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,(r"p y"xdn x"enc` w"kc `lelid) ixyz b"i .c"qa

d"lyz'd ,zekeqd bg axrl xe`

(dben izla dgpd)

Ì˙Á˜ÏÂ1נחל וערבי עבות ע� וענ� תמרי� כפת הדר ע� פרי הראשו� ביו� וידוע2לכ� ,
במדרש שמקשה מה בזה ביו�3הדיוק אומר ואתה ט"ו זה הראשו� ביו� עה"פ,

(שתי זה יו� נקרא לפנ"ז, פסוקי� בכמה גופא, זו שבפרשה מה מוב� אינו וביותר הראשו�.
מוב�, אינו וביותר הראשו�. יו� זה בפסוק נקרא ולמה לחדש, יו� עשר חמשה פעמי�)
שזה והיינו, שבתו�, השמיני וביו� שבתו� הראשו� ביו� כתיב שלפנ"ז) (בפסוק שבתחילה
יו� שניה�, אשר השמיני, יו� אחריו שיש כזה בעני� הוא הראשו� יו� נקרא זה שיו� מה
אינו ולפי"ז שבינתיי�), חוה"מ ימי (משא"כ במלאכה אסורי� ה� השמיני, ויו� הראשו�
רק הוא מה"ת לכ� דולקחת� הציווי הרי הראשו�, ביו� לכ� ולקחת� מ"ש ביותר מוב�
שהתואר הראשו�, יו� זה) (בעני� אותו לקרוא שיי� אי� וא"כ בלבד, עשר החמשה ביו�
עשר החמשה ביו� רק הוא (מה"ת) לכ� דולקחת� העני� והרי לו, שני שיש מורה ראשו�

תולדות פרשת רבה במדרש דאיתא מה ע"פ בזה, הביאורי� אחד וידוע בזכות4בלבד.
אחרו� ואני ראשו� אני שנאמר ראשו� לכ� נגלה אני הראשו� ביו� לכ� ופורע5ולקחת� ,

דכתיב עשו זה הראשו� מ� דכתיב6לכ� המקדש בית זה ראשו� לכ� ובונה הראשו�, ויצא
בי'7בי' דכתיב המשיח מל� זה ראשו� לכ� ואביא מראשו�, מרו� כבוד לציו�8כסא ראשו�

הנ�. הנה

‰�‰Âשל ושמו שביהמ"ק לפי הוא ראשו� בש� נקראי� ומשיח שביהמ"ק מה הטע�
לעול� קדמו מצות9משיח שהוא הראשו� ביו� לכ� לולקחת� בנוגע ג� הוא ועד"ז ,

לעול� קדמה התורה כי – ראשו�10התורה שה� לפי ראשו�, בש� נקראי� שה� מה וזהו ,
כידוע העול�, בריאת בעת שנתהווה נברא הוא הזמ� מציאות כי הזמ�, למציאות וקוד�

בסידור והובא המגיד לפני11תורת שה� לפי ראשו� נקראי� לעול� שקדמו הנ"ל ועניני� ,
כידוע אדמוני, הראשו� ויצא כו' הראשו� מ� לכ� לפורע בנוגע ג� הוא ועד"ז הזמני�. 12סדר

נקרא שלכ� לתיקו�, שקד� התהו מעול� ששרשו לפי הוא ראשו� נקרא שעשו מה דזה
נגלה אני במדרש, למ"ש בנוגע ג� מוב� ומזה זה. לעול� קד� התהו עול� כי ראשו� בש�
דוקא ראשו� בש� כא� נקרא שהקב"ה מה דזה אחרו�, ואני ראשו� אני שנאמר ראשו�, לכ�

שלב.1) ע' אמור באוה"ת ולקחת� ד"ה על מיוסד המאמר

(סה"מ תרל"ז הנ"ל ד"ה קפב. ע' ש� וראה ואיל�. שלג ע' ש�

א ע' תרנ"ב סה"מ – הגהות וע� ואיל�. שנח ע' ח"ב תרל"ו

ואיל�).

מ.2) כג, אמור

ז.3) פ"ל, ויק"ר

ש�.4) אמור אוה"ת ראה ח. פס"ג,

ו.5) מד, ישעי'

כה.6) כה, תולדות

יב.7) יז, ירמי'

כז.8) מא, ישעי'

ד.9) פ"א, ב"ר

ש�.10) ב"ר

ואיל�.11) סע"ד עה, הק"ש שער

(תו"א12) פרעה בשלח לד"ה ומציי� שלב). (ע' ש� אוה"ת

ב). סא, בשלח



ה

,(r"p y"xdn x"enc` w"kc `lelid) ixyz b"i .c"qa

d"lyz'd ,zekeqd bg axrl xe`

(dben izla dgpd)

Ì˙Á˜ÏÂ1נחל וערבי עבות ע� וענ� תמרי� כפת הדר ע� פרי הראשו� ביו� וידוע2לכ� ,
במדרש שמקשה מה בזה ביו�3הדיוק אומר ואתה ט"ו זה הראשו� ביו� עה"פ,

(שתי זה יו� נקרא לפנ"ז, פסוקי� בכמה גופא, זו שבפרשה מה מוב� אינו וביותר הראשו�.
מוב�, אינו וביותר הראשו�. יו� זה בפסוק נקרא ולמה לחדש, יו� עשר חמשה פעמי�)
שזה והיינו, שבתו�, השמיני וביו� שבתו� הראשו� ביו� כתיב שלפנ"ז) (בפסוק שבתחילה
יו� שניה�, אשר השמיני, יו� אחריו שיש כזה בעני� הוא הראשו� יו� נקרא זה שיו� מה
אינו ולפי"ז שבינתיי�), חוה"מ ימי (משא"כ במלאכה אסורי� ה� השמיני, ויו� הראשו�
רק הוא מה"ת לכ� דולקחת� הציווי הרי הראשו�, ביו� לכ� ולקחת� מ"ש ביותר מוב�
שהתואר הראשו�, יו� זה) (בעני� אותו לקרוא שיי� אי� וא"כ בלבד, עשר החמשה ביו�
עשר החמשה ביו� רק הוא (מה"ת) לכ� דולקחת� העני� והרי לו, שני שיש מורה ראשו�

תולדות פרשת רבה במדרש דאיתא מה ע"פ בזה, הביאורי� אחד וידוע בזכות4בלבד.
אחרו� ואני ראשו� אני שנאמר ראשו� לכ� נגלה אני הראשו� ביו� לכ� ופורע5ולקחת� ,

דכתיב עשו זה הראשו� מ� דכתיב6לכ� המקדש בית זה ראשו� לכ� ובונה הראשו�, ויצא
בי'7בי' דכתיב המשיח מל� זה ראשו� לכ� ואביא מראשו�, מרו� כבוד לציו�8כסא ראשו�

הנ�. הנה

‰�‰Âשל ושמו שביהמ"ק לפי הוא ראשו� בש� נקראי� ומשיח שביהמ"ק מה הטע�
לעול� קדמו מצות9משיח שהוא הראשו� ביו� לכ� לולקחת� בנוגע ג� הוא ועד"ז ,

לעול� קדמה התורה כי – ראשו�10התורה שה� לפי ראשו�, בש� נקראי� שה� מה וזהו ,
כידוע העול�, בריאת בעת שנתהווה נברא הוא הזמ� מציאות כי הזמ�, למציאות וקוד�

בסידור והובא המגיד לפני11תורת שה� לפי ראשו� נקראי� לעול� שקדמו הנ"ל ועניני� ,
כידוע אדמוני, הראשו� ויצא כו' הראשו� מ� לכ� לפורע בנוגע ג� הוא ועד"ז הזמני�. 12סדר

נקרא שלכ� לתיקו�, שקד� התהו מעול� ששרשו לפי הוא ראשו� נקרא שעשו מה דזה
נגלה אני במדרש, למ"ש בנוגע ג� מוב� ומזה זה. לעול� קד� התהו עול� כי ראשו� בש�
דוקא ראשו� בש� כא� נקרא שהקב"ה מה דזה אחרו�, ואני ראשו� אני שנאמר ראשו�, לכ�

שלב.1) ע' אמור באוה"ת ולקחת� ד"ה על מיוסד המאמר

(סה"מ תרל"ז הנ"ל ד"ה קפב. ע' ש� וראה ואיל�. שלג ע' ש�

א ע' תרנ"ב סה"מ – הגהות וע� ואיל�. שנח ע' ח"ב תרל"ו

ואיל�).

מ.2) כג, אמור

ז.3) פ"ל, ויק"ר

ש�.4) אמור אוה"ת ראה ח. פס"ג,

ו.5) מד, ישעי'

כה.6) כה, תולדות

יב.7) יז, ירמי'

כז.8) מא, ישעי'

ד.9) פ"א, ב"ר

ש�.10) ב"ר

ואיל�.11) סע"ד עה, הק"ש שער

(תו"א12) פרעה בשלח לד"ה ומציי� שלב). (ע' ש� אוה"ת

ב). סא, בשלח
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מסדר שלמעלה האלקות בחינת על שקאי לפי הוא שמות) מהשבעה באחד (ולא
הכתר ספירת היא הספירות בעני� זו ובחינה ראשית13ההשתלשלות, היא שחכמה כידוע ,

שביו� בכ"מ שמובא מה ג"כ דזהו מהשתלשלות. למעלה היא כתר משא"כ ההשתלשלות,
כתר בגימט' הספירות14הראשו� שבעני� מהשתלשלות, שלמעלה בחינה על מורה ראשו� כי ,

כנ"ל. הכתר בחי' הוא

‰�‰Âשהוא לפי הוא הראשו� יו� נקרא השביעי לחדש הט"ו שיו� מה [שזה הנ"ל עני�
דסוכות שהעני� הידוע ע� ג"כ מתאי� הכתר. בחינת מהשתלשלות, שלמעלה בחינה

דיוהכ"פ התשובה עבודת שלימות קדימת ע"י מה15בא שבחגה"ס, השמחה על הטע� [דזהו
שמחה ג"פ נאמר בחגה"ס שמחתינו16שדוקא זמ� נקרא בתפלה שקבעו בהנוסח וג� א�17, ,

בסוכ הוא שמחתינו דזמ� העני� מ"מ לשמחה, מועדי� ה� המועדי� דלהיותושכל דוקא, ות
וכהמשל ביותר, גדולה שמחה הוא דוקא אז לכ� התשובה, עבודת קדימת לאחרי דב�18בא

דחגה"ס שהשייכות השמחה, תוגדל שמזה המל�, לאביו וחזר כו' בשבי' שהי' המל�
לעול� קדמה תשובה כי הוא, דיוהכ"פ התשובה לעני� הראשו� יו� ובפרט19שנקרא ,

תטהרו הוי' דלפני העני� נפעל ידה שעל דיוהכ"פ כתר20התשובה בגימטריא ו"תטהרו" ,21.

Í‡השייכות מהי וגו', הדר ע� פרי הראשו� ביו� לכ� ולקחת� מ"ש להבי� צרי� עדיי�
(בחינה ביותר נעלית בחינה שהוא הראשו� דביו� להעני� וכו', הדר ע� פרי דלקיחת
שלמעלה הכתר בחי' הוא האלקות דבעני� העניני�, לכל בנוגע מהשתלשלות) שלמעלה
המשכה הוא הראשו� מ� לכ� דפורע העני� הרי העולמות בעני� וג� כנ"ל, מהשתלשלות
פורע דוקא, לישראל נמש� התהו מבחי' שג� [והיינו התיקו�, לעול� שקד� התהו מעול�

mklשהייתה שתי' דאב� שבעול�, המובחר הוא ביהמ"ק הרי גופא, זה לעול� בנוגע וג� ,
כולו העול� כל הושתת ממנה הקדשי� משיח22בקודש של נשמתו הרי לנשמות בנוגע וג� ,

בכ"מ וכמבואר הנשמות, שבכל המובחרת רק23היא ה� עכשיו עד שהיו הנשמות שכל
משיח שנשמת היינו יחידה, בחי' היא משיח נשמת משא"כ וחי', נשמה רוח דנפש הבחינות
מיני� ד' לקיחת של השייכות מהי מוב�, ואינו הנשמות. כל של הכללית יחידה בחי' הוא
מצוה שהיא דא� מיני�, ד' צ"ל זו שבמצוה מה צ"ל וג� הראשו�. ביו� לבחי' גשמיי�

בה24אחת צ"ל שמקדי�c'מ"מ מה צ"ל וג� בכתוב. הנמני� דוקא אלו מיני� וד' מיני�,
הוא הלקיחה סדר והרי נחל, וערבי עבות ע� וענ� תמרי� לכפות הדר ע� פרי בכתוב

ד.13) מז, שלח לקו"ת ג� וראה שלד). שלב. (ע' ש� אוה"ת

ותרנ"ב14) תרל"ז לכ� ולקחת� סד"ה שלב). (ע' ש� אוה"ת

.(1 הערה (הנ"ל

ע'15) חכ"ד לקו"ש וראה פד. פרק תרל"ז וככה המש� ראה
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תרנד.16) רמז אמור שמעוני ילקוט

ואיל�.17) ד פח, שמע"צ לקו"ת ראה – בכ"ז

ועוד.18) פל"א. תניא ראה

א.19) נד, פסחי�

ל.20) טז, אחרי

הובא21) אחרי. ס"פ ברמ"ז והוא שלד). (ס"ע ש� אוה"ת

סע"ד. פט, לשמע"צ דרושי� ש� ע"ד. ריש כו, אחרי בלקו"ת

ב.22) נד, ב. נג, יומא

תרצ"ט23) ר. ע' תרח"� סה"מ ב. רס, ח"ג לזהר רמ"ז ראה

ער� צ"צ דא"ח – הליקוטי� ספר וראה .51 ע' תש"ב .207 ע'

וש"נ. משיח.

יא.24) שורש להרמב"� המצות ספר

d"lyz'd ,zekeqd bg axrl xe` ,ixyz b"i

לאחרי שג� מזו, ויתירה האתרוג, לוקחי� ואח"כ ומיניו, הלולב את לוקחי� שבתחילה
הידועה בשיחה שאיתא ועד דוקא, הלולב בסיו� אותו אוחזי� האתרוג את שיש25שנוטלי�

ומיניו, ללולב האתרוג את הכתוב מקדי� למה וא"כ הלולב, תחת יהי' שהאתרוג קס"ד
ועד האתרוג, מעלת על שבתורה) הקדימה עניני (ככל מורה שבכתוב זו שקדימה ובפרט
בלולב ג� זה די� למדי� שממנו ורק דוקא, אתרוג גבי בפירוש נאמר דהדר הדי� אשר
נמש� שממנו ורק דוקא אתרוג גבי הוא דהדר העני� שעיקר מוכח שמזה וערבות, הדסי�

ומיניו. בלולב ג� זה

ÔÈ�Ú‰Âוככה (בהמש� ההילולא בעל מהר"ש, אדמו"ר כ"ק שמבאר מה עפ"י 26הוא,

שלפנ"ז נשיאינו רבותינו מאמרי על [מיוסד מקומות, כ"ק27ובכמה של המאמרי� ,
בהמאמרי� ג� מבואר זה ועני� הצ"צ, אדמו"ר וכ"ק האמצעי אדמו"ר כ"ק הזק�, אדמו"ר
שהצד אדמו"ר, מו"ח כ"ק ושל נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של המאמרי� שלאח"ז,
האחדות, הו"ע הצומח) שבסוג המיני� משאר שוני� ה� (שבה� אלו מיני� שבד' השוה
שבלולב האחדות דהנה הוא, והעני� האתרוג. במי� הוא ובהדגשה בגילוי זה עני� ועיקר
לפי דוקא, תמרי� כפות בש� זה בכתוב שנקרא מה על הטע� דזהו כפות, שהוא מה הוא
רז"ל וכדרשת כפות, שהוא זה היא לכ� דולקחת� להמצוה שנוגע מה הלולב 28שמעלת

כפול הוא גופא עלה כל וג� זמ"ז, נפרדי� בעצ� ה� שהעלי� דא� כפ�ת, אלא כפת א"ת
אלא עליו, דנפרדו באופ� לא וג� עליו, דנפרצו באופ� לא יחד, מחוברי� ה� מ"מ לב',
אעפ"י עבות, ע� ענ� בש� זה בכתוב שנקרא להדס בנוגע ג� וכ"ה יחד. כפותי� שה�
לכ� דולקחת� (המצוה לכא� שנוגע מה ההדס שעני� לפי הדס, הש� ג� בתנ"� שמצינו
קינא בחד תלתא שצ"ל היינו האחדות, עני� על שמורה עבות, שהוא מה זה הוא .29גו')

אחוונא בש� בגמרא שנקרא נחל), (ערבי בערבה ג� באחוה30וכ"ה שגדלי� ש� וכ"ה31על .
לשנה משנה באילנו הדר ע"ש שזה הדר, ע� פרי בש� כא� שנקרא לאתרוג, בנוגע ,32ג�

שבמש� דא� האחדות, על מורה לשנה) משנה באילנו דר שהוא (מה שבו זה עני� כי
ולילה ויו� וחור� וקי� וחו� וקור וקציר זרע האוירי�, שינויי כל ישנ� שה�33השנה ,

כמ"ש אשר ועד האוירי�. מכל גדל והוא האוירי� כל את סובל הוא מ"מ זמ"ז, הפכיי�
ההילולא בעל מהר"ש אדמו"ר כל34כ"ק נגמר שבג"ש שני�, לג' הוא שגידולו וכמדומה
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מ�ני אבער, אתרוג, אפ� זיי� געדארפט לולב דער האט ַַָָ"באמת

בריגא). אדמו"ר מו"ח כ"ק (משיחות אזוי" ניט מע� טוט ַטע�

פז.26) פרק תרל"ז

סידור27) תמז. ע' ח"א תקס"ח הזק� אדמו"ר מאמרי ראה

לכ� ולקחת� ד"ה ואיל�. ד רסד ש� ואיל�. ג רסא, הלולב שער

תרס"א. לכ� ולקחת� סד"ה .(1 הערה (הנ"ל ותרנ"ב תרל"ז

ע' ח"א מלוקט (סה"מ תשמ"ג האסי� וחג ד"ה תרצ"ו. תרפ"ג.

ובכ"מ. תמב).

ס"ג.28) סתרמ"ה או"ח אדה"ז שו"ע א. לב, סוכה ראה

(ס"ב).29) ס"ג סתרמ"ו ש� (ודאדה"ז) טושו"ע ב. ש�, סוכה

ב30) ש�, אחוונא. ד"ה ש� ובפרש"י א כ, שבת ראה

אחווינא. ד"ה ש� ובפרש"י

שער31) ובסידור ש� תקס"ח אדה"ז במאמרי הובא כ�

ובפרש"י ש�. שבת מפרש"י – בדא"ח) (ובכ"מ ש� הלולב

ליתא. שלפנינו

א.32) לה, סוכה

ח,33) כב.בראשית

צד.34) פרק ש� וככה המש�
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לאחרי שג� מזו, ויתירה האתרוג, לוקחי� ואח"כ ומיניו, הלולב את לוקחי� שבתחילה
הידועה בשיחה שאיתא ועד דוקא, הלולב בסיו� אותו אוחזי� האתרוג את שיש25שנוטלי�

ומיניו, ללולב האתרוג את הכתוב מקדי� למה וא"כ הלולב, תחת יהי' שהאתרוג קס"ד
ועד האתרוג, מעלת על שבתורה) הקדימה עניני (ככל מורה שבכתוב זו שקדימה ובפרט
בלולב ג� זה די� למדי� שממנו ורק דוקא, אתרוג גבי בפירוש נאמר דהדר הדי� אשר
נמש� שממנו ורק דוקא אתרוג גבי הוא דהדר העני� שעיקר מוכח שמזה וערבות, הדסי�

ומיניו. בלולב ג� זה

ÔÈ�Ú‰Âוככה (בהמש� ההילולא בעל מהר"ש, אדמו"ר כ"ק שמבאר מה עפ"י 26הוא,

שלפנ"ז נשיאינו רבותינו מאמרי על [מיוסד מקומות, כ"ק27ובכמה של המאמרי� ,
בהמאמרי� ג� מבואר זה ועני� הצ"צ, אדמו"ר וכ"ק האמצעי אדמו"ר כ"ק הזק�, אדמו"ר
שהצד אדמו"ר, מו"ח כ"ק ושל נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של המאמרי� שלאח"ז,
האחדות, הו"ע הצומח) שבסוג המיני� משאר שוני� ה� (שבה� אלו מיני� שבד' השוה
שבלולב האחדות דהנה הוא, והעני� האתרוג. במי� הוא ובהדגשה בגילוי זה עני� ועיקר
לפי דוקא, תמרי� כפות בש� זה בכתוב שנקרא מה על הטע� דזהו כפות, שהוא מה הוא
רז"ל וכדרשת כפות, שהוא זה היא לכ� דולקחת� להמצוה שנוגע מה הלולב 28שמעלת

כפול הוא גופא עלה כל וג� זמ"ז, נפרדי� בעצ� ה� שהעלי� דא� כפ�ת, אלא כפת א"ת
אלא עליו, דנפרדו באופ� לא וג� עליו, דנפרצו באופ� לא יחד, מחוברי� ה� מ"מ לב',
אעפ"י עבות, ע� ענ� בש� זה בכתוב שנקרא להדס בנוגע ג� וכ"ה יחד. כפותי� שה�
לכ� דולקחת� (המצוה לכא� שנוגע מה ההדס שעני� לפי הדס, הש� ג� בתנ"� שמצינו
קינא בחד תלתא שצ"ל היינו האחדות, עני� על שמורה עבות, שהוא מה זה הוא .29גו')

אחוונא בש� בגמרא שנקרא נחל), (ערבי בערבה ג� באחוה30וכ"ה שגדלי� ש� וכ"ה31על .
לשנה משנה באילנו הדר ע"ש שזה הדר, ע� פרי בש� כא� שנקרא לאתרוג, בנוגע ,32ג�

שבמש� דא� האחדות, על מורה לשנה) משנה באילנו דר שהוא (מה שבו זה עני� כי
ולילה ויו� וחור� וקי� וחו� וקור וקציר זרע האוירי�, שינויי כל ישנ� שה�33השנה ,

כמ"ש אשר ועד האוירי�. מכל גדל והוא האוירי� כל את סובל הוא מ"מ זמ"ז, הפכיי�
ההילולא בעל מהר"ש אדמו"ר כל34כ"ק נגמר שבג"ש שני�, לג' הוא שגידולו וכמדומה
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מ�ני אבער, אתרוג, אפ� זיי� געדארפט לולב דער האט ַַָָ"באמת

בריגא). אדמו"ר מו"ח כ"ק (משיחות אזוי" ניט מע� טוט ַטע�

פז.26) פרק תרל"ז

סידור27) תמז. ע' ח"א תקס"ח הזק� אדמו"ר מאמרי ראה

לכ� ולקחת� ד"ה ואיל�. ד רסד ש� ואיל�. ג רסא, הלולב שער

תרס"א. לכ� ולקחת� סד"ה .(1 הערה (הנ"ל ותרנ"ב תרל"ז

ע' ח"א מלוקט (סה"מ תשמ"ג האסי� וחג ד"ה תרצ"ו. תרפ"ג.

ובכ"מ. תמב).

ס"ג.28) סתרמ"ה או"ח אדה"ז שו"ע א. לב, סוכה ראה

(ס"ב).29) ס"ג סתרמ"ו ש� (ודאדה"ז) טושו"ע ב. ש�, סוכה

ב30) ש�, אחוונא. ד"ה ש� ובפרש"י א כ, שבת ראה

אחווינא. ד"ה ש� ובפרש"י

שער31) ובסידור ש� תקס"ח אדה"ז במאמרי הובא כ�

ובפרש"י ש�. שבת מפרש"י – בדא"ח) (ובכ"מ ש� הלולב

ליתא. שלפנינו

א.32) לה, סוכה

ח,33) כב.בראשית

צד.34) פרק ש� וככה המש�



oey`xdח meia mkl mzgwle

הוא האוירי� מכל גדל הוא שאתרוג מה הנ"ל עני� אשר בזה, שהכוונה בשלימות, גידולו
שבעוה"ז הצומח במי� היות� ע� אשר אלו, מיני� ד' מעלת וזהו חזקה. הוא ובג"פ ג"פ,

דפרודא עלמא שהוא הפירוד35הגשמי, עני� מתחיל הבריאה מעול� שהרי יפרד36, ומש� ,37,

בו אשר ממנו, למטה תחתו� שאי� התחתו� עול� שהוא הגשמי, העשי' עול� ובפרט
הוא האותיות וריבוי הכלי� דריבוי העני� בקדושה אפילו אשר ועד יותר, עוד הוא הפירוד
לידי יותר בא הוא יותר, למטה נמש� שהאור מה שכל לפי דוקא, העשי' בעול� בעיקר

בגמרא שאיתא מה ג"כ וזהו דוקא, בעשי' בעיקר הוא הכלי� ריבוי שלכ� בנוגע38התחלקות,
לה יש וטיפה טיפה כל אשר מלמעלמ"ט, ההמשכה עני� כללות שהוא גשמי� לירידת
האד� זה קט� שבעול� דכמו העול�, קיו� להיות יכול זה באופ� שדוקא עצמה, בפני דפוס
אלו עניני� (ששני גדול להעול� בנוגע ג� הוא עד"ז עצמה, בפני גומא שערה לכל יש

בעת� גשמיכ� דונתתי שהעני� ש�), בגמרא כדאיתא זל"ז, כל39שייכי� את כולל שהוא ,

הרמב"� כפירוש וההמשכות צנור40הברכות לה יש טיפה) (כל המשכה שכל באופ� הוא ,

דהתחלקות. באופ� היא לכ� דפרודא לעלמא לבוא צריכה שההמשכה לפי וכ"ז עצמה, בפני
שאומרי� וכמו אחדות, בחי' מזה יעשו שישראל דפרודא עלמא של התכלית הרי אמנ�

בזה41בק"ש הפירוש וידוע אחד, הוי' אלקינו הוי' ישראל אלופו42שמע את להמשי� שצרי� ,

וד', ח' באותיות הנרמזות העול� רוחות ובד' ואר� רקיעי� בז' א', באות הנרמז עול�, של
של אלופו יהי' האל"� אשר מהאל"�, התחלת� יהי' והד') (הח' ה� אשר ,mlerdובאופ�

גו' ישראל שמע דזהו"ע וד'). בח' (הנרמזי� רוחות וד' ואר� רקיעי� הז' של אלופו היינו
ישנ� גופא בעול� ג� אמנ� האחדות. עני� את פועלי� עבודת� ע"י שישראל מה אחד,
הצד שזהו העבודה), לפני (עוד גופא הבריאה מצד האחדות עני� ניכר שבה� כאלו עניני�
מעלת ג� יוב� ועפ"ז לעיל. כמבואר האחדות עני� ניכר שבה� המיני�, ד' שבכל השוה
בהאתרוג ניכר המיני�) ד' של המעלה (שהוא האחדות עני� כי המיני�, שאר על האתרוג
האחדות, עני� בה� שניכר היות ע� וערבה, הדס לולב המיני� דבג' המיני�, מבשאר יותר
בכל כפותי�, ה� העלי� שכל היות שע� תמרי�, בכפות וכמו הפירוד. עני� ג� בה� ניכר
נחלק גופא עלה שכל אי� וג� זמ"ז, נפרדי� ה� שבעצ� עלי� בו שיש רואי� הרי זה
או עלי�, ג' שישנ� עבות, ע� בענ� ג� הוא ועד"ז יחד. כפותי� ה� שמ"מ ורק לשני�,
וכהדי� רבי�, לשו� ערבי נחל, בערבי הוא ועד"ז אחד. בקנה שה� אלא עלי�, כמה עכ"פ
כל הרי באתרוג, משא"כ באחוה. שגדלי� כזה ממי� שה� אלא ערבות, ב' לקחת שצרי�
לומר שיי� אי� שהרי היחוד. בתכלית בו מתאחדי� ה� וכו' וקציר דזרע האוירי� שינויי
האתרוג גידול אשר א�, כי וכו', מהחו� שגדל חלק ויש מהקור שגדל בהאתרוג חלק שיש

ובכ"מ.35) ספל"ג. תניא

ובכ"מ.36) סע"ג. ג, במדבר לקו"ת ראה

י.37) ב, בראשית

א.38) טז, ב"ב

ד.39) כו, בחוקותי

ש�.40) בחוקותי

ד.41) ו, ואתחנ�

שו"ע42) סא. סימ� או"ח לטור יוס� בבית הובא סמ"ק ראה

ב. יג, ברכות וראה ג. כג, תזריע לקו"ת ו. סעי� ש� ודאדה"ז

d"lyz'd ,zekeqd bg axrl xe` ,ixyz b"i

היות� ע� השנה, כל שבמש� האוירי� ששינויי האוירי�, מכל הוא שבו וחלק חלק בכל
האתרוג גידול את ומסבבי� ומסייעי� גורמי� יחד) (כול� ה� הקצה, אל הקצה מ� משתני�
אשר המיני�, שבשאר האחדות על שבאתרוג האחדות מעלת וזהו שבו. וחלק חלק בכל
הדר. ע� פרי אחד, פרי הוא שהרי ממש, אחד לדבר ונעשי� מתאחדי� האוירי� שינויי

Ê·Â‰בחינה על שמורה הראשו� דביו� להעני� מיני� ד' נטילת של השייכות יוב�
המדריגות, שינוי על מורה ההשתלשלות עני� דהנה כנ"ל, מהשתלשלות שלמעלה
ממנה, שלמעלה ממדריגה משתלשלת אחת שמדריגה מה הוא ההשתלשלות עני� שהרי
עצמ�, בהמדריגות ג� התחלקות נעשה ומזה ממנה. שלמטה מדריגה משתלשלת וממנה
הבחינה משא"כ התחלקות. הוא שענינו ההשתלשלות מבחינת נמשכי� שה� מכיו�
מהתחלקות. שלמעלה סובב) בחי' שנקרא, כמו (או, המקיפי� הו"ע מהשתלשלות שלמעלה
בשוה, הדרגות כל את סובב הוא שכתר כידוע הכתר. ספירת הוא הספירות שבעני�
הרי דרגות, כמה ישנ� בכתר שג� וא� כו'. וסו� דראש העני� שיי� אי� הכתר ובבחינת

נעלה43ידוע הוא תחתו� הכי עול� של הכתר שבחינת זמ"ז, הוא הכתרי� שהשתלשלות
הכתר שבחי' זל"ז, שייכי� הכתרי� כל כי ממנו, שלמעלה עול� של החכמה מבחינת יותר
הכתר שבחי' מזה, מוב� הרי עליו�, הכי עול� של הכתר לבחי' שיי� תחתו� הכי עול� של
התשובה. הו"ע האד� בעבודת הכתר ועני� וההתחלקות. ההשתלשלות מעני� למעלה הוא
לנשמע, נעשה דהקדמת העבודה שהיא הכתר, עני� יש הצדיקי� בעבודת שג� דאעפ"י
שזה כמו מ"מ, הרצו�, לבחי' מהביטול ג� יותר נעלה שהוא הרצו�, לבעל הביטול שהוא
העבודה משא"כ מסודר, באופ� היא הצדיקי� עבודת הרי האד�, בעבודת אח"כ נמש�

סגי בחילא יתיר בחילא היא חדא44דבע"ת וברגעא חדא עבודת45בשעתא ע"י אשר ועד ,
רבי) בכה זה (שמצד אחת בשעה עולמו קונה הוא גאנצ�46התשובה א קונה שהוא מה דזה ,

בזה הכוונה ואי� מהשתלשלות. שלמעלה בחינה היא שתשובה לפי הוא אחת בשעה עול�
את קונה הוא התשובה עבודת ע"י שהרי להשתלשלות, כלל שייכות לה כיenlerשאי� ,

הוא בזה שהפירוש המיני� שבד' האחדות עני� ע"ד ווער�l`א�, מיני� שהד'
בסדר שה� שכמו הוא, בזה הכוונה אלא ההשתלשלות סדר פו� ַארויסגענומע�
עלי� שוני�, (אוירי� ונפרדי� חלוקי� עניני� בה� יש שבה, הצומח בסוג ההשתלשלות,
בבחי' פועלת שהיא התשובה, בעני� הוא דכמו"כ ביחד, מתאחדי� ה� וכו') שוני�

(קונה מבחי'enlerההשתלשלות שבאה המשכה ע"י היא בהשתלשלות שפעולתה אלא ,(

מה הטע� וזהו אחת). בשעה עולמו קונה הוא (שלכ� והתחלקות מהשתלשלות שלמעלה
כזכיות זדונות נעשי� התשובה מגעת47שע"י התשובה כי ממש, לזכיות שנעשי� ועד ,

שלכ� לזכיות, זדונות בי� חילוק ש� שאי� כזה במקו� מהתחלקות, שלמעלה בבחינה
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אשר המיני�, שבשאר האחדות על שבאתרוג האחדות מעלת וזהו שבו. וחלק חלק בכל
הדר. ע� פרי אחד, פרי הוא שהרי ממש, אחד לדבר ונעשי� מתאחדי� האוירי� שינויי

Ê·Â‰בחינה על שמורה הראשו� דביו� להעני� מיני� ד' נטילת של השייכות יוב�
המדריגות, שינוי על מורה ההשתלשלות עני� דהנה כנ"ל, מהשתלשלות שלמעלה
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עלי� שוני�, (אוירי� ונפרדי� חלוקי� עניני� בה� יש שבה, הצומח בסוג ההשתלשלות,
בבחי' פועלת שהיא התשובה, בעני� הוא דכמו"כ ביחד, מתאחדי� ה� וכו') שוני�

(קונה מבחי'enlerההשתלשלות שבאה המשכה ע"י היא בהשתלשלות שפעולתה אלא ,(
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ועאכו"כ דעשי"ת, התשובה ע"י ובפרט בכלל, התשובה ע"י שזהו לזכיות. הזדונות נהפכי�
חגנו. ליו� בכסה בעני� כידוע דחגה"ס, העני� אח"כ נמש� שמזה דיוהכ"פ, התשובה

Â‰ÊÂ�ראשו לכ� ובונה כו', עשו זה הראשו� מ� לכ� פורע לסוכות) (בנוגע שאמרו מה
אלו עניני� דכל שהשייכות כו', המשיח מל� זה ראשו� לכ� ואביא כו', ביהמ"ק זה

מכפר יו� של עיצומו אשר דיוהכ"פ התשובה עבודת אחרי כי הוא, נעשי�48לסוכות שאז ,

הראשו� מ� לכ� פורע נעשה בחגה"ס אח"כ הנה ממש, לזכיות שנעשי� ועד כזכיות זדונות
ראשו� שהוא לפי הוא אדמוני, הראשו� ויצא ראשו�, בש� נקרא שעשו מה דזה עשו, זה
ע"י נמש� וזה תקיפי�, אורות הוא שבתהו מתהו, הוא עשו של ששרשו וכנ"ל במעלה,
התיקו�, דבחי' מסודרת עבודה להיות צרי� שאח"כ להיות א� דיוה"כ, התשובה עבודת

ופורע שאומר מה זהו נעשי�mklהנה הזדונות אדמוני, הראשו� שמויצא הראשו�, מ�
יו� של שעיצומו דיוהכ"פ דתשובה העבודה ע"י ובפרט ממש, כזכיות שנעשו עד כזכיות,

למיתקא ומרירו לנהורא חשוכא אתהפכא דבחי' התשובה ע"י נעשה זה וכל וזהו49מכפר. .
תכלית יהי' שבו השלישי לביהמ"ק היא כא� שהכוונה ביהמ"ק, זה ראשו� לכ� ובונה ג"כ

האמצעי בקו הוא השלישי שביהמ"ק דביהמ"ק, יעקב50השלימות בחי' וכמרז"ל50, לא51,
בית, שקראו כיעקב אלא כו', שדה בו שכתוב כיצחק ולא כו', הר בו שכתוב כאברה�
בחי' הוא השלישי שביהמ"ק הוא ושני ראשו� בית על השלישי ביהמ"ק שמעלת והיינו,
התיכו� בריח שהוא ביעקב בחינה ישנה דהנה מצרי�. בלי נחלה שהוא האמצעי, קו יעקב,
(מבריח לקצוות שייכת שהיא מכיו� – שביעקב זו ובחינה הקצה, אל הקצה מ� המבריח

נאמר עלי' – הקצה) אל הקצה יעקב52מ� בחינת משא"כ הוא, קט� כי יעקב יקו� מי
מצרי� בלי נחלה בחינת היא כא� בביהמ"ק53המבוארת נמש� וזה הקצוות, מעני� שלמעלה ,

ע"י נמש� וזה גופא. הגשמי בעוה"ז ונצחיות הנצחיות, עני� עולמי�, בית שיהי' השלישי,
בגמרא כדאיתא קצוות, מגדר שלמעלה הו"ע תשובה ג� כי התשובה, הרהור54עבודת שע"י

תשובה הרהור ע"י הנה יותר, ולמטה תחתו� הכי בקצה הי' בתחילה א� ג� הנה תשובה,
וזהו עליו�). הכי מקצה (למעלה דבע"ת המעלה ג� לו ויש גמור, צדיק נעשה הוא אחד
הוא משיח דהנה הנ�, הנה לציו� ראשו� שנאמר המשיח, מל� זה ראשו� לכ� ואביא ג"כ

הנשמות כל של היחידה כל23בחי' שבנשמת היחידה עני� והוא המאמר, בתחילת כנ"ל
עיני� מאור בספר וכדאיתא דכמו55אחד, משיח, מנשמת ניצו� יש מישראל אחד שבכל

הטע� דזהו ממשיח, ניצו� יש פרטית נשמה בכל כ� פרטית, נשמה מכל ניצו� יש שבמשיח
מישראל לכאו"א תורה ללמד יוכל שמשיח מה לכאו"א,56על והשפעות המשכות להמשי� ,

יו�48) של עצמו (וש�: ה"ג�ד פ"א תשובה הל' רמב"� ראה

להמבי"ט ספר בקרית (עיצומו) כבפני� כ"ה אבל מכפר. . .
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הוא שמשיח ומכיו� משיח. מנשמת ניצו� יש בכ"א כי כאו"א, את מהגלות ולהוציא
האחדות, עני� אמיתית הוא כו' ראשו� לכ� דאביא העני� הרי הנשמות, כל של היחידה
מכמו ג� ולמעלה ההתחלקות, מעני� למעלה ה� משיח בנשמת שה� כמו הנשמות שכל
הכוונה כאחד, דלאחדי� בההתכללות ג� כי כאחד, דלאחדי� התכללות בבחי' שה�
משיח משא"כ אחד, בחי' הוא ולמעלה בהתאחדות, שה� אלא חלוקות בחינות שישנ�
יחיד בחינת הוא ולמעלה כלל, התחלקות כא� אי� הרי הנשמות, כל של היחידה שהוא

העולמי�. חי יחיד מל� אחד, מבחי' שלמעלה

‰�‰Âעל הטע� ג� דזהו באתרוג, הוא הגילוי עיקר מיני� שבהד' האחדות שעני� נת"ל
ג� ההידור עני� נמש� שממנו ורק הדר, ע� פרי בש� נקרא האתרוג שדוקא מה
ומיניו הלולב את לוקחי� שבתחילה הוא מיני� הד' נטילת שסדר ואעפ"י ומיניו. בהלולב
ומיניו, הלולב בסיו� הוא האתרוג של ומצבו מעמדו אז וג� האתרוג, את לוקחי� ואח"כ

בקבלה דיעה שיש הוא57ועד דהדר העני� עיקר מ"מ ומיניו, מהלולב למטה צ"ל שהאתרוג
הכתוב בפירוש כידוע הוא והעני� דוקא. ג"כ58באתרוג שיי� שזה – בעלה עטרת חיל אשת

כמרז"ל ואתרוג, דלולב אשת59להעני� שהיא דא� – כנס"י הוא ואתרוג הקב"ה, זה שלולב
למעלה אמי בש� נקראת שכנס"י מה שזהו בעלה, עטרת היא מ"מ מבעלה שמקבלת חיל

בזהר והנה בעלה. הצ"צ60מבחי' ע"ז וכותב עילאה שכינתא היינו דלולב דשכינתא61איתא
מלכות היינו עילאה שכינתא דפירוש נראה יותר א� כותב ואח"כ בינה, בחי' היינו עילאה
כפי שזהו הכוונה, לפרש ויש אמי. שקראה עד מחבבה זז לא ע"ד בעלה עטרת כשהיא

(ש� הצ"צ וכמ"ש הבינה. ע"י מכתר מקבלת שהמק"מ61שהמלכות ולקחת�62) מ"ש פירש
הוא הראשו� ביו� כי לומר יש ויותר ראשו�, הנק' הבינה ש� על שזהו הראשו� ביו� לכ�
הלולב על האתרוג מעלת וזהו קדישא. עתיקא הארת הבינה ע"י מקבלת והמלכות כתר
מהלולב), למטה אחת (ולדיעה הלולב בסיו� הוא ולכ� מלכות, בחי' הוא דאתרוג ומיניו,

וכידוע הכתר, בפנימיות הוא המלכות שרש כי יותר, נעלה הוא שאעפ"כ כל63אלא ששרש
בעתי הוא המלכות שרש משא"כ בארי�, הוא רדל"אהספירות בחי' .64ק,
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ומצד מהשתלשלות, שלמעלה כתר בגימטריא הראשו� ביו� ג�) אלא באשלמותא, סיהרא
המצוה) בה� שנעשה (טר� עצמ� מצד ג� אשר שבעול� אלו עניני� אז לוקחי� הנה זה
מ"מ ישות, בחי' שהוא הגשמי בעוה"ז היות� דע� ומקור�, לשרש� הביטול בה� ניכר
בארוכה, כנ"ל האחדות עני� בה� ניכר גופא עול� בבחי' ג� ולכ� כו' הביטול בה� ניכר
עני� כי ויוהכ"פ, דעשי"ת הכללית העבודה הקדמת ע"י בא וזה מצוה. מה� ועושי�

במדרש שאיתא מה ג"כ וזהו כנ"ל. מהתחלקות, שלמעלה האחדות הו"ע עה"פ66התשובה
לחשבו� ראשו� שהוא לפי הוא הראשו� יו� בש� שנקרא שמה הראשו�, ביו� לכ� ולקחת�
לסוכות יוה"כ שבי� ימי� שד' היינו במצות, עסוקי� ישראל כל החג עד דמיוהכ"פ עונות,
הוא הראשו� דביו� המצוה הנה הראשו�, יו� הוא וחגה"ס דיוהכ"פ, להעני� שייכי�
היא סוכה מצות משא"כ דוקא ביו� היא לכ� דולקחת� שהמצוה דא� לכ�. ולקחת�
היא הראשו� ליו� בנוגע בהדגשה שנאמרה המצוה מ"מ הראשו�, יו� של הלילה מתחילת
הבריאה מצד שג� אלו עניני� שלוקחי� הוא זו מצוה שעני� דוקא, לכ� ולקחת� מצות
ופועלי� מצוה, מה� עושי� עבודת� ע"י וישראל והאחדות, הביטול עני� בה� יש עצמה
האמיתית הגאולה את ממשיכי� ועי"ז את�, לזרי� ואי� לכ� ולקחת� שיהי' בה�
ביו� לכ� ולקחת� בזכות אשר המאמר) בתחילת (שהובא במדרש וכמ"ש והשלימה,
ואביא ביהמ"ק לכ� ובונה כו' הראשו� מ� לכ� ופורע כו' ראשו� לכ� נגלה אני הראשו�
דיד�. ובעגלא והשלימה האמיתית בגאולה ממש בקרוב המשיח, מל� זה ראשו� לכ�

•
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e"hyz'd ,dxez zgny mei .c"qa

(dben izla dgpd)

ÌÂÈ·�לכ תהי' עצרת במדרש1השמיני ואיתא ימי�2, שבעת סעודה שעשה למל� משל
כו' לאוהבו אמר המשתה ימי שבעת שעברו כיו� כו' שבמדינה אד� בני כל וזימ�
הסוכות שבחג עצרת, ושמיני הסוכות חג בעני� הוא וכ� שתמצא, במה ואתה אני נגלגל

אחד איל אחד פר מקריבי� ובשמע"צ אומות, שבעי� כנגד פרי� ע' יהיו3מקריבי� הה"ד ,

את� לזרי� ואי� לבד� הו"ע4ל� הסוכות בחג פרי� הע' הקרבת ג� והרי להבי�, וצרי� .
לקדושה, אותו ומעלי� שבה� הטוב הניצו� את שמבררי� הבירורי� עני� שזהו נעלה,
שמעלי� באופ� הוא והבירור בלעו"ז, אלא הרשות בדברי רק לא הוא שהבירור והיינו,
היו המקריבי� והמביאי� שבביהמ"ק, במזבח היתה שההקרבה שזהו לקדושה, אותו
המעלה מהי להבי� צרי� נעלה, הו"ע הסוכות שבחג פרי� הע' הקרבת שג� וכיו� ישראל,

בלבד. ישראל כנגד אחד, איל אחד פר מקריבי� שבו דוקא, בשמע"צ

תחילהÔÈ·‰ÏÂב) להקדי� צרי� עליו�6מ"ש5זה דעת דעות, ב' שיש הוי', דעות אל כי
יש שלמטה הנבראי�, ודעת המקבל דעת שהוא תחתו�, דעת תחתו�, ודעת
אי�. ולמטה יש שלמעלה הבורא, ודעת המשפיע דעת שהוא עליו�, ודעת אי�, ולמעלה

שוה.7והנה אינו פירושו הרי (אי�), אחד בש� שנקרא א� הדעות, בב' דאי� הפירוש ,

אי� הוא האי� עליו� בדעת שהרי באמת, ואפס אי� שהוא היינו עליו� בדעת אי� הפירוש
כלל, בער� שאינו לזולת, השפעה של עני� כל הנה האמיתי, יש ומצד האמיתי, יש של
הפירוש תחתו�, בדעת אבל העצמות. לגבי באמת ואפס אי� שהיא בלבד, הארה אלא אינה
לומר יכול שאינו בודאי הרי יש, הוא שהנברא דמאחר באמת, ואפס אי� שהוא אינו דאי�
בודאי הוא שמקורו וק"ו מכ"ש הרי מציאות, הוא הנברא א� כי, אי�, שהוא מקורו על
הנברא של המציאות מסוג שאינו בזה הכוונה אי�, בש� מקורו את שקורא ומה מציאות,
את מהוה שהעילה ועלול, שבעילה ויש, לאי� ועלול עילה בי� ההפרש ידוע דהנה כלל.
וכמו העילה, גילוי ע"י הוא העלול התהוות אופ� המדות), את שמהוה השכל (וכמו העלול
בגילוי הוא השכל שכאשר דוקא, השכל גילוי ע"י הוא המדות שלידת ומדות, בשכל

בתקו"ז וכמ"ש המדות, לידת נעשה דוקא עי"ז והשגה, מבי�,8בהבנה הלב ובה לבא בינה
א� המדות. לידת הוא דוקא ואז בלב, ג� מורגש שנעשה עד בגילוי הוא שהשכל היינו,
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laz iagxn lka 'iy y"p`l `"hily x"enc` w"k glyy wxand gqep .d"a

a"nyz'd ,epzgny onf ,zekeqd bg z`xwl
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ויוהכ"פ.2) ר"ה תפלת
ש�.3) ויק"ר ראה

(4� האחדות עני� על מורה מיני� מהד' אחד שכל זה על נוס�
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ÌÂÈ·�לכ תהי' עצרת במדרש1השמיני ואיתא ימי�2, שבעת סעודה שעשה למל� משל
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וכמו העילה, גילוי ע"י הוא העלול התהוות אופ� המדות), את שמהוה השכל (וכמו העלול
בגילוי הוא השכל שכאשר דוקא, השכל גילוי ע"י הוא המדות שלידת ומדות, בשכל
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דלבד והיינו, דוקא. האי� והסתר העל� ע"י הוא ההתהוות אופ� אלא לגמרי, ממציאותו
בהעל� הוא עצמו מצד האי� ג� הנה כלל, בו נרגש שאינו בהיש בהעל� הוא שהאי� זאת
בהעל� הוא שהאי� ההעל� ג� ישנו זה ומשו� היש), התהוות (לצור� והעלאה והסתר
אינו שהאי� לפי והיינו דוקא, והסתר העל� ע"י הוא מאי� יש התהוות שאופ� וכיו� בהיש.
שאינו אי� שבאי�, הב' פירוש ג"כ וזהו אי�. בש� קוראו לכ� כלל, היש של המציאות מסוג
לפי אי�, בש� קוראו לכ� כלל, משיגו אינו והיש מהיש מתעל� שהאי� דלהיות מושג,
בדעת שהוא כמו אי� פירוש בי� ההפרש וזהו כלל. נמצא אינו שלו והשגה ההבנה שבעול�
באמת, ואפס אי� הוא אי� פירוש עליו� דבדעת תחתו�, בדעת שהוא כמו אי� לפירוש עליו�
המציאות מסוג שאינו א�) כי באמת, ואפס אי� שהוא (לאו הוא אי� פירוש תחתו� ובדעת

מושג. שאינו אי� או הנברא, של

„ÂÚÂ�שאי והיינו, אי�. בחינות ב' ה� תחתו� שבדעת והאי� עליו� שבדעת שהאי� זאת,
אותו אחד, הוא שהאי� היינו, דעות, ב' בה שיש אי� של אחת בחינה שיש באופ� זה
המקבל ודעת באמת, ואפס אי� שהוא היא והבורא המשפיע שדעת רק הוא והחילוק האי�,

אי שהוא או כלל מציאות� מסוג שאינו אלא) דבר, מציאות (שהוא היא שאינוונבראי� �
ליש האמיתי יש בי� הממוצע (שהוא שהאי� והיינו, באי�, בחינות ב' שיש אלא מושג,
ג' שישנ� שמבואר ומה הנברא. יש של ואי� האמיתי, יש של אי� לשני�, נחלק הנברא)
נחלק שהאי� לפי מדריגות, ד' ישנ� בפרטיות אבל בכללות, זה הרי ויש, אי� יש בחינות,

הנברא יש של ואי� האמיתי יש של אי� חילוק9לשני�, הוא דאי� הבחי' ב' בי� והחילוק .
מבואר שלפעמי� עד ביותר, ואי�10גדול האמיתי יש של אי� בחי', לב' האי� שהתחלקות

שהחילוק מוב� ומזה לגמרי, סילוק בדר� שהוא הראשו� צמצו� ע"י היא הנברא, יש של
לגמרי. ערו� באי� הוא הנ"ל אי� בחי' בי�

דדעת‡Ì�Óג) הדעות ב' ישנ� עצמו שבמשפיע מוב�, הוי', דעות אל כי שכתוב ממה
ודעת המשפיע דעת ה� הדעות שב' דמשנת"ל והיינו תחתו�. ודעת עליו�
עליו� דדעת הדעות ב' ישנ� גופא באלקות הנה בפרטיות, אבל בכללות, זה הרי המקבל,
יש של ואי� האמיתי יש של אי� אי�, בחי' ב' ישנ� גופא שבאלקות והיינו תחתו�, ודעת
של אי� בחי' ה� שהאורות וכלי�, לאורות נחלק ההשתלשלות שכללות מה וזהו הנברא,
אורות בי� ההפרש דהנה, בזה, והעני� הנברא. יש של אי� בחי' ה� והכלי� האמיתי, יש
דבוקי� אינ� והכלי� דוקא, ניכרת ובדביקות במקור�, דבוקי� ה� שהאורות הוא לכלי�
הנה ולזאת דוקא. ניכרת בלתי בדביקות שה� הוא שהתהוות� והיינו ניכרת, בדביקות

באמת. ואפס אי� שה� היינו האמיתי, יש של האי� ה� האורות

ד"ה9) בשלח ש� ד). (צא, ז פרק ויגש חיי� תורת ראה

ב סב, הפורי� שער אורה שערי ואיל�). א (רסו, עליה� תפול

ובכ"מ. ואיל�. רכ ע' תרס"ו המש� ואיל�.

המבואר10) ע"פ – א'קמט ע' ש� תער"ב המש� ראה

ואיל�]. א ל, שה"ש לקו"ת [ראה בהבי'" לבבתני בד"ה "בלק"ת

.(83 ע' תשי"א (סה"מ פי"ט תרצ"ד השמע"צ ביו� ד"ה וראה

e"hyz'd ,dxez zgny mei

˘ÈÂ�דכיו הוא, הא' אופ� אופני�. בכמה ואפס) אי� שהוא שבאור (הביטול זה עני� לבאר
מתבטל הוא הרי מקורו הרגש מצד הנה מקורו, בו ונרגש במקורו דבוק הוא שהאור
ממציאותו, מתבטל אזי גדול חכ� אצל נמצא שכאשר קט� חכ� וכמו מקו�, תפיסת בהעדר

אהני מאי בטיהרא שרגא צח11וכמו אור דאיהו אע"ג עליו� דכתר למעלה, הוא וכמו"כ ,
העילות עילת קד� הוא אוכ� מצוחצח בהכלי�,12אור ולא דוקא בהאור הוא זה ביטול וג� .

וא"כ מקור�, בה� נרגש אי� ניכרת, בלתי בדביקות שה� הוא הכלי� התהוות שאופ� דכיו�
הנה מקורו, בו ונרגש ניכרת בדביקות שהוא בהאור ורק מקור�, (לעב�) אצל נמצאי� אינ�
ביטול אינו זה ביטול אמנ�, מקו�. תפיסת בהעדר מתבטל הוא הרי מקורו הרגש מצד
דהעדר הביטול שהרי האור, של מציאותו בעצ� נוגע אינו זה שביטול היינו במציאות,
הרי גדול, החכ� לגבי קט� בחכ� וכמו בלבד, מקורו הרגש מצד רק הוא מקו� תפיסת
במציאותו, הוא הרי עצמו בפני בהיותו אבל גדול, החכ� אצל נמצא כאשר רק הוא ביטולו
עה"ע קד� הוא זה ביטול הרי עה"ע, קד� הוא אוכ� עליו� דכתר למעלה, הוא וכמו"כ
במציאות. הוא הרי עצמו מצד אבל הוא, אוכ� עה"ע לגבי הנה עה"ע קד� דלהיותו דוקא,

Í‡�בעצ נוגע שהביטול האור, בביטול הב' אופ� והוא בהאור, יותר נעלה ביטול יש
באופ� זה הרי הדביקות, מצד הוא זה ביטול שג� היות שע� והיינו, מציאותו,
ניכרת, בדביקות במקורו דבוק שהאור דלהיות בזה, והעני� מציאותו. בעצ� נוגע שהביטול
השמש מאור שכאשר השמש, באור וכמו בהמאור, דבוק להיותו רק היא מציאותו וכל
הוא מציאותו וכל האור, מתבטל אזי השמש על המסתירי� ענני� ישנ� כאשר או שוקע
שכל לגמרי, ממציאותו שמתבטל עליו פועל זה והרגש דביקות הנה הדביקות, ע"י רק
היא זו מציאות מ"מ, האור, מציאות שישנו דא� והיינו, המאור. מצד רק היא מציאותו
זולת� דאי� הביטול הוא זה וביטול המאור, מצד רק הוא מציאותה שכל לגמרי, ,13בביטול

שלו, המציאות בעצ� שנוגע א� זה, ביטול ג� אמנ� כלל. מציאות שו� אי� שמבלעדו
יש הרי מ"מ, המאור, מצד רק הוא מציאותו וכל כלל למציאותו אי� המאור דמבלעדי
שמבלעדי רק הוא זה שביטול והיינו המאור, מצד הוא שהמציאות אלא מציאות, איזה

מציאות. איזה ישנה המאור ע� אבל מציאותו, אי� המאור

˘ÈÂמצד ג"כ הוא זה דביטול האור, בביטול הג' אופ� והוא בהאור, יותר נעלה ביטול
מציא אי� המאור ע� שג� באופ� הוא הביטול א� המאורהדביקות, א� כי כלל אור ות

והאמונה היחוד בשער הזק� אדמו"ר מ"ש ע"ד והוא שאילו14בלבד. הנבראי�, ביטול בעני�
גשמיות הי' לא כו' נברא שבכל והרוחניות החיות את ולהשיג לראות לעי� רשות ניתנה
החיות לגבי ממש במציאות בטל הוא כי לעינינו, כלל נראה וממשו וחומרו הנברא
עליו השופע והרוחניות כו' ממש ואפס אי� הי' הרוחניות שמבלעדי מאחר שבו והרוחניות
אפס א"כ אותו, ומהוה ליש ואי� מאפס תמיד המוציאו לבדו הוא פיו ורוח ה' פי ממוצא

ב.11) ס, חולי�

ב).12) (קלה, ת"ע זהר תקוני ראה

שבת.13) תפלת

פ"ג.14)



טו e"hyz'd ,dxez zgny mei

˘ÈÂ�דכיו הוא, הא' אופ� אופני�. בכמה ואפס) אי� שהוא שבאור (הביטול זה עני� לבאר
מתבטל הוא הרי מקורו הרגש מצד הנה מקורו, בו ונרגש במקורו דבוק הוא שהאור
ממציאותו, מתבטל אזי גדול חכ� אצל נמצא שכאשר קט� חכ� וכמו מקו�, תפיסת בהעדר

אהני מאי בטיהרא שרגא צח11וכמו אור דאיהו אע"ג עליו� דכתר למעלה, הוא וכמו"כ ,
העילות עילת קד� הוא אוכ� מצוחצח בהכלי�,12אור ולא דוקא בהאור הוא זה ביטול וג� .

וא"כ מקור�, בה� נרגש אי� ניכרת, בלתי בדביקות שה� הוא הכלי� התהוות שאופ� דכיו�
הנה מקורו, בו ונרגש ניכרת בדביקות שהוא בהאור ורק מקור�, (לעב�) אצל נמצאי� אינ�
ביטול אינו זה ביטול אמנ�, מקו�. תפיסת בהעדר מתבטל הוא הרי מקורו הרגש מצד
דהעדר הביטול שהרי האור, של מציאותו בעצ� נוגע אינו זה שביטול היינו במציאות,
הרי גדול, החכ� לגבי קט� בחכ� וכמו בלבד, מקורו הרגש מצד רק הוא מקו� תפיסת
במציאותו, הוא הרי עצמו בפני בהיותו אבל גדול, החכ� אצל נמצא כאשר רק הוא ביטולו
עה"ע קד� הוא זה ביטול הרי עה"ע, קד� הוא אוכ� עליו� דכתר למעלה, הוא וכמו"כ
במציאות. הוא הרי עצמו מצד אבל הוא, אוכ� עה"ע לגבי הנה עה"ע קד� דלהיותו דוקא,

Í‡�בעצ נוגע שהביטול האור, בביטול הב' אופ� והוא בהאור, יותר נעלה ביטול יש
באופ� זה הרי הדביקות, מצד הוא זה ביטול שג� היות שע� והיינו, מציאותו,
ניכרת, בדביקות במקורו דבוק שהאור דלהיות בזה, והעני� מציאותו. בעצ� נוגע שהביטול
השמש מאור שכאשר השמש, באור וכמו בהמאור, דבוק להיותו רק היא מציאותו וכל
הוא מציאותו וכל האור, מתבטל אזי השמש על המסתירי� ענני� ישנ� כאשר או שוקע
שכל לגמרי, ממציאותו שמתבטל עליו פועל זה והרגש דביקות הנה הדביקות, ע"י רק
היא זו מציאות מ"מ, האור, מציאות שישנו דא� והיינו, המאור. מצד רק היא מציאותו
זולת� דאי� הביטול הוא זה וביטול המאור, מצד רק הוא מציאותה שכל לגמרי, ,13בביטול

שלו, המציאות בעצ� שנוגע א� זה, ביטול ג� אמנ� כלל. מציאות שו� אי� שמבלעדו
יש הרי מ"מ, המאור, מצד רק הוא מציאותו וכל כלל למציאותו אי� המאור דמבלעדי
שמבלעדי רק הוא זה שביטול והיינו המאור, מצד הוא שהמציאות אלא מציאות, איזה

מציאות. איזה ישנה המאור ע� אבל מציאותו, אי� המאור

˘ÈÂמצד ג"כ הוא זה דביטול האור, בביטול הג' אופ� והוא בהאור, יותר נעלה ביטול
מציא אי� המאור ע� שג� באופ� הוא הביטול א� המאורהדביקות, א� כי כלל אור ות

והאמונה היחוד בשער הזק� אדמו"ר מ"ש ע"ד והוא שאילו14בלבד. הנבראי�, ביטול בעני�
גשמיות הי' לא כו' נברא שבכל והרוחניות החיות את ולהשיג לראות לעי� רשות ניתנה
החיות לגבי ממש במציאות בטל הוא כי לעינינו, כלל נראה וממשו וחומרו הנברא
עליו השופע והרוחניות כו' ממש ואפס אי� הי' הרוחניות שמבלעדי מאחר שבו והרוחניות
אפס א"כ אותו, ומהוה ליש ואי� מאפס תמיד המוציאו לבדו הוא פיו ורוח ה' פי ממוצא

ב.11) ס, חולי�

ב).12) (קלה, ת"ע זהר תקוני ראה

שבת.13) תפלת

פ"ג.14)
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בו נרגש ניכרת, בדביקות במקורו דבוק דלהיותו בהאור, ג� הוא וכמו"כ באמת. בלעדו
הביטול הוא זה וביטול העצמות. אלא אינה המציאות וכל כלל, מציאות בבחי' שאינו

בלת� המאור13דאפס שמבלעדי רק הוא זולת�, דאי� הביטול שהוא הב' דביטול והיינו, .
בלת� דאפס הביטול אמנ� מציאות, איזה ישנו המאור ומצד המאור ע� אבל מציאות, אי�
האור של מציאותו שזהו בלבד, המאור א� כי כלל, אור מציאות אי� המאור ע� שג� הוא

עצמו. המאור שהוא

‰�‰Âבביטול יותר נעלה אופ� יש א� האור, מצד רק ה� האור בביטול הנ"ל אופני� ג'
האור את יודע שהמאור דכמו האור, את יודע שהמאור כמו והוא הד', אופ� האור,
ג"כ נמצא המאור מצד שהוא כמו זה וביטול לגמרי. אחר באופ� הוא הרי עליו ומביט
אותו יודע שהמאור מה ג� לכ� במקורו, ניכרת בדביקות הוא שהאור דלהיות בהאור,
לגבי לגמרי ערו� באי� הוא האור בביטול הד' ואופ� בהאור. ג� א�) זי� (ש�יגלט ָמשתק�
ערו� האי� ג� הוא כ� האור, לגבי דהמאור ערו� האי� וע"ד שלפנ"ז, הביטול אופני ג'
נמצא המאור שמצד זה ביטול וג� האור. שמצד הביטול לגבי המאור שמצד דביטול
בחי' הוא במקורו דבוק שהוא שהאור מוב� זה ומכל כנ"ל. במקורו, דבוק להיותו בהאור,
הוא התהוות� שאופ� הכלי� משא"כ ממש. ואפס אי� שהוא האמיתי היש של האי�
דהארה דהארה בלבד, דהארה מהארה היא הכלי� והתהוות דוקא, ניכרת בלתי בדביקות

כידוע נבדלת הארה באמת,15היא ואפס אי� שאינ� הנברא, יש של האי� ה� הכלי� לכ� ,

מושג. שאינו ואי� הנברא, של מציאותו מסוג שאינ� לפי רק אי� בש� ונקראי�

הריÂ‰�‰ד) בכללות הנה בעולמות, שהוא כמו תחתו� ודעת עליו� דדעת אלו דעות ב'
ובו ממש, אלקות הוא האצילות עול� דהנה, לבי"ע. אצילות בי� ההפרש זה
איהו חד וחיוהי איהו באצילות ולכ� במקורו, דביקות בבחי' שהוא כמו האור מאיר

חד איהו16וגרמוהי שבחינת דכיו� והיינו, באמת, ואפס אי� הוא שבאצילות מוב� ומזה ,
בביטול ה� הכלי�, ג� האצילות, כללות הנה לכ� בגרמוהי, ג� ואפילו בחיוהי ג� נרגש

חד וגרמוהי איהו לאו חד, וחיוהי איהו דלאו בבי"ע משא"כ בה�16במציאות. אי� ,

תחתו�, דדעת הביטול רק זה הרי ביטול, איזה יש בה� שג� דא� והיינו, במציאות, הביטול
מלכות מבחינת היא התהוות� שהרי והסתר, העל� ידי על היא שהתהוות� לפי והוא

ומסתיר. שמעלי�

„ÂÚÂאצלו מלשו� הוא שאצילות א� שהרי גופא, באצילות ג� ישנ� אלו דעות שב' זאת,
עול�17וסמו� ג� נכלל אבי"ע עולמות בד' (שהרי עול� בש� הוא ג� נקרא מ"מ ,

והסתר העל� מלשו� הוא ועול� הנברא18האצילות), יש של אי� ישנו באצילות ג� ולכ� ,

קסא15) ס"ע תרס"ט סה"מ רכב. ע' תרס"ו המש� ראה

ועוד. תתקנ. ע' ריש ח"ג שה"ש אוה"ת וראה ואיל�.

