב��, א�ת� לע��ת יכ�ל �ה�חיד מלאכה ְְְֲִֶַַַָָָָָָָ�ל
וזה מקצת� זה �ע�ה �י� � ���פ�ת �ני� ְְִֵֶֶֶָָָָָ�ְְִַָא�ת�
ה�ני וה�יח� ז� מר��ת החפ� זה �עקר �ג�� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמקצת�,
ועד מ�ח�ה �אחד �ניה� א�ת� �ע�� �י� אחרת, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�ר��ת
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��ר אחז� א� וכתב� �קלמ�ס �ניה� �אחז� �ג�� ְְְֲִָָָ�ְְְֲֵֶֶָס��,
�ט�רי�. א�� הרי � לר��ת מר��ת ְְְְֲִִִֵֵֵוה�ציא�ה�

.ÊËעד לב�� לע��ת� יכ�ל מה� אחד אי� ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָוא�
לר��ת וה�ציא�ה ק�רה �אחז� �ני� �ג�� ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָ��צטרפ�,
וע�� לב��, לע��ת� מה� �אחד �ח ואי� ה�איל � ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהר�י�
ו�ע�ר ח�בי�, �ניה� � ס�� ועד מ�ח�ה ���פ�ת ְְְְִִִִֵֶַַָָָ�ְָא�ת�
לב��, ז� ק�רה לה�ציא �אחד �ח היה ל�ניה�. ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאחד
�ניה� ונ���פ� לב��, לה�ציא� יכ�ל אינ� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָוה�ני
ה�א, מס�ע וה�ני ח�ב; ��כ�ל, הרא��� זה � ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוה�ציא�ה

�זה. ���צא �ל וכ� �ל��. ח�ב אינ� ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָֹ�מס�ע

.ÊÈ�א �חבר� �חבל הרי �יצד? �ט�רי�. המקלקלי� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָ�ל
א� �רפ� א� �גדי� קרע א� וכ� ה�חתה, �ר� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ�בהמה
ואינ� ��ה חפר �ט�ר; זה הרי � ה�חתה �ר� �לי� ְֵָ�ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��ר
�י על א� �פט�ר. מקלקל זה הרי לעפר�, א�א ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָצרי�

�ט�רי�. לקלקל, וכ�נת� ה�איל מלאכה, ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָ�ע��

.ÁÈתר�� הרי �יצד? ח�ב. לת��, מנת על המקלקל ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ�ל
��חק, ��ק�� לכ�ב �די ��חק א� �מק�מ�, לבנ�ת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�די
�זה ���צא וכל יס�ד�ת, �ת�כ� לבנ�ת �די ��ה �חפר ְְְְְִֵֵֶַָָָֹ�ֶַָא�

ו�ע� ח�ב. המת��.� ��ע�ר ר�, ְְְִִֵַַַָ

.ËÈ�מקצת� ���גג מקצת� ���ת, מלאכה הע��ה ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָ�ל
הזיד �לב��� ��גג �י� �גג, �לב��� �הזיד �י� � ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�זד��
ס�� ועד מ�ח�ה ��� ה�לאכה �ע�ר ��ע�ה עד �ט�ר; �ְֲִֶֶַַַָָָ�ְְִִַָָ
��� יע�ה� א� �סקילה; �רת ח�ב יהיה �� ואחר �ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ�זד��,
ח�את ח�ב יהיה �� ואחר ס��, ועד מ�ח�ה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ��גגה

ְָקב�עה.

ב ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות
�ל‡. ��אר נפ��ת, ס�נת אצל ��ת היא ְְְִִֵֶַַַָָָָָָ�ח�יה

�ל ל� ע��י� � ס�נה �� ��� ח�לה לפיכ�, ְְִִִֵֶֶַַָָָָה�צו�ת;
ספק מק��. א�ת� �ל א�� ר�פא �י על ���ת, ֵֶָָָ�ְְִֵַַָָָצרכיו
וכ� צרי�, �אינ� ספק ה��ת, את עליו לח�ל צרי� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�ה�א
א�מר: אחר ור�פא ה��ת, את עליו לח�ל ר�פא אמר ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָא�
נפ��ת ��פק ה��ת; את עליו מח�לי� � צרי�' ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ'אינ�

ה��ת. את ֶֶַַָ��חה

וכ�·. לכ� צרי� �ה�א ה��ת �י�� [רפואהאמד�ה� ְְֲִֶַַָָָָָָ
הערב,מסוימת] עד 'נמ�י� א�מרי�: אי� � ימי� ְְְִִִֵֶֶַַָָָ�מ�נה

מה��� מתחילי� א�א ��ת�ת'; ��י עליו לח�ל ��א ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�די
זמ� �ל ��ת�ת; מאה אפ�� עליו �מח�לי� ��ת, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ�ה�א
מח�לי�; � ס�נה ספק א� ס�נה �� וי� צרי� ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ�ה�א
ו��חטי� ה�ר, את מ�פניו �מכ�י� ה�ר, את ל� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ�מדליקי�
�י� לה�ק�ת� �י� ח�י� ל� �מח�י� �מב�לי�, וא�פי� ְְְְְְִִִִֵֵַַַַל�,
�� ��� ח�לה לג�י ��ת �בר: �ל �לל� ��פ�. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלרחיצת
לה�. צרי� �ה�א ה�ברי� לכל �חל, ה�א הרי � ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹס�נה

ידי‚. על לא א�ת� ע��י� אי� א��, �ברי� ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹ��ע��י�
ידי על ולא עבדי�, ידי על ולא קט�י�, ידי על ולא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָֹֹֹג�י�,
ידי על א�א �עיניה�; ק�ה ��ת �הא ��א �די � ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנ�י�
��ת �ח��ל להתמהמ� ואס�ר וחכמיה�. י�ראל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָגד�לי
האד� את� יע�ה "א�ר ��אמר: ס�נה, �� ��� ְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלח�לה

מ��טי �אי� למד�, הא �ה�. ��מ�ת ולא �ה�", ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹוחי
�ע�ל�. ו�ל�� וחסד רחמי� א�א �ע�ל�, נקמה ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָה��רה
ה�ת�ב עליה� ואס�ר, ח��ל ��ה �א�מרי� ה�יני� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָוא��
�מ��טי� ט�בי�, לא ח�י� לה� נת�י אני "וג� ְִִִִָֹ�ְֲִִֵֶַַָָא�מר:

�ה�". יחי� ְִֶָֹלא

�עיניו„. כאבי�]הח��� א�[חש ���יה� ��היה וה�א � ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ
ציר מה� ה�אב,[ריר]�אחת מרב ��תת�ת דמע�ת �הי� א� , ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

קדח בה� �היה א� מה�, ��תת ד� �היה וכ��צא[חו�]א� , ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ס�נה, �ה� ��� ח�לי� �כלל זה הרי � א�� ְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�חלאי�
רפ�אה. צרכי �ל ל� וע��י� ה��ת, את עליו ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ�מח�לי�

�י�‰. � ולפני� ה�פה מ� ��פ� �חלל מ�ה ��� �ל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוכ�
��� �ל ��אר א� �טח�ל� �כבד� �י� �מעיו, �י� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָ�פיו,
אמד, צרי� ואינ� ס�נה. �� ��� ח�לה זה הרי � ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�חלל�
אמידה �לא מ�ד, עליו מח�לי� לפיכ� ה�א; �בד ְְְְֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָֹ�חלי

�מ�ה[הערכה] ז� הרי � הרגל וגב ה�ד �גב �היא �מ�ה .ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
חלל את[הגו�]�ל עליה �מח�לי� אמד, צריכה ואינ� , ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

��צ�ר והח� חלל[מכוו�]ה��ת. �ל �מ�ה � ה��ר את ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
עליו �מח�לי� �הר�פאי�ה�א, חלי �ל וכ� ה��ת. את ְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ה��ר �ע�ר �ה�א �י על א� � ס�נה �� י� ��ה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָא�מרי�
�יה�. על ה��ת את עליו מח�לי� ְְִִִֶֶַַַַַָָָמ�ח��,

.Âנימא ח�י�[עלוקה]ה��לע ל� מח�י� � מי� �ל ְִִִִֵֶַַַַַָ
ס�נת �היא מ�ני רפ�אה, צרכי �ל ל� וע��י� ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ���ת,
עפר מ��חלי אחד א� ��טה, �לב ���כ� מי וכ� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָנפ��ת.
� ממיתי� אי� ספק ממיתי� ספק הי� אפ�� � ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָָ��מיתי�

לה�יל�. רפ�אה צרכי �ל ל� ְְְִִֵַָָָע��י�

.Ê�ורצ אחת, �ר�גרת ל� להביא ר�פאי� �אמד�ה� ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָח�לה
��� � אחת �בת �ר�גר�ת ע�ר ל� והביא� אד� בני ָ�ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָע�רה
הבריא ואפ�� זה, אחר �זה הביא� ואפ�� מ�ל��, ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָ�ט�רי�

הביא�. �ר��ת ��� �הרי ְִִֵָ�ֲִֵֶָָ�רא��נה;

.Áא�א מצא� ולא גר�גר�ת, ל��י צרי� �היה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹח�לה
עקצי� ��ני גר�גר�ת לע�]��י התאני� שבי� החיבורי� �] ְְְֳִִֵֵָָ

�ל�, �� ��� העק� ��רתי� � אחד �עק� �ר�גר�ת ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֹֹו�ל�
יר�� ��א �די ל��י�, א�א צריכי� �אי� �י על ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹא�
�ל וכ� �ני�. יכרת� ולא אחד עק� יכרת� א�א ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹ�בצירה,

�זה. ֵֶַָ���צא

.Ëאס�ר � וה�תיר הח�לה ואכל ���ת, לח�לה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָהמב�ל
יר�ה ��א �זרה, ה��תר; מ� לאכל [כמותלבריא ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

מ�רהתבשיל] ���ת, לח�לה ה��חט אבל ָ�ְְְֲִִֵֶַַָָ��ביל�.
�די ��ספת, ��בר �אי� � חי ��ר מ��� לאכל ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלבריא

�זה. ���צא �ל וכ� ��ביל�. יר�ה ��א ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ��גזר

.È.ג�י ידי על צרכיו �ל ל� ע��י� ס�נה, �� �אי� ְְִֵֵֶֶַַָָָָָח�לה
ל� לב�ל � ע��ה וה�א ל�, לע��ת לג�י א�מרי� ְְְְֲִֵֵֶַַַ�יצד?
�א��. וכ��צא לר��ת, מר��ת רפ�אה �להביא ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָולאפ�ת,

עיניו ��חל רפואה]וכ� �י[בס� על א� ���ת, ה��י מ� ְְִִֵֵֵַַַַָָ
ע��י� � מלאכה �ה� אי� צרכיו, הי� וא� ס�נה. �� ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ�אי�

מעלי� לפיכ� י�ראל; אפ�� ה�]א�ת� ���ת,[גידי אזני� ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָ
אנקלי הלב]�מעלי� שכנגד ה�בר[תנו� את �מחזירי� , ֲִַ�ְְִִֵֶֶֶַַָ

שנשברה] מ�ר.[בעצ� �ה�, ���צא �ל וכ� .ְֵֵֶַָֹ�ָ

iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.‡È,נפ��ת �ס�נת היא הרי � לילד ����רעת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָה��לדת,
חכמה ל� ק�ראי� ה��ת: את עליה [מילדת]�מח�לי� ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ

וא� א�ת�. וק��רי� ה���ר, את וח�תכי� למק��, ְְְְְְִִִִֶַַָָמ�ק��
� �חבליה מצעקת �היא ��עה לנר צריכה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהיתה

ס�מה היתה ואפ�� ה�ר, את ל� מ�ני[עוורת]מדליקי� , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ר�אה. �אינ� �י על וא� �נר, עליה מתי�בת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ��ע��
וכל ל�. מביאי� ,�� וכ��צא ל�מ� צריכה היתה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹוא�
ל� ��ביא �ג�� הבאה, ��עת מ��י� ל���ת, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָ�אפ�ר
�דר��. מביאה אפ�ר, אי וא� ��ער�; �ל�י �לי ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָחבר��

.·È�ואי ��כר; ואפ�� ���ת, ה��יה את מי�די� ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָאי�
לאיבה ח��ל[שנאה]ח���י� �� �אי� �י על וא� .[שבת], ְְְִִִֵֵֶַַָָ

���ב �ר �ת את מי�די� מצוות]אבל ז' שקיבל מ�ני[גוי , ְְְֲִִֵֵֶַַָָ
ה��ת. את עליה מח�לי� ואי� להחי�ת�; מצ�י� ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ�ְֶָ�אנ�

.‚Èעד[יולדת]ח�ה ��תת להי�ת ה�� מ��תחיל � ְְִִִֵֶַַַַָָ
את עליה מח�לי� � ימי� �ל�ה עד ��לד ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ��לד,
אני', 'צריכה �אמרה �י� צרכיה, �ל ל� וע��י� ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָה��ת,
א� � �בעה ועד �מ�ל�ה צריכה'. 'איני �אמרה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ�י�
ואי� �תקה, וא� עליה; מח�לי� אי� צריכה', 'איני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָאמרה
את עליה מח�לי� � אני' 'צריכה אמרה א� ל�מר ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָצרי�
�אי� �ח�לה היא הרי י��, �ל�י� ועד �מ�בעה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹה��ת.
ל� ע��י� אי� אני', 'צריכה אמרה ואפ�� ס�נה; ��ְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָ

ג�י. ידי על א�א ְְֵֶַָָָמלאכה

.„Èמ�ני הח�ה, �ימ�ת ואפ�� לח�ה, מד�רה ְְְֲִִִִֵַַַַָָָע��י�
ע��י� אי� אבל ה�ר; �מק�מ�ת הר�ה לח�ה ק�ה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ�ה��ה
ל� ע��י� � ונצט�� �� ה�יז .�� להתח�� לח�לה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָמד�רה
���ת ה�לד את �מרחיצי� ���ז. �תק�פת אפ�� ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָמד�רה,
�ח�י� אפ�� ט��ר�, את �ח�תכי� אחר ���לד, ����ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַ

א�ת� �מ�לחי� ���ת; בשמי�]�ה�ח�� מיני עליו [מפזרי� ְְִֶַַָ
ל�[בבגדי�]א�ת�[כורכי�]�מל�פי� היא ���נה מ�ני , ְְְִִִֵֶַַָָ

ה�ילה, לפני א�ת� מרחיצי� וכ� א�ה. �ל ל� יע�� לא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹא�
�ה�ח�� �ח�י� ל�ילה, ה�לי�י �ב��� ה�ילה, ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָ�לאחר

ה��נה. מ�ני � ְְִֵַַַָָָ���ת

.ÂËה���ר על ���בה הלידה]הא�ה �[מקו� ומתה ְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
את וק�רעי� הר�י�, ר��ת �ר� אפ�� ���ת ס�י� ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָמביאי�
נפ��ת ��פק � חי י�צא ��א ה�לד, את �מ�ציאי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�רס�

חי. חזקת� �אי� לזה ואפ�� ה��ת, את ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ��חה

.ÊËר��ת ל�ל צרי� ואי� ���ת, נפ��ת ���ח ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹמפ�חי�
�יצד? מ��ח. זה הרי ה�פ�, לה�יל וה�ק�י� �י�; ֵַָ�ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַמ�ית
על וא� �מעלה�, מצ�דה ��ר� � ל�� ��פל �ינ�ק ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָראה
�פר� ,��� �ינ�ק ��בע �מע ע��. ה�גי� צד �ה�א ִִִִֶֶַַַַַָָָָָָ�י
מ�ל��. �ט�ר � �לבד �גי� והעלה להעל�ת�, ְְְְְֱֲִִִֶַַָָָָמצ�דה
אפ�� �ט�ר, � ותינ�ק �גי� והעלה �גי�, להעל�ת ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַָָָָנת���
�ט�ר. ה�גי�, ע� �ינ�ק והעלה ה�איל ��בע; �מע ְֱִִִִֶֶַַַָָָָָֹלא

.ÊÈחליה ע�קר � לב�ר �ינ�ק הבור]נפל שבשפת [עפר ְִֵַָ�ְָ
��עת מדרגה �� מת�� �ה�א �י על וא� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָ�מעלה�,
ה�לת את ��בר � תינ�ק �פני �לת ננעלה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָעקירת�.
�רא�יי� עצי� א�ת� מפ�ל �ה�א �י על וא� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ�מ�ציא�,

י�עת ��א �לקה,[יבהל]למלאכה; נפלה וימ�ת. ה�ינ�ק, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

א�ת� מכ�י� � י�ר� ��א �ח���י� אד� �� ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָוי�
�מת�נ� �ר� ��ב� �ה�א �י על וא� הא�, מ� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלה�יל�
ואינ� מ��ח; זה הרי לה�יל, ה��ד� וכל ���י. ְֵָ�ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָ��עת
ס�נה. �� ��� �בר �כל �י� מ�ית ר��ת ל�ל ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹצרי�

.ÁÈ�אינ ספק ,�� ה�א ספק � מ�לת עליו ��פלה ְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹמי
עליו מפ�חי� � האבני�]�� על[מפני� א� � חי מצא�ה� ; ְְְִַַַַָָָָ

מ ��בריא, אפ�ר ואי ��תר�צ�, �מ�ציאי��י עליו פ�חי� ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
�עה. א�ת� לח�י ְֵַָָָא�ת�,

.ËÈנ�מה ב� מצא� ולא חטמ�, עד �[נשימה]�דק� ְְְְְַָָָָָֹ
עלי�ני� �מצא� �דק� מת. ��בר א�ת�; [אנשי�מ�יחי� ְְְְִִִֵֶֶַָָָ

המפולת] �ח��ני�',בראש מת� '�בר יאמר�: לא � ְְְִִֵֵַָֹֹמתי�
העלי�� ��מ�ת �מ�לת, �אפ�ר ה�ל; על מפ�חי� ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹא�א

ה�ח���. ְְְִֶַַויחיה

.Îאחד י�ראלי אפ�� וי�ראל, ��י� �� ��� חצר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָהיתה
מ�ני ה�ל, על מפ�חי� � מ�לת עליה� ונפלה ��י�, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹואל�
א�ת� עליו ונפלה אחרת, לחצר מה� אחד �ר� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָה��ראלי.
ה��ראלי, ה�א ��ר� זה ��א עליו; מפ�חי� � ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחצר

��י�. ְְִִִַָוה��ארי�

.‡Îבעת� אחרת, לחצר ליל� ז� מחצר ��� ְְֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ�ְֶֶנעקר�
עליו, ונפלה אחרת, לחצר ונכנס מה� אחד �ר� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעקירת�
��עקר� ��יו� עליו; מפ�חי� אי� � ה�א מי יד�ע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואי�
��ה� מה� ה��ר� וכל קב�ע, י�ראל �א� אי� ,����ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
היה א� לפיכ�, הרב. מ� ��ר� �חזקת ה�א הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמה�כי�,
מה� אחד �פר� ,��� ��עקר� �י על א� � י�ראל ֵֵֶֶַָָ�ְְִִֵֶֶֶַַָָֹהרב

עליו. מפ�חי� � עליו ונפלה ְְְְְִֵַָָָָָָָלחצר,

.·Îמ�נה � ��ת י�� ה�א מתי ידע ולא ��ד�ר, ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹהמה��
ה���, �ר�ת �� �מבר� �ביעי, �מק�� ��ה, ��עה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָמ���
זה �י�� ואפ�� וי��, י�� �בכל ���ת. �מ�צא� ְְְְְֲִִֶַַַָָָָ�מב�יל
�רנסת� �די לע��ת ל� מ�ר �מק��, �� מב�יל ְְֲֵַַָָָ�ְְִֵֶַַ�ה�א
�רנסת�, על י�תר לע��ת ל� ואס�ר ימ�ת. ��א �די ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ�לבד,
�מיני �ה��� ידע וא� ה�א; ��ת ספק וי�� י�� ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ��ל
זה הרי � �זה וכ��צא ליציאת�, ע�ר חמ�ה א� ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָליציאת�,
ו�אי ה�בר �הרי ה���, �א�ת� מלאכה �ל לע��ת ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָ�מ�ר
זה, מ��� ח�� ה�מי� ��אר ���ת; ���רה יצא ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹ��א

�לבד. �רנסה �די ְְְִֵֶַַָָע��ה

.‚Îעסקי על �א� א� � י�ראל עיר�ת על ��ר� ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ��י�
ע�ה� ע��י� ואי� ה��ת, את עליה� מח�לי� אי� � ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָממ��

ל�פר ה�מ�כה �בעיר גבול]מלחמה; א�א[� �א� לא אפ�� , ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹ
עליה� �מח�לי� זי�, �כלי עליה� י�צאי� וק�, תב� עסקי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָעל
א� נפ��ת, עסקי על �א� א� מק��, �בכל ה��ת. ְְְִִֵֶַַַָָָָָאת
זי�, �כלי עליה� י�צאי� � סת� ��ר� א� מלחמה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�ערכ�
��כ�לי� י�ראל �ל על �מצוה ה��ת. את עליה� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�מח�לי�
ה��י� מ�ד �לה�יל� ���צ�ר לאחיה� ולעזר לצאת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹלב�א,
את �כ���יל� ��ת. למ�צאי להתמהמ� לה� ואס�ר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ���ת;
���ת, למק�מ� ��ה� זי� �כלי לחזר לה� מ�ר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�ֲֵֶאחיה�,

לב�א לעתיד להכ�יל� ��א מלהביא]�די .[שימנעו ְְְִִֵֶֶַָָָֹ

.„Îהמטרפת ספינה �ה�יפ�[מיטלטלת]וכ� עיר א� ,��� ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
��כ�לי� �בר �כל לה�יל�, ���ת לצאת מצוה � ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָנהר
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.‡È,נפ��ת �ס�נת היא הרי � לילד ����רעת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָה��לדת,
חכמה ל� ק�ראי� ה��ת: את עליה [מילדת]�מח�לי� ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ

וא� א�ת�. וק��רי� ה���ר, את וח�תכי� למק��, ְְְְְְִִִִֶַַָָמ�ק��
� �חבליה מצעקת �היא ��עה לנר צריכה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהיתה

ס�מה היתה ואפ�� ה�ר, את ל� מ�ני[עוורת]מדליקי� , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ר�אה. �אינ� �י על וא� �נר, עליה מתי�בת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ��ע��
וכל ל�. מביאי� ,�� וכ��צא ל�מ� צריכה היתה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹוא�
ל� ��ביא �ג�� הבאה, ��עת מ��י� ל���ת, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָ�אפ�ר
�דר��. מביאה אפ�ר, אי וא� ��ער�; �ל�י �לי ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָחבר��

.·È�ואי ��כר; ואפ�� ���ת, ה��יה את מי�די� ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָאי�
לאיבה ח��ל[שנאה]ח���י� �� �אי� �י על וא� .[שבת], ְְְִִִֵֵֶַַָָ

���ב �ר �ת את מי�די� מצוות]אבל ז' שקיבל מ�ני[גוי , ְְְֲִִֵֵֶַַָָ
ה��ת. את עליה מח�לי� ואי� להחי�ת�; מצ�י� ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ�ְֶָ�אנ�

.‚Èעד[יולדת]ח�ה ��תת להי�ת ה�� מ��תחיל � ְְִִִֵֶַַַַָָ
את עליה מח�לי� � ימי� �ל�ה עד ��לד ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ��לד,
אני', 'צריכה �אמרה �י� צרכיה, �ל ל� וע��י� ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָה��ת,
א� � �בעה ועד �מ�ל�ה צריכה'. 'איני �אמרה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ�י�
ואי� �תקה, וא� עליה; מח�לי� אי� צריכה', 'איני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָאמרה
את עליה מח�לי� � אני' 'צריכה אמרה א� ל�מר ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָצרי�
�אי� �ח�לה היא הרי י��, �ל�י� ועד �מ�בעה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹה��ת.
ל� ע��י� אי� אני', 'צריכה אמרה ואפ�� ס�נה; ��ְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָ

ג�י. ידי על א�א ְְֵֶַָָָמלאכה

.„Èמ�ני הח�ה, �ימ�ת ואפ�� לח�ה, מד�רה ְְְֲִִִִֵַַַַָָָע��י�
ע��י� אי� אבל ה�ר; �מק�מ�ת הר�ה לח�ה ק�ה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ�ה��ה
ל� ע��י� � ונצט�� �� ה�יז .�� להתח�� לח�לה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָמד�רה
���ת ה�לד את �מרחיצי� ���ז. �תק�פת אפ�� ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָמד�רה,
�ח�י� אפ�� ט��ר�, את �ח�תכי� אחר ���לד, ����ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַ

א�ת� �מ�לחי� ���ת; בשמי�]�ה�ח�� מיני עליו [מפזרי� ְְִֶַַָ
ל�[בבגדי�]א�ת�[כורכי�]�מל�פי� היא ���נה מ�ני , ְְְִִִֵֶַַָָ

ה�ילה, לפני א�ת� מרחיצי� וכ� א�ה. �ל ל� יע�� לא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹא�
�ה�ח�� �ח�י� ל�ילה, ה�לי�י �ב��� ה�ילה, ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָ�לאחר

ה��נה. מ�ני � ְְִֵַַַָָָ���ת

.ÂËה���ר על ���בה הלידה]הא�ה �[מקו� ומתה ְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
את וק�רעי� הר�י�, ר��ת �ר� אפ�� ���ת ס�י� ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָמביאי�
נפ��ת ��פק � חי י�צא ��א ה�לד, את �מ�ציאי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�רס�

חי. חזקת� �אי� לזה ואפ�� ה��ת, את ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ��חה

.ÊËר��ת ל�ל צרי� ואי� ���ת, נפ��ת ���ח ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹמפ�חי�
�יצד? מ��ח. זה הרי ה�פ�, לה�יל וה�ק�י� �י�; ֵַָ�ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַמ�ית
על וא� �מעלה�, מצ�דה ��ר� � ל�� ��פל �ינ�ק ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָראה
�פר� ,��� �ינ�ק ��בע �מע ע��. ה�גי� צד �ה�א ִִִִֶֶַַַַַָָָָָָ�י
מ�ל��. �ט�ר � �לבד �גי� והעלה להעל�ת�, ְְְְְֱֲִִִֶַַָָָָמצ�דה
אפ�� �ט�ר, � ותינ�ק �גי� והעלה �גי�, להעל�ת ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַָָָָנת���
�ט�ר. ה�גי�, ע� �ינ�ק והעלה ה�איל ��בע; �מע ְֱִִִִֶֶַַַָָָָָֹלא

.ÊÈחליה ע�קר � לב�ר �ינ�ק הבור]נפל שבשפת [עפר ְִֵַָ�ְָ
��עת מדרגה �� מת�� �ה�א �י על וא� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָ�מעלה�,
ה�לת את ��בר � תינ�ק �פני �לת ננעלה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָעקירת�.
�רא�יי� עצי� א�ת� מפ�ל �ה�א �י על וא� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ�מ�ציא�,

י�עת ��א �לקה,[יבהל]למלאכה; נפלה וימ�ת. ה�ינ�ק, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

א�ת� מכ�י� � י�ר� ��א �ח���י� אד� �� ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָוי�
�מת�נ� �ר� ��ב� �ה�א �י על וא� הא�, מ� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלה�יל�
ואינ� מ��ח; זה הרי לה�יל, ה��ד� וכל ���י. ְֵָ�ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָ��עת
ס�נה. �� ��� �בר �כל �י� מ�ית ר��ת ל�ל ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹצרי�

.ÁÈ�אינ ספק ,�� ה�א ספק � מ�לת עליו ��פלה ְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹמי
עליו מפ�חי� � האבני�]�� על[מפני� א� � חי מצא�ה� ; ְְְִַַַַָָָָ

מ ��בריא, אפ�ר ואי ��תר�צ�, �מ�ציאי��י עליו פ�חי� ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
�עה. א�ת� לח�י ְֵַָָָא�ת�,

.ËÈנ�מה ב� מצא� ולא חטמ�, עד �[נשימה]�דק� ְְְְְַָָָָָֹ
עלי�ני� �מצא� �דק� מת. ��בר א�ת�; [אנשי�מ�יחי� ְְְְִִִֵֶֶַָָָ

המפולת] �ח��ני�',בראש מת� '�בר יאמר�: לא � ְְְִִֵֵַָֹֹמתי�
העלי�� ��מ�ת �מ�לת, �אפ�ר ה�ל; על מפ�חי� ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹא�א

ה�ח���. ְְְִֶַַויחיה

.Îאחד י�ראלי אפ�� וי�ראל, ��י� �� ��� חצר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָהיתה
מ�ני ה�ל, על מפ�חי� � מ�לת עליה� ונפלה ��י�, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹואל�
א�ת� עליו ונפלה אחרת, לחצר מה� אחד �ר� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָה��ראלי.
ה��ראלי, ה�א ��ר� זה ��א עליו; מפ�חי� � ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחצר

��י�. ְְִִִַָוה��ארי�

.‡Îבעת� אחרת, לחצר ליל� ז� מחצר ��� ְְֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ�ְֶֶנעקר�
עליו, ונפלה אחרת, לחצר ונכנס מה� אחד �ר� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעקירת�
��עקר� ��יו� עליו; מפ�חי� אי� � ה�א מי יד�ע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואי�
��ה� מה� ה��ר� וכל קב�ע, י�ראל �א� אי� ,����ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
היה א� לפיכ�, הרב. מ� ��ר� �חזקת ה�א הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמה�כי�,
מה� אחד �פר� ,��� ��עקר� �י על א� � י�ראל ֵֵֶֶַָָ�ְְִִֵֶֶֶַַָָֹהרב

עליו. מפ�חי� � עליו ונפלה ְְְְְִֵַָָָָָָָלחצר,

.·Îמ�נה � ��ת י�� ה�א מתי ידע ולא ��ד�ר, ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹהמה��
ה���, �ר�ת �� �מבר� �ביעי, �מק�� ��ה, ��עה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָמ���
זה �י�� ואפ�� וי��, י�� �בכל ���ת. �מ�צא� ְְְְְֲִִֶַַַָָָָ�מב�יל
�רנסת� �די לע��ת ל� מ�ר �מק��, �� מב�יל ְְֲֵַַָָָ�ְְִֵֶַַ�ה�א
�רנסת�, על י�תר לע��ת ל� ואס�ר ימ�ת. ��א �די ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ�לבד,
�מיני �ה��� ידע וא� ה�א; ��ת ספק וי�� י�� ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ��ל
זה הרי � �זה וכ��צא ליציאת�, ע�ר חמ�ה א� ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָליציאת�,
ו�אי ה�בר �הרי ה���, �א�ת� מלאכה �ל לע��ת ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָ�מ�ר
זה, מ��� ח�� ה�מי� ��אר ���ת; ���רה יצא ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹ��א

�לבד. �רנסה �די ְְְִֵֶַַָָע��ה

.‚Îעסקי על �א� א� � י�ראל עיר�ת על ��ר� ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ��י�
ע�ה� ע��י� ואי� ה��ת, את עליה� מח�לי� אי� � ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָממ��

ל�פר ה�מ�כה �בעיר גבול]מלחמה; א�א[� �א� לא אפ�� , ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹ
עליה� �מח�לי� זי�, �כלי עליה� י�צאי� וק�, תב� עסקי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָעל
א� נפ��ת, עסקי על �א� א� מק��, �בכל ה��ת. ְְְִִֵֶַַַָָָָָאת
זי�, �כלי עליה� י�צאי� � סת� ��ר� א� מלחמה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�ערכ�
��כ�לי� י�ראל �ל על �מצוה ה��ת. את עליה� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�מח�לי�
ה��י� מ�ד �לה�יל� ���צ�ר לאחיה� ולעזר לצאת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹלב�א,
את �כ���יל� ��ת. למ�צאי להתמהמ� לה� ואס�ר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ���ת;
���ת, למק�מ� ��ה� זי� �כלי לחזר לה� מ�ר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�ֲֵֶאחיה�,

לב�א לעתיד להכ�יל� ��א מלהביא]�די .[שימנעו ְְְִִֵֶֶַָָָֹ

.„Îהמטרפת ספינה �ה�יפ�[מיטלטלת]וכ� עיר א� ,��� ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
��כ�לי� �בר �כל לה�יל�, ���ת לצאת מצוה � ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָנהר
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ה��י� מ�ני ה�ר�� יחיד ואפ�� שלאלה�יל�. ואפילו [רבי�, ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָ
כוונת�] �ה�אברורה מ�ני א� אחריו[יחיד], [בכוונה]ר�ד� ְֲִֵֵֶַָ

מלאכ�ת ��ה �ע��ת ואפ�� לה�יל�, מצוה � ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָלהרג�
�ל לת�� ואפ�� עליה����ת; וז�עקי� מ�ר. לה�יל�, זי� י ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָ�ְֲֲִֵֶָ

עליה� �מתריעי� ���ת, א�ת�;[בתקיעה]�מתח�ני� לעזר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹ
���ת. ה�בר על ז�עקי� ולא מתח�ני� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹואי�

.‰Î;ל��ת קד� ימי� �ל�ה ה��י� עיר�ת על ְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹצרי�
עד ���ת, ואפ�� וי��, י�� �כל מלחמה ע�ה� ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָוע��י�
מ�י הר��ת; מלחמת �היא �י על וא� א�ת�, ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָ���ב�י�
צרי� ואי� ���ת. ואפ�� רד��", "עד למד�: ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָה�מ�עה
���ת. א�א יריח�, יה��ע �ב� ולא מצוה; �מלחמת ְְִֶַַָָ�ְְְְְִִֶֶַַָָֹל�מר

רביעי יו�

ג ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות
�היא‡. �י על א� ��ת, �ערב �מלאכה להתחיל ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָ�מ�ר

לע��ת א�א עלינ�, נאסר ��א ���ת; מאליה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנגמרת
מעצמ� ה�לאכה ��ע�ה אבל י��; �ל �עצמ� ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמלאכה
מאליו. ���ת ��ע�ה �מה להנ�ת לנ� מ�ר ְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָ�ְַָ���ת,

��תקי�·. ��ת[מצינור]מי�[פותחי�]�יצד? ערב לג�ה ְְִִִֵֶֶַַַָָ
���.[לפני]ע� ה��� �ל וה�לכת מתמ�אה והיא ח�כה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ�

מגמר ה�לי�[בשמי�]�מ�יחי� מת�מרי�[בגדי�]�חת וה� , ִִַ�ְְְְִִִֵֵַַַַָ
קיל�ר[נספגי�] �מ�יחי� .��� ה��ת �ל [משחה]וה�לכי� ְְִַַָָ�ִִִַָ

ואס�לנית העי�, ��י ה��ה,[תחבושת]על ��י על ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָ
וסממני� �י� ו��רי� .��� ה��ת �ל וה�לכי� ְְְְִִַָָ�ְְְִִִַַַָָ�מתר�י�

���.[צבע] ה��ת �ל וה�לכי� נ�רי� וה� ח�כה, ָ�ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָע�
ל��רה צמר וצבע]ונ�תני� מי� ע� וא�ני�[דוד �ל[אגודות], ְְְִִֶֶֶַָ

.��� ה��ת �ל וה�לכי� מ���י� וה� ל���ר, ����ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ�ָ
וה� ח�כה, ע� �לדגי� �לע�פ�ת לח�ה מצ�ד�ת ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָ�פ�ר�י�

וט�עני� .��� ה��ת �ל וה�לכי� �ק�רת[משאות]צדי� ְְִִַַָָָ�ְְֲִַָ
ה�ד הזיתי�]�ית על ה�ת[להכביד [אבני��בע��לי ְִֵֵַַַַ

היי�] �להסוחטות וה�לכי� זבי� וה��קי� ח�כה, ְְְְֲִִִִֵַַָָָע�
מ�ערב, ה�ד�רה את א� ה�ר את �מדליקי� .��� ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ַַָה��ת

.��� ה��ת �ל וה�לכת ��לקת ָ�ְְִֶֶֶֶַַָָוהיא

��י‚. על א� ����ר ��ר א� הא�, ��י על קדרה ְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָמ�יחי�
וא�כלי� ,��� ה��ת �ל וה�לכי� מת��לי� וה� ְְִָ�ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָגחלי�,
�זרה, � אס�רי� �ה� �רכי� זה �דבר וי� ���ת. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָא�ת�

יח�ה ���ת.[יגרו�]��א ��חלי� ְְִֶֶֶַַַָָָ

��א„. וח�י� צר��, �ל ��ל ��א �ב�יל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ�יצד?
זמ� וכל צר�� �ל ���ל �ב�יל א� צר��, �ל ְְְְְִֶַַַַָָָָָָָה�ח��

יפה ה�א ��י[משובח]��צט�ק על א�ת� מ�הי� אי� � ל� ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָ
��א �זרה, י��; מ�ע�ד �ה�ח �י על א� ���ת, ְְִֵֶַָָ�ְִֵֶַַַָָהא�
לצ�ק�. �די א� ���ל�, לה�לי� �די ��חלי� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָיח�ה
א� �אפר ה�ירה א� ���ה א� הא�, �ר� א� ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלפיכ�,

ה�חלי�[פירורי]ערת�נ �עממ� א� ה��ה, [ונפסק���� ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
א�האש] �ק� �ה�יק�ה א� �אפר, �מכ��ת ה� ְְִִֵֶֶַָ�ְֲִֵֵֶ�הרי

דקי�]�גבבה ��[ענפי� אי� �הרי ד�ה בהמה �גללי א� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
ה�יח �הרי עליה; ל�ה�ת מ�ר זה הרי � ��ער�ת ְֲִִֵֶֶַַָָָ�ֲֲִֵֶֶָ�חלי�

�א�. יח�ה ��א ��זרי� ואי� ה�ב�יל, מ�ה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�ע��

אבל‰. מ�עט. �הבל� �כירה, אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָ��ה
א� �אפר, ח�ה א� הא�, ��ר� �י על א� � ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָה���ר
על ולא �ת�כ�, מ�הי� אי� � �גבבה א� �ק� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ�ה�יק�ה�

ל� ס�מכי� ולא לו]��יו, �ל[צמוד ��ל ��א �ב�יל ְְְִִֶַַַָָָֹֹ
והבל� ה�איל ל�; ויפה �מצט�ק צר�� �ל ���ל א� ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָצר��,
�ז� יח�ה ��א וח���י� �ע��, מ�יח אינ� �י�תר, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָח�
מכ�ה. א� �גבבה ק� א� �היא �י על א� ה�ע�טה, ָ�ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָהא�

.Âמ�ני ��ר�? �י על א� ����ר, ל�ה�ת אסר� ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָול�ה
לגר� אפ�ר ואי ועצמ�, הא� רב א�א ��ר� אינ� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�ה��ר�
ח�, �הבל� �מ�ני אחת; ניצ�צה ��אר ��א עד הא� ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�ל

לנער �די יח�ה ה��אר�ת.[ולהבעיר]��א ה�יצ�צ�ת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

.Êקטנה]ה��ח כירה �מ�עט[� ה�ירה, מהבל רב הבל� � ַ�ְִֵֶֶֶַַָָָ
�גפת ה�יק� א� לפיכ�, ה���ר. זיתי�]מהבל א�[פסולת ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָ

��יו, על ולא �ת�כ� מ�הי� ואי� �ת��ר, ה�א הרי � ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָֹ�עצי�
מצט�ק א� צר��, �ל ��ל ��א �ב�יל ל� ס�מכי� ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹולא
ה�יק�ה� וא� �אפר. ��ה א� ��ר� �י על א� ל�, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָויפה
�בגבבה, �ק� �ה�קה �כירה ה�א הרי � �גבבה א� ְְְִַָָָ�ְְְֲִִֵֶַָָָ�ק�
�י על א� מ�ערב, ל�ירה לסמ� �מ�ר עליו. ְִִִִֶֶַַַָָָֹ�ְִַָָ�מ�הי�
�ירה, ��ח? ה�א ואיזה �ירה, היא ואיז� �ר�פה. ִָָ�ְְְִִֵֵֵֶֶָָָ�אינ�

�פיתת הנחת]מק�� �פיתת[� מק�� וכ�ח, קדר�ת; ��י ְְְְְִֵֵַ�ְְִַָ
אחת. ְֵַַָקדרה

.Á��צר �ל ���ל א� �לל, ��ל ��א חי ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹ�ב�יל
ל� ורע לטעמו]�מצט�ק מזיקה ל�ה�ת�[ההצטמקות מ�ר � ְְִֵַַ�ְַָ

�ב�יל וכ� �ת��ר. �י� וכ�ח �כירה �י� הא�, ��י ְְְִֵֵַַָ�ְְִֵֵֵַַָָעל
�מצט�ק צר�� �ל ��ל א� צר��, �ל ��ל ולא ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹ���ל
ה�מ��ת, לבי� סמ�� חי אבר לת�כ� ה�לי� א� � ל� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָויפה
על א� הא� על ל�ה�ת� �מ�ר חי, �תב�יל ה�ל ְֵַַַַָָ�ְְֲִַַַַָֹנע�ה
מ���, �ע�� ה�יח ��בר מ�ני ��ה; ולא גר� ��א ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�י

��חלי�. לח��ת �א ְְִֵֶַַָָואינ�

.Ë� א�ת� ו�הה עבר א� � ל�ה�ת� �אס�ר �ב�יל ְְְִִִֶַַַָָָָ�ל
��ע�ה �כדי וימ�י� ��ת, מ�צאי עד לאכל� [שיעוראס�ר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

בישול] אותו לבשל שיוכל �ב�ילזמ� א� � �כח� וא� .ְְְִִִַָ
וא� ��ת; מ�צאי עד אס�ר ה�א, צר�� �ל ��ל ְְִֵֶַַַָָָָָָֹ��א
מ�ר ל�, ויפה �מצט�ק ה�א צר�� �ל ���ל ָ�ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ�ב�יל

���ת. ְְְַָָלאכל�

.È�א�ת ����טלי� � הא� ��י על ל�ה�ת� ���ר ְְְִֵֵֶַַַָָ�ֶָ�ל
א�א לע�ל�, מחזירי� ואי� למק�מ�. להחזיר� אס�ר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ���ת,
�ה�ק� וכ�ח �כירה א� מכ�ה, א� �ר�פה �ירה ��י ְ�ֶָ�ְְִָָ�ְְִֵַַָָעל

� על ה�דרה ה�יח ��א וה�א, �גבבה; קרקע;�ק� �י ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
ואפ�� א�ת�, מחזירי� אי� ה�רקע, ��י על מ�ה�יח� ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָאבל
לכ�ח ולא לת��ר מחזירי� ואי� מכ�ה. א� �ר�פה, ��י ָ�ְְְְֲִִֵַַָֹ�ְְֵַַָעל
מ�ני ��ה, א� ��ר� �י על א� �עצי�, א� �גפת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ�ֶ�ה�ק�
ס�מכי� אי� עליו, מחזירי� �אי� וכל �י�תר. ח� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�הבל�

לו]ל� ְַָ���ת.[צמוד

.‡Èמגרפה להכניס הא�,[כ�]אס�ר על והיא לקדרה, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ
��גיס מ�ני ���ת; מ��ה וזה[מערבב]לה�ציא ,�� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

להחזיר �מ�ר ���ת. �מב�ל ונמצא ה�א, ה���ל ְְִַָ�ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָמ�רכי
�הבל� לכירה מ�עט �הבל� מ�ירה אפ�� לכירה, ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָמ�ירה

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

לטמינה מ�ירה לא אבל חומה]מר�ה; לשמור ולא[בתנור , ְ�ְְֲִִִִֶָָָֹֹ
לכירה. ְְִִִָָמ�מינה

.·Èעסס��ת קדרה אד� ימ�א כתושי�]לא תבואה [גרגירי ְְֲִֵֵַָָָָֹ
קטנית]ותרמ�סי� ה���ר[מי� לת�� וי�� מי�, �ל חבית א� , ְ�ְְְִִִִֵֶַַַָ

���צא וכל �א�� � א�ת� וי�הה ח�כה, ע� ��ת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹערב
��ל ��א �תב�יל ע�ר, �ל ��ל� ��א �י על א� ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ�ה�,
ודע�� הר�ה, ���ל צריכי� �אינ� מ�ני ה�, צר�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�ל
וא� �ת��ר. ל�ה�ת� אס�ר �לפיכ� לאל�ר, לאכל� ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָעליה�
��ע��. �כדי וימ�י� ��ת, מ�צאי עד אס�רי� � ו�הה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָעבר

.‚È�א�ת ו�הה י��, מ�ע�ד ��ר לת�כ� ��ת� ְְְִִֶַַָָָָ���ר
יח�ה �א� מ�ר; ,�� וכ��צא ה�א �די ��ר א� � ְִֶֶַָ�ְְְְִִֵַַַָ���ת

יתחר� מעט]��חלי�, א�א[ישר� צרי� �אינ� ה��ר, ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
אס�ר, ה�א, ��ר א� עז ��ר וא� �לבד; הא� ְְְֲִִִֵֵַַָָחמימ�ת
� �טיט ה���ר �י טח וא� לב�ל�. ��חלי� יח�ה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ��א
הר�ח, ��נס ולח��ת, ה���ר לפ�ח �א �א� ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹ�מ�ר,

ה���ר. ויצט�� וי�סד, ה��ר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָויתק�ה

.„Èעליו ��זרי� אי� א�ת�, מפסדת �הר�ח �בר �ל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוכ�
לת�� ���� �ל א�ני� נ�תני� זה �מ�ני ויח�ה; יג�ה� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ��א

י�סד. � ��ה� �א� ח�כה, ע� ֲִִִִֵֵֶַַָָָה���ר

.ÂË�א העז �ב�ר ה�א הרי � ה���ר לת�� �ל� �די ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָנת�
א� א�א ��חלי�, יח�ה ��א ל�ה�ת�, ואס�ר ��ר, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָ��ר
ע� ל���ר ה�סח �ב� ל�ל�ל �מ�ר ה���ר. טח ��ֵַַָ�ְְִֵֶֶֶַַַַַָ
זריזי� חב�רה ��ני מ�ני טח, �אינ� �י על א� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָח�כה,

ֵה�.[זהירי�]

.ÊËדי� א�א הא�, ��י על �ביצה �צל ��ר צ�לי� ְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאי�
אחר נ�אר� וא� לאכילה. רא�יי� ויהי� י��, מ�ע�ד ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָ���ל�
�ה� מ�ני מ�ר, � הר�ה ���ל� עד ���ת הא� על ��ְְִֵֵֵֶַַַַָָָ�ְִֵֵֶָ

יחר� � חתה �א� ל�; ורע מעט]�מצט�ק א�ת�,[ישרו� ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ
ה�גמר מ�יחי� זה �מ�ני ה�. הא� ��� [בשמי�]�על ְִִִֵֵֵֶֶַַַָ�ְָ

ה�לי� �[בגדי�]�חת ��חלי� חתה �א� ח�כה, ע� ֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ה�לי� ויע�� ה�גמר בבגדי�]י�ר� עש� .[יעלה ִֵַָ�ְִִֵֵַַָ

.ÊÈבר� ��ל למד�, אינ�הא זה, �עני� א�סרי� �אנ� ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ
יח�ה ��א � �זרה א�א ���ת, נע�ה �ה�א מ��� ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאס�ר

ל��רה צמר נ�תני� אי� לפיכ�, א�[לצובעו]��חלי�. א�א , ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
עק�רה היתה יח�ה[מוגבהת]�� ��א � הא� מעל ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ט�ח �יה ��היה וה�א יגיס[סגור]��חלי�; ��א � �טיט ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
מ�ח�כה. ��ֲִֵֶָָ

.ÁÈהררה ולא ח�כה, ע� ����ר ה�ת את נ�תני� ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹאי�
דקה] ��קרמ�[עוגה �די א�א � ה�חלי� ��י [ישחימו]על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

�א� א� ����ר מד�קי� �אינ� העליו�]�ני� וא�[חלקה . ִֵֶָָ�ְְִִֵַַָָ
יח�ה, �א� מ�ר; � אפ�ת� ��גמר עד כ� אחרי ְִֶֶַָ�ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָֹנ�אר�
לא ועדי� וח�כה לח�כה, סמ�� נת� וא� א�ת�. ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹיפסיד
מ�צאי עד מה� לאכל אס�ר � �מזיד א� � פניה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹקרמ�
לר��ת ל� מ�ר � ���גג וא� ��ע��. �כדי וימ�י� ְִָ�ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ��ת,

התנור] מ� להוציא ���ת;[� סע�ד�ת �ל� מז�� ְְְִֶַָָָֹמ��ה
�מר�ה יר�ה לא � ר�דה לכ�]�כ�ה�א מיוחד כלי �דר�[� ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַֹ

.�� וכ��צא �ס�י� א�א �חל, ע��ה ְְְִֵֶֶֶַַָָֹ�ה�א

.ËÈי�� על �י� ��רצה, �בר מ�ל מד�רה אד� ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָע��ה

�מ���� י��, מ�ע�ד �מדליק� מנ�רה, ��י על �י� ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָקרקע
רב ��דליק וצרי� ���ת. �נג�� מתח�� א� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹלא�ר�
מאליה ע�לה �להבת ��הא עד ח�כה, קד� ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹה�ד�רה
���ת �� להנ�ת אס�ר ר��, הדליק לא וא� ה��ת; ְֵַָָָָָ�ְְִִִֶַַָֹֹקד�
��עלה �די העצי� ויניד �� יח�ה ��א �זרה, �ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עבי� רב להדליק צרי� יחידי, ע� הדליק וא� ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹה�להבת.

י��. מ�ע�ד ה�פ� ְְִֵֶֹורב

.Î�ב�לי�� אמ�רי�? �ברי� מקומות]��ה אבל[בשאר ; ְְֲֲִִִֶַַָָ
ה��קד �ית �מד�רת �עצי� הא�ר את מאחיזי� ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ��ק��,

לפני]ע� �ה�הני�[� יח�ה, ��א ח���י� ואי� ח�כה, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ה�.[זהירי�]זריזי� ְִִֵ

.‡Î�צרי אינ� � �רעיני� �ל א� קני� �ל מד�רה ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה
ה��ת, קד� הא� �� �התחיל �יו� א�א הרב; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלהדליק
�מהרה, �ה� נתלית �הא� מ�ני ,�� לה���� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�מ�ר
ה�יח א� קני�, אגד א� לפיכ�, לח��ת. צרי� ְְְִִִִִִֵַַַָָָָואינ�

�ח�תל�ת וצרי�[סלי�]ה�רעיני� �עצי�, ה� הרי � ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ
ה��ת. קד� מאליה ה�להבת �ה� ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ��עלה

.·Îרבב �ל א� �פרית, �ל א� זפת, �ל דברמד�רה [כל ְְְִֶֶֶֶֶָָָ
קירהשמנוני] �ל א� �בבה[שעוה], �ל א� ק�, �ל א� , ְִֶֶֶַָָָ

דקי�] מ�ני[עצי� ה��ת, קד� ר�� להדליק צרי� אינ� �ְְִִֵַָ�ְִֵֶַַָָֹ
�מהרה. א�ת� מדלקת ְְִֵֵֶֶֶַָָָ�הא�

ד ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות
מתח��,‡. ה�א � ה�ב�יל �ה� טמ� �א� �ברי�, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָי�

�פת �ג��: הא�, �עי� �ב��ל� זיתי�]�מ�סיפי� ,[פסולת ְְְִִִֵֵֶֶָ
ז�גי�[שדות]וזבל א� וחל, וסיד, �מלח, ענבי�], [קליפות ְְְִִֶֶֶַֹ

צמר]�מ�כי� ��ל���[אגודות �זמ� [האחרוני�]וע�בי� ְְְֲִִִֶַַָָָ
ה��סי�'. '�בר נקראי� א��, �דברי� עצמ�; מחמת ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָלחי�
�חמימ�ת� י�אר � ה�ב�יל �ה� טמ� �א� �ברי�, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוי�
א�ת� מ�נעי� א�א ���ל, ל� מ�סיפי� ואינ� ְְְִִִִִֵֶַָָ�לבד,
�כס�ת, יב�י�, וע�בי� �מ�כי� ז�גי� �ג��: ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָמ�הצט��,

וכנפי נוצות]�פר�ת, �נערת[� פירורי]י�נה, ה����,[� ְְְְִֵֵֶַַָָֹ
חר�י� ��לחי�[נגרי�]�נסרת בשערותיה], בהמה ,[עור ְְִִֶָָָֹ

מ�סי�'. �אינ� '�בר נקראי� א��, �דברי� צמר; ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָוג�י

י��,·. מ�ע�ד ה��סי� �דבר ���מני� היה, ה�י� ְְְִִִִִֶַַָָָָמ�
הא� ��י על מ�הי� �הרי ���ת, טמ�� ה�ב�יל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָוי�אר
מ�ע�ד ה��סי�, �דבר להטמי� חכמי� אסר� אבל ְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָ���ת;
עד לג��ת� ויצטר� ���ת, ה�דרה �ר�ח ��א �זרה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָי��,
�דבר ט�מ� ונמצא ���ת, ויכ�ה ויחזר הרתיחה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ��נ�ח
�דבר להטמי� מ�ר לפיכ�, אס�ר. �ה�א ���ת, ְְְִַָָָ�ְְִִֶַַָָָה��סי�

ה�מ��ת �י� לילה]ה��סי�, ספק יו� ��ת�[ספק � ְְִֵֶַַָָ
וכיו� מ�ע��ע�, ונח� רתח� �בר ה�מ��ת, �י� ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָקדר�ת

ר�תחי�. אינ� ��ב ְִֵֶָָ��ח�,

מ�סי�,‚. �אינ� �דבר ה�ב�יל לטמ� היה, ה�י� מ� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹוכ�
��א �זרה � זה �בר חכמי� אסר� אבל עצמ�; ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָ���ת

�רמ� ח�]יטמי� ונמצא[אפר א�, �ל ניצ�צ�ת �� ויהיה , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָ
ח�[גור�]ח�תה �בר להטמי� אסר� לפיכ�, ��חלי�; ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

מ�סי�. �אינ� �דבר ואפ�� ְְֲִִֵֶַַָָָ���ת,
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לטמינה מ�ירה לא אבל חומה]מר�ה; לשמור ולא[בתנור , ְ�ְְֲִִִִֶָָָֹֹ
לכירה. ְְִִִָָמ�מינה

.·Èעסס��ת קדרה אד� ימ�א כתושי�]לא תבואה [גרגירי ְְֲִֵֵַָָָָֹ
קטנית]ותרמ�סי� ה���ר[מי� לת�� וי�� מי�, �ל חבית א� , ְ�ְְְִִִִֵֶַַַָ

���צא וכל �א�� � א�ת� וי�הה ח�כה, ע� ��ת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹערב
��ל ��א �תב�יל ע�ר, �ל ��ל� ��א �י על א� ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ�ה�,
ודע�� הר�ה, ���ל צריכי� �אינ� מ�ני ה�, צר�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�ל
וא� �ת��ר. ל�ה�ת� אס�ר �לפיכ� לאל�ר, לאכל� ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָעליה�
��ע��. �כדי וימ�י� ��ת, מ�צאי עד אס�רי� � ו�הה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָעבר

.‚È�א�ת ו�הה י��, מ�ע�ד ��ר לת�כ� ��ת� ְְְִִֶַַָָָָ���ר
יח�ה �א� מ�ר; ,�� וכ��צא ה�א �די ��ר א� � ְִֶֶַָ�ְְְְִִֵַַַָ���ת

יתחר� מעט]��חלי�, א�א[ישר� צרי� �אינ� ה��ר, ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
אס�ר, ה�א, ��ר א� עז ��ר וא� �לבד; הא� ְְְֲִִִֵֵַַָָחמימ�ת
� �טיט ה���ר �י טח וא� לב�ל�. ��חלי� יח�ה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ��א
הר�ח, ��נס ולח��ת, ה���ר לפ�ח �א �א� ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹ�מ�ר,

ה���ר. ויצט�� וי�סד, ה��ר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָויתק�ה

.„Èעליו ��זרי� אי� א�ת�, מפסדת �הר�ח �בר �ל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוכ�
לת�� ���� �ל א�ני� נ�תני� זה �מ�ני ויח�ה; יג�ה� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ��א

י�סד. � ��ה� �א� ח�כה, ע� ֲִִִִֵֵֶַַָָָה���ר

.ÂË�א העז �ב�ר ה�א הרי � ה���ר לת�� �ל� �די ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָנת�
א� א�א ��חלי�, יח�ה ��א ל�ה�ת�, ואס�ר ��ר, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָ��ר
ע� ל���ר ה�סח �ב� ל�ל�ל �מ�ר ה���ר. טח ��ֵַַָ�ְְִֵֶֶֶַַַַַָ
זריזי� חב�רה ��ני מ�ני טח, �אינ� �י על א� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָח�כה,

ֵה�.[זהירי�]

.ÊËדי� א�א הא�, ��י על �ביצה �צל ��ר צ�לי� ְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאי�
אחר נ�אר� וא� לאכילה. רא�יי� ויהי� י��, מ�ע�ד ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָ���ל�
�ה� מ�ני מ�ר, � הר�ה ���ל� עד ���ת הא� על ��ְְִֵֵֵֶַַַַָָָ�ְִֵֵֶָ

יחר� � חתה �א� ל�; ורע מעט]�מצט�ק א�ת�,[ישרו� ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ
ה�גמר מ�יחי� זה �מ�ני ה�. הא� ��� [בשמי�]�על ְִִִֵֵֵֶֶַַַָ�ְָ

ה�לי� �[בגדי�]�חת ��חלי� חתה �א� ח�כה, ע� ֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ה�לי� ויע�� ה�גמר בבגדי�]י�ר� עש� .[יעלה ִֵַָ�ְִִֵֵַַָ

.ÊÈבר� ��ל למד�, אינ�הא זה, �עני� א�סרי� �אנ� ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ
יח�ה ��א � �זרה א�א ���ת, נע�ה �ה�א מ��� ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאס�ר

ל��רה צמר נ�תני� אי� לפיכ�, א�[לצובעו]��חלי�. א�א , ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
עק�רה היתה יח�ה[מוגבהת]�� ��א � הא� מעל ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ט�ח �יה ��היה וה�א יגיס[סגור]��חלי�; ��א � �טיט ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
מ�ח�כה. ��ֲִֵֶָָ

.ÁÈהררה ולא ח�כה, ע� ����ר ה�ת את נ�תני� ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹאי�
דקה] ��קרמ�[עוגה �די א�א � ה�חלי� ��י [ישחימו]על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

�א� א� ����ר מד�קי� �אינ� העליו�]�ני� וא�[חלקה . ִֵֶָָ�ְְִִֵַַָָ
יח�ה, �א� מ�ר; � אפ�ת� ��גמר עד כ� אחרי ְִֶֶַָ�ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָֹנ�אר�
לא ועדי� וח�כה לח�כה, סמ�� נת� וא� א�ת�. ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹיפסיד
מ�צאי עד מה� לאכל אס�ר � �מזיד א� � פניה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹקרמ�
לר��ת ל� מ�ר � ���גג וא� ��ע��. �כדי וימ�י� ְִָ�ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ��ת,

התנור] מ� להוציא ���ת;[� סע�ד�ת �ל� מז�� ְְְִֶַָָָֹמ��ה
�מר�ה יר�ה לא � ר�דה לכ�]�כ�ה�א מיוחד כלי �דר�[� ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַֹ

.�� וכ��צא �ס�י� א�א �חל, ע��ה ְְְִֵֶֶֶַַָָֹ�ה�א

.ËÈי�� על �י� ��רצה, �בר מ�ל מד�רה אד� ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָע��ה

�מ���� י��, מ�ע�ד �מדליק� מנ�רה, ��י על �י� ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָקרקע
רב ��דליק וצרי� ���ת. �נג�� מתח�� א� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹלא�ר�
מאליה ע�לה �להבת ��הא עד ח�כה, קד� ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹה�ד�רה
���ת �� להנ�ת אס�ר ר��, הדליק לא וא� ה��ת; ְֵַָָָָָ�ְְִִִֶַַָֹֹקד�
��עלה �די העצי� ויניד �� יח�ה ��א �זרה, �ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עבי� רב להדליק צרי� יחידי, ע� הדליק וא� ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹה�להבת.

י��. מ�ע�ד ה�פ� ְְִֵֶֹורב

.Î�ב�לי�� אמ�רי�? �ברי� מקומות]��ה אבל[בשאר ; ְְֲֲִִִֶַַָָ
ה��קד �ית �מד�רת �עצי� הא�ר את מאחיזי� ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ��ק��,

לפני]ע� �ה�הני�[� יח�ה, ��א ח���י� ואי� ח�כה, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ה�.[זהירי�]זריזי� ְִִֵ

.‡Î�צרי אינ� � �רעיני� �ל א� קני� �ל מד�רה ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה
ה��ת, קד� הא� �� �התחיל �יו� א�א הרב; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלהדליק
�מהרה, �ה� נתלית �הא� מ�ני ,�� לה���� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�מ�ר
ה�יח א� קני�, אגד א� לפיכ�, לח��ת. צרי� ְְְִִִִִִֵַַַָָָָואינ�

�ח�תל�ת וצרי�[סלי�]ה�רעיני� �עצי�, ה� הרי � ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ
ה��ת. קד� מאליה ה�להבת �ה� ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ��עלה

.·Îרבב �ל א� �פרית, �ל א� זפת, �ל דברמד�רה [כל ְְְִֶֶֶֶֶָָָ
קירהשמנוני] �ל א� �בבה[שעוה], �ל א� ק�, �ל א� , ְִֶֶֶַָָָ

דקי�] מ�ני[עצי� ה��ת, קד� ר�� להדליק צרי� אינ� �ְְִִֵַָ�ְִֵֶַַָָֹ
�מהרה. א�ת� מדלקת ְְִֵֵֶֶֶַָָָ�הא�

ד ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות
מתח��,‡. ה�א � ה�ב�יל �ה� טמ� �א� �ברי�, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָי�

�פת �ג��: הא�, �עי� �ב��ל� זיתי�]�מ�סיפי� ,[פסולת ְְְִִִֵֵֶֶָ
ז�גי�[שדות]וזבל א� וחל, וסיד, �מלח, ענבי�], [קליפות ְְְִִֶֶֶַֹ

צמר]�מ�כי� ��ל���[אגודות �זמ� [האחרוני�]וע�בי� ְְְֲִִִֶַַָָָ
ה��סי�'. '�בר נקראי� א��, �דברי� עצמ�; מחמת ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָלחי�
�חמימ�ת� י�אר � ה�ב�יל �ה� טמ� �א� �ברי�, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוי�
א�ת� מ�נעי� א�א ���ל, ל� מ�סיפי� ואינ� ְְְִִִִִֵֶַָָ�לבד,
�כס�ת, יב�י�, וע�בי� �מ�כי� ז�גי� �ג��: ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָמ�הצט��,

וכנפי נוצות]�פר�ת, �נערת[� פירורי]י�נה, ה����,[� ְְְְִֵֵֶַַָָֹ
חר�י� ��לחי�[נגרי�]�נסרת בשערותיה], בהמה ,[עור ְְִִֶָָָֹ

מ�סי�'. �אינ� '�בר נקראי� א��, �דברי� צמר; ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָוג�י

י��,·. מ�ע�ד ה��סי� �דבר ���מני� היה, ה�י� ְְְִִִִִֶַַָָָָמ�
הא� ��י על מ�הי� �הרי ���ת, טמ�� ה�ב�יל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָוי�אר
מ�ע�ד ה��סי�, �דבר להטמי� חכמי� אסר� אבל ְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָ���ת;
עד לג��ת� ויצטר� ���ת, ה�דרה �ר�ח ��א �זרה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָי��,
�דבר ט�מ� ונמצא ���ת, ויכ�ה ויחזר הרתיחה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ��נ�ח
�דבר להטמי� מ�ר לפיכ�, אס�ר. �ה�א ���ת, ְְְִַָָָ�ְְִִֶַַָָָה��סי�

ה�מ��ת �י� לילה]ה��סי�, ספק יו� ��ת�[ספק � ְְִֵֶַַָָ
וכיו� מ�ע��ע�, ונח� רתח� �בר ה�מ��ת, �י� ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָקדר�ת

ר�תחי�. אינ� ��ב ְִֵֶָָ��ח�,

מ�סי�,‚. �אינ� �דבר ה�ב�יל לטמ� היה, ה�י� מ� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹוכ�
��א �זרה � זה �בר חכמי� אסר� אבל עצמ�; ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָ���ת

�רמ� ח�]יטמי� ונמצא[אפר א�, �ל ניצ�צ�ת �� ויהיה , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָ
ח�[גור�]ח�תה �בר להטמי� אסר� לפיכ�, ��חלי�; ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

מ�סי�. �אינ� �דבר ואפ�� ְְֲִִֵֶַַָָָ���ת,
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ח�כה„. לא ספק ח�כה השמשות]ספק בי� מ�ר[� , ֲֲֵֵֵֵָָָָֹ�ָ
�דבר ���ת, ה��נ� �בר לטמ� �מ�ר ח�. �בר את ְְְִֵַַָָָָָָֹ�ְִֶַָָֹלטמ�

��פ�ג �די א� �י�תר, יצט�� ��א מ�סי�, [תחלש]�אינ� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
מ�ר � ���ת ונת��� ��ת, מערב ��מנ� ח�י� ָ�ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָצ�ת�.
���ת. ה���י להחלי� �מ�ר מ�סי�; אינ� �הרי ְְְִִַַַָָ�ְֲִֵֵֶַָלכ��ת�,
י�נה �נפי נ�טל א� י�נה, �נפי �מ�יח �ס�ת נ�טל ְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָ�יצד?

ה�ס�ת. ְִַַַ�מ�יח

.‰� אחר לכלי מ�לי הח�י�, ה�י� א� ה�ב�יל ְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָ��ה
�מ� מ�סי�, �אינ� �דבר ���ת האחר ה�לי להטמי� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�מ�ר
ח� �בר א�א ���ת, להטמי� אסר� ��א ה��נ�; ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹה�בר
מ�ר. ��ה�, א� אבל ;�� ��ת��ל רא��� �כלי ָ�ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָ�ה�א

.Â�מח מי�]מ�יחי� על[דוד �קדרה ���ת, מח� ��י על ְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָ
� קדרה ��י על �מח� מח�, ��י על �קדרה קדרה, ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָ��י

א�א[סות�]וטח ���ח��, ��ביל לא �בצק; �יה� ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ
להטמי� א�א אסר� ��א ח��; על ��עמד� ְְְִֶֶַָָָֹ�ְְִִֶַַַ��ביל
��הי� �די ח�, �לי ��י על ח� �לי לה�יח אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ���ת,

� מ�יחי� אי� אבל מ�ר. � �חמימ�ת� ��ע�מדי� ��� לי ְֲִִַָ�ְֲִִִֵֵֶַָָ
ח� �� מ�ליד �הרי ���ת, ח� �לי ��י על צ�נ� ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ�בר

ה�יח� וא� יו�]���ת; בעוד ואינ�[� מ�ר, � מ�ערב ְְִִִִֶֶַָָ�ְֵָ
ה��סי�. �דבר ְְִֵַָָ�ט�מ�

ה ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות
וא�‡. מדליק רצה א� ר��ת, אינ� ���ת נר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהדלקת

עד אחריה לר�� ח�ב �אינ� מצוה ולא מדליק; אינ� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹרצה
לאכילה; ידי� נטילת א� חצר�ת ער�בי �ג�� ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ��ע��ה,
להי�ת ח�בי� נ�י�, ואחד אנ�י� ואחד ח�בה. ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָא�א
��אל � �אכל מה ל� אי� אפ�� ���ת. �ל�ק נר ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ�ב�יה�
ענג �כלל ��ה ה�ר; את �מדליק �מ� ול�קח ה�תחי�, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹעל
אלהינ� ה' א�ה '�ר�� הדלקה: קד� לבר� וח�ב ְְְֱֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ��ת.
�ל נר להדליק וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמל�
�ה� ח�ב �ה�א ה�ברי� �ל על ��בר� �דר� � ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ��ת'

ס�פרי�. ְְִִִֵמ�ברי

ה�בר·. יהיה ��א וה�א ה��ת, לנר לה���� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�מ�ר
אס�ר �רא�ת�, לדק�ק ��רי� �בר אבל הר�ה; ע��� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָצרי�

י�ה ��א �זרה � ה�ר לא�ר השמ�להבחינ� לקרב [הנר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָ
.לפתילה]

�קיעת‚. קד� י��, מ�ע�ד להדליק צרי� ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹה�דליק
לפי האנ�י�, מ� י�תר זה �בר על מצ��ת ונ�י� ְֲִִִֵֶַָָָָ�ְְִַַָָהח�ה.
וא� ה�ית; �מלאכת העס�ק�ת וה� ���י�, מצ�י�ת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�ה�
ול�מר ,�� על א�ת� ולב�ק להזהיר� האי� צרי� כ�, �י ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹעל
ה�ר'. את 'הדליק� ��ח��: קד� ��ת ערב בית� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹלאנ�י
מדליקי�. אי� � נכנס לא ספק ה��ת, ונכנס ח�כה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹספק

�ינ�נ�י�„. ��כבי� �ל�ה ��רא� עד הח�ה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמ���קע
ספק וה�א מק��, �כל ה�מ��ת' '�י� ה�קרא ה�מ� ה�א �ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָ
מק��. �כל להחמיר �� ודני� ה�ילה; מ� ספק ה���, ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָמ�
ה�מ��ת �י� מלאכה והע��ה ,�� מדליקי� אי� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ�לפיכ�
ח�ב � ���גג ��ת, �מ�צאי ה�מ��ת �בי� ��ת ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָערב
ה�ראי� �ד�לי� לא � א�� וכ�כבי� מק��. מ�ל ְְְִִִִִֵַַָָָָֹח�את

�מ��רא� ��ילה; א�א נראי� �אינ� קט�י� ולא ,����ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ו�אי. לילה זה הרי ה�ינ�נ�י�, א�� ��כבי� ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ�ל�ה

מ�בר‰. א�ת� ע��י� אי� ל��ת, �� ��דליקי� ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ�תילה
מסכסכת �מ�י,[קופצת]�הא�ר ו�ער, צמר, �ג�� � �� ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

נ�� ��א �פ��� הארז, �קל,[נוקה]וצמר �ל ה וסיב , ְְִֶֶֶֶֶָָֹ�ְִֶֶֶַ
נתלית �הא�ר מ�בר א�א �ה�; וכ��צא הר�י�, הע� ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�מיני

נפ�צה ���ה �ג�� � �פ�,[נקיה]�� וצמר ,�� �בגדי , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָ
צרי� � וה�דליק .�� נתלית �הא�ר מ�בר �ה� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוכ��צא

ה�תילה. מ� ה��צא �רב ְְְִִִֵֶַַַָֹ��דליק

.Â�� מדליקי� �אי� �בר על �� ��דליקי� �בר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה��ר�
וא� אס�ר; א�רה, לה�סי� �די ה�תילה להעב�ת א� �ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ
���ל�ל ולא ע�מדת ��הא �די ה�תילה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלהק��ת

מ�ר.[תיפול] ָ�ְַָלמ�ה,

.Êגריס� מלח �ל �ר�ר ה�ר[גרגר]נ�תני� �י על ��ל �ל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַ
��לק ��הא �די ��ת, רב]�ערב וכל[זמ� ��ת. �לילי ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

�י� � מד�רה מה� ע��י� �ה�, מדליקי� �אי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָה�תיל�ת
��י על �י� לא�ר�, לה���� �י� �נג��, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָלהתח��
�תילה לע��ת� א�א אסר� ולא קרקע; ��י על �י� ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹמנ�רה,

�לבד. ְְִֵַלנר,

.Áאחר נמ�� ��הא צרי� ל��ת, �� ��דליקי� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ�מ�
�ג�� � ה�תילה אחר נמ�כי� �אי� �מני� אבל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָה�תילה;

קיק ו�מ� ו�עוה, הקקיו�]זפת, ואליה[מע� הכבש], ,[זנב ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָ
�פתיל�ת מדליקי� אי� זה �מ�ני �ה�. מדליקי� אי� � ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוחלב
אחר נמ�כי� �אי� ��מני� ולא �ה�, נתלית הא�ר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�אי�

אפל ה�ר א�ר יהיה ��א �זרה, � וי�ה[חלש]ה�תילה , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לא�ר�. ������ ��עה ְְְִֵֶַָָָָא�ת�

.Ë�מ� לת�כ� נ�ת� � ����ח� דגי� וקרבי �ה�יכ�, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָחלב
� �ה� מדליקי� �אי� �מני� אבל �מדליק; �ה�א, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ�ל
מ�ני ידליק, לא � �ה� ��דליקי� ��מני� ערב� ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאפ��

דליקי�]�אי� הלא הדליק]נמ�כי�[השמני� השמ� .[אחר ְִִֵֶָ

.È�עטר� מדליקי� הזפת]אי� �[פסולת רע �ריח� מ�ני , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ
�צרי ולא ה�ר. לא�ר לי�ב עליו וח�בה ויצא, י�יח�� ְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ��א

ע�] ה�ר;[שר� מ� מ��� י�ח ��א � ט�ב �ריח� מ�ני ,ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
ע� �ה�א מ�ני דליקה]וע�ד, לגרו� ויכול ולא[באויר . ְְְִֵֶָֹ

ס�נה. לידי ויב�א ע�, �ה�א מ�ני � �חל ואפ�� לב�, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ�נפט

.‡È�מ� �ג�� � �מני� ��אר לכ�ח�ה להדליק ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ�מ�ר
א�א אס�ר אי� �ה�; ���צא וכל ולפת, ו�מ�מי�, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�ְְצנ��,

�לבד. חכמי� ��נ� ְֲִִֵֶַָָא��

.·Èביל�� ה�ר, �י על �מ� מלא מנ�ב �לי אד� י�� ְִִִֵֵֶֶַַָָ�ְְִִֵָָֹלא
וי�� ה�ר �צד וי�נ�ה �מ� קערה ימ�א ולא מנ��, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ��הא
�זרה, � ��אבת ��הא ��ביל לת�כ�, ה�תילה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹרא�
ואס�ר ��ר, נמאס לא �הרי ���לי, ה�מ� מ� י�ח ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ��א
ה�ר, �בתה ואפ�� ,�� �הדלק ה�מ� מ� ���ת ְְֲִֵַַַָָ�ְִֵֶֶֶַַָָלהנ�ת
א��ר מחמת מקצה �ה�א מ�ני � ה�ר מ� נט� [�ואפ�� ְֲִִִֵֵֶַַַָ�ְֲִֵֶַ

איסור] למלאכת ומיוחד ��מיועד ��� ה�לי ח�ר וא� .ְְִִִֵֵֶַ
מ�ר. � �ה� וכ��צא �בחר�ית �סיד ה�ר אל ָ�ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָה�מ�

.‚Èהרי� ���ת, �מ� �� לק�ל ה�ר �חת �לי נ�תני� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָאי�
מהכנ� ה�לי בו]מב�ל להעשות מוכ� שהיה וא�[ממה ; ְְְֲִִֵֵֵַַ

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

לק�ל ���ת ה�ר �חת �לי ונ�תני� מ�ר. י��, מ�ע�ד ְְְְְִִֵֵַַַַַָָ�ְְִָנתנ�
מהאש]ניצ�צ�ת והרי[המינתזי� מ��, �ה� �אי� מ�ני � ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

מערב ואפ�� מי�, לת�כ� ל�� ואס�ר מ�טלטל�; ��ל� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹלא
ה�יצ�צ�ת. ���י את מקרב �ה�א מ�ני � ְְִִִֵֵֶֶַַָָ��ת

.„È�לי�� מכיני�]אי� בגד ק�רי�[�בדיקת ולא ה�ר, לא�ר ְְִִֵֵַֹ
ואפ�� ק�מ�ת; ��י �ב�� ואפ�� ה�ר, ��י�לא�ר ע�רה ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָ

לא�ר� יפלה ולא יקרא לא � �עלי�נה וה�ר זה, �ב על ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹזה
�עני� ק�רי� �ני� הי� וא� וי�ה. י��ח ��א ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָ��ח��נה,
מז�יר מה� אחד ��ל ה�ר; לפני לקר�ת מ�רי� � ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ֶָאחד
מה� אחד ��ל ענינ�ת, ��ני לא אבל �כח; א� ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹחבר�

�ענינ�. ְְִָָטר�ד

.ÂËהרב� מ�ני ה�ר, לא�ר ר�� לפני ק�רי� � ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָה�ינ�ק�ת
וי� עליו. אימת� �אי� מ�ני יקרא, לא ה�א אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹמ��ר�;
ה�ר�ה רא� ��ראה עד ה�ר, לא�ר �ספר לרא�ת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹל�
וה� �יד�, ה�פר נ�ת� �� ואחר להקר�ת�, צרי� ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ה�א

לפניו. ְְִָָק�ראי�

.ÊËהר�ה �ע��� א�א נ�רי� ואינ� לזה, זה ה��מי� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�לי�
י��ח, ��א �יניה�; �להבחי� ה�ר לא�ר להקריב� אס�ר �ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
��ס�ת לב�ק ל� אס�ר � קב�ע �אינ� ��� לפיכ�, ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹוי�ה.
�מ�, �ל �נר �י� מ�יר�, �אינ� מ�ני ה�ר, לא�ר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�קער�ת
ל� מ�ר � קב�ע ��� אבל רב; �א�ר� נפט �ל �נר ָ�ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָ�י�
ע��� צרי� �אינ� מ�ני �קער�ת, ��ס�ת ה�ר לא�ר ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹלב�ק
לב�ק, ל� מ�רי� אי� � זית �מ� �ל נר היה וא� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהר�ה.

יס��ק ��א �זרה, מ�ר; �ה�א �י על מ���.[יקח]וא� ְִֶַַ�ְְִִֵֵֶֶַָָָ

.ÊÈ,��דר� ולנעל ה�לת לפ�ח אס�ר � ה�לת �אח�רי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנר
�ב�עה ���תח ��עה י�הר א�א מכ�ה�; �ה�א ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמ�ני
�די ���ת ה�ד�רה �נגד ה�לת את לפ�ח ואס�ר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ���על.
ר�ח א�א �� �אי� �י על וא� ,�� מנ�בת הר�ח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ��הא
המח�ר איל� ��י על ��ת �ל ה�ר �מ�יחי� ָ�ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָמצ�יה.

ח���. ואינ� ְְֵֵַַַל�רקע,

.ÁÈ�� �ה� ��קעי� י�ראל, �ל ועיר�ת מדינ�ת ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ�ל
�די ��קעי�, הי� �ב�� �במק�� ��ת; �ערב ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ�קיע�ת

ה�דינה אנ�י �ל ���[העיר]לה�מיע ה�גר� אנ�י וכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
.[סביבותיה]

.ËÈ�מ�חר ��ד�ת הע�מדי� נמנע� � רא��נה ְְְְְִִִִִַַָָָָֹ�קיעה
ה�ר�בי� ואי� ���דה; מלאכה �מ�ע��ת [לעיר]�מ�עדר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

�בת ��� וי�נס� רח�קי� ��ב�א� עד לעיר, ל�נס ְַָ�ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָר�אי�
וה�ריסי� �ת�ח�ת, החנ��ת ועדי� ג�אחת; [המשמשי� ֲֲִַַַַַ�ְְְִִַ

ה�ריסי�,כדוכ�] נס��ק� � �נ�ה לתקע התחיל ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָֹ�מ�חי�.
��י על מ�ח�ת וה�דר�ת הח�י� ועדי� החנ��ת; ֵַַָ�ְְֲִִֵַַַַַ�ְְֲֲִַוננעל�

המס�ק ס�ק � �לי�ית �קיעה לתקע התחיל [את�ירה. ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָֹ
מהכירה] ה�ר�ת.הקדרות את והדליק� ה�טמי�, ְְְְְִִִִִֵֶַַַוהטמי�

להד�יק �די א� �ג, לצל�ת �די �ת[להכניס]ו��הה ְְְְְְִִֵֵֶַַָ
ו��בת. ות�קע, �מריע ות�קע ְְְִֵֵֵֵַַַַַ����ר,

.Î,וה�לי�ית �מנחה; א�ת� ��קע רא��נה, ְְְְְִִִִִֵַַָָָָ�קיעה
צאת אחר ��ת �מ�צאי ��קעי� וכ� הח�ה. ל�קיעת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹקד�

למע�יה�. הע� לה�יר ְְֲִִֵֶַַַָָָה��כבי�,

.‡Î�הי לא ��ת, �ערב להי�ת �חל ה���רי� ְְִִִֶֶֶַַָָָֹי��

ולא ��קעי� לא ��ת, �מ�צאי להי�ת חל ְְְְְִִִֵַָָָֹֹ��קעי�;
ולא ��קעי� ��ת, �ערב להי�ת �חל ט�ב י�� ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹמב�ילי�.
��קעי�. ולא מב�ילי� ה��ת, לאחר להי�ת חל ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָֹמב�ילי�;

חמישי יו�

ו ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות
א�‡. � ���ת מלאכה לנ� לע��ת לג�י ל�מר לנ� ְְְֲַַַַָָָָָָאס�ר

מ�ד� ל� �אמר �י על וא� ה��ת, על מצ�ה �אינ� �י ְִִֶֶֶַַַַַַָָֹ�ְִֵֶַעל
לאחר א�א מלאכה לא�ת� צרי� �אינ� �י על וא� ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָה��ת,
תהיה ��א �די ס�פרי�, מ�ברי א��ר� � זה ודבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹה��ת;

�עצמ�. לע��ת ויב�א� �עיניה�, ק�ה ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָ��ת

��ביל·. א� � ���ת מעצמ� מלאכה �ע�ה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ��י
עד מלאכה �א�ת� להנ�ת אס�ר � א�ת� ע�ה ְְְִֵֵַָָָָָָָָָי�ראל

��ע�ה �כדי וימ�י� ��ת, שיוכלמ�צאי זמ� [שיעור ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
המלאכה] עדלעשות �פרהסיא, ה�בר יהא ��א וה�א ;ְְְְְֵֶֶַַַָָָֹ

���ת. נע�ה ה�א �ל�ני ��ביל זה ��בר ר�י� �� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ��דע�
���ת. �� להנ�ת מ�ר ע�ה, �לבד עצמ� ��ביל ְֵַָָָָ�ְְְְִִִִַַָָוא�

י�ראל;‚. לא�ר� מ���� ה�ר, את �הדליק ��י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ�יצד?
מ� �� לירד �ב� ע�ה אס�ר. י�ראל, ��ביל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָוא�
אס�ר. י�ראל, ��ביל וא� י�ראל; אחריו ירד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָה�פינה,
ל�ט י�ראל; אחריו מ�קה �המ��, לה�ק�ת מי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמ�א
לאכל �המ�� י�ראל מ�יח לבהמ��, להאכיל ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹע�בי�
� י�ראל לא�ת� מ�יר ה��י א�ת� יהא ��א וה�א, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹמה�;
��ביל ע��ה ונמצא ��ביל�, �מלאכ�� יר�ה ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָ��א
�� יהנה לא � �� להר��ת �אפ�ר �בר �ל וכ� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹי�ראל.

מ�יר�. אינ� �� א� א�א ְִִֵֵֶַַָָ���ת,

.„� וכב� נר �ג�� �למעט, להר��ת �� �אי� �בר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל
���ת, י�ראל אחריו נהנה עצמ�, ��ביל וע�ה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָה�איל
א� � ���ת �מס�ה ה�ל�ק נר מ�יר�. �ה�א �י על ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָוא�
�עת על �ה�דליק, לא�ר�; לה���� אס�ר י�ראל, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹרב
מחצה לא�ר�. לה���� מ�ר ��י�, רב וא� מדליק. ְְְֱִֵֶַָָָ�ְְִִִַָֹֹהרב
אי� � לכ��ת ��י �בא ���ת, �לקה נפלה אס�ר. ְְְְְֱֵֵֶַַָָָָָָָלמחצה,
עלינ�; �ביתת� �אי� מ�ני �כ�ה', ו'אל '��ה' ל� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָא�מרי�

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

קבר[יהודי]מת‰. ל� וחפר� אר��, ��י� ל� �ע�� ְְִֵֶֶֶָָָ
� �צנעה א� � �ה� לס�ד חלילי� ל� הביא� א� ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹ���ת,
היה וא� .�� וי�בר ��ת, למ�צאי ��ע�� �כדי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָימ�י�

�סרטיא וכל[רחוב]ה�בר ��יו, על והאר�� �ד�לה, ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָ
עכ�ו ע��י� �ה��י� ��ה א�מרי� וה�בי� ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָהע�ברי�
י�ראל א�ת� �� י�בר לא זה הרי � ה�א לפל�ני ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹ���ת,
י�ראל �� לק�ר �מ�ר �פרהסיא. �ה�א מ�ני ְְִִֵָָֹ�ְְְְִִֵֶֶַָָע�למית,
�זה. ���צא �ל וכ� ��ע�ה. �כדי ��מ�י� וה�א, � ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאחר

.Âמ�ד �הביא� �י על א� � למת ���ת חלילי� �הביא ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ��י
קר�ב, מ�ק�� ��ב�א� �כדי ��ת למ�צאי ימ�י� � ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהח�מה
עד אחר מ�ק�� הביא�� ��ילה ��א �ה�; י�פד �� ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָואחר
�ל�ני ���ק�� �ו�אי ידע וא� �ה�. נכנס� �ב�קר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהח�מה,
ה��ת אחר מק�� מא�ת� ��ב�א� �די ימ�י� ���ת, ְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָָָהביא��
�אמרנ�. �מ� �ד�לה, �פרהסיא ה�בר יהיה ��א וה�א �ְְְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
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לק�ל ���ת ה�ר �חת �לי ונ�תני� מ�ר. י��, מ�ע�ד ְְְְְִִֵֵַַַַַָָ�ְְִָנתנ�
מהאש]ניצ�צ�ת והרי[המינתזי� מ��, �ה� �אי� מ�ני � ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

מערב ואפ�� מי�, לת�כ� ל�� ואס�ר מ�טלטל�; ��ל� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹלא
ה�יצ�צ�ת. ���י את מקרב �ה�א מ�ני � ְְִִִֵֵֶֶַַָָ��ת

.„È�לי�� מכיני�]אי� בגד ק�רי�[�בדיקת ולא ה�ר, לא�ר ְְִִֵֵַֹ
ואפ�� ק�מ�ת; ��י �ב�� ואפ�� ה�ר, ��י�לא�ר ע�רה ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָ

לא�ר� יפלה ולא יקרא לא � �עלי�נה וה�ר זה, �ב על ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹזה
�עני� ק�רי� �ני� הי� וא� וי�ה. י��ח ��א ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָ��ח��נה,
מז�יר מה� אחד ��ל ה�ר; לפני לקר�ת מ�רי� � ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ֶָאחד
מה� אחד ��ל ענינ�ת, ��ני לא אבל �כח; א� ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹחבר�

�ענינ�. ְְִָָטר�ד

.ÂËהרב� מ�ני ה�ר, לא�ר ר�� לפני ק�רי� � ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָה�ינ�ק�ת
וי� עליו. אימת� �אי� מ�ני יקרא, לא ה�א אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹמ��ר�;
ה�ר�ה רא� ��ראה עד ה�ר, לא�ר �ספר לרא�ת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹל�
וה� �יד�, ה�פר נ�ת� �� ואחר להקר�ת�, צרי� ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ה�א

לפניו. ְְִָָק�ראי�

.ÊËהר�ה �ע��� א�א נ�רי� ואינ� לזה, זה ה��מי� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�לי�
י��ח, ��א �יניה�; �להבחי� ה�ר לא�ר להקריב� אס�ר �ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
��ס�ת לב�ק ל� אס�ר � קב�ע �אינ� ��� לפיכ�, ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹוי�ה.
�מ�, �ל �נר �י� מ�יר�, �אינ� מ�ני ה�ר, לא�ר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�קער�ת
ל� מ�ר � קב�ע ��� אבל רב; �א�ר� נפט �ל �נר ָ�ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָ�י�
ע��� צרי� �אינ� מ�ני �קער�ת, ��ס�ת ה�ר לא�ר ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹלב�ק
לב�ק, ל� מ�רי� אי� � זית �מ� �ל נר היה וא� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהר�ה.

יס��ק ��א �זרה, מ�ר; �ה�א �י על מ���.[יקח]וא� ְִֶַַ�ְְִִֵֵֶֶַָָָ

.ÊÈ,��דר� ולנעל ה�לת לפ�ח אס�ר � ה�לת �אח�רי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנר
�ב�עה ���תח ��עה י�הר א�א מכ�ה�; �ה�א ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמ�ני
�די ���ת ה�ד�רה �נגד ה�לת את לפ�ח ואס�ר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ���על.
ר�ח א�א �� �אי� �י על וא� ,�� מנ�בת הר�ח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ��הא
המח�ר איל� ��י על ��ת �ל ה�ר �מ�יחי� ָ�ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָמצ�יה.

ח���. ואינ� ְְֵֵַַַל�רקע,

.ÁÈ�� �ה� ��קעי� י�ראל, �ל ועיר�ת מדינ�ת ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ�ל
�די ��קעי�, הי� �ב�� �במק�� ��ת; �ערב ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ�קיע�ת

ה�דינה אנ�י �ל ���[העיר]לה�מיע ה�גר� אנ�י וכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
.[סביבותיה]

.ËÈ�מ�חר ��ד�ת הע�מדי� נמנע� � רא��נה ְְְְְִִִִִַַָָָָֹ�קיעה
ה�ר�בי� ואי� ���דה; מלאכה �מ�ע��ת [לעיר]�מ�עדר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

�בת ��� וי�נס� רח�קי� ��ב�א� עד לעיר, ל�נס ְַָ�ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָר�אי�
וה�ריסי� �ת�ח�ת, החנ��ת ועדי� ג�אחת; [המשמשי� ֲֲִַַַַַ�ְְְִִַ

ה�ריסי�,כדוכ�] נס��ק� � �נ�ה לתקע התחיל ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָֹ�מ�חי�.
��י על מ�ח�ת וה�דר�ת הח�י� ועדי� החנ��ת; ֵַַָ�ְְֲִִֵַַַַַ�ְְֲֲִַוננעל�

המס�ק ס�ק � �לי�ית �קיעה לתקע התחיל [את�ירה. ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָֹ
מהכירה] ה�ר�ת.הקדרות את והדליק� ה�טמי�, ְְְְְִִִִִֵֶַַַוהטמי�

להד�יק �די א� �ג, לצל�ת �די �ת[להכניס]ו��הה ְְְְְְִִֵֵֶַַָ
ו��בת. ות�קע, �מריע ות�קע ְְְִֵֵֵֵַַַַַ����ר,

.Î,וה�לי�ית �מנחה; א�ת� ��קע רא��נה, ְְְְְִִִִִֵַַָָָָ�קיעה
צאת אחר ��ת �מ�צאי ��קעי� וכ� הח�ה. ל�קיעת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹקד�

למע�יה�. הע� לה�יר ְְֲִִֵֶַַַָָָה��כבי�,

.‡Î�הי לא ��ת, �ערב להי�ת �חל ה���רי� ְְִִִֶֶֶַַָָָֹי��

ולא ��קעי� לא ��ת, �מ�צאי להי�ת חל ְְְְְִִִֵַָָָֹֹ��קעי�;
ולא ��קעי� ��ת, �ערב להי�ת �חל ט�ב י�� ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹמב�ילי�.
��קעי�. ולא מב�ילי� ה��ת, לאחר להי�ת חל ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָֹמב�ילי�;

חמישי יו�

ו ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות
א�‡. � ���ת מלאכה לנ� לע��ת לג�י ל�מר לנ� ְְְֲַַַַָָָָָָאס�ר

מ�ד� ל� �אמר �י על וא� ה��ת, על מצ�ה �אינ� �י ְִִֶֶֶַַַַַַָָֹ�ְִֵֶַעל
לאחר א�א מלאכה לא�ת� צרי� �אינ� �י על וא� ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָה��ת,
תהיה ��א �די ס�פרי�, מ�ברי א��ר� � זה ודבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹה��ת;

�עצמ�. לע��ת ויב�א� �עיניה�, ק�ה ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָ��ת

��ביל·. א� � ���ת מעצמ� מלאכה �ע�ה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ��י
עד מלאכה �א�ת� להנ�ת אס�ר � א�ת� ע�ה ְְְִֵֵַָָָָָָָָָי�ראל

��ע�ה �כדי וימ�י� ��ת, שיוכלמ�צאי זמ� [שיעור ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
המלאכה] עדלעשות �פרהסיא, ה�בר יהא ��א וה�א ;ְְְְְֵֶֶַַַָָָֹ

���ת. נע�ה ה�א �ל�ני ��ביל זה ��בר ר�י� �� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ��דע�
���ת. �� להנ�ת מ�ר ע�ה, �לבד עצמ� ��ביל ְֵַָָָָ�ְְְְִִִִַַָָוא�

י�ראל;‚. לא�ר� מ���� ה�ר, את �הדליק ��י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ�יצד?
מ� �� לירד �ב� ע�ה אס�ר. י�ראל, ��ביל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָוא�
אס�ר. י�ראל, ��ביל וא� י�ראל; אחריו ירד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָה�פינה,
ל�ט י�ראל; אחריו מ�קה �המ��, לה�ק�ת מי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמ�א
לאכל �המ�� י�ראל מ�יח לבהמ��, להאכיל ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹע�בי�
� י�ראל לא�ת� מ�יר ה��י א�ת� יהא ��א וה�א, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹמה�;
��ביל ע��ה ונמצא ��ביל�, �מלאכ�� יר�ה ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָ��א
�� יהנה לא � �� להר��ת �אפ�ר �בר �ל וכ� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹי�ראל.

מ�יר�. אינ� �� א� א�א ְִִֵֵֶַַָָ���ת,

.„� וכב� נר �ג�� �למעט, להר��ת �� �אי� �בר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל
���ת, י�ראל אחריו נהנה עצמ�, ��ביל וע�ה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָה�איל
א� � ���ת �מס�ה ה�ל�ק נר מ�יר�. �ה�א �י על ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָוא�
�עת על �ה�דליק, לא�ר�; לה���� אס�ר י�ראל, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹרב
מחצה לא�ר�. לה���� מ�ר ��י�, רב וא� מדליק. ְְְֱִֵֶַָָָ�ְְִִִַָֹֹהרב
אי� � לכ��ת ��י �בא ���ת, �לקה נפלה אס�ר. ְְְְְֱֵֵֶַַָָָָָָָלמחצה,
עלינ�; �ביתת� �אי� מ�ני �כ�ה', ו'אל '��ה' ל� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָא�מרי�

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

קבר[יהודי]מת‰. ל� וחפר� אר��, ��י� ל� �ע�� ְְִֵֶֶֶָָָ
� �צנעה א� � �ה� לס�ד חלילי� ל� הביא� א� ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹ���ת,
היה וא� .�� וי�בר ��ת, למ�צאי ��ע�� �כדי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָימ�י�

�סרטיא וכל[רחוב]ה�בר ��יו, על והאר�� �ד�לה, ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָ
עכ�ו ע��י� �ה��י� ��ה א�מרי� וה�בי� ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָהע�ברי�
י�ראל א�ת� �� י�בר לא זה הרי � ה�א לפל�ני ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹ���ת,
י�ראל �� לק�ר �מ�ר �פרהסיא. �ה�א מ�ני ְְִִֵָָֹ�ְְְְִִֵֶֶַָָע�למית,
�זה. ���צא �ל וכ� ��ע�ה. �כדי ��מ�י� וה�א, � ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאחר

.Âמ�ד �הביא� �י על א� � למת ���ת חלילי� �הביא ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ��י
קר�ב, מ�ק�� ��ב�א� �כדי ��ת למ�צאי ימ�י� � ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהח�מה
עד אחר מ�ק�� הביא�� ��ילה ��א �ה�; י�פד �� ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָואחר
�ל�ני ���ק�� �ו�אי ידע וא� �ה�. נכנס� �ב�קר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהח�מה,
ה��ת אחר מק�� מא�ת� ��ב�א� �די ימ�י� ���ת, ְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָָָהביא��
�אמרנ�. �מ� �ד�לה, �פרהסיא ה�בר יהיה ��א וה�א �ְְְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
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.Ê�מרח �� והיתה �ת�כ�, �רי� וג�י� ���ראל ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָעיר
למ�צאי �� לרח� מ�ר ��י�, רב א� � ���ת ְְִֵָָָֹ�ְְִִֶֶַַַָֹה�רחצת
ח�י ��ח�� �כדי ימ�י� י�ראל, רב וא� מ�ד; �;��ת ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

��ח�� �כדי ימ�י� למחצה, מחצה ה�ח��. הרב ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ���ביל
�זה. ���צא �ל וכ� ְִֵֵֶַַָֹח�י�.

.Á�א � ���ת ז� מלאכה ל� לע��ת לג�י �אמר ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָי�ראל
מר��ת מ�ת א�ת� �מ�י� �עבר �י מדרבנ�]על �[מלקות ְִִֶַַַַַַָ
לערב מלאכה �א�ת� להנ�ת ל� אחר[במוצ"ש]מ�ר , �ְְֵֶֶַַָָָָָָ

��מ�י� עד מק�� �כל אסר� ולא ��ע�ה. �כדי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ��מ�י�
מ�ר יהא �אמר �א� זה, �בר מ�ני א�א ��ע��, ָ�ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ�כדי
מ�ד; מ�כ� ה�בר וימצא ל�, לע��ת לג�י יאמר ��א � ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹמ�ד
לג�י יאמר לא ��ע��, �כדי ��מ�י� עד �אסר� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹוכיו�

מ���ר אינ� �הרי ל�, �ה�א[מרויח]לע��ת מ�ני �ל��, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַ
���ת. ��ע�ה זה �בר ��ע�ה �כדי לערב ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמתע�ב

.Ëא�א ���ת לע��ת� אס�ר ואי� מלאכה, �אינ� ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָ�בר
�ב�ת השביתה]מ��� להרבות מדרבנ� מ�ר[איסור � ְִ�ָ

מקצת �� ��היה וה�א ���ת, לע��ת� לג�י ל�מר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָלי�ראל
מצוה. מ�ני א� הר�ה, צר� ל�בר צרי� יהיה א� ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹחלי,

.È�א ���ת �איל� לעל�ת לג�י י�ראל א�מר ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ�יצד?
למילה; ס�י� א� ��פר, ל� להביא �די ה�י�, �ני על ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָל��ט
ח�י� מי� ער�ב, �יניה� �אי� לחצר מחצר ל� מביא ְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָא�

א� קט� �ה� �זה.[אד�]להרחי� ���צא �ל וכ� מצטער. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

.‡Èלג�י[קונה]ה��קח ל�מר ל� מ�ר י�ראל, �אר� �ית ְְִִֵֵֶֶַַַָ�ְַָ
מ�ברי אס�רה לג�י �אמירה � ���ת ה�טר ל� ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹלכ�ב
וכ� זה. �דבר �זר� לא י�ראל אר� י��ב �מ��� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹס�פרי�,
זה. לדבר י�ראל �אר� ���ריא �ס�ריא, �ית מה� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָה��קח

.·Èוק�צ�[מסכ�]��סק ה�לאכה על ה��י ע� [�אד� ְְִֵֵַַַָָָָ
ע��הקוצב] �ה�א �י על וא� לעצמ�; ע��ה וה��י ְְְְִִֶֶֶַַַַָ�מי�,

מ�ר, � הר�ה לימי� ה��י את ה��כר וכ� מ�ר. ָ�ְְְִֵֵֵֶַַַָָ�ְַָ���ת,
ה��י ��כר �ג�� �יצד? ���ת. ע��ה �ה�א �י על ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָא�

ל� ��כ�ב ל��י�, א� ל�[ספר]ל�נה ��ארג �[בגד]א� ְְְֱִִִֶֶֶַָָֹֹ
��כ�ב ע�� קצ� �א�� �מ�ר, ���ת, וא�רג ��תב זה ְְִִִֶַָָֹ�ְְֲֵֵֵֶַָהרי
��רצה. עת �כל ע��ה �ה�א �גד, ל� ��ארג א� ספר ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָֹל�

יח�ב ��א י��.[יחשב�]וה�א י�� ע�� ְְִֶַֹֹ

.‚È��� מ�ירי� ה�ל �אי� �צנעה, אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ��ה
היתה א� אבל היא; י�ראל �ל ���ת ה�ע�ית ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָה�לאכה
ה��י את �הר�אה אס�רה; � �מפרסמת �גל�יה ְֲֶֶֶֶֶַָָ�ְְְָָיד�עה

��צ� י�דע אינ� מראש]ע��ה, דמיו ��ל�ני[קצב וא�מר , ְְִֵֵֵֶֶֶַַָ
���ת. ל� לע��ת ה��י ְֲַַַַָָ�כר

.„È,�תל� א� חצר�, ל� לבנ�ת ה��י ע� ה��סק ְְְֲִִִֵֵַַָָלפיכ�,
ל� לבנ�ת ��י� א� �נה ��כר� א� �דה�, את לקצר ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹא�
��דינה ה�לאכה היתה א� � �ר� ל� ל�ע א� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָחצר,

ה�ח��[בעיר] �ת�� א� אמה], לה�יח�[אלפיי� ל� אס�ר � ְְְִַַָ
וא� ��סק; י�דעי� �אינ� הר�אי� מ�ני ���ת, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלע��ת
י�ראל �� �אי� מ�ר, � ל�ח�� ח�� ה�לאכה ְִֵֵֶָָָ�ְְְַַָָָָהיתה

���ת. ע��י� ��ה� ה��עלי� את ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָ��ראה

.ÂË�א לג�י, �דה� א� �רמ� לה��יר לאד� מ�ר ְְְְְִֵַַַָָָָ�ְֵוכ�
י�דע �הר�אה ���ת; ונ�טע� ז�רע� �ה�א �י ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָעל

לה� ירד �אריס�ת א� ה�, יבול]��כ�רי� תמורת .[לעבוד ְֲִִֵֶֶַַָָ
אנ�י רב �ר� ואי� עליו, קר�י �עליו י�ראל ��� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹודבר
לה��יר� אס�ר � �אריס�ת ל�נ� א� לה��יר� ה�ק�� ְְְְְֲִִִִַַַַָָא�ת�
���ת, מלאכה ה�ק�� �א�ת� ע��ה �ה��י מ�ני ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָלג�י;

�עליו. ה��ראלי �� על נקרא ְְְְְִִִֵֵַַָָָוה�א

.ÊËי� על וא� לג�י, �לה��יר� �לי� לה�איל ְְְְְְִִִִֵַַַַָָ�מ�ר
מצ�י� אנ� �אי� מ�ני � ���ת מלאכה �ה� ע��ה ִ�ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�ה�א

ועב�� �המ�� אבל ה�לי�; �ביתת יהודי]על �[של ְְְְְֲִִֵֶַַַַָ
ועבד. �המה �ביתת על מצ�י� �אנ� מ�ני ְְִִֵֶֶַַָָ�ְְִֵֶָָאס�ר,

.ÊÈחנ�ת� א� �סח�רה, א� �מלאכה, ה��י ע� ְְְֲִִִִֵַַַַָָָה�����
א� לב�� ל��י ה��ת �כר ��היה ��ח�ה התנ� א� �ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָ
לי�ראל ה��ת י�� �נגד אחר י�� ��כר הר�ה, וא� ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמעט
לחלק, ���ב�א� � מ��ח�ה התנ� לא וא� מ�ר. � ְְְְְִִִִֶַַָָָֹֹ�ְַלב��
א�ת�; ח�לקי� וה�אר לב��, ��� ה��ת�ת �כר ה��י ְְְְִַַָָ�ְֵַַַַָנ�טל
התנה �� א� א�א ה��ת, י�� �נגד �ל�� ל� מ�ציא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָואינ�
ה�א. אחד �י� ���פ�ת, �דה ק�ל� א� וכ� ִֶָָ�ְְְְִִִֵֶַָָ��ח�ה.

.ÁÈת�� �כר היה ולא ה�כר, לחלק �בא התנ�, לא ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹֹוא�
וה�אר ה�כר, �ביע לב�� נ�טל �ה��י לי יראה � ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָיד�ע

�ה� להתע�ק לג�י מע�ת ה��ת� עסק]ח�לקי�. בה� [לעשות ְְְְִִֵֵֶַַָָ
�כר ע�� ח�לק ���ת, ונ�ת� נ��א �ה��י �י על א� �ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ה�א�ני�. �ל ה�ר� וכ� ְְְִֵֶַָָ��וה;

.ËÈ,�לע��ת ��י לא�� �לי� ��ת �ערב אד� י�� ֲַָָ�ְְִִֵֵֶֶַָָָֹלא
ע�� ��סק �י על �כדי[מראש]א� א�א זמ�]� שיעור �] ְִִִֵֶֶַַַָָ

�ה� היהודי]מ�ית�[הגוי]��צא וכ�[של �ח�כה; קד� ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
ולא ילו��, ולא י�איל��, ולא לג�י, חפצ� אד� ימ�ר ְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹֹֹלא
�א�ת� ��צא �כדי א�א � �מ�נה ל� י�� ולא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹימ��נ��,
�בית�, �ה�א זמ� ��ל ה��ת; קד� �ית�, מ�תח ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹחפ�
���ת מ�ית� ה��י �כ��צא ל�, נת� אימתי י�דע אד� ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָאי�
א� מ��נ� א� ל��י �הלוה� �מי יראה �יד�, י�ראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָוחפ�

���ת. ל� מכר א� ע�� ְִַַַָָָ�סק

.Î�קצ א� � אחרת לעיר לה�ליכ� לג�י א�רת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָה��ת�
ערב[מראש]ע�� ל� נתנ� ואפ�� מ�ר, � ה�לכה �כר ְִַָָ�ְֲִֶֶַָָָ

ה��ת. קד� �ית� מ�תח �� ��צא וה�א ח�כה; ע� ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ��ת
מק�� �ה�א קב�ע אד� ��דינה י� א� � קצ� לא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוא�
מ�ר �ל�חיו, ע� �מדינה מדינה לכל א�ת� ו��לח ָ�ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָהא�ר�ת
���יע �די ���� �ה�ת ��היה וה�א הא�רת; ל��י ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָל��
��ק�� זה ��א � ה��ת קד� לח�מה ה�מ�� ְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹל�ית

אי וא� ה�א. לח�מה סמ�� �ית� ו��לח�, ��הא�ר�ת � ְְְְִִֵֵַָָָָָ
ה�א הא�ר�ת, ל� ���תני� ה��י א�א לכ�, קב�ע ְְְִִֶֶַַָָָָָָאד�
הא�רת ��י �יד ל�לח אס�ר � אחרת לעיר ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ���ליכ�

�מי�. ל� קצ� �� א� א�א ְִִֵֶַָָָָלע�ל�,

.‡Î� י�ראל לבית והכניס� ���ת, חפציו �הביא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ��י
מ�ר. זה הרי ז�', �זוית 'ה�יח� ל�: אמר ואפ�� ָ�ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָ�מ�ר;
לאכל�; מז�נ�ת לפניו ונ�תני� ���ת, ה��י את ְְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָ�מז�ני�
�ביתת� �אי� מ�ני ל�, נזקקי� אי� � ויצא נטל� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָוא�
נטל� וא� �חצר; ה�לב לפני מז�נ�ת נ�תני� וכ� ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָעלינ�.

ל�. נזקקי� אי� ְְִִֵָָָויצא,

.·Î��ע והי� ה���, עליו וקד� ��ר�, �א �היה ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָמי

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

��ת �למ�צאי ל�, לה�ליכ� לנכרי �יס� נ�ת� � ְְְְִִִֵֵַָָָָמע�ת
וא� זה, על �כר ל� נת� ��א �י על וא� מ���. ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹל�קח�
על �ה�ל �אד� מ�ני מ�ר; � מ�ח�כה ל� ��תנ� �י ְִֵֶַָָָָ�ְֲִִֵֶֶַָָעל
זה �בר ל� ��יר לא וא� ���ליכ�; אפ�ר ואי ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹממ�נ�,
�יד�, להביא� יב�א � ס�פרי� מ�ברי א�א א��ר� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ�אי�
אמ�רי�? �ברי� ��ה ��רה. �ל מלאכה על ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָוע�בר
�ח�ת מ�ליכ� א�א לנכרי, י�� לא מציאה, אבל ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֹ�כיס�;

א��ת. מאר�ע ְֵַַַָ�ח�ת

.‚Îוע�ה עבר א� � ���ת מלאכה �ע�ה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָי�ראל
��אר לע�ל�; מלאכה �א�ת� להנ�ת ל� אס�ר ְְְְְֵָָָָָָָָ�זד��,
��אמר: מ�ד, ��ת למ�צאי �� להנ�ת לה� מ�ר ְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ְִֵָי�ראל,
ואי� קד�, היא � הוא" קד� �י ה��ת, את ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ"��מר��

קד� אסורי�]מע�יה ���ת[� ���ל י�ראל �יצד? . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
יאכל לא ל�, אבל לאחרי�; יאכל ��ת למ�צאי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָֹ�מזיד,
ה�א �י� יאכל ��ת למ�צאי � ��גגה ��ל וא� ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹע�למית.

�זה. ���צא �ל וכ� מ�ד. אחרי� ְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹ�י�

.„Î�יאכל ���גג, � וחזר� ל�ח�� ח�� ��צא� ְְְְְְֵֵֵֶַָָָ�ר�ת
�מזיד, נ����; ולא מע�ה, �ג�פ� נע�ה לא �הרי ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ���ת,

��ת. מ�צאי עד יאכל� ְֵֵַַָָָֹלא

.‰Î,ה�ינ�ק ואת ה�רה את ל� ל�מר ה��על את ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹה��כר
אחרי�ת אי� לפיכ� � ��ת �ל �כר� ל� י�� [הפרהלא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

ב�] ��תוהתינוק �כיר ה�כיר היה וא� עליו; [שבוע]��ת ְְִִִַַַָָָָָָָ
��ת אחרי�ת לפיכ� � מ�ל� �כר� ל� נ�ת� �נה, �כיר ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָא�
ל�: א�מר א�א ��ת', �ל �כרי לי ��' ל�: יאמר ולא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹעליו.

ימי�'. ע�רה '�ל א� �נה', �ל �כרי לי ��'ְֲִִִֵֶֶָָָָָָ

ז ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות
קר��‡. א� �מזיד, וכרת סקילה עליה� �ח�בי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמלאכ�ת

מה� � ��גגה המשכ�]ח�את במלאכת שהיו אב�ת[אלו ְִֵֶַָָָָ
קבוצות] ��לד�ת[=ראשי �מה� לאבות], �ל[הדומות �מני� ; ְִֵֶַָָ

החרי�ה, ה�: וא�� אחת. חסר אר�עי� � מלאכ�ת ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָאב�ת
והע��ר וה�צירה, תבואה]וה�ריעה, וה�י�ה[איסו� , ְְְְְְִִִִַַַָָָָ

הקרקע] בגידולי קליפה וה�ר�ה[הפרדת לסילוק, [זריקה ְְִַָ
וההרקדההפסולת] וה�חינה, וה�רירה, וה�י�ה,[בנפה], , ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָ

וה���� וה�זיזה, הצמר]והאפ�ה, וה����[ניקוי [סירוק, ְְְְְֲִִִִַַַָָָ
הצמר] ה�ירי�וניעור וע��ת וה�ו�ה, וה�ביעה, [פריסת, ְְְְֲִִִִִַַַַַָָ
השתי] ה��כהחוטי והנסכת האריגה], מסרק ,[העמדת ְְֵַַַַָָ

וה�ציעה אריג]והאריגה, והה�רה,[התרת וה��ירה, , ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ
���י� והה�יה וה�תירה, וה�ני�, וה�ריעה, ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָָָוה�פירה,

מלאכה] גמר של מעשה וה�חיטה,[=כל וה�ידה, ,ְְְִִַַָָ
חי]וההפ�טה מבעל וההעבדה[עור עורות], ,[עיבוד ְְְֲַַַַָָָָ
וה�חיקה,[החלקת]�מחיקת וה�תיבה, וח��כ�, הע�ר, ְְְְְְִִִִַַַָָָ

לר��ת. מר��ת והה�צאה וה���י, וההבערה, ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָוה�רט�ט,

מענינ�·. �ה�א וכל ה�לאכ�ת א�� לה�]�ל ה�[הדומה , ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹ
הח�ר�, אחד ענינ�? ה�א �יצד מלאכ�ת'. 'אב�ת ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָה�קראי�
��ל מלאכה; אב זה הרי � חרי� הע��ה א� הח�פר, ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָא�

ה�א. אחד ועני� ��רקע, חפירה � מה� ואחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָאחת

ה�ברי�‚. א� אילנ�ת, ה��טע א� זרעי�, ה��רע אחד ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוכ�

באדמה]אילנ�ת ומכסהו ענ� ה�ר�יב[מכופ� א� [איל�, ְִִַַָ
מלאכ�ת,באיל�] מאב�ת ה� אחד אב א�� �ל � ה��מר א� ,ְֲֵֵֵֵֶַָָָָ

מת���. ה�א �בר לצ�ח � מה� אחת ��ל ה�א; אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָועני�

ענבי�,„. ה��צר א� קטנית, א� �ב�אה ה��צר אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָוכ�
הא�רה א� זיתי�, ה��סק א� �מרי�, ה��דר [קוט�]א� ְִִֵֵֵֶַַָָ

� מה� אחת ��ל ה�; אחת מלאכה אב א�� �ל � ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�אני�
האב�ת. �אר ז�, �ר� ועל מת���. מ���ליו �בר ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלעקר

האב�ת.‰. מא�� לאב ה��מה ה�לאכה היא ְְִֵֵַַַָָָָָָָָה��לדה,
מעט מעט ה�רק את המח�� דק]�יצד? הרי[דק לב�ל�, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָ

��� ל�קח �ה��ח� טחינה, ��לדת ה�לאכה ��� � ח�ב ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
ה��מה �בר הע��ה וכל הר�ה; לג�פי� �מח�ק� ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָאחד
מ�כת, �ל ל��� ה��קח וכ� ט�ח�. ��לדת זה הרי ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָלזה,

צ�רפי[שיי�]ו�� �ע��י� �דר� מעפר� ל�ח �די א�ת� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ
טחינה. ��לדת זה הרי � ְֲִֵֶֶֶַָָָה�הב

.Â�לח�צ �די קבה �� ונת� חלב, ה��קח [לעשותווכ� ְְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָ
הפרי�חמאה] �הרי ��רר, ��לדת מ��� ח�ב זה הרי �ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
ח�ב[החמו�]ה��ס �בינה, וע�ה� ��נ� וא� החלב; מ� ְְְְִִִִֶַַָָָָָָ

עד ה�ל וד�ק חלק אל חלק המק�� ��ל � ��נה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמ���
מלאכה לכל וכ� לבני�. ��מה זה הרי אחד, ��� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ��ע��
ז� �ר� על ��לד�ת לה� י� האב�ת, מא�� ְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�מלאכה
איזה מעי� �דע ���ת, ה�ע�ית ה�לאכה �מ��� ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�אמרנ�;

היא. אב איזה ות�לדת היא, ְִִֵֶֶֶָָאב

.Ê�מ ��לדה א� מלאכ�ת, מאב�ת אב הע��ה ְֲִֵֶֶָָָָָָאחד
נסקל; עדי�, �א� וא� �רת, ח�ב �מזיד, � ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָה��לד�ת

קב�עה ח�את ח�ב עני���גג, בקרב�[בי� חייב עשיר בי� ְְֵַַָָָ
אי�בהמה] וה��לד�ת? האב�ת �י� י� הפר� מה ,�� א� .ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָ

���גג �הע��ה � �לבד ה�ר�� לעני� א�א הפר�, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ�יניה�
�העל� הר�ה אב�ת ע�ה א� ח�את[בשוגג]� ח�ב אחד, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

אחד, �העל� ות�לד�תיו אב ע�ה וא� ואב; אב �ל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָעל
אחת. ח�את א�א ח�ב ֵֶַַַַָָָאינ�

.Áאחד �העל� ���ת וקצר וזרע, �חר�, הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�יצד?
אחת חסר האר�עי� ע�ה ואפ�� ח�א�ת; �ל� ח�ב �ְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ
לע��ת אס�ר�ת ה�לאכ�ת �א�� ��כח �ג�� ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָ��גגה,
אבל אחת. ח�את �מלאכה מלאכה �ל על ח�ב � ְְְֲַַַַַַָָָָָָָָָ���ת
אחד �העל� מ�כת �ל ל��� ו�� ה�רק, וחת� טח�, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָא�
אב א�א ע�ה לא �הרי אחת, ח�את א�א ח�ב אינ� �ֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

�זה. ���צא �ל וכ� ות�לד�תיו. ְְְֵֵֶֶַָָָֹאחד

.Ë�העל� אחת מלאכה מעי� הר�ה מלאכ�ת ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהע��ה
ונטע, ��רע, הרי �יצד? אחת. ח�את א�א ח�ב אינ� ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאחד,
א�א ח�ב אינ� � אחד �העל� וזמר והר�יב, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהברי�,
�זה. ���צא �ל וכ� ה�. אחד אב ���� אחת, ְֵֵֵֶֶַָָָָֹ�ֶַַַָח�את

ח ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות
המנ��‡. ח�ב. �ה�א, �ל שוטי�]הח�ר� עשבי� [עוקר ְֵֵֶַַַַָָ

לשורש]�ע�רי והמקרס�[סמו� ע�בי�,[כורת]האילנ�ת, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ
המזרד ה�ריגי�[חות�]א� הגפ�]את לי��ת[של �די , ְְְִִֵֵֶַַַָָ

�ה�א, �ל �מ��ע�ה ח�ר�; ��לדת זה הרי � ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָה�רקע
ור�ד� ה�ל �ה��יל �ג�� � ה�דה �ני ה��וה וכ� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָח�ב.
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��ת �למ�צאי ל�, לה�ליכ� לנכרי �יס� נ�ת� � ְְְְִִִֵֵַָָָָמע�ת
וא� זה, על �כר ל� נת� ��א �י על וא� מ���. ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹל�קח�
על �ה�ל �אד� מ�ני מ�ר; � מ�ח�כה ל� ��תנ� �י ְִֵֶַָָָָ�ְֲִִֵֶֶַָָעל
זה �בר ל� ��יר לא וא� ���ליכ�; אפ�ר ואי ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹממ�נ�,
�יד�, להביא� יב�א � ס�פרי� מ�ברי א�א א��ר� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ�אי�
אמ�רי�? �ברי� ��ה ��רה. �ל מלאכה על ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָוע�בר
�ח�ת מ�ליכ� א�א לנכרי, י�� לא מציאה, אבל ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֹ�כיס�;

א��ת. מאר�ע ְֵַַַָ�ח�ת

.‚Îוע�ה עבר א� � ���ת מלאכה �ע�ה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָי�ראל
��אר לע�ל�; מלאכה �א�ת� להנ�ת ל� אס�ר ְְְְְֵָָָָָָָָ�זד��,
��אמר: מ�ד, ��ת למ�צאי �� להנ�ת לה� מ�ר ְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ְִֵָי�ראל,
ואי� קד�, היא � הוא" קד� �י ה��ת, את ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ"��מר��

קד� אסורי�]מע�יה ���ת[� ���ל י�ראל �יצד? . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
יאכל לא ל�, אבל לאחרי�; יאכל ��ת למ�צאי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָֹ�מזיד,
ה�א �י� יאכל ��ת למ�צאי � ��גגה ��ל וא� ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹע�למית.

�זה. ���צא �ל וכ� מ�ד. אחרי� ְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹ�י�

.„Î�יאכל ���גג, � וחזר� ל�ח�� ח�� ��צא� ְְְְְְֵֵֵֶַָָָ�ר�ת
�מזיד, נ����; ולא מע�ה, �ג�פ� נע�ה לא �הרי ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ���ת,

��ת. מ�צאי עד יאכל� ְֵֵַַָָָֹלא

.‰Î,ה�ינ�ק ואת ה�רה את ל� ל�מר ה��על את ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹה��כר
אחרי�ת אי� לפיכ� � ��ת �ל �כר� ל� י�� [הפרהלא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

ב�] ��תוהתינוק �כיר ה�כיר היה וא� עליו; [שבוע]��ת ְְִִִַַַָָָָָָָ
��ת אחרי�ת לפיכ� � מ�ל� �כר� ל� נ�ת� �נה, �כיר ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָא�
ל�: א�מר א�א ��ת', �ל �כרי לי ��' ל�: יאמר ולא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹעליו.

