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ı˜�לחוש במדרש1ש� ואיתא הצמח2, ומבאר באפילה. יעשה שני� כמה לעול� נת� זמ� ,
בזהר3צדק מ"ש ע"ד לחוש�5עה"פ4שהוא קצוב זמ� שיש חפ�, לכל ועת זמ� לכל

קצוב, זמ� לה� יש שבעול� הדברי� שכל דכיו� להבי�, וצרי� מהוlklהגלות. זמ�,
ק� הכתוב דמלשו� מוב�, אינו וביותר לחוש�. ש� בק� משמע,myהחידוש לחוש�

אלא ק�, לו אי� עצמו מצד שהדברי�myyשהחוש� דזה בזה, הביאור לומר ויש ק�. לו
לטובה שנקצבו העתי� בי"ד נמצאי� אינ� רצויי� בפועל,6הבלתי אז ישנ� שלא רק הוא

הוא דכמו"כ מתבטלי�. ה� רצויי� שאינ� הדברי� אז, שישנ� הטובי� העניני� ע"י כי
חוש� הרבה דוחה אור מעט שאפילו [ועד החוש� את דוחה שהאור וחוש�, ועני�7באור .[

יהי' לא שלו הק� שיהי' שלאחרי הוא, לחוש� ש� llkק� jiiyשהגאולה דזה החוש�. עני�
גלות אחרי' שאי� נצחית גאולה תהי' הגלות.8העתידה חוש� שיי� יהי' לא שאז הוא, ,

שיי�Â‰�‰ב) שאי� או האור, מפני נדחה רק הוא א� – החוש� ביטול באופ� החילוק
לאחרי ג� (אבל החוש� את לדחות שבכדי האור. בדרגת תלוי – מציאותו כלל

שאפילו ועד מוגבל, אור ע"י ג� הוא מציאותו) שייכת הרבהhrnשנדחה דוחה אור
במדרש7חוש� וכדאיתא מוגבל. בלתי אור ע"י הוא לגמרי יתבטל שהחוש� ובכדי דזה9.

דלעתיד) להגאולה עד הגלויות ושאר בבל מגלות הגאולה (וכ� מצרי� דיציאת שהגאולה
גלות, אחרי' שאי� נצחית גאולה תהי' העתידה וגאולה גלות, אחרי' שיש גאולה היתה

כיבוי בו ששיי� הנר אור דוגמת היא מצרי� דיציאת הגאולה כי העתידה10הוא, וגאולה ,
אור גילוי יהי' העתידה דגאולה שהגילוי היינו, כיבוי. בו שיי� שאי� היו� אור דוגמת היא

הפסק בו שיי� שאי� מוגבל גלות11בלתי אחרי' שאי� נצחית גאולה תהי' ולכ� ,12.

אורÂ‰�‰ג) (תורה תורה ע"י הוא גילוי שכל חוש�13ידוע שביטול דכיו� מוב�, ומזה .(
העתידה, הגאולה את יותר עוד ולמהר לקרב בכדי לכ�, אור, ע"י הוא הגלות

ב לאור יצא (*`"ypz - a`a xyr dyng qxhpewלקראת" ,

. . באב עשר pn"`חמשה ci opgz`e 'd,`"ypz'd."

ג.1) כח, איוב

א.2) פפ"ט, ב"ר

ה)3) (כר� ש� אוה"ת ג� וראה ב. שלט, מק� באוה"ת

א. תתקעה,

א.4) קצד, ח"א

א.5) ג, קהלת

ואיל�.6) א ג, ש� קהלת ראה

המעשה7) יחוד שער הלבבות חובת א). (יז, פי"ב תניא

פ"ה.

בשלח8) עה"פ ממכילתא ב קטז, פסחי� ונאמר ה"ג תוד"ה

ועוד. הבאה. שבהערה תהלי� ומדרש יל"ש א. טו,

עה"פ9) תהלי� מדרש אורי. קומי א) ס, (ישעי' עה"פ יל"ש

באוה"ת ונתבאר הובא � גו' חיי� מקור עמ� כי י) לו, (תהלי�

153 ע' ה'תש"ח סה"מ קלח). (ס"ע ש� לתהלי� אור) (יהל

ועוד. ואיל�.

(10") הלשו� jiiy.167כ"ה ע' ש� ה'תש"ח בסה"מ כיבוי")

היו הנר לאור שנמשלו הגאולות ג� זכו, שאילו מזה ולהעיר

עמוקות מגלה יז. טו, בשלח עה"פ פרש"י (ראה דנצחיות באופ�

עה"פ פרש"י דיצי"מ). להגאולה (בנוגע ועוד קפה. אופ�

(בנוגע מדות למס' התויו"ט בפתיחת הובא � יא מג, יחזקאל

בבל)). מגלות להגאולה

"את11) מבחינת יהי' שהגילוי ,9 שבהערה אוה"ת דלאראה ר

ובכ"מ. ד. פג, מטות לקו"ת ג� וראה אשתני'".

שיי�12) יהי' שלא דזה משמע, שמזה לחוש�, ש� ק� ומ"ש

מפני (לא הוא גלות בלתיxe`dyאז אור הוא העתידה דגאולה

מפני אלא) יו"ד.jyegdyמוגבל, סעי� לקמ� ראה � ק� לו יש

כג.13) ו, משלי

  מפתח  כללי

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

 ה    ..........................................  ד"תשכ'תשעה באב ה, פ דברי�"שק� ש� לחוש� ה "ד מאמר  )ב
 גי    ..............................................   א"תשמ'ה תשעה באב בער שבת חזו�, דברי�פרשת שבת חת שי  )ג
 הכ    .....................................................................  )ק"בלה( דברי�פרשת  לקוטי שיחות  )ד
 ל    .................................................  דברי�לשבוע פרשת  )מוגה( תניאה � בספרעורישי  )ה
 מ    .................................................................   דברי�לשבוע פרשת  "יו� יו�ה"לוח   )ו
 מב    ...............................................................................  �"הלכה יומית לעיו� ברמב  )ז
 ומ    .........................................................................................  הלכות בית הבחירה   )ח
 

 ):קאפח(פ נוסח כתבי יד תימ� מדוייקי� "ע –� "שיעורי רמב       
 זמ    .................................................................  דברי�לשבוע פרשת  פרקי� ליו�' ג –  )ט
 בע    ................................................................  דברי�לשבוע פרשת  פרק אחד ליו� –  )י

 עח    ...................................................................  דברי�לשבוע פרשת  ותצוספר המ –  )יא
 

 בפ    .................................................................  טוא פרק � דברי הימי�, יחיהושע פרק נביאי� וכתובי�   )יב
 פז    ........................................................................................  הדר� על מסכת גיטי�  )יג
 צ    ..............................................................  כטעד ד�  כגמד�  ע� ביאורי� יטי�גמסכת   )יד

 

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

 יחק  ..................................................................ר הזק�"אדמו � שולח� ערו� הלכות שבת  )טו
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ı˜�לחוש במדרש1ש� ואיתא הצמח2, ומבאר באפילה. יעשה שני� כמה לעול� נת� זמ� ,
בזהר3צדק מ"ש ע"ד לחוש�5עה"פ4שהוא קצוב זמ� שיש חפ�, לכל ועת זמ� לכל

קצוב, זמ� לה� יש שבעול� הדברי� שכל דכיו� להבי�, וצרי� מהוlklהגלות. זמ�,
ק� הכתוב דמלשו� מוב�, אינו וביותר לחוש�. ש� בק� משמע,myהחידוש לחוש�

אלא ק�, לו אי� עצמו מצד שהדברי�myyשהחוש� דזה בזה, הביאור לומר ויש ק�. לו
לטובה שנקצבו העתי� בי"ד נמצאי� אינ� רצויי� בפועל,6הבלתי אז ישנ� שלא רק הוא

הוא דכמו"כ מתבטלי�. ה� רצויי� שאינ� הדברי� אז, שישנ� הטובי� העניני� ע"י כי
חוש� הרבה דוחה אור מעט שאפילו [ועד החוש� את דוחה שהאור וחוש�, ועני�7באור .[

יהי' לא שלו הק� שיהי' שלאחרי הוא, לחוש� ש� llkק� jiiyשהגאולה דזה החוש�. עני�
גלות אחרי' שאי� נצחית גאולה תהי' הגלות.8העתידה חוש� שיי� יהי' לא שאז הוא, ,

שיי�Â‰�‰ב) שאי� או האור, מפני נדחה רק הוא א� – החוש� ביטול באופ� החילוק
לאחרי ג� (אבל החוש� את לדחות שבכדי האור. בדרגת תלוי – מציאותו כלל

שאפילו ועד מוגבל, אור ע"י ג� הוא מציאותו) שייכת הרבהhrnשנדחה דוחה אור
במדרש7חוש� וכדאיתא מוגבל. בלתי אור ע"י הוא לגמרי יתבטל שהחוש� ובכדי דזה9.

דלעתיד) להגאולה עד הגלויות ושאר בבל מגלות הגאולה (וכ� מצרי� דיציאת שהגאולה
גלות, אחרי' שאי� נצחית גאולה תהי' העתידה וגאולה גלות, אחרי' שיש גאולה היתה

כיבוי בו ששיי� הנר אור דוגמת היא מצרי� דיציאת הגאולה כי העתידה10הוא, וגאולה ,
אור גילוי יהי' העתידה דגאולה שהגילוי היינו, כיבוי. בו שיי� שאי� היו� אור דוגמת היא

הפסק בו שיי� שאי� מוגבל גלות11בלתי אחרי' שאי� נצחית גאולה תהי' ולכ� ,12.

אורÂ‰�‰ג) (תורה תורה ע"י הוא גילוי שכל חוש�13ידוע שביטול דכיו� מוב�, ומזה .(
העתידה, הגאולה את יותר עוד ולמהר לקרב בכדי לכ�, אור, ע"י הוא הגלות

ב לאור יצא (*`"ypz - a`a xyr dyng qxhpewלקראת" ,

. . באב עשר pn"`חמשה ci opgz`e 'd,`"ypz'd."

ג.1) כח, איוב

א.2) פפ"ט, ב"ר

ה)3) (כר� ש� אוה"ת ג� וראה ב. שלט, מק� באוה"ת

א. תתקעה,

א.4) קצד, ח"א

א.5) ג, קהלת

ואיל�.6) א ג, ש� קהלת ראה

המעשה7) יחוד שער הלבבות חובת א). (יז, פי"ב תניא

פ"ה.

בשלח8) עה"פ ממכילתא ב קטז, פסחי� ונאמר ה"ג תוד"ה

ועוד. הבאה. שבהערה תהלי� ומדרש יל"ש א. טו,

עה"פ9) תהלי� מדרש אורי. קומי א) ס, (ישעי' עה"פ יל"ש

באוה"ת ונתבאר הובא � גו' חיי� מקור עמ� כי י) לו, (תהלי�

153 ע' ה'תש"ח סה"מ קלח). (ס"ע ש� לתהלי� אור) (יהל

ועוד. ואיל�.

(10") הלשו� jiiy.167כ"ה ע' ש� ה'תש"ח בסה"מ כיבוי")

היו הנר לאור שנמשלו הגאולות ג� זכו, שאילו מזה ולהעיר

עמוקות מגלה יז. טו, בשלח עה"פ פרש"י (ראה דנצחיות באופ�

עה"פ פרש"י דיצי"מ). להגאולה (בנוגע ועוד קפה. אופ�

(בנוגע מדות למס' התויו"ט בפתיחת הובא � יא מג, יחזקאל

בבל)). מגלות להגאולה

"את11) מבחינת יהי' שהגילוי ,9 שבהערה אוה"ת דלאראה ר

ובכ"מ. ד. פג, מטות לקו"ת ג� וראה אשתני'".

שיי�12) יהי' שלא דזה משמע, שמזה לחוש�, ש� ק� ומ"ש

מפני (לא הוא גלות בלתיxe`dyאז אור הוא העתידה דגאולה

מפני אלא) יו"ד.jyegdyמוגבל, סעי� לקמ� ראה � ק� לו יש

כג.13) ו, משלי
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האור בעני� בתורה הלימוד ע"י נ"ע14הוא (מהורש"ב) אדמו"ר של דבהדרוש ולהעיר, .
נדחה באב תשעה בשבת זה15שנאמר דעני� שהשייכות לומר, דיש האור. בעני� מדובר

הוא נדחה באב שיהי'16לתשעה לפעול מסוגל הוא ונדחה בשבת שחל באב תשעה כי ,

לגמרי אור17נדחה ע"י הוא הגלות וביטול ודחיית ,18.

¯‡Â·ÓÂב [דהחילוק ביטול. אי�, הוא דאור אי�בהמאמר, הוא שאור הוא, וכלי, אור י�
שאור מפני עצמו, מצד דאור הביטול מדריגות. ג' דאור ובהביטול יש]. הוא וכלי
הרצוא טבע מצד שלו והביטול מקורו, בו שנרגש ע"י שבו והביטול המאור, מעי� הוא
(לכאורה) הוא עצמו שמצד דאור הביטול ג� הרי להבי�, וצרי� במקורו. ליכלל שבו והעלי'
עצמו האור בי� החילוק ומהו המאור, גילוי הוא וענינו לעצמו מציאות אינו שאור זה

בהמאמר מ"ש להבי� צרי� ג� מקורו. בו שנרגש לזה המאור) גילוי הוא שהביטול19(שענינו
מציאות אינו שהאור זה הרי חשיב, דכלא הביטול הוא מקורו בו שנרגש ע"י שבהאור
חשיב דכלא מהביטול יותר גדול ביטול לכאורה, הוא, המאור, גילוי הוא וענינו לעצמו
מקורו, לגבי וחשיבות ער� לו שאי� לחשיבותו, בנוגע רק הוא חשיב דכלא הביטול [כי
בו שנרגש ע"י בהאור שניתוס� שהביטול אומר, ובהמאמר מציאותו], לעצ� נוגע זה ואי�
חשיב. דכלא הביטול הוא המאור), גילוי הוא (שענינו עצמו מצד שלו הביטול על מקורו,

˘ÈÂהידוע ע"פ בזה הביאור שהמאור20לומר כיו� מ"מ, המאור, מעי� הוא שאור דהג� ,

זה לכ� ממנו), נמצא שהוא ורק להאור מקור אינו (שהמאור מהאור מובדל הוא
מהותו ולא המאור מציאות רק הוא המאור את מגלה מצד21שהאור שאעפ"כ, אלא .

בו). מתגלה ואינו מהאור (שמובדל המאור מהות ג� בו נרגש בהמאור האור של דביקותו
שהמאור בו שנרגש וע"י (המאור), גילוי הוא האור דמציאות ממציאותו. מתבטל הוא ועי"ז
הוא המאור, לגבי חשיב) (כלא ער� לו אי� ושהגילוי מגילוי, למעלה הוא המאור) (מהות

ממציאותו. מתבטל

‡Ï‡שהאור דכיו� לגמרי. ביטול אינו מקורו בו שנרגש ע"י דאור הביטול ג� שמ"מ,
את מרגיש שהאור זה הרי למקורו, מחו� הוא והאור עניני�, שני ה� שלו והמקור
שע"י הביטול ולכ�, מציאותו. לעצ� נוגע זה שאי� ממנו, שחו� דבר בו שנרגש הוא מקורו
(ביטול דאור הביטול ועיקר מציאותו. בעצ� ולא שלו בההתפשטות רק הוא זה הרגש

פנימיות14) ובפרט אור, היא בכלל שתורה לזה דנוס�

יותר. עוד זה עני� נעשה האור בעני� הלימוד ע"י � התורה*

ואיל�.15) תקסד ס"ע ח"א תער"ב המש� � עדר"ת בשנת

כ"כ שייכי� אינ� זה שבמאמר העניני� שלכאורה, ולהעיר,

ושלאחריו. שלפניו דהמאמרי� להעניני�

המבוארי�16) דאור העניני� פרטי שג� ח, סעי� לקמ� וראה

הגלות. וביטול לדחיית שייכי� במאמר

לקו"ש17) .157 ע' ה'ש"ת קי� סה"ש רע"ב. ה, מגילה ראה

ואיל�. 156 ע' חל"ג

תקעא)18) ע' הנ"ל (המש� המאמר בסיו� ממ"ש ג� ולהעיר

הגלות. עני� שיי� אי� דבאור

ד.19) סעי� לקמ� נעתק

תסד.20) ע' תרס"ו המש� ג� וראה טז. ע' תרס"ט סה"מ

ובכ"מ. .12 ע' ה'ש"ת סה"מ

הוא21) שהשמש רק יודעי� שמהאור השמש, אור וכמו

שלו הבהירות אופ� יודעי� אי� אבל ובהירי, ספירי מציאות

ועוד). ש�. תרס"ו (המש�

ובכ"מ. .68 ע' ה'ש"ת סה"מ שצח. ע' לתהלי� אור) (יהל אוה"ת � "אור" היא התורה ופנימיות "שלמה" הוא דתורה גליא עצמה, דבתורה (*
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מציאותו לעצ� נוגע שרצו� דכיו� במקורו. ליכלל שלו הרצוא שמצד הביטול הוא לגמרי)
הבעש"ט באוא"ס23עה"פ22[כפירוש ליכלל שלה� הרצו� שע"י לו, ממעל עומדי� שרפי�

ש� אד�, של שרצונו דבמקו� האד�, רצו� וע"ד ש�. (עומדי�) נמצאי� (כמו) ed`ה�

נמצא הוא שש� מזו, ויתירה (כמו)elek24נמצא, הוא במקורו ליכלל שרוצה ע"י לכ�, ,[

lelkע"ד) לגמרי ביטול הוא במקורו ליכלל הרצו� מצד שלו הביטול ולכ�, במקורו.
במאור). הכלול דאור הביטול

הביטולÍÈ˘ÓÓÂד) שבאור. מדריגות בג' ה� דאור בהביטול המדריגות שג' בהמאמר,
שנרגש מפני דאור הביטול בכלי�. המתלבש בהאור הוא עצמו מצד דאור
דאור והביטול התלבשות. בגדר אבל בכלי�, מהתלבשות שלמעלה בהאור הוא מקורו בו
וג' התלבשות. מגדר שלמעלה בהאור הוא במקורו ליכלל שלו והעלי' הרצוא טבע שמצד
בכלי� המתלבש אור וכתר. חכמה בינה ה� הספירות בעני� שה� כמו שבאור מדריגות
אלקי� בניקוד הוי' הוא שבבינה דזהו הכלי. ע� האור חיבור הוא בבינה כי בבינה, ,25הוא

(אלקי�) הכלי� ע� (הוי') האור חיבור הוא בבינה בכלי�26כי מהתלבשות שלמעלה האור .

וזהו בכתר. הוא התלבשות מגדר שלמעלה והאור בחכמה. הוא התלבשות בגדר אבל
מהבינה שלמעלה בחכמה דוקא הוא חשיב, כלא קמי' שכולא עליו�, דדעת כי27שהביטול ,

– בחכמה דוקא הוא זה ביטול ולכ� מקורו, בו שנרגש זה מצד הוא חשיב דכלא הביטול
מגדר שלמעלה (אור שבכתר והביטול התלבשות). בגדר (אבל מהתלבשות שלמעלה אור

ביטו הוא הביטולהתלבשות) הוא דחכמה שהביטול דחכמה, מהביטול ג� יותר נעלה ל
זולתו ואי� הוא לבדו דאפס.28דהוא הביטול הוא ובכתר דאי�, הביטול ,

˘ÈÂדאור והביטול בכלי� המתלבש באור הוא עצמו שמצד דאור שהביטול דזה לומר,
מהתלבשות, שלמעלה בהאור הוא במקורו ליכלל הרצוא ומצד מקורו הרגש שמצד
בכלי�, התלבשותו ע"י הוא שבאור הגילוי שעיקר וכיו� גילוי, הוא האור עני� כי הוא,
היפ� ה� שהכלי� דהג� בכלי�. להתלבש ונמש� יורד עצמו) מצד שהוא (כמו האור לכ�,
כיו� מ"מ, מהמאמר), ג סעי� לעיל (כמובא יש ה� והכלי� אי� הוא שהאור האור,

הוא שענינו זה הוא עצמו שמצד דאור (אי�) גופאielibשהביטול זה מצד לכ�, המאור,
בשלימות יהי' שלו שהגילוי בכדי בכלי�, להתלבש ונמש� יורד בהאור29הוא כשנרגש אבל .

נמש� ואינו ג) סעי� (כנ"ל הגילוי מעני� מתבטל הוא עי"ז מגילוי, שמובדל שלו המקור

ובכ"מ.22) תקסז) ע' ש� תער"ב (המש� הנ"ל במאמר הובא

ב בהמצויי� לחוראה סי' הוספות קה"ת) (הוצאת טוב ש� כתר

מח). סי' תשנ"ט (בהוצאת

ב.23) ו, ישעי'

ועוד.24) ב. קיג, א כר� לקו"ד א). (לו, ערה סי' כש"ט ראה

תחומי� מעירוב זה על הראי' בהערות 348 ע' ח"ח לקו"ש וראה

או"ח אדה"ז שו"ע (ראה מקומו הוא ש� ש�, שדעתו דבמקו�

ברכות ובירושלמי כו'). אד� של שדעתו לפי סת"ח: שבת הל'

מקו�. שינוי שהוא כמו דעתו הסיע ספ"ו:

ובכ"מ.25) ורפ"ד. רפ"א השמות) (שער כ שער פרדס

קפה.26) ע' תרס"ו המש� ג� ראה

הובא27) � ג) (מד, לתודה מזמור ד"ה דא"ח) (ע� סידור ראה

שעשה ברו� ד"ה וראה תקסו). (ע' פרע"ט ש� תער"ב בהמש�

קטז). ע' ח"ה מלוקט (סה"מ ואיל� ג סעי� ה'תשט"ו נסי�

ובהמש�28) ש�. תער"ב בהמש� הובא � בהגהה פל"ה תניא

כלא קמי' דכולא הביטול הוא זולתו דאי� שהביטול ש� תער"ב

חשיב.

(29.35 ובהערה ה סעי� לקמ� וראה
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מציאותו לעצ� נוגע שרצו� דכיו� במקורו. ליכלל שלו הרצוא שמצד הביטול הוא לגמרי)
הבעש"ט באוא"ס23עה"פ22[כפירוש ליכלל שלה� הרצו� שע"י לו, ממעל עומדי� שרפי�

ש� אד�, של שרצונו דבמקו� האד�, רצו� וע"ד ש�. (עומדי�) נמצאי� (כמו) ed`ה�

נמצא הוא שש� מזו, ויתירה (כמו)elek24נמצא, הוא במקורו ליכלל שרוצה ע"י לכ�, ,[

lelkע"ד) לגמרי ביטול הוא במקורו ליכלל הרצו� מצד שלו הביטול ולכ�, במקורו.
במאור). הכלול דאור הביטול

הביטולÍÈ˘ÓÓÂד) שבאור. מדריגות בג' ה� דאור בהביטול המדריגות שג' בהמאמר,
שנרגש מפני דאור הביטול בכלי�. המתלבש בהאור הוא עצמו מצד דאור
דאור והביטול התלבשות. בגדר אבל בכלי�, מהתלבשות שלמעלה בהאור הוא מקורו בו
וג' התלבשות. מגדר שלמעלה בהאור הוא במקורו ליכלל שלו והעלי' הרצוא טבע שמצד
בכלי� המתלבש אור וכתר. חכמה בינה ה� הספירות בעני� שה� כמו שבאור מדריגות
אלקי� בניקוד הוי' הוא שבבינה דזהו הכלי. ע� האור חיבור הוא בבינה כי בבינה, ,25הוא

(אלקי�) הכלי� ע� (הוי') האור חיבור הוא בבינה בכלי�26כי מהתלבשות שלמעלה האור .

וזהו בכתר. הוא התלבשות מגדר שלמעלה והאור בחכמה. הוא התלבשות בגדר אבל
מהבינה שלמעלה בחכמה דוקא הוא חשיב, כלא קמי' שכולא עליו�, דדעת כי27שהביטול ,

– בחכמה דוקא הוא זה ביטול ולכ� מקורו, בו שנרגש זה מצד הוא חשיב דכלא הביטול
מגדר שלמעלה (אור שבכתר והביטול התלבשות). בגדר (אבל מהתלבשות שלמעלה אור

ביטו הוא הביטולהתלבשות) הוא דחכמה שהביטול דחכמה, מהביטול ג� יותר נעלה ל
זולתו ואי� הוא לבדו דאפס.28דהוא הביטול הוא ובכתר דאי�, הביטול ,

˘ÈÂדאור והביטול בכלי� המתלבש באור הוא עצמו שמצד דאור שהביטול דזה לומר,
מהתלבשות, שלמעלה בהאור הוא במקורו ליכלל הרצוא ומצד מקורו הרגש שמצד
בכלי�, התלבשותו ע"י הוא שבאור הגילוי שעיקר וכיו� גילוי, הוא האור עני� כי הוא,
היפ� ה� שהכלי� דהג� בכלי�. להתלבש ונמש� יורד עצמו) מצד שהוא (כמו האור לכ�,
כיו� מ"מ, מהמאמר), ג סעי� לעיל (כמובא יש ה� והכלי� אי� הוא שהאור האור,

הוא שענינו זה הוא עצמו שמצד דאור (אי�) גופאielibשהביטול זה מצד לכ�, המאור,
בשלימות יהי' שלו שהגילוי בכדי בכלי�, להתלבש ונמש� יורד בהאור29הוא כשנרגש אבל .

נמש� ואינו ג) סעי� (כנ"ל הגילוי מעני� מתבטל הוא עי"ז מגילוי, שמובדל שלו המקור

ובכ"מ.22) תקסז) ע' ש� תער"ב (המש� הנ"ל במאמר הובא

ב בהמצויי� לחוראה סי' הוספות קה"ת) (הוצאת טוב ש� כתר

מח). סי' תשנ"ט (בהוצאת

ב.23) ו, ישעי'

ועוד.24) ב. קיג, א כר� לקו"ד א). (לו, ערה סי' כש"ט ראה

תחומי� מעירוב זה על הראי' בהערות 348 ע' ח"ח לקו"ש וראה

או"ח אדה"ז שו"ע (ראה מקומו הוא ש� ש�, שדעתו דבמקו�

ברכות ובירושלמי כו'). אד� של שדעתו לפי סת"ח: שבת הל'

מקו�. שינוי שהוא כמו דעתו הסיע ספ"ו:

ובכ"מ.25) ורפ"ד. רפ"א השמות) (שער כ שער פרדס

קפה.26) ע' תרס"ו המש� ג� ראה

הובא27) � ג) (מד, לתודה מזמור ד"ה דא"ח) (ע� סידור ראה

שעשה ברו� ד"ה וראה תקסו). (ע' פרע"ט ש� תער"ב בהמש�

קטז). ע' ח"ה מלוקט (סה"מ ואיל� ג סעי� ה'תשט"ו נסי�

ובהמש�28) ש�. תער"ב בהמש� הובא � בהגהה פל"ה תניא

כלא קמי' דכולא הביטול הוא זולתו דאי� שהביטול ש� תער"ב

חשיב.

(29.35 ובהערה ה סעי� לקמ� וראה
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רק הוא מקורו בו שנרגש ע"י שלו שהביטול כיו� שמ"מ, אלא בכלי�. ומתלבש
עדיי� שנשאר באופ� הוא שלו הביטול לכ�, ש�), (כנ"ל מציאותו בעצ� ולא בהתפשטותו
שמצד דאור הביטול וע"י בכלי�. התלבשות בגדר הוא ולכ� הגילוי, גדר שלו, בהגדר
(ג�) אינו זה ביטול ע"י לכ�, מציאותו, בעצ� הוא זה שביטול כיו� במקורו, ליכלל הרצוא

בכלי�. התלבשות בגדר

האד�Â‰�‰ה) בעבודת ג� (דוגמת�) יש דאור, בהביטול הנ"ל מדריגות המובא30ג' וע"פ .
יש וכתר, חכמה בבינה ה� דאור בהביטול הנ"ל מדריגות שג' מהמאמר לעיל
הביטול אמונה, על המיוסדת דהשגה הביטול ה� האד� בעבודת הנ"ל ביטולי� שג' לומר,

נפש. דמסירת והביטול דאמונה

Ô·ÂÈÂבמק"א המבואר ע"פ ומתלבש31זה נמש� כשהמקי� שג� ופנימי, מקי� בעני�
בכלי� האור להתלבשות בנוגע הוא [וכמו"כ מקי�. במהותו, נשאר הוא בפנימי,
לאחרי שג� פנימי), אור נעשה בכלי� התלבשותו וע"י מקי� הוא עצמו מצד (שהאור

אור במהותו, נשאר הוא בכלי� מתלבש שנמש�32שהאור לאחרי שג� הרצו�, וע"ד [

מ"מ להרצו�, טע� ונעשה הרצו� כפי שיהי' השכל את מטה שהוא ועד בשכל ומתלבש
בשכל, אמונה בהתלבשות הוא וכמו"כ מטע�. שלמעלה רצו� במהותו, נשאר הוא
שג� בכדי משכל) שלמעלה פשוטה (באמונה בו מאמי� שהוא בעני� בשכלו דכשמתבונ�
אמונה היא שלו האמונה בשכלו, העני� את מבי� שהוא לאחרי שג� העני�, את יבי� בשכלו
בשכל, הרצו� דהתלבשות שבהמשל הוא, המשלי� שני שבי� והחילוק משכל. שלמעלה

הרצו� מצד אלא השכל מצד לא הוא הרצו� כפי מבי� שהשכל השכלdhnyזה dpyneאת

הרצו�, מפני (משתנה) מתבטל שהשכל באופ� היא בשכל הרצו� שהתלבשות וכיו� אותו.
נשאר הוא בשכל התלבשותו לאחרי (שג� בהרצו� שינוי פועלת אינה שההתלבשות זה לכ�,
שהעני� למסקנא בא שהשכל זה בשכל, האמונה ובהתלבשות כ"כ. חידוש אינו במציאותו),
שג� בכדי בשכלו [דכשמתבונ� השכל מצד הוא השכל, מצד ג� אמת הוא בו שמאמי�
אמיתית ע"פ יהיו שלו והשקו"ט שההתבוננות משתדל הוא האמת, כפי יהי' שלו השכל

העני�33השכל את שמבי� לאחרי וג� בהאמונה, שינוי פועלת אינה ההתלבשות ואעפ"כ ,[
שני בי� חילוק ועוד מהשכל. שלמעלה אמונה היא שלו האמונה השכל), (מצד בשכלו
כפי שיהי' עליו ופועל בשכל מתלבש שהרצו� זה בשכל, הרצו� דבהתלבשות המשלי�,
שהרצו� דזה וכיו� להרצו�). נוגע שזה (ולא השכל על שולט שהרצו� מפני הוא הרצו�
הרצו� ירידת לכ� הכחות, לשאר שלו היחס אלא) עצמו, הרצו� (לא הוא השכל על שולט
בשכל, האמונה ובהתלבשות לשכל). מרצו� (יציאה אמיתית ירידה היא בשכל והתלבשותו

(סה"מ30) ט סעי� ה'תשכ"ט חוקת זאת גו' וידבר ד"ה ראה

ואיל�). שכב ע' ש� מלוקט

סט.31) ע' ש� ג� וראה קנא. ע' תרס"ט סה"מ

סט.32) ע' ש� סה"מ

האמונה33) יסוד ע"פ אמת הוא בעצ� שהדבר שיודע ומפני

מגביל ואינו ביותר בזה להעמיק לנפשו ירא אינו שבו החזקה

על שיבוא עד דבר כל ולשקול ולחפש לעיי� שכלו כח את

קנא). ע' ש� (סה"מ הדבר אמיתית
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בשביל הוא העני� את להבי� בכדי בשכלו שמתבונ� תהי'dpen`dזה שלו שהאמונה בכדי ,
בפנימיות. אמיתית.ג� ירידה אינה בשכל והתלבשותה האמונה ירידת ולכ�

Ù"ÚÂהאמונה34הידוע התלבשות דעני� מוב�, מציאות, הוא ושכל ביטול היא שאמונה
היא שלו (וההשגה) שההתבוננות וכיו� במציאות. נמש� שהביטול הוא בשכל
שהוא (כמו האמונה לגבי מתבטל ואינו במציאותו נשאר שהשכל זה [וג� האמונה בשביל

שהוא כמו השכל שג� בכדי האמונה, בשביל הוא הרצו�) לגבי יהי'eze`ivnaמתבטל
הוא הביטול דשכל, בהמציאות נמש� דאמונה שהביטול לאחרי ג� לכ� האמונה], כפי
שלמעלה דאמונה והביטול בשכל שמתלבשת דאמונה הביטול שבי� והחילוק בתקפו.
מתגלה (שהביטול דגילוי בציור בא בשכל המתלבשת דאמונה שהביטול הוא, מהשכל

לזה דנוס� מציאות. הגילויlkydyבשכל), ג� מציאות, הוא האמונה) מתלבשת (שבו
מציאותdpen`dד הוא בהשכל) נרגשת שהיא באופ� בגילוי היא שהאמונה והביטול35(זה .

הביטול בי� החילוק [בדוגמת דגילוי. מהמציאות למעלה הוא מהשכל שלמעלה דאמונה
בכלי� המתלבש האור שג� מהתלבשות, שלמעלה דאור והביטול בכלי� המתלבש דאור
בציור הוא המתלבש דאור שהביטול אלא המאור. גילוי הוא ענינו וכל לעצמו מציאות אינו
דהאור הגילוי ג� מציאות, ה� האור מתלבש שבה� שהכלי� לזה דנוס� מציאות. דגילוי,
ג� בו שאי� הוא מהתלבשות שלמעלה דאור והביטול מציאות. הוא בהכלי�) (שמתגלה

דגילוי]. המציאות

דאמונהÂ‰�‰ו) הביטול כי בתכלית. ביטול אינו מהשכל שלמעלה דאמונה הביטול ג�
הוכחות לו אי� שלו) (המציאות שכלו שמצד הג� באלקות מאמי� שהוא זה הוא
מפני הוא זה) על הוכחות לו שאי� (הג� באלקות מאמי� שהוא לזה שהטע� וכיו� זה. על
לכ�, שלו], (השגה) מהמציאות למעלה הוא זה שהרגש [אלא בנפשו נרגש שהאלקות

שנרגש מפני הוא שמאמי� דזה כיו� בתכלית, ביטול אינו דאמונה אלקות.eaהביטול
מקורו בו שנרגש שזה דהג� המאור), (מהות מקורו בו שנרגש ע"י דאור הביטול ובדוגמת
כמו בהאור זה נרגש מ"מ, בהאור], מתגלה אינו המאור [דמהות ממציאותו למעלה הוא

עליוeze`ivnaשהוא פועל אינו מקורו בו שנרגש זה [שלכ�, להמקור שמחו� מציאות ,

(יציאה האלקות בשביל נפשו את שמוסר דמס"נ, והביטול במקורו]. ליכלל שירצה
מהמש� ג� וכמוב� במקורו. ליכלל שלו הרצוא מצד דאור הביטול דוגמת הוא ממציאותו),

בתניא הגו�36העניני� מ� ולצאת ליפרד דהנשמה הרצו� דוגמת הוא שבישראל המס"נ דכח ,
לגמרי במציאות ש� ותתבטל ואפס אי� שתהי' הג� ומקורה, בשרשה ולהוסי�,37ולידבק .

ובכ"מ.34) ב. כג, להצ"צ סהמ"צ ע"ד. ריש יג, צו לקו"ת

דאמונה35) הביטול שהמשכת דכיו� לומר, יש ואולי

(הפנימי) ענינה שג� היינו האמונה, בשביל היא בהמציאות

דאמונה הביטול שבי� החילוק � ביטול הוא דהמציאות

רק הוא מהשכל שלמעלה דאמונה והביטול בשכל שמתלבשת

בחיצוניות.

ומטה מעלה בעני� קנב ע' ריש ש� תרס"ט מסה"מ ולהעיר

"דע� שבאמונה] הדרגות דשתי המשל בא זה [שעל שבעיגולי�

בהתלבשות, בא והמטה כלל בהתלבשות אינו שהמעלה היות

בעצ�". המה שוי�

פי"ט.36)

ובתניא37) בכתר. הוא ליכלל שהרצוא ד סעי� לעיל ראה

תער"ב המש� וראה שבנפש. חכמה בבחינת הוא זה שרצו� ש�,

תקע). (ס"ע רפב פ'
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בשביל הוא העני� את להבי� בכדי בשכלו שמתבונ� תהי'dpen`dזה שלו שהאמונה בכדי ,
בפנימיות. אמיתית.ג� ירידה אינה בשכל והתלבשותה האמונה ירידת ולכ�

Ù"ÚÂהאמונה34הידוע התלבשות דעני� מוב�, מציאות, הוא ושכל ביטול היא שאמונה
היא שלו (וההשגה) שההתבוננות וכיו� במציאות. נמש� שהביטול הוא בשכל
שהוא (כמו האמונה לגבי מתבטל ואינו במציאותו נשאר שהשכל זה [וג� האמונה בשביל

שהוא כמו השכל שג� בכדי האמונה, בשביל הוא הרצו�) לגבי יהי'eze`ivnaמתבטל
הוא הביטול דשכל, בהמציאות נמש� דאמונה שהביטול לאחרי ג� לכ� האמונה], כפי
שלמעלה דאמונה והביטול בשכל שמתלבשת דאמונה הביטול שבי� והחילוק בתקפו.
מתגלה (שהביטול דגילוי בציור בא בשכל המתלבשת דאמונה שהביטול הוא, מהשכל

לזה דנוס� מציאות. הגילויlkydyבשכל), ג� מציאות, הוא האמונה) מתלבשת (שבו
מציאותdpen`dד הוא בהשכל) נרגשת שהיא באופ� בגילוי היא שהאמונה והביטול35(זה .

הביטול בי� החילוק [בדוגמת דגילוי. מהמציאות למעלה הוא מהשכל שלמעלה דאמונה
בכלי� המתלבש האור שג� מהתלבשות, שלמעלה דאור והביטול בכלי� המתלבש דאור
בציור הוא המתלבש דאור שהביטול אלא המאור. גילוי הוא ענינו וכל לעצמו מציאות אינו
דהאור הגילוי ג� מציאות, ה� האור מתלבש שבה� שהכלי� לזה דנוס� מציאות. דגילוי,
ג� בו שאי� הוא מהתלבשות שלמעלה דאור והביטול מציאות. הוא בהכלי�) (שמתגלה

דגילוי]. המציאות

דאמונהÂ‰�‰ו) הביטול כי בתכלית. ביטול אינו מהשכל שלמעלה דאמונה הביטול ג�
הוכחות לו אי� שלו) (המציאות שכלו שמצד הג� באלקות מאמי� שהוא זה הוא
מפני הוא זה) על הוכחות לו שאי� (הג� באלקות מאמי� שהוא לזה שהטע� וכיו� זה. על
לכ�, שלו], (השגה) מהמציאות למעלה הוא זה שהרגש [אלא בנפשו נרגש שהאלקות

שנרגש מפני הוא שמאמי� דזה כיו� בתכלית, ביטול אינו דאמונה אלקות.eaהביטול
מקורו בו שנרגש שזה דהג� המאור), (מהות מקורו בו שנרגש ע"י דאור הביטול ובדוגמת
כמו בהאור זה נרגש מ"מ, בהאור], מתגלה אינו המאור [דמהות ממציאותו למעלה הוא

עליוeze`ivnaשהוא פועל אינו מקורו בו שנרגש זה [שלכ�, להמקור שמחו� מציאות ,

(יציאה האלקות בשביל נפשו את שמוסר דמס"נ, והביטול במקורו]. ליכלל שירצה
מהמש� ג� וכמוב� במקורו. ליכלל שלו הרצוא מצד דאור הביטול דוגמת הוא ממציאותו),

בתניא הגו�36העניני� מ� ולצאת ליפרד דהנשמה הרצו� דוגמת הוא שבישראל המס"נ דכח ,
לגמרי במציאות ש� ותתבטל ואפס אי� שתהי' הג� ומקורה, בשרשה ולהוסי�,37ולידבק .

ובכ"מ.34) ב. כג, להצ"צ סהמ"צ ע"ד. ריש יג, צו לקו"ת

דאמונה35) הביטול שהמשכת דכיו� לומר, יש ואולי

(הפנימי) ענינה שג� היינו האמונה, בשביל היא בהמציאות

דאמונה הביטול שבי� החילוק � ביטול הוא דהמציאות

רק הוא מהשכל שלמעלה דאמונה והביטול בשכל שמתלבשת

בחיצוניות.

ומטה מעלה בעני� קנב ע' ריש ש� תרס"ט מסה"מ ולהעיר

"דע� שבאמונה] הדרגות דשתי המשל בא זה [שעל שבעיגולי�

בהתלבשות, בא והמטה כלל בהתלבשות אינו שהמעלה היות

בעצ�". המה שוי�

פי"ט.36)

ובתניא37) בכתר. הוא ליכלל שהרצוא ד סעי� לעיל ראה

תער"ב המש� וראה שבנפש. חכמה בבחינת הוא זה שרצו� ש�,

תקע). (ס"ע רפב פ'
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בבחינת ושהיא ליכלל, רוצה שהיא דרגות. ב' ישנ� באוא"ס ליכלל דהנשמה שבהרצו�
הוא במקורו ליכלל הרצו� שמצד (דאור) שהביטול דכיו� לומר, ויש ממילא. בדר� כליו�
הרצו�. ג� מתבטל לכ� ג), סעי� כנ"ל במאור הכלול דאור הביטול (ע"ד לגמרי ביטול

במקורו,38בהמאמרÍÈ˘ÓÓÂז) שדבוק מפני הוא במקורו ליכלל דאור שהרצוא דכיו� ,

ג� דאור, הדרגות בכל הוא הרצוא] שמצד הביטול [וכ� דאור הרצוא לכ�,
אלא שבו), הדרגות בכל הוא במקורו דבוק הוא שהאור זה (שהרי בכלי� המלובש בהאור
בכלי�. התלבשות מגדר שלמעלה האור בעצ� הוא הרצוא] שמצד [והביטול הרצוא שעיקר
במקורו, כלול להיות הרצו� עניני�. שני במקורו, ליכלל שבאור הרצוא דבטבע לומר, ויש
שבהאור הוא, האור, בעצ� הוא הרצוא שעיקר וזה למקורו. חו� להיות לא והרצו�
האור ובעצ� למקורו, חו� להיות לא הרצו� הוא התלבשות, ושבגדר בכלי� המתלבש

במקורו. כלול להיות הרצו�

ÔÈ�Ú‰Âב יש הנ"ל רצונות דשני להיותהוא, הרצו� בזולתו. שאינה מעלה מה� אחד כל
הוא במקורו –dlrpכלול המקור בו שנרגש מפני הוא שבאור זה רצו� כי יותר,

יותר בפנימיות הוא למקורו חו� להיות לא והרצו� האור. בעצ� בעיקר הוא המקור וגילוי
וע"ד שבו. הדרגות בכל הוא ולכ� – מציאותו בעצ� הוא זה שרצו� ועד בהאור, (טיפער)

המס"נ וכח באוא"ס ליכלל דנשמה הרצו� שבי� הוא39החילוק באוא"ס ליכלל שהרצו� ,

בכאו"א. בגילוי הוא מאלקות ח"ו נפרד להיות שלא המס"נ ועני� סגולה, ביחידי רק בגילוי

אמירת�),Â‰�‰ח) לזמ� בנוגע (ג� נשיאינו רבותינו במאמרי הדיוק גודל הידוע ע"פ
כללות מצד ה� הוא נדחה באב לתשעה הנ"ל דמאמר שהשייכות לומר, מסתבר

בהמאמר. המבוארי� דאור הפרטי� מצד וג� האור, עני� – דהמאמר התוכ�

ÔÈ�Ú‰Â(דוקא) הוא האור) מפני נדחה שיהי' רק (ולא לגמרי יתבטל שהחוש� דבכדי הוא,
הכלול אור גילוי ע"י – יותר ובפרטיות ב). סעי� (כנ"ל מוגבל בלתי אור גילוי ע"י
השמש אור וכמו החוש�. את להאיר הוא ענינו להמאור, מחו� שמתפשט דהאור במאור.
וענינו חשו�, מקו� הוא העול� דחלל שהמקו� להשמש), (מחו� העול� בחלל שמתפשט
הוא במאור הכלול והאור החוש�. מקו� להאיר הוא העול� בחלל המתפשט האור של
אוא"ס בי� דמהחילוקי� למעלה, הוא ועד"ז החוש�. עני� בו שיי� שאי� (דרגא) במקו�
אור דוגמת (שהוא הצמצו� שלאחרי והאור בעצמותו) הכלול (אור הצמצו� שקוד�
את להאיר הוא ענינו הצמצו� לאחרי שנמש� שהאור הוא, להמאור), מחו� המתפשט
בדר� הוא הצמצו� שלאחרי האור גילוי ע"י בעול� שישנו אלקות הגילוי ולכ�, העולמות.

בהתחדשות ואלקות בפשיטות מציאות בחלל40התחדשות. שמתפשט השמש אור [ע"ד .
בדר� הוא בו שמאיר והאור חשו�, מקו� הוא עצמו מצד העול� דחלל שהמקו� העול�,

תקע).38) (ע' ש� תער"ב המש�

ומס"נ.39) דלבא רעותא בעני� שיב ע' תרע"ט סה"מ ראה

"כח הוא המס"נ וכח הנשמה" "אור הוא שרעו"ד וש�,

הנשמה".

ואיל�.40) תתקלד ס"ע ח"ב תער"ב המש� ראה
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בפשיטות הוא אלקות הצמצו�, שקוד� אוא"ס גילוי בעול� וכשמאיר וחידוש]. ,40הוספה

כשהי' הצמצו�, קוד� שהי' [בדוגמת אלקות. שאינו לעני� כלל מקו� נתינת ישנו שלא ועד
העולמות לעמידת מקו� אז הי' שלא החלל, מקו� את ממלא ].41אוא"ס

Â‰ÊÂ,(�הצמצו שלפני (אוא"ס במאור הכלול אור גילוי ע"י הוא לגמרי החוש� שביטול
מוב� דמזה העולמות, את להאיר הוא שענינו כיו� הצמצו�, שלאחרי דהאור
דעול� והסתר שההעל� באופ� הוא זה אור גילוי לכ�, לגבי', מקו� תופסי� שהעולמות
שהגילוי הגילוי, כשמאיר ג� שישנו דעול� לההעל� דנוס� והיינו, עליו. להעלי� ביכלתו
שההעל� אפשר הנה (כנ"ל), התחדשות בדר� הוא זה אור גילוי שע"י בעול� אלקות
שבדר� גילוי לא ג� כלל, אלקות גילוי בעול� יהי' (שלא זה גילוי על ג� יעלי� דעול�

שיהי' ובכדי שלהאירlehiaהתחדשות). מהאור שלמעלה האור עצ� גילוי ע"י הוא החוש�
במדרש מ"ש וזהו לגבי'. מעלי� העול� אי� זה דאור העולמות, העתידה42את שהגאולה

שלמעלה להאור היא בזה שהכוונה לומר דיש כיבוי, בו שיי� שאי� היו� אור דוגמת היא
לגבי'. העל� שיי� שאי� לעולמות, משייכות

שיתבטלÍÈ¯ˆÂט) אפשר אי העולמות את דלהאיר האור שמצד כיו� דלכאורה, להבי�,
הגלות, חוש� יתבטל העתידה שבגאולה וזה האור), מפני שנדחה (ורק החוש�
(כמו עצמו העול� הרי לעולמות, משייכות שלמעלה חדש אור גילוי יהי' שאז מפני הוא
ח"ו. בגלות נשאר יהי' לעול�) השייכי� הגילויי� ג� כולל שלו, הגדרי� מצד שהוא

דמהטעמי� בזה, הביאור האור43ונקודת נמצא שבתחלה באופ� היתה שהבריאה זה על
שלכאורה (א� העולמות את דלהאיר האור נמש� דוקא וממנו לעולמות משייכות שלמעלה
השיי� שהאור בכדי הוא, לעולמות), ששיי� האור המשכת מלכתחילה להיות צרי� הי'

מש שלמעלה מהאור עכ"פ) (בהעל� בו יהי' דהג�לעולמות מוב�, ועפ"ז לעולמות. ייכות
העולמות, את דלהאיר מהאור שלמעלה האור עצ� גילוי ע"י יהי' הגלות חוש� שביטול
יאיר העתידה בגאולה שיהי' האור עצ� גילוי כי העול�, בגדרי (ג�) הגאולה תהי' מ"מ

בהעול�. – ועי"ז העולמות, את שלהאיר בהאור ג� בגילוי

Ê"ÙÚÂ�שמארי דזה הגלות, חוש� לביטול שבהמאמר דהעניני� השייכות לבאר יש
חוש� שביטול מפני שהוא לומר, יש במקורו, האור התכללות בעני� בהמאמר
וההתכללות הרצוא שטבע שמבאר וזה ח). סעי� (כנ"ל הכלול אור גילוי ע"י הוא הגלות
חוש� שביטול בכדי כי הוא, בכלי�, המלובש בהאור וג� התלבשות שבגדר בהאור ג� הוא
במקורו האור התכללות שעני� ע"י הוא העול�, בגדר יהי' הכלול) אור גילוי (שמצד הגלות

בכלי�. המלובש בהאור ג� הוא

חיי�41) אוצרות ב. ענ� ויושר) עגולי� (שער יא שער ע"ח

בתחלת�. שערי� ומבוא

ב.42) סעי� לעיל הובא

ואיל�.43) קסז ע' ח"ג מלוקט סה"מ בארוכה ראה
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בפשיטות הוא אלקות הצמצו�, שקוד� אוא"ס גילוי בעול� וכשמאיר וחידוש]. ,40הוספה

כשהי' הצמצו�, קוד� שהי' [בדוגמת אלקות. שאינו לעני� כלל מקו� נתינת ישנו שלא ועד
העולמות לעמידת מקו� אז הי' שלא החלל, מקו� את ממלא ].41אוא"ס

Â‰ÊÂ,(�הצמצו שלפני (אוא"ס במאור הכלול אור גילוי ע"י הוא לגמרי החוש� שביטול
מוב� דמזה העולמות, את להאיר הוא שענינו כיו� הצמצו�, שלאחרי דהאור
דעול� והסתר שההעל� באופ� הוא זה אור גילוי לכ�, לגבי', מקו� תופסי� שהעולמות
שהגילוי הגילוי, כשמאיר ג� שישנו דעול� לההעל� דנוס� והיינו, עליו. להעלי� ביכלתו
שההעל� אפשר הנה (כנ"ל), התחדשות בדר� הוא זה אור גילוי שע"י בעול� אלקות
שבדר� גילוי לא ג� כלל, אלקות גילוי בעול� יהי' (שלא זה גילוי על ג� יעלי� דעול�

שיהי' ובכדי שלהאירlehiaהתחדשות). מהאור שלמעלה האור עצ� גילוי ע"י הוא החוש�
במדרש מ"ש וזהו לגבי'. מעלי� העול� אי� זה דאור העולמות, העתידה42את שהגאולה

שלמעלה להאור היא בזה שהכוונה לומר דיש כיבוי, בו שיי� שאי� היו� אור דוגמת היא
לגבי'. העל� שיי� שאי� לעולמות, משייכות

שיתבטלÍÈ¯ˆÂט) אפשר אי העולמות את דלהאיר האור שמצד כיו� דלכאורה, להבי�,
הגלות, חוש� יתבטל העתידה שבגאולה וזה האור), מפני שנדחה (ורק החוש�
(כמו עצמו העול� הרי לעולמות, משייכות שלמעלה חדש אור גילוי יהי' שאז מפני הוא
ח"ו. בגלות נשאר יהי' לעול�) השייכי� הגילויי� ג� כולל שלו, הגדרי� מצד שהוא

דמהטעמי� בזה, הביאור האור43ונקודת נמצא שבתחלה באופ� היתה שהבריאה זה על
שלכאורה (א� העולמות את דלהאיר האור נמש� דוקא וממנו לעולמות משייכות שלמעלה
השיי� שהאור בכדי הוא, לעולמות), ששיי� האור המשכת מלכתחילה להיות צרי� הי'

מש שלמעלה מהאור עכ"פ) (בהעל� בו יהי' דהג�לעולמות מוב�, ועפ"ז לעולמות. ייכות
העולמות, את דלהאיר מהאור שלמעלה האור עצ� גילוי ע"י יהי' הגלות חוש� שביטול
יאיר העתידה בגאולה שיהי' האור עצ� גילוי כי העול�, בגדרי (ג�) הגאולה תהי' מ"מ

בהעול�. – ועי"ז העולמות, את שלהאיר בהאור ג� בגילוי

Ê"ÙÚÂ�שמארי דזה הגלות, חוש� לביטול שבהמאמר דהעניני� השייכות לבאר יש
חוש� שביטול מפני שהוא לומר, יש במקורו, האור התכללות בעני� בהמאמר
וההתכללות הרצוא שטבע שמבאר וזה ח). סעי� (כנ"ל הכלול אור גילוי ע"י הוא הגלות
חוש� שביטול בכדי כי הוא, בכלי�, המלובש בהאור וג� התלבשות שבגדר בהאור ג� הוא
במקורו האור התכללות שעני� ע"י הוא העול�, בגדר יהי' הכלול) אור גילוי (שמצד הגלות

בכלי�. המלובש בהאור ג� הוא

חיי�41) אוצרות ב. ענ� ויושר) עגולי� (שער יא שער ע"ח

בתחלת�. שערי� ומבוא

ב.42) סעי� לעיל הובא

ואיל�.43) קסז ע' ח"ג מלוקט סה"מ בארוכה ראה
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(וגבול)Â‰ÊÂיו"ד) ק� (ג�) הוא זה בפסוק ק� תיבת שפירוש לומר, דיש לחוש�, ש� ק�
את44לראשיתו שלהאיר בהאור רק מקו� נתינת לו יש החוש� שעני� היינו, .

ק� ונאמר האור. בעצ� ולא שש�myהעולמות, מפני הוא לחוש� ק� שיש (דזה לחוש�
האור בעצ� מקו� נתינת לו אי� שהחוש� זה כי ק�), לו אי� עצמו מצד אבל ק�, epi`yלו

(כיו� בראשו ק� לו אי� דעול� הגדר שמצד וכיו� להעול�. שיי� זה אי� עולמות, בגדר
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ק�. נק' והראש ההתחלה

"זמ�45) המאמר), בתחלת (הובא המדרש לשו� יומתק ועפ"ז

נת�mlerlנת� "זמ� ולא � באפילה" יעשה שני� dlit`lכמה

ש� "ק� הכתוב כלשו� בעול�", תהי' שני� כיjyeglכמה � "

דחוש� שהק� הוא לחוש� ש� ק� העול�.עני� מצד (ג�) יהי'

במדב"ר46) ספ"ג. ב"ר ג. בחוקותי טז. נשא תנחומא ראה

רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

ח"ב47) מלוקט בסה"מ נסמ� � ובכ"מ ג. ס"ע תרס"ו המש�

רמא. ע'
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מוגה בלתי

.Îבפרקי עני� הזהר, על אאמו"ר בהערות עני� פרש"י, ע� השבוע בפרשת עני� ללמוד שבת בכל נהוג
להרמב"�. הבחירה בית בהל' עני� ג� � המצרי�" ד"בי� ובשבתות אבות,

"מהיות מש"נ (ע"פ באב בתשעה ללמוד המותרי� עניני� אודות ידובר � לעיל שהובא המג"א פס"ד וע"פ
וגו'"). טוב

אינו ורש"י מקרא, של בפשוטו מוב� שאינו המרגלי� לסיפור בנוגע עני� בפרשתנו ישנו � לפרש"י בנוגע
ובהקדי�: זאת מבאר

לה�", גרמה באב בתשעה מרגלי� בכיית של "לילה רש"י: מפרש ב) א, (איכה בלילה" תבכה "בכה עה"פ
באב. בתשעה ביהמ"ק חורב� על הבכי' את גר� זה הרי חנ�, בכיית בכו ההוא שבלילה היות אומרת, זאת

החורב� עני� כללות ע� קשור � ואיל�) כב (א, בפרשתנו המסופר המרגלי� דחטא העני� שכללות מוב� ומזה
באב. דתשעה

האלה באנשי� איש יראה א� לאמר וישבע "ויקצו� � זה על שבא והעונש המרגלי� סיפור בהמש� והנה,
"יהושע וכ� לו), (ש�, גו'" יראנה הוא יפונה ב� כלב "זולתי נאמר: � לדֿלה) (ש�, גו'" הטובה האר� את גו'

לח). (ש�, וגו'" שמה יבוא הוא גו' נו� ב�

לאמר בגללכ� ה' התאנ� בי "ג� המרגלי�: לחטא כלל שיי� אינו שלכאורה עני� מובא � לז) (ש�, ובינתיי�
שמה". תבוא לא אתה ג�

משה על נגזר זה שמשו� ויודע מריבה", ד"מי הסיפור את חוקת בפ' כבר למד למקרא חמש הב� דהנה,
אל הזה הקהל את תביאו לא לכ� ישראל בני לעיני להקדישני בי האמנת� לא "יע� � לא"י יכנסו שלא ואהר�

יב). כ, (חוקת לה�" נתתי אשר האר�

כלל קשורה אינה שמה") תבוא לא אתה ("ג� לאר� נכנס לא רבינו שמשה הסיבה לגמרי: מוב� אינו וא"כ,
הי' המרגלי� חטא מזו: ויתירה מריבה", ד"מי העני� ע� אלא המרגלי�, חטא שנה,zligzaע� הארבעי�

הי' שמה") תבוא לא אתה ש"ג� לזה (הסיבה מריבה" ד"מי �meiqaוהסיפור שנה הארבעי�

סיפור לכללות � שמה" תבוא לא אתה ג� לאמר בגללכ� ה' התאנ� בי "ג� � זה דפסוק הקשר מהו וא"כ,
המרגלי�?!

של בפשוטו היא זו קושיא רש"יוהרי אי� ואעפ"כ, � המקרא מפשטני כמה זה על שנעמדי� (כפי מקרא
"התאנ�")! בתיבת פירושו (מלבד זה עני� מבאר

לקמ�. שיתבאר וכפי

לאר� להכנס ישראל זכו שאילו כמרז"ל � הגלות עני� כללות ע� קשור לא"י נכנס לא רבינו שמשה זה עני� וג�
משה. ידי שבמעשה הנצחיות עני� בדוגמת גלות, אחרי' שאי� דגאולה באופ� לאר� הכניסה היתה רבינו, משה ע"י

.‡Îלמסכת בהערותיו אבל הערות, אאמו"ר כתב לא דברי� דפ' הזהר על הנה � אאמו"ר להערות בנוגע
איכה. בתחילת שנאמר ע�" רבתי "העיר הפסוק מובא יז) ע' לוי"צ (תורת תענית

קטנה משיאי� שהיו יוחנ� רבי אמר רבא אמר � ע� רבתי "העיר סע"א) קד, (סנהדרי� מארז"ל ש� ומביא
" הרבה", בני� לה� שיהיו כדי לקט�, וגדולה אינ�izaxלגדול עצמ� מצד וקטנה שקט� אע"פ היינו, ע�",

וזהו ההולדה. עני� נפעל לקט�", וגדולה לגדול "קטנה גדול, הוא הזוג מבני אחד כאשר הנה להוליד, יכולי�
ד" וגדולה).izaxהעני� גדול ע� הנישואי� (ע"י וקטנה קט� אצל ג� ההולדה עני� את פועלי� שהיו ע�",

.·Îד"פרו העני� כללות אודות זה) על דובר לא שלאחרונה (אע"פ עוה"פ לעורר המקו� כא� � לזה בהמש�
ורבו":

כל שיכלו עד בא דוד ב� "אי� סע"א) סב, (יבמות כמרז"ל � הגאולה לעני� שיי� ורבו" ד"פרו העני� כללות
ש�). (פרש"י גו�" ששמו אוצר שבאותו נשמות שבגו�", נשמות
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מוגה בלתי

.Îבפרקי עני� הזהר, על אאמו"ר בהערות עני� פרש"י, ע� השבוע בפרשת עני� ללמוד שבת בכל נהוג
להרמב"�. הבחירה בית בהל' עני� ג� � המצרי�" ד"בי� ובשבתות אבות,

"מהיות מש"נ (ע"פ באב בתשעה ללמוד המותרי� עניני� אודות ידובר � לעיל שהובא המג"א פס"ד וע"פ
וגו'"). טוב

אינו ורש"י מקרא, של בפשוטו מוב� שאינו המרגלי� לסיפור בנוגע עני� בפרשתנו ישנו � לפרש"י בנוגע
ובהקדי�: זאת מבאר

לה�", גרמה באב בתשעה מרגלי� בכיית של "לילה רש"י: מפרש ב) א, (איכה בלילה" תבכה "בכה עה"פ
באב. בתשעה ביהמ"ק חורב� על הבכי' את גר� זה הרי חנ�, בכיית בכו ההוא שבלילה היות אומרת, זאת

החורב� עני� כללות ע� קשור � ואיל�) כב (א, בפרשתנו המסופר המרגלי� דחטא העני� שכללות מוב� ומזה
באב. דתשעה

האלה באנשי� איש יראה א� לאמר וישבע "ויקצו� � זה על שבא והעונש המרגלי� סיפור בהמש� והנה,
"יהושע וכ� לו), (ש�, גו'" יראנה הוא יפונה ב� כלב "זולתי נאמר: � לדֿלה) (ש�, גו'" הטובה האר� את גו'

לח). (ש�, וגו'" שמה יבוא הוא גו' נו� ב�
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משה על נגזר זה שמשו� ויודע מריבה", ד"מי הסיפור את חוקת בפ' כבר למד למקרא חמש הב� דהנה,
אל הזה הקהל את תביאו לא לכ� ישראל בני לעיני להקדישני בי האמנת� לא "יע� � לא"י יכנסו שלא ואהר�

יב). כ, (חוקת לה�" נתתי אשר האר�

כלל קשורה אינה שמה") תבוא לא אתה ("ג� לאר� נכנס לא רבינו שמשה הסיבה לגמרי: מוב� אינו וא"כ,
הי' המרגלי� חטא מזו: ויתירה מריבה", ד"מי העני� ע� אלא המרגלי�, חטא שנה,zligzaע� הארבעי�

הי' שמה") תבוא לא אתה ש"ג� לזה (הסיבה מריבה" ד"מי �meiqaוהסיפור שנה הארבעי�

סיפור לכללות � שמה" תבוא לא אתה ג� לאמר בגללכ� ה' התאנ� בי "ג� � זה דפסוק הקשר מהו וא"כ,
המרגלי�?!

של בפשוטו היא זו קושיא רש"יוהרי אי� ואעפ"כ, � המקרא מפשטני כמה זה על שנעמדי� (כפי מקרא
"התאנ�")! בתיבת פירושו (מלבד זה עני� מבאר

לקמ�. שיתבאר וכפי

לאר� להכנס ישראל זכו שאילו כמרז"ל � הגלות עני� כללות ע� קשור לא"י נכנס לא רבינו שמשה זה עני� וג�
משה. ידי שבמעשה הנצחיות עני� בדוגמת גלות, אחרי' שאי� דגאולה באופ� לאר� הכניסה היתה רבינו, משה ע"י

.‡Îלמסכת בהערותיו אבל הערות, אאמו"ר כתב לא דברי� דפ' הזהר על הנה � אאמו"ר להערות בנוגע
איכה. בתחילת שנאמר ע�" רבתי "העיר הפסוק מובא יז) ע' לוי"צ (תורת תענית

קטנה משיאי� שהיו יוחנ� רבי אמר רבא אמר � ע� רבתי "העיר סע"א) קד, (סנהדרי� מארז"ל ש� ומביא
" הרבה", בני� לה� שיהיו כדי לקט�, וגדולה אינ�izaxלגדול עצמ� מצד וקטנה שקט� אע"פ היינו, ע�",

וזהו ההולדה. עני� נפעל לקט�", וגדולה לגדול "קטנה גדול, הוא הזוג מבני אחד כאשר הנה להוליד, יכולי�
ד" וגדולה).izaxהעני� גדול ע� הנישואי� (ע"י וקטנה קט� אצל ג� ההולדה עני� את פועלי� שהיו ע�",

.·Îד"פרו העני� כללות אודות זה) על דובר לא שלאחרונה (אע"פ עוה"פ לעורר המקו� כא� � לזה בהמש�
ורבו":

כל שיכלו עד בא דוד ב� "אי� סע"א) סב, (יבמות כמרז"ל � הגאולה לעני� שיי� ורבו" ד"פרו העני� כללות
ש�). (פרש"י גו�" ששמו אוצר שבאותו נשמות שבגו�", נשמות
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לגו�, נשמה להוריד זוכי� וישראל) משה כדת וקידושי� חופה ע"י (שנישאו ואשה איש שכאשר מוב� ומזה
הגאולה. עני� את ה� מקרבי� עי"ז הנה ובנות, בני� הולדת ע"י

היא שנולד, תינוק אותו שנשמת יתכ� הרי � מה" עד יודע אתנו ולא גו' ראינו לא ש"אותותינו ומאחר
דוד!dpexg`dהנשמה ב� ביאת פועלת ולידתה גו�", ששמו אוצר "באותו שהיתה

ע מוב� מבטלי�ומזה שעי"ז יתכ� כי � יהודי ילד עוד לה� שיולד בישראל משפחות על לפעול נוגע כמה ד
"יכלו כאשר דוד, ב� ביאת את המונע הדבר שבגו�".lkאת נשמות

גדולות כספיות הוצאות תגרו� במשפחה נוס� ילד שלידת � בזה שעושי� החשבונות שכל בפשטות ומוב�
שע"י הידיעה לגבי אלו חשבונות נחשבי� במה הנה � וכו' המלעיגי� יאמרו ומה וכו', ואיֿנוחיות קשיי� יותר,
וזקניו, להוריו לילדיו, לעצמו, בנוגע הגאולה, עני� וכללות דוד ב� ביאת פועל הוא הרי יהודי ילד עוד לידת

ישראל! ולכלל

רבקה שרה ויעקב, יצחק אברה� עד לפנ"ז, שהיו הדורות לכל בנוגע ג� הגאולה נפעלת עי"ז מזו: ויתירה
בזה: והביאור � מישראל דכאו"א והסבתות הסבי� שה� ולאה, רחל

הגשמי שעוה"ז אע"פ וזאת � והסתר דהעל� באופ� ה� אלקות ועניני בעוה"ז, אלקות גילוי אי� הגלות בזמ�
וגמ"ח. עבודה תורה האד�, דעבודת העני� כללות נפעל שבו המקור הוא

באופ� העליוני� בעולמות אלקות גילוי שיהי' שככל � העליוני� שבעולמות אלקות לגילוי בנוגע מוב� ומזה
ית' לו דירה דעשיית העבודה כללות ע"י לעת"ל, שיהי' אלקות לגילוי בער� שלא זה הרי וכו', ביותר נעלה

בתחתוני�.

להגביהו צריכי� הדבר, כללות את להעלות רוצי� שכאשר הליווע'ר משל ועד"זezizgznוכידוע דוקא,
ית' לו דירה עשיית שע"י ההשתלשלות, סדר לכללות בכללותmipezgzaבנוגע בער� שלא עילוי נפעל דוקא,

ההשתלשלות. סדר

ההשתלשלות, סדר בכל הגאולה עני� נפעל � דוד ב� בא ועי"ז יהודי, ילד עוד נולד שכאשר מוב� ומזה
העליוני�. בעולמות עתה שנמצאי� הקודמי�, בדורות שהיו בנ"י כל נשמות כולל

ל"שכינתא בנוגע ג� הגאולה עני� נפעל � דוד ב� בא שעי"ז נוס�, יהודי ילד לידת ע"י מזו: ויתירה
בגלותא"!

יש כאשר ואפילו נוס�. יהודי ילד שיוולד להשתדל צריכי� אלא הנ"ל, חשבונות בכל להתחשב אי� ולכ�,
דינה (בדוגמת ילדה או נוס�, ילד לו שיוולד עי"ז שבטי�, י"ב לו שיהיו להשתדל צרי� שבטי�, י"א כבר לו

נוספת! יעקב) בת

.‚Îהזולת ע� לפעולה בנוגע זה:וכ� בעני�
לה� שנולד שע"י הוא וידע היא שתדע מבנ"י, ואחת אחד לכל לעיל האמור עני� להסביר להשתדל צריכי�

והשלימה. האמיתית הגאולה את ומקרבי� ממהרי� ה� הרי נוס�, יהודי ילד

באשמת� תלוי זה הרי � דוד) ב� ביאת פועל זה (שעני� שבזה העני� גודל יודעי� שאינ� יהודי� ישנ� וכאשר
זה! עני� לה� והסבירו סיפרו שלא אלו של

עסוק הרי � וכו' לזולת זה עני� ולהסביר ללכת פנאי לו ואי� אחרי�, בעניני� עסוק שהוא טוע� וכאשר
זה על הנה � וכו' בו תלוי כולו העול� שכל עד כולו, העול� לכל הנוגעי� ועניני� ביותר, חשובי� בעניני�
בראשוני� מ"ש (כידוע השונות האמתלאות את שיעזוב � ובעיקר החשובי�, עניניו כל את שיעזוב לו אומרי�
שנוגע עני� שזהו מאחר לעיל, האמור את לו ולהסביר הזולת על לפעול ויל� לא"), "אמת פירושה ש"אמתלא"

דוד! ב� לביאת

הוא צרי� � וכו' כדבעי לנוח עדיי� הספיק ולא כראוי, ה"עניבה" את לסדר הספיק לא עדיי� כאשר וג�
כו'. דוד ב� ביאת את ממהר שזה נוס�, יהודי ילד דלידת העני� גודל לזולת ולהסביר לרחוב לצאת

שזהו מאחר זה, עני� להבי� כדי "מקובל" להיות צריכי� לא � מישראל לכאו"א להסביר אפשר זה ועני�
שבגו�". נשמות כל שיכלו עד בא דוד ב� ש"אי� דתורה, בנגלה מארז"ל

zgiy`"nyz'd a`a dryz axr ,oefg zay ,mixac t"y

לעניני להגיע צרי� אינו � "חסיד" הוא א� ועד"ז כו', קבלה לעניני להגיע צרי� אינו � "מקובל" הוא וא�
ממהרת יהודי ילד שלידת יודע הוא הרי ואז זה, במארז"ל פשוטה באמונה להאמי� רק צרי� הוא כו': חסידות

דוד! ב� ביאת ופועלת

.„Îאלו אמות בד' ג� ולכ� � כפשוטו פעמי�" ואחד "מאה זה לעני� בנוגע דובר לא שעדיי� כנראה אבל
שסבור מצד או כו', צניעות עניני מצד � הנ"ל עניני� אודות הזולת ע� לדבר הראוי מ� זה שאי� הסוברי� ישנ�

בפועל! כ� להתנהג הזולת על לפעול יוכל שלא
יוכלו לא הלב, מ� היוצאי� בדברי� עמו ידברו כאשר שג� ולומר הזולת, של נשמתו את להערי� אתה מי
של נשמתו את להערי� יכול שאינ� ועאכו"כ להערי�, יכול אינ� נשמת� את בפועל? כ� להתנהג עליו לפעול

הזולת!

טובותו אבני� שלהערי� שכש� ומרגליות, טובות באבני� לסוחר אמר אדמו"ר מו"ח שכ"ק הסיפור כידוע
הישראלי! איש מעלת גודל את להערי� כדי "מבי�" להיות צריכי� כ� כמו "מבי�", להיות צריכי�

הזולת על לפעול לנסות שלא � ההפכי בכיוו� מנצלה הוא הרי הזולת, את שמערי� זו הערכה מזו: ויתירה
המתאי�! באופ� כ� להתנהג

בתניא הזק� אדמו"ר כמאמר זה הרי � ומצבו ממעמדו יותר נעלה באופ� הזולת את מערי� כאשר בשלמא
של ומצבו מעמדו הרי העני� אמיתית שמצד ובפרט רעי�", אהבת מצות שכר הפסיד לא � לא "וה� (פל"ב)
לקיי� מישראל כאו"א רוצה רצונו שבפנימיות הידוע הרמב"� כפס"ד ביותר, נעלה באופ� הוא מישראל כאו"א
להתנהג עליו לפעול לנסות רוצה אינו זה ומשו� ההפכי, בכיוו� הזולת את מערי� כאשר משא"כ הבורא: רצו� את

המתאי�! באופ�

כאו"א של ומצבו מעמדו להערכת בנוגע דתורה מנגלה הוכחה שרוצה הוא טוע� נגלה", "בעל שהוא ומאחר
מפורשת: מגמרא לזה הוכחה ישנה הנה � מישראל

"אפילו הנה פועלי�, שוכר אד� שכאשר איתא בישיבות!] הנלמדת [מסכתא במשנה) א (פג, ב"מ בגמרא
ולכ� ויעקב", יצחק אברה� בני שה� עמה�, חובת� ידי יצאת לא בשעתו, שלמה כסעודת לה� עושה אתה א�

כו'. לה� שית� למזונות בנוגע מלכתחילה עמה� להתנות צרי�

במעמד נמצא שהוא מוכח שמזה הזולת, אצל לעבוד עצמו את שמשכיר פועל אודות שמדובר שאע"פ והיינו,
בתור עצמו להשכיר שצרי� עד בסופה), (קידושי� פרנסתי" את "קפחתי שלכ� מעשי", את ד"הרעותי ומצב
עמה�, חובת� ידי יצאת לא בשעתו, שלמה כסעודת לה� עושה אתה א� "אפילו אעפ"כ, � הזולת אצל פועל

של מעלתו גודל את רואי� ובזה ויעקב". יצחק אברה� בני מישראל!e`k"`שה�

ממהרי� נוס�, יהודי ילד לידת שע"י לו ויסביר הלב, מ� היוצאי� בדברי� הזולת ע� ידבר שכאשר מוב� ומזה
שיתנהג עליו פועלי� שסוכ"ס בודאי הרי � והשלימה האמיתית הגאולה עני� וכללות דוד, ב� ביאת את ופועלי�

לפועל. בנוגע כ�

מאמר אדרבה: אלא המוסגר, מאמר אינו ובאמת � המוסגר מאמר הוא זה פעולתוgeztוכל שיפעל ויה"ר ,
בפועל. למעשה בנוגע

.‰Îאאמו"ר ביאור � לעניננו לקט�":בנוגע וגדולה לגדול קטנה "משיאי� � הנ"ל מארז"ל על
ז' ז"א, בחי' הוא וע' נוקבא, מלכות, בחי' הוא "ש�" ע'": ש� שמע, כמו הוא � לגדול קטנה "משיאי�

ע' היא שהע' ומאחר דכר. בחי' מיו"ד, כלולה מה� א' שכל ה�izaxמדות "ש�" שהאותיות אע"פ הנה ,

הע' ער� לפי הנה האותיותizaxבינוניות, � לגדול" קטנה "משיאי� וזהו קטנות. אותיות ה� "ש�",zephwdהרי
לע' ל"גדול", משיאי� "קטנה", מלכות, ז"א.izaxבחי' בחי' ,

היא והד' נוקבא. מלכות, בחי' הוא וד' דכר, ז"א, בחי' הוא אח ד'": אח אחד, כמו הוא � לקט� "וגדולה
ה�izaxד' "אח" והאותיות "גדולה", ,zephw'ד � לקט�" גדולה כו' "משיאי� וזהו "קט�". רבתי, הד' ער� לפי

izaxאותיות ל"אח", ל"קט�", משיאי� מלכות, בחי' "גדולה", ,zephw.ז"א בחי' ,

לקמ�. שיתבאר וכפי האד�. לעבודת בנוגע זה עני� מבואר אינו עדיי� אבל
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לעניני להגיע צרי� אינו � "חסיד" הוא א� ועד"ז כו', קבלה לעניני להגיע צרי� אינו � "מקובל" הוא וא�
ממהרת יהודי ילד שלידת יודע הוא הרי ואז זה, במארז"ל פשוטה באמונה להאמי� רק צרי� הוא כו': חסידות

דוד! ב� ביאת ופועלת

.„Îאלו אמות בד' ג� ולכ� � כפשוטו פעמי�" ואחד "מאה זה לעני� בנוגע דובר לא שעדיי� כנראה אבל
שסבור מצד או כו', צניעות עניני מצד � הנ"ל עניני� אודות הזולת ע� לדבר הראוי מ� זה שאי� הסוברי� ישנ�

בפועל! כ� להתנהג הזולת על לפעול יוכל שלא
יוכלו לא הלב, מ� היוצאי� בדברי� עמו ידברו כאשר שג� ולומר הזולת, של נשמתו את להערי� אתה מי
של נשמתו את להערי� יכול שאינ� ועאכו"כ להערי�, יכול אינ� נשמת� את בפועל? כ� להתנהג עליו לפעול

הזולת!

טובותו אבני� שלהערי� שכש� ומרגליות, טובות באבני� לסוחר אמר אדמו"ר מו"ח שכ"ק הסיפור כידוע
הישראלי! איש מעלת גודל את להערי� כדי "מבי�" להיות צריכי� כ� כמו "מבי�", להיות צריכי�

הזולת על לפעול לנסות שלא � ההפכי בכיוו� מנצלה הוא הרי הזולת, את שמערי� זו הערכה מזו: ויתירה
המתאי�! באופ� כ� להתנהג

בתניא הזק� אדמו"ר כמאמר זה הרי � ומצבו ממעמדו יותר נעלה באופ� הזולת את מערי� כאשר בשלמא
של ומצבו מעמדו הרי העני� אמיתית שמצד ובפרט רעי�", אהבת מצות שכר הפסיד לא � לא "וה� (פל"ב)
לקיי� מישראל כאו"א רוצה רצונו שבפנימיות הידוע הרמב"� כפס"ד ביותר, נעלה באופ� הוא מישראל כאו"א
להתנהג עליו לפעול לנסות רוצה אינו זה ומשו� ההפכי, בכיוו� הזולת את מערי� כאשר משא"כ הבורא: רצו� את

המתאי�! באופ�

כאו"א של ומצבו מעמדו להערכת בנוגע דתורה מנגלה הוכחה שרוצה הוא טוע� נגלה", "בעל שהוא ומאחר
מפורשת: מגמרא לזה הוכחה ישנה הנה � מישראל

"אפילו הנה פועלי�, שוכר אד� שכאשר איתא בישיבות!] הנלמדת [מסכתא במשנה) א (פג, ב"מ בגמרא
ולכ� ויעקב", יצחק אברה� בני שה� עמה�, חובת� ידי יצאת לא בשעתו, שלמה כסעודת לה� עושה אתה א�

כו'. לה� שית� למזונות בנוגע מלכתחילה עמה� להתנות צרי�

במעמד נמצא שהוא מוכח שמזה הזולת, אצל לעבוד עצמו את שמשכיר פועל אודות שמדובר שאע"פ והיינו,
בתור עצמו להשכיר שצרי� עד בסופה), (קידושי� פרנסתי" את "קפחתי שלכ� מעשי", את ד"הרעותי ומצב
עמה�, חובת� ידי יצאת לא בשעתו, שלמה כסעודת לה� עושה אתה א� "אפילו אעפ"כ, � הזולת אצל פועל

של מעלתו גודל את רואי� ובזה ויעקב". יצחק אברה� בני מישראל!e`k"`שה�

ממהרי� נוס�, יהודי ילד לידת שע"י לו ויסביר הלב, מ� היוצאי� בדברי� הזולת ע� ידבר שכאשר מוב� ומזה
שיתנהג עליו פועלי� שסוכ"ס בודאי הרי � והשלימה האמיתית הגאולה עני� וכללות דוד, ב� ביאת את ופועלי�

לפועל. בנוגע כ�

מאמר אדרבה: אלא המוסגר, מאמר אינו ובאמת � המוסגר מאמר הוא זה פעולתוgeztוכל שיפעל ויה"ר ,
בפועל. למעשה בנוגע

.‰Îאאמו"ר ביאור � לעניננו לקט�":בנוגע וגדולה לגדול קטנה "משיאי� � הנ"ל מארז"ל על
ז' ז"א, בחי' הוא וע' נוקבא, מלכות, בחי' הוא "ש�" ע'": ש� שמע, כמו הוא � לגדול קטנה "משיאי�

ע' היא שהע' ומאחר דכר. בחי' מיו"ד, כלולה מה� א' שכל ה�izaxמדות "ש�" שהאותיות אע"פ הנה ,

הע' ער� לפי הנה האותיותizaxבינוניות, � לגדול" קטנה "משיאי� וזהו קטנות. אותיות ה� "ש�",zephwdהרי
לע' ל"גדול", משיאי� "קטנה", מלכות, ז"א.izaxבחי' בחי' ,

היא והד' נוקבא. מלכות, בחי' הוא וד' דכר, ז"א, בחי' הוא אח ד'": אח אחד, כמו הוא � לקט� "וגדולה
ה�izaxד' "אח" והאותיות "גדולה", ,zephw'ד � לקט�" גדולה כו' "משיאי� וזהו "קט�". רבתי, הד' ער� לפי

izaxאותיות ל"אח", ל"קט�", משיאי� מלכות, בחי' "גדולה", ,zephw.ז"א בחי' ,

לקמ�. שיתבאר וכפי האד�. לעבודת בנוגע זה עני� מבואר אינו עדיי� אבל
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.ÂÎשקו"ט ישנה � עצמו) באב בתשעה (או באב תשעה בערב שחל בשבת אבות פרקי ללימוד בנוגע
וכו'. זו בשבת אבות פרקי ללמוד נוהגי� א� באחרוני�

ילמדו שלא לומר עניני שאי� ועאכו"כ וכו', גבוהי� הרי� בי� להכריע עניני אי� � בפועל למעשה ובנוגע
אחר!). למקו� ליל� צרי� � כו' ללמוד צריכי� שלא לשמוע שרוצה (מי זו בשבת אבות פרקי

צריכי� כיצד הוראה זו אי� אבל � שבת) בכל (כנהוג מנחה תפלת לאחרי ברבי� אבות פרקי אומר לא ולכ�,
ויגיע וכו', ההלכה בספרי יעיי� אחד שכל � לפועל ובנוגע זו. בשבת אבות פרקי ללימוד בנוגע בפועל להתנהג

בפועל.למסקנא להתנהג צרי� כיצד

להתנהג צרי� כיצד ויחליט בהלכה, יעיי� שכאו"א שאמרתי כפי אתנהג � זה בעני� בחדרי להנהגתי ובנוגע
בפועל. למעשה בנוגע

ממני]. הוראה ללא שיעשו עני� עוד יהי' � בזה הוראתי מהי שואלי� לא שבה� עניני� עוד שישנ� [וכמו

זה הרי � איכה ממגילת פסוק מובא שבה משנה ישנה אבות דפרקי שלישי שבפרק מאחר � לעניננו ובנוגע
באב. בתשעה ללמוד המותרי� מהדברי�

.ÊÎאפילו "מני� נאמר: הזק�) אדמו"ר שבסידור המשניות חלוקת (ע"פ ג' משנה אבות דפרקי שלישי בפרק
עליו". נטל כי וידו� בדד ישב כח) ג, (איכה שנאמר שכר, לו קובע שהקב"ה בתורה ועוסק שיושב אחד

ד" באופ� הוא לימודו כאשר שאפילו אומרת, המעלה`cgזאת בזה שאי� היינו, בתורה", ועוסק שיושב
ד"mipyד" המעלה בזה שאי� ועאכו"כ תורה", דברי ביניה� ויש [דהריdxyrשיושבי� בתורה" ועוסקי� שיושבי�

תורה ללמוד שמוכרח היו� במש� זמני� השינה,ecalישנ� שקוד� ברגעי� כגו�: אחרת), אפשרות לו (ואי�
על השכר גודל את וקובע עסקיו מכל פונה שהקב"ה היינו, שכר", לו קובע "הקב"ה אעפ"כ הנה וכיו"ב],

כו'. לימודו

כאשר שג� היינו, עליו", נטל כי וידו� בדד "ישב � באיכה שנאמר מהפסוק ראי' המשנה מביאה זה ועל
" ד"בדד", באופ� הוא עליו"`cgלימודו נטל "כי � שכר" לו קובע "הקב"ה אעפ"כ בתורה", ועוסק שיושב

כו'). שכר עליו (שהושל�

אזכיר אשר המקו� "בכל הפסוק אלא מאיכה, הפסוק מובא אינו שבה גירסא שישנה מובא בתויו"ט [והנה,
המקו� בכל שנאמר אחד, אפילו "ומני� � ו' במשנה לקמ� מובא זה (שפסוק וברכתי�" אלי� אבוא שמי את

כ�. אינה בסידורו הזק� אדמו"ר גירסת אבל גו'"). שמי את אזכיר אשר

הכתוב עליו שמעלה בתורה ועוסק שיושב אחד שאפילו "מני� (ועוד) ברמב"� המובאת הגירסא ישנה ועד"ז
שג � הוא הפסוק ופירוש עליו", נטל כי וידו� בדד ישב שנאמר כולה, התורה את קיי� לימודוכאילו כאשר �

צרי� אינו (כי בלחש" שונה שהוא יחידי השונה כדר� דקה, דממה קול "מלשו� וידו�", בדד ד"ישב באופ� הוא
בעבורו היתה כולה התורה כל נתינת "כאילו עליו", נטל "כי אעפ"כ הנה חבירו), מקול יותר קולו את להגבי'

בלבד".

ועוסק שיושב אחד שאפילו "מני� � לעיל שהובא כפי אלא � כ� אינה בסידורו הזק� אדמו"ר גירסת אבל
עליו"]. נטל כי וידו� בדד ישב שנאמר שכר, לו קובע שהקב"ה בתורה

להבי�: וצרי�

לטובה", ויצפה גלמוד ישב וצרה, אבל לו שארע "מי � בדד" "ישב הוא: באיכה זה דפסוק הפשוט הפירוש
עה"פ). (פרש"י זו" הגזירה עליו נשא הגזירות בעל "כי � עליו" נטל "כי כו'", המתנה לשו� � "וידו�"

ועוסק שיושב אחד "אפילו � זו במשנה המדובר להעני� זה, שבפסוק הפשוט דהפירוש השייכות מהי וא"כ,
לו קובע הקב"ה אודותxkyבתורה מדבר זה דפסוק הפשוט הפירוש הרי עליו", נטל כי וידו� בדד ישב שנאמר ,

התורה?! לימוד על שכר לתשלו� ענינו ומה וכו', הגלות גזירות

לקמ�. שיתבאר וכפי
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.ÁÎ:נפלא דבר רואי� זה ובעני�
פירוש ג� בה� יש איכה, שבמגילת רצויי� הבלתי העניני� שכל איכה למגילת הצ"צ ברשימות המבואר ידוע

`zeilrnl.הנ"ל במשנה מצינו שכ� ש� ומביא כו'. לטוב שנהפכי� היינו, ,

שהקב"ה דלמעליותא, באופ� גו'" וידו� בדד "ישב הפסוק את מפרשי� הנ"ל במשנה שג� אומרת, זאת
כו'. חסידות בדרושי המבואר בדוגמת � כו' שכר לו קובע

שיתבאר וכפי הפשוט. הפירוש ע� דלמעליותא, באופ� הפסוק פירוש שבי� הקשר מהו להבי� צרי� ואעפ"כ
לקמ�.

.ËÎ:הגלות עני� כללות ע� הקשור נפלא עני� ישנו � להרמב"� הבחירה בית בהלכות
מונח הארו� הי' שעלי' במערבו, הקדשי� בקדש מונחת היתה "אב� הרמב"�: כתב ביהב"ח מהל' ברפ"ד
עמוקות במטמוניות למטה הארו� בו לגנוז מקו� בו בנה ליחרב, שסופו וידע הבית את שלמה שבנה ובעת כו'.
בבית הקודש ארו� את תנו גו' ללוי� ויאמר שנאמר שלמה, שבנה במקו� וגנזו צוה המל� ויאשיהו ועקלקלות,

גו'". שלמה בנה אשר

המקו� על קאי � כא) ח, א' (מלכי� לארו�" מקו� ש� "ואשי� פקודי פ' בהפטרת שמ"ש הרגצ'ובי ומבאר
הארו�. את בו לגנוז כדי שלמה שבנה

שמחה ע� קשור ביהמ"ק בני� שכללות אע"פ הנה � ביהמ"ק את בנה המל� שלמה כאשר שג� אומרת, זאת
ביהמ"ק, בני� זה � לבו שמחת וביו� כו' חתונתו "ביו� ב) כו, (תענית כמרז"ל כו', גדולה

ארבעה ימי� ושבעת ימי� "שבעת � המל� שלמה ע"י ביהמ"ק חנוכת בעת שהיתה השמחה גודל וכידוע
היינו, כו'", הכפורי� יו� את ישראל עשו לא שנה "אותה א) ט, (יומא וכמרז"ל סה), ש�, (מלכי� יו�" עשר

הבא", עול� לחיי מזומני� כולכ� לה� ואמרה קול בת "יצתה ואעפ"כ ביוהכ"פ, ושמחו ושתו שאכלו

הארו� לגנוז מקו� בו "בנה ולכ� ליחרב", "שסופו כבר ידע � הבית" את שלמה שבנה "בעת אעפ"כ, הנה
כו'".

להבי�: וצרי�

עלי ה' מיד בכתב "הכל יט) כח, (דה"א כמ"ש המל�, לדוד שנמסרה המגילה ע"פ הי' ביהמ"ק בני� א)
הרי הארו�, את בו לגנוז מקו� ביהמ"ק בבני� המל� שלמה והוסי� בנה כיצד מוב�: אינו וא"כ � השכיל"

זאת?! לבנות נצטווה לא לכאורה

הארו� של מקומו הרי � ביהמ"ק חורב� קוד� שני� עשרות הארו� את לגנוז המל� יאשיהו צוה כיצד ב)
אחר?! במקו� ולהניחו מש� להוציאו אחד לא� רשות ואי� הקדשי�, בקדש הוא

את המל� יאשיהו גנז מדוע וא"כ, הקדשי�, בקדש יוהכ"פ עבודת עבור הארו� את צריכי� שהיו ובפרט
ע הקדשי�?!הארו� בקדש הארו� הי' לא זה שלאחרי שבשני� שביוהכ"פ כ� ביהמ"ק, חורב� קוד� שני� שרות

לקמ�. שיתבאר וכפי

.Ï�אחרו לפסוק בנוגע וה� ראשו�, לפסוק בנוגע ה� � איכה מגילת על בפרש"י עני� ג� לבאר המקו� כא�
(כדלקמ�).

על יהויקי� שר� אשר המגילה היא קינות, ספר כתב "ירמי' רש"י: מפרש איכה למגילת פירושו בתחילת
הגבר, אני עליו הוסי� שוב יוע�. איכה יעיב איכה ישבה איכה ביתו"ת, אל"� שלש בה והי' האש. על האח
שלש". כנגד שלש כהמה, רבי� דברי� עליה� נוס� ועוד לב) לו, (ירמי' שנאמר ביתו"ת, אל"� שלש שהוא

על אשר האש "אל להשליכה צוה המל�, בפני המגילה את קראו שכאשר ואיל�) כא (ש�, בירמי' וכמסופר
על היו אשר הראשוני� הדברי� את עלי' וכתוב אחרת מגילה ל� קח "שוב לירמי' הקב"ה צוה ואז האח",
הפרק שזהו כהמה", רבי� דברי� עליה� נוס� "ועוד ומסיי� כח), (ש�, יהויקי�" שר� אשר הראשונה המגילה

שלש". כנגד שלש כו' ביתו"ת אל"� שלש "שהוא הגבר", "אני
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.ÁÎ:נפלא דבר רואי� זה ובעני�
פירוש ג� בה� יש איכה, שבמגילת רצויי� הבלתי העניני� שכל איכה למגילת הצ"צ ברשימות המבואר ידוע

`zeilrnl.הנ"ל במשנה מצינו שכ� ש� ומביא כו'. לטוב שנהפכי� היינו, ,

שהקב"ה דלמעליותא, באופ� גו'" וידו� בדד "ישב הפסוק את מפרשי� הנ"ל במשנה שג� אומרת, זאת
כו'. חסידות בדרושי המבואר בדוגמת � כו' שכר לו קובע

שיתבאר וכפי הפשוט. הפירוש ע� דלמעליותא, באופ� הפסוק פירוש שבי� הקשר מהו להבי� צרי� ואעפ"כ
לקמ�.

.ËÎ:הגלות עני� כללות ע� הקשור נפלא עני� ישנו � להרמב"� הבחירה בית בהלכות
מונח הארו� הי' שעלי' במערבו, הקדשי� בקדש מונחת היתה "אב� הרמב"�: כתב ביהב"ח מהל' ברפ"ד
עמוקות במטמוניות למטה הארו� בו לגנוז מקו� בו בנה ליחרב, שסופו וידע הבית את שלמה שבנה ובעת כו'.
בבית הקודש ארו� את תנו גו' ללוי� ויאמר שנאמר שלמה, שבנה במקו� וגנזו צוה המל� ויאשיהו ועקלקלות,

גו'". שלמה בנה אשר

המקו� על קאי � כא) ח, א' (מלכי� לארו�" מקו� ש� "ואשי� פקודי פ' בהפטרת שמ"ש הרגצ'ובי ומבאר
הארו�. את בו לגנוז כדי שלמה שבנה

שמחה ע� קשור ביהמ"ק בני� שכללות אע"פ הנה � ביהמ"ק את בנה המל� שלמה כאשר שג� אומרת, זאת
ביהמ"ק, בני� זה � לבו שמחת וביו� כו' חתונתו "ביו� ב) כו, (תענית כמרז"ל כו', גדולה

ארבעה ימי� ושבעת ימי� "שבעת � המל� שלמה ע"י ביהמ"ק חנוכת בעת שהיתה השמחה גודל וכידוע
היינו, כו'", הכפורי� יו� את ישראל עשו לא שנה "אותה א) ט, (יומא וכמרז"ל סה), ש�, (מלכי� יו�" עשר

הבא", עול� לחיי מזומני� כולכ� לה� ואמרה קול בת "יצתה ואעפ"כ ביוהכ"פ, ושמחו ושתו שאכלו

הארו� לגנוז מקו� בו "בנה ולכ� ליחרב", "שסופו כבר ידע � הבית" את שלמה שבנה "בעת אעפ"כ, הנה
כו'".

להבי�: וצרי�

עלי ה' מיד בכתב "הכל יט) כח, (דה"א כמ"ש המל�, לדוד שנמסרה המגילה ע"פ הי' ביהמ"ק בני� א)
הרי הארו�, את בו לגנוז מקו� ביהמ"ק בבני� המל� שלמה והוסי� בנה כיצד מוב�: אינו וא"כ � השכיל"

זאת?! לבנות נצטווה לא לכאורה

הארו� של מקומו הרי � ביהמ"ק חורב� קוד� שני� עשרות הארו� את לגנוז המל� יאשיהו צוה כיצד ב)
אחר?! במקו� ולהניחו מש� להוציאו אחד לא� רשות ואי� הקדשי�, בקדש הוא

את המל� יאשיהו גנז מדוע וא"כ, הקדשי�, בקדש יוהכ"פ עבודת עבור הארו� את צריכי� שהיו ובפרט
ע הקדשי�?!הארו� בקדש הארו� הי' לא זה שלאחרי שבשני� שביוהכ"פ כ� ביהמ"ק, חורב� קוד� שני� שרות

לקמ�. שיתבאר וכפי

.Ï�אחרו לפסוק בנוגע וה� ראשו�, לפסוק בנוגע ה� � איכה מגילת על בפרש"י עני� ג� לבאר המקו� כא�
(כדלקמ�).

על יהויקי� שר� אשר המגילה היא קינות, ספר כתב "ירמי' רש"י: מפרש איכה למגילת פירושו בתחילת
הגבר, אני עליו הוסי� שוב יוע�. איכה יעיב איכה ישבה איכה ביתו"ת, אל"� שלש בה והי' האש. על האח
שלש". כנגד שלש כהמה, רבי� דברי� עליה� נוס� ועוד לב) לו, (ירמי' שנאמר ביתו"ת, אל"� שלש שהוא

על אשר האש "אל להשליכה צוה המל�, בפני המגילה את קראו שכאשר ואיל�) כא (ש�, בירמי' וכמסופר
על היו אשר הראשוני� הדברי� את עלי' וכתוב אחרת מגילה ל� קח "שוב לירמי' הקב"ה צוה ואז האח",
הפרק שזהו כהמה", רבי� דברי� עליה� נוס� "ועוד ומסיי� כח), (ש�, יהויקי�" שר� אשר הראשונה המגילה

שלש". כנגד שלש כו' ביתו"ת אל"� שלש "שהוא הגבר", "אני
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להבי�: וצרי�

ולבאר להקדי� רש"י צרי� מה לש� וא"כ, הכתובי�, פשטות פירוש את לבאר הוא רש"י של ענינו א)
זה?! ספר כתב מי נפק"מ למאי � קינות" ספר כתב ש"ירמי'

פרש"י של ענינו זה אי� אבל � התנ"� מספרי כאו"א את כתב מי הגמרא מבארת ואיל�) סע"ב (יד, [בב"ב
הכתובי�]. פשטות על בפירושו זאת לפרש

אשר ה' דברי כל את ירמיהו מפי ברו� ויכתוב נרי' ב� ברו� את ירמיהו "ויקרא נאמר: ד) (ש�, בירמי' ב)
ש" רש"י אומר מדוע מוב�: אינו וא"כ � ספר" מגילת על אליו נכתבinxi'דבר זה ספר הרי קינות", ספר כתב

נרי'?jexaע"י ב�

איכה". "ספר ולא קינות", "ספר רש"י אומר מדוע ג)

יוע�", איכה יעיב, איכה ישבה, "איכה הפרקי� ג' את כולל קינות" ש"ספר מוב� בפרש"י הביאור ע"פ ד)
ישנ איכה במגילת הרי מוב�: אינו עדיי� אבל שלש". כנגש שלש כו' הגבר אני עליו הוסי� "שוב פרקואח"כ ו

זה?! פרק לכתיבת בנוגע מאומה מבאר רש"י אי� ומדוע וגו'", לנו היה מה ה' "זכור � חמישי

כמ"פ וכמדובר איכה, מגילת לכללות אלא דוקא, בדד" ישבה "איכה לתיבות שיי� אינו זה רש"י פירוש ה)
ראשונות) תיבות ב' (או הראשונה התיבה את רק מביא הוא הרי העני�, כללות על פירוש מפרש רש"י שכאשר
[בדוגמת העני� כללות על הוא פירושו כי זה), שלאחרי התיבות על (לרמז "וגו'" מוסי� ואינו זה, שבעני�

ו)]. כח, (תצוה ל"אפוד" בנוגע פרש"י

"איכה התיבות בהעתקת מסתפק ואינו "בדד", תיבת ג� מהפסוק רש"י מעתיק מדוע מוב�: אינו וא"כ
ישבה"?

משו� זה הרי � בלבד "איכה" תיבת בהעתקת מסתפק ואינו "ישבה", תיבת מעתיק שרש"י מה בשלמא
היו לא בלבד, "איכה" תיבת מעתיק הי' וא� יוע�", ו"איכה יעיב" "איכה ג� נאמר ישבה" "איכה שמלבד
מעתיק מה לש� מוב�: אינו אבל "ישבה", תיבת ג� להעתיק צרי� ולכ� כוונתו, "איכה" תיבת לאיזו יודעי�

"בדד"? תיבת ג�

לקמ�. שיתבאר וכפי

.‡Ïדהפצת העבודה וכללות באב, ותשעה באב תשעה דערב העבודה לכללות בנוגע � העיקר הוא והמעשה
כו'. הידועי� מה"מבצעי�" החל המעיינות, והפצת היהדות

בימי� הנ"ל בכל ההוספה ע"י ובמיוחד בכלל, הגלות זמ� במש� ועבודתנו מעשינו בכללות ההוספה וע"י
והשלימה. האמיתית בגאולה דלעת"ל, לגילויי� זוכי� � אלו

ג� אומרת: זאת טפחי�, מעשרה למטה כפשוטה, גאולה שצריכי� � מהר"ש אדמו"ר כ"ק פתג� וכידוע
אלא מספיק, זה אי� � הצ"צ אדמו"ר שאמר כפי כו', הלקו"ת הדפסת מצד ברוחניות, הגאולה עני� ישנו כאשר

כפשוטה. גאולה צריכי�

האמיתית בגאולה שהרי � הרוחנית לגאולה בנוגע ג� עילוי נפעל כפשוטה, בגשמיות הגאולה ע"י ואדרבה:
ע� קשור משיח של דתורתו שהעילוי אומרת, זאת משיח, של תורתו ללמוד יזכו צדקנו, משיח ע"י והשלימה

כפשוטה. הגאולה

בנוגע הוא זה כל הרי � משיח של תורתו ג� כולל וזה א', פע� רק הי' דמ"ת העני� שכללות oznlואע"פ

ע"י בנוגעd"awdתורה משא"כ ,zlawlע"י שכלוi"paהתורה אופ� לפי תלוי העני�(שזה כללות הרי וכו'),
כפשוטה. גאולה דלעת"ל, הגאולה ע"י יהי' משיח של תורתו דקבלת

צדקנו. משיח בביאת ממש, בקרוב

* * *
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.·Ïבי "ג� הפסוק לכללות בנוגע מקרא של בפשוטו הקושיא מבאר אינו מדוע � לפרש"י בנוגע הביאור
גו'": ה' התאנ�

יראה "א� הפסוק: לאחרי � אחר באופ� הכתובי� סדר להיות צרי� הי' לכאורה נוספת: קושיא ובהקדי�
לבז אמרת� אשר "וטפכ� הפסוק לבוא צרי� הי' גו'", הטובה האר� את הזה הרע הדור האלה באנשי� איש
ו"יהושע גו'" יפונה ב� כלב "זולתי הפסוקי� ע� הכתוב מפסיק ומדוע לט), (פסוק גו'" שמה יבואו ה� וגו' יהי'

גו'"? נו� ב�

היינו, העול�), (בלשו� המוסגר" "מאמר ע"ד ה� אלו שפסוקי� בפשטות מבי� למקרא חמש הב� אלא
בתור מביא כו', בניה� רק אלא לאר� להיכנס זכו לא דור שאותו וענש�, המרגלי� מעשה סיפור שבאמצע
ב� "כלב אלא לאר�, נכנסו שלא המרגלי� דור בכלל היו לא נו� ב� ויהושע יפונה ב� שכלב המוסגר מאמר

שמה". יבוא הוא גו' נו� ב� ו"יהושע גו'", יראנה הוא יפונה

ולדוגמא: � המוסגר" ד"מאמר העני� אודות רש"י בפירוש כבר למד למקרא חמש והב�

יחֿיט), יח, (וירא וגו'" בניו את יצוה אשר למע� ידעתיו כי גו' עצו� גדול לגוי יהי' היו "ואברה� עה"פ
המוסגר מאמר בתור ה� אלו שפסוקי� אומרת, זאת ברכו", והזכירו הואיל לברכה, צדיק "זכר רש"י: מבאר

לברכה". צדיק ד"זכר העני� שישנו מאחר אגב, בדר� זאת ומזכירי� המדובר, בעני�

ו, (וארא פרעה" אלי ישמע ואי� שפתי� ערל אני ה� ה' לפני משה "ויאמר עה"פ וארא: בפ' מצינו ועד"ז
שהפסיק כיו� כא� הכתוב ושנה אלי, שמעו לא ישראל בני ה� למעלה שאמר האמירה "היא רש"י: מפרש ל),

הראשונות". על נחזור האומר כאד� השיטה היא וכ� העני�.

ישנו פרעה", אל שליחותו דבר ועל ישראל דבר "על למשה הקב"ה דציווי הסיפור שבאמצע אומרת, זאת
עד לוי של שבטו ליחס שהוזקק "מתו� ולכ� נתייחסו, ובמי ואהר� משה נולדו האי� "ללמדנו המוסגר מאמר

תולדות דר� ליחס� התחיל כו' ואהר� לפנ"ז.משה שהתחיל העני� את ממשי� ואח"כ יגֿיד), ש�, (פרש"י כו'" �
לעניננו. בנוגע מוב� ועד"ז

.‚Ï:�מוב אינו עדיי� אבל
לכלב, יהושע בי� שינוי ישנו מדוע � לאר� נכנסו ולכ� המרגלי�, בחטא חטאו לא ויהושע שכלב מאחר
ינחילנה הוא גו' שמה יבוא "הוא נאמר יהושע לגבי ואילו האר�", את את� ולו יראנה "הוא נאמר לכלב שבנוגע
בנ"י?! של המנהיג יהי' הוא מזו: יתירה אלא כלב), (כמו לאר� יכנס שיהושע בלבד זו לא היינו, ישראל", את

אתה ג� לאמר בגללכ� ה' התאנ� בי "ג� יהושע) אודות להפסוק כלב אודות הפסוק (בי� בינתיי� נאמר ולכ�
"יהושע לכ� לאר�, נכנס לא רבינו שמשה היות ישראל": את "ינחילנה יהושע מדוע מוב� שעפ"ז ש�", תבוא לא
לכלב. יהושע בי� לאר� הכניסה באופ� השינוי טע� וזהו ישראל". את ינחילנה הוא גו' לפני� העומד נו� ב�

מריבה" "מי ע� אלא המרגלי�, חטא ע� קשורה אינה לאר� רבינו משה נכנס לא שבגללה שהסיבה ואע"פ
� כנ"ל) שנה, הארבעי� בסיו� הי' מריבה" ד"מי והעני� שנה, הארבעי� בתחילת הי' המרגלי� שחטא (ובפרט

ה' התאנ� בי "ג� באמרו זה עני� מדגיש עצמו הפסוק ":mkllbaהנה

" אלא המרגלי�, חטא מצד אינה � ש�" תבוא לא אתה ג� לאמר גו' ה' התאנ� בי ש"ג� לזה ",mkllbaהסיבה

שעי"ז לאר�, שנכנסו הדור חמשmdyבגלל שהב� (כפי מריבה" ד"מי העני� אירע כו', רבינו משה את הכעיסו
לאר�. יכנס שלא רבינו משה על נגזר ולכ� כבר), למד למקרא

למקרא חמש לב� בפשטות מוב� לעיל האמור כי � מאומה הנ"ל בכל לפרש צרי� אינו שרש"י מוב� ועפ"ז
ואיל�). 10 ע' חי"ד לקו"ש ג� ראה הנ"ל (בכל רש"י פירוש לולי ג�

.„Ï:איכה מגילת על בפרש"י הביאור
כתב מי נאמר איכה) ממגילת (לבד מה� א' בכל הרי המגילות, מחמשת א' לומד למקרא חמש הב� כאשר
חמשה לומד כאשר ועד"ז וכיו"ב, גו'", דוד ב� קהלת "דברי בתחילתה נאמר קהלת במגילת ולדוגמא: זו, מגילה

התנ"� מספרי א' לומד וכאשר רבינו, משה ע"י נאמר שזה יודע הוא הרי תורה, וכיו"ב,חומשי וירמי' ישעי' ,
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(חגי זאת כתב מי הספר בש� מודגש מה� א' שבכל עשר, לתרי בנוגע ועד"ז זאת, כתב מי הספר בש� מודגש
וכיו"ב). ומלאכי זכרי'

הא� לדעת רוצה הוא זו? מגילה כתב מי שאלה: אצלו מתעוררת איכה, מגילת ללמוד מתחיל כאשר ולכ�,
רוצה הוא הרי לומד, שהוא עני� שכל בפשטות (וכמוב� אחר מישהו ע"י או רבינו, משה ע"י נכתבה זו מגילה

וכיו"ב)?! בתושבע"פ או בתושב"כ עני� זהו הא� לדעת

" רש"י: מפרש יהויקי�inxi'ולכ� שר� אשר ל"מגילה בנוגע בירמי' ממש"נ הוכחה ומביא קינות", ספר כתב
האש". על האח על

.‰Ï:"איכה "ספר ולא קינות" "ספר רש"י שכתב בזה הביאור
בתיבת המתחילי� לפרקי� רק שכוונתו לפרש יכולי� היו איכה", "ספר הלשו� את כותב הי' רש"י א� א)

שכוונתו להדגיש קינות", "ספר רש"י כתב ולכ� בתיבתlkl"איכה", המתחילי� לפרקי� רק (לא איכה מגילת
קינות". "ספר � ענינה שכללות "איכה"),

סימ� � איכה מגילת בסיו� המובא המסורה מסימ� ג� וכמוב� קינות". "ספר בש� ג� נקראת איכה מגילת ב)
w"wziהפסוק את הספר בסו� כופלי� אלו ספרי� [שבארבעה (איכה) קינות קהלת, עשר, תרי ישעי', ר"ת: שזהו ,

הוצר� תוכחה, בדברי שמסיימי� "מפני איכה בסו� כפרש"י טוב, בדבר לסיי� כדי האחרו�, הפסוק שלפני
יתק" דסימ� ק' שהאות ומאחר וקהלת"], עשר ותרי ישעי' וכ� אחרת. פע� שלפניו מקרא מגילתwלכפול על קאי

" בש� נקראת זו שמגילה הוכחה זה הרי ינות".wאיכה,

.ÂÏזה עני� כי מאומה, לפרש רש"י צרי� אי� � וגו'") לנו הי' מה ה' ("זכור שבאיכה החמישי לפרק בנוגע
רש"י: שמביאו בירמי' הפסוק מתוכ� בפשטות מוב�

שלש",בפס כנגד "שלש � פירושו ש"כהמה" רש"י ומפרש כהמה", רבי� דברי� עליה� נוס� "ועוד נאמר וק
ישבה, איכה � ביתו"ת אל"� "שלש כנגד ביתו"ת", אל"� "שלש ישנ� זה שבפרק הגבר", "אני הפרק על וקאי

יוע�". איכה יעיב, איכה

" במ"ש רמוז הגבר" "אני שהפרק מאחר מוב�: אינו עדיי� "דברי�dndkולכאורה נאמר מה לש� � "miax,"

"רבי�")? תיבת (ללא כהמה" רבי� דברי� עליה� נוס� "ועוד לומר אפשר הי' לכאורה

לנו הי' מה ה' "זכור � איכה שבמגילת החמישי הפרק על קאי "רבי�" תיבת � בפשטות מוב� בזה והביאור
מקרא. של בפשוטו מוב� זה עני� כי זאת, לבאר רש"י צרי� לא ולכ� וגו'".

.ÊÏ:'ה לעבודת בנוגע אאמו"ר בהערות הביאור
דכר ומלכות, דז"א העניני� ב' � דמשפיע באופ� וה� דמקבל, באופ� ה� להיות צריכה האד� עבודת כללות

בזה: והביאור ונוקבא.

בבחי' היא העבודה ותכליתlawnהתחלת העבודה, התחלת רק זוהי אבל עול. דקבלת באופ� עבודה בלבד,
פירוש� את להבי� מבלי התורה פסוקי שילמד היינו, בלבד, עול דקבלת העבודה באופ� שישאר אינה הכוונה
לבב� ד"בכל באופ� להיות צריכה העבודה אלא כו'), הקב"ה של שמותיו ה� התורה שתיבות הידיעה (מצד כו'
שתובעת כפי � כו' ומדותיו שכלו כולל ה', בעבודת חדורה להיות צריכה מציאותו שכללות היינו, נפש�", ובכל
ד"יחוד לאופ� ועד דוקא, והשגה בהבנה להיות צרי� שהלימוד התורה, ללימוד בנוגע ועד"ז חב"ד. חסידות תורת

בבחי' היא זו ועבודה בתניא). (כמבואר עני�ritynנפלא" את כולל שזהו וכמוב� וכו', בתורה שמחדש היינו, ,

כו'. הזולת על להשפיע � כפשוטו ההשפעה

מלכות. בחי' בלבד, והארה ש� "שמע"), (שבתיבת "ש�" בתיבת מרומזת עול דקבלת העבודה והנה
כל ללא עול, דקבלת באופ� רק היא עבודתו שכל פשוט, עבד עבודת למעלת בנוגע תרס"ו בהמש� וכמבואר

כו'. ותענוג הרגש

תענוג הוא שהתענוג אלא כו', ותענוג ברצו� העבד עבודת � מזה זוoec`dולמעלה ועבודה ש�). (כמבואר
האמצעי, לאדמו"ר מואב את תצר אל בד"ה [וכמבואר מיו"ד שכלולי� כפי מדות ז' ז"א, רבתי, בע' מרומזת
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כולל רבתי הע' ולכ� כו', ראשונות לג' בנוגע העבודה תהי' ולעת"ל מדות, לז' בנוגע היא עתה העבודה שעיקר
של ה� כו' והתענוג שההרגש ומאחר מדות], ז' דע'oec`dרק באופ� זה הרי ,izax.השלימות תכלית ,

ד' ד"אחד", העבודה באה � (כנ"ל) וז"א מלכות בחי' רבתי, וע' "ש�" "שמע", דבחי' העבודה ולאחרי
מלכות: בחי' רבתי,

"נקבה בעלה", עטרת חיל ד"אשת באופ� הספירות, מכל למעלה המלכות ספי' תהי' שלעת"ל בכ"מ מבואר
וכו'. גבר" תסובב

ישנה הזה בזמ� שג� מוב� הגלות, זמ� במש� ועבודתנו במעשינו תלויי� דלעת"ל הגילויי� שכל ומאחר
"מעשינו בלשו� ג� ומרומז כו'. עול דקבלת באופ� עבודה המלכות, דספי' העבודה באופ� מיוחדת מעלה

כו'. עול וקבלת דכפי' באופ� עבודה � ועבודתינו"

ו"אחד": "שמע" בתיבות הנ"ל עבודה אופני ב' מרומזי� � יותר ובכללות

עני� מלבד כו', פרטי� אי� ובזה בלבד, עול וקבלת שמיעה דביטול, באופ� העבודה על מורה "שמע" תיבת
עול. הקבלת

פרטי�: כו"כ בה שיש "אחד" תיבת בדוגמת כו', פרטי� ע� והשגה, בהבנה העבודה על מורה "אחד" ותיבת
שזוהי עול�, של אלופו הא', לגבי בטלי� והד' והח' כו', עול� של ואלופו העול�, רוחות ד' ואר�, רקיעי� ז'

בכ"מ. כמבואר "יחיד", לגבי "אחד" מעלת

כש� אחד", ושמו אחד ה' יהי' ההוא "ביו� היעוד לקיו� זוכי� � לעיל האמור באופ� העבודה כללות וע"י
בגלוי. נקרא אני כ� נכתב שאני

.ÁÏ:אבות דפרקי במשנה הביאור
ד" ומצב במעמד נמצא שיהודי העובדה ועאכו"כ`cgעצ� כו'", שיושבי� "שני� (לא בתורה" ועוסק שיושב

היע יקויי� לעת"ל דהרי הגלות, זמ� אודות שמדובר מוכיח זה הרי כו'"), שיושבי� האר�"עשרה ד"מלאה וד
מזו: ויתירה בתורה, ועוסקי� שיושבי� דשני� באופ� התורה לימוד יהי' ואז מכסי�", לי� כמי� ה' את דעה

dxyr" של מציאות תהי' ולא כו'), דפרהסיא העני� (שלימות בתורה ועוסקי� ועוסק`cgשיושבי� שיושב
בתורה".

הכתוב: כפשטות � עליו" נטל כי וידו� בדד "ישב הפסוק פירוש וזהו

בזמ� נמצא כאשר ד"ישבzelbdג� באופ� לימודו שאז ,cca" ,"cg`הנהגתו הנה בתורה", ועוסק שיושב
"ידו�", אלא וכו', ככה ה' עשה למה בטענות בא ואינו חשבונות עושה שאינו היינו, ד"ידו�", באופ� היא
הגזירה עליו נשא הגזירות ש"בעל יודע הוא עליו", נטל "כי � לזה והטע� וכו', התורה בלימוד עבודתו וממשי�

עבודתו. לעבוד וממשי� כו', בגלות נמצא מדוע חשבונות עושה אינו ולכ� זו",

שהוא יחידי השונה כדר� דקה, דממה קול "לשו� וידו�", בדד ד"ישב באופ� הוא לימודו כאשר ג� ולאיד�:
התורה כל נתינת "כאילו שנחשב ועד עליו", נטל "כי שנאמר שכר", לו קובע "הקב"ה הנה, בלחש", שונה

בלבד". בעבורו היתה כולה

הפשוט הפירוש ע� קשור כו') שכר לקבלת בנוגע � (למעליותא זה בפסוק המשנה שפירוש אי� מוב� ועפ"ז
כו'. הגלות לזמ� בנוגע � זה שבפסוק

העניני� שכל � לאיכה ברשימות הצ"צ שמבאר נקודה אותה בגלוי רואי� זו שבמשנה לעיל וכאמור
דלמעליותא. באופ� ג� ה� איכה, במגילת המבוארי�

"ישב ד"בדד", העני� לכללות בנוגע מוב� ישבהccaועד"ז "איכה ג�ccaוידו�", ישנו זה שעני� � "

ד"בטח העני� כללות שזהו יעקב".ccaלמעליותא, עי�

.ËÏ:�"להרמב ביהב"ח בהל' הביאור
בביהמ"ק וה� השני, בביהמ"ק (ה� הארו� שנגנז לאחרי הקדשי� בקדש יוהכ"פ עבודת היתה כיצד לבאר כדי

בק היתה "אב� הרמב"� כותב � גנזו) שיאשיהו לאחר � במערבוהראשו� הקדשי� מונח,ilry'דש הארו� הי'
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כולל רבתי הע' ולכ� כו', ראשונות לג' בנוגע העבודה תהי' ולעת"ל מדות, לז' בנוגע היא עתה העבודה שעיקר
של ה� כו' והתענוג שההרגש ומאחר מדות], ז' דע'oec`dרק באופ� זה הרי ,izax.השלימות תכלית ,

ד' ד"אחד", העבודה באה � (כנ"ל) וז"א מלכות בחי' רבתי, וע' "ש�" "שמע", דבחי' העבודה ולאחרי
מלכות: בחי' רבתי,

"נקבה בעלה", עטרת חיל ד"אשת באופ� הספירות, מכל למעלה המלכות ספי' תהי' שלעת"ל בכ"מ מבואר
וכו'. גבר" תסובב

ישנה הזה בזמ� שג� מוב� הגלות, זמ� במש� ועבודתנו במעשינו תלויי� דלעת"ל הגילויי� שכל ומאחר
"מעשינו בלשו� ג� ומרומז כו'. עול דקבלת באופ� עבודה המלכות, דספי' העבודה באופ� מיוחדת מעלה

כו'. עול וקבלת דכפי' באופ� עבודה � ועבודתינו"

ו"אחד": "שמע" בתיבות הנ"ל עבודה אופני ב' מרומזי� � יותר ובכללות

עני� מלבד כו', פרטי� אי� ובזה בלבד, עול וקבלת שמיעה דביטול, באופ� העבודה על מורה "שמע" תיבת
עול. הקבלת

פרטי�: כו"כ בה שיש "אחד" תיבת בדוגמת כו', פרטי� ע� והשגה, בהבנה העבודה על מורה "אחד" ותיבת
שזוהי עול�, של אלופו הא', לגבי בטלי� והד' והח' כו', עול� של ואלופו העול�, רוחות ד' ואר�, רקיעי� ז'

בכ"מ. כמבואר "יחיד", לגבי "אחד" מעלת

כש� אחד", ושמו אחד ה' יהי' ההוא "ביו� היעוד לקיו� זוכי� � לעיל האמור באופ� העבודה כללות וע"י
בגלוי. נקרא אני כ� נכתב שאני

.ÁÏ:אבות דפרקי במשנה הביאור
ד" ומצב במעמד נמצא שיהודי העובדה ועאכו"כ`cgעצ� כו'", שיושבי� "שני� (לא בתורה" ועוסק שיושב

היע יקויי� לעת"ל דהרי הגלות, זמ� אודות שמדובר מוכיח זה הרי כו'"), שיושבי� האר�"עשרה ד"מלאה וד
מזו: ויתירה בתורה, ועוסקי� שיושבי� דשני� באופ� התורה לימוד יהי' ואז מכסי�", לי� כמי� ה' את דעה

dxyr" של מציאות תהי' ולא כו'), דפרהסיא העני� (שלימות בתורה ועוסקי� ועוסק`cgשיושבי� שיושב
בתורה".

הכתוב: כפשטות � עליו" נטל כי וידו� בדד "ישב הפסוק פירוש וזהו

בזמ� נמצא כאשר ד"ישבzelbdג� באופ� לימודו שאז ,cca" ,"cg`הנהגתו הנה בתורה", ועוסק שיושב
"ידו�", אלא וכו', ככה ה' עשה למה בטענות בא ואינו חשבונות עושה שאינו היינו, ד"ידו�", באופ� היא
הגזירה עליו נשא הגזירות ש"בעל יודע הוא עליו", נטל "כי � לזה והטע� וכו', התורה בלימוד עבודתו וממשי�

עבודתו. לעבוד וממשי� כו', בגלות נמצא מדוע חשבונות עושה אינו ולכ� זו",

שהוא יחידי השונה כדר� דקה, דממה קול "לשו� וידו�", בדד ד"ישב באופ� הוא לימודו כאשר ג� ולאיד�:
התורה כל נתינת "כאילו שנחשב ועד עליו", נטל "כי שנאמר שכר", לו קובע "הקב"ה הנה, בלחש", שונה

בלבד". בעבורו היתה כולה

הפשוט הפירוש ע� קשור כו') שכר לקבלת בנוגע � (למעליותא זה בפסוק המשנה שפירוש אי� מוב� ועפ"ז
כו'. הגלות לזמ� בנוגע � זה שבפסוק

העניני� שכל � לאיכה ברשימות הצ"צ שמבאר נקודה אותה בגלוי רואי� זו שבמשנה לעיל וכאמור
דלמעליותא. באופ� ג� ה� איכה, במגילת המבוארי�

"ישב ד"בדד", העני� לכללות בנוגע מוב� ישבהccaועד"ז "איכה ג�ccaוידו�", ישנו זה שעני� � "

ד"בטח העני� כללות שזהו יעקב".ccaלמעליותא, עי�

.ËÏ:�"להרמב ביהב"ח בהל' הביאור
בביהמ"ק וה� השני, בביהמ"ק (ה� הארו� שנגנז לאחרי הקדשי� בקדש יוהכ"פ עבודת היתה כיצד לבאר כדי

בק היתה "אב� הרמב"� כותב � גנזו) שיאשיהו לאחר � במערבוהראשו� הקדשי� מונח,ilry'דש הארו� הי'
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כו'"), באבני� העזרה כל את ש"מרצפי� זה על (נוס� הקדשי� קדש של במערבו שהיתה זו שאב� אומרת, זאת
הארו�. את גנז שיאשיהו לאחרי ג� מונח") הארו� ("שעלי' הארו� של למקומו והיכר סימ� היתה

ומוב� כו'". למטה הארו� בו לגנוז מקו� בו בנה כו' הבית את המל� שלמה שבנה "בעת הרמב"�: וממשי�
zehyta,מדעתו זאת עשה לא המל� ששלמה בודאי השכיל", עלי ה' מיד בכתב "הכל הי' ביהמ"ק שבני� שהיות

הקב"ה. ציווי ע"פ אלא

המל� ששלמה במדרש וכמבואר האד�, מכל חכ� הי' המל� שלמה ליחרב": שסופו "וידע מדגיש והרמב"�
רבינו למשה הקב"ה אמר זה (שעל אדומה פרה מצות מלבד וכו', המצוות טעמי כל את והבי� מגלהjlידע אני

מקו� לבנות הציווי כוונת את הבי� ומזה ליחרב", שסופו "ידע המל� שלמה בעניננו: ועד"ז כו'), פרה טע�
הארו�". את בו "לגנוז כדי � ועקלקלות" עמוקות במטמוניות "למטה מיוחד

הגלות: עני� כללות על מורה ועקלקלות" עמוקות "במטמוניות והלשו�

ד"אד� העני� היפ� זה הרי כללותxyi"עקלקלות" את ומביאה גורמת ד"עקלקלות" באופ� והנהגה הול�",
הגלות. עני�

הגלות בזמ� אבל ביותר, נעלית דרגא שזוהי ימצאנו", מי עמוק ד"עמוק העני� ישנו עמוקות": "מטמוניות
מעינותי� ד"יפוצו באופ� להתגלות צריכי� אלו שעניני� זה תמורת היינו, ד"מטמוניות", באופ� היא זו דרגא הנה

dvegהרי � כו'] אטומי� שקופי� חלוני ע"י העול� לכל יוצאת אורה שמש� הביהמ"ק עני� כללות [בדוגמת
ד" ומצב במעמד נמצאי� עמוקות".zeipenhnה�

.Ó:�העניני בפנימיות � בזה והביאור
לביהמ"ק בנוגע ובפרט במקדש�", שנשתלחה ד"היד העני� כללות להיות יכול כיצד מוב�: אינו לכאורה
כללות להיות יכול הי' אי� וא"כ, � ה'" כסא על שלמה "וישב נאמר שעליו המל�, שלמה ע"י שנבנה הראשו�
במעשי שונאיו שלטו ולא נצחיי�, שה� משה, ידי מעשה בדוגמת זאת הי' לא (מדוע ביהמ"ק דחורב� העני�

כו')?! ידיו

הארו� בו לגנוז מקו� בו בנה ליחרב, שסופו וידע הבית את שלמה שבנה "בעת הרמב"� מבאר זה ועל
כו'":

בעת שכבר "oipaמאחר גופא ביהמ"ק שבבני� ועד ליחרב, שסופו שלמה ידע מקו�dpaביהמ"ק בוfepblבו
ביהמ"ק. חורב� עני� לכללות מקו� נתינת הי' גופא זה הנה הארו�",

כללות להיות יכול הי' לא עצמ�, בנ"י ע"י לזה מקו� הנתינת שלולי � הגלות עני� לכללות בנוגע ועד"ז
הגלות. עני�

באנשי� איש יראה א� לאמר וישבע ד"ויקצו� העני� כללות בפרשתנו: המסופר המרגלי� מחטא לזה דוגמא
היתה לא זאת ולולי כו', החטא ע"י זה לעני� מקו� הנתינת מצד רק זה הי' � וגו'" הטובה האר� את גו' האלה

זו. גזירה להיות יכולה

לזה מקו� הנתינת מצד רק להיות יכול זה שעני� � כו' והגלות ביהמ"ק דחורב� העני� לכללות בנוגע ועד"ז
כו'. בנ"י ע"י

לה� היתה קמצא ובר קמצא דהנה, ירושלי�", חרוב קמצא ובר "אקמצא ב) נה, (גיטי� הגמרא וכסיפור
להזמי� שבמקו� זו טעות אירעה [ולכ� קמצא ובר קמצא � בשמא") ("דריש בשמ� כמודגש לזה, זה שייכות
היות� (למרות בשוה היתה לא כלפיה� ההנהגה שאופ� ומשו� כו'], קמצא בר את הזמינו קמצא, את לסעודה

ירושלי�. דחורב� העני� לכללות מקו� נתינת זה הי' לזה), זה שייכי�

אדריאנוס הקי� ומחצה שני� "שלש ד) פ"ב, (איכ"ר במדרז"ל כמסופר � ביתר לחורב� בנוגע מצינו ועד"ז
תשב אל רבש"ע ואומר מתפלל ויו� יו� ובכל ובתעניתו בשקו עסוק המודעי אלעזר רבי ש� והי' לביתר, קיסר
את לכבוש יוכל לא כו' בתורה עוסק אלעזר שר' זמ� שכל קיסר לאדריאנוס אמר אחד וכותי וכו'", היו� בדי�

לי' יהב כוזיבא לב� רוגזי' ש"נתמלא הוא הסיפור וסיו� וכו', באזנו לו ולחש הכותי הל� ולכ� בעיטאביתר, חד
ביתר. חורב� הי' זה לאחרי ורק וקטלי'", ברגלי'
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ע"י מקו� הנתינת לאחרי שדוקא אומרת, ביתר.i"paזאת דחורב� העני� כללות להיות יכול הי' ,

לכללות מקו� נתינת זה הי' הארו�, את בו לגנוז מקו� בנה המל� ששלמה גופא הא � לעניננו בנוגע ועד"ז
כו'. החורב� עני�

.‡Ó:בזה והביאור
שעז"נ הקב"ה, ידי מעשה דלעת"ל, ביהמ"ק � היא ביהמ"ק דבני� השלימות שתכלית ידע המל� שלמה
השלימות. בתכלית שאינו אד�, בידי שנעשה ביהמ"ק משא"כ וכו'. נצחי ביהמ"ק ידי�", כוננו אד' "מקדש

מקו� הנתינת (שזוהי הארו� את בו לגנוז מקו� בבניית והכוונה ביהמ"ק, דחורב� הכוונה פנימיות וזוהי
ידי�". כוננו אד' "מקדש השלישי, דביהמ"ק העילוי יבוא זה שלאחרי כדי � החורב�) עני� לכללות

כללות להיות צרי� הי' ידי�", כוננו אד' "מקדש השלישי, דביהמ"ק העילוי לתכלית להגיע כדי אומרת: זאת
דחורב� הירידה ג� אלא קיצ�, שנתגלה באופ� הראשו�, ביהמ"ק דחורב� הירידה רק ולא ביהמ"ק, חורב� עני�

באופ� השני, השלישי.ly`ביהמ"ק דביהמ"ק העילוי לתכלית מגיעי� עי"ז דוקא כי קיצ�, נתגלה

מקו� בו "בנה ולכ� להשאר, צרי� הי' הארו� אעפ"כ, הארו�".fepblאבל בו

בזה: והביאור

לעפר� דחוזרי� העני� להיות צרי� צדיקי� אצל שג� שאע"פ מצינו, המתי� דתחיית העני� לכללות בנוגע
מציאות נבנית וממנה לוז", ה"עצ� להשאר צריכה המתי� דתחיית העני� שיהי' כדי אעפ"כ, עכ"פ), קלה (לשעה

המתי�. בתחיית הגו�

העולה תורת בספר כמבואר האד�, מציאות כללות ובציור בדוגמת שהוא � ביהמ"ק לכללות בנוגע ועד"ז
להרמ"א:

הארו� אעפ"כ, שני, ובית ראשו� בית חורב� להיות צרי� השלישי דביהמ"ק להעילוי להגיע שכדי אע"פ
הל נמצאי� וכו'.(שבו לוז" ד"עצ� העני� בדוגמת בשלימותו, להשאר צרי� הי' החקיקה) אותיות בחי' וחות,

.·Ó:"�ה"הדר עני� בדוגמת � להרמב"� ביהב"ח דהל' והסיו� ההתחלה שבי� הקשר את לבאר המקו� כא�
וחוגגי� הקרבנות, בו מקריבי� להיות מוכ� לה' בית לעשות עשה "מצות הרמב"�: כותב ביהב"ח הל' בריש

בשנה". פעמי� שלש אליו

למצות שיי� אינו זה הרי � בשנה" פעמי� שלש אליו ש"חוגגי� הרמב"� מוסי� מדוע מוב�: אינו ולכאורה
הקרבנות"? בו מקריבי� להיות מוכ� לה' בית "לעשות עשה

האד�: בעבודת העני� ביאור אלא � זה עני� לבאר עתה נוגע לא ולכ� בכ"מ, בזה השקו"ט אריכות וכידוע

על בביהמ"ק מיוחדת הדגשה היתה למקו�, אד� שבי� עני� שזהו שבביהמ"ק, הקרבנות עבודת על נוס�
כול� ישראל שכל היינו, בשנה", פעמי� שלש אליו "וחוגגי� הרמב"� מדגיש ולכ� לחבירו, אד� דבי� העבודה
כמבואר ישראל, ע� בכללות האחדות עני� נפעל הי' ועי"ז יחדיו", לה שחוברה "עיר לירושלי�, לרגל עולי� היו

בכ"מ.

כמוב� � גשמיי� לעניני� בנוגע ג� וחודרת פועלת היתה בביהמ"ק, נפעלת שהיתה ישראל דכל והאחדות
וכו'. ח� כשהוא הפני�" "לח� את רגלי� לעולי מראי� שהיו בדרז"ל המסופר ע"פ

אד� שבי� לעניני� בנוגע ה� להיות צריכה שהעבודה � ועבודתינו מעשינו לכללות בנוגע ההוראה וזוהי
את ופועלי� הגלות, סיבת את מבטלי� זו עבודה כללות וע"י לחבירו, אד� שבי� לעניני� בנוגע וה� למקו�

השלישי. ביהמ"ק בני�

ביהב"ח: הל' בסיו� ג� מרומז ועבודתנו) במעשינו תלויי� וכו', ביהמ"ק בני� דלעת"ל, (שהגילויי� זה ועני�

מערב ש� הדלוקי� בנרות בודקי� אלא אור, ביד� שאי� שבת מלילי חו� ולילה, לילה בכל עושי� הזה "כסדר
ואכ"מ]. כו', במקדש שבות אי� הרי הרמב"� במפרשי השקו"ט [וכידוע שבת"
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ע"י מקו� הנתינת לאחרי שדוקא אומרת, ביתר.i"paזאת דחורב� העני� כללות להיות יכול הי' ,

לכללות מקו� נתינת זה הי' הארו�, את בו לגנוז מקו� בנה המל� ששלמה גופא הא � לעניננו בנוגע ועד"ז
כו'. החורב� עני�

.‡Ó:בזה והביאור
שעז"נ הקב"ה, ידי מעשה דלעת"ל, ביהמ"ק � היא ביהמ"ק דבני� השלימות שתכלית ידע המל� שלמה
השלימות. בתכלית שאינו אד�, בידי שנעשה ביהמ"ק משא"כ וכו'. נצחי ביהמ"ק ידי�", כוננו אד' "מקדש

מקו� הנתינת (שזוהי הארו� את בו לגנוז מקו� בבניית והכוונה ביהמ"ק, דחורב� הכוונה פנימיות וזוהי
ידי�". כוננו אד' "מקדש השלישי, דביהמ"ק העילוי יבוא זה שלאחרי כדי � החורב�) עני� לכללות

כללות להיות צרי� הי' ידי�", כוננו אד' "מקדש השלישי, דביהמ"ק העילוי לתכלית להגיע כדי אומרת: זאת
דחורב� הירידה ג� אלא קיצ�, שנתגלה באופ� הראשו�, ביהמ"ק דחורב� הירידה רק ולא ביהמ"ק, חורב� עני�

באופ� השני, השלישי.ly`ביהמ"ק דביהמ"ק העילוי לתכלית מגיעי� עי"ז דוקא כי קיצ�, נתגלה

מקו� בו "בנה ולכ� להשאר, צרי� הי' הארו� אעפ"כ, הארו�".fepblאבל בו

בזה: והביאור

לעפר� דחוזרי� העני� להיות צרי� צדיקי� אצל שג� שאע"פ מצינו, המתי� דתחיית העני� לכללות בנוגע
מציאות נבנית וממנה לוז", ה"עצ� להשאר צריכה המתי� דתחיית העני� שיהי' כדי אעפ"כ, עכ"פ), קלה (לשעה

המתי�. בתחיית הגו�

העולה תורת בספר כמבואר האד�, מציאות כללות ובציור בדוגמת שהוא � ביהמ"ק לכללות בנוגע ועד"ז
להרמ"א:

הארו� אעפ"כ, שני, ובית ראשו� בית חורב� להיות צרי� השלישי דביהמ"ק להעילוי להגיע שכדי אע"פ
הל נמצאי� וכו'.(שבו לוז" ד"עצ� העני� בדוגמת בשלימותו, להשאר צרי� הי' החקיקה) אותיות בחי' וחות,

.·Ó:"�ה"הדר עני� בדוגמת � להרמב"� ביהב"ח דהל' והסיו� ההתחלה שבי� הקשר את לבאר המקו� כא�
וחוגגי� הקרבנות, בו מקריבי� להיות מוכ� לה' בית לעשות עשה "מצות הרמב"�: כותב ביהב"ח הל' בריש

בשנה". פעמי� שלש אליו

למצות שיי� אינו זה הרי � בשנה" פעמי� שלש אליו ש"חוגגי� הרמב"� מוסי� מדוע מוב�: אינו ולכאורה
הקרבנות"? בו מקריבי� להיות מוכ� לה' בית "לעשות עשה

האד�: בעבודת העני� ביאור אלא � זה עני� לבאר עתה נוגע לא ולכ� בכ"מ, בזה השקו"ט אריכות וכידוע

על בביהמ"ק מיוחדת הדגשה היתה למקו�, אד� שבי� עני� שזהו שבביהמ"ק, הקרבנות עבודת על נוס�
כול� ישראל שכל היינו, בשנה", פעמי� שלש אליו "וחוגגי� הרמב"� מדגיש ולכ� לחבירו, אד� דבי� העבודה
כמבואר ישראל, ע� בכללות האחדות עני� נפעל הי' ועי"ז יחדיו", לה שחוברה "עיר לירושלי�, לרגל עולי� היו

בכ"מ.

כמוב� � גשמיי� לעניני� בנוגע ג� וחודרת פועלת היתה בביהמ"ק, נפעלת שהיתה ישראל דכל והאחדות
וכו'. ח� כשהוא הפני�" "לח� את רגלי� לעולי מראי� שהיו בדרז"ל המסופר ע"פ

אד� שבי� לעניני� בנוגע ה� להיות צריכה שהעבודה � ועבודתינו מעשינו לכללות בנוגע ההוראה וזוהי
את ופועלי� הגלות, סיבת את מבטלי� זו עבודה כללות וע"י לחבירו, אד� שבי� לעניני� בנוגע וה� למקו�

השלישי. ביהמ"ק בני�

ביהב"ח: הל' בסיו� ג� מרומז ועבודתנו) במעשינו תלויי� וכו', ביהמ"ק בני� דלעת"ל, (שהגילויי� זה ועני�

מערב ש� הדלוקי� בנרות בודקי� אלא אור, ביד� שאי� שבת מלילי חו� ולילה, לילה בכל עושי� הזה "כסדר
ואכ"מ]. כו', במקדש שבות אי� הרי הרמב"� במפרשי השקו"ט [וכידוע שבת"
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שכולו יו� דלעת"ל, הגילויי� שכללות מרומז ביהמ"קzayובזה שמירת כולל העולמי�, לחיי ומנוחה
ועבודתינו במעשינו תלוי זה הרי � השלישי בביהמ"ק השלימות, ע"יaxraבתכלית הגאולה), זמ� (קוד� שבת

ש�zexpה" צדקנו.axrnהדלוקי� משיח לביאת זוכי� שעי"ז אור", ותורה מצוה "נר � שבת"

.‚Óלאחרי שתהי' העלי' בשביל זה הרי כו', והגלות ביהמ"ק חורב� בירידת הפנימית שהכוונה לעיל האמור
איכה. מגילת על רש"י שבפירוש תורה" של ב"יינה מרומז � זה

"בדד": תיבת ג� מהפסוק רש"י מעתיק מדוע הביאור � ובהקדי�

"איכה התיבות ב' את רק מעתיק הי' רש"י המתחילdayiא� הראשו� לפרק רק שכוונתו לומר מקו� הי' ,"

ב"איכה המתחילי� הפרקי� לשאר ולא ישבה", "איכה ו"איכהairiבתיבות "mrei�ג רש"י מעתיק ולכ� וכו': "
איכה. מגילת לכללות שכוונתו להדגיש "בדד", תיבת

זה: רש"י בפירוש תורה" של ומ"יינה

שכוונתו להדגיש רש"י, מעתיקה (שלכ� "בדד" בתיבת מרומזת איכה מגילת שכללות בפירושו מדגיש רש"י
lklבטח ישראל וישב � למעליותא ג� ישנו ד"בדד" שהעני� ומאחר איכה), שכ�ccaמגילת מוב� יעקב", עי�

איכה. מגילת לכללות בנוגע הוא

ולדוגמא: זה, לאחרי שתהי' העלי' בשביל זה הרי כו', והגלות החורב� בירידת הכוונה כללות אומרת: זאת
יעקב". עי� בדד בטח ישראל ד"וישב העלי' בשביל היא בדד", ישבה ד"איכה הירידה

ד"באש באופ� השלישי, ביהמ"ק דבני� העני� שנפעל ועד ועבודתינו, מעשינו כללות ע"י נפעלת זו ועלי'
הצתה"). "באש (תמורת לבנותה" עתיד אתה

.„Ó:לפועל בנוגע לעיל האמור מכל ההוראה
הגלות בימי ובפרט ועבודתנו, במעשינו תלויי� דלעת"ל הגילויי� וכללות השלישי ביהמ"ק שבני� מאחר
התומ"צ בקיו� בעבודתו להוסי� מישראל כאו"א על לפעול מיוחדת השתדלות להיות שצריכה מוב� � האחרוני�
נוספת, מצוה קיו� פועל זה הרי שמקיי�, ומצוה טובה פעולה וכל ושתי", חטו� ואכול ד"חטו� ובאופ� כו',

מצוה". גוררת "מצוה המשנה כמאמר

ועוסקי� שיושבי� עשרה מזו: ויתירה בתורה, ועוסקי� שיושבי� דשני� באופ� להיות צריכה בזה והפעולה
שמשפיע ועד מבנ"י, כו"כ על ומשפיע שמתעסק היינו, כו', דפרהסיא השלימות זה הרי עשרה שמספר בתורה,

ישראל. ע� כללות על

ששלח ובמאמר במכתב כו') הרבי� ע� (הפעולה בתורה ועוסקי� שיושבי� דעשרה העני� גודל וכמודגש
את אלא כו' הקב"ה גאל בלבד אותי ש"לא ש� שמדגיש וכפי הראשונה, תמוז י"ב לחגיגת אדמו"ר מו"ח כ"ק

יכונה". ישראל בש� אשר את וג� מצוה, שומרי הק', תורתנו מחבבי כל

ישאר לא א' שא� באופ� תהי' דלעת"ל הגאולה שהרי מישראל, כאו"א על לפעול שצריכי� מוב� ומזה
ובזקנינו "בנערינו הנה", יבואו גדול "קהל ישראל", בני אחד לאחד תלוקטו ד"ואת� העני� יהי' אלא בגלות,

ובבנותינו". בבנינו

ע� הקשור ל"אור" ועד במושבות�", אור הי' ישראל בני "לכל הנה � הגלות דזמ� האחרוני� ברגעי� וג�
תחילה המייסד, שהוא � הזק� אדמו"ר ע"י זה עני� שנתבאר כפי חסידית, דהתוועדות והשמחה המעלה גודל

ברחמי�". גלותא מבי "יפקו� שעי"ז ד"יתפרנסו�", באופ� חב"ד, חסידות דתורת ו"כתר", וראש

ויהפכו והנגלה, הנראה ובטוב וברחמי�, בחסד טפחי�, מעשרה למטה ממש, בקרוב זה עני� שיקויי� ויה"ר
לבב. ובטוב בשמחה טובי�, ולמועדי� ולשמחה לששו� אלו ימי�

נאו". משיח וואנט "ווי לנג� והתחיל � לילדי� פנה שליט"א אדמו"ר כ"ק

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר אח"כ
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הקודש ללשו� מתורג�
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באב תשעה שלפני בשבת תמיד נקראת דברי� פרשת

מוב� מכ� חזו�". "שבת נרמזת1� חזו� שבת של שמהותה ,

דברי�. בפרשת

חזו�? שבת של ענינה מהו

שמביא הדברי� מפאריטש2ידועי� הלל "בש�3רבי

ש"שבת נבג"מ, מברדיטשוב מלשו�oefgהרב היא "dfgn.

מרחוק".efבשבת דלעתיד המקדש ואחד אחד "לכל מראי�

משל באמצעות זאת מבאר מברדיטשוב יצחק לוי רבי

את קרע הב� יקר, בגד לבנו תפר אשר לאב ש�), (כמבואר

הב� א� שני, בגד האב עבורו הכי� קרעי�. לכמה הבגד

נת� לא א� שלישי, בגד בנו עבור האב תפר אותו. ג� קרע

לב� מראה הוא ידועי�" רחוקי� "לפרקי� אלא ללובשו, לו

את הב� יקבל כראוי, יתנהג שכאשר באומרו, הבגד את

הישרה, בדר� ללכת בנו את האב מכוו� כ� ללובשו. הבגד

לבנו האב מוסר ואז "טבע", כמו הדבר לו נהפ� אשר עד

שילבשהו. כדי הבגד את

.·
‰�ÂÂÎ‰Ï ÌÈ˜Â˜ÊÏ ¯˜ÈÚ· - ÔÈ‡¯Ó

שכאשר השאר, בי� ללמוד נית� דלעיל המשל מ�

" חזו� בשבת cg`eמראי� cg` lkl,"דלעתיד המקדש

לכוונ�xwiraמתכווני� צור� שיש יהודי� לאות�

לכ� מעשיה� ידי על ח"ו יגרמו ולא כראוי, שיתנהגו

קרעי�". ל"כמה יקרע היקר" ש"המלבוש

בית מתגלה שבה חזו�, שבשבת בלבד זו לא כלומר,

של באופ� המקדש מתגלה זו [שבשבת דלעתיד המקדש

di`x" כנאמר ,oi`xnהדבר מתגלה דלעתיד"], המקדש ...

ואחד" אחד עליה�elit`e"לכל נאמר אשר 4לאלו

טוב, ויו� שבת לקדושת [בדומה כרימו�" מצוות "מלאי�

" מאירה גמור...`sאשר האר� וע� בור enkבנפש

הצדיק" נפש ],5ב(קדושת)

היא`daxcאלא שלעתיד המקדש גילוי שמטרת כיו� :

ickש מוב�, הישר", בדר� "ליל� הואxwirלהרגיל הגילוי

זה מראה אילולא אשר לאלו כלומר, לכ�. הזקוקי� לאלו

כראוי. יתנהגו שלא ייתכ�

.‚
˙ÂÈÓÈ�Ù· È„Â‰È ÏÎ ÏÚ ÚÈÙ˘Ó "‰ÊÁÓ"‰

זה: ממשל הנלמד נוס� עני�

רחוקי� "לפרקי� הלבוש הצגת של שהתכלית כיו�

זה, לבגד התשוקה את הב� אצל לעורר כדי היא ידועי�"

בהתנהגותו, שינוי לידי תביא אשר גדולה כה תשוקה

טבע", כמו אצלו "נעשה אשר עד הישרה, בדר� ותוליכהו

לכל "שמראי� חזו�, בשבת שהגילוי מוב� מכ� הרי

זאת שמראי� למרות הר � דלעתיד" המקדש ואחד אחד

� כלל כ� על יודעי� שאינ� אנשי� יש וא� "מרחוק", רק

המשפיע באופ� הדבר נעשה זאת lkעלzeiniptaבכל

מצד דלעתיד המקדש את ראייתו משפיעהeznypיהודי:

zindadועלetebעל eytpיתחילו ה� שא� היהודי, של

הישרה. בדר� ללכת

גילו[ו בפנימיות, ויותר בגלוי יותר ייעשה שהדבר כדי

המשיח לביאת הקרובי� � האחרוני� בדורות זאת ופרסמו

בדברי�, ויתעמקו שיתבוננו כ� ואחד, אחד לכל �

יותר]. עמוקה השפעה תהיה ול"מחזה"

.„
‰ÏÚÓÏÓ ˜¯ "ÏÂ˜ ˙·"Ï

כדי מלמעלה שמכריזי� קול", "בת של התופעה על

כיונה שמנהמת קול "בת כגו� לתשובה, האד� את לעורר

ביתי..." את החרבתי שבעוונותיה� לבני� אוי 6ואומרת

שואלי� רוב7וכדומה, כאשר אלו, בהכרזות התועלת מהי :

הקול? בת את שומעי� אינ� למטה האנשי�

כ� על ההסבר תמיד8ידוע שומעת שלמעלה שהנשמה ,

בנשמה ג� הדבר "מהדהד" כ� ידי ועל הקול, בת את

כנאמר חזי"9שלמטה, מזלי' חזי לא דאיהו "א��על�גב

ע'1) ח"ה שיחות בלקוטי נעתק � וישב ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה

.1 הערה 131

א'צז)2) ע' ח"ב לנ"� (אוה"ת 45 ע' לאיכה הצ"צ ברשימות נעתק

בהערות.

לבראשית3) הרמו� פלח ספר בתחילת ראה מתולדותיו פרקי� ראשי

ולשמות.

ג�4) וראה וש"נ. ו"ריקני�"). ישראל" ל"פושעי (בנוגע א יט, עירובי�

יפרח. כתמר צדיק יא) (צב, עה"פ תהלי� מדרש

ספמ"ו.5) תניא

א.6) ג, ברכות

ובכ"מ.7) פ"א. תש"ב כו' ב"ק בכ"י אריב"ל ד"ה ד. לו, תצא לקו"ת

קכא.8) ע' תרס"ו המש� ד. עא, האזינו לקו"ת הקודמת. שבהערה מקומות

ועוד. ג. ו, במדבר לקו"ת ג� וראה

רע"א.9) צד, סנה' א. ג, מגילה
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רואי� ולכ� ראה). מזלו ראה, לא שהוא פי על (=א�

תשובה, הרהורי האד� אצל מתעוררי� שלפעמי� בפועל,

של השפעת� וזוהי מצדו, והכנה התבוננות שו� ללא

שומעת. למעלה הנשמה אשר העליוני�, הכרוזי�

שבת של ה"מחזה" לכ� שדומה לומר, ייתכ� לכאורה

ולפעמי� בשר, בעיני זאת רואה אינו שהאד� למרות חזו�:

שכ� יודע והוא וההגיו�, השכל בעיני זאת רואה אינו א�

זאת בכל � חכמי� בדברי אמונתו מפני רק הדבר הוא

יהודי. כל על ה"מחזה" משפיע

בי� הבדל שיש לומר, צרי� דבר של לאמיתו א�

ההשפעה לבי� חזו�, בשבת מה"מחזה" הנובעת ההשפעה

קול": "בת של

נאמר שלמעלה הכרוזי� בעקבות ההתעוררות ,10על

דלעילא", "אתערותא מצד רק היותה מצדle`שמפני

כ� א� אלא האד�, אצל קיו� לה אי� הרי שלמטה, האד�

בעצמו. זה בעני� מפני� הוא

מהמחזה כתוצאה הישרה בדר� ההליכה זאת, לעומת

אינ וא� ויציבה, קבועה היא חזו� שבת החשששל קיי� ו

טבע". כמו אצלו ש"נעשה כיו� לסורו", יחזור "פ�

יהודי כל אשר חזו�, בשבת שה"מחזה" מוב�, מכ�

אמנ� מגיע שלעתיד, המקדש את א�dlrnln"רואה" ,

בו יפעלו שהדברי� כ� היהודי על משפיע envrהוא cvn.

מכ� הנובעת ההנהגה ג� rahולכ� enk elv` ziyrp."

.‰
‰�Î‰ ‰˘Â¯„Â ÈÁˆ� ‡Â‰ È˘ÈÏ˘‰ ˘„˜Ó‰ ˙È·

‰ÓÈ‡˙Ó
חזו� שבת של שה"מחזה" ייתכ� כיצד להבי�: יש א�

אצלו שתהיה הישרה בדר� הליכה כדי עד האד� על ישפיע

" המחזהrahכמו כאשר כלל, לסורו" "יחזור שלא כ� ,"

אותו "מראי�" אלא האד�, מעבודת נובע ?dlrnlnאינו

הטע� את להסביר להקדי� יש זאת להבי� כדי

"הלבוש את לבנו נות� אינו שהאב לכ� בפנימיות

"כמו אינה עדיי� הישרה בדר� הליכתו עוד כל השלישי"

האב אשר הראשוני�, ה"לבושי�" משני בשונה � טבע"

הב�. יתנהג כיצד בטוח היה שלא למרות ללבוש לו נות�

גלוי שמי� כלפי הרי הנמשל: לגבי לשאול יש מכ�, ויותר

אות�?! יקרע שהוא הוא

הוא: בפנימיות לכ� ההסבר

ה"לבושי�" שני פני על השלישי" "הלבוש של החידוש

הזהר בספר כנאמר הוא, הפסוק11הראשוני� ה'12(על "א�

והשני הראשו� שהבית בו"), בוניו עמלו שוא בית יבנה לא

אד�, בני (=בני� כלל" קיומא בי' דלית נש דבר "בניינא ה�

"בניינא שהוא השלישי, הבית ואילו קיו�), לו שאי�

לעול�. קיי� יהיה דקודשא�ברי��הוא",

הנצחי, בקיומו הוא השלישי הבית של שיחודו וכיו�

להיות השלישי הלבוש ללבישת הב� הכנת ג� צריכה

לסורו". יחזור "פ� חשש אי� שבה לדרגה יגיע שהוא באופ�

.Â
·˜ÚÈ „‚�Î - È˘ÈÏ˘‰ ˘„˜Ó‰ ˙È·

המקדש בית דוקא לענiyilydמדוע שלקשור י�

נצחי? ולקיו� דקודשא�ברי��הוא "בניינא

המקדש בתי ששלושת הוא, כללי באופ� לכ� ההסבר

אברה�, כנגד הוא הראשו� הבית האבות: שלושת כנגד ה�

יעקב כנגד שלישי ובית יצחק, כנגד � שני וכיו�13בית .

היא יעקב של ייתכ�`znשמדתו שלא היא, שמשמעותה �

ושינוי הפסק כנגד14בה שהוא השלישי, המקדש בית לכ� ,

נצחי בקיו� קיי� .15יעקב,

.Ê
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כנגד המקדש בתי שלושת הקבלת את יותר לבאר כדי

של הנצחי לקיו� הטעמי� שני שבי� הקשר [ואת האבות

"בניינא והיותו יעקב כנגד היותו � השלישי המקדש בית

דקודשא�ברי��הוא"]:

משכ� (דאיקרי המקדש בית של �16מהותו היא (

בתוכ�" הקדוש�ברו��הוא17"ושכנתי שבי� הקשר ,

� במספרי� (הנרמזי� אופני� שלושה יש ובכ� לעול�.

ושלישי שני ):18ראשו�,

ב,10) ש�) במדבר בלקו"ת (הובא יקריב כי אד� ד"ה ויקרא לקו"ת ראה

ואיל�. סע"ב

א.11) כח, ח"א א. רכא, ח"ג

א.12) קכז, תהלי�

וכו'.13) אברה� בזכות היתה ראשונה דגאולה ג), (פג, מטות לקו"ת ראה

א): פח, פסחי� מארז"ל (ע"פ סי"ב ש� לתהלי� אור ביהל ע"ז ziaומפרש

ועוד. ש� בחיי כ). (כו, תולדות מרמב"� ולהעיר וכו'. אברה� כנגד הראשו�

יז. כח, ויצא עה"ת צפע"נ

שנפסקת"הי14) מה שהיא דפרה, פ"ח במשנה המכזבי� נהרות פ�

הערה 98 עמ' ח"ו [המתורג�] לקו"ש וראה ובכ"מ. ש�. (לקו"ת לפעמי�"

בשוה"ג). 38

ואיל�.15) ש� לקו"ת

בתחלתו.16) עירובי�

ח.17) כה, תרומה

בהו"ב18) ש"פ שיחת � [ובארוכה 10 ע' ח"ב [המתורג�] לקו"ש ג� ראה

היא ניס� דחודש שהנקודה והשלישי, השני הראשו� חודש לעני� תשל"א]

דחודש מלמטה; העלאה ספה"ע, � אייר דחודש מלמעלה; המשכה � יצי"מ

ותחתוני�. עליוני� חיבור מ"ת, � סיו�

mixac zyxt zegiyÎihewl

כלומר, "ראשו�", מצד הוא המקדש בית שבו האופ�

מלמעלה ויורד "נמש�" שהוא כפי הקדוש�ברו��הוא, מצד

ה עני� זהו המשכהcqgלמטה. אברה�, של מדתו ,

למטה. מלמעלה

מצד כלומר, "שני", מצד הוא המקדש בית שבו האופ�

למעלה. ממטה והעלאה הנבראי� זיכו� של באופ� העול�,

יצחקdfאופ� כנגד העלאה19הוא גבורה, היא שמדתו ,

למעלה .20ממטה

כלומר, "שלישי". מצד הוא המקדש בית שבו והאופ�

מציאות נוצרת ו"מטה", "מעלה" ביחד העניני� שמשני

את הכוללת כנגד"שלישית", הוא זה אופ� ביחד. שניה�

אל הקצה מ� "מבריח � אמת מדת התפארת, מדת יעקב,

הקצה ע� ביותר העליו� הקצה את כוללת � הקצה"

אחת. למציאות ההופכי� ביותר, התחתו�

המקדש: בתי שלושת בי� ההבדל וזהו

בעיקר להיות צריכי� ישראל היו ראשו� בית בתקופת

"צדיקי�" מלמעלה21בבחינת אלקות "ממשיכי�" אשר

היתה לא "מלמעלה", המשכה זו שהיתה וכיו� למטה,

הפסק. בה ייתכ� ולפיכ� ה"מטה", אל כ� כל קשורה

ולאחר הראשו� הבית שלאחר שני, בית בתקופת

החורב� על תשובה22התיקו� בעלי בדרגת ישראל היו ,23,

הבית24שמהותה קשור לפיכ� ה"מטה". ועליית זיכו� היא

העול� אל הבית25שני כבוד יהיה "גדול נאמר כ� ומשו� .

בעול� קיי� היה השני שהבית הראשו�", מ� האחרו� הזה

יותר רב הראשו�26זמ� הבית .27מאשר

ומוגבל מדוד הוא שה"עול�" כיו� זאת, בכל הרי28א� ,

והגבלה. מדידה של באופ� קיי� היה השני הבית ג�

הבית של החידוש היאiyilydוזהו שמהותו שכיו� ,

ביחד וה"מטה" ה"מעלה" יתקיי�29התאחדות הוא לפיכ� ,

גבול. בלי יהיה עצמו העול� של ה"גבול" כי לנצח,

.Á
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יתאחד ומשתנה, מוגבל שהוא שה"מטה", ייתכ� כיצד

בספר נאמר כ� על � ה"מעלה" של גבול" ה"בלי ע�

ברי�11הזוהר דקודשא "בניינא הוא דלעתיד שהמקדש ,

אחרא": ולא איהו ה', ירושלי� "בונה הוא",

מ� נובעת האלוקית וההשפעה ה"המשכה" כאשר

נע גילוי, לכל והרי האלוקות, של יותר הגלויות לההדרגות

ג),19) פג, ש� בלקו"ת (וכ"מ מבואר א'שכח ע' ריש מטות באוה"ת

השני' וגאולה די� בחי' הוא יצחק כי � היא ליצחק השני' דגאולה שהשייכות

ג� (וראה בסופו עת"ר נחמו בד"ה מהמבואר אבל שלימה. גאולה היתה לא

דבית שהשייכות משמע � ראשו� בית על שני בבית מעלה שיש סע"א) ג, ב"ב

מצד ג� היא ליצחק הגבורה.dlrndשני שבמדת

(20izyeמצד בא להיותו א) ההמשכה: קו על ההעלאה בקו מעלות

מכיו� ב) ואיל�). סע"ב ב, ויקרא לקו"ת (ראה יותר בו בפנימיות הוא התחתו�,

פנימיות "מבחינת הוא עי"ז שנמש� האור ג� הרי תכסו�", ידי� ש"למעשה

.26 הערה לקמ� וראה ואיל�). ג כב, שה"ש לקו"ת (ראה יותר"

בני�21) באשלמותי',zlgzdeולכ� סיהרא דקיימא בזמ� הי' הא' ביהמ"ק

ובכ"מ). כו) (פט"ו, שמו"ר וראה א. קנ, (זח"א שלמה בזמ�

הגילוי22) אז הי' שלא רק שלא בשלימות, אז הי' לא שהתיקו� וא�

"כי לגמרי נתבטל לא הגלות עני� שג� אלא ב), כא, יומא (ראה ראשו� כבבית

אמיתית חירות אז היתה לא ברוחניות וג� עליה�", מושלי� עו"כ מלכי היו

החיצוני�" יניקת תהיה שלא (בכדי) וסייגי� גזירות ל"כמה אז הוצרכו שלכ�

הרי מ"מ, ג), נז, ר"ה (לקו"ת

`el(א) mihxtaשהיו מכיו� שני, בבית והתיקו�ixg`lשנתתקנו החורב�

עבודת ומצד (dhndכו' ראשו� בבית שהיו כמו לגבי מעלה בה� יש ,c"re

ביטול להיות ש"א"א א� דיחו"ע העבודה לגבי דיחו"ת שבהעבודה המעלה

הגו� בירור נעשה דוקא זו עבודה ע"י כי פ"ט), עה"ח (קונט' לגמרי" הישות

ואיל�. 82 ע' ח"ז [המתורג�] לקו"ש וראה ובכ"מ)) ש�. עה"ח (קונט' ונה"ב

פה, מטות לקו"ת (ראה יותר נעלה אור נמש� והסייגי� הגזירות ע"י (ב)

הבאה. הערה וראה ועוד) פט. עמ' תרס"ו המש� א.

שהגיעו23) אלו [מלבד הבע"ת רוב אחד, מצד אלו: קצוות ב' � בה� שג�

ולומר יתירה שמירה צריכי� ספט"ז] תש"ה ר"ה המש� ראה � תשו"ע לבחי'

i`שמירה ע"י אבל שני; שבבית הסייגי� בדוגמת ד), ט, ואתחנ� (לקו"ת אפשי

ו"מעלת� לחטא, השיי� ונה"ב הגו� חומר מצד ג� הרע מ� מתרחקי� גופא, זו

ה"ד). פ"ז תשובה הל' (רמב"� מעול�" חטאו שלא אלו ממעלת גדולה

נפקתא24) ונת� כורש ממשלת בזמ� הי' הב' ביהמ"ק והתחלת בני� ולכ�

א). ד, ר"ה ג"כ וראה ד. ו, (עזרא וכו' לבנינו

בהתוועדות25) בארוכה נתבאר � ספ"ו ביהב"ח הל' מרמב"� להעיר

לקו"ש ואיל�. 70 ע' ח"ט [המתורג�] (לקו"ש תשכ"ד השואבה בית דשמחת

ואכ"מ. ואיל�). 101 ע' חט"ו

בירור26) שע"י המתקיי�.. דבר יהי' "אזי ע"ד: ריש ב, ויקרא לקו"ת ראה

שבחי' מה שהטע� ש�, הכוונה ולכאורה אד�". לא כי בחי' נמש�.. נה"ב

האד� נעשה העבודה, שע"י רק [לא היא יותר, קיו� לה יש ilkאתעדל"ת

מעלת מצד ג�, אלא] xe`dלהאור, 'iga(20 הערה לעיל (ראה ידה על הנמש�

ובכ"מ). ג. עב, תו"א (ראה שינויי� בו שיי� שאי� אד�" "לא בחי'

ולהעיר אלו. טעמי� ב' � שני דבית השני� באריכות שג� לומר, יש ועפ"ז

א'תקכז. ע' ש"ש מאוה"ת

הבאה.27) הערה וראה ואיל�. סע"א ג, ב"ב ט. ב, חגי

א).28) (פב, פ"ז שעהיוה"א ראה

ד"ה29) לקו"ת ראה � וכדי�" "כדי� יהי' שאז הוא דלעתיד העילוי שהרי

ועוד. ואיל�. 211 ע' ח"ז [המתורג�] לקו"ש כדכד. ושמתי

ש" (42 להערה השני' (הערה 27 ע' ח"ח בלקו"ש המבואר xwirוע"פ

זיכו� הוא שה"מטה"dhndהמעלה הוא שבזה השלימות שתכלית אלא ,

שבית מה יומתק � העליו�"* של ה"אור" עני� ג� בו שיהי' עד כ"כ יתעלה

ראשו� מלבית יותר שני לבית שיי� שלישי

מדות) (מס' המסכתות סדר בבי' בהקדמתו, להרמב"� פיה"מ [ראה

הערה 209 הע' ח"ז [המתורג�] בלקו"ש נעתקו � מדות למס' פתיחה ותוי"ט

"בית נקראי� שלישי) ובית שני (בית ששניה� מזה ג� ולהעיר בשוה"ג. � 5

ש"הבית א) כח, (ח"א הזהר פי' לתוו� יש ועפ"ז א. קג, זח"ב (ראה אחרו�"

שקאי ש�) (ב"ב רז"ל דרשת ע� השלישי אביהמ"ק קאי האחרו�" הזה

השני)] אביהמ"ק

המטה, העלאת הוא ענינו שני בית כי �xwir edfeשבבית המעלה

השלישי.

(*c"remby s`c ,dyrne cenlz oipra ,27 dxrd 194 'r g"g [mbxeznd] y"ewla x`eandielib) `ed (dxezd cenil i"r dyrpy) mvrd`l,"dxic"d oiprl rbep (`"k ,sqep oipr

.xwird `ed dyrnd ,df lka - zenvrd zkynd
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כלומר, "ראשו�", מצד הוא המקדש בית שבו האופ�

מלמעלה ויורד "נמש�" שהוא כפי הקדוש�ברו��הוא, מצד

ה עני� זהו המשכהcqgלמטה. אברה�, של מדתו ,

למטה. מלמעלה

מצד כלומר, "שני", מצד הוא המקדש בית שבו האופ�

למעלה. ממטה והעלאה הנבראי� זיכו� של באופ� העול�,

יצחקdfאופ� כנגד העלאה19הוא גבורה, היא שמדתו ,

למעלה .20ממטה

כלומר, "שלישי". מצד הוא המקדש בית שבו והאופ�

מציאות נוצרת ו"מטה", "מעלה" ביחד העניני� שמשני

את הכוללת כנגד"שלישית", הוא זה אופ� ביחד. שניה�

אל הקצה מ� "מבריח � אמת מדת התפארת, מדת יעקב,

הקצה ע� ביותר העליו� הקצה את כוללת � הקצה"

אחת. למציאות ההופכי� ביותר, התחתו�

המקדש: בתי שלושת בי� ההבדל וזהו

בעיקר להיות צריכי� ישראל היו ראשו� בית בתקופת

"צדיקי�" מלמעלה21בבחינת אלקות "ממשיכי�" אשר

היתה לא "מלמעלה", המשכה זו שהיתה וכיו� למטה,

הפסק. בה ייתכ� ולפיכ� ה"מטה", אל כ� כל קשורה

ולאחר הראשו� הבית שלאחר שני, בית בתקופת

החורב� על תשובה22התיקו� בעלי בדרגת ישראל היו ,23,

הבית24שמהותה קשור לפיכ� ה"מטה". ועליית זיכו� היא

העול� אל הבית25שני כבוד יהיה "גדול נאמר כ� ומשו� .

בעול� קיי� היה השני שהבית הראשו�", מ� האחרו� הזה

יותר רב הראשו�26זמ� הבית .27מאשר

ומוגבל מדוד הוא שה"עול�" כיו� זאת, בכל הרי28א� ,

והגבלה. מדידה של באופ� קיי� היה השני הבית ג�

הבית של החידוש היאiyilydוזהו שמהותו שכיו� ,

ביחד וה"מטה" ה"מעלה" יתקיי�29התאחדות הוא לפיכ� ,

גבול. בלי יהיה עצמו העול� של ה"גבול" כי לנצח,
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יתאחד ומשתנה, מוגבל שהוא שה"מטה", ייתכ� כיצד

בספר נאמר כ� על � ה"מעלה" של גבול" ה"בלי ע�

ברי�11הזוהר דקודשא "בניינא הוא דלעתיד שהמקדש ,

אחרא": ולא איהו ה', ירושלי� "בונה הוא",

מ� נובעת האלוקית וההשפעה ה"המשכה" כאשר

נע גילוי, לכל והרי האלוקות, של יותר הגלויות לההדרגות

ג),19) פג, ש� בלקו"ת (וכ"מ מבואר א'שכח ע' ריש מטות באוה"ת

השני' וגאולה די� בחי' הוא יצחק כי � היא ליצחק השני' דגאולה שהשייכות

ג� (וראה בסופו עת"ר נחמו בד"ה מהמבואר אבל שלימה. גאולה היתה לא

דבית שהשייכות משמע � ראשו� בית על שני בבית מעלה שיש סע"א) ג, ב"ב

מצד ג� היא ליצחק הגבורה.dlrndשני שבמדת

(20izyeמצד בא להיותו א) ההמשכה: קו על ההעלאה בקו מעלות

מכיו� ב) ואיל�). סע"ב ב, ויקרא לקו"ת (ראה יותר בו בפנימיות הוא התחתו�,

פנימיות "מבחינת הוא עי"ז שנמש� האור ג� הרי תכסו�", ידי� ש"למעשה

.26 הערה לקמ� וראה ואיל�). ג כב, שה"ש לקו"ת (ראה יותר"

בני�21) באשלמותי',zlgzdeולכ� סיהרא דקיימא בזמ� הי' הא' ביהמ"ק

ובכ"מ). כו) (פט"ו, שמו"ר וראה א. קנ, (זח"א שלמה בזמ�

הגילוי22) אז הי' שלא רק שלא בשלימות, אז הי' לא שהתיקו� וא�

"כי לגמרי נתבטל לא הגלות עני� שג� אלא ב), כא, יומא (ראה ראשו� כבבית

אמיתית חירות אז היתה לא ברוחניות וג� עליה�", מושלי� עו"כ מלכי היו

החיצוני�" יניקת תהיה שלא (בכדי) וסייגי� גזירות ל"כמה אז הוצרכו שלכ�

הרי מ"מ, ג), נז, ר"ה (לקו"ת

`el(א) mihxtaשהיו מכיו� שני, בבית והתיקו�ixg`lשנתתקנו החורב�

עבודת ומצד (dhndכו' ראשו� בבית שהיו כמו לגבי מעלה בה� יש ,c"re

ביטול להיות ש"א"א א� דיחו"ע העבודה לגבי דיחו"ת שבהעבודה המעלה

הגו� בירור נעשה דוקא זו עבודה ע"י כי פ"ט), עה"ח (קונט' לגמרי" הישות

ואיל�. 82 ע' ח"ז [המתורג�] לקו"ש וראה ובכ"מ)) ש�. עה"ח (קונט' ונה"ב

פה, מטות לקו"ת (ראה יותר נעלה אור נמש� והסייגי� הגזירות ע"י (ב)

הבאה. הערה וראה ועוד) פט. עמ' תרס"ו המש� א.

שהגיעו23) אלו [מלבד הבע"ת רוב אחד, מצד אלו: קצוות ב' � בה� שג�

ולומר יתירה שמירה צריכי� ספט"ז] תש"ה ר"ה המש� ראה � תשו"ע לבחי'

i`שמירה ע"י אבל שני; שבבית הסייגי� בדוגמת ד), ט, ואתחנ� (לקו"ת אפשי

ו"מעלת� לחטא, השיי� ונה"ב הגו� חומר מצד ג� הרע מ� מתרחקי� גופא, זו

ה"ד). פ"ז תשובה הל' (רמב"� מעול�" חטאו שלא אלו ממעלת גדולה

נפקתא24) ונת� כורש ממשלת בזמ� הי' הב' ביהמ"ק והתחלת בני� ולכ�

א). ד, ר"ה ג"כ וראה ד. ו, (עזרא וכו' לבנינו

בהתוועדות25) בארוכה נתבאר � ספ"ו ביהב"ח הל' מרמב"� להעיר

לקו"ש ואיל�. 70 ע' ח"ט [המתורג�] (לקו"ש תשכ"ד השואבה בית דשמחת

ואכ"מ. ואיל�). 101 ע' חט"ו

בירור26) שע"י המתקיי�.. דבר יהי' "אזי ע"ד: ריש ב, ויקרא לקו"ת ראה

שבחי' מה שהטע� ש�, הכוונה ולכאורה אד�". לא כי בחי' נמש�.. נה"ב

האד� נעשה העבודה, שע"י רק [לא היא יותר, קיו� לה יש ilkאתעדל"ת

מעלת מצד ג�, אלא] xe`dלהאור, 'iga(20 הערה לעיל (ראה ידה על הנמש�

ובכ"מ). ג. עב, תו"א (ראה שינויי� בו שיי� שאי� אד�" "לא בחי'

ולהעיר אלו. טעמי� ב' � שני דבית השני� באריכות שג� לומר, יש ועפ"ז

א'תקכז. ע' ש"ש מאוה"ת

הבאה.27) הערה וראה ואיל�. סע"א ג, ב"ב ט. ב, חגי

א).28) (פב, פ"ז שעהיוה"א ראה

ד"ה29) לקו"ת ראה � וכדי�" "כדי� יהי' שאז הוא דלעתיד העילוי שהרי

ועוד. ואיל�. 211 ע' ח"ז [המתורג�] לקו"ש כדכד. ושמתי

ש" (42 להערה השני' (הערה 27 ע' ח"ח בלקו"ש המבואר xwirוע"פ

זיכו� הוא שה"מטה"dhndהמעלה הוא שבזה השלימות שתכלית אלא ,

שבית מה יומתק � העליו�"* של ה"אור" עני� ג� בו שיהי' עד כ"כ יתעלה

ראשו� מלבית יותר שני לבית שיי� שלישי

מדות) (מס' המסכתות סדר בבי' בהקדמתו, להרמב"� פיה"מ [ראה

הערה 209 הע' ח"ז [המתורג�] בלקו"ש נעתקו � מדות למס' פתיחה ותוי"ט

"בית נקראי� שלישי) ובית שני (בית ששניה� מזה ג� ולהעיר בשוה"ג. � 5

ש"הבית א) כח, (ח"א הזהר פי' לתוו� יש ועפ"ז א. קג, זח"ב (ראה אחרו�"

שקאי ש�) (ב"ב רז"ל דרשת ע� השלישי אביהמ"ק קאי האחרו�" הזה

השני)] אביהמ"ק

המטה, העלאת הוא ענינו שני בית כי �xwir edfeשבבית המעלה

השלישי.

(*c"remby s`c ,dyrne cenlz oipra ,27 dxrd 194 'r g"g [mbxeznd] y"ewla x`eandielib) `ed (dxezd cenil i"r dyrpy) mvrd`l,"dxic"d oiprl rbep (`"k ,sqep oipr

.xwird `ed dyrnd ,df lka - zenvrd zkynd
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וה"מטה" ה"מעלה" אז והגבלה, הגדרה יש שיהיה, ככל

עניני�.ipyה�

השלישי "ביו� � יתבר� עצמותו גילוי מאיר כאשר א�

ונחיה ברו�eiptl30יקימנו סו� אי� ועצמות פנימיות ,

מ-31הוא" מושללת mixe`izdשהיא lk� וההגדרות

גבול" הבלי ושלילת הגבול הופכי�32"שלילת אז הרי ,

ה"מעלה" של גבול" ה"בלי ע� ה"מטה" של ה"גבול"

cg`.33לדבר

.Ë
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כאשר חזו�, שבת של שה"מחזה" לכ� ההסבר זהו

על משפיע דלעתיד", המקדש ואחד אחד לכל "מראי�

טבע", "כמו היותה כדי עד הישרה בדר� להתנהג האד�

ה"מחזה" את ראה כאילו envrבדיוק cvnלמרות ,

המחזה את לו :dlrnlnשמראי�

המקדש, מצד רק אינה שלעתיד המקדש של הנצחיות

עצמותו גילוי מצד כי נמצא. הוא שבו העול� מצד ג� אלא

ועד" לעול� ימלו� "הוי' הרי שמהותו34יתבר� שה"זמ�", ,

מוגבל ובלתי נצחי נעשה עצמו הוא � "שינוי" [כפי35היא .