ב).16) (ג, בהקדמה זהר תקוני

פ"א.17) אבי"ע) (שער טז שער פרדס ראה

להצ"צ18) ביאוה"ז א. סה, חוקת ד. לז, שלח לקו"ת ראה

(ג) יא ג, קה"ר וראה א]. נ, פסחי� מחז"ל [ע"פ שנה ע' ח"א

א). (פב, תמ"ב תקו"ז סע"ג]. ה, במדבר בלקו"ת [הובא בסופו

הרת (היו� לר"ה במוס� האריז"ל סידור י. סימ� הבהיר ספר

ובכ"מ. עול�).
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וכל בי"ע, ובי� מאצילות למעלה בי� ממוצע הוא האצילות עול� דהנה, בזה, והעני� וד"ת.
שיש באצילות הוא וכמו"כ התחתו�, של ומעי� העליו� של מעי� בו שיהי' בהכרח ממוצע
בחי' דהיינו שבאצילות, אצילות בחי' ולכ�, בי"ע. של ומעי� מאצילות למעלה של מעי� בו
בלי אורות היא החכמה שספירת לפי והיינו האמיתי, יש של האי� הוא דאצילות, חכמה

ואפס19כלי� אי� בבחי' אינ� שבאצילות, בי"ע בחי' שה� ומלכות, ז"א בינה בחי' אבל .

מאצילות למעלה ה� אלו דעות ב' הנה יותר, ולמעלה הנברא. יש של האי� רק וה� באמת,
שהרי הנברא, יש של האי� הוא האצילות כללות הנה מאצילות למעלה דלגבי ואצילות.

עשר אחד ולא עשר תשע ולא עשר ספירות, דעשר הגבלה יש ההגבלה20באצילות על ונוס� ,
דא� ממש, בהגבלה שה� דאצילות, ההיכלות שמצד ההגבלה ג� יש הספירות, שמצד
בחי' זה הרי ולכ� ממש, הגבלה זה הרי מ"מ הנבראי�, של ההגבלה כמו הגבלה זה שאי�

האמיתי. יש של האי� הוא מאצילות ולמעלה הנברא, יש של האי�

Î"ÂÓÎÂ.הקו וחיצוניות הקו פנימיות וה� עצמו, בהקו יותר, למעלה אלו דעות ב' ישנ�
ובמילא בהתחלקות בא שהקו דלהיות הנברא, היש של האי� הוא הקו חיצוניות
הדבר וטע� הנברא. יש של האי� הוא לכ� ערכו, לפי עול� בכל בעולמות, בהתלבשות
מ"מ, והאיר, חזר הצמצו� שאחרי דא� סילוק, בדר� הצמצו� ע"י בא שהקו להיות הוא,
ובמילא בהתחלקות בא הוא הצמצו� ומצד הצמצו�, ע"י ג"כ זה הרי והאיר שחזר מה ג�
בהתחלקות בא שאינו הקו פנימיות אמנ� הקו. חיצוניות הוא זה וכל בעולמות. בהתלבשות
כי הצמצו�, מצד אינו הקו שפנימיות לפי והיינו האמיתי, יש של האי� הוא ובהתלבשות,
ממלכות שרשו שהקו מבואר שלפעמי� מה יוב� ובזה הצמצו�. שלפני האור מצד א�
שרשו הקו שחיצוניות בזה, והעני� הנעל�. מת"ת הוא הקו דשרש מבואר ולפעמי� דא"ס,
להעלי�, הוא המלכות עני� כללות דהנה, הצמצו�. ע"י בא הוא זה ומשו� דא"ס, ממלכות
פועל שהצמצו� הצמצו�, ע"י בא הוא לכ� דא"ס, ממלכות שרשו הקו שחיצוניות וכיו�
קשור ואינו הנעל�, מת"ת שרשו הקו פנימיות אמנ� ובהתלבשות. בהתחלקות שיהי' עליו
קו מעלת בעני� שמבואר דכש� והיינו, הצמצו�. שקוד� להאור ושיי� הצמצו�, ע�

הכתר עד עולה שת"ת שרש�21האמצעי הקוי� כל מ"מ, מהכתר, שרש� הקוי� שכל דא� ,
הכתר פנימיות עד שעולה הכתר, עד עולה ת"ת האמצעי, קו ומעלת הכתר, ,22בחיצוניות

הנעל� מת"ת ששרשו הקו בפנימיות ג� הוא כמו"כ עתיק23הנה בפנימיות מגיע שהוא ,

ב"ה. א"ס ומהות עצמות שהוא דכללות

ובשרש�Â‰�‰ה) בפרטיות א� ובי"ע, באצילות ה� וד"ת דד"ע הדעות ב' שכללות להיות
כתיב שבאצילות הוא ובי"ע אצילות בי� שההפרש כש� הנה יותר, למעלה 24ה�

קנ.19) ע' וארא אוה"ת וראה שסו. ע' תרע"ח סה"מ ראה

מ"ד.20) פ"א יצירה ספר

ב.21) צו, מסעי לקו"ת ראה

רכ22) ס"ע ח"א תער"ב המש� ב. סה, נח חיי� תורת ראה

ואיל�. קז ע' ע' תרפ"ג סה"מ ואיל�.

סה"מ23) ואיל�. קפט ע' לתהלי� אור) (יהל אוה"ת ראה

וש"נ. קכב. ע' תרח"�

סע"ג.24) ג, במדבר לקו"ת ה. ה, תהלי�
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וכל בי"ע, ובי� מאצילות למעלה בי� ממוצע הוא האצילות עול� דהנה, בזה, והעני� וד"ת.
שיש באצילות הוא וכמו"כ התחתו�, של ומעי� העליו� של מעי� בו שיהי' בהכרח ממוצע
בחי' דהיינו שבאצילות, אצילות בחי' ולכ�, בי"ע. של ומעי� מאצילות למעלה של מעי� בו
בלי אורות היא החכמה שספירת לפי והיינו האמיתי, יש של האי� הוא דאצילות, חכמה

ואפס19כלי� אי� בבחי' אינ� שבאצילות, בי"ע בחי' שה� ומלכות, ז"א בינה בחי' אבל .

מאצילות למעלה ה� אלו דעות ב' הנה יותר, ולמעלה הנברא. יש של האי� רק וה� באמת,
שהרי הנברא, יש של האי� הוא האצילות כללות הנה מאצילות למעלה דלגבי ואצילות.

עשר אחד ולא עשר תשע ולא עשר ספירות, דעשר הגבלה יש ההגבלה20באצילות על ונוס� ,
דא� ממש, בהגבלה שה� דאצילות, ההיכלות שמצד ההגבלה ג� יש הספירות, שמצד
בחי' זה הרי ולכ� ממש, הגבלה זה הרי מ"מ הנבראי�, של ההגבלה כמו הגבלה זה שאי�

האמיתי. יש של האי� הוא מאצילות ולמעלה הנברא, יש של האי�

Î"ÂÓÎÂ.הקו וחיצוניות הקו פנימיות וה� עצמו, בהקו יותר, למעלה אלו דעות ב' ישנ�
ובמילא בהתחלקות בא שהקו דלהיות הנברא, היש של האי� הוא הקו חיצוניות
הדבר וטע� הנברא. יש של האי� הוא לכ� ערכו, לפי עול� בכל בעולמות, בהתלבשות
מ"מ, והאיר, חזר הצמצו� שאחרי דא� סילוק, בדר� הצמצו� ע"י בא שהקו להיות הוא,
ובמילא בהתחלקות בא הוא הצמצו� ומצד הצמצו�, ע"י ג"כ זה הרי והאיר שחזר מה ג�
בהתחלקות בא שאינו הקו פנימיות אמנ� הקו. חיצוניות הוא זה וכל בעולמות. בהתלבשות
כי הצמצו�, מצד אינו הקו שפנימיות לפי והיינו האמיתי, יש של האי� הוא ובהתלבשות,
ממלכות שרשו שהקו מבואר שלפעמי� מה יוב� ובזה הצמצו�. שלפני האור מצד א�
שרשו הקו שחיצוניות בזה, והעני� הנעל�. מת"ת הוא הקו דשרש מבואר ולפעמי� דא"ס,
להעלי�, הוא המלכות עני� כללות דהנה, הצמצו�. ע"י בא הוא זה ומשו� דא"ס, ממלכות
פועל שהצמצו� הצמצו�, ע"י בא הוא לכ� דא"ס, ממלכות שרשו הקו שחיצוניות וכיו�
קשור ואינו הנעל�, מת"ת שרשו הקו פנימיות אמנ� ובהתלבשות. בהתחלקות שיהי' עליו
קו מעלת בעני� שמבואר דכש� והיינו, הצמצו�. שקוד� להאור ושיי� הצמצו�, ע�

הכתר עד עולה שת"ת שרש�21האמצעי הקוי� כל מ"מ, מהכתר, שרש� הקוי� שכל דא� ,
הכתר פנימיות עד שעולה הכתר, עד עולה ת"ת האמצעי, קו ומעלת הכתר, ,22בחיצוניות

הנעל� מת"ת ששרשו הקו בפנימיות ג� הוא כמו"כ עתיק23הנה בפנימיות מגיע שהוא ,

ב"ה. א"ס ומהות עצמות שהוא דכללות

ובשרש�Â‰�‰ה) בפרטיות א� ובי"ע, באצילות ה� וד"ת דד"ע הדעות ב' שכללות להיות
כתיב שבאצילות הוא ובי"ע אצילות בי� שההפרש כש� הנה יותר, למעלה 24ה�

קנ.19) ע' וארא אוה"ת וראה שסו. ע' תרע"ח סה"מ ראה

מ"ד.20) פ"א יצירה ספר

ב.21) צו, מסעי לקו"ת ראה

רכ22) ס"ע ח"א תער"ב המש� ב. סה, נח חיי� תורת ראה

ואיל�. קז ע' ע' תרפ"ג סה"מ ואיל�.

סה"מ23) ואיל�. קפט ע' לתהלי� אור) (יהל אוה"ת ראה

וש"נ. קכב. ע' תרח"�

סע"ג.24) ג, במדבר לקו"ת ה. ה, תהלי�
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מוגה בלתי

הרמב"�‡. כותב – השואבה בית שמחת של הסדר הגמרא1אודות דברי ):2(ע"פ

(כמ"ש בה� לשמוח מצוה המועדות שכל "מועדי�3"אע"פ התפלה: בנוסח שאומרי� וכפי בחג�", "ושמחת
שנאמר יתירה, שמחה יו� במקדש היתה הסוכות בחג ימי�",4לשמחה"), שבעת אלקיכ� ה' לפני ושמחת�

יש המועדי�, דשמחת הכללי הציווי מצד הסוכות בחג שיש יו"ט שמחת על שנוס� מוכח זה שמפסוק והיינו,
יתירה. שמחה של חיוב בו

מוסי� – זו" בשמחה להרבות ו"מצוה כו'", זו שמחה היתה "והיא� כו'", עושי� היו "כיצד שמבאר ולאחרי
בזה :dlabdשהיתה

והסנהדרי� הישיבות וראשי ישראל חכמי גדולי אלא שירצה, מי וכל האר� עמי אותה עושי� היו "ולא
אבל הסוכות, חג בימי במקדש ומשמחי� ומנגני� ומספקי� מרקדי� שהיו ה� מעשה ואנשי והזקני� והחסידי�

ולשמוע". לראות באי� כול� והנשי� האנשי� הע� כל

השואבה:·. בית בשמחת ההגבלה טע� מוב� אינו ולכאורה
הש� עבודת של המעלה הפלאת גודל לבאר הרמב"� מוסי� – השואבה בית דשמחת ההלכות פרטי לאחרי

היא", גדולה עבודה בה�, שצוה האֿל ובאהבת המצוה בעשיית אד� שישמח "השמחה בשמחה:

שנאמר ממנו, להפרע ראוי זו משמחה עצמו המונע ש"כל אלקי�5ומוסי�, ה' את עבדת לא אשר תחת
לבב", ובטוב בשמחה

כהמש� – כזה חמור עונש מגיע הש� בעבודת השמחה העדר שבגלל היתכ� לבאר הרמב"� שכוונת והיינו,
תחת?!5הכתוב דעומק הקצה שזהו כל", בחוסר גו' אויב� את "ועבדת :

דקיו� העבודה לכללות שנוגע עיקרי עני� אלא בלבד, פרטי עני� או הידור אינו השמחה שעני� עכצ"ל, אלא
הש� שעבודת מורה זה הרי המצוה בעשיית שמח שהאד� בשעה כי, שמח,daiagהמצוות, אינו וא� עליו,

המקו�. בכבוד ח"ו פוגע הוא הרי

של ענינה ג� וזהו המצוות, בעשיית לשמוח חייבי� והנשי�, האר� עמי ג� ישראל, שכל כיו� ולכאורה,
רש"י (כדברי המצוות" את "לחבב השואבה: בית השואבה6שמחת בית בשמחת הגבלה שיש הטע� מהו – (

ישראל? בני כל על חל אינו שחיובה

חייבי�‚. שאינ� מפני לא – הוא שירצה" מי וכל האר� עמי אותה עושי� היו ש"לא לכ� שהטע� ועכצ"ל,
בפועל: הדבר את לקיי� יכולי� היו שלא מפני אלא בה,

" להיות הוצרכה זו יתירה "ושמחת�ycwnaשמחה כמ"ש ,"mkiwl` 'd iptlובבית המקדש. בית שזהו גו'",
כמ"ש יראה, של מיוחד חיוב ישנו – תיראו".7המקדש "ומקדשי

תנועות ב' ה� ויראה ששמחה כיוו�zeiktdוכיו� של תנועה היא ויראה התפשטות של תנועה היא שמחה ,

היראה חיוב בגלל היתירה השמחה על לוותר הוכרחו יחד, הקצוות בשני לעמוד ביכלת� הי' שלא אלו הרי –

לו. שקד�

יחד, הקצוות בשני לעמוד יכולי� שהיו מעשה", ואנשי והזקני� והחסידי� כו' ישראל חכמי "גדולי ולכ�:

הי"בֿיד.1) פ"ח לולב הל'
וש"נ.2) ואיל�. 267 ע' חי"ז לקו"ש וראה ואיל�. ב נ, סוכה
יד.3) טז, ראה פ'
מ.4) כג, אמור

מז.5) כח, תבוא
ב.6) נ, סוכה – הכל דברי ד"ה
חל"ז7) (לקו"ש רפ"ז ביהב"ח הל' רמב"� וראה ל. יט, קדושי�

.(1 הערה 55 ע'
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רע רובו העשי' שבעול� עד הרע התחלת הוא ובבי"ע רע, יגור� ההפרש25לא מצד שזהו ,

אלו אי� בחי' בב' ג� הוא כמו"כ הנה הנברא, יש של והאי� האמיתי היש של האי� שבי�
הנברא יש של האי� מצד הנה שתהי', איזה ומדריגה מדריגה שבכל בשרש�, שה� כמו
האמיתי, יש של האי� מצד משא"כ ללעו"ז, מקו� נתינת איזה יש זו), במדריגה שהוא (כפי
הנברא יש של האי� שמצד הוא, בעבודה מזה והעני� לחיצוני�. כלל מקו� נתינת שו� אי�
עני� להיות צרי� ללעו"ז, מקו� נתינת שיש דמאחר הבירורי�, עבודת היא העבודה הנה

גופא. בקדושה היא העבודה הנה האמיתי יש של האי� מצד אבל הבירורי�,

‰Ê·Âאני נגלגל כו' למל� משל במדרש ואיתא לכ�, תהי' עצרת השמיני ביו� מ"ש יוב�
עבודת שזהו"ע נעלה, הו"ע פרי� הע' הקרבת שג� היות דע� והיינו, כו', ואתה
במדריגות שהוא כמו דג� הנברא, יש של האי� לבחי' רק מגעת זו עבודה מ"מ, הבירורי�,
אחד, איל אחד פר מקריבי� בשמע"צ אמנ� ללעו"ז. מקו� נתינת ש� יש ביותר נעלות
נתינת אי� שש� האמיתי, יש של האי� לבחי' מגעת זו שעבודה כיו� בלבד, ישראל כנגד
והיינו, את�, לזרי� ואי� לבד� ל� יהיו בלבד, נש"י רק ש� ויש לזרי�, כלל מקו�
בקדושה עבודה א� כי הבירורי�, עבודת אינה האמיתי יש של האי� בחי' שמצד שהעבודה

נאמ� העבד עבודת וכמו בעצ�. בביטול שהוא נאמ�26גופא, דבעבד לגמרי, בביטול שהוא
האור, בביטול הד' באופ� שנת"ל דכש� והיינו, אותו, יודע שהאדו� כמו הביטול ג� נרגש
זו ועבודה נאמ�. דעבד בהביטול הוא כמו"כ אותו, יודע שהמאור כמו ג� נרגש שבאור
בלבד, ישראל נשמות רק ישנ� שש� יותר, ולמעלה האמיתי, יש של האי� לבחי' מגעת

את�. לזרי� ואי� לבד� ל� יהיו

•

בהקדמה25) עולמות) ציור (שער מג שער חיי� ע� ראה

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

פ"ג. הקליפות) (שער מח

ואיל�.26) שטז ע' תרס"ו המש� ראה
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הרמב"�‡. כותב – השואבה בית שמחת של הסדר הגמרא1אודות דברי ):2(ע"פ

(כמ"ש בה� לשמוח מצוה המועדות שכל "מועדי�3"אע"פ התפלה: בנוסח שאומרי� וכפי בחג�", "ושמחת
שנאמר יתירה, שמחה יו� במקדש היתה הסוכות בחג ימי�",4לשמחה"), שבעת אלקיכ� ה' לפני ושמחת�

יש המועדי�, דשמחת הכללי הציווי מצד הסוכות בחג שיש יו"ט שמחת על שנוס� מוכח זה שמפסוק והיינו,
יתירה. שמחה של חיוב בו

מוסי� – זו" בשמחה להרבות ו"מצוה כו'", זו שמחה היתה "והיא� כו'", עושי� היו "כיצד שמבאר ולאחרי
בזה :dlabdשהיתה

והסנהדרי� הישיבות וראשי ישראל חכמי גדולי אלא שירצה, מי וכל האר� עמי אותה עושי� היו "ולא
אבל הסוכות, חג בימי במקדש ומשמחי� ומנגני� ומספקי� מרקדי� שהיו ה� מעשה ואנשי והזקני� והחסידי�

ולשמוע". לראות באי� כול� והנשי� האנשי� הע� כל

השואבה:·. בית בשמחת ההגבלה טע� מוב� אינו ולכאורה
הש� עבודת של המעלה הפלאת גודל לבאר הרמב"� מוסי� – השואבה בית דשמחת ההלכות פרטי לאחרי

היא", גדולה עבודה בה�, שצוה האֿל ובאהבת המצוה בעשיית אד� שישמח "השמחה בשמחה:

שנאמר ממנו, להפרע ראוי זו משמחה עצמו המונע ש"כל אלקי�5ומוסי�, ה' את עבדת לא אשר תחת
לבב", ובטוב בשמחה

כהמש� – כזה חמור עונש מגיע הש� בעבודת השמחה העדר שבגלל היתכ� לבאר הרמב"� שכוונת והיינו,
תחת?!5הכתוב דעומק הקצה שזהו כל", בחוסר גו' אויב� את "ועבדת :

דקיו� העבודה לכללות שנוגע עיקרי עני� אלא בלבד, פרטי עני� או הידור אינו השמחה שעני� עכצ"ל, אלא
הש� שעבודת מורה זה הרי המצוה בעשיית שמח שהאד� בשעה כי, שמח,daiagהמצוות, אינו וא� עליו,

המקו�. בכבוד ח"ו פוגע הוא הרי

של ענינה ג� וזהו המצוות, בעשיית לשמוח חייבי� והנשי�, האר� עמי ג� ישראל, שכל כיו� ולכאורה,
רש"י (כדברי המצוות" את "לחבב השואבה: בית השואבה6שמחת בית בשמחת הגבלה שיש הטע� מהו – (

ישראל? בני כל על חל אינו שחיובה

חייבי�‚. שאינ� מפני לא – הוא שירצה" מי וכל האר� עמי אותה עושי� היו ש"לא לכ� שהטע� ועכצ"ל,
בפועל: הדבר את לקיי� יכולי� היו שלא מפני אלא בה,

" להיות הוצרכה זו יתירה "ושמחת�ycwnaשמחה כמ"ש ,"mkiwl` 'd iptlובבית המקדש. בית שזהו גו'",
כמ"ש יראה, של מיוחד חיוב ישנו – תיראו".7המקדש "ומקדשי

תנועות ב' ה� ויראה ששמחה כיוו�zeiktdוכיו� של תנועה היא ויראה התפשטות של תנועה היא שמחה ,

היראה חיוב בגלל היתירה השמחה על לוותר הוכרחו יחד, הקצוות בשני לעמוד ביכלת� הי' שלא אלו הרי –

לו. שקד�

יחד, הקצוות בשני לעמוד יכולי� שהיו מעשה", ואנשי והזקני� והחסידי� כו' ישראל חכמי "גדולי ולכ�:

הי"בֿיד.1) פ"ח לולב הל'
וש"נ.2) ואיל�. 267 ע' חי"ז לקו"ש וראה ואיל�. ב נ, סוכה
יד.3) טז, ראה פ'
מ.4) כג, אמור

מז.5) כח, תבוא
ב.6) נ, סוכה – הכל דברי ד"ה
חל"ז7) (לקו"ש רפ"ז ביהב"ח הל' רמב"� וראה ל. יט, קדושי�

.(1 הערה 55 ע'

mkl 'idz zxvr ipinyd meia

רע רובו העשי' שבעול� עד הרע התחלת הוא ובבי"ע רע, יגור� ההפרש25לא מצד שזהו ,

אלו אי� בחי' בב' ג� הוא כמו"כ הנה הנברא, יש של והאי� האמיתי היש של האי� שבי�
הנברא יש של האי� מצד הנה שתהי', איזה ומדריגה מדריגה שבכל בשרש�, שה� כמו
האמיתי, יש של האי� מצד משא"כ ללעו"ז, מקו� נתינת איזה יש זו), במדריגה שהוא (כפי
הנברא יש של האי� שמצד הוא, בעבודה מזה והעני� לחיצוני�. כלל מקו� נתינת שו� אי�
עני� להיות צרי� ללעו"ז, מקו� נתינת שיש דמאחר הבירורי�, עבודת היא העבודה הנה

גופא. בקדושה היא העבודה הנה האמיתי יש של האי� מצד אבל הבירורי�,

‰Ê·Âאני נגלגל כו' למל� משל במדרש ואיתא לכ�, תהי' עצרת השמיני ביו� מ"ש יוב�
עבודת שזהו"ע נעלה, הו"ע פרי� הע' הקרבת שג� היות דע� והיינו, כו', ואתה
במדריגות שהוא כמו דג� הנברא, יש של האי� לבחי' רק מגעת זו עבודה מ"מ, הבירורי�,
אחד, איל אחד פר מקריבי� בשמע"צ אמנ� ללעו"ז. מקו� נתינת ש� יש ביותר נעלות
נתינת אי� שש� האמיתי, יש של האי� לבחי' מגעת זו שעבודה כיו� בלבד, ישראל כנגד
והיינו, את�, לזרי� ואי� לבד� ל� יהיו בלבד, נש"י רק ש� ויש לזרי�, כלל מקו�
בקדושה עבודה א� כי הבירורי�, עבודת אינה האמיתי יש של האי� בחי' שמצד שהעבודה

נאמ� העבד עבודת וכמו בעצ�. בביטול שהוא נאמ�26גופא, דבעבד לגמרי, בביטול שהוא
האור, בביטול הד' באופ� שנת"ל דכש� והיינו, אותו, יודע שהאדו� כמו הביטול ג� נרגש
זו ועבודה נאמ�. דעבד בהביטול הוא כמו"כ אותו, יודע שהמאור כמו ג� נרגש שבאור
בלבד, ישראל נשמות רק ישנ� שש� יותר, ולמעלה האמיתי, יש של האי� לבחי' מגעת

את�. לזרי� ואי� לבד� ל� יהיו

•

בהקדמה25) עולמות) ציור (שער מג שער חיי� ע� ראה

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

פ"ג. הקליפות) (שער מח

ואיל�.26) שטז ע' תרס"ו המש� ראה
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שהי' המל�, דוד וכמו –dlecb dgnya"'ה לפני ומכרכר "מפזז סת�8, לא אחר, אד� שבעיני כ�, כדי עד ,

כ"אחד נראה הי' גדול, בעילוי שהי' אד� אלא של9אד�, בתנועה עמד שעה ובאותה dlecbהריקי�"... d`xi

עליה�" ש"מורא� המלאכי� –10כמו

השואבה בית שמחת היתה אצל� ;ielibaהנה

היראה, עני� אצל� הי' – הפכיי� קצוות בשני לעמוד יכולי� היו שלא כול�", והנשי� האנשי� הע� כל "אבל
פעלה זו שראי' מעשה, ואנשי החסידי� של שמחת� את רואי� שהיו עי"ז אצל� נעשה השמחה עני� ואילו

מקי�. בדר� אצל� ג� הזזה

ימלט בל הרי הנפש, בשפיכת הצדיק תפלת את ושומע צדיק של אמותיו בד' נמצא אד� שכאשר וע"ד
עכ"פ מקי� בדר� הזזה עליו יפעל לא של11שהדבר שמחת� את ורואי� בביהמ"ק נמצאי� כאשר ועאכו"כ .

עכ"פ. מקי� בדר� כול�, על פעל שהדבר בודאי הרי – מעשה ואנשי החסידי�

תקנתנו"„. זוהי "קלקלתנו הרי – אלינו החיוב12ובנוגע אצלנו שאי� כ� בביהמ"ק, נמצאי� אנו שאי� כיו� :
ישראל. בני כל אצל יתירה" ה"שמחה להיות יכולה אזי – תיראו" ד"מקדשי

אסורי� היו� אותו של אב בית "אנשי קיי�, הי' שביהמ"ק שבזמ� בכהני�, יי� לשתיית בנוגע – לדבר דוגמא
" קיי�, ביהמ"ק שאי� הזה בזמ� ואילו ezpwzלשתות", ef dlwlw"בהדיא יי� השייכי�13לשתות דיני� שכמה (אע"פ

המקדש" יבנה "מהרה דאמרינ� משו� הזה, בזמ� ג� ישנ� הבית אינו14לזמ� שהכה� כיו� (א) טעמי�: מב' – (

כה� כל על זה די� חל לא יי�, שתויי שאינ� אחרי� כהני� יהיו שלעול� כיו� (ב) שלו, אב ובית משמרתו מכיר
עצמו .15בפני

השואבה בית ששמחת תקנתנו, זוהי קיי�, ביהמ"ק שאי� שקלקלתנו – השואבה בית לשמחת בנוגע ועד"ז
תיראו". ד"מקדשי המיוחדת היראה על חיוב לנו שאי� כיו� ישראל, בני לכל שייכת

בספרי שמצינו כפי זו, ליראה תבלבל לא השמחה הרי – עכשיו ג� להיות שצרי� היראה לעני� 16ובנוגע

הפכיי�, תנועות ב' ה� ויראה שאהבה (דכיו� אהבה במקו� ויראה יראה במקו� אהבה "אי� ויראה: אהבה לעני�
הקב"ה במדת אלא אחת) בבת להיות יכולי� אינ� כיוו�, של תנועה היא ויראה התפשטות של תנועה היא אהבה
ואדרבה: אחת, בבת ויראה) שמחה (ועד"ז ויראה דאהבה התנועות ב' להיות יכולי� ה' שבעבודת והיינו, בלבד",

ליראה. תסייע השמחה

שריא" שכינתא עשרה בי א"כל אשר מישראל, כו"כ במעמד היא השמחה כאשר מקי�17ובפרט בדר� ,18,

קדקדו, ועד רגלו מכ� האד� מציאות כל את מסבב דסוכה שמהמקי� הסוכה, של המעלה ג� יש לזה ונוס�
וממטר" מזר� ולמסתור "למחסה שיכול19ונעשה בודאי אזי – החיצוני� יניקת תהי' שלא הגנה של שזהו"ע ,

בלתיֿרצוי. עני� מזה יבוא שלא יג� דסוכה והמקי� השמחה, עני� עתה להיות וצרי�

גדר‰. את תפרו� והשמחה השואבה, בית בשמחת שנשמח השי"ת ית� שליט"א:) אדמו"ר כ"ק 20(וסיי�

הגלות,
אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי הגלות,21ויקויימו כתלי את שור� שהקב"ה

בימינו. במהרה צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה של המרחב אל הגלות ממיצר ונצא

***

(בסופ�).8) ש� לולב הל' ברמב"� הובא טז. ו, שמואלֿב
כ.9) ש�,
תרס"ב10) סה"מ וראה יוהכ"פ. בתפלת אימת�" "אשר הפיוט נוסח
רלט. ע'
התוועדויות11) – מנח� תורת ג� וראה סע"ד. לג, מק� תו"א ראה

.65 ע' ריש חי"א .67 ע' ריש ח"ז
תיקונו".12) זהו "קלקולו (ועוד): ב פ, שבת ע"ד
ה"וֿז.13) פ"א המקדש ביאת הל' רמב"� ובפרש"י. א יז, תענית
וש"נ.14) רמא). (ע' בסופו ביהמ"ק ער� תלמודית אנציק' ראה

ש�.15) לתענית ארי גבורות ראה
ה.16) ו, ואתחנ�
א.17) לט, סנהדרי�
קצרות"18) והערות הגהות ב"מ"מ, ג� וראה ספי"א. תניא ראה

וש"נ. פז). (ע' לש�
(תורת19) סכ"ד דאשתקד ביה"ש שמחת שיחת וראה ו. ד, ישעי'

וש"נ. .198 ע' חי"א ואיל�). 61 ס"ע ח"י התוועדויות – מנח�
ועוד.20) ואיל�. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
בתחלתו).21) יו�" ב"היו� (נעתק שעב ע' ח"ו שלו אגרותֿקודש
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.Âבאות22חג תשובה ימי דעשרת ההמשכות שכל כלומר, תשובה. ימי דעשרת העבודה לאחרי בא הסוכות
השמחה. בקו הסוכות בחג

ויו� השנה ראש שבי� הימי� ושבעת כיפור, יו� השנה, דראש הימי� שני את כוללי� תשובה ימי עשרת
סוכות. ע� קשורי� – הימי� וז' כיפור, יו� השנה, ראש – העניני� ג' וכל כיפור.

השנה: ראש

אותיות ג' ישנ� "סכ�" עשרי�23בתיבת תקיעות, (ס') הששי� ע� קשור זה ועני� כ"�. ועוד כ"� סמ"�, :

קולות המאה של תרועות (כ') ועשרי� שברי� השנה24(כ') בראש בשופר .24שתוקעי�

כיפורי�: יו�

בחסידות ומבואר הקטורת. ענ� הוא הכיפורי� יו� דעבודת העני� הכבוד,25עיקר ענני נמשכי� הקטורת שמענ�
סוכות. של העני� שזהו

ימי�: ז'

ראשו� יו� הלאה. וכ� שני, ראשו�, יו� השבוע: ימי כל נכללי� הכיפורי� ליו� השנה ראש שבי� הימי� בז'
וכו' שני ימי כל – שני יו� השנה, של ראשו� ימי כל את מתק� הימי� תשובה)26מז' ימי (שבעשרת אלו ימי� וז' .

הבאה. השנה של השבוע ימי בכל שמחה ממשיכי� יד� ועל דסוכות, הימי� בז' – בשמחה – אח"כ נמשכי�

.Ê�להבי :27וצרי�

זכאי ב� יוחנ� שר' אלא דוקא, במקדש הוא התורה מ� ימי�" שבעת אלקיכ� ה' לפני ד"ושמחת� החיוב
למקדש" "זכר בגבולי�, ג� כ� שיהי' ויו"ט28תיק� בשבת השואבה בית שמחת חוגגי� היו לא שבמקדש וכיו� .29,

ויו"ט. בשבת זו שמחה עושי� אי� בודאי למקדש, זכר אלא זה שאי� שבגבולי�, מוב�, הרי

השנה של השבוע ימי שבעת בכל השמחה תומש� יד� שעל כדי שמחה, של ימי� ז' לנו אי� הרי שכ�, וכיו�
הבאה?

בזה: והביאור

שיר כלי יתק� שמא הגזירה בגלל היא, ויו"ט, שבת דוחה אינו השואבה בית של שהחליל לכ� .30הסיבה

שני בית בזמ� נתחדשו חכמי� גזירות כל השוא31והרי בית שמחת היתה אז שג� – ראשו� בית בזמ� משא"כ בה,,
בישעי' נאמר גו'" בששו� מי� "ושאבת� הפסוק יחזקיהו32שהרי אחז יות� עוזיהו בימי היתה ישעי' ונבואת ,33

ויו"ט בשבת ג� הסוכות, ימי שבעת כל השואבה בית שמחת חוגגי� היו – ראשו� בית בזמ� .34שהיו

אזי למקדש", "זכר ועושי� קיי�, ביהמ"ק אי� שכאשר – תקנתנו זוהי קלקלתנו זה בעני� שג� ונמצא,
שמצד וכיו� עצמו, מצד שהוא כמו העני� עצ� על אלא) הגזירה, לאחרי בפועל שהי' מה על (לא הוא ה"זכר"
להתחשב (מבלי ויו"ט בשבת ג� השמחה להיות צריכה עכשיו ג� הרי ויו"ט, בשבת ג� היא השמחה העני� עצ�

עלי'" דרביע הוא "ארי' בבחינת אלא זה שאי� הגזירה, מצד שני, בית בזמ� בפועל ).35בהנהגה

מעשה, ואנשי לחסידי� רק ששייכת השואבה בית שמחת להגבלת בנוגע לעיל שנתבאר דכש� והיינו,
שכיו� ויו"ט, דשבת להגבלה בנוגע ג� הוא כ� – זו הגבלה בטלה ביהמ"ק שמשחרב תקנתנו, זוהי שקלקלתנו
ובמילא, ויו"ט, דשבת ההגבלה בטלה אזי הבית, בזמ� כמו שיר בכלי השמחה חוגגי� אי� ביהמ"ק שמשחרב

שלמי�. ימי� ז' ישנ�

אדמו"ר22) כ"ק ע"י הוגהו – כג סו"ס עד דלקמ�, השיחות
זו במהדורא ואיל�. 425 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפסו (באידית), שליט"א

מוגה. בלתי מהנחה פרטי� וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד ניתוספו
שג.23) ע' לוי"צ תורת ראה
תקצו24) ר"ס ש� מג"א הערו�). (בש� סתקצ"ב או"ח טור ראה

ש�. אדה"ז שו"ע השל"ה). (בש�
סוכות25) דרושי אוה"ת ואיל�. סע"א לו, יוהכ"פ שער עט"ר ראה

קסב ע' תרנ"ז סה"מ פפ"ד. תרל"ז וככה המש� ואיל�. א'תשכב ע'
ועוד. ואיל�. רמז ע' ח"א מלוקט סה"מ ואיל�.

עשי"ת.26) – האריז"ל סידור ראה

מוגה.27) בלתי מהנחה – זה סעי�
הט"ו.28) פ"ז לולב הל' רמב"� וש"נ. (במשנה). א מא, סוכה
הי"ג.29) פ"ח ש� רמב"� סע"א). (נ, רפ"ה ש�
ש�.30) סוכה – דוחה שאינו תוד"ה
ג.31) נז, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
ג.32) יב,
א.33) א, ש�
חכ"34) לקו"ש ג� וש"נ.ראה .17 הערה 247 ע' ד
ב.35) עח, עירובי� ע"ד
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.Âבאות22חג תשובה ימי דעשרת ההמשכות שכל כלומר, תשובה. ימי דעשרת העבודה לאחרי בא הסוכות
השמחה. בקו הסוכות בחג

ויו� השנה ראש שבי� הימי� ושבעת כיפור, יו� השנה, דראש הימי� שני את כוללי� תשובה ימי עשרת
סוכות. ע� קשורי� – הימי� וז' כיפור, יו� השנה, ראש – העניני� ג' וכל כיפור.

השנה: ראש

אותיות ג' ישנ� "סכ�" עשרי�23בתיבת תקיעות, (ס') הששי� ע� קשור זה ועני� כ"�. ועוד כ"� סמ"�, :

קולות המאה של תרועות (כ') ועשרי� שברי� השנה24(כ') בראש בשופר .24שתוקעי�

כיפורי�: יו�

בחסידות ומבואר הקטורת. ענ� הוא הכיפורי� יו� דעבודת העני� הכבוד,25עיקר ענני נמשכי� הקטורת שמענ�
סוכות. של העני� שזהו

ימי�: ז'

ראשו� יו� הלאה. וכ� שני, ראשו�, יו� השבוע: ימי כל נכללי� הכיפורי� ליו� השנה ראש שבי� הימי� בז'
וכו' שני ימי כל – שני יו� השנה, של ראשו� ימי כל את מתק� הימי� תשובה)26מז' ימי (שבעשרת אלו ימי� וז' .

הבאה. השנה של השבוע ימי בכל שמחה ממשיכי� יד� ועל דסוכות, הימי� בז' – בשמחה – אח"כ נמשכי�

.Ê�להבי :27וצרי�

זכאי ב� יוחנ� שר' אלא דוקא, במקדש הוא התורה מ� ימי�" שבעת אלקיכ� ה' לפני ד"ושמחת� החיוב
למקדש" "זכר בגבולי�, ג� כ� שיהי' ויו"ט28תיק� בשבת השואבה בית שמחת חוגגי� היו לא שבמקדש וכיו� .29,

ויו"ט. בשבת זו שמחה עושי� אי� בודאי למקדש, זכר אלא זה שאי� שבגבולי�, מוב�, הרי

השנה של השבוע ימי שבעת בכל השמחה תומש� יד� שעל כדי שמחה, של ימי� ז' לנו אי� הרי שכ�, וכיו�
הבאה?

בזה: והביאור

שיר כלי יתק� שמא הגזירה בגלל היא, ויו"ט, שבת דוחה אינו השואבה בית של שהחליל לכ� .30הסיבה

שני בית בזמ� נתחדשו חכמי� גזירות כל השוא31והרי בית שמחת היתה אז שג� – ראשו� בית בזמ� משא"כ בה,,
בישעי' נאמר גו'" בששו� מי� "ושאבת� הפסוק יחזקיהו32שהרי אחז יות� עוזיהו בימי היתה ישעי' ונבואת ,33

ויו"ט בשבת ג� הסוכות, ימי שבעת כל השואבה בית שמחת חוגגי� היו – ראשו� בית בזמ� .34שהיו

אזי למקדש", "זכר ועושי� קיי�, ביהמ"ק אי� שכאשר – תקנתנו זוהי קלקלתנו זה בעני� שג� ונמצא,
שמצד וכיו� עצמו, מצד שהוא כמו העני� עצ� על אלא) הגזירה, לאחרי בפועל שהי' מה על (לא הוא ה"זכר"
להתחשב (מבלי ויו"ט בשבת ג� השמחה להיות צריכה עכשיו ג� הרי ויו"ט, בשבת ג� היא השמחה העני� עצ�

עלי'" דרביע הוא "ארי' בבחינת אלא זה שאי� הגזירה, מצד שני, בית בזמ� בפועל ).35בהנהגה

מעשה, ואנשי לחסידי� רק ששייכת השואבה בית שמחת להגבלת בנוגע לעיל שנתבאר דכש� והיינו,
שכיו� ויו"ט, דשבת להגבלה בנוגע ג� הוא כ� – זו הגבלה בטלה ביהמ"ק שמשחרב תקנתנו, זוהי שקלקלתנו
ובמילא, ויו"ט, דשבת ההגבלה בטלה אזי הבית, בזמ� כמו שיר בכלי השמחה חוגגי� אי� ביהמ"ק שמשחרב

שלמי�. ימי� ז' ישנ�

אדמו"ר22) כ"ק ע"י הוגהו – כג סו"ס עד דלקמ�, השיחות
זו במהדורא ואיל�. 425 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפסו (באידית), שליט"א

מוגה. בלתי מהנחה פרטי� וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד ניתוספו
שג.23) ע' לוי"צ תורת ראה
תקצו24) ר"ס ש� מג"א הערו�). (בש� סתקצ"ב או"ח טור ראה

ש�. אדה"ז שו"ע השל"ה). (בש�
סוכות25) דרושי אוה"ת ואיל�. סע"א לו, יוהכ"פ שער עט"ר ראה

קסב ע' תרנ"ז סה"מ פפ"ד. תרל"ז וככה המש� ואיל�. א'תשכב ע'
ועוד. ואיל�. רמז ע' ח"א מלוקט סה"מ ואיל�.

עשי"ת.26) – האריז"ל סידור ראה

מוגה.27) בלתי מהנחה – זה סעי�
הט"ו.28) פ"ז לולב הל' רמב"� וש"נ. (במשנה). א מא, סוכה
הי"ג.29) פ"ח ש� רמב"� סע"א). (נ, רפ"ה ש�
ש�.30) סוכה – דוחה שאינו תוד"ה
ג.31) נז, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
ג.32) יב,
א.33) א, ש�
חכ"34) לקו"ש ג� וש"נ.ראה .17 הערה 247 ע' ד
ב.35) עח, עירובי� ע"ד
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.Áשחר של תמיד הקרבת בזמ� בבוקר, הי' שהניסו� כיו� לשאול: יכולי� ימי�36ועדיי� ז' כא� אי� הרי ,

הראשו�? לילה חסר שהרי שלמי�,
טעמי�: ב' מצד – קושיא זו אי� באמת א�

היו� משקידש – מבלילה מתחיל זה ועני� לולב, ע� קשורה דסוכות השמחה .37א)

בירושלמי איתא – הנסכי� מצד אפילו לא38ב) שעדיי� הראשו�, בלילה אפילו בלילה, הניסו� הי' שא�
מעתֿלעת ז' וישנ� מהלילה, השמחה מתחילה ובמילא, כשר. בדיעבד אחת, פע� אפילו החג קרבנות הקריבו

שלמי�.

.Ë�שליט"א:)27(וסיי אדמו"ר כ"ק
כללי חודש הוא תשרי להמשי39חודש ה"מפתח" היא תשרי שבחודש השמחה ובמילא, כל. על שמחה �

בגשמיות ה� השבוע, ימי שבעת בכל שמחה ימשיכו השואבה בית דשמחת הימי� ששבעת היינו, כולה, השנה
ברוחניות. וה�

***

.È.�היו חובת אלא הזבח חובת אינו שניסו� לפי הוא, בלילה, ג� בדיעבד כשר המי� שניסו� לכ� הטע�
משא"כ דוקא, ביו� להיות צרי� ולכ� הזבח, חובת הוא היי� ניסו� המי�: וניסו� היי� ניסו� שבי� החילוק וזהו

היו� חובת הוא המי� .40ניסו�

בתוספתא איתא שלכ� הזבח, ע� קשור המי� ניסו� שג� זה41ואע"פ אי� מ"מ, המי�, בניסו� פיגול ששיי�
ע� הזבח.onfקשור

שבה� מהפסוקי� נלמד המי� ניסו� המי�. לניסו� היי� ניסו� בי� חילוק אמנ� יש מדוע – להבי� צרי� א�
היי� ניסו� אודות "ונסכי'"42מדובר הוא הפסוקי� שא' בכ� ג� וכמרומז ניסו�43, יהי' למה וא"כ, רבי�, לשו� –

בלילה? ג� וכשר היו� חובת – המי� וניסו� דוקא, ביו� ומצוותו הזבח חובת היי�

.‡Èובהקדמה – התורה בפנימיות העני� ביאור ע"פ :44ויוב�

בכל45כתיב שנמצאת ונשמה, גו� ישנו שבאד� כש� לאד�. נמשלה שהתורה היינו, אד�", התורה "זאת
ופנימיות נסתר – דתורה והנשמה דתורה, גליא – דתורה הגו� ישנו בתורה ג� כ� אות�, ומחי' הגו� חלקי

הנגלה.46התורה של החיות זו) (פנימיות והיא וסוגיא, הלכה בכל הנגלה, של החלקי� בכל ישנה זו ופנימיות .

ע"י רק אות� להבי� ואפשר שלה�, הנשמה בגילוי נראית שבה� בנגלה, עניני� וכמה כמה ישנ� ולכ�
שבה�. הפנימיות

שבו. והנשמה הפנימיות ע"פ יוב� הנ"ל עני� וג�

.·Èהוא למי� יי� שבי� :47החילוק

עריבות. בה� אי� – לבד� מי� אבל ("געשמאק"), ועריבות טע� לו יש – ַיי�

לבר� תמיד צריכי� יי� שתיית שעל מצינו מרגישי�48ולכ� אותו ששותי� אופ� באיזה הרי טע�, לו שיש דכיו� ,

ב.36) כו, יומא
ב.37) לג, סוכה – גרסינ� הכי ד"ה פרש"י
רמב"�38) ב. ב, תענית – איבעיא תוד"ה ג� וראה ה"ו. פ"ד סוכה

ה"ז. פ"י ומוספי� תמידי� הל'
א'תשנו.39) ע' סוכות דרושי אוה"ת שעט. ע' תקס"ו סה"מ ראה

רעח. ע' תרע"ח לו. ע' תרנ"ד רפז. ע' תר"ל סה"מ א'תתסו. ע' ברכה
ועוד. .49 ע' תש"ב

(לרש"י40) בהלכה בהמועדי� הובא ש�. לתענית ארי גבורות ראה
סל"ח תשי"ג ביה"ש שמחת שיחת ג� וראה קטז. ע' סוכות זעווי�)

.(55 ע' ח"ז התוועדויות – מנח� (תורת
הובא41) סתצ"ה. ח"ב חאו"ח נזר אבני שו"ת וראה ז. פ"ג, סוכה

סו). ע' ח"י (אגרותֿקודש זו שנה מ"ח י"ג במכתב
וש"נ.42) סע"ב. קג, שבת

לא.43) כט, פינחס
ועוד.44) ואיל�. 32 ס"ע חי"ב התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה
ובכ"מ.45) ב. כט, ח"ג רע"ב. קיז, ח"ב זהר וראה יד. יט, חוקת
א.46) קנב, זח"ג ראה
מנח�47) (תורת ואיל� סט"ז תשי"ג ביה"ש שמחת שיחת ג� ראה

וש"נ. ואיל�). 36 ס"ע ח"ז התוועדויות –

הברכה:48) עני� תוכ� ובהקד�
האר� לה' "כתיב ואיל�): סע"א לה, (ברכות בגמרא איתא
קשיא, לא אד�, לבני נת� והאר� לה' שמי� השמי� וכתיב ומלואה,

ברכה קוד� שעלכא� היא הברכה שפעולת היינו, ברכה", לאחר כא� ,
אד�". "לבני – מ"לה'" נעשה ידה

כבפני� למי�, יי� בי� חילוק יש – הברכה) (עני� זה ובעני�
מוגה). בלתי (מהנחה
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דוקא לצמאו מי� שותה אא"כ לבר� צרי� אי� מי� על אבל ועריבות; המי�.49טע� בשתיית טע� לו יש שאז ,

נקראת – ודעת טע� פי על עבודה הנשמה: בחיי האופני� ב' ישנ� כ� כמו ומי�, יי� ישנ� הגו� שבחיי כש�
עריבות. בה אי� עצמה שמצד כיו� מי�, נקראת – עול קבלת מצד ועבודה עריבות; בה שיש כיו� יי�,

מי� שהשותה מצינו למי� שבנוגע כש� מ"מ, ועריבות, עונג בו אי� עצמו שמצד הו"ע עול שקבלת אע"פ
מתבונ� שהוא בשעה עול: בקבלת ג� הוא כ� – במי� ג� עריבות נעשה הצמאו� מצד כי כו', מבר� לצמאו

"מאיגרא שירדה למטה, נשמתו ירידת עמיקתא"50בעני� לבירא זי�")51רמה כא�ט ("ער לפתע הוא תופס –ַ
בחכמה "גדול" הוא בהשגה, גדלותו קוד�52שלמרות נשמתו עמדה שבו המצב לגבי לזה יש ער� איזה הרי ,

עכ"פ כביאתו מהעול� יציאתו תהא והלואי מעורר53ירידתה, זה וצמאו� לאלקות, צמאו� אצלו נעשה זה ומצד ,
וחיות, עריבות ריבוי מתו� היא עול הקבלת ג� הצמאו�, מצד ואז, עול, וקבלת ביטול אצלו

אזי עול, וקבלת צמאו� של בתנועה עומדי� כאשר בדברו: נהי' שהכל מבר� לצמאו מי� השותה ג� וזהו –
פע� אמר הזק� שרבינו כפי בדברו", ש"נהי' אי� והחומרי, הגשמי הזה בעול� ג� דבר, בכל ב"הכל", נרגש

בנפעל הפועל כוח את רק רואה –54שהוא הגלות בזמ� ג� נרגש להיות יכול זה ועני� .

כ השגה, שמצד השמחה מאשר יותר גדולה היא עול שבקבלת והשמחה העריבות שמצדואדרבה: השמחה י
גבול. בלי היא עול קבלת שמצד השמחה אבל ההשגה, אופ� כפי בהגבלה היא השגה

ראה שלא ש"מי השמחה, היתה כ� כדי ועד דוקא, המי� בניסו� היתה השמחה שעיקר ג� רואי� ולכ�
מימיו" שמחה ראה לא השואבה בית .55שמחת

.‚È:הוא ויו� זבח שבי� החילוק כי, היו�, חובת הוא המי� וניסו� הזבח חובת הוא היי� שניסו� הטע� וזהו
שנשי� עד מדריגות, חילוקי וכמה כמה בזבח יש ולכ� קרב�. מביא שהאד� האד�, עבודת של הו"ע זבח

השקל ממחצית פטורות הציבור.56וכו' קרבנות הביאו שממנו ,

וקיימא" "מיקדשא מלמעלה, הבא הו"ע טוב יו� אבל,57ואילו די�, בבית אמנ� תלוי' החודש קביעות – .

חודש ראש כבר קבעו די� שבית בעני�58לאחרי אי� ולכ� – הסוכות. חג במילא חל עשר החמשה יו� בבוא אזי ,

שוי� הכל אלא מדריגות, חילוקי .59זה

היא ודעת טע� שע"פ עבודה כי, – היו� חובת עול, קבלת ומי�, הזבח, חובת הוא ודעת, טע� שיי�, וזהו
ערכו, לפי אינה עול קבלת מצד עבודה אבל בזבח; כמו מדריגות, חילוקי בזה ויש המשיג, האד� ער� לפי
הוא א� לא, או מבי� הוא א� שלו, וההרגש ההבנה ע� מתחשב שאינו כיו� האד�, מצב נוגע לא זה בעני�
מדריגות, חילוקי אי� זה ובעני� שמי�. מלכות עול עליו ומקבל עצמו, ע� מתחשב לא לגמרי הוא לא, או מרגיש

קדוש. נעשה היו� משקידש תיכ� אלא האד�, ומצב מעמד נוגע לא שבו טוב, ליו� דומה זה הרי ולכ�

.„È:בלילה ג� להיות יכול הי' המי� וניסו� דוקא, ביו� להיות הוצר� היי� שניסו� העני� ג� וזהו
זיי� אי� ליכטיק איז ("אי� אור של ומצב במעמד נמצא שכלו כאשר רק להיות יכולה – השגה מצד עבודה

וש"נ.49) (במשנה). א מד, ש�
ב.50) ה, חגיגה ע"ד
יותר:51) ובפרטיות

ואפילו היא", ד"טהורה ומצב במעמד היתה למטה ירידתה קוד�
הוה ונשמתא נשמתא ש"כל באופ� זה הרי יותר תחתונות במדריגות
הכבוד" כסא מתחת "גזורה קדישא", מלכא קמי' בדיוקנאה קיימא
ענינה וכל וש"נ), ואיל�. 189 ע' ח"י התוועדויות – מנח� תורת (ראה
שייכות לה ואי� א), יז, (ברכות השכינה מזיו נהנית להיות אלא אינו

כלל*, אחרי� לעניני�
העניני� לכל לגמרי שייכות לה אי� – למטה בירידתה ואילו
עוד ולא ודומיה�, ושתי' אכילה גשמיי�, לעניני� א� כי האמורי�,

מעי"... בני "שישו הוא: אומר זה, כל שלאחרי אלא
מוגה). בלתי (מהנחה ביותר! גדולה ירידה זו הרי וא"כ

וע"י52) בתורה, חידושי� ומחדש תורה לומד הוא טוב, ראש לו יש
וכ� מעלה, של בישיבה שמחה הוא גור� בתורה שמחדש החידושי�
כזה טוב תלמיד אצל� שלומד בכ� ששמחי� לומד, שבה בישיבה

בתורה! שמחדש
דבר – ישר ומדבר ישר, דבר – עקו� מדבר עושה אמנ� הוא
זאת בכל אבל קרו�"), – גליי� פו� או� גליי�, – קרו� ("פו� עקו�

מוגה). בלתי (מהנחה "משהו"... עושה הוא
סע"א.53) קז, ב"מ
וש"נ.54) .258 ע' ריש ח"ד התוועדויות – מנח� תורת ראה

בעול� בהיותה אפילו שהרי בלתיֿרצויי�, לעניני� לא ובודאי (*
ע"ח (ראה במיעוטו בטל הרע הרי רע, של מציאות בו שיש הבריאה

ובכ"מ). ד. ג, במדבר לקו"ת פ"ד. שמ"ז פ"ד. שמ"ב
אֿב.55) נא, סוכה
ה"ג.56) פ"א שקלי� ירושלמי
א.57) יז, ביצה
החדשי�58) כל את קידשו שכבר הגלות, בזמ� ג� נמש� זה ועני�

מוגה). בלתי (מהנחה צדקנו משיח שזהו צדק, מורה שיבוא עד
ספמ"ו.59) תניא ג� ראה
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דוקא לצמאו מי� שותה אא"כ לבר� צרי� אי� מי� על אבל ועריבות; המי�.49טע� בשתיית טע� לו יש שאז ,

נקראת – ודעת טע� פי על עבודה הנשמה: בחיי האופני� ב' ישנ� כ� כמו ומי�, יי� ישנ� הגו� שבחיי כש�
עריבות. בה אי� עצמה שמצד כיו� מי�, נקראת – עול קבלת מצד ועבודה עריבות; בה שיש כיו� יי�,

מי� שהשותה מצינו למי� שבנוגע כש� מ"מ, ועריבות, עונג בו אי� עצמו שמצד הו"ע עול שקבלת אע"פ
מתבונ� שהוא בשעה עול: בקבלת ג� הוא כ� – במי� ג� עריבות נעשה הצמאו� מצד כי כו', מבר� לצמאו

"מאיגרא שירדה למטה, נשמתו ירידת עמיקתא"50בעני� לבירא זי�")51רמה כא�ט ("ער לפתע הוא תופס –ַ
בחכמה "גדול" הוא בהשגה, גדלותו קוד�52שלמרות נשמתו עמדה שבו המצב לגבי לזה יש ער� איזה הרי ,

עכ"פ כביאתו מהעול� יציאתו תהא והלואי מעורר53ירידתה, זה וצמאו� לאלקות, צמאו� אצלו נעשה זה ומצד ,
וחיות, עריבות ריבוי מתו� היא עול הקבלת ג� הצמאו�, מצד ואז, עול, וקבלת ביטול אצלו

אזי עול, וקבלת צמאו� של בתנועה עומדי� כאשר בדברו: נהי' שהכל מבר� לצמאו מי� השותה ג� וזהו –
פע� אמר הזק� שרבינו כפי בדברו", ש"נהי' אי� והחומרי, הגשמי הזה בעול� ג� דבר, בכל ב"הכל", נרגש

בנפעל הפועל כוח את רק רואה –54שהוא הגלות בזמ� ג� נרגש להיות יכול זה ועני� .

כ השגה, שמצד השמחה מאשר יותר גדולה היא עול שבקבלת והשמחה העריבות שמצדואדרבה: השמחה י
גבול. בלי היא עול קבלת שמצד השמחה אבל ההשגה, אופ� כפי בהגבלה היא השגה

ראה שלא ש"מי השמחה, היתה כ� כדי ועד דוקא, המי� בניסו� היתה השמחה שעיקר ג� רואי� ולכ�
מימיו" שמחה ראה לא השואבה בית .55שמחת

.‚È:הוא ויו� זבח שבי� החילוק כי, היו�, חובת הוא המי� וניסו� הזבח חובת הוא היי� שניסו� הטע� וזהו
שנשי� עד מדריגות, חילוקי וכמה כמה בזבח יש ולכ� קרב�. מביא שהאד� האד�, עבודת של הו"ע זבח

השקל ממחצית פטורות הציבור.56וכו' קרבנות הביאו שממנו ,

וקיימא" "מיקדשא מלמעלה, הבא הו"ע טוב יו� אבל,57ואילו די�, בבית אמנ� תלוי' החודש קביעות – .