ימי�'. ע�רה '�ל א� �נה', �ל �כרי לי ��'ְֲִִִֵֶֶָָָָָָ

ז ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות
קר��‡. א� �מזיד, וכרת סקילה עליה� �ח�בי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמלאכ�ת

מה� � ��גגה המשכ�]ח�את במלאכת שהיו אב�ת[אלו ְִֵֶַָָָָ
קבוצות] ��לד�ת[=ראשי �מה� לאבות], �ל[הדומות �מני� ; ְִֵֶַָָ

החרי�ה, ה�: וא�� אחת. חסר אר�עי� � מלאכ�ת ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָאב�ת
והע��ר וה�צירה, תבואה]וה�ריעה, וה�י�ה[איסו� , ְְְְְְִִִִַַַָָָָ

הקרקע] בגידולי קליפה וה�ר�ה[הפרדת לסילוק, [זריקה ְְִַָ
וההרקדההפסולת] וה�חינה, וה�רירה, וה�י�ה,[בנפה], , ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָ

וה���� וה�זיזה, הצמר]והאפ�ה, וה����[ניקוי [סירוק, ְְְְְֲִִִִַַַָָָ
הצמר] ה�ירי�וניעור וע��ת וה�ו�ה, וה�ביעה, [פריסת, ְְְְֲִִִִִַַַַַָָ
השתי] ה��כהחוטי והנסכת האריגה], מסרק ,[העמדת ְְֵַַַַָָ

וה�ציעה אריג]והאריגה, והה�רה,[התרת וה��ירה, , ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָ
���י� והה�יה וה�תירה, וה�ני�, וה�ריעה, ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָָָוה�פירה,

מלאכה] גמר של מעשה וה�חיטה,[=כל וה�ידה, ,ְְְִִַַָָ
חי]וההפ�טה מבעל וההעבדה[עור עורות], ,[עיבוד ְְְֲַַַַָָָָ
וה�חיקה,[החלקת]�מחיקת וה�תיבה, וח��כ�, הע�ר, ְְְְְְִִִִַַַָָָ

לר��ת. מר��ת והה�צאה וה���י, וההבערה, ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָוה�רט�ט,

מענינ�·. �ה�א וכל ה�לאכ�ת א�� לה�]�ל ה�[הדומה , ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹ
הח�ר�, אחד ענינ�? ה�א �יצד מלאכ�ת'. 'אב�ת ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָה�קראי�
��ל מלאכה; אב זה הרי � חרי� הע��ה א� הח�פר, ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָא�

ה�א. אחד ועני� ��רקע, חפירה � מה� ואחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָאחת

ה�ברי�‚. א� אילנ�ת, ה��טע א� זרעי�, ה��רע אחד ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוכ�

באדמה]אילנ�ת ומכסהו ענ� ה�ר�יב[מכופ� א� [איל�, ְִִַַָ
מלאכ�ת,באיל�] מאב�ת ה� אחד אב א�� �ל � ה��מר א� ,ְֲֵֵֵֵֶַָָָָ

מת���. ה�א �בר לצ�ח � מה� אחת ��ל ה�א; אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָועני�

ענבי�,„. ה��צר א� קטנית, א� �ב�אה ה��צר אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָוכ�
הא�רה א� זיתי�, ה��סק א� �מרי�, ה��דר [קוט�]א� ְִִֵֵֵֶַַָָ

� מה� אחת ��ל ה�; אחת מלאכה אב א�� �ל � ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�אני�
האב�ת. �אר ז�, �ר� ועל מת���. מ���ליו �בר ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלעקר

האב�ת.‰. מא�� לאב ה��מה ה�לאכה היא ְְִֵֵַַַָָָָָָָָה��לדה,
מעט מעט ה�רק את המח�� דק]�יצד? הרי[דק לב�ל�, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָ

��� ל�קח �ה��ח� טחינה, ��לדת ה�לאכה ��� � ח�ב ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
ה��מה �בר הע��ה וכל הר�ה; לג�פי� �מח�ק� ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָאחד
מ�כת, �ל ל��� ה��קח וכ� ט�ח�. ��לדת זה הרי ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָלזה,

צ�רפי[שיי�]ו�� �ע��י� �דר� מעפר� ל�ח �די א�ת� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ
טחינה. ��לדת זה הרי � ְֲִֵֶֶֶַָָָה�הב

.Â�לח�צ �די קבה �� ונת� חלב, ה��קח [לעשותווכ� ְְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָ
הפרי�חמאה] �הרי ��רר, ��לדת מ��� ח�ב זה הרי �ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
ח�ב[החמו�]ה��ס �בינה, וע�ה� ��נ� וא� החלב; מ� ְְְְִִִִֶַַָָָָָָ

עד ה�ל וד�ק חלק אל חלק המק�� ��ל � ��נה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמ���
מלאכה לכל וכ� לבני�. ��מה זה הרי אחד, ��� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ��ע��
ז� �ר� על ��לד�ת לה� י� האב�ת, מא�� ְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�מלאכה
איזה מעי� �דע ���ת, ה�ע�ית ה�לאכה �מ��� ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�אמרנ�;

היא. אב איזה ות�לדת היא, ְִִֵֶֶֶָָאב

.Ê�מ ��לדה א� מלאכ�ת, מאב�ת אב הע��ה ְֲִֵֶֶָָָָָָאחד
נסקל; עדי�, �א� וא� �רת, ח�ב �מזיד, � ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָה��לד�ת

קב�עה ח�את ח�ב עני���גג, בקרב�[בי� חייב עשיר בי� ְְֵַַָָָ
אי�בהמה] וה��לד�ת? האב�ת �י� י� הפר� מה ,�� א� .ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָ

���גג �הע��ה � �לבד ה�ר�� לעני� א�א הפר�, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ�יניה�
�העל� הר�ה אב�ת ע�ה א� ח�את[בשוגג]� ח�ב אחד, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

אחד, �העל� ות�לד�תיו אב ע�ה וא� ואב; אב �ל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָעל
אחת. ח�את א�א ח�ב ֵֶַַַַָָָאינ�

.Áאחד �העל� ���ת וקצר וזרע, �חר�, הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�יצד?
אחת חסר האר�עי� ע�ה ואפ�� ח�א�ת; �ל� ח�ב �ְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ
לע��ת אס�ר�ת ה�לאכ�ת �א�� ��כח �ג�� ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָ��גגה,
אבל אחת. ח�את �מלאכה מלאכה �ל על ח�ב � ְְְֲַַַַַַָָָָָָָָָ���ת
אחד �העל� מ�כת �ל ל��� ו�� ה�רק, וחת� טח�, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָא�
אב א�א ע�ה לא �הרי אחת, ח�את א�א ח�ב אינ� �ֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

�זה. ���צא �ל וכ� ות�לד�תיו. ְְְֵֵֶֶַָָָֹאחד

.Ë�העל� אחת מלאכה מעי� הר�ה מלאכ�ת ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהע��ה
ונטע, ��רע, הרי �יצד? אחת. ח�את א�א ח�ב אינ� ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאחד,
א�א ח�ב אינ� � אחד �העל� וזמר והר�יב, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהברי�,
�זה. ���צא �ל וכ� ה�. אחד אב ���� אחת, ְֵֵֵֶֶַָָָָֹ�ֶַַַָח�את

ח ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות
המנ��‡. ח�ב. �ה�א, �ל שוטי�]הח�ר� עשבי� [עוקר ְֵֵֶַַַַָָ

לשורש]�ע�רי והמקרס�[סמו� ע�בי�,[כורת]האילנ�ת, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ
המזרד ה�ריגי�[חות�]א� הגפ�]את לי��ת[של �די , ְְְִִֵֵֶַַַָָ

�ה�א, �ל �מ��ע�ה ח�ר�; ��לדת זה הרי � ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָה�רקע
ור�ד� ה�ל �ה��יל �ג�� � ה�דה �ני ה��וה וכ� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָח�ב.
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הקרקע] לפני ה�יא[השווהו מ�א א� מ���[גומא], ח�ב � ְִִֵַַַָ
�ע�ר� ���ת, ה��וה �ל וכ� �ה�א. �ל ו�ע�ר�, ִָ�ְְְִֵֵֶֶַַָָָח�ר�;

�ה�א. ֶָ�ל

��צמח·. �די האיל� את ה��מר ח�ב. �ה�א, �ל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה��רע
���ת ואילנ�ת צמחי� ה��קה אבל ז�רע. מעי� זה הרי �ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ח�י� ה��רה וכ� �ה�א; �כל וח�ב ז�רע, ��לדת זה הרי �ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
וח�ב. ז�רע, ��לדת זה הרי � ��י� �ה� וכ��צא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ��ע�רי�

�גר�גרת‚. ביצה]ה��צר כשליש ��לדת[� וה��ל�, ח�ב. , ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ
ק�צר. מ��� ח�ב מ���ליו, �בר הע�קר וכל ה�א; ְִִִֵֵֵַָָָָָָק�צר

צר�ר אדמה]לפיכ�, �כ��ת[רגב ע�בי�, �� עשב]�על� [מי� ְְְֲִִֶָָָ
מה�, ה��ל� � החבית �ב על ��מח� וע�בי� �סנה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�עלה
�אינ� מעצי� ה��ל� אבל ���ל�. מק�� ה�א ��ה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָח�ב;
�כדי נק�ב ועצי� ���ל�. מק�� זה �אי� מ�ני �ט�ר, � ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָנק�ב

ח�ב. מ���, וה��ל� �אר�; ה�א הרי קט�, ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ר�

�ג��„. �מג�ל��, א�ת� מצ�חת ��צירת� זרע ְְְְְִֶֶַַַַַַָָ�ל
��י[סלק]וסלקא[חציר]אס�ס�א ח�ב ��גגה, ה��צר� � ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָ

נ�טע. �ה�א מ�ני ואחת ק�צר, �ה�א מ�ני אחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָח�א�ת:
�מ��� ק�צר, מ��� ח�ב � לעצי� צרי� וה�א ה��מר, ְְִִִִֵֵֵֵַַָָָוכ�

�ב הג�יה�נ�טע. � ע�בי� �� �על� עפר �ל ���ית ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
��ל�; מ��� ח�ב יתד�ת, ��י על וה�יח� האר� ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמעל
ז�רע. מ��� ח�ב האר�, על וה�יח� יתד�ת ��י על ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהיתה

�א�יה� ��ב�� הע�]�אני� על בעוד� ��ב��[� איל� וכ� , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
�ה� �י על א� ח�ב, ���ת מה� ה��ל� � �� ְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�ר�תיו

לעני� טמאה.[קבלת]�עק�רי� ְְֲִִַַ�ְָ

על�י�‰. צמח]ה��ל� זרדי�[מי� והמזרד [ענפי�, ֵַ�ְְְְִִֵַָָ
לבהמה,לחי�] וא� �גר�גרת; �ע�ר� לאכילה, א� �ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָ

לב�ל �די �ע�ר� לה�קה, וא� �די; �י �מלא ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָֹ�ע�ר�
המע�ר ע�ר[אוס�]�יצה. וא� �גר�גרת; �ע�ר� אכלי�, ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

�די �ע�ר� לה�קה, וא� �די; �י �מלא �ע�ר� ְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹלבהמה,
�יצה היא מק��, �כל האמ�רה �ביצה �יצה. ְְֲִֵֵֵֵַָָָָָָָלב�ל
לב�ל '�די ��אמר מק�� וכל �רנג�לי�; �ל ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�ינ�נית
אחד �גר�גרת, מ�יצה; �גר�גרת לב�ל �די ה�א ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ�יצה',

קרקע. �ג��לי א�א ע��ר, ואי� �ביצה. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹמ�ל�ה

.Âבלה� יבשות]המק�� ע��ל[תאני� מ��ה ,[גוש]וע�ה ְְְִִֵֵֶַַָָָָ
אחד ��� ��תק�צ� עד �ה� החבל והכניס �אני� ���ב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָא�

�זה. ���צא �ל וכ� וח�ב. מע�ר, ��לדת זה הרי �ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

.Ê��קרקע]ה גידולי קליפת ואי�[מפריד ח�ב; �גר�גרת, ְְִֵֶֶַַָָ
והמפרק קרקע. �ג��לי א�א משבליו]�י�ה, הרי[דג� , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

�ה�א מ�ני ח�ב, � ה�המה את הח�לב ה��. ��לדת ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה�א
� מפרק מ��� ח�ב ע�ר, ל� ��� �חי הח�בל וכ� ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמפרק.
א� אבל הח��רה; מ� ��צא ל�� צרי� ��היה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוה�א,
ואינ� מקלקל. �ה�א מ�ני �ט�ר, � �לבד לה�יק ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָנת���

�גר�גרת. �ה�ציא, �חלב א� ��� ��היה עד ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָח�ב,

.Áוכ��צא וח�ה �בהמה �ח�בל אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ��ה
� לה�יק ��ת��� �י על א� � �חבר� הח�בל אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ�ה�.

נתקררה �הרי ר�ח�; נחת מ�ני �ע��[נתיישבה]ח�ב, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ
צרי� �אינ� �י על וא� �מת��; ה�א והרי חמת�, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָו�ככה

ח�ב. מ���, �ה�ציא ִִֶֶַַָָל��

.Ëע�ר�ת לה� ��� ה� ���רה, האמ�רי� �רצי� ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ�מ�נה
הפי�] בלתי �בהמה[לדיני]לעני�[שנזק� ח�ה �מ� ��ת ְְְְִֵַַַָָָ

לפיכ�, ע�ר; לה� אי� �רמ�י�, �קצי� �אר אבל ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָוע��.
א� וע��, ח�ה �בהמה הח�בל ואחד �ט�ר. � �ה� ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהח�בל
��צרר א� ,�� ויצא ח��רה וע�ה �רצי�, ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָ��מ�נה

העור]ה��[נאס�] ח�ב.[תחת � יצא ��א �י על א� ִֶַַַַָָָָֹ

.Èעד ח�ב, ואינ� מפרק; מ��� ח�ב ה�ר�ת, את ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָה��חט
ה��רה, מ� ח�בי� ואי� �גר�גרת. ��חט ���קי� ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ��היה

זיתי� �ריכת על לסח[סחיטת]א�א �מ�ר �לבד. טוענבי� ְְֲִִִִֵֶַַַַָָ�ְִָֹ
� לאכל ה�א ���קה האכל, לת�� ענבי� �ל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹא���ל
לכלי סחט א� אבל מאכל; אכל �מפרק ונמצא ה�א, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹאכל
האכל, לת�� והח�לב וח�ב. ��ר�, זה הרי � אכל �� ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ�אי�
ה�לי. לת�� ��חלב עד ח�ב ואינ� �ט�ר, � �פיו ה��נק ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹא�

.‡È��והמח ח�ב; �גר�גרת, ה��רר א� [עושהה��רה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָ
הממחהחמאה] וכ� ה��רר. ��לדת ה�א הרי [מוציא], ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַ

��לדת א� ��רר ��לדת זה הרי � ה��קי� מ��� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ�מרי�
זה עניניה� ��מי� והמר�ד, וה��רר �ה��רה וח�ב; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמר�ד,
מלאכה ��ל מ�ני ��ל�ה? א�ת� מנ� מה �מ�ני ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹלזה;

עצמ�. �פני א�ת� מ�ני� ,����� ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ�היתה

.·Èמיני �ני לפניו �הי� א� �סלת, מ��� אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹה��רר
�בכברה �נפה � אחר מ�י� מי� �ברר גדולה]אכלי� ,[נפה ְְֳִִִִִֵֵֵַָָָָָ

�קנ�� לברירה]ח�ב; המשמש [קערה�בתמח�י[צינור ְְְַַָָ
מ�ר.גדולה] לאל�ר, לאכל �יד� �רר וא� �ט�ר; ,ְְְְֱִֵֵֶַַָָֹ�ָ

.‚È.ח�ב � �ידיו אפ�� האכל, מ��� �סלת ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹוה��רר
��רמ�סי� קטנית]וה��רר ח�ב,[מי� � ��ה� �סלת מ��� ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

����לק� א�ת� ממ�קת ��ה� �ה�סלת [יתבשלו]מ�ני ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
אכל ה��רר וח�ב. אכל, מ��� �סלת �ב�רר ונמצא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹע��,

לה�יח� �יד� �סלת זמ�]מ��� �[לאחר ���� לב� אפ�� , ְְְְֲִִִֶַַָֹ
לא�צר �ב�רר מיני[לאחסו�]נע�ה �ני לפניו הי� וח�ב. , ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָ

וא� מ�ד; לאכל �מ�יח מאחד, אחד ��רר � מערבי� ְְֱֳִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאכלי�
��רר �ג�� � ���� לב� אפ�� זמ�, לאחר וה�יח ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַ�רר

ח�ב. � הער�י� �י� לאכל ְְֱֲִִֵֶַַַַָָֹ��חרית

.„Èמי�[מסנ�]המ��ר א� �מ� א� וכ�[משמרי�]יי� , ְְִִֵֵֶֶַַַַ
�מ��רת ה��קי�, וה�א,[מסננת]�אר ח�ב; � ��ה� ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ

א� �מרי�, �� �אי� יי� מס�ני� אבל �גר�גרת. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ����ר
מצרית �בכפיפה �ס�דרי� צל�לי�, סל]מי� ��הא[� �די , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָ

�מרי� ��י על מי� ונ�תני� �י�תר. [שבמסננת]צל�ל ְְְְִִִֵֵַַַָָ
����� ונקיי�]��ביל צלולי� טר�פה[יהיו �יצה ונ�תני� . ְְְְִִִִֵֶַָָ

�ל[מעורבת] ���ל[גרעיני]למס�נת �די ;[החרדל]חר�ל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָ
ממח� למחר � ��ת מערב ���� נוזל]וחר�ל �י�[עושהו , ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ט�ר� � ��סס �ה�א זמ� �ל מ���, יי� וכ� �כלי. �י� ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ��ד
לא[מערבב] �עדי� ה��דרי�; לת�� ונ�ת� ��מריה, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹחבית

אחד �ג�� ה�י� וכל יפה, יפה ה�י� מ� ה�מרי� ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָנפר��
.�� ���צא וכל החר�ל, וכ� ְְְֵֵַַַָֹה�א.

.ÂËו ח�ב. �גר�גרת, ה��חקה��ח� �בלי�[כותש]כל ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
ירק המח�� וח�ב. ט�ח�, זה הרי � �מכ��ת [דקוס�ני� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

להנ�תדק] עצי� ה��סר וכ� ט�ח�. ��לדת זה הרי ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ�ל��,
��� א� ��ה�, ח�ב[גרד]��סרת � מ�כת �ל ל��� ְֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
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עד ח�ב אינ� עצי�, המח�� אבל �ה�א; �ל ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמ�����
דק]��ד�ק מ�יצה.[יחתו� �גר�גרת לב�ל �די מה� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

.ÊËח�ב.[מנפה]והמר�ד �גר�גרת, ה�� ח�ב. �גר�גרת, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
וכ�ה[מערבב]והמ��ל ל�; ��לדת זה הרי העפר, את ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

�י לע��ת �די ואי�[שפת]�ע�ר�? זהב. צ�רפי �ל ��ר ְְְֲִִֵֵֵֶַָָ
�מרס� ולא ה�ס, �ח�ל ולא �אפר, תבואה���ל [קליפות ְְְְְִֵֶַַֹֹ�ְָ

זרעעבות] א� �מ�מי� זרע וה��ת� �ה�. �כ��צא ולא ,ְְְֵֵֶֶַַַָֹ�ְְִֶַ
�ה� מ�ני ל�, מ��� ח�ב � �מי� �ה� וכ��צא ����ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ונתלי� �זה.[נדבקי�]מתערבי� זה ְְְְִִִִֶֶָָ

שישי יו�

ט ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות
�גר�גרת‡. ביצה]הא�פה כשליש הא�פה[� אחד ח�ב. , ְִֶֶֶֶֶַָָָָ

ה��ני� את א� ה�אכל את המב�ל א� ה�ת, ,[צבע]את ְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
מעי� ה�ל � ה�י� את המח�� �ע�ר[עני�]א� ה�א. אחד ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

ו�ע�ר קט�; אבר �ה� לרח� �די ה�י�, את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהמח��
ל�. א�ת� ��ב�לי� ל�בר רא�יי� ��הי� �די ס�ני�, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמב�ל

ה�ח�·. �צד �יצה ��ת�ל�ל[דוד]ה��ת� ��ביל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ
מעט] �ת�לדת[תתבשל �המב�ל ח�ב; � ונת�ל�לה ,ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ

�ח�י� ה�דיח וכ� עצמ�. �א�ר �מב�ל מליח[דג]הא�ר, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
שנה]ה��� לפני �ק[שנמלח �ג וה�א האס�נ�� ק�ליס א� , ְְְַַַָָָָָָ

�מר ה�א זה �ח�י�, �הדחת� ח�ב; זה הרי � �י�תר ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָור�
�ה�. ���צא �ל וכ� ְִֵֵֶַָָֹ���ל�.

�ח�ל[שובר]ה�פקיע‚. א� ח�, �בגד ה�יצה את ְְְִֵֶֶֶַַַַַָ
�י על א� � ה�מ� מ�ני ח�י� �ה� �רכי� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ�באבק
אבל הא�, �ת�לד�ת אינ� ח�ה ���לד�ת �ט�ר; ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָ��צלת,
טבריה �ח�י המב�ל וכ� הא�ר. ��לד�ת מ�ני עליה� ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�זר�
מב�ל �היה �בר הא�ר על המב�ל �ט�ר. �ה�, ָ�ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוכ��צא

�ט�ר. � �לל ���ל צרי� �אינ� �בר א� צר��, ְְִִֵֶָָָָָָָ�ל

נת�„. ואחד העצי�, את נת� ואחד הא�ר, את נת� ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד
ה��ר, את נת� ואחד ה�י�, את נת� ואחד ה�דרה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאת

והגיס אחד �בא ה�בלי�, את נת� ���[ערבב]ואחד � ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ�ָ
ה���ל, מ�רכי �בר הע��ה ��ל מב�ל; מ��� ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָח�בי�

�פת א� אבל מב�ל. זה הניח]הרי ה�דרה[� את אחד ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
א �בא ה�י�, את ונת� אחר �בא את�ח�ה, ונת� חר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

את ונת� אחר �בא ה�בלי�, את ונת� אחר �בא ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָה��ר,
� והגיס אחר �בא הא�ר, על עצי� ונת� אחר �בא ְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהא�ר,

מב�ל. מ��� ח�בי� �לבד האחר�ני� ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָ�ני�

�גר�גרת,‰. �� נצלה א� � גחלי� ��י על ��ר ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָה�יח
�� נצלה לא ח�ב; � מק�מ�ת ��ל�ה ��ני� ְְְְֲִִִִַַָָָֹֹאפ��
חצי נת��ל ח�ב. � ���ל חצי ��� נת��ל אבל ְֲֲִִִִֵַַָ�ְְֲִִֵֶֶַָ�גר�גרת,
חצי וית��ל �� ��הפ� עד �ט�ר, � אחד מ�ד ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ���ל

והד�יק �כח צדדי�. מ�ני ���ת,[הניח]���ל ����ר �ת ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָ
לר��ת� ל� מ�ר � ויב�א[להוציאה]ונז�ר ��אפה קד� , ְְִַ�ְְִֵֶֶֶָָָָֹ

מלאכה. ְִֵָָלידי

.Â�א�[ממיס]ה��י �ה�א, �ל מ�כ�ת מ�יני אחד ִִִֵֶֶַַַָָָ
��לדת זה הרי � �חלת ��ע�ה עד ה��כת את ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהמח��

ה��נג את הממסמס וכ� א�[שעוה]מב�ל. החלב, את א� , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

וה�פר ה�פת, זפת]את וה�פרית[מעי� מעמקי, דליק [חומר ְְְִֶֶֶֶַַַָֹ
וכ�האדמה] מב�ל. ��לדת זה הרי � �ה� וכ��צא ,ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

מב�ל. מ��� ח�ב חר�, ��ע�� עד אדמה �לי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהמב�ל
�הק�ה א� �א�, ק�ה ��� �ר�ה �י� �בר: �ל ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ�לל�

מב�ל. מ��� ח�ב זה הרי � ר� ���ְֲִֵֵֶַַַָ

.Ê,הח�ה מ� �י� ה�המה מ� �י� � �ער א� צמר ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָה��זז
��ה� ה�לח מ� אפ�� ה�ת, מ� �י� החי מ� [עור�י� ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

מה�] ח�טשנפשט מ��� לטו�ת �די �ע�ר�? ��ה ח�ב. �ְְִִִֵֶַַָָ
ה�יט? רחב וכ�ה �פ�ל; ה�יט �רחב מדה]�אר�� ש� �] ְְְִִֶַַַַַָָָֹֹ

���פ�ח הרא��נה, האצ�ע עד יד �ל �ה� מ� למ�ח ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ�די
ה��ל� זרת. �לי�י ל�ני קר�ב וה�א �ח�, �כל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ�יניה�
מ� ה�מר את ה��וה ��זז. ��לדת זה הרי הע��, מ� ֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ�נ�

על] נ���[� �ר� ואי� �כ�, �זיזה �ר� �אי� �ט�ר, � ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהחי
�כ�.[סירוק] טו�ה �ר� ואי� ְְְְִֵֶֶָָָ�כ�,

.Áזה הרי � זקנ� א� �פמ�, א� �ער�, א� צ�רניו, ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָה��טל
נטל� א� אבל �כלי; ���ל וה�א, וח�ב; ��זז, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ��לדת
מ��פ�, י�לת הח�ת� וכ� �ט�ר. � לאחר �י� ל� �י� ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ�יד�,
לח�� �מ�ר לאחר. �י� ל� �י� �ט�ר, � �כלי �י� ��ד ְַָֹ�ְְִִֵֵֵֵֵַַָָ�י�
� יב�ה היתה וא� �כלי; לא אבל �יד, ��ק�� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹי�לת

וע�בד �כלי, א� הכה�]ח�תכ� .[עבודתו, ְְְִִֵַָ

.Ëי[גוזר]ה��טל�� ח�ב? ויהיה י�ל ��ה �כלי, �ער� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ח�ב. אחת, אפ�� � �חר�ת מ��� לבנ�ת ל�ט וא� ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹ�ער�ת;

ע�ר �ל וציצי� ר��, ��ר� עור]צ�ר� קילופי ��ר��[� ִֵֵֶֶֹ�ְְִִֵֶֶָ
להיתלש]ר�� �מצער�ת[וקרובי� מעלה, �ל�י �ר�� א� � �ְְְֲֲִֵֵַַַָָ

נטל� וא� �כלי; לא אבל �יד�, א�ת� ל�ל מ�ר � ְְְְֲִִִִָָָָָָֹֹ�א�ת�
אס�ר. �יד� אפ�� א�ת�, מצער�ת אינ� וא� �ט�ר. ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָ�כלי,
ל�ל� אס�ר א�ת�, מצער�ת אפ�� � ר�� �ר� לא ְְֲֲִִַָָָ�ְִֵֵֹוא�

ח�ב. �כלי, נטל� וא� ְְְְִִִַָָָָ�יד�;

.È��ה�ני[מכבס]המל את א� ה����, את א� ה�מר, את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
צביעתו] לפני אותו מ�ה[מלבני� �ה� ���צא �ל וכ� ,ְִֵֵֶַַָֹ

מ��� לטו�ת �די �ע�ר�? וכ�ה ח�ב. � להתל�� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ��ר��
אר� �ה�א �פ�ל, ה�יט רחב �מלא אר�� אחד, ְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֹח�ט

טפחי�. ְְִַָָָאר�עה

.‡È.וח�ב המל��, ��לדת ה�א הרי � �גדי� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהמכ�ס
זה הרי � ��� ה�י� ���ציא עד ה�גד את ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַוה��חט
�ההגסה �מ� היא, ���ס מ�רכי �ה�חיטה וח�ב; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמכ�ס�,

ה�י�[ערבוב] וה�א ��ער; סחיטה ואי� ה���ל. ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָמ�רכי
סחיטת�. על ח�בי� �אי� ְְִִֵֶַַָָלע�ר,

.·È��ומנער]המנ א�[מסרק ה����, את א� ה�מר, את ְְִֵֶֶֶֶַַַַָ
לטו�ת �די �ע�ר�? וכ�ה ח�ב. � �ה� וכ��צא ה�ני, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאת
את והמנ�� טפחי�. אר�עה אר�� אחד, ח�ט ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמ���
זה הרי � א�ת� לטו�ת �די �צמר, ��ע�� עד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָה�ידי�

וח�ב. מנ��, ְְֵֶֶַַָ��לדת

.‚Èאפ�ר� �בר א� טפחי�, אר�עה �אר�� ח�ט ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָה��בע
�זה ח�ט מ��� צמר]לטו�ת כגו� ה��בע[� ואי� ח�ב. � ְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ה�תק�� צבע ��היה עד קיימא]ח�ב, צבע[בר אבל ; ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
סרק �העביר �ג�� �לל, מתק�� צהוב]�אינ� א�[צבע ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָ

אדו�]��ר �ט�ר;[צבע � �צבע� נח�ת א� ברזל ��י על ְְְֵֶֶַַַַָָָֹ
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עד ח�ב אינ� עצי�, המח�� אבל �ה�א; �ל ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמ�����
דק]��ד�ק מ�יצה.[יחתו� �גר�גרת לב�ל �די מה� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

.ÊËח�ב.[מנפה]והמר�ד �גר�גרת, ה�� ח�ב. �גר�גרת, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
וכ�ה[מערבב]והמ��ל ל�; ��לדת זה הרי העפר, את ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

�י לע��ת �די ואי�[שפת]�ע�ר�? זהב. צ�רפי �ל ��ר ְְְֲִִֵֵֵֶַָָ
�מרס� ולא ה�ס, �ח�ל ולא �אפר, תבואה���ל [קליפות ְְְְְִֵֶַַֹֹ�ְָ

זרעעבות] א� �מ�מי� זרע וה��ת� �ה�. �כ��צא ולא ,ְְְֵֵֶֶַַַָֹ�ְְִֶַ
�ה� מ�ני ל�, מ��� ח�ב � �מי� �ה� וכ��צא ����ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ונתלי� �זה.[נדבקי�]מתערבי� זה ְְְְִִִִֶֶָָ

שישי יו�

ט ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות
�גר�גרת‡. ביצה]הא�פה כשליש הא�פה[� אחד ח�ב. , ְִֶֶֶֶֶַָָָָ

ה��ני� את א� ה�אכל את המב�ל א� ה�ת, ,[צבע]את ְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
מעי� ה�ל � ה�י� את המח�� �ע�ר[עני�]א� ה�א. אחד ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

ו�ע�ר קט�; אבר �ה� לרח� �די ה�י�, את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהמח��
ל�. א�ת� ��ב�לי� ל�בר רא�יי� ��הי� �די ס�ני�, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמב�ל

ה�ח�·. �צד �יצה ��ת�ל�ל[דוד]ה��ת� ��ביל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ
מעט] �ת�לדת[תתבשל �המב�ל ח�ב; � ונת�ל�לה ,ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָ

�ח�י� ה�דיח וכ� עצמ�. �א�ר �מב�ל מליח[דג]הא�ר, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
שנה]ה��� לפני �ק[שנמלח �ג וה�א האס�נ�� ק�ליס א� , ְְְַַַָָָָָָ

�מר ה�א זה �ח�י�, �הדחת� ח�ב; זה הרי � �י�תר ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָור�
�ה�. ���צא �ל וכ� ְִֵֵֶַָָֹ���ל�.

�ח�ל[שובר]ה�פקיע‚. א� ח�, �בגד ה�יצה את ְְְִֵֶֶֶַַַַַָ
�י על א� � ה�מ� מ�ני ח�י� �ה� �רכי� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ�באבק
אבל הא�, �ת�לד�ת אינ� ח�ה ���לד�ת �ט�ר; ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָ��צלת,
טבריה �ח�י המב�ל וכ� הא�ר. ��לד�ת מ�ני עליה� ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�זר�
מב�ל �היה �בר הא�ר על המב�ל �ט�ר. �ה�, ָ�ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוכ��צא

�ט�ר. � �לל ���ל צרי� �אינ� �בר א� צר��, ְְִִֵֶָָָָָָָ�ל

נת�„. ואחד העצי�, את נת� ואחד הא�ר, את נת� ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד
ה��ר, את נת� ואחד ה�י�, את נת� ואחד ה�דרה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאת

והגיס אחד �בא ה�בלי�, את נת� ���[ערבב]ואחד � ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ�ָ
ה���ל, מ�רכי �בר הע��ה ��ל מב�ל; מ��� ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָח�בי�

�פת א� אבל מב�ל. זה הניח]הרי ה�דרה[� את אחד ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
א �בא ה�י�, את ונת� אחר �בא את�ח�ה, ונת� חר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

את ונת� אחר �בא ה�בלי�, את ונת� אחר �בא ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָה��ר,
� והגיס אחר �בא הא�ר, על עצי� ונת� אחר �בא ְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהא�ר,

מב�ל. מ��� ח�בי� �לבד האחר�ני� ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָ�ני�

�גר�גרת,‰. �� נצלה א� � גחלי� ��י על ��ר ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָה�יח
�� נצלה לא ח�ב; � מק�מ�ת ��ל�ה ��ני� ְְְְֲִִִִַַָָָֹֹאפ��
חצי נת��ל ח�ב. � ���ל חצי ��� נת��ל אבל ְֲֲִִִִֵַַָ�ְְֲִִֵֶֶַָ�גר�גרת,
חצי וית��ל �� ��הפ� עד �ט�ר, � אחד מ�ד ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹ���ל

והד�יק �כח צדדי�. מ�ני ���ת,[הניח]���ל ����ר �ת ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָ
לר��ת� ל� מ�ר � ויב�א[להוציאה]ונז�ר ��אפה קד� , ְְִַ�ְְִֵֶֶֶָָָָֹ

מלאכה. ְִֵָָלידי

.Â�א�[ממיס]ה��י �ה�א, �ל מ�כ�ת מ�יני אחד ִִִֵֶֶַַַָָָ
��לדת זה הרי � �חלת ��ע�ה עד ה��כת את ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהמח��

ה��נג את הממסמס וכ� א�[שעוה]מב�ל. החלב, את א� , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

וה�פר ה�פת, זפת]את וה�פרית[מעי� מעמקי, דליק [חומר ְְְִֶֶֶֶַַַָֹ
וכ�האדמה] מב�ל. ��לדת זה הרי � �ה� וכ��צא ,ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

מב�ל. מ��� ח�ב חר�, ��ע�� עד אדמה �לי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהמב�ל
�הק�ה א� �א�, ק�ה ��� �ר�ה �י� �בר: �ל ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ�לל�

מב�ל. מ��� ח�ב זה הרי � ר� ���ְֲִֵֵֶַַַָ

.Ê,הח�ה מ� �י� ה�המה מ� �י� � �ער א� צמר ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָה��זז
��ה� ה�לח מ� אפ�� ה�ת, מ� �י� החי מ� [עור�י� ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

מה�] ח�טשנפשט מ��� לטו�ת �די �ע�ר�? ��ה ח�ב. �ְְִִִֵֶַַָָ
ה�יט? רחב וכ�ה �פ�ל; ה�יט �רחב מדה]�אר�� ש� �] ְְְִִֶַַַַַָָָֹֹ

���פ�ח הרא��נה, האצ�ע עד יד �ל �ה� מ� למ�ח ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ�די
ה��ל� זרת. �לי�י ל�ני קר�ב וה�א �ח�, �כל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ�יניה�
מ� ה�מר את ה��וה ��זז. ��לדת זה הרי הע��, מ� ֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ�נ�

על] נ���[� �ר� ואי� �כ�, �זיזה �ר� �אי� �ט�ר, � ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהחי
�כ�.[סירוק] טו�ה �ר� ואי� ְְְְִֵֶֶָָָ�כ�,

.Áזה הרי � זקנ� א� �פמ�, א� �ער�, א� צ�רניו, ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָה��טל
נטל� א� אבל �כלי; ���ל וה�א, וח�ב; ��זז, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ��לדת
מ��פ�, י�לת הח�ת� וכ� �ט�ר. � לאחר �י� ל� �י� ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ�יד�,
לח�� �מ�ר לאחר. �י� ל� �י� �ט�ר, � �כלי �י� ��ד ְַָֹ�ְְִִֵֵֵֵֵַַָָ�י�
� יב�ה היתה וא� �כלי; לא אבל �יד, ��ק�� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹי�לת

וע�בד �כלי, א� הכה�]ח�תכ� .[עבודתו, ְְְִִֵַָ

.Ëי[גוזר]ה��טל�� ח�ב? ויהיה י�ל ��ה �כלי, �ער� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ח�ב. אחת, אפ�� � �חר�ת מ��� לבנ�ת ל�ט וא� ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹ�ער�ת;

ע�ר �ל וציצי� ר��, ��ר� עור]צ�ר� קילופי ��ר��[� ִֵֵֶֶֹ�ְְִִֵֶֶָ
להיתלש]ר�� �מצער�ת[וקרובי� מעלה, �ל�י �ר�� א� � �ְְְֲֲִֵֵַַַָָ

נטל� וא� �כלי; לא אבל �יד�, א�ת� ל�ל מ�ר � ְְְְֲִִִִָָָָָָֹֹ�א�ת�
אס�ר. �יד� אפ�� א�ת�, מצער�ת אינ� וא� �ט�ר. ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָ�כלי,
ל�ל� אס�ר א�ת�, מצער�ת אפ�� � ר�� �ר� לא ְְֲֲִִַָָָ�ְִֵֵֹוא�

ח�ב. �כלי, נטל� וא� ְְְְִִִַָָָָ�יד�;

.È��ה�ני[מכבס]המל את א� ה����, את א� ה�מר, את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
צביעתו] לפני אותו מ�ה[מלבני� �ה� ���צא �ל וכ� ,ְִֵֵֶַַָֹ

מ��� לטו�ת �די �ע�ר�? וכ�ה ח�ב. � להתל�� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ��ר��
אר� �ה�א �פ�ל, ה�יט רחב �מלא אר�� אחד, ְְִִֶֶֶַַָָָֹֹֹח�ט

טפחי�. ְְִַָָָאר�עה

.‡È.וח�ב המל��, ��לדת ה�א הרי � �גדי� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָוהמכ�ס
זה הרי � ��� ה�י� ���ציא עד ה�גד את ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַוה��חט
�ההגסה �מ� היא, ���ס מ�רכי �ה�חיטה וח�ב; ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָמכ�ס�,

ה�י�[ערבוב] וה�א ��ער; סחיטה ואי� ה���ל. ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָמ�רכי
סחיטת�. על ח�בי� �אי� ְְִִֵֶַַָָלע�ר,

.·È��ומנער]המנ א�[מסרק ה����, את א� ה�מר, את ְְִֵֶֶֶֶַַַַָ
לטו�ת �די �ע�ר�? וכ�ה ח�ב. � �ה� וכ��צא ה�ני, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאת
את והמנ�� טפחי�. אר�עה אר�� אחד, ח�ט ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמ���
זה הרי � א�ת� לטו�ת �די �צמר, ��ע�� עד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָה�ידי�

וח�ב. מנ��, ְְֵֶֶַַָ��לדת

.‚Èאפ�ר� �בר א� טפחי�, אר�עה �אר�� ח�ט ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָה��בע
�זה ח�ט מ��� צמר]לטו�ת כגו� ה��בע[� ואי� ח�ב. � ְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ה�תק�� צבע ��היה עד קיימא]ח�ב, צבע[בר אבל ; ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
סרק �העביר �ג�� �לל, מתק�� צהוב]�אינ� א�[צבע ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָ

אדו�]��ר �ט�ר;[צבע � �צבע� נח�ת א� ברזל ��י על ְְְֵֶֶַַַַָָָֹ
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�אי� וכל �ל��; צ�בע ואינ� ל�ע��, מעביר� א�ה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ�הרי
�ט�ר. ���ת, מתק�מת ְְְִֶֶַַַַָָמלאכ��

.„Èה�בע עי� צבע]הע��ה של מראה ��לדת[� זה הרי � ֲֵֵֶֶֶֶֶַַָ
עפצא מי לת�� קלקנ��ס ��ת� �ג�� �יצד? וח�ב. [�צ�בע, ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

דיו] מימיני לת�� איסטיס ��ת� א� �חר; ה�ל ��ע�ה ,ְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
צבעי�]כר�� מיני �זה.[� ���צא �ל וכ� ירק; ה�ל ��ע�ה , ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ

טפחי�. אר�עה �אר�� ח�ט �� לצ�ע �די �ע�ר�? ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹוכ�ה

.ÂË;ח�ב ה�טוה, �בר מ�ל טפחי� אר�עה אר� ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹה��וה
א� ה�ער, את א� ה����, את א� ה�מר, את ה��וה ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד
את הע��ה �ה�. ���צא �ל וכ� ה�ידי�, את א� ה��צה, ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאת

אריגה]ה�בד ללא צמר מכבישת עשוי ��לדת[בגד זה הרי � ֲֵֶֶֶֶֶַ
אר� מ��� לטו�ת �אפ�ר �בר ��ל�ד וה�א, וח�ב; ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹט�וה,

�ינ�ני. �עבי טפחי� ְְְִִִֵַָָָֹאר�עה

.ÊË�נירי ב�י �ני למקומ�הע��ה השתי חוטי [מכניס ְִִֵֵֶָָ
האריגה] א�במכשיר סל, א� �ברה, א� נפה, הע��ה ח�ב. ,ְֶַַָָָָָָ

לראש]סבכה זה[כיסוי הרי � �חבלי� מ�ה ��רג א� , ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָ
ב�י� �ני �מ��ע�ה נירי�; ע��ה וערב]��לדת שתי �] ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָ

�דבר ב�י� �ני הע��ה �ל וכ� ח�ב. א��, מ�ל ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ�אחד
ח�ב. א��, �ג�� ��י� ��י� א�ת� ְִִִֵֶַָָָ�ע��י�

.ÊÈה�ריעה �אר� �ח�ה הח�טי� ���תחי� הא�רגי�, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ�ר�
��בט ואחד מ�א�, וזה מ�א� זה א�חזי� ��ני� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ�ברח��,

הח�טי� על מקל]��בט באמצעות ומותח �מת��[מפריד ְְִֵֵֶַַַ
ערב. �לא �תי ��� ��ע�ה עד זה, �צד זה ְְִֵֶָֹ�ְֵֶֶֶֶַַָָא�ת�
וזה ה��כה; הנסכת היא הא�רגי�, �דר� הח�טי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ�מתיחת
להכניס �מתחיל א�ת� �כ���פלי� 'מס�'. נקרא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָה��תח,

'א�רג'. נקרא ��תי, ְְִִֵֵֶַָָהערב

.ÁÈוה��בט מלאכ�ת. מאב�ת מלאכה והיא ח�ב, ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָה�ס�
מותח] ��ת�רק�[� עד הח�טי� הרי[מסבכיה�]על וית�נ�, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ

��י רחב מ��ת�� �ע�ר�? וכ�ה מס�. ��לדת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹזה
ח�ב. אצ�ע�ת, ��י �רחב ח�טי� �ני הא�רג וכ� ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאצ�ע�ת.
על וארג אר�ג ה�גד מקצת �היה �י� ��ח�ה, �ארג� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ�י�
וה�לי� אחד, ח�ט ארג וא� ח�טי�; �ני �ע�ר� � ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָהאריג

�ני[מלאכת]��[סיי�] היריעה ��פת ארג ח�ב. � ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָה�גד
��מה? זה למה הא ח�ב; � נירי� ב�י �ל�ה �רחב ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹח�טי�

קט� צלצ�ל חגורה]לא�רג נירי�.[� ב�י �ל�ה �רחב ְְְְִִִֵֵַָָָָֹֹ

.ËÈו'מחליק']המדק�ק וה�פריד�,[משווה הח�טי� את ְְְְִִֵֶַַַַַָ
ה��לע וכ� א�רג. ��לדת זה הרי � האריגה קליעה]�עת �] ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ה�ימי� הבגד]את מ� הבולטי� ��לדת[חוטי� זה הרי , ֲִִֵֶֶֶֶַ
אצ�ע�ת. ��י �אר� קליעה מ��ע�ה ו�ע�ר�, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹא�רג;

.Îה�פריד[פור�]ה��צע ה�א �ב�צע, ח�ב; ח�טי�, �ני ְְִִֵֵֵַַַַַַָ
האריגה]האריג[שארית]את[סותר] שבמכונת �י�[� . ִֵֶָָ

הערב, מעל ה�תי �העביר א� ה�תי, מ� הערב ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ�ה�ציא
ית��� א�א מקלקל, יהיה ��א וה�א, וח�ב; ��צע זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי

��אחי� א�� �ע��י� �דר� ה�גדי�[תופרי�]לת��, את ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
וח�זרי� מאחי�, �� ואחר ���צעי�, � �י�תר ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָה��י�
�ני א� ה�גדי� �ני ��ע�� עד ��צע�, ח�טי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָוא�רגי�
��לדת זה הרי לת��, ה�ליעה את וה��תר אחד. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָה�רעי�

ה��צע. ��ע�ר ו�ע�ר�, ְְִִֵֵַַַ��צע;

י ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות
א��‡. מע�ה וה�א ק�מה, �ל ק�ר חזק]ה���ר קשר �] ְֲֵֵֶֶֶַַַָָ�ָ

רצ�ע�ת וק�רי ה��ני�, וק�ר ה��לי�, ק�ר �ג�� ח�ב; �ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
�ל וכ� ע��ת�, ��עת הרצעני� ����רי� וסנ�ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹמנעל
א�� מע�ה ואינ� ק�מה, �ל ק�ר ה���ר אבל �זה. ָ�ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ���צא
מ�ר � א�� מע�ה ואינ� ק�מה, �ל �אינ� וק�ר �ט�ר; �ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ָ�ָ

לכ�ח�ה. ְְְְִַָָלק�ר�

נפסקה·. רצ�עה[נקרעה]�יצד? נעלו]ל� �ק�ר�,[של ְְְְִֵַָָָָ
רס� ���ר א� �דלי, חבל ���ר א� �ק�ר�, החבל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנפסק

�ל וכ� �ט�ר; זה הרי � �ה��המה ה��רי�, �א�� ���צא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ק�ר וכל לק�מה. א�ת� ק��ר אד� וכל הדי�ט ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמע�ה
אס�ר. זה הרי א��, ק�ר ק�ר� א� � ק�מה �ל ֲֵֶָָ�ְִֵֶֶֶֶַָָָ�אינ�

�ני‚. ל� ��� �י על א� החל�ק, מפ�חי א�ה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָק��רת
אחד]�תחי� קשר בהתרת לפושטה סבכה[ויכולה וח�טי ; ְְְִֵָָָ

עבה] רפ�י[כיפה �ה�א �י על א� להסירו, ונית� צמוד [אינו ִֶַַָ
הקשר] התרת א�ת�ללא ����רי� וסנ�ל מנעל �רצ�ע�ת ;ְְְְְִִֶַָָָ

��� �י על א� ו�מ�, יי� ונ�ד�ת מל���; ��עת הרגל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָעל
אזני� ��י המשקה]ל� יציאת א�[פתחי ��ר, �ל �קדרה ; ְְְִֵֵֶַַָָָָ

וק��רי� ה��ר. ��יר ולא ה��ר לה�ציא ��כ�לה �י ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹעל
�מ�יחה דק]�לי לא[חבל אבל � �� וכ��צא �אבנט א� ְְְְְֲִִִֵֵַַָָֹ

��ביל[עבה]�חבל �רגל�, א� ה�המה לפני וק��רי� . ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
א�ר�ת �ני ל� ��� �י על א� �צא, וחבל[קשרי�]��א . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

�אב�ס ק��ר� ��רה, ק��ר הבהמה]�היה להאכלת ;[כלי ְֵֶַָָָָָָ
מ��� חבל יביא לא אבל ��רה. ק��ר� �אב�ס, ק��ר ְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹהיה

�ר�י חבל היה וא� �באב�ס; ��רה ויק�ר אורג]�ית�, �] ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
מ�ני �באב�ס. ��רה וק��ר מביא זה הרי לטלטל�, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ�ֶ���ר
א�א לק�מה, ואינ� ה�, הדי�ט מע�ה ה��רי�, א�� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ��ל
א�ת� לק�ר מ�ר �לפיכ� מ�יר, �פע� ק��ר ְִָָֹ�ְִִֵַַַַַָ�ע�

ח�תל�ת �ר�גר�ת[סלי�]לכ�ח�ה. ו�ל �מרי� [תאני��ל ְְְְְִִֶֶַָָָָ
מ�יריבשי�] הסל]� �מפקיע[קשירת התאני�], ,[קשרי ְִִַַַ

וא�כל.[התאני�]וח�ת� ונ�טל , ְְְֵֵֵ

���ת;„. א�ת� לק�ר מ�ר �המה, למאכל �רא�י ְְִַָָֹ�ְְֲֵֶַַָָֹ�ל
�כרמלית סנ�ל� רצ�ע�ת נפסקה א� שאינולפיכ�, [מקו� ְְְְְְְְִִִִַַָָָ

רה"י] ואינו �המה,רה"ר למאכל הרא�י לח �מי נ�טל �ְְֲִֵֵֶַַַָָָ
וסנ�ל, מנעל רצ�ע�ת ל� נ�מטה ה�מי. וק��ר עליו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָוכ�ר�

הרגל רב ���מט הרצ�ע�ת[מה�]א� להחזיר מ�ר � ְִֶֶֶַָֹ�ְְְִַָָ
יק�ר. ��א �בלבד ְְְִִִֶַָֹֹלמק�מ�,

�ק�ירה‰. מתח�פת �אינ� לפי מ�רת, � [ואי�העניבה ֲִָָ�ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ
עליה] לגזור �ניצור� מק�� � ��פסק החבל לפיכ�, ;ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ

מ�יחה עליו וכ�ר� דק]קצ�תיו, עניבה.[חבל וע�נב , ְְְְֲִִֵֵָָָָָ

.Â��ג� מצוה, לדבר ק�מה �ל �אינ� ק�ר לק�ר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�מ�ר
נימת ה��רה. מ�ע�רי �ע�ר למ�ד ���ר[מיתר]��ק�ר ְְִִִִִִִֵֶַַָֹֹ

��דינה לא אבל ��ק��, א�ת� ק��רי� � [שאר��פסקה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹ
��ק��.המקומות] אפ�� לכ�ח�ה, נימא יק�ר ולא ;ְְְְְֲִִִִִַַָָָֹֹ

.Êוכל ה�ר�; על ח�בי� �� ק��ר�, על �ח�בי� ק�ר ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�ל
וכל �ט�ר; א�ת� ה��יר �� �ט�ר, א�ת� �ה���ר ְִֵֶֶֶַַַָָָָק�ר

לה�יר�. מ�ר �� לק�ר�, ���ר ְִַָ�ְְָָָ�ֶֶֶק�ר

iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.Áהה�צי�[שוזר]ה��תל מ� התמר]חבלי� �מ�[עלי , ֲִִִִֵַַָ
עשב]החל� צמח ����,[מי� מח�טי א� צמר, מח�טי א� , ְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

וח�ב. ק��ר, ��לדת זה הרי � �ה� וכ��צא �ער, ח�טי ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָא�
� ק�ירה �לא �פתילת� החבל ��עמד �די ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹו�ע�ר�,

מתק�מת מלאכ�� את[בת�קיו�]��מצאת ה�פריד וכ� . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ
ית��� ��א וה�א, וח�ב; מ�יר, ��לדת זה הרי � ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹה�תיל

ה��תל. ��ע�ר ו�ע�ר�, �לבד. ְְְְְִִִֵֵַַַלקלקל

.Ëהח�ט רא�י ���ר וה�א, ח�ב; תפיר�ת, ��י ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָה��פר
א� אבל ת�מט. ולא ה�פירה ��עמד �די �מ�א�, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹמ�א�
ח�ב; ק�ר, ��א �י על א� � תפיר�ת ��י על יתר ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ�פר
���ת �פירה �ל ח�ט וה��תח ה�פירה. מתק�מת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ�הרי

ה�פירה. מ�רכי �ה�א מ�ני ח�ב, �ְְְִִִֵֵֶַַָָָ

.Èדי� �]ה��רע ממנה שאפשר קריעה ��י[שיעור לת�ר ְְְִֵֵֵַַֹ
ה��רע אבל ח�ב; � תפיר�ת ��י לת�ר מנת על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹתפיר�ת
�חמת� ה��רע מקלקל. �ה�א מ�ני �ט�ר, � ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָלהפסיד�

מ�ני[בכעסו] ח�ב; � עליו לקרע ח�ב �ה�א מת על א� ,ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
וחמת� וה�איל יצר�, וינ�ח זה, �דבר �ע�� את ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ��י�ב
�ית וה��תח וח�ב. �מת��, ה�א הרי זה, �דבר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ��ככת

ח�ב. ���ת, ְַַַַָָָה��אר

.‡È�ק�ל� ע�ר�ת א� ניר�ת ס�פרי�[דבק]המד�ק �ל ְְְְִֵֶַַָָ
ניר�ת המפרק וכ� וח�ב. ��פר, ��לדת זה הרי � �� ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכ��צא
הרי � �לבד לקלקל נת��� ולא �ב�קי�, ע�ר�ת א� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַֹ�ב�קי�

ק�רע. ��לדת ֵֶֶֶַזה

.·È,ית�� ה�רקע �ני ה��וה ח�ב. �ה�א, �ל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָה��נה
�יא מ�א א� ה�ל, �ה��יל ��נה,[גומא]�ג�� זה הרי � ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַ

ה��ת� � ה�יט את נת� ואחד האב�, את נת� אחד ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוח�ב.
�ב�ד�� ח�ב; ה�יט אבני�]את העלה[שורת אפ�� העלי��, ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָ

מ�יחי� אי� �הרי ח�ב, � ה�יט ��י על וה�יח� האב� ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאת
�ט�ר. �לי�, ��י על וה��נה טיט. ְִִֵֵֶֶַַַָָָעליה

.‚È�וכ וח�ב. ��נה, ��לדת זה הרי � קב�ע אהל ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהע��ה
���רפ� קד� וחבית ���ר �ג�� אדמה, �לי ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹהע��ה

מלאכת�] לסיו� וכ�[בכבש� וח�ב. ��נה, ��לדת זה הרי �ְְֲֵֵֶֶֶֶַָ
עד ח�ב, ואינ� ��נה; ��לדת זה הרי ה�בינה, את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהמג��

יד ה�כניס �גר�גרת. �ת��[הגרז�]ה�ר��[קת]��ג�� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַֹ
��.[החור]העי� ���צא �ל וכ� ��נה; ��לדת זה הרי ,��� ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ

��קע �י� �מסמר, ��קע �י� � �ע� ע� ה��קע �ל ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָוכ�
עצמ� בחברתה]�ע� ע� זה[חתיכת הרי � ��תאחד עד ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָ

וח�ב. ��נה, ְֶֶֶַָ��לדת

.„È� �רנג�לי�, �ל �ל�ל �ה�א �ל נקב דיהע��ה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָ
�ל �לת ה�חזיר ��נה. מ��� ח�ב � הא�ר לה� ֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ���נס

��ת ו�ל הקרקע]��ר, מעל הבנוי יציע[בור ו�ל [חדרו�, ְְִֶֶַָ
הבית] ��נה.שלפני מ��� ח�ב �ִֶַָ

.ÂËמנת על ��ס�ר וה�א, ח�ב; �ה�א, �ל ְְְִֵֶֶַַַָָָֹה��תר
אהל ה��תר �ט�ר. ה�חתה, �ר� סתר א� אבל ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלבנ�ת;
וח�ב; ס�תר, ��לדת זה הרי � �ק�ע ע� ��רק א� ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקב�ע,

לת��. ��ת��� ְְְִֵֵֶַַוה�א,

.ÊËבר� הע��ה וכל ח�ב. אחת, ה�יה ���י� ְִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָה��ה
וח�ב. ���י�, מ�ה ��לדת זה הרי � מלאכה �מר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�ה�א

אפ�� צ�רה �כלי וה�ר זכ�כית, �כלי המנ�ח ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָ�יצד?
והמגרד ה��רה, הבליטות]מקצת �ה�א,[מיישר �ל ְְְִֵֶַַָָָָ

�מ�כת �י� �בני� �י� �ע� �י� �ה�א �ל נקב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָוהע��ה
�תח וכל וח�ב. ���י�, מ�ה ��לדת זה הרי � �כלי� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ�י�
ע��ת�. על ח�בי� אי� �לה�ציא, להכניס ע��י ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ�אינ�

.ÊÈ�מוגלה]�חי�[מבקע]ה�פי להרחיב[ובו �די ���ת ְְְְְִִִֵֵַַַָ
�רפ�אה מת��ני� �ה� ע��י�, �הר�פאי� �דר� ה��ה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�י
��� ���י�, מ�ה מ��� ח�ב זה הרי � ה��ה �י ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָלהרחיב
ה�חה מ��ה לה�ציא הפי�� וא� הר�פא; מלאכת ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהיא

מ�ר. זה הרי ,���ֲֵֶֶָ�ָ

.ÁÈ.�י��� מ�ה מ��� ח�ב �ה�א, �ל האב� את ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהמס�ת
�יד�[מסדר]המצ�ד ות�נ� ה�ני�, �יס�ד האב� את ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

���י�. מ�ה מ��� ח�ב � ל� הרא�י ��ק�� ְִִִֶַַַַַָָָָָָוה��יב�
ה�גדי� �על יבלת בבגד]ה��קח שנתערבה ע� [נסורת ְְִֵֶֶַַַַָֹ

מ�ה מ��� ח�ב � צמר ��כלי היב�ל�ת א�� �ג�� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�יד�,
עסק �ר� הסיר� א� אבל עליה�; ��ק�יד וה�א, ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ���י�;

כוונה] �די[בלי �חרה, חד�ה ט�ית המנער �ט�ר. זה הרי ,ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
�הא�ני� �דר� ,�� ה�תלה ה�ב� ה�ה�ב �להסיר ִָ�ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָלנא�ת�

מ�ר. מק�יד, אינ� וא� ח�את; ח�ב � ָ�ְְִִִֵַַַָָע��י�

.ËÈח�ה �ג�� ח�ב, � א�ת� לצ�ד מינ� ��ר� �בר ְִֶֶֶַַַָָָָָָה�ד
מח�ר �אינ� למק�� א�ת� ��צ�ד וה�א, ודגי�; ַ�ְְְְְִֵֶֶָָָָוע�פ�ת
א� לבית �הכניס� עד צבי אחר �רד� �ג�� �יצד? ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָצידה.
עד הע�� את �הפריח א� עליו, ונעל לחצר, א� ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלג�ה
�ת�� ה��, מ� �ג ��לה א� עליו, ונעל למג�ל, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָ�הכניס�
לבית, צ��ר הפריח א� אבל ח�ב. זה הרי � מי� �ל ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָספל
מי�, �ל לברכה ה�� מ� ועקר� �ג �הבריח א� עליו, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָונעל
עליו ונעל רחב, לטרקלי� ��כנס עד צבי אחר �רד� ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָא�
יב�א �א� � �מ�רה צידה ז� �אי� �ט�ר; זה הרי �ְֲִִֵֵֶֶֶָָָָ
ה�ד לפיכ�, מ��. א�ת� ולצ�ד אחריו לר�� צרי� ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָֹלקח��,

ל��ה ��כניס�� עד ח�ב אינ� � קט�]ארי �ה�א[חדר ��� ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
.�� ֱֶָָנאסר

.Îח�ה�� לח�ה י�יע �� יר�� �א� מק�� [תנועה]�ל ְִִִִֶַַַַָָָָָ
צל ���ל עד לזה זה קר�בי� ה�תלי� �הי� א� ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאחת,
הבריח וא� קט�; מק�� זה הרי � �אחד לאמצע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ניה�

�ה�א �מק�� ח�ב. לת�כ�, �� וכ��צא �ה�בי מ�ה �ד�ל ְְְִִֵֶֶַַַָָָ
�ט�ר. לת�כ�, ח�ה ְְִַַַַָָה�בריח

.‡Îאר� ואחד ���רה, האמ�רי� �רצי� �מ�נה ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָאחד
�י� מ���, אחד ה�ד � צידה למינ� ��� �רמ�י� ֵָ�ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָ�קצי�
ה�איל ח�ב, � �ה� ל�חק א�א לצר� ��א �י� ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלצר�
ח�ב לג�פ�, צריכה �אינ� ��לאכה וצד; לצ�ד ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָונת���

ח�ב. � ה��מה ואת ה��� את ה�ד ְֵֶֶֶַַַַָָָָָָעליה.

.·Îוכ��צא וארנבי� צביי� ��צ�ד� �די �לבי� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהמ��ח
ה�בי אחר ר�ד� ה�א והיה ה�לב, מ�ני ה�בי �ברח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�ה�,
הרי � ותפ� ה�לב �ה�יע עד והבהיל�, �פניו �עמד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָא�
�ע�פ�ת. ה�� ��ר� הע��ה וכ� וח�ב. ה�ד, ��לדת ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזה

.‚Î�נעל�ה ח�ב. � �פניו אחד ונעל לבית, ��כנס ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָצבי
� �ני� �נעל�ה� לנעל, יכ�ל אחד אי� וא� �ט�רי�; ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹ�ני�,

מ�ה� לא ה�תח על אחד י�ב סתמו]ח�בי�. לא וי�ב[� , ְִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ
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.Áהה�צי�[שוזר]ה��תל מ� התמר]חבלי� �מ�[עלי , ֲִִִִֵַַָ
עשב]החל� צמח ����,[מי� מח�טי א� צמר, מח�טי א� , ְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

וח�ב. ק��ר, ��לדת זה הרי � �ה� וכ��צא �ער, ח�טי ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָא�
� ק�ירה �לא �פתילת� החבל ��עמד �די ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹו�ע�ר�,

מתק�מת מלאכ�� את[בת�קיו�]��מצאת ה�פריד וכ� . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ
ית��� ��א וה�א, וח�ב; מ�יר, ��לדת זה הרי � ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹה�תיל

ה��תל. ��ע�ר ו�ע�ר�, �לבד. ְְְְְִִִֵֵַַַלקלקל

.Ëהח�ט רא�י ���ר וה�א, ח�ב; תפיר�ת, ��י ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָה��פר
א� אבל ת�מט. ולא ה�פירה ��עמד �די �מ�א�, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹמ�א�
ח�ב; ק�ר, ��א �י על א� � תפיר�ת ��י על יתר ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ�פר
���ת �פירה �ל ח�ט וה��תח ה�פירה. מתק�מת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ�הרי

ה�פירה. מ�רכי �ה�א מ�ני ח�ב, �ְְְִִִֵֵֶַַָָָ

.Èדי� �]ה��רע ממנה שאפשר קריעה ��י[שיעור לת�ר ְְְִֵֵֵַַֹ
ה��רע אבל ח�ב; � תפיר�ת ��י לת�ר מנת על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹתפיר�ת
�חמת� ה��רע מקלקל. �ה�א מ�ני �ט�ר, � ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָלהפסיד�

מ�ני[בכעסו] ח�ב; � עליו לקרע ח�ב �ה�א מת על א� ,ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
וחמת� וה�איל יצר�, וינ�ח זה, �דבר �ע�� את ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ��י�ב
�ית וה��תח וח�ב. �מת��, ה�א הרי זה, �דבר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ��ככת

ח�ב. ���ת, ְַַַַָָָה��אר

.‡È�ק�ל� ע�ר�ת א� ניר�ת ס�פרי�[דבק]המד�ק �ל ְְְְִֵֶַַָָ
ניר�ת המפרק וכ� וח�ב. ��פר, ��לדת זה הרי � �� ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכ��צא
הרי � �לבד לקלקל נת��� ולא �ב�קי�, ע�ר�ת א� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַֹ�ב�קי�

ק�רע. ��לדת ֵֶֶֶַזה

.·È,ית�� ה�רקע �ני ה��וה ח�ב. �ה�א, �ל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָה��נה
�יא מ�א א� ה�ל, �ה��יל ��נה,[גומא]�ג�� זה הרי � ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַ

ה��ת� � ה�יט את נת� ואחד האב�, את נת� אחד ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוח�ב.
�ב�ד�� ח�ב; ה�יט אבני�]את העלה[שורת אפ�� העלי��, ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָ

מ�יחי� אי� �הרי ח�ב, � ה�יט ��י על וה�יח� האב� ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאת
�ט�ר. �לי�, ��י על וה��נה טיט. ְִִֵֵֶֶַַַָָָעליה

.‚È�וכ וח�ב. ��נה, ��לדת זה הרי � קב�ע אהל ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהע��ה
���רפ� קד� וחבית ���ר �ג�� אדמה, �לי ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹהע��ה

מלאכת�] לסיו� וכ�[בכבש� וח�ב. ��נה, ��לדת זה הרי �ְְֲֵֵֶֶֶֶַָ
עד ח�ב, ואינ� ��נה; ��לדת זה הרי ה�בינה, את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהמג��

יד ה�כניס �גר�גרת. �ת��[הגרז�]ה�ר��[קת]��ג�� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַֹ
��.[החור]העי� ���צא �ל וכ� ��נה; ��לדת זה הרי ,��� ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ

��קע �י� �מסמר, ��קע �י� � �ע� ע� ה��קע �ל ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָוכ�
עצמ� בחברתה]�ע� ע� זה[חתיכת הרי � ��תאחד עד ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָ

וח�ב. ��נה, ְֶֶֶַָ��לדת

.„È� �רנג�לי�, �ל �ל�ל �ה�א �ל נקב דיהע��ה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָ
�ל �לת ה�חזיר ��נה. מ��� ח�ב � הא�ר לה� ֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ���נס

��ת ו�ל הקרקע]��ר, מעל הבנוי יציע[בור ו�ל [חדרו�, ְְִֶֶַָ
הבית] ��נה.שלפני מ��� ח�ב �ִֶַָ

.ÂËמנת על ��ס�ר וה�א, ח�ב; �ה�א, �ל ְְְִֵֶֶַַַָָָֹה��תר
אהל ה��תר �ט�ר. ה�חתה, �ר� סתר א� אבל ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלבנ�ת;
וח�ב; ס�תר, ��לדת זה הרי � �ק�ע ע� ��רק א� ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקב�ע,

לת��. ��ת��� ְְְִֵֵֶַַוה�א,

.ÊËבר� הע��ה וכל ח�ב. אחת, ה�יה ���י� ְִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָה��ה
וח�ב. ���י�, מ�ה ��לדת זה הרי � מלאכה �מר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�ה�א

אפ�� צ�רה �כלי וה�ר זכ�כית, �כלי המנ�ח ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָ�יצד?
והמגרד ה��רה, הבליטות]מקצת �ה�א,[מיישר �ל ְְְִֵֶַַָָָָ

�מ�כת �י� �בני� �י� �ע� �י� �ה�א �ל נקב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָוהע��ה
�תח וכל וח�ב. ���י�, מ�ה ��לדת זה הרי � �כלי� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ�י�
ע��ת�. על ח�בי� אי� �לה�ציא, להכניס ע��י ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ�אינ�

.ÊÈ�מוגלה]�חי�[מבקע]ה�פי להרחיב[ובו �די ���ת ְְְְְִִִֵֵַַַָ
�רפ�אה מת��ני� �ה� ע��י�, �הר�פאי� �דר� ה��ה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�י
��� ���י�, מ�ה מ��� ח�ב זה הרי � ה��ה �י ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָלהרחיב
ה�חה מ��ה לה�ציא הפי�� וא� הר�פא; מלאכת ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהיא

מ�ר. זה הרי ,���ֲֵֶֶָ�ָ

.ÁÈ.�י��� מ�ה מ��� ח�ב �ה�א, �ל האב� את ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהמס�ת
�יד�[מסדר]המצ�ד ות�נ� ה�ני�, �יס�ד האב� את ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

���י�. מ�ה מ��� ח�ב � ל� הרא�י ��ק�� ְִִִֶַַַַַָָָָָָוה��יב�
ה�גדי� �על יבלת בבגד]ה��קח שנתערבה ע� [נסורת ְְִֵֶֶַַַַָֹ

מ�ה מ��� ח�ב � צמר ��כלי היב�ל�ת א�� �ג�� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�יד�,
עסק �ר� הסיר� א� אבל עליה�; ��ק�יד וה�א, ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ���י�;

כוונה] �די[בלי �חרה, חד�ה ט�ית המנער �ט�ר. זה הרי ,ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
�הא�ני� �דר� ,�� ה�תלה ה�ב� ה�ה�ב �להסיר ִָ�ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָלנא�ת�

מ�ר. מק�יד, אינ� וא� ח�את; ח�ב � ָ�ְְִִִֵַַַָָע��י�

.ËÈח�ה �ג�� ח�ב, � א�ת� לצ�ד מינ� ��ר� �בר ְִֶֶֶַַַָָָָָָה�ד
מח�ר �אינ� למק�� א�ת� ��צ�ד וה�א, ודגי�; ַ�ְְְְְִֵֶֶָָָָוע�פ�ת
א� לבית �הכניס� עד צבי אחר �רד� �ג�� �יצד? ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָצידה.
עד הע�� את �הפריח א� עליו, ונעל לחצר, א� ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלג�ה
�ת�� ה��, מ� �ג ��לה א� עליו, ונעל למג�ל, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָ�הכניס�
לבית, צ��ר הפריח א� אבל ח�ב. זה הרי � מי� �ל ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָספל
מי�, �ל לברכה ה�� מ� ועקר� �ג �הבריח א� עליו, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָונעל
עליו ונעל רחב, לטרקלי� ��כנס עד צבי אחר �רד� ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָא�
יב�א �א� � �מ�רה צידה ז� �אי� �ט�ר; זה הרי �ְֲִִֵֵֶֶֶָָָָ
ה�ד לפיכ�, מ��. א�ת� ולצ�ד אחריו לר�� צרי� ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָֹלקח��,

ל��ה ��כניס�� עד ח�ב אינ� � קט�]ארי �ה�א[חדר ��� ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
.�� ֱֶָָנאסר

.Îח�ה�� לח�ה י�יע �� יר�� �א� מק�� [תנועה]�ל ְִִִִֶַַַַָָָָָ
צל ���ל עד לזה זה קר�בי� ה�תלי� �הי� א� ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאחת,
הבריח וא� קט�; מק�� זה הרי � �אחד לאמצע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ניה�

�ה�א �מק�� ח�ב. לת�כ�, �� וכ��צא �ה�בי מ�ה �ד�ל ְְְִִֵֶֶַַַָָָ
�ט�ר. לת�כ�, ח�ה ְְִַַַַָָה�בריח

.‡Îאר� ואחד ���רה, האמ�רי� �רצי� �מ�נה ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָאחד
�י� מ���, אחד ה�ד � צידה למינ� ��� �רמ�י� ֵָ�ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָ�קצי�
ה�איל ח�ב, � �ה� ל�חק א�א לצר� ��א �י� ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלצר�
ח�ב לג�פ�, צריכה �אינ� ��לאכה וצד; לצ�ד ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָונת���

ח�ב. � ה��מה ואת ה��� את ה�ד ְֵֶֶֶַַַַָָָָָָעליה.

.·Îוכ��צא וארנבי� צביי� ��צ�ד� �די �לבי� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהמ��ח
ה�בי אחר ר�ד� ה�א והיה ה�לב, מ�ני ה�בי �ברח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�ה�,
הרי � ותפ� ה�לב �ה�יע עד והבהיל�, �פניו �עמד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָא�
�ע�פ�ת. ה�� ��ר� הע��ה וכ� וח�ב. ה�ד, ��לדת ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָזה

.‚Î�נעל�ה ח�ב. � �פניו אחד ונעל לבית, ��כנס ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָצבי
� �ני� �נעל�ה� לנעל, יכ�ל אחד אי� וא� �ט�רי�; ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹ�ני�,

מ�ה� לא ה�תח על אחד י�ב סתמו]ח�בי�. לא וי�ב[� , ְִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ
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ה�ני �בא �מ�ה�, הרא��� י�ב ח�ב; ה�ני � �מ�ה� ִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָה�ני
הרא��� ל�, והל� הרא��� �עמד �י על א� � �צ�� ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָוי�ב
עד �מק�מ� לי�ב ל� �מ�ר �ל��, ע�ה לא וה�ני ְִֵֵַָ�ְְִֵַַָָָֹח�ב;
ל�מר� �ית� לנ�על ��מה? זה למה ה�בי. ול�ח ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהערב
צ��ר ל� נכנסה �ל��. ע�ה ��א �ת�כ�, �מ�ר צבי ְְְְְְְִִִִֶָָָָָֹונמצא

�נפיו בגדו]�חת �מ�ר.[� ��ח��, עד �מ��ר� י��ב � ְְְְֵֶֶַַַַַָָָ�ָ

.„Î.ט�ר� � קט� א� ח�לה, א� ח�ר, א� זק�, צבי ְִִֵֵֶַָָָָָה�ד
ה�צ�דה מ� וע�� ח�ה �המה �ט�ר.[מלכודת]המפרק , ְְְִֵֵַַַָָָָָָ

על�ה וי�ני ותרנג�לי� א�זי� �ג�� ��ר��ת�, וע�� ח�ה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָה�ד
חזיזי� חגבי� �ג�� צידה, �מינ� �אי� �בר ה�ד �ט�ר. �ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָ

דבורי�] הרי[מי� � �א�� וכ��צא �פרע��י� וי���י� ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָצ�רעי�
�ט�ר. ֶָזה

.‰Î�ה� וכ��צא ועקר�י� נח�י� �ג�� ה��יקי�, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָרמ�י�
לצ�ד מ�ר ונ��כי�, ה�איל � ממיתי� �אינ� �י על א� �ְְְִִִִִֵֶַַָ�ָָ
ה�א �יצד מ��יכת�. לה�צל ��ת��� וה�א, ���ת; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָא�ת�

עליה� מ�י� א� �לי, עליה� ��פה דרכ�]ע��ה? ,[חוס� ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַ
י�יק�. ��א �די � ק��ר� ְְִֵֶַָֹא�

יא ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות
ה��טל‡. �ל א�א �לבד, ��חט ולא ח�ב. ְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹה��חט,

�י� � ו�ר� ודג וע�� �בהמה ח�ה מיני מ�ל לאחד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָנ�מה
�נחירה �י� הח�נק[דקירה]��חיטה, ח�ב. � �ה�יה �י� ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

א� לפיכ�, ��חט; ��לדת זה הרי ��מ�ת, עד החי ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאת
מ��� ח�ב � ��ת עד וה�יח� מי�, �ל מ�פל �ג ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהעלה
�י� �סלע �� ��ב� �יו� א�א ��מ�ת, עד ולא ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹח�נק;
למעי יד� ה��יט לחי�ת. יכ�ל אינ� �עדי� ח�ב, � ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָסנ�יריו

��מעיה ע�ר ודל�ל מחיבורו]ה�המה, ח�ב.[ניתקו � ְְְִֵֵַָ�ְֵֶֶַָָָ

מ�·. נהוי� א� �נקבה, מ�כר ורבי� �רי� �ה� ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָרמ�י�
�המה �ה�רג ח�ב א�ת�, הה�רג � ה�רע��י� �מ� ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָהעפר
ה�ר�ת �מ� ה�ללי� מ� �הוית� רמ�י� אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָוח�ה;
ות�לעי� ��ר �ל ��לעי� �ג�� � �ה� וכ��צא ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָ�הבאי��

�ט�ר.��ת�� הה�רג�, � ה�טנ��ת ְְְִִֶַַָָ

כליו‚. מכיני�]ה�פלה בגדיו מ�לל[מנקה � ���ת ְְֵֵֶַַַָָ
באצבעותיו] את[משפש� להרג �מ�ר וז�רק�; ה��י�, ֲֶַָֹ�ְְִִֶַָאת

ה�עה. מ� �ה� מ�ני ���ת, ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָה��י�

זב�ב„. �ג�� � ו�אי �ממיתי� נ��כי� �ה� ורמ� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָח�ה
ונח� ��חדיב, ועקרב ��נינוה, וצרעה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ��מצרי�,
להרג� מ�ר � מק�� �כל ��טה וכלב י�ראל, ְְָָָ�ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָ��אר�
אחריו, רצי� הי� א� � ה��יקי� �ל ��אר ���רא�. ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ���ת,
מ�פניו, ��רחי� א� �מק�מ� י��בי� הי� וא� להרג�; ְְְְְְְִִִִִָָָָָָָ�מ�ר
מ�ר. והרג�, ה��כ� ��עת ��� לפי �רס� וא� להרג�; ָ�ְֲִִַַָָ�ְְְְְִִָָָָָאס�ר

לע��ת‰. �די הע�ר מ� [קל�קמיע[לכסות]ה�פ�יט ְְֲִִֵֵַַַַָָ
ורפואה] לסגולה הקודש שמות מ�ע� המע�ד וכ� ח�ב. ,ְְִֵֵַַַָ

ה��לח ואחד המע�ד, ואחד ח�ב. קמיע, לע��ת �די ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהע�ר
וכ� �אכלי�. ע��ד ואי� ה�א. ע��ד מי� �ה�ליחה, �ְְְֳִִִִִֵֵֶַָָָ
ה�א ואיזה ח�ב. קמיע, לע��ת �די הע�ר מ� ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָה��חק
מיתה, אחר הע�ר מעל ה�מר א� �ער ה�עביר זה ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמ�חק?

הע�ר. �ני ��חליק ְְִֵֶַַָעד

.Âהחיצוני]��כס�סט�ס[מפריד]המפרק העור מעל[� ְְְֵֵַַָ
הפנימי]ה�ל� העור וח�ב.[� מפ�יט, ��לדת זה הרי � ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָ

�יד� המר�כ� א� ��תק�ה, עד �רגל� הע�ר על ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָה��רס
זה הרי � ע��י� �הרצעני� �דר� א�ת� �מ�וה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָ�מ��כ�

האברה מ� נ�צה ה��רט וח�ב. מע�ד, העו�]��לדת [כנ� ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
רט�ה הממרח וכ� וח�ב. מ�חק, ��לדת זה הרי [תחבושת]� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

מ�ברי� �ה� וכ��צא זפת, א� �עוה, א� �ה�א, ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�ל
�ני� ��חליק עד פניה�]ה�תמרחי�, מ���[� ח�ב � ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

ח�ב הע��די�, �י� ה�ת�ח הע�ר על �יד� ה�� וכ� ְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמ�חק.
מ�חק. ִֵמ���

.Êוה�א ח�ב; קמיע, לע��ת �די הע�ר מ� ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָהמח��
ה�א � �כ�נה ויח�� רח��, �מ�ת אר�� למידת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹ��ת���

הפסד �ר� חת� א� אבל מלאכה; א�[השחתה]�היא , ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ
�מתע�ק א�א למידת�, כ�נה כוונה]�לא �מ�חק[בלי א� ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ה�נ� את וה��מט �ט�ר. זה הרי הקשה]� ראשו �[חות� ְֲֵֵֶֶַַָָָ
�ל�נס�ת רא�י המגרד וכ� וח�ב. מח��, ��לדת זה ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהרי

חתיכה[קרשי�] �ל וכ� מח��. מ��� ח�ב ארז, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ל
חר� העצי�[נגר]��ח�� מ� לחתו�]הע� א�[שדרכו , ְִִֵֵֶַַָָָֹ

קיס� ה��טל מח��. מ��� ח�ב � ה��כ�ת מ� מ�כת ְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָחר�
�קטמ� מ�פניו, ע� חד]�ל א�[עשאו ��יו �� לחצ�ת ְְְִִֵֶַָָָָ

ח�ב. � ה�לת את �� ְִֶֶֶַַַָֹלפ�ח

.Á,�ב� �ג�� � �המה למאכל רא�י �ה�א �בר ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָ�ל
וה� לחי�, התמר]צי�וע�בי� מ�ר[עלי � �ה� וכ��צא , ְְֲִִִֵֶַַַָָ�ָ

א�ת� ביד]לקט� ����[לחותכ� �ה� �אי� מ�ני ���ת, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ
�י על וא� �ה�, להריח ב�מי� עצי לקט� �מ�ר ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ�ִֵ�לי�.

�מפ�ח ויב�י�; ק�י� �י�[שובר]�ה� ��רצה, �ל מה� ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
קט�. ע� ���ח �י� �ד�ל, ע� ִִֵֵֵֶֶַַָָָ���ח

.Ëא�ת�ת ��י על[אותיות]ה��תב �תב וה��חק ח�ב. , ְְְֵֵֵַַַַָָ
א�ת ה��תב ח�ב. א�ת�ת, ��י ה�חק �מק�� לכ�ב ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹמנת
וי� �ד�לה, אחת א�ת מחק �ט�ר; ���י�, �ד�לה ְְְְִִֵַַַַַַָָָָאחת
וה�לי� אחת א�ת �תב ח�ב. � ��י� לכ�ב �די ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹ�מק�מ�

�[סיי�] הע�ר לקלקל מנת על ה��תב ח�ב. ה�פר, את ��ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
אבל ה�תב; על א�א ה�תב, מק�� על ח��ב� �אי� ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָח�ב;
�מחק ספר ��י על �י� נפלה �ט�ר. לקלקל, מנת על ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָה��חק

ה�נקס ��י על �עוה נפלה רשימות]א�ת�, �מחק[לוח ְְֲִֵַַַַַָָָָָָ
ח�ב. א�ת�ת, ��י לכ�ב �די �מק�מ� י� א� � ְְְְִִִֵֵֵַָָָֹא�ת�

.Èאחד �� וה�א �עמי� �פ�לה א�ת בעלה��תב �] ְְֲִֵֵֶַַַָָ
�בכלמשמעות] �תב �כל וה��תב ח�ב. � �ג �ת רר �מ� ,ְְְְְֵֵַַַָָָָָ

סמי�נ�ת מ�ני ואפ�� ח�ב, � דיו]ל��� סוגי .[ב' ְְֲִִִֵַַָָ

.‡Èתב� ��י על �תב א� ל�תב, סמ�� אחת א�ת ְְְֵֵַַַַַַָָָָה��תב
כתובות] שכבר אותיות על וכתב[כותב חית לכ�ב ה�ת��� ,ְְְִִֵֵַַַָֹ

א�ת ה��תב א�ת��ת, מ�אר �זה ���צא �ל וכ� זיני�, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ�ני
נה�י� אי� �הרי ���רה אחת וא�ת �אר� [נקראי�]אחת ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ואי� �נקס ��י ��ני א�ת��ת ��י ��תב א� זה, ע� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָזה
��ני א� זוית, �תלי ��ני �תב� �ט�ר; � זה ע� זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָנה�י�

�נקס ח�ב.[הסמוכי�]��י � זה ע� זה נה�י� וה� , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

.·Èויל� מעובד]לקח א�ת[עור עליו וכתב ,�� וכ��צא ְְְִֵַַַָָָָ
�נ�ה א�ת וכתב ה���, �א�ת� והל� ז�, �מדינה ְְְְְִִִַַַַַָָָָאחת
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��קרב�, ��זמ� ח�ב; � אחרת �מג�ה אחרת ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�מדינה
לקריבת�. מע�ה מח�רי� ואינ� זה, ע� זה ְֲִִִֶַָָָ�ְְְִִֵֶֶֶָנה�י�

.‚Èבה� מ��ה ���רי� �י על א� � אחת א�ת ִִִֵֵֶֶַַַַַָָה��תב
א�ת� ק�רי� וה�ל מ�, ��תב �ג�� �יצד? �ט�ר. ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ�למה,

מני� �מק�� ��תב� א� �מי[מספר]מע�ר, היא �הרי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָ
וע�ה אחת, א�ת ה��י� �ט�ר. זה הרי � אר�עי� ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ��תב
� זיני� �ני ונע�ה החית, �ג �ח�ק �ג�� � ��י� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָא�ת�

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַַָָֹח�ב.

.„È,פיו� �רגל�, יד�, לאחר א� ��מאל�, ְְְְְִִֵַַַַָֹה��תב
��מאל ל� �היא �ימינ�, ��תב א�ר �ט�ר. � ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ�במר�ק�
���י וה��לט ח�ב. ��מאל�, �תב וא� �ט�ר; � אד� ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹ�ל
קט� ח�ב. � ��מאל� �י� �ימינ� �י� וכתב ��וה, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹידיו
א�חז �ד�ל ח�ב; � וכ�תב �יד� א�חז וגד�ל ��למ�ס, ְְְְֵֵֵַָָָָ�ֵַא�חז

�ט�ר. � וכתב �יד� א�חז וקט� ְְְְֵַָָָָָ�ַ��למ�ס,

.ÂËוע�מד הר��� �דבר ��כ�ב עד � ח�ב ה��תב ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹאי�
מתקיי�] וקלקנ��ס,[� וק��ס, וסקרה, ��ח�ר, �י�, �ג�� ,ְְְְְְִָ�ְְְַַ

�ג�� עליו, ה�תב ��תק�� �בר על ויכ�ב �ה�; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכ��צא
�דבר ה��תב אבל �ה�. וכ��צא וע�, �ניר, �קל�, ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָע�ר,
�די� ��תב א� �ר�ת, �מי מ�קי� �ג�� ע�מד, ר��מ� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ�אי�
� ע�מד �אינ� �בר �ל ועל ירק�ת עלי על �� ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָוכ��צא
�בר על הע�מד, �דבר ��כ�ב עד � ח�ב אינ� ְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ�ט�ר.
הע�מד, �תב ��מחק עד � ח�ב ה��חק אי� וכ� ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהע�מד;

הע�מד. �בר ֵֵַָָָמעל

.ÊËעל א� ע�ר; �ה�א מ�ני ח�ב, � ��ר� על ְְִֵֵֶַַַַַָָה��תב
זה הרי זמ�, לאחר ה�תב מעברת ��ר� �חמימ�ת ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ�י
�תב, צ�רת ��ר� על המ�רט אבל ��מחק. לכתב ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָ��מה
��תב; מ��� ח�ב �תב, �תבנית הע�ר על ה��רע ְְְִִֵֵַַַַַָָָָ�ט�ר.

�י� ה�עביר �ט�ר. �תב, �תבנית הע�ר על [שחור]הר��� ְְְְֲִִֵַַַַָָָָ
סקרא ��י אדו�]על ��תב,[דיו מ��� אחת ��י�; ח�ב � ְְִִִֵֵַַַַַַָָ

��י על וסקרא �י�, ��י על �י� העביר מ�חק. מ��� ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַַָואחת
�ט�ר. � �י� ��י על סקרא א� ְְְִִֵַַָָָסקרא,

.ÊÈ�ר�מי הר��� �יצד? ה�א. ��תב ��לדת ְִֵֵֵֵֶֶַָָר���,
�כחל העי�]וצ�ר�ת אדו�]�ב��ר[מכחול וכ��צא[צבע ְְְְֵַַַָֹ

��תב; מ��� ח�ב זה הרי � ר��מי� �ה��רי� �דר� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�ה�,
הר��� את ה��חק מנת]וכ� ��לדת[על זה הרי � לת�� ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
המ�רטט וח�ב. �חת[קו]מ�חק, א�ת�ת ��י לכ�ב �די ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָֹ

חר�י ח�ב. �רט�ט, נגרי]א�ת� ח�ט[� ��עבירי� העצי� ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
סקרא אדו�]�ל �[פס ��וה ��נסר �די ה��רה ��י על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ה��לי� וכ� מ�רטט; ��לדת זה אבני�]הרי [מסתתי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ואחד ��וה. האב� ��פ�ל �די �אבני� �� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ�ע��י�

ח�ב. זה הרי � צבע �לא א� �צבע, ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָֹהמ�רטט

קודש שבת

יב ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות
לאפר;‡. צרי� ��הא וה�א ח�ב; �ה�א, �ל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה�בעיר

מקלקל. �ה�א מ�ני �ט�ר, � ה�חתה �ר� הבעיר א� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאבל
א� ח�ב, � �ירת� ה��ר� א� חבר�, �ל �די�� ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָוה�בעיר
והרי מ��נא�, לה�ק� ���נת� מ�ני מ�חית; �ה�א �י ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעל

על[נתיישבה]נתקררה �ק�רע ונע�ה חמת�, ו�ככה �ע�� ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָ
מריבה ��עת �חבר� �כח�בל ח�ב, �ה�א �חמת�, א� ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמת�
את ה�דליק וכ� הרע. יצר� אצל ה� מת�ני� א�� ��ל �ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
זה הרי � להאיר �י� להתח�� �י� העצי�, את א� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָה�ר

לצרפ� �די ה�רזל את המח�� הרי[לחזקו]ח�ב. � ��י� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
וח�ב. מבעיר, ��לדת ְְִֶֶֶַַָזה

ואחד·. ה�ר, את המכ�ה אחד ח�ב. �ה�א, �ל ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהמכ�ה
�ל �חלת המכ�ה אבל ע�. �ל ה�חלת את ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָהמכ�ה
ה�רזל ל�ט�י ��� ח�ב, � לצר� נת��� וא� �ט�ר; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמ�כת,
א�ת� �מכ�י� �חלת, ��ע�ה עד ה�רזל את מח�י� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָע��י�,
ח�ב, א�ת� �הע��ה לצר�, ה�א וזה לח�מ�; �די ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ��י�

� המכ�ה. ��לדת מ�כתוה�א �ל �חלת לכ��ת מ�ר ְְֶֶֶַַ�ְֶֶֶֶֶַַַָ
לת�� �מ� ה��ת� ר�י�. �� י�ק� ��א �די הר�י�, ְְִֵֶֶַַָ�ְְִִֵֶַָֹ�ר��ת

וה�ס��ק מבעיר; מ��� ח�ב ה�ל�ק, מ�[נוטל]ה�ר ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָ
מכ�ה. מ��� ח�ב ���ר, ְִֵֶֶֶֶַַַַָה�מ�

א��ד‚. מ�ני א�ת� המכ�ה � ���ת ��פלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�לקה
א��ד א�א ��ת, ��חה ה�מ�� א��ד �אי� ח�ב; ִִֵֶֶֶַַַַָָָָָה�מ��,
וי�יח� ימ�ת�, ��א �די אד� �ני יצא� לפיכ�, ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹנפ��ת.

.��� ה�דינה �ל ��רפת ואפ�� �להט, ָ�ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָהא�

�י�„. מלאי� �י� ה�לי�, �כל מחיצה לע��ת ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ��מ�ר
חד�י� חר� �לי אפ�� ה�לקה. תעבר ��א �די ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹריקני�,
���אי �י על א� מחיצה, מה� ע��י� � מי� ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָמלאי�
��י על קערה וכ�פי� מ�ר. ���י, ��ר� �מכ�י�; ְְִֵַַָָָ�ְְְְִִִִֶַַַמת��עי�

���רה. �אחז ��א ��ביל ְֱִִֵֶֶַַָֹֹה�ר,

��ה‰. קטנה]�בה �ה�[ארו�]�מג�ל[תיבה �אחז ְִִֵֶֶַָָָָָ
הא�ר �אי� מ�ברי� �� וכ��צא �די ע�ר מביא � ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָהא�ר
�די נ�ר�, לא �עדי� ה�צה על �פ�ר�� א�ת�, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמלהטת

הא�. ל� �עבר ֲֵֶַָֹֹ��א

.Â�וא ;�� �מת��ה ���ט� הא�ר, �� �אחז ְְְִִִֶֶַַַָָָָָט�ית
���ט� הא�ר, �� �אחז ��רה ספר וכ� �בתה. ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָ�בתה,
לא �עדי� ה�ד מ� מי� ונ�ת� �בה. �בה, וא� ;�� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוק�רא
��י על �ל�ק נר �כח �בתה. �בתה, וא� הא�ר; �� ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָנתלית
�בה; �בה, וא� נ�פל; וה�א ה�בלה את נ�ער ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָה�בלה,
לטלטל�. אס�ר ��בה, �י על א� � מ�ערב ה�יח� א� ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָאבל

.Ê,'כ�ה� ו'אל '��ה' ל� א�מרי� אי� � לכ��ת ��א ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָנכרי
אי� לכ��ת, ��א קט� אבל עלינ�. �ביתת� �אי� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמ�ני

אביו �עת על ע��ה ��היה וה�א, � ל� [מבי���מעי� ְְְִִִֶֶֶַַַָ
אביו] להנאת �י�שהכיבוי �ית אי� עצמ�, מ�עת אבל ;ְֲִִֵֵַַַָ

המכ�ה '�ל ל�מר: ה�יר� �בדלקה להפרי��. עליו ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ�ְמצ�י�
מפסיד'. ְִֵַאינ�

.Áה�לאכ�ת מאב�ת מלאכה לר��ת, מר��ת ְְְְֲִֵֵַַָָָָָהה�צאה
מ�ה מ�י ת�רה, ��פי �ל ע� זה, ��בר �י על וא� ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהיא.
אל וא�ה "אי� ���רה: א�מר ה�א הרי � נאמר� ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמ�יני
מהביא"; הע� ו��לא ה�ד�, לתר�מת מלאכה ע�ד ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹיע��
למד� וכ� א�ת�. ק�רא 'מלאכה' � �ההבאה למד�, ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָָהא
אר�ע מ�ח�ת הר�י� �ר��ת �ה�עביר ה�מ�עה, ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַָָמ�י
וח�ב. לר��ת, מר��ת �מ�ציא ה�א הרי � אר�ע ְְְְְְֲִִֵֵַַַָלס��
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��קרב�, ��זמ� ח�ב; � אחרת �מג�ה אחרת ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�מדינה
לקריבת�. מע�ה מח�רי� ואינ� זה, ע� זה ְֲִִִֶַָָָ�ְְְִִֵֶֶֶָנה�י�

.‚Èבה� מ��ה ���רי� �י על א� � אחת א�ת ִִִֵֵֶֶַַַַַָָה��תב
א�ת� ק�רי� וה�ל מ�, ��תב �ג�� �יצד? �ט�ר. ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ�למה,

מני� �מק�� ��תב� א� �מי[מספר]מע�ר, היא �הרי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָ
וע�ה אחת, א�ת ה��י� �ט�ר. זה הרי � אר�עי� ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ��תב
� זיני� �ני ונע�ה החית, �ג �ח�ק �ג�� � ��י� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָא�ת�

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַַָָֹח�ב.

.„È,פיו� �רגל�, יד�, לאחר א� ��מאל�, ְְְְְִִֵַַַַָֹה��תב
��מאל ל� �היא �ימינ�, ��תב א�ר �ט�ר. � ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ�במר�ק�
���י וה��לט ח�ב. ��מאל�, �תב וא� �ט�ר; � אד� ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹ�ל
קט� ח�ב. � ��מאל� �י� �ימינ� �י� וכתב ��וה, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹידיו
א�חז �ד�ל ח�ב; � וכ�תב �יד� א�חז וגד�ל ��למ�ס, ְְְְֵֵֵַָָָָ�ֵַא�חז

�ט�ר. � וכתב �יד� א�חז וקט� ְְְְֵַָָָָָ�ַ��למ�ס,

.ÂËוע�מד הר��� �דבר ��כ�ב עד � ח�ב ה��תב ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹאי�
מתקיי�] וקלקנ��ס,[� וק��ס, וסקרה, ��ח�ר, �י�, �ג�� ,ְְְְְְִָ�ְְְַַ

�ג�� עליו, ה�תב ��תק�� �בר על ויכ�ב �ה�; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכ��צא
�דבר ה��תב אבל �ה�. וכ��צא וע�, �ניר, �קל�, ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָע�ר,
�די� ��תב א� �ר�ת, �מי מ�קי� �ג�� ע�מד, ר��מ� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ�אי�
� ע�מד �אינ� �בר �ל ועל ירק�ת עלי על �� ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָוכ��צא
�בר על הע�מד, �דבר ��כ�ב עד � ח�ב אינ� ְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ�ט�ר.
הע�מד, �תב ��מחק עד � ח�ב ה��חק אי� וכ� ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהע�מד;

הע�מד. �בר ֵֵַָָָמעל

.ÊËעל א� ע�ר; �ה�א מ�ני ח�ב, � ��ר� על ְְִֵֵֶַַַַַָָה��תב
זה הרי זמ�, לאחר ה�תב מעברת ��ר� �חמימ�ת ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ�י
�תב, צ�רת ��ר� על המ�רט אבל ��מחק. לכתב ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָ��מה
��תב; מ��� ח�ב �תב, �תבנית הע�ר על ה��רע ְְְִִֵֵַַַַַָָָָ�ט�ר.

�י� ה�עביר �ט�ר. �תב, �תבנית הע�ר על [שחור]הר��� ְְְְֲִִֵַַַַָָָָ
סקרא ��י אדו�]על ��תב,[דיו מ��� אחת ��י�; ח�ב � ְְִִִֵֵַַַַַַָָ

��י על וסקרא �י�, ��י על �י� העביר מ�חק. מ��� ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַַָואחת
�ט�ר. � �י� ��י על סקרא א� ְְְִִֵַַָָָסקרא,

.ÊÈ�ר�מי הר��� �יצד? ה�א. ��תב ��לדת ְִֵֵֵֵֶֶַָָר���,
�כחל העי�]וצ�ר�ת אדו�]�ב��ר[מכחול וכ��צא[צבע ְְְְֵַַַָֹ

��תב; מ��� ח�ב זה הרי � ר��מי� �ה��רי� �דר� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�ה�,
הר��� את ה��חק מנת]וכ� ��לדת[על זה הרי � לת�� ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
המ�רטט וח�ב. �חת[קו]מ�חק, א�ת�ת ��י לכ�ב �די ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָֹ

חר�י ח�ב. �רט�ט, נגרי]א�ת� ח�ט[� ��עבירי� העצי� ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
סקרא אדו�]�ל �[פס ��וה ��נסר �די ה��רה ��י על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ה��לי� וכ� מ�רטט; ��לדת זה אבני�]הרי [מסתתי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ואחד ��וה. האב� ��פ�ל �די �אבני� �� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ�ע��י�

ח�ב. זה הרי � צבע �לא א� �צבע, ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָֹהמ�רטט

קודש שבת

יב ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות
לאפר;‡. צרי� ��הא וה�א ח�ב; �ה�א, �ל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה�בעיר

מקלקל. �ה�א מ�ני �ט�ר, � ה�חתה �ר� הבעיר א� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאבל
א� ח�ב, � �ירת� ה��ר� א� חבר�, �ל �די�� ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָוה�בעיר
והרי מ��נא�, לה�ק� ���נת� מ�ני מ�חית; �ה�א �י ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעל

על[נתיישבה]נתקררה �ק�רע ונע�ה חמת�, ו�ככה �ע�� ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָ
מריבה ��עת �חבר� �כח�בל ח�ב, �ה�א �חמת�, א� ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמת�
את ה�דליק וכ� הרע. יצר� אצל ה� מת�ני� א�� ��ל �ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
זה הרי � להאיר �י� להתח�� �י� העצי�, את א� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָה�ר

לצרפ� �די ה�רזל את המח�� הרי[לחזקו]ח�ב. � ��י� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
וח�ב. מבעיר, ��לדת ְְִֶֶֶַַָזה

ואחד·. ה�ר, את המכ�ה אחד ח�ב. �ה�א, �ל ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהמכ�ה
�ל �חלת המכ�ה אבל ע�. �ל ה�חלת את ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָהמכ�ה
ה�רזל ל�ט�י ��� ח�ב, � לצר� נת��� וא� �ט�ר; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמ�כת,
א�ת� �מכ�י� �חלת, ��ע�ה עד ה�רזל את מח�י� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָע��י�,
ח�ב, א�ת� �הע��ה לצר�, ה�א וזה לח�מ�; �די ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ��י�

� המכ�ה. ��לדת מ�כתוה�א �ל �חלת לכ��ת מ�ר ְְֶֶֶַַ�ְֶֶֶֶֶַַַָ
לת�� �מ� ה��ת� ר�י�. �� י�ק� ��א �די הר�י�, ְְִֵֶֶַַָ�ְְִִֵֶַָֹ�ר��ת

וה�ס��ק מבעיר; מ��� ח�ב ה�ל�ק, מ�[נוטל]ה�ר ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָ
מכ�ה. מ��� ח�ב ���ר, ְִֵֶֶֶֶַַַַָה�מ�

א��ד‚. מ�ני א�ת� המכ�ה � ���ת ��פלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�לקה
א��ד א�א ��ת, ��חה ה�מ�� א��ד �אי� ח�ב; ִִֵֶֶֶַַַַָָָָָה�מ��,
וי�יח� ימ�ת�, ��א �די אד� �ני יצא� לפיכ�, ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹנפ��ת.

.��� ה�דינה �ל ��רפת ואפ�� �להט, ָ�ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָהא�

�י�„. מלאי� �י� ה�לי�, �כל מחיצה לע��ת ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ��מ�ר
חד�י� חר� �לי אפ�� ה�לקה. תעבר ��א �די ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹריקני�,
���אי �י על א� מחיצה, מה� ע��י� � מי� ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָמלאי�
��י על קערה וכ�פי� מ�ר. ���י, ��ר� �מכ�י�; ְְִֵַַָָָ�ְְְְִִִִֶַַַמת��עי�

���רה. �אחז ��א ��ביל ְֱִִֵֶֶַַָֹֹה�ר,

��ה‰. קטנה]�בה �ה�[ארו�]�מג�ל[תיבה �אחז ְִִֵֶֶַָָָָָ
הא�ר �אי� מ�ברי� �� וכ��צא �די ע�ר מביא � ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָהא�ר
�די נ�ר�, לא �עדי� ה�צה על �פ�ר�� א�ת�, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמלהטת

הא�. ל� �עבר ֲֵֶַָֹֹ��א

.Â�וא ;�� �מת��ה ���ט� הא�ר, �� �אחז ְְְִִִֶֶַַַָָָָָט�ית
���ט� הא�ר, �� �אחז ��רה ספר וכ� �בתה. ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָ�בתה,
לא �עדי� ה�ד מ� מי� ונ�ת� �בה. �בה, וא� ;�� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוק�רא
��י על �ל�ק נר �כח �בתה. �בתה, וא� הא�ר; �� ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָנתלית
�בה; �בה, וא� נ�פל; וה�א ה�בלה את נ�ער ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָה�בלה,
לטלטל�. אס�ר ��בה, �י על א� � מ�ערב ה�יח� א� ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָאבל

.Ê,'כ�ה� ו'אל '��ה' ל� א�מרי� אי� � לכ��ת ��א ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָנכרי
אי� לכ��ת, ��א קט� אבל עלינ�. �ביתת� �אי� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמ�ני

אביו �עת על ע��ה ��היה וה�א, � ל� [מבי���מעי� ְְְִִִֶֶֶַַַָ
אביו] להנאת �י�שהכיבוי �ית אי� עצמ�, מ�עת אבל ;ְֲִִֵֵַַַָ

המכ�ה '�ל ל�מר: ה�יר� �בדלקה להפרי��. עליו ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ�ְמצ�י�
מפסיד'. ְִֵַאינ�

.Áה�לאכ�ת מאב�ת מלאכה לר��ת, מר��ת ְְְְֲִֵֵַַָָָָָהה�צאה
מ�ה מ�י ת�רה, ��פי �ל ע� זה, ��בר �י על וא� ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהיא.
אל וא�ה "אי� ���רה: א�מר ה�א הרי � נאמר� ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמ�יני
מהביא"; הע� ו��לא ה�ד�, לתר�מת מלאכה ע�ד ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹיע��
למד� וכ� א�ת�. ק�רא 'מלאכה' � �ההבאה למד�, ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָָהא
אר�ע מ�ח�ת הר�י� �ר��ת �ה�עביר ה�מ�עה, ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַָָמ�י
וח�ב. לר��ת, מר��ת �מ�ציא ה�א הרי � אר�ע ְְְְְְֲִִֵֵַַַָלס��
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.Ëע�ר�� ���ציא עד ח�ב, לר��ת מר��ת ה��ציא ְְְִִִִֵֵֶַַַָאי�
הר�י� מר��ת א� הר�י�, לר��ת ה�חיד מר��ת ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָה��עיל,
אבל �נ�ה. �ר��ת וי�יח ז�, מר��ת ויעקר ה�חיד; ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹלר��ת
�ח�ת �ה�ציא א� עקר, ולא ה�יח א� ה�יח, ולא עקר ְְִִִִִִֶַַַַָָָֹֹא�
אר�ע לס�� אר�ע מ�ח�ת ה�עביר וכ� �ט�ר. � ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָמ��ע�ר
זה, מ�ד ��ע�ר ��עקר עד ח�ב אינ� � הר�י� ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ�ר��ת

אחרת. �צד ְְִֶֶַַַוי�יח�

.Èלדת�� זה הרי � ה���יט א� לר��ת, מר��ת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַה��רק
לס�� אר�ע מ�ח�ת ה���יט א� ה��רק וכ� וח�ב. ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָמ�ציא,
יד �לאחר וה��רק וח�ב. מ�ציא, ��לדת זה הרי � ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָאר�ע

כדר�] �ט�ר.[שלא ,ָ

.‡È��א ר���ת מ��י מר��ת החפ� מקצת [רה"יה��ציא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָ�ֵ
רה"ר] החפ�או �ל את ���ציא עד �ט�ר, � �נ�ה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָלר��ת

אפ�� חפצי�, מלאה �היא ק�ה ז�. לר��ת ז� מר��ת ,����ְְִֵ�ְֲֲִִִֵֶָָָ
�[גרעיני]מלאה ז� לר��ת ז� מר��ת ר�� וה�ציא חר�ל, ְְְִֵַָָ�ְְִֵָ

לזה. ה��מה �ל וכ� ה��ה. �ל את ���ציא עד ְֵֶֶַָָָ�ִֶֶַַָָ�ט�ר,
מ�י� מחשיב]�ה�לי אחד.[� �חפ� �� ��� �ל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

.·È,�חיק �ת�� �י� ��מאל�, �י� �ימינ�, �י� ְְִִִִֵֵֵֵַֹה��ציא
�ה�ציא מ�ני ח�ב, � �סדינ� ל� צר�רי� �מע�ת ��צא ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָא�
�י על א� ח�ב, � �תפ� על ה��ציא וכ� ה��ציאי�. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָ�דר�
מ�א היה ��� הר�י�; �ר��ת מע�רה למעלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ�ה��א�י
"��ת� ��אמר: מע�רה, למעלה ����� קהת ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�ני

א�ת�. ל�מדי� מ���� ה�לאכ�ת, וכל ְְְְִִִִַָָָָָי�א�";

.‚È�יד לאחר ה��ציא כדר�]אבל �במר�ק�,[שלא �פיו, , ְְְְֲִִֵַַַַָָ
למ�ה, ה�יס �פי �בג�� ��פ�ר �בכיס �ב�ער�, ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָ�אזנ�,
��א �ט�ר, � �בסנ�ל� �מנעל�, �ג��, �פי �בגד, �גד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ�י�

ה��ציאי�. �דר� ְִִִֶֶַה�ציא

.„È,בד� מ�א�י היה א� � רא�� על מ�א�י ִִֵַַַַָָָֹה��ציא
�מג�ל �בה א� מלא �ק �ה�א[ארו�]�ג�� �ה�, וכ��צא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ה��ציאי�, �ר� ��� ח�ב; � �יד� ות�פ� רא�� על ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמ�י�
קל, חפ� לקח א� אבל �יד�. א� �תפ� על �מ�ציא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָונמצא
וה�א וה�ציא�, רא��, על ספר א� ס�י� א� �גד �ה�יח ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹ�ג��
�דר� ה�ציא ��א �ט�ר; זה הרי � �ידיו א�חז ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאינ�
מ�חי� החפצי� לה�ציא הע�ל� רב �ר� �אי� ִָ�ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹה��ציאי�,
אר�ע לס�� אר�ע מ�ח�ת חפ� ה�עביר רא�יה�. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָעל
ח�ב. מרא��, למעלה �העביר� �י על א� � הר�י� ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ�ר��ת

.ÂËאר�ע �ת�� הר�י�, �ר��ת לטלטל לאד� ְְְְְְִִֵַַַַָָָָ�מ�ר
לטלטל ל� וי� �צ��; ע�מד �ה�א א��ת אר�ע על ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָא��ת
נ�ס היה וא� ל�; מ�דדי� ��� �בא�ה ה�ה. המר�ע ְְִִֶֶַַַָָָָָָ�ְְַָ�כל
אד�. �ל �ל �בינ�נית א��ת אר�ע ל� נ�תני� ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ�אבריו,

ה��לה רבינו]�מ�י ���רה[ממשה ��אמר ��ה אמר�, ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
אבל זה; למר�ע ח�� יטלטל ��א � �ח�יו" אי� ֲֶָָ�ְְְְְִִֵֶַַָֹ"�ב�
ורגליו ידיו ���פ�ט האד� אר� �מ�ת �ה�א זה, ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ�ְִ�מר�ע

לטלטל. ל� י� �לבד �� �ְְְִֵֵַַ

.ÊËאר�ע לת�� זה �ל א��ת אר�ע מקצת �ני�, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָהי�
��א �בלבד �אמצע, וא�כלי� מביאי� � זה �ל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹא��ת
�ל�ה, הי� וא� חבר�; �ל לת�� ��� מ��� זה ְְְֲִִִֵֶֶֶָָֹי�ציא

�ינתי� מבלע האמותוהאמצעי ח' בי� ה� אמותיו ד' �] ְְִֶָָ�ְְִֵַָ

מ�רשלה�] ה�א ��ני�[לאכול]� ע��, מ�רי� וה� ע�ה� �ְִֵֶָָ�ְִִִַָ
זה. ע� זה אס�רי� ֲִִִִֶֶַהחיצ�ני�

.ÊÈ�ול�נ הר�י�, מר��ת חפ� לעקר לאד� מ�ר ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ�ְִָלפיכ�,
האחר לחבר� חבר� וכ� א��ת; אר�ע �ת�� �ע�� ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָלחבר�
��ה ה�ל� �החפ� �י על וא� מאה; ה� אפ�� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��צ��,
א�א טלטל לא מה� אחד ��ל מ�ני מ�ר, � ���ת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ�ְִִַָמילי�

.��� א��ת אר�ע ְְֶַַַ�ת��

.ÁÈה�א� המר�ע �כל לטלטל לאד� ל� וי� ֶָ�ְְְְְִֵֵַַָָָָה�איל
�אר� מטלטל נמצא א��ת, אר�ע על א��ת ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַָֹאר�ע
א�ה. חמ�י ��ל�ה א��ת חמ� זה, מר�ע �ל ְֵַָ�ְֵֶַָָָֹ�ְְֲֶַאלכס�נ�
עד ח�ב, הר�י� �ר��ת ה��רק א� ה�עביר אי� ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָלפיכ�,
מק�� וכל א�ה. חמ�י ��ל�ה א��ת לחמ� ח�� ְְֵַָָָ�ְְֲִֵֶַַָָֹ��עביר
אר�ע 'ה�עביר א� אר�ע', לס�� אר�ע 'מ�ח�ת ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַַָ�אמרנ�
עד א��ת, אר�ע �ל האלכס�� מ�ח�ת ה�א � ח�ב' ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָא��ת

�ט�ר. מ�ה, �ח�ת העביר וא� ְֱִִִֶֶָָס�פ�;

.ËÈמר��ת חפ� הע�קר �יצד? מ��ת. �ל� �א� ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹנמצא
� הר�י� �ר��ת אחר �מק�� וה�יח� זה, מ�ק�� ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָהר�י�
מ�ר; זה הרי א��ת, אר�ע עד ה�ק�מ�ת �ני �י� היה ָ�ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָא�
א��ת חמ� �ת�� ה� ועדי� א��ת מאר�ע יתר �יניה� ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהיה
א��ת חמ� �יניה� היה �ט�ר; א�ה, חמ�י ְֵֵֵֵֶַַָָָָָ�ְָֹ��ל�ה
העביר �הרי ח�ב, זה הרי � ��וה א�ה חמ�י ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ְָֹ��ל�ה

מר�ע. �ל לאלכס�נ� ח�� ָ�ְְֲֵֶֶַַַהחפ�

יג ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות
�ר��ת‡. ה�עביר א� לר��ת מר��ת ה��ציא ְְְֲִִִִֵֵַַַאי�

מק�� ��י מעל ��עקר עד ח�ב, א��ת לאר�ע ח�� ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹהר�י�
וי�יח יתר, א� טפחי� אר�עה על טפחי� אר�עה �� ���ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

אר�עה. על אר�עה �� ��� מק�� ��י ְְֵֵֶַַַַַָָָָָעל

לפיכ�,·. אר�עה; על �אר�עה ל� ח��בה אד�, �ל ְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָיד�
�יד וה�יח� ז�, �ר��ת הע�מד אד� מ�ד החפ� עקר ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָא�
ע�מד היה א� וכ� ח�ב. � �נ�ה �ר��ת הע�מד אחר ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָאד�
ועקר �נ�ה לר��ת יד� �פ�ט א��, ר���ת מ��י ְְְִִֵַַָָָָ�ְְְִֵַַ�אחת
אליו יד� והחזיר ,�� הע�מד אד� מ�ד א� מ��ה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהחפ�
ע�מד �ה�א �מק�� החפ� ה�יח ��א �י על וא� ח�ב; �ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

�אר�. �מ�ח ה�א הרי �יד�, וה�א ה�איל ,��ְְְֲִֵָ�ֶָָָ

האכל‚. לה�ציא וח�ב לר��ת, מר��ת ויצא א�כל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹהיה
מ�ימה ��ח�ב�� מ�ני ח�ב; � לר��ת מר��ת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ��פיו

�]�יו את �דר�[מחשיבה ה�ציא ��א �י על א� מק��, ְִִִֶֶֶַַָֹ
א��, ר���ת מ��י �אחת ע�מד �היה מי וכ� ֵ�ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָה��ציאי�.

רקק א� מי� �הרי[ירק]וה��י� ח�ב; � �נ�ה �ר��ת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ
א�ת� ע��ה �מח�ב�� �נ�ה, �ר��ת וה�יח מר��ת, ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָעקר
א�ה �פי ז�, �ר��ת ע�מד היה מק��. ��י מעל עקר ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָ�א��

�ט�ר. � �� וה��י� �נ�ה, ְְְְִִִִָָָ�ר��ת

לר��ת„. יד� �פ�ט ר���ת, מ��י �אחת ע�מד ְִַָָ�ְְְִֵֵַַָָהיה
וה�ציא� מי�, מלאה ��ה ��י מעל מי� מ�� ונטל ְְִִֵַָָָ�ְְִִִֵֵַַַַָָָ�נ�ה,
א� אבל האר�. על מ�חי� ה� �א�� ,��� �ה�י� ח�ב; �ִֶַַַָ�ְִֵָ�ֲִִֶַָָָָ
�פ�ט ה�לי, ��י על �פר�ת ה�י�, ��י על צ� �לי ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהיה
נח� לא �הרי �ט�ר; � וה�ציא ה�ר�ת, מ� ולקח ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹיד�
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מק�� ��י מעל עקר ��א ונמצא האר�, ��י על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה�ר�ת
�ני על צפי� ה�ר�ת הי� א� ל�מר, צרי� ואי� ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָאר�עה.
על צ� �מ� היה א� וכ� �ט�ר. �ה�א � וה�ציא� ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָה�י�,

�ט�ר. � וה�ציא� ה�מ�, מ� וקלט ה�י�, ְְִִִֵֶֶַַַַַָָ��י

עד‰. ח�ב, לר��ת מר��ת ה��ציא �אי� אמרנ�, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ�בר
עקר ולא ה�יח א� ה�יח, ולא עקר א� אבל וי�יח; ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֹֹ��עקר
ר���ת, מ��י �אחת ע�מד �היה מי לפיכ�, �ט�ר. �ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ�
א� מ���; אחד �נטל� �יד�, וחפ� �נ�ה לר��ת יד� ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ�פ�ט

א ידיו והחזיר חפ�, ליד� אחד עצמו]ליו��ת� �[כלפי ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ה�יח. וזה עקר, ��ה מ�ני �ט�רי�; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ�ניה�

.Â;מ�ל�ה למעלה יד� ��היתה אמ�רי�? �ברי� ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹ��ה
זה הרי � לאר� סמ�� �ל�ה �ת�� יד� היתה א� ְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָֹאבל

וח�ב. �אר�, �ה�יח ְְִִִֶֶַַָָָ�מי

.Ê�יד חבר� �פ�ט א��, ר���ת מ��י �אחת ע�מד ֲֵֵַָָ�ְְְִֵֵַַָָהיה
ז�, �ר��ת הע�מד זה מ�ד חפ� ונטל �נ�ה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָמר��ת
זה �יד וה�יח� מאצל�, חפ� �ה�ציא א� אצל�; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַוהכניס�
�יד�, נת� חבר� �הרי �ל��, ע�ה לא הע�מד זה � ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהע�מד

וה�יח. עקר �הרי � ח�ב וחבר� מ�ד�; נטל ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָא�

.Á�חפ חבר� ונת� א��, ר���ת מ��י �אחת ע�מד ְֲֵֵֵֶַָ�ְְְִֵֵַַָָהיה
ועמד �נ�ה, לר��ת החפ� �א�ת� ויצא ��יו, על א� ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ�יד�
�עקירת �עליו, �חפ� ��פ� �עקירת מ�ני ח�ב; � ��ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
�ה�חת החפ�, �א�ת� ועמידת� ר��ת; מא�ת� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהחפ�
��יד�, �חפ� יצא א� לפיכ�, .�� �עמד ��רקע ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהחפ�
וה�א ונכנס חזר א�א �נ�ה, �ר��ת עמד ולא ��יו, על ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹא�
� ה��� ��צא עד ,��� ה��� �ל ונכנס יצא אפ�� � ֶַַָָ�ְְְֲִִַַָָָָ�יד�
ה��א�י לת�� עמד ואפ�� ה�יח. ולא �עקר לפי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ�ט�ר;

לנ�ח. ��עמד עד � ה�א �ט�ר עדי� ֲֲִֶַַַַָָָָֹעליו,

.Ëל� אפ�� �� ר� � �תפ� על חבילת� �היתה מי ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָוכ�
אבל ;�� ר� ��היה וה�א, ��עמד; עד ח�ב ואינ� ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹה���,
לפיכ�, ואס�ר. �מ�יח, �ע�קר זה הרי � מעט מעט הל� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָא�
עד �� ר� � �תפ� על וחבילת� ה���, עליו ��ד� ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָמי

יד. �לאחר �� וז�רק� לבית�, ְְְְִִֵֶַַַַָָָ���יע

.Èמאר�ע �ח�ת �� והל� הר�י�, מר��ת חפ� ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָעקר
אפ�� � ועמד א��ת מאר�ע �ח�ת והל� וחזר ועמד, ְְְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָָא��ת
לנ�ח; ��עמד אמ�רי�? �ברי� ��ה מ�ר. � ��� ה��� ְְֲִִֶֶַַַָָָָ��ַָ�ל
ח�� �כ��עמד �מה��, זה הרי מ�א�, לת�� עמד א� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאבל
א��ת לאר�ע ח�� ��עמד וה�א ח�ב; הא��ת, ְְְְְֲֶַַַַַַַַָָֹלאר�ע
ואינ� �מה��, ה�א עדי� מ�א�, לת�� יעמד א� אבל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹלנ�ח,

הא��ת. לאר�ע ח�� לנ�ח ��עמד עד ְְֲֶַַַַַַַָָָֹח�ב

.‡È�והג�י האר�, על מ�ח �� וכ��צא רמח א� קנה ְְִִֶַַָָָ�ְֵֶַַָָָֹהיה
לפניו, וה�ליכ� �אר�, מ�ח ה�ני ה�צה והיה האחד, ְְְִִֶָָָָָ�ְִֵֶֶֶַַַָָָָָָה�צה
ז�, �ר� על לפניו וה�ליכ� מ�ח �היה ה�צה והג�י� ְְְִִֶֶַָָָ�ְְְִִֶֶַַַָָָָוחזר
החפ� עקר ��א לפי �ט�ר; � מילי� ��ה החפ� �העביר ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹעד
האר� על �גרר� החפ� מ�� וא� האר�. ��י מעל ����ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ה�א. ע�קר �המגל�ל, ח�ב; � אר�ע לס�� אר�ע ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָמ�ח�ת

.·Èאחרת �זוית לה�יח� ז� מ�וית חפ� בית]עקר ,[באותו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
��ר�, ונמל� ה��רת, עקירה העקירה ז� ְְִֶֶֶֶַַ�ְֲֲִִִֵֶַָָָ��מצאת
עקירה היתה ��א מ�ני �ט�ר; � �נ�ה לר��ת ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָֹוה�ציא�

הע�קר וכ� עקירה. �לא ה�חה �א� ונמצאת לכ�, ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹרא��נה
חבר� ��רצה �בעת מה��, ��ה�א חבר� על וה�יח� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַחפ�
י� �הרי �ט�ר; זה הרי � חבר� ��י מעל נ�טל� ְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹלעמד,

ה�חה. �לא עקירה ְֲִַָָָָֹ�א�

.‚È��לס אר�ע מ�ח�ת א� לר��ת, מר��ת חפ� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַה��רק
קלט� ��נ�ח וקד� הר�י�, �ר��ת אחר[תפשו]אר�ע ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

ה�חה ז� �אי� מ�ני �ט�ר; � נ�ר� א� �לב, קלט� א� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�יד�,
ח�ב. � לכ� זריקה ��עת נת��� א� לפיכ�, ל�. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ��ת���

.„È�ואגד �חבל ק��ר והיה לר��ת, מר��ת חפ� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָה��רק
אותו] תופס �ט�ר;[� אצל�, החפ� למ�� יכ�ל א� � ְְְִִֵֶֶַָָָֹ�יד�

ה�יח. ולא �עקר �מי ונמצא �מ�רה, ה�חה �א� אי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ�הרי

.ÂË�חבר עמד א� � חבר� �ל יד� �ת�� ונחה ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָה��רק,
נעקר וא� וה�יח; עקר �הרי ח�ב, ה��רק � וק�ל� ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�מק�מ�
אחר עצמ� ה��רק ור� זרק, �ט�ר. � וק�ל� מ�ק�מ� ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָחבר�
א��ת לאר�ע ח�� א� אחרת, �ר��ת �יד� וק�ל� ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָהחפ�,
ה�מ�רה, הה�חה �אי� וק�ל�; אחר נעקר �א�� �ט�ר, �ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
עקירה. ��עת לנ�ח ל� �היה ��ק�� החפ� ��נ�ח ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָא�א

.ÊË�הר�י �ר��ת ה�חיד, לר��ת ה�חיד מר��ת ְְְִִִִֵֵַַַַָָָה��רק
הר�י�, ר��ת �אויר החפ� �עבר �י על א� � ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ�אמצע
א� אבל טפחי�; מ�ל�ה למעלה ��עבר וה�א, ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹ�ט�ר;
� מ�ה� ��י על ונח לאר�, סמ�� מ�ל�ה �פח�ת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹעבר
ה�חיד לר��ת החפ� ויצא נת�ל�ל, א� ��עקר �י על ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָא�
הר�י�, �ר��ת ע�מד ���אר �מי ה�א הרי � ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהאחרת
הר�י�, לר��ת הר�י� מר��ת ה��רק וכ� ח�ב. ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָ�לפיכ�
�פח�ת החפ� עבר וא� �ט�ר; � �אמצע ה�חיד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ�ר��ת
�י על א� � מ�ה� ��י על ונח לאר�, סמ�� ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמ�ל�ה
ה�א הרי � ה�נ�ה הר�י� לר��ת ויצא ונת�ל�ל, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�חזר

ח�ב. �לפיכ� ה�חיד, �ר��ת ע�מד ���אר ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ�מי

.ÊÈר��ת ע� ז� הר�י� �ר��ת א��ת אר�ע ְְְֲִִִִַַַַַַָה�עביר
ר���ת ���י א��ת �אר�ע מ�ני ח�ב; � ה�נ�ה �ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהר�י�
��יניה�. �ר��ת החפ� נח ��א מ�ני מצטרפי�, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהר�י�

.ÁÈ�הר�י �ר��ת ה�חיד, לר��ת ה�חיד מר��ת ְְְִִִִִֵַַַַָָָה���יט
הר�י� ר��ת מאויר למעלה ה��יט ואפ�� ח�ב, � ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ�אמצע

טפחי�] י' �[למעלה ����� ה�ו�י� עב�דת היתה ��� ;ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ
�י� הר�י� �ר��ת לעגלה, מעגלה ה�ר�י� את ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמ��יטי�

היא. ה�חיד ר��ת ועגלה עגלה וכל העגל�ת, ְְְֲֲֲִִֵַַָָָָָָָָ��י

.ËÈה�חיד ר���ת ��י ��הי� אמ�רי�? �ברי� ִַָ�ְְְְֲִִֵֶֶַָָ��ה
�ר��ת מה�כ�ת �העגל�ת �מ� הר�י�, ר��ת ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹ�אר�
צ�י ��ני הר���ת ��י הי� א� אבל ז�; אחר ז� ְִִֵֵ�ְְֲִִֵַַַָָָָהר�י�,
לר��ת ז� ה�חיד מר��ת ה���יט א� � הר�י� ְְְִִִִֵַַַַָָר��ת

�ט�ר. ��נגד�, ְְִֶֶַָָָה�חיד

.Î�ז מחצר וה�ציא� �ר�ת, מלאה והיא יד� �פ�ט ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָ�כח
יד� והרי ��כניס, קד� ונז�ר ��צ��, לחצר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלהכניס�
לחצר�; אליו להחזיר� מ�ר � הר�י� ר��ת �אויר ְְֲִֵֵַַָָָ�ְְֲִִַַָָ�ל�יה
יע�ה ��א �די אס�ר, �נ�ה, חצר לא�ת� להכניס� ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאבל
הרי �מזיד, יד� ה�ציא וא� �גגה. ��עת �ח�ב ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָמח�ב��
יד� ��הא א�ת�, קנס� א�א אצל�; להחזיר� אס�ר ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָזה

��ח��. עד ְְֶֶַַָ�ל�יה
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מק�� ��י מעל עקר ��א ונמצא האר�, ��י על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה�ר�ת
�ני על צפי� ה�ר�ת הי� א� ל�מר, צרי� ואי� ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָאר�עה.
על צ� �מ� היה א� וכ� �ט�ר. �ה�א � וה�ציא� ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָה�י�,

�ט�ר. � וה�ציא� ה�מ�, מ� וקלט ה�י�, ְְִִִֵֶֶַַַַַָָ��י

עד‰. ח�ב, לר��ת מר��ת ה��ציא �אי� אמרנ�, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָ�בר
עקר ולא ה�יח א� ה�יח, ולא עקר א� אבל וי�יח; ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֹֹ��עקר
ר���ת, מ��י �אחת ע�מד �היה מי לפיכ�, �ט�ר. �ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ�
א� מ���; אחד �נטל� �יד�, וחפ� �נ�ה לר��ת יד� ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ�פ�ט

א ידיו והחזיר חפ�, ליד� אחד עצמו]ליו��ת� �[כלפי ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ה�יח. וזה עקר, ��ה מ�ני �ט�רי�; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ�ניה�

.Â;מ�ל�ה למעלה יד� ��היתה אמ�רי�? �ברי� ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹ��ה
זה הרי � לאר� סמ�� �ל�ה �ת�� יד� היתה א� ְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָֹאבל

וח�ב. �אר�, �ה�יח ְְִִִֶֶַַָָָ�מי

.Ê�יד חבר� �פ�ט א��, ר���ת מ��י �אחת ע�מד ֲֵֵַָָ�ְְְִֵֵַַָָהיה
ז�, �ר��ת הע�מד זה מ�ד חפ� ונטל �נ�ה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָמר��ת
זה �יד וה�יח� מאצל�, חפ� �ה�ציא א� אצל�; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַוהכניס�
�יד�, נת� חבר� �הרי �ל��, ע�ה לא הע�מד זה � ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהע�מד

וה�יח. עקר �הרי � ח�ב וחבר� מ�ד�; נטל ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָא�

.Á�חפ חבר� ונת� א��, ר���ת מ��י �אחת ע�מד ְֲֵֵֵֶַָ�ְְְִֵֵַַָָהיה
ועמד �נ�ה, לר��ת החפ� �א�ת� ויצא ��יו, על א� ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ�יד�
�עקירת �עליו, �חפ� ��פ� �עקירת מ�ני ח�ב; � ��ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
�ה�חת החפ�, �א�ת� ועמידת� ר��ת; מא�ת� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהחפ�
��יד�, �חפ� יצא א� לפיכ�, .�� �עמד ��רקע ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהחפ�
וה�א ונכנס חזר א�א �נ�ה, �ר��ת עמד ולא ��יו, על ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹא�
� ה��� ��צא עד ,��� ה��� �ל ונכנס יצא אפ�� � ֶַַָָ�ְְְֲִִַַָָָָ�יד�
ה��א�י לת�� עמד ואפ�� ה�יח. ולא �עקר לפי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ�ט�ר;

לנ�ח. ��עמד עד � ה�א �ט�ר עדי� ֲֲִֶַַַַָָָָֹעליו,

.Ëל� אפ�� �� ר� � �תפ� על חבילת� �היתה מי ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָוכ�
אבל ;�� ר� ��היה וה�א, ��עמד; עד ח�ב ואינ� ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹה���,
לפיכ�, ואס�ר. �מ�יח, �ע�קר זה הרי � מעט מעט הל� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָא�
עד �� ר� � �תפ� על וחבילת� ה���, עליו ��ד� ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָמי

יד. �לאחר �� וז�רק� לבית�, ְְְְִִֵֶַַַַָָָ���יע

.Èמאר�ע �ח�ת �� והל� הר�י�, מר��ת חפ� ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָעקר
אפ�� � ועמד א��ת מאר�ע �ח�ת והל� וחזר ועמד, ְְְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָָא��ת
לנ�ח; ��עמד אמ�רי�? �ברי� ��ה מ�ר. � ��� ה��� ְְֲִִֶֶַַַָָָָ��ַָ�ל
ח�� �כ��עמד �מה��, זה הרי מ�א�, לת�� עמד א� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאבל
א��ת לאר�ע ח�� ��עמד וה�א ח�ב; הא��ת, ְְְְְֲֶַַַַַַַַָָֹלאר�ע
ואינ� �מה��, ה�א עדי� מ�א�, לת�� יעמד א� אבל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹלנ�ח,

הא��ת. לאר�ע ח�� לנ�ח ��עמד עד ְְֲֶַַַַַַַָָָֹח�ב

.‡È�והג�י האר�, על מ�ח �� וכ��צא רמח א� קנה ְְִִֶַַָָָ�ְֵֶַַָָָֹהיה
לפניו, וה�ליכ� �אר�, מ�ח ה�ני ה�צה והיה האחד, ְְְִִֶָָָָָ�ְִֵֶֶֶַַַָָָָָָה�צה
ז�, �ר� על לפניו וה�ליכ� מ�ח �היה ה�צה והג�י� ְְְִִֶֶַָָָ�ְְְִִֶֶַַַָָָָוחזר
החפ� עקר ��א לפי �ט�ר; � מילי� ��ה החפ� �העביר ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹעד
האר� על �גרר� החפ� מ�� וא� האר�. ��י מעל ����ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ה�א. ע�קר �המגל�ל, ח�ב; � אר�ע לס�� אר�ע ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָמ�ח�ת

.·Èאחרת �זוית לה�יח� ז� מ�וית חפ� בית]עקר ,[באותו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
��ר�, ונמל� ה��רת, עקירה העקירה ז� ְְִֶֶֶֶַַ�ְֲֲִִִֵֶַָָָ��מצאת
עקירה היתה ��א מ�ני �ט�ר; � �נ�ה לר��ת ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָֹוה�ציא�

הע�קר וכ� עקירה. �לא ה�חה �א� ונמצאת לכ�, ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹרא��נה
חבר� ��רצה �בעת מה��, ��ה�א חבר� על וה�יח� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַחפ�
י� �הרי �ט�ר; זה הרי � חבר� ��י מעל נ�טל� ְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹלעמד,

ה�חה. �לא עקירה ְֲִַָָָָֹ�א�

.‚È��לס אר�ע מ�ח�ת א� לר��ת, מר��ת חפ� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַה��רק
קלט� ��נ�ח וקד� הר�י�, �ר��ת אחר[תפשו]אר�ע ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

ה�חה ז� �אי� מ�ני �ט�ר; � נ�ר� א� �לב, קלט� א� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�יד�,
ח�ב. � לכ� זריקה ��עת נת��� א� לפיכ�, ל�. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ��ת���

.„È�ואגד �חבל ק��ר והיה לר��ת, מר��ת חפ� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָה��רק
אותו] תופס �ט�ר;[� אצל�, החפ� למ�� יכ�ל א� � ְְְִִֵֶֶַָָָֹ�יד�

ה�יח. ולא �עקר �מי ונמצא �מ�רה, ה�חה �א� אי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ�הרי

.ÂË�חבר עמד א� � חבר� �ל יד� �ת�� ונחה ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָה��רק,
נעקר וא� וה�יח; עקר �הרי ח�ב, ה��רק � וק�ל� ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�מק�מ�
אחר עצמ� ה��רק ור� זרק, �ט�ר. � וק�ל� מ�ק�מ� ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָחבר�
א��ת לאר�ע ח�� א� אחרת, �ר��ת �יד� וק�ל� ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָהחפ�,
ה�מ�רה, הה�חה �אי� וק�ל�; אחר נעקר �א�� �ט�ר, �ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
עקירה. ��עת לנ�ח ל� �היה ��ק�� החפ� ��נ�ח ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָא�א

.ÊË�הר�י �ר��ת ה�חיד, לר��ת ה�חיד מר��ת ְְְִִִִֵֵַַַַָָָה��רק
הר�י�, ר��ת �אויר החפ� �עבר �י על א� � ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ�אמצע
א� אבל טפחי�; מ�ל�ה למעלה ��עבר וה�א, ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹ�ט�ר;
� מ�ה� ��י על ונח לאר�, סמ�� מ�ל�ה �פח�ת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹעבר
ה�חיד לר��ת החפ� ויצא נת�ל�ל, א� ��עקר �י על ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָא�
הר�י�, �ר��ת ע�מד ���אר �מי ה�א הרי � ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהאחרת
הר�י�, לר��ת הר�י� מר��ת ה��רק וכ� ח�ב. ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָ�לפיכ�
�פח�ת החפ� עבר וא� �ט�ר; � �אמצע ה�חיד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ�ר��ת
�י על א� � מ�ה� ��י על ונח לאר�, סמ�� ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמ�ל�ה
ה�א הרי � ה�נ�ה הר�י� לר��ת ויצא ונת�ל�ל, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�חזר

ח�ב. �לפיכ� ה�חיד, �ר��ת ע�מד ���אר ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ�מי

.ÊÈר��ת ע� ז� הר�י� �ר��ת א��ת אר�ע ְְְֲִִִִַַַַַַָה�עביר
ר���ת ���י א��ת �אר�ע מ�ני ח�ב; � ה�נ�ה �ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהר�י�
��יניה�. �ר��ת החפ� נח ��א מ�ני מצטרפי�, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהר�י�

.ÁÈ�הר�י �ר��ת ה�חיד, לר��ת ה�חיד מר��ת ְְְִִִִִֵַַַַָָָה���יט
הר�י� ר��ת מאויר למעלה ה��יט ואפ�� ח�ב, � ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ�אמצע

טפחי�] י' �[למעלה ����� ה�ו�י� עב�דת היתה ��� ;ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ
�י� הר�י� �ר��ת לעגלה, מעגלה ה�ר�י� את ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמ��יטי�

היא. ה�חיד ר��ת ועגלה עגלה וכל העגל�ת, ְְְֲֲֲִִֵַַָָָָָָָָ��י

.ËÈה�חיד ר���ת ��י ��הי� אמ�רי�? �ברי� ִַָ�ְְְְֲִִֵֶֶַָָ��ה
�ר��ת מה�כ�ת �העגל�ת �מ� הר�י�, ר��ת ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹ�אר�
צ�י ��ני הר���ת ��י הי� א� אבל ז�; אחר ז� ְִִֵֵ�ְְֲִִֵַַַָָָָהר�י�,
לר��ת ז� ה�חיד מר��ת ה���יט א� � הר�י� ְְְִִִִֵַַַַָָר��ת

�ט�ר. ��נגד�, ְְִֶֶַָָָה�חיד

.Î�ז מחצר וה�ציא� �ר�ת, מלאה והיא יד� �פ�ט ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָ�כח
יד� והרי ��כניס, קד� ונז�ר ��צ��, לחצר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלהכניס�
לחצר�; אליו להחזיר� מ�ר � הר�י� ר��ת �אויר ְְֲִֵֵַַָָָ�ְְֲִִַַָָ�ל�יה
יע�ה ��א �די אס�ר, �נ�ה, חצר לא�ת� להכניס� ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאבל
הרי �מזיד, יד� ה�ציא וא� �גגה. ��עת �ח�ב ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָמח�ב��
יד� ��הא א�ת�, קנס� א�א אצל�; להחזיר� אס�ר ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָזה

��ח��. עד ְְֶֶַַָ�ל�יה
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.‡Îונח הר�י�, �ר��ת א��ת �מ�נה לזרק ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹה�ת���
ה�לאכה, �ע�ר נע�ה �הרי ח�ב; � אר�ע �ס�� ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהחפ�
מ�יע החפ� זה �אי� יד�ע, �ה�בר � מח�ב�� ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָונע�ת

על ��עבר עד �מ�נה, מ�ללס�� �מק�� מק�� �ל ְְֲִֶֶַַַָָָָֹ
�ס�� החפ� ונח אר�ע, לזרק נת��� א� אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹה�מ�נה.
,�� ��עבר ח�ב ��א �מק�� ��ח לפי �ט�ר; � ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ�מ�נה
��נ�ח זריקה, �עת ח�ב א� לפיכ�, ��נ�ח; ��� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוכל

ח�ב. � ��רצה מק�� �כל ְְִֵֶֶֶַַָָָהחפ�

.·Îא��ת לאר�ע ח�� ונת�ל�ל א��ת, אר�ע לת�� ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָזרק
אר�ע לת�� ונת�ל�ל א��ת, לאר�ע ח�� זרק �ט�ר. �ְְְְְְְִֵַַַַַַַָָ
�� ואחר א��ת לאר�ע ח�� מ�ה� ��י על נח א� � ְְְִֵֶַַַַַַַַַָָא��ת
�ט�ר. זה הרי �לל, נח לא וא� ח�ב; ונכנס, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹנת�ל�ל

יד ּפרק ׁשּבת ¤¤¨©§¦הלכֹות
ו�ד�ת,‡. ויערי� מד�ר�ת הר�י�? ר��ת היא ְְְִִִִִֵַָָָָאיז�

לה� המפ��י� עבריה�]�דרכי� משני לרה"ר ;[פתוחי� ְְִַָ�ִֶָָ
תהיה ולא א�ה, ע�רה �� ה�ר� רחב ��היה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ�בלבד
ע�רה ��ב�� �ל ה�חיד? ר��ת היא ז� ואי �קרה. ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָעליו
יתר א� טפחי� אר�עה על טפחי� אר�עה ורחב ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָָטפחי�,
על אר�עה ורחב ע�רה, עמק �ה�א חרי� וכ� ;�� ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹעל
אר�ע מ�� �ה�א מק�� וכ� .�� על יתר א� ְַַָ�ְְֵֵֵֶַַָָָָאר�עה
יתר א� אר�עה על אר�עה �ביניה� ע�רה, �בה� ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָמחיצ�ת,
�ג�� לדירה, ה�� א� מילי�, ��ה �� י� אפ�� ,�� ְְִַָ�ֲִִִִֵֵַַָָעל
�מב�א�ת ��ילה; ננעל�ת ��לת�תיה ח�מה ה��פת ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָ�ְִַָמדינה

�לחי �תלי� �ל�ה לה� וכ�[קרש]��� רביעית; �ר�ח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ודיר לצא�]חצר מגודר מגודר]וסהר[מקו� �ה�פ�[שטח ְְִֵֶַַָ�ְ

ה�. �מ�רה ה�חיד ר��ת ��� � ְְִֵַָָָ�ְִָלדירה

מג�ל·. א� ספינה �ג�� �לי�, וכ�רת[ארו�]אפ�� ע� �ל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ
�גב� אר�עה על אר�עה �ה� י� א� � �ה� ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹוכ��צא
�מ�רה. ה�חיד ר��ת ה� הרי � זה על יתר א� ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָע�רה,

ה�חיד‚. �ר��ת ה�חיד, ר��ת �ל ה�תלי� ;[מק"ו:]עבי ְְְֳִִִִִֶַַַָָָ
ממנו]לאחרי� המוקפי� �ל[� לא לעצמ� מחיצה, ע��ה ְְְֲִִֵֶַַָָֹ

ה�חיד, �ר��ת ה�חיד; �ר��ת ה�חיד, ר��ת אויר !?���ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָ
הר�י� ר��ת אויר אבל לרקיע. עד ה�חיד �ר��ת ְְֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָאויר�
�למעלה טפחי�; ע�רה עד א�א הר�י�, �ר��ת אינ� �ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

ה�א. �ט�ר מק�� הר�י�, ר��ת �אויר ְְְֲֲִִֵַַָָָמע�רה

הר�י�,„. �ר��ת ה�חיד, ר��ת ל��ת: ר���ת ְְְִִַַַָָָ�ְְַַאר�ע
רה"ר]וכרמלית ואינו רה"י שאינו מקו� �ט�ר.[� �מק�� , ְְְְְִַ

א� אר�עה על אר�עה �� ��� �ל �רמלית? היא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָאיז�
אינ� �ה�רמלית ע�רה; ועד מ�ל�ה וגבה� ,�� על ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹיתר
על מאר�עה �ח�ת רח�� ואי� ע�רה, עד א�א ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ��פ�ת
על יתר א� אר�עה על אר�עה �� ��� חרי� וכ� ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָאר�עה;
�אר�ע �ה�� מק�� וכ� ע�רה; עד מ�ל�ה ועמק ,��ְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹֹ�ְְַַַ
על אר�עה �ביניה� ע�רה, ועד מ�ל�ה �בה� ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמחיצ�ת,

זוית קר� וכ� ;�� על יתר א� ה�מ�כה[פינה]אר�עה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
והר�ח מחיצ�ת, �ל� ���� ה�ק�� וה�א הר�י�, ְְִַָָָֹ�ְְִִֶַַָָלר��ת

לחי ל� �אי� מב�י �ג�� הר�י�, ר��ת בצדהרביעית [קרש ְְְְִִִִֵֶַָָָ
ק�רההפתח] לקצה]א� מקצה וכ��ר[למעלה רביעית; �ח ְְְִִֵַָ

� ה��מי� �ימ�ת �י� הח�ה �ימ�ת �י� וה�קעה, ְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָה��י�,
ה�. �רמלית א�� ְְִֵֵַָ�ל

טפחי�;‰. ע�רה עד �כרמלית היא הרי ה�רמלית, ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָאויר
�ט�ר. מק�� ה�א הרי ה�רמלית, �אויר מע�רה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָ�למעלה
ע�רה עד � ו���הר�ת ����י� ה�י� �ני מעל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלפיכ�,
מק�� מע�רה, �למעלה �רמלית; ה� �אויר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָטפחי�
עבה. �קרקע ה�א הרי מי�, ה�לא העמק �ל אבל ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ�ט�ר.