אחד,36הידוע הוי' של האמתית שהאחדות ה', אחדות בעני�

האחדות כאשר היא יתבר�, עצמותו מצד שהיא כפי ובמיוחד

עצמה]. הבריאה מצד ג� אלא אלקות, מצד רק אינה

שלעתיד,ול המקדש את ליהודי מראי� כאשר כ�,

היהודי אצל "מתלבש" ה"מטה", מצד ג� נצחי שהוא

ג� השינוי mc`dהעדר cvnונפשו גופו מצד וא� ,

אצלו הישרה בדר� ההליכה נעשית מצד� שג� הבהמית,

ח"ו.rahכמו לסורו שיחזור כלל ייתכ� ולא ,

.È
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שעני� לכ� בפנימיות ההסבר שבהdfזהו חזו�, שבת של

רבי ידי על נתגלה דלעתיד", המקדש ואחד אחד לכל "מראי�

אדמו"ר אל מיוחד קשר לו שהיה מברדיטשוב, יצחק לוי

חב"ד חסידות ואל ידי37הזק� על בפועל נתגלה מכ� ולאחר ,

חב"ד חסידי מגדולי שהיה מפאריטש, הלל 38רבי

הוא חב"ד חסידות של החידוש כי ה'36� שאחדות ,

(ובאד� "למעלה" מצד רק לא בעול� ותורגש תחדור

(ובאד� ה"מטה" מצד ג� אלא אמונה), בדר� � עצמו

שהעני� חזו�, שבת של מהותה וזוהי "וידעת"). � עצמו

אשר עד ב"מטה", ישפיע מלמעלה, המגיע "מראי�", של

כדלעיל. טבע", "כמו תיעשה הישרה בדר� הנהגתו

.‡È
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אחרי בא יעקב, כנגד שהוא השלישי, שהבית כש�

והשני הראשו� הבית של אברה�39ההקדמה כנגד שה� ,

נעלה שהוא למרות "שלישי") נקרא הוא (ולכ� ויצחק

והשני הראשו� ,40מהבית

השלישי, הבית את מראי� בה אשר חזו�, שבת ג� כ�

כנגד שהוא הפסח, לחג בהמש� אברה�41באה

שלפני השבת היא חזו� שבת שהרי באב42� תשעה

חל באב ותשעה � בשבת) כשחל עצמו, באב תשעה (או

פי על פסח, של הראשו� היו� חל שבו יו� באותו תמיד

"א"ת" �43הסימ�

כל כי יצחק41. כנגד שהוא השבועות, לחג ובהמש�

לרגל עד "נמשכי�" הרגל של העליוני� הגילוי�

השבועות.44שלאחריו חג הוא חזו� שבת שלפני והרגל ,

הוא: לכ� ההסבר

זמ� שבועות, לבי� מצרי�, יציאת זמ� פסח, בי� ההבדל

מלמעלה, גילוי הוא מצרי� שיציאת הוא, תורה, מת�

דלעילא אתערותא של והואdpi`yבאופ� ב"מטה", תלויה

מלמעלה והמשכה חסד היא מדתו אשר אברה�, כנגד

השלישי.30) בית בבני� � השלישי ביו� ש�: וברש"י ב. ו, הושע

(בסה"מ31) תרצ"א דשנת א). (ס"ד, דברי� לקו"ת מיומי� יחיינו ד"ה

ועוד. בסופו. ח"א) קונטרסי�

ובכ"מ.32) קסח. ע' ריש תרס"ו המש�

(33.213 ע' ח"ז [המתורג�] לקו"ש ג� ראה

יח.34) טו, בשלח

פסו (ש� פירש"י לבאר יש בפני� מ"ש "ואימתיוע"פ מקדש): ד"ה יז ק

ידי�" ד"שתי שהשייכות � ועד" לעול� ימלו� שה' בזמ� ידי�, בשתי יבנה

של החיבור הוא ידי� בשתי הבני� עני� כי היא, ועד" לעול� ימלו� ל"הוי'

בחי' שמצד ד"אר�" הגבול ע� "ימי�" בחי' שמצד ד"שמי�" הבל"ג בחי'

ג�ד), כא, נשא לקו"ת (ראה ימלו�xwire"שמאל" שהוי' "בזמ� יהי' זה חיבור

כבפני�. בל"ג בבחי' יהי' עצמו דזמ� הגבול ג� כאשר ועד", לעול�

(לקו"תzellkayאלא במשכ� ואפילו שבעוה"ז במקדש ג� זה עני� הי'

וכתליו". היכל "כנגד בפירוש ש� ח"ז לקו"ש ג� וראה ש�).

באריכות.35) ע"ש א. ז. עט"ר

ואיל�.36) 62 ע' ח''ט [המתורג�] לקו''ש ראה

ע'37) תשכ"ז) (קה"ת אדה"ז התולדות בספר נדפסו � וכו' מכתביו ראה

.(1020 ע' ח"ד � תשמ"ו (בהוצאת רנז

מנח�38) בחודש הוא הלל ר' של שהיאצ"ט ג"כ בו)`aלהעיר (בי"א

נחמו. פ' ש"ק

מה39) בדוגמת � א) רכא, (זח"ג והשני הראשו� בית יהיו עצמו בו וג�,

דחו"ג. הקוי� ב' ישנ� שבת"ת

חג"ת).40) המדות (בעני� רע"ג כג, תזריע בלקו"ת מהמבואר להעיר

ועוד.41) ב. עו, פנחס ג. יד, במדבר p"ye.לקו"ת

פסח.42) שלפני � הגדול שבת ע"ד

להעני�43) שיי� בתורה "סימ�" ג� והרי � ס"ג סתכ"ח או"ח ושו"ע טור

שה� וכו', דבהמה טהרה מסימני �minxeb(להעיר מודיעי� רק ולא הטהרה

רפ"א. אסורות מאכלות הל' הרמב"� על הרגצובי) (להגאו� צפע"נ ראה

ש�). ובהנסמ� שמיני פ' ח"א לקו"ש

ב.44) צח, ברכה לקו"ת ראה

mixac zyxt zegiyÎihewl

ונקרא העומר ספירת עבודת שלאחר השבועות, חג למטה.

ל�", תספר שבועות "שבעה ש� על "שבועות", כ� ש� על

ה"מטה" אל הרי45קשור תורתנו", מת� "זמ� בהיותו (וכ�

יעלו "התחתוני� הוא תורה מת� של העיקרי החידוש

לתחתוני�" ירדו והעליוני� יצחק,46לעליוני� כנגד והוא ,(

למעלה ממטה והעלאה גבורה היא מדתו .47אשר

הכולל השלישי, הבית את מראי� חזו� שבשבת וכיו�

ולאחרי בהמש� היא לכ� � יחד ג� ו"העלאה" "המשכה"

ושבועות. פסח

בתורה הקווי� שני שילוב � חזו� שבת יב.

ככל קיימי�, � ו"המשכה" "העלאה" � אלו קווי� שני

עצמה בתורה ג� ארבעת48הענייני�, בי� ההבדל זהו .

אמרו" עצמו מפי "משה אשר תורה, משנה לבי� החומשי�

הקודש) :49(וברוח

על לנו ניתנו הראשוני� החומשי� ארבעת ג� אמנ�,

בלבד כשליח מסר� משה א� רבינו, משה (כלומר,50ידי

לא ואפילו נברא של שכלית השגה בה� מעורבת אי�

מלמעלה. המשכה � רבינו) משה של השגתו

"מפי זאת כאומר משה מסר תורה משנה את ואילו

הדברי�51עצמו" נמסרו שממנה הדרגה כלומר, .

משה של השכלית בהשגתו והתאחדה ,52"התלבשה"

mipezgzdכ zcear53.

(התחלת הדברי�",54לפיכ� "אלה היא תורה" "משנה (

תוכחות עבודת55דברי לידי מביאי� התוכחה דברי כי ,

למעלה. ממטה העלאה ז') בסעי� (כדלעיל שהיא התשובה,

כאשר חזו�, שבשבת לכ� והרמזי� הטעמי� אחד זה

במשנה לקרוא מתחילי� השלישי, המקדש בית את מראי�

דרושי� השלישי הבית לגילוי להגיע כדי כי ipyתורה,

אשר56הקווי� מלמעלה, ההמשכה קו רק לא התורה: של

ההעלאה קו ג� אלא הראשוני�, החומשי� בארבעת

תורה. במשנה אשר מלמטה,

הי� "עד תורה משנה בסו� לנאמר מגיעי� כ� ידי על

האחרו�" היו� "עד חז"ל ואמרו ה"בית57האחרו�", עד ,

שלעתיד המקדש האחרו�" שיתגלה58הזה משיח59, בביאת

ממש. בקרוב צדקנו,

(l"yz oefg zay ,c"kyz da`eyd zia zgny zegiyn)

•

ה45) דיו� עני� ג� בו שכלול למטה).mixekaאלא מלמעלה ה' (ברכת

ה"ה עצמו השבועות (יש`cegiויו� ומעלה: (וישeaהמטה ד)תספרו העני�

eaשבא יו�.linn`העני� ה)חמישי� יו�

בו יש יב) פמ"ח, ב"ר � דאברה� עוגות ועשי (לושי המצות שבחג וע"ד

ט) כז, תולדות פרש"י פל"ב. פדר"א תיב"ע. � דיצחק עזי�* (גדי הפסח עני�

(ויעקב שבחה"ס וע"ד א). טו, שה"ש לקו"ת � יעקב האמצעי, (דקו והמרור

) האסי� חג בו יש ב) ק, זח"ג � סוכותה ואסיפהilre'נסע לבית) כו' מגרנ�

'd zkxaa.(תרנד רמז אמור יל"ש � שמחה ג"פ בחה"ס נאמר (שלכ� רבה

טו.46) וארא תנחומא ג� וראה ג. פי"ב, שמו"ר

לעיל47) (וראה לתחתוני�" ירדו "העליוני� ג� נתחדש שבמ"ת וא�

בירחא מ"ת הי' שלכ� ,18 הריi`zilzהערה � (

ההמשכה (לא הוא החידוש עיקר לתחתוני�" ירדו ב"העליוני� ג� (א)

dlrnln�העליוני ירידת כ"א) � מ"ת לפני ג� הי' זה שהרי �mipezgzl,

נקלט במ"ת zeinyba.(23�4שהגילוי ע' ח"ח לקו"ש (ראה העול�

dpeekd(ב) xwirיעלו ה"תחתוני� על] כח [הנתינת היא הגזירה ביטול של

(שהותחלה "וירדcinלעליוני�" ע"י רק אפשר הי' שזה אלא מ"ת), לאחרי

ואני � סיני הר על ligznd.(23הוי' ע' ש� לקו"ש (ראה "

דוידבר העני� ישנו במ"ת קצת: אחר כל`miwlבסגנו� את (דוקא)

הע� וירא וכמש"נ) יחרדו" "ע� (דעי"ז שופר קול ובצירו� כו' האלה הדברי�

העני� תכלית בו ויש גו'** אורייתאoznוינועו ישראל � ולאח"ז התורה

cgוקוב"ה `lekפד"ה מתניא ולהעיר .dlgzddy�ממקו ירדה" "התורה היא

כו' ולהשיג להבי� האד� יגיעת צ"ל ואח"כ כו'" "יחודk"g`eכבודה נעשה

כו'". בגשמיות כלל נמצא כערכו ולא כמוהו יחוד שאי� נפלא

(48zellka.53 הערה ראה � ותושבע"פ תושב"כ שבי� ההפרש הוא

עצמו"49) ש"מפי ג), (כ, שה"ש לקו"ת וראה ש�. תוספות ב. לא, מגילה

משה. של והשגתו" נבואתו שורש הי' "שמש� דאצילות, ז"א בחי' הוא

משה.50) ד"ה ש� מגילה רש"י

(51� בסיני" שמע אלא.. תורה.. משנה לה� שונה הי' מאליו "לאו שהרי

ש�): בלקו"ת (הובא א ז, זח"ג ג� וראה ב. נו, סנה' צו� כאשר ד"ה רש"י

בי'. דאחיד קול ההוא מפי עצמו.. מפי אלא תנינ� לא מעצמו

בחי' הוא עצמו" ש"מפי (49 הע' לעיל (הובא בלקו"ת המבואר וע"פ

דמשנה השרש שג� היא כו'" מאליו ב"לאו רש"י שכוונת לומר, צרי� ז"א,
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הג'). ביהמ"ק הג', קו הוא הגאולה ועני�
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כט mixac zyxt zegiyÎihewl

ונקרא העומר ספירת עבודת שלאחר השבועות, חג למטה.

ל�", תספר שבועות "שבעה ש� על "שבועות", כ� ש� על

ה"מטה" אל הרי45קשור תורתנו", מת� "זמ� בהיותו (וכ�

יעלו "התחתוני� הוא תורה מת� של העיקרי החידוש

לתחתוני�" ירדו והעליוני� יצחק,46לעליוני� כנגד והוא ,(

למעלה ממטה והעלאה גבורה היא מדתו .47אשר

הכולל השלישי, הבית את מראי� חזו� שבשבת וכיו�

ולאחרי בהמש� היא לכ� � יחד ג� ו"העלאה" "המשכה"

ושבועות. פסח

בתורה הקווי� שני שילוב � חזו� שבת יב.

ככל קיימי�, � ו"המשכה" "העלאה" � אלו קווי� שני

עצמה בתורה ג� ארבעת48הענייני�, בי� ההבדל זהו .

אמרו" עצמו מפי "משה אשר תורה, משנה לבי� החומשי�

הקודש) :49(וברוח

על לנו ניתנו הראשוני� החומשי� ארבעת ג� אמנ�,

בלבד כשליח מסר� משה א� רבינו, משה (כלומר,50ידי

לא ואפילו נברא של שכלית השגה בה� מעורבת אי�

מלמעלה. המשכה � רבינו) משה של השגתו

"מפי זאת כאומר משה מסר תורה משנה את ואילו

הדברי�51עצמו" נמסרו שממנה הדרגה כלומר, .

משה של השכלית בהשגתו והתאחדה ,52"התלבשה"

mipezgzdכ zcear53.

(התחלת הדברי�",54לפיכ� "אלה היא תורה" "משנה (

תוכחות עבודת55דברי לידי מביאי� התוכחה דברי כי ,

למעלה. ממטה העלאה ז') בסעי� (כדלעיל שהיא התשובה,
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במשנה לקרוא מתחילי� השלישי, המקדש בית את מראי�

דרושי� השלישי הבית לגילוי להגיע כדי כי ipyתורה,

אשר56הקווי� מלמעלה, ההמשכה קו רק לא התורה: של

ההעלאה קו ג� אלא הראשוני�, החומשי� בארבעת

תורה. במשנה אשר מלמטה,

הי� "עד תורה משנה בסו� לנאמר מגיעי� כ� ידי על
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שלעתיד המקדש האחרו�" שיתגלה58הזה משיח59, בביאת

ממש. בקרוב צדקנו,

(l"yz oefg zay ,c"kyz da`eyd zia zgny zegiyn)

•

ה45) דיו� עני� ג� בו שכלול למטה).mixekaאלא מלמעלה ה' (ברכת

ה"ה עצמו השבועות (יש`cegiויו� ומעלה: (וישeaהמטה ד)תספרו העני�

eaשבא יו�.linn`העני� ה)חמישי� יו�
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בירחא מ"ת הי' שלכ� ,18 הריi`zilzהערה � (
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נקלט במ"ת zeinyba.(23�4שהגילוי ע' ח"ח לקו"ש (ראה העול�
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(שהותחלה "וירדcinלעליוני�" ע"י רק אפשר הי' שזה אלא מ"ת), לאחרי
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כו' ולהשיג להבי� האד� יגיעת צ"ל ואח"כ כו'" "יחודk"g`eכבודה נעשה

כו'". בגשמיות כלל נמצא כערכו ולא כמוהו יחוד שאי� נפלא

(48zellka.53 הערה ראה � ותושבע"פ תושב"כ שבי� ההפרש הוא

עצמו"49) ש"מפי ג), (כ, שה"ש לקו"ת וראה ש�. תוספות ב. לא, מגילה

משה. של והשגתו" נבואתו שורש הי' "שמש� דאצילות, ז"א בחי' הוא

משה.50) ד"ה ש� מגילה רש"י

(51� בסיני" שמע אלא.. תורה.. משנה לה� שונה הי' מאליו "לאו שהרי

ש�): בלקו"ת (הובא א ז, זח"ג ג� וראה ב. נו, סנה' צו� כאשר ד"ה רש"י

בי'. דאחיד קול ההוא מפי עצמו.. מפי אלא תנינ� לא מעצמו

בחי' הוא עצמו" ש"מפי (49 הע' לעיל (הובא בלקו"ת המבואר וע"פ

דמשנה השרש שג� היא כו'" מאליו ב"לאו רש"י שכוונת לומר, צרי� ז"א,
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הרמב"�56) וכפס"ד תוכחות) דברי ע"י (הבאה התשובה עני� ובעיקר

עי"ז, להגאל ש�, כברמב"� היא, זו תשובה עני� (אבל ה"ה פ"ז תשובה הל'

הג'). ביהמ"ק הג', קו הוא הגאולה ועני�

ש�.57) ורש"י ספרי ב. לד, הברכה וזאת
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a`Îmgpnל 'bÎ'a ipye oey`x mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב ראשו� מנח�ֿאביו� '

פרקי ,198 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äìôúäù øçàîå,198 'nr cr.(äàìéò
יו�ראשו�ושניב'ֿג'מנחֿ�אב

מנח�ֿאב ג' שני יו�
פרקיא ,198 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íðîàå .àé ÷øô,w 'nr cr.õ÷ ïéàì

éøö ¯ äàlò äáeLz úðéça àéä älôzäL øçàîeíéc÷äì C ¥©©¤©§¦¨¦§¦©§¨¦¨¨¨¦§©§¦
.äàzz äáeLz úðéça äéðôì,''xayp al''e drpkd ly oiprd ± §¨¤¨§¦©§¨©¨¨

.lirl xiaqdy itkäëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨
äðLna8:Løôe ,"Làø ãák CBzî àlà ìltúäì ïéãîBò ïéà" ©¦§¨¥§¦§¦§©¥¤¨¦Ÿ¤Ÿ¥©

¯ ,"äòðëä" ¯ é"Lø©¦©§¨¨
,ekeza rpkpe xeay mc`dy

äáeLz úðéça àéäå§¦§¦©§¨
øøBòì äàzz,envr lr ± ©¨¨§¥

¯ ,ìéòì økæpk íéîçø©£¦©¦§¨§¥
,'g wxtae 'f wxtaéìéãëåó §¦§¨¦

àøîba ízä9¯ ,àøwî ©¨©§¨¨¦§¨
my `xnbd zcnely itk

,weqtnáéúëc10:¯aezky ¦§¦
:dpga."Lôð úøî àéäå"± §¦¨©¨¤

,ixd .d''awdl dlltzde

df d''awdl lltzdl icky

dpkd ici lr zeidl jixv

ly dpipr ,dxn ytp ly

.''d`zz daeyz'',ïëà̈¥
íL àúéøaa11:,ïðaø eðz" ©¨©§¨¨¨©¨¨

àlà ìltúäì ïéãîBò ïéà¥§¦§¦§©¥¤¨
."äçîN CBzî,xnelk ± ¦¦§¨

xearl eilr cine skizy

avnl zexixn ly avnn

zexnly ,dgny ly

zeidl dkixv dligzay

avna zeidl eilr lltzdl ecnra ixd ,zexixna dltzl dpkdd

,dgny lyCôäì ïéìBëé ìkä ïéàL ,äfä íBúé øBãa åLëòå§©§¨§¨©¤¤¥©Ÿ§¦©£Ÿ
¯ ,äöwä ïî òâøk íaìn ,dvwd l`zexnly jk ,dgnyl zexixn ¦¨§¤©¦©¨¤

,dgnyl cin xeari ,zexixna did ok iptl rbxyäöò éæà£©¥¨

¯ ,äöeòéä,`id jklïewúa äàzz äáeLz úðéça íéc÷äì ©§¨§©§¦§¦©§¨©¨¨§¦
.ìéòì økæpk úBöçzeppeazdle ytpd oeaygl lbeqnd onfdy ± £©¦§¨§¥

''zevg oewiz''a `ed ± ''xayp al''le drpkdl d`iand12.éàL éîe¦¤¦
Bì øLôà,''zevg oewiz'' jexrl ±äìéì ìëa13àì íéðt ìk ìò ¯ ¤§¨§¨©§¨©¨¨¦Ÿ

úçôéoewiz'' zceara ± ¦§Ÿ
,''zevgúçà íòtî¦©©©©

,úaMä íBé éðôì ,òeáMa©¨©¦§¥©©¨
úaMäL ,íéòãBiì òãBpk©©©§¦¤©©¨
äáeLz úðéça àéä¦§¦©§¨
úBiúBà ¯ ú"aLå ,äàlò¦¨¨§©¨¦

LBðà á"Lz14,¯ixd ¨¥¡
,daeyzd oipr `id zayy

± ?zay `id daeyz efi`e

,''d`lir daeyz'' zpigaék¦
úBiìò àéä úaLa§©¨¦£¦
¯ ,'eë íøB÷îì úBîìBòä̈¨¦§¨
dnypd ziilr onf mb `ide

,daeyzd oipra dxewnl

¯ ,úaMä úBlôz èøôáe¦§¨§¦©©¨
deedn legd zenia mby

oipr ,xen`k ,dltzd

cgeinae ''d`lir daeyz''

,zayaäæáe) .ïéáîì éãå§©©¥¦¨¤
áeúkM äî ïáeé15:¯ixg` ©©¤¨

:'''ebe ark izign''äáeL"¨
ézìàâ ék éìàLeøt ,"E ¥©¦§©§¦¥

éòLt áòë éúéçn"L øçàî ék,àøçà àøèqä úøáòä àéä "E ¦¥©©¤¨¦¦¨¨§¨¤¦©£¨©©¦§¨©£¨
ézìàâ"e,íéðBéìò íéîçø úeøøBòúäa íéðBöéçä ïî "E §©§¦¦©¦¦§¦§§©£¦¤§¦

àzúìc àúeøòúàa,dhnlny zexxerzda ±äàzú äáeLúa §¦§¨¨¦§©¨¦§¨©¨¨
:(äàlò äáeLúa "éìà äáeL" éæà ¯ ìéòì økæpk©¦§¨§¥£©¨¥©¦§¨¦¨¨

.àé ÷øtaqd ,'i wxt ,mcewd wxtaoipr `id dltzy oeeik ,owfd epax xi ¤¤
`idy ,"d`zz daeyz" ly oiprd dltzd iptl micwdl yi ,"d`lir daeyz"

.eytp lr mingx zexxerzde ytpd oeayg cvn d`ad ,"xayp al"e drpkd

lltzdl oicner oi`" zxne` dpyndy itk`l`itly ,"y`x caek jezn

,aezk `ziixaa ,j` ;"d`zz daeyz" `idy ,"drpkd"l dpeekd ,i"yx yexit

lltzdl oicner oi`" ,dgny jezn zeidl dkixv dltzy`l`jezn

ale drpkdn cine skiz xearl leki cg` lk `l ,ep` eppnfay oeeike ,"dgny

xg` onfa "d`zz daeyz"a weqrl ,`id dverid dvrd ixd - dgnyl xayp

xexyz dltzd zrya eli`e ;dltzl dpkdk ynyiy ,"zevg oewiz"a enk -

zexnly ,owfd epax xne` ,igkepd wxta .dltza zyxcpd dgnyd oipr ea

xayp ale drpkd ,eicgi odizy dpiidzy xacd xyt` lirl xen`d

zexnl ,ixdy - dltza d"awdl dceard ly dgnyde "d`zz daeyz"n

ze`a odyk ,z`f lka ,dgnye zexixn ,ytpa zeiktd zerepz izy ody

oipra cgeina ,cgi zeidl od zeleki ,zecxtp zeaiq izyndfoexaydyk ,

d z` xiqi d"awdy ,oeghal mxeb ynyn envrdaiq,xnelk ,ald oexayl

.dgnyl `ian envrlyk `edy xac - el lgn d"awd

äáåùúä úøâà
íéã÷äì êéøö äàìéò äáåùú 'éçá àéä äìôúäù øçàîå
ïéà äðùîá ì"æø ù"æå .äàúú äáåùú 'éçá äéðôì
äòðëä é"ùøôå ùàø ãáåë êåúî àìà ììôúäì ïéãîåò
éìéãëå ì"ðë íéîçø øøåòì äàúú äáåùú 'éçá àéäåó

ïëà .ùôð úøî àéäå áéúëã àø÷î 'îâá íúä
êåúî àìà ììôúäì ïéãîåò ïéà ø"ú íù àúééøáá
ïéìåëé ìëä ïéàù äæä íåúé øåãá åéùëòå .äçîù
íéã÷äì äöåòéä äöò éæà .äö÷ä ïî òâøë íáì êåôäì
à"àù éîå .ì"ðë úåöç ïå÷éúá äàúú äáåùú 'éçá
éðôì òåáùá 'à íòôî úåçôé àì ô"ëò äìéì ìëá åì
äáåùú 'éçá àéä úáùäù íéòãåéì òãåðë úáùä íåé
àéä úáùá éë ùåðà á"ùú úåéúåà ú"áùå äàìéò
úáùä úåìôú èøôáå 'åë íøå÷îì úåîìåòä úåéìò
éë 'éô êéúìàâ éë éìà äáåù ù"î ïáåé äæáå) .ì"ãå
à"èñä úøáòä àéä êéòùô áòë éúéçîù øçàî
íéðåéìò íéîçø úåøøåòúäá íéðåöéçä ïî êéúìàâå
äáåù éæà ì"ðë äàúú äáåùúá àúúìã àúåøòúàá

:(äàìéò äáåùúá éìà

ב).8. (ל, רפ"ה ב.9.ברכות י.10.ל, א, א.11.ש"א ˘ËÈÏ"‡:12.לא, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ז לעיל ‡„ÂÓ"¯13."ראה ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘.'"כו לילה בכל להיות אי"צ אד� כל בשאר אבל כו' גדולי� בצדיקי� דוקא דהיינו פי"א התפלה בקונ' ע"ז הבי' תורת14."איתא

בסופו. (למהרנ"ש) כב.15.נת� מד, ישעיה

a`Îmgpn 'b ipy mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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מנח�ֿאב ד' שלישי יו�

,w 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéçáùîù äîå,200 'nr cr.ãéî àéä

"çìñì äaønä ïepç" 'ä úà íéëøáîe íéçaLnM äîelk ± ©¤§©§¦§¨§¦¤©©©§¤¦§Ÿ©
ixd md ''dxyr dpeny''a d''awd z` mda migayny migayd

z` migayn m`e ,mc`d `le mze` dyer d''awd wxy mixac

dyer `ed wxy mb `id dpeekd ixd gelql daxn `edy d''awd

,mixne` ep`y oeeike ;jk

,jk `id mc` ly ezcn mby

miywanyk legnl eilry

yi gay dfi` ,dlign epnn

,`l` ± ?d''awdl jka

`hazn d''awdl gayd

`edy jka"äaønä"± ©©§¤
,gelql¯ ,à÷éc,`wec ©§¨

:àøæòa áeúkL Bîëe§¤¨§¤§¨
eðéäc ,"çìñì áøå"§©¦§Ÿ©§©§
íà ,íãå øNa úcîaL¤§¦©¨¨¨¨¦
Lwáe Léàì Léà àèçé¤¡¨¦§¦¦¥
Bì ìçîe äìéçî epnî¦¤§¦¨¨©

Bøeñì øæç Ck øçàå± §©©¨¨©§
,ecbpk aey `hgeäL÷̈¤

,úéðL Bì ìçîiL ãàî§Ÿ¤¦§Ÿ¥¦
úéLéìLa ïkL ìkîe¦¨¤¥¦§¦¦

¯ ,úéòéáøeel lgn m` §¦¦
i`cea ,ecbp `hg aey `ede

legnl c`n xacd dywy

ziyilyd mrta aey el

.ziriaxd mrtaeìáà£¨
àeä-Ceøa-LBãwä úcîa§¦©©¨¨
úçà íòt ïéa Løôä ïéà¥¤§¥¥©©©©
äìéçnä ék ,íéîòt óìàì§¤¤§¨¦¦©§¦¨

,d''awd lgeny ±àéä¦
¯ ,íéîçøä úcnîly ¦¦©¨©£¦

,d''awdúBLBãwä åéúBcîe¦¨©§
,d''awd ly ±úðéçáa ïðéà¥¨¦§¦©

¯ ,óBñ-ïéà úðéçáa àlà ,úéìëúå ìeáb,zilkze leab ilaBîk §§©§¦¤¨¦§¦©¥§
áeúkL9:¯ ,"åéîçø eìë àì ék"`id d''awd ly mingxd zcny ¤¨¦Ÿ¨©£¨
.seq ilaïè÷ øtñî ïéa ììk Løôä ïéà óBñ-ïéà úðéça éaâìe§©¥§¦©¥¥¤§¥§¨¥¦§¨¨¨

¯ ,áéLç Lnî àìk dén÷ àlëc ,ìBãâìepi` eiptl ixd ,oky §¨§ª¨©¥§¨©¨¨¦
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äcåúîe øæBç ¯ íäéìò øáòå øæçL óà ,äðL écî "àèç ìò"a§©¥§¦¥¨¨©¤¨©§¨©£¥¤¥¦§©¤
äðL ìëá"e .íìBòì ïëå ,äàaä äðMa íéøetkä íBéa íäéìò£¥¤§©¦¦©¨¨©¨¨§¥§¨§¨¨¨
íéîòt 'â íBéå íBé ìëa ïë Bîk àlà ,à÷åc åàì "äðLå§¨¨¨©§¨¤¨§¥§¨§§¨¦

¯ ;"çìñì äaønä ïepç 'ä äzà Ceøa" :íéëøáîdlignd lr §¨§¦¨©¨©©©§¤¦§Ÿ©

,f` lgen d''awdyäëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe10:älôz §©£©©¥¦§¨¦§¨¨§¦¨
úBøáò ìò øtëî äéä øçL ìL ãéîúå ,äeðwz ïéãéîz ãâðk§¤¤§¦¦¦§¨§¨¦¤©©¨¨§©¥©£¥

íéaøòä ïéa ìL ãéîúå ,äìélä,xtkn did ±ìò,zexiar ±ìL ©©§¨§¨¦¤¥¨©§©¦©¤
¯ ;íìBòì íBéa íBé écî ïëå ,íBégny dlignd dzidd''awd l §¥¦¥§§¨

oaxw ici lr zexiard lr

dltz ici lr dzre) cinzd

`hazn dna ,j` .(daeyze

lkay dlignd oia lcadd

,xetik mei ly dlignl ,mei

xiarn'' mixne` ep`y

''dpye dpy lka epizeny`

- ?xetik mei lr aqend ±

íéøetkä íBiL àlà¤¨¤©¦¦
úBøáò ìò øtëî§©¥©£¥
àeäL ,ãéîzäå ,úBøeîç£§©¨¦¤
ìò øtëî ,äìBò ïaø÷̈§©¨§©¥©
ïëå ,ãáìa äNò úåöî± ¦§©£¥¦§©§¥

,mbäfä ïîfa älôzä± ©§¦¨©§©©¤
aixwdl zexyt` oi`yk

,zepaxw¯ ,äáeLzä íò¦©§¨
`id dltz ,dltzd zryay

cinzd zepaxw mewna ixd

lr wx zxtkn ok mb `id ±

,cala dyr zevnøkæpk©¦§¨
.ìéòìdltzd zryay ± §¥

daxnd oepg'' mikxan

dlignd lr ± ''gelql

.d''awd f` lgenyäæ ïéàå§¥¤
ly oipr ±,"áeLàå àèçà"¤¡¨§¨

¯mixne` l''f epinkgy11

oiwitqn oi`'' :jk xne`d lr

,''daeyz zeyrl ecia

yly m` :dyw dxe`kly

f` miyery iptn ''gelql daxnd oepg'' mixne` meia minrt

cinz wqer `edy ixd ,mi`hgd oipr aey epyi miizpiae ,daeyz

?`hgd lr daeyzae `hgaék,''aey`e `hg`'' ±à÷åc eðéä ¦©§©§¨
ìò Baìa CîBqL àlà ,Bøöé Laëì ìBëé äéä àèçä úòLaL¤¦§©©¥§¨¨¨¦§Ÿ¦§¤¨¤¥§¦©

¯ ,äáeLzäexvi z` yaek `ed oi` jk llbae ,okn xg`l dyriy ©§¨
,`hege rxdàèçì Bì úîøBb äáeLzäå ìéàBä ïëìå`ed ixdy ± §¨¥¦§©§¨¤¤©£Ÿ

,`heg `ed okle ,daeyzd lr jneq."'eëå ïé÷étñî ïéà"ecia ± ¥©§¦¦§
,daeyz zeyrlúàæ íb óàåezaeyz lr jneq `edy drya ± §©©Ÿ

,ixd ,`ehgl el mxeb dfe ,zxge`ndc "ïé÷étñî ïéà"¯ ,à÷é ¥©§¦¦©§¨
el mixfer `ly ,`wec ''oiwitqn oi`'' oeyla miynzyn l''f epinkg

,daeyz zeyrl zexyt` ozn ici lr ,jka÷fçúðå ÷çc íà ìáà£¨¦¨©§¦§©¥

äáåùúä úøâà
íéëøáîå íéçáùîù äîå
ù"îëå à÷ééã äáøîä çåìñì äáøîä ïåðç 'ä úà
ùéà àèçé íà å"á úãîáù åðééäã .çåìñì áøå àøæòá
åøåñì øæç ë"çàå åì ìçîå äìéçî åðîî ù÷éáå ùéàì
.úéòéáøå úéùéìùá ù"ëîå úéðù åì ìåçîéù ãàî äù÷
óìàì 'à íòô ïéá ùøôä ïéà ä"á÷ä úãîá ìáà
åéúåãîå íéîçøä úãîî àéä äìéçîä éë íéîòô
ñ"à 'éçáá àìà úéìëúå ìåáâ 'éçáá ïðéà úåùåã÷ä

200ùøôä ïéà ñ"à 'éçá éáâìå .åéîçø åìë àì éë ù"îë
ùîî àìë 'éî÷ àìåëã ìåãâì ïè÷ øôñî ïéá ììë
åðéúåîùà øéáòî ïëìå .'åëå ìåãâå ïè÷ äåùîå áéùç
éãî àèç ìòá íéãååúîù 'éàèçä ìëå äðùå äðù ìëá
íäéìò äãåúîå øæåç íäéìò øáòå øæçù óà äðù
äðùå äðù ìëáå .íìåòì ïëå äàáä äðùá ë"äåéá
é"àá 'éëøáî ô"â íåéå íåé ìëá ïë åîë àìà à÷åã åàì
ïéãéîú ãâðë äìôú ì"æøàîëå çåìñì äáøîä ïåðç
äìéìä úåøéáò ìò øôëî 'éä øçù ìù ãéîúå .äåð÷ú
íåéá íåé éãî ïëå íåé ìù ìò íééáøòä ïéá ìù ãéîúå
.úåøåîç úåøéáò ìò øôëî ë"äåéù àìà .íìåòì
ïëå .ãáìá ò"î ìò øôëî äìåò ïáø÷ àåäù ãéîúäå
àèçà äæ ïéàå .ì"ðë äáåùúä íò äæä ïîæá äìôúä
ùåáëì ìåëé äéä àèçä úòùáù à÷åã åðééä éë .áåùàå
ìéàåä ïëìå äáåùúä ìò åáìá êîåñù àìà åøöé
óàå .'åëå ïé÷éôñî ïéà àåèçì åì úîøåâ äáåùúäå
÷æçúðå ÷çã íà ìáà .à÷ééã ïé÷éôñî ïéà úàæ íâ

ב.9. ג, א.10.איכה כו, ב.11.ברכות פה, יומא

a`Îmgpn 'd iriax mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב ה' רביעי יו�

,200 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éúàèçå ù"îå,`w 'nr cr.åéòùô ìë ìò

.BúáeLz ïéìa÷î ¯ äáeLz äNòå Bøöé ìò øabúðåxen`d lk ± §¦§©¥©¦§§¨¨§¨§©§¦§¨
`ed `hgd zrya ik ,''aey`e `hg`'' ly oiprd epyiy drya `ed

,daeyzd lr jneqìáà£¨
:íBé ìëa íéLwánL eðà̈¤§©§¦§¨
ïéîéc÷î eðà ¯ "eðì çìñ"§©¨¨©§¦¦
eðøéæçäå" :Lwáì§©¥§©£¦¥

éðôì äîìL äáeLúa¯ ,"E ¦§¨§¥¨§¨¤
,dnly didz daeyzdy

ãBò áeLð àlL eðéäc§©§¤Ÿ¨
¯ ,äìñëì,cer `hgp `ly §¦§¨

íéøetkä íBéa ïëå§¥§©¦¦
ïBöø éäé" :íéLwáî§©§¦§¦¨

éðôlî"ãBò àèçà àlL E ¦§¨¤¤Ÿ¤¡¨

± `ehgl el mexbzy ote`a ,daeyzd lr jneq `ed oi`y ixd ±

okle¯ ,ïé÷étñîe ïé÷étñîxefgl zepncfdd el miwiprne miwiprn ©§¦¦©§¦¦
,daeyzaeðéúBaø øîàîk§©£©©¥

äëøáì íðBøëæ12:àaä" ¦§¨¦§¨¨©¨
¯ "BúBà ïéòiñî øähì¦©¥§©§¦

¯ ,à÷éc "àaä",`wec ©¨©§¨
l''f epinkg ly mpeyl

''`ad,`ed wiiecn ''xdhl

`id dpeekdeàaL ãiî± ¦¨¤¨
el mixfer ± daeyz zeyrl

,ciníb ,úàæì éàå§¦¨Ÿ©
àéä äìéçnäå äçéìqä©§¦¨§©§¦¨¦

.ãiî¦¨

áeúkM äîe13:úBéäì ïeëîä ïéà ¯ "ãéîú écâð éúàhçå" ©¤¨§©¨¦¤§¦¨¦¥©§ª¨¦§
¯ ,íBìLå ñç äæáð áöò ãéîzzicinz zeavra iexy zeidl ¨¦¨¥¦§¤©§¨

,ei`hg z`tndéøúa áéúk àäc14:¯:okn xg`l aezk ixdy §¨§¦©§¥
"'Bâå éðëîñú äáéãð çeøå 'Bâå äçîNå ïBNN éðòéîLz"15, ©§¦¥¦¨§¦§¨§§©§¦¨¦§§¥¦§

éøvL íeMîeìk úBéäì C ¦¤¨¦¦§¨
,äàlò äáeLúa åéîé̈¨¦§¨¦¨¨

àéäLly drepzd ± ¤¦
`id ''d`lir daeyz''

økæpk äaø äçîNa§¦§¨©¨©¦§¨
.ìéòìepinkgy dn ixd ± §¥

mixne` l''f16mc` lry

,''daeyza eini lk'' zeidl

daeyz''l `id dpeekd

dgnya ziyrpd ''d`lir

miywan okly ,dlecb

,''dgnye oeyy iprinyz''

dgnya iexy zeidl

daeyznef,àlàdpeekd ± ¤¨
icbp iz`hge'' aezky dna

,`id ''cinz,à÷éc "écâð"¤§¦©§¨
¯,`wec ilenn:Bîk§

"ãâpî ávéúú äzàå"17, §©¨¦§©¥¦¤¤
"eðçé ãòBî ìäàì áéáñ ãâpî"18,."÷Bçøî" ¯ é"Lø Løôe± ¦¤¤¨¦§Ÿ¤¥©£¥©©¦¥¨

.e`hg lr cinz xekfi ,ezaygna ,wegxny ,`id dpeekdy ,jk

¯ ,ïeëîäå`id jka dpeekdeúBéäìå ,Bááì íeø ézìáì ÷ø §©§ª¨©§¦§¦§¨§¦§
àèçL åéðéò ïéa ïBøkæì äéäiLk ,íãàä ìk éðôa çeø ìôL§©©¦§¥¨¨¨¨§¤¦§¤§¦¨¥¥¨¤¨¨

.'ä ãâðmc` lk ipta gex lty didie ,eaal mexi `ly i`cea ± ¤¤
`ed milway lw iabl mby ,oey`xd wlga ,'l wxta xaqeny itk)

lw eze` ly avnae cnrna eppeazda ,gex lty zeidl leki

ly wegxn oexkfdy ,cala ef `le .(ely avnae cnrnae milway

zeidl el xefri df ,daxc` `l` ,zeavr eilr rityi `l ,ei`hg

- oky ,dgnyaàèçä ïBøëæ ìéòBé äçîOä ïéðòì ,äaøcàå§©§©¨§¦§©©¦§¨¦¦§©¥§
îä ìk äçîNa ìa÷ì éãëa ,úàN øúéaúBLbøúnä úBòøà §¤¤§¥¦§¥§©¥§¦§¨¨©§Ÿ̈©¦§©§

Bà øeaãa ,úBiøaä éãé ìò ïéa ,íéîMä ïî ïéa ,úBàáe¨¥¦©¨©¦¥©§¥©§¦§¦
äNòîaeze` mixrvny ± §©£¤

miyery e` ,mixeaic ici lr

lk lawi ± miyrna rx el

`edy ercia ,dgnya z`f

xrvae ,mrt i` `hg

meyn yi eze` mixrvny

.ezxtkl mixferd mixeqi

Bæå),`hgd oexkf ±äöò §¥¨
ñòkî ìöpäì äáBèlr ± ¨§¦¨¥¦©©

,zlefdàãéô÷ éðéî ìëå§¨¦¥§¥¨
.('eëåiptn ,zlefd lr ± §

`hg `edy xkef `edyky

in lr qrek `ed oi`

.eze` ailrdyøîàîëe§©£©
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø19: ©¥¦§¨¦§¨¨

,ïéáìBò ïðéàå ïéáìòpä"©¤¡¨¦§¥¨§¦
ïéàå íútøç íéòîBL§¦¤§¨¨§¥
äáäàî íéNBò ,íéáéLî§¦¦¦¥©£¨

¯ ,"'eëå íéøeqéa íéçîNeaezkd xne` mdilr20eiade`e" : §¥¦§¦¦§
;zebixcn yly o`k mipen l''f epinkg .''ezxeaba ynyd z`vk

mpi` la` ,mnvr z` mivxzn md ,mialer mpi`e mialrpy dl`

miaiyn mpi`e mztxg mirney ;zlefd z` mialerllkef `l ;

,llk mdl miper mpi` s`e ,mdiailrn z` mialer mpi`y cala

mb md `l`migny,mixkef mdy zngn ;mze` mixqiiny mixeqia

.mzxtk mieednd mixeqia migny md ,mrt i` e`hg mdyìë"å§¨
"åéòLt ìk ìò Bì íéøéáòî ¯ åéúBcî ìò øéáònä21: ©©£¦©¦¨©£¦¦©¨§¨¨

äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

ìáà .åúáåùú ïéìá÷î äáåùú äùòå åøöé ìò øáâúðå
ù÷áì ïéîéã÷î åðà åðì çìñ íåé ìëá íéù÷áîù åðà

äáåùúá åðøéæçäåáåùð àìù åðééäã êéðôì äîéìù
êéðôìî ïåöø éäé íéù÷áî ë"äåéá ïëå äìñëì ãåò
àáä ì"æøàîë ïé÷éôñîå ïé÷éôñî ãåò àèçà àìù
úàæì éàå àáù ãéî à÷ééã àáä åúåà ïéòééñî øäèì

.ãéî àéä äìéçîäå äçéìñä íâ

éãâð éúàèçå ù"îå
àäã å"ç äæáð áöò ãéîú úåéäì ïååëîä ïéà ãéîú
äáéãð çåøå 'åëå äçîùå ïåùù éðòéîùú 'éøúá áéúë
äàìéò äáåùúá åéîé ìë ì"öù íåùîå 'åëå éðëîñú

à÷äúàå åîë à÷ééã éãâð àìà ì"ðë äáø äçîùá àéäù
.÷åçøî é"ùøôå åðçé ãòåî ìäàì áéáñ ãâðî ãâðî áöéúú
éðôá çåø ìôù úåéäìå åááì íåø éúìáì ÷ø ïååëîäå
.'ä ãâð àèçù åéðéò ïéá ïåøëæì äéäéùë íãàä ìë
úàù øúéá àèçä ïåøëæ ìéòåé äçîùä ïéðòì äáøãàå
úåàáå úåùâøúîä úåòøåàîä ìë äçîùá ìá÷ì éãëá
äùòîá åà øåáéãá úåéøáä é"ò ïéá íéîùä ïî ïéá
('åëå àãéô÷ éðéî ìëå ñòëî ìöðäì äáåè äöò åæå)
ïéàå íúôøç 'éòîåù ïéáìåò ïðéàå íéáìòðä ì"æøàîëå
ìëå 'åëå 'éøåñéá 'éçîùå äáäàî íéùåò 'éáéùî

:åéòùô ìë ìò åì 'éøéáòî åéúåãî ìò øéáòîä

ב.12. לח, יומא א. קד, ה.13.שבת ש�, י.14.תהלי� יד.15.ש�, א.16.ש�, קנג, שבת יג.17.ראה יח, ב ב,18.שמואל במדבר

א.19.ב. לו, גיטי� ב. פח, לא.20.שבת ה, א.21.שופטי� יז, השנה ראש
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,200 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éúàèçå ù"îå,`w 'nr cr.åéòùô ìë ìò

.BúáeLz ïéìa÷î ¯ äáeLz äNòå Bøöé ìò øabúðåxen`d lk ± §¦§©¥©¦§§¨¨§¨§©§¦§¨
`ed `hgd zrya ik ,''aey`e `hg`'' ly oiprd epyiy drya `ed

,daeyzd lr jneqìáà£¨
:íBé ìëa íéLwánL eðà̈¤§©§¦§¨
ïéîéc÷î eðà ¯ "eðì çìñ"§©¨¨©§¦¦
eðøéæçäå" :Lwáì§©¥§©£¦¥

éðôì äîìL äáeLúa¯ ,"E ¦§¨§¥¨§¨¤
,dnly didz daeyzdy

ãBò áeLð àlL eðéäc§©§¤Ÿ¨
¯ ,äìñëì,cer `hgp `ly §¦§¨

íéøetkä íBéa ïëå§¥§©¦¦
ïBöø éäé" :íéLwáî§©§¦§¦¨

éðôlî"ãBò àèçà àlL E ¦§¨¤¤Ÿ¤¡¨

± `ehgl el mexbzy ote`a ,daeyzd lr jneq `ed oi`y ixd ±

okle¯ ,ïé÷étñîe ïé÷étñîxefgl zepncfdd el miwiprne miwiprn ©§¦¦©§¦¦
,daeyzaeðéúBaø øîàîk§©£©©¥

äëøáì íðBøëæ12:àaä" ¦§¨¦§¨¨©¨
¯ "BúBà ïéòiñî øähì¦©¥§©§¦

¯ ,à÷éc "àaä",`wec ©¨©§¨
l''f epinkg ly mpeyl

''`ad,`ed wiiecn ''xdhl

`id dpeekdeàaL ãiî± ¦¨¤¨
el mixfer ± daeyz zeyrl

,ciníb ,úàæì éàå§¦¨Ÿ©
àéä äìéçnäå äçéìqä©§¦¨§©§¦¨¦

.ãiî¦¨

áeúkM äîe13:úBéäì ïeëîä ïéà ¯ "ãéîú écâð éúàhçå" ©¤¨§©¨¦¤§¦¨¦¥©§ª¨¦§
¯ ,íBìLå ñç äæáð áöò ãéîzzicinz zeavra iexy zeidl ¨¦¨¥¦§¤©§¨

,ei`hg z`tndéøúa áéúk àäc14:¯:okn xg`l aezk ixdy §¨§¦©§¥
"'Bâå éðëîñú äáéãð çeøå 'Bâå äçîNå ïBNN éðòéîLz"15, ©§¦¥¦¨§¦§¨§§©§¦¨¦§§¥¦§

éøvL íeMîeìk úBéäì C ¦¤¨¦¦§¨
,äàlò äáeLúa åéîé̈¨¦§¨¦¨¨

àéäLly drepzd ± ¤¦
`id ''d`lir daeyz''

økæpk äaø äçîNa§¦§¨©¨©¦§¨
.ìéòìepinkgy dn ixd ± §¥

mixne` l''f16mc` lry

,''daeyza eini lk'' zeidl

daeyz''l `id dpeekd

dgnya ziyrpd ''d`lir

miywan okly ,dlecb

,''dgnye oeyy iprinyz''

dgnya iexy zeidl

daeyznef,àlàdpeekd ± ¤¨
icbp iz`hge'' aezky dna

,`id ''cinz,à÷éc "écâð"¤§¦©§¨
¯,`wec ilenn:Bîk§

"ãâpî ávéúú äzàå"17, §©¨¦§©¥¦¤¤
"eðçé ãòBî ìäàì áéáñ ãâpî"18,."÷Bçøî" ¯ é"Lø Løôe± ¦¤¤¨¦§Ÿ¤¥©£¥©©¦¥¨

.e`hg lr cinz xekfi ,ezaygna ,wegxny ,`id dpeekdy ,jk

¯ ,ïeëîäå`id jka dpeekdeúBéäìå ,Bááì íeø ézìáì ÷ø §©§ª¨©§¦§¦§¨§¦§
àèçL åéðéò ïéa ïBøkæì äéäiLk ,íãàä ìk éðôa çeø ìôL§©©¦§¥¨¨¨¨§¤¦§¤§¦¨¥¥¨¤¨¨

.'ä ãâðmc` lk ipta gex lty didie ,eaal mexi `ly i`cea ± ¤¤
`ed milway lw iabl mby ,oey`xd wlga ,'l wxta xaqeny itk)

lw eze` ly avnae cnrna eppeazda ,gex lty zeidl leki

ly wegxn oexkfdy ,cala ef `le .(ely avnae cnrnae milway

zeidl el xefri df ,daxc` `l` ,zeavr eilr rityi `l ,ei`hg

- oky ,dgnyaàèçä ïBøëæ ìéòBé äçîOä ïéðòì ,äaøcàå§©§©¨§¦§©©¦§¨¦¦§©¥§
îä ìk äçîNa ìa÷ì éãëa ,úàN øúéaúBLbøúnä úBòøà §¤¤§¥¦§¥§©¥§¦§¨¨©§Ÿ̈©¦§©§

Bà øeaãa ,úBiøaä éãé ìò ïéa ,íéîMä ïî ïéa ,úBàáe¨¥¦©¨©¦¥©§¥©§¦§¦
äNòîaeze` mixrvny ± §©£¤

miyery e` ,mixeaic ici lr

lk lawi ± miyrna rx el

`edy ercia ,dgnya z`f

xrvae ,mrt i` `hg

meyn yi eze` mixrvny

.ezxtkl mixferd mixeqi

Bæå),`hgd oexkf ±äöò §¥¨
ñòkî ìöpäì äáBèlr ± ¨§¦¨¥¦©©

,zlefdàãéô÷ éðéî ìëå§¨¦¥§¥¨
.('eëåiptn ,zlefd lr ± §

`hg `edy xkef `edyky

in lr qrek `ed oi`

.eze` ailrdyøîàîëe§©£©
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø19: ©¥¦§¨¦§¨¨

,ïéáìBò ïðéàå ïéáìòpä"©¤¡¨¦§¥¨§¦
ïéàå íútøç íéòîBL§¦¤§¨¨§¥
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éðôá çåø ìôù úåéäìå åááì íåø éúìáì ÷ø ïååëîäå
.'ä ãâð àèçù åéðéò ïéá ïåøëæì äéäéùë íãàä ìë
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.eizecne elky ,icedi ly eale ey`x z` mb aviine dxeaba
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לה a`Îmgpn 'f iyiy mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב ז' שישי יו�
פרקא ,aw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéçúåô à,204 'nr cr.ùôðáù óåâäå

,dhnl o`kdevndlydlertdndlrp jexr oi`l`eddevndxkyy

mewna `a dhnl o`k laeq mc`dy yperdy ,yperd oipra mb jk

laeq didyxzeia lecbyper

,`ad mleraøîàîk§©£©
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø9: ©¥¦§¨¦§¨¨
,"'eëå äåöî ¯ äåöî øëN"§©¦§¨¦§¨§

¯ici lry ,epxn`y oeeike

oaen ± ''devnxky''`ede ,zenlern ixnbldlrnlyxe`jynpdevn

jexr oi`l dlrp `ed mipeilrd zenlera devnd xkyy ,`linn ixd

,dhnl o`k devnd zlertn

íB÷îa ézáúkL Bîëe§¤¨©§¦§¨
,ì÷ð ïBáðì úòãå .øçà©¥§©©§¨¨¥
àöîé øác ìò ìékNîe©§¦©¨¨¦§¨

:áBè

ùãå÷ä úøâà1

.àr"p l"f xagnd oe`bd ipa mipaxd mipiivn ,"`ipz"d xtql mznkqda

qxhpew"d mb llek) "ycewd zxb`" ipniq lky ,("`ipz"l "`ean"a dqtcp)

zxb`" ixg` `ad "oexg`

cewdycewd zexb`e "y

ci azka eazkp .(eixg`ly

epax ly yecwd epeylae eycw

" myd .owfdzxb`,ozip "ycewd

,df wlgay mipniqd aexy iptn

mdzexb`epax ici lr eglypy

mrl zexedl" (miciqg l`) owfd

oe`bd ipa ,mipaxd e`vn df llbae ,"oeyri xy` dyrnde da ekli jxcd 'd

."`ipz"d xtql el` ycew zexb` sxvl oekpl ,xagnd

oia minid mze`a owzpy bdpnd zece` xaecn ,dpey`xd zxb`d zligza

,miciqg ly "oipn" e` xir lkay ,(ep` epinil cr bedpy bdpn) miciqg

owfd epax oc my - "oexg` qxhpew" seqa `aeny itke) q"yd z` miwlgn

oipra aeydfmdil` mitxvn ,jkl miyp` witqn cg` "oipn"a oi` m`ay -

meiqd z`y bedpe .dpyd jyna eze` cenll zpn lr ,(xg` "oipn"n miyp`

.zaha c"ka e` elqka h"ia mikxer - d`ad dpyd z`xwl ycgn dwelgde

myky ,(q"yd meiq zrya) zeax minrt xak xaic `"hily iaxd]

dk`ln dze` oi` m` ixd ,miyp` ipy ici lr zaya ziyrpd dk`lnay

z` dyr mdn cg` lky xacd `xwp ,mdn cg` ici lr zeyridl dlekilk

dk`lnd2miyrp q"yd meiqe cenily oeeiky ,df oipr iabl mb xacd jk -

lk z` cenli cg` lky rpnpd one) dwelga mitzzynd dl` lk ici lr

.[q"yd lk z` milyde cnl cg` lk eli`k df ixd ,(zg` dpya q"yd

siqen ,dt lray dxezay zekldd cenily ,owfd epax xiaqn ef zxb`a

zeppeazdae dbyda ziniptd ezceara mb icedi ly eytpa (zelrzd) ielir

dnypd z` xfe` dfe ,ely 'd z`xie 'd zad` ly zexxerzdae ,'ied zelcba

.eizecne elky ,icedi ly eale ey`x z` mb aviine dxeaba

g"yz oqipa 'a) eizegiyn zg`a r"p v"iixd iaxd xtiq ,ef zxb` zece`3:(

x"en`` w"k ced xn` ,da`eyd zia zgny zecreezda ,g"nxz zpya

miwlg dylya owfd epax azk "dkxaa oigzet" ycewd zxb` z`y ,w"dxd

zkll hilgd owfd epax w"k cedyk - dpey`xd mrta .zepey mipya

zpiga ode" cr "dkxaa oigzet" zexxerzdÎwzt eikpegnl ozp f` ,yhixfnl

bde zerexfdyhixfnn ay owfd epax w"k cedyk - dipyd mrta ."ytpay se

,yhixfnn cibnd w"k ced eaxe

aehÎmyÎlrad epxen zcewta

i"g yecwd exen zkxaae4dlib ,

- owfd epax w"k ced - `ed in

dyecwd eznyp zcixi zxhn

zepkqe dlecbd zeixg`de

- jka zexeywd zeipgex zeytp

z` owfd epax w"k ced azk

."ytpd ievin cr" cr "ozepd `ed in j`"n ycewd zxb` ly ipyd dwlg

w"k ced ,eckple ,irvn`d x"enc` w"k ced ,epal xtqn owfd epax w"k ced

f`n zepey`xd mipya zeiniptd eizeieeg z` ,"wcv gnv" w"dxd x"enf``

.aehÎmyÎlrad epax exen ly zegilyd cibnd axd exen el xqne riced

,cibnd axd icinlz ,epl dzidy ,owfd epax w"k ced xne` ,dheytd dpen`d

il dwiprd ,eil` ytp zexiqn ly zexqnzdd mr cgi ,cibnd axd w"ka

ytp zexiqnae xenb weica cibnd epax ly eiieeiv lk z` rval ,fer swez

eayiizd ,iicinlz ,mikxa`dyk ,mipy dnk xeark .zizenvre zinipt

,cibnd epax w"k ilr lihdy dqnrnd ilbxl ixd ,mipey miaeyiae zexiira

iznyp zcixi ly ziniptd dpeekd z` ,jxazi myd zxfra ,rval icke

`p 'ek mrtd dzre" rhwd z` "dkxaa oigzet" zxb`a iztqed - df mlerl

.'"eke dxez `l` aeh oi`e 'ek `c oebke 'ek zezaya j` .`pe

áBè ék 'äì úBãBäìe Cøáì ,äëøáa ïéçúBt5.äáBè äòeîL §¦¦§¨¨§¨¥§©¦§¨¨
¯ ,éLôð éçzå äòîL,iytp z` dziigdy daeh dreny izrny ¨§¨©§¦©§¦

¯ ,äøBz àlà áBè ïéà,dxezl `id dpeekd ''aeh'' mixne`yk ¥¤¨¨
zea` zkqna dpynd xn`nk6ep` dxez ly aeh dfi` lre ,

- ?o`k mixacn"äîéîz 'ä úøBz"7`idy itk 'd zxez lry ± ©§¦¨
z` zpprxne dign `id ,''ytp zaiyn'' `idy aezk ixd ''dninz''

ytpd,ñ"Mä ìk úîìLä Bæ8Blk9¯elek q''yd lk meiq10,áøa ©§¨©¨©©ª§Ÿ
¯ ,ù"ðàî íéðéðîe úBøéò,miciqgøáòä ìò äàãBälr dcez ± £¨¦§¨¦¥¨¨©¤¨¨

,xara z`f eyry¯ ,ãéúòä ìò äLwáemb z`f zeyrl dywae ©¨¨©¤¨¦

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úòãå .à"îá ù"îëå 'åëå äåöî äåöî øëù ì"æøàîë
:áåè àöîé øáã ìò ìéëùîå ì÷ð ïåáðì

¨

á÷ïéçúåô àéë 'äì úåãåäìå êøáì äëøáá
äòîù äáåè äòåîù .áåè
.äîéîú 'ä úøåú .äøåú àìà áåè ïéà .éùôð éçúå
íéðéðîå úåøééò áåøá åìåë ñ"ùä ìë úîìùä åæ
äë .ãéúòä ìò äù÷áå øáòä ìò äàãåä .ù"ðàî
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מנח�ֿאב ו' חמישי יו�
פרקיב ,`w 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íòèå .áé ÷øô,202 'nr cr.áåè àöîé

.áé ÷øtdaeyz lra lry dny ,owfd epax xiaqd ,`i wxt ,mcewd wxta ¤¤
eilr rityi xacdy dpeekd oi` ,"cinz icbp iz`hge" ,`hgy cinz xekfl

eae zeavr`id dpeekd `l` ,dgnya dcearl drxtd mieednd ,miicinz dy

rityn dfe ,xara `hgy dn eipir cbpl cnerk ,cala wegxn didi oexkfdy

ipta lty didie eal dabi `ly

.mc` lk

ea didi `hgd oexkf - cere z`f

,dgnyd oiprl rbepa dlrn

dgnya lawi jk ici lr ,oky

mirexi` od ,el rx`iy dn lk

ici lr mirexi` ode minyd on

e` xeaica ea mialerd mc` ipa

lawi - dyrna rx el miyer

iptn ,dgnya elld mixeqid lk

`hgy `hgd z` xkef `edy

.d"awd cbp

owfd epax xiaqi ,igkepd wxta

mixeqid recn ,xac ly enrh

.dgny el e`iai - laeq `edy

äçîOä íòèå1¯,gnyiy §©©©¦§¨
àéäL éôì ,óebä éøeqéa± §¦¥©§¦¤¦

mdd mixeqidäìBãb äáBè¨§¨
äîeöòå2,úàèBçä Lôpì ©£¨©¤¤©¥

äfä íìBòa d÷øîì3 §¨§¨¨¨©¤
dìéväìe4÷eønäî §©¦¨¥©¥

eðéúBøBãa èøôa) ípäéba©¥¦¨¦§¨§¥
úìëéa ïéàL ,älà¥¤¤¥¦Ÿ¤
ìk øtñî éôk úBpòúäì§¦§©§¦¦§©¨
äáeLz éðewúaL úBîBvä©¤§¦¥§¨

¯ ,ì"æ é"øàäî,'b wxta lirl xkfpk,Lôpä ÷eøîì úBëéøvä ¥¨£¦©©§¦§¥©¤¤
äîc÷äa ì"æ ï"aîøä áúkL Bîëe .(ípäéba ÷eønî dìéväì§©¦¨¦¥©¥¦¨§¤¨©¨©§©©©©§¨¨
Cøò ïäì ïéà ¯ äðL 'ò áBià ìL íéøeqé elôàL ,áBià Leøôì§¥¦¤£¦¦¦¤¦¨¨¥¨¤¥¤

¯ ,ípäéba úçà äòL Lôpä éøeqéì ììkixeqi ly zg` dry §¨§¦¥©¤¤¨¨©©©¥¦¨
,dfd mlera dpy miray aei` ixeqin daxda drexb ,mepdiba ytpd

'eëå íéMMî úçà Là ék5.,mepdibn ±äfä íìBòL éôì àlà ¦¥©©¦¦¦§¤¨§¦¤¨©¤
¯ ,"äðaé ãñç",okl ixdíéðécî ìBvð äfä íìBòa ïél÷ ïéøeqéáe ¤¤¦¨¤§¦¦©¦¨¨©¤¦¦¦¦

êelä ìLîk ,àaä íìBò ìL íéL÷çôè õøàa ìvä ú÷zòäå ¨¦¤¨©¨¦§©¦§§©§¨©©¥¨¨¤¤©
ixd ,gth ly wgxn ux`a ff lvdy onfa ±ìbìb Celä éôì§¦¦©§©

LîMä6òé÷øaf` my `ed jelidd ±.'eëå ïéìéî íétìàdrya ± ©¤¤¨¨¦©©§©¦¦¦§
ly wgxn ux`a lvd ff ,oilin itl` ly wgxn riwxa dff ynydy

,cala cg` gthúðéçáa ,ìLîpa àeä õ÷ ïéàì ïk ìò øúéå§¨¥©¥§¥¥©¦§¨¦§¦©

ìzLäúBîìBòä úeìL,dbixcnl dbixcnn ±ãò úBìònä íeøî ¦§©§§¨¨¥©©£©
¯ ,éîLbä äfä íìBòdlert okle ,dfn dlrnl daxd df ixd ¨©¤©©§¦

dlrp ote`a dyrp df xacy ixg` d`a ,dfd mlera o`k ziyrpy

,dfd mlera dlert zrtyd ± `linne ,mipeilrd zenlera xzeia

dlecb drtyd dl yi

.mipeilrd zenlera daxda

áeúkM änî òãBpëå§©©¦©¤¨
ïéðòî ,LBãwä øäfa©Ÿ©©¨¥¦§©
íéðBéìòä úBîìBò úBiìò£¦¨¨¤§¦
¯ ,àzúìc àúeøòúàa§¦§¨¨¦§©¨
,dhnln zexxerzda

,df mlernóBò úáø÷äa§©§¨©
ìò øBz Bà äðBé ïa ãçà¤¨¤¨©
õî÷ Bà çaænä éab©¥©¦§¥©Ÿ¤

.äçðîzaxwd ici lry ± ¦§¨
e` (ser) igd oinn edyn

(dgpn unew) gnevd oinn

dilr dlrnl znxbp

,mipeilrd zenleraïëå§¥
úBönä ìëa àeä§¨©¦§

¯ ,úBiNòîdhnl miyery ©£¦
,miinyb mixaca df mlera

oilitz ,inyb xnva ziviv

yi ,dnecke ,inyb slwa

el` zeinyb zelertl

dwfg drtyd dfd mlera

,mipeilrd zenleraòãBpk©©
eøîàL eäæå .ì"æ é"øàäî¥¨£¦©§¤¤¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø7 ©¥¦§¨¦§¨¨

÷eñt ìò8:Bîöò Lc÷î íãà ¯ "íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå" ©¨§¦§©¦§¤¦§¦¤§Ÿ¦¨¨§©¥©§
èòî(zenk :`''hily x''enc` w''k),ähîlîx''enc` w''k) §©¦§©¨

(zeki` :`''hily'eëå äìòîlî äaøä BúBà ïéLc÷îezlert ± §©§¦©§¥¦§©§¨§
dax dyecw znxeb ± envr yeciwa dhnl mc`d ly dhertd

,dlrnln eilr xzeiaìéòì øàaúpL Bîëe)zxb`''a 'i wxta ± §¤¦§¨¥§¥
,oey`xd wlga e''n wxtae ''daeyzdeðLc÷ øLà" ïéðòa§¦§©£¤¦§¨

¯ ,'eëå "åéúBöîaepiid ''ycw'' oeyln ''epycw''yááBñ" úðéça §¦§¨§§¦©¥
.('eëå ,"ïéîìò ìkdzexyt`a oi`e ,zenlern dlrnly ± ¨©§¦§

,ixd ;zenlerd lr siwne aaeq zpigaa wx ,zeinipta mda yalzdl

envr lr icedi jiynn ,dhnl zinyb dlerta devn ici lry

`idy dbixcnn `l` ,xzeia mipeilrd zenlerdn wx `l dyecw

.zenlerd lkn dlrnl¯ ,Lðòå øëN ïéðòa àeä Lnî äëëå§¨¨©¨§¦§©¨¨¨Ÿ¤

äáåùúä úøâà
íòèå áé ÷øôàéäù éôì óåâä éøåñéá äçîùä

ùôðì äîåöòå äìåãâ äáåè
íðäéâá ÷åøéîäî äìéöäìå æ"äòá ä÷øîì úàèåçä
éôë úåðòúäì úìåëéá ïéàù äìà åðéúåøåãá èøôá)
ì"æ é"øàäî äáåùú éðå÷éúáù úåîåöä ìë øôñî
(íðäéâá ÷åøéîî äìéöäì ùôðä ÷åøéîì úåëéøöä
íéøåñé 'éôàù áåéà 'éôì äîã÷äá ì"æ ï"áîøä ù"îëå
ùôðä éøåñéì ììë êøò ïäì ïéà äðù 'ò áåéà ìù
éôì àìà .'åëå íéùùî 'à ùà éë íðäéâá úçà äòù
'éðéãî ìåöéð æ"äåòá ïéì÷ ïéøåñéáå äðáé ãñç æ"äåòù
õøàá ìöä ú÷úòäå êåìéä ìùîë á"äåò ìù íéù÷

ìâ êåìéä éôì çôèïéìéî íéôìà òé÷øá ùîùä ìâ
'éçáá ìùîðá àåä õ÷ ïéàì ïë ìò øúéå .'åëå
æ"äåò ãò úåìòîä íåøî úåîìåòä úåìùìúùä
úåîìåò úåéìò ïéðòî ÷"äåæá ù"îî òãåðëå .éîùâä

202ïá ãçà óåò úáø÷äá àúúìã àúåøòúàá 'éðåéìòä
àåä ïëå .äçðî õîå÷ åà çáæîä â"ò øåú åà äðåé
ì"æø ù"æå .ì"æéøàäî òãåðë úåéùòî úåöîä ìëá
åîöò ùã÷î íãà íéùåã÷ íúééäå íúùã÷úäå ô"ò
'åëå äìòîìî äáøä åúåà ïéùã÷î äèîìî èòî
'éçá 'åëå åéúåöîá åðùã÷ øùà ïéðòá ìéòì ù"îëå)
ùðåòå øëù ïéðòá àåä ùîî äëëå ('åëå ò"ëåñ
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,cizraïzé äk,'d ±éñBé äëåíéøBaba íaì õnàì 'ä ó11,écî Ÿ¦¥§Ÿ¦§©¥¦¨©¦¦¦¥
.äøBz ìL äøeáâa ,äðLa äðLly eztqeze) 'd siqeie ozi jk ± ¨¨§¨¨¦§¨¤¨

envr xwird xy`n xzei dtqed ixd `id z''iyd12aviile wfgl ,(

dxeaba (wfg df didi miwfgl qgia mby) miwfgd oia mdizeal z`

.dwiprn dxezdy wfegae

íãà éðáì òéãBäìe§¦©¦§¥¨¨
ìòaL äøBz ìL dúøeáb§¨¨¤¨¤§©

ät13¯ ,æò dçëådxeab ¤§Ÿ¨Ÿ
dxezl dpeekd ,dxez ly

xacd jky ,`wec dt lray

zexitqa) dxezd yxeya

azkay dxezy ,(zepeilrd

zxitqe ,"dnkg"a `id

oinid ewa ixd `id dnkgd

lray dxez eli`e ,(cqg)

"dpia"a `id dt14zxitqe ,

il dpia ip`") dpiad

"dxeab15l`nyd ewa `id (

dxeab)16oipr ricedl icke .(

dxez dwiprny dxeabd

ly eznypl dt lray

- icediLøthxit ± ¥©
,xiaqdeíBìMä åéìò Cìnä äîìL17:¯ "'eë äéðúî æòá äøâç" §ŸŸ©¤¤¨¨©¨¨§¨§Ÿ¨§¤¨

"fer"a dipzn z` zxbeg ,l`xyi zenype l`xyi zqpk ,"lig zy`"

dxez epiid "fer") ,dxez ly18"dxez `l` fer oi`" ,19dxezdy ,(

ici lr envr z` wfgn xeaby myk ,dnyp ly dipzn zwfgn

qgia "miipzn"d oipr ,`eti` ,`ed dn .dxebga envr xbegy

- ?mze` zwfgne zxbeg dxezdy ,dnypløác íä ,"íéðúî"¨§©¦¥¨¨
íäå ,íäéìò ãîBòå ávpä Làøä íò óebä ìk ãéîònä©©£¦¨©¦¨Ÿ©¦¨§¥£¥¤§¥

BúBà íéàéáîe íéëéìBnä,y`xde sebd z` ±Bîëe .Böôç æBçîì ©¦¦§¦¦¦§¤§§
¯ ,óebä úeiîLâa àeäLlk z` miaviine micinrn ''miipzn''dy ¤§©§¦©

,my zeidl dvex `edy mewnl eze` mi`iane sebdàeä Ck,mb ± ¨
¯ ,úéäìàä Lôpä úeiðçeø úðéçáa,dnypd ly ''miipzn''d lry ¦§¦©£¦©¤¤¨¡Ÿ¦

df xace ,dnypd ly y`xd mr cgi dnypd ly sebd lk cner

''miipzn''d ,`eti` ,md dn .ztqkpd dzilkzl dnypd z` `ian

- df ixd ?dnypd lyãçà 'äa úézîàä äðeîàä,`edy ± ¨¡¨¨£¦¦©¤¨
óBñ-ïéà,uw ila ±ïéîìò ìk àlîî eäéàc ,àeä-Ceøa`edy ± ¥¨§¦§©¥¨¨§¦

`xap lkl zn`zene znvnevnd zinipt zeiga zenlerd lk `lnn

,cgeina¯ ,ïéîìò ìk ááBñådigne zenlerd lk siwne aaeq `ede §¥¨¨§¦
ef zeig oi` okl xy`e ,mdn dlrn dlrnl `idy zeiga mze`

,mdilr dtiwn `id `l` ,zeinipta mda lawzdl dlekiúéìå§¥
¯ ,dépî éeðt øúàoi` £©¨¦¥
didiy (dbixcne) mewniept

,my ievn didi `ly ,epnn

õ÷ ïéà ãò äìòîìoi` ± §©§¨©¥¥
zelrzdd zpigal uwe seq

,mlerdn dlrp ezeide ely

,mlerdn ''hyten'' ezeidne

¯ ,úéìëz ïéà ãò ähîìe§©¨©¥©§¦
ezcixi gekl uwe seq oi`y

ezeyalzdle dhn dhn

mlerdy ote`a mlera

,ixd ± zewl`d lr xizqn

`id ely ''zeiteq oi`''dy

.dhnl mbe dlrnl mbïëå§¥
ïéøèñ 'ãìxacd jke ± §¦§¦

,miccvd zrax` itlk

,oetve mexc ,axrn ,gxfn

¯ ,Lnî óBñ-ïéà úðéçáa¦§¦©¥©¨
,dlrn :mewn ly zeevwd yya ,''mewn''l qgia `ed xen`d lk

.zegex rax`e dhnïëåmb xacd jke ±,Lôðå äðL úðéçáa §¥¦§¦©¨¨§¤¤
òãBpkitk) ''ytp''e ''dpy'' ,''mler''l zwlgzn d`ixad ,oky ± ©©

dxivi xtqa aezky20dpy ,(zegex 'ce dhn ,dlrn) mewn ± mler :(

oi`''e ''cg`'' `edy myk ,ixd .zeig ± ytpe (cizre ded ,xar) onf ±

.''ytp''ae (onfa) ''dpy''a mb xacd jk ,(mewna) ''mler''a ''seqäpä¦¥
"íéðúî" úðéça íLa úàø÷ð Bæ äðeîà21,¯ly mipznd ¡¨¦§¥§¥§¦©¨§©¦

ytpd22,¯ ,Làøä úà íi÷îe ãéîònä øác,ytpd lyàeä ¨¨©©£¦§©¥¤¨Ÿ
àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa úòc ÷éîòîe ïðBaúnä ìëOä©¥¤©¦§¥©£¦©©¦§ª©¥¨

¯ ,Lôð-äðL-íìBò úðéçáazeige onf ,mewna iteqÎoi` `edy itk ¦§¦©¨¨¨¤¤
iiwn ef dpen` .mi`xapd lk ly,lkyd ,y`xd z` dwifgne zn

`ed 'd zelcba dpadde lkyd miiwzne cner eilr ceqid oky

mb `id zeppeazdde .'ied zecg`a dpen`dåéúBàìôðå Bcñç áøáe§Ÿ©§§¦§§¨
¯ ,"BáBø÷ íò" úBéäì ,eðnò,eil` aexw `edy mrBa ä÷áãìe ¦¨¦§©§§¨§¨

,jxazi ±òãBpk ,Lnî,reciy itke ±¯ øîànîl''f epinkg23: ©¨©©¦©£©

ùã÷ä úøâà
éñåé äëå ïúéäðù éãî íéøåáâá íáì õîàì 'ä ó

äúøåáâ íãà éðáì òéãåäìå .äøåú ìù äøåáâá äðùá
ä"ò êìîä äîìù 'éô .æåò äçëå ô"òáù äøåú ìù
ãéîòîä øáã íä íéðúî .'åë äéðúî æåòá äøâç
íäå .íäéìò ãîåòå áöðä ùàøä íò óåâä ìë
àåäù åîëå .åöôç æåçîì åúåà íéàéáîå íéëéìåîä
ùôðä úåéðçåø 'éçáá àåä êë óåâä úåéîùâá
åäéàã ä"á ñ"à ãçà 'äá úéúéîàä äðåîàä úéäìàä
ïéà ãò äìòîì äéðéî éåðô øúà úéìå ò"ëåñå ò"ëîî
ñ"à 'éçáá ïéøèñ 'ãì ïëå úéìëú ïéà ãò äèîìå õ÷
åæ äðåîà äðä .òãåðë ùôðå äðù 'éçáá ïëå .ùîî
ùàøä úà íéé÷îå ãéîòîä øáã íéðúî 'éçá íùá '÷ð
ä"á ñ"à úìåãâá úòã ÷éîòîå ïðåáúîä ìëùä àåä
åðîò åéúåàìôðå åãñç áåøáå .ùôð äðù íìåò 'éçáá
øîàîî òãåðë ùîî åá ä÷áãìå åáåø÷ íò úåéäì

.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בהיותו) דכאו"א הלימוד שעי"ז דרבי�, ת"ת ה"ז שבנדו"ד – בזה הכוונה ותוצאותיוÏÁ˜"אולי מהרבי�)

ביותר". הלב) ד.12.(לאמ� פס"א, ˘ËÈÏ"‡:13.ב"ר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."הש"ס – עסקינ� ˘ËÈÏ"‡:14."דבה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

סוסכ"ט". אגה"ק ב.15."עפמש"כ ג, ˘ËÈÏ"‡:16.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."גבורות או חסדי� רובו זו"� – ותושבע"פ תושב"כ נ"ל: "יותר

יז.17. לא, ˘ËÈÏ"‡:18.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."יתרו ס"פ (ואוה"ת) תו"א ובכ"מ.19."ראה ב. לב, האזינו ובכ"מ.20.ספרי מ"ג. פ"ג

כתב21. אחת, היא שאמונה למה רבי� ל' "מתני�" מתאי� כיצד השאלה, ˘ËÈÏ"‡:על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î�חיי מי� "ג� (1'ÂÎÂ 'ÂÎÂ(2 רבי�. ל' �

דחלק מתניו איזור צדק והי' עה"פ [באוה"ת] "מתני�"‰‚ÛÂעיי"ש זהו מהלב ש"נמש�"ÈÏÂ‡Âלמטה מפני רבי� ל' דנק' ÔÎÂי"ל ,ÌÈÎ¯È È�˘·

ÈÏÂ‡Â ˘ÓÓ'אלקי דיבר אחת בזה ג� למה הטע� עפ"ז ויל"פ ל�. יהי' ולא אנכי שתי� ג� אבל אחת דהיא באמונה יותר שמעתי.˘˙ÌÈעוד זו

וק"ל". הנ"ל לביאור � רפ"כ מתניא ג"כ את22.ולהעיר מוליכי� שהמתני� מה העני� (אמונה) בנמשל מבאר הזק� רבנו אי� מדוע השאלה, על

כתב חפצו, למחוז ˘ËÈÏ"‡:הגו� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îהכתוב פי' וג� ועניני'. לתפלה בנוגע � וכו' הש"ס לימוד שמחזק א� � זו אגה"ק כוונת "עיקר

בעוז Ê‰חגרה ¯‡·Ï ‡·� לזרועות בנוגע מבאר ולכ� מצ"ע). הכתוב לבאר � כ"כ (ולא ע"ד„Â"¯כו' עכ"פ בקיצור התפלה, עני� שזהו �˘‡¯

שעת � וזמ� "עת בנוגע מההמש� ג"כ וכמוב� כא�. ביאורו עני� אי� בספ"מ) כמוב� � (מצות הגו� אבל התבוננות, �˙ÏÙ˙שמשמיט � כו'"

כו'". המוצב בסול� הליכה ענינה התפלה שהרי חפצו למחוז אותו ומביאי� דמוליכי� דעני� הנמשל ג"כ יל"פ עפ"ז מי"ז.23."הגו�". פ"ד אבות

a`Îmgpn 'g ycew zay mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב ח' קודש שבת יו�

,204 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àåä éî êà,204 'nr cr.'åë ùôðä éåöéî

éiç ìkî äfä íìBòa íéáBè íéNòîe äáeLúa úçà äòL äôé"¨¨¨¨©©¦§¨©£¦¦¨¨©¤¦¨©¥
¯ ,"àaä íìBò,meyn ?recn z`fàeäL`ed ,`ad mlerd ±÷ø ¨©¨¤©

"äðéëL" úàø÷pä äðéçaî äøàäå åéæ''dpiky'' `xwp `ede ± ¦§¤¨¨¦§¦¨©¦§¥§¦¨
`edy iptn¯ ,'eë ïëBMäef ixd ok m`e .mze` digne mi`xapa ©¥

dl yiy dbxcne dpiga

oky ,mi`xapl zekiiy

eil`y ,ocr oba ielibd

zernyna o`k mipeekzn

± wx `ed ,''`ad mler''

,''dpiky'' zpigan dx`d

àøáðåobe `ad mlerde ± §¦§¨
,e`xap ocrdúçà ã"eéa± §©©

,c''ei ,zg` ze`aBîMî¦§
Cøaúéepinkg xn`nk ± ¦§¨¥

l''f24weqtd lr25'd d''ia :

,''minler xevìáà ,'eë± £¨
,eli`eíéNòîe äáeLz§¨©£¦

ìàøNé ïéáø÷î íéáBè¦§¨§¦¦§¨¥
,Lnî íéîMaL íäéáàì©£¦¤¤©¨©¦©¨

¯ ,ìBëéák Búeîöòå Búeäîì,envr d''awd zenvrle zednl §©§©§¦§¨
`edyáeúkL Bîëe ,Lnî óBñ-ïéà úðéça26:BãBä"`ed ,cala ± §¦©¥©¨§¤¨

éîLå õøà ìò¯ ,ícala eife ced `id miny lye ux` ly zeigd ©¤¤§¨¨¦
,jxazi epnn¯ ,"'eë Bnòì ïø÷ íøiå`id dkyndd l`xyi enrle ©¨¤¤¤§©

''oxw'' .''zenvr''n ,''oxw''n27''enrl oxw mxi''e ,xacd mvr ixd `ed

,''seq oi`''n zinvr `id dkyndd (enr) l`xyi ipaly ,epiid

."'eë eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà"dlrd zeevnay ,xnelk ± £¤¦§¨§¦§¨§¦¨
,mlerdn lcaene yecw `edy ef dyecwl ,`ed ezelrzdl epze`

zxb`'' ly oexg`d wxta lirl xkfpk ,''oinlr lk aaeq'' zpiga

lecbd ecqga opeazn mc`yke ,oey`xd wlga ok iptle ,''daeyzd

jixv ,ynn jxazi ea miweace eaexw mr zeidl ,epz` d''awd ly

- xxerle zelbl xacd ixd"'eë íéðtä íénë"å28,ãéìBäì §©©¦©¨¦§¦

Bæ äðeázî,epz` lecbd ecqge d''awd ly ezelcb oian `edy ± ¦§¨
eîéçøe eìéçc,dad`e d`xi ±íéiìëNzervn`a zeclepd ± §¦§¦¦§¦¦

,lkyd¯ ,íéiòáè Bàdnyp lka raha opyiy d`xide dad`d ¦§¦¦
cala oze` milbn zeppeazdde lkyde ,icedi ly29,úBéäì,elv` ± ¦§

,"'ä ìà íaì ÷òö" úðéça§¦©¨©¦¨¤
¯rbrbzde wrv mal

idef .ea dwacl d''awdl

,''dwrv'' ly ote`a dad`

.zewiace mirebrbBà±

ea xxerz zeppeazddy

úðéçaly dad` ±étLø §¦©¦§¥
,äfò úáäìLå Là¥§©§¤¤©¨

¯ ,"àBöø" úðéçáaoe`nv ¦§¦©¨
,d''awdl oeilkeCk øçàå± §©©¨

''a xxerzdy ixg`,''`evx

zelkidl dvex `edy

eilr ,d''awda llkidle

okn xg`l zeidlúðéçáa¦§¦©
¯ ,"áBL",enewn l` aeyl

,d''awd l` lehia jez seba dnypúBéäì,didiy jk ±'ä ãçt ¦§©©
¯ ,'eë Búlãbî LBáìå Baìa,zilrpd dzpigaa didz d`xidy §¦§¥¦§ª¨

zeyrln eze` zrpend dyea ,d''awd ly ezelcb ipta yiiazdl

,d''awd ipira rx `edy xacàeäåcgt ,d`xi ly dpigad ± §
`id ,dyeae¯ ,"äçBc ìàîN" úðéçadxeabe l`ny zpiga §¦©§Ÿ¨

epini''n d`ad) dad` ly aexiwa cenrl `ly dgecd ,dlrnly

''ipwagz30,dyeae cgta `l` (äøBz ïzîa áeúkL Bîk31:àøiå" §¤¨§©©¨©©§
÷çøî eãîòiå eòðiå íòäipaa dlrt dxez ozn ly zelbzdd ± ¨¨©¨ª©©©§¥¨Ÿ

l` zybl `xiy ,xeg`l dbiqpa mi`haznd lehiae d`xi l`xyi

,ycewdïäå ,"'eëod ,d`xide dad`d ±óeâäå úBòBøfä úBðéça §¥§¦©§§©
:LôpaL± d`xie ,(oini rexf) ''`pini `rexc'' `id ,cqg ± dad` ¤©¤¤

(l`ny rexf) ''`l`ny `rexc'' `id ,dxeab32.

¯ ,"íéðúî" úðéçáì æòå çk ïúBpä àeä éî Càz`xwpd dpen`l ©¦©¥Ÿ©¨Ÿ¦§¦©¨§©¦
,zxb`d zligza lirl xkfpk ''miipzn''Làøä íi÷ìe ãéîòäì§©£¦§©¥¨Ÿ

úBòBøfäåz` ozep in ± §©§
cinrdl ef dpen`l gekd

opeaznd lkyd z` wifgdle

''y`x''d ,'d zelcba

myd zad` z`e ,ytpay

''zerexf''d ,myd z`xie

aezky enk ,dly ''oefn''d dpen`l yiyk mb ?ytpay33drxe'' :

cinrdl ef dpen`l fere gek ozep dn ± ieliba `id `linne ,''dpen`

?dpen`n dlrnly dpigaa ''zerexf''de ''y`x''d z` 'ekeàeä±

,df ixd¯ ,ät ìòaL äøBza úBëìä ãenìå ÷ñò`id dxez ¥¤§¦£¨©¨¤§©¤
ly dpen`l oefnde mgld

aezky itk ,dnypd34ekl'' :

dpeekdy ,''ingla engl

cgeinae ,dxezl `id

,dt lray dxez cenill

àéäL,dt lray dxez ± ¤¦
`id¯ ,ïBéìòä ïBöø éelb úðéçaly ote`a `ed oeilrd oevxd §¦©¦§¨¤§

dxeza `wec edf - eihxt lk lr zexidaa dlbzn `edyk ,"ielib"

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ééç ìëî æ"äåòá è"òîå äáåùúá úçà äòù äôé
ïëåùä äðéëù '÷ðä 'éçáî äøàäå åéæ ÷ø àåäù á"äåò
äáåùú ìáà 'åë 'úé åîùî 'à ã"åéá àøáðå 'åë
íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéáø÷î íéáåè íéùòîå
ù"îëå ùîî ñ"à 'éçá ìåëéáë åúåîöòå åúåäîì ùîî
'åë å"á÷à 'åë åîòì ïø÷ íøéå íéîùå õøà ìò åãåä
åà íééìëù ø"åã åæ äðåáúî ãéìåäì 'åë íéðôä íéîëå

204éôùø 'éçá åà 'ä ìà íáì ÷òö 'éçá úåéäì íééòáè
áåù 'éçáá ë"çàå àåöø 'éçáá äæò úáäìùå ùà
'éçá àåäå 'åë åúìåãâî ùåáéìå åáìá 'ä ãçô úåéäì
åãîòéå åòåðéå íòä àøéå ú"îá ù"îë äçåã ìàîù

:ùôðáù óåâäå úåòåøæä 'éçá ïäå 'åë ÷åçøî

êàãéîòäì íéðúî 'éçáì æåòå çë ïúåðä àåä éî
úåëìä ãåîéìå ÷ñò àåä úåòåøæäå ùàøä íéé÷ìå
àúééøåàã ïåéìòä ïåöø éåìéâ 'éçá àéäù ô"òáù äøåúá

ב.24. כט, ד.25.מנחות כו, יג.26.ישעי' קמה, ˘ËÈÏ"‡:27.תהלי� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וחומש קר� הל' ‡„ÂÓ"¯28."ע"ד ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."פמ"ט ח"א ˘ËÈÏ"‡:29."וכמשנ"ת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ד ח"א ג.30."וכמשנ"ת ח, טו.31.שה"ש כ, תקו"ז32.יתרו

אליהו). (פתח ג.33.בהקדמה לז, ה.34.תהלי� ט, משלי



לז a`Îmgpn 'g ycew zay mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב ח' קודש שבת יו�

,204 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àåä éî êà,204 'nr cr.'åë ùôðä éåöéî

éiç ìkî äfä íìBòa íéáBè íéNòîe äáeLúa úçà äòL äôé"¨¨¨¨©©¦§¨©£¦¦¨¨©¤¦¨©¥
¯ ,"àaä íìBò,meyn ?recn z`fàeäL`ed ,`ad mlerd ±÷ø ¨©¨¤©

"äðéëL" úàø÷pä äðéçaî äøàäå åéæ''dpiky'' `xwp `ede ± ¦§¤¨¨¦§¦¨©¦§¥§¦¨
`edy iptn¯ ,'eë ïëBMäef ixd ok m`e .mze` digne mi`xapa ©¥

dl yiy dbxcne dpiga

oky ,mi`xapl zekiiy

eil`y ,ocr oba ielibd

zernyna o`k mipeekzn

± wx `ed ,''`ad mler''

,''dpiky'' zpigan dx`d

àøáðåobe `ad mlerde ± §¦§¨
,e`xap ocrdúçà ã"eéa± §©©

,c''ei ,zg` ze`aBîMî¦§
Cøaúéepinkg xn`nk ± ¦§¨¥

l''f24weqtd lr25'd d''ia :

,''minler xevìáà ,'eë± £¨
,eli`eíéNòîe äáeLz§¨©£¦

ìàøNé ïéáø÷î íéáBè¦§¨§¦¦§¨¥
,Lnî íéîMaL íäéáàì©£¦¤¤©¨©¦©¨

¯ ,ìBëéák Búeîöòå Búeäîì,envr d''awd zenvrle zednl §©§©§¦§¨
`edyáeúkL Bîëe ,Lnî óBñ-ïéà úðéça26:BãBä"`ed ,cala ± §¦©¥©¨§¤¨

éîLå õøà ìò¯ ,ícala eife ced `id miny lye ux` ly zeigd ©¤¤§¨¨¦
,jxazi epnn¯ ,"'eë Bnòì ïø÷ íøiå`id dkyndd l`xyi enrle ©¨¤¤¤§©

''oxw'' .''zenvr''n ,''oxw''n27''enrl oxw mxi''e ,xacd mvr ixd `ed

,''seq oi`''n zinvr `id dkyndd (enr) l`xyi ipaly ,epiid

."'eë eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà"dlrd zeevnay ,xnelk ± £¤¦§¨§¦§¨§¦¨
,mlerdn lcaene yecw `edy ef dyecwl ,`ed ezelrzdl epze`

zxb`'' ly oexg`d wxta lirl xkfpk ,''oinlr lk aaeq'' zpiga

lecbd ecqga opeazn mc`yke ,oey`xd wlga ok iptle ,''daeyzd

jixv ,ynn jxazi ea miweace eaexw mr zeidl ,epz` d''awd ly

- xxerle zelbl xacd ixd"'eë íéðtä íénë"å28,ãéìBäì §©©¦©¨¦§¦

Bæ äðeázî,epz` lecbd ecqge d''awd ly ezelcb oian `edy ± ¦§¨
eîéçøe eìéçc,dad`e d`xi ±íéiìëNzervn`a zeclepd ± §¦§¦¦§¦¦

,lkyd¯ ,íéiòáè Bàdnyp lka raha opyiy d`xide dad`d ¦§¦¦
cala oze` milbn zeppeazdde lkyde ,icedi ly29,úBéäì,elv` ± ¦§

,"'ä ìà íaì ÷òö" úðéça§¦©¨©¦¨¤
¯rbrbzde wrv mal

idef .ea dwacl d''awdl

,''dwrv'' ly ote`a dad`

.zewiace mirebrbBà±

ea xxerz zeppeazddy

úðéçaly dad` ±étLø §¦©¦§¥
,äfò úáäìLå Là¥§©§¤¤©¨

¯ ,"àBöø" úðéçáaoe`nv ¦§¦©¨
,d''awdl oeilkeCk øçàå± §©©¨

''a xxerzdy ixg`,''`evx

zelkidl dvex `edy

eilr ,d''awda llkidle

okn xg`l zeidlúðéçáa¦§¦©
¯ ,"áBL",enewn l` aeyl

,d''awd l` lehia jez seba dnypúBéäì,didiy jk ±'ä ãçt ¦§©©
¯ ,'eë Búlãbî LBáìå Baìa,zilrpd dzpigaa didz d`xidy §¦§¥¦§ª¨

zeyrln eze` zrpend dyea ,d''awd ly ezelcb ipta yiiazdl

,d''awd ipira rx `edy xacàeäåcgt ,d`xi ly dpigad ± §
`id ,dyeae¯ ,"äçBc ìàîN" úðéçadxeabe l`ny zpiga §¦©§Ÿ¨

epini''n d`ad) dad` ly aexiwa cenrl `ly dgecd ,dlrnly

''ipwagz30,dyeae cgta `l` (äøBz ïzîa áeúkL Bîk31:àøiå" §¤¨§©©¨©©§
÷çøî eãîòiå eòðiå íòäipaa dlrt dxez ozn ly zelbzdd ± ¨¨©¨ª©©©§¥¨Ÿ

l` zybl `xiy ,xeg`l dbiqpa mi`haznd lehiae d`xi l`xyi

,ycewdïäå ,"'eëod ,d`xide dad`d ±óeâäå úBòBøfä úBðéça §¥§¦©§§©
:LôpaL± d`xie ,(oini rexf) ''`pini `rexc'' `id ,cqg ± dad` ¤©¤¤

(l`ny rexf) ''`l`ny `rexc'' `id ,dxeab32.

¯ ,"íéðúî" úðéçáì æòå çk ïúBpä àeä éî Càz`xwpd dpen`l ©¦©¥Ÿ©¨Ÿ¦§¦©¨§©¦
,zxb`d zligza lirl xkfpk ''miipzn''Làøä íi÷ìe ãéîòäì§©£¦§©¥¨Ÿ

úBòBøfäåz` ozep in ± §©§
cinrdl ef dpen`l gekd

opeaznd lkyd z` wifgdle

''y`x''d ,'d zelcba

myd zad` z`e ,ytpay

''zerexf''d ,myd z`xie

aezky enk ,dly ''oefn''d dpen`l yiyk mb ?ytpay33drxe'' :

cinrdl ef dpen`l fere gek ozep dn ± ieliba `id `linne ,''dpen`

?dpen`n dlrnly dpigaa ''zerexf''de ''y`x''d z` 'ekeàeä±

,df ixd¯ ,ät ìòaL äøBza úBëìä ãenìå ÷ñò`id dxez ¥¤§¦£¨©¨¤§©¤
ly dpen`l oefnde mgld

aezky itk ,dnypd34ekl'' :

dpeekdy ,''ingla engl

cgeinae ,dxezl `id

,dt lray dxez cenill

àéäL,dt lray dxez ± ¤¦
`id¯ ,ïBéìòä ïBöø éelb úðéçaly ote`a `ed oeilrd oevxd §¦©¦§¨¤§

dxeza `wec edf - eihxt lk lr zexidaa dlbzn `edyk ,"ielib"

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ééç ìëî æ"äåòá è"òîå äáåùúá úçà äòù äôé
ïëåùä äðéëù '÷ðä 'éçáî äøàäå åéæ ÷ø àåäù á"äåò
äáåùú ìáà 'åë 'úé åîùî 'à ã"åéá àøáðå 'åë
íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéáø÷î íéáåè íéùòîå
ù"îëå ùîî ñ"à 'éçá ìåëéáë åúåîöòå åúåäîì ùîî
'åë å"á÷à 'åë åîòì ïø÷ íøéå íéîùå õøà ìò åãåä
åà íééìëù ø"åã åæ äðåáúî ãéìåäì 'åë íéðôä íéîëå

204éôùø 'éçá åà 'ä ìà íáì ÷òö 'éçá úåéäì íééòáè
áåù 'éçáá ë"çàå àåöø 'éçáá äæò úáäìùå ùà
'éçá àåäå 'åë åúìåãâî ùåáéìå åáìá 'ä ãçô úåéäì
åãîòéå åòåðéå íòä àøéå ú"îá ù"îë äçåã ìàîù

:ùôðáù óåâäå úåòåøæä 'éçá ïäå 'åë ÷åçøî

êàãéîòäì íéðúî 'éçáì æåòå çë ïúåðä àåä éî
úåëìä ãåîéìå ÷ñò àåä úåòåøæäå ùàøä íéé÷ìå
àúééøåàã ïåéìòä ïåöø éåìéâ 'éçá àéäù ô"òáù äøåúá

ב.24. כט, ד.25.מנחות כו, יג.26.ישעי' קמה, ˘ËÈÏ"‡:27.תהלי� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וחומש קר� הל' ‡„ÂÓ"¯28."ע"ד ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."פמ"ט ח"א ˘ËÈÏ"‡:29."וכמשנ"ת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ד ח"א ג.30."וכמשנ"ת ח, טו.31.שה"ש כ, תקו"ז32.יתרו

אליהו). (פתח ג.33.בהקדמה לז, ה.34.תהלי� ט, משלי



a`Îmgpnלח 'g ycew zay mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

edn weicae zexidaa mircei `l azkay dxezd on ,oky ,dt lray

dxezd on :oilitz zevna oebk .zniieqn devna oeilrd oevxd

oia zethehl eide jici lr ze`l mzxywe" wx aezk da ,azkay

"jipir35`ed okide zethehd od cvik ,xywl dn oiicr mircei `l ,

dxeza wx ;"jipir oia"

dxeva xdazn dt lray

ly epevx `ed dn dxexa

lr oilitz zevna d"awd

x`ya xacd jke .eihxt lk

lray dxezdy ,zeevnd

oevxd ly ielibd `id dt

x`azn xacdy itk) oeilrd

zxb`"a oldl hexhexta

zexnl .(h"k oniq "ycewd

ixd llka dxez lry

mixne`36dnkgn `ziixe`"

zpiga `id dxezy ,"zwtp

,cvik ,dlrnly dnkg

`edy ,o`k mixne` `eti`

dlrnly oeilrd oevx

xne` jk lr - ?"dnkg"n

:owfd epaxàúéøBàc§©§¨
¯ ,ú÷ôðc àéä äîëçî¥¨§¨¦§¨§©

,dlrnly ''dnkg'' zpigan `id dxezd ly dzelbzde dz`ivi

dLøLå døB÷î ìáà,dxezd ly ±úðéçaî äìòî äìòîì àeä £¨§¨§¨§¨§©§¨©§¨¦§¦©
La àø÷pä àeäå ,äîëç¯ ,àeä-Ceøa "ïBéìòä ïBöø" íoevx ¨§¨§©¦§¨§¥§¨¤§¨

,dnkga gek ozepe (aaeq) siwn `ede dnkgn dlrnl `edBîëe§
áeúkL37:¯:dnypa zlret dxezdy dlertd itlkïBöø äpvk" ¤¨©¦¨¨

"epøèòz38,¯`id dxez zcneld dnypd lr dxezd ly dzlert ©§§¤
,dqgne dxhr¯ ,LàøaL ïéçnä ìò àéäL äøèòkyi okl ©£¨¨¤¦©©Ÿ¦¤¨Ÿ

y`xay oigend z` micinrnd ''miipznl'' fere wfeg wiprdl dgeka

cilen lkydy d`xide dad`d ,"zerexf"d oke ,opeaznd lkyd ±

,dt lray dxez ly zekldd cenil ici lr wfgzn df lk .dlbn e`

dlrnly "xzk"d zpiga ,oeilrd oevxd ieliba `hazn oda ,oky

,"dnkg" zpiganòãBpëå,reciy enke ±÷eñt ìò eLøtM äî39: §©©©¤¥§©¨
¯ ;"dìòa úøèò ìéç úLà"zxb`"a oldl owfd epax xiaqny itk ¥¤©¦£¤¤©§¨

dt zekln" ,dt lray dxez epiid "lig zy`"y ,h"k oniq "ycewd

"dl opixw dt lray dxez40lray dxezay zeaexnd zekldde ,

aezky enk ,xtqn ila ody dt41mdy "xtqn oi` zenlre" :

zekldd42.oigene dnkg zpiga ,"dlra"l xzke "dxhr" od -ìë"å§¨
"'eë íBé ìëa úBëìä äðBMä43.,"`ad mler oa `edy el ghaen ± ©¤£¨§¨

mler ly ziwl`d zelbzdd z` helwl gekd z` ozep dn ,oky

xvep odny ,dt lray dxez ly zekldd `wec df ixd - ?`ad

epaxy itk ,ziwl`d zelbzdd z` helwl lkezy ,dnypl yeal

.h"k oniqa oldl hexhexta xiaqn owfdeäæå:aezky dn ±äøâç" §¤¨§¨
"äøBz àlà æò ïéà" ¯ "äéðúî æòá44,¯,''fer'' z`xwp dxezd §Ÿ¨§¤¨¥Ÿ¤¨¨

,wfegàéäL,`idy iptn ±íéðúî úðéçáì æòå çk úðúBðly ± ¤¦¤¤Ÿ©§Ÿ¦§¦©¨§©¦
,dnypd¯ ,da íéLaìîe íéøeâçä,dt lray dxeza÷fçì ©£¦§ª¨¦¨§©¥

¯ ,äéúBòBøæ õnàìely §©¥§¤¨
Îy ,dnypdeìéçc ïä¥§¦

eîéçøe,dad`e d`xi ± §¦
íéiìëNcilen lkydy ± ¦§¦¦

,oze`¯ ,íéiòáè Bàd`xi ¦§¦¦
dnypa raha ody dad`e

,cala oze` dlbn lkyde

dìéc àøeòL íeôì ãç ìk̈©§¦¨¦¥
m`zda cg` lk ±

`ed m` ,`ed "exeriy"l

dad`e d`xil jiiy

jiiy `edy e` ,"miilky"

"miirah" dad`e d`xil

ici lr wfgzn df lk ,cala

dxez ly zekldd cenil

weqtd xne` okl .dt lray

enk ,"'ipzn fera dxbg"

xbeg `edy ici lr xeabdy

lr wfgzn `ed - eipzn z`

jynpd "siwn xe`"de "dxibg"d ici lr dnypd zwfgzn jk ,df ici

.dt lray dxez ly zeklda ielibay oeilrd oevxdn dilrìòå)§©
ïðBaúnä ìëOä àeä ,LôpaL Làøä úðéça íei÷å úãîòä©£¨©§¦§¦©¨Ÿ¤©¤¤©¥¤©¦§¥

¯ ,'eë,lirl xaqenk¯ øîà:jlnd dnly jk lráBè ék äîòè" ¨©¨£¨¦
¯ ,"'eë døçñ,aeh dly ''xgqn''dy ''dnrh'' `idíB÷îa øàáîe ©£¨§Ÿ¨§¨

¯ :(øçàly dpipr xiaqdl xwira owfd epax oeekzn o`k ,oky ©¥
ltzd zcear,oldl oiivn `edy itk ,myd z`xie myd zad` ,d

onf `ed (myd z`xie myd zad`) "miipzn"d aeviie wefigl onfdy

lkyd ,"y`x"d oipr z` cala xeviwa o`k xikfn `ed okl ,dltzd

lray dxez ly zekldd cenil ici lr wfgzn `ed mby ,opeaznd

.dt¯ ,Làøäå úBòBøfä õenàå ÷efçä ïîæe úò Càdad`d ©¥§©©¦§¦©§§¨Ÿ
,opeaznd lkyde ,d`xideúòL àéäL ,øçMä úlôz úòL àéä¦§©§¦©©©©¤¦§©

.äìòîì ïBéìòä ïBöø úòå íéîçøoevxd dlbzne xi`n f` ± ©£¦§¥§¨¤§§©§¨
myd zad` ,"zerexf"d z` wfgn ixd `ed oevxdy oeeike ;oeilrd

xi`n da dryd okl ,opeaznd lkyd ,"y`x"d z`e ,myd z`xie

zryay ,"y`x"de "zerexf"d wefigl onfd `ed ,oeilrd oevxd

z`xi ekeza dlbn e` xveie myd zelcba icedi opeazn dltzd

.myd zad`e myd¯ ,úàæìå,owfd epax xne` ,okleLwáà dúBà §¨Ÿ¨£©¥
,'ä éLwánîÎyúBéäìå ,åcçé eìékNéå eðéáé,didiye ±ïBøkæì ¦§©§¥¨¦§©§¦©§¨§¦§§¦¨

ã÷zLà íäéìà ézáúkM äî ìk íäéðéò ïéa45èøôáe ,ììëa ¥¥¥¤¨©¤¨©§¦£¥¤¤§¨©¦§¨¦§¨
,izazky dn ±¯ ,àaìc à÷îòî älôzä úðek ïéðòîwnern ¥¦§©©¨©©§¦¨¥¨§¨§¦¨

ùã÷ä úøâà
äìòîì àåä äùøùå äøå÷î ìáà ú÷ôðã àéä äîëçî
ïåéìòä ïåöø íùá àø÷ðä àåäå äîëç 'éçáî äìòî
ìò àéäù äøèòë åðøèòú ïåöø äðöë ù"îëå ä"á
úøèò ìéç úùà ô"ò ù"îî òãåðëå ùàøáù ïéçåîä
äøâç åäæå .'åë íåé ìëá úåëìä äðåùä ìëå .äìòá
æåòå çë úðúåð àéäù äøåú àìà æåò ïéà äéðúî æåòá
õîàìå ÷æçì äá íéùáåìîå íéøåâçä íéðúî 'éçáì
íåôì ãç ìë íééòáè åà íééìëù ø"åã ïä äéúåòåøæ
ùàøä úðéçá íåé÷å úãîòä ìòå) .äéìéã àøåòéù
éë äîòè øîà 'åë ïðåáúîä ìëùä àåä ùôðáù
÷åæéçä ïîæå úò êà :(à"îá øàåáîå 'åë äøçñ áåè
øçùä úìôú úòù àéä ùàøäå úåòåøæä õåîéàå
úàæìå .äìòîì ïåéìòä ïåöø úòå íéîçø úòù àéäù
úåéäìå åéãçé åìéëùéå åðéáé 'ä éù÷áîî ù÷áà äúåà
ã÷úùà íäéìà éúáúëù äî ìë íäéðéò ïéá ïåøëæì
àáìã à÷îåòî äìôúä úðååë ïéðòî èøôáå .ììëá

ח.35. ו, ועוד.36.ואתחנ� א. קכא, יג.37.זח"ב ה, ˘ËÈÏ"‡:38.תהלי� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�צדדי מג' הגו� על המגי� מג� � בכ"מ "דצינה

כא�". דעטרה עני� שג� היינו � כא�) פרש"י ראה � תסובבנו (ולא תעטרנו מסיי� ד.39.ובכ"ז יב, התקו"ז.40.משלי ו,41.הקדמת שה"ש

˘ËÈÏ"‡:42.ה. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(�ש) בשהש"ר וש"נ.43."כדאיתא נדה, ובכ"מ.44.סו� ש�. האזינו הוכח45.ספרי ד"ה באגה"ק

הקו"א. שבסו� – תוכיח

a`Îmgpn 'g ycew zay mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ald'ä ïeLøãé íBé íBé,ea dwacle d''awd l` aexw zeidl ± ¦§§
¯ ,'ä éðt çëð íénk CtzLz íLôðå ,íLôð ìëáe íaì ìëa§¨¦¨§¨©§¨§©§¨¦§©¥©©¦Ÿ©§¥

ytpd zkity z`xwp ixd dltz46,íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe§©£©©¥¦§¨
éøôña äëøáìlr ± ¦§¨¨§¦§¥

weqtd47lry ''jytp lkae''

zeidl dltzdéevî ãò"©¦
¯ :"'eë Lôpäytpdy ©¤¤

z`hazne zvxtzn

zad` ly zektzyda

''ievin'' dlnd .myd

mewn da oi`e d`ln `idyk ziag lynl enk ,mizrl zyxtzn

± miwcqd jxc ± uxtzn ,oiwyn x`y e` oiid z` helwl xzei

df ixd ,dwyndn edyna xaecny zexnly ,dwyndn zvw dvegd

wgec mvrdy dnn xvep

.ezeyicb z`tn dvegd z`f

mvry dryay oaen mb jk

ixd ,dad`a jtzyn ytpd

`vei ,zeipeviga ,zelbzda

uxtznd ,cala edyn jkn

.zeipeviga d`xp `edy cr

ùã÷ä úøâà
íùôðå íùôð ìëáå íáì ìëá 'ä ïåùøãé íåé íåé
ãò éøôñá ì"æøàîëå 'ä éðô çëåð íéîë êôúùú

:'åë ùôðä éåöéî

טו.46. א, א' ה.47.שמואל ו, ואתחנ�



לט a`Îmgpn 'g ycew zay mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ald'ä ïeLøãé íBé íBé,ea dwacle d''awd l` aexw zeidl ± ¦§§
¯ ,'ä éðt çëð íénk CtzLz íLôðå ,íLôð ìëáe íaì ìëa§¨¦¨§¨©§¨§©§¨¦§©¥©©¦Ÿ©§¥

ytpd zkity z`xwp ixd dltz46,íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe§©£©©¥¦§¨
éøôña äëøáìlr ± ¦§¨¨§¦§¥

weqtd47lry ''jytp lkae''

zeidl dltzdéevî ãò"©¦
¯ :"'eë Lôpäytpdy ©¤¤

z`hazne zvxtzn

zad` ly zektzyda

''ievin'' dlnd .myd

mewn da oi`e d`ln `idyk ziag lynl enk ,mizrl zyxtzn

± miwcqd jxc ± uxtzn ,oiwyn x`y e` oiid z` helwl xzei

df ixd ,dwyndn edyna xaecny zexnly ,dwyndn zvw dvegd

wgec mvrdy dnn xvep

.ezeyicb z`tn dvegd z`f

mvry dryay oaen mb jk

ixd ,dad`a jtzyn ytpd

`vei ,zeipeviga ,zelbzda

uxtznd ,cala edyn jkn

.zeipeviga d`xp `edy cr

ùã÷ä úøâà
íùôðå íùôð ìëáå íáì ìëá 'ä ïåùøãé íåé íåé
ãò éøôñá ì"æøàîëå 'ä éðô çëåð íéîë êôúùú

:'åë ùôðä éåöéî

טו.46. א, א' ה.47.שמואל ו, ואתחנ�

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! 

ובזמן  הרבה,  קבל  לא  אבל  בישיבה  השני'  שנה  שלומד  כותב  בו  מנחם,  מר"ח  למכתבו  במענה 

האחרון אינו לומד כי מבטל זמן וכו' ולכן ספק אצלו איך יסתדר ומה יעשה בעתיד הקרוב, וכותב סברות 

בזה והוא בגיל ט"ז.

והנה מובן וגם פשוט ע"פ הוראת תורתנו תורת חיים שעליו להמשיך בלימוד בישיבה בהתמדה 

ושקידה, כי כל הטעמים האמורים הן מפיתויי היצר המסית את האדם בכל מיני תחבולות ובלבד למנוע 

אותו להתנהג מתאים להוראות תורתנו תורת חיים.

ומה שכותב שמבטל זמן וכו' הרי הודיעו חז"ל יגעת ולא מצאת אל תאמין, שלכן אם ירצה באמת 

ימי האושר,  ימים שבגילו הם  והרי דוקא  יותר על הרגיל,  יצליח בלימוד  יבטל זמנו אלא  לא לבד שלא 

כוונתי שבאם מנצלים אותם כדבעי הרי הם סוללים הדרך לאשרו האמיתי של האדם, אושר רוחני וגשמי 

גם יחד, וכאמור ידע ברור שרק בו הדבר תלוי, ובאם יחליט באמת בזה בתוקף במתאים, הנה אף שאפשר 

יווכח שהקישוים בחלקם מדומים הם וגם החלק  שידמה לו שהתחלה באופן זה קשה, הרי מזמן לזמן 

שישנו, אין קשה כ"כ להתגבר עליו, וכמאמר הידוע אין לך דבר העומד בפני הרצון.

מכאן  עכ"פ  עליהם  וישמור  הידועים  ותניא  תהלים  דחומש  השיעורים  משלושת  יודע  בודאי 

ולהבא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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ראשו� יו� הכנסת? בבית להתוועד מותר האם

:È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÂÎÏ‰ïéìëBàå ïéëìBäL ïéãéîìzä©©§¦¦¤§¦§§¦

úéáa ïúãeòñ eàöî elàL . . änà íétìà ïéëläî . . úaL éìéìa§¥¥©¨§©§¦©§©¦©¨¤¦¨§§¨¨§¥

.ïéàöBé eéä àì ,Løãnä©¦§¨Ÿ¨§¦

לעדי הכנסת בבית סעודות לערו� בירושלי� נהגו בעבר

החודש ט�יא)קידוש פי"ט, סופרי� בעלי(מסכת מזה מוכיחי� .

א)התוספות קא, בבית(פסחי� מצוה של סעודה לערו� מותר כי

הכנסת. בבית מילה ברית לערו� קדמוני�" "מימי� כנהוג הכנסת,

חמד" ה"שדי מתאר – האחרוני� מערכתבדורות דיני�, (אסיפת

ז') אות ובריתביהכ"נ, חופות כגו� בישראל, שירבו השמחות "כל –

שהדבר סובר עצמו הוא אול� היש�". הכנסת בבית יהיו מילה,

לאיסור. שצידדו נוספי� פוסקי� ומביא אסור,

המסייעת ושתייה אכילה כל מתירי� רבי� פוסקי� לעומת�,

התורה ס"ג)ללומדי סימ� דעת כי(יוס� כתב מברעזא� מהרש"� .

כמעט בימינו והרי תורה', ב� 'קצת שהוא מי לכל מותר הדבר

ומשנה. מקרא יודע שאינו אד� אי�

אברה�' ה'מג� סק"ה)לפי תקס"ח חכ�(סי' שתלמיד סעודה כל ,

מצוה, סעודת נחשבת תורה דברי בה שמדברי� או בה שרוי

בבית הסעודות כל עושי� דורנו צדיקי כל . . "ובמדינתנו

אחריה�". להרהר אי� ובודאי מדרש�,

משה' ב'אגרות נפסק כ� מה)ואכ�, סי' ח"א, וב'שרידי(חאו"ח,

טז)אש' סי' סעודות(ח"א, הכנסת בבית לערו� שמותר ,

תורה. בדברי הלבבות חיזוק של והתוועדויות

שני יו� חלוקים הרופאים כאשר

:Á ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ¯Â˘Ú ˙˙È·˘ ˙ÂÎÏ‰ïéàôBøä úö÷î¦§¨¨§¦

éøö' ïéøîBàéøö Bðéà' ïéøîBà ïúö÷îe ,'C.áøä øçà ïéëìBä ¯ 'C §¦¨¦¦§¨¨§¦¥¨¦§¦©©¨Ÿ

הרופאי� ונחלקו רפואי, לסיבו� נקלעה מעוברת אשה

מחשש ההריו� את להפסיק שיש אומרי� שניי� בדעותיה�:

ההריו�. להמש� מניעה אי� כי אומר אחד ורופא לשלומה,

הרופאי� לקול לשמוע היא חייבת הא� השאלה: נשאלה

או הרוב, אחר ללכת יש שהרי ההריו�, את להפסיק המחייבי�

המתיר? הרופא על להסתמ� היא רשאית שמא

שאסור אומר אחד רופא כאשר כי מבואר, שלפנינו בהלכה

הולכי� – בכ� מניעה אי� כי אומרי� רופאי� ושני לצו�, לחולה

לחשוש לנו אי� הא� לתמוה: יש לצו�. ועליו הרוב, דעת אחר

הצודק? הוא שדוקא יתכ� הרי היחיד, לדעת נפש פיקוח בספק

לצו� שנית� האומרי� הרופאי� הדבר: בטע� לומר נראה

היתה שאבחנת� ויתברר אסו� יקרה א� סיכו�, עצמ� על נוטלי�

מאיד�, לחלוטי�. לה� ברור שהדבר מסתבר כ� ועל מוטעית,

להניח יש לפיכ� כלל. מסתכ� אינו לצו� אי� כי האומר הרופא

האוסר הרופא ואילו לצו�, שנית� האומרי� אלו ע� הצדק כי

ביטחו�. ליתר כ� נקט לצו�,

אחד רופא כאשר הנזכר, במקרה לומר יתכ� זה הגיו� לפי

על להסתמ� האשה רשאית ההריו�, את להמשי� שנית� אומר

על וקיבל מאחר כי להניח יש שכ� הרוב, דעת כנגד א� דעתו

הרופאי� ע� ולא עמו, הצדק אכ� גדולה כה אחריות עצמו

הסכנה. גבול את במקצת שהרחיבו האחרי�,

הוראה. מורה רב בעצת לשאול האשה שעל מוב� למעשה,

[`rw 'r oezay zay]

שלישי יו� טוב ביום צידה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰ïéøáéáaL óBòå äiç©¨¨¤§¥¨¦

'epãeöðe äãeöî àáä' ïéøîBàL ãò ,äãéö øqçî àeäL ìk ¯ íéìBãb§¦¨¤§ª©¦¨©¤§¦¨¥§¨§¤

.áBè íBéa íúBà ïéãö ïéàå ,äö÷î äæ éøä ¯£¥¤ª§¤§¥¨¦¨§

איסור שאי� משמע הרמב"� מדברי הזק�: אדמו"ר הקשה

לצוד אוסר הוא אי� מדוע מוקצה. משו� אלא ביו"ט צידה

זה מטע� שהרי יו"ט, מערב זאת לעשות שאפשר משו� ביו"ט

שאפשר נפש אוכל מלאכות אפילו ביו"ט לעשות אוסרי�

יו"ט? מערב לעשות�

רק היא יו"ט בערב לעשות שאפשר מלאכה היא: התשובה

אינה הצידה אבל וסחיטה. קצירה כמו אד�, של שבידו דבר

לצוד. יצליח שלא יתכ� שהרי בידו,

לדעת ג� כלל, יו"ט לצור� שלא ביו"ט שצד מי ואול�,

הרמב"� פסק לכ� גמורה. מלאכה עשה י)הרמב"� (בהלכה

לו והובא ביו"ט גוי ידי על שניצוד ממה לאכול ליהודי שאסור

מאחר כי החג, במוצאי שיעשו" "בכדי עד ימתי� אלא במתנה,

שהיתה נמצא מוקצה), (משו� באכילה ליהודי אסור זה שניצוד

גמורה. כמלאכה ודינה יו"ט לצור� שלא צידה זו

[` `"ew ,fvz f"denc` r"ey]

רביעי יו� טוב ויום בשבת גלגלים בכסא יציאה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰.Bì÷îa àöBé àîeqä ïéàå§¥©¨¥§©§

.ìça äNBò àeäL Cøãk äNòé àlL . .àqëa ïéàöBé ïéàå .§¥§¦§¦¥¤Ÿ©£¤§¤¤¤¤§Ÿ

גלגלי� בכסא לצאת פיזית מוגבלות בעל לאד� מותר הא�

להוציא מותר הא� כ�, כמו טוב? ביו� או בשבת הרבי� לרשות

תינוק? עגלת

ביו� לצאת האוסרת שלפנינו, בהלכה השאלה של יסודה

חול' 'דר� הוא שהדבר משו� כסא, גבי על או במקל, טוב

החג. בכבוד זלזול ומהווה

היציאה שאיסור אומרי�, יש כא�: שנפסקה ההלכה לעצ�

ממילא טוב ביו� שהרי עירוב, בו שיש במקו� ג� תק� במקל

האיסור וכל הוצאה, איסור יו"ט,אי� בכבוד זלזול משו� הוא

המעורב. במקו� ג� הקיי�
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הוא שהרי איסור, אי� המעורב במקו� כי סוברי� יש א�

היציאה ידי על יו"ט בכבוד והזלזול היחיד, כרשות נחשב

היחיד ברשות ולא הרבי�, ברשות בהליכה רק קיי� (שו"עבמקל,

ש�) ובנו"כ א. תקכב, סי' במקו�או"ח קיימת אינה השאלה זו לדעה .

עירוב. בו שיש

מבואר גלגלי�, כסא ללא לנוע יכול שאינו לנכה בנוגע אול�,

ערו� ג)בשולח� דר�(ש�, היא כ� כי חול', 'דר� נחשב זה שאי�

בנעליי� הול� בריא שאד� וכמו קיד)הליכתו, ב, יצחק מנחת .(שו"ת

כ'דר� נחשבת בכסא או במקל היציאה להיתר: נוס� טע�

בעגלת יציאה זה, לפי למרחק. כהליכה שנראית משו� חול',

להליכה מיועדי� אינ� מהות� שמעצ� גלגלי�, כסא או תינוק

חול'. 'דר� נחשבת אינה – קט� לטיול רק אלא רחוקה

חמישי יו� המועד בחול ממוחשבת השקיה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙˙È·˘ ˙ÂÎÏ‰úà ïéëLBîe§¦¤

.äãOä ìk úà ä÷Lé àlL ãáìáe ,ïìéàì ïìéàî íénä©©¦¥¦¨§¦¨¦§©¤Ÿ©§¤¤¨©¨¤

ההשקייה מניעת בה� במקרי� מותרת המועד בחול ההשקייה

(או מחשב לתכנת מותר הא� שאלה: מתעוררת הפסד. תגרו�

להשקייה בנוס� מכ�, שלאחר כ� המועד, בחול מי�) קוצב

שההשקייה לצמחי� ג� יבואו המי� הפסד, למנוע שנועדה

להרווחה? רק לה� דרושה

נפסק וכ� הרווחה לצור� השקייה שאסרו ראשוני� יש

ערו� תקלז)בשולח� המתירי�(או"ח הראשוני� רבי� אמנ�, .

טרחה. ללא נעשית היא א� הרווחה השקיית

הפסד במקו� רק בשבת מותרת 'גרמא' שלהלכה ומאחר

כב) של"ד, שלא(או"ח ג� הותרה א� הפוסקי� נחלקו וביו"ט ,

הפסד תקיד,במקו� הציו� שער בחוללא)(ראה להתירה יש לכאורה –

הפסד. במקו� שלא ג� המועד

מחשב באמצעות הברז פתיחת אכ� הא� לברר שנשאר אלא

דברי שמשמעות מכיוו� כי לומר, נראה 'גרמא'. נחשבת

המי� נחשבי� ארוכה, בצנרת מי� זורמי� שכאשר הראשוני�,

שנעשית פעולה כ�, וכמו כ'גרמא'; המוגדר שני', 'כוח הזורמי�

כ'גרמא' נחשבת חשמלי, קוצב�מי� או מחשב ע"י זמ� לאחר

כה�ל) י, להתיר.(שש"כ, מקו� נות� אלו סברות שתי צירו� –

[14 'nr ,28 jizr zpen`]

שישי יו� בפסח 'שיריים'

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰?õîç øeòa ãöék¥©¦¨¥
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יהודה רבי במשנה)לפי א כא, אלא(פסחי� חמ� ביעור אי� ,

או ברוח ולזרות לפרר ג� שאפשר סוברי� וחכמי� שריפה,

פסקו התוספות ובעלי רש"י הפוסקי�: נחלקו להלכה לי�. מטיל

ערו� והשלח� הרמב"� ואילו יהודה, א)כרבי תמה, פסקו(או"ח

הזק� ואדמו"ר הרמ"א ולמעשה, ז)כחכמי�. סע' ש� כתבו(שוע"ר

נהוג החמ�.sexylכי את

ביאר הרגצ'ובי 65)הגאו� ע' ההשלמה תלויה(ספר שהמחלוקת

היא המצוה יהודה רבי לפי חמ�. ביעור מצוות במהות בחקירה

כי לשורפו, צרי� ולכ� החמ�, של המציאות עצ� את להשבית

שמספיק סוברי� חכמי� ואילו אחרת; למהות נהפ� הוא כ� רק

ברוח. וזורה מפרר כאשר ג� נעשה וזה החמ�, תואר את לבער

הבאה: השאלה את לכאורה לפשוט נית� זאת לאור

צדיק, של חמ� ממאכל "שיריי�" בפסח למכור נית� הא�

תיבטל המכירה עקב שמא או הפסח, לאחר בחזרה ולקבל�

לבער מספיק הלכה, וכ� חכמי�, שלפי מאחר השיריי�? קדושת

ולא לגוי נמכר ה'תואר' שרק לומר מקו� היה ה'תואר', את

בקדושת�. עומדי� השיריי� וממילא העצ�,

מכירת הפוסקי� רוב לדעת כי כ�, לומר אפשר אי למעשה א�

על והבעלות גמורה, מכירה היא לנכרי ungdהחמ� mvrעוברת

לפני השיריי� אכילת את לסיי� להיזהר יש לכ�, לגוי. לגמרי

חלילה. תפקע לא שקדושת� כדי לגוי, למכר� ולא פסח,

[129 'r ,fh jxk y"ewl t"r]

קודש שבת לשופר מצה בין

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰.äðek àìa ävî ìëà̈©©¨§Ÿ©¨¨
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ידי יצא כוונה בלא מצה שהאוכל זו, בהלכה הרמב"� דברי

שופר בהלכות דבריו את לכאורה סותרי� ה"ד)חובתו, (פ"ב

התכוו� לא כי יצא, לא להתלמד" שופר בתקיעת ש"המתעסק

כוונה! צריכה כ� המצוה עשיית אומר: הווי חובה. ידי לצאת

לבאר: יש

בגמרא היא ב)מחלוקת כח, כוונה,(ר"ה צריכות מצוות א�

אלא חובה. ידי לצאת כוונה צריכות שמצוות פוסק והרמב"�

(תקיעת הגו� הנאת בה� שאי� במצוות רק אמורי� שהדברי�

לא – מצוה לש� בעשיית� נתכוי� "לא שא� למשל), שופר,

אבל מצוה". עשיית נקראת עשייתו ואי� . . כלל המצוה קיי�

התכוו� שלא א� לגו�, הנאה בה� שיש באכילה, התלויות מצוות

הגו� נהנה כרחו על "שהרי חובתו, ידי יצא זו, באכילה לצאת

האכילה" מצות שקיי� ונמצא . . זו כח)מאכילה תעה, או"ח .(שוע"ר

אינ� שמצוות היא הרמב"� שיטת גיסא: לאיד� מבארי� יש

היא שופר מצות כוונה. בהצריכות נאמר כי הכלל מ� יוצאת

מכוונת בדעה שופר קול לשמוע שצרי� ללמדנו תרועה", "זכרו�

"זיכרו�" כא� אי� כוונה וללא ("זיכרו�"), לב הלויובתשומת (בית

נא) .ח"ג,

ולכ� ובהסיבה, בברכה נעשית מצה אכילת נוס�: הסבר

כדי תו� הנעשית שופר תקיעת אבל מצוה. לש� שכיוו� חזקה

מצוה לש� שהתכוו� הוכחה שו� אי� – ("להתלמד") לימוד

ודע) צ"ה ס סי' הלכה .(ביאור



מג v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הוא שהרי איסור, אי� המעורב במקו� כי סוברי� יש א�

היציאה ידי על יו"ט בכבוד והזלזול היחיד, כרשות נחשב

היחיד ברשות ולא הרבי�, ברשות בהליכה רק קיי� (שו"עבמקל,

ש�) ובנו"כ א. תקכב, סי' במקו�או"ח קיימת אינה השאלה זו לדעה .

עירוב. בו שיש

מבואר גלגלי�, כסא ללא לנוע יכול שאינו לנכה בנוגע אול�,

ערו� ג)בשולח� דר�(ש�, היא כ� כי חול', 'דר� נחשב זה שאי�

בנעליי� הול� בריא שאד� וכמו קיד)הליכתו, ב, יצחק מנחת .(שו"ת

כ'דר� נחשבת בכסא או במקל היציאה להיתר: נוס� טע�

בעגלת יציאה זה, לפי למרחק. כהליכה שנראית משו� חול',

להליכה מיועדי� אינ� מהות� שמעצ� גלגלי�, כסא או תינוק

חול'. 'דר� נחשבת אינה – קט� לטיול רק אלא רחוקה

חמישי יו� המועד בחול ממוחשבת השקיה
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ההשקייה מניעת בה� במקרי� מותרת המועד בחול ההשקייה

(או מחשב לתכנת מותר הא� שאלה: מתעוררת הפסד. תגרו�

להשקייה בנוס� מכ�, שלאחר כ� המועד, בחול מי�) קוצב

שההשקייה לצמחי� ג� יבואו המי� הפסד, למנוע שנועדה

להרווחה? רק לה� דרושה

נפסק וכ� הרווחה לצור� השקייה שאסרו ראשוני� יש

ערו� תקלז)בשולח� המתירי�(או"ח הראשוני� רבי� אמנ�, .

טרחה. ללא נעשית היא א� הרווחה השקיית

הפסד במקו� רק בשבת מותרת 'גרמא' שלהלכה ומאחר

כב) של"ד, שלא(או"ח ג� הותרה א� הפוסקי� נחלקו וביו"ט ,

הפסד תקיד,במקו� הציו� שער בחוללא)(ראה להתירה יש לכאורה –

הפסד. במקו� שלא ג� המועד

מחשב באמצעות הברז פתיחת אכ� הא� לברר שנשאר אלא

דברי שמשמעות מכיוו� כי לומר, נראה 'גרמא'. נחשבת

המי� נחשבי� ארוכה, בצנרת מי� זורמי� שכאשר הראשוני�,

שנעשית פעולה כ�, וכמו כ'גרמא'; המוגדר שני', 'כוח הזורמי�

כ'גרמא' נחשבת חשמלי, קוצב�מי� או מחשב ע"י זמ� לאחר

כה�ל) י, להתיר.(שש"כ, מקו� נות� אלו סברות שתי צירו� –
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שישי יו� בפסח 'שיריים'
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יהודה רבי במשנה)לפי א כא, אלא(פסחי� חמ� ביעור אי� ,

או ברוח ולזרות לפרר ג� שאפשר סוברי� וחכמי� שריפה,

פסקו התוספות ובעלי רש"י הפוסקי�: נחלקו להלכה לי�. מטיל

ערו� והשלח� הרמב"� ואילו יהודה, א)כרבי תמה, פסקו(או"ח

הזק� ואדמו"ר הרמ"א ולמעשה, ז)כחכמי�. סע' ש� כתבו(שוע"ר

נהוג החמ�.sexylכי את

ביאר הרגצ'ובי 65)הגאו� ע' ההשלמה תלויה(ספר שהמחלוקת

היא המצוה יהודה רבי לפי חמ�. ביעור מצוות במהות בחקירה

כי לשורפו, צרי� ולכ� החמ�, של המציאות עצ� את להשבית

שמספיק סוברי� חכמי� ואילו אחרת; למהות נהפ� הוא כ� רק

ברוח. וזורה מפרר כאשר ג� נעשה וזה החמ�, תואר את לבער

הבאה: השאלה את לכאורה לפשוט נית� זאת לאור

צדיק, של חמ� ממאכל "שיריי�" בפסח למכור נית� הא�

תיבטל המכירה עקב שמא או הפסח, לאחר בחזרה ולקבל�

לבער מספיק הלכה, וכ� חכמי�, שלפי מאחר השיריי�? קדושת

ולא לגוי נמכר ה'תואר' שרק לומר מקו� היה ה'תואר', את

בקדושת�. עומדי� השיריי� וממילא העצ�,

מכירת הפוסקי� רוב לדעת כי כ�, לומר אפשר אי למעשה א�

על והבעלות גמורה, מכירה היא לנכרי ungdהחמ� mvrעוברת

לפני השיריי� אכילת את לסיי� להיזהר יש לכ�, לגוי. לגמרי

חלילה. תפקע לא שקדושת� כדי לגוי, למכר� ולא פסח,
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קודש שבת לשופר מצה בין
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ידי יצא כוונה בלא מצה שהאוכל זו, בהלכה הרמב"� דברי

שופר בהלכות דבריו את לכאורה סותרי� ה"ד)חובתו, (פ"ב

התכוו� לא כי יצא, לא להתלמד" שופר בתקיעת ש"המתעסק

כוונה! צריכה כ� המצוה עשיית אומר: הווי חובה. ידי לצאת

לבאר: יש

בגמרא היא ב)מחלוקת כח, כוונה,(ר"ה צריכות מצוות א�

אלא חובה. ידי לצאת כוונה צריכות שמצוות פוסק והרמב"�

(תקיעת הגו� הנאת בה� שאי� במצוות רק אמורי� שהדברי�

לא – מצוה לש� בעשיית� נתכוי� "לא שא� למשל), שופר,

אבל מצוה". עשיית נקראת עשייתו ואי� . . כלל המצוה קיי�

התכוו� שלא א� לגו�, הנאה בה� שיש באכילה, התלויות מצוות

הגו� נהנה כרחו על "שהרי חובתו, ידי יצא זו, באכילה לצאת

האכילה" מצות שקיי� ונמצא . . זו כח)מאכילה תעה, או"ח .(שוע"ר

אינ� שמצוות היא הרמב"� שיטת גיסא: לאיד� מבארי� יש

היא שופר מצות כוונה. בהצריכות נאמר כי הכלל מ� יוצאת

מכוונת בדעה שופר קול לשמוע שצרי� ללמדנו תרועה", "זכרו�

"זיכרו�" כא� אי� כוונה וללא ("זיכרו�"), לב הלויובתשומת (בית

נא) .ח"ג,

ולכ� ובהסיבה, בברכה נעשית מצה אכילת נוס�: הסבר

כדי תו� הנעשית שופר תקיעת אבל מצוה. לש� שכיוו� חזקה

מצוה לש� שהתכוו� הוכחה שו� אי� – ("להתלמד") לימוד

ודע) צ"ה ס סי' הלכה .(ביאור
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של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה

מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".

עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את

המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה

תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי
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ה�דינה‡. מ� ��צא מז��[עיר]מי וה�יח ��ת, �ערב ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
ה�ח�� �ת�� ה�דינה מ� רח�ק סע�ד�ת העיר]��י ,[של ְְְְְִִֵַַָָ

את]וקבע מקומו]�ביתת�[בכ� �חזר[� �י על א� � �� ְְִִֶַַַַָָָָ
�ה�יח ��ק�� �בת �א�� א�ת� נח�ב �בית�, ול� ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹל�דינה
תח�מי�'. 'ער�בי ה�קרא ה�א וזה ה�ע�ד�ת; ��י ��ְְְְְִִֵֵֵֶַַָ

ל�·. ברשותו]וי� אל�י�[� למחר, ער�ב� מ�ק�� לה�� ְְְְְִִֵֵֵַַַָָ
למחר ער�ב� מ�ק�� מה�� ��ה�א לפיכ�, ר�ח. לכל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָא�ה
ס�� עד א�א ��דינה מה�� אינ� ה�דינה, �נגד א�ה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאל�י�
�ח�ב � מ�ת� �ת�� מבלעת ה�דינה היתה וא� ְְִֵֵַַָָ�ְְְִִִַָָָָמ�ת�;
ל�. ח�צה מ�ת� וי�לי� א��ת, �אר�ע ��� ְְְְִִַַַַָָָָ�ְִַָה�דינה

מ�ית�‚. א�ה אל� �רח�ק ער�ב� את �ה�יח הרי ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ�יצד?
ער�ב� מ�ק�� למחר מה�� נמצא מזרח, לר�ח ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ���דינה
א�ה אל�י� ער�ב� מ�ק�� �מה�� למזרח, א�ה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָאל�י�
מ�ית� א�ה ואל� �ית�, עד הער�ב ��� אל� � ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלמערב
האל�. ס�� עד א�א ��דינה, מה�� ואינ� ה�דינה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�ת��
אחת, א�ה אפ�� מאל� �ח�ת ה�דינה ס�� עד מ�ית� ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהיה
��� ה�דינה �ח�ב � ל�דינה ח�� �לת מ�ת� ָ�ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ��מצאת
ות�עי� ��ה מא�ת ��ע ל� ח�צה ויה�� א��ת, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ�אר�ע

האל�י�. ��ל�� ְְִַַַַָָא�ה

מ�ית�„. אל�י� �רח�ק ער�ב� ה�יח א� ְְְִִִִִִִֵֵַַַָלפיכ�,
מ�ית� מה�� ונמצא ;��� ה�דינה �ל את הפסיד ְְְִִֵֵַָָ�ְְְִִִִֶֶַַָָָ���דינה,
ואינ� �ית�, עד אל�י� �מער�ב� א�ה, אל�י� ער�ב� ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָעד
ה��יח אחת. א�ה אפ�� מערב לר�ח ��דינה מ�ית� ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָמה��
�נינוה, �ד�לה מדינה היתה אפ�� � יחיד �ר��ת ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָער�ב�

לדי�רי� הרא�יה מערה א� חרבה, עיר �[למגורי�]ואפ�� ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָ
ר�ח. לכל א�ה אל�י� ל� וח�צה ��� את ְְְִַַַַָָָָָ�ְֵֶַמה��

ע�ה‰. לא ,�� ��בת ה�דינה �ת�� ער�ב� ְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹה��יח
�בני ה�א הרי א�א ער�ב�, מ�ק�� ל� מ�דדי� ואי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָכל��;
ח�� ר�ח לכל א�ה אל�י� לה� ��� ,��� ְְִֵֶֶַַַַָָָָ�ְִַָה�דינה
לעיר ה�צטרפי� ��ק�מ�ת ער�ב� נת� א� וכ� ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָל�דינה.
העיר. �ת�� �נ�תנ� זה הרי מה�, ח�� ה�ח�� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָ���דדי�

ער�ב. אינ� ל�ח��, ח�� ער�ב� ְֵֵֵַַָנת�

.Â��ג� � מצוה לדבר א�א תח�מי�, ער�בי מערבי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָאי�
נ��אי�, �ל למ��ה א� האבל, לבית ליל� ר�צה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ�היה
וכ��צא ה�ר�, מ� ��א חבר� א� ר�� �ני להק�יל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָא�
מ� לברח ר�צה �היה �ג�� � ה�ראה מ�ני א� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ�א��;
לאחד ��א ערב וא� �זה. וכ��צא ה�סטי�, מ� א� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹה��י�,

ער�ב. זה הרי � הר��ת לדברי א�א א��, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָמ�ל

.Êג�]�������פי�[מזו�]�ל � מבואות [בשיתופי ְְִִֶַָ
אי� ,�� מ���פי� �אי� וכל תח�מי�; ער�בי �� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָמערבי�
תח�מי�? ער�בי �ע�ר וכ�ה תח�מי�. ער�בי �� ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָמערבי�
לפ�� היה וא� ואחד; אחד לכל סע�ד�ת ��י [�מז�� ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָ

לח�] ע� שנאכל ��תבשיל לאכל �די הלח�]� ��י[ע� ְְֱֵֵֶֹ
ה����. �מ� ְְִַסע�ד�ת,

.Áהיה�� �די אחד, �מק�� וער�ב� ה�א ��הא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָוצרי�
ל��ת נת��� א� לפיכ�, ה�מ��ת. �י� לאכל� ל� ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹאפ�ר
�ר��ת א� ה�חיד, �ר��ת ער�ב� וה�יח הר�י�, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָ�ר��ת
�אי ער�ב; אינ� � הר�י� �ר��ת ער�ב� וה�יח ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָה�חיד,
�י� הר�י� לר��ת ה�חיד מר��ת לה�ציא ל� ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָאפ�ר

�עברה. א�א ְֲֵֶַַָָָה�מ��ת,

.Ëר��ת� א� ה�חיד �ר��ת ל��ת נת��� א� ְְְְֲִִִִִִֵַַָָֹאבל
ל��ת ��ת��� א� �כרמלית, ער�ב� וה�יח ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֹהר�י�,

מדרבנ�]�כרמלית הרבי� �ר��ת[רשות ער�ב� וה�יח , ְְְְְִִִִֵַַ
קנ�ת ���עת ער�ב; זה הרי � הר�י� �ר��ת א� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָה�חיד
מ�ל �להכניס לה�ציא מ�ר ה�מ��ת, �י� �ה�א ְְְִִִַָָ�ְֵֵֶַָָהער�ב,
�בר ��ל � מצוה לדבר לכרמלית הר���ת מ��י ְְְְְִִִֶַַָָָָ�ְְִֵַַָאחת

ס�פרי� מ�ברי חכמי�]�ה�א �י�[� עליו גזר� לא , ְְְִִִֵֵֶָָָֹ
ה�חק. ��עת א� מצוה �מק�� ְְְְְִִִַַַָָָה�מ��ת

.È�לה�ציא יכ�ל א� � ה�פ�ח ואבד ונעל �מג�ל, ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָנתנ�
מלאכה ע��ת א��ר[אסורה]�לא �אי� ער�ב; זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ

נתנ� מלאכה. א�א מצוה, �מק�� ה�מ��ת �י� ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלע��ת
� ער�ב אינ� האר�, מ� ה��מחי� ה�נ�ס א� ה�נה ְְִִֵֵֶַָָָ�ְֶַַָֹ�רא�
ער�ב. זה הרי �נע�צי�, �ל��י� הי� וא� יתל�; ��א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ�זרה

.‡Èא��ת אר�ע ער�ב� �מק�� ל� י� ער�ב�, ה��יח ְְִִֵֵֵַַַַַַָ�ל
כחצרו] �ס��[שה� ��� תח�מי� ער�בי ה��יח לפיכ�, .ְְְִִִֵֵֶַַַָ

��י �ת�� ל�ח�� ח�� ויצא הער�ב ונת�ל�ל ְְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָה�ח��,
יצא וא� מ�ק�מ�. יצא לא �כא�� ער�ב, זה הרי � ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹא��ת
ל�ח��. ח�� נע�ה �הרי ער�ב, אינ� � א��ת ל��י ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָח��
יכ�ל �אינ� מ�ני ער�ב, אינ� � ל�ח�� ח�� ער�ב� ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָוה��יח

ער�ב�. אל ְִֵֶַַלה�יע

.·È�א ל�ח��, ח�� א��ת ��י ויצא הער�ב ְְְְְִֵֵֵַַַָָָנת�ל�ל
י��, מ�ע�ד � ונטמא �ר�מה �היה א� נ�ר�, א� ְְְְְִִִֶַַָָָָָאבד,

��נ�ת ער�ב; זה הרי מ�ח�כה, ער�ב; מימוש]אינ� �] ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ
��פק � ער�ב זה הרי ספק, וא� ה�מ��ת. �י� ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָהער�ב,
הרי ה�מ��ת, �י� הער�ב נאכל א� לפיכ�, ��ר; ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהער�ב,

ער�ב. ֵֶזה

.‚Èעליו ערב אחד עלינ�', וערב 'צא �ני�: ל� ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאמר�
�ערב זה � ה�מ��ת �י� עליו ערב ואחד י��, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמ�ע�ד
�ערב וזה ה�מ��ת, �י� ער�ב� נאכל י��, מ�ע�ד ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעליו
קנ� �ניה� � מ�ח�כה ער�ב� נאכל ה�מ��ת, �י� ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליו
וא� ��ר. הער�ב �ספק ה�א, ספק ה�מ��ת ��י� ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָער�ב;
מערבי� אי� � ח�כה לא ספק ח�כה ספק כ�, �י ְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָֹעל

ער�ב. זה הרי ערב, וא� לכ�ח�ה; תח�מי� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָער�בי

.„Èל� הער�ב על יכ�ל[אבני�]נפל א� � י�� מ�ע�ד ְִִֵַַַָָָ
���ר לפי ��ר, זה הרי מלאכה, ע��ת �לא ָ�ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֹלה�ציא�
וא� הער�ב; קנ�ת �עת �היא ה�מ��ת, �י� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלה�ציא�
�אי �י על וא� ער�ב, זה הרי � מ�ח�כה �ל עליו ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנפל
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ה�דינה‡. מ� ��צא מז��[עיר]מי וה�יח ��ת, �ערב ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
ה�ח�� �ת�� ה�דינה מ� רח�ק סע�ד�ת העיר]��י ,[של ְְְְְִִֵַַָָ

את]וקבע מקומו]�ביתת�[בכ� �חזר[� �י על א� � �� ְְִִֶַַַַָָָָ
�ה�יח ��ק�� �בת �א�� א�ת� נח�ב �בית�, ול� ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹל�דינה
תח�מי�'. 'ער�בי ה�קרא ה�א וזה ה�ע�ד�ת; ��י ��ְְְְְִִֵֵֵֶַַָ

ל�·. ברשותו]וי� אל�י�[� למחר, ער�ב� מ�ק�� לה�� ְְְְְִִֵֵֵַַַָָ
למחר ער�ב� מ�ק�� מה�� ��ה�א לפיכ�, ר�ח. לכל ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָא�ה
ס�� עד א�א ��דינה מה�� אינ� ה�דינה, �נגד א�ה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאל�י�
�ח�ב � מ�ת� �ת�� מבלעת ה�דינה היתה וא� ְְִֵֵַַָָ�ְְְִִִַָָָָמ�ת�;
ל�. ח�צה מ�ת� וי�לי� א��ת, �אר�ע ��� ְְְְִִַַַַָָָָ�ְִַָה�דינה

מ�ית�‚. א�ה אל� �רח�ק ער�ב� את �ה�יח הרי ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ�יצד?
ער�ב� מ�ק�� למחר מה�� נמצא מזרח, לר�ח ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ���דינה
א�ה אל�י� ער�ב� מ�ק�� �מה�� למזרח, א�ה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָאל�י�
מ�ית� א�ה ואל� �ית�, עד הער�ב ��� אל� � ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלמערב
האל�. ס�� עד א�א ��דינה, מה�� ואינ� ה�דינה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�ת��
אחת, א�ה אפ�� מאל� �ח�ת ה�דינה ס�� עד מ�ית� ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהיה
��� ה�דינה �ח�ב � ל�דינה ח�� �לת מ�ת� ָ�ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ��מצאת
ות�עי� ��ה מא�ת ��ע ל� ח�צה ויה�� א��ת, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ�אר�ע

האל�י�. ��ל�� ְְִַַַַָָא�ה

מ�ית�„. אל�י� �רח�ק ער�ב� ה�יח א� ְְְִִִִִִִֵֵַַַָלפיכ�,
מ�ית� מה�� ונמצא ;��� ה�דינה �ל את הפסיד ְְְִִֵֵַָָ�ְְְִִִִֶֶַַָָָ���דינה,
ואינ� �ית�, עד אל�י� �מער�ב� א�ה, אל�י� ער�ב� ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָעד
ה��יח אחת. א�ה אפ�� מערב לר�ח ��דינה מ�ית� ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָמה��
�נינוה, �ד�לה מדינה היתה אפ�� � יחיד �ר��ת ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָער�ב�

לדי�רי� הרא�יה מערה א� חרבה, עיר �[למגורי�]ואפ�� ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָ
ר�ח. לכל א�ה אל�י� ל� וח�צה ��� את ְְְִַַַַָָָָָ�ְֵֶַמה��

ע�ה‰. לא ,�� ��בת ה�דינה �ת�� ער�ב� ְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹה��יח
�בני ה�א הרי א�א ער�ב�, מ�ק�� ל� מ�דדי� ואי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָכל��;
ח�� ר�ח לכל א�ה אל�י� לה� ��� ,��� ְְִֵֶֶַַַַָָָָ�ְִַָה�דינה
לעיר ה�צטרפי� ��ק�מ�ת ער�ב� נת� א� וכ� ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָל�דינה.
העיר. �ת�� �נ�תנ� זה הרי מה�, ח�� ה�ח�� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָ���דדי�

ער�ב. אינ� ל�ח��, ח�� ער�ב� ְֵֵֵַַָנת�

.Â��ג� � מצוה לדבר א�א תח�מי�, ער�בי מערבי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָאי�
נ��אי�, �ל למ��ה א� האבל, לבית ליל� ר�צה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ�היה
וכ��צא ה�ר�, מ� ��א חבר� א� ר�� �ני להק�יל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָא�
מ� לברח ר�צה �היה �ג�� � ה�ראה מ�ני א� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ�א��;
לאחד ��א ערב וא� �זה. וכ��צא ה�סטי�, מ� א� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹה��י�,

ער�ב. זה הרי � הר��ת לדברי א�א א��, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָמ�ל

.Êג�]�������פי�[מזו�]�ל � מבואות [בשיתופי ְְִִֶַָ
אי� ,�� מ���פי� �אי� וכל תח�מי�; ער�בי �� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָמערבי�
תח�מי�? ער�בי �ע�ר וכ�ה תח�מי�. ער�בי �� ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָמערבי�
לפ�� היה וא� ואחד; אחד לכל סע�ד�ת ��י [�מז�� ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָ

לח�] ע� שנאכל ��תבשיל לאכל �די הלח�]� ��י[ע� ְְֱֵֵֶֹ
ה����. �מ� ְְִַסע�ד�ת,

.Áהיה�� �די אחד, �מק�� וער�ב� ה�א ��הא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָוצרי�
ל��ת נת��� א� לפיכ�, ה�מ��ת. �י� לאכל� ל� ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹאפ�ר
�ר��ת א� ה�חיד, �ר��ת ער�ב� וה�יח הר�י�, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָ�ר��ת
�אי ער�ב; אינ� � הר�י� �ר��ת ער�ב� וה�יח ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָה�חיד,
�י� הר�י� לר��ת ה�חיד מר��ת לה�ציא ל� ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָאפ�ר

�עברה. א�א ְֲֵֶַַָָָה�מ��ת,

.Ëר��ת� א� ה�חיד �ר��ת ל��ת נת��� א� ְְְְֲִִִִִִֵַַָָֹאבל
ל��ת ��ת��� א� �כרמלית, ער�ב� וה�יח ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָֹהר�י�,

מדרבנ�]�כרמלית הרבי� �ר��ת[רשות ער�ב� וה�יח , ְְְְְִִִִֵַַ
קנ�ת ���עת ער�ב; זה הרי � הר�י� �ר��ת א� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָה�חיד
מ�ל �להכניס לה�ציא מ�ר ה�מ��ת, �י� �ה�א ְְְִִִַָָ�ְֵֵֶַָָהער�ב,
�בר ��ל � מצוה לדבר לכרמלית הר���ת מ��י ְְְְְִִִֶַַָָָָ�ְְִֵַַָאחת

ס�פרי� מ�ברי חכמי�]�ה�א �י�[� עליו גזר� לא , ְְְִִִֵֵֶָָָֹ
ה�חק. ��עת א� מצוה �מק�� ְְְְְִִִַַַָָָה�מ��ת

.È�לה�ציא יכ�ל א� � ה�פ�ח ואבד ונעל �מג�ל, ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָנתנ�
מלאכה ע��ת א��ר[אסורה]�לא �אי� ער�ב; זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ

נתנ� מלאכה. א�א מצוה, �מק�� ה�מ��ת �י� ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלע��ת
� ער�ב אינ� האר�, מ� ה��מחי� ה�נ�ס א� ה�נה ְְִִֵֵֶַָָָ�ְֶַַָֹ�רא�
ער�ב. זה הרי �נע�צי�, �ל��י� הי� וא� יתל�; ��א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ�זרה

.‡Èא��ת אר�ע ער�ב� �מק�� ל� י� ער�ב�, ה��יח ְְִִֵֵֵַַַַַַָ�ל
כחצרו] �ס��[שה� ��� תח�מי� ער�בי ה��יח לפיכ�, .ְְְִִִֵֵֶַַַָ

��י �ת�� ל�ח�� ח�� ויצא הער�ב ונת�ל�ל ְְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָה�ח��,
יצא וא� מ�ק�מ�. יצא לא �כא�� ער�ב, זה הרי � ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹא��ת
ל�ח��. ח�� נע�ה �הרי ער�ב, אינ� � א��ת ל��י ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָח��
יכ�ל �אינ� מ�ני ער�ב, אינ� � ל�ח�� ח�� ער�ב� ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָוה��יח

ער�ב�. אל ְִֵֶַַלה�יע

.·È�א ל�ח��, ח�� א��ת ��י ויצא הער�ב ְְְְְִֵֵֵַַַָָָנת�ל�ל
י��, מ�ע�ד � ונטמא �ר�מה �היה א� נ�ר�, א� ְְְְְִִִֶַַָָָָָאבד,

��נ�ת ער�ב; זה הרי מ�ח�כה, ער�ב; מימוש]אינ� �] ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ
��פק � ער�ב זה הרי ספק, וא� ה�מ��ת. �י� ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָהער�ב,
הרי ה�מ��ת, �י� הער�ב נאכל א� לפיכ�, ��ר; ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהער�ב,

ער�ב. ֵֶזה

.‚Èעליו ערב אחד עלינ�', וערב 'צא �ני�: ל� ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאמר�
�ערב זה � ה�מ��ת �י� עליו ערב ואחד י��, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמ�ע�ד
�ערב וזה ה�מ��ת, �י� ער�ב� נאכל י��, מ�ע�ד ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעליו
קנ� �ניה� � מ�ח�כה ער�ב� נאכל ה�מ��ת, �י� ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליו
וא� ��ר. הער�ב �ספק ה�א, ספק ה�מ��ת ��י� ְְְֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָער�ב;
מערבי� אי� � ח�כה לא ספק ח�כה ספק כ�, �י ְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָֹעל

ער�ב. זה הרי ערב, וא� לכ�ח�ה; תח�מי� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָער�בי

.„Èל� הער�ב על יכ�ל[אבני�]נפל א� � י�� מ�ע�ד ְִִֵַַַָָָ
���ר לפי ��ר, זה הרי מלאכה, ע��ת �לא ָ�ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֹלה�ציא�
וא� הער�ב; קנ�ת �עת �היא ה�מ��ת, �י� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלה�ציא�
�אי �י על וא� ער�ב, זה הרי � מ�ח�כה �ל עליו ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָנפל
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י�� מ�ע�ד ספק מלאכה. �ע��ת א�א לה�ציא� ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאפ�ר
��ר. הער�ב ��פק ��ר, זה הרי � מ�ח�כה א� ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָנפל,

.ÂË�אינ � טמאה ספק �היא �תר�מה ערב א� ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָאבל
הרא�יה סע�דה �אינ� לפניו[לאכילה]ער�ב, הי� א� וכ� ; ְְְְִֵֵֵֶָָָָָָָ

ואינ� טמאה, ואחת טה�רה אחת �ר�מה, �ל ��ר�ת ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ��י
מק�� �כל ��ה�רה 'ער�בי ואמר: מ��יה�, היא ז� אי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָי�דע
לאכילה. הרא�יה סע�דה �א� �אי� ער�ב, אינ� � ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ�ה�א'

.ÊË� �� וערב קד�', �למחר חל ה��� ז� '��ר ְְִֵֶַַַָָָָָֹֹאמר:
ו�אי, נתק��ה לא עדי� ה�מ��ת ��י� ער�ב, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹער�ב�
קד� 'ה��� אמר: א� אבל י��; מ�ע�ד היתה ְְְֲִִֶַַָָָָָֹ�רא�יה
��ח��. עד רא�יה �אינ� ,�� מערבי� אי� � חל' ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�למחר
�ר�מה �היה ��א עליה והתנה �ר�מה, הפרי� א� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹוכ�
�י� �ל טבל היא �הרי ,�� מערבי� אי� � ��ח�� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעד
י��. מ�ע�ד רא�יה סע�דה ��היה וצרי� ְְְְְְִִִֶֶַָָָָה�מ��ת,

.ÊÈית�� לפי ער�ב; אינ� � ה�בר�ת �בית ער�ב� ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָה��ת�
�� הער�ב �ק��� �ר�צה וכיו� �הניה, אס�ר ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָה�בר�ת

ה�רס �בית נתנ� ב�. נהנה הרי קנ�ה, שטמאאחר [שדה ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָ
ל�נסמספק] ��כ�ל מ�ני כה�; היה ואפ�� ער�ב, זה הרי �ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

��נ�ח א� ה��רח, �מג�ל בדיקת�� לצור� העפר על �] ְְְִֵֵֶַַַַָָ
ְֵוה�ל�.טומאה]

.ÁÈ��� מק�צי� � תח�מי� �ער�בי לה���� �רצ� ָ�ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָר�י�
�כלי א�ת� �מ�יחי� ואחד, אחד לכל סע�ד�ת ��י ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָער�ב�
� כ�� ידי על ער�ב אחד ע�ה וא� ��רצ�. �מק�� ָ�ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָאחד

אחר ידי על לה� לז��ת עבורצרי� הסעודות שיקנה �] ְְִֵֵֶַַַָָ
ער�ביכול�] לאד� ל� מערבי� �אי� לה�דיע�; וצרי� ,ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ

הר�ח �א�ת� לערב ר�צה אינ� ��א לדע��, א�א ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָתח�מי�
��א �י על א� � י�� מ�ע�ד ה�דיע� וא� .�� זה ְְִִִִֶֶֶַַָָָֹ�רצה
עד ה�דיע� לא וא� ער�ב; זה הרי מ��ח��, א�א ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹרצה

מ��ח��. מערבי� �אי� ,�� י�צא אינ� � ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�ח�כה

.ËÈה��כה ידו]�ל על שיזכו הראוי חצר�ת,[� �ער�בי ְֲֵֵֵֶַָ
יד� על מז�י� �אי� מי וכל תח�מי�; �ער�בי יד� על ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמז�י�

תח�מי�. ער�בי יד� על מז�י� אי� חצר�ת, ְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָער�בי

.Î�ל ויערב �ת ל� ���ח �די ה�ית, לבעל מעה אד� ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָנ�ת�
ואמר לנח���, א� לחנוני, נת� א� אבל תח�מי�. ער�בי ��ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
עלי 'ערב ל�: אמר וא� ער�ב; אינ� � ז�' �מעה לי 'זכה ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָל�:
�מערב האכלי�, מ� אכל א� �ת �� ל�קח זה הרי � ז�' ְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�מעה
לי �זכה אכל, �זה לי ��' ל�: ואמר �לי, ל� נת� וא� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹעליו.