חודש ראש כבר קבעו די� שבית בעני�58לאחרי אי� ולכ� – הסוכות. חג במילא חל עשר החמשה יו� בבוא אזי ,

שוי� הכל אלא מדריגות, חילוקי .59זה

היא ודעת טע� שע"פ עבודה כי, – היו� חובת עול, קבלת ומי�, הזבח, חובת הוא ודעת, טע� שיי�, וזהו
ערכו, לפי אינה עול קבלת מצד עבודה אבל בזבח; כמו מדריגות, חילוקי בזה ויש המשיג, האד� ער� לפי
הוא א� לא, או מבי� הוא א� שלו, וההרגש ההבנה ע� מתחשב שאינו כיו� האד�, מצב נוגע לא זה בעני�
מדריגות, חילוקי אי� זה ובעני� שמי�. מלכות עול עליו ומקבל עצמו, ע� מתחשב לא לגמרי הוא לא, או מרגיש

קדוש. נעשה היו� משקידש תיכ� אלא האד�, ומצב מעמד נוגע לא שבו טוב, ליו� דומה זה הרי ולכ�

.„È:בלילה ג� להיות יכול הי' המי� וניסו� דוקא, ביו� להיות הוצר� היי� שניסו� העני� ג� וזהו
זיי� אי� ליכטיק איז ("אי� אור של ומצב במעמד נמצא שכלו כאשר רק להיות יכולה – השגה מצד עבודה

וש"נ.49) (במשנה). א מד, ש�
ב.50) ה, חגיגה ע"ד
יותר:51) ובפרטיות

ואפילו היא", ד"טהורה ומצב במעמד היתה למטה ירידתה קוד�
הוה ונשמתא נשמתא ש"כל באופ� זה הרי יותר תחתונות במדריגות
הכבוד" כסא מתחת "גזורה קדישא", מלכא קמי' בדיוקנאה קיימא
ענינה וכל וש"נ), ואיל�. 189 ע' ח"י התוועדויות – מנח� תורת (ראה
שייכות לה ואי� א), יז, (ברכות השכינה מזיו נהנית להיות אלא אינו

כלל*, אחרי� לעניני�
העניני� לכל לגמרי שייכות לה אי� – למטה בירידתה ואילו
עוד ולא ודומיה�, ושתי' אכילה גשמיי�, לעניני� א� כי האמורי�,

מעי"... בני "שישו הוא: אומר זה, כל שלאחרי אלא
מוגה). בלתי (מהנחה ביותר! גדולה ירידה זו הרי וא"כ

וע"י52) בתורה, חידושי� ומחדש תורה לומד הוא טוב, ראש לו יש
וכ� מעלה, של בישיבה שמחה הוא גור� בתורה שמחדש החידושי�
כזה טוב תלמיד אצל� שלומד בכ� ששמחי� לומד, שבה בישיבה

בתורה! שמחדש
דבר – ישר ומדבר ישר, דבר – עקו� מדבר עושה אמנ� הוא
זאת בכל אבל קרו�"), – גליי� פו� או� גליי�, – קרו� ("פו� עקו�

מוגה). בלתי (מהנחה "משהו"... עושה הוא
סע"א.53) קז, ב"מ
וש"נ.54) .258 ע' ריש ח"ד התוועדויות – מנח� תורת ראה

בעול� בהיותה אפילו שהרי בלתיֿרצויי�, לעניני� לא ובודאי (*
ע"ח (ראה במיעוטו בטל הרע הרי רע, של מציאות בו שיש הבריאה

ובכ"מ). ד. ג, במדבר לקו"ת פ"ד. שמ"ז פ"ד. שמ"ב
אֿב.55) נא, סוכה
ה"ג.56) פ"א שקלי� ירושלמי
א.57) יז, ביצה
החדשי�58) כל את קידשו שכבר הגלות, בזמ� ג� נמש� זה ועני�

מוגה). בלתי (מהנחה צדקנו משיח שזהו צדק, מורה שיבוא עד
ספמ"ו.59) תניא ג� ראה
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שכל. מצד הש� את לעבוד ביכלתו אז דוקא ומרגיש; מבי� הוא שכל"),

מתחשב אינו ואעפ"כ אצלו, מאיר האור אי� כאשר בלילה, ג� להיות יכולה עול קבלת של העבודה אבל
יתבר�. מלכותו עול עצמו על ומקבל דבר בשו�

.ÂË,סוכות של הראשו� בלילה תיכ� שיי� המי� ניסו� שהרי היי�, לניסו� קוד� המי� שניסו� נמצא עפ"ז
בבוקר. למחרת רק מתחיל היי� ניסו� ואילו

ברוחניות: והעני�

חלב "כל שהרי הש�, את לעבוד שצרי� יבי� השכל שג� להשתדל צור� יש מספיק. אינו בלבד עול קבלת
להקב"ה60להוי'" לית� צריכי� ביותר הטובי� הדברי� כל השכל,61, מאשר יותר וערב טוב דבר להאד� יש והיכ� ,

לאלקות לשעבד השכל את ג� צריכי� .62ובמילא

וע"י דוקא. עול קבלת הוא העבודה יסוד אדרבה, שכל; וע"פ מצד יהי' המצוות שקיו� הכוונה אי� אבל,
ההשגה. להיות יכולה אזי עול הקבלת הקדמת

לו" יכול אי� עוזרו הקב"ה "אלמלא שהרי – הדבר ו"ליקח"63וטע� הקב"ה, של להעזר להזדקק ומוכרחי� ,
בגלל ובמילא, הקב"ה, של העזר את מקבלי� לא עול קבלת ללא אבל דוקא, עול קבלת ע"י יכולי� הקב"ה את

ההשגה. עני� ג� אי� הרע, היצר

לנשמע נעשה בהקדמת היתה שההתחלה תורה, מת� בשעת שמצינו דכיו�64וזהו – עול הקבלת שזהו"ע ,

טע� אצל� להיות יכול הי' שלא מוב� הרי זי�"), האנדלט עס וואס ("וועג� המדובר במה כלל ידעו לא ַָשעדיי�
עול. קבלת מצד התורה את קיבלו אלא בזה, ועריבות

חז"ל אמרו ואחד אחד כל של הפרטית בעבודה כ� כדי65וכמו שמוע א� לוהי' שמע פרשת קדמה "למה :
עליו עליוlerשיקבל יקבל כ� ואחר תחלה שמי� היינו,lerמלכות דוקא, "עול" הוא הלשו� שדיוק – מצות"

בתניא הזק� אדמו"ר שמביא וכפי עריבות. בזה לו תורא66שאי� "כהאי כו',בארוכה: בקדמיתא עול לי' דיהבי�
השגה. של העבודה ג� להיות יכולה לא אזי גבי'", אשתכח לא האי ואי

טענתו על להצדוקי רבא של המענה יוב� "תומת64ועפ"ז לאודנייכו": פומייכו דקדמיתו פזיזא 67"עמא

בהשגה; ג� יומש� שסו�ֿכלֿסו� "תנח�", – לנשמע נעשה שהקדימו ישראל בני של התמימות היינו, – ישרי�"
ההשגה. את ג� מאבדי� שסו�ֿכלֿסו� "תשד�", – דוקא שכל ע"פ ליל� רוצי� כאשר – בוגדי�" "וסל�

של שהעבודה אלא לאלקות, לשעבד צרי� השכל את ג� לעיל, כאמור אבל, עול, קבלת הוא העבודה יסוד
(כנ"ל). עול קבלת של ההקדמה לאחרי דוקא לבוא יכולה השגה

עול) (קבלת המי� ניסו� הוא לראש שלכל הוא הדי� ואח"כ68ולכ� היו�, משקידש תיכ� ההתחלה היא שבזה ,

היי�. ניסו� השגה, של לעבודה לגשת וצריכי� יכולי�

.ÊËהמשניות שבשביל69בפירוש כיו� – המי�" מ� חו� כו' מערבי� "בכל המשנה לדברי טע� הרמב"� מבאר
הגו�. חלקי בכל המזו� את מוליכי� רק ה� אלא המזי�, דבר אינ� ומי� המזי�, דבר צריכי� "עירוב"

עי"ז אבל המזי�, דבר זה אי� עריבות, בה אי� עצמה עול שהקבלת – למי� שנמשל עול בקבלת הוא וכ�
כנ"ל. להשגה, ג� לבוא יכולי�

טז.60) ג, ויקרא
ואיל�.61) 54 ע' חי"ב התוועדויות – מנח� תורת בארוכה ראה
וש"נ.

להיות62) האד� את ברא שהקב"ה מש"נdrcÎoaכיו� שזהו –

בצלמנו אד� כוepzenck"נעשה א, (בראשית ולהשכיל" "להבי� ,"

לאלקות. לשעבד צרי� השכל את שג� בודאי הרי – ובפרש"י)
מצות ג� ניתנה המצוות קיו� שבכלל הטע� dxezוזהו cenlz–

שג� מוגה).lkydבכדי בלתי (מהנחה לאלקות משעובד יהי'
וש"נ.63) רע"ב. נב, סוכה
א.64) פח, שבת
א.65) יג, ברכות

א.66) קח, ח"ג מזהר – פמ"א
ג.67) יא, משלי
השנה68) כל של העבודה מתחילה שבו דוקא, הסוכות בחג ונקבע

והגילוי כיסוי), (מלשו� "בכסה" של באופ� הוא השנה ראש שהרי –

סע"ג נד, ר"ה דרושי לקו"ת (ראה הסוכות בחג חגינו", "ליו� הוא
בעני� היא השנה דכל העבודה שהתחלת להורות – ובכ"מ) ואיל�.

עול. הקבלת
(ר"ה כמארז"ל – השנה דראש עול להקבלת בהמש� בא זה ועני�
עליכ�" שתמליכוני כדי בר"ה מלכיות לפני "אמרו וש"נ) סע"א. טז,

מוגה). בלתי (מהנחה
מ"א.69) פ"ג עירובי�
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.ÊÈשמחה תוספת מביאה עול קבלת שמצד השמחה ג� כ� בהשגה, ג� מוסי� עול דקבלת העני� שעצ� כש�
בהשגה.

הגמרא כלשו� – דסוכות הזמ� מש� בכל השמחה היתה ניסו�70ולכ� בזמ� ג� – שינה" טע� טעמנו ש"לא
היי�.

הזמ� מש� על ג� השינה, את מגרשת עול קבלת של העבודה אבל כבהמה. האד� נחשב השינה בשעת
(כנ"ל השנה מש� שבכל השבוע ימי שבעת כל על ג� יד� ועל הסוכות, ימי שבעת מש� כל ועל היי�, דניסו�

של ומצב מעמד יהי' לא האופני� ובכל הזמני� שבכל – בשמחהס"ו) אלקי� הוי' את "עבדת יהי' אלא שינה,
כל" מרוב לבב .5ובטוב

.ÁÈבגמרא מ"ש ג� יוב� רגליו"71עפ"ז גבי על אחד (צדוקי) נס� אחד שפע� יד�, הגבה לו אומר "ולמנס�
הטע� מבאר שהרמב"� כפי המי�, בניסו� מודי� אי� שהצדוקי� לפי בפירוש72– נכתב לא המי� שניסו� כיו� ,

רז"ל למדו שממנו רמז אלא זה ואי� ומאז42בתורה, באתרוגיה�", הע� כל "ורגמוהו – המי� דניסו� המצוה
בספל" המי� שתת� "שנראה יד�", "הגבה למנס� אומרי� .73היו

מובני�: שאינ� עניני� כמה כא� יש ולכאורה

רגליו? גבי על ניס� ולמה כלל, לנס� להצדוקי הי' לא – המי� בניסו� מודי� אינ� שהצדוקי� כיו� א)

לקנאי� שיי� שזה או שמי� בידי מיתה או מגיע בעבודה שינוי על הרי – הע� כל רגמוהו למה כהדי�74ב) ,
רגמוהו למה וא"כ, בו, פוגעי� הע�?lkשקנאי�

הע� כל ש"רגמוהו הדיוק מהו דוקא?odibexz`aג) "

הדיוקי�. כל יתורצו – המי� דניסו� העני� אודות לעיל האמור וע"פ

.ËÈ�הצדוקי האמת75שיטת חז"ל. במסורת מודי� היו לא ולכ� שכל. ע"פ התורה את לקחת שצריכי� היתה
וכו' ליהושע ומסרה מסיני תורה קיבל שמשה הרי הספרי�76היא ושאר בשולח�ֿערו� שנפסקה הלכה שכל ועד ,

אחריה� להרהר אי� ישראל, בני אצל שלא77שנתקבלו מה ג� אבל שאפשר, כמה עד להבי� אמנ� להשתדל יש .
היא" בשמי� "לא שהתורה שכיו� טענו, הצדוקי� אבל שכתוב. כפי לקיי� יש ליקח78מביני� אחד כל צרי� ,

שכלו. לפי התורה את
ניסו� על אבל הסכימו, – והשגה הבנה שענינו היי� ניסו� על מנגדי�.ולכ�, היו – עול קבלת שענינו המי�

ההוראות לפי להתנהג מוכרחי� אכ� בתורה, ולא בעסק טרוד ששכל� עסקי� בעלי וכ� האר�, ועמי נשי�
אינ� – הצדוקי� לשיטת – ה� הרי בתורה, מונחי� שה� כיו� ההוראות, את שנותני� אלו אבל לה�; שנותני�
בדורו" כשמואל בדורו ו"יפתח בתורה, מונחי� בעצמ� ה� שג� כיו� חכמי�, למסורת בטלי� להיות ,79צריכי�

עול�" חמורי כשלשה עול� קלי שלשה הכתוב היא".79ו"שקל בשמי� "לא ותורה ,

ה' את ומשרת במקדש כה� שהוא כיו� בעצמו, הוא רגליו: גבי על נס� שהצדוקי לקבלת80וזהו זקוק אינו –

גבי על נס� אבל אל�eilbxעול; מאות ל"שש עול קבלת בדר� הוראות יבואו שממנו –ilbx"�81הע.

של שהעניני� לעצמו, בנוגע זה עני� ישנו כ� וכמו –milbxולב מוח של העניני� אבל עול, בקבלת יהיו
עול. קבלת מצד ולא ההרגש, מצד יהיו

.Î:דוקא הע� פשוטי אלא הכהני�, לא – הע�" כל "רגמוהו ולכ�
שבא בשעה הנה שכל, לה� שיש זה מצד מ"מ, עול, קבלת הוא לעבודת� שהיסוד הג� – השגה בעלי

א.70) נג, סוכה
ה"ח.71) פ"י ומוספי� תמידי� הל' ברמב"� הובא ב. מח, סוכה
מ"ט.72) פ"ד סוכה המשניות בפירוש
ש�.73) פרש"י
המקדש74) ביאת הל' רמב"� (במשנה). סע"ב פא, סנהדרי� ראה

ה"ו. פי"ח סנהדרי� הל' רפ"ט.
מנח�75) (תורת ואיל� ס"ג תשי"ב ביה"ש שמחת שיחת ג� ראה

ואיל�). 44 ס"ע ח"ד התוועדויות –

רפ"א.76) אבות
וש"נ.77) רפ"ב. לאדה"ז ת"ת הל' ג� ראה
ב.78) נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבי�
רע"ב.79) כה, ר"ה
אשר80) הוא, הכה� שעני� ויובל שמיטה הלכות סו� ברמב"� ועיי�

וכו'. רוחו נדבה
כא.81) יא, בהעלות�
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.ÊÈשמחה תוספת מביאה עול קבלת שמצד השמחה ג� כ� בהשגה, ג� מוסי� עול דקבלת העני� שעצ� כש�
בהשגה.

הגמרא כלשו� – דסוכות הזמ� מש� בכל השמחה היתה ניסו�70ולכ� בזמ� ג� – שינה" טע� טעמנו ש"לא
היי�.

הזמ� מש� על ג� השינה, את מגרשת עול קבלת של העבודה אבל כבהמה. האד� נחשב השינה בשעת
(כנ"ל השנה מש� שבכל השבוע ימי שבעת כל על ג� יד� ועל הסוכות, ימי שבעת מש� כל ועל היי�, דניסו�

של ומצב מעמד יהי' לא האופני� ובכל הזמני� שבכל – בשמחהס"ו) אלקי� הוי' את "עבדת יהי' אלא שינה,
כל" מרוב לבב .5ובטוב

.ÁÈבגמרא מ"ש ג� יוב� רגליו"71עפ"ז גבי על אחד (צדוקי) נס� אחד שפע� יד�, הגבה לו אומר "ולמנס�
הטע� מבאר שהרמב"� כפי המי�, בניסו� מודי� אי� שהצדוקי� לפי בפירוש72– נכתב לא המי� שניסו� כיו� ,

רז"ל למדו שממנו רמז אלא זה ואי� ומאז42בתורה, באתרוגיה�", הע� כל "ורגמוהו – המי� דניסו� המצוה
בספל" המי� שתת� "שנראה יד�", "הגבה למנס� אומרי� .73היו

מובני�: שאינ� עניני� כמה כא� יש ולכאורה

רגליו? גבי על ניס� ולמה כלל, לנס� להצדוקי הי' לא – המי� בניסו� מודי� אינ� שהצדוקי� כיו� א)

לקנאי� שיי� שזה או שמי� בידי מיתה או מגיע בעבודה שינוי על הרי – הע� כל רגמוהו למה כהדי�74ב) ,
רגמוהו למה וא"כ, בו, פוגעי� הע�?lkשקנאי�

הע� כל ש"רגמוהו הדיוק מהו דוקא?odibexz`aג) "

הדיוקי�. כל יתורצו – המי� דניסו� העני� אודות לעיל האמור וע"פ

.ËÈ�הצדוקי האמת75שיטת חז"ל. במסורת מודי� היו לא ולכ� שכל. ע"פ התורה את לקחת שצריכי� היתה
וכו' ליהושע ומסרה מסיני תורה קיבל שמשה הרי הספרי�76היא ושאר בשולח�ֿערו� שנפסקה הלכה שכל ועד ,

אחריה� להרהר אי� ישראל, בני אצל שלא77שנתקבלו מה ג� אבל שאפשר, כמה עד להבי� אמנ� להשתדל יש .
היא" בשמי� "לא שהתורה שכיו� טענו, הצדוקי� אבל שכתוב. כפי לקיי� יש ליקח78מביני� אחד כל צרי� ,

שכלו. לפי התורה את
ניסו� על אבל הסכימו, – והשגה הבנה שענינו היי� ניסו� על מנגדי�.ולכ�, היו – עול קבלת שענינו המי�

ההוראות לפי להתנהג מוכרחי� אכ� בתורה, ולא בעסק טרוד ששכל� עסקי� בעלי וכ� האר�, ועמי נשי�
אינ� – הצדוקי� לשיטת – ה� הרי בתורה, מונחי� שה� כיו� ההוראות, את שנותני� אלו אבל לה�; שנותני�
בדורו" כשמואל בדורו ו"יפתח בתורה, מונחי� בעצמ� ה� שג� כיו� חכמי�, למסורת בטלי� להיות ,79צריכי�

עול�" חמורי כשלשה עול� קלי שלשה הכתוב היא".79ו"שקל בשמי� "לא ותורה ,

ה' את ומשרת במקדש כה� שהוא כיו� בעצמו, הוא רגליו: גבי על נס� שהצדוקי לקבלת80וזהו זקוק אינו –

גבי על נס� אבל אל�eilbxעול; מאות ל"שש עול קבלת בדר� הוראות יבואו שממנו –ilbx"�81הע.

של שהעניני� לעצמו, בנוגע זה עני� ישנו כ� וכמו –milbxולב מוח של העניני� אבל עול, בקבלת יהיו
עול. קבלת מצד ולא ההרגש, מצד יהיו

.Î:דוקא הע� פשוטי אלא הכהני�, לא – הע�" כל "רגמוהו ולכ�
שבא בשעה הנה שכל, לה� שיש זה מצד מ"מ, עול, קבלת הוא לעבודת� שהיסוד הג� – השגה בעלי

א.70) נג, סוכה
ה"ח.71) פ"י ומוספי� תמידי� הל' ברמב"� הובא ב. מח, סוכה
מ"ט.72) פ"ד סוכה המשניות בפירוש
ש�.73) פרש"י
המקדש74) ביאת הל' רמב"� (במשנה). סע"ב פא, סנהדרי� ראה

ה"ו. פי"ח סנהדרי� הל' רפ"ט.
מנח�75) (תורת ואיל� ס"ג תשי"ב ביה"ש שמחת שיחת ג� ראה

ואיל�). 44 ס"ע ח"ד התוועדויות –

רפ"א.76) אבות
וש"נ.77) רפ"ב. לאדה"ז ת"ת הל' ג� ראה
ב.78) נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבי�
רע"ב.79) כה, ר"ה
אשר80) הוא, הכה� שעני� ויובל שמיטה הלכות סו� ברמב"� ועיי�

וכו'. רוחו נדבה
כא.81) יא, בהעלות�
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ששכל כ� כל נרגש לא אצל� כי לו, לענות לה� קשה – שכל מספיק אלא עול בקבלת צור� שאי� וטוע� מישהו
מספיק; אינו בלבד

העליו�. רצו� היפ� שזהו מיד הרגישו עול, בקבלת צור� שאי� הטענה את בשמע� – דוקא הע� פשוטי אבל

במק"א המבואר אלקות82וע"ד הגילוי מצד כי, הבית, בזמ� מאשר יותר נפש המסירת כח מאיר הגלות שבזמ�
וגו'" גשמיכ� ונתתי גו' תלכו בחוקותי "א� הבית, בזמ� הוא83שהי' וכ� – נפש למסירת כ� כל זקוקי� היו לא ,

ובז הבית בזמ� שכל.ג� בעלי אצל מאשר יותר נפש המסירת כח מאיר פשוטי� אנשי� שאצל גופא, הגלות מ�

.‡Î�הע כל ש"רגמוהו הדיוק ":odibexz`aוביאור

ריח" בו ויש טע� בו ש"יש כיו� באתרוג, היא נעלית היותר המעלה – וערבה הדס לולב אתרוג המיני� .84בד'

נעלה. היותר הכח הוא השכל שכח כיו� השכל, הוא הנפש בכחות וענינו

בהשכל שג� היינו, באתרוגיה�, הי' להצדוקי שהמענה – באתרוגיה�" הע� כל ש"רגמוהו הפירוש וזהו
השכל ג� "קבלתֿעול'ניק", שאצל כיו� העליו�, רצו� היפ� היא ששיטתו להצדוקי וענו הבינו שלה� ותענוג

עול. הקבלת ע"פ הוא והתענוג

סיפר אדמו"ר מו"ח צר85כ"ק למקו� ור� השריפה מ� שברח אחד והי' שריפה, פע� פרצה שבליובאוויטש ,

– ממנו לצאת יכול הי' לא שלכ� קט�, הי' שהמקו� כיו� ולכאורה, ממנו. לצאת יכול הי' לא שאח"כ ביותר,
פולטו" כ� "כבולעו הרי לכתחילה? לש� נכנס התשוקה86כיצד גודל מצד הנה שבתחילה, הוא, העני� א� .

הגו�. בבשר כיוו� נפעל בחיי�, להשאר

השכל. על לפעול יכול שרצו� מכלֿשכ� – הגו� על לפעול יכול הרצו� א� וא"כ,

בשכל ג� נטי' נעשה הרצו� שמצד שוחד, לגבי ג� שמצינו .87וכפי

.·Îבגמרא מ"ש ג� יוב� וסתמוהו":71עפ"ז מלח של בול והביאו המזבח קר� נפגמה היו� "ואותו
הידוע וע"פ הקרבנות. של – המובחר דהיינו – והד� החלב את הקריבו שעליו הוא מזבח של שבשעת88ענינו

מוב�, הרי האד�, ע� להעשות צריכי� היו הבהמה ע� הנעשי� העניני� שכל לחשוב צריכי� היו הקרב� הקרבת
לאלקות. השכל, כמו הנעלי�, כחותיו שעבוד – הוא האד� בנפש בעבודה המזבח שעני�

אפיל עליו שמעלי� מזבח ג� כ� פגימה, בו שתהי' אסור לאכילה, הבשר שמכשיר לשחיטה שסכי� וכש�
מהשני אחד זאת שלומדי� כפי פגימות, בו שיהיו אסור הנעלי�, העניני� זה89את הרי פגימה, בו יש וא� ,

בקרבנות. ג� ובמילא במזבח, חסרו�

היינו, במזבח, פג� לו שהראו – השגה מספיק אלא עול בקבלת צור� שאי� שטע� להצדוקי המענה הי' וזה
בהשגה. בהקרבנות, חסרו� נעשה זה שמצד עול, בקבלת פג�

.‚Î.מלח ע"י – במזבח הפג� את תיקנו במה
ברוחניות: וענינו

לעיל (כמוזכר המי�" מ� חו� מערבי� "בכל במי�,90במשנה כמו הוא הדבר וטע� המלח. מ� חו� ג� נאמר (
מזי�. אינו שמלח כיו�

ומוכרחי� שיכולי� כפי זאת מבי� שאינו אע"פ חכמי�, באמונת התורה פנימיות לימוד הוא בעבודה וענינו
כידוע דתורה, נגלה מליחה"91להבי� ו"אר� חומטי�" "קב סדרי�,92בעני� הששה בכל כח נות� דוקא זה שעני� ,

בטרוניא82) בא הקב"ה אי� ד"ה בתחלתו. אידיש סה"מ ראה
ואיל�). רנז ע' תרפ"ה (סה"מ תרפ"ה

בחוקותי.83) ר"פ
יב.84) פ"ל, ויק"ר
התוועדויות85) – מנח� תורת ג� וראה קסה. ע' תרפ"ז סה"מ ראה

.25 הערה 174 ע' ח"ה
ועוד.86) ב. ל, פסחי�
כג,87) (משפטי� צדיקי�" דברי ויסל� פקחי� יעור "השוחד ועז"נ

שכל�, שמחייב ממה אחר באופ� לפסוק שרצונ� הכוונה שאי� – ח)
כבפני� היא הכוונה אלא "רשעי�", להקרא צריכי� כזה באופ� שהרי

מוגה). בלתי (מהנחה
ועוד.88) ב. ש�, ספורנו וראה ט. א, ויקרא רמב"�
סע"ב.89) יז, חולי�
סט"ז.90)
א.91) ו, ויקרא לקו"ת ראה
ובפרש"י.92) סע"א לא, שבת
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ומבורכת טובה שנה ושתהי' האמת, על שמסתירי� השכל של וההסתרי� ההעלמות כל שיסורו ומסייע ומתק�
בעת�". גשמיכ� "ונתתי יהי' ממילא ובדר� ומצוות, בתורה

***

.„Î"�לירושלי סמו� הוא "מעי� השילוח", "מ� היתה – המי� ניסו� עבור המי� מקלח93שאיבת ש"הי' ,

כאיסר) רחב ש� נובע שהוא המעי� (פי בכאיסר" הכתוב94מי� ובלשו� לאט".95, ההולכי� השילוח "מי :
אשר, חזקיהו, של מלכותו על כמשל בכתוב נאמר לאט") ההולכי� השילוח ("מי זה שעני� – ובהקדמה

אשור" מל� . . והרבי� העצומי� הנהר "מי ה� זאת .96לעומת

.‰Î:יותר ובפרטיות
בא אליו, ולבוא מירושלי� לצאת לבנ"י והציע אשור) (מל� סנחריב בא חזקיהו, .בימי . אלי "צאו מרו:

כארצכ�" אר� אל אתכ� .97ולקחתי

אר� אל שיקח� אמר לא הוא –xzei daehערלעכער ("א ישר אד� להיותו לשקר, רצה שלא כיו� ַמארצכ�,
אר� "אל שיקח� רק אמר ולכ� .mkvx`k"98מענטש"),

בכיפה מל� הי' חופש,99סנחריב לה� מעניק והי' לאר�, מאר� מעביר� הי' ממשלתו תחת שהיו האומות וכל ,
כו'. אלקיו את לעבוד יכול הי' שרצה מי כל

מצינו לא (שהרי ביהמ"ק את לה� ישאיר הוא חופש, לה� ית� הוא ישראל: בני ע� לעשות ג� רצה וכ�
ה"שולח� את עמה� ליקח המקדש, כלי את עמה� ליקח יכולי� ה� ביהמ"ק), את להחריב שרצה מקו� בשו�

מירושלי�. שיצאו מה� דורש רק הוא פיו; על ולהתנהג ערו�"

ישראל לבני היו לא לראש לכל שהרי, למלחמה, ולצאת לכ� להתנגד מקו� הי' לא שכל ע"פ ולכאורה,
ועוד גופניי�), בכחות חלשי� ישראל בני אז היו מ"מ, ראשו�, בית בזמ� זה שהי' (דא� לכ� גופניי� כחות

כרצונ�. להתנהג חופש לה� נות� שהי' כיו� לסנחריב, להכנע כ"כ גרוע הי' לא שלכאורה זאת,

סנחריב ע� להשלי� שצריכי� סבורי� היו סנהדרי�, של רובו שהיו וסייעתו, שבנא .100ואכ�,

מירושלי� לצאת אופ� בשו� חזקיהו הסכי� לא .100ואעפ"כ,

.ÂÎ:בזה והעני�
בתוס' איתא – "ירושלי�" שקראוהו101אודות אברה� ש� על כבר102"שנקרא נקרא הי' והעיר יראה, ה' הר

כדכתיב ירושלי�103של�, של שענינה והיינו, של�", ש� ועל יראה ש� על ירושלי� ונקרא של�, מל� צדק ומלכי
minyהוא z`xi.

בגמרא איתא כ� כי104וכמו דרוש, מאי בירושלי�, תינוקות מלמדי מושיבי� שיהו תצא105ש"התקינו מציו�
בתוס' ומבואר שנמצאי�106תורה", בגופי� (נשמות בעבודה עוסקי� וכהני� גדולה קדושה רואה שהי' "לפי

נחלת�" הוא "ה' הקרבנות, מ� ה� חיי� הגשמיי� חייה� וג� שמי�".107בביהמ"ק, ליראת יותר לבו מכוו� הי' ,(

שתי חזקיהו בפני והעמיד ירושלי�, של למחיצות מחו� יצאו ישראל שבני רצה סנחריב כאשר ולכ�,
הנה – הכל את יחריב שהוא או מירושלי�, ויצאו שרוצי� מה כל עמה� יטלו ישראל שבני או אפשרויות:

להטות" רבי� ו"אחרי סנחריב, ע� להשלי� שצרי� סבורי� היו הסנהדרי� חברי ורוב וסייעתו ששבנא ,108אע"פ

ובפרש"י.93) (במשנה) סע"א מח, סוכה
ובפרש"י.94) ב יו"ד, ערכי�
ו.95) ח, ישעי'
ז.96) ש�,
טזֿיז.97) לו, ישעי' לאֿלב. יח, מלכי�ֿב
הובא98) – יו"ד. יא, עקב ספרי ובפרש"י. א צד, סנהדרי� ראה

ש�. ישעי' בפרש"י
ואיל�.99) סע"א יא, מגילה ראה
יא.100) ח, ישעי' בפרש"י הובא – א כו, סנהדרי� ראה
יו"ד).101) פנ"ו, (מב"ר א טז, תענית – הר ד"ה

אלא102) עוד ולא העקידה, בנסיו� שעמד בעת – יד. כב, וירא
רצו� למלאות וחפצו שמחתו להראות נפלאה בזריזות זאת ש"עשה
בעני� המעלה עיקר שזוהי (סכ"א) באגה"ק כמבואר כו'", קונו

העקידה.
יח.103) יד, ל� ל�
א.104) כא, ב"ב
ג.105) ב, ישעי'
מציו�.106) כי ד"ה
(107.80 שבהערה רמב"� ראה
יב.108) ח, ישעי' פרש"י וראה ב. כג, משפטי�
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ומבורכת טובה שנה ושתהי' האמת, על שמסתירי� השכל של וההסתרי� ההעלמות כל שיסורו ומסייע ומתק�
בעת�". גשמיכ� "ונתתי יהי' ממילא ובדר� ומצוות, בתורה

***

.„Î"�לירושלי סמו� הוא "מעי� השילוח", "מ� היתה – המי� ניסו� עבור המי� מקלח93שאיבת ש"הי' ,

כאיסר) רחב ש� נובע שהוא המעי� (פי בכאיסר" הכתוב94מי� ובלשו� לאט".95, ההולכי� השילוח "מי :
אשר, חזקיהו, של מלכותו על כמשל בכתוב נאמר לאט") ההולכי� השילוח ("מי זה שעני� – ובהקדמה

אשור" מל� . . והרבי� העצומי� הנהר "מי ה� זאת .96לעומת

.‰Î:יותר ובפרטיות
בא אליו, ולבוא מירושלי� לצאת לבנ"י והציע אשור) (מל� סנחריב בא חזקיהו, .בימי . אלי "צאו מרו:

כארצכ�" אר� אל אתכ� .97ולקחתי

אר� אל שיקח� אמר לא הוא –xzei daehערלעכער ("א ישר אד� להיותו לשקר, רצה שלא כיו� ַמארצכ�,
אר� "אל שיקח� רק אמר ולכ� .mkvx`k"98מענטש"),

בכיפה מל� הי' חופש,99סנחריב לה� מעניק והי' לאר�, מאר� מעביר� הי' ממשלתו תחת שהיו האומות וכל ,
כו'. אלקיו את לעבוד יכול הי' שרצה מי כל

מצינו לא (שהרי ביהמ"ק את לה� ישאיר הוא חופש, לה� ית� הוא ישראל: בני ע� לעשות ג� רצה וכ�
ה"שולח� את עמה� ליקח המקדש, כלי את עמה� ליקח יכולי� ה� ביהמ"ק), את להחריב שרצה מקו� בשו�

מירושלי�. שיצאו מה� דורש רק הוא פיו; על ולהתנהג ערו�"

ישראל לבני היו לא לראש לכל שהרי, למלחמה, ולצאת לכ� להתנגד מקו� הי' לא שכל ע"פ ולכאורה,
ועוד גופניי�), בכחות חלשי� ישראל בני אז היו מ"מ, ראשו�, בית בזמ� זה שהי' (דא� לכ� גופניי� כחות

כרצונ�. להתנהג חופש לה� נות� שהי' כיו� לסנחריב, להכנע כ"כ גרוע הי' לא שלכאורה זאת,

סנחריב ע� להשלי� שצריכי� סבורי� היו סנהדרי�, של רובו שהיו וסייעתו, שבנא .100ואכ�,

מירושלי� לצאת אופ� בשו� חזקיהו הסכי� לא .100ואעפ"כ,

.ÂÎ:בזה והעני�
בתוס' איתא – "ירושלי�" שקראוהו101אודות אברה� ש� על כבר102"שנקרא נקרא הי' והעיר יראה, ה' הר

כדכתיב ירושלי�103של�, של שענינה והיינו, של�", ש� ועל יראה ש� על ירושלי� ונקרא של�, מל� צדק ומלכי
minyהוא z`xi.

בגמרא איתא כ� כי104וכמו דרוש, מאי בירושלי�, תינוקות מלמדי מושיבי� שיהו תצא105ש"התקינו מציו�
בתוס' ומבואר שנמצאי�106תורה", בגופי� (נשמות בעבודה עוסקי� וכהני� גדולה קדושה רואה שהי' "לפי

נחלת�" הוא "ה' הקרבנות, מ� ה� חיי� הגשמיי� חייה� וג� שמי�".107בביהמ"ק, ליראת יותר לבו מכוו� הי' ,(

שתי חזקיהו בפני והעמיד ירושלי�, של למחיצות מחו� יצאו ישראל שבני רצה סנחריב כאשר ולכ�,
הנה – הכל את יחריב שהוא או מירושלי�, ויצאו שרוצי� מה כל עמה� יטלו ישראל שבני או אפשרויות:

להטות" רבי� ו"אחרי סנחריב, ע� להשלי� שצרי� סבורי� היו הסנהדרי� חברי ורוב וסייעתו ששבנא ,108אע"פ

ובפרש"י.93) (במשנה) סע"א מח, סוכה
ובפרש"י.94) ב יו"ד, ערכי�
ו.95) ח, ישעי'
ז.96) ש�,
טזֿיז.97) לו, ישעי' לאֿלב. יח, מלכי�ֿב
הובא98) – יו"ד. יא, עקב ספרי ובפרש"י. א צד, סנהדרי� ראה

ש�. ישעי' בפרש"י
ואיל�.99) סע"א יא, מגילה ראה
יא.100) ח, ישעי' בפרש"י הובא – א כו, סנהדרי� ראה
יו"ד).101) פנ"ו, (מב"ר א טז, תענית – הר ד"ה

אלא102) עוד ולא העקידה, בנסיו� שעמד בעת – יד. כב, וירא
רצו� למלאות וחפצו שמחתו להראות נפלאה בזריזות זאת ש"עשה
בעני� המעלה עיקר שזוהי (סכ"א) באגה"ק כמבואר כו'", קונו

העקידה.
יח.103) יד, ל� ל�
א.104) כא, ב"ב
ג.105) ב, ישעי'
מציו�.106) כי ד"ה
(107.80 שבהערה רמב"� ראה
יב.108) ח, ישעי' פרש"י וראה ב. כג, משפטי�
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שמי�! יראת "ירושלי�", של מהמחיצות לזוז ישראל לבני שאסור באמרו, לכ�, חזקיהו הסכי� לא מ"מ,

אומר וחזקיהו והטענות, החשבונות כל נופלי� אזי – שמי� ביראת לפגוע שיכול עני� אודות מדובר כאשר
שמי�. יראת של מהמחיצות זז אינו שיהודי

בידעו יחידו, בנו יצחק, את המזבח על עקד אבינו שאברה� כש� הנה – סנחריב ע� להלח� כח שאי� וא�
אודות מדובר כאשר כ� כמו הקב"ה, על לחלוטי� בהסתמכו בסכנה, הכל את שהעמיד היינו, תחלי�, לו שאי�
לצאת שלא בסכנה, הכל את חזקיהו העמיד ירושלי�, של שזהו"ע מס"נ, של המקו� שמי�, יראת של המקו�

זה. ממקו�

גו'" אשור במחנה וי� ה' מלא� ויצא ההוא בלילה "ויהי – בפועל הי' :109ומה

המלאכי� שירת הוא: זה בעני� שמצינו הלשו� – התורה. פנימיות גילוי הי' ההוא שירת110בלילה והרי .
לקול�" מקשיבי� "חברי� ע� קשורה הוא111המלאכי� הלימוד וש� עד�, בג� ישראל דנשמות התורה ללימוד –

התורה. פנימיות –

גדולוע עילוי נעשה שעי"ז אלא עוד ולא מסנחריב, נפטרו ישראל ובני אשור, מחנה של האיבוד נעשה י"ז
משיח" חזקיהו לעשות הקב"ה "ביקש – .112יותר

.ÊÎהזהר כדברי אלא, היסטורי', ספר אינה שהתורה מהוה113וכיו� הנ"ל הסיפור הרי – הוראה מלשו� שתורה ,

אלו: בימינו ג� והוראה לימוד
(א) אופני�: בשני להיות יכול והחינו� לחנכ�, צרי� שאתה ילדי� ל� יש לו: ואומרי� ליהודי באי� כאשר
בעתיד, פרנסת� את ג� תבטיח ובכ� אר�", דר� ע� "תורה גליי�"), מענשט� ("מיט אנשי� בי� להיות לחנכ�
ביראת תורה לומדי� שבה לישיבה אות� למסור (ב) התורה, דיני וכל שבת לשמור יותר קל לה� יהי' ואז

בעול�, אח"כ יסתדרו כיצד יודע ומי עול�, של רובו של עניני� ולא שמי�,

הבעש"ט וכפתג� יקר, הכי דבר להיות� הילדי� על לשמור שצרי� שכיו� לו, יקר114ומסבירי� יהודי שכל
ולשלוח להסתכ� אפשר כיצד – מזה יותר ועוד זקנת�, לעת זקני� להורי� שנולד יחיד ב� כמו הקב"ה אצל
כמה שיתנו "נגידי�" על לסמו� קבצ�'ניש")... ("זייער ביותר קבצני באופ� שמתנהלת לישיבה יחיד" "ב�
בעול�, זי�") קערֿטא� א קענע� ניט וועט ("ער להסתדר הילד ידע לא אח"כ וג� וכו', חלב עבור ַָ"סענט"

ברוחניות, ג� לו קשה יהי' זה ומצד

יפגע לא הוא חופש; ל� להעניק שמבטיח סנחריב, ע� לירושלי� מחו� ליל� מוטב – לו אומרי� – לזאת אי
היו� שעות כ"ג ושאר ערבית, אחד ופרק שחרית אחד פרק וללמוד השולח�ֿערו� את עמ� ליקח יכול הנ� ב�,
– סנהדרי� של רובו – רבי� חכמי� תלמידי וישנ� ח"ו, אינוֿיהודי כמו או יהודי כמו כרצונ�, להתנהג אתה יכול
הכל?!... את ולהחריב להתעקש ל� למה וא"כ, אר�", דר� ע� "תורה של באופ� להיות צריכה שההנהגה שאומרי�

חזקיהו: מימי הוראה ישנה זה ועל

קשר תאמרו� ו"לא מזה! להתפעל מה אי� העני�! זהו לא – אשור מל� של והרבי�" העצומי� הנהר "מי
קשר" הזה הע� יאמר אשר ההיפ�,115לכל את תובע הוא אלא שמי�, ביראת עני� להוסי� תובע אינו מישהו א� ;

שמ אלא זה שקר!ואי� שזהו לידע צרי� – בקדושה טעמי� חפש

בדר� ודוקא קדשי�, וקדשי ירושלי� של המחיצות ע� קשורי� להיות דוקא; השילוח" "מי צ"ל זה ותמורת
שכבר השלישי, ביהמ"ק לבני� שנזכה – יותר גדול עילוי יהי' שעי"ז מזה, ויתירה שלנו, הילדי� את נציל זו

בנוי בשר.116עומד בעיני נראה שיהי' באופ� להתגלות שצרי� אלא ,

.ÁÎבגמרא איתא – בכאיסר מי� מקלח שהי' השילוח למעי� בנוגע (אגריפס)92והנה, המל� ש"צוה
מי�". מקלח והי' ומיעטוהו וחזרו ונתמעטו, מימיו, שיתרבו כדי והרחיבוהו

לה.109) יט, מ"ב
חיות110) מפי שירה ושמעו לה� גילה "אזני� ב: צה, סנהדרי� ראה
ומתו".

יג.111) ח, שה"ש
א.112) צד, סנהדרי�

א.113) קנב, ב. נג, ח"ג זהר ראה
וש"נ.114) סקס"ז. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב ש� כתר ראה
(115.100 בהערה הנסמ� וראה יב. ח, ישעי'
ועוד.116) סע"א. מא, סוכה – ותוס' פרש"י
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ברוחניות: בזה והעני�

לבו" כנגד "איסר "כאיסר", ששיעורו שזהו מהשגה, למעלה נפש, ומסירת עול הקבלת הו"ע – השילוח ,117מי

היהדות. נקודת שהו"ע

דוקא הוא עול הקבלת בעני� שהצור� לחשוב יכולי� מצדzlgzaולכאורה לא להיות שצריכה העבודה,
עברו וכבר עול, קבלת של באופ� חי משנותיו שחלק לאחרי אבל היהדות. נקודת עול, קבלת מצד אלא השגה
הרצוי. ההנהגה אופ� אצלו נשתרש שכבר כיו� השגתו, כפי להתנהג כבר יכול אזי – חטא בלא שנותיו רוב עליו
ההנהגה בסדר כבר להתחיל יכול קצת, כשהתבגר ועכשיו, בלבד, שמי� ויראת תורה בישיבה למד בצעירותו

אר�". ודר� "תורה של

אגריפס: של טעותו היתה וזו

הי' כשר מל� – פסחיה�118אגריפס ישראל כל הקריבו ובימיו של119, ומצב במעמד היו ישראל שכל היינו, ,

בחשבו, והרחיבוהו", המל� "צוה ולכ� הקדושה. לצד – איבערֿגעש�רונגע�" "אינגאנצ� – לגמרי ַדילוג
וההרחבה. ההשגה עני� להיות יכול אלא ("כאיסר"), עול הקבלת עני� כ"כ נוגע לא שעכשיו,

צריכה ("כאיסר") עול דקבלת שהעבודה לפי והיינו, בהמי�, מיעוט שנעשה "נתמעטו", – מזה וכתוצאה
עבידתי'" עביד ויומא יומא ש"כל כיו� היו�, בשביל מספיקה אינה אתמול של עול הקבלת תמיד. ,120להיות

כו' אזי עול, בקבלת היו� חסר .121וכאשר

בגמרא יבוא122ומ"ש שלא היא בזה הכוונה – חוטא" אינו שוב חטא ולא אד� של שנותיו רוב שיצאו "כיו�
חטא עני�bbeyaלידי להיות יכול ואעפ"כ מאומה, עושה ואינו עול קבלת של בתנועה עומד שכאשר והיינו, ,

אבל בשוגג; חטא לידי יבוא שלא חטא", ולא שנותיו רוב "שיצאו המצב מועיל זה על – בשוגג חטא של
הבחירה. עני� את ממנו נוטלי� שלא בודאי שהרי מאומה, מועיל לא אזי – היצה"ר את מגרה בעצמו הוא כאשר

השנה כל חטא לידי יבוא לא בפסח חמ� ממשהו שהנזהר שמצינו לידי123וע"ד יבוא שלא בזה שהכוונה –

בבחירתוbbeyaחטא שתלוי עני� זה הרי למזיד, בנוגע אבל .124דוקא,

צדוקי ונעשה גדולה בכהונה שנה שמוני� ששימש גדול כה� יוחנ� גבי שמצינו :125וזהו

קדוש" "גוי ה� בכלל ישראל בני שהרי ביותר, מקודש הוא – גדול נבחר126כה� גופא וביניה� סגולה, ע� ,

גדול. וכה� כה"ג לסג� עד – גופא ובכהני� כהני�, ישנ� גופא לוי ובשבט לוי, שבט

שנותיו, רוב רק לא – גדולה בכהונה שנה שמוני� ששימש זאת, עוד אלא כה"ג, שהי' בלבד זו לא – ויוחנ�
שנה" שמוני� בגבורות "וא� שנה, שמוני� אילו127אלא שהרי גמור, צדיק שהוא עליו מעיד תעלומות יודע והי' ,

יוהכ"פ עבודת לאחרי בחיי� נשאר הי' לא כו', בלתיֿרצוי' מחשבה אצלו .128היתה

כ את ואיבד צדוקי, נעשה – עול קבלת של התנועה את לרגע עזב כאשר עליוואעפ"כ, שהתייגע עולמו ל
חייו. ימי כל במש�

שג� היינו, העניני�, שאר בכל ג� מועיל זה הרי – עול קבלת של בתנועה עומדי� כאשר גיסא, ולאיד�
ההצלחה שזוהי ית', לו דירה להיות זה מקו� לעשות שליחותו את ממלא וכיו"ב, במשרד משרתו, על בהיותו

בגשמיות. ג� להצלחה זוכה ובמילא ברוחניות,

ה'"]. "ימי� נפשי". ל� "צמאה לנג� צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

סע"ב.117) כח, ברכות
ב.118) קז, פסחי� – אגריפס ד"ה פרשב"�
ב.119) סד, פסחי� ראה
רע"ב.120) צד, ח"ג סע"א. רה, ח"א זהר
(121) תיבות איזה ).l"endחסר

סע"ב.122) לח, יומא

זח123) וראה תמז. ר"ס או"ח ש�).באה"ט (ובנצו"ז ב רפב, "ג
(124.945 ע' ח"ג לקו"ש ג� ראה
וש"נ.125) א. כט, ברכות
ו.126) יט, יתרו
יו"ד.127) צ, תהלי�
רפ"ה.128) יומא להרמב"� פיהמ"ש ראה
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ברוחניות: בזה והעני�

לבו" כנגד "איסר "כאיסר", ששיעורו שזהו מהשגה, למעלה נפש, ומסירת עול הקבלת הו"ע – השילוח ,117מי

היהדות. נקודת שהו"ע
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אר�". ודר� "תורה של
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בחשבו, והרחיבוהו", המל� "צוה ולכ� הקדושה. לצד – איבערֿגעש�רונגע�" "אינגאנצ� – לגמרי ַדילוג
וההרחבה. ההשגה עני� להיות יכול אלא ("כאיסר"), עול הקבלת עני� כ"כ נוגע לא שעכשיו,

צריכה ("כאיסר") עול דקבלת שהעבודה לפי והיינו, בהמי�, מיעוט שנעשה "נתמעטו", – מזה וכתוצאה
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בגמרא יבוא122ומ"ש שלא היא בזה הכוונה – חוטא" אינו שוב חטא ולא אד� של שנותיו רוב שיצאו "כיו�
חטא עני�bbeyaלידי להיות יכול ואעפ"כ מאומה, עושה ואינו עול קבלת של בתנועה עומד שכאשר והיינו, ,

אבל בשוגג; חטא לידי יבוא שלא חטא", ולא שנותיו רוב "שיצאו המצב מועיל זה על – בשוגג חטא של
הבחירה. עני� את ממנו נוטלי� שלא בודאי שהרי מאומה, מועיל לא אזי – היצה"ר את מגרה בעצמו הוא כאשר

השנה כל חטא לידי יבוא לא בפסח חמ� ממשהו שהנזהר שמצינו לידי123וע"ד יבוא שלא בזה שהכוונה –

בבחירתוbbeyaחטא שתלוי עני� זה הרי למזיד, בנוגע אבל .124דוקא,

צדוקי ונעשה גדולה בכהונה שנה שמוני� ששימש גדול כה� יוחנ� גבי שמצינו :125וזהו

קדוש" "גוי ה� בכלל ישראל בני שהרי ביותר, מקודש הוא – גדול נבחר126כה� גופא וביניה� סגולה, ע� ,

גדול. וכה� כה"ג לסג� עד – גופא ובכהני� כהני�, ישנ� גופא לוי ובשבט לוי, שבט

שנותיו, רוב רק לא – גדולה בכהונה שנה שמוני� ששימש זאת, עוד אלא כה"ג, שהי' בלבד זו לא – ויוחנ�
שנה" שמוני� בגבורות "וא� שנה, שמוני� אילו127אלא שהרי גמור, צדיק שהוא עליו מעיד תעלומות יודע והי' ,

יוהכ"פ עבודת לאחרי בחיי� נשאר הי' לא כו', בלתיֿרצוי' מחשבה אצלו .128היתה

כ את ואיבד צדוקי, נעשה – עול קבלת של התנועה את לרגע עזב כאשר עליוואעפ"כ, שהתייגע עולמו ל
חייו. ימי כל במש�

שג� היינו, העניני�, שאר בכל ג� מועיל זה הרי – עול קבלת של בתנועה עומדי� כאשר גיסא, ולאיד�
ההצלחה שזוהי ית', לו דירה להיות זה מקו� לעשות שליחותו את ממלא וכיו"ב, במשרד משרתו, על בהיותו

בגשמיות. ג� להצלחה זוכה ובמילא ברוחניות,

ה'"]. "ימי� נפשי". ל� "צמאה לנג� צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
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סע"ב.117) כח, ברכות
ב.118) קז, פסחי� – אגריפס ד"ה פרשב"�
ב.119) סד, פסחי� ראה
רע"ב.120) צד, ח"ג סע"א. רה, ח"א זהר
(121) תיבות איזה ).l"endחסר

סע"ב.122) לח, יומא
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.ËÎהשנה דראש המאמרי� בזה129בהמש� ומביא הבריאה, טעמי אדמו"ר מו"ח כ"ק לשונות:130מבאר כמה
הזהר בש� שבשביל131א) באלקות, ידיעה שתהי' היינו, לי'", דישתמודעו� בגי� הוא העולמות בריאת ש"סיבת ,

העולמות. נבראו ולכ� הידיעה, תהי' שאצלה מציאות להיות צריכה זה

הע"ח בש� שקוד�132ב) והיינו, כו'", ופעולותיו כחותיו שלימות שיתגלו בכדי הוא העולמות בריאת ש"סיבת ,

הידוע ובלשו� בלבד, בכח העניני� כל היו וע"י133הבריאה בפועל, להיות שעתיד מה כל בכח בעצמו שיער :

ממש. בפועל נמש� זה הרי העולמות התהוות

הטעמי�: שני על בהמאמרי� ומקשה

יודעי� כאשר עני� איזה נוס� האד� שאצל היינו, למטה, רק פועל הידיעה עני� הרי – הזהר לטע� בנוגע
ובפרט אודותיו? שידעו הידיעה לו נוגע מה – השלימות תכלית שהוא הקב"ה, אצל למעלה, אבל אודותיו,

ל�" נתנו ומיד� הכל בודאי134ש"ממ� וא"כ, ובי', מיני' זה הרי אודותיו יודעי� שהנבראי� גופא שזה היינו, ,

למעלה. שלימות ניתוס� לא שעי"ז

טר� התנועה כח וכמו פעולתו, פועל שהכח קוד� הנה באד�, בשלמא הרי – הע"ח לטע� בנוגע ועד"ז
שלו, וההתפשטות הגילוי ישנו בפועל, שבא ועי"ז ענינו, כלל יודעי� ולא שלו, העילוי יודעי� לא שמנענע,

פועל חסר אינו הכח הרי למעלה, משא"כ בהפועל; מעלה יש הרי135ובמילא יותר למעלה שהוא ככל ואדרבה, ,
הגילוי להיות הוצר� מה לש� וא"כ, ירידה, של בתנועה הוא הרי יותר בגילוי שנמש� וככל יותר, בשלימות הוא

למשנהו? אחד מעול� – גופא הצמצו� לאחרי כ� וכמו הצמצו�, לאחרי הצמצו� מקוד�

יותר: ובפרטיות

בסדר שייכי� – כו'" ופעולותיו כחותיו שלימות שיתגלו "בכדי לי'", דישתמודעו� "בגי� – הנ"ל טעמי�
ית', רצונו כפי מסויימות הגבלות ע� הקב"ה ע"י נקבע ההשתלשלות סדר שכללות דכיו� דוקא, השתלשלות
משא"כ משהו; פועלי� והפועל שהידיעה לומר שיי� אזי – וכיו"ב וגילוי, העל� ומטה, מעלה של ההגבלה כמו

האמורי�. הטעמי� כל שייכי� לא אזי – הנ"ל הגבלות אי� שש� השתלשלות, מסדר למעלה

הקושיא: היא זה ועל

שהוא כזה ממקו� היא שהבריאה dlabdnכיו� dlrnlבאגה"ק הזק� אדמו"ר שמבאר וכפי היא136, שההתהוות
ezenvreמ" ezedn�ולכ ח"ו, לו שקדמה עילה מאיזה עלול ואינו מעצמותו הוא שמציאותו ב"ה המאציל של

כו'", מאי� יש לברוא ויכלתו בכחו לבדו הוא

הרמב"� בלשו� ג� וכמרומז יכול137– הי' דלכאורה, המצאו", מאמתת אלא נמצאו לא כו' הנמצאי� "כל
" שנמצאו הדיוק ומהו מהמצאו, שנמצאו שבאהzzn`nלומר כפי אלקות דרגת שיש הוא, העני� א� המצאו"?

(הקב"ה) ש"נתעט� הלבוש שישנו ועד השתלשלות, של לבושי� העשי', לבושי לבושי�, של והסתר בהעל�
כו'" לבנה אלא138בטלית נמצאו לא כו' הנמצאי� ש"כל הרמב"� מדייק זה ועל ;zzn`n,היינו המצאו",

– והגבלות מלבושי� שלמעלה האלקות מדרגת היא שההתהוות

ההתהוות? סיבת מהי השאלה נשאלת ובמילא הנ"ל, טעמי� שייכי� לא זה ב"מקו�" הרי

על – הזק� רבינו מבאר זה רז"לועל מאמר שנשתוקק140ע"פ139יסוד העול� זה "שוקיו, שש", עמודי "שוקיו
" בגלל היא שההתהוות – ימי�" לששה שנברא שש, עמודי לבראותו, שלwwezypyהקב"ה שזהו"ע ,"dweyz

de`ze.�מהטע למעלה שזהו כיו� וסיבה, טע� זה על שואלי� שלא

זו129) שנה תשרי חודש בקונטרס לאור יצא – תש"ב דשנת
בתחלתו. תש"ב בסה"מ לאח"ז ונדפס (תשט"ו),

ואיל�).130) 30 ע' ש� (סה"מ ואיל� פט"ז
ב.131) מב, ח"ב
א).132) ענ� א שער ג. הקדמה ההקדמות (שער בתחלתו
אדמו"ר133) כ"ק הערת בתחלתו. ויושר עיגולי� שער ע"ח ראה

ואיל�. 38 ס"ע תש"ט בסה"מ שליט"א
יד.134) כט, הימי�ֿא דברי

האמנת135) מצות להצ"צ בסהמ"צ ונת' הובא פ"ג. שי"א פרדס ראה
ובכ"מ. פי"א. אלקות

ואיל�).136) סע"א (קל, ס"כ
יסוה"ת.137) הל' ריש
בתחלתו.138) קד מזמור תהלי� מדרש
רפ"י.139) במדב"ר
טו.140) ה, שה"ש
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רז"ל שאמרו מה ג� כול�141וזהו "ועמ� ישראל, שנשמות שכיו� צדיקי�", של בנשמותיה� נמל� "במי
העול�.142צדיקי�" את לברוא בה� נמל� לכ� המצאו", ב"אמתת מושרשי� ,

.Ïולמעלה העצמות מצד היא שההתהוות כפי (א) עניני�: ב' ישנ� העולמות שבהתהוות ונמצא,
השתלשלות. מצד היא שההתהוות כפי (ב) מהשתלשלות,

בתחתוני� דירה ית' לו להיות הקב"ה שנתאווה שזהו העצמות, מצד היא ההתהוות ברא143כלומר: זה ובגלל ,
שלימות ו"שיתגלו לי'", ד"ישתמודעו� העני� בו לפעול האד�, לבחירת ונתנו ההשתלשלות, סדר כל הקב"ה

בתחתוני� דדירה הכוונה תושל� שעי"ז כו'", ופעולותיו .144כחותיו

או עילוי בו לפעול ההשתלשלות סדר על בעה"ב הוא והאד� להאד�, נית� שהוא כמו ההשתלשלות סדר –

ח"ו. להיפ�

אבל כו'; תאוה של עני� זה שהרי תשלו�, של עני� נדרש לא – העצמות מצד היא שההתהוות כפי והנה,
עה"פ חז"ל לשו� (ע"ד תשלו� איזה נדרש – השתלשלות מצד היא שההתהוות ואשל�"),145כפי הקדימני "מי :

כו'". ופעולותיו כחותיו שלימות ו"שיתגלו לי'", ד"ישתמודעו� שזהו"ע

מארז"ל יוב� לחכמה146ובזה "שאלו שכאשר עול�, של מלכו המל�, דר� את ועבר ופג� שחטא לאד� בנוגע
ה� ותורה נבואה חכמה כי, – זה על עצה לה� היתה לא כו'", לתורה כו' לנבואה zelylzydכו' xcqaובסדר ,

של עני� נדרש מקו�melyzהשתלשלות נתינת אי� הדירה, בעשיית תפקידו ממלא ואינו חוטא, האד� וכאשר ,
בחי' – להקב"ה" "שאלו כאשר אבל כזו; ויתכפרdlrnlyלמציאות תשובה "יעשה המענה הי' – מהשתלשלות

זו שבדרגא דכיו� melyzלו", ly oipr yxcp `lתשובה מועילה אזי ,147.