.Âמאה עמק אפ�� �כרמלית, ה�א הרי � ��כרמלית ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹ��ר
א� �קרה, עליה �היתה הר�י� א�ה.ר��ת מאה ורחב ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָא�ה
אצט�ה �כרמלית. היא הרי � א�ה ע�רה �� �רח�� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�אי�

�כרמלית;[ספסל] היא הרי הר�י�, �ר��ת הע��די� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ��י�
ה�איל � הע��די� �י� אבל �כרמלית. הר�י�, ר��ת ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָוצ�י

הר�י�. ר��ת ה� הרי �יניה�, ��רסי� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָור�י�

.Êמאר�עה �ח�ת �� ��� מק�� �ט�ר? מק�� ה�א ְְְֵֵֵֶֶַָָָָאיזה
�ח�ת ��ל לרקיע; עד �ל�ה וגבה� אר�עה, ְְְְִֶַַַַָָָָָָָָֹעל
א� �ברק�ני�, ק�צי� אפ�� �אר�. ה�א הרי ְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹמ�ל�ה,
על אר�עה �ה� ואי� �ל�ה, �בה� הר�י�, �ר��ת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ�ללי�
אר�עה �� �אי� חרי� וכ� �ט�ר. מק�� ה� הרי � ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָאר�עה
ה��� מק�� וכ� ה�ה��, עד מ�ל�ה ועמק� אר�עה, ָ�ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָֹעל
מיל, אל� אר�� היה אפ�� אר�עה, על אר�עה �� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�אי�
הרי � ומעלה מ�ל�ה וגבה� �ע�רה, �ח�ת אר�עה ְְְְְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָָֹורח��
�רמלית, אויר א� הר�י� ר��ת אויר וכ� �ט�ר. מק�� ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָזה

�ט�ר. מק�� ה�א הרי � מע�רה ְְְְֲֲֵֵַָָָלמעלה

.Áמצמצמ�ת טפחי� ��עה �גבה� ��� [�מק�� ְְְְְִִֵֶָָָָ�ְָ
ה�אבמדויק] הרי � הר�י� �ר��ת יתר, ולא �ח�ת לא ,ְְֲִִֵֵַָָָֹֹ

רח��, �מ�ת אר�� מ�ת על מ��יחי� ואי� הר�י�; ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָ�ר��ת
מכ�פי� �ר�י� מ�ני קצר; �י� רחב עליו.[נשעני�]�י� ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

�� היה א� � �ח�ת א� ��עה על יתר היה א� ְֲִִִֵַָָָָָָָָאבל
אי� וא� �רמלית; ה�א הרי יתר, א� אר�עה על ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָאר�עה

�ט�ר. מק�� ה�א הרי אר�עה, על אר�עה ��ְְְְֲֵַַַָָָָ

.Ë� טפחי� ע�רה �ת�� הר�י�, לר��ת ה�מ�� ְְְֲִִִַַַָָָָָ�ג
��ע�ה עד ��ג, לטלטל אס�ר עליו, מכ�פי� ור�י� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָה�איל
ע�רה �ב�� הר�י�, �ר��ת ע��ד לה�יר�. קב�ע ס�� ְְֲִִִַַַַַָָָָָָ�ל�
�ל יתד �גבה� נע� ה�חיד. ר��ת זה הרי � אר�עה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָורחב
לתל�ת ורא�י ה�איל � �ל�ה �ב�הה אינ� אפ�� ְְְְֲִִִֵֶָָָָֹ�ה�א,
ואי� �רמלית, ונע�ה ממעט� זה הרי ,�� �לה���� ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ��תד
��� מ�אה� ואפ�� �למעלה. ה�תד מ� א�א ל� �ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָמ�דדי�
ה�תד�ת �א�ת� ��לי� �הרי �בה�, נתמעט זה הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיתד�ת,

�ה�. ְְִִֶַָ�מ����י�

.Èה�חיד ר��ת ה�חיד;[שבכותל]חרי �ר��ת ה� הרי , ְְֲִִִֵֵֵַַָָֹ
הרי א�א הר�י�, �ר��ת אינ� � הר�י� ר��ת חרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאבל
�� י� א� � הר�י� ר��ת �צד חר �יצד? מ�ת�. �פי ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹה�
ה�חיד; ר��ת זה הרי ע�רה, וגב�� אר�עה על ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָאר�עה
אר�עה �� אי� וא� �רמלית. זה הרי ע�רה, �ב�� אי� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוא�
� �ל�ה ��ב�� וה�א, �ט�ר; מק�� זה הרי אר�עה, ְְְְְֲֵֶֶַַַָָָָֹעל

�אר�. ה�א הרי מ�ל�ה, �ח�ת ְֲִֵֶֶָָָָָֹ��ל

.‡È��אפ �כ��; לטלטל מ�ר �ט�ר, �מק�� ה�חיד ֲִָ�ְְְֵַָ�ְְְִַָר��ת
�כ��. מטלטל מילי�, ��ה מ��יה� אחת �ל אר� ָ�ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהיה

oey`x mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

א�א �ה� מטלטלי� אי� � וה�רמלית הר�י� ר��ת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאבל
ח�� זרק א� ה��יט, א� העביר, וא� א��ת; ְְְֱִִִֶַַַַָ�אר�ע
�ט�ר; � �בכרמלית ח�ב. הר�י�, �ר��ת � א��ת ְְְְְְִִִַַַַַַָָָלאר�ע

מ�בריה� ה�רמלית ��מה[מדרבנ�]�א��ר �היא מ�ני , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָ
א� לפיכ�, הר�י�. �ר��ת �תח�� ��א הר�י�, ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָלר��ת
�כרמלית ק�� �העביר �ג�� הה�צאה, לג�� צרי� היה ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹלא
העביר� ואפ�� מ�ר, זה הרי � ר�י� �� י�ק� ��א ֱֲִִֶַָ�ְֲִֵֶַ�ְֵֶֹ�די

�זה. ���צא �ל וכ� א��ת; ְֵֵֶַַַָָֹ��ה

.·Èמ�ר �� � �ט�ר מק�� �כל לטלטל ���ר ���ְֵֶ�ְְְְְֵַָָָ�ָ
צרי� ואי� הר�י�, לר��ת א� ה�חיד לר��ת מ��� ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָלהכניס
�מר��ת ה�חיד מר��ת ל� �מ�ציאי� לכרמלית; ְְְְְִִִִֵֵַַַָל�מר

ה�רמלית. מ� ל�מר צרי� ואי� ְְְִִִִֵַַַַָָהר�י�,

.‚Èאס�ר �� � ה�רמלית �כל לטלטל �אס�ר ���ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
א� הר�י�, לר��ת א� ה�חיד לר��ת מ��ה ְְְִִִִִִֶַַָָָלה�ציא
וא� הר�י�; מר��ת א� ה�חיד מר��ת לכרמלית ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָלהכניס

�ט�ר. הכניס, א� ְִִִָה�ציא

.„Èמר��ת א� ה�חיד, לר��ת ה�חיד מר��ת ְְְִִִִֵֵַַַָָה��ציא
וכ� �ט�ר; � �אמצע וכרמלית הר�י�, לר��ת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהר�י�
�ט�ר. � �אמצע וכרמלית לז�, מ�� ה��רק א� ְְְְִִִֵֶַַַַָָָה���יט
וחזר ,�� וה�יח� לכרמלית הר�י� מר��ת חפ� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָה��ציא
�ה�ציא� א� ה�חיד, לר��ת והכניס� מ�רמלית ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָועקר�
ועקר� וחזר ,�� וה�יח� לכרמלית ה�חיד ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָמר��ת

�ט�ר. זה הרי � הר�י� לר��ת וה�ציא� ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָמ�רמלית

.ÂËעל ועבר הר�י�, לר��ת ה�חיד מר��ת ְְְִִִִֵַַַַַָָָה��ציא
�ע�מד; אינ� �המה�� ח�ב, � �הליכת� �יניה� �ט�ר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָמק��
�אינ� � �ט�ר �מק�� החפ� �עבר �ז�רק ל�מר, צרי� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואי�
חפ� ונטל �ט�ר, �מק�� ע�מד היה .�� ��ח �מי ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָח��ב
�ר��ת וה�יח� ,�� הע�מד מאד� א� ה�חיד, ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָמר��ת
הכניס א� וכ� �ט�ר; � �� הע�מד אד� �יד א� ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָהר�י�,
�ט�ר. � �ט�ר �מק�� ועמד ה�חיד, לר��ת הר�י� ְְְְְִִִִֵַַַָָָָמר��ת

.ÊË�ואי אר�עה, ורחב ע�רה �ב�� הר�י� �ר��ת ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָע��ד
ה�א הרי � �ל�ה ��� ה�צר ��ב� ואי� אר�עה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ�ע�ר�
ח�ב. � ��� על ונח הר�י�, מר��ת זרק וא� ה�חיד; ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָר��ת

ה�תל�ט ל�]�ל מיתמר מ���[� טפחי� ע�רה �ב� ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹ
ב] וא�[שבסיסו ה�חיד; ר��ת ה�א הרי א��ת, אר�ע ְְְֲִִֵֶַַַַָֹאר�

ח�ב. � ��� על ונח הר�י�, מר��ת ְְִֵַַַַַָָָָזרק

.ÊÈוזרק א�ה, מאה �ב�� אפ�� ה�חיד, �ר��ת קנה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָנע�
ע�לה ה�חיד �ר��ת ח�ב; � ��יו על ונח הר�י�, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָמר��ת
נ�טה ונ�פ� ה�חיד, �ר��ת ע�מד �ה�א איל� לרקיע. ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָעד
ה��� �אי� �ט�ר; � נ�פ� על ונח וזרק הר�י�, ְְְִִֵֶַַַַָָָָלר��ת

הע�ר. אחר ִֵַַָָה�ל�

.ÁÈטרסקל �ברא�� הר�י�, �ר��ת קנה סל]נע� �], ְְְְִִֶַַַָָָָֹ
עד א�א הר�י�, ר��ת �אי� �ט�ר; � ��יו על ונח ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָוזרק

ונח הר�י�, �ר��ת א��ת אר�ע ה��רק [נדבק]ע�רה. ְְְֲִִֵַַַַַָָָָ
ו �צק, א� חלב ��רק �ג�� �כתל, א�החפ� � �כתל נד�ק ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

��מעלה �אויר, �ז�רק � טפחי� מע�רה למעלה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָנד�ק
למ�ה נד�ק ה�א; �ט�ר מק�� הר�י� �ר��ת ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָמע�רה
למעלה זרק וח�ב. �אר�, �ז�רק � טפחי� ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָמע�רה

�ט�ר. � �ה�א �ל �חר ונח ְְֲֵֶָָָָָֹמע�רה,

.ËÈר��ת� ונתקע ה�חיד, מר��ת רמח א� קנה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹזרק
�ט�ר. �מק�� מקצת� �הרי �ט�ר; � ע�מד ��ה�א ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָהר�י�
�לי א�ת� והיה הר�י�, לר��ת ה�חיד מר��ת �לי ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָזרק
�ט�ר; � ע�רה �גב� אר�עה על אר�עה �� וי� ְְְְֲֵַַַַָָָָָָָָֹ�ד�ל,
�מ�ציא ונמצא �מ�רה, ה�חיד ר��ת זה ��לי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָמ�ני

ה�חיד. לר��ת ה�חיד ְְִִִֵַַָָמר��ת

.Îחליה ועקר הר�י�, �ר��ת ��עה עפר]��ר [גוש ְְְִִִַַָָָ�ְָ
החפ� �עקירת �י על א� � לע�רה וה�לימ� ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָמ�רקעית�
היתה ��א מ�ני �ט�ר; �אחת, �אי� ה�חיצה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹוע��ת
ל� וה�לי� ע�רה, ה��ר היה �תח�ה. ע�רה ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָָה�חיצה
וס��ק החפ� ה�חת �הרי �ט�ר, � מע�רה �מעט� ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�חליה,

�אחת. �אי� ְְִִַַַָָה�חיצה

.‡Î�� ע�]ה��רק �ר��ת[של יתד�ת ��י על ונח , ְְְִֵֵֵַַַַָ
ה��, ��י על �לי היה אפ�� � ה�חיד ר��ת ונע�ה ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָהר�י�,
�אחת. �אי� ה�לי ניחת ע� ה�חיצה ע��ת �הרי ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ�ט�ר;

.·Î,�הר�י �ר��ת �מ�נה ורחב ע�רה עמק �ה�א ְְְֲִִֶַָָָָָָָֹ��ר
ל�ני� �רח�� ה��ר וח�קה הר�י�, מר��ת מחצלת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוזרק
ונע�ה ה�חיצ�ת, �טל� ה�לי ה�חת ע� �הרי �ט�ר; �ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָ

אר�עה. על מאר�עה �ח�ת מה� מק�� ְְֵֵֶַַַָָָָָָָ�ל

.‚Îמלא אר�עה, ורחב ע�רה עמק הר�י� �ר��ת ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָֹ��ר
�אי� ח�ב, � ה�י� ��י על ונח חפ�, לת�כ� וזרק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָמי�,
� לת�כ� וזרק �ר�ת, מלא היה ה�חיצ�ת; מב�לי� ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָה�י�

�ע�ר�. את ה�ר�ת מעט� �הרי ֲֲִִֵֵֶֶַָ�ט�ר,

.„Îור�י�[ביצת]רקק הר�י�, �ר��ת ע�בר �ה�א מי� ְְְִִִִֵֶַַַַָ
ה�א הרי טפחי�, ע�רה �עמק� אי� א� � �� ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָמה�כי�
�י� א��ת, אר�ע אפ�� רחב �היה �י� הר�י�, ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�ר��ת
מד�גי� הע� רב �הרי טפחי�; אר�עה �רח�� היה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ��א
הרי ע�רה, �עמק� ואי� ה�איל �ת�כ�, מה�כי� ואי� ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָעליו,
הרי יתר, א� ע�רה �עמק� י� וא� הר�י�. ר��ת ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָה�א
אר�עה �רח�� ��� וה�א � ה��י� ��אר �רמלית ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָה�א
מאר�עה. �ח�תה �רמלית �אי� ,�� על יתר א� ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָטפחי�

�
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ראשו� יו�

כח ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
אח�ריה�‡. ��טמא� ק��ל, �ית לה� ��� ה�לי� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ�ל

הגניה� ולא לתר�מה, ��כ� נטמא לא � ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹ�מ�קי�

אזניה�[שפתיה�] ולא שלה�], יד ידיה�[בית ולא [כגו�, ְְְְֵֵֶֶָֹֹ

מחבת] נטמאיד ה�לי; ��פת ה��קע האצ�ע מק�� ולא ,ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹ

��י על טמאי� מ�קי� נפל� .��� נטמא� �לי, �ל ְְְִִֵֵַַַָָ�ְְְִִֶ��כ�
ה�לי�ה יד�ת על א� אזניה�, על א� הגניה�, על א� �לי�, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
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א�א �ה� מטלטלי� אי� � וה�רמלית הר�י� ר��ת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאבל
ח�� זרק א� ה��יט, א� העביר, וא� א��ת; ְְְֱִִִֶַַַַָ�אר�ע
�ט�ר; � �בכרמלית ח�ב. הר�י�, �ר��ת � א��ת ְְְְְְִִִַַַַַַָָָלאר�ע

מ�בריה� ה�רמלית ��מה[מדרבנ�]�א��ר �היא מ�ני , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָ
א� לפיכ�, הר�י�. �ר��ת �תח�� ��א הר�י�, ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָלר��ת
�כרמלית ק�� �העביר �ג�� הה�צאה, לג�� צרי� היה ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹלא
העביר� ואפ�� מ�ר, זה הרי � ר�י� �� י�ק� ��א ֱֲִִֶַָ�ְֲִֵֶַ�ְֵֶֹ�די

�זה. ���צא �ל וכ� א��ת; ְֵֵֶַַַָָֹ��ה

.·Èמ�ר �� � �ט�ר מק�� �כל לטלטל ���ר ���ְֵֶ�ְְְְְֵַָָָ�ָ
צרי� ואי� הר�י�, לר��ת א� ה�חיד לר��ת מ��� ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָלהכניס
�מר��ת ה�חיד מר��ת ל� �מ�ציאי� לכרמלית; ְְְְְִִִִֵֵַַַָל�מר

ה�רמלית. מ� ל�מר צרי� ואי� ְְְִִִִֵַַַַָָהר�י�,

.‚Èאס�ר �� � ה�רמלית �כל לטלטל �אס�ר ���ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
א� הר�י�, לר��ת א� ה�חיד לר��ת מ��ה ְְְִִִִִִֶַַָָָלה�ציא
וא� הר�י�; מר��ת א� ה�חיד מר��ת לכרמלית ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָלהכניס

�ט�ר. הכניס, א� ְִִִָה�ציא

.„Èמר��ת א� ה�חיד, לר��ת ה�חיד מר��ת ְְְִִִִֵֵַַַָָה��ציא
וכ� �ט�ר; � �אמצע וכרמלית הר�י�, לר��ת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהר�י�
�ט�ר. � �אמצע וכרמלית לז�, מ�� ה��רק א� ְְְְִִִֵֶַַַַָָָה���יט
וחזר ,�� וה�יח� לכרמלית הר�י� מר��ת חפ� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָה��ציא
�ה�ציא� א� ה�חיד, לר��ת והכניס� מ�רמלית ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָועקר�
ועקר� וחזר ,�� וה�יח� לכרמלית ה�חיד ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָמר��ת

�ט�ר. זה הרי � הר�י� לר��ת וה�ציא� ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָמ�רמלית

.ÂËעל ועבר הר�י�, לר��ת ה�חיד מר��ת ְְְִִִִֵַַַַַָָָה��ציא
�ע�מד; אינ� �המה�� ח�ב, � �הליכת� �יניה� �ט�ר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָמק��
�אינ� � �ט�ר �מק�� החפ� �עבר �ז�רק ל�מר, צרי� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָואי�
חפ� ונטל �ט�ר, �מק�� ע�מד היה .�� ��ח �מי ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָח��ב
�ר��ת וה�יח� ,�� הע�מד מאד� א� ה�חיד, ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָמר��ת
הכניס א� וכ� �ט�ר; � �� הע�מד אד� �יד א� ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָהר�י�,
�ט�ר. � �ט�ר �מק�� ועמד ה�חיד, לר��ת הר�י� ְְְְְִִִִֵַַַָָָָמר��ת

.ÊË�ואי אר�עה, ורחב ע�רה �ב�� הר�י� �ר��ת ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָע��ד
ה�א הרי � �ל�ה ��� ה�צר ��ב� ואי� אר�עה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ�ע�ר�
ח�ב. � ��� על ונח הר�י�, מר��ת זרק וא� ה�חיד; ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָר��ת

ה�תל�ט ל�]�ל מיתמר מ���[� טפחי� ע�רה �ב� ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹ
ב] וא�[שבסיסו ה�חיד; ר��ת ה�א הרי א��ת, אר�ע ְְְֲִִֵֶַַַַָֹאר�

ח�ב. � ��� על ונח הר�י�, מר��ת ְְִֵַַַַַָָָָזרק

.ÊÈוזרק א�ה, מאה �ב�� אפ�� ה�חיד, �ר��ת קנה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָנע�
ע�לה ה�חיד �ר��ת ח�ב; � ��יו על ונח הר�י�, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָמר��ת
נ�טה ונ�פ� ה�חיד, �ר��ת ע�מד �ה�א איל� לרקיע. ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָעד
ה��� �אי� �ט�ר; � נ�פ� על ונח וזרק הר�י�, ְְְִִֵֶַַַַָָָָלר��ת

הע�ר. אחר ִֵַַָָה�ל�

.ÁÈטרסקל �ברא�� הר�י�, �ר��ת קנה סל]נע� �], ְְְְִִֶַַַָָָָֹ
עד א�א הר�י�, ר��ת �אי� �ט�ר; � ��יו על ונח ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָוזרק

ונח הר�י�, �ר��ת א��ת אר�ע ה��רק [נדבק]ע�רה. ְְְֲִִֵַַַַַָָָָ
ו �צק, א� חלב ��רק �ג�� �כתל, א�החפ� � �כתל נד�ק ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

��מעלה �אויר, �ז�רק � טפחי� מע�רה למעלה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָנד�ק
למ�ה נד�ק ה�א; �ט�ר מק�� הר�י� �ר��ת ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָמע�רה
למעלה זרק וח�ב. �אר�, �ז�רק � טפחי� ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָמע�רה

�ט�ר. � �ה�א �ל �חר ונח ְְֲֵֶָָָָָֹמע�רה,

.ËÈר��ת� ונתקע ה�חיד, מר��ת רמח א� קנה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹזרק
�ט�ר. �מק�� מקצת� �הרי �ט�ר; � ע�מד ��ה�א ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָהר�י�
�לי א�ת� והיה הר�י�, לר��ת ה�חיד מר��ת �לי ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָזרק
�ט�ר; � ע�רה �גב� אר�עה על אר�עה �� וי� ְְְְֲֵַַַַָָָָָָָָֹ�ד�ל,
�מ�ציא ונמצא �מ�רה, ה�חיד ר��ת זה ��לי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָמ�ני

ה�חיד. לר��ת ה�חיד ְְִִִֵַַָָמר��ת

.Îחליה ועקר הר�י�, �ר��ת ��עה עפר]��ר [גוש ְְְִִִַַָָָ�ְָ
החפ� �עקירת �י על א� � לע�רה וה�לימ� ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָמ�רקעית�
היתה ��א מ�ני �ט�ר; �אחת, �אי� ה�חיצה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹוע��ת
ל� וה�לי� ע�רה, ה��ר היה �תח�ה. ע�רה ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָָה�חיצה
וס��ק החפ� ה�חת �הרי �ט�ר, � מע�רה �מעט� ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�חליה,

�אחת. �אי� ְְִִַַַָָה�חיצה

.‡Î�� ע�]ה��רק �ר��ת[של יתד�ת ��י על ונח , ְְְִֵֵֵַַַַָ
ה��, ��י על �לי היה אפ�� � ה�חיד ר��ת ונע�ה ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָהר�י�,
�אחת. �אי� ה�לי ניחת ע� ה�חיצה ע��ת �הרי ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָ�ט�ר;

.·Î,�הר�י �ר��ת �מ�נה ורחב ע�רה עמק �ה�א ְְְֲִִֶַָָָָָָָֹ��ר
ל�ני� �רח�� ה��ר וח�קה הר�י�, מר��ת מחצלת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוזרק
ונע�ה ה�חיצ�ת, �טל� ה�לי ה�חת ע� �הרי �ט�ר; �ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָ

אר�עה. על מאר�עה �ח�ת מה� מק�� ְְֵֵֶַַַָָָָָָָ�ל

.‚Îמלא אר�עה, ורחב ע�רה עמק הר�י� �ר��ת ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָֹ��ר
�אי� ח�ב, � ה�י� ��י על ונח חפ�, לת�כ� וזרק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָמי�,
� לת�כ� וזרק �ר�ת, מלא היה ה�חיצ�ת; מב�לי� ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָה�י�

�ע�ר�. את ה�ר�ת מעט� �הרי ֲֲִִֵֵֶֶַָ�ט�ר,

.„Îור�י�[ביצת]רקק הר�י�, �ר��ת ע�בר �ה�א מי� ְְְִִִִֵֶַַַַָ
ה�א הרי טפחי�, ע�רה �עמק� אי� א� � �� ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָמה�כי�
�י� א��ת, אר�ע אפ�� רחב �היה �י� הר�י�, ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�ר��ת
מד�גי� הע� רב �הרי טפחי�; אר�עה �רח�� היה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ��א
הרי ע�רה, �עמק� ואי� ה�איל �ת�כ�, מה�כי� ואי� ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָעליו,
הרי יתר, א� ע�רה �עמק� י� וא� הר�י�. ר��ת ְְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָָה�א
אר�עה �רח�� ��� וה�א � ה��י� ��אר �רמלית ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָה�א
מאר�עה. �ח�תה �רמלית �אי� ,�� על יתר א� ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָטפחי�

�
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כח ּפרק ּכלים ¤¤¦¥§¦הלכֹות
אח�ריה�‡. ��טמא� ק��ל, �ית לה� ��� ה�לי� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ�ל

הגניה� ולא לתר�מה, ��כ� נטמא לא � ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹ�מ�קי�

אזניה�[שפתיה�] ולא שלה�], יד ידיה�[בית ולא [כגו�, ְְְְֵֵֶֶָֹֹ

מחבת] נטמאיד ה�לי; ��פת ה��קע האצ�ע מק�� ולא ,ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹ

��י על טמאי� מ�קי� נפל� .��� נטמא� �לי, �ל ְְְִִֵֵַַַָָ�ְְְִִֶ��כ�
ה�לי�ה יד�ת על א� אזניה�, על א� הגניה�, על א� �לי�, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
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ה�לי אח�רי ואפ�� �טה�רי�; מנ�ב�, זה הרי � ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָהמק�לי�
נטמא�. לא ,����ְְִֹ

וה�רצ�פי�·. ה��י� �ג�� ה�ק, �לי [שקי�אחד ְְְְִִֵֶַַַַַַָ
�ליגדולי�] ואחד וה�סת�ת, ה�רי� �ג�� הע�ר, �לי א� ,ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָ

�מ��ל�ת ק��ת אפ�� גדולי�]הע�, נטמא�[סלי� א� � ֲִֵָ�ְְְִִֵַ
��כ�. נטמא לא �מ�קי�, ְְְֲִִֵֶַָָֹאח�ריה�

קיבול]���טי‚. בית ללא �ט�[� המיטהרי��לי �] ְְֵֵֶֶ
�אי�במקווה] וה�בלה ה�לח� �ג�� למדרס, רא�יי� ְְְֵֶַַָָ�ְְְְִִֵֶַָָ�אינ�
�פ� ה��רה[מסגרת]ל� מ� טמאה מק�לי� ואי� ה�איל � ְְְִִֵֶַָֹ�ְִַָָ

אבל ��כ�. נטמא לא �מ�קי�, אח�ריה� נטמא� א� �ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹ
והע�ר ה��ה, �ג�� � למדרס הרא�יי� �ט� �לי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ���טי
אח�רי� לה� אי� � �ה� וכ��צא וה��א, עליו, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ���ני�
מאח�ריה� א� מ��כ�, �ה� מ�קי� ��גע� �י� א�א ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָות��;
ליסטרה וז�מי ו�מ�, יי� מ��ת וכ� .��� ה�לי נטמא �ְְִִַָ�ְְְְִִִֵֵֶֶַָָ

צלייה] אי�[מזלג � יי� �ל �מ�מרת חר�ל, �ל �מסננת ,ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
מקצת�, על מ�קי� נפל� א� א�א ות��; אח�רי� ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָלה�

ה�גדי�. �מ� ��� ְְִַָָ�ְְִנטמא�

ה�למד„. וה�א החרישה]ה�ר�ע, הכוונת י�[מוט � ְְְֵֵַַַַַָ
על מ�קי� נפל� �יצד? ות��. אח�רי� קצ�תיו ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָל�ני

האדמה]החרח�ר לעומק שנכנס הע�[החלק מ� נטמא לא � ְְִִֵַַָָֹ
הע� ��אר �לבד, טפחי� �בעה א�א לחרח�ר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָה�מ��

ה�רב� על מ�קי� נפל� א� וכ� החורש]טה�ר; לא[הברזל , ְְְְִִֵַַַָָָָֹ
ח�� נפל� ל�רב�. ה�מ�כי� טפחי� אר�עה א�א ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָנטמא
מ�קי� ��גע� ק��ל �כלי זה הרי � לאר�עה וח�� ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָל�בעה

ולח��. מ�ע� מ�ק�� א�א נטמא ולא ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹ�אח�ריו,

לא‰. � �מ�קי� מה� אחד ��טמא �יס, �ת�� ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ�יס
�פת�תיה� ��הי� אמ�רי�? �ברי� ��ה חבר�. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָנטמא
נטמא � ה�נימי ונטמא ע�ד�, החיצ�� היה א� אבל ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָָ�וי�.
�י� � �ב�ר� ה�נימי. נטמא לא החיצ��, נטמא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹהחיצ��;
חבר�. נטמא לא מה�, אחד נטמא א� � �� �בי� ��ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ

.Âרבע אחד[הקב]הח�קק ונטמא אחד, �ע� רבע וחצי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
אחד. ע� �ה� �י על א� ה�ני, נטמא לא � �מ�קי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמה�
ואח�ריו הרבע � הרבע �ת�� טמאי� מ�קי� נגע� ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹֹ�יצד?
מ��כ� הרבע �חצי נגע טה�ר; ואח�ריו הרבע וחצי ֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹטמא,
טה�רי�. ואח�ריו והרבע טמאי�, ואח�ריו הרבע חצי �ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָֹֹ
הרבע, אח�רי נטמא� ה�ל. את מט�יל מט�יל, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹ�כ�ה�א
טמא; ה�ל אח�רי הרי � �מ�קי� הרבע חצי אח�רי ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵַַַָָֹֹא�

האח�רי�. את ח�לקי� ְֲִִֵֶֶַָ�אי�

.Êמר�יח[קומקו�]קמק�מ�ס והיה טמאי�, אח�ריו �הי� �ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
�אח�ריו ונגע� מ��כ� מ�קי� יצא� ��א ח��שי� אי� �ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ
לתר�מה. טה�רי� ��ת�כ� ה��קי� הרי א�א לת�כ�, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָוחזר�

�ס�יע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

שני יו�
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ואחר מקוה �מי טמא �ל ��ט�ל והיא אחת, ע�ה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמצות

א��. �פרקי� � ז� מצוה �בא�ר יטהר. ��ְְְִִִִֵֵַָָָ

א ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות
��טמא�‡. �י� �לי�, �י� אד�, �י� � ה�מאי� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ�ל

�ל �טמאה ��טמא� �י� ��רה, �ל חמ�רה ְֶָ�ְְְְֲִֵֶֶָָָ�ְ�טמאה
�מי�[מדרבנ�]�בריה� �טבילה א�א טהרה, לה� אי� � ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

��רקע. ְְִִַַַַה�קוי�

�גדי�·. וכ��ס ��ר רחיצת ���רה ��אמר מק�� ְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָ�ל
וזה �מקוה; ה��� �ל טבילת א�א אינ� ה�מא�ת, ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ�ִַמ�
��פ�. ��ט�ל �ל�מר ��י�", �ט� לא "וידיו �זב ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ��אמר
מרא� ח�� ��� טבל �א� ה�מא�ת, ל�אר ה�י� ֵֹ�ְִֶַָ�ְְִִַַָוה�א
� הא�ה ה�ברי� וכל �טמאת�. ה�א עדי� ה�ט�ה, ְְְִֵֶַָָָָ�ְְְֲִֶַַַָָאצ�ע�

ה�מ�עה מ�י �ה� �י על רבינו]א� נאמר[ממשה הרי , ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָ
אב �ני� הערב"; עד וטמא י�בא לימוד]"��י� לכל[� ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
��י�. ��ב�א� ְִִֵֶַַַָה�מאי�,

ח��‚. �מקוה, טהרה לה� י� � ��טמא� ה�לי� ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָ�ל
ה��� וכ� זכ�כית; �כלי חר� מחצלת]מ�לי חר�,[� �כלי . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

�בירה. א�א טהרה ל� אי� � ת��ר�" "ואת� �� ְְְֱֳִִֵֶֶַָָָָֹֹנאמר
מ�אה� ואפ�� �מסמר, קבע� ואפ�� ��רקע, ח�ר� ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַָָאפ��

�בסי� א� ���בר.[גבס]סיד עד �היה, �מ�ת ה�א הרי � ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
זה. �דבר ע�א�� חר� �כלי זכ�כית, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָ�כלי

�ל„. �אר המק�לי� ה�לי� �כלל אינ� ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָה���
ע� �לי �כלל אינ� ק��ל, �לי �אינ� לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַ�ַה�מא�ת;
נתר�ה למ��ב, רא�י וה�א וה�איל ���רה; ְְְְְֲִִִִַַָָָָָהאמ�רי�

מדרס ל�[הזב]לטמאת �אי� וכיו� ��רה; �י� �לבד ְ�ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
יתר�ה לא � לטמאה ונתר�ה �פר��, טהרה ולא ְְִֶַָֹ�ְְְְְְֳִֵַָָָָֹ�טמאה
האמ�רי� ה�לי� א�א �מקוה מ�הר �אי� �מקוה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלטהר
�ח�ת ���אר עד קריעת�, א�א טהרה למ�� ואי� ְְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ���רה.

טפחי�. ��ה על טפחי� ְְִִִִִַָָָָמ��ה

�מעי�‰. א�א טהרה ל� אי� � זורמי�]ה�ב ,[שמימיו ְְֳֵֶַַָָָָָ
ה�מאי�, ��אר ה�בה אבל ח�י�"; "�מי� �� נאמר ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�הרי

�מקוה. א� ט�בלי� � �לי� �י� אד� ְְְִִִֵֵֵֶַָָ�י�

.Â,וי�לדת מ��ה ח�� � ���� טבילת� טביל�ת, ח�בי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ�ל
קרי �בעל נ�ה. �עני� ��ארנ� �מ� ��ילה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ��בילת�
��אמר: � ה�ילה מ�ח�ת ,��� ה��� �ל וה�ל� ְְֱִִֶֶַַַַָ�ְֵֵַָט�בל
וה�ל� ���בל מל�ד ��י�", ירח� ערב, לפנ�ת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"והיה

�מ�. הערב עד ה�ילה ְְֲִִֵֶֶַַַַַָמ�ח�ת

.Êבת� ער�, ��ה�א ��פ� �ל ��ט�ל צרי� ה��בל, ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ�ל
ה�א והרי רא��; �ער �ל יט�יל �ער, �על היה וא� ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֹאחת.
עלתה �בגדיה�, ��ט�ל� ה�מאי� וכל ��רה. �י� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ�ג�פ�,

�ה� �אי� �ה�י� מ�ני � טבילה דרכ�]לה� אינ�[עוברי� , ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ו לבעל�.ח�צצי�. מ�רת �בגדיה, ��בלה ה��ה כ� ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ�ְֲֶֶַָ

.Á,���נת לא וא� לטבילה; להת��� צרי� ה��בל ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ�ל
לח�י� טבילה ל� לקדשי�]עלתה ��בלה[ולא נ�ה אפ�� . ְְְִָָָ�ְֲִִִֶָָָ

הרי � להקר ירדה א� ה�י� לת�� ��פלה �ג�� ��נה, ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ�לא
טה�רה, אינ� � וקד�י� לתר�מה אבל לבעל�; מ�רת ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָ�ז�

�כ�נה. ��ט�ל ְְִֶַַָָֹעד

.Ë�נכנס א� � ה�י� �א�ת ל� וי�ב ורגליו, ידיו ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָה��פת
מג�ה זה הרי ה�קוה, לת�� ה��פ� טה�ר. ,��� �ר� ֶ�ְְְֲִֵֵֶֶַַָ�ִֶֶַמי�
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מצווה] לש� שטובל נראה לא ��קוה,[� �עמי� וה��בל .ְְֲִִֵֶַַַַ
מג�ה זה עלי[כנ"ל]הרי יד� '�ב� לחבר�: והא�מר . ְֲֵֶ�ְְְֲֵֵֶַַָָָֹ

מג�ה זה הרי .[כנ"ל]��קוה', ְְֲִֵֶֶַ�ֶ

.È�ה�תרי נראי�]�ית שאינ� בגו� �בית[מקומות ְִֵֵַָ
"וידיו ��אמר: ה�י�, �ה� ��ב�א� צריכי� אינ� ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָה�מטי�,
כ� �י על וא� �לבד. ה�ראי� אברי� ��י�", �ט� ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹלא
�בר יהיה ולא ה�י�, �ה� ��ב�א� רא�יי� להי�ת ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹצריכי�
�ת�� אד� יל�ד 'לע�ל� חכמי�: אמר� לפיכ� ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָח�צ�.
�� ואחר �מי� קמטיה מדיחה א�ה ��היה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�ית�,
וכמניקה �א�רגת, �דילת� �דר� ט�בלת הא�ה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָֹ�ט�ל'.

�נ� הנקה]את או אריגה בעת .[כעמידתה ְֶָ

.‡È�אד מ�ני ��ת���ת מ�ני �נמל, ט�בלת אינ� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָא�ה
מ�� ל� ה�י� וא� �הג�; ט�בלת וכ��צא[מחצלת]ואינ� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

�לי ��י על �ט�ל ולא �נמל. ט�בלת להצניע�, �די ��ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
�עלה ולא מפחדת �היא מ�ני �ה�, וכ��צא סל א� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹחר�

טבילה. ְִָָל�

.·È�ינ� ח�צ� �בר יהיה לא ה�לי�, ואחד האד� ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאחד
��ר על מד�ק טיט א� �צק �היה �ג�� ה�י�; ְְַַָ�ְְִִֵֵֶַַָָָלבי�
עלתה ולא ��היה, טמא זה הרי � ה�לי ��� על א� ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהאד�

טבילה. ְִֶָָלה�

.‚Èח�פה הח�צ� �בר היה א� ��רה, רב[מכסה]�בר את ְִֵֶֶַַָָָָָֹ
��היה וה�א טבילה. לה� עלתה לא � ה�לי רב א� ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹהאד�
מק�יד אינ� א� אבל להעביר�; ור�צה עליו, מק�יד ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָהאד�
אינ� � עבר לא �י� עבר �י� לב על א�ת� �� ולא ְֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹעליו,
ח�פה היה א� וכ� ר��. את ח�פה �ה�א �י על וא� ְִֵֶָָ�ְִֵֶֶֶַַח�צ�,
עליו. מק�יד �ה�א �י על א� ח�צ�, אינ� � ְִִִֵֵֶַַַָָמע�ט�

.„Èהיה א� � ח�צ� �ה�א �בר ��ל ס�פרי�, ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָמ�ברי
על �ה�א �י על א� טבילה, ל� עלתה לא � עליו ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹמק�יד
היה א� � הח�צ� �בר וכל ר��. מ��� �זרה, ְִֵַָָָָָ�ְִִֵָמע�ט�;
�אינ� �י על א� טבילה, ל� עלתה לא � ר�� את ְְִִֵֶַַָָָֹ�ֶֶח�פה

עליו. ה�ק�יד ר�� מ��� �זרה, עליו; ְִַַָָ�ְְִִֵַָָָמק�יד

.ÂË��� על א� האד� ��ר על היה �א� א�מר, ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָנמצאת
�ה� וכ��צא וזפת �צק �ג�� הח�צצי�, מ�ברי� �בר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה�לי
ל� עלתה לא � עליה מק�יד וה�א �חר�ל, ט�ה אפ�� �ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹ

טביל ל� עלתה � עליה מק�יד אינ� וא� א�אטבילה; ה, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
��ארנ�. �מ� האד�, רב א� ה�לי רב את ח�פה היה �� ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹא�

שלישי יו�

ב ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות
לפל��‡. �אד�: ח�צצי� העי�]א�� לעי�[ליחת �ח�� ְְְִִִֵֶַָָָ

לעי�] מחו� וגלד[שנדבקת פצע], ה��ה,[ליחת ��י �על ְֵֶֶֶַַַַָ
רפואי]וס� �עליה,[חומר והרט�ה ה��ה, ��י �על יב� ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ה��ר�, ��חת טיט א� �בצק ��ר�, �על צ�אה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוגלדי
בצק]וה�למ�לי� ה�ו�[שיירי וטיט ה���, עבה]�על �], ְְְִִִֵֶַַַַָ

ה��צרי� חרס]וטיט כלי ה�מצא[יוצרי �רכי� �ל וטיט , ְְְְְִִִִִֶַַָָ
��אר ח�צצי�. א�� �ל � הח�ה �ימ�ת אפ�� �מיד ��ְְֲִִִִֵַַָָָָָ
��י�; נמחה �הרי ח�צ�, אינ� � לח ��ה�א � ה�יט ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ�ל

ח�צ�. יב�, ְֵֵֶָ�כ�ה�א

��ר�·. ה��ת, ��ר� וה��, והחלב, וה�ב�, ְְְְְְְֶַַַַַַַָָָה�י�,
ח�צצי�; יב�י�, � החר�ב ��ר� ה�קמה, ��ר� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָה�אנה,
�י� לחי� �י� � ה�רפי� �ל ��אר ח�צצי�. אינ� ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָלחי�,

��סר� וה�� ח�צצי�. לח,[נדבק]יב�י�, אפ�� � ���ר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ
המדל�לי� וה��ר האבר לאח�צ�. א� מהגו� [נתלשו ְְֵֵַַָָָָ�ְִָ

ח�צצי�.נפרדו] ,ְִ

�ח�ה;‚. ��דיח עד ח�צ�, � �א�ה ה�תרי� ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ית
�ברי� ��ה וח�צ�. מתק�� והאבק �מיד, �� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ�ה�עה
מק�דת, ואינ� ה�איל � �פנ�יה אבל �נ��אה; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָאמ�רי�?

ח�צ�. ֵֵאינ�

וה��ק�י�[תחבושת]האגד„. ה��ה, ��י [מתכות]�על ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
וה�ירי� ה�בר, ��י וה�טלי�ת[שרשראות]�על וה�זמי� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

���ר,[מחרוזות] �דב�קי� חזקי� �ה� �זמ� � ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָוה��ע�ת
ח�צצי�. אינ� רפי�, �ה� �בזמ� ְְְִִִִֵֵֶַָָח�צצי�;

����ר�ת‰. והרצ�ע�ת ,���� וח�טי ה�מר, ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָח�טי
מב�ילי� �ה� מ�ני ח�צצי�, � לנ�אי רא�יה� על ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָה��י�
מ�ני ח�צצי�, אי� � �ער ח�טי אבל ה���. �בי� ה�י� ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָ�י�

רפי�. �אינ� �י על א� �ה� �אי� ִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�ה�י�

.Âלפי ;���� �ל אפ�� ח�צצי�, אי� � ����אר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָח�טי�
חבקי� אבל �ה�. עצמ� ח�נקת א�ה [תכשיטי�]�אי� ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

�היא לפי ח�צצי�; � וענקי� קטלי�ת �ג�� ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ����אר,
��ר. �עלת ��ראה �די �ה�, עצמ� ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָח�נקת

.Ê�קלקי ונע�ה ��תק�ר ה�ב �על סב�]�ער וכ�[� , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ח�צצי�. � ה�ק� ְְִִֵַָָקלקי

.Á;�ח�צ נראה, �ה�א �זמ� � �אד� �ח�ב �ה�א ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָח�
על א� לערב, �תר�מת� וא�כל ט�בל � נראה �אינ� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�בזמ�

��ל מי וכ� טמא. ח� �ה�א ��י וטבל טמאה, ט�עת ע ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
�מ�ע�; נטמא ��בל, אחר הקיא� וא� טה�ר; זה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהרי
ולא מט�אי� אינ� החי, �ג�� ה�ל�עי� ��ל �ארנ�, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ��בר

צר�ר�ת נכנס� אדמה]מ��אי�. רגליו[רגבי �סדקי וקיסמי� ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַָ
ח�צצי�. ְְִִַָמ�מ�ה,

.Ëרט�ה� מל�גמא, תחבושות]אס�ל�נית, �ית[מיני �על ְְְְְִִִֵֶַָָ
ה�י�, ���נס� צרי� �אינ� �י על א� ח�צצי�; � ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָה�תרי�
�מ� ח�צ�, �בר עליה� יהיה ולא רא�יי� ��הי� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָֹצריכי�
ורא�� ל��ה ח�� �ער�ת ��י א� �ערה �� היתה ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹ��ארנ�.
�הי� א� �צ�אה, א� �טיט מד�קי� �הי� א� ל��ה, ְְְִִֶָָָ�ְֶַַָָָ�מד�ק
ח�צצי�. א�� הרי � מ�מעלה עיניו �ריסי �ער�ת ��י ��ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָ

.È.�ח�צ אינ� טבל, וא� רגליו; �על �עפר אד� יט�ל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלא

.‡È,�טמאת� ה� הרי � והט�יל� �בכלי�, �אד� ְָָ�ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָהא�חז
��א �זרה, ה�י�; �ה� ��א� עד ידיו �ר�ה �י על ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוא�
טבילה. לה� עלתה �ח�ה, �מי� ידיו הדיח וא� יר�ה. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלא

.·È�ל עלתה לא � וטבלה לאח�ריה, �נ� ְְְְְֲֶֶֶַַַָָָָָָָֹה�פ�לת
ונד�ק �יד�, א� ה�ינ�ק �רגלי היה טיט ��א ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָטבילה;

נפל. �עלתה ואחר וחצ�, טבילה, ��עת ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָ�א�ה

.‚Èפצה�� א� �פיה, �ער� ��תנה יד�,[הידקה]נ�ה ְְְְִִֶֶָָָָָָָָָָ
��פת�תיה ��רצה בחוזק]א� לזו זו ��מצא[הדביק� א� , ְְְְִִֶֶֶָָָָ

לא �א�� � ��יה �י� עצ� ��מצא א� ��פת�תיה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ�צק
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מצווה] לש� שטובל נראה לא ��קוה,[� �עמי� וה��בל .ְְֲִִֵֶַַַַ
מג�ה זה עלי[כנ"ל]הרי יד� '�ב� לחבר�: והא�מר . ְֲֵֶ�ְְְֲֵֵֶַַָָָֹ

מג�ה זה הרי .[כנ"ל]��קוה', ְְֲִֵֶֶַ�ֶ

.È�ה�תרי נראי�]�ית שאינ� בגו� �בית[מקומות ְִֵֵַָ
"וידיו ��אמר: ה�י�, �ה� ��ב�א� צריכי� אינ� ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָה�מטי�,
כ� �י על וא� �לבד. ה�ראי� אברי� ��י�", �ט� ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹלא
�בר יהיה ולא ה�י�, �ה� ��ב�א� רא�יי� להי�ת ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹצריכי�
�ת�� אד� יל�ד 'לע�ל� חכמי�: אמר� לפיכ� ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָח�צ�.
�� ואחר �מי� קמטיה מדיחה א�ה ��היה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�ית�,
וכמניקה �א�רגת, �דילת� �דר� ט�בלת הא�ה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָֹ�ט�ל'.

�נ� הנקה]את או אריגה בעת .[כעמידתה ְֶָ

.‡È�אד מ�ני ��ת���ת מ�ני �נמל, ט�בלת אינ� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָא�ה
מ�� ל� ה�י� וא� �הג�; ט�בלת וכ��צא[מחצלת]ואינ� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

�לי ��י על �ט�ל ולא �נמל. ט�בלת להצניע�, �די ��ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
�עלה ולא מפחדת �היא מ�ני �ה�, וכ��צא סל א� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹחר�

טבילה. ְִָָל�

.·È�ינ� ח�צ� �בר יהיה לא ה�לי�, ואחד האד� ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאחד
��ר על מד�ק טיט א� �צק �היה �ג�� ה�י�; ְְַַָ�ְְִִֵֵֶַַָָָלבי�
עלתה ולא ��היה, טמא זה הרי � ה�לי ��� על א� ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהאד�

טבילה. ְִֶָָלה�

.‚Èח�פה הח�צ� �בר היה א� ��רה, רב[מכסה]�בר את ְִֵֶֶַַָָָָָֹ
��היה וה�א טבילה. לה� עלתה לא � ה�לי רב א� ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹהאד�
מק�יד אינ� א� אבל להעביר�; ור�צה עליו, מק�יד ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָהאד�
אינ� � עבר לא �י� עבר �י� לב על א�ת� �� ולא ְֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹעליו,
ח�פה היה א� וכ� ר��. את ח�פה �ה�א �י על וא� ְִֵֶָָ�ְִֵֶֶֶַַח�צ�,
עליו. מק�יד �ה�א �י על א� ח�צ�, אינ� � ְִִִֵֵֶַַַָָמע�ט�

.„Èהיה א� � ח�צ� �ה�א �בר ��ל ס�פרי�, ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָמ�ברי
על �ה�א �י על א� טבילה, ל� עלתה לא � עליו ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹמק�יד
היה א� � הח�צ� �בר וכל ר��. מ��� �זרה, ְִֵַָָָָָ�ְִִֵָמע�ט�;
�אינ� �י על א� טבילה, ל� עלתה לא � ר�� את ְְִִֵֶַַָָָֹ�ֶֶח�פה

עליו. ה�ק�יד ר�� מ��� �זרה, עליו; ְִַַָָ�ְְִִֵַָָָמק�יד

.ÂË��� על א� האד� ��ר על היה �א� א�מר, ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָנמצאת
�ה� וכ��צא וזפת �צק �ג�� הח�צצי�, מ�ברי� �בר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה�לי
ל� עלתה לא � עליה מק�יד וה�א �חר�ל, ט�ה אפ�� �ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹ

טביל ל� עלתה � עליה מק�יד אינ� וא� א�אטבילה; ה, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
��ארנ�. �מ� האד�, רב א� ה�לי רב את ח�פה היה �� ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹא�

שלישי יו�

ב ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות
לפל��‡. �אד�: ח�צצי� העי�]א�� לעי�[ליחת �ח�� ְְְִִִֵֶַָָָ

לעי�] מחו� וגלד[שנדבקת פצע], ה��ה,[ליחת ��י �על ְֵֶֶֶַַַַָ
רפואי]וס� �עליה,[חומר והרט�ה ה��ה, ��י �על יב� ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ה��ר�, ��חת טיט א� �בצק ��ר�, �על צ�אה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוגלדי
בצק]וה�למ�לי� ה�ו�[שיירי וטיט ה���, עבה]�על �], ְְְִִִֵֶַַַַָ

ה��צרי� חרס]וטיט כלי ה�מצא[יוצרי �רכי� �ל וטיט , ְְְְְִִִִִֶַַָָ
��אר ח�צצי�. א�� �ל � הח�ה �ימ�ת אפ�� �מיד ��ְְֲִִִִֵַַָָָָָ
��י�; נמחה �הרי ח�צ�, אינ� � לח ��ה�א � ה�יט ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ�ל

ח�צ�. יב�, ְֵֵֶָ�כ�ה�א

��ר�·. ה��ת, ��ר� וה��, והחלב, וה�ב�, ְְְְְְְֶַַַַַַַָָָה�י�,
ח�צצי�; יב�י�, � החר�ב ��ר� ה�קמה, ��ר� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָה�אנה,
�י� לחי� �י� � ה�רפי� �ל ��אר ח�צצי�. אינ� ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָלחי�,

��סר� וה�� ח�צצי�. לח,[נדבק]יב�י�, אפ�� � ���ר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ
המדל�לי� וה��ר האבר לאח�צ�. א� מהגו� [נתלשו ְְֵֵַַָָָָ�ְִָ

ח�צצי�.נפרדו] ,ְִ

�ח�ה;‚. ��דיח עד ח�צ�, � �א�ה ה�תרי� ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ית
�ברי� ��ה וח�צ�. מתק�� והאבק �מיד, �� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ�ה�עה
מק�דת, ואינ� ה�איל � �פנ�יה אבל �נ��אה; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָאמ�רי�?

ח�צ�. ֵֵאינ�

וה��ק�י�[תחבושת]האגד„. ה��ה, ��י [מתכות]�על ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
וה�ירי� ה�בר, ��י וה�טלי�ת[שרשראות]�על וה�זמי� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

���ר,[מחרוזות] �דב�קי� חזקי� �ה� �זמ� � ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָוה��ע�ת
ח�צצי�. אינ� רפי�, �ה� �בזמ� ְְְִִִִֵֵֶַָָח�צצי�;

����ר�ת‰. והרצ�ע�ת ,���� וח�טי ה�מר, ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָח�טי
מב�ילי� �ה� מ�ני ח�צצי�, � לנ�אי רא�יה� על ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָה��י�
מ�ני ח�צצי�, אי� � �ער ח�טי אבל ה���. �בי� ה�י� ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָ�י�

רפי�. �אינ� �י על א� �ה� �אי� ִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�ה�י�

.Âלפי ;���� �ל אפ�� ח�צצי�, אי� � ����אר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָח�טי�
חבקי� אבל �ה�. עצמ� ח�נקת א�ה [תכשיטי�]�אי� ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

�היא לפי ח�צצי�; � וענקי� קטלי�ת �ג�� ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ����אר,
��ר. �עלת ��ראה �די �ה�, עצמ� ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָח�נקת

.Ê�קלקי ונע�ה ��תק�ר ה�ב �על סב�]�ער וכ�[� , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ח�צצי�. � ה�ק� ְְִִֵַָָקלקי

.Á;�ח�צ נראה, �ה�א �זמ� � �אד� �ח�ב �ה�א ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָח�
על א� לערב, �תר�מת� וא�כל ט�בל � נראה �אינ� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�בזמ�

��ל מי וכ� טמא. ח� �ה�א ��י וטבל טמאה, ט�עת ע ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
�מ�ע�; נטמא ��בל, אחר הקיא� וא� טה�ר; זה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהרי
ולא מט�אי� אינ� החי, �ג�� ה�ל�עי� ��ל �ארנ�, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ��בר

צר�ר�ת נכנס� אדמה]מ��אי�. רגליו[רגבי �סדקי וקיסמי� ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַָ
ח�צצי�. ְְִִַָמ�מ�ה,

.Ëרט�ה� מל�גמא, תחבושות]אס�ל�נית, �ית[מיני �על ְְְְְִִִֵֶַָָ
ה�י�, ���נס� צרי� �אינ� �י על א� ח�צצי�; � ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָה�תרי�
�מ� ח�צ�, �בר עליה� יהיה ולא רא�יי� ��הי� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָֹצריכי�
ורא�� ל��ה ח�� �ער�ת ��י א� �ערה �� היתה ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹ��ארנ�.
�הי� א� �צ�אה, א� �טיט מד�קי� �הי� א� ל��ה, ְְְִִֶָָָ�ְֶַַָָָ�מד�ק
ח�צצי�. א�� הרי � מ�מעלה עיניו �ריסי �ער�ת ��י ��ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָ

.È.�ח�צ אינ� טבל, וא� רגליו; �על �עפר אד� יט�ל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלא

.‡È,�טמאת� ה� הרי � והט�יל� �בכלי�, �אד� ְָָ�ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָהא�חז
��א �זרה, ה�י�; �ה� ��א� עד ידיו �ר�ה �י על ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוא�
טבילה. לה� עלתה �ח�ה, �מי� ידיו הדיח וא� יר�ה. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלא

.·È�ל עלתה לא � וטבלה לאח�ריה, �נ� ְְְְְֲֶֶֶַַַָָָָָָָֹה�פ�לת
ונד�ק �יד�, א� ה�ינ�ק �רגלי היה טיט ��א ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָטבילה;

נפל. �עלתה ואחר וחצ�, טבילה, ��עת ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָ�א�ה

.‚Èפצה�� א� �פיה, �ער� ��תנה יד�,[הידקה]נ�ה ְְְְִִֶֶָָָָָָָָָָ
��פת�תיה ��רצה בחוזק]א� לזו זו ��מצא[הדביק� א� , ְְְְִִֶֶֶָָָָ

לא �א�� � ��יה �י� עצ� ��מצא א� ��פת�תיה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹ�צק
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וירדה �פיה, מע�ת נתנה ה�מאי�. �אר וכ� ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָטבלה.
�ב על טמאה היא והרי נ�ה, מ�מאת טהרה � [�וטבלה ְְֳִָָָָ�ְְֲִִֵֵַַַַָָ

�רקמחמת] ��גע �מי לטמאה, רא��� ונמצאת ְְְִֶַָָֹ�ְְְִִֵָ�ר��;
�זב. ה�י� וכ� ְְִִֵַַָָה��ה.

.„Èקלקי �אד�: ח�צצי� �אי� �]וא�� שערות הרא�[סב� ְְְְִִֵֵֵֶָָָֹ
ולפל�� ��אי�, ה�תרי� �בית ה�חי ��עי�,[ליחה]�בית ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

וצ�אה ��ר�, �על צ�אה ולכל�כי ה��ה, �העלת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָוגלד
וה�א ה�ט�, �כ��ת המדל�לת, וצ�ר� ה��ר�, ְְְֶֶַָָ�ְְִִֶֶֶַַַַֹֹ��חת

��ר� �על ה�ק קט�]ה�ער ילד ח�צצי�.[של אי� א�� �ל � ְְִֵֵֵֶַַַַָָָ

.ÂËאחד ק�ר �אחת ק��רי� �הי� יתר א� �ער�ת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ��י
אחת ו�ערה �ה�. �אי� �ה�י� מ�ני ח�צצי�, אינ� �ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
א� אבל עליה; מק�יד ��היה וה�א, ח�צצת; ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָ��ק�רה,
�ער� רב ��היה עד טבילה, ל� עלתה עליה, מק�יד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאינ�
ויראה ה�א�ני�. ה�ר� �זה עצמ�. �פני נימא נימא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָק��ר,
ואינ� טבילה, לעני� ח��ב ה�א �ג�פ� אד� �ל ��ער� ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָלי,
�י על א� א�א ה�ער'; 'רב ��אמר �די עצמ� �פני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ�ג��
עליו, מק�יד אינ� א� � נימא נימא ק��ר רא�� �ער ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹ��ל
על אחר לח�צ� נצטר� �� א� א�א טבילה, ל� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָעלתה
��� ה�מאי� �אר ואחד ה��ה, ואחד ��ארנ�. �מ� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ��פ�,

�ער. ְֵָָֹ�רא��

.ÊËהא ��היה היא, עזרא �ער�,��נת ח�פפת �ה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
מ�ד, ותט�ל ��ילה לח� ל� אפ�ר וא� �ט�ל; �� ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹֹואחר
מ�ני א� ה�חק, �ב�עת מ��ח. זה הרי � לחפיפה ְְִִֵַַַָֹ�ְֲֲִֵֵֶֶַָ�כ�
��ת. למ�צאי וט�בלת ��ת, �ערב אפ�� ח�פפת � ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהחלי

.ÊÈ�א�ת� א� � ח�צ� �בר עליה ונמצא ועלתה, ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָטבלה
א�א �נ�ה, �ע� לח� צריכה אינ� טבלה, �חפפה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹה���
�נ�ה �ע� לח� צריכה לאו, וא� �לבד. וט�בלת ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹח�זרת

ְְִֹולט�ל.

.ÁÈנתר� א�ה �ח� חפיפה]לא מק��[אב� �ה�א מ�ני , ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ
�אהלה[מנתק] ולא ה�ער, מסר�[אלו�]את �ה�א מ�ני , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

מסב�] ח�ה[� �ח�י ואפ�� �ח�י�, א�א ה�ער; [�את ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
�מסלסלי�שמש] ה�ער את מי�רי� �הח�י� מ�ני �ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ה�ער,[מפרידי�] את מק�צי� ה��ני� אבל ְְֲִִֵֶַַַָָא�ת�.
�מתק�ר. א�ת� ְְְְִִֵַַ�מבל�לי�

.ËÈ�ל עלתה לא � וטבלה לבנ�, �ב�יל ��תנה ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָָֹנ�ה
יד�. �על ה�מנ�נית מ�ני ְְְִִִֵֶַַַָָָטבילה,

.Îל�ה� �ת�� � וטבלה ,�� וה�ציאה ��ר� ְְְְְְְִָָָָָָָָָֹ�רטה
הרי ימי�, �ל�ה לאחר ח�צ�; ה�ריט�ת מק�� אי� ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹימי�,
�על ��לד ,�� ק�פה �ה�� מ�ני ח�צ�, ה�ריט�ת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמק��
יב�, היה א� ח�צ�. אינ� � ��עי� לפל�� וכ� ה��ה. ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ��י

לה�ריק �התחיל ירוק]וה�א צבע �נ�ה.[� ח�צ� , ְְְְִִִִֵֶָ

.‡Î�עי�� בעי�]�חל שנותנת כחול ח�צ�;[צבע אינ� , ִֵֵֶַַָֹ
��רח�ת עיניה הי� וא� ח�צ�. העי�, ��י [עוצמת�על ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

תמיד] ח�צ�.ופותחת אינ� העי� ��י על א� ,ִֵֵֵַַַַָ

.·Îלא � �י�תר עיניה �עצמה א� �י�תר, עיניה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹ�תחה
טהר�ת; לעני� אמ�רי�? �ברי� ��ה טבילה. ל� ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָעלתה
�ב�יל ��תנה �י על א� מ�רת. לבעל�, לה�יר� ְְִִֶֶֶַַַָָ�ְְֲֲִַַָָָאבל
עיניה �ב על �היה א� י��, �רט �� �היה א� ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָלבנ�,

מ�רת ז� הרי � א�ת� עצמה א� עיניה �תחה �בי� ֶֶ�ְְֲֵֵֵֶַָָָָָָֹ�חל,
א�א אינ� �ה� וכ��צא הא�� ה�ברי� ��ל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָלבעל�;
וכל �זר�. לא �עילה לעני� �זר�, טהר�ת �לעני� ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמ�בריה�,
לעני� טמא�ת ��אר ח�צ� � לטהר�ת �נ�ה ְְְִַ�ְְְִִִֵֵַָָָהח�צ�

טבילה. ��עת �בגד וח�צ� ְְְְְִִֵֶֶַָָטהר�ת,

.‚Îעל א� � ח�צ� �בר עליו ונמצא ועלה, ��בל, ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָמי
עד �טמאת�, ה�א הרי ה���, �ל ה�י� �א�ת� ��תע�ק ְַָ�ְְְֲִִִֵֵֶַַַָ�י
טבילה'; קד� עלי זה היה ��א �ו�אי אני 'י�דע ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ��אמר:
��דע עד טמאת�, על טמא העמד טמא, והחזק ְֵֶַַָ�ְֲֵֵֵַַַָָ�ְִה�איל

��הר. ְֶַַַָ�ו�אי
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ג ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות
�ה�.‡. וכ��צא והחמר, ה�פת, �כלי�: ח�צצי� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוא��

מ��כ� � ו��צל�חית ��כ�ס בתוכ�]ה�פת ח�צצי�;[� , ְְְְִִִִֶֶֶֶַָ
� ��ה ח�צצי�. אינ� מ�ית�מאח�ריה�, אמ�רי�? ברי� ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

מאח�ריה�, �י� מ��כ� �י� � ה�ית מ�על אבל ֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ�ָהא��;
��תמח�י ה�פת גדולה]ח�צצי�. �י�[קערה � ו��קערה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ

ח�צצי�. � הא�� מ�ית �י� ה�ית מ�על �י� ,�� �בי� ��ִִִֵֵֵֵַַַַָָָ�ְִָ

בוש�]ה�ר·. דיו]וה��מ�ס[מי� ממרכיבי �י�[אחד � ְֵַַֹ
�י� ה�ית מ�על �י� �קערה, �תמח�י �י� �צל�חית ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָ�כ�ס
חמר א� זפת היה ח�צצי�. � �� �בי� �� �י� הא��, ְִֵֵֵֶֶָָָָָָ�ִֵָמ�ית

ה�ר�� ועל ה�לח�, ועל ה�בלה, על �ה� [כסאוכ��צא ְְְֵֶַַַַַַָָ�ְְְַַַָָ
עליה�;קט�] מק�יד �ה�א מ�ני ח�צצי�, � נק�י� הי� א� �ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָ

ה�ל�סי� �אינ�[מלוכלכי�]ועל מ�ני ח�צצי�, אינ� � ְְְְִִִֵֵֵֶַַָ
עליה�. ְֲִֵֶַמק�יד

אינ�‚. עני, �ל ועל ח�צצי�; ה�ית, �על מ��ת על ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהי�
ז�קי� �ל ועל ח�צ�; ה�ית, �על א�� ועל [נודותח�צצי�. ְְִַ�ְִִֵֶַַַַַַָָ

ה�ר�עתעור] על ח�צ�. אינ� חמור], של צדדי�[� [�מ�ני ְְְִִֵֵֵַַַַַָ
אורכה] לכל היא ח�צ�.החציצה ,ֵ

�למידי„. �גדי על �ה� וכ��צא חמר א� זפת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה
על מק�ידי� �ה� מ�ני ח�צ�, אחד מ�ד אפ�� � ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָחכמי�
צדדי�, מ�ני � האר� ע�י �גדי על נקי. להי�ת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמל����

ח�צ�. אינ� אחד, מ�ד ִֵֵֵֶַָח�צ�;

מפ�לי‰. ו�ל י�צרי�, ו�ל ז�תי�, �ל מט�ח�ת על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהי�
ענפי�]אילנ�ת ח�צצי�.[כורתי אינ� � ְִִֵָָ

.Â�אינ� מ�ני ח�צ�, אינ� � �גד� על �� �היה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָט�ח
ְִַמק�יד.

.Êרבב בבגד]מ�כר שנבלע דבר כל על[� רבב �היה ְְֵֶַָָָָ
מ�כר ה��ח היה �זה. ���צא �ל וכ� ח�צ�; אינ� ְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ�גד�,
ח�צ�, א� ספק זה הרי � �רבב �� �גד� על והיה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָרבב,
מלאכ�� �הרי ח�צ�, אינ� א� מק�יד, �ני� �ה� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַמ�ני

מק�יד. ואינ� ְְִִֵַהיא

.Á� מ��כ� ה�נ�ל על �ה� וכ��צא החמר א� ה�פת ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהיה
� ה�פסל על ח�צ�. אינ� �מ�מ�ה, ח�צ�; ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָמ�מעלה,
ח�צ�. אינ� מ�מ�ה, ח�צ�; ה�דדי�, מ� א� ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָמ�מעלה

.Ë�המכ��י ו��קתדרה ��כ�א צ�אה [יבשי�]לכל�כי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ�ִָ
� ה�דדי� מ� �י� מ�מ�� �י� מאח�ריה�, �י� מ��כ� �י� �ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָ
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לכל�כי אבל א�ת�. מעבירי� �ה�י� מ�ני ח�צצי�, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאינ�
���יר וה��� ו���ל�חית, ����ס [תכשיט]�מרי� ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ

יד[פעמו�]ו����ג �על וה�צק וה�יט קת], ה�ר��[� ְְְִֵֶֶַַַַַַָ�ְֹ
ח�צצי�. � ה�גרפה יד ְְְִֵֶַַַַָו�על

.Èבחמר� �זפת �אמרנ� מק�� ��ל ה�א, �ר�ר ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�בר
מ�נ �כלי�, ח�צצי� �אינ� �ה� מק�ידוכ��צא �אינ� י ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

�חמר א� �זפת חפ�י ה�לי רב היה א� לפיכ�, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹעליה�.
על א� ��ארנ�, �מ� טבילה, ל� עלתה לא � �ה� ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכ��צא
ה�לי�, מ� �כלי הפר� זה �דבר ואי� מק�יד. �אינ� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�י

זה. �דבר �וי� ה�לי� �ל ְִִֵֶֶַָָָָָא�א

.‡È��דר� ��א �הכניס� חל�לי� �ה� ה�לי� יד�ת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ל
לתוכו] נכנסי� לא והמי� מרק�[� ולא �דר�� �הכניס� א� ,ְְְְְִִֵֶַָָָֹ

לגמרי] הכניס� לא[לא � ונ��ר� מ�כת �ל �הי� א� ,ְְְִֶֶֶֶַָֹ
טבילה. לה� ְְִֶָָָָעלתה

.·È,טבל לא �א�� � והט�יל� למ�ה, �יו �הפ� ְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ�לי
נכנסי� �אינ� מק�� �� היה �כ��. נכנסי� ה�י� �אי� ְִִֵֶָָָָָ�ְְְִִִִֵֵֶַַָמ�ני
צ��. על ����� עד טבילה, ל� עלתה לא � ����� עד ��ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

.‚È�אינ � האמצע מ� ורחב �מ�א�, מ�א� צר �ה�א ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ�לי
צ��. על ����� עד ִֶֶַַַָטה�ר,

.„Èעל ����ה עד טה�רה, אינ� � ��קע ��יה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָצל�חית
ִָצ��.

.ÂË�לדיו]קלמרי ���ב�ה[כלי עד טה�רה, אינ� � ְְְִִֵֶֶַַָָָָ
.��� לעקמ�מית ה�י� ���נס� �די ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמ���

.ÊËה�יר �היה ונטמא,[תכשיט]�המה רפ�י עליה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָ
�מק�מ� א�ת� .[בצווארה]מט�ילי� ְְִִִַ

.ÊÈה�מקמ�ס את יט�יל ���,[קומקו�]ולא ��חמי� ְְִֶַַֹ�ְְִֶֶַָ
�פ��. �� א� ְִִֵֵֶָא�א

.ÁÈ.טבל לא �א�� � והט�יל� מ�קי�, מלא �ה�א ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ�לי
טה�רי� וה�לי ה�י� הרי � והט�יל� מי�, מלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָהיה
�טמאת ��ארנ� �מ� טהרה, לה� י� �ה�י� מ�ני ְַ�ְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�אחת,
א�ת� ר�אי� רגלי�, מי מלא ה�לי היה �מ�קי�. ְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָָָאכלי�

ח�את מי �� היה מי�. ה� אדומה]�א�� פרה היה[� א� � ְִִִֵֵַַָָָָָ
��ת�כ� ח�את מי על מקוה מי ��ר�� �די �נ�י, ה�לי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹרב
ה� �כא�� �טמאת�, ה�א עדי� � לאו וא� טה�ר; זה הרי �ְְֲֲִִֵֶַָָ�ְְִֵָ
ה�קוה. מי �בי� ה�לי ��� �י� �ח�צצי� מ�קי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָ�אר

.ËÈ�א לב� יי� מלא והיה טמא, וג�� טה�ר ���כ� ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָ�לי
ה�לי רב היה א� הרב: אחר ה�לכי� � והט�יל� ְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֹחלב,
��מאת� מ�ני טה�ר, � �ת�כ� ה�י� ��ר�� �די ְָ�ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ�נ�י,

�אר[מדרבנ�]מ�בריה� א� אד� יי� �� היה א� אבל . ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹ
טבילה. ל� עלתה לא ְְְִִַָָָֹמ�קי�,

.Î�טיט[כד]לגי �יו על ונת� טמאי�, מי� מלא �ה�א ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
טה�ר;[לח]ט�פח � והט�יל� ��י�, ��קע ה�יט והיה , ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ

ה�ו� טיט היה וכ�[עבה]וא� טבל. לא �א�� ,�� וכ��צא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
טה�רה; � והט�יל� ט�פח, טיט �ל �לבנה ��תנ� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָט�עת

טבלה. לא �א�� יו�, טיט היה ְְְִִִֵָָָָָֹוא�

.‡Îק�רי סת� �ה�: ה�י� ��ב�א� צריכי� �אי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָא��
�עלי �גדי וק�רי ח�צצי�. עליה�, הק�יד וא� ענ�י�; ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַ�גדי
אינ� ה��רי�, על מק�יד אינ� וא� ח�צצי�; סתמ� ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ��י�,

ה�גדי� נימי וק�רי הבגד]ח�צצי�. ��ק�ר�[בשפת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָ
וחבט לולאה]מאליה�, �תפ�ה[� רא�[תפילי�]ה�נ�ל, �ל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

��� הרצ�עה �בית הרצ�עה ע� �ב�קה �ה�ציצה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ�זמ�
וי�רדת ע�לה �אינ� �זמ� זר�ע �ל �תפ�ה [רצועתווחזקה, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

זזה] החמתאינה ואזני ה�רמל[נוד], וכל[ילקוט]ואזני , ְְְְֵֵֵֶַַָָ�ְְֵֹ
לה�יר�. עתיד �אינ� �תפרי� מ��רי� �א�� ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ���צא

.·Î�ה��רי ה�י�: �ה� ��ב�א� צריכי� �ה� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוא��
ל�לא�ת ק�רי וכ� �ל�לא�ת, ע��יי� �ה� החל�ק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ��פתחי
רא� �ל �תפ�ה למ�ח, צרי� סדי� �ל ו�פה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ���ת�,
וי�רדת, ע�לה �היא �זמ� זר�ע ו�ל �רצ�עה, �אינ� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ�זמ�

א�ת�,[רצועה]ו�נ� ���ר ה�גדי� נימי וק�רי סנ�ל, �ל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
לג��ת� עתיד �ה�א מ�ק�מ�ת �א�� ���צא �ל ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹוכ�

�ת �ל ה��י� היי�]�למתח�. �ד[בית השמ�]ו�ל �[בית ְְְִֶֶַַַַָָ
לחטט צרי� חזקי�, הי� צרי�[לנקות�]א� רפי�, הי� וא� ; ְֲֲִִִִִִַָָָָָָֹ

�ה�. ה�י� ��ב�א� צריכי� ע�ר, �ל וה�סת ה�ר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָלנער.

.‚Î���והא וה���ר, עג�ה, בדי�]�סת ממולא ,[עוד ֲֶֶ�ְְִַַָָ
לחלל�. ה�י� �ה� ��ב�א� צריכי� אינ� � וה�פ�ה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָוה�מיע,
סת��. ט�בל �לה�ציא, להכניס �ר�� �אי� �ל ה�לל: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹזה

.„Î�מכ�סי ��ה� �גדי� רטובי�]ה�ט�יל ,[ועדיי� ְְְְִִֵֶַַָ�ִָ
נג�בי�, הט�יל� ��בע�ע�; עד ה�י� �ה� ���נס� ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָצריכי�

מ�ע��ע�. וינ�ח� ��בע�ע� ְְְְְִִֶַַָָעד

.‰Î�לק�צ ועתיד מ�ר��, יתר אר�י� �ה� ה�לי� יד�ת ְְְִִִֵָָָָָ�ְֲִֵֵֶַָ�ל
ה��ה מק�� עד מט�יל� לה]� שצרי� �ל�לת[� �יצד? . ְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

�ד�ל �]�לי מידתה ע�רה;[� � וקט� טפחי�, אר�עה � ְְְְֲִִַָָָָָָָָ
טה�ר. וה�אר �לבד, ז� מ�ה עד ה�ל�לת מ� ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָמט�יל

.ÂÎ� ה�ל והט�יל אחרי�, �לי� �ת�כ� ��ת� טמא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ�לי
�הרי �י�תר; צר ה�לי ��י �י על א� טבילה, לה� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעלתה
ה�ד�ל, ל�לי טבילה �עלתה �מ��� ל�, נכנסי� ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָה�י�
והט�יל צ��, על ה�ה� וא� ��ת�כ�. ל�לי� טבילה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָעלתה
��פ�פרת רחב �יו ��היה עד טבילה, לה� עלתה לא �ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
טמאי�, �לי� לת�כ� ונת� טה�ר, ה�לי היה א� וכ� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָה��ד.
רחב �יו ��היה עד טבילה, לה� עלתה לא � ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹוהט�יל�
אבל לתר�מה. אמ�רי�? �ברי� ��ה ה��ד. ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָ��פ�פרת
�לל, טה�רי� �לי� �ת�� �לי� מט�ילי� אי� � ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָלקד�י�

�ק�ה א� �סל הי� גדול]ואפ�� ��ארנ�.[שק �מ� ְְֲִַַָ�ְְֵֶַָ

חמישי יו�

ד ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות
��אמר:‡. � �ה� ט�בלי� מכ�סי�, מי� ��ל ��רה, ְֱִִֶֶֶַָָ�ְִִֶַָָ�י�

להעל�ת �די �ה� ��היה וה�א, מק��. מ�ל מי�", ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ"מקוה
חכמי�, �ער� אחת; �בת האד� ��� לכל �ה� ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָטבילה
מחזיק ה�א זה ו�ע�ר א��ת; �ל� �ר�� א�ה על ְְְִִֶַַַַַָָָֹא�ה
�א�בי�. �אינ� �י� �א�בי� �י� מי�, סאה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָאר�עי�

לטבילה;·. �ס�לי� ה�א�בי� �ה�י� ס�פרי�, ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָ�מ�ברי
לת�כ� ��פל �א�בי�, �אינ� מי� מקוה א�א ע�ד, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹולא
����ל �י על א� ה�ל. �סל� � �א�בי� מי� ל�י� ְְִִִִִֶַַַַָֹ�ְֶֹ�ל�ת
ה�א �הרי �ה��; למד�ה� ס�פרי�, מ�ברי �א�בי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָמי�
ה�עי� � טה�ר" יהיה מי�, מקוה �ב�ר מעי� "א� ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָא�מר:
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לכל�כי אבל א�ת�. מעבירי� �ה�י� מ�ני ח�צצי�, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָאינ�
���יר וה��� ו���ל�חית, ����ס [תכשיט]�מרי� ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ

יד[פעמו�]ו����ג �על וה�צק וה�יט קת], ה�ר��[� ְְְִֵֶֶַַַַַַָ�ְֹ
ח�צצי�. � ה�גרפה יד ְְְִֵֶַַַַָו�על

.Èבחמר� �זפת �אמרנ� מק�� ��ל ה�א, �ר�ר ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�בר
מ�נ �כלי�, ח�צצי� �אינ� �ה� מק�ידוכ��צא �אינ� י ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

�חמר א� �זפת חפ�י ה�לי רב היה א� לפיכ�, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹעליה�.
על א� ��ארנ�, �מ� טבילה, ל� עלתה לא � �ה� ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹוכ��צא
ה�לי�, מ� �כלי הפר� זה �דבר ואי� מק�יד. �אינ� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�י

זה. �דבר �וי� ה�לי� �ל ְִִֵֶֶַָָָָָא�א

.‡È��דר� ��א �הכניס� חל�לי� �ה� ה�לי� יד�ת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ל
לתוכו] נכנסי� לא והמי� מרק�[� ולא �דר�� �הכניס� א� ,ְְְְְִִֵֶַָָָֹ

לגמרי] הכניס� לא[לא � ונ��ר� מ�כת �ל �הי� א� ,ְְְִֶֶֶֶַָֹ
טבילה. לה� ְְִֶָָָָעלתה

.·È,טבל לא �א�� � והט�יל� למ�ה, �יו �הפ� ְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ�לי
נכנסי� �אינ� מק�� �� היה �כ��. נכנסי� ה�י� �אי� ְִִֵֶָָָָָ�ְְְִִִִֵֵֶַַָמ�ני
צ��. על ����� עד טבילה, ל� עלתה לא � ����� עד ��ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

.‚È�אינ � האמצע מ� ורחב �מ�א�, מ�א� צר �ה�א ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ�לי
צ��. על ����� עד ִֶֶַַַָטה�ר,

.„Èעל ����ה עד טה�רה, אינ� � ��קע ��יה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָצל�חית
ִָצ��.

.ÂË�לדיו]קלמרי ���ב�ה[כלי עד טה�רה, אינ� � ְְְִִֵֶֶַַָָָָ
.��� לעקמ�מית ה�י� ���נס� �די ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמ���

.ÊËה�יר �היה ונטמא,[תכשיט]�המה רפ�י עליה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָ
�מק�מ� א�ת� .[בצווארה]מט�ילי� ְְִִִַ

.ÊÈה�מקמ�ס את יט�יל ���,[קומקו�]ולא ��חמי� ְְִֶַַֹ�ְְִֶֶַָ
�פ��. �� א� ְִִֵֵֶָא�א

.ÁÈ.טבל לא �א�� � והט�יל� מ�קי�, מלא �ה�א ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ�לי
טה�רי� וה�לי ה�י� הרי � והט�יל� מי�, מלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָהיה
�טמאת ��ארנ� �מ� טהרה, לה� י� �ה�י� מ�ני ְַ�ְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�אחת,
א�ת� ר�אי� רגלי�, מי מלא ה�לי היה �מ�קי�. ְְְֳִִִִִֵֵַַַַָָָָאכלי�

ח�את מי �� היה מי�. ה� אדומה]�א�� פרה היה[� א� � ְִִִֵֵַַָָָָָ
��ת�כ� ח�את מי על מקוה מי ��ר�� �די �נ�י, ה�לי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹרב
ה� �כא�� �טמאת�, ה�א עדי� � לאו וא� טה�ר; זה הרי �ְְֲֲִִֵֶַָָ�ְְִֵָ
ה�קוה. מי �בי� ה�לי ��� �י� �ח�צצי� מ�קי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָ�אר

.ËÈ�א לב� יי� מלא והיה טמא, וג�� טה�ר ���כ� ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָ�לי
ה�לי רב היה א� הרב: אחר ה�לכי� � והט�יל� ְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֹחלב,
��מאת� מ�ני טה�ר, � �ת�כ� ה�י� ��ר�� �די ְָ�ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ�נ�י,

�אר[מדרבנ�]מ�בריה� א� אד� יי� �� היה א� אבל . ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹ
טבילה. ל� עלתה לא ְְְִִַָָָֹמ�קי�,

.Î�טיט[כד]לגי �יו על ונת� טמאי�, מי� מלא �ה�א ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָ
טה�ר;[לח]ט�פח � והט�יל� ��י�, ��קע ה�יט והיה , ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ

ה�ו� טיט היה וכ�[עבה]וא� טבל. לא �א�� ,�� וכ��צא ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
טה�רה; � והט�יל� ט�פח, טיט �ל �לבנה ��תנ� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָט�עת

טבלה. לא �א�� יו�, טיט היה ְְְִִִֵָָָָָֹוא�

.‡Îק�רי סת� �ה�: ה�י� ��ב�א� צריכי� �אי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָא��
�עלי �גדי וק�רי ח�צצי�. עליה�, הק�יד וא� ענ�י�; ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַ�גדי
אינ� ה��רי�, על מק�יד אינ� וא� ח�צצי�; סתמ� ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ��י�,

ה�גדי� נימי וק�רי הבגד]ח�צצי�. ��ק�ר�[בשפת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָ
וחבט לולאה]מאליה�, �תפ�ה[� רא�[תפילי�]ה�נ�ל, �ל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

��� הרצ�עה �בית הרצ�עה ע� �ב�קה �ה�ציצה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ�זמ�
וי�רדת ע�לה �אינ� �זמ� זר�ע �ל �תפ�ה [רצועתווחזקה, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

זזה] החמתאינה ואזני ה�רמל[נוד], וכל[ילקוט]ואזני , ְְְְֵֵֵֶַַָָ�ְְֵֹ
לה�יר�. עתיד �אינ� �תפרי� מ��רי� �א�� ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ���צא

.·Î�ה��רי ה�י�: �ה� ��ב�א� צריכי� �ה� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוא��
ל�לא�ת ק�רי וכ� �ל�לא�ת, ע��יי� �ה� החל�ק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ��פתחי
רא� �ל �תפ�ה למ�ח, צרי� סדי� �ל ו�פה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ���ת�,
וי�רדת, ע�לה �היא �זמ� זר�ע ו�ל �רצ�עה, �אינ� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ�זמ�

א�ת�,[רצועה]ו�נ� ���ר ה�גדי� נימי וק�רי סנ�ל, �ל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
לג��ת� עתיד �ה�א מ�ק�מ�ת �א�� ���צא �ל ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹוכ�

�ת �ל ה��י� היי�]�למתח�. �ד[בית השמ�]ו�ל �[בית ְְְִֶֶַַַַָָ
לחטט צרי� חזקי�, הי� צרי�[לנקות�]א� רפי�, הי� וא� ; ְֲֲִִִִִִַָָָָָָֹ

�ה�. ה�י� ��ב�א� צריכי� ע�ר, �ל וה�סת ה�ר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָלנער.

.‚Î���והא וה���ר, עג�ה, בדי�]�סת ממולא ,[עוד ֲֶֶ�ְְִַַָָ
לחלל�. ה�י� �ה� ��ב�א� צריכי� אינ� � וה�פ�ה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָוה�מיע,
סת��. ט�בל �לה�ציא, להכניס �ר�� �אי� �ל ה�לל: ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹזה

.„Î�מכ�סי ��ה� �גדי� רטובי�]ה�ט�יל ,[ועדיי� ְְְְִִֵֶַַָ�ִָ
נג�בי�, הט�יל� ��בע�ע�; עד ה�י� �ה� ���נס� ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָצריכי�

מ�ע��ע�. וינ�ח� ��בע�ע� ְְְְְִִֶַַָָעד

.‰Î�לק�צ ועתיד מ�ר��, יתר אר�י� �ה� ה�לי� יד�ת ְְְִִִֵָָָָָ�ְֲִֵֵֶַָ�ל
ה��ה מק�� עד מט�יל� לה]� שצרי� �ל�לת[� �יצד? . ְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

�ד�ל �]�לי מידתה ע�רה;[� � וקט� טפחי�, אר�עה � ְְְְֲִִַָָָָָָָָ
טה�ר. וה�אר �לבד, ז� מ�ה עד ה�ל�לת מ� ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָמט�יל

.ÂÎ� ה�ל והט�יל אחרי�, �לי� �ת�כ� ��ת� טמא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ�לי
�הרי �י�תר; צר ה�לי ��י �י על א� טבילה, לה� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעלתה
ה�ד�ל, ל�לי טבילה �עלתה �מ��� ל�, נכנסי� ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָה�י�
והט�יל צ��, על ה�ה� וא� ��ת�כ�. ל�לי� טבילה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָעלתה
��פ�פרת רחב �יו ��היה עד טבילה, לה� עלתה לא �ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
טמאי�, �לי� לת�כ� ונת� טה�ר, ה�לי היה א� וכ� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָה��ד.
רחב �יו ��היה עד טבילה, לה� עלתה לא � ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹוהט�יל�
אבל לתר�מה. אמ�רי�? �ברי� ��ה ה��ד. ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָ��פ�פרת
�לל, טה�רי� �לי� �ת�� �לי� מט�ילי� אי� � ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָלקד�י�

�ק�ה א� �סל הי� גדול]ואפ�� ��ארנ�.[שק �מ� ְְֲִַַָ�ְְֵֶַָ

חמישי יו�

ד ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות
��אמר:‡. � �ה� ט�בלי� מכ�סי�, מי� ��ל ��רה, ְֱִִֶֶֶַָָ�ְִִֶַָָ�י�

להעל�ת �די �ה� ��היה וה�א, מק��. מ�ל מי�", ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ"מקוה
חכמי�, �ער� אחת; �בת האד� ��� לכל �ה� ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָטבילה
מחזיק ה�א זה ו�ע�ר א��ת; �ל� �ר�� א�ה על ְְְִִֶַַַַַָָָֹא�ה
�א�בי�. �אינ� �י� �א�בי� �י� מי�, סאה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָאר�עי�

לטבילה;·. �ס�לי� ה�א�בי� �ה�י� ס�פרי�, ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָ�מ�ברי
לת�כ� ��פל �א�בי�, �אינ� מי� מקוה א�א ע�ד, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹולא
����ל �י על א� ה�ל. �סל� � �א�בי� מי� ל�י� ְְִִִִִֶַַַַָֹ�ְֶֹ�ל�ת
ה�א �הרי �ה��; למד�ה� ס�פרי�, מ�ברי �א�בי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָמי�
ה�עי� � טה�ר" יהיה מי�, מקוה �ב�ר מעי� "א� ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָא�מר:
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�פ�סת �� התערבות]אי� �ידי[� ��� וה��ר �לל, אד� יד ְְְֵַַַָָָ�ִֵ
לא ה�קוה חכמי�: אמר� �א�בי�; מי� ��� �הרי ְְְֲִִִִֶַַָָָֹ�ֲֵֶָָאד�,
�מי� �ידי ��� להי�ת צרי� ואינ� �ב�ר, �א�ב ��� ִִֵַָ�ְְְִִֵָָ�ְִֶיהיה

��ר. אד�, יד �פ�סת �� י� א� א�א ְְְִֵֵֶַַַָָָָָ�מעי�,

לה�‚. וירד� לנ�ב�, ה�ג �רא� קנק�י� ה��יח ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹ�יצד?
הרי ה��מי�, ע�נת �היא �י על א� � ונתמ�א� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ��מי�

יכ�ה א� ה�נק�י� י��ר ה�קוי�[יהפו�]זה וה�י� א�ת�, ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
�כלי�, הי� הא�� ה�י� ��ל �י על וא� לטבילה, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ��רי�
והערה ה�נק�י�, הג�י� א� לפיכ�, �יד�. מ�א� לא ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ�הרי

�א�בי�. ��ה� ה�י� �ל הרי � ְֲִִֵֶֶַַָָָא�ת�

זמ�,„. �בכל עת �כל �מיד ה���ר �חת �לי� ְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָה��יח
אבני� �לי אפ�� קט�י�, �לי� ואחד �ד�לי� �לי� ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָאחד
מי ונתמ�א� טמאה, מק�לי� �אינ� מ�לי� �ה� ְְְְִֵַָ�ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָוכ��צא
�בר� א� �יה�, על �פי� וא� �ס�לי�. א�� הרי � ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ��מי�
לדע�� �הרי �בר, לכל ��א�בי� מה� ה�קוי� ה�י� �ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ה�לי� �כח ואפ�� מי�. לק�ח ה���ר �חזקת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָנתמ�א�;
וכ� ה��יח. מ�ני ה��כח, על �זר� � �ס�לי� ה���ר, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָ�חת

עבי� ק��ר �עת �חצר ה�לי� את הענני�ה��יח [התאס� ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
גשמי�] �הרילקראת �ס�לי�, ��ה� ה�י� � ונתמ�א� ,ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָ

ק��ר ��עת �חצר ה��כח על �זר� וכ� נתמ�א�. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלדע��
�בא� עבי�, ���ר ��עת �חצר ה�יח� מ�יח. מ��� ְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָעבי�,
ה�ג �רא� �ה�יח� �מ� ��רי�, א�� הרי � ונתמ�א� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹעבי�,
וחזר� ונת��ר�, עבי�, ק��ר ��עת ה�יח� א� וכ� ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָלנ�ב�.
�פי�, א� �בר� וא� ��רי�. א�� הרי � ונתמ�א� ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָונתק�ר�,

��רי�. מה� ה�קוי� ְְִִִִֵֵֶַַַה�י�

�י‰. על א� � מי� ונתמ�א ��קוה, עצי� ��כח ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָה��ד
רב �� י� העצי� והרי מעט, א�א ��קוה נ�אר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ��א
ה�קוה ונמצא �מק�מ�, העצי� את י��ר זה הרי � ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹה�קוה
�די ה�קוה, �ת�� ה�נק�י� את המס�ר וכ� ��ר. ����ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

למלאת�]לח�מ� ��לע[� �י על א� � מי� ונתמ�א� , ְְְְְִִִֶַַַַַַָָ
מי� א�א �לל מי� �� נ�אר ולא מימיו, את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹה�קוה
ה�קוי� וה�י� ה�נק�י�, י��ר זה הרי � ה�נק�י� ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַֹ��ת��

��ר. מקוה ְִֵֵֶֶָמה�

.Âה את ה�א�בי� ה�י� ��סלי� ��ל�ת�יצד �קוה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹ
ל� ונפל� סאה, מאר�עי� �ח�ת ��קוה היה �א� ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ל�י�?
אבל �ס�ל. ה�ל הרי � לאר�עי� וה�לימ�ה� ל�י� ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹ�ְֶֹ�ל�ת
ו�אב �א�בי�, �אינ� מי� סאה אר�עי� �� ��� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמקוה
ע�ד, ולא ��ר. זה הרי � ��� ה��� �ל לת�כ� ו�פ� ְֲֵֵֶָֹ�ְְְַַַָָ�כד,
והיה ��רי�, מי� סאה אר�עי� �� ��� עלי�� מקוה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָא�א
למקוה וירד� ה�י�, �ר�� עד לת�כ� ונ�ת� �כלי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָממ�א

��ר. ה�ח��� הרי � סאה אר�עי� ְְְְֲִֵֵַַַַָָָ�ח���

.Êמכ�נ�ת סאה אר�עי� �� ��� בדיוק]מקוה ונת�[� , ְְְְִִֵֶֶַָָ�ְַָָ
הרי � סאה מ��� �� אחר ונטל �א�בי�, מי� סאה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָלת�כ�
ר��. עד � ��ר וה�א סאה, ונ�טל סאה נ�ת� וכ� ��ר; �ְְְְְֵֵֵֵֵֶַָָָָזה

.Á,�ל�י ��ל�ת ה�קוה את ��סלי� ה�א�בי� ה�י� ִ�ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַֹאי�
נגרר� א� אבל ה�לי; מ� ה�קוה לת�� ���ל� [עלעד ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָ

וירד�הקרקע] ונמ�כ� ל�קוה, ח�� ה�א�בי� ְְְְְְְִִִִֶַַַַָה�י�
מחצה ��ה� עד א�א ה�קוה, ��סלי� אינ� � ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָל�קוה

��ר. ה�קוה ה��רי�, מ� רב היה א� אבל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלמחצה;
��רי�, מי� �מ�ה� סאה ע�רי� �� ��� מקוה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ�יצד?
וי�רדי� נמ�כי� וה�י� ל�קוה, ח�� ו��אב ממ�א ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָוהיה
ה�יל�� �ת�� א� ה�רקע, על נמ�כי� �הי� �י� � ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָל�קוה
��ר, � ה�קוה את ��סלי� �אינ� מ�ברי� �� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכ��צא
�המ�יכ�ה �ה�א�בה סאה; לאל� ה�לימ� [�ואפ�� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָ

[� למקווה שנגררו אר�עי�שאובי� רב �� היה א� ְְִִֵַָָָָָֹ��רה,
�מ�ה� סאה ע�רי� �רא�� �היה �ג וכ� ה��ר. מ� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹסאה
מע�רי�, �ח�ת לת�כ� ונת� �כתפ� �מ�א ��מי�, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָמי
אחד למק�� ה�ל �מ�כ� ה���ר �פתח �ס�ל, ה�ל ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹ��מצא
� ��� �המ�יכ�ה �ה�א�בה ��ר; מקוה זה הרי �ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�ָ

�זה. וכ��צא ��ר. רב �� והיה ה�איל ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָֹ��רה,

.Ë�חכמי ואמר� ה�איל ואמר�: מערב חכמי מקצת ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָה�ר�
��הי� צריכי� אנ� אי� טה�רה', ��� �המ�יכ�ה ְְְִִִֵֶָָָ�ְְִִֶָָ'�א�בה
יחיד �ברי והמ�כה, רב �הצרי� וזה ��רי�; מי� רב ��ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ
�המ�יכ�ה '�א�בה ���� אמר� �הרי נדח�, �כבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָה�,
ו��פ�, �כלי ממ�א היה א� � זה �בר �לפי טה�רה'. ����ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ
��ר. מקוה זה הרי אחד, למק�� וה�לכי� נזחלי� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוה�י�
�הרי ��רי�, מקו�ת ��נ� ���רחצא�ת אמ�טי �ל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכ�
מי ראינ� לא �מע�ל� ה�א. ��מ�� �א�ב ��ה� ה�י� ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�ל

זה. �דבר מע�ה ְֲֶֶֶַָָָָ�ע�ה

.È,חצר� מתערבי� �הי� �א�בי� �מי� ��מי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָמי
לע�קה וי�רדי� �הי�[גומא]ונמ�כי� א� ��חצר, ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ

מעל�ת על �[מדריגות]מתערבי� ל�ערה וי�רדי� ה�ערה, ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָ
מחצה �ס�ל; ה�ס�ל, מ� רב וא� ��ר; ה��ר, מ� רב ְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹא�
י�יע� ��א עד ��תערבי� �זמ� אימתי? �ס�ל. ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלמחצה,
וה�ס�לי� ה��רי� הי� א� אבל וי�רדי�. ונמ�כי� ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָל�קוה,
אר�עי� לת�כ� ��פל יד�ע א� � ה�קוה לת�� ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָמק�חי�
מי� ל�י� �ל�ת לת�כ� ירד� ��א עד ��רי� מי� ִִַ�ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹסאה

�ס�ל. לאו, וא� ��ר; ְְִִֵָָָ�א�בי�,

שישי יו�

ה ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות
אח‡. מ�לי �א�בי� מי� ל�י� �ל�ה ל� ��פל� ד,מקוה ְְְִֶֶָָֹ�ְְִִִִִֶַָ

��תחיל וה�א, מצטרפי�; � �לי� מ�ל�ה א� מ�ני� ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָֹא�
אי� �לי�, מאר�עה הרא���. �סק ��א עד ְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹה�ני
לר��ת; נת��� ��א �זמ� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹמצטרפי�.
מ�קל נפל אפ�� � ה�קוה מי את לר��ת נת��� א� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאבל
��דמ� �בי� ל�י�. ל�ל�ת מצטר� �נה, �כל ְִֵֶָ�ְְְִִִֵֶָָָָָֹ�ינר
ה�ס�לי�, את ��רי� ��דמ� �י� ה��רי�, את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָה�א�בי�
�יו� � �אחת ל�קוה נ�פלי� וה��רי� ה�א�בי� �הי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָא�
לפח�ת א� סאה אר�עי� לת�� �א�בי� ל�י� �ל�ת ְְְְְִִִַָָָ�ְְֶֶָֹ��פל�

�א�ב. ונע�ה ה�ל נפסל �ְְֲִַַַָָֹ

וה��חט·. �מחצה, לג וזה �מחצה, לג זה ה�יל� ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ�ני�
והג�יה� המי�]�ס�ת� נ�פלי�[מעל ��� ה�י� והרי , ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ

ה�רצ�ר מ� המערה וכ� הר�ה, שבשפתהמ�ק�מ�ת כוס �] ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
��סלי�.רשת] א�� הרי � הר�ה מ�ק�מ�ת ��טיל ,ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַ

אר�עי�‚. �� ��� �מקוה ע�ר �ל �סת א� �ר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָה�ט�יל
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נמצא� ה�י�, מ� �פת�תיה� �הג�י� �יו� � מכ�נ�ת ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ�ְְָסאה
�מעלה מט�יל�, יע�ה? �יצד �א�בי�. ��ת�כ� ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָה�י�

��ליה� �ר� הפוכי�]א�ת� �[כשה� וה��ה ה�ק אבל . ְֲֵֶֶֶַַַָָ�ָ
ח���. ואינ� �דר��, א�ת� �מעלה ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָמט�יל�

�כל„. לג �א�בי�, מי� �ל ���ת �ל� �� ��� ְְִִֶַָֹ�ְִֵֶֶָֹמקוה
לת�כ� ��פל� יד�ע א� � ��רי� מי� לת�כ� ונפל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ���ה,
ה�לי�ית, ל��ה י�יע� ��א עד ��רי� מי� סאה ְִִַָ�ְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹאר�עי�

�ס�ל. לאו, וא� ְִֵָָָ��ר;

ונפל‰. סאה, אר�עי� מה� אחד �כל אי� מקו�ת, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ני
� ה�קו�ת �ני ונתערב� �מחצה, לג ולזה �מחצה, לג ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹלזה
אבל �ס�ל. �� מה� אחד על נקרא ��א מ�ני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ��רי�;
ל�י� �ל�ת לת�כ� ��פל סאה, אר�עי� �� �אי� ִ�ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמקוה
על ��רי� מי� ור�ה ל�ני�, נחלק �� ואחר �א�בי�, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָמי�
��פסל ��� ה�קוה ��ל �ס�לי�; א�� הרי � מה� אחד ְִֶַ�ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�ל
�כלי. �אב� מימיו �ל �כא�� ח��ב, ה�א �א�בי� ְְְְֲִִִִִֵַָָָָ�מי�

.Âוהא�ה �א�בי�, מי� מלא �ה�א מי��ר [תעלת ְְִִֵֶַַָָָ
עדגשמי�] �פ��ל�, ה�א לע�ל� � מ��� וי�צאה ל� ְְְְְִִִֶֶֶַָָנכנסת

�ל�ת ���ר �הי� ה�א�בי� מ� נ�אר ��א ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ��תח�ב
�� ואחר ונפסל, �א�בי� מי� לת�כ� ��פל מקוה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ�ל�י�.
סאה אר�עי� ה��רי� ��מצא� עד ��רי� מי� עליו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָר�ה
ויפחת� ,�� �הי� ה�י� �ל ��צא� עד �פ��ל�, ה�א �ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
ע�רי� �� ��� מקוה �יצד? ל�י�. מ�ל�ת ְְִִִֵֵֶֶֶַ�ְְִִֶַֹה�א�בי�
�� ואחר �א�בי�, מי� סאה לת�כ� ונפל ��מי�, מי ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָסאה
��דע עד �פ��ל�, זה הרי � ��רי� מי� עליו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהר�ה
וי�תר ק�י� וחמ�ת �� �הי� סאה ע�רי� מ��� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��צא�
מ�ח�ת ח�� ��פסל ה�ל מ� י�אר ולא ה�ב, ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹמרביע
סאה אר�עי� �� ��� מקוה ע�ה א� וכ� ל�י�. ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ�ְִֶֹמ�ל�ת
טהר� � ה�ס�ל ה�ה ה�קוה ע� א�ת� וערב ��רי�, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָמי�

א��. את ֵֵֶא��

.Êמסלק]המס�ק מ���[� ונמ�כ� לצדדי�, ה�יט את ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ
ה�יט ��ל� היה ��ר; זה הרי � ל�קוה ל�י� ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ְֶֹ�ל�ת
מ��� ונמ�כ� לצ��, ה�קוה מ� והב�יל� �ידיו, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָ�מג�יה�

�ס�לי�. א�� הרי � ל�י� ְֲִִֵֵ�ְֶֹ�ל�ת

.Áצבא]�יס �המה[� וכ� למק��, מ�ק�� הע�בר ְְְִִֵֵֵַָָָָ
�ל�ת �ברגליה� �ידיה� וז�פ� למק��, מ�ק�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהע�ברת
ע�� אפ�� א�א ע�ד, ולא ��ר. זה הרי � ל�קוה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ�ל�י�

��ח�ה מרגליה�]מקוה סאה המ' כל ��ר.[� זה הרי � ְְֲִִֵֵֶֶַָָ

.Ëח�ת� לת�כ� ונפל סאה, אר�עי� �� �אי� ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָמקוה
לח�ה ��ר זה הרי � �א�בי� טמאי� מי� ל�י� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ�ְִֶֹמ�ל�ת
עליה� להקו�ת �פס�לי� ל�די�, מה� ול�ל [�ולתר�מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

א��למקווה] הרי � עליה� ורב� ��מי�, עליה� ירד� .ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָ
מי� ל�י� �ל�ת לת�כ� נפל� עליה�. לה�ו�ת ִִַ�ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָֹ��רי�
ול�ל ולתר�מה לח�ה �ס�ל זה הרי � טמאי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹ�א�בי�
ור�� ��מי� ירד� עליו. לה�ו�ת �פס�ל ל�די�, ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָמ���
לה�ו�ת �פס�לי� ול�די�, ולתר�מה לח�ה ��רי� � ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָעליה�
��� ��ע�� הרא��ני� ה�י� �ל ��צא� עד ָ�ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעליה�,
וכ� ל�י�. מ�ל�ה �ח�ת א�א מה� י�אר ולא ְִֵ�ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹֹ��א�בי�,

�ינר חסר סאה אר�עי� �� ��� קטנה]מקוה מי� כמות �], ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
זה הרי � טמאי� �א�בי� מי� ל�י� �ל�ת לת�כ� ְְֲִִִִֵֵֶַ�ְְְְֶָֹונפל�
לה�ו�ת �פס�לי� ל�די�, מ��� ול�ל ולתר�מה לח�ה ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹ�ס�ל
טמאי�, ��� אפ�� ל�י�, מ�ל�ת �ח�ת לת�כ� נפל ְִֵָ�ֲִִ�ְְֲִֵֶֶַָָֹעליה�.
� לה�לימ� ��מי� מי �ינר מ�קל לת�כ� נפל �� ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָואחר

�בר. לכל טהר �� לטבילה, ��הר ���ְְְִִֵֶַַָָָָָָָ

קודש שבת

ו ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות
��פל�‡. א� עליה�, ה�י� �הלכ� המק�לי� ה�לי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ל

וה�א, ה�קוה; את �פ�סלי� �א�בי�, א�� הרי � ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָלת�כ�
�ג�� טמאה, מק�לי� �אי� �לי� הי� אפ�� לק�לה. ְְָ�ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ��ע��

��סלי�. א�� הרי � אדמה �כלי אבני� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵָָָ�לי

לק�לה·. נע�ה ��א �לי תשמישו]�ל זה אי� א�[� � ְְֲִֶַַַָָָָֹ
�ג�� ה�קוה; את ��סל אינ� מק�ל, �ה�א �י ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַעל

צינורות]ה�יל�נ�ת �י[� על א� � �ה� נמ�כי� �ה�י� ְִִִִִֶֶַַַַַָָ
ה�קוה, את ��סלי� אי� � �מק�לי� �אמצע רחבי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�ה�

חר�. �ל א� מ�כת �ל �הי� ֵֶֶֶֶֶֶֶַָ�י�

מי�]ה�קת‚. את[חקיקת ��סלת אינ� � ���לע ֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
��סל � �סלע �ח�ר� �לי אבל �לי. �אינ� לפי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָה�קוה,
מ� א� מ�מ�ה, נ�בה �סיד. �ח�ר� �י על א� ה�קוה, ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָאת
ה�קוה. את ��סלת ואינ� ��רה, � ה��ד ��פ�פרת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָה�ד

�ד�לה,„. ערבה א� �ד�לה חבית �ג�� �ד�ל, �לי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָה��קח
� מקוה וע�ה� �אר�, �קבע� א�ת�, המטהר נקב ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�נקב�

�קק א� וכ� ��ר. זה סת�]הרי �בבני�,[� �סיד ה�קב את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ה�קב סת� ��ר. מקוה �ת�כ�, ה�קוי� וה�י� ��סל; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאינ�
��ק�ע�� עד ה�קוה, את ה�א ��סל עדי� � �בגבסי� ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ�סיד
ה�יד, �ב ועל האר� ��י על ה�ליכ� וא� יבנה. א� ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ�אר�

��ר. זה הרי � ה�דדי� מ� �טיט ְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�מרח

על‰. נמ�כי� ה�י� והרי ה���ר, �חת טבלה ְְֲִִִִִֵַַַַַַַַַַַָָה��יח
�פ�ה ל�בלה היה א� � ל�קוה וי�רדי� [מארבע�בלה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

��סלת.צדדיה] אינ� לאו, וא� ה�קוה; ��סלת ז� הרי ,ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
�פ� ל� ��� �י על א� � להדיח� �די ה���ר �חת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹזקפ�

לק�ל. ע�י� לא �הרי ��סלת, אינ� �ְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

.Âה�ר�ר�ת[חוקק]הח�טט �� לק�ל מק�� [אבני��צ��ר ְְְִֵֵַַַָ
א�קטנות] � ה�י� ע� ירד� ��א �די ��י�, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַֹה�ת�ל�לי�

ה�קוה; ��סל �ה�א, �ל �� וחפר ע� �ל ה���ר ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה
לק�לה ��ע�ה �לי מ��� �אי� ���רדי� ה�י� �ל ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�הרי
��רת עליו והיה ה�איל ,�� �חקק אחר ��ק�ע� וה�א �ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָ
חקק �� ואחר ��רקע, קבע� א� אבל �ל��. ��היה ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָָ�לי
אינ� חר�, �ל צ��ר היה וא� ��סל. אינ� � ק��ל �ית ��ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
�י על א� רביעית. לק�ל �די �חקק ��היה עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ��סל
ה�תחלחלי� צר�ר�ת �����ר החק�ק ה�ק�� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ��תמ�א
ה�ק�� לת�� ירד �סת��. ואינ� �פ��ל�, ה�א הרי � ְְְְְֲִֵֵַַָָָ�ת�כ�

��ר. זה הרי � �סתמ� עפר, ְֲֵֵֶֶַָָָָָ�חקק

.Ê�ונפל מי�, ל�י� �ל�ת �ה� �הי� וה�לי ְְִִַָ�ְְְְִֶֶֶַַָָֹה�פ�ג
ל�י� �ל�ת א�א אמר� ��א �סל�ה�; לא � ִ�ְְְְִֶֶֶֶַָָָֹֹֹל�קוה

�א�בי�. מי� �ב� ��פל �לי לא ְְְִִִֶֶַַָָֹ��פל�,
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נמצא� ה�י�, מ� �פת�תיה� �הג�י� �יו� � מכ�נ�ת ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ�ְְָסאה
�מעלה מט�יל�, יע�ה? �יצד �א�בי�. ��ת�כ� ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָה�י�

��ליה� �ר� הפוכי�]א�ת� �[כשה� וה��ה ה�ק אבל . ְֲֵֶֶֶַַַָָ�ָ
ח���. ואינ� �דר��, א�ת� �מעלה ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָמט�יל�

�כל„. לג �א�בי�, מי� �ל ���ת �ל� �� ��� ְְִִֶַָֹ�ְִֵֶֶָֹמקוה
לת�כ� ��פל� יד�ע א� � ��רי� מי� לת�כ� ונפל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ���ה,
ה�לי�ית, ל��ה י�יע� ��א עד ��רי� מי� סאה ְִִַָ�ְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹאר�עי�

�ס�ל. לאו, וא� ְִֵָָָ��ר;

ונפל‰. סאה, אר�עי� מה� אחד �כל אי� מקו�ת, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�ני
� ה�קו�ת �ני ונתערב� �מחצה, לג ולזה �מחצה, לג ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹלזה
אבל �ס�ל. �� מה� אחד על נקרא ��א מ�ני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ��רי�;
ל�י� �ל�ת לת�כ� ��פל סאה, אר�עי� �� �אי� ִ�ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמקוה
על ��רי� מי� ור�ה ל�ני�, נחלק �� ואחר �א�בי�, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָמי�
��פסל ��� ה�קוה ��ל �ס�לי�; א�� הרי � מה� אחד ְִֶַ�ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�ל
�כלי. �אב� מימיו �ל �כא�� ח��ב, ה�א �א�בי� ְְְְֲִִִִִֵַָָָָ�מי�

.Âוהא�ה �א�בי�, מי� מלא �ה�א מי��ר [תעלת ְְִִֵֶַַָָָ
עדגשמי�] �פ��ל�, ה�א לע�ל� � מ��� וי�צאה ל� ְְְְְִִִֶֶֶַָָנכנסת

�ל�ת ���ר �הי� ה�א�בי� מ� נ�אר ��א ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ��תח�ב
�� ואחר ונפסל, �א�בי� מי� לת�כ� ��פל מקוה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ�ל�י�.
סאה אר�עי� ה��רי� ��מצא� עד ��רי� מי� עליו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָר�ה
ויפחת� ,�� �הי� ה�י� �ל ��צא� עד �פ��ל�, ה�א �ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
ע�רי� �� ��� מקוה �יצד? ל�י�. מ�ל�ת ְְִִִֵֵֶֶֶַ�ְְִִֶַֹה�א�בי�
�� ואחר �א�בי�, מי� סאה לת�כ� ונפל ��מי�, מי ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָסאה
��דע עד �פ��ל�, זה הרי � ��רי� מי� עליו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהר�ה
וי�תר ק�י� וחמ�ת �� �הי� סאה ע�רי� מ��� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��צא�
מ�ח�ת ח�� ��פסל ה�ל מ� י�אר ולא ה�ב, ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹמרביע
סאה אר�עי� �� ��� מקוה ע�ה א� וכ� ל�י�. ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ�ְִֶֹמ�ל�ת
טהר� � ה�ס�ל ה�ה ה�קוה ע� א�ת� וערב ��רי�, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָמי�

א��. את ֵֵֶא��

.Êמסלק]המס�ק מ���[� ונמ�כ� לצדדי�, ה�יט את ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ
ה�יט ��ל� היה ��ר; זה הרי � ל�קוה ל�י� ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ְֶֹ�ל�ת
מ��� ונמ�כ� לצ��, ה�קוה מ� והב�יל� �ידיו, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָ�מג�יה�

�ס�לי�. א�� הרי � ל�י� ְֲִִֵֵ�ְֶֹ�ל�ת

.Áצבא]�יס �המה[� וכ� למק��, מ�ק�� הע�בר ְְְִִֵֵֵַָָָָ
�ל�ת �ברגליה� �ידיה� וז�פ� למק��, מ�ק�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהע�ברת
ע�� אפ�� א�א ע�ד, ולא ��ר. זה הרי � ל�קוה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ�ל�י�

��ח�ה מרגליה�]מקוה סאה המ' כל ��ר.[� זה הרי � ְְֲִִֵֵֶֶַָָ

.Ëח�ת� לת�כ� ונפל סאה, אר�עי� �� �אי� ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָמקוה
לח�ה ��ר זה הרי � �א�בי� טמאי� מי� ל�י� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ�ְִֶֹמ�ל�ת
עליה� להקו�ת �פס�לי� ל�די�, מה� ול�ל [�ולתר�מה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

א��למקווה] הרי � עליה� ורב� ��מי�, עליה� ירד� .ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָ
מי� ל�י� �ל�ת לת�כ� נפל� עליה�. לה�ו�ת ִִַ�ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָֹ��רי�
ול�ל ולתר�מה לח�ה �ס�ל זה הרי � טמאי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹ�א�בי�
ור�� ��מי� ירד� עליו. לה�ו�ת �פס�ל ל�די�, ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָמ���
לה�ו�ת �פס�לי� ול�די�, ולתר�מה לח�ה ��רי� � ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָעליה�
��� ��ע�� הרא��ני� ה�י� �ל ��צא� עד ָ�ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעליה�,
וכ� ל�י�. מ�ל�ה �ח�ת א�א מה� י�אר ולא ְִֵ�ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹֹ��א�בי�,

�ינר חסר סאה אר�עי� �� ��� קטנה]מקוה מי� כמות �], ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
זה הרי � טמאי� �א�בי� מי� ל�י� �ל�ת לת�כ� ְְֲִִִִֵֵֶַ�ְְְְֶָֹונפל�
לה�ו�ת �פס�לי� ל�די�, מ��� ול�ל ולתר�מה לח�ה ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹ�ס�ל
טמאי�, ��� אפ�� ל�י�, מ�ל�ת �ח�ת לת�כ� נפל ְִֵָ�ֲִִ�ְְֲִֵֶֶַָָֹעליה�.
� לה�לימ� ��מי� מי �ינר מ�קל לת�כ� נפל �� ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָואחר

�בר. לכל טהר �� לטבילה, ��הר ���ְְְִִֵֶַַָָָָָָָ

קודש שבת

ו ּפרק מקוֹות ¤¤§¦§¦הלכֹות
��פל�‡. א� עליה�, ה�י� �הלכ� המק�לי� ה�לי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ל

וה�א, ה�קוה; את �פ�סלי� �א�בי�, א�� הרי � ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָלת�כ�
�ג�� טמאה, מק�לי� �אי� �לי� הי� אפ�� לק�לה. ְְָ�ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ��ע��

��סלי�. א�� הרי � אדמה �כלי אבני� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵָָָ�לי

לק�לה·. נע�ה ��א �לי תשמישו]�ל זה אי� א�[� � ְְֲִֶַַַָָָָֹ
�ג�� ה�קוה; את ��סל אינ� מק�ל, �ה�א �י ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַעל

צינורות]ה�יל�נ�ת �י[� על א� � �ה� נמ�כי� �ה�י� ְִִִִִֶֶַַַַַָָ
ה�קוה, את ��סלי� אי� � �מק�לי� �אמצע רחבי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�ה�

חר�. �ל א� מ�כת �ל �הי� ֵֶֶֶֶֶֶֶַָ�י�

מי�]ה�קת‚. את[חקיקת ��סלת אינ� � ���לע ֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
��סל � �סלע �ח�ר� �לי אבל �לי. �אינ� לפי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָה�קוה,
מ� א� מ�מ�ה, נ�בה �סיד. �ח�ר� �י על א� ה�קוה, ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָאת
ה�קוה. את ��סלת ואינ� ��רה, � ה��ד ��פ�פרת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָה�ד

�ד�לה,„. ערבה א� �ד�לה חבית �ג�� �ד�ל, �לי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָה��קח
� מקוה וע�ה� �אר�, �קבע� א�ת�, המטהר נקב ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�נקב�

�קק א� וכ� ��ר. זה סת�]הרי �בבני�,[� �סיד ה�קב את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ה�קב סת� ��ר. מקוה �ת�כ�, ה�קוי� וה�י� ��סל; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאינ�
��ק�ע�� עד ה�קוה, את ה�א ��סל עדי� � �בגבסי� ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ�סיד
ה�יד, �ב ועל האר� ��י על ה�ליכ� וא� יבנה. א� ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ�אר�

��ר. זה הרי � ה�דדי� מ� �טיט ְְֲִִִֵֵֶַַָָָ�מרח

על‰. נמ�כי� ה�י� והרי ה���ר, �חת טבלה ְְֲִִִִִֵַַַַַַַַַַַָָה��יח
�פ�ה ל�בלה היה א� � ל�קוה וי�רדי� [מארבע�בלה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹ

��סלת.צדדיה] אינ� לאו, וא� ה�קוה; ��סלת ז� הרי ,ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
�פ� ל� ��� �י על א� � להדיח� �די ה���ר �חת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹזקפ�

לק�ל. ע�י� לא �הרי ��סלת, אינ� �ְֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

.Âה�ר�ר�ת[חוקק]הח�טט �� לק�ל מק�� [אבני��צ��ר ְְְִֵֵַַַָ
א�קטנות] � ה�י� ע� ירד� ��א �די ��י�, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַֹה�ת�ל�לי�

ה�קוה; ��סל �ה�א, �ל �� וחפר ע� �ל ה���ר ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה
לק�לה ��ע�ה �לי מ��� �אי� ���רדי� ה�י� �ל ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�הרי
��רת עליו והיה ה�איל ,�� �חקק אחר ��ק�ע� וה�א �ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָ
חקק �� ואחר ��רקע, קבע� א� אבל �ל��. ��היה ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָָ�לי
אינ� חר�, �ל צ��ר היה וא� ��סל. אינ� � ק��ל �ית ��ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
�י על א� רביעית. לק�ל �די �חקק ��היה עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָ��סל
ה�תחלחלי� צר�ר�ת �����ר החק�ק ה�ק�� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ��תמ�א
ה�ק�� לת�� ירד �סת��. ואינ� �פ��ל�, ה�א הרי � ְְְְְֲִֵֵַַָָָ�ת�כ�

��ר. זה הרי � �סתמ� עפר, ְֲֵֵֶֶַָָָָָ�חקק

.Ê�ונפל מי�, ל�י� �ל�ת �ה� �הי� וה�לי ְְִִַָ�ְְְְִֶֶֶַַָָֹה�פ�ג
ל�י� �ל�ת א�א אמר� ��א �סל�ה�; לא � ִ�ְְְְִֶֶֶֶַָָָֹֹֹל�קוה

�א�בי�. מי� �ב� ��פל �לי לא ְְְִִִֶֶַַָָֹ��פל�,
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.Á�א א�א �ה�, מט�ילי� אי� � ���� וה�בה ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה��ה
ק�ה, א� �ק הי� וא� ה��ד; ��פ�פרת נק�בי� הי� ��ְְְִִִֵֶֶַַָָ�ָ
אי� ה���ר, �חת ק�ה א� �ק ה��יח וכ� �ה�. ִֵַַַָ�ְְִִִֵֶַַַַַָמט�ילי�

ה�קוה. את ��סלי� מה� ה�מ�כי� ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָה�י�

.Ëשבור]�סטרה חרס ה�קוה,[כלי �ת�� �היא טמאה ְְְְְִִִֵֶֶַָָ
טהר� � �לי� �� והט�יל ה�י�, מ� למעלה ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָ��פת�
�אויר �ה� עד ה�י� מ� א�ת� ���ג�י� אבל ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ�ִמ�מאת�.
וח�זר ה�סטרה, מאויר ��� �על ה�י� מ��א ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָה�סטרה,
ה�מא, ה���ר מ�חת י�צא �ה�א מעי� וכ� א�ת�. ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ�מט�א
מאויר טמא�ת וידיו טה�ר, ה�א � לת�כ� וטבל ְְְְְֲִֵֵַַָָָָָוירד
�ר�� ה���ר מ� למעלה ה�י� הי� �� א� א�א ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָה���ר,
�לי �אי� ה���ר; מ� למעלה ידיו � ���בל ��מצא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָידיו,

��ארנ�. �מ� �מקוה, מ�הרי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַחר�

.È� ה�ד�ל ל�� אפ�� ל��, ��פלה מי� מלאה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָחבית
�� אפ�ר[בחבית]ה��בל אי טבילה; ל� עלתה לא , ְְְִִֵֶַָָָָָֹ

�ר�מה �ל וכ�ר אחד. �מק�� יהי� ��א ל�י� ְְְְִִִֶֶֶָָָָֹ�ְִֶֹל�ל�ת
ע�מדי� ה�י� �הרי ה�א�בי�, ��י� נטמא � ל�� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ��פל
הרי נמ�כי�, וה� ה�איל � �ה� וכ��צא ה�הר�ת אבל .��ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

.�� ט�בל ֵֶָזה

.‡È�ה�י� �י על א� � ה�קוה �צד �הי� �א�בי� ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָמי�
סמ�� �מקוה �ה� מ�ני �סל�ה�; לא ה�קוה, �מי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹנ�געי�

ה�קוה. את ��סלי� �אמצע, ה�א�בי� הי� ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָלמקוה.