.�� עליו �מערב אכל, ל�קח זה הרי � '��ְֲֵֵֵֶֶַָָָֹ

.‡Î,�ה�ט�י �ב�� �נ� ידי על תח�מי� ער�בי אד� ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָמערב
��א �י� מ�ע��, �י� ה�נעני�, ו�פחת� עב�� ידי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹועל
י�צאי� לעצמ�, וערב� עליה� ערב א� לפיכ�, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמ�ע��;

ה�ד�לי�,�� �ב�� �נ� ידי על לא מערב אינ� אבל ר��. ל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
� א��� ידי על ולא העברי�, ו�פחת� עב�� ידי על ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹולא
�לחנ�. על אצל� א�כלי� �ה� �י על וא� מ�ע��, ְָ�ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָא�א
י�צאי� � מח� ולא ו�תק� ו�מע� עליה�, ערב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹוא�
אי� � לעצמ� ה� וערב� מה�, אחד �ל על ערב ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�ער�ב�;
�� �� קט� עצמ�. �ער�ב וי�צאי� מ��, �ד�לה מחאה ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָל�

עליו לה�יח צרי� ואי� א��, �ער�ב י�צא � �ח�ת א� ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָ�ני�
לעצמ�. סע�ד�ת ��י ְְְְְֵַמז��

.·Î��מק� ל� לה�יח� אחר �יד ער�ב� ל��ח ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָהר�צה
�כ�ה�א �יד�. הר��ת ,�� �ביתת� לק�ע ר�צה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹ�ה�א
מי �יד ולא וקט�, ��טה חר� �יד מ��ח� אינ� ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹמ��ח�,
וא� ער�ב. אינ� ��ח, וא� ער�ב; �מצות מ�דה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַ�אינ�
�די ��ר, לאד� לה�ליכ� ה�ס�לי� מא�� אחד �יד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ��ח�
ואפ�� ��ר, זה הרי � הער�ב �מק�� וי�יח� ה��ר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ���ליכ�
מרח�ק, ע�מד ��היה וה�א, ה�יל; על א� ה��� על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ��ח�
ה��ר, אצל �ה�יע� ה�המה א� ה�ס�ל זה ��ראה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעד
�ער�בי �����פ� ר�י� וכ� הער�ב. את לה�לי� ל� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�אמר
מ��חי�. א�� הרי � אחד �יד ער�ב� ל�לח ורצ� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹתח�מי�,

.‚Îוערב עלינ�', 'ערב לאחד: �אמר� ר�י� א� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד
;�� וי�צאי� ער�ב, זה הרי � �רצה ר�ח זה �אי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָעליה�
עלי 'ערב לחבר�: הא�מר ר�ח. ל� יחד� לא ֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ�הרי

�גר�גר�ת עליו וערב יבשות]�תמרי�' '�גר�גר�ת'[תאני� , ְְְְִִִִֵַָָָָָ
וה�יח� ��ג�ל' ער�בי 'ה�ח ל�: אמר �תמרי�, עליו ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָוערב
�על�ה, וה�יח� '��ית' ��ג�ל, וה�יח� '���ב�', ְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָָָ���ב�,
ל�: אמר א� אבל ער�ב; אינ� � ��ית וה�יח� ְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ'�על�ה'
�גר�גר�ת, �י� �תמרי� �י� � עליו וערב סת�, עלי' ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ'ערב

ער�ב. זה הרי � �על�ה �י� ��ית ֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָ�י�

.„Î,מב�א�ת ו���פי חצר�ת ער�בי על ��ברכי� ���ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָ
יהיה הער�ב '�זה וא�מר: תח�מי�; ער�בי על מבר� ��ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
היה וא� ר�ח'. לכל א�ה אל�י� זה מ�ק�� לה�� לי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ�מ�ר
מ�ר יהיה הער�ב '�זה א�מר: ר�י�, ידי על מערב ָ�ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאחד
ז�, עיר 'לבני א� �ל�ני', מק�� 'לבני א� �פל�ני', ְְְְְִִִִִִִֵֵָלפל�ני

ר�ח'. לכל א�ה אל�י� זה מ�ק�� ְְְִִֵֶַַַַַָָָלה��

ז ּפרק ערּובין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

ל�דינה‡. ח�� ��ת מערב ��צא ועמד[עיר]מי , ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
�מק�� '�ביתתי ואמר: �ס�פ�, א� ה�ח�� �ת�� ְְְְְְְִִַַָָָָ�מק��
מא�ת� למחר לה�� ל� י� � �� ול� לעיר� וחזר ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָזה',
תח�מי�, ער�בי ע�ר ה�א וזה ר�ח. לכל א�ה אל�י� ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָמק��,
סע�ד�ת ��י מז�� �ה�חת לערב אמר� ולא �רגליו; ְְְְְְְְְְֵֵֵַַַָָָָָֹלערב
א�א ,�� עמד ולא יצא ��א �י על א� ��ק��, ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ�לבד
אחר �יד ער�ב� י�לח א�א יצא ��א הע�יר, על ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלהקל

ל�. ְִֶַוי�יח��

�ג��·. אצל�, יד�ע �מק�� �ביתת� לק�ע נת��� א� ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹוכ�
�בינ� �ינ� וי� מק�מ�, מ�יר �ה�א �דר א� �ית א� ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָאיל�
�די והל� ��ר� והחזיק �ח�ת, א� א�ה אל�י� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ��ח�כה

מק�� לא�ת� שבת]���יע כניסת �[לפני �ביתה �� ויקנה ְְְְִִִֶֶַַָָ
חבר� החזיר� א�א ,�� עמד ולא ה�יע ��א �י על ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹא�
ל� י� � נתע�ב א� לל��, מעצמ� �חזר א� אצל�, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָלל��

אל�י� מק�� �מא�ת� ל�, ��ת��� מק�� עד א�הלה�� ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
והחזיק �ביתת�, �� לק�ע �ל�� ��מר ��יו� ר�ח; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלכל
.�� ער�ב� �ה�יח א� ,�� �עמד �מי נע�ה ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ��ר�,

א�ת�‚. מטריחי� �אי� �עני, אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ��ה
והיה ��ר�, �א �היה מי �ג�� �דח�ק, א� ער�ב; ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלה�יח
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���יע �די ה��� מ� ���אר וה�א, �ח��; ��א ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָירא
�כל ר� א� ��ח��, קד� �ביתה �� ��נה מק�� ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלא�ת�
א� אל�י� ���ח��, מק�� א�ת� �בי� �ינ� ויהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ�ח�,
מ� נ�אר ��א א� עני, ולא �ח�ק היה לא א� אבל ְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֹֹ�ח�ת.
ה�ק�� �י� �היה א� �ח�, �כל ר� אפ�� ���יע �די ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹה���
��ח�כה �� ע�מד �ה�א ה�ק�� �בי� �� ל��ת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ��ת���
�ביתה �� ��נה ה�ק�� ��� ��א א� א�ה, מאל�י� ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹיתר
אל�י� א�א ל� ואי� מק��, �רח�ק �ביתה קנה לא הרי �ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

��ח�כה. �� ע�מד �ה�א מ�ק�� ר�ח לכל ְְִֵֵֶֶַַָָָָָא�ה

.„�� וקנה ה�חיד, �ר��ת י�� מ�ע�ד �עמד ְְְִִִִֶַַָָָָָמי
ה�חיד �ר��ת ל��ת ונת��� ��ר� �א �היה א� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�ביתה,
את מה�� זה הרי � �ביתת� �� וקבע אצל�, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָהיד�עה
ר��ת היתה וא� ר�ח. לכל א�ה אל�י� ל� וח�צה ,����ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָ
א� � נקע א� �ל, א� לדירה, ה�� ��א מק�� ז� ְִִֵֶַַָ�ִֶַָָֹה�חיד

סאתי� �ית ב� חמישי�]היה על אמה �ח�ת,[מאה א� ִֵַָָָָָ
וא� ר�ח; לכל א�ה אל�י� ל� וח�צה ,��� את ְְְְִִַַַַָָָָָ�ְֵֶַמה��
א��ת, אר�ע א�א �� ל� אי� סאתי�, �ית על יתר ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהיתה
ער�ב� ה�יח א� וכ� ר�ח. לכל א�ה אל�י� מה� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוח�צה

לדירה. ה�� ��א ְִַָ�ְֶָֹ�מק��

ס��[קובע]ה��נה‰. ולא מק��, �רח�ק [ציי�]�ביתה ְְְִִִֵֶַָָֹ
�א היה �יצד? .�� �ביתה קנה לא � �ביתת� ְְְִִֵַָָָָָָָָֹמק��
'�בקעה א� �ל�נית', ��דה '�ביתתי ואמר: ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ��ר�,
זה' מ�ק�מי 'אל�י� א� א�ה', אל� '�רח�ק א� ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָ�ל�נית',
א�א ל� ואי� מק��; �רח�ק �ביתה קנה לא זה הרי �ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹ
��ח�כה. �� ע�מד �ה�א מ�ק�� ר�ח לכל א�ה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאל�י�

.Âסלע '�חת א� �ל�ני', איל� �חת '�ביתתי ְְִִִִֶַַַַַַָָָאמר:
�מ�נה סלע א�ת� א� איל� א�ת� �חת י� א� � ְְִִִֵֶֶַַַָָ�ל�נית'
מק�� ��� לא �הרי �ביתה; קנה לא יתר, א� ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹא��ת
��א א��, א��ת �אר�ע ל��ת �א �א� � ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ�ביתת�

�ביתה. ��נה ה�א האחר�ת א�� א��ת ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ�אר�ע

.Êא��ת �אר�ע א� �ע�ר�, ל��ת להת��� צרי� ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹלפיכ�,
מ�מ�נה, �ח�ת �ח�יו היה וא� ��צפ�נ�. א� ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָ��דר�מ�,
�ני �ע�ר �� אי� �הרי קנה; � �ח�יו ל��ת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹונת���
��ר�, �אי� �ני� הי� מס��. מק�מ� מקצת והרי ְִִֶֶַַָָָ�ְְְְֲִֵַָמק�מ�ת,
�ביתה, �� ק�בע �ה�א מק�� א� �דר א� איל� מ�יר מה� ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד
ל��יר, �ביתת� מ�סר מ�יר �אינ� זה � מ�יר אינ� ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָוה�ני
מ�יר. �ה�א ��ק�� וחבר� ה�א ל��ת מת��� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹוה��יר

.Á�ער�ב לה� לה�לי� מה� אחד ��לח� העיר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאנ�י
יד�ע והחזיק[מסוי�]למק�� הליכה], של בעיצומה [היה ְְְִֶַָָ

קנ� לא ה� � ער�ב� ה�לי� ולא חבר�, והחזיר� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ��ר�,
לה� ואי� ער�ב�, �� ה�ח לא �הרי מק��, �א�ת� ְֵֵֶַָָָ�ְְֲִֵֶָָֹ�ביתה
קנה וה�א ר�ח; לכל א�ה אל�י� א�א מ�דינת�, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָלה��

�א ה�א �הרי � ער�ב ��,�� ל��ת ונת��� ��ר�, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מק��, לא�ת� לה�� למחר ל� י� לפיכ� ��ר�; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהחזיק

ר�ח. לכל א�ה אל�י� מ��� ְְְִִֵֶַַַַַָָ�לה��

.Ë��מק �רח�ק �ביתה ה��נה ��רי� �אמרנ�, ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָזה
מ� ירד אפ�� א�א ��דה, ויל� ��צא לא ��ר�, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ��חזיק

הגג]העל�ה עלית ��צא[� וקד� מק��, לא�ת� ליל� ְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ
�ביתה. וקנה החזיק, זה הרי � חבר� החזיר� החצר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמ�תח
ל�מר צרי� אינ� מק��, �רח�ק �ביתה ה��נה �ל ְְְִִִֵֵֶַַָָָָוכ�
והחזיק �ל�� ��מר �יו� א�א �ל�ני', �מק�� ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ'�ביתתי
מי ל�מר, צרי� ואי� �ביתה; �� קנה �ה�א, �ל ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ��ר�
צרי� �אינ� �ביתה, �� ��נה ��ק�� ועמד �רגליו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ��צא

קנה. �ל��, ��מר �יו� א�א �ל��, ְְִֵֶֶַַָָָָָל�מר

.Èד�ת�� ��ת �לילי וא�כלי� �ה�לכי� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָה�למידי�
דרכי� לע�ברי מצ�יה ���� ה��י� �עלי אצל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�ב�רמי�,
אל�י� מה�כי� � ה�דר� �בית ולני� �באי� ,�� ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָה�אי�
�א�� האכילה; מ�ק�� לא ה�דר�, מ�ית ר�ח לכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹא�ה
ואי� ל�דה; י�צאי� הי� לא ה�דר�, �בית סע�דת� ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמצא�

מדר��. �ית על א�א לדירה, ס�מכת ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ע��

ח ּפרק ערּובין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

�מערב,‡. ואחד �מזרח אחד ער�בי�, �ני מ�יחי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאי�
�ב�אר הער�בי�, מ�ני אחד על ה��� �מקצת ��ה�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�די
לי�� ער�בי� �ני מערבי� �אי� � ה�ני הער�ב על ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָה���

ה�א �מד�ה ר�ח�ת, ל��י וערב טעה שחשב]אחד. מפני �] ְְְִִֵֵֶַָָָ�ֶ
וערב� 'צא� ל�ני�: �אמר א� ר�ח�ת, ל��י ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ��ערבי�
� לדר�� עליו ערב ואחד לצפ�� עליו ערב אחד ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעלי',

�ניה�. �רגלי ְְְְֵֵֵֶַַמה��

א�א·. לה��, יכ�ל �אינ� �ניה�? �רגלי מה�� ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ�יצד
�רח�ק ער�ב� האחד נת� ;�� לה�� ל�ניה� ��� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�מק��
�רח�ק ער�ב� מה� ה�ני וה�יח מזרח, לר�ח א�ה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאל�
מה�� עליו �ערב� זה אי� � מערב לר�ח א�ה מא�ת ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחמ�
ולא �מזרח, עליו �ערב מי �רגלי א�ה, אל� א�א ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�מערב
�ערב מי �רגלי מא�ת, וחמ� אל� א�א �מזרח ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָיה��
ער�בי� �ני עליו ערב� א� ערב א� לפיכ�, �מערב. ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָעליו
אל�י� �רח�ק ואחד למזרח, אל�י� �רח�ק אחד ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָא��,

מ�ק�מ�. יז�ז לא זה הרי � ְְֲֲִֵֶַָָֹלמערב

וא�מר:‚. �מתנה ר�ח�ת, ���י ער�בי� �ני אד� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָמערב
נלחצ�י א� מצוה �בר לי ארע מהגוי�]'א� למחר[לברוח ְְְְְִִִִִֵַַַָָָ

עליו, ס�מ� �אני ה�א הער�ב זה ז�, לר�ח ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָונצרכ�י
ז� לר�ח נצרכ�י וא� כל��; אינ� ה�נית ��ר�ח ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוהער�ב
ו��ר�ח עליו, ס�מ� �אני ה�א הער�ב זה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָה�נית,
לי י� הר�ח�ת, ל��י נצרכ�י וא� כל��; אינ� ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָהרא��נה
וא� אל�; �ארצה �לאיזה �ארצה, ער�ב איזה על ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַֹלסמ�
�ני אי� � מ��יה� לר�ח נצרכ�י ולא �בר, לי ארע ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹלא
הריני א�א מה�, אחד על ס�מ� ואיני ער�ב, א�� ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָהער�בי�
לח�מה'. מח�� ר�ח לכל א�ה אל�י� לי ��� עירי, ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ�בני

אס�ר„. �� ���ת, ל�ח�� ח�� לצאת �אס�ר ���ְְְֵֵֶַַָָָָָ
מר��ת �ה��ציא �כ�� ה���רי�; �בי�� ט�ב ְְְְִִִֵֵֶַַ�י��

�י� ה��ציא �� ח�ב, ���ת אבללר��ת ח�ב. ה���רי� � ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָ
מערבי� לפיכ�, לר��ת. מר��ת לה�ציא מ�ר ט�ב, ְְְְְְִִִִֵָָָ�ְ�י��
ה���רי�, לי�� �מב�א�ת �מ���פי� חצר�ת ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַער�בי
�לימי� ה���רי� לי�� תח�מי� ער�בי �מערבי� ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ���ת;

ל��ת. ��ערבי� �דר� ְְְְִִֶֶֶַָָט�בי�,
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���יע �די ה��� מ� ���אר וה�א, �ח��; ��א ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָירא
�כל ר� א� ��ח��, קד� �ביתה �� ��נה מק�� ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלא�ת�
א� אל�י� ���ח��, מק�� א�ת� �בי� �ינ� ויהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹ�ח�,
מ� נ�אר ��א א� עני, ולא �ח�ק היה לא א� אבל ְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֹֹ�ח�ת.
ה�ק�� �י� �היה א� �ח�, �כל ר� אפ�� ���יע �די ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹה���
��ח�כה �� ע�מד �ה�א ה�ק�� �בי� �� ל��ת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ��ת���
�ביתה �� ��נה ה�ק�� ��� ��א א� א�ה, מאל�י� ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹיתר
אל�י� א�א ל� ואי� מק��, �רח�ק �ביתה קנה לא הרי �ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

��ח�כה. �� ע�מד �ה�א מ�ק�� ר�ח לכל ְְִֵֵֶֶַַָָָָָא�ה

.„�� וקנה ה�חיד, �ר��ת י�� מ�ע�ד �עמד ְְְִִִִֶַַָָָָָמי
ה�חיד �ר��ת ל��ת ונת��� ��ר� �א �היה א� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�ביתה,
את מה�� זה הרי � �ביתת� �� וקבע אצל�, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָהיד�עה
ר��ת היתה וא� ר�ח. לכל א�ה אל�י� ל� וח�צה ,����ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָ
א� � נקע א� �ל, א� לדירה, ה�� ��א מק�� ז� ְִִֵֶַַָ�ִֶַָָֹה�חיד

סאתי� �ית ב� חמישי�]היה על אמה �ח�ת,[מאה א� ִֵַָָָָָ
וא� ר�ח; לכל א�ה אל�י� ל� וח�צה ,��� את ְְְְִִַַַַָָָָָ�ְֵֶַמה��
א��ת, אר�ע א�א �� ל� אי� סאתי�, �ית על יתר ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהיתה
ער�ב� ה�יח א� וכ� ר�ח. לכל א�ה אל�י� מה� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוח�צה

לדירה. ה�� ��א ְִַָ�ְֶָֹ�מק��

ס��[קובע]ה��נה‰. ולא מק��, �רח�ק [ציי�]�ביתה ְְְִִִֵֶַָָֹ
�א היה �יצד? .�� �ביתה קנה לא � �ביתת� ְְְִִֵַָָָָָָָָֹמק��
'�בקעה א� �ל�נית', ��דה '�ביתתי ואמר: ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ��ר�,
זה' מ�ק�מי 'אל�י� א� א�ה', אל� '�רח�ק א� ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָ�ל�נית',
א�א ל� ואי� מק��; �רח�ק �ביתה קנה לא זה הרי �ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹ
��ח�כה. �� ע�מד �ה�א מ�ק�� ר�ח לכל א�ה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאל�י�

.Âסלע '�חת א� �ל�ני', איל� �חת '�ביתתי ְְִִִִֶַַַַַַָָָאמר:
�מ�נה סלע א�ת� א� איל� א�ת� �חת י� א� � ְְִִִֵֶֶַַַָָ�ל�נית'
מק�� ��� לא �הרי �ביתה; קנה לא יתר, א� ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹא��ת
��א א��, א��ת �אר�ע ל��ת �א �א� � ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ�ביתת�

�ביתה. ��נה ה�א האחר�ת א�� א��ת ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ�אר�ע

.Êא��ת �אר�ע א� �ע�ר�, ל��ת להת��� צרי� ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹלפיכ�,
מ�מ�נה, �ח�ת �ח�יו היה וא� ��צפ�נ�. א� ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָ��דר�מ�,
�ני �ע�ר �� אי� �הרי קנה; � �ח�יו ל��ת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹונת���
��ר�, �אי� �ני� הי� מס��. מק�מ� מקצת והרי ְִִֶֶַַָָָ�ְְְְֲִֵַָמק�מ�ת,
�ביתה, �� ק�בע �ה�א מק�� א� �דר א� איל� מ�יר מה� ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד
ל��יר, �ביתת� מ�סר מ�יר �אינ� זה � מ�יר אינ� ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָוה�ני
מ�יר. �ה�א ��ק�� וחבר� ה�א ל��ת מת��� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֹוה��יר

.Á�ער�ב לה� לה�לי� מה� אחד ��לח� העיר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאנ�י
יד�ע והחזיק[מסוי�]למק�� הליכה], של בעיצומה [היה ְְְִֶַָָ

קנ� לא ה� � ער�ב� ה�לי� ולא חבר�, והחזיר� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ��ר�,
לה� ואי� ער�ב�, �� ה�ח לא �הרי מק��, �א�ת� ְֵֵֶַָָָ�ְְֲִֵֶָָֹ�ביתה
קנה וה�א ר�ח; לכל א�ה אל�י� א�א מ�דינת�, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָלה��

�א ה�א �הרי � ער�ב ��,�� ל��ת ונת��� ��ר�, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מק��, לא�ת� לה�� למחר ל� י� לפיכ� ��ר�; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהחזיק

ר�ח. לכל א�ה אל�י� מ��� ְְְִִֵֶַַַַַָָ�לה��

.Ë��מק �רח�ק �ביתה ה��נה ��רי� �אמרנ�, ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָזה
מ� ירד אפ�� א�א ��דה, ויל� ��צא לא ��ר�, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ��חזיק

הגג]העל�ה עלית ��צא[� וקד� מק��, לא�ת� ליל� ְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ
�ביתה. וקנה החזיק, זה הרי � חבר� החזיר� החצר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמ�תח
ל�מר צרי� אינ� מק��, �רח�ק �ביתה ה��נה �ל ְְְִִִֵֵֶַַָָָָוכ�
והחזיק �ל�� ��מר �יו� א�א �ל�ני', �מק�� ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ'�ביתתי
מי ל�מר, צרי� ואי� �ביתה; �� קנה �ה�א, �ל ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ��ר�
צרי� �אינ� �ביתה, �� ��נה ��ק�� ועמד �רגליו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ��צא

קנה. �ל��, ��מר �יו� א�א �ל��, ְְִֵֶֶַַָָָָָל�מר

.Èד�ת�� ��ת �לילי וא�כלי� �ה�לכי� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָה�למידי�
דרכי� לע�ברי מצ�יה ���� ה��י� �עלי אצל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�ב�רמי�,
אל�י� מה�כי� � ה�דר� �בית ולני� �באי� ,�� ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָה�אי�
�א�� האכילה; מ�ק�� לא ה�דר�, מ�ית ר�ח לכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹא�ה
ואי� ל�דה; י�צאי� הי� לא ה�דר�, �בית סע�דת� ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹמצא�

מדר��. �ית על א�א לדירה, ס�מכת ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ע��

ח ּפרק ערּובין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

�מערב,‡. ואחד �מזרח אחד ער�בי�, �ני מ�יחי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאי�
�ב�אר הער�בי�, מ�ני אחד על ה��� �מקצת ��ה�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�די
לי�� ער�בי� �ני מערבי� �אי� � ה�ני הער�ב על ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָה���

ה�א �מד�ה ר�ח�ת, ל��י וערב טעה שחשב]אחד. מפני �] ְְְִִֵֵֶַָָָ�ֶ
וערב� 'צא� ל�ני�: �אמר א� ר�ח�ת, ל��י ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ��ערבי�
� לדר�� עליו ערב ואחד לצפ�� עליו ערב אחד ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעלי',

�ניה�. �רגלי ְְְְֵֵֵֶַַמה��

א�א·. לה��, יכ�ל �אינ� �ניה�? �רגלי מה�� ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ�יצד
�רח�ק ער�ב� האחד נת� ;�� לה�� ל�ניה� ��� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�מק��
�רח�ק ער�ב� מה� ה�ני וה�יח מזרח, לר�ח א�ה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאל�
מה�� עליו �ערב� זה אי� � מערב לר�ח א�ה מא�ת ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחמ�
ולא �מזרח, עליו �ערב מי �רגלי א�ה, אל� א�א ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�מערב
�ערב מי �רגלי מא�ת, וחמ� אל� א�א �מזרח ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָיה��
ער�בי� �ני עליו ערב� א� ערב א� לפיכ�, �מערב. ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָעליו
אל�י� �רח�ק ואחד למזרח, אל�י� �רח�ק אחד ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָא��,

מ�ק�מ�. יז�ז לא זה הרי � ְְֲֲִֵֶַָָֹלמערב

וא�מר:‚. �מתנה ר�ח�ת, ���י ער�בי� �ני אד� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָמערב
נלחצ�י א� מצוה �בר לי ארע מהגוי�]'א� למחר[לברוח ְְְְְִִִִִֵַַַָָָ

עליו, ס�מ� �אני ה�א הער�ב זה ז�, לר�ח ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָונצרכ�י
ז� לר�ח נצרכ�י וא� כל��; אינ� ה�נית ��ר�ח ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוהער�ב
ו��ר�ח עליו, ס�מ� �אני ה�א הער�ב זה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָה�נית,
לי י� הר�ח�ת, ל��י נצרכ�י וא� כל��; אינ� ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָהרא��נה
וא� אל�; �ארצה �לאיזה �ארצה, ער�ב איזה על ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַֹלסמ�
�ני אי� � מ��יה� לר�ח נצרכ�י ולא �בר, לי ארע ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹלא
הריני א�א מה�, אחד על ס�מ� ואיני ער�ב, א�� ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָהער�בי�
לח�מה'. מח�� ר�ח לכל א�ה אל�י� לי ��� עירי, ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ�בני

אס�ר„. �� ���ת, ל�ח�� ח�� לצאת �אס�ר ���ְְְֵֵֶַַָָָָָ
מר��ת �ה��ציא �כ�� ה���רי�; �בי�� ט�ב ְְְְִִִֵֵֶַַ�י��

�י� ה��ציא �� ח�ב, ���ת אבללר��ת ח�ב. ה���רי� � ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָ
מערבי� לפיכ�, לר��ת. מר��ת לה�ציא מ�ר ט�ב, ְְְְְְִִִִֵָָָ�ְ�י��
ה���רי�, לי�� �מב�א�ת �מ���פי� חצר�ת ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַער�בי
�לימי� ה���רי� לי�� תח�מי� ער�בי �מערבי� ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ���ת;

ל��ת. ��ערבי� �דר� ְְְְִִֶֶֶַָָט�בי�,
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�י�‰. מ�פניה �י� ל��ת, סמ�� להי�ת �חל ט�ב ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָי��
לערב ל� י� � �ל��ת �ל ט�בי� ימי� �ני א� ְֵֵָ�ְְֲִִִֵֶֶַָָָמ�אחריה,
��רצה מה� זה אי על וס�מ� ר�ח�ת, ל��י ער�בי� ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַ�ני
א� ה�ני; ל��� ה�נית ��ר�ח הער�ב ועל הרא���, ְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָל���
מ�ני לאחד עליו וס�מ� אחת, לר�ח אחד ער�ב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמערב
ער�ב, ע�ה לא �כא�� העיר �בני יהיה ה�ני �ב��� ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹימי�,
��ני אמ�רי�? �ברי� ��ה ר�ח. לכל א�ה אל�י� ל� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָוי�
רא� �ל ט�בי� ימי� ��ני אבל �ל��ת; �ל ט�בי� ְֲִִִֵֶָָֹ�ִִֶָָימי�
א�א ה�מי�, ל�ני מערב ואינ� אחד, �י�� ה� הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָה�נה,

אחת. ְַַַלר�ח

.Â,�ז ל��ת 'ער�בי וא�מר: ער�ב�, על אד� מתנה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָוכ�
לז�', לא אבל אחרת, 'ל��ת אחרת'; ל��ת לא ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאבל
ל��ת�ת'. לא ט�בי�, 'לימי� ט�בי�', לימי� לא ְְְְִִִִַַָָָָֹֹ'ל��ת�ת,

.Ê,ארצה� מ�� איזה על מערב 'הריני לחמ�ה: ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאמר
�רצה �י על א� � יל�' לא רציתי לא יל�, ִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹרציתי

הערוב]מ�ח�כה שחל אחר מ�ברי[� �ה�א �בר יל�; , ְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ
�ררה �� י� רצהס�פרי�, שמלכתחילה מתברר [בסו� ְְִֵֵָ

'רציתיליל�] ואמר: ה�נה, �ל �ל ל��ת�ת המערב וכ� .ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
��ת �ל � עירי' �בני אהיה א�א אל�, לא רציתי לא ְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹאל�,

מ��ח��. �רצה �י על א� יל�, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ��רצה

.Á��וי ל��ת א� �ל��ת, �ל ט�בי� ימי� ל�ני ְְַָ�ְְִִִֵֵֶַָָָהמערב
ה�מי� ל�ני אחת לר�ח אחד ער�ב �ה�א �י על א� � ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָט�ב
�בליל רא��� �ליל מצ�י �מק�מ� הער�ב ��היה צרי� �ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָ
�ערב מ�ליכ� ע��ה? ה�א �יצד ה�מ��ת. �י� �ל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�ני,

�יד� ונ�טל� עליו, �מח�י� ��ת, �ערב א� ט�ב [מפניי�� ְְְְְִֶֶַַָָָָ
ט�בהגנבי�] י�� ליל היה א� ל�, לטלטל]�בא שמותר �]; ִֵָָָ

��ח��, עד �� �מ�יח� מק��, לא�ת� מ�ליכ� ְְְִִֶֶַַַָָָָ�למחר
ט�ב י�� ליל היה א� מביא� א� ��ת, ליל היה א� ְְְִִִֵֵַָָָָָוא�כל�
��אמר: �די אחד, �י�� ואינ� קד��ת, ��י �ה� מ�ני �ְְְִֵֵֵֶ�ְְְֵֵֶֶַָָֹ

ימי�'. ל�ני הער�ב קנה רא��� ְִִִִֵֵֵָָָָ'מ�יל

.Ë�ל ואי� לרא���, הער�ב קנה � �רא��� הער�ב ְֱִִֵֵֵֶַָָָָָָנאכל
�רגליו לערב צרי� �רא���, �רגליו ערב ל�ני; ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָער�ב
�ל�� ויח�ב מק��, �א�ת� ויעמד ��ל� וה�א ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹֹ��ני,
לערב רצה א� � �רא��� �פת ערב �ביתה. �� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ��קנה
צרי� �פת, לערב רצה וא� ער�ב; זה הרי ��ני, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ�רגליו

�רא���. �� �ערב עצמ� ה�ת �א�ת� ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָלערב

.È,ת�� לאחר א� ��ת ערב להי�ת �חל ה���רי� ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָי��
��ק��י� החודש]�זמ� ראייתהרא�ה[פי]על[את עדות �] ְְְְִִִֶַַַָָ

הלבנה] ה�.מולד אחת �קד�ה אחד, �י�� �ה� לי יראה �ְְִֵֵֶֶֶָָ�ֵַַָ

.‡È��� ער�בי� �ני לערב לאד� ל� ��� �אמרנ� יזה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
לכל לה�יע ל� אפ�ר ��היה וה�א ה�מי�, ל�ני ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָר�ח�ת
ל� אפ�ר אי א� אבל הרא���; ���� הער�בי� מ�ני ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָאחד
ה�ני ער�ב אי� הרא���, ���� ה�ני י�� �ל לער�ב ְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלה�יע
מ�ע�ד הרא�יה �סע�דה ��היה מצות� �הער�ב � ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָער�ב
���� הער�ב לזה לה�יע יכ�ל ואינ� ה�איל וזה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָי��,

י��. מ�ע�ד רא�יה אינ� ז� הרי ְְֲִִֵֵָָָהרא���,

.·È�מ�ית א�ה אל�י� �רח�ק ער�ב� �ה�יח הרי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ�יצד?
�ני ער�ב וה�יח רא���, לי�� עליו וסמ� מזרח, ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָלר�ח

וסמ� מערב, �ר�ח אל� א� מאה א� אחת א�ה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָ�רח�ק
הרא��� ���� �הרי ער�ב, ה�ני זה אי� � �ני לי�� ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָעליו
יכ�ל �אינ� לפי י��, מ�ע�ד ל� רא�י ה�ני הער�ב זה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאי�
�ל��. מערב �ר�ח ל� נ�אר לא �הרי אליו, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָֹלה�יע

.‚Èא�ה מא�ת וחמ� אל� �רח�ק ער�ב� ה�יח א� ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאבל
ער�ב וה�יח רא���, לי�� עליו וסמ� מזרח, �ר�ח ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָמ�ית�
א�ה, מא�ת חמ� �ת�� מערב לר�ח מ�ית� רח�ק ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָ�ני
ל� אפ�ר �הרי ער�ב, זה הרי � �ני לי�� עליו ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוסמ�

הרא���. ���� ל� ִִֶַַַָ���יע

.„Èער�ב ע��ה אינ� ��ת, �ערב להי�ת �חל ט�ב ְְִֵֵֶֶֶֶַָָי��
א�א � תח�מי� ער�בי ולא חצר�ת, ער�בי לא ט�ב, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶָֹֹ�י��
חל� וא� ט�ב. י�� ערב �ה�א חמי�י �י�� ה�א ְְְֲִִִֵֶֶֶָָמערב
מערב ��ת, וערב �חמי�י �ל��ת �ל ט�בי� ימי� ְְֲִִֵֶֶַַָָ�ְִִֵֶָָ�ני
ולא �כח וא� חצר�ת. וער�בי תח�מי� ער�בי רביעי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָֹמ���
��ת, �בערב �חמי�י חצר�ת ער�בי מערב זה הרי � ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָערב

תח�מי�. ער�בי לא אבל ְְֲִֵֵֶַָֹ�מתנה;

.ÂË�אי ט�ב, י�� ה��� 'א� �חמי�י: א�מר מתנה? ְֲִִִֵֵֵֶַַַַ�יצד
ח�זר �למחר ער�ב'; זה הרי לאו, וא� �ל��; ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ�דברי
מאמ�, ערב�י �בר ט�ב, י�� ה��� 'א� וא�מר: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�מערב
זה הרי ט�ב, י�� היה אמ� וא� �ל��; ה��� �דברי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָואי�
�ל ט�בי� ימי� ��ני אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָער�ב'.
ה� הרי ה�נה, רא� �ל ט�בי� ימי� ��ני אבל ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹ�ָ�ל��ת;

ט�ב. י�� מערב א�א לה� מערב ואינ� אחד, ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ�י��

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

שני יו�
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מצו�ת ���י ע�ה, מצו�ת ��י � מצו�ת אר�ע �כלל� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָי�
(ב) מ�לאכה; �� ל��ת (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹֹלא
לאכל ��א (ד) ;�� להתע��ת (ג) מלאכה; �� לע��ת ְְְֱֲִֶֶֶַַָָֹֹֹ��א
א��. �פרקי� � הא�� ה�צו�ת �ל �בא�ר .�� ְְְְִִִִֵֵֵַָָָול���ת
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ה�ביעי,‡. לחד� �ע��ר מ�לאכה ל��ת ע�ה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹמצות
ב� הע��ה וכל לכ�"; היא ��ת�� "��ת ְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָ��אמר:
��אמר: תע�ה, לא על ועבר ע�ה, מצות ��ל ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמלאכה,
על ח�ב ה�א �מה תע��". לא מלאכה �ל וג�' ְְֲֶַַַַָָָָָֹ"�בע��ר
ח�ב �זד��, �רצ�נ� ע�ה א� זה? �י�� מלאכה ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָע��ת

קב�עה ח�את קר�� ח�ב ��גגה, ע�ה וא� [בהמה�רת; ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָ
לעני] ובי� לעשיר .בי�

ח�בי�·. סקילה, ���ת זד�נ� על �ח�בי� מלאכה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָ�ל
ח�את קר�� עליו �ח�בי� וכל �רת; �ע��ר זד�נ� ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָעל
�בר וכל ה���רי�. �י�� ח�את קר�� עליו ח�בי� ְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָָ���ת,
אס�ר מלאכה, �אינ� �י על א� ���ת לע��ת� ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ�אס�ר

מ�תלע��ת א�ת� מ�י� ע�ה, וא� ה���רי�; �י�� � ְְֲִִִִַַַַַָָ
מדרבנ�]מר��ת וכל[מלקות ה��ת. על א�ת� ���י� �דר� ְְְִֶֶֶַַַַַָָ

ה���רי�; �י�� לטלטל� אס�ר ���ת, לטלטל� ְְְְְְְְִִֶַַַַָָָ�אס�ר
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אס�ר �� ���ת, לכ�ח�ה לע��ת� א� לאמר� �אס�ר ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָוכל
לי�� ��ת �י� אי� �בר: �ל �לל� ה���רי�. ְְְִִֵֵֶַַָָָָ�י��
���ת מלאכה ��ד�� א�א א��, �עניני� ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָה���רי�

�כרת. ה���רי� �בי�� ְְְִִִִֵַָָ�סקילה,

ה�נחה‚. מ� ה���רי�, �י�� ה�רק את לק�ב ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ��מ�ר
המע���ת, העלי� את ��סיר ה���ב? ה�א �מה ָ�ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ�למעלה.
�אג�זי� מפ�עי� וכ� לאכילה. א�ת� וית�� ה�אר ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָויק��
נפ� עגמת מ�ני � �מעלה ה�נחה מ� �ר��ני�, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ�מפררי�

יותר] נפשו ���ת,[שתתענה להי�ת �חל ה���רי� וי�� .ְְְִִִֶַַָָ
�ל ר��ני� �בפרירת אג�זי� �בפציעת ירק �קניבת ְְְֱִִִִִִִִִַַַָָָָאס�ר

��נער הע� נהג� �כבר [אר��ב�ערב[בבבל]ה���. ְְְֲֲִַַַָָָָָָ
הריישראל] א�א ה���, �י�� א�� מ�ל אחד יע�� ��א ,ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ל�ל. ���ת ְַַָֹה�א

.„�� ל��ת והיא ה���רי�, �י�� י� אחרת ע�ה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַֹמצות
מ�י � נפ�תיכ�" את "�ע�� ��אמר: ��ת�ה, ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמאכילה

רבנו]ה�מ�עה ממשה ל�פ�,[שנמסרה �ה�א ע��י למד�, ְְִֶֶֶַַָָ
א� הא�כל וכל ע�ה. מצות ק�� ,�� ה�� וכל ה���; ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָזה
��אמר: תע�ה, לא על ועבר ע�ה, מצות ��ל ,�� ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ��תה
ונכרתה"; ה�ה, ה��� �עצ� תע�ה לא א�ר ה�פ� כל ְְְְִֶֶֶֶַַָ�ְֲִֶֶֶַָֹ"�י
למדנ� נתע�ה, ��א למי �רת ה�ת�ב �ענ� ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹמאחר
ה��תה א� הא�כל וכל ��ת�ה. אכילה על �� אנ� ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ�ֶ��זהרי�

קב�עה. ח�את קר�� ח�ב ���גג, ��ְְְֵַַַָָָָ

לס��‰. א� �� לרח� �אס�ר ה�מ�עה, מ�י למדנ� ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹוכ�
מ�ל[שמ�]�� ל��ת �מצוה לבעל. א� ה�נ�ל את לנעל ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹֹא�

"��ת ��אמר: ��ת�ה, מאכילה ���בת �דר� ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָא��,
ואי� א��. לעניני� ו��ת�� מלאכה, לעני� ��ת � ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ��ת��"
א� אבל ��ת�ה; אכילה על א�א קר��, א� �רת ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָח�בי�
מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� �על, א� נעל א� ס� א� ְִַַַַַַַָָָָרח�

.Â�� � ��ילה �בי� ���� �י� ,�� מלאכה ��ב�ת ���ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָ
מחל לה�סי� וצרי� ��ילה. �בי� ���� �י� ע��י, �ל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ�ב�ת
את "וע�ית� ��אמר: �ביציאת�, �כניסת� קד� ְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹעל
לצ�� התחל �ל�מר, � �ערב" לחד�, �ת�עה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹנפ�תיכ�
�יציאה וכ� לע�ירי; ה�מ�� ��עה מערב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�להתע��ת
לע�ירי, סמ�� ע�ר אחד מ�ילי מעט �ע��י� ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ��הה

���כ�". ���ת� ערב עד "מערב ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַ��אמר:

.Êי�דע�ת אינ� וה� �ח�כה, עד ו��ת�ת �א�כל�ת ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָנ�י�
��א �יד�, ממחי� אי� � קד� על מחל לה�סי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ��צוה
�בית ��טר ��היה אפ�ר אי �הרי �זד��; לע��ת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָיב�א�
ואל ��גגי�, ��הי� לה� וה�ח נ�יו; להזהיר ואחד אחד ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�ל

לזה. ה��מה �ל וכ� מזידי�. ְְְִִִֵֶֶַָָיהי�
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לאד�‡. הרא�יי� מאכלי� ה���רי� �י�� ְְְֲִִִִֵַַָָָָָהא�כל
ה��ה גדול]�כ�תבת �[תמר מ�ביצה �ח�ת �היא ,� מעט ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

וכ� זה. ל�ע�ר מצטרפי� האכלי� וכל ח�ב. זה ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַָָָָָהרי
�ל לגמיו �מלא אד� ל�ת�ת הרא�יי� מ�קי� ְֶָ�ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹה��תה
מלא וכ�ה ח�ב; � לגמיו לפי ואחד אחד �ל ְְְַַָָָֹ�ְְִֶֶֶָָָ��תה,
זה ו�ע�ר מלא; ויראה אחד לצד ��ס�ק� �די ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�לגמיו?

מצטרפי� ה��קי� וכל מרביעית. �ח�ת � �ינ�ני ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָ�אד�
אחד. ל�ע�ר מצטרפי� אי� ��ת�ה, ואכילה זה. ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָל�ע�ר

�ברי�·. �אכל א� ה��רי�, אכלי� הא�כל ְִִֶַָָָ�ֳִֵֶַָָָאחד
���ל �ג�� במחשבה]האס�רי�, שנפסל [קרב�ונ�תר[קרב� ְְֲִִָָ
אכילתו] זמ� מעושרי�]וטבלשעבר שאינ� �נבל�ת[פירות ְְֵֶֶ

לאד�, הרא�יי� אכלי� אכל ה�איל ,�� א� וחלב ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָ�טרפ�ת
ה���רי�. �י�� א�כל מ��� �רת ח�ב זה ְֲִִִֵֵֵֶַַָָהרי

א�‚. �רת; ח�ב אינ� זה, מ�ע�ר �ח�ת �תה א� ִִֵֵֶַַַָָָָָָאכל
�רת ח�בי� אי� �ע�ר, �חצי ה��רה מ� אס�ר �ה�א �י ֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָעל
מ�י� �ע�ר, חצי ה��תה א� והא�כל ��ע�ר. על ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָא�א

מר��ת מ�ת מדרבנ�]א�ת� .[מלקות ְַַַ

מ�ח�ת„. י� א� � ואכל וחזר ואכל וחזר מעט ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָאכל
�ל� אכילת �די אחר�נה אכילה ס�� עד רא��נה ְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָֹאכילה
אי� לאו, וא� לכ�ע�ר; מצטרפ�ת א�� הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָ�יצי�,
� ו�תה וחזר ו�תה וחזר מעט �תה לכ�ע�ר. ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָמצטרפ�ת
�די אחר�נה �ת�ה ס�� עד רא��נה �ת�ה מ�ח�ת י� ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָא�
מצטרפי�. אי� לאו, וא� ל�ע�ר; מצטרפי� רביעית, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָ�ת�ת

ע�בי�‰. �ג�� אד�, למאכל רא�יי� �אינ� אכלי� ְְְֲֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָאכל
�רפי� א� מאילנות]ה�רי� ה�א��י�[הנוטפי� ְְִִִַַָָ

ציר[מלוכלכי�] �ג�� רא�יי�, �אינ� מ�קי� ��תה א� ,ְְְִִִֵֶֶַָָָ
מלוח] דג מ�ריס[מי מלוח]א� דג אפ��[שומ� � חי וחמ� ְְֲִֶַָֹ

מ�י� אבל ה�רת; מ� �ט�ר זה הרי הר�ה, מה� ו�תה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאכל
מר��ת. מ�ת ְַַַא�ת�

.Âמז�ג חמ� ה��סס[מעורב]�תה ח�ב. [בפיו]�מי�, ְִֵֶַַַָָָָֹ
וזנ�ביל אבל[קנמו�]�ל�לי� �ט�ר; �ה�, וכ��צא יב� ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

גפני� ל�לבי �ט�ר; גפני�, עלי אכל ח�ב. רטב, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹזנ�ביל
רכי�] גפ� ��בלב�[ענפי �ל גפני�? ל�לבי ה� וא�� ח�ב. ,ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ

זה על יתר ה���רי�; י�� ועד ה�נה מרא� י�ראל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�אר�
�א��. ���צא �ל וכ� �פט�ר. �עצי�, ה� הרי �ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַָֹ

.Êציר ל��ר; ה�לח מצטר� �מלח, צלי �על[מי�]אכל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ע� המערבי� האכל ��כ�ירי מ�ני מצטר�; ירק, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ��י
�אכל ��ה מאכילה �בע היה ח��בי�. ה� �אכל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהאכל,
�אכל �מי �ט�ר, � �בע� על יתר ואכל �מז�נ�, ��� ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָעד
רא�י ה�תר ��ה �י על �א� לאכילה; רא�יי� �אינ� ְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאכלי�

�זה. ��בע מי לכל רא�י אינ� ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָלרעב,

.Á��� ��אלח�לה ס�נה �י��[ביקש]�� לאכל ְֱֵֶֶֶֶַַָָָֹ
'אינ� א�מרי� ה�קיאי� �הר�פאי� �י על א� � ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָה���רי�
אמר '�י'. ��אמר עד עצמ�, �י על א�ת� מאכילי� � ְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹצרי�'
מאכילי� � 'צרי�' א�מר והר�פא צרי�', 'איני ְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָהח�לה:

א�� ר�פא ��היה וה�א, �יו; על ר�פא[מומחה]א�ת� . ְְִִֵֶֶַ�ֵָ
מאכילי� � צרי�' 'אינ� א�מר ואחד 'צרי�', א�מר ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאחד
א�מרי� �מקצת� 'צרי�', א�מרי� הר�פאי� מקצת ְְְְְִִִִִִָָָָָא�ת�;
�בלבד ה�קיאי�; אחר א� הרב אחר ה�לכי� � צרי�' ְְְִִִִִֵַַַַַַָָֹ'אינ�
אני' 'צרי� אמר א� אבל אני'; 'צרי� הח�לה יאמר ֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ��א
ונחלק� צרי�, �ה�א הח�לה אמר לא א�ת�. מאכילי� �ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹ
��ני� 'צרי�' �אמר� וא�� �קיאי�, ��� והי� ְְְְִִִִֵֶַָָָָ�ְְִָָהר�פאי�

א�ת�. מאכילי� � צרי�' 'אינ� ְֲִִִֵֶַָָ�אמר�
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אס�ר �� ���ת, לכ�ח�ה לע��ת� א� לאמר� �אס�ר ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָוכל
לי�� ��ת �י� אי� �בר: �ל �לל� ה���רי�. ְְְִִֵֵֶַַָָָָ�י��
���ת מלאכה ��ד�� א�א א��, �עניני� ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָה���רי�

�כרת. ה���רי� �בי�� ְְְִִִִֵַָָ�סקילה,

ה�נחה‚. מ� ה���רי�, �י�� ה�רק את לק�ב ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ��מ�ר
המע���ת, העלי� את ��סיר ה���ב? ה�א �מה ָ�ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ�למעלה.
�אג�זי� מפ�עי� וכ� לאכילה. א�ת� וית�� ה�אר ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָויק��
נפ� עגמת מ�ני � �מעלה ה�נחה מ� �ר��ני�, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ�מפררי�

יותר] נפשו ���ת,[שתתענה להי�ת �חל ה���רי� וי�� .ְְְִִִֶַַָָ
�ל ר��ני� �בפרירת אג�זי� �בפציעת ירק �קניבת ְְְֱִִִִִִִִִַַַָָָָאס�ר

��נער הע� נהג� �כבר [אר��ב�ערב[בבבל]ה���. ְְְֲֲִַַַָָָָָָ
הריישראל] א�א ה���, �י�� א�� מ�ל אחד יע�� ��א ,ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ל�ל. ���ת ְַַָֹה�א

.„�� ל��ת והיא ה���רי�, �י�� י� אחרת ע�ה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַֹמצות
מ�י � נפ�תיכ�" את "�ע�� ��אמר: ��ת�ה, ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמאכילה

רבנו]ה�מ�עה ממשה ל�פ�,[שנמסרה �ה�א ע��י למד�, ְְִֶֶֶַַָָ
א� הא�כל וכל ע�ה. מצות ק�� ,�� ה�� וכל ה���; ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָזה
��אמר: תע�ה, לא על ועבר ע�ה, מצות ��ל ,�� ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ��תה
ונכרתה"; ה�ה, ה��� �עצ� תע�ה לא א�ר ה�פ� כל ְְְְִֶֶֶֶַַָ�ְֲִֶֶֶַָֹ"�י
למדנ� נתע�ה, ��א למי �רת ה�ת�ב �ענ� ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹמאחר
ה��תה א� הא�כל וכל ��ת�ה. אכילה על �� אנ� ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ�ֶ��זהרי�

קב�עה. ח�את קר�� ח�ב ���גג, ��ְְְֵַַַָָָָ

לס��‰. א� �� לרח� �אס�ר ה�מ�עה, מ�י למדנ� ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹוכ�
מ�ל[שמ�]�� ל��ת �מצוה לבעל. א� ה�נ�ל את לנעל ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹֹא�

"��ת ��אמר: ��ת�ה, מאכילה ���בת �דר� ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָא��,
ואי� א��. לעניני� ו��ת�� מלאכה, לעני� ��ת � ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ��ת��"
א� אבל ��ת�ה; אכילה על א�א קר��, א� �רת ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָח�בי�
מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� �על, א� נעל א� ס� א� ְִַַַַַַַָָָָרח�

.Â�� � ��ילה �בי� ���� �י� ,�� מלאכה ��ב�ת ���ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָ
מחל לה�סי� וצרי� ��ילה. �בי� ���� �י� ע��י, �ל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ�ב�ת
את "וע�ית� ��אמר: �ביציאת�, �כניסת� קד� ְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹעל
לצ�� התחל �ל�מר, � �ערב" לחד�, �ת�עה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹנפ�תיכ�
�יציאה וכ� לע�ירי; ה�מ�� ��עה מערב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�להתע��ת
לע�ירי, סמ�� ע�ר אחד מ�ילי מעט �ע��י� ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ��הה

���כ�". ���ת� ערב עד "מערב ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַ��אמר:

.Êי�דע�ת אינ� וה� �ח�כה, עד ו��ת�ת �א�כל�ת ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָנ�י�
��א �יד�, ממחי� אי� � קד� על מחל לה�סי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ��צוה
�בית ��טר ��היה אפ�ר אי �הרי �זד��; לע��ת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָיב�א�
ואל ��גגי�, ��הי� לה� וה�ח נ�יו; להזהיר ואחד אחד ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�ל

לזה. ה��מה �ל וכ� מזידי�. ְְְִִִֵֶֶַָָיהי�

ב ּפרק עׂשֹור ׁשביתת ¤¤¨©¦§§¦הלכֹות

לאד�‡. הרא�יי� מאכלי� ה���רי� �י�� ְְְֲִִִִֵַַָָָָָהא�כל
ה��ה גדול]�כ�תבת �[תמר מ�ביצה �ח�ת �היא ,� מעט ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

וכ� זה. ל�ע�ר מצטרפי� האכלי� וכל ח�ב. זה ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַָָָָָהרי
�ל לגמיו �מלא אד� ל�ת�ת הרא�יי� מ�קי� ְֶָ�ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹה��תה
מלא וכ�ה ח�ב; � לגמיו לפי ואחד אחד �ל ְְְַַָָָֹ�ְְִֶֶֶָָָ��תה,
זה ו�ע�ר מלא; ויראה אחד לצד ��ס�ק� �די ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�לגמיו?

מצטרפי� ה��קי� וכל מרביעית. �ח�ת � �ינ�ני ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָ�אד�
אחד. ל�ע�ר מצטרפי� אי� ��ת�ה, ואכילה זה. ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָל�ע�ר

�ברי�·. �אכל א� ה��רי�, אכלי� הא�כל ְִִֶַָָָ�ֳִֵֶַָָָאחד
���ל �ג�� במחשבה]האס�רי�, שנפסל [קרב�ונ�תר[קרב� ְְֲִִָָ
אכילתו] זמ� מעושרי�]וטבלשעבר שאינ� �נבל�ת[פירות ְְֵֶֶ

לאד�, הרא�יי� אכלי� אכל ה�איל ,�� א� וחלב ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָ�טרפ�ת
ה���רי�. �י�� א�כל מ��� �רת ח�ב זה ְֲִִִֵֵֵֶַַָָהרי

א�‚. �רת; ח�ב אינ� זה, מ�ע�ר �ח�ת �תה א� ִִֵֵֶַַַָָָָָָאכל
�רת ח�בי� אי� �ע�ר, �חצי ה��רה מ� אס�ר �ה�א �י ֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָעל
מ�י� �ע�ר, חצי ה��תה א� והא�כל ��ע�ר. על ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָא�א

מר��ת מ�ת מדרבנ�]א�ת� .[מלקות ְַַַ

מ�ח�ת„. י� א� � ואכל וחזר ואכל וחזר מעט ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָאכל
�ל� אכילת �די אחר�נה אכילה ס�� עד רא��נה ְֲֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָֹאכילה
אי� לאו, וא� לכ�ע�ר; מצטרפ�ת א�� הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָ�יצי�,
� ו�תה וחזר ו�תה וחזר מעט �תה לכ�ע�ר. ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָמצטרפ�ת
�די אחר�נה �ת�ה ס�� עד רא��נה �ת�ה מ�ח�ת י� ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָא�
מצטרפי�. אי� לאו, וא� ל�ע�ר; מצטרפי� רביעית, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָ�ת�ת

ע�בי�‰. �ג�� אד�, למאכל רא�יי� �אינ� אכלי� ְְְֲֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָאכל
�רפי� א� מאילנות]ה�רי� ה�א��י�[הנוטפי� ְְִִִַַָָ

ציר[מלוכלכי�] �ג�� רא�יי�, �אינ� מ�קי� ��תה א� ,ְְְִִִֵֶֶַָָָ
מלוח] דג מ�ריס[מי מלוח]א� דג אפ��[שומ� � חי וחמ� ְְֲִֶַָֹ

מ�י� אבל ה�רת; מ� �ט�ר זה הרי הר�ה, מה� ו�תה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאכל
מר��ת. מ�ת ְַַַא�ת�

.Âמז�ג חמ� ה��סס[מעורב]�תה ח�ב. [בפיו]�מי�, ְִֵֶַַַָָָָֹ
וזנ�ביל אבל[קנמו�]�ל�לי� �ט�ר; �ה�, וכ��צא יב� ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

גפני� ל�לבי �ט�ר; גפני�, עלי אכל ח�ב. רטב, ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֹזנ�ביל
רכי�] גפ� ��בלב�[ענפי �ל גפני�? ל�לבי ה� וא�� ח�ב. ,ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ

זה על יתר ה���רי�; י�� ועד ה�נה מרא� י�ראל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�אר�
�א��. ���צא �ל וכ� �פט�ר. �עצי�, ה� הרי �ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַָֹ

.Êציר ל��ר; ה�לח מצטר� �מלח, צלי �על[מי�]אכל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ע� המערבי� האכל ��כ�ירי מ�ני מצטר�; ירק, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ��י
�אכל ��ה מאכילה �בע היה ח��בי�. ה� �אכל ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהאכל,
�אכל �מי �ט�ר, � �בע� על יתר ואכל �מז�נ�, ��� ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָעד
רא�י ה�תר ��ה �י על �א� לאכילה; רא�יי� �אינ� ְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאכלי�

�זה. ��בע מי לכל רא�י אינ� ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָלרעב,

.Á��� ��אלח�לה ס�נה �י��[ביקש]�� לאכל ְֱֵֶֶֶֶַַָָָֹ
'אינ� א�מרי� ה�קיאי� �הר�פאי� �י על א� � ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָה���רי�
אמר '�י'. ��אמר עד עצמ�, �י על א�ת� מאכילי� � ְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹצרי�'
מאכילי� � 'צרי�' א�מר והר�פא צרי�', 'איני ְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָהח�לה:

א�� ר�פא ��היה וה�א, �יו; על ר�פא[מומחה]א�ת� . ְְִִֵֶֶַ�ֵָ
מאכילי� � צרי�' 'אינ� א�מר ואחד 'צרי�', א�מר ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאחד
א�מרי� �מקצת� 'צרי�', א�מרי� הר�פאי� מקצת ְְְְְִִִִִִָָָָָא�ת�;
�בלבד ה�קיאי�; אחר א� הרב אחר ה�לכי� � צרי�' ְְְִִִִִֵַַַַַַָָֹ'אינ�
אני' 'צרי� אמר א� אבל אני'; 'צרי� הח�לה יאמר ֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ��א
ונחלק� צרי�, �ה�א הח�לה אמר לא א�ת�. מאכילי� �ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹ
��ני� 'צרי�' �אמר� וא�� �קיאי�, ��� והי� ְְְְִִִִֵֶַָָָָ�ְְִָָהר�פאי�

א�ת�. מאכילי� � צרי�' 'אינ� ְֲִִִֵֶַָָ�אמר�
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.Ëמסוי�]�הריחה[מעוברת]ע�רה ל�[מאכל ל�ח�י� , �ֲִִֵֶָָָָ
זה, �ז�ר�� �ע�� נתקררה א� ה�א: ה���רי� ���� ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָ�אזנ�
וכ� נפ��. ��תי�ב עד א�ת� מאכילי� לאו, וא� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָמ�טב;

�למ�ס �אחז� הרעבו�]מי עד[חולי א�ת� מאכילי� , ֲִֶָ�ְֲִִַַ
מ�ד, א�ת� מאכילי� ��קצי� נבל�ת אפ�� עיניו; ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָ��א�ר�

ה��רי�. �ברי� ��מצא� עד מ�הי� ִָ�ְְְְְִִִֵֶַַַָואי�

.È�א�ת מח�כי� �ני�, ע�ר �ב� �ני� ��ע �� ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָקט�
����,[לצו�] �ע�ת ���י לאכל רגיל היה �יצד? ְֱִִֵֵֶַַָָָָָֹ�ע�ת.

א�ת� מאכילי� ��ל�, רגיל היה ��ל�; א�ת� ְְֲֲִִִִִַַָָָָָֹֹמאכילי�
אחת �� ��עת�. לע��ת� מ�סיפי� ה��, �ח לפי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָֹ�אר�ע.
מ�ברי �מ�לי� מתע�ה � נקבה �י� זכר �י� �נה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָע�רה

�מצו�ת. לח�כ� �די ְְְְְְִִֵַס�פרי�,

.‡Èנה� ע�רה �ל� �ב� אחד וי�� �נה ע�רה ��י� ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ�ת
�ער�ת ��י �הביא� אחד �ד�לי�[למטה]וי�� ה� הרי � ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָ

�מ�לימי� ה�צו�ת, הצו�]לכל כל א�[את אבל ה��רה; מ� ְְְֲִִִִִַַַָָָ
מ�לימי� ואינ� ה�, קט�י� עדי� � �ער�ת ��י הביא� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹלא
אי� � ��ע מ�� �ח�ת �ה�א קט� ס�פרי�. מ�ברי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָא�א
ס�נה. לידי יב�א� ��א �די ה���רי�, �י�� א�ת� ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹמע�י�

ג ּפרק עׂשֹור ׁשביתת ¤¤¨©¦§§¦הלכֹות

�צ�נ�,‡. �י� �ח�י� �י� � ה���רי� �י�� לרח� ְְְְִִִִֵֵֵַַָֹאס�ר
אס�ר קט�ה, אצ�ע אפ�� אחד; אבר �י� ��פ� �ל ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�י�
��ה, � �ניה� את ר�חצי� וה��ה וה�ל� ��י�. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלה��יט�
�יפי�, ��ראה �די וה�ל�, �על�; על �ת��ה ��א ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�די
נקראת ��ה ועד עיני�". �חזינה �יפי� "מל� ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ��אמר:

י��. �ל�י� עד ְִַַָֹ'��ה'?

מק��·. ר�ח� � טיט א� �צ�אה מלכל� �היה ְְְִֵָָ�ְִֶָָמי
אחת יד� א�ה �מדיחה ח���. ואינ� �דר��, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָה���פת
�י על א� �דר��, ר�ח� והח�לה לבנ�. �ת ונ�תנת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ�מי�,
�י� �דר��, ט�בלי� טביל�ת ח�בי וכל מס��. ְְְְְִִֵֵַַָָָָ�ְֵֶ�אינ�

ה���רי�. �י�� �י� �אב ְְְְִִִֵַָָ�ת�עה

לח‚. א� � ה���רי� י�� �לילי ה�ה ��מ� קרי �ראה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמי
ר�ח� � ��תלכל� א� ה�א יב� וא� וד��; �מ�ה מק�ח ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָה�א,

�מת �לבד, המלכלכי� �למק�מ�ת לרח� ל� ואס�ר ��ל. ְְַ�ְְְְְִִִִֵַַָָָֹ
טמאת מ�ני טה�ר, ה�ה ��מ� ה��בל �אי� לט�ל; א� ְַ�ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ��פ�
ואי� מנהג, א�א ה�ה ��מ� לתפ�ה מ�רי הרחיצה ואי� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמת;
אמר� ולא ה��ר. את לאסר א�א האס�ר �בר לב�ל ְְָָֹ�ְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹמנהג
����נ� א�א ט�בל, ה���רי� י�� �לילי קרי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ�הר�אה
ז�. ��נה ��טלה �ארנ�, �כבר קר�י�; לבעלי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָטבילה

עליו„. יד� אד� ���יח �די �י�תר, לח �ה�א ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָטיט
האחרת ליד� א�ת� הד�יק �א� לחל�חית �� ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָותעלה
אד� ימ�א לא עליו. לי�ב אס�ר � לחל�חית �� ְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹ��בק

�� ויצט�� מי� חר� גופו]�לי נ�זלי�[יקרר �ה�י� , ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַ
על מי� י�תז� ��א אס�ר, מ�כ�ת �לי אפ�� ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָמ�פנ�;

�פר�ת. להצט�� �מ�ר ְְְִֵֵַָ�ְָ��ר�.

א�ת�‰. ו��רה ה���רי�, י�� מערב מט�חת אד� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָל�קח
�מנ�ב� ה�גדי�;[מייבשה]�מי�, �חת �מ�יח� מעט, ְְְְְִִִַַַַַַַָָָ

��� �י על וא� ח���, ואינ� �ניו, על מעביר� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ�למחר
הר�ה. קר ��ְֵַָֹ

.Âה�א� מי �ני א� אביו �ני א� ר�� �ני להק�יל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָהה�ל�
��י� ע�בר � ה�דר� �בית לקר�ת א� �חכמה, מ��� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ד�ל
לע��ת�, �הל� מצוה וע��ה ח���. ואינ� צ�אר�, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָעד
אינ� � לחזר ל� ��יר לא �א� למק�מ�; ��י� ְְֲִִִִֵֵֶַַַַֹֹוח�זר

נכ�ל ונמצא ל�מר[נמנע]ה�ל�, הה�ל� וכ� ה�צוה. מ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹ
��א �בלבד ח���; ואינ� צ�אר�, עד ��י� ע�בר � ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ�ר�תיו
�חל. �ע��י� �דר� בגדיה�, ��לי מ�חת ידיה� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹי�ציא�

.Êמ�ר� אחת; �רגל� אפ�� וסנ�ל, מנעל לנעל ָ�ְְְְְְֲִִִַַַַָָָֹאס�ר
�ע� �ל �סנ�ל אלו�]לצאת �מא[מע� וכ��צא[גומי]ו�ל ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ק�י �הרי � �� וי�צא רגליו על �גד אד� וכ�ר� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ה�.
א� � ה�ינ�ק�ת יח�. �ה�א �מר�י� לרגל�, מ�יע ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָהאר�
מ�נעי� וסיכה, �רחיצה ��ת�ה �אכילה מ�רי� �ה� �י ְְְְֲִִִִִִַָָָָָ�ִֵֶַעל

וסנ�ל. מ�נעל ְְְִִַָָָא�ת�

.Áוכ��צא עקרב מחמת ה�נ�ל את לנעל אד� לכל ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ�מ�ר
והח�ה ��כ��. ��א �די את[יולדת]��, לנעל מ�רת ְְִֵֶֶַַָָָֹ�ְִֶֶֶֹ

,�� ���צא והח�לה י��; �ל�י� �ל צ�ה, מ��� ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹה�נ�ל
ס�נה. �� �אי� �י על ִֵֶַַַָָָא�

.Ëל� סיכה �י� ��פ�, �כל ��פ� מקצת לס�� ְְִִֵֶָָָָָאס�ר
א� ח�לה, היה וא� �ענ�ג. �ל �אינ� סיכה �י� ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ענ�ג

חטטי� ל� ��� א� ס�נה, �� �אי� �י [אבעבועות]על ֲִִֵֵֶֶַַָָָ
ח���. ואינ� �דר��, ס� � ְְְְֵֵַָֹ�רא��

.È��י �לילי ה�ר את להדליק ��הג� מק�מ�ת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָי�
יב�א ולא מא��� �ני� ��ת ל� ��היה �די ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹה���רי�,
להדליק, ��א ��הג� מק�מ�ת וי� ה��ה; ת�מי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹלידי
ת�מי�. לידי ויב�א �עיניו ח� ות�א א��� יראה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ��א
להדליק ה�ל ח�בי� ���ת, להי�ת ה���רי� י�� חל ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָֹוא�

ח�בה. ���ת נר �הדלקת � מק�� ְְְֵֶַַַָָָָָ�כל

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

שלישי יו�
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ו�� ע�ה, מצו�ת �� � מצו�ת ע�רה ��י� �כלל� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָי�
�ל �רא��� ל��ת (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָֹֹמצו�ת
��ביעי ל��ת (ג) מלאכה; �� לע��ת ��א (ב) ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹ�סח;
�י�� ל��ת (ה) מלאכה; �� לע��ת ��א (ד) �סח; ְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹ�ל
ל��ת (ז) מלאכה; �� לע��ת ��א (ו) ה�ב�ע�ת; ְְֲִֶַַַָָָֹֹחג
ל��ת (ט) מלאכה; �� לע��ת ��א (ח) ה�נה; ְְְֲִֶַַָָָָֹֹֹ�רא�
(יא) מלאכה; �� לע��ת ��א (י) ה���ת; חג �ל ְֲֶַָָֹ�ִֶַַָ�רא���
�� לע��ת ��א (יב) ה���ת; חג �ל ��מיני ֲֶַֹ�ְְִִִֶַַַֹל��ת

א��. �פרקי� � א�� ימי� �ביתת �בא�ר ְְְִִִִֵֵֵַָָָָמלאכה.

א ּפרק טֹוב יֹום ׁשביתת ¤¤©¦§§¦הלכֹות

.‡� מלאכה �ע��ת ה�ת�ב �אסר� הא�� ה�מי� ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ��ת
חג �ל ��מיני ורא��� �סח, �ל ��ביעי רא��� ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַ�ה�
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ה� � ה�ביעי לחד� �באחד ה�ב�ע�ת, חג �בי�� ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ�ַה���ת,
אס�רי� �ה� �וה, ��� ��ביתת ט�בי�'. 'ימי� ֲִֵֶָָָ�ְְִִִִִַַָָה�קראי�
אכילה, לצר� �היא מ�לאכה ח�� עב�דה, מלאכת ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָָֹ�כל

נפ�".... לכל יאכל א�ר "א� ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָ��אמר:

ק��·. הרי מה�, �אחד עב�דה מ�לאכת ה��בת ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�ל
�ב�ת. �ל�מר "��ת��", �ה� נאמר �הרי ע�ה, ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָמצות
�ג�� אכילה, לצר� �אינ� מלאכה מה� �אחד הע��ה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹוכל
מצות ��ל הרי � �א�� וכ��צא ארג א� הרס א� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ��נה
עבדה מלאכת "�ל ��אמר: תע�ה, לא על ועבר ְְֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹע�ה;
ע�ה וא� בה�". יע�ה לא מלאכה, "�ל תע��", ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֹֹלא

ה��רה. מ� ל�קה והתראה, ְְְִִֵֶַַָָָ�עדי�

�התראה‚. ט�ב �י�� הר�ה מלאכ�ת אב�ת ְְְְְֲֵֶַַָָָָהע��ה
אינ� � אחת �התראה וארג וסתר �בנה ��רע �ג�� ְְְְְֵֶַַַַַַַַָָָָָָָאחת,

אחת א�א ש]ל�קה ל��ת[משו� מלאכ�ת ח��ק [לחייב; ְְִֶֶַַַָָָ
ומלאכה] מלאכה כל ט�ב.על לי�� מלאכ�ת ח��ק ואי� ,ְְְִֵָ

�י��„. א�ת� ע�ה א� � ���ת עליה �ח�בי� מלאכה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָ�ל
מר��ת מהה�צאה ח�� ל�קה, � אכילה לצר� ��א ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹט�ב
לצר� ט�ב �י�� ה�צאה �ה�רה ����� וההבערה; ְְְֶָָָֹ�ְְְִִֶֶַַָָלר��ת
ט�ב �י�� מ�ר לפיכ�, אכילה; לצר� ��א ה�רה ְָ�ְְְֲִִֶֶָָָֹֹ�ֲִָאכילה,
מר��ת �א��, וכ��צא מפ�ח א� ��רה ספר א� קט� ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָלה�ציא
אכילה. לצר� �אינ� �י על א� להבעיר, מ�ר וכ� ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ�ְְִֵלר��ת.
�ג�� מ�ר, � אכילה צר� �� ��� �ל � מלאכ�ת ְָ�ְְֲִֵֶֶָָָָֹ��אר
צר� �ה� �אי� וכל �ה�; וכ��צא ולי�ה ואפ�ה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�חיטה
�ה�. וכ��צא �בני� �כתיבה אריגה �ג�� אס�ר, � ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָאכילה

ולא‰. ט�ב, י�� מערב לע��ת ל� �אפ�ר מלאכה ְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹ�ל
אסר� � מ�ערב נע�ת א� ח�ר�� ולא הפסד ב� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹיהיה
לצר� �היא �י על א� ט�ב, �י�� א�ת� לע��ת ְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹחכמי�
אד� י�יח ��א �זרה זה? �בר אסר� ול�ה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָאכילה.
י�� ונמצא ט�ב, לי�� מ�ערב לע��ת� �אפ�ר ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָמלאכ�ת
י�� מ�מחת וי�נע מלאכ�ת, א�ת� �ע��ת ה�ל� ��� ְְְֲִִִִֵַַַַָָָ�ט�ב

ול���ת. לאכל �נאי ל� יהיה ולא ְְְְְֱִִֶֶַֹֹט�ב,

.Â�וא ט�ב, �י�� הה�צאה אסר� לא עצמ�, ה�ע� ְְְְִֶַַַַַַָָָֹ�מ�ה
מערב לע��ת� �אפ�ר מלאכה היא ה�צאה ��ל �י ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעל
י�� ��מחת להר��ת �די אסר�ה? לא ול�ה ט�ב. ְְְְְְֲִֵַַָָָָֹי��
ולא חפציו, וי�לי� ��רצה, מה �ל ויביא וי�לי� ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹט�ב,
�אפ�ר מלאכ�ת �אר אבל אס�ר�ת. ��דיו �מי ְְְְְֲֲִֵֶֶֶָָָָָָיהא

ה � מ�ערב עסקלע��ת� �ה� וי� אי�[התעסקות]�איל , ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ט�ב. �י�� א�ת� ְִָע��י�

.Ê,�ררי�� ולא ז�רי�, ולא ��י�, ולא ק�צרי�, אי� ְְְְְִִִִֵֵַָֹֹֹ�יצד?
מר�די� ולא הח�י�, את ט�חני� �[בנפה]ולא ט�ב �י�� ְְְְְֲִִִִֶַַֹֹ

�כ� ואי� מ�ערב, לע��ת� אפ�ר �ה�, וכ��צא א�� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ��ל
ח�ר��. ולא ְְִֵֶָֹהפסד

.Á� ט�ב �י�� �מב�לי� ו��חטי�, וא�פי�, ל�י�, ְְְְְֲֲִִִִַָָאבל
�אי� ח�ר��; א� הפסד �כ� י� מ�ערב, א�� ע�ה ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ�א�
מאמ� ��אפה �לח� ה���, ���ל �ב�יל א� ח� ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָלח�

יו"ט] ��ר[מערב ולא מאמ�; ��ת��ל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ�כתב�יל
���צא �ל וכ� מאמ�. ���חט �ב�ר ה���, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ���חט
נע�� א� ח�ר�� �ה� ��� נפ� אכל מכ�ירי וכ� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ�א��.

�חיקת �ג�� ט�ב, �י�� א�ת� ע��י� � [כתישת]מ�ערב ְְְִִִֶֶַָָ
�ה�. וכ��צא ְְִֵֶַָָ�בלי�

.Ëולא �חל; ��אכל מה ט�ב, �י�� �מב�לי� א�פי� ְְְְְִִֵֵֵֶַַָֹֹאי�
�� להנ�ת �די א�א אכילה, לצר� �היא מלאכה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ�ה�רה
לאכל מ�ר � וה�תיר ט�ב, �י�� לאכל �די ע�ה ט�ב. ֱֶָֹ�ְְְְֱִֵֶָָֹ�י��

�חל. ְַָֹה��תר

.Èצריכה �אינ� �י על א� ��ר, קדרה א�ה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָממ�אה
על א� מי�, �ל חבית נח��� �ממ�א אחת. לחתיכה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָא�א
���ר א�ה �ממ�אה אחד. לקית�� א�א צרי� �אינ� ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�י
��זמ� � אחד לכ�ר א�א צריכה �אינ� �י על א� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�ת,
חתיכ�ת ��ה אד� �מ�לח יפה. נאפית היא מר�ה, ֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ�ְֶַַ�ה�ת
וכ� אחת. לחתיכה א�א צרי� �אינ� �י על א� אחת, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ�בת

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.‡È�א ,���� �� לאכל �די ט�ב �י�� הא�פה א� ְְְֱֵֵֶֶַַַָֹהמב�ל
זה הרי � וה�ת ה�ב�יל ונ�אר �א�, ולא א�רחי� ����ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
��א �בלבד ���ת, �י� �חל �י� למחר לאכל� ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹֹ�מ�ר

לשייר]יערי� כוונה מתו� זה[וירבה הרי � הערי� וא� . ְֱֲֲִִִֵֶֶַ
�החמיר� מ�ני ט�ב; י�� �אחר ���ת ואפ�� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָאס�ר,

ה�זיד. מ� י�תר ֲִִִֵֵַַַ��ערי�

.·Èמס�נת �המה ל� �היתה למות]מי י�חט[נוטה לא � ְְְִֵֶָָָ�ְִֶֶֹֹ
מ��ה לאכל ��כ�ל י�דע �� א� א�א ט�ב, �י�� ְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹא�ת�
מה ט�ב �י�� י�חט ��א �די י��; מ�ע�ד צלי ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹ��ית

�זה. ���צא �ל וכ� �חל. ְֵֵֶֶַַַָֹֹֹ��אכל

.‚È�א ��י� להאכיל �די ט�ב, �י�� �מב�לי� א�פי� ְְְְְֲִִִִֵֵַַאי�
ולא "לכ�", � לכ�" יע�ה לב�� "ה�א ��אמר: ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�לבי�,

מז�ני� לפיכ�, לבהמה. ולא "לכ�", את[לסעודה]לג�י�; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
��א �זרה, � ט�ב �י�� א�ת� מז�ני� ואי� ���ת, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָה��י
מה ע�ה� א�כל � מאליו ה��י �א א� אבל ��ביל�. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיר�ה

הכינ�ה�. ��בר א�כלי�, ְְֱִִֵֶֶָ�ה�

.„Èמ�ר � י�ראל �ל וחצי� ��י �ל �חצי� ָ�ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ�המה
��ר ��ית מ��ה לאכל אפ�ר �אי ט�ב; �י�� ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹל�חט�
� לי�ראל וחצי� לג�י �חצי� ע�ה אבל �חיטה. ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹ�לא
החיל �ני ה�צק. לחלק ��כ�ל מ�ני א�ת�, לאפ�ת ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאס�ר

ט�ב��תנ[�חיילי�] �י�� �ת לה� לע��ת לי�ראל קמח � ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָ
מ�ר מק�ידי�, אי� לתינ�ק �ת מ��ה ����תני� א� �ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָ�ָ
ע�ת לתינ�ק. רא�יה �פת �ת ��ל ט�ב; �י�� לה� ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָלאפ�ת�
ט�ב. �י�� נאפית מ��ה, א�כלי� �הר�עי� �זמ� � ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָה�לבי�

.ÂËלחל לה�יח א� לבהמה א� לג�י� ט�ב �י�� ְְְְְְִִִֵֵַַַַָֹהמב�ל
�ב�יל א�ת� היה א�רחי�, ל� �א� �א�� ל�קה; אינ� �ְְִִִֵֶֶַָָָ
לג�י� מ��� להאכיל מ�ר וה�תיר, לנפ�� ע�ה לה�. ְְֲִִִֶַָ�ְְְִֶַָָָָרא�י

ְְִֵָולבהמה.

.ÊË�וע��י ��ת�ה, אכילה �כלל ה� הרי � וסיכה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָרחיצה
לכל נפ�", לכל יאכל "א�ר ��אמר: ט�ב, �י�� ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָא�ת�
�ה� ור�ח� ט�ב, �י�� ח�י� מח�י� לפיכ�, ה���. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ��צר�
מרח� �זרת מ��� אס�ר ��פ�, �ל אבל ורגליו; ידיו ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָ�ניו

לצור�] שלא יח� ט�ב,[שמא י�� מערב �ה�ח�� וח�י� .ְִֵֶֶֶַַ
זה, �בר על �זר� ��א � ט�ב �י�� ��פ� �ל �ה� ְְֵֶֶֶַָָָָָֹר�ח�

�לבד. ���ת ְְִֶַַָָא�א
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ה� � ה�ביעי לחד� �באחד ה�ב�ע�ת, חג �בי�� ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ�ַה���ת,
אס�רי� �ה� �וה, ��� ��ביתת ט�בי�'. 'ימי� ֲִֵֶָָָ�ְְִִִִִַַָָה�קראי�
אכילה, לצר� �היא מ�לאכה ח�� עב�דה, מלאכת ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָָֹ�כל

נפ�".... לכל יאכל א�ר "א� ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָ��אמר:

ק��·. הרי מה�, �אחד עב�דה מ�לאכת ה��בת ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�ל
�ב�ת. �ל�מר "��ת��", �ה� נאמר �הרי ע�ה, ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָמצות
�ג�� אכילה, לצר� �אינ� מלאכה מה� �אחד הע��ה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹוכל
מצות ��ל הרי � �א�� וכ��צא ארג א� הרס א� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ��נה
עבדה מלאכת "�ל ��אמר: תע�ה, לא על ועבר ְְֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹע�ה;
ע�ה וא� בה�". יע�ה לא מלאכה, "�ל תע��", ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֹֹלא

ה��רה. מ� ל�קה והתראה, ְְְִִֵֶַַָָָ�עדי�

�התראה‚. ט�ב �י�� הר�ה מלאכ�ת אב�ת ְְְְְֲֵֶַַָָָָהע��ה
אינ� � אחת �התראה וארג וסתר �בנה ��רע �ג�� ְְְְְֵֶַַַַַַַַָָָָָָָאחת,

אחת א�א ש]ל�קה ל��ת[משו� מלאכ�ת ח��ק [לחייב; ְְִֶֶַַַָָָ
ומלאכה] מלאכה כל ט�ב.על לי�� מלאכ�ת ח��ק ואי� ,ְְְִֵָ

�י��„. א�ת� ע�ה א� � ���ת עליה �ח�בי� מלאכה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָ�ל
מר��ת מהה�צאה ח�� ל�קה, � אכילה לצר� ��א ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֹט�ב
לצר� ט�ב �י�� ה�צאה �ה�רה ����� וההבערה; ְְְֶָָָֹ�ְְְִִֶֶַַָָלר��ת
ט�ב �י�� מ�ר לפיכ�, אכילה; לצר� ��א ה�רה ְָ�ְְְֲִִֶֶָָָֹֹ�ֲִָאכילה,
מר��ת �א��, וכ��צא מפ�ח א� ��רה ספר א� קט� ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָלה�ציא
אכילה. לצר� �אינ� �י על א� להבעיר, מ�ר וכ� ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ�ְְִֵלר��ת.
�ג�� מ�ר, � אכילה צר� �� ��� �ל � מלאכ�ת ְָ�ְְֲִֵֶֶָָָָֹ��אר
צר� �ה� �אי� וכל �ה�; וכ��צא ולי�ה ואפ�ה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�חיטה
�ה�. וכ��צא �בני� �כתיבה אריגה �ג�� אס�ר, � ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָאכילה

ולא‰. ט�ב, י�� מערב לע��ת ל� �אפ�ר מלאכה ְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹ�ל
אסר� � מ�ערב נע�ת א� ח�ר�� ולא הפסד ב� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹיהיה
לצר� �היא �י על א� ט�ב, �י�� א�ת� לע��ת ְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹחכמי�
אד� י�יח ��א �זרה זה? �בר אסר� ול�ה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָאכילה.
י�� ונמצא ט�ב, לי�� מ�ערב לע��ת� �אפ�ר ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָמלאכ�ת
י�� מ�מחת וי�נע מלאכ�ת, א�ת� �ע��ת ה�ל� ��� ְְְֲִִִִֵַַַַָָָ�ט�ב

ול���ת. לאכל �נאי ל� יהיה ולא ְְְְְֱִִֶֶַֹֹט�ב,

.Â�וא ט�ב, �י�� הה�צאה אסר� לא עצמ�, ה�ע� ְְְְִֶַַַַַַָָָֹ�מ�ה
מערב לע��ת� �אפ�ר מלאכה היא ה�צאה ��ל �י ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעל
י�� ��מחת להר��ת �די אסר�ה? לא ול�ה ט�ב. ְְְְְְֲִֵַַָָָָֹי��
ולא חפציו, וי�לי� ��רצה, מה �ל ויביא וי�לי� ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹט�ב,
�אפ�ר מלאכ�ת �אר אבל אס�ר�ת. ��דיו �מי ְְְְְֲֲִֵֶֶֶָָָָָָיהא

ה � מ�ערב עסקלע��ת� �ה� וי� אי�[התעסקות]�איל , ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ט�ב. �י�� א�ת� ְִָע��י�

.Ê,�ררי�� ולא ז�רי�, ולא ��י�, ולא ק�צרי�, אי� ְְְְְִִִִֵֵַָֹֹֹ�יצד?
מר�די� ולא הח�י�, את ט�חני� �[בנפה]ולא ט�ב �י�� ְְְְְֲִִִִֶַַֹֹ

�כ� ואי� מ�ערב, לע��ת� אפ�ר �ה�, וכ��צא א�� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ��ל
ח�ר��. ולא ְְִֵֶָֹהפסד

.Á� ט�ב �י�� �מב�לי� ו��חטי�, וא�פי�, ל�י�, ְְְְְֲֲִִִִַָָאבל
�אי� ח�ר��; א� הפסד �כ� י� מ�ערב, א�� ע�ה ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ�א�
מאמ� ��אפה �לח� ה���, ���ל �ב�יל א� ח� ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָלח�

יו"ט] ��ר[מערב ולא מאמ�; ��ת��ל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ�כתב�יל
���צא �ל וכ� מאמ�. ���חט �ב�ר ה���, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ���חט
נע�� א� ח�ר�� �ה� ��� נפ� אכל מכ�ירי וכ� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ�א��.

�חיקת �ג�� ט�ב, �י�� א�ת� ע��י� � [כתישת]מ�ערב ְְְִִִֶֶַָָ
�ה�. וכ��צא ְְִֵֶַָָ�בלי�

.Ëולא �חל; ��אכל מה ט�ב, �י�� �מב�לי� א�פי� ְְְְְִִֵֵֵֶַַָֹֹאי�
�� להנ�ת �די א�א אכילה, לצר� �היא מלאכה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ�ה�רה
לאכל מ�ר � וה�תיר ט�ב, �י�� לאכל �די ע�ה ט�ב. ֱֶָֹ�ְְְְֱִֵֶָָֹ�י��

�חל. ְַָֹה��תר

.Èצריכה �אינ� �י על א� ��ר, קדרה א�ה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָממ�אה
על א� מי�, �ל חבית נח��� �ממ�א אחת. לחתיכה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָא�א
���ר א�ה �ממ�אה אחד. לקית�� א�א צרי� �אינ� ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�י
��זמ� � אחד לכ�ר א�א צריכה �אינ� �י על א� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�ת,
חתיכ�ת ��ה אד� �מ�לח יפה. נאפית היא מר�ה, ֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ�ְֶַַ�ה�ת
וכ� אחת. לחתיכה א�א צרי� �אינ� �י על א� אחת, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ�בת

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.‡È�א ,���� �� לאכל �די ט�ב �י�� הא�פה א� ְְְֱֵֵֶֶַַַָֹהמב�ל
זה הרי � וה�ת ה�ב�יל ונ�אר �א�, ולא א�רחי� ����ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
��א �בלבד ���ת, �י� �חל �י� למחר לאכל� ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹֹ�מ�ר

לשייר]יערי� כוונה מתו� זה[וירבה הרי � הערי� וא� . ְֱֲֲִִִֵֶֶַ
�החמיר� מ�ני ט�ב; י�� �אחר ���ת ואפ�� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָאס�ר,

ה�זיד. מ� י�תר ֲִִִֵֵַַַ��ערי�

.·Èמס�נת �המה ל� �היתה למות]מי י�חט[נוטה לא � ְְְִֵֶָָָ�ְִֶֶֹֹ
מ��ה לאכל ��כ�ל י�דע �� א� א�א ט�ב, �י�� ְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹא�ת�
מה ט�ב �י�� י�חט ��א �די י��; מ�ע�ד צלי ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹ��ית

�זה. ���צא �ל וכ� �חל. ְֵֵֶֶַַַָֹֹֹ��אכל

.‚È�א ��י� להאכיל �די ט�ב, �י�� �מב�לי� א�פי� ְְְְְֲִִִִֵֵַַאי�
ולא "לכ�", � לכ�" יע�ה לב�� "ה�א ��אמר: ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�לבי�,

מז�ני� לפיכ�, לבהמה. ולא "לכ�", את[לסעודה]לג�י�; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
��א �זרה, � ט�ב �י�� א�ת� מז�ני� ואי� ���ת, ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָה��י
מה ע�ה� א�כל � מאליו ה��י �א א� אבל ��ביל�. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָיר�ה

הכינ�ה�. ��בר א�כלי�, ְְֱִִֵֶֶָ�ה�

.„Èמ�ר � י�ראל �ל וחצי� ��י �ל �חצי� ָ�ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ�המה
��ר ��ית מ��ה לאכל אפ�ר �אי ט�ב; �י�� ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹל�חט�
� לי�ראל וחצי� לג�י �חצי� ע�ה אבל �חיטה. ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹ�לא
החיל �ני ה�צק. לחלק ��כ�ל מ�ני א�ת�, לאפ�ת ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאס�ר

ט�ב��תנ[�חיילי�] �י�� �ת לה� לע��ת לי�ראל קמח � ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָ
מ�ר מק�ידי�, אי� לתינ�ק �ת מ��ה ����תני� א� �ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָ�ָ
ע�ת לתינ�ק. רא�יה �פת �ת ��ל ט�ב; �י�� לה� ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָלאפ�ת�
ט�ב. �י�� נאפית מ��ה, א�כלי� �הר�עי� �זמ� � ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָה�לבי�

.ÂËלחל לה�יח א� לבהמה א� לג�י� ט�ב �י�� ְְְְְְִִִֵֵַַַַָֹהמב�ל
�ב�יל א�ת� היה א�רחי�, ל� �א� �א�� ל�קה; אינ� �ְְִִִֵֶֶַָָָ
לג�י� מ��� להאכיל מ�ר וה�תיר, לנפ�� ע�ה לה�. ְְֲִִִֶַָ�ְְְִֶַָָָָרא�י

ְְִֵָולבהמה.

.ÊË�וע��י ��ת�ה, אכילה �כלל ה� הרי � וסיכה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָרחיצה
לכל נפ�", לכל יאכל "א�ר ��אמר: ט�ב, �י�� ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָא�ת�
�ה� ור�ח� ט�ב, �י�� ח�י� מח�י� לפיכ�, ה���. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ��צר�
מרח� �זרת מ��� אס�ר ��פ�, �ל אבל ורגליו; ידיו ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָ�ניו

לצור�] שלא יח� ט�ב,[שמא י�� מערב �ה�ח�� וח�י� .ְִֵֶֶֶַַ
זה, �בר על �זר� ��א � ט�ב �י�� ��פ� �ל �ה� ְְֵֶֶֶַָָָָָֹר�ח�

�לבד. ���ת ְְִֶַַָָא�א
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.ÊÈלמלאכה ��מה �ה�א מ��� �י� � ���ת �אס�ר ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ�ל
�ב�ת מ��� �ה�א �י� מלאכה, לידי מביא [שחכמי�א� ְְִִִֵֵֵֶָָ

והשבתה] חומרה א�אהוסיפו ט�ב, �י�� אס�ר זה הרי �ְֲֵֶֶָָ
�ה� �ברי� א� ,�� וכ��צא אכילה צר� �� היה �� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹא�
�אס�ר וכל א��. �הלכ�ת ��ת�אר �מ� ט�ב, �י�� ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ�מ�רי�
לצר� א�א ט�ב, �י�� לטלטל� אס�ר ���ת, ְְְְְְְְְֶֶַַַָָָֹלטלטל�
ט�ב. �י�� מ�ר ���ת, ���ר וכל .�� וכ��צא ְָ�ְַָָ�ְְֲִֵֶַָָָאכילה,

מקצה א��ר ���ת, �אי� מה ט�ב �י�� �[כדלקמ�]וי� ְְְִֵֵֶַַָ�ְֶ
ט�ב ���� מ�ני ���ת; �מ�ר ט�ב, �י�� אס�ר ְְִֵֶַָָ�ְְֶָ�ֶַ�ה�קצה
.�� לזלזל יב�א� ��א � ה�קצה �� אסר� מ��ת, ְְְֵֶֶַָָ�ְִַַַָָקל

.ÁÈהע�מדת �רנגלת �יצי�,[�המיועדת]�יצד? לג�ל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
הע�מדי� �פר�ת ��ב�, וי�ני לחרי�ה, הע�מד ְְְֲִִֵֵֵַָָָָו��ר
לאכל ואס�ר ה�, מקצה �ה� וכ��צא א�� �ל � ְְֱֵֶֶָֹ�ְְִֵֵֶַָָָלסח�רה

מ�ערב א�ת� ��כי� עד ט�ב, �י�� ויח�ב[החג]מה� , ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ואינ� ��ת, אצל מ�כ� ה�ל � ���ת אבל לאכילה. ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעליה�
ה��לד �� ט�ב, �י�� אס�ר �ה�קצה �כ�� הכנה. ְְֶַָָָ�ְֲִֵֶַָָָצרי�

שנשבר�] כלי כגו� ביו"ט, חדש מצב ָאס�ר.[שנוצר

.ËÈ��י אי� אבל ט�ב; לי�� מכי� וחל ל��ת, מכי� ְְְֲִִֵֵֵַָָֹֹחל
לפיכ�, ט�ב. לי�� מכינה ��ת ולא ל��ת, מכי� ְְְְְִִִֵַַָָָָֹט�ב

ט�ב �י�� ���לדה �]�יצה אס�רה,[שחל � ה��ת אחר ְְֲֵֶַַַַָָָָ
�מאמ� ה�איל לאכילה; ע�מדת �ה�רנגלת �י על ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹא�

ט�ב.[אתמול] לי�� א�ת� מכי� ��ת נמצא ה�יצה, ְְְְִִִֵֵַַָָָָָנגמרה
��ת. �אחר ט�ב י�� מ��� �זרה � ט�ב י�� �כל ְְֲִֵֶַַַַָָָָָואסר�ה
��ת מ��� �זרה � אסר�ה ��ת, �כל ���לדה �יצה ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָוכ�

ט�ב. י�� ֶַַ�אחר

.Î��ואפ לטלטל�. אס�ר �� לאכל�, �אס�ר ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָ�כ��
ה�ל, י�ר� למחר �הרי אס�ר�ת; ��� � �אל� ְַֹ�ְֲֲֵֶָָָ�ְְְִֶֶָָנתערבה

מ�ירי� ל� ��� �בר להתירו]וכל אפשרות אפ��[שיש , ְֲִִִֵֶַָָָ
�מצא ט�ב, �י�� �רנגלת ה��חט �טל. אינ� אלפי� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�אל�

�מ�ר�ת �יצי� �אי[מוכנות]ב� מ�ר�ת; א�� הרי זה� � ְֲִֵֵֵָ�ֵֶֶָ
קרי א�א מצ�י �אינ� ודבר �מיד; מצ�י קרה]�בר ,[מקרה ְְִִֵֶֶָָָָָָָָ

.�� גזר� ְָֹלא

.‡Î,��מא ט�ב י�� �ל לאר�, �ח�צה ע��י� �אנ� ְִֵֵֶֶֶָָָָָזה
ה�א, ס�פרי� מ�ברי �ני ט�ב וי�� ה�א; מנהג � ימי� ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָ�ני
י�ראל אר� �ני ע��י� ואי� ��ל�ת. ��תח��� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�מ�ברי�
ק��� �בהלכ�ת �לבד. ה�נה �רא� א�א ימי�, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ�ני
ע��י� טע� זה �מאי זה, מנהג ע�ר נבאר זה, מ�פר ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהחד�

מק��. �כל ימי� �ני ה�נה ְְִֵַָָָָָֹרא�

.·Î� ס�פרי� מ�ברי �ה�א �י על א� � �ני ט�ב ְְִִִִִֵֵֶַַי��
ט�ב י�� המח�ל וכל ��ני. אס�ר �רא���, �אס�ר ְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ�ל
מ��� �ה�א �דבר �י� � ה�נה רא� �ל ואפ�� ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ני,
א�ת� מ�י� � ל�ח�� ח�� ��צא �י� �מלאכה, �י� ְְְִִֵֵֶַַָָָָ�ב�ת,

מר��ת מדרבנ�]מ�ת היה[מלקות לא א� א�ת�, מנ�י� א� , ְְִִַַַַָָֹ
ה�למידי� החכמי�]מ� �ספד[של אס�ר �הרא��� �כ�� . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

א�א הפר�, �יניה� ואי� ה�ני; �� ��מחה, וח�ב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָותענית
�לבד. ה�ת ְְְִִֵַַַלעני�

.‚Î�קב�רת� יתע�ק� רא���, ט�ב �י�� ה�ת ְְְְִִִֵֵַַַָ�יצד?

�ל ל� וע��י� י�ראל; �� יתע�ק� �ני, ט�ב �בי�� ְְְְְִִִִִֵֵַָָ��י�;
�קציצת �כריכי� �תפירת ה��ה ע��ת �ג�� ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָצרכיו,
ה�ת לג�י �ני ט�ב ���� � �זה ���צא �ל וכ� ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹה��מי�
ה�נה. רא� �ל ט�בי� ימי� ��ני ואפ�� ח��ב, ה�א ְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹ�חל

.„Î,�ה קד��ת ��י � �ל��ת �ל א�� ט�בי� ימי� ֵ�ְְֵ�ְִִֵֵֶָָ�ני
ט�ב �י�� מקצה �היה �בר לפיכ�, אחד; �י�� ְְֶ�ְְְִֵֶֶָָָָָָָואינ�
זה הרי ל�ני, א�ת� הכי� א� � �רא��� ���לד א� ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָרא���,
ח�ה ��ני; �אכל �רא���, ���לדה �יצה �יצד? ְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ�מ�ר.
ל�רקע המח�ר �בר ��ני; יאכל� �רא���, ����ד� ְַַַָ�ְְִִִֵֵֶַַָָָָָוע��
העי� את לכחל מ�ר וכ� ��ני. יאכל �רא���, ְִִֶַָָֹ�ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָ��עקר
�ברי� ��ה חלי. �� �אי� �י על וא� �ני, ט�ב ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ�י��
ימי� �ני אבל �ל��ת; �ל ט�בי� ימי� ��ני ְֲִֵָָ�ְֲִִִִֵֶָָאמ�רי�?
ה� אחד �כי�� ה�, אחת קד�ה � ה�נה רא� �ל ְֵֵֶַַָָ�ְִֶַָָֹט�בי�
אבל �לבד. ה�ת לעני� א�א ה�ברי�, א�� לכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָח��בי�
וכ� ��ני; אס�רה ה�נה, רא� �ל �רא��� ���לדה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�יצה
�יצה ונ�לדה ט�ב, לי�� ה�מ�כה ��ת �זה. ���צא ְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹ�ל
ואפ�� �ביצה. ���צא �ל וכ� ��ני; אס�רה � מה� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�אחד
ל�. ה�מ�כה ���ת �אכל לא �ני, ט�ב �י�� ְְְִֵֵֵַַַָָָָֹנ�לדה
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מקצה‡. �ה�א מ�ני אס�ר, � ט�ב �י�� ���לד ְֶ�ְְְִֵֶֶֶַַָאפר�ח
לאוכלו] תכנ� לא כי מדעתו, מופרש �י��[� ���לד ועגל .ְְֵֶֶַ

�ה�א מ�ני מ�ר; לאכילה, ע�מדת א�� היתה א� � ְִֵֶָ�ְֲִִִֶֶַָָָט�ב
�ב על אגב]מ�כ� זה[� היה � א�� �חט וא�� א��; ְִִִֶַַַָָָָ

נ�לד. ��א �י על א� ט�ב, �י�� מ�ר ְִֶַַָָֹ�ְֵֶֶָ��מעיה

ולנ�ת·. �בא�ת ל�ח��, ח�� ור�ע�ת ���צא�ת ְְְְְֵֶַָָ�המ�ת
ו��חטי� מה� ול�קחי� מ�כני�, א�� הרי � ה�ח�� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָ�ת��
א� � ל�ח�� ח�� ולנ�ת �ר�ע�ת אבל ט�ב. �י�� ְְְֲִֶַָָָא�ת�
ואי� מקצה, �ה� מ�ני א�ת�; ��חטי� אי� ט�ב, �י�� ְְֵֶ�ְְֲִִֵֵֵֶָָ�א�

עליה�. העיר אנ�י ְֲִֵֵֶַַַָ�עת

ט�ב‚. �י�� מ�� �� ���לד קד�י� �המת [ומותרתוכ� ְְֱִֵֶֶַַָָָ
ט�ב,באכילה] י�� מערב עליה �ע�� היתה ולא ה�איל �ְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ

אס�ר לפיכ�, ט�ב. �י�� ל�חט� מ�מי[לרב]אס�ר לרא�ת ְְְְֲִִֵָָָָָ
ט�ב �י�� דעתו]קד�י� לחוות י�יר�[במטרה ��א �זרה � ְְִִֵֵֶַָָָָ

ה�א ר�אה אבל .���� �� ל�חט זה ויב�א �מ�מ�, ְְְֲִֶֶֶַָָָָָֹהחכ�
א�סר. א� מ�יר �למחר ט�ב, י�� מערב ְִֵֵֶֶַַָָה���

מב�רי�„. ואי� מ�כ�, זה הרי � ע�� �מ�מ� ���לד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָ�כ�ר
קבוע]א�ת�[בודקי�] המו� וראה[א� עבר וא� ט�ב; ְְְִַָָָ�י��

��פל �כ�ר וא�כל. ��חט זה הרי וה�יר�, �ב�ר� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָמ�מ�
�רנסה ל� ע��ה אינ�[מאכילו]לב�ר, �הרי � �מק�מ� ְְְֲִֵֵֶֶַָָ

ט�ב. �י�� ל�חיטה רא�י �אינ� מ�ני להעל�ת�, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָיכ�ל
�נ�" ואת וולדה]"א�ת� לב�ר[�בהמה [שאסור��פל� ְְְְֶֶָ
אחד] ביו� ל�חט�לשחט� מנת על הרא��� את מעלה �ְְֲֲִֶֶַַָָָ

�מערי� ��חט�, מנת[מתחכ�]ואינ� על ה�ני את �מעלה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ
�עלי צער מ��� ��רצה; מה� זה אי את ו��חט ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָל�חט�,
והרי ה�ג, מ� ��פלה ח�י� �המת להערי�. ה�יר� ְֲִִֵֶַַַָָ�ְֱֲִִִִֶַַַח�י�,

�דיקה צריכה היא]היא כשרה �י��[א� א�ת� ��חטי� � ְְְֲִִִִָָָ
ותאכל. ��רה, ���צא אפ�ר ות�דק; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָט�ב,
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ואי�‰. מ�כני�, א�� הרי � ���ית וי�ני� ותרנג�לי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָא�זי�
ז��� יו"ט]צריכי� וצ�רי�[מערב על�ה וי�ני ��ב� י�ני אבל . ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵָָָ

�טפיחי� בכתלי�]���נ� הבנויי� חרס �בירה[כלי א� ְְְִִִִִֶָ
'א��[בבני�] ול�מר: מ�ערב לז�� וצרי� מקצה, א�� הרי �ֲֵֵ�ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

לנענע צרי� ואינ� נ�טל'; אני קיניה�]וא�� .[את ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָ

.Â��לאכול]ז �חרי�[חישב �מצא �לבני�, �חרי� ְְְִִִִֵָָָֹֹ
�אני אס�רי�; � �חרי� �מק�� �לבני� לבני� ְְְְְֲֲִִִִִִִֶָָֹ�מק��
וכל ה�', אחרי� וא�� לה�, �רח� ���� א�ת� '��א ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָא�מר:
אס�ר; ה�ל �ל�ה, �מצא �ני� ז�� אס�ר. מ�כ�, ְְְִִֵֵַַָָָָָָֹֹספק
לפני �מצא ה��, �ת�� ז�� מ�רי�. �ני�, �מצא ְְִִִֵֵֵַָָָ�ְְִַָָָֹ�ל�ה
וא� לפרח, יכ�לי� ואינ� ה� א�א ק� �� אי� א� � ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹה��
� א�ה חמ�י� �ת�� זוית �קר� אחר ק� �� ��� �י ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל

המד�ה �אי� מ�רי�; א�� �נגד[מקפ�]הרי א�א מד�ה ֲֵֵ�ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
��וה. ְִֶָק��

.Ê�ביברי�� וע��[בריכות]�גי� ח�ה וכ� �ד�לי�, ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
מגודרי�]��ביברי� מח�ר[מקומות �ה�א �ל � �ד�לי� ְְְִִֵֶֶָָ�ַ

�א�מרי� עד לצודו:]צידה, מצ�דה[החפצי� 'הבא ְְִִֵֶַָָָ
וא� ט�ב; �י�� א�ת� צדי� ואי� מקצה, זה הרי � ְְְְִִֵֶָָ�ְֲֵֶֶ�נצ�ד��'
מ�כ�, זה הרי � מצ�דה צרי� �אינ� וכל יאכל�. לא ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹצד,
���נה ח�ה וכ� א�ת�. וא�כלי� ט�ב �י�� א�ת� ְְְְְְִִִֵֶַָָָוצדי�

לבניה] ק� ��ה�[בנתה ילדיה � לעיר ה�מ�� ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ�פר�ס
צי צריכי� �אינ� מ�ניקט�י� ז���, צריכי� אינ� דה, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָ

עליה�. ְֲֵֶֶַ��ע��

.Á� ט�ב י�� מערב ��רס� ודגי� וע�פ�ת ח�ה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָמצ�ד�ת
מערב ����ד� י�דע �� א� א�א ט�ב, �י�� מה� י�ל ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹלא
�למחר ט�ב, י�� מערב ה�י� א�ת ה��כר ט�ב. ְִֵֵֶֶַַַַַָָי��
נ��ד� ��בר מ�רי�; א�� הרי � �גי� ב� �מצא ְִִֶָָ�ְֲִִִֵֵָָָָה��י�

מ�כני�. ה� והרי ט�ב, י�� ֲִֵֵֵֶֶַָמערב

.Ëמ�כני�[אטו�]�ית �ר�ת מלא ונפחת[לאכילה]�ה�א ְְִִִֵֵֶַַָָ
הכותל] ה�קצה[נשבר על הע�מד ה�חת. מ�ק�� נ�טל ,ְְִֵֵַַַָָ�ְֶ

צרי� � הפקר ה�ר�ת ��ל �ביעית, ��נה ט�ב י�� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמערב
לא[יסמ�]��ר�� וא� נ�טל'; אני �א� ועד 'מ�א� ויאמר: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹֹ

י�ל. לא ִַָֹֹר��,

.È�מא�ת י� א� � ט�ב �י�� לי�ראל ���רה �הביא ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָ��י
�גי� א� ע�פ�ת א� ח�ה �הביא א� ל�רקע, �מח�ר ְִִֵֶַַַַָָָ�ְִִַה�י�
לערב, עד אס�רי� א�� הרי � ���� �� לצ�ד� ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�אפ�ר

��ע�� �כדי המלאכה]וימ�י� לביצוע שמספיק זמ� ;[שיעור ְְְֲִִֵֶַַ
��מ�י� עד לערב, �� מריח אינ� � �� וכ��צא הדס ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָאפ��
א� ל�רקע, �מח�ר ה�י� מא�ת� אי� וא� ��ע��. ְַַַָ�ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַ�כדי
� נ��ד א� נעקר ��אתמ�ל עליו מ�כחת צ�רת� ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�היתה
ל�ח��, מח�� הביא� וא� מ�ר; ה�ח��, מ��� הביא� ְְֱִִִַָ�ְֱִִִַא�
ל�ח��, מח�� זה י�ראל ��ביל וה�א ל�. אס�ר זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָהרי

אחר. לי�ראל ְְִֵֵַָָ�מ�ר

.‡È,�לה�יק אס�ר � ט�ב �י�� ה�קל מ� ���ר� ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָעצי�
נ�לד �ה� לעול�]מ�ני באו כעת לת��[� נ�ר� וא� ; ְְְְִִֵֵֶָָ

ה�ב� ערמת �מ�יק�. מ�כני� עצי� עליה� מר�ה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָה���ר,
א�א[מחס�]וא�צר ט�ב �י�� �ה� מתחילי� אי� � עצי� �ל ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

ה�ב� היה וא� מקצה; �ה� מ�ני מ�ערב, הכי� �� ְְִֶֶֶַָָ�ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָא�
מ�כ�. זה הרי � לא� א�א רא�י אינ� �הרי �ק�צי�, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹמערב

.·Èמ�ואר עצי� מב�עי� ק�ר�ת[שורה]אי� �ל ְְְִִִֵֵֶַָ
לבניה] ה��רה[העומדות מ� ולא מקצה. �ה� מ�ני ,ְִֵֵֶ�ְְִֶַָֹ

����ר� �לי� וכ� נ�לד. �ה�א מ�ני ט�ב, �י�� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָ����רה
מ�יקי� אבל נ�לד; �ה� מ�ני �ה�, מ�יקי� אי� � ט�ב ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�י��
�הרי ט�ב, י�� מערב ����ר� �כלי� א� �למי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶ�כלי�
��קדי� אג�זי� ,�� ���צא מ�ערב. אחרת למלאכה ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָה�כנ�
וא� ט�ב; �י�� �קל�יה� מ�יקי� ט�ב, י�� מערב ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ�אכל�
��� נסחא�ת וי� �קל�יה�. מ�יקי� אי� ט�ב, �י�� ְֵֶָ�ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָאכל�
�הרי �קל�יה�, מ�יקי� אי� מ�ערב, אכל� �א� ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ�ה�,
מ�כני� �ה� מ�ני מ�יקי�, � ט�ב �י�� אכל� וא� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ�הקצ�;

האכל. �ב ֶַַָֹעל

.‚Èרא�י �אינ� מ�ני מקצה, ה�א הרי � רטב ְְִֵֵֶֶָ�ֲֵָֹק��
�� לצל�ת ���ד �מ� לע��ת� ל� אס�ר לפיכ� ְְְְֲִִַַַָָָָלה�קה;

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַָָָֹ��ר.

.„È.�ה� �מ�יקי� ס�ה, לדפני ה�מ�כי� עצי� ִִֶַָָ�ְְְְִִִֵֵַָנ�טלי�
�� מכ�סי� הי� אפ�� ה�דה, מ� עצי� מביאי� אי� ִָָ�ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָאבל

��דה ה�א מג�ב אבל עצי�]מ�ערב; מ�פניו,[מלקט ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ואפ�� ה�חיד, ��ר��ת המכ�סי� מ� �מביאי� .�� ְֲִִִִֶַַָָ�ְְְִִִִַַָ�מדליק

ל�[הרשות]היתה ��היה �בלבד �ירה; ל�� ��א מ�פת ְָָ�ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ
סגירה]��תחת חסר[� וא� ה��ת; �ח�� �ת�� ותהיה , ְְְְְִִֵֶַַַַָָ

מקצה. ה� הרי א��, מ�ל ְֶ�ֲִֵֵֵֶָָאחד

.ÂË�מכ�סי �ה� �י על א� � גפני� ועלי קני� ִָ�ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָעלי
גדר]�קר�� המוק� לעיר מחו� מפ�רת[מקו� �הר�ח �יו� � ְְְֵֵֶֶֶַַַָָ

�בד �לי עליה� ה�יח וא� ואס�רי�; �מפ�רי� ה� הרי ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָ�ְֲִֵֵָא�ת�,
מ�כני�. א�� הרי ט�ב, י�� ֲִֵֵֵֶֶָמערב

.ÊËמס�נת היתה א� � ט�ב �י�� ��תה [נוטה�המה ְְְְִֵֵֶָָָָ�ֶֶ
לאו,למות] וא� ל�לבי�; מח�כ� זה הרי ט�ב, י�� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמערב

יזיז�ה ולא מקצה, זה הרי עליה, �ע�� היתה ולא ְְְִֶֶָֹ�ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹה�איל
לא � ��טמאת �תר�מה ��תה, קד�י� �המת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹמ�ק�מ�.

מ�ק�מ�. ְְִִֶָָיזיז�ה

.ÊÈ�א�ת מ�קי� אי� � מקצה �ה� וח�ה וע�פ�ת ְְִֵֶַָ�ְְִֵֶַָָ�גי�
ל�ח יב�א ��א מז�נ�ת, לפניה� נ�תני� ואי� ט�ב, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ�י��
מ�ני ט�ב �י�� �� לה���� א� לאכל� �אס�ר וכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹמה�.

לטלטל�. אס�ר מקצה, ְְְְֶַָ�ֶ�ה�א

.ÁÈ�חצר� ל� יחד א� � ט�ב י�� מערב עפר ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָה�כניס
�ל �� ולע��ת לטלטל� �מ�ר מ�כ�, זה הרי � זוית ְְְְֲַַָָ�ֲִֵֶֶֶָָקר�
מ�כ�. זה הרי ט�ב, י�� מערב �ה�ק אפר וכ� ֲֵֵֶֶֶַָ�ְְֵֵֶֶָָצרכיו.
�יצה �� לצל�ת �די ח� �ה�א זמ� �ל � ט�ב �י�� ְְְְִֵֵֶַַַָָ�ְֶו�ה�ק
אס�ר � לאו וא� ה�א; א� �עדי� לטלטל�, מ�ר ��ְְְְֲִִֵֶַַָָָ

�קר ל� �היה מי נ�לד. �ה�א מ�ני נע��[יתד]לטלטל�, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ונ�ק�[בקרקע] ט�ב, י�� והעלה[עקרו]מערב ט�ב �י�� ְְְְֱִֵֶֶֶָ

�חח עפר א�ת� היה א� � ��[ר�]עפר מכ�ה זה הרי , ִָָָָָָ�ְֲֵֶֶַַ
יכ�� לא זה הרי עפר, ��� העלה א� אבל ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָֹֹ�מטלטל�;

ט�ב. �י�� ְא�ת�
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ואי�‰. מ�כני�, א�� הרי � ���ית וי�ני� ותרנג�לי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָא�זי�
ז��� יו"ט]צריכי� וצ�רי�[מערב על�ה וי�ני ��ב� י�ני אבל . ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵָָָ

�טפיחי� בכתלי�]���נ� הבנויי� חרס �בירה[כלי א� ְְְִִִִִֶָ
'א��[בבני�] ול�מר: מ�ערב לז�� וצרי� מקצה, א�� הרי �ֲֵֵ�ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

לנענע צרי� ואינ� נ�טל'; אני קיניה�]וא�� .[את ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָ

.Â��לאכול]ז �חרי�[חישב �מצא �לבני�, �חרי� ְְְִִִִֵָָָֹֹ
�אני אס�רי�; � �חרי� �מק�� �לבני� לבני� ְְְְְֲֲִִִִִִִֶָָֹ�מק��
וכל ה�', אחרי� וא�� לה�, �רח� ���� א�ת� '��א ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָא�מר:
אס�ר; ה�ל �ל�ה, �מצא �ני� ז�� אס�ר. מ�כ�, ְְְִִֵֵַַָָָָָָֹֹספק
לפני �מצא ה��, �ת�� ז�� מ�רי�. �ני�, �מצא ְְִִִֵֵֵַָָָ�ְְִַָָָֹ�ל�ה
וא� לפרח, יכ�לי� ואינ� ה� א�א ק� �� אי� א� � ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹה��
� א�ה חמ�י� �ת�� זוית �קר� אחר ק� �� ��� �י ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל

המד�ה �אי� מ�רי�; א�� �נגד[מקפ�]הרי א�א מד�ה ֲֵֵ�ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
��וה. ְִֶָק��

.Ê�ביברי�� וע��[בריכות]�גי� ח�ה וכ� �ד�לי�, ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
מגודרי�]��ביברי� מח�ר[מקומות �ה�א �ל � �ד�לי� ְְְִִֵֶֶָָ�ַ

�א�מרי� עד לצודו:]צידה, מצ�דה[החפצי� 'הבא ְְִִֵֶַָָָ
וא� ט�ב; �י�� א�ת� צדי� ואי� מקצה, זה הרי � ְְְְִִֵֶָָ�ְֲֵֶֶ�נצ�ד��'
מ�כ�, זה הרי � מצ�דה צרי� �אינ� וכל יאכל�. לא ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹצד,
���נה ח�ה וכ� א�ת�. וא�כלי� ט�ב �י�� א�ת� ְְְְְְִִִֵֶַָָָוצדי�

לבניה] ק� ��ה�[בנתה ילדיה � לעיר ה�מ�� ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ�פר�ס
צי צריכי� �אינ� מ�ניקט�י� ז���, צריכי� אינ� דה, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָ

עליה�. ְֲֵֶֶַ��ע��

.Á� ט�ב י�� מערב ��רס� ודגי� וע�פ�ת ח�ה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָמצ�ד�ת
מערב ����ד� י�דע �� א� א�א ט�ב, �י�� מה� י�ל ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹלא
�למחר ט�ב, י�� מערב ה�י� א�ת ה��כר ט�ב. ְִֵֵֶֶַַַַַָָי��
נ��ד� ��בר מ�רי�; א�� הרי � �גי� ב� �מצא ְִִֶָָ�ְֲִִִֵֵָָָָה��י�

מ�כני�. ה� והרי ט�ב, י�� ֲִֵֵֵֶֶַָמערב

.Ëמ�כני�[אטו�]�ית �ר�ת מלא ונפחת[לאכילה]�ה�א ְְִִִֵֵֶַַָָ
הכותל] ה�קצה[נשבר על הע�מד ה�חת. מ�ק�� נ�טל ,ְְִֵֵַַַָָ�ְֶ

צרי� � הפקר ה�ר�ת ��ל �ביעית, ��נה ט�ב י�� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמערב
לא[יסמ�]��ר�� וא� נ�טל'; אני �א� ועד 'מ�א� ויאמר: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹֹ

י�ל. לא ִַָֹֹר��,

.È�מא�ת י� א� � ט�ב �י�� לי�ראל ���רה �הביא ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָ��י
�גי� א� ע�פ�ת א� ח�ה �הביא א� ל�רקע, �מח�ר ְִִֵֶַַַַָָָ�ְִִַה�י�
לערב, עד אס�רי� א�� הרי � ���� �� לצ�ד� ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�אפ�ר

��ע�� �כדי המלאכה]וימ�י� לביצוע שמספיק זמ� ;[שיעור ְְְֲִִֵֶַַ
��מ�י� עד לערב, �� מריח אינ� � �� וכ��צא הדס ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָאפ��
א� ל�רקע, �מח�ר ה�י� מא�ת� אי� וא� ��ע��. ְַַַָ�ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַ�כדי
� נ��ד א� נעקר ��אתמ�ל עליו מ�כחת צ�רת� ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�היתה
ל�ח��, מח�� הביא� וא� מ�ר; ה�ח��, מ��� הביא� ְְֱִִִַָ�ְֱִִִַא�
ל�ח��, מח�� זה י�ראל ��ביל וה�א ל�. אס�ר זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָהרי

אחר. לי�ראל ְְִֵֵַָָ�מ�ר

.‡È,�לה�יק אס�ר � ט�ב �י�� ה�קל מ� ���ר� ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָעצי�
נ�לד �ה� לעול�]מ�ני באו כעת לת��[� נ�ר� וא� ; ְְְְִִֵֵֶָָ

ה�ב� ערמת �מ�יק�. מ�כני� עצי� עליה� מר�ה ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָה���ר,
א�א[מחס�]וא�צר ט�ב �י�� �ה� מתחילי� אי� � עצי� �ל ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

ה�ב� היה וא� מקצה; �ה� מ�ני מ�ערב, הכי� �� ְְִֶֶֶַָָ�ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָא�
מ�כ�. זה הרי � לא� א�א רא�י אינ� �הרי �ק�צי�, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹמערב

.·Èמ�ואר עצי� מב�עי� ק�ר�ת[שורה]אי� �ל ְְְִִִֵֵֶַָ
לבניה] ה��רה[העומדות מ� ולא מקצה. �ה� מ�ני ,ְִֵֵֶ�ְְִֶַָֹ

����ר� �לי� וכ� נ�לד. �ה�א מ�ני ט�ב, �י�� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָ����רה
מ�יקי� אבל נ�לד; �ה� מ�ני �ה�, מ�יקי� אי� � ט�ב ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�י��
�הרי ט�ב, י�� מערב ����ר� �כלי� א� �למי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶ�כלי�
��קדי� אג�זי� ,�� ���צא מ�ערב. אחרת למלאכה ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָה�כנ�
וא� ט�ב; �י�� �קל�יה� מ�יקי� ט�ב, י�� מערב ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ�אכל�
��� נסחא�ת וי� �קל�יה�. מ�יקי� אי� ט�ב, �י�� ְֵֶָ�ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָאכל�
�הרי �קל�יה�, מ�יקי� אי� מ�ערב, אכל� �א� ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ�ה�,
מ�כני� �ה� מ�ני מ�יקי�, � ט�ב �י�� אכל� וא� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ�הקצ�;

האכל. �ב ֶַַָֹעל

.‚Èרא�י �אינ� מ�ני מקצה, ה�א הרי � רטב ְְִֵֵֶֶָ�ֲֵָֹק��
�� לצל�ת ���ד �מ� לע��ת� ל� אס�ר לפיכ� ְְְְֲִִַַַָָָָלה�קה;

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַָָָֹ��ר.

.„È.�ה� �מ�יקי� ס�ה, לדפני ה�מ�כי� עצי� ִִֶַָָ�ְְְְִִִֵֵַָנ�טלי�
�� מכ�סי� הי� אפ�� ה�דה, מ� עצי� מביאי� אי� ִָָ�ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָאבל

��דה ה�א מג�ב אבל עצי�]מ�ערב; מ�פניו,[מלקט ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ואפ�� ה�חיד, ��ר��ת המכ�סי� מ� �מביאי� .�� ְֲִִִִֶַַָָ�ְְְִִִִַַָ�מדליק

ל�[הרשות]היתה ��היה �בלבד �ירה; ל�� ��א מ�פת ְָָ�ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ
סגירה]��תחת חסר[� וא� ה��ת; �ח�� �ת�� ותהיה , ְְְְְִִֵֶַַַַָָ

מקצה. ה� הרי א��, מ�ל ְֶ�ֲִֵֵֵֶָָאחד

.ÂË�מכ�סי �ה� �י על א� � גפני� ועלי קני� ִָ�ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָעלי
גדר]�קר�� המוק� לעיר מחו� מפ�רת[מקו� �הר�ח �יו� � ְְְֵֵֶֶֶַַַָָ

�בד �לי עליה� ה�יח וא� ואס�רי�; �מפ�רי� ה� הרי ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָ�ְֲִֵֵָא�ת�,
מ�כני�. א�� הרי ט�ב, י�� ֲִֵֵֵֶֶָמערב

.ÊËמס�נת היתה א� � ט�ב �י�� ��תה [נוטה�המה ְְְְִֵֵֶָָָָ�ֶֶ
לאו,למות] וא� ל�לבי�; מח�כ� זה הרי ט�ב, י�� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמערב

יזיז�ה ולא מקצה, זה הרי עליה, �ע�� היתה ולא ְְְִֶֶָֹ�ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹה�איל
לא � ��טמאת �תר�מה ��תה, קד�י� �המת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹמ�ק�מ�.

מ�ק�מ�. ְְִִֶָָיזיז�ה

.ÊÈ�א�ת מ�קי� אי� � מקצה �ה� וח�ה וע�פ�ת ְְִֵֶַָ�ְְִֵֶַָָ�גי�
ל�ח יב�א ��א מז�נ�ת, לפניה� נ�תני� ואי� ט�ב, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ�י��
מ�ני ט�ב �י�� �� לה���� א� לאכל� �אס�ר וכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹמה�.

לטלטל�. אס�ר מקצה, ְְְְֶַָ�ֶ�ה�א

.ÁÈ�חצר� ל� יחד א� � ט�ב י�� מערב עפר ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָה�כניס
�ל �� ולע��ת לטלטל� �מ�ר מ�כ�, זה הרי � זוית ְְְְֲַַָָ�ֲִֵֶֶֶָָקר�
מ�כ�. זה הרי ט�ב, י�� מערב �ה�ק אפר וכ� ֲֵֵֶֶֶַָ�ְְֵֵֶֶָָצרכיו.
�יצה �� לצל�ת �די ח� �ה�א זמ� �ל � ט�ב �י�� ְְְְִֵֵֶַַַָָ�ְֶו�ה�ק
אס�ר � לאו וא� ה�א; א� �עדי� לטלטל�, מ�ר ��ְְְְֲִִֵֶַַָָָ

�קר ל� �היה מי נ�לד. �ה�א מ�ני נע��[יתד]לטלטל�, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָ
ונ�ק�[בקרקע] ט�ב, י�� והעלה[עקרו]מערב ט�ב �י�� ְְְְֱִֵֶֶֶָ

�חח עפר א�ת� היה א� � ��[ר�]עפר מכ�ה זה הרי , ִָָָָָָ�ְֲֵֶֶַַ
יכ�� לא זה הרי עפר, ��� העלה א� אבל ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָֹֹ�מטלטל�;

ט�ב. �י�� ְא�ת�



iyilyנו mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ג ּפרק טֹוב יֹום ׁשביתת ¤¤©¦§§¦הלכֹות

.‡� לטלטל� ���ר אפר א� מ�כ�, עפר ל� �היה ְְְַָ�ִֵֶֶֶָָָָָמי
עפר ל� אי� וא� �מ�. �מכ�ה וע��, ח�ה ��חט זה ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהרי
ו�חט, עבר וא� י�חט; לא זה הרי � הרא�י אפר א� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹמ�כ�
ח�ה א� ספק �היא �ר�ה וכ� הערב. עד �מ� יכ�ה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלא
�חט וא� ט�ב; �י�� א�ת� ��חטי� אי� �המה, א� ְְְֲִִִִֵֵַָָָהיא
א� מ�כ� עפר ל� היה אפ�� לערב, עד �מ� יכ�ה לא �ְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
��ה �לפיכ� היא, ו�אית 'ח�ה הר�אה: יאמר ��א ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאפר,

חל��. לה�יר הר�אה ויב�א ט�ב', �י�� ְְְְִֶֶַָָָ�מ�

�מ�·. יכ�ה לא ט�ב, י�� מערב וע�� ח�ה ה��חט ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכ�
�מ� ונתערב ט�ב �י�� וע�� ח�ה �המה �חט ט�ב. ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָ�י��

בזה] מ�כ�[זה עפר ל� היה וא� לערב; עד א�ת� יכ�ה לא ,ְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
�דקירה ה�ל לכ��ת ויכ�ל אפר, �]א� הרי[בבת � אחת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹ
יכ�ה�. ְֵֶַזה

למק��‚. צמר לתל� ל� מ�ר ט�ב, �י�� �המה ְְִִֶֶָֹ�ְְֵֵַָה��חט
�יד� הרגילה]ה��י� הגזיזה מצורת שינוי �בלבד[שהוא � ְְִִַַַָ
יזיז�� שתלש]מ�ק�מ�[ישלפנו]��א הצמר את א�א[� , ְְִִֶֶֶָֹ

ימרט, לא � �ע�� אבל ה��אר; צמר ��אר מס�� �� ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹֹ�ְִֵָָי�אר
�ר�� �ה�א ביד]מ�ני ט�ב.[למרוט �י�� ��ל� ונמצא , ְְְְְִִֵֵֶַָ

��ה„. � ימלח�� לא ט�ב, �י�� ה�המה ע�ר ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹה�פ�יט
אבל אכילה. לצר� ��א מלאכה ע��ה ונמצא ה�א, ְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָֹֹע��ד
ולא י�סד; ולא עליו ��דרס� �די ה�ריסה, �ית לפני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹנ�תנ�
י�נע ��א �די ט�ב, י�� �מחת מ�ני א�א זה �בר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹה�יר�
�מערימי� הע�ר, ��י על לצלי ��ר למלח �מ�ר ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹ�ְִִֹמ��חט.

�מעט[מתחכמי�] מ�א� ��ר מעט מ�לח �יצד? זה; ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ�דבר
.��� הע�ר ��מלח עד �ְִִֶַַָָמ�א�,

מלח‰. צרי� �אינ� לצלי �מ�לח אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ��ה
אי� וכ� הע�ר. על למלח אס�ר לקדרה, אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהר�ה;
��טחי� ואי� �ה�, מה�כי� ואי� החלבי�, את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָמ�לחי�
לאכילה. רא�יי� �אינ� מ�ני � יתד�ת ��י על �ר�ח ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָא�ת�

.Âה�א �יצד ט�ב. �י�� יר�יל לא ה�המה, את ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹה�פ�יט
���ציא �די אחת, מרגל ה��ר �ל ���ציא זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָה�ר�יל?
טרח זה �הפ�ט ���רח מ�ני י�רע; ולא �ל� הע�ר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ�ל

יד �ית לע��ת אס�ר וכ� ל��עד. צר� �� ואי� [כעי��ד�ל, ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָֹ
�דר�ידית] יע�ה ��א � ���י� ��ע�ה וה�א, ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ���ר;

���ר. סימ� לע��ת �מ�ר �חל. ע��ה ֲִַַָָָָ�ְֶֶֹ�ה�א

.Ê�בחמי�]מ�לגי הרגלי�,[שורי� ואת הרא� את ְְְִִֶֶַַָָֹ
מעט]�מהבהבי� ט�פלי�[חורכי� אי� אבל �א�ר; א�ת� ְְְֲֲִִֵַָָָ
�אדמה[מורחי�] ולא �חר�ית מסיריא�ת� חומרי� [שה� ְְְֲִַַָָָֹ

ה�רק,שער] את ��זזי� אי� וכ� �מס�רי�. א�ת� ��זזי� ואי� ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
��[כלי]�תס�רת ��� האכל את מת�ני� אבל ;��� ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ

וע�ב��ת קנרס �ג�� עוקצני]ק�צי�, �תס�רת.[צמח , ְִ�ְְְְִִֶַָָֹ

.Áמערב ע�ה וה�� ט�ב. �י�� �ד�לה ע�ה לל�� ְְְִִֵֶֶַָָָָָָ�מ�ר
ל�� וא� ט�ב; �י�� ח�ה מ��ה מפרי� אי� ט�ב, ְְְִִִֵֶַַָָָָי��
היתה וא� ל�ה�. ונ�תנ� ח�ה מ��ה מפרי� ט�ב, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ�י��
הח�ה; את יב�ל לא � הח�ה ��טמאת א� טמאה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹע�ה
ע�מדת. ל�רפה וז� לאכל, א�א ט�ב �י�� מב�לי� ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ�אי�
קד�י� ��רפי� �אי� ט�ב, �י�� א�ת� ��רפי� אי� ְְְְִִִֵֵֵֶָָָוכ�

מצות ��טמא� קד�י� ��רפת � ט�ב �י�� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ��טמא�
�אינ� מלאכה וע��ת י�ר�", "�א� ��אמר: ְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָע�ה,
ע�ה ואי� תע�ה, ולא ע�ה ,�� וכ��צא אכילה ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹלצר�

וע�ה. תע�ה לא את ֲֲֵֶֶֶַַֹ��חה

.Ëהיה א�ת�. וי�ר� הערב, עד י�יח�ה ב�? יע�ה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�יצד
את יפרי� לא � �חמי� י�יח�ה �א� �סח, �ל ט�ב ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹי��
�� ואחר ה�מאה, הע�ה �ל את יאפה א�א �צק, ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהח�ה

לח�. הח�ה ְִֶֶַַַָיפרי�

.Èפ�רני� א�פי� חרס]אי� ��א[תנור �זרה � חד�ה ְְְֲִִֵֵֶָָָָ
גגו]�פחת מ�מחת[תקלקל]ותפסיד[יפול וי�נע ה�ח�, ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

��רפי� אי� ט�ב. שב�]י�� מכ��י�[טיט אבל וכירי�, ���ר ְְְְֲִִִִֵַַַָ
א�[ממרחי�] �� לאפ�ת אפ�ר אי וא� ��ה�; האפר ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָָאת

�טיט ה���ר �י וס�תמי� מ�ר. �ר�, �� א� א�א �� ְְְִִִַַָ�ְִִֵֶַָָלצל�ת
לג�ל אבל מאמ�. �ר�כ� וה�א, � ה�הר ��סביב�ת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָורפ�

האפר,[לערבב] את לג�ל �מ�ר אס�ר; ט�ב, �י�� ְֵֵֶֶַָָ�ְִָטיט
ה���ר. �י �� ְִִַַֹלס��

.‡È��י� ��מ� א�ת� סכי� אי� � חד�י� וכירי� ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ���ר
מפיגי� ואי� �מטלית. א�ת� �טי� ואי� [מקררי�]ט�ב, ְְְְְִִִִֵֵַָָ

לח�מ� �די �צ�נ� �ה�,[לחזק�]א�ת� לאפ�ת ��ביל וא� ; ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָ
האבני� את מל�ני� אי� לאפ�ת[באש]מ�ר. א� לצל�ת �ְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָ

�פ�רני וא�פי� �מ�יקי� ��ח�מ�. מ�ני חרס]עליה�, ,[תנור ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָ
�אנטיכי ח�י� גדולה]�מח�י� .[יורה ְְְִִִִַַַ

.·È��י מערב ��� �א� � ט�ב �י�� �בינה ע��י� ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָאי�
�כי� אבל טע�. חסר�� �זה אי� ה�בלי�[כותתי�]ט�ב, את ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מלח אבל טעמ�. יפ�ג מ�ערב, א�ת� יד�� �א� � ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ�דר��
��ד�ק א� ה�כ�� ה�ה �� א� א�א ט�ב �י�� נ��� אינ� �ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
מערב ה�לח �חק �א� ����ה; �די ,�� וכ��צא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ�קערה
�רחי� ה�ל�לי� את ��חקי� ואי� טעמ�. יפ�ג לא ט�ב, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָֹי��

ה�בלי�. �כל �מד�כה א�ת� �� א�א ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָ��ה�,

.‚Èהריפ�ת את ��ת�י� תבואה]אי� �מכ��ת[גרגרי ְְְִִֵֶֶֶַָ
ה���י ה�א ��ה קט�ה, �מכ��ת ��ת�י� אבל ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ�ד�לה;
�ה�ב�אה אס�ר; �קט�ה אפ�� י�ראל, �באר� .���ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
אי� ט�ב, י�� מערב א�ת� ��ת�י� וא� היא; ט�בה ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָ��ה�,

הפסד. ְְֵֶָ�כ�

.„È�ר�ד� �י על א� � ט�ב[בנפה]ה�מח י�� מערב ְִִֵֶֶֶֶַַַַ
�י�� �נ�ה �ע� א�ת� מר�די� אי� � ה��י� מ��� ְְְְִִִֵַַַָ�ְִִֵֶַוהסיר

צר�ר �ת�כ� נפל �� א� א�א אדמה]ט�ב, קיס�[רגב א� ְְִֵֵֶַָָָ
ע�] �ר�ד[נסורת �ג�� מ�ר, ��ה, וא� �ה�. ְִֵֶָ�ְְִִֵֶַָָוכ��צא

זה. ����י וכ��צא ה�לח�, ��י על �ר�ד א� ה�פה ְְְִֵֶַָ�ֲִֵֵֵֵֶַַַַָָמאח�רי

.ÂËמליל�ת שפשופ�מ�ללי� באמצעות שבלי� [מקלפי� ְְִִ
�מנ�ח[מקלפי�]�מפרכי�באצבעות] ט�ב, �י�� קטנ��ת ְְְְְִִִֵַַָ

מפיו] אויר בכח יד[מוציא על יד מעט]על �ח�[מעט �כל ְַַָָָֹ
�קנ�� ואפ�� � נפה]וא�כל כעי� �תמח�י[כלי [קערהא� ְְְְֲִֵַַָ

קטנ��תגדולה] ה��רר וכ� �כברה. ולא �נפה לא אבל ,ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֹ
�נפה לא אבל �בתמח�י, �חיק� �דר�� ��רר � ט�ב ְְְְְְְֲֵֵַַָָָֹ�י��

�ט �כברה.ולא ולא בלא ְְְְְִַָָָֹֹ

.ÊË;ה�סלת על מר�ה ��האכל אמ�רי�? �ברי� ְֶֶַַֹ�ְְְֲִִֶֶֶַָָֹ��ה
האכל את ��רר האכל, על מר�ה ה�סלת היתה א� ֵֶֶֶַָָָֹֹ�ְְְֲִֶַָָָֹאבל
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מ� ה�סלת �ברירת טרח היה וא� ה�סלת. את ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ�מ�יח
�י על א� � ה�סלת מ� האכל �רירת מ�רח יתר ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹהאכל

ה�סלת. את �מ�יח האכל את ��רר מר�ה, ְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ�ְֶֶָֹ�האכל

.ÊÈראה�� מ�ני ,��� �מס�נת החר�ל את מס�ני� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָאי�
מס��� וה�א חר�ל, �ל �מס�נת �יצה נ�תני� אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�ב�רר;

המ��רת היתה וא� לשמרי�]מאליו. מ�ר[מסננת �ל�יה, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ�ָ
��ח�ה יתלה לא אבל ט�ב; �י�� יי� ל� ,[ביו"ט]ל�� ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ

את ות�לה �מערי� �חל. ע��ה �ה�א �דר� יע�ה ְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹ��א
�� ואחר ר��ני�; �� ות�לה ר��ני�, �� לתל�ת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָהמ��רת

�מרי�. לת�כ� ְְִֵָָנ�ת�

רביעי יו�

ד ּפרק טֹוב יֹום ׁשביתת ¤¤©¦§§¦הלכֹות

מ�‡. ולא העצי�, מ� לא הא� את מ�ציאי� ְִִִִִֵֵֵֶָָֹֹאי�
א� �ז� ז� א�ת� �ח�ככי� �ג�� � ה��כ�ת מ� ולא ְְְֲִִִֶַַָָָָָֹהאבני�,
�ה�א �י�תר החד ה�פט וכ� הא�; ��צא עד �ז�, ז� ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמ�י�
א� ק�ה ז� �לי א� ���לק, עד א�ת� ��נידי� ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ��י�,
עד ה�מ� עי� �נגד א�ת� ���יחי� מי�, מלאה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָזכ�כית

נגה� זה[קרנה]��חזר �ל � וי�לק �� וכ��צא ל���� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
א�א ט�ב �י�� ה�ר ��א ט�ב; �י�� אס�ר �� ְֶַָ�ְְֵֶַָֹוכ��צא
�הרי אס�ר, א� להמציא אבל מצ�יה, מא� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָלהבעיר

ט�ב. י�� מערב א�ת� להמציא ְְְִֵֶֶֶַָאפ�ר

לצר�,·. ��א ט�ב �י�� הבערה �ה�רה �י על ְְְְֶֶַָָָֹֹ�ִֶַַא�
� אכילה לצר� הבערה אפ�� הא� את לכ��ת ְְֲֲִֶָָֹ�ְֲִֵֶַָָאס�ר
�אי� �כ�� �לל; אכילה צר� �� ואי� מלאכה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ�ה���י
ל�קה, � ��ה וא� ה�ר. את מכ�י� אי� �� הא�, את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמכ�י�

�נה. א� �ארג ְִֶַָָָ�מי

מס�קי�‚. ה�ר[נוטלי�]אי� �י הפתילה]את למעלה[� ְְְְִִֵֵֶַַַָ
ח�ת� ואינ� מ��ה. ה�מ� את מסירי� ואי� ��כ�ה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ�די

נ�פ� אבל �כלי, ה�תילה רא� �יד�.[מוע�]את רא�� את ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
אחזה ��א ע� �ל � �מד�רה �הדלקה עצי� �ל ְְְֲִֵֶָָָָָֹ�ִֵֶֶָ�ֲאג�ה
ה�ר. מ� �מ� למסיר ד�מה ואינ� ל�מט�, מ�ר הא� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָ�ֵָב�

ט�ב,„. �י�� ממ�� לה�יל �די ה�לקה את מכ�י� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָאי�
מכ�י� ואי� וי�צא. מ�יח�, א�א ���ת; מכ�י� �אי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�דר�
א� �לי, עליו ��פה א�א ה��ה, ת�מי� מ�ני ה�ר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאת
וא� אחר. לבית מ�ציא� א� ה�ר, לבי� �ינ� מחיצה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָע��ה
לכ��ת; אס�ר זה הרי א��, מ�ל אחת לע��ת יכ�ל ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָאינ�

מאליה. ��כ�ה עד ל���, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָואס�ר

��א‰. ��זרי� ואי� ד�לק, וה�א ה�ר את לטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ�מ�ר
�י�� �� וכ��צא ה�קל ��י על ה�ר את לה�יח ואס�ר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָיכ�ה.

ט�ב. �י�� �מח�ר לה���� יב�א ��א ְָ�ְְְִִֵֶַָָט�ב,

.Âקטרת� מע�ני� גחלי�]אי� על בשמי� פיזור �י��[ע"י ְְְְִִֵֶַֹ
צרי� ואי� ;�� להריח ואפ�� � מכ�ה �ה�א מ�ני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָט�ב,

לג�ר ה�לי�[לבש�]ל�מר ואת ה�ית העש�]את ,[ע"י ְְִִֵֵֶֶַַַַַ
��כ�ר� �די ה�ר�ת �חת לע�� �מ�ר אס�ר. ְְ�ְְֵֵֵֶַַַַָ�ֶָ�ה�א
את �ממ�קי� הא�. על ��ר לצל�ת ���ר �מ� ְְְִִֵֶַַָָָָ�ְֲִֶַָלאכילה,
מ�ני ע�, �ל �גחלת לא אבל � מ�כת �ל �גחלת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהחר�ל

�תע�� ��א �די הע� את מכ�י� ואי� מכ�ה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ�ה�א
ה�ית. א� ְִֵַַַָה�דרה

.Êמ��ח� נ�פחי� האש]אי� ��א[להגדיל �די ט�ב, �י�� ְְְְִֵֵֶַַֹ
��פ�פרת נ�פחי� אבל ע��י�; �הא�ני� �דר� ְְֲִִִִֶֶָָ�ְֲֶֶֶֶַָיע�ה

��דלי�[קנה] ואי� �חמי�, ע��י� אי� את[שוזרי�]. ְְִִִֵֵֶֶָ
מהבהבי� ולא מעט]ה�תילה, ח�תכי�[חורכי� ולא א�ת�, ְְְְְְֲִִִַַָָֹֹ

��מ� א�ת� ו��רה ��ד ממעכ� אבל �כלי; ל�ני� ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָא�ת�
ונמצאת �אמצע, �מדליק נר�ת �ני �י� א�ת� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ�מ�יחי�

נר�ת. �ני �פי נחלקת ְְְְִִֵֵֶֶֶַָה�תילה

.Áלצל�ת ה�יר את ח�תכי� ואי� החר� את ��ברי� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָאי�
לצל�ת ���ד �מ� לע��ת� ה�נה את ��צעי� ואי� ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָעליה�,

��רצ�[בשר]�� ���ד �ה�א[התעק�]מליח. �י על א� � ְִִִֶֶַַַַַָ
�ה� �לי� �ני א�ת�. מת�ני� אי� �יד�, לפ�ט� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָיכ�ל
� ��ס�ת �ני א� נר�ת �ני �ג�� ע��ת�, �תח�ת ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָ�ְמח�רי�

�לי. מת�� �ה�א מ�ני ל�ני�, א�ת� ��חתי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָאי�

.Ë�מח�ד אבל ,��� ���חזת ה��י� את מ�חיזי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאי�
זה �בר מ�רי� ואי� אב�; א� חר� ��י על א� הע� ��י ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעל
�ברי� ��ה �מ�חזת. לח�ד� יב�א� ��א �די ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלר�י�,
א� אבל ��פ�מה; א� �דחק לח�� ���כ�לה ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָֹֹאמ�רי�?
על אפ�� א�ת� מ�חיזי� אי� � �לל לח�� יכ�לה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹאינ�
אסר� זה �מ�ני �מ�חזת. לה�חיז� יב�א ��א ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהע�,

�היה[לבדוק]לרא�ת ��א ט�ב, �י�� האר� לע� ס�י� ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
�גימת�', מ��� ,�� ל�חט אס�ר 'ז� ל�: ויאמר ְְְְִִִַָָָָָֹֹ�ג�מה,
הרי לעצמ�, ה��י� �ראה וחכ� �מ�חזת. ויח�ד�ה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָויל�

האר�. לע� מ�איל� ְְִֶֶַַָָָזה

.È��קר� לא ט�ב, �י�� עצי� מב�עי� ולא[גרז�]אי� ְְְְִִֵֵַֹ�ְְֹֹ
�מגרה ולא �קפיס[משור]�מ�ל א�א קצבי�], ;[סכי� ְְְְִִֵֶַָָָָֹ

�קר��. �ה�א מ�ני הרחב ��ד לא אבל ,��� החד ְֹ�ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ�ב�ד
�ה�א �דר� יע�ה ��א ?�� וכ��צא �קר�� אסר� ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַֹֹ�ְְְָָָול�ה
ט�ב. י�� מערב לב�ע ל� היה אפ�ר �הרי �חל, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹע��ה
�ע� ��פ�ע �אפ�ר מ�ני �לל? ה���ע נאסר לא ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹול�ה
ה�יר� לפיכ� מ�ב�ל; וי�נע להבעיר�, יכ�ל ולא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹעבה
ה�ע� מ�ה � לזה ה��מי� ה�ברי� וכל ����י. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָלב�ע

�אסר�. מה ואסר� �ה�יר�, מה �ה� ְְְִִִִֶֶֶַַָָָה�יר�

.‡Èא�ד מה� ל�ל העצי� �י� א�ה ת�נס [קרשלא ִִִִֵֵֵֵֶָָָֹֹ
התנור] ולאלגריפת ה�דרה את ס�מכי� ואי� .�� ְְְְְִִֵֵֶַָֹלצל�ת
�בקעת לטלטל[חתיכה]ה�לת ה�יר� ��א ק�רה; �ל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

�לבד. לה�קה א�א ט�ב, �י�� ְְְִִֵֶַַָָָעצי�

.·È�י��[פותחי�]מס�קי� א�ת� �מחזירי� חנ��ת �ריסי ְְְֲִִֵַ�ְְִִַָ
ולא החנ�ת, מ� לה� צרי� �ה�א �בלי� ���ציא �די ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹט�ב,
לה� ���� אמ�רי�? �ברי� ��ה ט�ב. י�� מ�מחת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָי�נע
�זרה אס�ר, � ה�ד מ� ציר לה� י� אבל �אמצע; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָציר

יתקע ��ית[בחוזק]��א אפ�� ע�ר, �ל ציר לה� ו�אי� . ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
להחזיר. ְְִַָ�מ�ר

.‚È�מפ�לי �ה� חלקי�]�לי� מכמה �ג��[מורכבי� , ְִֵֵֶ�ְִָ
� חתיכ�ת חתיכ�ת �ה� ו�לח� וכ�א חלי�ת �ל ְֲֲִִֵֶָ�ְְְִֵ�ְֶָמנ�רה

יתקע[מרכיבי�]מעמידי� ��א וה�א ט�ב, �י�� א�ת� ְְְֲִִִֶַַָֹ
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מ� ה�סלת �ברירת טרח היה וא� ה�סלת. את ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ�מ�יח
�י על א� � ה�סלת מ� האכל �רירת מ�רח יתר ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹהאכל

ה�סלת. את �מ�יח האכל את ��רר מר�ה, ְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ�ְֶֶָֹ�האכל

.ÊÈראה�� מ�ני ,��� �מס�נת החר�ל את מס�ני� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָאי�
מס��� וה�א חר�ל, �ל �מס�נת �יצה נ�תני� אבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�ב�רר;

המ��רת היתה וא� לשמרי�]מאליו. מ�ר[מסננת �ל�יה, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ�ָ
��ח�ה יתלה לא אבל ט�ב; �י�� יי� ל� ,[ביו"ט]ל�� ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ

את ות�לה �מערי� �חל. ע��ה �ה�א �דר� יע�ה ְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹ��א
�� ואחר ר��ני�; �� ות�לה ר��ני�, �� לתל�ת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָהמ��רת

�מרי�. לת�כ� ְְִֵָָנ�ת�

רביעי יו�

ד ּפרק טֹוב יֹום ׁשביתת ¤¤©¦§§¦הלכֹות

מ�‡. ולא העצי�, מ� לא הא� את מ�ציאי� ְִִִִִֵֵֵֶָָֹֹאי�
א� �ז� ז� א�ת� �ח�ככי� �ג�� � ה��כ�ת מ� ולא ְְְֲִִִֶַַָָָָָֹהאבני�,
�ה�א �י�תר החד ה�פט וכ� הא�; ��צא עד �ז�, ז� ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמ�י�
א� ק�ה ז� �לי א� ���לק, עד א�ת� ��נידי� ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ��י�,
עד ה�מ� עי� �נגד א�ת� ���יחי� מי�, מלאה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָזכ�כית

נגה� זה[קרנה]��חזר �ל � וי�לק �� וכ��צא ל���� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
א�א ט�ב �י�� ה�ר ��א ט�ב; �י�� אס�ר �� ְֶַָ�ְְֵֶַָֹוכ��צא
�הרי אס�ר, א� להמציא אבל מצ�יה, מא� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָלהבעיר

ט�ב. י�� מערב א�ת� להמציא ְְְִֵֶֶֶַָאפ�ר

לצר�,·. ��א ט�ב �י�� הבערה �ה�רה �י על ְְְְֶֶַָָָֹֹ�ִֶַַא�
� אכילה לצר� הבערה אפ�� הא� את לכ��ת ְְֲֲִֶָָֹ�ְֲִֵֶַָָאס�ר
�אי� �כ�� �לל; אכילה צר� �� ואי� מלאכה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ�ה���י
ל�קה, � ��ה וא� ה�ר. את מכ�י� אי� �� הא�, את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמכ�י�

�נה. א� �ארג ְִֶַָָָ�מי

מס�קי�‚. ה�ר[נוטלי�]אי� �י הפתילה]את למעלה[� ְְְְִִֵֵֶַַַָ
ח�ת� ואינ� מ��ה. ה�מ� את מסירי� ואי� ��כ�ה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ�די

נ�פ� אבל �כלי, ה�תילה רא� �יד�.[מוע�]את רא�� את ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
אחזה ��א ע� �ל � �מד�רה �הדלקה עצי� �ל ְְְֲִֵֶָָָָָֹ�ִֵֶֶָ�ֲאג�ה
ה�ר. מ� �מ� למסיר ד�מה ואינ� ל�מט�, מ�ר הא� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָ�ֵָב�

ט�ב,„. �י�� ממ�� לה�יל �די ה�לקה את מכ�י� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָאי�
מכ�י� ואי� וי�צא. מ�יח�, א�א ���ת; מכ�י� �אי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�דר�
א� �לי, עליו ��פה א�א ה��ה, ת�מי� מ�ני ה�ר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאת
וא� אחר. לבית מ�ציא� א� ה�ר, לבי� �ינ� מחיצה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָע��ה
לכ��ת; אס�ר זה הרי א��, מ�ל אחת לע��ת יכ�ל ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָאינ�

מאליה. ��כ�ה עד ל���, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָואס�ר

��א‰. ��זרי� ואי� ד�לק, וה�א ה�ר את לטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ�מ�ר
�י�� �� וכ��צא ה�קל ��י על ה�ר את לה�יח ואס�ר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָיכ�ה.

ט�ב. �י�� �מח�ר לה���� יב�א ��א ְָ�ְְְִִֵֶַָָט�ב,

.Âקטרת� מע�ני� גחלי�]אי� על בשמי� פיזור �י��[ע"י ְְְְִִֵֶַֹ
צרי� ואי� ;�� להריח ואפ�� � מכ�ה �ה�א מ�ני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָט�ב,

לג�ר ה�לי�[לבש�]ל�מר ואת ה�ית העש�]את ,[ע"י ְְִִֵֵֶֶַַַַַ
��כ�ר� �די ה�ר�ת �חת לע�� �מ�ר אס�ר. ְְ�ְְֵֵֵֶַַַַָ�ֶָ�ה�א
את �ממ�קי� הא�. על ��ר לצל�ת ���ר �מ� ְְְִִֵֶַַָָָָ�ְֲִֶַָלאכילה,
מ�ני ע�, �ל �גחלת לא אבל � מ�כת �ל �גחלת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהחר�ל

�תע�� ��א �די הע� את מכ�י� ואי� מכ�ה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ�ה�א
ה�ית. א� ְִֵַַַָה�דרה

.Êמ��ח� נ�פחי� האש]אי� ��א[להגדיל �די ט�ב, �י�� ְְְְִֵֵֶַַֹ
��פ�פרת נ�פחי� אבל ע��י�; �הא�ני� �דר� ְְֲִִִִֶֶָָ�ְֲֶֶֶֶַָיע�ה

��דלי�[קנה] ואי� �חמי�, ע��י� אי� את[שוזרי�]. ְְִִִֵֵֶֶָ
מהבהבי� ולא מעט]ה�תילה, ח�תכי�[חורכי� ולא א�ת�, ְְְְְְֲִִִַַָָֹֹ

��מ� א�ת� ו��רה ��ד ממעכ� אבל �כלי; ל�ני� ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָא�ת�
ונמצאת �אמצע, �מדליק נר�ת �ני �י� א�ת� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ�מ�יחי�

נר�ת. �ני �פי נחלקת ְְְְִִֵֵֶֶֶַָה�תילה

.Áלצל�ת ה�יר את ח�תכי� ואי� החר� את ��ברי� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָאי�
לצל�ת ���ד �מ� לע��ת� ה�נה את ��צעי� ואי� ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָעליה�,

��רצ�[בשר]�� ���ד �ה�א[התעק�]מליח. �י על א� � ְִִִֶֶַַַַַָ
�ה� �לי� �ני א�ת�. מת�ני� אי� �יד�, לפ�ט� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָיכ�ל
� ��ס�ת �ני א� נר�ת �ני �ג�� ע��ת�, �תח�ת ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָ�ְמח�רי�

�לי. מת�� �ה�א מ�ני ל�ני�, א�ת� ��חתי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָאי�

.Ë�מח�ד אבל ,��� ���חזת ה��י� את מ�חיזי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאי�
זה �בר מ�רי� ואי� אב�; א� חר� ��י על א� הע� ��י ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעל
�ברי� ��ה �מ�חזת. לח�ד� יב�א� ��א �די ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלר�י�,
א� אבל ��פ�מה; א� �דחק לח�� ���כ�לה ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָֹֹאמ�רי�?
על אפ�� א�ת� מ�חיזי� אי� � �לל לח�� יכ�לה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹאינ�
אסר� זה �מ�ני �מ�חזת. לה�חיז� יב�א ��א ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהע�,

�היה[לבדוק]לרא�ת ��א ט�ב, �י�� האר� לע� ס�י� ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
�גימת�', מ��� ,�� ל�חט אס�ר 'ז� ל�: ויאמר ְְְְִִִַָָָָָֹֹ�ג�מה,
הרי לעצמ�, ה��י� �ראה וחכ� �מ�חזת. ויח�ד�ה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָויל�

האר�. לע� מ�איל� ְְִֶֶַַָָָזה

.È��קר� לא ט�ב, �י�� עצי� מב�עי� ולא[גרז�]אי� ְְְְִִֵֵַֹ�ְְֹֹ
�מגרה ולא �קפיס[משור]�מ�ל א�א קצבי�], ;[סכי� ְְְְִִֵֶַָָָָֹ

�קר��. �ה�א מ�ני הרחב ��ד לא אבל ,��� החד ְֹ�ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ�ב�ד
�ה�א �דר� יע�ה ��א ?�� וכ��צא �קר�� אסר� ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַֹֹ�ְְְָָָול�ה
ט�ב. י�� מערב לב�ע ל� היה אפ�ר �הרי �חל, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹע��ה
�ע� ��פ�ע �אפ�ר מ�ני �לל? ה���ע נאסר לא ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹול�ה
ה�יר� לפיכ� מ�ב�ל; וי�נע להבעיר�, יכ�ל ולא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹעבה
ה�ע� מ�ה � לזה ה��מי� ה�ברי� וכל ����י. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָלב�ע

�אסר�. מה ואסר� �ה�יר�, מה �ה� ְְְִִִִֶֶֶַַָָָה�יר�

.‡Èא�ד מה� ל�ל העצי� �י� א�ה ת�נס [קרשלא ִִִִֵֵֵֵֶָָָֹֹ
התנור] ולאלגריפת ה�דרה את ס�מכי� ואי� .�� ְְְְְִִֵֵֶַָֹלצל�ת
�בקעת לטלטל[חתיכה]ה�לת ה�יר� ��א ק�רה; �ל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

�לבד. לה�קה א�א ט�ב, �י�� ְְְִִֵֶַַָָָעצי�

.·È�י��[פותחי�]מס�קי� א�ת� �מחזירי� חנ��ת �ריסי ְְְֲִִֵַ�ְְִִַָ
ולא החנ�ת, מ� לה� צרי� �ה�א �בלי� ���ציא �די ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹט�ב,
לה� ���� אמ�רי�? �ברי� ��ה ט�ב. י�� מ�מחת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָי�נע
�זרה אס�ר, � ה�ד מ� ציר לה� י� אבל �אמצע; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָציר

יתקע ��ית[בחוזק]��א אפ�� ע�ר, �ל ציר לה� ו�אי� . ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
להחזיר. ְְִַָ�מ�ר

.‚È�מפ�לי �ה� חלקי�]�לי� מכמה �ג��[מורכבי� , ְִֵֵֶ�ְִָ
� חתיכ�ת חתיכ�ת �ה� ו�לח� וכ�א חלי�ת �ל ְֲֲִִֵֶָ�ְְְִֵ�ְֶָמנ�רה

יתקע[מרכיבי�]מעמידי� ��א וה�א ט�ב, �י�� א�ת� ְְְֲִִִֶַַָֹ
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ה��א,[בחוזק] �ית �ל אבני� �כלי�. �ני� �אי� לפי ;ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
לצ�ד� �מ���[לסדר�]מ�ר ה�א, עראי �ני� ט�ב; �י�� �ְְְְֲִִַַַָָ

�זר�. לא ְְָֹ�ב�ד�

.„È,�העצי ע�ר� ��ה�א � ט�ב �י�� מד�רה ְְְִֵֵֶֶָָָהע��ה
מ�ני ה�ערכה, ��ס�ר עד זה ��י על זה מ�יח ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָאינ�
א�א אס�ר; עראי, �ני� �ה�א �י על א� �ב�נה; ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ��ראה
מ�יח �יצד? ����י. ע�ר� א� �ער��ב, העצי� ��פ� ְְְִִִִֵֵֵֵַַַָא�
�ה�א עד �ח�יו, ואחר �ח�יו אחר �מ�יח למעלה, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָע�

לאר�. ִֶַַָָמ�יע

.ÂË;ח�יה� האבני� �מכניס א�ת�, א�חז � ה�דרה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכ�
א�חז � ה��ה וכ� האבני�. ��י על י�יח�ה לא ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאבל
�יצי� אפ�� �ח�יה�. הרגלי� �מכניס למעלה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָה�ר�י�
�מ� ��עמד� עד ��רה ��י על ��רה א�ת� יעמיד לא �ְְֲִֵֶַַַַַַָָָֹ
���צא �ל וכ� למ�ה. מ�עלה ויתחיל י��ה א�א ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמג�ל,

���י. צרי� ִִֶָָ�זה,

.ÊË�ה� �י על א� ��המה, ה�תלי� זב�בי� ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָמסירי�
ח��רה בהסרת�]ע��י� ה�המה[בבהמה את מי�די� ואי� . ְְְְִִֵֵֶַַַָָ

מסעדי� אבל ט�ב, אותה]�י�� ��לד[מסייע� א�חז �יצד? . ְְֲֲִֵֵַַַָָָ
�חטמ� ל� ונ�פח לאר�, י�ל מסתימתו]��א ,[לפותחו ְְְִֵֶֶַָָָֹֹ

ה�לד את ורחקה טה�רה, �המה היתה �יו. לת�� �ד ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָונ�ת�
לז�� מ�ר ��ל[לשפו�]� ול�� עליו, [מלאמ�לית� �ְְְִִִֵֵַָָָָָ

�אגרו�] ה�מאה אבל עליו; ��רח� �די �רחמ�, ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמלח
צריכה �אינ� לפי ,�� ל� לע��ת עודאס�ר מקרבתו [אינה ְְֲִִֵֵֶַָָָָ
הוולד] שריחקה .אחר

.ÊÈ��י� א�ת� מט�ילי� אי� ט�ב, י�� מערב ��טמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ�לי
�טמאת� א�ת� י�הה ��א �זרה, � ביו"ט]ט�ב ;[להטבילו ְְְֵֶֶַָָ�ְָ

ה�לי את מט�יל � ��� מי� להט�יל צרי� היה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָוא�
ורצה לתר�מה טה�ר �היה �לי ח���. ואינ� ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָ�מימיו,
�זה, ���צא �ל וכ� להט�יל�; מ�ר לקד�, ְְְִֵֵֶַַָָֹ�ְְְִֶַֹלהט�יל�

ה�על�ת �אר .[חומרות]מ�ביל�ת ְְֲִִַַָ

.ÁÈ.ט�ב �י�� א�ת� מט�ילי� ט�ב, �י�� ��טמא ְְְְְִִִִֶַָ�לי
י��נטמ מערב ה�מאה ולד �ה� טמאי� �מ�קי� ה�לי א ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ�ְֵֶֶָ

מ� טה�ר �ה�א לפי ט�ב, �י�� א�ת� מט�ילי� � ְְְִִִִֶַָט�ב
�מדלי� �מק�מ�. ��ת�אר �מ� מי�]ה��רה, �דלי[שואבי� ְְְְְִִִִִֵֶַַָָ

להחלי�, �גדי� ל� �אי� נ�ה מאליו. טה�ר וה�א ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,
�בגדיה. וט�בלת ְְֲִֶֶֶֶֶַָָמערמת

.ËÈמ�ח �זרת מ��� ט�ב, �י�� אסר� ר�י� ְְְְִִִִֵַַָָָ�ברי�
�מי� ��סקי� אי� �יצד? מחיר]�ממ�ר. ��ח�ה[מסכמי� ְְְִִִִֵֵַַָָָ

ז� �ו�ת �המ�ת ��י מביא א�א ט�ב, �י�� ה�המה ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָעל
�למחר �יניה�; �מח�קי� מה� אחת את ו��חטי� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלז�,
חלק�. �מי נ�ת� ואחד אחד וכל �נ�ה, �מי ��ה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָי�דעי�
וא�ה �סלע 'אני זה: יאמר לא �יניה�, מח�קי� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ�כ�ה�
�לי�, נ�טל זה א�א �מי�; �� מז�ירי� �אי� � ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ���י�'

רביע. ְְִֶַוזה

.Î�מ��יחי �אי� �מאזני�, י�קל� לא מח�קי�, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹ��ה�
��ר[משתמשי�] �� ל�� אפ�� ע�ר; �ל מאזני� ְְֲִִִִֵַַָָָָֹ�כ�

מ�ני �ל�יי�, ה�אזני� הי� א� אס�ר, העכ�רי� מ� ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹל�מר�
א�� וט�ח מאזני�. �כ� ���קל אס�ר[מומחה]��ראה , ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹ�ָָ

מטילי� ואי� מי�. מלא �כלי ל�קל ואס�ר �יד�. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹֹל�קל
��ר[גורלות]חל�י� על חל�י� מטילי� אבל ה�נ�ת; על ְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָ

ה�צוה. לח�ב �די ט�ב, �י�� ְְְְֳִִֵֵַַַָָה�ד�י�

.‡Î:א�א ��ר', �דינר לי ��' לט�ח: אד� יאמר ְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֹלא
על ח���� ע��י� �למחר חלק'; 'חצי א� חלק' לי ��'ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
א�א �מ�קל; א� �מ�ה, החנ�ת מ�על י�ח לא וכ� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹ�וי�.
�למחר זה', �לי לי 'מ�א לחנוני: א�מר ע��ה? ה�א ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�יצד
� ימ�א�� למידה, המיחד �לי היה ואפ�� �וי�. ל� ְְְִֶַָָ�ְְְֲִִִֵַַָָנ�ת�

מ�ה. �� ל� יז�ר ��א ְְִִֵֶָֹֹוה�א,

.·Îא�� ��ביל לקדרה, ונ�ת� �בלי� מ�דד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹה�ח���
לא וכ� לע�ה. קמח �מד לא הא�ה, אבל �ב�יל�; ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹיפסיד
ל�. ונ�ת� מ�ער א�א �המ��, לפני �ע�רי� אד� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹימד

.‚Îל� וכ� �מני�, ואג�זי� �יצי� החנוני מ� ל�ח ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ��מ�ר
סכ�� ולא �מי�, �� ל� יז�ר ��א �בלבד � �ה� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ���צא

�� נ��ה �היה הרי ה�ני�? סכ�� �יצד [החנווני]מני�. ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
ט�ב: �י�� ל� יאמר לא � אג�זי� ע�רה א� ר��ני� ְֱֲֲִִִַָָָָֹֹע�רה
ל�קח א�א ע�רי�'; אצלי ל� ��היה �די ע�רה לי ��'ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

ח����. ע��ה �למחר ְְְֶֶָָָסת�,

.„Î���ה אצל א� אצל�, הרגיל ר�עה אצל אד� ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָה�ל�
חיי�] בעלי �המה[מפט� מ��� ול�קח אצל�, ְְְִִֵֵֶֶַָָָהרגיל

�מי�, �� ל� יז�ר ��א וה�א � ��רצה מה וכל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹוע�פ�ת,
מני�. סכ�� ְְְִָֹולא

.‰Îאמר� �א� ��י�; א�ת� ��בעי� ט�ב, י�� ְְִִִֶַַַַָָֹהלואת
נמנע ונמצא �ל��, ל� נ�ת� אינ� � לה�בע נ�נה ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹלא

ט�ב. י�� ְִִַמ�מחת

.ÂÎט�ב �י�� �מע�ר�ת �ר�מה מג�יהי� �אי� �י על ְְְְִִִֵֶַַַַַָא�
מאמ�, �הג�יה� �מע�ר�ת �ר�מ�ת ל� הי� א� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ���ת,

צרי ואי� ט�ב; �י�� ל�ה� מ�ליכ� זה ח�ההרי ל�מר � ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
וג�אי ט�ב. �י�� ל�ה� ���ליכי� וקבה, �לחיי� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ�זר�ע
מכריזי� יהי� ולא ט�ב; �י�� החצר�ת מ� ��בי� ְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹצדקה
לת�� ונ�תני� �צנעה, ��בי� א�א �חל, ��כריזי� ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹ�דר�

עצמ�. �פני ��כ�נה �כ�נה לכל �מח�קי� ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָחיק�,

ה ּפרק טֹוב יֹום ׁשביתת ¤¤©¦§§¦הלכֹות

��א‡. אפ�� ט�ב, �י�� ה�צאה �ה�רה �י על ְְֲִֶָָָֹ�ִֶַַא�
�חל, ע��ה �ה�א �דר� �ד�ל�ת מ�א�ת י�א לא ְְְְִֶֶֶֶֶַָָֹֹֹלצר�,
�יצד? מ�ר. ל���ת, אפ�ר אי וא� ל���ת; צרי� ֵַָ�ְְְְִִִֶֶַַָָָא�א
�בק�ה �סל יביא� לא � למק�� מ�ק�� יי� ��י ָ�ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָֹה�ביא

לפניו[שק] א� �תפ� על ה�א מביא אבל ה��לי�[בידיו], . ְְֲִִֵֵַַָָָ
מ�ליכ� אבל לאח�ריו, ה��ה את יפ�יל לא � ה�ב� ֲֲִַָָָָ�ְִֶֶֶֶַַַֹאת

ְָ�יד�.

על·. א�ת� י�א �מ�ט, א�ת� ל�א ��ר�� מ�א�ת ְְְִִֵֶַַַָָָָָָוכ�
על א�ת� י�א מאח�ריו, א�ת� ל�א ו��ר�� מאח�ריו; ���ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
לפניו, �ידיו א�ת� י�א ה�ת�, על לה��א ו��ר�� ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ�תפ�;
ה��א. מ���י �זה ���צא �ל וכ� �גד. עליה� יפר� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹא�
�ברי� ��ה �דר��. �מביא נ��א ל���ת, אפ�ר אי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָוא�
לא � �המה ��י על אבל האד�; על �נ��א ְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָֹאמ�רי�?

�חל. ע��ה �ה�א �דר� יע�ה ��א �לל, ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹיביא

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

י�צא‚. ה��מא ואי� �מ�ל, ה�המה את מנהיגי� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאי�
�ת�רמל� הר�עה ולא �כ�א[ילקוטו]�מקל�, י�צאי� ואי� . ְְְְְְְְְִִֵֵֶַָֹ
הא�ה ואחר האי� הכסא]אחר ע� אות� נושאי� ,[לא ְִִַַַַָָָ

ר�י� �הי� ואי� �חל; ע��ה �ה�א �דר� יע�ה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ��א
ל� המדרש]צריכי� בבית דרשתו �כ�א[לשמוע י�צאי� , ְְְִִִִֵ

�א�רי�� אפ�� ה�ת�, על א�ת� �מ�ציאי� [כסאאחריו, ְְֲֲִִִִֵַַַַָָ
ביריעות] .מכוסה

ל��ב�,„. מ��ב� ��ב� �ל ה��� את מ�ליכי� ְִֶָָָָ�ִִֵֶַאי�
מ�ליכ�'; ה�א ��� 'לת�� יאמר�: ��א � הר�י� ְְְִִִֵֶַַַָָֹ�ר��ת
�אסר� מק�� ��ל �י על א� מ�ליכ�. ה�חיד, �ר��ת ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָאבל
�א� אס�ר, חדרי� �חדרי אפ�� העי�, מראית מ�ני ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָחכמי�

ט�ב. י�� �מחת מ�ני ְְִִִִֵַה�יר�,

אחר‰. למק�� לפ��ת� וצר� ,��� על �ר�ת ל� �הי� ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָמי
י�ל�ל� ולא ה�וי�, �ג�י� ואפ�� לגג, מ�ג י��יט� לא �ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹֹ
יע�ה ��א �ס�מ�ת; י�ריד� ולא הח��נ�ת, מ� ֲֶֶַָֹ�ְְְִִֵֶֶַַֹ�חבל
אר�ה, �ר� אפ�� מ�יל� אבל �חל. ע��ה �ה�א ָ�ְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָֹ�דר�
לא � ��דה �המה �חט ה�ג. �א�ת� למק�� ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹמ�ק��
אברי�. אברי� מביא� אבל �מ�ה, א� �מ�ט לעיר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָָיביא�ה

.Â�א�תי�� �אי�[נהני�]�ל �י על א� � �חל אפ�� �� ְְֲִִִֵֶֶַַָֹ
לחבר� ל��ח� מ�ר � �פ�י� �ג�� ט�ב, �י�� �� ְְֲֵַַָָ�ְְְְִִִנא�תי�
ט�ב, �י�� �� ��א�תי� �בר ל�מר צרי� ואי� ט�ב; ְְְְִִֵֶַָָָ�י��
�י�� לחבר� ל��ח� ���ר �סלת�ת, �מני� יינ�ת ְְְֲֵַַָָ�ְְְִֵֶָָ�ג��
מע�ה �� ��ע�ה עד �חל �� נא�תי� �אי� �בר וכל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹט�ב.
ט�ב. �י�� א�ת� מ��חי� אי� ט�ב, �י�� לע��ת� ְְְְֲִֵֶַַָ�אס�ר

.Ê�אי� לפי �ב�אה, ט�ב �י�� מ��חי� אי� ְְְְְִִֵֵֵֶַַָ�יצד?
טח�, �� א� א�א �חל �� ט�ב;נא�תי� �י�� לטח� ואס�ר ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹ

ק�לה א� ט�ב �י�� ��ב�ל� מ�ני קטנ��ת, מ��חי� ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָאבל
ח�י�, אפ�� וע�פ�ת ח�ה �המה �מ��חי� וא�כל�. ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָא�ת�

�זה. ���צא �ל וכ� ט�ב. �י�� ל�חט ���ר ְְְִֵֵֶַָָֹֹ�ְִֵֶמ�ני

.Á�לחבר ����לח�� � ט�ב �י�� ל��ח� ���ר �בר ְְְְְֲִֵֶֶַַָָ�ֶָָָ�ל
מ�ל�ה �ח�תה ��רה ואי� ���רה; י�לח�� לא ְְְְְְִִֵֶָָָָָָֹֹ���רה,
�יד יינ�ת א� �המ�ת לחבר� ��לח הרי �יצד? אד�. ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ�ני
וכ�� זה, אחר זה �אחד אד� �ני אר�עה א� ָ�ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ�ל�ה
�דר� יע�ה ��א אס�ר, זה הרי � אחת ���רה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹה�לכי�
אד� �ני �ל�ה �יד מיני� �ל�ה �לח �חל; ע��ה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ�ה�א

מ�ר. זה הרי ָ�ְֲֵֶֶָ�אחד,

.Ëוכליו �המ�� הרי � ט�ב לי�� תח�מי� ער�בי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָהמערב
אל�י� �ת�� א�א א�ת� מ�ליכי� ואי� �מ�ה�, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ�פר�תיו

ער�ב�. מ�ק�� ר�ח לכל ְְִֵַַָָא�ה

.È�ה� ��כה מי �רגלי ה� הרי הפקר, היכ�חפצי עד �] ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ההפקר] להולי� מותר ליל� לזוכה ק�ני�שמותר ה��י וחפצי .ְְִֵֶַ

מ�ק�מ� ר�ח לכל א�ה אל�י� לה� וי� �מק�מ�, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ�ביתה
��צא� �ר�ת י�ראל. �עלי� מ��� ��י �עלי� �זרה, �ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָ
מק�מ�, את הפסיד� לא � �מזיד אפ�� וחזר�, לתח�מ� ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָֹח��

�אנס. וחזר �אנס ��צא �אד� �ה� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹמ�ני

.‡È�מסר האב. �רגלי היא הרי לבנ�, �המ�� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָה��סר
�רגלי היא הרי � ט�ב �י�� ל� נתנ� ואפ�� ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָלר�עה,

מ�ני �עליה, �רגלי היא הרי � ר�עי� ל�ני מסר� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהר�עה.
מה�. אחד קנה ֵֶֶֶָָָֹ��א

.·È�יד� י�ליכ� לא ט�ב, �י�� א�רחי� אצל� ���� ְְְְִִִִֵֶֶָָֹמי
��ל ,�� ליל� יכ�ל ה�ע�דה �על �אי� למק�� ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָמנ�ת
א�א � הא�רחי� �רגלי לא ה�ע�דה, �על �רגלי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹה�ע�דה

לה� זכה �� ט�ב.[ע"י]א� י�� מערב א�� �מנ�ת אחר ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

.‚Èני� וערב� אחרת, �עיר מפקדי� �ר�תיו �הי� מי ְְְְְִִֵֵֶֶַָ�ְִֵֵֶָָוכ�
העיר בשביל]א�ת� תחומי� יביא�[ערוב לא � אצל� לב�א ְִִֶָָָָֹ

א�� �יד �ה� �י על א� �מ�ה� ��ר�תיו מ�ר�תיו, ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָל�
לה� ���חד אמ�רי�? �ברי� ��ה קר�[לפירות]�ערב�. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

זווית]זוית אותה לו הרי[והקנה לה�, יחד לא א� אבל ; ֲֲִִִֵֵֶָָָֹ
אצל�. מפקדי� �ה� זה �רגלי ְְִֶָ�ְְֵֵֵֶֶַה�

.„Èרגלי� העיר, א�ת� ו�ל �עליו; �רגלי יחיד, �ל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ��ר
ל�ל, מס�רי� �ה� �בל ע�לי ו�ל העיר; א�ת� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאנ�י
למק�� מ�ליכ� מה�, ���א מי ��ל � הממ�א ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�רגלי

ה���כי� נהר�ת מה��. ה��בעי�,[זורמי�]�ה�א �מעינ�ת ְְְְְִִֵֶַַַַָָ
ה�ח��, לת�� ל�ח�� מח�� �אי� הי� וא� אד�; �ל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָ�רגלי

ט�ב. �י�� ל�מר צרי� ואי� ���ת, מה� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָממ�אי�

.ÂËרעי[מצוי]��ר כרגיל]�ל ממרעה, �רגלי[שניזו� , ְְְִֵֶַ
העיר א�ת� בלבד]אנ�י העיר לאנשי נמכר כלל בדר� .[כי ְִֵַָָ

�י���][מפוטו��ר ל�חט� ��קח� מי �רגלי ,��� �ל ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָ
למכר� �עליו ��עת מ�ני � ח��[ג�]ט�ב אחרי� לאנ�י� ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

��מעי� וה�ל מפ��, �ה�א מ�ני העיר; א�ת� ְְִַָֹ�ְְְִִֵֵֵֶַָָמאנ�י
�מכר ט�ב �י�� �עליו �חט� א� וכ� לקח��. �באי� ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָ�מע�
ל�ק�� מנת� מ�לי� ה��קחי� מ� ואחד אחד �ל ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָ��ר�,
ה�א, �� ט�ב י�� מערב �עליו ��עת מ�ני ה�ל�; ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ה�א
���ר זה ��ר ונמצא אחר�ת, עיר�ת אנ�י מ��� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ��קח�

ל�ל. מס�ר �ה�א �בל, ע�לי ֵֶֶֶַָָֹ�ל

.ÊË�אל�� �רגלי לא �עליה, �רגלי � ששאלה�חלת [זה ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ביו"ט] וה�להבתאותה ממשות]; בה מי[שאי� �רגלי , ְְְְִֵֶֶַַַ

מ�ליכ� מחבר�, ע� א� נר ה�דליק לפיכ�, �יד�. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָ�היא
ה�ל�. �ה�א מק�� ְֵֶָָלכל

.ÊÈא�� �י על א� � ט�ב י�� מערב מחבר� �לי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹה��אל
�אל� ה��אל. �רגלי ה�א הרי ט�ב, �י�� א�א ל� ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָנתנ�
מ��� ל�אל �מיד ��ר�� �י על א� � ט�ב �י�� ְְְִִִִִֶֶֶַַַָֹמ���

ה��איל. �רגלי ה�א הרי ט�ב, י�� �כל ְְְְְֲִִֵֵַַַָ�לי

.ÁÈ�נ��� מ��� �אל� האחד אחד, חל�ק ��אל� ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ�ני�
�לי הרי � ערבית ל� ���נ� מ��� �אל� וה�ני �חרית, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָל�
ל�ק�� א�א א�ת� מ�ליכי� ואינ� ה��אלי�, �ני �רגלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָזה

.�� לה�� יכ�לי� ְְְִֵֵֶֶַ��ניה�

.ËÈ��מ�ק א�ה אל� �רח�ק הרא��� �ערב הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�יצד?
א�ה מא�ת חמ� �רח�ק ה�ני וערב למזרח, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהחל�ק
אינ� החל�ק, הרא��� ����קח � למערב החל�ק ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמ�ק��
מ�ק�� א�ה מא�ת וחמ� אל� עד א�א ��זרח ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמ�ליכ�
לה�� �מערב �ערב זה ��כ�ל ה�ח�� ס�� �ה�א ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהחל�ק,
עד א�א ��ערב מ�ליכ� אינ� זה, �לי ה�ני �כ���ח ;��ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
זה ��כ�ל ה�ח�� ס�� �ה�א ה�לי, מ�ק�� א�ה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָאל�
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י�צא‚. ה��מא ואי� �מ�ל, ה�המה את מנהיגי� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאי�
�ת�רמל� הר�עה ולא �כ�א[ילקוטו]�מקל�, י�צאי� ואי� . ְְְְְְְְְִִֵֵֶַָֹ
הא�ה ואחר האי� הכסא]אחר ע� אות� נושאי� ,[לא ְִִַַַַָָָ

ר�י� �הי� ואי� �חל; ע��ה �ה�א �דר� יע�ה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ��א
ל� המדרש]צריכי� בבית דרשתו �כ�א[לשמוע י�צאי� , ְְְִִִִֵ

�א�רי�� אפ�� ה�ת�, על א�ת� �מ�ציאי� [כסאאחריו, ְְֲֲִִִִֵַַַַָָ
ביריעות] .מכוסה

ל��ב�,„. מ��ב� ��ב� �ל ה��� את מ�ליכי� ְִֶָָָָ�ִִֵֶַאי�
מ�ליכ�'; ה�א ��� 'לת�� יאמר�: ��א � הר�י� ְְְִִִֵֶַַַָָֹ�ר��ת
�אסר� מק�� ��ל �י על א� מ�ליכ�. ה�חיד, �ר��ת ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָאבל
�א� אס�ר, חדרי� �חדרי אפ�� העי�, מראית מ�ני ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָחכמי�

ט�ב. י�� �מחת מ�ני ְְִִִִֵַה�יר�,

אחר‰. למק�� לפ��ת� וצר� ,��� על �ר�ת ל� �הי� ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָמי
י�ל�ל� ולא ה�וי�, �ג�י� ואפ�� לגג, מ�ג י��יט� לא �ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹֹ
יע�ה ��א �ס�מ�ת; י�ריד� ולא הח��נ�ת, מ� ֲֶֶַָֹ�ְְְִִֵֶֶַַֹ�חבל
אר�ה, �ר� אפ�� מ�יל� אבל �חל. ע��ה �ה�א ָ�ְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָֹ�דר�
לא � ��דה �המה �חט ה�ג. �א�ת� למק�� ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹמ�ק��
אברי�. אברי� מביא� אבל �מ�ה, א� �מ�ט לעיר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָָיביא�ה

.Â�א�תי�� �אי�[נהני�]�ל �י על א� � �חל אפ�� �� ְְֲִִִֵֶֶַַָֹ
לחבר� ל��ח� מ�ר � �פ�י� �ג�� ט�ב, �י�� �� ְְֲֵַַָָ�ְְְְִִִנא�תי�
ט�ב, �י�� �� ��א�תי� �בר ל�מר צרי� ואי� ט�ב; ְְְְִִֵֶַָָָ�י��
�י�� לחבר� ל��ח� ���ר �סלת�ת, �מני� יינ�ת ְְְֲֵַַָָ�ְְְִֵֶָָ�ג��
מע�ה �� ��ע�ה עד �חל �� נא�תי� �אי� �בר וכל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹט�ב.
ט�ב. �י�� א�ת� מ��חי� אי� ט�ב, �י�� לע��ת� ְְְְֲִֵֶַַָ�אס�ר

.Ê�אי� לפי �ב�אה, ט�ב �י�� מ��חי� אי� ְְְְְִִֵֵֵֶַַָ�יצד?
טח�, �� א� א�א �חל �� ט�ב;נא�תי� �י�� לטח� ואס�ר ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹ

ק�לה א� ט�ב �י�� ��ב�ל� מ�ני קטנ��ת, מ��חי� ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָאבל
ח�י�, אפ�� וע�פ�ת ח�ה �המה �מ��חי� וא�כל�. ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָא�ת�

�זה. ���צא �ל וכ� ט�ב. �י�� ל�חט ���ר ְְְִֵֵֶַָָֹֹ�ְִֵֶמ�ני

.Á�לחבר ����לח�� � ט�ב �י�� ל��ח� ���ר �בר ְְְְְֲִֵֶֶַַָָ�ֶָָָ�ל
מ�ל�ה �ח�תה ��רה ואי� ���רה; י�לח�� לא ְְְְְְִִֵֶָָָָָָֹֹ���רה,
�יד יינ�ת א� �המ�ת לחבר� ��לח הרי �יצד? אד�. ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ�ני
וכ�� זה, אחר זה �אחד אד� �ני אר�עה א� ָ�ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ�ל�ה
�דר� יע�ה ��א אס�ר, זה הרי � אחת ���רה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹה�לכי�
אד� �ני �ל�ה �יד מיני� �ל�ה �לח �חל; ע��ה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ�ה�א

מ�ר. זה הרי ָ�ְֲֵֶֶָ�אחד,

.Ëוכליו �המ�� הרי � ט�ב לי�� תח�מי� ער�בי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָהמערב
אל�י� �ת�� א�א א�ת� מ�ליכי� ואי� �מ�ה�, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ�פר�תיו

ער�ב�. מ�ק�� ר�ח לכל ְְִֵַַָָא�ה

.È�ה� ��כה מי �רגלי ה� הרי הפקר, היכ�חפצי עד �] ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ההפקר] להולי� מותר ליל� לזוכה ק�ני�שמותר ה��י וחפצי .ְְִֵֶַ

מ�ק�מ� ר�ח לכל א�ה אל�י� לה� וי� �מק�מ�, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ�ביתה
��צא� �ר�ת י�ראל. �עלי� מ��� ��י �עלי� �זרה, �ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָ
מק�מ�, את הפסיד� לא � �מזיד אפ�� וחזר�, לתח�מ� ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָֹח��

�אנס. וחזר �אנס ��צא �אד� �ה� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹמ�ני

.‡È�מסר האב. �רגלי היא הרי לבנ�, �המ�� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָה��סר
�רגלי היא הרי � ט�ב �י�� ל� נתנ� ואפ�� ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָלר�עה,

מ�ני �עליה, �רגלי היא הרי � ר�עי� ל�ני מסר� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהר�עה.
מה�. אחד קנה ֵֶֶֶָָָֹ��א

.·È�יד� י�ליכ� לא ט�ב, �י�� א�רחי� אצל� ���� ְְְְִִִִֵֶֶָָֹמי
��ל ,�� ליל� יכ�ל ה�ע�דה �על �אי� למק�� ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָמנ�ת
א�א � הא�רחי� �רגלי לא ה�ע�דה, �על �רגלי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹה�ע�דה

לה� זכה �� ט�ב.[ע"י]א� י�� מערב א�� �מנ�ת אחר ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

.‚Èני� וערב� אחרת, �עיר מפקדי� �ר�תיו �הי� מי ְְְְְִִֵֵֶֶַָ�ְִֵֵֶָָוכ�
העיר בשביל]א�ת� תחומי� יביא�[ערוב לא � אצל� לב�א ְִִֶָָָָֹ

א�� �יד �ה� �י על א� �מ�ה� ��ר�תיו מ�ר�תיו, ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָל�
לה� ���חד אמ�רי�? �ברי� ��ה קר�[לפירות]�ערב�. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

זווית]זוית אותה לו הרי[והקנה לה�, יחד לא א� אבל ; ֲֲִִִֵֵֶָָָֹ
אצל�. מפקדי� �ה� זה �רגלי ְְִֶָ�ְְֵֵֵֶֶַה�

.„Èרגלי� העיר, א�ת� ו�ל �עליו; �רגלי יחיד, �ל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ��ר
ל�ל, מס�רי� �ה� �בל ע�לי ו�ל העיר; א�ת� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאנ�י
למק�� מ�ליכ� מה�, ���א מי ��ל � הממ�א ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�רגלי

ה���כי� נהר�ת מה��. ה��בעי�,[זורמי�]�ה�א �מעינ�ת ְְְְְִִֵֶַַַַָָ
ה�ח��, לת�� ל�ח�� מח�� �אי� הי� וא� אד�; �ל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָ�רגלי

ט�ב. �י�� ל�מר צרי� ואי� ���ת, מה� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָממ�אי�

.ÂËרעי[מצוי]��ר כרגיל]�ל ממרעה, �רגלי[שניזו� , ְְְִֵֶַ
העיר א�ת� בלבד]אנ�י העיר לאנשי נמכר כלל בדר� .[כי ְִֵַָָ

�י���][מפוטו��ר ל�חט� ��קח� מי �רגלי ,��� �ל ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָ
למכר� �עליו ��עת מ�ני � ח��[ג�]ט�ב אחרי� לאנ�י� ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

��מעי� וה�ל מפ��, �ה�א מ�ני העיר; א�ת� ְְִַָֹ�ְְְִִֵֵֵֶַָָמאנ�י
�מכר ט�ב �י�� �עליו �חט� א� וכ� לקח��. �באי� ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָ�מע�
ל�ק�� מנת� מ�לי� ה��קחי� מ� ואחד אחד �ל ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָ��ר�,
ה�א, �� ט�ב י�� מערב �עליו ��עת מ�ני ה�ל�; ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ה�א
���ר זה ��ר ונמצא אחר�ת, עיר�ת אנ�י מ��� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ��קח�

ל�ל. מס�ר �ה�א �בל, ע�לי ֵֶֶֶַָָֹ�ל

.ÊË�אל�� �רגלי לא �עליה, �רגלי � ששאלה�חלת [זה ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ביו"ט] וה�להבתאותה ממשות]; בה מי[שאי� �רגלי , ְְְְִֵֶֶַַַ

מ�ליכ� מחבר�, ע� א� נר ה�דליק לפיכ�, �יד�. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָ�היא
ה�ל�. �ה�א מק�� ְֵֶָָלכל

.ÊÈא�� �י על א� � ט�ב י�� מערב מחבר� �לי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹה��אל
�אל� ה��אל. �רגלי ה�א הרי ט�ב, �י�� א�א ל� ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָנתנ�
מ��� ל�אל �מיד ��ר�� �י על א� � ט�ב �י�� ְְְִִִִִֶֶֶַַַָֹמ���

ה��איל. �רגלי ה�א הרי ט�ב, י�� �כל ְְְְְֲִִֵֵַַַָ�לי

.ÁÈ�נ��� מ��� �אל� האחד אחד, חל�ק ��אל� ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ�ני�
�לי הרי � ערבית ל� ���נ� מ��� �אל� וה�ני �חרית, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָל�
ל�ק�� א�א א�ת� מ�ליכי� ואינ� ה��אלי�, �ני �רגלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָזה

.�� לה�� יכ�לי� ְְְִֵֵֶֶַ��ניה�

.ËÈ��מ�ק א�ה אל� �רח�ק הרא��� �ערב הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�יצד?
א�ה מא�ת חמ� �רח�ק ה�ני וערב למזרח, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהחל�ק
אינ� החל�ק, הרא��� ����קח � למערב החל�ק ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמ�ק��
מ�ק�� א�ה מא�ת וחמ� אל� עד א�א ��זרח ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמ�ליכ�
לה�� �מערב �ערב זה ��כ�ל ה�ח�� ס�� �ה�א ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהחל�ק,
עד א�א ��ערב מ�ליכ� אינ� זה, �לי ה�ני �כ���ח ;��ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
זה ��כ�ל ה�ח�� ס�� �ה�א ה�לי, מ�ק�� א�ה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָאל�
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אל�י� �רח�ק זה ערב א� לפיכ�, .�� לה�� �מזרח ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ�ערב
הרי � למערב אל�י� �רח�ק וזה למזרח, החל�ק מ� ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָא�ה

מ�ק�מ�. יזיז�ה� לא ְְִִֵֹא��

.Îול�ה מלח, א� מי� מחבר�� ��אלה הא�ה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוכ�
א� הע�ה הרי � �ב�יל �ה� ��לה א� ע�ת� ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָ�ה�
���פ�ת, �המה ��קח� �ני� וכ� ��יה�. �רגלי ָ�ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָה�ב�יל
הרי מנת�, אחד �ל ��קח �י על א� � ט�ב �י�� ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָ��חט�ה

�ניה�. �רגלי ה��ר ְְְֵֵֶַַָָָ�ל

.‡Î��י� א�ת� וחלק� ���פ�ת, חבית לקח� א� ְְְָָָ�ְְֲִִָָָאבל
�תח�מי� ה�איל �רגליו; אחד �ל �ל חלק� הרי � ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָט�ב
�ה�יע חלק �א�� ונח�ב �ה�, �ררה י� ס�פרי�, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמ�ברי
�כא�� ט�ב, י�� מערב �חבית �מב�ל ל� �ר�ר היה ְְִִֵֶֶֶָָ�ֶָָָָלזה
�חלק �בהמה, �� ל�מר יכ�ל א�ה ואי� מערב. היה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹלא
��המה מב�ל �היה א�ת� נח�ב אפ�� �ה�יע�, ְְֵַָָ�ְֲִִִֶֶֶַָָֹזה
חבר� �ל מחלק� ינק הרי � �ר�ר היה �כא�� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמ�ערב,
מ�ה, זה י�נקי� אבריה ��ל ק�מת, ה�המה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ��היתה
לפיכ� חבר�; וחלק מחלק� מערב ואבר אבר �ל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹונמצא

�ניה�. �רגלי ְְְֵֵֵֶַה�

ו ּפרק טֹוב יֹום ׁשביתת ¤¤©¦§§¦הלכֹות

�מב�לי�‡. א�פי� אי� ��ת, ערב להי�ת �חל ט�ב ְְְִִִֵֶֶֶַַָָי��
מ�ברי זה וא��ר ���ת; למחר א�כל �ה�א מה ט�ב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ�י��

�י לב�ל יב�א ��א �די וחמרס�פרי�, ��ל לחל; ט�ב �� ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ
ע�ה א� לפיכ�, לחל. ��� �ל מב�ל, אינ� ל��ת � ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹה�א
וא�פה �מב�ל עליו ס�מ� ��היה ט�ב י�� מערב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ�ב�יל

מ�ר זה הרי ל��ת, ט�ב היכר]�י�� עשה ותב�יל[כי ; ְְֲֵֶַָ�ְְִַָ
תב�ילי�'. 'ער�בי ה�קרא ה�א עליו, ���מ� ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָזה

�ע��י�·. �הער�ב ���� 'ער�ב'? �מ� נקרא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָול�ה
��א �די ה�ר, מ��� ��ת מערב �ב�ב�א�ת ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ�חצר�ת
� ���ת לר��ת מר��ת לה�ציא ���ר �ע�� על ְְְְִִֵַָָ�ְֲֶֶַַַָיעלה
ויח�ב� יד�� ��א �די וז�ר��, ה�ר מ��� ה�ב�יל זה ��ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
�לפיכ� ;�� נאכל �אינ� מה ט�ב �י�� לאפ�ת ְְֱֱִֵֶֶֶַָָָ�ֶ���ר

תב�ילי�'. 'ער�בי זה �ב�יל ְְְִִִִֵֵֶַַָנקרא

לאחד‚. �י� מ��ית, �ח�ת אי� �ע�ר� � תב�ילי� ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָער�בי
�ריפ�ת ולא �פת לא זה ער�ב ע��י� ואי� לאלפי�. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹֹ�י�

כתושי�] �ר�רת[גרגרי� �ה�א �תב�יל א�א �ה�, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָוכ��צא
לח�] איתו וכ��צא[שאוכלי� �ביצי� ודגי� ��ר �ג�� ,ְְְִִֵֵַָָָ

�על �מנ�נית ואפ�� קדרה, ����לי עד�י� ואפ�� ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ה�.
��ית, �� י� א� ��רד�; � ה�לי �� �ח�תכי� ה��י� ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ��י

תב�ילי�. ער�בי מ��� עליו ְִִִֵֵֵַָָס�מ�

�ל�ק„. א� צלי אפ�� � זה ער�ב לעני� �אמר� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ�ב�יל
הרבה] קט�י�[מבושל �גי� אפ�� מע��; א� �ב�� אפ�� ,ְֲִָ�ְֲִִִַָָ

ה�א הרי � לאכילה ���ל� היא והדחת� �ח�י�, ְֱֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָ�הדיח�
עליה�. ֲֵֵֶס�מ�

מצ�י‰. זה ער�ב ��היה �ל[קיי�]וצרי� ��אפה עד , ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ויח� לב�ל צרי� �ה�א �ל ויב�ל לאפ�ת צרי� ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ה�א
נ�ר� א� אבד א� הער�ב נאכל וא� צרי�. �ה�א �ל ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָח�י�
א� �לב�ל לאפ�ת אס�ר זה הרי � יאפה א� ��ב�ל ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹקד�

התחיל �לבד. ט�ב �י�� א�כל �ה�א מה א�א ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָלהח�
��מר. זה הרי � אבד א� הער�ב ונאכל �תב�יל�, א� ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�ע�ת�

.Âה�א עליה� ��סמ� �די תב�ילי� ער�בי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹה��יח
וכל ��ת. �ער�בי ��ז�ה �דר� לה� לז��ת צרי� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָואחרי�,
�אינ� וכל תב�ילי�; �ער�בי ז�כה ��ת, �ער�בי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ���כה

�זה. ז�כה אינ� ער�ב, �א�ת� ְֵֵֶֶֶָז�כה

.Ê;ט�ב י�� מערב לה�, ���ה לא�� לה�דיע צרי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָואינ�
לה�, וערב אחר לה� ז�ה ��בר לידע צריכי� ה� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
ידע� ��א �י על א� ויאפ�; ויב�ל� עליו יסמכ� �� ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֹואחר
על לערב לאד� ל� וי� מ�רי�. א�� הרי ט�ב, �י�� ְְְִֵֵַָָָָ�ְֲֵֵֶָא�א
�למחר ה�ח��, �ת�� אליה ה�ר�ב �ל ועל העיר ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָ�ל
יסמ� תב�ילי�, ער�בי ה�יח ��א מי '�ל וא�מר: ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹמכריז

ער�בי'. ִֵַעל

.Á'ה א�ה '�ר�� לבר�: ח�ב תב�ילי�, ער�בי ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָה��יח
מצות על וצ�נ� �מצ�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאלהינ�
מ��� �לב�ל לאפ�ת לי י�ר זה '�ער�ב וא�מר: ְֱִִֵֶַַ�ְְֵֵֵֶער�ב'.
'י�ר א�מר: לאחרי�, �� ז�ה וא� ל��ת'; ��מחר ַ�ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָט�ב
�לב�ל לאפ�ת ��� העיר 'לאנ�י א� ולפל�ני' ולפל�ני ְֱֵֶַָ�ְְְְְְִִִִִִֵַָלי

ל��ת'. ט�ב ְִַָמ���

.Ëאחרי ל� ה�יח� ולא תב�ילי�, ער�בי ה�יח ��א �מי ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַֹֹ
אס�ר �מאכל� קמח� �� ולאפ�ת, לב�ל ל� �אס�ר ��� �ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָ

שערב] לזה לב�ל[אפילו לעצמ� �ה�יח לאחר ואס�ר .ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
מב�ל זה ��מצא ל�, ��קנה עד ה�יח, ��א לזה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹולאפ�ת
��א לזה �� אחר י�� רצה, וא� קנה�; �הרי ,��� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹוא�פה

�מ�נה. ְִִַַָָה�יח,

.È�� לאכל ואפה �ב�ל תב�ילי�, ער�בי ה�יח ��א ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמי
א�כל זה הרי � �א� ולא א�רחי� ���� א� וה�תיר, ����ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹ

למחר הערי�[בשבת]ה��תר וא� בכוונה]. הרי[התחכ� , ְְֱֲִִֵֶַָָָ
א�סרי� אי� ל��ת, �ב�ל ואפה עבר לאכל�; אס�ר ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָזה
על אסר� ולא ה�ערי�, על ואסר� החמיר� ול�ה ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹעליו.
מערימי�, ה�ל נמצא� ל�ערי�, ��יר �א� ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַֹה�זיד?
וא� מצ�י; אינ� ה�זיד אבל תב�ילי�. ער�בי �� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָוי���ע

אחרת. �ע� יעבר לא ה���, ֲֶֶַַַַַַָֹֹעבר

.‡Èוערב �חמי�י �חל� �ל��ת �ל ט�בי� ימי� ְֲִִֶֶֶַָ�ְִִֵֶָָ�ני
י�� ערב �ה�א רביעי מ��� תב�ילי� ער�בי ע��ה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ��ת,
מ�יח �יצד? �מתנה. �רא��� מ�יח� ה�יח, ולא �כח ְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹט�ב;
ט�ב י�� ה��� 'א� וא�מר: חמי�י, �י�� תב�ילי� ְְְֲִִִִִֵֵֵַַער�בי
�ל��; צרי� ואיני ל��ת וא�פה אב�ל למחר חל, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹ�למחר
לאפ�ת לי י�ר זה �ער�ב ט�ב, י�� �למחר חל ה��� ֱִֶַ�ְְְִֵֶַָָֹוא�

ל��ת'. ט�ב מ��� למחר ְְְִֵַַָָָ�לב�ל

.·Èל���ת� ��י לפניו הי� ,�� טבל[סלי�]���צא �ל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ
הופרשו] שלא ה���[פירות 'א� א�מר: רא��� ט�ב �י�� �ְִִֵַ

�דברי אי� קד�, ה��� וא� ז�, על �ר�מה ז� �היה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹחל,
�� עליה וק�רא ��ני,[תרומה]�ל��'; �למחר �מ�יח�. , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ה��� וא� �ל��, �דברי אי� קד�, ה��� 'א� וא�מר: ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹח�זר
�מ�יח�, �� עליה וק�רא ז�'; על �ר�מה ז� �היה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹחל,
�� עליה ��רא ז� את �מ�יח �רא���, עליה ��רא ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ�דר�

ה�נ�ה. את וא�כל ְְְִֵֶַָָ�ר�מה,

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.‚È.ל��ת� �ל ט�בי� ימי� ��ני אמ�רי�? �ברי� �ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ��ה
ולא �כח א� � ה�נה רא� �ל ט�בי� ימי� ��ני ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹאבל
אחרי�, על ס�מ� א�א מ�יח; אינ� ��ב רביעי, �י�� ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָה�יח

מקנה א� עליו, ערב� יהיה[מאכליו]א� א� �ערב, למי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
הפרי� ולא �כח א� וכ� ל��ת. �לב�ל לאפ�ת ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹאס�ר
��ת. מ�צאי עד מפרי� אינ� ��ב רביעי, מ��� ְְְִִִִֵֵַַַָָָ�ר�מה

.„È�י� �ית �הי� �זמ� הי� �אמרנ�, הא�� ה�ברי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�ל
ה�ל��ת �ני והי� הרא�ה, על מק��י� י�ראל אר� �ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�ל
הי� ��א לפי ה�פק, מ� להס��ק �די ימי� �ני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹע��י�
��ני ה���, אבל י�ראל. אר� �ני �� ����� י�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָי�דעי�
י�� אי� עליו, �מק��י� הח���� על ס�מכי� י�ראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאר�

�לבד. מנהג א�א ה�פק, מ� להס��ק �ני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָט�ב

.ÂË�מ�� �מתנה אד� מערב �אי� א�מר, אני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�לפיכ�
���פי ולא חצר�ת ער�בי ולא תב�ילי� ער�בי לא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַֹֹֹה�ה,
מערב ה�ל א�א �נאי, על ה�בל מע�ר ואינ� ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמב�א�ת,

�לבד. ט�ב ְִַי��

.ÊËי �ל �� �לע�ג�, ��ת לכ�ד ��צוה מי���� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ט�בי� ימי� וכל מכ�ד", ה' "לקד�� ��אמר: � ְִִָָָ�ְְֱִִֶֶַט�בי�
והע��ג ה���ד �ארנ� �כבר קד�"; "מקרא �ה� ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנאמר
ימי� �ערבי יסעד ��א לאד� רא�י וכ� ��ת. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ�הלכ�ת
�כלל זה ��בר ��ת, �ערב ומעלה ה�נחה מ� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָט�בי�

נט�ל �א�� ה��עד�ת, את המב�ה וכל [נתחבר]ה���ד. ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָ
זרה. ֲַָָָלעב�דה

.ÊÈ�ימי �אר ע� החג ימי ��מ�נת ה�סח ימי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�בעת
�ה� להי�ת אד� וח�ב ותענית. �ספד אס�רי� ��� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָ�ִט�בי�,
ה�לוי� וכל בית� �בני וא��� �בניו ה�א לב, וט�ב ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ�מח
ועב�� �ב�� �בנ� א�ה �ח��, "ו�מח� ��אמר: ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָעליו,
קר�� היא �א� האמ�רה �ה�מחה �י על א� ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָואמת�".
א�ת� �כלל י� חגיגה, �הלכ�ת מבארי� �אנ� �מ� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָ�למי�,
ל�. �רא�י אחד �ל בית�, �בני �בניו ה�א ל�מח ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹ�מחה,

.ÁÈ;מג�נ�ת� ואג�זי� קלי�ת לה� נ�ת� ה�ט�י�, ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָ�יצד?
והאנ�י�, ממ�נ�; �פי ותכ�יט �גדי� לה� ק�נה ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָוה��י�,
ואי� �ב�ר, א�א �מחה �אי� יי�, ו��תי� ��ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָא�כלי�
ל�ר להאכיל ח�ב ו��תה, א�כל �כ�ה�א �יי�. א�א ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�מחה
מי אבל האמללי�. הענ�י� �אר ע� ולאלמנה ְֲִִָָ�ְְְֲִִִַַָָָָָָָל�ת��
וא���, �בניו ה�א ו��תה וא�כל חצר� �לת�ת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָ���על
�מחת ז� אי� � נפ� �למרי לענ�י� �מ�קה מאכיל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָואינ�

�ר�� �מחת א�א כריסו]מצוה, נאמר:[� א�� ועל . ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָ
לחמ� �י י��א�, אכליו �ל לה�, א�ני� �לח� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ"זבחיה�
"וזריתי ��אמר: לה�, היא קל�� �ז� ו�מחה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלנפ��";

ח�יכ�". �ר� �ניכ�, על ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַפר�

.ËÈמצות �כלל ���עד�ת ��ת�ה �אכילה �י על ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָא�
היא �� א�א ,��� ה��� �ל ו��תה א�כל יהיה לא ִֶָָ�ְְֲִֵֵֶֶַָֹע�ה,

�לב�י[הדי�]ה�ת כנס��ת לב�י הע� �ל מ��ימי� ��קר : ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
וח�זרי� ה���, �עני� ���רה וק�ראי� �מת�ללי� ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָמדר��ת,
ו��ני� ק�רי� מדר��ת, לב�י וה�לכי� וא�כלי�. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָלב�יה�
ה�נחה, �פ�ת מת�ללי� ה��� חצי ואחר ה���, חצי ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַַַָעד
ה�ילה. ע� ה��� �אר ול���ת לאכל לב�יה� ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹוח�זרי�

.Î�יי� ימ�� לא �רגל, ו�מח ו��תה א�כל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ��אד�
יר�ה �זה ���סי� ��ל ויאמר רא�, �בק��ת ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ�ב�ח�ק
אינ� הרא�, וק��ת הר�ה וה�ח�ק �ה�כר�ת ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ��צוה;
הה�לל�ת על נצט�ינ� ולא וסכל�ת. ה�לל�ת א�א ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ�מחה
ה�ל, י�צר עב�דת �� ��� ה�מחה על א�א ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוה�כל�ת,
��מחה אלהי� ה' את עבד� לא א�ר "�חת ְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ��אמר:
אפ�ר ואי ��מחה. �העב�דה למד�, הא לבב"; ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָ�בט�ב
ולא רא�, ק��ת מ��� ולא �ח�ק, מ��� לא ה' את ְְְֲִִֶַַֹֹֹֹֹלעבד

�כר�ת. ְִִמ���

.‡Î�הי�� �רגלי�, ��טרי� להעמיד �י� �ית ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָח�בי�
�די ה�הר�ת, ועל �ב�ר�סי� ����ת �מח��י� ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָמס�בי�
ויב�א� ונ�י�, אנ�י� �� ול���ת לאכל יתק�צ� ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַָָָָֹֹ��א
��א �די הע�, לכל זה �בר על יזהיר� וכ� עברה. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלידי
�יי�, ימ�כ� ולא ל�מחה, ���י� ונ�י� אנ�י� ְְְְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָָֹיתערב�

עברה. לידי יב�א� ֲִֵֵֶָָָ��א

.·Îמיני�� ורא��� �סח �ל ��ביעי רא��� ��י� ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָימי�
וחמ�ה ה�סח �ת�� אר�עה ���לה וה� ה���ת, חג ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָ�ֶַַ�ל

החג סוכות]�ת�� מ�עד',[� �ל 'ח�� ה�קראי� ה� � ְְִִֵֶַָָ�ֵֶ
ואס�רי� ��מחה ח�בי� �ה� �י על וא� 'מ�עד'. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָונקראי�
אבל �פניו; חכמי� �למיד �ה� לס�ד מ�ר ותענית, ְְְֲֲִִִֶַָָָָָָֹ�ְְֲִֵֶַ�ספד
�רא�י ל�מר צרי� ואי� �ה�. לספד� אס�ר ���בר, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאחר
חכמי� �למיד �ה� ���פדי� �פ�רי�, וחנ�ה ְְֲִִִִֶֶַָָָ�ֲֳִַָחד�י�
אבל ותענית; �ספד אס�רי� א�� ��מי� �י על א� ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�פניו,

�ה�. לס�ד אס�ר קב�רה, ְְְִֶַַָָָֹלאחר

.‚Îלהר�יל ��א ���עד, �רח�ב ה�ת מ�ת מ�יחי� ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹאי�
וכ� ���עד; מתא�לי� ואי� לקבר�. מ�ית� א�א ה�פד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָאת

מברי� ולא ק�רעי� הראשו�אי� ביו� האבל [מאכילי� ְְְִִֵַֹ
ה�ת�משלה�] ח�לצי� לאותולא קרע, דר� היד [החדרת ְְִֵַָֹ

[� ח�בי�אבלות �ה� קר�ביו א�א ה�ת, על ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ���עד
היה וא� עליו. א�[תלמיד]להתא�ל ��ר, אד� א� חכ� ְְְִִֵֵַָָָָָָָָָ

עליו ק�רע זה הרי � נ�מה נטילת ��עת ע�מד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ�היה
ט�ב �י�� ק�רעי� ואי� קר�ב�. �אינ� �י על א� ְְְְִִֵֵֵֶַַַ���עד,

מת. �ל קר�ביו ואפ�� �לל, ְְֲִִֵֵֶַָָ�ני

.„Îמט�ח�ת לא אבל מע��ת; ה�ת, לפני � ���עד ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹנ�י�
כ�] אל �רא�י[כ� מע��ת. אינ� ה�ת, נק�ר מק�ננ�ת. ְְְְְְִֵֵֵַַַָָֹולא

אבל �מט�ח�ת, מע��ת ה�ת �פני � �פ�רי� וחנ�ה ְְְְֲִִֵֵַַַָָ�ֲֳִַָחד�י�
קינה, �אחת; ע�נ�ת ���� ע��י? ה�א זה אי מק�ננ�ת. ְִַַָָ�ְְִֵֶֶֹלא

ע�נ�ת וכ�� א�מרת ��ע�רר[בוכות]אחת לאד� ואס�ר . ְֶֶַַ�ְְְֵֶָָָָ
מת�[אבלו] ספד�]על �די[ע"י י��, �ל�י� לרגל קד� ְְִֵֵֶֶֶַָֹֹ

ה�ער; מ�כר�� ��אג ול�� נעצב וה�א הרגל יב�א ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ��א
ל�מחה. �ע�� ויכ�� מ���, ה�אגה יסיר ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָא�א

חמישי יו�

ז ּפרק טֹוב יֹום ׁשביתת ¤¤©¦§§¦הלכֹות

'��ת��',‡. �� נאמר ��א �י על א� מ�עד, �ל ֱִֵֶֶֶַַַַָֹ�ח��
זמ� ה�א והרי קד�', 'מקרא ונקרא חגיגה[קרב�]ה�איל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹ

��אר יהיה ��א �די מלאכה, �ע��ת אס�ר � ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ��ק��
מלאכה �� והע��ה �לל; קד�ה �ה� �אי� החל ְְְֶָָָָָ�ְְֵֵֶֶַָֹימי
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.‚È.ל��ת� �ל ט�בי� ימי� ��ני אמ�רי�? �ברי� �ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ��ה
ולא �כח א� � ה�נה רא� �ל ט�בי� ימי� ��ני ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹאבל
אחרי�, על ס�מ� א�א מ�יח; אינ� ��ב רביעי, �י�� ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָה�יח

מקנה א� עליו, ערב� יהיה[מאכליו]א� א� �ערב, למי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
הפרי� ולא �כח א� וכ� ל��ת. �לב�ל לאפ�ת ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹאס�ר
��ת. מ�צאי עד מפרי� אינ� ��ב רביעי, מ��� ְְְִִִִֵֵַַַָָָ�ר�מה

.„È�י� �ית �הי� �זמ� הי� �אמרנ�, הא�� ה�ברי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�ל
ה�ל��ת �ני והי� הרא�ה, על מק��י� י�ראל אר� �ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�ל
הי� ��א לפי ה�פק, מ� להס��ק �די ימי� �ני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹע��י�
��ני ה���, אבל י�ראל. אר� �ני �� ����� י�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָי�דעי�
י�� אי� עליו, �מק��י� הח���� על ס�מכי� י�ראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאר�

�לבד. מנהג א�א ה�פק, מ� להס��ק �ני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָט�ב

.ÂË�מ�� �מתנה אד� מערב �אי� א�מר, אני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�לפיכ�
���פי ולא חצר�ת ער�בי ולא תב�ילי� ער�בי לא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַֹֹֹה�ה,
מערב ה�ל א�א �נאי, על ה�בל מע�ר ואינ� ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמב�א�ת,

�לבד. ט�ב ְִַי��

.ÊËי �ל �� �לע�ג�, ��ת לכ�ד ��צוה מי���� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ט�בי� ימי� וכל מכ�ד", ה' "לקד�� ��אמר: � ְִִָָָ�ְְֱִִֶֶַט�בי�
והע��ג ה���ד �ארנ� �כבר קד�"; "מקרא �ה� ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנאמר
ימי� �ערבי יסעד ��א לאד� רא�י וכ� ��ת. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ�הלכ�ת
�כלל זה ��בר ��ת, �ערב ומעלה ה�נחה מ� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָט�בי�

נט�ל �א�� ה��עד�ת, את המב�ה וכל [נתחבר]ה���ד. ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָ
זרה. ֲַָָָלעב�דה

.ÊÈ�ימי �אר ע� החג ימי ��מ�נת ה�סח ימי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�בעת
�ה� להי�ת אד� וח�ב ותענית. �ספד אס�רי� ��� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָ�ִט�בי�,
ה�לוי� וכל בית� �בני וא��� �בניו ה�א לב, וט�ב ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ�מח
ועב�� �ב�� �בנ� א�ה �ח��, "ו�מח� ��אמר: ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָעליו,
קר�� היא �א� האמ�רה �ה�מחה �י על א� ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָואמת�".
א�ת� �כלל י� חגיגה, �הלכ�ת מבארי� �אנ� �מ� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָ�למי�,
ל�. �רא�י אחד �ל בית�, �בני �בניו ה�א ל�מח ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹ�מחה,

.ÁÈ;מג�נ�ת� ואג�זי� קלי�ת לה� נ�ת� ה�ט�י�, ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָ�יצד?
והאנ�י�, ממ�נ�; �פי ותכ�יט �גדי� לה� ק�נה ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָוה��י�,
ואי� �ב�ר, א�א �מחה �אי� יי�, ו��תי� ��ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָא�כלי�
ל�ר להאכיל ח�ב ו��תה, א�כל �כ�ה�א �יי�. א�א ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�מחה
מי אבל האמללי�. הענ�י� �אר ע� ולאלמנה ְֲִִָָ�ְְְֲִִִַַָָָָָָָל�ת��
וא���, �בניו ה�א ו��תה וא�כל חצר� �לת�ת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָ���על
�מחת ז� אי� � נפ� �למרי לענ�י� �מ�קה מאכיל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָואינ�

�ר�� �מחת א�א כריסו]מצוה, נאמר:[� א�� ועל . ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָ
לחמ� �י י��א�, אכליו �ל לה�, א�ני� �לח� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ"זבחיה�
"וזריתי ��אמר: לה�, היא קל�� �ז� ו�מחה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָלנפ��";

ח�יכ�". �ר� �ניכ�, על ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַפר�

.ËÈמצות �כלל ���עד�ת ��ת�ה �אכילה �י על ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָא�
היא �� א�א ,��� ה��� �ל ו��תה א�כל יהיה לא ִֶָָ�ְְֲִֵֵֶֶַָֹע�ה,

�לב�י[הדי�]ה�ת כנס��ת לב�י הע� �ל מ��ימי� ��קר : ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
וח�זרי� ה���, �עני� ���רה וק�ראי� �מת�ללי� ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָמדר��ת,
ו��ני� ק�רי� מדר��ת, לב�י וה�לכי� וא�כלי�. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָלב�יה�
ה�נחה, �פ�ת מת�ללי� ה��� חצי ואחר ה���, חצי ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַַַָעד
ה�ילה. ע� ה��� �אר ול���ת לאכל לב�יה� ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹוח�זרי�

.Î�יי� ימ�� לא �רגל, ו�מח ו��תה א�כל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ��אד�
יר�ה �זה ���סי� ��ל ויאמר רא�, �בק��ת ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ�ב�ח�ק
אינ� הרא�, וק��ת הר�ה וה�ח�ק �ה�כר�ת ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ��צוה;
הה�לל�ת על נצט�ינ� ולא וסכל�ת. ה�לל�ת א�א ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ�מחה
ה�ל, י�צר עב�דת �� ��� ה�מחה על א�א ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוה�כל�ת,
��מחה אלהי� ה' את עבד� לא א�ר "�חת ְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ��אמר:
אפ�ר ואי ��מחה. �העב�דה למד�, הא לבב"; ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָ�בט�ב
ולא רא�, ק��ת מ��� ולא �ח�ק, מ��� לא ה' את ְְְֲִִֶַַֹֹֹֹֹלעבד

�כר�ת. ְִִמ���

.‡Î�הי�� �רגלי�, ��טרי� להעמיד �י� �ית ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָח�בי�
�די ה�הר�ת, ועל �ב�ר�סי� ����ת �מח��י� ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָמס�בי�
ויב�א� ונ�י�, אנ�י� �� ול���ת לאכל יתק�צ� ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַָָָָֹֹ��א
��א �די הע�, לכל זה �בר על יזהיר� וכ� עברה. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלידי
�יי�, ימ�כ� ולא ל�מחה, ���י� ונ�י� אנ�י� ְְְְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָָֹיתערב�

עברה. לידי יב�א� ֲִֵֵֶָָָ��א

.·Îמיני�� ורא��� �סח �ל ��ביעי רא��� ��י� ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָימי�
וחמ�ה ה�סח �ת�� אר�עה ���לה וה� ה���ת, חג ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָ�ֶַַ�ל

החג סוכות]�ת�� מ�עד',[� �ל 'ח�� ה�קראי� ה� � ְְִִֵֶַָָ�ֵֶ
ואס�רי� ��מחה ח�בי� �ה� �י על וא� 'מ�עד'. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָונקראי�
אבל �פניו; חכמי� �למיד �ה� לס�ד מ�ר ותענית, ְְְֲֲִִִֶַָָָָָָֹ�ְְֲִֵֶַ�ספד
�רא�י ל�מר צרי� ואי� �ה�. לספד� אס�ר ���בר, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאחר
חכמי� �למיד �ה� ���פדי� �פ�רי�, וחנ�ה ְְֲִִִִֶֶַָָָ�ֲֳִַָחד�י�
אבל ותענית; �ספד אס�רי� א�� ��מי� �י על א� ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�פניו,

�ה�. לס�ד אס�ר קב�רה, ְְְִֶַַָָָֹלאחר

.‚Îלהר�יל ��א ���עד, �רח�ב ה�ת מ�ת מ�יחי� ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹאי�
וכ� ���עד; מתא�לי� ואי� לקבר�. מ�ית� א�א ה�פד, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָאת

מברי� ולא ק�רעי� הראשו�אי� ביו� האבל [מאכילי� ְְְִִֵַֹ
ה�ת�משלה�] ח�לצי� לאותולא קרע, דר� היד [החדרת ְְִֵַָֹ

[� ח�בי�אבלות �ה� קר�ביו א�א ה�ת, על ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ���עד
היה וא� עליו. א�[תלמיד]להתא�ל ��ר, אד� א� חכ� ְְְִִֵֵַָָָָָָָָָ

עליו ק�רע זה הרי � נ�מה נטילת ��עת ע�מד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ�היה
ט�ב �י�� ק�רעי� ואי� קר�ב�. �אינ� �י על א� ְְְְִִֵֵֵֶַַַ���עד,

מת. �ל קר�ביו ואפ�� �לל, ְְֲִִֵֵֶַָָ�ני

.„Îמט�ח�ת לא אבל מע��ת; ה�ת, לפני � ���עד ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹנ�י�
כ�] אל �רא�י[כ� מע��ת. אינ� ה�ת, נק�ר מק�ננ�ת. ְְְְְְִֵֵֵַַַָָֹולא

אבל �מט�ח�ת, מע��ת ה�ת �פני � �פ�רי� וחנ�ה ְְְְֲִִֵֵַַַָָ�ֲֳִַָחד�י�
קינה, �אחת; ע�נ�ת ���� ע��י? ה�א זה אי מק�ננ�ת. ְִַַָָ�ְְִֵֶֶֹלא

ע�נ�ת וכ�� א�מרת ��ע�רר[בוכות]אחת לאד� ואס�ר . ְֶֶַַ�ְְְֵֶָָָָ
מת�[אבלו] ספד�]על �די[ע"י י��, �ל�י� לרגל קד� ְְִֵֵֶֶֶַָֹֹ

ה�ער; מ�כר�� ��אג ול�� נעצב וה�א הרגל יב�א ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ��א
ל�מחה. �ע�� ויכ�� מ���, ה�אגה יסיר ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָא�א

חמישי יו�

ז ּפרק טֹוב יֹום ׁשביתת ¤¤©¦§§¦הלכֹות

'��ת��',‡. �� נאמר ��א �י על א� מ�עד, �ל ֱִֵֶֶֶַַַַָֹ�ח��
זמ� ה�א והרי קד�', 'מקרא ונקרא חגיגה[קרב�]ה�איל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹ

��אר יהיה ��א �די מלאכה, �ע��ת אס�ר � ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ��ק��
מלאכה �� והע��ה �לל; קד�ה �ה� �אי� החל ְְְֶָָָָָ�ְְֵֵֶֶַָֹימי
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מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� � מדרבנ�]האס�רה מ�ני[מלקות , ְְֲִִֵַַַַָָ
אס�רה עב�דה מלאכת �ל ולא ס�פרי�. מ�ברי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹ�א��ר�

העני� ���� ט�ב, �י�� הכוונה]��, ��אסר�[� ��ברי� ְְְְִִֶֶֶֶַָָָ
מלאכ�ת י� לפיכ�, �בר. לכל חל �י�� יהיה ��א �די ,��ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹֹ

;�� מ�ר�ת מלאכ�ת וי� ,�� ָ�ְְֲֵָאס�ר�ת

���עד,· א�ת� יע�ה לא �א� מלאכה �ל ה�: ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוא��
יהיה ��א �בלבד א�ת�; ע��י� � הר�ה הפסד �� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹיהיה

ה�להי� �ית מ�קי� �יצד? הר�ה. טרח הזקוקהב� [שדה ְְְִִֵֵֵַַַַַַָֹ
ה��קהלהשקיה] �ית לא אבל המסתפקת���עד, [שדה ְֲֵֵֶַַַָֹ

האר�מגש�] והיא ה�להי�, �ית י�קה לא �א� �ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
א�ת�, מ�קה �כ�ה�א .��� האילנ�ת �ל יפסד� ְְְְִֶֶֶַָָָָָ�ְֵַָה�מאה,
�ה�א מ�ני ה��מי�, מ�י א� ה�רכה מ� וי�קה ידלה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

�היה �י� ה�עי�, מ� ה�א מ�קה אבל �ד�ל; [מאז]טרח ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
��ח�ה ��צא ממ�יכ�[היו�]�י� תעלות], �מ�קה[ע"י ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

�זה. ���צא �ל וכ� .��ְֵֵֶַָֹ

זיתיו‚. את אד� בהבשלת�]ה�פ� חיוני מתהלי� [כחלק ֵֵֶָָָ
וג� החב��ת �ממ�א א�ת�, וד�ר� א�ת� וט�ח� ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָ���עד,

הפסד[סות�] �� ��� ��ל �חל; ע��ה �ה�א �דר� ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹא�ת�,
מכניס וכ� ���י. צרי� ואינ� �דר��, ע��ה� � נע�ה לא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹא�
ו��לה �צנעה. ��כניס� �בלבד ה��בי�, מ�ני �ר�תיו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאד�

ה��רה מ� במי�]���נ� וכ�[שריה �אבד. ��א ��ביל , ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹ
א�ת�. ��צרי� ���עד, לה�צר זמ�� �ה�יע ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ�ר�

וכ��צא„. א�� מלאכ�ת ויאחר ��ת���, לאד� ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָואס�ר
וכל �נ�י; �ה�א מ�ני ���עד, לע��ת� �די וי�יח� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ה�,
�י� �ית � ���עד וע�ה ל��עד, וה�יח� מלאכ�� ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָהמכ��
מלאכ��, ��� וא� ל�ל. א�ת� �מפקירי� א�ת�, ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹמא�די�
ואי� ממ�נ�; את מא�די� ואי� אחריו, �נ� ק�נסי� אי� � ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָומת
�אבד. ��א ���עד, מלאכה א�ת� מ�ע��ת ה�� ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹמ�נעי�

���עד‰. מק�� ל� לבנ�ת א� �גד, ל� לת�ר ��ר� ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹמי
זה הרי מלאכה, �א�ת� מהיר ואינ� הדי�ט היה א� �ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָ
ע��ה זה הרי מהיר, א�� היה וא� �דר��; א�ת� ֲִֵֶֶָָ�ְְְִֶַָָָע��ה

מכ�ב �תפירה �יצד? הדי�ט. מע�ה [מרחיקא�ת� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
עליה�,התפירות] �טיט טח ואינ� אבני� מ�יח �בבני� ,ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָ

ה�רקע[טיט]ו�� גג]סדקי ��ד[מחליק�]�מע�יל�[של ְְְְִִֵַַַַַָָָ
�מחלצי� ��ע�ילי� �עי� החלקה]�ברגל �ל[כלי וכ� ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
�זה. ֵֶַָ���צא

.Âמה ל� ואי� ל�רקע, מח�רת �ב�אה ל� �היתה ְְֵֶֶַַַַ�ְְְִֶָָָמי
הפסד, �א� �אי� �י על א� � מ��ה א�א ���עד ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ�אכל
��קצר עד ה��ק מ� �אכל מה לקנ�ת א�ת� מצריכי� ְְְִִִִִֵֶַַַַַֹֹאי�
וט�ח� �ב�רר וז�רה וד� �מע�ר ק�צר א�א ה��עד, ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָאחר
�בר ��ל �פר�ת; יד�� ��א �בלבד צרי�, �ה�א ְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹמה

�זה. ���צא �ל וכ� ל���ת. צרי� הפסד, �� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�אי�

.Ê�וחומ�]�ב�י במי� הנשרי� יכ�ל[מאכלי� �ה�א ְִֶָָ
לאחר א�א רא�יי� ו�אינ� ��ב��; ���עד, מה� ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלאכל
לצ�ד, ��כ�ל �ל �גי� אד� וצד לכב��. אס�ר ְְְִֵֶַָָָָָָָָָָה��עד,
א� ���עד, מה� ��אכל אפ�ר �הרי ���עד, ה�ל ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ�מ�לח

��תר�כ�. עד ר��ת �עמי� �יד� א�ת� ְְְְְִִִֶַַַָָָֹיסחט

.Á�ליצירת]מטילי במי� פירות לצר�[� ���עד �כר ְְִִֵֵֶַָֹ
�מרי�, �כר אחד אס�ר; � ה��עד לצר� ו��א ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹה��עד,
מערי� י��, ל� ��� �י על א� �ע�רי�. �כר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָואחד
�ל וכ� לר�אה; נ�רת ז� הערמה �אי� החד�, מ� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹו��תה

�זה. ֵֶַָ���צא

.Ë�א�ת ��ע��י� � ה��עד לצר� �ה� מלאכ�ת ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹ�ל
וה��חני� ה��די� �יצד? �צנעה. ע��י� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ�א�ניה�,
לצר� �צנעה ע��י� א�� הרי ���ק, למ�ר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹֹוה��צרי�

ו ע�הה��עד; וא� אס�ר. ה��עד, לצר� ��א הע��ה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
מ�ר. זה הרי � וה�תיר ה��עד, ָ�ְְֲִֵֵֶֶַֹלצר�

.Èאת מת�ני� �יצד? ���עד. הר�י� צרכי �ל ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָע��י�
ואת ה�רכי� את �מת�ני� הר�י�, ��ר��ת ה�י� ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָקלק�לי
וכ�רי� �מער�ת, �יחי� ��ר�ת לר�י� וח�פרי� ְְְְְִִִִִַָָָהרח�ב�ת,
לב�ר�ת מי� וכ�נסי� מימיה�, ����� �די נהר�ת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָלה�
ה��צי� �מסירי� סדקיה�, את �מת�ני� ר�י�, �ל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָ�מער�ת
חסר ��מצא מקוה וכל ה�קו�ת; את �מ�דדי� ה�רכי�. ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמ�

מר�ילי� �ע�ר�.[ממשיכי�]� �מ�לימי� מי�, ל� ְְִִִִִִַַַ

.‡È�פ�די� ה�לאי�, את להפקיר �י� בית �ל�חי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַוי�צאי�
ההק���ת, ואת החרמי� ואת הערכי� ואת ה�ב�יי� ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת

ה�רה את ו��רפי� ה��ט�ת, את וע�רפי�[אדומה]�מ�קי� , ְְְְְִִִֶֶַַַָָ
העגלה העיירות]את בי� מוטל מת כשנמצא ור�צעי�[� ,�] ְְְִֶֶָָ

[� �מצ�ני�אוז� ה�צרע, את �מטהרי� עברי, [מסמני�]עבד ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָֹ
מה� ��פר�� �די צ��נ� את ה��מי� ��ח� ה�בר�ת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעל

ה�. ר�י� צרכי א�� ��ל � ְֲִִֵֵֵֶַָָֹ�הני�

.·Èמ��ת ודיני ממ�נ�ת �יני נפ��ת[מלקות]ודני� ודיני ְְְְִִִִֵֵֵַָָָ
���עד. א�ת� מ��תי� ה�י�, עליו ק�ל ��א �מי ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ���עד;
וכל �י� בית מע�ה ��תבי� �� ���עד, ��ני� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�כ��
��מ� ��� א�ר�ת ה��ני� ��תבי� �יצד? ל�. ְְִִִֵֶֶַַַַָָה��מה

הלווה] �ה�[קרקע ��כר� וא�ר�ת ח�ב, [קרקעלבעל ְְְְִֶֶַַָָ
�מא�ני�הבעל] חליצה ��טרי וה�נ�ת, הא�ה [קטנהלמז�� ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָ

ודיה] "ממאנת" אחיה שהשיאוה לה�יתומה ה��מה וכל ;ְֶֶַָָ
�ג�� ��ז�ר��, �די לכתב� ה��ני� ��ריכי� ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָמ�ברי�
'אי� �ג�� עליה�, ���ל� דברי� א� דיני�, �עלי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָטענ�ת
ללו�ת ��ר� מי לי'. יד�� �ל�ני 'אי� א� עלי', נאמ� ְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָָ�ל�ני
וכ� �טר. ��תב זה הרי � ה�לוה האמינ� ולא ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ���עד,

ו��ברי� נ�י� וק���י נ�י� ��י פרעו�]��תבי� [שטרי ְְְִִִִִִֵֵָָָ
ה�. ר�י� �צרכי א�� ��ל ְְִֵֵֵֶַַָָָ�מ�נ�ת,

.‚È.מז�ז�ת� �פ�י� ספרי� אפ�� ���עד, לכ�ב ְְְְְֲִִִִִֵַָָֹואס�ר
��� מ�ני העזרה, �ספר אחת א�ת אפ�� מ�יהי� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָואי�
�פ�י� אד� ��תב אבל ה��עד. לצר� �אינ� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמלאכה
�אכל, מה ל� אי� וא� לבגד�. �כלת וט�וה לעצמ�, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ�מז�זה

�רנסת�. �די לאחרי� �מ�כר ְְֲִֵֵֵֵַַָָ��תב

.„Èוכ�תב ���עד, �ל�� �אלת �ל א�ר�ת לכ�ב ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ��מ�ר
נזהר אד� אי� א�� ��תיבת יציא�תיו; �מח�ב ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָח���נ�תיו

��לאכ�ת.[מדייק] הדי�ט �מע�ה ונמצא� ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָ�ת��נ�,

.ÂË�מכ�סי� �ער�, ��זזי� ���עד: ה�ת צרכי �ל ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָע��י�
מביאי� נסרי�, לה� הי� לא וא� אר��. ל� וע��י� ְְְְְִִִִִֶָָָָֹ�ס�ת�,
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וא� ה�ית; �ת�� �צנעה נסרי� מה� ונ�סרי� ק�ר�ת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָל�
ע� ��רתי� אי� אבל ���ק. אפ�� ע��י� מפרס�, אד� ְְֲֲִִִֵֵַָָ�ְָָָָהיה
אבני� ח�צבי� ואי� לאר��, ל�ח�ת מ��� לנסר ה�ער ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹמ�

קבר.לב �ה� נ�ת ְִֶֶֶָ

.ÊË,טמא י�צא ��א � ���עד ה�געי� את ר�אי� ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאי�
מי�מי� ולא נ�י� נ��אי� ואי� לאבל. נה�� ח�� ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹונמצא
ה���אי�; ��מחת החג �מחת ����ח ��א �די ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹ���עד,
�בלבד � ���עד נ�י� �מארסי� �ר��ת� את מחזיר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָאבל
יערב ��א נ��אי�, סע�דת ולא אר�סי� סע�דת יע�ה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ��א

החג. ��מחת אחרת ְְְִִֶֶֶַַָָ�מחה

.ÊÈי�הה ��א �זרה � ���עד מכ�סי� ואי� מג�חי� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאי�
וה�א הרא��� ט�ב י�� ויב�א ה��עד, לת�� עצמ� ְְְְִֵַַָָָָאד�
�ערב לכ�ס א� לג�ח ל� אפ�ר �אי מי �ל לפיכ�, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ְמנ�ל;

�לג�ח. לכ�ס מ�ר זה הרי ט�ב, ְְֵֵַַַָ�ֲֵֶי��

.ÁÈ�א ט�ב, �י�� להי�ת ��� �ביעי �חל אבל ְְְִִִֵֵֶֶַָָ�יצד?
אפ�ר �אי ��ת ה�א והרי ט�ב י�� �ערב להי�ת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ�חל
א�א לה��ל יצא ��א וה�א ה��, מ�דינת ה�א ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹלג�ח,
�מ�ית ה�ביה מ�ית וה��צא ,�� וכ��צא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָלסח�רה
�מי ���עד, א�א ה�יר�ה� ולא מנ�ה �היה �מי ְִִִֵֶֶַָֹ�ְֲִִֶָָָהאס�רי�,
וה�יר לחכ� נ�אל ולא לכ�ס, ולא לג�ח ��א ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ����ע
���עד. �מכ�סי� מג�חי� א�� הרי � ���עד א�א ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָנדר�

.ËÈ� ��ח� ולא הרגל קד� לג�ח �נאי לה� �היה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ�ְוכ��
�י� �גלח��, זמ� �ה�יע וה�צרע ה�זיר אבל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹאס�רי�.
�נאי, לה� �היה �י על א� � הרגל קד� �י� ה��עד ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�ת��

י�ה� ��א ���עד; לג�ח וכל[יעכבו]מ�רי� קר�נ�תיה�. �ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
���לד, וקט� ���עד. לג�ח מ�ר לטהרת�, מ�מאת� ְְֵֵֶַַַַָָָ�ְְֳָָָ�ִֵַה��צא
ואנ�י ���עד. לג�ח� מ�ר � ה��עד לפני �י� ���עד ְְְְֵֵַַַָ�ְִֵֵֵֵֵַַ�י�
לג�ח, מ�רי� � ה��עד �ת�� מ�מר�� ��למה ְִֵַַָ�ְְְְְִִֵֶַַָָָָמ�מר

���ת לג�ח אס�רי� מ�מר �אנ�י ��ה�.[שבוע]מ�ני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

.Îפה� ל�ל צ�רני�,[שפ�]מ�ר ול�ל מ�עד, �ל �ח�� �ְִָָָֹ�ְְִִִֵֶַָֹ
�מ�ית ה�חי מ�ית �ער הא�ה �מעברת �כלי. ְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואפ��
���עד, �כ�יטיה �ל וע��ה �כלי; �י� ��ד �י� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהערוה,

העי�]��חלת הלחיי�]�פ�קסת[מאפרת �מעברת[אוד� ֲֶֶֶֶֶֶַ
וט�פלת �ניה; על �סיד[מורחת]סרק שער]עצמ� [להשיר ְְְִֶֶֶַַָָָָָ

���עד. לק�פ� ���כל וה�א � �� ְְְְֵֵֶַַַַוכ��צא

.‡Î�הע�לי וכל וה��לד�ת וה���ת וה�ב�ת ְְְְְִִִַַַַָָָָה�בי�
�מי לכ�ס. מ�רי� א�� הרי ה��עד, �ת�� לטהרה ְִִֵַָ�ְְְֲֳֵֵֵַָָָ�ִמ�מאה
ה�די� מט�ח�ת מכ�ס�. זה הרי אחד, חל�ק א�א ל� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�אי�

ה���ג �מט�ח�ת ה��רי� א��[מגבות]�מט�ח�ת הרי , ְְְְֲִִִִֵֵַַַָ
מ�ני ���עד, לכ�ס� מ�ר פ���, �לי וכ� לכ�ס; ְְְִֵֵַַָָ�ְְְְִִֵֵֵַָָ�מ�רי�
ט�ב. י�� ערב נת��ס� אפ�� �מיד, ���ס צריכי� ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָ�ה�

.·Î�וא לקנ�ת; �י� למ�ר �י� ���עד, סח�רה ע��י� ְְְְִִִִֵֵֵֵַָֹאי�
ספינ�ת �ג�� ה��עד, לאחר �מיד מצ�י �אינ� האבד �בר ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהיה
א� �ז�ל �מכר� לצאת, מב��י� �ה� א� ��א� ��ר�ת ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָא�
ל�קחי� ואי� לקנ�ת. א� למ�ר מ�ר זה הרי � �יקר ְְְְִִִֵָֹ�ְְֲֵֶֶָֹלקח�

ה��עד.[קוני�] לצר� א�א �בהמ�ת, ועבדי� ואבני� ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ��י�

.‚Î�לצר �צנעה מ�כרי� וכלי�, �ס�ת פר�ת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶָֹמ�כרי

למב�י, א� לזוית �ת�חה החנ�ת היתה א� �יצד? ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָה��עד.
��תח הר�י�, לר��ת פת�חה היתה וא� �דר��; ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ��תח

חג[דלת] �ל האחר�� ט�ב י�� וערב אחת. ונ�על ְְֲֵֶֶֶַַַַַַָאחת
י�� �ב�ד ��ביל �פר�ת ה��ק את �מע�ר מ�ציא ְְְְִִִֵֵֶַַ�ַה���ת,

�פרהסיא. �דר��, מ�כרי� � תבלי� מ�כרי ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָט�ב.

.„Îלג�י א�מר אינ� ���עד, לע��ת� �אס�ר ְֲֵֵֵֶַַָֹ�ל
מה ל� אי� א� � ���עד לע��ת� �אס�ר וכל ְֲֲִֵֵֶַַַַָֹלע��ת�.
�כדי סח�רה ע��ה וכ� �רנסת�; �די ע��ה זה הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�אכל,
�אכל, מה ל� �אי� עני ��על ל��ר לע�יר �מ�ר ְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹ�ְַָָ�רנסת�.
�כר� ���ל �די ���עד, אס�רה �היא מלאכה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹלע��ת
ה��עד, לצר� �אינ� �ברי� ל�קחי� וכ� .�� ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלהת�רנס

�אכל. מה ל� �אי� ה��כר צר� ְִֵֵֵֶֶַַַֹֹמ�ני

.‰Îלאחר לע��ת� ���עד, ה�לאכה על ה�כיר ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָ��כרי�
�דר� ימנה ולא ימ�ד ולא י�קל ��א �בלבד ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹה��עד,

ק�לת ���ל וג�י �חל. ע��ה קבלנות]�ה�א [עבודת ְְִִֵֶֶֶֶֹֹ
לע��ת מ�יח� אינ� � ל�ח�� ח�� היה אפ�� ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמ��ראל,
א�ת� ויח�ד� לי�ראל, ז� ��לאכה י�דעי� �ה�ל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ���עד;
י�דעי� ה�ל �אי� � ���עד ל� לע��ת ה��י את �כר ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ��א
אס�ר. �לפיכ� ה��ל�; �בי� ה�כיר �י� ��� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהפר�

ח ּפרק טֹוב יֹום ׁשביתת ¤¤©¦§§¦הלכֹות

ה���כי�‡. לה�ק�ת[זורמי�]נהר�ת מ�ר האג�י�, מ� ְְֲִִִַַָָ�ְְַָ
ה�להי� �ית להשקיה]מה� הזקוקה וה�א[שדה � ���עד ְְִֵֵֵֶַַַ

�סק� תמיד]��א �א�ת[שנמשכי� ה�רכ�ת וכ� [תעלת]; ְְְֵֵֶֶַַַָֹ
�רכה וכ� מה�; לה�ק�ת מ�ר �יניה�, ע�ברת ְְְְֵֵֵֶַָָ�ִֵֵֶֶֶַַה�י�
לה�ק�ת מ�ר נ�טפת, היא ועדי� ה�להי� מ�ית ְְַָ�ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָ��טפה
ה�עי� �סק ��א וה�א, � אחרת ה�להי� �ית ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמ��ה

העלי�נה. ה�להי� �ית ְְְִֵֶֶַַַַָָה��קה

מ�ק��·. ידלה לא � �ב�� וחצי� נמ�� �חצי� ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹער�גה
�מ�ר �ד�ל. טרח �ה�א מ�ני �ב��, מק�� לה�ק�ת ָ�ְְְִֵֶַַַָָָָֹנמ��
וא� ���עד; לאכל� �די הירק�ת, לה�ק�ת מי� ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָלדל�ת

אס�ר. לי��ת�, ְְִִַָָ��ביל

ה�פני�‚. �ע�רי ע�ג��ת ע��י� הגזע]אי� סביב ,[חפירות ְְִִִִֵֵַָָ
זה הרי ונתקלקל�, ע��י�ת הי� וא� מי�. ��תמ�א� ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָ�די
א�ת� מת�ני� ��תקלקלה, ה�י� א�ת וכ� ���עד; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָמת�נ�
��ה; עד �� ח�פר טפח, עמ�ה היתה �יצד? ִֵֶַַָָָ�ְֲֵֵַַָָ���עד.
ה�י� את �מ��כי� �בעה. עד מעמיק� טפחי�, ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָהיתה
וא� ה�דה; �ל את י�קה ��א �בלבד לאיל�, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמאיל�
�מר�יצי� .��� את לה�ק�ת מ�ר לחה, �דה ְִִַָ�ְְֶַָ�ְֶַָָָָהיתה

מעט] אי�[משקי� הא��, ה�ברי� ��ל ���עד. ה�דה ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאת
יתר. טרח ֵֶַָָֹ�ה�

���עד,„. י�ק� לא ה��עד, מ�פני �ת� ��א ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹזרעי�
�מ�ר יתר. טרח לידי ויב�א ר�י�, מי� צריכי� �ה� ָ�ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹמ�ני

��ס��.ל נהר ולפ�ח למק��, מ�ק�� ה�הר את הסב ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
� לה� צרי� היה א� � יחיד �ל �מער�ת �יחי� ְִִִִִֶֶָָָָָָ��ר�ת

ח�פרי�[מנקי�]ח�טטי� אי� אבל סדקיה�, את ו�פי� א�ת� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ
�אינ� �י על א� מי�, לת�כ� וכ�נסי� לכ�ח�ה; ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָא�ת�

נברכת וע��י� לה�. לכביסה]צרי� ���עד.[בריכה ְְִִִֵֶֶֶַָָ



סג iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

וא� ה�ית; �ת�� �צנעה נסרי� מה� ונ�סרי� ק�ר�ת ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָל�
ע� ��רתי� אי� אבל ���ק. אפ�� ע��י� מפרס�, אד� ְְֲֲִִִֵֵַָָ�ְָָָָהיה
אבני� ח�צבי� ואי� לאר��, ל�ח�ת מ��� לנסר ה�ער ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹמ�

קבר.לב �ה� נ�ת ְִֶֶֶָ

.ÊË,טמא י�צא ��א � ���עד ה�געי� את ר�אי� ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאי�
מי�מי� ולא נ�י� נ��אי� ואי� לאבל. נה�� ח�� ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹונמצא
ה���אי�; ��מחת החג �מחת ����ח ��א �די ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹ���עד,
�בלבד � ���עד נ�י� �מארסי� �ר��ת� את מחזיר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָאבל
יערב ��א נ��אי�, סע�דת ולא אר�סי� סע�דת יע�ה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ��א

החג. ��מחת אחרת ְְְִִֶֶֶַַָָ�מחה

.ÊÈי�הה ��א �זרה � ���עד מכ�סי� ואי� מג�חי� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאי�
וה�א הרא��� ט�ב י�� ויב�א ה��עד, לת�� עצמ� ְְְְִֵַַָָָָאד�
�ערב לכ�ס א� לג�ח ל� אפ�ר �אי מי �ל לפיכ�, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ְמנ�ל;

�לג�ח. לכ�ס מ�ר זה הרי ט�ב, ְְֵֵַַַָ�ֲֵֶי��

.ÁÈ�א ט�ב, �י�� להי�ת ��� �ביעי �חל אבל ְְְִִִֵֵֶֶַָָ�יצד?
אפ�ר �אי ��ת ה�א והרי ט�ב י�� �ערב להי�ת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ�חל
א�א לה��ל יצא ��א וה�א ה��, מ�דינת ה�א ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹלג�ח,
�מ�ית ה�ביה מ�ית וה��צא ,�� וכ��צא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָלסח�רה
�מי ���עד, א�א ה�יר�ה� ולא מנ�ה �היה �מי ְִִִֵֶֶַָֹ�ְֲִִֶָָָהאס�רי�,
וה�יר לחכ� נ�אל ולא לכ�ס, ולא לג�ח ��א ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ����ע
���עד. �מכ�סי� מג�חי� א�� הרי � ���עד א�א ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָנדר�

.ËÈ� ��ח� ולא הרגל קד� לג�ח �נאי לה� �היה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ�ְוכ��
�י� �גלח��, זמ� �ה�יע וה�צרע ה�זיר אבל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹאס�רי�.
�נאי, לה� �היה �י על א� � הרגל קד� �י� ה��עד ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�ת��

י�ה� ��א ���עד; לג�ח וכל[יעכבו]מ�רי� קר�נ�תיה�. �ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
���לד, וקט� ���עד. לג�ח מ�ר לטהרת�, מ�מאת� ְְֵֵֶַַַַָָָ�ְְֳָָָ�ִֵַה��צא
ואנ�י ���עד. לג�ח� מ�ר � ה��עד לפני �י� ���עד ְְְְֵֵַַַָ�ְִֵֵֵֵֵַַ�י�
לג�ח, מ�רי� � ה��עד �ת�� מ�מר�� ��למה ְִֵַַָ�ְְְְְִִֵֶַַָָָָמ�מר

���ת לג�ח אס�רי� מ�מר �אנ�י ��ה�.[שבוע]מ�ני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

.Îפה� ל�ל צ�רני�,[שפ�]מ�ר ול�ל מ�עד, �ל �ח�� �ְִָָָֹ�ְְִִִֵֶַָֹ
�מ�ית ה�חי מ�ית �ער הא�ה �מעברת �כלי. ְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואפ��
���עד, �כ�יטיה �ל וע��ה �כלי; �י� ��ד �י� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהערוה,

העי�]��חלת הלחיי�]�פ�קסת[מאפרת �מעברת[אוד� ֲֶֶֶֶֶֶַ
וט�פלת �ניה; על �סיד[מורחת]סרק שער]עצמ� [להשיר ְְְִֶֶֶַַָָָָָ

���עד. לק�פ� ���כל וה�א � �� ְְְְֵֵֶַַַַוכ��צא

.‡Î�הע�לי וכל וה��לד�ת וה���ת וה�ב�ת ְְְְְִִִַַַַָָָָה�בי�
�מי לכ�ס. מ�רי� א�� הרי ה��עד, �ת�� לטהרה ְִִֵַָ�ְְְֲֳֵֵֵַָָָ�ִמ�מאה
ה�די� מט�ח�ת מכ�ס�. זה הרי אחד, חל�ק א�א ל� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�אי�

ה���ג �מט�ח�ת ה��רי� א��[מגבות]�מט�ח�ת הרי , ְְְְֲִִִִֵֵַַַָ
מ�ני ���עד, לכ�ס� מ�ר פ���, �לי וכ� לכ�ס; ְְְִֵֵַַָָ�ְְְְִִֵֵֵַָָ�מ�רי�
ט�ב. י�� ערב נת��ס� אפ�� �מיד, ���ס צריכי� ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָ�ה�

.·Î�וא לקנ�ת; �י� למ�ר �י� ���עד, סח�רה ע��י� ְְְְִִִִֵֵֵֵַָֹאי�
ספינ�ת �ג�� ה��עד, לאחר �מיד מצ�י �אינ� האבד �בר ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהיה
א� �ז�ל �מכר� לצאת, מב��י� �ה� א� ��א� ��ר�ת ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָא�
ל�קחי� ואי� לקנ�ת. א� למ�ר מ�ר זה הרי � �יקר ְְְְִִִֵָֹ�ְְֲֵֶֶָֹלקח�

ה��עד.[קוני�] לצר� א�א �בהמ�ת, ועבדי� ואבני� ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ��י�

.‚Î�לצר �צנעה מ�כרי� וכלי�, �ס�ת פר�ת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶָֹמ�כרי

למב�י, א� לזוית �ת�חה החנ�ת היתה א� �יצד? ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָה��עד.
��תח הר�י�, לר��ת פת�חה היתה וא� �דר��; ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ��תח

חג[דלת] �ל האחר�� ט�ב י�� וערב אחת. ונ�על ְְֲֵֶֶֶַַַַַַָאחת
י�� �ב�ד ��ביל �פר�ת ה��ק את �מע�ר מ�ציא ְְְְִִִֵֵֶַַ�ַה���ת,

�פרהסיא. �דר��, מ�כרי� � תבלי� מ�כרי ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָט�ב.

.„Îלג�י א�מר אינ� ���עד, לע��ת� �אס�ר ְֲֵֵֵֶַַָֹ�ל
מה ל� אי� א� � ���עד לע��ת� �אס�ר וכל ְֲֲִֵֵֶַַַַָֹלע��ת�.
�כדי סח�רה ע��ה וכ� �רנסת�; �די ע��ה זה הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�אכל,
�אכל, מה ל� �אי� עני ��על ל��ר לע�יר �מ�ר ְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹ�ְַָָ�רנסת�.
�כר� ���ל �די ���עד, אס�רה �היא מלאכה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹלע��ת
ה��עד, לצר� �אינ� �ברי� ל�קחי� וכ� .�� ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלהת�רנס

�אכל. מה ל� �אי� ה��כר צר� ְִֵֵֵֶֶַַַֹֹמ�ני

.‰Îלאחר לע��ת� ���עד, ה�לאכה על ה�כיר ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָ��כרי�
�דר� ימנה ולא ימ�ד ולא י�קל ��א �בלבד ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹה��עד,

ק�לת ���ל וג�י �חל. ע��ה קבלנות]�ה�א [עבודת ְְִִֵֶֶֶֶֹֹ
לע��ת מ�יח� אינ� � ל�ח�� ח�� היה אפ�� ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמ��ראל,
א�ת� ויח�ד� לי�ראל, ז� ��לאכה י�דעי� �ה�ל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ���עד;
י�דעי� ה�ל �אי� � ���עד ל� לע��ת ה��י את �כר ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ��א
אס�ר. �לפיכ� ה��ל�; �בי� ה�כיר �י� ��� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהפר�

ח ּפרק טֹוב יֹום ׁשביתת ¤¤©¦§§¦הלכֹות

ה���כי�‡. לה�ק�ת[זורמי�]נהר�ת מ�ר האג�י�, מ� ְְֲִִִַַָָ�ְְַָ
ה�להי� �ית להשקיה]מה� הזקוקה וה�א[שדה � ���עד ְְִֵֵֵֶַַַ

�סק� תמיד]��א �א�ת[שנמשכי� ה�רכ�ת וכ� [תעלת]; ְְְֵֵֶֶַַַָֹ
�רכה וכ� מה�; לה�ק�ת מ�ר �יניה�, ע�ברת ְְְְֵֵֵֶַָָ�ִֵֵֶֶֶַַה�י�
לה�ק�ת מ�ר נ�טפת, היא ועדי� ה�להי� מ�ית ְְַָ�ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָ��טפה
ה�עי� �סק ��א וה�א, � אחרת ה�להי� �ית ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמ��ה

העלי�נה. ה�להי� �ית ְְְִֵֶֶַַַַָָה��קה

מ�ק��·. ידלה לא � �ב�� וחצי� נמ�� �חצי� ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹער�גה
�מ�ר �ד�ל. טרח �ה�א מ�ני �ב��, מק�� לה�ק�ת ָ�ְְְִֵֶַַַָָָָֹנמ��
וא� ���עד; לאכל� �די הירק�ת, לה�ק�ת מי� ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָלדל�ת

אס�ר. לי��ת�, ְְִִַָָ��ביל

ה�פני�‚. �ע�רי ע�ג��ת ע��י� הגזע]אי� סביב ,[חפירות ְְִִִִֵֵַָָ
זה הרי ונתקלקל�, ע��י�ת הי� וא� מי�. ��תמ�א� ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָ�די
א�ת� מת�ני� ��תקלקלה, ה�י� א�ת וכ� ���עד; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָמת�נ�
��ה; עד �� ח�פר טפח, עמ�ה היתה �יצד? ִֵֶַַָָָ�ְֲֵֵַַָָ���עד.
ה�י� את �מ��כי� �בעה. עד מעמיק� טפחי�, ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָהיתה
וא� ה�דה; �ל את י�קה ��א �בלבד לאיל�, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמאיל�
�מר�יצי� .��� את לה�ק�ת מ�ר לחה, �דה ְִִַָ�ְְֶַָ�ְֶַָָָָהיתה

מעט] אי�[משקי� הא��, ה�ברי� ��ל ���עד. ה�דה ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאת
יתר. טרח ֵֶַָָֹ�ה�

���עד,„. י�ק� לא ה��עד, מ�פני �ת� ��א ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹזרעי�
�מ�ר יתר. טרח לידי ויב�א ר�י�, מי� צריכי� �ה� ָ�ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹמ�ני

��ס��.ל נהר ולפ�ח למק��, מ�ק�� ה�הר את הסב ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
� לה� צרי� היה א� � יחיד �ל �מער�ת �יחי� ְִִִִִֶֶָָָָָָ��ר�ת

ח�פרי�[מנקי�]ח�טטי� אי� אבל סדקיה�, את ו�פי� א�ת� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ
�אינ� �י על א� מי�, לת�כ� וכ�נסי� לכ�ח�ה; ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָא�ת�

נברכת וע��י� לה�. לכביסה]צרי� ���עד.[בריכה ְְִִִֵֶֶֶַָָ
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מפסידי�‰. �ה� צדי�[מקלקלי�]עכ�רי� האילנ�ת, את ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
ח�פר, �יצד? �דר��; צד האיל�, ��דה ���עד. ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָא�ת�

לב� �דה היה וא� ה�צ�דה. תבואה]ות�לה סמ�כה[� ְְְְְִֵֶַָָָָָָ
��א �די ����י, ה�ב� ��דה א�ת� צדי� � האיל� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹל�דה
נ�ע� ����י? צד וכיצד ויחריב�ה. האיל� ל�דה ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָי�נס�

�מ�ה[ברזל]���ד ינ�ק��[עליו]�אר�, �� ואחר �קר��, ְֶֶַַָָ�ְְְְֶַַַָֹ
��ה.[יוציאו] מק�מ� ונמצא ;ְְְִָ�ָ

.Âהדי�ט מע�ה ��נה� � ��פל ��ה טיט]�תל א�[ללא , ְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹ
וגמא �קני� א�ת� ע�ה[צמח]��דר א� וכ� �ה�. וכ��צא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

חצר �תל אבל הדי�ט. מע�ה א�ת� ��נה לגג, ְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמעקה
��הה היה וא� �דר��; ��נה� ליפול]��פל, ס�תר�[מט � ְְְְִֵֶֶַַָָָ

�דר��. �ב�נה� ה��נה, ְְְִֵֵַַַָָמ�ני

.Êאצט�א אד� ה�יר[ספסל]��נה עליה. לי�� א� לי�ב ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
דלת] �[של ����ר� וה�פ�ח וה�נע�ל וה��רה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָוה���ר

��ה ע�; �ל �י� �רזל �ל �י� �דר��, ���עד ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָמת�נ�
�דלת�ת �ת�ח ה�תח י�יח �א� � ה�א �ד�ל ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהפסד
�ארנ�, �כבר ��ית; ��� מה �ל מא�ד נמצא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָ�ב�ר�ת,

���י. צרי� אינ� הפסד, �� ��� ְִִֵֵֵֶֶֶָָ��ל

.Á�ני�� ואי� ��מ�ת, ל�ת מ�כ� להי�ת� קבר ח�פרי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָאי�
�יצד? ���עד; מת�נ� זה הרי ע��י, היה א� אבל ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָא�ת�.

נכ�� ��היה �די �מ�ת�, מק�ר א� �מ�ת� [מוכ�]מ�סי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
.�� ���בר ְִֵֵֶָלעת

.Ëלא לקבר, מ�בר העצמ�ת ואת ה�ת את מפ�י� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאי�
לע�ל� �� לע��ת ואס�ר למכ�ד; מ�ז�י ולא לבז�י ְְֲֵַָָָ�ְְְִִָָָֹ�ְִמ�כ�ד

היה �� א� א�א ה�מי�, השני]��אר ���[הקבר �ת�� ְְִִִֵֶֶַָָָָָ
מת] של לבז�י.[בשדה מ�כ�ד אפ�� ה�מי�, ��אר מפ�ה� �ְְְֲִִִִֵַַָָ�ְָָ

.È�מת�עי תולעי�]אי� מוציאי� ולא[מ�]את[� האילנ�ת, ְְְִִֵֶַָָֹ
ה�טיע�ת את הגזע]מזהמי� בקילו� זבל ולא[מדביקי� , ְְְֲִִֶַַֹ

��מ�. ��ה� ה�ר�ת ואת האילנ�ת את סכי� אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמג�מי�;
�� לח�� רא�יה �היא מ�ני ה���ה, את ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹוע�קרי�

ה���ת את וק�צרי� צמח]���עד; רא�יה[מי� �היא מ�ני , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָ
וכ� ���עד. ל�כר �זה.לה�יל� ���צא �ל ְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

.‡Èל�יר ה�א� את מכניסי� את[בשדה]אי� ��ז�ל� �די ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
מד�ר[בגלליה�]ה�רקע ה�א �הרי ���עד;[מזבל], �דה� ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָ

מ�סרי� ואי� א�ת�, מס�עי� ואי� מ�ר. מאליה�, �א� ְְְְְִִֵֵַָָ�ְֲִֵֵֶָוא�
צאנ� את לנער ��מר לפזרלה� למקו� ממקו� [להעביר� ְֵֵֶֶַָָֹ

��תזבל�] �כיר היה �נה,[שבוע]. �כיר חד�, �כיר , ְְְִִִֶַָָָָָֹ
�ב�ע שני�]�כיר ��מר[שבע ו��כרי� א�ת�; מס�עי� � ְְְְְִִִֵַַָָ

ה�בל ה�דה. �ל ��ז�ל� �די למק��, מ�ק�� ה�א� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלנער
�רפת חצר נע�ה וא� לצדדי�; א�ת� מס�קי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ��חצר,

לא��ה. א�ת� מ�ציאי� ְִִַָָָָ�קר,

.·Èעמיד�� מק�� לת�� נת��� א� � ה�רקע �ני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָה��וה
נת��� וא� מ�ר; ,�� ��ד�� א� �ב�אה �ל �רי ��ְְִֶֶָָ�ְְִִֵַָ
� �דה� מ��� עצי� המל�ט וכ� אס�ר. האר�, ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָלעב�דת
וכ� אס�ר. ה�רקע, לת�� וא� מ�ר; העצי�, לצר� ְְְְִֵֵַַַַָָ�ְִִֵֶָֹא�

זר�]ה��תק ���נס�[פותח נת��� א� � ל�דה� מי� ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ
ה��צ� וכ� אס�ר. האר�, לה�ק�ת וא� מ�ר; ְְְְִֵֵֶַַָָָָ�ִַָה�גי�,

לבהמ��,[ענפי�]חר��ת להאכיל נת��� א� � ה�קל מ� ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַ

י�ר, �מ�ע�יו אס�ר. האיל�, לעב�דת נת��� וא� ַ�ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָ�מ�ר;
מת���. ה�א �בר זה ְְִֵֵֶַָָלאי

.‚È��יב�� �אפ�ר וכירי� �ה�[יתיבשו]���ר ויאפה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ
ע��י� א�ת�.[מייצרי�]���עד, ע��י� אי� לאו, וא� א�ת�; ְִִִֵֵַָָָ

��ני� ,�� �בי� �� ועל[טחי�]�בי� ���ר �ל חר� על ְִֵֵֶֶֶַַַָָ
ה�פלה הטיט]ה�ירה �מסרגי�[שכבת את[בוני�]��ה�. ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
ונ�קרי� עי�[מנקי�]ה���ת, לה� �פ�תחי� הרחי�, את ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

רחי�[חור] �ל ה�י� א�ת �ב�ני� א�ת�, �מעמידי� [זר�, ֲִִִִִֵֶַַַַַַָ
הריחיי�] את מגלגל .המי�

.„Èאת וז�פתי� ה�י�; י�סד ��א �די החבית, את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹז�פתי�
�ל החבית �י וס�תמי� טרח. �� �אי� מ�ני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹה�ק��ק,

�מח�י� ��סד. ��א �די ה�ציע�ת[מכסי�]�כר, את ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ליבוש] שטוחי� �מר�כי�[פירות יאבד�. ��א �די ְְְְְִֵֶַַֹֹ�ק�,

מע�ה[משפשפי�] �ה�א מ�ני ��די�, ה�גדי� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָאת
ה�די� �ית ק�רי ע��י� אי� אבל [קמטיהדי�ט; ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

�זה.השרוולי�] ���צא �ל וכ� א��. מע�ה �ה�א מ�ני ,ְֲִֵֵֶַ�ְֵֵֶַָָֹ

.ÂË�רחי �ל חמ�ר צ�רני כדיק�צצי� � בטחינה [המסייע ְְֲִִִֵֵֶַָ
ללכת] ויוכל "פרסות" רגליו על להרכיב �ב�ני�שיוכלו ,ִ

אכילה]אב�ס ל�ל[סל מ�ר � עליו �ר�כב וס�ס לבהמה. ְְִֵֵֵֶָָָ�ִָֹ
לי�� �די �לסרק� ���עד;צ�רניו �המה מר�יעי� ואי� ת�. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

וכל רפ�אה. מ��ה מ�נעי� ואי� ,�� ל� מ�יזי� ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָאבל
מ�ר לרפ�אה, א�א �ריאי� מאכל �אינ� �מ�קי� ָ�ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָמאכל�ת

���עד. ול���ת� לאכל� ְְְְְִֵַָָָָָלאד�

.ÊË�מפ�י מ�ע�רה[כלי�]אי� לא ���עד, לחצר מחצר ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ
לבית מ�ית ה�א מפ�ה אבל לכע�רה; מ�אה ולא ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹלנאה
מ�ית ה��עד לצר� �ה� �לי� �מביאי� חצר. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹ�א�ת�
�לי� אבל �צל�ח��ת; וכ�ס�ת �כסת�ת �רי� �ג�� ְְְְֲִִִֵָָָָ�ָהא��,
מ�ית צמר א� ה��ט� מ� מחר�ה �ג�� צריכי�, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�אינ�
ל� נ�ת� �אכל, מה לא�� אי� וא� מביאי�. אי� � ֵַַָֹ�ְְִִִֵֵַַָָה��ע
��ית מ�יח� מאמינ�, אינ� וא� אצל�; �מ�יח� ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ�כר�
לחצר מפ�� � י�נב� ��א לה� ח�� וא� ל�; ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָה�מ��

לבית�. יביא לא אבל ְֲִֵֶֶַָָֹאחרת,

.ÊÈה�נחה מ� ט�בי� ימי� �ערבי מלאכה לע��ת ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָאס�ר
�ה�, מלאכה הע��ה וכל ��ת�ת. ערבי �מ� ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָ�למעלה,
�על א�ת� �מב�לי� ,�� וג�ערי� �רכה; סימ� ר�אה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָאינ�

מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� אי� אבל מדרבנ�]�רח�, ,[מלקות ְְֲִֵַַַַָָ
ה�סח מערב ח�� � א�ת� מנ�י� �אי� ל�מר צרי� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָואי�
א�ת�, מנ�י� חצ�ת אחר מלאכה �� �הע��ה חצ�ת; ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָאחר
נ��ה� לא א� מר��ת מ�ת א�ת� ���י� ל�מר צרי� ְְִִִִֵֶַַַַַָֹואי�
ימי� ערבי ��אר אינ� �ניס� ע�ר אר�עה ���� לפי �ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

�� ��� מ�ני קר��.[קרב�]ט�בי�, ��חיטת חגיגה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָ

.ÁÈמ�ברי מלאכה �ע��ת אס�ר ע�ר אר�עה י�� ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָלפיכ�,
ואינ� מ�עד, �ל מח�� קל וה�א מ�עד; �ל ח�� �מ� ְֵֵֶ�ְֵֵֶַ�ְְִס�פרי�,
אבל ה�חיטה. זמ� �ה�א ומעלה, ה��� מחצי א�א ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָאס�ר
���הגי� מק�� � ��נהג �ל�י ה���, חצי עד הח�ה ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמהנ�
ע��י�. אי� לע��ת, ��א ��הג� מק�� ע��י�; ֲֲֲִִֵֶֶַַָָֹלע��ת,

.ËÈח�ה�� יתחיל לא � לע��ת ��הג� �מק�� ְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָֹואפ��
יכ�ל �ה�א �י על א� ע�ר, �אר�עה מלאכה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָלע��ת
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ה� �לבד א�נ��ת �ל� א�א חצ�ת; קד� ְִֵַ�ָ�ְְֲֶֶָָָָֹֹלגמר�
וא�� חצ�ת, עד וע��י� לע��ת, ��הג� �מק�� ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָ��תחילי�
א� � א�נ��ת �אר אבל וה��בסי�. וה��רי� הח�טי� ִ�ָ�ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָה�:
חצ�ת; עד ���מר ה�א ע�ר, אר�עה קד� �� ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹהתחיל

הר�ה. צר� א�נ��ת ל�אר צריכי� הע� ְֵֶַֹ�ָ�ְְִִִֵֶָָָ�אי�

.Îלא � ע��י� �אי� למק�� �ע��י� מ�ק�� ְִִִֵֵֶֶַָָֹהה�ל�
��ד�ר; ה�א ע��ה אבל ה�חל�ק�ת, מ�ני ����ב, ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָיע�ה
יע�ה; לא � �ע��י� למק�� ע��י� �אי� מ�ק�� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹוהה�ל�
�הל� מק�� וחמרי מ��, ��צא מק�� חמרי עליו ְֵֶַָָ�ְְִֵֶָָָָ�ְִָָנ�תני�
מ�ני �טל �ה�א �פניה� יתראה לא כ�, �י על וא� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹל��.
מי וכ� ה�חל�ק�ת. מ�ני אד�, י��ה אל לע�ל� � ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהא��ר
�י� להקל �י� מק�מ� �אנ�י נ�הג למק�מ�, לחזר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָֹ��ע��
�ה�א ה�ק�� אנ�י �פני יתראה ��א וה�א � ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלהחמיר

ה�חל�ק�ת. מ�ני ,��ְֲִֵַַ

.‡Îע�ר �אר�עה הא�� מ�ית �לי� �מביאי� ְְַָָָָָ�ְִִִִִִֵֵָמ�ליכי�
זבל וג�רפי� ה��עד. לצר� �אינ� �י על א� חצ�ת, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאחר

לא��ה.[במגריפה] א�ת� �מ�ציאי� בהמה, רגלי ְְְִִִֵֵַַַַָָָמ�חת
�ל�ת ���בה ותרנגלת לתרנג�לי�; ��בכי� ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ�מ��יבי�
�ח�יה אחרת מ��יבי� � �מתה ה�יצי�, על יתר א� ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָימי�

ע�ר, אי��אר�עה �ב��עד, ה�יצי�. י�סד� ��א �די ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
מחזירי� ה�יצי�, מעל ���עד �רחה א� אבל ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמ��יבי�;

למק�מ�. ְִָָא�ת�

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�
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וחמ� ע�ה, מצו�ת �ל� � מצו�ת �מ�נה �כלל� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹי�
חמ� לאכל ��א (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹמצו�ת
לה��ית (ב) �למעלה; ה��� מחצ�ת ע�ר אר�עה ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָ�י��
(ד) �בעה; �ל חמ� לאכל ��א (ג) ע�ר; מאר�עה ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ�א�ר
חמ� יראה ��א (ה) �בעה; �ל חמ� �ערבת לאכל ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ��א
מ�ה לאכל (ז) �בעה; �ל חמ� י�צא ��א (ו) �בעה; ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ�ל
ה�ילה. �א�ת� מצרי� �יציאת לס�ר (ח) ה�סח; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ�לילי

א��. �פרקי� � א�� מצו�ת ְְִִִֵֵֵָ�בא�ר

א ּפרק ּומּצה חמץ ¤¤¨©¥¨§¦הלכֹות

ע�ר‡. חמ�ה ליל מ�ח�ת ��סח, חמ� ��ית הא�כל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ�ל
�רת, ח�ב �מזיד, � �ניס� וע�רי� אחד י�� ס�� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָעד
קר�� ח�ב ���גג, ונכרתה"; חמ�, אכל �ל "�י ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ��אמר:

קב�עה לקרב�]ח�את בהמה מביא עשיר בי� עני אחד[בי� � ְֶַָָָ
הממחה ואחד ו��תה.[ממיס]הא�כל, ְְְֵֶֶֶַַָָ

יאכל·. "לא ��אמר: � �הניה אס�ר ��סח, ֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמ�
�� יהא לא חמ�[שו�]חמ�", וה��יח אכילה. ה�ר ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

לאוי�, ��ני ע�בר אכל�, ��א �י על א� � ��סח ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�ר��ת�
"�אר ונאמר: �בל�", �כל �אר ל� יראה "לא ְְֱֶֶַֹ�ְְְְֱֵֶֶֶַָָֹֹ��אמר:
��� ה�א�ר וא��ר החמ� וא��ר �ב�יכ�"; י�צא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹלא

�]מחמצי� אחר ה�א.[בצק אחד , ְְִֶַָ

א�‚. א�א י�צא", ו"לא יראה" "לא מ��� ל�קה ְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאינ�

אבל מע�ה. ��ע�ה �די � ח�צ� א� ��סח, חמ� קנה ��ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
א�א �ער� ולא ה�סח �בא ה�סח, קד� חמ� ל� היה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹא�
אינ� � לאוי� �ני על �עבר �י על א� � �ר��ת� ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָה�יח�
א�ת� �מ�י� מע�ה; ע�ה ��א מ�ני ה��רה, מ� ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹל�קה

מר��ת מדרבנ�]מ�ת .[מלקות ְַַַ

ודבר„. לע�ל�; �הניה אס�ר ה�סח, עליו �עבר ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָחמ�
�"בל יראה" "�ל על �עבר מ�ני ס�פרי�: מ�ברי קנס � ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָזה
��א �די � �אנס א� ��גגה ה�יח� ואפ�� אסר�ה�, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹי�צא",
ה�סח. אחר �� ��הנה �די �ר��ת�, חמ� אד� ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָי�יח

��א‰. �י� �מינ� �י� ��סח, אחר �דבר ��תערב ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחמ�
�עבר י�ראל �ל וחמ� �ה�א. �כל א�סר זה הרי � ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�מינ�
נתערב א� � �הניה אס�ר �ה�א �י על א� � ה�סח ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעליו
אחר לאכל� מ�ר זה הרי �מינ�, ��א �י� �מינ� ְְַַָָ�ְְֲִִֵֵֵֶֶֹ�י�
ה�ערבת אבל עצמ�, �חמ� א�א ואסר� קנס� ��א ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹה�סח;

ה�סח. לאחר �אכילה ְֲִֶֶֶַַַַַָ�מ�רת

.Âאבל חמ�. �ל עצמ� אכילת על א�א �רת, ח�בי� ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאי�
ה�בלי ��ח �ג�� חמ�, חמו�ער�ב מחלב עשוי [טיבול ְֵֵָ�ְִַַָ

ה�דיולח�] משעורה]ו�כר לה�[עשוי ה��מה וכל , ְְִֵֶֶַַָָָָ
ואי� ל�קה ��סח, אכל� א� � �ה� מערב �החמ� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמ�ברי�

תאכל לא מחמצת "�ל ��אמר: �רת, �ברי��� ��ה ."� ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
אכילת �כדי ה�ערבת, �ת�� חמ� ��ית ��אכל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹאמ�רי�?
אי� א� אבל ה��רה; מ� ���קה ה�א � �יצי� ֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ�ל�

��ית כדי]�כדי[שמצטר�]��ערבת תו� �ל�[� אכילת ְֲֲִִִֵֶַַַַַָֹֹ
ל�קה אינ� אכל, א� � לאכל ל� �אס�ר �י על א� � ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�יצי�

מר��ת. מ�ת ְֶַַַָא�א

.Êזה הרי � �ה�א �ל ��סח, עצמ� החמ� מ� ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהא�כל
�י על וא� חמ�". יאכל "לא ��אמר: ה��רה, מ� ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאס�ר
��ית; �ה�א ��ע�ר על א�א קר��, א� �רת ח�ב אינ� ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָכ�,
מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� �מזיד, מ��ית �ח�ת ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָוהא�כל

.Á���ה מחצ�ת ע�ר אר�עה �י�� חמ� לאכל ְְֱֲֵֵֶַַָָָָָָֹאס�ר
הא�כל וכל .���� �ביעית �עה מ�ח�ת �ה�א ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ�למעלה,
עליו תאכל "לא ��אמר: ה��רה, מ� ל�קה זה, ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ�זמ�
ה�מ�עה מ�י למד� �� ה�סח; קר�� על �ל�מר ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָחמ�",

�רא�יה[ממרע"ה] מ�עה חמ� תאכל לא זה: �בר ְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ�פר��
ה���. חצי וה�א הער�י�", "�י� �ה�א ה�סח, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָל�חיטת

.Ëדי� ��ית, �עה מ�ח�ת חמ� לאכל חכמי� ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹואסר�
י�ע יהיה[יכשל]��א ��ית �עה �מ�ח�ת ��רה. �א��ר ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹ

מ�ברי ��ית �עה �בהניה: �אכילה אס�ר ְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהחמ�
�עה ה��רה. מ� ומעלה, מ�ביעית ה��� ��אר ְְְְִִִִִַַַָָָָָָס�פרי�,
המע��, י�� מ��� �זרה � חמ� �� א�כלי� אי� ָ�ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָחמי�ית,
�הניה אס�ר ואינ� ו��ית. חמי�ית �י� יטעה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ��א
��דה ולח� �ר�מה �� ��לי� לפיכ�, חמי�ית. ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָ��עה
��רפי� ולא א�כלי� לא קד�, �ה�א מחמ� �ה� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹוכ��צא

ה�ל. ��רפי� ��ית, �עה ���יע ְִִִִֶַַַַָָֹעד

.Èעד ע�ר אר�עה �י�� חמ� לאכל ���ר למד�, ְְֱֵֶַַָָָָָָֹ�ְֶַָָָהא
א�א חמי�ית, ��עה א�כלי� ואי� רביעית; �עה ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָס��
מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� ��ית, ��עה והא�כל ;�� ְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָנהני�

ל�קה. �ביעית, �עה מ�ח�ת ְְְִִִִֵֶַָָָוהא�כל
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ה� �לבד א�נ��ת �ל� א�א חצ�ת; קד� ְִֵַ�ָ�ְְֲֶֶָָָָֹֹלגמר�
וא�� חצ�ת, עד וע��י� לע��ת, ��הג� �מק�� ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָ��תחילי�
א� � א�נ��ת �אר אבל וה��בסי�. וה��רי� הח�טי� ִ�ָ�ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָה�:
חצ�ת; עד ���מר ה�א ע�ר, אר�עה קד� �� ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹהתחיל

הר�ה. צר� א�נ��ת ל�אר צריכי� הע� ְֵֶַֹ�ָ�ְְִִִֵֶָָָ�אי�

.Îלא � ע��י� �אי� למק�� �ע��י� מ�ק�� ְִִִֵֵֶֶַָָֹהה�ל�
��ד�ר; ה�א ע��ה אבל ה�חל�ק�ת, מ�ני ����ב, ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָיע�ה
יע�ה; לא � �ע��י� למק�� ע��י� �אי� מ�ק�� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹוהה�ל�
�הל� מק�� וחמרי מ��, ��צא מק�� חמרי עליו ְֵֶַָָ�ְְִֵֶָָָָ�ְִָָנ�תני�
מ�ני �טל �ה�א �פניה� יתראה לא כ�, �י על וא� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹל��.
מי וכ� ה�חל�ק�ת. מ�ני אד�, י��ה אל לע�ל� � ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהא��ר
�י� להקל �י� מק�מ� �אנ�י נ�הג למק�מ�, לחזר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָֹ��ע��
�ה�א ה�ק�� אנ�י �פני יתראה ��א וה�א � ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלהחמיר

ה�חל�ק�ת. מ�ני ,��ְֲִֵַַ

.‡Îע�ר �אר�עה הא�� מ�ית �לי� �מביאי� ְְַָָָָָ�ְִִִִִִֵֵָמ�ליכי�
זבל וג�רפי� ה��עד. לצר� �אינ� �י על א� חצ�ת, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאחר

לא��ה.[במגריפה] א�ת� �מ�ציאי� בהמה, רגלי ְְְִִִֵֵַַַַָָָמ�חת
�ל�ת ���בה ותרנגלת לתרנג�לי�; ��בכי� ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ�מ��יבי�
�ח�יה אחרת מ��יבי� � �מתה ה�יצי�, על יתר א� ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָימי�

ע�ר, אי��אר�עה �ב��עד, ה�יצי�. י�סד� ��א �די ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
מחזירי� ה�יצי�, מעל ���עד �רחה א� אבל ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמ��יבי�;

למק�מ�. ְִָָא�ת�

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�
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וחמ� ע�ה, מצו�ת �ל� � מצו�ת �מ�נה �כלל� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹי�
חמ� לאכל ��א (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹמצו�ת
לה��ית (ב) �למעלה; ה��� מחצ�ת ע�ר אר�עה ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָ�י��
(ד) �בעה; �ל חמ� לאכל ��א (ג) ע�ר; מאר�עה ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ�א�ר
חמ� יראה ��א (ה) �בעה; �ל חמ� �ערבת לאכל ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ��א
מ�ה לאכל (ז) �בעה; �ל חמ� י�צא ��א (ו) �בעה; ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ�ל
ה�ילה. �א�ת� מצרי� �יציאת לס�ר (ח) ה�סח; ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ�לילי

א��. �פרקי� � א�� מצו�ת ְְִִִֵֵֵָ�בא�ר

א ּפרק ּומּצה חמץ ¤¤¨©¥¨§¦הלכֹות

ע�ר‡. חמ�ה ליל מ�ח�ת ��סח, חמ� ��ית הא�כל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ�ל
�רת, ח�ב �מזיד, � �ניס� וע�רי� אחד י�� ס�� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָעד
קר�� ח�ב ���גג, ונכרתה"; חמ�, אכל �ל "�י ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ��אמר:

קב�עה לקרב�]ח�את בהמה מביא עשיר בי� עני אחד[בי� � ְֶַָָָ
הממחה ואחד ו��תה.[ממיס]הא�כל, ְְְֵֶֶֶַַָָ

יאכל·. "לא ��אמר: � �הניה אס�ר ��סח, ֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמ�
�� יהא לא חמ�[שו�]חמ�", וה��יח אכילה. ה�ר ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

לאוי�, ��ני ע�בר אכל�, ��א �י על א� � ��סח ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�ר��ת�
"�אר ונאמר: �בל�", �כל �אר ל� יראה "לא ְְֱֶֶַֹ�ְְְְֱֵֶֶֶַָָֹֹ��אמר:
��� ה�א�ר וא��ר החמ� וא��ר �ב�יכ�"; י�צא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹלא

�]מחמצי� אחר ה�א.[בצק אחד , ְְִֶַָ

א�‚. א�א י�צא", ו"לא יראה" "לא מ��� ל�קה ְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאינ�

אבל מע�ה. ��ע�ה �די � ח�צ� א� ��סח, חמ� קנה ��ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
א�א �ער� ולא ה�סח �בא ה�סח, קד� חמ� ל� היה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹא�
אינ� � לאוי� �ני על �עבר �י על א� � �ר��ת� ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָה�יח�
א�ת� �מ�י� מע�ה; ע�ה ��א מ�ני ה��רה, מ� ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹל�קה

מר��ת מדרבנ�]מ�ת .[מלקות ְַַַ

ודבר„. לע�ל�; �הניה אס�ר ה�סח, עליו �עבר ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָחמ�
�"בל יראה" "�ל על �עבר מ�ני ס�פרי�: מ�ברי קנס � ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָזה
��א �די � �אנס א� ��גגה ה�יח� ואפ�� אסר�ה�, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹי�צא",
ה�סח. אחר �� ��הנה �די �ר��ת�, חמ� אד� ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָי�יח

��א‰. �י� �מינ� �י� ��סח, אחר �דבר ��תערב ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחמ�
�עבר י�ראל �ל וחמ� �ה�א. �כל א�סר זה הרי � ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�מינ�
נתערב א� � �הניה אס�ר �ה�א �י על א� � ה�סח ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעליו
אחר לאכל� מ�ר זה הרי �מינ�, ��א �י� �מינ� ְְַַָָ�ְְֲִִֵֵֵֶֶֹ�י�
ה�ערבת אבל עצמ�, �חמ� א�א ואסר� קנס� ��א ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹה�סח;

ה�סח. לאחר �אכילה ְֲִֶֶֶַַַַַָ�מ�רת

.Âאבל חמ�. �ל עצמ� אכילת על א�א �רת, ח�בי� ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאי�
ה�בלי ��ח �ג�� חמ�, חמו�ער�ב מחלב עשוי [טיבול ְֵֵָ�ְִַַָ

ה�דיולח�] משעורה]ו�כר לה�[עשוי ה��מה וכל , ְְִֵֶֶַַָָָָ
ואי� ל�קה ��סח, אכל� א� � �ה� מערב �החמ� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמ�ברי�

תאכל לא מחמצת "�ל ��אמר: �רת, �ברי��� ��ה ."� ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
אכילת �כדי ה�ערבת, �ת�� חמ� ��ית ��אכל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹאמ�רי�?
אי� א� אבל ה��רה; מ� ���קה ה�א � �יצי� ֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ�ל�

��ית כדי]�כדי[שמצטר�]��ערבת תו� �ל�[� אכילת ְֲֲִִִֵֶַַַַַָֹֹ
ל�קה אינ� אכל, א� � לאכל ל� �אס�ר �י על א� � ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�יצי�

מר��ת. מ�ת ְֶַַַָא�א

.Êזה הרי � �ה�א �ל ��סח, עצמ� החמ� מ� ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהא�כל
�י על וא� חמ�". יאכל "לא ��אמר: ה��רה, מ� ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאס�ר
��ית; �ה�א ��ע�ר על א�א קר��, א� �רת ח�ב אינ� ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָכ�,
מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� �מזיד, מ��ית �ח�ת ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָוהא�כל

.Á���ה מחצ�ת ע�ר אר�עה �י�� חמ� לאכל ְְֱֲֵֵֶַַָָָָָָֹאס�ר
הא�כל וכל .���� �ביעית �עה מ�ח�ת �ה�א ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ�למעלה,
עליו תאכל "לא ��אמר: ה��רה, מ� ל�קה זה, ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ�זמ�
ה�מ�עה מ�י למד� �� ה�סח; קר�� על �ל�מר ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָחמ�",

�רא�יה[ממרע"ה] מ�עה חמ� תאכל לא זה: �בר ְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ�פר��
ה���. חצי וה�א הער�י�", "�י� �ה�א ה�סח, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָל�חיטת

.Ëדי� ��ית, �עה מ�ח�ת חמ� לאכל חכמי� ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹואסר�
י�ע יהיה[יכשל]��א ��ית �עה �מ�ח�ת ��רה. �א��ר ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹ

מ�ברי ��ית �עה �בהניה: �אכילה אס�ר ְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהחמ�
�עה ה��רה. מ� ומעלה, מ�ביעית ה��� ��אר ְְְְִִִִִַַַָָָָָָס�פרי�,
המע��, י�� מ��� �זרה � חמ� �� א�כלי� אי� ָ�ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָחמי�ית,
�הניה אס�ר ואינ� ו��ית. חמי�ית �י� יטעה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ��א
��דה ולח� �ר�מה �� ��לי� לפיכ�, חמי�ית. ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָ��עה
��רפי� ולא א�כלי� לא קד�, �ה�א מחמ� �ה� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹוכ��צא

ה�ל. ��רפי� ��ית, �עה ���יע ְִִִִֶַַַַָָֹעד

.Èעד ע�ר אר�עה �י�� חמ� לאכל ���ר למד�, ְְֱֵֶַַָָָָָָֹ�ְֶַָָָהא
א�א חמי�ית, ��עה א�כלי� ואי� רביעית; �עה ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָס��
מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� ��ית, ��עה והא�כל ;�� ְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָנהני�

ל�קה. �ביעית, �עה מ�ח�ת ְְְִִִִֵֶַָָָוהא�כל
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זמ�‡. קד� החמ� לה��ית ה��רה, מ� ע�ה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמצות
�אר ���ית� הרא��� ����" ��אמר: אכילת�, ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָֹא��ר

ה�מ�עה מ�י רבנו]מ��יכ�"; משה למד�,[שמסר ְְִִִֵֶַָָָ
מה זה, לדבר �ראיה ע�ר. אר�עה י�� ה�א זה ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָ�רא���
�ל�מר זבחי", �� חמ� על ת�חט "לא ���רה: ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ��ת�ב
י�� ה�א ה�סח, ��חיטת ק��; והחמ� ה�סח ת�חט ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹלא

חצ�ת. אחר ע�ר ְֲַַַָָָָאר�עה

��ב�ל·. היא ���רה? האמ�רה ז� ה��תה היא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ�מה
�אי� �ל�� וי�י� �עפר, א�ת� ויח�ב מ��� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהחמ�
�עפר ה�א הרי ��ר��ת�, חמ� ו��ל �לל, חמ� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָ�ר��ת�

�לל. צר� �� �אי� ְְֵֶֶָָָֹ�כדבר

��חב�א�ת‚. החמ� אחר לח�� ס�פרי�, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָ�מ�ברי
ס�פרי�, מ�ברי וכ� �ב�ל�. מ�ל �לה�ציא� ולב�ק ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָֹֹ�בחרי�,
אר�עה ליל מ�ח�ת ��ילה החמ� �מ��יתי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ���דקי�
�ב�יה�, מצ�יי� הע� �ל ���ילה מ�ני ה�ר, לא�ר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָע�ר,

מדר� ק�בעי� ואי� לבדיקה; יפה ה�ר �ס��[שיעור]וא�ר ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
ע �ל�ה לקר�תי�� יתחיל לא החכ� וכ� [ללמוד�ר, ְְְְִִֵֶַָָָָָֹֹ

זמ��.תורה] �תח�ת מ�דיקה, וי�נע י��� ��א � ז� ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�עת

ולא„. הח�ה, לא�ר ולא ה�בנה, לא�ר לא ��דקי� ְְְְְְִֵַַַָָָֹֹֹאי�
אמ�רי�? �ברי� ��ה ה�ר. לא�ר א�א � האב�קה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָלא�ר

אכסדרה אבל �ב�חב�א�ת; �[מרפסת]�חרי� רב �א�ר� ְְֲֲִֶַַַַַַָָָֹ
צרי� אינ� החצר, ואמצע .��� הח�ה, לא�ר �דק� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָא�
חמ� �ל א�כלי� וה� ,�� מצ�יי� �הע�פ�ת מ�ני ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָ�דיקה,

.�� ִֶָֹ���ל

עד‰. ��דק זה � לחבר� אד� ��י� ה�ית ��אמצע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹחר
מ�עת, ��ד� מק�� עד ��דק וזה מ�עת, ��ד� ְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמק��
חמ�, ל� מכניסי� �אי� מק�� וכל �ל��; מב�ל� ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָוה�אר

�דיקה. צרי� ְִִֵָָאינ�

.Âה�ציע וגג והעלי�ני�, ה�ח��ני� ה�ית [חדרו�חרי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
משופע] �מת��שגגו ול�לי�, �קר, ורפת התב�], ,[בית ְְְִֵֶֶַָָ

מה�,[מחסני]וא�צר�ת מס��ק �אי� �מ� וא�צר�ת יי� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַ
הכניס �� א� א�א �דיקה, צריכי� אינ� � �ד�לי� �גי� ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶָָָָ�בית
מה�, ��ס��ק יי� וא�צר�ת �כר א�צר�ת אבל חמ�. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלה�
העצי�, �בית קט�י�, �גי� �בית ה�עוה, �בית ה�לח, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ�בית

ה��ריס מלוח]�בית דג האמצע�י�,[שומ� ה�ית וחרי , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
לה� ��כניסי� ��תמ� �דיקה, צריכי� � �א�� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוכ��צא
צרי� אינ� חמ�, �� הכניס ��א �ו�אי ידע וא� ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹחמ�;

��ר�ת ��י מ��� ��דק ה�ר��, �כ���דק [של�דיקה. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ
מ��ה.חביות] ו��מ�ה העלי�נה �ה� ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָהחיצ�נ�ת,

.Ê�אי� למק�� חמ� חל�ה �ררה ��א ח���י� ְְֵֵֶָָָ�ְְִֵֶָָָאי�
מעיר נח�� לבית, מ�ית נח�� �א� חמ�; �� ְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָמכניסי�
ע�ר וה�יח ע�ר, אר�עה ליל �דק ס��. ל�בר ואי� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלעיר,
�ע� לב�ק וצרי� ח���, זה הרי � ��ע �מצא ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹח��ת

�ו�אי. עכ�ר א� חל�ה �ררה �הרי ְְְַַַָָ�ְְֲִֵֶָָָ�נ�ה;

.Áאחר �פיו וחמ� ל�ית ��כנס עכ�ר ראה א� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוכ�

�ר�רי� ��צא �י על א� �נ�ה. �ע� לב�ק צרי� � ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ�דיקה
�מק�� ה�ת א�ת� אכל '�בר א�מרי�: אי� ה�ית, ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ�אמצע
א� �חר ה�יח� ��א ח���י� א�א ה�ר�רי�', והרי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹזה,
א� �ב�דק. ח�זר �לפיכ� הי�; �� ה�ר�רי� וא�� ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָ�ח���,
א�ת� מצא וא� ה�ית; �ל ��דק זה הרי �ל��, מצא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹלא

�דיקה. צרי� אינ� ונכנס, העכ�ר ��טל� ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָה�ת

.Ëונכנס ��ר, �ביד� �ד�ק, לבית ��כנס �ינ�ק ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָראה
�חזקת� �דיקה; צרי� אינ� � �ר�רי� �מצא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחריו,
� אכילה ��עת מ��� ��פל� ה�ר�רי� וא�� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�אכל�,
לפרר. עכ�ר �ר� ואי� אכילת�, �עת לפרר ה�ינ�ק ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ��ר�

לב�ק. צרי� �לל, �ר�רי� מצא לא ְְְִִִִֵָָָָֹֹוא�

.Èבא� חמ�, �ל ואחד מ�ה �ל צ��רי� ��עה ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָה�יח
לבית ונכנס נטל, מ�ה א� חמ� א� ידענ� ולא ונטל, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָֹעכ�ר

��ל לב�ק; צרי� � מקומו]ה�ב�ע[איסור]�ד�ק ,[ידוע ְִִֶַַָָָָֹ
מחצה. על ְֱֱֶֶַָָ�מחצה

.‡Èאחד ב�י�, ��ני מ�ה, ואחד חמ� אחד צ��רי�, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ני
חמ� נטל זה עכ�רי�, �ני �בא� �ד�ק, �אינ� ואחד ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ד�ק
��טל זה נכנס �ית זה לאי יד�ע ואי� מ�ה, נטל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוזה
�בא חמ�, אחד וצ��ר �ד�קי�, ב�י� �ני וכ� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָהחמ�;
��כנס ��דע א� נכנס; �ית זה לאי יד�ע ואי� ונטל, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָעכ�ר
��דק, א� �ל��; מצא ולא �בדק אחריו ונכנס מה�, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלאחד
�אי� �נ�ה; �ע� לב�ק צרי� אינ� א��, �כל � ��ר ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ�מצא

קב�ע. ַָָ�א�

.·È�א אחרת; �זוית �מצא� ז�, �זוית החמ� ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָה�יח
צ��רי� ��עה �הי� א� ע�ר; �מצא ח��ת, ��ע ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ה�יח
א� חמ� א� יד�ע ואי� מה�, ��ר �פר� חמ�, ואחד ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָמ�ה
�ד�ק; לבית ונכנס ��ר�, ה��ר ונטל עכ�ר �בא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמ�ה,
לא א� זה לבית נכנס וספק חמ�, ונטל עכ�ר ��א ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹא�

לב�ק. צרי� א��, �כל � ְְְִִִֵַָָֹנכנס

.‚Èוכ�ר מ�� עכ�ר ויצא �פיו, וכ�ר ל�ית עכ�ר ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָנכנס
האחר�� ה�א ��כנס, הרא��� 'ה�א א�מרי�: � ְְְֲִִִִֶַַָָ�פיו
��צא וזה �חר הרא��� היה לב�ק; צרי� ואינ� ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֹֹ��צא',
מ�� ויצאת �פיו, וכ�ר עכ�ר נכנס לב�ק. צרי� ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָָֹלב�,
�פיה, וכ�ר ועכ�ר יצאת לב�ק; צרי� � �פיה וכ�ר ְְְְְְְְִִִִִִַָָָָָָָָָֹ�חל�ה
העכ�ר. �פי �היה ה�א ה��ר, ��ה � לב�ק צרי� ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאינ�

חבר להביא ח�ב אי� �פיו, �פת לחר ��כנס [ציידנח� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ְִלה�ציא�.נחשי�]

.„È��ס להביא א�ת� מח�בי� ק�רה, ��מי חמ� ָ�ְְְְְִִִִֵֵַַָָָ�זית
אי� �ב�ר, חמ� היה ק�רה. מ�מי י�ל ��עמי� ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹלה�רידו;

וד��. �ל��, מב�ל� א�א להעל�ת�, א�ת� ְְְְְְְֲִִֶַַַַָמח�בי�

.ÂËניה[חתיכת]��ת� טח א� � לי�יבה ��חד� �א�ר ְֲִִִִִֶֶַָָָָָ
הערבה ��סדקי �צק לק�מ�. �מ�ר �טלה, ז� הרי � ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָ�ְְֲִֵֵָ�טיט

�[קערה] לאו וא� לבער. ח�ב אחד, �מק�� �זית י� א� �ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
� נקב �� לס�� א� הערבה, �ברי �� לח�ק ע��י היה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹא�
זיתי� חציי �ני הי� לבער. ח�ב לאו, וא� �מע�ט�; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָ�טל
י�טל �א�� �ל ר�אי�: � �יניה� �צק �ל וח�ט מק�מ�ת, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹ��ני
לבער. ח�ב אינ� לאו, וא� לבער; ח�ב ע��, נ�לי� ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהח�ט

iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.ÊËעל א� � �בית אבל �ערבה; אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ��ה
מ�ני לבער, ח�ב � ע�� נ�לי� אי� הח�ט י�טל �א� ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ�י
זית וחצי ��ית זית חצי היה א�ת�. מק�� ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ��עמי�

�אכסדרה זית וחצי ��ית זית חצי חצי[מרפסת]�על�ה, , ְְֲֲֲֲִִִִִִִַַַַַַַָָָָ
וא�� ה�איל � מ��� ��פני� ��ית זית וחצי ��ית ְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַזית
� �קרקע�ת א� �ק�ר�ת, א� �כתלי�, �ב�קי� זיתי� ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָהחציי

וד��. �ל�� מב�ל א�א לבער, ח�ב ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָאינ�

.ÊÈע�ר �אר�עה סת� �ית א�ה���יר פירש לא �] ְְְְִִַַַַָָָָָ
וא�בדקו] ל�אל; צרי� ואינ� �ד�ק, �חזקת זה הרי �ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ

'אנ� קט�, א� א�ה ואמרה �דק, ��א ה���יר זה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹ�החזק
�ע�ר על נאמני� �ה�ל נאמני�; א�� הרי � ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�דקנ�ה�'
�קט�י� ועבדי� נ�י� ואפ�� לבדיקה, ��רי� וה�ל ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹחמ�,

לב�ק.� �עת �� ��� קט� ��היה ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹוה�א,

.ÁÈחל ה�פ�ח מסר ��א עד א� � לחבר� �ית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹה���יר
ה�פ�ח מ��סר וא� לב�ק; ה���יר על ע�ר, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹאר�עה
�חזקת �ית ה���יר לב�ק. ה��כר על ע�ר, אר�עה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹחל
לב�ק; ה��כר על � �ד�ק �אינ� ונמצא �ד�ק, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ�ה�א
��כר ���דקי� �מק�� ואפ�� טע�ת, מ�ח ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָואינ�

ע��ה.[בתשלו�] ה�א מצוה �הרי ,ְֲִֵֶֶָ

.ËÈזק�ק � י�� �ל�י� ��� ���רה, וה��צא ��� ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹהמפר�
ה�סח, קד� לחזר �ע�� א� � י�� �ל�י� קד� ְְְֲִִִֶֶֶַַַַֹֹֹֹֹלב�ק.
�י� ה�סח ערב יחזר ��א יצא, �� ואחר לב�ק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹצרי�
לחזר, �ע�� אי� וא� לבער; �נאי ל� יהיה ולא ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹֹה�מ��ת,

א�צר �ית� הע��ה וכ� לב�ק. צרי� תבואה]אינ� ,[מחס� ְְִִֵֵֵֶָָָֹ
א�צר� ��נס �� ואחר לב�ק, זק�ק � י�� �ל�י� ���ְְְִִֵַַָָָֹֹ
ה�סח, קד� לפ��ת� �ע�� א� � י�� �ל�י� קד� ְְְְִִֶֶֶַַַַֹֹֹלת�כ�.
לפ��ת� �ע�� אי� וא� א�צר; ע��ה� �� ואחר לב�ק ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹצרי�

לב�ק. צרי� אינ� ה�סח, ְִִֵֶֶַַָֹֹקד�

ג ּפרק ּומּצה חמץ ¤¤¨©¥¨§¦הלכֹות

את‡. מ�ציא ע�ר, אר�עה �לילי �מח�� אד� ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ����דק
�מק�� ה�ו��ת, �מ� ה�חב�א�ת �מ� החרי� מ� ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהחמ�
,���� ��ית �עה �ח�ת עד אחד. �מק�� �מ�יח� ְְִִִִֶַַַַַָָָָֹה�ל,
מבער�. ע�ר, אר�עה �לילי לבער� רצה וא� ְְְְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָָמבער�;

מ���·. ��אכל �די ע�ר, אר�עה �לילי ���יח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמ�
�כל �מפרד מפ�ר מ�יח� אינ� � �ע�ת אר�ע עד ְְָָָֹ�ְְְִֵַַַַָָָלמחר
�א� ;�� ונזהר יד�עה, �זוית א� �כלי מצניע� א�א ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָמק��,
�ע� ולב�ק אחריו לח�� צרי� � חסר �מצא� �� נזהר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹלא

העכ�רי�. �רר�ה� ��א ְְִֶֶֶַַָָָָאחרת,

החמ�‚. את ��דקי� � ���ת להי�ת ע�ר אר�עה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָחל
��ת ערב שישי]�לילי ע�ר;[ליל �ל�ה ליל �ה�א , ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

�י�� �ע�ת אר�ע עד מ���, לאכל �די החמ� מ� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ�מ�יח
מ�פני מבער� וה�אר מצנע, �מק�� �מ�יח� ְְְְְֲִִֵַַָָ�ְִַַַָָה��ת,
אר�ע אחר ה��ת �י�� החמ� מ� נ�אר וא� ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָה��ת.
ט�ב י�� מ�צאי עד �לי עליו וכ�פה מב�ל�; ְְְְִֵֶַַָָָָ�ע�ת,

�מבער�. ְֲִַָהרא���,

ערב„. ל�רפ� וצר� �ר�מה, �ל ר��ת ��ר�ת ל� ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָהי�
��ר� א�א וי�ר�; ה�מאה, ע� ה�ה�רה יערב לא � ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ��ת

�תל�יה לעצמ�, �טמאה לעצמ�, טמאה]טה�רה [ספק ְְְְְְְֵַַָָָָָ
�ע�ת אר�ע עד לאכל, �די ה�ה�רה מ� �מ�יח ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַַָָָֹלעצמ�.

�לבד. ה��ת ְְִַַַָ�י��

��דק‰. ע�ר, אר�עה �ליל �דק ולא הזיד א� ��כח ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמי
��עת ��דק ��חרית, �דק לא ��חרית; ע�ר ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹ�אר�עה

שישית]ה�ע�ר �ת��[שעה ��דק ה�ע�ר, ��עת �דק לא ; ְְִִִֵַַַַָֹ
מה ��בער �די הרגל, אחר ��דק � �דק ולא הרגל עבר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהחג.
�הניה. אס�ר �ה�א מ�ני ה�סח, עליו �עבר מחמ� ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ���צא

.Âאר�עה �י�� א� ע�ר, אר�עה �ליל החמ� ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ����דק
'�ר לב�ק: ��תחיל קד� מבר� � הרגל �ת�� א� ��ע�ר, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹא�ה
��כניסי� ה�ק�מ�ת �כל �מח�� �ב�דק חמ�'; �ע�ר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָעל
מבר�. אינ� הרגל, לאחר �דק וא� ��ארנ�. �מ� חמ�, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלה�

.Ê��י� א� ע�ר, אר�עה �ליל �דק א� � לב�ק ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ����מר
חמ� �ל לב�ל צרי� � �ע�ת �� קד� ע�ר ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹאר�עה
��� חמ� '�ל ויאמר: ר�אה�; ואינ� �ר��ת�, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ���אר
ה�א והרי �טל, ה�א הרי ידע�יו, ולא ראיתיו ��א ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹ�ר��תי
אינ� �למעלה, ��ית �עה מ�ח�ת �דק א� אבל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ�עפר'.
�הניה. נאסר ��בר �ר��ת�, אינ� �הרי � לב�ל ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָצרי�

.Áומעלה �ע�ת �מ�� ,�� קד� ��ל לא א� ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹלפיכ�,
��עת ��כח� �ל��, והיה עליו �ע�� �היה חמ� ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָ(�)מצא
ו"לא יראה" "לא על עבר זה הרי � �ער� ולא ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹה�ע�ר
מ�עיל ע�ה ה���ל ואי� ��ל; ולא �ער לא �הרי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹי�צא",
ה�א �א�� ע�ה� וה�ת�ב �ר��ת�, �אינ� לפי �ל��, ְְְְְִִִֵֶַָָָל�
וח�ב י�צא". ו"לא יראה" "לא מ��� לח�ב� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹ�ר��ת�,
��פה � ט�ב �י�� מצא� וא� ��מצא��. עת �כל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָלבער�
אינ� � ה�א הק�� �ל וא� �מבער�; לערב, עד �לי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעליו

��ר�י� �ה�ל עליו, לכ��ת מ���.[מובדלי�]צרי� ְְִִִִֶֶַָָָֹ

.Ë�א מצוה, לע��ת ה�ע�ר �עת קד� מ�ית� ��צא ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹמי
ונ��אי�, אר�סי� סע�דת �ג�� מצוה �ל �סע�דה ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָֹלאכל
�לבער לחזר יכ�ל א� � �ית� �ת�� חמ� ל� ��� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹונז�ר
לה�יל יצא �ל��. יב�ל לאו, וא� יחזר; למצות�, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹֹולחזר

ה�יס �[שודדי�]מ�ד ה��לת �מ� ה�לקה, מ� ה�הר, מ� , ְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
חמ� ל� ��� ונז�ר עצמ�, לצר� יצא וד��. �ל��, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיב�ל
�ביצה; עד ח�זר? ה�א ��ה ועד מ�ד. יחזר � �ית� ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָֹ�ת��

וד��. �ל�� מב�ל� מ�ביצה, �ח�ת ְְְְְִִֵַַָָָָהיה

.Èמגל�לת ע�ה �ה�יח ויצא,[שנילושה]מי �ית� �ת�� ְִִִִֶַָ�ְְְֵֶֶָָ
��א ירא והיה ר��, לפני י��ב וה�א ��צא אחר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָונז�ר
קד� �ל�� מב�ל� זה הרי � ��ב�א קד� ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ�חמי�
�ל��, מ�עיל ה���ל אי� החמיצה, א� אבל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ��חמי�;
לבער וח�ב י�צא", ו"לא יראה" "לא על עבר �בר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹא�א

לבית�. ���חזר ְְְִֵֶַָֹמ�ד

.‡È�א לר�ח, וז�רה ��רר א� ��רפ�, חמ�? �ע�ר ְְִֵֵֵֶַַָָ�יצד
מח�כ� ה�� ואי� ק�ה, החמ� היה וא� ל��; ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָז�רק�
וחמ� ל��. ז�רק� �� ואחר מפרר�, זה הרי � ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ�מהרה
א� טפחי� �ל�ה עפר עליו ונמצא מ�לת, עליו ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹ��פלה
לא עדי� א� �ל��, לב�ל וצרי� �מבער; ה�א הרי � ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹיתר

��ית. �עה ְְִִִָָָנכנסה
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.ÊËעל א� � �בית אבל �ערבה; אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ��ה
מ�ני לבער, ח�ב � ע�� נ�לי� אי� הח�ט י�טל �א� ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ�י
זית וחצי ��ית זית חצי היה א�ת�. מק�� ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ��עמי�

�אכסדרה זית וחצי ��ית זית חצי חצי[מרפסת]�על�ה, , ְְֲֲֲֲִִִִִִִַַַַַַַָָָָ
וא�� ה�איל � מ��� ��פני� ��ית זית וחצי ��ית ְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַזית
� �קרקע�ת א� �ק�ר�ת, א� �כתלי�, �ב�קי� זיתי� ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָהחציי

וד��. �ל�� מב�ל א�א לבער, ח�ב ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָאינ�

.ÊÈע�ר �אר�עה סת� �ית א�ה���יר פירש לא �] ְְְְִִַַַַָָָָָ
וא�בדקו] ל�אל; צרי� ואינ� �ד�ק, �חזקת זה הרי �ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ

'אנ� קט�, א� א�ה ואמרה �דק, ��א ה���יר זה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹ�החזק
�ע�ר על נאמני� �ה�ל נאמני�; א�� הרי � ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�דקנ�ה�'
�קט�י� ועבדי� נ�י� ואפ�� לבדיקה, ��רי� וה�ל ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹחמ�,

לב�ק.� �עת �� ��� קט� ��היה ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹוה�א,

.ÁÈחל ה�פ�ח מסר ��א עד א� � לחבר� �ית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹה���יר
ה�פ�ח מ��סר וא� לב�ק; ה���יר על ע�ר, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹאר�עה
�חזקת �ית ה���יר לב�ק. ה��כר על ע�ר, אר�עה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹחל
לב�ק; ה��כר על � �ד�ק �אינ� ונמצא �ד�ק, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ�ה�א
��כר ���דקי� �מק�� ואפ�� טע�ת, מ�ח ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָואינ�

ע��ה.[בתשלו�] ה�א מצוה �הרי ,ְֲִֵֶֶָ

.ËÈזק�ק � י�� �ל�י� ��� ���רה, וה��צא ��� ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹהמפר�
ה�סח, קד� לחזר �ע�� א� � י�� �ל�י� קד� ְְְֲִִִֶֶֶַַַַֹֹֹֹֹלב�ק.
�י� ה�סח ערב יחזר ��א יצא, �� ואחר לב�ק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹצרי�
לחזר, �ע�� אי� וא� לבער; �נאי ל� יהיה ולא ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹֹה�מ��ת,

א�צר �ית� הע��ה וכ� לב�ק. צרי� תבואה]אינ� ,[מחס� ְְִִֵֵֵֶָָָֹ
א�צר� ��נס �� ואחר לב�ק, זק�ק � י�� �ל�י� ���ְְְִִֵַַָָָֹֹ
ה�סח, קד� לפ��ת� �ע�� א� � י�� �ל�י� קד� ְְְְִִֶֶֶַַַַֹֹֹלת�כ�.
לפ��ת� �ע�� אי� וא� א�צר; ע��ה� �� ואחר לב�ק ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹצרי�

לב�ק. צרי� אינ� ה�סח, ְִִֵֶֶַַָֹֹקד�

ג ּפרק ּומּצה חמץ ¤¤¨©¥¨§¦הלכֹות

את‡. מ�ציא ע�ר, אר�עה �לילי �מח�� אד� ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ����דק
�מק�� ה�ו��ת, �מ� ה�חב�א�ת �מ� החרי� מ� ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהחמ�
,���� ��ית �עה �ח�ת עד אחד. �מק�� �מ�יח� ְְִִִִֶַַַַַָָָָֹה�ל,
מבער�. ע�ר, אר�עה �לילי לבער� רצה וא� ְְְְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָָמבער�;

מ���·. ��אכל �די ע�ר, אר�עה �לילי ���יח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמ�
�כל �מפרד מפ�ר מ�יח� אינ� � �ע�ת אר�ע עד ְְָָָֹ�ְְְִֵַַַַָָָלמחר
�א� ;�� ונזהר יד�עה, �זוית א� �כלי מצניע� א�א ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָמק��,
�ע� ולב�ק אחריו לח�� צרי� � חסר �מצא� �� נזהר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹלא

העכ�רי�. �רר�ה� ��א ְְִֶֶֶַַָָָָאחרת,

החמ�‚. את ��דקי� � ���ת להי�ת ע�ר אר�עה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָחל
��ת ערב שישי]�לילי ע�ר;[ליל �ל�ה ליל �ה�א , ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

�י�� �ע�ת אר�ע עד מ���, לאכל �די החמ� מ� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ�מ�יח
מ�פני מבער� וה�אר מצנע, �מק�� �מ�יח� ְְְְְֲִִֵַַָָ�ְִַַַָָה��ת,
אר�ע אחר ה��ת �י�� החמ� מ� נ�אר וא� ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָה��ת.
ט�ב י�� מ�צאי עד �לי עליו וכ�פה מב�ל�; ְְְְִֵֶַַָָָָ�ע�ת,

�מבער�. ְֲִַָהרא���,

ערב„. ל�רפ� וצר� �ר�מה, �ל ר��ת ��ר�ת ל� ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָהי�
��ר� א�א וי�ר�; ה�מאה, ע� ה�ה�רה יערב לא � ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ��ת

�תל�יה לעצמ�, �טמאה לעצמ�, טמאה]טה�רה [ספק ְְְְְְְֵַַָָָָָ
�ע�ת אר�ע עד לאכל, �די ה�ה�רה מ� �מ�יח ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַַָָָֹלעצמ�.

�לבד. ה��ת ְְִַַַָ�י��

��דק‰. ע�ר, אר�עה �ליל �דק ולא הזיד א� ��כח ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמי
��עת ��דק ��חרית, �דק לא ��חרית; ע�ר ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹ�אר�עה

שישית]ה�ע�ר �ת��[שעה ��דק ה�ע�ר, ��עת �דק לא ; ְְִִִֵַַַַָֹ
מה ��בער �די הרגל, אחר ��דק � �דק ולא הרגל עבר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהחג.
�הניה. אס�ר �ה�א מ�ני ה�סח, עליו �עבר מחמ� ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ���צא

.Âאר�עה �י�� א� ע�ר, אר�עה �ליל החמ� ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ����דק
'�ר לב�ק: ��תחיל קד� מבר� � הרגל �ת�� א� ��ע�ר, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� א�ר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹא�ה
��כניסי� ה�ק�מ�ת �כל �מח�� �ב�דק חמ�'; �ע�ר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָעל
מבר�. אינ� הרגל, לאחר �דק וא� ��ארנ�. �מ� חמ�, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלה�

.Ê��י� א� ע�ר, אר�עה �ליל �דק א� � לב�ק ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ����מר
חמ� �ל לב�ל צרי� � �ע�ת �� קד� ע�ר ְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹאר�עה
��� חמ� '�ל ויאמר: ר�אה�; ואינ� �ר��ת�, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ���אר
ה�א והרי �טל, ה�א הרי ידע�יו, ולא ראיתיו ��א ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹ�ר��תי
אינ� �למעלה, ��ית �עה מ�ח�ת �דק א� אבל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ�עפר'.
�הניה. נאסר ��בר �ר��ת�, אינ� �הרי � לב�ל ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָצרי�

.Áומעלה �ע�ת �מ�� ,�� קד� ��ל לא א� ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹלפיכ�,
��עת ��כח� �ל��, והיה עליו �ע�� �היה חמ� ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָ(�)מצא
ו"לא יראה" "לא על עבר זה הרי � �ער� ולא ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹה�ע�ר
מ�עיל ע�ה ה���ל ואי� ��ל; ולא �ער לא �הרי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹי�צא",
ה�א �א�� ע�ה� וה�ת�ב �ר��ת�, �אינ� לפי �ל��, ְְְְְִִִֵֶַָָָל�
וח�ב י�צא". ו"לא יראה" "לא מ��� לח�ב� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹ�ר��ת�,
��פה � ט�ב �י�� מצא� וא� ��מצא��. עת �כל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָלבער�
אינ� � ה�א הק�� �ל וא� �מבער�; לערב, עד �לי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעליו

��ר�י� �ה�ל עליו, לכ��ת מ���.[מובדלי�]צרי� ְְִִִִֶֶַָָָֹ

.Ë�א מצוה, לע��ת ה�ע�ר �עת קד� מ�ית� ��צא ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹמי
ונ��אי�, אר�סי� סע�דת �ג�� מצוה �ל �סע�דה ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָֹלאכל
�לבער לחזר יכ�ל א� � �ית� �ת�� חמ� ל� ��� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹונז�ר
לה�יל יצא �ל��. יב�ל לאו, וא� יחזר; למצות�, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹֹולחזר

ה�יס �[שודדי�]מ�ד ה��לת �מ� ה�לקה, מ� ה�הר, מ� , ְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
חמ� ל� ��� ונז�ר עצמ�, לצר� יצא וד��. �ל��, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיב�ל
�ביצה; עד ח�זר? ה�א ��ה ועד מ�ד. יחזר � �ית� ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָֹ�ת��

וד��. �ל�� מב�ל� מ�ביצה, �ח�ת ְְְְְִִֵַַָָָָהיה

.Èמגל�לת ע�ה �ה�יח ויצא,[שנילושה]מי �ית� �ת�� ְִִִִֶַָ�ְְְֵֶֶָָ
��א ירא והיה ר��, לפני י��ב וה�א ��צא אחר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָונז�ר
קד� �ל�� מב�ל� זה הרי � ��ב�א קד� ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ�חמי�
�ל��, מ�עיל ה���ל אי� החמיצה, א� אבל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ��חמי�;
לבער וח�ב י�צא", ו"לא יראה" "לא על עבר �בר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹא�א

לבית�. ���חזר ְְְִֵֶַָֹמ�ד

.‡È�א לר�ח, וז�רה ��רר א� ��רפ�, חמ�? �ע�ר ְְִֵֵֵֶַַָָ�יצד
מח�כ� ה�� ואי� ק�ה, החמ� היה וא� ל��; ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָז�רק�
וחמ� ל��. ז�רק� �� ואחר מפרר�, זה הרי � ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ�מהרה
א� טפחי� �ל�ה עפר עליו ונמצא מ�לת, עליו ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹ��פלה
לא עדי� א� �ל��, לב�ל וצרי� �מבער; ה�א הרי � ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹיתר

��ית. �עה ְְִִִָָָנכנסה
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.·È�וא לבער. צרי� אינ� ��ית, �עה קד� לנכרי ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹנתנ�
��� ��חמי� להנ�ת מ�ר זה הרי ��ית, �עה קד� ִֵֶֶַָָָ�ְֲִִֵֶֶָָָֹ�רפ�
� �למעלה ��ית מ�עה �רפ� א� אבל ה�סח. ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ�ת��
���ר �� י�יק לא זה הרי �הניה, אס�ר וה�א ְֲֲִִֵֶַַַָָָֹה�איל
� ��ל א� אפה וא� יב�ל; ולא ,�� יאפה ולא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹוכירי�,
��� ה�חמי� וכ� �הניה. אס�ר ה�ב�יל וא�ת� ה�ת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָא�ת�

�הניה. ��אסר אחר ��רפ� ה�איל �הניה, ְֱֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָאס�רי�

ד ּפרק ּומּצה חמץ ¤¤¨©¥¨§¦הלכֹות

.‡��� טמ��ת�ב א� יכ�ל חמ�". ל� יראה "לא רה: ְִֵֵֶַַָָָָָָֹ
�למ�ד ע�בר? יהיה לא ��י�, �יד א�ת� הפקיד א� ְְְְִִִִֵֶַַֹא�ת�,
א� הפקיד� אפ�� �ב�יכ�", י�צא לא "�אר ְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹֹל�מר:
החמ� היה �� א� א�א ע�בר יהיה לא יכ�ל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹהטמינ�.
אחרת, �עיר א� ��דה מ�ית� רח�ק היה א� אבל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�בית�,
ר��ת�. �כל �בל�", "�כל ל�מר: �למ�ד ע�בר? יהיה ְְְֶָ�ְְְְִֵֶַַָֹלא
�ל א� ��י, �ל חמ� מר��ת� לבער ח�ב יהיה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָיכ�ל
א�ה אי ��� ל�", יראה "לא ל�מר: �למ�ד ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹהק��?

�ב� �ל א� אחרי�, �ל ר�אה א�ה אבל .[הקדש]ר�אה; ֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

�ר��ת�,·. ה�יח� א� � י�ראל �ל �חמ� למד�, ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהא
� ��י� �יד מפקד ואפ�� אחרת, �עיר ואפ�� טמ��, ְְִַָ�ְֲֲֲִִִִֶֶַַַָאפ��
�ל וחמ� י�צא"; ו"לא יראה" "לא מ��� ע�בר זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹהרי
ע�� היה אפ�� � י�ראל אצל �היה ��י �ל א� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהק��
�ל היה ואפ�� .��� �אינ� מ�ני מ�ר, זה הרי � ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָ�ֲִֵֶַַ��ית

���ב מצוות]�ר ז' שקיבל עליו,[גוי ��לטת י�ראל ��ד ְִֵֵֶֶֶַָָָָ
צרי� אבל ��סח. מר��תנ� החמ� לה�ציא א�ת� ��פי� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאי�
��י, �ל חמצ� �פני טפחי� ע�רה �ב�הה מחיצה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָלע��ת
צרי�, אינ� הק��, �ל אבל מ���; להס��ק יב�א ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ��א

��ר�י� �ה�ל ��א[מובדלי�]מ�ני �די ההק��, מ� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹ
מעילה. לידי ְִִֵָָיב�א�

עליו‚. ק�ל א� � י�ראל אצל חמצ� �הפקיד ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ��י
הרי � �מיו ל� י��� נגנב א� אבד �א� אחרי�ת, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָי�ראל
.���� נע�ה אחרי�ת, עליו וק�ל ה�איל לבער�; ח�ב ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָזה
לאכל �מ�ר אצל�, לק�מ� מ�ר � אחרי�ת ק�ל לא ֱֶָֹ�ְְְֶַָ�ְֲִִֵַָֹוא�

ה�א. ה��י ��ר��ת ה�סח, אחר ְִִֶֶֶַַַַַמ���

י�דע„. א� � י�ראל אצל חמצ� �הפקיד א�� ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ��י
וא�נס� וכ�פה� ל��מ� מח�ב� נגנב א� אבד �א� ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָה��ראלי
לבער�; ח�ב זה הרי � אחרי�ת ק�ל ��א �י על וא� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹל���,
�אחרי�ת�. הא�ס ��ח�ב� מ�ני ,��� ה�א �א�� נח�ב ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�הרי

�הרהי�‰. אמר[משכ�]י�ראל א� � ה��י אצל חמצ� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
קנה �ל�ני, י�� ועד מ�א� מע�ת ל� הבאתי לא 'א� ְְְְִִִִֵֵֵַָָֹל�:
מ�ר החמ� וא�ת� ה��י, �ר��ת זה הרי � מעכ�ו' זה ָ�ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָחמ�

ל� ��בע ה�מ� ��היה וה�א ה�סח; קד�[שיקנהו]לאחר ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
החמ� א�ת� נמצא � מעכ�ו' 'קנה ל� אמר לא וא� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹה�סח.
ה�סח. לאחר �הניה ואס�ר ה��י, אצל ��ד�� ה�א ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָ�א��

.Âיד� החמ� והיה �ספינה, �אי� �הי� וג�י ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָי�ראל
א� ל��י מ�כר� זה הרי � חמי�ית �עה וה�יעה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָי�ראל,
�בלבד ה�סח; אחר מ��� ול�קח� וח�זר �מ�נה, ל� ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָנ�תנ�

�מ�רה. מ�נה ל� ְְִֶַָָָ���נ�

.Êל�קח �א�ה 'עד לג�י: י�ראל חמ�]א�מר [קונה ְְִֵֵֵֶַַַָָ
�מאתי�' וקח ��א לו�מנה, ורומז גדולה, יותר [כמות ְְְִֶַַָָ
החמ�] את בחזרה ממנו ��אשיקנה מ��י, ל�קח �א�ה 'עד ,ִֵֶַַַָ

ה�סח'. אחר מ�� וא�ח אצטר� ��א � מ��ראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָוקח
הרי ,�� ע�ה וא� �נאי; על ל� י�� ולא ל� ימ�ר לא ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹֹֹאבל

י�צא". �"בל יראה" "�ל על ע�בר ִֵֵֵֶֶַַַָָזה

.Áבל"� יראה" "�ל מ��� עליה ע�ברי� חמ�, ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ערבת
ה��ריס �ג�� � קמח]י�צא" ע� מלוח דג וכ�ח[שומ� ְְְִֵַָָ�ָ

ולח�]ה�בלי חמו� מחלב עשוי ה�די,[טיבול ו�כר ְְִִֵַַַָָ
מ�ברי� �א�� ���צא וכל ה�מח, מ� א�ת� ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�ע��י�
רא�י ואינ� חמ�, �ערבת �� ��� �בר אבל ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹה�אכלי�;

��סח. לק�מ� מ�ר זה הרי � ְְֶַַַָ�ֲֲִֵֶַָלאכילה

.Ëערבת עורות]הע�דני�[קערת]�יצד? ��ת�[מעבדי ְֲִֵֵֶַַַַָָָ
�עת קד� אחת �עה נתנ� אפ�� וע�ר�ת, קמח ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹלת�כ�
ונת� הע�ר�ת, נת� לא וא� לק�מ�. מ�ר זה הרי � ְְְְִַַַָָָָֹ�ֲִֵֶַה�ע�ר
�הרי מ�ר, � ה�ע�ר ל�עת ימי� �ל�ה קד� ֲֵֶָ�ְְִִִֶֶַַַַָָֹֹה�מח

לבער. ח�ב ימי�, �ל�ה ��� והבאי�; ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹנפסד

.Èה�יל�ר לעי�]וכ� והאס�ל�נית[משחה והרט�ה ְְְְְְִִִִֵַָָָ
תחבושות]וה�ריאק מיני לק�מ�[� מ�ר � חמ� לת�כ� ��ת� ְְְִֵֶַַָָָָ�ְְַָָ

החמ�. צ�רת נפסדה �הרי ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ��סח,

.‡Èע��ה� עצמ� מ�אכל[התעפשה]ה�ת ונפסלה ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹ
�מלגמה קמח]ה�לב, מעורבת תחבושת �[מי� ��סרחה ְֶֶַ�ְְְִֶָָ

וכ� ח�ה, �חלב א�ת� ���ס� �גדי� לבער. צרי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאינ�
מ�ר � �זה ���צא �ל וכ� �חמ�, א�ת� ���ק� ָ�ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹניר�ת
י�צא"; ו"לא יראה" "לא מ��� �ה� ואי� ��סח, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלק�מ�

ע�מדת. החמ� צ�רת ֵֵֶֶֶֶַָ�אי�

.·È�א �לל, אד� מאכל ואינ� חמ� �� ��תערב ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָ�בר
על א� � �� וכ��צא ה�ריאק �ג�� אד�, �ל מאכל ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָ�אינ�
�י על וא� ה�סח; אחר עד לאכל� אס�ר לק�מ�, ���ר ְְְְְִֶַַַַַַַַָָָ�ִֶ�י
לאכל�. אס�ר זה הרי �ה�א, �ל א�א החמ� מ� �� ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ�אי�

קודש* שבת
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ה�ג�‡. מיני חמ�ת א�א ��סח, חמ� מ��� אס�ר ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאי�
��ל�ה וה��מת, הח�ה �ה� הח�י�, מיני �ני וה� � ְֶֶָֹ�ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ�לבד
אבל וה����. ��על ו��לת ה�ע�רה �ה� ה�ע�רי�, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמיני
אי� � �ה� וכ��צא ועד�י� �פ�לי� ודח� ארז �ג�� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹה�טנ��ת,
�� וכ��צא ארז קמח ל� אפ�� א�א חמ�; מ��� ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�ה�
הרי �החמי�, �צק �מ� ��ת�ח עד �בגדי� וכ�ה� ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ר�תחי�

סרח��. א�א ח���, זה �אי� � �אכילה מ�ר ְֲִִִֵֶֶֶַָָָ�ֶזה

�לא·. �לבד, פר�ת �מי ל�� א� � א�� דג� מיני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹחמ�ת
אפ�� א�א ח���; לידי �אי� אינ� � �ע�ל� מי� ��ֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
מ�ר זה הרי ה�צק, �ל ��ת�ח עד ה��� �ל ָ�ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה�יח�
�מי מסריחי�. א�א מחמיצי�, פר�ת מי �אי� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ�אכילה;
�מי ת��חי�, �מי וזית, �דב�, וחלב, יי�, �ג��: ה� ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָפר�ת,
� �מ�קי� ��מני� יינ�ת מ�אר �ה� ���צא וכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָר��ני�,
�ה� נתערב וא� �ע�ל�; מי� �� �ה� יתערב ��א ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוה�א,

מחמיצי�. א�� הרי �ה�א, �ל ְֲִִִֵֵֶַַָמי�
meid zevg mcew cenll (*

ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ריפ�ת‚. �ג�� � �מי� ח�י� מב�לי� חיטה]אי� ,[גרגרי ְְְְִִִִִֵַַ
� חמ� זה הרי ��ל, וא� לביב�ת; �ג�� � קמח מ�רולא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

��ב�יל ��ת��ע� וה�א, ק�לי�[מנפיחות�]� אי� . ְְְְִִִֵֶַַַ
את[מטגני�] מב�לי� אבל ה�חבת, על ��מ� ה�צק ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָאת

ואחר הר�ה, ה�י� הר�יח וא� ה�ל�י. ה�מח ואת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָה�ת
�ה�א מ�ני מ�ר, זה הרי � ה�מח לת�כ� ה�לי� ��ְְֲִִֵֶֶַַָָ�ְִֵֶָ

��נער נהג� �כבר ��חמי�; קד� מ�ד [בבל]מת��ל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
לא ��א �זרה, � זה �בר לאסר ה�ערב, �בכל ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ�בספרד

יפה. יפה ה�י� ְִִֶֶַַַַָָיר�יח

.„���� �צק וכ� פר�ת. �מי ה�מח א� ה�ג� לב�ל ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�מ�ר
ה�חבת על קלה� א� פר�ת, �מי ��ל� א� � פר�ת ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָ�מי

מחמיצי�. אינ� פר�ת ��י מ�ר; זה הרי � ְִִֵֵֵֶַָָ�ֲֵֶֶֶַ��מ�

א�ת�[שיבלי�]�רמל‰. קצת]��הבהבי� �א�ר[שורפי� ְְְֲִֶֶַַָ
לא ��א � �מי� ��� ה�מח מב�לי� אי� א�ת�, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹוט�חני�
וכ� א�ת�. ���ב�לי� מחמי� ונמצא יפה, �א�ר ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָנקלה

החד��ת ה�דר�ת מי�����ללי� ע� קמח בה� מבשלי� �] ְְְֲִֵֶַַָ
וטחנ�לחזק�] �חזר� אפ�יה מ�ה א�א �ה� מב�לי� אי� ,ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ

קלי קמח אבל יפה,[קלוי]א�ת�; קלה� לא ��א � אס�ר ֲִֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ח���. לידי ְִִֵָויב�א

.Â�ללי�� מ�ני[מרטיבי�]אי� ��סח, �מי� ה�ע�רי� את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַ
רפי� א�[מתבקעי�]�ה� � �לל וא� �מהרה. �מחמיצי� ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ

ה�יב �י על ה�יח� �א� �די מנוקב]רפ� �א�פי�[כלי ְִִִִִִֵֶֶַַָָ
ה�יע� לא וא� אס�רי�; א�� הרי ית��ע�, הח��ת ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָֹעליו

מ�רי�. א�� הרי זה, ִָ�ְְֲִֵֵֶלרפי��

.Ê,��ס להסיר �די �מי�, א�ת� לבלל מ�ר � ָ�ְְְְִִִֵַָָָֹ�ִִַהח�י�
�ל נהג� �כבר ה�לת; ���חני� �דר� מ�ד, א�ת� ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹוט�חני�
��א ה�ערב, �בערי �בספרד ה�בי �באר� ��נער ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹי�ראל

ויחמיצ�. י�ה� ��א �זרה, � �מי� הח�י� ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָיבלל�

.Á�א � ח�י� א� �ע�רי� ב� ונמצא� ��ת��ל, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַ�ב�יל
החמ�. �� נתערב �הרי אס�ר, ה�ב�יל �ל הרי � ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנת��ע�
וא�כלי� א�ת�, ו��רפי� א�ת�, מ�ציאי� � נת��ע� לא ְְְְְְְִִִִִִַָָֹוא�
נת��ע, ולא נת��ל א� ��בלל ה�ג� �אי� ה�ב�יל; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ�אר

ס�פרי�. מ�ברי א�א ואינ� ��רה, �ל �מ�ר ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָחמ�

.Ë:ל�מר� ה���ת", את "��מר�� ��אמר: ְְְֱִֶֶֶֶַַַַַמ���
אמר� לפיכ� ח���; צד מ�ל א�ת� ו�מר� ���ה ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָה�הר�
��א ��סח, מ��� �א�כל ��ג� ל�הר אד� צרי� ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹחכמי�:
ח���. �� �� יהיה ��א עד ��קצר, אחר מי� עליו ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹיב�א
�אס�ר ��� � מי� עליו ��פל א� ��הר, ��ט�ע ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ�ג�
�מ�דיע�, לי�ראל מ�כר� א�א לק�מ�; אס�ר �� ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָלאכל�,
ה�סח, קד� לג�י� מכר� וא� ה�סח; קד� ��אכל�� ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ�די
ה�סח, קד� ��כלה �די ואחד, אחד לכל מעט מעט ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמ�כר

לי�ראל. וימ�ר�� ה��י יחזר ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ��א

.È�ל� עליו ��פל מי�]�ג� ט�רד[טפטו� �ה�א זמ� �ל � ְֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
אחר ח���;ט�ה לידי �א אינ� � ��� ה��� �ל אפ�� ט�ה, ֲִִִַַַָָָ�ִִֵֵָ

��ע�ר נ��הה א� � ����סק אס�ר.[חימו�]אבל זה הרי , ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

.‡Èא�א � �חמי� ��א �ד�לה, ע�ה ��סח ל�י� ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאי�
ח�ה �ח�י ולא �ח�י�, לא ל�י� ואי� �לבד. ח�ה ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹ�ע�ר

��נ�[שמש] �מי� א�א � ���� �� ���אב� �מי� ולא ,ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹ

הלילה] עליה� הרי[עבר א��, מ�ל �אחד ול� עבר וא� ;ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
אס�רה. ֲַַָה�ת

.·Èחת� ולא ותל��; ה�מ�, �חת א�ה ת�ב ְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹלא
.�� ז�רחת ה�מ� �אי� �מק�� אפ�� העבי�, �י�� ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהרקיע
ל�ה היתה וא� אחר. �דבר ותתע�ק הע�ה, את ��יח ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹולא
�� ��ק�פת אחד מי�, �ל כלי� �ני צריכה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוא�פה,

אפיה] טר� העיסה על יד�[מזלפת �� ��צ�נת ואחד ,ְְֶֶֶֶַָָָ
התנור] ��א[מחו� א� ה�מ�, �חת ול�ה עברה וא� .ְְְִֶֶֶַַַָָָָֹ

מ�רת. ה�ת � ח�ה מ�ע�ר יתר ע�ה �ע�ת א� יד�, ֶֶ�ְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָצ�נה
� �יצה וחמ� ואר�עי� �ל� �מ� ח�ה? �ע�ר ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹוכ�ה

�מ�קל�.[כמידת]�ג�� לא ה�ינ�נית, ה�יצה ְְְִִֵֵַַָָָֹ

.‚È�אינ � ��� ה��� �ל אפ�� ��צק, ע�סק �אד� זמ� ֵ�ְֲִֵֵֶַַַָָָָָ�ל
עד ה�צק ו�הה וה�יח�, יד� הג�י� וא� ח���. לידי ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָ�א
�בר � עליו �יד� מ�ה �אד� �זמ� ה��ל לה�מיע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ�ה�יע
�די �הה א� � נ�מע ק�ל� אי� וא� מ�ד; וי�ר� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָהחמי�,
א� וכ� מ�ד. וי�ר� החמי�, �בר � מיל אד� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ��ה��
אס�ר זה הרי � �ער�תיו �עמד� �אד� �ניו, ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָהכסיפ�

�רת. עליו ח�בי� ואי� ְְְִֵֵַָָָָָלאכל�,

.„È,אחת �עת מה� ה�ד �הג�יה� ע��ת ��י ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהי�
� ק�ל ל� אי� והאחרת ק�ל, ל� י� מה� והאחת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָונ��ה�,

�מ�ר. חמ� ה� והרי י�רפ�, ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָ��יה�

.ÂË�המצ�רי סריקי� ע��י� ציורי�]אי� ע� ��סח,[פת ְְִִִֵַ�ִֶַַָ
עליה� ��הה �הא�ה בעשיית�]מ�ני ,[מתעכבת ְֲִִֵֵֶֶָָָ

לע��ת�, מ�רי� ה�ח��מי� לפיכ� ע��ת�. �עת ֲִַָָ�ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ�מתח�צי�
�עלי אבל לע��ת�; �ממהרי� �א�נ�ת�, �קיאי� �ה� ְֲֲֲֲִֵַַַָָָָ�ְְְִִִֵֵֶמ�ני

�דפ�ס א�ת� צר� ואפ�� אס�רי�, בצורתב�י� [מסגרת ְֲֲִִִִַָָָ
וי�ה�הציור] �דפ�ס, ��א לע��ת� אחרי� יב�א� ��א �ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹ

ויחמיצ�. ְְֲִִַַָָ�ע��ת�

.ÊË�וכ ���י�, אחר והערבה ה�די� �� �ר�חצי� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמי�
�מק�� י�פ� זה הרי � לי�ה ��עת �� ������י� ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמי�

ויחמי�. אחד �מק�� יתק�� ��א �די ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹמדר��,

.ÊÈ�ה�רס את ��רי� תבואה]אי� לפני[קליפות �מ�יחי� ִֵֶַ�ְְִִִֵַָ
ה�רס� לה� ח�לטי� אבל יחמי�. ��א ְָ�ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָה�רנג�לי�,
��א הע�ל� רב נהג� �כבר לפניה�; �מ�יחי� ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ�ר�תחי�,

יפה. יפה ה�י� יר�יח לא ��א �זרה, � ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלחלט

.ÁÈ,מ�ד �מאכיל� קמח, א� מרס� ל�רנג�לי� לל�� ְֲִִֶַַָָָ�ְְִַַָָ��מ�ר
ו לפניה�, נ�ת� י�ההא� ��א עד � עליה� ע�מד ה�א ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹ

�ה�א א� ,�� מנ�רי� �ה� זמ� וכל מיל. ה��� �די ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָלפניה�
י�ט� � מ�אכל �כ��פסק� מחמי�; אינ� � �יד� �� ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָֹֹמה��

מדר��. �מק�� וי��� �מי�, ְְְְְְִִִִִַַֹה�לי

.ËÈ;�ל�רח �יד� ���לי� ה�רס�, את א�ה ת�רה ְְְִֶֶַָָָָ�ְִֶֶַַָֹלא
�פה במורס�]אבל ולא[משפשפת יב�. ��ר�, על היא ְְֲִֵַָָָָָָֹ

מ�ת� על וי�� ח�י� אד� �ה�[לרפואה]ילעס מ�ני , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
נת� וא� החרסת; לת�� ה�מח את נ�תני� אי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹמחמיצ�ת.
את נ�תני� אי� להחמי�. ממהר �ה�א מ�ני מ�ד, י�ר� �ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

מ�ד. יאכל נת�, וא� החר�ל; לת�� ְְְִִֶַַַַַַָָָֹה�מח

.Îוה�צח וה�מ�מי� ה�בלי� ל�� תבלי�]מ�ר [מי� �ְְִִֵַַַָ�ְְְִֶַַ
�מי� הע�ה לל�� מ�ר וכ� ה�צק; לת�� �ה�, ְִִַָָָָ�ְְְֵֵֵֶַַָָוכ��צא
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ריפ�ת‚. �ג�� � �מי� ח�י� מב�לי� חיטה]אי� ,[גרגרי ְְְְִִִִִֵַַ
� חמ� זה הרי ��ל, וא� לביב�ת; �ג�� � קמח מ�רולא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

��ב�יל ��ת��ע� וה�א, ק�לי�[מנפיחות�]� אי� . ְְְְִִִֵֶַַַ
את[מטגני�] מב�לי� אבל ה�חבת, על ��מ� ה�צק ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָאת

ואחר הר�ה, ה�י� הר�יח וא� ה�ל�י. ה�מח ואת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָה�ת
�ה�א מ�ני מ�ר, זה הרי � ה�מח לת�כ� ה�לי� ��ְְֲִִֵֶֶַַָָ�ְִֵֶָ

��נער נהג� �כבר ��חמי�; קד� מ�ד [בבל]מת��ל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
לא ��א �זרה, � זה �בר לאסר ה�ערב, �בכל ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ�בספרד

יפה. יפה ה�י� ְִִֶֶַַַַָָיר�יח

.„���� �צק וכ� פר�ת. �מי ה�מח א� ה�ג� לב�ל ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�מ�ר
ה�חבת על קלה� א� פר�ת, �מי ��ל� א� � פר�ת ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָ�מי

מחמיצי�. אינ� פר�ת ��י מ�ר; זה הרי � ְִִֵֵֵֶַָָ�ֲֵֶֶֶַ��מ�

א�ת�[שיבלי�]�רמל‰. קצת]��הבהבי� �א�ר[שורפי� ְְְֲִֶֶַַָ
לא ��א � �מי� ��� ה�מח מב�לי� אי� א�ת�, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹוט�חני�
וכ� א�ת�. ���ב�לי� מחמי� ונמצא יפה, �א�ר ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָנקלה

החד��ת ה�דר�ת מי�����ללי� ע� קמח בה� מבשלי� �] ְְְֲִֵֶַַָ
וטחנ�לחזק�] �חזר� אפ�יה מ�ה א�א �ה� מב�לי� אי� ,ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ

קלי קמח אבל יפה,[קלוי]א�ת�; קלה� לא ��א � אס�ר ֲִֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ח���. לידי ְִִֵָויב�א

.Â�ללי�� מ�ני[מרטיבי�]אי� ��סח, �מי� ה�ע�רי� את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַ
רפי� א�[מתבקעי�]�ה� � �לל וא� �מהרה. �מחמיצי� ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ

ה�יב �י על ה�יח� �א� �די מנוקב]רפ� �א�פי�[כלי ְִִִִִִֵֶֶַַָָ
ה�יע� לא וא� אס�רי�; א�� הרי ית��ע�, הח��ת ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָֹעליו

מ�רי�. א�� הרי זה, ִָ�ְְֲִֵֵֶלרפי��

.Ê,��ס להסיר �די �מי�, א�ת� לבלל מ�ר � ָ�ְְְְִִִֵַָָָֹ�ִִַהח�י�
�ל נהג� �כבר ה�לת; ���חני� �דר� מ�ד, א�ת� ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹוט�חני�
��א ה�ערב, �בערי �בספרד ה�בי �באר� ��נער ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹי�ראל

ויחמיצ�. י�ה� ��א �זרה, � �מי� הח�י� ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָיבלל�

.Á�א � ח�י� א� �ע�רי� ב� ונמצא� ��ת��ל, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַ�ב�יל
החמ�. �� נתערב �הרי אס�ר, ה�ב�יל �ל הרי � ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנת��ע�
וא�כלי� א�ת�, ו��רפי� א�ת�, מ�ציאי� � נת��ע� לא ְְְְְְְִִִִִִַָָֹוא�
נת��ע, ולא נת��ל א� ��בלל ה�ג� �אי� ה�ב�יל; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ�אר

ס�פרי�. מ�ברי א�א ואינ� ��רה, �ל �מ�ר ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָחמ�

.Ë:ל�מר� ה���ת", את "��מר�� ��אמר: ְְְֱִֶֶֶֶַַַַַמ���
אמר� לפיכ� ח���; צד מ�ל א�ת� ו�מר� ���ה ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָה�הר�
��א ��סח, מ��� �א�כל ��ג� ל�הר אד� צרי� ֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹחכמי�:
ח���. �� �� יהיה ��א עד ��קצר, אחר מי� עליו ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹיב�א
�אס�ר ��� � מי� עליו ��פל א� ��הר, ��ט�ע ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ�ג�
�מ�דיע�, לי�ראל מ�כר� א�א לק�מ�; אס�ר �� ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָלאכל�,
ה�סח, קד� לג�י� מכר� וא� ה�סח; קד� ��אכל�� ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ�די
ה�סח, קד� ��כלה �די ואחד, אחד לכל מעט מעט ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמ�כר

לי�ראל. וימ�ר�� ה��י יחזר ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ��א

.È�ל� עליו ��פל מי�]�ג� ט�רד[טפטו� �ה�א זמ� �ל � ְֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
אחר ח���;ט�ה לידי �א אינ� � ��� ה��� �ל אפ�� ט�ה, ֲִִִַַַָָָ�ִִֵֵָ

��ע�ר נ��הה א� � ����סק אס�ר.[חימו�]אבל זה הרי , ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

.‡Èא�א � �חמי� ��א �ד�לה, ע�ה ��סח ל�י� ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאי�
ח�ה �ח�י ולא �ח�י�, לא ל�י� ואי� �לבד. ח�ה ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹ�ע�ר

��נ�[שמש] �מי� א�א � ���� �� ���אב� �מי� ולא ,ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹ

הלילה] עליה� הרי[עבר א��, מ�ל �אחד ול� עבר וא� ;ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
אס�רה. ֲַַָה�ת

.·Èחת� ולא ותל��; ה�מ�, �חת א�ה ת�ב ְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹלא
.�� ז�רחת ה�מ� �אי� �מק�� אפ�� העבי�, �י�� ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהרקיע
ל�ה היתה וא� אחר. �דבר ותתע�ק הע�ה, את ��יח ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹולא
�� ��ק�פת אחד מי�, �ל כלי� �ני צריכה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוא�פה,

אפיה] טר� העיסה על יד�[מזלפת �� ��צ�נת ואחד ,ְְֶֶֶֶַָָָ
התנור] ��א[מחו� א� ה�מ�, �חת ול�ה עברה וא� .ְְְִֶֶֶַַַָָָָֹ

מ�רת. ה�ת � ח�ה מ�ע�ר יתר ע�ה �ע�ת א� יד�, ֶֶ�ְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָצ�נה
� �יצה וחמ� ואר�עי� �ל� �מ� ח�ה? �ע�ר ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹוכ�ה

�מ�קל�.[כמידת]�ג�� לא ה�ינ�נית, ה�יצה ְְְִִֵֵַַָָָֹ

.‚È�אינ � ��� ה��� �ל אפ�� ��צק, ע�סק �אד� זמ� ֵ�ְֲִֵֵֶַַַָָָָָ�ל
עד ה�צק ו�הה וה�יח�, יד� הג�י� וא� ח���. לידי ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָ�א
�בר � עליו �יד� מ�ה �אד� �זמ� ה��ל לה�מיע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ�ה�יע
�די �הה א� � נ�מע ק�ל� אי� וא� מ�ד; וי�ר� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָהחמי�,
א� וכ� מ�ד. וי�ר� החמי�, �בר � מיל אד� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ��ה��
אס�ר זה הרי � �ער�תיו �עמד� �אד� �ניו, ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָהכסיפ�

�רת. עליו ח�בי� ואי� ְְְִֵֵַָָָָָלאכל�,

.„È,אחת �עת מה� ה�ד �הג�יה� ע��ת ��י ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָהי�
� ק�ל ל� אי� והאחרת ק�ל, ל� י� מה� והאחת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָונ��ה�,

�מ�ר. חמ� ה� והרי י�רפ�, ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָ��יה�

.ÂË�המצ�רי סריקי� ע��י� ציורי�]אי� ע� ��סח,[פת ְְִִִֵַ�ִֶַַָ
עליה� ��הה �הא�ה בעשיית�]מ�ני ,[מתעכבת ְֲִִֵֵֶֶָָָ

לע��ת�, מ�רי� ה�ח��מי� לפיכ� ע��ת�. �עת ֲִַָָ�ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ�מתח�צי�
�עלי אבל לע��ת�; �ממהרי� �א�נ�ת�, �קיאי� �ה� ְֲֲֲֲִֵַַַָָָָ�ְְְִִִֵֵֶמ�ני

�דפ�ס א�ת� צר� ואפ�� אס�רי�, בצורתב�י� [מסגרת ְֲֲִִִִַָָָ
וי�ה�הציור] �דפ�ס, ��א לע��ת� אחרי� יב�א� ��א �ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹ

ויחמיצ�. ְְֲִִַַָָ�ע��ת�

.ÊË�וכ ���י�, אחר והערבה ה�די� �� �ר�חצי� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמי�
�מק�� י�פ� זה הרי � לי�ה ��עת �� ������י� ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמי�

ויחמי�. אחד �מק�� יתק�� ��א �די ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹמדר��,

.ÊÈ�ה�רס את ��רי� תבואה]אי� לפני[קליפות �מ�יחי� ִֵֶַ�ְְִִִֵַָ
ה�רס� לה� ח�לטי� אבל יחמי�. ��א ְָ�ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָה�רנג�לי�,
��א הע�ל� רב נהג� �כבר לפניה�; �מ�יחי� ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ�ר�תחי�,

יפה. יפה ה�י� יר�יח לא ��א �זרה, � ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלחלט

.ÁÈ,מ�ד �מאכיל� קמח, א� מרס� ל�רנג�לי� לל�� ְֲִִֶַַָָָ�ְְִַַָָ��מ�ר
ו לפניה�, נ�ת� י�ההא� ��א עד � עליה� ע�מד ה�א ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹ

�ה�א א� ,�� מנ�רי� �ה� זמ� וכל מיל. ה��� �די ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָלפניה�
י�ט� � מ�אכל �כ��פסק� מחמי�; אינ� � �יד� �� ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָֹֹמה��

מדר��. �מק�� וי��� �מי�, ְְְְְְִִִִִַַֹה�לי

.ËÈ;�ל�רח �יד� ���לי� ה�רס�, את א�ה ת�רה ְְְִֶֶַָָָָ�ְִֶֶַַָֹלא
�פה במורס�]אבל ולא[משפשפת יב�. ��ר�, על היא ְְֲִֵַָָָָָָֹ

מ�ת� על וי�� ח�י� אד� �ה�[לרפואה]ילעס מ�ני , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
נת� וא� החרסת; לת�� ה�מח את נ�תני� אי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹמחמיצ�ת.
את נ�תני� אי� להחמי�. ממהר �ה�א מ�ני מ�ד, י�ר� �ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

מ�ד. יאכל נת�, וא� החר�ל; לת�� ְְְִִֶַַַַַַָָָֹה�מח

.Îוה�צח וה�מ�מי� ה�בלי� ל�� תבלי�]מ�ר [מי� �ְְִִֵַַַָ�ְְְִֶַַ
�מי� הע�ה לל�� מ�ר וכ� ה�צק; לת�� �ה�, ְִִַָָָָ�ְְְֵֵֵֶַַָָוכ��צא
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�ה� לק�� א� וחלב, �ב� א� העיסה]ו�מ�, מה� .[למרח ְְְְֵֶֶֶַַָָָ
לא � �לבד �מי� א�א �לק�� לל�� אס�ר הרא���, ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ�ב���
�לבד �ברא��� עני"; "לח� ��היה �די א�א חמ�, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹמ���

עני". "לח� זכר�� להי�ת ��רי� ְְִִִִֶֶֶָֹה�א

.‡Îמ�ר �צ�נ�, חמ� �ה� ������ חר� �לי ָ�ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�ל
�� ���יחי� מ�לי ח�� � �צ�נ� מ�ה �ה� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָלה����

אחרי�]ה�א�ר המחמי� חרסת,[בצק �� ���יחי� �כלי ְְֲִִִֶֶַַֹ
החמ�, �ה� ���י� ערב�ת וכ� ק�ה; �ח��צ� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמ�ני
ואי� �א�ר, �בית ה� הרי � ��חמי� עד �� א�ת� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָ�מ�יחי�

��סח. �ה� ְְִִֶֶַַַָמ����י�

.·Îל[שקע]�יב� חמ� ח��ת עליו �א�פי� חר� �ל ִִֵֶֶֶֶַָָָָ
�חלי� מ�א� וא� ��סח; מ�ה עליו א�פי� אי� ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָה�נה,
מ�ה. עליו לב�ל מ�ר החמ�, �� מב�ל �היה מק�� ְֵַַָָָָ�ְְִִֵֵֶֶַָָָָוה�יק

.‚Î�חמ �ה� ������ אבני� �כלי מ�כ�ת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�לי
ואל�סי� קדר�ת �ג�� רא���, �כלי [קערות�ר�תחי� ְְְְְְְִִִִִִֵָ

מי�,גדולות] עליה� �ממ�א �ד�ל, �לי לת�� א�ת� נ�ת� �ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָ
�ה� �מ���� א�ת�, ��ט� �� ואחר �ת�כ�; ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ�מר�יח�

ה��ב ואת ה�הב את מר�יח ה��יני�, וכ� קת]�מ�ה. �] ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָ
�מ�ה. �ה� מ���� �� ואחר רא���, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ�כלי

.„Î�חמ �ה� ������ עצי� �כלי ואבני� מ�כ�ת ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�לי
�לי לת�� א�ת� נ�ת� � וכ�ס�ת קער�ת �ג�� �ני, ְְְְְְִִִִֵֵָָ�כלי
עד �ת�כ� �מ�יח� ר�תחי�, מי� עליה� ונ�ת� ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ�ד�ל,

�מ�ה. �ה� �מ���� ��טפ�, �� ואחר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ��פלט�;

.‰Îלי� �י� � �ח�י� חמ� �ה� ������ חר� �לי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ�ל
�הי� �י� קער�ת, �ג�� �ני �לי �י� קדר�ת, �ג�� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָרא���

ו��עי� �עי�[מרוחי�]מ��חי� א�ת� �ע��י� �אבר ְְְְִִִֵֶָָָ
�ה� מ����י� אי� � �ה� �מה חר� �הי� �י� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָזכ�כית,

�ה�. �מב�ל ה�סח לאחר מ�יח� א�א ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ�מ�ה,

.ÂÎ�להר�יח �רצה רא��� לפסח]�לי ולא[להכשירו , ְְְְִִִֶַָָֹ
א �לי זהמצא הרי � �ת�כ� להר�יח� �די מ��� �ד�ל חר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

מי� �ממ�אה� מ�ח��, �פת� על טיט �ל �פה ל� ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמ�י�
וד��; �ת�כ�, ה�י� �מר�יח �פת�, על ה�י� ��ג�ר� ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָעד

�מ�ה. �� �מ���� א�ת�, ��ט� �� ְְְִֵֵַַַַָָואחר
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ע�ר,‡. חמ�ה �ליל מ�ה לאכל ה��רה מ� ע�ה ְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמצות
זמ�. �בכל מק��, �כל � מ�ת" �אכל� "�ערב ְְְְֱֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ��אמר:
�פני מצוה ז� א�א ה�סח, �קר�� ז� אכילה �לה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹולא
אכילת הרגל, ��אר אבל ה�ילה. �ל �מצות� ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָעצמ�;
�ח� א� ארז א�כל רצה, מ�ה; א�כל רצה, � ר��ת ְֵֵֶַַַָָָָָָֹֹמ�ה
ח�בה; �לבד, ע�ר חמ�ה �ליל אבל �ר�ת. א� קלי�ת ְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָא�

ח�בת�. ידי יצא �זית, ְְִִֵֶַַָָָָ�מ�אכל

�מר�ר·. מ�ה �לע יצא. מר�ר, �לע יצא; מ�ה, ַַַַַָָָָָָָָָָָ�לע
�טפלה �ה�ר�ר יצא; לא מר�ר ידי יצא, מ�ה ידי � ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ�אחד

�סיב �רכ� ע�]ל��ה. מ�ה[של ידי א� �בלע�, �� וכ��צא ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ
יצא. ָָֹלא

יצא‚. � לאכל ��י� �אנס�ה� �ג�� ��נה, �לא מ�ה ְְֱֲִֶֶַַַָָָָָָָֹֹאכל
ואחר �ט�ת�, �עת נכ�ה וה�א מ�ה �זית אכל ח�בת�; ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָידי

אכילה �א�ת� לפי ��תר�א; אחר לאכל ח�ב � נתר�א ��ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ה�צו�ת. מ�ל �ט�ר �היה ��עה ְְְִִֶַָָָָָָָָהיתה

אכל�„. �� א� א�א מ�ה, אכילת ח�בת ידי י�צא אד� ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאי�
ונאמר: חמ�", יאכל "לא ��אמר: � ה�יני� מחמ�ת ְֱֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמאחד
מ�ה, אכל� א� � ח��� לידי ה�אי� �ברי� מ��ת": ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹ"�אכל�
ודח� ארז �ג�� ה�ברי�, �אר אבל ח�בת�; ידי �ה� ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹיצא

�ה� אי� � חמ�.[מצות]וקטנ��ת �ה� �אי� לפי מ�ה, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

טע�‰. �� י� א� � הארז �מ� הח�י� מ� ע�ה ִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהע��ה
ה�לבי� ע�ת ח�בת�. ידי �� י�צא כלבי�]�ג�, [לאכילת ְְִִֵֵַַָָָָָ

אי� ח�בת�; ידי �� י�צא מ��ה, א�כלי� �הר�עי� �זמ� �ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
מ��רת ז� �אי� ,�� י�צא אינ� מ��ה, א�כלי� ֶֶ�ְְִִִֵֵֵֶֶָָָהר�עי�
ח�בת� ידי �� י�צא פר�ת, �מי ���� מ�ה מ�ה. ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָל��
א� �ב�, א� �מ�, א� �יי�, א�ת� ל�י� אי� אבל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ��סח.
ואכל, ל� וא� ��ארנ�; �מ� עני", "לח� מ��� � ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹחלב
�פת ולא מרס�, �פת לא י�צאי� ואי� ח�בת�. ידי יצא ְְְַָֹ�ְְְְִֵֵַָָָֹֹלא

תבואה]ס�י� קליפות – וסובי� את[�מורס� ה�א ל� אבל ; �ֲִֶָָ
ידי �� וי�צא �ת, וע��ה� �במ�רסנ� ��� �ס�י� ְְְְְִֵֵֵֶַָָ�ְֶַַה�מח
וי�צא מ�רת, ז� הרי � �י�תר נק�ה סלת �ת וכ� ְֵֶֶ�ְְְֲִֵֵֵֶַָָֹח�בת�.
עני'. לח� זה 'אי� ,�� א�מרי� ואי� ��סח; ח�בת� ידי ��ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

.Âאל�ס� א� �ת��ר, ��אפית מ�ה גדולה]אחד ,[קערה ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָ
�הר�יח �י� הר�יח, �� ואחר �אל�ס ה�צק �הד�יק ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�י�

אפי� אפ�� הד�יק, �� זה[אפאה]ואחר הרי � ��רקע ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ
�מ�רה, אפ�ה נאפית לא א� וכ� ח�בת�. ידי �� ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶָָָָֹי�צא
נמ�כי� �צק �ל ח�טי� יהי� ��א וה�א, � �� ְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹי�צאי�

ה�ר�י �רקיק וי�צאי� ���רס�. �עת שרויהמ��ה [מצה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
י�צאבמי�] אינ� � ���ל� מ�ה אבל נ��ח; ��א וה�א, �ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

�ת. טע� �� אי� �הרי ח�בת�, ידי ��ְֲֵֵֵֶַַַָָָ

.Êאס�רה �היא מ�ה �אכילת ח�בת� ידי י�צא אד� ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאי�
טבל �אכל� �ג�� הופרשה]ל�, שלא מע�ר[מתבואה א� , ְֲֲֵֶֶֶַָָ

�ל ה�לל: זה ��זל�. א� �ר�מת�, נ�לה ��א ְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹֹרא���
וכל ח�בת�; ידי �� י�צא ה�ז��, �ר�ת עליו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹ��ברכי�
ח�בת�. ידי �� י�צא אי� ה�ז��, �ר�ת עליו מברכי� ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ�אי�

.Áהיא� �י על א� �בתר�מה, �ח�ה י�צאי� ְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹה�הני�
�ל �מ�ה י�צאי� וכ� אד�; לכל רא�יה �אינ� ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָמ�ה
�ל �מ�ה י�צאי� אי� אבל �יר��לי�. �ני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמע�ר
ה�ר �ה� אי� �ה���רי�, מ�ני �יר��לי�; אפ�� ְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ���רי�,

ה���ב�ת[אכילה] בירושלי�]�כל �ני,[אלא �מע�ר , ְֲִֵֵַַָָ
מ��בתיכ� "�כל וכת�ב: מק��, �כל ויאכל ���דה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹאפ�ר
היא ה���ב�ת, �כל להאכל הרא�יה מ�ה � מ��ת" ְְְְִֵֵַַַָָָָָָֹ�אכל�

ח�בה. ידי �� ְְִֵֶָָ���צאי�

.Ëרקיקי� ��דה לעצמ�,[חלות]ח��ת א�ת� �ע�ה נזיר ְְְִִֵֶַַָָָָָ
מ�ה � ה���ת" את "��מר�� ��אמר: �ה�, י�צאי� ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאי�

תחמי�]ה����רת ���צאי�[שלא היא �לבד, מ�ה לעני� ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ
למ�ר ע�י� וא� ה�בח. לעני� מ���רת ז�, אבל ;��ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
למ�ר �הע��ה ח�בת�; ידי �� י�צא זה הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ���ק,
��עת ונמצא א�ת�, יאכל י�כר� לא �א� �דע�� ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹֹ���ק,

מ�ה. ל�� �מר� ְְֲִֵַָָָָָע��ת�,

ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.È�קט ועבדי�. נ�י� אפ�� מ�ה, �אכילת ח�בי� ֲֲֲִִִִִַַַַַַָָָָָָֹה�ל
א�ת� �מאכילי� �מצו�ת, א�ת� מח�כי� � �ת לאכל ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָֹה�כ�ל
��רי� מ�ה, לאכל יכ�ל �אינ� זק� א� ח�לה מ�ה. ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�זית
נ��ח. ��א וה�א, � א�ת� �מאכילי� �מי� רקיק ְְֲִִִִִֶַַַָֹל�

.‡È�מפטירי �אי� ס�פרי�, הסעודה]מ�ברי [מסיימי� ְְְִִִִִֵֵֶַ
א�א �ה�; וכ��צא ואג�זי� קלי�ת ואפ�� �ל��, מ�ה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאחר
�פר�ת אחר�ת מאכל�ת אחריה ואכל מ�ה, �אכל �י על ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָא�
�פ�סק. �אחר�נה, מ�ה ��ית וא�כל ח�זר � �ה� ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכ��צא

.·Èה�ר ��היה �די ה�סח, �ערב מ�ה לאכל חכמי� ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאסר�
א�ת� מ�י� ה�סח, �ערב מ�ה �אכל �מי �ערב; ְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלאכילת�

מר��ת מדרבנ�]מ�ת ה�סח[מלקות ערב לאכל אס�ר וכ� . ְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
�תאוה; מ�ה לאכילת ���נס �די �מעט, ה�נחה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמ�ד�

�ר�� ימ�א ולא ירק�ת, א� �ר�ת מעט ה�א א�כל [כרסו]אבל ְְְְְֲֵֵֵֵַַָָֹ
ה�סח, ערב עצמ� מרעיבי� הי� הרא��ני� וחכמי� ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמה�.
אבל עליו; חביבי� מצו�ת ויהי� �תאוה מ�ה לאכל ְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹ�די

��ח��. עד וה�ל� א�כל ט�בי�, ימי� ערבי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ��אר
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��ע��‡. ונפלא�ת �נ�י� לס�ר ��רה �ל ע�ה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמצות
��אמר: � �ניס� ע�ר חמ�ה �ליל �מצרי�, ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלאב�תינ�
י�� את "זכ�ר ��אמר: �מ� ה�ה", ה��� את ְֱֶֶֶֶֶַַַָָ"זכ�ר
ל�מר: �למ�ד ע�ר? חמ�ה ��ליל �מ�י� ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָה��ת".
��� ��עה זה", �עב�ר לאמר: הה�א ���� לבנ� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"וה�ד�
אפ ,�� ל� �אי� �י על וא� לפני�. מ�חי� �מר�ר ��מ�ה ַָָ�ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ

וכל מצרי�; �יציאת לס�ר ח�בי� � �ד�לי� ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָחכמי�
מ��ח. זה הרי ו�הי�, �ארע� ��ברי� ָ�ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָה�ארי�

��אמר:·. � �אל� לא ואפ�� ל�ני�, לה�דיע ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹמצוה
�יצד? מל�ד�. אביו ,�� �ל �ע�� לפי לבנ�". ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ"וה�ד�
עבדי� היינ� ��נ� '�ני, ל�: א�מר � ט�� א� קט� היה ֲִִָָָ�ְִִִֵֵָָָָא�
�דה ה�ה �ב�ילה �מצרי�, זה עבד �מ� א� ז� �פחה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ�מ�
ה�� היה וא� לחר�ת'; ויצאנ� ה�א, �ר�� ה�ד�� ְְִֵֵַַַָָָָָָָא�תנ�
ונ�י� �מצרי�, לנ� �ארע מה מ�דיע� � וחכ� ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ�ד�ל

.�� �ל �ע�� לפי ר�נ�, מ�ה ידי על לנ� ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ��ע��

ה�ני�‚. ��רא� �די � ה�ה ��ילה ���י לע��ת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָוצרי�
ה�יל�ת'? מ�ל ה�ה ה�ילה ����ה 'מה ויאמר�: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹוי�אל�
היה'. וכ� וכ� ארע, וכ� ��' לה�: ויאמר לה� ���יב ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹעד
וע�קרי� ואג�זי�, קלי�ת לה� מח�ק מ��ה? ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָוכיצד

מ�ה[מסירי�] וח�טפי� ��אכל�, קד� מ�פניה� ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹ�ַה�לח�
א��� ,�� ל� אי� הא��. �דברי� וכ��צא זה, מ�ד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָזה
����ה 'מה זה את זה ��אלי� � א�ה ל� אי� ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ��אל��;
��אל לב��, היה חכמי�. ��� הי� ואפ�� ה�ה', ְֲִֵַָָָָ�ְֲִֶַַַַָָה�ילה

ה�ה'. ה�ילה ����ה 'מה ְְְְִֶַַַַַַָָלעצמ�

מתחיל„. �יצד? ��בח. �לס�� �גנ�ת להתחיל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָוצרי�
� �מ�פניו �רח �ימי � אב�תינ� הי� ��תח�ה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�מס�ר,
�מס�� זרה; עב�דה ור�דפי� ההבל, אחרי וט�עי� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ��פרי�
מ� והב�ילנ� ל�, ה�א �ר�� ה�ד�� ��רבנ� האמת, ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָ�דת
�עבדי� �מ�דיע, מתחיל וכ� ליח�ד�. וקרבנ� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָה��עי�,
�נ�י� �מס�� ��מלנ�; הרעה וכל �מצרי�, לפרעה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהיינ�

מ"אר�י ��דר� וה�א �בחר�תנ�. לנ�, ��ע�� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹונפלא�ת
�מארי� ה��סי� וכל ה�ר�ה; �ל ��גמר עד אבי", ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹאבד

מ��ח. זה הרי ז�, �ר�ה ָ�ְְֲִֵֶַָָָ�דר�

חמ�ה‰. �ליל א�� דברי� �ל�ה אמר ��א מי ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ�ל
ח�בת� ידי יצא לא מצרי�]ע�ר, ביציאת ה�:[לספר וא�� ; ְְֵֵֵָָָָָֹ

�ר�� ה�ק�� ��סח �� על �סח, �מר�רי�. מ�ה, ְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�סח,
זבח "ואמר�� ��אמר: �מצרי�, אב�תינ� ��י על ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָה�א
ח�י את ה�צרי� ��רר� �� על מר�רי�, לה'"; ה�א ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַ�סח
הא�� �דברי� ��גאל�. �� על מ�ה, �מצרי�; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאב�תינ�

'ה�דה'. ה�קראי� ה� ,����ְִִֵַַָָָָ

.Âה�א �א�� עצמ� את להרא�ת אד� ח�ב וד�ר, ��ר ְְְְְִֶַַַָָָָָ�כל
"וא�תנ� ��אמר: מצרי�, מ�ע��ד ע�ה יצא ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָ�עצמ�
עבד �י "וזכר�, ���רה: צ�ה זה �בר ועל מ��". ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָה�ציא
ויצאת עבד, היית �עצמ� א�ה �א�� �ל�מר, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָהיית";

ונפ�ית. ְְִֵֵַָלחר�ת

.Êלאכל צרי� ה�ה, ��ילה אד� ����עד ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפיכ�,
אנ�י� �י� ואחד, אחד וכל חר�ת. �ר� מסב וה�א ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָול���ת
יי� �ל ��ס�ת אר�עה ה�ה, ��ילה ל���ת ח�ב נ�י�, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ�י�
לא ה�דקה, מ� ה�ת�רנס עני ואפ�� מה�; �ח�ת אי� �ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ל� הצדקה]יפחת� ��ס[גבאי �ל �ע�ר ��ס�ת; מאר�עה ְְֲִִֵַָָָ
רביעית. ְִִֵֶמה�,

.Á�אינ א�ה ��סב. עד יאכל לא ��י�ראל, עני ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאפ��
�ב� הס�ה. צריכה היא, ח��בה א�ה וא� הס�ה; ְְְֲֲֲִִִִִִִֵָָָָָָצריכה

�פ וה��� אביו �למידאצל אבל הס�ה; צריכי� ר��, ני ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
והס�ת ר��ת. ר�� ל� נת� �� א� א�א מסב אינ� ר��, ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ�פני
אי� � �ניו על א� ער��, על ה�סב וכ� הס�ה; אינ� ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָימי�,
�זית אכילת ��עת הס�ה? צריכי� ואימתי הס�ה. ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָז�
אכילת� ��אר הא��. ��ס�ת אר�עה �ב�ת�ת ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָמ�ה,
צרי�. אינ� לאו, וא� מ��ח; זה הרי הסב, א� � ְִִֵָָָ�ְְֲִִֵֵֵֶָ��ת�ת�

.Ë�א�ת למזג צרי� � הא�� ��ס�ת ע�אר�עה [לערב� ְְִִֵַָָָָָֹ
�עתמי�] �לפי ה�י�, לפי ה�ל ערבה; �ת�ה ��היה �די ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

חי יי� מרביעית �אר�ע�� יפח�ת ולא כוסה��תה. בכל �] ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ
יי�] רביעית רבע �אינ�יהא מ�י� א�� ��ס�ת אר�עה �תה .ְִִֵֵֶַַָָָָ

�תה חר�ת; ידי יצא ולא ��ס�ת, אר�עה ידי יצא � ְְְְֵֵֵַָָָָָָָָָֹמז�ג
יצא ולא יצא, חר�ת ידי � אחת �בת מז�גי� ��ס�ת ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹאר�עה
יצא. ר��, מה� ��ס מ�ל �תה וא� ��ס�ת. אר�עה ָָ�ְְְִִֵֵֶַָָָָָידי

.Èרכה� עליו מבר� הא��, ��ס�ת מאר�עה וכ�ס ��ס ְְְְֵֵֵַָָָָָָָָָ�ל
וכ�ס ה���; ק��� עליו א�מר רא���, וכ�ס עצמ�. ְְְְִִִֵֵַַָָ�פני
עליו מבר� �לי�י, ��ס הה�דה; את עליו ק�רא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ�ני,
�מבר� הה�ל, את עליו ��מר רביעי, ��ס ה�ז��; ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�ר�ת

ה�יר �ר�ת רצה[יהללו�]עליו א� � הא�� ה��ס�ת �בי� . ְִִִֵֵַַַָָָָָ
��תה. אינ� לרביעי, �לי�י �י� ��תה; ְְְִִִִִִֵֵֶֶל���ת,

.‡È�הי� ל�יט זכר ס�פרי�, מ�ברי מצוה � ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹהחרסת
�מרי� ל�קחי� א�ת�? ע��י� וכיצד �מצרי�. �� ְְְְְְִִִִִִֵַַָָע�בדי�

�ר�גר�ת וד�רסי�[תאני�]א� �ה�, וכ��צא צ��קי� א� ְְְְִִִֵֶַָָ
�תבלי�[מועכי�] א�ת� �מת�לי� חמ�, לת�כ� ונ�תני� ְְְְְְְִִִֶַַָָָֹא�ת�,

ה�סח. �לילי ה�לח� על א�ת� �מביאי� �תב�; טיט ְְֵֵֶַַָ�ְְְִִִֶֶַַָ�מ�
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.È�קט ועבדי�. נ�י� אפ�� מ�ה, �אכילת ח�בי� ֲֲֲִִִִִַַַַַַָָָָָָֹה�ל
א�ת� �מאכילי� �מצו�ת, א�ת� מח�כי� � �ת לאכל ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָֹה�כ�ל
��רי� מ�ה, לאכל יכ�ל �אינ� זק� א� ח�לה מ�ה. ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�זית
נ��ח. ��א וה�א, � א�ת� �מאכילי� �מי� רקיק ְְֲִִִִִֶַַַָֹל�

.‡È�מפטירי �אי� ס�פרי�, הסעודה]מ�ברי [מסיימי� ְְְִִִִִֵֵֶַ
א�א �ה�; וכ��צא ואג�זי� קלי�ת ואפ�� �ל��, מ�ה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאחר
�פר�ת אחר�ת מאכל�ת אחריה ואכל מ�ה, �אכל �י על ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָא�
�פ�סק. �אחר�נה, מ�ה ��ית וא�כל ח�זר � �ה� ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכ��צא

.·Èה�ר ��היה �די ה�סח, �ערב מ�ה לאכל חכמי� ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאסר�
א�ת� מ�י� ה�סח, �ערב מ�ה �אכל �מי �ערב; ְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלאכילת�

מר��ת מדרבנ�]מ�ת ה�סח[מלקות ערב לאכל אס�ר וכ� . ְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
�תאוה; מ�ה לאכילת ���נס �די �מעט, ה�נחה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמ�ד�

�ר�� ימ�א ולא ירק�ת, א� �ר�ת מעט ה�א א�כל [כרסו]אבל ְְְְְֲֵֵֵֵַַָָֹ
ה�סח, ערב עצמ� מרעיבי� הי� הרא��ני� וחכמי� ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמה�.
אבל עליו; חביבי� מצו�ת ויהי� �תאוה מ�ה לאכל ְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֹ�די

��ח��. עד וה�ל� א�כל ט�בי�, ימי� ערבי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ��אר
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��ע��‡. ונפלא�ת �נ�י� לס�ר ��רה �ל ע�ה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמצות
��אמר: � �ניס� ע�ר חמ�ה �ליל �מצרי�, ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלאב�תינ�
י�� את "זכ�ר ��אמר: �מ� ה�ה", ה��� את ְֱֶֶֶֶֶַַַָָ"זכ�ר
ל�מר: �למ�ד ע�ר? חמ�ה ��ליל �מ�י� ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָה��ת".
��� ��עה זה", �עב�ר לאמר: הה�א ���� לבנ� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"וה�ד�
אפ ,�� ל� �אי� �י על וא� לפני�. מ�חי� �מר�ר ��מ�ה ַָָ�ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ

וכל מצרי�; �יציאת לס�ר ח�בי� � �ד�לי� ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָחכמי�
מ��ח. זה הרי ו�הי�, �ארע� ��ברי� ָ�ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָה�ארי�

��אמר:·. � �אל� לא ואפ�� ל�ני�, לה�דיע ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹמצוה
�יצד? מל�ד�. אביו ,�� �ל �ע�� לפי לבנ�". ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ"וה�ד�
עבדי� היינ� ��נ� '�ני, ל�: א�מר � ט�� א� קט� היה ֲִִָָָ�ְִִִֵֵָָָָא�
�דה ה�ה �ב�ילה �מצרי�, זה עבד �מ� א� ז� �פחה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ�מ�
ה�� היה וא� לחר�ת'; ויצאנ� ה�א, �ר�� ה�ד�� ְְִֵֵַַַָָָָָָָא�תנ�
ונ�י� �מצרי�, לנ� �ארע מה מ�דיע� � וחכ� ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ�ד�ל

.�� �ל �ע�� לפי ר�נ�, מ�ה ידי על לנ� ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ��ע��

ה�ני�‚. ��רא� �די � ה�ה ��ילה ���י לע��ת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָוצרי�
ה�יל�ת'? מ�ל ה�ה ה�ילה ����ה 'מה ויאמר�: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹוי�אל�
היה'. וכ� וכ� ארע, וכ� ��' לה�: ויאמר לה� ���יב ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹעד
וע�קרי� ואג�זי�, קלי�ת לה� מח�ק מ��ה? ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָוכיצד

מ�ה[מסירי�] וח�טפי� ��אכל�, קד� מ�פניה� ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹ�ַה�לח�
א��� ,�� ל� אי� הא��. �דברי� וכ��צא זה, מ�ד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָזה
����ה 'מה זה את זה ��אלי� � א�ה ל� אי� ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ��אל��;
��אל לב��, היה חכמי�. ��� הי� ואפ�� ה�ה', ְֲִֵַָָָָ�ְֲִֶַַַַָָה�ילה

ה�ה'. ה�ילה ����ה 'מה ְְְְִֶַַַַַַָָלעצמ�

מתחיל„. �יצד? ��בח. �לס�� �גנ�ת להתחיל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָוצרי�
� �מ�פניו �רח �ימי � אב�תינ� הי� ��תח�ה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�מס�ר,
�מס�� זרה; עב�דה ור�דפי� ההבל, אחרי וט�עי� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ��פרי�
מ� והב�ילנ� ל�, ה�א �ר�� ה�ד�� ��רבנ� האמת, ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָ�דת
�עבדי� �מ�דיע, מתחיל וכ� ליח�ד�. וקרבנ� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָה��עי�,
�נ�י� �מס�� ��מלנ�; הרעה וכל �מצרי�, לפרעה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהיינ�

מ"אר�י ��דר� וה�א �בחר�תנ�. לנ�, ��ע�� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹונפלא�ת
�מארי� ה��סי� וכל ה�ר�ה; �ל ��גמר עד אבי", ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹאבד

מ��ח. זה הרי ז�, �ר�ה ָ�ְְֲִֵֶַָָָ�דר�

חמ�ה‰. �ליל א�� דברי� �ל�ה אמר ��א מי ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ�ל
ח�בת� ידי יצא לא מצרי�]ע�ר, ביציאת ה�:[לספר וא�� ; ְְֵֵֵָָָָָֹ

�ר�� ה�ק�� ��סח �� על �סח, �מר�רי�. מ�ה, ְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�סח,
זבח "ואמר�� ��אמר: �מצרי�, אב�תינ� ��י על ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָה�א
ח�י את ה�צרי� ��רר� �� על מר�רי�, לה'"; ה�א ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַ�סח
הא�� �דברי� ��גאל�. �� על מ�ה, �מצרי�; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאב�תינ�

'ה�דה'. ה�קראי� ה� ,����ְִִֵַַָָָָ

.Âה�א �א�� עצמ� את להרא�ת אד� ח�ב וד�ר, ��ר ְְְְְִֶַַַָָָָָ�כל
"וא�תנ� ��אמר: מצרי�, מ�ע��ד ע�ה יצא ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָ�עצמ�
עבד �י "וזכר�, ���רה: צ�ה זה �בר ועל מ��". ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָה�ציא
ויצאת עבד, היית �עצמ� א�ה �א�� �ל�מר, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָהיית";

ונפ�ית. ְְִֵֵַָלחר�ת

.Êלאכל צרי� ה�ה, ��ילה אד� ����עד ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפיכ�,
אנ�י� �י� ואחד, אחד וכל חר�ת. �ר� מסב וה�א ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָול���ת
יי� �ל ��ס�ת אר�עה ה�ה, ��ילה ל���ת ח�ב נ�י�, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ�י�
לא ה�דקה, מ� ה�ת�רנס עני ואפ�� מה�; �ח�ת אי� �ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ל� הצדקה]יפחת� ��ס[גבאי �ל �ע�ר ��ס�ת; מאר�עה ְְֲִִֵַָָָ
רביעית. ְִִֵֶמה�,

.Á�אינ א�ה ��סב. עד יאכל לא ��י�ראל, עני ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאפ��
�ב� הס�ה. צריכה היא, ח��בה א�ה וא� הס�ה; ְְְֲֲֲִִִִִִִֵָָָָָָצריכה

�פ וה��� אביו �למידאצל אבל הס�ה; צריכי� ר��, ני ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
והס�ת ר��ת. ר�� ל� נת� �� א� א�א מסב אינ� ר��, ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ�פני
אי� � �ניו על א� ער��, על ה�סב וכ� הס�ה; אינ� ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָימי�,
�זית אכילת ��עת הס�ה? צריכי� ואימתי הס�ה. ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָז�
אכילת� ��אר הא��. ��ס�ת אר�עה �ב�ת�ת ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָמ�ה,
צרי�. אינ� לאו, וא� מ��ח; זה הרי הסב, א� � ְִִֵָָָ�ְְֲִִֵֵֵֶָ��ת�ת�

.Ë�א�ת למזג צרי� � הא�� ��ס�ת ע�אר�עה [לערב� ְְִִֵַָָָָָֹ
�עתמי�] �לפי ה�י�, לפי ה�ל ערבה; �ת�ה ��היה �די ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

חי יי� מרביעית �אר�ע�� יפח�ת ולא כוסה��תה. בכל �] ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ
יי�] רביעית רבע �אינ�יהא מ�י� א�� ��ס�ת אר�עה �תה .ְִִֵֵֶַַָָָָ

�תה חר�ת; ידי יצא ולא ��ס�ת, אר�עה ידי יצא � ְְְְֵֵֵַָָָָָָָָָֹמז�ג
יצא ולא יצא, חר�ת ידי � אחת �בת מז�גי� ��ס�ת ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹאר�עה
יצא. ר��, מה� ��ס מ�ל �תה וא� ��ס�ת. אר�עה ָָ�ְְְִִֵֵֶַָָָָָידי

.Èרכה� עליו מבר� הא��, ��ס�ת מאר�עה וכ�ס ��ס ְְְְֵֵֵַָָָָָָָָָ�ל
וכ�ס ה���; ק��� עליו א�מר רא���, וכ�ס עצמ�. ְְְְִִִֵֵַַָָ�פני
עליו מבר� �לי�י, ��ס הה�דה; את עליו ק�רא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ�ני,
�מבר� הה�ל, את עליו ��מר רביעי, ��ס ה�ז��; ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�ר�ת

ה�יר �ר�ת רצה[יהללו�]עליו א� � הא�� ה��ס�ת �בי� . ְִִִֵֵַַַָָָָָ
��תה. אינ� לרביעי, �לי�י �י� ��תה; ְְְִִִִִִֵֵֶֶל���ת,

.‡È�הי� ל�יט זכר ס�פרי�, מ�ברי מצוה � ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹהחרסת
�מרי� ל�קחי� א�ת�? ע��י� וכיצד �מצרי�. �� ְְְְְְִִִִִִֵַַָָע�בדי�

�ר�גר�ת וד�רסי�[תאני�]א� �ה�, וכ��צא צ��קי� א� ְְְְִִִֵֶַָָ
�תבלי�[מועכי�] א�ת� �מת�לי� חמ�, לת�כ� ונ�תני� ְְְְְְְִִִֶַַָָָֹא�ת�,

ה�סח. �לילי ה�לח� על א�ת� �מביאי� �תב�; טיט ְְֵֵֶַַָ�ְְְִִִֶֶַַָ�מ�
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.·È,�עצמ �פני ה��רה מ� מצוה אינ� � מר�ר ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָאכילת
לאכל אחת ע�ה ��צות ה�סח; �אכילת היא �ל�יה ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹא�א
לאכל ס�פרי�, �מ�ברי �מר�רי�. מ�ה על ה�סח, ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹ��ר

�סח. קר�� �� אי� אפ�� זה, �ליל לב�� ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָה�ר�ר

.‚È�והעל�י הח�רת ה� ���רה, האמ�רי� ְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָמר�רי�

ירק מיני מחמ�ת אחד �ל וה�ר�ר; והחרחבינה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָוה�מכה
מחמ��� א� מה� מאחד אכל וא� 'מר�ר'. נקרא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָא��,

��לח וי�צאי� לחי�; ��הי� וה�א, � יצא [שורש]�זית, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ
�לק� וא� יב�. אפ�� הרבה]��ה�, �ב��[בישל� א� , ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָ

�ה�.[בחומ�] י�צא אי� � ��ל� א� ,ְִֵֵֶָָ

�
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ג ּפרק ממֹון נזקי ¤¤¨¥§¦§¦הלכֹות

�ה�.‡. וכ��צא ירק�ת א� �ר�ת לאכל מ�עדת ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹה�המה
��ר�� דברי� ואכלה ה��ק, לר��ת נכנסה א� ְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָלפיכ�,
��דה "�בער ��אמר: �ל�, נזק מ��� � א�ת� ְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹלאכל
א�ת� אכלה וא� י���". �רמ� �מיטב �דה� מיטב � ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָאחר

ו �ט�ר; � הר�י� ��הנת,�ר��ת מה מ��� � נהנת א� ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
�ה�יקה. מה ִִֶַָֹלא

ל�ט·. א� �מ�מי� ואכלה ה��ק, לר��ת נכנסה ְְִ�ְְְְְִִִֵַַָָָָ�יצד?
א�ת� אכלה וא� �ינר. מ��� � �ינר ��וה �ה� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָוכ��צא
עמיר א� �ע�רי� ה� �א�� א�ת� ר�אי� ונהנת� הר�י�, ְְְְֱִִִִִִֵֶַָָָָ�ר��ת

שיבלי�] �ז�ל.[חבילת �ע�רי� �מי א� עמיר �מי �מ��� ,ְְְְְִִֵֵֵַָ

הרעי�‚. אכלי� ח�י�[מזיקי�]אכלה �אכלה �ג�� ל�, ְְְֳִִִִֶָָָָָָָָ
�ר�� �אי� אכלי� אכלה �ט�ר. נהנת, ולא ה�איל �ְְְֱֳִִֵֶֶַָָָָָָֹ
ה��ק, �ר��ת �י� � �לי� א� �ס�ת �אכלה �ג�� ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָלאכל�,
ה�א, ���י ��ה נזק; חצי מ��� � הר�י� �ר��ת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ�י�
עד הר�י� �ר��ת �כליה� �ס�ת� לה�יח אד� �ני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָודר�

מעט. ְֶַָ��נ�ח�

�ר�ת„. ותל�ה ה��ק, �ר��ת ע�מדת �היתה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�המה
ספק. ה�בר הרי � ה��ק �ר��ת ואכלת� הר�י�, ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָמר��ת
ה��ק �פ� וא� ��הנת; מה א�א מ��מת אינ� ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלפיכ�,
אכלה. �ר��ת� �הרי מ�ד�, מ�ציאי� אי� � �ה�יק�� ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ�מה

לר��ת‰. וה�ציא� ��ר, א� �ת ונטל לחצר, ��כנס ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�לב
��הנה. מה מ��� � �� ואכל� אחרת, לחצר א� ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהר�י�
�א�� �ל� נזק מ��� � החצר �על �ל ��דה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאכל�
�ל וכ� אכל�. ה��ק �ר��ת �הרי החצר, �ת�� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאכל�

�זה. ֵֶַָ���צא

.Âא�כלת אבל לאכל�, �ר�� �אי� אכלי� �אכלה ְְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ�המה
ה�חק ידי על א�ת� �אכלה[בקושי]היא �רה �ג�� � ְְְְִֵֶַַָָָָָָ

�ר�יני� �אכל וחמ�ר פרה]�ע�רי�, �גי�,[מאכל א� ְְֲִִִִֶַַַָָ
וחת�ל ה�מ�, את ���ק וכלב ��ר, חתיכת �אכל ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוחזיר
�ר��ת אכלה א� � �א�� ���צא �ל וכ� �מרי�, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ�אכל
נהנת, וא� �ט�ר; הר�י�, �בר��ת �ל�. נזק מ��� ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה��ק,

��הנת. מה ְֱֵֶֶַַָמ���

.Ê�א �המה ואכלה וטרפה ה��ק, לר��ת ��כנסה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָח�ה
�אכל �לב אבל �ר��. ה�א ��ה �ל�, נזק מ��� � ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ��ר

הרי � �ד�לי� �רנג�לי� �אכל חת�ל א� קט�י�, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ�ב�י�
נזק. חצי �מ��� ���י, ְֲִִֵֶֶֶַזה

.Á�ה�ח ואכל ה�ל ו��ר חמ�ר ונכנס לח�, �� ��� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָסל
�ר��. ה�א ��ה �ל�, נזק ה�ח� ועל ה�ל על מ��� �ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ
החבית, �י על �� וכ��צא לפת �ראה ע�י� �עיר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוכ�
מ��� � החבית את ו��ר ה�פת את ואכל �חבית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָונס���
�ר�� �� לאכל, ��ר�� ��� �ל�; נזק �ניה� ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעל
�זה. ���צא �ל וכ� לאכל. �די ולעל�ת �כלי� ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹלה�ל�ת
את ��ר �� ואחר ה�ח�, את ואכל החמ�ר, נכנס א� ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאבל
וכ� נזק. חצי ה�ל ועל �ל�, נזק ה�ח� על מ��� � ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָה�ל

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.Ëהרחבה מ��� �אכלה �ר�[בשוק]�המה �י� , ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָ
ואפ�� ��הנת; מה מ��� � ואכלה �עמדה �י� ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהליכת�

צ�י על א�[פינות]חזרה אבל א�ת�. ואכלה הרחבה ְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָ
� ואכלה הרחבה �צ�י ועמדה והלכה הרחבה, את ְְְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָָָָָה�יחה

א �ה�יקה. מה מהמ��� מ��� החנ�ת, מ�תח כלה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
�ה�יקה. מה מ��� החנ�ת, מ��� ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָ��הנת;

.Èואכלה צ�אר� �פ�טה הר�י�, �ר��ת מה�כת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָהיתה
��� ��הנת, מה מ��� � עמדה ואפ�� חבר��, ��י ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמעל
ואכלה קפצה וא� ז�. ��י מעל ז� לאכל ה�המ�ת ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ר�

���י �ה�יקה; מה מ��� � חבר�� ��י של]מעל [הגב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ח��ב. ה�א ה��ק �חצר ְֲֲִֶַַַָָָחבר��

.‡Èונפלה רגליה, �מימי א� �אב� �החלקה ְְְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָ�ְֵֶָ�המה
מ��� � �אכלה א� וירק�ת, �ר�ת ��י על ונח�טה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלג�ה,
נ�ארה ואפ�� לער�גה, מער�גה הלכה אפ�� ��הנת; ְְֱֲֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמה
�מה ��הנת. מה א�א מ��� אינ� � ��� ה��� �ל ��ַָָ�ְֱֵֵֶֶֶַַַָָ

ר�,[הנאה]הניה מק�� מצאה �הרי �חביטת�? ל� י� ְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָ
מ��� ואכלה, �דר�� ירדה א� אבל אבריה. נתר�ק� ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹולא
מה מ��� � לדה �מי �ר�ת ט�פה ואפ�� �ה�יקה; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמה
חבר�� דחפ�� א� וכ� �פ�יעה. ��ח�ת� מ�ני ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ה�יקה,
להעביר� ל� �היה מ�ני �ה�יקה, מה מ��� � ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָונפלה

ז�. את ז� ידחפ� ��א �די אחת, ְְֲִֵֶֶַַַַֹאחת

.·Èי� על א� � ל��ה וחזרה ויצאת, ונפלה, ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָָ�החלקה,
מ�ני �ה�יקה; מה מ��� ה�עלי�, לדעת ��א ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ�חזרה
��יו� יד�ע �ה�בר � �חזר ��א ל�מר� ל� ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ�היה

מאליה. ח�זרת היא הרי ה��ה, �ר� ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ��דעה

ipy mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

.‚Èקדירות]ה��ר �על[מוכר לחצר קדר�תיו �הכניס ְְֲִִֵֶַַַַַַָָ
� ה�ית �על �ל �המ�� ו��רת� �ר��ת, ��א ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹה�ית
הכניס וא� ח�ב; ה�דר�ת �על �ה�, ה�קה וא� ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ�ְִָ�ט�ר.
את ל�מר ה�ית �על עליו ק�ל וא� �ט�ר. ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ�ר��ת,

ח�ב. ה�ית �על ְִֵַַַַַַָה�דר�ת,

.„È,ר��ת� ��א ה�ית �על לחצר �ר�תיו הכניס א� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹוכ�
�ה�, החלקה וא� �ט�ר. � ה�ית �על �ל �המ�� ְְֶָָ�ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָואכלת�
וא� �ט�ר. �ר��ת, הכניס וא� ח�ב; ה�ר�ת �על � ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ�ְוה�קה
ח�ב. ה�ית �על ה�ר�ת, את ל�מר ה�ית �על עליו ְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹק�ל
ה�ית, �על �ל �המ�� ואכלת� �ר��ת, ��א ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהכניס�
��א ל� �היה מ�ני �ט�ר, ה�ר�ת �על � �אכילת� ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ�ְוה�קה
זה את החצר �על וה�יח� �ר��ת, הכניס� וא� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ�אכל.