.‡Ï:דתורה בנגלה ג� משתק� – התורה שבפנימיות העניני� ככל – זה עני�
ולא בלבד, הבית את שמוכר היינו, הדות", ואת הבור את לא כו' מכר לא הבית את ש"המוכר הוא הדי�
יותר נות�, הוא יפה בעי� הנות� שכל כיו� כו', הבור את ג� שנות� מתנה, הנות� משא"כ התשמישי�, שאר את

יפה בעי� המוכר .148מאשר

בזה: והעני�

אי� הנמכר, להבית שיי� שאינו מה ולכ�, עבורו, תשלו� ורוצה בשוויו, הדבר את שמוכר ענינה – מכירה
תשלו�; קיבל לא זה שעל כיו� בהמכירה, מקו� לו

קבועי� שאינ� התשמישי� את ג� הוא נות� תשלו�, דורשת אינה שמתנה כיו� – מתנה הנות� משא"כ
שנעשי� הזדונות, הו"ע ברוחניות שענינ� ביותר, תחתוני� עניני� שה� הדות", ואת הבור "את אפילו בהבית,

כזכיות .149לו

.·Ïבסדר שמגעת התורה עבודת – האד� בעבודת ג� ישנ� כ� כמו למעלה, אלו עניני� ב' שישנ� וכש�
השתלשלות: מסדר למעלה שמגעת התשובה ועבודה השתלשלות,

בהגבלה נמצא שהאד� היינו, תשלו�, של עני� נדרש שבה השגה, שמצד עבודה היינו, התורה, עבודת ישנה
התשובה, עבודת וישנה מאנט"). ער וואס או� וויל ער וואס פארא� ("ס'איז כו' ודרישה רצו� לו ויש ַַָָָשלו,

מאד�" ד"בכל וויל").150האהבה ער וואס ניטא ("ס'איז ומבוקש רצו� לו ואי� הגבלותיו, מכל יוצא שהאד� ,ָָ

מכל שיוצא התשובה, עבודת משא"כ ההשתלשלות, בבחי' רק מגעת התורה שעבודת – ביניה� והחילוק
דורש ואינו המל�, שלמה מחכמת אפילו למעלה וחכמה, נבואה מתורה למעלה עצמו את ומעמיד הגבלותיו,

ד" להעני� רק לא מגיע אזי – תורתי"izxknתשלו� ד"151לכ� להעני� ג� אלא ,ozn�ג לו נותני� שאז תורה",

ג.141) פ"ב, רבה רות ז. פ"ח, ב"ר
חלק.142) ר"פ סנהדרי� וראה כא. ס, ישעי'
פי"ג,143) במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו.
(144) קצת ).l"endחסר

ב.145) פכ"ז, ויק"ר ג. מא, איוב

תשב.146) רמז תהלי� יל"ש ה"ו. פ"ב מכות ירושלמי
(147.120 ע' חי"ח לקו"ש קסד. חוברת "רשימות" ג� ראה
וש"נ.148) א. עא, א. סא, ב"ב ראה
ב.149) פו, יומא
ה.150) ו, ואתחנ�
רפל"ג.151) שמו"ר



לי e"hyz'd ,da`eyd zia zgny ,zekeq crend legc 'a ,w"yre meil xe` zgiy

רז"ל שאמרו מה ג� כול�141וזהו "ועמ� ישראל, שנשמות שכיו� צדיקי�", של בנשמותיה� נמל� "במי
העול�.142צדיקי�" את לברוא בה� נמל� לכ� המצאו", ב"אמתת מושרשי� ,

.Ïולמעלה העצמות מצד היא שההתהוות כפי (א) עניני�: ב' ישנ� העולמות שבהתהוות ונמצא,
השתלשלות. מצד היא שההתהוות כפי (ב) מהשתלשלות,

בתחתוני� דירה ית' לו להיות הקב"ה שנתאווה שזהו העצמות, מצד היא ההתהוות ברא143כלומר: זה ובגלל ,
שלימות ו"שיתגלו לי'", ד"ישתמודעו� העני� בו לפעול האד�, לבחירת ונתנו ההשתלשלות, סדר כל הקב"ה

בתחתוני� דדירה הכוונה תושל� שעי"ז כו'", ופעולותיו .144כחותיו

או עילוי בו לפעול ההשתלשלות סדר על בעה"ב הוא והאד� להאד�, נית� שהוא כמו ההשתלשלות סדר –

ח"ו. להיפ�

אבל כו'; תאוה של עני� זה שהרי תשלו�, של עני� נדרש לא – העצמות מצד היא שההתהוות כפי והנה,
עה"פ חז"ל לשו� (ע"ד תשלו� איזה נדרש – השתלשלות מצד היא שההתהוות ואשל�"),145כפי הקדימני "מי :

כו'". ופעולותיו כחותיו שלימות ו"שיתגלו לי'", ד"ישתמודעו� שזהו"ע

מארז"ל יוב� לחכמה146ובזה "שאלו שכאשר עול�, של מלכו המל�, דר� את ועבר ופג� שחטא לאד� בנוגע
ה� ותורה נבואה חכמה כי, – זה על עצה לה� היתה לא כו'", לתורה כו' לנבואה zelylzydכו' xcqaובסדר ,

של עני� נדרש מקו�melyzהשתלשלות נתינת אי� הדירה, בעשיית תפקידו ממלא ואינו חוטא, האד� וכאשר ,
בחי' – להקב"ה" "שאלו כאשר אבל כזו; ויתכפרdlrnlyלמציאות תשובה "יעשה המענה הי' – מהשתלשלות

זו שבדרגא דכיו� melyzלו", ly oipr yxcp `lתשובה מועילה אזי ,147.

.‡Ï:דתורה בנגלה ג� משתק� – התורה שבפנימיות העניני� ככל – זה עני�
ולא בלבד, הבית את שמוכר היינו, הדות", ואת הבור את לא כו' מכר לא הבית את ש"המוכר הוא הדי�
יותר נות�, הוא יפה בעי� הנות� שכל כיו� כו', הבור את ג� שנות� מתנה, הנות� משא"כ התשמישי�, שאר את

יפה בעי� המוכר .148מאשר

בזה: והעני�

אי� הנמכר, להבית שיי� שאינו מה ולכ�, עבורו, תשלו� ורוצה בשוויו, הדבר את שמוכר ענינה – מכירה
תשלו�; קיבל לא זה שעל כיו� בהמכירה, מקו� לו

קבועי� שאינ� התשמישי� את ג� הוא נות� תשלו�, דורשת אינה שמתנה כיו� – מתנה הנות� משא"כ
שנעשי� הזדונות, הו"ע ברוחניות שענינ� ביותר, תחתוני� עניני� שה� הדות", ואת הבור "את אפילו בהבית,

כזכיות .149לו

.·Ïבסדר שמגעת התורה עבודת – האד� בעבודת ג� ישנ� כ� כמו למעלה, אלו עניני� ב' שישנ� וכש�
השתלשלות: מסדר למעלה שמגעת התשובה ועבודה השתלשלות,

בהגבלה נמצא שהאד� היינו, תשלו�, של עני� נדרש שבה השגה, שמצד עבודה היינו, התורה, עבודת ישנה
התשובה, עבודת וישנה מאנט"). ער וואס או� וויל ער וואס פארא� ("ס'איז כו' ודרישה רצו� לו ויש ַַָָָשלו,

מאד�" ד"בכל וויל").150האהבה ער וואס ניטא ("ס'איז ומבוקש רצו� לו ואי� הגבלותיו, מכל יוצא שהאד� ,ָָ

מכל שיוצא התשובה, עבודת משא"כ ההשתלשלות, בבחי' רק מגעת התורה שעבודת – ביניה� והחילוק
דורש ואינו המל�, שלמה מחכמת אפילו למעלה וחכמה, נבואה מתורה למעלה עצמו את ומעמיד הגבלותיו,

ד" להעני� רק לא מגיע אזי – תורתי"izxknתשלו� ד"151לכ� להעני� ג� אלא ,ozn�ג לו נותני� שאז תורה",

ג.141) פ"ב, רבה רות ז. פ"ח, ב"ר
חלק.142) ר"פ סנהדרי� וראה כא. ס, ישעי'
פי"ג,143) במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו.
(144) קצת ).l"endחסר

ב.145) פכ"ז, ויק"ר ג. מא, איוב

תשב.146) רמז תהלי� יל"ש ה"ו. פ"ב מכות ירושלמי
(147.120 ע' חי"ח לקו"ש קסד. חוברת "רשימות" ג� ראה
וש"נ.148) א. עא, א. סא, ב"ב ראה
ב.149) פו, יומא
ה.150) ו, ואתחנ�
רפל"ג.151) שמו"ר
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והדות, הבור על ג� בעה"ב להיות המפתח את לו שנותני� היינו, המפתח", "את וג� הדות", ואת הבור "את
ית'. לו דירה מה� ג� ולעשות "זכיות", מה� לעשות – הזדונות שהו"ע

תשרי לחודש ניס� חודש שבי� החילוק כללות ג� :152וזהו

הגירות עני� הי' שאז מצרי�, יציאת – הוא ניס� חודש של דמי"153ענינו שנולד כקט� שנתגייר ו"גר שזהו154, ,

ישר. דאור העבודה אופ�

ומגלי� ית', לו דירה מהתחתוני� ג� עושי� ידה שעל התשובה, עבודת – הוא תשרי חודש של ענינו ואילו
היעוד ומתקיי� מטה, למטה ג� נמש� זה הרי הגבלות, אי� זה שבעני� וכיו� המצאו", "אמיתת את "ונגלה155בה�

וראו הוי' xyaכבוד lk,בימינו במהרה במוחש שיהי' כפי בשר, בעיני אלקות יראו הגשמי בעוה"ז שג� ,"

והשלימה. האמיתית בגאולה

זי�"]. עסט "עס� הניגו� לנג� צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.‚Ïדוגמא שזהו וריח, מראה טע�, בו אי� עצמו שמצד הו"ע ש"מי�" המי�, ניסו� אודות (סי"ב) לעיל דובר
עול. הקבלת עני� על

אבות במסכת המשנה כלשו� הרעי�", "מי� ג� להיות יכול גופא במי� למקו�156אמנ�, תגלו . . "שמא :
(ש� צדק ומלכי אבינו אברה� של ההנהגה דר� שזוהי מ"ירושלי�", מתנתקי� שכאשר והיינו, הרעי�", מי�

הרעי�". ד"מי� העני� להיות יכול אזי סכ"ו), (כנ"ל "ירושלי�" נקראת שמ� שעל נח), ב�

שהוא בכל שמטהר מעיי�, מי – לזה שמטהרי�157והעצה ועד הרעי�", ה"מי� את ג� מטהרי� המעיי� ומי ,
אחרי�. דברי� ג�

ברוחניות: וענינו

תורה על קאי – התורה158"מי�" פנימיות על קאי – ומעיי� סכ"ג).159, כנ"ל חומטי�, קב (שהו"ע

מוכרח שלימודה התורה, בפנימיות מודגש זה ועני� למקור, מחובר שהוא מעיי� של ענינו כי, – הדבר וטע�
כדאיתא סברות"), ("אייגענע משלו סברות לומר ולא הרב, דברי ללמוד – למקור חיבור של באופ� להיות

בפירוש),160בספרי� זו תיבה לומר רוצה (אינני העניני�... מי"א א' שזהו התורה, בפנימיות סברות לאמירת בנוגע
בסתר" וש� גו' פסל יעשה המקור.161"אשר ע� החיבור להיות מוכרח התורה פנימיות שבלימוד לפי והיינו, ,

.„Ï,המקור אל מחובר להיות עצמו על לפעול יכול שאינו עד כ� כל גדול הוא וההסתר ההעל� כאשר אמנ�,
שלו. מהמציאות ("א�טרעט�") ולסגת להתבטל תחילה צרי� בגילוי, המקור אל מחובר להיות כדי כי, –ָ

– כזה עני� עצמו על לפעול לו קשה בודאי הרי ודעת, טע� ע"פ ימיו כל שהתנהג מי אצל ובפרט

מקוה. מי ג� להיות יכול אזי מעיי�, דמי העני� את בעצמו לפעול לו קשה שכאשר – עצה לו נותני� אזי

באחרוני� שמצינו הרמב"�162וכפי שהרי – המי� לניסו� כשרי� מקוה מי שג� הרמב"� מדברי שמוכיחי�
ומנס�" הכיור מ� "ממלא המי�, לניסו� השילוח מ� שמילאו המי� נשפכו שא� ש"כל163פוסק פוסק ובמק"א ,

כיור"המ למי משלי� מקוה למי .164שלי�

.‰Ï:בזה והעני�
הרמב"� כותב במקוה דטבילה העני� רמז165אודות ואעפ"כ . . הוא החוקי� מכלל הטומאות מ� "הטבילה :

טהור". הדעת במי נפשו והביא . . הרעות ודעות האו� מחשבות שה� הנפשות מטומאות נפשו לטהר . . בו יש

וש"נ.152) ואיל�. 37 ס"ע חי"ב התוועדויות – מנח� תורת ראה
וש"נ.153) אֿב. מו, יבמות ראה
וש"נ.154) א. כב, ש�
ה.155) מ, ישעי'
מי"א.156) פ"א
רא.157) ר"ס יו"ד טושו"ע ה"ח. פ"ט מקואות הל' רמב"�
ה"ט.158) פ"ג ת"ת הל' רמב"� וש"נ. א. יז, ב"ק א. ז, תענית ראה
(159.120 ע' ח"ב התוועדויות – מנח� תורת ג� ראה

המל�160) עמק א. אות ש� ובנצו"ז ואיל�, סע"ב קכז, זח"ג ראה
סע"ג). (מ, סט ס"פ התוהו עול� שער

טו.161) כז, תבוא
בהמועדי�162) הובא ס"נ. ח"א חאו"ח שלמה בני� שו"ת ראה

קיז. ע' סוכות זעווי�) (לרש"י בהלכה
ה"י.163) פ"י ומוספי� תמידי� הל'
הי"ב.164) פ"ה המקדש ביאת הל'
מקוואות.165) הל' סו�

e"hyz'd ,da`eyd zia zgny ,zekeq crend legc 'a ,w"yre meil xe` zgiy

מוב� אינו :166ולכאורה

צריכה הטבילה היתה – ההשגה עני� אצלו שיהי' היינו, הדעת, במי נפשו להביא הוא הטבילה שעני� כיו�
ההשגה, כפי תהי' שהנהגת� הדעת, במי האברי� כל את להטביל היינו, הראש, מ� חו� הגו� אברי בכל להיות

הראש? את ג� להטביל צרי� ולמה במציאותו, להשאר צרי� – ההשגה עני� – הראש אבל

מהשגה. שלמעלה עצמי ביטול נעשה הדעת מי ע"י כאשר ורק א� מועילה הדעת במי שהטבילה הוא, העני� א�

הרשב"� וכפתג� וד�, בשר בגו� מלובש שהוא דכיו� אזי167והיינו, ועצמות, בשר של בשק עילאה חכמה :

ישאר elyא� ze`ivndaיכול לא שלו, בהמציאות ישאר הראש, של "הימני" הצד בלבד, הראש א� ואפילו ,
ברגלי�. אפילו טהרה של עני� להיות

ג� ביטול לפעול יוכל ידה שעל כזה באופ� תהי' שההשגה היינו, הראש, טבילת ג� להיות צריכה ולכ�
טהור. שנעשה גזרתי גזירה חקקתי חוקה – ואז עכ"פ, השגה ע"י – בהראש

.ÂÏ:מקוה עכ"פ או מעי� מי של העני� וזהו
של העני� נדרש oiirnלכתחילה inמהשגה שלמעלה עצמי ביטול שזהו"ע המקור, ע� מחובר להיות היינו, ,

לגמרי;

שהוא – ישותו תוק� מצד – לו נדמה כאשר הואze`ivnאבל, הרי העול�, נברא שבשבילו שכיו� וטוע� ,
המעמיד" "דבר ו"ברי'"168בבחינת להתכבד" הראוי' "חתיכה הביטול169, עני� חל לא שבה� ,170וכו',

הסברות שתי ישנ� – בטל אינו שברי' להדי� ברוב,171[בנוגע ביטול של שיעור ל� אי� הברי' כנגד (א) :
ביטול. שיי� לא שבברי' ההלכה היא כ� (ב) ה"ברי'", כנגד לא אבל הכמות, כנגד רק הוא הרוב כי, וכו', בששי�

נברא שהכל כיו� מ"מ, יותר, גדולות מעלות יש שלהזולת אע"פ (א) אלו: אופני� ב' ב"ישות" ישנ� כ� וכמו
לשמוע רוצה ואינו "ברי'", הוא חשבונות; לשו� נכנס אינו מלכתחילה (ב) ומיעוט. ברוב נמדד זה אי� בשבילו,

ביטול...], אודות

מי – עצה לו נותני� עליוdewnאזי כלומר: התורה, פנימיות שהו"ע הדעת, במי עצמו את להטביל –

עצמו על יפעל הדעת מי וע"י הדעת, מי המקוה, לתו� שנולד כמו ערו� ולהכנס שלו, מה"לבושי�" להתפשט
כלו�. אינה שלו שההשגה לידע ביטול, של עני�

דחיי" "אילנא התורה, פנימיות ע� מתאחד שכאשר שהביטול172והיינו, (אע"פ המי� לניסו� כשר זה הרי ,

היו�" כולכ� חיי� אלקיכ� בה' הדבקי� ד"את� ומצב מעמד ונעשה מציאותו), ע� וקשור השגתו, מצד ,173בא

וברוחניות. בגשמיות ומבורכת טובה לשנה השנה, כל על המי� מניסו� וממשיכי�

***

.ÊÏבגמרא אחת".174איתא בסוכה לישב ישראל כל "ראויי�
הרמ"א מ"ש יסוד (על ומנהגינו דפנות, להיות צריכי� שבסוכה אע"פ דפנות175כלומר: ד' לעשות ובהכרח176) ,

למע יהיו כאשר ג� אחת", בסוכה לישב ישראל כל "ראויי� מ"מ, במדידה, תהי' כמ"ששהסוכה מהגבלה, 177לה

ביחד. ממדידה) ולמעלה (מדידה העניני� ב' שיהיו והיינו, יספר", ולא ימד לא אשר גו' ישראל בני מספר "והי'

המדה" מ� אינו ארו� ש"מקו� הקדשי� בקדש שמצינו דסוכה,178וע"ד והאמיתי הפנימי בהעני� ג� הוא וכ� ,
הקדשי� בקדש דיוהכ"פ הקטורת מענ� גבול.25שנמשכת בלי הוא ענינה מ"מ, מחיצות, בה שיש שא� –

(166– מנח� (תורת סמ"א תשי"ג ביה"ש שמחת שיחת ג� ראה
וש"נ. .(58 ע' ח"ז התוועדויות

א.167) קפח, ח"א לקו"ד
אנציק'168) וראה ועוד. פז. סו"ס יו"ד רמ"א תמז. סו"ס טואו"ח

וש"נ. בערכו. תלמודית
א.169) ק, חולי�
(170.13 ע' קכג חוברת "רשימות" ג� ראה
בֿג.171) נ, מהדו"ת צפע"נ ראה

סכ"ו.172) אגה"ק תניא וראה (ברע"מ). ב קכד, זח"ג
ספל"ד.173) דר"נ אבות וראה ד. ד, ואתחנ�
ב.174) כז, סוכה
ס"ה.175) סתר"ל או"ח
(176.65 ע' חב"ד המנהגי� ספר
א.177) ב, הושע
וש"נ.178) סע"א. כא, יומא
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מוב� אינו :166ולכאורה
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ג� ביטול לפעול יוכל ידה שעל כזה באופ� תהי' שההשגה היינו, הראש, טבילת ג� להיות צריכה ולכ�
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בֿג.171) נ, מהדו"ת צפע"נ ראה

סכ"ו.172) אגה"ק תניא וראה (ברע"מ). ב קכד, זח"ג
ספל"ד.173) דר"נ אבות וראה ד. ד, ואתחנ�
ב.174) כז, סוכה
ס"ה.175) סתר"ל או"ח
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.ÁÏ.עכשיו ג� זה מעי� יש לבוא דלעתיד העניני� שכל ידוע והנה,
בספרי מ"ש "ציוני�"179ובהקד� של באופ� הוא הזה בזמ� המצוות לעתיד180שקיו� המצוות קיו� לגבי בלבד

רצונ�" "כמצות המצוות קיו� יהי' לבוא לעתיד שדוקא כיו� .181לבוא,

ומבואר – בלבד? "ציוני�" אלא אינ� ה� שג� באר�, תלויות שאינ� המצוות בקיו� חסר מה ולכאורה:
ואז182בחסידות בגילוי, הרצו� בעל ע� ההתקשרות תהי' לבוא ולעתיד בהגבלה, ה� המצוות שעכשיו לפי שזהו ,

גבול. בלי המצוות יהיו

וכו', וציצית דתפילי� השיעור כמו שבמצוות, השיעורי� פרטי כל יהיו לבוא לעתיד שג� אע"פ כלומר:
"והי' – ישראל לבני בנוגע וכמו גבול. בלי המצוות יהיו אשרxtqnמ"מ, גו' ישראל xtqiבני `le cni `l."

הכנה שה� כיו� – עכ"פ "ציוני�" הזה שבזמ� המצוות נקראי� לבוא.oirneואעפ"כ דלעתיד המצוות

סוכה: למצות בנוגע הוא וכ�

כ קדקדו, ועד רגלו מכ� לגמרי, האד� מציאות כל את שמקיפה – סוכה מצות של הטבילה.ענינה עני� מו

העני� ומעי� הכנה זה הרי – דסוכה בהמקי� כולו ונכנס שלו ההגבלות ע� מתחשב אינו יהודי כאשר ובכ�:
בה שיתגלה לבוא, לעתיד שתהי' כפי אחת" leabד"סוכה ilad"מאד מצות� .183ד"רחבה

.ËÏ,הבהמית נפש של וגבולי� מהמיצרי� לצאת התחלה זה ויהי' גאלתנו", "ממצרי� הניגו� עתה ינגנו
מהמיצרי� ג� ולצאת דקדושה, שכל מצד שה� שנדמה וגבולי� מהמיצרי� לצאת שריט") ("א "צעד" ג� ַויהי'

דקדושה, שכל מצד באי� שאכ� וגבולי�
להקב"ה", "שאלו – ונבואה תורה מחכמה שלמעלה ומצב למעמד ולעבור והגבלות המדידות מכל ולצאת

ס"ל). (כנ"ל התשובה עבודת הו"ע שש�

שבי� ימי� וד' יוהכ"פ, תשובה, ימי עשרת השנה, ראש אלול, חודש לאחרי אמנ� שנמצאי� אע"פ כלומר:
עילאה תשובה הוא שענינ� לסוכות, ("ער184יוהכ"פ תופס אזי דנפשי', אליבא מתבונ� האד� כאשר מ"מ, –

העבודה... כל קוד� הוא שעומד זי�") ַכא�ט

תשובה", "בעל הוא פלוני מעיקרו", "חסיד הוא שפלוני אצלו ונרגש שומע השואבה, בית בשמחת ובעמדו
ש"ישוב לו ואומרי� שחטא"... ד"מי ומצב במעמד נמצא הוא ואילו חטא", שלא מי אשרי אומרי� ואלו ו"אלו

לו" .185וימחול

ישראל", "שמע מכריז שבה נעילה, תפלת של לסיומה עד ויוהכ"פ, עשי"ת השנה דראש העבודה כל לאחרי
העבודה, התחלת קוד� הוא עומד זה כל לאחרי – במחזורי�) (כמ"ש הש� קידוש על נפשו למסור ומכוי�

שחטא" ד"מי ומצב ...186במעמד

תשובה לעשות יכול חדא" וברגעא חדא ש"בשעתא הרגש אצלו נעשה הנ"ל העבודה כללות שע"י ,187אלא,

בעה"ב הוא שהקב"ה אצלו נרגש מהגבלות, יציאה שענינה התשובה, ע"י כי, לזכיות, הזדונות יתהפכו ידה שעל
בשמחה עבודתו לעבוד יוצא זה ומצד ית', לו דירה לעשות יכולי� ש� וג� סל"ב), (כנ"ל ו"דות" ה"בור" על ג�

כולה. השנה כל על

זש "ניע לנג� צוה ואח"כ גאלתנו". "ממצרי� הניגו� תצאו"].[ניגנו בשמחה "כי ואח"כ כלא�צי". ָוריצי

ובשמחה. לשלו� לקראתנו הבאי� אחרי� ולרגלי� למועדי� יגיענו כ� שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר צאתו טר�

כה.179) יח, אחרי רמב"� וראה יח. יא, עקב
כ.180) לא, ירמי'
המוספי�.181) תפלת נוסח
ואיל�.182) פי"ז תרל"ז וככה המש� ויחי. ר"פ תו"ח ראה
(183.277 ע' תש"י סה"מ וראה צו. קיט, תהלי�

ובכ"מ.184) ד. סז, ג. סו, ש"ש דרושי לקו"ת ראה
ובפרש"י.185) רע"א נג, סוכה
(186) זה בעני� כשדיבר מאד בכה שליט"א אדמו"ר ).l"endכ"ק

סע"א.187) קכט, זח"א
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הקודש ללשו� מתורג�
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הרמב"� והגמרא1כותב המשנה פי יו�2(על שבכל ,(

לה� תיק� "משה כי המועד", "בעני� בתורה קוראי� טוב

ענינו". מועד בכל קוראי� שיהו לישראל

קורי�", ה� "ומה ואומר ממשי� הוא זו להלכה בהמש�

קריאת בפירוט ומועד. חג בכל נקראת פרשה איזו ומפרט

קורי� אחרו� טוב "וביו� אומר: הוא הסוכות, בימי התורה

ולמחר הבכור... הברכה".3כל וזאת קורי�

הברכה" "וזאת פרשת לקריאת שהסיבה מוב�, מכ�

היא עצרת, שמיני של שני טוב ביו�

"ברכת אל המועדות" כל "סו� את לקשר כדי רק [לא

ישראל" את שביר� רבינו שמחת4משה לסמו� "בכדי או ,

החג" לשמחת לסיימה שזכו לסמו�5התורה "כדי או ,

משה" לברכת (שלמה) המל� טעמי�6ברכת ה� שאלו ,

אלא] צדדיי�,

המועד" "בעני� היא זו שפרשה .7משו�

פרשת שבי� ברמז, ולפחות הקשר, מהו להבי�: יש

לבי� הברכה" עצרת?ezedn"וזאת שמיני של

.·
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נאמר עצרת שמיני ושל הסוכות חג של הקרבנות על

"כנגד8בגמרא ה� בסוכות שמקריבי� הפרי� ששבעי� ,

עצרת בשמיני שמקריבי� יחידי" וה"פר אומות", שבעי�

יחידה". אומה "כנגד הוא

ישראל, של ייחוד� וניכר מתבטא עצרת בשמיני כלומר,

יחידה".oihelgl9והבדלות� "אומה – העמי� מכל

"וזאת של הקשר את להסביר היה אפשר זה לפי

עצרת לשמיני הפרשה,10הברכה" ובראש בתחילת ג� כי ,

בר�dncwddלאחר אשר הברכה "וזאת הראשו� בפסוק

הציע, שהקדושֿברו�ֿהוא מסופר, מותו", לפני משה...

ישמעאל ולבני שעיר לבני התורה את ה�11כביכול, אשר –

בכללות� האומות בגמרא12שבעי� כנאמר "שהחזירה13,

ישראלlkעל ורק לקבלה, סירבו ה� א� – ולשו�" אומה

התורה את קיבלה אשר יחידה", ה"אומה .14היו

ואיל�.1) ה"ח פי"ג תפלה הל'

א.2) לא, מגילה

(3.10 הערה לקמ� ראה

ש�).4) בתויו"ט (הובא העיר בני פ' מגילה ר"�

סשפ"ה.5) וויטרי מחזור

תשיעי.6) ליל ד"ה ופירושה סוכות תפלת סדר אבודרה� ש�. מח"וו

הברכה7) ש"וזאת ברכה), (בשיורי תרסח סימ� סו� לאו"ח יוס� בברכי

החג עני� "וקריית ש�: מח"ו ג� (וראה עיי"ש. כלל". לרגל שייכא לא

שג� ממה אבל עיקר"). שהיא לפי שמע"צ של ראשו� מיו� כבר הקדמנוהו

שקוראי� יו"ט, כבכל ודלא – הברכה" "וזאת בשמע"צ קוראי� ישראל באר�

דיו"ט הקריאה הברכה"oey`xבא"י ש"וזאת העניני�) (בפנימיות לומר יש –

הברכה וזאת קוראי� שבחו"ל ומה הבכור". מ"כל יותר המועד" ל"עני� שייכת

ל"ipyביו"ט (בעיקר) ששייכת לפי dxezהוא zgny.10 הערה לקמ� ראה – "

ב.8) נה, סוכה

דסוכות9) פרי� הע' הקרבת לאחרי בא עצרת דשמיני אחד" שה"פר וא�

סד"ה (ראה את�" לזרי� ואי� לבד� ל� ש"יהיו מה דשמע"צ, העני� הרי –

ית', בעצמותו שמיוחדת כמו הנשמה עצ� בבחי' הוא תש"י), השמע"צ ביו�

לש�, להגיע יכולה אומות) ע' כנגד פרי� ע' (הקרבת הבירורי� בחי' שאי�

(ע' שמע"צ אוה"ת וראה הבירורי�. קדימת לאחרי הוא זו בחי' שגילוי אלא

דוקא הוא נה"ב) שרש מתהו, (שלמעלה לשרשה נה"א "התעלות שג� א'תתו)

נה"ב". בירור ע"י

"פר ש�) (סוכה הגמרא לשו� יומתק אומהicigiועפ"ז ..dcigi�א] "

פר נאמר לו) כט, (פנחס שמקריבי�`cgשבכתוב שהפר להדגיש בכדי – [

הע' שכנגד פרי� הע' הקרבת לאחרי דוקא שבא א� ישראל, כנגד בשמע"צ

הוא –lcapאומות, .cigiמה�

" ש�) (סוכה רש"י מ"ש ג"כ שזהו ilוי"ל oi`אלו בשל רוח וקורת הני'

`l`�א – כיlkayבשל�" – רצוני" ונעשה שאמרתי לפני "נח"ר הקרבנות

מש"כ ע"ד כ"א מציאות שו� ש� שאי� מכיו� נש"י, של האמיתי שרש בבחינת

הנח"ר בלחודוהי", ישראל אלא במלכא אשתכחי "לא א) (לב, בזח"ג

הבירורי� לש�.`epiשמעבודת מגיע

שמח"ת10) ליו� הברכה" ד"וזאת שהשייכות מבואר, ואיל� 234 ע' לעיל

] שניl`היא יו"ט שהוא זה תורה"v"rnycמצד ד"שמחת העני� מצד א�] כי ,

שהוא במה משמע"צ.lcapשבו,

" בפני�) לעיל (המובא הרמב"� לשו� דיוק ש� מבואר קורי�xgnleועפ"ז

– דשש"פ) שני יו"ט גבי "ובשמיני" (כמו "ובתשיעי" ולא – הברכה" וזאת

בא תורה" ד"שמחת העני� "למחר".ixg`lכי שמע"צ,

ועד ד)שמע"צ שני (יו"ט ג� שהוא ביו� שמח"ת שקבעו גופא מזה א) אבל:

שהעני� מוכח היו�, באותו ה� ושמח"ת) (שמע"צ העניני� שני ישראל שבאר�

בשוה"ג. – 12 הערה ש� לעיל כמבואר ד"שמע"צ", להעני� שיי� ד"שמח"ת"

" להעני� ג� שייכת הברכה" "וזאת (המובאv"rnycב) מהטע� (כדמוכח

להרמב"� מפיה"מ ולהעיר כו'"). המל� ברכת לסמו� "כדי בפני�) לעיל

" מ"ה) פ"ג ושו"עiriyzae(מגילה בטור שג� וי"ל הברכה". וזאת קורי�

הערה 236 ע' כדלעיל (ודלא א"וקורי�" ג� קאי "תשיעי" הלשו� סתרס"ט,

.48 הערה לקמ� וראה .(23

ב.11) קצב, זח"ג ב. לג, פרשתנו ורש"י ספרי

מה12) ש� מבאר ובזה שעט. ע' תרכ"ז סה"מ א'תתמ. ע' פרשתנו אוה"ת

על החזיר.. הקב"ה כי הג� אלו שרי� ב' ולשו�".lkש"חשיב אומה

ב.13) ב, ע"ז

ובכ"ז14) ולשו� אומה כל על שהחזירה שע"י ,1309 ע' ח"ד לקו"ש ראה

בחירה בישראל, הקב"ה בחירת נתגלה דוקא, לישראל שמצדziytgנתנה

ezenvr.עיי"ש ית'.

כי – לשמע"צ הברכה וזאת פ' התחלת של השייכות יותר תומתק ועפ"ז

אומות), ע' כל (שכנגד פרי� הע' הקרבת לאחרי שבא א� שבשמע"צ, כמו

ד"אומה העני� אח"כ במהdcigiנתגלה ג� הוא כ� – (9 הערה לעיל (ראה "

על התורה את הקב"ה oeyleשהחזיר dne` lkשעי"ז הברכה) וזאת פ' (התחלת

בחירת כלל.ezenvrנתגלה ש� שייכות לאוה"ע שאי� בישראל, ית'
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הקודש ללשו� מתורג�

.‡
˙¯ˆÚŒÈ�ÈÓ˘· ˙‡¯˜� "‰Î¯·‰ ˙‡ÊÂ"

הרמב"� והגמרא1כותב המשנה פי יו�2(על שבכל ,(

לה� תיק� "משה כי המועד", "בעני� בתורה קוראי� טוב

ענינו". מועד בכל קוראי� שיהו לישראל

קורי�", ה� "ומה ואומר ממשי� הוא זו להלכה בהמש�

קריאת בפירוט ומועד. חג בכל נקראת פרשה איזו ומפרט

קורי� אחרו� טוב "וביו� אומר: הוא הסוכות, בימי התורה

ולמחר הבכור... הברכה".3כל וזאת קורי�

הברכה" "וזאת פרשת לקריאת שהסיבה מוב�, מכ�

היא עצרת, שמיני של שני טוב ביו�

"ברכת אל המועדות" כל "סו� את לקשר כדי רק [לא

ישראל" את שביר� רבינו שמחת4משה לסמו� "בכדי או ,

החג" לשמחת לסיימה שזכו לסמו�5התורה "כדי או ,

משה" לברכת (שלמה) המל� טעמי�6ברכת ה� שאלו ,

אלא] צדדיי�,

המועד" "בעני� היא זו שפרשה .7משו�

פרשת שבי� ברמז, ולפחות הקשר, מהו להבי�: יש

לבי� הברכה" עצרת?ezedn"וזאת שמיני של

.·
ÌÈÓÚ‰ ÔÓ Ï‡¯˘È ˙Ï„·‰

נאמר עצרת שמיני ושל הסוכות חג של הקרבנות על

"כנגד8בגמרא ה� בסוכות שמקריבי� הפרי� ששבעי� ,

עצרת בשמיני שמקריבי� יחידי" וה"פר אומות", שבעי�

יחידה". אומה "כנגד הוא

ישראל, של ייחוד� וניכר מתבטא עצרת בשמיני כלומר,

יחידה".oihelgl9והבדלות� "אומה – העמי� מכל

"וזאת של הקשר את להסביר היה אפשר זה לפי

עצרת לשמיני הפרשה,10הברכה" ובראש בתחילת ג� כי ,

בר�dncwddלאחר אשר הברכה "וזאת הראשו� בפסוק

הציע, שהקדושֿברו�ֿהוא מסופר, מותו", לפני משה...

ישמעאל ולבני שעיר לבני התורה את ה�11כביכול, אשר –

בכללות� האומות בגמרא12שבעי� כנאמר "שהחזירה13,

ישראלlkעל ורק לקבלה, סירבו ה� א� – ולשו�" אומה

התורה את קיבלה אשר יחידה", ה"אומה .14היו

ואיל�.1) ה"ח פי"ג תפלה הל'

א.2) לא, מגילה

(3.10 הערה לקמ� ראה

ש�).4) בתויו"ט (הובא העיר בני פ' מגילה ר"�

סשפ"ה.5) וויטרי מחזור

תשיעי.6) ליל ד"ה ופירושה סוכות תפלת סדר אבודרה� ש�. מח"וו

הברכה7) ש"וזאת ברכה), (בשיורי תרסח סימ� סו� לאו"ח יוס� בברכי

החג עני� "וקריית ש�: מח"ו ג� (וראה עיי"ש. כלל". לרגל שייכא לא

שג� ממה אבל עיקר"). שהיא לפי שמע"צ של ראשו� מיו� כבר הקדמנוהו

שקוראי� יו"ט, כבכל ודלא – הברכה" "וזאת בשמע"צ קוראי� ישראל באר�

דיו"ט הקריאה הברכה"oey`xבא"י ש"וזאת העניני�) (בפנימיות לומר יש –

הברכה וזאת קוראי� שבחו"ל ומה הבכור". מ"כל יותר המועד" ל"עני� שייכת

ל"ipyביו"ט (בעיקר) ששייכת לפי dxezהוא zgny.10 הערה לקמ� ראה – "

ב.8) נה, סוכה

דסוכות9) פרי� הע' הקרבת לאחרי בא עצרת דשמיני אחד" שה"פר וא�

סד"ה (ראה את�" לזרי� ואי� לבד� ל� ש"יהיו מה דשמע"צ, העני� הרי –

ית', בעצמותו שמיוחדת כמו הנשמה עצ� בבחי' הוא תש"י), השמע"צ ביו�

לש�, להגיע יכולה אומות) ע' כנגד פרי� ע' (הקרבת הבירורי� בחי' שאי�

(ע' שמע"צ אוה"ת וראה הבירורי�. קדימת לאחרי הוא זו בחי' שגילוי אלא

דוקא הוא נה"ב) שרש מתהו, (שלמעלה לשרשה נה"א "התעלות שג� א'תתו)

נה"ב". בירור ע"י

"פר ש�) (סוכה הגמרא לשו� יומתק אומהicigiועפ"ז ..dcigi�א] "

פר נאמר לו) כט, (פנחס שמקריבי�`cgשבכתוב שהפר להדגיש בכדי – [

הע' שכנגד פרי� הע' הקרבת לאחרי דוקא שבא א� ישראל, כנגד בשמע"צ

הוא –lcapאומות, .cigiמה�

" ש�) (סוכה רש"י מ"ש ג"כ שזהו ilוי"ל oi`אלו בשל רוח וקורת הני'

`l`�א – כיlkayבשל�" – רצוני" ונעשה שאמרתי לפני "נח"ר הקרבנות

מש"כ ע"ד כ"א מציאות שו� ש� שאי� מכיו� נש"י, של האמיתי שרש בבחינת

הנח"ר בלחודוהי", ישראל אלא במלכא אשתכחי "לא א) (לב, בזח"ג

הבירורי� לש�.`epiשמעבודת מגיע

שמח"ת10) ליו� הברכה" ד"וזאת שהשייכות מבואר, ואיל� 234 ע' לעיל

] שניl`היא יו"ט שהוא זה תורה"v"rnycמצד ד"שמחת העני� מצד א�] כי ,

שהוא במה משמע"צ.lcapשבו,

" בפני�) לעיל (המובא הרמב"� לשו� דיוק ש� מבואר קורי�xgnleועפ"ז

– דשש"פ) שני יו"ט גבי "ובשמיני" (כמו "ובתשיעי" ולא – הברכה" וזאת

בא תורה" ד"שמחת העני� "למחר".ixg`lכי שמע"צ,

ועד ד)שמע"צ שני (יו"ט ג� שהוא ביו� שמח"ת שקבעו גופא מזה א) אבל:

שהעני� מוכח היו�, באותו ה� ושמח"ת) (שמע"צ העניני� שני ישראל שבאר�

בשוה"ג. – 12 הערה ש� לעיל כמבואר ד"שמע"צ", להעני� שיי� ד"שמח"ת"

" להעני� ג� שייכת הברכה" "וזאת (המובאv"rnycב) מהטע� (כדמוכח

להרמב"� מפיה"מ ולהעיר כו'"). המל� ברכת לסמו� "כדי בפני�) לעיל

" מ"ה) פ"ג ושו"עiriyzae(מגילה בטור שג� וי"ל הברכה". וזאת קורי�

הערה 236 ע' כדלעיל (ודלא א"וקורי�" ג� קאי "תשיעי" הלשו� סתרס"ט,

.48 הערה לקמ� וראה .(23

ב.11) קצב, זח"ג ב. לג, פרשתנו ורש"י ספרי

מה12) ש� מבאר ובזה שעט. ע' תרכ"ז סה"מ א'תתמ. ע' פרשתנו אוה"ת

על החזיר.. הקב"ה כי הג� אלו שרי� ב' ולשו�".lkש"חשיב אומה

ב.13) ב, ע"ז

ובכ"ז14) ולשו� אומה כל על שהחזירה שע"י ,1309 ע' ח"ד לקו"ש ראה

בחירה בישראל, הקב"ה בחירת נתגלה דוקא, לישראל שמצדziytgנתנה

ezenvr.עיי"ש ית'.

כי – לשמע"צ הברכה וזאת פ' התחלת של השייכות יותר תומתק ועפ"ז

אומות), ע' כל (שכנגד פרי� הע' הקרבת לאחרי שבא א� שבשמע"צ, כמו

ד"אומה העני� אח"כ במהdcigiנתגלה ג� הוא כ� – (9 הערה לעיל (ראה "

על התורה את הקב"ה oeyleשהחזיר dne` lkשעי"ז הברכה) וזאת פ' (התחלת

בחירת כלל.ezenvrנתגלה ש� שייכות לאוה"ע שאי� בישראל, ית'



dkxadלו z`fe zyxt zegiyÎihewl

ישראל בי� שנוצרה ההבדלה זה: בהסבר די אי� א�

השבועות לחג יותר קשורה תורה מת� בזמ� האומות לבי�

מסיני ש"הוי' לומר, אפשר אי ולכ� עצרת, לשמיני מאשר

עצרת. שמיני של המועד" "עני� הוא בא..."

.‚
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– הפרשה שבסו� ולבאר, להקדי� יש זאת להבי� כדי

החיתו�" אחר הול� "הכל מעלות15והרי התורה מספרת –

בפסוק ומסיימת רבינו, משה על רבי� ושבחי� טובות

בשבירת העוסק ישראל", כל לעיני משה עשה "אשר

.16הלוחות

שלילי, עני� היא הלוחות שבירת הקושי: מתעורר ומיד

שבמיתת הטוב היפ� את להפליא שכשרוצי� כ� כדי עד

בו שנשתברו כיו� קשה שהיא אומרי�, צדיקי�,

המעלות17הלוחות בי� זאת מזכירי� מדוע כ�, וא� .

"והסכימה ומוסי� זאת מבהיר רש"י משה? של והשבחי�

שנאמר לדעתו, הקדושֿברו�ֿהוא –18דעת שברת אשר

ששברת". כוח� יישר

שער� מפני הלוחות את שבר משה מוב�: אינו א�

אמרה מצוות, מתרי"ג אחד שהוא פסח "ומה קלֿוחומר

וישראל19תורה כא� כולה התורה בו, יאכל לא נכר ב� וכל

עלֿאחתֿכמהֿוכמה" של20מומרי�, ששבחו מכ�, יוצא .

את שכיבד בכ� הוא הלוחות שבירת על ולאdxezdמשה ,

לגבי א� ל"מומרי�", לתיתה בשבירתl`xyiחפ� הרי –

את לכאורה, הביע, הוא ממעלת�,jtiddהלוחות

שתוכנה הברכה", "וזאת פרשת שסיו� ייתכ� וכיצד

לכ� וכהקדמה ישראל", בני את משה... בר� "אשר הוא

את משה ישראלmzekfהזכיר היחידי�21של בהיות� ,

של למעלת� הנוגד בעני� הוא – התורה את שקבלו

מכ� שנגר� הלוחות שבירת עני� ובמיוחד ישראל,

" אז היו לתורה?mixnen"`leשישראל ראויי�

הלוחות שבירת קשורה כיצד דלעיל, לתמיהה בנוס�

dkxadל" z`fe"ישראל כל "לעיני מדוע ג�, מוב� אי� ,"

שהרי, כולה. שבכתב התורה של והחות� הסיו� הוא

אל "דבר היא התורה של מהותה ,ipal`xyi"22לכאורה:

לתורה אפילו קדמו שה� המוכיח ייתכ�23עני� וכיצד ,24

של משבח� ההיפ� (1 שהוא: בעני� תסיי� שהתורה

קהלכ�"? כל אל ה' "דבר של הלוחות שבירת (2 ישראל,

לומר יש הלוחות,25לפיכ� בשבירת משה שמעלת ,

כוח� "יישר הקדושֿברו��הוא לו אמר כ� על אשר

להל�. שיוסבר כפי ישראל, לגבי ג� מעלה היא ששברת",

.„
·¯ ÔÓÊ ¯Á‡Ï Y "ÁÂÎ ¯˘ÈÈ"

כוח" ה"יישר שאת ולציי�, להקדי� יש זאת להבי� כדי

למשה הקדושֿברו�ֿהוא נת� לא הלוחות שבירת על

אלא ההר, על שוב עלה כאשר מיד למחרת, או יו� באותו

הקדושֿברו�ֿ כאשר הלוחות: שבירת לאחר יו� ארבעי�

"הלוחות לו אמר הוא אז רק ל�...", "פסל לו הורה הוא

ולכאורה: ששברת". כוח� יישר – שברת אשר הראשוני�

כוח�"? "יישר מיד הקדושֿברו�ֿהוא לו אמר לא מדוע

שברת" "אשר הפסוק על מפליא: מכ� שנאמר26יותר

כדלעיל, הלוחות, שבירת לאחר יו� רש"י`oiארבעי�

"וזאת פרשת בסו� אלא ששברת", כוח� "יישר מפרש

רק – מכ� לאחר שנה ארבעי� כמעט שנאמרה הברכה",

שברת", "אשר המלי� של שהמשמעות רש"י מפרש אז

dpyשנאמרו mirax` iptl."ששברת כוח� "יישר היא ,

ההוכחה שאת כיו� הוא, לכ� הפשוט הטע� אמנ�,

כל "לעיני במלי� רק רש"י מוצא הפשט פי על כ� לפרש

מוב�,27ישראל" מדוייקי�, בתורה הפרטי� שכל כיו� א� ,

בעת למשה הקדושֿברו�ֿהוא שנת� כוח" שה"יישר

ל�", "פסל משה...dlbzpאמירת "ויעל כאשר עתה, רק

נבו...". הר אל

א.15) יב, ברכות

ברכה.16) ס"פ ורש"י ספרי

ו.17) יו"ד, עקב רש"י

ב.18) יו"ד, עקב א. לד, תשא

מג.19) יב, בא

יט.20) לב, תשא ורש"י א. פז, שבת

פרשתנו.21) ריש רש"י ראה

ה22) שצפה אילולי ד: פ"א, ב"ר אתראה לקבל עתידי� ישראל ש.. קב"ה

כו'. בנ"י את צו כותב הי' לא התורה

פי"ד.23) תנדבא"ר ג� וראה ש�. ב"ר

מוסי�24) זה שמטע� לומר, ויש בטוב. לסיי� שצרי� – להתמי' נוס�

ששברת"] כח� "יישר התיבות [אחרי ראשו�) שבדפוס הנוסח (לפי רש"י

שיסיי� מספיק הי' ישראל" כל "לעיני התיבות שלפירוש א� – "אשרי�..."*

בטוב. לסיי� בכדי – ששברת" כח� ב"יישר

ואיל�.25) 217 ע' חל"ד לקו"ש וראה

לב"ב26) מהרש"א חדא"ג ראה – ב) (יו"ד, עקב או א) (לד, תשא בפ'

שברת. אשר ד"ה א יד,

מונה27) כו'" הלוחות לשבור לבו שנשאו – ישראל כל ש"לעיני מכיו� כי

גבי "והסכימהzelrndmigaydeהכתוב להוסי� רש"י הוכרח לכ� משה, של

כו'".

.xexia jixve .yhyehn oey`x qetcny melivda (*

.el dcen eaxy cinlz ixy` :('` `xecdn xpilxa z`veda mb d`aed ef `qxibe) i"gzy i"yx i"zk dnkae
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הוא: לכ� ההסבר

בגמרא נאמר העגל חטא את28על ישראל עשו "לא

תשובה", לבעלי פה פתחו� לית� אלא ÎjexaÎyecwdyהעגל

`edולשכנ ישראל על לשלוט הרע ליצר לעשותאיפשר ע�

למעלה להגיע כדי העגל ביטול29את – התשובה של

יותר האד� והתעלות החטא.30החטא, לפני מאשר

חטא תוצאת – הלוחות שבירת לגבי ג� מוב� מכ�

למעלה להגיע כדי הוא, בפנימיות לכ� שהטע� – העגל

נעלית לדרגה ועד השבירה, מ� להיפ� בתורה, המיוחדת

שה� השניי�, הלוחות – שברת" אשר מה"לוחות יותר

הראשוני� הלוחות לעומת לתושיה" ,31"כפליי�

עקב הלוחות, בשבירת משה כוונת שג� לומר, ויש

לה� לתת אפשר אי מומרי�" ש"ישראל שכיו� קלֿוחומר,

כבוד למע� רק היתה לא התורה, כדיdxezdאת ג� אלא ,

בתשובהl`xyilלגרו� .32לשוב

הב� דוחהו33כמשל ש"אביו עד כראוי, מתנהג שאינו

כ� ידי על שדוקא אביו", שאינו לו ואומר לביתו חו�

"שאינו נפשו במר זועק והוא לאביו, הב� אהבת מתגלית

יקרא כשלא ובמכלֿשכ� אופ�, בשו� מאביו ליפרד רוצה

אביו". בש�

"ואשבר� במלי� הדיוק מוב� זה וכפיmkipirl"34לפי ,

" פרשתנו בסיו� ג� התורה ישראל",ipirlשמדגישה כל

בכ� היא הלוחות בשבירת משה של ושבחו מעלתו כי

הלוחות לשבור לבו ידיmdipirl"35ש"נשאו ועל ,jk

לתשובה. התעוררו

יו� בתמוז, שבעהֿעשר צו� יו� כיצד מוסבר ג� בכ�

הלוחות ולשמחה36שבירת לששו� ייהפ� ,37:

ולשו� ל"אומה גרמה הלוחות ששבירת כשרואי� עתה,

תענית יו� הוא הלוחות שבירת יו� בה�", א�35שולטת .

תתגלה כאשר לבוא, שלzenilyaלעתיד התשובה מעלת

התחילה אשר העגל, חטא על "38ישראל ידי mxay`eעל

השניי� הלוחות מעלת וכ� שבעה39לעיניכ�", ייהפ� אז ,

יו� בתמוז, ושמחה.zxiayעשר ששו� ליו� הלוחות,

על בציווי רק ששברת" כוח� "יישר נאמר ולכ�

השניי�, העשיה)ielbae,eheytaהלוחות (עול� מקרא של

הראה כאשר הברכה", "וזאת בסו� רק הדבר מתבטא

האחרו�" היו� "עד למשה דוקא40הקדושֿברו�ֿהוא כי ,

שבירת ידי על ישראל הגיעו שאליה המעלה מתגלית אז

הלוחות.
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"וזאת פרשת של הקשר יוב� לעיל האמור כל לפי

עצרת: שמיני של המועד" ל"עני� הברכה"

החסידות בתורת נקבעה41מוסבר תורה" ש"שמחת ,

להיות צריכה היתה שלכאורה למרות עצרת, שמיני ביו�

היא התורה ששמחת משו� תורה, מת� זמ� השבועות, בחג

השמחה אשר הכיפורי�, ביו� שניתנו השניי� הלוחות על

הראשוני�, הלוחות על מהשמחה יותר גדולה עליה�

הכיפורי�" יו� שאחר האחרו� "יו� הוא עצרת .42ושמיני

את המביע ישראל" כל "לעיני של שהעני� יוצא, מכ�

לשמחת דומה כדלעיל, השניי�, הלוחות של מעלת�

תורה.

תורה שמחת של בתורה הקריאה תחילת זאת בכל א�

בלוחות העוסקת בא...", מסיני הוי' הברכה... "וזאת היא

ע ג� כי כפיהראשוני�, תורה, לשמחת קשור זה ני�

להל�. שיוסבר

ש�.28) פירש"י ב. ד, ע"ז

צב,29) תהלי� (מדרש וכו' אדה"ר כבר הורה – בכלל התשובה עני� כי

לראוב�). בנוגע – יט פפ"ד, ב"ר ג� וראה ב.

אי�30) גמורי� צדיקי� אפילו עומדי� תשובה שבעלי במקו� וכמחז"ל

לד, ברכות אבהו ר' כדעת – ה"ד פ"ז תשובה הל' (רמב"� ש� לעמוד יכולי�

.((361 ע' חי"ד לקו"ש בהערה. 183 ע' תש"ט סה"מ (וראה ב

(כבברכות עומדי�" "אינ� ולא – לעמוד" יכולי� "אי� שמהלשו� ולהעיר,

ה"יכולת" מבחי' אפילו למעלה הוא עומדי� שבע"ת שהמקו� משמע – ש�)

דצדיקי�. ובכ"מ)] פי"ד. תש"ט המיצר מ� ד"ה (ראה – "כח" מבחי' [שנעלה

רפמ"ו.31) שמו"ר

ש�.32) שבת מתוספות להעיר

אחר).33) (לעני� קכג ע' ריש וארא באוה"ת

יז.34) ט, עקב

ברכה.35) ס"פ רש"י

הבקעת36) מצד בעיקר הוא התענית שתיקו� וא� סע"א. כו, תענית משנה

סתקמ"ט)] או"ח (טור בו בט' הרביעי צו� תיקנו שבתחילה י"א [שלכ� העיר

בתמוז בי"ז שאירעו דברי�" ה"חמשה שכל משמע, העני� מפשטות הרי –

שהוכפלו ולצרות העיר להבקעת ש�: בטור שמסיי� וכמו להתענית. שייכי�

ערכי� א. כט, (תענית חייב ליו� חובה דמגלגלי�.. העני� שמצד להעיר ועוד בו.

הלוחות. בשבירת הייתה חובה יו� שזהו הקביעות הרי ב) יא,

בהערה.37) 253 ע' חי"ט לקו"ש וראה ש�. המצו"ד וכפי' יט ח, זכרי'

ואיל�. 414 ע' חט"ו .31 הערה 355 ע' ח"ח לקו"ש

מוב�38) א) קב, (סנה' העגל לחטא – ופקדתי פקדי ביו� כי ומכיו�

לגמרי. החטא כשיבטל לעת"ל א� תהי' התשובה ששלימות

בבלי39) דתלמוד להמעלה [בנוגע צב) (ס"ע תרס"ו ל� וית� מד"ה להעיר

לוחות לגבי השניות שבלוחות המעלה בדוגמת שהיא ירושלמי, תלמוד לגבי

לעתיד". יהי' מזה הגילוי ש"עיקר צג)] ע' (ש� הראשונות

ב.40) לד, פרשתנו ורש"י ספרי

בהמש�41) – תרס"ז ביוהשמע"צ ד"ה ואיל�. א'תשעט ע' שמע"צ אוה"ת

ועוד. (בתחלתו). תש"ו (בסופו). תרס"ו

ש�.42) אוה"ת
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הוא: לכ� ההסבר

בגמרא נאמר העגל חטא את28על ישראל עשו "לא

תשובה", לבעלי פה פתחו� לית� אלא ÎjexaÎyecwdyהעגל

`edולשכנ ישראל על לשלוט הרע ליצר לעשותאיפשר ע�

למעלה להגיע כדי העגל ביטול29את – התשובה של

יותר האד� והתעלות החטא.30החטא, לפני מאשר

חטא תוצאת – הלוחות שבירת לגבי ג� מוב� מכ�

למעלה להגיע כדי הוא, בפנימיות לכ� שהטע� – העגל

נעלית לדרגה ועד השבירה, מ� להיפ� בתורה, המיוחדת

שה� השניי�, הלוחות – שברת" אשר מה"לוחות יותר

הראשוני� הלוחות לעומת לתושיה" ,31"כפליי�

עקב הלוחות, בשבירת משה כוונת שג� לומר, ויש

לה� לתת אפשר אי מומרי�" ש"ישראל שכיו� קלֿוחומר,

כבוד למע� רק היתה לא התורה, כדיdxezdאת ג� אלא ,

בתשובהl`xyilלגרו� .32לשוב

הב� דוחהו33כמשל ש"אביו עד כראוי, מתנהג שאינו

כ� ידי על שדוקא אביו", שאינו לו ואומר לביתו חו�

"שאינו נפשו במר זועק והוא לאביו, הב� אהבת מתגלית

יקרא כשלא ובמכלֿשכ� אופ�, בשו� מאביו ליפרד רוצה

אביו". בש�

"ואשבר� במלי� הדיוק מוב� זה וכפיmkipirl"34לפי ,

" פרשתנו בסיו� ג� התורה ישראל",ipirlשמדגישה כל

בכ� היא הלוחות בשבירת משה של ושבחו מעלתו כי

הלוחות לשבור לבו ידיmdipirl"35ש"נשאו ועל ,jk

לתשובה. התעוררו

יו� בתמוז, שבעהֿעשר צו� יו� כיצד מוסבר ג� בכ�

הלוחות ולשמחה36שבירת לששו� ייהפ� ,37:

ולשו� ל"אומה גרמה הלוחות ששבירת כשרואי� עתה,

תענית יו� הוא הלוחות שבירת יו� בה�", א�35שולטת .

תתגלה כאשר לבוא, שלzenilyaלעתיד התשובה מעלת

התחילה אשר העגל, חטא על "38ישראל ידי mxay`eעל

השניי� הלוחות מעלת וכ� שבעה39לעיניכ�", ייהפ� אז ,

יו� בתמוז, ושמחה.zxiayעשר ששו� ליו� הלוחות,

על בציווי רק ששברת" כוח� "יישר נאמר ולכ�

השניי�, העשיה)ielbae,eheytaהלוחות (עול� מקרא של

הראה כאשר הברכה", "וזאת בסו� רק הדבר מתבטא

האחרו�" היו� "עד למשה דוקא40הקדושֿברו�ֿהוא כי ,

שבירת ידי על ישראל הגיעו שאליה המעלה מתגלית אז

הלוחות.
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"וזאת פרשת של הקשר יוב� לעיל האמור כל לפי

עצרת: שמיני של המועד" ל"עני� הברכה"

החסידות בתורת נקבעה41מוסבר תורה" ש"שמחת ,

להיות צריכה היתה שלכאורה למרות עצרת, שמיני ביו�

היא התורה ששמחת משו� תורה, מת� זמ� השבועות, בחג

השמחה אשר הכיפורי�, ביו� שניתנו השניי� הלוחות על

הראשוני�, הלוחות על מהשמחה יותר גדולה עליה�

הכיפורי�" יו� שאחר האחרו� "יו� הוא עצרת .42ושמיני

את המביע ישראל" כל "לעיני של שהעני� יוצא, מכ�

לשמחת דומה כדלעיל, השניי�, הלוחות של מעלת�

תורה.

תורה שמחת של בתורה הקריאה תחילת זאת בכל א�

בלוחות העוסקת בא...", מסיני הוי' הברכה... "וזאת היא

ע ג� כי כפיהראשוני�, תורה, לשמחת קשור זה ני�

להל�. שיוסבר

ש�.28) פירש"י ב. ד, ע"ז

צב,29) תהלי� (מדרש וכו' אדה"ר כבר הורה – בכלל התשובה עני� כי

לראוב�). בנוגע – יט פפ"ד, ב"ר ג� וראה ב.

אי�30) גמורי� צדיקי� אפילו עומדי� תשובה שבעלי במקו� וכמחז"ל

לד, ברכות אבהו ר' כדעת – ה"ד פ"ז תשובה הל' (רמב"� ש� לעמוד יכולי�

.((361 ע' חי"ד לקו"ש בהערה. 183 ע' תש"ט סה"מ (וראה ב

(כבברכות עומדי�" "אינ� ולא – לעמוד" יכולי� "אי� שמהלשו� ולהעיר,

ה"יכולת" מבחי' אפילו למעלה הוא עומדי� שבע"ת שהמקו� משמע – ש�)

דצדיקי�. ובכ"מ)] פי"ד. תש"ט המיצר מ� ד"ה (ראה – "כח" מבחי' [שנעלה

רפמ"ו.31) שמו"ר

ש�.32) שבת מתוספות להעיר

אחר).33) (לעני� קכג ע' ריש וארא באוה"ת

יז.34) ט, עקב

ברכה.35) ס"פ רש"י

הבקעת36) מצד בעיקר הוא התענית שתיקו� וא� סע"א. כו, תענית משנה

סתקמ"ט)] או"ח (טור בו בט' הרביעי צו� תיקנו שבתחילה י"א [שלכ� העיר

בתמוז בי"ז שאירעו דברי�" ה"חמשה שכל משמע, העני� מפשטות הרי –

שהוכפלו ולצרות העיר להבקעת ש�: בטור שמסיי� וכמו להתענית. שייכי�

ערכי� א. כט, (תענית חייב ליו� חובה דמגלגלי�.. העני� שמצד להעיר ועוד בו.