.·Èוהעלי�נה �יניה�, וכתל מ��, למעלה ז� �רכ�ת ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ��י
��תל ונקב �א�בי�, מלאה וה�ח��נה ��רי�, מי� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמלאה
ל�י� �ל�ת ה�קב �נגד י� א� � ל�ח��נה העלי�נה ִ�ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ��י�
ה�א �א�� �ה�קב מ�ני העלי�נה; נפסלה �א�בי�, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמי�

�צ��. לא העלי�נה, ְְְְִֶֶַָָָֹ�אמצע

.‚Èלפי ה�ל ל�י�? �ל�ת �� ויהיה ��קב, יהיה ְִִַֹ�ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָֹ��ה
צרי� סאה, אר�עי� ה�ח��נה ה�רכה היתה א� ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָה�רכה:
היתה ל�רכה. וע�רי� מא�ת מ�ל� אחד ה�קב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ��היה
ו��י� מ�אה אחד ה�קב להי�ת צרי� סאה, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָע�רי�
ק�י�, ��ת �ה�אה � זה ח���� לפי וח�ב וצא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹל�רכה.

ל�י�. אר�עת ִ�ְְַַַַַוה�ב

.„È�ע�רי מה� אחד �כל זה, �צד זה מקו�ת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ�ל�
�ל�ה וירד� ה�ד, מ� �א�ב מה� ואחד מכ�נ�ת, ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹ�ְְָסאה

ה�י� ונערמ� ��ל��� גדותיה�]וטבל� על מ���[עלו ְְְְְְִִִֶֶַַָָָ�ָ
טה�רי�; וה��בלי� ��רי�, ה�קו�ת � מ�מעלה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָונתערב�
זה ��רי� אר�עי� מה� סאה, ��י� ה�ל נע�ה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�הרי
�� ��� מקוה ��סלי� ה�א�בי� ה�י� ואי� זה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַ�צד
וירד� �אמצע, ה�א�ב ��ארנ�.היה �מ� סאה, ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָאר�עי�
ה�קו�ת � ה�קו�ת ונתערב� ה�י� ונערמ� �ה�, ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָוטבל�
נתערב� לא �הרי ��הי�; טמאי� וה��בלי� �הי�, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ�מ�ת
�ה�א�ב זה, �צד זה �אינ� לפי � ה��רי� סאה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאר�עי�

�יניה�. ְִֵֵֶַמב�יל

�
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ראשו� יו�

˙ÂÏÙ˙ ¯„Ò .ÂË¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
'ÂÎÂ Â�ÈÏÚ ÍÂÏÓÈ .. ÌÚ‰ Â‚‰� ,‰�˘‰ ÏÎ

� 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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� הקנ"ד ל���תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
���ת" ה�ביעי "�ב��� אמר�: וה�א ְְְְִִִַַַַָָֹ���ת,

(ai ,bk zeny)ה�� ז� �מצוה ה���י נכ�ל �כבר .ְְְְִִִַַַָָָ
יתע�ה לנ� �באר i)�עמי�. ,k zeny)ה�ביתה� , ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ולבהמ�נ� לנ� ח�בה היא מ�ֿה�לאכה ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹה�את
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר �מ�כתולעבדינ�. ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ט�ב י�� �מ�כת וג� .(dvia)��ת ְְֶֶַַַָ

רביעי ,יו�
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.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� וע�רי� מא�ת �ל� ה��לימה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹה�צוה
וה�א ���ת, מלאכה מ�ע��ת �הזהרנ� ְְְְֲִַַַַָָָ�ְֶַָָָהאזהרה

כלֿמלאכה" "לאֿתע�ה i)אמר�: ,k zeny). ְְֲֶַָָָָֹ
ה�ת�ב �� �ר� זה, לאו על ci)והע�בר ,`l my) ְֵֵֵֶַַָָָ

נתק�מה וא� ה���, �� ידע לא א� �כרת, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ�ה�א
ה�א א� �לֿזה סקילה. ח�ב � העד�ת ְִִֵֶַָָָָָָעליו
קב�עה. ח�את מקריב � ��גג היה וא� ְְְִִִֵֵַַָָָָמזיד;

��ת. �מ�כת ז� מצוה �יני נת�אר� ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ�כבר

קודש� שבת

.·Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� השכ"ב �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְַ

אתֿה�י� �מ�ה�ציא הח�טאי� את ְְְֲִִִִִִֶֶַַַמ�העני�
"לאֿתבער� יתע�ה: אמר� וה�א ���ת. ְְְְֲִֶַַַַַַָָֹֹל�על

b)א�" ,dl my)מי ��ר�� לא �כ�: ה��נה , ְְִִֵַַָָָֹ
�ל��� מית�ת. ל�אר ה�י� וה�א �רפה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ��תח�ב

my)ה�כל�א ldwie zyxt)"'�א תבער� "'לא : ְְְֲִֵַַָֹ
��לל zek`lnd)�רפה lk lr xeqi`d)היתה ְְְֵַָָָָ

�היא(cxtpa)ויצאת מיחדת �רפה מה לל�ד: ְְְְֵֵַָָָָ�ִֶֶֶ
אתֿה��ת, ��חה ואינ� �י� �ית מ�ית�ת ְִִִֵֵֶַַַַָָָאחת
�כבר אתֿה��ת". ידח� לא מית�ת �לֿ�אר ְְְִִֶַַַָָָָֹא�

r.)אמר� zay)"יצאת ללאו "הבערה :d`vi) ְְְַָָָָָָ
nd llkn dxrad`l` dilr oiaiig oi`y zek`l

(e`l ly xeqi` oick zewln��נתק ולא ,df cenil) ְְִֵַֹ
(dkldlא�א(iptn `ede ,aezkd dhxt xg` mrhn) ֶָ

�לֿמלאכה על ח�ב ��הא וה�א יצאת, ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָלח�ק
�מק�מ�. ��ת�אר �מ� עצמ�. �פני ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָ�מלאכה

מערבא �בני c�בגמרא wxt oixcdpq inlyexi) ְְֲִִֵַָָָָ
(e dkldר�י ��� אילא ר�י מ�בתיכ�' "'�כל :ְְְִִִֵֵֶַַָֹֹ

���ת". �ני� יהי� ��א לב�יֿ�יני� מ�א� ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹי�אי:

�

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א תמוז, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מד' תמוז, בהנוגע לנסיעה על חדש תשרי הבע"ל לכאן.

והנה העיקר חסר במכתבו, והוא שע"פ המדובר בכ"מ גודל הענין דהפצת המעינות, מובן וגם פשוט 

ובפרט ע"פ החינוך שקבל ובמה שרואה ממעשי אבות שליט"א במשך  שלכל לראש זהו גם מענינו הוא, 

שנות חייו בהפצת המעינות, וביחוד בשעה שנמצאים בסביבתו אברכים אחב"י שליט"א הספרדים, שרק 

מקרוב נודע להם ע"ד ענין המעינות, וע"פ מוצאם שייכים לפנימיות התורה לימוד הזהר מקדם קדמתא, 

הרי חובתו בזה גדולה פי כמה בתוככי שאר התמימים ובני התמימים מרוסיא שנפגשים עתה עם אחינו 

הספרדים, ולצערי עד עתה לא שמעתי כלום מהשתדלותו בזה, וגם במכתבו אין מזכיר עד"ז, ובטח ימלא 

במלופים  טוב  וגם  דקדושה  טוב  פירות  העושה  טוב  טובות  בשורות  שתהיינה  רצון  ויהי  הבא,  במכתבו 

וכמבואר הענין בדא"ח )עיין לקו"ת שה"ש - י, סע"ד(.

ובהמצאנו בערב ימי חג הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שמסר נפשו על ענין 

הפצת המעינות, יהי רצון שתתגלגל זכות ליומין זכאין להתעוררות פנימיות בזה ושיביא לבכן ולפועל ולבשו"ט.

המחכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

מובן שכהנ"ל מופנה לכל חבריו מבני התמימים ואנ"ש שי'.
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˙ÂÏÙ˙ ¯„Ò .ÂË¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
'ÂÎÂ Â�ÈÏÚ ÍÂÏÓÈ .. ÌÚ‰ Â‚‰� ,‰�˘‰ ÏÎ
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נתק�מה וא� ה���, �� ידע לא א� �כרת, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ�ה�א
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"לאֿתבער� יתע�ה: אמר� וה�א ���ת. ְְְְֲִֶַַַַַַָָֹֹל�על

b)א�" ,dl my)מי ��ר�� לא �כ�: ה��נה , ְְִִֵַַָָָֹ
�ל��� מית�ת. ל�אר ה�י� וה�א �רפה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָ��תח�ב

my)ה�כל�א ldwie zyxt)"'�א תבער� "'לא : ְְְֲִֵַַָֹ
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�לֿמלאכה על ח�ב ��הא וה�א יצאת, ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָלח�ק
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מערבא �בני c�בגמרא wxt oixcdpq inlyexi) ְְֲִִֵַָָָָ
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:ïBéìò ïøBç úéa-ãò øcà úBøèò äçøæî íúìçð ìeáb éäéååìeábä àöéå ©§¦º§³©«£¨¨Æ¦§½̈¨©§´©½̈©¥¬−Ÿ¤§«§¨¨̧©§¹
çøænî BúBà øáòå äìL úðàz äçøæî ìeábä áñðå ïBôvî úúîënä äniä©À̈¨©¦§§¨Æ¦¨½§¨©¯©§²¦§−̈¨©£©´¦®Ÿ§¨©´½¦¦§©−

:äçBðéæ:ïcøiä àöéå Bçéøéa òâôe äúøòðå úBøèò äçBðiî ãøéåççetzî ¨«¨§¨©¬¦¨−¨£¨´§©«£¨®¨¨©Æ¦«¦½§¨−̈©©§¥«¦©¹©
íéøôà-éðá ähî úìçð úàæ äniä åéúàöú eéäå äð÷ ìçð äné ìeábä Cìé¥¥̧©§¬Æ̈¨Æ©´©¨½̈§¨¬«Ÿ§Ÿ¨−©¨®¨ÀŸ©«£©²©¥¬§¥«¤§©−¦

i"yx

(‡).ÛÒÂÈ È�·Ï Ï¯Â‚‰ ‡ˆÈÂשל צפוני במצר
כמו הגורל, לה� נפל יהושע של כיבושו גמר
גבול� על יעמדו יוס� ובני למטה: שכתוב
יהודה בני בי� היה האר� מ� והרבה מצפו�,
אחריה� השבטי� שאר שנטלו יוס�, בני ובי�

ביניה�) לומר: בנימי�(רצה בשבט שמצינו כמו
יא) יח יהודה(לקמ� בני בי� גורל� גבול ויצא :

יוס�:ובי בני �ÂÁÈ¯È ÈÓÏ ÂÁÈ¯È Ô„¯ÈÓ
.‰Á¯ÊÓ:למזרח הגבול ÏÂÚ‰התחיל ¯·„Ó‰
.ÂÁÈ¯ÈÓובא מיריחו, הגבול עולה המדבר אל

אל: לבית מערב לצד Â¯ËÚ˙(‰)לו ‰Á¯ÊÓ

ומש�‡„¯. אדר, מעטרות מתחיל למזרח
רחבו: הרי חורו� בית עד תחומו רוחב

(Â).‰ÓÈ‰ ÏÂ·‚‰ ‡ˆÈÂלצד היתה ארכו
המכמתת של מצפו� המכמתת, אל המערב

החוט: ‰‚·ÏÂ.הול� ·Ò�Âרוחב מתפשט
בבליטתו יוצא והחוט צפו�, לצד התחו�

שילה: תאנת של ‡Â˙Â.במזרחה ¯·ÚÂועבר
של ממזרח החוט ועבר שילה, תאנת את הגבול
הירד�, ויצא עד הרוחב, בליטת זה כל ינוח,
למדת החוט יסוב ומש� תפוח, ושמה עיר וש�

קנה: לנחל ימה הגבול אור�

cec zcevn
(‡).ÛÒÂÈ È�·Ïהא כל מלאו נחלת� וג� לבד, חלק נטל אחד כל אבל לזה זה סמוכי� ונטלו ואפרי� מנשה ור�ה�

יהודה: נחלת וכמו למערב, ממזרח ישראל אר� ÂÁÈ¯È.של Ô„¯ÈÓובא הגבול למשו� התחיל יריחו שממול הירד� מ�
המערב: כלפי המזרח מ� הדרומי גבול והוא יריחו, מי מזרח ÂÁÈ¯ÈÓ.אל ‰ÏÂÚ ¯·„Ó‰עלה יריחו ממי לומר, רצה

המדבר: ‡Ï.אל ˙È· ¯‰· ‡·Â:לוז הקרויה אל בית זהו בגבולÊÂÏ‰.(·)ולא שכתוב כמו לוז מנגב לומר, רצה
המערב:ÓÈ‰.(‚)בנימ�: ÂÎÂ'.לצד ÏÂ·‚ „Ú:�תחתו חורו� לבית מנגב לומר, אל˙ÂÈ˙Â‡ˆÂ.רצה כלה הגבול סו�

הגדול: ואפרי�:ÂÏÁ�ÈÂ.(„)הי� מנשה נחלו ההיא משפחות�:Ì˙ÂÁÙ˘ÓÏ.(‰)בהרצועה לכל הנחלקת להנחלה
.‰Á¯ÊÓעד בנימ�, של בצפונו שעמדה אדר, מעטרות היה למזרח הפונה הרוחב ÔÂÈÏÚגבול ÔÂ¯ÂÁ ˙È·שעמדה

גבול היה ש� ג� כ� א� בעני�, שכתוב כמו מערב כלפי הגבול עוד נתאר� עליו� חורו� שמבית ולפי אפרי�. בנחלת
למערב: הפונה הגבול ולא למזרח, הפונה הרוחב גבול לומר, רצה מזרחה, אמר לזה ‰ÓÈ‰.(Â)ברוחב, ÏÂ·‚‰ ‡ˆÈÂ

מנשה: מנחלת שהיתה למכמתת מצפו� המערב כלפי עוד להתאר� הגבול יצא עליו� חורו� ‰‚·ÏÂ.מבית ·Ò�Â
של ממזרח א� כי לה סמו� עבר ולא שלה, תאנת אור� כל את ועבר שלה, תאנת של למזרחה הצפו� כלפי להרוחב

היו:ינ מנשה ומנחלת ינוחה, ולא שלה תאנת לא אפרי� מנחלת היה ולא שלה, תאנת של למזרחה עמדה אשר וחה
(Ê).„¯ÈÂ:עטרות אל המזרח כלפי מש� וירד הרוחב כלה ש� ·ÂÁÈ¯È.כי Ú‚ÙÂבמי לומר, רצה ביריחו, פגע הגבול

הירד�: אל הגבול וכלה בה דר� ועבר לאפרי�,ÁÂÙ˙Ó.(Á)יריחו, היתה אבל מנשה, בגבול הירד� אצל עמדה היא
שלאחריו ובמקרא הי�, אל כלה וסופו מנגב קנה נחל אל ובא המערב כלפי גבול נמש� היה וממנה בעני�, שכתוב כמו

הזה: הגבול עני� מה הנחלקÊ‡˙.מפרש אפרי� בני מטה נחלת סביב שלפניו, במקראות האמור הגבול לומר, רצה
ומשפחה: משפחה לכל

ci wxt `Îminid ixac - miaezk

:íúçtLîìèäMðî-éða úìçð CBúa íéøôà éðáì úBìcánä íéøòäå §¦§§Ÿ¨«§¤«¨¦À©¦§¨Æ¦§¥´¤§©½¦§−©«£©´§¥«§©¤®
:ïäéøöçå íéøòä-ìkééðòðkä áLiå øæâa áLBiä éðòðkä-úà eLéøBä àìå ¨¤«¨¦−§©§¥¤«§´Ÿ¦½¤©§©«£¦−©¥´§¨®¤©¥̧¤©§©«£¦¹

:ãáò-ñîì éäéå äfä íBiä-ãò íéøôà áø÷a§¤³¤¤§©Æ¦Æ©©´©¤½©§¦−§©Ÿ¥«
i"yx

(Ë).˙ÂÏ„·Ó‰ ÌÈ¯Ú‰Âומובלעות מתחומו מובדלות לה� היו ערי� אפרי�, מנחלת עוד זה וג�
מנשה: בני נחלת בתו�

cec zcevn
(Ë).˙ÂÏ„·Ó‰ ÌÈ¯Ú‰Âעמדו המה נחלתו, מגבול ומופרשות מובדלות היו אשר אפרי� בני של הערי� לומר, רצה

שלפניו: במקרא האמור בהגבול מנשה, בני נחלת ‰ÌÈ¯Ú.בתו� ÏÎ�וחצריה המה ההוא הגבול באור� עמדו אשר
אפרי�: בני של ‰Â˘È¯Â.(È)היו ‡ÏÂ�ההול בהגבול עמדו אשר הערי� מ� מנחלת� היה גזר כי אפרי�, בני על חוזר

הי�: אל ÂÚ·„.מתפוח ÒÓÏ:�בגו עבודה מס א� כי ממו�, מס לא לומר, רצה

ci `Îminid ixacfiÎ`

ãéàíøiç çìLiå(éø÷ íøeç)ìîéLøçå íéæøà éöòå ãéåc-ìà íéëàìî øö-C ©Â¦§©¨¸¨¸¤«¤¬Ÿ©§¨¦»¤¨¦¼©«£¥´£¨¦½§¨¨¥´
:úéa Bì úBðáì íéöò éLøçå øé÷áCìîì äåäé Bðéëä-ék ãéåc òãiå ¦½§¨¨¥−¥¦®¦§¬−¨«¦©¥´©¨¦½¦¡¦¯§Ÿ̈²§¤−¤

:ìàøNé Bnò øeáòa Búeëìî äìòîì úàOð-ék ìàøNé-ìòâãBò ãéåc çwiå ©¦§¨¥®¦«¦¥³§©Æ§¨Æ©§½©«£−©¬¦§¨¥«©¦©̧¨¦¬²
:úBðáe íéða ãBò ãéåc ãìBiå íìLeøéa íéLðãøLà íéãeìéä úBîL älàå ¨¦−¦«¨¨®¦©¯¤¨¦²−¨¦¬¨«§¥Æ¤Æ§´©«§¦½£¤¬

:äîìLe ïúð ááBLå òenL íìLeøéa Bì-eéää:èìtìàå òeLéìàå øçáéå ¨«−¦«¨¨®¦©´©§½̈¨−̈§Ÿ«Ÿ§¦§¨¬¤«¡¦−©§¤§¨«¤
å:òéôéå âôðå dâðåæ:èìôéìàå òãéìòáe òîLéìàåçìô eòîLiåíézL §¬Ÿ©§¤−¤§¨¦«©¤«¡¦¨¨¬§¤§¨−̈¤«¡¦¨«¤©¦§§´§¦§¦À

ìt-ìë eìòiå ìàøNé-ìk-ìò Cìîì ãéåc çLîð-ékãéåc-úà Lwáì íézL ¦¦§©̧¨¦³§¤Æ¤Æ©¨¦§¨¥½©©«£¬¨§¦§¦−§©¥´¤¨¦®
i"yx

(‡).¯Âˆ ÍÏÓ Ì¯ÈÁ .ÁÏ˘ÈÂבב"ר מפורש
לשבט אוהב להיות הזה האיש היה למוד

ליהודה: העדולמי חירה עשה כ� È˘¯ÁÂיהודה
.ÌÈˆÚ È˘¯ÁÂ ¯È˜:�אומני(·)ÈÎ „ÈÂ„ Ú„ÈÂ
.ÍÏÓÏ '‰ Â�ÈÎ‰מלכי לו ששלחו כשראה
תשורות: Â‚Â'.(‚)עמי� „ÈÂ„ Á˜ÈÂזה וכל
דוד: של ÈÎ(Á)חזקו ÌÈ˙˘ÏÙ ÂÚÓ˘ÈÂ

ÏÎ ÂÏÚÈÂ Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚ ÍÏÓÏ „ÈÂ„ Á˘Ó�
.ÌÈ˙˘ÏÙכל מושלי� היו שפלשתי� לפי

כדכתיב ודוד שאול שבא עד (שופטי�הימי�

כיט"ו) ידעת הלא לשמשו� ויאמרו בשמשו�
וכ� פלשתי� בנו ד')מושלי� א' (בשמואל

תעבדו פ� פלשתי� לאנשי� והיו התחזקו
למעלה וכ� וגו' לכ� עבדו כאשר לעברי�
ויעזבו וגו' ישראל איש כל ויראו זו בפרשה
בה� וישבו פלשתי� ויבאו וינוסו עריה�
לא לבד בחברו� דוד שמל� שני� ז' באות�
חברו� על דוד שמל� על חששו ולא דבר אמרו

cec zcevn
(‡).ÌÈÊ¯‡ ÈˆÚÂ:�ארזי עצי עצי�:È˘¯ÁÂ.וביד� ובני� אבני� קיר הבוני� אומני� לו שלח „ÈÂ„.(·)ג� Ú„ÈÂ

למל�: הכינו שה' ידע יעבדהו ידעו לא שע� ÂÓÚ.במה ¯Â·Ú·מלכותו נשאת ישראל בעבור אשר ידע ג� ר"ל
בעצמו: הדבר תלה ולא היה˘ÚÂÓ.(„)למעלה שלמה כי תולדות� כסדר חשב� ולא למעלה האמור שמעא הוא

למעלה:ÚÂ˘ÈÏ‡Â.(‰)הראשו�: האמור אלישמע למעלה:Ú„ÈÏÚ·Â.(Ê)הוא האמור אלידע ÌÈ˙˘ÏÙ.(Á)הוא ÏÎ
בו: ולהלח� לבקשו כול� עלו לזה מגבורתו ידעו כי על



עז ci wxt `Îminid ixac - miaezk

:íúçtLîìèäMðî-éða úìçð CBúa íéøôà éðáì úBìcánä íéøòäå §¦§§Ÿ¨«§¤«¨¦À©¦§¨Æ¦§¥´¤§©½¦§−©«£©´§¥«§©¤®
:ïäéøöçå íéøòä-ìkééðòðkä áLiå øæâa áLBiä éðòðkä-úà eLéøBä àìå ¨¤«¨¦−§©§¥¤«§´Ÿ¦½¤©§©«£¦−©¥´§¨®¤©¥̧¤©§©«£¦¹

:ãáò-ñîì éäéå äfä íBiä-ãò íéøôà áø÷a§¤³¤¤§©Æ¦Æ©©´©¤½©§¦−§©Ÿ¥«
i"yx

(Ë).˙ÂÏ„·Ó‰ ÌÈ¯Ú‰Âומובלעות מתחומו מובדלות לה� היו ערי� אפרי�, מנחלת עוד זה וג�
מנשה: בני נחלת בתו�

cec zcevn
(Ë).˙ÂÏ„·Ó‰ ÌÈ¯Ú‰Âעמדו המה נחלתו, מגבול ומופרשות מובדלות היו אשר אפרי� בני של הערי� לומר, רצה

שלפניו: במקרא האמור בהגבול מנשה, בני נחלת ‰ÌÈ¯Ú.בתו� ÏÎ�וחצריה המה ההוא הגבול באור� עמדו אשר
אפרי�: בני של ‰Â˘È¯Â.(È)היו ‡ÏÂ�ההול בהגבול עמדו אשר הערי� מ� מנחלת� היה גזר כי אפרי�, בני על חוזר

הי�: אל ÂÚ·„.מתפוח ÒÓÏ:�בגו עבודה מס א� כי ממו�, מס לא לומר, רצה

ci `Îminid ixacfiÎ`

ãéàíøiç çìLiå(éø÷ íøeç)ìîéLøçå íéæøà éöòå ãéåc-ìà íéëàìî øö-C ©Â¦§©¨¸¨¸¤«¤¬Ÿ©§¨¦»¤¨¦¼©«£¥´£¨¦½§¨¨¥´
:úéa Bì úBðáì íéöò éLøçå øé÷áCìîì äåäé Bðéëä-ék ãéåc òãiå ¦½§¨¨¥−¥¦®¦§¬−¨«¦©¥´©¨¦½¦¡¦¯§Ÿ̈²§¤−¤

:ìàøNé Bnò øeáòa Búeëìî äìòîì úàOð-ék ìàøNé-ìòâãBò ãéåc çwiå ©¦§¨¥®¦«¦¥³§©Æ§¨Æ©§½©«£−©¬¦§¨¥«©¦©̧¨¦¬²
:úBðáe íéða ãBò ãéåc ãìBiå íìLeøéa íéLðãøLà íéãeìéä úBîL älàå ¨¦−¦«¨¨®¦©¯¤¨¦²−¨¦¬¨«§¥Æ¤Æ§´©«§¦½£¤¬

:äîìLe ïúð ááBLå òenL íìLeøéa Bì-eéää:èìtìàå òeLéìàå øçáéå ¨«−¦«¨¨®¦©´©§½̈¨−̈§Ÿ«Ÿ§¦§¨¬¤«¡¦−©§¤§¨«¤
å:òéôéå âôðå dâðåæ:èìôéìàå òãéìòáe òîLéìàåçìô eòîLiåíézL §¬Ÿ©§¤−¤§¨¦«©¤«¡¦¨¨¬§¤§¨−̈¤«¡¦¨«¤©¦§§´§¦§¦À

ìt-ìë eìòiå ìàøNé-ìk-ìò Cìîì ãéåc çLîð-ékãéåc-úà Lwáì íézL ¦¦§©̧¨¦³§¤Æ¤Æ©¨¦§¨¥½©©«£¬¨§¦§¦−§©¥´¤¨¦®
i"yx

(‡).¯Âˆ ÍÏÓ Ì¯ÈÁ .ÁÏ˘ÈÂבב"ר מפורש
לשבט אוהב להיות הזה האיש היה למוד

ליהודה: העדולמי חירה עשה כ� È˘¯ÁÂיהודה
.ÌÈˆÚ È˘¯ÁÂ ¯È˜:�אומני(·)ÈÎ „ÈÂ„ Ú„ÈÂ
.ÍÏÓÏ '‰ Â�ÈÎ‰מלכי לו ששלחו כשראה
תשורות: Â‚Â'.(‚)עמי� „ÈÂ„ Á˜ÈÂזה וכל
דוד: של ÈÎ(Á)חזקו ÌÈ˙˘ÏÙ ÂÚÓ˘ÈÂ

ÏÎ ÂÏÚÈÂ Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚ ÍÏÓÏ „ÈÂ„ Á˘Ó�
.ÌÈ˙˘ÏÙכל מושלי� היו שפלשתי� לפי

כדכתיב ודוד שאול שבא עד (שופטי�הימי�

כיט"ו) ידעת הלא לשמשו� ויאמרו בשמשו�
וכ� פלשתי� בנו ד')מושלי� א' (בשמואל

תעבדו פ� פלשתי� לאנשי� והיו התחזקו
למעלה וכ� וגו' לכ� עבדו כאשר לעברי�
ויעזבו וגו' ישראל איש כל ויראו זו בפרשה
בה� וישבו פלשתי� ויבאו וינוסו עריה�
לא לבד בחברו� דוד שמל� שני� ז' באות�
חברו� על דוד שמל� על חששו ולא דבר אמרו

cec zcevn
(‡).ÌÈÊ¯‡ ÈˆÚÂ:�ארזי עצי עצי�:È˘¯ÁÂ.וביד� ובני� אבני� קיר הבוני� אומני� לו שלח „ÈÂ„.(·)ג� Ú„ÈÂ

למל�: הכינו שה' ידע יעבדהו ידעו לא שע� ÂÓÚ.במה ¯Â·Ú·מלכותו נשאת ישראל בעבור אשר ידע ג� ר"ל
בעצמו: הדבר תלה ולא היה˘ÚÂÓ.(„)למעלה שלמה כי תולדות� כסדר חשב� ולא למעלה האמור שמעא הוא

למעלה:ÚÂ˘ÈÏ‡Â.(‰)הראשו�: האמור אלישמע למעלה:Ú„ÈÏÚ·Â.(Ê)הוא האמור אלידע ÌÈ˙˘ÏÙ.(Á)הוא ÏÎ
בו: ולהלח� לבקשו כול� עלו לזה מגבורתו ידעו כי על



ciעח wxt `Îminid ixac - miaezk

:íäéðôì àöiå ãéåc òîLiåèìôe:íéàôø ÷îòa eèLôiå eàa íézL ©¦§©´¨¦½©¥¥−¦§¥¤«§¦§¦−¨®©¦§§−§¥¬¤§¨¦«
éìt-ìò äìòàä øîàì íéäìàa ãéåc ìàLiåíéézLìt)(éø÷ íézLéãéa ízúðe ©¦§©̧¨¦³¥«Ÿ¦Æ¥½Ÿ©¤«¡¤Æ©§¦§¦½§¦§¦½§©−̈§¨¦®

:Eãéa íézúðe äìò äåäé Bì øîàiåàéãéåc íL íkiå íéöøt-ìòáa eìòiå ©¸Ÿ¤³§Ÿ̈Æ£¥½§©¦−§¨¤«©©«£¬§©«©§¨¦»©©¥´¨´¨¦¼
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המפרשי� דברי הראשונה1ממשמעות שהפיסקה יוצא

אי� בה� אשר לגו� השייכי� בדיבורי� עוסקת המשנה של

תורה, לדברי מכוונת השניה הפיסקה ואילו משתיקה, טוב

המדרש "לא בזאת ג� אבל טוב, הוא הדיבור ש� שאמנ�

המעשה". אלא עיקר

הגמרא דברי את לזה בהתא� הפסוק2והביאו :3על

בעול� אד� של אומנתו "מה � תדברו�" צדק אל� "האמנ�

תלמוד תורה? לדברי א� יכול כאיל�; עצמו ישי� הזה?

תדברו�" צדק לומר,

להבי�: וצרי�

וההמנעות השתיקה כי נראה ומהגמרא מהמשנה א.

או טוב") ("לגו� טובה הנהגה אלא אינה בטלי�, מדברי�

הרי כפשוטו, בטלי� דברי� ולכאורה, אד�". של "אומנותו

בטלי�"! בדברי� ולא ב� "ודברת � גמור איסור זה

קאֿסלקאֿדעת� האמנ� � תורה" לדברי א� "יכול ב.

תורה?! דברי מלהרבות להימנע שיש

תפקיד את להגדיר אפשר אי� � אד�" של אומנתו "מה ג.

כאל�") עצמו ("ישי� מרע" "סור של בכיוו� בעול� האד�

ה"סור ואילו טוב" ב"עשה היא התכלית כי שברור בשעה

טוב"?! ל"עשה והכנה הקדמה בגדר רק הוא מרע"

אד� של "אומנותו הלשו� דיוק מהו הזהד. "?בעול�

החסידות: דר� על זאת כל לבאר ויש

בחינת ומחשבה. דיבור ה� ברוחניות, ושתיקה דיבור

"ב שכתוב מה הוא נעשו"דברדיבור שמי� "בעשרה4ה' ,

העול�"מאמרות היא,5נברא לדיבור העול� בריאת ושייכות .

לזולתו לגלות אפשר שעלֿידו הוא הדיבור של יחודיותו כי

מהֿ לזולת. גלויי� שאינ� במחשבה הצפוני� העניני� את

אצל הוא והנמשל לזולתו, ולא לעצמו היא מחשבה שאי�ֿכ�

כנפרד שנראה עול� של מציאות שתהיה שכדי הקב"ה:

בחינת עלֿידי בריאה שתהיה צרי� מאלוקות, [=זולת]

העול�". נברא (דוקא) מאמרות "בעשרה � הדיבור

ב עלו "ישראל מאוחדי�מחשבהאול� שה� דהיינו ,"

ממש" ממעל אלוקה "חלק � "זולת";6בקב"ה בבחינת ואינ� ,

בחינת את בעול� לגלות ישראל, נשמות של תפקיד� וזהו

[שלא אלוקות ע� העול� את ג� לאחד דהיינו המחשבה,

ישי� הזה? בעול� אד� של אומנותו "מה זהו כ"זולת"]. יהיה

את לגלות הוא יהודי של שתפקידו היינו כאל�!", עצמו

כא� איל�) � מדיבור (ההפ� "מחשבה" .בעול�בחינת

ג� ישנ� � ודיבור מחשבה � אלה בחינות שתי והנה

ברוחניות, שהיא כפי התורה היא שבתורה מחשבה בתורה,

שהתורה מה הוא שבתורה, דיבור התורה; פנימיות דהיינו

שמגלה עלֿדר� שהוא הגשמי הזה עול� בעניני מדברת

במחשבתו. שנמצא מה לזולתו

דהיינו תורה", בדברי א� "יכול הגמרא, אומרת כ� על

להתעלות צרי� העול� שבעניני שכש� לומר סברה שהיתה

רק אד� יעסוק בתורה ג� זה עלֿדר� הדיבור, מבחינת

יש תדברו�"! "צדק � התשובה כ� על התורה; בפנימיות

התורה נתינת שתכלית מכיו� דתורה", ב"גליא להתעסק

הגשמי. הזה עול� את לזכ� היא למטה

טוב לגו� מצאתי "לא המשנה את לפרש יש זה עלֿדר�

אד� של (אומנותו לגו� ביותר הטוב שהביטול � משתיקה"

(עלֿדר� לאלוקות במציאות בטל שיהיה הוא הזה) בעול�

בנוגע כאמור, ואול�, בקב"ה). הנשמה של התאחדותה

היא והכוונה המעשה", אלא עיקר המדרש "לא תורה, לדברי

ובמעשה), (בדיבור למטה שירדה כפי התורה את ללמוד שיש

העול� את לזכ� .7כדי

(1186 עמ' ד, כר� שיחות, (לקוטי

כא�.1) שמואל מדרש א.2)ראה פט, ב.3)חולי� נח, ו.4)תהלי� לג, א.5)תהלי� משנה ה פרק ב.6)להל� לא, איוב

"ממש". מוסי� ב, פרק חז"ל7)ובתניא וכמאמר התורה, פנימיות בלימוד ג� להתעסק צרי� אלא שבתורה", ב"גליא להסתפק אי� אמנ�,

א). ו, ויקרא תורה (לקוטי התורה לפנימיות שהכוונה חומטי�", של "קב בחטי� לערב שיש א) לא, (שבת
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מוגה בלתי

דלכ„. להבי�, הש"ס:וצרי� בכל שיטת� היפ� היא ור"ע, וב"ה ב"ש בי� זו פלוגתא אורה,
הלל", בית ומחומרי שמאי בית "מקולי שה� אחדי� עניני� (מלבד לקולא וב"ה לחומרא שב"ש הכלל ידוע

עדיות במסכת במשנה שנימנו ההתכללות16כפי עני� מצד שזהו ,17.(

שב"ש לבאר אפשר הי' לכאורה yxbiש"mixingnובנדו"ד: `l."'כו אא"כ אשתו את אד�

(כמבואר הגבורה מקו הוא ששרש� בגלל – היא לחומרא שב"ש לכ� הסיבה הרי, דבר, של לאמיתו אבל,
התורה הגמרא18בפנימיות ובלשו� דיני�19), של עניני� באי� והקפידא הגבורה ומצד "קפד�", הי' ששמאי

וחומרות.

קפידת מעורר ביותר קל דבר שאפילו באופ� ואשתו איש שבי� היחס נעשה הקפדנות, תכונת מצד והרי
ב"ב במסכת בגמרא שמצינו כפי – לגירושי� ועד אשתו את לרחק וגור� (הדורש20הבעל מקושר" "גט בעני�

הוו . . ש"כהני זמ�), ואריכות ביותר גדולה ediiypטובאictwטירחא iyxbneוהכי אדהכי תקנתא רבנ� ועבדי ,
דוקא. הגירושי� לעני� סיבה היא הקפדנות שתכונת היינו, דעתייהו", מיתבא

אשתו. את ולגרש להקפיד הבעל יכול ביותר קל דבר על שג� ב"ש דעת להיות צריכה היתה שכ�, וכיו�

שבת במסכת – שמאי של הקפדנית בהנהגתו עד"ז מצינו א"ל21ואכ� שמאי לפני שבא אחד בנכרי "מעשה :
"דחפו – גדול" כה� שתשימני מנת "על אחת", רגל על עומד כשאני כולה התורה כל שתלמדני מנת על גייריני

שבידו", הבני� ה'eyxbeבאמת בנחלת "ענוות�"22מהסתפח שהי' הלל ואילו מקו19; ושרשו תכונת, (היפ� החסד
וגייר�. אות� קיבל – הקפדנות)

בנדו"ד ediizhiyואילו `tlgin'עלי להקפיד לבעל אסור – תבשילו הקדיחה א� שאפילו אומרי� ב"ש :

להקל, החסד, בקו היא מקו� בכל ששיטת� ב"ה, ואילו הנישואי�; קשר על לשמור הוא וחייב ולגרשה,
לגרשה? יכול ערוה) דבר שו� בה מצא שלא (א� תבשילו הקדיחה שא� ס"ל – וחסד ואחוה בשלו� ולהשתדל

בעני�‰. לב"ה ב"ש בי� דומה פלוגתא שמצינו – מזה דב"שoi`eyipdויתירה הקפידא רואי� שבה גופא,
דב"ה, כא�:jtidוהוויתור שיטת�

מקלסי� וחשיבותה יופי' (לפי שהיא כמות כלה אומרי� שמאי בית הכלה, לפני מרקדי� כיצד רבנ� "תנו
לה אומרי� סומא, או חיגרת שהיתה הרי לב"ה, ב"ש לה� אמרו וחסודה. נאה כלה אומרי� הלל ובית אותה),

תרחק שקר מדבר אמרה והתורה וחסודה, נאה מ�23כלה רע מקח שלקח מי לדבריכ�, לב"ש, ב"ה לה� אמרו .

בעיניו" יגננו או בעיניו ישבחנו .24השוק

עלי' לומר אפשר אי חסרו�, בה רואי� וכאשר שהיא", "כמות הכלה אל להתייחס יש – ב"ש לדעת כלומר:
תרחק". שקר מדבר אמרה ש"התורה כיו� וחסודה", נאה "כלה

גדולי� חסרונות [שה� סומא או חיגרת היתה א� ואפילו החסרונות, מכל להתעל� יש – ב"ה לדעת ואילו
כמת" ש"חשיב – "סומא" היותו25ביותר: שע� חי, אד� אצל להיות שיכולה גדולה הכי ונפילה ירידה שזוהי ,

ברוחניות וענינו הגו�, מבנה כל את המעמיד שהוא בהרגל חסרו� – ו"חיגרת" הדבר; כהיפ� הוא חשוב מ"מ חי,
כול� המצוות כל על היסוד שהיא האמונה וחסודה".26הו"ע נאה "כלה עלי' אומרי� ,[

ופ"ה.16) פ"ד
סי"ג.17) אגה"ק תניא ראה
הגלגולי�18) שער תצא. פ' להרח"ו טעהמ"צ א. רמה, זח"ג ראה

(נעתק ובכ"מ ג. מח, א. מ, שה"ש לקו"ת ש�. אגה"ק לו. הקדמה סו�
ס"ט). לקמ�

סע"ב.19) ל, שבת
ב.20) קס,

א.21) לא,
יט.22) כו, שמואלֿא – הכתוב לשו� ע"פ
ז.23) כג, משפטי�
(ובפרש"י).24) ואיל� סע"ב טז, כתובות
וש"נ.25) סע"ב. סד, נדרי�
ואיל�),26) רפו ס"ע חי"ח (אג"ק זו שנה אד"ש י"ט מכתב ג� ראה

ש�. בהערות ובהנסמ�
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מאשר יותר הרבה קט� חסרו� שזהו – תבשילו הקדיחה א� ב"ה, לדעת שיטתייהו: מיחלפא – בנדו"ד ואילו
החסרו�, גודל על הבט מבלי – ב"ש לדעת ואילו הקידושי�; עני� היפ� נעשה אזי – סומא או חיגרת היתה
עני� להיות צרי� – תחתיו לישב אסורה שאז דבר"), ערות בה ("מצא תורה ע"פ איסור כא� שאי� זמ� כל הנה

בתקפו. הקידושי�

השיטה להיות צריכה היתה dfולכאורה, znerl dfההנהגה לאופ� שבהתא� –zlgza�אופ יהי' הקידושי�,
במש� ג� oi`eyipdההנהגה onf lk.�להיפ או כו', החסרונות על הקפדה של באופ� א� ,

.Â:ר"ע לשיטת בנוגע להבי� צרי� – מזה ויתירה – וכמו"כ
הפסוק בתורה"27על גדול כלל "זה עקיבא רבי אמר כמו�", לרע� "כלל28"ואהבת –lecbכדברי דייקא, "

שבת במסכת לגבי29הגמרא רק "כלל" שהוא קט�, כלל סת�, כלל ג� שישנו הוא גדול" "כלל הלשו� שמשמעות
כמו�" לרע� ש"ואהבת ר"ע שאומר וזהו (הקטני�), הכללי� לגבי ג� כלל הוא גדול" "כלל ואילו הפרטי�,
וכפי כולה, התורה כללות – בתורה" גדול "כלל אלא) בתורה, "כלל" סת� רק ולא בתורה, פרט רק (לא הוא
"יסוד הוא כמו�" לרע� "ואהבת שעני� "לב", פרק בתניא והשו"ע, התניא בעל הזק�, רבינו בארוכה שמבאר

התורה". כל ושורש

כמ"פ אדמו"ר מו"ח כ"ק שחזר (כפי הזק� רבינו מפתג� ג� כלי30[ולהעיר היא כמו�" לרע� ש"ואהבת (

אלקי�" ה' את חד:31ל"ואהבת וכולא ,

לקיו� שורש היא אהבה אלא שבתורה, המצוות שאר ככל פרטית מצוה אינה – אלקי�" ה' את "ואהבת ג�
לרמב"� בהפירוש (כמבואר עשה מצוות בתניא32כל ה',33, יראת מצות ג� שביניה� חסידות), בדרושי ובכ"מ

ש�). (כמבואר תעשה לא מצוות לכל ויסוד שורש שהיא

אלקי�" ה' את "ואהבת הציווי ג� כ� בתורה", גדול "כלל הוא כמו�" לרע� "ואהבת שהציווי שכש� ונמצא,
מצוות. התרי"ג כל לקיו� ושורש יסוד הוא

שיהיו יתכ� שלא "תורהipyוכיו� שהרי התורה, כללות שה� שוני� עכצ"ל,`zgעניני� – לכולנה"
ה� אלקי�" ה' את ו"ואהבת כמו�" לרע� cgש"ואהבת `lek.

המדרש בדברי מרומז זה רש"י34ועני� ע"מ35שמביא שיגיירוהו שביקש הגר אודות הגמרא סיפור בפירוש
תעביד, לא לחבר� סני דעל� לו, אמר גיירי', הלל, לפני "בא אחת, רגל על בעמדו כולה התורה כל שילמדוהו

תעזוב אל אבי� וריע "ריע� – כולה" התורה כל היא חביר�36זו ל"א, . . דבריו על תעבור אל הקב"ה, זה ,
התורה כל היא ש"זו תעביד" לא לחבר� סני "דעל� שעני� היינו, המצוות", ורוב ניאו� גניבה גזילה כגו� ממש,
מרומז שבזה ממש"), ("חביר� ישראל ואהבת הקב"ה") ("זה ה' אהבת הוא שתוכנ� פירושי� שני כולל כולה",

חד]. שכולא

לא בה מצא לא שאפילו שס"ל היתכ� – בתורה" גדול כלל זה כמו� לרע� ש"ואהבת מדגיש שר"ע וכיו�
היינו, בעיניו, ח� מצאה לא רק אלא תבשילו, הקדיחה לא וג� איסור, של עני� כא� שאי� היינו, דבר, ולא ערוה
נשיאת העדר של עני� אירע שמשו�ֿמה אלא האברי�, בחיתו� וה� פני� בקלסתר ה� היופי בשלימות שהיא

הגירושי�?! עני� להיות כבר יכול אזי – ח�

סנהדרי� במסכת הגמרא דהיינו37ובלשו� החסיד, שהוא עקיבא, ר' כלומר, לחסידותי'", ר"ע "שבקה :xewnd

ישראל" את לזכות "שרגיל חסד, לא38של א� שג� מב"ה, יותר עוד שמחמיר בכ�, לחסידותי'", "שבקה –

הגירושי�! עני� להיות כבר יכול בלבד זה משו� הנה בעיניו, ח� מצאה לא רק אלא תבשילו, הקדיחה

יח.27) יט, קדושי�
עה"פ.28) ופרש"י תו"כ
א.29) סח,
שלז30) ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .3 ע' ה'ש"ת קי� סה"ש

ובכ"מ. תשרי). ו יו�" ב"היו� (נעתק
ה.31) ו, ואתחנ�
ה"א.32) פ"ב יסוה"ת הל'

פ"ד.33)
רפכ"ז.34) שמו"ר
א.35) לא, שבת – דעל� ד"ה
יו"ד.36) כז, משלי
לעול�37) חלק לה� אי� המדבר ש"דור ר"ע לדברי בנוגע – ב קי,

א). קח, (ש� הבא"
ב.38) קי, ש� פרש"י
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.Ê�גיטי מסכת בסיו� להבי� צרי� דמעות,xnba`ג� עליו מוריד מזבח אפילו ראשונה אשתו המגרש "כל –
העיד39שנאמר ה' כי על גו' המנחה אל פנות עוד מאי� ואנקה בכי ה' מזבח את דמעה כסות תעשו שנית וזאת

ברית�": ואשת חברת� והיא בה בגדת אתה אשר נעורי� אשת ובי� בינ�
במפרשי� מבואר – דמעות" עליו מוריד ש"מזבח הטע� ממעט40בביאור נעורי� אשת אשתו ש"המגרש ,

אל פנות מאי� קרא דקאמר והיינו למזבח, ולידה זיבה קיני שמביאה מצוי' הנעורי� דאשת זבחי�, אכילת
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עד" עדי "בני� ואשה55שבוני� איש נישואי בכל הברכה כנוסח בג"ע, בהיות� וחוה אד� בדוגמת "כשמח�55, :
ולשמרה" לעבדה עד� בג� "ויניחהו בקרא: כמפורש – ענינ� הי' שאז מקד�", עד� בג� אלו56יציר� לעבדה ,

ובזהר יונת� בתרגו� (כהפי' תעשה לא מצוות שס"ה אלו ולשמרה עשה, מצוות ).57רמ"ח

ומצב להמעמד בנוגע ה� לב"ה: ב"ש בי� פלוגתא יש זה –mcewyובעני� הנישואי�) (עני� העבודה התחלת
ומצב להמעמד בנוגע וה� ס"ט); (כדלקמ� הכלה" לפני מרקדי� "כיצד הפלוגתא העבודה,ixg`lyשזוהי התחלת

מתי כו'", אא"כ אשתו את אד� יגרש "לא הגירושי�, לעני� בנוגע הפלוגתא שזוהי – העבודה של בעיצומה
הטע� יתבאר ועפ"ז סי"א). (כדלקמ� אחרת לעבודה ולעבור עתה עד בה שעסק העבודה אופ� את לעזוב אפשר

העבודה. התחלת לאחרי ובי� העבודה התחלת קוד� בי� וב"ה דב"ש שיטתייהו שמיחלפא

.Ëבלקו"ת הביאור ע"פ – הכלה" לפני מרקדי� "כיצד וב"ה ב"ש פלוגתת תחילה לבאר רבנ�58ויש תנו ד"ה
והמאורעות התאריכי� נרשמו שבה� בה"ביכלא�" (כמצויי� בחתונה הזק� רבינו שאמר הכלה, לפני מרקדי� ַכיצד

המאמרי�דאמיר ):59ת

של שליחותו את למלא תוכל שהנשמה להקב"ה, (כלה) ישראל איש נשמת בי� השידו� להיות שיוכל כדי
בעני� ג� שנמש� וכפי הכלה", לפני ד"מרקדי� העני� שזהו – מלמעלה כח בנתינת צור� יש בעול�, הקב"ה

המשכת הו"ע הכלה" לפני ש"מרקדי� כפשוט�, ואשה איש בהכלה.dgnydנישואי

שיטות: ב' יש זה ובעני�

בלקו"ת כמבואר – שהיא" כמות כלה אומרי� "ב"ש עליונות,60א) הגבורות מבחי' שרש� שמאי ש"בית
שארז"ל כעני� שמאי, נק' .62ע"פ61ע"כ הוא ומה אי� דרכיו ששוקל דהיינו אורחותיו, הש� כל כו', דר� וש�

עבודת ער� שלפי היינו, מעט", וא� רב א� . . מלמטה העלי' שהיא כמו כלומר, שהיא, כמות כלה וזהו .
לפני "מרקדי� שזהו"ע מלמעלה, האור והשפעת הסיוע נמש� כזה באופ� הנה דלתתא, באתערותא הנשמה

הכלה".

הוא הקב"ה של בברכתו שנמש� מלמעלה שהסיוע אמת ה� xzeiכלומר: lecb,מלמטה שמכיני� מהכלי�
יומא במסכת הגמרא עצמו63וכדברי מקדש אותוhrn"אד� אותוdaxd,dhnlnמקדשי� אבלdlrnlnמקדשי� ,"

זה הרי (שלכ�jxraאעפ"כ, מלמטה" . . "מעט בהקידוש תלוי מלמעלה" . . "הרבה שהסיוע והיינו, העבודה,
"מעט הקידוש שיגדל ככל ובמילא, מלמעלה), הסיוע כלל נמש� לא אזי מלמטה מעט הקידוש חסר כאשר

יותר. נעלה באופ� מלמעלה" "הרבה הסיוע המשכת תהי' כ� מלמטה",

נעלה באופ� מלמעלה ההמשכה שתהי' אפשר אי אזי סומא", או "חיגרת היא הכלה שכאשר מוב�, ומזה
שהיא". כמות "כלה א�, כי ביותר,

בלקו"ת כמבואר – סומא" או חיגרת "היתה א� אפילו וחסודה", נאה כלה אומרי� "וב"ה ש"ב"ה60ב)
המשכה יהי' תחלה אדרבה, אלא ההעלאה, לפי המשכה יהי' שלא ב"ש, על חולק החסדי�, מבחי' שרשו
הוא חסודה וחסודה, נאה כלה פי' וזהו . . המה לה' שלא החיצוני� כל יפלו ממילא אז ויהי' למטה, מלמעלה
ממילא אזי אלקות גילוי להיות למטה מלמעלה עליו� חסד המשכת ע"י חסודה שנעשית דהיינו . . נפעל לשו�

סומא". אפילו חיגרת תחילה) היתה (א� ואפילו . . נאה כלה . . בחי' ויהי' הרע, יפול

רבה איכה במדרש שמצינו הפסוק64וע"ד על הקב"ה,65, לפני ישראל כנסת "אמרה ונשובה", אלי� ה' "השיבנו
אותנו ולהשיב לקבל תולה וב� הוא (ביד� השיבנו" הוא, של� פעולתו66רבש"ע, להיות צריכה שתחילה היינו, ,(

"ונשובה". – ואח"כ "השיבנו", – הקב"ה של

ונישואי�.55) אירוסי� ברכת נוסח
טו.56) ב, בראשית
ב).57) (פח, תנ"ה א). (סב, תכ"א תקו"ז א. כז, ח"א
ואיל�.58) סע"ב מח, שה"ש
נדפס59) ש�: ללקו"ת שליט"א אדמו"ר מכ"ק וציוני� הערות ראה

עליו: ונרש� מה), (ע' ז"ל הר"פ הנחות – אדה"ז במאמרי (בשינוי�)
זלאבי�". "חתונה

ג.60) ש�,
סע"א.61) ה מו"ק
כג.62) נ, תהלי�
רע"א.63) לט,
בסופו.64)
בסופו.65) איכה
מת"כ.66) פי'
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בסופו.65) איכה
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חסד "המשכת דהיינו, וחסודה", נאה ד"כלה הסדר להיות שצרי� – כמות� והלכה – ב"ה טענת ג� וזוהי
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א.68) מח, כתובות
וש"נ.69) א. נ, פסחי�
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קדמות מדבר סי"ט)). רפו, ע' – תשי"ד יארק (ניו מכת"י התוס'
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ב.74) ה, חגיגה – חז"ל לשו� ע"פ
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.‡È:�הדברי ביאור
(אשה) בגו� נתלבשה (איש) שהנשמה היינו, הנישואי�, עני� הי' שכבר שלמרות ומצב מעמד להיות 75יכול

הנשמה באה אעפ"כ, – בזה לעסוק והתחילה ניסתה וג� עבודתה, לעבוד צריכה שבו בעול� חלק לה ונית� זה,
לפעול ביכלתה ואי� כו', גדול שיצרו כיו� הגו�, על להשתלט ביכלתה שאי� וטוענת, מעלה, של ב"ד בפני

היא שהטענה והיינו, כו', וההסתר ההעל� גודל מצד בעול� חלקה dn`zdבבירור oi`yאו להגו� הנשמה בי�
לעבודת העובד האד� יותר.בי� קלה אחרת עבודה ולמצוא זו מעבודה להתגרש רצונו ולכ� בעול�, בחלקו ו

וב"ה: ב"ש פליגי ובזה

שו� יועילו שלא ס"ל – ומצוותי' תורה עניני בכל מחמירי� שלכ� והגבורה, הדי� במדת שהנהגת� – ב"ש
חייב – נישואי�) של (עני� ביניה� חיברו שמלמעלה היינו, זו, ושליחות עבודה לאד� שניתנה כיו� תירוצי�;
שיחנא" גמלא "לפו� הרי ביותר, קשה עבודה זוהי כאשר ג� שכ�, קשה, שתהי' כמה עד אותה למלא ,76הוא

נפש" של דכדוכה "עד האחרו�, קצה עד עבודתו לעבוד עליו הספרי77ובמילא, (כלשו� הנפש" מיצוי ו"עד ,31,(

נדח" ממנו ידח "לא שבודאי לו ומובטח זו, עבודה לעזוב לו .78ואי�

שישנו היינו, דבר", ערות בה מצא כ� א� "אלא – אשתו" את אד� יגרש "לא dxezaוזהו c"qtדבר" שזהו
לגרשה: וחייב לו אסורה היא שאז ערוה",

ה"ח�") (עני� שבנשמה המקיפי� בחי' שמצד היינו, בעיניו", ח� תמצא ש"לא אמנ� בי�79יתכ� התאמה אי� ,

ההנהגה היפ� תבשילו", את ש"הקדיחה אפילו ויתכ� בעול�; בחלקו לעבודה העובד האד� בי� להגו�, הנשמה
זה, גו� ע� זו נשמה של שהחיבור תורה ע"פ פס"ד שאי� זמ� כל ואעפ"כ, בעלה"; רצו� עושה כשרה ד"אשה
היותה למרות זו בעבודתו להמשי� הוא מוכרח – ראוי שאינו וצירו� חיבור הוא זו, עבודה ע� זה אד� או

ביותר. קשה עבודה

במעמד� להתחשב שיש ס"ל – העליוני� רבי� רחמי� מצד הרחמי�, במדת היא שהנהגת� – ב"ה אבל
בקלות שיוכלו ובלבד יותר, קלי� עבודה אופני ולמצוא חומר, בתי יושבי חומר, קרוצי בניֿאד� של ומצב�

(הכלה). ישראל של החת� הבורא, רצו� את למלא יותר

על שמורה נישואי�, ברכות ג� כולל וישראל", משה "כדת קידושי� של עני� אמנ� שהי' למרות כלומר:
אינה האשה ביניה�, וחיבור שלו� שאי� אח"כ רואי� כאשר אעפ"כ, אבל מלמעלה, הסיוע והמשכת ההסכמה
– הנשמה רצו� את עושה אינו והגו� הצורה, רצו� את עושה אינו החומר בעלה, רצו� את) ממרה (אלא עושה
יותר, תקיפה שתהי' אחרת נשמה צרי� זה וגו� יותר, נוח שיהי' אחר גו� צריכה זו שנשמה לומר מקו� יש אזי

להחליפה מקו� יש – כו' ואדרבה זו, בעבודה מצליח אינו שכאשר בעול�, בחלקו לעבודה בנוגע ועד"ז
יותר, קלה אחרת, בעבודה

אלא הקודמת, ושליחות בעבודה הקב"ה של רצונו במילוי ח"ו יחסר שעי"ז באופ� זה יהי' לא ואעפ"כ,
אחר" לאיש והיתה והלכה מביתו ש"יצאה "ושכנתי80באופ� יהי' שבו בישראל בית יבנה אחר" וה"איש ,

ואחד"81בתוכ�" אחד כל "בתו� שיעסוק82, אחר יהודי שיימצא היינו, ,gilvieבחלק והשליחות העבודה במילוי
לאלקות. כלי ממנו לעשות הנ"ל, העול�

`ad oeilba jynd

כא.75) ג, בראשית בחיי ואיל�. ב קכב, זח"א מארז"ל.dnkaeראה
ב. תשפט, ח"ד (לקו"ד דוד בית למלחמת היוצא כל שיחת וראה

ואיל�). 130 ע' תש"ב סה"ש
וש"נ.76) רע"א. סז, כתובות
ח.77) פ"ז, קה"ר יג. פ"ו, רבה רות
תניא78) סה"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

ספל"ט.
ואיל�).79) קפז ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז אומ� ויהי ד"ה ראה
ב.80) כד, תצא
ח.81) כה, תרומה
ועוד.82) א. סט, של"ה עה"פ. אלשי� ראה
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ízçð éðôáe ázëð éðôa øîBì ÷étñä àìå çwét àeäLk§¤¦¥©§Ÿ¦§¦©§¨©¦§©§¨©¤§©

:íéãáò éøeøçéL ãçàå íéLð éhéb ãçà :LøçúpL ãò©¤¦§¨¥¤¨¦¥¨¦§¤¨¦§¥£¨¦

ìLa ïðaø eðzì íéLð éhéb eåL íéëøc äLéøeøçéL ¨©¨¨¦§Ÿ¨§¨¦¨¦¥¨¦§¦§¥

éìBîì eåL íéãáòéúek ãò åéìò LiL èb ìëå àéáîìe C £¨¦¨§¦§¥¦§¨¥¤¥¨¨¥¦

ìåñô



פז hb `iand` cenr h sc ± oey`x wxt'iaeh zxecdn seziya oihib
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zExigl `vi d"t`C l"nw iqkp lM xn`X dn©¤¨©¨§¨©©¨¨§¥

:`xEAiC opiBltCäëìän"xlE . n"xM §©§¦¨¦¨£¨¨§§
'x xn`wCnC `xEAiC opiBlR `lC xaqC c"q§¨©§Ÿ©§¦¨¦¨§¦§¨¨©
oipr FzF`A ENit` rnWn mlFrl oFrnW¦§§¨©§©£¦§¦§¨
`xEAiC opiBlR `lC zExigl `vi `l KciclC¦§¦¨Ÿ¨¨§¥§Ÿ©§¦¨¦¨
zExigl `vi d"t` xird DzF` `N` Fl oi`WM§¤¥¤¨¨¨¦¨¨§¥

n e`l n"xC `nrhC wiQnEopiBlR `lC mEX ©¦§©§¨§©¦§Ÿ©§¦¨
`Ed `HiB zExM e`lC mEXn `N` `xEAiC¦¨¤¨¦§©§¦¨
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zrcC `nYqC oeiM z"`e miIgn EpiidC xxgWl diE`xW drWA dpwIW FYrC FxxgWl§©§§©§¤¦§¤§¨¨¤§¨§©§¥§©§¥©¦§¥¨¦§¨¨§©©
Exn`IW FnM FYrC `nYqnC carA xfFg Fpi`X dn mB miqkpA xfgX dn mB `id minkg zpTY lMdC l"ie carA xfFg Fpi` i`O` cFnri m` FA xFfgl rxn aikW lW¤§¦§©©£¦©£©©¥¥§¤¤§§©Ÿ©¨©£¨¦¦©©¤¨©¦§¨¦©©¤¥¥§¤¤§¦§¨¨©§§¤Ÿ§
dpzdW xg`n carA xfFg Fpi`W xnFl oixFg oA mW eilr `vi df oiprl lirFIW d`xp oi` [zEni `l m` mFIdn] zEni m` mFIdn `icdA azM m` EdinE minkg Fl£¨¦¦¦¨©§¤§¨¥©¦¨¥©¦Ÿ¨¥¦§¤¤¦§¦§¨¤¨¨¨¨¥¤¦©¤¥¥§¤¤¥©©¤¦§¨

:WExitAíúäzOW in 'taC z"`e .`Ed `HiB zExM e`lC mEXn(sc a"a)oixFg oA `vi `l `EdW lM rwxw xiIWC Kdn Dilr KixtE inC irwxwnM `Car [xninl irA] §¥¨¨¦§©§¦¨§¦§¦¤¥¨¥§¥©©§¨¦§©§§¥¨¥¨¦£¥¥©§¦¥©§©¨¤Ÿ¨¨¤¦
mEXn op` iX` ax iPWnE car lv` xEIW ied ilhlhnE inC ilhlhnM `CarC mEXn l"`e h"n ongp axl `ax l"`e car lv` xEIW oilhlhn EUr iniC ax Dlr xn`we§¨¨©£¨©¦¦¨§©§§¦¦¥¤¤¤§¨¨§©©§¨§¦§©§¨¦§©§§¥¨¥§©§§¥£¥¦¥¤¤¤§©¥©©¥£©¦
e`lC mEXn op` t"d mzdC z"xF`e `Ed `HiB zExM e`lC `nrh Dil zil inC ilhlhnM `CarC mEXn `nrh 'iRC ongp axC rnWn Dl opipzn `Ed `HiB zExM e`lC§©§¦¨©§¦¨¨©§©§©©§¨§¦©§¨¦§©§¨¦§©§§¥¨¥¥¥©§¨§©§¦¨§§¨¨£©¦§©
p"xC `nrh `kd WxiRC `nrhl mzdC iX` ax `YWde mlFrn ongp ax oM aiWd `NW `Ed ilhlhnM `CarC mEXn `le `axl p"x aiWd KMW opipzn `Ed `HiB zExM§¦¨©§¦¨¤©¥¦§¨¨§Ÿ¦§©§¨¦§©§§¥¤Ÿ¥¦¥©©§¨¥¨§©§¨©©¥§¨¨§©§¨§¦¥¨¨©§¨§

:mW Wxtn `EdW FnM `Ed `HiB zExM e`lC mEXn iedøîàäåzFAEzkC a"tA xnYi` i"xC `zNin xTirC z"x` .'EM d"c i"x(:bk sc)dPEdkl oilrnC `YbElR iAB £¥¦§©§¦¨§¤§¨¥¨§¨¨©©§¦©¦§¨§¦§©§¦§©¥§§¨§©£¦¦§¨
:]i"x mya ikd eazk xn`de d"c .al a"a 'qeze .ek zeaezk 'qez r"re[ :`kd Dl iziinC `pWilM Dil iziin iOp mzdC b"r`e '` cr t"r¥§§¨¨©¦©§¥¥§¦§¨§©§¥¨¨¨

CBîñ:Wi` zW` zwfgA DnwFle dnizgd oilqFRW .iPd`àlà:inlWExiA opixn`cM odn sFxhl dX` d`AW zFgEwlC xrxr d"de .lraC xrxreåLKilFnl §©©¥¤§¦©£¦¨§§¨§¤§©¥¤¦¤¨©§¨§©©§©§¨¦§¤¨¨¦¨¦§¥¤¦§©§¦¨¦©§¦¨§¦
`iadW df hB carl gilW i`d Diazil `l dgtWaE oixFg zaA xEq`C mEXn i`C Wi oEBir dn carA la` `pEBir mEXn ied dX`A `nlWA z"`e .`ianlE§¥¦§¦§¨¨§¦¨£¥¦¦¨£¨§¤¤¨¦¥§¦¦§¨§©¦§¦§¨Ÿ¦§¥©¨¦©§¤¤¥¤¤¥¦

"ie dgtWA xq`i `le d"cnn:zFvnA aiIgzn Fpi`X dnE oixFg zaA xEq`C `d oEBir aEWgC leåMLEeXW xninl Dil ded `kRi` .micar ixExgWl miWp iHiB ¦§Ÿ¥¨¥§¦§¨§§¨¦¨§¨§©¦©¤¥¦§©¥§¦§¤¨¦¥¨¦§¦§¥£¨¦¦§¨£¨¥§¥©¤¨
:`WixA Dihwp oiHibA ixii` `YWd crC aB` `N` dX`A ied `ianE KilFn oiC xTirC miWp iHibl micar ixExgW¦§¥£¨¦§¦¥¨¦§¦©¦¦¥¦£¥§¦¨¤¨©©§©©§¨©§¥§¦¦©§¥§¥¨

t"r`

éðBìôì ïéðeúð ééñëð ìk øîàiL ãò ïéøBç ïa àeä íìBòì§¨¤¦©¤Ÿ©¨§¨©§¦¦§¦

øa óñBé áø øîàäå ïäaL àBaéøî ãçàî õeç écáò©§¦¥¤¨¥¦¤¨¤§¨¨©©¥©

úà éñBé éaø ñléwL ét ìò óà ïîçð áø øîà éîeéðî©§¥¨©©©§¨©©¦¤¦¥©¦¥¤

íéøác eøîàpLk àéðúc øéàî éaøk äëìä ïBòîL éaø©¦¦§£¨¨§©¦¥¦§©§¨§¤¤¤§§¨¦

ä åéìò àø÷ éñBé éaø éðôì÷Mé íéúôN' äfä àø÷n ¦§¥©¦¥¨¨¨¨©¦§¨©¤§¨©¦¦¨

áø øîàäå éëä ïîçð áø øîà éîe 'íéçëð íéøác áéLî¥¦§¨¦§Ÿ¦¦¨©©©§¨¨¦§¨¨©©

ìk áúkL òøî áéëL ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé¥©©§¥¨©©©§¨§¦§©¤¨©¨

øæBç ãáòa øæBç Bðéàå íéñëpa øæBç ãîòå Bcáòì åéñëð§¨¨§©§§¨©¥©§¨¦§¥¥¨¤¤¥

éøäL ãáòa øæBç Bðéàå àeä òøî áéëL úðzî íéñëpa©§¨¦©§©§¦§©§¥¥§¤¤¤£¥

eðééä íúä éMà áø øîà àlà ïéøBç ïa íL åéìò àöé̈¨¨¨¥¤¦¤¨¨©©©¦¨¨©§

åéìò Lé íà :àeä àhéb úeøk åàìc íeMî àîòè©§¨¦§¨§¦¨¦¥¨¨

ãç øòøò àîéìéà änk øòøò :åéîúBça íéi÷úé ïéøøBò§¦¦§©¥§§¨©§¨©¨¦¥¨©§¨©

íéðMî úBçt øòøò ïéà ìkä éøác ïðçBé éaø øîàäå§¨¨©©¦¨¨¦§¥©Ÿ¥©§¨¨¦§©¦

zëîñc úéæç éàî eäðéð éøúe éøz éøz øòøò àlàå§¤¨©§¨§¥§¥§¥¦§©¨¦§¨§©§

:ìòác øòøò àlà éðäà CBîñ éðäàäðùîèb àéánä ©¨¥§©¨¥¤¨©§¨§©©©¥¦¥

ízçð éðôáe ázëð éðôa øîBì ìBëé Bðéàå íiä úðéãnî¦§¦©©¨§¥¨©§¨©¦§©§¨©¤§©

íéLð éhéb ãçà åéîúBça íéi÷úé íéãò åéìò Lé íà¦¥¨¨¥¦¦§©¥§§¨¤¨¦¥¨¦

éìBîì eåL íéãáò éøeøçL ãçàåïî úçà Bæå àéáîìe C §¤¨¦§¥£¨¦¨§¦§¥¦§©©¦

ì íéLð éhéb eåML íéëøcä:íéãáò éøeøçLàøîâéàî ©§¨¦¤¨¦¥¨¦§¦§¥£¨¦©

àeä àhéb ééeúà øa Løç Løç àîéìéà øîBì ìBëé Bðéà¥¨©¦¥¨¥¥¥¥©©¥¦¨

äèBL Løçî õeç èbä úà àéáäì ïéøLk ìkä ïðúäå§¨§©©Ÿ§¥¦§¨¦¤©¥¥¥¥¤

dì BðúpL ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëä óñBé áø øîà ïè÷å§¨¨¨©©¥¨¨§©¨§¦©§¤§¨¨

ízçð éðôáe ázëð éðôa øîBì ÷étñä àìå çwét àeäLk§¤¦¥©§Ÿ¦§¦©§¨©¦§©§¨©¤§©

:íéãáò éøeøçéL ãçàå íéLð éhéb ãçà :LøçúpL ãò©¤¦§¨¥¤¨¦¥¨¦§¤¨¦§¥£¨¦

ìLa ïðaø eðzì íéLð éhéb eåL íéëøc äLéøeøçéL ¨©¨¨¦§Ÿ¨§¨¦¨¦¥¨¦§¦§¥

éìBîì eåL íéãáòéúek ãò åéìò LiL èb ìëå àéáîìe C £¨¦¨§¦§¥¦§¨¥¤¥¨¨¥¦

ìåñô
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המביא גט פרק ראשון דף ט עמוד ב - בשיתוף מהדורת טובי'פח
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr h sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(oey`x meil)

íéìBòäeyrpy -éãáBò ìL úBàkøòa ¨¦§©§¨¤§¥
ïäéîúBçL ét ìò óà ,íéáëBkmicrdy - ¨¦©©¦¤§¥¤

md mda minezgd,íéáëBk éãáBòzexhyd §¥¨¦
ïéøéLkdaege mipicd lr exdfed gp ipay oeik , §¥¦

mb x`yd oia oecl mipic iza miwdl mdilr
`pic jkld ,exiagl mc` oiay zepenn ipica
,ze`kxr ly xhyl swez yie ,`pic `zeklnc

.mil`xyi md elawnde xhyd ozep m` mbõeç
íéãáò éøeøçLå íéLð éhébîeyrp m`y ¦¦¥¨¦§¦§¥£¨¦

hbl ywed xexgy xhye .mileqt md ze`kxra

azkpd dy` hby myke ,dey dxifba dy`
azkpy xexgy xhy mb jk leqt ze`kxra

.leqt ze`kxra

äòaøàa øéàî éaø éøáãëexi`n iax zrcle - §¦§¥©¦¥¦§©§¨¨
.zekld rax`a xexgy ixhyl miyp ihib miey

,(:`i) oldl dpyna `ed iriaxd oicdeøîBàä̈¥
egelyläæ øeøçL øèLe ,ézLàì äæ èb ïz¥¥¤§¦§¦§©¦§¤
,écáòìe oec`d e` lrad jlnpeäöøøBæçìea §©§¦¨¨©£

,card z` xxgyln e` dy`d z` yxbln

íäéðLa,xexgy xhya mbe hba mb -øBæçé- ¦§¥¤©£
ea xefgl i`yxmpzp `l gilydy onf lk

xear hba dkef gilyd oi`e ,carle dy`l

,card xear xexgyd xhya `le dy`déøác¦§¥
.øéàî éaø,mrhdeyxbzdl dy`l `ed aegy ©¦¥¦

mc`l oiag oi`e ,zexigl z`vl carl `ed aege

exiagl gily dyrp mc` oi` xnelk ,eipta `ly
,eze` dpniy `la ,eci lr ciqtn exiagy xacl

,mda xefgl oec`de lrad mileki oklecer lk

.card cil xhyde dy`d cil hbd eribd `l
xi`n iax lr miwleg (my) dpyna minkg
xhya la` ,xefgl lrad leki hba wxy mixaeqe

dy`ay ,mnrhe .xefgl oec`d leki `l xexgy
zekf ef cara mle` ,yxbzdl `ed aeg mpn`
,eipta `ly mc`l oikfe zexigl z`vl eliaya

,card xear zekf `id zexigl d`iviy oeike
ribdyk cin card xear xhya dkef gilyd

.ea xefgl leki oec`d oi`e ecil xhyd
,`xnbd zl`eyïðaøì àîìLarecn x`ean - ¦§¨¨§©¨¨

hwp`pzdàðéðîoic deyy mixacd oipn - ¦§¨¨
ick ,hbd oicl xexgy xhyéaøc àä éèeòîì§©¥¨§©¦

¯ øéàîxhyay xi`n iax ly ezrcn hrnl ¥¦
zyelya `weecy xn` okle ,xefgl leki xexgy
,micar ixexgyl miyp ihib eey elld zekldd

.xi`n iax ly epica `leøéàî éaøì àlà¤¨§©¦¥¦
éàî éèeòîì àðéðîepiidy yi sqep xac dfi` - ¦§¨¨§©¥©

ixexgye miyp ihib eey eiabl mby mixaeq
.ehrnl `pzd jxvedy ,micar

,`xnbd dperàéðúc àä éèeòîìmrhd ± §©¥¨§©§¨
`nw `pz zhiyn hrnl ick ,oipn xikfdy

.oldlc `ziixaaíBzçì íéòãBé ïéàL íéãò¥¦¤¥§¦©§
,xhy lr mezgl mi`ae mny z`íäì ïéòø÷î§¨§¦¨¤

,÷ìç øééðzervn`a mzeny z` mivxeg xnelk §¨¨¨
,hbd oeyl seqay wlg mewna oikqåmicrd §

ïa ïBòîL ïaø øîà .Béc íéòøwä úà íéàlîî§©§¦¤©§¨¦§¨©©¨¦§¤
íéøeîà íéøác äna ,ìàéìîbdf ote`ay ©§¦¥©¤§¨¦£¦

,mezgl mircei mpi`y micr mb mezgl mileki

`weecíéLð éhéâa`ny ,zepebr zpwz meyn §¦¥¨¦
e` mid zpicnl ekxcl z`vl yxbnd dvxi
iptl letiz ezy`y yyg yie dleg `edy

,mcaln mixg` micr oi`y oeike ,maidepwz

,mezgl mileki el` micr mby minkgìáà£¨
,úBøèMä ìk øàLe íéãáò éøeøçLmda oi`y ¦§¥£¨¦§¨¨©§¨

,oebir ly yygïéòãBé íàmicrdúBø÷ìz` ¦§¦¦§
xhya aezkdåàì íàå ,ïéîúBç ,íBzçìå- §©§§¦§¦¨

,mezgle `exwl mircei mpi` m`e.ïéîúBç ïéà¥§¦
mirxwn zexhyd lka `nw `pz zrcly oeike

dkld oi`y `pzd eprinyn ,wlg xiip micrl
wxy l`ilnb oa oerny oax zrck `l` eixack

.oebir meyn rexwl exizd miyp ihiba

jixvy eixaca xikfd l`ilnb oa oerny oax
.`exwl erci micrdy,`xnbd zl`eyäéiø÷§¦¨

déîL øëc ïàîmpi`y micra oce xikfd in - ©§©§¥
micr lr xaic `nw `pz `ld ,`exwl mircei

.mezgl mircei `ly
,`xnbd dperéðz÷ éëäå àøqçî éøeqçxqg ± ©¥§©§¨§¨¦¨¨¥

,da qexbl jixv jke ,`ziixad oeylaíéãò¥¦
òãBé ïéàLíäéðôì ïéøB÷ ,úBø÷ì ïéaezkd z` ¤¥§¦¦§¦¦§¥¤

,hbaåmdå .ïéîúBçmicríBzçì ïéòãBé ïéàL §§¦§¤¥§¦©§
,íäì ïéòø÷îoa oerny oaxe .`nw `pz zrc ef §¨§¦¨¤

ihiba `weec xn`p df oicy xaeqe wleg l`ilnb
wx mezgl mileki zexhyd x`ya la` ,miyp

:mezgle `exwl mircei md m`
,`ziixad dxikfdy oipna oecl zxfeg `xnbd

,dywneàkéì eúåmday zekld cer oi` ike - §¥¨
,miey xexgy xhy oice hbd oicàkéàäå- §¨¦¨

(.bi oldl) epipy jky ,ea eeyy sqep oic yi `lde
äæ øeøçL øèLe ézLàì äæ èb eðz øîBàä̈¥§¥¤§¦§¦§©¦§¤

,écáòì,zzl gilyd witqd `leúîee` lrad §©§¦¥
,oec`d.äúéî øçàì eðzé àìiptn ,mrhde Ÿ¦§§©©¦¨

f`e dcil hbd ribiyk wx elegi oiyexibdy

zexyt` oi` lrad zzin ixg`e ,zn xak lrad
xxgyl xyt` i` ,xexgy xhya oke .hba yxbl
dleg -] rxn aiky la` .zn oec`dy ixg` car

xn`y [zenl dhepdúîe éðBìôì äðî eðz§¨¤¦§¦¥
rxn aikyd,äúéî øçàì eðzéminkgy iptn ¦§§©©¦¨

,enc mixeqnke miaezkk rxn aiky ixacy epwz
,xg` mc`l xac zzl devn `ed m`y ,xnelk

hby oeikne .miign xak el epzp eli`k df ixd
,dzin xg`l zzl xyt` i` xexgy xhye dy`
`l recne ,mieey md eay sqep oic yiy `vnp

.df oic `ziixad dxikfd
,`xnbd zvxznéðz÷ ékwx dazk `ziixad - ¦¨¨¥

úBøèLa déúéìc àúléîopi`y el`k zekld - ¦§¨§¥¥¦§¨
.xexgy xhye hb caln zexhy x`ya zebdep

la`úBøèLa déúéàc àúléîzekld - ¦§¨§¦¥¦§¨
,zexhy x`ya mb zebdepyéðz÷ àìef dklde . Ÿ¨¨¥

`l dpizpd mcew ezn oec`d e` lrad m`y
ixhya mb zbdep ,xhyd z` e` hbd z` mipzep
dpzna rwxw zzl dvexy rxn aikyy .dpzn

ipeltl df dpzn xhy oz egelyl xn`e ipeltl
.dzin xg`l ozi `l ,zne

rxn aikyy oicd xewn z` d`ian `xnbd

epzi `l zne xhya dpzn ipeltl zzl dvexy
,dzin xg`leäaà éaøc déîMî ïéáø çìLc§¨©¨¦¦§¥§©¦©¨

íeMî äìBbì øæòìà éaø çìML ïéòãBé eåä¡§¦¤¨©©¦¤§¨¨©¨¦
eðéaø,ax -eáúk øîàL òøî áéëLxhy ©¥§¦§©¤¨©¦§

,rwxw ipeltl ozep ip`yeðúeieeya rwxwd z` §
úîe ,éðBìôì äðî,rxn aikydïéáúBk ïéà ¨¤¦§¦¥¥§¦

,ïéðúBðåmiaezkk rxn aiky ixacy s`e §§¦
miyyeg mewn lkn ,enc mixeqnkeàì ànL¤¨Ÿ

øîbrxn aikydBúBð÷äìipeltl zepwdl - ¨©§©§
aiky z`eev it lr minkg zpwza dpznd z`

,rxna àlàoipwïéàå ,øèLl swezøèLlrety ¤¨§§¨§¥§¨
oipw,äúéî øçàìrxn aikyd zny ciny oeik §©©¦¨

zeyxl dxare dpznd lr ezelra drwt

.ezepwdl cer leki epi`e ,miyxeid
dywne `xnbd zxfegàkéàäå ,cer yi ixde - §¨¦¨

,micar ixexgyl miyp ihib mieyy dkld

azkidl mikixv mdipyyì.dîL`xnbd ¦§¨
,`iyewd z` zx`anäaøì àîìLadyw `l - ¦§¨¨§©¨
y meyn ,ef `iyewàéáîe êéìBî eðééädkldy - ©§¦¥¦

dklda dlelk dnyl aezkl jixvy ef
jilen oiprl xhyde hbd mieyy dpey`xd
ick ,mzgp iptae azkp ipta xnel jixvy `iane

.dnyl eazkpy rcpyàáøì àlàzxin` oicy ¤¨§¨¨
dnyl meyn epi` mzgp iptae azkp iptaàéL÷©§¨

.dnyl daizkd oic mb dpn `l `pzd recn

eúå,cere -àkéàä àáøì ïéa äaøì ïéa §¥§©¨¥§¨¨¨¦¨
øaeçîlr hb miazek oi`y dkld yi ixd - §¨

ck mixac) dxeza xn`py .rwxwl xaegnd xac

,'DciA ozpe zzixM xtq Dl azke' (`ecnle §¨©¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨
ie`x didi hbdy jixvy (:`k oldl) minkg
ie`x epi` xaegn hbe ,daizkd ixg` cin dpizpl

oia dwiqtn dvivwde evvewl jixv ixd ik
xexgy xhy mby oicd `ede .dpizpl daizkd
hbn xexgy xhy ecnly itl xaegna azkp epi`

`l recn ,df leqta mieey mdipyy oeike ,dy`
.xaegn oic mb `ziixad dzpn

,`xnbd zvxznïðaøc àìeñt éðz÷ éklk - ¦¨¨¥§¨§©¨¨
,opaxcn mileqt md dpen `ziixady mileqtd

mileqt la`éðz÷ àì àúééøBàcly leqte , §©§¨Ÿ¨¨¥
`l okle ,`ziixe`c mileqt md xaegne dnyl

.`ziixad mze` dzpn
,`xnbd dywnàäåxexgy xhye hb ixde - §¨

eazkpyaàìeñôc íéáëBk éãáBò ìL úBàkøò©§¨¤§¥¨¦¦§¨
àeä àúééøBàcxn`py ,dxezd on mileqt ± §©§¨

,DciA ozpe zzixM xtq Dl azke' (` ck mixac)§¨©¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨
hb zpizp ipic ea mikiiyy iny minkg ecnle
ipic ea mikiiy `ly ieb la` ,eazekl xyk

,eazekl xyk epi` hb zpizpéðz÷åzexnle ± §¨¨¥
.ef dkldd z` `ziixad dazk z`f

xhye hb zlqety dpynd ,`xnbd zvxzn

zxacn ze`kxra eazkpy xexgyayiy hb §
eilr,äøéñî éãòmixyk micr yiy xnelk ¥¥§¦¨

,dy`l hbd z` xqn lrady e`xyådpynd §
zxaeqøæòìà éaøkéúøk äøéñî éãò øîàc- §©¦¤§¨¨§¨©¥¥§¦¨¨§¥

swez mipzepd md mil`xyid dxiqnd icry
lr enzgiy micrl llk miwewf `le ,xhyl

s`e .edelqt minkge ,xyk hbd dxezdne ,hbd
dcen ,dnizg icr jixv `l xfrl` iax itly
e`eai `ny leqt hbd opaxcny xfrl` iax
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.mil`xyi md elawnde xhyd ozep m` mbõeç
íéãáò éøeøçLå íéLð éhébîeyrp m`y ¦¦¥¨¦§¦§¥£¨¦

hbl ywed xexgy xhye .mileqt md ze`kxra

azkpd dy` hby myke ,dey dxifba dy`
azkpy xexgy xhy mb jk leqt ze`kxra

.leqt ze`kxra

äòaøàa øéàî éaø éøáãëexi`n iax zrcle - §¦§¥©¦¥¦§©§¨¨
.zekld rax`a xexgy ixhyl miyp ihib miey

,(:`i) oldl dpyna `ed iriaxd oicdeøîBàä̈¥
egelyläæ øeøçL øèLe ,ézLàì äæ èb ïz¥¥¤§¦§¦§©¦§¤
,écáòìe oec`d e` lrad jlnpeäöøøBæçìea §©§¦¨¨©£

,card z` xxgyln e` dy`d z` yxbln

íäéðLa,xexgy xhya mbe hba mb -øBæçé- ¦§¥¤©£
ea xefgl i`yxmpzp `l gilydy onf lk

xear hba dkef gilyd oi`e ,carle dy`l

,card xear xexgyd xhya `le dy`déøác¦§¥
.øéàî éaø,mrhdeyxbzdl dy`l `ed aegy ©¦¥¦

mc`l oiag oi`e ,zexigl z`vl carl `ed aege

exiagl gily dyrp mc` oi` xnelk ,eipta `ly
,eze` dpniy `la ,eci lr ciqtn exiagy xacl

,mda xefgl oec`de lrad mileki oklecer lk

.card cil xhyde dy`d cil hbd eribd `l
xi`n iax lr miwleg (my) dpyna minkg
xhya la` ,xefgl lrad leki hba wxy mixaeqe

dy`ay ,mnrhe .xefgl oec`d leki `l xexgy
zekf ef cara mle` ,yxbzdl `ed aeg mpn`
,eipta `ly mc`l oikfe zexigl z`vl eliaya

,card xear zekf `id zexigl d`iviy oeike
ribdyk cin card xear xhya dkef gilyd

.ea xefgl leki oec`d oi`e ecil xhyd
,`xnbd zl`eyïðaøì àîìLarecn x`ean - ¦§¨¨§©¨¨

hwp`pzdàðéðîoic deyy mixacd oipn - ¦§¨¨
ick ,hbd oicl xexgy xhyéaøc àä éèeòîì§©¥¨§©¦

¯ øéàîxhyay xi`n iax ly ezrcn hrnl ¥¦
zyelya `weecy xn` okle ,xefgl leki xexgy
,micar ixexgyl miyp ihib eey elld zekldd

.xi`n iax ly epica `leøéàî éaøì àlà¤¨§©¦¥¦
éàî éèeòîì àðéðîepiidy yi sqep xac dfi` - ¦§¨¨§©¥©

ixexgye miyp ihib eey eiabl mby mixaeq
.ehrnl `pzd jxvedy ,micar

,`xnbd dperàéðúc àä éèeòîìmrhd ± §©¥¨§©§¨
`nw `pz zhiyn hrnl ick ,oipn xikfdy

.oldlc `ziixaaíBzçì íéòãBé ïéàL íéãò¥¦¤¥§¦©§
,xhy lr mezgl mi`ae mny z`íäì ïéòø÷î§¨§¦¨¤

,÷ìç øééðzervn`a mzeny z` mivxeg xnelk §¨¨¨
,hbd oeyl seqay wlg mewna oikqåmicrd §

ïa ïBòîL ïaø øîà .Béc íéòøwä úà íéàlîî§©§¦¤©§¨¦§¨©©¨¦§¤
íéøeîà íéøác äna ,ìàéìîbdf ote`ay ©§¦¥©¤§¨¦£¦

,mezgl mircei mpi`y micr mb mezgl mileki

`weecíéLð éhéâa`ny ,zepebr zpwz meyn §¦¥¨¦
e` mid zpicnl ekxcl z`vl yxbnd dvxi
iptl letiz ezy`y yyg yie dleg `edy

,mcaln mixg` micr oi`y oeike ,maidepwz

,mezgl mileki el` micr mby minkgìáà£¨
,úBøèMä ìk øàLe íéãáò éøeøçLmda oi`y ¦§¥£¨¦§¨¨©§¨

,oebir ly yygïéòãBé íàmicrdúBø÷ìz` ¦§¦¦§
xhya aezkdåàì íàå ,ïéîúBç ,íBzçìå- §©§§¦§¦¨

,mezgle `exwl mircei mpi` m`e.ïéîúBç ïéà¥§¦
mirxwn zexhyd lka `nw `pz zrcly oeike

dkld oi`y `pzd eprinyn ,wlg xiip micrl
wxy l`ilnb oa oerny oax zrck `l` eixack

.oebir meyn rexwl exizd miyp ihiba

jixvy eixaca xikfd l`ilnb oa oerny oax
.`exwl erci micrdy,`xnbd zl`eyäéiø÷§¦¨

déîL øëc ïàîmpi`y micra oce xikfd in - ©§©§¥
micr lr xaic `nw `pz `ld ,`exwl mircei

.mezgl mircei `ly
,`xnbd dperéðz÷ éëäå àøqçî éøeqçxqg ± ©¥§©§¨§¨¦¨¨¥

,da qexbl jixv jke ,`ziixad oeylaíéãò¥¦
òãBé ïéàLíäéðôì ïéøB÷ ,úBø÷ì ïéaezkd z` ¤¥§¦¦§¦¦§¥¤

,hbaåmdå .ïéîúBçmicríBzçì ïéòãBé ïéàL §§¦§¤¥§¦©§
,íäì ïéòø÷îoa oerny oaxe .`nw `pz zrc ef §¨§¦¨¤

ihiba `weec xn`p df oicy xaeqe wleg l`ilnb
wx mezgl mileki zexhyd x`ya la` ,miyp

:mezgle `exwl mircei md m`
,`ziixad dxikfdy oipna oecl zxfeg `xnbd

,dywneàkéì eúåmday zekld cer oi` ike - §¥¨
,miey xexgy xhy oice hbd oicàkéàäå- §¨¦¨

(.bi oldl) epipy jky ,ea eeyy sqep oic yi `lde
äæ øeøçL øèLe ézLàì äæ èb eðz øîBàä̈¥§¥¤§¦§¦§©¦§¤

,écáòì,zzl gilyd witqd `leúîee` lrad §©§¦¥
,oec`d.äúéî øçàì eðzé àìiptn ,mrhde Ÿ¦§§©©¦¨

f`e dcil hbd ribiyk wx elegi oiyexibdy

zexyt` oi` lrad zzin ixg`e ,zn xak lrad
xxgyl xyt` i` ,xexgy xhya oke .hba yxbl
dleg -] rxn aiky la` .zn oec`dy ixg` car

xn`y [zenl dhepdúîe éðBìôì äðî eðz§¨¤¦§¦¥
rxn aikyd,äúéî øçàì eðzéminkgy iptn ¦§§©©¦¨

,enc mixeqnke miaezkk rxn aiky ixacy epwz
,xg` mc`l xac zzl devn `ed m`y ,xnelk

hby oeikne .miign xak el epzp eli`k df ixd
,dzin xg`l zzl xyt` i` xexgy xhye dy`
`l recne ,mieey md eay sqep oic yiy `vnp

.df oic `ziixad dxikfd
,`xnbd zvxznéðz÷ ékwx dazk `ziixad - ¦¨¨¥

úBøèLa déúéìc àúléîopi`y el`k zekld - ¦§¨§¥¥¦§¨
.xexgy xhye hb caln zexhy x`ya zebdep

la`úBøèLa déúéàc àúléîzekld - ¦§¨§¦¥¦§¨
,zexhy x`ya mb zebdepyéðz÷ àìef dklde . Ÿ¨¨¥

`l dpizpd mcew ezn oec`d e` lrad m`y
ixhya mb zbdep ,xhyd z` e` hbd z` mipzep
dpzna rwxw zzl dvexy rxn aikyy .dpzn

ipeltl df dpzn xhy oz egelyl xn`e ipeltl
.dzin xg`l ozi `l ,zne

rxn aikyy oicd xewn z` d`ian `xnbd

epzi `l zne xhya dpzn ipeltl zzl dvexy
,dzin xg`leäaà éaøc déîMî ïéáø çìLc§¨©¨¦¦§¥§©¦©¨

íeMî äìBbì øæòìà éaø çìML ïéòãBé eåä¡§¦¤¨©©¦¤§¨¨©¨¦
eðéaø,ax -eáúk øîàL òøî áéëLxhy ©¥§¦§©¤¨©¦§

,rwxw ipeltl ozep ip`yeðúeieeya rwxwd z` §
úîe ,éðBìôì äðî,rxn aikydïéáúBk ïéà ¨¤¦§¦¥¥§¦

,ïéðúBðåmiaezkk rxn aiky ixacy s`e §§¦
miyyeg mewn lkn ,enc mixeqnkeàì ànL¤¨Ÿ

øîbrxn aikydBúBð÷äìipeltl zepwdl - ¨©§©§
aiky z`eev it lr minkg zpwza dpznd z`

,rxna àlàoipwïéàå ,øèLl swezøèLlrety ¤¨§§¨§¥§¨
oipw,äúéî øçàìrxn aikyd zny ciny oeik §©©¦¨

zeyxl dxare dpznd lr ezelra drwt

.ezepwdl cer leki epi`e ,miyxeid
dywne `xnbd zxfegàkéàäå ,cer yi ixde - §¨¦¨

,micar ixexgyl miyp ihib mieyy dkld

azkidl mikixv mdipyyì.dîL`xnbd ¦§¨
,`iyewd z` zx`anäaøì àîìLadyw `l - ¦§¨¨§©¨
y meyn ,ef `iyewàéáîe êéìBî eðééädkldy - ©§¦¥¦

dklda dlelk dnyl aezkl jixvy ef
jilen oiprl xhyde hbd mieyy dpey`xd
ick ,mzgp iptae azkp ipta xnel jixvy `iane

.dnyl eazkpy rcpyàáøì àlàzxin` oicy ¤¨§¨¨
dnyl meyn epi` mzgp iptae azkp iptaàéL÷©§¨

.dnyl daizkd oic mb dpn `l `pzd recn

eúå,cere -àkéàä àáøì ïéa äaøì ïéa §¥§©¨¥§¨¨¨¦¨
øaeçîlr hb miazek oi`y dkld yi ixd - §¨

ck mixac) dxeza xn`py .rwxwl xaegnd xac

,'DciA ozpe zzixM xtq Dl azke' (`ecnle §¨©¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨
ie`x didi hbdy jixvy (:`k oldl) minkg
ie`x epi` xaegn hbe ,daizkd ixg` cin dpizpl

oia dwiqtn dvivwde evvewl jixv ixd ik
xexgy xhy mby oicd `ede .dpizpl daizkd
hbn xexgy xhy ecnly itl xaegna azkp epi`

`l recn ,df leqta mieey mdipyy oeike ,dy`
.xaegn oic mb `ziixad dzpn

,`xnbd zvxznïðaøc àìeñt éðz÷ éklk - ¦¨¨¥§¨§©¨¨
,opaxcn mileqt md dpen `ziixady mileqtd

mileqt la`éðz÷ àì àúééøBàcly leqte , §©§¨Ÿ¨¨¥
`l okle ,`ziixe`c mileqt md xaegne dnyl

.`ziixad mze` dzpn
,`xnbd dywnàäåxexgy xhye hb ixde - §¨

eazkpyaàìeñôc íéáëBk éãáBò ìL úBàkøò©§¨¤§¥¨¦¦§¨
àeä àúééøBàcxn`py ,dxezd on mileqt ± §©§¨

,DciA ozpe zzixM xtq Dl azke' (` ck mixac)§¨©¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨
hb zpizp ipic ea mikiiyy iny minkg ecnle
ipic ea mikiiy `ly ieb la` ,eazekl xyk

,eazekl xyk epi` hb zpizpéðz÷åzexnle ± §¨¨¥
.ef dkldd z` `ziixad dazk z`f

xhye hb zlqety dpynd ,`xnbd zvxzn

zxacn ze`kxra eazkpy xexgyayiy hb §
eilr,äøéñî éãòmixyk micr yiy xnelk ¥¥§¦¨

,dy`l hbd z` xqn lrady e`xyådpynd §
zxaeqøæòìà éaøkéúøk äøéñî éãò øîàc- §©¦¤§¨¨§¨©¥¥§¦¨¨§¥

swez mipzepd md mil`xyid dxiqnd icry
lr enzgiy micrl llk miwewf `le ,xhyl

s`e .edelqt minkge ,xyk hbd dxezdne ,hbd
dcen ,dnizg icr jixv `l xfrl` iax itly
e`eai `ny leqt hbd opaxcny xfrl` iax

icr mb eidi mdy dnizgd icr lr jenql
leqta zwqer ef dkld mbe xg`ne .dxiqnd

.`ziixaa dzpnp `id okl opaxcn

,`xnbd zl`eyàôéñ éðz÷cî àäå`lde - §¨¦§¨¨¥¥¨
y ef dpyn ly `tiqa xn`pdnïBòîL éaø©¦¦§

elà óà øîBàze`kxra milerd oihib - ¥©¥

המשך קעמוד זצ



xcde"צ fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr i sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(ipy meil)

xfrl` iaxk xaeq `nw `pz mb ,`xnbd dper

oihib ly leqtd jk meyne ,izxk dxiqn icry
`l` .opaxcn `ed ze`kxra milerdàkéà¦¨

eäééðéa`ed oerny iaxl `nw `pz oia lcadd - ¥©§
mdl yiy mieb micraïé÷äáeî úBîLxnelk - ¥§¨¦

`pz itly .dl`k zenya mi`xwp mieb wxy
mieb micr eilr minezge xg`n ,leqt hbd `nw

mdilr jenql e`eai `nye opaxcn mileqtd
dfy xaeq oerny iaxe .hbd z` mdipta xeqnle
exaqi oic ziay miwdaen mpi`y zenya wx

zenya la` .mil`xyi md minzegdy
md minzegdy mixikn lkde xg`n ,miwdaen
hbd z` xiykdle mdilr jenql e`eai `l ,mieb

.dxiqnd icr mdiptl eciriy ila
,`xnbd zl`eyäøæç àäåly oicd ixde - §¨£¨¨

iax mya (:h lirl) `ziixaa `aedy 'dxfg'

xexgy xhye izy`l df hb oz xn` m`y xi`n
oic `edy ,xefgi mdipya xefgl dvx icarl df

,àúééøBàcmda exfg oec`d e` lrade xg`ny §©§¨
,dxez oic dfe ,zegilyd dlhaéðz÷ålr s`e - §¨¨¥
.ef dkld mb `pzd dpn ok it

leqt oia wlgny uexizdn da zxfeg `xnbd

:opaxcn leqt oial `ziixe`c
éðz÷ ék àlàwx dpen `pzd -àúéìc àúléî ¤¨¦¨¨¥¦§¨§¥¨

ïéLecé÷a`l` oiyeciwa zebdep `ly zekld - §¦¦
la` ,cala micar ixexgyae oihibaàúléî¦§¨

ïéLecé÷a àúéàcmb zebdepy zekld - §¦¨§¦¦
,oiyeciwaéðz÷ àì`l okle .dpen `pzd oi` - Ÿ¨¨¥

lr azkpy hb leqte dnyl leqt `pzd dpn
azkpy oiyeciw xhy mb ixdy ,rwxwl xaegn
ixd rwxwl xaegn lr azkpy e` dnyl `ly

.leqt `ed
,`xnbd zl`eyàúéà dôeb äøæç àäå§¨£¨¨¨¦¨

ïéLecé÷aiax ly oicd ixde -xne`dy ,xi`n §¦¦
df xexgy xhye izy`l df hb oz egelyl
mb bdep ,xfeg mdipya xefgl dvx m` icarl
oiyeciw xhy egelyl xqn m`y ,oiyeciwa
i`yx ,zipelt dy` dfa il ycw el xn`e

efy oeik dyciw `ly onf lk ea xefgl glynd
,`xnbd dper .ycwzdl dy`l daegúeçéìLa¦§¦

dçøBk ìòae` lrady gily lr xaic `pzd - §©§¨
lra ecar z` e` ezy` z` yxbl egly oec`d

,mgxkàúéà ïéLeøéâácdy`d iyexibay - ¦§¥¦¦¨
dilre z`fk zegily zniiw card xexgyae

,ea xefgl leki oec`d e` lrady `pzd xaic
àúéì ïéLecé÷áezniiw `l oiyeciwa la` - §¦¦¥¨

:dgxk lra dy` ycwl zegily

äðùî

ux`n xey` jln aixgpq `iady mr md mizek
`l mdy oeikn .oexneyd ixra maiyede dzEM¨

mikln) mda ebxdy zeix` 'd gly ,'d z` e`xi
.exiibzpe 'd z`xi ecnly cr ,(dk-ck fi a
iax zrcl .mpica (:dr oiyeciw) mi`pzd ewlgpe

md l`rnyi iax zrcle ,'zn` ixib' md `aiwr

zeix`d cgtn wx exiibzpy epiidc ,'zeix` ixib'
.mzexibl llk swez oi`e

ixib xn`c o`nk zyxtzn o`k `xnbd ziibeq

mizekd oi`y dcen df xn`c o`n s`e ,md zn`
elaiw `ly meyn ,dxezd ipic lkl mipn`p
epy mizek zkqnae .opaxcn mipic mdilr

.mda ecygpy mipicd z` minkg
jyndk epzpyna `aen xhya mezgd izek oic
miyp ihib eeyy mikxc epnpy ,zncewd dpynl

.micar ixexgyl
èb ìkxhy lk -åéìò LiLly dnizgãò ¨¥¤¥¨¨¥
éúek,l`xyi cr znizgl sqepa icigixhyd ¦
.ìeñt.xwy cirdl miceyg mizekdy iptnoic ¨

zexhyd lka xn`p dfíéLð éhébî õeç¦¦¥¨¦
íéãáò éøeøçLåmdaym` s` xyk xhyd §¦§¥£¨¦

.izek `ed ea minezgd micrd ipyn cg`did
øôëì ìàéìîb ïaø éðôì eàéáäL äNòî©£¤¤¥¦¦§¥©¨©§¦¥¦§©

äMà èb éàðúeò,åéãò eéäåeilr minezgd §©¥¦¨§¨¥¨
éãòmøéLëäå ,íéúek:df hb l`ilnb oax ¥¦¦§¦§¦

àøîâ

zl`ey `xnbdïéúéðúî épîin zrck - ©¦©§¦¦
xyt` oldl `ziixaa mi`aend mi`pzdn

y d`xpd on .epizpyn z` cinrdlàìkàpz Ÿ©¨
àìå àn÷kàìå øæòìà éaøkïa ïBòîL ïaø ©¨§Ÿ©¦¤§¨¨§Ÿ©¨¦§¤
,ìàéìîb,dixac zx`an `xnbdeàéðúc ©§¦¥§©§¨

`nw `pz zrcly `ziixaaéúek úvîdvn - ©©¦
,izek ici lr dzt`pyúøzeî,gqta dlik`a ¤¤

oeik ,ung xeqi`l dzlik`a yeygl oi`e

aezkd xeqi` lr xearl miceyg mpi` mizekdy
oi`y calny ,ef dvna xn`p sqep oic .dxeza
mipn`p s` md ,ung xeqi` lr miceyg mizekd

zvn zaeg myl uenign dvnd z` xenyl
,devnåoklíãàdlke`dda àöBézvna - §¨¨¥¨
izeka BúáBç éãély oey`xd dlil,çñts` §¥¨©¤©

gqt ly oey`xd dlila lek`l dyr zevny
mizekd ,devn myl uenign dxnzypy dvn

.oick xeniy dvnl miyere ef devna mi`iwa

øæòìà éaøe `nw `pz lr wlegøñBàzlik` ©¦¤§¨¨¥
,gqtd ini lka izek zvnïéàL éôìmizekd §¦¤¥
,úBöî é÷ec÷ãa ïéàé÷auingdl miceyg mde §¦¦§¦§¥¦§

.dqird z`ìàéìîb ïa ïBòîL ïaølr siqen ©¨¦§¤©§¦¥
e `nw `pz ixac,äåöî ìk ,øîBà`ly elit` ¥¨¦§¨

,opaxcn wx `ide dxeza dazkpda e÷éæçäL¤¤¡¦¨
íéúek,dniiwl ebdpeäaøämdda ïé÷c÷ãî ¦©§¥§©§§¦¨

dzkldk dniiwl,ìàøNiî øúBémiceyg mpi`e ¥¦¦§¨¥
.mdilr jenql ozipe dilr xearl

ixac z` cinrdl ozip `l recn zx`an `xnbd
:elld mi`pzdn cg` zrck epizpyn

épîcinrdl xyt` lirlc mi`pzdn in zrck - ©¦
,dpynd z`éàzrck m` -àn÷ àpzxaeqd ¦©¨©¨

zeyxetnd zeevn lr xearl ceyg epi` izeky
znizg dpynd dxiykd recn ok m` ,dxeza

`ld ,micar ixexgye miyp ihiba wx izek cr

eléôàaøàLd lkénð úBøèLxiykdl yi £¦§¨§¨©¦
exariy mda ceygl oi` ixdy ,izek cr znizg

.xwy zecr ly dxeza yxetnd xeqi` lr

éàk dpynd ixac z` cinrdl dvxz m`e -éaø ¦©¦
øæòìàelit` mdilr jenql oi`y xaeqy ¤§¨¨

dpynd recn ok m` ,dxeza zeyxetnd zeevna

ixexgye miyp ihiba izek cr znizg dxiykn
oicd zeidl jixv did ezrcl ixd ,micar

yäMà èb eléôàcar xexgy xhyeàì énð £¦¥¦¨©¦Ÿ
lr ceyg `ed ik ,izekd znizga xyk didi

.xwy zecr
éàåzrckìàéìîb ïa ïBòîL ïaøxaeqd §¦©¨¦§¤©§¦¥

.mda ewifgd mdy zeevna mipn`p mizekdy
ik ,jk xnel okzi `l÷eæçàc éàmircei m` - ¦§©§

zeklda wcwcle citwdl mizekd ewifgdy ep`

crd z` dxiykn dpynd recn ,zexhye oihib
,micar ixexgye miyp ihiba wx izekdeléôà£¦

aénð úBøèL øàLznizg z` xiykdl ie`x §¨§¨©¦
e ,jka citwdl ewifgd mdy xg`n ,izekdéà¦

÷eæçà àìccitwdl mizekd ewifgd `l m`e - §Ÿ©§
dpynd dxiykd recn ok m` ,el` zeklda

,micar ixexgye miyp ihiba izek znizgeléôà£¦
àì énð äMà èb.xyk didi ¥¦¨©¦Ÿ

àîéz éëåok` dpyndy xnel dvxz m`e - §¦¥¨
zrckå ,àéä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaømrhd ©¨¦§¤©§¦¥¦§

micar ixexgyae miyp ihiba mixyk mizekdy
,zexhy x`ya mileqtemeynàäa ÷eæçàã- §©§§¨

miyp ihib zeklda citwdl ewfged mizekd
mda mipn`p md okle micar ixexgyeàìå ,§Ÿ

àäa ÷eæçàzeklda micitwn mpi` la` - ©§§¨
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ogxM lr olv` gilW dUrp did df gilXW ,micar ixExgWe miWp iHB EeW FfA§¨¦¥¨¦§¦§¥£¨¦¤¨¦©¤¨¨©£¤¨¦©¤§¨©¨§¨
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`l `de zWCEwn `idW xFAqY m` WEgl̈¦¦§¤¦§¤¤§¨Ÿ
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xfril` iAxC iwxitA(gl ''t)mzd ipYwe `xfr iniA WCwOd ziA oipA oilHan EidW itl §¦§¥§©¦¡¦¤¤§¦¤¨§©§¦¦§©¥©¦§¨¦¥¤§¨§¨¨¥¨¨
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rnWncM FzaFg ici DA z`vl lkEIW zxg` dSn izEMl oi`C ol miwC oFbM l"ie 'Fbe§§§§¦¨§¥©¦©¨©¤¤¤©¨¥¨§¥¨¦§©§©
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citwd lrady meyn ,leqt hbd ,enzg mlek

erhi `ly icke ,df i`pza wx hbd z` zeyrl
elit`y minkg exfb ,mzvwn z` wx mizgdl
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àðécipica mb swez lawn zeklnd oic - ¦¨
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ieæîa øæòìàìeñtL BëBzî óxfrl` iax mb - ¤§¨¨¦§¨¦¤¨

m`y dcen ,dnizgd icra jxev oi`y xaeqd
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DnWl `Pze `pipnl zigp `lC oizipznC `Ow `PY la` ,ikdA `N` ivExzl `Mile xAgn `Mi`e DnWl `Mi` `de Dlr opikxtE `pipnl zigpC `ziixaC w"zl n"d§¨©§¨§¨¦§¦§¨¨¨§¦©£¨§¨¦¨¦§¨§¦¨§ª¨§¥¨¦§¥¤¨§¨¦£¨©¨©¨§©§¦¦§Ÿ¨¦§¦§¨¨§©¨¦§¨

:(Dil `xiaq `l `Ow `PY xfrl` 'xM Dl xaq oFrnW iAxCnC ,xfrl` iAxM Dil opinwFn `l.äúéøkzEzixM xtq oFWl ,dlCad(ck mixaC)zxFzA ikiiW `lC oeikC , Ÿ§¦©¥§©¦¤§¨¨§¦§©¦¦§¨©¨§¤§¨¨©¨©¨Ÿ§¦¨¥§¦¨©§¨¨§¥¤§¦§¨¦§¥¨§Ÿ¨§¥§©
:daizkA FpWi dpizpA FpWIW in ozpe azke aizkC ,xaCA micr oiUrp oi` oiWECwE oiHBì ïBòîL éaø ãøé.øæòìà éaø ìL BúèéL`Ed hBd zxiqn icr xn`C ¦¦¦¦¥©£¦¥¦©¨¨¦§¦§¨©§¨©¦¤¤§¦§¦¨¤§¦§¦¨¨©©¦¦§§¦¨¤©¦¤§¨¨§¨©¥¥§¦©©¥

`xzA wxtA xn`cM izxkC(.et sC oOwl):l`xUi micr iptA Dl EPxqnIW xWkn ikdA iOp oFrnW iAxe ,'Ek micr iptA Dl FpzPW `N` micr eilr oi`W t"r`'ø äãBî §¨§¥¦§¨©§¤¤©§¨§©¨©¤¥¨¨¥¦¤¨¤§¨¨¦§¥¥¦§©¦¦§©¦§¨¦©§©¤¦§§¤¨¦§¥¥¦¦§¨¥¤
iæîa øæòìà.BëBzî óDixqninl iz`w `nliC opAxCn lEqR oilEqR micr FA Wi la` ,micr eilr oi` `weC ,xWM micr eilr oi`W hB xfrl` 'x xn`C b"r`c ¤§¨¨¦§ª¨¦§¨©¤§¨¨¥¤¥¨¨¥¦¨¥©§¨¥¨¨¥¦£¨¥¥¦§¦¨¦§©¨¨¦§¨¨¨¥§¦§§¥

:Ediilr KnqinE EdiiR`A§©©§¦§©£©§
úåîùá

q"Xdl Dil `wRqnC xnFl Wie `nlr iNEkl `iPdn DcEgl `aizM rnWn iOp xn`ẅ¨©©¦©§©§¦¨§¨§©§¨§¥©§¨§¥©¦§©§¨¥§©©
F` daEzMW devn lM xn`w `lCn wEfg` `le daizkA `Ow `PY` b"ayx bilR i ¦̀¨¦©©¨©¨¦§¦¨§Ÿ©§¦§Ÿ¨¨©¨¦§¨¤§¨
daizM `Ow `Pzl `dC Dil opirnW oMW lMnC xninl `Mi`C b"r` DA EwfgEdW¤§§¨§¦¨§¥©§¦¨¤¥©§¦¨¥§¨§©¨©¨§¦¨
`rixB l`ilnB oA oFrnW oAxl `nliC q"Xdl Dil `wRqn d"t` dwfg K`le `iPdn§©§¨§Ÿ£¨¨§©§¨¥§©©¦§¨§©¨¦§¤©§¦¥§¦¨

`l ikdlE `icdA WxiR `lCn dwfgn daizM§¦¨¥£¨¨¦§Ÿ¦¥§¤§¨§¨¥Ÿ
`Mi` iOp daizM `lcA wEfg` mzd xn`ẅ¨©¨¨©§¦§Ÿ§¦¨©¦¦¨
`wRqn wEfg` `le daizkC mEXn EdiipiA¥©§¦¦§¦¨§Ÿ©§§©§¨

rnW oAx bilR i` Dill`ilnB oA oF ¥¦¨¦©¨¦§¤©§¦¥
:EpWxiRcM¦§¦©§

éàmiYgn ded `l ded xag izEkC e`l ¦©§¦¨¥£¨Ÿ£¨©§¦
`xhW DiNEM oM m` DniY .DiOTn Dil¥¦©¥¥©¦¥¥§¨¨
sFQal mizgC l`xUi cgC `OER` miIwzn¦§©¥©¨§©¦§¨¥§¨¦§©
xWM izEM i`dC oeiM WEgl oi`C xnFl Wie§¥©§¥¨¥¨§©¦¨¥

:od zn` ixbC `ziixF`Cn¦§©§¨§¥¥¡¤¥
àáøDiciclE .'EM ixY mlFrl xn` ¨¨¨©§¨§¥§¦¥

:`dA wEfg` `le `dA wEfg`C§©§§¨§Ÿ©§§¨
àtñçqxhpETA WxiR . `Ed `nlrA ©§¨§©§¨¦¥©§§¥

xfrl` 'xe dxiqn icrA iiEpWl ivn dedC©£¨¨¥¦§¥§¥¥§¦¨§¤§¨¨
lirl `dC `Ed `wigC `iEPiWC `N` `id¦¤¨§¦¨§¦¨§¨§¥
FzHWA oFrnW iAx `tiqCn Dlr opikxR©§¦¨£¨¦§¥¨©¦¦§§¦¨
xfrl` iAx e`l `WixC llMn xfrl` iAxC§©¦¤§¨¨¦§©§¥¨©©¦¤§¨¨
'xe dxiqn icraC uExiY dAxC`C dWwe§¨¤§©§©¨¦¦§¥¥§¦¨§
ipYw iM iPWnC `pwQOd itl x`Wp xfrl ¤̀§¨¨¦§©§¦©©§¨¨¦§©¥¦¨¨¥
dxiqn icr `lA i`C oiWECwA `zilC `zNin¦§¨§¥¨§¦¦§¦§Ÿ¥¥§¦¨
zF`Mxr opilqR oiWECwA ENit` xi`n iAxkE§©¦¥¦£¦§¦¦©§¦¨©§¨
hbA 'ilqtC ikid ikC i"xF`e `ziixF`Cn¦§©§¨§¦§¦¥¥§©§¦§¥
mEXn miwdaEn zFnWe dxiqn icrA s ©̀§¥¥§¦¨§¥§¨¦¦
dxiqn icr `lA Ediilr Knqinl iz` `nlC¦§¨¨¥§¦§©£©§§Ÿ¥¥§¦¨
`le dpYn xhWA opilqR iOp ikd l`xUi¦§¨¥¨¥©¦©§¦¨¦§©©¨¨§Ÿ
deln ixhWA `N` mpin`dl minkg EpTiY¦§£¨¦§©£¦¨¤¨§¦§¥¦§¤
ozEcr iR lr dUrp oi`e di`xl odW xknE¤¤¤¥¦§¨¨§¥©£¤©¦¥¨
zFpwl xWM oi` dpYn xhW la` oipw mEW¦§¨£¨§©©¨¨¥¨¥¦§
mixWM micr Wi k"` `N` `ziixF`Cn FA¦§©§¨¤¨¥¥¦§¥¦
dpYn xhXW xn`p m` ENit`e dxiqn zrWA¦§©§¦¨©£¦¦Ÿ©¤§©©¨¨
icr `lA FA zFpwl xWM l`xUi FA EnzgW¤¨§¦§¨¥¨¥¦§§Ÿ¥¥
dnizg icr i"r rEcIW mEXn Epiid dxiqn§¦¨©§¦¤¨©¥¥£¦¨
cIn xhXd `AW dxFYd on mixWM odW¤¥§¥¦¦©¨¤¨©§¨¦©
ozFp z`cFdA xWM oke lAwOd cil ozFPd©¥§©©§©¥§¥¨¥§¨©¥
FA oinzFgW xhWA la` micr 'wM `EdW¤§¥¦£¨¦§¨¤§¦
e dxiqn icr `l FA oi`W miakFM icaFr`l §¥¨¦¤¥Ÿ¥¥§¦¨§Ÿ

z`cFd `le cirdl mixWMW dnizg icr¥¥£¦¨¤§¥¦§¨¦§Ÿ¨©
ied `le Fci lr zFpwl xhW aEWg `l c"raŸ¨§¨¦§©¨§Ÿ£¥
ikdlC xnFl oi` la` `nlrA `Rqg `N ¤̀¨©§¨§©§¨£¨¥©¦§¨¥
oizipznC mEXn `nlrA `Rqg Dil aiWg̈¦¥©§¨§©§¨¦§©§¦¦

miakFM icaFr oznizge ozaizM ENit` mixWkC zFxhW x`W icdA dpYn xhW `liiM©§¨§©©¨¨©£¥§¨§¨¦§¥¦£¦§¦¨¨©£¦¨¨§¥¨¦
zFxhXd lM cgi llFM KEnqaC `ziixaA `dC icin dxiqn icr iPdn `l `YWdC§©§¨Ÿ§©¥¥¥§¦¨¦¥§¨¦§©§¨¦§¨¥©©¨©§¨
zaizkA `N` oiHibA opixWkn `l ikd 'it`e miWp iHiB ENit`e zF`MxrA mixWkC¦§¥¦§©§¨©£¦¦¥¨¦©£¦¨¥Ÿ©§§¦¨§¦¦¤¨¦§¦©

:i"x .oipr lkA xWM zFxhW x`WaE dxiqn icraE l`xUi¦§¨¥§¥¥§¦¨¦§¨§¨¨¥§¨¦§¨¦
àäå:Edpip zEcr ipA e`l `d Kxtinl n"d .Edpip dzixM ipA e`l §¨©§¥§¦¨¦§§¦§©¨©§¥¥¦§

oinxed

éà dénwî déì íézçî àì äåä øáç éúeëc åàì éàc§¦¨§¦¨¥£¨Ÿ©§¦¥¦©¥¦

÷áL àçååø ïðéøîà àlà énð úBøèL øàL eléôà éëä̈¦£¦§¨§¨©¦¤¨©§¦¨©§¨¨©

ùéM÷c ïàîì ÷áL àçååø énð àëä dépéî LéM÷c ïàîì§©§©¦¦¥¨¨©¦©§¨¨©§©§©¦

ïéîúBç ïéà èbä éãò úøîBà úàæ àtt áø øîà dépéî¦¥¨©©¨¨Ÿ¤¤¥¥©¥¥§¦

íeMî äøéæb éMà áø øîà àîòè éàî äæ àìa äæ¤§Ÿ¤©©§¨¨©©©¦§¥¨¦

ãò àlà Ba eøéLëä àì øæòìà éaø øîà àôeb íëlek§¤¨¨©©¦¤§¨¨Ÿ¦§¦¤¨¥

LiL èb ìk àðéðz ïì òîLî à÷ éàî ãáìa éúek ãçà¤¨¦¦§¨©¨©§©¨¨¦¨¨¥¤¥

eléôà àðéîà äåä ïéúéðúnî éà 'eë ìeñt éúek ãò åéìò̈¨¥¦¨¦¦©§¦¦£¨£¦¨£¦

ãç eléôà úBøèLác íeMî ãç éðz÷c éàäå énð éøz§¥©¦§©§¨¨¥©¦§¦§¨£¦©

äNòî éðz÷ àäå àì éøúe ïì òîLî à÷ àì énð©¦Ÿ¨©§©¨§¥Ÿ§¨¨¨¥©£¤

eéäå äMà èb éàðúeò øôëì ìàéìîb ïaø éðôì eàéáäå§¥¦¦§¥©¨©§¦¥¦§©§©¥¦¨§¨

øîà àáø Bãò éðz éiaà øîà øéLëäå íéúek éãò åéãò¥¨¥¥¦§¦§¦¨©©©¥§¥¥¨¨¨©

ìîb ïaøå éøz íìBòìàøqçéî éøeqçå âéìt âìôéî ìàé §¨§¥§©¨©§¦¥¦§©¨¦§©¥¦©§¨

énð äNòîe íéðLa øéLëî ìàéìîb ïaøå éðz÷ éëäå§¨¦¨¨¥§©¨©§¦¥©§¦¦§©¦©£¤©¦

eéäå äMà èb éàðúeò øôëì ìàéìîb ïaø éðôì eàéáäL¤¥¦¦§¥©¨©§¦¥¦§©§©¥¦¨§¨

:øéLëäå íéúek éãò åéãòäðùîíéìBòä úBøèMä ìk ¥¨¥¥¦§¦§¦¨©§¨¨¦

íäéîúBçL ét ìò óà íéáëBk éãáBò ìL úBàkøòa§©§¨¤§¥¨¦©©¦¤§¥¤

íéãáò éøeøçLå íéLð éhébî õeç íéøéLk íéáëBk éãáBò§¥¨¦§¥¦¦¦¥¨¦§¦§¥£¨¦

ïîæa àlà eøkæeä àì ïéøéLk elà óà øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥©¥§¥¦Ÿ§§¤¨¦§©