רשות] ה�ית,[שקיבל �על �ל �המ�� ואכלת� ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָל�מר�,
ה�המה �ראה ��יו� ח�ב; ה�ר�ת �על � �אכילת� ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ�ְוה�קה
�עלי אי� �הרי ח�ב, � וה�יח� ל� ה��יקי� �ברי� ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָא�כלת
�א�ה �מע�ה מה�. ה�המה להעביר �� מצ�יי� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחצר
א�ת�, וה�יח� �כנ�תיה, �בית �ת��ר לאפ�ת ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָ��כנסה
�בא ואפ�ת�, לי�ת� �עת �� י�יט� ��א �די ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹונתע�מ�
חכמי� וח�ב�ה ומת; ה�צק את ואכל ה�ית, �על �ל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעז

�זה. ���צא �ל וכ� �מיו. ְְֵֵֵֶַַָָָֹל���

.ÂË�גדיש]ה�ג�י ��א[עושה חבר� �דה �ת�� ְְְֲִֵֵֶַַֹ
וא� �ט�ר. � ה�דה �על �ל �המ�� ואכלת� ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָ�ר��ת,
וה�קה אכלת�, ח�ב. ה�ר�ת �על � וה�קה �ה�, ְָ�ְְֲֵַַַַָָָָָ�ְְְֶָָ�החלקה
ח�ב, ה�דה �על � �ר��ת הג�י� וא� �ט�ר. � ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָ�אכילת�

��רנ�ת �ה��מר ל�מר; עליו ק�ל ��א �י על [בעלא� ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ל�השדה] �אמר �מי �כא�', 'הג�� ל� �אמר �יו� �ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

ח��ב. ה�א ל�' א�מר ואני ְְֲִֵֶַַָָֹ'הג��,

שני יו�

ד ּפרק ממֹון נזקי ¤¤¨¥§¦§¦הלכֹות

לעמד‡. ��כ�לה �דלת �פניה� ונעל ל�יר, צא� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹה��נס
יכ�לה ה�לת אי� וא� �ט�ר. � וה�יקה ויצאת מצ�יה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ר�ח
לא הרי � רע�עי� ה�יר �תלי �הי� א� מצ�יה, �ר�ח ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹלעמד
חתרה ואפ�� ח�ב. וה�יקה, יצאת וא� �רא�י; �פניה� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָנעל

�רצ�ה[פרצה] א� ��ילה, מחיצה נפרצה ואפ�� ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָויצאת,
�ריאה מחיצה היתה ח�ב. ה�א� �על � ,[חזקה]לסטי� ְְְְִִִִַַַַָָָָָֹ

� וה�יקה ויצאת לסטי�, ��רצ�ה א� ��ילה, ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָונפרצה
ח�בי�. ה�סטי� � וה�יקה לסטי�, ה�ציא�ה ְְְִִִִִִִִַַָָָָ�ט�ר.

א�·. � וה�יקה ויצאת חבר�, �המת לפני �דר ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָה��ר�
�ט�ר � רע�ע �תל היה וא� ח�ב; �בריא, חזק �דר ְִִֵֶַַָָָָָָָָָָָֹהיה
לפני ה�ות ס� ה��ת� וכ� �מי�. �דיני וח�ב אד�, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמ�יני
�מי�. �דיני וח�ב אד�, מ�יני �ט�ר � חבר� ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�המת

.‚� חבר� �ל קמת� ��י על חבר� �המת ֱֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָה�עמיד
ה�י�� א� וכ� �ה�יקה. מה ל��� ח�ב [הכה]ה�עמיד ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ח�ב. �ה�י�� זה � וה�יקה חבר�, לקמת �הלכה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָעד

לנ��א„. א� ח��, ל��מר �המ�� �כר,[שומר]ה��סר ְְְְִֵֵֵֶַָָָ
ה�יקה, וא� ה�עלי�; �חת נכנס� � ל��אל א� ל��כר, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָא�
�מר�ה ��א �זמ� אמ�רי�? �ברי� ��ה ח�ב. ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹה��מר

וה�יקה ויצאת �רא�י, מע�ה �מירה �מר�ה א� אבל ְְִִָָָָָָ�ְְְְֲִִָָָָָ�לל.
את המיתה (אפ�� ח�בי� וה�עלי� �ט�רי�, ה��מרי� �ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָ
ה�א, ח�� ��מר א� � �ח�תה �מירה �מר�ה ְְְִִִֵָָָָָָָָהאד�).
ח�בי�. ה�, ��אל א� ��כר א� �כר ��מר וא� ְִִֵֵֵֵַָָָָ�ט�ר;

זה‰. ח�ב וה�יקה, ויצאת חתרה אפ�� � �ח�ה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָה�יח�
מצטערת היא הרי � �ח�ה �ה�יח� ��יו� ;�� ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�ה�יח�

לע��ת. ל� �אפ�ר �ל וע��ה ְְֲֶֶַַַָָָָ�ב�רחת,

.Âהיה� �י על א� � וקט� ��טה לחר� �המ�� ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמסר
�� וכ��צא ��ר �ל ��ר�� ח�בי�; ה�עלי� ק��ר, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָה��ר
�מירה �מר�ה אפ�� �לה�יק. ולצאת ה��ר, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָלה�יר

ח�בי�. ה�עלי� � וה�יקה ויצאת וחתרה ְְְְְִִִִַַָָָָָָָָ�ְמע�ה,

.Êוה�יק ויצא מה�, אחד �� �פ�ע לחמ�ה, ��ר� ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמסר
ח�ב; �� ���ע זה �חמ���, א�א מ���ר אינ� א� �ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

��אר� מ���ר השאר]וא� ח�בי�.[ע"י ה��ארי� א�� , ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ

.Áה��אל ידע א� � מ�עד ונמצא ,�� �חזקת ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ�אל�
�ה�א מק�� ��ל נזק, חצי מ��מי� ה�עלי� נ�ח�, ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ�ה�א
� נזק חצי מ��� וה��אל עליו; �עליו �� הרי ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָה�ל�,

��עלה �� היה שעלה]�אפ�� היה[כמו נזק חצי �דע��, ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָ
�ה�א ה��אל ידע לא וא� נ�ח�. �ה�א ידע �הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמ���,
�ל�. נזק מ��מי� וה�עלי� �ל��, ח�ב ה��אל אי� � ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנ�ח�

.Ë�והחזיר ה��אל, �בית וה�עד ,�� ��ה�א ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָ�אל�
�טלה ר��ת�, ונ���ת ה�איל לת��ת�; חזר � ְְְְְְִִִַַַָָָָָָלבעליו
�הרי �ט�ר, וה��אל נזק, חצי מ��מי� וה�עלי� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָההעדה;

ְִֶהחזיר�.

.Èלא אבל �לבד, ה�המה ��� �מירת עליו ���ל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ��מר
ח�בי�. וה�עלי� מ����, �ט�ר � וה�יקה נזקיה, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ�מירת
� ה�קה וא� ה��מר; ח�ב � וה�יקה נזקיה, �מירת ְָ�ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָק�ל

ה��יק. ע� �י� ע��י� וה�עלי� ְְִִִִִַַַָָ�ט�ר,

.‡Èח�ב הרא��� ה��מר � אחר ל��מר ה��מר ְִֵֵֵֵַַַַַָָָמסר
ה��ק והרי ח�ב; ל��מר ��סר �ה��מר ל��ק, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָל���
לאחר? �מסר� �עצמ� א�ה �מר� לא 'ל�ה ל�: ְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָָָֹא�מר
א�ה'. ל� ��סר� ה��מר ע� �י� ע�ה ול� א�ה, לי ���ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

למסעד� א� ,��� לב� א� לבנ�, ה��מר �[לעוזרו]מסר� ְְְְֲִִִֵֶַַָָ
וח�בי�. ה��מר, �חת ְְְִִֵַַַַָנכנס�

.·È,�� ה��יק והיה ל�, ואי� ל���, ��תח�ב ��מר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�ל
מ� מ���� ה��ק הרי � מ��פ� נזק חצי מ��� ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ�ה�א
על ח�ב ה��ק ��בה מה �מי וי�אר �ה�יקה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָה�המה

ה�המה. לבעל ְְֵֵַַַַָה��מר

.‚Èמה מ�ערי� מח�רי�, �ר�ת �ה�יקה �המה ְֲִִַַָ�ְְִִֵֵֶָָָ�ל
ה�עלי� �י� ל���, ��תח�ב זה �מ��� ���י�, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ�ה�יקה
��י� �מי� סאה, �ית �אכלה הרי �יצד? ה��מרי�. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ�י�
�וה ה�א וכ�ה �וה, היה ��ה ה�דה �א�ת� סאה ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ�ית
אכלה א� וכ� ה�אר. �מ��� ה�אה, �� ��פסדה אחר ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָע�ה

קלח אפ�� רבע, א� ���י�.[גבעול]קב א�ת� �מי� � אחד ְֲִִִִֶֶַַַָָֹ

.„È�מ�רי� �ר�ת לקרקע,[בשלי�]אכלה צריכי� �אי� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ
סאה; �מי סאה, א� ��וייה�: �מ�רי� �ר�ת �מי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָמ���
אחד, �קל �ר�ת �אכלה הרי סאתי�. �מי סאתי�, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוא�
ר�מי �קל היה א� � ואכל� חבר� �קל �ר�ת ה��צ� ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכ�
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.‚Èקדירות]ה��ר �על[מוכר לחצר קדר�תיו �הכניס ְְֲִִֵֶַַַַַַָָ
� ה�ית �על �ל �המ�� ו��רת� �ר��ת, ��א ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹה�ית
הכניס וא� ח�ב; ה�דר�ת �על �ה�, ה�קה וא� ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ�ְִָ�ט�ר.
את ל�מר ה�ית �על עליו ק�ל וא� �ט�ר. ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ�ר��ת,

ח�ב. ה�ית �על ְִֵַַַַַַָה�דר�ת,

.„È,ר��ת� ��א ה�ית �על לחצר �ר�תיו הכניס א� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹוכ�
�ה�, החלקה וא� �ט�ר. � ה�ית �על �ל �המ�� ְְֶָָ�ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָואכלת�
וא� �ט�ר. �ר��ת, הכניס וא� ח�ב; ה�ר�ת �על � ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ�ְוה�קה
ח�ב. ה�ית �על ה�ר�ת, את ל�מר ה�ית �על עליו ְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹק�ל
ה�ית, �על �ל �המ�� ואכלת� �ר��ת, ��א ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהכניס�
��א ל� �היה מ�ני �ט�ר, ה�ר�ת �על � �אכילת� ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ�ְוה�קה
זה את החצר �על וה�יח� �ר��ת, הכניס� וא� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ�אכל.

רשות] ה�ית,[שקיבל �על �ל �המ�� ואכלת� ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָל�מר�,
ה�המה �ראה ��יו� ח�ב; ה�ר�ת �על � �אכילת� ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ�ְוה�קה
�עלי אי� �הרי ח�ב, � וה�יח� ל� ה��יקי� �ברי� ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָא�כלת
�א�ה �מע�ה מה�. ה�המה להעביר �� מצ�יי� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחצר
א�ת�, וה�יח� �כנ�תיה, �בית �ת��ר לאפ�ת ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָ��כנסה
�בא ואפ�ת�, לי�ת� �עת �� י�יט� ��א �די ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹונתע�מ�
חכמי� וח�ב�ה ומת; ה�צק את ואכל ה�ית, �על �ל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעז

�זה. ���צא �ל וכ� �מיו. ְְֵֵֵֶַַָָָֹל���

.ÂË�גדיש]ה�ג�י ��א[עושה חבר� �דה �ת�� ְְְֲִֵֵֶַַֹ
וא� �ט�ר. � ה�דה �על �ל �המ�� ואכלת� ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָ�ר��ת,
וה�קה אכלת�, ח�ב. ה�ר�ת �על � וה�קה �ה�, ְָ�ְְֲֵַַַַָָָָָ�ְְְֶָָ�החלקה
ח�ב, ה�דה �על � �ר��ת הג�י� וא� �ט�ר. � ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָ�אכילת�

��רנ�ת �ה��מר ל�מר; עליו ק�ל ��א �י על [בעלא� ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ל�השדה] �אמר �מי �כא�', 'הג�� ל� �אמר �יו� �ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

ח��ב. ה�א ל�' א�מר ואני ְְֲִֵֶַַָָֹ'הג��,

שני יו�

ד ּפרק ממֹון נזקי ¤¤¨¥§¦§¦הלכֹות

לעמד‡. ��כ�לה �דלת �פניה� ונעל ל�יר, צא� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹה��נס
יכ�לה ה�לת אי� וא� �ט�ר. � וה�יקה ויצאת מצ�יה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ר�ח
לא הרי � רע�עי� ה�יר �תלי �הי� א� מצ�יה, �ר�ח ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹלעמד
חתרה ואפ�� ח�ב. וה�יקה, יצאת וא� �רא�י; �פניה� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָנעל

�רצ�ה[פרצה] א� ��ילה, מחיצה נפרצה ואפ�� ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָויצאת,
�ריאה מחיצה היתה ח�ב. ה�א� �על � ,[חזקה]לסטי� ְְְְִִִִַַַַָָָָָֹ

� וה�יקה ויצאת לסטי�, ��רצ�ה א� ��ילה, ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָונפרצה
ח�בי�. ה�סטי� � וה�יקה לסטי�, ה�ציא�ה ְְְִִִִִִִִַַָָָָ�ט�ר.

א�·. � וה�יקה ויצאת חבר�, �המת לפני �דר ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָה��ר�
�ט�ר � רע�ע �תל היה וא� ח�ב; �בריא, חזק �דר ְִִֵֶַַָָָָָָָָָָָֹהיה
לפני ה�ות ס� ה��ת� וכ� �מי�. �דיני וח�ב אד�, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמ�יני
�מי�. �דיני וח�ב אד�, מ�יני �ט�ר � חבר� ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�המת

.‚� חבר� �ל קמת� ��י על חבר� �המת ֱֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָה�עמיד
ה�י�� א� וכ� �ה�יקה. מה ל��� ח�ב [הכה]ה�עמיד ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ח�ב. �ה�י�� זה � וה�יקה חבר�, לקמת �הלכה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָעד

לנ��א„. א� ח��, ל��מר �המ�� �כר,[שומר]ה��סר ְְְְִֵֵֵֶַָָָ
ה�יקה, וא� ה�עלי�; �חת נכנס� � ל��אל א� ל��כר, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָא�
�מר�ה ��א �זמ� אמ�רי�? �ברי� ��ה ח�ב. ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹה��מר

וה�יקה ויצאת �רא�י, מע�ה �מירה �מר�ה א� אבל ְְִִָָָָָָ�ְְְְֲִִָָָָָ�לל.
את המיתה (אפ�� ח�בי� וה�עלי� �ט�רי�, ה��מרי� �ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָ
ה�א, ח�� ��מר א� � �ח�תה �מירה �מר�ה ְְְִִִֵָָָָָָָָהאד�).
ח�בי�. ה�, ��אל א� ��כר א� �כר ��מר וא� ְִִֵֵֵֵַָָָָ�ט�ר;

זה‰. ח�ב וה�יקה, ויצאת חתרה אפ�� � �ח�ה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָה�יח�
מצטערת היא הרי � �ח�ה �ה�יח� ��יו� ;�� ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�ה�יח�

לע��ת. ל� �אפ�ר �ל וע��ה ְְֲֶֶַַַָָָָ�ב�רחת,

.Âהיה� �י על א� � וקט� ��טה לחר� �המ�� ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמסר
�� וכ��צא ��ר �ל ��ר�� ח�בי�; ה�עלי� ק��ר, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָה��ר
�מירה �מר�ה אפ�� �לה�יק. ולצאת ה��ר, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָלה�יר

ח�בי�. ה�עלי� � וה�יקה ויצאת וחתרה ְְְְְִִִִַַָָָָָָָָ�ְמע�ה,

.Êוה�יק ויצא מה�, אחד �� �פ�ע לחמ�ה, ��ר� ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמסר
ח�ב; �� ���ע זה �חמ���, א�א מ���ר אינ� א� �ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

��אר� מ���ר השאר]וא� ח�בי�.[ע"י ה��ארי� א�� , ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ

.Áה��אל ידע א� � מ�עד ונמצא ,�� �חזקת ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ�אל�
�ה�א מק�� ��ל נזק, חצי מ��מי� ה�עלי� נ�ח�, ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ�ה�א
� נזק חצי מ��� וה��אל עליו; �עליו �� הרי ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָה�ל�,

��עלה �� היה שעלה]�אפ�� היה[כמו נזק חצי �דע��, ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָ
�ה�א ה��אל ידע לא וא� נ�ח�. �ה�א ידע �הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמ���,
�ל�. נזק מ��מי� וה�עלי� �ל��, ח�ב ה��אל אי� � ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנ�ח�

.Ë�והחזיר ה��אל, �בית וה�עד ,�� ��ה�א ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָ�אל�
�טלה ר��ת�, ונ���ת ה�איל לת��ת�; חזר � ְְְְְְִִִַַַָָָָָָלבעליו
�הרי �ט�ר, וה��אל נזק, חצי מ��מי� וה�עלי� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָההעדה;

ְִֶהחזיר�.

.Èלא אבל �לבד, ה�המה ��� �מירת עליו ���ל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ��מר
ח�בי�. וה�עלי� מ����, �ט�ר � וה�יקה נזקיה, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ�מירת
� ה�קה וא� ה��מר; ח�ב � וה�יקה נזקיה, �מירת ְָ�ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָק�ל

ה��יק. ע� �י� ע��י� וה�עלי� ְְִִִִִַַַָָ�ט�ר,

.‡Èח�ב הרא��� ה��מר � אחר ל��מר ה��מר ְִֵֵֵֵַַַַַָָָמסר
ה��ק והרי ח�ב; ל��מר ��סר �ה��מר ל��ק, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָל���
לאחר? �מסר� �עצמ� א�ה �מר� לא 'ל�ה ל�: ְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָָָֹא�מר
א�ה'. ל� ��סר� ה��מר ע� �י� ע�ה ול� א�ה, לי ���ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

למסעד� א� ,��� לב� א� לבנ�, ה��מר �[לעוזרו]מסר� ְְְְֲִִִֵֶַַָָ
וח�בי�. ה��מר, �חת ְְְִִֵַַַַָנכנס�

.·È,�� ה��יק והיה ל�, ואי� ל���, ��תח�ב ��מר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ�ל
מ� מ���� ה��ק הרי � מ��פ� נזק חצי מ��� ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ�ה�א
על ח�ב ה��ק ��בה מה �מי וי�אר �ה�יקה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָה�המה

ה�המה. לבעל ְְֵֵַַַַָה��מר

.‚Èמה מ�ערי� מח�רי�, �ר�ת �ה�יקה �המה ְֲִִַַָ�ְְִִֵֵֶָָָ�ל
ה�עלי� �י� ל���, ��תח�ב זה �מ��� ���י�, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ�ה�יקה
��י� �מי� סאה, �ית �אכלה הרי �יצד? ה��מרי�. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ�י�
�וה ה�א וכ�ה �וה, היה ��ה ה�דה �א�ת� סאה ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ�ית
אכלה א� וכ� ה�אר. �מ��� ה�אה, �� ��פסדה אחר ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָע�ה

קלח אפ�� רבע, א� ���י�.[גבעול]קב א�ת� �מי� � אחד ְֲִִִִֶֶַַַָָֹ

.„È�מ�רי� �ר�ת לקרקע,[בשלי�]אכלה צריכי� �אי� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָ
סאה; �מי סאה, א� ��וייה�: �מ�רי� �ר�ת �מי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָמ���
אחד, �קל �ר�ת �אכלה הרי סאתי�. �מי סאתי�, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוא�
ר�מי �קל היה א� � ואכל� חבר� �קל �ר�ת ה��צ� ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכ�
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א�ת� מ�ערי� � יפ�ת ��� ה�מרי� �אי� ,�� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָוכ��צא
,�� וכ��צא ה�א �רסי �קל וא� ה�רקע; �ב על ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַ���י�
עצמ� �פני ה�קל מ�ערי� � �י�תר יפ�ת ��� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�ה�מרי�

ע�ה. �וה ה�א וכ�ה �וה, היה ְֶֶַַַָָָָָָָ��ה

שלישי יו�
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�פר�ה‡. ר�עה, �היתה לנוח]�המה ונכנסה[עצרה ְְְְְְִֵֶָָָָָָָ
מתרי� ה�יקה, לא �עדי� �י על א� � �ב�רמי� ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָֹ��ד�ת
מנע� ולא �המ��, �מר לא א� �עמי�. �ל�ה ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹֹֹ�בעליה
�חיטה א�ת� ל�חט ה�דה לבעל ר��ת י� � ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹמ�תע�ת
מ�ני ��כ�'; ��ר �מכר� '��א� לבעליה: וא�מר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ��רה,
לגר� אפ�� �ה�יק; מה �ל��� לה�יק לאד� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ�אס�ר

אס�ר. ֶֶַָה�זק

��ה·. וח�ה ��ה �המה לג�ל חכמי� אסר� ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָלפיכ�,
�יערי� א�א וה�רמי�, ה�ד�ת �מק�� י�ראל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�אר�
מק��. �כל �ס�ריה �מג�לי� י�ראל. ��אר� ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ב�ד�ר�ת

את‚. �ח�ק ��עה �ינ� �בית יה��ע התנה �נאי� ְִִֵֵֶֶַָָ�ְְְֲִִָָָָע�רה
��רעי התנה (א) ה�: וא�� �יערי�האר�, ��ה �המה � ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ויער ��ה. �המה �� מרעי� אי� אבל ��י�, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�אילניה�
מ�עת א�א ��ה ולא ��ה לא �� מרעי� אי� ��י�, ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ�אילניו
עצי� לל�ט מ�ר אד� �ל ��היה התנה, וכ� (ב) ְִֵֵַָ�ְְְְִִֵֶֶָָָָָָ�עליו.

�ח�תי� עצי� ��הי� וה�א, חבר�; �קר�בי�[זולי�]מ�דה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶ
וה�א היזמא �ג�� ק�צי�, וברקני�]להי�ת וה�א,[קוצי� . ְְְְְִִִִֵֵ

י�ר� ��א �בלבד ולחי�; מח�רי� אבל[יעקור]��הי� . ְְִֶ�ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹ
מ�ר אד� �ל ��היה התנה, וכ� (ג) אס�ר. עצי� ָ�ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ�אר
מ�דה ח�� מק��, �כל מאליה� הע�לי� ע�בי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָלל�ט

קטניות]�ל�� ��היה[מ� התנה, וכ� (ד) לבהמה. ��רע� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
ק�ט� אד� ל]�ל ענ� ח��[קוצ� מק��, �כל נטיעה ְְִֵָָָָָָ

��ית א�א האילנ�ת מ� ק�ט� ואינ� זית; �ל ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמ�ר�פ��ת
ה�קק מ� �ב�פני� �ב�ני� לגזע]�כביצה. הקרוב [קשר ְְְִִִֵַַַָָָָ

מח�� � האיל� �ב�אר מח��[תוכו]�למעלה; לא איל�, �ל ְְְִִֵַָָָָ�ִֵֶָֹ�
�אינ�[ראשו] מחד� א�א ה�יר לא לקט�, �כ�ה�יר .ְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹ

ק�ט� ואינ� �ר�ת. �ע��ה מ��� לא אבל �ר�ת, ְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹע��ה
�ה�עי� התנה, וכ� (ה) ח�ה. �ני ר�אה �אינ� מ�ק�� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָא�א

�תח�ה �גב�ל�[לראשונה]ה��צא ��צא העיר א�ת� �ני � ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָ
ואי� �חלק�; ע�ר� �אי� �י על א� מ���, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמס��קי�
�ל ��היה התנה, וכ� (ו) מ���. ע�ה� להס��ק ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלאחרי�
�ח�ה ��צ�ד וה�א, טבריה; מ�� �גי� לצ�ד מ�ר ְְְְִִֶֶַָָָָָָָ�ָָאד�

קלע יפר� לא אבל א�א[רשת]�לבד; ,�� ספינה ויעמיד ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ
�חלק� ה�� א�ת� �ה�יע ה�בט התנה,[נפתלי]�ני וכ� (ז) . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

אח�רי ונכנס ה�ר� מ� מס��ק � לנקביו ��רי� אד� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ��ל
�ר�� מלאה ��דה ואפ�� ,�� ונפנה �� ��גע [פרחה�דר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

��ליקר] התנה, וכ� (ח) �מק�ח. צר�ר, מ�� ונ�טל ;ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
מפ�ג � �ה� וכ��צא ה�רמי� �י� זמורותה��עה [כורת ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ

וכ�המפריעות] (ט) לדר��. ��צא עד וי�רד, מפ�ג ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַוע�לה
נקיעי א� הר�י� �דרכי ה�יט ��ר�ה ��זמ� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהתנה,

לצדדי[שלוליות] להס��ק �רכי� לע�ברי י� � ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָמי�
��� �דר� מה�כי� �ה� �י על א� ,�� �מה�כי� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָה�רכי�
ונק�ר מק�מ�, ק�נה מצוה ��ת התנה, וכ� (י) �עלי�. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָל�
ה�צר על מ�ל יהיה ��א וה�א, ;�� ���צא ֶֶַַָ�ְְִִֵֶֶֶַָָֹ��ק��

ה�דינה[הדר�] �ח�� �ת�� ולא נמצא[העיר], א� אבל ; ְְְְְֲִִִַָָָֹ
ה�בר�ת. לבית מביא� � ה�ח�� �ת�� �היה א� ה�צר, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָעל

הח�ה„. �ימ�ת מ�רי� �רכי� ע�ברי ��הי� ,��� ִִַַָָ�ְְְְִִִֵֵֶָֹֹ�למה
�נ�ה רביעה ��רד עד �עלי�, לה� ��� ��בילי� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלה��

השני] .[הגש�

לאר�.‰. �ח�צה אפ�� מק��, �כל נ�הג�ת א�� ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָות�נ�ת

.Â�לה ��� ��בילי� לה�� אס�ר �בבל, ה�ל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�מ��רד
ְִָ�עלי�.

.Ê,י�ראל �אר� ��ה �המה מג�לי� �אי� �י על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָא�
בנ� למ��ה וקד� י��, �ל�י� לרגל קד� ל�ה�ת� ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ�מ�ר
מעט; מעט ���חט עד �מ�הה ל�קח וה��ח י��, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹ�ל�י�
מ�הה � ה��הה �ל א�א �עדר, ותרעה �צא ��א ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�בלבד

��יק. ��א �די �ית�, ְְִֵֵֶַֹ�ת��

.Áהמה� ���לי �� לאסר י�ראל �אר� �בל ע�� ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹ�כבר
�� וה�רמי� ה�ד�ת רב �הי� מ�ני ��ה, וח�ה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ��ה

י�ראל. �ל ה�מי� ְְִִֵֶַָָָ�א�ת�

.Ëאת ולא מק��, �כל חזירי� לג�ל חכמי� אסר� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹוכ�
ה�א מג�ל אבל ��ל�לת. ק��ר היה �� א� א�א ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָה�לב
מ�יר�. �ב�ילה ק��ר� ���� לספר, ה�מ�כה �עיר ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָ�לבי�
�ה�ק� מ�ני וחזירי�, �לבי� מג�ל אר�ר חכמי�: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואמר�

�מצ�י. ֶָ�ְמר�ה

.È,מ�ד למ�ר א�ת� מח�בי� אי� � ���בה �ע�ה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹר�עה
יד על יד על מ�כר מעט]א�א ל�[מעט ��פל� מי וכ� . ְְִֵֵֶֶַַָָָָ

מ�ד, למ�ר א�ת� מח�בי� אי� � �יר�ה וחזירי� ְְְִִִֵַָָֹ�ְֲִִִִַָ�לבי�
מעט. מעט מ�כר ְְֵֶַַָא�א
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אבל‡. ימי�. �ל�ה �� �העיד� �ל מ�עד? ה�א ְֲִִֵֵֶֶָָָָֹֹאיזה
אפ�� נג� א� �עט א� רב� א� נ�� א� אחד, �י�� נגח ְֲִִֶַַַַַָָָָָָא�
עדי� ��י �ל�ה �� העיד� מ�עד. זה אי� � �עמי� ְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹמאה

ה�עד. לא א� ה�עד א� ספק זה הרי � אחד ְֲִֵֵֶֶַַָָֹ�י��

.·� �י� �ית �בפני ה�עלי� �פני א�א העדה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאי�
א�א העדה ואי� י�מר��", ולא �בעליו "וה�עד ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��אמר:

�י�. ְִֵ�בית

ה��‚. �מדינת �ה�א �מי וקט� ��טה חר� �ל ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ��ר
א�יטר��י� לה� מעמידי� �י� �ית אבל �ט�רי�; ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָ��גח�,

הא�יטר��י�.[אחראי�] �פני �ה� �מעידי� ,ְְְִִִִִֵֶֶָָ

ה�א„. עדי� א� � א�יטר��י� �פני �ה�עד� אחר ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַה�יק�
ימי�, �ל�ה �� ה�עד וא� מ��פ�. נזק חצי מ��� ,��ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ
��נכסי ה�פה מ� �ל� נזק מ��� � ה�יק �� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָואחר
ע� �י� יע�� הית�מי�, ולכ��ג�ל� ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַא�יטר��י�;

לה�. וי��מ� ְְִִִֶֶַָָהא�יטר��י�
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את‰. זה ��גיח� א�ת� �מל�די� �ה� ���חקי� ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ�ורי�
ח�בי� אינ� האד�, את המית� ואפ�� לזה. מ�עדי� אינ� ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָזה,

" ��אמר: � ���יח�ה�.[ו]מיתה לא ��ר", י�ח �י ֱִִִִֶֶֶַַַָֹ

.Â,��לת חזר � �מ�נה נ�� א� ונמ�ר, �ה�עד �ְְְְִִֶַַַַַָָָ��ר
מסר� א� ה�איל� א� אבל �ינ�; מ��ה �����ת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָ�הר��ת
�פני �ה�עד ��ר וכ� �חזקת�. ה�א הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָל��מר,
והג�יל ה��טה, ונ���ה החר�, ונת��ח ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָא�יטר��י�,
מ�עדי� ה� הרי הא�יטר���ס, ��טל �י על א� � ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָה�ט�

ה�. �עליה� �ר��ת �הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָ�חזקת�,

.Êחזרה � ל� �ה�עדה מ�בר �� וחזרה �ה�עדה, ְְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָָָ�המה
א� � ל�ח ��א וחזר ל�ח, �ה�עד ��ר �יצד? ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹלת��ת�.

נ�ג�, �ה�א �י היאעל �מאימתי לנגיחה. �� זה הרי ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
נ�גח. ואינ� ,�� ממ�מ�י� ה�ינ�ק�ת ��הי� עד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָחזרת�?
ולא ,�� ��מ�מ�� עד � לה� �ה�עד ה�ברי� ��אר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכ�

א�ת�. ע��ה ְִֶֶָיהיה

.Á�ל�אינ מ�עד אינ� זה הרי למינ�, מ�עד �ה�א ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָ��ר
לקט�י�, ה�עד לבהמה; מ�עד אינ� לאד�, ה�עד ְְְִִִִֵֵַַַָָָָמינ�;
מ�עד �ה�א מי� את ה�יק א� לפיכ�, לגד�לי�. מ�עד ְְִִִִִִִֵֶֶָָָאינ�
חצי מ��� ה�יני�, ל�אר ה�יק וא� �ל�; נזק מ��� ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָל�,
וא� החל. לימ�ת מ�עד אינ� ל��ת�ת, מ�עד היה ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹנזק.
חצי מ��� החל, �בימ�ת �ל�; נזק מ��� ���ת�ת, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹה�יק
ממ�מ�י� ה�ינ�ק�ת מ��הי� חזרת�? היא �מאימתי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנזק.
ל�. �ה�עד נזק מ�יק יהיה ולא ל�, מ�עד �ה�א ���� ��ְְִִֶֶֶֶֶַַַָֹ

.Ë� �לי�י �י�� וגמל למחר, וחמ�ר ה���, ��ר ְְְְֲִִַַַָָָָָנגח
��ר ראה �למחר �נגח�, ה��� ��ר ראה ל�ל. מ�עד ְְֲַַַָָָָָָָָָֹנע�ה
ראה �ברביעי �נגח�, ��ר ראה ה�לי�י �ב��� נגח�, ְְְְְִִִִַַָָָָָָָֹולא
ראה �ב��י �נגח�, ��ר ראה �בחמי�י נגח�, ולא ְְְֲִִִִַַָָָָָָֹ��ר

לסר�גי� מ�עד נע�ה � נגח� ולא ל�ורי�.[דילוגי�]��ר ְְְְֲִִִֵַָָָָֹ
�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.È,�נגח ולא חמ�ר ראה �למחר �נגח�, ה��� ��ר ְְְְֲַָָָָָָָָֹראה
נגח�, ולא �מל ראה �ברביעי �נגח�, ס�ס ראה ְְְְְִִִִַָָָָָָָָָֹ�ב�לי�י
� נגח� ולא ער�ד ראה �ב��י �נגח�, �רד ראה ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ�בחמי�י
ל� מ�עד �ה�א ���� נגח וא� ל�ל. לסר�גי� מ�עד ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹנע�ה
מ�עד. זה הרי �סר�גי�, ��גח ה�יני� מ�ל�ת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד

.‡È�לחד ע�ר �ב��ה זה, לחד� ע�ר �חמ�ה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹנגח
עד מ�עד אינ� � �לי�י לחד� ע�ר �ב�בעה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ�ני,

�ד��ג ג']����� פע� ק�ל[ידלג ונגח, ��פר ק�ל �מע . ְְְִֵֶַַַָָָ
וכ� ל��פר�ת. מ�עד נע�ה � ונגח ��פר ק�ל ונגח, ְְְְֲֵַַַָָָָָָָ��פר

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.·È,זה אחר זה ימי� ��ל�ה �ורי� �ל�ה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹנגח
חמ�ר ��גח א� �מל, נגח �בחמי�י חמ�ר, נגח ְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָ�ברביעי
�ל�ה נגח �� ואחר זה, אחר זה ימי� ��ני ��ח�ה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹוגמל
ל�ורי� מ�עד ה�א א� ספק זה הרי � זה אחר זה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ורי�
��ל� נגח א� וכ� מ�עד. ה�א ה�יני� ל�ל�ת א� ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ�לבד,
��גח א� ���ת, �ב�ני ���ת �באחד ז�, אחר ז� ְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ��ת�ת
��ת�ת �ב��י ה��ת, �בי�� ��ת �בערב ���ת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ�חמי�י
ל��ת�ת מ�עד ה�א א� ספק זה הרי � אחריה ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָה�א�ת

חל. מה� ��ני� ה�מי� ל�ל�ת א� ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ�לבד,

.‚Èאת �ה� מח�בי� אי� �ה�, וכ��צא ה�פק�ת א�� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכל
אי� �ל�, נזק ה��ק �פ� וא� נזק; חצי א�א ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָה��יק

מ�ד�. ִִִָמ�ציאי�

חמישי יו�

ז ּפרק ממֹון נזקי ¤¤¨¥§¦§¦הלכֹות

�מ�סרה‡. �עליו ���ר� �פניו[חבל]��ר ונעל , ְְְְְֵֶַָָָָָָָ
וא� נזק. חצי מ��� ה�א, �� א� � וה�יק ויצא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ�רא�י,
א� הא � �עליו" י�מר�� "ולא ��אמר: �ט�ר, מ�עד, ְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָָָֹהיה
�ה�א �דבר ה�יק וא� זה. ה�א ו�מ�ר �ט�ר; ְְְְִִִֶֶָָָָָ�מר�,
��ר א� ל�, הרא�יי� �ברי� �אכל �ג�� מ�ח�ת�, ל� ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָמ�עד

מ����. �ט�ר � ה��כ� �דר� ְְְְִִֵֶֶַַָ�רגל�

ויצא·. �מאל, לקר� מ�עד ואינ� ימי�, לקר� מ�עד ְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹהיה
�מאל �קר� �י� ימי� �קר� �י� ונגח �רא�י, ��מר� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאחר

נזק. חצי מ��� �ְֲִֵֶֶַ

.‚� �כ�נה ��א �י� �כ�נה �י� �אד�, �חבלה ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ�המה
מ��� מ�עדת, וא� מ��פ�; נזק חצי מ��� היא, ��ה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָא�
�מ� ה�ער, �מ� ה��ת, �מ� ה�בת, מ� �פט�ר �ל�. ִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹנזק
א�א �ה� ��רה ח�בה לא א��, דברי� �אר�עה � ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהר��י
הרי � �חבר� �חבלה �המ�� אבל �חבר�, �חבל ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלאד�
�לבד. נזק א�א ח�ב �אינ� ממ�נ�, �ה�יקה �מי ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָזה
ח�ב, � �עצמ� ה�א ��� וא� �ט�ר; � ���� ��ר� ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָלפיכ�,
�הדליק א� �א��, א� �אביו �חבל ו��ר� ��ת�אר. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ�מ�
�עצמ� ה�א היה וא�� �נזקיו; ח�ב � ���ת חבר� ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָ�די�

��ת�אר. �מ� מ����, �ט�ר היה זה, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָהע��ה

�נגח�„. �ר��ת, ��א ה�ית �על לחצר ��ר� ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָֹה�כניס
ה�א נגח וא� �ט�ר. � �ל�� נ�כ� א� ה�ית �על �ל ְְְִִֶַַַַַַָָָ��ר�
נזק; חצי מ��� ,�� היה א� � ה�ית �על �ל ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ��ר�
הר�י�. �ר��ת ה��גח �די� �ל�, נזק מ��� � ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�מ�עד

והבאי�‰. ז�, ��חצר לב�ר א�[העכיר]נפל � מימיו את ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
זמ�, אחר וא� ה�י�. �נזקי ח�ב נפילה, ��עת מ�ד ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָהבאי�
ה� הרי וה�י� �ב�ר, ��לה ה��ר נע�ה �הרי ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ�ט�ר;
��ת�אר. �מ� ה�לי�, על �� �ח�ב ��ר מצאנ� ולא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�כלי�,
�על עליו ק�ל וא� �ט�ר; ה��ר �על �ר��ת, הכניס ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָוא�

ל��ר. ��פל ה��ר �נזק ח�ב ה�א הרי ל�מר, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹה�ית

.Âאת וה�יק �ר��ת, ��א ה�ית �על לחצר ��ר� ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַֹהכניס
�חצר �חפר א� ה�ית, �על �� �ה�ק א� ה�ית, ִֵֶֶַַַַַַָָ�ִֶַַַַ�על
�בעל חצר, �נזקי ח�ב ה��ר �על � �מער�ת �יחי� ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ��ר�ת

לסתמ�. עליו היה �הרי ה��ר, �נזקי ח�ב ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָחצר

.Ê,לדעת ��א ה�יק� א� � ה��ר את ה�ית �על ְִִִִִִֶֶַַַַַַַֹה�יק
עד �ר��ת, ��א נכנס� 'ל�ה ל�: א�מר �הרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ט�ר;
��� מ�ני �ל�; נזק ח�ב � לדעת ה�יק� וא� ?'�� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ��גג�י
ר��ת. ל� אי� � לה�יק� אבל מר��ת�, לה�ציא� ר��ת ְְְְְֲִִֵֵַָל�

.Á�י� חבר�, �ל �לי ���ר הרי �יצד? ל�זקי�. ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ�מי�
ה�לי את א�ה 'קח ל��יק: א�מרי� אי� � �המ�� �י� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָה�א
�חת ��ה א�מדי� א�א �לי�'; �מי לזה ו��� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה�ב�ר,
מ�עד, ה��יק היה א� ה�חת �ל ל� ונ�ת� מ�מיו, ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָה�לי
,"�� יהיה "וה�ת ��אמר: ,�� היה א� ה�חת חצי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָא�
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את‰. זה ��גיח� א�ת� �מל�די� �ה� ���חקי� ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ�ורי�
ח�בי� אינ� האד�, את המית� ואפ�� לזה. מ�עדי� אינ� ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָזה,

" ��אמר: � ���יח�ה�.[ו]מיתה לא ��ר", י�ח �י ֱִִִִֶֶֶַַַָֹ

.Â,��לת חזר � �מ�נה נ�� א� ונמ�ר, �ה�עד �ְְְְִִֶַַַַַָָָ��ר
מסר� א� ה�איל� א� אבל �ינ�; מ��ה �����ת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָ�הר��ת
�פני �ה�עד ��ר וכ� �חזקת�. ה�א הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָל��מר,
והג�יל ה��טה, ונ���ה החר�, ונת��ח ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָא�יטר��י�,
מ�עדי� ה� הרי הא�יטר���ס, ��טל �י על א� � ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָה�ט�

ה�. �עליה� �ר��ת �הרי ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָ�חזקת�,

.Êחזרה � ל� �ה�עדה מ�בר �� וחזרה �ה�עדה, ְְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָָָ�המה
א� � ל�ח ��א וחזר ל�ח, �ה�עד ��ר �יצד? ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹלת��ת�.

נ�ג�, �ה�א �י היאעל �מאימתי לנגיחה. �� זה הרי ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
נ�גח. ואינ� ,�� ממ�מ�י� ה�ינ�ק�ת ��הי� עד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָחזרת�?
ולא ,�� ��מ�מ�� עד � לה� �ה�עד ה�ברי� ��אר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכ�

א�ת�. ע��ה ְִֶֶָיהיה

.Á�ל�אינ מ�עד אינ� זה הרי למינ�, מ�עד �ה�א ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָ��ר
לקט�י�, ה�עד לבהמה; מ�עד אינ� לאד�, ה�עד ְְְִִִִֵֵַַַָָָָמינ�;
מ�עד �ה�א מי� את ה�יק א� לפיכ�, לגד�לי�. מ�עד ְְִִִִִִִֵֶֶָָָאינ�
חצי מ��� ה�יני�, ל�אר ה�יק וא� �ל�; נזק מ��� ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָל�,
וא� החל. לימ�ת מ�עד אינ� ל��ת�ת, מ�עד היה ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹנזק.
חצי מ��� החל, �בימ�ת �ל�; נזק מ��� ���ת�ת, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹה�יק
ממ�מ�י� ה�ינ�ק�ת מ��הי� חזרת�? היא �מאימתי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנזק.
ל�. �ה�עד נזק מ�יק יהיה ולא ל�, מ�עד �ה�א ���� ��ְְִִֶֶֶֶֶַַַָֹ

.Ë� �לי�י �י�� וגמל למחר, וחמ�ר ה���, ��ר ְְְְֲִִַַַָָָָָנגח
��ר ראה �למחר �נגח�, ה��� ��ר ראה ל�ל. מ�עד ְְֲַַַָָָָָָָָָֹנע�ה
ראה �ברביעי �נגח�, ��ר ראה ה�לי�י �ב��� נגח�, ְְְְְִִִִַַָָָָָָָֹולא
ראה �ב��י �נגח�, ��ר ראה �בחמי�י נגח�, ולא ְְְֲִִִִַַָָָָָָֹ��ר

לסר�גי� מ�עד נע�ה � נגח� ולא ל�ורי�.[דילוגי�]��ר ְְְְֲִִִֵַָָָָֹ
�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.È,�נגח ולא חמ�ר ראה �למחר �נגח�, ה��� ��ר ְְְְֲַָָָָָָָָֹראה
נגח�, ולא �מל ראה �ברביעי �נגח�, ס�ס ראה ְְְְְִִִִַָָָָָָָָָֹ�ב�לי�י
� נגח� ולא ער�ד ראה �ב��י �נגח�, �רד ראה ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ�בחמי�י
ל� מ�עד �ה�א ���� נגח וא� ל�ל. לסר�גי� מ�עד ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹנע�ה
מ�עד. זה הרי �סר�גי�, ��גח ה�יני� מ�ל�ת ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד

.‡È�לחד ע�ר �ב��ה זה, לחד� ע�ר �חמ�ה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹנגח
עד מ�עד אינ� � �לי�י לחד� ע�ר �ב�בעה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ�ני,

�ד��ג ג']����� פע� ק�ל[ידלג ונגח, ��פר ק�ל �מע . ְְְִֵֶַַַָָָ
וכ� ל��פר�ת. מ�עד נע�ה � ונגח ��פר ק�ל ונגח, ְְְְֲֵַַַָָָָָָָ��פר

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.·È,זה אחר זה ימי� ��ל�ה �ורי� �ל�ה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹנגח
חמ�ר ��גח א� �מל, נגח �בחמי�י חמ�ר, נגח ְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָ�ברביעי
�ל�ה נגח �� ואחר זה, אחר זה ימי� ��ני ��ח�ה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹוגמל
ל�ורי� מ�עד ה�א א� ספק זה הרי � זה אחר זה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ורי�
��ל� נגח א� וכ� מ�עד. ה�א ה�יני� ל�ל�ת א� ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ�לבד,
��גח א� ���ת, �ב�ני ���ת �באחד ז�, אחר ז� ְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ��ת�ת
��ת�ת �ב��י ה��ת, �בי�� ��ת �בערב ���ת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ�חמי�י
ל��ת�ת מ�עד ה�א א� ספק זה הרי � אחריה ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָה�א�ת

חל. מה� ��ני� ה�מי� ל�ל�ת א� ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ�לבד,

.‚Èאת �ה� מח�בי� אי� �ה�, וכ��צא ה�פק�ת א�� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכל
אי� �ל�, נזק ה��ק �פ� וא� נזק; חצי א�א ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָה��יק

מ�ד�. ִִִָמ�ציאי�

חמישי יו�
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�מ�סרה‡. �עליו ���ר� �פניו[חבל]��ר ונעל , ְְְְְֵֶַָָָָָָָ
וא� נזק. חצי מ��� ה�א, �� א� � וה�יק ויצא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ�רא�י,
א� הא � �עליו" י�מר�� "ולא ��אמר: �ט�ר, מ�עד, ְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָָָֹהיה
�ה�א �דבר ה�יק וא� זה. ה�א ו�מ�ר �ט�ר; ְְְְִִִֶֶָָָָָ�מר�,
��ר א� ל�, הרא�יי� �ברי� �אכל �ג�� מ�ח�ת�, ל� ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָמ�עד

מ����. �ט�ר � ה��כ� �דר� ְְְְִִֵֶֶַַָ�רגל�

ויצא·. �מאל, לקר� מ�עד ואינ� ימי�, לקר� מ�עד ְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹהיה
�מאל �קר� �י� ימי� �קר� �י� ונגח �רא�י, ��מר� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאחר

נזק. חצי מ��� �ְֲִֵֶֶַ

.‚� �כ�נה ��א �י� �כ�נה �י� �אד�, �חבלה ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ�המה
מ��� מ�עדת, וא� מ��פ�; נזק חצי מ��� היא, ��ה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָא�
�מ� ה�ער, �מ� ה��ת, �מ� ה�בת, מ� �פט�ר �ל�. ִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹנזק
א�א �ה� ��רה ח�בה לא א��, דברי� �אר�עה � ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹהר��י
הרי � �חבר� �חבלה �המ�� אבל �חבר�, �חבל ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלאד�
�לבד. נזק א�א ח�ב �אינ� ממ�נ�, �ה�יקה �מי ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָזה
ח�ב, � �עצמ� ה�א ��� וא� �ט�ר; � ���� ��ר� ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָלפיכ�,
�הדליק א� �א��, א� �אביו �חבל ו��ר� ��ת�אר. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ�מ�
�עצמ� ה�א היה וא�� �נזקיו; ח�ב � ���ת חבר� ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָ�די�

��ת�אר. �מ� מ����, �ט�ר היה זה, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָהע��ה

�נגח�„. �ר��ת, ��א ה�ית �על לחצר ��ר� ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָֹה�כניס
ה�א נגח וא� �ט�ר. � �ל�� נ�כ� א� ה�ית �על �ל ְְְִִֶַַַַַַָָָ��ר�
נזק; חצי מ��� ,�� היה א� � ה�ית �על �ל ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ��ר�
הר�י�. �ר��ת ה��גח �די� �ל�, נזק מ��� � ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�מ�עד

והבאי�‰. ז�, ��חצר לב�ר א�[העכיר]נפל � מימיו את ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
זמ�, אחר וא� ה�י�. �נזקי ח�ב נפילה, ��עת מ�ד ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָהבאי�
ה� הרי וה�י� �ב�ר, ��לה ה��ר נע�ה �הרי ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ�ט�ר;
��ת�אר. �מ� ה�לי�, על �� �ח�ב ��ר מצאנ� ולא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�כלי�,
�על עליו ק�ל וא� �ט�ר; ה��ר �על �ר��ת, הכניס ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָוא�

ל��ר. ��פל ה��ר �נזק ח�ב ה�א הרי ל�מר, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹה�ית

.Âאת וה�יק �ר��ת, ��א ה�ית �על לחצר ��ר� ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַֹהכניס
�חצר �חפר א� ה�ית, �על �� �ה�ק א� ה�ית, ִֵֶֶַַַַַַָָ�ִֶַַַַ�על
�בעל חצר, �נזקי ח�ב ה��ר �על � �מער�ת �יחי� ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָ��ר�ת

לסתמ�. עליו היה �הרי ה��ר, �נזקי ח�ב ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָחצר

.Ê,לדעת ��א ה�יק� א� � ה��ר את ה�ית �על ְִִִִִִֶֶַַַַַַַֹה�יק
עד �ר��ת, ��א נכנס� 'ל�ה ל�: א�מר �הרי ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ט�ר;
��� מ�ני �ל�; נזק ח�ב � לדעת ה�יק� וא� ?'�� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ��גג�י
ר��ת. ל� אי� � לה�יק� אבל מר��ת�, לה�ציא� ר��ת ְְְְְֲִִֵֵַָל�

.Á�י� חבר�, �ל �לי ���ר הרי �יצד? ל�זקי�. ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ�מי�
ה�לי את א�ה 'קח ל��יק: א�מרי� אי� � �המ�� �י� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָה�א
�חת ��ה א�מדי� א�א �לי�'; �מי לזה ו��� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה�ב�ר,
מ�עד, ה��יק היה א� ה�חת �ל ל� ונ�ת� מ�מיו, ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָה�לי
,"�� יהיה "וה�ת ��אמר: ,�� היה א� ה�חת חצי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָא�
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ה�בלה �חת הנזק]ל��ק. משעת ו�בח[שפחתה ה��ק; על , ְְְִִֵֶַַַַַַָָָ
וה��ק. ה��יק א�ת� ח�לקי� ְְְִִִֵַַַַָָה�בלה,

.Ëה�בלה והרי ומת, ��גח�ה� מאתי� �וה ��ר ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�יצד?
והרי �חתה ��י� העמדה �ב�עת מאה, מיתה ��עת ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָ�וה
וא� מאה; א�א מ��� ה��יק אי� � �מ�ני� �וה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהיא

מ��פ�. חמ�י� ל� מ��� ,�� ְֲִִִֵַָָָהיה

.È�י�� עמידה ��עת �וה היא והרי ה�בלה, ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָה��יחה
היה א� ��עי�, ל� מ��� ה��יק הרי � וע�רי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמאה
וזה מ��פ�; ואר�עי� חמ�ה מ��� ,�� היה וא� ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָמ�עד;

יח ה�בלה �בח יחצ��", ה�ת את "וג� ��אמר: צ��.ה�א ְְֱֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

.‡È�והפחית מאתי� �וה ��ר ��גח מאתי�, �וה ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָ��ר
�וה ה�א והרי ה��ק, ה��יח ��י� עמידה �ב�עת ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָחמ�י�,

החבל זה ול�לא מא�ת, היה[החבלה]אר�ע �הפחית�, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
אינ� � מאליו ��בח �י� ���מ� �י� מא�ת, �מ�נה ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�וה
��עת ה��ה מחמת �ח� ה�זק. ��עת א�א ל� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָנ�ת�
��עת ל� נ�ת� � מאה �וה ה�חת והרי ��י�, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעמידה

��י�. ֲִִַָעמידה

.·Èמחמת א� � ��י� עמידה ��עת ה��יק ְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַָה��יח
�וה �היה מה א�א מ��� מ���� אינ� �בח, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ���מ�
חצי מ���� ה��יח, עצמ� מחמת וא� �ה�יק; ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ��עה

��י�. עמידה ��עת מ��� ְֲִִִִֶֶֶַַָנזק

.‚Èמציא�� עד ��בלה, לטרח ה��יק א�ת�[מביא]על ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
ה�בלה מעלה � ומת לב�ר ה��ר ��פל �ג�� �יצד? ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָל��ק.
ה�בלה, �חת ל� �מי� �� ואחר ל��ק, ונ�תנ� ה��ר ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָמ�
מל�ד ,"�� יהיה וה�ת לבעליו, י�יב "�ס� ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��אמר:
� החי מ� ��חתה וה�חת ה�בלה, לה�יב ח�ב ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ�ה�א

��ארנ�. �מ� ה�חת, חצי � �� היה וא� ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָל��ק;

שישי יו�
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הק��‡. �ל א� הק��, �ל ��ר ��גח י�ראל �ל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ��ר
וכל רעה�". "��ר ��אמר: �ט�ר, � י�ראל �ל ��ר ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ��גח
נזקי�. �י� �ה� �אי� ה� מעילה, עליה� �ח�בי� ְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָה�ד�י�

ה�ק��י� שנפסלו]�פס�לי �י�[קדשי� נזקי�, �י� �ה� י� � ְֵַ�ְְִִִֵֵֶָָָ
ולהי�ת� לפדי�� יצא� �הרי �ה�ק�, �י� ח�י�.[נהיו]�ה�יק� ִִֵֶֶ�ְְְְְְֲִִֵֶָָ�ִ

ה��ר·. מ� ��בה ואינ� מ��ר�; ��בה �ה�יק�, ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ�למי�
�ה�, מ�עלי� ק�י� קד�י� �ל �האמ�רי� � האמ�רי� ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�נגד
��בה �ה�יקה, ��דה וכ� מעילה. �הלכ�ת ��ארנ� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ�מ�
ה�ח� �אי� ע��, ה�א ה�ח� מ� ��בה ואינ� ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמ��ר�;

��ר. ְִַָָמ�לל

ה��ר‚. מ� וחב�רת� ה��ק ��אכל ��בה? ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוכיצד
�נגד ג�בה אינ� וכיצד .��� נזק חצי �נגד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָ�ְִ�קד�ה,
והיה �ינר, �וה נזק� �חצי לג��ת ל� היה �א� ְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָהאמ�רי�?
�לא וה��ר דינרי�, �ני �וה האמ�רי� ע� ה��ר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ�ל
ה��ר, �לי�י �ני ��בה אינ� � וחצי �ינר �וה ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָאמ�רי�

�לבד. ה��ר חצי ְֲִִֶַַָָָא�א

רעה�",„. "��ר ��אמר: �ט�ר, � �ה�יק ההפקר ��ר ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָוכ�
ההפקר ��ר �יצד? לבעלי�. מיחדי� ה�כסי� ��הי� ְְִִִֵֵֶַַָָ�ְְְִִֶַַָעד

� �� וזכה אחר עמד ��י� ה��ק א�ת� ��ת�� וקד� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ��גח,
�ה�יק, לבעלי� המיחד ��ר א�א ע�ד, ולא �ט�ר. זה ְִִִִֶָָ�ְְֲֵֶֶַָָֹהרי
עד �ט�ר; זה הרי � הפקיר� א� הק�י�� �ה�יק ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָואחר

��י�. עמידה �ב�עת ה�ק� ��עת �עלי� ל� ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָ��הי�

�י�‰. �� �י� נכרי, �ל ��ר ��גח י�ראל �ל ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ��ר
על האד� את מח�בי� ה��יי� �אי� לפי �ט�ר; � ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָמ�עד
�ל ו��ר �דיניה�. לה� �ני� אנ� והרי �ה�יקה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ�המ��
מ��� � מ�עד �י� �� �י� י�ראל, �ל ��ר ��גח ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנכרי

ל��יי� זה ה�א קנס �ל�; זהירי�נזק �אינ� לפי � ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
נזקי על א�ת� �ח�ב לא וא� ה�ק�; מס�קי� אינ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ��צו�ת,
ה�ר��ת. ממ�� �מפסידי� א�ת�, מ��רי� אי� � ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָבהמ��

.Â,�י�� עמד ��א עד ה��יק מכר� א� � �ה�יק �� ְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ��ר
וח�זר מ���, ��בה ה��ק הרי מכ�ר, �ה�א �י על ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָא�
ק�ל ��גח, ��יו� ל�; ��כר ה��יק מ� וג�בה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָה��קח

ה��ק.[פרסו�] ��ג�ה עד ל�ח ל� היה ולא ל�, ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹי�

.Ê�יאמר ��א �די מק��, זה הרי � ה��יק ְְְֵֶָֹֹ�ְֲִִִֵֶַַהק�י��
�מ�נה נתנ� מ��ר�. ��בה �חט�, �די��. �לא י�צא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹהק��

מ���. ה��ק ויג�ה ע��י, �ע�ה מה �ְְִִִֶֶֶַַָָָָ

.Á,��הק�י מכ�ר; אינ� � מכר� �� ואחר ��י�, ועמד ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָה�יק
�עלי קדמ� �ל��. ע�ה לא �מ�נה, נתנ� מק��; ְְְְְֲֵַַָָָָָָָֹ�ֵאינ�
�י� ה�יק, ��א עד �חב �י� � �תפ��ה� מ�יק �ל ְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹח�ב�ת
�אפ�� מ���; ��בה ה��ק א�א זכ�, לא � �ה�יק עד חב ֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ��א
מ��פ�. ��בה זה הרי וה�יק, מ�ח�ה ח�ב�ת �עלי �ל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָהיה

.Ë,�י�� עמד ��א �י� ��י� �עמד �י� �ה�יק, ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמ�עד
�ע�ה מה � �חט� א� �מ�נה נתנ� א� מכר� א� ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָוהק�י��

והנהיג�ה� ח�ב�ת �עלי קדמ� חב[לקחוהו]ע��י; �י� , ְְְֲִִֵֵַָָָ
;�� זכ� � חב ��א עד �ה�יק �י� ה�יק, ��א עד ִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלה�
ה��יק, ��נכסי ה�פה מ� א�א ה��ק מ���� �אי� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלפי

זה. לנ�ק מ�ע�די� נכסיו �ל ְְִִֶָָ�ְְֲֵַָָָוהרי

.È�מ ��בי� ה��יק, מ�כסי ה�זק לג��ת נזקקי� �י� ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ���ית
��א א� �לל, מ�לטלי� ל� הי� לא א� �ח�ה. ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֹה��לטלי�
ה�רקע, מ� ה�אר ��בי� � ה�זק �ל �נגד ה��לטלי� ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהי�
מ�לטלי�, ���צא� זמ� וכל ה��יק. ��נכסי ה�פה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמ�

ס�י� תבואה]אפ�� ל�רקע.[קליפות נזקקי� אי� � ֲִ�ְְִִִֵַַַָ

.‡È�נזקקי �י� �ית אי� � ����� קד� ה��יק ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹמת
מ� ל��ק וג�בי� ל�רקע; א�א ית�מי�, �ל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָל��לטלי�
אי� וה��לטלי� ח�ב, �בעל נע�ה �ה��ק מ�ני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָה���רית,
�ח�י ה��לטלי� ה��ק �פ� וא� ח�ב. לבעל ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָמ��ע�די�

מ�ת�. אחר מה� ל� ��בי� ִִֵֶַַַַה��יק,

.·È,�ה��לטלי מ� ח�ב �על לג��ת ה�א�ני� ��נ� ְְְְְְִִִִִִַַַַַָ�בר
מ� ל�זקי� מג�י� לפיכ�, דיני�; ��י �כל ז� ��נה ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָָ�פ�טה
��בי� מ�לטלי�, ה�יח לא וא� ית�מי�. �ל ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַֹה��לטלי�
לא ית�מי�, מ�כסי ל�רע ה�א ��ל � ה���רית מ� ְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלה�

��ת�אר. �מ� ה���רית, מ� א�א ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָיג�ה

.‚Èכפר� ח�בי� ואי� מ���מי�, ה�זקי� הרגאי� [כששור ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ
�בעדי�אד�] �ר�רה, �ראיה א�א � נהרגת ה�המה ואי� ,ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

�ארות מצ�יי� ואי� 'ה�איל �אמר: ��א להעיד; ְַ�ְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹֹה��רי�
העבדי� א�א ה�א�, וגדר�ת ה�קר �ברפת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹה��סי�
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�ה�יקה היא ז� ��המה העיד� א� �ה�, וכ��צא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָוהר�עי�
נ�י� א� ה�ט�י� העיד� א� א� לה�; ��מעי� � ז� ְְִִִִִֵֶֶַַָָאת
ס�מכי� � נזקי� ��אר העיד� א� זה, את חבל זה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ�אד�
על ממ�� מח�בי� אי� לע�ל� א�א ;�� ה�בר אי� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעליה�'.

עדי�, עד��ת,�י �אר להעיד ה��רי� העדי� ��הי� עד ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�
ל���. ה��יק �י� �ית ויח�ב� �י�, �בית ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָויעיד�

.„Èהר�ג ��ר ונמצא ה�הר, �ב על ר�עה �היה ְְִֶֶַַַָָָָָָ��ר
מנ�� זה ל�ח, מ�עד וזה מנ�ח ��ה �י על א� � ָ�ְְִֶֶַָָ�ְְִִֶֶַַ�צ��
וזה נ�כ�, ��ה '�יד�ע א�מרי� אי� � ל�� מ�עד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָוזה

הא�הר �מל אפ�� בפראות]נגח�'; ה�מ�י�,[נוהג �י� ְְֲִִֵֵַַָָָָ
הרג�'; ��ה '�יד�ע א�מרי� אי� � �צ�� הר�ג �מל ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָונמצא

��רי�. עדי� ��רא�ה� ְְִִִֵֵֶַעד

קודש* שבת

ט ּפרק ממֹון נזקי ¤¤¨¥§¦§¦הלכֹות

מ��ה‡. נזק חצי ��בה � �ה�יקה מע�רת ֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָ�ְְֵָ�המה
אינ� � �ה�יקה �רנגלת אבל מ��פ�; �ה�א מ�ני ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�מ�לד�,
א�א הע�� מ��� אינ� �ה�יצה מ�ני מ�יצת�, ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ��בה

מ���. �מפר�ת ְִֶֶֶ�ְֶֶ�מב�לת

עד·. א� יד�ע ואי� �צ��, ולד� ונמצא ��גחה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ְמע�רת
� ילדה) (��גחה נגחה ��לדה אחר א� ילדה, נגחה ְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹ��א
עד �ל��, ה�לד מ� ��בה ואינ� ה�רה, מ� נזק חצי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמ���
�ה��ציא היתה; מע�רת ��גחה ���עה ראיה ְִֶֶֶַָָ�ְְְְִֶֶֶָָָָָָָ��ביא

הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחבר�

�צ��,‚. נ�פל ע�ר� ונמצא מע�רת, �רה ��גח ְִֵָָָ�ְְִֶֶָ�ְֶַָָָ��ר
ה�גיחה מחמת א� ה�ילה, נגח� ��א עד א� יד�ע ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואי�
ה�לד; נזק מ��� ואינ� ה�רה, נזק מ��� � ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה�ילה

הראיה. עליו מחבר� ְֲִֵֵֶַָָָָָ�ה��ציא

ה�רה„. �חת �מי� אי� � וה�ילה מע�רת, �רה ְְִִִֵֶֶַַָָָָ�ְַָָָנגח
היתה ��ה �מי� א�א עצמ�, �פני ה�לד �פחת עצמ� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ�פני
ע�ה �וה היא וכ�ה �בריאה, מע�רת ��היתה �וה ְְִִֶֶַַָָָָָ�ְְְֶַָָָָָָה�רה
.�� היה א� חצי� א� ה�חת, �מ��� ,��� וה�פל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיא

ה�מ�‰. �חת הרי � לאחד וה�לד לאחד, ה�רה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהיתה
א�ת� ח�לקי� ה�פל, �פחת ה�רה; לבעל ה�רה, ��� ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ��חת

ה�לד. לבעל וה�פל, ה�לד; �על ע� ה�רה ְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ�על

.Âא�מר ה��ק וה�ק, אחר, ��ר אחר ר�ד� �היה ִֵַַָ�ְֵֵֶַַַָָ��ר
� לקה' �סלע ��א י�דע, 'איני א�מר וזה ה�יק', ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ'��ר�
א�מר �ה��ק �י על וא� הראיה; עליו מחבר� ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָה��ציא
ואמר: ה��ק טע� י�דע'. 'איני א�מר וזה �ו�אי', י�דע ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ'אני
ה�ת נ��ע זה הרי � ה�יק' ���ר� י�דע א�ה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ'ו�אי

�[מדרבנ�] �� היה א� אבל מ�עד; היה א� י�דע, ֲִִֵֵֶַָָָָָָָ�אינ�
�ט�ר, מעצמ� ה�דה �אפ�� ה�ת, מ�ב�עת א� ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ�ט�ר

�ט�ר. �קנס �מ�דה ה�א, קנס ה�זק ְְֲִִֶֶֶֶַָָָ�חצי

.Ê�מה �אחד העדי� והרי אחד, אחר ר�דפי� �ני� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהי�
א�מר זה � מ�ניה� ה�א איזה י�דעי� העדי� ואי� ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָה�יק,
וא� �ט�רי�. �ניה� � ה�יק' '��ר� א�מר וזה ה�יק', ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶ'��ר�

ה�ח�ת מ��� ל��� ח�ב אחד, אי� �ל �ניה� [הזול]הי� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מ�כסיו. �ל� נזק מ��� מ�עדי�, הי� וא� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ���ניה�;

.Áאבל ע�מדי�. ה�ורי� ���ני אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָ��ה
מ אחד והיה אבד, א� מה� אחד מת עלא� א� � �� ה� ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ראיה 'הבא ל�: א�מר �הרי �ט�ר; אחד, אי� �ל �ה� ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ�י
ל�'. וא��� �ה�יק, ה�א הע�מד ְֲִִֵֵֶֶֶַַָ��ה

.Ëה��ק קט�, ואחד �ד�ל אחד הר�דפי� ה�ורי� �ני ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָהי�
אחד היה ה�יק', 'קט� א�מר וה��יק ה�יק', '�ד�ל ְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָא�מר
א�מר וה��יק ה�יק', 'מ�עד א�מר ה��ק מ�עד, ואחד ��ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

הראיה. עליו מחבר� ה��ציא � ה�יק' ��'ְֲִִִֵֵַָָָָָָ

.È�עדי א�א ה�יק, ��ה �ר�רה ראיה �� היתה ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹלא
�מ� ה��יק מ��� � ה�יק א�� מ�ני �אחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָמעידי�
ה�יק ��ה �ו�אי, י�דע '�א�ה ה��ק טע� וא� ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ�אמר.
�מ� �מ��� ה��רה, �ב�עת נ��ע ה��יק הרי � ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ�פני�'

�מקצת. ה�דה �הרי ְְֲִֵֶֶָָָ�ה�דה;

.‡È�וה��יקי קט�, ואחד �ד�ל אחד �ני�, ה��קי� ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָהי�
את ה�יק '�ד�ל א�מר: ה��ק קט�, ואחד �ד�ל אחד ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ני�,
קט� א�א כי, 'לא א�מר: וה��יק ה�ט�', את וקט� ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹה�ד�ל,
�� אחד �היה א� ה�ט�'; את וגד�ל ה�ד�ל, את ְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָה�יק
ות� ה�ד�ל, את ה�יק 'מ�עד א�מר: ה��ק מ�עד, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָואחד
ה�ד�ל, את ה�יק ��' א�מר: וה��יק ה�ט�', את ְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָה�יק
היתה לא הראיה. עליו מחבר� ה��ציא � ה�ט�' את ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹ�מ�עד
לט�ע� ��מה? זה למה �ט�ר. ה��יק � �ר�רה ראיה ��ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
ה�ת, נ��ע �ה�א � ��ע�רי� ל� וה�דה ח�י�, חבר� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָאת
ט�ע� �הלכ�ת ��ת�אר �מ� �ע�רי�, מ�מי א� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָונפטר
ה�ד�ל מ� ל�ט� מ���� זה הרי � ה��ק �פ� וא� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָונטע�.
�פ�, לא א� אבל ה��יק; �ה�דה �מ� ה�ט�, מ� ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹול�ד�ל

�ל��. ה��יק מ� מ�ציאי� ְִִִִֵַַאי�

.·Èה��ק הרי � אחר ��ר ונגח וחזר ��ר, ��גח ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָ��ר
מאתי� �וה ��ר �יצד? .�� ���פי� וה�עלי�, ִִֵֶַַָָָ�ְְְִִַָָהרא���

יפה ה�בלה ואי� מאתי�, �וה ��ר �[שווה]��גח �ל�� ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אחר ��ר ונגח חזר מאה. ה��ר �בעל מאה, נ�טל ְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָה��ק
מאה, נ�טל האחר�� � �ל�� יפה ה�בלה ואי� מאתי�, ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ�וה
חזר חמ�י�. חמ�י� נ�טלי� ה�עלי� ע� ��פניו ְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָוה��ק
� �ל�� יפה ה�בלה ואי� מאתי�, �וה אחר ��ר ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָונגח
הרא��� וה��ק חמ�י�, ��פניו וה��ק מאה, נ�טל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהאחר��
וכ� וע�רי�. חמ�ה וע�רי� חמ�ה נ�טלי� ה�עלי� ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָָע�

וה�לכי�. ח�לקי� ז� �ר� ְְְִִֶֶַעל

.‚È,�מ��פ נזק� חצי לג��ת �ה�יקה ה�המה ��פ� ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָנ�ק
ה��ק � וה�יקה יצאת וא� לנזקיה; �כר ��מר עליה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָנע�ה
�וה ��ר �יצד? �ט�רי�. וה�עלי� �נזקיה, ח�ב ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהרא���
מ��� לג��ת ה��ק �תפ�� מאתי�, והפסיד ��גח ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמאתי�
ה��ק זה הרי � ואר�עי� �מאה והפסיד ונגח וחזר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמאה,
מ���� ��פ�� הרא��� וה��ק �בעי�, מ���� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהאחר��
�זה. ���צא �ל וכ� מאה. וה�עלי� �ל�י�, וה�א נזק� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹמ�תר

.„Èתר��� מ��מי� �זה, זה �חבל� ��י� �ורי� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�ני
�זה זה �חבל� ואד� מ�עד א� מ�עדי�, �ניה� נזק. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָחצי
מ�עד � מ�עד ואחד �� אחד �ל�. נזק ���תר מ��מי� �ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
���תר מ��� �מ�עד, ות� �ל�; נזק ���תר מ��� ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�ת�,
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�ה�יקה היא ז� ��המה העיד� א� �ה�, וכ��צא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָוהר�עי�
נ�י� א� ה�ט�י� העיד� א� א� לה�; ��מעי� � ז� ְְִִִִִֵֶֶַַָָאת
ס�מכי� � נזקי� ��אר העיד� א� זה, את חבל זה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ�אד�
על ממ�� מח�בי� אי� לע�ל� א�א ;�� ה�בר אי� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעליה�'.

עדי�, עד��ת,�י �אר להעיד ה��רי� העדי� ��הי� עד ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�
ל���. ה��יק �י� �ית ויח�ב� �י�, �בית ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָויעיד�

.„Èהר�ג ��ר ונמצא ה�הר, �ב על ר�עה �היה ְְִֶֶַַַָָָָָָ��ר
מנ�� זה ל�ח, מ�עד וזה מנ�ח ��ה �י על א� � ָ�ְְִֶֶַָָ�ְְִִֶֶַַ�צ��
וזה נ�כ�, ��ה '�יד�ע א�מרי� אי� � ל�� מ�עד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָוזה

הא�הר �מל אפ�� בפראות]נגח�'; ה�מ�י�,[נוהג �י� ְְֲִִֵֵַַָָָָ
הרג�'; ��ה '�יד�ע א�מרי� אי� � �צ�� הר�ג �מל ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָונמצא

��רי�. עדי� ��רא�ה� ְְִִִֵֵֶַעד

קודש* שבת

ט ּפרק ממֹון נזקי ¤¤¨¥§¦§¦הלכֹות

מ��ה‡. נזק חצי ��בה � �ה�יקה מע�רת ֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָ�ְְֵָ�המה
אינ� � �ה�יקה �רנגלת אבל מ��פ�; �ה�א מ�ני ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�מ�לד�,
א�א הע�� מ��� אינ� �ה�יצה מ�ני מ�יצת�, ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ��בה

מ���. �מפר�ת ְִֶֶֶ�ְֶֶ�מב�לת

עד·. א� יד�ע ואי� �צ��, ולד� ונמצא ��גחה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ְמע�רת
� ילדה) (��גחה נגחה ��לדה אחר א� ילדה, נגחה ְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹ��א
עד �ל��, ה�לד מ� ��בה ואינ� ה�רה, מ� נזק חצי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמ���
�ה��ציא היתה; מע�רת ��גחה ���עה ראיה ְִֶֶֶַָָ�ְְְְִֶֶֶָָָָָָָ��ביא

הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחבר�

�צ��,‚. נ�פל ע�ר� ונמצא מע�רת, �רה ��גח ְִֵָָָ�ְְִֶֶָ�ְֶַָָָ��ר
ה�גיחה מחמת א� ה�ילה, נגח� ��א עד א� יד�ע ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואי�
ה�לד; נזק מ��� ואינ� ה�רה, נזק מ��� � ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה�ילה

הראיה. עליו מחבר� ְֲִֵֵֶַָָָָָ�ה��ציא

ה�רה„. �חת �מי� אי� � וה�ילה מע�רת, �רה ְְִִִֵֶֶַַָָָָ�ְַָָָנגח
היתה ��ה �מי� א�א עצמ�, �פני ה�לד �פחת עצמ� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ�פני
ע�ה �וה היא וכ�ה �בריאה, מע�רת ��היתה �וה ְְִִֶֶַַָָָָָ�ְְְֶַָָָָָָה�רה
.�� היה א� חצי� א� ה�חת, �מ��� ,��� וה�פל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיא

ה�מ�‰. �חת הרי � לאחד וה�לד לאחד, ה�רה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהיתה
א�ת� ח�לקי� ה�פל, �פחת ה�רה; לבעל ה�רה, ��� ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ��חת

ה�לד. לבעל וה�פל, ה�לד; �על ע� ה�רה ְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָ�על

.Âא�מר ה��ק וה�ק, אחר, ��ר אחר ר�ד� �היה ִֵַַָ�ְֵֵֶַַַָָ��ר
� לקה' �סלע ��א י�דע, 'איני א�מר וזה ה�יק', ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ'��ר�
א�מר �ה��ק �י על וא� הראיה; עליו מחבר� ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָה��ציא
ואמר: ה��ק טע� י�דע'. 'איני א�מר וזה �ו�אי', י�דע ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ'אני
ה�ת נ��ע זה הרי � ה�יק' ���ר� י�דע א�ה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ'ו�אי

�[מדרבנ�] �� היה א� אבל מ�עד; היה א� י�דע, ֲִִֵֵֶַָָָָָָָ�אינ�
�ט�ר, מעצמ� ה�דה �אפ�� ה�ת, מ�ב�עת א� ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ�ט�ר

�ט�ר. �קנס �מ�דה ה�א, קנס ה�זק ְְֲִִֶֶֶֶַָָָ�חצי

.Ê�מה �אחד העדי� והרי אחד, אחר ר�דפי� �ני� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהי�
א�מר זה � מ�ניה� ה�א איזה י�דעי� העדי� ואי� ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָה�יק,
וא� �ט�רי�. �ניה� � ה�יק' '��ר� א�מר וזה ה�יק', ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶ'��ר�

ה�ח�ת מ��� ל��� ח�ב אחד, אי� �ל �ניה� [הזול]הי� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מ�כסיו. �ל� נזק מ��� מ�עדי�, הי� וא� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ���ניה�;

.Áאבל ע�מדי�. ה�ורי� ���ני אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָ��ה
מ אחד והיה אבד, א� מה� אחד מת עלא� א� � �� ה� ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ראיה 'הבא ל�: א�מר �הרי �ט�ר; אחד, אי� �ל �ה� ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ�י
ל�'. וא��� �ה�יק, ה�א הע�מד ְֲִִֵֵֶֶֶַַָ��ה

.Ëה��ק קט�, ואחד �ד�ל אחד הר�דפי� ה�ורי� �ני ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָהי�
אחד היה ה�יק', 'קט� א�מר וה��יק ה�יק', '�ד�ל ְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָא�מר
א�מר וה��יק ה�יק', 'מ�עד א�מר ה��ק מ�עד, ואחד ��ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

הראיה. עליו מחבר� ה��ציא � ה�יק' ��'ְֲִִִֵֵַָָָָָָ

.È�עדי א�א ה�יק, ��ה �ר�רה ראיה �� היתה ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹלא
�מ� ה��יק מ��� � ה�יק א�� מ�ני �אחד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָמעידי�
ה�יק ��ה �ו�אי, י�דע '�א�ה ה��ק טע� וא� ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ�אמר.
�מ� �מ��� ה��רה, �ב�עת נ��ע ה��יק הרי � ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ�פני�'

�מקצת. ה�דה �הרי ְְֲִֵֶֶָָָ�ה�דה;

.‡È�וה��יקי קט�, ואחד �ד�ל אחד �ני�, ה��קי� ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָהי�
את ה�יק '�ד�ל א�מר: ה��ק קט�, ואחד �ד�ל אחד ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ני�,
קט� א�א כי, 'לא א�מר: וה��יק ה�ט�', את וקט� ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹה�ד�ל,
�� אחד �היה א� ה�ט�'; את וגד�ל ה�ד�ל, את ְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָה�יק
ות� ה�ד�ל, את ה�יק 'מ�עד א�מר: ה��ק מ�עד, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָואחד
ה�ד�ל, את ה�יק ��' א�מר: וה��יק ה�ט�', את ְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָה�יק
היתה לא הראיה. עליו מחבר� ה��ציא � ה�ט�' את ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹ�מ�עד
לט�ע� ��מה? זה למה �ט�ר. ה��יק � �ר�רה ראיה ��ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָ
ה�ת, נ��ע �ה�א � ��ע�רי� ל� וה�דה ח�י�, חבר� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָאת
ט�ע� �הלכ�ת ��ת�אר �מ� �ע�רי�, מ�מי א� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָונפטר
ה�ד�ל מ� ל�ט� מ���� זה הרי � ה��ק �פ� וא� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָונטע�.
�פ�, לא א� אבל ה��יק; �ה�דה �מ� ה�ט�, מ� ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹול�ד�ל

�ל��. ה��יק מ� מ�ציאי� ְִִִִֵַַאי�

.·Èה��ק הרי � אחר ��ר ונגח וחזר ��ר, ��גח ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָ��ר
מאתי� �וה ��ר �יצד? .�� ���פי� וה�עלי�, ִִֵֶַַָָָ�ְְְִִַָָהרא���

יפה ה�בלה ואי� מאתי�, �וה ��ר �[שווה]��גח �ל�� ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אחר ��ר ונגח חזר מאה. ה��ר �בעל מאה, נ�טל ְִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָה��ק
מאה, נ�טל האחר�� � �ל�� יפה ה�בלה ואי� מאתי�, ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ�וה
חזר חמ�י�. חמ�י� נ�טלי� ה�עלי� ע� ��פניו ְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָוה��ק
� �ל�� יפה ה�בלה ואי� מאתי�, �וה אחר ��ר ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָונגח
הרא��� וה��ק חמ�י�, ��פניו וה��ק מאה, נ�טל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהאחר��
וכ� וע�רי�. חמ�ה וע�רי� חמ�ה נ�טלי� ה�עלי� ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַָָָע�

וה�לכי�. ח�לקי� ז� �ר� ְְְִִֶֶַעל

.‚È,�מ��פ נזק� חצי לג��ת �ה�יקה ה�המה ��פ� ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָנ�ק
ה��ק � וה�יקה יצאת וא� לנזקיה; �כר ��מר עליה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָנע�ה
�וה ��ר �יצד? �ט�רי�. וה�עלי� �נזקיה, ח�ב ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהרא���
מ��� לג��ת ה��ק �תפ�� מאתי�, והפסיד ��גח ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמאתי�
ה��ק זה הרי � ואר�עי� �מאה והפסיד ונגח וחזר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָמאה,
מ���� ��פ�� הרא��� וה��ק �בעי�, מ���� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהאחר��
�זה. ���צא �ל וכ� מאה. וה�עלי� �ל�י�, וה�א נזק� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹמ�תר

.„Èתר��� מ��מי� �זה, זה �חבל� ��י� �ורי� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�ני
�זה זה �חבל� ואד� מ�עד א� מ�עדי�, �ניה� נזק. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָחצי
מ�עד � מ�עד ואחד �� אחד �ל�. נזק ���תר מ��מי� �ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
���תר מ��� �מ�עד, ות� �ל�; נזק ���תר מ��� ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�ת�,

meid zevg mcew cenll (*
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�הפסיד �� ��ר �יצד? נזק. אחר[הזיק]חצי �� ���ר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
אר�עי� �וה �רא��� והפסיד האחר�� זה וחזר מנה, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ�וה
הי� �ל�י�. האחר�� לבעל מ��� הרא��� �על הרי �ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָֹ

מ�עד� הרא��� ��י�. מ��� הרא��� �על מ�עדי�, ניה� ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
�� הרא��� �מ�ני�. מ��� הרא��� �על ,�� ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָוהאחר��

ע�רה. מ��� הרא��� �על מ�עד, ְְֲֲִֵַַַַָָָָָוהאחר��

�
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ראשו� ,יו�

.‡Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� השכ"א ��אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֶַֹ

אמר�: וה�א ���ת, ה�דינה לתח�� ח�� ְְְְְִִֵַַַַָָָלה��
ה�ביעי" ���� מ�קמ� אי� fh,"אלֿיצא my) ְְִִִִֵֵַַַֹ

(hkלה��� �בא .(:fk dheq)��ח��(leab)ה��ע ְֶַַַַָָָָ
אפ�� לעיר מח�� א�ה אל�י� על מהֿ���ס� ְֲִִִִֶַַַַַַָָה�א
� לכלֿר�ח א�ה אל�י� וה��� אחת. ְְְִִַַַַַַַָָָא�ה

ה�כל�א �ל��� my)מ�ר. glya zyxt)ֿאל" : �ְְְִַַָָ
א�ה". אל�י� א�� � מ�קמ�" אי� ְְִִִֵֵֵַַַָֹיצא

ער�בי� א��ר(fi:)�בגמרא על "ל�קי� אמר�: ְְִִִִֵַָָָ
נת�אר� ה��כ�א �בא�ת� ��רה". �בר ְְְְְֲִִֶַַַָָָָ�ח�מי�

ז�. מצוה ְִִֵָ�יני

שני יו�

.ËÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‰Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Âˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הקס"ה ל���תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
זה mixetkd)�י�� meia),והעב�ד�ת מ�ֿה�לאכ�ת ְְְֲִֶַָָ

לכ�" היא ��ת�� "��ת אמר�: fh,וה�א `xwie) ְְִֶַַַָָָ
(`l�עמי� ��ה �ארנ� �כבר ,,v dyr zeevn) ְְְִֵַַָָָ

(bqw ,hpw ,dlw�אמר(:ck zay)��ת�� "האי : ְַַָָָ
ה�א". ע�ה �ֲֵ

� השכ"ט �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְַ
:�� אמר� וה�א ה���רי�, �י�� מלאכה ְְְְֲִִִַַָָָמ�ע��ת

תע��" לא gk)"וכלֿמלאכה ,bk my)על והע�בר . ְְְֲֵַַָָָָֹ
ה�ת�ב ��אר �מ� �רת, ח�ב � �מזיד זה ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָלאו

(l ,my)ח�את מקריב � ��גג היה וא� ;ְְִִֵַַָָָ
�ביצה ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר (gi:)קב�עה. ְְְְְֲִִִֵֵָָָָָ

וז�לת�.(l:)�מג�ה ְְִָָָ

� הקס"ד לצ��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְִִִִֶַַַַָָ
אתֿ "�ע�� יתע�ה: אמר� וה�א �ת�רי, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ�ע�רה

hk)נפ�תיכ�" ,fh my)ספרא� וה�ר�� .zyxt) ְְְְִֵֵֶַַָֹ
(b dkld f wxt zen ixg`"�אתֿנפ�תיכ "�ע�� :ְְֵֶֶַַֹ

אכילה זה ואיזה�? ה�פ�. א��ד �ה�א ע��י �ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָ
���לה �א וכ� br.)��ת�ה. `nei)אס�ר �ה�א , ְְִֵֶַַָָָָָ

�בת�מי� ה�נ�ל �בנעילת �בסיכה ְְְְְְִִִִִִַַַַָָָ�רחיצה
��� הא�ה, מ�לֿה�ע��ת ל���ת ו��רי� ֵֵֶֶָ�ְְְִִִִֶַַָָָה��ה,
אתֿ וע�ית� לכ� היא ��ת�� "��ת ְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָנאמר:

l`)נפ�תיכ�" ,my)�� �ח�בה אמר, �א�� , ְְִֵֶֶַַָָֹ
וה�ביתה ולעב�דה, למלאכ�ת המיחדת ְְְְֲִִֶֶַַָָָ�ְְִַַָה�ביתה
אמר לפיכ� � וק��מ� ה��� להזנת ְְֲִִֶֶַַַַָָָ�ְַהמיחדת

(oeyl ltk)ספרא �ל��� ��ת��". "��ת :ixg`) ְְִַַַָָ
(my zenרחיצה� אס�ר ה���רי� ���� "מ�י� :ְִִִִִִֶַַָָ

��ת ל�מר: �למ�ד ה��ה? �בת�מי� ְְְְִִִַַַַַַָָ�בסיכה
���ג �די �לֿא�� ה��ת �ל�מר: ַ�ְְְֵֵֵֶַַַָָ��ת��",

ִָהע��י.

� הקצ"ו מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
לא זה למע�ה והאזהרה ���ר, צ�� ְְְְֲִֶֶַַָָָֹ�י��
אתֿ �הז�יר �יו� אבל ה��רה, �ל��� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָנת�ארה

��זהר ידענ� ��אכל, למי �רת וח�ב עלהענ� י� ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ�ְִַָ
לאֿ א�ר כלֿה�פ� "�י אמר�: וה�א ְְֲֲִִֶֶֶַָָָָֹהאכילה,

ונכרתה" וג�' hk)תע�ה ,bk my)רת�ת� �ברי� . ְ�ְְְְְְִֵֵֶָ
(.a)��י� הא�כל �כלל� מנ� �רת, מח�בי ���נ� ,ְְֶָ�ְְְִֵֵֵָָָָָ

� �רת עליו �ח�בי� ��ל �� �באר� ֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹה���רי�,
וה�ילה. מ�ֿה�סח ח�� לאֿתע�ה, מצות ְְֲִִִֶֶַַַַַָֹה�א
מצות ה���רי� �י�� �האכילה נת�אר ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָה�ה
ועל �רת זד�נ� על ח�בי� �לפיכ� ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹלאֿתע�ה,
�רת�ת �רי� ��אר� �מ� קב�עה, ח�את ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָ�גגת�

ה�רי�ת �מ�כת ��ת�אר g)�כמ� dpyn c wxt), ְְְִֵֶֶֶַָָ
זה �י� יתח�ב zaxwp)��א z`hgd)מצות� א�א ְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ

�מח�בי יתע�ה אמר �הרי �לבד, ֵָ�ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹלאֿתע�ה
לאֿ א�ר ה' מ�לֿמצות "אחת קב�עה: ְְֲִִֶַַַָָָֹֹח�את

bi)תע�ינה" ,c my)ספרא �ל��� .c wxt xen`) ְְִֵֶָָָ

iying mei ,iriax mei ,iyily mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

(c dkldונכרתה לאֿתע�ה א�ר כלֿה�פ� "�י :ְֲִֶֶֶַָֹ�ְְְִֶָ
ל��� לע��י אזהרה אבל ע��י; ענ� זה הרי �ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹ
מלאכה ענ� א�מר ��ה�א �מענ�. לא ְְְְֵֶֶַַָָָֹֹעצמ�
א� מה ה�א: וחמר קל ��בר ל�מר �למ�ד ְְִֵֶֶֶַַַָָָֹ�אי�
ה�א הרי �ב��ת�ת ט�בי� �ימי� נ�הג �אינ� ְְֲִִִֵֵֵֶַָָע��י
ט�בי� �ימי� נ�הגת �היא מלאכה עליו, ְְִִִֶֶֶָָָָָָענ��
�� וא� עליה, ענ�� �יהא �י� אינ� � ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ�ב��ת�ת
אזהרה מ��� נלמד מלאכה? ענ� נאמר ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָֹל�ה
ענ� א� אזהרה לאחר מלאכה ענ� מה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֹלע��י:
מהֿ�אמרנ�. נת�אר ה�ה � אזהרה" לאחר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָע��י
י�מא. מ�כת �ס�� נת�אר� �בר ז� מצוה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָודיני

שלישי ,יו�

.‚Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ë�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הקנ"ט ��צטה�צוה ל���תה���י �ינ� ְְְִִִִִֶַַַַָ
אמר� וה�א �סח, �ל רא��� �י�� ְְְְִִֶֶַָָָמ�לאכה

קד�" מקרא הרא��� "[�]ב��� ai,יתע�ה: zeny) ְְִִִֶֶַַָָֹ
(fh'ה �� ��לֿמהֿ�אמר והיא: ז�, הק�מה ודע .ְְְִֶֶַַַַָָָָ

ועני� "ק��ה�". �פר���: �א קד�" ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹ"מקרא
מה א�א מלאכה �� �ע�ה ��א � ְְֲֵֶֶֶַַַָָָֹ"ק��ה�"
הז�רנ� �כבר ה�ת�ב. ��אר �מ� לאכילה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ�ְֶ��יחד

crw)מ�ד� xeriy oldl)�אתֿ�בריהzeevn) ְִִֵֶֶֶֹ
(dlw ,v dyr,"ה�א ע�ה � ��ת�� "האי :ֲֵַַָ

"��ת��" ה' �� �א�מר �לֿי�� oeyl�ל�מר: e`) ְֵֶַַָָ
(dnec� "����ת" א� "�ב�ת" אמר �א�� ְְְִִַָה�א

ה'" ו"��תת ��ביתה. צ��י� bk,�לֿא�� `xwie) ְְְִִִִֵַָָֹ
(gl�לימי �ל�מר: ,��� ה��עדי� לימי ְְִַָָ�ֲִִֵַָָקרא

��למ�ד הר�ה �במק�מ�ת dviaט�בי�. .dk zay) ְְְִִֵַַַ
(:g:ל�מר� ולאֿתע�ה", ע�ה ט�ב "י�� ְְְֲֲֵֶַַָֹאמר�:

היא; ע�ה מצות � �כלֿי��ֿט�ב ְְְֲִִִֵַַָָה�ביתה
מצות היא � �� האס�רה ה�לאכה ְְֲֲִִִַַַַָָָָוע��ת
אס�רה, מלאכה �לֿהע��הֿב� לפיכ� ְְֲֲִֶֶַָָָָָָֹלאֿתע�ה.
�יני נת�אר� �כבר ולאֿתע�ה. ע�ה על ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹעבר
ט�ב י�� �מ�כת ה�ביתה, �ל�מר: ז�, ְְְְִִֶֶַַַָָמצוה

(dvia).

� השכ"ג מ�ע��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֲִַַ
אמר�: וה�א ה�סח, חג �ל רא��� �י�� ְְְְִֶֶַַַָָָמלאכה

בה�" לאֿיע�ה fh)"�לֿמלאכה ,ai zeny). ְֵֶֶָָָָָֹ

� הק"ס ��ביתהה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִִֶַַַַָָ
"�ב��� אמר�: וה�א ה�סח, חג �ל ה�ביעי ����ְְְִִֶֶַַַַַַָ

קד�" מקראֿ .(my)ה�ביעי ְְִִִֶַָֹ

� השכ"ד �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְַ
אמר�: וה�א ה�סח, �ל ��ביעי מלאכה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָמ�ע��ת

בה�" לאֿיע�ה �ל�מר:(my)"�לֿמלאכה , ְְֵֶֶַָָָָָֹ
�ב�ביעי. ְִִִַָ�רא���

רביעי ,יו�

.‰Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÂÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הקס"ב ל���תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
"�קראת� אמר�: וה�א עצרת, �י�� ְְְְְֲִֶֶֶָָָָמ�לאכה

קד�" מקראֿ ה�ה ה��� k`)�עצ� ,bk `xwie). ְְִֶֶֶֶַַָֹ

� השכ"ה �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְַ
"�לֿ אמר�: וה�א עצרת, �י�� מלאכה ְְְְֲֲִֶֶַָָָָמ�ע��ת

תע��" לא עב�דה .(my)מלאכת ְֲֲֶֶַָֹ

� הקס"ג ל���תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
"�חד� אמר�: וה�א �ת�רי, אחד �י�� ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹמ�לאכה
[וג�']" ��ת�� לכ� יהיה לחד� �אחד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹה�ביעי

(ck ,my)�ל��נ ל� קד� �כבר .epakrzd xak) ְְְַָָָ
(l"fg oeyl lr Ð hpw ,dlw ,v dyr zeevna

ה�א". ע�ה � ��ת�� "האי ְְֲֵַַָָָ�אמר�:

� השכ"ו מ�ע��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֲִַַ
"�לֿ :�� אמר� וה�א ה�נה, רא� �י�� ְְְְַָָָָָָֹמלאכה

תע��" לא עבדה dk)מלאכת ,my). ְֲֲֶֶַָֹֹ

חמישי יו�

.ÊÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÂÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÁÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÊÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Ëˆ˜
� הקס"ו ל���תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ

וה�א ה���ת, חג �ל הרא��� ���� ְ�ְִִֶַַַָָָמ�לאכה
מקראֿקד�" הרא��� ����" bk,אמר�: `xwie) ְְִִֶַָָָֹ

(dl.

� השכ"ז מ�ע��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֲִַַ
אמר� וה�א ה���ת, חג �ל רא��� �י�� ְְָ�ְְִֶַַָָמלאכה

תע��" לא עב�דה "�לֿמלאכת זה: .(my)�י�� ְְֲֲֶֶֶַָָֹ



עט iying mei ,iriax mei ,iyily mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

(c dkldונכרתה לאֿתע�ה א�ר כלֿה�פ� "�י :ְֲִֶֶֶַָֹ�ְְְִֶָ
ל��� לע��י אזהרה אבל ע��י; ענ� זה הרי �ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹ
מלאכה ענ� א�מר ��ה�א �מענ�. לא ְְְְֵֶֶַַָָָֹֹעצמ�
א� מה ה�א: וחמר קל ��בר ל�מר �למ�ד ְְִֵֶֶֶַַַָָָֹ�אי�
ה�א הרי �ב��ת�ת ט�בי� �ימי� נ�הג �אינ� ְְֲִִִֵֵֵֶַָָע��י
ט�בי� �ימי� נ�הגת �היא מלאכה עליו, ְְִִִֶֶֶָָָָָָענ��
�� וא� עליה, ענ�� �יהא �י� אינ� � ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ�ב��ת�ת
אזהרה מ��� נלמד מלאכה? ענ� נאמר ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָֹל�ה
ענ� א� אזהרה לאחר מלאכה ענ� מה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֹלע��י:
מהֿ�אמרנ�. נת�אר ה�ה � אזהרה" לאחר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָע��י
י�מא. מ�כת �ס�� נת�אר� �בר ז� מצוה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָודיני

שלישי ,יו�

.‚Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ë�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הקנ"ט ��צטה�צוה ל���תה���י �ינ� ְְְִִִִִֶַַַַָ
אמר� וה�א �סח, �ל רא��� �י�� ְְְְִִֶֶַָָָמ�לאכה

קד�" מקרא הרא��� "[�]ב��� ai,יתע�ה: zeny) ְְִִִֶֶַַָָֹ
(fh'ה �� ��לֿמהֿ�אמר והיא: ז�, הק�מה ודע .ְְְִֶֶַַַַָָָָ

ועני� "ק��ה�". �פר���: �א קד�" ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹ"מקרא
מה א�א מלאכה �� �ע�ה ��א � ְְֲֵֶֶֶַַַָָָֹ"ק��ה�"
הז�רנ� �כבר ה�ת�ב. ��אר �מ� לאכילה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ�ְֶ��יחד

crw)מ�ד� xeriy oldl)�אתֿ�בריהzeevn) ְִִֵֶֶֶֹ
(dlw ,v dyr,"ה�א ע�ה � ��ת�� "האי :ֲֵַַָ

"��ת��" ה' �� �א�מר �לֿי�� oeyl�ל�מר: e`) ְֵֶַַָָ
(dnec� "����ת" א� "�ב�ת" אמר �א�� ְְְִִַָה�א

ה'" ו"��תת ��ביתה. צ��י� bk,�לֿא�� `xwie) ְְְִִִִֵַָָֹ
(gl�לימי �ל�מר: ,��� ה��עדי� לימי ְְִַָָ�ֲִִֵַָָקרא

��למ�ד הר�ה �במק�מ�ת dviaט�בי�. .dk zay) ְְְִִֵַַַ
(:g:ל�מר� ולאֿתע�ה", ע�ה ט�ב "י�� ְְְֲֲֵֶַַָֹאמר�:

היא; ע�ה מצות � �כלֿי��ֿט�ב ְְְֲִִִֵַַָָה�ביתה
מצות היא � �� האס�רה ה�לאכה ְְֲֲִִִַַַַָָָָוע��ת
אס�רה, מלאכה �לֿהע��הֿב� לפיכ� ְְֲֲִֶֶַָָָָָָֹלאֿתע�ה.
�יני נת�אר� �כבר ולאֿתע�ה. ע�ה על ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹעבר
ט�ב י�� �מ�כת ה�ביתה, �ל�מר: ז�, ְְְְִִֶֶַַַָָמצוה

(dvia).

� השכ"ג מ�ע��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֲִַַ
אמר�: וה�א ה�סח, חג �ל רא��� �י�� ְְְְִֶֶַַַָָָמלאכה

בה�" לאֿיע�ה fh)"�לֿמלאכה ,ai zeny). ְֵֶֶָָָָָֹ

� הק"ס ��ביתהה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִִֶַַַַָָ
"�ב��� אמר�: וה�א ה�סח, חג �ל ה�ביעי ����ְְְִִֶֶַַַַַַָ

קד�" מקראֿ .(my)ה�ביעי ְְִִִֶַָֹ

� השכ"ד �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְַ
אמר�: וה�א ה�סח, �ל ��ביעי מלאכה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָמ�ע��ת

בה�" לאֿיע�ה �ל�מר:(my)"�לֿמלאכה , ְְֵֶֶַָָָָָֹ
�ב�ביעי. ְִִִַָ�רא���

רביעי ,יו�

.‰Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÂÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ò˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הקס"ב ל���תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
"�קראת� אמר�: וה�א עצרת, �י�� ְְְְְֲִֶֶֶָָָָמ�לאכה

קד�" מקראֿ ה�ה ה��� k`)�עצ� ,bk `xwie). ְְִֶֶֶֶַַָֹ

� השכ"ה �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְַ
"�לֿ אמר�: וה�א עצרת, �י�� מלאכה ְְְְֲֲִֶֶַָָָָמ�ע��ת

תע��" לא עב�דה .(my)מלאכת ְֲֲֶֶַָֹ

� הקס"ג ל���תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
"�חד� אמר�: וה�א �ת�רי, אחד �י�� ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹמ�לאכה
[וג�']" ��ת�� לכ� יהיה לחד� �אחד ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹה�ביעי

(ck ,my)�ל��נ ל� קד� �כבר .epakrzd xak) ְְְַָָָ
(l"fg oeyl lr Ð hpw ,dlw ,v dyr zeevna

ה�א". ע�ה � ��ת�� "האי ְְֲֵַַָָָ�אמר�:

� השכ"ו מ�ע��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֲִַַ
"�לֿ :�� אמר� וה�א ה�נה, רא� �י�� ְְְְַָָָָָָֹמלאכה

תע��" לא עבדה dk)מלאכת ,my). ְֲֲֶֶַָֹֹ

חמישי יו�

.ÊÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÂÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÁÎ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÊÒ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Ëˆ˜
� הקס"ו ל���תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ

וה�א ה���ת, חג �ל הרא��� ���� ְ�ְִִֶַַַָָָמ�לאכה
מקראֿקד�" הרא��� ����" bk,אמר�: `xwie) ְְִִֶַָָָֹ

(dl.

� השכ"ז מ�ע��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֲִַַ
אמר� וה�א ה���ת, חג �ל רא��� �י�� ְְָ�ְְִֶַַָָמלאכה

תע��" לא עב�דה "�לֿמלאכת זה: .(my)�י�� ְְֲֲֶֶֶַָָֹ
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� הקס"ז ל���תה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ
וה�א ה���ת, חג �ל ה�מיני ���� ְ�ְְִִִֶַַַַָָמ�לאכה
יהיה מקראֿקד� ה�מיני ����" יתע�ה: ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹאמר�

el)לכ�" my)�� ��צט�ינ� ז� ��ביתה ודע . ְְְִִִֶֶֶַַָָָ
הא�ה ה�מי� מ��ת וי�� iriaye�כלֿי�� oey`x) ְִִֵֵֶֶַָָָָ

ly ipinye oey`x ,dpyd y`x ,zereay ,gqt ly

(zekeq�ואי אחד, �די� מה� �כלֿי��ֿט�ב ְְְִִֵֵֶֶָָָ�ינ�
��ביתה מיחד מה� י�� ���ipica dpey) ְֵֶ�ְִִָָ

(ely dziaydלהתע�ק לנ� מ�ר וכ� ��ני, ְְִֵַָָ�ְִֵֵֵֶַָ�אינ�
הלכת לפיכ� מה�. �כלֿי��ֿט�ב נפ� ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹ�אכל
ט�ב. �לֿי�� ה��ללת אחת הלכה היא ז� ְֲִִֶֶַַַָָָָ�ביתה
י��ֿ �מ�כת ז� �ביתה �לֿ�יני נת�אר� ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ�כבר
ובי�� ���ת המצ�ה ה�ביתה אבל ְַַָָ�ְְֲִַַָָט�ב.
�ת�ספ�ת עצמ� ה�ביתה א�ת� היא ְְְִִִִַַַָָָָה���רי�
נפ�. אכל א�� ימי� ��ני ה�יר ��א לפי ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹר��ת,
ואס�רי� �י��ֿט�ב ה��רי� �ברי� ע�ד ְֲִִַָ�ְְִֵַָוי�
�מ� נפ�, אכל �אינ� א�ֿעלֿ�י ְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ���ת,

י��ֿט�ב �מ�כת ai.:)��ת�אר dvia). ְְִֵֶֶֶַָ

� השכ"ח �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְַ
אמר� וה�א עצרת, �מיני �י�� מלאכה ְְְְְֲֲִִִֶֶַָָָמ�ע��ת

תע��" לא עבדה "�לֿמלאכת :��(my)ודע . ְְֲֲֶֶַַָָֹֹ
מלאכה איז� �לֿהע��ה א�� ט�בי� ימי� ְִִִֵֵֶֶָָָָָָ���ה
א�אֿ ל�קה, � ��היה מה� י�� �איזה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָ��היה
נפ�, �אכל ל� מ�הֿ��רי� ה�לאכה היתה ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹא�

מה� �אחד ה�ת�ב �אמר א�ר(gqta)�מ� "א� : ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָ
לכ�" יע�ה לב�� ה�א לכלֿנפ� ai,יאכל zeny) ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(fh�נת�אר �כבר ט�בי�. ימי� ל�אר ה�י� וה�א .ְְְְֲִִִִִַָָָָ
�יצה. �מ�כת ז� מצוה ְְִִֵֵֶֶַָָ�יני

� הקצ"ט מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
ע�ר אר�עה י�� חצ�ת אחר וה�א(oqipl)חמ� , ְְֲֵַַַָָָָָ

חמ�" עליו "לאֿתאכל b)אמר�: ,fh mixac)י��� . ְִֵַָָָָֹֹ
"eilr")זה zaiz)ח�בה� ה�סח, �ב� על מ�סב ֶֶֶֶֶַַַָָ

אמר י"ד, �י�� הער�י� �י� (zpekeל�חט� ְְְְִֵַַַָָָ
(aezkdלאֿתאכל �חיטת� זמ� מ��ח�ל �י :ְְִִִֶַַָָֹֹ

�סחי� �בגמרא חמ�(gk:)חמ�. לא�כל "מ�י� : ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ
�לאֿתע�ה? �ה�א �למעלה �ע�ת ְְְֲִֵֶֶַַָָֹמ��

ו�� חמ�". עליו לאֿתאכל אמר�:(c:)��אמר: ְְֱֵֶֶַַָָָָָֹֹ
מיהא עלמא zehiyd)"�כ�י lkl ,mxa)�חמ ְ�ְִֵֵָָָָ

�למעלה �ע�ת jli`e)מ�� ziriay dry) ְְִֵַָָ

�לֿה�סחא�ת ל��� מצאנ� �� ְָ�ְְְַַָָָָָ�א�ריתא".
ו�� ה�למ�ד. חכמי לפני ��קרא� (a:)ה�ד�ק�ת ְַ�ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָ

��ית ��עה החמ� אכילת א��ר �טע� ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָאמר�
(dzligzn)י� יתרה הרחקה ר�נ� "עבד� אמר�: ,ְְְֲִֵַַַָָָָָָ

�א�ריתא" �א��רא ל�ע �לא minkgהיכי epwz) ְְְְִִֵֵַַָָָ
on xeqi` icil ribdl `ly ick dxzi dwgxd

(dxezd� חצ�ת אחר חמ� ואכל �עבר �מי .ְֲִֵֶַַַַָָָ
�תח�ת ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָל�קה.

ְִָ�סחי�.

שישי יו�

.Êˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Â�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Áˆ˜

� הקנ"ו לבערה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִֵֶַַַַַָ
וז�הי � �ניס� י"ד �י�� מר��תנ� ְְְְִִֵֵֵֶֶָָאתֿהחמ�
"�י�� יתע�ה: אמר� וה�א �אר, ה��תת ְְְְְְִִֶַַַַַָָֹמצות

מ��יכ�" �אר ���ית� eh)הרא��� ,ai zeny), ְְִִִֵֶַָָֹ
�ל�מר: �ע�ר, מצות :�� �� ל� ק�ראי� ְְְֲִִִִֵַַַַָָוחכמי�
�בני מ�מרא סנהדרי� �בגמרא חמ�. ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ�ע�ר

dמערבא wxt inlyexi Ð axrnd ipa cenlz) ְַַָ
(b dkldֿולא ע�ה עליו ח�בי� "חמ� ְְֲִֵֵַָָָָָֹאמר�:

�אר "���ית� �כתיב �ע�ר�, על ע�ה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַֹתע�ה:
י�צא לא "�אר �כתיב לאֿתע�ה, ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹמ��יכ�";

hi)�ב�יכ�" my)�ז מצוה �יני נת�אר� �כבר . ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָ
�סחי�. ְְִֵָ�רי�

� הקצ"ז מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
יאכל "ולא יתע�ה: אמר� וה�א ��סח, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹחמ�

b)חמ�" ,bi my)י�" ואמר: �כרת �ה�א �באר , ְְִֵֵֵֵֶַָָָ
ונכרתה" חמ� eh)�לֿאכל ,ai my)ה�א א� , ְְְִִֵֵָָָֹ

קב�עה. ח�את ח�ב � ��גג ה�א וא� ְְִִֵֵַַָָָמזיד;
�סחי�. �מ�כת ז� מצוה �יני נת�אר� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ�כבר

� הקצ"ח מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
�אינ� א�ֿעלֿ�י חמ�, �ערבת �ה� ��� ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ברי�

וה�כר וה��ריס ה��תח �ג�� mrלח�, milk`n) ְְְְֵֶֶַַַָָָ
(gnw zaexrzֿל�" אמר�: וה�א ְְְֵֶָָוד�מיה�,

תאכל�" לא k)מחמצת ,my):ה�כל�א �ל��� . ְְְְִֵֶֶַַָֹֹ
ה�בלי ���ח לר��ת � תאכל� לא ְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹ"�לֿמחמצת
ח�בי� יהי� יכ�ל האד�מי. וחמ� ה�די ְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָֹו�כר

mdilrעליה� miaiig eidi jk mixeq`y myk) ֲֵֶ
(ung xeqi`a exn`py miyper:ל�מר �למ�ד �ְַַ

ycew zay Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

מי� �ה�א מיחד חמ� מה � (ung)"חמ�" ְֵֵָָָ�ִֶָ
�א�? ל�ה �מ�ר. מי� �אינ� א�� יצא� ְִֵֵֶָָָָָָָ�מ�ר,
�פסחי� נת�אר �כבר �לאֿתע�ה". עליה� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹלעב�ר

(.bn)על �מזהרי� אס�רי� �ה� �א�ֿעלֿ�י ,ֲִִֵֶֶַַ�ְִַָ
א� א�א מלק�ת ח�ב הא�כל� אי� � ְְֲִִֵֶַַָָָָָָאכילת�

�רס(xahvn)י� אכילת �כדי חמ� �זית �ה� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
xkk ivg zlik` ly onf xeriy jez mlke`yk)

(mglמ�ע�ר �ח�ת חמ� ער�ב �ה� י� א� אבל ;ֲִִִֵֵֵֶָָָָ
מלק�ת. אכילת� על ח�בי� אי� � ְֲִִֵֶַַַָָָזה

קודש* שבת

.Á�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .‡¯ .¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� מאתי� ה��לימה האזהרהה�צוה ְְְִִִַַַַַָָָָָָ

�לֿ �כלֿמ��ב�תינ� חמ� יראה ��א ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָֹ�ֶ�הזהרנ�
חמ� ל� "ולאֿיראה אמר�: וה�א ה�מי�, ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ�בעת

�כלֿ�בל�" �אר ל� f)ולאֿיראה ,bi zeny)�ואי . ְְְְְֵֶָָֹֹ�ְֵֶ
אחד. �עני� ה� א�א עניני�, ��ני לאוי� �ני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָא��

אמר� f:)�בפר�� dvia)�חמ� ה�ת�ב "�תח : ְְְֵֵַַָָָָ
�אר", הינ� חמ� הינ� ל�: ל�מר � ��א�ר ְְְְְִִֵֵַַַָָֹוס��

ה�אר �י� ח��ק �אי� עצמ�(uingnd)�ל�מר: ְְְִֵֵֶַַַֹ
חמ� וה�יח �עבר �מי ��תחמ�. ה�בר ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָא�
חמ� לקח א� א�א מלק�ת, ח�ב אינ� � ְְִִֵֵֶַַַָָָָ�ר��ת�

��הא וקנה� �ל���(f`y)��סח מע�ה. ע��ה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָ
�לאי� והמק�� ��סח חמ� "המ��ר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָה��ספ�א.

ל�קה". אינ� � ֵֶֶֶַ��ר�

� הר"א ��אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְֶַֹ

א� א� נראה אינ� א� �� �ר��תנ�, חמ� ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָי�צא
לא �אר ימי� "�בעת אמר�: וה�א מפקד, ְְְְְִִַָָָֹֹ�ה�א

�ב�יכ�" hi)י�צא ,ai my)עליו ל�קי� זה וג� . ְְִִֵֵֶֶַָָָָ
לפי �הז�רנ� �מ� מע�ה, �� ��הא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָ�תנאי

�ב�ע�ת �מ�כת ��ת�אר� �בפר��(k`.)ה�ללי� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ
�בל יראה �בל ע�בר ��ני�: �מק�מ�ת ְְְִִֵֵֶַַָָאמר�

�סחי� מ�כת �בתח�ת �יני(d.)י�צא. נת�אר� ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
העניני� נת�אר� ו�� הא�ה, ה�צות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ��י
�כלֿ וג�' "לאֿיראה �אמר�: עליה� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹ�הזהיר

f)�ב��" ,bi my)�עליה �הזהיר והעניני� ְ�ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָ
��לֿ נת�אר ו�� �ב�יכ�". "לאֿי�צא ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ�אמר�:

vni`")לאו la"e "d`xi la" :mipydn)ֿ�מ ל�מד ִֵָ
��סח חמ� ו�המק�� ,�� היה ��א עני� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהאחר
�לֿי�צא. ועל �לֿיראה על לאוי�: ��ני ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָע�בר

� הקנ"ח מ�הה�צוה לאכל ��צט�ינ� ה���י ְְֱִִִִֶֶַַַַַָָֹ
�אי�, �בי� ה�סח �ב� ��� �י� �ניס�, ט"ו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ�ליל

מ�ת" �אכל� "�ערב יתע�ה: אמר� ai,וה�א my) ְְְְִֶֶֶַַָָֹֹ
(gi� מ��ת �אכל� "�ערב אמר�: �בפר�� .ְְְֵֶֶַָָֹ

�פסחי�, נת�אר �כבר ח�בה". קבע� ְְְְִִִֵַָָָָָָה�ת�ב
מ�א� ח�בה; � הרא��� ��ילה מ�ה ְֲִִִֶַַַַָָָָָ�אכילת
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ר��ת. � ְְְְְֲִִִֵֵָָָָואיל�

�סחי�. ְְִֶֶַָ�מ�כת

�
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מי� �ה�א מיחד חמ� מה � (ung)"חמ�" ְֵֵָָָ�ִֶָ
�א�? ל�ה �מ�ר. מי� �אינ� א�� יצא� ְִֵֵֶָָָָָָָ�מ�ר,
�פסחי� נת�אר �כבר �לאֿתע�ה". עליה� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹלעב�ר

(.bn)על �מזהרי� אס�רי� �ה� �א�ֿעלֿ�י ,ֲִִֵֶֶַַ�ְִַָ
א� א�א מלק�ת ח�ב הא�כל� אי� � ְְֲִִֵֶַַָָָָָָאכילת�

�רס(xahvn)י� אכילת �כדי חמ� �זית �ה� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
xkk ivg zlik` ly onf xeriy jez mlke`yk)

(mglמ�ע�ר �ח�ת חמ� ער�ב �ה� י� א� אבל ;ֲִִִֵֵֵֶָָָָ
מלק�ת. אכילת� על ח�בי� אי� � ְֲִִֵֶַַַָָָזה

קודש* שבת

.Á�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .‡¯ .¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� מאתי� ה��לימה האזהרהה�צוה ְְְִִִַַַַַָָָָָָ

�לֿ �כלֿמ��ב�תינ� חמ� יראה ��א ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָֹ�ֶ�הזהרנ�
חמ� ל� "ולאֿיראה אמר�: וה�א ה�מי�, ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ�בעת

�כלֿ�בל�" �אר ל� f)ולאֿיראה ,bi zeny)�ואי . ְְְְְֵֶָָֹֹ�ְֵֶ
אחד. �עני� ה� א�א עניני�, ��ני לאוי� �ני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָא��

אמר� f:)�בפר�� dvia)�חמ� ה�ת�ב "�תח : ְְְֵֵַַָָָָ
�אר", הינ� חמ� הינ� ל�: ל�מר � ��א�ר ְְְְְִִֵֵַַַָָֹוס��

ה�אר �י� ח��ק �אי� עצמ�(uingnd)�ל�מר: ְְְִֵֵֶַַַֹ
חמ� וה�יח �עבר �מי ��תחמ�. ה�בר ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָא�
חמ� לקח א� א�א מלק�ת, ח�ב אינ� � ְְִִֵֵֶַַַָָָָ�ר��ת�

��הא וקנה� �ל���(f`y)��סח מע�ה. ע��ה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָ
�לאי� והמק�� ��סח חמ� "המ��ר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָה��ספ�א.

ל�קה". אינ� � ֵֶֶֶַ��ר�

� הר"א ��אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְֶַֹ

א� א� נראה אינ� א� �� �ר��תנ�, חמ� ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָי�צא
לא �אר ימי� "�בעת אמר�: וה�א מפקד, ְְְְְִִַָָָֹֹ�ה�א

�ב�יכ�" hi)י�צא ,ai my)עליו ל�קי� זה וג� . ְְִִֵֵֶֶַָָָָ
לפי �הז�רנ� �מ� מע�ה, �� ��הא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָ�תנאי

�ב�ע�ת �מ�כת ��ת�אר� �בפר��(k`.)ה�ללי� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ
�בל יראה �בל ע�בר ��ני�: �מק�מ�ת ְְְִִֵֵֶַַָָאמר�

�סחי� מ�כת �בתח�ת �יני(d.)י�צא. נת�אר� ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
העניני� נת�אר� ו�� הא�ה, ה�צות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ��י
�כלֿ וג�' "לאֿיראה �אמר�: עליה� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹ�הזהיר

f)�ב��" ,bi my)�עליה �הזהיר והעניני� ְ�ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָ
��לֿ נת�אר ו�� �ב�יכ�". "לאֿי�צא ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ�אמר�:

vni`")לאו la"e "d`xi la" :mipydn)ֿ�מ ל�מד ִֵָ
��סח חמ� ו�המק�� ,�� היה ��א עני� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהאחר
�לֿי�צא. ועל �לֿיראה על לאוי�: ��ני ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָע�בר

� הקנ"ח מ�הה�צוה לאכל ��צט�ינ� ה���י ְְֱִִִִֶֶַַַַַָָֹ
�אי�, �בי� ה�סח �ב� ��� �י� �ניס�, ט"ו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ�ליל

מ�ת" �אכל� "�ערב יתע�ה: אמר� ai,וה�א my) ְְְְִֶֶֶַַָָֹֹ
(gi� מ��ת �אכל� "�ערב אמר�: �בפר�� .ְְְֵֶֶַָָֹ

�פסחי�, נת�אר �כבר ח�בה". קבע� ְְְְִִִֵַָָָָָָה�ת�ב
מ�א� ח�בה; � הרא��� ��ילה מ�ה ְֲִִִֶַַַַָָָָָ�אכילת
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ר��ת. � ְְְְְֲִִִֵֵָָָָואיל�

�סחי�. ְְִֶֶַָ�מ�כת

�
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gi ryediehÎ`

çéàõøàäå ãòBî ìäà-úà íL eðékLiå äìL ìàøNé-éða úãò-ìk eìäwiå©¦¨«̧£¹¨£©³§¥«¦§¨¥Æ¦½Ÿ©©§¦¬−̈¤´Ÿ¤¥®§¨¨¬¤
:íäéðôì äLaëðáäòáL íúìçð-úà e÷ìç-àì øLà ìàøNé éðáa eøúeiå ¦§§−̈¦§¥¤«©¦¨«§Æ¦§¥´¦§¨¥½£¤¬«Ÿ¨«§−¤©«£¨¨®¦§−̈

:íéèáLâúLøì àBáì íétøúî ízà äðà-ãò ìàøNé éða-ìà òLBäé øîàiå §¨¦«©¬Ÿ¤§ª−©¤§¥´¦§¨¥®©Æ̈¨Æ©¤´¦§©¦½¨Æ¨¤´¤
:íëéúáà éäìà äåäé íëì ïúð øLà õøàä-úàãìL íëì eáäíéLðà äL ¤¨½̈¤£¤Æ¨©´¨¤½§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬£«Ÿ¥¤«¨¯¨¤²§¨¬£¨¦−

:éìà eàáéå íúìçð éôì dúBà eázëéå õøàá eëläúéå eî÷éå íçìLàå èáMì©¨®¤§¤§¨¥À§¨ªÆÆ§¦«§©§´¨½̈¤§¦§§¬¨²§¦¬©«£¨−̈§¨¬Ÿ¥¨«
äì dúà e÷lçúäåóñBé úéáe áâpî Bìeáb-ìò ãîòé äãeäé íé÷ìç äòáL §¦§©§¬Ÿ¨−§¦§¨´£¨¦®§º̈©«£³Ÿ©§Æ¦¤½¤¥¬¥²

:ïBôvî íìeáb-ìò eãîòéåíúàáäå íé÷ìç äòáL õøàä-úà eázëz ízàå ©«©§¬©§−̈¦¨«§©¤º¦§§³¤¨Æ̈¤Æ¦§¨´£¨¦½©«£¥¤¬
:eðéäìà äåäé éðôì ät ìøBb íëì éúéøéå äpä éìàæíiåìì ÷ìç-ïéà ék ¥©−¥®¨§¨¦¸¦¨¤³¨Æ½Ÿ¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«¦Â¥«¥³¤©«§¦¦Æ

íúìçð eç÷ì äMðîä èáL éöçå ïáeàøe ãâå Búìçð äåäé úpäë-ék íëaø÷a§¦§§¤½¦«§ª©¬§Ÿ̈−©«£¨®§¿̈§¥¿©«£¦Á¥̧¤©«§©¤¹¨«§´©«£¨À̈
i"yx

(‡).„ÚÂÓ Ï‰‡ ˙‡ Ì˘ Â�ÈÎ˘ÈÂשעשו
של בית אלא תקרה, ש� היה ולא במדבר,
שנינו כ� מלמעל�, ויריעות מלמט� אבני�

קדשי� ב)בשחיטת נד �Î·˘‰:(זבחי� ı¯‡‰Â
.Ì‰È�ÙÏנוחה האר� היתה המשכ�, משנקבע

לפניה�: ˘·ÌÈË.(·)ליכבש ‰Ú·˘שכבר
בימי מנשה, שבט וחצי וגד ראוב� נחלת� קבלו
גורל נפל כבר כנע� ובאר� הירד�, בעבר משה
הרי מנשה, שבט ולחצי ולאפרי� ליהודה

שבטי�: מתרשלי�:ÌÈÙ¯˙Ó.(‚)חמשה
(„).Ë·˘Ï:השבעה מ� שבט ÈÙÏלכל

.Ì˙ÏÁ�לפי אלא בשוה ולא חלקי�, לשבעה

רובו לפי לרב לחלק�, הראויי� השבטי�
שנאמר כמה מיעוטו, לפי כוולמעט (במדבר

נחלתונד) תמעיט ולמעט נחלתו תרבה לרב :

ÌÈ˜ÏÁ.(‰)וגו': ‰Ú·˘Ï ‰˙‡ Â˜ÏÁ˙‰Â
ליכבש: והעתידה כבר שנכבשה Â‰È„‰אותה

.·‚�Ó ÂÏÂ·‚ ÏÚ „ÓÚÈנפל שש� ישראל אר�
הדרומי: המצר כל גורל Â‚Â'לו ÛÒÂÈ ˙È·Â

.ÔÂÙˆÓיש ועוד כבר, שנכבש למה צפוני
לבא עד גד מבעל המצר צד לכבוש הרבה
והשבע צפוני, במצר ההר הר אצל שהוא חמת,
ואותה ליוס�, יהודה שבי� אותה יחלקו שבטי�

ליכבש: כמוÈ˙È¯ÈÂ.(Â)העומדת והשלכתי,

cec zcevn
(‡).‰˘·Î� ı¯‡‰Â,בשלה מועד אהל את השכינו מעת

שלא מה האר�, וכבשו ה' עזר� יוס�, בני בנחלת שהיתה
למעלה שכתוב כמו מקוד�, לכבוש יב)יכלו ‡˘¯(·):(יז

.Â˜ÏÁ ‡Ï�לחלק האר� גבולות עדיי� ידעו לא כי היות
˘·ÌÈË.בגורל: ‰Ú·˘משה כי חלקו, כבר לחמשה כי

מנשה ולחצי גד ולבני ראוב� לבני לג)חלק לב מנשה:(במדבר ולחצי אפרי� ולבני יהודה לבני חלק Ú„(‚)ויהושע
.'ÂÎÂ Ô˙� ¯˘‡ 'ÂÎÂ כי‡�‰ ולחלקה, האר� גבולות לכתוב שולחי� שאינכ� מה מחשבותיכ� ידעתי ה� לומר, רצה

יהיה מתי עד אמר ולזה האחר, חלק בעבור האחד ילח� ולא מאחיו איש יפרדו פ� חלקו יכיר אחד כל א� תחשבו
ילח� ה' כי לה�, תוכלו לחבירו, האחד יעזור בשלא א� כ� וא� האר�, את לכ� הנות� הוא ה' הלא ידי�, רפיו� לכ�

�Ì˙ÏÁ.(„)לכ�: ÈÙÏ:להנחיל המצטר� החלקי� מספר ÌÈ˜ÏÁ.(‰)לפי ‰Ú·˘Ïיהודה כי ינחילו, לשבעה עוד כי
שבעה: עוד ונשארו נכבש, שכבר ממה מצפו� גבול� לנחול יעמדו יוס� ובית ישראל, אר� מנגב גבולו לנחול יעמוד

(Â).Ì˙‡Â:�כולכ במקו� ההולכי� השלוחי� לומר, ÏÁ˜.(Ê)רצה ÔÈ‡ ÈÎכי ואמר חלקי�, שבעה למה עוד יבאר
שבעה: עוד ונשארו הששי, חלק יוס� ולבית ליהודה והלא וכו', לקחו מנשה וחצי וראוב� וגד ללוי�, חלק Â‰Î�˙אי�

כהונת�:‰'. עבודת חל� לקחת לה� הראוי

oeiv zcevn
(·)Â¯˙ÂÈÂ:נותר מלשו� .(‚)‰�‡ „Ú:מתי עד .ÌÈÙ¯˙Ó.

רפיו�: כמו‰·Â(„)מלשו� הזמנה, ענינו ג). יא (בראשית

נלבנה: הזה:‰�‰(Â)הבה להמקו� .È˙È¯ÈÂ,והשלכתי .
ד)כמו טו בי�:(שמות הזה:Ù‰ירה במקו� .
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:äåäé ãáò äLî íäì ïúð øLà äçøæî ïcøiì øáòîçeëìiå íéLðàä eî÷iå ¥¥³¤©©§¥Æ¦§½̈¨£¤Æ¨©´¨¤½Ÿ¤−¤¬¤§Ÿ̈«©ª̈¬¨«£¨¦−©¥¥®
eáúëå õøàá eëläúäå eëì øîàì õøàä-úà ázëì íéëìää-úà òLBäé åöéå©§©´§ª¿©¤©«Ÿ§¦Á¦§¸Ÿ¤¨¹̈¤¥ÀŸ§ÂÂ§¦§©§¸¨¹̈¤§¦§³

éìLà äôe éìà eáeLå dúBà:äìLa äåäé éðôì ìøBb íëì CèíéLðàä eëìiå ¨Æ§´¥©½ÂŸ©§¦̧¨¤¬¨²¦§¥¬§Ÿ̈−§¦«Ÿ©¥«§³¨«£¨¦Æ
ì íéøòì äeázëiå õøàá eøáòiåòLBäé-ìà eàáiå øôñ-ìò íé÷ìç äòáL ©©«©§´¨½̈¤©¦§§¯¨¤«¨¦²§¦§¨¬£¨¦−©¥®¤©¨¯Ÿ¤§ª²©

:äìL äðçnä-ìàéíL-÷lçéå äåäé éðôì äìLa ìøBb òLBäé íäì CìLiå ¤©©«£¤−¦«Ÿ©©§¥Á¨¤̧§ª¯©¨²§¦−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®©§©¤¨̧
:íú÷ìçîk ìàøNé éðáì õøàä-úà òLBäéàéïîéðá-éðá ähî ìøBb ìòiå §ª¯©¤¨¨²¤¦§¥¬¦§¨¥−§©§§Ÿ¨«©©À©©²©¥¬§¥«¦§¨¦−

:óñBé éða ïéáe äãeäé éða ïéa íìøBb ìeáb àöiå íúçtLîìáéíäì éäéå §¦§§Ÿ¨®©¥¥Æ§´«¨½̈¥µ§¥´§½̈¥−§¥¬¥«©§¦̧¨¤¯
øäá äìòå ïBôvî Bçéøé óúk-ìà ìeábä äìòå ïcøiä-ïî äðBôö úàôì ìeábä©§²¦§©¬¨−¨¦©©§¥®§¨¨´©§Á¤¤̧¤§¦¹¦¨À§¨¨³¨¨Æ

äéäå äné(éø÷ eéäå):ïåà úéa äøaãî åéúàözâéäæeì ìeábä íMî øáòå ½̈¨§¨ªÆ§¨Æ«Ÿ§Ÿ½̈¦§−̈¨¥¬¨«¤§¨©Á¦¨̧©§¹À¨
øLà øää-ìò øcà úBøèò ìeábä ãøéå ìà úéa àéä äaâð äæeì óúk-ìà¤¤³¤Æ¨Æ¤½§¨¦−¥´¥®§¨©³©§Æ©§´©½̈©¨¾̈£¤²
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ד)(ש טו בי�:מות ירה :(·È)ÏÂ·‚‰ Ì‰Ï È‰ÈÂ
.‰�ÂÙˆ ˙‡ÙÏ�שלה הצפוני גבול מצר ויהי

אל ועלה המצר, מתחיל שבמזרח הירד�, מ�
אל המערב אל מש� ועלה מצפו�, יריחו כת�
יריחו, של בצפונה החוט ומוש� יריחו, עבר
בנימי�: בחלק החוט מ� לפני� יריחו נמצאת

.ÔÂ‡ ˙È· ‰¯·„Ó:�או בית של למדבר
(‚È).Ì˘Ó ¯·ÚÂ:המערב Û˙Îלצד Ï‡ ‰ÊÂÏ

.Ï‡ ˙È· ‡È‰ ‰·‚� ‰ÊÂÏיעקב שקראה
יט) כח העי,(בראשית שאצל אל בית היא זו ולא ,

יוס� בגבול אומר ב)שהרי טז ויצא(לעיל :

לא ולוז היו, ששני� למדנו לוזה, אל מבית
מלוז המצר חוט שהרי היתה, בנימי� בחלק

אומר שהוא כמו הוא, יג)ולפני� אל(פסוק :

לוז, של בדרומה הול� החוט נגבה, לוזה כת�
יוס�, בני בנחלת ולחו� החוט מ� לוז נמצאת
שכתוב כמו בנימי�, בחלק היתה אל ובית

כב)למטה פסוק ‰‚·ÏÂ(È„)בעני�:(להל� ¯‡˙Â
.‰·‚� ÌÈ ˙‡ÙÏ ·Ò�Â�אור כלה אדר בעטרות

החוט נסב ומש� למערב, המזרח מ� הצפוני
הצפו� מ� נגבה ליל� בנימי� של המערב לגבול
פני על אשר ההר מ� המערבית חוט לדרו�,
בית של בדרומה אשר ההר מ� נגבה חורו� בית
מערבית מקצוע מתחיל היה מש� חורו�,
לדרו�: מצפו� החוט לו ובא בנימ�, של צפונית

.ÂÈ˙Â‡ˆ˙ ÂÈ‰Âשלו דרומית מערבית מקצוע
גבול רוחב נמצא יהודה, של יערי� קרית אל
יהודה שבי� האר� רוחב כל נוטל בנימי�

cec zcevn
(Á).ÌÈ˘�‡‰:�השלוחי.Ú˘Â‰È ÂˆÈÂזרז לומר, רצה

זאת: על גדולהÌÈ¯ÚÏ.(Ë)אות� עיר הערי�, גודל לפי
קטנות: עיירות שתי שלפנינו:Ì˙Â˜ÏÁÓÎ.(È)מול במקראות המפורשת החלוקה לפיÌ˙ÂÁÙ˘ÓÏ.(È‡)כפי הנחלק

ˆÂÙ�‰.(È·)המשפחות: ˙‡ÙÏ:�הירד מ� הגבול התחלת היה המערב כלפי המזרח יריחוÔÂÙˆÓ.מ� היתה כ� א�
היתה: בנימי� ומשל הגבול, מ� יוס�:·‰¯.לפני� בני בגבול המוזכר אל בית הר המערב:ÓÈ‰.הוא ˙ÂÈ˙‡ˆÂ.לצד

נחלתו: ונתקצר לפני� המיצר חוט נכנס והלאה ומש� הרוחב, בזה הגבול לוז�‚·‰.(È‚)סו� היתה לא כ� א�
היתה: אפרי� ומשל בנימי�, ‡Ï.מנחלת ˙È· ‡È‰בתורה שאמור כמו אל בית ללוז קרא יעקב יט)כי כח ,(בראשית

בנימי�: מנחלת היתה אשר העי, אצל שעמדה אל בית הוא זה ˙ÔÂ˙Á.ולא ÔÂ¯Á ˙È·Ï ·‚�Ó ¯‰‰ ÏÚ�א היתה ולא

oeiv zcevn
(„È)¯‡˙Â:וסבב .
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אל ועלה המצר, מתחיל שבמזרח הירד�, מ�
אל המערב אל מש� ועלה מצפו�, יריחו כת�
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מלוז המצר חוט שהרי היתה, בנימי� בחלק

אומר שהוא כמו הוא, יג)ולפני� אל(פסוק :

לוז, של בדרומה הול� החוט נגבה, לוזה כת�
יוס�, בני בנחלת ולחו� החוט מ� לוז נמצאת
שכתוב כמו בנימי�, בחלק היתה אל ובית

כב)למטה פסוק ‰‚·ÏÂ(È„)בעני�:(להל� ¯‡˙Â
.‰·‚� ÌÈ ˙‡ÙÏ ·Ò�Â�אור כלה אדר בעטרות

החוט נסב ומש� למערב, המזרח מ� הצפוני
הצפו� מ� נגבה ליל� בנימי� של המערב לגבול
פני על אשר ההר מ� המערבית חוט לדרו�,
בית של בדרומה אשר ההר מ� נגבה חורו� בית
מערבית מקצוע מתחיל היה מש� חורו�,
לדרו�: מצפו� החוט לו ובא בנימ�, של צפונית
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גבול רוחב נמצא יהודה, של יערי� קרית אל
יהודה שבי� האר� רוחב כל נוטל בנימי�
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:çBzôð éî ïéòî-ìà àöéå äné̈½¨§¨¾̈¤©§©−¥¬¤§«©

i"yx

דרומ גבול שללאפרי�, צפונית גבול ע� שלו י
למטה שאמור כמו ירושלי� היתה וש� יהודה,
בה, חלק השבטי� לשני היה לפיכ� בעני�,
אפרי� של ודרומי בנימי� של צפוני וגבול
אפרי�, בחלק שילה היתה וש� בזה, זה נוגעי�

שנאמר סז)כמה ס עח משכ�(תהלי� ויטש :

אפרי� ובשבט יוס� באהל וימאס וגו' שילה
שנינו וכ� חלק, בו היה לבנימי� וא� בחר, לא

קדשי� ב)בשחיטת נד מקומות(זבחי� בג' :

ובית ונוב בשילה לישראל, שכינה לה� שרתה

של בחלקו אלא שרתה לא ובכול� העולמי�,
ÌÈ.בנימי�: ˙‡Ù ˙‡Êמעטרות מערבי רוח

יערי�: קרית עד �‚·‰.(ÂË)אדר ˙‡ÙÂמצד
וכל יהודה, של צפוני והוא לבנימי� דרומי
יהודה, של בצפונה נמנו כא� המנוי� התחומי�
ביהודה כתוב וירד, כא� שכתוב מקו� וכל
למזרח, המערב מ� מונה הוא שכא� לפי ועלה,

למערב: המזרח מ� מונה ‰‚·ÏÂוש� ‡ˆÈÂ
.‰ÓÈ:הוא י� איזה ידעתי ולא אחד י� אל

cec zcevn
היתה: אפרי� ומשל מנחלתו, ‰‚·ÏÂ.(È„)כ� ¯‡˙Â:�הדרו אל הצפו� מ� המערבי בפאת סובב ‰‰¯.הגבול ÔÓ

במיצר שהיא יערי�, קרית היא בעל בקרית הגבול וכלה הדרו�, כלפי והל� בצפו� העומד וכו' ההר מ� נמש� הגבול
יהודה: של �‚·‰.Ë)(Âהצפוני ˙‡ÙÂ:�יערי קרית מקצה מתחיל היה המזרח כלפי המערב מ� הדרומי ÓÈ‰.גבול

ימצא כ� וכמו למעלה, הוזכר לא כי וע� יהודה מצפו� היה הזה והי� במערב, העומד הגדול י� זהו ולא הי�, אל
זה: אצל זה גבול� שהיה ע� בשני, ולא יזכיר שבאחד מקומות בהרבה

eh `Îminid ixachkÎgi

çéépòå | ìàéçéå úBîøéîLe ìàéæòéå ïa eäéøëæ íéðLnä íäéçà íänòå§¦¨¤−£¥¤´©¦§¦®§©§¿̈¥¿§©«£¦¥¿§¦«¨¿¦«¦¥´§ª¦¿
ìàéòéå íãà ãáòå eäéð÷îe eäìôéìàå eäéúzîe eäéNòîe eäéðáe áàéìà¡¦¿̈§¨¿̈©«£¥¿̈©¦§¨Á¤«¡¦̧§¥¹¦§¥¨̧§Ÿ¥¬¡²Ÿ¦«¦¥−

:íéøòMäèé:òéîLäì úLçð íézìöîa ïúéàå óñà ïîéä íéøøLîäå ©«Ÿ£¦«§©«§«Ÿ§¦½¥¨¬¨−̈§¥¨®¦§©§©¬¦§−Ÿ¤§©§¦«©
ëíéìáða eäéðáe eäéNòîe áàéìàå épòå ìàéçéå úBîøéîLe ìàéæòå äéøëæe§©§¨̧©«£¦¥¹§¦«¨³¦«¦¥Æ§ª¦´¤«¡¦½̈©«£¥−̈§¨¨®¦§¨¦−

i"yx

(ÁÈ).ÌÈ�˘Ó‰ Ì‰ÈÁ‡ Ì‰ÓÚÂ�לה משנה
·Ô.לשוערי�: Â‰È¯ÎÊאלו וכל שמו כ�

את שהביאו בדר� היו ושוערי� משוררי�
דוד שהעמיד והשוערי� והמשוררי� הארו�
דוד לו נטה אשר האהל אל הארו� שנתנו לאחר
היו לא ובדר� שוערי� היו שילה ובמשכ�
שוערי� כ� כל הוצרכו שלא לפי שוערי�
ברכי' משני� חו� משוררי� נעשו לפיכ�

היו הארו� בנוח אבל בדר� היה זה וכל ואלקנה
שוערי�: ‰ÔÓÈ(ËÈ)משוררי� ÌÈ¯¯Â˘Ó‰Â
.'Â‚Â Ô˙È‡Â ÛÒ‡�ממוני היו ה� קול להשמיע

שיר: כלי אותו Â‚Â'.(Î)על Ï‡ÈÊÚÂ ‰È¯ÎÊÂ
שוערי� שהיו למעלה בפסוק שנאמרו אלו

משוררי�: לעשות כא� ÂÓÏÚ˙.החזירו ÏÚעל
מזמורי� אות� בה� שמנגני� שיר כלי אות�

וגו': עלמות על למנצח

cec zcevn
(ÁÈ).ÌÈ�˘Ó‰:במעלה לה� ·Ô.שניי� Â‰È¯ÎÊ:שמו ובנוב‰˘ÌÈ¯ÚÂ.כ� בשילה הארו� כשהיה מאז שוערי� שהיו

גדול:·ÌÈ˙ÏˆÓ.(ËÈ)ובגבעו�: קול להשמיע נחושת של במצלתי� הקישו המה ÂÓÏÚ˙.(Î)ר"ל ÏÚעלמות ועל
בתהלי�: ונזכר כ"ז ש� הוא וג�
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(‡Î)˙È�ÈÓ˘‰ ÏÚ .'Â‚Â Â‰ÏÙÈÏ‡Â Â‰È˙˙ÓÂ
.Áˆ�Ï�אות עליו שמנגני� שיר כלי אותו

השמינית: על למנצח Â‰È��ÎÂ(Î·)מזמורי�
.‡˘Ó· ÌÈÂÏ‰ במשא˘¯ שר היה במה

השיר: ·Ó˘‡.בנשאות ¯ÒÈומוכיח מייסר
להרי� א� שיר נעימות בנגו� המשא על אות�

להשפיל: א� ‰Â‡.קול ÔÈ·Ó ÈÎבמשא
למוד על נופל מבי� ולשו� הנגו� בנשיאות
מלמדי אחיה� ע� מספר� ויהי ודוגמא השיר
גורלות ויפילו וכתוב וגומר המבי� כל לה' שיר

תלמיד: ע� מבי� ·ÊÚ¯(ÂÎ)וגו' È‰ÈÂ

.ÌÈ‰Ï‡‰נושא שהארו� מכא� אמרו רבותינו
עצמו: Ï·¯ÎÓ.(ÊÎ)את „Â„Âבדניאל כמו

דתרנגולא:ב כרבלתא דוגמא ÏÎÂכרבלתהו�
.ÌÈÂÏ‰ולפי בו� במעיל מכורבלי� כ� כמו

הוא ג� לבש לוי� כמו משורר דוד שהיה
כ� להבדיל וראיה ה� ג� שלבשו לבושיה�
כוכבי� עובדי של ושרי� מלכי� מנהג היה
היו כחוק� כהניה� ע� שאוכלי� ומזלות

כהניה�: לבושי ·„.לובשי� „ÂÙ‡ „ÈÂ„ ÏÚÂ
לבדי� שני כמי� שהיה אהר� של אפוד כאותו
והיה מתניו עד ומגיע לאחור ואחד לפני� אחד

cec zcevn
(‡Î).˙È�ÈÓ˘‰ ÏÚ:�נימי שמנה בו שיש Áˆ�Ï.בכינור

זה את זה לנצח דרכ� כי על מנצחי� יקראו המנגני�
הנעימה: ובהכרעת הקול בדבר·Ó˘‡.(Î·)בהרמת

הקול: ·Ó˘‡.הרמת ¯ÂÒÈהרמת בעני� וגדול שר היה
דברו: וכפל ‰Â‡.הקול ÔÈ·Ó ÈÎהקול להרי� הזה בדבר

הראוי: במקו� ÔÂ¯‡Ï.(Î‚)ולהכריע ÌÈ¯Ú˘היו מאז
משוררי�: להיות שבו ועתה הארו� באהל אמרÌÈ¯ˆÁÓ.(Î„)שוערי� ביאור ולתוספת בחצוצרות מנגני� היו

שרשיה ותשרש וכ� ע')בחצוצרות ‡„Ì.:(תהלי� „·ÚÂ:למעלה האמור זהו ולא אחר הוא הוא ÔÂ¯‡Ï.אולי ÌÈ¯Ú˘
משוררי�: להיות עתה ושבו שוערי� מאז היו המה וכו'·˘ÁÓ‰.(Î‰)ג� דוד ויהי לומר המקרא תחלת על חוזר

ומריא·ÊÚ¯.(ÂÎ)בשמחה: השור מלבד הללו הקרבנות זבחו לזה בנשא� נכשלו ולא האלהי� שעזר� בעבור ר"ל
בש"ב: האמורי� הצעדי� ששת כל אחר וכו':Ï·¯ÎÓ.(ÊÎ)שזבחו הלוי� כל וכ� בו� של במעיל מעוט� ‰˘¯היה

.ÌÈ¯¯˘Ó‰ ‡˘Ó‰:�המשוררי על הקול בהרמת ·„.השר „ÂÙ‡מיוחדת והיא כ"ג של האפוד כעי� עשויה לבוש מי�
לוי: היה כי ע� בד אפוד חגור שהיה בשמואל נאמר וכ� ה' בעבודת ˘ÙÂ¯.(ÁÎ)להמתבודדי� ÏÂ˜·Âהקול הוא

פשוט:
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שר: מל' ארמיÏ·¯ÂÎÓ.(ÊÎ)והוא מל' והוא מעוט�
וכרבלתהו� פטשיהו� ג)ודוגמתו עטופיהו�:(דניאל ור"ל

.ÏÈÚÓ·:כה"ג של המעיל כעי� העליו� מלבוש ·ıÂ.ש�
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בו: וחגרו ממנו ארוג ·˙(ËÎ)האזור ÏÎÈÓÂ
.'Â‚Â ÏÂ‡˘בשביל הימי� דברי שספר לפי

אמרה מה כא� כתוב אי� לפיכ� הוא דוד כבוד
נכבד מה בשמואל שכתוב כמו לדוד מיכל

לעיני היו� נגלה אשר ישראל מל� היו�
כי הריקי� אחד נגלות כהגלות עבדיו אמהות
כ�: אשה לו שאמרה היה דוד של זילותא

cec zcevn
(ËÎ).˙È¯· ÔÂ¯‡�הנתוני הלוחות בו שמונחי� הארו�

מהראויÊ·˙Â.בברית: שאי� בחשבה בלבה אותו בזתה
ה': ארו� לכבוד שהוא וע� כ"כ בכבודו להקל למל�

oeiv zcevn
(ËÎ).‰Ù˜˘�:והבטה ראיה ‰ÔÂÏÁ.עני� „Ú·�דר

שמחה:Ó¯˜„.החלו�: של וקפיצה דלוג Á˘ÓÂ˜.עני�
שמחה: עני�

ÔÈËÈ‚ ‡˙ÎÒÓ ÏÚ ÌÂÈÒ‰ Í¯ÚÈÈ ÔÈËÈ‚ ˙ÎÒÓ ‰˙Ú ÌÈ„ÓÂÏ˘ ÔÂÈÎ

.h"iyz'd ,a`Îmgpn s"k zgiy (jynd) .c"qa

מוגה בלתי

.Áעיקרי עני� שזהו – האד� בעבודת וגיטי� דקידושי� העני� תוכ� ביאור תחילה להקדי� יש זה כל ולהבי�
לקונו: האד� עבודת עני� כללות משתק� שבו

התחתו�,48ידוע האד� עניני ככל – ברוחניות מענינ� ונשתלשל נמש� וכלה, חת� ואשה, דאיש העני� שכללות
נאמר אד�"49עליו קרויי� ו"את� כדמותנו", בצלמנו אד� לעליו�"50"נעשה "אדמה ע"ש כמ"ש51, דמות52, "ועל

השידו� משמעות אשר, כלה, שנקראת וכנס"י חת� שנקרא הקב"ה – מלמעלה" עליו אד� כמראה דמות הכסא
בעול�, (החת�) הקב"ה של שליחותו את למלא ומתחילה עצמה על מקבלת (הכלה) שהנשמה הוא ביניה�

קוני". את לשמש נבראתי "אני קידושי�: מסכת בסו� המשנה כמאמר

כמארז"ל היא שהתכלית – למטה ואשה באיש ג� נמש� ביניה�"53ומזה שכינה זכו ואשה עי"ז54"איש ,

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 תנו58ויש ד"ה
התאריכי� נרשמו שבה� בה"ביכלא�" (כמצויי� בחתונה הזק� רבינו שאמר הכלה, לפני מרקדי� כיצד ַרבנ�

דאמיר המאמרי�והמאורעות ):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�

הנשמה עבודת ער� שלפי היינו, מעט", וא� רב א� . . מלמטה העלי' שהיא כמו כלומר, שהיא, כמות כלה וזהו .
הכלה". לפני "מרקדי� שזהו"ע מלמעלה, האור והשפעת הסיוע נמש� כזה באופ� הנה דלתתא, באתערותא

ועוד.48) .984 ע' ח"ג לקו"ש ג� ראה
כו.49) א, בראשית
וש"נ.50) רע"א. סא, יבמות
ועוד.51) ב. כ, רע"א. ג, של"ה ראה
כו.52) א, יחזקאל
א.53) יז, סוטה
ח"א54) נישואי� הל' גבריאל נטעי (ראה בספרי� ממ"ש ולהעיר

שהשראת והיינו, בתשובה, להרהר צריכי� קידושי� שעדי וש"נ) רפ"כ.
בכ�. משתתפי� שרק אלו על ג� פועלת ואשה איש נישואי שע"י השכינה

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�)
ואיל�]. קפו ע' תקס"ז, � אדה"ז במאמרי [וג� זלאבי�" "חתונה

ג.60) ש�,
סע"א.61) ה מו"ק
כג.62) נ, תהלי�

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! 

במענה למכתבו מז' מנ"א בו כותב ר"פ מאשר עבר עליו עד עתה, הזעזועים נפשיים והשינוים במצב 

רוחו וכו' ואשר בעזר השי"ת ע"י השתדלויות שונות דעתו עליו חזקה ולומד במכינת... ישיבה הק' מיסודם 

והנהלתם של רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ומנהיגו אשר כל מה דעביד רחמנא לטב  עולם  ובודאי למותר להדגיש שיתחזק בבטחונו בבורא 

עביד, ומתוך מנוחה אמיתית ובשמחה וטוב לבב ילמוד בהתמדה ושקידה ויהדר בקיום המצות. ובהנוגע 

לסכסוכים שמזכיר, הרי הדרך הטובה לא להכנס למריבות ח"ו ובסגנון חז"ל להיות שומעין ואינם משיבין, 

שזוהי דרך הסלולה להמעטת חיכוכים וסכסוכים, וכנ"ל. ונקודה האמיתית כי עצם הלימוד בשמחה פורץ 

ולכן  ופרטי פרטים,  בזה כמובן שתלוים בכמה פרטים  והסתרים, פרטי ההנהגה  ומבטל העלמות  גדרים 

יפרש ענינו לפרטיו לפני המגיד שיעור והמשפיע שלו והם ייעצוהו ויורוהו, ובפרט שכנראה ממכתבו עזרו לו 

גם בעבר ועזרתם הביאה תועלת רבה.

מכאן  עליהם  ישמור  ועכ"פ  הידועים,  ותניא  תהלים  דחומש  השיעורים  משלשת  יודע  בודאי 

ולהבא.