הלוחות. בשבירת הייתה חובה יו� שזהו הקביעות הרי ב) יא,

בהערה.37) 253 ע' חי"ט לקו"ש וראה ש�. המצו"ד וכפי' יט ח, זכרי'

ואיל�. 414 ע' חט"ו .31 הערה 355 ע' ח"ח לקו"ש
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הוא: לכ� ההסבר

הראשוני�, הלוחות (בבחינת צדיקי� בי� ההבדל

תשובה בעלי לבי� זה) במעמד ישראל בני של ודרגת�

הוא, אז) ישראל בני של ודרגת� השניי�, הלוחות (בבחינת

התורה. פי על התנהגותו היא הצדיק של ומעלתו שמהותו

לדרגה מגיע תשובה בעל .43מהתורהzilrpdואילו
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) ישראל של לתורה44במחשבהelryמחשבת� קדמה (45

ישראל ואז –mirityna.תורה

הברכה" "וזאת הפרשה וסו� התחלת שבי� הקשר זהו

משמעויות: שתי יש תורה" ב"שמחת תורה: שמחת לבי�

בתורה שמחי� ישראל מגיעי�46(א) ה� כ� ידי ועל ,

התורה את משמחי� ישראל (ב) יותר, נעלית .47לדרגה
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שמחה בה משפיעי� שה� עד התורה, מ� .48נעלי�
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כל "סו� – תורה ושמחת עצרת שמיני של התכלית
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ידי על ג� להתעלות יהודי של שבכוחו כוח�", "יישר הוא

השבירה, לפני שהיה מכפי יותר גבוהה מעלה כדי ועד כ�,

בתורה קוראי� ישראל" כל "לעיני לאחר מיד ולכ�,

יהודי על האר�": ואת השמי� את אלקי� ברא "בראשית

שבעול�, ומההסתר מההעל� להיבהל לו שאל לדעת,

חד כולא הוא ברי� וקודשא שישראל כיו� לכ�51שהרי ,

יהודי של בכוחו שרוי, העול� יהיה שבו מצב בכל

חדש עול� אתה52"לברוא" כי פעול כל "וידע שבו עול� ,

משלה" בכל ומלכותו מל�, ישראל אלקי הוי' .53פעלתו...

ziy`xa zaye dxez zgny zegiyn)

(`"lyz ,`"iyz

•

וראה43) ובכ"מ. ותשובה. וידוי מצות דרמ"צ ג. כו, אחרי לקו"ת ראה
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ותש"ו47) תש"ה שמח"ת עני� להבי� ד"ה .72 .68 ע' תרצ"ט סה"מ

הבאה). בהערה (הובא ע"ב ריש רנו, זח"ג ג� וראה וסו�). (בתחלה

שמע"צ48) – עניני� לשני הברכה וזאת שבפ' אלו עניני� שני לקשר ויש
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z"ql oxhrneובארוכה .12 הערה 234 ע' לעיל וראה ש�. (זח"ג דילי'" בכתר

ואיל�). 381 ע' חי"ט לקו"ש –

(בתחלתו).49) ש"ת ג"ד על ד"ה ד. לז, שלח לקו"ת

לקו"ת50) (ראה רגלי� בלי שנה כחצי ישנו שמח"ת שאחרי ובפרט,

הוי'" "שמש בחי' כ"כ מאיר אינו החור� שבימי לזה נוס� ב), צח, פרשתנו

תש"ו). שמח"ת עני� להבי� מסד"ה ולהעיר .3 ע' ח"א [המתורג�] (לקו"ש

(51.39 הערה 246 ע' ח"ה בלקו"ש נסמ�

פצ"ח,52) (ב"ר ממרז"ל ובאוה"תלהעיר עולמות, בורא אביכ� א� ג)

קסב, ח"ב א. מז, זח"א ג� וראה ישראל. בני כל על דקאי – ב רנח, בראשית

ועוד. ע"ב. ריש

דר"ה.53) התפלה נוסח
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רפ"ו.9. ובכ"מ.10.אבות ב. כו, סנהדרי�
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íéäìà '÷ð êëì äöéôçå ä÷éùçå ïåöøá àìù íôåâ ééç
ïåöøä íãàá àåä êëå íééøåçà 'éçáî íé÷ðåéù íéøçà
äáäàá ìá÷î åðéà íàå íéðô 'éçá àåä ÷ùçäå
äöåòéä äöòå .å"ç øåçàå óøåò êôåä åìàë ïåöøå
åéùòîá ùôùôì ì"æç éôá 'ä úöò àéä äáäàá ìá÷ì
ïéòì äàøéå íéøåñé ÷åøéî ïéëéøöä úåðåò åì àöîéå
êìî ìùîë äøåùä úì÷ì÷îä åéìà åúáäà ìãåâ
åãéçé åðá úàåö åîöòáå åãåáëá õçåøä àøåðå ìåãâ
'åë ïåéö úåðá úàåö 'ä õçø íà ù"îë åúáäà áåøî

äì÷øøåòúú íéðô ìà íéðôä íéîëå 'åë èôùî çåøá
'ä úáäà úåäî ø÷é ïéáîå ìéëùî ìë áìá äáäàä
íéîìåòä ééç ìëî äáåèå äø÷é àéä øùà íéðåúçúä ìà
íééçî êãñç áåè éë 'åëå êãñç ø÷é äî ù"îë íìåë
íééçä ééç àåä äáäà 'éçá àåäù ãñçä éë 'åë
íâ æàå ãñçá íééç ìëìëî ù"îë úåîìåòä ìëáù
äìåâî äáäà 'éçáá åéìà åéðô øàéå áåèä ïúé 'ä
äìåâî äçëåúá úøúåñîå úùáåìî äìçú äúéä øùà
:å"ñð ïéðéãä åìèáúéå ïùøùá úåøåáâä å÷úîúéå

.14:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וספ"ג פכ"ב ח"א ראה נפש�. בחיי ג� הוא כ� דלכאורה א.15."צ"ע ה, ‡„ÂÓ"¯16.ברכות ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."(?כמות) רוב ובמשל (איכות?) גודל כ' דבנמשל ד.17."צ"ע ד, ˘ËÈÏ"‡:18.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."את � ‰Ú¯˙19."בכתוב

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."�חמ דביעור ליה"ר הכולל מש' ˘ËÈÏ"‡:20."להעיר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."�ש פרש"י ח.21."וראה לו, תהלי�

ד.22. סג, ש�



מי ixyz e"h iyily mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

éãáBòì ïk ïéàM äî ."'eë BðBöøe ,íéiç Cìî éðt øBàa"§§¥¤¤©¦§©¤¥¥§§¥
,íéìelb,mlerd zene`l -íôeb éiç òétLî14ïBöøa àlL ¦¦©§¦©©¥¨¤Ÿ§¨

íé÷ðBiL ,"íéøçà íéäìà" íéàø÷ð Cëì ,äöéôçå ä÷éLçå- ©£¦¨©£¦¨§¨¦§¨¦¡Ÿ¦£¥¦¤§¦
,mzeig."íéøBçà" úðéçaîoevxa m` ik ,iniptd oevxa `l - ¦§¦©£©¦

wxta xaqedy itk ,ipevigd

xtq ly oey`xd wlga a"k

mipzepy dryay ,"`ipz"d

xyi milkzqn ,cicil xac

,oky ,el mipzepyk eipta

miptdn `a df ytpay oeeik

d oevxdneinipt,ytpd ly

xacd `hazn seba mb jk

ea zelkzqdd ici lr

xac mipzepyk eli`e ,mipta

miptd z` miptn - `peyl

,ytpay oeeik oky ,epnn

oevxd zeinipt ,miptd

,epnn mipten ,iniptd

`id dpizpdeoevxa wx

dfi` mrh iptn ipevigd

mivexy `l la` ,`edy

myk ixd ,zn`a el zzl

oevxd ,miptd ,ytpay

,epnn dpten ,iniptd

,seba mb xacd swzyn

drya mipten miptdy

zene`l sebd iig zrtyd - o`k mb jk .drtydd el mipzepy

d oevxa wx zpzip mlerdipevig,("mipt"l cebipd) "miixeg`" zpiga ,

"mipt" zpigay ,`vei mipt lk lr ."mixg` midl`" mi`xwp mde

ly iniptd oevxa l`xyi ipal zpzipd drtydd `id dlrnl

.`ed jexa yecwdëå÷Lçäå ïBöøä ,íãàa àeä Ciniptd oevxd - §¨¨¨¨¨¨§©¥¤
,mc`d ly,"íéðt" úðéça àeämipt" zeidl jixvy mixne`yke - §¦©¨¦

wyge oevxa lawl `id dpeekd ,`ed jexa yecwdl mc`dn "mipta

zeiniptdn) dlrnly "mipt"dn el ozipy dn (inipt oevxa)

jexa yecwd ly dgkezd lawl yiy dpeekd eppiprae ,(dlrnly

.inipt oevxa (miinyb mixeqia d`hazdy) `edìa÷î Bðéà íàå- §¦¥§©¥
,dgkezd.íBìLå ñç ,øBçàå óøò CôBä elàk ¯ ïBöøå äáäàa§©£¨§¨§¦¥Ÿ¤§¨©§¨

ìa÷ì äöeòéä äöòå,mixeqid -,äáäàaly egeka didiy - §¥¨©§¨§©¥§©£¨
,dad`a mixeqid z` lawl mc`:ì"æç éôa 'ä úöò àéä¦£©§¦£©

,"åéNòîa LtLôì"`xnbdy itk -15mc` d`ex m`" :zxne` §©§¥§©£¨
yiy eiyrnn dl` ixg` ,"eiyrna ytyti eilr oi`a oixeqiy

,daeyz dyrie ,mdilr daeyz zeyrlúBðBò Bì àöîéå§¦§¨£
Búáäà ìãb ïéòì äàøéå ,íéøeqé ÷eøî ïéëéøväyecwd ly - ©§¦¦¥¦¦§¥¨¤¨©¦Ÿ¤©£¨

,`ed jexa,åéìàdad` -ìBãb Cìî ìLîk ,äøeMä úì÷ì÷îä ¥¨©§©§¤¤©¨¦§©¤¤¨
áøî ,Bãéçé Bða úàBö Bîöòáe BãBáëa õçBøä àøBðå16 §¨¨¥¦§§©§©§§¦¥Ÿ

,Búáäàugex envr jlnd ok`y ,xcqdn dbixg df ixdy ,epal - ©£¨
ecigi epa l` jlnd ly daxd ezad` wx ,d`evd z` dwpne

`edy ,dxeyd z` zlwlwn

yi jk .ez`ev ugex envr

ly dlecbd ezad` ze`xl

- eil` `ed jexa yecwd

ici lr eizepeer ezewpa

.mixeqiáeúkL Bîk17: §¤¨
'ä õçø íà"18úBða úàBö ¦¨©©§

ètLî çeøa ,'eë ïBiö19 ¦§©¦§¨
"'eë20ìà íéðtä íénëå .§©©¦©¨¦¤
,íéðtmr milkzqnyk - ¨¦

yn ,mina miptdmitwz

ixd jk ,mipt mze` mina

al ,mc`l mc`d al mb

oeilrd mc`l dhnl mc`d

,dlrnll -øøBòúz¦§¥
ìékNî ìk áìa äáäàä̈©£¨§¥¨©§¦
úáäà úeäî ø÷é ïéáîe¥¦§©¨©£©

,íéðBzçzä ìà 'ä- ¤©©§¦
zeizgza mi`vnpd dl`l

d mlerddf,àéä øLà- £¤¦
jexa yecwd ly ezad`

,`edìkî äáBèå äø÷é§¨¨§¨¦¨
,ílk íéîìBòä éiç,miinybde miipgexd zenlerd -Bîk ©¥¨¨¦ª¨§

áeúkL21,"'eëå Ecñç ø÷i äî" :aezk oke -22:Ecñç áBè ék" ¤¨©¨¨©§§§¦©§§
,äáäà úðéça àeäL ãñçä ék ,"'eë íéiçîcqgd zeinipt - ¥©¦¦©¤¤¤§¦©©£¨

dad`n ,"cqg jizkyn ok lr jizad` mler zad`" ,dad` `id

,cqg `a:íéøîBàL Bîk ,úBîìBòä ìëaL íéiçä éiç àeä- ©¥©©¦¤§¨¨¨§¤§¦
,dxyr dpenya."ãñça íéiç ìkìëî"md dad`e cqgy ixd - §©§¥©¦§¤¤

.miigd ly miigde oefndæàåly dlecbd ezad` z` oiaiyk - §¨
dad` ea xxeri dfe - mixeqia z`haznd ,eil` `ed jexa yecwd

- f` ,dad`a mixeqid z` lawl ,`ed jexa yecwdlïzé 'ä íb"©¦¥
,"áBhäipira mi`exy ,dlbpde d`xpd aeh ,ielba mb aehy dn - ©

,aeh dfy xya,åéìà åéðt øàéådlrnly zeiniptde miptdy - §¨¥¨¨¥¨
,dhnl mc`l aehe ,mipta mi`xp eidiy ote`a eidiäáäà úðéçáa¦§¦©©£¨

,älâî äçëBúa úøzñîe úLaìî älçz äúéä øLà ,älâî§ª¨£¤¨§¨§¦¨§ª¤¤§ª¤¤§¥¨§ª¨
dad`a `eai df ixd ,zxzeqn dad`n d`ad -dielbmicqgae

,miielb,ïLøLa úBøeábä e÷zîúéåod zexeabd ixd yxeyay - §¦§©§©§§¨§¨
ixd - mixeqie zexeab ly oipra dhnl zecxei ody `l` ,aeh

,oyxya ewznzi zexeabd:ãòå äìñ çöð ïéðécä eìhaúéå§¦§©§©¦¦¤©¤¨¨¤

ùã÷ä úøâà
òéôùî â"åòì ë"àùî .'åë åðåöøå íééç êìî éðô øåàá
íéäìà '÷ð êëì äöéôçå ä÷éùçå ïåöøá àìù íôåâ ééç
ïåöøä íãàá àåä êëå íééøåçà 'éçáî íé÷ðåéù íéøçà
äáäàá ìá÷î åðéà íàå íéðô 'éçá àåä ÷ùçäå
äöåòéä äöòå .å"ç øåçàå óøåò êôåä åìàë ïåöøå
åéùòîá ùôùôì ì"æç éôá 'ä úöò àéä äáäàá ìá÷ì
ïéòì äàøéå íéøåñé ÷åøéî ïéëéøöä úåðåò åì àöîéå
êìî ìùîë äøåùä úì÷ì÷îä åéìà åúáäà ìãåâ
åãéçé åðá úàåö åîöòáå åãåáëá õçåøä àøåðå ìåãâ
'åë ïåéö úåðá úàåö 'ä õçø íà ù"îë åúáäà áåøî

äì÷øøåòúú íéðô ìà íéðôä íéîëå 'åë èôùî çåøá
'ä úáäà úåäî ø÷é ïéáîå ìéëùî ìë áìá äáäàä
íéîìåòä ééç ìëî äáåèå äø÷é àéä øùà íéðåúçúä ìà
íééçî êãñç áåè éë 'åëå êãñç ø÷é äî ù"îë íìåë
íééçä ééç àåä äáäà 'éçá àåäù ãñçä éë 'åë
íâ æàå ãñçá íééç ìëìëî ù"îë úåîìåòä ìëáù
äìåâî äáäà 'éçáá åéìà åéðô øàéå áåèä ïúé 'ä
äìåâî äçëåúá úøúåñîå úùáåìî äìçú äúéä øùà
:å"ñð ïéðéãä åìèáúéå ïùøùá úåøåáâä å÷úîúéå

.14:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וספ"ג פכ"ב ח"א ראה נפש�. בחיי ג� הוא כ� דלכאורה א.15."צ"ע ה, ‡„ÂÓ"¯16.ברכות ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."(?כמות) רוב ובמשל (איכות?) גודל כ' דבנמשל ד.17."צ"ע ד, ˘ËÈÏ"‡:18.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."את � ‰Ú¯˙19."בכתוב

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."�חמ דביעור ליה"ר הכולל מש' ˘ËÈÏ"‡:20."להעיר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."�ש פרש"י ח.21."וראה לו, תהלי�
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ixyzמב f"h iriax mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי ט"ז רביעי יו�

,dlw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà,270 'nr cr.ð"åìî ð"åà

w"k ztqed) "ycewd zxb`" ixcqn ici lr o`k dtqepe dqtcp d`ad zxb`d

:epiax"miqetcdc dniyxda d`x - w"db`c zepey`xd ze`ved ixg`l",(

dpia xywd d`xp `l ielb ote`ay zexnl ,a"k oniq ycewd zxb`l dtqedk

.zncewd zxb`d oial

ycewd zxb` wlgay ,jkl hxt

o`k qtcp `ly ,a"k oniq

epax ope`zn ("ycewd zxb`"a)

zevr zli`yy lr owfd

eze` wiqrn miinyb mipipra

zekiiy jkl yi ile` - zeax

`ed my ,zxb`d ly `ad wlgl

miweqird lr ope`zn ok mb

.xar lkn eze` mitiwnd miaxd

!éòøå éçà ,éáeäàjk - £©©©§¥©
miciqgl owfd epax `xew

zxb` azek `ed mdil`

,ef ycewéúãøè ìãbî23 ¦Ÿ¤¦§¨¦
ãçé éìò eôéwä øLà24 £¤¦¦¨©©©
íBiä ìk ,íénë éðeañå§©¦©©¦¨©
àì ãéîz äìélä ìëå§¨©©§¨¨¦Ÿ
èlî ìëeà àì ¯ eLçé¤¡Ÿ©©¥

àOî25øôqä íò øîàì ©¨¥Ÿ¦©¥¤
Cà .éááìa øLà ìk̈£¤¦§¨¦©
øékæîk ,éúàa äøö÷a¦§¨¨¨¦§©§¦
úBðBLàøä ìò øéæçîe©£¦©¨¦

,ììëamixac mze` lr - ¦§¨
xxer xak owfd epaxy

,mdil`,íòa íéácðúnä ìà èøôáe,mnvr miaixwnd - ¦§¨¤©¦§©§¦¨¨
didz dltzd zceary - dltzd zcear oipra ,iytegd mpevxn

,dfa libxd xcqd xy`n xzei daxdBæ äãBáòä ìò ãîòì©£Ÿ©¨£¨
,älôzmixne` l"f epinkgy itk -26`id efi`" :dcearala `idy §¦¨

z`xwp dltzdy ,"dltz ef xne` ieddcearalay dcear - alay

,ald mre,íø ìB÷a`id dpeekdy oaen - ,mx lewa lltzdl - §¨
,mi`xepd minil hxt ,ygla zeidl dilry dxyr dpenyl uegn

jexr ogleya xkfpk27.ìk ãâð úBîeöòúå æò ìëa ãàî ÷fçúäì§¦§©¥§Ÿ§¨Ÿ§©£¤¤¨
òðBî,dltzd zcearn -,õeçîe úéaîzeripnd cbpk wfgzdl - ¥©¦©¦¦

,miipevig mipiprne zlefdn zeripnd cbpke ,`ed envr lyãéa§¨
,BòîLîk ¯ ä÷æç" iehiad ly ziniptd ezernyn itk -cia £¨¨§©§¨

dwfg,"äðeázäå äîëçä ïî äìòîì øLà ,"åéàøé ïBöø" àeäL¤§§¥¨£¤§©§¨¦©¨§¨§©§¨
'ä äeö øLà ìk úà úBNòì úòãì änäa 'ä ïúð øLà£¤¨©¨¥¨¨©©©£¤¨£¤¦¨

,úòãå ìkNäa,`ed jexa yecwd wiprd el` dpade dnkg - §©§¥¨©©

" ixdydz`d j` ;'eke "zrc mc`l opegoevx- dpadn dlrnly

zlaw ici lr df oevx biydl miny `xi icedi ly ezcear `id ef

,lerèeLt ïBöø ÷øoevxd ly dlabdde xeivdn hyten oevx - ©¨¨
,lkyd cvn `ad,"äáéãð çeø"å,zinvr zexqnzdl -Léà ìëa §©§¦¨§¨¦

ãáòì Baì epácé øLà£¤¦§¤¦©£Ÿ
,änz äãBáòda oi`y - £¨©¨

wx caln xg` oipr mey

.BøöBéì çeø úçð úBNòì©£©©©§§
äæ ìòådfk oevx lr - §©¤

,dpadn ixnbl dlrnly

øîàð28äL÷ íò ék" : ¤¡©¦©§¥
,"zçìñå ,àeä óøò- Ÿ¤§¨©§¨

,d`a dgilqd ,xnelkiptn

dyw mr" dfy"sxer29,

oevxe zepywr epiid

edf - dpadn dlrnly

,"zglqe" didiy mrhdék¦
ïk íb àéä äçéìqä©§¦¨¦©¥

,äîëçä ïî äìòîì- §©§¨¦©¨§¨
heytd oevxd mc`ay myk

elkyn dlrnl `ed ely

oipr dlrnl jk - eznkge

dlrnl `ed dgilqd

,dlrnly dnkgdnék¦
,"'eë äîëçì eìàL"dn - ¨£©¨§¨

ytpd ly dpic `di

:dnkg dzpre - z`hegd

dgilq `iaze xtkz daeyzy `le ,yprize htyiz `hgz ik ytp

inlyexia `aeny itk ,`hgl30,Lwa íBìMä åéìò eðaø äLîeŸ¤©¥¨¨©¨¦¥
äcî ãâðk äcî31oevxa daeyz dyer mc`dy dcn dze`a - , ¦¨§¤¤¦¨

dlrnly dbixcnn dgilq el jynez jk - dpadn dlrnly

,dgilqd d`a myny ,dnkgn.ïéánì éãåLøãà úàæ ãBòå §©©¥¦§Ÿ¤§Ÿ

,íëúìònî,mewnl mc` oiay mipipra xacn `edyk ,dligza - ¦©£©§¤
eli`e ,"zepey`xd lr xifgne xikfnk" oeyla owfd epax ynzyd

ynzyn `ed - exiagl mc` oia zece` xacl ligzn `edyk ,zrk

oeyladyixc,éìLäì àlL,çéN ézëøò øLà ,íëéøçà éøác C ¤Ÿ§©§¦§¨©©£¥¤£¤¨©§¦¦©
úà íé÷ìàä äNò øLàk ,Bnúa CìBäå øLé Léà ìk úBéäì¦§¨¦¨¨§¥§ª©£¤¨¨¨¡Ÿ¦¤

øLé íãàä32íéaø úBðBaLç Lwáì àìå ,32éãòöî úBìéìòî , ¨¨¨¨¨§Ÿ§©¥¤§©¦¥£¦¦§£¥
,åéúBìeaçúå íãà úBáLçîe øábipy mc` zece` aeygl `ly - ¨¤©§§¨¨§©§¨

,eizepeeke eizepeayg od dnàìå àéä íéîL úëàìî Bæ ék¦§¤¤¨©¦¦§Ÿ
.íãå øNa úëàìîicrvn zelilr" ,lkd rcei `ed jexa yecwd - §¤¤¨¨¨¨

ùã÷ä úøâà
ééáåäàéìò åôé÷ä øùà éúãøè ìãåâî ééòøå ééçà

ãéîú äìéìä ìëå íåéä ìë íéîë éðåáñå ãçé
øùà ìë øôñä íò øîàì àùî ìëåà àì .åùçé àì
ìò øéæçîå øéëæîë éúàá äøö÷á êà .éááìá
ãåîòì íòá íéáãðúîä ìà èøôáå ììëá úåðåùàøä
ìëá ãàî ÷æçúäì íø ìå÷á äìôú åæ äãåáòä ìò
ä÷æç ãéá õåçîå úéáî òðåî ìë ãâð úåîåöòúå æåò
äîëçä ïî äìòîì øùà åéàéøé ïåöø àåäù åòîùîë
ìë úà úåùòì úòãì äîäá 'ä ïúð øùà äðåáúäå
çåøå èåùô ïåöø ÷ø .úòãå ìëùäá 'ä äåö øùà
äãåáò ãåáòì åáì åðáãé øùà ùéà ìëá äáéãð
óøåò äù÷ íò éë ð"æòå .åøöåéì ø"ð úåùòì äîú
.'ëçä ïî äìòîì ë"â àéä äçéìñä éë .úçìñå àåä
äãî ù÷éá ä"ò åðéáø äùîå 'åë äîëçì åìàù éë
àìù 'ìòîî ùåøãà úàæ ãåòå .ì"ãå äãî ãâðë
ìë úåéäì çéù éúëøò øùà íëéøçà éøáã êéìùäì
úà 'é÷ìàä äùò øùàë åîåúá êìåäå øùé ùéà
úåìéìòî íéáø úåðåáùç ù÷áì àìå øùé íãàä

270úëàìî åæ éë .åéúåìåáçúå íãà úåáùçîå øáâ éãòöî
äðåîàá ïéîàäìå .å"á úëàìî àìå àéä íéîù

.23:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."�כההמש רבי� ל' טרדותי צ"ל דלכאורה � בדפוסי� ˘ËÈÏ"‡:24."לברר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�תהלי "ע"ד

שלאח"ז]". כא� ל' כמה [וכ� � הסדר) (בהיפ� יח ˘ËÈÏ"‡:25.פח, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"�התיקו ב"לוח אבל משא, אוכל לא שלפנינו: "בתניא
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מ"ו.33. פ"ד בשינויי�,34.אבות זה מארז"ל כ� ג� מובא פ"ל ‰¯·Èבתניא ¯ÈÚÓ ÍÎ ÏÚÂלעבודה בנוגע מדובר "בפ"ל :ÂÓˆÚ·היצר במלחמת ,

לפועל שתביא התבוננות נוגע בזה � וכו' ÈË¯ÙÂ˙ולכ�·Ó"Â„ÁÓבסומוע"ט ,Ï"ˆ� לאמונה שיי� זה ואי� וכו' ממנו הקל דפ' דוקא ובהנהגה

להתנהג יכריחו ששכלו (·Ó"ÂÙובלבד שיצטר� בנוגע מדובר באגה"ק כאישÏÎÏכו'; כולנו � ישראל ÓÓ˘איש באווארענע�‡' שצרי� אלא ,

או‡Ìש בפ' חסרו� לו כדלקמ�)·˜·Âˆ˙נדמה וכו' ע"ז יחשוב (אל שיהי'ÔÈÓ‡Èאנשי� באמונהÓÓ˘(ובכדי יתבונ�˘ÓÈÏ‰צ"ל) לא ואדרבא �

ופ'". פ' הנהגת 35.51.בפרטי ע' תש"ה יא.36.סה"ש כ, יט.37.שופטי� יא, עקב ט.38.ספרי ג, יז.39.צפני' ח, ‡„ÂÓ"¯40.זכרי' ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."(א מ, (קדושי� נענשי� ע"ז מח' על דרק מחז"ל ע"פ בזה הדיוק י"ל ב.41."אולי טו, ˘ËÈÏ"‡:42.ערכי� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'פי"

קרח)". (ס"פ בלקו"ת � ז.43."למוטב" ג, קהלת ע"פ
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,"íäéðéa" ly oiprd xy`n xzei deab oipr df -lk`dxyr ia ¥¥¤

"`ixy `zpiky5lr ,lkcg` mewna cgi mi`vnpd micedi dxyr
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íéîåøî éäáâá øùà åæåò úðéëù éë äðîéä äìòîì
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יד.1. ד, ˘ËÈÏ"‡:2.דניאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."א לג, ˘ËÈÏ"‡:3."פסחי� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."עיי"ש ש�, משנה4."רש"י פ"ג אבות
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äìîò ùôðá ãéîú äòåá÷ä äøåúä øëù úòéá÷ àéä

.äá
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.16:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(מ"ב) ש� דבאבות בזה, הקושיא שכינהÔÈ‡Âשיושבי�˘�ÌÈ"ידועה ד"ת ע"פ˘¯ÈÂ'ביניה� וי"ל ביניה�.

הבי' ע"פ (2 זו. באגה"ק אחרת גירסא (1 ח"ו סו� אבות במג� א. ו, ברכות תקמב. ע' עקב באוה"ת לתר�˘Ìמשנ"ת יש � מהצ"צ) לקוח (כנראה

.48 שורה 13 הערה רסא ע' מהדו"ק תניא ג� ראה ב.17.הנ"ל". קד, ˘ËÈÏ"‡:18.תהלי� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נר כי הכתוב ע"ז מובא "בכ"מ

דהמלובש עניני� כמה מתגלי� "שלמה" שע"י כמו תורתו" "אור אור, תורה ע"י ה"' ש"מאיר ראי' להביא הכוונה כא� אבל � אור ותורה מצוה

שהוא מפני � מצ"ע אור תורה לגבי עילוי שזהו � אור נק' [ולכ� יתגלה˘ÓÏ‰בה. אור".‰'שע"י עוטה עה"פ הצ"צ ועיי� .[.19˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡.'"כו ממקור שזהו טו סו"ס אגה"ק ב.20."ראה לט, קידושי�
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,dnvrLaìúäì ìBëé Bðéàå ,úéìëúå ìeáb éìa,zeinipta - §¦§§©§¦§¥¨§¦§©¥
úéìeáb Lôðaytpa - §¤¤§¦

,zlabeníà ékdpigaa - ¦¦
xe` lyéwîäéìò ó ©¦¨¤¨

ãòå dLàøî äìòîlî¦§©§¨¥Ÿ¨§©
âø,dìdbixcndn - ©§¨

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

êøò åì ïéà ä"á÷ä úùåã÷ úàøùä ïéðòì ìáà
ììë íäéìà

øëù úåòéá÷ì äàøùä ïéáù ùøôääå
'ä øéàîù àåä øëù úòéá÷ éë .òãî éðéáîì ïáåî
ùîî åùåáì äèòî àåäù åúøåú øåàá åðùøãú ùôðì

øîàðù øåà äøåúä úàø÷ð ïëìåäîìùë øåà äèåò
ïëì äéúåçë ìëá úéìëúå ìåáâ úìòá àéä ùôðäå
ùáìúîå íöîåöî éìåáâ àåä äá øéàîä 'ä øåà íâ
äìôúä úòùá 'ä éù÷áî áì ìòôúé ë"òå äëåúá
ïðøå úìéâ óà ìéâéå íáì çîùé åá éë äá àöåéëå

] 'ä íòåðá íùôð âðòúúåà"ðåúåìâäá åøåàå ['ä ìò
åæå åöç ÷øáë àöéå äøåúä àéäù åùåáì äèòîî
äìîò ùôðá ãéîú äòåá÷ä äøåúä øëù úòéá÷ àéä

.äá

'ä øåàî äîåöò äøàä àéä äàøùää ìáà
ùáìúäì ìåëé åðéàå úéìëúå ìåáâ éìá äá øéàîä

é÷î à"ë úéìåáâ ùôðáãòå äùàøî äìòîìî äéìò ó

.16:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(מ"ב) ש� דבאבות בזה, הקושיא שכינהÔÈ‡Âשיושבי�˘�ÌÈ"ידועה ד"ת ע"פ˘¯ÈÂ'ביניה� וי"ל ביניה�.

הבי' ע"פ (2 זו. באגה"ק אחרת גירסא (1 ח"ו סו� אבות במג� א. ו, ברכות תקמב. ע' עקב באוה"ת לתר�˘Ìמשנ"ת יש � מהצ"צ) לקוח (כנראה

.48 שורה 13 הערה רסא ע' מהדו"ק תניא ג� ראה ב.17.הנ"ל". קד, ˘ËÈÏ"‡:18.תהלי� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נר כי הכתוב ע"ז מובא "בכ"מ

דהמלובש עניני� כמה מתגלי� "שלמה" שע"י כמו תורתו" "אור אור, תורה ע"י ה"' ש"מאיר ראי' להביא הכוונה כא� אבל � אור ותורה מצוה

שהוא מפני � מצ"ע אור תורה לגבי עילוי שזהו � אור נק' [ולכ� יתגלה˘ÓÏ‰בה. אור".‰'שע"י עוטה עה"פ הצ"צ ועיי� .[.19˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡.'"כו ממקור שזהו טו סו"ס אגה"ק ב.20."ראה לט, קידושי�



ixyzמו h"i ycew zay mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mitwen ytpd zegek lky ,dpezgzd dbixcnl cr ytpay dpeilrd

,laben izlad '"d xe`"aì"æç eøîàL Bîk5äøNò éa ìkà" : §¤¨§£©©¨¥£¨¨
,"àéøL àzðéëL,dpiky dxey micedi dxyr lk lr -øîBìk §¦§¨¨§¨§©
,äìòîlî íäéìòoipra mixne` l"f epizeaxy jxc lr ixd - £¥¤¦§©§¨

lr dxeyd dpikyd z`xyd

lkoi`yk mb ,l`xyi ipa

itk) dxez micnel md

i`ce ixd my ,(oldl xiaqiy

d`xydl `id dpeekdy

oeyld itke ,siwn zpigaa

"`" ,"lklrmdilry ,"lk

dxi`n siwn zpigaa

jxc lr ,dpikyd z`xyd

dpikyd z`xyda mb df

- miax ly dxez ici lry

ok mb `ed xe`d xwir ixd

xe` df ,oky ,siwn ote`a

lekiy leabÎila zpigaay

ote`a wx ytpa lawzdl

.siwn lyáeúkL Bîk21: §¤¨
,eðéìò 'ä íòð éäéå"¦¦Ÿ©¨¥
äððBk eðéãé äNòîe©£¥¨¥§¨
íòð" ék ,øîBìk ,"eðéìò̈¥§©¦Ÿ©
äNòî"a òéôBä øLà "'ä£¤¦©§©£¥

"eðéãé22äøBzä ÷ñòa , ¨¥§¥¤©¨
àúéøBàc ,úBönäå§©¦§§©§¨

éøa-àLã÷åãç àlk àeä-Cmd `ed jexa yecwde dxezdy - §ª§¨§¦ª¨©
,ixnbl cg` xac,äìòîlî eðéìò äøLéå ïðBkúé-"epilr", ¦§¥§¦§¤¨¥¦§©§¨

,siwn zpigaa ,epilrnLaìúî Bðéàå úéìëúå ìeáb éìa BúBéäì¦§§¦§§©§¦§¥¦§©¥
ïk ìòå ,eðìëNå eðLôða,okle -eðìëNa íéâéOî eðà ïéà §©§¥§¦§¥§©¥¥¨©¦¦§¦§¥

äðéëMä åéæå "'ä íòp"î úeáøòäå úeîéòpä,`edy -ìeáb éìa ©§¦§¨£¥¦Ÿ©§¦©§¦¨§¦§
a eðéìò äøBLå ïðBkúî øLà ,úéìëúåäøBúa ,"eðéãé äNòî" §©§¦£¤¦§¥§¤¨¥§©£¥¨¥§¨

,zcnlpd -úBöîe,zeyrpd -.à÷åc íéaøadxeza `wecy - ¦§¨©¦©§¨
,leab ila `edy xe`n d`xyd dpyi ,miaxay zeevnaeäæ ìòå§©¤

ì"æø eøîà20,"àkéì àîìò éàäa äåöî øëN" :devn xky - ¨§©©§©¦§¨§©©§¨¥¨
,zelaben izlad zelbzdde xe`d lr aqen dfy .oi` - dfd mlera

mlera dppi` ef zelbzd - devn ici lr mi`addfdmlerd ,oky ,

xe` zelbzd dfd mlera oi` okle - zlaben dxeva bdpzn ixd dfd

,laben izla,BâéOäì íìBòì øLôà éà ék`edy xe`d z` - ¦¦¤§¨¨¨§©¦
,leabÎila.óebäî Lôpä úeèMtúäa íà éklr oi`yk ,f` - ¦¦§¦§©§©¤¤¥©

,leab ilay zelbzd biydl ytpd geka ,sebd ony zelabdd ytpd

úàæ íb óàådf ixd - f` z`f biydl ytpd gekay -Cøc ìò §©©Ÿ©¤¤

,ãñçäytpl gekd ozepy `ed jexa yecwdn cqg df ixd - ©¤¤
,efk zelbzd "qetzl"áeúkL Bîk23äzà ék ,ãñç 'ä Eìe" : §¤¨§¨¤¦©¨

"eäNòîk Léàì ílLz24mc`d iyrn itl xkyd melyzy - , §©¥§¦§©£¥
,`ed jexa yecwdn cqg `edì"æø eøîàL Bîëe25-LBãwäL , §¤¨§©©¤©¨

çk ïúBð àeä-Ceøä¥Ÿ©
.'eë íé÷écvaz` lawl - ©©¦¦

,oky ,`eal cizrl mxky

izla ixd `ed xkyd

dnypdy icke ,laben

ixg` mb - zlaben `idy

oi`e sebdn zhytzn `idy

lkez - sebd zelabd dilr

izla `edy xky lawl

jexa yecwd jixv ,laben

.jk lr gek dl wiprdl `ed

íéëàìna ïk ïéàM äî26, ©¤¥¥©©§¨¦
lawl mgeka oi`y -

,zlaben izla zelbzdBîk§
,éúBaøî ézòîML- ¤¨©§¦¥©©

aeh my lrad lr dpeekd

,yhixfnn cibndeelà ék¦¦
Càìî àöîð27ãçà28 ¦§¨©§¨¤¨

äøNò ãîòîa ãîBò¥§©£©£¨¨
,ãçéa ìàøNiîdf ixd - ¦¦§¨¥§©©

micedi dxyry dn wx

ia lk`"y - cgi mi`vnp

,dpikyd my ixd dxey - "`ixy `zpiky dxyríðéàL óà©¤¥¨
ìeáb éìa ãçôå äúîéà åéìò ìtz ¯ äøBz éøáãa íéøaãî§©§¦§¦§¥¨¦Ÿ¨¨¥¨¨¨©©§¦§

,eäéìò àéøLc àzðéëMî ,úéìëúå,mdilr dxeyd dpikydn - §©§¦¦§¦§¨§¨§¨£©§
.éøîâì Búeàéönî ìhaúî äéäL ãòcgtde lehiad cvn - ©¤¨¨¦§©¥¦§¦§©§¥

dxyr lr dxeyd dpikyd z`xyd eilr dxyn dzidy milecbd

dxeza dyrn zrya miwqer md oi`y zexnl cgi l`xyin29.

c"yz zegiyd xtqa30eia`yk ,r"p v"iixedn x"enc` w"k `ian

dnl ribdy drya ixd ,dipyd mrta ef dyecw zxb` ez` cnl

miiqne mik`ln iabl zenypd zlrn zece` xacn owfd epaxy

zece` r"p (a"yxedn) iaxd xaic - 'eke "izeaxn izrnyy enk"

(ddbda) d"l wxt "`ipz"a lirly - "izeaxn izrnyy" oeyld

oeyld xne` `ed o`k eli`e ,"ixenn izrnyy" oeyld aezk

`ed "ixenn izrnyy" :jk lr xn` `ede ,"izeaxn izrnyy"

izrnyy"e ,yhixfnn cibnd axd zyecw ceak cedl oeekzn

.yhixfnn cibnd axde aeh my lrad epxenl dpeekd "izeaxn

ceak ced xn` ,r"p v"iixden x"enc` w"k my xne` ,okn xg`l

ùã÷ä úøâà
àúðéëù äøùò éá ìëà ì"æç åøîàù åîë äìâø
'ä íòåð éäéå ù"îë äìòîìî íäéìò øîåìë àéøù
'ä íòåð éë øîåìë åðéìò äððåë åðéãé äùòîå åðéìò
úåöîäå äøåúä ÷ñòá åðéãé äùòîá òéôåä øùà
åðéìò äøùéå ïðåëúé ãç àìåë ä"áå÷å àúééøåàã
ùáìúî åðéàå úéìëúå ìåáâ éìá åúåéäì äìòîìî

272úåîéòðä åðìëùá íéâéùî åðà ïéà ë"òå åðìëùå åðùôðá
úéìëúå ìåáâ éìá äðéëùä åéæå 'ä íòåðî úåáéøòäå
äøåúá åðéãé äùòîá åðéìò äøåùå ïðåëúî øùà
éàäá äåöî øëù ì"æøà æ"òå .à÷åã íéáøá úåöîå
íà éë åâéùäì íìåòì øùôà éà éë àëéì àîìò
êøã ìò úàæ íâ óàå óåâäî ùôðä úåèùôúäá
ùéàì íìùú äúà éë ãñç 'ä êìå ù"îë ãñçä
íé÷éãöá çë ïúåð ä"á÷äù ì"æøàù åîëå åäùòîë
éë éúåáøî éúòîùù åîë íéëàìîá ë"àùî .'åë
ìàøùéî äøùò ãîòîá ãîåò ãçà êàìî àöîð åìéà
åéìò ìåôú äøåú éøáãá íéøáãî íðéàù óà ãçéá
àéøùã àúðéëùî úéìëúå ìåáâ éìá ãçôå äúîéà

éøîâì åúåàéöîî ìèáúî äéäù ãò åäééìò

יז.21. צ, ˘ËÈÏ"‡:22.תהלי� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.'"התומ"צ 'עסק שזהו ידינו" ב"מעשה הפי' יג.23."צ"ע סב, Î"˜24.תהלי� ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡לקבלו"."דלכא שיכול שזהו אלא � החסד מהו � כמעשהו זהו בא� ב.25.ורה ק, ˘ËÈÏ"‡:26.סנהדרי� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

הכח". לה� נית� ˘ËÈÏ"‡:27."שלא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."דצבור ג� התפלות מעלי� מלאכי� שהרי ˘ËÈÏ"‡:28."צ"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

הכוונה?". � ˘ËÈÏ"‡:29."צ"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מזלייהו אפילו חזי דלא משו� עכצ"ל כו' בפחד ואינ� כו' בטלי� אינ� דהעשרה "והא

והתועלת דניאל. חברי ממצב כמוב� הבחירה בטלה � לאו דא� כ� להיות ומוכרח א]), ג, [מגילה דניאל בחברי וכמרז"ל בחרדה צ"ל (דאז

להעבודה". (בהעל�) סיוע � שריא 30.97ֿ98.דשכינתא ע'

ixyz h"i ycew zay mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zeklddn od el`y ,(iaxe ixen ia` ipec`) x"en`` zyecw

zenypd zlrn zece` ocr oba micnelymdy itk ,mik`ln iabl

dpikydy) `ixy `zpikyy '"ied xe`"n milhazn (mik`lnd)

ixaca mixacn md oi`y zexnl ,l`xyin dxyr cnrna (dxey

xtiq - xtql r"p v"iixden x"enc` w"k jiynn - `ede ,dxez

lke :miiqe ,ocr oba micnely zekldl rbepa mixetiq dpeny il

cenll mei lka zeriaw zeyrl ,jkl dncwd "`ipz"a `ed df

ea mixzqen dxezd zeceq aexy jk lr xne` `edy ,"awri oir"

oldl .mc`d zepeer lr xtkn dfe31iaxdy ,my `ian `ed

zeriaw dzid miptln miciqgly ,f` mb el xn` r"p (a"yxden)

,(xeari la wegk mei lk micnel eidy micenila) mcenil wga

micnel mb eid ,`ipze `xnb cenr ,zeipyna mixeriyd lr sqepy

jexr ogley xeviwa zg` dkld mipt lk lre ,"awri oir"a `wqt

mitirq ipy32dfk ote`a micnel eid lecb sirq df did m` ,

ipya dwelg zg` dkld aex it lre ,zg` dkld df didy

,mitirq

.31.101 ˘ËÈÏ"‡:32.ע' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בדורות אפילו ברוסיה לימודו נפו� הי' לא (1 טה"ד: אינו א� רוב‰‡ÌÈ�Â¯Á"צע"ג ע"פ (2 .

� לראשונה נדפס (3 בפ"ע. הל' � סעי� ומחו�·ÛÂÒכל הצ"צ נדפסÈÒÂ¯Ï‡ימי אדה"ז שו"ע (4 .˙ÏÁ˙·נקבעו ובטח אדהאמ"צ, נשיאות

ולהחלי�?!". לשנות יגרו� ומה פסוקות. הל' לימוד וה"ז מאז. בו שיעורי�

w"d`a zeipy zetwdl `"hily x"enc` w"k wxan

.(cere) c"ag xtk (a .milyexia (` :`"aaez

`

ה'תשמ"ב חה"ס ערב ב"ה,
נ.י. ברוקלי�

תורה שמחת בהקפות המשתתפי� כבוד
אמ�; תוב"ב קדשנו עיר בירושלי�
השמחי� ישראל בני עמנו כל בתוככי
שליט"א – שה� מקו� בכל התורה בשמחת

הקרובי� עמנו כל את ומאחדת מקפת בישראל, התורה ושמחת בתורה ישראל שמחת כפולה שהשמחה בזמ�
ונצחי, אמיתי ביחוד יחד, ג� עתה) (לעת והרחוקי�

לה שחוברה עיר השלימה ירושלי� הנצחי דעמנו הנצחית מלוכה עיר מל� במקדש זו לשמחה מיוחדי� ותוכ� תוק�
יחדיו,

בשלימותה, מל�, של פלטרי� הקדושה, ארצנו כל בתוככי

– הנצחית בתורתו בכתוב עול� מאלקי עול� ע� קדוש גוי לעמנו עול� בנחלת שניתנו

הקדושה. תורתנו ושלימות הע� ושלימות האר� שלימות

ודבר תורה תצא שממנה ישעי' הגאולה נביא וכהבטחת ותפקידה ליעודה ממש בקרוב ירושלי� שתשוב רצו� ויהי
הש�

ישראל: זמירות נעי� דוד בספר היעוד מילוי עינינו תחזינה ממש בימינו ובמהרה

צדקנו. משיח ידי על והשלימה האמיתית בגאולה ונושעה, פני� האר השיבנו צבאות אלקי� הש�

אמיתי. ושלו� ושמחה תורה לשנת ובתפלה רב בכבוד וחות� שמחתנו – בשמחתכ� המשתת�

Ô‰‡Ò¯Â‡È�˘ ÌÁ�Ó

dkeln . . ycwn.דודי לכה פיוט :

eicgi . . xirיהל ובכ"מ. א) (ה, תענית וראה ג. קכב, תהלי� :

עה"פ. להצ"צ אור

'd . . `vz.ג ב, ישעי' :

dryepe . . myd.כ פ, תהלי� :

a

התשמ"ב חה"ס ערב ב"ה,
נ.י. ברוקלי�,

תורה שמחת בהקפות המשתתפי� כבוד
ידי על תובב"א, באה"ק אשר חב"ד בכפר
צדקנו משיח
השמחי� ישראל בני אחינו כל בתוככי
שליט"א � שה� מקו� בכל התורה בשמחת

הקרובי� עמנו כל את ומאחדת מקפת בישראל, התורה ושמחת בהתורה ישראל שמחת הכפולה שהשמחה בזמ�
ונצחי, אמיתי ביחוד יחד, ג� עתה) (לעת והרחוקי�



מז ixyz h"i ycew zay mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zeklddn od el`y ,(iaxe ixen ia` ipec`) x"en`` zyecw

zenypd zlrn zece` ocr oba micnelymdy itk ,mik`ln iabl

dpikydy) `ixy `zpikyy '"ied xe`"n milhazn (mik`lnd)

ixaca mixacn md oi`y zexnl ,l`xyin dxyr cnrna (dxey

xtiq - xtql r"p v"iixden x"enc` w"k jiynn - `ede ,dxez

lke :miiqe ,ocr oba micnely zekldl rbepa mixetiq dpeny il

cenll mei lka zeriaw zeyrl ,jkl dncwd "`ipz"a `ed df

ea mixzqen dxezd zeceq aexy jk lr xne` `edy ,"awri oir"

oldl .mc`d zepeer lr xtkn dfe31iaxdy ,my `ian `ed

zeriaw dzid miptln miciqgly ,f` mb el xn` r"p (a"yxden)

,(xeari la wegk mei lk micnel eidy micenila) mcenil wga

micnel mb eid ,`ipze `xnb cenr ,zeipyna mixeriyd lr sqepy

jexr ogley xeviwa zg` dkld mipt lk lre ,"awri oir"a `wqt

mitirq ipy32dfk ote`a micnel eid lecb sirq df did m` ,

ipya dwelg zg` dkld aex it lre ,zg` dkld df didy

,mitirq

.31.101 ˘ËÈÏ"‡:32.ע' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בדורות אפילו ברוסיה לימודו נפו� הי' לא (1 טה"ד: אינו א� רוב‰‡ÌÈ�Â¯Á"צע"ג ע"פ (2 .

� לראשונה נדפס (3 בפ"ע. הל' � סעי� ומחו�·ÛÂÒכל הצ"צ נדפסÈÒÂ¯Ï‡ימי אדה"ז שו"ע (4 .˙ÏÁ˙·נקבעו ובטח אדהאמ"צ, נשיאות

ולהחלי�?!". לשנות יגרו� ומה פסוקות. הל' לימוד וה"ז מאז. בו שיעורי�

w"d`a zeipy zetwdl `"hily x"enc` w"k wxan

.(cere) c"ag xtk (a .milyexia (` :`"aaez

`

ה'תשמ"ב חה"ס ערב ב"ה,
נ.י. ברוקלי�

תורה שמחת בהקפות המשתתפי� כבוד
אמ�; תוב"ב קדשנו עיר בירושלי�
השמחי� ישראל בני עמנו כל בתוככי
שליט"א – שה� מקו� בכל התורה בשמחת

הקרובי� עמנו כל את ומאחדת מקפת בישראל, התורה ושמחת בתורה ישראל שמחת כפולה שהשמחה בזמ�
ונצחי, אמיתי ביחוד יחד, ג� עתה) (לעת והרחוקי�

לה שחוברה עיר השלימה ירושלי� הנצחי דעמנו הנצחית מלוכה עיר מל� במקדש זו לשמחה מיוחדי� ותוכ� תוק�
יחדיו,

בשלימותה, מל�, של פלטרי� הקדושה, ארצנו כל בתוככי

– הנצחית בתורתו בכתוב עול� מאלקי עול� ע� קדוש גוי לעמנו עול� בנחלת שניתנו

הקדושה. תורתנו ושלימות הע� ושלימות האר� שלימות

ודבר תורה תצא שממנה ישעי' הגאולה נביא וכהבטחת ותפקידה ליעודה ממש בקרוב ירושלי� שתשוב רצו� ויהי
הש�

ישראל: זמירות נעי� דוד בספר היעוד מילוי עינינו תחזינה ממש בימינו ובמהרה

צדקנו. משיח ידי על והשלימה האמיתית בגאולה ונושעה, פני� האר השיבנו צבאות אלקי� הש�

אמיתי. ושלו� ושמחה תורה לשנת ובתפלה רב בכבוד וחות� שמחתנו – בשמחתכ� המשתת�

Ô‰‡Ò¯Â‡È�˘ ÌÁ�Ó

dkeln . . ycwn.דודי לכה פיוט :

eicgi . . xirיהל ובכ"מ. א) (ה, תענית וראה ג. קכב, תהלי� :

עה"פ. להצ"צ אור

'd . . `vz.ג ב, ישעי' :

dryepe . . myd.כ פ, תהלי� :

a

התשמ"ב חה"ס ערב ב"ה,
נ.י. ברוקלי�,

תורה שמחת בהקפות המשתתפי� כבוד
ידי על תובב"א, באה"ק אשר חב"ד בכפר
צדקנו משיח
השמחי� ישראל בני אחינו כל בתוככי
שליט"א � שה� מקו� בכל התורה בשמחת

הקרובי� עמנו כל את ומאחדת מקפת בישראל, התורה ושמחת בהתורה ישראל שמחת הכפולה שהשמחה בזמ�
ונצחי, אמיתי ביחוד יחד, ג� עתה) (לעת והרחוקי�



מח

w"d`a zeipy zetwdl `"hily x"enc` w"k wxan

.(cere) c"ag xtk (a .milyexia (` :`"aaez

`

ה'תשמ"ב חה"ס ערב ב"ה,
נ.י. ברוקלי�

תורה שמחת בהקפות המשתתפי� כבוד
אמ�; תוב"ב קדשנו עיר בירושלי�
השמחי� ישראל בני עמנו כל בתוככי
שליט"א – שה� מקו� בכל התורה בשמחת

הקרובי� עמנו כל את ומאחדת מקפת בישראל, התורה ושמחת בתורה ישראל שמחת כפולה שהשמחה בזמ�
ונצחי, אמיתי ביחוד יחד, ג� עתה) (לעת והרחוקי�

לה שחוברה עיר השלימה ירושלי� הנצחי דעמנו הנצחית מלוכה עיר מל� במקדש זו לשמחה מיוחדי� ותוכ� תוק�
יחדיו,

בשלימותה, מל�, של פלטרי� הקדושה, ארצנו כל בתוככי

– הנצחית בתורתו בכתוב עול� מאלקי עול� ע� קדוש גוי לעמנו עול� בנחלת שניתנו

הקדושה. תורתנו ושלימות הע� ושלימות האר� שלימות

ודבר תורה תצא שממנה ישעי' הגאולה נביא וכהבטחת ותפקידה ליעודה ממש בקרוב ירושלי� שתשוב רצו� ויהי
הש�

ישראל: זמירות נעי� דוד בספר היעוד מילוי עינינו תחזינה ממש בימינו ובמהרה

צדקנו. משיח ידי על והשלימה האמיתית בגאולה ונושעה, פני� האר השיבנו צבאות אלקי� הש�

אמיתי. ושלו� ושמחה תורה לשנת ובתפלה רב בכבוד וחות� שמחתנו – בשמחתכ� המשתת�

Ô‰‡Ò¯Â‡È�˘ ÌÁ�Ó

dkeln . . ycwn.דודי לכה פיוט :

eicgi . . xirיהל ובכ"מ. א) (ה, תענית וראה ג. קכב, תהלי� :

עה"פ. להצ"צ אור

'd . . `vz.ג ב, ישעי' :

dryepe . . myd.כ פ, תהלי� :

a

התשמ"ב חה"ס ערב ב"ה,
נ.י. ברוקלי�,

תורה שמחת בהקפות המשתתפי� כבוד
ידי על תובב"א, באה"ק אשר חב"ד בכפר
צדקנו משיח
השמחי� ישראל בני אחינו כל בתוככי
שליט"א � שה� מקו� בכל התורה בשמחת

הקרובי� עמנו כל את ומאחדת מקפת בישראל, התורה ושמחת בהתורה ישראל שמחת הכפולה שהשמחה בזמ�
ונצחי, אמיתי ביחוד יחד, ג� עתה) (לעת והרחוקי�

ועד השנה מראשית בה אלקי� ה' עיני תמיד אשר בשלימותה, הקדושה בארצנו זו לשמחה מיוחדי� ותוכ� תוק�
שנה. אחרית

בישראל כי האר� עמי כל וראו והנגלה הנראה בטוב פלא עושה הש� והשגחת בגלוי, הקדושה שתהי' רצו� ויהי
האר�, ושלימות הע� שלימות התורה בשלימות � שמו גדול

ישראל: זמירות נעי� דוד בספר היעוד מילוי עינינו תחזינה ממש בימינו ובמהרה

צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמתית בגאולה ונושעה, פני� האר השיבנו צבאות אלקי� הש�

אמתי. ושלו� ושמחה תורה לשנת ובתפלה רב בכבוד וחות� שמחתנו � בשמחתכ� המשתת�

Ô‰‡Ò¯Â‡È�˘ ÌÁ�Ó

dpy . . cinz.סי"ד אגה"ק וראה יב. יא, עקב :

`lt dyer.סו עז, תהלי� :

eny . . l`xyia.ב עו, תהלי� :

dryepe . . myd.כ פ, תהלי� :

המשך מברק

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה תשרי, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

 הנכבד והנעלה איש אשכולות ומדעים אי"א

 וכו' וכו' מו"ה אליעזר ארי' הלוי שי'

המכונה ד"ר פינקלשטיין

שלום וברכה!

הנני מאשר בת"ח קבלת מכתבו מי"ז באלול וכן הספרים שהואיל לשלוח בעד הספרי' שלי ותקותי 

אשר גם להבא ימציא לנו הספרים שיוציאו לאור מזמן לזמן. ואתו הסליחה על איחור המענה מפני הימים 

הטרודים שהיו באמצע.

יש תמהים למאמר חז"ל "רבי מכבד עשירים".

ולדידי מובן ומבואר הוא על פי אחת הנקודות היסודיות של שיטת הבעל שם טוב, אשר

הנוגעים  כוללים  ענינים  ובפרט  פרטית,  בהשגחה  הוא  שבקטנים  קטן  ואפילו  בעולם  ענין  כל 

לרבים.

dkxad z`fe zyxt zegiyÎihewl
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הוא: לכ� ההסבר

הראשוני�, הלוחות (בבחינת צדיקי� בי� ההבדל

תשובה בעלי לבי� זה) במעמד ישראל בני של ודרגת�

הוא, אז) ישראל בני של ודרגת� השניי�, הלוחות (בבחינת

התורה. פי על התנהגותו היא הצדיק של ומעלתו שמהותו

לדרגה מגיע תשובה בעל .43מהתורהzilrpdואילו

ה� ישראל הראשוני� הלוחות שמצד מוב�, מכ�

onבבחינת milawnהרי השניי�, הלוחות מצד א� התורה,

אשר הנשמה, שורש את ומגלה מעוררת התשובה עבודת

) ישראל של לתורה44במחשבהelryמחשבת� קדמה (45

ישראל ואז –mirityna.תורה

הברכה" "וזאת הפרשה וסו� התחלת שבי� הקשר זהו

משמעויות: שתי יש תורה" ב"שמחת תורה: שמחת לבי�

בתורה שמחי� ישראל מגיעי�46(א) ה� כ� ידי ועל ,

התורה את משמחי� ישראל (ב) יותר, נעלית .47לדרגה

תורה: בשמחת בתורה שקוראי� העניני� שני ה� ואלו

את מקבלי� שישראל בא...", מסיני "הוי' קוראי� בתחילה

מכ� ולאחר בה; ושמחי� התורה מ� ומקבלי� התורה,

שישראל ישראל", כל "לעיני – יותר נעלית לדרגה מגיעי�

שמחה בה משפיעי� שה� עד התורה, מ� .48נעלי�

.Á
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כל "סו� – תורה ושמחת עצרת שמיני של התכלית

כל4המועדות" של הכוח את עמ� יקחו שישראל היא, –

השנה, כל במש� ובמצוות בתורה לעבודת� המועדי�

עני� ג� לדרכו". הל� "ויעקב של הרוחנית dfבעבודה

ישראל": כל ב"לעיני נרמז

והסתר העל� מלשו� לעול�, יוצא יהודי הוא49כאשר ,

להיבהל מול50עלול להתייצב בכוחי כיצד ולחשוב:

עלי? המוטל את ולבצע שבעול� החוש�

של במצב שאפילו מעניננו, ההוראה נלמדת כ� על –

הקדושֿברו�ֿ אמר הלוחות, כשבירת עצו� כה והסתר העל�

ידי על ג� להתעלות יהודי של שבכוחו כוח�", "יישר הוא

השבירה, לפני שהיה מכפי יותר גבוהה מעלה כדי ועד כ�,

בתורה קוראי� ישראל" כל "לעיני לאחר מיד ולכ�,

יהודי על האר�": ואת השמי� את אלקי� ברא "בראשית

שבעול�, ומההסתר מההעל� להיבהל לו שאל לדעת,

חד כולא הוא ברי� וקודשא שישראל כיו� לכ�51שהרי ,

יהודי של בכוחו שרוי, העול� יהיה שבו מצב בכל

חדש עול� אתה52"לברוא" כי פעול כל "וידע שבו עול� ,

משלה" בכל ומלכותו מל�, ישראל אלקי הוי' .53פעלתו...

ziy`xa zaye dxez zgny zegiyn)

(`"lyz ,`"iyz

•

וראה43) ובכ"מ. ותשובה. וידוי מצות דרמ"צ ג. כו, אחרי לקו"ת ראה

ש�. ובהערות 162 ע' ח"ח [המתורג�] לקו"ש

המש�44) בֿג. יט, שה"ש לקו"ת וראה ב. צג, תהלי� מדרש ד. פ"א, ב"ר

ועוד. תפה). ע' – (תרס"ז עומדי� אי� וד"ה במדב"ס גו' וידבר ד"ה תרס"ו

ועוד.45) ש�. במדב"ס גו' וידבר ד"ה ש�. לקו"ת וראה ש�. ב"ר

או"ח46) (רמ"א תורה" של לגמרה ש"שמחי�.. דשמח"ת, העני� כפשטות

ש�). טור ג� וראה סתרס"ט.

ותש"ו47) תש"ה שמח"ת עני� להבי� ד"ה .72 .68 ע' תרצ"ט סה"מ

הבאה). בהערה (הובא ע"ב ריש רנו, זח"ג ג� וראה וסו�). (בתחלה

שמע"צ48) – עניני� לשני הברכה וזאת שבפ' אלו עניני� שני לקשר ויש

התורה, ציווי מצד – היו"ט ככל הוא שמע"צ :(10 הערה לעיל (ראה ושמח"ת

תורה" "שמחת משא"כ מהתורה; ישראל מקבלי� דשמע"צ הגילוי ובמילא

אשר ישראל, של מנהג� – הוספה א�) כי התורה, ציווי מצד (לא dxezהיא

כו') והמנהגות והגזירות התקנות רפ"א: ממרי� הל' רמב"� וראה (נעשה. הוא

ישראל למעבד "ונוהגי� – בתורה ומשפיעי� מוסיפי� decgשישראל dnr..

z"ql oxhrneובארוכה .12 הערה 234 ע' לעיל וראה ש�. (זח"ג דילי'" בכתר

ואיל�). 381 ע' חי"ט לקו"ש –

(בתחלתו).49) ש"ת ג"ד על ד"ה ד. לז, שלח לקו"ת

לקו"ת50) (ראה רגלי� בלי שנה כחצי ישנו שמח"ת שאחרי ובפרט,

הוי'" "שמש בחי' כ"כ מאיר אינו החור� שבימי לזה נוס� ב), צח, פרשתנו

תש"ו). שמח"ת עני� להבי� מסד"ה ולהעיר .3 ע' ח"א [המתורג�] (לקו"ש

(51.39 הערה 246 ע' ח"ה בלקו"ש נסמ�

פצ"ח,52) (ב"ר ממרז"ל ובאוה"תלהעיר עולמות, בורא אביכ� א� ג)

קסב, ח"ב א. מז, זח"א ג� וראה ישראל. בני כל על דקאי – ב רנח, בראשית

ועוד. ע"ב. ריש

דר"ה.53) התפלה נוסח



מט אגרות קודש
של  בעולמו  טובות  רבות  לפעול  האמצעים  בידם  נתנה  העליונה  ההשגחה  אשר  אנשים  עשירים, 

הקב"ה, בודאי גם כוחות נפשם מתאימים למילוי תפקיד זה, תפקיד העולה פי כמה על תפקידו של איש 

הבינוני ועל אחת כמה וכמה של איש העני. ורבינו הקדוש שתקופתו היתה תקופת מעבר בחיי עם ישראל 

עם  שיעמוד  בכדי  הכחות  כל  את  לגייס  הי'  ועליו  ורדיפות,  גזירות  של  לחיים  ערך,  לפי  שלוים,  מחיים 

ישראל בנסיון זה ויצא שלם ומחוסן, עליו היתה המשימה להתבונן בכל אחד ואחד ולהשתדל לנצל את כל 

האפשרויות אשר בו. ולכן הביע רגש כבוד כלפי אלו שמלמעלה נתנו להם אפשריות יתרה, אשר בודאי גם 

נוצלה להגן על כל הקדוש בישראל, ככל שאר פעולות רבינו הק'.

אלא, מתאים להנהגה הכללית בעולם, אשר לכל אחד מבני ישראל נתנה בחירה חפשית, ומנסה ה' 

אלקים אותו לדעת הישנו אוהב את ה' גו' ושומר מצוותיו ושומע בקולו וגו', גם בזה הבחירה נתונה לכל 

אחד מהעשירים, וכמו שנאמר ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב את גו' לקיים בבחירתו, כסיום 

הכתוב, ובחרת בחיים, או ח"ו להיפך.

פשוט אשר אם בעשירים בזהב ובכסף הדברים אמורים, על אחת כמה

וכמה - עשירים בכח השפעה על הסביבה הקרובה והרחוקה.