:èBéãäa eNòpLàøîâøëî àðL àì éðúå ÷éñt à÷ ¤©£§¤§¨¨¦§¨¥Ÿ§¨¤¤

àeä eäéén÷ éæeæ áéäé ékî øëî àîìLa äðzî àðL àìŸ§¨©¨¨¦§¨¨¤¤¦¦¨¦¥©©§

éæeæ áéäé àì éàc àeä àîìòa äéàø àøèLe äð÷c§¨¨§¨¨§¨¨§¨§¨§¦Ÿ¨¦¥

àlà àøèL déì ïéáúëå eäééLôð éòøî eåä àì eäéén÷©©§Ÿ£©§¥©§©§§¨§¦¥§¨¨¤¨

àøèL éàäå àøèL éàäa åàì éð÷ à÷ éàîa äðzî©¨¨§©¨¨¥¨§©§¨¨§©§¨¨

àðéc àúeëìîc àðéc ìàeîL øîà àeä àîìòa àtñç©§¨§¨§¨¨©§¥¦¨§©§¨¦¨

ïBòîL éaø :íéLð éhéâkî õeç éðz àîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨§¥¦§¦¥¨¦©¦¦§

eäðéð úeúéøk éða åàì àäå :'eëå ïéøéLk elà óà øîBà¥©¥§¥¦§§¨¨§¥§¦¦§

ì ïBòîL éaø ãøé àøéæ éaø øîàøæòìà éaø ìL BúèéL ¨©©¦¥¨¨©©¦¦§§¦¨¤©¦¤§¨¨

éaø äãBî àaà éaø øîàäå éúøk äøéñî éãò øîàc§¨©¥¥§¦¨¨§¥§¨¨©©¦©¨¤©¦

ieæîa øæòìàïðé÷ñò éàîa àëä ìeñtL BëBzî ó ¤§¨¨¦§¨¦¤¨¨¨§©©§¦¨
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צג "xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr i sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(ipy meil)

äåä øáç éúeëc åàì éàcdf izeky `l m` - §¦¨§¦¨¥£¨
on`pe zevna wcwcne xag `edàì ,didcrd Ÿ

l`xyiddénwî déì íézçîizekd crl ozep ± ©§¦¥¦©¥
ixg` mzg l`xyid crdy oeikne ,eiptl mezgl

,on`p `ed mezgd izekdy giken xacd ,izekd
xyk epi` hbd ,mizek md minezgd ipy m` la`
mixyke mixag mizek mze`y dgked oi` ik

.cirdl
,dywn `xnbdéëä éà±lr mikneq ok` m` ¦¨¦

znizg z` dit lr xiykdl l`xyid znizg

,eiptly izekdeléôàaénð úBøèL øàLmb - £¦§¨§¨©¦
eli`e ,df ote`a xiykdl yi zexhy x`ya

xn`p epizpynacr mzg m` zexhyd x`yay

.mileqt md izekàlàjgxk lrïðéøîàoi`y ¤¨©§¦¨
crdy okzi ik ,xagl df zngn ewifgdl
meyn xhyd seqa eixg` mzg l`xyid

yàçååø,iept mewn -÷áLl`xyid xi`yd - ©§¨¨©
mewny ick ,eci znizg oial xhya aezkd oia

iept didi ,xzei caeknd oey`xd dnizgdïàîì§©
dépéî LéM÷cxbean l`xyin xg` cr xear ± §©¦¦¥

z` izekd mre ez` cgi d`x `ed s`y epnn
lr oey`x eilrn mezgi `edy icka ,zecrd

mewna mizgd xhyd lra seqaly `l` ,hbd
oi`e ,l`xyid ly ezrici ila izekd z` ieptd

,jk m`e .izekd ly ezepn`p lr jkn di`xàëä̈¨
énðdi`x oi` micar ixexgye miyp ihiba mb ± ©¦

okziy oeik ,on`p oey`x mezgd izekdy jkn
eixg` mezgd l`xyidyïàîì ÷áL àçååø©§¨¨©§©

dépéî ùéM÷cea mezgiy ick iept mewn gipd ± §©¦¦¥
epnn xbean cr,df `ed izekdy rci `le

jnq lr dpynd dxiykn recne ,eiptl mezgiy

.micar ixexgye miyp ihiba izek cr znizg df
,`xnbd zvxznúøîBà úàæ ,àtt áø øîà± ¨©©¨¨Ÿ¤¤

mezgd izek cr dxiyknd epizpynn cenll yi

jk zlqete eixg` mezg l`xyi xy`k hbd lr
,zexhy x`yayïéîúBç ïéà èbä éãòhb lräæ ¥¥©¥¥§¦¤

,äæ àìaizek dligz mezg hbd lryk okle §Ÿ¤
d`x l`xyi crdy gxkda l`xyi eixg`e

yizekdydi`xjknyie ,izek `ed eiptl mzegd
micrdy zexhy x`ya mpn` .on`pe xag `ed
mpi`e df ipta `ly df xhyd lr mezgl mileki

lray okzie ,mdnr mzeg in gxkda mi`ex
`la zeevna wcwcn epi`y izek mizgd xhyd
izek cr mixiykn `l jkitle ,l`xyid zrici

.eixg` mezg l`xyiyk s` zexhy x`ya
oinzeg hbd icr oi`y oicd z` zx`an `xnbd

:df `la df

àîòè éàîoi`y minkg exn` mrh dfi`n ± ©©§¨
,df ipta df `l` minzeg hbd icráø øîà̈©©

äøéæb ,éMàminkg exfb efíeMîxne`y df ©¦§¥¨¦
miyp` dxyrlíëlekoicdy ,izy`l hb eazM §¤¦

`l m`e ,eilr mezgl mikixv dxyrd lky `ed
citwd lrady meyn ,leqt hbd ,enzg mlek

erhi `ly icke ,df i`pza wx hbd z` zeyrl
elit`y minkg exfb ,mzvwn z` wx mizgdl
micrd lk mikixv 'mklek' xn` `l lradyk

.mlek zegkepa hbd lr mezgle cgi uawzdl
xfrl` iax ixac z` xxal zxfeg `xnbd

:dpynd xe`iaa

øæòìà éaø øîà àôeb-epizpyna epipyy dn ¨¨©©¦¤§¨¨

,micar ixexgye miyp ihiba izek cr xiykdl

Ba eøéLëä àìdy` hba -àlàeilr mezg m` Ÿ¦§¦¤¨
,ãáìa éúek ãçà ãòipy eilr minezg m` la` ¥¤¨¦¦§¨

.leqt `ed mizek micr

xfrl` iax ixac lr zl`ey `xnbdà÷ éàî©¨
ïì òîLî`lde ,àðéðzeixack epipy xak - ©§©¨¨¦¨
y yxetnaèb ìk'[xhy]éúek ãò åéìò LiL ¨¥¤¥¨¨¥¦
'eë ìeñt,'micar ixexgye miyp ihibn ueg ¨

cigi oeyla 'izek cr' zhwep dpyndy dfne
hbd lr minezg mizek micr ipy m`y rnyn

xzei ycgl xfrl` iax siqed dne ,leqt `ed
.dpyna aezkdn
,`xnbd daiyneïéúéðúnî éàyxetnd itl ± ¦¦©§¦¦

dpynaàðéîà äåä ,yeléôàminezgy hb £¨£¦¨£¦
eilréøzmizek micr ipy -énð,`ed xykéàäå §¥©¦§©

ãç éðz÷c-oeyla 'izek cr' `pzd dpyy dne §¨¨¥©
,cigiíeMîepcnll dvxyúBøèLácmixg` ¦§¦§¨

micar ixexgye miyp ihibn uegeléôàyiyk £¦
izek cr wx xhyd lràì énð ,ãçla` ,mixyk ©©¦Ÿ

ipyyk elit` mixyk micar ixexgye miyp ihib
.mizek md micrdïì òîLî à÷xfrl` iax ¨©§©¨

hib exiykd dpynaymezg m` wx miyp i

.cg` izek cr mdilr
:xfrl` iax ixac lr dywn `xnbd

àì éøúe±ipy eilr minezgy dy` hb mpn`d §¥Ÿ
,xyk epi` mizek micréðz÷ àäåepipy - §¨¨¨¥

dpynd jyndaïaø éðôì eàéáäå äNòî©£¤§¥¦¦§¥©¨
eéäå ,äMà èb éàðúeò øôëì ìàéìîbipyåéãò ©§¦¥¦§©§©¥¦¨§¨¥¨

ea minezgdøéLëäå ,íéúek éãòl`ilnb oax ¥¥¦§¦§¦
.hbd z`

,`xnbd zvxznéðz ,éiaà øîàz` owzl yi - ¨©©©¥§¥
miax oeyla 'eicr' dlind mewnae ,dpynd oeyl

qexbl yiBãòcigi oeyla,hbd df itle ¥
izek cr wx ea mezg did l`ilnb oax xiykdy

cg`.
øîà àáø,xg` uexizíìBòìdpyna miqxeb ¨¨¨©§¨

ok` l`ilnb oaxe ,miax oeyla 'eicr eide'
eilr minezg eidy hb dyrn eze`a xiykdéøz§¥

,mizek ipyâéìt âìôéî ìàéìîb ïaøåwleg - §©¨©§¦¥¦§©¨¦
m` elit` hb xiykne dpyna `nw `pz zrc lr

.mizek micr ipy eilr minezgåcvik dnzz l` §
dkldd z` xzeqd dyrn dpynd d`ian

dpynd oeyl oky ,da dxn`pyàøqçéî éøeqç©¥¦©§¨
,[dxiqg-]éðz÷ éëäå,dzepyl yi jke -ïaøå §¨¦¨¨¥§©¨
ìàéìîbe `nw `pz lr wlegøéLëîmb,íéðLa ©§¦¥©§¦¦§©¦

énð äNòîeøôëì ìàéìîb ïaø éðôì eàéáäL ©£¤©¦¤¥¦¦§¥©¨©§¦¥¦§©
eéäå ,äMà èb éàðúeòipyåéãòeilr minezgd §©¥¦¨§¨¥¨
øéLëäå ,íéúek éãò.hbd z` l`ilnb oax ¥¥¦§¦§¦

äðùî

:ze`kxra eyrpy zexhy ipica zwqer epizpyn

íéìBòä úBøèMä ìkmiyrpd -ìL úBàkøòa ¨©§¨¨¦§©§¨¤
íéáëBk éãáBò,mdly mireawd mipic izaa - §¥¨¦

íäéîúBçL ét ìò óàlr minezgy micrd - ©©¦¤§¥¤
md zexhyd,íéáëBk éãáBòzexhyd,íéøéLk §¥¨¦§¥¦

íéãáò éøeøçLå íéLð éhébî õeçmileqt mdy ¦¦¥¨¦§¦§¥£¨¦
.l`xyi icia eazkpy s`micrdy ,mrhde

mpi`e miakek icaer md xhyd lr enzgy
.oiyeciwe oihib zxezaóà øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥©

elà,micar ixexgye miyp ihib -ïéøéLks` ¥§¥¦

e ,mieb micr mdilr enzgyeøkæeä àìziaa Ÿ§§
mieb micra hbd z` leqtl yxcndïîæa àlà¤¨¦§©

èBéãäa eNòpL:ze`kxra `ly ¤©£§¤§

àøîâ

epizpyn ,`xnbd zxne`éðúå ÷éñt à÷- ¨¨¦§¨¥
ze`kxra eyrpy zexhyd lky ,dcnile dwqt

,mixykøëî àðL àìdf m` dpyn df oi` - Ÿ§¨¤¤
yigki `l xkendy di`xl wx `edy ,xkn xhy

,xknd z`äðzî àðL àìdf m` dpyn `le ± Ÿ§¨©¨¨
ici lr dyrp dpznd ly oipwdy ,dpzn xhy

.xhyd z` dpewl ozep xkendy
,`xnbd dywnàîìLadi`x xhya oaen df - ¦§¨¨

lrøëîici lr dyrp oipwd oi`y ,`edy lk ¤¤
`l` ,xhydeäéén÷ éæeæ áéäé ékîozp xy`k - ¦¦¨¦¥©©§

ihtey ipta xkenl zernd z` gweld
,ze`kxrdäð÷c àeädpw `ed zr dze`a - §¨¨
,gwnd z`àeä àîìòa äéàø àøèLe- §¨¨§¨¨§¨§¨

`l` epi` mieb micr eilr minezgy xhyde
.xknd lr di`xlze`kxrl epin`dy mrhde

,jk lreäéén÷ éæeæ áéäé àì éàcgweld m`y ± §¦Ÿ¨¦¥©©§
,mdipta sqk ozep did `léòøî eåä àìŸ£©§¥

eäééLôðmzepn`p z` milwlwn eid `l - ©§©§
àøèL déì ïéáúëålr xhy gwell miazeke - §¨§¦¥§¨¨
.dzid `ly dxiknàlàxhyäðzîdyrpy ¤¨©¨¨

,mieb eilr minezge ze`kxraéð÷ à÷ éàîa- §©¨¨¥
,dpznd z` lawnd dpew dnaéàäa åàì̈§©

àøèL,dpznd xhy zlawa `l m`d -éàäå §¨¨§©
àøèL`l` epi` dfd xhyd ixde -àtñç §¨¨©§¨

àeä àîìòaxnelk ,`nlra qxgk `ed aeyg - §¨§¨
.swez lk el oi`y
,`xnbd zvxznàúeëìîc àðéc ìàeîL øîà̈©§¥¦¨§©§¨

àðécipica mb swez lawn zeklnd oic - ¦¨
it lr swez el yiy df dpzn xhy okle ,l`xyi

.ea zepwl ie`x ,zeklnd ipic
àîéà úéòa éàåuexiz xnel lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨

,sqepéðzdpyna dpy -,'íéLð éhéâkî õeç' §¥¦§¦¥¨¦
,llkdn `pzd `ived miyp ihib wx `l xnelk
ixhy oebk ,mdl minecd zexhy x`y mb `l`

md mb ,mzervn`a dyrp oipwd zlerty dpzn
:ze`kxra eyrpyk mileqt

,dpyna epipyelà óà øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥©¥
:'eëå ïéøéLk§¥¦§

hb oerny iax xiykn ji` ,`xnbd zl`ey
,mieb micr ea minezge miieb mipiic iptl dyrpd

eäðéð úeúéøk éða åàì àäåepi` ieb `ld - §¨¨§¥§¦¦§
zpizpa jiiy epi`y ine ,oiyeciwe oihib zxeza

.eilr mezgl xyk epi` hb

,`xnbd zayiinïBòîL éaø ãøé àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©¦¦§
eixaca oiekzd oerny iax -ìéaø ìL BúèéL §¦¨¤©¦

éúøk äøéñî éãò øîàc øæòìàicry - ¤§¨¨§¨©¥¥§¦¨¨§¥
iaxe ,hbl swez mipzepd md hbd ly dxiqnd
.mixyk dxiqn icr eidy ote`a xiykd oerny

,`xnbd dywnéaø äãBî ,àaà éaø øîàäå§¨¨©©¦©¨¤©¦
ieæîa øæòìàìeñtL BëBzî óxfrl` iax mb - ¤§¨¨¦§¨¦¤¨

m`y dcen ,dnizgd icra jxev oi`y xaeqd
,leqt hbdy mieb micr enzge`eai `ny

.dxiqn icr xeza mb el` micr xiykdl
`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëäo`k - ¨¨§©©§¦¨

xaecn
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ïé÷äáeî úBîLaxhya minezgd micrdy - §¥§¨¦
miievn `le ,miieb ly miwdaen zeny mdl yi
e`eai `l jkle ,el` zenya mi`xwpd micedi

.dxiqn icr xeza mdilr jenql

,`xnbd zl`eyïé÷äáeî úBîL éîc éëéä- ¥¦¨¦¥§¨¦
.miwdaen zenyk eaygi `nbecl zeny el`

,`xnbd dperïBâk àtt áø øîàzenyd ¨©©¨¨§
éøãé÷ øáe éàzáéL øa àðéãeáàå æéîøeä§¦©£¦¨©¦§©©¦§¦

,àðeà íé÷ðå éèàáeipiic ly zeny mdy ©¦§¨¦¨
.miieb ly miwdaen zeny lynl mde ,miiebd

,le`yl `xnbd dkiynnhb wxy jixacl
,miieb ly miwdaen zeny mr micr ea minezgy

,xykìáàilra micr ea minezgy hbúBîL £¨¥
àì ,éàî ,íé÷äáeî ïéàLoerny iaxl m`d - ¤¥§¨¦©Ÿ

,xyk hbd didi `l¯ éëä éà,jk m`éðúcà ¦¨¦©§¨¥
àôéñoia `tiqa `pzd wlige dpyy cr - ¥¨

y x`iae ,ze`kxrl heicdeøkæeä àìziaa Ÿ§§
miieb micr leqtl yxcndeNòpL ïîæa àlà¤¨¦§©¤©£

èBéãäara `ly.ze`kxdãéãa éðúéìå âBìôì §¤§¦§§¦§¥§¦¨
micr ly envr dfd oica wlgl `pzl el did -

,xnele ,ze`kxra enzgyíéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦
`weec ,xyk ze`kxra miieb eilr enzgy hby -

ailra micrìáà ,ïé÷äáeî úBîLilra micr §¥§¨¦£¨
àì ,ïé÷äáeî ïéàL úBîL,hbd z` exiykd ¥¤¥§¨¦Ÿ

.zeheicdl ze`kxr oia wlgl `le

,`xnbd dperoia wlgl oerny iax zpeek oi`
`l` oihiba heicdl ze`kxrøîà÷ énð éëä- ¨¦©¦¨¨©

,epixack ok` `pzd zpeekíéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦
micr ici lr enzgp m` mb mixyk miyp ihiby

wx ,miiebailra micr,ïé÷äáeî úBîL`ly §¥§¨¦
,dxiqn icr xeza mxiykdl erhiúBîLa ìáà£¨§¥

,ïé÷äáeî ïéàLe ,mileqt md ixdäNòðmpic ¤¥§¨¦©£¤
èBéãäa eNòpL éîkeyrpy xkn ixhy enk - §¦¤©£§¤§

ze`kxra `ly,dxiqn icr ilaeïéìeñôeoeik §¦
.xwyl miceyg mdy

,sqep uexizàîéà úéòaéàådvxz m`e - §¦¨¥¥¨
dy ,jk xn`zàôéñoerny iax ixac meiq dpi` ¥¨

`l`ïBîî éhéâì ïàúàd`a ±zligzl jyndk £¨§¦¥¨
eyrpy oenn zexhy `nw `pz xiykdy dpynd
ze`kxrdy iptn ,dxiqn icr ila mb ze`kxra

.mzepnidn z` lwlwl mivex mpi`øîà÷ éëäå§¨¦¨¨©
xn`e `nw `pz jiynd jke -eøkæeä àì ,ziaa Ÿ§§

lr minezgd miieb micry yxcndïBîî éhéb- ¦¥¨
oenn ixhyeNòpL ïîæa àlà ,íéìeñôc¦§¦¤¨¦§©¤©£

èBéãäamiceyg f`y ,ze`kxra `ly - §¤§
.mixyk ze`kxra eyrp la` ,mixwyny

oerny iax giken day `ziixa d`ian `xnbd

,mdl encwy zexecd inkg mby minkgl
ilra miieb mdilr enzgy miyp ihib exiykd
dxiqn icr ipta exqnpye ,miwdaen zeny

:mixyk
éaø øîà Ck ,éñBé éaøa øæòìà éaø øîà àéðz©§¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¥¨¨©©¦
àáé÷ò éaø e÷ìçð àì ,ïãéöa íéîëçì ïBòîL¦§©£¨¦§©§¨Ÿ¤§§©¦£¦¨

íéîëçåeidy,epl encwy zexecaìk ìò ©£¨¦©¨
úBøèMä,ïéìBòäeyrpy -ìL úBàkøòa ©§¨¨¦§©§¨¤

ïäéîúBçL ét ìò óàL ,íéáëBk éãáBò- §¥¨¦¤©©¦¤§¥¤
md mdilr minezgd micrdy,íéáëBk éãáBò§¥¨¦

zexhydéøeøçLå íéLð éhéb eléôàå ,íéøLk§¥¦©£¦¦¥¨¦§¦§¥
íéãáòzenye ze`kxra eyrpyk mixyk £¨¦

,mil`xyi dxiqnd icre ,miwdaen miebd micrd
e÷ìçð àìminkge `aiwr iaxàlàx`ya Ÿ¤§§¤¨

zexhyèBéãäa eNòpL ïîæaze`kxra `ly ¦§©¤©£§¤§
,dxiqn icr ilaeøéLëî àáé÷ò éaøLiptn ¤©¦£¦¨©§¦

jlnl exqnii `ny xwyl micgtn micrdy
.daipb oeeraíéìñBt íéîëçåmdy iptn ©£¨¦§¦

.xwyl miceygéøeøçLå íéLð éhébî õeç¦¦¥¨¦§¦§¥
íéãáò,miwdaen zenye dxiqn icra eyrpy £¨¦

eyrpyk s` mixyk mdy micen minkg mby

.zeheicda
ïéøéLk elà óà øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥©¥§¥¦
miyp ihib mixiykn minkg mz`y dn mb -

ilra miieb micr mda enzgy micar ixexgye
`weec df ,miwdaen zenyìàøNé ïéàL íB÷îa§¨¤¥¦§¨¥

ïéîúBçmil`xyil mipzep `l miiebdy - §¦
mlek df dxwnae ,oihibe zexhy lr mezgl

.miieb md minzegdy mirceiíB÷îa ìáà£¨§¨
ïéîúBç ìàøNiLmil`xyil mb mixizny - ¤¦§¨¥§¦

micr ici lr enzgpy oihib exiykd `l ,mezglŸ
m` elit`e ze`kxra eyrp elit` miieb
xiykdl e`eai `ny exfby ,miwdaen mdizeny

.miwdaen mpi`y zenya s`
,`xnbd zl`eyzeny lqet dz`y enk

mpi`y zeny mb exiyki `ny dxifb miwdaen
jk ,miwdaenïéîúBç ìàøNé ïéàL íB÷î̈¤¥¦§¨¥§¦

xyk hbdy zxn`yøBæâéì énð,xefbp mb - ©¦¦§
,leqt didi hbdyïéîúBç ìàøNiL íB÷î eèà̈¨¤¦§¨¥§¦

l`xyiy mewna mb xiykdl e`eai `ny -

.mezgl mi`yx
,`xnbd dperéìçî àîLa àîLómiyp` - §¨¦§¨¦§¦

zerhl milelr mde ,myl my oia mireh

la` ,wdaen epi`y my mb xiykdleàøúà©§¨
éìçî àì àøúàaóoia mireh `l miyp` la` - §©§¨Ÿ¦§¦

hb xiykp m`y yeygl oi`e ,mewnl mewn

.ipy mewn exiykie erhi miyp`y cg` mewna
éøeLëàì øáñ àðéáødyrpy ,xhy xiykdl - ¨¦¨¨©§©§¥

ëaéàîøàc äúàéôeðmpi`y miieb ztiq`a - ¦§§¨¨§©§¨¥
.ze`kxrïðz úBàkøò íøôø déì øîà- ¨©¥©§¨¤§¨§©

ze`kxra dyrpy xhy wxy epipy dpyna
.`l ze`kxra `ly la` ,xyk

äàñøt àøèL éàä àáø øîàaeg xhy - ¨©¨¨©§¨¨©§¨¨
ziqxt oeyla aezke ze`kxra dyrp `ly

,zeheicd miiqxt micr eilr minezgedéøñîc§¨§¥
ìàøNé éãäñ étàa déìäéðxqnp `ed m` - ¦£¥§©¥©£¥¦§¨¥

,mil`xyi dxiqn icra delnd icildéa ïðéaâî©§¦¨¥
éøç éðaîdf xhy zervn`a delnd leki - ¦§¥¨¥

`l la` ,eaeg z` cala deldn zeabl
.deldn epwy zegewldn

,`xnbd zl`eyàø÷éîì éòãé àì àäåixde - §¨Ÿ¨§¥§¦§¨
ji`e xhya aezk dn mircei `l dxiqnd icr
dper .df xhy zece` onf xg`l cirdl elkei

,`xnbdéòãéãamircei dxiqnd icry xaecn - ¦§¨§¥
zl`ey .xhya aezkd z` mipiane ziqxt `xwl

,`xnbdéiæì ìBëé BðéàL áúk àðéòa àäåó- §¨§¦¨§¨¤¥¨§©¥
eze` ecairy slw lr xhyd z` aezkl jixv

oi` jkn d`vezke ,mivtr `xwpd xnega
dwigndy iptn ea aezkd z` wegnl zexyt`

,zxkipàkéìåmpi` miqxtd ly mitlwde - §¥¨
z` wgn delndy okzie ,mivtra micaern
.xzei lecb mekq azke ea aezk didy mekqd

,`xnbd dperxaic `axïöéôàãaxhydy - ¦§£¦¨
vtra caern slw lr aezk did.mi

`xnbd zl`eyéøö àðéòa àäåøéæçiL C §¨§¦¨¨¦¤©£¦
äðBøçà äèéLa øèL ìL Bðéðòîmiazekyk - ¥¦§¨¤§¨§¦¨©£¨

lelkz xhya dpexg`d dxeydy jixv xhy
xhyd seba xn`pd z` dxvwaàkéìå- §¥¨

dper .jk xacd oi` miqxtd ly zexhyae

,`xnbdøcäîãaexfgy xhya xacn `ax - §¦§©¥
.lirl xn`pd lr dpexg`d dxeya

,`xnbd zl`eyénð éãaòLnî éëä éàm` - ¦¨¦¦§©§§¥©¦
delnd dabiy ,oicke zck dyrp xhydy jk

.zegewldn mb df xhya`xnbd dperdéì úéì¥¥
¯ àì÷miieb micr eilr minezgy aeg xhyoi` ¨¨

mi`iven d`eldd lr lewd z`y itl ,lew el

icr la` ,mil`xyi mdyk dnizgd icr
mpi` zegewlde ,lew mi`iven mpi` dxiqnd
zcareyny rwxw zepwl `l xdfdl mircei

.delnl
ïðçBé éaøî Lé÷ì Léø dépéî àòä¨¦¥¥¨¦¥©¦¨¨
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,dwcv il epzie miyp` ilr engxi,éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¥
c meyn ,dpekp ef dprh oi`yéðaà íçøîc ïàî©¦§©¥©§¥
íçøî éîeçø énð ãáòà ,éøçlr mgxny in - ¨¥©¤¤©¦©¥§©¥

miaiig ixdy ,micar lr mb mgxn ,oixeg ipa

.exxgyl jixv oi` okle ,dy`k zeevna
carl xnel axd lekiy gikedl dqpn `xnbd

:'jpf ipi`e inr dyr'

Léc÷nä ,áø øîàc ,òîL àzz`,Bcáò éãé ¨§©§¨©©©©§¦§¥©§
,ycwdl mikiiy card ici iyrn lk df ici lry

äåì ãáòä BúBàzernìëBàå,d`eeldd sqkn ¨¤¤Ÿ¤§¥
äNBòå,zern xkzyne dk`lnòøBôez` oda §¤¥©

,card z` of oec`d oi`y s`y x`eane .eaeg
,myicwdl lekie el mikiiy eici iyrnòîL§©

dpéîyéðéàå énò äNò' ãáòì øîBì áøä ìBëé ¦¨¨¨©©¨¤¤£¥¦¦§¥¦

ðæ.'E ¨§
,`xnbd dgecBì äìòîa ,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©©§¦¨§©£¤

úBðBæîiyrn okle ,zepefn carl ozep oec`dyk §
.myicwdl lekie ely eici

,`xnbd dywnéëä éàel dlrna xaecn m` ± ¦¨¦
,zepefnéàîì§©

המשך קיאור למסכת גיטין ליום רקיעי עמוד א'

hb `iand` cenr `i sc ± oey`x wxt'iaeh zxecdn seziya oihib

.ïé÷äáî úBîLaiz` `l EzC ,ozdnW EdpdA iwqnC l`xUi igikW `lC ,miFbC §¥ª§¨¦§¦§Ÿ§¦¥¦§¨¥§©§¦§©§§¨¨¨§Ÿ¨¥
:md miFbC rici rcinC Ediilr Knqinløáe éàzáéL øa àðéãeáàå æéîøeä §¦§©£©§§¥©¨¦©§¦¥§¦©£¦¨©¦§©©

.àðeà íé÷ðå éèa éøãé÷:md miFB ipIC zFnW mNM.dãéãa âBìôéìzF`MxrA ¦§¦¨¦§¨¦¨ª¨§©¨¥¦¥¦§§¦¨§©§¨
:EdiitEB.ïé÷äáî ïðéàL úBîL ìáàEUrPW xkn lW zFxhW ix`WM EUrp ©§£¨¥¤¥¨ª§¨¦©£¦§¨¥§¨¤¤¤¤©£

iliqR i`Ce EdpdC ,zF`Mxr `lA zFhFicdA§¤§§Ÿ©§¨§©§©©§¦¥
,`xwW inzge EdiiWtp irFxF`` ictw `lC§Ÿ¨§¥©¥©§©§§¨§¥¦§¨
x`X` hFicdA EUrp i`d KgxM lre§©¨§¨©©£§¤§©§¨
mzdC ,di`xl micnFrd xn`w zFxhW§¨¨¨©¨§¦¦§¨¨§¨¨
EN`C ,zF`Mxrl hFicd oiA ibEltl `Mi ¦̀¨¦§¥¥¤§§©§¨§¦
zF`Mxre hFicd zEzixM oiprl dX` hbA§¥¦¨§¦§©§¦¤§§©§¨
lqRl dX` iHB ExMfd `l xn`w ikde ,oieẄ¦§¨¦¨¨©Ÿª§§¦¥¦¨¦¨¥

nWA `N`x`WM EUrpC oiwdan oi`W zF ¤¨§¥¤¥ª§¨¦§©£¦§¨
:hFicdA miUrPd zFxhWàîéà úéòaéàå §¨©©£¦§¤§§¦¨¦¥¨

.àôéñ:ipYwC ExMfd `léhâì ïàúà ¥¨Ÿª§§§¨¨¥£¨§¦¥
.ïBîîlM ,i`w `Wix`e Dil ixn`w opAxe ¨§©¨¨¨¨§¥¥§©¥¨¨¥¨

lW zF`MxrA oilFrd oFnn lW zFxhXd©§¨¤¨¨¦§©§¨¤
ziWixtckE ,xkn ixhW oFbM ,oixWM miFB¦§¥¦§¦§¥¤¤§¦§¦¦
`xhWE Dil Epw ifEfC lirl `nrh©£¨¨¥§¥¨¥§¨¨
ifEf aidiC `l i`e ,`nlrA `zEcdql§©£¨§¨§¨§¦Ÿ§¨¦¥
aYkinl EdiiWtp irxn Eed `l EdiiOw©©§Ÿ£©§¥©§©§§¦§©
EUrPW onfA `N` lqRl ExMfd `le ,`xhW§¨¨§Ÿª§§¦¨¥¤¨¦§©¤©£
:EdiiWtp irFxF`` ictw `lC hFicdA§¤§§Ÿ¨§¥©¥©§©§

.íéîëçì ù"øàEN` s`C eixacl Knq ©£¨¦§©¦§¨¨§©¥
:mixWM.íéîëçå àáé÷ò 'ø e÷ìçð àì §¥¦Ÿ¤§§£¦¨©£¨¦

:Epiptl didW xFC odWúBøèL ìò ¤¥¤¨¨§¨¥©§¨
.'eë íéìBòämiWp iHB ENt`e oixWM odW ¨¦¤¥§¥¦©£¦¦¥¨¦

b"l miWp iHBn uEg :micar ixExgWe§¦§¥£¨¦¦¦¥¨¦
,`YtqFzA oFrnW 'xC DizNnC `WixA§¥¨§¦§¥§¦§§¤§¨
b"de ,Dl qxB opAxC EdiizNnc `tiqA `N ¤̀¨§¥¨§¦§©§§©¨¨¨©¨§©
,èBéãäa eNòpL ïîæa àlà e÷ìçð àìŸ¤§§¤¨¦§©¤©£§¤§
íéìñBt íéîëçå øéLëî àáé÷ò éaøL¤©¦£¦¨©§¦©£¨¦§¦

.íéãáò éøeøçLå íéLð éhbî õeçoeikC ¦¦¥¨¦§¦§¥£¨¦§¥¨
'i`xl iniiwC xkn ixhW hFicdA EUrPW¤©£§¤§¦§¥¤¤§©§¥¦§¨¨
xni`C ,lEqR opiknq miFB icdqC odilre©£¥¤§©£¥¦¨§¦©¨§¥©
mdilr e`l miWp iHB la` ,mEzg `xwW¦§¨¨£¨¦¥¨¦¨£¥¤
oiwdan zFnWaE dxiqn icr` `N` opiknq̈§¦©¤¨©¥¥§¦¨§¥ª§¨¦

:ixiinwóà øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¨©§¥©¨¦§¤©§¦¥¥©
.elà:miWp iHBïéàL íB÷îa íéøLk ¥¦¥¨¦§¥¦§¨¤¥

.ïéîúBç ìàøNémiWp iHB EN` s` xnFlM ¦§¨¥§¦§©©¥¦¥¨¦
kn mY`Woi`W xirA ,oinzFg l`xUi oi`W mFwnA ,mixWM od izni` ,oixiW ¤©¤©§¦¦¥¨©¥§¥¦§¨¤¥¦§¨¥§¦§¦¤¥

lMd xird DzF`A oinzFg l`xUi oi`W oeikC ,mFYgl l`xUi z` oigiPn miFBd©¦©¦¦¤¦§¨¥©§§¥¨¤¥¦§¨¥§¦§¨¨¦©Ÿ
:l`xUi micrA Dildip Dil xqnE mdilr oiknFq oi`e miFB mdW oircFiìáà §¦¤¥¦§¥§¦£¥¤¨©¥¦£¥§¥¦¦§¨¥£¨

.ïéîúBç ìàøNiL íB÷îai`C ,oilEqR od miFbC oiwdan ElNd zFnXdW t"r` §¨¤¦§¨¥§¦¤©¥©¨ª§¨¦§¦¥§¦§¦
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zFxhXd lM WExiR .'EM zFxhXd lM lr©¨©§¨¦¨©§¨
iM i`de DipiC iM i`d mixWM miakFM icaFr odinzFgW t"r` zF`MxrA milFrd̈¦§©§¨¤§¥¤§¥¨¦§¥¦©¦¦¥§©¦
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:Ef dhiW Wxtl i"xl d`xp oM Wginl ol ded iOp `dl i`d©§¨©¦£¨¨§¥©¥¦§¤§¦§¨¥¦¨
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xhya zekfl leki epi` gilydy .zegilyd
el` .mzaegl `edy oeikn ,mdipta `ly mxear

.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦
,íéøîBà íéîëçåwxíéLð éhéâalrad leki ©£¨¦§¦§¦¥¨¦

,dy`l `ed aegy meyn ,ea xefglàì ìáà£¨Ÿ
.íéãáò éøeøçLa,mnrheíãàì ïéëfL éôì §¦§¥£¨¦§¦¤¨¦¨¨¨

åéðôa àlLxexgyd xhya zekfl leki okle ± ¤Ÿ§¨¨
z`vl el `id zekf ik ,ezricia `ly s` carl

,ea xefgl leki oec`d oi` aeye ,zexglåmle` §
,åéðôa àlà Bì ïéáç ïéàhba dkef epi` okle ¥¨¦¤¨§¨¨

`l oiicry oeike ,dzricia `ly dy`d xear
z` lhale ea xefgl lrad leki hbd z` dlaiw

.ezegily
:mdipia weligd mrh mix`an minkgíàL¤¦

äöøéoec`dBcáò úà ïeæì àlLel zzl `l ± ¦§¤¤Ÿ¨¤©§
,zepefn,éàMø,eizepefn wtql aeig eilr oi`y ©©

,exexgy ici lr ciqtn card oi`y `vnpåmle` §
lrad dvxi m`Bðéà ,BzLà úà ïeæì àlL¤Ÿ¨¤¦§¥

éàMøixdy ,dxear aeg oiyexibd miaygp okle , ©©
.dizepefn z` dciqtn

íäì øîà,minkgl xi`n iaxéøäåyiy odk ¨©¨¤©£¥
car eläîeøzä ïî Bcáò úà ìñBt àeälr ¥¤©§¦©§¨

xzen odk car `edy onf lk ixdy .xexgyd ici
lkk epic xxgzyn m` la` ,dnexz lek`l el

,dfa xeq`y l`xyiàeäL íLk[odkd-]ìñBt §¥¤¥
BzLà úà,l`xyi za `id m` ,dnexz zlik`n ¤¦§

ixd .dnexza zxzen el d`eypy zra wxy
.dy` iyexibk el `ed daeg car xexgyy

Bì eøîàciqtny dn ,xi`n iaxl minkg ¨§
car xexgyy xnel daiq dpi` dnexz zlik`

,exear daeg `edéøä éëodk cary mrhd

`ed dnexza lke`Bðééð÷ àeäL éðtîly ¦§¥¤¦§¨
oec`d leki xexgy xhy `la mb ok m`e ,odkd
epxkniy ici lr ,dnexz lek`ln elqtl

.l`xyilxhya zekfl gilyd leki okle
wx `l` daeg mey dfa oi`y ,carl xexgyd

zexgl `veiy zekf:

àøîâ

`ae ,exagl oenn aiigy mc`a zwqer epiziibeq

`xnbd .aegd lra xear eiqkpn qetzl xf mc`

lra xear zekfl dliren ezqitz m`d zxxan
.aegd
áéúéayi ±àðeä áøóñBé øa ÷çöé áøådén÷ ¨¦©¨§©¦§¨©¥©¥

äéîøé éaøc,dinxi iax iptl ±äéîøé éaø áéúéå §©¦¦§§¨§¨¦©¦¦§§¨
òîL ,øîà÷å àðeä áø áéúéå ,íðîðî à÷å§¨§©§¥§¨¦©¨§¨¨©§©

ïðaøcî dpéî,epizpyna minkg ixacn ± ¦¨¦§©¨¨
xear xexgyd xhya dkef gilydy exn`y
z` lhane ea xfeg oec`d m` elit`e ,card

xf mc`y ,gken ,ezegilyáBç ìòáì ñôBzä©¥§©©
,deld iqkpnäð÷leki deld oi`e ,exear ¨¨

.cbpzdlóñBé øa ÷çöé áø déì øîàaxl ¨©¥©¦§¨©¥
,`pedíéøçàì áçL íB÷îa eléôàåyi m`d ± ©£¦§¨¤¨©£¥¦

mewna elit` dpew aeg lral qtezdy cenll
ixdy ,mixg`l daeg znxbp ezqitz ici lry

.xexgyd ici lr oec`l ciqtn gilyddéì øîà̈©¥
,`ped axïéàcenll yi epizpynn ,ok` ± ¦

pew aeg lral qtezdyznxbpy mewna elit` d
.mixg`l daegéëäcà,miizpia ±eäa øòzéà ©§¨¦¦§©¨

äéîøé éaøe enepnpn dinxi iax xxerzd ±øîà ©¦¦§§¨¨©
eäì,sqei xa wgvi axe `ped axlé÷cøc± §©§§¥

,oekp mipian mkpi` ,mixegaéëäjk±]øîà [ ¨¦¨©
ïðçBé éaø,áçL íB÷îa áBç ìòáì ñôBzä ©¦¨¨©¥§©©§¨¤¨
íéøçàì,äð÷ àì.delnd liayaøîàz íàå ©£¥¦Ÿ¨¨§¦Ÿ©
ixdyneðéúðLîitke ,dpwy gikedl yi ¦§¨¥

qtezy ici lr oec`l ciqtn gilydy x`azpy
y ,xnel yi .carl'eðz' øîBàä ìkxexgy xhy ¨¨¥§

,icarl dféîc 'eëæ' øîBàkeli`k df ixd ± §¥§¨¥
okle ,'icarl df xexgy xhy ekf' yexita xn`
oec`l ciqtdle card xear zekfl gilyd leki
lkl o`kn di`x oi`e ,jk lr edeiv `edy xg`n

.aeg lral qtezd mc`
:df oipra oecl dtiqen `xnbd

,àcñç áø øîàiabl mipc ep` xy`kñôBzä ¨©©¦§¨©¥
eðàa ,íéøçàì áçL íB÷îa áBç ìòáì§©©§¨¤¨©£¥¦¨

,ïðaøå øæòéìà éaø ú÷Bìçîìd`xp oky §©£¤©¦¡¦¤¤§©¨¨
.dfa ewlgpy mdixacnïðúc,úà èwélL éî ¦§©¦¤¦¥¤

,äàtä,envrl dzgwl i`kf epi`e ,xiyr `ede ©¥¨
éøä' ,øîàåd`tøæòéìà éaø ,'éðò éðBìôì Bæ §¨©£¥¦§¦¨¦©¦¡¦¤¤

Bì äëæ øîà.ely `id ixde ,ipr eze`l ± Ÿ¥¨¨
,íéøîBà íéîëçåzekfl xiyrd ly egeka oi` ©£¨¦§¦

okle ,iprd ipelt xearàöîpä éðòì epðúé¦§¤¤¨¦©¦§¨
ïBLàø.dpey`x yebtiy iprl ±`cqg axe ¦

aeg lral qtezdy ,minkg ly mnrh yxtn

xiyrd oi` okle ,dpw `l mixg`l agy mewna
miiprn rpen dfay oeik ,iprd xear zekfl leki
xaeq xfril` iaxe .ef d`t hewll mixg`

.dpw mixg`l agy mewna aeg lral qtezdy
:`xnbd dgecàîéúéàå ,øîéîà øîàyie ± ¨©£¥©§¦¥¨

z`f xn`y mixne`àtt áø©¨¨

.èbä ìò ïéîeúçä íéãò:mId zpicOn xn`w `l `dC ,`A i"`nEïäéúBîLe ¥¦©£¦©©¥¥¨§¨Ÿ¨¨©¦§¦©©¨§¥¤
.íéBb úBîLk:l`xUi F` Edpip miFB i` opirci `le.eäî:dxiqn icrA ixEWk`l ¦§¦§Ÿ©§¦¨¦¦¦§¦§¨¥©§©§¥§¥¥§¦¨

.eðéãéì àa àì:FA oinEzg miFB zFnXW hB.àlàqEwEl FA oinEzg EidW cg` Ÿ¨§¨¥¥¤§¦£¦¤¨¤¨¤¨£¦
:qEle.eðøLëäå:dxiqn icrA.ñeìå ñe÷eì à÷åãåiz` `le od oiwdan zFnXW §§¦§©§§¥¥§¦¨§©§¨§¤¥ª§¨¦¥§Ÿ¨¥

:Ediilr KnqinlïäéúBîML ô"òà §¦§©£©§¤§¥¤
.íéøLk íéBb úBîLkicr `lA 'it`e ¦§¦§¥¦©£¦§Ÿ¥¥

`lC ,dxiqn icrA oMW lke ,dxiqn§¦¨§¨¤¥§¥¥§¦¨§Ÿ
aFxW itl l`xUiA `N` Edl opiwfgn©§§¦©§¤¨§¦§¨¥§¦¤
qEle qEwEl Yxn` Y`e ,'Ek l"EgAW l`xUi¦§¨¥¤§§©§¨§©§§

:`weC.àîòè éðz÷ãk íúäopgFi x"` ike ©§¨¨¨¦§¨¨¥©£¨§¦¨¨
,miFB zFnWM odizFnW aFx oi`C i"`a§¥§¥¤¦§¦
oilEqtE Edpip miFB `nliC opiwRqn KMld¦§¨§©§¦¨¦§¨¦¦§§¦

:'ipznC opAxM dxiqn icrA ENt`eàkéàå ©£¦§¥¥§¦¨§©¨¨§©§¦§¦¨
.dépî àòa àúéðúî ék éøîàcoiHB §¨§¦¦©§¦¨¨¨¦¥¦¦

miFB zFnWM odizFnWE mId zpicOn oi`Ad©¨¦¦§¦©©¨§¥¤¦§¦
:Edn.déì èLôeoixWkC 'zipzOn opgFi 'x ©¨©¥¨¨¦©§¦¨¦§¥¦

l`xUi aFxW ipRn Edpip l`xUi zwfgaC¦§¤§©¦§¨¥¦§¦§¥¤¦§¨¥
:miFB zFnWM odizFnW l"EgAWäöø 'éðúî ¤§§¥¤¦§¦©§¦¨¨

.íäéðLa øBæçìdX`d cil riBdW mcw ©£¦§¥¤Ÿ¤¤¦¦©§©¨¦¨
:carde.øBæçéodA zFMfl lFki gilXd oi`e §¨¤¤©£§¥©¨¦©¨¦§¨¤

:DiOwl WxtncM odl `Ed aFgC ,FMxvl§¨§§¨¤§¦§¨¥§©¥
.íéLð éhâa íéøîBà íéîëçåxFfgl lFki ©£¨¦§¦§¦¥¨¦¨©£

:xExgWA `l la`.'eë Bì ïéëfLodA dkfe £¨Ÿ§¦§¤¨¦§¨¨¨¤
:FMxvl gilXdúà ïeæì àlL äöøé íàL ©¨¦©§¨§¤¦¦§¤¤Ÿ¨¤
.éàMø Bcáò`l Dil xxgWn iM KMld ©§©©¦§¨¦§©§¥¥Ÿ

irA i` iOp ikd e`laC ,zFpFfn Dil ciqtn©§¦¥§¦§¨¨¦©¦¦¨¥
Fpi` FYW` z` oEfl `NW la` ,Dil oiif `lŸ¨¥¥£¨¤Ÿ¨¤¦§¥
:ipFfn Dl ciqtn Dl Wxbn iM KMld ,i`Xx©©¦§¨¦§¨¥¨©§¦¨§¥

.Bcáò úà ìñBt àeä àìäå:df hbAïî ©£Ÿ¥¤©§§¥¤¦
.äîeøzä:Fl `Ed aFg `nl`Bì eøîà ©§¨©§¨¨§

.Bðéð÷ àeäL éðtîon `HbA lqtinC i`d ¦§¥¤¦§¨©§¦§¨§¦¨¦
,eiWkr cr odkC Fpipw `EdW ipRn dnExYd©§¨¦§¥¤¦§¨§Ÿ¥©©§¨
`xnbaE .`Ed Fpipw e`l Dil xxgWn ike§¦§©§¥¥¨¦§¨¦§¨¨

:xn`w i`n Wxtn.ïðaøcî î"ù 'îâ §¨¥©¨¨©¦§©¨¨
card Kxvl xhXd qFRzi gilXdW ixn`C§¨§¦¤©¨¦©¦§©§¨§Ÿ¤¨¤¤
FgElW cFr Fpi`e DiA xCdnw lraC b"r`e§©©¨§©©¥§¥§

:k"ra `Ed `nlrA dqitzE.ç"áì ñôBzä §¦¨§¨§¨©¥
iqkpA ilhlHn qtFYW wEXd on mc`̈¨¦©¤¥¦©§§¥§¦§¥
:dpFw aFg lrA `EdW oFrnW Kxvl oaE`x§¥§Ÿ¤¦§¤©©¤

.íéøçàì áçL íB÷îa 'éôàådl`W oFWl ©£¦§¨¤¨©£¥¦§§¥¨
agW mFwnA 'it`C iOp DiPn rnWpe ,`Ed§¦§©¦¥©¦©£¦§¨¤¨
Dil dedC iell z`f FzqitzA dGd qtFYd©¥©¤¦§¦¨Ÿ§¥¦©£¨¥
mcTW df qtFze ,oaE`xC aFg lrA iOp©¦©©¦§¥§¥¤¤¨©
`nize iel z` ciqtn oFrnW Kxvl qtze§¨©§Ÿ¤¦§©§¦¤¥¦§¥¨

gilW iOp 'ipzn `dC ,dpw iOp:milrAl age carl qtFY dføîàz íàå ©¦¨¨§¨©§¦©¦¨¦©¤¥§¤¤§¨©§¨¦§¦Ÿ©
.eðúðLî:dpwC 'ipzOn opirnW `d.éîc eëæ øîBàk`N` qtFY x`WM df oi`e ¦§¨¥¨©§¦¨¦©§¦§¨¨§¥§¨¥§¥¤¦§¨¥¤¨

:eiptA `NW mc`l oikf rci `l cardW t"r`e ,FA zFMfl gilW F`Ur lrAéî ©©£¨¨¦©¦§¤©¤¤Ÿ¨©¨¦§¨¨¤Ÿ§¨¨¦
.èwlL:miIprl agW mFwn Epide ,'Ek d`Rd z` hTNW xiWr ziAd lrA ¤¦¥©©©©¦¨¦¤¦¥¤©¥¨§©§¨¤¨©£¦¦

àì

íéãòn"xl xWke Edpip l`xUiC 'ixn` in 'iR .'EM odizFnWE hBd lr minEzgd ¥¦©£¦©©¥§¥¤¦¦©§¦§¦§¨¥¦§§¨¥§
k"` `N` miakFM icaFrA Edl opilY `lC xfrl` iAxl dxiqn icrA F`§¥¥§¦¨§©¦¤§¨¨§Ÿ¨¦¨§§§¥¨¦¤¨
oiHibA miakFM icaFr EnYgIW `zNn igikW `lC miakFM icaFr odW i`CeA rEcï©§©©¤¥§¥¨¦§Ÿ§¦¥¦§¨¤©§§§¥¨¦§¦¦
Edpip miakFM icaFr `OW opiWiig miakFM K icaFr zFnWM odizFnWC oeiM `nlC F`¦§¨¥¨¦§¥¤¦§§¥¨¦©§¦¨¤¨§¥¨¦¦§

xfrl` iAxl dxiqn icrA 'it` ixXMzn `le§Ÿ¦§©§¥£¦§¥¥§¦¨§©¦¤§¨¨
zFnWA `N` xiWkn `l `dC y"xl 'it`e©£¦§§¨Ÿ©§¦¤¨§¥
`dC oiwdaEn oi`W zFnW md `kde oiwdaEn§¨¦§¨¨¥¥¤¥§¨¦§¨
e`l i` md miakFM icaFr i` opiwRqn§©§¦¨¦§¥¨¦¥¦©
`hiWtC iwERql `Mil oiwdaEn zFnWaE§¥§¨¦¥¨¦§¥¦§¦¨
`l iYkEC lkA `dC od miakFM icaFrC§§¥¨¦¥§¨§¨§¥Ÿ
`l xn`we Ediilr Knqinl Ez` `nlC 'iWiig©§¦¦§¨¨§¦§©£©§§¨¨©Ÿ
mEXn EpxWkde qEle qEwFl `N` Epicil `Ä§¨¥¤¨§§¦§©§¦
Knqinl Ez` `le oiwdaEn zFnW EedC©£¥§¨¦§Ÿ¨§¦§©
oiwdaEn oi`W zFnWA la` y"xM Ediilr£©§§£¨§¥¤¥§¨¦
`we opiWiig Edpip miakFM icaFr i`Ce e`lC§©©©§¥¨¦¦§©§¦¨§¨
`dC c"qwe 'EM i"dnn oi`Ad oiHiBn KixR̈¦¦¦¦©¨¦¦§§¨
zFnWM odizFnW l"egAW l`xUi aFxW ipYwC§¨¨¥¤¦§¨¥¤§§¥¤¦§
zpicnA `weC xiWkdl `l miakFM icaFr§¥¨¦Ÿ§©§¦©§¨¦§¦©
zElibxC xaCl mrh ozFp `N` iz`w mId©©¨¨¥¤¨¥©©©¨¨¦§¦
miakFM icaFr zFnWA l`xUi iwQnC `Ed§©§¥¦§¨¥¦§§¥¨¦

A ixdWmiakFM icaFr zFnWM oAEx l"g ¤£¥§¨¦§§¥¨¦
icaFr `OW WEgl oi` iOp i"`A KMlid¦§¨§©¦¥¨¤¨§¥
icaFr mFYgl zElibx oi`C od miakFM¨¦¥§¥§¦©§§¥
l"egn oi`aA `weC iPWnE oiHibA miakFM¨¦§¦¦§©¥©§¨§¨¦¥

:i"xl d`xp oM . ixWknẅ©§§¥¥¦§¤§¦
éhéâa. micar ixExgWA `l la` miWp §¦¥¨¦£¨Ÿ§¦§¥£¨¦

did Lnvr rBd irA inlWExiA¦©§¦¨¥©©©§§¨¨
ixd carl `Ed daFg ixd oivw lW FCar©§¤¨¦£¥¨¨¤¤£¥
`Ed zEkf ixd oigW dMEn lW FYW` dzidW¤¨§¨¦§¤¥§¦£¥§
FCar xkFOd ENi` `cdM `N` Kl zil Dl̈¥¨¤¨§¨¨¦©¥©§
WxbOd ENi` xEkn Fpi` `OW FYrCn `NW¤Ÿ¦©§¤¨¥¨¦©§©¥
WExiR `id zWxFbn `OW DYrCn `NW dX ¦̀¨¤Ÿ¦©§¨¤¨§¤¤¦¦
oi`e FgxM lr xMnp card xg` ici lr©§¥©¥¨¤¤¦§¨©¨§§¥
:DgxM lrA xg` ici lr zWxBzn dX`d̈¦¨¦§¨¤¤©§¥©¥§©¨§¨

áéúé.dinxi 'xC DiOw wgvi axe `pEd ax ¨¦©¨§©¦§¨©¥§¦§§¨
xiMfOW `pEd ax df oi`C z"x`̈§¥¤©¨¤©§¦
'xn dAxd lFcB did FzF`C q"Xd lkA mYq§©§¨©©§¨¨¨©§¥¥
Edl ixwC cFre DiOw aizi ded `le dinxi¦§§¨§Ÿ£¨¨¦©¥§§¨¥§
ohwe `xif 'x lW Fxiag dinxi 'xe iwCxC©§§¥§¦§§¨£¥¤¥¨§¨¨

dCpA xn`cM EPOn(.bk sc)'x DiPin irA ¦¤¦§¨©§¦¨¨¥¦¥
iAx F`iad o`M cr 'EM `xif 'xn dinxi¦§§¨¥¥¨©©¡¦©¦
`xif 'xe KgB `le KEgiB icil `xif 'xl dinxi¦§§¨§¥¨¦¥¦§Ÿ¦¥§¥¨
dedC opixn`cM dcEdi ax lW FcinlY©§¦¤©§¨¦§©§¦¨©£¨
wqinl iraC mEXn dcEdi axn hiOYWin¦§©¥¥©§¨¦§¨¥§¥©

WixA xn`cM `pEd axl Fl Kixv did dcEdi ax lW FAx didW l`EnWE l`xUi ux`l§¤¤¦§¨¥§¥¤¨¨©¤©§¨¨¨¨¦§©¨¦§¨©§¥
oiwxiR(.d sc)w"t oiNEgaE 'EM hB E`iadW 'a `pEd axn l`EnW DiPin `rA(.bi sc) ¦§¦¨¨¦¥§¥¥©¨¤¥¦¥§¦

:('EM miWcwA wQrznl oiiPn `pEd axn l`EnW DiPin `rAòîLqtFYd DPin ¨¨¦¥§¥¥©¨¦©¦§¦§©¥§¨¨¦§©¦¨©¥
gilW `EdW mEXn Epiid dpw aFg lral qtFY i` ENit` i"xl DniY .dpw aFg lral§©©¨¨¥©§¦£¦¦¥§©©¨¨©§¦¤¨¦©
Fnvr card 'it` o`M la` Fnvr `Ed qtY ENi`M aiIg `EdW itl k"rA ENit` dpFwe§¤£¦§§¦¤©¨§¦¨©©§£¨©£¦¨¤¤©§

n oFc`d z` aMrl lFki Fpi`oeiM xFfgNn oFc`d z` lAwOd aMri dOl oM m` FxxgWl aiIg Fpi` iM Ef dlAwA xxgYWi `NW oM zrcl xExgW hB ozFp did m` FA xFfgN ¥¨§©¥¤¨¨¦©£¦¨¨¥¥¦§§©©¥¤Ÿ¦§©§¥§©¨¨¦¥©¨§©§§¦¥¨¨§©¥©§©¥¤¨¨¦©£¥¨
`Yixg` `zNin lr oOwl z"xRW FnM DiWtp giip Dil carC mEXn aiWg i`e g"al qtFY Dil aiWgC carl oFc`d aiIg dn cFre inC ikfM e`l EpY xnF`dC c"q `YWdC§©§¨§¨¥§©¦§¦¨¥§©©¨¨¨¨¤¤§¨¦¥¥§§¦¨¦¦§¨©¥§¨©§¥§¤¦§©¨©¦§¨©£¦¨
FWExiR ikde mElM oFc`d Fl aiIg Fpi` ixdW mixg`l ag Dil aiWg n"nE DiWtp giip Dil carC mEXn aFg zvw aiWgC i"xl d`xpe mixg`l ag Dil aiWg ikid oM m ¦̀¥¥¥¨¦¥¨©£¥¦§¦§¤§¦§¨¦§¨¦§¨©¥§¨©§¥¨¦¥¨©£¥¦¤£¥¥©¨¨¨§§¨¥¦
FaMrl lkEIW KkA aFg lrA didIW `Ed dvFx DiWtp giip Dil carC mEXnC xFfgl lkEi `NW oiprl Ef dlAwA dpw o`M mB m` DniY oi` dpw g"ral qtFY i` `nlWA¦§¨¨¦¥§¨¨¥¥©¦©©¨¨§©¨¨§¦§©¤Ÿ©©£§¦§¨©¥§¨©§¥¤¤¦§¤©©§©¤©§©§
lkEIW DiWtp giip Dil carC `N` g"a Fpi`W df oMW lM dpw `l aFg lral qtFYd m` la` oFc`d dvFxW FnM lAwl `Ed FYrC lAwOd Kkl oeEMzp `NW t"r`e xFfgNn¦©£§¤Ÿ¦§©¥§©©§©¥©§§©¥§¤¤¨¨£¨¦©¥§©©Ÿ¨¨¨¤¥¤¤¥¤¨§¨©¥§¨©§¥¤©

:FA xFfgl oFc`dñôBzäazFMd 'tA gkEncM gilW F`Ur ENit` .dpw `l mixg`l agW mFwnA g"al(:ct sc zeaezk)`lcE 'EM DigElWl Dil xn`C EWg xA xnii iAB ¨¨©£©¥§§¨¤¨©£¥¦Ÿ¨¨£¦¨§¨¦©¦§¨§©¥©¥¥©©¨§¨©¥¦§¥§Ÿ
n"aC w"tA 'iRC i"Xx WExiRM(.i sc)n"aC w"tA gkEncM zEgilW mrHn diIkfC `Ed FgElW gilW F`Ur `l ENit`C wENig oi`C dpw r"kl gilW F`UraC(:i sc)oi` 'taE §¦©¦§¦§§¦§¨§¨¦©§¨¨§¥¦©£¦Ÿ¨§¨¦©§¦§¦¨¦©©§¦¦§¨§§§¥

xCEOd oiA(:el sc mixcp)n"aC `Ow wxRaE dpw `l mixg`l agW mFwnA g"al qtFYd i"x xn`w `kdC z"`e(.i sc)`dA `de Fxiag dpw Fxiagl d`ivn DiAbOd xaqw ¥©¨§§¨¨¨¨©©¥§§¨¤¨©£¥¦Ÿ¨¨§¤¤©¨§¨¨©©©§¦©§¦¨©£¥¨¨£¥§¨§¨
FBnC d`ivn ip`WC g"al d`ivn oiA wNgn opgFi 'xC l"ie mixg`l agW mFwnA g"al qtFY ied h"n dpw `l EdiiexY ixn`C `Cqg axe ongp ax mzd xn`cM `ilY©§¨¦§¨©¨¨©©§¨§©¦§¨§©§¥©§©§Ÿ¨¨£¥¥§§¨¤¨©£¥¦§§¨¨§©¥¥§¦¨§§©¦§¦¨§¦

:Dixagl iOp ikf DiWtpl ikfCìkn"aC w"tA xn`wC ikfM oY Dil zil opgFi 'x `de z"`e .inC Ekf xnF`M EpY xnF`d(.i sc)z"`e Fxiag dpw Fxiagl d`ivn DiAbOd §¨¥§©§¥¨¥©¦§©§¥¨¨¥§§¥§¨¥§§¨¨¨¥¥¥¦§¦§¨¨©§§©©§¦©§¦¨©£¥¨¨£¥§
c"nl z"`e d`ivnA `le ikfM oY opixn` FzF` dpwn zxg` zrcC `kid `wecC z"x uxiYe il dkf xn` `le il DpY xn`wC EpizpWn(:bi sc onwl)oYWlW cnrn oETY `lC ¦§¨¥§¨¨©§¨¦§Ÿ¨©§¥¦§¦¥§©§¨¥¨§©©©¤¤©§¨©§¦¨¥¦§¦§Ÿ¦§¦¨§§§Ÿ©©£©§¨§¨

oi` ENit` ipwC oYWlW cnrnA oTzl EkxvEdC xnFl Wie ikfM ozC mEXn Dil wERiY `nrh `lA `zkld iedC oiwxitA xn`C oYWlW cnrn oTzl EkxvEd dn oFcTtA `N ¤̀¨§¦¨©§§§©¥©£©§¨§¨§¨©§¦§¦©£¥¦§§¨§Ÿ©§¨¥¥¦§¥¦§¦§¥©§§§§©¥§©£©§¨§¨§¨¥£¦¥
d"rA oOwl Wxt`W FnM cwtp lW k"rA 'it` dpwIW F` mixg` ciA oFcTRd gipdW cwtPd ciA oFcTRd(`teb d"c my)oOwlC 'ipznE xn`Y m`e k"rA iOp dpwC(.my)EpY ©¦¨§©©¦§¨¤¥¦©©¦¨§©£¥¦¤¦§¤£¦§¤¦§¨§¤£¨¥§©¨§§¨¨©¦§§¦Ÿ©©§¦¦§©¨§

cIn xaCd Fl xqFOWM `N` ikfM ied `l ozC z"xF`e ikfM ozC mEXn 'ipznC `nrh Wxtn `l i`O`e 'b cnrnA ciaf ax Dl iwFnE dzin xg`l EpYi znE ipFltl dpn̈¤¦§¦¥¦§§©©¦¨¥¨©§¦§©£©§©©Ÿ§¨¥©§¨§©§¦¦§¥¦§¦§§¥Ÿ£¥¦§¦¤¨§¤¥©¨¨¦¨
b"r s` okl mcFTn FciA cwtEOW t"r` dpwC oYWlW cnrn oTzl iOp EkxvEde d`ivn iAB `rivn `aAC `Edd `YWd `gipe ikdA ixiinC rnWn `l 'ipznE cil§¨©§¦Ÿ©§©§©§¥§¨¥§¦¨©§¨©§¨¨§¦¨©¥§¦¨§§§©¦§©¥©£©§¨§¨§¨¨¤§¨§¨¦¤¨¥©

mzdc

ïðçBé éaøî Lé÷ì Léø dépéî àòa àì÷ déì úéì¥¥¨¨¨¨¦¥¥¨¦¥©¦¨¨

íéáëBk éãáBò úBîLk ïúBîLe èbä ìò ïéîeúçä íéãò¥¦©£¦©©¥§¨¦§§¥¨¦

eðøLëäå ñeìå ñe÷eì àlà eðéãéì àa àì déì øîà eäî©¨©¥Ÿ¨§¨¥¤¨§§¦§©§

eäééúäîLa é÷ñîc ìàøNé éçéëL àìc ñeìå ñe÷eì à÷åãå§©§¨§§Ÿ§¦¥¦§¨¥§©§¥¦§¨¨©§

eäééúäîLa é÷ñîc ìàøNé éçéëLc éðéøçà àúäîL ìáà£¨§¨¨¨©£¦¥¦§¦¥¦§¨¥§©§¥¦§¨¨©§

íéîeúç íéãòå íiä úðéãnî íéàaä ïéhéb déáéúéà àìŸ¥¦¥¦¦©¨¦¦§¦©©¨§¥¦£¦

íéáëBk éãáBò úBîLk ïäéúBîML ét ìò óà íäéìò£¥¤©©¦¤§¥¤¦§§¥¨¦

úBîLk ïäéúBîL õøàì õeçaL ìàøNé áBøL éðtî ïéøéLk§¥¦¦§¥¤¦§¨¥¤§¨¨¤§¥¤¦§

ìàøNé áBøL éðtî àîòè éðz÷ãk íúä íéáëBk éãáBò§¥¨¦¨¨¦§¨¨¥©§¨¦§¥¤¦§¨¥

àkéàå íéáëBk éãáBò úBîLk ïäéúBîL õøàì õeçaL¤§¨¨¤§¥¤¦§§¥¨¦§¦¨

:àúéðúnî déì èLôe dépéî àòa àúéðúî ék éøîàc§¨§¥¦©§¦¨¨¨¦¥¨©¥¦©§¦¨

äðùîçL øèLe ézLàì äæ èb ïz øîBàäécáòì äæ øeø ¨¥¥¥¤§¦§¦§¨¦§¤§©§¦

íéîëçå øéàî éaø éøác øBæçé ïäéðLa øBæçì äöø íà¦¨¨©£¦§¥¤©£¦§¥©¦¥¦©£¨¦

ïéëfL éôì íéãáò éøeøçLa àì ìáà íéLð éhéâa íéøîBà§¦§¦¥¨¦£¨Ÿ§¦§¥£¨¦§¦¤¨¦

äöøé íàL åéðôa àlà Bì ïéáç ïéàå åéðôa àlL íãàì̈¨¨¤Ÿ§¨¨§¥¨¦¤¨§¨¨¤¦¦§¤

éàMø Bðéà BzLà úà ïeæì àlLå éàMø Bcáò úà ïeæì àlL¤Ÿ¨¤©§©©§¤Ÿ¨¤¦§¥©©

íLk äîeøzä ïî Bcáò úà ìñBt àeä éøäå íäì øîà̈©¨¤©£¥¥¤©§¦©§¨§¥

:Bðééð÷ àeäL éðtî Bì eøîà BzLà úà ìñBt àeäL¤¥¤¦§¨§¦§¥¤¦§¨

àøîâéaøc dén÷ óñBé øa ÷çöé áøå àðeä áø áéúé̈¦©¨§©¦§¨©¥©¥§©¦

àðeä áø áéúéå íðîðî à÷å äéîøé éaø áéúéå äéîøé¦§§¨§¨¦©¦¦§§¨§¨§©§¥§¨¦©¨

øîà äð÷ áBç ìòáì ñôBzä ïðaøcî dpéî òîL øîà÷å§¨¨©§©¦¨¦§©¨¨©¥§©©¨¨¨©

íéøçàì áçL íB÷îa eléôàå óñBé øa ÷çöé áø déì¥©¦§¨©¥©£¦§¨¤¨©£¥¦

eäì øîà äéîøé éaø eäa øòzéà éëäcà ïéà déì øîà̈©¥¦©§¨¦¦§©¨©¦¦§§¨¨©§

íB÷îa áBç ìòáì ñôBzä ïðçBé éaø øîà éëä é÷cøc©§§¥¨¦¨©©¦¨¨©¥§©©§¨

øîBàä ìk eðéúðLî øîàz íàå äð÷ àì íéøçàì áçL¤¨©£¥¦Ÿ¨¨§¦Ÿ©¦§¨¥¨¨¥

áBç ìòáì ñôBzä àcñç áø øîà éîc eëæ øîBàk eðz§§¥§¨¥¨©©¦§¨©¥§©©

ïðaøå øæòéìà éaø ú÷Bìçîì eðàa íéøçàì áçL íB÷îa§¨¤¨©£¥¦¨§©£¤©¦¡¦¤¤§©¨¨

éðò éðBìôì Bæ éøä øîàå äàtä úà èwélL éî ïðúc¦§©¦¤¦¥¤©¥¨§¨©£¥¦§¦¨¦

éðòì epðúé íéøîBà íéîëçå Bì äëæ øîà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤Ÿ¥¨¨©£¨¦§¦¦§¤¤¨¦

àtt áø àîéúéàå øîéîà øîà ïBLàø àöîpä©¦§¨¦¨©£¥©§¦¥¨©¨¨
àîìã
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צז "xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr `i sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iyily meil)

z` mi`ex ep`e ,l`xyi ux`a azkpy hb

d ly mdizenizg,èbä ìò ïéîeúçä íéãò¥¦©£¦©©¥
,íéáëBk éãáBò úBîLk ïúBîLemiwteqn ep`e §¨¦§§¥¨¦

miieb e` mil`xyi md m`eäî ,xyt` m`d - ©
.dxiqn icr ipta dy`d z` ea yxbl

déì øîàmlern ,opgei iaxeðéãéì àa àìhb ¨©¥Ÿ¨§¨¥
,mieb ly zeny eid eicr zenyyàlàmrt ¤¨

eicr zeny eidy hb epiptl `a zg`ñe÷eì
eðøLëäå ,ñeìåx`ane .dxiqn icr ipta exqnl §§¦§©§

,opgei iaxà÷åãåoebk md zenydykñe÷eì §©§¨
ìàøNé éçéëL àìc ,ñeìåeäééúäîLa é÷ñîc §§Ÿ§¦¥¦§¨¥§©§¥¦§¨¨©§

,el` zenya mi`xwpy mil`xyi miievn oi`y -
zerhl e`eai `le ,mieb mdy lkl xexa ok lre

.mdilr jenqle mil`xyi mdy mdaìáà£¨
é÷ñîc ìàøNé éçéëLc ,éðéøçà àúäîL§¨¨¨©£¦¥¦§¦¥¦§¨¥§©§¥

eäééúäîLamil`xyi miievny -mi`xwpy ¦§¨¨©§
,cala miebl miwdaen mpi`e ,mdaàìmixiykn Ÿ

.hbd z`
déáéúéàixde ,opgei iaxl yiwl yix dywd - ¥¦¥

`ziixaa epipyíiä úðéãnî íéàaä ïéhéb ,¦¦©¨¦¦§¦©©¨
ïäéúBîML ét ìò óà ,íäéìò íéîeúç íéãòå§¥¦£¦£¥¤©©¦¤§¥¤

,íéáëBk éãáBò úBîLkmdy miyyeg oi` ¦§§¥¨¦
oihibd `l` ,miakek icaerïéøéLkyxbzdl §¥¦

,mdaõøàì õeçaL ìàøNé áBøL éðtî¦§¥¤¦§¨¥¤§¨¨¤
,íéáëBk éãáBò úBîLk ïäéúBîLep` okle §¥¤¦§§¥¨¦

m` s`y x`eane .mil`xyi micrdy miwifgn
ep` ixdy] miwdaen mpi`e ,mieb ly zenyd

,xyk hbd ,[mil`xyi mdy mihweplr dywe

.df ote`a lqty opgei iax
,opgei iax el uxizíúädxiykdy `ziixad -, ¨¨

àîòè éðz÷ãk åðééäyxetnd mrhd llba - ¦§¨¨¥©§¨
,`ziixaa myõøàì õeçaL ìàøNé áBøL éðtî¦§¥¤¦§¨¥¤§¨¨¤

,íéáëBk éãáBò úBîLk ïäéúBîLmiwifgn ep`e §¥¤¦§§¥¨¦
uegn `ad hba `wec dfe .mil`xyil mze`

,ux`lux`n `ad hba miwqer ep` la`
mi`xwp da mixcd mil`xyid oi`y ,l`xyi
`ny miyyeg ep` okle ,mieb ly zenya

.ea yxbl leqt okle ,md mieb minezgd

éøîàc àkéàå`l yiwl yixy mixne` yie - §¦¨§¨§¥
`l` ,l`xyi ux`n mi`ad oihib lr l`yék¦

dépéî àòa àúéðúîx`eand ote`d itk - ©§¦¨¨¨¦¥
zpicnn mi`ad oihib lr epiidc ,l`y `ziixaa

middéì èLôe ,ezl`yl daeyz opgei iax ¨©¥
àúéðúnîz` miwifgny zxkfpd `ziixadn - ¦©§¦¨

aexy iptn ,mixyk oihibde mil`xyil micrd
icaer zenyk md ux`l uega mil`xyid zeny

:miakek

mc`l oikf' oic lr zcqein epiptly dpynd
,xnelk ,'eipta `l` el oiag oi`e ,eipta `ly
liaya zekf ly dlert zeyrl mc` lekiy

`ly s` ,d`yr exag eli`k liren dfe ,exag
leki epi` daeg ly xac j` .egelyl edpin

lr gily edpin m` `l` exag liaya zeyrl

dy` iyexib zlert m`d ,`ed dpynd oecip .jk
dy`d xear zekf xacl miaygp car xexgy e`

.`l e` ,card e`

äðùî

øîBàä,egelylå ,ézLàì äæ èb ïz,xne`d ok ¨¥¥¥¤§¦§¦§
ozäöø íà ,écáòì äæ øeøçL øèLe` lrad §¨¦§¤§©§¦¦¨¨

oec`døBæçìxhyd z` gilyd xqny mcew ,ea ©£
y epic ,card e` dy`d cilïäéðLahba oia - ¦§¥¤

- xexgya oiaeøBæçélhale ea xefgl leki ± ©£
xhya zekfl leki epi` gilydy .zegilyd
el` .mzaegl `edy oeikn ,mdipta `ly mxear

.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦
,íéøîBà íéîëçåwxíéLð éhéâalrad leki ©£¨¦§¦§¦¥¨¦

,dy`l `ed aegy meyn ,ea xefglàì ìáà£¨Ÿ
.íéãáò éøeøçLa,mnrheíãàì ïéëfL éôì §¦§¥£¨¦§¦¤¨¦¨¨¨

åéðôa àlLxexgyd xhya zekfl leki okle ± ¤Ÿ§¨¨
z`vl el `id zekf ik ,ezricia `ly s` carl

,ea xefgl leki oec`d oi` aeye ,zexglåmle` §
,åéðôa àlà Bì ïéáç ïéàhba dkef epi` okle ¥¨¦¤¨§¨¨

`l oiicry oeike ,dzricia `ly dy`d xear
z` lhale ea xefgl lrad leki hbd z` dlaiw

.ezegily
:mdipia weligd mrh mix`an minkgíàL¤¦

äöøéoec`dBcáò úà ïeæì àlLel zzl `l ± ¦§¤¤Ÿ¨¤©§
,zepefn,éàMø,eizepefn wtql aeig eilr oi`y ©©

,exexgy ici lr ciqtn card oi`y `vnpåmle` §
lrad dvxi m`Bðéà ,BzLà úà ïeæì àlL¤Ÿ¨¤¦§¥

éàMøixdy ,dxear aeg oiyexibd miaygp okle , ©©
.dizepefn z` dciqtn

íäì øîà,minkgl xi`n iaxéøäåyiy odk ¨©¨¤©£¥
car eläîeøzä ïî Bcáò úà ìñBt àeälr ¥¤©§¦©§¨

xzen odk car `edy onf lk ixdy .xexgyd ici
lkk epic xxgzyn m` la` ,dnexz lek`l el

,dfa xeq`y l`xyiàeäL íLk[odkd-]ìñBt §¥¤¥
BzLà úà,l`xyi za `id m` ,dnexz zlik`n ¤¦§

ixd .dnexza zxzen el d`eypy zra wxy
.dy` iyexibk el `ed daeg car xexgyy

Bì eøîàciqtny dn ,xi`n iaxl minkg ¨§
car xexgyy xnel daiq dpi` dnexz zlik`

,exear daeg `edéøä éëodk cary mrhd

`ed dnexza lke`Bðééð÷ àeäL éðtîly ¦§¥¤¦§¨
oec`d leki xexgy xhy `la mb ok m`e ,odkd
epxkniy ici lr ,dnexz lek`ln elqtl

.l`xyilxhya zekfl gilyd leki okle
wx `l` daeg mey dfa oi`y ,carl xexgyd

zexgl `veiy zekf:

àøîâ

`ae ,exagl oenn aiigy mc`a zwqer epiziibeq

`xnbd .aegd lra xear eiqkpn qetzl xf mc`

lra xear zekfl dliren ezqitz m`d zxxan
.aegd
áéúéayi ±àðeä áøóñBé øa ÷çöé áøådén÷ ¨¦©¨§©¦§¨©¥©¥

äéîøé éaøc,dinxi iax iptl ±äéîøé éaø áéúéå §©¦¦§§¨§¨¦©¦¦§§¨
òîL ,øîà÷å àðeä áø áéúéå ,íðîðî à÷å§¨§©§¥§¨¦©¨§¨¨©§©

ïðaøcî dpéî,epizpyna minkg ixacn ± ¦¨¦§©¨¨
xear xexgyd xhya dkef gilydy exn`y
z` lhane ea xfeg oec`d m` elit`e ,card

xf mc`y ,gken ,ezegilyáBç ìòáì ñôBzä©¥§©©
,deld iqkpnäð÷leki deld oi`e ,exear ¨¨

.cbpzdlóñBé øa ÷çöé áø déì øîàaxl ¨©¥©¦§¨©¥
,`pedíéøçàì áçL íB÷îa eléôàåyi m`d ± ©£¦§¨¤¨©£¥¦

mewna elit` dpew aeg lral qtezdy cenll
ixdy ,mixg`l daeg znxbp ezqitz ici lry

.xexgyd ici lr oec`l ciqtn gilyddéì øîà̈©¥
,`ped axïéàcenll yi epizpynn ,ok` ± ¦

pew aeg lral qtezdyznxbpy mewna elit` d
.mixg`l daegéëäcà,miizpia ±eäa øòzéà ©§¨¦¦§©¨

äéîøé éaøe enepnpn dinxi iax xxerzd ±øîà ©¦¦§§¨¨©
eäì,sqei xa wgvi axe `ped axlé÷cøc± §©§§¥

,oekp mipian mkpi` ,mixegaéëäjk±]øîà [ ¨¦¨©
ïðçBé éaø,áçL íB÷îa áBç ìòáì ñôBzä ©¦¨¨©¥§©©§¨¤¨
íéøçàì,äð÷ àì.delnd liayaøîàz íàå ©£¥¦Ÿ¨¨§¦Ÿ©
ixdyneðéúðLîitke ,dpwy gikedl yi ¦§¨¥

qtezy ici lr oec`l ciqtn gilydy x`azpy
y ,xnel yi .carl'eðz' øîBàä ìkxexgy xhy ¨¨¥§

,icarl dféîc 'eëæ' øîBàkeli`k df ixd ± §¥§¨¥
okle ,'icarl df xexgy xhy ekf' yexita xn`
oec`l ciqtdle card xear zekfl gilyd leki
lkl o`kn di`x oi`e ,jk lr edeiv `edy xg`n

.aeg lral qtezd mc`
:df oipra oecl dtiqen `xnbd

,àcñç áø øîàiabl mipc ep` xy`kñôBzä ¨©©¦§¨©¥
eðàa ,íéøçàì áçL íB÷îa áBç ìòáì§©©§¨¤¨©£¥¦¨

,ïðaøå øæòéìà éaø ú÷Bìçîìd`xp oky §©£¤©¦¡¦¤¤§©¨¨
.dfa ewlgpy mdixacnïðúc,úà èwélL éî ¦§©¦¤¦¥¤

,äàtä,envrl dzgwl i`kf epi`e ,xiyr `ede ©¥¨
éøä' ,øîàåd`tøæòéìà éaø ,'éðò éðBìôì Bæ §¨©£¥¦§¦¨¦©¦¡¦¤¤

Bì äëæ øîà.ely `id ixde ,ipr eze`l ± Ÿ¥¨¨
,íéøîBà íéîëçåzekfl xiyrd ly egeka oi` ©£¨¦§¦

okle ,iprd ipelt xearàöîpä éðòì epðúé¦§¤¤¨¦©¦§¨
ïBLàø.dpey`x yebtiy iprl ±`cqg axe ¦

aeg lral qtezdy ,minkg ly mnrh yxtn

xiyrd oi` okle ,dpw `l mixg`l agy mewna
miiprn rpen dfay oeik ,iprd xear zekfl leki
xaeq xfril` iaxe .ef d`t hewll mixg`

.dpw mixg`l agy mewna aeg lral qtezdy
:`xnbd dgecàîéúéàå ,øîéîà øîàyie ± ¨©£¥©§¦¥¨

z`f xn`y mixne`àtt áø©¨¨

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr h sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(oey`x meil)

ïéøéLk,exacd mrhaéaø ãøé ,àøéæ éaø øîà §¥¦¨©©¦¥¨¨©©¦
ì ïBòîLéãò øîàc øæòìà éaø ìL BúèéL ¦§§¦¨¤©¦¤§¨¨§¨©¥¥

éúøk äøéñîxfrl` iaxk xaeq oerny iax - §¦¨¨§¥
z` lqet epi` okle ,mizxek dxiqnd icry

mznizgy oeik miieb micr znizg llba xhyd

,dcixen `le dlrn `l¯ììkîcenll yi o`kn ¦§¨
àì øáñ àn÷ àpúc`l` ,xfrl` iax zhiyk §©¨©¨¨©Ÿ

miieb enzg m`e ,izxk dnizg icry xi`n iaxk

dpen `ziixady `vnp .dxezdn leqt xhyd

recn `iyewd zxfege ,`ziixe`c mileqt mb
.xaegne dnyl leqt dpn `l `pzd

המשך קיאור למסכת גיטין ליום ראשון עמוד ק'



xcde"צח fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr ai sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iriax meil)

àéä àì àîìclral qtez oia oeinc oi` `ny ± ¦§¨Ÿ¦
ik ,d`t hwily xiyr oial aegàì ïàk ãò©¨Ÿ

íúä øæòéìà éaø øîà÷zekfl xiyrd lekiy ¨¨©©¦¡¦¤¤¨¨
,iprl d`taàlàmeynø÷ôî éòa éàc Bbéîc ¤¨§¦§¦¨¥©§©
déñëðì eäìdvex xiyrd did m`y jezn ± §§¦§¥

eiqkp z` xiwtn diddéì éæçå éðò éåäådide ± §¨¥¨¦§¨¥¥
,el die`x d`td dzide ,ipr dyrpéëæc Bbéîe¦§¨¥

déøáçì éëæ déLôðì déìel yiy jezne ± ¥§©§¥¨¥§©§¥
mb zekfl leki ,envrl da zekfl zexyt`

iprd exaglàëä ìáà ,aeg lral qteza ± £¨¨¨
,mixg`l agy mewnaàìxfril` iax xn` Ÿ

envrl gwil leki epi`y xg`n ,zekfl lekiy
.dne`n el aiig epi`y deld iqkpn

å,xnel yiy ,minkg ixacn di`x oi` okïàk ãò §©¨
íúä ïðaø éøîà÷ àìzekfl leki xiyrd oi`y Ÿ¨¨§¥©¨¨¨¨

,iprl d`tàlàmeynáéúëc(ak bk `xwie) ¤¨¦§¦
jxivw hwle'éðòì ,èwìú àìaefrz xble Ÿ§©¥¤¨¦

' yexcl yi zeaizd zekinqne ,'mze`èwìú àìŸ§©¥
éðòì Bì',iprl d`t hwll xeq` xiyrly ±ìáà ¤¨¦£¨
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:WECig mEW Fpi` dfCøîe:oixFg oal FnM invrl ici dUrn didIW xnFlM `N` `weC e`l zExigl ip`ivFd F` ipYwC `de .lFki Fpi` xaqékiWpi` EfgC ikid §¤¥¦©¨©¥¨§¨§¨¨¥¦¥¦§¥©©§¨¤¨§©¤¦§¤©£¥¨©§©§¦§§¤¦¦¥¥§¨¦§¥

glFXd wxRaC n"xd oA wgvi x"d dWwd .ingxnE(:fl sc onwl)`le oFW`x FAxl `l cArYWi `l opAx ixn` `wC `kRi` Edl opirnW xg` l`xUi F`ctE dAWPW car iAB §©£¥¦§¨¦§¨¤¨¦§¤¤©¥©©¥¤¤¤¦§¨¨§¦§¨¥©¥©§¦¨§¦§¨§¨©§¥©¨¨Ÿ¦§©§¥Ÿ§©¦§Ÿ
micard z` zFCtl devn oM oixFg ipA zFCtl devOW mWM xaq b"ayxe iwxR `le irpnin `nlC `l oFW`x FAxl DiwxR oixFg oA mWl `dC `l ipW FAxl ipW FAxl§©¥¦§©¥¦Ÿ§¨§¥¤¦©§¥§©¦Ÿ¦§¨¦§§¥§Ÿ©§¥§¨©§¥¤¦§¨¦§§¥¦¥¦§¨¦§¤¨£¨¦
lM mbe arxA zEni `NW ith Dilr ingxn zFpFfn oiprlC ixaq opAxe miakFM icaFrd oiA rnHi `NW ith Dil iwxR oFicR oiprlC xaq b"a oFrnW oAxC i"x xnF`e§¥¦§©¨¦§¨©¦§¦§©¦§©§¥¥§¥¤Ÿ¦¨©¥¨§¥¨¦§©¨¨©§¥¦§¦§©§§©£¥£¥§¥¤Ÿ¨¨¨¨§©¨

:cgiA dAxd Kixv oFictA la` mgl hrn Fl oYi '`øîàglFXdA ax xn`cM zExigl `vi mzdC FCar WiCwOd opiqxB `le opiqxB .FCar ici WiCwOd axsc onwl) ¦¥§©¤¤£¨§¦§¨¦©§¥§©©¨©©©©§¦§¥©§©§¦¨§Ÿ©§¦¨©©§¦©§§¨¨¨¨§¥¦§¨©©§©¥©
(:glFxEAcl eiR FYk`lnl FWiCwdW xninl ol ded FCar lM WiCwdWM iOp ikd oYk`lnl miWFcw odC opixn` FCar ici WiCwnC ikid ike z"`e xn`w WFcw mr iedilC§¤¡¥©¨¨¨©§§¦¥¥§©§¦§¥©§©§¦¨§¥§¦¦§©§¨¨¥©¦§¤¦§¦¨©§£¨¨§¥©¤¦§¦¦§©§¦§¦

mixcpC w"t sFqA opixn`cM WCwd aiWg df oipraC FkENidl eilbx EdUrnl eici(:bi sc)g WIW itl FYk`lnl FWiCwdl oiEMzp `lC `Ed `xaqC wgvi 'iAx xnF`ewENi ¨¨§©£¥©§¨§¦¦§¦§¨¤¨¦¤§¥¦§©§¦¨§¦§¨¦§¥©¥¦§¨¦§¨¨§Ÿ¦§©¥§©§¦¦§©§§¦¤¥¦
iedinl xzFi rnWn mYq FCar WiCwOWM mzd l"i iOp i` cg` oiprA lMd iedC oiEMzp FxxgWlC xninl ol zi` KMld oYk`lnA oieW eilbxe eici eiR oi`W FYk`lnA¦§©§¤¥¦¨¨§©§¨¨¦¦§©§¨¦§¨¦¨§¥©¦§©§§¦§©¥©£¥©Ÿ§¦§¨¤¨¦©¦¨¨§¤©§¦©§§©©§©¥§¤¡¥

:xg` oiprA xninl KiIW `lC eici zk`ln WiCwd FCar ici WiCwn la` xn`w `l FYk`lnl `dC WFcw mr©¨§¨¦§©§Ÿ¨¨©£¨©§¦§¥©§¦§¦§¤¤¨¨§Ÿ©¨§¥©§¦§¨©¥
`nile

àlà íúä øæòéìà éaø øîà÷ àì ïàk ãò àéä àì àîìc¦§¨Ÿ¦©¨Ÿ¨¨©©¦¡¦¤¤¨¨¤¨

Bbéîe déì éæçå éðò éåäå déñëðì eäì ø÷ôî éòa éàc Bbéîc§¦§¦¨¥©§©§§¦§¥§¨¥¨¦©£¦¥¦

àì ïàk ãòå àì àëä ìáà déøáçì éëæ déLôðì déì éëæc§¨¥¥§©§¥¨¥§©§¥£¨¨¨Ÿ§©¨Ÿ

èwìú àì 'éðòì èwìú àì' áéúëc àlà íúä ïðaø éøîà÷̈¨§¥©¨¨¨¨¤¨¦§¦Ÿ§©¥¤¨¦Ÿ§©¥

éàî èwìz àì éàä øæòéìà éaøå àì àëä ìáà éðòì Bì¤¨¦£¨¨¨Ÿ§©¦¡¦¤¤©Ÿ§©¥©

äöøé íàL :BlL ìò éðòì øéäæäì déì éòaéî déì ãéáò̈¦¥¦¨¥¥§©§¦¤¨¦©¤¤¦¦§¤

äNò ãáòì øîBì áøä ìBëé dpéî zòîL :'eë ïeæì àlL¤Ÿ¨¨§©§¦¨¨¨©©¨¤¤£¥

ðæ éðéàå énòäNòî àö déì øîàc ïðé÷ñò éàîa àëä E ¦¦§¥¦¨§¨¨§©©§¦¨§¨©¥¥©£¥

éãééúBðBæîì EäNòî éàö dì øîàc äMà éab dúååëc E ¨¤¦§¤¦§¨¨©¥¦¨§¨©¨§¦©£¥

éãééúBðBæîa Cò ä÷tñ àìãa äMà àì éànà äMà Cãá ¨©¦¦§©¦¦¨©©Ÿ¦¨¦§Ÿ©§¨¤¤

déøîì àéåL àì déñøk íBäðc àcáò ÷étñ àìãa énð©¦¦§Ÿ©¦©§¨¦§§¥¥Ÿ©§¨§¨¥

èì÷î éøòì äìbL ãáò òîL àz éòaúéî éàîì déúøîìe§¨¨¥§©¦§¨¥¨§©¤¤¤¨¨§¨¥¦§¨

òîL Baøì åéãé äNònL àlà ãBò àìå Bðeæì áéiç Baø ïéà¥©©¨§§Ÿ¤¨¤©£¥¨¨§©§©

ðæ éðéàå énò äNò ãáòì øîBì áøä ìBëé dpéîàëä E ¦¨¨¨©©¨¤¤£¥¦¦§¥¦¨§¨¨

éãé äNòî àö Bì øîàc ïðé÷ñò éàîaéúBðBæîì Eéëä éà E §©©§¦¨§¨©¥©£¥¨¤¦§¤¦¨¦

eäî àèéLt äôãòä äôãòäì Baøì éànà åéãé äNòî©£¥¨¨©©§©§©£¨¨©£¨¨§¦¨©

énð déì úéà ék déì áéäé àì déì úéì éëc ïåék àîéúc§¥¨¥¨§¦¥¥Ÿ¨¦¥¦¦¥©¦

àúeiç déì ãéáò éçå àðéîà Czòc à÷ìñ èì÷î éøòì àðL éàîe ïì òîLî à÷ dépéî ìB÷Léì àì̈¦§¦¥¨©§©¨©§¨§¨¥¦§¨¨§¨©§¨£¦¨¨¨¨¦¥¦¨

äéúBðBæîa áéiç dìòa èì÷î éøòì äúìbL äMà ìáà àôéñ éðz÷cî àäå ïì òîLî à÷ éôè§¥¨©§©¨§¨¦§¨¨¥¥¨£¨¦¨¤¨§¨§¨¥¦§¨©§¨©¨¦§¤¨

àìc énð àLéø dì øîà àìc àôéñcîe áéiç éànà dìòa dì øîà éàc dì øîà àìc ììkî¦§¨§Ÿ¨©¨§¦¨©¨©§¨©©©¨¦§¥¨§Ÿ¨©¨¥¨©¦§Ÿ

äNòî éàö dì øîà íàå àôéñ éðz÷cî àäå ä÷tñ àìãa äMàå déì øîàc íìBòì déì øîà̈©¥§¨§¨©¥§¦¨¦§Ÿ©§¨§¨¦§¨¨¥¥¨§¦¨©¨§¦©£¥

éãééúBðBæîa CäNòî éàö dì øîàå ú÷tñî íàå øîà÷ éëä dì øîà àìc àLéøc ììkî éàMø C ¨©¦¦§©¦©©¦§©§¥¨§Ÿ¨©¨¨¦¨¨©§¦©§¤¤§¨©¨§¦©£¥

éãééúBðBæîa CòîLî à÷ 'äîéðt Cìî úá äceák ìk' àîéúc eäî àøîéîì éàî ú÷tñî éàMø C ¨©¦¦§©¦©©©§¤¤©§¥§¨©§¥¨¨§¨©¤¤§¦¨¨©§©

Bà éðñðøt Bà úøBva éðLa Baøì øîBì ãáòä ìBëé øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éàpúk àîéì ïì̈¥¨§©¨¥©¨¦§¤©§¦¥¥¨¨¤¤©§©¦§¥©¤©§§¥¦

øîe ìBëé øáñ øîc éâìôéî÷ àäa åàì éàî Baø ãéa úeLøä íéøîBà íéîëçå úeøéçì éðàéöBä¦¥¦§¥©£¨¦§¦¨§§©©©¨§¨¨¦§§¥§©¨©¨©

éãé äNòî él ïz Bà éðñðøt Bà úeøéçì éðàéöBä Bà éðñðøt Bà éàä àøañéúå ìBëé Bðéà øáñ̈©¥¨§¦§§¨©©§§¥¦¦¥¦§¥©§§¥¦¥¦©£¤¨©

äNòî àö Bì øîàc ïðé÷ñò éàîa àëä àlà úøBva éðLa àðL éàî ãBòå déì éòaéî éúñðøôa§©§¨¨¦¦¨¥¥§©§¨¦§¥©¤¤¨¨¨§©©§¦¨§¨©¥©£¥

éãééúBðBæîì Eúeøéçì éðàéöBä Bà éðñðøt Bà øáñ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ÷tñ àì úøBva éðLáe E ¨¤¦§¤¦§¥©¤Ÿ©¦©¨¦§¤©§¦¥¨©©§§¥¦¦¥¦§¥

íçøî éîeçø énð ãáòà éøç éðaà íçøîc ïàî éøáñ ïðaøå éìò ïéîçøîe éLðéà éì eæçc éëéä ék¦¥¦§¨¦¦§¥§©§¦¨©§©¨¨¨§¥©¦§©¥©§¥¨¥©¤¤©¦©¥§©¥

ìBëé dpéî òîL òøBôe äNBòå ìëBàå äåì ãáòä BúBà Bcáò éãé Léc÷nä áø øîàc òîL àz̈§©§¨©©©©§¦§¥©§¨¤¤Ÿ¤§¥§¤¥©§©¦¨¨

ðæ éðéàå énò äNò ãáòì øîBì áøäéàîì éëä éà úBðBæî Bì äìòîa ïðé÷ñò éàîa àëä E ¨©©¨¤¤£¥¦¦§¥¦¨§¨¨§©©§¦¨§©£¤§¦¨¦§©
äåì

המביא גט פרק ראשון דף יב עמוד א - בשיתוף מהדורת טובי'
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xcde"ק fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr ai sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iriax meil)

ìëBàå äåìlr ixde ,zeell `ed wewf recn ± Ÿ¤§¥
.epefl epec`

,`xnbd zvxzn,äôãòäìelik`n oec`dy §©£¨¨
.geexa lek`l liaya deel carde ,mevnva

iyrnn `ivedl el xzen recn ,`xnbd dywn
,migeexn zepefnl eiciLc÷ä déì àîéìå± §¥¨¥¤§¥

,ycwd el xn`iàzLä ãòiptl ,eiykr cr ± ©©§¨
,jici eycwedyäôãòä àìa Cì ébñewitqd - ©¦¨§Ÿ©£¨¨

,oec`d ly minvnevnd zepefnd jlåok m` §
äôãòä àìa Cì ébñéz énð àzLäeiykr mb ± ©§¨©¦¦§¥¨§Ÿ©£¨¨

,`xnbd zvxzn .dfa wtzqzdéôeb Lc÷ä¤§¥¥
déì àçéðlk`i cardy dvex envr ycwd ± ¦¨¥

,geexaìc éëéä ékdécáò çaLgiayiy icka ± ¦¥¦§©§©©§¥
.ahid cearl `ixa eteb didie
:ax ixac x`al zxfeg `xnbd

cardy ax xn` cvik ,zeywdl yiäNBò¤
mixg`l dk`lnòøBôe,ezxekynn d`eeldd ¥©

e ,zeyecw eici ixdeàn÷ àn÷dhext lk ± ©¨©¨
dyrn zxenz dze` giexnyk cin ,dhexte

,eicidéì Léã÷zvxzn .dyecw ziyrp - ¨¦¥
,`xnbdäèeøt äåMî úBçt úBçôazpeek ± §¨¨¦¨¤§¨

`ly ,dhext deyn zegt xkzyie ceariy ax

xkzyi aeye ,delnl eprxtie ,ycwd df lr lg
,eprxtie dhext deyn zegtcr dyri jke

.eaeg lk rxtiy

ok`y dgikene ,oey`xd oiprl zxfeg `xnbd
,card z` of oec`dy ote`a mixen` ax ixac
oi`y oeik ,myicwdl leki epi` ikd e`la la`

:jpf ipi`e inr dyr carl xnel leki
éëäàøazñî énðgken oky ,xazqn mb jk ± ¨¦©¦¦§©§¨

,xg` mewna ax ixacnéãé Léc÷nä ,áø øîàc§¨©©©©§¦§¥
äNBò ãáòä BúBà ,Bcáòmixg`l dk`ln ©§¨¤¤¤

ìëBàå,xkzydy dnnmeynàcáò àì éàc± §¥§¦Ÿ©§¨
,envrl b`ci `l m`ydéì çìt ïàîceari in ± ©¨©¥

dnl dxe`kl xzeq df oice .eppefie exeara
zeell `l` dvr el oi`y lirl ax xn`y
mle` .xkzyny dhext deyn zegta rextle

àîìLa zøîà éàcCädpey`xd `xnind ± ¦¨§©§¦§¨¨©
zxaecn ,ax lyäìòîa,carl zepefn oec`d §©£¤

,eici z` yicwdl leki okl wxeìBëé Bðéàåxnel §¥¨
,jpf ipi`e inr dyr elàäåax xn`y dne ± §¨

s` xaecn ,ezxekynn lke` cardyBðéàLa§¤¥
äìòîz` yicwdl leki oi` okle zepefn el ©£¤

,eici iyrnøétL.ax ixac miayein ±éà àlà ©¦¤¨¦
Cä ,zøîà,lg ycwddy ax xn`y df oic ± ¨§©§©

xaecnäìòî BðéàLa,zepefn elìBëéåxnel §¤¥©£¤§¨
yicwdl leki okle ,jpf ipi`e inr dyr carl

xn` cvikd ok m` ,epf epi`yk s` eici iyrn z`
,eici iyrnn oefip cardy zxg`d `xnina ax

meyn z`f xizdl xyt` ikeïàî àcáò àì éàc§¦Ÿ©§¨©
,déì çìt,jpf ipi`e il cear el xnel leki ixde ¨©¥

ok m`edéçìôéð éòác ïàîceari dvxiy in ± ©§¨¥¦§§¥
leki oi`e ely mpi` eici iyrn la` ,exear

.mdn lek`låàì àlàdpéî òîLxaeq axy ¤¨¨§©¦¨

oec`dyìBëé Bðéàipi`e inr dyr carl xnel ¥¨
yicwdl leki epi` eze` of epi`y ote`a okle ,jpf
ote`a la` ,lke`e dyer carde ,eici iyrn z`

deel carde ,eici z` yicwdl leki epf `edy
.rxete dyere lke`edpéî òîLgken jk ,ok` - §©¦¨

.ax ixacn

zay ,ietix ,xrv ,wfp el mlyn exaga laegd
inl cara laegd oic x`an opgei iax .zyeae

:epipiprl `xnbd dgiken eixacne .mlyn

òîL àzxnel axd lekiy xaeqy in yiy ¨§©
,jpf ipi`e inr dyr carl,ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨

éáç ìL Bcáò ãé òèBwäBzáL ïúBð ,Bø ©¥©©©§¤£¥¥¦§
Baøì Búàeôøelr ,zay oec`l mlyn - §¨§©

inc z` oke ,eileg inia dk`lnn lhazpy
,ez`etxòîL .ä÷ãvä ïî ïBféð ãáòä BúBàå§¨¤¤¦¦©§¨¨§©

dpéîyéðéàå énò äNò ãáòì øîBì áøä ìBëé ¦¨¨¨©©¨¤¤£¥¦¦§¥¦
ðæ,Ecard zlha inc z` lawn `ed ixdy ¨§

el zkiiy card zk`lny di`x ixd ,dk`lnn

.eze` of `ed oi`y s`
,`xnbd dgeca ,ïðé÷ñò éàîa àëäote` ¨¨§©©§¦¨§

oec`dy,úBðBæî Bì äìòîzk`ln okl wxe ©£¤§
.el zkiiy card
,`xnbd dywnéëä éà,eze` of `ed m` ±éànà ¦¨¦©©

,ä÷ãvä ïî ïBféð.jkl wewf `ed recnzvxzn ¦¦©§¨¨
,`xnbdäôãòäìcard wewf eileg awr ± §©£¨¨

,oec`d lr lhen oi` dfe ,eizepefn lr ztqezl
.dwcvdn dlhep okle

,`xnbd dywnéëä éàopgei iax zpeek m` ± ¦¨¦
' hwp recn ,mixzi zepefnlïBféð'dwcvd on ¦

`lde ,zeigl icka zepefn rnyny'ñðøtúî'¦§©§¥
déì éòaéîon qpxtzn' cardy xnel el did ± ¦¨¥¥

,eikxv lk rnyn dfy ,'dwcvdàlàoeikn ¤¨
[miigxkd zepefn epiidc] oefip' opgei iax xn`y
inc z` lhep oec`d ok it lr s`e ,'dwcvd on

,ezlhadpéî òîL åàìjkn di`x oi` ike - ¨§©¦¨
ezrclyìBëéi`ce .jpf ipi`e inr dyr xnel ¨

dpéî òîL.ezrc oky §©¦¨
:opgei iax ixac x`al zxfeg `xnbd

øî øîà,car ly ci rhewdy ,opgei iax ±ïúBð ¨©©¥
.Baøì Búàeôøe BzáL,`xnbd dywnrecn ¦§§¨§©

z` lawn oec`dy xnel jxvedBzáLedf ixde , ¦§
àèéLtzvxzn .oec`d ly eici dyrny xg`n , §¦¨

`l` ,yecig o`k oi` ezay iabl ok`y `xnbd

inc,déì àëéøèöéà Búàeôøez`etx inc ab`e §¨¦§§¦¨¥
.eaxl ezay inc mby xikfd

z` oec`d lawn recn dywn `xnbdBúàeôø, §¨
ixdeàéä déãécoeik ,carl zkiiy ±éòác ¦¥¦§¨¥

déa ééeqzéà.ep`txiy `texl ozil wewfy ± ¦©¥¥
lawn d`etxd melyz zn`ay `xnbd zvxzn

opgei iax xn`y dne ,`texl epzepe card
,oec`l epzepyàëéøö àì`l` xn` `l ± Ÿ§¦¨

ote`aéîBé àLîçì decîàcdligzny - ©£©©§©§¨¥
ini dyng xear `texl mlyl ekxhviy ekixrd

,dknd mze` mliye ,d`etxeseqaldéì eãáò̈§¥

àôéøç ànñ,dtixg dtexza ede`tix ± ©¨£¦¨
,xrv znxebyéîBé àúìúa éqzàå`txzpe ± §¦©¥¦§¨¨¥

erawy mekqdn scer x`ype ,mini dylya
,dligzàîéúc eäîy xnel mewn did ±àøòö ©§¥¨©£¨

àeä déãécxrv zngn `a df scery oeikny ± ¦¥
,eplawi `edy oicd on ,cardïì òîLî à÷̈©§©¨

jiiyy car ly oenn lk oick ,eplawn oec`dy

.eaxl
iax oia mixace oic `aen epiptly `ziixaa
m`d (:`i lirl) dpyna ewlgpy minkge xi`n

:xxgzydl carl `id zekf
Bì eðøîà ,øæòìà éaø øîà ,àéðzixage ip` ± ©§¨¨©©¦¤§¨¨¨©§

minkgdøéàîì,oz' xne`dy xaeq dz` recn §¥¦
,ea xefgl leki 'icarl df hbàeä úeëæ àìäå©£Ÿ§

úeøéçì Baø éãé úçzî àöBiL ãáòì,oikfe §¤¤¤¥¦©©§¥©§¥
.eipta `ly mc`leðì øîàxexgyd ,àeä áBç ¨©¨

Bìitl ,ãáò äéä íàLly,ïäkxexgyd ¤¦¨¨¤¤Ÿ¥
äîeøzä ïî BìñBt. §¦©§¨

Bì eðøîà,cqtd df oi` ,äöøé íà äî àìäå ¨©§©£Ÿ¨¦¦§¤
oec`d,éàMø ¯ Bñðøôì àlLå Bðeæì àlL`vnp ¤Ÿ§§¤Ÿ§©§§©©

.xexgy ici lr ciqtn `ed oi`y,eðì øîàäîe ¨©¨¨
çøaL ïäk ãáò eléàepec`nïäk úLàå ¦¤¤Ÿ¥¤¨©§¥¤Ÿ¥

dìòa ìò äãønL,epnid dyxteïéìëBà àlä ¤¨§¨©©§¨©Ÿ§¦
äîeøúa,mixg`n dze` mipew e` milawn m` ¦§¨

äæåxxgzypy car ±,ìëBà Bðéà`vnp §¤¥¥
.exear aeg xexgyd
,xfrl` iax miiqnìáàxi`n iaxl micen ep` £¨

hbydì àeä áBç äMà,ïî dìñt ïkL ¦¨¨¤¥§¨¨¦
äîeøzä,odk zy` `id m`ïî dãéñôîe ©§¨©§¦¨¦
úBðBænäzy`a s` dfe ,dlra dl ozepy ©§

'izy`l df hb oz' exagl xne`d okle .l`xyi

epzpy mcew gilyd dl dkf `ly ,ea xefgl leki
.dl

:`ziixad ixac zxxan `xnbd

déì eøîà÷ éàîxi`n iaxl minkgà÷ éàîe ©¨¨§¥©¨
eäì øcäî.mdl aiyd dne ± ©§©§

,`xnbd zx`aneäì øîà÷ éëämdl xn` jk ± ¨¦¨¨©§
ok` ,xi`n iaxúBðBænä ìò éðezáLäoi`y ¥©§¦©©§

lawny zepefnd z` exexgya ciqtn card
la` ,epefl jixv oec`d oi`y oeik ,oec`dnäî©

äîeøzä ìò éðeáéLz,odk car `edy ceray - §¦¦©©§¨
xexgyd ici lre ,dnexz lek`l i`yx `ed ixd
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rxFtE dhExR deXn zFgR zFgR dUFre lkF`e dNgY del `N` ,Fl xEq`̈¤¨Ÿ¤§¦¨§¥§¤¨¨¦¨¤§¨¥©
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:WCwd.úBðBæî Bì äìòîaoi`e xn`w ¤§¥§©£¤§¨¨©§¥

:Lpf ipi`e iOr dUr carl xnFl axd lFkï¨©©¨¤¤£¥¦¦§¥¦¨§
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WCwd liig ikd ENt`e dlrn Fpi`WA§¤¥©£¤©£¦¨¦¨¥¤§¥
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Dizgt`C `Ed DiAxlC `hiWtE Fcï§¦¨¦§©¥§©§£¥
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`xrv Fz`Etx i`dC DiOwl WxtncM `Ed§¦§¨¥§©¥§©§¨©£¨
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laFgdA ixn`C dcEdi 'xC opAxl FAxlw"a) §©§©¨¨§§¨§©§¥§©¥
(.ft scmEXn Edl hwp `le zWFA carl WiC§¥¨¤¤¤§Ÿ¨©§¦

l"nw FYaWA la` FAxl odW WECig oi`C§¥¦¤¥§©£¨§¦§
aiIgin `l DiciC zaW axd liwWC b"r`C§§¨¦¨©¤¤¦¥Ÿ¦©¥
iOr dUr carl xnFl axd lFkiC eizFpFfnA¦§¨§¨¨©©§¤¤£¥¦¦
`hiWR FYaW KEnqA KixRC `de Lpf ipi`e§¥¦¨§§¨§¨¦§¨¦§§¦¨
EPpEfi `NW t"r s` FAxl FYaWC `hiWR t"d§¦¨§¦§§©©¤Ÿ§¤
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EPrinWdlci rhFw hwpC iPWnE xg` xaC §©§¦¤¨¨©¥§©¥§¨©¥©©
FAxl Fz`EtxC ipW WECig opirnW`l FCar©§§©§§¦¨¦¥¦¦§¨§©
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:zxFSA ipWAn migzRd lr©©§¨¦¦¦§¥©¤
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.epefl epec`

,`xnbd zvxzn,äôãòäìelik`n oec`dy §©£¨¨
.geexa lek`l liaya deel carde ,mevnva

iyrnn `ivedl el xzen recn ,`xnbd dywn
,migeexn zepefnl eiciLc÷ä déì àîéìå± §¥¨¥¤§¥
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e ,zeyecw eici ixdeàn÷ àn÷dhext lk ± ©¨©¨
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,`xnbdäèeøt äåMî úBçt úBçôazpeek ± §¨¨¦¨¤§¨

`ly ,dhext deyn zegt xkzyie ceariy ax

xkzyi aeye ,delnl eprxtie ,ycwd df lr lg
,eprxtie dhext deyn zegtcr dyri jke

.eaeg lk rxtiy

ok`y dgikene ,oey`xd oiprl zxfeg `xnbd
,card z` of oec`dy ote`a mixen` ax ixac
oi`y oeik ,myicwdl leki epi` ikd e`la la`

:jpf ipi`e inr dyr carl xnel leki
éëäàøazñî énðgken oky ,xazqn mb jk ± ¨¦©¦¦§©§¨

,xg` mewna ax ixacnéãé Léc÷nä ,áø øîàc§¨©©©©§¦§¥
äNBò ãáòä BúBà ,Bcáòmixg`l dk`ln ©§¨¤¤¤

ìëBàå,xkzydy dnnmeynàcáò àì éàc± §¥§¦Ÿ©§¨
,envrl b`ci `l m`ydéì çìt ïàîceari in ± ©¨©¥

dnl dxe`kl xzeq df oice .eppefie exeara
zeell `l` dvr el oi`y lirl ax xn`y
mle` .xkzyny dhext deyn zegta rextle

àîìLa zøîà éàcCädpey`xd `xnind ± ¦¨§©§¦§¨¨©
zxaecn ,ax lyäìòîa,carl zepefn oec`d §©£¤

,eici z` yicwdl leki okl wxeìBëé Bðéàåxnel §¥¨
,jpf ipi`e inr dyr elàäåax xn`y dne ± §¨

s` xaecn ,ezxekynn lke` cardyBðéàLa§¤¥
äìòîz` yicwdl leki oi` okle zepefn el ©£¤

,eici iyrnøétL.ax ixac miayein ±éà àlà ©¦¤¨¦
Cä ,zøîà,lg ycwddy ax xn`y df oic ± ¨§©§©

xaecnäìòî BðéàLa,zepefn elìBëéåxnel §¤¥©£¤§¨
yicwdl leki okle ,jpf ipi`e inr dyr carl

xn` cvikd ok m` ,epf epi`yk s` eici iyrn z`
,eici iyrnn oefip cardy zxg`d `xnina ax

meyn z`f xizdl xyt` ikeïàî àcáò àì éàc§¦Ÿ©§¨©
,déì çìt,jpf ipi`e il cear el xnel leki ixde ¨©¥

ok m`edéçìôéð éòác ïàîceari dvxiy in ± ©§¨¥¦§§¥
leki oi`e ely mpi` eici iyrn la` ,exear

.mdn lek`låàì àlàdpéî òîLxaeq axy ¤¨¨§©¦¨

oec`dyìBëé Bðéàipi`e inr dyr carl xnel ¥¨
yicwdl leki epi` eze` of epi`y ote`a okle ,jpf
ote`a la` ,lke`e dyer carde ,eici iyrn z`

deel carde ,eici z` yicwdl leki epf `edy
.rxete dyere lke`edpéî òîLgken jk ,ok` - §©¦¨

.ax ixacn

zay ,ietix ,xrv ,wfp el mlyn exaga laegd
inl cara laegd oic x`an opgei iax .zyeae

:epipiprl `xnbd dgiken eixacne .mlyn

òîL àzxnel axd lekiy xaeqy in yiy ¨§©
,jpf ipi`e inr dyr carl,ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨

éáç ìL Bcáò ãé òèBwäBzáL ïúBð ,Bø ©¥©©©§¤£¥¥¦§
Baøì Búàeôøelr ,zay oec`l mlyn - §¨§©

inc z` oke ,eileg inia dk`lnn lhazpy
,ez`etxòîL .ä÷ãvä ïî ïBféð ãáòä BúBàå§¨¤¤¦¦©§¨¨§©

dpéîyéðéàå énò äNò ãáòì øîBì áøä ìBëé ¦¨¨¨©©¨¤¤£¥¦¦§¥¦
ðæ,Ecard zlha inc z` lawn `ed ixdy ¨§

el zkiiy card zk`lny di`x ixd ,dk`lnn

.eze` of `ed oi`y s`
,`xnbd dgeca ,ïðé÷ñò éàîa àëäote` ¨¨§©©§¦¨§

oec`dy,úBðBæî Bì äìòîzk`ln okl wxe ©£¤§
.el zkiiy card
,`xnbd dywnéëä éà,eze` of `ed m` ±éànà ¦¨¦©©

,ä÷ãvä ïî ïBféð.jkl wewf `ed recnzvxzn ¦¦©§¨¨
,`xnbdäôãòäìcard wewf eileg awr ± §©£¨¨

,oec`d lr lhen oi` dfe ,eizepefn lr ztqezl
.dwcvdn dlhep okle

,`xnbd dywnéëä éàopgei iax zpeek m` ± ¦¨¦
' hwp recn ,mixzi zepefnlïBféð'dwcvd on ¦

`lde ,zeigl icka zepefn rnyny'ñðøtúî'¦§©§¥
déì éòaéîon qpxtzn' cardy xnel el did ± ¦¨¥¥

,eikxv lk rnyn dfy ,'dwcvdàlàoeikn ¤¨
[miigxkd zepefn epiidc] oefip' opgei iax xn`y
inc z` lhep oec`d ok it lr s`e ,'dwcvd on

,ezlhadpéî òîL åàìjkn di`x oi` ike - ¨§©¦¨
ezrclyìBëéi`ce .jpf ipi`e inr dyr xnel ¨

dpéî òîL.ezrc oky §©¦¨
:opgei iax ixac x`al zxfeg `xnbd

øî øîà,car ly ci rhewdy ,opgei iax ±ïúBð ¨©©¥
.Baøì Búàeôøe BzáL,`xnbd dywnrecn ¦§§¨§©

z` lawn oec`dy xnel jxvedBzáLedf ixde , ¦§
àèéLtzvxzn .oec`d ly eici dyrny xg`n , §¦¨

`l` ,yecig o`k oi` ezay iabl ok`y `xnbd

inc,déì àëéøèöéà Búàeôøez`etx inc ab`e §¨¦§§¦¨¥
.eaxl ezay inc mby xikfd

z` oec`d lawn recn dywn `xnbdBúàeôø, §¨
ixdeàéä déãécoeik ,carl zkiiy ±éòác ¦¥¦§¨¥

déa ééeqzéà.ep`txiy `texl ozil wewfy ± ¦©¥¥
lawn d`etxd melyz zn`ay `xnbd zvxzn

opgei iax xn`y dne ,`texl epzepe card
,oec`l epzepyàëéøö àì`l` xn` `l ± Ÿ§¦¨

ote`aéîBé àLîçì decîàcdligzny - ©£©©§©§¨¥
ini dyng xear `texl mlyl ekxhviy ekixrd

,dknd mze` mliye ,d`etxeseqaldéì eãáò̈§¥

àôéøç ànñ,dtixg dtexza ede`tix ± ©¨£¦¨
,xrv znxebyéîBé àúìúa éqzàå`txzpe ± §¦©¥¦§¨¨¥

erawy mekqdn scer x`ype ,mini dylya
,dligzàîéúc eäîy xnel mewn did ±àøòö ©§¥¨©£¨

àeä déãécxrv zngn `a df scery oeikny ± ¦¥
,eplawi `edy oicd on ,cardïì òîLî à÷̈©§©¨

jiiyy car ly oenn lk oick ,eplawn oec`dy

.eaxl
iax oia mixace oic `aen epiptly `ziixaa
m`d (:`i lirl) dpyna ewlgpy minkge xi`n

:xxgzydl carl `id zekf
Bì eðøîà ,øæòìà éaø øîà ,àéðzixage ip` ± ©§¨¨©©¦¤§¨¨¨©§

minkgdøéàîì,oz' xne`dy xaeq dz` recn §¥¦
,ea xefgl leki 'icarl df hbàeä úeëæ àìäå©£Ÿ§

úeøéçì Baø éãé úçzî àöBiL ãáòì,oikfe §¤¤¤¥¦©©§¥©§¥
.eipta `ly mc`leðì øîàxexgyd ,àeä áBç ¨©¨

Bìitl ,ãáò äéä íàLly,ïäkxexgyd ¤¦¨¨¤¤Ÿ¥
äîeøzä ïî BìñBt. §¦©§¨

Bì eðøîà,cqtd df oi` ,äöøé íà äî àìäå ¨©§©£Ÿ¨¦¦§¤
oec`d,éàMø ¯ Bñðøôì àlLå Bðeæì àlL`vnp ¤Ÿ§§¤Ÿ§©§§©©

.xexgy ici lr ciqtn `ed oi`y,eðì øîàäîe ¨©¨¨
çøaL ïäk ãáò eléàepec`nïäk úLàå ¦¤¤Ÿ¥¤¨©§¥¤Ÿ¥

dìòa ìò äãønL,epnid dyxteïéìëBà àlä ¤¨§¨©©§¨©Ÿ§¦
äîeøúa,mixg`n dze` mipew e` milawn m` ¦§¨

äæåxxgzypy car ±,ìëBà Bðéà`vnp §¤¥¥
.exear aeg xexgyd
,xfrl` iax miiqnìáàxi`n iaxl micen ep` £¨

hbydì àeä áBç äMà,ïî dìñt ïkL ¦¨¨¤¥§¨¨¦
äîeøzä,odk zy` `id m`ïî dãéñôîe ©§¨©§¦¨¦
úBðBænäzy`a s` dfe ,dlra dl ozepy ©§

'izy`l df hb oz' exagl xne`d okle .l`xyi

epzpy mcew gilyd dl dkf `ly ,ea xefgl leki
.dl

:`ziixad ixac zxxan `xnbd

déì eøîà÷ éàîxi`n iaxl minkgà÷ éàîe ©¨¨§¥©¨
eäì øcäî.mdl aiyd dne ± ©§©§

,`xnbd zx`aneäì øîà÷ éëämdl xn` jk ± ¨¦¨¨©§
ok` ,xi`n iaxúBðBænä ìò éðezáLäoi`y ¥©§¦©©§

lawny zepefnd z` exexgya ciqtn card
la` ,epefl jixv oec`d oi`y oeik ,oec`dnäî©

äîeøzä ìò éðeáéLz,odk car `edy ceray - §¦¦©©§¨
xexgyd ici lre ,dnexz lek`l i`yx `ed ixd
zekfl leki gilyd oi` okle .ef zekf ca`n
ef oi`y xg`n ,eipta `ly xexgyd z` exear

.zekfeøîéz éëåoi`y exn`ze ipeaiyz m` ± §¦¥§
c meyn exear aeg xexgydéòa éàdvex m` - ¦¨¥

,oec`dàhéb déì ÷éøælra hb carl wxef ± ¨¦¥¦¨
exxgyne egxkdéì ìéñôe`vnpe ,dnexzn ¨¦¥

ziikf `la mb ixdy ,daeg el mxeb gilyd oi`y
il yi ,dnexzn eciqtdl epec` leki gilyd

card dvxi m`y ,xnelìéæàå ÷éøòå déì ÷éáL̈¦¥§¨¦§¨¦
àîìòìgxaie epec` z` aefri ±dnexz lk`ie , §¨§¨

.didiy okid



xcde"קב fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr bi sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iying meil)

,`ziixaa xi`n iax xn`y edfeäîeoicdeléà ¨¦
çøaL ïäk ãáòexxgyl leki epi`e epec`n, ¤¤Ÿ¥¤¨©

dìòa ìò äãønL ïäk úLàå,epnn dgxae §¥¤Ÿ¥¤¨§¨©©§¨
,dyxbl leki epi`eäîeøúa íéìëBà àlä,äæå ©Ÿ§¦¦§¨§¤
,xxgzyny car ±ìëBà Bðéà`vnpe .dnexza ¥¥

`ly xexgyd z` gilyd el dkefy ici lry
oi`e ,dnexz zlik` zekf ca`n `ed ixd eipta

mc`l oiag oi`e ,daeg `l` eliaya zekf ef
.eipta `ly

minkg zhiy z` zxxan `xnbd:
ixdeeäì øîà÷ øétLiax mdl aiyd dti ± ©¦¨¨©§

zlik` ciqtn `ed xexgyd ici lry ,xi`n
.dnexzdéì éøcäî à÷c eðééä ,àáø øîà̈©¨¨©§§¨©§§¥¥

ïéúéðúîa,dpyna minkg el eaiydy edf ± §©§¦¦
dnexza lke` odk caryBðéð÷ àeäL éðtîly ¦§¥¤¦§¨

xexgyd oi` okly xnel mzpeeke ,odkd oec`d

meyn ,exear daegéòa éàcoec`d dvxi m` ± §¦¨¥
leki epi`e gxayk s` ,dnexz zlik`n elqetl

,exxgylìàøNiî éæeæ äòaøà ìé÷Lgwi ± ¨¦©§¨¨¥¦¦§¨¥
z` el xeknie mifef drax` l`xyin,card

,odk ly epiipw didi `l aeyeìk déì ìéñôe¨¦¥¨
déúéàc àëéälka dnexz zlik`n elqete ± ¥¨§¦¥

epi` l`xyi ly car ixdy ,`vnp `edy mewn
leki jkl .ezgixa el lirez `le ,dnexza xzen

.daeg ef oi`e xexgyd xhya zekfl gilyd

`xnbd dywnøéàî éaøìe ,ziikfy xaeqd §©¦¥¦
card xear daegk zaygp xexgyd xhyçðéz ,¦©

a xacd oaen -ãáòlyïäkelqet ixdy ¤¤Ÿ¥
iabl j` ,dnexz zlik`nãáòlyéàî ,ìàøNé ¤¤¦§¨¥©

øîéîì àkéàxexgydy xaeq `ed recn ± ¦¨§¥©
.exear daeg,÷çöé áø øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©¦§¨

î BãéñônL éðtî`yil,úéðòðk äçôL ¦§¥¤©§¦¦¦§¨§©£¦
dgtya xeq`e xenb l`xyil ekted xexgydy

.ziprpk

,`xnbd dywnäaøcàexexgy ici lràeä éøä ©§©¨£¥
a Bøézîmr oi`eyip,ïéøBç úásicr dfe ©¦§©¦

,`xnbd zvxzn .ziprpk dgtynàcáò©§¨
déì àçéð àøé÷ôäax`ydl sicrn card ± §¤§¥¨¦¨¥

,zexwtda bdpzdl lkeiy icka ,ezecara
dgtyedéì àìéæe ,eipira zlflefn -àçéëL ¦¨¥§¦¨

déìe ,eil` dievne -déì äöéøtbdpzdl leki ± ¥§¦¨¥
epi` l`xyi za mr ok oi`y dn .zevixta dnr
aeg xexgyd aygp okle ,jk bdpzdl leki

eipta `ly mc`l oiag oi`e ,exear:

äðùî

e` ezy`l hb ozil deivy ina zwqer epizpyn

mcew zne ,exagl dpzn e` ecarl xexgy xhy

eixac miiwl xyt` m`d ,eieeiv z` eniiwy
.zny xg`l

,øîBàäeðzèbäæ,ézLàìepz xne`d okeøèL ¨¥§¥¤§¦§¦§©
øeøçLäæ,écáòìúîeribdy mcew glynd ¦§¤§©§¦¥

,card cil xexgyd e` dy`d cil hbdàìeðzé Ÿ¦§
xexgyd e` hbd z`øçàì,äúéîoi`y meyn §©©¦¨

ribdy mcew xxgyn e` yxbn xhyd e` hbd
leki epi`e ezelra dlha zny xg`le ,mcil

.xxgyl e` yxbl cer

xne`d la`eðzdpznaäðîLéàì,éðBìtúîe §¨¤§¦§¦¥
,epzpy mcew ozepdeðzédpnd z`øçàìäúéî, ¦§§©©¦¨

:ozepd iiga mc`d eze` ea dkfy meyn

àøîâ

dpn epz xn` m`y dpynd ly `tiqa epipy
.dzin xg`l dpnd epzi ,ozepd zne ipelt yi`l

:xaecn ote` dfi`a zyxtn `xnbd
øîàáø÷çöéøaìàeîLøaàzøîdéîMî ¨©©¦§¨©§¥©©§¨¦§¥
,áøcàeäåz` epziy dpynd dxn`y dn - §©§

ote`a `weec xaecn ,dzin xg`l s` dpnd
Lzzl deeivy zerndïéøeáöïéçðeîeïø÷a ¤§¦¨¦§¤¤

úéåæmpzil deeive ,mieqn mewna miqpekn - ¨¦
ipeltl.