בברכה ללימוד התורה בשמחה ובטוב לבב וקיום מצותי' באופן זה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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מוגה בלתי

.Áעיקרי עני� שזהו – האד� בעבודת וגיטי� דקידושי� העני� תוכ� ביאור תחילה להקדי� יש זה כל ולהבי�
לקונו: האד� עבודת עני� כללות משתק� שבו

התחתו�,48ידוע האד� עניני ככל – ברוחניות מענינ� ונשתלשל נמש� וכלה, חת� ואשה, דאיש העני� שכללות
נאמר אד�"49עליו קרויי� ו"את� כדמותנו", בצלמנו אד� לעליו�"50"נעשה "אדמה ע"ש כמ"ש51, דמות52, "ועל

השידו� משמעות אשר, כלה, שנקראת וכנס"י חת� שנקרא הקב"ה – מלמעלה" עליו אד� כמראה דמות הכסא
בעול�, (החת�) הקב"ה של שליחותו את למלא ומתחילה עצמה על מקבלת (הכלה) שהנשמה הוא ביניה�

קוני". את לשמש נבראתי "אני קידושי�: מסכת בסו� המשנה כמאמר

כמארז"ל היא שהתכלית – למטה ואשה באיש ג� נמש� ביניה�"53ומזה שכינה זכו ואשה עי"ז54"איש ,

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 תנו58ויש ד"ה
התאריכי� נרשמו שבה� בה"ביכלא�" (כמצויי� בחתונה הזק� רבינו שאמר הכלה, לפני מרקדי� כיצד ַרבנ�

דאמיר המאמרי�והמאורעות ):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�

הנשמה עבודת ער� שלפי היינו, מעט", וא� רב א� . . מלמטה העלי' שהיא כמו כלומר, שהיא, כמות כלה וזהו .
הכלה". לפני "מרקדי� שזהו"ע מלמעלה, האור והשפעת הסיוע נמש� כזה באופ� הנה דלתתא, באתערותא

ועוד.48) .984 ע' ח"ג לקו"ש ג� ראה
כו.49) א, בראשית
וש"נ.50) רע"א. סא, יבמות
ועוד.51) ב. כ, רע"א. ג, של"ה ראה
כו.52) א, יחזקאל
א.53) יז, סוטה
ח"א54) נישואי� הל' גבריאל נטעי (ראה בספרי� ממ"ש ולהעיר

שהשראת והיינו, בתשובה, להרהר צריכי� קידושי� שעדי וש"נ) רפ"כ.
בכ�. משתתפי� שרק אלו על ג� פועלת ואשה איש נישואי שע"י השכינה

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�)
ואיל�]. קפו ע' תקס"ז, � אדה"ז במאמרי [וג� זלאבי�" "חתונה

ג.60) ש�,
סע"א.61) ה מו"ק
כג.62) נ, תהלי�
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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

חסד "המשכת דהיינו, וחסודה", נאה ד"כלה הסדר להיות שצרי� – כמות� והלכה – ב"ה טענת ג� וזוהי
בעלה" רצו� (ש)עושה כשרה "אשה שתהי' סומא" או "חיגרת אצל ג� נפעל ועי"ז למטה", מלמעלה ,67עליו�

עמו עולה היא הבעל של להיות68ובעלייתו – של� כלי ונעשית סומא, או דחיגרת החסרו� שמתבטל היינו, ,

גיטי�). דמסכת (כהסיו� ברית�" ואשת "חברת�

"כלה הכלה", לפני ד"מרקדי� הנהגה אופני ב' שיש – למטה ואשה איש בנישואי ג� משתק� זה [ועני�
סומא")]. או חיגרת "היתה א� (אפילו וחסודה" נאה "כלה או שהיא", כמות

.È– אמורי� דברי� במה העבודה:mcewאמנ�, התחלת
שלמעל בעול� היא נמצאת – בגו� להתלבש למטה הנשמה שירדה ברור"קוד� "עול� שהוא אינו69ה, שהטוב ,

האריז"ל בכתבי (כדאיתא כב"ש הלכה תהי' שאז הבירורי�, גמר לאחרי למטה ג� שיהי' כפי הרע, ע� ).70מעורב

שיש ס"ל והגבורה, הדי� ממדת ששרש� ב"ש citwdleולכ�, xingdlכלה" הוא, ומה אי� דבר כל ולשקול
למטה), ירידתה קוד� עוד בה שניכר (כפי למטה בעבודתה הנשמה ומצב מעמד יהי' אי� – שהיא" כמות
שקר מדבר אמרה "התורה הרי (בתמי'), וחסודה" נאה כלה לה אומרי� סומא, או חיגרת שהיתה "הרי ובמילא,

יברא" אל אומר ש"אמת אע"פ – [וזאת ולפי71תרחק" העול�], קיו� להיות אפשר אי האמת מדת שמצד כיו� ,
העבודה. לצור� מלמעלה השפעה לה נותני� ומצבה מעמדה ער�

שצריכי� ס"ל החסד, ממדת ששרש� ב"ה "חיגרתlwdlואילו שתהי' רואי� כאשר שג� והיינו, יותר, ולית�
וחסודה". נאה "כלה כמו מלמעלה ההמשכה לה ולית� אלי' להתייחס יש סומא", או

ומצב מעמד שזהו – גיירני ואמר שבא בנכרי המעשה בסיפור והלל שמאי הנהגת באופ� החילוק ג� וזהו
mcewy:העבודה התחלת

בספרי� כדאיתא מזה, ויתירה הגיור, לעני� עלוליות בו יש שנתגייר קוד� שג� של72אע"פ ניצו� בו שיש

רע"א.63) לט,
בסופו.64)
בסופו.65) איכה
מת"כ.66) פי'
סט.67) סו"ס אה"ע ברמ"א הובא פ"ט. תדבא"ר
א.68) מח, כתובות

וש"נ.69) א. נ, פסחי�
רע"ג.70) נד, קרח בלקו"ת הובא ב. יז, לזח"א מק"מ ראה
ש�.71) שה"ש בלקו"ת הובא ה. פ"ח, ב"ר
בעלי72) תשובות בספר (הובא מרוטנבורג מהר"� תשובות ראה

קדמות מדבר סי"ט)). רפו, ע' – תשי"ד יארק (ניו מכת"י התוס'
ג. אות ג מערכת (להחיד"א)

h"iyz'd a`Îmgpn s"k zgiyn - oihib `zkqn lr meiq

בש"ס המורגל כהלשו� "גר", בלשו� כבר נקרא שנתגייר קוד� עוד ולכ� להתגייר, אותו ומוש� שמעורר :73נשמה

"xbאלא אינו זה עני� הרי – שנתגייר נכרי ולא לאgkaשנתגייר", שעדיי� יתכ� בפועל, בא שלא זמ� וכל ,
כו'. לכ� הזמ� הגיע

תוק�mcewולכ�, בכל שמאי נהג – מוכ�xnegd`הגיור הי' שלא זמ� כל שבידו", הבני� באמת ו"דחפו ,
הפרטי�. בכל היהדות את עצמו על לקבל

נהג הלל הניצו�jtidlואילו את מיד לגאול צריכי� אלא להמתי�, אי� ורחמי�, חסד של ההנהגה מצד כי, –
כל שילמדוהו מנת על רק להתגייר הוא מוכ� שלעתֿעתה אע"פ הקדושה, וגדר לגבול ולהכניסו שבו קדושה

גדול. כה� שישימוהו מנת על או אחת, רגל על בעמדו כולה התורה

עמיקתא לבירא רמה מאיגרא ירדה שהנשמה לאחרי הפו�"74אמנ�, ל"עול� בהגו�69, עבודתה לעבוד ,

הפכי: בציור לב"ה ב"ש שבי� החילוק מתבטא אזי – בעול� ובחלקו

העבודה כאשר ג� העבודה עניני בכל ולעסוק להחמיר שיש היא השיטה – דב"ש והגבורה הדי� מדת מצד
קלה בעבודה שיחליפוה לפעול יכול כחו, לפי שלא היא העבודה כאשר ב"ה, לשיטת ואילו ביותר; קשה היא

כדלקמ�. יותר,

ומצב להמעמד בנוגע (ור"ע) וב"ה דב"ש הפלוגתא תוכ� במעמדixg`lyוזהו לפלוגתת� (בניגוד הנישואי�
כו'". כ� א� אלא אשתו את אד� יגרש "לא – הכלה") לפני מרקדי� "כיצד שלפנ"ז, ומצב
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בש"ס המורגל כהלשו� "גר", בלשו� כבר נקרא שנתגייר קוד� עוד ולכ� להתגייר, אותו ומוש� שמעורר :73נשמה

"xbאלא אינו זה עני� הרי – שנתגייר נכרי ולא לאgkaשנתגייר", שעדיי� יתכ� בפועל, בא שלא זמ� וכל ,
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נהג הלל הניצו�jtidlואילו את מיד לגאול צריכי� אלא להמתי�, אי� ורחמי�, חסד של ההנהגה מצד כי, –
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עמיקתא לבירא רמה מאיגרא ירדה שהנשמה לאחרי הפו�"74אמנ�, ל"עול� בהגו�69, עבודתה לעבוד ,

הפכי: בציור לב"ה ב"ש שבי� החילוק מתבטא אזי – בעול� ובחלקו

העבודה כאשר ג� העבודה עניני בכל ולעסוק להחמיר שיש היא השיטה – דב"ש והגבורה הדי� מדת מצד
קלה בעבודה שיחליפוה לפעול יכול כחו, לפי שלא היא העבודה כאשר ב"ה, לשיטת ואילו ביותר; קשה היא

כדלקמ�. יותר,

ומצב להמעמד בנוגע (ור"ע) וב"ה דב"ש הפלוגתא תוכ� במעמדixg`lyוזהו לפלוגתת� (בניגוד הנישואי�
כו'". כ� א� אלא אשתו את אד� יגרש "לא – הכלה") לפני מרקדי� "כיצד שלפנ"ז, ומצב
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xcde"צ fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr bk sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(oey`x meil)
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l`xyidy itk aezkl eaila xneb epi` zrc xa
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éøîàcieby dligz izxn`y dn oekp `l - §¨§¥
lr cner l`xyiyk elit` hbd zaizkl leqt
di`xe .dxyk ezaizk ote` lka `l` ,eiab
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d`ad dpynaäàáä ïéðòì íéáëBk ãáBòì- §¥¨¦§¦§©£¨¨

,dy`l lradn hb `iadl gily zeidlììkî¦§¨
äáéúk ïéðòìcieby epizpyna xkfed `ly ¦§¦§©§¦¨
`ed ixd ,leqtøLkepizpyny ,hbd z` aezkl ¨¥

.dnyl daizk llk jixvn epi`y xi`n iaxk
,ongp ax lr `xnbd dywnàéðúäå`ziixaa §¨©§¨

y lirl d`aedyìeñt íéáëBk ãáBòaezkl ¥¨¦¨
,`xnbd zvxzn .hbd z`àéää`ail` ,`ziixa ©¦

cøîàc ,àéä øæòìà éaø(:h) lirläøéñî éãò ©¦¤§¨¨¦§¨©¥¥§¦¨
éúøk,zezixk xtql hbd z` miyer -ïðéòáe ¨§¥§¦¨

ì äáéúkdîLjixv oi` dxezd ony oeikny , §¦¨¦§¨
'dl azke' weqtdy jgxk lr ,dnizg icr
zaizk lr eyexit ,'dnyl - dl' edeyxcy

,hbd,éàcå àäåydézòcà íéáëBk ãáBò §¨©©¥¨¦©©§¥
ãéáò÷ déLôðcmb envr zrc lr dyer - §©§¥¨¨¦

xfrl` iax lqt okle ,eiab lr cner l`xyiyk

.ieb ici lr hb zaizk `ziixaa
:xi`n iax zhiy z` zxxan `xnbd

,øéàî éaø äéä øîBà ,ïîçð áø øîàeléôà ¨©©©§¨¥¨¨©¦¥¦£¦
Bàöîdy` hbl lrad,ätLàaazkp `le §¨¨©§¨

e ,diyexib mylBîúçdnyl mixyk micra £¨

.øLk ,dì Bðúðe§¨¨¨¥
,`xnbd dywn,ïîçð áøì àáø déáéúéàxn`p ¥¦¥¨¨§©©§¨

(` ck mixac) dxezadì áúëå'minkg eyxce ,' §¨©¨
- dl' (.k lirl)ì'dîL,åàì éàîoi` m`d - ¦§¨©¨

y dpeekdèbä úáéúk,dnyl zeidl dkixv §¦©©¥
hb xi`n iax mya xiykny ongp axl dywe

,`xnbd zvxzn .diyexib myl azkp `lyàìŸ
weqtdn yexcp jk,`l`íéãò úîéúç`id £¦©¥¦

dnyl `dzy dkixvy.
àáø déáéúéàepipy ,ztqep `iyew ongp axl ¥¦¥¨¨

(.ck onwl) dpynaì àlL ázëpL èb ìkíeL ¨¥¤¦§©¤Ÿ§
d iyexibìeñt ,äMàdkixv hbd zaizky ixd , ¦¨¨

dnyl zeidl.,`xnbd zvxznàîéàxen` - ¥¨

hb lky ,dpynaì àlL ízçpLäMà íeL ¤¤§©¤Ÿ§¦¨
ìeñtdnizgd wxe ,`id daizk llka dnizgy , ¨

dnyl zeidl dkixv.
déáéúéà,`ziixaa epipy ,ongp axl `ax ¥¦¥
àeäLklrad -BáúBkhbd ly ezvwnl §¤§

aygp ,dnylBáúBk eléàkelekì.dîL §¦§¦§¨
,`xnbd zxxanåàì éàîyexitd oi` m`d - ©¨

yóøBzì BáúBk àeäLk`edy ,hbd xwir - §¤§©¤
,onfde dy`d my yi`d myì,dîLaygp ¦§¨

BáúBk eléàks`ñôBhìhbd gqep x`yl - §¦§©¤
ìdîLji`e ,dnyl hbd z` aezkl jixvy ixd , ¦§¨

dty`a e`vnyk xi`n iax xiykd.zvxzn
`xnbdàì`l` ,`ziixad z` yxtp jkàeäLk Ÿ§¤

ì BîúBçdîLxacd aygpBáúBk eléàkelek §¦§¨§¦§
ì.dîL ¦§¨

:sqep ote`a epizpyn z` zx`an `xnbd

øæòìà éaø épî àúéiðúî éðä ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¨¥©§¦¨¨©¦©¦¤§¨¨
àéä,äøéñî éãò øîàcxqnp hbdy micrd - ¦§¨©¥¥§¦¨

,mdiptaéúøk,dnyl azkidl hbd jixve , ¨§¥
åkìàeîL øîà äãeäé áødpynd ixac x`iay §©§¨¨©§¥

,jkàeäåici lr hbd zaizk epxykdy dn - §
ote`a `wec xaecn ,ohwe dhey yxgøéiML¤¦¥

z` ezaizka ohwe dhey yxgdóøBzä íB÷î§©¤
xa lecb aezki ok` df z`e ,hb ly exwir `edy

dnyl zrc,àìeòc déîMî àâç áø øîà ïëå .§¥¨©©¨¨¦§¥§¨
øéiML àeäåz` ezaizka ohwe dhey yxgd §¤¦¥

àéä øæòìà éaøå ,óøBzä íB÷îjixvnd , §©¤§©¦¤§¨¨¦
dnyl hbd zaizk.
øîà à÷éøæ éaøåmyaäøBz dðéà ,ïðçBé éaø §©¦§¦¨¨©©¦¨¨¥¨¨

cinrdl jl oirney oi`e dpekp dreny dpi` -
,`xnbd zl`ey .xfrl` iaxk dpynddðéà éàî©¥¨

äøBz.dpekp dpi` drenydy dpeekd dn - ¨
,`xnbd daiynïàk ,àaà éaø øîàdpyna - ¨©©¦©¨¨

yxg ici lr s` hbd zaizk z` dxizdy ,ef

,ohwe dheyì çk ïéàL ,EòéãBädîLoi`y - ¦£¤¥Ÿ©¦§¨
,dnyl hbd aezkl jixvå`ail` epizpyncéaø §©¦

øîàc ,àéä øéàî(:h) lirläîéúç éãò- ¥¦¦§¨©¥¥£¦¨
,hbd lr minzegd micrdéúøkjixv oi`e , ¨§¥

dnyl daizkd `dzy.
iax mya `wixf iax cinrd ji` ,`xnbd dywn

,xi`n iaxk dpynd z` opgeiøa äaø øîàäå§¨¨©©¨©
,ïðçBé éaø øîà äðç øazhiya dpyndyéaø ©¨¨¨©©¦¨¨©¦

.àéä øæòìà,`xnbd zvxzneäðéð éàøBîà ¤§¨¨¦£¨¥¦§
ïðçBé éaøc àaélàå`id mi`xen` zwelgn - §©¦¨§©¦¨¨

e` xfrl` iaxk dpynd m`d ,opgei iax zhiya
xi`n iaxk:

igely zeidl mixykd md in zxxan epizpyn

:dy`l hbd z` zzl lrad

äðùî
ïéøLk ìkälrad igely zeidlúà àéáäì ©Ÿ§¥¦§¨¦¤

èbä,dy`lLøçî õeçepi`e xacn epi`y - ©¥¥¥¥
,rneyàîeñå ,ïè÷å äèBLd`ex epi`y - ¤§¨¨§¨

,íéáëBk ãáBòåmd recn x`eai `xnbae §¥¨¦
mileqt.

ïèwä ìaé÷z`exqenl ick lrad cin hbd ¦¥©¨¨
,dy`lìécâäå,dy`l epzpy mcewlaiw m` oke §¦§¦

`edyk hbdçwtúðå Løçeipfe` egwtzd - ¥¥§¦§©©
,epzpy mcew renyl`edyk hbd laiw m` oke

àîeñ,çztúðåmcew ze`xl eipir egztp - ¨§¦§©©
oke ,dy`l exqnyäèBL,hbd z` laiwy ¤

ätzLðåoke ,dy`l xqny mcew iety dyrp - §¦§©¨
laiw m`íéáëBk ãáBò,lrad cin hbd z` ¥¨¦
øéibúðå,exqny mcewhbd,ìeñtonfay iptn §¦§©¥¨

mixyk eid `l md zegilyd iepin.
ìáà`edyk lrad cin hbd z` laiw m`,çwt £¨¦¥©

Løçúðå,ok ixg`øæçåaey,çwtúðåhbd ozpe §¦§¨¥§¨©§¦§©©
,gwit `edyk dy`lcin hbd z` laiw m` e`

`edyk lradçeút,ze`xl zegezt eipir - ¨©
ànzñðå,ok ixg`øæçåaey,çztúðåhbd ozpe §¦§©¨§¨©§¦§©©

,d`ex `edyk dy`ldid m` okegilydéeôL̈
,hbd z` laiwykähzLðå,ok ixg`øæçåaey §¦§©¨§¨©

,ätzLðå,dy`l hbd z` ozpehbd,øLkiptn §¦§©¨¨¥
did dziiyra oiae zegilyd iepin onfa oiay

xyk gily.
ìk ,ììkä äæhb jiledl edepiny gily ¤©§¨¨

BúléçzL,zrc xa did eiepin zligzay - ¤§¦¨
BôBñåhbd zpizp onfa ,ezegily seqae - §

did ,dy`l,úòãadid `l rvn`a m` s` §©©
hbd ,zrca:øLk̈¥

àøîâ
,`xnbd zl`eyïè÷å äèBL Løç àîìLa¦§¨¨¥¥¤§¨¨

meyn ,hbd igely zeidln mileqtéða åàìc§¨§¥
eäðéð äòécgilyd didiy jixv zegilyae , ¥¨¦§

oke ,zrc xae lecbénð íéáëBk ãáBòoaen ¥¨¦©¦
meyn ,gily zeidl leki epi`yøa åàìc§¨©

àeä àøézéäxacae ,oihibe oiyeciw odl oi`y- ¤¥¨
zeyrl leki epi` ,envr iabl ie`x epi`y

,mixg`l zegilyéànà ,àîeñ àlààìxyk ¤¨¨©©Ÿ
.gily zeidl

,`xnbd zvxzn,úLL áø øîà`neqy daiqd ¨©©¥¤
,leqtBìèBð énî òãBé BðéàL éôìhbléîìe §¦¤¥¥©¦¦§§¦
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.miyp`d oia silgi `nye ,dy`d
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mc` oi`e oiWECwe oiHB zxFzA Fpi`W itl§¦¤¥§©¦¦§¦¦§¥¨¨
iAbe ,FA KIW Fpi`W xacl gilW dUrp©£¤¨¦©§¨¨¤¥©¨§©¥
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,dxizqàéðúäå,`ziixaa epipy ixde -íLk §¨©§¨§¥
ïéàLdze` ze`peyd miypd yngúBðîàð ¤¥¤¡¨

,dhéb àéáäì úBðîàð ïéà Ck ,dìòa úî øîBì©¥©§¨¨¥¤¡¨§¨¦¦¨
zepn`py dpyna xn`p recne.

,`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,óñBé áø øîà̈©©¥Ÿ©§¨¨
xaecn ,zepn`p ody epipyy ,epizpyna -

hbd z` dlaiwyk,õøàaeïàk`ziixaa - ¨¨¤¨
hbd dlaiwy xaecn ,oze` zlqetyõeça§

,õøàìl`xyi ux`l e`iadl gily ziyrpe. ¨¨¤
hbd z` dlaiw m`y ,`xnbd zx`ane,õøàä¨¤

dãéc døeaécà åàìclr `ly -dzxin` §¨©¦¨¦¨
mzgp iptae azkp ipta zxne`yïðéëîñ à÷-] ¨©§¦¨

,[mikneq ep`àðîéäîzpn`p -.dlaiw m` la` §¥§¨
hbd z`,õøàì õeçae`iadl gily ziyrpe §¨¨¤

,l`xyi ux`ldãéc døeaécàcdxeaic lry - §©¦¨¦¨
mzgp iptae azkp ipta zxne`yïðéëîñ à÷, ¨©§¦¨

àðîéäî àìzpn`p dpi` -. Ÿ§¥§¨
,sqei ax lr `xnbd dywnéiaà déì øîàaxl ¨©¥©©¥

,sqeiàøazñî àëtéà äaøcàzpzep zrcd - ©§©¨¦§¨¦§©§¨
hb zlawndy ,jtidl xnelõøàa,l`xyi ¨¨¤

,mzgp iptae azkp ipta zxne` dpi`yéúà éàc§¦¨¥
d [`eai m`y -]ìòaeøòøòî,hbd zexyk lr ©©§©§¥
déa ïðéçbLîhbdy iptn ,eixacl miyyeg - ©§§¦¨¥
,miiewn epi`à÷ àìe÷ì÷ì øîéîì àkéàc§¦¨§¥©§¦§¨¨

äðåeëéîlwlwl zpeekzn `idy xnel yi - ¦©§¨
,xg`l `ypiz jk ici lry ,hbd z`ada dze`
,on`p `di hbd lr xrxrie lrad `eaiyke

okl ,dfne dfn dy`d `vzeàðîéäî àì- Ÿ§¥§¨
`ziixad dxaic df ote`ae ,zpn`p dpi`.la`

hb miypd yngn zg` dlaiw m`õøàì äöeça§¨¨¨¤
iptae azkp ipta zxne`e ,ux`l e`iadl ick

,mzgpéúà éàc[`eai m`y -]ìòaeàì øòøòî §¦¨¥©©§©§¥Ÿ
déa ïðéçbLîoeikn ,exerxrl yegp `l - ©§§¦¨¥

enk gilyd zxin` lirezy minkg epwizy
lr xrxrl on`p lrad `di `le ,micr ly meiw

,hbdmeyne ,dy`d z` zlwlwn dpi`y `vnp

jkàðîéäîepizpyn dxaic df ote`ae ,zpn`p - §¥§¨
ozegily dxiykdy.
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ììkî[rnyn -]øLk ãáòcgily zeidl ¦§©§¤¤¨¥
dpynd dzid ,leqt car mb m`y ,dkledl
,dy`k zeevna aiigy s` leqt cary zxne`

.leqt ieby xnege lwe

:in` iax lr wleg opgei iaxy d`ian `xnbd
ãáòä ïéà ,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàiprpk ¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¥¨¤¤

éôì ,dìòa ãiî äMàì èb ìa÷ì çéìL äNòð©£¤¨¦©§©¥¥§¦¨¦©©§¨§¦
,ïéLec÷å ïéhéb úøBúa BðéàLcard oi`y ¤¥§©¦¦§¦¦

zeyrl ie`x epi`y xacae ,dy` yxbne ycwn
mixg`l gily zeyril leki eppi` ,envrl.

é÷úîdì ó[dywn -]øæòìà éaøly epic lr ©§¦¨©¦¤§¨¨
opgei iaxàîòè ,car opgei iax lqty mrhd - ©§¨

wx `ed ,hbd zegily oiprldéúéìc àúléîa- §¦§¨§¥¥
,ea jiiy epi` cardy xacaàúléîa àä̈§¦§¨

déúéàcxaca -zyxtda oebk ,ea jiiy cardy §¦¥
xeq`e dy`k zeevna aiig cary ,dnexz

card didi ,lah lek`løLkgily zeyridl ¨¥
,l`xyi xear dnexz yixtdlàäå[ixde -] §¨

eäðúéàc ,éúek àäå íéáëBk ãáBò[mpyiy -] ¥¨¦§¨¦§¦©§
eäééLôðc äîeøz úøBúa,[mnvr ly -]ïðúc §©§¨§©§©§¦§©

,(h"n b"t zenexz) dpynaíéáëBk ãáBòä̈¥¨¦
íälMî) eîøzL éúekäårwxw ilecibn - §©¦¤¨§¦¤¨¤

,(mdlyïðúe .äîeøz íúîeøzmy) epipye - §¨¨§¨§©
,(`"n `"tíøzL íéáëBk ãáBòrwxw ilecbn ¥¨¦¤¨©

eléôà ,ìàøNé ìLmxz m`úeLøa,milrad ¤¦§¨¥£¦¦§
.äîeøz Búîeøz ïéà`xnbd zxxaneéàî ¥§¨§¨©

àîòèl`xyid xear eznexz oi`y mrhd dn - ©§¨
,dlirenåàì[`l m`d -]áéúëc íeMî ¨¦¦§¦

(gkgi xacna)(ízà)EnixY oM'ízà íâznExY ©¤¥¨¦©©¤§©
zaizn (.ak `rivn `aa) minkg eyxce ,'ebe ''d
enk mxez gilyd mby zeaxl `ay ,'mB'©

,glynl gilyd z` aezkd yiwde ,milrad
jl xnelízà äîmkpid minxezdóà ,ìàøNé ¨©¤¦§¨¥©
íëçeìLwx didi mkxeara mxezdìàøNé, §£¤¦§¨¥

gily zeidl leki epi`y iebd z` weqtd hrine
yi df mrhne ,l`xyi xear dnexz yixtdl
,dnexz zxeza `edy s` lry car mb hrnl
iax lr dywe .l`xyi xear mexzl leki epi`

`ed oi` ,oihib zxeza did card m` s`y ,opgei
s` lr dnexz oiprly myke ,gily zeidl ie`x
zeyridl leki epi` dnexz zxez ea zbdepy

gily.
,`xnbd zvxznàì ,éàpé éaø éác éøîàjk ¨§¥§¥©¦©©Ÿ

`l` ,milral gilyd ywid minkg eyxcäî̈
ízàmkpid milrad -úéøa éðamiledn - ©¤§¥§¦

,zeevnd zixaa mz`aeíëçeìL óàminxezd ©§£¤
eidi mkzegilyaúéøa éðaieb wx aezkd hrine , §¥§¦

,zixa oa edixd iprpk car la` zixa oa epi`y
zeidl leki ,envrl dnexz zxeza epyiy oeike

l`xyi xear mexzl gily.jixv hb iabl okle

dyrp epi` oihib zxeza epi`y oeiky mrhl
hbd gily.

dxn`py opgei iax ly ef `xnin d`ian `xnbd

:xg` ote`a
ïéà ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¥

ãáòäiprpkãiî äMà èb ìa÷ì çéìL äNòð ¨¤¤©£¤¨¦©§©¥¥¦¨¦©
,ïéLecé÷å ïéhéb úøBúa BðéàL éôì ,dìòalke ©§¨§¦¤¥§©¦¦§¦¦

zeidl ie`x epi` ,envrl zeyrl ie`x epi`y
,mixg`l gilyeðéðML ét ìò óàå,`ziixaa §©©¦¤¨¦

,ezgty irnay xaerd z` xxgyl dvexdy

dl xne`ezà éøäix`yizCãìåe äçôLdidi £¥©§¦§¨§¨¥
äúéä íà ,ïéøBç ïadgtydäøaeò-] ¤¦¦¨§¨§¨

[zxaernBì äúëæcleiykle ,ezexig z` xaerl ¨§¨
oixeg oa didi.

,`xnbd zl`eyéàîdna opgei iax zpeek dn - ©
epipyy it lr s`e xn`yäøaeò äúéä íà¦¨§¨§¨

,Bì äúëæxexgya dikf ly zekiiyd dn ¨§¨
,da zbdep xexgiy zxez ixd ,hbd zegilyl
oi`y dn ,dxaer xear zekfl dleki jk meyne

ihib zxeza epi` cardy hb zegily ok.ï
,`xnbd daiynàúà ék[ribdyk -]áø ¦¨¨©

øîà ézøz ïðçBé éaø ,øîà äãeäé øa ìàeîL§¥©§¨¨©©¦¨¨©§¥¨©
leqt cary zg`d ,xn` zepey zekld izy -
dilry zxg` dkld cere ,hbd gily zeidl

,''eke epipyy it lr s`e' xn`iax xn` jke

,opgeiíéàøðdãáòäL íéøácgily dyrp ¦§¦§¨¦¤¨¤¤
eèb ìa÷îxexgyBøéáçìoec` ly car `edy §©¥¥©£¥

,xg`àì ìáà ,Bøéáç ìL Baø ãiîgily dyrp ¦¨©¤£¥£¨Ÿ
exagl xexgiy hb lawlBlL Baø ãiî¦©©¤

icky ,mrhde .cg` oec` ly micar mdipyyk
,oec`d zeyxn z`vl hbd jixv exag dkfiy

`vnp hbd oiicre ,epec` cik eci df car la`
oec`d zeyxaøîBì íãà ELçì íàå .xn`i - §¦§¨§¨¨©

dyrp card oi`y zxn` recn ,jpf`a mc` jl

ixd ,eax cin exiagl hb lawl gilyäëìä Bæ£¨¨
äéeðLdgty z` ixd ezgtyl mc` xne`yky , §¨

,oixeg oa jcleeäúéä íàdgtydäøaeò, ¦¨§¨§¨
Bì äúëædgtydy s` lr ,exexgiy z` xaerl ¨§¨

cg` oec`l mikiiy dxaere.Bì øBîàdywnl - ¡
,ef diyew,øácä úà eLøét øBcä éìBãb éðL§¥§¥©¥§¤©¨¨

dkef dgtydy `ziixad zyxtzn mdipy oian
,ezexig z` dxaerlmdeìàeîL áøå àøéæ éaø©¦¥¨§©§¥
ãç ,÷çöé éaø øamdnàä ,øîàef `ziixa ©©¦¦§¨©¨©¨

épî,`id in zhiyzhiy,øîàc ,àéä éaø ©¦©¦¦§¨©
äð÷ ,Bcáò éöç øøçLîälr ,eivg z` card ©§©§¥£¦©§¨¨
,elek z` xxgy `ly s`ãçåmdnøîà- §©¨©

,x`al siqedàäa éaøc àîòè éàîenrh dn - ©©§¨§©¦§¨
ecar ivg xxgyny xaeqy s` lr ,dfa iax ly

,md miteb ipy dxaere dgtyd j` ,dpwøáñ÷̈¨©
,xaeq iax -Cøé øaeò[lbx -],àeä Bnàcg`ke ¨¤¤¦

,`ed dixa`näNòðåxaerd xexgiyéîk §©£¤§¦
äð÷äL¯ dìen`l oec`dz`,äéøáàî ãçà ¤¦§¨¨¤¨¥£¨¤¨

card dpwy ecar ivg xxgynl dnec df okle

envrl eivg:
yi` zy` xizdl zrbepd zecray s` lr
xac oi`e ,micr ipy dxezdn jixv `ypil

xizdl minkg eliwd ,mipyn zegt dexray
zny cirie cg` cr `eaiyk `ypidl dy`
cr elit` xiykdl xaca elwdy s`e .dlra

yng mewn lkn ,car e` dy` elit`e cg`
el`e ,jlra zn xnel zepn`p opi` miyp
enk ,zepey zeaiqn dze` ze`peyd dizeaexw

miyp s`y zycgn epizpyne ,oldl x`aziy
.dhib `iadl zepn`p el`

äðùî
íéLpä óàdpyna epcnly(.fiw zenai)ïðéàL ©©¨¦¤¥¨

dìòa úî øîBì úBðîàðdze` ze`peyy iptn , ¤¡¨©¥©§¨

,dlwlwl zepeekne,xg`l `ypz ozecr ici lry

dlra `eaiykembe epnn mb z`vl jxhvz
,ipyd lradnmewn lknúà àéáäì úBðîàð¤¡¨§¨¦¤

,dhéb`xnbae ,dlwlwl epeekiy miyyeg oi`e ¦¨
:od el`e .zepn`p ote` dfi`a x`eaidúBîç- £¨

.dlra m`dúBîç úáe,dlra zeg` -dúøöå ©£¨§¨¨¨
,dlra ly ztqepd dy`d -dzîáéåzy` - ¦§¦§¨

,dlra ig`dìòa úáe.zxg` dy`n ©©§¨
dpynd zx`anèb ïéa äîmiypd yngy - ©¥¥

`ny miyyeg `le ,dhib `iadl zepn`p elld

,dlwlwl zepeeknäúéîì,dlra zn xnel - §¦¨
zepn`p opi`y.`l`áúkäLaezkd hbd - ¤©§¨

,oci zgzn `veiyçéëBî,mixacd z` eca `ly ¦©
zn` zexaec `l`.

dhéb úà äàéáî dîöò äMàä,ux`l uegn ¨¦¨©§¨§¦¨¤¦¨
éðôáe ázëð éðôa øîBì äëéøö àéäL ãáìáe¦§¨¤¦§¦¨©§¨©¦§©§¨©

,ízçðgily lk enk: ¤§©

àøîâ
ze`peyd miypd yng s`y ,dpyna epipy

`xnbd zl`ey ,dhib z` `iadl zepn`p dze`
,dxizqàéðúäå,`ziixaa epipy ixde -íLk §¨©§¨§¥
ïéàLdze` ze`peyd miypd yngúBðîàð ¤¥¤¡¨

,dhéb àéáäì úBðîàð ïéà Ck ,dìòa úî øîBì©¥©§¨¨¥¤¡¨§¨¦¦¨
zepn`py dpyna xn`p recne.

,`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,óñBé áø øîà̈©©¥Ÿ©§¨¨
xaecn ,zepn`p ody epipyy ,epizpyna -

hbd z` dlaiwyk,õøàaeïàk`ziixaa - ¨¨¤¨
hbd dlaiwy xaecn ,oze` zlqetyõeça§

,õøàìl`xyi ux`l e`iadl gily ziyrpe. ¨¨¤
hbd z` dlaiw m`y ,`xnbd zx`ane,õøàä¨¤

dãéc døeaécà åàìclr `ly -dzxin` §¨©¦¨¦¨
mzgp iptae azkp ipta zxne`yïðéëîñ à÷-] ¨©§¦¨

,[mikneq ep`àðîéäîzpn`p -.dlaiw m` la` §¥§¨
hbd z`,õøàì õeçae`iadl gily ziyrpe §¨¨¤

,l`xyi ux`ldãéc døeaécàcdxeaic lry - §©¦¨¦¨
mzgp iptae azkp ipta zxne`yïðéëîñ à÷, ¨©§¦¨

àðîéäî àìzpn`p dpi` -. Ÿ§¥§¨
,sqei ax lr `xnbd dywnéiaà déì øîàaxl ¨©¥©©¥

,sqeiàøazñî àëtéà äaøcàzpzep zrcd - ©§©¨¦§¨¦§©§¨
hb zlawndy ,jtidl xnelõøàa,l`xyi ¨¨¤

,mzgp iptae azkp ipta zxne` dpi`yéúà éàc§¦¨¥
d [`eai m`y -]ìòaeøòøòî,hbd zexyk lr ©©§©§¥
déa ïðéçbLîhbdy iptn ,eixacl miyyeg - ©§§¦¨¥
,miiewn epi`à÷ àìe÷ì÷ì øîéîì àkéàc§¦¨§¥©§¦§¨¨

äðåeëéîlwlwl zpeekzn `idy xnel yi - ¦©§¨
,xg`l `ypiz jk ici lry ,hbd z`ada dze`
,on`p `di hbd lr xrxrie lrad `eaiyke

okl ,dfne dfn dy`d `vzeàðîéäî àì- Ÿ§¥§¨
`ziixad dxaic df ote`ae ,zpn`p dpi`.la`

hb miypd yngn zg` dlaiw m`õøàì äöeça§¨¨¨¤
iptae azkp ipta zxne`e ,ux`l e`iadl ick

,mzgpéúà éàc[`eai m`y -]ìòaeàì øòøòî §¦¨¥©©§©§¥Ÿ
déa ïðéçbLîoeikn ,exerxrl yegp `l - ©§§¦¨¥

enk gilyd zxin` lirezy minkg epwizy
lr xrxrl on`p lrad `di `le ,micr ly meiw

,hbdmeyne ,dy`d z` zlwlwn dpi`y `vnp

jkàðîéäîepizpyn dxaic df ote`ae ,zpn`p - §¥§¨
ozegily dxiykdy.

המשך בעמוד חצ
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úàaL íB÷nîezpn`py zcnly mewnn - ¦¨¤¨¨
,miyp yng oicn epiid ,dhib `iadl dy`d

,sqep xac cnlp mynïläì äîyng oze`a - ©§©¨
,miypúBëéøöodázëð eðéðôa eøîàiL §¦¤Ÿ§§¨¥¦§©

àéä óà ,ízçð eðéðôáednvr dy`d - §¨¥¤§©©¦
ux`l uegn dhib d`iandøîàzL äëéøö§¦¨¤Ÿ©
ízçð éðôáe ázëð éðôaiia`k di`x o`kn . §¨©¦§©§¨©¤§©

zexyk miypd yngy dpynd z` cinrnd
ef `ziixaa epcnl ixdy ,ux`l uegn hb `iadl

gily lk oick miypd yng oicy.
à÷éc énð ïéúéðúî éMà áø øîàmb - ¨©©©¦©§¦¦©¦©§¨

,iia`k wiecn epizpynndîöò äMàä éðz÷c§¨¨¥¨¦¨©§¨
'eëå øîBì äëéøö àäzL ãáìáe dhéb äàéáî§¦¨¦¨¦§¨¤§¥§¦¨©

mzgp iptae azkp iptadpéî òîL ,dpyndy §©¦¨
ux`l ux`l uegn dhib d`iana dxaic
,`yixa dpynd dxiykd dfk ote`ae ,l`xyi

.iia`ke ,miypd yng ly ozegily z`
`xnbd dywnóñBé áøåixac x`ai cvik §©¥

y okzi ji` ,dpyndõøàì äöeça àôéñå àLéø¥¨§¥¨§¨¨¨¤
eõøàa àúòéöîzncewd dpynd ef `yix - §¦£¨¨¨¤

yxgn ueg hbd z` `iadl mixyk lkd ,(.bk)
,leqt `neqy `xnbd dx`iae ,`neqe ohw dhey

xnel leki epi`e ux`l uegn hb `iany iptn
epizpyn ly `tiqa s`e .mzgp iptae azkp ipta
cinrd ji`e ,ux`l uegn dhib d`iana xaecn

,miyp yng oica ,dpynd rvn` z` sqei ax
l`xyi ux`a `ad hba xaecny.

,`xnbd zvxznïéàz` cinri `ed jk ok` - ¦
,dpyndõøàì õeça àôéñå àLéøeàúòéöî ¥¨§¥¨§¨¨¤§¦£¨
õøàaixacn gken xacd ,wgec `edy s` lr ¨¨¤

,dpyndéànî,ok gken okidn -éðz÷cî ¦©¦§¨¨¥
dpynaäîweligdäúéîì èb ïéayngy - ¨¥¥§¦¨

zepn`pe ,dlra zn xnel zepn`p opi` miypd
iptn ,dhib `iadlçéëBî áúkäLep` oi`y - ¤©§¨¦©

,dciay [hbd - ] azkd lr m` ik odilr mikneq
'giken azkdy' dpynd dazky dnneàìå§Ÿ

'çéëBî äôe áúkäL' éðz÷hbdy sqei ax cnl , ¨¨¥¤©§¨¤¦©
did m`e ,ozecrl miwwfp ep` oi`e giken ecal

jixv did ,ux`l uegn hb ze`iana xaecn
,gikend `ed gilyd xeaic mr cgi hbdy xnel
l`xyi ux`a xaecny rnyn jgxk lr `l`

mzgp iptae azkp ipta zxin` jixv oi`e:
dpyna epipy'eëå äàéáî dîöò äMàädhib ¨¦¨©§¨§¦¨§

iptae azkp ipta xnel dkixv `dzy calae

mzgp:
hb d`iany dy`d dn iptn ,`xnbd zl`ey

ixde ,jk xnel dkixv dnvr lyéèî ékî äMà¦¨¦¦¨¥
dãéì dhébdlra cin dcil hbd ribny onfn - ¦¨§¨¨

dì äLøbéàd`iany hbde ,`id zyxebn - ¦¨§¨¨
iptne .`nlra di`xl `l` oiyexibl epi` epiptl

dpi` `id ixde ,azkp ipta xnel dekixvd dn
lrad ly dgily.
`xnbd zayiinàðeä áø øîà ,zxacn dpynd ¨©©¨

øîBàae df hb ikiled dy`l lradéLøbúz àì §¥Ÿ¦§¨§¦
éðBìt ïéc úéa éðôa àlà Ba.l`xyi ux`ay ¤¨¦§¥¥¦§¦

gily zeidl dzpnzp dy`dy `xnbd dpiane

.ea yxbzz mye ,l`xyi ux`l hbd jiledl
cin hbd zlawa dyxbzp `le gily `idy oeike
dpzdy itk oicd zial ribzyk okl ,lrad

mzgp iptae azkp ipta xnel zaiig ,dnir.
ixd ,`xnbd dywníúä àéèî ék óBñ óBñ- ¦©§¨¨¨

ixd oic zial dribdykda äLøbéàxxaed - ¦¨§¨¨
uega dlra cin hbd zlaw onfn `id zyxebny
dl xn`y dnae ,e`pz dniiw `id ixdy ,ux`l
dpnn `ed oi` ipelt oic ziaa `l` iyxbzz l`

llk dkled gilyl dze`.
,`xnbd zvxznçBðî øa àðeä áø øîà àlà¤¨¨©©¨©¨©

à÷éà áøc déøa àçà áøc déîMîdpynd ¦§¥§©©¨§¥§©¦¨
zxacndì øîàchbd xqenyk dy`l lrad §¨©¨

mid zpicna dcilíúä úéèî ékxy`k - ¦¨¦¨¨
,l`xyi ux`l iribzdéì÷Lå àòøàà déçðúà©§§¥©©§¨§©§¥

eze` ilh okn xg`le rwxwd lr hbd igipd -
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iptA zxnF` Dpi` `Ow `pWilaC oFW`x¦¦§¦§¨©¨¥¨¤¤§¨©
lM 'taC b"r` EPlAwYW drWA `N` aYkp¦§©¤¨§¨¨¤§©§¤¦§¨

hBd(.hk sc onwl)KixSW rnWn `YkEC lkaE ©¥§¨§¨©§©¤¨¦
`OW gilXd cIn `vFi hBdW drWA xnFl©§¨¨¤©¥¥¦©©¨¦©¤¨
:ith sicr oiWExiB zrWA xnFl dlFkIW `kd̈¨¤§¨©¦§©¥¦¨¦§¥

éðL àéánä Cìò ïøãä©§¨£¨©¥¦¥¦

ìk.'Ek oixwn mixtFq lFw rnWe .hBd ¨©¥§¨©§¦©§¦
opiwqr cOlzdl miiEUrd mixtFqA§§¦¨£¦§¦§©¥©§¦¨
`Ow wxRA c"nl 'it`e `xnBA opixn`cM¦§©§¦¨©§¨¨©£¦§§¤¤©¨

oiaExirC(.bi sc)on Dl oiwgFn dhFq zNibnC §¥¦¦§¦©¨£¦¨¦
cOlzdl dxFze DnWl opiraC b"r` dxFYd©¨¦§¦¨¦§¨§¨§¦§©¥
dcFn hB oiprl mzd xn`cM `ciar£¦¨¦§¨©¨¨§¦§©¥¤

ipW 'tA opiWxRcM(.k sc lirl)iOp dxFY xtqe ¦§©§¦¨§¥¦§¥¤¨©¦
:ipW 'tA opilqRøúéz` Wxbl azM oMin ©§¦¨§¥¦¨¥¦¥¨©§¨¥¤

mWl `NW aYkPW df `l Wxtn 'nBA .'Ek FYW ¦̀§©§¨§¨¥Ÿ¤¤¦§©¤Ÿ§¥
ikdl oiWExiB mWl aYkPW df s` `N` oiWExiB¥¦¤¨©¤¤¦§©§¥¥¦§¨¦
`kd ipzinl KiIW ikide z"`e oMin xzi `pŸ¨¨¥¦¥§§¥¥©¨§¦§¥¨¨
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ieWnhBd lM 'tA xn`cM gilW(:hk sc onwl)iAB ©§¥¨¦©¦§¨©§¨©¥©¥

Diadi Dil xn`e Edziacl `HiB xcWC `Edd©§¨©¦¨¦§¦§§¨©¥©£¥
iAx aizi DigMW` `le `z` inEipn xA `A`l§©¨©¦§¦¨¨§Ÿ©§¨¥¨¦©¦
KNin xFqn Dil Exn` Eda` 'xe `pipg 'xe wgvi¦§¨§£¦¨§£¨¨§¥§¦¨
oYip `NW gilW `de `xtq ax Edl xn` oOw©¨¨©§©©§¨§¨¨¦©¤Ÿ¦©
`NW oeikC xiRW KixR mzdC l"ie `Ed oiWExibl§¥¦§§¨¨¨¦©¦§¥¨¤Ÿ
Fl xn`W FnM `N` zFUrl Fl oi` oiWExibl oYip¦©§¥¦¥©£¤¨§¤¨©
ixd `kd la` inEipn xA `A`l FpYil lrAd©©©¦§§©¨©¦§¦£¨¨¨£¥

:dklFdl gilW zFUrl Dl dEv lrAd©©©¦¨¨©£¨¦©§¨¨
øîéàDniY zvw .aYkp iptA `piC iA iOw ¥©©¥¥¦¨§¨©¦§©§¨¥©

i`O`e oiC ziA iN dnE `id iN dn©¦¦©¦¥¦§©©
oFWNn wElg df oFWl `OWe `"a`e xn`ẅ¨©§§¤¨¨¤¨¦¨
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i`dC oiWExB mWl aYkPW miWp iYW Fl§¥¨¦¤¦§©§¥¥¦§©
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.'eë Løâì áúk éðz÷c àLéøzFnW s`W ¥¨§¨¨¥¨©§¨¥¤©§
aYkPW oFW`x `d iOp wECiY oieW milrAd©§¨¦¨¦¦©¦¨¦¤¦§©
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øîà ïkéî øúé äpèwä úà Ba Løâé àì äìBãbä úà¤©§¨Ÿ§¨¥¤©§©¨¨¥¦¥¨©

a Løâì ìeñt Løâà äöøàL Bæéàì áBúk øìálì:B ©©§¨§§¥¤¤§¤£¨¥¨§¨¥

àøîâàLéø àlàå 'eëå Cìîðå BzLà úà Løâì áúk̈©§¨¥¤¦§§¦§©§§¤¨¥¨

ïðé÷ñò ãnìúäì ïééeNòä ïéøôBña àtt áø øîà éàîa§©¨©©¨¨§§¦¨£¦§¦§©¥©§¦¨
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ì àlL ázëpL äæ àì ìàòîLéäæ óà àlà ïéLeøéb íeL ¦§¨¥Ÿ¤¤¦§©¤Ÿ§¥¦¤¨©¤

ì ázëpLì àlL ázëpL äæ àìå ìeñt ïéLeøéb íeLíeL ¤¦§©§¥¦¨§Ÿ¤¤¦§©¤Ÿ§

ì ázëpL äæ óà àlà déãéc ïéLeøébdéãéc ïéLeøéb íeL ¥¦¦¥¤¨©¤¤¦§©§¥¦¦¥

ì ázëð àlL äæ àìå ìeñtäæ óà àlà àä ïéLeøéb íeL ¨§Ÿ¤¤Ÿ¦§©§¥¦¨¤¨©¤
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eäéà àìc éàä éèeòîì àðéîà äåä áúëå àðîçø áúk̈©©£¨¨§¨©£¨£¦¨§©¥©§Ÿ¦
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øîà àéä øæòìà éaøå äøéñî éãòa énð àëä àéä øæòìà¤§¨¨¦¨¨©¦§¥¥§¦¨§©¦¤§¨¨¦¨©

øîà ìàeîLe ïBLàøä ïî õeç äpeäëa ïéìñBt ïlek áø©¨§¦¦§¨¦¨¦§¥¨©

øîàc déîòèì ìàeîL àãæàå ìñBt énð ïBLàø óà©¦©¦¥§¨§¨§¥§©§¥§¨©

ìñBôe ìeñt ìeñt èb íéîëç eðML íB÷î ìk ìàeîL§¥¨¨¤¨£¨¦¥¨¨¥

éøîà àáøòîa ïéçàä ïî dzìñBôe äìeñt äìeñt äöéìç£¦¨§¨§¨©§¨¦¨©¦§©£¨¨¨§¥
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,llk oiyexib myl `ly azkpy hb wx `le

`l` ,leqt,ïkéî øúém` s`áúkhb xteqd ¨¥¦¥¨©
ick lrad ly eieeivaBzLà úà Løâìly §¨¥¤¦§

deevndCìîðå ,hxgzp -dvex epi`e lrad §¦§©
jk xg`e ,dyxblBøéò ïa Bàöîz` ybt - §¨¤¦

xir dze`n mc` ,lradEîLk éîL Bì øîàå§¨©§¦§¦§
EzLà íLk ézLà íLåick hbd z` il oze §¥¦§¦§¥¦§§
hbd ,izy` z` ea yxb`yBa Løâì ìeñtoeik , ¨§¨¥

.el` dy`e yi` myl azkp `ly
mc` ly oiyexib myl `ly azkpy hb wx `le

`l` ,leqt ,df,ïkéî øúéazkp hbd m` s` ¨¥¦¥
m` okle ,leqt ,ef dy` myl `l j` lrad myl

Bì eéälralúBåL ïäéúBîLe íéLð ézL- ¨§¥¨¦§¥¤¨
,deey odia` mye onyyäìBãbä úà Løâì áúk̈©§¨¥¤©§¨

äpèwä úà Ba Løâé àì-hbd z` azk m` Ÿ§¨¥¤©§©¨
yxbl leki epi` ,odn zg` z` ea yxbl liaya

.dliaya azkp `l hbdy iptn ,dipyd z` ea
:sqep yecig zxne` dpynd

ïkéî øúé,øîàlradøìálì[xteql-]áBúk ¨¥¦¥¨©©©§¨§
e hb iliayaLøâà äöøàL Bæéàìea yxb` - §¥¤¤§¤£¨¥

,dvx`y izeyp izyn zg` z`Ba Løâì ìeñẗ§¨¥
-,eizeypn zg` s` df hba yxbl leki epi`

dzid inl reci `l daizkd zryay meyn
rxtnl xacd xxaed mixne` `le ,ezpeek
azkp dnyle dilr ezrc dzid daizk zryay

hbd:

àøîâ
,dpyna epipyCìîðå BzLà úà Løâì áúk̈©§¨¥¤¦§§¦§©

,'eëå:xaecn ote` dfi`a zx`an `xnbd §
,`xnbd dywnéàîa àLéø àlàåote` dfi`a - §¤¨¥¨§©

xaer didy ,dpynd ly oey`xd oica xaecn
hb gqep mi`ixwn mixteq lew rnye weya

i`ce ,zipelt z` yxbn ipelt yi` ea aezky
,lrad liaya hbd z` azk xteqdy xaecn
dxwnd enk df ixd ok m` ,hxgzd `ede

ezy` z` yxbl azk' ,dpynd ly ipyd
.df oic zltek dpynd recne ,'jlnpe

,`xnbdzvxzn,àtt áø øîàoey`xd dxwnd ¨©©¨¨
dpynd lyïðé÷ñò ãnìúäì ïééeNòä ïéøôBña§§¦¨£¦§¦§©¥©§¦¨

-ick hbd z` mnvrl eazk mixteqdy xaecn
.llk oiyexib myl `le ,oihib miazek ji` cenll

:`tt ax ly exe`iak giken iy` ax
énð à÷éc éMà áø øîà-wcwecn df uexiz ¨©©©¦©§¨©¦

,dpynd oeyln,ïéø÷î ïéøôBñ éðz÷cxnelk §¨¨¥§¦©§¦
mi`ixwn mixteq rnyyïéøôBñ éðz÷ àìå§Ÿ¨¨¥§¦

ïéàøB÷xteqdy micinlza xaecny rnyne , §¦
ji` mcnll ick hb ly gqep mdl `ixwn

`xnbd zniiqn .oihib miazekdpéî òîL-ok` §©¦¨
.dpyna hytd `ed jky gken

:dpyna oic lkay yecigd z` zx`an `xnbd

,`xnbd zl`eyïkéî øúé éàî-yecig dfi` ©¨¥¦¥
oicdn xzei dpynd ly mipicdn cg` lka sqep

.eiptly

yecigd x`azi day `ziixa `xnbd d`ian
.dpyndn oic lkaìàòîLé éaø éác àðz- ¨¨§¥©¦¦§¨¥

,l`rnyi iax ly eyxcn zian mkg dpyàìŸ
hb wxì àlL ázëpL äæ,ïéLeøéb íeLxnelk ¤¤¦§©¤Ÿ§¥¦

mixteq lew rnyy dpyna oey`xd oica wx `l
myl azkp `ly meyn leqt hbd ,hb mi`ixwn

,cnlzdl ick `l` llk oiyexibäæ óà àlà- ¤¨©¤

dpyna ipyd ote`dázëpLhbdìïéLeøéb íeL ¤¦§©§¥¦
hxgzd lrady `l`,mbìeñtxg` oi`e , ¨

hbdy iptn ,df hba ynzydl leki enyk enyy
.xg` yi` myl azkpàlL ázëpL äæ àìå§Ÿ¤¤¦§©¤Ÿ

ì,déãéc ïéLeøéb íeL`ly hb wx `l xnelk §¥¦¦¥
,leqt lrad myl azkpäæ óà àlàazky ¤¨©¤

s` ,eiyp izyn zg` z` yxblì ázëpLíeL ¤¦§©§
ìeñt déãéc ïéLeøéb,dipyd z` ea yxbln ¥¦¦¥¨

.ef myl azkp `le li`edázëð àlL äæ àìå§Ÿ¤¤Ÿ¦§©
ì,àä ïéLeøéb íeLazkp `ly hb wx `l xnelk §¥¦¨

,dlecbd myl `l` dphwd mylóà àlàhbäæ ¤¨©¤
ì ázëpLàä ïéLeøéb íeLefi` myl azkpy - ¤¦§©§¥¦¨

,yxbl dvxiy eiypnìeñtxacd oi`y meyn , ¨
.azek `ed dy` efi` myl daizk zrya xexa

,`xnbd zl`eyàîòè éàî-mrhd dn ©©§¨
,`xnbd daiyn .mileqt el` oihiby xewnde

azke (` ck mixac) weqtdn micnlp el` mipic§¨©
,micnl ep` jke ,DciA ozpe zzixM xtq Dléà ¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨¦

¯ áúkwx aezk did eli`úeúéøk øôñ ïúðå' ¨©§¨©¥¤§¦
àðéîà äåä ,'äãéa-`ay xne` iziidéèeòîì §¨¨£¨£¦¨§©¥

éàäì ãéáò àìc àn÷ Cúeúéøk íeL-hrnl ¥©¨§Ÿ¨¦§§¦
myl azkp `l hbdy oey`xd ote`d z`

,llk oiyexibìáày ipyd ote`aLøâì áúk £¨¨©§¨¥
Cìîðå BzLà úà,ì ãéáòc¯ úeúéøk íeLhbd ¤¦§§¦§©§¨¦§§¦

,oiyexib myl azkpøLk àîéà-xne` iziid ¥¨¨¥
,xyk hbdyokl'áúëå' àðîçø áúkepcnll - ¨©©£¨¨§¨©

.hbd z` aezki lrad `wecy
oke'áúëå' àðîçø áúk éà-aezk did eli` ¦¨©©£¨¨§¨©

,'azke'àðéîà äåä-`ay xne` iziidéèeòîì £¨£¦¨§©¥
dì áéúk à÷ eäéà àìc éàä-z` hrnl ©§Ÿ¦¨¨¦¨

xg` `l` hbd z` azk lrad `ly ipyd ote`d

,jlnpeìáày iyilyd ote`aíéLð ézL Bì Lé £¨¥§¥¨¦
,eizeyp izyn zg`l hbd z` azkeà÷ eäéàc§¦¨

dì áéúk-hbd z` azk `edyøLk àîéà ,- ¨¦¨¥¨¨¥
okl ,xyk hbdy xne` iziid,'dì' àðîçø áúk̈©©£¨¨¨

aezk didiy jixvy miyxeceìdîLmyl - ¦§¨
.zyxbznd dy`d

`xnbd zl`eyéì änì àôéñå ,-yecigd dn §¥¨¨¨¦
mipica epcnl xak ixd ,dpyna oexg`d dxwna
yi`d myl hbd z` aezkl jixvy mincewd

,`xnbd daiyn .dy`deïì òîLî à÷ àä- ¨¨©§©¨
epcnll `a `pzd,äøéøa ïéàcoi` ,xnelk §¥§¥¨

`ed in z` hilgd lrady xg`ly mixne`
azkp dnyly rxtnl xxazn ,yxbl dvex

s` ezpeek dzid hbd zaizk zrya `l` ,hbd
zyxbznd myl azkp `le ,dipyl:

,dpyna epipyúà Løâì áúkezy`äìBãbä ¨©§¨¥¤©§¨
äpèwä úà Ba Løâé àìmieey odizenyy s`e ,: Ÿ§¨¥¤©§©¨

,`xnbd zwiicnLøâî éöî àìc àeä äpè÷§©¨§Ÿ¨¥§¨¥
déa-hba yxbl leki epi` dipyd z` `weec ¥
,dfdéa Løâî éöî äìBãb àä-z` la` ¨§¨¨¥§¨¥¥

.yxbl leki hbd azkp dnyly dpey`xd
úøîBà úàæ ,àáø øîàcenll yi o`kn - ¨©¨¨Ÿ¤¤

y¯ úçà øéòa ïéøcä ïBòîL ïa óñBé éðLipy §¥¥¤¦§©¨¦§¦©©
mnye zg` xira mixby miyp`mzea` mye

deyíéøçà ìò áBç øèL ïéàéöBî ,-mileki ¦¦§©©£¥¦
leki deld oi`e ,xhya mixg`n aeg reazl
`l ,xhyd z` wifgny oerny oa sqeil oerhl
ixdy .ipyd oerny oa sqein `l` iziel jnn

,hba yxbzdl dleki dy`y x`ean epizpyna
`id dlekie ,dnyk dnyy dy` cer yiy s`e

z` dwifgn `idy oeiky ,df hb it lr `ypidl

.eze` dlaiw `idy xazqn hbd
éiaà déì øîà,`axläzòî àlà-weic m` ¨©¥©©¥¤¨¥©¨
a s` ,oekp dfàLéødpyna ipyd dxwna - ¥¨

éðz÷coa e`vne jlnpe ezy` z` yxbl azk' §¨¨¥
el xn`e exirEîLk éîLmyk izy` mye §¦§¦§

jzy`,'Ba Løâì ìeñtwiicp `nyàeä éðL ¨§¨¥¥¦
déa Løâî éöî àìc-leki epi` ipyd `weec §Ÿ¨¥§¨¥¥

df hba yxbldéa Løâî éöî ïBLàø àä- ¨¦¨¥§¨¥¥
leki jlnpe envrl df hb azky oey`xd la`

,df hba yxble ea xefglïðéøîà àäåixd - §¨©§¦¨
(.arw) `xza `aaa yxetn epipyøçà àìå'§Ÿ©¥
'áBç øèL ïäéìò àéöBäì ìBëé-ipy ,xnelk ¨§¦£¥¤§©

mileki md wx ,zg` xira mixby oerny oa sqei
mpi` mixg` la` ,mixg` lr aeg xhy `ivedl
lky iptn ,mdilr aeg xhy `ivedl mileki

oa sqei `l` del `ed `ly xnel leki cg`
azk `ed `ly yeygl yi o`k mbe ,ipyd oerny
xg` oerny oa sqei `l` ef ezy`l hbd z`

ef ez`vne ekilyde jlnpe ezy` z` yxbl azk
.yxbzdl dvexyøîéîì Cì úéà éàî àlà- ¤¨©¦¨§¥©
,uxzl jl yi dnäøéñî éãòalekiy mrhd - §¥¥§¦¨

dl xqeny xaecny meyn `ed ezy` z` yxbl
,dze`e eze` mixikny micr ipta hbd z`

åzrckàéä øæòìà éaømd dxiqn icry §©¦¤§¨¨¦
zexyky jxev oi`e dy`de yi`d oia mizxekd

ok m`e ,micrd znizga zgken `dz hbdàëä̈¨
énð-xaecny xn`p iyilyd dxwna o`k mb ©¦

hbd z` dl xqnyaå äøéñî éãòazrckéaø §¥¥§¦¨§©¦
àéä øæòìà`l m` la` .izxk dxiqn icry ¤§¨¨¦

yeygl yi ok` ,micr ipta hbd z` dl xqn

efe dpnn ltpe dipyd ezy` lv` did hbd `ny
ipy oiprl o`kn gikedl oi` `linne ,ez`vn

.oerny oa sqei

zaygp m` dpynd ipic lka dpc `xnbd
:dpedkl lqtzy oiprl dyexbk dy`d

äpeäëa ïéìñBt ïlek ,áø øîàmixwnd lka - ¨©©¨§¦¦§¨
,mixg`l `ypidl dxizn hbd oi`y s` dpyna

oicn eilr zlqtp `id odk dlra m` mewn lkn
,hbd gix meyn ,dyexbïBLàøä ïî õeç-ueg ¦¨¦

myl azkp `l hbdy dpyna oey`xd dxwndn

.hbd gix elit` ea oi`e llk oiyexibìàeîLe§¥
ìñBt énð ïBLàø óà øîà-dxwna mb ¨©©¦©¦¥

lqet ,cnlzdl ick azkpy hb epiidc ,oey`xd

aygp `ed s`y oeik ,dpedkl dy`d z` `ed
.hbd gixdéîòèì ìàeîL àãæàå-l`eny §¨§¨§¥§©§¥

,ezhiyl dfa jledíB÷î ìk ,ìàeîL øîàc§¨©§¥¨¨
ìeñt èb íéîëç eðML-exn`y mewn lk ¤¨£¨¦¥¨

hbdy mzpeek ,leqt hbdy minkgìeñtoiprl ¨
mle` ,xg`l `ypdl dleki dpi`yìñBôez` ¥

minkg exn`y mewn lk oke .dpedkl dy`d
,äìeñt äöéìçok` dvilgdäìeñtdpi`e £¦¨§¨§¨

mle` ,weyl `ypdl dzxiznïî dzìñBôe©§¨¦
ïéçàä-oeik ,dze` maiil mig`d lr xq`p ¨©¦

.dvilg dyrn da dyrpy
øæòìà éaøc déîMî éøîà àáøòîa-ux`a §©£¨¨¨§¥¦§¥§©¦¤§¨¨

xfrl` iax mya exn` l`xyiäìéìå ìàîN- §Ÿ§©§¨
odizy ,dlila e` l`ny lbxa dzyrpy dvilg

úBìñBôe úBìeñt,weyl dze` zexizn opi` - §§
mpi`y mig`d x`y lr dze` zelqet mle`

mileki.dze` maiil
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,llk oiyexib myl `ly azkpy hb wx `le

`l` ,leqt,ïkéî øúém` s`áúkhb xteqd ¨¥¦¥¨©
ick lrad ly eieeivaBzLà úà Løâìly §¨¥¤¦§

deevndCìîðå ,hxgzp -dvex epi`e lrad §¦§©
jk xg`e ,dyxblBøéò ïa Bàöîz` ybt - §¨¤¦

xir dze`n mc` ,lradEîLk éîL Bì øîàå§¨©§¦§¦§
EzLà íLk ézLà íLåick hbd z` il oze §¥¦§¦§¥¦§§
hbd ,izy` z` ea yxb`yBa Løâì ìeñtoeik , ¨§¨¥

.el` dy`e yi` myl azkp `ly
mc` ly oiyexib myl `ly azkpy hb wx `le

`l` ,leqt ,df,ïkéî øúéazkp hbd m` s` ¨¥¦¥
m` okle ,leqt ,ef dy` myl `l j` lrad myl

Bì eéälralúBåL ïäéúBîLe íéLð ézL- ¨§¥¨¦§¥¤¨
,deey odia` mye onyyäìBãbä úà Løâì áúk̈©§¨¥¤©§¨

äpèwä úà Ba Løâé àì-hbd z` azk m` Ÿ§¨¥¤©§©¨
yxbl leki epi` ,odn zg` z` ea yxbl liaya

.dliaya azkp `l hbdy iptn ,dipyd z` ea
:sqep yecig zxne` dpynd

ïkéî øúé,øîàlradøìálì[xteql-]áBúk ¨¥¦¥¨©©©§¨§
e hb iliayaLøâà äöøàL Bæéàìea yxb` - §¥¤¤§¤£¨¥

,dvx`y izeyp izyn zg` z`Ba Løâì ìeñẗ§¨¥
-,eizeypn zg` s` df hba yxbl leki epi`

dzid inl reci `l daizkd zryay meyn
rxtnl xacd xxaed mixne` `le ,ezpeek
azkp dnyle dilr ezrc dzid daizk zryay

hbd:

àøîâ
,dpyna epipyCìîðå BzLà úà Løâì áúk̈©§¨¥¤¦§§¦§©

,'eëå:xaecn ote` dfi`a zx`an `xnbd §
,`xnbd dywnéàîa àLéø àlàåote` dfi`a - §¤¨¥¨§©

xaer didy ,dpynd ly oey`xd oica xaecn
hb gqep mi`ixwn mixteq lew rnye weya

i`ce ,zipelt z` yxbn ipelt yi` ea aezky
,lrad liaya hbd z` azk xteqdy xaecn
dxwnd enk df ixd ok m` ,hxgzd `ede

ezy` z` yxbl azk' ,dpynd ly ipyd
.df oic zltek dpynd recne ,'jlnpe

,`xnbdzvxzn,àtt áø øîàoey`xd dxwnd ¨©©¨¨
dpynd lyïðé÷ñò ãnìúäì ïééeNòä ïéøôBña§§¦¨£¦§¦§©¥©§¦¨

-ick hbd z` mnvrl eazk mixteqdy xaecn
.llk oiyexib myl `le ,oihib miazek ji` cenll

:`tt ax ly exe`iak giken iy` ax
énð à÷éc éMà áø øîà-wcwecn df uexiz ¨©©©¦©§¨©¦

,dpynd oeyln,ïéø÷î ïéøôBñ éðz÷cxnelk §¨¨¥§¦©§¦
mi`ixwn mixteq rnyyïéøôBñ éðz÷ àìå§Ÿ¨¨¥§¦

ïéàøB÷xteqdy micinlza xaecny rnyne , §¦
ji` mcnll ick hb ly gqep mdl `ixwn

`xnbd zniiqn .oihib miazekdpéî òîL-ok` §©¦¨
.dpyna hytd `ed jky gken

:dpyna oic lkay yecigd z` zx`an `xnbd

,`xnbd zl`eyïkéî øúé éàî-yecig dfi` ©¨¥¦¥
oicdn xzei dpynd ly mipicdn cg` lka sqep

.eiptly

yecigd x`azi day `ziixa `xnbd d`ian
.dpyndn oic lkaìàòîLé éaø éác àðz- ¨¨§¥©¦¦§¨¥

,l`rnyi iax ly eyxcn zian mkg dpyàìŸ
hb wxì àlL ázëpL äæ,ïéLeøéb íeLxnelk ¤¤¦§©¤Ÿ§¥¦

mixteq lew rnyy dpyna oey`xd oica wx `l
myl azkp `ly meyn leqt hbd ,hb mi`ixwn

,cnlzdl ick `l` llk oiyexibäæ óà àlà- ¤¨©¤

dpyna ipyd ote`dázëpLhbdìïéLeøéb íeL ¤¦§©§¥¦
hxgzd lrady `l`,mbìeñtxg` oi`e , ¨

hbdy iptn ,df hba ynzydl leki enyk enyy
.xg` yi` myl azkpàlL ázëpL äæ àìå§Ÿ¤¤¦§©¤Ÿ

ì,déãéc ïéLeøéb íeL`ly hb wx `l xnelk §¥¦¦¥
,leqt lrad myl azkpäæ óà àlàazky ¤¨©¤

s` ,eiyp izyn zg` z` yxblì ázëpLíeL ¤¦§©§
ìeñt déãéc ïéLeøéb,dipyd z` ea yxbln ¥¦¦¥¨

.ef myl azkp `le li`edázëð àlL äæ àìå§Ÿ¤¤Ÿ¦§©
ì,àä ïéLeøéb íeLazkp `ly hb wx `l xnelk §¥¦¨

,dlecbd myl `l` dphwd mylóà àlàhbäæ ¤¨©¤
ì ázëpLàä ïéLeøéb íeLefi` myl azkpy - ¤¦§©§¥¦¨

,yxbl dvxiy eiypnìeñtxacd oi`y meyn , ¨
.azek `ed dy` efi` myl daizk zrya xexa

,`xnbd zl`eyàîòè éàî-mrhd dn ©©§¨
,`xnbd daiyn .mileqt el` oihiby xewnde

azke (` ck mixac) weqtdn micnlp el` mipic§¨©
,micnl ep` jke ,DciA ozpe zzixM xtq Dléà ¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨¦

¯ áúkwx aezk did eli`úeúéøk øôñ ïúðå' ¨©§¨©¥¤§¦
àðéîà äåä ,'äãéa-`ay xne` iziidéèeòîì §¨¨£¨£¦¨§©¥

éàäì ãéáò àìc àn÷ Cúeúéøk íeL-hrnl ¥©¨§Ÿ¨¦§§¦
myl azkp `l hbdy oey`xd ote`d z`

,llk oiyexibìáày ipyd ote`aLøâì áúk £¨¨©§¨¥
Cìîðå BzLà úà,ì ãéáòc¯ úeúéøk íeLhbd ¤¦§§¦§©§¨¦§§¦

,oiyexib myl azkpøLk àîéà-xne` iziid ¥¨¨¥
,xyk hbdyokl'áúëå' àðîçø áúkepcnll - ¨©©£¨¨§¨©

.hbd z` aezki lrad `wecy
oke'áúëå' àðîçø áúk éà-aezk did eli` ¦¨©©£¨¨§¨©

,'azke'àðéîà äåä-`ay xne` iziidéèeòîì £¨£¦¨§©¥
dì áéúk à÷ eäéà àìc éàä-z` hrnl ©§Ÿ¦¨¨¦¨

xg` `l` hbd z` azk lrad `ly ipyd ote`d

,jlnpeìáày iyilyd ote`aíéLð ézL Bì Lé £¨¥§¥¨¦
,eizeyp izyn zg`l hbd z` azkeà÷ eäéàc§¦¨

dì áéúk-hbd z` azk `edyøLk àîéà ,- ¨¦¨¥¨¨¥
okl ,xyk hbdy xne` iziid,'dì' àðîçø áúk̈©©£¨¨¨

aezk didiy jixvy miyxeceìdîLmyl - ¦§¨
.zyxbznd dy`d

`xnbd zl`eyéì änì àôéñå ,-yecigd dn §¥¨¨¨¦
mipica epcnl xak ixd ,dpyna oexg`d dxwna
yi`d myl hbd z` aezkl jixvy mincewd

,`xnbd daiyn .dy`deïì òîLî à÷ àä- ¨¨©§©¨
epcnll `a `pzd,äøéøa ïéàcoi` ,xnelk §¥§¥¨

`ed in z` hilgd lrady xg`ly mixne`
azkp dnyly rxtnl xxazn ,yxbl dvex

s` ezpeek dzid hbd zaizk zrya `l` ,hbd
zyxbznd myl azkp `le ,dipyl:

,dpyna epipyúà Løâì áúkezy`äìBãbä ¨©§¨¥¤©§¨
äpèwä úà Ba Løâé àìmieey odizenyy s`e ,: Ÿ§¨¥¤©§©¨

,`xnbd zwiicnLøâî éöî àìc àeä äpè÷§©¨§Ÿ¨¥§¨¥
déa-hba yxbl leki epi` dipyd z` `weec ¥
,dfdéa Løâî éöî äìBãb àä-z` la` ¨§¨¨¥§¨¥¥

.yxbl leki hbd azkp dnyly dpey`xd
úøîBà úàæ ,àáø øîàcenll yi o`kn - ¨©¨¨Ÿ¤¤

y¯ úçà øéòa ïéøcä ïBòîL ïa óñBé éðLipy §¥¥¤¦§©¨¦§¦©©
mnye zg` xira mixby miyp`mzea` mye

deyíéøçà ìò áBç øèL ïéàéöBî ,-mileki ¦¦§©©£¥¦
leki deld oi`e ,xhya mixg`n aeg reazl
`l ,xhyd z` wifgny oerny oa sqeil oerhl
ixdy .ipyd oerny oa sqein `l` iziel jnn

,hba yxbzdl dleki dy`y x`ean epizpyna
`id dlekie ,dnyk dnyy dy` cer yiy s`e

z` dwifgn `idy oeiky ,df hb it lr `ypidl

.eze` dlaiw `idy xazqn hbd
éiaà déì øîà,`axläzòî àlà-weic m` ¨©¥©©¥¤¨¥©¨
a s` ,oekp dfàLéødpyna ipyd dxwna - ¥¨

éðz÷coa e`vne jlnpe ezy` z` yxbl azk' §¨¨¥
el xn`e exirEîLk éîLmyk izy` mye §¦§¦§

jzy`,'Ba Løâì ìeñtwiicp `nyàeä éðL ¨§¨¥¥¦
déa Løâî éöî àìc-leki epi` ipyd `weec §Ÿ¨¥§¨¥¥

df hba yxbldéa Løâî éöî ïBLàø àä- ¨¦¨¥§¨¥¥
leki jlnpe envrl df hb azky oey`xd la`

,df hba yxble ea xefglïðéøîà àäåixd - §¨©§¦¨
(.arw) `xza `aaa yxetn epipyøçà àìå'§Ÿ©¥
'áBç øèL ïäéìò àéöBäì ìBëé-ipy ,xnelk ¨§¦£¥¤§©

mileki md wx ,zg` xira mixby oerny oa sqei
mpi` mixg` la` ,mixg` lr aeg xhy `ivedl
lky iptn ,mdilr aeg xhy `ivedl mileki

oa sqei `l` del `ed `ly xnel leki cg`
azk `ed `ly yeygl yi o`k mbe ,ipyd oerny
xg` oerny oa sqei `l` ef ezy`l hbd z`

ef ez`vne ekilyde jlnpe ezy` z` yxbl azk
.yxbzdl dvexyøîéîì Cì úéà éàî àlà- ¤¨©¦¨§¥©
,uxzl jl yi dnäøéñî éãòalekiy mrhd - §¥¥§¦¨

dl xqeny xaecny meyn `ed ezy` z` yxbl
,dze`e eze` mixikny micr ipta hbd z`

åzrckàéä øæòìà éaømd dxiqn icry §©¦¤§¨¨¦
zexyky jxev oi`e dy`de yi`d oia mizxekd

ok m`e ,micrd znizga zgken `dz hbdàëä̈¨
énð-xaecny xn`p iyilyd dxwna o`k mb ©¦

hbd z` dl xqnyaå äøéñî éãòazrckéaø §¥¥§¦¨§©¦
àéä øæòìà`l m` la` .izxk dxiqn icry ¤§¨¨¦

yeygl yi ok` ,micr ipta hbd z` dl xqn

efe dpnn ltpe dipyd ezy` lv` did hbd `ny
ipy oiprl o`kn gikedl oi` `linne ,ez`vn

.oerny oa sqei

zaygp m` dpynd ipic lka dpc `xnbd
:dpedkl lqtzy oiprl dyexbk dy`d

äpeäëa ïéìñBt ïlek ,áø øîàmixwnd lka - ¨©©¨§¦¦§¨
,mixg`l `ypidl dxizn hbd oi`y s` dpyna

oicn eilr zlqtp `id odk dlra m` mewn lkn
,hbd gix meyn ,dyexbïBLàøä ïî õeç-ueg ¦¨¦

myl azkp `l hbdy dpyna oey`xd dxwndn

.hbd gix elit` ea oi`e llk oiyexibìàeîLe§¥
ìñBt énð ïBLàø óà øîà-dxwna mb ¨©©¦©¦¥

lqet ,cnlzdl ick azkpy hb epiidc ,oey`xd

aygp `ed s`y oeik ,dpedkl dy`d z` `ed
.hbd gixdéîòèì ìàeîL àãæàå-l`eny §¨§¨§¥§©§¥

,ezhiyl dfa jledíB÷î ìk ,ìàeîL øîàc§¨©§¥¨¨
ìeñt èb íéîëç eðML-exn`y mewn lk ¤¨£¨¦¥¨

hbdy mzpeek ,leqt hbdy minkgìeñtoiprl ¨
mle` ,xg`l `ypdl dleki dpi`yìñBôez` ¥

minkg exn`y mewn lk oke .dpedkl dy`d
,äìeñt äöéìçok` dvilgdäìeñtdpi`e £¦¨§¨§¨

mle` ,weyl `ypdl dzxiznïî dzìñBôe©§¨¦
ïéçàä-oeik ,dze` maiil mig`d lr xq`p ¨©¦

.dvilg dyrn da dyrpy
øæòìà éaøc déîMî éøîà àáøòîa-ux`a §©£¨¨¨§¥¦§¥§©¦¤§¨¨

xfrl` iax mya exn` l`xyiäìéìå ìàîN- §Ÿ§©§¨
odizy ,dlila e` l`ny lbxa dzyrpy dvilg

úBìñBôe úBìeñt,weyl dze` zexizn opi` - §§
mpi`y mig`d x`y lr dze` zelqet mle`

mileki.dze` maiil



xcde"צח fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr dk sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iyily meil)

la`dl ulg m`ïè÷ådvilgd dzyrp m` ok ¨¨§
aàéìétðà,can miieyrd mikx milrpna - ©§¦§¨

el` zevilg,úBìeñtdvilgk zeaeyg opi`e §
,llkås` oklúBìñBt ïéàlr maiizdln dze` §¥§

.mig`d x`y ici
:zetqep zehiy d`ian `xnbd

ïlek ,øîà éøéòæ,dpynay mixwnd lk -ïéà §¦¦¨©¨¥
ïéìñBt,dpedkl dze`ïBøçàä ïî õeçxn`y §¦¦¨©£

dlqet df hby ,'yxb` dvx`y efi`l aezk'
,dpedklõeç ïéìñBt ïéà ïlek éqà áø øîà ïëå§¥¨©©©¦¨¥§¦

ïBøçàä ïî.ïBøçà óà øîà ïðçBé éaøåénð ¦¨©£§©¦¨¨¨©©©£©¦
ìñBt Bðéàhbde ,dxixa oi`y meyn ,dpedkl ¥¥

.llk hb epi`déîòèì ïðçBé éaø àãæàåiax - §¨§¨©¦¨¨§©§¥
ezhiyl opgei,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàc ,§¨©©¦©¦¨©©¦¨¨

e÷ìçL ïéçàä-zyexi z` mdipia ewligy ¨©¦¤¨§
wlg dfi` rxtnl xxazpy mixne` oi` ,mdia`

`l` ,cg` lk yxiïä úBçB÷ìlky ,miaygp ¨¥
,eig`n dyexia ewlg z` dpw cg`äæ ïéøéæçîe©£¦¦¤

ìáBéa äæì-ipyl cg` xifgdl mikixv okle ¨¤§¥
ux`a zecy epwy zegewl oick ,laeia ewlg z`

.laeia dilral zxfeg rwxwdy l`xyi
rinydl opgei iax jxved recn zx`an `xnbd

:zenewn izya dxixa oi`y
àëéøöe-izy z` xnel opgei iax did jixv §¦¨

meyn ,zexnindàäa øîzéà éàcdid m` - §¦¦§©§¨
`wec mixne` epiid ,hb iabl dxixa oi`y xne`
íeMî ,äøéøa ïéàc ïðçBé éaø øîà÷ àäa§¨¨¨©©¦¨¨§¥§¥¨¦

ì 'dì' ïðéòácdîL-'dl' weqtdn micnely ¦§¦¨¨¦§¨
efi`l azekyke ,dnyl aezk didiy jixvy

,dnyl aygp epi` dvx`yìáàzenewn x`ya £¨
okle ,dxixa yiíúä-mpic `di ewlgy oig`d ¨¨

a wxy ,laeia dfl df mixifgn oi`yàeä øëî¤¤
ìáBéa øãäéì àðîçø øîàcdcyd xefgzy - §¨©©£¨¨¦£©§¥

,laeia dilralàì äðzîe äMeøé ìáà.éàå £¨§¨©¨¨Ÿ§¦
äãN ïðéòîLà-z` xne` opgei iax did m` ©§§¦¨¨¤

eixacn oaen did `l ,ewlgy oig` iabl wx epic
didy xyt` `l` ,dxixa oi`y `ed oicdy

my wxe dfa wtzqnàøîeçìc íeMî-meyn ¦¦§§¨
xifgdle zegewlk maiygdl xingd ,laei zevn

,laeiaäléçzk énð éà-mixne` epiidy e` ¦©¦©§¦¨
`ed oicy meyn `ed miyxei iabl enrhy

dwelg mey ila zeidl zecyd mixfeg laeiay
,dligza eidy enkàì àîéà àëä ìáào`k - £¨¨¨¥¨Ÿ

dpedkd on dlqet epi`y oicd `di `l hb iabl

okl .dxixa yi ikàëéøö-opgei iax jixv did §¦¨
ick ,ewlgy oig`a mbe hba mb epic z` xnel

dxixa oi` cinz xaeqy rcpy.
:dxixa oipra dpc `xnbd

äãeäé áøî àéòLBä áø dépéî àòa,øîà ¨¨¦¥©©§¨¥©§¨¨©
lradøìáììxteql -áBúk ,hb ilBæéàì §©§¨§§¥

iyp izyneäî ,äléçz çúta àözL-dn ¤¥¥©¤©§¦¨©
dpey`x d`vi efyke ,dxixa yi m`d ,oicd

hbde dxixa oi` e` ,hbd azkp dnyly xxazd
.leqtdéì øîà-,dcedi ax el aiydäeúéðz ¨©¥§¦¨

-,epizpyna df oic epipyøîà ,ïkéî øúé'¨¥¦¥¨©
ìeñt ,Løâà äöøàL Bæéàì áBúk øìáìì§©§¨§§¥¤¤§¤£¨¥¨

äøéøa ïéà àîìà ,'Ba Løâì-oi`y gken §¨¥©§¨¥§¥¨
ixdy ,xyk hbd dxixa yi m` ik ,dxixa

.dze` yxbl dzid ezrcy xxazd
déáéúéà-dcedi axl `iryed ax dywd ¥¦¥

,(.ht) migqta dpynnmc`åéðáì øîBàämcew ¨¥§¨¨
milyexil eziilrúà èçBL éðéøäoaxwçñtä £¥¦¥¤©¤©

ìòeilr dpnp `diy zrcíkî äìòiL éî ©¦¤©£¤¦¤
,íéìLeøéì ïBLàøewlg z` el dpwn ip`e ¦¦¨©¦

dhigy zryañðëpL ïåék ,dïBLàømdn ¥¨¤¦§©¦
Baeøå BLàø,oaxwd zhigy xg`l milyexil Ÿ§
B÷ìça äëæxxazde dxixa yiy oeik ,oaxwa - ¨¨§¤§

,enyl hgypyúà äkæîex`yåéçàlek`l §©¤¤¤¨
Bnò-.ewlgnyiy o`kn cenll yi ok m`e ¦

.dxixa

déì øîà,dcedi ax el aiyd -éøa àéòLBä ¨©¥©§¨§¦
,[ipa-]ïéhéb ìöà íéçñt ïéðò äîoeincd dn - ¨¦§©§¨¦¥¤¦¦

,epizpynl migqta dpynd oiadìò øîzà àä̈¦§©£¨
migqta dpynd xe`iaa ixd -ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨

dne ,oaxwd lr mlek z` dpnd a`d zn`ay
wx did 'oey`x mkn dlriy in lr' mdl xn`y

ïæøæì éãkúBöîa.énð à÷écdcedi ax ixac - §¥§¨§¨§¦§©§¨©¦
,dpynd oicn migkenñðëpL ïåék' éðz÷c§¨¨¥¥¨¤¦§©
Baeøå BLàø ïBLàømilyexilB÷ìça äëæ ¦Ÿ§¨¨§¤§
Bnò åéçà úà äkæîelek`l md mb milekie ' §©¤¤¤¨¦

,oaxwdnàøwéòî eäðéðîàc àîìLa zøîà éà¦¨§©§¦§¨¨§©§¦§¥¦¨¨
zrya oaxwd lr mlek z` dpnny xaecn m` -

,dhigyøétLmilke` md recn oaen - ©¦
,oaxwdneäðéðîà àìc zøîà éà àlàm` - ¤¨¦¨§©§§Ÿ©§¦§

,dhigy zrya mze` dpnd `läèéçL øçàì§©©§¦¨
epîúéî÷ éîmileki gqtd zhigy ixg` m`d - ¦¨¦§©

,eilr zepndlïðúäå,(my) epipy ixd -ïéðîð §¨§©¦§¦
èçMiL ãò epnî ïäéãé ïéëLBîedvexd - §¦§¥¤¦¤©¤¦¨¥

dvexe dpnp xaky e` ,oaxwd lr zepndl

zeyrl leki ,xg` oaxw lr zepndle eci jeynl
x`y elk`i ji`e .oaxwd zhigy mcew wx z`f
ixd ,dhigy zrya miiepn eid `ly mig`d

.eiiepnl wx lk`p gqtd
éëä énð àéðzxn`y `ziixaa mb gken oke - ©§¨©¦¨¦

,epipyy ,mfxfl ick okäNòîdidúBða eîã÷å ©£¤§¨§¨
íéðáìeribdemilyexil zepey`xeàöîðå §¨¦§¦§§

íéìôL íéðáe úBæéøæ úBðaaezk `le .milvr - ¨§¦¨¦§¨¦
a`dy rnyne ,`l mipade oaxwa ekf zepady

.ofxfl dvx wxe ,mlek z` dpnd
`iryed ax oia ozne `ynd lr iia` zdinz

:dcedi axl
éiaà øîà,dépéî éòa à÷l`y `iryed ax - ¨©©©¥¨¨¥¦¥

dxixa yi m`did lrady hb iabläìBzz` ¤
e`pz,íéøçà úòãaefi` ,eiyp zrca xnelk §©©£¥¦

,'dligz `vzy odndéì èéLt à÷åaxe - §¨¨¦¥
dxixa oi`y el hyt dcedidpynd oicn

lradyäìBze`pz z`Bîöò úòãaxnelk , ¤§©©©§
,'yxb` dvx`y efi`l'déì áéúBî øãäåxfege - §¨©¦¥

ezaeyz lr dywne `iryed axmc`y dxwnn

äìBze`pz z`,íéøçà úòãa,eipaa xnelk ¤§©©£¥¦
n`y.'milyexil oey`x mkn dlriy in lr' x

envr zrca dlezay xnele wlgl xyt` ixde

.dxixa yi mixg` zrca dleza la` ,dxixa oi`
:iia` zdinz lr `ax ly evexiz

àéLe÷ éàî àáø øîà,`iyewd dn -àîìc ¨©¨¨©§¨¦§¨
äøéøa déì úéàc ïàîcyi mixaeqdl ile` - §©§¦¥§¥¨

,dxixaàðL àìå Bîöò úòãa äìBz àðL àìŸ§¨¤§©©©§§Ÿ§¨
äøéøa déì úéà íéøçà úòãa äìBzoi` - ¤§©©£¥¦¦¥§¥¨

dlez e` ,envr zrca e`pz dlez m` oia welig
,dxixa yi cinz ,mixg` zrca e`pzúéìc ïàîe©§¥

äøéøa déì,dxixa oi` mixaeqdle -àðL àì ¥§¥¨Ÿ§¨
úòãa äìBz àðL àìå Bîöò úòãa äìBz¤§©©©§§Ÿ§¨¤§©©

äøéøa déì úéì íéøçà. £¥¦¥¥§¥¨
àáøì àiLøLî áø déì øîàax l`y - ¨©¥©§©§¦¨§¨¨

welig oi`y xnel xyt` ji` ,`ax z` `iyxyn
,mixg` zrca dlezl envr zrca dlez oia
déì úéì Bîöò úòãa äìBúc äãeäé éaø àäå§¨©¦§¨§¤§©©©§¥¥
äøéøa déì úéà íéøçà úòãa äìBúå äøéøa§¥¨§¤§©©£¥¦¦¥§¥¨
zrca dlezay xaeq dcedi iaxy ep`vn ixd -
yi mixg` zrca dlezae ,dxixa oi` envr

,eixac z` `iyxyn ax x`ane .dxixaaäìBz¤
äøéøa déì úéì Bîöò úòãadcedi iax xaeq - §©©©§¥¥§¥¨

,dxixa oi`yàéðúc,`ziixaaïéaî ïéé ç÷Blä §©§¨©¥©©¦¦¥
íéúekädvexe ,zexyrne zenexz lr miceygd ©¦

gipdl mixedh milk el oi`y `l` oiidn zezyl
,zexyrnde zenexzd z` mdaïéâeì éðL øîBà¥§¥¦

[ziagay d`nd jezn]Léøôäì ãéúò éðàL¤£¦¨¦§©§¦
,milk il eidiykäîeøz ïä éøälk lr dlecb £¥¥§¨

,ziagdäøNòziaga x`ypy dnn zixiyr - £¨¨
eidiïBLàø øNòî,ielläòLz,xnelk] ©£¥¦¦§¨

mipenyn zixiyr epiidc ,x`ypy dnn zixiyr
eidi ,[oibel dpenyeéðL øNòîozelrdl jixvy , ©£¥¥¦

odinc z` zelrdle ozectl e` milyexil

,milyexil
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:`ziixan iia` zhiyl di`x d`ian `xnbd

éiaàc déúååk àéðz,øæòìà ïa ïBòîL éaø ©§¨§¨¥§©©¥©¦¦§¤¤§¨¨
àéáäì úðîàð äMà ,àáé÷ò éaø íeMî øîBà¥¦©¦£¦¨¦¨¤¡¤¤§¨¦

dhébs` lr ,ux`l uegn dnvr ly hbd z` - ¦¨
dpzp `ny yygd iptn dlqetl mewn didy

,hb dtiife xg`a dipir`eaiy zyyeg dpi`e

iptae azkp ipta zxne`y oeik lwlwzze lrad
ok cnlpe ,exerxr lr migibyn `le mzgpìwî¦©

äîe ,øîBçåyngíéLpdze` ze`peyd ¨¤©¨¦
íéîëç eøîàLydìòa úî øîBì úBðîàð ïéà ¤¨§£¨¦¥¤¡¨©¥©§¨

,ef dy` lyok it lr s`,dhéb àéáäì úBðîàð¤¡¨§¨¦¦¨
àéä,mdlyn lw dpicyøîBì úðîàpLúî ¦¤¤¡¤¤©¥

,dìòam`dïéc Bðéà[xnege lw -]úðîàpL ©§¨¥¦¤¤¡¤¤
,dhéb àéáäì§¨¦¦¨

המשך ביקור למסכת גיטין ליום רקשון עמ' ב'

hb `iand` cenr dk sc ± oey`x wxtoihib

.àéìétðàå ïè÷dWxRA miaEzM lrpe Wi`C ,llM dvilg e`l cbA lW o"evliw ¨¨§©§¦§¨¤¤¤¨£¦¨§¨§¦§©©§¦©¨¨¨
:'Fbe Wi`d uFRgi `l m`e.ïBøçàä ïî õeçdlEqtE dxxA Wi opixn` `xnglC §¦Ÿ©§¨¦§¦¨©£¦§ª§¨©§¦¨¥§¥¨§¨

`le DWi`n zWxFbnl EnC `le .mdA oi` hBd gix 'it` EdNM Kpi` la` ,dPdkl¦§ª¨£¨¦¨ª§£¦¥©©¥¥¨¤§Ÿ¨¦§¤¤¥¦¨§Ÿ
:aYkp DnWle FnWl `din `zNn `Eddl `iddC ,mc` lkl dxiYdïBøçà elôà ¦¦¨§¨¨¨§©¦§©¦§¨¦¨¦§§¦§¨¦§©£¦©£

.ìñBt Bðéà:dxxA oi`C.ïä úBçB÷ìoi`C ¥¥§¥§¥¨¨¥§¥
did df lhPW wlg Wginl `Mi`C ,dxxA§¥¨§¦¨§¥©¥¤¤¨©¤¨¨
xfFge ,dgiwl Epiide ,Ftilgde eig`l iE`ẍ§¨¦§¤¡¦§©§§¦¨§¥
xcde laFi zevn mEXn FzNgzl laFIA©¥¦§¦¨¦¦§©¥§¨©

:`xTrncM ilwW.àøîçìc`xng oixifgn ¨§¥¦§¥¦¨¨¦§ª§¨©£¦¦ª§¨
,`xngl lif` Dil `wRqn ded iOp i`e `id¦§¦©¦£¨§©§¨¥¨¥§ª§¨
`hiWtC e`l i`e `Ed `lEw lqFR Fpi` la £̀¨¥¥¨§¦¨¦§¦¨

C:`Nwl lif` `l dxxA oi`énð éà §¥§¥¨Ÿ¨¥§ª¨¦©¦
.älçúkdwElg `lA dzid dNgYOW mWM ¦§¦¨§¥¤¦§¦¨¨§¨§Ÿ£¨

,cg` Wi`l laFIA xFfgY KM ,cg` Wi`l§¦¤¨¨©£©¥§¦¤¨
:`Ed dxxA oi`C mEXn e`l `nrheBæéàì §©£¨¨¦§¥§¥¨§¥
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dAx dX`d sFqA opAxe n"xC `YbElR `d(.ev sc zenai)oA z`iA EUr `ipzC ¨§§¨§§©¨¨§¨¦¨©¨§©§¨¨¦©¤

oi` d`iA opAxl la` lFcbA hbM 'h oA zvilg EUr xnF` n"xe lFcbA xn`nM 'h§©£¨§¨§¥¨£¦©¤§¥§¨£¨§©¨¨¦¨¦
dvilg zevn wxRaE `l dvilg(:dw sc my)dlEqR Dzvilg ohTd on zvlFgdC oizipzO` £¦¨Ÿ§¤¤¦§©£¦¨©©§¦¦§©¤¤¦©¨¨£¦¨¨§¨

minkg la` xi`n iAx ixaC Ef l`EnW xn`̈©§¥¦§¥©¦¥¦£¨£¨¦
i"x xnF`e mElM ohw zvilg oi` mixnF`§¦¥£¦©¨¨§§¥¦
rnWn l`EnWC dpWOd oFWlA ibilR `kdC§¨¨§¦¥¦§©¦§¨¦§¥©§©
`iz`e zlqFtE dlEqR Dzvilg oFWNd Dil¥©¨£¦¨¨§¨¤¤§©§¨
n"xM l"qC mEXn `le xi`n iAxM oizipzn©§¦¦§©¦¥¦§Ÿ¦¦§
Dpi`e dlEqR xiRW Edl rnWn `axrn ipaE§¥©£¨¨©§©§©¦§¨§¥¨

: opAxM `iz`e zlqFRéàådcU opirnW` ¤¤§©§¨§©¨¨§¦©§§¦¨¨¤
iOp `NEwl xn`Y m`e .`xnEglC mEXn¦¦§§¨§¦Ÿ©§¨©¦

il opirnW`xzA wxRA dxixA oi`C D ©§¦¨¥§¥§¥¨§¤¤©§¨
zFxFkaC(:ep sc)xn`wC dndA xUrn iAB ¦§©¥©£©§¥¨§¨¨©

drWY cbpM drWY oiWxFId Ewlg ENit£̀¦¨§©§¦¦§¨§¤¤¦§¨
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xcde laFi zevn mEXn FzNgzl laFIA©¥¦§¦¨¦¦§©¥§¨©

:`xTrncM ilwW.àøîçìc`xng oixifgn ¨§¥¦§¥¦¨¨¦§ª§¨©£¦¦ª§¨
,`xngl lif` Dil `wRqn ded iOp i`e `id¦§¦©¦£¨§©§¨¥¨¥§ª§¨
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.FwlgA zFpOl FOr eig` z` dMfnE eilr̈¨§©¤¤¤¨¦¦¨§¤§
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:FAlA dn mricFd `le oFW`x `Ed dfi ¥̀¤¦§Ÿ¦¨©§¦

.øétL:FOr eig` z` dMfn ikd mEXn ©¦¦¨¦§©¤¤¤¨¦
.ïéðîð:zFpOl dvFxd.ïäéãé úà ïéëLBîe ¦§¦¨¤¦¨§¦¤§¥¤

lr zFpOdlE KWOl dvFxe dpnp didW in¦¤¨¨¦§¤§¤¦¨¥§¦¨©
:EPnid eici KWFn xg`.èçMiL ãòla` ©¥¥¨¨¥¤©¤¦¨¥£¨

aizkC ,oikWnp `le oipnp `l dhigW xg`l§©©§¦¨Ÿ¦§¦§Ÿ¦§¨¦¦§¦
KWOdlE hrOdl E`A m` ,ziAd hrni m`e§¦¦§©©©¦¦¨§¦¨¥§¦¨¥
:Ehrnzi dU lW FzEIgA ,dVn zFidn ,EPOn¦¤¦§¦¤§©¤¤¦§¨£

ä énð àéðz.éëofxfl `N` oEMzp `lC ©§¨©¦¨¦§Ÿ¦§©¥¤¨§¨§¨
:Edpipn` EdlM EdinE.íéìôL íéðáe`le ¦ª§©§¦§¨¦§¨¦§Ÿ

`l mipaE gqRA zFkFf zFpA E`vnpe ipYẅ¨¥§¦§§¨©¤©¨¦Ÿ
:Ekf.déðî éòa÷ ééaà øîàidFnz` ¨¨©©©¥¨¨¥¦¥©§¥

irAw ,`irWF` axe dcEdi axA iiA` Dnzn©§©©©¥§©§¨§©©§¨¨¨¥
(df) dlzC dNgY gzRA `vYW Ffi`l Dipn¦¥§¥¤¥¥©¤©§¦¨§¨¨¤
Ffi`l Dil hiWRwe ,mixg` zrcA dpzOd©©§¤§©©£¥¦§¨¨¦¥§¥
`nliC ,Fnvr zrcA dlFY EpiidC ,dvx`W¤¤§¤§©§¤§©©©§¦§¨
ipY`CnC dxxA ol zil Fnvr zrcA dlFY¤§©©©§¥¨§¥¨§¦§©§¥
iYW lr gqFR didW FYrcA dNB `WixA§¥¨¦¨§©§¤¨¨¥©©§¥
`xTrnC xxad xninl `Mile ,mitirq§¦¦§¥¨§¥©ª§©§¥¦¨¨
xnB mixg`A dlYW df la` ,i`dl DiYrC©§¥§©£¨¤¤¨¨©£¥¦¨©

:`vYW Ffi`l `xTrn DiYrcAïéaî §©§¥¥¦¨¨§¥¤¥¥¦¥
.íéúekäWixtdl ilM Fl oi`e dxfB mcw ©¦Ÿ¤§¥¨§¥§¦§©§¦

ux` oi`e Edl aiWg zn` ixB mizEke ,zFYWl Kixv `Ede odA zFxUrnE zFnExY§©©§¨¤§¨¦¦§§¦¥¥¡¤¨¦§§¥¤¤
`le ,dnExYd lre zFxUrOd lr oicEWg ode mdici lr DzXcTn zrwtp l`xUi¦§¨¥¦§©©¦§ª¨¨©§¥¤§¥£¦©©©©§§©©§¨§Ÿ
lMd lr oicEWg mizEM la` ,dnExY oiWixtn oNke oixUrn oAxW ux`d iOrM§©¥¨¨¤¤ª¨§©§¦§ª¨©§¦¦§¨£¨¦£¦©©Ÿ

:i`Ce xVrl Kixv odn gwFNde.ïéâeì éðL:d`n KFYn.äîeøz ïä éøä:FkFzA §©¥©¥¤¨¦§©¥©©§¥¦¦¥¨£¥¥§¨§
ìçîå

ïè÷ohwA ibilR i`nA `axrn ipaE l`EnW z"`e .zFlqFR oi`e zFlEqR `iliRp`e ¨¨§©§¦§¨§§¥§§§¥§¥©£¨¨§©§¦¥§¨¨
dAx dX`d sFqA opAxe n"xC `YbElR `d(.ev sc zenai)oA z`iA EUr `ipzC ¨§§¨§§©¨¨§¨¦¨©¨§©§¨¨¦©¤

oi` d`iA opAxl la` lFcbA hbM 'h oA zvilg EUr xnF` n"xe lFcbA xn`nM 'h§©£¨§¨§¥¨£¦©¤§¥§¨£¨§©¨¨¦¨¦
dvilg zevn wxRaE `l dvilg(:dw sc my)dlEqR Dzvilg ohTd on zvlFgdC oizipzO` £¦¨Ÿ§¤¤¦§©£¦¨©©§¦¦§©¤¤¦©¨¨£¦¨¨§¨

minkg la` xi`n iAx ixaC Ef l`EnW xn`̈©§¥¦§¥©¦¥¦£¨£¨¦
i"x xnF`e mElM ohw zvilg oi` mixnF`§¦¥£¦©¨¨§§¥¦
rnWn l`EnWC dpWOd oFWlA ibilR `kdC§¨¨§¦¥¦§©¦§¨¦§¥©§©
`iz`e zlqFtE dlEqR Dzvilg oFWNd Dil¥©¨£¦¨¨§¨¤¤§©§¨
n"xM l"qC mEXn `le xi`n iAxM oizipzn©§¦¦§©¦¥¦§Ÿ¦¦§
Dpi`e dlEqR xiRW Edl rnWn `axrn ipaE§¥©£¨¨©§©§©¦§¨§¥¨

: opAxM `iz`e zlqFRéàådcU opirnW` ¤¤§©§¨§©¨¨§¦©§§¦¨¨¤
iOp `NEwl xn`Y m`e .`xnEglC mEXn¦¦§§¨§¦Ÿ©§¨©¦

il opirnW`xzA wxRA dxixA oi`C D ©§¦¨¥§¥§¥¨§¤¤©§¨
zFxFkaC(:ep sc)xn`wC dndA xUrn iAB ¦§©¥©£©§¥¨§¨¨©

drWY cbpM drWY oiWxFId Ewlg ENit£̀¦¨§©§¦¦§¨§¤¤¦§¨
Fwlg Edf mixnF` oi` dxUr cbpM dxUr£¨¨§¤¤£¨¨¥§¦¤¤§
DPin hB opirnW `l n"nC l"ie FriBOd©©¦§§Ÿ©§¦¨¥¦¨
xn`w `dA `dA xnY` i`C mzd xn`cM¦§¨©¨¨§¦¦§©§¨§¨¨¨©
s` Ll xExA LpA dn LpaC `inEC opgFi iAx©¦¨¨§¨§¦§©¦§¨§©

:Ll xExA Lp`vŸ§¨§
éà.xiRW `xTirn Edpipn`C `nlWA zxn` ¦©§¨¦§¨¨§©§¦§¥¦¨¨©¦

`lA ixii`C rnWn mixcpaC DniY¥©§¦§¨¦©§©§©§¥§Ÿ
oi`e `ziixF`C e`l zFa` zial dUC Edpipn ©̀§¦§§¤§¥¨©§©§¨§¥
xCEOd oiA oi` 'tA xn`wC iEPin mEW Kixv̈¦¦§¨¨©§¥¥©©

(.el sc mixcp)zFa` zial dU zxn` i`e§¦©§¨¤§¥¨
`N`e oFdl dMfnE i`w `xUiA` `ziixF`C§©§¨©¦§¨¨¥§©¤§§¤¨
l"ie zFvnA ofxfl icM oFdEa` oFdl xn` dOl̈¨¨©§£§¥§¨§¨§¦§§
zial dU opixn` i` ixii` `kdC `ibEqC§§¨§¨¨©§¥¦©§¦¨¤§¥

:`ziixF`C zFa`øãäådlFY Dil aizFn ¨§©§¨§¨©¦¥¤
xiRWC ddinY Dpi` df lr .mixg` zrcA§©©£¥¦©¤¥¨§¦¨§©¦

:Dil hiWtC i`nl aizFn¦§©§¨¦¥
ç÷Blä`id `ziixA .mizEMd oiAn oii ©¥©©¦¦¥©¦§©§¨¦

i`ncC f"tC dpWnaC(c"n)`l ¦§¦§¨§¦§©Ÿ
n"xC b"r`e DcEgl n"xC `zNin `N` ipŸ¥¤¨¦§¨§§¨§§

oiNEgC w"tA opii lr xfB(.e sc)zipWp z`f ¨©©¥¨§§¦Ÿ¦§¥
b"r s` oFrnW iAxe iqFi iAxe dxifB mcFw¤§¥¨§©¦¥§©¦¦§©

l`rnWi 'x wxRA zFgpnA Edl `xiaqCsc) ¦§¦¨§¦§¨§¤¤¦§¨¥
(:eqlXn oinxFY xn`C od zFix` ixB mizEkC§¦¥¥£¨¥§¨©§¦¦¤

oeiM n"n mizEM lW lr miakFM icaFr§¥¨¦©¤¦¥¨
miakFM icaFr x`Xn xzFi f"rn miWxFRW¤§¦¥¥¦§¨§¥¨¦
mpi` mdidl` mbe azkAW dxFYA oiwifgnE©£¦¦©¨¤¦§¨§©¡Ÿ¥¤¥¨
ikdl oFW`x ziaA miUFr EidW FnM micaFr§¦§¤¨¦§©¦¦§¨¦
ExfB `l miakFM icaFr lW opii lr ExfBWM§¤¨§©¥¨¤§¥¨¦Ÿ¨§
mpii lr mYiR lr ExfBW t"r` mizEM lW lr©¤¦¤¨§©¦¨©¥¨

p i` ExfB `l:mpii xdhnA `kd iO Ÿ¨§¦©¦¨¨¦§©¥¥¨
äøNòdxUr `weC e`l .'Ek oFW`x xUrn £¨¨©£¥¦©©§¨£¨¨

oibFl ipW xiqdWkC drWze§¦§¨¦§¤¥¦§¥¦
Wie iYxY ikp d`n Dl EWR dlFcB dnExzl¦§¨§¨¨¨¥¨§¥©§¥§¥
dnExY mEXn hrnzn xUrOd oi`C miWxtn§¨§¦§¥©©£¥¦§©¥¦§¨

:ixMd z` zxhFR zg` dHgC oeiM dlFcBéðLmizEM .Wixtdl cizr ip`W oibFl §¨¥¨§¦¨©©¤¤¤©¤¦§¥¦¤£¦¨¦§©§¦¦
Elk`W dWlW wxRaC b"r s`C iWxtn `l dlFcB dnExY ENit`(:fn sc zekxa)xn` £¦§¨§¨Ÿ©§§¥§©¦§¤¤§Ÿ̈¤¨§¨©

n"d ixidf xdfin `ziixF`A aizkC i`naC iE`xM ixVrn ixEUr i`zEM iPd©¥¨¥£¥§©§¥¨¨¦§©¦§¦§©§¨¦§¨§¦¥
llM oiWixtn oi` xFMnl la` oiWixtn oFW`x xUrn 'it`e onvrl lFk`l oiUFrWM§¤¦¤¡§©§¨©£¦©£¥¦©§¦¦£¨¦§¥©§¦¦§¨
oi`W oFnn iedC lfB Edl aiWg `l lfB lr oicEWg oi`C b"r` xEr iptN` icRw `lC§Ÿ©§¥©¦§¥¦¥§¥£¦©¤¤Ÿ¨¦§¤¤©£¥¨¤¥
oiknFq cFre iellE odkl oYil aiIgzp `l oiicrW lfB Edl dnFC Fpi` WxtEd `NW onf lkC cFre xUrOd lr EcWgpe lfBd lr EcWgp `l iOp ux`d iOr `dC miraFY Fl§¦§¨©¥¨¨¤©¦Ÿ¤§§©©¤¤§¤§§©©©£¥§§¨§©¤Ÿ§©¥¤§¤¤¤£©¦Ÿ¦§©¥¦¥§Ÿ¥§¥¦§§¦

n"aA opiWxcC `d` mizEM(:gt sc):xkFn `le Ylk`e ¦©¨§©§¦¨§§¨©§¨§Ÿ¥
lgine

ïéà ïlek øîà éøéòæ úBìñBt ïéàå úBìeñt àéìétðàå ïè÷̈¨§©§¦§¨§§¥§§¦¦¨©¨¥

ïéìñBt ïéà ïlek éqà áø øîà ïëå ïBøçàä ïî õeç ïéìñBt§¦¦¨©£§¥¨©©©¦¨¥§¦

ìñBt Bðéà énð ïBøçà óà øîà ïðçBé éaøå ïBøçàä ïî õeç¦¨©£§©¦¨¨¨©©©£©¦¥¥

ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîàc déîòèì ïðçBé éaø àãæàå§¨§¨©¦¨¨§©§¥§¨©©¦©¦¨©©¦¨¨

àëéøöe ìáBéa äæì äæ ïéøéæçîe ïä úBçB÷ì e÷ìçL ïéçàä̈©¦¤¨§¨¥©£¦¦¤¨¤§¥§¦¨

äøéøa ïéàc ïðçBé éaø øîà÷ àäa àäa øîzéà éàc§¦¦§©§¨§¨¨¨©©¦¨¨§¥§¥¨

ì dì ïðéòác íeMîøîàc àeä øëî íúä ìáà dîL ¦¦§¦¨¨¦§¨£¨¨¨¤¤§¨©

éàå àì äðzîe äMeøé ìáà ìáBéa øãäéì àðîçø©£¨¨¦£©§¥£¨§¨©¨¨Ÿ§¦

ìáà äléçzk énð éà àøîeçìc íeMî äãN ïðéòîLà©§§¦¨¨¤¦¦§§¨¦©¦©§¦¨£¨

áøî àéòLBä áø dépéî àòa :àëéøö àì àîéà àëä̈¨¥¨Ÿ§¦¨¨¨¦¥©©§¨¥©

äléçz çúta àözL Bæéàì áBúk øìáìì øîà äãeäé§¨¨©§©§¨§§¥¤¥¥©¤©§¦¨

Bæéàì áBúk øìáìì øîà ïkéî øúé äeúéðz déì øîà eäî©¨©¥§¦¨¨¥¦¥¨©§©§¨§§¥

déáéúéà äøéøa ïéà àîìà Ba Løâì ìeñt Løâà äöøàL¤¤§¤£¨¥¨§¨¥©§¨¥§¥¨¥¦¥

íkî äìòiL éî ìò çñtä úà èçBL éðéøä åéðáì øîBàä̈¥§¨¨£¥¦¥¤©¤©©¦¤©£¤¦¤

äëæ Baeøå BLàø ïBLàø ñðëpL ïåék íéìLeøéì ïBLàø¦¦¨©¦¥¨¤¦§©¦Ÿ§¨¨

äî éøa àéòLBä déì øîà Bnò åéçà úà äkæîe B÷ìça§¤§§©¤¤¤¨¦¨©¥©§¨§¦¨

ïðçBé éaø øîà dìò øîzà àä ïéhéb ìöà íéçñt ïéðò¦§©§¨¦¥¤¦¦¨¦§©£¨¨©©¦¨¨

ïBLàø ñðëpL ïåék éðz÷c énð à÷éc úBöîa ïæøæì éãk§¥§¨§¨§¦§©§¨©¦§¨¨¥¥¨¤¦§©¦

zøîà éà Bnò åéçà úà äkæîe B÷ìça äëæ Baeøå BLàøŸ§¨¨§¤§§©¤¤¤¨¦¦¨§©§

àìc zøîà éà àlà øétL àøwéòî eäðéðîàc àîìLa¦§¨¨§©§¦§¥¦¨¨©¦¤¨¦¨§©§§Ÿ

ïéëLBîe ïéðîð ïðúäå epîúéî÷ éî äèéçL øçàì eäðéðîà©§¦§§©©§¦¨¦¨¦§©§¨§©¦§¦§¦

úBða eîã÷å äNòî éëä énð àéðz èçMiL ãò epnî ïäéãé§¥¤¦¤©¤¦¨¥©§¨©¦¨¦©£¤§¨§¨

à÷ éiaà øîà íéìôL íéðáe úBæéøæ úBða eàöîðå íéðáì§¨¦§¦§§¨§¦¨¦§¨¦¨©©©¥¨

äìBz déì èéLt à÷å íéøçà úòãa äìBz dépéî éòä¥¦¥¤§©©£¥¦§¨¨¦¥¤

øîà íéøçà úòãa äìBz déì áéúBî øãäå Bîöò úòãa§©©©§§¨©¦¥¤§©©£¥¦¨©

àðL àì äøéøa déì úéàc ïàîc àîìc àéLe÷ éàî àáø̈¨©§¨¦§¨§©§¦¥§¥¨Ÿ§¨

úéà íéøçà úòãa äìBz àðL àìå Bîöò úòãa äìBz¤§©©©§§Ÿ§¨¤§©©£¥¦¦

éìc ïàîe äøéøa déìúòãa äìBz àðL àì äøéøa déì ú ¥§¥¨©§¥¥§¥¨Ÿ§¨¤§©©

øîà äøéøa déì úéì íéøçà úòãa äìBz àðL àìå Bîöò©§§Ÿ§¨¤§©©£¥¦¥¥§¥¨¨©

úòãa äìBúc äãeäé éaø àäå àáøì àiLøLî áø déì¥©§©§¦¨§¨¨§¨©¦§¨§¤§©©

déì úéà íéøçà úòãa äìBúå äøéøa déì úéì Bîöò©§¥¥§¥¨§¤§©©£¥¦¦¥

ç÷Blä àéðúc äøéøa déì úéì Bîöò úòãa äìBz äøéøa§¥¨¤§©©©§¥¥§¥¨§©§¨©¥©

éøä Léøôäì ãéúò éðàL ïéâeì éðL øîBà íéúekä ïéaî ïéé©¦¦¥©¦¥§¥¦¤£¦¨¦§©§¦£¥

éðL øNòî äòLz ïBLàø øNòî äøNò äîeøz ïä¥§¨£¨¨©£¥¦¦§¨©£¥¥¦
ìçéîå

גיטין. פרק שלישי כל הגט דף כה עמוד א - בשיתוף מהדורת טובי'
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



hbק `ianda cenr dk sc ± oey`x wxtoihib

.ìçîexWt`X dnC ,ziAA Fl WIW zFrn lr `nlrA `xEAcA lNgn ipW xUrn ¥¥©£¥¥¦§©¥§¦¨§©§¨©¨¤¥©©¦§©¤¤§¨
:oTzi ixnbl oTzl FläúBLå.ãiî`EdWkE ,lah icin Fl `vi mW `xTW xg`nC §©¥§©§¥§©¥§¤¦¨§¥©©¤¨¨¥¨¨¦¥¤¤§¤

dnExzl cFPd on `ivFie milM Fl EidiWkle ,oiNgl xxaPd `Ed FzIzWl oii `ivFn¦©¦¦§¦¨©¦§¨§ª¦§¦§¤¦§¥¦§¦¦©¦§¨
:dxxA Wie dnExYl xxaPd `Ed.ïéøñBà ïBòîL éaøå éñBé éaøå äãeäé éaøå ©¦§¨©§¨§¥§¥¨§©¦§¨§©¦¥§©¦¦§§¦

,Fnvr zrcA dlFzA dxxA Edl zilC§¥§§¥¨§¤§©©©§
:oiId z` `ivFn Fnvr `EdWàéä äî ¤©§¦¤©©¦©¦

.íéîiä ïúBàadf :(.br) Ffg`W inA oOwl §¨©¨¦§©¨§¦¤£¨¤
hB df ixd ,df ilgn iYn m` eiWkrn KHB¦¥¥©§¨¦©¦¥¢¦¤£¥¤¥
:ilgd ini lM `id dn .ilg FzF`n zn m ¦̀¥¥Ÿ¦©¦¨§¥©Ÿ¦

.Léà úLàkzlkF` `Ed odM m` §¥¤¦¦Ÿ¥¤¤
:wpgA dzPf m`e ,dnExzAéåä úééî éëìe ¦§¨§¦¦§¨§¤¤§¦¨¥¨¥

.àhb'x ixii`e ,hB df ixd `Wix ipYwC ¦¨§¨¨¥¥¨£¥¤¥§¨§¥
`l `nl` ,minId ozF`A `id dnA dcEdi§¨§©¦§¨©¨¦©§¨Ÿ
dzin xg`l hB opixn` `le `WixA bilR̈¦§¥¨§Ÿ©§¦¨¥§©©¦¨
ozPWkC b"r`e ,eiWkrn xn`C oeiM `Ed¥¨§¨©¥©§¨¦§¤¨©
zEni m` digi m` Dil `wRqn ded hBd©¥£¨§©§¨¥¦¦§¤¦¨
miElY eiIge FzFOW in zrcA i`pYd dlze§¨¨©§©§©©¦¤§©¨§¦
zrXnC xaCd xxad opixn` zOWkE ,FciA§¨§¤¥©§¦¨ª§©©¨¨§¦§©
hB l"de df ilgn zEnl iE`x did dpizp§¦¨¨¨¨¨¥¢¦¤¥
df oi`e ,Fxqn oM n"ry `YrW `iddn¥©¦©§¨¥§¨§¥¤
mdilr dpzOWM mnIwl FYrce mnIwl FciAW hbA dpzn mc`W mi`pY x`WM¦§¨§¨¦¤¨¨©§¤§¥¤§¨§©§¨§©§§©§¨§¤©§¤£¥¤
la` ,`Ed dxxA mEXn `nrh e`l mzdC ,rxtnl hB ied i`pYd mIwzPWkle§¦§¤¦§©¥©§©¨¥¥§©§¥©§¨¨¨©£¨¦§¥¨£¨
mEXn e`l i` eil`n mIwzn i`pYde wtq `Ed i`pYd zrWaE FciA oi`C `kd̈¨§¥§¨¦§©©§©¨¥§©§©¦§©¥¥¥¨¦¨¦

:miIgn hB ied `l dxxA.ïøîàc àä:oii gwFNdAéìòBa éðéøä.C,oiWECw mWl §¥¨Ÿ¨¥¥¥©¦¨©£¨¨§©¥©©¦£¥¦£¥§¥¦¦
:d`iaA zipwp dW`C.úLc÷î áàä äöø àlL ét ìò óàdUFr mc` oi`C §¦¨¦§¥§¦¨©©¦¤Ÿ¨¨¨¨§ª¤¤§¥¨¨¤

:eia` dvxi `l 'it`e mixEnB oiWECwl FAlA xnbe ,zEpf zlirA FzlirA§¦¨§¦©§§¨©§¦§¦¦§¦©£¦Ÿ¦§¤¨¦
àì

.ìçéîedWxtd `lA dzFWe zFrOd lr `nlrA `xEAcA lNgn qxhpETA 'iR ¥¥¦©§§¥§©¥§¦¨§©§¨©©¨§¤§Ÿ©§¨¨
zFrOd lr lNgnE `tiqA dpWn KdA ipYw i`nC iAB `wecC d`xp oi`e§¥¦§¤§©§¨©¥§©¨¨¥§©¦§¨§¥¨§©¥©©¨
dWxtd FnM iedC FnFxcA F` FpFtvA ipW xUrn mzd ipYwC mFwn Fl raTW itl§¦¤¨©¨§¨¨¥¨¨©£¥¥¦¦§¦§©£¥§©§¨¨

`YtqFzA 'ixn`cM ixii` n"yda y"raC(g"t i`ncc)r WCwe ipYwC)KklE (mFId eil ¦©§¥¦§©§¦§¤§¨§¨¨¥§¦¥¨¨©§©
dkWg wtqC mFwn Fl rFAwl lFki i`ncA¦§©¨¦§©¨¦§¥£¥¨
i`Ce ied mizEkA la` i`nCd z` mixVrn§©§¦¤©§©£¨§¦£¥©©
FpFtvA ipW xUrn mizEM iAB ipYw `l KklE§©Ÿ¨¨¥©¥¦©£¥¥¦¦§
zFrOd lr lNgnE iOp ipYw `le FnFxcA F`¦§§Ÿ¨¨¥©¦§©¥©©¨
F` ligzn 'iR lgin `N` i`nC iAB ipYwcM¦§¨¨¥©¥§©¤¨¥¥¦©§¦
WExiR `"dA ldin FnM lginC z"x 'iRW FnM§¤¦§¥¥§¥¥§¥¦
miOA lEdn K`aq FnM bfFnE minA axrn§¨¥§©¦¥§¨§¥¨©¨¦

(` diryi)ipWe oFW`x xUrn EWixti zAW xg`e§©©©¨©§¦©£¥¦§¥¦
mdixg` mi`Ad dxUr `YtqFYA ipYwcM¦§¨¨¥©¤§¨£¨¨©¨¦©£¥¤
lFki Fpi`W oeikC mdixg` mi`Ad drWY¦§¨©¨¦©£¥¤§¥¨¤¥¨
dWxtd `lA dzFW did m` mFwn Fl rFAwl¦§©¨¦¨¨¤§Ÿ©§¨¨

:rxtnl lah dzFW dedéøácrnWn .n"x £¨¤¤¤§©§¥©¦§¥©§©
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äøéøa déì úéà íéøçà úòãa,àéðúcitke - §©©£¥¦¦¥§¥¨§©§¨
dl xne`e dy` ycwl `ad ,`ziixaa epipyy

éìòBa éðéøäCoiyeciw myl,dpzd `ed mle` £¥¦£¥
oiyeciwd z`àaà äöøiL úðî ìò-eia`y ©§¨¤¦§¤©¨

,elld oiyeciwl mikqiäöø àlL ét ìò óà©©¦¤Ÿ¨¨
áàä-,e`pz miiwzp `ly `vnpe el` oiyeciwa ¨¨

`id ixdúLce÷îyiy meyn xacd mrhe , §¤¤
ezpeek dzid d`iad dyrn zryay gipdl
`l m` ixdy ,i`pzd meiw `la s` oiyeciw myl
zlira lray rxtnl xxazp dy`d dycwzp

didzy dvex (dyer) mc` oi`y dwfge ,zepf
seqal axiq m` mb jkitl ,zepf zlira ezlira

.milg md oiyeciwl a`däãeäé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤§¨
íeMî øîBàly enyaïBòîL éaøwlegy - ¥¦©¦¦§

i`pz lr wx dycwl oiekzp lready xaeqe
m` jkitle ,oiyeciwl mikqi a`dyáàä äöø̈¨¨¨

el` oiyeciwa`id ixd e`pz miiwzpeúLce÷î, §¤¤

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr bk sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(oey`x meil)

,`ed xyk ok` m`d -éðz÷ àäåly `tiqa §¨¨¨¥
did m`y ,epizpynçeútiepin zrya ¨©

,zegilydànzñðå,çztúðå øæçåjk xg`e §¦§©¨§¨©§¦§©©
,dy`l hbd z` ozp,øLk,`xnbd zwiicne ¨¥

m` wxy¯ ïéà çztúðå øæç`ed xyk ok` ¨©§¦§©©¦
m` la` ,zegilylàì ,çztúðå øæç àìepi` - Ÿ¨©§¦§©©Ÿ

azkp ipta xnel lekiy s` lr ,zegilyl xyk

.mzgp iptae
`l` ,ok wiicl oi`y ,`xnbd zvxznïécä àeä©¦
çztúðå øæç àìc áb ìò óàc`ed xyk §©©©§Ÿ¨©§¦§©©

azkp ipta xnel lekiy meyn ,hbd zegilyl
,mzgp iptaeågztzpy dpynd dhwpy dn §

,hbd zxiqn mcewéðz÷c éãéiàdpyy ab` - ©§¦§¨¨¥
dpyna,ätzLðå øæçå ähzLðå éeôLok epipye ¨§¦§©¨§¨©§¦§©¨

wiicl ickàîòèmeyn ,zegilyl xyk `edy ©§¨
ätzLðå øæçc,hbd z` dl xqny mcewàäm` §¨©§¦§©¨¨

àì ,ätzLðå øæç àì,zegilyl xyk epi` - Ÿ¨©§¦§©¨Ÿ
jk ab`énð àðz`neqaøæçå ànzñðå çeút ¨¨©¦¨©§¦§©¨§¨©
,çztúðå,xyk gztzpe xfg `l m` mby s` lr §¦§©©

.sqei ax zxaqke
énð à÷éc ,éMà áø øîàepzpynn mb wiecn - ¨©©©¦©§¨©¦

,sqei ax ixackéðz÷c`tiqaìk ,ììkä äæ §¨¨¥¤©§¨¨
gily,øLk úòãa BôBñå BúléçzLjixvy ¤§¦¨§§©©¨¥

zegilyd iepin onfa zrc xa gilyd `diy

j` ,dreviaaeéðz÷ àìådpynaBúléçzL ìk §Ÿ¨¨¥¨¤§¦¨
,øLk úeøLëa BôBñådpéî òîL`wecy , §§©§¨¥§©¦¨

,xg` zexyk oexqg j` ,lqet seqa zrc oexqig
z` d`x m`y ,seqa lqet epi` ,`neq oebk

sqei axke ,hb `iadl leki ,dnizgde daizkd.
iprpk car ly epic dn zxxan `xnbd

:hb zegilya

ãáò ,énà éaøî dépéî eòaiprpkäNòiL eäî ¨¦¥¥©¦©¦¤¤©¤¥¨¤
eäì øîà .dìòa ãiî äMà èb ìa÷ì çéìLiax ¨¦©§©¥¥¦¨¦©©§¨¨©§

,in`déì ìéñt à÷cî`pzd lqty jkn - ¦§¨¨¦¥
íéáëBk ãáBòì,hbd zkledl gily zeidln §¥¨¦

המשך ביקור למסכת גיטין ליום רקשון עמ' ק'



קי "xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr dk sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iyily meil)

ìçéîe,xeaica ipy xyrnd z` llgne - ¥¥
lr llegn o`k yiy df ipy xyrn ixd' xne`y

,'iziaa il yiy zernãiî äúBLå-i`yxe §¤¦¨
,ziagay oiid on cin zezylmy `xwyk ciny

s`e ,lah xeqi` icin oiid `vi xyrnle dnexzl
zexyrnae zenexza axern ziagay oiidy
eidiyk okn xg`l mewn lkn ,my mdilr `xwy

dny rxtnl xacd xxazi ,myixtie milk eicia
dne ,my dilr `xwy dnexzd idef yixtdy
yi' ixdy ,mipwezn oileg eid okl mcew dzyy

'dxixaøéàî éaø éøác ,mle` .éaøå äãeäé éaø ¦§¥©¦¥¦©¦§¨§©¦
ïéøñBà ïBòîL éaøå éñBémeyn ,ok zeyrl ¥§©¦¦§§¦

ipy lr my `xwyky s`e 'dxixa oi`' mzrcly

zezyl leki epi` ,dnexzd lg dnexz oibel
oii axern mipweznd oilegd jezay oeik mdn
z` okn xg`l yixtiyk mb ixdy ,dnexz ly

rxtnl xexia dfa oi` ,xg` ilkl oibeld ipy
dnexz my mdilr lgy oibeld mze` md el`y

.dligza

ici lr 'dxixa yi' m` df oecipay oeikne
ziagdn oiid z` envra okn xg`l yixtiy
`xnbd dgiken ,'envr zrca dlez' `ed

dlez'a 'dxixa oi`'y dcedi iax xaeqy dligz
.'envr zrca

ay gikedl `iyxyn ax siqeneúòãa äìBz¤§©©
déì úéà íéøçàdcedi iaxlïðúc ,äøéøa- £¥¦¦¥§¥¨¦§©

okeqn dleg iabl ,(.br oldl) dpyna epipy
eiykrn jhib df ixd' dl xn`e hb ezy`l ozpy

eze`n lrad zn ok` m` ,'df ilegn zen` m`

zryn rxtnl zyxebn dy`dy xxazn ilegd

dpynd dpce ,dcil hbd zpizpïúBàa àéä äî©¦§¨
íéîiäileg ini mze`a ef dy` ly dpic dn - ©¨¦

,ezen oial dcil hbd zpizp oia epiidc lrad ly

ìëì Léà úLàk àéä éøä øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥£¥¦§¥¤¦§¨
,äéøáclek`l zxzen `id odk did dlra m`e §¨¤¨

dzzin dzpif m` oke ,odk zy` oick dnexza

`l dcedi iax ixac lky `xnbd zwiicne .wpga
hbd zpizp oiay minid mze` lr `l` exn`p
lqete wleg `l dcedi iax la` ,lrad zzinl

hb' `edy mrhn df i`pza ozipy hbd mvr z`
xn`py dnl dcen `ed s` `l` ,'dzin xg`l
zrya xn` lradyky dpynd ly `yixa my

,hb df ixd ,'eiykrn' hbd zpizpejkitl`ed
y xaeqàhéb éåä úééî éëìly ezzin xg`l - §¦¨¥¨¥¦¨

xxazp ik 'dxixa yi'e rxtnl lg hbd lrad

dpde .ilegd eze`n zenl ie`x lrad did ok`y
lrady xxean did `l oiicr dpizpd zrya
ielz epi` i`pzd meiwe ,df ilegn seqal zeni

zeende miigdy d"awda ielz `l` lrad icia
dcedi iax xaeq ok it lr s`e ,eicia mipezp
dcedi iax dceny ixd ,rxtnl lg hbdy

s` lr 'dxixa yi'y mixg` zrca dleza
.'dxixa oi`'y xaeq `ed envr zrca dlezay
wlgl iia` zxaqk dcedi iax zrcn gken ixd

,mixg` zrca dlezl envr zrca dlez oia
.ok wlgl oi`y `ax ixac migcpe

mb `ax ixac cbp gikedl dtiqen `xnbd

zrca dlez oia wlgny oerny iax ly ezrcn

:iia` ly ezxaqke mixg` zrca dlezl envr

ïBòîL éaø àä ,àáøì àiLøLî áø déì øîà̈©¥©§©§¦¨§¨¨¨©¦¦§
xaeq oerny iax mb ixd -Bîöò úòãa äìBúc§¤§©©©§

déì úéà íéøçà úòãa äìBúå äøéøa déì úéì¥¥§¥¨§¤§©©£¥¦¦¥
äøéøaiab oerny iax ly ezrc epivn ixdy . §¥¨

Bîöò úòãa äìBzxaeqyäøéøa déì úéì ¤§©©©§¥¥§¥¨
nïøîàc àä`ziixaa lirl xkfedy dxwnd - ¨©£¨¨

dlez yixtndy 'mizekd oian oii gweld' ly
,ziagay oiidn dnexzd z` xxal envr zrca
oiidn zezyl xyt` i`y my hwep oerny iaxe

dnexzde 'dxixa oi`'y meyn dyxtdd xg`l
oerny iax zrcl mle`e .ea zaxernäìBz¤

äøéøa déì úéà íéøçà úòãa,àéðúcitke - §©©£¥¦¦¥§¥¨§©§¨
dl xne`e dy` ycwl `ad ,`ziixaa epipyy

éìòBa éðéøäCoiyeciw myl,dpzd `ed mle` £¥¦£¥
oiyeciwd z`àaà äöøiL úðî ìò-eia`y ©§¨¤¦§¤©¨

,elld oiyeciwl mikqiäöø àlL ét ìò óà©©¦¤Ÿ¨¨
áàä-,e`pz miiwzp `ly `vnpe el` oiyeciwa ¨¨

`id ixdúLce÷îyiy meyn xacd mrhe , §¤¤
ezpeek dzid d`iad dyrn zryay gipdl
`l m` ixdy ,i`pzd meiw `la s` oiyeciw myl
zlira lray rxtnl xxazp dy`d dycwzp

didzy dvex (dyer) mc` oi`y dwfge ,zepf
seqal axiq m` mb jkitl ,zepf zlira ezlira

.milg md oiyeciwl a`däãeäé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤§¨
íeMî øîBàly enyaïBòîL éaøwlegy - ¥¦©¦¦§

i`pz lr wx dycwl oiekzp lready xaeqe
m` jkitle ,oiyeciwl mikqi a`dyáàä äöø̈¨¨¨

el` oiyeciwa`id ixd e`pz miiwzpeúLce÷î, §¤¤

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr bk sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(oey`x meil)

,`ed xyk ok` m`d -éðz÷ àäåly `tiqa §¨¨¨¥
did m`y ,epizpynçeútiepin zrya ¨©

,zegilydànzñðå,çztúðå øæçåjk xg`e §¦§©¨§¨©§¦§©©
,dy`l hbd z` ozp,øLk,`xnbd zwiicne ¨¥

m` wxy¯ ïéà çztúðå øæç`ed xyk ok` ¨©§¦§©©¦
m` la` ,zegilylàì ,çztúðå øæç àìepi` - Ÿ¨©§¦§©©Ÿ

azkp ipta xnel lekiy s` lr ,zegilyl xyk

.mzgp iptae
`l` ,ok wiicl oi`y ,`xnbd zvxznïécä àeä©¦
çztúðå øæç àìc áb ìò óàc`ed xyk §©©©§Ÿ¨©§¦§©©

azkp ipta xnel lekiy meyn ,hbd zegilyl
,mzgp iptaeågztzpy dpynd dhwpy dn §

,hbd zxiqn mcewéðz÷c éãéiàdpyy ab` - ©§¦§¨¨¥
dpyna,ätzLðå øæçå ähzLðå éeôLok epipye ¨§¦§©¨§¨©§¦§©¨

wiicl ickàîòèmeyn ,zegilyl xyk `edy ©§¨
ätzLðå øæçc,hbd z` dl xqny mcewàäm` §¨©§¦§©¨¨

àì ,ätzLðå øæç àì,zegilyl xyk epi` - Ÿ¨©§¦§©¨Ÿ
jk ab`énð àðz`neqaøæçå ànzñðå çeút ¨¨©¦¨©§¦§©¨§¨©
,çztúðå,xyk gztzpe xfg `l m` mby s` lr §¦§©©

.sqei ax zxaqke
énð à÷éc ,éMà áø øîàepzpynn mb wiecn - ¨©©©¦©§¨©¦

,sqei ax ixackéðz÷c`tiqaìk ,ììkä äæ §¨¨¥¤©§¨¨
gily,øLk úòãa BôBñå BúléçzLjixvy ¤§¦¨§§©©¨¥

zegilyd iepin onfa zrc xa gilyd `diy

j` ,dreviaaeéðz÷ àìådpynaBúléçzL ìk §Ÿ¨¨¥¨¤§¦¨
,øLk úeøLëa BôBñådpéî òîL`wecy , §§©§¨¥§©¦¨

,xg` zexyk oexqg j` ,lqet seqa zrc oexqig
z` d`x m`y ,seqa lqet epi` ,`neq oebk

sqei axke ,hb `iadl leki ,dnizgde daizkd.
iprpk car ly epic dn zxxan `xnbd

:hb zegilya

ãáò ,énà éaøî dépéî eòaiprpkäNòiL eäî ¨¦¥¥©¦©¦¤¤©¤¥¨¤
eäì øîà .dìòa ãiî äMà èb ìa÷ì çéìLiax ¨¦©§©¥¥¦¨¦©©§¨¨©§

,in`déì ìéñt à÷cî`pzd lqty jkn - ¦§¨¨¦¥
íéáëBk ãáBòì,hbd zkledl gily zeidln §¥¨¦

המשך ביקור למסכת גיטין ליום רקשון עמ' ק'

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr hk sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(ycew zay meil)

.xg` cia epecwtïàk ,Lé÷ì Léø øîà- ¨©¥¨¦¨
ef dpynaìàBMä ïéà ,éaø äðLexiagn utg ¨¨©¦¥©¥

ìéàLäì éàMø,xg`l utgd z`øëBOä ïéàå ©©§©§¦§¥©¥
exiagn utgøékNäì éàMø,xg`l utgd z` ©©§©§¦

ick ,xg` cia hbd z` gelyl el xeq` okle
j` ,xg`d icil glynd ly utgd ribi `ly

.hb hbd ,eizgz gily dpine xar m`

ïðçBé éaø Bì øîà,yiwl yixlBæoi`y ,df oic - ¨©©¦¨¨
,li`ydl i`yx l`eydìL úB÷Bðéz eléôà£¦¦¤
,dúBà íéòãBé ïaø úéamixg`l li`yn m`y ¥©¨§¦¨

eprinyd dne ,ehipwne li`ynd zrc lr xaer

,iaxàlày iax ly ezpeek dnénð àhéâc ïéðîéæ ¤¨¦§¦§¦¨©¦
éåä àìmeyn ,legi `l hbd mby minrt - Ÿ¨¥

Bì øîàL éîk äNòðc,gilyl -dLøâz ìà §©£¨§¦¤¨©©§¨§¨
àlàúéaa,dpezgzd dnewa -äéiìòa dLøéâå ¤¨©©¦§¥§¨¨£¦¨

el xn`y ink dyrp oke ,dpeilrd dnewaìà©
,ïéîéa àlà dLøâz,ìàîNa dLøéâå,hb epi`y §¨§¨¤¨§¨¦§¥§¨¦§Ÿ

.gily zeidl eze` dpin `l df ote` lry meyn

minrty xn`y opgei iax ixac zyxtn `xnbd
:hb epi` ote` dfi`a ,hb epi` hbd

àîìò éleëcyiwl yix oiae opgei iax oia - §¥¨§¨
c ,micenõôç déì äáäéå détàì ä÷ôðc àëéä¥¨§©§¨§©¥§©£¨¥¥¤

dpzpe ipyd gilyd z`xwl dy`d d`vi m` -

,utgd z` elàhéb dépéî äì÷L øãäåxg`e - ©£©©§¨¦¥¦¨
,hbd z` epnn dgwl jkéâéìt àì àîìò élek¥¨§¨Ÿ§¦¥
éåä àélòî àhéb àhéâchbdy mixaeq mlek - §¦¨¦¨§©§¨¨¥

hbd xeqnl oey`xd did leki ixdy ,xyk
jkae ,envra gwil utgd z`e ,xg` gilyl
dyr ixd hbd oiprl o`k s`e ,lrad oevxk dyr

.lrad ieeivk
`l`éâéìt ék,ewlgp ote` dfi`a -øîàc àëéä ¦§¦¥¥¨§¨©
déìel xn` lrady ote`a - ¥

המשך ביקור למסכת גיטין ליום שבת אודש  עמ' ק'



xcde"קב fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr ek sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iriax meil)

la`áàä äöø àì,el` oiyeciwadðéà Ÿ¨¨¨¨¥¨
úLce÷îx`eane .e`pz miiwzp `l ixdy , §¤¤

zrca dleza 'dxixa oi`'y s` oerny iaxly
yi' mixg` zrca dleza mewn lkn ,envr

xxazny mixne` a`d dvxzpyk ixdy ,'dxixa
.oiyeciw myl lray rxtnl

:`iyxyn ax ixac z` dgec `ax

déì øîà,`axäãeäé éaøì ïéaeéaøì ïéa ¨©¥¥§©¦§¨¥§©¦
,ïBòîLàðL àìå Bîöò úòãa äìBz àðL àì ¦§Ÿ§¨¤§©©©§§Ÿ§¨

íéøçà úòãa äìBz,mdipia welig oi` - ¤§©©£¥¦
mlerleäøéøa eäì úéàyiy mixaeq md - ¦§§¥¨
,dxixaíúäå,rxtnl xzen oiid oi`y edne - §¨¨
`edàîòè éðz÷ãkseqa mrhd x`eany itk - ¦§¨¨¥©§¨

,`ziixa dze`Bì eøîà'eke dcedi iaxéaøì ¨§§©¦
,øéàîike ,oiid zezyl xizn dz` j`idéà ¥¦¦

äãBî äzàyeygl yiyãBpä ò÷aé ànL ©¨¤¤¨¦¨©©
,dnexzd zyxtd mcew dzyiy xg`làöîðå§¦§¨

,òøôîì íéìáè äúBL äædyxted `l ixdy ¤¤§¨¦§©§¥©
`le ,ziagay oiid x`yn dnexzd seqal

,'yixtdl cizr ip`y oibel ipy' eixac eniiwzp
e .lah xeqi`a did dzyy oiideøîà[aiyd-] ¨©

íäì,xi`n iaxò÷aiLëìseqal m` ok` - ¨¤¦§¤¦¨©
`l` ,lah dzyy rxtnl xxazi cepd rwai
xzen `l` ,jkl yeygl oi`e ievn xacd oi`y
.onf xg`l yixtiy jenqle oiid on zezyl

oerny iaxe dcedi iax ly mnrh oi`y x`eane
,'dxixa oi`'y meyn ,oiidn zezyl mixqe`d
dgked oi` ok m`e ,cepd rwai `ny yygn `l`

envr zrca dlez oia welig yiy iia` ixacl
.mixg` zrca dlezl

äðùî
wlgd `ed qteh .sxeze qteh yi xhy lka

`ed sxeze .oind eze`n zexhyd lka reawd
epizpyn .df xhyl micgeind dyrnd ihxt
lra ieeiv ila xhya aezkl xzen dn zx`an

:xeq` dne ,xhyd
áúBkäoikny xteq -ïéhéb éñôBèeidiy ick ©¥§¥¦¦

,jxevd zrl ecia mipnefnéøöçépiL Cz` iept ¨¦¤©¦©
íB÷îmy zaizkLéàä,yxbndíB÷îemy §¨¦§
äMàä,zyxbzndíB÷îezaizkïîfäeay ¨¦¨§©§©

.lrad ieeiva wx mazkie .hbd xqnp

ila el` mixac aezkl mixteqd e`eai `ly icke
iqteh oikn m` mby minkg epwiz ,lrad ieeiv

äåìî éøèL`l ,dnyl azkil mikixv mpi`y ¦§¥¦§¨
`l` ,m`elna mazkiéøöçépiL Cz`íB÷î ¨¦¤©¦©§

my,äeìîäeíB÷îmy,äåläeíB÷îmekq ©©§¤§©Ÿ¤§
úBònäe ,d`eldd lyïîfä íB÷îdzid eay ©¨§©§©
.d`eld

iqteh oikn m`y ,epwiz okeéøö ,çwî éøèLC ¦§¥¦¨¨¦
çépiLz` ieptíB÷îmyíB÷îe ,ç÷Blämy ¤©¦©§©¥©§

,øëBnäz`eíB÷îmekq,úBònäeäãOä íB÷î ©¥§©¨§©¨¤
,zipwpdïîfä íB÷îe.gwnd ea dyrpy §©§©

äðwzä éðtîlre ,dpwzd dn x`azi `xnba . ¦§¥©©¨¨
.df mrh xn`p dpyna oic dfi`

äãeäé éaøe ,`nw `pz lr wlegïleëa ìñBt- ©¦§¨¥§¨
gipd m` s` ,ezrcn mazk m` zexhyd lka

e .miyxetnd zenewnd z`øæòìà éaølr wleg ©¦¤§¨¨
e ,dcedi iaxe `nw `pzïleëa øéLëîlka - ©§¦§¨

zenewnd z` gipd m` ,lirl miiepnd zexhyd

,miyxetndíéLð éhébî õeçz` gipd m` s`y , ¦¦¥¨¦
meyn ,md mileqt sxezdøîàpLmixac) mda ¤¤¡©

(` ckdì áúëå'zaizn miyxece ,'zzixM xtq §¨©¨¥¤§¦ª

hbd z` aezkl jixvy 'dl'ìdîL`ly exfbe , ¦§¨
sxez aezkl e`eai `ly ick qtehd z` eazki.

àøîâ
yi`d zeny z` aezkl oi`y ,dpyna epipy
dtiqen `xnbd .lrad ieeiv ila ,onfde dy`de
mrh z` zx`ane ,hbd sxezl aygpd xac cer

:dpynd
,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàiqteh azekd ¨©©§¨¨©§¥

oihibéøöçépiL Cieptóàz`íB÷îzaizkéøä ¨¦¤©¦©©¨£¥
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,ïéñeøéàä,`xnbd zl`eyàîìLahb azekyk ¨¥¦¦§¨¨
yxbl ickøîàc ïàîì ïéa ,ïéàeOépä ïîiax - ¦©¦¦¥§©§¨©

onf aezkl epwizy mrhdy ,(:fi-.fi lirl) opgei
`ed ,diab xhy epi`y s` lr ,hbaíeMî`ny ¦

lr dtgiBúBçà úa,eizgz dpfze ezy` `idy ©£
aezki oic zia debxdi `ly dilr qegiy zngne

dlxn`z dzinl dpecl e`eaiyke ,onf `ll hb
,dzpify drya dyexb dzidyàkéàyi - ¦¨

zaizk onf z` aezki m` mb dfl yeygl mewn
,ezxiqnl ezaizk oia dpfz `ny ,hbdïàîì ïéa¥§©

øîàconf aezkl epwizy mrhdy ,yiwl yix - §¨©
`ed hbaéøét íeMîiqkpn lrad lke`y ¦¥¥

ely md oiyexibd zry cry ,dly belnd
yi onf aezki `l m`e ,mze` xeknl i`yxe

razzyke ,oiyexib xg` s` xekniy yegl
,xkn oiyexibd mcewy xn`i dl xifgiyàkéà- ¦¨

z` aezki m` mb zexit cqtd yygl mewn yi

xekniy zexitd z` s`y ,hbd zaizk onf
dy`d `ivez ,ezxiqnl hbd zaizk oia lrad

.mcwen epnfy hbd ici lr zegewld cinàlà¤¨
ezy` z` yxbl hb azek m`,ïéñeøéàä ïî¦¨¥¦

øîàc ïàîì àîìLaonf epwzy ,opgei iax - ¦§¨¨§©§¨©
hbaíeMîlr dtgi `ny,BúBçà úaon s` ¦©£

oiqexi`dàkéàoia dpfz m`y yegl yi - ¦¨
ick hbd z` dl ozi ,oiyexibl hbd zaizk

,dilr zetgløîàc ïàîì àlà,yiwl yix - ¤¨§©§¨©
`ed hba onf aezkl epwizy mrhdyíeMî¦

,éøéthbd zaizk onf z` aezkl xeq` recn ¥¥
,oiqexi`d on hbaéøét dì úéà éî äñeøàixd £¨¦¦¨¥¥

`l` belnd iqkp zexit z` lawn epi` lrad

onf z` aezki m` yyg lk oi`e ,oi`eyipd xg`
.hbd zaizk

,`xnbd zvxznàúléî àä ,íøîò áø øîà̈©©©§¨¨¦§¨
àleòc dépéî úéòîLizrny df xac -] ¨§¦¦¥§¨

,[`lernøîàconf aezkl exq`y mrhdy §¨©
`ed dqex` hba mcwen,ãìå úðwz íeMîj` ¦©¨©¨¨
eäéð éàî àðòãé àìåixdy eyexit izrci `l - §Ÿ¨©§¨©¦

j` .micli dqex`l oi`àäì àúéòîLc ïåék- ¥¨§¨§¦¨§¨
,dyexitle ef `ziixal dizrnyy,àéðúc§©§¨

,éúñeøàì èb eáúk øîBàä,zrk dyxb` `le ¨¥¦§¥©£¨¦
`l`äpñðëàLëìoi`eyipläpLøbà,df hba ¦§¤¤§§¤¨£¨§¤¨

,ezaizk onf z` ea eazkeàìeò øîàå ,èb Bðéà¥¥§¨©¨
,`ziixad z` yxtlíòh äî,hb epi`äøéæb ©©©§¥¨

ànLmcwen hbd onfy oeike ,xarzz dp`yiyk ¤¨

,dxeair onfneøîàéy zeixadíãB÷ dhéb Ÿ§¦¨¥
,dðáì`ed mbte ,oi`eyipa `ly dxarzpe ¦§¨

it lre .dgtynlyxtl yi dfénð àëä- ¨¨©¦
z` dqex` hba aezkl xeq`y ,ok mb epizpyna

,ezaizk onfànL äøéæb,xarzz dp`yiyk §¥¨¤¨
,df hba dze` yxbi m` jk xg`edhéb eøîàéŸ§¦¨

,dðáì íãB÷cled lr frl `ivedl `ly icke ¥¦§¨
.dqex` ly hbd onf z` micwdl minkg exq`
oihib iqteh s` lqet xfrl` iaxy dpyna epipy
aezkl e`eai `ny dxifb ,dnyl `ly eazkpy

.dnyl `ly sxez mbéaø øîà ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¨©©¦
øîà ,àáñ àðeðîä áø øîà ,àìéL øa àaà©¨©¦¨¨©©©§¨¨¨¨©
éaøk äëìä ,áø øîà ,äáäà øa àcà áø©©¨©©£¨¨©©£¨¨§©¦

øæòìàmb aezki `ny oihib qteh aezkl oi`y ¤§¨¨
.sxezàðéáeè ,øæòìà éaøc déìò áø éø÷̈¥©£¥§©¦¤§¨¨¦¨

éîékçc.minkgay xye`n - §©¦¥
iaxk dkldy ax xn` ike ,`xnbd zl`ey

xfrl`,énð úBøèL øàLa eléôàålr wlgy ©£¦¦§¨§¨©¦
,zexhy x`y iqteh aezkl xiykde dcedi iax

àzøMà éàä ,àáøc déîMî étt áø øîàäå§¨¨©©©¦¦§¥§¨¨©©©§¨
éðéiãc,mipiicd xhy -énwî äázëéîc §©¨¥§¦§§¨¦©¥

eäééãé úîéúçà éãäñ éãäñéìcdazkpy - §¦§£¥©£¥©£¦©§©§
,mdici znizg lr micrd ecirdy iptläìeñt§¨

,`zxy`dàîìàxhyy jkl miyyegy ixd - ©§¨
dfàø÷éLk éæçéîonfay oeik ,xwyk d`xp - ¦§¥§¦§¨

,micrd ecird `l oiicr daizkdàëäénðs` - ¨¨©¦
`ly oeik ,zexhy x`y iqteh zaizka o`k

,d`eeld lk dzid,àø÷éLk éæçéîiaxk `le ¦§¥§¦§¨
.zexhy x`y iqteh aezkl xizny xfrl`

,`xnbd zvxznàúéìåitt axk wqtp `l - §¥¨
jkl di`xe ,`ax myaáø øîàc ,ïîçð áøcî¦§©©§¨§¨©©

,øéàî éaø äéä øîBà ,ïîçðyeléôàBàöî ©§¨¥¨¨©¦¥¦£¦§¨
ätLàa,ea miaezk ezy` mye enyeBîúç- §©§¨£¨

oiyexib myl micr eilr mizgdedì Bðúðe,hbd §¨¨
,øLkjkl miyyeg oi`e ,epnfa mzgpy oeik ¨¥

,xwyk d`xpyïðaø eléôàåiax lr miwlegd ©£¦©¨¨
,leqt dty`a e`vny hby mixaeqe xi`nàìŸ

déìò éâéìtøéàî éaøceilr miwleg mpi` - §¦¥£¥§©¦¥¦
íéLð éhéâa àlàmeyn ,calaäáéúk ïðéòác ¤¨§¦¥¨¦¦§¦¨§¦¨

ìúBøèL øàLa ìáà ,dîLmikixv oi`y ¦§¨£¨¦§¨§¨
,dnyl daizkàìxhy mixiykne ,eilr ewlgi Ÿ

.xwyk d`xpy miyyeg oi`e ,dty`a e`vny
x`ya micen opaxy di`x `xnbd d`iane
,mixyk mdy ,d`eeldd iptl eazkpy zexhy

øèL ,ïðçBé éaø øîà éqà áø øîàcaegäålL §¨©©©¦¨©©¦¨¨§¨¤¨¨
Ba,azkpy meiaBòøôez` laiwe ,mei eze`a §¨

,delndn dxfga xhydBa äåìå øæBç Bðéà¥¥§Ÿ¤
ea aezkd lky s` ,meid eze`a elit` zipy

iptn ,ef d`eeldl zn`BãeaòL ìçîð øákL¤§¨¦§©¦§
legl leki `l aeye ,eaeg z` rxtyk xhyd ly

lr delnk `ede ,df xhy ici lr miqkp ceariy
zwiicn .micareyn miqkpn daeb epi`y ,dt

,opgei iax ixaca `xnbdàîòèdele xfeg oi`y ©§¨
meyn ,eaíeMî ìáà ,BãeaòL ìçîðcd`xpy §¦§©¦§£¨¦

kàø÷éL,ef d`eeld iptl azkpy oeikàì ¦§¨Ÿ
ïðéLééçxyt`y oaen okle .miyyeg oi` - ©§¦¨

xiykny dna s` xfrl` iaxk dkld weqtl
.zexhy x`ya qteh aezkl
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äðùî
ca`pe dnyl azkpy hb oic zx`an epizpyn

`edy ewifgdl xyt` ote` dfi`a ,e`vne xfge
,ea yxbl xyke ,dnyl azkpy hbd eze`
`ly `ed xg` hb `ny yegl yi ote` dfi`ae

:ea yxbl oi`e ,dnyl azkp
gilyèb àéánä,lrad ieeiv it lr oick azkpy ©¥¦¥

,epîéä ãáàåm`øzìàì Bàöî,cin -øLk §¨©¥¤§¨§©§©¨¥
j` ,ea yxblåàì íàå,xzl`l e`vn `ly - §¦¨

,onf xg`l `l`ìeñteze` epi` `ny ,ea yxbl ¨
ok m`e ,enyk enyy xg` ly `l` ,ca`py hbd

.ef dy` iyexib myl `ly azkp
m`äñéôça Bàöî,ilk -àî÷ñeìãa Bà,wy - §¨©£¦¨¦§§§¨

oi`y s` lr ,md elyy el` milka oniq yie

z` `vn m` oke .ea yxbl leki ,hbd z` xikn
,xg` mewna hbdBøékî íàlr ,oir zeriaha ¦©¦
,oniq ea oi`y s`øLk:ea yxbl ¨¥

àøîâ
xzl`l hbd z` `vn m` wxy dpyna epipy

dpynn dxizq dywn `xnbd ,ea yxbl xyk
ax onf xg` hbd z` `ven m` s`y rnyny

:ea yxbl xyk

eäðéîøe,ef lr ef zeipynd zxizq dyw`e §¦§
,epipyyàöîzexhyå ,íéLð éhébxhyéøeøçL ¨¨¦¥¨¦§¦§¥
,íéãáò`vny e`é÷éúéécaiky zpzn xhy - £¨¦§¨¥¥
e` ,rxnúBðzî,ixa zpzn xhy -ïéøáBLå- ©¨§§¦

,d`eld oerxt xhyøéæçé àì äæ éøähbd z` £¥¤Ÿ©£¦
`l zexhyd x`y oke ,dy`l `le lral `l

meyn ,elawnl `le xhyd dyerl `l mxifgi
eéä ïéáeúk ,øîBà éðàLdvxy meyn ,zexhyd ¤£¦¥§¦¨

j` ,'eke dpzna zzl e` ,xxgyl ,yxblCìîðå§¦§©
ïäéìòseqal hxgzd -ïðzéì àlL.ecbpkyl £¥¤¤Ÿ¦§¨

hbd z` xifgi `l df yyg meyn wxy ,rnyn
,dy`l `le lral `làäm`øîàxg` lrad ¨¨©

,hbd `vnpyeðzjlnp `le ,dy`l df hb §
,dl epzilnïéðúBð,ea zyxbzne dleléôàå §¦©£¦
äaeøî ïîæìca`y f`n daexn onf xar m` - ¦§©§¤

k enyk enyy xg` `ny miyyeg oi`e ,hbdaz
.z`f

,`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,äaø øîà- ¨©©¨Ÿ©§¨¨
`l m` hbd z` xifgdl dxq`y ,epizpyna

xaecn ,cin ede`vnúBøéiMäL íB÷îa§¨¤©©¨
,úBéeöîenyy xg` mc`n `ny yegl yie §

,hbd ltp ,o`k xary enykïàk`aaa dpyna - ¨
,xaecn `rivn,úBéeöî úBøéiMä ïéàL íB÷îa§¨¤¥©©¨§

enyy xg` mc`n ltp `ny yegl oi` okle

.enyk
,dax ixac lr `xnbd dtiqeníB÷îa eléôàå©£¦§¨

úBéeöî úBøéiMäL`ny miyyegy epxn`y ¤©©¨§
,df hb ltp enyk enyy xg` mc`nàeäådn - §

ote`a wx df ,dfl miyyegyóñBé éðL e÷æçeäL¤§§§¥¥
, úçà øéòa ïBòîL ïaltp `ny yegl yi okle ¤¦§§¦©©

miyp` ipy ewfged `l m` j` ,xg`dn
mc` yi `ny miyyeg oi` ,miey mdizenyy
xir yi `ny e` ,xird dze`a enyk enyy sqep

.ely xird myk dnyy ztqep
meyn ,jk xnel gxkday `xnbd dgikeneéàc§¦

éëä àîéz àìs` `l` ,jk xn`p `l m`y - Ÿ¥¨¨¦
,dfl miyyeg ewfged `ly ote`aàéL÷dxizq ©§¨

äaøcà äaøc,envr ixac lr dax ixacn - §©¨©§©¨
`xnbd d`iane .oerny oa sqei ipyl yyg `ly

sqei ipyl yyeg oi`y x`eany dax ixac z`
,oerny oaàðéc éa çëzLéàc àhéb àeääc§©¦¨§¦§§©¥¦¨
àðeä áøcax ly epic ziaa `vnpy hb didy - §©¨

eniiwe ,eniiwl ick oic zial ede`iady ,`ped
fn ca`pe ,eizenizg z` oic zia`ae eniiwy d

,el edeaiyiy reazldéa áéúk äåäådide - ©£¨§¦¥
azkpy ,hba aezkñéëø ìòc àúî éøéåLa¦§¦¥¨¨§©¨¦

àøäðwfged `le ,xdpd qkx lry ixiey xira - ©£¨
.enyk enyy mc` cer mewn eze`aáø øîàå§¨©©

,àðeäenyk enyy mc` wfged `ly s` lry ¨
mewn lkn ,mewn eze`aì ïéLLBçéøéåL éðL- §¦¦§¥§¦¥

mc` yi mye ,ixiey enyy sqep mewn yi `ny

epnne ezy`l hb azk `ed s`e ,df myk enyy
.dfl hbd z` aiydl oi` okle ,ltp

,da ïéiòå ÷et ,äaøì àcñç áø déì øîàå§¨©¥©¦§¨§©¨§©¥¨
péî dì éòa àzøeàìcàðeä áø Coiire `v - ¦§§¨¨¥¨¦¨©¨

dn `ped ax jze` l`yi axrly oeik ,ef dklda
.df ote`a oicd÷ôð,dax `vi -÷cwcwc - ¨©¨
,zeipynd oeiraçkLàåx`eany dpyn `vne - §©§©

.wfged `lyk jkl yegl oi`y daìk ,ïðúc¦§©¨
`vendïéc úéa äNòîziaa miewnd xhy - ©£¤¥¦

,oic,øéæçé äæ éøäyi `ny miyyeg oi`y ixd £¥¤©£¦
.my eze`a mi`xwpy zenewn ipy

,dzii`x z` `xnbd zx`anáøc àðéc éa àäå§¨¥¦¨§©
àðeä,`ped ax ly epic zia ixde -íB÷îëc ¨¦§¨

éîc úBéeöî úBøéiMäLeid miaxy meyn , ¤©©¨§¨¥
,d`xedle oicl el mikixvèéLt à÷ådax §¨¨¦

y ,dpyndnøéæçéoi`e ,delnl xhyd z` ©£¦
yi eae ,df mya sqep mewn yi `ny miyyeg

.df xhy lra myk enyy mc`àîìàixd - ©§¨

wxyøéòa ïBòîL ïa óñBé éðL e÷æçeä éà¦§§§¥¥¤¦§§¦
ïéà ,úçàxg` mc`n ltp `ny miyyeg - ©©¦

j` ,enyk enyyàì éàåmiyp` ipy ewfged §¦Ÿ
,dey myaàìenyy mc` yi `ny miyyeg Ÿ

yiy s` lr xhyd z` el mixifgn `l` ,enyk
.zeievn zexiiy

,dyrn `xnbd d`ianeàcáeò äaø ãáò- ¨©©¨§¨
dyrnl dkld dax dyràhéb àeääa§©¦¨

çëzLéàcàðzék éamewna `vnpy hba - §¦§§©¥¦¨¨
dpzekddézòîLk ,àúéãaîeôayxity itk - §§§¦¨¦§©§¥

xhyd ltp `ny yegl oi`y ,epizpyn z`
zeievn zexiiyy mewna `l` ddf mya mc`n
enlyp `l myy oeike ,ddf mya mc` wfgede

.eilral xhyd z` aiydl dxed ,elld mi`pzd
,dyrnd did ji` zepeyl izy `xnbd d`iane

éøîàc àkéà`vnp hbdy ,[mixne` yi -] ¦¨§¨§¥
aàðzék eøúc àëéä àzëeãmixeyy mewna - §§¨¥¨§¨¦¨¨

,dpzekd z` eae÷æçeäc áb ìò óàåsqei ipy §©©©§§§
oeik ,oerny oaàúøéiL ïçéëL àìcoi`y - §Ÿ§¦¨©¨¨¨

ipyd mb `ny yegl oi`e ,zeievn zexiiyd
.df mewnl ribd enyk enyyéøîàc àkéàå, §¦¨§¨§¥

`vnp hbdyàðzék éðaæîc àzëeãamewna - §§¨§¦©§¥¦¨¨
,dpzekd z` ea mixkenye÷æçeä àlL àeäå§¤Ÿ§§

ltpy yegl oi` okle ,ddf mya miyp` ipy
,ipydnúBøéiL ïçéëLezexiiyy s` lr - §¦¨©¨

.dpzek ea mixkeny mewna zeievn
z` yxit `xif iax s`y d`ian `xnbd

:zeievn zexiiydy mewna epizpyn

épLîe àúééøaà ïéúéðúî éîø àøéæ éaø- ©¦¥¨¨¥©§¦¦©§©§¨§©¥
.dvxzne ,`ziixal epizpyn oia dxizq dywn

ïðz,epizpynaèb àéánäit lr oick azkpy §©©¥¦¥
,lrad ieeivøzìàì Bàöî íà ,epîéä ãáàå- §¨©¥¤¦§¨§©§©

,cinøLkj` ,ea yxblåàì íàå`ly -e`vn ¨¥§¦¨
,onf xg`l `l` ,xzl`lìeñt`ny ,ea yxbl ¨

enyy xg` ly `l` ,ca`py hbd eze` epi`
.ef dy` iyexib myl epi`e ,enykeäðéîøe- §¦§

epipyy ,`ziixal dpynd oia dxizq dyw`e
äãBî ìòaäL ïîæa ,÷eMa äMà èb àöî̈¨¥¦¨©¦§©¤©©©¤

,ezy` z` ea yxiby,äMàì øéæçém` j`ïéà ©£¦§¦¨¥
äãBî ìòaä,ea yxibyøéæçé àìhbd z`àì ©©©¤Ÿ©£¦Ÿ

äæì,ea dyxiby dxiqn icr `iai `ny ,lrad - ¨¤
z` el dxifgd okle dzaezk z` rxty xn`ie

,eprazz `l aeyy ick ,hbdäæì àìå,dy`l - §Ÿ¨¤
lr xg`l `ypize jlze ,ea dyxbzd `l `ny

,`xnbd zwiicn .df hb iciàä̈
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,xyk df hb recne ,`axl opax edel`yLeçéìå§¥
ñéit ànLcgiizpe onfd jeza dy`d z` lrad ¤¨¦¥

.ea yxbl xeq`y oyi hb `ed hbde dnir
.`iyewd dgiken `xnbdeïðz àì éîonwl ¦Ÿ§©

dl xn`e ,jxcl `veiyk ezy`l hb ozepd ,(:er)
legiy jhib df ixdéúàa àì íà åéLëòîjil` ¥©§¨¦Ÿ¨¦

,Lãç øNò íéðL ãòå ïàkîjeza `ea` m` j` ¦¨§©§¥¨¨Ÿ¤
hbd legi `l ,onfde ,seqalíéðL CBúa úî¥§§¥

Lãç øNò,onfd jeza `a `ly i`pzd miiwzde ¨¨Ÿ¤
y `ed oicdèb äæ éøä.dpizpd zryn rxtnl £¥¤¥
da ïðéeäå(my) `xnbd dl`ye -ànL Leçéðå §©¦¨¨§¥¤¨

ñéitdnir cgiizde onfd jeza ezy` z` lrad ¦¥
,`ed oyi hbeàðeä áø øa äaø øîàå(my) §¨©©¨©©¨

,eqiitzpy miyyeg oi` recn ayiiløîà éëä̈¦¨©
áøc déîMî éøî àaàzwqer my dpyndy ©¨¨¦¦§¥§©

øîBàa,hbd dl xqny drya oic ziaa lrad §¥
éìò úðîàðhbd lr xrxrl `ea` m`y dy`d ¤¡¤¤¨©

oyi hb `edy,zpn`p `dzyéúàa àlL øîBì©¤Ÿ¨¦
on`p epi` aey ,okle .dnir izcgiizp `le dlv`
.exrxri `l oic ziay oky lke ,hbd lr xrxrl
yegl yi ,dpin`d `l m`y ,rnyn ax ixacne

`ax xiykd recne ,`ed oyi hbe ecgiizp `ny

.eiptl `ay hbdéqkéàózprhn `ax mlkp - ¦§¦
.opaxàúléî éàlbéà óBñìxacd xxazd - §¦©©¦§¨

éàåä äñeøàc,d`yp `l oiicryíà àáø øîà ©£¨£©¨©¨¨¦
äàeNða eøîàcgiizd lrad `ny yegl yiy ¨§¦§¨

dqiitl xfgne eilr `id daiagy itl dnir,
m`deøîàémb jkl yeygl yiyäñeøàa Ÿ§©£¨

oi` dqex`a okle ,eilr daagzp `l oiicry

xyt`y `ax dxed dtie .oyi hbl miyyeg
.hb eze`a yxblàä ,àáø øîàdf oic -éàcå ¨©¨¨¨©©
ïì àéòaéî à÷,ea wtzqdl epl yi i`ce - ¨¦©§¨¨

המשך ביקור למסכת גיטין ליום שבת אודש עמ' ב

hb `iand` cenr fk sc ± oey`x wxtoihib

'éðúî.ìeñt åàì íàå:FNW df oi`e ltp xg`n `OW.äñéôça Bàöî,ilM ©§¦§¦¨¨¤¨¥©¥¨©§¥¤¤§¨©£¦¨§¦
:FNW `EdW ilMA oniq Wie.øLk Bøékî íà,ipYw F` F`e DiWtp iRp`A `zNn §¥¦¨©§¦¤¤¦©¦¨¥¦§¨§©§¥©§¥§¨¨¥

:xWM mFwn lkA F`vn 'it`e FxiMOW F`'îâéúééc.é÷`dY `C ,n"ky z`Ev ¤©¦©£¦§¨§¨¨¨¥§¨¥¥©¨©¨§¥
:zFidle mwinl.úBðzî:`ixA zpYn.øéæçé àìxExgW oke dX`l `le lrAl `l §¥©§¦§©¨©§©¨¦Ÿ©£¦Ÿ©©©§Ÿ¨¦¨§¥¦§

xnF` ip`WA `nrh ilzCnE ,mNM oke§¥ª¨¦§¨¥©£¨§¤£¦¥
ip`W Dl EpY lrAd xn` m`C DPn opirnW©§¦¨¦¨§¦¨©©©©§¨¤£¦
Fpi` `OWl opiWiig `le oipzFp Dl eiYazM§©§¦¨§¦§Ÿ©§¦¨§¤¨¥

:df.úBéeöî úBøiMäL íB÷îalEqR ¤§¨¤©©¨§¨
:ltp mixg` miaWe mixaFrn `OWelôàå ¤¨¥§¦§¨¦£¥¦¨©©£¦
.'eë úBéeöî úBøiMäL íB÷îadAx e`l §¨¤©©¨§¨©¨

xn`e xCqnC `Ed q"Xd `N` Dl xn`ẅ¨©¨¤¨©©¦§©¥§¨©
,zFiEvn zFxIXdW mFwnA dAx iwF`C `dC§¨§¥©¨§¨¤©©¨§
DzF`A df mWA miWp` ipW EwfgdW `Ede§¤ª§§§¥£¨¦§¥¤§¨
`l `wtQn - Ewfgd `l m` la` ,xird̈¦£¨¦Ÿª§§¦§¥¨Ÿ
F` opirci `le Edpzi` `nliC opixn ©̀§¦¨¦§¨¦§§§Ÿ©§¦¨
DA Wie FfM DnXW zxg` xir Wi `nliC¦§¨¥¦©¤¤¤§¨¨§¥¨
:FraFYW dfM FYW` mWe FnXW xg` mc`̈¨©¥¤§§¥¦§§¤¤§

.éëä àîéz àì éàc`N` dAx liqR `lC §¦Ÿ¥¨¨¦§Ÿ¨¦©¨¤¨
:dAxC` dAxC `iWw ,Ewfgde zFiEvnAéa ¦§§ª§§©§¨§©¨©§©¨¥

.àðeä áøc àðécc"aa FnIwl mW `aEdW ¦¨§©¨¤¨¨§©§
`le ,FraFY `Ede dGn ltpe wRpd FA aEzke§¨©§¥§¨©¦¤§§§Ÿ
:xird DzF`A oFrnW oA sqFi ipW Ewfgdª§§§¥¥¤¦§§¨¨¦

ì ïðéLééç.éøéåL éðL`Ed df `l `OWe ©§¦¨¦§¥§¦¥§¤¨Ÿ¤
:dGn ltPW.ïðúc:(.k) n"aaäNòî ìk ¤¨©¦¤¦§©¨©£¥

.ã"a`MilC ,c"aa mIwn xhW `vFOd ©©¥§¨§ª¨§¥¨
oiaEzkl Wginl`NW mdilr Klnpe Eid §¥©¦§¦¨§¦§©£¥¤¤Ÿ

`N` `xhW DinEIwl ciar `lC ,mpYl¦§¥§Ÿ¨¥§¦¥§¨¨¤¨
`OW WiigC ,Fcil xqnPW xg`l deln©§¤§©©¤¦§¨§¨§¨¥¤¨

:micr EzEni.øéæçé äæ éøäopiWiig `le ¨¥¦£¥¤©£¦§Ÿ©§¦¨
:df Fpi` `OWl.àðeä áøc àðéc éaEid §¤¨¥¤¥¦¨§©¨¨

,mW mi`aE d`xFdlE oicl Fl oikixv§¦¦§¦§¨¨¨¦¨
`lC mEXn n"y ,xifgiC dAx hiWRwe§¨¨¦©¨§©£¦¦§Ÿ
`l ixieW ipWlC ,`Ed sqFi ipW Ewfgdª§§§¥¥§¦§¥§¦¥Ÿ

:opiWiig.dézòîLk,opirA iYxY xn`C ©§¦¨¦§©§¥§¨©©§¥¨¥©
:raFYl Fxifgde `cg `N` ded `l `kde§¨¨Ÿ£¨¤¨£¨§¤¡¦©¥©

.éøîàc àkéàExzC `kid `pYM iA i`d ¦¨§¨§¦©¥¦¨¨¥¨§¨
oYWR mW oixFXW dxWOd in ziaA `pYM¦¨¨§¥¥©¦§¤¤¦¨¦§¨

:mXd FzF`A xird DzF`A mipW EwfgdW t"r`e ,Fxifgde mW zFiEvn zFxIW oi`e§¥©¨§¨§¤¡¦¤ª§§§©¦§¨¨¦§©¥
.àðzék éðaæîc àëéä éøîàc àkéàå`NW itl Fxifgde zFiEvn zFxIXW wEXA §¦¨§¨§¦¥¨§¦©§¥¦¨¨©¤©¨§§¤¡¦§¦¤Ÿ

:Ewfgd.äãBî:Dl FpYl xnF`W.äæì àìå äæì àìxaM `OW xifgi `l lrAl ª§§¤¤¥¦§¨Ÿ¨¤§Ÿ¨¤©©©Ÿ©£¦¤¨§¨
DWxBW Ecirie dxiqn icr xg` xGgi Fcil `aIWkE ltp dPOnE Dl Fpzp§¨¨¦¤¨¨©§¤¨Ÿ§¨§©¥©©¥¥§¦¨§¨¦¤¥§¨
oi`e hB d`ivFd opzE oiC ziaA hBd z`vFdW KiYrxR xn`i DzAzM rAzYWkE§¤¦§©§ª¨¨Ÿ©§©§¦¤¥©¥§¥¦§©¦¨¥§¥
,dAbze xFfgY `NW icM hBd z` il Epzpe rFxtl ipEaIge DzAzM daFB dAzM FOr¦§ª¨¨§ª¨¨§¦§¦¦§©§¨§¦¤©¥§¥¤Ÿ©£§¦§¤

:FA `UPY `OW xifgi `l dX`le§¨¦¨Ÿ©£¦¤¨¦¨¥
àëéà

àäxn` `d wcinl Dil `pn DniY .dAExn onfl ENit`e ('ek) mipzFp EpY xn` ¨¨©§§¦©£¦¦§©§¤¥©§¨¥§¥©¨¨©
hBd df oi`C opiWiigC mEXn oipzFp oi` EpY xn` ENit` `nlC oipzFp EpY§§¦¦§¨£¦¨©§¥§¦¦§©§¦¨§¥¤©¥
Fpzp `l oiicre Ediilr Klnp FWExiR ikde FnWM FnXW xg`n ltp `N` Fl aYkPW¤¦§©¤¨¨©¥©¥¤§¦§§¨¥¦¦§©£©§©£©¦Ÿ¨§
Dpi`C oeiM DNW Fpi` 'it` hBd z` Dl mixifgn Eid Klnpl opiWiig ded `l i` `d̈¦Ÿ£¨©§¦¨§¦§©¨©£¦¦¨¤©¥£¦¥¤¨¥¨§¥¨
ipYwCn wiIcC i"xF`e di`xl `N` dkixv§¦¨¤¨¦§¨¨§¦§©¥¦§¨¨¥
`le Eid oiaEzM xnF` ip`W ipYw `le Klnpe§¦§©§Ÿ¨¨¥¤£¦¥§¦¨§Ÿ
dvFx Fpi`e FA xfge KlnpC rnWn opzp̈§¨©§©§¦§©§¨©§¥¤
DWxbn did dvFx did m` la` cFr DWxbl§¨§¨£¨¦¨¨¤¨¨§¨§¨
`icdaE ltp xg`n `OW opiWiig `le df hbA§¥¤§Ÿ©§¦¨¤¨¥©¥¨©§¤§¨

Bn"aC w"tA opiqx(.gi sc)mixtQd lkA ©§¦¨§§§¨©§¨¦
onfl ENit` Dil `pnE z"`e 'Ek KlnpC `nrh©§¨§¦§©§§¨¥£¦¦§©
`xif 'x KixRcM `weC xYl`l `nlC dAExn§¤¦§¨§©§©©§¨¦§¨¦¥¨
`ziixAn Fl hEWR i`O` iOp `xif 'xe oOwl§©¨§¥¨©¦©©¨¦§©§¨
'ipzOn ith dAExn onfl 'it` dX`l xifgiC§©£¦¨¦¨£¦¦§©§¤§¥¦©§¦
Klnpe Kixhvi`Cn wiIcC i"x xnF`e§¥¦§©¥¦§¦§§¦§¦§©
opiWiig `le oipzFp EpY xn` m`C opirEnW`l§©§¦¨§¦¨©§§¦§Ÿ©§¦¨
i`C dAExn onfl ENit` Epiid xg` hbl§¥©¥©§£¦¦§©§¤§¦
'xe xg` hbl oiWWFg oi`C `hiWR xYl`l§©§©§¦¨§¥§¦§¥©¥§
`zNinC `gxE` Klnpe ipYwC `dC xaq `xif¥¨¨©§¨§¨¨¥§¦§©§¨§¦§¨
`d wCwcl `le Fpzp `l KlnPW itlC hwp̈©¦§¦¤¦§©Ÿ¨§§Ÿ§©§¥¨
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`hiWR xYl`l i`C dAExn onfl 'it` xifgiC§©£¦£¦¦§©§¤§¦§©§©§¦¨
rnWnC dAExn onfl 'it` wiIcC i"xF` cFre§¦§©¥£¦¦§©§¤§©§©

oipE`inE dvilg ixhWC `inEC Dil(.k sc my) ¥§¨§¦§¥£¦¨¥¦
`l mzd KgxM lrC dAExn onfl ixiinC§©§¥¦§©§¤§©¨§¨¨¨Ÿ
Fpi`WM `N` xifgiC opirEnW`l Kixhvi ¦̀§§¦§©§¦¨§©£¦¤¨§¤¥
F` dvlgW rEciaC dp`in F` dvlg m` rEcï©¦¨§¨¥£¨¦§¨©¤¨§¨
oeiM DNW Fpi` 'it` xifgiC `hiWR dp`in¥£¨§¦¨§©£¦£¦¥¤¨¥¨
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lirl iYWxiRcM FkFYn gikFn(icra d"c :ck sc): ¦©¦¦§¦©§¦§¥
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äðùîíàå øLk øzìàì Bàöî epîéä ãáàå èb àéánä©¥¦¥§¨©¥¤§¨§©§©¨¥§¦

àî÷ñeìãa Bà äñéôça Bàöî ìeñt åàì:øLk Bøékî íà ¨¨§¨©£¦¨¦§§§¨¦©¦¨¥

àøîâé÷éúééc íéãáò éøeøçLå íéLð éhéb àöî eäðéîøe§¦§¨¨¦¥¨¦§¦§¥£¨¦§¨¥¥

eéä ïéáeúk øîBà éðàL øéæçé àì äæ éøä ïéøáBLå úBðzî©¨§§¦£¥¤Ÿ©£¦¤£¦¥§¦¨

ïîæì eléôàå ïéðúBð eðz øîà àä ïðzéì àlL ïäéìò Cìîðå§¦§©£¥¤¤Ÿ¦§¨¨¨©§§¦©£¦¦§©

úBøéiMäL íB÷îa ïàk àéL÷ àì äaø øîà äaeøî§¤¨©©¨Ÿ©§¨¨§¨¤©©¨

íB÷îa eléôàå úBéeöî úBøéiMä ïéàL íB÷îa ïàk úBéeöî§¨§¨¤¥©©¨§©£¦§¨

ïBòîL ïa óñBé éðL e÷æçeäL àeäå úBéeöî úBøéiMäL¤©©¨§§¤§§§¥¥¤¦§

äaøcà äaøc àéL÷ éëä àîéz àì éàc úçà øéòa§¦©©§¦Ÿ¥¨¨¦©§¨§©¨©§©¨

áéúk äåäå àðeä áøc àðéc éa çëzLéàc àhéb àeääc§©¦¨§¦§§©¥¦¨§©¨©£¨§¦

ïéLLBç àðeä áø øîàå àøäð ñéëø ìòc àúî éøéåLa déa¥¦§¦¥¨¨§©¨¦©£¨§¨©©¨§¦

ìda ïéiòå ÷et äaøì àcñç áø déì øîàå éøéåL éðL ¦§¥§¦¥§¨©¥©¦§¨§©¨§©¥¨

péî dì éòa àzøeàìcïðúc çkLàå ÷c ÷ôð àðeä áø C ¦§§¨¨¥¨¦¨©¨¨©¨§©§©¦§©

àðeä áøc àðéc éa àäå øéæçé äæ éøä ïéc úéa äNòî ìk̈©£¤¥¦£¥¤©£¦§¨¥¦¨§©¨

àîìà øéæçé èéLt à÷å éîc úBéeöî úBøéiMäL íB÷îëc¦§¨¤©©¨§¨¥§¨¨¦©£¦©§¨

àì àì éàå ïéà úçà øéòa ïBòîL ïa óñBé éðL e÷æçeä éà¦§§§¥¥¤¦§§¦©©¦§¦ŸŸ

àðzék éa çëzLéàc àhéb àeääa àcáeò äaø ãáò̈©©¨§¨§©¦¨§¦§§©¥¦¨¨

eøúc àëéä àzëeãa éøîàc àkéà dézòîLk àúéãaîeôa§§§¦¨¦§©§¥¦¨§¨§¥§§¨¥¨§¨

àkéàå àúøéiL ïçéëL àìc e÷æçeäc áb ìò óàå àðzék¦¨¨§©©©§§§§Ÿ§¦¨©¨¨¨§¦¨

ïçéëLe e÷æçeä àlL àeäå àðzék éðaæîc àzëeãa éøîàc§¨§¥§§¨§¦©§¥¦¨¨§¤Ÿ§§§¦¨

àéánä ïðz épLîe àúééøaà ïéúéðúî éîø àøéæ éaø úBøéiL©¨©¦¥¨¨¥©§¦¦©§©§¨§©¥§©©¥¦

ìeñt åàì íàå øLk øzìàì Bàöî íà epîéä ãáàå èb¥§¨©¥¤¦§¨§©§©¨¥§¦¨¨

øéæçé äãBî ìòaäL ïîæa ÷eMa äMà èb àöî eäðéîøe§¦§¨¨¥¦¨©¦§©¤©©©¤©£¦

àä äæì àìå äæì àì øéæçé àì äãBî ìòaä ïéà äMàì§¦¨¥©©©¤Ÿ©£¦Ÿ¨¤§Ÿ¨¤¨
ïîæá



קז hb `iand` cenr fk sc ± oey`x wxtoihib

'éðúî.ìeñt åàì íàå:FNW df oi`e ltp xg`n `OW.äñéôça Bàöî,ilM ©§¦§¦¨¨¤¨¥©¥¨©§¥¤¤§¨©£¦¨§¦
:FNW `EdW ilMA oniq Wie.øLk Bøékî íà,ipYw F` F`e DiWtp iRp`A `zNn §¥¦¨©§¦¤¤¦©¦¨¥¦§¨§©§¥©§¥§¨¨¥

:xWM mFwn lkA F`vn 'it`e FxiMOW F`'îâéúééc.é÷`dY `C ,n"ky z`Ev ¤©¦©£¦§¨§¨¨¨¥§¨¥¥©¨©¨§¥
:zFidle mwinl.úBðzî:`ixA zpYn.øéæçé àìxExgW oke dX`l `le lrAl `l §¥©§¦§©¨©§©¨¦Ÿ©£¦Ÿ©©©§Ÿ¨¦¨§¥¦§

xnF` ip`WA `nrh ilzCnE ,mNM oke§¥ª¨¦§¨¥©£¨§¤£¦¥
ip`W Dl EpY lrAd xn` m`C DPn opirnW©§¦¨¦¨§¦¨©©©©§¨¤£¦
Fpi` `OWl opiWiig `le oipzFp Dl eiYazM§©§¦¨§¦§Ÿ©§¦¨§¤¨¥