ומובן גם כן, אשר כיון שיש מנהיג לבירה זה העולם ואין בו דבר לבטלה, מוכרח ניצול פעיל וחיובי 

של העושר, ואין מספיק כלל וכלל זה שלא ישתמשו בעושר בכיוון בלתי רצוי,

כי גם העדר הניצול מפריע סדר הבריאה, כיון שענינה אשר כל החלקים שבה צריכים לסייע באופן 

פעיל לתכלית הכללית והאחידה.

ובטח למותר להדגיש שכוונתי לתכלית האמתית של עמנו עם אלקי אברהם, הכלל והפרט, היא 

חיים על פי תורתנו תורת חיים, תורה תמימה בלי פשרות, שגדלות התורה בזה שגדול תלמוד שמביא לידי 

מעשה, קיום המצוות בפועל בחיי היום-יום שעליהן נאמר וחי בהם.

אתו הסליחה אשר תיכף במכתבי הראשון הנני נוגע בנקודה יסודית זו, ולכאורה אפשר תתעורר 

תמי' אצל כ' האומנם תקותי אשר תביאינה השורות הנ"ל התוצאה המקווה. אבל כמה פירושים בדבר.

הא', חיים אנו בתקופה הרת מאורעות שלפני איזה זמן היו בגדר הנמנעות, וכל המתבונן אפילו 

בהתבוננות קלה רואה על כל צעד ושעל ענינים שהם למעלה מהשכל ומה נאמנו דברי חז"ל אל תפליג לכל 

דבר.

והב', והיא נקודה שאמונתה מוחלטה ומיוסדת היא בתורת החסידות, בביאור התואר שכל אחד 

נפשו שכשמדברים אתו  ותכונת  גנים באר מים חיים", שבטבע כל אחד מישראל  נקרא "מעין  מישראל 

בעניני תורה ומצוות במדה המאקסימלית אין צורך לחדש בו דבר, כי בפנימיותו הרי גם הוא מסכים על 

זה, רק שצריך לסלק אי-שם את הדבר המונע ומעכב ואז נעשה מעין גנים באר מים חיים. כבאר זו הנובעת 

מאלי', ועל פי סגנון הזוהר אפשר להיות זה בשעתא חדא וברגעא חדא.

של  חשוב  מספר  לו  ויש  השפעה  בכח  העליונה  מההשגחה  שחונן  כיון  אשר  עקרית,  נקודה  ועוד 

מושפעים, שחלק מהם גם הם משפיעים ומנהיגים בחוגים מסויימים, הנה אם השורות הנ"ל תביאינה 

איזה שנוי בפועל, הרי זה יתפשט ויוכפל פי כמה על ידי מושפעיו.

והארכתי קצת בנקודות האמורות, במכתב כללי לראש-השנה שהעתק ממנו מוסגר פה, ותקותי 

שגם בזה ימצא ענין.

בכבוד ובברכה.
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v"ndqeנב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ראשו� יו� לעולם - הארץ קדושת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰.éBâì íéàìk òøæì øeñà̈¦§Ÿ©¦§©¦§

כי ישראל, באר� גוי של בשדה כלאי� לזרוע ליהודי אסור

ישראל באר� לגוי קני� שאי� כיוו� עומדת, בקדושתה האר�

קדושתה את קורקוס)להפקיע הר"י בש� משנה .(כס�

חינו�' ה'מנחת יד)ומקשה רמה, משנה'(מצוה ה'כס� לדעת :

י) א, הגוי(תרומות בבעלות שהשדה זמ� שכל היא, הרמב"� שיטת

כאשר ורק ישראל, אר� קדושת את ממנה להפקיע קני� לו יש –

ושוב הגוי, קני� יתבטל הגוי מיד חזרה היהודי אותה יקנה

ביד השדה שבהיות ומכיו� ולהבא. מכא� וחלה קדושתה חוזרת

לזרוע היהודי על נאסר כ� א� מדוע הקדושה, פקעה הגוי

הגוי? בשדה כלאי�

די� הרי"�: החידושי בעל מגור האדמו"ר מיישב זו תמיהה

לעני� רק נאמר האר�, קדושת את להפקיע יכול שהגוי � זה

zexitd�עליה חלה לא הגוי בשדה שגדלו אלו שפירות ,

אבל ומעשרות, מתרומות ה� פטורי� ולכ� לאrwxwdnקדושה,

השדה כאשר א� כלאי� לזרוע לו אסור ולכ� הקדושה, נפקעת

הגוי יט)בבעלות יו"ד הרי"מ .(שו"ת

שני יו� בהלכה אגרונומיה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰äMîç elôà ïäî òøæì øzîª¨¦§Ÿ©¥¤£¦£¦¨

.íéçôè äML ìò íéçôè äML àéäL ,úçà äâeøò CBúa ïéðéî¦¦§£¨©©¤¦¦¨§¨¦©¦¨§¨¦

היניקה אפשרות נשללת הזרעי� בי� ההרחקה של זה בשיעור

כלאי�. איסור בכ� אי� כ� ועל לחבירו, אחד ממי�

הוא אלא מסיני, למשה מהלכה לחז"ל נמסר לא זה שיעור

לפי בכ� להתחשב נית� כי לנו ומני� הטבע. חכמי פי על ידוע

התורה? דיני

א)הגמרא פה, תסיג(שבת "לא הפסוק מ� נלמד שהדבר מבארת

הפסוק דברי�, של בפשוט� ראשוני�"; גבלו אשר רע� גבול

אלא חבירו. לשדה שדהו בי� הגבול הזזת את לאסור בא

האר� יושבי ה� ה'ראשוני�', נוס�: לדי� רמז כא� שטמו�

מי� כל של היניקה שיעור שטח את לקבוע שידעו הקדמוני�,

לקרקע בסמיכות לזרוע לאד� אי� כי התורה ומזהירה ומי�,

הוא בכ� שכ� חבירו, משדה יינק הזרע שבו בשיעור חבירו,

ומכא�, ה'ראשוני�'. לקביעת בהתא� וזאת – קרקעו את מכחיש

התורה. לדיני בנוגע הטבע חכמי דעת על לסמו� שיש

סופר' שלח)ה'חת� סי' יו"ד בנוגע(שו"ת זה כלל על מסתמ� ,

ביו� לקברו וחובה המת, את להלי� נאסר בתורה נוס�: לדי�

נמסרו לא הפטירה רגע לקביעת הקריטריוני� בר�, הפטירה.

בתשובתו זה? די� לקיי� נית� כיצד כ�, א� בתורה. בפירוש

התורה השאירה כא� שא� יתכ� כי סופר', ה'חת� מבאר בנידו�

בדבר. בקיאי� היו שאכ� הרפואה, לחכמי זה בעני� הקביעה את

שלישי יו� בבית כלאים

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰äø÷î Béöç äéäL úéa©¦¤¨¨¤§§Ÿ¤

ãva úB÷øé òøæì øzî ¯ äæ ãöa íéòeèð íéðôâe ,äø÷î Bðéà Béöçå§¤§¥§Ÿ¤§¨¦§¦§©¤ª¨¦§Ÿ©§¨©©

.äöéçîk ïäéðéa äNòðå ,íúñå ãøé elàk äø÷z ét éøäL ;øçàä̈©¥¤£¥¦¦§¨§¦¨©§¨©§©£¨¥¥¤¦§¦¨

.øeñà ,Béeø÷ úà äåLä íà ,Cëéôì§¦¨¦¦§¨¤¥¨

כלאי�" תזרע לא "שד� בתורה יט)נאמר יט, והירושלמי(ויקרא .

ב) א, גידולי�(ערלה ממעט – "שדה" ו"שדה". "אר�" בי� מבחי�

בה� שנאמר ומעשרות מתרומות בית גידולי ופוטר תקרה תחת

האר�", אל תבואו "כי נאמר בה ערלה ואילו השדה", "היוצא

שבבית. באיל� ג� נוהגת

בה� נאמר כי בבית, כלאי� בזריעת תורה איסור אי� אמנ�,

בבית ג� שמדרבנ� משמע כא� הרמב"� מדברי אול�, "שדה".

כל ('שקירה קרויו את השווה "א� שהרי כלאי�, איסור קיי�

בתו� היו המיני� שני א� אומרת, זאת אסור". רש"י) הבית'�

אסור. הדבר הבית,

שביאר מי מט)ויש סי' כה� שנוי(משפט בבית כלאי� שדי�

בבית: תרו"מ בדי� והראב"ד הרמב"� במחלוקת

הרמב"� ה"י)לדעת פ"א מתרו"מ(מעשר פטורי� בית גידולי ,

הראב"ד ואילו מדבריה� חייבי� אבל התורה, פוטר(ש�)מ�

אפשר א� כלאי�, לעניי� חלוקי� כ� שכמו לומר ויש לגמרי.

אחרת לחלק ש�)ג� כה�, נוהגי�(משפט אינ� אכ� זרעי� כלאי :

בבית, נוהגי� הכר� כלאי אבל "שד�", בה� נאמר שכ� בבית,

"כרמ�". אלא "שד�" בה� נאמר לא כי

רביעי יו� שעטנז? בגד למדוד מותר

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïéøëBî ,úeñk éøëBî ïëå§¥§¥§§¦

.ïkøãk§©§¨

לפני לבודקה עליו כי לכ� מודע חליפה, הרוכש שמי� ירא אד�

עוד מתעוררת הבעיה שלמעשה, אלא שעטנז. מחשש השימוש

להתאימה כדי החליפה את מודד הקונה כאשר – הרכישה לפני

שעטנז? ללבישת חשש אי� המדידה בעצ� הא� למידתו;

חשש, בכ� אי� כי לכאורה, להסיק נית� שלפנינו ההלכה לפי

על כלאי� בגדי להעלות לה� שהותר בגדי� למוכרי בדומה

לקוני להראות� כדי הלבישה.כתפ� להנאת כוונת� ואי� מאחר ,�

בסמו� המופיעה מההלכה לזה סתירה שיש יח)אלא ,(הלכה

והרי המכס, את להעביר כדי כלאי� ללבוש הרמב"� אוסר שבה

להבריח כדי רק היא אלא הלבישה, בעצ� מטרה אי� ש� א�

המכס? את

כסות, במוכרי ההלכות: בי� חילוק שקיי� לומר, יש בהכרח

הכתפיי�, על בהעלאה רק אלא גמורה, בלבישה מדובר אי�

כ�, ועל הנאה, בה כשיש אלא התורה אסרה לא והעלאה

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

מדובר המכס בהעברת א� מותר. להנאה מתכווני� כשאינ�

נמצא זה לפי הנאה. בלא א� אסורה וזו גמורה, בלבישה

אסורה. מדידה א� כי לכאורה

כלאי� לבישת ומתירי� הרמב"� על החולקי� לדעת וא�

לצור� היא שהרי במדידה, להחמיר מקו� יש המכס, בהעברת

ב'מעביר כ� שאי� מה הבגד. התאמת את לבדוק כדי לבישה,

כא�. יש צדדית מטרה אלא לבישה, צור� כא� אי� המכס' את

זכות ללמד נית� – שעטנז בספק רק מדובר כאשר ולמעשה,

– שעטנז בבגד שקיי� בוודאות ידוע כאשר א� המקילי�, על

בדבר להקל קסט)אי� ב, הלוי .(שבט

חמישי יו� כשתיים שהיא אחת שדה

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÌÈÈ�Ú ˙Â�˙Ó ˙ÂÎÏ‰eøöwL ïéôzMä©ª¨¦¤¨§

éöçä ìò Léøôî ,äîwä ç÷lL äæ . . e÷lç Ck øçàå ,äãOä éöç£¦©¨¤§©©¨¦§¤¤¨©©¨¨©§¦©©¥¦
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את המחייבת היא הקצירה סיו� שעת כי קובעת, ההלכה

לכ� בהתא� כבר. שנקצר השדה שטח כל על הפאה הפרשת

ה"ה)נפסק פ"ב מכ�(לעיל ולאחר שדהו, מחצית את שקצר מי כי ,

יסיי� כאשר כי בחשבו� לקחת הלוקח על הנותר, החצי את מכר

עבור פאה להפריש עליו השדה כל קצירת dcydאת lk.

השדה את שחלקו שותפי� כי נפסק, שלפנינו בהלכה מאיד�,

אינו המחובר החלק את שלקח זה חלקה, שנקצרה לאחר

בלבד חלקו על אלא פאה להפריש הקצירה סיו� בשעת מתחייב

על א�ולא נאמר לא מדוע השאלה: נשאלת השדה. תבואת כל

השדה? שטח כל על חיוב יוצרת הקצירה סיו� שעת כי כא�

מדובר הראשו� בדי� הוא: הדיני� שני בי� dcyaהחילוק

zg`,�לפיכ אחת. בעלות תחת כולה הנמצאת שדה דהיינו ,

בהלכה מאיד�, השדה. שטח כל על החיוב חל הקצירה בסיו�

החלוקה משעת והרי שותפי�, של שדה בחלוקת מדובר שלנו

שלו החלק קצירת אי� ולפיכ� כנפרדי�, החלקי� שני נחשבי�

חבירו. של החלק עבור ולא כלפיו, אלא פאה חיוב יוצרת

נעשתה השדה של הראשו� חציה שקצירת פי על iptlוא�

dwelgd,�מקו מכל משותפת, בבעלות עדיי� היתה היא כאשר ,

מתייחסי� אנו החלוקה זהrxtnlברגע כנפרדי� החלקי� לשני

הדבר נודע החלוקה משעת אומר: הווי 'ברירה', די� זהו מזה.

חלקו זהו אחד כל לידי עתה שהגיע החלק כי למפרע והוברר

ומעול�! משנה)מאז כס� קורקוס, מהר"י (ראה

שישי יו� אביון בך יהיה לא כי

:· ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈÈ�Ú ˙Â�˙Ó ˙ÂÎÏ‰øãñ àeä äæå§¤¥¤

éøt óñBà Bà ,õøàä òøæ øöBwL øçà :úBøNòîe úBîeøz úLøôä©§¨©§©©§©©¤¥¤©¨¨¤¥§¦
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שמפרישי� "אחר עני: במעשר הרמב"� כותב זה מעי�

וששית שלישית ובשנה שני... מעשר מפרישי� שנה בכל ראשו�

עני" מעשר שני)מפרישי� מעשר הלכות .(ריש

צריכה שההפרשה מוב� "מפריש", הרמב"� מלשו� והנה,

בסדר להתבצע יכולה בפועל הנתינה א� זה, בסדר דווקא להיות

חידוש: משו� יש אלו בדברי� אחר.

והיא ההפרשה הוא שהעיקר מבארי� יש המעשרות, ביתר

– שני במעשר (ובפרט "טבל" מגדר התבואה את המוציאה

הוא העיקר צדקה, שמהותו עני, במעשר אבל נתינה), בו שאי�

הרמב"� מדברי זאת, ובכל בפועל. נפשו והחייאת לעני מסירתו

עיקרי! עניי� היא א� עצמה שההפרשה עולה

ללמוד: יש מכ�

החיוב – צדקה גבאי לא וג� עני, שאי� ומצב במקו� אפילו

לעני� ללמוד יש ומכא� עומד. בתוקפו לעני מעשר להפריש

עני, כעת בנמצא כשאי� ג� לצדקה, כס� להפריש יש – צדקה

לצדקה המעות את למסור ראשונה תשמ"ז,ובהזדמנות מנח� (תורת

(221 עמ' .ח"ד,

קודש שבת מהצדקה להתפרנס

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈÈ�Ú ˙Â�˙Ó ˙ÂÎÏ‰æeæ íéúàî Bì eéä̈¨©¦
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שלימה, לשנה מחיה שיעור הוא זוז מאתיי� של השיעור

צדקה. ליטול לו אסור זה שיעור בידו שיש מי כי חז"ל וקבעו

בהתא� זה, לכלל בהתא� לנהוג יש בזמנינו א� לכאורה זה לפי

כיו�. השנתי המחיה לשיעור

בימינו נוהג אינו זה די� למעשה, רנג)א� סי' (יו"ד וטע�(טור .

היו כ� וכמו העניי�, לפרנסת קבועה קופה היתה בזמנ� הדבר,

כדי בו שיש סכו� בידו יש כאשר לכ�, ופאה. שכחה לקט נוטלי�

יסמו� – הבאה לשנה ובאשר ממנו, יתפרנס אחת לשנה מחייתו

עניי� מתנות אי� כאשר בימינו, א� אז. שיקבל העניי� מתנות על

עדיי� אחת לשנה מחיה סכו� בידו יש כאשר א� הרי קבועות,

עד מהצדקה, ליטול לו מותר לעול� ולכ� הבאה, לשנה לו אי�

זמ�. לאור� פרנסתו המש� את שתבטיח קר� לו שתהא

כנהוג קבועה ממשכורת המתפרנס כי הדבר ברור זאת, ע�

הקבועה המשכורת שהרי צדקה, ממעות לקחת לו אי� בימינו,

כקר� קכ)כמוה ב, הלוי .(שבט

מ המתפרנסי� בימינו, לאברכי� ג� נוגע זה מלגתדיו�

חודש מידי קבוע שכר שמקבלי� א� כי אומרי�, יש ה'כולל':

ויכולה להחזיק�, התחייבות ואי� מאחר עניי�, בכלל ה� הרי �

שעה בכל להפסק כא�)התמיכה אמונה כי(דר� הסוברי� יש א� .

חודש, מדי התמיכה את כלל בדר� מקיימת וההנהלה היות

קבועה פרנסה לו שיש שכיר ככל נידוני� ה� והנהגותהרי (תשובות

רטו) .ד,
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מדובר המכס בהעברת א� מותר. להנאה מתכווני� כשאינ�

נמצא זה לפי הנאה. בלא א� אסורה וזו גמורה, בלבישה

אסורה. מדידה א� כי לכאורה

כלאי� לבישת ומתירי� הרמב"� על החולקי� לדעת וא�

לצור� היא שהרי במדידה, להחמיר מקו� יש המכס, בהעברת

ב'מעביר כ� שאי� מה הבגד. התאמת את לבדוק כדי לבישה,

כא�. יש צדדית מטרה אלא לבישה, צור� כא� אי� המכס' את

זכות ללמד נית� – שעטנז בספק רק מדובר כאשר ולמעשה,

– שעטנז בבגד שקיי� בוודאות ידוע כאשר א� המקילי�, על

בדבר להקל קסט)אי� ב, הלוי .(שבט

חמישי יו� כשתיים שהיא אחת שדה
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את המחייבת היא הקצירה סיו� שעת כי קובעת, ההלכה

לכ� בהתא� כבר. שנקצר השדה שטח כל על הפאה הפרשת

ה"ה)נפסק פ"ב מכ�(לעיל ולאחר שדהו, מחצית את שקצר מי כי ,

יסיי� כאשר כי בחשבו� לקחת הלוקח על הנותר, החצי את מכר

עבור פאה להפריש עליו השדה כל קצירת dcydאת lk.

השדה את שחלקו שותפי� כי נפסק, שלפנינו בהלכה מאיד�,

אינו המחובר החלק את שלקח זה חלקה, שנקצרה לאחר

בלבד חלקו על אלא פאה להפריש הקצירה סיו� בשעת מתחייב

על א�ולא נאמר לא מדוע השאלה: נשאלת השדה. תבואת כל

השדה? שטח כל על חיוב יוצרת הקצירה סיו� שעת כי כא�

מדובר הראשו� בדי� הוא: הדיני� שני בי� dcyaהחילוק

zg`,�לפיכ אחת. בעלות תחת כולה הנמצאת שדה דהיינו ,

בהלכה מאיד�, השדה. שטח כל על החיוב חל הקצירה בסיו�

החלוקה משעת והרי שותפי�, של שדה בחלוקת מדובר שלנו

שלו החלק קצירת אי� ולפיכ� כנפרדי�, החלקי� שני נחשבי�

חבירו. של החלק עבור ולא כלפיו, אלא פאה חיוב יוצרת

נעשתה השדה של הראשו� חציה שקצירת פי על iptlוא�

dwelgd,�מקו מכל משותפת, בבעלות עדיי� היתה היא כאשר ,

מתייחסי� אנו החלוקה זהrxtnlברגע כנפרדי� החלקי� לשני

הדבר נודע החלוקה משעת אומר: הווי 'ברירה', די� זהו מזה.

חלקו זהו אחד כל לידי עתה שהגיע החלק כי למפרע והוברר

ומעול�! משנה)מאז כס� קורקוס, מהר"י (ראה

שישי יו� אביון בך יהיה לא כי
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שמפרישי� "אחר עני: במעשר הרמב"� כותב זה מעי�

וששית שלישית ובשנה שני... מעשר מפרישי� שנה בכל ראשו�

עני" מעשר שני)מפרישי� מעשר הלכות .(ריש

צריכה שההפרשה מוב� "מפריש", הרמב"� מלשו� והנה,

בסדר להתבצע יכולה בפועל הנתינה א� זה, בסדר דווקא להיות

חידוש: משו� יש אלו בדברי� אחר.

והיא ההפרשה הוא שהעיקר מבארי� יש המעשרות, ביתר

– שני במעשר (ובפרט "טבל" מגדר התבואה את המוציאה

הוא העיקר צדקה, שמהותו עני, במעשר אבל נתינה), בו שאי�

הרמב"� מדברי זאת, ובכל בפועל. נפשו והחייאת לעני מסירתו

עיקרי! עניי� היא א� עצמה שההפרשה עולה

ללמוד: יש מכ�

החיוב – צדקה גבאי לא וג� עני, שאי� ומצב במקו� אפילו

לעני� ללמוד יש ומכא� עומד. בתוקפו לעני מעשר להפריש

עני, כעת בנמצא כשאי� ג� לצדקה, כס� להפריש יש – צדקה

לצדקה המעות את למסור ראשונה תשמ"ז,ובהזדמנות מנח� (תורת

(221 עמ' .ח"ד,

קודש שבת מהצדקה להתפרנס
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שלימה, לשנה מחיה שיעור הוא זוז מאתיי� של השיעור

צדקה. ליטול לו אסור זה שיעור בידו שיש מי כי חז"ל וקבעו

בהתא� זה, לכלל בהתא� לנהוג יש בזמנינו א� לכאורה זה לפי

כיו�. השנתי המחיה לשיעור

בימינו נוהג אינו זה די� למעשה, רנג)א� סי' (יו"ד וטע�(טור .

היו כ� וכמו העניי�, לפרנסת קבועה קופה היתה בזמנ� הדבר,

כדי בו שיש סכו� בידו יש כאשר לכ�, ופאה. שכחה לקט נוטלי�

יסמו� – הבאה לשנה ובאשר ממנו, יתפרנס אחת לשנה מחייתו

עניי� מתנות אי� כאשר בימינו, א� אז. שיקבל העניי� מתנות על

עדיי� אחת לשנה מחיה סכו� בידו יש כאשר א� הרי קבועות,

עד מהצדקה, ליטול לו מותר לעול� ולכ� הבאה, לשנה לו אי�

זמ�. לאור� פרנסתו המש� את שתבטיח קר� לו שתהא

כנהוג קבועה ממשכורת המתפרנס כי הדבר ברור זאת, ע�

הקבועה המשכורת שהרי צדקה, ממעות לקחת לו אי� בימינו,

כקר� קכ)כמוה ב, הלוי .(שבט

מ המתפרנסי� בימינו, לאברכי� ג� נוגע זה מלגתדיו�

חודש מידי קבוע שכר שמקבלי� א� כי אומרי�, יש ה'כולל':

ויכולה להחזיק�, התחייבות ואי� מאחר עניי�, בכלל ה� הרי �

שעה בכל להפסק כא�)התמיכה אמונה כי(דר� הסוברי� יש א� .

חודש, מדי התמיכה את כלל בדר� מקיימת וההנהלה היות

קבועה פרנסה לו שיש שכיר ככל נידוני� ה� והנהגותהרי (תשובות

רטו) .ד,
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ראשו� יו�

ח ּפרק וחרמים ערכים ¤¤¦¨£©¦¨£§¦הלכֹות

על‡. ולב�ק לח�� נפני� �י� �ית �אדר, ע�ר ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ�חמ�ה
וד�ר�י� עליה� �ב�דקי� הק���ת; עניני ועל צ��ר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָצרכי
את וג�בי� החרמי�, ואת ההק���ת את �פ�די� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָוח�קרי�,
ה�ל ��היה �די � �ה� הח�ב מ�ל ה�מי� ואת ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהערכי�

אלהינ�. �ית את לח�ק �קלי�, �ר�מת ע� ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָֹעתיד

�קיאי�·. ��ל�ה א�א ההק���ת, את ��די� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹאי�
מח�בי[=מומחי�] ��מ��ני� מ�לטלי� ����בי� וכ� ;ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

וכ��צא �המה �כ��עריכי� ��ל�ה. א�ת� �מי� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹערכי�,
אבל ��ל�ה. א�ת� �מי� מ�לטלי�, מ�אר ��ְְְְֲִִִִִַָָָָָָֹ
אד� ערכי לג��ת הזקק� א� א� ה�רקע�ת, את ְְְְִֵֶָָ�ְְֲִִִֶֶַַַָ���עריכי�
ואחד �ע�רה, א�א א�ת� מעריכי� אי� � ��� ה�רקע ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמ�
�מי הא�מר וכ� ��ר�ה. �ת�ב "�ה�" �הרי �ה�: ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹמה�
� רגלי �מי א� ידי, �מי א� עלי, �ל�ני �מי א� ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָעלי,
רגל� א� יד� �מי ��ה א� �וה, ה�א ��ה א�ת� ְְְִֵֶֶַַַָָָָָ���מי�

�ה�. מה� ואחד �ע�רה, �מי� �ְֲִֵֵֶֶַָָָָֹ

�הי�‚. �י� ההק��, מידי ההק���ת את ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ����די�
ה�אי� �ל �פני עליה� מכריזי� � מ�לטלי� א� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָקרקע�ת
ואמר סלעי�', �ע�ר ��י ה� 'הרי אחד: אמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלפ��ת.
�אר�עי�, אחד ואמר ��ל�י�, אחד ואמר �ע�רי�, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאחד
ממ��ני� � לב�� חמ�י� �ל �� חזר �חמ�י�, אחד ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָואמר
אר�עי�; ��ת� לזה ההק���ת א�ת� ונ�תני� ע�ר, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמ�כסיו
מ�ה. ואר�עי� מ�ה ע�ר חמ�י�, נ�טל ההק�� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָונמצא
ע�ר, מ�כסיו ממ��ני� � אר�עי� �ל �� אחרי �� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחזר
חזר הרא���. עד וכ� ה�ל�י�; ל�על ההק�� את ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹונ�תני�
�נ�ה, �ע� ההק�� על מכריזי� � ע�ר ��ת� הרא��� ��ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
�על מ�ל נפרעי� מע�ר, �פח�ת נפ�ה א� א�ת�: ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ�מ�כרי�

ה��תר את .[=ההפרש]הע�ר ֶֶֶַָָ

א�„. אבל זה; אחר זה ��חזר� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ��ה
מ���י� �אחת, ��� ��וה.[=מחלקי�]חזר� �יניה� ְָ�ְְְְִֵֵֶֶַַַָָ

ה�ני ואמר �ע�ר', ��י ה�א 'הרי הרא���: אמר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�יצד?
�� וחזר וע�רי�, �אר�ע ה�לי�י ואמר ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ�ע�רי�,
�ע�ר, לרא��� א�ת� נ�תני� � �אחד וה�ני ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָה�לי�י
��בע; �לי�י �מ�כסי ��בע �ני מ�כסי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַ�ממ��ני�
�ל��� חזר� א� וכ� וע�רי�. אר�ע ��בה ההק�� ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָונמצא
אחד �ל מ�כסי ממ��ני� � ��ל� ההק�� ונמ�ר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�אחת,

סלעי�]מ�ל��� לע�ל�.[שבע ז� �ר� על וכ� . ְְְְִֵֶֶַָָָ

חמ�;‰. מ�סיפי� �ה� מ�ני אד�, לכל ק�דמי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹה�עלי�
ע��י� על חמ� מ�סיפי� ה��די�,[התוספת]ואי� �אר �ל ְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

ה�עלי�: אמר� �יצד? �ח�ה. ה� ���תני� מה על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָא�א
��י ה�א 'הרי ואמר: אחר �בא �ע�רי�', ��נ� זה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ'הרי
חמ� מ�סיפי� �ה� מ�ני ק�דמי�, ה�עלי� � ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹ�ע�רי�'
��י ה�א 'הרי ואמר: אחד �א וע�רי�. חמ� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָונ�תני�

ו �ל��,�אחת ה�סיפ� ולא ה�עלי� �תק� א� � ע�רי�' ְְְְְְְִִִִֶַַַָָֹ
ה�עלי� ה�סיפ� וא� וע�רי�. �חמ� לה� א�ת� ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָמ�כרי�
נ�תני� א�� הרי � אחת �ר�טה אפ�� ואחת, הע�רי� ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָעל
��תנ� �פר�טה וע�רי� אחד אחת: �פר�טה וע�רי� ��ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
��תנ� ה��� חמ� מ��� �� ח�בי� �ה� וחמ� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמעצמ�,
�ע�רי� ��י ה�א 'הרי ואמר: ה�ני �א א� וכ� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�ח�ה.
רביעי �בא ו�ל�', '�ע�רי� ואמר: �לי�י �בא ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹ��ני�',
'�ע�רי� ואמר: חמי�י �בא ואר�ע', '�ע�רי� ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָואמר:
אחת �ר�טה אפ�� וחמ� הע�רי� על ה� וה�סיפ� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָוחמ�',
�פר�טה וע�רי� חמ� �פר�טה: �ל�י� ל�� א�ת� ��פי� �ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹ
�אי� לפי � �� ח�בי� �ה� חמ� �ל וחמ� מעצמ�, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ��תנ�
מה חמ� א�א זה, �ל ע��י� על חמ� מ�סיפי� ְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹה�עלי�
רצ�. א� האחר�� ��ת� מה על מ�סיפי� �ח�ה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָ��תנ�

.Â�מ� ���א אמ�רי�? �ברי� ההק��[העריכו]��ה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ
�ה�א ואמר� �ל�ה, א�ת� �מ� א� אבל ממחי�; ְְְְֲִִֶָָָָֹ�ְָֹ�ל�ה
אפ�� ע��י�, על ה�עלי� וה�סיפ� האחר��, ��ת� מה ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ�וה
אחר��, �ל ע��י� על חמ� מ�סיפי� ה� הרי � אחת ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹ�ר�טה

�פר�טה. ודינר ��ל�י� אחד ְְְְְִִִֶָָָֹונ�תני�

.Ê,�ע�רי �ח�ה ה�עלי� ונתנ� ההק��, נ��� ��א ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהרי
ה�סיפ� ולא ה�עלי� ו�תק� וע�רי�, חמ� ונת� אחר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ�בא
חמ� ל�� ח�בי� ה� �א� ק�דמי�: ה�עלי� � ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ל��
ה�א וע�רי�, �� ונת� אחר �א החמ�. מ�ני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹוע�רי�,
נ�תני� �ר�טה, אפ�� וה�סיפ� ה�עלי� רצ� וא� ְְְְְֲִִִִִֵַָָָק�ד�;
לע�ל�. ז� �ר� ועל ��ארנ�. �מ� �פר�טה ��ל�י� ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹאחת

.Á� ה�ה ��מ� מחרימי� ולא מעריכי� ולא מק�י�י� ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹאי�
וא� �דק�. את לח�ק �די �חטאינ�, מק�� �� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�אי�
�לת נ�על �המה, היתה א� � החרי� א� הערי� א� ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָהק�י�

�ס�ת הי� וא� מאליה; ��מ�ת עד א�[=בגד]�פניה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ
מ�כ�ת, �לי א� מע�ת הי� וא� ��רקב�; עד מ�יח� ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�לי�,

לא�ד�. �די ה�לח י� ה�ד�ל ל�� ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָי�ליכ�

.Ë�וילכ ��דה� ל�צו�ת, ��כנס עבד החרי� א� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַהק�י�
וא� ה�ה; זמ� �ל וערכי� �מי� ��אר ה�לח לי� ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָה�מי�

מעלי� לא ��י, עבד ממיתה]היה להצילו הבור ולא[מ� ְֲִֶֶַָָֹֹ
להרגו]מ�רידי� .[לבור ִִ

.È��ואפ לכ�ח�ה, ה�ה ��מ� ההק���ת לפ��ת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָ�מ�ר
�נ� וחכמי� ה�לח. לי� ה�ר�טה את �מ�לי� ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָ�פר�טה;
אבל ה�בר. לפרס� �די לזה, קר�ב א� ז�זי� �אר�עה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ��פ�ה
��ארנ�. �מ� ��וי� א�א לכ�ח�ה יפ�ה לא ה�ק��, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�זמ�

.‡È��א הרי סת�, מ�לטלי� ה�ה ��מ� �החרי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָמי
החרי� א� אבל מק��. �א�ת� ה�מצאי� ל�הני� ְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָֹנ�ני�
אינ� � ל�הני� �החרימ� א� סת�, י�ראל �אר� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ�דה
נ�הג. �ה��בל �זמ� א�א נ�הגת, חרמי� �דה �אי� ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָחר�:
הרי � ה�ה ��מ� ואפ�� לאר�, �ח�� קרקע ל�הני� ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהחרי�

ל�הני�. ות�ת� י�ראל, �אר� �מ�לטלי� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהיא
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.·È,מצו�ת והערכי� והחרמי� �ההק���ת �י על ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָא�
יצר� לכ� �די א��, �דברי� עצמ� להנהיג לאד� ל� ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹורא�י

�ילי יהיה "��ד[=קמצ�]ולא נביאי�: ���� מה ויק�� , ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹ
הערי� ולא הק�י� לא א� כ�, �י על א� � מה�נ�" ה' ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַֹֹאת
העידה ה��רה הרי �ל��; �כ� אי� מע�ל�, החרי� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹולא

חטא". ב� יהיה לא � לנ�ר תח�ל "וכי ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹֹואמרה:

.‚È;נכסיו �ל יחרי�, ולא אד� יק�י� לא ְְְְְִִַַָָָָָָֹֹלע�ל�
א�מר: ה�א �הרי � ה�ת�ב �עת על עבר זה, ְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהע��ה
ואי� חכמי�. ��אר� �מ� ל�, א�ר �ל לא ל�", א�ר ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶָָָֹ"מ�ל
ממ�נ�, �ל מא�ד זה �הרי � �ט�ת א�א חסיד�ת, ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָז�
אמר� �� וכ��צא �בזה עליו. מרחמי� ואי� ל�ר��ת; ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָויצטר�

מב�י מ�לל ��טה חסיד א�א[=מחריבי]חכמי�: ע�ל�. ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
ויהיה מחמ�; י�תר יפ�ר לא �מצו�ת, ממ�נ� המפ�ר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ�ל
�דברי �י� � �מ��ט" �בריו "מכל�ל נביאי� ���� ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָ�מ�
�ה� ח�ב �אד� ��ר�נ�ת אפ�� ת�רה. �דברי �י� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָע�ל�,
יד מ�ת �פי ��ביא ואמרה ה�מ��, על ��רה חסה הרי �ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

הכלכלית] �ה�[=יכולתו נתח�ב ��א לדברי� וחמר קל ;ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
��אמר: ל�. �רא�י א�א ינ�ר ��א � נדר� מחמת ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹא�א
ל�". נת� א�ר אלהי� ה' �בר�ת יד�, �מ�נת ְְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָֹ"אי�

�מני� ��י. �עזרת ��י, ספר נגמר �ס�ע�. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ�רי�
�ב�ע�ת, הלכ�ת ואר�עי�: �ל�ה זה, ספר �ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ�רקי�
�רקי�; ע�ר �ל�ה נדרי�, הלכ�ת �רקי�; ע�ר ְְְְְְִִִִֵָָָָָָָָֹ�ני�
וחרמי�, ערכי� הלכ�ת �רקי�; ע�רה נזיר�ת, ְְְְֲֲֲִִִִִִַָָָָָהלכ�ת

�רקי�. ְְִָָ�מ�נה
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הלכ�ת �לאי�, הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה �בע, ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָהלכ�תיו
הלכ�ת מע�ר�ת, הלכ�ת �ר�מ�ת, הלכ�ת ענ�י�, ְְְְְְֲִִִִִַַַמ�נ�ת
�ה�ה מ�נ�ת ��אר ���רי� הלכ�ת רבעי, ונטע �ני ָ�ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָמע�ר

וי�בל. �מ�ה הלכ�ת ְְְְִִִֵֶַָ���ב�לי�,

mi`lM zFkld¦§¦§©¦
(א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת חמ� �כלל� ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹי�
ירק א� �ב�אה לזרע ��א (ב) �לאי�; זרעי� לזרע ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ��א
לע��ת ��א (ד) �לאי�; �המה להר�יע ��א (ג) ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ��ר�;
�לאי�. לל�� ��א (ה) �אחד; �המה �כלאי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹמלאכה

א��. �פרקי� � א�� מצו�ת ְְִִִֵֵֵָ�בא�ר

א ּפרק ּכלאים ¤¤¦©§¦§¦הלכֹות

ל�קה,‡. � י�ראל �אר� �אחד זרעי� מיני �ני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָה��רע
�לאי�"; תזרע לא "�ד� ְְְֱִִִֶֶַַָָֹ��אמר:

המנ��·. א� ה��רע, מיותרי�ואחד צמחי� [מסיר ְְֵֵֶַַַַָ
הכלאי�] אחתמסביבות ח�ה �היתה �ג�� � המח�ה א� ,ְְְִֶֶַַַַָָָ

האר�, על מ�חי� אחת ועד�ה אחד ��ל א� אחת, ִֶַָָָ�ְֲֶַַַַַָָָָ��ע�רה
זה הרי � �כלי �י� �רגל� �י� �יד� �י� �עפר, א�ת� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָוח�ה
ה��רע אבל נק�ב; �עצי� א� �אר�, ה��רע ואחד ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָל�קה.

מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� נק�ב, �אינ� ְְִִֵֶַַַַָָ�עצי�

�לאי‚. ל� לזרע לג�י ל�מר �מ�ר לג�י, �לאי� לזרע ְְְִִֵַַָֹ�ְְְִִִַַָֹאס�ר
ע�קר א�א ��דה�, זרעי� �לאי לק�� לאד� ואס�ר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָזרעי�.
�לאי לזרע לי�ראל �מ�ר ל�קה. אינ� ק��, וא� ְְְְִִִֵֵַָָֹ�ְִִֵֵֶָא�ת�;

�י לכ�ח�ה,זרעי� ה�רעי� לערב ואפ�� לאר�; �ח�צה ד�, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ
ק�לה. �ברי א��, �דברי� מ�ר. � לאר� �ח�צה ְְִִֵֵַָָָָ�ְְְֶָָָָָ�לזרע�

הרא�יי�„. זרעי� א�א זרעי�, �לאי מ��� אס�ר ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָאי�
מ� �ה� וכ��צא ה�רי�, ע�בי� אבל אד�; ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָלמאכל

וכ��צא[=שורשי�]הע�רי� לרפ�אה, א�א רא�יי� �אינ� ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
זרעי�. �לאי מ��� �ה� אי� � ְְִִִֵֵֶֶָָָ�ה�

לא‰. "�ד� ��אמר: מה �כלל ה� הרי האילנ�ת, ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�לאי
�הר�יב �ג�� �איל�, איל� ה�ר�יב �יצד? �לאי�". ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָתזרע

זה[=ענ�]יח�ר הרי � �ת��ח אתר�ג א� �אתר�ג, ���ח �ל ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַ
לאר�; �ח�צה �י� �אר� �י� מק��, �כל ה��רה מ� ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָל�קה
מק��. �כל ל�קה � �ירק איל� א� �איל�, ירק ה�ר�יב ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָוכ�

.Â.�לאי� אילנ� ל� ��ר�יב ה��י לה�יח לי�ראל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָואס�ר
זרעי לערב מ�ר וכ� �אחד; איל�, וזרע זרעי� לזרע ְְֵֵַָָ�ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ��מ�ר
א�א �אילנ�ת, �לאי� ל� �אי� � �אחד �לזרע� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאילנ�ת

�לבד. ְְִַַָָהר�בה

.Ê�א � �לאי� אילנ�ת ה�ר�יב וכ� �לאי�, זרעי� ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָה��רע
לזה ואפ�� �אכילה, מ�רי� א�� הרי � ל�קה �ה�א �י ֲֲִִִֶַַָָָ�ֲִֵֵֶֶַעל
ל�ע �מ�ר �לבד. זריעת� א�א נאסר ��א �זרע�; ִַַָ�ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�עבר
�הר�ב ה�רק מ�רע ולזרע �לאי�, �הר�ב האיל� מ� ְַ�ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹ�ִִִֶָָיח�ר

ְִִַ�לאי�.

.Áה�א מה�, האחד חלקי�: ל�ל�ה נחלקי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹה�רע�ני�
וה��מי�, הח�י�, � מיני� חמ�ה והיא '�ב�אה'; ְִ�ְְְְֲִִִִִִִַַַָָָה�קרא
ה�קרא ה�א מה�, וה�ני וה����. ��על, ו��לת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוה�ע�רי�,
� ה�ב�אה מ� ח�� לאד�, ה�אכל זרע�� �ל וה� ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָ'קטנ��ת';
והארז, וה�ח�, והעד�י�, והאפ�ני�, ה��ל, ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹֹ�ג��
מה�, וה�לי�י �ה�. וכ��צא וה��יר, וה�רגי�, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ�ְַוה�מ�מי�,
רא�יי� �אינ� ה�רע�ני� �אר וה� ��ה'; 'זרע�ני ה�קרא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָה�א
זרע �ג�� � אד� מאכל ה�רע א�ת� �ל וה�רי אד�, ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָלמאכל
וכ��צא לפת, וזרע וה��ח, החציר וזרע וה��מי�, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָה�צלי�
�ל ����רע� ��ה. זרע�ני �כלל ה�א הרי ,���� וזרע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ה�;
��א זמ� �ל ��� ה�מח נקרא � ויצמח� א��, זרע�ני� ְֶַָֹ�ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָמיני

'ירק'. ונקרא '��א', ה�רע, ְְִִֶֶֶַַָָָָנ�ר

.Ë,ד�ת� מה� לזרע ��ר�� זרע�ני� ��ה מ�רע�ני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹוי�
וי� זרעי�'. 'מיני ה�קראי� ה� וא�� והחר�ל; ה���� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ�ג��
א�א מה� לזרע אד� �ני �ר� �אי� זרעי� ��ה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹמ�רע�ני
וה�רדי� וה�נ�� ה�פת �ג�� קט��ת, ער�ג�ת ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַָער�ג�ת
ה� וא�� �ה�; וכ��צא וה�ר�ר וה�ר�ס וה�ס�ר ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָ�ְְְִַַָוה�צלי�

ירק�ת'. 'מיני ְְִִִֵַָָה�קראי�

ב ּפרק ּכלאים ¤¤¦©§¦§¦הלכֹות

מע�רי�‡. אחד היה א� � אחר זרע �� ��תערב ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָזרע
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.·È,מצו�ת והערכי� והחרמי� �ההק���ת �י על ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָא�
יצר� לכ� �די א��, �דברי� עצמ� להנהיג לאד� ל� ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹורא�י

�ילי יהיה "��ד[=קמצ�]ולא נביאי�: ���� מה ויק�� , ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹ
הערי� ולא הק�י� לא א� כ�, �י על א� � מה�נ�" ה' ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַֹֹאת
העידה ה��רה הרי �ל��; �כ� אי� מע�ל�, החרי� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹולא

חטא". ב� יהיה לא � לנ�ר תח�ל "וכי ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹֹואמרה:

.‚È;נכסיו �ל יחרי�, ולא אד� יק�י� לא ְְְְְִִַַָָָָָָֹֹלע�ל�
א�מר: ה�א �הרי � ה�ת�ב �עת על עבר זה, ְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהע��ה
ואי� חכמי�. ��אר� �מ� ל�, א�ר �ל לא ל�", א�ר ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶָָָֹ"מ�ל
ממ�נ�, �ל מא�ד זה �הרי � �ט�ת א�א חסיד�ת, ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָז�
אמר� �� וכ��צא �בזה עליו. מרחמי� ואי� ל�ר��ת; ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָויצטר�

מב�י מ�לל ��טה חסיד א�א[=מחריבי]חכמי�: ע�ל�. ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
ויהיה מחמ�; י�תר יפ�ר לא �מצו�ת, ממ�נ� המפ�ר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ�ל
�דברי �י� � �מ��ט" �בריו "מכל�ל נביאי� ���� ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָ�מ�
�ה� ח�ב �אד� ��ר�נ�ת אפ�� ת�רה. �דברי �י� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָע�ל�,
יד מ�ת �פי ��ביא ואמרה ה�מ��, על ��רה חסה הרי �ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

הכלכלית] �ה�[=יכולתו נתח�ב ��א לדברי� וחמר קל ;ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
��אמר: ל�. �רא�י א�א ינ�ר ��א � נדר� מחמת ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹא�א
ל�". נת� א�ר אלהי� ה' �בר�ת יד�, �מ�נת ְְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָֹ"אי�

�מני� ��י. �עזרת ��י, ספר נגמר �ס�ע�. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ�רי�
�ב�ע�ת, הלכ�ת ואר�עי�: �ל�ה זה, ספר �ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ�רקי�
�רקי�; ע�ר �ל�ה נדרי�, הלכ�ת �רקי�; ע�ר ְְְְְְִִִִֵָָָָָָָָֹ�ני�
וחרמי�, ערכי� הלכ�ת �רקי�; ע�רה נזיר�ת, ְְְְֲֲֲִִִִִִַָָָָָהלכ�ת

�רקי�. ְְִָָ�מ�נה
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הלכ�ת �לאי�, הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה �בע, ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָהלכ�תיו
הלכ�ת מע�ר�ת, הלכ�ת �ר�מ�ת, הלכ�ת ענ�י�, ְְְְְְֲִִִִִַַַמ�נ�ת
�ה�ה מ�נ�ת ��אר ���רי� הלכ�ת רבעי, ונטע �ני ָ�ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָמע�ר

וי�בל. �מ�ה הלכ�ת ְְְְִִִֵֶַָ���ב�לי�,

mi`lM zFkld¦§¦§©¦
(א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת חמ� �כלל� ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹי�
ירק א� �ב�אה לזרע ��א (ב) �לאי�; זרעי� לזרע ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ��א
לע��ת ��א (ד) �לאי�; �המה להר�יע ��א (ג) ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ��ר�;
�לאי�. לל�� ��א (ה) �אחד; �המה �כלאי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹמלאכה

א��. �פרקי� � א�� מצו�ת ְְִִִֵֵֵָ�בא�ר

א ּפרק ּכלאים ¤¤¦©§¦§¦הלכֹות

ל�קה,‡. � י�ראל �אר� �אחד זרעי� מיני �ני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָה��רע
�לאי�"; תזרע לא "�ד� ְְְֱִִִֶֶַַָָֹ��אמר:

המנ��·. א� ה��רע, מיותרי�ואחד צמחי� [מסיר ְְֵֵֶַַַַָ
הכלאי�] אחתמסביבות ח�ה �היתה �ג�� � המח�ה א� ,ְְְִֶֶַַַַָָָ

האר�, על מ�חי� אחת ועד�ה אחד ��ל א� אחת, ִֶַָָָ�ְֲֶַַַַַָָָָ��ע�רה
זה הרי � �כלי �י� �רגל� �י� �יד� �י� �עפר, א�ת� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָוח�ה
ה��רע אבל נק�ב; �עצי� א� �אר�, ה��רע ואחד ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָל�קה.

מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� נק�ב, �אינ� ְְִִֵֶַַַַָָ�עצי�

�לאי‚. ל� לזרע לג�י ל�מר �מ�ר לג�י, �לאי� לזרע ְְְִִֵַַָֹ�ְְְִִִַַָֹאס�ר
ע�קר א�א ��דה�, זרעי� �לאי לק�� לאד� ואס�ר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָזרעי�.
�לאי לזרע לי�ראל �מ�ר ל�קה. אינ� ק��, וא� ְְְְִִִֵֵַָָֹ�ְִִֵֵֶָא�ת�;

�י לכ�ח�ה,זרעי� ה�רעי� לערב ואפ�� לאר�; �ח�צה ד�, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ
ק�לה. �ברי א��, �דברי� מ�ר. � לאר� �ח�צה ְְִִֵֵַָָָָ�ְְְֶָָָָָ�לזרע�

הרא�יי�„. זרעי� א�א זרעי�, �לאי מ��� אס�ר ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָאי�
מ� �ה� וכ��צא ה�רי�, ע�בי� אבל אד�; ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָלמאכל

וכ��צא[=שורשי�]הע�רי� לרפ�אה, א�א רא�יי� �אינ� ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
זרעי�. �לאי מ��� �ה� אי� � ְְִִִֵֵֶֶָָָ�ה�

לא‰. "�ד� ��אמר: מה �כלל ה� הרי האילנ�ת, ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�לאי
�הר�יב �ג�� �איל�, איל� ה�ר�יב �יצד? �לאי�". ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָתזרע

זה[=ענ�]יח�ר הרי � �ת��ח אתר�ג א� �אתר�ג, ���ח �ל ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַ
לאר�; �ח�צה �י� �אר� �י� מק��, �כל ה��רה מ� ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָל�קה
מק��. �כל ל�קה � �ירק איל� א� �איל�, ירק ה�ר�יב ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָוכ�

.Â.�לאי� אילנ� ל� ��ר�יב ה��י לה�יח לי�ראל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָואס�ר
זרעי לערב מ�ר וכ� �אחד; איל�, וזרע זרעי� לזרע ְְֵֵַָָ�ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ��מ�ר
א�א �אילנ�ת, �לאי� ל� �אי� � �אחד �לזרע� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאילנ�ת

�לבד. ְְִַַָָהר�בה

.Ê�א � �לאי� אילנ�ת ה�ר�יב וכ� �לאי�, זרעי� ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָה��רע
לזה ואפ�� �אכילה, מ�רי� א�� הרי � ל�קה �ה�א �י ֲֲִִִֶַַָָָ�ֲִֵֵֶֶַעל
ל�ע �מ�ר �לבד. זריעת� א�א נאסר ��א �זרע�; ִַַָ�ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�עבר
�הר�ב ה�רק מ�רע ולזרע �לאי�, �הר�ב האיל� מ� ְַ�ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹ�ִִִֶָָיח�ר

ְִִַ�לאי�.

.Áה�א מה�, האחד חלקי�: ל�ל�ה נחלקי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹה�רע�ני�
וה��מי�, הח�י�, � מיני� חמ�ה והיא '�ב�אה'; ְִ�ְְְְֲִִִִִִִַַַָָָה�קרא
ה�קרא ה�א מה�, וה�ני וה����. ��על, ו��לת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוה�ע�רי�,
� ה�ב�אה מ� ח�� לאד�, ה�אכל זרע�� �ל וה� ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָ'קטנ��ת';
והארז, וה�ח�, והעד�י�, והאפ�ני�, ה��ל, ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹֹ�ג��
מה�, וה�לי�י �ה�. וכ��צא וה��יר, וה�רגי�, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ�ְַוה�מ�מי�,
רא�יי� �אינ� ה�רע�ני� �אר וה� ��ה'; 'זרע�ני ה�קרא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָה�א
זרע �ג�� � אד� מאכל ה�רע א�ת� �ל וה�רי אד�, ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָלמאכל
וכ��צא לפת, וזרע וה��ח, החציר וזרע וה��מי�, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָה�צלי�
�ל ����רע� ��ה. זרע�ני �כלל ה�א הרי ,���� וזרע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ה�;
��א זמ� �ל ��� ה�מח נקרא � ויצמח� א��, זרע�ני� ְֶַָֹ�ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָמיני

'ירק'. ונקרא '��א', ה�רע, ְְִִֶֶֶַַָָָָנ�ר

.Ë,ד�ת� מה� לזרע ��ר�� זרע�ני� ��ה מ�רע�ני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹוי�
וי� זרעי�'. 'מיני ה�קראי� ה� וא�� והחר�ל; ה���� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ�ג��
א�א מה� לזרע אד� �ני �ר� �אי� זרעי� ��ה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹמ�רע�ני
וה�רדי� וה�נ�� ה�פת �ג�� קט��ת, ער�ג�ת ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַָער�ג�ת
ה� וא�� �ה�; וכ��צא וה�ר�ר וה�ר�ס וה�ס�ר ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָ�ְְְִַַָוה�צלי�

ירק�ת'. 'מיני ְְִִִֵַָָה�קראי�

ב ּפרק ּכלאים ¤¤¦©§¦§¦הלכֹות

מע�רי�‡. אחד היה א� � אחר זרע �� ��תערב ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָזרע
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וע�רי� ��ל� ��תערבה ח�י� �ל סאה �ג�� ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹואר�עה,
עד המערב, את לזרע אס�ר זה הרי � �ע�רי� �ל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹסאה
ל�קה. זרע, וא� ה�ע�רי�; על י�סי� א� הח�י� ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ��מעט

מע�רי�·. לאחד מצטר� ה�רע, ע� �לאי� �ה�א ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוכל
ח� �ל סאה וע�רי� �ל� �יצד? ��תערבואר�עה. י�, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

��לי� ק�י� ��ני עד�י�, ק�י� ��ני �ע�רי�, ק�י� �ני ��ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָ
ויבר �ערבת, �ל סאה ��מעט עד ה�ל, יזרע לא זה הרי �ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ
והעד�י� �ה�ע�רי� הח�י�; על י�סי� א� ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָמקצת�

הח�י�. ע� �לאי� ��� ְִִִִִַַָ�ְַוה��ל,

זה‚. �ב�אה מיני ���תערב� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ��ה
�ב�אה ��תערבה א� �זה, זה קטנ��ת מיני א� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ�זה,
��תערב ��ה זרע�ני אבל �תב�אה. קטנ��ת א� ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָָָ�קטנ��ת,
מע�רי� אחד �ע�ר� �קטנ��ת, א� �תב�אה מה� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָאחד
א� ה�י�: מא�ת� סאה �בית ���רעי� מ�ה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָואר�עה
��מעט עד יזרע, לא � קטנית א� �ב�אה �ל �סאה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹנתערב

ה�ב�אה. על י�סי� ְִַַָא�

ז�רעי�„. החר�ל והרי �תב�אה, ��תערב חר�ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ�יצד?
מע�רי� אחד מ��� נתערב א� � סאה �ית �כל קב ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמ���
ח�ב קטנית, �ל א� �ב�אה �ל �סאה ה�ב מ� ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָואר�עה
מ��� ז�רעי� ��ה מ�רע�ני זה מי� היה א� וכ� ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָלמעט;
�כל קב חצי מ��� נתערב א� � סאה �ית �כל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָסאתי�

ימעט. קטנית, �ל א� �ב�אה �ל ְְְְִִֵֶֶַָָסאה

היה‰. א� � ���� זרע �� ��תערב �ב�אה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָלפיכ�,
אינ� לאו, וא� ימעט; זה הרי סאה, �כל רבעי� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�ל�ת
זרע סאי� �ל� �� ז�רעי� סאה ��ית לפי למעט; ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹצרי�
האחרי�. ה�רעי� �כל מ�ערי� זה, �ר� ועל .����ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

.Âב��א� לערב, נת��� ���א אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ��ה
לערב נת��� א� אבל ��תערב�. מיני� ה�ני לזרע ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹנת���
אפ�� � ��תערב� מיני� ה�ני לזרע א� אחר, �זרע ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹזרע
לזרע�. אס�רה �ע�רי�, �ל �רי �ת�� אחת ח�ה ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָהיתה

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.Ê�לאי� �� ראה �כ��מח ה�יני�, מ� מי� �דה� ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָה��רע
� ��דה ואר�עה מע�רי� אחד האחר ה�י� היה א� �ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

יל�ט זה העי�,[יעקור]הרי מראית מ�ני ��מעט��, עד , ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
האחר ה�י� �היה �י� �כ�נה'; זרע '�לאי� יאמר�: ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ��א
��ה זרע�ני א� וקטנית, �תב�אה וקטנית �ב�אה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ��מח
�ח�ת ה��מח היה וא� ��ה. �בזרע�ני וקטנית ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָ�תב�אה

למעט�. צרי� אינ� ְֲִִֵַָָמ�א�,

.Áאבל לח�ד; מק�� ��� �זמ� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ��ה
ה�דה, �על �ל מ�ע�� זה �אי� מראי� �ה�ברי� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ�זמ�

למעט. א�ת� מח�בי� אי� � על� מאליה� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָא�א

.Ë��ותל איסטיס, ספיחי �� �על� �ב�אה �ג�� ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ�יצד?
��ה � ע�בי� מיני �� �על� אד� למאכל [מצב��רע� ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ו] מזיק הנוס� הזרע שהרי בכוונה, נגר� לא ְִַמפסידשבוודאי

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַָֹה�א.

.Èהיתה�� אד�? למאכל זר�עה �ה�ל�� י�דע ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�ב�ה
מק�� וכ� סביב. �ב�ל ל� וע�ה ער�ג�ת, ער�ג�ת ְְְְְֲֲִֵָָָָָזר�עה
� לעקר א�ת� מח�בי� אי� הר�ה, מיני� �� �על� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹה�רנ�ת

�מק�� צמח ��צמח ר�צה �אינ� יד�ע, ה�בר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�הרי
ח�� ה�ל 'עקר ל�: א�מרי� � מקצת� הסיר וא� ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹֹה�רנ�ת;
ה�אר. �ק��� ר�צה �ה�א �ע�� ��ה �הרי אחד', ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמ�י�

.‡È��ס �ת�� ירק�ת נ�טעי� הענפי�]אי� חיתו� [מקו� ְְְִֵַָָ
�קמה מדברית]�ל לפת[תאנה אג�ת ה��מ� .�� וכ��צא . ְְֲִֵֵֶַַָָ�ֶֶַ

הי� א� � ה�פ� �חת אפ�� האיל�, �חת �ה� וכ��צא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�צנ��
ר�צה אינ� �הרי ח���; אינ� מג�י�, העלי� ֲִֵֵֵֵֶֶ�ְְִִֶָָמקצת
� מג�י� העלי� הי� ��א א� אג�ה, אינ� וא� ִ�ְִֶֶָָָֹ�ְְְֲִֵַָָָָ�ה�ר�ת�.