,ax ixac z` zxxan `xnbdéàîaïðé÷ñò- §©©§¦¨
,epizpyn zxacn ote` dfi`aàîéìéàm` ± ¦¥¨

xaecny xn`pamc`àéøazern zzl deeivy §¨¦
ok m` ,ipeltlékïéøeáöéàîéåäjka dn - ¦§¦©¨¥

,zerna lawnd dkef ji` ,zexeav zerndyàä̈
àìCLî,ozepd iiga dkiyna m`pw `l ixde - Ÿ¨©

.epnn mzepwl leki epi` ozepd zny xg`le
àlàåepizpyn cinrpáéëLaòøîyi`a - §¤¨¦§¦§©

m` ,zenl dhepe ileg zngn ezhn lr akeyd

dyw okéàîàéøéàz` ax cinrd recn - ©¦§¨
zernd eidyk `weec epizpyn,ïéøeáöixdeék §¦¦

ïéàïéøeáöénðdkf mixeav mpi` xy`k mb ± ¥§¦©¦
,zerna lawndàäcàîéé÷ïìdkld ixdy - §¨©§¨¨
`id zlaewnéøáãcáéëLòøî-íéáeúëk §¦§¥§¦§©¦§¦

ïéøeñîëeeîcmixacl mieye minec md ixd ± ¦§¦¨
lawnl exqnp xak eli`ke ,xhya miaezkd
xaecn m`e ,oipw dyrp `ly s` ,mda dkfe
ixd ,ipeltl dpn epz xn`y rxn aikya dpyna

,mixeav mpi` m` s` zerna ipelt eze` dkf
.oixeava `weec epizpyn z` ax cinrd recne

,`xnbd zvxznøîàáø,ãéáæíìBòìepizpyn ¨©©§¦§¨
zxaecnàéøáadne ,ipeltl dpn zzl deivy §¨¦

`la dpew epi` oixeava s` ok m`y epiywdy

oipwl dpynd zpeeky xnel yi ,oipw ziiyr

,'ozyly cnrn' `xwpdáøãëåàðeäøîà,áø §¦§©¨¨©©
øîàcáøàðeäøîà,áøiwtn xn` m`c §¨©©¨¨©©
,cwtpläðîéìEãéadpn jzeyxa il yi ixd ± ¨¤¦§¨§

`l` il epaiyz l` ,jlv` izcwtdyeäðzBì §¥
,éðBìôìz`f el xn`eãîòîaìLïzLecnry ± ¦§¦§©£¨§¨§¨

,lawnde cwtpd ciwtnd ,eicgi ozylyäð÷̈¨
s`e .ef dxin` ici lr dpnd z` lawnd
xg` lv` cwten dpnd didy zxaecn epizpyn
`vnpe ,ipeltl epzil ozyly cnrna el xn`e

ax cinrdy dne .ozepd iiga dpnd z` dpwy
xnel ezpeek ,`weec oixeava dpynd z`
micwteny ,oira zern ozepl yi m` `weecy

m` la` ,df oipwa mzepwdl leki ,xg` cia
ozyly cnrna el xn`e mc`l zern deld
inc z` lawnd dpw `l ,ipeltl mpziy

zernd m` `weecy ezpeek `id efe ,d`eeldd
zernd oi`y d`eelda `le dpw migpene oixeav

.oira dzr

dpynd z` cinrdy ax ixac ayiil sqep ote`
:oixeava `weec

áøàtt,øîàíìBòìzxacn epizpynáéëLa ©¨¨¨©§¨¦§¦
,òøî`weec ax cinrd recn epiywdy dn lre §©

,aiydl yi ,oixeavaCãéàëeáøcly ezhiyk - §¦¨§©
,sqep oica axøîàc,áøáéëLòøîøîàL §¨©©§¦§©¤¨©

eiyxeileðzäðîéðBìôì,éñëpîyxit m` ,zne §¨¤¦§¦¦§¨©
xn`eäðî','äæ,miieqn dpn epiidc,ïéðúBðj` ¨¤¤§¦

epz' xn` m`'äðî,íúñdpn lr dxed `le ¨¤§¨
,miieqnïéà.ïéðúBðc meyn ,mrhdeïðéLééç ¥§¦©§¦¨
ànLäðîøeá÷øîà÷onhen dpn el yi `ny - ¤¨¨¤¨¨¨©

dnn `le ,edepziy zeevl oeekzp df lre rwxwa

el zzl miaiig miyxeid oi` ok lre ,eziaay
dpynd z` ax cinrd jkitle .ziaay dnn
epz' xne` `ed mdilre oixeav zerndyk `weec

.'ipeltl dpn
,`xnbd zniiqnàúëìäå-äøeá÷ìàì §¦§§¨¦§¨Ÿ

ïðéLééçep` oi`e ,ax ly ipyd epick dkld oi` ± ©§¦¨
dpnl rxn aikyd zpeek dzid `ny miyyeg

miyxeid miaiig mzq dpn xikfd m` s`e ,xeaw
dpn el ozil.

ciaf axe `tt ax eyxit recn zxxan `xnbd

:ax ixacl mipey miyexit
áøàttéàîàîòèy mrhd edn ±àìøîà ©¨¨©©§¨Ÿ¨©

áøkãéáædpwdy `ixaa zxaecn epizpyny §©§¦
'ozyly cnrn'a.

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr ci sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iyiy meil)

eäì èéîzLéà.oipwd dyr `le ,mdn hnyp - ¦§§¦§
àúà éksqei ax `a xy`k -déaâìaxl - ¦¨¨§©¥

,zyydéì øîàzyy axzãáò øétLdti - ¨©¥©¦¨©§§
,zeixg` jilr zlaiw `ly ziyrúéeL àìc§Ÿ©¦

CLôð-zeidl jnvrl znxb `lyäåì ãáò' ©§¨¤¤Ÿ¤

,'äåìî Léàì(f ak ilyn) aezkd ixacklr §¦©§¤
.exagl aiigd

àðéøçà àðMéìzyy ax zaeyz eqxby yi - ¦§¨©£¦¨
,xg` ote`azãáò øétL,zeixg` zlaiw `ly ©¦¨©§§

ixdy ,mdilrzeixg`ddx`ypeLéàì äåì ãáò'¤¤Ÿ¤§¦

,'äåìîil micarkmd ixd ,il miaiig mdy oeikne ©§¤
.icil zernd eribiy cr mdilr zeixg`de

déì äåä ,äiLàé éaøa éçà éaøel did - ©¦©©§©¦Ÿ¦¨£¨¥
àtñëc à÷tñéàmiyp` lv` cwten sqk ilk - ¦§§¨§©§¨

àòcøäða¦§©§§¨

המשך קיאור למסכת גיטין ליום שישי עמוד א'
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רש"י                                                                                                                                                     תוספות



xcde"קד fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr bi sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iying meil)

,`xnbd daiynáø øîà ék ,àtt áø øáñ÷± ¨¨©©¨¨¦¨©©
cnrn'a zepwdl xyt`y ax xn`y dn

,'ozylyàðL àìïBãwôa àðL àìå äåìîa- Ÿ§¨§¦§¤§Ÿ§¨§¦¨
mpzil el deive xg`l zern deld m` welig oi`

,cwtp lv` oecwta miievn md m` e` ipeltl
xaecn m` okle .df oipw epwiz d`eelda s`y
m` `weec edfy xne` ax did `l ,df oipwa

.oecwta epiidc ,oira zeievne zexeav zernd
ax ixac itl epzpyn z` `tt ax x`ia jkitle

.rxn aiky zpzna

,`xnbd zl`eyàîòè éàî ãéáæ áødn iptn - ©§¦©©§¨
àtt áøk øîà àìzpzna xn`p epizpyn oicy Ÿ¨©§©¨¨

ciaf ax zrcly ,`xnbd daiyn .rxn aikyàìŸ
ïéúéðúî àî÷Bzéîdpynd cinrdl xyt` i` ± ¦§¨©§¦¦

.òøî áéëLaéànî,ok gken oipn -éðz÷cî- ¦§¦§©¦©¦§¨¨¥
,dpynd zligza iepyy dnnèb eðz øîBàä'¨¥§¥

äæàì ,úîe écáòì äæ øeøçL øèLe ,ézLàì ¤§¦§¦§©¦§¤§©§¦¥Ÿ
.'äúéî øçàì eðzé,xnele wcwcl `pzd zpeeke ¦§§©©¦¨

càîòèe` hbd z` mipzep oi`y daiqdy - ©§¨
meyn `id xexgydúîcxexgy e` hb oi`e , §¥

,dzin xg`l legl lekiíéiçî àäm` mle` - ¨¥©¦
ig epcer ozepdïéðúBðlr xexgyd e` hbd z` §¦

utg ok` m`d aey el`yl jixv oi`e ,eieeiv it
c wcwcl `pzd siqed cere .edepziyàîòè± ©§¨

ote`a `l` dpi` igl zn oia weligdyøîàc§¨©
,'eðz'df oeyl `pzd hwpe ,dpyna xkfpy itk §

wiicpy ick'eðz' øîà àì àädeiv `l m`y - ¨Ÿ¨©§
eazk' e` 'izy`l hb eazk' xn` `l` ,ef oeyla

,'icarl xexgy xhyïéðúBð ïéàz`e hbd z` ¥§¦
elit`e ,[edepziy xn`i m` `l`] xexgyd
`ny yegl yiy itl ,dfa mrhde .ig `edyk

wgvl ick wx ok xn`e ,dyxbl zn`a oeekzp `l
xne` m` wxe .dyxbl ywan `edy xeaqzy da

.dyxbl ezpeek ok`y oiadl yi 'epz'åeli` §
òøî áéëLy epic ixdøîà àìc áb ìò óà §¦§©©©©§Ÿ¨©

'eðz','eazk' `l` ,izy`l hbïéðúBðz` dy`l §§¦
hbdïðúc .(:dq) oldl dpyna epipy oky - ¦§©

,hb el aezkl mixg`l devnd oica zwqerd

z` dy`l ozil xyt` i` llk jxcay s`y
xn`i m` `l`] cal df ieeiv it lr hbd
dyxbl oeekzp `ly yegl yi oky ,[edepziy

jixrdl yiy minrt mpn` ,da wgvl `l`
`pzde .zn`a hbd zpizp lr zeevl ezpeeky

,dfa zekldd zriaw xcq z` hxtnäðBLàøä¦¨
eéäminkg,íéøîBàyàöBiäzxifba bxdidl ¨§¦©¥

oezp `edyk zeklndøìB÷aly zlyly ± §¨
,lfxaøîàåmy micnerl dry dze`aeáúk' §¨©¦§

,'ézLàì èbelà éøäeázëéeðzéåhbd z` ¥§¦§¦£¥¥¦§§§¦§
ick dyxbl dvexy d`xp eixacn oky ,ezy`l
oeekzpe ,ezzin xg`l mail wwcfz `ly

`le 'eazk' xn`y dne .jkl migely mzepnl
zayein ezrc oi` ezldae exrv z`tn ik ,'epz'

.'epz' xnele eixac miiql gkye ,eilreøæç̈§
e siqedl minkgøîBìyóàLøônäbiltnd ± ©©©§¨¥

,o`k ezy` z` xizene wegx mewnl miaàöBiäå§©¥
exirnàøéiLajxcae ,wegx mewnl xacna §©¨¨

eyrp ,'izy`l hb eazk' exn` mzkild
.mdizeypl epzile hb aezkl migely mirneyd

yxtl yi ,dpkq mewnl mikledy xg`n ik
`l `ny yygn mdizeyp z` yxbl epeekzpy
s`e ,zepebr miypd dpx`yize aeyl mcia dlri

eniiq `l dpkqd zcxh z`tny zelzl yi mda
.'izy`l hb epze eazk' xnel mzpeeke ,mdixac

ïkeñîä óà ,øîBà éøeæL ïBòîL éaømb - ©¦¦§§¦¥©©§¨
mipzep ,'izy`l hb eazk' xn`y rxn aiky
wgvl oeekzpy zelzl oi` ea s` oky ,dl eze`
on dxhetl oeekzp i`ce `l` ,ef drya ezy`a

.'epz' xnel gky eileg zcxh zngne ,meaiid
aikya epzpyn z` ciaf ax cinrd `l jkitle
m`y meyn ,'epz' `weec hwp `pzd ixdy .rxn

lrad m` s` dl mipzep oi` 'eazk' lrad xn`
ig oia welig eprinydl `a `pzdy oeike ,ig
mipzep ig lrad m` ,df ote`ay ,'epz' hwp ,znl

cinrp eli`e .mipzep oi` zn `ed m`e hbd z`
'eazk' xn`a s` ok m` ,rxn aikya dpynd
el did `le ,ig lrad m` hbd z` dl mipzep

.'epz' xnele wcwcl `pzl
é÷úîódìáø,éMà,ciaf ax ly ezgked lr ©§¦¨©©¦
ïàîeàîéðïìepl xn` ine -ïéúéðúîc- ©¥¨¨§©§¦¦

zhiya epizpynyéaøïBòîLéøeæL,àéäàîìc ©¦¦§§¦¦¦§¨
zhiya `ny -ïðaø,àéädey ,mdixacle ©¨¨¦

hb eazk' xn` m`e ,df oica `ixal rxn aikyd

m`e ,'epz' xn`iy cr eze` mipzep oi` 'izy`l
ixacke rxn aikya zxacn epizpyny okzi ok

.`tt ax

zepwdl xyt`y ax ixaca oecl `xnbd zxfeg
:df oic mrhae ozyly cnrna oenn

àôebøîàáøàðeäøîà,áøexagl xne`d ¨¨©©¨¨©©
äðî'yiéìEãéa,eäðzBì'éðBìôìel xn` m` , ¨¤¦§¨§§¥¦§¦
jkãîòîaìLïzLoenndy ine ozepd ± §©£©§¨§¨

,lawnde ezeyxaäð÷.dpnd z` lawndøîà ¨¨¨©
,àáødéúléî àøazñîáøc`xaqd cvn ± ¨¨¦§©§¨¦§¥§©

`l` epi` ax ly epicy il d`xpïBãwôa, §¦¨
,oecwt zxeza oira elv` `vnp dpndyìáà£¨

äåìîaxne` dzre exagl deldy dpna ± §¦§¤
,xg`l dpnd z` zzl deell delndàìdpw Ÿ

.xazqn jk .dpnd z` lawndåitl mle` §
,zn`díé÷ìàäipixd xnelk ,[dreay oeyl-] ¨¡Ÿ¦
y raypøîàáøcnrna zepwdl xyt`y df oic ¨©©
,ozylyeléôà.äåìîa £¦§¦§¤

s` liren ozyly cnrny di`x d`ian `xnbd

:ax zrca `ax xn`y itk ,d`eelda
øîzàénðmi`xen` mya mb yexita epipy ok ± ¦§©©¦

,mipey`xøîàìàeîLdéîMî,éåìcdeln ¨©§¥¦§¥§¥¦©§¤

dell xn`yäåìîéìEãéayi d`eld ly aeg ± ¦§¤¦§¨§
,jilr ileäðzBìéðBìôì,el jiiy aegd `diy ± §¥¦§¦

z`f xn` m` ,zernd z` el rxtzeãîòîa§©£©
ìLïzLaegd lawne delde delnd eidy ± §¨§¨

,dry dze`a my migkepäð÷z` lawnd ¨¨
.aegd z` el rextl aiig delde ,d`eldd

,`xnbd zl`eyàîòèåéàîdkf cvike recn ± §©§¨©
miieqn xac mey o`k oi` ixde ,delOA lawnd©¦§¤

,`xnbd daiyn .ezepwdl xyt`y oiraøîà̈©
,øîéîà,exagl deln mc`y d`eld lkay £¥©
äNòðdeldøîBàkBìdelnlúòLaïzîúBòî ©£¨§¥¦§©©©¨

,delnd on sqkd z` laiwy drya -àðãaòL©§©§¨
CìCãéãìdzrn jl invr z` caryn ipixd - ¨§¦¨

,iaeg z` rextlìëìeeúàcCúîçîwx `le - §¨§¨¥£¨¨
aegd z` ipnn razie `eaiy in lkl `l` jl
z` dzr cinrn delnd xy`k ok lre ,jgekn
rxtnl xxazp ,aegd z` reazl iyilyd

zryn df iyilyl carzyp xak deldyŸ
.d`eeldd

øîàdéìáøéMà,øîéîàìlr zeywdl `ae ¨©¥©©¦©£¥©
,ax ixaca exe`iaàlàäzòî,jixac jezn - ¤¨¥©¨

deldy rxtnl xxazp ozyly cnrnay
yi ,zernd z` dely dryn iyilyl carzyp

m` oicd didi dn ,le`yläð÷äz` delnd ¦§¨
ozyly cnrna d`eeldd,íéãìBðìàìceåä §¨¦§Ÿ£

úòLaïzîúBòîoiicr eclep `ly el`l - ¦§©©©¨
,okn xg`l `l` d`eeldd zryaéëäénðàìc ¨¦©¦§Ÿ

eð÷d`eeldd z` zepwl elkei `l ok` m`d ± ¨
carzydl leki mc` oi` ixdy .ozyly cnrna

deld carzyp `l ok m`e ,mlerl `a `ly inl
.zernd zpizp zrya clep `l oiicry ,lawnl
ixac z` yxtl oi`y ,eziiyewa iy` ax siqene

xi`n iax zrcl xnin` ly exe`ia it lr ax
,mlerl `a `ly xac dpwn mc`y xaeqd

eléôàczhiyléaøøéàî,øîàcíãàäð÷î- ©£¦§©¦¥¦§¨©¨¨©§¤
exagl zepwdl mc` lekiøácàlLàa,íìBòì ¨¨¤Ÿ¨¨¨

,urd lr genvl micizrd zexit zepwdl oebk
inl d`eeldd z` zepwdl leki oi` mewn lkn

oky ,dry dze`a clep `l oiicryéðäéléî± ¨¥¦¥
`ed xy`k `l` exn`p `l xi`n iax ixac

mlerl `a `ly xac dpwnøáãìinl -BðLiL §¨¨¤¤§
íìBòaxaca zekfl ecia yie clep xaky - ¨¨
,dpwpdìáàcaryle zepwdløáãìinl - £¨§¨¨
BðéàLíìBòaclep `l oiicry -àìiax xn` ¤¥¨¨Ÿ

z` zepwdl xyt` i` ok m`e ,eixac z` xi`n

,d`eeldd zrya mlera did `ly inl aegd
lawnl carzydl leki did `l deld ixdy
eli`e ,delndn zernd z` laiwy drya

m` oia df oica welig lk epivn `l ax ixaca
clep m` oial d`eeldd zrya miiw dpewd did
inl s` liren oipwdy d`xp dfne ,dixg`l

oi`y jgxk lre ,d`eeldd zry xg`l clepy
carzyp deldy mrhn lg oipwdy yxtl

.d`eeldd zrya lawnlàlàøîàáø,éMà ¤¨¨©©©¦
aegd z` dpew ozyly cnrny yxtl yiy
mrhne ,delnd zxin` zrya ,dzr lawnl

xg`

.äåìîa àðL àìi` oixEav opirA `l KMld ,oirA Dpi`e dpYp d`vFdlC b"r`e Ÿ§¨§¦§¨¦§¨¨¦§¨§¥¨§¥¦§¨Ÿ¨¥©§¦¦
:'ipzn ixiinw oYWlW cnrnA.úîc àîòè:dzin xg`l hB oi`C ,EpYi `lC `Ed §©£©§¨§¨¨©§¥©§¦©£¨§¥§Ÿ¦§§¥¥§©©¦¨

.ïéðúBð íéiçî àä:DiA ikFlOi`l EY Kixv `le.eðz øîàc àîòèå,xnFlM ¨¥©¦§¦§Ÿ¨¦§¦§¥¥§©£¨§¨©§§©
:iYW`l hB EpY ipYwcM EpY `xTrn xn`C `nrh ,oipzFp miIgn `d opiwiicC `de§¨§¨§¦©¨¥©¦§¦©£¨§¨©¥¦¨¨§¦§¨¨¥§¥§¦§¦

.eðz øîà àì àäilY ied `l EazM `N` ¨Ÿ¨©§¤¨¦§Ÿ¨¥¨¥
,dzin mEXn EpYi `lC `nrh 'ipznC `PY©¨§©§¦©£¨§Ÿ¦§¦¦¨
,EpY `nilC cr oipzFp oi` iOp miIgn ENt`C©£¦¥©¦©¦¥§¦©§¥¨§

hB EazM xnF`d ipYw `lCn(df)iYW`l ¦§Ÿ¨¨¥¨¥¦§¥¤§¦§¦
xn` i`C n"y ,dzin xg`l EpYi `l znE¥Ÿ¦§§©©¦¨§¦¨©
aikWA i`e ,opiadi `l iOp miIgn ENt` ikd̈¦£¦¥©¦©¦Ÿ¨£¦©§¦¦§¦
opiadi EazM `N` EpY xn` `lC b"r` rxn§©§Ÿ¨©§¤¨¦§¨£¦©

:ixEfW oFrnW iAxM.øìB÷a àöBiä:bxdl §©¦¦§§¦©¥§¨¥¨¥
.ézLàì èb eáúk øîàåwwGY `NW icM §¨©¦§¥§¦§¦§¥¤Ÿ¦¨¥

:mail.eðzéå eázëé elà éøäKFYnC §¨¨£¥¥¦§§§¦§§¦
,DizNnl xnB `l FWtp lr lEdA `EdW¤¨©©§Ÿ¨©§¦§¥

:DiYrC ded EpzE EazM EdinE.Løôîä ¦¦§§£¨©§¥©§¨¥
:mIA.àøiLa àöBiäå:xAcOl.ïkñîä óà ©¨§©¥§©¨¨©¦§¨©©§ª¨

:rxn aikW'éñøb ìàeîLc déúlîa §¦§©§¦§¥¦§¥¨§¦
.àîòè éàî :Eãéa éì äåìî,dpw delnA ¦§¨¦§¨§©©£¨§¦§¨¨¨

:DiIpwlC `pirA `zil `døîBàk äNòð ¨¥¨§¥¨§¦§¦¨©£¨§¥
.Bì:delOl del.úBòî ïzî úòLa Ÿ¤©©§¤¦§©©©¨

:d`eldC.àðãaòMîo`n lkl `YWdn §©§¨¨¦©§©§¨¥©§¨§¨©
ipFltl EdpY l"` iM KMld ,Kzngn iz`C§¨¥¥£¨¨¦§¨¦§¥¦§¦
zFrn oYn zrXnC `zNn i`NBi ¦̀©©¦§¨§¦§©©©¨

:Dil cArYW`.äð÷ä:Ff deln.íéãìBðì ¤§©§¥¥¦§¨¦§¨§¨¦
:d`eld DzF` xg`l clFp lAwnd dGW¤¤©§©¥©§©©¨©§¨¨

.eð÷ àìc énð éëämEXn `nrhC oeikC ¨¦©¦§Ÿ¨§¥¨§©£¨¦
d`eld zrWA del Dilr liAwC `cEArW¦§¨§©¦£¥Ÿ¤¦§©©§¨¨
`Ed DizOgn iz`C i`dl icEArYW`l§¦§©§¥§©§¨¥¥©¨¥
`l ,`YrW `iddA mlFrA did `l Edi`e§¦Ÿ¨¨¨¨§©¦©§¨Ÿ

:ipwäð÷î íãà øîàc øéàî 'øì 'éôàå ¨¦©£¦§©¥¦§¨©¨¨©§¤
.íìBòì àa àlL øáczFxR xkFn oFbM ¨¨¤Ÿ¨¨¨§¥¥

:izcEvn dlrYX dn F` lwC.élî éðäiM ¤¤©¤©£¤§¨¦¨¥¦¥¦
xacl la` ,mlFrA FpWIW mc`l dpwn©§¤§¨¨¤¤§¨¨£¨§¨¨

:`l mlFrA Fpi`W¤¥¨¨Ÿ
àéääá

øáñ÷`RR axlE z"`e .oFcTR `pW `l deln `pW `l ax xn` iM `RR ax ¨¨©©¨¨¦¨©©Ÿ§¨¦§¤Ÿ§¨¦¨§§©¨¨
ike oixEav oi` 'it`e oYWlW cnrnA 'ipzn iwF` `l i`O` DitEB axe§©¥©©Ÿ¥©§¦§©£©§¨§¨©£¦¥§¦§¦
`nrh i`dn oM m` oYWlW cnrnA 'ipznC `pWil Dil rnWn `lC mEXn `niY¥¨¦§Ÿ©§©¥¦§¨§©§¦§©£©§¨§¨¦¥¥©©§¨
Dil rnWn `l 'ipznC b"r` l"ie ciaf axM Kxn` `l `RR axC xninl Dil ded£¨¥§¥©§©¨¨Ÿ¨©§©§¦§§©§¦Ÿ©§©¥

`RR ax `z`Cn n"n 'b cnrnA axl§©§©£©¦§¨¨©¨¨
mrhe gM Fl WIW rnWn ciaf ax` ibElti`l§¦§¥©©§¦©§©¤¥Ÿ©§©©
mEXn axC `zNin `Wxtn `l oipr mEWaC¦§¦§¨Ÿ§¨§¨¦§¨§©¦

:oYWlW cnrn©£©§¨§¨
éànîz"`e .EazM ipYw `le EpY ipYwCn ¦©¦§¨¨¥§§Ÿ¨¨¥¦§§

ikd 'it`C 'irnW` EpY ipYwC `d̈§¨¨¥§©§§¦©£¦¨¥
bilRC iAxM xxgWl miWxFId z` oitFM oi ¥̀¦¤©§¦§©§¥§¤¦§¨¦
ied `l EpzC xn`e opAxC` inlWExiA¦©§¦©§©¨¨§¨©¦§Ÿ£¥
'ipznC l"ie oitFM oi`e EazkM `N` ExxgiWM§¦§§¤¨§¦§§¥¦§§©§¦
ixaC miIwl devn oicA opirEnW`l `z` `lŸ¨¨§©§¦¨§¦¦§¨§©¥¦§¥
`N` e`l m` miIwl miWxFId oitFM m` zOd©¥¦¦©§¦§©¥¦©¤¨
cFre dzin xg`l hB oi`C 'irEnW`l§©§¦§¥¥§©©¦¨§

:`iz` opAxM `nYqnC§¦§¨¨§©¨¨©§¨
àôebEdpY 'EM ax xn` `pEd ax xn` ¨¨©©¨¨©©§¥

.dpw oYWlW cnrnA ipFltl¦§¦§©£©§¨§¨¨¨
FgxM lrA dpw 'b cnrnaC z"x oke `"aixF`¦¨§¥¦§©£©¨¨§©¨§
FpFvxn `N` ipw `l i`C cwtp lW F` del lW¤Ÿ¤¤¦§¨§¦Ÿ¨¥¤¨¥§
EkxvEd dOl dpw oFcTtA `weC xn`C o`nl§©§¨©©§¨§¦¨¨¨¨¨§§
xnFl d`xp oi`e ikf Fl xn`i 'b cnrn oTzl§©¥©£©Ÿ©§¥§¥¦§¤©
ciA oFcTRd oi`W mFwnl oTzl EkxvEdC§§§§©¥§¨¤¥©¦¨§©
m` lirFi `lC mixg` ciA `N` cwtPd©¦§¨¤¨§©£¥¦§Ÿ¦¦

ciA oFcTRd oi`WM s` cFre ikf xn`icwtPd Ÿ©§¥§©§¤¥©¦¨§©©¦§¨
mzd xn`cM `zicF`A dpwi(.hnw sc a"a) ¦§¤§¦¨¦§¨©¨¨

`N` `xFIB xEQi` iAn `zicF` `wtp ikdC ©̀§¨¥©§¨¦¨¦¥¦¦¨¤¨
oke ipw cwtp lW FgxM lrA 'it`C mdl d`xp¦§¤¨¤©£¦§©¨§¤¦§¨¨¥§¥
Edpipwil ikid `ax xn`wC `xFIB xEQi` iAB©¥¦¦¨§¨¨©¨¨¥¥¦§¦§
`pilf` `l 'b cnrnA i` ifEf iPdl ixn ax©¨¦§©¥¥¦§©£©Ÿ¨§¦¨
oi`e k"rA dpFw did KlFd did m`C rnWn©§©§¦¨¨¥¨¨¤§§¥
itl dSxzn did mW KlFd did m` xnFl©¦¨¨¥¨¨¨¦§©¤§¦
ipFvx oi` xnFl xEQi` iptA WiIAzn didW¤¨¨¦§©¥¦§¥¦©¥§¦

`Eddl EdinE `ax ciA oFcTRd did `nYqn iM dkf Fl xn`i `NW `plif` `l xninl 'il ded oYWlW cnrn `lA oM m`C§¦¥§Ÿ©£©§¨§¨£¨¥§¥©Ÿ¨¦§¨¤ŸŸ©§¥¦¦§¨¨¨¨©¦¨§©¨¨¦§©
Dil wiRn ikd e`laC `N` FYrCn `N` ipw `lC rnWn 'EM delOn Dil `ipYWn `wC d`pd `iddA KEnqA WxtnC `nrh©§¨¦§¨¥§¨§©¦£¨¨§¨¦§©§¨¥¦¦§¤©§©§Ÿ¨¥¤¨¦©§¤¨¦§©¨¥©¦¥

:`nrh `Eddneäðzoke lFgnl lFki Fpi` oYWlW cnrnA dpYnA ozp F` xkn lEgn FlgnE xfge Fxiagl aFg xhW xkFOdC b"r`C z"x xnF` .dpw 'b cnrnA ipFltl ¥©©§¨§¥¦§¦§©£©¨¨¥§§©¥§©©£¥§¨©¨£¨¨©¨©§©¨¨§©£©§¨§¨¥¨¦§§¥
oiWECwC a"tA rnWn(.gn sc)l`EnWC Edl zi` `nlr iNEM `ni` zirAi`e l`EnWC Dil zi` xnE l`EnWC Dil zil zWCEwn c"nC l`EnWcA ibilR xhWA delnA xn`wC ©§©§§¦¦§¨¨©§¦§¤¦§¨§¦¥§¦§¥§§¤¤¥¥¦§¥©¦¥¦§¥§¦¨¦¥¨¥©§¨¦§¦§¥

delnA 'b cnrnA dpw i` `pEd axcA ibilR dR lr delnA xn`w ike ipixg`l lignE Dcicl wiaW `lC DYrC dknqC xaq zWCEwn c"n ibltinw DYrC dknq dX`aE§¦¨¨§¨©§¨¨¦§§¥§¤¤¨©§¨§¨©§¨§Ÿ¨¦§¦¨©¥§©£¦¥§¦¨¨©§¦§¤©¤§¦¥¦§©¨¦¨¨§©£©§¦§¤
wiQn `l i`O`e DYrC dknq `lC xhWA deln iAB Dil zi`C o`nl zWCEwn i`O` lFgnl lFki i`e zWCEwn `nlr iNEkl delnA s` `pEd axC Edl zi` i`C rnWn©§©§¦¦§§©¨©§¦§¤§¥©§¨§¤¤§¦¨¦§©©§¤¤§©§¦¥©¥¦§¤¦§¨§Ÿ¨§¨©§¨§©©Ÿ©¦
z"`e lFgnl lFki Fpi` oYWlW cnrnaC rnWn `N` xhWA delO` l`EnWC` wiQncM ibilR DYrC dknq dX`aE dR lr deln ENit` delnA dpw `nlr iNEM `ni` zirAi`e§¦¨¦¥¨¥©§¨¨¨§¦§¤£¦¦§¤©¤¨¦¨¨§¨©§¨§¦¥¦§©¦©¦§¥©¦§¤¦§¨¤¨©§©¦§©£©§¨§¨¥¨¦§§

laFgd 'tA(.ht sc w"a)FhA DzAEzM oiAfzE KixRC mixg`A dlagW `id iABlkEY `l f`C oYWlW cnrnA xFMnY iYM` `YWde dlgn i`Ce DlrA iAbl lM iPWnE d`pd za §©¥©¥¦¤¨§¨©£¥¦§¨¦§©¦§¨¨§©£¨¨§©¥¨§©¥©§¨©©¨£¨§©§¨©©¦¦§§©£©§¨§¨§¨Ÿ©
n"aC w"tqA oke FzlAg zFAbl icM lrAd dSxzi mWC 'b cnrnA xFMnY DlraA dlagW iAB cFre ipw FgxM lrA 'it`C ziWixR `d dSxzi `l i`Ce lrAdC b"r`C lFgnl¦§§§©©©©©Ÿ¦§©¤¨§¦¦©£¦§©¨§¨¥§©¥¤¨§¨§©§¨¦§§©£©§¨¦§©¤©©©§¥¦§©¨¨§¥§§

(:hi sc)`nlC WEgip `YWde l`EnWcl `zi` n"y iPWnE 'EM ixWY cr dpzp `le oqipA oYil dazM `nlC WEgip lrAl xifgi i`O` dcFn dX`dW onfA KixRC xaFW `vn iAB©¥¨¨¨§¨¦¦§©¤¨¦¨¨©©©§¦©©©¥¦§¨¨§¨¦¥§¦¨§Ÿ¨§¨©¦§¥§©¥¦¨§¦§¥§©§¨¥¦§¨
cnrnA dxkn `OWC llM WEgl oi` xaFW iAB mzdC l"ire mlFrl diIaB icil `aY `NW xWt`C dAEzkA 'b cnrn EpiTY `lC l"ie lFgnl dlFki Dpi`C 'b cnrnA dxkn̈§¨§©£©§¥¨§¨¦§§§Ÿ©¦©£©¦§¨§¤§¨¤Ÿ¨Ÿ¦¥§¦¨§¨§§¨¨©¥¨¥¨§¨§¤¨¨§¨§©£©
xaFXdW gkEn f` dgin m`e xwW xaFXd i`Ce wzW ENit` F` dSxzp lrAdW mixnF`e micr Wi m`e dxikOd ExRki dX`de lrAd k"` dxkOW micr oi` m`C oYWlW§¨§¨§¦¥¥¦¤¨§¨©©©§¨¦¨¦§§©§¦¨§¦¥¥¦§§¦¤©©©¦§©¨£¦¨©©©©¨¤¤§¦¦¨¨¨¤©¨

:'EM oqipA oYil dazM `nlC Wginl `Mile zn`ãîòîaDil xn`e miakFM caFr deNd F` cwtPd m` miakFM caFrA oYWlW cnrn EpiTY `lC z"x xnF` .dpw oYWlW ¡¤§¥¨§¥©¦§¨¨§¨¦¥§¦¨§©£©§¨§¨¨¨¥§Ÿ©¦©£©§¨§¨§¥¨¦¦©¦§¨©Ÿ¤¥¨¦§¨©¥
l`xUil l`xUi xn`e miakFM caFr lAwOd m`e dpw `l 'b cnrnA d"d miakFM caFrl dIkf oi`C oeiM dpw `l ikf Fl xn` ENit`C oeiM dpw `l xg` l`xUil EdpY l`xUi¦§¨¥§¥§¦§¨¥©¥Ÿ¨¨¥¨©£¦¨©§¥Ÿ¨¨¥¨§¥§¦¨§¥¨¦§©£©Ÿ¨¨§¦©§©¥¥¨¦§¨©¦§¨¥§¦§¨¥
Fpi`W `l m` 'b cnrnA Fl xn` m` 'it` miakFM caFrl oYi `l FA xfFg m` la` 'b cnrn `lA Dil xn` 'it` oYi FA xfFg Fpi`W onf lM miakFM caFr ipFltl EdpY§¥¦§¦¥¨¦¨§©¤¥¥¦¥£¦¨©¥§Ÿ©£©£¨¦¥Ÿ¦¥§¥¨¦£¦¦¨©§©£©¦Ÿ¤¥
miakFM caFrd oFnn oMW lM `nrh `lA `zkld iedC 'b cnrn ici lr Eriwtd l`xUi lW FpFnn m`C dpwC d`xp miakFM caFr ozFPd m`e miakFM caFrd on hnXdl lFkï§¦¨¥¦¨¥¨¦§¦©¥¥¨¦¦§¤§¨¨§¦¨¤¦§¨¥¦§¦©§¥©£©©£¥¦§§¨§Ÿ©§¨¨¤¥¨¨¥¨¦

`xzA lfFBdA 'ixn`cM mkpiC KM miakFM caFrl Fl opixn`W Dil opipiiC mdipicaC cFre(.biw w"a): §¦§¦¥¤©§¦¨¥¤©§¦¨§¥¨¦©¦§¤¦§©§¦§©¥©§¨
äð÷ä'iR ikd EpwC iOp ikd iqxbC mixtQle Epw `lC iOp ikd zFrn oYn zrWA oiicr EclFp `NW dWlW cnrnA miclFPl dpwd 'iR .Epw `lC iOp ikd miclFPl ¦§¨©¨¦¨¥©¦§Ÿ¨¦¦§¨©¨¦§©£©§Ÿ̈¤Ÿ§£©¦¦§©©©¨¨¥©¦§Ÿ¨§©§¨¦§©§¥¨¥©¦§¨¨¥¦

:ok ixg` EclFp 'it` Epw oYWlW cnrnA `dC EpwC p"d oiicr EclFp `NW oipw zrWA Eed `lC dWlW cnrn `lA `nlrA oipwA miclFPl dpwdøáãìFpi`W ¦§¨©¨¦§¦§¨§©§¨§Ÿ©£©§Ÿ̈§Ÿ£¦§©¦§¨¤Ÿ§£©¦§¨§¨§©£©§¨§¨¨£¦§©£¥¥§¨¨¤¥
dAx dX`daC mlFrl `A `NW xacl `le l"alyc dpwn mc` Dil zi`C `niiw `pEd axC `AiN` `ibEq Kd .xn` in mlFrA(.bv zenai)E`AXn lwC zFxiR iAB Dil zi` ¨¨¦¨©©§¨©¦¨§©¨©§¨§¦¥¨¨©§¤§Ÿ§¨¨¤Ÿ¨¨¨¦§¨¦¨©¨¦¥©¥¥¤¤¦¤¨

zOW in wxRaE FA xFfgl lFki Fpi` mlFrl(.anw sc a"a)clYWkl mzd Dil zi`C `pEd axCn `kRi` ied ongp axe dpw `l clYWkl s` xAErl dMfOdC `pEd ax xn`w ¨¨¥¨©£§¤¤¦¤¥¨¨©©¨§©§©¤§¨©¦§¤¥¥Ÿ¨¨§©©§¨£¥¦§¨¦§©¨§¦¥¨¨¦§¤¥¥
dAx dX`daE dpw(.bv zenai)`iddn Epiid mlFrl `A `NW xaC dpwn mc`C xi`n 'xl Dil opirnW `kidn z"`e FA xFfgl lFki mlFrl E`AXn s` ongp ax xn`w ¨¨§¨¦¨©¨¨¨©©©§¨©¦¤¨¨¨¨©£§¥¥¨©§¦¨¥§¥¦§¨¨©§¤¨¨¤Ÿ¨¨¨©§¥©¦

ipYwC(:bv my)zWCEwnC xxgYW`W xg`l xiIBz`W xg`l ipYw `dC mlFrl `A `NW xacl dpwn mc`C iOp opirnW `tEB `iddn zWCEwn ixxgYWYWe ixiIBzYW xg`l §¨¨¥§©©¤¦§©§¦§¤¦§©§§¦§¤¤¥©¦¨©§¦¨©¦§¨¨©§¤§¨¨¤Ÿ¨¨¨§¨¨¨¥§©©¤¤§©¥§©©¤¤§©§¥¦§¤¤
zFxiR n"xl dpwn mc`C DPin opitliC b"r`e llM mlFrA EdpzilC miclFpl EnC `le xExgWe zExiB mixQEgOW `N` mlFrA Edpzi` care miakFM caFrC xnFl WielwC §¥©§¥¨¦§¤¤¦§§¨¨¤¨¤§¨¦¥§¦§§Ÿ¨§¨¦§¥§§¨¨§¨§§©§¦¨¦¨§¨¨©§¤§¥¤¤

xn`C awri oA xfril` iAxC DizHiWA i`wC xninl ol zi`C mEXn Epiid opibltn `le(:aq oiyeciw)Ef dbExr zFxiR lr dnExY Eidi oixAEgn Ef dbExr zFxiR xnF`d §Ÿ©§§¦¨©§¦§¦¨§¥©§¨¥§¦¨¥§©¦¤¦¤¤¤©£Ÿ§¨©¨¥¥£¨§¨¦¦§§¨©¥£¨
:oiniIw eixaC EWlYie WilW E`iaIWkl oiWElYd©§¦¦§¤¨¦§¦§¦¨§§¨¨©¨¦

m`

àðL àìå äåìîa àðL àì áø øîà ék àtt áø øáñ÷̈¨©©¨¨¦¨©©Ÿ§¨§¦§¤§Ÿ§¨

àì àtt áøk øîà àì àîòè éàî ãéáæ áø ïBãwôa§¦¨©§¦©©§¨Ÿ¨©§©¨¨Ÿ

øîBàä éðz÷cî éànî òøî áéëLa ïéúéðúî àî÷Bzéî¦§¨©§¦¦¦§¦§©¦©¦§¨¨¥¨¥

eðzé àì úîe écáòì äæ øeøçL øèLe ézLàì äæ èb eðz§¥¤§¦§¦§©¦§¤§©§¦¥Ÿ¦§

øîàc àîòè ïéðúBð íéiçî àä úîc àîòè äúéî øçàì§©©¦¨©§¨§¥¨¥©¦§¦©§¨§¨©

áb ìò óà òøî áéëLe ïéðúBð ïéà eðz øîà àì àä eðz§¨Ÿ¨©§¥§¦§¦§©©©©

àöBiä íéøîBà eéä äðBLàøa ïðúc ïéðúBð eðz øîà àìc§Ÿ¨©§§¦¦§©¨¦¨¨§¦©¥

eøæç eðzéå eázëé elà éøä ézLàì èb eáúk øîàå øìB÷a§¨§¨©¦§¥§¦§¦£¥¥¦§§§¦§¨§

éøeæL ïBòîL éaø àøéiLa àöBiäå Løônä óà øîBì©©©§¨¥§©¥§©¨¨©¦¦§§¦

é÷úî ïkeñîä óà øîBàïì àîéð ïàîe éMà áø dì ó ¥©©§¨©§¦¨©©¦©¥¨¨

àôeb àéä ïðaø àîìc àéä éøeæL ïBòîL éaø ïéúéðúîc§©§¦¦©¦¦§§¦¦¦§¨©¨¨¦¨

éðBìôì Bì eäðz Eãéa éì äðî áø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©¨¤¦§¨§§¥¦§¦

ìL ãîòîaáøc déúléî àøazñî àáø øîà äð÷ ïzL §©£©§¨§¨¨¨¨©¨¨¦§©§¨¦§¥§©

äåìîa eléôà áø øîà íé÷ìàäå àì äåìîa ìáà ïBãwôa§¦¨£¨§¦§¤Ÿ§¨¡Ÿ¦¨©©£¦§¦§¤

Eãéa éì äåìî éåìc déîMî ìàeîL øîà énð øîzà¦§©©¦¨©§¥¦§¥§¥¦¦§¤¦§¨§

ìL ãîòîa éðBìôì Bì eäðzøîà éàî àîòèå äð÷ ïzL §¥¦§¦§©£©§¨§¨¨¨§©§¨©¨©

Cì àðãaòL úBòî ïzî úòLa Bì øîBàk äNòð øîéîà£¥©©£¨§¥¦§©©©¨©§©§¨¨

øîéîàì éMà áø déì øîà Cúîçî eúàc ìëìe Cãéãì§¦¨§¨§¨¥£¨¨¨©¥©©¦©£¥©

úBòî ïzî úòLa eåä àìc íéãìBðì äð÷ä äzòî àlà¤¨¥©¨¦§¨§¨¦§Ÿ£¦§©©©¨

äð÷î íãà øîàc øéàî éaøì eléôàc eð÷ àìc énð éëä̈¦©¦§Ÿ¨©£¦§©¦¥¦§¨©¨¨©§¤

ìáà íìBòa BðLiL øáãì éléî éðä íìBòì àa àlL øác̈¨¤Ÿ¨¨¨¨¥¦¥§¨¨¤¤§¨¨£¨

éMà áø øîà àlà àì íìBòa BðéàL øáãì§¨¨¤¥¨¨Ÿ¤¨¨©©©¦
àéääá

המביא גט פרק ראשון דף יד עמוד ב - בשיתוף מהדורת טובי'
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קה "xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr bi sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iying meil)

,`xnbd daiynáø øîà ék ,àtt áø øáñ÷± ¨¨©©¨¨¦¨©©
cnrn'a zepwdl xyt`y ax xn`y dn

,'ozylyàðL àìïBãwôa àðL àìå äåìîa- Ÿ§¨§¦§¤§Ÿ§¨§¦¨
mpzil el deive xg`l zern deld m` welig oi`

,cwtp lv` oecwta miievn md m` e` ipeltl
xaecn m` okle .df oipw epwiz d`eelda s`y
m` `weec edfy xne` ax did `l ,df oipwa

.oecwta epiidc ,oira zeievne zexeav zernd
ax ixac itl epzpyn z` `tt ax x`ia jkitle

.rxn aiky zpzna

,`xnbd zl`eyàîòè éàî ãéáæ áødn iptn - ©§¦©©§¨
àtt áøk øîà àìzpzna xn`p epizpyn oicy Ÿ¨©§©¨¨

ciaf ax zrcly ,`xnbd daiyn .rxn aikyàìŸ
ïéúéðúî àî÷Bzéîdpynd cinrdl xyt` i` ± ¦§¨©§¦¦

.òøî áéëLaéànî,ok gken oipn -éðz÷cî- ¦§¦§©¦©¦§¨¨¥
,dpynd zligza iepyy dnnèb eðz øîBàä'¨¥§¥

äæàì ,úîe écáòì äæ øeøçL øèLe ,ézLàì ¤§¦§¦§©¦§¤§©§¦¥Ÿ
.'äúéî øçàì eðzé,xnele wcwcl `pzd zpeeke ¦§§©©¦¨

càîòèe` hbd z` mipzep oi`y daiqdy - ©§¨
meyn `id xexgydúîcxexgy e` hb oi`e , §¥

,dzin xg`l legl lekiíéiçî àäm` mle` - ¨¥©¦
ig epcer ozepdïéðúBðlr xexgyd e` hbd z` §¦

utg ok` m`d aey el`yl jixv oi`e ,eieeiv it
c wcwcl `pzd siqed cere .edepziyàîòè± ©§¨

ote`a `l` dpi` igl zn oia weligdyøîàc§¨©
,'eðz'df oeyl `pzd hwpe ,dpyna xkfpy itk §

wiicpy ick'eðz' øîà àì àädeiv `l m`y - ¨Ÿ¨©§
eazk' e` 'izy`l hb eazk' xn` `l` ,ef oeyla

,'icarl xexgy xhyïéðúBð ïéàz`e hbd z` ¥§¦
elit`e ,[edepziy xn`i m` `l`] xexgyd
`ny yegl yiy itl ,dfa mrhde .ig `edyk

wgvl ick wx ok xn`e ,dyxbl zn`a oeekzp `l
xne` m` wxe .dyxbl ywan `edy xeaqzy da

.dyxbl ezpeek ok`y oiadl yi 'epz'åeli` §
òøî áéëLy epic ixdøîà àìc áb ìò óà §¦§©©©©§Ÿ¨©

'eðz','eazk' `l` ,izy`l hbïéðúBðz` dy`l §§¦
hbdïðúc .(:dq) oldl dpyna epipy oky - ¦§©

,hb el aezkl mixg`l devnd oica zwqerd

z` dy`l ozil xyt` i` llk jxcay s`y
xn`i m` `l`] cal df ieeiv it lr hbd
dyxbl oeekzp `ly yegl yi oky ,[edepziy

jixrdl yiy minrt mpn` ,da wgvl `l`
`pzde .zn`a hbd zpizp lr zeevl ezpeeky

,dfa zekldd zriaw xcq z` hxtnäðBLàøä¦¨
eéäminkg,íéøîBàyàöBiäzxifba bxdidl ¨§¦©¥

oezp `edyk zeklndøìB÷aly zlyly ± §¨
,lfxaøîàåmy micnerl dry dze`aeáúk' §¨©¦§

,'ézLàì èbelà éøäeázëéeðzéåhbd z` ¥§¦§¦£¥¥¦§§§¦§
ick dyxbl dvexy d`xp eixacn oky ,ezy`l
oeekzpe ,ezzin xg`l mail wwcfz `ly

`le 'eazk' xn`y dne .jkl migely mzepnl
zayein ezrc oi` ezldae exrv z`tn ik ,'epz'

.'epz' xnele eixac miiql gkye ,eilreøæç̈§
e siqedl minkgøîBìyóàLøônäbiltnd ± ©©©§¨¥

,o`k ezy` z` xizene wegx mewnl miaàöBiäå§©¥
exirnàøéiLajxcae ,wegx mewnl xacna §©¨¨

eyrp ,'izy`l hb eazk' exn` mzkild
.mdizeypl epzile hb aezkl migely mirneyd

yxtl yi ,dpkq mewnl mikledy xg`n ik
`l `ny yygn mdizeyp z` yxbl epeekzpy
s`e ,zepebr miypd dpx`yize aeyl mcia dlri

eniiq `l dpkqd zcxh z`tny zelzl yi mda
.'izy`l hb epze eazk' xnel mzpeeke ,mdixac

ïkeñîä óà ,øîBà éøeæL ïBòîL éaømb - ©¦¦§§¦¥©©§¨
mipzep ,'izy`l hb eazk' xn`y rxn aiky
wgvl oeekzpy zelzl oi` ea s` oky ,dl eze`
on dxhetl oeekzp i`ce `l` ,ef drya ezy`a

.'epz' xnel gky eileg zcxh zngne ,meaiid
aikya epzpyn z` ciaf ax cinrd `l jkitle
m`y meyn ,'epz' `weec hwp `pzd ixdy .rxn

lrad m` s` dl mipzep oi` 'eazk' lrad xn`
ig oia welig eprinydl `a `pzdy oeike ,ig
mipzep ig lrad m` ,df ote`ay ,'epz' hwp ,znl

cinrp eli`e .mipzep oi` zn `ed m`e hbd z`
'eazk' xn`a s` ok m` ,rxn aikya dpynd
el did `le ,ig lrad m` hbd z` dl mipzep

.'epz' xnele wcwcl `pzl
é÷úîódìáø,éMà,ciaf ax ly ezgked lr ©§¦¨©©¦
ïàîeàîéðïìepl xn` ine -ïéúéðúîc- ©¥¨¨§©§¦¦

zhiya epizpynyéaøïBòîLéøeæL,àéäàîìc ©¦¦§§¦¦¦§¨
zhiya `ny -ïðaø,àéädey ,mdixacle ©¨¨¦

hb eazk' xn` m`e ,df oica `ixal rxn aikyd

m`e ,'epz' xn`iy cr eze` mipzep oi` 'izy`l
ixacke rxn aikya zxacn epizpyny okzi ok

.`tt ax

zepwdl xyt`y ax ixaca oecl `xnbd zxfeg
:df oic mrhae ozyly cnrna oenn

àôebøîàáøàðeäøîà,áøexagl xne`d ¨¨©©¨¨©©
äðî'yiéìEãéa,eäðzBì'éðBìôìel xn` m` , ¨¤¦§¨§§¥¦§¦
jkãîòîaìLïzLoenndy ine ozepd ± §©£©§¨§¨

,lawnde ezeyxaäð÷.dpnd z` lawndøîà ¨¨¨©
,àáødéúléî àøazñîáøc`xaqd cvn ± ¨¨¦§©§¨¦§¥§©

`l` epi` ax ly epicy il d`xpïBãwôa, §¦¨
,oecwt zxeza oira elv` `vnp dpndyìáà£¨

äåìîaxne` dzre exagl deldy dpna ± §¦§¤
,xg`l dpnd z` zzl deell delndàìdpw Ÿ

.xazqn jk .dpnd z` lawndåitl mle` §
,zn`díé÷ìàäipixd xnelk ,[dreay oeyl-] ¨¡Ÿ¦
y raypøîàáøcnrna zepwdl xyt`y df oic ¨©©
,ozylyeléôà.äåìîa £¦§¦§¤

s` liren ozyly cnrny di`x d`ian `xnbd

:ax zrca `ax xn`y itk ,d`eelda
øîzàénðmi`xen` mya mb yexita epipy ok ± ¦§©©¦

,mipey`xøîàìàeîLdéîMî,éåìcdeln ¨©§¥¦§¥§¥¦©§¤

dell xn`yäåìîéìEãéayi d`eld ly aeg ± ¦§¤¦§¨§
,jilr ileäðzBìéðBìôì,el jiiy aegd `diy ± §¥¦§¦

z`f xn` m` ,zernd z` el rxtzeãîòîa§©£©
ìLïzLaegd lawne delde delnd eidy ± §¨§¨

,dry dze`a my migkepäð÷z` lawnd ¨¨
.aegd z` el rextl aiig delde ,d`eldd

,`xnbd zl`eyàîòèåéàîdkf cvike recn ± §©§¨©
miieqn xac mey o`k oi` ixde ,delOA lawnd©¦§¤

,`xnbd daiyn .ezepwdl xyt`y oiraøîà̈©
,øîéîà,exagl deln mc`y d`eld lkay £¥©
äNòðdeldøîBàkBìdelnlúòLaïzîúBòî ©£¨§¥¦§©©©¨

,delnd on sqkd z` laiwy drya -àðãaòL©§©§¨
CìCãéãìdzrn jl invr z` caryn ipixd - ¨§¦¨

,iaeg z` rextlìëìeeúàcCúîçîwx `le - §¨§¨¥£¨¨
aegd z` ipnn razie `eaiy in lkl `l` jl
z` dzr cinrn delnd xy`k ok lre ,jgekn
rxtnl xxazp ,aegd z` reazl iyilyd

zryn df iyilyl carzyp xak deldyŸ
.d`eeldd

øîàdéìáøéMà,øîéîàìlr zeywdl `ae ¨©¥©©¦©£¥©
,ax ixaca exe`iaàlàäzòî,jixac jezn - ¤¨¥©¨

deldy rxtnl xxazp ozyly cnrnay
yi ,zernd z` dely dryn iyilyl carzyp

m` oicd didi dn ,le`yläð÷äz` delnd ¦§¨
ozyly cnrna d`eeldd,íéãìBðìàìceåä §¨¦§Ÿ£

úòLaïzîúBòîoiicr eclep `ly el`l - ¦§©©©¨
,okn xg`l `l` d`eeldd zryaéëäénðàìc ¨¦©¦§Ÿ

eð÷d`eeldd z` zepwl elkei `l ok` m`d ± ¨
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y mixaeq,'éëæk åàì CìBä'mipzep oi` okle ¥¨¦§¦
dkf `l mdia` ixdy ,lawnd iyxeil dpznd
,exn`e `nw `pz ixac lr etiqedy `l` ,da

úéîc áb ìò óàå,glynd zny s` ±ïðéøîà àì §©©©§¦Ÿ©§¦¨
,'únä éøác íéi÷ì äåöî'ixac miniiwn ep` oi`e ¦§¨§©¥¦§¥©¥

.eiyxeil zernd exfgi `l` ,zny ozepd
åd'íéøîBà Lé'iyxeil zernd z` ozil exn`y §¥§¦

mixaeq ,lawnd,'éëæk CìBä'lawnd mda dkfe ¥¦§¦
eiyxei mda ekf znyke ,cin.

á÷òé éaø íeMî øîà àéNpä äãeäé éaø©¦§¨©¨¦¨©¦©¦©£Ÿ
øéàî éaø íeMî øîàL,znd ixac miiwl devn ¤¨©¦©¦¥¦

y xaeq'éëæk åàì CìBä',ig ozepd m` okle ¥¨¦§¦
glynl zernd exfgiúéîc àëéä eäéî ,- ¦¥¨§¦

,ozepd zn m` mle`éøác íéi÷ì äåöî' ïðéøîà©§¦¨¦§¨§©¥¦§¥
'únä.lawnd iyxeil zernd epzpie ©¥

e÷Bìçé íéøîBà íéîëçåozepd iyxei oia ©£¨¦§¦©£
c meyn ,lawnd iyxeileäì à÷tñîmiwtzqn §©§¨§

devn' m`de ,'ikfk jled' m`d ,zekldd izya
.ewelgi wtqne ,'znd ixac miiwlïàëålaaa §¨

'àãeL' eøîàéãòómd mby .dwelgn ¨§¨¨¦
lr rxkei xacdy xzei aeh mzrcle ,miwtzqn

.glynd oevx z` gilyd zpad it

ïðéòeîLàì àúà äNòî ¯ àéNpä ïBòîL éaøå§©¦¦§©¨¦©£¤¨¨§©§¦¨
ely dyrndy minkg mze`y eprinydl `a -

.awri iaxe ozp iaxk exed mdiptl `a
c `xnbd,df yexit dgeàìoica mi`pzd ewlgp Ÿ

i`ce `l` ,'ikfk jled'aozepdy ote`,àéøa §¨¦
,éâéìt àì àîìò éleëce`l jled' lkd ixacle §¥¨§¨Ÿ§¦¥

.glynl zernd exfgie ,'ikfkéàîa àëäå§¨¨§©
ïðé÷ñò,`ziixaaòøî áéëLa,dpn glyy ©§¦¨¦§¦§©

éâìôéî÷ ïðaøå øæòìà éaøc àzâeìôáe± ¦§§¨§©¦¤§¨¨§©¨¨¨¦§§¥
xfrl` iax zwelgna miwleg `ziixaa mi`pzd

,opaxeïðúc,åét ìò åéñëð ÷lçîäwlgny in - ¦§©©§©¥§¨¨©¦
lr `l` deya ewlgi `ly xnelk .eipal eiqkp

.ezwelg itãçàå àéøa ãçà ,øîBà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¥¤¨¨¦§¤¨
ïkeñîoi`y epic ,dleg oiae `ixa `ed m` oia - §¨

`l` ,miliren eixacúeéøçà ïäì LiL íéñëð- §¨¦¤¥¨¤©£¨
zerwxw,ä÷æçáe øèLáe óñëa ïéð÷ðjxck ¦§¦§¤¤¦§¨©£¨¨

,cinz mipwp md eayúeéøçà ïäì ïéàLå- §¤¥¨¤©£¨
milhlhnïéà,äëéLîa àlà ïéð÷ð.mpiipw edfy ¥¦§¦¤¨¦§¦¨

rxn aiky ly eixac oi` xfrl` iax zrcly

.mc` lkk epice ,mipewelà ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥
elàå,oilhlhn oiae zerwxw oia -ïéð÷ðäøéîàa ¨¥¦§¦©£¦¨

miaezkk rxn aiky ixacy meyn ,cala

.el ozil a`d xn`y dna dkf oa lke ,mixeqnke
Bì eøîàdid ixde ,xfrl` iaxl minkgäNòî ¨§©£¤

ìëBø éða ìL ïnàaäøîàå ,äìBç äúéäL, §¦¨¤§¥¥¤¨§¨¨§¨§¨
ïúpéz¦¨¥

.ïéà eäì øîà:`pxCdn.àì eäì øîà:xfFg Fpi` xFfgl `A m` lirl 'ixn`cM ¨©§¦§©©§¨¨©§Ÿ¦§¨§¦§¥¦¨©£¥¥
.Bì eøîà:i`YqFC 'xl.ãéáò÷ éàî øî éæç:ol xCdnw `lC.déì eîø áèdAxd ¨§§©§©£¦©©¨¨¦§Ÿ¨©§©¨¨§¥©§¥

:ElNd zFMOd zFiE`x dti ,Dil Enx ah `"l .ixFn oFWl ,EdEMdãéáòz éànà ©§¦¨§¥¨¤§©©©¨©©¤¡¦
.éëä:cIn xifgdl ziSxzPW.änà ïä:dnFwA midFaB zFCn iWp`.änà ïòáBëå ¨¦¤¦§©¥¨§©£¦¦¨¥©¨©§¥¦§¦§¨§¨¨©¨

:mc` ipA x`Xn minI`n odiWEAln s ©̀©§¥¤§ª¨¦¦§¨§¥¨¨
.ïäééöçî ïéøaãîedar olFw xnFlM §©§¦¥¤§¥¤§©¨¨¤

:oxEAHn `vFi xEACd d`xpeàèøàå àcøà §¦§¤©¦¥¦¦¨©§¨§©§¨
.Bàöî àìå :Léøa éìéôe:zOW.éîc éëæk ¦¦§¥§Ÿ§¨¤¥¦§¦¨¥

r"kc :eiWxFil EpzPi eiIgA odA dkGW oeike§¥¨¤¨¨¨¤§©¨¦¨§§§¨
:'iqxB inC ikfM e`l KlFd.òøî áéëLa ¥¨¦§¦¨¥¨§¦¦§¦§©

miaEzkM eixaC FA xfg `NW onf lMW¤¨§©¤Ÿ¨©§¨¨¦§¦
mpYie ,`Ed ikf DiciC KlFde ,mixEqnke§¦§¦§¥¦¥§¦§¦§¥
odia` dkf ixdW Fl EgNYWPW in iWxFil§§¥¦¤¦§©§¤£¥¨¨£¦¤

:eiIgA.àéøáae`l KlFdC ,gNWnl Exfgi §©¨§¨¦©§§©§©¥©§¥¨
`le lAwnl `N` FglW `l dfe ,inC ikfM¦§¦¨¥§¤Ÿ§¨¤¨©§©¥§Ÿ

:eiWxFil.òøî áéëLa àäå àäKlFdC §§¨¨§¨¦§¦§©§¥
C:`Ed ikf Dici.ìa÷îì déúéàc àä ¦¥§¦¨§¦¥©§©¥

:mlFrA.úBòî ïzî úòLaodA dkf gilWe ¨¨¦§©©©¨§¨¦©¨¨¨¤
:FgMn eiWxFi Ekf zOWkE cIndéúéìc àä ¦¨§¤¥¨§¨¦Ÿ¨§¥¥

.ìa÷îì,rcFi did `l dfe zn xaMW ©§©¥¤§¨¥§¤Ÿ¨¨¥©
:oiWxFi Epw `le zErhA dIkf z`vnpàä ¦§¥§¦¨§¨§Ÿ¨§¦¨

.àéøáa àäå:inC ikfM e`l DiciC KlFde §¨§¨¦§¥¦¥¨¦§¦¨¥
.ïúBð éiça ìa÷î úéîc àäExfgi ¨§¦§©¥§©¥¥©§§

zn ENt`e ,lAwn odA dkf `lC ,gNWnl©§©¥©§Ÿ¨¨¨¤§©¥©£¦¥
devn mEXn o`M oi` gilXd zxifgA ozFPd©¥©£¦©©¨¦©¥¨¦¦§¨
eixaC ElhA Fzzin mcTW ,zOd ixaC mIwl§©¥¦§¥©¥¤Ÿ¤¦¨¨§§¨¨

:lAwnd zzin zrXn.àäåiWxFil ipYwC ¦§©¦©©§©¥§¨§¨¨¥§§¥
:Fl EgNYWPW in.ïúBð úéîcoxqOW xg`l ¦¤¦§©§§¦¥§©©¤§¨¨

zrXn KMld ,ig lAwn oicre zn gilXl©¨¦©¥©£©¦§©¥©¦§¨¦§©
mEXn lAwnd mdA dkf ozFPd zzin¦©©¥¨¨¨¤©§©¥¦
:`ixA did ENt`e zOd ixaC mIwl devnC§¦§¨§©¥¦§¥©¥©£¦¨¨¨¦

.'eë àéNpä äãeäé 'øi`n Wxtn oOwl §¨©¨¦§©¨§¨¥©
:mixnF` Wi` bilR.eøîà ïàëå:laaAäî ¨¦©¥§¦§¨¨§§¨¤©

.äNòé çéìL äöøiMd`xX dn itl ¤¦§¤¨¦©©£¤§¦©¤¨¨
dti Fpir dzid m` ,gNWn lW FYrcA§©§¤§©¥©¦¨§¨¥¨¨
:eipA z`e lAwnd z` adF`e Ff dpYnA§©¨¨§¥¤©§©¥§¤¨¨

.÷"úExfgi xn`e gNWn znA ixii` `lC§Ÿ¨§¥§¥§©¥©§¨©©§§
:gNWnl.éîc éëæk åàì CìBä øáñla` ©§©¥©¨©¥¨¦§¦¨¥£¨

:DA xn`w i`n opirci `l gNWn zn m`'øå ¦¥§©¥©Ÿ©§¦¨©¨¨©¨§
.á÷òé 'øå ïúðExn`e eixaC lr EtiqFd ¨¨§©£Ÿ¦©§¨¨§¨§

devnC `ixaA ol zil gNWn zn 'it`C©£¦¥§©¥©¥¨§¨¦§¦§¨
:zOd ixaC mIwl.éîc éëæk CìBä à"éå §©¥¦§¥©¥¥¦§¦¨¥

w"zc DizNO`e ,gNWn zn `l ENt` ibiltE§¦¥£¦Ÿ¥§©¥©§©¦§¥
`iUPd dcEdi iAx xn`wCnC rcze ,[i`w]¨¥§¥©§¦§¨¨©©¦§¨©¨¦
Wil EdpirnW n"y zOd ixaC mIwl devn¦§¨§©¥¦§¥©¥©§¦§§¥
inC ikfM KlFdA Ediinrh ElzC mixnF`§¦§¨©£©§§¥¦§¦¨¥
zn `weC Edi` xn`e ,gNWn zn `l 'it`e©£¦Ÿ¥§©¥©§¨©¦©§¨¥
KlFdC `l zn `l la` eixaC mIwl devnC§¦§¨§©¥§¨¨£¨Ÿ¥Ÿ§¥

:inC ikfM e`l.eäì à÷tñîi` inC ikfM i` ¨¦§¦¨¥§©§¨§¦¦§¦¨¥¦
:`l i` mIwl devn i`e `l.àãeLzF`x Ÿ§¦¦§¨§©¥¦Ÿ¨§

:gilW lW eipiréãò.ó`zNnA dwElgn ¥¨¤¨¦©¨¦¥£¨§¦§¨
:`wRqnC.éâéìt àì àîìò élk àéøáa ¦§©§¨§¨¦ª¥¨§¨Ÿ§¦¦

:inC ikfM e`lC.øæòìà éaøc àúâeìôáe §¨¦§¦¨¥¦§§¨§©¦¤§¨¨
:`ixaM rxn aikWl Dil iEWnC.åét ìòlr ¦§©¥¥¦§¦§©§¨¦©¦©

:deWA miWxFId miwlFgW miWixFOd x`WM `le eipal eiqkp wNgn Fz`Ev iR.ä÷æçáe øèLa óñëaEdpipw` e`l i` xfrl` iAxl iOp n"kye ,`ixAd on mipwp od KkAW ¦©¨¨§©¥§¨¨§¨¨§Ÿ¦§¨©¦¦¤§¦©§¦§¨¤§¤¤¦§¨©£¨¨¤§¨¥¦§¦¦©¨¦©¦§©¦¤§¨¨¦¨©§¦§
:EpTin `l ikdA§¨¦Ÿ¦§

éúðéáë

àäzzin xg` `N` ipw `le ozFp iIgA lAwn znC b"r` i"xF` .rxn aikWA ¨¦§¦§©¦§¥§©¥§©¥¥§Ÿ¨¥¤¨©©¦©
zFrn oYn zrWA lAwOl FpWIW oeikC `Ed ozFp zrcC oiWxFi Epw d"t` ozFp¥¨§¦§©©¥§¥¨¤¤§©§©¥¦§©©©¨
xg` cr lAwn iWxFi EclFp `l 'it`e eiWxFi F` `Ed F` Fzzin xg` lAwOd dMfIW¤¦§¤©§©¥©©¦¨§¨©£¦Ÿ§§¥§©¥©©©
zOWM rxn aikW ixacC dpw `l xAErl KdMfOd c"nl 'it` Epw ozFp zzin¦©¥¨£¦§©§©¤§¨Ÿ¨¨§¦§¥§¦§©§¤¥

F` rxn aikW zpizp zrXn lAwOl mixEqnM¦§¦©§©¥¦§©§¦©§¦§©
:Fzxin`'øåawri iAx mWA `iUPd dcEdi £¦¨§§¨©¨¦§¥©¦©£Ÿ

Dil zi` iAxC b"r`e .ikfM e`l KlFd xnF`¥¥©¦§¦§§¤¦¦¥
lAwzd wxRA(.bq onwl)Dl dkf Dl oze KlFd §¤¤¦§©¥¥§¥¨§¥¨

oze KlFdC xFfgi `l xFfgl dvx Dl lAwzd¦§©¥¨¨¨©£Ÿ©£§¥§¥
dxn` LYW` gilXd xn`W mEXn mzd ikfM¦§¦¨¨¦¤¨©©¨¦©¦§§¨§¨
ozFp oM zrC lr `nYqnC iHB il lAwzd¦§©¥¦¦¦§¦§¨¨©©©¥¥
iWt` i` `icdA xnF` Fpi`W onf lM Fl¨§©¤¥¥§¤§¨¦¤§¦

:Dl lAwYW¤§©¥¨
íéîëçåEwiY lM .EwFlgi mixnF` ©£¨¦§¦©§¨¥

mixrWA Wxtn q"XAW¤©©§¨¥¦§¨¦
`N` i"xl d`xp oi`e miwlFgC i`d EpiAxC§©¥©§§¦§¥¦§¤§¦¤¨
dAxC`C EwFlgi `icdA ogMW`C `kid¥¨§©§§¨§¤§¨©§§©§©¨

: Dixn zwfgA `pFnn iwF` mixnF`§¦¥¨¨§¤§©¨¥
ïàëåwCwcn o`Mn .sicr `cEW Exn` §©¨§¨¨¦¦©§©§¥

'iRW FnM `cEW Wxtl oi`C z"x§¥§¨¥¨§¤¦
azFMd 'tA qxhpETA(:dt zeaezk)mdipW iAB ©§§¥§©¥©¥§¥¤
mipkW mdipW miaFxwminkg icinlY mdipW §¦§¥¤§¥¦§¥¤©§¦¥£¨¦

in z` oiICd wCwcIW EpiidC ipiicC `cEW¨§©§¥§©§¤§©§¥©©¨¤¦
o`ke oYil FYrcA did inlE xzFi adF` did̈¨¥¥§¦¨¨§©§¦¥§©
oiICd oYi `N` mzd FnM qxhpETA WxiR iOp©¦¦¥©§§¥§¨¨¤¨¦¥©©¨
gilW dvxIX dn xn`wC `kd iM dvxIW inl§¦¤¦§¤¦¨¨§¨¨©©¤¦§¤¨¦©

:`cEW Dil ixwe dUri'øxnF` xfril` ©£¤§¨¥¥¨¡¦¤¤¥
qxB xfrl` 'xC z"xF` .'EM cg`e `ixA cg ¤̀¨¨¦§¤¨§¤§¨¨¨©
rWFdi iAxe xfril` iAx ibilR `tiqaC¦§¥¨§¦¥©¦¡¦¤¤§©¦§ª©
lFgA `l la` oiniIw eixaC zAWA `"`x§©¨§¨¨©¨¦£¨Ÿ§
lFgA oiA ibilR `WixA la` 'EM rWFdi iAxe§©¦§ª©£¨§¥¨§¦¥¥§
opAx ikxRCn cFre Edpiaxr `lCn zAWA oiA¥§©¨¦§Ÿ©§¦§§¦§©§¥©¨¨
zAWA `nlC lkFx ipA lW oOi`n xfrl` iAxl§©¦¤§¨¨¥¦¨¤§¥¥¦§¨§©¨
mzd xn`wC cFre `"x DA dcFnC did̈¨§¤¨§§¨¨©¨¨
WEgl `le zAWA 'it`e rxn aikXn mipFw¦¦§¦§©©£¦§©¨§Ÿ¨
`Ed dcFn `d i`w `"xC` i`e `"x ixacl§¦§¥§¦©§¨¥¨¤
xn`w n"xC b"r`e miniIw eixacC zAWA§©¨¦§¨¨©¨¦§§¨¨©
zAWA `le miniIw eixaC lFgA `"xlC mzd̈¨¦§§§¨¨©¨¦§Ÿ§©¨
xn`C cFre 'ipzO` `N` n"x` i`w `l mzd̈¨Ÿ¨¥©¤¨©©§¦§§¨©
lFgaC rnWn dpn KlFde `"xM n"xC `kd̈¨§§§¥¨¤©§©¦§
lFgA `"xlC mzd Dil zi` n"xe ixiin©§¥§¦¥¨¨¦§§
:xaCA zwFlgn 'b i`Ce `N` miniIw eixaC§¨¨©¨¦¤¨©©©§¤©¨¨

iaxe

øôék øa éñBé éaøìe éàpé éaø øa éàzñBc éaøì eäì øîà̈©§§©¦§©©©¦©©§©¦¥©¥©

eäì éøîà déìäéð déáäé ìeæà éìäéð deéúà eúéúàc éãäa©£¥§¨¦©§©¦£¦¨©£¥¦£¥¨§¥§

éaø ïìäéð déøcäà eäì éøîà àì eäì éøîà eëéépéî éð÷ð¦§¥¦©§¨§¥§Ÿ¨§¥§©§§¥¦£¨©¦

øîà øôék øa éñBé éaø ïéà eäì øîà éàpé éaøa éàzñBc§©§©¦©©¨©§¦©¦¥©¥©¨©

à÷ éëéä øî éæç déì øîà déì eøòöî à÷ eåä àì eäì§Ÿ£¨§©£¥¨©¥£¦©¥¦¨

éæç déì øîà déaâì eúà ék déì eîø áè eäì øîà ãéáò̈¦¨©§¨§¥¦¨§©¥¨©¥£¦

eîø áè énð eäì øîà àlà ïòéiñ àìc déizñéî àì øî©Ÿ¦§©¥§Ÿ©§©¤¨¨©§©¦¨§

íãà éða ïúBà déì øîà éëä ãáòéz éànà déì øîà déì¥¨©¥©©¤¡©¨¦¨©¥¨§¥¨¨

ïäéúBîLe ïäééöçî ïéøaãîe änà ïòáBëå änà ïä¥©¨§¨¨©¨§©§¦¥¤§¥¤§¥¤

ïéúôBk eúBôk ïéøîBà Léøa éìéôe àèøàå àcøà ïéìäBáî§¨¦©§¨§©§¨¦¦§¥§¦§§¦

éàpéì ïúð éî éàzñBc úà eâøä eléà ïéâøBä eâBøä ïéøîBà§¦£§¦¦¨§¤§©¦¨©§©©

úeëìîì íéáBø÷ eìlä íãà éða déì øîà éúBîk øa àaà©¨©§¦¨©¥§¥¨¨©¨§¦§©§

ïäéøçà íéöøL íéãøôe íéñeñ ïäì Lé ïä déì øîà ïä¥¨©¥¥¥¨¥¦§¨¦¤¨¦©£¥¤

äðî CìBä :zãáò øétL éëä éà déì øîà ïä déì øîà̈©¥¥¨©¥¦¨¦©¦¨©§§¥¨¤

çlLîì eøæçé àãç éðz Bàöî àìå BL÷áe Cìäå éðBìôì¦§¦§¨©¦§§Ÿ§¨¨¥£¨©§§©§©¥©

éâìôéî÷ àäa àîéì Bì eçlzLpL éî éLøBéì Cãéà àéðúå§©§¨¦¨§§¥¦¤¦§©§¥¨§¨¨¦§§¥

éaø øîà éëæk åàì CìBä øáñ øîe éëæk CìBä øáñ øîc§©¨©¥¦§¦©¨©¥¨¦§¦¨©©¦

àä àéL÷ àìå éëæk åàì CìBä àîìò éleëc ìnî øa àaà©¨©©¨§¥¨§¨¥¨¦§¦§Ÿ©§¨¨

áéëLa àäå àä øîà ãéáæ áø òøî áéëLa àä àéøáa§¨¦¨¦§¦§©©§¦¨©¨§¨¦§¦

déúéìc àä úBòî ïzî úòLa ìa÷îì déúéàc àä òøî§©¨§¦¥¦§©¥¦§©©©¨¨§¥¥

àéøáa àäå àä øîà àtt áø úBòî ïzî úòLa ìa÷îì¦§©¥¦§©©©¨©¨¨¨©¨§¨§¨¦

úBð éiça ìa÷î úéîc àäìa÷î éiça ïúBð úéîc àä ï ¨§¦§©¥§©¥¥¨§¦¥§©¥§©¥

'éðBìôì äðî CìBä' àéðúc àéä éàpz éëæk CìBä àîéì¥¨¥¦§¦©¨¥¦§©§¨¥¨¤¦§¦

ïúð éaø çlLî úî çlLîì eøæçé Bàöî àìå BL÷áe Cìäå§¨©¦§§Ÿ§¨©§§©§©¥©¥§©¥©©¦¨©

éLøBéì íéøîBà Léå çlLî éLøBéì eøæçé eøîà á÷òé éaøå§©¦©£Ÿ¨§©§§§§¥§©¥©§¥§¦§§¥

á÷òé éaø íeMî øîà àéNpä äãeäé éaø Bì eçlzLpL éî¦¤¦§©§©¦§¨©¨¦¨©¦©¦©£Ÿ

íéîëçå únä éøác íéi÷ì äåöî øéàî éaø íeMî øîàL¤¨©¦©¦¥¦¦§¨§©¥¦§¥©¥©£¨¦

äNòé çéìL äöøiM äî ìk eøîà ïàëå e÷Bìçé íéøîBà§¦©£§¨¨§¨¨¤¦§¤¨¦©©£¤

eøæçé eøîàå äNòî äéä éãé ìò àéNpä ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§©¨¦©¨¦¨¨©£¤§¨§©§§

øáñ àn÷ àpúc éâìôéî÷ àäa åàì éàî çlLî éLøBéì§§¥§©¥©©¨§¨¨¦§§¥§©¨©¨¨©

íéi÷ì äåöî ïðéøîà àì úéîc áb ìò óàå éëæk åàì CìBä énð á÷òé éaøå ïúð éaøå éëæk åàì CìBä¥¨¦§¦§©¦¨¨§©¦©£Ÿ©¦¥¨¦§¦§©©©§¦Ÿ©§¦¨¦§¨§©¥

éaø íeMî øîàL á÷òé éaø íeMî øîà àéNpä äãeäé éaø éëæk CìBä íéøîBà Léå únä éøác¦§¥©¥§¥§¦¥¦§¦©¦§¨©¨¦¨©¦©¦©£Ÿ¤¨©¦©¦

e÷Bìçé íéøîBà íéîëçå únä éøác íéi÷ì äåöî ïðéøîà úéîc àëéä eäéî éëæk åàì CìBä øéàî¥¦¥¨¦§¦¦¥¨§¦©§¦¨¦§¨§©¥¦§¥©¥©£¨¦§¦©£

éãò àãeL eøîà ïàëå eäì à÷tñîàéøáa àì ïðéòeîLàì àúà äNòî àéNpä ïBòîL éaøå ó §©§¨§§¨¨§¨¨¦§©¦¦§©¨¦©£¤¨¨§©§¦¨Ÿ§¨¦

éâìôéî÷ ïðaøå øæòìà éaøc àzâeìôáe òøî áéëLa ïðé÷ñò éàîa àëäå éâéìt àì àîìò éleëc§¥¨§¨Ÿ§¦¥§¨¨§©©§¦¨¦§¦§©¦§§¨§©¦¤§¨¨§©¨¨¨¦§§¥

úeéøçà ïäì LiL íéñëð ïkeñî ãçàå àéøa ãçà øîBà øæòìà éaø åét ìò åéñëð ÷lçîä ïðúc¦§©©§©¥§¨¨©¦©¦¤§¨¨¥¤¨¨¦§¤¨§¨§¨¦¤¥¨¤©£¨

elà íéøîBà íéîëçå äëéLîa àlà ïéð÷ð ïéà úeéøçà ïäì ïéàLå ä÷æçáe øèLáe óñëa ïéð÷ð¦§¦§¤¤¦§¨©£¨¨§¤¥¨¤©£¨¥¦§¦¤¨¦§¦¨©£¨¦§¦¥

ïúpéz äøîàå äìBç äúéäL ìëBø éða ìL ïnàa äNòî Bì eøîà äøéîàa ïéð÷ð elàå̈¥¦§¦©£¦¨¨§©£¤§¦¨¤§¥¥¤¨§¨¨§¨§¨¦¨¥
éúðéáë

המביא גט פרק ראשון דף יד עמוד ב - בשיתוף מהדורת טובי'
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קט "xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr ci sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iyiy meil)

eäì øîàéaøìe éàpé éaø øa éàzñBc éaøì ¨©§§©¦§©©©¦©©§©¦
øôék øa éñBé`cxdpl ekldyeúéúàc éãäa , ¥©¥©©£¥§¨¦
,exfgzyk -éìäéð deéúà.ilkd z` il e`iad - ©§©¦£¦

ìeæàilkd z` eywiae ,myl ekld - ¨
.mixneydndéìäéð déáäé.mdl edepzp -éøîà ©£¥¦£¥¨§¥

eäì,mi`xen`l oecwtd ixney mdl exn` - §
eëéépéî éð÷ðzeidl oipwa mkilr elawz m`d - ¦§¥¦©§

eprazi `l jxca qp`i m`y ilkd lr mi`xg`
.epzi`n ig` iaxàì ,eäì éøîàepilr lawp ¨§¥§Ÿ

.zeixg`eäì éøîà,ok m` ,mixneyddéøcäà ¨§¥§©§§¥
ïìäéð.epl edexifgd -éàpé éaøa éàzñBc éaø ¦£¨©¦§©§©¦©©

ïéà ,eäì øîà,exifgdl mikqn ip` -éñBé éaø ¨©§¦©¦¥
àì ,eäì øîà øôék øa.epaiy`eøòöî à÷ eåä ©¥©¨©§Ÿ£¨§©£

déìick iqei iax z` mixneyd exrive ekd - ¥
.ilkd mdl aiyiydéì eøîàmixneyd -,iaxl ¨§¥

,i`zqecøî éæçaxd d`xi -ãéáò à÷ éëéä- £¦©¥¦¨¨¦
.ilkd epl aiydl axqny ,iqei iax bdep cvik

déì eîø áè ,eäì øîà.mkzeknl `ed ie`x - ¨©§¨§¥
eúà ékiqei iaxe i`zqec iax e`a xy`k - ¦¨
déaâì,ig` iaxl -déì øîà,ig` iaxl iqei iax §©¥¨©¥
øî éæç,axd d`xi -déizñéî àìel ic `l - £¦©Ÿ¦§©¥

i`zqec iaxlïòéiñ àìc,mcbpk ipriiq `ly - §Ÿ©§©
énð eäì øîà àlà,mdl xn` mb ±eîø áè' ¤¨¨©§©¦¨§

'déì.déì øîà,i`zqec iaxl ig` iaxéànà ¥¨©¥©©
éëä ãáòézz` mdl aiydl znkqd recn - ¤¡©¨¦

.ilkddéì øîà,i`zqec iaxíãà éða ïúBà,ïä ¨©¥¨§¥¨¨¥
änà,ce`n mideabe milecb miyp` -ïòáBëå ©¨§¨¨
änà,micigtne mipeyn mdiyealne -ïéøaãîe ©¨§©§¦

ïäééöçî`vei eli`k rnype dar mlew - ¥¤§¥¤
,mteb rvn`nïéìäBáî ïäéúBîLe,micigtn - §¥¤§¨¦

,mdizeny md jke,Léøa éìéôe àèøàå àcøà©§¨§©§¨¦¦§¥
m`ïéøîBàmdleúBôkcin ,ipelt z` exyw ± §¦§
md,ïéúôBkm`eïéøîBàmdl,eâBøämd cin §¦§¦£

ïéâøBä,éàzñBc úà eâøä eléà[ize` ,xnelk], §¦¦¨§¤§©
éàpéì ïúð éîàaà[ia`-]øaoa -.éúBîkøîà ¦¨©§©©©¨©§¦¨©

déì,ig` iax eze` l`y ±eìlä íãà éðam`d ¥§¥¨¨©¨
ïä úeëìîì íéáBø÷.ïä ,déì øîà .,cer el`y §¦§©§¥¨©¥¥

m`dïäéøçà íéöøL íéãøôe íéñeñ ïäì Lé¥¨¥¦§¨¦¤¨¦©£¥¤
mikledy mewn lkldéì øîà .,déì øîà .ïä ¨©¥¥¨©¥

,ig` iaxéëä éàok m` -zãáò øétLaeh - ¦¨¦©¦¨©§§
.ilkd z` mdl zaydy ziyr

it lr ,'ikf'k 'jled' m`d oecl zxfeg `xnbd
:oldl ze`aend zeziixad

,egelyl xn`y in ,`ziixaa epipyäðî CìBä¥¨¤
éðBìôì,dpznaCìäågilydBL÷áe,eytige - ¦§¦§¨©¦§

Bàöî àìå.zn xaky ,miigaàãç éðz- §Ÿ§¨¨¥£¨
y epipy zg` `ziixaaeøæçézerndçlLîì- ©§§©§©¥©

.ozeplCãéà àéðúåepipy zxg` `ziixaa - §©§¨¦¨
zernd z` xeqnl gilyd jixvyéî éLøBéì§§¥¦

Bì eçlzLpL.lawnd iyxeil ,xnelk .zernd ¤¦§©§
:ewlgp dna dpc `xnbd

éâìôéî÷ àäa àîéì,ewlgp dfay xn`p `ny - ¥¨§¨¨¦§§¥
øáñ øîciyxeil zernd ozil xn`y `pzd - §©¨©
lawnd,xaeqéëæk CìBäegelyl xne`dy - ¥¦§¦

dkf' el xn`y enk df ixd 'ipeltl dpn jled'
z` gilyd lhpy cin jkitle ,'ipeltl df dpna

jk xg` zn m`e ,mc` eze`l oda dkf zernd
.eiyxeil mpzil jixvøáñ øîexn`y `pzd - ©¨©

xaeq ,ozepl zernd exfgiéëæk åàì CìBä± ¥¨¦§¦
,lawnl zernd z` dkfiy el xnel oeekzp `ly

,ecil mlawiy mcew lawnl zekiiy zernd oi`e

leki epi` gilyd eil` ribdy mcew zn m`e
.ozepl exfgi okle ,oda zekfl

,zeziixad zxizq xaqdl sqep ote`éaø øîà̈©©¦
àîìò éleëc ,ìnî øa àaàzeziixad izy ± ©¨©©¨§¥¨§¨

zexaeq,éëæk åàì CìBä.odipia zwelgn oi`e ¥¨¦§¦
àéL÷ àìåzg` lky meyn ,zeziixad zxizq §Ÿ©§¨

,dpey ote`a zwqeràäda wqtpy `ziixad - ¨
zwqer ,ozepl exfgiyàéøáa,`ixa ozepdy - §¨¦

,ozepl zernd exfgi lawnd zn m` jkitle

eli`e .oda dkf `l lawndyàä`ziixad ± ¨
zwqer ,miyxeil zernd ozil dwqtyáéëLa¦§¦

òøîmiaygp eixace ,rxn aiky ozepdy - §©
ecera zerna lawnd dkf ezxin` gekne ,oipwk
jixv ok lre ,eiyxei oda ekf znyke ,miiga

.mdl oxqenl gilyd

,zeziixad zxizq xaqdl sqep ote`ãéáæ áø©§¦
àäå àä ,øîàzexaecn zeziixad izy - ¨©¨§¨

òøî áéëLazerna zekfl lawnd leki okle , ¦§¦§©
e ,cinàäzernd z` ozil dwqty `ziixad - ¨

ote`a zxaecn ,miyxeilìa÷îì déúéàc- §¦¥¦§©¥
mIw lawndyòî ïzî úòLaúBxqny drya - ©¨¦§©©©¨

lawnd oda dkf okle ,gilyl zernd z` ozepd
.miyxeil eltp onf xg`l zn m`e ,dry dze`a

eàäzwqer ozepl mxifgdl dwqty `ziixad - ¨
ote`aìa÷îì déúéìcig lawnd oi`y ±úòLa §¥¥¦§©¥¦§©

,úBòî ïzî`edy ozepd rci `l dpizpd zryae ©©¨
zn xaky `vn el ozil gilyd `ayk wxe ,zn

ik ,zerha oipwd didy `vnpe ,dxiqnd mcew
dkfn did `l zn `edy rcei ozepd did eli`
.ozepl exfgie zerna miyxeid ekf `l jkitle ,el

,zeziixad zxizq xaqdl sqep ote`àtt áø©¨¨
àéøáa àäå àä ,øîàzewqer zeziixad izy - ¨©¨§¨§¨¦

`l gilyl deivy dryae ,`ixa ozepdy ote`a

`l` ,lawnd mda dkfàädwqty `ziixad - ¨
ote`a zwqer glynl zernd exfgiìa÷î úéîc§¦§©¥

ïúBð éiçamlerne ,ig ozepd ceralawndzny- §©¥¥
eli`e .zerna lawnd dkf `làä`ziixad - ¨

ote`a zxaecn ,miyxeil zernd epzpi dwqty
ìa÷î éiça ïúBð úéîciiga ozepd zny - §¦¥§©¥§©¥

devny oeikne ,lawnd zn jk xg` wxe ,lawnd

zrya dpzna lawnd dkf ,znd ixac miiwl
.eiyxei da ekf znyke ,glynd zzin

l`enye ax zwelgna oecl dtiqen `xnbd

: ikfk jled m` (`"r) lirl
àîéìm` ,ef dl`yy xn`p `ny ±,'éëæk CìBä' ¥¨¥¦§¦

àéä éàpz.mi`pz da ewlgp ±,àéðúcxn`y in ©¨¥¦§©§¨
egelylCìäå ,'éðBìôì äðî CìBä'gilyd ¥¨¤¦§¦§¨©

Bàöî àìå BL÷áe,lawnd zny oeikeøæçé ¦§§Ÿ§¨©§§
zernd.çlLîìm`eúîd mbïúð éaø ,çlLî ©§©¥©¥§©¥©©¦¨¨

eøæçé ,eøîà á÷òé éaøåzernd.çlLî éLøBéì §©¦©£Ÿ¨§©§§§§¥§©¥©
íéøîBà Léåzernd epzpi ,eçlzLpL éî éLøBéì §¥§¦§§¥¦¤¦§©§

Bì[lawnd-]íeMî øîà àéNpä äãeäé éaø .©¦§¨©¨¦¨©¦
íéi÷ì äåöî ,øéàî éaø íeMî øîàL á÷òé éaø©¦©£Ÿ¤¨©¦©¦¥¦¦§¨§©¥

únä éøáciyxeil zernd epzpi ,jky oeikne ¦§¥©¥
.lawnde÷Bìçé íéøîBà íéîëçåoia zernd z` ©£¨¦§¦©£

.lawnd iyxeil ozepd iyxeiïàëålaaa,eøîà §¨¨§
äNòé çéìL äöøiM äî ìkgilyl d`xpy dn ± ¨¨¤¦§¤¨¦©©£¤

daeh epir dzid m` xnelk ,glynd zrca

,eiyxeil ozi ,eipaz`e eze`ad`edpzndlawna

.glynd iyxeil ozi e`l m`eïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§
äNòî äéä éãé ìò àéNpägily iziid ip` ± ©¨¦©¨¦¨¨©£¤

glynde lawnd ezny dfk dyrnaeøîàå- §¨§
,dfa minkg exedeeøæçézernd.çlLî éLøBéì ©§§§§¥§©¥©

mi`aend mi`pzd zerc z` zx`an `xnbd
:`ziixaa
åàì éàîéâìôéî÷ àäaewlgp `l m`d ± ©¨§¨¨¦§§¥

,'ikfk jled' m`d ,ef dl`yaàn÷ àpúcxn`y §©¨©¨
glynl exfgi,'éëæk åàì CìBä' ,øáñ`l jkitle ¨©¥¨¦§¦

mxifgdl jixve ,mlern lawnd mda dkf

.glynlá÷òé éaøå ïúð éaøåm` mby mzrcy §©¦¨¨§©¦©£Ÿ
,glynl zernd exfgi glynd znénðmd mb - ©¦

y mixaeq,'éëæk åàì CìBä'mipzep oi` okle ¥¨¦§¦
dkf `l mdia` ixdy ,lawnd iyxeil dpznd
,exn`e `nw `pz ixac lr etiqedy `l` ,da

úéîc áb ìò óàå,glynd zny s` ±ïðéøîà àì §©©©§¦Ÿ©§¦¨
,'únä éøác íéi÷ì äåöî'ixac miniiwn ep` oi`e ¦§¨§©¥¦§¥©¥

.eiyxeil zernd exfgi `l` ,zny ozepd
åd'íéøîBà Lé'iyxeil zernd z` ozil exn`y §¥§¦

mixaeq ,lawnd,'éëæk CìBä'lawnd mda dkfe ¥¦§¦
eiyxei mda ekf znyke ,cin.

á÷òé éaø íeMî øîà àéNpä äãeäé éaø©¦§¨©¨¦¨©¦©¦©£Ÿ
øéàî éaø íeMî øîàL,znd ixac miiwl devn ¤¨©¦©¦¥¦

y xaeq'éëæk åàì CìBä',ig ozepd m` okle ¥¨¦§¦
glynl zernd exfgiúéîc àëéä eäéî ,- ¦¥¨§¦

,ozepd zn m` mle`éøác íéi÷ì äåöî' ïðéøîà©§¦¨¦§¨§©¥¦§¥
'únä.lawnd iyxeil zernd epzpie ©¥

e÷Bìçé íéøîBà íéîëçåozepd iyxei oia ©£¨¦§¦©£
c meyn ,lawnd iyxeileäì à÷tñîmiwtzqn §©§¨§

devn' m`de ,'ikfk jled' m`d ,zekldd izya
.ewelgi wtqne ,'znd ixac miiwlïàëålaaa §¨

'àãeL' eøîàéãòómd mby .dwelgn ¨§¨¨¦
lr rxkei xacdy xzei aeh mzrcle ,miwtzqn

.glynd oevx z` gilyd zpad it

ïðéòeîLàì àúà äNòî ¯ àéNpä ïBòîL éaøå§©¦¦§©¨¦©£¤¨¨§©§¦¨
ely dyrndy minkg mze`y eprinydl `a -

.awri iaxe ozp iaxk exed mdiptl `a
c `xnbd,df yexit dgeàìoica mi`pzd ewlgp Ÿ

i`ce `l` ,'ikfk jled'aozepdy ote`,àéøa §¨¦
,éâéìt àì àîìò éleëce`l jled' lkd ixacle §¥¨§¨Ÿ§¦¥

.glynl zernd exfgie ,'ikfkéàîa àëäå§¨¨§©
ïðé÷ñò,`ziixaaòøî áéëLa,dpn glyy ©§¦¨¦§¦§©

éâìôéî÷ ïðaøå øæòìà éaøc àzâeìôáe± ¦§§¨§©¦¤§¨¨§©¨¨¨¦§§¥
xfrl` iax zwelgna miwleg `ziixaa mi`pzd

,opaxeïðúc,åét ìò åéñëð ÷lçîäwlgny in - ¦§©©§©¥§¨¨©¦
lr `l` deya ewlgi `ly xnelk .eipal eiqkp

.ezwelg itãçàå àéøa ãçà ,øîBà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¥¤¨¨¦§¤¨
ïkeñîoi`y epic ,dleg oiae `ixa `ed m` oia - §¨

`l` ,miliren eixacúeéøçà ïäì LiL íéñëð- §¨¦¤¥¨¤©£¨
zerwxw,ä÷æçáe øèLáe óñëa ïéð÷ðjxck ¦§¦§¤¤¦§¨©£¨¨

,cinz mipwp md eayúeéøçà ïäì ïéàLå- §¤¥¨¤©£¨
milhlhnïéà,äëéLîa àlà ïéð÷ð.mpiipw edfy ¥¦§¦¤¨¦§¦¨

rxn aiky ly eixac oi` xfrl` iax zrcly

.mc` lkk epice ,mipewelà ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥
elàå,oilhlhn oiae zerwxw oia -ïéð÷ðäøéîàa ¨¥¦§¦©£¦¨

miaezkk rxn aiky ixacy meyn ,cala

.el ozil a`d xn`y dna dkf oa lke ,mixeqnke
Bì eøîàdid ixde ,xfrl` iaxl minkgäNòî ¨§©£¤

ìëBø éða ìL ïnàaäøîàå ,äìBç äúéäL, §¦¨¤§¥¥¤¨§¨¨§¨§¨
ïúpéz¦¨¥



xcde"קי fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr eh sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(ycew zay meil)

éúðéák,ily ipelt hiykz ±,ézáìàéäå- §¦¨¦§¦¦§¦
dieeyeíéðLaøNòäðî,edzeivy xg`l, ¦§¥¨¨¨¤
,äúîeîéi÷åíéîëçúàäéøácz` epzpe ¥¨§¦§£¨¦¤§¨¤¨

on diyxei mdy dipal `le dzal hiykzd

rxn aiky zpzny epixack gkene .dxezd
.cala dxin`a zipwp

øîàíäì,minkgl xfrl` iaxéðaìëBø ¨©¨¤§¥¥
íøa÷z,ínàmixaer eidy ,md miryx xnelk ¦§§¥¦¨

evx `l mryx zngne ,mii`lk xeqi` lr
`l okle yxcnd ziaa mny xikfdl minkg

dixac eniiwe ,mn` dzeiv ote` dfi`a ewcwc
oi` `linne .miniewn mpi`y okziiy elit`

.df dyrnn di`x `iadl

aiky ixac m` xfrl` iaxe minkg ewlgpy ixd
zx`an df itl .e`l e` oipwk miliren rxn

.zncewd `ziixad z` `xnbdàpzàn÷xn`y ©¨©¨
,ozepl dpnd xefgi zn lawnd m`y `ziixaa

xaeqéaøkøæòìàmpi` rxn aiky ixacy §©¦¤§¨¨
lawnd dkf `l okle ,mixeqnke miaezkk

zn dzry oeike ,ozepd xn`yk cin zerna
.ozepl dpnd xefgiéaøåïúðéaøåá÷òéexn`y §©¦¨¨§©¦©£Ÿ

,eiyxeil dpnd xefgi ozepd zn m` s`yénð- ©¦
mixaeq md mbéaøkøæòìàe ,óàìòábúéîc± §©¦¤§¨¨©©©§¦

,ozepd zny elit`àìïðéøîàäåöîíéi÷ì Ÿ©§¦¨¦§¨§©¥
éøácúnäozil ozepd ixac miniiwn oi` okle , ¦§¥©¥

.eiyxeil xfeg `ed `l` ,lawnl dpndLé'äå§¥
'íéøîBàe` lawnl dpnd ozpiy exn`y §¦

mixaeq ,eiyxeil,ïðaøkrxn aiky ixacy §©¨¨
ig ozepd m` elit` okle ,md mixeqnke miaezkk

.eiyxeil e` lawnl dpnd ozpiéaøåäãeäé §©¦§¨
àéNpäøîàLíeMîéaøøéàîmiiwl devny ©¨¦¤¨©¦©¦¥¦

xaeq ,znd ixacéaøkøæòìàrxn aiky ixacy §©¦¤§¨¨
oiicr ozepd m` okle mixeqnke miaezkk mpi`

,dpna lawnd dkf `l ,zn lawnde igeäéî- ¦
mewn lknàëéäúéîc,zn ozepdy ote`a ± ¥¨§¦

ðéøîàoíéi÷ì äåöîéøác,únäz` mipzepe ©§¦¨¦§¨§©¥¦§¥©¥
.lawnl dpnd

íéîëçå,íéøîBàe÷Bìçéiyxei oia dpnd z` ©£¨¦§¦©£
ik ,lawnd iyxeil ozepdà÷tñîeäì- §©§¨§

rxn aiky ixac m` dkldl md miwteqn
devn m` miwteqn md oke ,e`l e` miliren

.ewelgi ewqt okle ,e`l e` znd ixac miiwl
ïàëålaaaeøîà,àãeLéãòó,dwelg ipt lr §¨¨§¨¨¦

.`cey ewqt wtqn okleéaøåïBòîL¯ àéNpä §©¦¦§©¨¦
äNòîàúàïðéòeîLàìeprinydl `a ± ©£¤¨¨§©§¦¨

exed mdiptl `a ely dyrndy minkg mze`y
.awri iaxe ozp iaxk

iax' `ziixad ixac yexit edn zxxan `xnbd
.'`iypd oerny

àéòaàeäìepipyy dn ,éaø'ïBòîL'àéNpä ¦©§¨§©¦¦§©¨¦
y dpeekdàéNð,àeäBà,`iyp did `l `ny ¨¦

`l`déîMîàéNðcøîà÷mya eixac xn`y - ¦§¥§¨¦¨¨©
,wtqd heytl di`x d`ian `xnbd .`iypàz̈

,òîLøîàcáø,óñBéäëìäéaøkïBòîL §©§¨©©¥£¨¨§©¦¦§

,àéNpälhen did okle ,`xen` did sqei axe ©¨¦
iax' epeyla hwpy oeikne ,eixac x`al eilr
.`iyp envra didy gken '`iypd oerny

,`xnbd zl`eyïééãòåéòaézCìmb oiicr - ©£©¦¦¨¥¨
,wtzqdl mewn yi sqei ax ixacaàéNðàeä- ¨¦

`iyp did oerny iaxy sqei ax zpeek m`d
,envraBàøîà÷cdéîMîàéNðc`ny e` - §¨¨©¦§¥§¨¦

.`iypd mya eixac xn` oerny iaxy ezpeek
zepyl dvx `ly itl eixac z` yxit `le

.`ziixad oeylne÷éz. ¥
.l"pd sqei ax ixaca oecl zxfeg `xnbd

àôeb,øîàáø,óñBéäëìäéaøkïBòîLàéNpä ¨¨©©¥£¨¨§©¦¦§©¨¦
,`xnbd zl`ey .ozepd iyxeil dpnd xefgiy

àäåàîéé÷ïìy ,(.`pw a"a) dkldléøácáéëL §¨©§¨¨¦§¥§¦
òøîïéáeúëkïéøeñîëå,eîcozil jixv ok m`e §©¦§¦§¦§¦¨

,`xnbd daiyn .eiyxeil e` lawnl dpnd z`

áøóñBéé÷Bîdì`ziixad z` cinrn -àéøáa ©¥¥¨§¨¦
mpi` `ixa ixace ,`ixa ozepd didy ote`a -
,`xnbd dywn .lkd ixacl mixeqnke miaezkk

àäåéLøBéì''çlLîøîà÷oerny iax ixd - §¨§§¥§©¥©¨¨©
o`kne ,glynd 'iyxei'l dpnd ozpiy xn`

,glynd znyk mixen` eixacyàîéé÷åïì §©§¨¨
y (:ci lirl) dkldläåöîíéi÷ìéøácúnä ¦§¨§©¥¦§¥©¥

ozil jixv ok m`e ,`ixa didyk deiv m` elit`
qei ax wqt ji`e eiyxeil e` lawnl zernds

iyxeil zernd epzpiy `iypd oerny iaxk
,`xnbd zvxzn .ozepdéðzixaca qexbl yi - §¦

,oerny iaxeøæçé','çlLîìote`a xaecne ©§§©§©¥©
ixac miiwl devn meyn o`k oi`e ,ig `edy

sqei ax ly ewqt oaene .znd:

àî÷ àéáîä êìò ïøãä
`iand gilyy epwizy epipy (.a) oey`x wxta
.'mzgp iptae azkp ipta' xn`i mid zpicnn hb

df ici lry ick `ed dpwzd mrh ,dax zrcle
`axe .dnyl mzgpe azkp m` oic zia edel`yi
ok xn`iy epwizy `l` ,jkl yeygl oi`y xaeq

lrad lkei `ly ,zenizgd z` miiwl ick
crl oin`dl eliwde ,hbd zexyk lr xrxrl
micr ipy e`vni `l `ny eyygy itl ,cg`

.zenizgd z` mixiknd

äðùî

:epwzy gqepdn dpiyy gilya zwqer epizpyn
íiä úðéãnî èb àéánäl`xyi ux`l,øîàå ©¥¦¥¦§¦©©¨§¨©

ázëð éðôa,hbdàì ìáàxn`.ízçð éðôae` §¨©¦§©£¨Ÿ§¨©¤§©
xn`yàì ìáà ,ízçð éðôaxn`ázëð éðôa. §¨©¤§©£¨Ÿ§¨©¦§©

xn`y e`Blek ázëð éðôahbd lk -éðôáe §¨©¦§©§¨©
éöç ízçðBxn`y e` .ipta mzg cg` cr - ¤§©¤§

Béöç ázëð éðôahbd lyBlek ízçð éðôáe- §¨©¦§©¤§§¨©¤§©
hbd elld mixwnd lka .ipta enzg micrd ipy

ìeñt. ¨
,mid zpicnn hb e`iady mipyãçàmdnøîBà ¤¨¥

,ízçð éðôa øîBà ãçàå ,ázëð éðôahbd §¨©¦§©§¤¨¥§¨©¤§©
ìeñte ,dyly eid .íéðLmdneðéðôa íéøîBà ¨§©¦§¦§¨¥

ãçàå ,ázëð[iyilyd],ízçð éðôa øîBàhbd ¦§©§¤¨¥§¨©¤§©
.øéLëî äãeäé éaøå .ìeñtm` j`ãçà ¨§©¦§¨©§¦¤¨

dylydníéðLe ,ázëð éðôa øîBàmixg`d ¥§¨©¦§©§©¦
,ízçð eðéðôa íéøîBàhbdy mlek micenøLk. §¦§¨¥¤§©¨¥

àøîâ

,`xnbd zl`eyez àä[aey-]éì änìrecn ± ¨¨¨¦
azkp ipta zxin` oic z` letkl `pzd jixv

,mzgp iptaeàðîéæ àãç déì àðz àäxak ixd ± ¨¨¨¥£¨¦§¨
(.a) epipyy ,zg` mrt df oic `pzd dpy

éøö íiä úðéãnî èb àéánä'éðôa øîàiL C ©¥¦¥¦§¦©©¨¨¦¤Ÿ©§¨©
'ízçð éðôáe ázëð.,`xnbd zvxznàéääî éà ¦§©§¨©¤§©¦¥©¦

,`idd dpynd z` wx dpey `pzd did m` ±
àðéîà äåädligzkl wxyéøöC,ok xnel £¨£¦¨¨¦

åmle`caricaòîLî à÷ ,øLk øîà àì éà §¦Ÿ¨©¨¥¨©§©
ïì.leqt hbd minkg epwzy itk xn` `l m`y ¨

xn` m`y dpyna epipyBéöç ázëð éðôaly §¨©¦§©¤§
hbdBlek ízçð éðôáe ,hbd ,:ìeñt §¨©¤§©¨

,`xnbd zxxanBéöç éäcirn ivg dfi` lr ± ¥¤§
.eipta azkpy gilydïBLàø Béöç àîéìà, ¦¥¨¤§¦

,sxez `xwpe hbd xwir `edyéaø øîàäå§¨¨©©¦
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äèéL[dxey-]úçàzeidl dkixvdìdîLon ¦¨©©¦§¨
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éøöC.dnyl azkp hbd x`y mb m`d ze`xl ¨¦
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Béöç ízçð éðôáehbd ,.ìeñtd`ian `xnbd §¨©¤§©¤§¨
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oeiM ,lEqR d"t` ,migElW mdipXWA 'nba§¤§¥¤§¦¨¥¨
cidqn `l Edi`e dnizg` `Mi`C `Ed cgC§©§¦¨©£¦¨§¦Ÿ©§¦
zFxhW mEIwA itENgi`l iz` ,daizM ©̀§¦¨¨¥§¦©¥§¦§¨
:(.b lirl) w"ta 'ixn`cM cg` crA `nlrC§¨§¨§¥¤¨¦§¨§¦¨¥
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:`nrh i`d mEXn lEqR iOp 'Ek xnF`'øå ¥©¦¨¦©©£¨§

.øéLëî äãeäéicEdq`l opikxvnC oeikC §¨©§¦§¥¨§©§§¦©§©§¥
iz` `l EY ,xg` F` `Ed F` daizM` iOp©¦©§¦¨©¥Ÿ¨¥
'x did wElgC opixn` 'nbae .itENgi`l§¦©¥©§¦¨§¨¨¨
aYkp iptA xnF` cg``dpFW`xA s` dcEdi§¨©¨¦¨©¤¨¥§¨©¦§©

:mYgp iptA xnF` cg`eéðôa øîBà 'à §¤¨¥§¨©¤§©¥§¨©
.øLk ízçð eðéðôa íéøîBà íéðLe ázëð¦§©§©¦§¦§¨¥¤§©¨¥

:Dl Wxtn 'nba.úçà äèéLdhiW §¨¥¨¦¨©©¦¨
:onGde dX`de Wi`d mW DAW dpFW`x¦¨¤¨¥¨¦§¨¦¨§©§©

.'eë àcñç áø øîà'ipzn iWExtl e`l ¨©©¦§¨¨§¨¥©§¦
`xaq `N` ,ikdA 'ipzn inFwF`lE `z`̈¨§¥©§¦§¨¦¤¨§¨¨
on mipW 'it`C ,`zEax xn`e siqFn DiciC¦¥¦§¨©§¨©£¦§©¦¦
znizg cr ci oixiMn odW oicirn wEXd©§¦¦¤¥©¦¦©¥£¦©

:lEqR eilr gilXd cird `NW ipXdíei÷ ©¥¦¤Ÿ¥¦©¨¦©¨¨¨¦
.èbä:micrd mzFg lr oicirnd micr Epiid ©¥©§¥¦©§¦¦©©¨¥¦

.íéîëç úð÷zEdEpin`dW gilXd zEcr ©©£¨¦¥©¨¦©¤¤¡¦
:mipWM minkgøîà elàc éãéî àkéà éî £¨¦¦§©¦¦¦¨¦¦§¦¨©

.øLk ãçmxiMn ip` gilXd xnF` did m` ©¨¥¦¨¨¥©¨¦©£¦©¦¨
rcFi xn` ikC (?.b sC lirl) w"ta opixn` ikdC ,mYgp iptA xn` `l ENt`e xWM̈¥©£¦Ÿ¨©§¨©¤§©§¨¦©§¦¨§¥©§¦¨©¥©

:`ziOw `YrnWA ,onidn iOp ip £̀¦©¦§¥¨¦§©§¨©©§¨

àåä

éaøå`kid WExiR .'EM miIwl devn opixn` znC `kide `"xM 'EM `iUPd dcEdi §©¦§¨©¨¦§§¥¨§¥©§¦¨¦§¨§©¥¦¥¨
ENit` EnC oixEqnM rxn aikW ixaC la` lAwOd zOW mcFw ozFp znC§¥¥¤¤¥©§©¥£¨¦§¥§¦§©¦§¦¨£¦

:lirl EpWxiRcM `WixA lAwn zn¥§©¥§¥¨¦§¦©§§¥
Bà`PYd xQig `OW KirAw `iUp didW Epivn `NW itl .`iUpC DinXn xn`wC§¨¨©¦§¥§¨¦§¦¤Ÿ¨¦¤¨¨¨¦¨¨¥¤¨¦¥©©¨

`iUPd y"x xn` zFpWl Fl dide eixaCn¦§¨¨§¨¨¦§¨©©¨¦
irAY oiicr igce sqFi axn hiWtE xnF`¥¨¦¥©¥§¨¥£©¦¦¨¥
`iUpC DinXn xn`wC F` xnF` `iUPd©¨¦¥§¨¨©¦§¥§¨¦
EpivnE sqFi ax hwp `ziixaC `pWil `OWC§¤¨¦§¨¦§©§¨¨©©¥¨¦

w"aA df oiprM dpFW `PYdW(:hl sc)awri 'x ¤©©¨¤§¦§¨¤§©£Ÿ
i`n awri 'x KixRE wfp ivg mNWn§©¥£¦¤¤¨¦©£Ÿ©

:DiYciar£¦§¥

÷ àéánä Cìò ïøãäàn ©§¨£¨©¥¦©¨

.àéánämYgp iptaE FNEM aYkp iptA ©¥¦§¨©¦§©§¨©¤§¨
'iqxbC rnWn 'nBA .Fivg¤§©§¨©§©§©§¦
Fivg aYkp iptA FNEM mYgp iptA `WixA§¥¨§¨©¤§©§¨©¦§©¤§
FniIwl oiiEvn micr oi`W itl c"nl Dnize§¥©§§¦¤¥¥¦§¦§©§
lEqR FNEM mYgpe Fivg aYkp iptA `pzC oeiM¥¨§¨¨§¨©¦§©¤§§¤§©¨
Kixhvi`C i"x xnF`e Fivg mYgp iptA y"k§¨©¤§©¤§§¥¦§¦§§¦
cre xtFq azMn ith aiWgC xXMzil `"cqC§¦§©©§¨¦§¥¦§©¥§¥
mEIw `MilC `N` oinEzg micr ipW `Mi`C§¦¨§¥¥¦£¦¤¨§¥¨¦
iptAn sicre cg` cr znizge daizM` `N ¤̀¨©§¦¨©£¦©¥¤¨§¨¦¦§¨©
lr cirIW opiraC Fivg aYkpe FNEM mYgp¤§©§¦§©¤§¦§¦¨¤¨¦©

`Ylikn WixA 'ixn`cM daizM xTir(.b sc) ¦©§¦¨¦§©§¦§¥§¦§¨
:`nlrC zFxhW mEIwA itElgi`l iz` `nlC¦§¨¨¥§¦§¥§¦§¨§©§¨

BàiraC dn itl .'EM hBd mEIwA FNEM§¦©¥§¦©§¨¥
w"tA xninl(.e sc lirl)Kixvn `Cqg ax iAB §¥©§©¥©¦§¨©§¦

oi`W itl xaqwC xiWCx`l oFtqihw`n¥©§¦§§©§§¦§¨¨©§¦¤¥
ixii` `kdC xninl `Mi` DnWl oi`iwA§¦¦¦§¨¦¨§¥©§¨¨©§¥
dUrpC ipXd znizg lr micirn mipWA¦§©¦§¦¦©£¦©©¥¦§©£¨

:DnWlBà`lC xaqw .minkg zpTzA FNEM ¦§¨§©¨©£¨¦¨¨©§Ÿ
zEcrd lM oi`WM KM lM gilXd wiIC©¥©¨¦©¨©§¤¥¨¨¥
wiIC n"nC xaq `axe Fci lr zniIwzn¦§©¤¤©¨§¨¨¨©§©¥

:xiRWéîDiNEkl wiQn ENi`C icin `Mi` ©¦¦¦¨¦¥§¦©¦§¥
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xWM DicdA xg` `Mil iM itElgi`l WiIg©¥§¦§¥¦¥¨©¥©£¥¨¥
`Mi` iM y"ke daizMd lr mB cirOW itl§¦¤¥¦©©©§¦¨§¦¦¨
lirl iYWxiRcM d`xp Kkl DicdA xg ©̀¥©£¥§©¦§¤¦§¦©§¦§¥

Pdn `l cgA iYrciClr cirnC b"r` i §¨©§¦§©Ÿ§©¥§¥¦©
lFqtl `ax iraC xiRW iz` `YWde daizMd©§¦¨§©§¨¨¥©¦§¨¥¨¨¦§
ipXd znizg oixiMOW oicirn xg`e `EdA§§©¥§¦¦¤©¦¦£¦©©¥¦
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éðz únä éøác íéi÷ì äåöî ïì àîéé÷å øîà÷ çlLî éLøBéì§§¥§©¥©¨¨©§©§¨¨¦§¨§©¥¦§¥©¥§¦

:çlLîì eøæçé©§§©§©¥©
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ïðzgilyd xn` ,,Blek ázëð éðôaeízçð éðôa §©§¨©¦§©§¨©¤§©
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aExir oiprl dpFilr iAblE `kd ixii ©̀§¥¨¨§©¥¤§¨§¦§©¥

zFBB lM 't gkEncM(:bv my)lY oiprl p"` ¦§¨¨©§¦§©¥
dSign eiAB lr siTde dXng DFaB x"dxA¦¨©£¦¨§¦¦©©¨§¦¨
z"`e zAW oiprl i"dx aiWg `lC dXng£¦¨§Ÿ¨¦§¦§©©¨§
Dilr gpn irA i`C mrHn i"dx aWgie§¥¨¥¦©©§¦¨¥¨©£¥

oFNg wxRA xn`cM WOYWnE(.gr my)iAB ¦§©¥¦§¨©§¤¤©©¥
dAxd agxA ixiinC l"ie zFcziA FNEM F`Nin¦§¦¥§§©§¥§¨¨©§¥
:xv xacA `N` icin Dilr gpn KiIW `lC§Ÿ©¨¨©£¥¦¥¤¨§¨¨©

ìèBpädtihWA zg`e dlihpA zg` Fci ©¥¨©©¦§¦¨§©©¦§¦¨
on zg` Fci lhp 'hpETA 'iR .'EM¦©§§¨©¨©©¦
xdPA dtihWA zg`e minkg oETizM ilMd©§¦§¦£¨¦§©©¦§¦¨©¨¨
iWn iM `kdn hiWR ikide z"`e d`q 'nA§§¨§§¥¥¨¦¥¨¨¦¨¥
ixiin `kd `nlC Kci`l iWn xcde `ci `cg̈¨¨¨§¨©¨¥§¦¨¦§¨¨¨©§¥
l"ie Efl dlihpE Efl dtihW zg` zaA dUrW¤¨¨§©©©§¦¨§§¦¨§§
i`C `xAYqnC wENig oi`C q"Xd xaqwC§¨¨©©©§¥¦§¦§©§¨§¦
iOp zg` zAaC d"d iPdn `l Ef xg` EfA§©©Ÿ§©¥¦§©©©©¦
ilMn Ef ci dlihpA odiYW ENit` iPdn `lŸ§©¥£¦§¥¤¦§¦¨©¦§¦

zg` dtihXn zg` Fci lhp zFIpWOd iR lr qxB mY EpiAxe xg` ilMn Ef cie df¤§©¦§¦©¥§©¥©¨©©¦©¦§©¨©¨©©¦§¦¨©©
dtihXn t"de `iPdn `cg `cgC n"y dxFdh Fci ipYwCn hiWRwe dxFdh Fcï§¨§¨¨¦¦§¨¨¥¨§¨§¨¨¨¨§©§¨§¦§¦¨
mici zkQnA iYkEC dOkA gkEncM minrR 'a eici lr ilMd on KFRWl KixSW zg ©̀©¤¨¦¦§¦©§¦©¨¨§¨¦¦§¨§©¨§¥§©¤¤¨©¦
dlFcB zg` dtihXn zg` Fci lhp m`e xn`w df lre miIpWE mipFW`x min KixvC§¨¦©¦¦¦§¦¦§©¤¨¨©§¦¨©¨©©¦§¦¨©©§¨
`we miIpWE mipFW`x min xEriWM Ef dtihWA WIW oeiM dxFdh Fci miYWM `idW¤¦¦§©¦¨§¨¥¨¤¥¦§¦¨§¦©¦¦¦§¦¦§¨
b"r` ziriaxn lFHIW cr `Ohn n"x zg` dtihWA eici iYW `tiqA miIqn§©¥§¥¨§¥¨¨¦§¦¨©©§©¥©¤¦¥§¦¦
Kixv zg` dtihW `N` `MilC `YWd ziriax irA `l zFtihW iYWA lhFPWkC¦§¤¥¦§¥§¦Ÿ¨¥§¦¦©§¨§¥¨¤¨§¦¨©©¨¦
`N` dxdh ixiXn Ez` iM ziriax Kixv oi` zg` Fci la` Ef dtihWA ziriax§¦¦¦§¦¨£¨¨©©¥¨¦§¦¦¦¨¦§¨¥¨¢¨¤¨

:miYWM dAExn dtihW DzF` `dYW¤§¥¨§¦¨§¨¦§©¦
wevpd

àîòè éàî ìeñt éðL ãé úîéúç ìò ïéãéòî øçàå àeä§©¥§¦¦©£¦©©¥¦¨©©§¨

éëð ÷éôð à÷å àîìòc úBøèL íei÷a éôelçéàì eúà̈§¦©¥§¦§¨§¨§¨§¨¨¦§¥

é÷úî àãäñ ãçc àîetà àðBîîc àòáéøéMà áø dì ó ¦§¨§¨¨©¨§©©£¨©§¦¨©©¦

øLk àøeaéc déleëì eäéà déì ÷éqî eléàc éãéî àkéà éî¦¦¨¦¦§¦©¦¥¦§¥¦¨¨¥

eléôà éMà áø øîà àlà ìeñt déãäa ãç àkéàc àzLä©§¨§¦¨©©£¥¨¤¨¨©©©¦£¦

íei÷a Blek Bà àîòè éàî ìeñt éðL ãò àeä éðà øîBà¥£¦¥¥¦¨©©§¨§¦

éðôa Blek ázëð éðôa ïðz íéîëç úðwúa Blek Bà èbä©¥§©¨©£¨¦§©§¨©¦§©§¨©

àkéìc àîéìéà éîc éëéä Béöç Cãéà ìeñt Béöç ízçð¤§©¤§¨¦¨¤§¥¦¨¦¦¥¨§¥¨

ázëð éðôa øîBà ãçà àzLä ììk déìò ãéäñî à÷c§¨©§¦£¥§¨©§¨¤¨¥§¨©¦§©

äáéúk dlekà ãéäñî÷ éàäc ízçð éðôa øîBà ãçàå§¤¨¥§¨©¤§©§©¨©§¦©¨§¦¨

Bà àlà àéòaéî Béöç ìeñt äîéúç dlekà ãéäñî÷ éàäå§©¨©§¦©¨£¦¨¨¤§¦©§¨¤¨

áø Cì øîà àcñç áøcî é÷etàìe éMà áøãk Bà àáøãk¦§¨¨¦§©©¦§©¥¦§©¦§¨¨©¨©

éîòèìe àcñçéì änì ízçð éðôa àì ìáà ázëð éðôa C ¦§¨§©§¥§¨©¦§©£¨Ÿ§¨©¤§©¨¨¦

øîà éðz÷ Bæ óà Bæ àì énð àëä éðz÷ Bæ óà Bæ àì àlà¤¨Ÿ©¨¨¥¨¨©¦Ÿ©¨¨¥¨©

ãò ïéôøèöî ïéà äMîç ävéçîe äMîç ãecéb àcñç áø©¦§¨¦£¦¨§¦¨£¦¨¥¦§¨§¦©

ãecéb øîéøî Løc ãecéâa Blek Bà ävéçîa Blek Bà àäiL¤§¥¦§¦¨§¦¨©§¥©¦

éòa ïéôøèöî àúëìäå ïéôøèöî äMîç ävéçîe äMîç£¦¨§¦¨£¦¨¦§¨§¦§¦§§¨¦§¨§¦¨¥

éëéä ïéàöçì úBøBäè ïéà Bà ïéàöçì úBøBäè íéãé àôìéà¦§¨¨©¦§©£¨¦¥§©£¨¦¥¦

úéòéáøî ïðz àäå úéòéáøî éøz éa eLî à÷c àîéìéà éîc̈¦¦¥¨§¨¨¥§¥¥§¦¦§¨§©¥§¦¦

ì eléôàå ãçàì íéãéì ïéìèBðàãç éLî à÷c àlàå íéðL §¦§¨©¦§¤¨©£¦¦§©¦§¤¨§¨¨¥£¨

äôéèLa úçàå äìéèða úçà Bãé ìèBpä ïðúäå déãé àãç£¨¨¥§¨§©©¥¨©©¦§¦¨§©©¦§¦¨

éøîàäå déãéc àbìt àbìt éLî à÷c àlàå úBøBäè åéãé̈¨§§¤¨§¨¨¥©§¨©§¨¦¥§¨¨§¥

àkéàc àëéøö àì ïéàöçì úBøBäè ïéà íéãé éàpé éaø éác§¥©¦©©¨©¦¥§©£¨¦Ÿ§¦¨§¦¨

ïðúäå éåä éàî çôBè ä÷Lî àkéà éëå çôBè ä÷Lî©§¤¥©§¦¦¨©§¤¥©©¨¥§¨§©
÷åöðä

המביא גט פרק ראשון דף טו עמוד ב - בשיתוף מהדורת טובי'
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קיג "xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr eh sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(ycew zay meil)

àeägilyd ±åmc`øçàepi`y weyd on §©¥
,gilyãé úîéúç ìò ïéãéòîd,éðLhbd.ìeñt §¦¦©£¦©©¥¦¨

lr mb ecal cirn gilyd did eli`y it lr s`e
hbde mipyk minkg edepin`d ,ipyd znizg

xg` cr eil` sxhvn m` mewn lkn ,xyk
.dliren ezecr oi` ,zenizgdn zg` lr cirdl

`xnbd zx`aneàîòè éàîelawi m`y itl , ©©§¨
df ote`a gilyd zecr z`éôelçéàì eúà̈§¦©¥

àîìòc úBøèL íei÷amb ok zeyrl e`eai - §¦§¨§¨§¨
.zexhy x`y meiwamicrdn cg` zn m` ,oebk

z` miiwi igd crde ,xhyd lr minezgd
xg`l sxhvi mbe ,envr znizgmiiwl weyd on

,znd crd znizg z`÷éôð à÷åaygiie ± §¨¨¦
e`ived eli`k xacdàðBîîc àòáéø éëð§¥¦§¨§¨¨
àãäñ ãçc àîetàlr ,rax zegt oennd lk ± ©¨§©©£¨

(eh hi mixac) dxn` dxezde ,micrdn cg` it

,'xaC mEwi 'ebe micr ipW iR lr'rnyne ©¦§¥¥¦¨¨¨
,micrd ipy oia deya wlgzz zepn`pdy
xg` mr sxhvne ,envr znizg miiwn cg`yke

ezepn`p it lry `vnp ,ipyd znizg lr cirdl
repnl icke .zecrdn mirax dyly eniiwzp

.df ote`a meiw hba mb elqt zerh

é÷úîéMà áø dì ó,éãéî àkéà éîepivn ike ± ©§¦¨©©¦¦¦¨¦¦
dfk oicàøeaéc déleëì eäéà déì ÷éqî eléàc± §¦©¦¥¦§¥¦¨

,ezecr lk z` milyn did ecal cg`d eli`y

z` ip` xikne ,cg` cr mzg ipta xne` didy
hbd did ,ipyd crd ci znizgàzLäå ,øLk̈¥©§¨

déãäa ãç àkéàccg` cer sxhvdy eiykre ± §¦¨©©£¥
hbd ,ipyd znizg lr cirdl enrìeñt`l` , ¨

.xykhbde ,rxbn enr sxhvnyxg`d oi`y i`ce
,éMà áø øîà àlà,siqedl yi xg` yecig ¤¨¨©©©¦

yeléôàgilyd m`éðL ãò àeä éðà ,øîBà £¦¥£¦¥¥¦
hba mezgd,`ed on`p envr znizg lry s`

,gilyl minkg epin`d mb ipyd lre ,cr lkk

hbd mewn lkn.ìeñtane,`xnbd zx`éàî ¨©
,àîòèdidiy jixv micrd zenizg meiwy itl ©§¨
Blek Bàzenizgd izy ±èbä íei÷aepiidc , §¦©¥

lk oick ,micrd zenizg z` mixiknd micr ipy

zexhyd,íéîëç úðwúa Blek Bà ,lr epiidc §©¨©£¨¦
la` .'mzgp iptae azkp ipta' gilyd zecr ici
zg`e ,gilyd ici lr zniiwzn zg` dnizg m`

leqt hbd ,micr ici lr.
:epizpynn `cqg ax lr dywn `xnbd

ïðzgilyd xn` ,,Blek ázëð éðôaeízçð éðôa §©§¨©¦§©§¨©¤§©
,Béöçhbd ,ipta mzg cg` cr wx ,xnelk.ìeñt ¤§¨

,`xnbd zxxaneBéöç Cãéàcrd znizg ± ¦¨¤§
,ipydéîc éëéä,o`k xaecn ji` ±àîéìéà ¥¦¨¦¦¥¨

ììk déìò ãéäñî à÷c àkéìcoi`y xn`p m` ± §¥¨§¨©§¦£¥§¨
,dze` zniiwnd zecr lk eplàzLä-`ld ©§¨

e`iad mipy m`y ,df ixg`y oica dpyna epipy

e hbãçàéðôa øîBà ãçàå ázëð éðôa øîBà ¤¨¥§¨©¦§©§¤¨¥§¨©
éàäc ,ízçðcg`d crdy ±dlekà ãéäñî÷ ¤§©§©¨©§¦©¨

äáéúk,hbd lk zaizk lr cirn ±éàäåcrde - §¦¨§©
ipydäîéúç dlekà ãéäñî÷izy lr cirn ± ¨©§¦©¨£¦¨

hbd ,eipta eidy zenizgd micrd,ìeñtok m` ¨
àéòaéî Béöçm`y ,rinydl `pzd jixv ike ± ¤§¦©§¨

hbdy eipta mzg cg` cr wxy cirn gilyd
.leqtàlà`a `pzdy ,xnel migxken ¤¨

ecnell xyt` i`y ycegn oic dfa rinydl

xne` cg`e azkp ipta xne` cg`y dklddn
`ede ,leqt hbd mzgp iptaàáøãk Bàepic e` ± ¦§¨¨

cg`e gily zecr milawn oi`y ,`ax ly

ipyd crd znizg lr weydnéMà áøãk Bà ,± ¦§©©¦
ip` xn`gilyd m` elit`y ,iy` ax ly epic e`

,leqt hbd ,ipyd crd `edáøcî é÷etàìe§©¥¦§©
àcñçepic z` zeaxl dpeekd oi` la` ± ¦§¨

micirn micr ipy m`y ,`cqg ax ly ycegnd
zqtz ixdy ,leqt hbd ,ipyd crd znizg lr
epic z` xaeq did `pzd m`e .zqtz `l daexn

`pzd m`e ,yexita z`f xne` did ,`cqg ax ly
.jk xaeq epi`y rnyn ,z`f ycig `l

,`xnbd zvxznéîòèìe ,àcñç áø Cì øîàC ¨©¨©¦§¨§©§¥
dpyna `pzd zpeeky ,dywnd jzhiyl ±

lx`az cvik ,oic xezii ici lr yecig eprinyd
,dpyna oey`xd oicd z`àì ìáà ázëð éðôa'§¨©¦§©£¨Ÿ

,'ízçð éðôa,leqt hbdéì änì,df oic aezkl §¨©¤§©¨¨¦
ipta ,iyilyd oica ,dpyna jk xg` xn`p `ld
m`e ,leqt hbd ,eivg mzgp iptae elek azkp

lw ,leqt hbd ,cg` cr znizg lr zecr yiyk
hbdy ,zenizgd lr zecr llk oi` m`y xnege

.leqtàlàoic lky uxzl jixv dz` jgxk lr ¤¨
envr oicd z` epcnll wx azkp ,epizpyna oice
yiy ziywdy dne ,miieaix ly zepeek `ll
mipicn xnege lwa mcnell xyt`y mipic

,jzaeyz ,mixg`,éðz÷ Bæ óà Bæ àì,xnelk Ÿ©¨¨¥
ef `l ly jxca dpyna mipicd z` azk `pzd
xg`e xzeia heytd oicd z` azk dligz ,ef s`

yecig jk xg`e ,`edy lk yecig mr oic jk
.d`ld jke ,xzei lecb

oi`yk ,xzeia heytd oica ligzd `pzd ,okae

xg`e ,leqt hbdy ,zenizgd lr llk zecr
yi m` mb `l` ,leqt hbd efa wx `ly ,azk

.leqt hbd ,zg` dnizg lr zecràì énð àëä̈¨©¦Ÿ
éðz÷ Bæ óà Bæjxca xceqn dpynd jynd mb ± ©¨¨¥
.ef s` ef `l lym` wx `ly ,`pzd azk dligz

zecr llk oi`e cala zg` dnizg lr zecr yi

yi m` mb `l` ,leqt hbd ,dipyd dnizgd lr
xne` cg`y `l` ,dipyd dnizgd lr zecr
.leqt hbd ,mzgp ipta xne` cg`e azkp ipta

,`xaq `cqg ax xn` ,zncewd `ibeqay xg`l

,'minkg zpwza elek e` hbd meiwa elek e`'
`cqg ax ly ztqep `xnin `xnbd d`ian

.dnec `xaq zniiw my mby ,zay zeklda

,zaya yi zeieyx rax` ,(.e) zay zkqna epipy
mewne zilnxk ,miaxd zeyx ,cigid zeyx
migth drax` mewn `ed ,cigid zeyx .xeht

dxyr daeba zevign swene ,migth drax` lr
swen epi`y mewn `ed ,miaxd zeyx .migth
lk yi` `eax miyy jelidl ynyne ,zevign

epi`e zevign ila agx mewn `ed ,zilnxk .mei
,xeht mewn .mi ,xacn ,oebk ,miaxl jelid mewn
rwxwn migth dyly zegtl deab mewn `ed

drax` lr migth drax` ea oi`e ,miaxd zeyx
.migth

ly zevign oipra zwqer `cqg ax ly `xnind

e` xcb zeidl zeleki zevignd .cigid zeyx
lawn swend mewnd f`e ,gezt mewn aiaq xiw
mb zeidl zeleki zevignd oke .cigid zeyx oic

.cigid zeyx didi xdd ab f`y ,xd ly oexcn
mze` miaiygn xea e` dlrz ly oexcn mb oke
ibeq izy m`d oc `cqg ax .cigid zeyxl

.mitxhvn dvign
ãecéb àcñç áø øîàoexcn dl yiy dlrz ± ¨©©¦§¨¦

daebae äMîçyi dztyaävéçîdaeba xcb - £¦¨§¦¨

äMîç,migthïéôøèöî ïéàdvignde oexcnd £¦¨¥¦§¨§¦
aiygdl oi`y iptn ,cigid zeyx dzeyrl

,cigid zeyxl zevign swen mewnàäiL ãò©¤§¥
swiddävéçîa Blek Bàxcb -dxyr ddeab ¦§¦¨
,migthãecéâa Blek Bàdxyr edaeby oexcn - §¦
.migthoic ,xcb divge oexcn divg xy`k j`

.zilnxk oick mewnd

øîéøî Løc,`cqg ax zrck `lyãecéb ¨©§¥©¦
àúëìäå .ïéôøèöî äMîç ävéçîe äMîç£¦¨§¦¨£¦¨¦§¨§¦§¦§§¨

dvigne ceciby.ïéôøèöî¦§¨§¦
éòa,àôìéàm`dïéà Bà ïéàöçì úBøBäè íéãé ¨¥¦§¨¨©¦§©£¨¦¥

.ïéàöçì úBøBäè`ed dn `xnbd zxxane §©£¨¦
.wtzqd ote` dfi`ae ,`tli` ly ewitqéëéä¥¦

éîc,xaecn cvik -àîéìéàéøz éa eLî à÷c ¨¦¦¥¨§¨¨¥§¥
ipyy ote`a wtzqd `tli`y xn`p m` -
zt zlik`l mdici z` df xg` dfa elhp miyp`

îdze`úéòéáømdn cg` lky `vnpe ,min bel ¥§¦¦
wtzqd df ote` lre ,ziriaxd zivgna wx lhp

.xeriydn zivgna mdici exdhp m`dïðz àäå§¨§©
`"t mici) dpyna dzpyp xak ef dkld ixd -

,(`"núéòéáøîxeriya min ea yiy ilkn - ¥§¦¦
beld ziriaxïéìèBðepnnì íéãéìyi`,ãçà §¦§¨©¦§¤¨

ì eléôàåíéðLlehil mileki miyp` ipy s`e - ©£¦¦§©¦
s`e ,df xg` df zg` min ziriaxn mdici
,ziriax xeriy mda oi` aey lhep ipydyky

mda did eici z` oey`xd lhp xy`ky calae
.`tli` jka wtzqd recne ,ziriax xeriy

àlàåcg` lr `ed `tli` ly ewitqy ,xn`p §¤¨
`l` zg` zaa mlhep epi`e ,eici lhepyà÷c§¨

éLîdéãé àãç àãçzg`d eci z` ugexy - ¨¥£¨£¨¨¥
m`d `tli` wtzqde ,dipyd eci z` ok ixg`e

dywn df lr mb .eici z` zxdhn oi`vgl dlihp
,`xnbdïðúäåa"t mici) dpyna epipy ixd - §¨§©

(`"näìéèða úçà Bãé ìèBpäilkd ondkitya± ©¥¨©©¦§¦¨
,minkg zpwzk eci iab lrúçàåäôéèLaz`e - §©©¦§¦¨

mirax` ea yiy xdp jeza `ed laeh dipyd eci
,min d`q.úBøBäè åéãémlhp `ly s`y ixd ¨¨§

.`tli` jkawtzqdrecne ,od zexedhzg`zaa

àlàåote`a did `tli` ly ewitqy xn`pà÷c §¤¨§¨
déãéc àbìt àbìt éLîeci z` lhep `edy - ¨¥©§¨©§¨§¨¥

divg z` lhep `ed ok ixg`e ,dabpne divgl cr

,ipyd
wtzqd df xacay okzi cvik ,`xnbd dywn

,`tli`éác éøîàäåzia ipa exn` ixde - §¨©§¥§¥
ly eyxcnúBøBäè ïéà íéãé ,éàpé éaø©¦©©¨©¦¥§

,ïéàöçì,ci ivg xdhl xyt` i`wx lhpy oeike ©£¨¦
lhepe xfegyke ,lhp `l eli`k df ixd ,abipe ivg

.lhp `l eli`k aygp aey ,cala ipyd ivgd z`
,`xnbd zvxznàëéøö àì`tli` jxvp `l - Ÿ§¦¨

eci ivg z` lhpy xg`ly okid `l` ,wtzqdl

wx `l` ,ixnbl dabip `l ,dpey`xd mrta
ote`aàkéàcyiy -ä÷LîoiicryçôBè-] §¦¨©§¤¥©

lhepy drya ,dpey`xd dlihpd on eci lr [gl

m`d `id ezl`ye ,dipyd mrta eci z`
zelihpd izy z` xagn cid lr gtehd dwynd
zaa eci lk z` lhpy aygpe ,zg` dlihpl

lk lhpy aygpe ,xeaig aygp epi`y e` ,zg`
.dxdhl liren epi`y ,eci ivg wx mrt

,`xnbd zl`eyàkéà éëåyi m` s`e -ä÷Lî §¦¦¨©§¤
çôBèeci lréåä éàî,jka yi dn-ïðúäå- ¥©©¨¥§¨§©

,(h"n g"t zexdh) dpyna epipy ixde



c"agקיד i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

‡È˙aLa epnÓ ˙B�‰Ï BÏ ¯zÓ ,¯ÎN BÏ ıˆ˜Â ˙aL ·¯ÚÓ ÏawL ˙e�Ïa˜a ˙aLa ÈÏk Ï‡¯NÈÏ ‰NÚL È¯Î� Ï·‡£¨¨§¦¤¨¨§¦§¨¥§¦§©¨§©§¨¤¦¥¥¤¤©¨§¨©¨¨ª¨¥¨¦¤§©¨
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úáùá åúëàìî úåùòîלעשות התחייב שהנכרי כיו� –

זו. מלאכה
éøëðä ääùù úåäùמאוד מהיר הנכרי א� אפילו –

הנכרי בה ששהה ממה יותר לשהות צרי� אי� .76במלאכתו

á è"åé ìéìá øúåîההנאה שאיסור הראשונה לדיעה א� –

יו"ט בליל להתיר יש בשבת, לעשות לו יאמר שמא הוא

ע"י בעלמא קנס הוא האיסור שכל דכיו� גלויות של שני
נוספת פע� לו לומר יבוא לא א' יו� .77שקנסוהו

äæ ïå÷éú àìá íùáììשבת בערב כיבוס� שנגמר בגדי� –
הגיהו� בלא ללבש� יכול היה א� בשבת גיהצ� והנכרי
כלל אנשי� דר� שאי� בגדי� אבל בשבת, ללבש� יכול –

בשבת ללובש� אסור גיהו� בלא .79ללבש�

zexewn

ממלאכת75) שיעשו) בכדי השבת (ולאחר בשבת הנאה די�
דגי� שהביא (נכרי סכ"א תקט"ו סי' ג�: הובא בקבלנות הגוי
להשתמש לישראל מותר הא� ספק ישנו טוב, ביו� לישראל
דומה הא� הוא הספק ועיקר דמי�, לו כשקצ� ביו"ט בה�
אש המדליק לנכרי או זה, כבסעי� מנעלי� התופר לנכרי
(ישראל סכ"ו שז ובסי' כבֿכג סעיפי� ש� הקוד�), כבסעי�
שקיבל ישראל וכ� נכרי, שליח ע"י וכד' פירות של דורו� שקיבל
שהישראל מלאכה בי� (חילק ס"ו סו� רמח סי' בשבת), אגרת
לאחר באה הישראל שהנאת מלאכה לבי� מיד ממנה נהנה
בה� שנהנה המלאכות בי� לחלק לפרטי� נכנס (ולא השבת
סי' לאו)), או מיד, להיות שחייבת הנאה היא א� עצמה, בשבת

א ארו� בשבת שעשה (נכרי כאֿב סעיפי� לקבורשכה קבר ו
לקבור מותר – ישראל של מת בה� להספיד חלילי� או בה�
הדיעה ש� הזכיר (ולא שיעשו בכדי המתנה לאחר בה�

קוברי� אי� מקרה שבכל מפני כנראה בשבת להשתמש המתירה
ידי ולצאת במוצ"ש מועט זמ� להמתי� עדי� ולכ� בשבת,
פרק אדה"ז משו"ע לנכרי אמירה בס' נוספי� מ"מ המחמירי�).