:df.úBéeöî úBøiMäL íB÷îalEqR ¤§¨¤©©¨§¨
:ltp mixg` miaWe mixaFrn `OWelôàå ¤¨¥§¦§¨¦£¥¦¨©©£¦
.'eë úBéeöî úBøiMäL íB÷îadAx e`l §¨¤©©¨§¨©¨

xn`e xCqnC `Ed q"Xd `N` Dl xn`ẅ¨©¨¤¨©©¦§©¥§¨©
,zFiEvn zFxIXdW mFwnA dAx iwF`C `dC§¨§¥©¨§¨¤©©¨§
DzF`A df mWA miWp` ipW EwfgdW `Ede§¤ª§§§¥£¨¦§¥¤§¨
`l `wtQn - Ewfgd `l m` la` ,xird̈¦£¨¦Ÿª§§¦§¥¨Ÿ
F` opirci `le Edpzi` `nliC opixn ©̀§¦¨¦§¨¦§§§Ÿ©§¦¨
DA Wie FfM DnXW zxg` xir Wi `nliC¦§¨¥¦©¤¤¤§¨¨§¥¨
:FraFYW dfM FYW` mWe FnXW xg` mc`̈¨©¥¤§§¥¦§§¤¤§

.éëä àîéz àì éàc`N` dAx liqR `lC §¦Ÿ¥¨¨¦§Ÿ¨¦©¨¤¨
:dAxC` dAxC `iWw ,Ewfgde zFiEvnAéa ¦§§ª§§©§¨§©¨©§©¨¥

.àðeä áøc àðécc"aa FnIwl mW `aEdW ¦¨§©¨¤¨¨§©§
`le ,FraFY `Ede dGn ltpe wRpd FA aEzke§¨©§¥§¨©¦¤§§§Ÿ
:xird DzF`A oFrnW oA sqFi ipW Ewfgdª§§§¥¥¤¦§§¨¨¦

ì ïðéLééç.éøéåL éðL`Ed df `l `OWe ©§¦¨¦§¥§¦¥§¤¨Ÿ¤
:dGn ltPW.ïðúc:(.k) n"aaäNòî ìk ¤¨©¦¤¦§©¨©£¥

.ã"a`MilC ,c"aa mIwn xhW `vFOd ©©¥§¨§ª¨§¥¨
oiaEzkl Wginl`NW mdilr Klnpe Eid §¥©¦§¦¨§¦§©£¥¤¤Ÿ

`N` `xhW DinEIwl ciar `lC ,mpYl¦§¥§Ÿ¨¥§¦¥§¨¨¤¨
`OW WiigC ,Fcil xqnPW xg`l deln©§¤§©©¤¦§¨§¨§¨¥¤¨

:micr EzEni.øéæçé äæ éøäopiWiig `le ¨¥¦£¥¤©£¦§Ÿ©§¦¨
:df Fpi` `OWl.àðeä áøc àðéc éaEid §¤¨¥¤¥¦¨§©¨¨

,mW mi`aE d`xFdlE oicl Fl oikixv§¦¦§¦§¨¨¨¦¨
`lC mEXn n"y ,xifgiC dAx hiWRwe§¨¨¦©¨§©£¦¦§Ÿ
`l ixieW ipWlC ,`Ed sqFi ipW Ewfgdª§§§¥¥§¦§¥§¦¥Ÿ

:opiWiig.dézòîLk,opirA iYxY xn`C ©§¦¨¦§©§¥§¨©©§¥¨¥©
:raFYl Fxifgde `cg `N` ded `l `kde§¨¨Ÿ£¨¤¨£¨§¤¡¦©¥©

.éøîàc àkéàExzC `kid `pYM iA i`d ¦¨§¨§¦©¥¦¨¨¥¨§¨
oYWR mW oixFXW dxWOd in ziaA `pYM¦¨¨§¥¥©¦§¤¤¦¨¦§¨

:mXd FzF`A xird DzF`A mipW EwfgdW t"r`e ,Fxifgde mW zFiEvn zFxIW oi`e§¥©¨§¨§¤¡¦¤ª§§§©¦§¨¨¦§©¥
.àðzék éðaæîc àëéä éøîàc àkéàå`NW itl Fxifgde zFiEvn zFxIXW wEXA §¦¨§¨§¦¥¨§¦©§¥¦¨¨©¤©¨§§¤¡¦§¦¤Ÿ

:Ewfgd.äãBî:Dl FpYl xnF`W.äæì àìå äæì àìxaM `OW xifgi `l lrAl ª§§¤¤¥¦§¨Ÿ¨¤§Ÿ¨¤©©©Ÿ©£¦¤¨§¨
DWxBW Ecirie dxiqn icr xg` xGgi Fcil `aIWkE ltp dPOnE Dl Fpzp§¨¨¦¤¨¨©§¤¨Ÿ§¨§©¥©©¥¥§¦¨§¨¦¤¥§¨
oi`e hB d`ivFd opzE oiC ziaA hBd z`vFdW KiYrxR xn`i DzAzM rAzYWkE§¤¦§©§ª¨¨Ÿ©§©§¦¤¥©¥§¥¦§©¦¨¥§¥
,dAbze xFfgY `NW icM hBd z` il Epzpe rFxtl ipEaIge DzAzM daFB dAzM FOr¦§ª¨¨§ª¨¨§¦§¦¦§©§¨§¦¤©¥§¥¤Ÿ©£§¦§¤

:FA `UPY `OW xifgi `l dX`le§¨¦¨Ÿ©£¦¤¨¦¨¥
àëéà

àäxn` `d wcinl Dil `pn DniY .dAExn onfl ENit`e ('ek) mipzFp EpY xn` ¨¨©§§¦©£¦¦§©§¤¥©§¨¥§¥©¨¨©
hBd df oi`C opiWiigC mEXn oipzFp oi` EpY xn` ENit` `nlC oipzFp EpY§§¦¦§¨£¦¨©§¥§¦¦§©§¦¨§¥¤©¥
Fpzp `l oiicre Ediilr Klnp FWExiR ikde FnWM FnXW xg`n ltp `N` Fl aYkPW¤¦§©¤¨¨©¥©¥¤§¦§§¨¥¦¦§©£©§©£©¦Ÿ¨§
Dpi`C oeiM DNW Fpi` 'it` hBd z` Dl mixifgn Eid Klnpl opiWiig ded `l i` `d̈¦Ÿ£¨©§¦¨§¦§©¨©£¦¦¨¤©¥£¦¥¤¨¥¨§¥¨
ipYwCn wiIcC i"xF`e di`xl `N` dkixv§¦¨¤¨¦§¨¨§¦§©¥¦§¨¨¥
`le Eid oiaEzM xnF` ip`W ipYw `le Klnpe§¦§©§Ÿ¨¨¥¤£¦¥§¦¨§Ÿ
dvFx Fpi`e FA xfge KlnpC rnWn opzp̈§¨©§©§¦§©§¨©§¥¤
DWxbn did dvFx did m` la` cFr DWxbl§¨§¨£¨¦¨¨¤¨¨§¨§¨
`icdaE ltp xg`n `OW opiWiig `le df hbA§¥¤§Ÿ©§¦¨¤¨¥©¥¨©§¤§¨

Bn"aC w"tA opiqx(.gi sc)mixtQd lkA ©§¦¨§§§¨©§¨¦
onfl ENit` Dil `pnE z"`e 'Ek KlnpC `nrh©§¨§¦§©§§¨¥£¦¦§©
`xif 'x KixRcM `weC xYl`l `nlC dAExn§¤¦§¨§©§©©§¨¦§¨¦¥¨
`ziixAn Fl hEWR i`O` iOp `xif 'xe oOwl§©¨§¥¨©¦©©¨¦§©§¨
'ipzOn ith dAExn onfl 'it` dX`l xifgiC§©£¦¨¦¨£¦¦§©§¤§¥¦©§¦
Klnpe Kixhvi`Cn wiIcC i"x xnF`e§¥¦§©¥¦§¦§§¦§¦§©
opiWiig `le oipzFp EpY xn` m`C opirEnW`l§©§¦¨§¦¨©§§¦§Ÿ©§¦¨
i`C dAExn onfl ENit` Epiid xg` hbl§¥©¥©§£¦¦§©§¤§¦
'xe xg` hbl oiWWFg oi`C `hiWR xYl`l§©§©§¦¨§¥§¦§¥©¥§
`zNinC `gxE` Klnpe ipYwC `dC xaq `xif¥¨¨©§¨§¨¨¥§¦§©§¨§¦§¨
`d wCwcl `le Fpzp `l KlnPW itlC hwp̈©¦§¦¤¦§©Ÿ¨§§Ÿ§©§¥¨
xiRW wiIC `ziixAn la` oipzFp EpY xn`̈©§§¦£¨¦§©§¨©¥©¦
`hiWR xYl`l i`C dAExn onfl 'it` xifgiC§©£¦£¦¦§©§¤§¦§©§©§¦¨
rnWnC dAExn onfl 'it` wiIcC i"xF` cFre§¦§©¥£¦¦§©§¤§©§©

oipE`inE dvilg ixhWC `inEC Dil(.k sc my) ¥§¨§¦§¥£¦¨¥¦
`l mzd KgxM lrC dAExn onfl ixiinC§©§¥¦§©§¤§©¨§¨¨¨Ÿ
Fpi`WM `N` xifgiC opirEnW`l Kixhvi ¦̀§§¦§©§¦¨§©£¦¤¨§¤¥
F` dvlgW rEciaC dp`in F` dvlg m` rEcï©¦¨§¨¥£¨¦§¨©¤¨§¨
oeiM DNW Fpi` 'it` xifgiC `hiWR dp`in¥£¨§¦¨§©£¦£¦¥¤¨¥¨
rEci Fpi`aC oeike di`xl `N` dkixv oi`C§¥§¦¨¤¨¦§¨¨§¥¨¦§¥¨©
llM opirci `l xYl`l `vnPX dn i"r ixiin©§¥©¤¦§¨§©§©Ÿ©§¦¨§¨
xhW Dl aYkPW rEci Fpi`C oeiM DNW `EdW¤¤¨¥¨§¥¨©¤¦§©¨§©
`inEC Dl iwFn `l `xif 'xe mlFrn dvilg£¦¨¥¨§¥¨Ÿ¥¨§¨
onfl 'it`C xiRW wiIC `ziixAnE `tiqC§¥¨¦§©§¨©¥©¦©£¦¦§©
dcFnC rnWnC dcFn lrAdW onfaC dAExn§¤§¦§©¤©©©¤§©§©§¤
`weC xYl`l i`e FA DWxiB xakE ltp dPOOW¤¦¤¨¨©§¨¦§¨§¦§©§©©§¨
DciA hB Epi`x `laC DciA hB Epi`x k"`¨¦¥§¨¨¦§Ÿ¨¦¥§¨¨
EpWxiRcM xYl`l `vnPW dOA `zEwtp oi ¥̀©§¨©¤¤¦§¨§©§©¦§¦©§
`N` dcFn lrAd oi` 'it`e DNW Fpi` ENit` xifgiC `hiWR DciA Epi`xW oeike§¥¨¤¨¦§¨¨§¦¨§©£¦£¦¥¤¨©£¦¥©©©¤¤¨

:dAExn onfl 'it` k"`e DciA hBd Epi`x `NWA i`Ceàäz"`e .oipzFp EpY xn` ©©§¤Ÿ¨¦©¥§¨¨§£¦¦§©§¤¨¨©§§¦§
`ziixA` KixRcM 'Ek oqipA oYil azM `OW WEgil 'ipzn Kd` KixR `l i`O`e§©©Ÿ¨¦©©©§¦¥¤¨¨©¦¥§¦¨¦§¨¦©§©§¨

n"aC w"tA oOwlC(.hi sc)DWxbl eiWkr `AW rnWn oipzFp EpY xn` `dC i"xF`e ¦§©¨§§§¦§¨¨©§§¦©§©¤¨©§¨§¨§¨
mFiA oipzFp oi`W oiHiB lkaC lirl iYWxiRcM icin Wginl `Mil Kkitl df hbA§¥¤§¦¨¥¨§¥©¦¥¦§¦©§¦§¥¦§¨¦¦¤¥§¦§
dii`x izii` dX`l xnFl xiRW EdiiYrC` zFgEwl iwQnE Edl zi` `lw daizMd©§¦¨¨¨¦§©§¥§©©§©§©¦©¨¦¨©§¥§¨¨
ltp dPOOW WExiR dcFn lrAdW onfA ipYwC `ziixaA la` Kcil `HiB `hn zni ¥̀©¨¨¦¨§¨¥£¨¦§©§¨§¨¨¥¦§©¤©©©¤¦¤¦¤¨¨©
izii` Exn`i `le ith Erhe Dcil `A aYkPXOW Fl mipin`n c"aW zFgEwl mixEaq§¦§¤©£¦¦¤¦¤¦§©¨§¨¨§¨§¥§ŸŸ§©§¥
opiWiig `lC dpizp zrW cr zFxiR lrAl WiC c"nl xifgiC opirEnW`l Kixhvi` iOp xYl`l `d `Ow 'iRl dAExn onfl 'it` `ziixAn `xif 'x inx ikide z"`e di`x§¨¨§§¥¥¨¥¥¨¦§©§¨£¦¦§©§¤§¦©¨¨§©§©©¦¦§§¦§©§¦¨§©£¦§§¥©©©¥©§©§¦¨§Ÿ©§¦¨
dAExn onf iExw dxWze `xiIW xFarYWkC b"r` dAExn onfl ixii` i` la` ixii` aYkPW mFiA `nlcC ikd iiEWw`l KiIW `l xYl`l `vnpaC l"ie 'Ek oqipA azM `OWl§¤¨¨©§¦¨§¦§¦§¨§©§©Ÿ©¨§©§¥¨¦§¦§¨§¤¦§©©§¥£¨¦©§¥¦§©§¤¦§¤©£©¨¨§¦§¤¨§©§¤
oqipA azM `OWl opiWiig `lC iiEpWl ivn ded `xninl i`n dinxi 'x` oOwl KixR ike mini dOM xg` `pW `l mFi FzF`A `pW `l oipr lkA rnWn dAExn onf n"n§©§¤©§©§¨¦§¨Ÿ§¨§Ÿ§¨©©©¨¨¦§¦¨¦§©¨©¦§§¨©§¥§¨£¨¨¥¦§¥§Ÿ©§¦¨§¤¨¨©§¦¨

:dnizg zrXn zFxiR lrAl oi` xn`C o`nl ENit` iPWn `ticrC `N` 'EkïàkzFxiIXdW mFwnA ici`e ici` `kRi` iPWn `l i`O`e z"`e .zFiEvn zFxiIXd oi`W mFwnA ¤¨©£¦¨§©¥£¦§©§¨©¥©©©¥¦§©£¦¨©§¨¤¥©©¨§§§©©Ÿ§©¥¦§¨¦¥§¦¥§¨¤©©¨
EwfgEd `le zFiEvn zFxiIXdWA ixii`C c"a dUrnC `inEC zFiEvn zFxiIWA miWp iHiB `vnC `idd opinwFn dedC `gip dede EwfgEd `NW o`ke EwfgEdW o`M zFiEvn§©¤§§§©¤Ÿ§§©£¨¦¨©£¨§¦¨©¦§¨¨¦¥¨¦§©¨§§¨§©£¥§©§¥§¤©©¨§§Ÿ§§
zFxiIXd oi` m` xifgi iOp EwfgEd m`C opirnW` `kde zFiEvn zFxiIW 'it` xifgi EwfgEd `lA opirEnW`e `WixA ded KEnqaC `CaEr `iddC l"ie KEnqA gkEncM¦§¨§¨§§©¦§¨¦§¨£¨§¥¨§©§¦¨§Ÿ§§©£¦£¦©¨§§¨¨©§§¦¨§¦§§©¦©£¦¦¥©©¨
lW Edf `OW opiWiig `le ltp oFrnW oA sqFi dGnC 'irciC oFbM l"ie `Ed df lWC opirci `pn 'ixCdn ikid zFiEvn zFxiIXd oi`C b"r` EwfgEdC `kid z"`e zFiEvn§§¥¨§§§§¥©©¨§¥¥§©§¦§¨©§¦¨§¤¤§§§©§¦§¦¤¥¤¦§¨©§Ÿ©§¦¨¤¨¤¤
oi`C oeiM FNW `Ed ENit` FA Wxbl lFki oi` EwfgEdC oeiM n"xlC `"xM `iz` oiYrnWE zFiEvn zFxiIXd oi`C oeiM o`M ca` xg` mBW WEgl oi`C xg` oFrnW oA sqFi¥¤¦§©¥§¥¨¤©©¥¨©©¥¨§¥©©¨§§©§¦©§¨§¦§¥¨§§§¥¨§¨¥£¦¤¥¨§¥

lirl iYWxiRcM FkFYn gikFn(icra d"c :ck sc): ¦©¦¦§¦©§¦§¥
éáa`lC oeiM zFiEvn zFxiIWC b"r` `Ed xg` lW `OW opiWiig `lC c"a dUrn lMn xiRW hiWR `YWde c"aA FniIwl mW `aEdW qxhpETA WxiR .`pEd axC `piC §¥¦¨§©¨¦¥©§§¥¤¨¨§©§§§©§¨¨¦©¦¦¨©£¥§Ÿ©§¦¨¤¨¤©¥§©¨§¥¨§Ÿ

glFXdA xn`cM gilXd iptA `NW lHal lFki lrAd oi`C Klnpl opiWiig `lC gilXd cIn ltPWe miIEwn Fpi`WM iOp i` EwfgEd(.bl onwl)'it` ixii` miIEwnA i`e §§¦©¦§¤¥§¨§¤¨©¦©©¨¦©§Ÿ©§¦¨§¦§©§¥©©©¨§©¥¤Ÿ¦§¥©¨¦©¦§¨©§©¥©§¦¦§¨©§¥£¦
n"aC w"tA la` DixhW miIwn `l delC opixn`cM dX`l xifgi ltp iOn 'irci `l(gkzy`c d"c .k sc)hiWtC `d iAB iOp mW WxiRE ltp gilXd cIOW qxhpETA WxiR Ÿ©§¦¦¦¨©©£¦¨¦¨¦§©§¦¨§Ÿ¤Ÿ§©¥§¨¥£¨§§¦¥©§§¥¤¦©©¨¦©¨©¦¥¨©¦©¥¨§¨¦

oi`C cFre dX`d cil riBd `l KWtP dOn `d Klnpl WEgip `lC miIEwn didX dn lirFO dn gilXd cIn ltPWM Klnpl WEgl Wi m`C dWwe did miIEwnC c"a dUrOn¦©£¥¦§¨¨¨§¨¤§¦¥¨§¦§©§¤¨©¦©©¨¦©©¦©¤¨¨§¨§Ÿ¥§¦§©¨¦©©§¨Ÿ¦¦©§©¨¦¨§§¥
`rivn `aAC w"tqA xn`cke qxhpETA o`M WxiRcM hBd z` miIwi lrAdW zElibx(:k sc):DixhW miIwn `l delC §¦¤©©©§©¥¤©¥¦§¦¥©©§§¥§¦§¨©§§¨¨§¦¨§Ÿ¤Ÿ§©¥§¨¥

ïðéLééç:cg` m` iM did `l ixieW DzF`aC mdl did rEci `OW zg` xirA oFrnW oA sqFi ipWl opiWiig hwp `lC `d .ixieW ipWlìk.xifgi df ixd c"a dUrn ©§¦¨¦§¥§¦¥¨§Ÿ¨©©§¦¨¦§¥¥¤¦§§¦©©¤¨¨©¨¨¨¤¦§¨§¦¥Ÿ¨¨¦¦¤¨¨©£¥£¥¤©£¦
wgvi ixzl WiIgC iiA`lE `kdC `pEd axl oke EwfgEd `lC b"r` opiWiig zFiEvn zFxiIWC `kidC `pWil cgl KEnqA xn`C `xif 'xl iWwY dpWn Kdn z"`e§¥©¦§¨¦§¥§¥¨§¨©§¨§©¦§¨§¥¨§©¨§©§¦¨§Ÿ§§§¥§©¨§¨¨§©©¥§©¥¦§¥¦§¨

dkldW dX`d wxRA(:ehw sc zenai)n"aC w"tA `icdA `zi` ikde mW zFiEvn zFxiIXd oi`W c"al uEg gMYWi`C Dl opinwFnC i"x xnF`e(:gi sc)lM ipYw in `xif iAxe §¤¤¨¦¨¤¨§¨§¥¦§§¦¨¨§¦§©©§¤¥©©¨§¨§¨¦¦¨§¤§¨§§§©¦¥¨¦¨¨¥¨
:i`xa` gMYW`C mlFrlE ipYw xifgi c"a dUrn lM c"aA E`vnPW c"a dUrnïéà`Mi`C oeikC ipYWxiB xnFl zpn`p Dpi`e .dfl `le dfl `l xifgi `l dcFn lrAd ©£¥¤¦§§§¨©£¥©£¦¨¨¥§¨§¦§©©©§¨¦¥©©©¤Ÿ©£¦Ÿ§¤§Ÿ§¤§¥¨¤¡¤¤©¦©§©¦§¥¨§¦¨

:dfirnE dfirn Dl riIqnC hB¥¦§©¥©¨§¦¨§¦¨
onfa

äðùîíàå øLk øzìàì Bàöî epîéä ãáàå èb àéánä©¥¦¥§¨©¥¤§¨§©§©¨¥§¦

àî÷ñeìãa Bà äñéôça Bàöî ìeñt åàì:øLk Bøékî íà ¨¨§¨©£¦¨¦§§§¨¦©¦¨¥

àøîâé÷éúééc íéãáò éøeøçLå íéLð éhéb àöî eäðéîøe§¦§¨¨¦¥¨¦§¦§¥£¨¦§¨¥¥

eéä ïéáeúk øîBà éðàL øéæçé àì äæ éøä ïéøáBLå úBðzî©¨§§¦£¥¤Ÿ©£¦¤£¦¥§¦¨

ïîæì eléôàå ïéðúBð eðz øîà àä ïðzéì àlL ïäéìò Cìîðå§¦§©£¥¤¤Ÿ¦§¨¨¨©§§¦©£¦¦§©

úBøéiMäL íB÷îa ïàk àéL÷ àì äaø øîà äaeøî§¤¨©©¨Ÿ©§¨¨§¨¤©©¨

íB÷îa eléôàå úBéeöî úBøéiMä ïéàL íB÷îa ïàk úBéeöî§¨§¨¤¥©©¨§©£¦§¨

ïBòîL ïa óñBé éðL e÷æçeäL àeäå úBéeöî úBøéiMäL¤©©¨§§¤§§§¥¥¤¦§

äaøcà äaøc àéL÷ éëä àîéz àì éàc úçà øéòa§¦©©§¦Ÿ¥¨¨¦©§¨§©¨©§©¨

áéúk äåäå àðeä áøc àðéc éa çëzLéàc àhéb àeääc§©¦¨§¦§§©¥¦¨§©¨©£¨§¦

ïéLLBç àðeä áø øîàå àøäð ñéëø ìòc àúî éøéåLa déa¥¦§¦¥¨¨§©¨¦©£¨§¨©©¨§¦

ìda ïéiòå ÷et äaøì àcñç áø déì øîàå éøéåL éðL ¦§¥§¦¥§¨©¥©¦§¨§©¨§©¥¨

péî dì éòa àzøeàìcïðúc çkLàå ÷c ÷ôð àðeä áø C ¦§§¨¨¥¨¦¨©¨¨©¨§©§©¦§©

àðeä áøc àðéc éa àäå øéæçé äæ éøä ïéc úéa äNòî ìk̈©£¤¥¦£¥¤©£¦§¨¥¦¨§©¨

àîìà øéæçé èéLt à÷å éîc úBéeöî úBøéiMäL íB÷îëc¦§¨¤©©¨§¨¥§¨¨¦©£¦©§¨

àì àì éàå ïéà úçà øéòa ïBòîL ïa óñBé éðL e÷æçeä éà¦§§§¥¥¤¦§§¦©©¦§¦ŸŸ
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,íéúî éøîeçå íéiç éøîeç ïäéìòdzid m`e £¥¤§¥©¦§§¥¥¦
ìàøNé úad`eypïäëìdpi` dlra zn m`y ©¦§¨¥§Ÿ¥

,dnexza zlke`ïäk úáed`eypdìàøNéì ©Ÿ¥§¦§¨¥
lrady oeike ,dnexza zlke` zn dlra m`y

zn wtq ig wtqäîeøúa ìëàz àìmipzepy ŸŸ©¦§¨
:mizn ixnege miig ixneg mdilr

àøîâ
mipzep ,dzinl epic xnbpy iny ,dpyna epipy

.mizn ixnege miig ixneg eilr,óñBé áø øîà̈©©¥
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øîà eäðéîøe øçà ãéa BçlLî äæ éøä äìçå ìàøNé¦§¨¥§¨¨£¥¤§©§§©©¥§¦§¨©

ìì Bà ézLàì èb eðz íéðLìLézLàì eðúe èb eáúk äL ¦§©¦§¥§¦§¦¦§Ÿ¨¦§¥§§¦§¦

ìòác ïBéfa íeMî éàî àîòè íúä éiaà øîà àì çéìL ìáà ïéà eäðéà eðzéå eázëé elà éøä£¥¥¦§§§¦§¦§¦£¨¨¦©Ÿ¨©©©¥¨¨©§¨©¦¦¨§©©

ì ïøñnéî àì éléîe eäðéð éléîc íeMî øîà àáø ãét÷ àì ìòa àëäàkéà eäééðéa éàî çéìL ¨¨©©Ÿ¨¦¨¨¨©¦§¦¥¦§¦¥Ÿ¦©§¨§¨¦©©¥©§¦¨

éøä äðzî øîà ìàeîLe èâk dðéà äðzî øîà áø ìàeîLe áøc àzâeìôáe äðzî çéìL eäééðéa¥©§§¦©©¨¨¦§§¨§©§¥©¨©©¨¨¥¨§¥§¥¨©©¨¨£¥

éàMø ìàBMä ïéà éaø äðL ïàk Lé÷ì Léø øîà :éðBìt õôç äpîéä éì ìBè Bì øîà íàå :èâk àéä¦§¥§¦¨©¦¥¤¨¥¤§¦¨©¥¨¦¨¨¨©¦¥©¥©©

íéòãBé ïaø úéa ìL úB÷Bðéz eléôà Bæ ïðçBé éaø Bì øîà øékNäì éàMø øëBOä ïéàå ìéàLäì§©§¦§¥©¥©©§©§¦¨©©¦¨¨£¦¦¤¥©¨§¦

äéiìòa dLøéâå úéaa àlà dLøâz ìà Bì øîàL éîk äNòðc éåä àì énð àhéâc ïéðîéæ àlà dúBà¨¤¨¦§¦§¦¨©¦Ÿ¨¥§©£¨§¦¤¨©©§¨§¨¤¨©©¦§¥§¨¨£¦¨

øãäå õôç déì äáäéå détàì ä÷ôðc àëéä àîìò éleëc ìàîNa dLøéâå ïéîéa àlà dLøâz ìà©§¨§¨¤¨§¨¦§¥§¨¦§Ÿ§¥¨§¨¥¨§©§¨§©¥§©£¨¥¥¤©£©

déì øîàc àëéä éâéìt ék éåä àélòî àhéb àhéâc éâéìt àì àîìò élek àhéb dépéî äì÷L©§¨¦¥¦¨¥¨§¨Ÿ§¦¥§¦¨¦¨§©§¨¨¥¦§¦¥¥¨§¨©¥
ìå÷ù

גיטין. פרק שלישי כל הגט דף כט עמוד א - בשיתוף מהדורת טובי'
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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dì áéäéå eäéà ìæàå àhéb dì áä øãäå õôç dpéî ìB÷L§¦¨¥¤©£©©¨¦¨§¨©¦§¨¦¨

ïkL ìëå Ba ìñBt ïðçBé éaø õôç dpéî ì÷L øãäå àhéb¦¨©£©¨©¦¨¥¤©¦¨¨¥§¨¤¥

:Ba ïkL ìëå BçeìLa øéLëî Lé÷ì Léøå BçeìLaäðùî ¦§§¥¨¦©§¦¦§§¨¤¥

ïéc úéáa çéìL äNBò äìçå íiä úðéãnî èb àéánä©¥¦¥¦§¦©©¨§¨¨¤¨¦©§¥¦

ïéàå ízçð éðôáe ázëð éðôa íäéðôì øîBàå BçlLîe§©§§¥¦§¥¤§¨©¦§©§¨©¤§©§¥

éøö ïBøçà çéìLàlà ízçð éðôáe ázëð éðôa øîàiL C ¨¦©©£¨¦¤Ÿ©§¨©¦§©§¨©¤§©¤¨

:éðà ïéc úéa çéìL øîBààøîâéîéáàì ïðaø déì eøîà ¥§¦©¥¦£¦¨§¥©¨¨©£¦¦

çéìLc çéìL eäaà éaøî dépéî éòa eäaà éaøc déøa§¥§©¦©¨¨¥¦¥¥©¦©¨¨¦©§¨¦©

éðz÷cî eëì éòaéz àì àä eäì øîà àì Bà çéìL éeLî§©¥¨¦©Ÿ¨©§¨Ÿ¦¨¥§¦§¨¨¥

éòaéz ék àlà çéìL éeLîc ììkî ïBøçàä çéìMä ïéà¥©¨¦©¨©£¦§¨¦§©¥¨¦©¤¨¦¦¨¥

ïéc úéáa àlL eléôà Bà ïéc úéáa çéìL éeLî ék eëì§¦§©¥¨¦©§¥¦£¦¤Ÿ§¥¦

çéìL øîBà àlà éðz÷cî ïì àéòaî àì àä déì eøîà̈§¥¨¨¦©§¨¨¦§¨¨¥¤¨¥§¦©

ïðaø déì eøîà éëä éðúî ÷çöé øa ïîçð áø éðà ïéc úéa¥¦£¦©©§¨©¦§¨©§¥¨¦¨§¥©¨¨

çéìL eäaà éaøî dépéî éòa eäaà éaøc déøa éîéáàì©£¦¦§¥§©¦©¨¨¥¦¥¥©¦©¨¨¦©

øîà ïéc úéáa àlL Bà ïéc úéáa çéìL éeLî ék çéìLc§¨¦©¦§©¥¨¦©§¥¦¤Ÿ§¥¦¨©
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çéìL àäå àáøì ïðaø déì eøîà dìäéð déì áéäéå çéìL ïðéeLî ïéîBé ïéúìz øúáìc ïãéc én÷©¥¦¨¦§¨©§¨¦¦§©¦©¨¦©§¨¦¥¦£¨¨§¥©¨¨§¨¨§¨¨¦©

ïéLeøéâì ïzépL çéìLk Løâî éöî ïéîBé ïéúìz øúáìc ïåék eäì øîà àeä ïéLeøéâì ïzéð àlL¤Ÿ¦©§¥¦¨©§¥¨¦§¨©§¨¦¦¨¥§¨¥§¨¦©¤¦©§¥¦

CBúa úîe Lãç øNò íéðL ãòå ïàkî éúàa àì íà åéLëòî ïðz àì éî ñéit ànL Leçéìå àeä§¥¤¨¦¥¦Ÿ§©¥©§¨¦Ÿ¨¦¦¨§©§¥¨¨Ÿ¤¥§

àaà øîà éëä àðeä áø øa äaø øîàå ñéit ànL Leçéðå da ïðéeäå èb äæ éøä Lãç øNò íéðL§¥¨¨Ÿ¤£¥¤¥§©¦¨¨§¥¤¨¦¥§¨©©¨©©¨¨¦¨©©¨

éqkéà éúàa àlL øîBì éìò úðîàð øîBàa áøc déîMî éøîäñeøàc àúléî éàlbéà óBñì ó ¨¦¦§¥§©§¥¤¡¤¤¨©©¤Ÿ¨¦¦§¦§¦©©¦§¨©£¨

ïì àéòaéî à÷ éàcå àä àáø øîà äñeøàa eøîàé äàeNða eøîà íà àáø øîà éàåä£©¨©¨¨¦¨§¦§¨Ÿ§©£¨¨©¨¨¨©©¨¦©§¨¨
éë

גיטין. פרק שלישי כל הגט דף כט עמוד ב - בשיתוף מהדורת טובי'
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr hk sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(ycew zay meil)

dpéî ìB÷L[dpnn gw]dì áä øãäå ,õôç §¦¨¥¤©£©©¨
àhéb,hb dl ozz jk xg`eeäéà ìæàåjlde - ¦¨§¨©¦

gilydàhéb dì áéäéåhbd z` dl ozpe - §¨¦¨¦¨
,dligzdpéî ì÷L øãäådpnn lhp jk xg`e - ©£©¨©¦¨
d z`ìñBt ïðçBé éaø ,õôçlrady meyn ¥¤©¦¨¨¥

z` dligz gwiy `la hbd ozil `ly citwd
elit`e ,eaiydl ul`zy ick ,utgdBa-

,oey`xd gilyaïkL ìëålqetyBçeìLa- §¨¤¥¦§
.ipyd gilyaLé÷ì Léøålrad oi`y xaeq §¥¨¦

iptn `l` ok zeyrl el xn` `le ,jka citwn

jk xg`e oennd ipiipr z` miiql zelibxdy
okle ,hbd z` xeqnløéLëîelit`BçeìLam` ©§¦¦§
,lrad ixacn dpiyïkL ìëåxiyknyBa- §¨¤¥

:dpiy m` oey`xd gilya

äðùî
epi`e hb `iand gily ly epic zx`an epizpyn

:ezegily xenbl leki
gilyíiä úðéãnî èb àéánäxnel jixvy ©¥¦¥¦§¦©©¨

,mzgp iptae azkp iptaäìçåxenbl leki epi`e §¨¨
y minkg epwz ,ezegilyäNBò`edçéìLxg` ¤¨¦©

eizgzBçlLîe ïéc úéáady`l hbd ozil, §¥¦§©§
øîBàåoey`xd gilydíäéðôìoic ziaaéðôa §¥¦§¥¤§¨©

ïéàå .ízçð éðôáe ázëðdçéìLdïBøçà ¦§©§¨©¤§©§¥¨¦©©£
dy`d cia hbd xqenyéøöøîàiL Czrya ¨¦¤Ÿ©

oiyexibdízçð éðôáe ázëð éðôa`a hbdy s` §¨©¦§©§¨©¤§©
,ux`l uegn,éðà ïéc úéa çéìL øîBà àlà¤¨¥§¦©¥¦£¦

jka hbd xyke,xacd eyr oic zia `nzqny
zexyka:

àøîâ
déøa éîéáàì ïðaø déì eøîàepa -éaøc ¨§¥©¨¨©£¦¦§¥§©¦

dépéî éòa ,eäaàl`yz -eäaà éaøîjia`, ©¨¨¥¦¥¥©¦©¨
m`dçéìLc çéìLgilyd ly egely - ¨¦©§¨¦©

oey`xdéeLîzepnl leki -çéìL,eizgz §©¥¨¦©
ipyd gilyl oin`dl minkg epwzy myky
minkg epin`d jk ,ip` oic zia gily xne`yk

,iyilyd gilyl mbBàyàì`l` minkg epwiz Ÿ
.lrad ly egily zgz cg` gilyeäì øîà̈©§

,opaxl eda` iaxc dixa inia`éòaéz àì àä̈Ÿ¦¨¥
eëìheytl yiy ,le`yl mkl oi` ef dl`y - §

dze`éðz÷cî' epizpyna'ïBøçàä çéìMä ïéà ¦§¨¨¥¥©¨¦©¨©£
'ekeipy gily mya `pzd e`xw `leììkî ,- ¦§¨

rnynéeLîcipyd gilyd dpnny -çéìL ¦§©¥¨¦©
'oexg` gily' dpynd dhwp okle ,eizgz xg`

.iriaxe iyily gily yiy epcnllék àlà¤¨¦
eëì éòaéz,le`yl mkl yi jk -éeLî ék- ¦¨¥§¦§©¥

d z` ipyd gilyd dpnnykçéìL,iyilyd ¨¦©
ezepnl jixv m`dàlL eléôà Bà ïéc úéáa§¥¦£¦¤Ÿ

déì eøîà .ïéc úéáaiaxc dixa inia`l opax §¥¦¨§¥
,eda`ïì àéòaî àì àäep` oi` df xac - ¨¨¦©§¨¨

z`f epcnly ,mil`eyéðz÷cîgilydy `tiqa ¦§¨¨¥
azkp ipta xne` epi` oexg`dçéìL øîBà àlà¤¨¥§¦©

éðà ïéc úéajixv iyilyd s`y jgxk lr , ¥¦£¦
zia gily' xnel leki jk wxy ,oic ziaa ezepnl

.'ip` oic

:inia`e opax ixaca zxg` oeyl d`ian `xnbd
éëä éðúî ÷çöé øa ïîçð áø-z` jk dpy ©©§¨©¦§¨©§¥¨¦

mdixacéaøc déøa éîéáàì ïðaø déì eøîà ,¨§¥©¨¨©£¦¦§¥§©¦

eäaà,dépéî éòal`y -,eäaà éaøîoicd edn ©¨¨¥¦¥¥©¦©¨
açéìLc çéìL,oey`xd gilyd ly egely -ék ¨¦©§¨¦©¦

éeLîdpnnyk -çéìLjixv m`d ,iyily §©¥¨¦©
ezepnleäì øîà .ïéc úéáa àlL Bà ïéc úéáa§¥¦¤Ÿ§¥¦¨©§

,opaxl inia`eëì éòaéúådligz el`yz -éà §¦¨¥§¦
éeLîzepnl ipyd gilyd leki m`d -çéìL §©¥¨¦©

àîìòacg` gily `l` minkg epwiz `l `ny §¨§¨
.lrad gily zgz `aydéì eøîàinia`l opax ¨§¥

ïì àéòaéî à÷ àì àäep` oi` df xac - ¨Ÿ¨¦©§¨¨
n z`f epcnly ,mil`eyïðúcepizpynaïéà ¦§©¥

ïBøçàä çéìMägily mya `pzd edpik `le ©¨¦©¨©£
,ipyììkîrnyn -çéìLcipyéeLîleki - ¦§¨§¨¦©§©¥

zepnlçéìL.eizgzïì àéòaéî à÷ ék àlà- ¨¦©¤¨¦¨¦©§¨¨
z` zepnl jixv ipyd m`d ,`id epzl`y

iyilydeäì øîà .ïéc úéáa àlL Bà ïéc úéáa§¥¦¤Ÿ§¥¦¨©§
,opaxl inia`eëì éòaéz àì énð àämb - ¨©¦Ÿ¦¨¥§

n z`f cnlpy ,le`yl mkl oi` ef dl`yéðz÷c§¨¨¥
,azkp ipta xne` oexg`d gilyd oi`y `tiqa

,éðà ïéc úéa çéìL øîBà àlàjixvy gkene ¤¨¥§¦©¥¦£¦
.oic ziaa ezepnl

l`xyi ux`a gilyy dax ixac d`ian `xnbd
:gily dyer

,äaø øîàmbçéìLhb `iandìàøNé õøàa ¨©©¨¨¦©§¤¤¦§¨¥
,ezegily zeyrl leki epi`e qp`peäNBòelit` ¤

ïéçeìL änk,eizgz gily dpnny ,egekn ©¨§¦
jixv oi`e .d`ld oke ,eizgz xg` dpnn ipyde
oi` l`xyi ux`ay itl ,oic zia ipta mzepnl
jixv oi` mb `linne ,azkp ipta xnel jixv

gily oica dpc `xnbd .'ip` oic zia gily' xnel
:zne oigely dyry

éMà áø øîàxg` dpin ipy gilyy ote`a ¨©©©¦
,eizgzúî íàd gilydïBLàøxqnpy mcew ¦¥¦

dy`l hbdeìèa ,migelydïlekmd egekny , ¨§¨
.ezegily dlha znyke mi`a

øa øî øîààä ,éMà áøef dkld -cxn` ¨©©©©©¦¨§
àaà,,olek elha oey`x znykyàúeðè÷c ©¨§©§¨
àéä,eixac lr aiydl yie ,dxn` ezexirva - ¦

ixdyeléàm`úîd,ìòaúéà àLLî éãéî ¦¥©©¦¦§¨¨¦
eäai`ce ,migelyd el` lka zeynn yi ike - §

ixdy ,mzegily dlhaeälekmigilyd lk - §
eúà÷ ïàî çkîi`ce ,mi`a md in gkn -çkî ¦Ÿ©©¨¨¦Ÿ©
eúà÷ ìòácokle ,mi`a md lrad gkn - §©©¨¨
ìòáì déúéà,miiw lrad m` -eäleëì eäðúéà ¦¥§©©¦§§§§

,oey`xd gilyd zn elit`e zniiw mzegily -

m`eìòáì déúéìmiiw lrad oi` -eäðúéì ¥¥§©©¥§§
eäleëì.iy` ax ixack `le ,dlha mzegily - §§

gily m`d ea ewlgpy dyrn d`ian `xnbd

:gily dyer
eäúéáãì àhéb dì øcLc ,àøáb àeää- ©©§¨§©©¨¦¨¦§¦§

ezy`l hb glyyøîà ,dçéìL,lralàì ¨©¨¦©Ÿ
dì àðòãé,dy`d z` xikn ipi` -déì øîà ¨©§¨¨¨©¥

gilyl lradìéæe jl -déáäéhbd ozize - ¦©£¥
eäéàc éîeéðî øa àaàì`edy -dì òãé §©¨©©§¥§¦¨©¨

dxikneåineipn xa `a` z` ip` dpnnìéæéì- §¥¦
zklldìäéð déáúéìå.dy`l hbd zzle - §¥§¥¦£¨
àúàgilyd `a -çkLà àìå`vn `le - ¨¨§Ÿ©§©

éîeéðî øa àaàìe`eal oizndl did leki `le §©¨©©§¥
.ineipn xa `a` lydéçkLàgilyd `vn - ©§§¥

÷çöé éaøå àtt øa àðéðç éaøå eäaà éaøì§©¦©¨§©¦£¦¨©¨¨§©¦¦§¨
å àçôðdidáéúéayei -eäééab àøôñ áø- ©§¨§¨¦©©§¨©©§

dn gilyd mze` l`ye ,mdiptl cenll mlv`

.hbd mr dyridéì eøîà`pipg iaxe eda` iax ¨§¥
gilyl `gtp wgvi iaxe `tt xaCléî øBñî§¦¨
,hbd mzgpe azkp jiptay jzecr-ïãéc én÷- ©¥¦¨

,epiptléúéé éëc`eaiyky -éîeéðî øa àaà §¦¥¥©¨©©§¥
déì déðéáúéðhbd z` el ozip ep` -,ep`y oeike ¥§¦¥¥

,oic zia gily eze` dyrp dyelyìéæéìå- §¥¦
`ed jliedéðéáúéìåxeqnie -dì.hbdøîà §¥§¦¥¨¨©

eäìmdl dywd -àøôñ áø,mdiptl cnly §©©§¨
jkl mkz` zepnl df gily leki ji`àäå- §¨

ixdeàeä ïéLeøéâì ïzéð àlL çéìL`ly - ¨¦©¤Ÿ¦©§¥¦
hbd xeqnl `l` dy`d z` yxbl dpnzp
gily zepnl leki epi`e ,cala ineipn xa `a`l

.xg`eôeqkéà.ezprhn eizeax enlkp -øîà ¦§¨©
éëeîñ ïðaø àúìúì àøôñ áø eäðéçt÷ ,àáø̈¨©§¦§©©§¨¦§¨¨©¨¨§¥
.miknqen minkg dyely ly mdixac xzq -

,`xnbd dgeceäðéçt÷ éàîa ,éMà áø øîà, ¨©©©¦§©©§¦§
,eixac zegcl yi ixddéì øîà÷ éîlrad ¦¨¨©¥

didiy gilyléîeéðî øa àaàyxbl gilyd ©¨©©§¥
dy`dzà àìådvx i`ce ,[gilyd] dz` `le - §Ÿ©§

hbd zzl deivy `l` ,yxbi gilyd mby lrad
z` xikd `l gilydy iptn ineipn xa `a`l

lekie `ed oiyexibl gilyy `vnp .dy`d
.eizgz gily zepnl

:iy` axe `ax ixaca zxg` oeyl

éøîàc àkéàjky ,áø eäðéçt÷ ,àáø øîà ¦¨§¨§¥¨©¨¨©§¦§©
àøôñàúeòèa éëeîñ ïðaø àúìúì,zerha - ©§¨¦§¨¨©¨¨§¥§¨¨

,`xnbd dgec .ezprhaynn oi`yéMà áø øîà̈©©©¦
àúeòè éàîixdedéì øîà à÷ éàîlrad ©¨¨©¨¨©¥
y ,gilyléîeéðî øa àaàyxbl gilyd didi ©¨©©§¥
zà àìåz` xeqnl `l` edpin `le ,dz` `le - §Ÿ©§

epi`e oiyexibl gily epi`y `xtq ax wcve ,hbd
.eizgz xg` zepnl leki

:gily dyer gilyd m`d ewlgp ea sqep dxwn

eäúéáãì àhéb dì øcLc ,àøáb àeää- ©©§¨§©©¨¦¨¦§¦§
e ,ezy`l hb glyydéì øîàlradìàì ,çéìL ¨©¥§¨¦©Ÿ

dìäéð déáúézhbd dl oziz `l -ïéúìz ãò ¥§¥¦£¨©§¨¦
ïéîBé,mei miyely xg`l wx -ñéðzàqp`p - ¦¦§¦

gilydBâajeza -ïéîBé ïéúìzecia didi `le §§¨¦¦
.mei miyely xg`l dy`l hbd zzlàúà̈¨

àáøc dén÷ìle`yl `ax iptl gilyd `a - §©¥§¨¨
eizgz xg` zepnl leki m`dàáø øîà ,ixd ¨©¨¨

y gilyy epipyäìçeizgz xg` gily dyer, ¨¨
éàî àîòè,'dlg' dpynd dxikfdíeMî ©§¨©¦

,ñeðàcok m`éàädfd gilyd -ñeðà énð §¨©©¦¨
àeä.xg` gily zeyrl lekie ,ef `xaq it lre

déì øîà,gilyl `axCléî øBñîjzecr - ¨©¥§¦¨
hbd mzgpe azkp jiptayïãéc én÷,epiptl - ©¥¦¨

ickøúáìc-xg`lyïðéeLî ïéîBé ïéúìz- ¦§¨©§¨¦¦§©¦©
ep` dyrpçéìLjnewnadéì áéäéåeze`e - ¨¦©§¨¦¥

hbd z` ozi gilydìäéð.dy`l - ¦£¨
déì eøîàeze` el`y -çéìL àäå ,àáøì ïðaø ¨§¥©¨¨§¨¨§¨¨¦©

àeä ïéLeøéâì ïzéð àlLmei miyely jezay ¤Ÿ¦©§¥¦
zepnl leki ji`e ,dy`d z` yxbl leki epi`

.dyxbl xg` gilyeäì øîà,opaxl `axïåék ¨©§¥¨
Løâî éöî ïéîBé ïéúìz øúáìcxg`ly oeik - ¦§¨©§¨¦¦¨¥§¨¥

yxbl oey`xd gilyd leki mei miyely,
,àeä ïéLeøéâì ïzépL çéìLkzepnl mb lekie §¨¦©¤¦©§¥¦

.eizgz xg` gily
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ïéçeìL änk,eizgz gily dpnny ,egekn ©¨§¦
jixv oi`e .d`ld oke ,eizgz xg` dpnn ipyde
oi` l`xyi ux`ay itl ,oic zia ipta mzepnl
jixv oi` mb `linne ,azkp ipta xnel jixv

gily oica dpc `xnbd .'ip` oic zia gily' xnel
:zne oigely dyry

éMà áø øîàxg` dpin ipy gilyy ote`a ¨©©©¦
,eizgzúî íàd gilydïBLàøxqnpy mcew ¦¥¦

dy`l hbdeìèa ,migelydïlekmd egekny , ¨§¨
.ezegily dlha znyke mi`a

øa øî øîààä ,éMà áøef dkld -cxn` ¨©©©©©¦¨§
àaà,,olek elha oey`x znykyàúeðè÷c ©¨§©§¨
àéä,eixac lr aiydl yie ,dxn` ezexirva - ¦

ixdyeléàm`úîd,ìòaúéà àLLî éãéî ¦¥©©¦¦§¨¨¦
eäai`ce ,migelyd el` lka zeynn yi ike - §

ixdy ,mzegily dlhaeälekmigilyd lk - §
eúà÷ ïàî çkîi`ce ,mi`a md in gkn -çkî ¦Ÿ©©¨¨¦Ÿ©
eúà÷ ìòácokle ,mi`a md lrad gkn - §©©¨¨
ìòáì déúéà,miiw lrad m` -eäleëì eäðúéà ¦¥§©©¦§§§§

,oey`xd gilyd zn elit`e zniiw mzegily -

m`eìòáì déúéìmiiw lrad oi` -eäðúéì ¥¥§©©¥§§
eäleëì.iy` ax ixack `le ,dlha mzegily - §§

gily m`d ea ewlgpy dyrn d`ian `xnbd

:gily dyer
eäúéáãì àhéb dì øcLc ,àøáb àeää- ©©§¨§©©¨¦¨¦§¦§

ezy`l hb glyyøîà ,dçéìL,lralàì ¨©¨¦©Ÿ
dì àðòãé,dy`d z` xikn ipi` -déì øîà ¨©§¨¨¨©¥

gilyl lradìéæe jl -déáäéhbd ozize - ¦©£¥
eäéàc éîeéðî øa àaàì`edy -dì òãé §©¨©©§¥§¦¨©¨

dxikneåineipn xa `a` z` ip` dpnnìéæéì- §¥¦
zklldìäéð déáúéìå.dy`l hbd zzle - §¥§¥¦£¨
àúàgilyd `a -çkLà àìå`vn `le - ¨¨§Ÿ©§©

éîeéðî øa àaàìe`eal oizndl did leki `le §©¨©©§¥
.ineipn xa `a` lydéçkLàgilyd `vn - ©§§¥

÷çöé éaøå àtt øa àðéðç éaøå eäaà éaøì§©¦©¨§©¦£¦¨©¨¨§©¦¦§¨
å àçôðdidáéúéayei -eäééab àøôñ áø- ©§¨§¨¦©©§¨©©§

dn gilyd mze` l`ye ,mdiptl cenll mlv`

.hbd mr dyridéì eøîà`pipg iaxe eda` iax ¨§¥
gilyl `gtp wgvi iaxe `tt xaCléî øBñî§¦¨
,hbd mzgpe azkp jiptay jzecr-ïãéc én÷- ©¥¦¨

,epiptléúéé éëc`eaiyky -éîeéðî øa àaà §¦¥¥©¨©©§¥
déì déðéáúéðhbd z` el ozip ep` -,ep`y oeike ¥§¦¥¥

,oic zia gily eze` dyrp dyelyìéæéìå- §¥¦
`ed jliedéðéáúéìåxeqnie -dì.hbdøîà §¥§¦¥¨¨©

eäìmdl dywd -àøôñ áø,mdiptl cnly §©©§¨
jkl mkz` zepnl df gily leki ji`àäå- §¨

ixdeàeä ïéLeøéâì ïzéð àlL çéìL`ly - ¨¦©¤Ÿ¦©§¥¦
hbd xeqnl `l` dy`d z` yxbl dpnzp
gily zepnl leki epi`e ,cala ineipn xa `a`l

.xg`eôeqkéà.ezprhn eizeax enlkp -øîà ¦§¨©
éëeîñ ïðaø àúìúì àøôñ áø eäðéçt÷ ,àáø̈¨©§¦§©©§¨¦§¨¨©¨¨§¥
.miknqen minkg dyely ly mdixac xzq -

,`xnbd dgeceäðéçt÷ éàîa ,éMà áø øîà, ¨©©©¦§©©§¦§
,eixac zegcl yi ixddéì øîà÷ éîlrad ¦¨¨©¥

didiy gilyléîeéðî øa àaàyxbl gilyd ©¨©©§¥
dy`dzà àìådvx i`ce ,[gilyd] dz` `le - §Ÿ©§

hbd zzl deivy `l` ,yxbi gilyd mby lrad
z` xikd `l gilydy iptn ineipn xa `a`l

lekie `ed oiyexibl gilyy `vnp .dy`d
.eizgz gily zepnl

:iy` axe `ax ixaca zxg` oeyl

éøîàc àkéàjky ,áø eäðéçt÷ ,àáø øîà ¦¨§¨§¥¨©¨¨©§¦§©
àøôñàúeòèa éëeîñ ïðaø àúìúì,zerha - ©§¨¦§¨¨©¨¨§¥§¨¨

,`xnbd dgec .ezprhaynn oi`yéMà áø øîà̈©©©¦
àúeòè éàîixdedéì øîà à÷ éàîlrad ©¨¨©¨¨©¥
y ,gilyléîeéðî øa àaàyxbl gilyd didi ©¨©©§¥
zà àìåz` xeqnl `l` edpin `le ,dz` `le - §Ÿ©§

epi`e oiyexibl gily epi`y `xtq ax wcve ,hbd
.eizgz xg` zepnl leki

:gily dyer gilyd m`d ewlgp ea sqep dxwn

eäúéáãì àhéb dì øcLc ,àøáb àeää- ©©§¨§©©¨¦¨¦§¦§
e ,ezy`l hb glyydéì øîàlradìàì ,çéìL ¨©¥§¨¦©Ÿ

dìäéð déáúézhbd dl oziz `l -ïéúìz ãò ¥§¥¦£¨©§¨¦
ïéîBé,mei miyely xg`l wx -ñéðzàqp`p - ¦¦§¦

gilydBâajeza -ïéîBé ïéúìzecia didi `le §§¨¦¦
.mei miyely xg`l dy`l hbd zzlàúà̈¨

àáøc dén÷ìle`yl `ax iptl gilyd `a - §©¥§¨¨
eizgz xg` zepnl leki m`dàáø øîà ,ixd ¨©¨¨

y gilyy epipyäìçeizgz xg` gily dyer, ¨¨
éàî àîòè,'dlg' dpynd dxikfdíeMî ©§¨©¦

,ñeðàcok m`éàädfd gilyd -ñeðà énð §¨©©¦¨
àeä.xg` gily zeyrl lekie ,ef `xaq it lre

déì øîà,gilyl `axCléî øBñîjzecr - ¨©¥§¦¨
hbd mzgpe azkp jiptayïãéc én÷,epiptl - ©¥¦¨

ickøúáìc-xg`lyïðéeLî ïéîBé ïéúìz- ¦§¨©§¨¦¦§©¦©
ep` dyrpçéìLjnewnadéì áéäéåeze`e - ¨¦©§¨¦¥

hbd z` ozi gilydìäéð.dy`l - ¦£¨
déì eøîàeze` el`y -çéìL àäå ,àáøì ïðaø ¨§¥©¨¨§¨¨§¨¨¦©

àeä ïéLeøéâì ïzéð àlLmei miyely jezay ¤Ÿ¦©§¥¦
zepnl leki ji`e ,dy`d z` yxbl leki epi`

.dyxbl xg` gilyeäì øîà,opaxl `axïåék ¨©§¥¨
Løâî éöî ïéîBé ïéúìz øúáìcxg`ly oeik - ¦§¨©§¨¦¦¨¥§¨¥

yxbl oey`xd gilyd leki mei miyely,
,àeä ïéLeøéâì ïzépL çéìLkzepnl mb lekie §¨¦©¤¦©§¥¦

.eizgz xg` gily

המשך בעמוד או
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ÂËÏL Ô‰ ÌÈÁ¯‰L Ù"Ú‡Â dlk ˙aM‰ Ïk ˙B�ÁË� Ì‰Â ‰ÎLÁÏ ÍeÓÒ ÌÈÓ ÏL ÌÈÁ¯ ÍB˙Ï ÌÈhÁ ÔzÏ ¯zÓª¨¦¥¦¦§§¥©¦¤©¦¨§©£¥¨§¥¦§¨¨©©¨ª¨¤¨¥©¦¥¤
Ïk‰L ÈÙÏ ,˙aLa ˙B�ÁBË È�BÏt ÏL ÌÈÁ¯ e¯Ó‡È ‡lL ˙aLa ÌÈÁ¯‰ ÏB˜ ˙ÚÓL‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,Ï‡¯NÈ¦§¨¥§¥§¦§©§¨©¨¥©¦§©¨¤ŸŸ§¥©¦¤§¦£§©¨§¦¤©Ÿ

.ÌÈÁ¯Ï ÌÈhÁ‰ Ô˙� ˙aLaL B„LÁÏ e‡·È ‡ÏÂ ÔÓˆÚÓ ˙B�ÁBË ÌÈÁ¯‰L ÌÈÚ„BÈ§¦¤¨¥©¦£¥©§¨§Ÿ¨Ÿ§¨§¤§©¨¨©©¦¦¨¥©¦
‡e‰L È�tÓ ,˙aLa ‰ÈÏ‡Ó ˙ÈNÚ� ‰Î‡Ïn‰Lk *ÏB˜ ˙ÚÓL‰ LiL ÌB˜Ó ÏÎ·e ÌÈÁ¯a ÔÈ¯ÒB‡Â ‰Ê ÏÚ ÌÈ˜ÏBÁ LÈÂ§¥§¦©¤§§¦§¥©¦§¨¨¤¥©§¨©§¤©§¨¨©£¥¥¥¤¨§©¨¦§¥¤

l‡ ,‰Î‡Ïn‰ ÏÈÁ˙‰ ˙aLaL e¯Ó‡iL ,*˙aL ÏeÊÏÊÏ‡¯Ni‰ ÌL ÔÈ‡Â È¯Î� ˙eL¯a ˙ÈNÚ� ‰Î‡Ïn‰L Ôk Ì‡ ‡ ¦§©¨¤Ÿ§¤§©¨¦§¦©§¨¨¤¨¦¥¤©§¨¨©£¥¦§¨§¦§¥¥©¦§¨¥
Ô�˙B� È¯Îp‰Â ÌBÈ „BÚaÓ È¯Îp‰Ï Ô˙BpL B‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ È¯Î� ÏL ÌÈÁ¯ ÍB˙Ï ÌÈhÁ ÔzÏ ÔB‚k ,ÏÏk ‰ÈÏÚ ‡¯˜�¦§¨¨¤¨§¨§¦¥¦¦§§¥©¦¤¨§¦¦§¤¥§©¨§¦¦§§©¨§¦§¨

‰ÏÚÓÏ ¯‡a˙pL BÓk ¯ÎN BÏ ıˆ˜ Ì‡ ˙aLa elÙ‡ BlL ÌÈÁ¯Ï98Ï ˙aLa BÏˆ‡ Ï‡¯NÈ „BÓÚÈ ‡lL „·Ï·e .B¯ÓL ¨¥©¦¤£¦§©¨¦¨©¨¨§¤¦§¨¥§©§¨¦§©¤Ÿ©£¦§¨¥¤§§©¨§¨§
,‰a¯Ó „ÒÙ‰ LLÁ LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÂÈÏÚ „ÓBÚ‰ Ï‡¯NÈ ÏL BÁeÏL ‡e‰L e¯Ó‡iL ,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó È�tÓ ·B�‚È ‡lL¤Ÿ¦§¦§¥©§¦¨©¦¤Ÿ§¤§¤¦§¨¥¨¥¨¨¤¨¦¥¥£©¤§¥§ª¤

„"Ó¯ ÔÓÈÒa ¯‡a˙pL BÓk ‰Êk ÔÈÚ ˙È‡¯ÓÏ ÌÈLLBÁ ÔÈ‡ Ê‡L99‡e‰L ÔB‚k ÍÎÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰ Ì‡ ÔkL ÏÎÂ , ¤¨¥§¦§©§¦©¦¨¤§¤¦§¨¥§¦¨§¨¤¥¦©¨¨§¦¨§¨§§¤
Ï Ï‡¯Ni‰ ÍÈ¯ˆÂ ÁÒtÏ ÍeÓÒ.ÌÈÓ ÌL e‡·È ‡lL ÌÈÁ¯‰ ¯BÓL ¨§©¤©§¨¦§©¦§¨¥¦§¨¥©¦¤Ÿ¨Ÿ¨©¦

ÍBÓÒÏ LÈ Ê‡L „ÒÙ‰ ÌL LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰�B¯Á‡‰ ‡¯·Òk ¯ÈÓÁ‰Ï LÈ ‚‰�Ó ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa ,‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏe§¦§©£¨¨§¨¤¥¨¦§¨¥§©£¦¦§¨¨¨©£¨¤¨¦¥¥¨¤§¥¤¨¥¦§§
:‰�BL‡¯‰ ‡¯·Ò ÏÚ©§¨¨¨¦¨

ÊËÏ L˜L˜Ó‰ ‚eÊ ˙aL ·¯ÚÓ „ÈÓÚ‰Ï ¯zÓ ,ÌB˜Ó ÏkÓe,˙aLa ÏB˜ ÚÈÓLnL Ù"Ú‡ .˙Ï˜LÓ È"Ú ÈeNÚ ˙BÚL ¦¨¨ª¨§©£¦¥¤¤©¨©§©§¥§¨¨¦§Ÿ¤¤©§¦©§©¨
BÓk (ÍÎÏ „ÁÈÓ‰ ÈÏÎa) ˙aLa ÏB˜ ÚÈÓL‰Ï e¯Ò‡L ÌÈÓÎÁ ˙¯Êb ÏÚ ¯·ÚÂ ˙aLa B„ÈÓÚ‰L ¯ÓBÏ e‡·È ‡ÏŸ¨Ÿ©¤¤¡¦§©¨§¨©©§¥©£¨¦¤¨§§©§¦©§©¨¦§¦©§ª¨§¨§§

Á"Ï˘ ÔÓÈÒa ¯‡a˙iL100ÏÎa B„ÈÓÚ‰Ï ÌÏBÚÏ Bk¯c ‡e‰ ÔkL ,*ÏBÓ˙‡Ó B„ÈÓÚ‰Ï Bk¯cL ÌÈÚ„BÈ Ïk‰L ÈÙÏ , ¤¦§¨¥§¦¨§¦¤©Ÿ§¦¤©§§©£¦¥¤§¤¥©§§¨§©£¦§¨
:*ÂÈ¯Á‡lL ÌBÈ ÏÚ ÌBÈ©¤§©£¨

mixe`ia

ìå÷ úòîùä ùéù íå÷î ìëáåהמשמיעות כביסה מכונות –
וא� בשבת, פועלות להשאיר� אסור פעולת� בדר� רעש
לכניסת סמו� לביתו שבא כגו� ביותר, לו דחוקה השעה

וצרי לדר� יוצא במוצ"ש ומיד ישהשבת, נקיה לכביסה �
פסידא כבמקו� דהוי .93להתיר,

ìå÷ úòîùä ùéù íå÷î ìëáåהוראה לתת לאסור יש –
משו� בשבת, הדפסה פעולת שיעשה שבת בערב למחשב

קול כלל94השמעת קול משמיעה שאינה במדפסת אמנ� .

לאסור. אי�
úáù ìåæìæ àåäù éðôîאו רדיו מכשיר להשאיר אי� –

בשבת דולק שהדליק95וידיאו לרדיו להקשיב אי� וכ� ,

שבת הזקוק96מחלל חולה לצור� אפילו זה ואיסור ,

מלחמה ובשעת רוחו, את להרגיע כדי שירי� לשמוע
– הרדיו ע"י הניתנות הודעות לשמוע צור� שיש ופיקו"נ
את להנמי� יכול בשבת בטעות שנדלק ומכשיר התירו,

הקול את להגביה לא אבל בשינוי הקול .97עוצמת

ìåîúàî åãéîòäì åëøãù�פוסקי בכמה כתבו דאי�101–
בימינו שהרי שבת שעו� ע"י במפעלי� מכונות להפעיל
ל� ואי� שבת, שעו� ע"י של� מפעל כמעט להפעיל אפשר
וכיבוי הדלקה לצור� אלא התירו ולא מזה, גדול בשבת זלזול

וכד' תנור או מזג� ע"י הבית וקירור וחימו� האור, .102של

åéøçàìù íåé ìò íåé ìëá�שעו להעמיד מותר וכ� –

zexewn

מג.93) אות פמ"ב שש"כ
מ"ט.94) סי' ח"י הלכות משנה שו"ת
סד.95) סי' צבי אר� שו"ת קז, סי' ח"א מנח"י שו"ת
קפג.96) סי' ח"א או"ח צבי הר שו"ת
בעצמו97) להנמי� להעדי� ש� וכתב אֿב. יד, שלמה שלח�

ובס' עליה�, טוב משפיע לא שזה קט�, ע"י מאשר שינוי, ע"י
הטכנולוגי המכו� ראש הלפרי� הגר"ל בש� כתב היו�' 'שבת
כלל, אלקטרונית פעילות אי� וכד' טייפ שבהנמכת הלכה ע"פ
עוד (שיש 'נולד' שיש אפשר הטייפ של הווליו� להגברת אבל

ע"כ. גדול. חידוש זהו אבל מכ�) ששומעי�
בשבת).98) ממש מלאכה העושה נכרי (לגבי ו סעי�
מהמל�99) המטבע או המכס שהשכיר ישראל לגבי יז: סעי�

יכול מרובה הפסד הוא וכאשר – בשבת לנכרי להשכיר� שיכול

אי� מרובה הפסד שבמקו� בשבת, עליה� להשגיח לעמוד
מראית דיני בזה), התנאי� ש� (וראה העי�. למראית חוששי�
ש� מכס), (לגבי סי"ד רמד סי' ג�: נזכרו מרובה בהפסד העי�
בזה) שהתירו והאופ� (התנאי� סכ"א ש� מטבע), (לגבי סי"ז
מרובה. בהפסד כמו שהתירו אופני� עוד ג סעי� על לעיל וראה

אסור100) משקולת ע"י עשוי לשעות המקשקש זוג ד: סעי�
לקול צרי� והוא שיר, של קול שמשמיע משו� בשבת לערכו
כדי ולהכינו לערכו מותר יו� מבעוד אבל לו, מתכוי� והוא זה
בדברי� הסימ� כל ש� (וראה השבת. כל ויקשקש שיל�

קול). השמעת משו� בשבת האסורי�
ועוד.101) ס סי' ח"ד או"ח אג"מ שו"ת
על102) ולהל� שבת, שעו� בעניני א סעי� על לעיל עוד וראה

שבת. שעו� ע"י בישול שז סי'

c"ag i`iyp epizeax zxezn

mixe`ia

וכתב בשבת. שיצלצל מנת על שבת בערב מעורר
את103הגרשז"א להגביה שבת בליל שמותר דנראה

מכני) בי� סוללות ע"י הפועל (בי� מעורר בשעו� הכפתור
בשבת. קול השמעת גר� זה ואי� בבוקר, שיצלצל ע"מ

åéøçàìù íåé ìò íåé ìëáיקיצה שירותי הזמנת –

ממוחשבת) מערכת ע"י נעשה שהכל (באופ� אוטומאטיי�
בשבת, מצלצל שהטלפו� שנפו� כיו� מותרת, הטלפו� ע"י
מהושטת רחוק הטלפו� את (ויניח שבת זלזול בזה ואי�

כהרגלו) השפופרת את להרי� יבוא שלא כדי .104היד,

zexewn

סו.103) הערה פכ"ח שש"כ סט"ו, שלמה שלח�
באר104) שו"ת סד, סי' וח"ט כו, סי' ח"ח נדברו אז שו"ת

מו. סי' אלקטריק קונטרס ח"ז משה

שבת בערב להתחיל והאסורי� המותרי� מלאכות רנב, סימ� ב חלק

טוֿטז סעיפי� בשבת נגמרי� שיהיו כדי

•
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���מע· ט�ב � "י���ח" ה�הל ��התחיל� �א ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָא�
ויכ�ל �מע לקריאת סמ�� �א וא� ���ר. מה�ליח ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָ"י���ח"
כ�, יע�ה � ה���ר ע� י"ח להת��ל �לה�יע "י�צר" ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַלהתחיל

הק ע�ר �י הצ��ר, ע� �מע קריאת יקרא ��א �י על �דהא� ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
ה���ר. ע� י"ח ��ת��ל ְִִִִֵֶַַהיא

לכ�ח�ה אבל ה�נסת, לבית לבא ו�הה �עבר �דיעבד זה ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹוכל
��א �עני� ה�נסת, לבית לבא עצמ� את לזרז אד� �ל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹח�ב

ה���ר: ע� י"ח �פ�ת להת��ל �די �ל�� לד�ג ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָיצטר�

לבוא ששהה מי די� נב סימ� א חלק

ב סעי� "ישתבח" עד הכנסת לבית

�לל,‡ ה�בה לפני ��רד ���ר ל�ליח צרי� אי� "י���ח" ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָעד
לעמד ���ר לה�ליח ל� י� ל"י���ח" ����יעי� ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹאבל
עד ה�בה לפני מ�ירד ימ�י� ולא "י���ח", ול�מר ה�בה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָֹלפני
ל"י���ח" ה��י� להסמי� ��� לפי "י���ח", ��אחר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַה��י�
נהג� ולכ� �לל. �יניה� להפסיק ואס�ר �אפ�ר מה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�כל
להפסיק ��א "י���ח", ��א�מר �� �� ע�מד ���ר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹ�ה�ליח
צרי� �ה�א ��אחריו, ל��י� "י���ח" �י� לעמידה ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמי�יבה
וה�א ��קד�ה, �בר �ה�א מ�ני ה�י�, מ� �עמידה א�ת� ְָ�ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָל�מר

ל"ברכ�". ְְִַָה�י�

�"ברכ�", ה��י� ��� �א�מר ���ר ��ליח אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָ��ה
�מ� לעמד צריכי� �אינ� א�מרי� י� אחריו �ע�ני� ה���ר ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאבל
��עת לעמד ��הגי� כ� �י על וא� [נ"ו]. (נ"ה) �סימ� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ��ת�אר

�יחיד: א�ת� ��א�מר אפ�� "י���ח", ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָאמירת

א�א· ה�בה לפני ל�מר ���ר ה�ליח צרי� �אי� �י על ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָא�
�ח�ה לעצמ� ��קרא צרי� מק�� מ�ל ואיל�, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָמ"י���ח"

� �"בר�� �זמרה �ס�קי יכ�לקצת אינ� לאו וא� לפניה�, אמר" ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
�מ� �זמרה לפס�קי אחר�נה �רכה היא �הרי "י���ח" ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָל�מר
��ה� ���עי� �ר�י� למח�ת צרי� ולכ� נ"א. �סימ� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ��ת�אר
�רכה �מברכי� מ"י���ח" ��תחילי� להארי� עת ואי� ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ��ר�
�ר� על �זמרה �ס�קי �קצת �אמר" "�ר�� יאמר� א�א ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלב�לה,

א�ר": מ"י�צר יתחיל� א� נ"ב, �סימ� ְְְִִִִֵֵֶַָָ��ת�אר

יבר�‚ לא � ל"י���ח" �ה�יע עד ט�ית ל� היה ��א ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמי
צרי� ואי� ל"י���ח", �זמרה �ס�קי �י� ציצית עטיפת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָעל
מ"�ר�� להפסיק �אס�ר מ�ני �זמרה, �ס�קי �אמצע ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָל�מר

��ת�אר �מ� מצוה לצר� אפ�� "י���ח" ס�� עד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ�אמר"
מ�ר �אז ל"י�צר", "י���ח" �י� יבר� א�א נ"א, ָ�ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�סימ�

נ"ד. �סימ� ��ת�אר �מ� מצוה לצר� ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹלהפסיק

ל� הביא� ��א ���ר �ליח אבל �יחיד, אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ��ה
"י���ח", ��תחיל קד� ויבר� יתע�� � "י���ח" עד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹט�ית
�� א� א�א יפסיק, ולא "י���ח" אחר מ�ד ה��י� ��אמר ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ�די

נ"ד. �סימ� ��ת�אר �מ� "י���ח" אחר ל� ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהביא�

ע� ���ר ה�ליח ימ�י� � ה�נסת �בית מני� אי� א� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַוכ�
ויאמר מני�, ��ב�א עד �ל�� יד�ר ולא וי��ק ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹֹֹ"י���ח"
��ה� �עה חצי אפ�� ול�ה�ת להמ�י� ויכ�ל וק�י�, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָ"י���ח"
ס�� עד �אמר" מ"�ר�� �זמרה �ס�קי �ל את לגמר �די ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ע�ר
ו�הה ה�איל לרא� לחזר צרי� אי� כ� �י על וא� ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹ"י���ח",
�בדיעבד ס"ה. �סימ� ��ת�אר �מ� אנס מחמת ��א ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ�רצ�נ�
�זה, וכ��צא נקי ה�ק�� היה ��א �ג�� אנס, מחמת �הה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאפ��
לרא� לחזר ��צריכי� י� �זה ���צא �מע ��קריאת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ�עני�
מ�ברי �ה� �זמרה �פס�קי מק�� מ�ל ,�� ��ת�אר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ�מ�

:�� ה�ק�י� �ברי על לסמ� י� � ְְְְִִִִִֵֵַַָֹס�פרי�

�ק�ל�„ עלי "נתנה ��אמר: הג��, ��היה צרי� ���ר ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ�ליח
הג�� �אינ� ���ר �ליח זה חכמי�: ואמר� �נאתיה", כ� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל

ה�בה. לפני ְְִֵֵֵַָוי�רד

�הינ� נאה, �רק� ו��היה מעבר�ת, ריק� ��היה הג��? ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָואיזה�
לע� �מר�ה ענו ו��היה �ילד�ת�, אפ�� רע �� עליו יצא ֶָָ�ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ��א
ה�ב, ����� ערב וק�ל נעימה ל� וי� לתפ�ת�, ��ס�ימ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�די
�ל ה�ס�קי� ��הי� �די �כת�בי�, נביאי� ���רה לקר�ת ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָורגיל

�פיו: סד�רי� ְְְִִִָ�פ�ה

יבחר�‰ � ה�ל� ה���ת �ל �� ��הי� מי מ�צאי� אי� ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָא�
ע� �א� היה וא� ט�בי�. �מע�י� �חכמה �����ר ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָה��ב
מה ה�בי� �נה י"ג �ב� �� חפצי� והע� נעי� וק�ל� זק� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָהאר�
�י ה�ק�, האר� לע� ק�ד� ה�א � נעי� ק�ל� ואי� א�מר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�ה�א

�ת��ל: מה ְִֵֵַַַי�דע

Âוחזר ��גגה נפ� הרג אפ�� ���גג, עברה �עבר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמי
"אי� נקרא ��א מ�ני צ��ר, �ליח להי�ת מ�ר � ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹ�ְִָ�ת��בה
אבל מה�ני�, �אינ� �ברי� לע��ת ���עד מי א�א נאה" ֲִָָ�ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ�רק�
�מ�ר צ�יק זה הרי � �מתחרט מע�ה �גגת ליד� ��אה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמי
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וכתב בשבת. שיצלצל מנת על שבת בערב מעורר
את103הגרשז"א להגביה שבת בליל שמותר דנראה

מכני) בי� סוללות ע"י הפועל (בי� מעורר בשעו� הכפתור
בשבת. קול השמעת גר� זה ואי� בבוקר, שיצלצל ע"מ

åéøçàìù íåé ìò íåé ìëáיקיצה שירותי הזמנת –

ממוחשבת) מערכת ע"י נעשה שהכל (באופ� אוטומאטיי�
בשבת, מצלצל שהטלפו� שנפו� כיו� מותרת, הטלפו� ע"י
מהושטת רחוק הטלפו� את (ויניח שבת זלזול בזה ואי�

כהרגלו) השפופרת את להרי� יבוא שלא כדי .104היד,

zexewn

סו.103) הערה פכ"ח שש"כ סט"ו, שלמה שלח�
באר104) שו"ת סד, סי' וח"ט כו, סי' ח"ח נדברו אז שו"ת

מו. סי' אלקטריק קונטרס ח"ז משה

שבת בערב להתחיל והאסורי� המותרי� מלאכות רנב, סימ� ב חלק

טוֿטז סעיפי� בשבת נגמרי� שיהיו כדי

•
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���מע· ט�ב � "י���ח" ה�הל ��התחיל� �א ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָא�
ויכ�ל �מע לקריאת סמ�� �א וא� ���ר. מה�ליח ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָ"י���ח"
כ�, יע�ה � ה���ר ע� י"ח להת��ל �לה�יע "י�צר" ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַלהתחיל

הק ע�ר �י הצ��ר, ע� �מע קריאת יקרא ��א �י על �דהא� ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
ה���ר. ע� י"ח ��ת��ל ְִִִִֵֶַַהיא

לכ�ח�ה אבל ה�נסת, לבית לבא ו�הה �עבר �דיעבד זה ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹוכל
��א �עני� ה�נסת, לבית לבא עצמ� את לזרז אד� �ל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹח�ב

ה���ר: ע� י"ח �פ�ת להת��ל �די �ל�� לד�ג ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָיצטר�

לבוא ששהה מי די� נב סימ� א חלק

ב סעי� "ישתבח" עד הכנסת לבית

�לל,‡ ה�בה לפני ��רד ���ר ל�ליח צרי� אי� "י���ח" ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָעד
לעמד ���ר לה�ליח ל� י� ל"י���ח" ����יעי� ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹאבל
עד ה�בה לפני מ�ירד ימ�י� ולא "י���ח", ול�מר ה�בה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָֹלפני
ל"י���ח" ה��י� להסמי� ��� לפי "י���ח", ��אחר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַה��י�
נהג� ולכ� �לל. �יניה� להפסיק ואס�ר �אפ�ר מה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�כל
להפסיק ��א "י���ח", ��א�מר �� �� ע�מד ���ר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹ�ה�ליח
צרי� �ה�א ��אחריו, ל��י� "י���ח" �י� לעמידה ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמי�יבה
וה�א ��קד�ה, �בר �ה�א מ�ני ה�י�, מ� �עמידה א�ת� ְָ�ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָל�מר

ל"ברכ�". ְְִַָה�י�

�"ברכ�", ה��י� ��� �א�מר ���ר ��ליח אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָ��ה
�מ� לעמד צריכי� �אינ� א�מרי� י� אחריו �ע�ני� ה���ר ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאבל
��עת לעמד ��הגי� כ� �י על וא� [נ"ו]. (נ"ה) �סימ� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ��ת�אר

�יחיד: א�ת� ��א�מר אפ�� "י���ח", ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָאמירת

א�א· ה�בה לפני ל�מר ���ר ה�ליח צרי� �אי� �י על ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָא�
�ח�ה לעצמ� ��קרא צרי� מק�� מ�ל ואיל�, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָמ"י���ח"

� �"בר�� �זמרה �ס�קי יכ�לקצת אינ� לאו וא� לפניה�, אמר" ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
�מ� �זמרה לפס�קי אחר�נה �רכה היא �הרי "י���ח" ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָל�מר
��ה� ���עי� �ר�י� למח�ת צרי� ולכ� נ"א. �סימ� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ��ת�אר
�רכה �מברכי� מ"י���ח" ��תחילי� להארי� עת ואי� ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ��ר�
�ר� על �זמרה �ס�קי �קצת �אמר" "�ר�� יאמר� א�א ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלב�לה,

א�ר": מ"י�צר יתחיל� א� נ"ב, �סימ� ְְְִִִִֵֵֶַָָ��ת�אר

יבר�‚ לא � ל"י���ח" �ה�יע עד ט�ית ל� היה ��א ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמי
צרי� ואי� ל"י���ח", �זמרה �ס�קי �י� ציצית עטיפת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָעל
מ"�ר�� להפסיק �אס�ר מ�ני �זמרה, �ס�קי �אמצע ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָל�מר

��ת�אר �מ� מצוה לצר� אפ�� "י���ח" ס�� עד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ�אמר"
מ�ר �אז ל"י�צר", "י���ח" �י� יבר� א�א נ"א, ָ�ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�סימ�

נ"ד. �סימ� ��ת�אר �מ� מצוה לצר� ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹלהפסיק

ל� הביא� ��א ���ר �ליח אבל �יחיד, אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ��ה
"י���ח", ��תחיל קד� ויבר� יתע�� � "י���ח" עד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹט�ית
�� א� א�א יפסיק, ולא "י���ח" אחר מ�ד ה��י� ��אמר ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ�די

נ"ד. �סימ� ��ת�אר �מ� "י���ח" אחר ל� ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָהביא�

ע� ���ר ה�ליח ימ�י� � ה�נסת �בית מני� אי� א� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַוכ�
ויאמר מני�, ��ב�א עד �ל�� יד�ר ולא וי��ק ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹֹֹ"י���ח"
��ה� �עה חצי אפ�� ול�ה�ת להמ�י� ויכ�ל וק�י�, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָ"י���ח"
ס�� עד �אמר" מ"�ר�� �זמרה �ס�קי �ל את לגמר �די ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ע�ר
ו�הה ה�איל לרא� לחזר צרי� אי� כ� �י על וא� ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹ"י���ח",
�בדיעבד ס"ה. �סימ� ��ת�אר �מ� אנס מחמת ��א ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ�רצ�נ�
�זה, וכ��צא נקי ה�ק�� היה ��א �ג�� אנס, מחמת �הה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאפ��
לרא� לחזר ��צריכי� י� �זה ���צא �מע ��קריאת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ�עני�
מ�ברי �ה� �זמרה �פס�קי מק�� מ�ל ,�� ��ת�אר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ�מ�

:�� ה�ק�י� �ברי על לסמ� י� � ְְְְִִִִִֵֵַַָֹס�פרי�

�ק�ל�„ עלי "נתנה ��אמר: הג��, ��היה צרי� ���ר ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ�ליח
הג�� �אינ� ���ר �ליח זה חכמי�: ואמר� �נאתיה", כ� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל

ה�בה. לפני ְְִֵֵֵַָוי�רד

�הינ� נאה, �רק� ו��היה מעבר�ת, ריק� ��היה הג��? ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָואיזה�
לע� �מר�ה ענו ו��היה �ילד�ת�, אפ�� רע �� עליו יצא ֶָָ�ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ��א
ה�ב, ����� ערב וק�ל נעימה ל� וי� לתפ�ת�, ��ס�ימ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�די
�ל ה�ס�קי� ��הי� �די �כת�בי�, נביאי� ���רה לקר�ת ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָורגיל

�פיו: סד�רי� ְְְִִִָ�פ�ה

יבחר�‰ � ה�ל� ה���ת �ל �� ��הי� מי מ�צאי� אי� ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָא�
ע� �א� היה וא� ט�בי�. �מע�י� �חכמה �����ר ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָה��ב
מה ה�בי� �נה י"ג �ב� �� חפצי� והע� נעי� וק�ל� זק� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָהאר�
�י ה�ק�, האר� לע� ק�ד� ה�א � נעי� ק�ל� ואי� א�מר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�ה�א

�ת��ל: מה ְִֵֵַַַי�דע

Âוחזר ��גגה נפ� הרג אפ�� ���גג, עברה �עבר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמי
"אי� נקרא ��א מ�ני צ��ר, �ליח להי�ת מ�ר � ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹ�ְִָ�ת��בה
אבל מה�ני�, �אינ� �ברי� לע��ת ���עד מי א�א נאה" ֲִָָ�ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ�רק�
�מ�ר צ�יק זה הרי � �מתחרט מע�ה �גגת ליד� ��אה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמי
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על א� ר��ת), (�עמי� �מזיד ע�ה א� אבל .��� ה��רה ְְֲִִִֵַַַָָָָָ�ְַָָלכל
�ליח א�ת� ממ�י� אי� � �מ�רה ���בה ע�ה �� �אחר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ�י
ולא ה���בה קד� רע �� עליו יצא מק�� מ�ל �הרי ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹצ��ר,
המיר אפ�� �אנס עברה עבר א� מק��, �מ�ל נאה. �רק� ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹהיה

קב�ע. ���ר �ליח להי�ת יכ�ל � ו�ב ְְְְִִִֶַַָָָֹ�אנס

א�ת� מעבירי� אי� אבל לכ�ח�ה, ���ר �ליח למ��ת� זה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָוכל
מ�ר�ב עליו יצא אפ�� א� �ילד�ת�, עליו ��צא רע �� ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָמ�ני

(ואי� ��סק �אינ� ק�ל וה�א ע�ה, רע �� עליו י�צא וא� ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָויד�ע.
א�יבי� להעביר�.ל� למח�ת יכ�ל יחיד אפ�� � ק�ל) ה��ציאי� ְְְֲֲִִִִִִִַַָָ

מס�קי� � יד� מ�חת טרפה ר��ת �עמי� ��צא ���ר ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ��ליח
��ע�ה אחר אפ�� א�ת� מחזירי� ואי� ���ר, מ�ליח ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַא�ת�
יצא ��בר �יו� �ב�ח�ה, �ב�דק ��חט להי�ת ה�כ�ר�� ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ���בה
א�ת� ממ�י� אי� ��ב � וס�ק�ה� אחת �ע� רע �� ְְְִִֵֵַַַַַַָָעליו

ְְִַָלכ�ח�ה:

אֿו סעיפי� התיבה לפני לירד הראוי די� נג סימ� א חלק

•

dxez ihewl

הפרק: כיצדתוכ� � לעבדה" עד� בג� "ויניחהו

עד� הג� את "משביחי�"

ה גדר את לסכ� ישוב זה כלפיעבודה"[בפרק "

תפלה:]"הקב זו שבלב לעבודה ושייכותה ה,

.äìôú åæ áìáù äãåáò ïéðò àåä äæ ìëå
לפעול הוא שבלב) (עבודה התפלה עבודת עני�

הוי'". אתה "ברו� למטה, אלקות המשכת

åæ äãáòì ïéðò åäæå ,øåàä éåìéâì íéìë ì"ö ë"çàå
úåéäì íéìëá øåàä êéùîäì ,äùò úåöî ç"îø

.íéðåúçúá äøéã
תאיר הוי'") אתה (ד"ברו� זו שהמשכה כדי
צריכי� ית', לו "דירה" העול� נעשה שעי"ז בעול�,

עשה. מצות קיו� שזהו"ע לאור, "כלי�" להכי�

íéùòîå äáåùúá 'à äòù äôé ì"æø åøîà äðäå
÷ø àåä á"äåò éë ,á"äåòä ééç ìëî æ"äåòá íéáåè
äæîù ,àîìòá äøàäå åéæ åðééä ,äðéëùä åéæ úðéçá
äáåùúä é"ò ìáà .ïéâðòúîå úåîùðä ïéðäð
øå÷î àåäù ,ùîî ä"á óåñ ïéà éåìéâ íéëéùîî

.ãáì äøàä àìà äðéàù åéæäå øåàä
שהוא השכינה, מזיו שנהני� הוא הבא "עול�
העליוני� אפילו נברא לשו� אפשר ואי ההשגה, תענוג
בש� נקרא ולכ� ה', מאור הארה איזו א� כי להשיג
מחשבה לית ובעצמו בכבודו הקב"ה אבל השכינה, זיו
בתורה ומתלבשת תפיסא כאשר א� כי כלל בי' תפיסא
בתשובה אחת שעה יפה אמרו "ולכ� ומצותי'",

הבא". עול� חיי מכל הזה בעול� טובי� ומעשי�

"דירה עני� שבדירה[וזהו דכש� בתחתוני�",
הוא כ� ועצמותו, מהותו בכל בה נמצא האד� גשמית
בכל למטה נמצא שהקב"ה בתחתוני�", "דירה עני�

תאיר בידיעתנו שג� (וכמשנת"ל, ועצמותו מהותו
ית')]. בידיעתו שהיא כפי האמת

ïãò ïâá åäçéðéå ÷åñô ìò ì"æø åøîàù äî ïéðò äæå
úåöîä é"òù ,äùò úåöî ç"îø åæ äãáòì
ä"á óåñ ïéàî ,ïãò ïâá áø øåà úôñåú íéëéùîî
íéôéñåîù ò"âä ìù äãåáòä åäæå .åéæä øå÷î àåäù

.'åë úåöîä é"ò áø øåà åá
בג� "ויניחהו החטא) (קוד� הראשו� באד� כתיב
למטה עד� הג� הי' (שאז ולשמרה" לעבדה עד�
להשביח � הוא ב"לעבדה" הפשוט והפירוש באר�),

כו'. פרי עושי� אילנות בנטיעת הג� את

(שהוא עד� הג� את הראשו� אד� "השביח" וכיצד
רמ"ח זו � "לעבדה רז"ל פירשו אלקות)? גילוי מקו�
(מצד עד� בג� המאיר האלקי האור כי עשה", מצות
ידי על ואילו בעלמא; והארה זיו אלא אינו עצמו)
(מאי� אורות תוספת הראשו� אד� המשי� המצות קיו�

עד�. הג� בתו� הזיו") "מקור עצמו, ב"ה סו�

ישראל בני עבודת ידי שעל עכשיו, ג� הוא וכ�
שממשיכי� העיקר מלבד הרי המצוות, בקיו� למטה
הגילוי יהי' לבא (ולעתיד בעוה"ז למטה אלקות
ג� אורות תוספת ממשיכי� ה� הרי ממש), בעוה"ז

עד�. בג�

äî äãåáò ïåùì ïéðòå ùåøéô øàáúð äæ ìëî äðäå
,äèîì óåñ ïéà øåà éåìéâ êéùîäì àåäù ,äðéðò
,'åë ïãò ïâá øåà úôñåú ïëå ,íéðåúçúá äøéã

.äùòú àìå ïéùò úåöîä íåé÷ é"ò åðééäå

êåøá ,äìôúä úðéçá àéäå ,äðååë úåëéøö úåöî êà
ù"îëå ,áìáù äãåáò é"ò øåàä êéùîäì ,'ä äúà

.óåñàé åéìà åúîùðå åçåø åáì åéìà íéùé íà
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פועל שהאד� הוא, זה בכתוב הפנימי הפירוש
מעורר שהוא ידי על � לבו" אליו "ישי� שהקב"ה
הנפש כלות בבחינת ית' אליו כיסופי� רגשי בעצמו

יאסו�"). אליו ונשמתו ("רוחו

דתפלה, שבלב" "עבודה ידי שעל � בעניננו וכ�

האד� מתעורר ה'שאז אור נמש� ית', בו לידבק
למטה.

,'ä äúà êåøá ,äøùò äðåîùá äù÷áä äéäéù éãëå
úåëøáå äøîæã é÷åñô äìçú ì"ö ,åúîàì úîàá

.ì"ðëå äîöò ù"÷å ù"÷
d wxt awria oe` hiad `l d"c

•

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

‰ÊÓÂואש ורעש דרוח מדרגו' ג' שיש למעלה יוב�
בקול הלב פנימי' כמו שזהו האצי' בבחי' למעלה
ורעש רוח שהוא כו' מאמ"ר שכלול כנ"ל פנימי' צעקה
והיינו כנ"ל, כו' הוי' אש ונק' דאצי' הוי' בחי' הכל ואש
דלא פנימא' קלא נק' שהוא דקה דממ"ה קול בבחי'
האד"� לב פנימי' בבחי' הוא כי כו', בבי"ע לחו� משתמע
בש� הביטול בתכלית הנ"ל מדרגו' ג' שש� כו' העליו�
דממ' קול בבחי' הכל והיינו כו' הוי' ורעש הוי' אש הוי'
נקוד' בפנימי' ונעל� הטמו� קול כמו דאצי' מ"ה דש� דקה
שא' בחנה כמו בלחש דצלותא בש"ע וזהו כנ"ל. הלב
שכלול פנימא' קלא הוא ואמנ� לחו� ישמע לא וקול"ה
שנק' פנימי' צעקה בבחי' שהוא רק ג"כ הנ"ל מדרגו' מג'
בחי' הנה א� וד"ל. כנ"ל הוי' וברעש הוי' באש הלב צעקת
בבחי' דאצי' האד"� לב בהבל הוא שרשו דאצי' ב"� ש�
נעשו שמי� ה' בדבר כמו לחו� דמשתמע דקלא חיצוניו'
ורעש דרוח מדרגו' ג' נמש� ומש� ממש ודיבור בקול כו'
ודבר יש בבחי' ואופני' וחיו' בשרפי' דבי"ע דמלאכי' ואש
ואש רעש אינו וע"כ כו' שבפנימי' הביטול בחי' היפ� מה

וד"ל. כנ"ל כלל הוי'
Â‰ÊÂהנפש כי לבבות ב' לבבינו ויחד אומרי' שאנו

עבודה מדרגת דעשי' האופני' משמרי שרשה הטבעי'
שרשה והנשמ' כו' כמלאכי' ואש ברעש מורגש באוי"ר
ב' לייחד וצרי� כנ"ל הלב בפנימי' דאצי' מ"ה בבחי'
א� החיצוניו', ע� הפנימי' יתייחד אי� ולכאורה הלבבו',
עומק הא' עומקי' ב' הוי' קראתי� ממעמקי� כמ"ש העני�
וכמו גדול ברעש המתפעל צעקת קול כמו הלב שבחיצוניו'
כנ"ל הלב צעקת שבפנימי' עומק והב' כו' ישא"ג כארי"ה
הוי' בש� ומלאכי' דנשמו' וב"� דמ"ה עומקי' ב' והיינו
מזה זה רחוקי� המה כעת אמנ� כנ"ל, כלל בדר� ואלקי'
והיו ויתייחדו יתחברו דוקא המשיח בימו' אבל כנ"ל בער�
כנ"ל מעלה למעלה יעלה ב"� דבחי' משו� ממש לאחדי�
שהוא דוקא ובצדיקי' לאי"� מי"ש שנהפ� התשוב"ה בבחי'
הרי א"כ כנ"ל, כו' ביותר מטה למטה מ"ה ש� ירידת ע"י
שמלמטה ב"� דבחי' ועומק שמלמעלה מ"ה דבחי' עומק
ע� רו� עומק יתחברו כאשר לאחדי' והיו תמי� יהיו יחדיו
מבחי' שלמעלה כנ"ל שבצדיקי' תשובה ע"י תחת עומק
ב' ממעמק"י' (וזהו וד"ל באריכו' כנ"ל כלל ומטה מעלה
הוי' בש� הכל הוי', קראתי� ושלמטה דלמעלה עומקי'
התהו� עומק כמשל וזהו כנ"ל, ממש באחד אח"ד למהוי

וד"ל). כו' בשוה צדדיו מב' עומק לו שיש

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew

•
.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

ממצרי�Â‰�‰ג) בצאת� מצה אכילת על שנצטוו כמו
מצה אכילת על נצטוו ג"כ כ� ממש בפועל
י"ח) י"ב (שמות מצות תאכלו בערב כדכתיב לדורות
ג� ברוחני' יצ"מ בחי' צ"ל באמת כי חובה, קבעו הכתוב
הנמשכת הבהמית נפש נפשות ב' יש בישראל הנה כי עתה
אלקא לי' דקרו אומות הע' שרש שש� נוגה מקליפת

ממעל אלוה חלק היא האלהית ונפש יש, בחי' דאלקיא
שה� הג� המלאכי� מ� ג� למעלה היא למעלה ובעודה
ו') ט' (נחמי' משתחוי� ל� השמי� וצבא ביטול בבחי'
שהרי ממש האלקות ועצמיות במהות השגה לה� אי� מ"מ
עליה� מתגלה א"ס אור הי' ואילו ונפרדי� יש בחי' ה�
מאי� שמתהוי� אלא קמי' שהוא כמו במציאות בטלי� היו
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פועל שהאד� הוא, זה בכתוב הפנימי הפירוש
מעורר שהוא ידי על � לבו" אליו "ישי� שהקב"ה
הנפש כלות בבחינת ית' אליו כיסופי� רגשי בעצמו

יאסו�"). אליו ונשמתו ("רוחו

דתפלה, שבלב" "עבודה ידי שעל � בעניננו וכ�

האד� מתעורר ה'שאז אור נמש� ית', בו לידבק
למטה.

,'ä äúà êåøá ,äøùò äðåîùá äù÷áä äéäéù éãëå
úåëøáå äøîæã é÷åñô äìçú ì"ö ,åúîàì úîàá

.ì"ðëå äîöò ù"÷å ù"÷
d wxt awria oe` hiad `l d"c

•

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

‰ÊÓÂואש ורעש דרוח מדרגו' ג' שיש למעלה יוב�
בקול הלב פנימי' כמו שזהו האצי' בבחי' למעלה
ורעש רוח שהוא כו' מאמ"ר שכלול כנ"ל פנימי' צעקה
והיינו כנ"ל, כו' הוי' אש ונק' דאצי' הוי' בחי' הכל ואש
דלא פנימא' קלא נק' שהוא דקה דממ"ה קול בבחי'
האד"� לב פנימי' בבחי' הוא כי כו', בבי"ע לחו� משתמע
בש� הביטול בתכלית הנ"ל מדרגו' ג' שש� כו' העליו�
דממ' קול בבחי' הכל והיינו כו' הוי' ורעש הוי' אש הוי'
נקוד' בפנימי' ונעל� הטמו� קול כמו דאצי' מ"ה דש� דקה
שא' בחנה כמו בלחש דצלותא בש"ע וזהו כנ"ל. הלב
שכלול פנימא' קלא הוא ואמנ� לחו� ישמע לא וקול"ה
שנק' פנימי' צעקה בבחי' שהוא רק ג"כ הנ"ל מדרגו' מג'
בחי' הנה א� וד"ל. כנ"ל הוי' וברעש הוי' באש הלב צעקת
בבחי' דאצי' האד"� לב בהבל הוא שרשו דאצי' ב"� ש�
נעשו שמי� ה' בדבר כמו לחו� דמשתמע דקלא חיצוניו'
ורעש דרוח מדרגו' ג' נמש� ומש� ממש ודיבור בקול כו'
ודבר יש בבחי' ואופני' וחיו' בשרפי' דבי"ע דמלאכי' ואש
ואש רעש אינו וע"כ כו' שבפנימי' הביטול בחי' היפ� מה

וד"ל. כנ"ל כלל הוי'
Â‰ÊÂהנפש כי לבבות ב' לבבינו ויחד אומרי' שאנו

עבודה מדרגת דעשי' האופני' משמרי שרשה הטבעי'
שרשה והנשמ' כו' כמלאכי' ואש ברעש מורגש באוי"ר
ב' לייחד וצרי� כנ"ל הלב בפנימי' דאצי' מ"ה בבחי'
א� החיצוניו', ע� הפנימי' יתייחד אי� ולכאורה הלבבו',
עומק הא' עומקי' ב' הוי' קראתי� ממעמקי� כמ"ש העני�
וכמו גדול ברעש המתפעל צעקת קול כמו הלב שבחיצוניו'
כנ"ל הלב צעקת שבפנימי' עומק והב' כו' ישא"ג כארי"ה
הוי' בש� ומלאכי' דנשמו' וב"� דמ"ה עומקי' ב' והיינו
מזה זה רחוקי� המה כעת אמנ� כנ"ל, כלל בדר� ואלקי'
והיו ויתייחדו יתחברו דוקא המשיח בימו' אבל כנ"ל בער�
כנ"ל מעלה למעלה יעלה ב"� דבחי' משו� ממש לאחדי�
שהוא דוקא ובצדיקי' לאי"� מי"ש שנהפ� התשוב"ה בבחי'
הרי א"כ כנ"ל, כו' ביותר מטה למטה מ"ה ש� ירידת ע"י
שמלמטה ב"� דבחי' ועומק שמלמעלה מ"ה דבחי' עומק
ע� רו� עומק יתחברו כאשר לאחדי' והיו תמי� יהיו יחדיו
מבחי' שלמעלה כנ"ל שבצדיקי' תשובה ע"י תחת עומק
ב' ממעמק"י' (וזהו וד"ל באריכו' כנ"ל כלל ומטה מעלה
הוי' בש� הכל הוי', קראתי� ושלמטה דלמעלה עומקי'
התהו� עומק כמשל וזהו כנ"ל, ממש באחד אח"ד למהוי

וד"ל). כו' בשוה צדדיו מב' עומק לו שיש

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew

•
.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

ממצרי�Â‰�‰ג) בצאת� מצה אכילת על שנצטוו כמו
מצה אכילת על נצטוו ג"כ כ� ממש בפועל
י"ח) י"ב (שמות מצות תאכלו בערב כדכתיב לדורות
ג� ברוחני' יצ"מ בחי' צ"ל באמת כי חובה, קבעו הכתוב
הנמשכת הבהמית נפש נפשות ב' יש בישראל הנה כי עתה
אלקא לי' דקרו אומות הע' שרש שש� נוגה מקליפת

ממעל אלוה חלק היא האלהית ונפש יש, בחי' דאלקיא
שה� הג� המלאכי� מ� ג� למעלה היא למעלה ובעודה
ו') ט' (נחמי' משתחוי� ל� השמי� וצבא ביטול בבחי'
שהרי ממש האלקות ועצמיות במהות השגה לה� אי� מ"מ
עליה� מתגלה א"ס אור הי' ואילו ונפרדי� יש בחי' ה�
מאי� שמתהוי� אלא קמי' שהוא כמו במציאות בטלי� היו
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יש בבחי' להיות מהשגת� האור והעל� הצמצו� ע"י ליש
שמתהוי� ידיעת� ע"י היש ביטול בבחי' ה� שמ"מ רק
ישראל נשמות אבל באמונה הנ"ל ע"ד קטנות נק' וזה מאי�
כלל נפרדי� ואינ� ממש אלהו' שהיא ית' מחכמתו נמשכי�
ליש מאי� המהווה שבי"ס האלהות מהות משיגי� והיו
אלקית הנפש שהושפלה א� כנ"ל ממש גדלות בחי' וזהו
כנ"ל המלאכי� ממדרג' ג� שלמטה הבהמית בנפש
ביטול לידי ותביאנה אותה שתהפ� כדי גמור יש בהיותה
וקטנות היש ביטול בחי' שזהו הנ"ל אומ� באמונת היש
בק"ש לומר שיגיע עד ממש יו� בכל שצ"ל יצ"מ וז"ס
ישראל לנשמות שנתייחד מה שזהו אחד ה' אלקינו הוי'
הוא שהרי זו לדעה עי"ז תתהפ� הבהמית נפש וג� כנ"ל
כידוע הבהמית שמנפשו האנושי בשכל ומתבונ� משיג
ולבו למטה עיניו שית� צרי� המתפלל מארז"ל וז"ס
ההתבוננות הוא למעלה לבו פי' ב') ק"ה (יבמות למעלה
מכל ונשגב מרומ� שהוא אי� ית' ועצמותו במהותו
ובמ"א למעלה ומבואר כידוע אליו ערו� ואי� העולמות
על דהיינו ג"כ למטה עיניו לית� צרי� ומ"מ באריכות
בבחי' שה� אי� ושישכיל ודבר יש בבחי' שה� העולמות

מאי� תמיד ומתהוי� רקביטול כשיהי' כי כמש"ל
התפלה אחר הנה ית' ועצמותו במהותו ההתבוננות
ליפול יוכל ודבר ליש ומלואו העול� ויראה עיניו כשיפתח
עיקר היש ויעשה העול� תאוות במצודות וילכד ממדרגתו
והשיג בתפלה למטה עיניו כשנת� אבל ואיננו עיני� התעי�
אצלו נתאמת הרי כי ח"ו יפול לא לאשורו היש ביטול
לדעת הראת אתה וז"ס בשר, בעיני למטה ה' אחדות
את דעה לגלות בגו� נתגלית שהנשמה פי' ל"ה) ד' (דברי�
עי"ז ואז ולזככה האלקי� הוא הוי' כי דנוגה הבהמית נפש
שאז פי' לע"ל ה' אתה כי י"ד) י"ד (במדבר נראה בעי� עי�
ישראל לנשמות ממש האלקות מהות השגת יהי'
בבחי' שה� הנ"ל מטע� קדוש לפניה� יאמרו והמלאכי�
המהות השגת לא קטנות בחי' והוא בביטול שה� רק יש
א� גדלות בחי' האלקות מהות גילוי אז יהי' לנשמות אבל
שעי� וזהו דנוגה הבהמית נפש התהפכות ע"י לה� בא זה
לנפש שהראת בעי� הוא לע"ל וראייתה האלקית נפש
שכזה מהותו ולא ומציאותו היש הביטול בראייה הבהמית
וד"ל. האלקות במהותו שלו הרואה עי� כח אח"כ יהי'
הוא השנה בכללות א� יו� בכל יצ"מ צ"ל פרט דר� והנה
נפש לזכ� שתוכל אלקי' לנפש הזה הכח נמש� שאז בפסח
להיות תמוט בל ביתד הנ"ל אמונה בה ולקבוע הבהמית
כנ"ל המצה ע"י והיינו ולבו במוחו בגילוי מאירה
המוחי' נמשכי� שאז בניס� ט"ו בליל לאוכלה שנצטוינו
ית' חכמתו אור בחי' הוא ישראל נשמות בכללות הנ"ל
שאת כח� כפי שלמעלה ישראל נשמות במקור המאיר
מצות והנה כנ"ל: המצה וז"ס בפרט נפש לכל מאיר ומש�
רשות הוא ואח"כ לבד הראשו� לילה הוא מצה אכילת

מצות תאכל ימי� ששת ע"פ א') ק"כ (פסחי� רז"ל כמ"ש
מה ח') ט"ז (דברי� אלקי� לה' עצרת השביעי וביו�
כו', חובה הראשונה ולילה רשות ששה א� רשות שביעי
אכילת מצות נית� שעי"ז הנ"ל הבהמית נפש התהפכות כי
הי' שבה� נה"י חג"ת מדותיה בששה הוא העיקר המצות
לרמז א� מצות תאכל ימי� ששת וז"ס השבירה
המצה ע"י האלו מדות ששה ה� ימי� ששה בהתהפכות
לכל נמש� ואח"כ בכללות הכח נמש� הראשו� בלילה א�
שהוא ימי� מ"ט הספירה ימי באי� ואח"כ ימי� הששה
מז' כלול א' שכל מדות ז' פרטות בפרטי התחלקות בחי'
ממדות הארה ממשי� לעומר אחד יו� היו� ובאמרו
להאיר האלקי' נפשו על ומש� דכנ"י א' במדה עליונות
וז"ס לאור מחש� להפכה הבהמית דנפש פרטי' המדה את
משעורי� שהוא העומר לתו� היא שההמשכה לעומר
בבחי' המשכה הוא וכ"ז הבהמית נפש ר"ל בהמה מאכל
עד הנ"ל אמונה עני� שהיא כבמצה העל� בבחי' ולא גילוי
דגדלות מוחי' אמיתיי' בחי' התורה נית� בשבועות שאח"כ

כלשהי שעל עד ישראל בנשמות בתכלית אלקות גילוי '
הי' תורה וטל וההשגה הגילוי מעוצ� נשמת� פרחה דיבור
שהוא פסח של ז' יו� והנה כו' זו השגה לסבול אות� מחי'
הראשו� שהוא החכמה מוח בו נכנס לספירה הששי יו�
וחג"ת חו"ג מוחי' לשני הנחלק ודעת חו"ב מוחי' מז'
הוא ואז גמור יו"ט הוא אז לכ� הספירה ימי בז' הנכנסי'
ו') ס"ו (תלי� ליבשה י� הפ� בקי"ס ב"ה א"ס גילוי ג"כ
ע"פ בזהר כדאי' בחכמה יומי� עתיק אור התגלות בחי' ע"י
מילתא, תליא בעתיקא ט"ו) י"ד (שמות אלי תצעק מה
חכמתו מאור ההמשכה הי' דפסח ראשו� בליל כי והעני�
ימי� בששת וכ� בי"ע המחי' ית' מלכותו הנק' לכנ"י ית'
בשביעי אבל בפרטות זו המשכה באה דפסח הראשוני�
מדות לששה מהחכמה ההמשכה נמש� שכבר פסח של
לקבל החכמה עולה אז השבירה הי' שבה� העיקרי�
וז"ס מהחכמה מעלה שלמעלה ית' מעצמותו הארה
כי עמו עולה הדבור ג� ואז שבשמי� לאביה� מפרנסי'
לקבל החכמה ובעליי' כ"ו) ל"א (משלי בחכמה פתחה פיה
תחרישו� ואת� וז"ס בו נכלל הדבור ג� הרי ממקורה
השביעי וביו� נאמר ולכ� בקי"ס שנאמר י"ד) י"ד (שמות
מהיות עצרת שהוא ח') ט"ז (דברי� להוי' עצרת
וז"ס למעלה עולי� אלא לדיבור ומוחי' ההארה התפשטות
הוא מע"י אלו מוחי' המשכת כי רשות שביעי מה מארז"ל
יאכל אשר א� בו נז' לא ולכ� דחירו ועלמא רשות נק'
נאסר שלא טובי' ימי� בשאר שנז' כדר� לכ� יעשה לנפש
תיקו� הוא עבודה מלאכת כי עבודה מלאכת אלא בה�
נפש אוכל מלאכת אבל יו"ט בכל ונאסר דנוגה רפ"ח
ורעה הנ"ל המצה כעני� נפש הנק' למל' ההמשכה שהיא
וא"א יומי� בעתיק העלי' הי' שבזש"פ ולפי אמונה
א� ראה) (בפ' בפי' נאמר לא לכ� נפש מאוכל שלמעלה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

גילוי בבחי' מש"ל ע"ד היינו העני� וביאור כו' יאכל אשר
יו"ט כל והנה כנ"ל וקטנות העל� בבחי' ולא אלקות מהות
הוא באמת מ"מ הגילוי רואי� איננו אנחנו שכעת הג� האלו
לפי מועד בכל ממש בפנימיותו האד� נפש על וזורח מאיר
למלאכי� וג� הנ"ל אמונה בחי' אבא קטנות המצה ע"י זמנו
ונפרדי� יש בחי' ה� שהרי זו הארה מאיר שלמעלה ונשמות

המשכה בחי' בה� לומר ושיי� אלקות מהות משיגי� ואינ�
גדולה יותר הארה מאיר בשבועות או בזש"פ ואח"כ כזו
(שמות כו' ישראל וירא כמ"ש ממש האלקות מהות בהשגת
ממש בנפש ג"כ ומאיר ב') כ' (שמות כו' הוי' אנכי ל"א) י"ד
גדול יתרו� בו יש מ"מ אבל בגילוי רואה אינו שהגו� אלא

וד"ל: זה מגילוי ועונג בשמחה ה' בעבודת

dvn zlik`e ung zzayd zevn - zeevnd xtq

•

.c
y"xdn x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

ודוד,ÔÈ·‰ÏÂ1[סח)] יהונת� בעני� הנ"ל הדברי� ביאור
בענ� יהי' אשר הקשת כמראה מ"ש צ"ל
כבוד דמות מראה הוא סביב הנוגה מראה כ� הגש� ביו�

הקשת גווני ג' יש בקשת כי ונודע נח2ה', בזהר ואיתא ,
בגווני� קשת דאתחזי עד משיחא לרגלי תצפי לא ב' דע"ב
נהירי� בגווני� כשיהי' הקשת עני� מהו יפלא ולכאו' נהירי�,
לא כי הג� אשר אות הוא הקשת הלא משיחא, לרגלי
וכמ"ש בשר כל לשחת המבול יהי' לא מ"מ דרא אכשיר
לרגלי דקשת נהירי� אנפי� עני� ומהו וגו', הברית אות זאת
מ"ש צ"ל וג� כלל. זל"ז שייכי� אינ� שלכאו' משיחא,
לזכור וראיתי' בענ� הקשת והיתה ע"פ פל"ה נח במד"ר
זו אלקי' בי� חי', כל נפש ובי� אלקי' בי� עול� ברית
שלמטה, מדה"ד זו חי' כל נפש ובי� שלמעלה, מדה"ד
לזכור וראיתי' מה"ע וג� אלו, מדה"ד בחי' שני מה"ע
מה צ"ל וג� כבוד�. כסא לפני שכחה אי� הלא עול� ברית
הלא לנער ויאמר בקשת כשיורה הי' לדוד יהונת� שסימ�
אומר כה וא� ל�, שלו� כי ובאה קחנה והנה ממ� החצי�
עני� מהו ה', שלח� כי ל� והלאה ממ� החיצי� הנה לעל�
די ולא החיצי� שלשת מהו וג� דוקא, והחיצי� הקשת
ש� לעני� כתב רל"ג סי' בתה"ד הנה בשתי�. או באחת

שמואל3יהונת� בספר דקדקתי יהונת� ובש� וז"ל בגיטי�,
בכל נכתב דוד ע� הברית שכרת דמאז שאול ב� ביהונת�
עכ"ל, יונת� מקומות ברוב נכתב לכ� ומקוד� יהונת�, מקו�
כרת אשר ע"י לו שניתוס� הה"א עני� מהו צ"ל ולפ"ז
לאברה� שניתוס� ה"א כעני� זהו ולכאו' דוד, ע� ברית

זה. וצ"ל המילה, ע"י
שמו‰�‰ ביהוס� עדות מצרי�4כתיב אר� על בצאתו

מ"� יו"ד במאו"א ופי' אשמע, ידעתי לא שפת
רברבא ע' עילאה ה"א הוא יוס� בש� הנוספת שה"א

בינה אי� לשו� נלעג וסי' לשו�, ע' ידע עכ"ל,5וממנה
חייא6ובי"נ ר' וש� ב' דרי"ג פנחס בזח"ג מקו� הראה

פתקי� שבעי� דאולי� אוקמוה הא וגו' ביהוס� עדות פתח
מאי אבל אשמע, ידעתי לא שפת הה"ד יתיר הקודש ולשו�
בי' אחידא הות דפוטיפר דאיתתא בשעתא ת"ח עדות,
לישנא ידע דלא כמא� גרמי' עביד יוס� הוי מלה להאי
לקבלי' צווח ורוה"ק בבגדו, ותתפשהו עד כו' דילה
מהאי גרמי' דנטיר כל אלא קמ"ל מאי זרה, מאשה לשמר�
ה"א הוא ומאי עדות, בההוא ואחיד בשכינתי' בה אתקשר
בפי' והרמ"ז שמו. ביהוס� עדות דכתי' בי' דאיתוס�
מלשו� שזהו ופי' פתקי�, הלשו� מהו דקדק הנ"ל למאה"ז

(1opra 'idi xy` zywd d`xnk ..oiadleדחג א' יו� מהפטורת :

והחרי� שבהמש� העשירי מאמר והוא כח). א, (יחזקאל השבועות
תרל"א.

באוה"ת חודש מחר גו' ויאמר לד"ה ביאור על מיוסד זה מאמר
בפרטיות]. לקמ� שנסמנו דרושי� [ועוד ואיל�. ב כא, ש� א. יז, בראשית
דרושי� באוה"ת הקשת כמראה ד"ה ראה המאמר וסיו� להתחלת
ואיל�. קכז ע' תקס"ד אדה"ז מאמרי ג� וראה קזֿח. ע' לחה"ש
ואיל�. א תרנא, ואיל�. א תרמח, ג) (כר� ש� א. עא, נח אוה"ת

א'שכ. ע' משפטי�
(דש"פ חודש מחר גו' ויאמר בד"ה ונתבאר הובא מהמאמר חלק
תולדות) (דש"פ חודש מחר גו' ויאמר ד"ה ג� וראה תשמ"ה. שמיני)

תשד"מ.
שהוא ביהוס� עדות ד"ה שעב ע' לקמ� ראה המאמר לכללות
נ"� באוה"ת הקשת כמראה ע"פ עוד וראה זה. ממאמר דברי� רישומי

לוֿז. ע' תר"ל סה"מ שצט. ע'
(2zywd ipeeb 'b yi zywa ik rcepe.א עב, נח אוה"ת ראה :

קזֿח. ס"ע לחגה"ש דרושי� א'שכ. ע' משפטי�
(3ozpedi my oiprl azk ..c"dzaהובא הדש� תרומת שו"ת בס' :

ש�. תשמ"ה חודש מחר גו' ויאמר ובד"ה א. יז, ש� בראשית באוה"ת
מחר גו' ויאמר ד"ה קמח. ע' ח"א במדבר אדהאמ"צ מאמרי ג� וראה

ש�. תשד"מ חודש
(4eny sqedia zecr aizk dpdושרש פיסקא: (עד לקמ� בהבא :

וראה רפהֿו. ע' אור יהל לתהלי� הצ"צ רשימות ראה הבירורי�) עני�
ד"ה א. תשכד, ד) (כר� ל� ל� אוה"ת א. יז, ש� בראשית אוה"ת ג�

ש�. תשד"מ חודש מחר גו' ויאמר
(5yl brlp [jpniqe] 'iqedpia oi` oe,לג ישעי' הפסוק לשו� ע"פ :

בינה. אי� מצו"ד) הלשו� מכיר שאינו (מי לשו� נלעג יט:
(6p"iae.�ש אור למאורי נתיב וביאיר :



קכג c"ag i`iyp epizeax zxezn

גילוי בבחי' מש"ל ע"ד היינו העני� וביאור כו' יאכל אשר
יו"ט כל והנה כנ"ל וקטנות העל� בבחי' ולא אלקות מהות
הוא באמת מ"מ הגילוי רואי� איננו אנחנו שכעת הג� האלו
לפי מועד בכל ממש בפנימיותו האד� נפש על וזורח מאיר
למלאכי� וג� הנ"ל אמונה בחי' אבא קטנות המצה ע"י זמנו
ונפרדי� יש בחי' ה� שהרי זו הארה מאיר שלמעלה ונשמות

המשכה בחי' בה� לומר ושיי� אלקות מהות משיגי� ואינ�
גדולה יותר הארה מאיר בשבועות או בזש"פ ואח"כ כזו
(שמות כו' ישראל וירא כמ"ש ממש האלקות מהות בהשגת
ממש בנפש ג"כ ומאיר ב') כ' (שמות כו' הוי' אנכי ל"א) י"ד
גדול יתרו� בו יש מ"מ אבל בגילוי רואה אינו שהגו� אלא

וד"ל: זה מגילוי ועונג בשמחה ה' בעבודת

dvn zlik`e ung zzayd zevn - zeevnd xtq

•

.c
y"xdn x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

ודוד,ÔÈ·‰ÏÂ1[סח)] יהונת� בעני� הנ"ל הדברי� ביאור
בענ� יהי' אשר הקשת כמראה מ"ש צ"ל
כבוד דמות מראה הוא סביב הנוגה מראה כ� הגש� ביו�

הקשת גווני ג' יש בקשת כי ונודע נח2ה', בזהר ואיתא ,
בגווני� קשת דאתחזי עד משיחא לרגלי תצפי לא ב' דע"ב
נהירי� בגווני� כשיהי' הקשת עני� מהו יפלא ולכאו' נהירי�,
לא כי הג� אשר אות הוא הקשת הלא משיחא, לרגלי
וכמ"ש בשר כל לשחת המבול יהי' לא מ"מ דרא אכשיר
לרגלי דקשת נהירי� אנפי� עני� ומהו וגו', הברית אות זאת
מ"ש צ"ל וג� כלל. זל"ז שייכי� אינ� שלכאו' משיחא,
לזכור וראיתי' בענ� הקשת והיתה ע"פ פל"ה נח במד"ר
זו אלקי' בי� חי', כל נפש ובי� אלקי' בי� עול� ברית
שלמטה, מדה"ד זו חי' כל נפש ובי� שלמעלה, מדה"ד
לזכור וראיתי' מה"ע וג� אלו, מדה"ד בחי' שני מה"ע
מה צ"ל וג� כבוד�. כסא לפני שכחה אי� הלא עול� ברית
הלא לנער ויאמר בקשת כשיורה הי' לדוד יהונת� שסימ�
אומר כה וא� ל�, שלו� כי ובאה קחנה והנה ממ� החצי�
עני� מהו ה', שלח� כי ל� והלאה ממ� החיצי� הנה לעל�
די ולא החיצי� שלשת מהו וג� דוקא, והחיצי� הקשת
ש� לעני� כתב רל"ג סי' בתה"ד הנה בשתי�. או באחת

שמואל3יהונת� בספר דקדקתי יהונת� ובש� וז"ל בגיטי�,
בכל נכתב דוד ע� הברית שכרת דמאז שאול ב� ביהונת�
עכ"ל, יונת� מקומות ברוב נכתב לכ� ומקוד� יהונת�, מקו�
כרת אשר ע"י לו שניתוס� הה"א עני� מהו צ"ל ולפ"ז
לאברה� שניתוס� ה"א כעני� זהו ולכאו' דוד, ע� ברית

זה. וצ"ל המילה, ע"י
שמו‰�‰ ביהוס� עדות מצרי�4כתיב אר� על בצאתו

מ"� יו"ד במאו"א ופי' אשמע, ידעתי לא שפת
רברבא ע' עילאה ה"א הוא יוס� בש� הנוספת שה"א

בינה אי� לשו� נלעג וסי' לשו�, ע' ידע עכ"ל,5וממנה
חייא6ובי"נ ר' וש� ב' דרי"ג פנחס בזח"ג מקו� הראה

פתקי� שבעי� דאולי� אוקמוה הא וגו' ביהוס� עדות פתח
מאי אבל אשמע, ידעתי לא שפת הה"ד יתיר הקודש ולשו�
בי' אחידא הות דפוטיפר דאיתתא בשעתא ת"ח עדות,
לישנא ידע דלא כמא� גרמי' עביד יוס� הוי מלה להאי
לקבלי' צווח ורוה"ק בבגדו, ותתפשהו עד כו' דילה
מהאי גרמי' דנטיר כל אלא קמ"ל מאי זרה, מאשה לשמר�
ה"א הוא ומאי עדות, בההוא ואחיד בשכינתי' בה אתקשר
בפי' והרמ"ז שמו. ביהוס� עדות דכתי' בי' דאיתוס�
מלשו� שזהו ופי' פתקי�, הלשו� מהו דקדק הנ"ל למאה"ז

(1opra 'idi xy` zywd d`xnk ..oiadleדחג א' יו� מהפטורת :

והחרי� שבהמש� העשירי מאמר והוא כח). א, (יחזקאל השבועות
תרל"א.

באוה"ת חודש מחר גו' ויאמר לד"ה ביאור על מיוסד זה מאמר
בפרטיות]. לקמ� שנסמנו דרושי� [ועוד ואיל�. ב כא, ש� א. יז, בראשית
דרושי� באוה"ת הקשת כמראה ד"ה ראה המאמר וסיו� להתחלת
ואיל�. קכז ע' תקס"ד אדה"ז מאמרי ג� וראה קזֿח. ע' לחה"ש
ואיל�. א תרנא, ואיל�. א תרמח, ג) (כר� ש� א. עא, נח אוה"ת

א'שכ. ע' משפטי�
(דש"פ חודש מחר גו' ויאמר בד"ה ונתבאר הובא מהמאמר חלק
תולדות) (דש"פ חודש מחר גו' ויאמר ד"ה ג� וראה תשמ"ה. שמיני)

תשד"מ.
שהוא ביהוס� עדות ד"ה שעב ע' לקמ� ראה המאמר לכללות
נ"� באוה"ת הקשת כמראה ע"פ עוד וראה זה. ממאמר דברי� רישומי

לוֿז. ע' תר"ל סה"מ שצט. ע'
(2zywd ipeeb 'b yi zywa ik rcepe.א עב, נח אוה"ת ראה :

קזֿח. ס"ע לחגה"ש דרושי� א'שכ. ע' משפטי�
(3ozpedi my oiprl azk ..c"dzaהובא הדש� תרומת שו"ת בס' :

ש�. תשמ"ה חודש מחר גו' ויאמר ובד"ה א. יז, ש� בראשית באוה"ת
מחר גו' ויאמר ד"ה קמח. ע' ח"א במדבר אדהאמ"צ מאמרי ג� וראה

ש�. תשד"מ חודש
(4eny sqedia zecr aizk dpdושרש פיסקא: (עד לקמ� בהבא :

וראה רפהֿו. ע' אור יהל לתהלי� הצ"צ רשימות ראה הבירורי�) עני�
ד"ה א. תשכד, ד) (כר� ל� ל� אוה"ת א. יז, ש� בראשית אוה"ת ג�

ש�. תשד"מ חודש מחר גו' ויאמר
(5yl brlp [jpniqe] 'iqedpia oi` oe,לג ישעי' הפסוק לשו� ע"פ :

בינה. אי� מצו"ד) הלשו� מכיר שאינו (מי לשו� נלעג יט:
(6p"iae.�ש אור למאורי נתיב וביאיר :



c"agקכד i`iyp epizeax zxezn

נעקי� ופי' די"ח) (בשבת שבת מערב לגינה מי� פותקי�
שרי�7קטני� ע' בעני� פי' ועד"ז לגינה. המי� יקרו שבה�

שפת� ה' שבלל בעת לשו� לע' שנחלקו [אומות] ע' שה�
מהקדושה, חיות לקבל צריכי� ה� ובהכרח הפלגה, בדור
מאד דקה בקיעה דר� יוצא דקיק נהירא ע"י זהו אבל
והתמורות החילופי' ריבוי וע"י שרי�, ע' מקו� עד שיוצאת
האר� שלהיות י"ל (ג� אחרי� לשונות שנעשו עד נשתנה
בלל ואח"כ הקדש, בלשו� אחדי� ודברי� אחת שפה תחלה
פרעה ולכ� הקדש), מלשו� זה נלקח הרי לשו� לע' לשונ�
כל להכיר צרי� הי' הרמ"ז שהביא כמו לשו� ע' על שמל�
לכ� מצרי�, גלות עד מל� לא ישראל על אבל לשונות, הע'
שהס"� הרמ"ז עוד וכ' יתיר. ולה"ק וז"ש לה"ק, ידע לא
ס"� גימ' פוטיפר ולכ� ואשתו, בפוטיפר נתלבשו ונוק'
העול�, נחרב הי' יוס� את מנצחי� היו וא� מלא,
לו ואמר שתי' אב� הקב"ה נטל בילקוט הובא וכמארז"ל
שתי' אב� העול�, את ומחריב משליכה הריני בה תגע א�
דאיתוס� ה"א כו' דנטיר מא� ז"א, יסוד דיוס� זוג בת מל'
בשכינתי' נקשר מזונה שהנשמר אימא יסוד ה"א פי' בי',
זהו לשו� ע' הרמ"ז פי' לפי ונמצא הדעת. אור לו ומאיר
פעמי� יפו מה ע"פ בביאור פי' ז"ל ורבינו אומות. ע' 8חיות

מועטת יניקה שיהי' בכדי לשו� ע' יוס� שידע שמה בנעלי�
שיד עול�, יסוד צדיק ז"א מיסוד שרי� לשו�לע' ע' יעתו

בסוטה ארז"ל הנה מ"מ שרי�, לע' ההשפעה שרש זהו
עבד אצטגניניו אמרו ירי� לא ובלעדי� שכשאמר ב' דל"ו
קא הוי לא לשו�, ע' ולמדו גבריאל בא עד כו' ימלו� כו'
כיוונו (וע"ז ביהוס� עדות שנא' בשמו אות לו הוסי� גמיר
ובלעדי� פרעה שאמר קוד� א"כ אוקמוה), והא מ"ש בזהר
בלל מאז קוד� ג� לשו� ע' הי' ומ"מ לשו�, ע' ידע הוי לא
צרי� וא"כ במצרי�, שהי' בעת יוס� עד האר� כל שפת ה'
שלה� החיות עיקר באמת אמנ� הרמ"ז. שפי' כמו לומר

ז"ל רבינו כמ"ש בכדי9הוא זהו לשו� ע' יוס� שידע שמזה
כי והיינו צ"ע, ז"א יסוד מיוס� חיות לשו� הע' שיקבלו
מהקדושה חיות לו שנותני� מה הוא הניצו� חיות עיקר
ע"י ויוס� ומאסר, בכלא ה"ה זה ובלא להתעלות, שיוכל
שנת' ע"ד להתברר, שיוכלו בה� כח נת� במצרי� שהי'

פרעה את יעקב ויבר� שיוכל10בד"ה בפרעה כח שנת� הוא
מה ירידתו סיבת וזהו ע"ז, כח ג"כ נת� יוס� וכ� להתברר
לברכת צרי� הי' ומ"מ למצרי�, ז"א יסוד יוס� שהורד
מי בד"ה וע' כו', שלשה אלא אבות קורי� אי� כי יעקב

(ל"א שאמרו11יתנ� וזהו למצרי�. יוס� ירידת מעני� (

שהוא מיוס� שקיבלו חיות� בעצמ� שהרגישו פי' החייתנו
שהעביר� וזהו להתעלות, שיוכלו כח בה� שנת� מה
ויגש, בס"פ כמ"ש קצהו עד מצרי� אר� מקצה ממקומ�

כו'. ממקומ� הזזה בה� שעשה והיינו
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לגינה. המעי� משפת קט� נגר עושי� פותחי�, פותקי�, ש�: א יח, שבת
(8jinrt eti dn t"r xe`iaa 'it l"f epiaxeתקס"ג אדה"ז מאמרי :

דרושי אדהאמ"צ מאמרי רסו. ע' ש� ונו"א הב'). (בנוסחא רנא ע' ח"א
תתקעו. ע' ג) (כר� שה"ש אוה"ת צו. ע' ח"א חתונה
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א. תתשיג, ו) (כר� ויגש אוה"ת
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‰p‰Â�וי �גי��י �ה� מאיר האלקית נפ�� א�ר א�ר א�� ¿ƒ≈ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
�עלי �ה� והעי�ר �אלק�ת וה�גה �עת ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלה�
וה�גה ידיעה �עלי �ה� מה זה �אי� והיינ� ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעב�דה
י� ה�גה �בר מ�ל א�ר עב�דה, �עלי �ה� א�א ְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�אלק�ת
על מת��ר האלקי וההר�� �פ�על, �עב�דה ��עלת ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלה�
ה�צר ��ט�תי נפ�י� �אינ� �לבד ז� �לא ה�בעי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹההר��
והס�רי� �יא�רי� עניני אצל� מתח�� זאת ע�ד א�א ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהרע
מי� �מעל�ת ג�ד) �רק א' (מאמר הנ"ל �ח���נ�ת ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָ�כלי�
�ה� לפי ה�א ה�בר וטע� �ע�ל�, �ריאת� �בתכלית ְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָָאנ��י
עי��י אחר �עי��י לזמ� מ�מ� �מז��כי� עב�דה ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַָ�עלי

נ�מת� א�ר �אי� מי אבל הח�מר, על ה��רה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ�הג�רת
עצת� היא זאת ה�צר, �פי��י ונפ�ה �� �ל �גי��י �� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹמאיר
�ל נגד לעמ�ד א�א �רטי� ח���נ�ת לידי �לל לבא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ��א
וה�א ���פ� הב' ה�חינה מ�ד �ד�ל �ת�ק� �מע�ב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָמ�נע

ודעת. מ�ע� ��מעלה ה��מה עצ� ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָ�חינת
‰p‰cאבל העצ� ולא ה�פ� �ח�ת רק ה� �מ��ת �כל ¿ƒ≈ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

נאמר זה ועל ה�כל מ�חינת למעלה ה��מה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעצ�
�ה� �מה וסלח� ה�א ע�ר� ק�ה ע� �י ט) לד. ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָ(�מ�ת
���ביל טע� ה�א זה (�מ��� למעלי�תא ה�א ע�ר� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָק�ה
ס�ר להי�ת �נ�מ�ת ��� ה��ק� והיינ� ה�ליחה) �היה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָזה
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�לל, �מענה טענה ��� �בלי טע� ��� �לי ט�ב וע�ה ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָמרע
ר�אי� ואנ� ה�ע� �י על מתנהג �אינ� ה�א העי�� ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ�כמ�
על ��תנהג מ�ה הר�ה �י�תר חזק רצ�נ� �העי�� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�ח��
על ה� רצ�נ�תיו הרי ה�כל �י על ��תנהג �זה ה�כל, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ�י
הרצ�� את מחלי� �ה�כל �כיד�ע �כלי, וח��ב ה�עת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ�י
ה�כל �י על �אינ� הרצ�� אבל ית��ט ��ה א�ת� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�מג�יל
רצ�נ� �העי�� וזה� הג�לה. �לי �י�תר מת��ט ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָה�א

�י�תר. ְְֵֶ�ת�ק�
BÓÎe�ת�ק� �קד��ה העק��ת עני� י�ראל �נ�מ�ת י� כ� ¿ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָ

ולא ��הרג ה�� ק��� על נפ� �מסירת �כמ� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ�ד�ל
�ת�ק� להי�ת �בר �כל להי�ת יכ�ל וכ� ו�ל��, חס ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָיעב�ר
ולא ה�המית וה�פ� הרע ה�צר �דרכי ללכת ��א ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ�ד�ל
��ל ה�בר �לל ���דע אחרי ל��, �או�ת אחרי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלה���
�נא, א�ר ה' ��עבת ה�ה ה��מי� וה�ענ�גי� ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָה�או�ת
�טענ�ת �לל נכנס אינ� מ�� ורע אי��ר �בר ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ�בפרט
להת��ל ��רי� ���דע אחרי כ� �כמ� �זה, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוח���נ�ת
ל��רה, ע�י� ולק��ע �ני� �ל על ה���ת �יר�� ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָול�מ�ע
יפסיד א� �לל מ�יט ואינ� �מענה טענה ���� �לל נכנס ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָאינ�

ה�א א�ר �מ�ר �החלט אצל� מ�חלט �י להי�ת יפסיד, לא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹא�
וה�צוה ה��רה �י על עליו המצ�וה ��� את לע��ת ְְִִֶַַַָָָָ�ְֲִֶֶַַָצרי�
מה לע��ת ��א ה�המית ה�פ� �או�ת נגד חזק ְֲֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹולעמ�ד
�חינת עני� וה�א �ד�ל, ות�ק� �כח א�פ� ���� ל�� ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָֹ��תא�ה
וג� ורע ט�ב ה�עת �ע� ה�עת היפ� �ה�א �קד��ה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָה�ט�ת
עצ� ���ד �ה��ק� א� �י �קד��ה ה�עת �י על ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹלא
על �י �קד��ה, ה�עת לבחינת �� אחר י�כ�ר ואז ְְְְְִִִִַַַַַַַַַַָָָָה��מה
על יפע�ל ה��מה עצ� ���ד ה��ק� �בחינת ��תנהג ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָידי
��היה וג� ה�המית �נפ� ה�בעי הר�� חלי��ת זה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַידי
�� אחר להי�ת יכ�ל �מ�ילא האלקית, �נפ� ה�ח�ת ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהת���ת
�ה��ל מע�יו לע��ת �נפ�� אלקי וההר�� ה�עת ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָֹ�חינת

לעיל. ��ת�אר� והח���נ�ת ה�עת �י ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָעל
.¯evÈ˜,גי��י� ל� מאיר �ל�י האלקית נפ�� �א�ר מי ƒְְְֱִִִִִִֵֶַָֹ

ההתק�ר�ת ��ק� את לע�רר ע�ל �ק�לת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָצרי�
�כל �רטי�. ח���נ�ת �לי �מצ�ת ול��רה לה' ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ��נפ��
מ�ג�ל, �ל�י �רצ�� העק��ת מעלת הרצ��, את ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָמחלי�
מצוה �בהי��ר ל��רה ע�י� �קביע�ת �קד��ה ְְְְְִִִִִִִִַָָָעק��ת

ה�בעי. ההר�� את ְְֲִִִֵֶֶַַַמחלי�
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ולכן שני. טבע שנעשה עד בקבלת–עול, צ"ל בתורה העמל למעשה, הלכה צ"ל הלימוד ראשית
בדרך מלמעלה באים גשמיים ענינים בעתם, "גשמיכם" ונתתי ואז מחזיק. מתאוות, – ריקן כלי

מקום. תופסים ואינם ממילא

ג'�תיבp‰Â‰ג) ל"ג ואת)(ויקרא �לכ� �ח�תי "א� ¿ƒ≈ְְְְִִִָ�ְֵֵֶַֹ
ר�"י: �פר� את�", וע�ית� ��מר� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹמצ�תי
א�מר ��ה�א ה�צו�ת, ק��� זה יכ�ל – �לכ� �ח�תי ְְִִֵֵֵֶֶַַָֹ�ְִ"א�
מה הא אמ�ר, ה�צו�ת ק��� הרי וג�' ��מר� מצ�תי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָואת
ואת ���רה. עמלי� ��הי� �לכ�, �ח�תי א� מק�� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ�ְְֲִִֵַאני
�לק��, ל�מר מנת על ���רה עמלי� הו� – ��מר� ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָֹמצ�תי

��אמר א')�מ� ה' ��מר��(�ברי� את� �למד�� ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָֹ
ה�ע�ה ��ביל ה�א ה��רה ל��ד עני� �כל ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָלע��ת�".

רז"ל �כמאמר ב)�פעל, ע��ד מ' �� �למ�ד(קד��י� "�ד�ל ְְְֲִִַַַַַַַַָֹ
להי�ת צרי� ה���ד רא�ית ה�ה ולכ� מע�ה". לידי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ��ביא
וזה� ה��רה, �דיני ה�ע�ה את לדעת למע� ההלכ�ת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָל��ד
עמל ��ריכי� ���רה", עמלי� להי�ת – �לכ� �ח�תי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ�ְִ"א�
�עסקיו �מטרד טר�ד ה�א �א�ר �ג� והינ� �פעל, ְֲַָָָ�ְְְְֲִִֶַַַַָָֹויגיעה
וזה� י��, �כל ל��רה ע�י� לק�ע �מכרח מח�ב ְְְְִִִֶַַָָָֹ�ָ�ְְְִָָועניניו,

ר��י מ�ני ויגיעה �עמל �א א� �� ���רה", עמלי� ְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָ"�הי�
להי�ת ��רי� לפי ח�ה, ל��� �זה וא�מר �דר�טר��תיו. ְְְִֵֶָָ�ְְְִִִֶֶֶָָ

א� �י ח��ב האד� הרב על א� לפעמי� �ה�ה על, ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹק�לת
�י�תר, לע�� י�כל וג� זמ� י�תר ל� יהיה ה�חרת י�� על ְְְְְֳִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָי�יח
ויגע עי� וה�א עליו �בדי� אבריו ה�ה ע�ה �� �אי� ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָמה
ל��ד �ל ה�ביע�ת ל�מר צריכי� �אמת אבל ה���, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמעמל
,��� ה�בד�ת ע� להתח�ב מ�לי וי�� י�� �כל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָה��רה
ה�ביע�ת ��מירת ��תח�קי� �א�� �מ�ח� ר�אי� ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ�אנ�
טבע נע�ה ההר�ל ה�ה על, ק�לת �דר� ל��רה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹע�י�

היא14�ני קביע�ת� א� ה�ה ללמד, ��ב�ע ה�מ� �א�ת� , ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹ
ה�ביע�ת וא� �ע�ר�, ��למד עד לי�� ה�ל� אינ� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹ��ילה

� מעצמ� מתע�רר אז ה�ה �ה��מה, מ�אהיא �עסק מ� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ע�מד ה�א ה�ה �ה��מה לעמד צרי� האד� �א�ר ְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ�מ��,
�העני� לפי ה�א �ה�ע� מ��לת�, התע�רר�ת �לי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמעצמ�
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�לל, �מענה טענה ��� �בלי טע� ��� �לי ט�ב וע�ה ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָמרע
ר�אי� ואנ� ה�ע� �י על מתנהג �אינ� ה�א העי�� ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ�כמ�
על ��תנהג מ�ה הר�ה �י�תר חזק רצ�נ� �העי�� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�ח��
על ה� רצ�נ�תיו הרי ה�כל �י על ��תנהג �זה ה�כל, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ�י
הרצ�� את מחלי� �ה�כל �כיד�ע �כלי, וח��ב ה�עת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ�י
ה�כל �י על �אינ� הרצ�� אבל ית��ט ��ה א�ת� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ�מג�יל
רצ�נ� �העי�� וזה� הג�לה. �לי �י�תר מת��ט ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָה�א

�י�תר. ְְֵֶ�ת�ק�
BÓÎe�ת�ק� �קד��ה העק��ת עני� י�ראל �נ�מ�ת י� כ� ¿ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָ

ולא ��הרג ה�� ק��� על נפ� �מסירת �כמ� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ�ד�ל
�ת�ק� להי�ת �בר �כל להי�ת יכ�ל וכ� ו�ל��, חס ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָיעב�ר
ולא ה�המית וה�פ� הרע ה�צר �דרכי ללכת ��א ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ�ד�ל
��ל ה�בר �לל ���דע אחרי ל��, �או�ת אחרי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלה���
�נא, א�ר ה' ��עבת ה�ה ה��מי� וה�ענ�גי� ְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָה�או�ת
�טענ�ת �לל נכנס אינ� מ�� ורע אי��ר �בר ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ�בפרט
להת��ל ��רי� ���דע אחרי כ� �כמ� �זה, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוח���נ�ת
ל��רה, ע�י� ולק��ע �ני� �ל על ה���ת �יר�� ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָול�מ�ע
יפסיד א� �לל מ�יט ואינ� �מענה טענה ���� �לל נכנס ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָאינ�

ה�א א�ר �מ�ר �החלט אצל� מ�חלט �י להי�ת יפסיד, לא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹא�
וה�צוה ה��רה �י על עליו המצ�וה ��� את לע��ת ְְִִֶַַַָָָָ�ְֲִֶֶַַָצרי�
מה לע��ת ��א ה�המית ה�פ� �או�ת נגד חזק ְֲֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹולעמ�ד
�חינת עני� וה�א �ד�ל, ות�ק� �כח א�פ� ���� ל�� ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָֹ��תא�ה
וג� ורע ט�ב ה�עת �ע� ה�עת היפ� �ה�א �קד��ה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָה�ט�ת
עצ� ���ד �ה��ק� א� �י �קד��ה ה�עת �י על ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹלא
על �י �קד��ה, ה�עת לבחינת �� אחר י�כ�ר ואז ְְְְְִִִִַַַַַַַַַַָָָָה��מה
על יפע�ל ה��מה עצ� ���ד ה��ק� �בחינת ��תנהג ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָידי
��היה וג� ה�המית �נפ� ה�בעי הר�� חלי��ת זה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַידי
�� אחר להי�ת יכ�ל �מ�ילא האלקית, �נפ� ה�ח�ת ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהת���ת
�ה��ל מע�יו לע��ת �נפ�� אלקי וההר�� ה�עת ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָֹ�חינת

לעיל. ��ת�אר� והח���נ�ת ה�עת �י ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָעל
.¯evÈ˜,גי��י� ל� מאיר �ל�י האלקית נפ�� �א�ר מי ƒְְְֱִִִִִִֵֶַָֹ

ההתק�ר�ת ��ק� את לע�רר ע�ל �ק�לת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָצרי�
�כל �רטי�. ח���נ�ת �לי �מצ�ת ול��רה לה' ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ��נפ��
מ�ג�ל, �ל�י �רצ�� העק��ת מעלת הרצ��, את ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָמחלי�
מצוה �בהי��ר ל��רה ע�י� �קביע�ת �קד��ה ְְְְְִִִִִִִִַָָָעק��ת

ה�בעי. ההר�� את ְְֲִִִֵֶֶַַַמחלי�
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ולכן שני. טבע שנעשה עד בקבלת–עול, צ"ל בתורה העמל למעשה, הלכה צ"ל הלימוד ראשית
בדרך מלמעלה באים גשמיים ענינים בעתם, "גשמיכם" ונתתי ואז מחזיק. מתאוות, – ריקן כלי

מקום. תופסים ואינם ממילא

ג'�תיבp‰Â‰ג) ל"ג ואת)(ויקרא �לכ� �ח�תי "א� ¿ƒ≈ְְְְִִִָ�ְֵֵֶַֹ
ר�"י: �פר� את�", וע�ית� ��מר� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹמצ�תי
א�מר ��ה�א ה�צו�ת, ק��� זה יכ�ל – �לכ� �ח�תי ְְִִֵֵֵֶֶַַָֹ�ְִ"א�
מה הא אמ�ר, ה�צו�ת ק��� הרי וג�' ��מר� מצ�תי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָואת
ואת ���רה. עמלי� ��הי� �לכ�, �ח�תי א� מק�� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ�ְְֲִִֵַאני
�לק��, ל�מר מנת על ���רה עמלי� הו� – ��מר� ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָֹמצ�תי

��אמר א')�מ� ה' ��מר��(�ברי� את� �למד�� ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָֹ
ה�ע�ה ��ביל ה�א ה��רה ל��ד עני� �כל ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָלע��ת�".

רז"ל �כמאמר ב)�פעל, ע��ד מ' �� �למ�ד(קד��י� "�ד�ל ְְְֲִִַַַַַַַַָֹ
להי�ת צרי� ה���ד רא�ית ה�ה ולכ� מע�ה". לידי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ��ביא
וזה� ה��רה, �דיני ה�ע�ה את לדעת למע� ההלכ�ת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָל��ד
עמל ��ריכי� ���רה", עמלי� להי�ת – �לכ� �ח�תי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ�ְִ"א�
�עסקיו �מטרד טר�ד ה�א �א�ר �ג� והינ� �פעל, ְֲַָָָ�ְְְְֲִִֶַַַַָָֹויגיעה
וזה� י��, �כל ל��רה ע�י� לק�ע �מכרח מח�ב ְְְְִִִֶַַָָָֹ�ָ�ְְְִָָועניניו,

ר��י מ�ני ויגיעה �עמל �א א� �� ���רה", עמלי� ְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָ"�הי�
להי�ת ��רי� לפי ח�ה, ל��� �זה וא�מר �דר�טר��תיו. ְְְִֵֶָָ�ְְְִִִֶֶֶָָ

א� �י ח��ב האד� הרב על א� לפעמי� �ה�ה על, ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹק�לת
�י�תר, לע�� י�כל וג� זמ� י�תר ל� יהיה ה�חרת י�� על ְְְְְֳִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָי�יח
ויגע עי� וה�א עליו �בדי� אבריו ה�ה ע�ה �� �אי� ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָמה
ל��ד �ל ה�ביע�ת ל�מר צריכי� �אמת אבל ה���, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמעמל
,��� ה�בד�ת ע� להתח�ב מ�לי וי�� י�� �כל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָה��רה
ה�ביע�ת ��מירת ��תח�קי� �א�� �מ�ח� ר�אי� ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ�אנ�
טבע נע�ה ההר�ל ה�ה על, ק�לת �דר� ל��רה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹע�י�

היא14�ני קביע�ת� א� ה�ה ללמד, ��ב�ע ה�מ� �א�ת� , ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹ
ה�ביע�ת וא� �ע�ר�, ��למד עד לי�� ה�ל� אינ� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹ��ילה

� מעצמ� מתע�רר אז ה�ה �ה��מה, מ�אהיא �עסק מ� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ע�מד ה�א ה�ה �ה��מה לעמד צרי� האד� �א�ר ְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ�מ��,
�העני� לפי ה�א �ה�ע� מ��לת�, התע�רר�ת �לי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמעצמ�
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התע�רר�ת ��� צרי� אי� אז ל� נ�גע העני� וכא�ר ל�, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָנ�גע
ל� נ�גע ע�י� �קביעת העני� �א�ר כ� �מ� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָמה��לת,
היא זאת עב�דת� וכא�ר למע�רר, צרי� אינ� אז ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָֹ�פנימ��ת�
�נפ�� טבע �עי� נע�ה ה�מ� �מ�� ה�ה אז על ק�לת ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ�דר�
ל�מר מנת על ה�א ול��ד� ל��רה, ע�י� ה�ביעת ְְְְְִִִִִִַַַַָָֹֹל�מר
ה�ה �אז כ�', �ע��" ג�מיכ� "ונת�י ה�ה אז ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ�לק��,
ה��רה ק��� ידי על מ�ילא �דר� �אי� ה��מ�י� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה�ברי�
"מ�ת וזה� ט�ב. ר��י �� לק�ל י�כל האד� ה�ה �אז ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�מצו�ת,
�כא�ר מחזיק", אינ� מלא מחזיק, ריק� �לי – וד� ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ��ר
הינ� ה��מ�י�, העניני� �ל זר�ת מה�או�ת ריק ה�א ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהאד�
חפצ� א� �י ה��מית �ל �החמרי ר�צה �ה�א מה זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ�אי�

ק��� ידי על �אי� וה� צר�� �פי ה��מ�י� �ה�ברי� רק ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָה�א
ט�בה ר��י �� לק�ל יכ�ל האד� ה�ה אז �מצו�ת, ְְִִִֵֵַַַָָָָָָָה��רה
האד� �כא�ר מחזיק", אינ� "מלא אמנ� ה��מי, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ�ה��עת
�באמת מחזיק. אינ� אז לה��מי ��תא�ה �אוה מלא ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָה�א
�� ה�ה אזי לה��מי, מה�אוה ריק ה�א האד� �א�ר ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָה�ה
�לבד מק��, ��פסי� ואינ� ��מ�י�, אינ� ה��מ�י� ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָ�ברי�
ה� העניני� עצ� ה�ה �מציא�ת, מק�� אצל� ��פסי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ�אינ�
מז�� היה �ג�� נת�ס הי�ת� �ע� ה�� �כמ� ר�חנ�י�, ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָָ�מ�

�האברי� ��בלע �כל15ר�חני וג� מק��, ��פס היה ולא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
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iail xn` jl d"c

e"vxz lel` `"k

ב.15) עה, יומא

•
mixeaic ihewl

.Óדשנת ליאזנא "תקנות ומפורסמות ידועות

לליאזנא2תקמ"ג" לבוא חסיד לאף אסור חשון שבחודש ,

החודש מברכים לשבת רק לבוא מותר כסלו ובחודש

תשובה, בשבת עוד הכריזו תקמ"ז בשנת ואילו טבת.

שלש תמלאנה שנה שבאותה כסלו שבחודש שכיוון

כיוצא הרי � האמצעי הרבי � הרבי של לבנו שנה עשרה

הרבי: מודיע הכלל מן

חשון בחודש לליאזנא לבוא רשאים חסידים א)

כסלו. מברכים לשבת

מצוה. הבר שלפני לשבת לבוא מותר ב)

מצוה. הבר שאחרי בשבת גם שם לבלות מותר ג)

מצוה. חבר לחגיגת לבוא רשאים ד)

את לעזוב כסלו, מברכים לשבת הבאים על ה)

השבת. לאחר מיד ליאזנא

לבלות להם מותר מצוה, הבר שלפני לשבת הבאים ו)

בכלל. ועד מצוה הבר שאחרי השבת עד בליאזנא

לאחרי מיד ליאזנא את לעזוב האורחים כל על ז)

מצוה. הבר שלאחר השבת

מיוחדות במודעות הופיעו והתקנות ההכרזה

הערים בכל חב"ד חסידי של המנינים בכל שפורסמו

גדול לא קהל תורה שמחת לאותה הגיע ולכן והישובים.

– כ"י � אורחים מנינים כשבעים�שמונים ערך, לפי

היה שלגבם בליאזנא, שהיו ה"חדרים" תלמידי מלבד

מיוחד. סדר

מוקדמת בשעה בליאזנא מתפללים היו עצרת בשמיני

גדולה. בשמחה והיו קידוש עושים היו הצהרים ולפני

� האויר מזג על הבט מבלי הרי עצרת שמיני באותו

כל ושמחה, ששון היה הבתים בכל ברחובות, רקדו

שלימה באמונה בטוחים היו כולם שמחו, הלבבות

של ישועה.שברכתו להם תביא הרבי

.‡Óשבשמיני היו הרבי אצל תורה שמחת מנהגי

בהקהל, תורה אומר הרבי היה למעריב, מנחה בין עצרת

ערבית. מתפללים היו מכן ולאחר

הקידוש בשעת הקטן. במנין קידוש עושה היה הרבי

רק היו ה"חדרים" ותלמידי וחסידים קרובים נוכחים היו

הממונה. הרב רשימת לפי

בסדר היתה שנה, באותה תורה, שמחת של הקביעות

על הרבי הסתכל רק האש, מאורי ברכת בשעת יקנה"ז.

השולחן על שעמדו הרבי3הנרות של "שהחיינו" ברכת .

התורה. בקדושת חשו התורה, חביבות אחד כל בלב קבע

תורה, רוב פי על אומר הרבי היה הקידוש בשעת

תורות או ממזריטש, המגיד הרב ממורו שקיבל מהתורות

לפעמים הבעש"ט. מורו בשם המגיד הרב ממורו שקיבל

המגיד הרב מתלמידי ששמע מה אומר הרבי היה

מורנו בשם או המגיד הרב בשם קדישא החבריא

הבעש"ט.

היה תורה, לומר להתחיל רצה שהרבי פעם כל

הבאות: המלים את מקדים

(2– התולדות ב"ספר וראה ואיל�, לב עמוד שניה חוברת "התמי�" ראה

ואיל�. 361 עמוד טו פרק ב כר� הזק�" אדמו"ר

מוצש"ק.3) בהבדלת כמו הנרות שמקרבי� אלה כמו ולא

תורה, אומר היה � ממזריטש המגיד � כשהרבי �

הרבי של הס" ה"הס סודות, שמעו הס הס אומר, היה

של התורה דברי את לשמוע שבאו המלאכים בגלל היה

גם שכן התורה, סודות היא הרבי של התורה הרבי.

שצריכים דאורייתא ורזין סודות הם המובנים הדברים

שבתורה. פנים בע' להתפרש

נוסח אומר היה שהרבי קורה היה רחוקות לעתים

תוכן. באותו אבל אחר,

היה הבעש"ט, של תורה על לחזור הרבי כשרצה

הבאות: המלים מקדים

הסבא של סגולה4תורה הן עצמן המלים הרי ,

סיפור וכשמספרים שמים, ויראת הבנה להשכלה,

בשפע. ופרנסה ימים לאריכות סגולה זה הרי מהסבא

.·Óטעם הקידוש, לאחרי מיד תורה, שמחת אותו

הרה"ג הרה"צ לאחיו מיד ואמר קידוש, במקום הרבי

קידוש. לעשות ליב יהודה הר'

הרבי � נחום ר' לדוד פנחס ר' החסיד מספר � אביך

אתה לו: אמר והרבי הרבי, ליד עמד � האמצעי הרבי �

לקח הקידוש אחרי קידוש. עשה – לאיש" סמוך "מופלא

ל ממנה ושפך כוסו את היוםהרבי ואמר: אביך, של כוסו

שחב"ד בפנימיות, התורה את קבל תורה, שמחת

וחב"ד שבתורה, בחב"ד מקושרת תהיה שבנפשך

שבנפשך. בחב"ד תאיר שבתורה

הנוכחים כל את וביקש הרבי שר מכן לאחרי מיד

אמר מכן לאחר רב. זמן שארך דבר � לשירתו להצטרף

שלפני נוהג, אני וכך הרבי נהג כך הסבא, נהג כך הרבי:

התורה. נותן בגדלות להתבונן צריכים תורה שמחת

פחדו במקום, הנוכחים כל אנו, עצומה. בדביקות ושר

העינים. את להרים

השירה, ובאמצע הנפש, כלות של ניגון שר הרבי

אמר:

שרפים, השרת, מלאכי העליונים, הפרצופים כל

ונשמות כבודו, מקום אי' שואלים הקודש וחיות אופנים

כבודו. מקום וזהו מיני' פנוי אתר לית איך משיגות

אמר: שירתו ובתוך ממושך, זמן לשיר המשיך

אלקות היא מה שואלים וחוקרים אנושי שכל �

בי' תפיסא מחשבה לית איך משיג האלקית הנפש ושכל

ומצוותיה בתורה ומתלבשת תפיסא כאשר אם כי כלל,

ממש. בהקב"ה ומתלבשת תפיסא היא אזי

אמר: השירה ובאמצע לשיר, שוב המשיך

בשמחת שמחים ישראל בני כל תורה, שמחת היום �

שאורייתא התורה, עם רוקדים ישראל בני כל תורה,

חד. כולא הוא בריך וקודשא

את הרבי אמר ניגונים, של גדולה הפסקה אחרי

הרבי של תורה על שחזר לפני אומר שהיה הידוע הנוסח

הפסוק על תורה ואמר ממזריטש, המגיד "מימינו5הרב

להקפות רבה בשמחה הלכו מכן ולאחר למו", דת אש

הגדול. במנין

הכריזו הגדול, במנין הסעודה אחרי תורה שמחת

שהאורחים הרבי, התיר מצוה, הבר שמחת שלכבוד

לשבת להישאר מורשים תורה, לשמחת שהגיעו

בראשית.

בליאזנא, טוב יום היה בראשית שבת עד השבוע כל

תורה פעמים שלש הרבי אמר בראשית שבת ובאותה

רבנו � הרבי התיר הרבי, אביך, בקשת פי ועל ברבים,

ראש ימי בשני בליאזנא ישארו שהאורחים � הזקן

ברבים. תורה הרבי אמר בהם חודש,

e"vxz ,hay d"k

הבעש"ט.4) מורנו את קורא הזק� אדמו"ר היה ב.5)כ� לג, דברי�

•

yhiee`aeiln r''p v''iixden x''enc` w''kn zepexkfd xtq

aey dlbzn slee 'x - c wxt

מעיר נדדו ה� אשתו. ואת מלוצק, הנסתר העילוי הסנדלר, וול� ר' את לפקוד החלה ארוכה גלות
עסק זו במלאכה וול�. ר' עסק שבה הסנדלרות ממלאכת התפרנסו נדודיה� במהל� לכפר. ומכפר לעיר
ולמדנותו. צדקנותו להסתרת או לפרנסה אמצעי מאשר יותר הרבה בה בראותו רב, בחשק וול� ר'

ע� תמיד להתרועע הזדמנות בה ראה במיוחד ואידיאל�חיי�. רב סיפוק במלאכה מצא וול� ר'
הזדמנות לו נתנה הסנדלרות נשמתו. להט בכל אהב אות� פשוטי�, המוניי� ואנשי� מלאכה בעלי
חייבות נעליו א� שהוא, בגד בכל מתעט� אד� מבגדי�: נעליי� שונות עניי�. אנשי� ע� חסד לגמול
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c"agקכח i`iyp epizeax zxezn

מתחת הוציא וול� שר' איפוא, בלבד, זו לא והשלג. הגש� רטיבות דרכ� תעבור שלא שלמות להיות
זאת במיוחד. זולי� דמי�עבודה נטל שא� אלא מיותרת, פרוטה עבורה לקח ולא מתוקנת עבודה ידו
ושנית, החיוניי�, צרכיו מכדי יותר כספי� בידו שיהיו רצה שלא משו� ראשית טעמי�: משני עשה

כס�. חוסר בגלל נעליה� מתיקו� יימנעו לא עניי� שאנשי� כדי

הרחק לא בווהלי�, לכפר בהגיעו נסתיימו ה� ארוכה. תקופה וול� ר' של נדודיו נמשכו כ�
שאילצהו המאורע � עד מעמד החזיקה זו "תמידות" תמידי. משכ� לו וקבע השתקע ש� מלוקטש,

ליובאוויטש. את לעזוב שנאל� כש� בנדודיו, להמשי� שוב

לנהל היה יכול ליובאוויטש. את עזב מאז חיפש אותה השלוה את זה בכפר וול� ר' מצא תחלה
ש� לעצמו קנה וול� ר' נסתר. צדיק שהוא איש של דעתו על שיעלה מבלי כרצונו, הצנועי� חייו את
הזולי�, מחיריו בזכות במלאכתו, ונאמנותו יושרו בזכות הגויי�, בי� להבדיל, וג�, יהודי�, בי� טוב
שיוחסה המיוחדת, שתיקתו בגלל איש. על מדבר ואינו איש ע� רב שאינו ונוח שקט אד� היותו ובזכות

הטוב). (וול� דוברי" "וולפקע בש� הגויי� בפי נקרא ולפשטותו, לטוב�לבו מכיריו על�ידי

צדיק אלא אינו זה ופשוט צנוע שאד� יודע היה שאיש מבלי רב זמ� זה מצב נמש� היה ודאי
איל� מסוי� שמאורע אלא נסתר. שמי�.וגאו� ש� לקדש כדי גדלותו, את לגלות וול� ר' את

מטרתו להשיג ניסה תחלה לנצרות. יהודי� להעביר למטרה לו שש� קתולי כומר דר כפר באותו
במיוחד השוק, בככר וגויי�, יהודי� הכפר, תושבי כל את לכנס נהג הוא חלקלקות. ובדברי בפיתויי�
הנצרות שהביאה ה"גאולה" בשורת את מתאר היה זה בנאומו נאו�. ולשאת נוצרי�, ימי�איד לפני
להתערבות ג� הטי� לכ� בהתא� אחד. כע� ובאחוה בשלו� יחיו ויהודי� שגויי� ודרישתה לעול�,

העמי�. בי�

מבי� במיוחד שומעיה�, על רב רוש� השאירו ליהודי� גויי� בי� ידידות על הכומר של דבריו
עצמ� את היהודי� הרגישו מכ� כתוצאה היהודי�. ע� אנושית בצורה להתנהג החלו אשר � הגויי�
והגויי� היהודי� הפיכת על הדברי� בר�, החדשה. ההתפתחות את יפה בעי� והעריכו יותר, בטוחי�
והגויי� שלה� באמונת� נשארו היהודי� כלל, השפיעו לא � הדדית התערבות ידי על אחד לע�

שלה�. באמונת�

הקרקע. להכשרת רק נועדו הכומר של השפר שאמרי לדעת נוכחו והיהודי� רב זמ� עבר לא א�
החל הוא לנצרות. לעבור ליהודי� ברורה בקריאה ויצא האמתית כוונתו את גילה דבר של בסופו
האמתית האמונה היא הקתולית) (בגרסתה שהנצרות ו"הוכיח" היהודית האמונה את בגלוי להתקי�
אות� אלה היו לנצרות. כרמזי� פירש אות� התנ"� מ� פסוקי� ציטט "למדנותו" את בהפגינו היחידה.
כאמצעי�שכנוע למיניה� הנוצריי� המיסיונרי� הזמני� בכל משתמשי� בה� מפורסמות נוסחאות
היו כבר לדחות�. ומצליחי� אלה "הוכחות" מול לעמוד מסוגלי� יודעי�ספר יהודי� הנצרות. בצדקת
לאל הושמו בה� אשר נוצריי� מנהיגי� לבי� ישראל גדולי בי� פומביי� ויכוחי� ההיסטוריה במהל�
עצמו על שיקבל אחד יהודי אז נמצא לא ווהליני כפר באותו בר�, המדומות. וההוכחות הטענות כל
ע� להתמודד בכוח� היה שלא פשוטי� אנשי� היו המקו� של היהודי� התושבי� לכומר. להשיב

לשונו. וחלקלקות הכומר של "הוכחותיו"

להכריז העיז הוא ויותר. יותר התעודד מצדו הכומר ואילו במבוכה, היהודי� איפוא, שרויי� היו
את מיד להמיר עליה� � התנ"� מ� "הוכחותיו" את ולדחות לו להשיב מסוגלי� היהודי� אי� שא�

הבא. ובעול� הזה בעול� מאושרי� יותר יהיו "כמוב�" שאז דת�,
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הבאה, ובהזדמנות מדבריו, מעשיות לתוצאות וקיווה מוצלח לציד ציפה מנצח, עצמו את ְִַבהרגישו
להשמיע והחל השוק בכיכר ויהודי�, גויי� הכפר, תושבי כל את שוב כינס נוצרי, יו��איד אתלפני

תורת�ישראל, כלפי לעג חצי בשלחו היהודית, האמונה נגד מיוחדת בחריפות יצא הפע� ִֵדבריו.
להשתמד. הנוכחי� היהודי� מ� רב בתוק� דרש � הקתולית הנצרות אמתיות את וב"הוכיחו"

גדול. עצמי בטחו� מתו� בפאתוס, הכומר קרא � דברי?!" על להשיב אי�מי מוכ� ִֵ"הא�

מוכ� שהוא והודיעו הכומר אל צלול בקול פנה הוא היהודי. הקהל שורות מבי� מישהו יצא לפתע
לו. לענות

הסנדלר, וול� ר' מאשר אחר זה שאי� לראות ונדהמו הדובר, אל מבטיה� את הפנו הנוכחי� כל
הגויי�. בפי מכונה שהוא כפי � דוברי" "וולפקע

הקהל כמעט? אחת מלה א� ממנו שמע לא שאיש שעה פיו, את לפצות זה בר�נש מסוגל אי�
לרגע. התפלא הכומר וג� משתאה, הביט

מה כולנו ונשמע הבמה אל נא "עלה . � שהתאושש לאחר הכומר הכריז � וולפקע" מאד, "טוב
הקיר. אל היהודי� את ללחו� יצליח דוברי" "וולפקע באמצעות שדווקא בטוח היה הוא בפי�!"

"כגוי צחה פולנית בשפה פיו את פתח הכל ולהפתעת הבמה על וול� ר' עלה מדודי� בצעדי�
לאחת אחת לדחות החל הוא שהשמיע. הדברי� של בתוכנ� הייתה ביותר הגדולה ההפתעה א� אמתי".
התנ"� מ� פסוקי� וול� ר' ציטט בדבריו שבדבריו. הגיחו� את מצדו והוכיח הכומר של "הוכחותיו" את
ונוכחו יפה אות� הבינו הנוכחי� שכל בכ� היה בדבריו החידוש צחה. לפולנית במהירות ותרגמ�

אות�. סיל� וא� הפסוקי�, משמעות את הבי� לא שהכומר בפשטות הוכיח הוא בצדקת�.

בניצחונו הסתיי� הויכוח וול�. ר' ע� להתמודד כדי בפיו מלי� היו שלא כיו� לשתוק נאל� הכומר
א� גדולה, מסכנה הציל� וול� שר' בידע� שמחה, מלאי היו היהודי� הכומר. על הסנדלר של הברור
שתק� אותו וול�, ר' של והמפתיעה הנפלאה ההתגלות מ� התפעלות� את להסתיר יכלו לא הגויי� ג�

עיני�. למראה והדיוט

נאומיו. שמיעת לש� השוק לכיכר התושבי� מכינוס חדל הכומר

נעלמו ואשתו וול� שר' התברר אלול חודש בראשית הקציר. בעונת הקי�, באמצע אירע זה דבר
הכפר. מ�

ש� קידוש לש� ברירה, לפניו היתה ולא בדבר, הכרח היה כאשר להתגלות החליט וול� ר' �

כבוד ולא�יהודי�, יהודי� לו, מעניקי� היו בו בכפר להישאר שוב רצה לא מכ� לאחר בר�, שמי�.
שאת מאחר אופ�. בשו� בזה חפ� שלא דבר הסנדלרות, מלאכת מלאכתו, על לוותר נאל� והיה רב
לעסוק יוכל בה� ועיירות, ערי� על�פני נדודי� של חדשה בסדרה לפתוח החליט � ביצע כבר שליחותו
להתחבר יוכל כ� פשוט. המוני איש מאשר יותר שהוא בו יחשוד שאיש מבלי מפריע באי� במלאכתו
בפרוטה שיהנה מבלי וישר, כשר באורח כפיו מיגיע ולהתפרנס בפשטות, לחיות פשוטי�, אנשי� ע�

דעתו. לפי לו המגיע מ� יותר אחת

אותו, להפסיד רצו שלא כיוו� וול�, ר' אחר לחפש תחילה ניסו ולא�יהודי�, יהודי� הכפר, תושבי
נעלמו. עקבותיו א�

•
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הבאה, ובהזדמנות מדבריו, מעשיות לתוצאות וקיווה מוצלח לציד ציפה מנצח, עצמו את ְִַבהרגישו
להשמיע והחל השוק בכיכר ויהודי�, גויי� הכפר, תושבי כל את שוב כינס נוצרי, יו��איד אתלפני

תורת�ישראל, כלפי לעג חצי בשלחו היהודית, האמונה נגד מיוחדת בחריפות יצא הפע� ִֵדבריו.
להשתמד. הנוכחי� היהודי� מ� רב בתוק� דרש � הקתולית הנצרות אמתיות את וב"הוכיחו"

גדול. עצמי בטחו� מתו� בפאתוס, הכומר קרא � דברי?!" על להשיב אי�מי מוכ� ִֵ"הא�

מוכ� שהוא והודיעו הכומר אל צלול בקול פנה הוא היהודי. הקהל שורות מבי� מישהו יצא לפתע
לו. לענות

הסנדלר, וול� ר' מאשר אחר זה שאי� לראות ונדהמו הדובר, אל מבטיה� את הפנו הנוכחי� כל
הגויי�. בפי מכונה שהוא כפי � דוברי" "וולפקע

הקהל כמעט? אחת מלה א� ממנו שמע לא שאיש שעה פיו, את לפצות זה בר�נש מסוגל אי�
לרגע. התפלא הכומר וג� משתאה, הביט

מה כולנו ונשמע הבמה אל נא "עלה . � שהתאושש לאחר הכומר הכריז � וולפקע" מאד, "טוב
הקיר. אל היהודי� את ללחו� יצליח דוברי" "וולפקע באמצעות שדווקא בטוח היה הוא בפי�!"

"כגוי צחה פולנית בשפה פיו את פתח הכל ולהפתעת הבמה על וול� ר' עלה מדודי� בצעדי�
לאחת אחת לדחות החל הוא שהשמיע. הדברי� של בתוכנ� הייתה ביותר הגדולה ההפתעה א� אמתי".
התנ"� מ� פסוקי� וול� ר' ציטט בדבריו שבדבריו. הגיחו� את מצדו והוכיח הכומר של "הוכחותיו" את
ונוכחו יפה אות� הבינו הנוכחי� שכל בכ� היה בדבריו החידוש צחה. לפולנית במהירות ותרגמ�

אות�. סיל� וא� הפסוקי�, משמעות את הבי� לא שהכומר בפשטות הוכיח הוא בצדקת�.

בניצחונו הסתיי� הויכוח וול�. ר' ע� להתמודד כדי בפיו מלי� היו שלא כיו� לשתוק נאל� הכומר
א� גדולה, מסכנה הציל� וול� שר' בידע� שמחה, מלאי היו היהודי� הכומר. על הסנדלר של הברור
שתק� אותו וול�, ר' של והמפתיעה הנפלאה ההתגלות מ� התפעלות� את להסתיר יכלו לא הגויי� ג�

עיני�. למראה והדיוט

נאומיו. שמיעת לש� השוק לכיכר התושבי� מכינוס חדל הכומר

נעלמו ואשתו וול� שר' התברר אלול חודש בראשית הקציר. בעונת הקי�, באמצע אירע זה דבר
הכפר. מ�

ש� קידוש לש� ברירה, לפניו היתה ולא בדבר, הכרח היה כאשר להתגלות החליט וול� ר' �

כבוד ולא�יהודי�, יהודי� לו, מעניקי� היו בו בכפר להישאר שוב רצה לא מכ� לאחר בר�, שמי�.
שאת מאחר אופ�. בשו� בזה חפ� שלא דבר הסנדלרות, מלאכת מלאכתו, על לוותר נאל� והיה רב
לעסוק יוכל בה� ועיירות, ערי� על�פני נדודי� של חדשה בסדרה לפתוח החליט � ביצע כבר שליחותו
להתחבר יוכל כ� פשוט. המוני איש מאשר יותר שהוא בו יחשוד שאיש מבלי מפריע באי� במלאכתו
בפרוטה שיהנה מבלי וישר, כשר באורח כפיו מיגיע ולהתפרנס בפשטות, לחיות פשוטי�, אנשי� ע�

דעתו. לפי לו המגיע מ� יותר אחת

אותו, להפסיד רצו שלא כיוו� וול�, ר' אחר לחפש תחילה ניסו ולא�יהודי�, יהודי� הכפר, תושבי
נעלמו. עקבותיו א�

•
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פ"ד] כסלו [י"א

הבע"ב, את אופוועקי� וכ� ובע"פ בכתב לדא"ח . . .

פועל בלי נרדמי� כה יהיו מתי עד כי בתי�, בעלי חסידעשע

ולעשות לפעול לפניכ� ת"ל נרחב כר באמת והנה ִומעשה,

פתוחי� הארצות כל הלא ולהאדירה, תורה להגדיל ית' בעזרת

מגורתכ� עיר בדבר ל� כתבתי כבר ולדבר, לכתוב לפניכ�

ובתי כנסיות בתי מאות ת"ל ישנ� אשר והרחבה הגדולה

לב בעל איש הי' וא� שוני�, מחסידי� חסידי� מדרשות,

אגודה לעשות עבודתו יהי' זה אשר זה, על ונתו� מסור ומוח

וג� אגדה, גמרא, שיעורי ילמודו אשר ומדרש כנסת בית בכל

קדש ספרי שארי או אמת, שפת ס' כמו חסידות ספרי שיעורי

התו' אור הי' למפלגתו איש איש אשר הצדיקי�, מכ"ק

אשר לבבו, אחדמאירה הוא פולי�האמת בני דרכי כי וא� ,

אבל והשגה, בהבנה שי' חב"ד חסידי אנחנו מדרכינו משתני'

לחומ� יאמר וידליק לשמ� שאמר ומי הוא, אחד הנושא

ית' לעבודתו הלב והתקרבות האור הלא העיקר כי וידליק,

ד' את לאהבה תתעורר ולבו מוסר של ס' איזה לומד א' וא�

אשר ובפרט מאד, במאד הדבר טוב הוא ית' מפניו ולירא

אשר נ"ע זצוקללה"ה הצדיקי� מספרי וכמה כמה ישנ�

הרבה ידעתי וכאשר זצ"ל, הבעש"ט רבינו מתורת הוא התוכ�

ונכו� וראוי ותו"א, ולקו"ת מסש"ב בו שיש אמת שפת מס'

לע לעשותו יעשוהדבר אשר שי' פולי� חסידי לב את ורר

נ"ע, הק' רבותיה� של חסידות וילמדו אגודות אגודות

גאר ער וערט לערינט איד אז או� שלה�, בהקלייזלע�

שמתכשרת וטל מטר ע"י האר� רטיבת כמו והיא אנדערש,

טובה. צמיחה על לקוות ויש וזריעה, לחרישה עי"ז

התעוררות לעשות הלזה גדול בזכות לזכות חפ� והייתי

ההתעוררות יהי' כאשר אמנ� כזה, בעני� שי' פולי� חסידי בי�

וער� קא� עס או� ניט, פאסט ע� כלומר מסודר הדבר אי� שלי

אשר בזה, לו אכתוב כי התבוננתי ע"כ אשר מזה, פוליטיקעס

הימי' כל מעיינו יהי' זה אשר לזה, המוכשר איש לי ישיג

מדרש ומבית הכנסת לבית כנסת מבית ליל� הלילות לרבות

לעשות בחסידות וכ� בנגלה לימודי� שיעורי ליסד מדרש לבית

כו' אלכסנדר ראדזעמי�, חסידי גור, מחסידי אגודות אגודות

ואיש פולי� יליד יהי' ההוא והאיש ומפלגתו, איש איש וכו'

יוכל ואשר השומעי�, לבב את ולהלהיב לעורר בו רוח אשר

יהי' וג� אצלו, רשו� כנסת בית כל שיהי' בזה, סדר להנהיג

נאמנה, מלאכתו יעשה אשר ונפשו, לבו בכל לזה ונתו� מסור

דאללאר עשרי� עד זה, בעד פרנסתו שכר לו משל� והייתי

בזה אצלי מניעה יהי' לא זה ג� מעט, יותר נדרש וא� לחדש,

עושה הייתי זאת ועוד לזה. הראוי את שאשיג ורק א� אי"ה,

יחזיק (אשר קט� קונטרס כמו לו שולח הייתי לזמ� מזמ� אשר

ושידפיסו ותפלה, לתורה מעורר מאמר כתבי�) של בוגי� כרבע

האח) מכ"ע שהי' כמו נקודות, ע� מרובעות (באותיות זאת

הכנסת. בית בכותלי וידביק

במחנ�, שנמצאי' ומדרש כנסיות הבתי מספר לידע והנה

יש העירוני בועד בטח אשר נקל, דבר הוא הלא והאדרעסי�

זאת, ישיג איש יהי' האיש וא� ומדויקת, מפורטת רשימה ש�

הוצאה איזה לו יודרש וא� ביומו, יו� מדי מלאכתו ויסדר

והתעוררות בהטפה לו העוזר איש או טראמואיי כמו בזה

זאת רק בעזה"י, ביחוד ע"ז נות� הייתי ומעורר) מגיד (כמו

תחת בלימוד, קבוע שיעור וביכנ"ס בי"מ בכל שיהי' לסדר

וכו'. השיעור האומר ש� אצלו רשו� ויהי' מיוחד, איש הנהגת

בזה. דעתו ויודיע בזה נא יתבונ�

וכ� ת"ל ישיבות הרבה יש במדינת� ת"ל הנה זאת עוד

הדבר ראוי לא הא� ובוילנא, בקאוונא אליה� בהסמו�

צעירי� טובי� תלמידי� מש� לבחור מיוחד איש לשלוח

הדבר ראוי כבר אשר שבמחנ�, המוסד את בה� לפאר

שי' לרש"ז מזה וכתבתי ויותר יותר תלמידי� שיתרבו

וחסר ועצלות בחלישות בזה עושי' מדוע כי שמאטקי�,

ית' בעזרתו אשר לדעת עליה� כי בזה, הדרושה ההתעסקות

דליובאויטש. בארעא שהי' כמו לסדר עליה�

ריבקי� שי' רמ"ד ידידינו אודות הנ"ל שי' לרש"ז כתבתי

יש כי תו"ת, להמוסד שיי� שיהי' מאד כדאי הי' לדעתי אשר

זאיי� זאל עס אז הנגלה, בלימוד בהשגחה וג� בנגלה חוש לו

כי בזה לחשוב אי� שי' רא"א אודות כי בעזה"י, גינארט ניט

ית' בעזרתו דבר וסו� הנמנע דבר והוא בזה, עמו דברתי

טוב פרי שיעשה תלו על במחנ� המוסד להעמיד צריכי�

לישראל. ואורה תורה תצא מה� אשר ודא"ח בנגלה

[`ny 'nr '` wlg v"iixden w"b`]
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קלי
אגרות קודש

 ב"ה,  ז' מנ"א, תשי"ח

ברוקלין.