�לאי�. מ��� ְִִִֵַח���

.·È�הע�רי ונ�אר� ה�רע, וקצר זר�עה, �היתה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ�דה
�ני� ��ה אחר א�א צמח מ�ציאי� �אי� �י על א� � ִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ�אר�
הע�רי�. ��עקר עד אחר, מי� �דה �א�ת� ז�רע יהיה לא �ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

.‚È�ע�רי� לזרע� ונמל� ח�י�, זר�עה �דה� ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָהיתה
הח�י� ��פסד� עד ל� ימ�י� � הח�י� ��צמח� ְְִִַ�ְְְִִִִֶֶֶַַַָֹקד�
רוה �דה� היתה א� ימי� �ל�ה �מ� �אר�, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָָֹויתליע�

האחר.[במי�] ה�י� ויזרע �מחר�ה, א�ת� יה�� �� ואחר ,ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ
��א ח�ה ��אר ��א עד ,��� את לה�� צרי� ִִֵֶֶַָָָֹֹ�ְְִֵֵֶַָואינ�
קד� א�ת� �ח�ר�י� �דר� ה�דה את ח�ר� א�א ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹנעקרה;

��רוה. �די ְְִֵֶֶַָָה�טר

.„È� �ע�רי� לזרע� נמל� �� ואחר הח�י�, ְְְְְְִִִִַַַַָָָָצמח�
וקרסמה לת�כ�, �המ�� ה�ריד וא� יזרע; �� ואחר ְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָיה��,

אחר. מי� �� לזרע מ�ר זה הרי � ה��מח ְִִֵַַָָֹ�ֲֵֵֶֶַַאת

.ÂËי�צא אד� וכל ה�לאי�; על מ��עי� �אדר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ�אחד
ע�ר �בחמ�ה ה�לאי�. מ� א�ת� �מנ�י� �ל�דה�, ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָלג�ת�

לב�ק. �מס�בי� �י�, �ית �ל�חי י�צאי� ,��ְְְְְִִִִֵֵַֹ

.ÊË�י�� �עלי והי� �מ�ליכי�, ע�קרי� הי� ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָ�רא��נה
את מפקירי� ��הי� התקינ� �ד�תיה�. לה� ��נ�י� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ�מחי�
אחר, מי� �� ��מצא� וה�א � �לאי� �� ��צא� ה�דה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�ל
.�� י�ע� לא מ��, �ח�ת אבל ואר�עה; מע�רי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאחד

.ÊÈלרא�ת ה�סח, מ�עד �ל �ח�� �י� �ית �ל�חי ְִֵֶֶַַ�ְְְְִִֵֵוח�זרי�
לצמוח]האפיל המאחרי� �הנ��[הזרעי� וכלאי� ��צא. ְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

מ�ד;[ביצבצו] עליה� י�צאי� א�א לה�, ממ�יני� אי� �ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ואר�עה. מע�רי� אחד �� י� א� ה�דה, �ל את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�מפקירי�

שני יו�

ג ּפרק ּכלאים ¤¤¦©§¦§¦הלכֹות

לצ�ר�ת‡. נפרד האחד ה�י� ��היה ��רעי�, מיני� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָי�
עד האר�, �ע�בדי� והעב�דה ה�ק�מ�ת ���י מ�ני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהר�ה,
לזה, זה ��מי� �אי� �י על וא� מיני�; ��ני ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ��ראה

�זה. זה �לאי� אינ� אחד, מי� וה� ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָה�איל

וצ�רת·. לזה זה ��מי� �ה� מיני�, �ני ��רעי� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוי�
ה�איל כ�, �י על וא� אחת; צ�רה להי�ת קר�בה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ�ניה�

זה. ע� זה אס�רי� א�� הרי מיני�, �ני ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶוה�

על�י‚. ע� והעל�י� ��י�, חזרת ע� החזרת ְֵ�ְֲֲֳִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ�יצד?
הרי�, �ס�ר ע� וה�ס�ר �דה, �ר�י ע� וה�ר�י� ְִָָ�ְִָ�ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ�דה,
ה�לעת ע� ה�צרית �דלעת מצרי, חר�ל ע� ְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַַָָוהחר�ל

ז �לאי� אינ� � ה��ני�,הרמ�צה ע� הח�י� וכ� �זה. ה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
וה��ל ה����, ע� וה��מי� ��על, ��לת ע� ְְִִִַַ�ְְְִִִֶַַָֹוה�ע�רי�

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ה�ע�עית, ע� לב� �פ�ל ה�פח, ע� וה�רקד� ה��יר, ְְְִִִַַַָָָֹ�ְִִַַַע�
ה�ר�בת�ר ע� וה�ר�ב ה�לפפ��, ע� [כרובוה���ת ְְְְְְְִִִַַַַָ

זה.מדברי] ע� זה �לאי� אינ� � ה�ע�ני� ע� וה�רדי� ,ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָ
ה���ס ע� ה�נ�� ללפת]אבל ה�פס�,[דומה ע� והחר�ל , ְְְְֲִִַַַַַַַָָָ

� הרמ�צה �לעת ע� א� מצרית �לעת ע� יונית ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָ�דלעת
�זה. זה �לאי� א�� הרי לזה, זה ���מי� �י על ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָא�

א�„. �עלי� לזה זה ���מי� מיני� �ני � �איל� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָוכ�
�יצד? �לאי�. א�� הרי מיני�, �ני וה� ה�איל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַ�פר�ת,
ע� וה�יזפי� ה�קדי�, ע� וה�רסקי� החזר�ר, ע� ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָה���ח
זה �לאי� ה� הרי לזה, זה ���מי� �י על א� � ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהרימי�
ע� וה�רי�י� ה�ר�סטמלי�, ע� הא�סי� אבל ְְְִִִִַ�ְְֲִִֶַַָָָָ�זה;

�זה. זה �לאי� אינ� � ְְִִִֵֶֶַָָ�עזר�רי�

�ה�‰. �י על א� � אחר�ת ואילנ�ת זרעי� �� י� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָוכ�
�ל לעלי� ��מי� זה �ל ועלי� ה�איל �טבע�, מיני� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָ�ני
עד �ד�ל �מי�� זה �ל לפרי ��מה זה �ל �רי א� ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָזה,
זה לכלאי� לה� ח��� לא � אחד מ�י� �וני� ��ני ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ��רא�
העי�. מראית אחר א�א �כלאי� ה�לכי� �אי� זה; ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָע�

.Âמ�ני �זה, זה �לאי� אינ� � ה�נ�� ע� ה�פת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�יצד?
אינ� � ה���ס ע� וה�פת זה; �ל לפרי ��מה זה �ל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ��רי
ע� צנ�� אבל לעלי�. ��מי� �העלי� מ�ני �זה, זה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ�לאי�
��מה וה�רי לזה, זה ��מי� �העלי� �י על א� � ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָה���ס
מ�ע� רח�ק זה �רי וטע� ה�איל �לאי�, א�� הרי � ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָל�רי

�א��. ���צא �ל וכ� �י�תר. זה ְְְִֵֵֵֵֶַָֹ�רי

.Ê�ע זה �לאי� �ה� זרעי� מיני �ני �י� מרחיקי� ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוכ�ה
נראי� א� אבל מ�ה; זה מב�לי� נראי� ��הי� �די ְְֲִִִִִֶֶָָ�ְְְִִִֵֶֶזה?

אס�ר. זה הרי �ער��בית, ְְְְְֲִִֵֶֶַָ��זרע�

.Áה�דה �דל לפי ה�ל � ה�את �הרחקה י� ר�י� ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹו�ע�רי�
ה��נק�ת ו���ח העלי�, רחב �לפי .[השורשי�]ה�זרעת, ְְְְִִִִֶַַַַַַָֹ

.Ëלזרע �ב�� �ב�אה, מי� זר�עה �היתה �דה� ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ�יצד?
�ית �יניה� מרחיק � אחרת ��דה אחר �ב�אה מי� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�צ��
וחצי א��ת ע�ר על א�ה וחצי א��ת �ע�ר וה�א ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹרבע,
היה לא וא� ה�ד. מ� �י� האמצע מ� �י� מר�ע, ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ�ְַָא�ה
קר�בי� ��הי� עד ל�קה, ואינ� אס�ר; ה�ה, ��ע�ר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ�יניה�

טפחי�. ��ה ְְִִָָ�ת��

.Èירק �דה �צ�� לזרע �ב�� ירק, זר�עה �דה� ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָָֹהיתה
טפחי� ��ה ה�ד�ת ��י �י� מרחיק � �לעת אפ�� ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָאחר,
ה�ד. מ� �י� האמצע מ� �י� מר�ע, טפחי� ��ה ְִִֵֵֶַַַָָ�ְְִִַָָעל
קר�בי� ��הי� עד ל�קה, ואינ� אס�ר; זה, מ�ע�ר ְְְִִִִֵֶֶֶַָָ�פח�ת

טפח. ְֶַ�ת��

.‡Èוה�נ�ה �ב�אה, זר�עה ה�ד�ת מ��י אחת ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָהיתה
רבע. �ית �יניה� מרחיק � �לעת א� ירק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ��צ��

.·È�ע�רי�� להרחקה ��רי� אמ�רי�, �ברי� ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָ��ה
ז �דה� היתה א� אבל �ד�ת. ��י �י� ירק,הא��? ר�עה ְְְֲִֵֵֵֵָָָָָָָָָ

לע��ת ��� � אחר מ�י� ירק �ל ��רה �צ�� לזרע ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹורצה
�ל� ה��רה �בי� ה�דה ��ה[חפירה]�י� אר�� אחד, ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

�עמק�. ורח�� �לבד ְְְְְְִִַָָָטפחי�

.‚Èרה�� �ת�כ� לזרע ורצה �ב�אה, זר�עה �דה� ְְְְְְִֵַָָָָָָָָָֹהיתה

��� �העלי� �ל�עי�, �ל ��רה אפ�� � ירק �ל ְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָאחת
וא� טפחי�; ��ה �יניה� מרחיק � �מס��כי� ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָ�ֲאר�י�
� �� ונס��כ� ל�ב�אה ונכנס� �לעת �ל העלי� ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָנמ�כ�
העלי�. יתערב� ��א עד ה�לעת, ��פני ה�ב�אה מ� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹיעקר
מ�י� ו��רה זה, מ�י� ��רה זרע �א� ל�מר, צרי� ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָואי�
��ת�אר. �מ� אחד, �ל� �יניה� להי�ת ���� � ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחר

.„Èוהיה לה�, הרא�יה הרחקה ה�יני� �ני �י� ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהרחיק
על �ב�אה ��טת �י� � זה מי� ��י על נ�טה זה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמי�
א� ה�ב�אה, על ירק א� ירק, ��י על ירק א� ְְֵַַַַַָָָָָָָָה�ב�אה,
ח�� ��ע�ר; הרחיק �הרי מ�ר, ה�ל � ה�רק על ְֲִִִֵֶַָ�ְַַַָָָֹ�ב�אה
� נטת א� לפיכ�, הר�ה; נמ�כת �היא יונית, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמ�לעת

��ארנ�. �מ� מ�פניה ְְְֲִֵֶֶַַָָֹיעקר

.ÂËר�� ה�יני� �ני �י� שוממה]היה ניר[שדה א� [שדה, ְִִִֵֵַָָ
��החרושה] א� אבני�], מערימת �דר[גדר א� �ר�, א� , ֵֶֶַָָ

ע�רה עמק �ה�א חרי� א� טפחי�, ע�רה �ב�� ְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָֹ�ה�א
א� האר�, על מס� �ה�א איל� א� אר�עה, ורחב ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָטפחי�
מ�ר זה הרי � אר�עה ורחב ע�רה �ב�� �ה�א ָ�ְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָסלע
ה�ני; ל�ד האחד וה�י� מא��, אחד לצד ה�י� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלסמ�
נראי� ה� הרי �יניה�, מב�יל א�� מ�ל ואחד ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָה�איל

מ�ה. זה ְִִֶֶָ�מב�לי�

.ÊËבר� א� הרחקה ��רי� אמ�רי�, �ברי� ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָ��ה
�דה� היתה א� אבל �דה�. �ת�� ���רע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָה�ב�יל?
��אמר: �ע�רי�, �צ�� לזרע לחבר� מ�ר � ח�י� ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹ�ְִִָזר�עה
�דה� ��זרע א�א הא��ר אי� �לאי�"; תזרע לא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ"�ד�
ע�ד, ולא �לאי�". תזרע לא "האר� נאמר ולא ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹ�לאי�,
�מ�� לח�י�, סמ�� �ע�רי� �דה� �ת�� זרע אפ�� ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָא�א
זר�עה �היא חבר� ל�דה ��מכ� עד ה�ע�רי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָזרע
��ת�� ה�ע�רי� ��רא� מ�ני מ�ר; זה הרי � ְְְְִִִֵֶֶַָ�ְֲִֵֶ�ע�רי�

חבר�. �דה ס�� �ה� ְֲֵֵֵֵֶָ�דה�,

.ÊÈזר�עה �צ�� חבר� ��דה ח�י�, זר�עה �דה� ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָהיתה
ח�י� �צד ���� �ל אחד �ל� לזרע ל� מ�ר � ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ�ִִח�י�
הע� �ר� �אי� י�דע �הר�אה חבר�; ל�דה סמ�� ,���ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
לב�ק א�א זה נת��� ולא ,���� �ל אחד �ל� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלזרע
�ז�רע ונמצא לא, א� ���� לזרע היא רא�יה א� ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹֹ�דה�
��ר�ת ��י �י� אחר מי� לזרע אס�ר לפיכ�, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹלה�חתה.

.��� �ת�� ��רחיק עד אחד, מ�י� �ה� ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָא��

.ÁÈמיני �ני זר�עי� ��צ�� חבר� ��דה �דה� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָהיתה
אחד; �ל� אפ�� וחריע, חר�ל �יניה� יזרע לא � ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ�ב�אה
��י הי� א� אבל אחד. �ל� מא�� ז�רעי� �הע� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָמ�ני
חר�ל �יניה� לזרע מ�ר ירק�ת, מיני �ני זר�עי� ְְִֵֵֶַַָָֹ�ְְְִִֵֵַָָה�ד�ת
ח�� מי�, לכל חריע א� חר�ל לה�י� ���ר � חריע ְְְֲִִִַַַָָָ�ֲִֶַא�
זוית היתה א� וכ� א�ת�. מ�יקי� �אינ� מ�ני ה�ב�אה, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמ�
הרי � �דה� �ת�� האחר זרע �ל �צלע נ�געת זה זרע ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ�ל

מ זה מב�לי� נראי� �ה� מ�ני מ�ר, צרי�זה ואי� �ה. ֶ�ְְִִִֵֵֶָ�ְְִִִֵֶֶָָ
זרע �ל �זוית נ�געת זה זרע �ל זוית היתה א� ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָל�מר,
�דה, �ס�� ��גע �דה �ס�� נראי� �ה� מ�ני � ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאחר
��ארנ�. �מ� הב�לה, ולא הרחקה �לא מ�ר ְְְְְְֵֶַַַָָָָָֹֹ�ֶ�ה�א
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ה�ע�עית, ע� לב� �פ�ל ה�פח, ע� וה�רקד� ה��יר, ְְְִִִַַַָָָֹ�ְִִַַַע�
ה�ר�בת�ר ע� וה�ר�ב ה�לפפ��, ע� [כרובוה���ת ְְְְְְְִִִַַַַָ

זה.מדברי] ע� זה �לאי� אינ� � ה�ע�ני� ע� וה�רדי� ,ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָ
ה���ס ע� ה�נ�� ללפת]אבל ה�פס�,[דומה ע� והחר�ל , ְְְְֲִִַַַַַַַָָָ

� הרמ�צה �לעת ע� א� מצרית �לעת ע� יונית ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָ�דלעת
�זה. זה �לאי� א�� הרי לזה, זה ���מי� �י על ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָא�

א�„. �עלי� לזה זה ���מי� מיני� �ני � �איל� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָוכ�
�יצד? �לאי�. א�� הרי מיני�, �ני וה� ה�איל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַ�פר�ת,
ע� וה�יזפי� ה�קדי�, ע� וה�רסקי� החזר�ר, ע� ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַָה���ח
זה �לאי� ה� הרי לזה, זה ���מי� �י על א� � ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהרימי�
ע� וה�רי�י� ה�ר�סטמלי�, ע� הא�סי� אבל ְְְִִִִַ�ְְֲִִֶַַָָָָ�זה;

�זה. זה �לאי� אינ� � ְְִִִֵֶֶַָָ�עזר�רי�

�ה�‰. �י על א� � אחר�ת ואילנ�ת זרעי� �� י� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָוכ�
�ל לעלי� ��מי� זה �ל ועלי� ה�איל �טבע�, מיני� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָ�ני
עד �ד�ל �מי�� זה �ל לפרי ��מה זה �ל �רי א� ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָזה,
זה לכלאי� לה� ח��� לא � אחד מ�י� �וני� ��ני ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ��רא�
העי�. מראית אחר א�א �כלאי� ה�לכי� �אי� זה; ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָע�

.Âמ�ני �זה, זה �לאי� אינ� � ה�נ�� ע� ה�פת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�יצד?
אינ� � ה���ס ע� וה�פת זה; �ל לפרי ��מה זה �ל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ��רי
ע� צנ�� אבל לעלי�. ��מי� �העלי� מ�ני �זה, זה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ�לאי�
��מה וה�רי לזה, זה ��מי� �העלי� �י על א� � ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָה���ס
מ�ע� רח�ק זה �רי וטע� ה�איל �לאי�, א�� הרי � ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָל�רי

�א��. ���צא �ל וכ� �י�תר. זה ְְְִֵֵֵֵֶַָֹ�רי

.Ê�ע זה �לאי� �ה� זרעי� מיני �ני �י� מרחיקי� ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוכ�ה
נראי� א� אבל מ�ה; זה מב�לי� נראי� ��הי� �די ְְֲִִִִִֶֶָָ�ְְְִִִֵֶֶזה?

אס�ר. זה הרי �ער��בית, ְְְְְֲִִֵֶֶַָ��זרע�

.Áה�דה �דל לפי ה�ל � ה�את �הרחקה י� ר�י� ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹו�ע�רי�
ה��נק�ת ו���ח העלי�, רחב �לפי .[השורשי�]ה�זרעת, ְְְְִִִִֶַַַַַַָֹ

.Ëלזרע �ב�� �ב�אה, מי� זר�עה �היתה �דה� ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ�יצד?
�ית �יניה� מרחיק � אחרת ��דה אחר �ב�אה מי� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�צ��
וחצי א��ת ע�ר על א�ה וחצי א��ת �ע�ר וה�א ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹרבע,
היה לא וא� ה�ד. מ� �י� האמצע מ� �י� מר�ע, ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ�ְַָא�ה
קר�בי� ��הי� עד ל�קה, ואינ� אס�ר; ה�ה, ��ע�ר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ�יניה�

טפחי�. ��ה ְְִִָָ�ת��

.Èירק �דה �צ�� לזרע �ב�� ירק, זר�עה �דה� ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָָֹהיתה
טפחי� ��ה ה�ד�ת ��י �י� מרחיק � �לעת אפ�� ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָאחר,
ה�ד. מ� �י� האמצע מ� �י� מר�ע, טפחי� ��ה ְִִֵֵֶַַַָָ�ְְִִַָָעל
קר�בי� ��הי� עד ל�קה, ואינ� אס�ר; זה, מ�ע�ר ְְְִִִִֵֶֶֶַָָ�פח�ת

טפח. ְֶַ�ת��

.‡Èוה�נ�ה �ב�אה, זר�עה ה�ד�ת מ��י אחת ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָהיתה
רבע. �ית �יניה� מרחיק � �לעת א� ירק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ��צ��

.·È�ע�רי�� להרחקה ��רי� אמ�רי�, �ברי� ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָ��ה
ז �דה� היתה א� אבל �ד�ת. ��י �י� ירק,הא��? ר�עה ְְְֲִֵֵֵֵָָָָָָָָָ

לע��ת ��� � אחר מ�י� ירק �ל ��רה �צ�� לזרע ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹורצה
�ל� ה��רה �בי� ה�דה ��ה[חפירה]�י� אר�� אחד, ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

�עמק�. ורח�� �לבד ְְְְְְִִַָָָטפחי�

.‚Èרה�� �ת�כ� לזרע ורצה �ב�אה, זר�עה �דה� ְְְְְְִֵַָָָָָָָָָֹהיתה

��� �העלי� �ל�עי�, �ל ��רה אפ�� � ירק �ל ְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָאחת
וא� טפחי�; ��ה �יניה� מרחיק � �מס��כי� ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָ�ֲאר�י�
� �� ונס��כ� ל�ב�אה ונכנס� �לעת �ל העלי� ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָנמ�כ�
העלי�. יתערב� ��א עד ה�לעת, ��פני ה�ב�אה מ� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹיעקר
מ�י� ו��רה זה, מ�י� ��רה זרע �א� ל�מר, צרי� ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָואי�
��ת�אר. �מ� אחד, �ל� �יניה� להי�ת ���� � ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחר

.„Èוהיה לה�, הרא�יה הרחקה ה�יני� �ני �י� ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהרחיק
על �ב�אה ��טת �י� � זה מי� ��י על נ�טה זה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמי�
א� ה�ב�אה, על ירק א� ירק, ��י על ירק א� ְְֵַַַַַָָָָָָָָה�ב�אה,
ח�� ��ע�ר; הרחיק �הרי מ�ר, ה�ל � ה�רק על ְֲִִִֵֶַָ�ְַַַָָָֹ�ב�אה
� נטת א� לפיכ�, הר�ה; נמ�כת �היא יונית, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמ�לעת

��ארנ�. �מ� מ�פניה ְְְֲִֵֶֶַַָָֹיעקר

.ÂËר�� ה�יני� �ני �י� שוממה]היה ניר[שדה א� [שדה, ְִִִֵֵַָָ
��החרושה] א� אבני�], מערימת �דר[גדר א� �ר�, א� , ֵֶֶַָָ

ע�רה עמק �ה�א חרי� א� טפחי�, ע�רה �ב�� ְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָֹ�ה�א
א� האר�, על מס� �ה�א איל� א� אר�עה, ורחב ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָטפחי�
מ�ר זה הרי � אר�עה ורחב ע�רה �ב�� �ה�א ָ�ְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָסלע
ה�ני; ל�ד האחד וה�י� מא��, אחד לצד ה�י� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלסמ�
נראי� ה� הרי �יניה�, מב�יל א�� מ�ל ואחד ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָה�איל

מ�ה. זה ְִִֶֶָ�מב�לי�

.ÊËבר� א� הרחקה ��רי� אמ�רי�, �ברי� ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָ��ה
�דה� היתה א� אבל �דה�. �ת�� ���רע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָה�ב�יל?
��אמר: �ע�רי�, �צ�� לזרע לחבר� מ�ר � ח�י� ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹ�ְִִָזר�עה
�דה� ��זרע א�א הא��ר אי� �לאי�"; תזרע לא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ"�ד�
ע�ד, ולא �לאי�". תזרע לא "האר� נאמר ולא ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹ�לאי�,
�מ�� לח�י�, סמ�� �ע�רי� �דה� �ת�� זרע אפ�� ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָא�א
זר�עה �היא חבר� ל�דה ��מכ� עד ה�ע�רי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָזרע
��ת�� ה�ע�רי� ��רא� מ�ני מ�ר; זה הרי � ְְְְִִִֵֶֶַָ�ְֲִֵֶ�ע�רי�

חבר�. �דה ס�� �ה� ְֲֵֵֵֵֶָ�דה�,

.ÊÈזר�עה �צ�� חבר� ��דה ח�י�, זר�עה �דה� ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָהיתה
ח�י� �צד ���� �ל אחד �ל� לזרע ל� מ�ר � ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ�ִִח�י�
הע� �ר� �אי� י�דע �הר�אה חבר�; ל�דה סמ�� ,���ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
לב�ק א�א זה נת��� ולא ,���� �ל אחד �ל� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלזרע
�ז�רע ונמצא לא, א� ���� לזרע היא רא�יה א� ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹֹ�דה�
��ר�ת ��י �י� אחר מי� לזרע אס�ר לפיכ�, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹלה�חתה.

.��� �ת�� ��רחיק עד אחד, מ�י� �ה� ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָא��

.ÁÈמיני �ני זר�עי� ��צ�� חבר� ��דה �דה� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָהיתה
אחד; �ל� אפ�� וחריע, חר�ל �יניה� יזרע לא � ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ�ב�אה
��י הי� א� אבל אחד. �ל� מא�� ז�רעי� �הע� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָמ�ני
חר�ל �יניה� לזרע מ�ר ירק�ת, מיני �ני זר�עי� ְְִֵֵֶַַָָֹ�ְְְִִֵֵַָָה�ד�ת
ח�� מי�, לכל חריע א� חר�ל לה�י� ���ר � חריע ְְְֲִִִַַַָָָ�ֲִֶַא�
זוית היתה א� וכ� א�ת�. מ�יקי� �אינ� מ�ני ה�ב�אה, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמ�
הרי � �דה� �ת�� האחר זרע �ל �צלע נ�געת זה זרע ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ�ל

מ זה מב�לי� נראי� �ה� מ�ני מ�ר, צרי�זה ואי� �ה. ֶ�ְְִִִֵֵֶָ�ְְִִִֵֶֶָָ
זרע �ל �זוית נ�געת זה זרע �ל זוית היתה א� ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָל�מר,
�דה, �ס�� ��גע �דה �ס�� נראי� �ה� מ�ני � ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהאחר
��ארנ�. �מ� הב�לה, ולא הרחקה �לא מ�ר ְְְְְְֵֶַַַָָָָָֹֹ�ֶ�ה�א
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���י‡. ק��אי�, �ל ז� �צד ז� ��ר�ת ��י לזרע ְְְְִִִֵֵֶַַָֹ�מ�ר
ותל� ה�צרי, ��ל �ל ��ר�ת ���י �ל�עי�, �ל �צ�� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָ��ר�ת

�ל[חפירה] אחת ��רה יזרע לא אבל ומי�. מי� �ל ְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ�י�
��ל �ל אחת ו��רה �ל�עי�, �ל אחת ו��רה ְְְִִִֶֶַַַַָָק��אי�,
מ�ני ומי�; מי� �ל �י� מב�יל �ה�ל� �י על א� � ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָה�צרי
זרע� וא� �מס��כי�, ונמ�כי� אר�י� ��ה� עלי� א�� ְְְְְְִִִִִִַָָָ�ֲִִִֵֶֶֶָָ��יני�
�ער��ביה. �נזרעי� וירא� ה�ל יתערב ��רה, �צד ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹ��רה

לזרע·. �ב�� ירק�ת, מ�יני מי� זר�עה �דה� ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹהיתה
מק�� ה�רק מ� ע�קר � �ל�עי� �ל ��ר�ת ��ר�ת ְְִִֵֶַָָָָ�ת�כ�
ה�רק �בי� �ינ� �מב�יל �ל�עי�, �ל ��רה �� ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ���רע
וע��ה א�ה, ע�רה ��י� רחב ה�רק מ� �מ�יח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�תל�,
�תל�; ה�רק �בי� �ינ� �מב�יל �ל�עי�, �ל �נ�ה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ��רה
�ל ��ר�ת ��י �ל �י� ��מצא ��רצה, מק�� עד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָוכ�
מ�ני � אס�ר מ��, �ח�ת אבל א�ה. ע�רה ��י� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָ�ל�עי�
ה�ל ונראה ��יניה�, ��רק �מ�א� מ�א� מס��כי� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�העלי�

�ער��ביה. נזרע ְְְְְִִִַָ�א��

יחידית,‚. �לעת אפ�� זר�עה, �לעת �ל ��רה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָהיתה
נמ�כ� �הרי רבע; �ית מרחיק � �ב�אה �צ�� לזרע ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ�בא
�ית �ת�� ��היה �בר וכל �ד�ל. מק�� והחזיקה ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָעליה,
�ג�� ה��ה, מ� ע�לה � ה�יני� �ני �י� ��רחיקי� ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהרבע

�ה�. וכ��צא וה�לע ְְֵֶֶֶֶַַַַָה�בר

א�ת„. א� �[=תעלת]ה�ל� טפח עמ�י� �ה� ה�י� ֲִֵֶֶֶַַַַַ�ִֶַ
ה�ל� �פת על אחד זרע�ני�, מיני �ל�ה לת�כ� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹז�רעי�

�אמצע. ואחד מ�א� ואחד ְְְִִֶֶֶַָָָָָמ�א�

ק��ת‰. ואפ�� אחת, ��ה �ת�� מיני� �ני לנטע ֲִִַַַָ�ְְְִִִֵַָֹ��מ�ר
לכא� ה��ה �פת מעל נ�טה זה מי� ��היה וה�א, ְָָ�ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַ�דלעת;
וכ� מ�ה. זה נב�לי� וירא� ה�ני, ל�ד נ�טה האחר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוה�י�
לאר�ע והפכ� ה��ה, �ת�� מיני� אר�עה נטע ְְֲַַַָָָ�ְְִִִַַַָָָא�

מ�ר. זה הרי � ָ�ֲֵֶֶָר�ח�תיה

.Âמ�ר �דה� לזרע �[=שורה]הר�צה מי� מ�ל מ�ר ְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ
א��ת, ��י על א��ת ��י �מ�ר מ�ר �ל �י� ְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָמרחיק
�ל א�א ה��ר �ס�� �יניה� י�אר ��א עד וה�ל� ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�מצר

�ער��ביה. נזרע� ��א נראי� ה� �הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָֹ�ה�א;

.Êקרחת �דה� לע��ת שדה]רצה מ�ל[=חלקת קרחת ֲִֵַַַַַָָָָָָ
קרח�ת, ��ע על יתר סאה �ית �ל �ת�� יע�ה לא � ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹמי�
קרחת �ל �י� רח�ק ונמצא רבע; �ית מה� קרחת ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ�ל
סאה, �ית ��ל � רביע �ח�ת א��ת לע�ר קר�ב ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָוקרחת,

חמ�י�. על ֲֲִִִִַחמ�י�

.Áוה�רחת אר�, �ה��ר ל�רחת? ה��ר �י� ְֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹ�מה
ַַ�ְמר�עת.

.Ëא �ני �ר� �אי� ירק�ת מעטמיני א�א מה� לזרע ד� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
מיני� חמ�ה אפ�� מה� לזרע מ�ר � ��ארנ� �מ� ְֲֲִִִִִֵֶַָָֹ�ְְְֵֶַַמעט,
טפחי�; ��ה על טפחי� ��ה �היא אחת, ער�גה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ�ת��
ואחד ער�גה, ר�ח�ת �אר�ע מיני� אר�עה ��זרע ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָוה�א,
�די �מחצה, טפח �מ� ומי� מי� �ל �י� וירחיק ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�אמצע,
יזרע, לא � מיני� חמ�ה על י�תר אבל מ�ה. זה יינק� ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ��א

�ער�גה הר�ה ��יני� לפי �יניה�; ��רחיק �י על ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָוא�
�ער��ביה. �נט�עי� ה� הרי ְְְְֲִִִֵֵָָ�ז�,

.È�� ואי� �חרבה �היא �ער�גה אמ�רי�? �ברי� ְְֵָָ�ְְֲֲִִִֶֶַַָָ��ה
�� לזרע אס�ר ער�ג�ת, �י� ער�גה אבל ל�. ח�צה ְֲֲֲִֵֶַַָָָָָָֹזרע

ר�ח �כל יזרע �א� מיני�; �בכל[צד]חמ�ה ז�, מער�גה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָ
ה�ה וא� �מערב. ה�ל יראה � ��ביב�תיה מער�ג�ת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹר�ח
מ�א�, ��צ�� ��ער�גה ועלי� לכא�, ז� ��ער�גה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָעלי�
�ל �י� �ל� ע�ה א� וכ� מ�ר; � מב�לי� ��רא� ְִֵֵֶֶָָָָ�ְִָ�ֵֶַָעד

מ�ר. לער�גה, ָ�ֲֲַָָער�גה

.‡È,נט�ה �בלא �ל� �לא לער�גה ח�� לזרע ְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹֹֹואס�ר
� �זרה זרע; �ה� �אי� ער�גה �ל ה�רנ�ת �נגד ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָואפ��
ויזרע ער�גה, זו��ת �אר�ע ה�יני� אר�עת יזרע ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַָָָ��א
מערב. ה�ל ונמצא ה�ו��ת, �נגד ל� ח�צה אחרי� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹמיני�

.·Èטפח �ב�ל ל� והיה ��ה, על ��ה הער�גה ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָהיתה
על �ל�ה מי�, ע�ר �מ�נה ואפ�� �� לזרע מ�ר � ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹֹ�ִָסביב
ומי� מי� �ל �י� וירחיק �אמצע; ו��ה �גב�ל, �ב�ל ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ�ל
��א ה�ב�ל, �ת�� ה�פת רא� יזרע ולא �מחצה. ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹטפח

יזרע. לא זה, על יתר ְְְִֵֵֶַַַָֹימ�אה�.

.‚È�ה� מ�ני זה, �עני� זרעי� מיני �ער�גה לזרע ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואס�ר
אד� �ני �ר� ואי� ה�איל � ירק�ת מיני אבל �לאי�; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָנראי�
��ארנ�. �מ� מ�ר, זה הרי מעט, מעט א�א מה� ְְֵֶַָ�ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹלזרע

.„È�מ� הר�ה מיני� �� וזרע� טפח, �ב�� �היה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ�ב�ל
�היה ��ר, � �� ��זרע מאחר מ�פח ונתמעט ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ��ארנ�,

מ�ח�ת�. ְִִֵָָ��ר

.ÂËירחיק ולא ר�י�, ירק מיני ��ת� �ל למ�את ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהר�צה
אפ�� מר�ע�ת, ער�ג�ת ער�ג�ת ��� ה��ה ע��ה � ֲִָ�ְֲֲָ�ִֵֵֶֶַָ�יניה�
אר�עה ע��לי�, חמ�ה ער�גה �כל וע��ה ��ה, על ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָ��ה
ע��ל, �כל מי� וז�רע �אמצע; ואחד ר�ח�תיה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�אר�ע
נמצא� � ער�גה קרנ�ת �אר�ע אחרי� מיני� אר�עה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָוז�רע
ואינ� מ�ה; זה מב�לי� נראי� וה� ער�גה, �כל מיני� ְְִִֵֶֶָ�ְְְְֲִִִִִֵָָָ��עה
חרב, מ�יח� �ה�א � �לבד הע��לי� ��י� מה א�א ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמפסיד
מ�ה. זה �מב�לי� ה�רנ�ת, מ� מב�לי� הע��לי� ��רא� ְִִֶֶָ�ְְִִַָָ�ְִִֵֵֶָָ�די
�תי, זר�עי� הע��לי� הי� א� � �ל�� יפסיד ��א רצה ְְְְְִִִִִִִֶַָָָָֹוא�
מה ז�רע ערב, זר�עי� הי� וא� ערב; ��יניה� מה ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָז�רע

מב�לי�. ��רא� �די �תי; ְִָ�ְְִֵֵֵֵֶֶֶָ��יניה�

.ÊËני� �י� ��� ��זמ� ל�, נת�אר ה�ברי� א�� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמ�ל
אי� � מ�ה זה יינק� ��א �די לה� הרא�יה הרחקה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹה�יני�
��רא� �בזמ� ��ארנ�; �מ� העי�, למראית ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָח���י�
�צד זה ה� אפ�� ליניקת�, ח���י� אי� � מ�ה זה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָ�מב�לי�

ע�ה. ��ת�אר �מ� ְְִֵֶֶַָָזה,

ה ּפרק ּכלאים ¤¤¦©§¦§¦הלכֹות

זרעה��‡. ע� ירק�ת, מיני �ני א� �ב�אה מיני �ני רע ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ
תזרע לא "�ד� מ��� אחת ��י�: ל�קה זה הרי � ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹה�ר�

�לאי�". �רמ� תזרע "לא מ��� ואחת ְְְְְְִִִִִִַַַַָָֹ�לאי�",

�אר�·. ��זרע עד ה�ר�, �לאי ז�רע מ��� ל�קה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַואינ�
ח�ה א� וכ� יד; �מ�לת וחרצ� ��ע�רה ח�ה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹי�ראל
א� וחרצ�, ירק מיני �ני זרע א� וכ� ל�קה. �עפר, ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָא�ת�

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

� יד �מ�לת וחרצ�, �ב�אה מי� אחד וזרע ירק אחד ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹזרע
ל�קה. זה ֲֵֶֶהרי

וכ��צא‚. ול��, ק��ס, על א�א ה��רה, מ� ח�ב ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹואינ�
�אר אבל ה�ר�; �ב�את �מר ע� ��גמרי� מ�רעי� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ�ה�
לזרע מ�בריה� אס�ר וכ� מ�בריה�. אס�רי� ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹה�רעי�,

לאר�. �ח�צה ה�ר� ְְִֵֶֶֶַָָָ�לאי

ולא„. לאר�, �ח�צה ה�ר� �לאי לזרע אסר� ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹול�ה
�א� � ה� חמ�רי� ה�ר� ��לאי מ�ני זרעי�? �לאי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאסר�
�ה� וכיו� �הניה; אס�רי� ה� הרי י�ראל, �אר� ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָנזרע�

לאר�. �ח�צה לזרע� אסר� �אר�, �הניה ְְְְֲֲִֶֶַָָָָָָָָָָאס�רי�

ע�דרי�‰. ע�קרי�[חופרי�]ואי� אבל �כלאי�, ה��י ע� ְְְְְֲִִִִִֵַַָ
�]ע�� הקלו הכלאי�, את הגוי שיקח למעט[ולמרות �די ְְִֵֵַ

המגונה]ה�פלה .[=דבר ְִַָ

.Âמיני� �ב�אה מיני א�א ה�ר�, �לאי מ��� אס�ר ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאי�
�כר�; לזרע� מ�ר זרעי�, מיני �אר אבל �לבד. ְְְֶֶָָָ�ְְְְֲִִִֵַָָָָירק�ת

אילנ�ת. �אר ל�מר, צרי� ְְִִֵַָָָואי�

.Êל�ע א� ה�פני�, �צד �ב�אה א� ירק�ת לזרע ְְְְְִִִַַַַַָָָָֹאס�ר
�אינ� �י על א� � �� ע�ה וא� �ב�אה. א� ה�רק �צד ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�פ�

ק�� זה הרי בהנאה]ל�קה, �[אסר �הניה �ניה� ונאסר� , ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
��אמר: ��יה�, את ו��רפי� וה�פני�. ה�ב�אה, א� ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָה�רק

�ק�� אש]"�� תוקד בו: וכ�'";[ודרשו ה�רע המלאה, ְְְִֵֶֶַַַַָ
� הא�� �פני� �ל והעצי� �ב�אה, �ל ה�� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָואפ��
וכירי�, ���ר �ה� י�יק ולא א�ת�. ו��רפי� �הניה, ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹאס�רי�

�רפת�. ��עת �ה� יב�ל ְְְְִֵֵֶַַָָָֹולא

.Á�צמח �לאי� �ראה �ג�� המק��, ואחד ה��טע, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאחד
�אינ� �בר מק�� אד� ואי� ק��. זה הרי � וה�יח� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�כרמ�
� חבר� �ל �ב�את� ��י על �פנ� המס�� לפיכ�, ;���ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
על חבר� �פ� ס�� ה�ב�אה; נתק��ה ולא �פנ�, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹק��
�פ� ס�� חבר�; �פ� ק�� ולא �ב�את�, ק�� � ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ�ב�את�
זה, �מ�ני מה�. אחד ק�� לא חבר�, �ב�את על ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹחבר�

��ביעית �רמ� הפקר]ה��רע ק��.[שהכל לא � ְְִִִֵֵַַַַֹ

.Ëהר�אה זה הרי � וק�מ� חבר�, �כר� �לאי� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָהר�אה
ה�ר� �על ק�מ� וא�� �ה�. מ�רי� אד� וכל �הנית�, ְְִִִֶֶֶַַַָָָ�ְֲַָָָָָָָאס�ר

��ארנ�. �מ� אד�, לכל א�ת� מק�� היה �ְְְְֵֵֶַַָָָָָָ

.Èנ���ע�[גזל�]הא�ס א� � חבר� �כר� �לאי� ��רע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ק��[התחבא] זה הרי � נתיא�� ��א �י על א� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹה�עלי�,

�י על א� ה�עלי�, נ���ע� לא וא� ה��רה; ְְְְִִִִִַַַַַָָֹמ�
ס�פרי�. מ�ברי א�א מק�� אינ� � ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָ��תיא��

.‡Èאר�ת� �עקרה א�ת�[=ענפי]הר�ח ו��חה ה�פ�, ְְְִֶֶֶַַָָָָָֹ
ס�ק� ולא אנס, ארע� וא� מ�ד; א�ת� יגרד � ה�ב�אה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹֹעל

נתק���. ולא מ�רי�, א�� הרי �ֲֵֵ�ְְְִִַָֹ

.·È,מ�ד ה�רע יקצר הא�ס, ���צא � ה�ר� ��רע ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹא�ס
לה� י�סי� ��עלי�, מצא לא וא� מ�עד. �ל �ח�� ְֲִִִֵֶֶָָָֹ�ְֲִַואפ��
מצא ��א עד מ�א�, י�תר מ��� ���� ��כר�; �לי� ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹעד
ה�רע נ��הה וא� וק�צר. �נחת מב�� זה הרי � ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ��עלי�
�ניה�. ויאסר� יק��, זה הרי � ��ק�� לע�נת �ה�יע ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעד

.‚È;��מ���רי מתק��י�? ירק א� �ב�אה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמאימתי
א�ר ה�רע "המלאה ��אמר: ה�ב�, ���ל מ��ע�� ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָענבי�,

�ב�אה; זה ויהיה זה, ��זריע עד � ה�ר�" �תב�את ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ�זרע,
� צר�� �ל ���ל� וענבי� צר��, �ל ��ב�ה �ב�אה ְְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָָָָאבל
�בא צר��, �ל ��ב�ה �ב�אה �יצד? מתק���ת. ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָאינ�
�ב�אה וזרע צר��, �ל ���ל� ענבי� וכ� �ת�כ�, �פ� ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָונטע
מתק���ת. אינ� אס�ר, ��ה �י על א� � �צ�� ירק ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָא�

.„È�עדי א�א ה�ב�, ���ל להי�ת ענביו ה�יע� ��א ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ר�
זה הרי � וה�רי�� �ב�אה, א� ירק �ת�כ� וזרע �סר, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹה�
ה�רע; את וא�סרי� א�ת�, ק�נסי� כ� �י על וא� ק��. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹלא
הענבי� ��ע�� קד� ה�רע עקר וא� מ�ר. ה�סר, ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�ֲֶַָֹאבל
���ל נע�� מקצת� �הניה. מ�ר ה�א הרי ה�ב�, ְֲֲִַַַָָָָָ�ֲֵַַָָ���ל
ו��א נתק���; ��ע��, את � נע�� לא �מקצת� ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹה�ב�,

מ�רי�. ִָ�ֲַנע��,

.ÂË�א �ב�אה �צ�� וזרע ה�ב�, ���ל ��ע�� ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָענבי�
מ�ר זה הרי � ���רי� קד� ה�רע ול�ט ירק�ת, ָ�ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמיני

אס�ר. ה�רי�, וא� ְְֲִִִַָָָ�הניה;

.ÊË�ה�פ ��יב� �דר� ונפל� ,��� העלי� ��ב�� ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ�פ�
לא זרע, וא� �ב�אה; א� ירק �צ�� לזרע אס�ר � ה�ר ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹֹ�ימי
ק��; לא � ��ר� ה��ח נק�ב �אינ� �עצי� ה��רע וכ� ִֵֶֶַָֹ�ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָק��.
�אר�. ה�א הרי נק�ב, עצי� אבל מר��ת. מ�ת א�ת� ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ�מ�י�

.ÊÈ�מ ��צא� א� זרעי�, מ��� ונפל� ��ר� ע�בר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה
לב� ��דה ז�רה א� ז�רע �היה א� ה�י�, ע� א� ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה�בלי�
הרי � וצמח� ��ר�, ה�רעי� ונפל� לאח�ריו הר�ח ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוסער��
וח�ב זרע. לא וזה �זרע", "א�ר ��אמר: נתק��, לא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹזה
הר�ח סער�� ק��. זה הרי ק�מ�, וא� ���ראה; ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלעקר,
וכיצד �ז�רע. זה הרי � ל�ר� ��פל� ה�רעי� וראה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלפניו,
וד��. ��חר�ה, א�ת� יה�� � הע�בי� צמח� א� ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָיע�ה?
לה�חית�, �די אביב א�ת� ינ�� � אביב ��ע�� מצא� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוא�
ז� הרי �ג�, ��ע�ת מצא� וא� �הניה; אס�ר ְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ�ה�ל
ע� י�רפ� א�� הרי � וק�מ� א�ת�, ראה וא� ְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָָָָ��ר�.

לה�. ה�מ�כ�ת ְְִֶַַָָה�פני�

.ÁÈ�א � לזרע� אד� �ני �ר� �אי� ע�ב ��ר� ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהר�אה
זה הרי לרפ�אה, א� לבהמה �ק��מ� ר�צה �ה�א �י ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָעל
�א�ת� הע� רב מק�מי� ��מ�ה� �בר ��ק�� עד ק��; ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא

המק� �יצד? ���צי�מק��. �ר�צי� �ערב, ��ר� ק�צי� � ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ק��. זה הרי � ְֲִִֵֵֵֶֶַלגמ�יה�

.ËÈמיני �ל ��אר ה�ל� ו����ת וה�יס�ס ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהאיר�ס
� �פ� וצמר וה�נרס וה���ס ��ר�; �לאי� אינ� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹזרעי�,
מיני �ל וכ� ��ר�. �מק��י� ירק�ת, מיני ��אר ה� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי
��ר�. מק��י� ה� הרי ��דה, מאליה� �ע�לי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ��אי�
וה�רד ה�ני� מק��. ואינ� זרעי�, מי� � ה�צרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ�פ�ל

��ר�. �לאי� ואינ� איל�, מיני � ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהאטדי�

.Îוכל ירק; זה הרי מע�ר�, עלי� ה��ציא �ל ה�לל: ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָזה
איל� וה�ל�, איל�. זה הרי מע�ר�, עלי� מ�ציא ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ�אינ�

�בר. ְָָָלכל

.‡Î� אל�ט��' ל� '��א�יע ואמר: ��ר�, ירק ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהר�אה
אל�ט��' ל� '��אחזר ואמר: מעליו ועבר ל�, ה�יע ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�מ�ר;
ק��. זה הרי מ�אתי�, אחד �ה�סי� עד �הה א� �ֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

.·Îזה ירק נח�� א� ר�אי�: זה? �ע�ר מ�ערי� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָוכיצד
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� יד �מ�לת וחרצ�, �ב�אה מי� אחד וזרע ירק אחד ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹזרע
ל�קה. זה ֲֵֶֶהרי

וכ��צא‚. ול��, ק��ס, על א�א ה��רה, מ� ח�ב ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹואינ�
�אר אבל ה�ר�; �ב�את �מר ע� ��גמרי� מ�רעי� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ�ה�
לזרע מ�בריה� אס�ר וכ� מ�בריה�. אס�רי� ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹה�רעי�,

לאר�. �ח�צה ה�ר� ְְִֵֶֶֶַָָָ�לאי

ולא„. לאר�, �ח�צה ה�ר� �לאי לזרע אסר� ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹול�ה
�א� � ה� חמ�רי� ה�ר� ��לאי מ�ני זרעי�? �לאי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאסר�
�ה� וכיו� �הניה; אס�רי� ה� הרי י�ראל, �אר� ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָנזרע�

לאר�. �ח�צה לזרע� אסר� �אר�, �הניה ְְְְֲֲִֶֶַָָָָָָָָָָאס�רי�

ע�דרי�‰. ע�קרי�[חופרי�]ואי� אבל �כלאי�, ה��י ע� ְְְְְֲִִִִִֵַַָ
�]ע�� הקלו הכלאי�, את הגוי שיקח למעט[ולמרות �די ְְִֵֵַ

המגונה]ה�פלה .[=דבר ְִַָ

.Âמיני� �ב�אה מיני א�א ה�ר�, �לאי מ��� אס�ר ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאי�
�כר�; לזרע� מ�ר זרעי�, מיני �אר אבל �לבד. ְְְֶֶָָָ�ְְְְֲִִִֵַָָָָירק�ת

אילנ�ת. �אר ל�מר, צרי� ְְִִֵַָָָואי�

.Êל�ע א� ה�פני�, �צד �ב�אה א� ירק�ת לזרע ְְְְְִִִַַַַַָָָָֹאס�ר
�אינ� �י על א� � �� ע�ה וא� �ב�אה. א� ה�רק �צד ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�פ�

ק�� זה הרי בהנאה]ל�קה, �[אסר �הניה �ניה� ונאסר� , ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
��אמר: ��יה�, את ו��רפי� וה�פני�. ה�ב�אה, א� ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָה�רק

�ק�� אש]"�� תוקד בו: וכ�'";[ודרשו ה�רע המלאה, ְְְִֵֶֶַַַַָ
� הא�� �פני� �ל והעצי� �ב�אה, �ל ה�� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָואפ��
וכירי�, ���ר �ה� י�יק ולא א�ת�. ו��רפי� �הניה, ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹאס�רי�

�רפת�. ��עת �ה� יב�ל ְְְְִֵֵֶַַָָָֹולא

.Á�צמח �לאי� �ראה �ג�� המק��, ואחד ה��טע, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאחד
�אינ� �בר מק�� אד� ואי� ק��. זה הרי � וה�יח� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�כרמ�
� חבר� �ל �ב�את� ��י על �פנ� המס�� לפיכ�, ;���ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
על חבר� �פ� ס�� ה�ב�אה; נתק��ה ולא �פנ�, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹק��
�פ� ס�� חבר�; �פ� ק�� ולא �ב�את�, ק�� � ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ�ב�את�
זה, �מ�ני מה�. אחד ק�� לא חבר�, �ב�את על ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹחבר�

��ביעית �רמ� הפקר]ה��רע ק��.[שהכל לא � ְְִִִֵֵַַַַֹ

.Ëהר�אה זה הרי � וק�מ� חבר�, �כר� �לאי� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָהר�אה
ה�ר� �על ק�מ� וא�� �ה�. מ�רי� אד� וכל �הנית�, ְְִִִֶֶֶַַַָָָ�ְֲַָָָָָָָאס�ר

��ארנ�. �מ� אד�, לכל א�ת� מק�� היה �ְְְְֵֵֶַַָָָָָָ

.Èנ���ע�[גזל�]הא�ס א� � חבר� �כר� �לאי� ��רע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ק��[התחבא] זה הרי � נתיא�� ��א �י על א� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹה�עלי�,

�י על א� ה�עלי�, נ���ע� לא וא� ה��רה; ְְְְִִִִִַַַַַָָֹמ�
ס�פרי�. מ�ברי א�א מק�� אינ� � ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָ��תיא��

.‡Èאר�ת� �עקרה א�ת�[=ענפי]הר�ח ו��חה ה�פ�, ְְְִֶֶֶַַָָָָָֹ
ס�ק� ולא אנס, ארע� וא� מ�ד; א�ת� יגרד � ה�ב�אה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹֹעל

נתק���. ולא מ�רי�, א�� הרי �ֲֵֵ�ְְְִִַָֹ

.·È,מ�ד ה�רע יקצר הא�ס, ���צא � ה�ר� ��רע ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹא�ס
לה� י�סי� ��עלי�, מצא לא וא� מ�עד. �ל �ח�� ְֲִִִֵֶֶָָָֹ�ְֲִַואפ��
מצא ��א עד מ�א�, י�תר מ��� ���� ��כר�; �לי� ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹעד
ה�רע נ��הה וא� וק�צר. �נחת מב�� זה הרי � ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ��עלי�
�ניה�. ויאסר� יק��, זה הרי � ��ק�� לע�נת �ה�יע ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעד

.‚È;��מ���רי מתק��י�? ירק א� �ב�אה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמאימתי
א�ר ה�רע "המלאה ��אמר: ה�ב�, ���ל מ��ע�� ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָענבי�,

�ב�אה; זה ויהיה זה, ��זריע עד � ה�ר�" �תב�את ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ�זרע,
� צר�� �ל ���ל� וענבי� צר��, �ל ��ב�ה �ב�אה ְְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָָָָאבל
�בא צר��, �ל ��ב�ה �ב�אה �יצד? מתק���ת. ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָאינ�
�ב�אה וזרע צר��, �ל ���ל� ענבי� וכ� �ת�כ�, �פ� ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָונטע
מתק���ת. אינ� אס�ר, ��ה �י על א� � �צ�� ירק ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָא�

.„È�עדי א�א ה�ב�, ���ל להי�ת ענביו ה�יע� ��א ְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ר�
זה הרי � וה�רי�� �ב�אה, א� ירק �ת�כ� וזרע �סר, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹה�
ה�רע; את וא�סרי� א�ת�, ק�נסי� כ� �י על וא� ק��. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹלא
הענבי� ��ע�� קד� ה�רע עקר וא� מ�ר. ה�סר, ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ�ֲֶַָֹאבל
���ל נע�� מקצת� �הניה. מ�ר ה�א הרי ה�ב�, ְֲֲִַַַָָָָָ�ֲֵַַָָ���ל
ו��א נתק���; ��ע��, את � נע�� לא �מקצת� ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹה�ב�,

מ�רי�. ִָ�ֲַנע��,

.ÂË�א �ב�אה �צ�� וזרע ה�ב�, ���ל ��ע�� ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָענבי�
מ�ר זה הרי � ���רי� קד� ה�רע ול�ט ירק�ת, ָ�ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמיני

אס�ר. ה�רי�, וא� ְְֲִִִַָָָ�הניה;

.ÊË�ה�פ ��יב� �דר� ונפל� ,��� העלי� ��ב�� ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ�פ�
לא זרע, וא� �ב�אה; א� ירק �צ�� לזרע אס�ר � ה�ר ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹֹ�ימי
ק��; לא � ��ר� ה��ח נק�ב �אינ� �עצי� ה��רע וכ� ִֵֶֶַָֹ�ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָק��.
�אר�. ה�א הרי נק�ב, עצי� אבל מר��ת. מ�ת א�ת� ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ�מ�י�

.ÊÈ�מ ��צא� א� זרעי�, מ��� ונפל� ��ר� ע�בר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה
לב� ��דה ז�רה א� ז�רע �היה א� ה�י�, ע� א� ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה�בלי�
הרי � וצמח� ��ר�, ה�רעי� ונפל� לאח�ריו הר�ח ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוסער��
וח�ב זרע. לא וזה �זרע", "א�ר ��אמר: נתק��, לא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹזה
הר�ח סער�� ק��. זה הרי ק�מ�, וא� ���ראה; ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלעקר,
וכיצד �ז�רע. זה הרי � ל�ר� ��פל� ה�רעי� וראה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלפניו,
וד��. ��חר�ה, א�ת� יה�� � הע�בי� צמח� א� ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָיע�ה?
לה�חית�, �די אביב א�ת� ינ�� � אביב ��ע�� מצא� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוא�
ז� הרי �ג�, ��ע�ת מצא� וא� �הניה; אס�ר ְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ�ה�ל
ע� י�רפ� א�� הרי � וק�מ� א�ת�, ראה וא� ְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָָָָ��ר�.

לה�. ה�מ�כ�ת ְְִֶַַָָה�פני�

.ÁÈ�א � לזרע� אד� �ני �ר� �אי� ע�ב ��ר� ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָהר�אה
זה הרי לרפ�אה, א� לבהמה �ק��מ� ר�צה �ה�א �י ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָעל
�א�ת� הע� רב מק�מי� ��מ�ה� �בר ��ק�� עד ק��; ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא

המק� �יצד? ���צי�מק��. �ר�צי� �ערב, ��ר� ק�צי� � ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ק��. זה הרי � ְֲִִֵֵֵֶֶַלגמ�יה�

.ËÈמיני �ל ��אר ה�ל� ו����ת וה�יס�ס ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהאיר�ס
� �פ� וצמר וה�נרס וה���ס ��ר�; �לאי� אינ� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹזרעי�,
מיני �ל וכ� ��ר�. �מק��י� ירק�ת, מיני ��אר ה� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי
��ר�. מק��י� ה� הרי ��דה, מאליה� �ע�לי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ��אי�
וה�רד ה�ני� מק��. ואינ� זרעי�, מי� � ה�צרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ�פ�ל

��ר�. �לאי� ואינ� איל�, מיני � ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהאטדי�

.Îוכל ירק; זה הרי מע�ר�, עלי� ה��ציא �ל ה�לל: ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָזה
איל� וה�ל�, איל�. זה הרי מע�ר�, עלי� מ�ציא ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ�אינ�

�בר. ְָָָלכל

.‡Î� אל�ט��' ל� '��א�יע ואמר: ��ר�, ירק ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהר�אה
אל�ט��' ל� '��אחזר ואמר: מעליו ועבר ל�, ה�יע ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�מ�ר;
ק��. זה הרי מ�אתי�, אחד �ה�סי� עד �הה א� �ֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

.·Îזה ירק נח�� א� ר�אי�: זה? �ע�ר מ�ערי� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָוכיצד
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עצמ� ה�ע � ייב� זמ� �כ�ה האר�, מ� זה �ב�אה מי� ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָא�
נ��הה א� �עה. �מאה לחה, �� ��אר ��א עד ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ��יב�
וא� ואס�ר; ה�סי� הרי �עה, חצי ל� מ�ה�יע ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָ�אר�

מ�ר. �עה, מחצי �ח�ת ָ�ְֲִִֵַָָָָנ��הה

.‚Î��ת� ירק, �� ��ר�ע נק�ב �עצי� לעבר ְְֲִֶַַָָָָָָֹאס�ר
�די �אר� �� ונ��הה ה�פ�, �חת ה�יח� וא� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָה�ר�;

ק��. זה הרי � מ�אתי� אחד ְֲִִִִֵֵֶֶַָָלה�סי�

.„Î�� ואחר ה�ר�, נעקר �� ואחר ��ר�, ��טע� ְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ�צל
�ר�� �י על א� � ה�ט�ע הע�ר מ� ה�צלי� ְְִִִִֶַַַַַַָָָָָצמח�
�א��ר�: הע�ר א�ת� הרי �מאתי�, ע�ר� על ְְֲִִִִִִֵַַַָָָָה���לי�

האס�ר. הע�ר את מעלי� ה�ר, ���לי ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�אי�

שלישי יו�

ו ּפרק ּכלאים ¤¤¦©§¦§¦הלכֹות

�ה�סי�‡. עד המק�מ� א� ��ר�, �ב�אה א� ירק ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָה��רע
�� ��ביב�תיו ה�פני� מ� מק�� זה הרי � ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�מאתי�
�ל ור�אי� מר�ע�ת; ולא עג��ת ר�ח, לכל א�ה ְִָָ�ְְֹ�ְְֲֵֶַַָָע�רה
מלא ��� ה�א �א�� א�ה, ��ל�י� ��י� �רח�� ֵָ�ְְְְִִִִֶַַָָָֹהע��ל
ע� נתק��ה זה, ע��ל �ל �ת�� ��היה �פ� וכל � ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָירק

מתק���ת. אינ� לע��ל, �ח�� וכל ְְְִִֵֶַַָָָָָה�רק,

ה�ה·. הע��ל �פת �י� ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ��ה
אבל א��ת. אר�ע על יתר ל� �ח�צה ה�פני� ��ר�ת ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָ�בי�
ר�אי� � �ח�ת א� מצמצמ�ת א��ת אר�ע �יניה� היה ְִָָ�ְְִֵֵֶַַַָָא�
רחב �כא�� ל�, ה�מ�כה ל��רה ה�יע �א�� הע��ל ְְְִִִִִֶַַַַָָָֹאת
ע��ל �ת�� ���ל �פ� �ל ור�אי� א�ה; אר�עי� ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹהע��ל

מתק��ת. היא הרי א�ה, אר�עי� �ל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָזה

ה�ר�;‚. �ת�� מק�� א� �ז�רע אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ��ה
��י מק�� זה הרי � ל� וסמ� ל�ר�, ח�צה ה��רע ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאבל
ויתר ה�רע �ל �אר� ל�רע, ה�מ�כ�ת �פני� �ל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ��ר�ת
אר�ע רחב ה�רע מ� �מתק�� ל�רע; ח�� א��ת ְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַֹאר�ע
�פ� �צד זרע וא� �ר�. �ל ה��רה �ל �אר� ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹא��ת,
ר�ח. לכל טפחי� ��ה א�א ה�רע מ� מק�� אינ� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָיחידית,

צעירה]יל�ה„. את[=גפ� מק��ת אינ� מ�פח, �ח�ת ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ואחת ��י�, �נגד ���י� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָה�רעי�.

זנב כזנב]י�צאת בולטת ה�ר�[החמישית �ל היה א� אבל ; ֲִֵֶֶַָָָָָָ
מק��. זה הרי ,��ְֲֵֵֵֶַ

ז�רע‰. � �ר� ע��יה ה�ח��נה ז�, ��י על ז� ���ת ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָ��י
קר�ב טפחי� ע�רה לאויר מ�יע �ה�א עד העלי�נה, ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאת
יחידית, לגפ� א� ל�ר� סמ�� טפחי� ע�רה �אויר ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָל�ר�;
� �ר� ע��יה העלי�נה היתה וא� זרעי�. �� לזרע ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹאס�ר
למ�ה מ�יע �ה�א עד ה�ח��נה, את ז�רע זה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהרי

ה�פני�. מע�ר טפחי� ְְְִִִִֵַַָָָֹמ�ל�ה

.Âל�ע ונמל� �ב�אה, א� ירק זר�עה �דה� �היתה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָמי
נ�טע; �� ואחר ��חר�ה, ה�רעי� את ה�פ� � �פני� ��ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ונמל� �פני�, נט�עה היתה יהפ�. �� ואחר י�ע ְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָֹֹולא
את ז�רע �� ואחר ה�פני�, את מ�ר� � זרעי� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלזרע�
מה� י�אר ��א עד ה�פני� את לק� רצה וא� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹה�רעי�;

ואחר לזרע, מ�ר זה הרי � לאר� סמ�� מ�פח �ח�ת ְְִַַַָֹ�ֲִֵֶֶֶֶַָָָָָא�א
ה�פני�. מ� �אר� ה��אר את וי�ר� יחזר ��ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

.Ê�הבריכ�[=המטמי�]ה�ברי אפ�� �אר�, ה�פ� את ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
�סיל�� ונע�ת ��ב�ה ה�לעת �ת��[=צינור]�ת�� א� , ְְְְְְֲִֶַַַַָָָ

א� טפחי� �ל�ה ��� על עפר היה א� � חר� �ל ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹסיל��
�ח�ת ��� על היה וא� ;��� על לזרע מ�ר זה הרי � ְְִִַַַַַָָָָָָֹ�ֲֵֵֶָיתר

�צ��. לזרע �מ�ר ,��� על לזרע אס�ר � ְְִִַָָֹ�ְִִֶַַַָָֹמ�ה

.Áא�א ��� על עפר �אי� �י על א� � �סלע ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהבריכ�
�ברי� ��ה עליה. זרע להביא מ�ר אצ�ע�ת, ְְִִֶֶֶַַָָָָָ�ְֶָָֹ�ל�
נראה ע�ר� היה א� אבל נראה; ה�פ� ע�ר ��אי� ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאמ�רי�?
�מ� יזרע, �� ואחר ר�ח, לכל טפחי� ��ה להרחיק צרי� �ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָ
��ת�אר. �מ� הברכה, ��א יחידית �פ� מ�ל ְְְְִֵֶָָ�ְְִִִִֶֶֶֶַָֹ��רחיק

.Ë�יניה� י� א� � נראי� וע�ריה� �פני�, �ל� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹה�ברי�
�פני� ל�אר מצטרפ�ת א�� הרי � �מ�נה ועד א��ת ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָמאר�ע
מצטרפ�ת. אינ� לאו, וא� הבריכ�; לא �כא�� ְְְְְְִִִִִֵָָָָָֹהע�מד�ת,

.È�מה מרחיק א�א מצטרפ�ת, אי� � מ�ל� �ח�ת ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהי�
וז�רע. ר�ח לכל טפחי� ְְְִִֵַַָָָ��ה

.‡È�ה�ריגי �חת ה��רע ה��צאי�[=הענפי�]�ל והעלי� ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ
מע�ר רח�ק �ה�רע �י על וא� ק��, זה הרי � ה�פ� ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמ�

א��ת. ��ה ֶֶַַַָה�פ�

.·Èא�פיר�ת[=הגביה]הדלה מקצת על ה�פ� [קני�]את ְְְִִִֶֶֶַַַָָָ
עליה� �אי� �י על וא� הא�פיר�ת, מ�תר �חת יזרע לא �ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
�חת ה�רע ואי� ה�איל � זרע וא� עלי�; ולא �ריגי� ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹלא
מקצת על ה�פ� הדלה א� וכ� מ�ר. זה הרי ה�פ�, ְְְִִִֵֶֶַַָָָ�ֲִֵֶֶֶַס���

וה�ר��.[=ענפי]��י הארז �ג�� �רי, ע��ה �אינ� איל� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
לזרע מ�ר זה הרי � מאכל איל� מקצת על הדלה א� ְִַָֹ�ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָאבל
ה�פ�; �ריגי עליה� נמ�כ� ��א האיל� ��י מ�תר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�חת

אד� ל�פ�.�אי� א�פיר�ת א�ת� וע��ה מאכל איל� מב�ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הרי � ה�רע על וס�כ� ��רע, אחר ה�ריגי� נמ�כ� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָוא�

אחר. למק�� מחזיר� ְְִֵֶַַָָזה

.‚È�איל מ�תר �חת א� הא�פיר�ת מ�תר �חת ְִִֵַַַַַַַַַָָָה��רע
ה�רע על וס�כ� ה�פ� �ריגי ונמ�כ� �ר�ת, ע��ה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ�אינ�
�יצד א�א ה�ריגי�. להחזיר א� לק�מ�, אס�ר זה הרי �ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ה�רע. ע�קר ֵֶֶַַע��ה?