יט.
נוספי�.76) פרטי� ש� וראה סי"ג, שכה סי'
בהגה"ה.77) א סעי� תקט"ו סי'
שאיסור78) הקוד� בסעי� שהובאה הדיעה לפי שרק א סעי�

בשבת, לעשות לנכרי יאמר שמא משו� הוא שיעשו בכדי הנאה
בכדי הוא האיסור א� אבל שני, טוב ביו� אפילו מתירי� אי�
לאסור טע� אי� ביו"ט מלאכתו שנגמרה מדבר ליהנות שלא
לעיל (וראה ממ"נ, דהוא ראשו�, ביו"ט שנגמר דבר שני ביו"ט

הדיעות). לכל להקל כתב ש� שבהגה"ה
כג.79) אות סי"א לנכרי אמירה עול� ברית ראה

שבת בערב להתחיל והאסורי� המותרי� מלאכות רנב, סימ� ב חלק

יא סעי� בשבת נגמרי� שיהיו כדי

•
xgyd zekxa zekld - jexr ogley

לדוד"‡ מ"�ה�ה �הינ� י��, �כל �זמרה �ס�קי ל�מר ְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָ��נ�
מק�� �ל �בח� לס�ר �די וגו", �ה�ל ה��מה "�ל ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹעד
עליו ר�נ� מ�ה ע�ה כ� �י ית��ל, �� ואחר �ח�ה ה�א ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ�ר��
עב�� את להרא�ת הח��ת "א�ה �ח�ה �אמר �תפ�ת�, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָה�ל��

�תפ�ה לעמד �כדי וגו'", נא "אע�רה �� ואחר וגו'" �דל� ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאת
לפי א��? �מזמ�רי� �חר� ול�ה מצוה. �ל �מחה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָמ���
מבטח � י�� �כל �עמי� ג' לדוד �ה�ה הא�מר �ל ְָ�ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָ�אמר�:
ס��� עד ל�מר ��נ� מזמ�ר א�ת� וא�ב ה�א, ע�ל� �� �ה�א ְְְִִִֶֶַַַַַָָל�
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ה��לי� ע�רה �נגד "הלל���" �עמי� י' �� ��� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ�ה�י�
לפניה� �רכה ות�נ� וכו'. �יר נ���, נ��ח, �ה�י�: ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָ��ספר
"י���ח". � ואחריה� �אמר", "�ר�� � לפניה� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ�לאחריה�,

�א�ר ב�מ�" קרא� לה' "ה�ד� לה�סי� ���הגי� מק�מ�ת ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַוי�
י�� �כל לאמר� קבע� ��וד לפי ה�מי�, �ברי �ספר �ת�ב ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָה�א

האר��. ְִֵָָלפני

ח�� לה�טל עתידי� ה�יר�ת ��ל לפי לת�דה", ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָ�"מזמ�ר
ו��הגי� �נגינה. א�ת� למ�� י� ולכ� לת�דה", ְְְְְְֲִִִִִִֵֵָָָֹמ"מזמ�ר
��דה �אי� מ�ני ט�ב, וי�� ���ת לאמר� ��א א�� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�מדינ�ת
.��� חמ� מ��� קרבה ��דה אי� ה�סח �ימי וכ� �ה�. ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָקרבה
���ר, י�� �ערב וכ� תכ"ט. �סימ� ��ת�אר �מ� �סח, �ערב ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָוכ�

א�מרי� �אב �ט' אבל תר"ד. �סימ� ��ת�אר �הרי�מ� א�ת�, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָ
�אב. �ט' �� ��דה מקריבי� הי� ק�� היה ה�ק�� ��ית ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ�זמ�

מנהג�. לפי �מק�� מק�� וכל אחרי�, �ס�קי� ע�ד ���סיפי� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָוי�
"�ר�� קד� ���סיפי� וה�זמ�רי� ה�ס�קי� �ל ל�מר ��הגי� ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹוי�
�די �אמר", "�ר�� אחר לאמר� ��הגי� א�� �במדינ�ת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�אמר".

�לאחריה�. לפניה� �רכה לכ�� ְְְֲִֵֵֶֶַָָָ�ְְִֶֶ��היה

עד דויד" "ויבר� "י���ח": �ר�ת קד� לה�סי� ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָֹו��הגי�
ה�מי�, �ברי �ספר ה�א �א�ר �פאר��" ל�� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ"מהללי�
נחמיה, �ספר ה�א �א�ר ה�� �ירת עד �ב�ד�" �� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ"ויברכ�
ה�ד�ר�ת �בח �ל ל��נ�ת ט"ו א�ת� ��ל לפי ה��, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָו�ירת
א�ת� �מ��� ה�� �ירת מ��� חכמי� �ר��� י���ח ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָ�ברכ�ת

�ויד": "ויבר� �ל ְְִִֶֶַָָ�ס�קי�

נאה· �יר ה�א �י �בנעימה, �נ��� �אמר" "�ר�� ל�מר ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָי�
��פלה א�רת ידי על ה�ד�לה �נסת אנ�י ות�נ�ה� ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָונחמד.
"רא�� וסימנ� �ב�ת, פ"ז �� וי� ,�� �ת�ב �מצא�ה� ה�מי� ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹמ�
י� ה��ד �י ועל �יחיד. אפ�� מע�ד לאמר� וק�ל� �ז". ְְֲִִִֵַַָָ�ְְְְְִֶֶָָ�ת�
�חיר"ק "����ח�ת" ע��", "�פי ולא ע��" "�פה ְְְְְִִִִֶַַַַָֹל�מר:
אמירת ��עת �ניו �נגד �ה� ����ית ציצית �ב' ויאחז ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהתי"ו.

�אמר": ֶַָָ"�ר��

ע�נה‚ � ���ר ה�ליח ���� קד� �אמר" "�ר�� ס�� ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹא�
�זמרה �ס�קי �י� הפסק ח��ב זה אמ� ואי� אמ�. ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָאחריו
(אבל זמרה �כעי� ה�א �בח אמ� ��� לפי ��פניה�, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלברכה
�אמצע מפסיקי� �אי� יענה, לא � ה�רכה ס�� לא עדי� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹא�
ה�ד��" "האל �ל �אמ� א�א אמ�, �ענ�ת אפ�� �רכה ���ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
מי וי� ס"ו). �סימ� ��ת�אר �מ� �לבד, �פ�ה" "��מע ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָו�ל
מז�רת ואינ� ה�איל �אמר" "�ר�� �ל ז� ��רכה ְֶֶ�ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�א�מר

אמ�. לכל �� מפסיקי� � ְְְִִֵַַַָָָ��למ�ד

א י� � אחת �בת ���ר ה�ליח ע� ס�� יענהוא� ��א �מרי� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹ
וא� מג�ה. זה הרי � �רכ�תיו אחר אמ� �הע�נה מ�ני ְֶַ�ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאמ�,
�על �רכ�תיו, אחר אמ� ע�נה זה �אי� ול�מר לחלק מק�� ���ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
כ� �י על א� � ���ר ה�ליח �ר�ת אחר ע�נה ה�א �ני� ְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָ�ל

לדבריה�. לח�� ְְִֵֵֶָי�

�ר�ת אחת �בת ���ר ה�ליח ע� ס�� א� מק��, ְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָ�מ�ל
�� לענ�ת ��הגי� מק�מ�ת ��� מה�רכ�ת �� וכ��צא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ"י���ח"
א� �מק�מ�, ��ת�אר �מ� עצמ� �רכ�ת אחר אפ�� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאמ�
מ�ל עצמ�, �ר�ת אחר לענ�ת כ� ��הגי� אי� א�� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָ��מדינ�ת
לענ�ת. יכ�ל � אחת �בת ���ר ה�ליח ע� ���ס�� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָמק��
�רכה ס�� וה�א אחת �רכה ס�� ���ר ה�ליח א� ה�י� ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָוה�א

ה�א ס�� אפ�� צ��ר, ה�ליח �ר�ת אחר לענ�ת יכ�ל � ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָאחרת
ה�ל: לדברי עצמ� �ר�ת אחר עליו ע�ני� �אי� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ�רכה

עד„ �אמר" "�ר�� מ��תחיל �ד��ר מ�הפסיק ל�הר ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָצרי�
�ס�קי ��פני �רכה היא �אמר" �"�ר�� לפי י"ח, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָס��
אפ�� �יניה� להפסיק ואס�ר לאחריה� �רכה ו"י���ח" ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�זמרה

�ברכ�תיה. �מע �קריאת להפסיק �אס�ר �מ� מצוה, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹלצר�

וה�פסיק להפסיק, אי� כ� �� � א�ר" ל"י�צר "י���ח" ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַ�בי�
��ס�קי לפי ה�לחמה, מע�רכי עליו וח�זר �יד�, היא עברה �ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
ה�פ�ה, ק�ד� ה�א �ר�� מק�� �ל �בח� להס�יר נתקנ� ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ�זמרה
וה�פ�ה, ה�בח ס��ר �י� לד�ר �די� אינ� � ה�א �כ� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכיו�

נ"ד. �סימ� ��ת�אר �מ� מצוה לצר� כ� א� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹא�א

לצר� אפ�� להפסיק אס�ר � לתפ�ה �מע קריאת �רכ�ת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֹ�בי�
לתפ�ה: �א�ה לסמ� ��רי� מ�ני ְִִָָ�ְְְְִִִִֵֶָָֹמצוה,

�מ�‰ �ינ� � "י���ח" עד �אמר" מ"�ר�� �ל�� ְְְִִִִֶַַַַַָָָָ��אילת
מ�ני ��אל � ה�רקי� ��י� �ברכ�תיה, �מע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�קריאת
ה�ראה מ�ני ��אל � �באמצע אד�, לכל �ל�� �מ�יב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָה�ב�ד

ס"ו. �סימ� ��ת�אר �מ� ה�ב�ד, מ�ני ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ�מ�יב

ה�זמ�רי�, להתחלת �אמר" "�ר�� �י� ה�רקי�: �י� ה� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוא��
�פס�קי� ל"י���ח". ה�זמ�רי� ס�� �בי� לחבר�, מזמ�ר �ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָ�בי�
א� �ני� ��ל �א�מר מי י� � �ל� מזמ�ר �אינ� ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ�ְַהמל�טי�
� �מק�מ� �ת�בי� �ה� �סדר �א� ה�אמרי� �ס�קי� ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ�ל�ה
�מפסיק �ינ� � לחבר� אחד �י� �כ��פסיק �ל�. �מזמ�ר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�ינ�
�בי� �ינ� � אחר �ס�ק לתח�ת ס�פ� �בי� מזמ�ר. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ�אמצע
ה�א לה'", וה�ל "אמ� עד מ"ה�ד�" א�� �מדינ�ת �ג�� ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָה�רקי�,
ב' וכ� ה�מי�. �דברי �ל� מזמ�ר �אינ� �י על א� אחד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�רק
� אלהי�" "�ר�� עד וגו'" אלהי� נ�רא וגו' עז "�נ� ְְְְֱֱִִִַָָֹֹֹ�ס�קי�
וכ� �תה�י�. לזה זה סמ�כי� וה� ה�איל אחד, �רק כ� �� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָה�
ג' וכ� �אי�". "על עד וגו'" הנ�א וגו' נקמ�ת "אל �ס�קי� ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָב'
ג' וכ� וגו'". חס�� יהי וגו' ב� �י וגו' ח�תה "נפ�נ� ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָ�ס�קי�:
�ס�קי�: ב' וכ� וגו'". ר� וגו' מ�זרח וגו' ה' �� "יהי ְְְְְְְְִִִִִֵֵַָ�ס�קי�:
עד �ויד" מ"ויבר� וכ� וגו'". �� �בר�� וגו' אלהי� ה' ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָֹ"�ר��
�מ"ו���ע" ע�י�", "�מי� עד ה�א" �מ"א�ה �פאר��", ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָ"ל��
לזה זה סמ�כי� �אינ� ה�ס�קי� �י� אבל ה�ירה. ס�� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעד
�ינ� � �ס�ק �אמצע (אבל ה�רקי� �בי� �ינ� � ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָ�תה�י�

ס"ו). �סימ� ��ת�אר �מ� �מע, קריאת �ל �ס�ק ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ�אמצע

� אמ� לענ�ת להפסיק לעני� אבל �ל��, �אילת לעני� זה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָוכל
�ברכ�תיה, �מע לקריאת ��מי� �ברכ�תיה �זמרה �ס�קי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָאי�
"י���ח" עד �אמר" מ"�ר�� ה�רכ�ת �ל על אמ� לענ�ת ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ��מ�ר

ה�זמ�רי� �י� ל�מר צרי� ואי� ה�זמ�ר, �אמצע ל�רכהאפ�� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
�כעי� �בח �� �� ה�א �אמ� (לפי ��אחריה� א� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ��פניה�

�זמרה). �פס�קי הפסק ח��ב אינ� � ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָזמרה

לענ�ת מ�ר ��פניה� ה�רכה �אמצע �אפ�� �א�מר מי ֲַָ�ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָוי�
אי� � �בר�� וח�תמת �בר�� ��תחת �היא �י על א� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאמ�,
ה�איל אמ�, �ענ�ת לחתימה �תיחה �י� ��פסיק �מה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלח��

��למ�ד. מז�רת אינ� ז� ְְֶֶַַ�ְֵָָָ�ברכה

��אמר ט�ב � �זמרה �ס�קי �אמצע להפסיק צרי� ה�א ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹוא�
�כ��חזר ��ד�ר. קד� �ויד" "ויבר� עד לע�ל�" ה' ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ"�ר��
�מ� �ה� לפי ה�ס�קי�, א�� כ� �� יאמר � ��סק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹל�ק��

ְָָ�רכה:
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ה��לי� ע�רה �נגד "הלל���" �עמי� י' �� ��� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ�ה�י�
לפניה� �רכה ות�נ� וכו'. �יר נ���, נ��ח, �ה�י�: ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָ��ספר
"י���ח". � ואחריה� �אמר", "�ר�� � לפניה� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ�לאחריה�,

�א�ר ב�מ�" קרא� לה' "ה�ד� לה�סי� ���הגי� מק�מ�ת ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַוי�
י�� �כל לאמר� קבע� ��וד לפי ה�מי�, �ברי �ספר �ת�ב ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָה�א

האר��. ְִֵָָלפני

ח�� לה�טל עתידי� ה�יר�ת ��ל לפי לת�דה", ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָ�"מזמ�ר
ו��הגי� �נגינה. א�ת� למ�� י� ולכ� לת�דה", ְְְְְְֲִִִִִִֵֵָָָֹמ"מזמ�ר
��דה �אי� מ�ני ט�ב, וי�� ���ת לאמר� ��א א�� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�מדינ�ת
.��� חמ� מ��� קרבה ��דה אי� ה�סח �ימי וכ� �ה�. ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָקרבה
���ר, י�� �ערב וכ� תכ"ט. �סימ� ��ת�אר �מ� �סח, �ערב ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָוכ�

א�מרי� �אב �ט' אבל תר"ד. �סימ� ��ת�אר �הרי�מ� א�ת�, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָ
�אב. �ט' �� ��דה מקריבי� הי� ק�� היה ה�ק�� ��ית ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ�זמ�

מנהג�. לפי �מק�� מק�� וכל אחרי�, �ס�קי� ע�ד ���סיפי� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָוי�
"�ר�� קד� ���סיפי� וה�זמ�רי� ה�ס�קי� �ל ל�מר ��הגי� ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹוי�
�די �אמר", "�ר�� אחר לאמר� ��הגי� א�� �במדינ�ת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�אמר".

�לאחריה�. לפניה� �רכה לכ�� ְְְֲִֵֵֶֶַָָָ�ְְִֶֶ��היה

עד דויד" "ויבר� "י���ח": �ר�ת קד� לה�סי� ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָֹו��הגי�
ה�מי�, �ברי �ספר ה�א �א�ר �פאר��" ל�� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ"מהללי�
נחמיה, �ספר ה�א �א�ר ה�� �ירת עד �ב�ד�" �� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ"ויברכ�
ה�ד�ר�ת �בח �ל ל��נ�ת ט"ו א�ת� ��ל לפי ה��, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָו�ירת
א�ת� �מ��� ה�� �ירת מ��� חכמי� �ר��� י���ח ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָ�ברכ�ת

�ויד": "ויבר� �ל ְְִִֶֶַָָ�ס�קי�

נאה· �יר ה�א �י �בנעימה, �נ��� �אמר" "�ר�� ל�מר ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָי�
��פלה א�רת ידי על ה�ד�לה �נסת אנ�י ות�נ�ה� ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָונחמד.
"רא�� וסימנ� �ב�ת, פ"ז �� וי� ,�� �ת�ב �מצא�ה� ה�מי� ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹמ�
י� ה��ד �י ועל �יחיד. אפ�� מע�ד לאמר� וק�ל� �ז". ְְֲִִִֵַַָָ�ְְְְְִֶֶָָ�ת�
�חיר"ק "����ח�ת" ע��", "�פי ולא ע��" "�פה ְְְְְִִִִֶַַַַָֹל�מר:
אמירת ��עת �ניו �נגד �ה� ����ית ציצית �ב' ויאחז ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהתי"ו.

�אמר": ֶַָָ"�ר��

ע�נה‚ � ���ר ה�ליח ���� קד� �אמר" "�ר�� ס�� ְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹא�
�זמרה �ס�קי �י� הפסק ח��ב זה אמ� ואי� אמ�. ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָאחריו
(אבל זמרה �כעי� ה�א �בח אמ� ��� לפי ��פניה�, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלברכה
�אמצע מפסיקי� �אי� יענה, לא � ה�רכה ס�� לא עדי� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹא�
ה�ד��" "האל �ל �אמ� א�א אמ�, �ענ�ת אפ�� �רכה ���ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
מי וי� ס"ו). �סימ� ��ת�אר �מ� �לבד, �פ�ה" "��מע ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָו�ל
מז�רת ואינ� ה�איל �אמר" "�ר�� �ל ז� ��רכה ְֶֶ�ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�א�מר

אמ�. לכל �� מפסיקי� � ְְְִִֵַַַָָָ��למ�ד

א י� � אחת �בת ���ר ה�ליח ע� ס�� יענהוא� ��א �מרי� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹ
וא� מג�ה. זה הרי � �רכ�תיו אחר אמ� �הע�נה מ�ני ְֶַ�ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאמ�,
�על �רכ�תיו, אחר אמ� ע�נה זה �אי� ול�מר לחלק מק�� ���ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
כ� �י על א� � ���ר ה�ליח �ר�ת אחר ע�נה ה�א �ני� ְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָ�ל

לדבריה�. לח�� ְְִֵֵֶָי�

�ר�ת אחת �בת ���ר ה�ליח ע� ס�� א� מק��, ְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָ�מ�ל
�� לענ�ת ��הגי� מק�מ�ת ��� מה�רכ�ת �� וכ��צא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ"י���ח"
א� �מק�מ�, ��ת�אר �מ� עצמ� �רכ�ת אחר אפ�� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאמ�
מ�ל עצמ�, �ר�ת אחר לענ�ת כ� ��הגי� אי� א�� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָ��מדינ�ת
לענ�ת. יכ�ל � אחת �בת ���ר ה�ליח ע� ���ס�� ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָמק��
�רכה ס�� וה�א אחת �רכה ס�� ���ר ה�ליח א� ה�י� ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָוה�א

ה�א ס�� אפ�� צ��ר, ה�ליח �ר�ת אחר לענ�ת יכ�ל � ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָאחרת
ה�ל: לדברי עצמ� �ר�ת אחר עליו ע�ני� �אי� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ�רכה

עד„ �אמר" "�ר�� מ��תחיל �ד��ר מ�הפסיק ל�הר ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָצרי�
�ס�קי ��פני �רכה היא �אמר" �"�ר�� לפי י"ח, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָס��
אפ�� �יניה� להפסיק ואס�ר לאחריה� �רכה ו"י���ח" ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�זמרה

�ברכ�תיה. �מע �קריאת להפסיק �אס�ר �מ� מצוה, ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹלצר�

וה�פסיק להפסיק, אי� כ� �� � א�ר" ל"י�צר "י���ח" ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַ�בי�
��ס�קי לפי ה�לחמה, מע�רכי עליו וח�זר �יד�, היא עברה �ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ
ה�פ�ה, ק�ד� ה�א �ר�� מק�� �ל �בח� להס�יר נתקנ� ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ�זמרה
וה�פ�ה, ה�בח ס��ר �י� לד�ר �די� אינ� � ה�א �כ� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכיו�

נ"ד. �סימ� ��ת�אר �מ� מצוה לצר� כ� א� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹא�א

לצר� אפ�� להפסיק אס�ר � לתפ�ה �מע קריאת �רכ�ת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֹ�בי�
לתפ�ה: �א�ה לסמ� ��רי� מ�ני ְִִָָ�ְְְְִִִִֵֶָָֹמצוה,

�מ�‰ �ינ� � "י���ח" עד �אמר" מ"�ר�� �ל�� ְְְִִִִֶַַַַַָָָָ��אילת
מ�ני ��אל � ה�רקי� ��י� �ברכ�תיה, �מע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�קריאת
ה�ראה מ�ני ��אל � �באמצע אד�, לכל �ל�� �מ�יב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָה�ב�ד

ס"ו. �סימ� ��ת�אר �מ� ה�ב�ד, מ�ני ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ�מ�יב

ה�זמ�רי�, להתחלת �אמר" "�ר�� �י� ה�רקי�: �י� ה� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוא��
�פס�קי� ל"י���ח". ה�זמ�רי� ס�� �בי� לחבר�, מזמ�ר �ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָ�בי�
א� �ני� ��ל �א�מר מי י� � �ל� מזמ�ר �אינ� ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ�ְַהמל�טי�
� �מק�מ� �ת�בי� �ה� �סדר �א� ה�אמרי� �ס�קי� ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ�ל�ה
�מפסיק �ינ� � לחבר� אחד �י� �כ��פסיק �ל�. �מזמ�ר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�ינ�
�בי� �ינ� � אחר �ס�ק לתח�ת ס�פ� �בי� מזמ�ר. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ�אמצע
ה�א לה'", וה�ל "אמ� עד מ"ה�ד�" א�� �מדינ�ת �ג�� ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָה�רקי�,
ב' וכ� ה�מי�. �דברי �ל� מזמ�ר �אינ� �י על א� אחד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�רק
� אלהי�" "�ר�� עד וגו'" אלהי� נ�רא וגו' עז "�נ� ְְְְֱֱִִִַָָֹֹֹ�ס�קי�
וכ� �תה�י�. לזה זה סמ�כי� וה� ה�איל אחד, �רק כ� �� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָה�
ג' וכ� �אי�". "על עד וגו'" הנ�א וגו' נקמ�ת "אל �ס�קי� ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָב'
ג' וכ� וגו'". חס�� יהי וגו' ב� �י וגו' ח�תה "נפ�נ� ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָ�ס�קי�:
�ס�קי�: ב' וכ� וגו'". ר� וגו' מ�זרח וגו' ה' �� "יהי ְְְְְְְְִִִִִֵֵַָ�ס�קי�:
עד �ויד" מ"ויבר� וכ� וגו'". �� �בר�� וגו' אלהי� ה' ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָֹ"�ר��
�מ"ו���ע" ע�י�", "�מי� עד ה�א" �מ"א�ה �פאר��", ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָ"ל��
לזה זה סמ�כי� �אינ� ה�ס�קי� �י� אבל ה�ירה. ס�� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעד
�ינ� � �ס�ק �אמצע (אבל ה�רקי� �בי� �ינ� � ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָ�תה�י�

ס"ו). �סימ� ��ת�אר �מ� �מע, קריאת �ל �ס�ק ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ�אמצע

� אמ� לענ�ת להפסיק לעני� אבל �ל��, �אילת לעני� זה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָוכל
�ברכ�תיה, �מע לקריאת ��מי� �ברכ�תיה �זמרה �ס�קי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָאי�
"י���ח" עד �אמר" מ"�ר�� ה�רכ�ת �ל על אמ� לענ�ת ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ��מ�ר

ה�זמ�רי� �י� ל�מר צרי� ואי� ה�זמ�ר, �אמצע ל�רכהאפ�� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
�כעי� �בח �� �� ה�א �אמ� (לפי ��אחריה� א� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ��פניה�

�זמרה). �פס�קי הפסק ח��ב אינ� � ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָזמרה

לענ�ת מ�ר ��פניה� ה�רכה �אמצע �אפ�� �א�מר מי ֲַָ�ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָוי�
אי� � �בר�� וח�תמת �בר�� ��תחת �היא �י על א� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאמ�,
ה�איל אמ�, �ענ�ת לחתימה �תיחה �י� ��פסיק �מה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלח��

��למ�ד. מז�רת אינ� ז� ְְֶֶַַ�ְֵָָָ�ברכה

��אמר ט�ב � �זמרה �ס�קי �אמצע להפסיק צרי� ה�א ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹוא�
�כ��חזר ��ד�ר. קד� �ויד" "ויבר� עד לע�ל�" ה' ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ"�ר��
�מ� �ה� לפי ה�ס�קי�, א�� כ� �� יאמר � ��סק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹל�ק��

ְָָ�רכה:
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Â"אמר� "�ר�� אחר ה'" �ב�ר�ת ימ�ל "מי �ס�ק ל�מר ְְִֵֶַַַַַָָָָאס�ר
�ב�ר�ת למ�ל �ר�צה מי �א�מר: ��ראה מ�ני "ה�ד�", ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹקד�
זה והרי וגו'", לה' "ה�ד� יאמר � �ה�ת� �ל �לה�מיע ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹה'

ֵחר��:

Ê,"ע�ה �מי� "וה' �בי� "אלילי�" �י� מעט להפסיק ְְְֱִִִִִֵֵַַַַָָָָצרי�
י� ל"�ל" "�י" �י� וג� למעלה. �ח�זר נראה יהא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ��א

�בי� ל"אלילי�" "הע�י�" �בי� �ג��ה. ה�"� ולכ� ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַָָָ�סיק,
��לע ��א קצת להפסיק כ� �� צרי� � ל"ע�ה" ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ"�מי�"
מתחלת ��אחריה ותבה �בה ��ס�� מ"� �כל וכ� ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהמ"�.
ס"א: �סימ� ��ת�אר �מ� ,�� ל�הר צרי� � �עי"� א� ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָ�אל"�

שאמר" מ"ברו� תפילה דיני נא, סימ� א חלק

אֿז סעיפי� "ישתבח" עד

•

dxez ihewl

הפרק: המצוותתוכ� וכוונת התפלה כוונת בי� ההבדל

המצות נשמת היא התפלה וכיצד

ישוב התפלה, של הכללי התוכ� שנתבאר [לאחרי

מ ו"לבאר דכוונת לעיל "נשמת"ש המצוות בחינת" היינו

ה"התפלה היא התפלה שלכ� המצוות:]מעמיד", עני� את "

íäîå ,íééîéðô íéìë íä ì"ðä úåéìåç é"ç äðäå
øôñîå ,íéìëä úåéðåöéçá øåàä ë"çà èùôúî
íéøáà ç"îø '÷ðù ò"î ç"îø íäù ç"îø íìåë
.øåàä úëùîäì íéìëå íéøáà úðéçá íäù àëìîã
אברי כל את המעמיד שהוא השדרה, דחוט במשל
עצמו ה"חוט" א) עניני�: ג' יש � (כנ"ל) הגו�
לכל המוח מ� החיות נמש� ידו שעל במוח, שמתחיל

המחוברות השדרה" "חוליות ב) לחוטהאברי�.
מחוט בה� הנמש� לחיות "כלי�" ה� והרי השדרה,
החיות אח"כ נמש� השדרה חוליות ע"י ג) השדרה.
הגו�) של החיצוניי� אברי� (ג� הגו� אברי רמ"ח לכל
בחוליות". והצלעות בצלעות מחוברי� "האברי� כי �

לחוט (המחוברי� השדרה" חוליות "ח"י ולכ�,
כללות ואילו פנימיי�", "כלי� נק' עצמו) השדרה

הכלי�". "חיצוניות נק' הגו� אברי רמ"ח

אור המשכת � שענינה בתפלה, בנמשל הוא וכ�
שבה� "כלי�" סוגי שני שיש למטה, ב"ה סו� אי�
ח"י (כנגד התפלה ברכות ח"י (א) ית': אלקותו מתגלה
פנימיי�", "כלי� נקראי� שה� השדרה), חוליות
בגילוי היא התפלה ידי שעל האלקית ההמשכה שבה�
אברי� רמ"ח כנגד (שה� עשה מצות רמ"ח (ב) יותר.

חיצוניי�". "כלי� נק' וה� � דמלכא)

äðååë úåëéøö úåöîäù ìéòì øëæðä ïéðò åäæå
.ììëá äðååëä úðéçá àéä äìôúäå

סו� אי� אור המשכת היא התפלה שמטרת מאחר
של כללית" ה"כוונה היא שהתפלה נמצא, למטה, ב"ה
המצוות של המטרה ג"כ שזוהי מאחר המצוות, קיו�

ומבאר:] שהול� [כפי

,"åéúåöîá åðùã÷ øùà" íéøîåà åðà éë ,ïéðòäå
äùåã÷ úðéçá éåìéâ íéëéùîî úåöîä éãé ìòù
,äðååë íéëéøö ïëì ,äèîì óåñ ïéà øåàã äðåéìò

éë[מעשה]àåä äðååëäå ,éìëäå øáàä àéä äåöîä
.éìëä êåúá øåàä úëùîä

הוי'" אתה ד"ברו� התפלה, בעני� שנת"ל כש�
הפרטיות והבקשות ב"ה, סו� אי� אור המשכת ענינו
על מתגלה ואלקות האור מתלבש שבה� ה"כלי�" ה�
ו"כלי": "אור" בה� שיש המצוות, בעני� הוא כ� � יד�
קיו� ידי על (הנפעלת העליונה" "קדושה המשכת
ד"כוונת הפנימי התוכ� והוא ה"אור", הוא המצוות)
מתגלה שבו ה"כלי" הוא המצוה ומעשה המצות",

העליונה). (קדושה האור

äáù éôì ,äðååëä àéä äìôúä ììë êøãáù åäæå
ïéðò åäæù ,øåàä éåìéâ úåììë êùîð äãé ìòå
úåéäì íéëéùîîù ,'ä äúà êåøá ,àúåìöã ïàëøá
é"ò åðééäå ,ùîî óåñ ïéà øåà ,äúà êùîðå êåøá

.'éåä íù

øåàä íéëéùîî íåéä ìë úåöîä íåé÷ é"ò ë"çàå
'à øáà àéäù ,úéèøô äåöîá ùáìúäì èøôá

.àëìîã íéøáà ç"îøî
ידי על הנמש� האלקי והאור הרוחני החיות בעני�

מדריגות: שתי יש המצוות, וקיו� התפלה

נפעלתכללות למטה ב"ה סו� אי� אור גילוי עני�
אתה "ברו� ומבקשי� מתפללי� שאז התפלה, ידי על
המצוה קיו� ע"י הנמש� האלקי האור ואילו ה'";
מכללות "הארה" רק הוא זו, פרטית מצוה בתו�

התפלה. ע"י הנפעלת ההמשכה

כוונת של ה"כלל" כמו נחשבת שהתפלה וזהו
הוא המצוות) ("נשמת" המצוות כוונת דעני� המצוות,
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כמו רק שהוא כנ"ל, מצוות ע"י הנמש� האלקי האור
התפלה. ידי על הנמש� הכללי האור מ� "פרט"

êùîð åáù ,äøãùä èåçä ìùîá ì"ðë ùîî àåäå
ïëùî ø÷éò àéä ïéçåîá øùà ,ïéçåîä ïî úåéçä
èåçá úåéçä êùîð íùîå ,äîùðä úàøùäå
åðîî êùîð ë"çàå ,úòãä çåîî êùîðä äøãùä

.íéøáà ç"îø ìëá
הנפש: בחיות שישנ� המדריגות שתי ע"ד והוא

כללי חיות חוטישנו דר� ונמש� במוח השורה
אברי לפרטי מתחלק זה כללי חיות ואח"כ השדרה,
הכללי, החיות מ� "הארה" רק נמשכת אבר ובכל הגו�,
כח בעי�, הראי' כח (כמו האבר ותכונת למזג בהתא�

וכו'). בפה, הדיבור כח באז�, השמיעה

השדרה בחוט נמש� הכללי שהחיות שאמרנו זה �
הדעת למוח בזה הכוונה המוח, דמוחמ� ידוע כי ,

האחורי בחלק הוא השדרההדעת וחוט הראש, של
לכל הנפש חיות שהמשכת ונמצא דוקא, זה במוח נעו�
דוקא. הדעת מוח ידי על היא השדרה חוט דר� האברי�

äðååëä úðéçá àéäù ,úåöîä úëøá ïéðò åäæå
êìî åðé÷ìà 'ä äúà êåøá ,äåöî ìëì èøôá
êùîð 'éäéù ,'åë åðåöå åéúåöîá åðùã÷ øùà íìåòä
àëìîã íéøáà ç"îøî éìëå øáà åúåàá åæ äëùîä

.àéää äåöîä àåäù

úðéçá åäæ øåàä úëùîäå äðååëä úåììë êà
äùòîì úåéçå äîùð úðéçá àéäù ,äìôúä

.úåöîä
[לסיכו�:

בעול�, אלקות המשכת � הוא בהתפלה המכוו� עיקר

היא והיא בתחתוני�; ית' לו דירה עשיית עני� שהוא

) כול� המצוות כל של הכללית קדשנו"המטרה אשר

)."במצוותיו

" היא שהתפלה ידי"הכוונהכללותוזהו על כי ,

להיות כולו, היו� כל למש� האד� בלב נקבע התפלה

דירה ית' לו לעשות העליונה לכוונה ונתו� מסור

" שהיא כול�.נשמתבתחתוני�, והמצוות התורה כל "

היא המצות של הכללית שכוונה זה על גשמי משל

זו: כוונה לשמור שצריכה התפלה

צרי� הוא הרי למסחר, או יריד לאיזה הנוסע אד�

והג� ריוח, בשביל היא זו בנסיעה שהכוונה תמיד לזכור

היפ� שהוא הנסיעה על מעות להוציא מוכרח שלזה

א כי לבוש זהו הרי בלתי"הכוונה, הכוונה אל לבוא א

שהוא רק כלל, רוצה אינו זה שבכל עגלה, יכי� וג� לבוש,

ועד הריוח. הוא הכוונה עיקר אבל בזה, במצוות,"מוכרח ז

אור (ס' בתחתוני� דירה להמשי� הכוונה עיקר הנה

א'כא). ע' ש� וראה תתקצח. ע' התורה

ה עני� יותר בעומק ומבאר הול� חיות"ומעתה

בתפלה,הכללי (שבנמשל השדרה דר� המוח מ� הנמש� "

" המשכת האורזוהי גילוי ):]"כללות

àéäù ,ùîî åì äîåãá ãéìåäì äãìåää ïëìå
úùáåìîä äúåîöòå ùôðä úåäîî äëùîä

.à÷ééã äøãùä èåç é"ò êùîð àåä ,ïéçåîá
השדרה, חוט דר� נמש� שבאד� ההולדה כח
יצירת שתחילת האב", ממוח נמש� "שהב� כידוע
היסוד, עד השדרה חוט דר� ונמש� במוח היא הטיפה
בכוחו השדרה, חוט דר� הנמש� הנפש שחיות ונמצא,
לו בדומה "להוליד אלא) הגו�, אברי להחיות רק (לא
ועצמיות במהות נעו� זה שכח מוב� שמזה ממש",
שלימה"), "קומה לו שיש ולד מזה נולד (שלכ� הנפש

הנפש. חיות כללות נמשכת השדרה שבחוט הרי

כחוט (שהיא התפלה שע"י בנמשל, הוא ועד"ז
� וה"אור" ה"כוונה" עני� כללות נמש� כנ"ל) השדרה
(כנ"ל), ב"ה סו� אי� דאור והגילוי" האור "כללות ה�
(שמצד לאלקות שלו הקשר שכללות האד�, מצד וה�

התפלה. ידי על נוצרת נפשו) ועצמיות פנימיות

.åàìîé íéøãç úòãáå åäæå
ובדעת יתכונ� ובתבונה בית יבנה "בחכמה כתיב:
למלא � הוא הדעת כח של שענינו הרי ימלאו", חדרי�

חדרי הבית.את

בזה:] הפנימי [ותוכ�

ïéã ãñç ,úåðéçá 'â ïúåììëù ,íéìëä ïä "íéøãç"
,ïéå÷ 'â ïéðò åäæå ,"øãç" úåáéú éùàø ¯ íéîçø
íéøáã äùìù ìò ,úåöîä äùòî úåììë íäù

.'åë ãîåò íìåòä
� "קווי�" לג' נחלקות העליונות שהמדות ידוע
דרועא "חסד התיקוני� ובלשו� ואמצע, שמאל ימי�
מדות וג' גופא", תפארת שמאלא, דרועא גבורה ימינא,
רחמי�" די� "חסד מדות ג' ה� תפארת גבורה חסד

"חדר"). תיבות (ראשי

הללו, קווי� מג' בא' נכללות כול� המצוות וכל
עומד, העול� דברי� שלשה "על רז"ל במאמר וכנרמז
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(שה� חסדי�" גמילות ועל העבודה ועל התורה על
הנ"ל). קווי� שלשה כנגד

íéøãç" úåéäì éãëå ,íéøãçå íéìë úðéçá ïä êà
é"ò åäæ ,íéìëäá øåàä úëùîä åðééäã ,"åàìîé

.äìôúä àåäù úòãä
הנפש חיות (המעביר השדרה שחוט לעיל הובא

מ נמש� האברי�) הראש),לכל (שמאחורי הדעת מוח
הוא האברי�) היינו (כלי�, ה"חדרי�" שמילוי ונמצא,

דוקא. הדעת ע"י

את לעורר זמ� הוא שאז בתפלה, בנמשל הוא וכ�
וההתקשרות ההרגשה הו"ע ש"דעת" � באלקות הדעת
רמ"ח כל בקיו� ו"נשמה" חיות נמש� ועי"ז � באלקות

וחדרי�. "כלי�" שה� מצוות,

השגה לו שיש מי דא� בחוש, רואי� שאנו וכפי
וכה"ג, גדולה בטירדא בשוק כשהול� הנה ה', בגדולת
שיעשה, מצוה באיזה טובה כוונה לו שתהי' א"א אז
ולא כלל, והלב המוח ע� קשר ל"אברי�" שאי� לפי
בלי מלומדה אנשי� כמצות בקרירות רק לעשות יוכל
שנמשלת כדבעי התפלה ידי על ורק כלל; וחיות אור
כל ע� שבראש המוחי� ומחבר מקשר השדרה, לחוט
שיוכל אח"כ, היו� כל שיעשה המצות בכל האברי�,
שיעשה המצות במעשה ג� הוי'" ש� "משכ� להיות

מאד. טרוד בהיותו ג� זמ�, אחר כולו היו� כל

àåä äìôúã úåéòöîà úåëøá á"é úìçúä ïëìå
.'åë úòãä ïðåç

הדעת הוא התפלה עני� שעיקר לכ�מאחר באלקות,
הדעת". "חונ� היא אמצעיות) (די"ב הראשונה הברכה

éë ,àúééøåàã úåöîä ïéðîá äðéà äìôúä ïëìå
ïëà ,íéøáàäå íéìëä åðééä ïéðåî åðàù ïéðîä

éðôá äúåðîì êééù äðéà äðååëä àéäù äìôúä
.íéìëä úîùð àéä éë äîöò

אי� אמאי דלעיל השאלה מתורצת הנ"ל כל ע"פ
תרי"ג, ממני� ואינה דאורייתא יו�) (בכל התפלה
הוא ל"ת) מצות ושס"ה מ"ע (רמ"ח המצות דמני�

ה"כלי� רמ"חמספר מני� כמו � האור) נמש� (שבו "
הנפש חיות כמו היא התפלה ואילו הגו�; אברי
האברי� על נוס� דבר שאינו האברי�, בתו� המתלבש

גופא. האברי� חיות הוא אלא

åðééä ïìåë ãâðëù äøåú ãåîìú úìòî ïéðò äðä êà
úåéðåöéç íä úåöîäå ,íéìëä úéîéðô úðéçá àéäù

:'åë àðéîé àòåøã ãñç ç"îâå ä÷ãö ,íéìëä
"כלי�" � הוא מצות של שגדר� שנתבאר מה ע"פ
תלמוד שמצות לכ� הטע� ג� יוב� ב"ה, סו� אי� לאור

המצות. כל כנגד שקולה תורה

פנימיי� "אברי� כמו היא שהתורה לפי "והיינו

מהמצוות שאינו כפשוטו, תורה תלמוד וכמו שבאד�,
וכ� אד�, של ומחשבתו בשכלו עיקרו אלא מעשיות
ולפיכ� הכלי�" "פנימיות היא שהתורה ברוחניות,
שבה� פנימיי� אברי� (כמו יותר נעלה אור בה שורה
ולכ� � במשהו), נקיבת� שלכ� הנפש, חיות יותר תלוי
ג"כ ממשי� התורה ודבור בקול הקריאה ידי "על

המצות"; לכל עליוני�" "מוחי�

מצוות ככול� שרוב� המצוות, שאר משא"כ
האד�. של החיצוניי� באברי� הנעשות מעשיות

דרועא "חסד התיקוני� ימנית),וכלשו� (זרוע ימינא"
כללות כי המצוות כל נכללו [שבה� וגמ"ח דצדקה

חיצוני. אבר "דרועא", נק' צדקה] נק' המצוות

b wxt awria oe` hiad `l d"c

•

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

‰�‰Âדרוח מדרגו' חלוקי ג' עני� ביאור בתוס' להבי�
כנ"ל דבי"ע במלאכי' כמו בחיצוניו' ואש ורעש
אנו הנה כנ"ל, דאצי' הוי' דש� הפנימיי' בבחי' שה� ואי�
התפלה בעת ומוח שבלב בעבודה למטה באד� רואי'
טע� בטוב ולהשיג להבי� ובינתו דעתו יעמיק שכאשר
ב"� מבחי' שזהו דוקא הכל את שמחי' אי� באלקו' ודעת
בלבו גדולה התפעלות מזה יוליד הנה כנ"ל, אלקי' דש�

בחי' שזהו רואה לכל ונראה הניכר גדול ברעש במורגש
עיקר וזהו כלל, מקוד� בו הי' שלא מה בנפשו התחדשות
חיי� מל� פני מאור נפרד תחלה הי' כי שלו הרעש סיבת
נתפעל וכאשר כו' שוא בהבלי גופו עניני אחר כולו ונמש�
לנגד ומשלי� לבדו ה' אחרי לבו נמש� באלקו' מהתבוננו'
כי גדולה התחדשות ה"ז קוד� בו דבוק שהי' הזר הרצו�
עני� יבא ע"כ להיפו� מהיפו� לאור יצא החוש� מ�
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מה ודבר יש בבחי' דוקא רעש בקול הזאת ההתפעלו'
אי� כי כו' בלגינא אסתירא ע"ד והיינו לכל וניכר הבולט
כו', לו המסתיר מהיפוכו ויצא נפרד יש שהי' מפני רק זה
ברעש וחיו' האופני' וכמו ה' ברעש שאינו הרעש וזהו
חיצוני' התפעלו' הנק' והוא כו' שלה� מחומר שיוצאי'
לאי"� הנפרד הי"ש ביטול רק שהוא לבד הלב שבחיצוני'
רוחו שנתעורר מה שזהו רוח בהתפעלו' וכמ"כ האלקי,
פנימי היותר התפעלו' ואפי' כו', הלב חיצוניו' בבחי' הוא
אינו האלקי' ההשג' עומק מצד הלב בהתלהבו' שהוא
שבא כנ"ל ההשג' הפלא' מצד רק אלא הוי' באש
ומרגיש שמתפעל מי שיש מה ודבר יש בבחי' ההתפעלו'
ביטול בחי' זה שאי� כו', עצמו שמבטל זה ביטו"ל
בביטול עצמו הרגשת העדר דהיינו היפוכו שהוא האמיתי
א"ס אור כי כלל הוי' אש אינו וע"כ כידוע לגמרי זה
בעצמו' ביטול בחי' על כ"א שורה אינו הוי' שבש�

מב אמיתתו שינויבתכלית באיזה עצמו ירגיש לי
וכעומד כו' שהי' מכמו ונשתנה שנתפעל במה למעליותא
ומקומו עצמו ירגיש מבלי לגמרי שמתבטל המל� לפני

וד"ל. באריכות הנ"ל מ"ה ש� בחי' והוא כלל
Â‰ÊÂקול האש ואחרי ה' באש לא אש הרעש ואחרי שא'

שהוא מלכא קאתי דתמ� בזוהר וא' דקה דממה
בו ואי� לגמרי עצמותו כל שמתבטל המל� לפני כעומד

כלל לרוא' ניכרת ואינה בעצמו מורגשת התפעלו' שו�
בחשאי תנועותיו וכל ושותק דומ� כאב� הוא אלא
ואש רעש בלא דקה דממה בקול וזהו גדול, ובביטול
בסמיכת וכמו כו'. מלכא דקאת"י משו� כלל בהתגלו'
משו� כו' תפת"ח שפת"י אד' שאו' לתפלה גאולה
כח לו שאי� עד מל� פני לאור קרוב בהגיעו דנתבטל
אד' רק כו' בלשוני מלה אי� כמו כלל מעצמו הדיבור
לפני' ושתי� בק"ש והנה וד"ל. כידוע כו' תפת"ח שפת"י
שאינו ואש ורעש דרוח התפעלו' בבחי' הוא הכל ש"ע עד
בשמיעה הוא כו' הוי' ישראל שמע באמרו (דג� הוי' בש�
בא"ש ואהבת התפעלו' וממילא ב"� דבחי' בהשג' דבינה
בחי' והוא מלכא קאתי דתמ� בש"ע א� כו'), ה' אש שאינו
דוקא דבלחש בצלותא בחשאי שהוא דקה דממה קול
בש"ע היינו אמנה מקטני ה"ז בתפלת"ו קולו והמשמיע
והוא דאצי' מ"ה ש� בבחי' הוא שאז להיות כידוע, דוקא
כו' בש� כשזוק� ברכו' בח"י ההשתחוואו' עני�
הנה ואמנ� כידוע, אצי' בבחי' היא בש"ע זו דהשתחווא'
הנ"ל מדרגו' חלוקי ג' כל יש דאצי' זה מ"ה ש� בבחי' ג�
ג' דהיינו מבי"ע, כלול האצי' דג� כידוע ואש ורעש דרוח
כו' דאצי' נר"נ בחי' והוא כו' ואופני' וחיו' דשרפי' מדרגו'
ואש ורעש רוח והוא כנ"ל דוקא הוי' בש� נקראי' ש� א�
כנ"ל. כו' רעש דאית וזהו כו' ה' ואש ה' רעש הוי', דבחי'
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ÔÈ�Úשנאמר פסח בערב חמ� להשבית (ט') המצות: חג
ט"ו בליל מצה לאכול (י') ט"ו). י"ב (שמות תשביתו
הנה י"ח): י"ב (שמות מצת תאכלו בערב שנאמר בניס�
שהעני� ובפע"ח בלק"ת נת' אש צלי הפסח אכילת במצות
הה"ח ממנו נסתלקו כי בקטנות הז"א הי' מצרי� בגלות כי
שש� לגרו� וחזרו הודו עד מחסדו בגופו המתפשטי�
בעור� העומד פרעה ואז אי' ביסוד המלובש שלו הדעת
מה"ח לעצמו ומקבל הגרו� דר� הנמשכת השפע מעכב
מחו"ג הנמשכי� הנשמות פג� מחמת הי' וזה הנ"ל וה"ג
בתלת כליל� תלת עיבור בבחי' לבא הוצר� ולזאת שבדעת,
על ראשו הפסח צליית עני� וזהו הלידה הי' פסח ובליל
נכנסי� לילה באותו כי הוא המצות ועני� ע"ש: כו' כרעיו
מוחי' דהיינו יחד מוחי' יניקה דעיבור המוחי' כל ג"כ בו
וגדלות קטנות ג"כ לזה נוס� ועוד דגדלות ומוחי' דקטנות
לו הנמשכי� מוחי' הוא ראשו� וגדלות קטנות פי' שני
הוא שני וגדלות וקטנות ופנימי' חיצוני' דישסו"ת מנה"י
וכ"ז ופנימי' חיצוני' עילאי' דאו"א מנה"י לו הנמשכי�

טובא זמ� המשכת צ"ל הי' ההדרגה שע"פ מה יחד נכנס
כו' המוס� תפלת עד שני לגדלות מגיע אינו בשבת שאפי'
הי' ההוא גילוי שמחמת ממצרי� לגואל� כדי והוא
רומז מצה אכילת מצות עני� וזהו הטבע כפי שלא הגאולה
המשכת על רומזי� כוסות והד' דאבא מוחי' המשכת על
בארוכה: ע"ש המשמח יי� בחי' שה� דאימא מוחי'

ÔÈ·‰ÏÂ'מוחי המשכת עני� השכל אל לקרב קצת זה
מ"ש ידוע כי עי"ז לנו המגיע וההארה הללו
שע"י דמהימנותא מיכלא היא שהמצה (קנ"ז) ויצא בזהר
וכ"כ ישראל נשמות בלב האמונה תתחזק מצה אכילת
חזק ועמוד גדול יסוד הוא כי יצ"מ סיפור במצות החינו�
גמור ומופת אות לנו שהוא לפי ואמונתינו בתורתינו
כל פועל ויכול חפ� קדמו� אלוה יש וכי העול� בחידוש
מ� זמ� בכל בו שיחפו� היש לשנות ובידו הנמצאות
העול� טבעי ששינה במצרי� שעשה כמו הזמני�
דהיינו פשוט עפ"י אלה דבריו שכתב וע� כו' בשבילינו
האמונה בלבבינו תקבע יצ"מ בזכרו� שנעשה המצות שע"י
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מה ודבר יש בבחי' דוקא רעש בקול הזאת ההתפעלו'
אי� כי כו' בלגינא אסתירא ע"ד והיינו לכל וניכר הבולט
כו', לו המסתיר מהיפוכו ויצא נפרד יש שהי' מפני רק זה
ברעש וחיו' האופני' וכמו ה' ברעש שאינו הרעש וזהו
חיצוני' התפעלו' הנק' והוא כו' שלה� מחומר שיוצאי'
לאי"� הנפרד הי"ש ביטול רק שהוא לבד הלב שבחיצוני'
רוחו שנתעורר מה שזהו רוח בהתפעלו' וכמ"כ האלקי,
פנימי היותר התפעלו' ואפי' כו', הלב חיצוניו' בבחי' הוא
אינו האלקי' ההשג' עומק מצד הלב בהתלהבו' שהוא
שבא כנ"ל ההשג' הפלא' מצד רק אלא הוי' באש
ומרגיש שמתפעל מי שיש מה ודבר יש בבחי' ההתפעלו'
ביטול בחי' זה שאי� כו', עצמו שמבטל זה ביטו"ל
בביטול עצמו הרגשת העדר דהיינו היפוכו שהוא האמיתי
א"ס אור כי כלל הוי' אש אינו וע"כ כידוע לגמרי זה
בעצמו' ביטול בחי' על כ"א שורה אינו הוי' שבש�

מב אמיתתו שינויבתכלית באיזה עצמו ירגיש לי
וכעומד כו' שהי' מכמו ונשתנה שנתפעל במה למעליותא
ומקומו עצמו ירגיש מבלי לגמרי שמתבטל המל� לפני

וד"ל. באריכות הנ"ל מ"ה ש� בחי' והוא כלל
Â‰ÊÂקול האש ואחרי ה' באש לא אש הרעש ואחרי שא'

שהוא מלכא קאתי דתמ� בזוהר וא' דקה דממה
בו ואי� לגמרי עצמותו כל שמתבטל המל� לפני כעומד

כלל לרוא' ניכרת ואינה בעצמו מורגשת התפעלו' שו�
בחשאי תנועותיו וכל ושותק דומ� כאב� הוא אלא
ואש רעש בלא דקה דממה בקול וזהו גדול, ובביטול
בסמיכת וכמו כו'. מלכא דקאת"י משו� כלל בהתגלו'
משו� כו' תפת"ח שפת"י אד' שאו' לתפלה גאולה
כח לו שאי� עד מל� פני לאור קרוב בהגיעו דנתבטל
אד' רק כו' בלשוני מלה אי� כמו כלל מעצמו הדיבור
לפני' ושתי� בק"ש והנה וד"ל. כידוע כו' תפת"ח שפת"י
שאינו ואש ורעש דרוח התפעלו' בבחי' הוא הכל ש"ע עד
בשמיעה הוא כו' הוי' ישראל שמע באמרו (דג� הוי' בש�
בא"ש ואהבת התפעלו' וממילא ב"� דבחי' בהשג' דבינה
בחי' והוא מלכא קאתי דתמ� בש"ע א� כו'), ה' אש שאינו
דוקא דבלחש בצלותא בחשאי שהוא דקה דממה קול
בש"ע היינו אמנה מקטני ה"ז בתפלת"ו קולו והמשמיע
והוא דאצי' מ"ה ש� בבחי' הוא שאז להיות כידוע, דוקא
כו' בש� כשזוק� ברכו' בח"י ההשתחוואו' עני�
הנה ואמנ� כידוע, אצי' בבחי' היא בש"ע זו דהשתחווא'
הנ"ל מדרגו' חלוקי ג' כל יש דאצי' זה מ"ה ש� בבחי' ג�
ג' דהיינו מבי"ע, כלול האצי' דג� כידוע ואש ורעש דרוח
כו' דאצי' נר"נ בחי' והוא כו' ואופני' וחיו' דשרפי' מדרגו'
ואש ורעש רוח והוא כנ"ל דוקא הוי' בש� נקראי' ש� א�
כנ"ל. כו' רעש דאית וזהו כו' ה' ואש ה' רעש הוי', דבחי'
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ÔÈ�Úשנאמר פסח בערב חמ� להשבית (ט') המצות: חג
ט"ו בליל מצה לאכול (י') ט"ו). י"ב (שמות תשביתו
הנה י"ח): י"ב (שמות מצת תאכלו בערב שנאמר בניס�
שהעני� ובפע"ח בלק"ת נת' אש צלי הפסח אכילת במצות
הה"ח ממנו נסתלקו כי בקטנות הז"א הי' מצרי� בגלות כי
שש� לגרו� וחזרו הודו עד מחסדו בגופו המתפשטי�
בעור� העומד פרעה ואז אי' ביסוד המלובש שלו הדעת
מה"ח לעצמו ומקבל הגרו� דר� הנמשכת השפע מעכב
מחו"ג הנמשכי� הנשמות פג� מחמת הי' וזה הנ"ל וה"ג
בתלת כליל� תלת עיבור בבחי' לבא הוצר� ולזאת שבדעת,
על ראשו הפסח צליית עני� וזהו הלידה הי' פסח ובליל
נכנסי� לילה באותו כי הוא המצות ועני� ע"ש: כו' כרעיו
מוחי' דהיינו יחד מוחי' יניקה דעיבור המוחי' כל ג"כ בו
וגדלות קטנות ג"כ לזה נוס� ועוד דגדלות ומוחי' דקטנות
לו הנמשכי� מוחי' הוא ראשו� וגדלות קטנות פי' שני
הוא שני וגדלות וקטנות ופנימי' חיצוני' דישסו"ת מנה"י
וכ"ז ופנימי' חיצוני' עילאי' דאו"א מנה"י לו הנמשכי�

טובא זמ� המשכת צ"ל הי' ההדרגה שע"פ מה יחד נכנס
כו' המוס� תפלת עד שני לגדלות מגיע אינו בשבת שאפי'
הי' ההוא גילוי שמחמת ממצרי� לגואל� כדי והוא
רומז מצה אכילת מצות עני� וזהו הטבע כפי שלא הגאולה
המשכת על רומזי� כוסות והד' דאבא מוחי' המשכת על
בארוכה: ע"ש המשמח יי� בחי' שה� דאימא מוחי'

ÔÈ·‰ÏÂ'מוחי המשכת עני� השכל אל לקרב קצת זה
מ"ש ידוע כי עי"ז לנו המגיע וההארה הללו
שע"י דמהימנותא מיכלא היא שהמצה (קנ"ז) ויצא בזהר
וכ"כ ישראל נשמות בלב האמונה תתחזק מצה אכילת
חזק ועמוד גדול יסוד הוא כי יצ"מ סיפור במצות החינו�
גמור ומופת אות לנו שהוא לפי ואמונתינו בתורתינו
כל פועל ויכול חפ� קדמו� אלוה יש וכי העול� בחידוש
מ� זמ� בכל בו שיחפו� היש לשנות ובידו הנמצאות
העול� טבעי ששינה במצרי� שעשה כמו הזמני�
דהיינו פשוט עפ"י אלה דבריו שכתב וע� כו' בשבילינו
האמונה בלבבינו תקבע יצ"מ בזכרו� שנעשה המצות שע"י



c"agקכ i`iyp epizeax zxezn

נפעל והאד� הלבבות נמשכי� הפעולות אחרי כי הזאת
כבר מ"מ בזה, שהארי� ט"ז מצוה ע"ש פעולותיו כפי
והוא וגליא, סתי� אורייתא כי מילה במצות ל� הקדמתי
באמת הנה הנסתר ועפ"י בנגלה, זו ממצוה הנראה כתב
הזכרו� מלבד האמונה לחזק הזה הכח בה יש המצה
כמו הסתי� כפי הוא שבתורה והגליא ההגדה, עני� וכעד"ז
ותכלית ק� אי� עד לפני� פני� כמה עוד ויש לגו� הלבוש

כו': ונח"י לרוח ונפש לנפש וכגו�
ÔÈ·‰ÏÂמה האמונה ועני� פי' תחלה להקדי� יש העני�

כל מחי' שהקב"ה עני� על הכוונה שאי� היא
בשר עיני כי אמונה לקרות יתכ� לא זה כי בלבד העולמות
ה"ז ממש בגשמיות רואי� שאי� ואע"פ זאת ישיגו ג"כ
חיות על לאמונה שא"צ וכמו בשר בעיני רואה כאילו
מצד שה� חיי� ודמו בשרו שרואה מאחר שבגו� הנפש
חיות ממש בעי� רואה כאילו ה"ז ממש דומ� כמו עצמ�
מהות ראה שלא אעפ"י להחיותו בבשרו המתלבש הרוחני
י"ט (איוב אלוה אחזה ומבשרי כתיב וכ� ותמונתה הנפש
גו� שהוא בשרו חיות ע"י הנפש חיות שרואה שכמו כ"ו)
גדול גו� שהוא העול� את המחי' ה' חיות יראה כ� קט�
כו' רקיע ובי� הרקיע ועובי שנה ת"ק מהל� לרקיע מהאר�
בכאו"א ויש חיי� וה� דומ� כמו גופ� עצמיות מצד שה�
ע"י והיינו בגלגלי� התנועה וכח באר� הצומח כח חיות
א"צ ולזה בה� הכחות ומשפיע העול� כל ממלא שהקב"ה
זה, משיגי� וחכמיה� או"ה חסידי וג� כלל אמונה
אשר אלקי� ה' אנכי כדכתיב לישראל שנתייחדה והאמונה
תאמי� ולזאת כלומר ב') כ' (שמות מצרי� מאר� הוצאתי�
שהיא ז"ל והרמב"� הרמב"� וכמ"ש מציאותו בשלימות
שמנה ובמל"ת א' סי' במ"ע המצות [בס' באמונה מצוה
היא התורה] יסודי מה' פ"א המדע ובס' א' סי' רמב"�
מעלה למעלה ונשגב ר� הוא ית' שמציאותו להאמי�

הפועל כח בבחי' העול� את שמחי' רואי� שאנו זו מבחי'
ית' פיו ורוח ה' דבר מבחי' רק הוא זו בחי' כי שבנפעל
לגבי בטל הדבור באד� ולמשל עלמי� כל ממלא ונק'
עצמיות לגבי והשכל השכל לגבי והמחשבה המחשבה
כי להחיות� בעולמות נמשכת ית' מלכותו בחי' וכ� הנפש
אלקי� דברי העול� והי' שאמר וז"ס ע� בלא מל� אי�
הוא אחד ה' בק"ש אח"כ מ"ש אבל עול�, ומל� חיי�
בעולמות מתלבש שאינו ית' ועצמותו במהותו ההאמנה
סובב ונק' כנ"ל לעי� הנראה בגו� הנשמה כהתפשטות

בוכולא אשר וכל שהעול� ג"כ תאמי� ולזאת עלמי�
הגו� כמו ואינו ית' אצלו לגמרי במציאות באמת בטילי�
התהוות שאי� לפי בפ"ע יש הוא ומ"מ לנשמה טפל שהוא
משא"כ ואמו אביו מטפת אלא מנשמתו הגו� שרש
מאי� נתהווה עצמות� שכל צבא� וכל והאר� השמי�
כדור בגו� כשהוא השמש כאור ממש בטילי� ה� המוחלט
לעינינו רק טפל דבר אפי' שאי� עוד אי� וז"ס השמש
בלק"א וכמ"ש כו' נפרדי� ה� כאילו נראה להיות הסתיר
וזו היטב, ש� ודו"ק פ"ז) אמנה ראש ספר (וע' פ"ו ח"ב
אלקא לי' קרו או"ה כי לבד לישראל נתייחדה האמונה
לכל האמיתי ומקור הראשו� כח שהוא כלומר דאלקייא
מחשיבי� ומ"מ ממנו הנמצאי� מוגבלי� כחות מיני
אבל כו' לגו� כנשמה אותו ומחשבי� ודבר ליש העול�
אחד ה' כי האמת הודיענו מזה ונשגב המרומ� יתעלה הוא
כגו� ולא ממש ואפס אי� העול� כל כי ממש עוד ואי�
מעלה מעלה מרומ� ית' ועצמותו שמהותו לפי לנשמה
בגו� כנשמה בתוכ� התלבשותו ע"י העולמות מחי' ואינו
פמ"ח ח"א ובלק"א במ"א וכמ"ש סוכ"ע שהוא ע"י אלא
מבחי' לבד הארה רק הוא בעולמות ממנו שמתלבש ומה
זה ביאר ח"ב בלק"א ועי' וכמש"ל ממכ"ע ונק' דיבור

והמופת: הראי' בדרכי השכל אל לקרב

dvn zlik`e ung zzayd zevn ± zeevnd xtq

•

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

האר�Â‰ÊÂ[סו)] פקידת להיות בכדי האר�, פקדת
שמ"ג כו' השמי� שמעל מי� מבחי' בגשמי�
מ"מ בפסחי�, רש"י כמ"ש הימי� שבעת אור ז"פ בחי'
יעלה ואד כי בתורה עמלי� שתהיו תלכו בחוקתי א� צ"ל
כי והג� ההמשכה, נמש� כ� ההעלאה ולפ"ע האר� מ�
ונתתי אז דוקא תלכו בחוקתי א� מ"מ במזלא, תלוי מזוני
באתעדל"ת הוא הגש� עני� כי והיינו וגו', גשמיכ�
א� עני� הוא האר� מ� יעלה ואד ע"י ולכ� אתעדל"ע,

גשמיכ� ונתתי עי"ז בתורה עמלי� שתהיו תלכו בחוקתי
זכות להיות צרי� מ"מ תליא במזלא שבני כמו וזהו בעת�,
פקידת כמו והיינו ותשוקקי', האר� פקדת וזהו כנ"ל.
קרוי� שנש"י מה בעני� כ"ה בגשמי�, הוא הגשמי האר�
זה האר� פקידת הנה חפ�, אר� את� תהיו כי כמ"ש אר�
פ"ה בראשית במד"ר וכמארז"ל תשוקה לבחי' לבוא הוא
לשו� קונה, רצו� לעשות שרצתה אר� שמה נקרא למה
שקדמו נש"י ומקור לשורש לבוא הרצוא והיינו רצוא

c"ag i`iyp epizeax zxezn

מיכנ"ל,34לכל פי' חפצתי, לא ועמ� בבחי' להיות והיינו
ובאמת והעליו�, התחתו� ג"ע ואר� שמי� כי בשמי� לי
לא יחפו� שלא ותשוקה רצוא במדריגת לבוא האד� צרי�
אפי' עמ� שהוא מה כל עוה"ב, ולא העליו� ולא בגעה"ת
בזה, יחפו� לא עמ� רק שזהו מאחר מקו"ח עמ� כי בחי'

העצמי ב"ה אוא"ס לבחי' ורצונו חפצו עיקר שיהי' כ"א
נש"י בחי' הוא אר� פקדת וזהו עמ�. שהוא מה בבחי' ולא
ליכלל תשוקה בבחי' להיות היינו ותשוקקיה להיות

ומהותו. עצמותו ב"ה באוא"ס וליבטל

`"lxz mixgde jynd

yceg xgn 'eb xn`ie d"c xn`n

(34encwy i"yp xewne yxeyl `eal `evxd epiide `evx oeyl ..ux`

lklרצוא לשו� אר�.. בגוכי"ק: תוק� ש� תרל"ג בסה"מ זה בד"ה :

ב"ה. אוא"ס לבחי' ותשוקה

•
.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

oirne qxhpew

e‰ÊÂה�ה� ה��י� נחל את וה�קה יצא ה' מ�ית �מעי� ¿∆ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
�אמר� �כמ� �ט�ת �חינת �� �� �קד��ה ְְְְְִִֵֵֶַַָָי�
�ט�תי� לי� אהניא א) יז. (�ת���ת לברכה זכר�נ� ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָר��תינ�
מ�ע� ��מעלה עני� ה�א ז� �ט�ת ועני� �פיר�� ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָלס�א,
�א מ��ע יא) ט. (מלכי�ב ��ת�ב מה �ר� ועל ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָודעת,
ה�א ענינ� �י והיינ� מ���ע, ל�ביא ��רא� ה�ה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָה����ע
���ד ההר�� הע�ר והיינ� ורע ט�ב ה�עת ע� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהיפ�
ידי �על �כיד�ע ה�עת, ע� עני� ��ה ה�בע�י� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהח��י�
(�רא�ית ��ת�ב �כמ� ההר��, עני� נע�ה ה�עת ע� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָחטא
�ה� ידע� לא מ�ח�ה וכי ה�, ער��י� �י ו�דע� ז) ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹג.
הר�י�� �� ואחר זה הר�י�� לא �מ�ח�ה א�א ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹער��י�,
ו�הי� כה) ב. (�רא�ית �ח�ה ��ת�ב �כמ� ער��י�, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ�ה�
זאת הר�י�� ��א והיינ� ית����, ולא כו' ער��י� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹֹֹ�ניה�
�מ�רה ��ת�ב �כמ� �הר�י��, כו' ו�דע� �� ואחר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָלח�ר��
י על אי� אחד חכ� ל� �הק�ה ב) �רק א (חלק דינב�כי� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

��ת�ב �מ� והה��לה, הידיעה מעלת ל� נ��ספה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָהחטא
לברכה זכר�נ� ה�א ותיר� �ניה�, עיני ו��קחנה ז) ג. ��)ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
�ידיע�ת ידיעת� היתה �תח�ה �לל מעלה אינ� ז� ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָָ��דיעה
(היינ� �מפ�רסמ�ת לה���� �ח ל� היה ולא ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָֹֹה����ל�ת
ידיעת מא�� נחסרה �� ואחר �ני� ���� �מג��ה) ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�נאה
ה�בע הר�� היינ� המפ�רסמ�ת דעת לידי �בא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָה����ל�ת

מ�עלת�. גד�לה ירידה ��ה �מג��ה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָ�נאה
¯‰Ê·eעיני ו��קחנה איתא ב) ע��ד ס�� רסא. ג (חלק ¿…«ְִִֵֵֵֶַַַָָָ

ק�ד� הוה דלא מה עלמא דהאי �עי���א ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ�ניה�
�ה�יעה �עת ה�ביאי� וכ� לעי�א, �פקחי� מ��חי� ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ�הו�

��א� ה��מ��ת הפ�טת �בחינת הי� ה�ב�אה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעליה�
החטא, ק�ד� �היה �מ� הרא��� אד� �מדריגת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלמעלת
הר�י�� ולא ה�בע�י� הח��י� אצל� ��ת��ל� ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָֹוהיינ�
�היה ה�גדי� הפ�טת עני� וזה� ה��מי�. ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ�עניני�
יט. א (�מ�אל ��א�ל ��ת�ב �כמ� נב�את� �עת ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָ�נביאי�
כו', ער�� ו���ל כו' ו�תנ�א �גדיו את ה�א �� ו�פ�ט ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָכד)
צ�ר� �לל הר�י� ��א החטא ק�ד� הרא��� אד� ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ�כמ�
ולא ידע� לא נב�את� �עת ה�ביאי� כ� �מ� ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֹ�לב��י�
(ועני� ה�בעי הר�� הע�ר מ�ני �לל ללב��י� צ�ר� ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָה�יר�
ה�בע�י�), הח��י� הפ�טת עני� ה�א ה�גדי� ְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָָהפ�טת
הח��י� �י��ל מ�ני מ���ע ��� ל�ביא ��רא� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָוזה�
אהניא עני� �� ג� ה�א זה �ר� ועל ה�עת, �ע� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָה�בע�י�
מהללאל �� עקביא �אמר מה וכ� לס�א, �ט�תי� ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלי�
ימי �ל ��טה לה�רא לי מ�טב ו) מ�נה ה �רק ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ�ֵ(עד��ת
�קד��ה �ט�ת עני� ��ה כו' ר�ע אחת �עה ליע��ת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹולא
זה �לע��ת �ה�ט�ת זה, �לע��ת מה�ט�ת ההיפ� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַ�ה�א
�כל לעיל ��ת�אר �כמ� ה�עת היפ� �ע��ה מה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָה�א
את �מטעה ���טה הרע ה�צר ���ד ה�ט�תי� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָא�פ�י
ה�עת מ�ד ה�א לזה וה�י�ה האמת, מ�ר� �מ�ה� ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהאד�

האמת. על ��כ�ה ורע ט�ב ה�עת �ע� ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוההר��
.¯evÈ˜ירידה היא ה�עת ע� חטא �ס�ת ה�אה הה��לה ƒְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָ

עלמא, דהאי לעי���א האלקית ְְְְֱִִֵַַָָָָָֹמה����ל�ת
לס�א �ט�תי� לי[�] ואהניא �נביאי� ה�גדי� ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָהפ�טת
העב�דה והיא ה�בע�י�, הח��י� מהר�� היציאה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָה�א

�קד��ה. �ט�ת ��קראת ודעת מ�ע� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ��מעלה

` wxt ek xn`n

•



קכי c"ag i`iyp epizeax zxezn

מיכנ"ל,34לכל פי' חפצתי, לא ועמ� בבחי' להיות והיינו
ובאמת והעליו�, התחתו� ג"ע ואר� שמי� כי בשמי� לי
לא יחפו� שלא ותשוקה רצוא במדריגת לבוא האד� צרי�
אפי' עמ� שהוא מה כל עוה"ב, ולא העליו� ולא בגעה"ת
בזה, יחפו� לא עמ� רק שזהו מאחר מקו"ח עמ� כי בחי'

העצמי ב"ה אוא"ס לבחי' ורצונו חפצו עיקר שיהי' כ"א
נש"י בחי' הוא אר� פקדת וזהו עמ�. שהוא מה בבחי' ולא
ליכלל תשוקה בבחי' להיות היינו ותשוקקיה להיות

ומהותו. עצמותו ב"ה באוא"ס וליבטל

`"lxz mixgde jynd

yceg xgn 'eb xn`ie d"c xn`n

(34encwy i"yp xewne yxeyl `eal `evxd epiide `evx oeyl ..ux`

lklרצוא לשו� אר�.. בגוכי"ק: תוק� ש� תרל"ג בסה"מ זה בד"ה :

ב"ה. אוא"ס לבחי' ותשוקה

•
.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

oirne qxhpew

e‰ÊÂה�ה� ה��י� נחל את וה�קה יצא ה' מ�ית �מעי� ¿∆ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
�אמר� �כמ� �ט�ת �חינת �� �� �קד��ה ְְְְְִִֵֵֶַַָָי�
�ט�תי� לי� אהניא א) יז. (�ת���ת לברכה זכר�נ� ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָר��תינ�
מ�ע� ��מעלה עני� ה�א ז� �ט�ת ועני� �פיר�� ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָלס�א,
�א מ��ע יא) ט. (מלכי�ב ��ת�ב מה �ר� ועל ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָודעת,
ה�א ענינ� �י והיינ� מ���ע, ל�ביא ��רא� ה�ה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָה����ע
���ד ההר�� הע�ר והיינ� ורע ט�ב ה�עת ע� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהיפ�
ידי �על �כיד�ע ה�עת, ע� עני� ��ה ה�בע�י� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהח��י�
(�רא�ית ��ת�ב �כמ� ההר��, עני� נע�ה ה�עת ע� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָחטא
�ה� ידע� לא מ�ח�ה וכי ה�, ער��י� �י ו�דע� ז) ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹג.
הר�י�� �� ואחר זה הר�י�� לא �מ�ח�ה א�א ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹער��י�,
ו�הי� כה) ב. (�רא�ית �ח�ה ��ת�ב �כמ� ער��י�, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ�ה�
זאת הר�י�� ��א והיינ� ית����, ולא כו' ער��י� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹֹֹ�ניה�
�מ�רה ��ת�ב �כמ� �הר�י��, כו' ו�דע� �� ואחר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָלח�ר��
י על אי� אחד חכ� ל� �הק�ה ב) �רק א (חלק דינב�כי� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

��ת�ב �מ� והה��לה, הידיעה מעלת ל� נ��ספה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָהחטא
לברכה זכר�נ� ה�א ותיר� �ניה�, עיני ו��קחנה ז) ג. ��)ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
�ידיע�ת ידיעת� היתה �תח�ה �לל מעלה אינ� ז� ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָָ��דיעה
(היינ� �מפ�רסמ�ת לה���� �ח ל� היה ולא ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָֹֹה����ל�ת
ידיעת מא�� נחסרה �� ואחר �ני� ���� �מג��ה) ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�נאה
ה�בע הר�� היינ� המפ�רסמ�ת דעת לידי �בא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָה����ל�ת

מ�עלת�. גד�לה ירידה ��ה �מג��ה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָ�נאה
¯‰Ê·eעיני ו��קחנה איתא ב) ע��ד ס�� רסא. ג (חלק ¿…«ְִִֵֵֵֶַַַָָָ

ק�ד� הוה דלא מה עלמא דהאי �עי���א ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ�ניה�
�ה�יעה �עת ה�ביאי� וכ� לעי�א, �פקחי� מ��חי� ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ�הו�

��א� ה��מ��ת הפ�טת �בחינת הי� ה�ב�אה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעליה�
החטא, ק�ד� �היה �מ� הרא��� אד� �מדריגת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלמעלת
הר�י�� ולא ה�בע�י� הח��י� אצל� ��ת��ל� ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָֹוהיינ�
�היה ה�גדי� הפ�טת עני� וזה� ה��מי�. ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ�עניני�
יט. א (�מ�אל ��א�ל ��ת�ב �כמ� נב�את� �עת ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָ�נביאי�
כו', ער�� ו���ל כו' ו�תנ�א �גדיו את ה�א �� ו�פ�ט ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָכד)
צ�ר� �לל הר�י� ��א החטא ק�ד� הרא��� אד� ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ�כמ�
ולא ידע� לא נב�את� �עת ה�ביאי� כ� �מ� ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֹ�לב��י�
(ועני� ה�בעי הר�� הע�ר מ�ני �לל ללב��י� צ�ר� ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָה�יר�
ה�בע�י�), הח��י� הפ�טת עני� ה�א ה�גדי� ְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָָהפ�טת
הח��י� �י��ל מ�ני מ���ע ��� ל�ביא ��רא� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָוזה�
אהניא עני� �� ג� ה�א זה �ר� ועל ה�עת, �ע� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָה�בע�י�
מהללאל �� עקביא �אמר מה וכ� לס�א, �ט�תי� ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלי�
ימי �ל ��טה לה�רא לי מ�טב ו) מ�נה ה �רק ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ�ֵ(עד��ת
�קד��ה �ט�ת עני� ��ה כו' ר�ע אחת �עה ליע��ת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹולא
זה �לע��ת �ה�ט�ת זה, �לע��ת מה�ט�ת ההיפ� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַ�ה�א
�כל לעיל ��ת�אר �כמ� ה�עת היפ� �ע��ה מה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָה�א
את �מטעה ���טה הרע ה�צר ���ד ה�ט�תי� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָא�פ�י
ה�עת מ�ד ה�א לזה וה�י�ה האמת, מ�ר� �מ�ה� ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהאד�

האמת. על ��כ�ה ורע ט�ב ה�עת �ע� ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוההר��
.¯evÈ˜ירידה היא ה�עת ע� חטא �ס�ת ה�אה הה��לה ƒְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָ

עלמא, דהאי לעי���א האלקית ְְְְֱִִֵַַָָָָָֹמה����ל�ת
לס�א �ט�תי� לי[�] ואהניא �נביאי� ה�גדי� ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָהפ�טת
העב�דה והיא ה�בע�י�, הח��י� מהר�� היציאה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָה�א

�קד��ה. �ט�ת ��קראת ודעת מ�ע� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ��מעלה
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אמר לך אומר ומדוע מהטבע, למעלה הוא עצמו שטבע ה"השגה" הוא העבודה ענין הרי שאלה:
אלול. בחודש זה פרק אומרים ומדוע פני, בקשו מהו "לבי".

EÏ"1"��אב ה' �ני� את פני, ���� ל�י (�ה�י�אמר ¿ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ח') א�מרכ"ז ��ליח�ת� ��ביל� ר�"י: �פר� ,ְְְְִִִִִֵֵֵַ
�ני� את ל�, ��מע ואני �ני, את י�ראל ��כ� ���� 2ל�י, ְִִַ�ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
�אלק�ת, ה�נימית ���ת עני� מה� להבי�, וצרי� ְְְְֱֲִִִִִֵַַַַַַָָָָֹאב��.
הבנה �ל עני� ה�א געטליכקייט האלק�ת עני� �ה�ה ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹוע�ד

��ת�ב �כמ� ט')וה�גה, כ"ט א ה�מי� אלקי(�ברי את "�ע ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
�כתיב וה�גה, ידיעה להי�ת ��רי� ל"ט)אבי�", ד' (�ברי� ְְְְְִִִִִִֶַָָָָָָ

האלקי�", ה�א הוי' �י לבב� אל וה�בת ה��� ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ"וידע�
מה�בע,3ויד�ע �למעלה טבע ה� והוי' אלקי� �מ�ת �ב' ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

היא מה�בע ה�מעלה והנהגת אלקי� מ�� ה�בע ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ�הנהגת
�היא ואלקי�, הוי' יח�ד להי�ת היא והעב�דה הוי', ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָֹמ��
ידיעה וכל מה�בע, למעלה ה�א עצמ� טבע �י ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהה�גה
וע�ד ל�י", אמר "ל� אמר ול�ה ה�ח, אל מתיחס ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹוה�גה
ל�י" אמר �"ל� �ס�ק וה�ה ל�י". א�מר "��ליח�ת� ְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָמה�

���ר י�� אחר עד אל�ל �חד� רז"ל4א�מרי� �מאמר ,5 ְְְֱֲִִֶַַַַַַַֹ
וי�עי א�רי הוי' �י��6"לדוד וי�עי ה�נה �רא� א�רי , ְְְְְְְֲִִִִִִִַָָָָָֹ

א�מרי� �וקא זה �בזמ� עני� מה� להבי� וצרי� ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ���ר",
זה. ֶָ�ס�ק

iail xn` jl d"c

e"vxz lel` `"k

ואיל�.*) תעב עמוד ב חלק קונטרסי� � המאמרי� בספר נדפס
ואיל�. 138 עמוד תרצ"ו המאמרי� ספר

(ספר1) לדודי אני המתחיל דיבור [מאמר] על מיוסד המאמר
דיבור ג� ראה � המאמר לכללות ואיל�). תרנא עמ' עטר"ת המאמרי�
קא עמ' ג חלק קונטרסי� המאמרי� (ספר תרצ"ג לדודי אני המתחיל
153 עמ' ה'ש"ת המאמרי� (ספר ה'ש"ת הנ"ל המתחיל דיבור ואיל�).
עמ' תש"ג המאמרי� (ספר תש"ג הע� אשרי המתחיל דיבור איל�).

ואיל�). 191
אבקש.2) ה' פני� את להיות: צרי� לכאורה
הזק�3) אדמו"ר במאמרי לתודה מזמור המתחיל דיבור [מאמר] ראה

נ"� התורה אור ואיל�; ב מד, דא"ח ע� סידור שנז; עמוד רז"ל מאמרי על

מקומות. ובכמה ואיל�. תתקעו עמ' ב) (כר�
המזמור4) [שאומרי� י��: של שיר אחר הזק� אדמו"ר בסידור

בפרטיות וראה רבה". הושענא אחר עד אלול חודש ראש "מ� ה'] לדוד
ובשערי כח. סימ� יא פרק לאוואוט) דוד אברה� (להרב הכולל שער
כיפור י�� עד אלול חודש א): מט, א (חלק האמצעי לאדמו"ר תשובה
ספר ג� וראה כו'. אורי ה' אומרי� ולכ� בפנימיות... המלכות עולה

ט. עמ' תרנ"א המאמרי�
כא,5) פרשה רבה ויקרא א). כז, (תהלי� הפסוק על תהלי� מדרש

שער וראה קו. סעי� תקפא סימ� אפרי� במטה למטה באל� הובא ד.
הקודמת. שבהערה הכולל

א.6) כז, תהלי�

•

mixeaic ihewl

.·Ïשני ועוד אני מדוברובנה, אליהו כשחיים

רבה שמחה נהייתה אייזיק, ר' של לביתו נכנסנו אברכים

אבינו השם ברוך לצעוק, והתחילו משה ר' של בניו אצל

נפש, הורגי רוצחים, צעק, אייזיק ר' ואילו ניצלנו. ואנחנו

הקדושה. התורה נגד זה

כחול עץ, כבול שוכב וראיתיו משה ר' אל כשניגשתי

עד כך כל נחרדתי � גבוה ובחום סגורות בעינים ושחור

כאבוד. עצמי שהרגשתי

חולה � אייזיק ר' לנו אומר � אומרים הנכם מה

אפילו להקפות, הכנסת לבית לקחת רוצים הם זה מסוכן

גמרא הרי בירושלים וגם קיים היה המקדש שבית בזמן

חגיגה במסכת היא לחיגר1מפורשת פרט רגלים "ת"ר

משה ר' את יוציאו באם דרבנן, מצוה ובפרט ולחולה",

ר' של בניו ואילו אמיתית. דמים שפיכת זו הרי החוצה

הם � רפואה שזוהי אמר הרבי שבאם טוענים משה

למנין אותו יקחו שבאם שלימה באמונה מאמינים

יתרפא. � להקפות

נחום לר' פנחס ר' החסיד אומר � לומר מוכרח הריני

מבולבל. הייתי לומר, מה ידעתי לא מעשה שבשעת –

ר' איך וראיתי אייזיק ר' של טענותיו שמעתי אחד מצד

א.1) ד,

המלאים דיבוריהם שמעתי שני ומצד ובוער, שוכב משה

פשוטים, אברכים משה, ר' של בניו של תמימה אמונה

נפש מסירות עד צדיקים אמונת מאירה בהם ודוקא

כלל. והכנות התבוננות שום בלי ממש

חולה צודק, בודאי אייזיק שר' אומר האנושי השכל

סכנה � ביותר הקלה והרוח ממקומו, להזיזו אסור כזה

שלא הדבר שעלול כזה, אויר במזג וביחוד בשבילו, היא

האלקי השכל ואילו הכנסת. בית עד חיים אתו להגיע יוכלו

משה ר' של בניו וברוך שחיים אומר האלקית הנפש של

רפואה � תורה של דת" ש"אש אמר הרבי ואם צודקים,

כך. על הנפש את למסור וצריכים רפואה זו הרי היא,

.‚Ïלבם מתמימות ויותר יותר מתפעל אני לרגע מרגע

עד אני זוכר הפשוטים. האברכים משה, ר' של בניו של

עלי, הדבר פעל כך וכל שלי, הפנימית הבושה את היום

הרבי. אל ל"יחידות" להיכנס אני שמוכרח שהחלטתי

שלמדתיחש משקלוב העניך ר' של בנו פינע, � אז בתי

גדלותו והכרתי וחקירה פוסקים ש"ס, שקלוב גאוני אצל

השמינית השנה כבר הנני תורתית, הכרה ידי על הרבי של

הצורה, על מתגבר שלי החומר כן פי על ואף הרבי, אצל

אצל ואילו האלקי, השכל על הטבעי השכל של התגברותו

יראת מתוך רק הרבי אל שהלכו אלה, פשוטים אברכים

מבינים, אינם הרבי של תורותיו עול, קבלת של שמים

בהם החומר, על הצורה של ההתגברות ישנה ואצלם

פשוטה. אמונה של ברגש האלקי השכל מאיר דוקא

חייט בפני לך התבייש העניך, ר' של בנו פינע, לך התבייש

החסידי. הכפר סוחר ובפני החסידי הכפר

כלל הרגשתי ולא במחשבותי כך כל התעמקתי

דחפני, מדוברובנה אליהו שחיים עד סביבי, בהנעשה

שעותיו חלילה הן שאלו אומר הרופא שאברהם באמרו

משה. ר' של האחרונות

ברוך את שמעתי � הנעשה על לחשוב הספקתי לא

להקפות, שתלך שלוחים שלח הרבי אבא, אביו: אל צועק

הרבי. של להקפותיו ללכת צריכים התעורר, אבא

לחדרו כשנכנסתי גדול. רעש נהיה משה ר' של ובחדרו

שמחות פניו פתוחות, בעינים שוכב ראיתיו משה ר' של

הרבי. של להקפותיו ללכת לו שיעזרו ומחכה

כמה לעוד לקרוא במהירות ניגש אליהו חיים

הוא חמים. בבגדים משה ר' את הלבישו וכאן אברכים

הגיעו וכשהאברכים אבר, להניע בכוחו היה לא בעצמו

להקפות. הרבי למנין והובילוהו הידים על לקחוהו

.„Ï.פני על החום הכני הכנסת, לבית כשנכנסתי

שישבו כאלה חולים, היו מהקהל חלק מלא, היה המנין

אפילו כוח להם היה שלא וכאלה ידיהם על סמוכים

לא שהשיעול כאלה היו שקטים. היו עוד הם אבל לשבת,

הלבבות. את שברו שאנחותיהם כאלה והיו מנוח להם נתן

מחוטימסק. ישעיה יעקב ר' היה ביותר הקשה החולה

לפרקים עבודה. ובעל תורה בן ששים, בן יהודי היה הוא

צדקה בעל היה ישעיה יעקב ר' פונדק. לו והיה מלמד היה

למזריטש רגלי פעמים כמה הלך הוא אורחים. ומכניס

נסע (מויטבסק) מענדל מנחם רבי וכשהרה"צ ולהורודוק,

הרבי. אל ללכת ישעיה יעקב ר' התחיל הקדושה, לארצנו

גבוה והבנה, דעה בעל החסידים, מזקני אחד היה הוא

ישעיה יעקב קראוהו חבריו מאד. חזק ואדם גרם ורחב

הרופא אברהם אומר � גיבור היותו משום ורק גדול. כהן

ויוכל הוא גיבור הרע עין בלי אך ביותר. החולי תקפתו �

עץ כבול שוכב הוא כעת אך המות. מלאך על גם לגבור

גדולה. חורבה עליו, להסתכל וחרדה

e"vxz ,hay d"k

•
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הטלת לאחר הראשו�, הנסיו� זה היה סו� סו� משימת�. את השודדי� שני ביצעו בזהירות, א� באומ�
שכ� העיירה, בקצה שעמד בית הראשונה כמטרת� לה� בחרו לפיכ� לעיירה. לחדור בסביבה, ופחד אימה

שנה. עשרה שלש בת יהודיה לנערה פרט איש נמצא לא זה בבית רבה. במידה להסתכ� רצו לא

החלה אימה, אחוזת הנערה, ליד�. נזדמ� אשר כל את לחמוס השודדי� החלו לבית בהיכנס�
בקריאותיה. עזרה ולהזעיק החוצה לפרו� בכוונה הפתח לעבר לרו� וניסתה לצעוק

וסת� החסונות בזרועותיו אותה תפס השודדי�, אחד בעדה עצר לדלת להגיע הספיקה בטר� א�
להיאבק והתחילה נמצאת היא בה הסכנה בגודל לחוש לפתע החלה צנועה, ישראל בת הנערה פיה. את



קכג

המלאים דיבוריהם שמעתי שני ומצד ובוער, שוכב משה

פשוטים, אברכים משה, ר' של בניו של תמימה אמונה

נפש מסירות עד צדיקים אמונת מאירה בהם ודוקא

כלל. והכנות התבוננות שום בלי ממש

חולה צודק, בודאי אייזיק שר' אומר האנושי השכל

סכנה � ביותר הקלה והרוח ממקומו, להזיזו אסור כזה

שלא הדבר שעלול כזה, אויר במזג וביחוד בשבילו, היא

האלקי השכל ואילו הכנסת. בית עד חיים אתו להגיע יוכלו

משה ר' של בניו וברוך שחיים אומר האלקית הנפש של

רפואה � תורה של דת" ש"אש אמר הרבי ואם צודקים,

כך. על הנפש את למסור וצריכים רפואה זו הרי היא,

.‚Ïלבם מתמימות ויותר יותר מתפעל אני לרגע מרגע

עד אני זוכר הפשוטים. האברכים משה, ר' של בניו של

עלי, הדבר פעל כך וכל שלי, הפנימית הבושה את היום

הרבי. אל ל"יחידות" להיכנס אני שמוכרח שהחלטתי

שלמדתיחש משקלוב העניך ר' של בנו פינע, � אז בתי

גדלותו והכרתי וחקירה פוסקים ש"ס, שקלוב גאוני אצל

השמינית השנה כבר הנני תורתית, הכרה ידי על הרבי של

הצורה, על מתגבר שלי החומר כן פי על ואף הרבי, אצל

אצל ואילו האלקי, השכל על הטבעי השכל של התגברותו

יראת מתוך רק הרבי אל שהלכו אלה, פשוטים אברכים

מבינים, אינם הרבי של תורותיו עול, קבלת של שמים

בהם החומר, על הצורה של ההתגברות ישנה ואצלם

פשוטה. אמונה של ברגש האלקי השכל מאיר דוקא

חייט בפני לך התבייש העניך, ר' של בנו פינע, לך התבייש

החסידי. הכפר סוחר ובפני החסידי הכפר

כלל הרגשתי ולא במחשבותי כך כל התעמקתי

דחפני, מדוברובנה אליהו שחיים עד סביבי, בהנעשה

שעותיו חלילה הן שאלו אומר הרופא שאברהם באמרו

משה. ר' של האחרונות

ברוך את שמעתי � הנעשה על לחשוב הספקתי לא

להקפות, שתלך שלוחים שלח הרבי אבא, אביו: אל צועק

הרבי. של להקפותיו ללכת צריכים התעורר, אבא

לחדרו כשנכנסתי גדול. רעש נהיה משה ר' של ובחדרו

שמחות פניו פתוחות, בעינים שוכב ראיתיו משה ר' של

הרבי. של להקפותיו ללכת לו שיעזרו ומחכה

כמה לעוד לקרוא במהירות ניגש אליהו חיים

הוא חמים. בבגדים משה ר' את הלבישו וכאן אברכים

הגיעו וכשהאברכים אבר, להניע בכוחו היה לא בעצמו

להקפות. הרבי למנין והובילוהו הידים על לקחוהו

.„Ï.פני על החום הכני הכנסת, לבית כשנכנסתי

שישבו כאלה חולים, היו מהקהל חלק מלא, היה המנין

אפילו כוח להם היה שלא וכאלה ידיהם על סמוכים

לא שהשיעול כאלה היו שקטים. היו עוד הם אבל לשבת,

הלבבות. את שברו שאנחותיהם כאלה והיו מנוח להם נתן

מחוטימסק. ישעיה יעקב ר' היה ביותר הקשה החולה

לפרקים עבודה. ובעל תורה בן ששים, בן יהודי היה הוא

צדקה בעל היה ישעיה יעקב ר' פונדק. לו והיה מלמד היה

למזריטש רגלי פעמים כמה הלך הוא אורחים. ומכניס

נסע (מויטבסק) מענדל מנחם רבי וכשהרה"צ ולהורודוק,

הרבי. אל ללכת ישעיה יעקב ר' התחיל הקדושה, לארצנו

גבוה והבנה, דעה בעל החסידים, מזקני אחד היה הוא

ישעיה יעקב קראוהו חבריו מאד. חזק ואדם גרם ורחב

הרופא אברהם אומר � גיבור היותו משום ורק גדול. כהן

ויוכל הוא גיבור הרע עין בלי אך ביותר. החולי תקפתו �

עץ כבול שוכב הוא כעת אך המות. מלאך על גם לגבור

גדולה. חורבה עליו, להסתכל וחרדה

e"vxz ,hay d"k

•

yhiee`aeiln r''p v''iixden x''enc` w''kn zepexkfd xtq

'a wxt xzqpd

הטלת לאחר הראשו�, הנסיו� זה היה סו� סו� משימת�. את השודדי� שני ביצעו בזהירות, א� באומ�
שכ� העיירה, בקצה שעמד בית הראשונה כמטרת� לה� בחרו לפיכ� לעיירה. לחדור בסביבה, ופחד אימה

שנה. עשרה שלש בת יהודיה לנערה פרט איש נמצא לא זה בבית רבה. במידה להסתכ� רצו לא

החלה אימה, אחוזת הנערה, ליד�. נזדמ� אשר כל את לחמוס השודדי� החלו לבית בהיכנס�
בקריאותיה. עזרה ולהזעיק החוצה לפרו� בכוונה הפתח לעבר לרו� וניסתה לצעוק

וסת� החסונות בזרועותיו אותה תפס השודדי�, אחד בעדה עצר לדלת להגיע הספיקה בטר� א�
להיאבק והתחילה נמצאת היא בה הסכנה בגודל לחוש לפתע החלה צנועה, ישראל בת הנערה פיה. את
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גבורתו, כל ע� השודד, ברגליה. ובעטה בשיניה נשכה בציפורניה, שרטה היא כוחותיה. בכל השודד ע�
הוא טהרתה. על נפש במסירת הנאבקת כשרה ישראל בת של כוחה את בשרו על זאת בכל הרגיש

וגופה. פניה על חזקות אגרו� מכות הנחתת כדי תו� הנערה, נגד זרועו כח בכל להשתמש התחיל

לרגע בשחררה חריפות. ביתר העקשני במאבקה המשיכה היא א� ד�, שותתי� החלו הנערה פני
תוק�. ביתר זעקותיה את חידשה השודד מידי פיה את

שלפתע אלא בבתיה�, המקו� אנשי אל למרחק מגיעות ולא ברוח אובדות ודאי היו קריאותיה
צעקותיה את ושמע מאי�ש�, הביאו נעל� כוח כאילו לסביבה, כפרי, רוכל אותו בנימי�, רבי ִֵָהזדמ�
עדיי� נאבקה הנערה לבית. ונכנס הדלת את מיד פתח בנימי� רבי טהרתה. על הנאבקת הנערה של

בבית. הנמצאי� החפצי� איסו� במלאכת המשי� השני השודד ואילו השודד, של בזרועותיו

במפריע "כראוי" לטפל בכוונה לעברו וזינקו עיסוקיה� את הניחו בנימי� רבי את השודדי� כשראו
הבלתי�צפוי.

שודדי� שני מול יחידי לעמוד צנו� יהודי יצליח אי� חמורה: בסכנה לכאורה שרוי בנימי� רבי
תרדמת השודדי� את תקפה ומיד שאמר מה אמר נבהל, לא בנימי� רבי בר�, גו�? ובעלי חסוני�

הקרק גבי על בנפל� אוני�.עלפו�, וחסרי משותקי� ע

כא�, אירע אשר את לתפוס מסוגלת ואינה בהשתאות מביטה היא נרגעת. הנערה חלפה, הסכנה
זה בנימי� שרבי לעצמה לתאר יכולה היא אי� א� עיניה, לנגד שהתרחש מה את היטב ראתה אמנ�
ליובאוויטש תושבי ככל שאירע. מה אירע בה� שניח� נעלמי� לכוחות הודות וכי נסתר צדיק הוא
שאינו למדי פשוט ליהודי זה ע� יחד א� לב, וטוב שמי� ירא כשר, ליהודי בנימי� רבי את החזיקה
השייכי� רגילי� בלתי נפש ובכוחות גדולה בצדקות וכל�שכ� מיוחדי�, בכישרונות מצטיי�

בלבד. לחכמי�קבלה

ממקומ� לזוז יכלו לא השודדי� ששני לאחר הבאה: המשימה בביצוע עתה עסק מצד� בנימי� ִִרבי
בית אל השודדי� את לקחת שוטריו את ששלח במקו� הסדר שמירת על לממונה להודיע מיהר –

פלוגה ביער. חבריה� מחבואי את גילו חקירה ולאחר מעלפונ� התעוררו הכלא סורגי מאחורי הסוהר.
השודדי� מ� וסביבתה ליובאוויטש השתחררה כ� הכנופיה. אנשי כל את וצדה היער אל חשה ְָָָָמזוינת

רב. זמ� במש� האוכלוסייה על חי�ת� ִָָשהפילו

או השודדי�, את בנימי� רבי ניצח בה הדר� על מדויקי� פרטי� ידעו לא העיירה שבני מפני א�
נשכח הסיפור – בנימי� רבי של הנעלמי� לכוחותיו הודות אירע שהדבר להאמי� חפצו שלא משו�
כרבי פשוט כפרי ליהודי לייחס שיש הדעת על להעלות מבלי בהחלט רגיל כמאורע התקבל הדבר מיד.

נסתר. צדיק של נעלמי� כוחות בנימי�

להתרועע תקופה באותה שהחל לאחר – הרוכל בנימי� לרבי לב תשומת להעניק חדלו במיוחד
מיוחדת תשומת�לב לו שתוקדש מבלי בליובאוויטש להיראות פתאו� שהחל אד� חדשות", "פני� ע�

אביו�. סנדלר א� כי הכל בס� היה לא שכ�

שסיפר. כפי בווהלי�, קטנה מעיירה לליובאוויטש אשתו ע� הגיע האורח, הסנדלר נקרא כ� וול�,
הסיבה מה יהלו� מני "מה לאיש: איכפת היה לא וג� איש, ידע לא – לליובאוויטש אותו הביא מה
א�, החדש, מגוריו במקו� לוול� ציפתה לא מרובה פרנסה בליובאוויטש". להשתקע יהודי המניעה

הסנדלר. את במיוחד הדאיג לא זה פרט כנראה,
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בהשכמת בא היה שבמסגרתה תהלי�", ב"חברת חבר היה הוא מיוחד. במשהו הצטיי� לא וול�
כ� התהילי�. ספר כל את המלאכה, בעלי חבריו ע� יחד התפלה, לפני ואומר לבית�הכנסת הבוקר
משניות בפרק לשיעור להקשיב מסוגלי� שהיו מלאכה בעלי חברת צדק", ל"פועלי וול� נרש�

אוז�. ומטה צדק" "פועלי של השיעורי� שלח� קצה ליד יושב היה וול� ידעוב"עי��יעקב". לא איש
היו הדעות לכל הדבר. איכפת לא שלאיש אלא השיעורי�, את לקלוט וול� מסוגל אכ� א� בוודאות
לשי� עניי� היה שלא כ� באישיותו, נראה לא מיוחד משהו ואילו טובות, וכוונות טוב לב לסנדלר לו

מדי. יותר אליו לב

כתפיו, על ותרמיל ביתו את עוזב אותו רואי� היו מליובאוויטש. נעל� וול� היה לפע� מפע�
שלו. הסנדלרות ומכשירי רעייתו, לו שהכינה דלה, צידה ותפילי�, טלית מכיל ששיערו, כפי אשר

שנדד סיפר שהותו למקו� ונשאל לליובאוויטש כשחזר מספר. שבועות מש� נראה היה לא וול�
לו הייתה בה� פריצי� לחצרות נקלע א� וש� פה הגויי�. תושביה� נעלי והטליא כפרי� על�פני

חדשות. לתפור ג� א� כי ישנות נעליי� להטליא רק לא הזדמנות

בזמ� בו ליובאוויטש את עוזב אפילו היה בנימי� רבי לחבר. פתאו� בנימי� רבי היה זה לסנדלר
הסביבה, פני על יחד נודדי� שה� הוב� תקופה. אותה מש� לעיירה מחו� שהה וג� עוזב, היה שוול�
במלאכתו. התעסק וול� ואילו מסוימות בסחורות סחר בנימי� רבי בזה: זה מתחרי� ה� אי� בעצ� שכ�

כיו� מרעהו. טוב אחד אי� ודאי – זה את זה עוזבי� ואינ� כזו במידה מתחברי� אנשי� כששני
נעלית בדרגה בנימי� רבי כנראה אי� – וישר פשוט מלאכה כבעל – לכל ברורה וול� של שמהותו
השודדי�, כנופיית לביעור ולהביא לסטי�, מידי ישראל בת להציל הצליח בנימי� שרבי העובדה ממנו.

מהרגיל. שונה מעיסה נילוש בנימי� שרבי ליובאוויטש לתושבי הוכיחה לא עדיי�

דור. אותו של גדולה אישיות הופיעה ובליובאוויטש השודדי�, מאורע מאז משנה למעלה עברה
מופת. ולבעל מופלג לחכ��קבלה מפורס� שהיה מפולוצק, אורי בצלאל רבי זה היה

גילויי כדי תו� לשאול, החל לש� בהגיעו כאשר ליובאוויטש תושבי את הפתיע אורי בצלאל רבי
הרוכל. בנימי� על הדרת�כבוד,

בצלאל רבי השיב האנשי�. תמהו – זה"? בנימי� רבי אודות כזו בחשיבות רבי, אתה, מדבר "מדוע �
השודדי�". על התגבר הקבלה חכמת של ובכחה חכ��קבלה, הנו בנימי� שרבי לכ� ידוע לא "כנראה אורי:

בכ�, מאמיני� היו לא עתה וא� דעת�, על עולה היה לא הדבר ונדהמו. שמעו ליובאוויטש אנשי
בדבר. לספק מקו� כמוב�, אי�, עתה מפולוצק. אורי בצלאל כרבי גדול צדיק של מפיו אותו שמעו לולא

את שעזב מספר שבועות שזה שנזכרו אלא בעיירה, לחפשו החלו בנימי�? רבי הוא היכ� בר�,
שהיא איזו ישנה הא� ביניה�? קשר האפשרי העיירה. את וול� שעזב בזמ� בו וכרגיל ליובאוויטש,
שוול� המסקנה מאליה עתה מתבקשת לכאורה, בכלל? ולהתרועעות� המשות� להיעלמ� משמעות

בנימי�. רבי אל כל�כ� הוא מקורב שכ� נסתר, צדיק אלא הוא א� אינו הסנדלר

בצלאל לרבי הסנדלר. בוול�, ולא הרוכל, בלבד, בנימי� ברבי מדבר מפולוצק אורי בצלאל רבי א�
ניסה לא והוא אותו, למצוא מאד מעוניי� היה שכ� בנימי�, לרבי מיוחדת שליחות כנראה, הייתה, אורי
לא – נשותיה� לא א� – ואיש בליובאוויטש היו וול�, לא וכ� הוא, שלא אלא הדבר. את להסתיר
את עזב – בנימי� רבי את לפגוש יוכל שלא אורי בצלאל רבי כשנוכח יחזרו. מתי לומר ידעו

בעול�. לחפשו ויצא ליובאוויטש
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ניסה לא והוא אותו, למצוא מאד מעוניי� היה שכ� בנימי�, לרבי מיוחדת שליחות כנראה, הייתה, אורי
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פ"ד] [אד"ר

ולהיות דא"ח, ללמוד הק', רבותינו אבותינו כ"ק . . .

במה לו בונה אחד כל רק נאמני�, וידידי� אהובי� רעי�

מי וטבעו, מהותו לפי אחד וכל בכה, וזה בכה זה לעצמו,

שהוא ומי יותר, בגסות היא שבונה הבמה יותר גס שהוא

בכל אבל כ"כ, בגסות אינו שלו הבמה ג� איידעלער בטבעו

ומה� ישרה, ודרכו עצמו בעיני צדיק אחד וכל היא, במה אופ�

טעמי�. וכמה בכמה דרכיה� ומטהרי� המקדשי'

נכבדי' אנשי' שי' באנ"ש ועיר עיר בכל הי' ומעול� מאז

לפי והכל בשני�, צעירי� ג� בזה זכו (ולפעמי� חב"ד מזקני

שה� כו') עניניו וזיכו� בבירור והעבודה שבלב, העבודה רוב

שו"ב מלמד, רב, הי' א� הבדל מבלי בהעיר, העיקרי� היו

הערט דער האט מיא ואיילע פני� נשיאות בזה הי' ולא ובע"ב,

נא� גיביינקט האבי� דאנ"ש הפשוטי� הבע"ב וג� אמת, דע�

ואחד אחד כל על פועל והי' דע�, נא� גיגארט האבי� או� אמת

הי' העיר בעניני מזדמ� שהי' דבר כל הנה ובמילא ערכו, לפי

הנ"ל. להזקני� העיקרית הדעה

אמת, דע� פאר מורא האט מיא הדברי� פני נשתנו ועתה

אלע או� בזולתו, הכל ורואה זולתו את לבקר חפ� אחד וכל

מניחי� אינ� אמת א זאגי� ויל ואס דער או� דעה, א זאגי�

כלל אנ"ש מדרכי זה שאי� עניני� בכמה אותו ומסבבי� אותו

היפ� שהוא מה הרביי� ובכח החסידות בש� ומדברי� וכלל,

החסידות. היפ� היא ובמילא רבותינו דעת

נגד גמור מנגד הנני אשר גלוי דעתי לגלות רק הנני ובזה

יכול אני ואי� שי' אנ"ש בי� להיות שיכולה מחלוקת כל

המצא וא� לבבות, פירוד של כזו הנהגה על בשו"א להסכי�

שאינו או רב להיות צרי� שאינו כזה איש שי' אנ"ש בי� ימצא

וידידות, אהבה מתו� זאת לו לומר צריכי� שו"ב, להיות צרי�

למצוא וצריכי' האמת על ולהודות זאת לקבל צרי� והוא

יש דרכי� והרבה במחיתו, נזק לו יגיע שלא ואופני� דרכי�

עבודתו כללות אל מתאי� דאינו מוצאי' א� וכ� בזה.

זאת לו להגיד וצריכי' בדבר פני� משוא שו� אי� ד' במלאכת

נר יהי' האמת כי דכולא ושרשא עיקרא ברורי�. בדברי�

והי והאהבה שי' אנ"ש נתיבותיה�לרגלי בכל אור יהי' דידות

בשר ועד מנפש להצליח� עליה� ד' נוע� יהי ואז בגו"ר,

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה הק' רבותינו אבותינו כ"ק הוד בזכות

[hry 'nr '` wlg v"iixden w"b`]

•

הוברר עתה ובעל�המופת. הנסתר הצדיק בנימי�, ברבי דובר הר� ללא כמרקחה. הייתה ליובאוויטש
עתה היה אילו בנימי�. רבי של הפלאות ממעשי אחד רק היה בשעתו הגזלני� על הניצחו� כי בוודאות
נעל�. – בנימי� רבי א� קדושה, הערצת וביטויי הראוי בכבוד זוכה שהיה ודאי – כא� בנימי� רבי

מקו� לדוברומיסל, הגיע כ� ועיירות. ערי� פני על נדודיו בדרכי בנימי�] [=רבי המשי� בינתיי�
שתוכ� לו מתברר והנה המדרש, בבית יהודי� בי� לשיחה להאזי� לו נזדמ� ש� איש. הכירו לא בו
איפוא, הידהד, בנימי� רבי של שמו עצמו. בנימי� רבי של שלו, נפלאות סיפורי אלא היה לא שיחת�

הוא. מי ידע בדוברומיסל שאיש מבלי נסתר, נשאר עצמו הוא ואילו הסביבה, בכל

•
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(·)˙Bhn‰ ÈL‡¯.�לל�ד ל��יאי� �ב�ד חלק »≈««ְְְִִַַַָָָ

�אר �א� �מ�י� י�ראל. �ני לכל �� ואחר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�ח�ה,

ל�מר �למ�ד ?�� לד)ה��ר�ת אליו(שמות "ו��ב� : ְְִֵַַַַָ�ֵָ

אליה�: מ�ה ויד�ר �עדה וכלֿה��אי� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאהר�

לאמר� ראה �מה י�ראל" �לֿ�ני נ��� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָואחריֿכ�

אי� וא� ממחה, �יחיד נדרי� �הפרת ל�ד, ְְִֵֶ�ְְֲִִִֵֶַָָָָ�א�?