ברכה ושלום! 

עי"י ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים עוסק בצ"צ מו"ה משה זלמן שי' שניאורזון 

קבלתי שאלתה, והיא:

בקשר עם השינוים שחלו בשנים האחרונות, עלה בדעתה למכור את הבית אשר לה, ועי"ז תוכל 

לפרוע את החובות שיש לה, למסור סכום לילידי' שיחיו לשם סידורם בדירה אחרת, ומסיים שבאם לא 

ישאר לדירה עבורה, אינה חוששת, ומוכנה גם לכך, ושואלת דעתי בזה.

ומיוסד על מה שרואים במוחש התוצאות באם בגיל שלה צריכים לדור אצל אחרים ולהיות זקוק 

לעזרתם של אחרים, אפילו כשמדובר בילדים הכי מסורים אשר אף אם בתחלה הכל בסדר הנה במשך 

הזמן משתנה היחס, מובן שאין דעתי מסכמת לסידור הנ"ל )ואפילו את"ל שהחוב מעיק ביותר ואי אפשר 

לפרוע אותו כי אם ע"י מכירת הבית, מוכרח שתהי' מן המוכן דירה מתאימה בשבילה, ז.א. שלא יהי' זמן 

לבזבוז הממון אפילו לענין חשוב ביותר, כיון שהכסף יהי' שקוע כבר בדירה בשבילה ובאופן שתוכל לחיות 

חיי עצמאי, ולראות גם בטבע שאינה זקוקה לעזרת בשר ודם, וק"ל. וע"פ הנ"ל מובן - שסידור עוד יותר 

טוב הוא שימצאו דרך טובה יותר לפרעון החובות(.

כיון שבמכתב הנ"ל מוזכר שהלואה שלה היא בריבית, בטח עשתה זה ע"פ היתר עיסקא ובא"ל 

ח"ו הנה עכ"פ תיכף לקבלת המכתב תתקן את זה באופן המתאים שיורה רב מורה הוראה.

ב( לבקשתה ברכה למרת... שתליט"א.

בעת רצון יזכירוה על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לה 

וביחוד להטבת בריאותה, ומובן וגם פשוט שעל ההורים של הנ"ל להוסיף בעניני תורה ומצוה ככל התלוי 

בהם, שהרי הוספה זו היא הצנור והכלי להמשכת וקבלת ברכות הרופא כל בשר ומפליא לעשות גם בהנוגע 

לבתם, ומובן וגם פשוט שנוגעת ומשפיעה הנהגת ההורים בעניניהם הפרטים ע"פ התוהמ"צ.

ולזכות הרבים,  לרבים  הנוגעים  ובענינים  הגלוי'  יותר הנהגתם  עוד  מובן שנוגעת  מיוחד  ובאופן 

וכדבר משנה מי שזכה וזיכה הרבים וההיפך ר"ל. ויה"ר שתמצא אותיות המתאימות ויהיו דברי' יוצאין 

מן הלב ובמילא יכנסו ללב הנ"ל ויפעלו פעולתם.

וכן אשר תשמור על מנהג בנות  מהנכון לבדוק את המזוזות בביתה שתהיינה כולן כשרות כדין 

ישראל להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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המפרשי�: כקושיית סתירה, לכאורה קיי� המשנה בלשו�

לקנות אפשר שאי נראה אר�, דר� אי� תורה אי� א� באמרו כי

ואחר מקוד�, התורה קניית אליה שקדמה לא א� אר� הדר�

התורה לקנות אפשר שאי תורה, אי� אר� דר� אי� א� אומר כ�

אר� דר� מתחילה אליה שקד� לא ?1א�

אלא ואיחור, בקדימה מדובר אי� שאמנ� שתירצו, יש

זה בלא לזה אפשר ואי יחד, שניה� את שבחרה2שצריכי� ומה .

ישראל בני שרוב משו� הוא דוקא, בתורה להתחיל המשנה

הרוב על שהתורה ומכיו� לתורה, מאשר יותר אר� לדר� שייכי�

אר�" דר� ה"בעלי לאלו המשנה מדברת תחילה לכ� תדבר,

המשנה מדברת ואח"כ אר�! דר� אי� תורה אי� שא� שידעו,

תורה. אי� אר� דר� אי� שא� שידעו המיעוט, שה� תורה" ל"בעלי

אי� קמח אי� "א� המשנה סו� מוב� לא זה שלפי אלא

זה שאי� לומר צרי� כא� שג� קמח", אי� תורה אי� א� תורה

יחד, שניה� א� כי ואיחור, אבלקדימה זה. בלא לזה אפשר ואי

פי על שהרי לתורה, קמח להקדמת טע� להסביר אפשר היא�

כ�: לפרש צרי� הנ"ל פירוש

לרוב מדברי� ראשית לכ� תדבר, הרוב על שהתורה מכיו�

ואח"כ תורה, אי� � קמח אי� שא� תורה" ה"בעלי ישראל בני

לדאבוננו והרי קמח. אי� תורה אי� שא� קמח" ה"בעלי למיעוט

אות� להזהיר שצרי� תורה בעלי ה� שהרוב לומר אפשר אי

תורה. אי� קמח אי� שא�

בתורה, היא וההתחלה שהעיקר להיפ�, לפרש נראה כ� ועל

דבר שו� אי� תורה שבלי לומר המשנה וכוונת במשנה, כהסדר

שיש נאמר שלא כדי אלא אר�" דר� אי� תורה, אי� "א� ולכ�

אר�, דר� אי� ש"א� המשנה מבהירה לכ� לבד, בתורה להסתפק

להיות צרי� הוא אבל אר�. דר� ג� צרי� ולכ� תורה" אי�

התורה. על ומיוסד מושתת

אחו"ק) פרשת � תשל"א קודש (שיחות

לכאורה, לשורשי�. ומעשי� לענפי�, חכמה משווה התנא

החכמה שהרי � בדיוק הפוכה להיות צריכה היתה ההשוואה

לפי מכ�; לאחר רק שבאי� המעשי� לכל והשורש המקור היא

לענפי�?! ומעשי� לשורשי� חכמה להשוות היה ראוי זה

הגמרא דברי את להביא יש העני� זו3להבנת "שורש ,

ושורשי� ענ� משווי� כיצד לעיי�, ויש הגו�". זה וענ� הנשמה

הגו� השורשי�, מ� צומחי� הענפי� בעוד שכ�, ונשמה; לגו�

יחדיו)? שחוברו שוני� נבראי� ה� (אלא הנשמה מ� נברא אינו

הגמרא כוונת אי� הגו�", זה "ענ� באומרה הוא: ההסבר

ו"מתלבש" היורד (עצמה) הנשמה מ� לחלק אלא הגשמי, לגו�

הגו� כי4בתו� ל"ענ�", הגמרא משווה בנשמה הזה החלק את .

הנשמה, של עיקרי חלק באותו הוא זה חלק של השורש אמנ�

בגו�.5שכידוע להתלבש למטה יורד אינו

גו� על בהשפעת� מתבטא הנשמה חלקי שני בי� ההבדל

מוגבל הוא הגשמי, בגו� ש"מתלבש" בנשמה החלק האד�:

מוגבלת. הגו� על השפעתו ג� ועלֿכ� הגו�) למגבלות (בהתא�

הוא בגו�, "מתלבש" שאיננו בנשמה חלק אותו זאת לעומת

של בדר� � עליו השפעתו ג� וממילא הגו� ממגבלות למעלה

מוגבלת. בלתי היא � "מקי�"

חלק לאותו שיש ההשפעה האד�: בעבודת הוא זה עלֿדר�

מוגבלת השפעה היא האד�, על בגו�, המתלבש בנשמה

מתלבש שאינו הנפש, עיקר זאת לעומת ודעת". טע� ש"עלֿפי

ולה לביטול האד� את מביא באופ�בגו� לקב"ה תמסרות

ודעת. מטע� למעלה מגבלות, כל ללא מוחלט,

אינה (שכאמור, הנשמה בעיקר שמקורה זו, ביטול דרגת

עול". "קבלת של בדר� ה' בעבודת במיוחד מתבטאת מוגבלת)

שלמעלה באופ� לקב"ה והתמסרות ביטול מסמלת כזאת עבודה

עני� את מסמל שזה והגבלה מדידה מכל ולמעלה ודעת מטע�

המעשה.

לענפי�, חכמה המשווה המשנה, דברי מובני� זה לפי

לשורשי�: � ומעשה

מקורה � "חכמתו" � האד� שכל על המבוססת ה' עבודת

ל"ענ�" ומשול הגשמי) בגו� (ה"מתלבש" הנשמה חלק באותו

קבלת = המעשה עבודת זאת לעומת הנשמה. מעיקר הנמש�

הגשמי) בגו� "מתלבש" (שאינו הנשמה בעיקר מקורה � עול

ל"שורשי�". המשול

(1210 עמ' ד, כר� (לקוטיֿשיחות,

שמואל.1) יו''ט.2)מדרש תוספות ב.3)עיי� קי, והאמונה4)סנהדרי� היחוד (שער הגו�'' משינויי שינויי� ומקבלת שמתפעלת ''עד

ב.5)פ''ז). מ, שלח לקוטי�תורה
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(‡)ÌÈ¯·c‰ ‰l‡.(ספרי),כח�ת�� �ברי �ה� לפי ≈∆«¿»ƒְְִִֵֵֶָ

ה�ק�� לפני �הכעיס� ה�ק�מ�ת �ל �א� ְְְִִִֵֶַַָָָָָ�מנה

מ�ני �רמז והז�יר� ה�ברי� את סת� לפיכ� ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ה�,

י�ראל: �ל ה�כיח.‡Ï‡¯NÈŒÏkŒÏ�ב�ד� א�� ְְִֵֶָָ∆»ƒ¿»≈ִִַ

היית� א�� א�מרי�: ����ק א�� הי� ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָמקצת�,

וכ�! מ�� �בר ה�יב�ת� ולא עמר� מ�� ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹ��מעי�

��� ��ס� לכ� א�ת�; מ�יבי� היינ� ,�� היינ� ָ�ְְְִִִִִִָָָָָא��

���בה, ל� ��� מי �ל �א�, ��כ� הרי לה�: ְְִֵֶֶָָָ�ְֲֵֶַָָואמר

�ערב�ת.a„na¯י�יב: א�א הי� ��ד�ר לא ִָ«ƒ¿»ְְְִֶַַָָָֹ

מה ��ביל א�א "��ד�ר"? �מה� ְְִִִֶַַַָָָמ�אב,

�אמר�: ��ד�ר, ג)�הכעיס�ה� טז י��(שמות "מי ְְְִִִִִֵֶֶַָָ

וג�'": הערבה,.Úa¯·‰מ�תנ� �חטא���ביל ְֵ»¬»»ְְֲִִֶָָָָ

מ�אב: �ערב�ת ���י�, �ע�ר ÛeÒ�בעל ÏBÓ.על ְְְְִִַַַַַָ

�י�ֿס� �המר� �אמר�מה לי�ֿס��, �ב�א� (ש�� ְְְְְִֶֶַַַָָ

יא) �נסע�יד וכ� �מצרי�"? קברי� אי� "המ�לי :ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ

��אמר ה��, ו)מ��� קו �י�(תהילי� י� על "ו�מר� : ְְֱִֶֶַַַַַַָָ

�ערכי� �דאיתא ÏÙzŒÔÈ·e:(טו)ס��", Ô¯‡tŒÔÈa ְֲִִִַָָ≈»»≈…∆
Ô·ÏÂ.ולא ה�קרא �ל על חזרנ� י�חנ�: ר�י אמר ¿»»ְְְִִַַַַַָָָָָָֹ

על ה�כיח� א�א ולב�, �פל ��מ� מק�� ְְִִֶֶֶַָָָָָָֹמצינ�

�אמר�ה�ברי� לב�, �ה�א ה�� על (במדבר��פל� ְְְִֶֶֶַַַָָָָָָ

ה) מהכא ועל ה�לקל", ��ח� קצה "ונפ�נ� :ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ה�ר�לי�: ידי על �אר� �מד�ר .ÁÂˆ¯˙�ע�� ְְְְְִִֵֶַַַַָָָ«¬≈…
קרח �ל לה�:(ספרי)�מחלק�� אמר אחר, �בר . ְְְֵֶֶַַַַָָָָָֹ

�חצר�ת למרי� �ע�יתי מ�ה ללמד לכ� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהיה

וא�� הרע, ל��� ��ק��:��ביל È„Âנד�ר�� ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ¿ƒ
·‰Ê.זהב רב ��ביל �ע�� העגל על ה�כיח� »»ְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

��אמר לה�, י)�היה ב הר�יתי(הושע "וכס� : ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

ל�על": ע�� וזהב ÌBÈ(·)לה� ¯NÚ „Á‡ ְֶַַָָָָָ««»»
·¯ÁÓ.�אי ש�רמ��: מה רא� מ�ה: לה� אמר ≈…≈ְְְֵֶֶֶֶַַַָָֹ

�עיר, הר �דר� �רנע לקד� מחרב קצרה �ר� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלכ�

א�ת� הלכ�� וא�� י��, י"א מהל� ה�א ְְְֲֲֶֶַַַַַוא�

מחרב, נסע� �א�ר �ע�רי� �הרי ימי�, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ��ל�ה

יא)��אמר י �חד�(במדבר ה�נית ��נה "ויהי : ְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

וג�'", �חד� �ע�רי� כט)ה�ני �בכ"ט(תענית ְְְְִִֵֶֶַַֹ

מה� צא �רנע. מ�ד� ה�ר�לי� את �לח� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�סיו�

י�� �קבר�ת�ל�י� ה��ר�ע�� �אכל� ה�אוה, ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹ

�� לה�גר �חצר�ת �ע�� ימי� ו�בעה ימי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹחד�

וכל ה�ר�, א�ת� �ל הלכ� ימי� �ג' נמצא, ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָמרי�,

מתל�טת �כינה היתה למהר�� ��בילכ� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

אתכ� הסב ��לקל�� �ב�ביל לאר�, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ�יאתכ�

אר�עי� �עיר הר È‰ÈÂ(‚)�נה:סביב�ת ְְִִִֵַַָָָ«¿ƒ
L„ÁÏ „Á‡a L„Á ¯NÚŒÈzLÚa ‰�L ÌÈÚa¯‡a. ¿«¿»ƒ»»¿«¿≈»»…∆¿∆»«…∆
למד? מ�י ל�יתה. סמ�� א�א ה�כיח� ��א ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמל�ד

ל�יתה, סמ�� א�א �ניו את ה�כיח ��א ֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹמ�עקב,

�א מה מ�ני ל�, א�מר אני �ני, רא�ב� ְְְְֲִִִֵֵֵַַָֹאמר:

ותל� ��יחני ��א �די ה�ל�? ה�ני� �ל ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹה�כח�י�

אי� �ברי� אר�עה �מ�ני אחי. �ע�ו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָותד�ק

��א �די ל�יתה: סמ�� א�א האד� את ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹמ�כיחי�

�מ�כיח�, וח�זר מ�כיח� חבר�יהא יהא ו��א ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֹ

�מת��� וכ�ר�אה� ��פרי, �דאיתא וכ�' מ��� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָ

וכ� ל�יתה, סמ�� א�א י�ראל את ה�כיח לא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ְיה��ע

��אמר יב)�מ�אל, �וד(ש"א וכ� בי!" ענ� "הנני, : ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָ
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א�ת� הלכ�� וא�� י��, י"א מהל� ה�א ְְְֲֲֶֶַַַַַוא�

מחרב, נסע� �א�ר �ע�רי� �הרי ימי�, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ��ל�ה
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וג�'", �חד� �ע�רי� כט)ה�ני �בכ"ט(תענית ְְְְִִֵֶֶַַֹ

מה� צא �רנע. מ�ד� ה�ר�לי� את �לח� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�סיו�

י�� �קבר�ת�ל�י� ה��ר�ע�� �אכל� ה�אוה, ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹ

�� לה�גר �חצר�ת �ע�� ימי� ו�בעה ימי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹחד�

וכל ה�ר�, א�ת� �ל הלכ� ימי� �ג' נמצא, ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָמרי�,

מתל�טת �כינה היתה למהר�� ��בילכ� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

אתכ� הסב ��לקל�� �ב�ביל לאר�, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ�יאתכ�
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ל�יתה, סמ�� א�א �ניו את ה�כיח ��א ֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹמ�עקב,

�א מה מ�ני ל�, א�מר אני �ני, רא�ב� ְְְְֲִִִֵֵֵַַָֹאמר:

ותל� ��יחני ��א �די ה�ל�? ה�ני� �ל ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹה�כח�י�

אי� �ברי� אר�עה �מ�ני אחי. �ע�ו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָותד�ק

��א �די ל�יתה: סמ�� א�א האד� את ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹמ�כיחי�

�מ�כיח�, וח�זר מ�כיח� חבר�יהא יהא ו��א ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֹ

�מת��� וכ�ר�אה� ��פרי, �דאיתא וכ�' מ��� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָ

וכ� ל�יתה, סמ�� א�א י�ראל את ה�כיח לא ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ְיה��ע

��אמר יב)�מ�אל, �וד(ש"א וכ� בי!" ענ� "הנני, : ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָ
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íäìà Búài''yx:éåìãïçéñ úà Búkä éøçà Ÿ−£¥¤«©«£¥´©ŸÀ¥µ¦ŸÆ
âBò úàå ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®§¥Àµ
úøzLra áLBé-øLà ïLaä Cìî¤´¤©¨½̈£¤¥¬§©§¨−Ÿ

érøãàai''yx:äáàBî õøàa ïcøiä øára §¤§¤«¦§¥¬¤©©§¥−§¤´¤¨®
úàfä äøBzä-úà øàa äLî ìéàBä¦´¤½¥¥²¤©¨¬©−Ÿ

øîàìi''yx:åáøça eðéìà øac eðéäìà ýåýé ¥«Ÿ§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¦¤¬¥¥−§Ÿ¥´
äfä øäa úáL íëì-áø øîàìi''yx:æ| eðt ¥®Ÿ©¨¤¬¤−¤¨¨¬©¤«§´

åéðëL-ìk-ìàå éøîàä øä eàáe íëì eòñe§´¨¤À¸Ÿ©¬¨«¡Ÿ¦»§¤¨§¥¨¼
õøà íiä óBçáe áâpáe äìôMáe øäá äáørä«£¨¨¬¨¨²©§¥¨¬©¤−¤§´©¨®¤³¤
-øäð ìãbä øäpä-ãr ïBðáläå éðrðkä©§©«£¦Æ§©§¨½©©¨¨¬©¨−Ÿ§©

úøti''yx:ìàøùéçõøàä-úà íëéðôì ézúð äàø §¨«§¥²¨©¬¦¦§¥¤−¤¨¨®¤
Løe eàaýåýé òaLð øLà õøàä-úà e µŸ§´¤¨½̈¤£¤´¦§©´Â§Ÿ̈Â

d˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»»≈

:ÔB‰˙ÂÏדÔBÁÈÒ ˙È ‡ÁÓc ¯˙a ¿»¿»«ƒ¿»»ƒ

ÔBaLÁa ·˙Èc ‰‡¯Ó‡„ ‡kÏÓ«¿»∆¡…»»¿»≈¿∆¿

·˙Èc Ô�˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚ ˙ÈÂ¿»«¿»¿«¿»¿»≈

:ÈÚ¯„‡a ˙¯zLÚaה‡¯·Úa ¿«¿»…¿∆¿∆ƒ¿ƒ¿»

È¯L ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡�c¯È„¿«¿¿»¿«¿»¿»»ƒ

‡˙È¯B‡ ÔÙÏe‡ ˙È L¯t ‰LÓ…∆»≈»¿««¿»

:¯ÓÈÓÏ ÏÈlÓו‰„‡ ‡�‰Ï‡ ÈÈ »»¿≈»¿»¡»»»«ƒ

ÔBÎÏ ÈbÒ ¯ÓÈÓÏ ·¯Áa ‡�nÚƒ»»¿…≈¿≈»«ƒ¿

:ÔÈ„‰ ‡¯eËa Ôez·˙Ècזe�t˙‡ ƒ∆¿¿»»≈ƒ¿¿

‡¯eËÏ eÏeÚÂ ÔBÎÏ eÏeËÂ¿¿¿¿»

È‰B¯È‚Ó ÏÎÏe ‰‡¯Ó‡„∆¡…»»¿»»ƒƒ

‡zÏÙL·e ‡¯eË· ‡i¯LÈÓa¿≈¿«»¿»ƒ¿∆¿»

‡Ú¯‡ ‡nÈ ¯ÙÒ·e ‡ÓB¯„·eƒ¿»ƒ¿««»«¿»

‡a¯ ‡¯‰� „Ú Ô�·ÏÂ ‰‡�Ú�Î„ƒ¿«¬»»¿ƒ¿»««¬»«»

:˙¯Ù È·‰Èc˙ח�‰¯‡ ÈÊÁ «¬»¿»¬≈ƒ»ƒ

e�ÈÒÁ‡Â eÏeÚ ‡Ú¯‡ ˙È ÔBÎÈÓ„√̃»≈»«¿»¿«¬ƒ

é"ùø

�נ� �למה ב)את ‰B˙k(„):(מ"א È¯Á‡.אמר ְְֶֹֹ«¬≈«…ַָ

האר�, לקצת ���נס� קד� מ�כיח� אני 'א� ְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹמ�ה:

�א אינ� לנ�? היטיב מה עלינ�? �זה מה ְִֵֵֵֶַַָָָָֹיאמר�:

ע�ה, ולמצא לקנ�ר להכניסנ�א�א �ח �� �אי� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

וע�ג סיח�� �ה�יל עד המ�י� לפיכ� ְְְִִִִִִֶֶַָָָלאר�'.

ה�כיח�: �� ואחר ארצ�, את וה�רי�� ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלפניה�

'B‚Â ·LBÈ ¯L‡ 'B‚Â ÔÁÈÒ.(ספרי)היה לא א�� ƒ…¿¬∆≈¿ִָָֹ

ק�ה ק�ה,סיח�� היה �ח����, �ר�י והיה ְְְִֶֶֶָָָָָָָ

�ר�י וסיח�� אחרת עיר היתה וא�� ק�ה, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָ�ה�דינה

��ה אחת על ק�ה, �ה�ל� ק�ה, היתה ְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�ת�כ�

ק�ה: וה�דינה ק�ה �ה�ל� ‡LBÈŒ¯L·וכ�ה ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָ¬∆≈
˙¯zLÚa.:ק�ה וה�דינה ק�ה .zLÚ¯˙ה�ל� ¿«¿»…ְְִֶֶֶַַָָָָ«¿»…

קרני�", "ע��ר�ת �מ�: וק�י, צ�קי� ל��� ְְְְְְִִִַַַֹה�א

רפאי� �� �הי� קרני�, ע��ר�ת ה�א זה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָוע��ר�ת

��אמר אמרפל, יד)�ה�ה את(בראשית "ו��� : ְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָ

וה�א מה�, נמלט וע�ג קרני�", �ע��ר�ת ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָרפאי�

יג)��אמר וא�מר(ש� ה�ליט", "ו�בא ג): :(לקמ� ְֱִֵֶֶַַַָָֹ

הרפאי�": מ�תר נ�אר ה��� מל� ע�ג רק ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ"�י

ÈÚ¯„‡a.ה�לכ�ת הגר"א)�� המלחמה. מקו� :(צ"ל ¿∆¿∆ƒְֵַַ

(‰)ÏÈ‡B‰.�מ� יח)התחיל, נא(בראשית "ה�ה : ƒְְִִִֵָ

‡˙Bz‰Œ¯‰ה�אל�י": ¯‡a.��ר� ל��� ��בעי� ְִַ≈≈∆«»ְְְִִֵָָ

L·˙(Â)לה�: ÌÎÏ מדר�י�פ��ט�,.¯· וי� ֶָ«»∆∆∆ְְְְִִֵֵ

�הרא�דה: י�יבתכ� על ו�כר לכ� �ד�ה הר�ה ְְֵַַָָ�ְְְִֶֶַַָָָָָָ

מ� ע�ית� ��רה,ה�ה: ק�ל�� וכלי�, מנ�רה ,�� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ

מא�ת: ו�רי אלפי� �רי סנהדרי�, לכ� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמ�ית�

(Ê)ÌÎÏ eÚÒe e�t.:וחרמה ערד �ר� ‰¯ז� e‡·e ¿¿»∆ְְֲֶֶָָָ…«
È¯Ó‡‰.:�מ�מע�ÂÈ�ÎLŒÏkŒÏ‡Â.מ�אב� ע��� »¡…ƒְְַָ¿∆»¿≈»ַָ

�עיר: יער:.Úa¯·‰והר �ל מי��ר זה.·‰¯זה ְִֵַ»¬»»ִֶֶַַ»»ֶ

ה�ל�: �ר��:.ÏÙM·e‰הר �פלת p·e‚·ז� ֶֶַַ«¿≈»ְֵַָ«∆∆
Ìi‰ ÛBÁ·e.דאיתא� וכ�', וקסרי וע�ה א�קל�� ¿«»ְְְְְְִִִֵַַָָָ

‰Ï„b��פרי: ¯‰p‰Œ„Ú.�אר ע� ��ז�ר מ�ני ְִֵַ««»»«»…ְְִִִֵֶֶֶָ

ק�רא� 'עבדי�ראל, א�מר: הדי�ט מ�ל �ד�ל, ְְְְִֵֵֶֶֶַָָ

'ה�בק מל�', ל�',מל�, וי��חו� (שבועותל�חור ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָ

וא�ה�':מז) �הינא לג�י �˙Èz(Á)'קרב ‰‡¯. ְְְְְִִֵַַַָ¿≈»«ƒ
מאמד לכ� א�מר איני ר�אי�, א�� ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ�עיניכ�

eL¯e�מ�מ�עה: e‡a.�ואינכ ��בר, מערער אי� ְִָ…¿ְְְְֵֵֵֶַַָָ

הי� לא מר�לי�, �לח� לא א�� למלחמה. ְְְְְְִִִִִַָָָָֹֹצריכי�

זי�: לכלי ��ב.ÌÎÈ˙·‡Ïצריכי� הז�יר ל�ה ְְִִִִֵַ«¬…≈∆ְִִָָ
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úúì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì íëéúáàì©«£¸Ÿ¥¤¹§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¨¥´
íäéøçà írøæìe íäìi''yx:èíëìà øîàå ¨¤½§©§−̈©£¥¤«¨«Ÿ©´£¥¤½

úàN écáì ìëeà-àì øîàì àåää úrä¥¬©¦−¥®Ÿ«Ÿ©¬§©¦−§¥¬
íëúài''yx:éíëúà äaøä íëéäìà ýåýé ¤§¤«§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¦§¨´¤§¤®

áøì íéîMä éáëBëk íBiä íëpäåi''yx:àéýåýé §¦§¤´©½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ§Ÿ̈º
íéîrt óìà íëk íëéìr óñé íëúBáà éäìà¡Ÿ¥´£«¥¤ÀŸ¥¯£¥¤²¨¤−¤´¤§¨¦®

íëì øac øLàk íëúà Cøáéåi''yx:ìåçá ë"òéðù ¦«¨¥´¤§¤½©«£¤−¦¤¬¨¤«
áéíëàOîe íëçøè écáì àOà äëéà¥¨¬¤−̈§©¦®¨§£¤¬©©«£¤−

íëáéøåi''yx:âéíéîëç íéLðà íëì eáä §¦«§¤«¨´Â¨¤Â£¨¦̧£¨¦¯

ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ««¿»«¬»»¿

ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«

:ÔB‰È¯˙a ÔB‰È�·ÏÂ ÔB‰Ï¿¿ƒ¿≈«¿≈

‰‰È‡ט ‡�cÚa ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¿ƒ»»«ƒ

È„BÁÏa ÏÈÎÈ ‡�‡ ˙ÈÏ ¯ÓÈÓÏ¿≈»≈¬»»ƒƒ¿ƒ

:ÔBÎ˙È ‡¯·BÒÏיÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ¿»»»¿¿»¡»¬

È˙È‡ ‡‰Â ÔBÎ˙È ÈbÒ‡‡ÓBÈ ÔBÎ «¿ƒ»¿¿»ƒ≈»

:ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk ÔÈ„יאÈÈ ≈¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈¿»

ÔBÎÈÏÚ ÛÒBÈ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡¡»»«¬»»¿≈¬≈

ÔBÎ˙È C¯·ÈÂ ÔÈ�ÓÊ ÛÏ‡ ÔBÎ˙Âk¿»¿¬«ƒ¿ƒƒ»≈»¿

:ÔBÎÏ ÏÈlÓ È„ ‡ÓkיבÔÈcÎ‡ ¿»ƒ«ƒ¿∆¿≈

ÔBÎÈ˜ÒÚÂ ÔBÎÁ¯Ë È„BÁÏa ¯·BÒ‡≈«ƒ¿ƒ»¿¬¿ƒ¿≈

:ÔBÎ�È„ÂיגÔÈ¯·b ÔBÎÏ e·‰ ¿ƒ¿»¿À¿ƒ

ÔÚcÓe Ôe�˙ÏÎeÒÂ ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿¿¿»«¿»

é"ùø

�דאי אברה� א�א �ליעקב? ליצחק ְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָֹלאברה�,

לעצמ�: �דאי יעקב לעצמ�, �דאי יצחק ְְְְְְְְְֲִַַַַַַָֹלעצמ�,

(Ë)¯Ó‡Ï ‡Â‰‰ ˙Úa ÌÎÏ‡ ¯Ó‡Â.�מה »…«¬≈∆»≈«ƒ≈…ַ

א�מר'לאמר אני מעצמי 'לא מ�ה: לה� אמר ?' ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ה�א': �ר�� ה�ד�� מ�י א�א ÏÎe‡Œ‡Ïלכ�, ִִֶֶַָָָָ…«
'B‚Â Èc·Ï.את לד�� יכל מ�ה היה ��א אפ�ר ¿«ƒ¿ְֶֶֶֶָָָָָֹֹֹ

את לה� וקרע מ�צרי�, �ה�ציא� אד� ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָי�ראל?

היה לא ה�לו, את והגיז ה�� את וה�ריד ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹה��,

אלהיכ� "ה' לה�: אמר �� א�א לד�נ�? ְֱֵֶֶֶַָָָָָָֹיכ�ל

הג�יל אתכ�", ��ניכ�,הר�ה על אתכ� והרי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ה���. על �נתנ� מ�� הענ� את אמרנטל וכ� ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ג)�למה א ע��(מלכי� את ל��ט י�כל מי "�י : ְְְִִִֶַַֹֹֹ

�� ��ת�ב מי אפ�ר ה�ה"? ד)ה�בד "ו�ח��(ש� : ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

א�א וג�'"? ל��ט י�כל "מי א�מר: האד�", ְְִִִֵֶַָָָָָֹמ�ל

�אר �ד�ני ז� א�ה ��ני אי� �למה: אמר ��ְֵֵַַָָָֹֹ�ְְֵַָָָ

וח�נק �מ�ה וה�רג �� �א� ��כבי�, ע�בדי ְְְִִֵֵֵֶֶַָָ�ָהא��ת

א� אני �ל��, �כ� אי� וג�זל, �ינ� את ְְְֲִִִֵֵֶֶַָ�מ�ה

��אמר נת�ע, אני נפ��ת ��י�, ��א ממ�� ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹח�ב�י

כב) נפ�":(משלי אתֿקבעיה� "וקבע :(È)ÌÎp‰Â ְְֵֶֶֶַָָֹ¿ƒ¿∆
ÌÈÓM‰ È·ÎBÎk ÌBi‰.�הי ה�מי� �כ�כבי וכי «¿¿≈«»«ƒְְְִִֵַַָָ

מה� ר��א, ��י� א�א הי� לא והלא ה���, ְֲִִִֶַַַָָֹֹ�א�ת�

,���� מ��לי� ה�כ� ה���"? לע�ל�"וה�כ� ק�מי� ְְְְְִִִִֶֶַַַָָ

וכ�בנה ÌÎk(È‡)וכ��כבי�:�ח�ה ÌÎÈÏÚ ÛÒÈ ְְְִַַַַָָָָ…≈¬≈∆»∆
ÌÈÓÚt ÛÏ‡.ר�� �א�ר אתכ� "ויבר� ��ב: מה� ∆∆¿»ƒְֲִִֵֶֶֶֶַַָ

א א�א קצ�הלכ�"? נ�ת� א�ה 'מ�ה, ל�: מר� ְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ

את ה�א �ר�� ה�ד�� הבטיח �בר ְְְְִִִֵֶַַָָָָלברכתינ�?

יג)אברה� למנ�ת(בראשית אי� י�כל א� "א�ר : ְְֲִִִֶַַָָ

יבר� ה�א אבל היא! מ��י 'ז�, לה�: אמר ְְֲִִִֵֶֶַָָָָוג�'!"'

לכ�': ��ר �א�ר Èc·Ï(È·)אתכ� ‡O‡ ‰ÎÈ‡. ְֲִֶֶֶֶֶַָ≈»∆»¿«ƒ
א�כל, לא �כר לק�ל אמר �אמר�יא� היא ז� ְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

אני מעצמי לא לכ�, �אמרנ�) אחרי�: ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ(ספרי�

ה�א: �ר�� ה�ד�� מ�י א�א לכ�, .ÌÎÁ¯Ëא�מר ִִֵֶֶַָָָָ»¿¬∆
ר�אה מה� אחד היה טרחני�: י�ראל �הי� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמל�ד

עדי� לי 'י� א�מר: ��י�, נ�צח �ינ� �על ִִִִֵֵֵֵֶַַַַאת

עליכ� אני מ�סי� להביא'! ראי�ת לי י� ְְְֲֲִִִִִֵֵֶָָָלהביא,

�הי�.ÌÎ‡OÓe��ני�: צט)מל�ד (סנהדרי� ִַָ««¬∆ְֵֶַָ

ראהא�יק�רסי�: 'מה אמר�: לצאת, מ�ה הק�י� ְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹ

אחר �ית�'. �ת�� �פ�י אינ� ��א לצאת, עמר� ��ְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

מה לצאת, ��א עמר� �� ראה 'מה אמר�: ְְֵֵֶֶַָָָָָָָָֹלצאת,

רע�ת עצ�ת עליכ� וי�ע� י��ב סב�רי�, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָא��

מ�ות אחרי�: (ספרי� מח�ב�ת'! עליכ� ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹוח��ב

ר�גני�:.ÌÎ·È¯Âוח���נ�ת): �הי� מל�ד ְְֶ¿ƒ¿∆ְְִֵֶַָ

(‚È)ÌÎÏ e·‰.�ל�בר:הזמינ .‡�ÌÈLעצמכ� »»∆ְְְִֶַַַָָ¬»ƒ
ל�מר �למ�ד מה נ�י�, �ע�� על �עלה ְְְְֲִִֶַַַַַַָוכי



קלה mixac`ipy mei qelwpe`

úúì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì íëéúáàì©«£¸Ÿ¥¤¹§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¨¥´
íäéøçà írøæìe íäìi''yx:èíëìà øîàå ¨¤½§©§−̈©£¥¤«¨«Ÿ©´£¥¤½

úàN écáì ìëeà-àì øîàì àåää úrä¥¬©¦−¥®Ÿ«Ÿ©¬§©¦−§¥¬
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ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ««¿»«¬»»¿

ÔzÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿ƒ«

:ÔB‰È¯˙a ÔB‰È�·ÏÂ ÔB‰Ï¿¿ƒ¿≈«¿≈

‰‰È‡ט ‡�cÚa ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¿ƒ»»«ƒ

È„BÁÏa ÏÈÎÈ ‡�‡ ˙ÈÏ ¯ÓÈÓÏ¿≈»≈¬»»ƒƒ¿ƒ

:ÔBÎ˙È ‡¯·BÒÏיÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ¿»»»¿¿»¡»¬

È˙È‡ ‡‰Â ÔBÎ˙È ÈbÒ‡‡ÓBÈ ÔBÎ «¿ƒ»¿¿»ƒ≈»

:ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk ÔÈ„יאÈÈ ≈¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈¿»

ÔBÎÈÏÚ ÛÒBÈ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡¡»»«¬»»¿≈¬≈

ÔBÎ˙È C¯·ÈÂ ÔÈ�ÓÊ ÛÏ‡ ÔBÎ˙Âk¿»¿¬«ƒ¿ƒƒ»≈»¿

:ÔBÎÏ ÏÈlÓ È„ ‡ÓkיבÔÈcÎ‡ ¿»ƒ«ƒ¿∆¿≈

ÔBÎÈ˜ÒÚÂ ÔBÎÁ¯Ë È„BÁÏa ¯·BÒ‡≈«ƒ¿ƒ»¿¬¿ƒ¿≈

:ÔBÎ�È„ÂיגÔÈ¯·b ÔBÎÏ e·‰ ¿ƒ¿»¿À¿ƒ

ÔÚcÓe Ôe�˙ÏÎeÒÂ ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿¿¿»«¿»
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�דאי אברה� א�א �ליעקב? ליצחק ְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָֹלאברה�,

לעצמ�: �דאי יעקב לעצמ�, �דאי יצחק ְְְְְְְְְֲִַַַַַַָֹלעצמ�,

(Ë)¯Ó‡Ï ‡Â‰‰ ˙Úa ÌÎÏ‡ ¯Ó‡Â.�מה »…«¬≈∆»≈«ƒ≈…ַ

א�מר'לאמר אני מעצמי 'לא מ�ה: לה� אמר ?' ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ה�א': �ר�� ה�ד�� מ�י א�א ÏÎe‡Œ‡Ïלכ�, ִִֶֶַָָָָ…«
'B‚Â Èc·Ï.את לד�� יכל מ�ה היה ��א אפ�ר ¿«ƒ¿ְֶֶֶֶָָָָָֹֹֹ

את לה� וקרע מ�צרי�, �ה�ציא� אד� ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָי�ראל?

היה לא ה�לו, את והגיז ה�� את וה�ריד ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹה��,

אלהיכ� "ה' לה�: אמר �� א�א לד�נ�? ְֱֵֶֶֶַָָָָָָֹיכ�ל

הג�יל אתכ�", ��ניכ�,הר�ה על אתכ� והרי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ה���. על �נתנ� מ�� הענ� את אמרנטל וכ� ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ג)�למה א ע��(מלכי� את ל��ט י�כל מי "�י : ְְְִִִֶַַֹֹֹ

�� ��ת�ב מי אפ�ר ה�ה"? ד)ה�בד "ו�ח��(ש� : ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

א�א וג�'"? ל��ט י�כל "מי א�מר: האד�", ְְִִִֵֶַָָָָָֹמ�ל

�אר �ד�ני ז� א�ה ��ני אי� �למה: אמר ��ְֵֵַַָָָֹֹ�ְְֵַָָָ

וח�נק �מ�ה וה�רג �� �א� ��כבי�, ע�בדי ְְְִִֵֵֵֶֶַָָ�ָהא��ת

א� אני �ל��, �כ� אי� וג�זל, �ינ� את ְְְֲִִִֵֵֶֶַָ�מ�ה

��אמר נת�ע, אני נפ��ת ��י�, ��א ממ�� ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹח�ב�י

כב) נפ�":(משלי אתֿקבעיה� "וקבע :(È)ÌÎp‰Â ְְֵֶֶֶַָָֹ¿ƒ¿∆
ÌÈÓM‰ È·ÎBÎk ÌBi‰.�הי ה�מי� �כ�כבי וכי «¿¿≈«»«ƒְְְִִֵַַָָ

מה� ר��א, ��י� א�א הי� לא והלא ה���, ְֲִִִֶַַַָָֹֹ�א�ת�

,���� מ��לי� ה�כ� ה���"? לע�ל�"וה�כ� ק�מי� ְְְְְִִִִֶֶַַַָָ

וכ�בנה ÌÎk(È‡)וכ��כבי�:�ח�ה ÌÎÈÏÚ ÛÒÈ ְְְִַַַַָָָָ…≈¬≈∆»∆
ÌÈÓÚt ÛÏ‡.ר�� �א�ר אתכ� "ויבר� ��ב: מה� ∆∆¿»ƒְֲִִֵֶֶֶֶַַָ

א א�א קצ�הלכ�"? נ�ת� א�ה 'מ�ה, ל�: מר� ְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ

את ה�א �ר�� ה�ד�� הבטיח �בר ְְְְִִִֵֶַַָָָָלברכתינ�?

יג)אברה� למנ�ת(בראשית אי� י�כל א� "א�ר : ְְֲִִִֶַַָָ

יבר� ה�א אבל היא! מ��י 'ז�, לה�: אמר ְְֲִִִֵֶֶַָָָָוג�'!"'

לכ�': ��ר �א�ר Èc·Ï(È·)אתכ� ‡O‡ ‰ÎÈ‡. ְֲִֶֶֶֶֶַָ≈»∆»¿«ƒ
א�כל, לא �כר לק�ל אמר �אמר�יא� היא ז� ְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

אני מעצמי לא לכ�, �אמרנ�) אחרי�: ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ(ספרי�

ה�א: �ר�� ה�ד�� מ�י א�א לכ�, .ÌÎÁ¯Ëא�מר ִִֵֶֶַָָָָ»¿¬∆
ר�אה מה� אחד היה טרחני�: י�ראל �הי� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמל�ד

עדי� לי 'י� א�מר: ��י�, נ�צח �ינ� �על ִִִִֵֵֵֵֶַַַַאת

עליכ� אני מ�סי� להביא'! ראי�ת לי י� ְְְֲֲִִִִִֵֵֶָָָלהביא,

�הי�.ÌÎ‡OÓe��ני�: צט)מל�ד (סנהדרי� ִַָ««¬∆ְֵֶַָ

ראהא�יק�רסי�: 'מה אמר�: לצאת, מ�ה הק�י� ְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹ

אחר �ית�'. �ת�� �פ�י אינ� ��א לצאת, עמר� ��ְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

מה לצאת, ��א עמר� �� ראה 'מה אמר�: ְְֵֵֶֶַָָָָָָָָֹלצאת,

רע�ת עצ�ת עליכ� וי�ע� י��ב סב�רי�, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָא��

מ�ות אחרי�: (ספרי� מח�ב�ת'! עליכ� ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹוח��ב

ר�גני�:.ÌÎ·È¯Âוח���נ�ת): �הי� מל�ד ְְֶ¿ƒ¿∆ְְִֵֶַָ

(‚È)ÌÎÏ e·‰.�ל�בר:הזמינ .‡�ÌÈLעצמכ� »»∆ְְְִֶַַַָָ¬»ƒ
ל�מר �למ�ד מה נ�י�, �ע�� על �עלה ְְְְֲִִֶַַַַַַָוכי



mixac`ipyקלו meiqelwpe`
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‡zÏlÓ Èc ‡Ób˙t ÔÈwz Ôez¯Ó‡Â«¬∆¿«ƒƒ¿»»ƒ«∆¿»

:„aÚÓÏטוÈLÈ¯ ˙È ˙È¯·„e ¿∆¿»¿»ƒ»≈≈

ÔÚcÓe ÔÈÓÈkÁ ÔÈ¯·b ÔBÎÈË·Lƒ¿≈À¿ƒ«ƒƒ«¿»

È�a¯ ÔBÎÈÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔB‰˙È È˙pÓe«≈ƒ»¿≈ƒ¬≈«»≈

È�a¯Â ‡˙Â‡Ó È�a¯Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«»≈»»»¿«»≈

ÔÈÎ¯ÒÂ ‡˙È¯BOÚ È�a¯Â ÔÈLÓÁ«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»¿»¿ƒ

:ÔBÎÈË·LÏטז˙È ˙È„˜Ùe ¿ƒ¿≈«≈ƒ»

¯ÓÈÓÏ ‡È‰‰ ‡�cÚa ÔBÎÈ�Èc«»≈¿ƒ»»«ƒ¿≈»

Ôe�e„˙e ÔBÎÈÁ‡ ÔÈa eÚÓL¿»≈¬≈¿

È‰eÁ‡ ÔÈ·e ‡¯·b ÔÈa ‡ËLe˜¿»≈«¿»≈¬ƒ
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צ�יקי�: .ÌÈ�·�e�ס�פי�:.ÌÈÓÎÁ"אנ�י�"? ֲִִִַָ¬»ƒְִ¿…ƒ
את ארי�ס ��אל היא ז� �בר. מ��� �בר ְְִִִִֶֶַַָָָָָמביני�

��מה חכ�, לנב�ני�'? חכמי� �י� 'מה י�סי: ְֲִִִִֵֵֶַַָָָר�י

ר�אה, לרא�ת, �ינרי� ל� ���ביאי� ע�יר, ְְְְִִִִִִִֶֶָָָ�ְל�לחני

��מה נב��, ות�הה. י��ב ל�, מביאי� ְְְִִֵֵֶֶֶָ�כ�אי�

ר�אה, לרא�ת, מע�ת ל� ���ביאי� ��ר, ְְְְִִִִֶֶַָָָ�ְל�לחני

מח�ר ה�א ל�, מביאי� מ���:�כ�אי� �מביא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַ

ÌÎÈË·LÏ ÌÈÚe„ÈÂ.א� �א� לכ�, נ�רי� �ה� ƒƒ¿ƒ¿≈∆ִִִֵֶֶֶָָָ

מע�� �מאיזהלפני ה�א מי י�דע איני �ט�ית�, ְְַָ�ְִִִֵֵֵֵֶַַָ

,�� מ�ירי� א�� אבל ה�א, הג�� וא� ה�א ְֲִִִֵֶֶַַָָ�בט

"ויד�עי� נאמר: לכ� א�ת�, ��ל�� ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָ�א��

עליכ�,.ÌÎÈL‡¯aל�בטיכ�": �מכ�די� רא�י� ְְִֵֶ¿»≈∆ְִָ�ֲִֵֶָ

ויראה: �ב�ד �ה� נ�הגי� חסר.ÌÓN‡Â��הי� ְְְֲִִִֶֶָָָ«¬ƒ≈ֵָ

היידנהיי�) להר"וו המקרא הבנת (עיי� (ש�)י�"ד

�רא�ילמד �ל�י�ת י�ראל �ל �א�מ�תיה� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

ל�ר� א�ת� �לכ�� למח�ת לה� �היה ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ��ניה�,

B‚Â'(È„)הי�רה: È˙‡ e�ÚzÂ.��ה�ברחלט את ְַָָ««¬…ƒ¿ְֶֶַַָָָ

מ�י ר�נ�, 'מ�ה לה�יב: לכ� היה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלהנאתכ�,

מ�למיד�, א� מ�� ללמד, מ��,ל(ספרי)נאה א ְְְְְִִִִִֶַָֹֹ

מח�ב�תיכ� ידע�י א�א עליה'? ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ��צטער�

הר�ה, ��ני� עלינ� יתמ�� 'עכ�ו א�מרי�: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�היית�

נ��א וה�א ��ר�� ל� מביאי� אנ� מ�ירנ�, אי� ְְִִִִֵֵֵַָא�

�ני�': א��.BNÚÏ˙לנ� מתע�ל, הייתי א� ִָָ«¬ְִִִִֵֶַַָ

מהרה': 'ע�ה ‡˙ÈL‡¯Œ(ÂË)א�מרי�: Áw‡Â ְְֲִֵֵָ»∆«∆»≈

ÌÎÈË·L.:�דברי� מימ�כ�י� על א�ריכ�, ƒ¿≈∆ְְְְִִִִֵֶַַַָ

על ויעקב, יצחק אברה�, �ני על להתמ��ת, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹ�את�
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B¯b ÔÈ·e.(ספרי)א�גר� �ינ�, �על �ברי�.זה עליו ≈≈ְִִֵֶֶַַָָָ
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é"ùø

(ÊÈ)ËtLna ÌÈ�Ù e¯Èk˙Œ‡Ï.(ספרי)ה�מ�ה זה …«ƒ»ƒ«ƒ¿»ְֶַ�ֶ

ה��ני�, א�לה��יב נאה, �ל�ני 'אי� יאמר: ��א ְְִִִִֶֶַַַָָֹֹ

��� א��יב�� קר�בי, �ל�ני אי� ,��� א��יב�� ְְִִִִִִֶֶַַָָ���ר,

את מח�ב נמצא �דיני�, �קי אינ� וה�א ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ�עיר',

���ה� מי על אני מעלה הח�ב, את �מז�ה ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָה��אי

��י�: �ני� ה�יר ÔeÚÓLz�א�� Ï„bk ÔËwk. ְִִִִִַָ«»…«»…ƒ¿»
ח) עלי�(סנהדרי� חביב �די���הא �ר�טה �ל �י� ְְְִִִֵֶֶֶָָָ

לפני� �בא קד� �א� מנה, מאה �ס�ק���ל לא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

��מע��", ��דל "��ט� אחר: �בר ְֲִֵַַַַָָָָָָֹֹלאחר��.

ע�יר, וחבר� ה�א עני 'זה �אמר: ��א ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹ�תר��מ�,

מת�רנס ונמצא העני את אז�ה לפרנס�, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ�מצוה

��ג� אני 'היא� �אמר: ��א אחר: �בר ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ�נק��ת'.

עכ�ו', אז��� �ינר, ��ביל זה ע�יר �ל ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָ�כב�ד�

ל�': ח�ב �א�ה ל�, ��' ל�: א�מר לח�� ְֵֵֵֶֶַַַַָָ�כ��צא

LÈ‡ŒÈ�tÓ e¯e‚˙ ‡Ï.(ספרי)ברלא� �ירא�. …»ƒ¿≈ƒְִָָֹ

�ברי� �כניס לא תג�ר�", "לא אי�,אחר: מ�ני ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹ

י)ל��� ��י�":(משלי ÌÈ‰Ï‡Ï"א�גר ËtLn‰ Èk ְִֵַַƒ«ƒ¿»≈…ƒ
‡e‰.א�ה ��י�, ��א מ�ה נ�טל �א�ה ִִֵֶֶֶַַַַָָֹמה

עלי �ה�ית נמצא ל�, להחזיר ה���ט:מזקיקני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ÈÏ‡ Ôe·¯˜z.(ספרי)���מ נס��ק זה �בר על «¿ƒ≈«ְִִֵֶֶַַָָ

ל�א�ל אמר �מ�אל וכ� צלפחד. �נ�ת ְְְְְְְִֵֵַַָָָָמ��ט

י) א �ר��(שמואל ה�ד�� ל� אמר הראה". "אנכי :ִֶַַָָָָָֹֹ

ר�אה', א�ה �אי� מ�דיע� �אני 'ח�י� ֲֲִִֵֶֶֶֶַַָה�א:

�וד את למ�ח ���א ה�דיע�? טז)ואימתי :(ש� ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

אמר מ�יח�", ה' נגד א� ו�אמר אליאב את ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ"ו�רא

הראה"? "אנכי אמר� ולא ה�א: �ר�� ה�ד�� ְְִֶַַָָָָָָֹֹֹל�

אלֿמראה�":(ש�) ŒÏk(ÁÈ)"אלֿ��ט ˙‡ ְֵֵֶַַַ≈»
ÔeNÚz ¯L‡ ÌÈ¯·c‰.�י�� ה�ברי� ע�רת א�� «¿»ƒ¬∆«¬ְֲִֵֵֶֶֶַָ

ממ�נ�ת נפ��ת:�יני ‰ÏB„b(ËÈ)לדיני ¯a„n‰ ְְִִֵֵָָ«ƒ¿»«»
‡¯Bp‰Â.�נח�י �� ועקר�י��הי� �ק�ר�ת, ¿«»ְְְְִִֶַַָָ

ÌÎlk(Î·)�ק�ת�ת: ÈÏ‡ Ôe·¯˜zÂ.,ער��ביא� ְִָ«ƒ¿¿≈«À¿∆ְְְִָ

א�מר ה�א ה)�לה�� �ל(דברי� אלי "ו�קרב�� : ְְְִֵֵַַַָָ
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��ג� אני 'היא� �אמר: ��א אחר: �בר ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ�נק��ת'.

עכ�ו', אז��� �ינר, ��ביל זה ע�יר �ל ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָ�כב�ד�

ל�': ח�ב �א�ה ל�, ��' ל�: א�מר לח�� ְֵֵֵֶֶַַַַָָ�כ��צא

LÈ‡ŒÈ�tÓ e¯e‚˙ ‡Ï.(ספרי)ברלא� �ירא�. …»ƒ¿≈ƒְִָָֹ

�ברי� �כניס לא תג�ר�", "לא אי�,אחר: מ�ני ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹ

י)ל��� ��י�":(משלי ÌÈ‰Ï‡Ï"א�גר ËtLn‰ Èk ְִֵַַƒ«ƒ¿»≈…ƒ
‡e‰.א�ה ��י�, ��א מ�ה נ�טל �א�ה ִִֵֶֶֶַַַַָָֹמה

עלי �ה�ית נמצא ל�, להחזיר ה���ט:מזקיקני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ÈÏ‡ Ôe·¯˜z.(ספרי)���מ נס��ק זה �בר על «¿ƒ≈«ְִִֵֶֶַַָָ

ל�א�ל אמר �מ�אל וכ� צלפחד. �נ�ת ְְְְְְְִֵֵַַָָָָמ��ט

י) א �ר��(שמואל ה�ד�� ל� אמר הראה". "אנכי :ִֶַַָָָָָֹֹ

ר�אה', א�ה �אי� מ�דיע� �אני 'ח�י� ֲֲִִֵֶֶֶֶַַָה�א:

�וד את למ�ח ���א ה�דיע�? טז)ואימתי :(ש� ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

אמר מ�יח�", ה' נגד א� ו�אמר אליאב את ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ"ו�רא

הראה"? "אנכי אמר� ולא ה�א: �ר�� ה�ד�� ְְִֶַַָָָָָָֹֹֹל�

אלֿמראה�":(ש�) ŒÏk(ÁÈ)"אלֿ��ט ˙‡ ְֵֵֶַַַ≈»
ÔeNÚz ¯L‡ ÌÈ¯·c‰.�י�� ה�ברי� ע�רת א�� «¿»ƒ¬∆«¬ְֲִֵֵֶֶֶַָ

ממ�נ�ת נפ��ת:�יני ‰ÏB„b(ËÈ)לדיני ¯a„n‰ ְְִִֵֵָָ«ƒ¿»«»
‡¯Bp‰Â.�נח�י �� ועקר�י��הי� �ק�ר�ת, ¿«»ְְְְִִֶַַָָ

ÌÎlk(Î·)�ק�ת�ת: ÈÏ‡ Ôe·¯˜zÂ.,ער��ביא� ְִָ«ƒ¿¿≈«À¿∆ְְְִָ

א�מר ה�א ה)�לה�� �ל(דברי� אלי "ו�קרב�� : ְְְִֵֵַַַָָ
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õøàä-úà eðì-eøtçéå eðéðôì íéLðà äçìLð¦§§¨³£¨¦Æ§¨¥½§©§§−̈¤¨¨®¤
da-äìrð øLà Cøcä-úà øác eðúà eáLéå§¨¦³Ÿ¨̧Æ¨½̈¤©¤¸¤Æ£¤´©«£¤½̈

ïäéìà àáð øLà íéørä úàåi''yx:âëáèéiå §¥Æ¤«¨¦½£¤¬¨−Ÿ£¥¤«©¦©¬
íéLðà øùr íéðL íkî çwàå øácä éðéra§¥©−©¨¨®¨«¤©³¦¤Æ§¥´¨¨Ÿ́£¨¦½

èáMì ãçà Léài''yx:ãëäøää eìriå eðôiå ¦¬¤−̈©¨«¤©¦§Æ©©«£´¨½̈¨
dúà eìbøéå ìkLà ìçð-ãr eàáiåi''yx: ©¨−Ÿ©©´©¤§®Ÿ©§©§−Ÿ¨«

äëeðéìà eãøBiå õøàä éøtî íãéá eç÷iå©¦§³§¨¨Æ¦§¦´¨½̈¤©¦−¥¥®
-øLà õøàä äáBè eøîàiå øáã eðúà eáLiå©¨¦̧Ÿ¨³¨¨Æ©´Ÿ§½¨´¨½̈¤£¤

eðì ïúð eðéäìà ýåýéi''yx:ëåíúéáà àìå §Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«§¬Ÿ£¦¤−
íëéäìà ýåýé ét-úà eøîzå úìrìi''yx: ©«£®Ÿ©©§¾¤¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

æëýåýé úàðNa eøîàzå íëéìäàá eðâøzå©¥¨«§³§¨«¢¥¤Æ©´Ÿ§½§¦§©³§Ÿ̈Æ
ãéa eðúà úúì íéøöî õøàî eðàéöBä eðúàŸ½̈«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦¨¥¬Ÿ¨²§©¬

Ôe·È˙ÈÂ ‡Ú¯‡ ˙È ‡�Ï ÔeÏl‡ÈÂƒ«¿»»»«¿»ƒƒ

˜q� Èc ‡Á¯‡ ˙È ‡Ób˙t ‡�˙È»»»ƒ¿»»»»¿»ƒƒ«

:Ô‰Ï ÏBÚ� Èc ‡iÂ¯˜ ˙ÈÂ da«¿»ƒ¿«»ƒ≈¿≈

È¯·„e˙כג ‡Ób˙t È�ÈÚa ¯ÙLe¿«¿≈«ƒ¿»»¿»ƒ

„Á ‡¯·b ÔÈ¯·b ¯NÚ ÔÈ¯z ÔBÎpÓƒ¿¿≈¬«À¿ƒ«¿»«

:‡Ë·LÏכדe˜ÈÏÒe ei�t˙‡Â ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ

‡Ïk˙‡c ‡ÏÁ� „Ú B˙‡Â ‡¯eËÏ¿»«¬««¬»¿∆¿»»

:d˙È eÏÈl‡ÂכהÔB‰È„È· e·ÈÒ�e ¿«ƒ»«¿ƒƒ≈

‡�Ï e˙ÈÁ‡Â ‡Ú¯‡„ ‡a‡Ó≈ƒ»¿«¿»«¬ƒ»»

‡·Ë e¯Ó‡Â ‡Ób˙t ‡�˙È e·È˙‡Â«¬ƒ»»»ƒ¿»»«¬»»»

:‡�Ï ·‰È ‡�‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡«¿»«¿»¡»»»»≈»»

Ôez·¯ÒÂכו ˜qÓÏ Ôe˙È·‡ ‡ÏÂ¿»¬ƒ¿ƒ«¿»∆¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»¡»»

ÔBÎÈ�kLÓaכז ÔezÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿««¿¿«¿¿≈

‡�˜t‡ ‡�˙È ÈÈ È�Ò„a Ôez¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»≈¿»»»»«¿»»

‡�˙È ¯ÒÓÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«»»»

:‡�˙eÈˆÈLÏ ‰‡¯Ó‡„ ‡„Èaƒ»∆¡…»»¿≈»»»

é"ùø

וג�'", הראנ� ה� ו�אמר� וזקניכ� �בטיכ� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹרא�י

את מכ�די� ילדי� ה�גנת: היתה קריבה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָא�ת�

את מכ�די� �זקני� לפניה�, ��לח�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָה�קני�

אלי "ו�קרב�� �א�: אבל לפניה�, ללכת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהרא�י�

ה�קני�, את ��חפי� ילדי� �ער��ביא, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָ���כ�",

הרא�י�: את ��חפי� c·¯�זקני� e�˙‡ e·LÈÂ. ְֲִִִֵֶָָ¿»ƒ…»»»
ל���(ספרי) מד�רי�:�איזה B‚Â'ה� C¯c‰Œ˙‡. ְְְִֵֵֶַָ∆«∆∆¿

עקמימ�ת: �� �אי� �ר� ‡L¯אי� ÌÈ¯Ú‰ ˙‡Â ְִֵֵֶֶֶַָ¿≈∆»ƒ¬∆
Ô‰ÈÏ‡ לכ��:.�·‡ È�ÈÚa(Î‚)�ח�ה ·ËÈiÂ »…¬≈∆ְְִִָֹ«ƒ«¿≈«

¯·c‰.מ�ה �עיני וא� ה�ק��, �עיני ולא �עיני «»»ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָֹֹ

לאד� מ�ל ���כח�ת? אמר� למה ט�ב, ְֲַָָָָָָָָָָָהיה

ל�: אמר זה'. חמ�ר� לי 'מכר לחבר�: ְְֲֲִֵֵֶֶַַָֹ�א�מר

'ה�'. ל�: אמר לנ�י��'? לי א�ה 'נ�תנ� ְְִִֵֵַַָָָ'ה�'.

�אי� �ראה �יו� 'ה�'. ל�: אמר �גבע�ת'? ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ'�הרי�

זה ה�א '�ט�ח �ל��: ה��קח אמר �ל��, ְְְְִֵֶַַַַַָָמע�ב�

מע�תי�, 'טל ל�: אמר מ�ד מ��', �� אמצא ְִֶֶֶַָָָָֹֹ��א

לדבריכ�, ה�דיתי אני א� מע�ה', מנ�ה� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָואיני

לא וא�� מע�ב, �איני ���רא� �כ� �חזר� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ��א

�כ� ÌkÓ:חזר�� Áw‡Â.�מ ��כ�, ה�ר�רי� מ� ְֲֶֶַָ»∆«ƒ∆ְִִִֶֶַָ

��כ�: ‡Á„המס�תי� LÈ‡ ÌÈL�‡ ¯NÚ ÌÈ�L ְַ�ִֶֶָָ¿≈»»¬»ƒƒ∆»
Ë·MÏ.(�ש):�ע�ה לוי �בט היה ��א מ�יד «»∆ִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

(„Î)ÏkL‡ ÏÁ�Œ„Ú.(�ש)�� על ��קרא מ�יד «««∆¿…ְִִֵֶַַָ

‡˙dס�פ�: eÏb¯ÈÂ.(�ש)�� �הלכ� מל�ד «¿«¿…»ְְֵֶַָָ

אמני� וערב:אר�עה ‡e�ÈÏ(Î‰)�תי e„¯BiÂ. ְְְִִֵֶַָָָֹ«ƒ≈≈
הארצ�ת: מ�ל �ב�ה י�ראל �אר� e¯Ó‡iÂמ�יד ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ«…¿

ı¯‡‰ ‰·BË.(�ש)יה��ע ט�בת�? �אמר� ה� מי »»»∆ְְִֵֶָָָ�ַ

�נגד.e¯ÓzÂ(ÂÎ)וכלב: התרס�� התרסה, ל��� ְֵָ««¿ְְְְְִֶֶֶַַָָ

וכ�.e�‚¯zÂ(ÊÎ)מאמר�: הרע, יח)ל��� :(משלי ֲַָ«≈»¿ְֵָָָ

��ה: ה��ציא אד� נר��", ‰'"�ברי ˙‡�Na ְְִִִִֵַָָָָ¿ƒ¿«
e�˙‡.�נאי�� א�� אבל אתכ�, א�הב היה וה�א …»ְְְֲִֵֶֶֶַָָָ

א�מר: הדי�ט מ�ל �בל��א�ת�, רחמ�,מה על ְְֲִִֵֶַַַָָָָ

על�: �בל�י� ‰e�‡ÈˆBמה e�˙‡ '‰ ˙‡�Na ְֲִִֵַָ¿ƒ¿«…»ƒ»
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó.,היתה ל�נאה למל�ה�צאת� מ�ל ≈∆∆ƒ¿»ƒְְְְִֶֶָָָָָָָ

�ד�ת: ��י ל� וי� �ני�, �ני ל� �הי� וד�, ְְְִֵֵֵֶָָָָָָָ��ר

א�הב �ה�א למי �על, �ל ואחת �קיא �ל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָאחת

�ל ל� נ�ת� ��נא �ה�א �למי �קיא, �ל ְְִֵֵֵֶֶֶַָנ�ת�
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eðãéîLäì éøîàäi''yx:çëíéìò eðçðà | äðà ¨«¡Ÿ¦−§©§¦¥«¨¨´£©´§Ÿ¦À
íøå ìBãb ír øîàì eðááì-úà eqîä eðéçà©¥ÁÁ¥©̧¤§¨¥¹¥ÀŸ©´¨³¨¨Æ
éða-íâå íéîMa úøeöáe úìãb íéør epnî¦¤½¨¦²§Ÿ¬Ÿ§−Ÿ©¨¨®¦§©§¥¬

íL eðéàø íé÷ðri''yx:èë-àì íëìà øîàå £¨¦−¨¦¬¨«¨«Ÿ©−£¥¤®Ÿ
íäî ïeàøéú-àìå ïeöørúi''yx:ìýåýé ©«©§¬§Ÿ¦«§−¥¤«§Ÿ̈³

ìëk íëì íçlé àeä íëéðôì Cìää íëéäìà¡«Ÿ¥¤Æ©«Ÿ¥´¦§¥¤½−¦¨¥´¨¤®Â§ÂŸ
íëéðérì íéøöîa íëzà äùr øLài''yx: £¤̧¨¨Ÿ̄¦§¤²§¦§©−¦§¥«¥¤«

àìýåýé Eàùð øLà úéàø øLà øaãnáe©¦§¨Æ£¤´¨¦½¨£¤³§¨«Ÿ£Æ§Ÿ̈´
éäìàCøcä-ìëa Bða-úà Léà-àOé øLàk E ¡Ÿ¤½©«£¤¬¦¨¦−¤§®§¨©¤¸¤Æ

äfä íB÷nä-ãr íëàa-ãr ízëìä øLài''yx: £¤´£©§¤½©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«
áìýåýéa íðéîàî íëðéà äfä øácáe©¨−̈©¤®¥«§¤Æ©«£¦¦½©«Ÿ̈−

íëéäìài''yx:âìøeúì Cøca íëéðôì Cìää ¡«Ÿ¥¤«©«Ÿ¥̧¦§¥¤¹©¤À¤¨¬
íëúàøì äìéì | Làa íëúðçì íB÷î íëì̈¤²¨−©«£«Ÿ§¤®¨¥´©À§¨©§«Ÿ§¤Æ

íîBé ïðráe dá-eëìz øLà Cøcai''yx: ©¤¸¤Æ£¤´¥«§½̈¤«¨−̈¨«
ãìóö÷iå íëéøác ìB÷-úà ýåýé òîLiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤´¦§¥¤®©¦§−Ÿ

:øîàì òáMiåäìíéLðàa Léà äàøé-íà ©¦¨©¬¥«Ÿ¦¦§¤¬¦Æ¨«£¨¦´
äáBhä õøàä úà äfä òøä øBcä älàä̈¥½¤©¬¨−̈©¤®¥µ¨¨´¤©½̈

‡Á�‡כח ÔÈ˜ÏÒ ‡�Á�‡ Ô‡Ï¿»¬«¿»»¿ƒ«»»

È‚Ò ÌÚ ¯ÓÈÓÏ ‡�aÏ ˙È e¯·¿̇»»ƒ»»¿≈«««ƒ

ÔÎÈ¯Îe Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯˜ ‡�pÓ ÛÈw˙Â¿«ƒƒ»»ƒ¿ƒ«¿¿»¿ƒ»

È‡¯ab È�a Û‡Â ‡iÓL ˙Èˆ „Ú«≈¿«»¿«¿≈ƒ»»≈

:Ôn˙ ‡�ÈÊÁכט‡Ï ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â ¬≈»«»«¬»ƒ¿»

:ÔB‰pÓ ÔeÏÁ„˙ ‡ÏÂ Ôe¯·zƒ̇»¿¿»ƒ¿¬ƒ¿

˜„ÔBÎÈÓל ¯a„Óc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬ƒ¿««√»≈

„·Ú Èc ÏÎk ÔBÎÏ ÁÈ‚È ‡e‰¿ƒ«¿¿…ƒ¬«

:ÔBÎÈ�ÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓa ÔBÎnÚƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿≈≈

Ècלא ‡˙ÈÊÁ Èc ‡¯a„Ó·e¿«¿¿»ƒ¬≈»ƒ

¯·BÒÓ È„ ‡Ók C‰Ï‡ ÈÈ C¯·BÒ¿»¿»¡»»¿»ƒ¿«

Èc ‡Á¯‡ ÏÎa d¯a ˙È ¯·b¿«»¿≈¿»»¿»ƒ

‡¯˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ÔezÎl‰«∆¿«≈≈««¿»

:ÔÈ„‰לבÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù·e »≈¿ƒ¿»»»≈

ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔÈ�ÓÈ‰Ó ÔBÎÈ˙ÈÏ≈≈¿≈¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÔBÎ‰Ï‡לגÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Ó Èc ¡»¬ƒ¿««√»≈

˙Èa ¯˙‡ ÔBÎÏ ‰‡�˜˙‡Ï ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ¿¿»»¿¬«≈

‡„enÚa ÔBÎ˙eÈ¯L‡Ï È¯LÈÓ≈¿ƒ¿«¿»¿¿«»

ÔBÎ˙eÈÊÁ‡Ï ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„¿∆»»¿≈¿»¿«¬»¿

‡„enÚ·e da ÔeÎ‰˙ Èc ‡Á¯‡a¿»¿»ƒ¿»«¿«»

:‡ÓÓÈa ‡��Ú„לדÌ„˜ ÚÈÓLe «¬»»ƒ»»¿ƒ«√»

Ìi˜Â Ê‚¯e ÔBÎÈÓb˙t Ï˜ ˙È ÈÈ¿»»«ƒ¿»≈¿≈¿««

:¯ÓÈÓÏלה¯·‚ ÈÊÁÈ Ì‡ ¿≈»ƒ∆¡≈¿«

ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡¯„ ÔÈl‡‰ ‡i¯·‚a¿À¿«»»ƒ≈»»ƒ»»≈

ÔzÓÏ ˙ÈÓi˜ Èc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»«¿»ƒ«≈ƒ¿ƒ«

é"ùø

ע�לה ��יל�ס היא, �קיא �ל מצרי� אר� ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָ�על.

וה�ציאנ� �על, �ל �נע� ואר� א�ת�, ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָ�מ�קה

�נע�: אר� את לנ� לתת ÌÈ¯Ú(ÁÎ)מ�צרי� ְְִִִֵֶֶֶַַַָָ»ƒ
ÌÈÓMa ˙¯eˆ·e ˙Ï„b.���ל ה�ת�בי� הבאי��ר� ¿……¿…«»»ƒְְְֲִִַַ

צ) �בירה.Ôeˆ¯Ú˙Œ‡Ï(ËÎ):(חולי� ל��� …««¿ְְִָ

ל� וד�מה ל)�תר��מ�, נחלי�(איוב "�ער�� : ְְְְֲִֶַַָ

נחלי�: ל�בר ÌÎÏ(Ï)ל���", ÌÁlÈ. ְְְִִֶֶָֹƒ»≈»∆
¯‡È˙(Ï‡)��בילכ�: ¯L‡ ¯a„n·e.על מ�סב ְְִִֶ«ƒ¿»¬∆»ƒ»ַָ

א�כ� ע�ה א�ר "�כל הימ��: מעלה �ל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמקרא

נ�א� �י ראית א�ר "��ד�ר א� וע�ה, ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָ�מצרי�";

‡˙B�aŒוג�'": LÈ‡Œ‡OÈ ¯L‡k.ר��י�� �מ� ְ«¬∆ƒ»ƒ∆¿ְְִֵֶַ

יד)אצל לפני(שמות ההל� האלהי� מלא� "ו��ע ְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹ

לפניו �בנ� ��ר� למה�� מ�ל וג�'", י�ראל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמחנה

וכ�': ל���ת� לסטי� ‰f‰(Ï·)�בא� ¯·c·e. ְְְִִִָ«»»«∆
אינכ� האר�, אל להביאכ� מבטיחכ� ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ�ה�א

:�� להרא�תכ�,.ÌÎ˙‡¯Ï(Ï‚)מאמיני� �מ� ֲִִַ«¿…¿∆ְְְְֶַ

יג)וכ� וכ�(שמות ה�ר�", כו)"לנחת� :(תהילי� ְְְֵֵֶֶַַָֹ

וכ� ��דה", �ק�ל ט)"ל�מע ב "ללכת(מלכי� : ְְְִֵֶֶַַָָ
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eðãéîLäì éøîàäi''yx:çëíéìò eðçðà | äðà ¨«¡Ÿ¦−§©§¦¥«¨¨´£©´§Ÿ¦À
íøå ìBãb ír øîàì eðááì-úà eqîä eðéçà©¥ÁÁ¥©̧¤§¨¥¹¥ÀŸ©´¨³¨¨Æ
éða-íâå íéîMa úøeöáe úìãb íéør epnî¦¤½¨¦²§Ÿ¬Ÿ§−Ÿ©¨¨®¦§©§¥¬

íL eðéàø íé÷ðri''yx:èë-àì íëìà øîàå £¨¦−¨¦¬¨«¨«Ÿ©−£¥¤®Ÿ
íäî ïeàøéú-àìå ïeöørúi''yx:ìýåýé ©«©§¬§Ÿ¦«§−¥¤«§Ÿ̈³

ìëk íëì íçlé àeä íëéðôì Cìää íëéäìà¡«Ÿ¥¤Æ©«Ÿ¥´¦§¥¤½−¦¨¥´¨¤®Â§ÂŸ
íëéðérì íéøöîa íëzà äùr øLài''yx: £¤̧¨¨Ÿ̄¦§¤²§¦§©−¦§¥«¥¤«

àìýåýé Eàùð øLà úéàø øLà øaãnáe©¦§¨Æ£¤´¨¦½¨£¤³§¨«Ÿ£Æ§Ÿ̈´
éäìàCøcä-ìëa Bða-úà Léà-àOé øLàk E ¡Ÿ¤½©«£¤¬¦¨¦−¤§®§¨©¤¸¤Æ

äfä íB÷nä-ãr íëàa-ãr ízëìä øLài''yx: £¤´£©§¤½©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«
áìýåýéa íðéîàî íëðéà äfä øácáe©¨−̈©¤®¥«§¤Æ©«£¦¦½©«Ÿ̈−

íëéäìài''yx:âìøeúì Cøca íëéðôì Cìää ¡«Ÿ¥¤«©«Ÿ¥̧¦§¥¤¹©¤À¤¨¬
íëúàøì äìéì | Làa íëúðçì íB÷î íëì̈¤²¨−©«£«Ÿ§¤®¨¥´©À§¨©§«Ÿ§¤Æ

íîBé ïðráe dá-eëìz øLà Cøcai''yx: ©¤¸¤Æ£¤´¥«§½̈¤«¨−̈¨«
ãìóö÷iå íëéøác ìB÷-úà ýåýé òîLiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤´¦§¥¤®©¦§−Ÿ

:øîàì òáMiåäìíéLðàa Léà äàøé-íà ©¦¨©¬¥«Ÿ¦¦§¤¬¦Æ¨«£¨¦´
äáBhä õøàä úà äfä òøä øBcä älàä̈¥½¤©¬¨−̈©¤®¥µ¨¨´¤©½̈

‡Á�‡כח ÔÈ˜ÏÒ ‡�Á�‡ Ô‡Ï¿»¬«¿»»¿ƒ«»»

È‚Ò ÌÚ ¯ÓÈÓÏ ‡�aÏ ˙È e¯·¿̇»»ƒ»»¿≈«««ƒ

ÔÎÈ¯Îe Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯˜ ‡�pÓ ÛÈw˙Â¿«ƒƒ»»ƒ¿ƒ«¿¿»¿ƒ»

È‡¯ab È�a Û‡Â ‡iÓL ˙Èˆ „Ú«≈¿«»¿«¿≈ƒ»»≈

:Ôn˙ ‡�ÈÊÁכט‡Ï ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â ¬≈»«»«¬»ƒ¿»

:ÔB‰pÓ ÔeÏÁ„˙ ‡ÏÂ Ôe¯·zƒ̇»¿¿»ƒ¿¬ƒ¿

˜„ÔBÎÈÓל ¯a„Óc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»¬ƒ¿««√»≈

„·Ú Èc ÏÎk ÔBÎÏ ÁÈ‚È ‡e‰¿ƒ«¿¿…ƒ¬«

:ÔBÎÈ�ÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓa ÔBÎnÚƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿≈≈

Ècלא ‡˙ÈÊÁ Èc ‡¯a„Ó·e¿«¿¿»ƒ¬≈»ƒ

¯·BÒÓ È„ ‡Ók C‰Ï‡ ÈÈ C¯·BÒ¿»¿»¡»»¿»ƒ¿«

Èc ‡Á¯‡ ÏÎa d¯a ˙È ¯·b¿«»¿≈¿»»¿»ƒ

‡¯˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ÔezÎl‰«∆¿«≈≈««¿»

:ÔÈ„‰לבÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù·e »≈¿ƒ¿»»»≈

ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔÈ�ÓÈ‰Ó ÔBÎÈ˙ÈÏ≈≈¿≈¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÔBÎ‰Ï‡לגÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Ó Èc ¡»¬ƒ¿««√»≈

˙Èa ¯˙‡ ÔBÎÏ ‰‡�˜˙‡Ï ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ¿¿»»¿¬«≈

‡„enÚa ÔBÎ˙eÈ¯L‡Ï È¯LÈÓ≈¿ƒ¿«¿»¿¿«»

ÔBÎ˙eÈÊÁ‡Ï ‡ÈÏÈÏa ‡˙M‡„¿∆»»¿≈¿»¿«¬»¿

‡„enÚ·e da ÔeÎ‰˙ Èc ‡Á¯‡a¿»¿»ƒ¿»«¿«»

:‡ÓÓÈa ‡��Ú„לדÌ„˜ ÚÈÓLe «¬»»ƒ»»¿ƒ«√»

Ìi˜Â Ê‚¯e ÔBÎÈÓb˙t Ï˜ ˙È ÈÈ¿»»«ƒ¿»≈¿≈¿««

:¯ÓÈÓÏלה¯·‚ ÈÊÁÈ Ì‡ ¿≈»ƒ∆¡≈¿«

ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡¯„ ÔÈl‡‰ ‡i¯·‚a¿À¿«»»ƒ≈»»ƒ»»≈

ÔzÓÏ ˙ÈÓi˜ Èc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»«¿»ƒ«≈ƒ¿ƒ«

é"ùø

ע�לה ��יל�ס היא, �קיא �ל מצרי� אר� ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָ�על.

וה�ציאנ� �על, �ל �נע� ואר� א�ת�, ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָ�מ�קה

�נע�: אר� את לנ� לתת ÌÈ¯Ú(ÁÎ)מ�צרי� ְְִִִֵֶֶֶַַַָָ»ƒ
ÌÈÓMa ˙¯eˆ·e ˙Ï„b.���ל ה�ת�בי� הבאי��ר� ¿……¿…«»»ƒְְְֲִִַַ

צ) �בירה.Ôeˆ¯Ú˙Œ‡Ï(ËÎ):(חולי� ל��� …««¿ְְִָ

ל� וד�מה ל)�תר��מ�, נחלי�(איוב "�ער�� : ְְְְֲִֶַַָ

נחלי�: ל�בר ÌÎÏ(Ï)ל���", ÌÁlÈ. ְְְִִֶֶָֹƒ»≈»∆
¯‡È˙(Ï‡)��בילכ�: ¯L‡ ¯a„n·e.על מ�סב ְְִִֶ«ƒ¿»¬∆»ƒ»ַָ

א�כ� ע�ה א�ר "�כל הימ��: מעלה �ל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמקרא

נ�א� �י ראית א�ר "��ד�ר א� וע�ה, ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָ�מצרי�";

‡˙B�aŒוג�'": LÈ‡Œ‡OÈ ¯L‡k.ר��י�� �מ� ְ«¬∆ƒ»ƒ∆¿ְְִֵֶַ

יד)אצל לפני(שמות ההל� האלהי� מלא� "ו��ע ְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹ

לפניו �בנ� ��ר� למה�� מ�ל וג�'", י�ראל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמחנה

וכ�': ל���ת� לסטי� ‰f‰(Ï·)�בא� ¯·c·e. ְְְִִִָ«»»«∆
אינכ� האר�, אל להביאכ� מבטיחכ� ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ�ה�א

:�� להרא�תכ�,.ÌÎ˙‡¯Ï(Ï‚)מאמיני� �מ� ֲִִַ«¿…¿∆ְְְְֶַ

יג)וכ� וכ�(שמות ה�ר�", כו)"לנחת� :(תהילי� ְְְֵֵֶֶַַָֹ

וכ� ��דה", �ק�ל ט)"ל�מע ב "ללכת(מלכי� : ְְְִֵֶֶַַָָ
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Lð øLà:íëéúáàì úúì ézraåìáìk éúìeæ £¤´¦§©½§¦¨¥−©«£«Ÿ¥¤««¨¦º¨¥³
õøàä-úà ïzà-Bìå äpàøé àeä äpôé-ïa¤§ª¤Æ´¦§¤½¨§«¤¥¯¤¨¨²¤
éøçà àlî øLà ïré åéðáìe da-Cøc øLà£¤¬¨«©−̈§¨¨®©¾©£¤¬¦¥−©«£¥¬

ýåýéi''yx:æìpàúä éa-íbíëììâa ýåýé ó §Ÿ̈«©¦Æ¦§©©´§Ÿ̈½¦§©§¤−
íL àáú-àì äzà-íb øîàìi''yx:çìrLBäé ¥®Ÿ©©−̈«Ÿ¨¬Ÿ¨«§ª³©

éðôì ãîòä ïeð-ïa÷fç Búà änL àáé àeä E ¦Æ¨«Ÿ¥´§¨¤½−¨´Ÿ¨®¨Ÿ´©¥½
:ìàøNé-úà äpìçðé àeä-ékéòéáøèìíëtèå ¦−©§¦¤¬̈¤¦§¨¥«§©§¤Á

-àì øLà íëéðáe äéäé æáì ízøîà øLà£¤̧£©§¤¹¨©´¦«§¤ÀÂ§¥¤Â£¤̧Ÿ
íäìå änL eàáé änä òøå áBè íBiä eòãé̈«§³©Æ´¨½̈¥−¨¨´Ÿ¨®¨§¨¤´

:äeLøéé íäå äpðzàîeòñe íëì eðt ízàå ¤§¤½¨§¥−¦«¨«¨§©¤−§´¨¤®§¬
óeñ-íé Cøc äøaãnäi''yx:àî| eðrzå ©¦§−̈¨¤¬¤©«©©«£´

äìrð eðçðà ýåýéì eðàèç éìà eøîàzå©«Ÿ§´¥©À¨»̈»©«Ÿ̈¼£©³§©«£¤Æ
eðéäìà ýåýé eðeö-øLà ìëk eðîçìðå§¦§©½§§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈´¡Ÿ¥®
úìrì eðéäzå Bzîçìî éìk-úà Léà eøbçzå©©§§À¦ µ¤§¥´¦§©§½©¨¦−©«£¬Ÿ

äøääi''yx:áîàì íäì øîà éìà ýåýé øîàiå ¨¨«¨©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À¡³Ÿ¨¤Æ³Ÿ
àìå íëaø÷a épðéà ék eîçlú-àìå eìrú©«£Æ§«Ÿ¦¨´£½¦¬¥¤−¦§¦§§¤®§ŸÆ

íëéáéà éðôì eôâpzi''yx:âîàìå íëéìà øaãàå ¦¨´§½¦§¥−«Ÿ§¥¤«¨«£©¥¬£¥¤−§´Ÿ
eìrzå eãæzå ýåýé ét-úà eøîzå ízrîL§©§¤®©©§Æ¤¦´§Ÿ̈½©¨¦−©©«£¬

:äøääãîàeää øäa áLiä éøîàä àöiå ¨¨«¨©¥¥̧¨«¡Ÿ¦¹©¥̧¨¨³©Æ

:ÔBÎ˙‰·‡Ïלו¯a ·Ïk Ô‰l‡ «¬»»¿∆»≈»≈«

˙È Ôz‡ dÏÂ dpÊÁÈ ‡e‰ ‰pÙÈ¿À∆∆¡ƒ«¿≈∆≈»

ÛÏÁ È‰B�·ÏÂ da C¯„ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¬«

:ÈÈ„ ‡zÏÁc ¯˙a ÌÈÏL‡ Ècƒ«¿ƒ»«««¿»«¿»

ÈÈלז Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰ ÈÏÚ Û‡«¬«¬»¿«ƒ√»¿»

ÏBÚ˙ ‡Ï z‡ Û‡ ¯ÓÈÓÏ ÔBÎÏÈ„a¿ƒ¿¿≈»««¿»≈

:ÔnzלחÌ‡˜„ Ôe� ¯a ÚLB‰È «»¿À««¿»≈

Ûwz d˙È Ônz ÏeÚÈ ‡e‰ CÓ„√̃»»≈«»»≈«≈

:Ï‡¯NÈÏ dp�ÒÁÈ ‡e‰ È¯‡¬≈«¿¿ƒ«¿ƒ¿»≈

f·Ï‡לט Ôez¯Ó‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿¿ƒ»

‡ÓBÈ eÚ„È ‡Ï Èc ÔBÎÈ�·e ÔB‰È¿¿≈ƒ»¿»»

Ôn˙Ï ÔeÏÚÈ Ôep‡ LÈ·e ·Ë ÔÈ„≈«ƒƒ≈¬¿«»

:dp˙¯ÈÈ Ôep‡Â dp�z‡ ÔB‰Ïe¿∆¿ƒ«¿ƒ≈¿À«

eÏeËÂמ ÔBÎÏ ei�t˙‡ Ôez‡Â¿«ƒ¿¿ƒ¿¿

:ÛeÒ„ ‡nÈ Á¯‡ ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»…««»¿

Á·�‡מא ÈÏ Ôez¯Ó‡Â Ôez·˙‡Â«¬∆¿«¬«¿ƒ«¿»

da ÁÈ‚�e ˜q� ‡�Á�‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¬«¿»ƒ«¿ƒ«≈

‡�‰Ï‡ ÈÈ ‡�„wÙ Èc ÏÎk ·¯¿̃»¿…ƒ«¿»»¿»¡»»»

d·¯˜ È�Ó ˙È ¯·b ÔezÊ¯ÊÂ¿»∆¿¿«»»≈¿»≈

:‡¯eËÏ ˜qÓÏ Ôe˙È¯LÂ¿»≈¿ƒ«¿»

Ï‡מב ÔB‰Ï ¯Ó‡ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¡«¿»

˙ÈÏ È¯‡ ·¯˜ ÔeÁÈ‚˙ ‡ÏÂ Ôe˜qƒ̇¿¿»¿ƒ¿»¬≈≈

‡ÏÂ ÔBÎÈ�È· ‡È¯L Èz�ÎL¿ƒ¿ƒ»¿»≈≈¿»

:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„˜ Ôe¯·zzƒ»¿√»«¬≈¿»≈

˜ÔezÏaמג ‡ÏÂ ÔBÎnÚ ˙ÈÏlÓe«≈ƒƒ¿¿»«∆¿

ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ Ôez·¯ÒÂ¿»∆¿«¿≈«≈¿»«¿»

:‡¯eËÏ Ôez˜ÏÒe ÔezÚL¯‡Â¿«¿«¿¿∆¿¿»

eËa¯‡מד ·˙Èc ‰‡¯Ó‡ ˜Ù�e¿«¡…»»¿»≈¿»

ÔBÎ˙È eÙ„¯e ÔBÎ˙eÓc˜Ï ‡e‰‰«¿«»¿¿»»¿

é"ùø

�יזרעאל": daŒC¯c(ÂÏ)ל�יד ¯L‡.,��חבר ְְְִִֵַ¬∆»«»ְֶ

יג)��אמר חבר��":(במדבר עד "ו�בא : ְֱֶֶֶַַַָֹ

(ÊÏ)Ûp‡˙‰.:רגז ÌÎÏ(Ó)נתמ�א e�t. ƒ¿««ְִֵֶַֹ¿»∆
לצד אד�� אר� רחב �ר� אתכ� להעביר ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאמר�י

ע��ב: לכ� �גרמ�� קלקל�� לאר�, לי�נס ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָצפ��

ÌÎÏ e�t.,��ס י� לצד ��ד�ר ותלכ� לאח�ריכ� ¿»∆ְְְְֲִֵֵֶַַַַָ

�עיר, הר �ל לדר�מ� �� ה�לכי� �הי� ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ�ה�ד�ר

ה��כ� ע�ה �עיר, להר ס�� י� �י� מפסיק ְְְִִִֵֵַַַַָָָָהיה

מ� �ר�מ� �ל �עיר, הר את �תס�בב� ה�� ְְְְִִֵֶַַַָָלצד

ל�זרח: יד)ל���.e�È‰zÂ(Ó‡)ה�ערב :(במדבר ְֲִַַַָָ«»ƒְ

�אמר��, ה���� זה ה�ק��!" אל ועלינ� ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָ"ה���

�ל�מר 'ה�', ˙eÏÚ(Ó·)נז��נ��:ל��� ‡Ï.לא ְְְְִֵֶַַַ…«¬ֹ

ירידה: א�א לכ�, �הא L‡k¯(Ó„)על�ה ְְֲִִֵֶֶָָָָ«¬∆
ÌÈ¯·c‰ ‰�ÈNÚz.מ�ה ��היא ה�את ה�ב�רה מה «¬∆»«¿…ƒְְִֶַַַַָָֹ

mixacaiying mei qelwpe`

äðéùrz øLàk íëúà eôcøiå íëúàø÷ì¦§©§¤½©¦§§´¤§¤½©«£¤¬©«£¤−Ÿ¨
cääîøç-ãr øérNa íëúà eúkiå íéøái''yx: ©§Ÿ¦®©©§¬¤§¤²§¥¦−©¨§¨«
äîýåýé òîL-àìå ýåýé éðôì ekázå eáLzå©¨ª¬©¦§−¦§¥´§Ÿ̈®§«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ

íëéìà ïéæàä àìå íëì÷ai''yx:åîeáLzå §´Ÿ§¤½§¬Ÿ¤«¡¦−£¥¤«©¥«§¬
ízáLé øLà íéîik íéaø íéîé Lã÷ái''yx: §¨¥−¨¦´©¦®©¨¦−£¤¬§©§¤«

áàøLàk óeñ-íé Cøc äøaãnä òqpå ïôpå©¥¹¤©¦©³©¦§¨̧¨Æ¤´¤©½©«£¤²
íéîé øérN-øä-úà áñpå éìà ýåýé øac¦¤¬§Ÿ̈−¥¨®©¨¬¨¤©¥¦−¨¦¬

íéaøi''yx:ñéùéîçá:øîàì éìà ýåýé øîàiå ©¦«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ
âíëì eðt äfä øää-úà áñ íëì-áø©¨¤¾−Ÿ¤¨¨´©¤®§¬¨¤−
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é"ùø

מתה, מ�ד האד�, �כ�,את נ�געי� ��הי� ה� א� ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

מתי�: ÌÎÏB˜a(Ó‰)מ�ד '‰ ÚÓLŒ‡ÏÂ. ִִֵָ¿…»«¿¿∆
רחמיו מ�ת ע�ית� אכזרי:�ביכ�ל, �א�� ְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָ

(ÂÓ)ÌÈa¯ ÌÈÓÈ L„˜· e·LzÂ.,נה� י"ט «≈¿¿»≈»ƒ«ƒָָ

ה��ע�ת, ��אר י�ב��" א�ר "��מי� ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָ��אמר:

ל"ח הי� וי"טוה� �קד�, ע�� מה� י"ט �נה, ְְְֵֵֵֶָָָָָ

��אמר �מ� לקד�, וחזר� �מטרפי� ה�לכי� ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָֹ�נה

לב) �סדר(במדבר מצאתי �� ��ד�ר", "ויניע� :ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

‰a„n¯‰(‡):(פ"ח)ע�ל� ÚqpÂ ÔÙpÂ.לא א�� ָ«≈∆«ƒ««ƒ¿»»ִֹ

מ� לאר� לי�נס �עיר הר �ר� ע�ברי� הי� ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָחטא�,

לצד הפכ� ��לקל�, �ב�ביל לצפ�נ�, ְְְְְְְִִִִֶַָ�ר�מ�

�עיר, הר �ל לדר�מ� ס�� י� �י� �ה�א ְְִִִֵֵֶֶַַַָה�ד�ר,

ס��, י� �ר� ל�זרח, ה�ערב מ� �ר�מ� אצל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָוהלכ�

יציאת� �ר�מית�ר� �מקצ�ע �ה�א מ�צרי�, ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָ

ה�זרח: לצד ה�לכי� הי� מ�� ÒpÂ·מערבית, ְְְֲִִִִַַַָָָָ«»»

¯ÈÚNŒ¯‰Œ˙‡.עד �ר�מ� מ�אב:�ל e�t(‚)אר� ∆«≈ƒְֶֶַָָ¿
‰�Ùˆ ÌÎÏ.��ה�ר מ� מזרחית לר�ח לכ� ס�ב� »∆»…»ְְִִִֶַַָָָ

ר�ח את ה�לכי� נמצא� ל�פ��, �ניכ� ְְְְִִֵֶֶַַַָָל�פ��,

וז ��אמר�זרחית, יא)ה� מ�זרחֿ(שופטי� "ו�בא : ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָֹ

מ�אב": לאר� Ó‡„(„)�מ� Ìz¯ÓL�Â.�מה� ְֶֶֶֶָ¿ƒ¿«¿∆¿…ַ

:"�� �ת�ר� "אל C¯„Ó(‰)ה�מירה? „Ú ְְִִַַָָָ«ƒ¿«
Ï‚¯ŒÛk.�מדר אפ��אפ�� �ל�מר, רגל, �� «»∆ְְֲֲִִִֶֶַַַ

��א �ארצ� לעב�ר לכ� מר�ה איני הרגל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�ריסת

�� �ריסת י�� ��בא עד א�דה: �מדר� ְְְִִִֶַַַַַָָָֹ�ר��ת.

��אמר ה�יתי�, הר על יד)רגל "ועמד�(זכריה : ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָ

וג�'": ÂNÚÏרגליו ‰M¯È.ע�רה מאברה�, ְְַָ¿À»¿≈»ְֲֵַָָָָ

וקדמני, �קנ�י וקיני, לכ�; �בעה ל�: נת�י ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָֹעממי�

וה��י� לע�ו מה� אחד ו�עיר, �מ�אב ע���, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָה�

א�� �הל� ��כר ל�ט מהלבני על ו�תק למצרי� ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ

�בנ�: ע�א� היא', 'אח�ת� א��� על א�מרי� ְְְֲֲִִִִֶַָָ�הי�
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:ÔezL˙Â ‡tÒÎaזC‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ¿«¿»¿ƒ¿¬≈¿»¡»»

CÏ ˜tÒ C„È „·Ú ÏÎa CÎ¯a≈¿»¿»…«¿»«∆»

ÔÈ„‰ ‡a¯ ‡¯a„ÓÏ CÎ‰Óa Ck¯»̂¿»¿≈¡»¿«¿¿»«»»≈

ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÈ�L ÔÈÚa¯‡ Ô�c¿««¿¿ƒ¿ƒ≈¿»«¿»

:ÌÚcÓ ‡zÚ�Ó ‡Ï CcÚÒa C‰Ï‡¡»»¿«¬»»¿«¿»ƒ»«

·�Èח ‡�eÁ‡ Ì„wÓ ‡�¯·ÚÂ«¬«¿»ƒ√»¬»¿≈

Á¯‡Ó ¯ÈÚNa ÔÈ·˙Èc ÂNÚ≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ≈…«

¯·b ÔÈˆÚÓe ˙ÏÈ‡Ó ‡¯LÈÓ≈¿»≈≈«≈∆¿…»∆

‡¯a„Ó Á¯‡ ‡�¯·ÚÂ ‡�È�t˙‡Â¿ƒ¿¿≈»«¬«¿»…««¿¿»

:·‡BÓ„ט¯eˆ˙ ‡Ï ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ¿»«¬«¿»ƒ»¿

„aÚÓÏ È¯b˙˙ ‡ÏÂ È‡·‡BÓ ÏÚ«»»≈¿»ƒ¿»≈¿∆¿«

CÏ Ôz‡ ‡Ï È¯‡ ·¯˜ ÔB‰nÚƒ¿¿»¬≈»∆≈»

ËBÏ È�·Ï È¯‡ ‡z¯È dÚ¯‡Ó≈«¿≈¿À»¬≈ƒ¿≈

:‡z¯È ˙ÈÁÏ ˙È ˙È·‰ÈיÈ�˙ÓÈ‡ ¿»ƒ»¿»»¿À»≈¿»≈

ÈbÒÂ ·¯ ÌÚ d· e·È˙È ÔÈÓ„˜lÓƒ¿«¿ƒ¿ƒ«««¿«ƒ

:‡i¯a‚k ÛÈw˙ÂיאÈ‡¯ab ¿«ƒ¿ƒ»«»ƒ»»≈

È‡¯a‚k Ôep‡ Û‡ ÔÈ·MÁ˙Óƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»»≈

:È�˙ÓÈ‡ ÔB‰Ï Ô¯˜È È‡·‡BÓe»»≈ƒ¿«¿≈¿»≈

ÔÈÓ„˜lÓיב È‡¯Á e·È˙È ¯ÈÚN·e¿≈ƒ¿ƒ…»≈ƒ¿«¿ƒ

ÔepÈˆLÂ ÔepÎ¯z ÂNÚ È�·e¿≈≈»»≈À¿≈»À

‡Ók ÔB‰È¯˙‡a e·È˙ÈÂ ÔB‰ÈÓ„wÓƒ»»≈ƒƒ¿«¿≈¿»

d˙z¯È ‡Ú¯‡Ï Ï‡¯NÈ „·Ú È„ƒ¬«ƒ¿»≈¿«¿»¿À»≈

é"ùø

(Â)e¯Îz.�וכ מ�ח, נ)ל��� "א�ר(בראשית : ƒ¿ְְֲִֵֶָ

לי", כו)�ריתי למכירה(ר"ה ק�רי� ה�� �כר�י ��� ְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָ

EÎ¯a(Ê)'�ירה': EÈ‰Ï‡ ÈÈ Èk.��כ� לא לפיכ� ִָƒ¿»¡…∆≈«¿ְְִִָֹ

את �כ�ר�) אחרי�: �א��(ספרי� לרא�ת ט�בת�, ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָ

ע�ירי�: עצמכ� הרא� א�א ענ�י�, ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָא��

(Á)¯·ÚpÂ ÔÙpÂ.��להל �ני� הפכנ� צפ��, לצד «≈∆««¬…ְְֲִַַַָָָ

מזרחית: B‚Â'(Ë)ר�ח ¯b˙zŒÏ‡Â.�לה אסר לא ְִִַָ¿«ƒ¿»¿ֶַָָֹ

א�א מ�אב א�ת�מלחמה,על הי� מיראי� אבל ְְְֲִִֶַָָָָָָָָ

�תיב לפיכ� מז�ני�. ��ה� לה� (במדברונראי� ְְְְִִֵֶֶָ�ְְִִִָָ

��ללי�כב) �הי� הע�", מ�ני מ�אב "ו�גר :ְְִִֵֶַָָָָָָ

�ת�ר "ואל נאמר: ע��� �בני אבל א�ת�, ְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָ�ב�זזי�

�ר�י, ��� �רסמה��", ��א א��, צניע�ת ��כר ְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

�� ��ראה ה�כירה �ע�תה �מ� אביה �נ�על ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

ה�דינה:.Ú¯מ�אב: ��(È)'B‚Â ÌÈ�ÙÏ ÌÈÓ‡‰. ָ»ְִֵַָ»≈ƒ¿»ƒ¿
לאברה�, ל� ��ת�י רפאי� אר� ��� סב�ר ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָא�ה

אבל לפני�, �� י�ב� רפאי� �ה� �האמי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָלפי

ל�ט �ני מ�ני ה�ר��י רפאי� א�ת� �י היא, ז� ְְְְִִִִִֵֵַָָֹלא

�ח��: B‚Â'(È‡)וה��ב�י� e·LÁÈ ÌÈ‡Ù¯. ְְְִַַָ¿»ƒ≈»¿¿
ה�קראי� �ענקי� אמי� א�ת� נח�בי� הי� ְְֱֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָרפאי�

מתר��ת: ידיו א�ת�, הר�אה ��ל �� על ְְִִֵֶֶַַָָָָָָרפאי�,

ÌÈÓ‡.�וכ ה�ר��ת, על מ�לת �אימת� �� על ≈ƒֵֵֶַָָ�ְְִֵֶֶַַ

ע�ו: לבני �נת�י� הח�רי�" י�ב� ְְְְִִִִֵֵֵַַָָ"�ב�עיר

(·È)ÌeL¯ÈÈ.ח� �ה� נת�י �ל�מר הוה, ל��� ƒ»ְְִֶֶַַַָָֹֹ

וה�לכי�: א�ת� מ�רי�י� ְְִִִֶָָ�הי�

mixacaiying mei qelwpe`

ízçz eáLiå íäéðtî íeãéîLiå íeLøéé¦«¨À©©§¦Æ¦§¥¤½©¥«§−©§¨®
ïúð-øLà BúMøé õøàì ìàøNé äùr øLàk©«£¤¯¨¨Ÿ́¦§¨¥À§¤̧¤Æ§ª¨½£¤¨©¬

íäì ýåýéi''yx:âéíëì eøárå eî÷ äzr §Ÿ̈−¨¤«©À̈ª²§¦§¬¨¤−
:ãøæ ìçð-úà øárpå ãøæ ìçð-úàãéíéîiäå ¤©´©®̈¤©©«£−Ÿ¤©¬©¨«¤§©¨¦º

eðøár-øLà ãr rðøa Lãwî | eðëìä-øLà£¤¨©´§¦¨¥´©§¥À©©³£¤¨©̧§Æ
ìL ãøæ ìçð-úàíz-ãr äðL äðîLe íéL ¤©´©¤½¤§¦¬§Ÿ¤−¨¨®©¸Ÿ

äðçnä áøwî äîçìnä éLðà øBcä-ìk̈©¹©§¥³©¦§¨¨Æ¦¤´¤©©«£¤½
:íäì ýåýé òaLð øLàkåèýåýé-ãé íâå ©«£¤²¦§©¬§Ÿ̈−¨¤«§©³©§Ÿ̈Æ

ínz ãr äðçnä áøwî ínäì ía äúéäi''yx: ¨´§¨½̈§ª−̈¦¤´¤©©«£¤®©−ª¨«
æèúeîì äîçìnä éLðà-ìk enz-øLàë éäéå©§¦̧©«£¤©¹¨©§¥¯©¦§¨¨²¨−

írä áøwîi''yx:ñæééìà ýåýé øaãéå ¦¤¬¤¨¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¥©¬
øîàìi''yx:çéáàBî ìeáb-úà íBiä øáò äzà ¥«Ÿ©¨̧Ÿ¥¬©²¤§¬−̈
ør-úà:èéíøöz-ìà ïBnr éða ìeî záø÷å ¤¨«§¨«©§À̈µ§¥´©½©§ª¥−

ïBnr-éða õøàî ïzà-àì ék ía øbúz-ìàå§©¦§¨´¨®¦´«ŸÂ¤¥Â¥¤̧¤§¥«©³
äMøé äézúð èBì-éðáì ék äMøé Eìi''yx: §Æ§ª½̈¦¬¦§¥−§©¦¬¨§ª¨«

ë-eáLé íéàôø àåä-óà áLçz íéàôø-õøà¤«¤§¨¦¬¥«¨¥−©¦®§¨¦³¨«§
íénæîæ íäì eàø÷é íéðnräå íéðôì dái''yx: ¨Æ§¨¦½§¨´©Ÿ¦½¦§§¬¨¤−©§ª¦«

àëýåýé íãéîLiå íé÷ðrk íøå áøå ìBãb ír©´¨¬§©²¨−̈©«£¨¦®©©§¦¥³§Ÿ̈Æ
:ízçú eáLiå íLøéiå íäéðtîáëíéáLiä åùr éðáì äNr øLàk ¦§¥¤½©¦«¨ª−©¥«§¬©§¨«©«£¤³¨¨Æ¦§¥´¥½̈Ÿ©«§¦−

:ÔB‰Ï ÈÈ ·‰ÈcיגeÓe˜ ÔÚk ƒ«¿»¿¿«

„¯Ê„ ‡ÏÁ� ˙È ÔBÎÏ e¯·ÚÂ¿ƒ¿¿»«¬»¿»∆

:„¯Ê„ ‡ÏÁ� ˙È ‡�¯·ÚÂ«¬«¿»»«¬»¿»∆

Èb‡‰יד Ì˜¯Ó ‡�Îl‰ Èc ‡iÓBÈÂ¿«»ƒ«∆¿»≈¿«≈»

„¯Ê„ ‡ÏÁ� ˙È ‡�¯·Ú Èc „Ú«ƒ¬«¿»»«¬»¿∆∆

Ïk ÛÒc „Ú ÔÈ�L È�Ó˙Â ÔÈ˙Ïz¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ«¿«»

BbÓ ‡·¯˜ ÈÁÈ‚Ó È¯·b ‡¯c»»À¿≈¿ƒ≈¿»»ƒ

:ÔB‰Ï ÈÈ ÌÈi˜ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»¿

‰Â˙טו ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÁÓ Û‡Â¿«»»ƒ√»¿»¬«

‡˙È¯˘Ó B‚Ó ÔB‰˙eÈˆ˘Ï ÔB‰a¿¿≈»¿ƒ«¿ƒ»

:eÓÈÏ˘„ „ÚטזeÓÈÏL „k ‰Â‰Â «ƒ¿ƒ«¬»«¿ƒ

BbÓ ˙ÓÓÏ ‡·¯˜ ÈÁÈ‚Ó È¯·b Ïk»À¿≈¿ƒ≈¿»»ƒ¿«ƒ

:‡nÚיז:¯ÓÈÓÏ ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓe «»«ƒ¿»ƒƒ¿≈»

ÌeÁzיח ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯·Ú z‡«¿»≈»≈»¿

:˙ÈÁÏ ˙È ·‡BÓיטÏ·˜Ï ·¯˜˙Â »»¿»»¿ƒ¿«»√≈

‡ÏÂ ÔB‰ÈÏÚ ¯eˆ˙ ‡Ï ÔBnÚ È�a¿≈«»¿¬≈¿»

È¯‡ ·¯˜ ÔB‰nÚ „aÚÓÏ È¯b˙ƒ̇¿»≈¿∆¿«ƒ¿¿»¬≈

CÏ ÔBnÚ È�a ‡Ú¯‡Ó Ôz‡ ‡Ï»∆≈≈«¿»¿≈«»

dz·‰È ËBÏ È�·Ï È¯‡ ‡z¯È¿À»¬≈ƒ¿≈¿»ƒ«

:‡z¯Èכ‡·MÁ˙Ó ‡i¯ab ‡Ú¯‡ ¿À»«¿»ƒ»«»ƒ¿«¿»

d· e·È˙È È‡¯ab ‡È‰ Û‡«ƒƒ»»≈¿ƒ«

ÔB‰Ï Ô¯˜ È‡�BnÚÂ ÔÈÓ„˜lÓƒ¿«¿ƒ¿«»≈¿»¿

:È�aLÁכאÛÈw˙Â ÈbÒÂ ·¯ ÌÚ À¿»≈««¿«ƒ¿«ƒ

ÔB‰ÈÓ„wÓ ÈÈ ÔepˆLÂ ‡i¯a‚k¿ƒ»«»¿≈ƒ¿»ƒ√»≈

:ÔB‰È¯˙‡a e·È˙ÈÂ ÔepÎ¯˙Â¿»≈Àƒƒ¿«¿≈

ÂNÚכב È�·Ï „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«ƒ¿≈≈»

é"ùø

(ÂË)Ìa ‰˙È‰.,נה� מ' �ת�� �לה�� למהר »¿»»ְְֵַ�ְָָָ

להתע�ב ע�ד לבניה� יגרמ� ��ד�ר:��א ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹ

(ÊË):'B‚Â enzŒ¯L‡Î È‰ÈÂ(ÊÈ)ÈÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ «¿ƒ«¬∆«¿«¿«≈≈«
'B‚Â.נאמר לא �א� עד ה�ר�לי� מ���ח אבל ¿ְְֱֲִִִֶַַַַַָָֹ

��ל [לל�ד� "ו�אמר" א�א ויד�ר, [ז�] ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�פר�ה

ע�� נתיחד לא נז�פי�, י�ראל �הי� �נה ְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹל"ח

ה�עת, וי��ב �ני� אל �ני� ח�ה �ל��� ְְִִִִִִֶַַַַָָָה���ר

א�א ה�ביאי� על ��רה ה�כינה �אי� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָלל�ד�

י�ראל]: ‰ÓÁÏn‰��ביל ÈL�‡.�ע�רי מ�� ְְִִִֵָ«¿≈«ƒ¿»»ְִִֶֶ

��בא: ה��צאי� ‰ÌBi(ËÈŒÁÈ)�נה ¯·Ú ‰z‡ ְִַַָָָָ«»…≈«
ÔBnÚ È�a ÏeÓ z·¯˜Â 'B‚Â ·‡BÓ Ïe·bŒ˙‡.�מ�א ∆¿»¿¿»«¿»¿≈«ִָ

צפ��: לצד ע��� LÁz·(Î)�אר� ÌÈ‡Ù¯Œı¯‡. ְֶֶֶַַָ∆∆¿»ƒ≈»≈
י�ב� �הרפאי� לפי היא, א� נח�בת רפאי� ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָאר�

לאברה�: ��ת�י היא ז� לא אבל לפני�, ��ְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹ



קמג mixacaiying mei qelwpe`

ízçz eáLiå íäéðtî íeãéîLiå íeLøéé¦«¨À©©§¦Æ¦§¥¤½©¥«§−©§¨®
ïúð-øLà BúMøé õøàì ìàøNé äùr øLàk©«£¤¯¨¨Ÿ́¦§¨¥À§¤̧¤Æ§ª¨½£¤¨©¬

íäì ýåýéi''yx:âéíëì eøárå eî÷ äzr §Ÿ̈−¨¤«©À̈ª²§¦§¬¨¤−
:ãøæ ìçð-úà øárpå ãøæ ìçð-úàãéíéîiäå ¤©´©®̈¤©©«£−Ÿ¤©¬©¨«¤§©¨¦º

eðøár-øLà ãr rðøa Lãwî | eðëìä-øLà£¤¨©´§¦¨¥´©§¥À©©³£¤¨©̧§Æ
ìL ãøæ ìçð-úàíz-ãr äðL äðîLe íéL ¤©´©¤½¤§¦¬§Ÿ¤−¨¨®©¸Ÿ

äðçnä áøwî äîçìnä éLðà øBcä-ìk̈©¹©§¥³©¦§¨¨Æ¦¤´¤©©«£¤½
:íäì ýåýé òaLð øLàkåèýåýé-ãé íâå ©«£¤²¦§©¬§Ÿ̈−¨¤«§©³©§Ÿ̈Æ

ínz ãr äðçnä áøwî ínäì ía äúéäi''yx: ¨´§¨½̈§ª−̈¦¤´¤©©«£¤®©−ª¨«
æèúeîì äîçìnä éLðà-ìk enz-øLàë éäéå©§¦̧©«£¤©¹¨©§¥¯©¦§¨¨²¨−

írä áøwîi''yx:ñæééìà ýåýé øaãéå ¦¤¬¤¨¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¥©¬
øîàìi''yx:çéáàBî ìeáb-úà íBiä øáò äzà ¥«Ÿ©¨̧Ÿ¥¬©²¤§¬−̈
ør-úà:èéíøöz-ìà ïBnr éða ìeî záø÷å ¤¨«§¨«©§À̈µ§¥´©½©§ª¥−

ïBnr-éða õøàî ïzà-àì ék ía øbúz-ìàå§©¦§¨´¨®¦´«ŸÂ¤¥Â¥¤̧¤§¥«©³
äMøé äézúð èBì-éðáì ék äMøé Eìi''yx: §Æ§ª½̈¦¬¦§¥−§©¦¬¨§ª¨«
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CÏ ÔBnÚ È�a ‡Ú¯‡Ó Ôz‡ ‡Ï»∆≈≈«¿»¿≈«»

dz·‰È ËBÏ È�·Ï È¯‡ ‡z¯È¿À»¬≈ƒ¿≈¿»ƒ«

:‡z¯Èכ‡·MÁ˙Ó ‡i¯ab ‡Ú¯‡ ¿À»«¿»ƒ»«»ƒ¿«¿»

d· e·È˙È È‡¯ab ‡È‰ Û‡«ƒƒ»»≈¿ƒ«

ÔB‰Ï Ô¯˜ È‡�BnÚÂ ÔÈÓ„˜lÓƒ¿«¿ƒ¿«»≈¿»¿

:È�aLÁכאÛÈw˙Â ÈbÒÂ ·¯ ÌÚ À¿»≈««¿«ƒ¿«ƒ

ÔB‰ÈÓ„wÓ ÈÈ ÔepˆLÂ ‡i¯a‚k¿ƒ»«»¿≈ƒ¿»ƒ√»≈

:ÔB‰È¯˙‡a e·È˙ÈÂ ÔepÎ¯˙Â¿»≈Àƒƒ¿«¿≈

ÂNÚכב È�·Ï „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«ƒ¿≈≈»

é"ùø

(ÂË)Ìa ‰˙È‰.,נה� מ' �ת�� �לה�� למהר »¿»»ְְֵַ�ְָָָ

להתע�ב ע�ד לבניה� יגרמ� ��ד�ר:��א ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹ

(ÊË):'B‚Â enzŒ¯L‡Î È‰ÈÂ(ÊÈ)ÈÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ «¿ƒ«¬∆«¿«¿«≈≈«
'B‚Â.נאמר לא �א� עד ה�ר�לי� מ���ח אבל ¿ְְֱֲִִִֶַַַַַָָֹ

��ל [לל�ד� "ו�אמר" א�א ויד�ר, [ז�] ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�פר�ה

ע�� נתיחד לא נז�פי�, י�ראל �הי� �נה ְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹל"ח

ה�עת, וי��ב �ני� אל �ני� ח�ה �ל��� ְְִִִִִִֶַַַַָָָה���ר

א�א ה�ביאי� על ��רה ה�כינה �אי� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָלל�ד�

י�ראל]: ‰ÓÁÏn‰��ביל ÈL�‡.�ע�רי מ�� ְְִִִֵָ«¿≈«ƒ¿»»ְִִֶֶ

��בא: ה��צאי� ‰ÌBi(ËÈŒÁÈ)�נה ¯·Ú ‰z‡ ְִַַָָָָ«»…≈«
ÔBnÚ È�a ÏeÓ z·¯˜Â 'B‚Â ·‡BÓ Ïe·bŒ˙‡.�מ�א ∆¿»¿¿»«¿»¿≈«ִָ

צפ��: לצד ע��� LÁz·(Î)�אר� ÌÈ‡Ù¯Œı¯‡. ְֶֶֶַַָ∆∆¿»ƒ≈»≈
י�ב� �הרפאי� לפי היא, א� נח�בת רפאי� ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָאר�

לאברה�: ��ת�י היא ז� לא אבל לפני�, ��ְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹ



mixacaiyingקמד meiqelwpe`

íäéðtî éøçä-úà ãéîLä øLà øérNa§¥¦®£¤̧¦§¦³¤©«Ÿ¦Æ¦§¥¤½
:äfä íBiä ãr ízçú eáLiå íLøéiå©¦«¨ªÆ©¥«§´©§½̈©−©¬©¤«

âëíéøzôk äfr-ãr íéøöça íéáLiä íéeräå§¨«©¦²©«§¦¬©«£¥¦−©©¨®©§Ÿ¦Æ
ízçú eáLiå íãéîLä øzôkî íéàöiäi''yx: ©«Ÿ§¦´¦©§½Ÿ¦§¦ª−©¥«§¬©§¨«

ãëézúð äàø ïðøà ìçð-úà eøárå eòq eîe÷́§À§¦§»¤©´©©§Ÿ¼§¥´¨©´¦
-úàå éøîàä ïBaLç-Cìî ïçéñ-úà EãéáÂ§¨«§Â¤¦¸Ÿ¤«¤¤§¯¨«¡Ÿ¦²§¤

:äîçìî Ba øbúäå Lø ìçä BöøàäëíBiä ©§−¨¥´¨®§¦§¨¬−¦§¨¨«©´
íénrä éðt-ìr Eúàøéå Ecçt úz ìçà äfä©¤À¨¥Æ¥³©§§Æ§¦§¨´§½©§¥Æ¨«©¦½
eæâøå ErîL ïeòîLé øLà íéîMä-ìk úçz©−©¨©¨¨®¦£¤³¦§§Æ¦§£½§¨«§¬

éðtî eìçåEi''yx:åëøaãnî íéëàìî çìLàå §¨−¦¨¤«¨«¤§©³©§¨¦Æ¦¦§©´
íBìL éøác ïBaLç Cìî ïBçéñ-ìà úBîã÷§¥½¤¦−¤´¤¤§®¦§¥¬¨−

øîàìi''yx:æëCøca Cøca Eöøàá äøarà ¥«Ÿ¤§§¨´§©§¤½©¤¬¤©¤−¤
:ìåàîNe ïéîé øeñà àì Cìàçëóñka ìëà ¥¥®¬Ÿ¨−¨¦¬§«Ÿ´Ÿ¤©¤³¤

éì-ïzz óñka íéîe ézìëàå éðøaLz©§¦¥¸¦Æ§¨©½§¦©²¦©¤¬¤¦¤¦−
:éìâøá äøarà ÷ø éúéúLåèëéì-eNr øLàk §¨¦®¦©−¤§§¨¬§©§¨«©«£¤̧¨«¦¹

íéáLiä íéáàBnäå øérNa íéáLiä åùr éða§¥´¥À̈Ÿ©«§¦Æ§¥¦½§©´¨¦½©«§¦−
õøàä-ìà ïcøiä-úà øárà-øLà ãr øra§®̈©³£¤«¤«¡ŸÆ¤©©§¥½¤¨¾̈¤

È‡¯BÁ ˙È ÈˆL Èc ¯ÈÚNa ÔÈ·˙Èc¿»¿ƒ¿≈ƒƒ≈ƒ»»≈

¯˙Â ÔB‰ÈÓ„wÓe·È˙ÈÂ ÔepÎ ƒ√»≈¿»≈Àƒƒ

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ÔB‰È¯˙‡·¿«¿≈«»»≈

fÚ‰כג „Ú ÁÈÙ„a ÔÈ·˙Èc È‡eÚÂ¿«»≈¿»¿ƒƒ¿ƒ«««»

‡i˜ËetwÓ e˜Ù�c È‡˜Ëet«̃¿»≈ƒ¿»ƒ«¿«»

:ÔB‰È¯˙‡· e·È˙ÈÂ ÔepˆL≈Àƒƒ¿«¿≈

�ÏÁ‡כד ˙È e¯·ÚÂ eÏeË eÓe˜¿ƒ»»«¬»

ÔÁÈÒ ˙È C„Èa ˙È¯ÒÓ„ ÈÊÁ Ô�¯‡„¿«¿…¬≈ƒ¿»ƒƒ»»ƒ…

˙ÈÂ ‰‡¯Ó‡ ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ«¿»¿∆¿¡…»»¿»

È¯b˙‡Â d˙eÎ¯˙Ï È¯L dÚ¯‡«¿≈¿≈¿»»≈¿ƒ¿»≈

:‡·¯˜ dnÚ „aÚÓÏכה‡ÓBÈ ¿∆¿«ƒ≈¿»»»

CzÏÁ„Â CzÚÊ ÔzÓÏ È¯L‡ ÔÈ„‰»≈¡»≈¿ƒ«À¿»¿««¿»

Ïk ˙BÁ˙ Èc ‡iÓÓÚ Èt‡ ÏÚ««≈«¿«»ƒ¿»

ÔeÚeÊÈÂ CÚÓL ÔeÚÓLÈ Èc ‡iÓL¿«»ƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ

:CÓ„˜ ÔÓ ÔeÏÁ„ÈÂכו˙ÈÁÏLe ¿ƒ¿¬ƒ√»»¿»ƒ

˙ÂÏ ˙BÓ„˜„ ‡¯a„nÓ ÔÈcbÊ‡ƒ¿«ƒƒ«¿¿»ƒ¿≈¿»

ÈÓb˙t ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒƒ«¿»¿∆¿ƒ¿»≈

:¯ÓÈÓÏ ‡ÓÏLכזCÚ¯‡a ¯·Ú‡ ¿»»¿≈»≈ƒ«¿«¿»

ÈËÒ‡ ‡Ï ÏÊ‡ ‡Á¯‡a ‡Á¯‡a¿»¿»¿»¿»≈≈»∆¿≈

:‡Ï‡ÓNe ‡�ÈnÈכח‡¯e·Ú «ƒ»¿»»ƒ»

‡iÓe ÏeÎÈ‡Â ÈÏ ÔaÊz ‡tÒÎ·¿«¿»¿«∆ƒ¿≈«»

„BÁÏ ÈzL‡Â ÈÏ Ôzz ‡tÒÎa¿«¿»ƒ∆ƒ¿∆¿≈¿

:ÈÏ‚¯a ¯·Ú‡כטe„·Ú È„ ‡Ók ≈ƒ«¿«¿»¿»ƒ¬»

¯ÈÚNa ÔÈ·˙Èc ÂNÚ È�a ÈÏƒ¿≈≈»¿»¿ƒ¿≈ƒ

é"ùø

(‚Î)'B‚Â ÌÈ¯ˆÁa ÌÈ·Li‰ ÌÈeÚ‰Â.(ס (חולי� ¿»«ƒ«…¿ƒ«¬≈ƒ¿
�ספר נח�בי� ה� �ע�ה� ה�, מ�ל��י� ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָע�י�

�ל��י�:(יג)יה��ע סרני "חמ�ת ��אמר: , ְ�ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַ

והעקר�ני ה��י, והא�קל�ני, והא���די, ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָהע�תי,

����ע ה�ב�עה �מ�ני אברה�והע�י�". ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

מ�ד�, ארצ� לה�ציא י�ראל יכל� לא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלאבימל�,

�ח��, וי�ב� וה�מיד�� �פ��רי� עליה� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָוהבאתי

מ�ד�: לקח�� מ�רי� א�� Áz˙(Î‰)ועכ�ו, ְְֶַַָ�ְְִִַָָָָ««
ÌÈÓM‰ŒÏk.(כה וע"ז כ ח(תענית �עמדה �הל�ד »«»»ƒְִֵֶַָָָ

סיח��) אחרי�: (ספרי� ע�ג מלחמת �י�� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָֹלמ�ה

ה�מי�: �ל �חת ה�בר a„nÓ¯(ÂÎ)ונ�דע ְִַַַַַַָָָָƒƒ¿«

˙BÓ„˜.��ה�ק צ�ני ��א �י על לסיח��א� לקרא ¿≈ְְִִִִִֶַַַַָֹֹ

��דמה ה��רה מ� סיני, מ�ד�ר למד�י ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָל�ל��,

לי�ראל, ל�נ� ה�א �ר�� ה�ד�� ���א ְְְְִִֵֶַָָָָָָָלע�ל�:

��א לפניו וגל�י וי�מעאל, ע�ו על א�ת� ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹח�ר

אני א� ��ל��, לה� �תח כ� �י על וא� ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָיק�ל�ה,

מ�ד�ר אחר: �בר �ל��. �דברי סיח�� את ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָק�מ�י

היית יכל לע�ל�. ��דמ� למד�י מ�� ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹקדמ�ת,

א�א ה�צר�י�, את ול�ר� אחד �רק ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹל�לח

את "��ח לאמר: �רעה אל ה�ד�ר מ� ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹ�לח�ני

�מת��: ÂNÚ(ËÎ)ע�י!" È�a ÈÏŒeNÚ ¯L‡k. ְִַָ«¬∆»ƒ¿≈≈»
לעני� א�א �ארצ�, לעבר לעני� אכללא מכר ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

mixacaiyy mei qelwpe`

eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLài''yx:ìäáà àìå £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«§´Ÿ¨À̈
ýåýé äL÷ä-ék Ba eðøárä ïBaLç Cìî ïçéñ¦ŸÆ¤´¤¤§½©«£¦¥−®¦«¦§¨Á§Ÿ̈¸

éäìàBzz ïrîì Bááì-úà õnàå Bçeø-úà E ¡Ÿ¤¹¤À§¦¥Æ¤§¨½§©²©¦¬
:äfä íBik Eãéáñéùùàìéìà ýåýé øîàiå §¨«§−©¬©¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½

éðôì úz éúlçä äàøBöøà-úàå ïçéñ-úà E §¥À©«¦¸Ÿ¦Æ¥´§¨¤½¤¦−Ÿ§¤©§®
Böøà-úà úLøì Lø ìçäi''yx:áìïçéñ àöiå ¨¥´½̈¨¤−¤¤©§«©¥¥Á¦¸Ÿ

äöäé äîçìnì Bnr-ìëå àeä eðúàø÷ìi''yx: ¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈¨«§¨
âìpå eðéðôì eðéäìà ýåýé eäðziåBúà C ©¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥®©©¬Ÿ²

áéúëåðá-úàåéø÷Bnr-ìk-úàå åéða-úàåi''yx: §¤¨−̈§¤¨©«
ãìíøçpå àåää úra åéør-ìk-úà ãkìpå©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½©©«£¥Æ

eðøàLä àì óhäå íéLpäå íúî øér-ìk-úà¤¨¦´§¦½§©¨¦−§©¨®¬Ÿ¦§©−§
ãéøNi''yx:äìäîäaä ÷øììLe eðì eðææa ¨¦«©¬©§¥−̈¨©§́¨®§©¬

:eðãëì øLà íéøräåì-ìr øLà ørørî ¤«¨¦−£¤¬¨¨«§¥«£Ÿ¥¿£¤Á©
-ãrå ìçpa øLà øéräå ïðøà ìçð-úôN§©©̧©©§¹Ÿ§¨¦̧£¤³©©̧©Æ§©
epnî äáâù øLà äéø÷ äúéä àì ãrìbä©¦§½̈³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬¨«Ÿ§−̈¦¤®

:eðéðôì eðéäìà ýåýé ïúð ìkä-úàæì÷ø ¤©¾Ÿ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥«©²
÷aé ìçð ãé-ìk záø÷ àì ïBnr-éða õøà-ìà¤¤¬¤§¥«©−´Ÿ¨¨®§¨¨©º©³©©ŸÆ

eðéäìà ýåýé äeö-øLà ìëå øää éøråi''yx: §¨¥´¨½̈§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

„Ú ˙ÈÁÏa ÔÈ·˙Èc È‡·‡BÓe»»≈¿»¿ƒƒ¿»»«

ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ‡�c¯È ˙È ¯·Ú‡c¿≈ƒ«»«¿¿»¿«¿»«¿»

:‡�Ï ·‰È ‡�‰Ï‡לÈ·‡ ‡ÏÂ ¡»»»»≈¿»¿»»≈

‡�˜aLÓÏ ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒƒ…«¿»¿∆¿¿ƒ¿¿»»

ÈÈ ÈL˜‡ È¯‡ dÓeÁ˙a ¯aÚÓÏ¿≈¿«ƒ¿≈¬≈«¿≈¿»

daÏ ˙È ÛÈw˙Â dÁe¯ ˙È C‰Ï‡¡»»»≈¿«ƒ»ƒ≈

‡ÓBÈk C„Èa d¯ÒÓÓÏ ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ»¿»

:ÔÈ„‰לאÈ˙È¯L ÈÊÁ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â »≈«¬«¿»ƒ¬≈»≈ƒ

dÚ¯‡ ˙ÈÂ ÔÁÈÒ ˙È CÓ„˜ ¯ÒÓÓÏ¿ƒ¿«√»»»ƒ…¿»«¿≈

:dÚ¯‡ ˙È ˙¯ÈÓÏ d˙eÎ¯˙Ï È¯L¿≈¿»»≈¿≈«»«¿≈

‰e‡לב ‡�˙eÓc˜Ï ÔÁÈÒ ˜Ù�e¿«ƒ…¿«»»»

:ı‰ÈÏ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï dnÚ ÏÎÂ¿»«≈«¬»»¿»»¿»«

Èלג d¯ÒÓe‡�Ó„˜ ‡�‰Ï‡ È »¿≈¿»¡»»»√»»»

Ïk ˙ÈÂ È‰B�a ˙ÈÂ d˙È ‡�ÁÓe¿≈»»≈¿»¿ƒ¿»»

:dnÚלדÈ‰BÂ¯˜ Ïk ˙È ‡�L·Îe «≈¿«¿»»»ƒ¿ƒ

ÈÂ¯˜ Ïk ˙È ‡�¯n‚Â ‡È‰‰ ‡�cÚa¿ƒ»»«ƒ¿««¿»»»ƒ¿≈

‡Ï ‡ÏÙËÂ ‡iL�e ‡i¯·‚À¿«»¿«»¿«¿»»

:·ÊLÓ ‡�¯‡L‡לה„BÁÏ «¿«¿»¿≈≈¿

Èc ‡iÂ¯˜ È„ÚÂ ‡�Ï ‡�fa ‡¯ÈÚa¿ƒ»«»»»»«¬ƒƒ¿«»ƒ

:‡�L·ÎלוÛÈk ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ ¿«¿»≈¬…≈ƒ«≈

‡ÏÁ�· È„ ‡z¯˜Â Ô�¯‡„ ‡ÏÁ�«¬»¿«¿…¿«¿»ƒ¿«¬»

Èc ‡z¯˜ ˙Â‰ ‡Ï „ÚÏb „ÚÂ¿«ƒ¿»»¬««¿»ƒ

ÈÈ ¯ÒÓ ‡Ïk ˙È ‡�pÓ ˙Ù˜¿̇≈«ƒ»»»…»¿«¿»

:‡�Ó„˜ ‡�‰Ï‡לז‡Ú¯‡Ï „BÁÏ ¡»»»√»»»¿¿«¿»

ÛÈk Ïk ‡z·¯˜ ‡Ï ÔBnÚ È�·¿≈«»»∆¿»»≈

Èc ÏÎÂ ‡¯eË ÈÂ¯˜Â ‡˜·eÈ ‡ÏÁ�«¬»¿»¿ƒ¿≈»¿…ƒ

é"ùø

‰Ôc¯i�מי�: ˙‡ ¯·Ú‡Œ¯L‡ „Ú.על מ�סב ִַ«¬∆∆¡…∆««¿≈ַָ

ב EÈ�ÙÏ(Ï‡)ארצ�":"אע�רה ˙z È˙lÁ‰. ְְְְֶֶַָ«ƒ…ƒ≈¿»∆
�ל רגליו �חת מעלה �ל אמ�ר�י� �ל �ר ְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָ�פה

צ�אר�: על והדריכ� ÔÁÈÒ(Ï·)מ�ה, ‡ˆiÂ.לא ְְִִֶַַָֹ«≈≈ƒ…ֹ

לעזר ע�ג ��ביל צריכי��לח הי� ��א לל�ד� ל�, ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֹ

לזה: ��.ÂÈ�aŒ˙‡Â(Ï‚)זה ל� �היה �תיב, �נ� ֶֶָ¿∆»»ְְִֵֶָָ

�מ�ת�: סיח��.Ì˙Ó(Ï„)���ר �ב�ת אנ�י�, ְִ¿ƒְֲִִִַָ

חביבה �היתה ��ה, ל��� לנ�", "�זזנ� ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָנאמר:

�בר ע�ג לב�ת �כ��א� ל�, אי� �ב�זזי� ְְְְֲִִִֵֶֶַָָעליה�,

�עיניה� �ז�יה והיתה �מלאי�, �בעי� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָהי�

�י נטל� ולא �בגדי�, �המה �מ�ליכי� ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹ�מקרעי�

ל��� לנ�", "���נ� נאמר: לכ� וזהב, �ס� ְְְֱִֶֶֶַַָָָָא�

�פר�ת ��פרי נדר� �� כה)��י��, "ו��ב(במדבר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

���י�": aÈ˜(ÊÏ)י�ראל ÏÁ� „ÈŒÏk.אצל �ל ְִִִֵַָ»««««…ֵֶָ



קמה mixacaiyy mei qelwpe`

eðì ïúð eðéäìà ýåýé-øLài''yx:ìäáà àìå £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−Ÿ¥¬¨«§´Ÿ¨À̈
ýåýé äL÷ä-ék Ba eðøárä ïBaLç Cìî ïçéñ¦ŸÆ¤´¤¤§½©«£¦¥−®¦«¦§¨Á§Ÿ̈¸

éäìàBzz ïrîì Bááì-úà õnàå Bçeø-úà E ¡Ÿ¤¹¤À§¦¥Æ¤§¨½§©²©¦¬
:äfä íBik Eãéáñéùùàìéìà ýåýé øîàiå §¨«§−©¬©¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½

éðôì úz éúlçä äàøBöøà-úàå ïçéñ-úà E §¥À©«¦¸Ÿ¦Æ¥´§¨¤½¤¦−Ÿ§¤©§®
Böøà-úà úLøì Lø ìçäi''yx:áìïçéñ àöiå ¨¥´½̈¨¤−¤¤©§«©¥¥Á¦¸Ÿ

äöäé äîçìnì Bnr-ìëå àeä eðúàø÷ìi''yx: ¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈¨«§¨
âìpå eðéðôì eðéäìà ýåýé eäðziåBúà C ©¦§¥²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥®©©¬Ÿ²

áéúëåðá-úàåéø÷Bnr-ìk-úàå åéða-úàåi''yx: §¤¨−̈§¤¨©«
ãìíøçpå àåää úra åéør-ìk-úà ãkìpå©¦§³Ÿ¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½©©«£¥Æ

eðøàLä àì óhäå íéLpäå íúî øér-ìk-úà¤¨¦´§¦½§©¨¦−§©¨®¬Ÿ¦§©−§
ãéøNi''yx:äìäîäaä ÷øììLe eðì eðææa ¨¦«©¬©§¥−̈¨©§́¨®§©¬

:eðãëì øLà íéøräåì-ìr øLà ørørî ¤«¨¦−£¤¬¨¨«§¥«£Ÿ¥¿£¤Á©
-ãrå ìçpa øLà øéräå ïðøà ìçð-úôN§©©̧©©§¹Ÿ§¨¦̧£¤³©©̧©Æ§©
epnî äáâù øLà äéø÷ äúéä àì ãrìbä©¦§½̈³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈£¤¬¨«Ÿ§−̈¦¤®

:eðéðôì eðéäìà ýåýé ïúð ìkä-úàæì÷ø ¤©¾Ÿ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥−§¨¥«©²
÷aé ìçð ãé-ìk záø÷ àì ïBnr-éða õøà-ìà¤¤¬¤§¥«©−´Ÿ¨¨®§¨¨©º©³©©ŸÆ

eðéäìà ýåýé äeö-øLà ìëå øää éøråi''yx: §¨¥´¨½̈§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

„Ú ˙ÈÁÏa ÔÈ·˙Èc È‡·‡BÓe»»≈¿»¿ƒƒ¿»»«

ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ‡�c¯È ˙È ¯·Ú‡c¿≈ƒ«»«¿¿»¿«¿»«¿»

:‡�Ï ·‰È ‡�‰Ï‡לÈ·‡ ‡ÏÂ ¡»»»»≈¿»¿»»≈

‡�˜aLÓÏ ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒƒ…«¿»¿∆¿¿ƒ¿¿»»

ÈÈ ÈL˜‡ È¯‡ dÓeÁ˙a ¯aÚÓÏ¿≈¿«ƒ¿≈¬≈«¿≈¿»

daÏ ˙È ÛÈw˙Â dÁe¯ ˙È C‰Ï‡¡»»»≈¿«ƒ»ƒ≈

‡ÓBÈk C„Èa d¯ÒÓÓÏ ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ»¿»

:ÔÈ„‰לאÈ˙È¯L ÈÊÁ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â »≈«¬«¿»ƒ¬≈»≈ƒ

dÚ¯‡ ˙ÈÂ ÔÁÈÒ ˙È CÓ„˜ ¯ÒÓÓÏ¿ƒ¿«√»»»ƒ…¿»«¿≈

:dÚ¯‡ ˙È ˙¯ÈÓÏ d˙eÎ¯˙Ï È¯L¿≈¿»»≈¿≈«»«¿≈

‰e‡לב ‡�˙eÓc˜Ï ÔÁÈÒ ˜Ù�e¿«ƒ…¿«»»»

:ı‰ÈÏ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï dnÚ ÏÎÂ¿»«≈«¬»»¿»»¿»«

Èלג d¯ÒÓe‡�Ó„˜ ‡�‰Ï‡ È »¿≈¿»¡»»»√»»»

Ïk ˙ÈÂ È‰B�a ˙ÈÂ d˙È ‡�ÁÓe¿≈»»≈¿»¿ƒ¿»»

:dnÚלדÈ‰BÂ¯˜ Ïk ˙È ‡�L·Îe «≈¿«¿»»»ƒ¿ƒ

ÈÂ¯˜ Ïk ˙È ‡�¯n‚Â ‡È‰‰ ‡�cÚa¿ƒ»»«ƒ¿««¿»»»ƒ¿≈

‡Ï ‡ÏÙËÂ ‡iL�e ‡i¯·‚À¿«»¿«»¿«¿»»

:·ÊLÓ ‡�¯‡L‡לה„BÁÏ «¿«¿»¿≈≈¿

Èc ‡iÂ¯˜ È„ÚÂ ‡�Ï ‡�fa ‡¯ÈÚa¿ƒ»«»»»»«¬ƒƒ¿«»ƒ

:‡�L·ÎלוÛÈk ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ ¿«¿»≈¬…≈ƒ«≈

‡ÏÁ�· È„ ‡z¯˜Â Ô�¯‡„ ‡ÏÁ�«¬»¿«¿…¿«¿»ƒ¿«¬»

Èc ‡z¯˜ ˙Â‰ ‡Ï „ÚÏb „ÚÂ¿«ƒ¿»»¬««¿»ƒ

ÈÈ ¯ÒÓ ‡Ïk ˙È ‡�pÓ ˙Ù˜¿̇≈«ƒ»»»…»¿«¿»

:‡�Ó„˜ ‡�‰Ï‡לז‡Ú¯‡Ï „BÁÏ ¡»»»√»»»¿¿«¿»

ÛÈk Ïk ‡z·¯˜ ‡Ï ÔBnÚ È�·¿≈«»»∆¿»»≈

Èc ÏÎÂ ‡¯eË ÈÂ¯˜Â ‡˜·eÈ ‡ÏÁ�«¬»¿»¿ƒ¿≈»¿…ƒ

é"ùø

‰Ôc¯i�מי�: ˙‡ ¯·Ú‡Œ¯L‡ „Ú.על מ�סב ִַ«¬∆∆¡…∆««¿≈ַָ

ב EÈ�ÙÏ(Ï‡)ארצ�":"אע�רה ˙z È˙lÁ‰. ְְְְֶֶַָ«ƒ…ƒ≈¿»∆
�ל רגליו �חת מעלה �ל אמ�ר�י� �ל �ר ְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָ�פה

צ�אר�: על והדריכ� ÔÁÈÒ(Ï·)מ�ה, ‡ˆiÂ.לא ְְִִֶַַָֹ«≈≈ƒ…ֹ

לעזר ע�ג ��ביל צריכי��לח הי� ��א לל�ד� ל�, ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֹ

לזה: ��.ÂÈ�aŒ˙‡Â(Ï‚)זה ל� �היה �תיב, �נ� ֶֶָ¿∆»»ְְִֵֶָָ

�מ�ת�: סיח��.Ì˙Ó(Ï„)���ר �ב�ת אנ�י�, ְִ¿ƒְֲִִִַָ

חביבה �היתה ��ה, ל��� לנ�", "�זזנ� ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָנאמר:

�בר ע�ג לב�ת �כ��א� ל�, אי� �ב�זזי� ְְְְֲִִִֵֶֶַָָעליה�,

�עיניה� �ז�יה והיתה �מלאי�, �בעי� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָהי�

�י נטל� ולא �בגדי�, �המה �מ�ליכי� ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָֹ�מקרעי�

ל��� לנ�", "���נ� נאמר: לכ� וזהב, �ס� ְְְֱִֶֶֶַַָָָָא�

�פר�ת ��פרי נדר� �� כה)��י��, "ו��ב(במדבר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

���י�": aÈ˜(ÊÏ)י�ראל ÏÁ� „ÈŒÏk.אצל �ל ְִִִֵַָ»««««…ֵֶָ



mixacbiyyקמו meiqelwpe`

âà-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc ìrpå ïôpå©¥´¤©©½©¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤
äîçìnì Bnr-ìëå àeä eðúàø÷ì ïLaä©¨¨̧¦§¨¥¹¯§¨©²©¦§¨−̈

érøãài''yx:áBúà àøéz-ìà éìà ýåýé øîàiå ¤§¤«¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¥©Æ©¦¨´Ÿ½
Böøà-úàå Bnr-ìk-úàå Búà ézúð Eãéá ék¦´§¨«§º¨©¯¦Ÿ²§¤¨©−§¤©§®
éøîàä Cìî ïçéñì úéùr øLàk Bl úéùrå§¨¦´Ÿ¨½©«£¤´¨¦ÀŸ¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½

ïBaLça áLBé øLài''yx:âeðéäìà ýåýé ïziå £¤¬¥−§¤§«©¦¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¥¹
Bnr-ìk-úàå ïLaä-Cìî âBò-úà íb eðãéa§¨¥À©²¤¬¤«¤©¨−̈§¤¨©®

:ãéøN Bì-øéàLä ézìa-ãr eäkpåããkìpå ©©¥¾©¦§¦¬¦§¦«−¨¦«©¦§³Ÿ
äéø÷ äúéä àì àåää úra åéør-ìk-úà¤¨¨¨Æ¨¥´©¦½³Ÿ¨«§¨Æ¦§½̈
ìáç-ìk øér íéML ízàî eðç÷ì-àì øLà£¤¬«Ÿ¨©−§¥«¦¨®¦¦¬¦Æ¨¤´¤

ïLaa âBò úëìîî ábøài''yx:äíéør älà-ìk ©§½Ÿ©§¤¬¤−©¨¨«¨¥¹¤¨¦¯
éørî ãáì çéøáe íéúìc ääáâ äîBç úøöa§ª²Ÿ¨¬§Ÿ−̈§¨©´¦§¦®©§©²¥«¨¥¬

ãàî äaøä éæøtäi''yx:åøLàk íúBà íøçpå ©§¨¦−©§¥¬§«Ÿ©©«£¥´½̈©«£¤´
øér-ìk íøçä ïBaLç Cìî ïçéñì eðéùr̈¦½Ÿ§¦−Ÿ¤´¤¤§®©«£¥Æ¨¦´

óhäå íéLpä íúîi''yx:æìLe äîäaä-ìëåì §¦½©¨¦−§©¨«§¨©§¥¨²§©¬
:eðì eðBfa íéøräç-úà àåää úra çwpå ¤«¨¦−©¬¨«©¦©º¨¥³©¦Æ¤

øára øLà éøîàä éëìî éðL ãiî õøàä̈½̈¤¦©À§¥Æ©§¥´¨«¡Ÿ¦½£¤−§¥´¤
ïBîøç øä-ãr ïðøà ìçpî ïcøiäi''yx: ©©§¥®¦©¬©©§−Ÿ©©¬¤§«

è-eàø÷é éøîàäå ïéøN ïBîøçì eàø÷é íéðãéö¦«Ÿ¦²¦§§¬§¤§−¦§®Ÿ§¨´¡Ÿ¦½¦§§

:‡�‰Ï‡ ÈÈ „ÈwÙא‡�È�t˙‡Â «ƒ¿»¡»»»¿ƒ¿¿≈»

‚BÚ ˜Ù�e Ô�˙Óc Á¯‡ ‡�˜ÏÒe¿∆¿»…«¿«¿»¿«

‡e‰ ‡�˙eÓc˜Ï Ô�˙Óc ‡kÏÓ«¿»¿«¿»¿«»»»

:ÈÚ¯„‡ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï dnÚ ÏÎÂ¿»«≈«¬»»¿»»∆¿∆ƒ

‡¯Èב d˙È ÏÁ„˙ ‡Ï ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ»ƒ¿«»≈¬≈

dnÚ Ïk ˙ÈÂ d˙È ˙È¯ÒÓ C„È·ƒ»¿»ƒ»≈¿»»«≈

È„ ‡Ók dÏ „aÚ˙Â dÚ¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿≈¿«¿∆≈¿»ƒ

‰‡¯Ó‡„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒÏ ‡z„·Ú¬«¿»¿ƒ…«¿»∆¡…»»

:ÔBaLÁa ·˙È ÈcגÈÈ ¯ÒÓe ƒ»≈¿∆¿¿«¿»

‡kÏÓ ‚BÚ ˙È Û‡ ‡�„Èa ‡�‰Ï‡¡»»»ƒ»»«»«¿»

„Ú È‰BpÁÓe dnÚ Ïk ˙ÈÂ Ô�˙Ó„¿«¿»¿»»«≈¿ƒƒ«

:·ÊLÓ dÏ ¯‡zL‡ ‡Ïc¿»ƒ¿»«≈¿≈≈

cÚa�‡ד È‰BÂ¯˜ Ïk ˙È ‡�L·Îe¿«¿»»»ƒ¿ƒ¿ƒ»»

‡Ï Èc ‡z¯˜ ˙Â‰ ‡Ï ‡È‰‰«ƒ»¬««¿»ƒ»

˙Èa Ïk ÔÈÂ¯˜ ÔÈzL ÔB‰pÓ ‡�·Ò�¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»≈

‚BÚ„ ‡˙ÂkÏÓ ‡�BÎ¯Ë CÏt»»¿»»«¿¿»»¿

:Ô�˙ÓaהÔÎÈ¯k ÔÈÂ¯˜ ÔÈl‡ Ïk ¿«¿»»ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ«

ÔÈLc Ô‰ÏÈc Ì¯ ¯eL ÔÙwÓ«¿»»ƒ¿∆»ƒ

ÈbÒ ‡iÁˆt ÈÂ¯wÓ ¯a ÔÈ¯aÚÂ¿«¿ƒ«ƒƒ¿≈«¿«»«ƒ

:‡„ÁÏוÈ„ ‡Ók ÔB‰˙È ‡�¯n‚Â «¬»¿««¿»»¿¿»ƒ

ÔBaLÁ„ ‡kÏÓ ÔÁÈÒÏ ‡�„·Ú¬«¿»¿ƒ…«¿»¿∆¿

‡iL� ‡i¯·‚ ÈÂ¯˜ Ïk ¯Ób««»ƒ¿≈À¿«»¿«»

:‡ÏÙËÂזÈ„ÚÂ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ ¿«¿»¿»¿ƒ»«¬ƒ

‡iÂ¯˜:‡�Ï ‡�faח‡�·Ò�e ƒ¿«»«»»»»¿ƒ¿»

‡„iÓ ‡Ú¯‡ ˙È ‡È‰‰ ‡�cÚa¿ƒ»»«ƒ»«¿»ƒ»»

‡¯·Úa Èc ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ ÔÈ¯z¿≈«¿≈¡…»»ƒ¿ƒ¿»

‡¯eË „Ú Ô�¯‡„ ‡ÏÁpÓ ‡�c¯È„¿«¿¿»ƒ«¬»¿«¿…«»

:ÔBÓ¯Á„טÔ‡¯˜ È‡�„Èˆ ¿∆¿ƒ…»≈¿»

é"ùø

י�ק: ‰'נחל ‰eˆŒ¯L‡ ÏÎÂ.:�ה�חנ לכ��, ��א ַַַֹ¿…¬∆ƒ»ְְִִֶַֹֹ

(‡)ÏÚpÂ ÔÙpÂ.:על�ה ה�א צפ�� צד ‡ŒÏ(·)�ל «≈∆«««ֲִַָָָ«
B˙‡ ‡¯Èz.ירא� "אל ל�מר הצר� לא �בסיח�� ƒ»…ְִֹ�ְִַַַָ

זכ�ת ל� �עמד ��א מ�ה היה מתירא א�א ְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹא�ת�",

��אמר לאברה� יד)���� "ו�בא(בראשית : ְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ע�ג: וה�א ‡¯b·(„)ה�ליט", Ï·Á.:�מתר�מינ ְִַָ∆∆«¿…ְְְִַָ

יר��למי �ר��� וראיתי טרכ�נא', �ל� ְְְְְִִִֵַַָָָָָ'�ית

חבל למד�י 'טרכ�ני�'. לפלטי� ק�רא אס�ר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�מג�ת

ה�רכיא, �ה�לכ�תאר�ב, �ל�מר מל�, היכל ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָֹ

אצל �מלכי�, האר�ב" "את וכ� �מ�, על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹנקראת

��היכל לפקחיה רמליה� �� �קח הרג� מל� ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

�� נקראת ��� למד�י הה�רכיא:מנח�, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

(‰)ÈÊ¯t‰ È¯ÚÓ.,ח�מה �לא �פת�ח�ת �רז�ת ≈»≈«¿»ƒְְְָָֹ

ב)וכ� יר��לי�":(זכריה ��ב .‰Ì¯Á(Â)"�רז�ת ְְְִֵֵֵַָָ«¬≈
וכ��ת: הל� הוה, מר��ת:.iÓ„(Á)ל��� ְְֶַָֹֹƒ«ְֵ

(Ë)'B‚Â ÔBÓ¯ÁÏ e‡¯˜È ÌÈ�„ˆ.אחר �במק�� ƒ…ƒƒ¿¿¿∆¿¿ְֵַָ

mixacbiriay mei qelwpe`

øéðN Bìi''yx:éãrìbä-ìëå øLénä éør | ìk −§¦«´Ÿ¨¥´©¦ÀŸ§¨©¦§¨Æ
úëìîî éør érøãàå äëìñ-ãr ïLaä-ìëå§¨©¨½̈©©«§−̈§¤§¤®¦¨¥²©§¤¬¤

:ïLaa âBòàéøàLð ïLaä Cìî âBò-÷ø ék −©¨¨«¦´©º¤´¤©¨À̈¦§©»
äìä ìæøa Nør BNør äpä íéàôøä øúiî¦¤¤́¨«§¨¦¼¦¥³©§Æ¤¤́©§¤½£´Ÿ
dkøà úBnà òLz ïBnr éða úaøa àåä¦½§©©−§¥´©®¥¯©©´¨§À̈

Léà-únàa daçø úBnà òaøàåi''yx:áé-úàå §©§©¬©²¨§−̈§©©¦«§¤
ørørî àåää úra eðLøé úàfä õøàä̈¨¯¤©²Ÿ¨©−§¨¥´©¦®¥«£Ÿ¥º
åéørå ãrìbä-øä éöçå ïðøà ìçð-ìr-øLà£¤©©´©©§ÀŸ©«£¦³©©¦§¨Æ§¨½̈

éãbìå éðáeàøì ézúði''yx:âé-ìëå ãrìbä øúéå ¨©¾¦¨«¥¦−§©¨¦«§¤̧¤©¦§¨³§¨
äMðîä èáL éöçì ézúð âBò úëìîî ïLaä©¨¨Æ©§¤¤́½¨©¾¦©«£¦−¥´¤©«§©¤®
õøà àøwé àeää ïLaä-ìëì ábøàä ìáç ìḱŸ¤³¤¨«©§ŸÆ§¨©¨½̈©¬¦¨¥−¤¬¤

íéàôøi''yx:ãé-ìk-úà ç÷ì äMðî-ïa øéàé §¨¦«¨¦´¤§©¤À¨©Æ¤¨
àø÷iå éúërnäå éøeLbä ìeáb-ãr ábøà ìáç¤´¤©§½Ÿ©§¬©§¦−§©©«£¨¦®©¦§¨Á
íBiä ãr øéàé úeç ïLaä-úà BîL-ìr íúàŸ¨̧©§³¤©¨¨Æ©´Ÿ¨¦½©−©¬

:äfäéòéáùåè:ãrìbä-úà ézúð øéëîìe ©¤«§¨¦−¨©¬¦¤©¦§¨«
æèìçð-ãrå ãrìbä-ïî ézúð éãbìå éðáeàøìå§¨«¥¦̧§©¨¦¹¨©³¦¦©¦§¨Æ§©©´©

ìeáb ìçpä ÷aé ãrå ìáâe ìçpä CBz ïðøà©§½Ÿ¬©©−©§ª®§©Æ©´Ÿ©©½©§−
ïBnr éðai''yx:æéúøpkî ìáâe ïcøiäå äáøräå §¥¬©«§¨«£¨−̈§©©§¥´§ª®¦¦¤À¤

dÏ Ô‡¯˜ È‡¯Ó‡Â ÔÈ¯Ò ÔBÓ¯ÁÏ¿∆¿ƒ¿…∆¡…»≈¿»≈

:‡bÏz ¯eËי‡¯LÈÓ ÈÂ¯˜ Ïk «¿»…ƒ¿≈≈¿»

‰ÎÏÒ „Ú Ô�˙Óc ÏÎÂ „ÚÏb ÏÎÂ¿»ƒ¿»¿»¿«¿»««¿»

‚BÚ„ ‡˙ÂkÏÓ ÈÂ¯˜ ÈÚ¯„‡Â¿∆¿∆ƒƒ¿≈«¿¿»»¿

:Ô�˙Óaיא‡kÏÓ ‚BÚ „BÁÏ È¯‡ ¿«¿»¬≈¿«¿»

‡‰ ‡i¯ab ¯‡MÓ ¯‡zL‡ Ô�˙Ó„¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿»ƒ»«»»

‡È‰ ‡Ï‰ ‡ÏÊ¯Ù„ ‡Ò¯Ú dÒ¯Ú«¿≈«¿»¿«¿¿»¬»ƒ

dk¯‡ ÔÈn‡ ÚLz ÔBnÚ È�a ˙a¯a¿««¿≈«¿««ƒ»¿«

:CÏÓ ˙n‡a dÈ˙t ÔÈn‡ Úa¯‡Â¿«¿««ƒ¿»«¿««¿«

È¯È˙�‡יב ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»»»¿ƒ¿»

ÏÚ Èc ¯Ú¯ÚÓ ‡È‰‰ ‡�cÚa¿ƒ»»«ƒ≈¬…≈ƒ«

‡¯eË ˙ebÏÙe Ô�¯‡„ ‡ÏÁ�«¬»¿«¿…«¿»

‡Ë·LÏ ˙È·‰È È‰BÂ¯˜Â „ÚÏ‚„¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»

:„‚„ ‡Ë·LÏe Ô·e‡¯„יג¯‡Le ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»¿»

‚BÚ„ ‡˙ÂkÏÓ Ô�˙Óc ÏÎÂ „ÚÏbƒ¿»¿»¿«¿»«¿¿»»¿

‰M�Ó„ ‡Ë·L ˙e‚lÙÏ ˙È·‰È¿»ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿«∆

Ô�˙Ó ÏÎÏ ‡�BÎ¯Ë CÏt ˙Èa Ïk…≈»«¿»»¿»«¿»

:‡i¯a‚ ‡Ú¯‡ È¯˜˙Ó ‡e‰‰«ƒ¿¿≈«¿»ƒ»«»

Ïkיד ˙È ·ÈÒ� ‰M�Ó ¯a ¯È‡È»ƒ«¿«∆¿ƒ»»

ÌeÁz „Ú ‡�BÎ¯Ë CÏt ˙Èa≈»«¿»»«¿

ÔB‰˙È ‡¯˜e ÒB¯È˜Ù‡Â ‰‡¯eLb¿»»¿«¿≈¿»»¿

„Ú ¯È‡È È�¯Ùk Ô�˙Ó ˙È dÓL ÏÚ«¿≈»«¿»«¿»≈»ƒ«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈטו˙È ˙È·‰È ¯ÈÎÓÏe »»≈¿»ƒ¿»ƒ»

:„ÚÏbטזÔ·e‡¯„ ‡Ë·LÏe ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈

„ÚÏb ÔÓ ˙È·‰È „‚„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»¿»¿»ƒƒƒ¿»

ÌeÁ˙e ‡ÏÁ� Bb Ô�¯‡„ ‡ÏÁ� „ÚÂ¿««¬»¿«¿…«¬»¿

È�a ÌeÁz ‡ÏÁ�„ ‡˜·eÈ „ÚÂ¿«¿»¿«¬»¿¿≈

é"ùø

ל� הרי חרמ��", ה�א �יא� "ועדֿהר א�מר: ְְֲִֵֵֶַַֹה�א

�בח לה�יד ל�תב? הצרכ� למה �מ�ת, ְְְִִֵֶַַָ�ְֵַָָָָאר�עה

מת�אר�ת מלכ��ת אר�עה �הי� י�ראל, ְֲִָ�ְְְִֵֶֶֶַַָָָָאר�

�מי על א�מרת וז� י�רא, �מי על א�מרת ז� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ�כ�:

�בל���.È�N¯י�רא: א��נז �ל��� �לג ה�א ִֵָ¿ƒְְְְִִֶֶַַ

‰¯ÌÈ‡Ù(È‡)�נע�: ¯˙iÓ.אמרפל �הרג� ְַַƒ∆∆»¿»ƒְְֶֶַָָ

ה�לחמה, מ� �לט וה�א קרני�, �ע��ר�ת ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָוחבריו

יד)��אמר ע�ג:(בראשית זה� ה�ליט", "ו�בא : ֱִֶֶֶַַַָָֹ

LÈ‡Œ˙n‡a.ע�ג:�א�ת(·È)˙‡f‰ ı¯‡‰Œ˙‡Â ¿««ƒְַַ¿∆»»∆«…

‡Â‰‰ ˙Úa e�L¯È.:למעלה ארנ�האמ�רה "מ�חל »«¿»≈«ƒְְְֲִַַַַָָָֹ

חרמ��": הר ‡¯�Ôועד ÏÁ�ŒÏÚŒ¯L‡ ¯Ú¯ÚÓ. ְְֶַַ≈¬…≈¬∆««««¿…
על לס�פ�, א�א מקרא �ל לרא�� מח�ר ְְְִֶֶַָָָֹ�ְֵאינ�

הר עד יר�ה לעני� אבל ול�די", לרא�בני ַַָ�ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ"נת�י

היה: ¯ÌÈ‡Ù(È‚)חרמ�� ı¯‡ ‡¯wÈ ‡e‰‰.היא ְֶָָ«ƒ»≈∆∆¿»ƒִ

לאברה�:א�ת� Ï·‚e(ÊË)��ת�י ÏÁp‰ CBz. ְְִֶַַָָָָ«««¿À
ל�פת�, מעבר ועד ה�חל �כלל�ל ועד עד �ל�מר ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

מ�א�: ה�ערבי.pkÓ¯˙(ÊÈ)וי�תר ה�ר�� מעבר ְִֵָƒƒ∆∆ְֲִֵֵֵֶַַַַָ

ונפלהיה, ה�זרחי, ה�ר�� מעבר �ד �ני ונחלת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ



קמז mixacbiriay mei qelwpe`
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mixacbiriayקמח meiqelwpe`

úcLà úçz çìnä íé äáørä íé ãrå§©̧¨³¨«£¨¨Æ¨´©¤½©©²©©§¬Ÿ
äçøæî äbñtäi''yx:çéúra íëúà åöàå ©¦§−̈¦§¨«¨¨«£©´¤§¤½¨¥¬

-úà íëì ïúð íëéäìà ýåýé øîàì àåää©¦−¥®Ÿ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À¨©̧¨¤¹¤
éðôì eøárz íéöeìç dzLøì úàfä õøàä̈¨³¤©ŸÆ§¦§½̈£¦´©«©§À¦§¥²

ìéç-éða-ìk ìàøNé-éða íëéçài''yx:èé÷ø £¥¤¬§¥«¦§¨¥−¨§¥¨«¦Â©
áø äð÷î-ék ézrãé íëð÷îe íëtèå íëéLð§¥¤´§©§¤»¦§¥¤¼¨©¾§¦¦«¦§¤¬©−

:íëì ézúð øLà íëéøra eáLé íëìøéèôî ¨¤®¥«§Æ§¨´¥¤½£¤¬¨©−¦¨¤«
ëeLøéå íëk íëéçàì | ýåýé çéðé-øLà ãrÂ©£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´

ïúð íëéäìà ýåýé øLà õøàä-úà íä-íâ©¥½¤¨¾̈¤£¤̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²Ÿ¥¬
BúMøéì Léà ízáLå ïcøiä øára íäì̈¤−§¥´¤©©§¥®§©§¤À¦ µ¦«ª¨½

:íëì ézúð øLààëúra éúéeö reLBäé-úàå £¤¬¨©−¦¨¤«§¤§´©¦¥½¦¨¥¬
éðér øîàì àåääøLà-ìk úà úàøä E ©¦−¥®Ÿ¥¤´¨«ŸÀŸ¥Á¨£¤̧

ì íëéäìà ýåýé äùrälàä íéëìnä éðL ¨¹̈Ÿ§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦§¥Æ©§¨¦´¨¥½¤
äzà øLà úBëìînä-ìëì ýåýé äùré-ïk¥«©«£¤³Ÿ§Ÿ̈Æ§¨©©§¨½£¤¬©−̈

:änL øáòáëíëéäìà ýåýé ék íeàøéz àì Ÿ¥¬¨«¨−Ÿ¦«¨®¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½
ñññ :íëì íçìpä àeäïîéñ ä"éëìî íé÷åñô ä"÷ −©¦§¨¬¨¤«

:ÔBnÚיז‡�c¯ÈÂ ‡¯LÈÓe «≈¿»¿«¿¿»

‡nÈ „ÚÂ ¯ÒB�bÓ dÓeÁ˙e¿≈ƒ≈«¿««»

˙BÁz ‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ‡¯LÈÓ„¿≈¿»«»¿ƒ¿»¿

:‡Á�È„Ó ‡˙Ó¯Ó CtLÓ«¿«¿»»»«ƒ¿»

‰‰È‡יח ‡�cÚa ÔBÎ˙È ˙È„wÙe«≈ƒ»¿¿ƒ»»«ƒ

˙È ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ¯ÓÈÓÏ¿≈»¿»¡»¬¿«¿»

ÔÈÊ¯ÊÓ d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»¿≈¿«¿»¿ƒ

Ï‡¯NÈ È�a ÔBÎÈÁ‡ Ì„˜ Ôe¯aÚz«¿¿√»¬≈¿≈ƒ¿»≈

:‡ÏÈÁ ÈÊ¯ÊÓ Ïkיט„BÁÏ »¿»¿≈≈»¿

‡�Ú„È ÔBÎ¯ÈÚ·e ÔBÎÏÙËÂ ÔBÎÈL�¿≈¿«¿¿¿ƒ¿¿«¿»

Ôe·˙È ÔBÎÏ ÈbÒ ¯ÈÚ· È¯‡¬≈¿ƒ«ƒ¿≈¿

:ÔBÎÏ ˙È·‰È Èc ÔBÎÈÂ¯˜aכ„Ú ¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿«

ÔBÎ˙Âk ÔBÎÈÁ‡Ï ÈÈ ÁÈ�È Ècƒ¿ƒ«¿»«¬≈¿»¿

ÈÈ„ ‡Ú¯‡ ˙È Ôep‡ Û‡ Ôe˙¯ÈÂ¿≈¿«ƒ»«¿»«¿»

‡�c¯È„ ‡¯·Úa ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡¡»¬»≈¿¿ƒ¿»¿«¿¿»

˙È·‰È Èc d˙z¯ÈÏ ¯·b Ôe·e˙˙e¿¿«ƒÀ¿≈ƒ¿»ƒ

:ÔBÎÏכא˙È„wt ÚeLB‰È ˙ÈÂ ¿¿»¿««≈ƒ

‰‡ÊÁ CÈ�ÈÚ ¯ÓÈÓÏ ‡È‰‰ ‡�cÚa¿ƒ»»«ƒ¿≈»≈»¬»»

ÔÈ¯˙Ï ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc Ïk ˙È»»ƒ¬«¿»¡»¬ƒ¿≈

ÏÎÏ ÈÈ „aÚÈ Ôk ÔÈl‡‰ ‡iÎÏÓ«¿«»»ƒ≈≈«¿≈¿»¿»

:Ôn˙Ï ¯·Ú z‡ Èc ‡˙ÂkÏÓ«¿¿»»ƒ«¿»≈¿«»

ÈÈכב È¯‡ ÔB‰pÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿¬ƒ¿¬≈¿»

Ò Ò Ò:ÔBÎÏ ÁÈ‚È d¯ÓÈÓ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬≈¿≈¿ƒ«¿

é"ùø

עד ל�פת�, מעבר וע�ד �נג��. ה�ר�� רחב ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�ג�רל�

�מעבר ה�ר�� �גבל", "וה�ר�� ��אמר: וזה� ְֵֵֵֶַַ�ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַ��רת,

‡˙ÌÎ(ÁÈ)ל�: Âˆ‡Â.וגד רא�ב� היהלבני »¬«∆¿∆ְְְִֵֵָָָ

‡ÌÎÈÁמד�ר: È�ÙÏ.י�ראל לפני ה�לכי� הי� ה� ְֵַƒ¿≈¬≈∆ְְְִִִֵֵֵָָ

נ�פלי� וא�יבי� ���רי�, �הי� לפי ְְְְְִִִִִִֶַָָָל�לחמה,

��אמר לג)לפניה�, א�:(דברי� זר�ע "וטר� ְְְֱִֵֶֶֶַַַָ

ְָֹקדקד":

דברי� 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 ýåýé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§Ÿ̈¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

íéøáã úùøôì äøèôäà ÷øô äéòùéá

ààeäi÷æçé æçà íúBé eäifr éîéa íéìLeøéå äãeäé-ìr äæç øLà õBîà-ïá eäérLé ïBæç£¸§©§¨´¤¨½£¤´¨½̈©§−̈¦«¨¨®¦¦¥̧ª¦¨¯¨²¨¨¬§¦§¦−̈
:äãeäé éëìîáeòLt íäå ézîîBøå ézìcb íéða øac ýåýé ék õøà éðéæàäå íéîL eòîL ©§¥¬§¨«¦§³¨©̧¦¸§©«£¦´¦¤½¤¦¬§Ÿ̈−¦¥®¨¦¸¦©´§¦§©½§¦§¥−¨¬§

:éáâ:ïðBaúä àì énr òãé àì ìàøNé åéìra ñeáà øBîçå eäð÷ øBL òãéãéBb | éBä ¦«¨©¬¸Ÿ¥½©«£−¥´§¨¨®¦§¨¥¸´Ÿ¨©½©¦−¬Ÿ¦§¨«´´
ìàøNé LBã÷-úà eöàð ýåýé-úà eáær íéúéçLî íéða íérøî òøæ ïår ãák ír àèçŸ¥À©µ¤´¤¨½Ÿ¤©́§¥¦½¨¦−©§¦¦®¨«§´¤§Ÿ̈À¦«£²¤§¬¦§¨¥−

:øBçà eøæðä:éec ááì-ìëå éìçì Làø-ìk äøñ eôéñBz ãBò ekú äî-ìråìâø-ókî ¨¬Ÿ¨«©¤¬ª²−¦´¨¨®¨´Ÿ¨«¢¦½§¨¥−̈©¨«¦©¤³¤
:ïîMa äëkø àìå eLaç àìå eøæ-àì äiøè äkîe äøeaçå òöt íúî Ba-ïéà Làø-ãrå§©Ÿ¸¥«´§½Ÿ¤¬©§©−̈©¨´§¦¨®Ÿ¸Ÿ¸§´Ÿª½̈§¬Ÿª§¨−©¨«¤

æäîîLe dúà íéìëà íéøæ íëcâðì íëúîãà Là úBôøN íëéør äîîL íëöøà©§§¤´§¨½̈¨«¥¤−§ª´¥®©§©§¤À§¤§§¤¸¨¦¸«Ÿ§¦´Ÿ½̈§¨−̈
:íéøæ úëtäîkç:äøeöð øérk äL÷îá äðeìîk íøëá äkñk ïBiö-úá äøúBðåèéìeì §©§¥©¬¨¦«§«§¨¬©¦−§ª¨´§¨®¤¦§¨¬§¦§−̈§¦¬§¨«¥¸

:eðéîc äøîrì eðééä íãñk èrîk ãéøN eðì øéúBä úBàáö ýåýééýåýé-øáã eòîL §Ÿ̈´§¨½¦¬¨²¨¦−¦§¨®¦§´Ÿ¨¦½©«£Ÿ̈−¨¦«¦§¬§©§Ÿ̈−
:äøîr ír eðéäìà úøBz eðéæàä íãñ éðéö÷àéézráN ýåýé øîàé íëéçáæ-áø él änì §¦¥´§®Ÿ©«£¦²©¬¡Ÿ¥−©¬£Ÿ̈«¨´¨¦³«Ÿ¦§¥¤¸Ÿ©´§Ÿ̈½¨©²§¦

:ézöôç àì íéãezrå íéùáëe íéøt íãå íéàéøî áìçå íéìéà úBìòáéúBàøì eàáú ék Ÿ¬¥¦−§¥´¤§¦¦®§©¸¨¦¯§¨¦²Ÿ§©¦−¬Ÿ¨¨«§¦¦´¨½Ÿ¥«̈−
:éøöç ñîø íëãiî úàæ Lwá-éî éðtâéàéä äárBz úøè÷ àåL-úçðî àéáä eôéñBú àì ¨¨®¦«¦¥¬²Ÿ¦¤§¤−§¬Ÿ£¥¨«´Ÿ¦À¨¦¸¦§©½̈§§¯Ÿ¤«¥¨²¦−

:äøörå ïåà ìëeà-àì àø÷î àø÷ úaLå Lãç éìãéeéä éLôð äàðù íëéãrBîe íëéLãç ¦®³Ÿ¤§©¨¸§´Ÿ¦§½̈«Ÿ©¬−̈¤©«£¨¨«¨§¥¤³«£¥¤¸¨«Ÿ§¨´©§¦½¨¬
:àùð éúéàìð çøèì éìråèépðéà älôú eaøú-ék íb íkî éðér íéìrà íëétk íëNøôáe ¨©−¨®Ÿ©¦§¥−¦§«ŸŸ§¨«¦§¤´©¥¤À©§¦³¥©¸¦¤½©²¦«©§¬§¦−̈¥¤´¦

:eàìî íéîc íëéãé rîLæè:røä eìãç éðér ãâpî íëéììrî rø eøéñä ekfä eöçø Ÿ¥®©§¥¤−¨¦¬¨¥«©«£¸¦©½¨¦²¬Ÿ©©«©§¥¤−¦¤¤́¥¨®¦§−¨¥«©
æé:äðîìà eáéø íBúé eèôL õBîç eøMà ètLî eLøc áèéä eãîìçéäçëeðå àð-eëì ¦§¬¥¥²¦§¬¦§−̈©§´¨®¦§´¨½¦−©§¨¨«§¨¬§¦¨«§−̈

:eéäé øîvk òìBzë eîécàé-íà eðéaìé âìMk íéðMk íëéàèç eéäé-íà ýåýé øîàéŸ©´§Ÿ̈®¦¦«§¸£¨«¥¤³©¨¦¸©¤´¤©§¦½¦©§¦¬©−̈©¤¬¤¦«§«
èé:eìëàz õøàä áeè ízrîLe eáàz-íàëét ék eìkàz áøç íúéøîe eðàîz-íàå ¦Ÿ−§©§¤®¬¨¨−¤Ÿ¥«§¦§¨«£−§¦¤®¤´¤§ª§½¦²¦¬



קמט
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קנ

:øac ýåýéàëäzrå da ïéìé ÷ãö ètLî éúàìî äðîàð äéø÷ äðBæì äúéä äëéà §Ÿ̈−¦¥«¥¨¸¨«§¨´§½̈¦§−̈¤«¡¨¨®§¥«£¦´¦§À̈¤²¤¨¦¬−̈§©¨¬
:íéçvøîáë:íéna ìeäî Càáñ íéâéñì äéä CtñkâëéøNBlk íéápb éøáçå íéøøBñ C §©§¦«©§¥−¨¨´§¦¦®¨§¥−¨¬©¨«¦¨©´¦«§¦À§©§¥¸©¨¦½ª¸

:íäéìà àBáé-àì äðîìà áéøå eètLé àì íBúé íéðîìL óãøå ãçL áäàãëíàð ïëì Ÿ¥¬½Ÿ©§Ÿ¥−©§Ÿ¦®¨¸´Ÿ¦§½Ÿ§¦¬©§¨−̈«Ÿ¨¬£¥¤«¨¥À§ª³
:éáéBàî äî÷pàå éøvî íçpà éBä ìàøNé øéáà úBàáö ýåýé ïBãàääëéìr éãé äáéLàåC ¨«¨¸§Ÿ̈´§¨½£¦−¦§¨¥®³¤¨¥´¦¨©½§¦¨«§−̈¥«§¨«§¨¦³¨¨¦¸¨©½¦

éâéñ øak óøöàåéìéãa-ìk äøéñàå C:CåëéèôL äáéLàåéöréå äðBLàøák Cälçzák C §¤§¬Ÿ©−Ÿ¦¨®¦§¨¦−¨¨§¦¨«¦§¨¦³¨«Ÿ§©̧¦¸§¨¦´½̈§«Ÿ£©−¦§©§¦¨®
:äðîàð äéø÷ ÷ãvä øér Cì àøwé ïë-éøçàæë:ä÷ãöa äéáLå äãtz ètLîa ïBiö ©«£¥¥À¦¨³¥¨Æ¦´©¤½¤¦§−̈¤«¡¨¨«¦−§¦§¨´¦¨¤®§¨¤−¨¦§¨¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

הערות חשובות ללוח זמני ההלכה לשיטת אדמו“ר הזקן
א. הזמנים חושבו על פי המבואר ב“סדר הכנסת שבת“ שבסידור אדה“ז.

ב. בכל עיר נלקח בחשבון: גובה המקום מעל פני הים, וכן גובה ראשי הגגות הגבוהים שבעיר. 
ג. לא התחשבו בהרים המסתירים את האופק.

ד. השקיעה הנראית - אינה השקיעה ההלכתית האמיתית, אלא יש להוסיף עוד 4 דקות על השקיעה הנראית.  וכן יש להפחית 4 דקות לזריחה ההלכתית 
ה. צאת השבת - על פי שיטת אדה“ז, ”מעט“ - 4 דקות לאחר צאת הכוכבים. האמיתית. 

לוח זמנים לשבוע פרשת דברים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

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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א. הזמנים חושבו על פי המבואר ב“סדר הכנסת שבת“ שבסידור אדה“ז.
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ג. לא התחשבו בהרים המסתירים את האופק.

ד. השקיעה הנראית - אינה השקיעה ההלכתית האמיתית, אלא יש להוסיף עוד 4 דקות על השקיעה הנראית.  וכן יש להפחית 4 דקות לזריחה ההלכתית 
ה. צאת השבת - על פי שיטת אדה“ז, ”מעט“ - 4 דקות לאחר צאת הכוכבים. האמיתית. 

לוח זמנים לשבוע פרשת דברים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

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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להשתתפותכם גם על ידי תרומה כספית בהפצת "דבר מלכות" 

בהפקדה לחשבון בנק:
:ISRAEL ישראל

"אור אבנר" בנק הדואר, סניף - 565 חשבון - 8248042 
"אור אבנר"  בנק הפועלים, סניף - 537 חשבון - 557709 

לתרומות מחו"ל:
bank hapoalim, branch: 537, account: or avner 557709, swift: poalilit

:U.S.A. ארה"ב
dvarmalchus, north fork bank, 3464007636

למשלוחים דרך הדואר:
:ISRAEL ישראל

נא לכתוב צ'יק על שם "אור אבנר" 
לכתובת: דבר מלכות  ת. ד. 373 כפר חב"ד

:U.S.A. ארה"ב
Dvarmalchus 770 Eastern Parkway brooklyn N.Y. 11213

לתרומות דרך אתר "דבר מלכות" באינטרנט:
http://www.dvarmalchus.org/Donate.aspx