הדי�ט�ת. ��ל�ה מפר � ממחה קכ)יחיד א�(ב"ב ִָ�ְְְִֵֵֶֶָֹ

ל��יאי� א�א ז� �ר�ה מ�ה אמר ��א ְִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹיכ�ל

��ח�טי ונאמר ה�בר", "זה �א� נאמר ְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַָָָ�לבד?

יז)ח�� נאמרה(ויקרא �ה�� מה ה�בר", ְְֶֶֶַַַָָָָ"זה

אל "��ר ��אמר: י�ראל, �ני �לכל �לבניו ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלאהר�

לכ��: נאמרה ז� א� וג�'" ‰c·¯אהר� ‰Ê.(ספרי) ְְְֲֶֶַַָֹ�ָ∆«»»
נתנ�א יא)מ�ה �חצ�ת(שמות ה' אמר �"�ה ְְֲִֵֶַַַָֹֹ

מ�ס� ה'", אמר �"�ה נתנ�א� וה�ביאי� ְְְְְְִִִַַַַַָָָֹה�ילה".

ה�בר" "זה �ל��� ��תנ�א מ�ה (ספרי.עליה� ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

עז ל�מר).נדרי� ה�א, מע�ט � ה�בר זה אחר: ִֵֶַַַָָָָ�בר

�בעל "ה�רה" �ל��� �ל���(ואב)�החכ� ְְְִִֶֶַַַָָָָָ

מ�ר אי� � ח�פ� וא� �א�, ה�ת�ב �ל��� ָ�ְְְֲִִִֵַָָָָ"הפרה"

מ�פר: ק�נ�,.�„¯(‚)ואי� עלי הרי הא�מר: ְֵָ∆∆ֲֵֵַָָָ

אפ�� יכ�ל �ל�ני, �בר אע�ה ��א א� א�כל ְֱֲִִֶֶֶֶַָָָֹֹ��א

"�כלֿה��צא עליו ק�רא אני נבל�ת, ��אכל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹנ��ע

לאסר � א�ר" "לאסר ל�מר �למ�ד יע�ה"? ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָֹֹמ�יו

האס�ר: את לה�יר ולא ה��ר, B¯·cאת ÏÁÈ ‡Ï. ֶַ�ְְִֶַָָָֹ…«≈¿»
ח�י�: �בריו יע�ה לא דבר�", יח�ל "לא ִ�ְְְְֲֵֶַַָָָֹֹ�מ�

(„)‰È·‡ ˙È·a.(ספרי)�אינ ואפ�� אביה �ר��ת ¿≈»ƒ»ְֲִִִֵַָָָ

�ה�ט�ה.È¯Ú�a‰�בית�: ��גרת, ולא קט�ה ולא ְֵƒ¿À∆»ְְְְֶֶֶַַַָָֹֹ

אביה �ל �ר��ת� אינ� וה��גרת נדר, נדר� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאי�

קט�ה? היא ז� ואי נדריה. ב)להפר מ"ה אמר�(נדה ְְְְְִֵֵֶַָָָָָ

נב�קי�: נדריה אחד וי�� �נה י"א �ת ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָר��תינ�:

– הק�י�ה �ל��ֿמי נדרה ל��ֿמי ידעה ְְְְְִִִִִֵֵָָָָָא�

צריכה אינ� אחד וי�� �נה י"ב �ת נדר. ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָנדר�

‡˙d(Â)לה�דק: ‰È·‡ ‡È�‰ŒÌ‡Â.מנע א� ְִֵָ¿ƒ≈ƒ»ƒ»…»ִַָ

איני ז� "הנאה" ל�. �הפר �ל�מר ה�דר, מ� ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָא�ת�

�מע �י�� "וא� א�מר: ��ה�א היא, מה ְְְְִִֵֵֶַַַֹי�דע

ז� "הנאה" א�מר: הוי והפר", א�ת� יניא ְֱִִֵֵֵֵָָָָָָאי��

וכ� והסרה; מניעה ל��� �פ��ט�: (לקמ�הפרה. ְְְְֲֲִֵַָָָָָ

וכ�לב) תניא��", "ול�ה קמא): "�מ�(תהילי� : ְְְִֵֶֶָָ

וכ� רא�י", אלֿיני יד)רא� "וידע��(לעיל : ְְִִִֵֶַַָֹֹ

מעלי: סר�� א�ר את � ŒÁÏÒÈאתֿ�נ�אתי" '‰Â ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ¿ƒ¿«
dÏ.נזיר� ��דרה �א�ה מד�ר? ה�ת�ב ��ה »ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
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�אר �א� �מ�י� י�ראל. �ני לכל �� ואחר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�ח�ה,

ל�מר �למ�ד ?�� לד)ה��ר�ת אליו(שמות "ו��ב� : ְְִֵַַַַָ�ֵָ

אליה�: מ�ה ויד�ר �עדה וכלֿה��אי� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאהר�

לאמר� ראה �מה י�ראל" �לֿ�ני נ��� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָואחריֿכ�

אי� וא� ממחה, �יחיד נדרי� �הפרת ל�ד, ְְִֵֶ�ְְֲִִִֵֶַָָָָ�א�?

הדי�ט�ת. ��ל�ה מפר � ממחה קכ)יחיד א�(ב"ב ִָ�ְְְִֵֵֶֶָֹ

ל��יאי� א�א ז� �ר�ה מ�ה אמר ��א ְִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹיכ�ל

��ח�טי ונאמר ה�בר", "זה �א� נאמר ְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַָָָ�לבד?

יז)ח�� נאמרה(ויקרא �ה�� מה ה�בר", ְְֶֶֶַַַָָָָ"זה

אל "��ר ��אמר: י�ראל, �ני �לכל �לבניו ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלאהר�

לכ��: נאמרה ז� א� וג�'" ‰c·¯אהר� ‰Ê.(ספרי) ְְְֲֶֶַַָֹ�ָ∆«»»
נתנ�א יא)מ�ה �חצ�ת(שמות ה' אמר �"�ה ְְֲִֵֶַַַָֹֹ

מ�ס� ה'", אמר �"�ה נתנ�א� וה�ביאי� ְְְְְְִִִַַַַַָָָֹה�ילה".

ה�בר" "זה �ל��� ��תנ�א מ�ה (ספרי.עליה� ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

עז ל�מר).נדרי� ה�א, מע�ט � ה�בר זה אחר: ִֵֶַַַָָָָ�בר

�בעל "ה�רה" �ל��� �ל���(ואב)�החכ� ְְְִִֶֶַַַָָָָָ

מ�ר אי� � ח�פ� וא� �א�, ה�ת�ב �ל��� ָ�ְְְֲִִִֵַָָָָ"הפרה"

מ�פר: ק�נ�,.�„¯(‚)ואי� עלי הרי הא�מר: ְֵָ∆∆ֲֵֵַָָָ

אפ�� יכ�ל �ל�ני, �בר אע�ה ��א א� א�כל ְֱֲִִֶֶֶֶַָָָֹֹ��א

"�כלֿה��צא עליו ק�רא אני נבל�ת, ��אכל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹנ��ע

לאסר � א�ר" "לאסר ל�מר �למ�ד יע�ה"? ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָֹֹמ�יו

האס�ר: את לה�יר ולא ה��ר, B¯·cאת ÏÁÈ ‡Ï. ֶַ�ְְִֶַָָָֹ…«≈¿»
ח�י�: �בריו יע�ה לא דבר�", יח�ל "לא ִ�ְְְְֲֵֶַַָָָֹֹ�מ�

(„)‰È·‡ ˙È·a.(ספרי)�אינ ואפ�� אביה �ר��ת ¿≈»ƒ»ְֲִִִֵַָָָ

�ה�ט�ה.È¯Ú�a‰�בית�: ��גרת, ולא קט�ה ולא ְֵƒ¿À∆»ְְְְֶֶֶַַַָָֹֹ

אביה �ל �ר��ת� אינ� וה��גרת נדר, נדר� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאי�

קט�ה? היא ז� ואי נדריה. ב)להפר מ"ה אמר�(נדה ְְְְְִֵֵֶַָָָָָ

נב�קי�: נדריה אחד וי�� �נה י"א �ת ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָר��תינ�:

– הק�י�ה �ל��ֿמי נדרה ל��ֿמי ידעה ְְְְְִִִִִֵֵָָָָָא�

צריכה אינ� אחד וי�� �נה י"ב �ת נדר. ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָנדר�

‡˙d(Â)לה�דק: ‰È·‡ ‡È�‰ŒÌ‡Â.מנע א� ְִֵָ¿ƒ≈ƒ»ƒ»…»ִַָ

איני ז� "הנאה" ל�. �הפר �ל�מר ה�דר, מ� ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָא�ת�

�מע �י�� "וא� א�מר: ��ה�א היא, מה ְְְְִִֵֵֶַַַֹי�דע

ז� "הנאה" א�מר: הוי והפר", א�ת� יניא ְֱִִֵֵֵֵָָָָָָאי��

וכ� והסרה; מניעה ל��� �פ��ט�: (לקמ�הפרה. ְְְְֲֲִֵַָָָָָ

וכ�לב) תניא��", "ול�ה קמא): "�מ�(תהילי� : ְְְִֵֶֶָָ

וכ� רא�י", אלֿיני יד)רא� "וידע��(לעיל : ְְִִִֵֶַַָֹֹ

מעלי: סר�� א�ר את � ŒÁÏÒÈאתֿ�נ�אתי" '‰Â ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ¿ƒ¿«
dÏ.נזיר� ��דרה �א�ה מד�ר? ה�ת�ב ��ה »ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
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‡‰e·‡ ÈcÚ‡ È¯‡ dÏ ˜·zLÈƒ¿¿∆«¬≈«¿ƒ»»

:d˙Èז¯·‚Ï ÈÂ‰˙ ‰Â‰Ó Ì‡Â »«¿ƒ≈¡»∆¡≈ƒ¿«

‡‰˙ÂÙÒ Le¯t B‡ dÏÚ ‡‰¯„�Â¿ƒ¿»»¬«≈ƒ¿»»»

:dLÙ� ÏÚ ˙¯Ò‡ ÈcחÚÓLÈÂ ƒ¬»«««¿«¿ƒ¿«

dÏ ˜BzLÈÂ ÚÓL„ ‡ÓBÈa dÏÚa«¬«¿»ƒ¿«¿ƒ¿«

Èc ‡‰¯Ò‡Â ‡‰¯„� ÔeÓe˜ÈÂƒƒ¿»»∆¡»»»ƒ

:ÔeÓe˜È dLÙ� ÏÚ ˙¯Ò‡טÌ‡Â ¬»«««¿«¿¿ƒ

d˙È ÈcÚ‡ dÏÚa ÚÓL„ ‡ÓBÈa¿»ƒ¿««¬««¿ƒ»«

˙ÈÂ dÏÚ Èc ‡‰¯„� ˙È Ïh·e««»ƒ¿»»ƒ¬«¿»

ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc ‡‰˙ÂÙÒ Le¯t≈ƒ¿»»»ƒ¬»««

:dÏ ˜·zLÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÓe dLÙ�«¿«ƒ√»¿»ƒ¿¿∆«

Ècי Ïk ‡Î¯˙Óe ‡ÏÓ¯‡ ¯„�e¿««¿¿»¿»¿»…ƒ

:dÏÚ Ìe˜È dLÙ� ÏÚ ˙¯Ò‡¬»«««¿«¿¬«

‡Bיא ˙¯„� dÏÚa ˙Èa Ì‡Â¿ƒ≈«¬«¿»«

:Ìei˜a dLÙ� ÏÚ ¯Ò‡ ˙¯Ò‡¬»«≈»««¿«¿ƒ

Ï‡יב dÏ ˜BzLÈÂ dÏÚa ÚÓLÈÂ¿ƒ¿««¬«¿ƒ¿«»

‡‰¯„� Ïk ÔeÓe˜ÈÂ ÔB‰˙È ÈcÚ‡«¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»»

Ò‡ ÏÎÂdLÙ� ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc ¯ ¿»≈»ƒ¬»«««¿«

:ÔeÓe˜ÈיגÏh·È ‡Ïha Ì‡Â ¿¿ƒ«»»¿««

Ïk ÚÓL È„ ‡ÓBÈa dÏÚa ÔB‰˙È»¿«¿«¿»ƒ¿«»

¯Ò‡Ïe ‡‰¯„�Ï ‡‰˙ÂÙÒ ˙e˜t‡«»ƒ¿»»»¿ƒ¿»»¿≈«

ÔepÏha dÏÚa ÔeÓe˜È ‡Ï dLÙ�«¿«»¿«¬««≈ƒ

:dÏ ˜·zLÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÓeידÏk ƒ√»¿»ƒ¿¿∆«»

é"ùø

על וע�ברת ידעה לא והיא ל�, והפר �על� ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹו�מע

��ריכה היא ז� ל�תי�, �מ��אה יי� ו��תה ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָנדר�

ה��פרי� וא� מ�פר. �ה�א �י על וא� ְְְִִִִֶַַַָָָסליחה,

מ�פרי� ל�אינ� וחמר קל סליחה, :(ספרי)צריכי� ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ

(Ê)LÈ‡Ï ‰È‰˙ BÈ‰ŒÌ‡Â.(סז אר�סה;(נדרי� ז� ¿ƒ»ƒ¿∆¿ƒֲָ

�ית "וא� א�מר: ��ה�א נ��אה? א�א אינ� ְְְִֵֵֵֶֶָָא�

�אר�סה; וכא� אמ�רה, נ��אה הרי נדרה", ְְֲֲִֵַַָָָָָָָָאי��

הפר נדריה. מפירי� �בעל� �אביה ,�� לחלק ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ�בא

הפר ולא ה�על הפר א� ה�על, הפר ולא ְְֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָֹֹהאב

ק�� א� ל�מר צרי� ואי� מ�פר, אינ� זה הרי ְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָהאב,

מה�: ÈÏÚ‰אחד ‰È¯„�e.,אביה �בית ��דרה ֵֶֶָ¿»∆»»∆»ְְִֵֶָָָָ

ה�קמ�: ולא ה�פר� ולא אביה �ה� �מע ְְְְְִֶַָָָָֹֹֹולא

(Á)'B‚Â dLÈ‡ ÚÓLÂ.,ה�על ק�� �א� ל�, הרי ¿»«ƒ»¿ְֲִִֵֵֶַַַ

ק��: ‡˙d¯„�Œ(Ë)�ה�א ¯Ù‰Â.לא אפ�� יכ�ל ֶַָ¿≈≈∆ƒ¿»ֲִָֹ

�ל � אביה" �ית "�נעריה ל�מר �למ�ד האב? ִֵֶָָָָ�ְְִֵֵַַָָהפר

היא אביה �ר��ת יג)��נע�ריה Ïk(È):(קידושי� ְְִִִִֶֶָָָ…
‰ÈÏÚ Ìe˜È dLÙ�ŒÏÚ ‰¯Ò‡Œ¯L‡.�אינ� לפי ¬∆»¿»««¿»»»∆»ְִֵֶָ

מ� �באלמנה �על; �ר��ת ולא אב �ר��ת ְְְְְִִִַַַָָָֹֹלא

מד�ר, ה�ת�ב סז)ה���אי� מ�(נדרי� אלמנה אבל ְְֲִִִֵַַַַָָָָ

� לר��תהאר�סי� וחזרה נתר�קנה ה�על, מת ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

�„¯‰(È‡)האב: dLÈ‡ ˙ÈaŒÌ‡Â.נ��אה� ָָ¿ƒ≈ƒ»»»»ְִָ

מד�ר: Ú·LŒÏÎÂ˙(È„)ה�ת�ב ¯„�ŒÏk ְֵַַָ»≈∆¿»¿À«

zehn`lipy mei qelwpe`

epøôé dLéàå epîé÷é dLéà Lôð úprìi''yx: §©´Ÿ¨®¤¦¨¬§¦¤−§¦¨¬§¥¤«
åèíBé-ìà íBiî dLéà dì Léøçé Løçä-íàå§¦©«£¥Á©«£¦¸¨¬¦¨»¦´¤¼

äéøñà-ìk-úà Bà äéøãð-ìk-úà íé÷äå§¥¦Æ¤¨§¨¤½¨¬¤¨¡¨¤−¨
íBéa dì Løçä-ék íúà íé÷ä äéìr øLà£¤´¨¤®¨¥¦´Ÿ½̈¦¤«¡¦¬−̈§¬

BrîLi''yx:æèBòîL éøçà íúà øôé øôä-íàå ¨§«§¦¨¥¬¨¥²Ÿ−̈©«£¥´¨§®
dðår-úà àùðåi''yx:æéäeö øLà íéwçä älà §¨−̈Ÿ¤£Ÿ¨«¥´¤©«ª¦À£¤̧¦¨³

áà-ïéa BzLàì Léà ïéa äLî-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¦−§¦§®¥¨´
:äéáà úéa äéørða Bzáìôìåçá ë"òéðù §¦½¦§ª¤−¨¥¬¨¦«¨

àìà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáí÷ð ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ§ÀŸ
øçà íéðéãnä úàî ìàøNé éða úî÷ð¦§©Æ§¥´¦§¨¥½¥¥−©¦§¨¦®©©−

énr-ìà óñàzEi''yx:âírä-ìà äLî øaãéå ¥«¨¥¬¤©¤«©§©¥³¤Æ¤¨¨´
å àávì íéLðà íëzàî eöìçä øîàìeéäé ¥½Ÿ¥¨«§¯¥«¦§¤²£¨¦−©¨¨®§¦«§Æ

ïéãîa ýåýé-úî÷ð úúì ïéãî-ìri''yx:ãóìà ©¦§½̈¨¥¬¦§©§Ÿ̈−§¦§¨«¤µ¤
ìàøNé úBhî ìëì ähnì óìà ähnì©©¤½¤−¤©©¤®§ŸÆ©´¦§¨¥½

àávì eçìLzi''yx:äìàøNé éôìàî eøñniå ¦§§−©¨¨«©¦¨«§Æ¥«©§¥´¦§¨¥½
àáö éöeìç óìà øùr-íéðL ähnì óìài''yx: ¤−¤©©¤®§¥«¨¨¬Ÿ¤−¤£¥¬¨¨«

LÙ� ‡ÙbÒÏ ¯Ò‡ ˙Óei˜ ÏÎÂ ¯„�¿«¿»ƒ«≈»¿«»»¿»

:ÔepÏh·È dÏÚ·e ÔepÓi˜È dÏÚa«¬«¿«¿ƒ«¬«¿«¿ƒ

dÏÚaטו dÏ ˜BzLÈ ˜zLÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿««¬«

‡‰¯„� Ïk ˙È Ìi˜ÈÂ ÌBÈÏ ÌBiÓƒ¿ƒ««»»ƒ¿»»

Ìi˜È dÏÚ Èc ‡‰¯Ò‡ Ïk ˙È B‡»»¡»»»ƒ¬«¿««

‡ÓBÈa dÏ ˜˙L È¯‡ ÔB‰˙È»¿¬≈»≈«¿»

:ÚÓL„טזÏh·È ‡Ïha Ì‡Â ƒ¿»¿ƒ«»»¿««

˙È Ïa˜ÈÂ ÚÓLc ¯˙a ÔB‰˙È»¿»«ƒ¿»ƒ««»

:d·BÁיז„ÈwÙ Èc ‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ «ƒ≈¿»«»ƒ«ƒ

ÔÈa d˙z‡Ï ¯·b ÔÈa ‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»∆≈¿«¿ƒ¿≈≈

˙Èa ‡‰˙eÈ·¯a dz¯·Ï ‡a‡«»ƒ¿«≈¿«¿»»≈

:‡‰e·‡א‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe »»«ƒ¿»ƒ∆

:¯ÓÈÓÏבÈ�a ˙e�Ú¯t Ú¯t˙‡ ¿≈»ƒ¿¿«À¿¬¿≈

Ôk ¯˙a È‡�È„Ó ÔÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ¿»»≈»«≈

:CÈnÚÏ L�k˙zג‰LÓ ÏÈlÓe ƒ¿¿≈¿«»«ƒ∆

ÔBÎpÓ eÊÈ¯Ê ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ ÌÚƒ«»¿≈«¿ƒƒ¿

ÔÈ„Ó ÏÚ ÔB‰ÈÂ ‡ÏÈÁÏ ÔÈ¯·bÀ¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ¿»

ÈÈ„ ‡nÚ ÔÈc ˙e�Ú¯t ·‰ÈÓÏ¿≈«À¿¬ƒ«»«¿»

:ÔÈ„Óaד‡ÙÏ‡ ‡Ë·LÏ ‡ÙÏ‡ ¿ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»«¿»

Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ÏÎÏ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿…ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

:‡ÏÈÁÏ ÔeÁlLzהe¯Áa˙‡Â ¿«¿¿≈»¿ƒ¿¿»

‡Ë·LÏ ‡ÙÏ‡ Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡Ó≈«¿«»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿»

:‡ÏÈÁ ÈÊ¯ÊÓ ÔÈÙÏ‡ ¯NÚ È¯z¿≈¬««¿ƒ¿»¿≈≈»

é"ùø

'B‚Â ¯q‡.ל� יכ�ל מפר, �ה�על �אמר לפי ƒ»¿ְִֵֵֶֶַַַַָָָ

אינ� � נפ�" "לע�ת ל�מר �למ�ד �מ�מע? ְְְְְִֵֶַַַַָָָֹנדרי�

מפר�י� וה� �לבד. נפ� ע��י נדרי א�א ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמפר

נדרי� עט)�מ�כת ‡ÌBÈŒÏ(ÂË):(ד� ÌBiÓ.א�� ְְִֶֶַָƒ∆ֶֹ

"מ��� נאמר לכ� לעת, מעת ְְֱִֵֵֵֶַַָֹ�אמר

��ח��: עד א�א מפר �אי� לל�ד� � ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָאלֿי��"

(ÊË)BÚÓL È¯Á‡.:אמר� וק��, ��מע אחרי «¬≈»¿ְֲִֵֵֶֶַַַָָ

:���� �� אפ�� ל� והפר וחזר "�� N�Â‡"אפ�י ְְְֲִִֵֵֶַַָָ¿»»
d�BÚŒ˙‡.,�מ�א למדנ� �ח�יה. נכנס ה�א ∆¬»ְְְִִֶַַָָָָ

לכל �ח�יו נכנס ה�א לחבר�, ��לה ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ�ה��ר�

‰n„(·)ע�נ�י�: ˙‡ÓÌÈ�È.,�ה��אבי מאת ולא ְִ≈≈«ƒ¿»ƒְִֵֵַָֹ

יראי� �הי� יראה, מחמת ל�בר נכנס� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�ה��אבי�

א�א נאמר ��א א�ת�, ��ללי� ��הי� (דברי�מה� ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ

נתע�ר�ב) מדיני� אבל מלחמה", �� "אלֿ�ת�ר :ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָ

�ריד�ת ��י מ�ני אחר: �בר לה�. לא ריב ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹעל

ה��אב�ה ר�ת מה�: לה�ציא לי ��� ְִִִֵֵֶֶַָָט�ב�ת

הע��נית: B‚Â'(‚)ונעמה ‰LÓ ¯a„ÈÂ.(ספרי) ְֲִַַָָ«¿«≈…∆¿
ע�ה ��בר, �ל�יה ��יתת� ��מע ְִִֶֶַַַַָָָָָָָא�ֿעלֿ�י

אחר: ולא חל�צי.‰eˆÏÁ��מחה ל��� �תר��מ�, ְְְִִֵָֹ≈»¿ְְְֲֵַ

מז�ני�: וכ�.‡�ÌÈLצבא טז)צ�יקי�, :(שמות ְָָ�ִָ¬»ƒְִִֵַ

וכ� אנ�י�", א)"�חרֿלנ� חכמי�(דברי� "אנ�י� : ְְֲֲֲִִִֵַָָָָ

�א��.�˜Œ˙Ó‰'וידעי�": י�ראל, �נגד �הע�מד ִ�ִƒ¿«ְְְִִֵֵֶֶֶָָ

ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א: �נגד BhÓ˙(„)ע�מד ÏÎÏ ְֵֶֶַָָ¿…«
Ï‡¯NÈ.(ספרי):לוי �בט .e¯ÒniÂ(‰)לר��ת ƒ¿»≈ְִֵֵֶַ«ƒ»¿

י� ר�עי �ל �בח� חביבי�לה�דיע� ה� ��ה ראל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָ

ה�א מה �מיתת� �מע� ��א עד י�ראל: ְְְִִֵֶַַַָָָֹעל



קכט zehn`lipy mei qelwpe`

epøôé dLéàå epîé÷é dLéà Lôð úprìi''yx: §©´Ÿ¨®¤¦¨¬§¦¤−§¦¨¬§¥¤«
åèíBé-ìà íBiî dLéà dì Léøçé Løçä-íàå§¦©«£¥Á©«£¦¸¨¬¦¨»¦´¤¼

äéøñà-ìk-úà Bà äéøãð-ìk-úà íé÷äå§¥¦Æ¤¨§¨¤½¨¬¤¨¡¨¤−¨
íBéa dì Løçä-ék íúà íé÷ä äéìr øLà£¤´¨¤®¨¥¦´Ÿ½̈¦¤«¡¦¬−̈§¬

BrîLi''yx:æèBòîL éøçà íúà øôé øôä-íàå ¨§«§¦¨¥¬¨¥²Ÿ−̈©«£¥´¨§®
dðår-úà àùðåi''yx:æéäeö øLà íéwçä älà §¨−̈Ÿ¤£Ÿ¨«¥´¤©«ª¦À£¤̧¦¨³

áà-ïéa BzLàì Léà ïéa äLî-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¦−§¦§®¥¨´
:äéáà úéa äéørða Bzáìôìåçá ë"òéðù §¦½¦§ª¤−¨¥¬¨¦«¨

àìà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáí÷ð ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ§ÀŸ
øçà íéðéãnä úàî ìàøNé éða úî÷ð¦§©Æ§¥´¦§¨¥½¥¥−©¦§¨¦®©©−

énr-ìà óñàzEi''yx:âírä-ìà äLî øaãéå ¥«¨¥¬¤©¤«©§©¥³¤Æ¤¨¨´
å àávì íéLðà íëzàî eöìçä øîàìeéäé ¥½Ÿ¥¨«§¯¥«¦§¤²£¨¦−©¨¨®§¦«§Æ

ïéãîa ýåýé-úî÷ð úúì ïéãî-ìri''yx:ãóìà ©¦§½̈¨¥¬¦§©§Ÿ̈−§¦§¨«¤µ¤
ìàøNé úBhî ìëì ähnì óìà ähnì©©¤½¤−¤©©¤®§ŸÆ©´¦§¨¥½

àávì eçìLzi''yx:äìàøNé éôìàî eøñniå ¦§§−©¨¨«©¦¨«§Æ¥«©§¥´¦§¨¥½
àáö éöeìç óìà øùr-íéðL ähnì óìài''yx: ¤−¤©©¤®§¥«¨¨¬Ÿ¤−¤£¥¬¨¨«

LÙ� ‡ÙbÒÏ ¯Ò‡ ˙Óei˜ ÏÎÂ ¯„�¿«¿»ƒ«≈»¿«»»¿»

:ÔepÏh·È dÏÚ·e ÔepÓi˜È dÏÚa«¬«¿«¿ƒ«¬«¿«¿ƒ

dÏÚaטו dÏ ˜BzLÈ ˜zLÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿««¬«

‡‰¯„� Ïk ˙È Ìi˜ÈÂ ÌBÈÏ ÌBiÓƒ¿ƒ««»»ƒ¿»»

Ìi˜È dÏÚ Èc ‡‰¯Ò‡ Ïk ˙È B‡»»¡»»»ƒ¬«¿««

‡ÓBÈa dÏ ˜˙L È¯‡ ÔB‰˙È»¿¬≈»≈«¿»

:ÚÓL„טזÏh·È ‡Ïha Ì‡Â ƒ¿»¿ƒ«»»¿««

˙È Ïa˜ÈÂ ÚÓLc ¯˙a ÔB‰˙È»¿»«ƒ¿»ƒ««»

:d·BÁיז„ÈwÙ Èc ‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ «ƒ≈¿»«»ƒ«ƒ

ÔÈa d˙z‡Ï ¯·b ÔÈa ‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»∆≈¿«¿ƒ¿≈≈

˙Èa ‡‰˙eÈ·¯a dz¯·Ï ‡a‡«»ƒ¿«≈¿«¿»»≈

:‡‰e·‡א‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe »»«ƒ¿»ƒ∆

:¯ÓÈÓÏבÈ�a ˙e�Ú¯t Ú¯t˙‡ ¿≈»ƒ¿¿«À¿¬¿≈

Ôk ¯˙a È‡�È„Ó ÔÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ¿»»≈»«≈

:CÈnÚÏ L�k˙zג‰LÓ ÏÈlÓe ƒ¿¿≈¿«»«ƒ∆

ÔBÎpÓ eÊÈ¯Ê ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ ÌÚƒ«»¿≈«¿ƒƒ¿

ÔÈ„Ó ÏÚ ÔB‰ÈÂ ‡ÏÈÁÏ ÔÈ¯·bÀ¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ¿»

ÈÈ„ ‡nÚ ÔÈc ˙e�Ú¯t ·‰ÈÓÏ¿≈«À¿¬ƒ«»«¿»
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'B‚Â ¯q‡.ל� יכ�ל מפר, �ה�על �אמר לפי ƒ»¿ְִֵֵֶֶַַַַָָָ

אינ� � נפ�" "לע�ת ל�מר �למ�ד �מ�מע? ְְְְְִֵֶַַַַָָָֹנדרי�

מפר�י� וה� �לבד. נפ� ע��י נדרי א�א ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמפר

נדרי� עט)�מ�כת ‡ÌBÈŒÏ(ÂË):(ד� ÌBiÓ.א�� ְְִֶֶַָƒ∆ֶֹ

"מ��� נאמר לכ� לעת, מעת ְְֱִֵֵֵֶַַָֹ�אמר

��ח��: עד א�א מפר �אי� לל�ד� � ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָאלֿי��"

(ÊË)BÚÓL È¯Á‡.:אמר� וק��, ��מע אחרי «¬≈»¿ְֲִֵֵֶֶַַַָָ

:���� �� אפ�� ל� והפר וחזר "�� N�Â‡"אפ�י ְְְֲִִֵֵֶַַָָ¿»»
d�BÚŒ˙‡.,�מ�א למדנ� �ח�יה. נכנס ה�א ∆¬»ְְְִִֶַַָָָָ

לכל �ח�יו נכנס ה�א לחבר�, ��לה ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ�ה��ר�

‰n„(·)ע�נ�י�: ˙‡ÓÌÈ�È.,�ה��אבי מאת ולא ְִ≈≈«ƒ¿»ƒְִֵֵַָֹ

יראי� �הי� יראה, מחמת ל�בר נכנס� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�ה��אבי�

א�א נאמר ��א א�ת�, ��ללי� ��הי� (דברי�מה� ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ

נתע�ר�ב) מדיני� אבל מלחמה", �� "אלֿ�ת�ר :ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָ

�ריד�ת ��י מ�ני אחר: �בר לה�. לא ריב ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹעל

ה��אב�ה ר�ת מה�: לה�ציא לי ��� ְִִִֵֵֶֶַָָט�ב�ת

הע��נית: B‚Â'(‚)ונעמה ‰LÓ ¯a„ÈÂ.(ספרי) ְֲִַַָָ«¿«≈…∆¿
ע�ה ��בר, �ל�יה ��יתת� ��מע ְִִֶֶַַַַָָָָָָָא�ֿעלֿ�י

אחר: ולא חל�צי.‰eˆÏÁ��מחה ל��� �תר��מ�, ְְְִִֵָֹ≈»¿ְְְֲֵַ

מז�ני�: וכ�.‡�ÌÈLצבא טז)צ�יקי�, :(שמות ְָָ�ִָ¬»ƒְִִֵַ

וכ� אנ�י�", א)"�חרֿלנ� חכמי�(דברי� "אנ�י� : ְְֲֲֲִִִֵַָָָָ

�א��.�˜Œ˙Ó‰'וידעי�": י�ראל, �נגד �הע�מד ִ�ִƒ¿«ְְְִִֵֵֶֶֶָָ

ה�ד��ֿ�ר��ֿה�א: �נגד BhÓ˙(„)ע�מד ÏÎÏ ְֵֶֶַָָ¿…«
Ï‡¯NÈ.(ספרי):לוי �בט .e¯ÒniÂ(‰)לר��ת ƒ¿»≈ְִֵֵֶַ«ƒ»¿

י� ר�עי �ל �בח� חביבי�לה�דיע� ה� ��ה ראל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָ

ה�א מה �מיתת� �מע� ��א עד י�ראל: ְְְִִֵֶַַַָָָֹעל
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È�Óe ‡ÏÈÁÏ ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡ ¯a«∆¿»»«¬»¿≈»»≈

:d„Èa ‡z·aÈ ˙¯ˆˆÁÂ ‡L„e˜„¿¿»«¬«¿««∆¿»ƒ≈

„Èז ‡Ók ÔÈ„Ó ÏÚ eÏiÁ˙‡Â¿ƒ¿«»«ƒ¿»¿»ƒ

Ïk eÏË˜e ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»∆¿»»

:‡¯eÎcחeÏË˜ ÔÈ„Ó ÈÎÏÓ ˙ÈÂ ¿»¿»«¿≈ƒ¿»¿»

˙ÈÂ Ì˜¯ ˙ÈÂ ÈÂ‡ ˙È ÔB‰ÈÏÈË˜ ÏÚ«¿ƒ≈»¡ƒ¿»∆∆¿»

¯ ˙ÈÂ ¯eÁ ˙ÈÂ ¯eˆ‡LÓÁ Ú· ¿»¿»∆««¿»

¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙ÈÂ ÔÈ„Ó ÈÎÏÓ«¿≈ƒ¿»¿»ƒ¿»«¿

:‡a¯Á· eÏË˜טÈ�· B·Le ¿»¿«¿»¿¿≈

ÔB‰ÏÙË ˙ÈÂ ÔÈ„Ó ÈL� ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿≈ƒ¿»¿»«¿¿

ÔB‰È˙Èb Ïk ˙ÈÂ ÔB‰¯ÈÚa Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ¿¿»»≈≈

:BÊa ÔB‰ÈÒÎ� Ïk ˙ÈÂיÏk ˙ÈÂ ¿»»ƒ¿≈¿¿»»

˙Èa Ïk ˙ÈÂ ÔB‰È�·˙BÓa ÔB‰ÈÂ¯ƒ̃¿≈¿¿»≈¿»»≈

:‡¯e�a e„È˜B‡ ÔB‰˙„‚Òƒ¿«¿ƒ¿»

é"ùø

טז)א�מר? �מ��מע�(שמות �סקלני", מעט "ע�ד : ְְֵַָ�ְִִֶָ

ללכת רצ� לא מדי�, �נקמת �ל�יה מ�ה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ��יתת

�רח�: על ��מסר� ÒÁ�ÈtŒ˙‡Â(Â)עד Ì˙‡. ְְְִֶַַָָ…»¿∆ƒ¿»
מה �מ�ני .��� �נגד �ק�ל �ינחס �היה ְִֵָָ�ְְִִֶֶֶַָָָָמ�יד,

ה�ד��ֿ�ר��ֿ אמר אלעזר? הל� ולא �ינחס ְְְִֶַַַַָָָָָָָָֹהל�

צ�ר, �ת �ז�י �הרג ��צוה, �התחיל מי ְְְִִִִִֶֶַַַָָָה�א:

אבי י�ס� נקמת לנק� �הל� אחר: �בר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹיגמר.

��אמר לז)א��, את�"(בראשית מכר� "וה�דני� : ְְְֱִִֶֶַַָָֹ

מ) מ�ל(סוטה �ינחס �ל א�� �היתה �מ�י� .ְְִִִִִֶֶֶַָָָ

��אמר ו)י�ס�? מ�רע(שמות � ��טיאל" "מ�נ�ת : ְֱִִִֵֵֶֶֶַַ

י�ס� �מ�רע אלילי� לעב�דת עגלי� ���� ְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָיתר�

�יצר�. מג)��ט�ט מ��ח(סוטה �היה אחר: �בר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

‰L„wמלחמה: ÈÏÎe.היה� וה�י�, האר�� זה ְִָָ¿≈«…∆ְִֶֶַָָָָ

וה�א �כ�פי� מדי� מלכי �מפריח ע�ה� ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ�לע�

�ה�� ה�י� את לה� הראה ע�ה�, ��רח ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעצמ�

"עלֿחלליה�" נאמר: לכ� נ�פלי�, וה� �� ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָחק�ק

וכ� האויר, מ� החללי� על ���פלי� מדי�, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ�מלכי

יה��ע �ספר "אלֿחלליה�" �תיב: :(יג)�בלע� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָ�ַ

B„Èa.�וכ כא)�ר��ת�; אתֿ�לֿ(במדבר "ו��ח : ¿»ְְִִֵֶַַָ

מ�ד�": ÔÈ„Ó(Á)ארצ� ÈÎÏÓ ˙LÓÁ.איני וכי ְִַָ¬≈∆«¿≈ƒ¿»ְִִֵ

ל�מר הזקק ל�ה ה�ת�ב, מנה �חמ�ה ְַַ�ֲִֶֶַָָָָָָר�אה

וה�ו� �עצה ��� ��ו� לל�ד�, א�א ְ�ְֵָָָ�ְְֲֵֶֶֶֶַָָ"חמ�ת"?

ע�רי� �כר ל�ל �� הל� �לע� ��רענ�ת. ����ַָ�ְְְְִִִֶַַָָָָֹ

�עצת�, מ��ראל �ה�יל אל� ויצא(ספרי)ואר�עה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

אמר רעה. עצה �מ�יא� י�ראל לקראת ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָמ�די�

לה�, יכל�� לא ר��א ��י� ��היית� א� ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶָָָֹלה�:

ל� נתנ� לה�ח�? �אי� א�� אל� �י"ב ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָועכ�ו

ק�ח�ה�: ולא מ�ל� על.Áa¯·�כר� �א ה�א ְְְְִָָָֹ∆»∆ַָ

נ�צחי� �אי� �א�נ�ת�, א�נ�ת� והחלי� ְִֵֶָָ�ְָ�ְְֱִִֵֶָי�ראל

ותפ� ה�א �בא �ב��ה, �פ�ה עלֿידי �פיה� ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָא�א

והחליפ� עליו �א� ה� א� �פיו, לק�ל� ְְְְֱִִֵֶַַָָָָָָ�א�נ�ת�

��אמר �חרב, ��אי� הא��ת �א�נ�ת ֱִֶֶֶֶֶַַָ�ָָ�ְָָ�א�נ�ת�

כז) תחיה":(בראשית "ועלֿחר�� :(È)Ì˙¯ÈË. ְְְְִֶַַƒ…»
��מרי� מ��ב ל��� �ה�א ��ה�, �לטרי� ְְְִִֵֶֶֶַַָָמק��

�מ� �ריה�, מ��ב ל��� אחר: �בר ח�יה�. ְְֵֵֵֶֶַַָָָ�ְֵי�דעי

"סרני �ל��אי":��ת�רג� "ט�רני � �ל��י�" ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ
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àéçB÷ìnä-ìk úàå ììMä-ìk-úà eç÷iå©¦§Æ¤¨©¨½̈§¥−¨©©§®©
äîäaáe íãàai''yx:áé-ìàå äLî-ìà eàáiå ¨«¨−̈©§¥¨«©¨¦¿¤¤Á§¤
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äðçnì õeçî-ìà íúàø÷ì äãräi''yx: ¨«¥−̈¦§¨®̈¤¦−©©«£¤«
ãéíéôìàä éøN ìéçä éãe÷t ìr äLî óö÷iå©¦§´Ÿ¤½©−§¥´¤¨®¦¨¥³¨«£¨¦Æ

äîçìnä àávî íéàaä úBànä éøNåi''yx: §¨¥´©¥½©¨¦−¦§¨¬©¦§¨¨«
åè:äá÷ð-ìk íúéiçä äLî íäéìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¤®©«¦¦¤−¨§¥¨«
æèírìa øáãa ìàøNé éðáì eéä äpä ïä¥´¥¹¨¨¸¦§¥³¦§¨¥Æ¦§©´¦§½̈

éäzå øBòt øác-ìr ýåýéa ìrî-øñîì¦§¨©¬©©«Ÿ̈−©§©´§®©§¦¬
ýåýé úãra äôbnäi''yx:æé-ìë eâøä äzrå ©©¥−̈©«£©¬§Ÿ̈«§©¾̈¦§¬¨

øëæ ákLîì Léà úrãé äMà-ìëå óha øëæ̈−̈©¨®§¨¦À̈Ÿ©¬©¦²§¦§©¬¨−̈
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:‡¯ÈÚ··e ‡L�‡a ‡z¯·c¿«¿»∆¡»»ƒ¿ƒ»
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Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k ˙ÂÏe ‡�‰k«¬»¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

‰‡„Ú ˙ÈÂ ‡z¯·c ˙ÈÂ ‡È·L ˙È»ƒ¿»¿»¿«¿»¿»¬»»
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Ì„˜ ¯˜L ‡¯wLÏ ÌÚÏa ˙ˆÚa«¬«ƒ¿»¿«»»¿»√»
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(‡È)'B‚Â ÏÏM‰ŒÏkŒ˙‡ eÁ˜iÂ.�הי� מ�יד, «ƒ¿∆»«»»¿ִֶַָ

יד ל�לח ה�זל על נח�ד� ולא וצ�יקי�, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ��רי�

וג�'", "אתֿ�לֿה�לל ��אמר: �ר��ת, ��א ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ���ה

וג�'", הרחלי� �עדר "��י� ���לה מפר� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹועליה�

צ�יקי�: ��� ��� ה�לחמה אנ�י ה�.ÏÏLא� ְְִֵֶַַַָָָ�ִִַָ»»ֵ

ותכ�יטי�: מל��� �ל ��תÊa.מ�לטלי� ה�א ְְְְְִִִִֶַַַ«ִַ

�כ�יטי�: �אינ� �בהמה..ÁB˜ÏÓמ�לטלי�, אד� ְְְִִִִֵֶַַָ«¿«ְֵָָָ

"מלק�ח": אצל "�בי" ��ת�ב ְְְִֵֶֶַַָָ�במק��

��המה: � �"מלק�ח" �אד�, � e‡ˆiÂ(È‚)"�בי" ְְְִֵַַַָָָָ«≈¿
Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ.י�ראל נערי את �רא� לפי …∆¿∆¿»»«…≈ְְֲִִֵֵֶֶַָָ

ה��ה: מ� לחט� ÏÚ(È„)י�צאי� ‰LÓ Ûˆ˜iÂ ְֲִִִַַָֹ«ƒ¿……∆«
ÏÈÁ‰ È„e˜t.ל�� לל�ד�, החיל; על ממ�י� ¿≈∆»ƒְ�ְְִִֶֶַַַַָ

�יד� �ח ��� ��ד�לי�, �ל�י ה��ר ְְְִִֵֶַַַָָָֹסרח��

‰p‰(ÊË)למח�ת: Ô‰.:�א�ת מ�ירי� �הי� מ�יד, ְִ≈≈»ִִִֶַַָָ

:�� �ל�ני ��כ�ל היא ÌÚÏaז� ¯·„a.אמר ְְִִִֶַָƒ¿«ƒ¿»ַָ

(ס"א המ�נ�ת �ל מכניסי� א�� אפ�� ְֲֲִִִֶֶַַָָלה�:

��א לה�; יכ�לי� א�� אי� ��ע�ל�, ְִֵֶֶֶֶַָָָָ�ָהא��ת)

רכב מא�ת �� �הי� ה�צרי� מ� א�� ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ�ְמר�י�

א�� �ל אלהיה� עצה: וא�יאכ� ��א� ְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�ח�ר?

�ב�פרי: �חלק �דאיתא וכ�' ה�א ז�ה ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ��נא

(ÊÈ)LÈ‡ ˙Ú„È ‰M‡ŒÏÎÂ.(ס רא�יה(יבמות ¿»ƒ»…««ƒְָ

נבעלה. ��א א�ֿעלֿ�י סו)לה�על ולפני(יבמות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ

מ�ריק�ת: �ניה לה�על והרא�יה העביר��, ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָה�י�

e‚¯‰.(ספרי),�העני להפסיק ואמר? חזר ל�ה ¬…ְְְְִִַַַָָָָָָ

כלֿזכר "הרג� ק�רא: אני �א� י�מעאל, ר�י ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָ�ברי

���י� ה�� וכל אי�... ידעת וכלֿא�ה ���ְְִִִַַַַַַָָָָֹֹ

ע� ידעת) (וכלֿא�ה להרג א� י�דע איני ְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹֹוג�'",

"הרג�": נאמר לכ� ה��? ע� להחי�ת א� ְְְֱֲֲִִֶַַַַָָָֹה�כרי�



קלי zehn`liyily mei qelwpe`

àéçB÷ìnä-ìk úàå ììMä-ìk-úà eç÷iå©¦§Æ¤¨©¨½̈§¥−¨©©§®©
äîäaáe íãàai''yx:áé-ìàå äLî-ìà eàáiå ¨«¨−̈©§¥¨«©¨¦¿¤¤Á§¤

é-éða úãr-ìàå ïäkä øærìà-úà ìàøN ¤§¨¨̧©Ÿ¥¹§¤£©´§¥«¦§¨¥À¤
äðçnä-ìà ììMä-úàå çB÷ìnä-úàå éáMä©§¦¯§¤©©§²©§¤©¨−̈¤©©«£¤®

:Bçøé ïcøé-ìr øLà áàBî úáør-ìàñéùéìù ¤©§´Ÿ½̈£¤−©©§¥¬§¥«
âééàéNð-ìëå ïäkä øærìàå äLî eàöiå©¥̧§¹¤̧§¤§¨¨¯©Ÿ¥²§¨§¦¥¬

äðçnì õeçî-ìà íúàø÷ì äãräi''yx: ¨«¥−̈¦§¨®̈¤¦−©©«£¤«
ãéíéôìàä éøN ìéçä éãe÷t ìr äLî óö÷iå©¦§´Ÿ¤½©−§¥´¤¨®¦¨¥³¨«£¨¦Æ

äîçìnä àávî íéàaä úBànä éøNåi''yx: §¨¥´©¥½©¨¦−¦§¨¬©¦§¨¨«
åè:äá÷ð-ìk íúéiçä äLî íäéìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¤®©«¦¦¤−¨§¥¨«
æèírìa øáãa ìàøNé éðáì eéä äpä ïä¥´¥¹¨¨¸¦§¥³¦§¨¥Æ¦§©´¦§½̈

éäzå øBòt øác-ìr ýåýéa ìrî-øñîì¦§¨©¬©©«Ÿ̈−©§©´§®©§¦¬
ýåýé úãra äôbnäi''yx:æé-ìë eâøä äzrå ©©¥−̈©«£©¬§Ÿ̈«§©¾̈¦§¬¨

øëæ ákLîì Léà úrãé äMà-ìëå óha øëæ̈−̈©¨®§¨¦À̈Ÿ©¬©¦²§¦§©¬¨−̈

Ïkיא ˙ÈÂ ‰‡„Ú Ïk ˙È B·Le¿»»¬»»¿»»

:‡¯ÈÚ··e ‡L�‡a ‡z¯·c¿«¿»∆¡»»ƒ¿ƒ»

‡ÊÚÏ¯יב ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ ei˙È‡Â¿«¿ƒ¿»∆¿»∆¿»»

Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k ˙ÂÏe ‡�‰k«¬»¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

‰‡„Ú ˙ÈÂ ‡z¯·c ˙ÈÂ ‡È·L ˙È»ƒ¿»¿»¿«¿»¿»¬»»

Èc ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓÏ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿≈¿«»¿»ƒ

:BÁ¯È„ ‡�c¯È ÏÚיג‰LÓ e˜Ù�e ««¿¿»ƒ≈¿»∆

‡zL�Î È·¯·¯ ÏÎÂ ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Â¿∆¿»»«¬»¿»«¿¿≈¿ƒ¿»

:‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ÔB‰˙eÓ„˜Ï»√»¿¿ƒ»»¿«¿ƒ»

ÏÚיד ÔpÓÓc ÏÚ ‰LÓ ÊÈ‚¯e¿ƒ∆«ƒ¿«»«

‡˙Â‡Ó È�a¯Â ÔÈÙÏ‡ È�a¯ ‡ÏÈÁ≈»«»≈«¿ƒ¿«»≈»»»

:‡·¯˜ ÏÈÁÓ B˙‡cטו¯Ó‡Â «¬≈≈¿»»«¬«

:‡a˜� Ïk ÔezÓi˜‰ ‰LÓ ÔB‰Ï¿∆¬«≈¿»À¿»

Ï‡¯NÈטז È�·Ï ‰‡Â‰ Ôep‡ ‡‰»ƒ¬»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ì„˜ ¯˜L ‡¯wLÏ ÌÚÏa ˙ˆÚa«¬«ƒ¿»¿«»»¿»√»

‡�˙BÓ ˙Â‰Â ¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ÈÈ¿»«≈«¿«¬«»»

:ÈÈ„ ‡zL�ÎaיזÏÎ eÏeË˜ ÔÚÎe ƒ¿ƒ¿»«¿»¿«¿»

˙Ú„Èc ‡˙z‡ ÏÎÂ ‡ÏÙËa ‡¯eÎc¿»¿«¿»¿»ƒ¿»ƒ««

:eÏeË˜ ‡¯eÎ„ È·kLÓÏ ¯·b¿«¿ƒ¿¿≈¿»¿

é"ùø

(‡È)'B‚Â ÏÏM‰ŒÏkŒ˙‡ eÁ˜iÂ.�הי� מ�יד, «ƒ¿∆»«»»¿ִֶַָ

יד ל�לח ה�זל על נח�ד� ולא וצ�יקי�, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹ��רי�

וג�'", "אתֿ�לֿה�לל ��אמר: �ר��ת, ��א ְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ���ה

וג�'", הרחלי� �עדר "��י� ���לה מפר� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹועליה�

צ�יקי�: ��� ��� ה�לחמה אנ�י ה�.ÏÏLא� ְְִֵֶַַַָָָ�ִִַָ»»ֵ

ותכ�יטי�: מל��� �ל ��תÊa.מ�לטלי� ה�א ְְְְְִִִִֶַַַ«ִַ

�כ�יטי�: �אינ� �בהמה..ÁB˜ÏÓמ�לטלי�, אד� ְְְִִִִֵֶַַָ«¿«ְֵָָָ

"מלק�ח": אצל "�בי" ��ת�ב ְְְִֵֶֶַַָָ�במק��

��המה: � �"מלק�ח" �אד�, � e‡ˆiÂ(È‚)"�בי" ְְְִֵַַַָָָָ«≈¿
Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ.י�ראל נערי את �רא� לפי …∆¿∆¿»»«…≈ְְֲִִֵֵֶֶַָָ

ה��ה: מ� לחט� ÏÚ(È„)י�צאי� ‰LÓ Ûˆ˜iÂ ְֲִִִַַָֹ«ƒ¿……∆«
ÏÈÁ‰ È„e˜t.ל�� לל�ד�, החיל; על ממ�י� ¿≈∆»ƒְ�ְְִִֶֶַַַַָ

�יד� �ח ��� ��ד�לי�, �ל�י ה��ר ְְְִִֵֶַַַָָָֹסרח��

‰p‰(ÊË)למח�ת: Ô‰.:�א�ת מ�ירי� �הי� מ�יד, ְִ≈≈»ִִִֶַַָָ

:�� �ל�ני ��כ�ל היא ÌÚÏaז� ¯·„a.אמר ְְִִִֶַָƒ¿«ƒ¿»ַָ

(ס"א המ�נ�ת �ל מכניסי� א�� אפ�� ְֲֲִִִֶֶַַָָלה�:

��א לה�; יכ�לי� א�� אי� ��ע�ל�, ְִֵֶֶֶֶַָָָָ�ָהא��ת)

רכב מא�ת �� �הי� ה�צרי� מ� א�� ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ�ְמר�י�

א�� �ל אלהיה� עצה: וא�יאכ� ��א� ְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�ח�ר?

�ב�פרי: �חלק �דאיתא וכ�' ה�א ז�ה ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ��נא

(ÊÈ)LÈ‡ ˙Ú„È ‰M‡ŒÏÎÂ.(ס רא�יה(יבמות ¿»ƒ»…««ƒְָ

נבעלה. ��א א�ֿעלֿ�י סו)לה�על ולפני(יבמות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹ

מ�ריק�ת: �ניה לה�על והרא�יה העביר��, ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָה�י�

e‚¯‰.(ספרי),�העני להפסיק ואמר? חזר ל�ה ¬…ְְְְִִַַַָָָָָָ

כלֿזכר "הרג� ק�רא: אני �א� י�מעאל, ר�י ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָ�ברי

���י� ה�� וכל אי�... ידעת וכלֿא�ה ���ְְִִִַַַַַַָָָָֹֹ

ע� ידעת) (וכלֿא�ה להרג א� י�דע איני ְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹֹוג�'",

"הרג�": נאמר לכ� ה��? ע� להחי�ת א� ְְְֱֲֲִִֶַַַַָָָֹה�כרי�



zehn`liyilyקלב meiqelwpe`

eâøäi''yx:çéeòãé-àì øLà íéLpa óhä ìëå £«Ÿ§ŸÆ©©´©¨¦½£¤¬Ÿ¨«§−
:íëì eéçä øëæ ákLîèéõeçî eðç ízàå ¦§©´¨¨®©«£−¨¤«§©¤À£²¦¬

râð | ìëå Lôð âøä ìk íéîé úráL äðçnì©©«£¤−¦§©´¨¦®ŸÁŸ¥¸¤¹¤§´ŸŸ¥´©
éréáMä íBiáe éLéìMä íBia eàhçúz ììça¤«¨À̈¦§©§º©³©§¦¦Æ©´©§¦¦½

íëéáLe ízài''yx:ëøBò-éìk-ìëå ãâa-ìëå ©¤−§¦¤«§¨¤¯¤§¨§¦²
eàhçúz õr-éìk-ìëå íéfr äùrî-ìëåi''yx: §¨©«£¥¬Ÿ¦¦−§¨§¦¥®¦§©¨«

ñàëàávä éLðà-ìà ïäkä øærìà øîàiå©¸Ÿ¤¤§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©§¥´©¨½̈
-øLà äøBzä úwç úàæ äîçìnì íéàaä©¨¦−©¦§¨¨®µŸª©´©½̈£¤

äLî-úà ýåýé äeöi''yx:áëáäfä-úà Cà ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¬¤©¨−̈
-úà ìæøaä-úà úLçpä-úà óñkä-úàå§¤©¨®¤¤©§¸¤Æ¤©©§¤½¤

úøôòä-úàå ìéãaäyxi'':âë-øLà øác-ìk ©§¦−§¤¨«Ÿ¨«¤¨¨º̈£¤

Ï‡יח Èc ‡iL�· ‡ÏÙË ÏÎÂ¿…«¿»ƒ¿«»ƒ»

:ÔBÎÏ eÓÈi˜ ‡¯eÎ„ È·kLÓ ‡Ú„È¿»»ƒ¿¿≈¿»«ƒ¿

È¯LÓÏ˙‡יט ‡¯aÓ B¯L Ôez‡Â¿«¿ƒ»»¿«¿ƒ»

‡LÙ� ÏË˜ Èc Ïk ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒ…ƒ¿««¿»

È‰BÏÚ Ôecz ‡ÏÈË˜a ·¯˜ Èc ÏÎÂ¿…ƒ¿«¿»ƒ»«¬ƒ

˙ ‡ÓBÈa‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ‰‡˙ÈÏ ¿»¿ƒ»»¿»¿ƒ»»

:ÔBÎÈ·Le Ôez‡כÏÎÂ Le·Ï ÏÎÂ «¿ƒ¿»¿¿»

ÔÓ ÏÎÂ ÈfÚÓ „·BÚ ÏÎÂ CLÓc ÔÓ«ƒ¿«¿»«¿«≈¿»«

:È‰BÏÚ Ôecz ‡Úcכא¯Ó‡Â ¿»«¬ƒ«¬«

B˙‡c ‡ÏÈÁ È¯·‚Ï ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡∆¿»»«¬»¿«¿≈≈»«¬

Èc ‡˙È¯B‡ ˙¯Êb ‡c ‡·¯˜Ïƒ¿»»»¿≈««¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙכב˙È Ì¯a «ƒ¿»»∆¿«»

˙È ‡zLÁ� ˙È ‡tÒk ˙ÈÂ ‡·‰c«¬»¿»«¿»»¿À¿»»

:‡¯·‡ ˙ÈÂ ‡ˆ·‡ ˙È ‡ÏÊ¯t«¿¿»»¬»»¿»¬»»

e�a¯‡כג ÏÚzÓc ÌÚcÓ Ïk»ƒ««¿ƒ««¿»

ÈÓa Ì¯a Èk„ÈÂ ‡¯e�a dpe¯·Úz««¿≈¿»¿ƒ¿≈¿«¿≈

é"ùø

(ËÈ)‰�ÁnÏ ıeÁÓ.:לעזרה י�נס� ‰¯‚��א Ïk ƒ««¬∆ְֲִֶָָָָֹ……≈
LÙ�.(ספרי)המק�ל �דבר �ה�רג א�מר: מאיר ר�י ∆∆ְְְִִֵֵֵֵַַַָָ

�ה�לי ה�ת�ב: ול�ד� מד�ר. ה�ת�ב ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ�טמאה

עצמ�. ��ת נ�גע �א�� ה�ת, �ח��רי אד� ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָמט�א

ל�מר: �למ�ד והרג�? ח� �� זרק אפיל� יכ�ל ְֲֲִֵַַַַָָָא�

נ�גע מה לנ�גע, ה�רג מ�י� �חלל", נגע ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ"וכל

ח��ר�: על�ידי ה�רג א� ח��ר�, .e‡hÁ˙zעלֿידי ְְִִֵֵֵַַַƒ¿«¿
�א �די� נ�ה לדברי�מי �א� מתי�, טמאי ר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ

סא)הא�מרי� אינ�(יבמות �יל�לי� ע�בדי קברי ְְְִִִִֵֵֵָָ

��אמר �אהל, לד)מט�אי� צאני(יחזקאל "וא�� : ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַֹֹ

ואי� אד� קר�יי� א�� א��", אד� מרעיתי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹצא�

�הע�בדי ה�א מ�דה אד�, קר�י� �יל�לי� ְְְִִִֵֵֶֶָָָע�בדי

אד� נאמר ��א �במ�א, �מ�ע מט�אי� ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֹ�יל�לי�

��אמר אהלי�, טמאת אצל יט)א�א :(במדבר ֵֶֶָ�ְֱֳִֶֶַַֹ

�אהל": ימ�ת �י ÌÎÈ·Le"אד� Ìz‡.לא ְִֶָָָֹ«∆¿ƒ∆ֹ

מה א�א ה�אה, �צריכי� טמאה מק�לי� ְְִִֶַָָָָָ�ְְְִִֶַַָ�הנכרי�

ל�רית ���ב�א� �ביכ�, א� �ניֿברית, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָא��

ה�אה: צריכי� ÌÈfÚ(Î)וי�מא�, ‰NÚÓŒÏÎÂ. ְְְִִִַָָָ¿»«¬≈ƒƒ
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é"ùø

ולכלל חל�ה לכלל ��א ה�לק�ח, ויהי ְְִָָ�ְְְֲִִֶֶַַַַַָָה�ה:

ע� �זז� א�ר ה��לטלי� �ז על ע�ד� �היה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמכס,

ה�א� מס�ר חל�ה לכלל �א ולא ל�, אי� ְִַַָֹ�ְְֲִִַָָָָֹה�בא

Áˆ‰(Ó·)וג�': ¯L‡ Ï‡¯NÈ È�a ˙ÈˆÁnÓe ְƒ«¬ƒ¿≈ƒ¿»≈¬∆»»
‰LÓ.:�ה�באי האנ�י� מ� לה� וה�ציא לעדה …∆ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹ

(‚Ó)‰„Ú‰ ˙ˆÁÓ È‰zÂ.��:�וכ «¿ƒ∆¡«»≈»ְָָ
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é"ùø

(ÊÓ):'B‚Â ‰LÓ ÁwiÂ(ÁÓ)ÌÈ„˜t‰. «ƒ«…∆¿«¿Àƒ
ותר��מ�.Ù�Œ‡ÏÂ˜„(ËÓ)ה�מ�י�: נחסר, ולא ְַ�ִ¿…ƒ¿«ְְְֱֶַַֹ

�מ� "ח�ר��", ארמי �ל��� ה�א א� �גא", ְְְְֲִִִַָָָָ"ולא

לא) "�הות(בראשית �ר��מ�: אח��ה" "אנכי :ְֲֲִֶַַַַָָֹ

וכ� ממנינא", כ)�גיא א י�קד(שמואל �י : ְְְִִִִֵֵָָָָָ

לי�ב הרגיל אי� מ��ב�, מק�� יחסר � ְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָמ��ב�"

וכ� כ)��, נחסר(ש� � �וד" מק�� "ו��קד : ְְֱִִֵֵֶַַָָָ

:�� י��ב אי� ואי� א��‡ˆÚ„‰.(�)מק�מ� ְְִֵֵָ∆¿»»ֵ

רגל: �ל יד:ÈÓˆÂ„.צמידי� אז�:ÏÈ‚Ú.�ל נזמי ְִִֶֶֶ¿»ƒֶָ»ƒְִֵֶֹ

.ÊÓeÎÂעל לכ�ר הרח�, �ית �ל �פ�ס ¿»ְְֵֵֶֶֶַַָ
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:L�‡ ‡�pÓ ‡‚L ‡ÏÂ ‡�nÚƒ»»¿»¿»ƒ»»¡»

b·¯נ ÈÈ„ ‡�a¯˜ ˙È ‡�·¯˜Â¿»∆¿»»À¿»»«¿»¿«

ÔÈÎaLÂ ÔÈ¯L ·‰„c ÔÓ ÁkL‡c¿«¿««ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒ

ÏÚ ‡¯tÎÏ CBÁÓe ÔÈLc˜ Ô˜ÊÚƒ¿»«»ƒ»¿«»»«

:ÈÈ Ì„˜ ‡�˙LÙ�נא‰LÓ ·ÈÒ�e «¿»»»√»¿»¿ƒ∆

ÔB‰pÓ ‡·‰c ˙È ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Â¿∆¿»»«¬»»«¬»ƒ¿

:‡„·BÚc ÔÓ ÏkנבÏk ‰Â‰Â »«¿»»«¬»»

Ì„˜ eLÈ¯Ù‡ Èc ‡˙eL¯Ù‡ ·‰c¿««¿»»ƒ«¿ƒ√»

‰‡Ó Ú·L ÔÈÙÏ‡ ¯NÚ ˙zL ÈÈ¿»ƒ«¬««¿ƒ¿«¿»

ÔÈÙÏ‡ È�a¯ ÔÓ ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒƒ¿ƒƒ«»≈«¿ƒ

:‡˙Â‡Ó È�a¯ ÔÓeנגÈ¯·b ƒ«»≈»»»«¿≈

:dLÙ�Ï ¯·b eÊa ‡ÏÈÁc¿≈»»¿«¿«¿≈

È˙נד ‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ∆¿∆¿»»«¬»»

‡˙Â‡Óe ÔÈÙÏ‡ È�a¯ ÔÓ ‡·‰c«¬»ƒ«»≈«¿ƒ»»»

‡�¯Îc ‡�ÓÊ ÔkLÓÏ d˙È eÈ˙È‡Â¿«¿ƒ»≈¿«¿«ƒ¿»»¿»»

:ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈ È�·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈√»¿»

é"ùø

(ÊÓ):'B‚Â ‰LÓ ÁwiÂ(ÁÓ)ÌÈ„˜t‰. «ƒ«…∆¿«¿Àƒ
ותר��מ�.Ù�Œ‡ÏÂ˜„(ËÓ)ה�מ�י�: נחסר, ולא ְַ�ִ¿…ƒ¿«ְְְֱֶַַֹ

�מ� "ח�ר��", ארמי �ל��� ה�א א� �גא", ְְְְֲִִִַָָָָ"ולא

לא) "�הות(בראשית �ר��מ�: אח��ה" "אנכי :ְֲֲִֶַַַַָָֹ

וכ� ממנינא", כ)�גיא א י�קד(שמואל �י : ְְְִִִִֵֵָָָָָ

לי�ב הרגיל אי� מ��ב�, מק�� יחסר � ְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָמ��ב�"

וכ� כ)��, נחסר(ש� � �וד" מק�� "ו��קד : ְְֱִִֵֵֶַַָָָ

:�� י��ב אי� ואי� א��‡ˆÚ„‰.(�)מק�מ� ְְִֵֵָ∆¿»»ֵ

רגל: �ל יד:ÈÓˆÂ„.צמידי� אז�:ÏÈ‚Ú.�ל נזמי ְִִֶֶֶ¿»ƒֶָ»ƒְִֵֶֹ

.ÊÓeÎÂעל לכ�ר הרח�, �ית �ל �פ�ס ¿»ְְֵֵֶֶֶַַָ



zehnaliyiyקלו meiqelwpe`

áìàãâ-éðáìå ïáeàø éðáì äéä áø | äð÷îe¦§¤´©À¨º̈¦§¥¯§¥²§¦§¥−̈
õøà-úàå øæré õøà-úà eàøiå ãàî íeör̈´§®Ÿ©¦§º¤¤³¤©§¥Æ§¤¤´¤

rìb:äð÷î íB÷î íB÷nä äpäå ãáeàáiå ¦§½̈§¦¥¬©¨−§¬¦§¤«©¨¬Ÿ
-ìàå äLî-ìà eøîàiå ïáeàø éðáe ãâ-éðá§¥−̈§¥´§¥®©«Ÿ§³¤¤Æ§¤
:øîàì äãrä éàéNð-ìàå ïäkä øærìà¤§¨¨´©Ÿ¥½§¤§¦¥¬¨«¥−̈¥«Ÿ

âäìrìàå ïBaLçå äøîðå øæréå ïáéãå úBøèr£¨³§¦ŸÆ§©§¥´§¦§½̈§¤§−§¤§¨¥®
ïráe Báðe íáNei''yx:ãýåýé äkä øLà õøàä §¨¬§−§«Ÿ¨À̈¤£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ

éãárìå àåä äð÷î õøà ìàøNé úãr éðôìE ¦§¥Æ£©´¦§¨¥½¤¬¤¦§¤−¦®§©«£¨¤−
:äð÷îñäéðéra ïç eðàöî-íà eøîàiåïzé E ¦§¤«©«Ÿ§À¦¨¨³¥Æ§¥¤½ª©º

éãárì úàfä õøàä-úà-ìà äfçàì E ¤¨¨¯¤©²Ÿ©«£¨¤−©«£ª¨®©
:ïcøiä-úà eðøárzåãâ-éðáì äLî øîàiå ©«£¦¥−¤©©§¥«©´Ÿ¤¤½¦§¥−̈

ízàå äîçìnì eàáé íëéçàä ïáeàø éðáìå§¦§¥´§¥®©«©¥¤À¨¸ŸÆ©¦§¨½̈§©¤−
äô eáLzi''yx:æänìåáéúëïåàåðúéø÷ïeàéðú ¥¬§«Ÿ§¨´¨§¦½

-øLà õøàä-ìà øárî ìàøNé éða áì-úà¤¥−§¥´¦§¨¥®¥«£ŸÆ¤¨½̈¤£¤
ýåýé íäì ïúði''yx:çíëéúáà eùr äk ¨©¬¨¤−§Ÿ̈«¬Ÿ¨−Ÿ£«Ÿ¥¤®

-úà úBàøì rðøa Lãwî íúà éçìLa§¨§¦¬Ÿ¨²¦¨¥¬©§¥−©¦§¬¤
õøàäi''yx:èeàøiå ìBkLà ìçð-ãr eìriå ¨¨«¤©©«£º©©´©¤§À©¦§Æ

-ézìáì ìàøNé éða áì-úà eàéðiå õøàä-úà¤¨½̈¤©¨¦¾¤¥−§¥´¦§¨¥®§¦§¦
:ýåýé íäì ïúð-øLà õøàä-ìà àáé-øçiå ŸÆ¤¨½̈¤£¤¨©¬¨¤−§Ÿ̈«©¦«©
:øîàì òáMiå àeää íBia ýåýé óààé-íà ©¬§Ÿ̈−©´©®©¦¨©−¥«Ÿ¦

íéøNr ïaî íéøönî íéìòä íéLðàä eàøé¦§¸¨«£¨¦¹¨«Ÿ¦´¦¦§©À¦¦¤̧¤§¦³
ézraLð øLà äîãàä úà äìrîå äðL̈¨Æ¨©½§¨¥µ¨«£¨½̈£¤¬¦§©²§¦

¯‡Ô·eא È�·Ï ‰Â‰ ÈbÒ ¯ÈÚ·e¿ƒ«ƒ¬»ƒ¿≈¿≈

˙È BÊÁÂ ‡„ÁÏ ÛÈwz „‚ È�·ÏÂ¿ƒ¿≈»«ƒ«¬»«¬»

‡‰Â „ÚÏb Ú¯‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÈ Ú¯‡¬««¿≈¿»¬«ƒ¿»¿»

:¯ÈÚa ˙È·Ï ¯Lk ¯˙‡ ‡¯˙‡«¿»¬«¿«¿≈¿ƒ

¯‡Ô·eב È�·e „‚ È�· B˙‡Â«¬¿≈»¿≈¿≈

‡�‰k ¯ÊÚÏ‡Ïe ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿∆¿∆¿»»«¬»

:¯ÓÈÓÏ ‡zL�k È·¯·¯Ïe¿«¿¿≈¿ƒ¿»¿≈»

ÔÈ¯ÓeÎÂג ‡zLaÏÓe ‡zÏÏÎÓ«¿∆¿»«¿∆¿»¿¿ƒ

ÈÏÚ·e ‡�aLÁ ˙È·e ÔÈ¯Ó� ˙È·e≈ƒ¿ƒ≈À¿»»«¬≈

˙Èa ˙ÚÈÒÂ (‡ÓÈÎÂ) ‡··„¿»»¿ƒ»¿ƒ«≈

:ÔBÚ·e ‰LÓ„ ‡z¯·˜ד‡Ú¯‡ ¿À¿»¿∆¿«¿»

Ì„˜ ‡‰·˙È ˙È ÈÈ ‡ÁÓ Ècƒ¿»¿»»»¿»»√»

‡¯Lk Ú¯‡ Ï‡¯NÈ„ ‡zL�k¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¬«»¿»

˙È‡ CÈc·ÚÏe ‡È‰ ¯ÈÚa ˙È·Ï¿≈¿ƒƒ¿«¿»ƒ

ÈÚa:¯ה‡�ÁkL‡ Ì‡ e¯Ó‡Â ¿ƒ«¬»ƒ«¿«¿»

‡Ú¯‡ ˙È ·È‰È˙z CÈ�ÈÚa ÔÈÓÁ«̄¬ƒ¿≈»ƒ¿¿ƒ»«¿»

‡Ï ‡�ÒÁ‡Ï CÈc·ÚÏ ‡„‰»»¿«¿»¿«¬»»»

:‡�c¯È ˙È ‡�p¯·Ú˙ו¯Ó‡Â ¿«¿ƒ»»»«¿¿»«¬«

Ô·e‡¯ È�·ÏÂ „‚ È�·Ï ‰LÓ∆ƒ¿≈»¿ƒ¿≈¿≈

Ôez‡Â ‡·¯˜Ï ÔeÏÚÈ ÔBÎÈÁ‡‰«¬≈≈¬ƒ¿»»¿«

:‡Î‰ Ôe·˙Èzז˙È Ôe�B˙ ‡ÓÏe ≈¿»»¿»»

¯aÚÓlÓ Ï‡¯NÈ È�·„ ‡aÏƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿∆¿«

:ÈÈ ÔB‰Ï ·‰Èc ‡Ú¯‡ÏחÔÈ„k ¿«¿»ƒ«¿¿»¿≈

ÔB‰˙È ˙ÈÁÏL „k ÔBÎ˙‰·‡ e„·Ú¬»¬»«¿«¿»ƒ»¿

:‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÓÏ ‰‡Èb Ì˜¯Ó≈¿«≈»¿∆¡≈»«¿»

„‡˙Ïk‡ט ‡ÏÁ� „Ú e˜ÈÏÒe¿ƒ««¿»¿ƒ¿»»

‡aÏ ˙È eÈ�B‡Â ‡Ú¯‡ ˙È BÊÁÂ«¬»«¿»¿ƒ»ƒ»

ÏÚÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Ï‡¯NÈ È�·cƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿≈«

:ÈÈ ÔB‰Ï ·‰Èc ‡Ú¯‡ÏיÛ˜˙e ¿«¿»ƒ«¿¿»¿≈

ÌÈi˜Â ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÈÈ„ ‡Ê‚»̄¿»«¿»¿»«¿«ƒ

:¯ÓÈÓÏיא‡i¯·b ÔeÊÁÈ Ì‡ ¿≈»ƒ∆¡À¿«»

ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ÌÈ¯ˆnÓ e˜ÈÏÒcƒ¿ƒƒƒ¿«ƒƒ««¿ƒ

˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ‡lÚÏe ÔÈ�L¿ƒ¿≈»»«¿»ƒ«≈ƒ

é"ùø

מדי�: �נ�ת �ל ה�ב Ô·È„Â(‚)הרה�ר ˙B¯ËÚ ְְְִִֵֶַָ¬»¿ƒ…
'B‚Â.:�הי וע�ג סיח�� ל���.‰‡ÌÎÈÁ(Â)מאר� ¿ְִֵֶֶָ««≈∆ְ

ה�א: ˙�Ôe‡È(Ê)�מיהה ‰nÏÂ.�ותמנע �סיר� ְִָ¿»»¿ƒְְְִִָ

לעבר יראי� �א�� סב�רי� ��הי� מעבר, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹל��

והע�: הערי� וחזק ה�לחמה L„wÓ(Á)מ�ני ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹƒ»≈
Ú�¯a.:�הי קד� ��ני �מ� �� «¿≈«ְְֵֵָָָָ

zehnaliyiy mei qelwpe`

çà eàìî-àì ék á÷réìe ÷çöéì íäøáàì:éø §©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ¦¬«Ÿ¦§−©«£¨«
áéék ïeð-ïa rLBäéå éfðwä äpôé-ïa áìk ézìa¦§¦º¨¥³¤§ª¤Æ©§¦¦½¦«ª−©¦®¦¬

ýåýé éøçà eàìîi''yx:âéýåýé óà-øçiå ¦§−©«£¥¬§Ÿ̈«©¦©©³§Ÿ̈Æ
-ãr äðL íéraøà øaãna írðéå ìàøNéa§¦§¨¥½©§¦¥Æ©¦§½̈©§¨¦−¨¨®©

ýåýé éðéra òøä äùòä øBcä-ìk ízi''yx: ŸÆ¨©½¨«Ÿ¤¬Ÿ¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«
ãéíéLðà úeaøz íëéúáà úçz ízî÷ äpäå§¦¥´©§¤À©µ©£´Ÿ¥¤½©§−£¨¦´

ýåýé-óà ïBøç ìr ãBò úBtñì íéàhç©¨¦®¦§´À©²£¬©§Ÿ̈−
ìàøNé-ìài''yx:åèóñéå åéøçàî ïáeLú ék ¤¦§¨¥«¦³§ªÆ¥©´£½̈§¨©´

írä-ìëì ízçLå øaãna Bçépäì ãBò½§©¦−©¦§¨®§¦«©¤−§¨¨¨¬
:äfäñæèïàö úøãb eøîàiå åéìà eLbiå ©¤«©¦§³¥¨Æ©´Ÿ§½¦§¬Ÿ²Ÿ

eðtèì íéørå ät eðð÷îì äðáði''yx:æéeðçðàå ¦§¤¬§¦§¥−®Ÿ§¨¦−§©¥«©«£©¹§
øLà ãr ìàøNé éða éðôì íéLç õìçð¥«¨¥´ª¦À¦§¥Æ§¥´¦§¨¥½©²£¤¬
éøra eðtè áLéå íîB÷î-ìà íðàéáä-íà¦£¦«Ÿª−¤§¨®§¨©³©¥̧Æ§¨¥´

õøàä éáLé éðtî øöánäi''yx:çéáeLð àì ©¦§½̈¦§¥−«§¥¬¨¨«¤¬Ÿ¨−
Léà ìàøNé éða ìçðúä ãr eðéza-ìà¤¨¥®©À¦§©¥Æ§¥´¦§¨¥½¦−

:Búìçðèéïcøiì øárî ízà ìçðð àì ék ©«£¨«¦´³Ÿ¦§©Æ¦½̈¥¥¬¤©©§¥−
ïcøiä øárî eðéìà eðúìçp äàá ék äàìäå̈¨®§¨¦´¨³¨©«£¨¥̧Æ¥¥½¥¥¬¤©©§¥−

‡Ï È¯‡ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¬≈»

:ÈzÏÁc ¯˙a eÓÈÏL‡יבÔ‰Ï‡ «¿ƒ»«««¿ƒ¡»≈

¯a ÚLB‰ÈÂ ‰‡f�˜ ‰pÙÈ ¯a ·Ïk»≈«¿À∆¿ƒ»»ƒÀ««

‡zÏÁc ¯˙a eÓÈÏL‡ È¯‡ Ôe�¬≈«¿ƒ»«««¿»

:ÈÈ„יגÏ‡¯NÈa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e «¿»¿≈»¿»«¿»¿ƒ¿»≈

ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡ ‡¯a„Óa Ôep„¯ËÂ¿»¿ƒ¿«¿¿»«¿¿ƒ¿ƒ

LÈ·c „È·Úc ‡¯c Ïk ÛÒc „Ú«¿«»»»«¬ƒ¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ידÛÏÁ ÔezÓ˜ ‡‰Â √»¿»¿»«¿¬«

‡È·iÁ ‡i¯·b È„ÈÓÏz ÔBÎ˙‰·‡¬»«¿«¿ƒ≈À¿«»«»«»

ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜z ÏÚ „BÚ ‡ÙÒB‡Ï¿»»«¿»¿»«¿»

:Ï‡¯NÈÏטו¯˙aÓ Ôe·e˙˙ È¯‡ ¿ƒ¿»≈¬≈¿ƒ»«

ÔB‰˙e¯Á‡Ï „BÚ ÛÒBÈÂ dzÏÁc««¿≈¿≈¿«¬¿

‡nÚ ÏÎÏ ÔeÏaÁ˙e ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿«¿¿»«»

:ÔÈ„‰טזe¯Ó‡Â d˙ÂÏ e·È¯˜Â »≈¿»ƒ¿»≈«¬»

ËÁ‡Î‰ ‡�¯ÈÚ·Ï È�·� ÔÚc ÔÈ¯ «¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»»»

:‡�ÏÙËÏ ÔÈÂ¯˜Âיז‡�Á�‡Â ¿ƒ¿ƒ¿«¿»»«¬«¿»

„Ú Ï‡¯NÈ È�a Ì„˜ ÔÈÚ·Ó Ê¯cÊ�ƒ¿»≈«¿ƒ√»¿≈ƒ¿»≈«

Ôe·˙ÈÂ ÔB‰È¯˙‡Ï ÔepÏÚ� Ècƒ¿≈ƒ¿«¿≈¿≈¿

Ì„˜ ÔÓ ÔÎÈ¯k ÔÈÂ¯˜a ‡�ÏÙË«¿»»¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ√»

:‡Ú¯‡ È·˙Èיח‡�˙È·Ï ·e˙� ‡Ï »¿≈«¿»»¿¿≈»»

¯·b Ï‡¯NÈ È�a Ôe�ÒÁÈc „Ú«¿«¿¿¿≈ƒ¿»≈¿«

:dz�ÒÁ‡יטÔÈÒÁ� ‡Ï È¯‡ «¬«¿≈¬≈»«¿ƒ

‡Ï‰Ïe ‡�c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ ÔB‰nÚƒ¿≈ƒ¿»¿«¿¿»¿»»

‡�Ï ‡�z�ÒÁ‡ ‡�Ïa˜ È¯‡¬≈«∆¿»«¬«¿»»»»

:‡Á�ÈcÓ ‡�c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ≈ƒ¿»¿«¿¿»«ƒ¿»

é"ùø

(·È)Èf�w‰.(יא וילדה(סוטה היה קנז �ל ח�רג� «¿ƒƒְְְְֶַָָָָ

עתניאל: את �לב �ל א�� .ÌÚ�ÈÂ(È‚)ל� ְִִֵֵֶֶָָ«¿ƒ≈
ונד): �נע וטלטל� (ס"א ונד" "נע מ� ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָויטלטל�,

(„È)˙BtÒÏ.�כט)�מ עלֿ(ישעיה �נה "ספ� : ƒ¿ְְַָָ

ז)�נה" ל���(ירמיה וג�'" ספ� "על�תיכ� : ְְְֵֶָָֹ

t‰(ÊË)��ספת: e��˜ÓÏ על.�·�‰ הי� חסי� ֶֶƒ¿∆¿ƒ¿≈…ִַָָ

מקניה� �הק�ימ� �בנ�תיה�, מ�ניה� י�תר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָממ�נ�

ע�ר, � הע�ר ע�� כ�, לא מ�ה: לה� אמר ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹלט��.

לט�כ� ערי� �ח�ה לכ� �נ� טפל. � ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָוה�פל

לצאנכ�: �דר�ת �ıÏÁ(ÊÈ)ואחרֿ�� e�Á�‡Â ְְְְֵֶַַָֹ«¬«¿≈»≈

ÌÈLÁ.�מ� מהירי�, ח)נז��י� �לל(ישעיה "מהר : Àƒְְְִִִֵֵַַָָ

�ז", ה)ח� יחי�ה":(ש� "ימהר :È�a È�ÙÏ ְִֵַַָָָƒ¿≈¿≈
Ï‡¯NÈ.��� הי�, ����רי� מ��� �יס�ת, �רא�י ƒ¿»≈ְְִִִֵֵֶֶָָָ

�גד לג)נאמר וא�(דברי� א�ֿקדקד". זר�ע "וטר� : ְְְְְֱֶַַַַַָָָֹ

ה�ברי� �א�ה לה� ��יר� חזר ג)מ�ה :(ש� ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

לפני �עבר� חל�צי� וג�' ההוא �עת אתכ� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָ"ואצו

�תיב �ביריח� �לֿ�ניֿחיל". �ניֿי�ראל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָאחיכ�

ו) וגד(יהושע רא�ב� זה לפניה�". הל� "והחל�� :ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָֹ

�נא�: e�tË���מ� ·LÈÂ.:�אחינ אצל �ע�דנ� ְְִֶָָ¿»««≈ְֵֵֵֶַ

¯ˆ·n‰ È¯Úa.:עכ�ו Ôc¯iÏ(ËÈ)��בנה ¯·ÚÓ ¿»≈«ƒ¿»ְְִֶֶַָ≈≈∆««¿≈



קלז zehnaliyiy mei qelwpe`

çà eàìî-àì ék á÷réìe ÷çöéì íäøáàì:éø §©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ¦¬«Ÿ¦§−©«£¨«
áéék ïeð-ïa rLBäéå éfðwä äpôé-ïa áìk ézìa¦§¦º¨¥³¤§ª¤Æ©§¦¦½¦«ª−©¦®¦¬

ýåýé éøçà eàìîi''yx:âéýåýé óà-øçiå ¦§−©«£¥¬§Ÿ̈«©¦©©³§Ÿ̈Æ
-ãr äðL íéraøà øaãna írðéå ìàøNéa§¦§¨¥½©§¦¥Æ©¦§½̈©§¨¦−¨¨®©

ýåýé éðéra òøä äùòä øBcä-ìk ízi''yx: ŸÆ¨©½¨«Ÿ¤¬Ÿ¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«
ãéíéLðà úeaøz íëéúáà úçz ízî÷ äpäå§¦¥´©§¤À©µ©£´Ÿ¥¤½©§−£¨¦´

ýåýé-óà ïBøç ìr ãBò úBtñì íéàhç©¨¦®¦§´À©²£¬©§Ÿ̈−
ìàøNé-ìài''yx:åèóñéå åéøçàî ïáeLú ék ¤¦§¨¥«¦³§ªÆ¥©´£½̈§¨©´

írä-ìëì ízçLå øaãna Bçépäì ãBò½§©¦−©¦§¨®§¦«©¤−§¨¨¨¬
:äfäñæèïàö úøãb eøîàiå åéìà eLbiå ©¤«©¦§³¥¨Æ©´Ÿ§½¦§¬Ÿ²Ÿ

eðtèì íéørå ät eðð÷îì äðáði''yx:æéeðçðàå ¦§¤¬§¦§¥−®Ÿ§¨¦−§©¥«©«£©¹§
øLà ãr ìàøNé éða éðôì íéLç õìçð¥«¨¥´ª¦À¦§¥Æ§¥´¦§¨¥½©²£¤¬
éøra eðtè áLéå íîB÷î-ìà íðàéáä-íà¦£¦«Ÿª−¤§¨®§¨©³©¥̧Æ§¨¥´

õøàä éáLé éðtî øöánäi''yx:çéáeLð àì ©¦§½̈¦§¥−«§¥¬¨¨«¤¬Ÿ¨−
Léà ìàøNé éða ìçðúä ãr eðéza-ìà¤¨¥®©À¦§©¥Æ§¥´¦§¨¥½¦−

:Búìçðèéïcøiì øárî ízà ìçðð àì ék ©«£¨«¦´³Ÿ¦§©Æ¦½̈¥¥¬¤©©§¥−
ïcøiä øárî eðéìà eðúìçp äàá ék äàìäå̈¨®§¨¦´¨³¨©«£¨¥̧Æ¥¥½¥¥¬¤©©§¥−

‡Ï È¯‡ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¬≈»

:ÈzÏÁc ¯˙a eÓÈÏL‡יבÔ‰Ï‡ «¿ƒ»«««¿ƒ¡»≈

¯a ÚLB‰ÈÂ ‰‡f�˜ ‰pÙÈ ¯a ·Ïk»≈«¿À∆¿ƒ»»ƒÀ««

‡zÏÁc ¯˙a eÓÈÏL‡ È¯‡ Ôe�¬≈«¿ƒ»«««¿»

:ÈÈ„יגÏ‡¯NÈa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e «¿»¿≈»¿»«¿»¿ƒ¿»≈

ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡ ‡¯a„Óa Ôep„¯ËÂ¿»¿ƒ¿«¿¿»«¿¿ƒ¿ƒ

LÈ·c „È·Úc ‡¯c Ïk ÛÒc „Ú«¿«»»»«¬ƒ¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ידÛÏÁ ÔezÓ˜ ‡‰Â √»¿»¿»«¿¬«

‡È·iÁ ‡i¯·b È„ÈÓÏz ÔBÎ˙‰·‡¬»«¿«¿ƒ≈À¿«»«»«»

ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜z ÏÚ „BÚ ‡ÙÒB‡Ï¿»»«¿»¿»«¿»

:Ï‡¯NÈÏטו¯˙aÓ Ôe·e˙˙ È¯‡ ¿ƒ¿»≈¬≈¿ƒ»«

ÔB‰˙e¯Á‡Ï „BÚ ÛÒBÈÂ dzÏÁc««¿≈¿≈¿«¬¿

‡nÚ ÏÎÏ ÔeÏaÁ˙e ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿«¿¿»«»

:ÔÈ„‰טזe¯Ó‡Â d˙ÂÏ e·È¯˜Â »≈¿»ƒ¿»≈«¬»

ËÁ‡Î‰ ‡�¯ÈÚ·Ï È�·� ÔÚc ÔÈ¯ «¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»»»

:‡�ÏÙËÏ ÔÈÂ¯˜Âיז‡�Á�‡Â ¿ƒ¿ƒ¿«¿»»«¬«¿»

„Ú Ï‡¯NÈ È�a Ì„˜ ÔÈÚ·Ó Ê¯cÊ�ƒ¿»≈«¿ƒ√»¿≈ƒ¿»≈«

Ôe·˙ÈÂ ÔB‰È¯˙‡Ï ÔepÏÚ� Ècƒ¿≈ƒ¿«¿≈¿≈¿

Ì„˜ ÔÓ ÔÎÈ¯k ÔÈÂ¯˜a ‡�ÏÙË«¿»»¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ√»

:‡Ú¯‡ È·˙Èיח‡�˙È·Ï ·e˙� ‡Ï »¿≈«¿»»¿¿≈»»

¯·b Ï‡¯NÈ È�a Ôe�ÒÁÈc „Ú«¿«¿¿¿≈ƒ¿»≈¿«

:dz�ÒÁ‡יטÔÈÒÁ� ‡Ï È¯‡ «¬«¿≈¬≈»«¿ƒ

‡Ï‰Ïe ‡�c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ ÔB‰nÚƒ¿≈ƒ¿»¿«¿¿»¿»»

‡�Ï ‡�z�ÒÁ‡ ‡�Ïa˜ È¯‡¬≈«∆¿»«¬«¿»»»»

:‡Á�ÈcÓ ‡�c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ≈ƒ¿»¿«¿¿»«ƒ¿»

é"ùø

(·È)Èf�w‰.(יא וילדה(סוטה היה קנז �ל ח�רג� «¿ƒƒְְְְֶַָָָָ

עתניאל: את �לב �ל א�� .ÌÚ�ÈÂ(È‚)ל� ְִִֵֵֶֶָָ«¿ƒ≈
ונד): �נע וטלטל� (ס"א ונד" "נע מ� ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָויטלטל�,

(„È)˙BtÒÏ.�כט)�מ עלֿ(ישעיה �נה "ספ� : ƒ¿ְְַָָ

ז)�נה" ל���(ירמיה וג�'" ספ� "על�תיכ� : ְְְֵֶָָֹ

t‰(ÊË)��ספת: e��˜ÓÏ על.�·�‰ הי� חסי� ֶֶƒ¿∆¿ƒ¿≈…ִַָָ

מקניה� �הק�ימ� �בנ�תיה�, מ�ניה� י�תר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָממ�נ�

ע�ר, � הע�ר ע�� כ�, לא מ�ה: לה� אמר ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹלט��.

לט�כ� ערי� �ח�ה לכ� �נ� טפל. � ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָוה�פל

לצאנכ�: �דר�ת �ıÏÁ(ÊÈ)ואחרֿ�� e�Á�‡Â ְְְְֵֶַַָֹ«¬«¿≈»≈

ÌÈLÁ.�מ� מהירי�, ח)נז��י� �לל(ישעיה "מהר : Àƒְְְִִִֵֵַַָָ

�ז", ה)ח� יחי�ה":(ש� "ימהר :È�a È�ÙÏ ְִֵַַָָָƒ¿≈¿≈
Ï‡¯NÈ.��� הי�, ����רי� מ��� �יס�ת, �רא�י ƒ¿»≈ְְִִִֵֵֶֶָָָ

�גד לג)נאמר וא�(דברי� א�ֿקדקד". זר�ע "וטר� : ְְְְְֱֶַַַַַָָָֹ

ה�ברי� �א�ה לה� ��יר� חזר ג)מ�ה :(ש� ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

לפני �עבר� חל�צי� וג�' ההוא �עת אתכ� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָ"ואצו

�תיב �ביריח� �לֿ�ניֿחיל". �ניֿי�ראל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָאחיכ�

ו) וגד(יהושע רא�ב� זה לפניה�". הל� "והחל�� :ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָֹ

�נא�: e�tË���מ� ·LÈÂ.:�אחינ אצל �ע�דנ� ְְִֶָָ¿»««≈ְֵֵֵֶַ

¯ˆ·n‰ È¯Úa.:עכ�ו Ôc¯iÏ(ËÈ)��בנה ¯·ÚÓ ¿»≈«ƒ¿»ְְִֶֶַָ≈≈∆««¿≈



zehnaliriayקלח meiqelwpe`

äçøæîi''yx:ôéòéáùëäLî íäéìà øîàiå ¦§¨«¨©³Ÿ¤£¥¤Æ¤½
éðôì eöìçz-íà äfä øácä-úà ïeùrz-íà¦©«£−Ÿ¤©¨¨´©¤®¦¥¨«§²¦§¥¬

:äîçìnì ýåýéàë-úà õeìç-ìk íëì øárå §Ÿ̈−©¦§¨¨«§¨©̧¨¤¯¨¨²¤
åéáéà-úà BLéøBä ãr ýåýé éðôì ïcøiä©©§¥−¦§¥´§Ÿ̈®©¯«¦²¤«Ÿ§−̈

:åéðtîáëøçàå ýåýé éðôì õøàä äLaëðå ¦¨¨«§¦§§¨̧¨¹̈¤¦§¥³§Ÿ̈Æ§©©´
äúéäå ìàøNiîe ýåýéî íi÷ð íúééäå eáLz̈ª½¦«§¦¤¯§¦¦²¥«Ÿ̈−¦¦§¨¥®Â§¨«§Â̈
:ýåýé éðôì äfçàì íëì úàfä õøàä̈¨̧¤©¬Ÿ¨¤²©«£ª−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

âëýåýéì íúàèç äpä ïk ïeNrú àì-íàå§¦³Ÿ©«£Æ¥½¦¥¬£¨¤−©«Ÿ̈®
:íëúà àöîz øLà íëúàhç eòãeãë-eða §Æ©©§¤½£¤¬¦§−̈¤§¤«§«

àöiäå íëàðöì úøãâe íëtèì íéør íëì̈¤³¨¦Æ§©§¤½§¥−Ÿ§Ÿ©«£¤®§©Ÿ¥¬
eùrz íëétîi''yx:äëéðáe ãâ-éða øîàiå ¦¦¤−©«£«Ÿ©³Ÿ¤§¥¨Æ§¥´

éãár øîàì äLî-ìà ïáeàøøLàk eNri E §¥½¤¤−¥®Ÿ£¨¤´©«£½©«£¤¬
äeöî éðãài''yx:åë-ìëå eðð÷î eðéLð eðtè £Ÿ¦−§©¤«©¥´¨¥½¦§¥−§¨

:ãrìbä éøra íL-eéäé eðzîäaæëéãáråE §¤§¥®¦«§−̈§¨¥¬©¦§¨«©«£¨¤¸
äîçìnì ýåýé éðôì àáö õeìç-ìk eøáré©«©§¹¨£¬¨¨²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨®

:øác éðãà øLàkçëúà äLî íäì åöéå ©«£¤¬£Ÿ¦−Ÿ¥«©§©³¨¤Æ¤½¥µ
éLàø-úàå ïeð-ïa rLBäé úàå ïäkä øærìà¤§¨¨´©Ÿ¥½§¥−§ª´©¦®§¤¨¥²

ìàøNé éðáì úBhnä úBáài''yx:èëøîàiå £¬©©−¦§¥¬¦§¨¥«©¸Ÿ¤
| ïáeàø-éðáe ãâ-éðá eøáré-íà íäìà äLî¤¹£¥¤À¦©«©§´§¥¨´§¥«§¥´

Ôe„aÚzכ Ì‡ ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿∆ƒ«¿¿

Ì„˜ ÔeÊ¯cÊz Ì‡ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È»ƒ¿»»»≈ƒƒ¿»¿√»

:‡·¯˜Ï ÈÈ„ ‡nÚכאÔBÎÏ ¯aÚÈÂ «»«¿»ƒ¿»»¿«¿≈¿

‡nÚ Ì„˜ ‡�c¯È ˙È Ê¯ÊÓc Ïk»ƒ¿»«»«¿¿»√»«»

È‰B··„ ÈÏÚa ˙È C¯˙Èc „Ú ÈÈ„«¿»«ƒ»≈»«¬≈¿»ƒ

:È‰BÓ„˜ ÔÓכב‡Ú¯‡ L·k˙˙Â ƒ√»ƒ¿ƒ¿¿≈«¿»

Ôe·e˙z Ôk ¯˙·e ÈÈ„ ‡nÚ Ì„√̃»«»«¿»»«≈¿

Ï‡¯NiÓe ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÈ‡kÊ ÔB‰˙e¿«»ƒƒ√»¿»ƒƒ¿»≈

‡�ÒÁ‡Ï ÔBÎÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ È‰˙e¿≈«¿»»»¿¿«¬»»

:ÈÈ Ì„˜כגÔk Ôe„aÚ˙ ‡Ï Ì‡Â √»¿»¿ƒ»«¿¿≈

ÔBÎ˙·BÁ eÚ„e ÈÈ Ì„˜ Ôez·Á ‡‰»«¿√»¿»¿«¿

:ÔBÎ˙È ÁkL˙ ÈcכדÔBÎÏ e�a ƒ«¿«»¿¿¿

ÔBÎ�ÚÏ ÔÈ¯ËÁÂ ÔBÎÏÙËÏ ÔÈÂ¯ƒ̃¿ƒ¿«¿¿¿«¿ƒ¿«¿

:Ôe„aÚz ÔBÎÓetÓ ˜BtÈ„e¿ƒƒ¿««¿

¯‡Ô·eכה È�·e „‚ È�· e¯Ó‡Â«¬»¿≈»¿≈¿≈

Ôe„aÚÈ CÈc·Ú ¯ÓÈÓÏ ‰LÓÏ¿∆¿≈»«¿»«¿¿

:„wÙÓ È�Ba¯ Èc ‡Ókכו‡�ÏÙË ¿»ƒƒƒ¿«≈«¿»»

ÔB‰È ‡�¯ÈÚa ÏÎÂ ‡�˙Èb ‡�L�¿»»≈»»¿»¿ƒ»»¿

:„ÚÏ‚ ÈÂ¯˜a ÔnzכזCÈc·ÚÂ «»¿ƒ¿≈ƒ¿»¿«¿»

‡nÚ Ì„˜ ‡ÏÈÁ Ê¯ÊÓ Ïk Ôe¯aÚÈ«¿¿»¿»«≈»√»«»

:ÏlÓÓ È�Ba¯ È„ ‡Ók ‡·¯˜Ï ÈÈ„«¿»ƒ¿»»¿»ƒƒƒ¿«≈

‡ÊÚÏ¯כח ˙È ‰LÓ ÔB‰Ï „ÈwÙe«ƒ¿∆»∆¿»»

˙ÈÂ Ôe� ¯a ÚLB‰È ˙ÈÂ ‡�‰k«¬»¿»¿À««¿»

È�·Ï ‡iË·L ˙‰·‡ ÈLÈ≈̄≈¬»«ƒ¿«»ƒ¿≈

NÈ:Ï‡¯כטÔB‰Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â ƒ¿»≈«¬«∆¿

Ô·e‡¯ È�·e „‚ È�a Ôe¯aÚÈ Ì‡ƒ«¿¿¿≈»¿≈¿≈

Ê¯ÊÓc Ïk ‡�c¯È ˙È ÔBÎnÚƒ¿»«¿¿»»ƒ¿»«

L·k˙˙Â ‡nÚ Ì„˜ ‡·¯˜Ïƒ¿»»√»«»¿ƒ¿¿«

é"ùø

'B‚Â.ה�ערבי �e�˙ÏÁ:�עבר ‰‡· Èk.בר� ¿ֲִֵֶַַָָƒ»»«¬»≈ְָ

ה�זרחי: �עבר ז�.ÌÎ‡�ˆÏ(Î„)ק�לנ�ה �בה ְְִִִֵֶַַָָָ¿…«¬∆ֵָ

ח)מ�זרת ��(תהלי� �אי� ,"��� ואלפי� "צנה : ְֲִִִֶַַָֹ�ֵֶָ

�א� ��א ואל"� לצד"י. נ�"� �י� מפסיק ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָאל"�

�ל מיס�ד� ה�א, צנה �ל ה"א �מק�� ה��"� ְִִֵֶֶֶַַַֹאחר

:�� למד�י ה�ר�� מ�ה ÌÎÈtÓר�י ‡ˆi‰Â ְְִִֵֶַַַַָָֹ¿«…≈ƒƒ∆

eNÚz.,�עדלגב ל�לחמה לעבר עליכ� ���ל�� «¬ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

א�א מה� ��� לא ���ה וח��ק; ����ְִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹ

"עד עליה� ק�ל� וה� ��ב�", ואחר ... ְְֲִֵֵֶַ�ְְְְִַַָָ"ונכ��ה

וכ� �ח�ק� �בע להתע�ב ה�סיפ� הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַהתנחל",

ŒÈ�a‚„(Î‰)ע��: ¯Ó‡iÂ.:אחד �אי� ��� ָ«…∆¿≈»�ְִֶָָ

(ÁÎ)Ì‰Ï ÂˆÈÂ.מ�ה �נא� ועל עליה�, �מ� «¿«»∆ְְְֲִֵֶַָָָ

zehnaliriay mei qelwpe`

éðôì äîçìnì õeìç-ìk ïcøiä-úà íëzà¦Â§¤Â¤©©§¥º¨¨³©¦§¨¨Æ¦§¥´
íäì ízúðe íëéðôì õøàä äLaëðå ýåýé§Ÿ̈½§¦§§¨¬¨−̈¤¦§¥¤®§©¤¬¨¤²

:äfçàì ãrìbä õøà-úàìeøáré àì-íàå ¤¤¬¤©¦§−̈©«£ª¨«§¦¯Ÿ©«©§²
:ïrðk õøàa íëëúá eæçàðå íëzà íéöeìç£¦−¦§¤®§«Ÿ£¬§«Ÿ§¤−§¤¬¤§¨«©

àìøLà úà øîàì ïáeàø éðáe ãâ-éðá eðriå©©«£¯§¥¨²§¥¬§¥−¥®Ÿ¥Á£¤̧
éãár-ìà ýåýé øac:äùrð ïk Eáìeðçð ¦¤¯§Ÿ̈²¤£¨¤−¥¬©«£¤«Ÿ©´§

eðzàå ïrðk õøà ýåýé éðôì íéöeìç øárð©«£¯Ÿ£¦²¦§¥¬§Ÿ̈−¤´¤§¨®©§¦¨¸
ïcøiì øárî eðúìçð úfçài''yx:âì| íäì ïziå £ª©´©«£¨¥½¥¥−¤©©§¥«©¦¥´¨¤´

| èáL | éöçìå ïáeàø éðáìå ãâ-éðáì äLî¤¿¦§¥¨Á§¦§¥̧§¥¹§©«£¦´¥´¤
Cìî ïçéñ úëìîî-úà óñBé-ïá äMðî§©¤´¤¥À¤©§¤̧¤Æ¦ŸÆ¤´¤
õøàä ïLaä Cìî âBò úëìîî-úàå éøîàä̈«¡Ÿ¦½§¤̧©§¤½¤−¤´¤©¨¨®¨À̈¤

:áéáñ õøàä éør úìáâa äéørìãìeðáiå §¨¤¸¨Æ¦§ª½Ÿ¨¥¬¨−̈¤¨¦«©¦§´
:ørør úàå úøèr-úàå ïáéc-úà ãâ-éðá§¥½̈¤¦−Ÿ§¤£¨®Ÿ§¥−£Ÿ¥«

äì:ääaâéå øæré-úàå ïôBL úøèr-úàå§¤©§¬Ÿ¨²§¤©§¥−§¨§§¨«
åìøöáî éør ïøä úéa-úàå äøîð úéa-úàå§¤¥¬¦§−̈§¤¥´¨¨®¨¥¬¦§−̈

ïàö úøãâåi''yx:æìïBaLç-úà eða ïáeàø éðáe §¦§¬Ÿ«Ÿ§¥³§¥Æ¨½¤¤§−
:íéúéø÷ úàå àìrìà-úàåçì-úàå Báð-úàå §¤¤§¨¥®§¥−¦§¨¨«¦§¤§º§¤

eàø÷iå äîáN-úàå íL úañeî ïBòî ìra©¯©§²«©¬Ÿ¥−§¤¦§¨®©¦§§´
eða øLà íéørä úBîL-úà úîLái''yx:øéèôîèìøéëî éða eëìiå §¥½Ÿ¤§¬¤«¨¦−£¤¬¨«©¥̧§¹§¥̧¨¦¯

˙È ÔB‰Ï Ôe�z˙Â ÔBÎÈÓ„˜ ‡Ú¯‡«¿»√»≈¿ƒ¿¿»

:‡�ÒÁ‡Ï „ÚÏ‚„ ‡Ú¯‡לÌ‡Â «¿»¿ƒ¿»¿«¬»»¿ƒ

Ôe�ÒÁÈÂ ÔBÎnÚ ÔÈÊ¯ÊÓ Ôe¯aÚÈ ‡Ï»«¿¿¿»¿ƒƒ¿¿«¿¿

:ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a ÔBÎÈ�Èa≈≈¿«¿»ƒ¿»«

¯‡Ô·eלא È�·e „‚ È�· e·È˙‡Â«¬ƒ¿≈»¿≈¿≈

Ôk CÈc·ÚÏ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ˙È ¯ÓÈÓÏ¿≈»»ƒ«ƒ¿»¿«¿»≈

:„aÚ�לבÔÈÊ¯ÊÓ ¯·Ú� ‡�Á� «¿≈«¿»¿ƒ«¿»¿ƒ

ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï ÈÈ„ ‡nÚ Ì„√̃»«»«¿»¿«¿»ƒ¿»«

‡¯·ÚÓ ‡�z�ÒÁ‡ ˙„eÁ‡ ‡�nÚÂ¿ƒ»»¬««¬«¿»»≈ƒ¿»

:‡�c¯ÈÏלג‰LÓ ÔB‰Ï ·‰ÈÂ ¿«¿¿»ƒ«¿∆

˙ebÏÙÏe Ô·e‡¯ È�·ÏÂ „‚ È�·Ïƒ¿≈»¿ƒ¿≈¿≈¿«¿

˙È ÛÒBÈ ¯· ‰M�Óc ‡Ë·Lƒ¿»ƒ¿«∆«≈»

‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒ ˙ÂkÏÓ«¿¿«ƒ«¿»«¬»»

Ô�˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚ ˙ÂkÏÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿««¿»¿«¿»

ÈÂ¯˜ ÔÈÓeÁ˙a ‡‰Â¯˜Ï ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Ú¯‡לדÈ�· B�·e «¿»¿¿¿¿≈

˙ÈÂ ˙B¯ËÚ ˙ÈÂ ÔB·Èc ˙È „‚»»ƒ¿»¬»¿»

:¯Ú¯Úלה˙ÈÂ ÔÙBL ˙B¯ËÚ ˙ÈÂ ¬…≈¿»«¿»¿»

:‡˙Ó¯Â ¯ÊÚÈלו‰¯Ó� ˙Èa ˙ÈÂ «¿≈¿»»»¿»≈ƒ¿»

ÔÈ¯ËÁÂ ÔÎÈ¯k ÔÈÂ¯˜ Ô¯‰ ˙Èa ˙ÈÂ¿»≈»»ƒ¿ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ

:ÔÚcלז˙È B�a Ô·e‡¯ È�·e ¿»¿≈¿≈¿»

:ÌÈ˙È¯˜ ˙ÈÂ ‡ÏÚÏ‡ ˙ÈÂ ÔBaLÁ∆¿¿»∆¿»≈¿»ƒ¿»»ƒ

ÔÙwÓלח ÔBÚÓ ÏÚa ˙ÈÂ B·� ˙ÈÂ¿»¿¿»««¿«¿«

Ô‰ÓL· B¯˜e ‰Ó·N ˙ÈÂ Ô‰ÓL¿»»¿»ƒ¿»¿ƒ¿»»

:B�· Èc ‡iÂ¯˜ ˙‰ÓL ˙È»¿»«ƒ¿«»ƒ¿

M�Ó‰לט ¯a ¯ÈÎÓ È�a eÏÊ‡Â«¬»¿≈»ƒ«¿«∆

é"ùø

�מ� ויה��ע. יד)אלעזר לכ�":(שמות י�ח� "ה' : ְִֶָָ�ְִֵֶַָָ

(·Ï)e�˙ÏÁ� ˙fÁ‡ e�z‡Â.�ידינ� �ל�מר, ¿ƒ»¬À««¬»≈ְְֵַָ

ה�ה: מעבר נחלתנ� אח�ת �הי ֲֵֵֵֶֶַַַָ�ְְֲִִֵ�בר��תנ�

(ÂÏ)Ô‡ˆ ˙¯„‚Â ¯ˆ·Ó È¯Ú.ה�ס�ק ס�� זה »≈ƒ¿»¿ƒ¿……ֶַָ

אתֿהערי� בניֿגד "ו�בנ� העני�: �ח�ת על ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָמ�סב

צא�": וגדר�ת מבצר ערי להי�ת Œ˙‡Â(ÁÏ)ה�ל� ְְְְִִִֵַָָָֹ¿∆
ÌL ˙aÒeÓ ÔBÚÓ ÏÚaŒ˙‡Â B·�.בעל� נב� ¿¿∆««¿«…≈ְַַ

האמ�ר�י�מע והי� ה�, אלילי� עב�דת �מ�ת � �� ְְְֱֱֲִִִִֵַָָ

�בני ��ה�, אלילי� עב�דת �� על עריה� ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָק�רי�

וזה� אחרי�, ל�מ�ת �מ� את הס�� ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָרא�ב�

ל�� מ�ס��ת מע�� �בעל נב� � "�� ְְְֵֵַַַַֹ"מ�ס�ת

ועי�.Ó·NŒ˙‡Â‰אחר: ��מ� (ס"א �במה, �נ� ֵַ¿∆ƒ¿»ְְְִִֵַָָָ

למעלה: האמ�רה �ב� והיא ְְְְְֲִַַַָָָָרמ�"�)

(ËÏ)L¯BiÂ.�רי ��בת ותרי�, �תר��מ� «∆ְְְִֵֵֶַַָ



קלט zehnaliriay mei qelwpe`

éðôì äîçìnì õeìç-ìk ïcøiä-úà íëzà¦Â§¤Â¤©©§¥º¨¨³©¦§¨¨Æ¦§¥´
íäì ízúðe íëéðôì õøàä äLaëðå ýåýé§Ÿ̈½§¦§§¨¬¨−̈¤¦§¥¤®§©¤¬¨¤²

:äfçàì ãrìbä õøà-úàìeøáré àì-íàå ¤¤¬¤©¦§−̈©«£ª¨«§¦¯Ÿ©«©§²
:ïrðk õøàa íëëúá eæçàðå íëzà íéöeìç£¦−¦§¤®§«Ÿ£¬§«Ÿ§¤−§¤¬¤§¨«©

àìøLà úà øîàì ïáeàø éðáe ãâ-éðá eðriå©©«£¯§¥¨²§¥¬§¥−¥®Ÿ¥Á£¤̧
éãár-ìà ýåýé øac:äùrð ïk Eáìeðçð ¦¤¯§Ÿ̈²¤£¨¤−¥¬©«£¤«Ÿ©´§

eðzàå ïrðk õøà ýåýé éðôì íéöeìç øárð©«£¯Ÿ£¦²¦§¥¬§Ÿ̈−¤´¤§¨®©§¦¨¸
ïcøiì øárî eðúìçð úfçài''yx:âì| íäì ïziå £ª©´©«£¨¥½¥¥−¤©©§¥«©¦¥´¨¤´

| èáL | éöçìå ïáeàø éðáìå ãâ-éðáì äLî¤¿¦§¥¨Á§¦§¥̧§¥¹§©«£¦´¥´¤
Cìî ïçéñ úëìîî-úà óñBé-ïá äMðî§©¤´¤¥À¤©§¤̧¤Æ¦ŸÆ¤´¤
õøàä ïLaä Cìî âBò úëìîî-úàå éøîàä̈«¡Ÿ¦½§¤̧©§¤½¤−¤´¤©¨¨®¨À̈¤

:áéáñ õøàä éør úìáâa äéørìãìeðáiå §¨¤¸¨Æ¦§ª½Ÿ¨¥¬¨−̈¤¨¦«©¦§´
:ørør úàå úøèr-úàå ïáéc-úà ãâ-éðá§¥½̈¤¦−Ÿ§¤£¨®Ÿ§¥−£Ÿ¥«

äì:ääaâéå øæré-úàå ïôBL úøèr-úàå§¤©§¬Ÿ¨²§¤©§¥−§¨§§¨«
åìøöáî éør ïøä úéa-úàå äøîð úéa-úàå§¤¥¬¦§−̈§¤¥´¨¨®¨¥¬¦§−̈

ïàö úøãâåi''yx:æìïBaLç-úà eða ïáeàø éðáe §¦§¬Ÿ«Ÿ§¥³§¥Æ¨½¤¤§−
:íéúéø÷ úàå àìrìà-úàåçì-úàå Báð-úàå §¤¤§¨¥®§¥−¦§¨¨«¦§¤§º§¤

eàø÷iå äîáN-úàå íL úañeî ïBòî ìra©¯©§²«©¬Ÿ¥−§¤¦§¨®©¦§§´
eða øLà íéørä úBîL-úà úîLái''yx:øéèôîèìøéëî éða eëìiå §¥½Ÿ¤§¬¤«¨¦−£¤¬¨«©¥̧§¹§¥̧¨¦¯

˙È ÔB‰Ï Ôe�z˙Â ÔBÎÈÓ„˜ ‡Ú¯‡«¿»√»≈¿ƒ¿¿»

:‡�ÒÁ‡Ï „ÚÏ‚„ ‡Ú¯‡לÌ‡Â «¿»¿ƒ¿»¿«¬»»¿ƒ

Ôe�ÒÁÈÂ ÔBÎnÚ ÔÈÊ¯ÊÓ Ôe¯aÚÈ ‡Ï»«¿¿¿»¿ƒƒ¿¿«¿¿

:ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a ÔBÎÈ�Èa≈≈¿«¿»ƒ¿»«

¯‡Ô·eלא È�·e „‚ È�· e·È˙‡Â«¬ƒ¿≈»¿≈¿≈

Ôk CÈc·ÚÏ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ˙È ¯ÓÈÓÏ¿≈»»ƒ«ƒ¿»¿«¿»≈

:„aÚ�לבÔÈÊ¯ÊÓ ¯·Ú� ‡�Á� «¿≈«¿»¿ƒ«¿»¿ƒ

ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï ÈÈ„ ‡nÚ Ì„√̃»«»«¿»¿«¿»ƒ¿»«

‡¯·ÚÓ ‡�z�ÒÁ‡ ˙„eÁ‡ ‡�nÚÂ¿ƒ»»¬««¬«¿»»≈ƒ¿»

:‡�c¯ÈÏלג‰LÓ ÔB‰Ï ·‰ÈÂ ¿«¿¿»ƒ«¿∆

˙ebÏÙÏe Ô·e‡¯ È�·ÏÂ „‚ È�·Ïƒ¿≈»¿ƒ¿≈¿≈¿«¿

˙È ÛÒBÈ ¯· ‰M�Óc ‡Ë·Lƒ¿»ƒ¿«∆«≈»

‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒ ˙ÂkÏÓ«¿¿«ƒ«¿»«¬»»

Ô�˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚ ˙ÂkÏÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿««¿»¿«¿»

ÈÂ¯˜ ÔÈÓeÁ˙a ‡‰Â¯˜Ï ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Ú¯‡לדÈ�· B�·e «¿»¿¿¿¿≈

˙ÈÂ ˙B¯ËÚ ˙ÈÂ ÔB·Èc ˙È „‚»»ƒ¿»¬»¿»

:¯Ú¯Úלה˙ÈÂ ÔÙBL ˙B¯ËÚ ˙ÈÂ ¬…≈¿»«¿»¿»

:‡˙Ó¯Â ¯ÊÚÈלו‰¯Ó� ˙Èa ˙ÈÂ «¿≈¿»»»¿»≈ƒ¿»

ÔÈ¯ËÁÂ ÔÎÈ¯k ÔÈÂ¯˜ Ô¯‰ ˙Èa ˙ÈÂ¿»≈»»ƒ¿ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ

:ÔÚcלז˙È B�a Ô·e‡¯ È�·e ¿»¿≈¿≈¿»

:ÌÈ˙È¯˜ ˙ÈÂ ‡ÏÚÏ‡ ˙ÈÂ ÔBaLÁ∆¿¿»∆¿»≈¿»ƒ¿»»ƒ

ÔÙwÓלח ÔBÚÓ ÏÚa ˙ÈÂ B·� ˙ÈÂ¿»¿¿»««¿«¿«

Ô‰ÓL· B¯˜e ‰Ó·N ˙ÈÂ Ô‰ÓL¿»»¿»ƒ¿»¿ƒ¿»»

:B�· Èc ‡iÂ¯˜ ˙‰ÓL ˙È»¿»«ƒ¿«»ƒ¿

M�Ó‰לט ¯a ¯ÈÎÓ È�a eÏÊ‡Â«¬»¿≈»ƒ«¿«∆

é"ùø

�מ� ויה��ע. יד)אלעזר לכ�":(שמות י�ח� "ה' : ְִֶָָ�ְִֵֶַָָ

(·Ï)e�˙ÏÁ� ˙fÁ‡ e�z‡Â.�ידינ� �ל�מר, ¿ƒ»¬À««¬»≈ְְֵַָ

ה�ה: מעבר נחלתנ� אח�ת �הי ֲֵֵֵֶֶַַַָ�ְְֲִִֵ�בר��תנ�

(ÂÏ)Ô‡ˆ ˙¯„‚Â ¯ˆ·Ó È¯Ú.ה�ס�ק ס�� זה »≈ƒ¿»¿ƒ¿……ֶַָ

אתֿהערי� בניֿגד "ו�בנ� העני�: �ח�ת על ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָמ�סב

צא�": וגדר�ת מבצר ערי להי�ת Œ˙‡Â(ÁÏ)ה�ל� ְְְְִִִֵַָָָֹ¿∆
ÌL ˙aÒeÓ ÔBÚÓ ÏÚaŒ˙‡Â B·�.בעל� נב� ¿¿∆««¿«…≈ְַַ

האמ�ר�י�מע והי� ה�, אלילי� עב�דת �מ�ת � �� ְְְֱֱֲִִִִֵַָָ

�בני ��ה�, אלילי� עב�דת �� על עריה� ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָק�רי�

וזה� אחרי�, ל�מ�ת �מ� את הס�� ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָרא�ב�

ל�� מ�ס��ת מע�� �בעל נב� � "�� ְְְֵֵַַַַֹ"מ�ס�ת

ועי�.Ó·NŒ˙‡Â‰אחר: ��מ� (ס"א �במה, �נ� ֵַ¿∆ƒ¿»ְְְִִֵַָָָ

למעלה: האמ�רה �ב� והיא ְְְְְֲִַַַָָָָרמ�"�)

(ËÏ)L¯BiÂ.�רי ��בת ותרי�, �תר��מ� «∆ְְְִֵֵֶַַָ



zehnaliriayקמ meiqelwpe`

éøîàä-úà LøBiå äãkìiå äãrìb äMðî-ïa¤§©¤²¦§−̈¨©¦§§ª®¨©−¤¤¨«¡Ÿ¦¬
da-øLài''yx:îøéëîì ãrìbä-úà äLî ïziå £¤¨«©¦¥³¤Æ¤©¦§½̈§¨¦−

:da áLiå äMðî-ïaàîCìä äMðî-ïa øéàéå ¤§©¤®©¥−¤¨«§¨¦³¤§©¤Æ¨©½
úeç ïäúà àø÷iå íäéúeç-úà ãkìiå©¦§−Ÿ¤©«Ÿ¥¤®©¦§¨¬¤§¤−©¬Ÿ

øéàéi''yx:áî-úàå úð÷-úà ãkìiå Cìä çáðå ¨¦«§´Ÿ©¨©½©¦§¬Ÿ¤§−̈§¤
BîLa çáð äì àø÷iå äéúðai''yxôôô : §Ÿ¤®¨©¦§¨¯¨’−Ÿ©¦§«

ïîéñ á"÷é é"÷á ,íé÷åñô á"é÷

˙È CÈ¯˙Â ‰eL·ÎÂ „ÚÏ‚Ï¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»ƒ»

:d· È„ ‰‡¯BÓ‡מ‰LÓ ·‰ÈÂ ¡»»ƒ«ƒ«∆

·˙ÈÂ ‰M�Ó ¯a ¯ÈÎÓÏ „ÚÏb ˙È»ƒ¿»¿»ƒ«¿«∆ƒ≈

:daמאÏÊ‡ ‰M�Ó ¯a ¯È‡ÈÂ «¿»ƒ«¿«∆¬«

Ô‰˙È ‡¯˜e ÔB‰È�¯Ùk ˙È L·Îe¿«»«¿»≈¿»»¿∆

:¯È‡È È�¯ÙkמבL·Îe ÏÊ‡ Á·�Â «¿»≈»ƒ¿…«¬«¿«

dÏ ‡¯˜e ‡‰�¯Ùk ˙ÈÂ ˙�˜ ˙È»¿«¿»«¿»»»¿»«

Ù Ù Ù :dÓLa Á·�…«ƒ¿≈

é"ùø

ה�ר�ה, �ל��� יר�ה ל��� חל��ת: ��י ְָָָ�ְְ�ְְֲֵֶֶַמ���ת

ותר��: טר�ד �פרניה��:.Ì‰È˙eÁ(Ó‡)�ה�א ְֵֵֶ«…≈∆ְֵַָ

¯È‡È ˙eÁ Ô‰˙‡ ‡¯˜iÂ.�ני� ל� הי� ��א לפי «ƒ¿»∆¿∆«…»ƒְִִֶָָֹ

לז�ר��: ��מ� �·Á(Ó·)קרא� ‰Ï ‡¯˜iÂ.לה ְְְִִָָָ«ƒ¿»»…«ָ

מ�ה ר�י �ל �יס�ד� וראיתי ה"א, מ�יק ְִִִִִֵֵֶֶַַָֹאינ�

ה�א לפיכ� זה, �� ל� נתק�� ��א לפי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹה�ר��,

מה �תמהני לא. �מ� מדר�� ���מע�ת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹרפה,

ל� ה��מ�ת �ב�ת ���י ב)�דר� לה(רות "ו�אמר : ְְִִֵֵֶַַָָֹֹ

ה)בעז", בית":(זכריה "לבנ�תֿלה ְִִַַָֹ

מטות פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg

zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
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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:

.miwlg 11 ,zFTC 30 ,12 drW ,zAW lil zFvg :clFnd©¨©¥©¨¨¨©©¨¦

.daFhl Epilr `Ad Wcw zAWd mFiA ,a`Îmgpn Wcg W`xŸŸ¤§©¥¨§©©¨Ÿ¤©¨¨¥§¨

zehn zyxt zegiyÎihewl

הדבר של הכללי מצבו חשוב ה"מקי�" של בעני� כי

מטומאה מעברו מטומאה שלו והמעבר הטמא האד� או

בשטח. או בכמות נמדד שאינו דבר לטהרה,

יכולה חטאת מי שהזיית משה של לסברתו ההסבר זהו

ה"פנימי", על ג� משפיע ה"מקי�" כי מאיסור, ג� להכשיר

ידי על האד�, של במעמדו כללי שינוי יש וכאשר

ממילא הדבר משפיע דקדושה", ה"מקיפי� את שמעוררי�

הפנימיי�. כוחותיו על

שושבינא משה, של דרגתו לפי רק הדברי� ה� כ� א�

ואילו18דמלכא למטה. מלמעלה ישראל בני את הרואה ,

ממטה ישראל בני את להעלות שתפקידו הכה�", "אלעזר

הכוחות19למעלה על הכללית בהשפעה די שאי� אמר, ,

של ג� בעבודה צור� יש אלא ה"מקי�", ידי על הפנימיי�

עצמ�. הפנימיי� הכוחות

(d"kyz zweg t"y zgiyn)

ובכ"מ.18) מסעי. ר"פ אֿב. לא, בהעלות� לקו"ת

הקודמת)19) שבהערה מקומות (ראה דמטרוניתא שושבינא הוא אהר� כי

ואיל�). סע"א פט, מסעי (לקו"ת זו" בחינה בו יש מבניו אשר הכה"ג "וג�

•

המשך מעמוד יט

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 מטות 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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קמג
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הדבר של הכללי מצבו חשוב ה"מקי�" של בעני� כי

מטומאה מעברו מטומאה שלו והמעבר הטמא האד� או

בשטח. או בכמות נמדד שאינו דבר לטהרה,

יכולה חטאת מי שהזיית משה של לסברתו ההסבר זהו

ה"פנימי", על ג� משפיע ה"מקי�" כי מאיסור, ג� להכשיר

ידי על האד�, של במעמדו כללי שינוי יש וכאשר

ממילא הדבר משפיע דקדושה", ה"מקיפי� את שמעוררי�

הפנימיי�. כוחותיו על

שושבינא משה, של דרגתו לפי רק הדברי� ה� כ� א�

ואילו18דמלכא למטה. מלמעלה ישראל בני את הרואה ,

ממטה ישראל בני את להעלות שתפקידו הכה�", "אלעזר

הכוחות19למעלה על הכללית בהשפעה די שאי� אמר, ,

של ג� בעבודה צור� יש אלא ה"מקי�", ידי על הפנימיי�

עצמ�. הפנימיי� הכוחות

(d"kyz zweg t"y zgiyn)

ובכ"מ.18) מסעי. ר"פ אֿב. לא, בהעלות� לקו"ת

הקודמת)19) שבהערה מקומות (ראה דמטרוניתא שושבינא הוא אהר� כי

ואיל�). סע"א פט, מסעי (לקו"ת זו" בחינה בו יש מבניו אשר הכה"ג "וג�

•

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 מטות 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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