.„Èהעריס מ� ה��צאי� שוכבתקני� שהגפ� הקני� [עריסת ְִִִִֶַָָ
לפסק�עליה] עליה� וחס י�חית[לחותכ�], ��א �די ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹ

�די ע�א� וא� �ח�יה�; לזרע מ�ר זה הרי � ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ�ְֲִֵֶַָָהא�פיר�ת
אס�ר זה הרי ה��צאי�, והעלי� ה�ריגי� עליה� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ��ה�כ�

�ח�יה�. ְְִֵֶַַֹלזרע

.ÂËה�לית מ� א� העריס, מ� ה��צא מוגבהת]�רח [גפ� ִִִִֵֶֶַַַָָ
לזרע ואס�ר האר�, עד �� �ל�יה מ�קלת �א�� ר�אי� �ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹ
לזרע אס�ר לאיל�, מאיל� זמ�רה ה��תח וכ� ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ�ח�יו;

ְֶַָ�ח�יה.

.ÊËהאחר הרא� וק�ר �זמ�רה, �מי א� חבל ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹק�ר
חבל מתח וא� החבל; �חת לזרע מ�ר זה הרי � ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָֹ�ְֲִֵֶָ�איל�
ה�א הרי � והעלי� ה�ריגי� עליו ��ה�כ� �די ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזה

�ח�יו. לזרע ל� ואס�ר ְְְְְִִַַַָָָֹ�א�פיר�ת,

iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ז ּפרק ּכלאים ¤¤¦©§¦§¦הלכֹות

א��ת‡. אר�ע מ��� מרחיק � ה�ר� �צד לזרע ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹה�א
מרחיק � היא יחידית �פ� וא� וז�רע; ה�פני�, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָמע�רי
�פני� �ל אחת ��רה היתה וז�רע. טפחי�, ��ה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמ��ה
�גפ� א�א �ר�, זה אי� � מאה ה� אפ�� ז�, �צד ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָז�
��י הי� וז�רע. טפחי�, ��ה ה��רה מ� �מרחיק ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָיחידית;
מ�ל א��ת אר�ע להרחיק וצרי� �ר�, א�� הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ��ר�ת,

יזרע. �� ואחר ְְִַַַַָצד,

��ה·. י�תר. א� �פני� �ל� ��רה? �כל יהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹוכ�ה
א��ת מאר�ע וגפ� �פ� �ל �י� ��היה אמ�רי�? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ�ברי�
�מ�נה ה��ר�ת ��י �י� היה א� אבל א��ת. �מ�נה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָועד
ז� �מב�ל�ת א�� הרי � עצמ� ה�פני� מ�ק�� ח�� ְָ�ְְְְֲִִֵֵַַַָָא��ת,
מ�ל טפחי� ��ה א�א מרחיק ואינ� אחד, �ר� ואינ� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמ��,
א�� הרי � א��ת מאר�ע �ח�ת �יניה� היה א� וכ� ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ��רה.

ר�ח. לכל טפחי� ��ה �מרחיק אחת, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ�גפ�

�ח�ת‚. �יניה� ��� �י על א� � ��ר�ת �ל� ִֵֵֵֶֶַַָָָֹהי�
אינ�. �א�� האמצע, את ור�אי� �ר�; א�� הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמאר�ע,
�מ�נה ו��רה ��רה �ל �בי� ��ר�ת, �ל� הי� א� ְְְִֵֵֶָָָָָֹוכ�

ה��ר�ת. �י� ז�רע זה הרי � יתר א� ֲֵֵֵֵֶַַַָא��ת

�ל„. �י� והרחיק מ�ח�ה, �רמ� את ה��טע ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָלפיכ�,
�ת�כ�, זרע להביא מ�ר � א��ת �מ�נה ו��רה ְְִֶַָָ�ְְֶַָָ��רה
זרע א� אבל �לבד; טפחי� ��ה ��רה מ�ל ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָוירחיק
א��ת אר�ע החיצ�נה מ��רה להרחיק צרי� ל�, ְְְִִִִַַַַַָָָָח�צה
�כר� ה�ר�, זה �ל ה��ר�ת �י� �י� ואי� ה�רמי�. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ��אר

מרחקי�. נטע� מ�ח�ה �הרי � מאמצע� ִָ�ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�חרב

חבר�‰. �ב�דה �פני�, �ל אחת ��רה ז� ��דה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהיתה
��פסיק �י על א� � ל� קר�בה �נג�� �נ�ה �יניה���רה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

מע�רה נמ�� �ה�א �דר א� לר�י�, �ר� א� ה�חיד, ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ�ר�
וה�א, �ר�; ��יה� להי�ת מצטרפ�ת א�� הרי � ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָטפחי�

מ�מ�נה. �ח�ת �יניה� ְְִִֵֵֶֶֶֶָ��היה

.Â�א � ��דרגה אחת ו��רה �אר�, אחת ��רה ְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָנטע
מצטרפ�ת; אי� טפחי�, ע�רה האר� מ� ה�דרגה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ�ב�הה

מצטרפ�ת. מ��, ְְִִֵָָ�ח�ת

.Êי�צאת ואחת ��י� �נגד ��י� �פני�, חמ� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָה��טע
אר�ע מה� להרחיק וצרי� קט�', '�ר� נקרא זה הרי � ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�זנב
ואחת ��י� �נגד ��י� נטע� א� אבל ר�ח. לכל ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָא��ת
� �נ�ה ���רה �נג�� ���י� ז� ���רה �ל� א� ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹ�אמצע,
ר�ח. לכל טפחי� ��ה א�א מה� מרחיק ואינ� �ר�, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאינ�

.Áית� לכל �פני� ע�ר לל�ט �� י� א� � �חרב ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�ר�
זנב י�צאת ואחת ��י� �נגד ��י� נט�ע�ת ויהי� ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָסאה,

כזנב] זה[בולטת הרי � �ל� �נגד �ל� לכ�� �� י� א� ,ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
�כ��. לזרע ואס�ר �ל', '�ר� �ְְְְִִֶֶַַָָֹנקרא

.Ë�א � מער�ב א�א ��ר�ת, ��ר�ת נט�ע �אינ� ְִָ�ְֵֶֶֶֶַָָ�ר�
אינ� לאו, וא� �ר�. זה הרי �ל�, �נגד ��י� לכ�� �� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹי�
וז�רע. �פ�, מ�ל טפחי� ��ה להרחיק ��� א�א ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ�ר�;

.È;�ר� זה הרי � מכ�� אינ� וה��� מכ�ני�, הע�רי� ֲֵֶֶֶָ�ְְִֵַָ�ְִִָָָהי�
ואינ� ���ת הי� �ר�. אינ� � מכ�� אינ� והע�ר מכ��, ְֵֵֶֶַָָָ�ְְִֵָָָ�ְַה���

ה�א �יצד �ר�. זה הרי � מכ�נ�ת ה� והרי העב� ֲֵֵֶֶֶַָ�ְֱֲֵֵֶַָ�ְמכ�נ�ת,
לז�. מ�� �מ�תח ה��ה, ח�ט מביא מכ�נ�ת? ה� א� ִִִֵֵַַָָָ�ְִֵֵַי�דע

.‡È�א � סביביו מ�ל �ל� ונ�אר �אמצע�, �חרב ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ר�
מרחיק זה הרי � א�ה ע�רה �� ��אמצע� ��רחת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָי�
�אמצע וז�רע ר�ח, לכל א��ת אר�ע ה�פני� ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָמע�רי
יביא לא זה הרי א�ה, ע�רה �� �� אי� וא� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹה�רחת.
לכל א��ת אר�ע והרחיק ה�איל � הביא וא� ל��; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָזרע

ק��. לא זה הרי �ר�, �ל ה�פני� מ� ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹר�ח

.·È�ה�ר ס�� �י� �פני�, �לא �נ�י ���אר מק�� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹוכ�
�� י� א� � ה�ר�' 'מח�ל ה�קרא וה�א ,��� ה�דר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�בי�
א��ת, אר�ע ה�פני� מ� מרחיק � א�ה ע�רה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָ��י�

ה�אר. את ְְֵֶַַָוז�רע

.‚Èזרע יביא לא א�ה, ע�רה מ��י� �ח�ת �� ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהיה
זה הרי א��ת, אר�ע והרחיק ה�איל � הביא וא� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָל��;
�ר� אבל �ד�ל; �כר� אמ�רי�? �ברי� ��ה ק��. ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹלא
מ��� א��ת אר�ע מרחיק א�א מח�ל, ל� אי� � ְְִִֵֶַַַַָָָָקט�
�ל �י� �היה �ד�ל �ר� וכ� ה�דר. עד וז�רע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָה�פני�,

מח�ל. ל� אי� יתר, א� א��ת �מ�נה ו��רה ְְֵֵֶַָָָָ��רה

.„È,�טפחי מע�רה �ח�ת ה�ר� את ה��י� ה�דר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה
טפחי� אר�עה רחב �� ואי� טפחי� ע�רה �בה� �היה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹא�
א��ת, אר�ע ה�פני� מ��� מרחיק א�א מח�ל, ל� אי� �ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
ה�חיצה �בי� ה�פני� �י� היה אפ�� ה�חיצה; עד ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָוז�רע

הא�ה. חצי את ז�רע �מחצה, א��ת ְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָאר�ע

.ÂËה�א� חרי� וכ� טפחי�, ע�רה �ב�� �ה�א ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ�דר
ל�ע מ�ר זה הרי � אר�עה ורחב טפחי� ע�רה �ר�עמק ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָֹ�ִֶֶַַָ

� קני� �ל מח�ה אפ�� מ�א�; �צ�� וירק�ת מ�א�, ְְְֲִִִִִִִִֶָָָָָ�צ��
�י� מב�לת ז� הרי טפחי�, �ל�ה לחבר� קנה �י� אי� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹא�

�גדר. וה�רק ְְֵֶֶַַָָָה�ר�

.ÊËא��ת ע�ר עד � ��פר� וירק, �ר� �י� ה�ב�יל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�דר
�נגד � מע�ר יתר �רצה היתה �מ�ר; �פתח, זה הרי �ְֲֵֶֶַ�ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
�� נפרצ� ��ע�ר. ה�פני� מ� ��רחיק עד אס�ר, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָה�רצה
מ�ר, זה הרי � ��ר�� הע�מד היה א� � ר��ת ָ�ְֲִֵֵֶַַָָָָָ�רצ�ת

היה �רצה; �� אי� על[החלק]�כא�� מר�ה ה�ר�� ְְְִִֵַָָָָָ�ֶַ
המגודר]הע�מד ה�ק�מ�ת[�החלק �ל �נגד יזרע לא � ְְְִֵֶֶַַָָֹ

��ע�ר. ��רחיק עד ְְִִִֶַַַַה�ר�צי�,

.ÊÈ�דר� '�דר'; ל�: א�מרי� � ��פרצה ה�ר� ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹמח�ת
� �דר� ולא מ��ה, נתיא� '�דר'. ל�: א�מרי� � ְְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹונפרצה

ק��. זה ֲִֵֵֶהרי

.ÁÈ�גפני� מקרה, אינ� וחצי� מקרה חצי� �היה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ�ית
�י �הרי האחר; ��ד ירק�ת לזרע מ�ר � זה �צד ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ�ְְִֶַנט�עי�
לפיכ�, �מחיצה. �יניה� ונע�ה וסת�, ירד �א�� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ�קרה

אס�ר. קר�י�, את ה�וה ְִִֵֶָָא�

.ËÈ�פני� והי� לגד�לה, �מל�א� ��פרצה קט�ה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָחצר
אס�רי�, ה�רעי� � זרע וא� ��ט�ה; לזרע אס�ר � ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹ��ד�לה
��ד�לה; לזרע מ�ר � ��ט�ה �פני� הי� מ�ר�ת. ְְִַַָָֹ�ְְִַַָָָָ�ְְִַָוה�פני�
�מב�לת היא הרי �מ�א�, מ�א� ��י� ל�ד�לה וי� ְֶֶ�ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָה�איל

ה�ד�לה. מ� מב�לת ה�ט�ה ואי� ה�ט�ה, ְְִֶֶַָ�ְְְִֵַַַַָָמ�
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א��ת‡. אר�ע מ��� מרחיק � ה�ר� �צד לזרע ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹה�א
מרחיק � היא יחידית �פ� וא� וז�רע; ה�פני�, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָמע�רי
�פני� �ל אחת ��רה היתה וז�רע. טפחי�, ��ה ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמ��ה
�גפ� א�א �ר�, זה אי� � מאה ה� אפ�� ז�, �צד ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָז�
��י הי� וז�רע. טפחי�, ��ה ה��רה מ� �מרחיק ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָיחידית;
מ�ל א��ת אר�ע להרחיק וצרי� �ר�, א�� הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ��ר�ת,

יזרע. �� ואחר ְְִַַַַָצד,

��ה·. י�תר. א� �פני� �ל� ��רה? �כל יהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹוכ�ה
א��ת מאר�ע וגפ� �פ� �ל �י� ��היה אמ�רי�? ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ�ברי�
�מ�נה ה��ר�ת ��י �י� היה א� אבל א��ת. �מ�נה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָועד
ז� �מב�ל�ת א�� הרי � עצמ� ה�פני� מ�ק�� ח�� ְָ�ְְְְֲִִֵֵַַַָָא��ת,
מ�ל טפחי� ��ה א�א מרחיק ואינ� אחד, �ר� ואינ� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמ��,
א�� הרי � א��ת מאר�ע �ח�ת �יניה� היה א� וכ� ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ��רה.

ר�ח. לכל טפחי� ��ה �מרחיק אחת, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָ�גפ�

�ח�ת‚. �יניה� ��� �י על א� � ��ר�ת �ל� ִֵֵֵֶֶַַָָָֹהי�
אינ�. �א�� האמצע, את ור�אי� �ר�; א�� הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמאר�ע,
�מ�נה ו��רה ��רה �ל �בי� ��ר�ת, �ל� הי� א� ְְְִֵֵֶָָָָָֹוכ�

ה��ר�ת. �י� ז�רע זה הרי � יתר א� ֲֵֵֵֵֶַַַָא��ת

�ל„. �י� והרחיק מ�ח�ה, �רמ� את ה��טע ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָלפיכ�,
�ת�כ�, זרע להביא מ�ר � א��ת �מ�נה ו��רה ְְִֶַָָ�ְְֶַָָ��רה
זרע א� אבל �לבד; טפחי� ��ה ��רה מ�ל ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָוירחיק
א��ת אר�ע החיצ�נה מ��רה להרחיק צרי� ל�, ְְְִִִִַַַַַָָָָח�צה
�כר� ה�ר�, זה �ל ה��ר�ת �י� �י� ואי� ה�רמי�. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ��אר

מרחקי�. נטע� מ�ח�ה �הרי � מאמצע� ִָ�ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�חרב

חבר�‰. �ב�דה �פני�, �ל אחת ��רה ז� ��דה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהיתה
��פסיק �י על א� � ל� קר�בה �נג�� �נ�ה �יניה���רה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

מע�רה נמ�� �ה�א �דר א� לר�י�, �ר� א� ה�חיד, ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ�ר�
וה�א, �ר�; ��יה� להי�ת מצטרפ�ת א�� הרי � ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָטפחי�

מ�מ�נה. �ח�ת �יניה� ְְִִֵֵֶֶֶֶָ��היה

.Â�א � ��דרגה אחת ו��רה �אר�, אחת ��רה ְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָנטע
מצטרפ�ת; אי� טפחי�, ע�רה האר� מ� ה�דרגה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ�ב�הה

מצטרפ�ת. מ��, ְְִִֵָָ�ח�ת

.Êי�צאת ואחת ��י� �נגד ��י� �פני�, חמ� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָה��טע
אר�ע מה� להרחיק וצרי� קט�', '�ר� נקרא זה הרי � ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�זנב
ואחת ��י� �נגד ��י� נטע� א� אבל ר�ח. לכל ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָא��ת
� �נ�ה ���רה �נג�� ���י� ז� ���רה �ל� א� ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹ�אמצע,
ר�ח. לכל טפחי� ��ה א�א מה� מרחיק ואינ� �ר�, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאינ�

.Áית� לכל �פני� ע�ר לל�ט �� י� א� � �חרב ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�ר�
זנב י�צאת ואחת ��י� �נגד ��י� נט�ע�ת ויהי� ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָסאה,

כזנב] זה[בולטת הרי � �ל� �נגד �ל� לכ�� �� י� א� ,ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
�כ��. לזרע ואס�ר �ל', '�ר� �ְְְְִִֶֶַַָָֹנקרא

.Ë�א � מער�ב א�א ��ר�ת, ��ר�ת נט�ע �אינ� ְִָ�ְֵֶֶֶֶַָָ�ר�
אינ� לאו, וא� �ר�. זה הרי �ל�, �נגד ��י� לכ�� �� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹי�
וז�רע. �פ�, מ�ל טפחי� ��ה להרחיק ��� א�א ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ�ר�;

.È;�ר� זה הרי � מכ�� אינ� וה��� מכ�ני�, הע�רי� ֲֵֶֶֶָ�ְְִֵַָ�ְִִָָָהי�
ואינ� ���ת הי� �ר�. אינ� � מכ�� אינ� והע�ר מכ��, ְֵֵֶֶַָָָ�ְְִֵָָָ�ְַה���

ה�א �יצד �ר�. זה הרי � מכ�נ�ת ה� והרי העב� ֲֵֵֶֶֶַָ�ְֱֲֵֵֶַָ�ְמכ�נ�ת,
לז�. מ�� �מ�תח ה��ה, ח�ט מביא מכ�נ�ת? ה� א� ִִִֵֵַַָָָ�ְִֵֵַי�דע

.‡È�א � סביביו מ�ל �ל� ונ�אר �אמצע�, �חרב ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ר�
מרחיק זה הרי � א�ה ע�רה �� ��אמצע� ��רחת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָי�
�אמצע וז�רע ר�ח, לכל א��ת אר�ע ה�פני� ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָמע�רי
יביא לא זה הרי א�ה, ע�רה �� �� אי� וא� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹה�רחת.
לכל א��ת אר�ע והרחיק ה�איל � הביא וא� ל��; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָזרע

ק��. לא זה הרי �ר�, �ל ה�פני� מ� ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹר�ח

.·È�ה�ר ס�� �י� �פני�, �לא �נ�י ���אר מק�� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹוכ�
�� י� א� � ה�ר�' 'מח�ל ה�קרא וה�א ,��� ה�דר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�בי�
א��ת, אר�ע ה�פני� מ� מרחיק � א�ה ע�רה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָ��י�

ה�אר. את ְְֵֶַַָוז�רע

.‚Èזרע יביא לא א�ה, ע�רה מ��י� �ח�ת �� ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהיה
זה הרי א��ת, אר�ע והרחיק ה�איל � הביא וא� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָל��;
�ר� אבל �ד�ל; �כר� אמ�רי�? �ברי� ��ה ק��. ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹלא
מ��� א��ת אר�ע מרחיק א�א מח�ל, ל� אי� � ְְִִֵֶַַַַָָָָקט�
�ל �י� �היה �ד�ל �ר� וכ� ה�דר. עד וז�רע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָה�פני�,

מח�ל. ל� אי� יתר, א� א��ת �מ�נה ו��רה ְְֵֵֶַָָָָ��רה

.„È,�טפחי מע�רה �ח�ת ה�ר� את ה��י� ה�דר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה
טפחי� אר�עה רחב �� ואי� טפחי� ע�רה �בה� �היה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָֹא�
א��ת, אר�ע ה�פני� מ��� מרחיק א�א מח�ל, ל� אי� �ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
ה�חיצה �בי� ה�פני� �י� היה אפ�� ה�חיצה; עד ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָוז�רע

הא�ה. חצי את ז�רע �מחצה, א��ת ְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָאר�ע

.ÂËה�א� חרי� וכ� טפחי�, ע�רה �ב�� �ה�א ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ�דר
ל�ע מ�ר זה הרי � אר�עה ורחב טפחי� ע�רה �ר�עמק ְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָֹ�ִֶֶַַָ

� קני� �ל מח�ה אפ�� מ�א�; �צ�� וירק�ת מ�א�, ְְְֲִִִִִִִִֶָָָָָ�צ��
�י� מב�לת ז� הרי טפחי�, �ל�ה לחבר� קנה �י� אי� ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹא�

�גדר. וה�רק ְְֵֶֶַַָָָה�ר�

.ÊËא��ת ע�ר עד � ��פר� וירק, �ר� �י� ה�ב�יל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�דר
�נגד � מע�ר יתר �רצה היתה �מ�ר; �פתח, זה הרי �ְֲֵֶֶַ�ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
�� נפרצ� ��ע�ר. ה�פני� מ� ��רחיק עד אס�ר, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָה�רצה
מ�ר, זה הרי � ��ר�� הע�מד היה א� � ר��ת ָ�ְֲִֵֵֶַַָָָָָ�רצ�ת

היה �רצה; �� אי� על[החלק]�כא�� מר�ה ה�ר�� ְְְִִֵַָָָָָ�ֶַ
המגודר]הע�מד ה�ק�מ�ת[�החלק �ל �נגד יזרע לא � ְְְִֵֶֶַַָָֹ

��ע�ר. ��רחיק עד ְְִִִֶַַַַה�ר�צי�,

.ÊÈ�דר� '�דר'; ל�: א�מרי� � ��פרצה ה�ר� ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹמח�ת
� �דר� ולא מ��ה, נתיא� '�דר'. ל�: א�מרי� � ְְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹונפרצה

ק��. זה ֲִֵֵֶהרי

.ÁÈ�גפני� מקרה, אינ� וחצי� מקרה חצי� �היה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ�ית
�י �הרי האחר; ��ד ירק�ת לזרע מ�ר � זה �צד ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ�ְְִֶַנט�עי�
לפיכ�, �מחיצה. �יניה� ונע�ה וסת�, ירד �א�� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ�קרה

אס�ר. קר�י�, את ה�וה ְִִֵֶָָא�

.ËÈ�פני� והי� לגד�לה, �מל�א� ��פרצה קט�ה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָחצר
אס�רי�, ה�רעי� � זרע וא� ��ט�ה; לזרע אס�ר � ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹ��ד�לה
��ד�לה; לזרע מ�ר � ��ט�ה �פני� הי� מ�ר�ת. ְְִַַָָֹ�ְְִַַָָָָ�ְְִַָוה�פני�
�מב�לת היא הרי �מ�א�, מ�א� ��י� ל�ד�לה וי� ְֶֶ�ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָה�איל

ה�ד�לה. מ� מב�לת ה�ט�ה ואי� ה�ט�ה, ְְִֶֶַָ�ְְְִֵַַַַָָמ�
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.Î� אר�עה ורחב ע�רה עמק ��ר�, ע�בר �ה�א ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹחרי�
נראה זה הרי � רא�� ועד ה�ר� מרא� מפ�� היה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ�ְִָָא�
יהי� ��א �בלבד �ת�כ�; לזרע �מ�ר ה�רמי�, �ני ְְְְִִִֶַַָֹֹ�ְְְִֵֵַָ�בי�
מפ�� היה לא וא� ��ארנ�. �מ� עליו, מס�כי� ָ�ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹה�פני�
עמ�ה �היא �י על �א� ה�ר�, ��אמצע �גת היא הרי �ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ�ָ
� �ת�כ� לזרע ל� אס�ר יתר, א� אר�עה �רחבה ְְְְֲִֵַַָָָָָָָָָֹע�רה

א�ה. ע�רה �� ��רחת היה �� א� ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָא�א

.‡Îחרב� �כר� ה�א הרי �רמי�, �ני ��י� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ�ביל
מ�ה מרחיק � א�ה ע�רה �� �יניה� י� א� ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמאמצע�:
וא� ה��תר; את וז�רע א��ת, אר�ע �מ�ה א��ת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָאר�ע

ל��. זרע יביא לא מ�א�, �ח�ת ְִִֶַָָָָָָֹהיה

.·Îלשומר]��מרה מצפה �ב�הה[מקו� א� � ���ר� ְִֵֶֶֶַָָ
�בלבד ירק; �רא�� לזרע מ�ר אר�עה, �רחבה ְְְִִַַָָָָֹֹ�ְְֲַָָָָָָע�רה
�ת�� ירק יראה ��א �די ,�� נ�געי� ה�ריגי� יהי� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ��א
א� אבל �מר�עת. אמ�רי�? �ברי� ��ה מ�מעלה. ֲִַַָ�ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָה�ר�
אר�עה חלל �ת�כ� ��היה צריכה � עג�ה ה��מרה ְְְְִִֶֶַָָָָָָָ�ְֲֵַָָָהיתה
על עפר �צריכה האר�; מ� מפלגת ��היה �די ְְִִֶֶֶַָָָָָ�ְְְִִֵֶֶָטפחי�,

טפחי�. �ל�ה מ�מעלה, ְְְְִִַָָָָֹֹרא��

.‚Îעל טפחי� מ�ל�ה יתר היה א� � ���ר� ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹה�ית
�ח�ת היה וא� ירק; �ת�כ� ז�רעי� טפחי�, ְְְְְִִִָָָָָָָֹ�ל�ה
�ת�כ�. ז�רעי� ואי� �סת��, ה�א הרי � �ל�ה על ְְְְְְֲִִֵֵַָָָֹֹמ�ל�ה

.„Îה�קע �ת�� נט�עה �היתה יחידית [שקע�פ� ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָ
��הבאדמה] מ��ה מרחיק � החרי� �ת�� א� טפחי�, ְְְִִִִִֶֶַָָָָ

��י��ר; �ע��ה �דר� החרי�, �ל את וז�רע ר�ח ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלכל
� אר�עה החרי� �פת רחב והיה ע�רה, עמק היה ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָָֹֹוא�

��ה. �הרחיק �י על א� �ת�כ�, לזרע ְְְִִִִִֶַַַָָֹאס�ר

.‰Îע�רה �ב�� �דר מ�פת �היתה יחידית �פ� ֲֵֶֶַָָָָ�ְְְִִֵֶֶֶָָוכ�
�י על וא� ה�חיצה, �כל יזרע לא � אר�עה ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹורחב
וכ�ה ק��. לא וזרע, ��ה הרחיק וא� ��ה; ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָֹ�הרחיק
�� ואחר ר�ח, לכל א��ת אר�ע ויזרע? לכ�ח�ה, ְְְְְְְְִִִַַַַַַַַַָָָירחיק

�דר. ה��� ה�ק�� �אר א� החרי�, �אר ֵָָ�ְְְִִֶַַַָָָָיזרע

ח ּפרק ּכלאים ¤¤¦©§¦§¦הלכֹות

��ה�‡. ה�ריגי� והרי �בר�ת�, ��דל� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָה�פני�
אבל '�ר�'. ה�קראי� ה� � האר� על מ�לכי� ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ְְֶָוהא���ל�ת
�די האר�, מעל �ב�הה �בכה �מ� א� מ�ה, �מ� ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָהע��ה
נ�� והג�י� עליה, נסמכי� והא���ל�ת ה�ריגי� ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָ��הי�
הרי � א�ת� והדלה ה��ה, א�ת� על האר� מעל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָה�פני�
מה� �ע�ה �ה� וכ��צא ה�ני� וא�ת� 'עריס'; נקרא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָזה
ה�קראי� ה� � ה�פ� נ�� את עליה� והדלה �בכה, א� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמ�ה

�עריס. י� אחרי� ודיני� ְְֲִִִִִֵֵֶַָָ'א�פיר�ת'.

על·. וערס� יתר, א� �פני� חמ� �ל אחת ��רה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָה��טע
חרי� �צד ��טע� א� ,�� וכ��צא ע�רה ��ב�� �תל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ��י
'עריס'; נקראי� א�� הרי � אר�עה ורחב ע�רה ְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָָָֹעמק
� יזרע �� ואחר א��ת, אר�ע העריס מ� להרחיק ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָוצרי�

ה�ר�. מ� ��רחיק ְְִִֶֶֶֶֶַַ�דר�

�יצד?‚. עליו. �ערס� ה�דר ע�ר מ� מ�דדי�? ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ�מהיכ�
ונמצא א�ה, ה�תל מ� �פני� �ל ה��רה את ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹהרחיק

א��ת, אר�ע ה�תל מ� מ�דד � ול�תל ה�פני� מ� ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹהעריס
א��ת. חמ� ה�פני� ע�רי �בי� ה�רע �י� ונמצא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָוז�רע;
אר�ע ה�פני� מע�רי מרחיק � ה�פני� מ�ד לזרע �א ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹוא�
ז�, �ר� ועל א��ת. חמ� ה�תל מ� רח�ק ��מצא ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹא��ת,

עריס. �כל ְִִָָָ�ני�

ואחר„. ��טע א� נטע, �� ואחר ה�דר את ה��נה ְְֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָאחד
ה�דר נהרס עריס; זה הרי וערס�, ה�איל � ה�דר ע�ה ��ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ה��רה �ל הרי א�א עריס, �א� אי� � החרי� נס�� ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָא�

יחידי�. ְְִִִִָ�גפני�

�צד‰. �פני� חמ� �� ונ���ר� אמצע�, �חרב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָעריס
זה � מ�נג�� האחר ה�דר �צד �פני� וחמ� מ�א�, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָה�דר
ואחד א��ת �מ�נה �יניה� י� א� עריס'. '�סקי ה�קרא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָה�א
טפחי�, ��ה ��רה מ�ל מרחיק זה הרי � �א�ה ְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָמ��י�
��ארנ�. �מ� הא�פיר�ת, �חת יזרע ��א וה�א, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹוז�רע;

.Âיביא לא זה הרי �צמצ��, א��ת �מ�נה �יניה� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהיה
��ה ��רה מ�ל והרחיק ה�איל � זרע וא� ל��; ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָזרע
��ה מרחיק � �דר �� אי� וא� ק��. לא זה הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹטפחי�,
�סקי ולא עריס, לא �א� �אי� וז�רע; ��רה, מ�ל ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹטפחי�
�סקי וחזר� למק�מ�, עריס חזר � ה�דר �בנה חזר ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָעריס.

למק�מ�. ְִִָָעריס

.Êסביב ה�פני� את וערס �דר, מ�פת �היא קט�ה ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�ְִִֶַָָ��ה
וס�� ��צר מלא �� י� א� � �תליה �ל על מ�ח�� ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹל�
�דר, מ�פת והיא ה�איל � מ�א� וס�� ��צר �מלא ֵֶֶָ�ְְְִִִִֵַָָֹמ�א�,
א � ה�ה ��ע�ר �� אי� וא� ירק�ת; �ת�כ� י�ז�רעי� ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

�ת�כ�. וירק אחד �עריס ה�ל ��ראה מ�ני �ת�כ�, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹז�רעי�

.Á�ה�� והעריס �ב�הה, �מדרגה זר�עי� �הי� ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ�פני�
��� את �ב�צר �אר� ע�מד א� � ה�דה על �מס�כ� �ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָי�צא
ע�רי מק�� ה�א �א�� העריס ��חת ה�ק�� �ל ר�אי� �ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
מ�פת ר�ח לכל ��דה א��ת אר�ע וא�סר ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָה�פני�,
א� ��דרגה ��עלה עד לבצר יכ�ל אינ� וא� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהעריס;

�לבד. העריס �חת א�א לזרע, אס�ר אי� � ����ַ�ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

.Ëוית�� נט�עי� וה�פני� לזה, זה ה�מ�כי� �תלי� ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ�ני
מרחיק � וכלה ה�ר� מ��� ה�תלי� ע� י�צא והעריס ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�יניה�,
עליו �אי� ה�לה ��ק�� וז�רע ��ע�ר, ה�פני� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמע�רי
��יניה� ה�תלי� �ני �י� מכ�� �ה�רע �י על וא� ְְִֵֵֵֵֶֶַָָ�ְְִִֶֶַַַַָעריס;
ה�תלי�. �י� ז�רע זה הרי ��ע�ר, והרחיק ה�איל � ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהעריס

.È�נעק �� ואחר מעט, האר� מ� ��� הע� �עלה ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ�פ�
אר��ה �מ� ועלה וחזר האר�, על הרגל]ונמ�� �[פרק ְְְְְְִֶַַַַָָָָָ�ָ

אר�ע א� טפחי�, ��ה ה�רע �בי� ה�פ� �י� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ����דדי�
ה�פ� מע�ר לא האר��ה, מ��� א�א מ�דדי� אי� � ִֵֶֶַַָֹ�ְְִִֵֶַַָָא��ת

ִָהרא���.

.‡È�וה�פני ה�רע �י� ��רחיק �י על �א� �ארנ�, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ�בר
יס�� א� ה�רק, על ה�פ� �ס�� ��א לה�הר צרי� � ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ��ע�ר
�� ואחר וצמחה, �ב�אה, א� ירק זרע ה�פ�; על ְְְְֶֶַַַַַַָָָָָָָָָה�רק
הי� י�לק. וה�ג� מ�רי�, ה��י� � ה�פ� את עליה ְִִֵַָָָָָ�ִִֵֶֶֶֶַַַָָס��
ה�ר� ��י� הא��ת האר�ע לת�� י�צאי� ה�ר� ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�ר�י
האר�ע לת�� י�צאי� ה�ב�אה �ר�י הי� יעקר; ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָֹוה�ב�אה,

מ�ר. ָ�ַא��ת,

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.·Èא�ה� � �כלאי� האמ�רי� וה�ע�רי� ההרחק�ת ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָ�ל
��חק�ת טפחי� ��ה יצמצ�[=מרווחות]�ת ולא ; ְְְְֲִִֵַַָָֹ

להחמיר. א�א מצמצמי� �אי� ה�לאי�, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ�מ��ת

.‚È�א וה�ב�אה ה�פני� �י� ��רחיק הא�� ה�ע�רי� ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�ל
�ח�צה אבל �ס�ריה. א� י�ראל, �אר� א�א אינ� � ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָה�רק
ולא לכ�ח�ה; ה�ר� �ת�� ה�פני� �צד לזרע מ�ר ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹ�ֶָָלאר�,
�ב�אה א� ירק מיני �ני לזרע א�א לאר�, �ח�צה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹאסר�
ל� לזרע ��י לתינ�ק אמר וא� יד. �מ�לת החרצ� ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹֹע�
��א �ד�ל, לג�י יאמר לא אבל מ�ר; לאר�, ְֲֶַָָָֹֹֹ�ְֶָָָ�ח�צה

�י�ראל. ְְְִִֵֵַָיתח��

.„Èח�צה� ה�ר� �צד ה�רק לזרע ���ר �י על ְְְִֶֶַַַַָָָָֹ�ְִֶַַוא�
ואפ�� �אכילה, אס�ר �� ה�ר�ע ה�רק א�ת� הרי � ֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָלאר�
אבל �מ�כר; ל�קט א�ת� ��ראה וה�א, לאר�; ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָ�ח�צה

אס�ר�ת. �מאכל�ת ��ארנ� �מ� מ�ר, ְְְֲֲֵֶַַָָ�ְֵספק�

רביעי יו�

ט ּפרק ּכלאים ¤¤¦©§¦§¦הלכֹות

�י�‡. �בהמה �י� � מינ� �אינ� נקבה על זכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָה�ר�יב
ל�קה זה הרי � ���� ח�ה �מיני ואפ�� �בע�פ�ת, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ח�ה
לאר�, �ח�צה �י� �אר� �י� מק��, �כל ה��רה ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָמ�
ח�ה �המה ואחד �לאי�". תר�יע לא "�המ�� ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ��אמר:
�יד� ��כניס עד ל�קה, ואינ� חבר�. �ל א� ,��� ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָוע��
א� �לבד, זה על זה העל� א� אבל ��פ�פרת; ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָ�מכח�ל

מ�י� � �ק�ל מר��ת.�ע�רר� מ�ת א�ת� ְְְִֶַַַַָ

לסהר·. מיני� �ני להכניס ראה[=כלוב]מ�ר וא� אחד; �ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
ואס�ר להפרי��. זק�ק אינ� זה, את זה רבע� ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָא�ת�

ל�. להר�יע� לג�י �המ�� ל�� ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָלי�ראל

מ�ר‚. מה� ה��לד הרי �לאי�, �המ�� והר�יב �עבר ָ�ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמי
מ�ר � טה�רה מי� ע� טה�רה מי� היה וא� ָ�ְְְֲִִִִַָָָָָָ�הנאה;

אס�ר�ת. �מאכל�ת ��ת�אר �מ� ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָ�אכילה,

�י„. על א� � לזה זה ���מי� ח�ה א� �המה מיני ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�ני
מיני�, �ני וה� ה�איל � לזה זה וד�מי� מ�ה, זה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ��תע�רי�
ה�לב, ע� ה�אב �יצד? להר�יב�. ואס�ר �לאי� א�� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהרי
וה�עלי� הע�י�, ע� וה�באי� ה��על, ע� ה�פרי ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָ�ְֶֶַַוה�לב
והחמ�ר החמ�ר, ע� וה�רד ה�רד, ע� וה��ס הרחלי�, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָע�
�לאי� ה� הרי לזה, זה ���מי� �י על א� � הער�ד ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָע�

�זה. ֶֶָזה

ה��ר,‰. ע� ה�ר ��ר �ג�� וי��בי, מד�רי �� ��� ְְְִִִִִִֵֶַַָָמי�
סוס]והר�� זה,[מי� ע� זה להר�יב� מ�ר � ה��ס ע� ְִַַָָ�ְְִִֶֶַָָ

ע� זה �לאי� �ר, א�ז ע� א�ז אבל אחד. מי� �ה� ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמ�ני
� מ�ח�� �יציו ה�ר וא�ז מ�פני�, �יציו �הא�ז ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָזה;

וה��י מיני�. �ני �ה� ספקמ�לל חיה ספק שהוא [מי� ְְְִִִֵֵֶַָ
עליו,בהמה] ל�קי� ואי� ה�המה; וע� הח�ה, ע� �לאי� �ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָ

ספק. �ה�א ְִֵֵֶָמ�ני

.Âמ�ר אחד, מי� א��תיה� הי� א� � ה�לאי� מ� ָ�ְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָה���די�
אס�ר מיני�, מ�ני א��תיה� הי� וא� זה. על זה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלהר�יב�
זה הר�יב א� וכ� ל�קה. הר�יב, וא� זה; על זה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָלהר�יב�

�רד �יצד? ל�קה. � א�� מי� על אפ�� ממי�ה��לד, [נולד ֲִִִֵֶֶֶַַַָ

וחמור] סוס �ר�השל על להר�יב� מ�ר � חמ�ר ְְְִִַַָָ�ֲִֶ�א��
�רד אבל החמ�ר; על אפ�� להר�יב� ואס�ר חמ�ר, ְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָ�א��
�ל וכ� חמ�ר. �א�� �ר�ה על להר�יב� אס�ר ס�ס, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ�א��
א� �ר�ה, על �רד להר�יב הר�צה לפיכ�, �זה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ���צא
א� וק�ל: וזנב אזני� �סימני ��דק � �רד�ת ���י ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹלמ��

�מ�רי�. אחד, מ�י� �א�� �יד�ע � לזה זה ִָ�ְִִִִֶֶֶֶַָָָָ��מי�

.Ê,אחד� ח�ה א� �המה מיני ��ני מלאכה הע��ה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ�ל
זה הרי � טמאה מי� וה�ני טה�רה, מי� מה� אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהיה
�בחמר ���ר תחר� "לא ��אמר: מק��, �כל ְְֱֲֲֶֶֶַַַָָֹֹֹל�קה
א� עגלה �ה� ה���� א� ה��רע, א� הח�ר�, אחד ְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָיח�ו".
ואפ�� �אחד, הנהיג� א� �אחד מ�כ� ואפ�� �אחד; ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָאב�
המז�ג� אבל מק��; מ�ל "יח�ו", ��אמר: ל�קה, � ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָ�ק�ל

יחדיו] אות� ינהיג.[רות� א� ��מ�� עד �ט�ר ,ְְִִֶַַָֹ

.Áטמא �אחד מיני� �ני �ל ואחד וחמ�ר, ��ר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאחד
א� ה�ב�, ע� �חזיר �המה, ע� �המה �י� � טה�ר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואחד
�כלב �המה, ע� ח�ה א� ה�יל, ע� �יחמ�ר ח�ה, ע� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָח�ה
ל�קה א��, �ל על � �ה� וכ��צא החזיר, ע� צבי א� העז ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָע�
��ארנ� �מ� היא, �המה �כלל �ח�ה ה��רה; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמ�
�ה� מיני� �ני �ל � ס�פרי� מ�ברי אבל אס�ר�ת. ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָ�מאכל�ת
א�ת� ולמ�� �אחד �ה� לחר� אס�רי� �הר�עה, ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ�לאי�

מלא �ה� ע�ה וא� הנהיג�להנהיג�; א� מ��, א� �אחד, כה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָ
ה���ה מ� �המה להנהיג ואס�ר מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� �ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָ
�ט�ר. ע�ה, וא� ���ט; ע� עז �ג�� ,���� ח�ה ְְִִִִֵֶַַָָָָָע�

.Ëעגלה� ה���ב � �לאי� א�ת� מ��כי� �הי� ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָעגלה
ל�המה ��רמת ���יבת� הנהיג; ��א �י על וא� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹל�קה,
ואחד �עגלה, י��ב אחד היה א� וכ� העגלה. ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹ��מ��
�אחד, �לאי� �הנהיג� מאה ואפ�� ל�קי�; �ניה� � ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמנהיג

ל�קי�. ����ִָ

.È� �אחד ח�ה א� �בהמה �אד� מלאכה לע��ת ְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָ�מ�ר
החמ�ר, ע� עגלה מ��� א� ה��ר, ע� �ח�ר� אד� ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָ�ג��
�אד� לא יח�ו", �בחמר "���ר ��אמר: �זה, ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוכ��צא

ו��ר. �אד� א� ְְֲַָָוחמ�ר

.‡È,אחד ��� �היא �י על א� � ה�ק��י� �ס�לי ְִִִֶֶַַָָ�ְֱֵֶַַ�המת
קד�, �היתה מ�ני ��פי�; ��ני א�ת� ע�ה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹה�ת�ב
ז�, �המה ונמצאת �זה; זה מערבי� וח�ל �קד� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹנע�ית
ה�א הרי � �אחד המערבי� ה�ה�רה ע� טמאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ�בהמה
מ��ה יקריב� לא א�ר טמאה, �המה �ל "וא� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹא�מר:
א�א מד�ר �אינ� למד�, ה�מ�עה מ�י לה'", ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָקר��
ה�ק��י�, �ס�לי ���ר הח�ר� לפיכ�, ה�ק��י�. ְִָ�ְְְְִִֵֵַַָָ�ְִֵַ�פס�לי
זה, וא��ר �לאי�; מ��� ל�קה זה הרי � �� ה�ר�יע ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַא�

ק�לה. ְִִֵַָָמ�ברי

י ּפרק ּכלאים ¤¤¦©§¦§¦הלכֹות

�לבד,‡. �פ��י� צמר א�א �גדי�, �כלאי א��ר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָאי�
וי� יח�ו". �פ��י� צמר �עטנז, תל�� "לא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ��אמר:

ה�לח ��י� האבני� על ��דל צמר �מ� ה�� [י��כר�י ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
מלוחי�] �י�תר,שמימיו ר� וה�א ה�הב, �תבנית �בנית� ,ְְְְְִִֵַַַַָָ

�ה�א העי�, מראית מ�ני ה���� ע� ואס�ר �מ�; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוכל�
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.·Èא�ה� � �כלאי� האמ�רי� וה�ע�רי� ההרחק�ת ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָ�ל
��חק�ת טפחי� ��ה יצמצ�[=מרווחות]�ת ולא ; ְְְְֲִִֵַַָָֹ

להחמיר. א�א מצמצמי� �אי� ה�לאי�, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ�מ��ת

.‚È�א וה�ב�אה ה�פני� �י� ��רחיק הא�� ה�ע�רי� ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�ל
�ח�צה אבל �ס�ריה. א� י�ראל, �אר� א�א אינ� � ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָה�רק
ולא לכ�ח�ה; ה�ר� �ת�� ה�פני� �צד לזרע מ�ר ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹ�ֶָָלאר�,
�ב�אה א� ירק מיני �ני לזרע א�א לאר�, �ח�צה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹאסר�
ל� לזרע ��י לתינ�ק אמר וא� יד. �מ�לת החרצ� ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָֹֹע�
��א �ד�ל, לג�י יאמר לא אבל מ�ר; לאר�, ְֲֶַָָָֹֹֹ�ְֶָָָ�ח�צה

�י�ראל. ְְְִִֵֵַָיתח��

.„Èח�צה� ה�ר� �צד ה�רק לזרע ���ר �י על ְְְִֶֶַַַַָָָָֹ�ְִֶַַוא�
ואפ�� �אכילה, אס�ר �� ה�ר�ע ה�רק א�ת� הרי � ֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָלאר�
אבל �מ�כר; ל�קט א�ת� ��ראה וה�א, לאר�; ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָ�ח�צה

אס�ר�ת. �מאכל�ת ��ארנ� �מ� מ�ר, ְְְֲֲֵֶַַָָ�ְֵספק�

רביעי יו�

ט ּפרק ּכלאים ¤¤¦©§¦§¦הלכֹות

�י�‡. �בהמה �י� � מינ� �אינ� נקבה על זכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָה�ר�יב
ל�קה זה הרי � ���� ח�ה �מיני ואפ�� �בע�פ�ת, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ח�ה
לאר�, �ח�צה �י� �אר� �י� מק��, �כל ה��רה ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָמ�
ח�ה �המה ואחד �לאי�". תר�יע לא "�המ�� ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ��אמר:
�יד� ��כניס עד ל�קה, ואינ� חבר�. �ל א� ,��� ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָוע��
א� �לבד, זה על זה העל� א� אבל ��פ�פרת; ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָ�מכח�ל

מ�י� � �ק�ל מר��ת.�ע�רר� מ�ת א�ת� ְְְִֶַַַַָ

לסהר·. מיני� �ני להכניס ראה[=כלוב]מ�ר וא� אחד; �ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
ואס�ר להפרי��. זק�ק אינ� זה, את זה רבע� ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָא�ת�

ל�. להר�יע� לג�י �המ�� ל�� ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָלי�ראל

מ�ר‚. מה� ה��לד הרי �לאי�, �המ�� והר�יב �עבר ָ�ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמי
מ�ר � טה�רה מי� ע� טה�רה מי� היה וא� ָ�ְְְֲִִִִַָָָָָָ�הנאה;

אס�ר�ת. �מאכל�ת ��ת�אר �מ� ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָ�אכילה,

�י„. על א� � לזה זה ���מי� ח�ה א� �המה מיני ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�ני
מיני�, �ני וה� ה�איל � לזה זה וד�מי� מ�ה, זה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ��תע�רי�
ה�לב, ע� ה�אב �יצד? להר�יב�. ואס�ר �לאי� א�� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהרי
וה�עלי� הע�י�, ע� וה�באי� ה��על, ע� ה�פרי ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָ�ְֶֶַַוה�לב
והחמ�ר החמ�ר, ע� וה�רד ה�רד, ע� וה��ס הרחלי�, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָע�
�לאי� ה� הרי לזה, זה ���מי� �י על א� � הער�ד ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָע�

�זה. ֶֶָזה

ה��ר,‰. ע� ה�ר ��ר �ג�� וי��בי, מד�רי �� ��� ְְְִִִִִִֵֶַַָָמי�
סוס]והר�� זה,[מי� ע� זה להר�יב� מ�ר � ה��ס ע� ְִַַָָ�ְְִִֶֶַָָ

ע� זה �לאי� �ר, א�ז ע� א�ז אבל אחד. מי� �ה� ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמ�ני
� מ�ח�� �יציו ה�ר וא�ז מ�פני�, �יציו �הא�ז ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָזה;

וה��י מיני�. �ני �ה� ספקמ�לל חיה ספק שהוא [מי� ְְְִִִֵֵֶַָ
עליו,בהמה] ל�קי� ואי� ה�המה; וע� הח�ה, ע� �לאי� �ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָ

ספק. �ה�א ְִֵֵֶָמ�ני

.Âמ�ר אחד, מי� א��תיה� הי� א� � ה�לאי� מ� ָ�ְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָה���די�
אס�ר מיני�, מ�ני א��תיה� הי� וא� זה. על זה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלהר�יב�
זה הר�יב א� וכ� ל�קה. הר�יב, וא� זה; על זה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָלהר�יב�

�רד �יצד? ל�קה. � א�� מי� על אפ�� ממי�ה��לד, [נולד ֲִִִֵֶֶֶַַַָ

וחמור] סוס �ר�השל על להר�יב� מ�ר � חמ�ר ְְְִִַַָָ�ֲִֶ�א��
�רד אבל החמ�ר; על אפ�� להר�יב� ואס�ר חמ�ר, ְְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָ�א��
�ל וכ� חמ�ר. �א�� �ר�ה על להר�יב� אס�ר ס�ס, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ�א��
א� �ר�ה, על �רד להר�יב הר�צה לפיכ�, �זה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ���צא
א� וק�ל: וזנב אזני� �סימני ��דק � �רד�ת ���י ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹלמ��

�מ�רי�. אחד, מ�י� �א�� �יד�ע � לזה זה ִָ�ְִִִִֶֶֶֶַָָָָ��מי�

.Ê,אחד� ח�ה א� �המה מיני ��ני מלאכה הע��ה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ�ל
זה הרי � טמאה מי� וה�ני טה�רה, מי� מה� אחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוהיה
�בחמר ���ר תחר� "לא ��אמר: מק��, �כל ְְֱֲֲֶֶֶַַַָָֹֹֹל�קה
א� עגלה �ה� ה���� א� ה��רע, א� הח�ר�, אחד ְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָיח�ו".
ואפ�� �אחד, הנהיג� א� �אחד מ�כ� ואפ�� �אחד; ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָאב�
המז�ג� אבל מק��; מ�ל "יח�ו", ��אמר: ל�קה, � ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָ�ק�ל

יחדיו] אות� ינהיג.[רות� א� ��מ�� עד �ט�ר ,ְְִִֶַַָֹ

.Áטמא �אחד מיני� �ני �ל ואחד וחמ�ר, ��ר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאחד
א� ה�ב�, ע� �חזיר �המה, ע� �המה �י� � טה�ר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָואחד
�כלב �המה, ע� ח�ה א� ה�יל, ע� �יחמ�ר ח�ה, ע� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָח�ה
ל�קה א��, �ל על � �ה� וכ��צא החזיר, ע� צבי א� העז ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָע�
��ארנ� �מ� היא, �המה �כלל �ח�ה ה��רה; ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמ�
�ה� מיני� �ני �ל � ס�פרי� מ�ברי אבל אס�ר�ת. ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָ�מאכל�ת
א�ת� ולמ�� �אחד �ה� לחר� אס�רי� �הר�עה, ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ�לאי�

מלא �ה� ע�ה וא� הנהיג�להנהיג�; א� מ��, א� �אחד, כה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָ
ה���ה מ� �המה להנהיג ואס�ר מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� �ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָ
�ט�ר. ע�ה, וא� ���ט; ע� עז �ג�� ,���� ח�ה ְְִִִִֵֶַַָָָָָע�

.Ëעגלה� ה���ב � �לאי� א�ת� מ��כי� �הי� ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָעגלה
ל�המה ��רמת ���יבת� הנהיג; ��א �י על וא� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹל�קה,
ואחד �עגלה, י��ב אחד היה א� וכ� העגלה. ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹ��מ��
�אחד, �לאי� �הנהיג� מאה ואפ�� ל�קי�; �ניה� � ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמנהיג

ל�קי�. ����ִָ

.È� �אחד ח�ה א� �בהמה �אד� מלאכה לע��ת ְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָ�מ�ר
החמ�ר, ע� עגלה מ��� א� ה��ר, ע� �ח�ר� אד� ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָ�ג��
�אד� לא יח�ו", �בחמר "���ר ��אמר: �זה, ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוכ��צא

ו��ר. �אד� א� ְְֲַָָוחמ�ר

.‡È,אחד ��� �היא �י על א� � ה�ק��י� �ס�לי ְִִִֶֶַַָָ�ְֱֵֶַַ�המת
קד�, �היתה מ�ני ��פי�; ��ני א�ת� ע�ה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹה�ת�ב
ז�, �המה ונמצאת �זה; זה מערבי� וח�ל �קד� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹנע�ית
ה�א הרי � �אחד המערבי� ה�ה�רה ע� טמאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ�בהמה
מ��ה יקריב� לא א�ר טמאה, �המה �ל "וא� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹא�מר:
א�א מד�ר �אינ� למד�, ה�מ�עה מ�י לה'", ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָקר��
ה�ק��י�, �ס�לי ���ר הח�ר� לפיכ�, ה�ק��י�. ְִָ�ְְְְִִֵֵַַָָ�ְִֵַ�פס�לי
זה, וא��ר �לאי�; מ��� ל�קה זה הרי � �� ה�ר�יע ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַא�

ק�לה. ְִִֵַָָמ�ברי

י ּפרק ּכלאים ¤¤¦©§¦§¦הלכֹות

�לבד,‡. �פ��י� צמר א�א �גדי�, �כלאי א��ר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָאי�
וי� יח�ו". �פ��י� צמר �עטנז, תל�� "לא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ��אמר:

ה�לח ��י� האבני� על ��דל צמר �מ� ה�� [י��כר�י ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
מלוחי�] �י�תר,שמימיו ר� וה�א ה�הב, �תבנית �בנית� ,ְְְְְִִֵַַַַָָ

�ה�א העי�, מראית מ�ני ה���� ע� ואס�ר �מ�; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוכל�
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ה�ירי� וכ� רחלי�. לצמר אס�רי�[=משי]��מה וה�ל�, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
העי�. מראית ְְִִִֵַַָמ�ני

מ���·. עליו ל�קי� אי� ,��� צמר � עז �ת ִִֵֵֵֶֶֶַָָָָרחל
�יו� העי�. מראית מ�ני מ�בריה�, ה�א אס�ר אבל ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ�לאי�;
זה הרי � �ע�ל� ח��ר צד ה���� ע� ה�מר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ��תח�ר

��רפ� �פ��י� צמר �יצד? ה��רה. מ� [=ערב�]�לאי� ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ו�ע �זה, והחליק�]זה �[סרק� לבדי� מה� וע�ה א�ת�, ְְְִֵֶֶֶָָָָָָ

מ�וי �גד וארג �אחד, א�ת� וטוה טרפ�, �לאי�; א�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהרי
�לאי�. זה הרי � ְֲִִֵֶֶַזה

א�‚. �מ�י, �פר� אפ�� ,���� ��ל צמר �ל �גד ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ�פר
�ח�טי ���י� �גד א� ,���� �ח�טי צמר �גד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ��פר
אפ�� �דל�, א� ���י� �ח�טי צמר ח�ט ק�ר א� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָצמר,
�לאי�. א�� הרי � �כרכ� �ק�ה א� ��ק �פ��י� צמר ְְֲִִֵֵַָָָ�ְְְִִֶֶַַָנת�
�י על א� ,���� �ל �גדיל צמר �ל �דיל ק�ר ְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָואפ��
�ק�ר� �פ���, צמר �גדי קפל א� וכ� �אמצע, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�הרצ�עה
מ�ל יח�ו", �פ��י� "צמר ��אמר: �לאי�, א�� הרי �ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

מצב]מק�� נאסר.[בכל ��תאחד, �יו� � ְֱִֵֵֶֶַָָָ

ה�ת�ב„ צר� �הרי ��רה? �ל א�� א��רי� ��ל ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�מ�י�
��א ה�מ�עה, מ�י ��מד� �מ� �ציצית, �לאי� ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָֹלה�יר
�לאי� לה�יר א�א ציצית, לפר�ת �לאי� �ר�ת ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָנסמכה

מ�לל,��יצי � ה� �לבד ק��רי� ח�טי� וה�יצית, ת; ְְְְִִִִִִִִֵַַַָ
�אינ� ה��רה, מ� אס�ר מצוה �מק�� ��א �זה ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ח��ר

ס�פרי�. מ�ברי אס�ר �ה�א �בר ���רה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָממעט

צמר‰. �ל �ה�א �ל ח�ט אפ�� �ע�ר; ל� אי� ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָה�לאי�,
אס�ר. � �צמר ���� �ל א� ,���� �ל �ד�ל ְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָ�בגד

.Â,זה� זה ��רפ� ,�� וכ��צא �מ�י� וצמר רחלי� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָצמר
ה�ל הרי � הרחלי� מ� החצי היה א� � טוי מה� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹוטוה
מ� הרב היה וא� ה����. ע� �לאי� ה�א והרי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�צמר,
ה�ל ���רת מ�ני ה����, ע� לערב� מ�ר � ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ�ְִַַה�מ�י�

לנימ�ת ח���י� ואי� �מ�י�; צמר �ל[=שערות]צ�רת ְְְְִִִֵֶֶֶַַ
צמר. ח�טי �אינ� מ�ני �ה�, המערבי� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹצמר

.Êעל א� � �גדי� מה� �ע��י� ה�ב�י� ע�ר�ת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָלפיכ�,
לנימ�ת ח���י� ואי� מ�רי�; �פ���, א�ת� ���פרי� ְְְִִִֵָ�ְְְִִִֶָָ�י
��פר� ה���� ח�ט �כלל ��כרכ� �י על א� צמר, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ�ל

�מע�ט�. �טל� �הרי ,��ְְֲִֵֶָָ

.Á�מ רב א� � �זה זה ��רפ� וה���� ה���ס ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוכ�
היה וא� צמר; ח�טי ע� מה� ה�וי לארג מ�ר ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�ַַַֹה���ס,

אס�ר. למחצה, ְֱֱֶֶָָָמחצה

.Ë�א ארנבי�, צמר א� �מ�י�, צמר ��� �גד ְְִִֶֶֶֶַַָ�ֶֶֶָהע��ה
���� �ל וח�ט זה, מ�ד צמר �ל ח�ט �� וארג ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹק��ס,

�לאי�. מ��� אס�ר זה הרי � זה ְֲִִִִֵֶֶַַָמ�ד

.È�פר�� צמר לפר�[נקרע]�גד מ�ר א�ת�[לחבר]� ְִֶֶֶֶֶַ�ְִָֹ
וק��ר ,���� שנית��ח�ט באופ� מסביב�, החוט [את ְְְִֵָ

הקשר] להתיר מבלי הבגד חלקי את ית�ר.להפריד לא אבל ;ְֲִָֹֹ

.‡È�עליה וח�גר ,���� �בגד צמר �גד אד� ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָל�ב�
יטר� ��א �בלבד � ה��יחה[=יערבב]מ�ח�� [שרו�את ְְְִִִִֶֶַַַָֹֹ

הבגדי�] שני �תפיו.של �י� �� ויק�ר ,ְְְִֵֵָָֹ

.·Èא�א אס�ר ואי� �למכר�, לע��ת� מ�ר � �גדי� ְְְֲֵֶַָָָָָָ�ְְִִֵָ�לאי
תל�� "לא ��אמר: �לבד, �ה� להת���ת א� א�ת� ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹלל��
�ר� �היא העל�ה � עלי�" יעלה "לא ונאמר: ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�עטנז",
וכ� �ח�יו; לי�ב מ�ר �לאי�, �ה�א אהל אבל ְְֵֵֵַָָ�ְְֲִִִֶֶַָָֹלבי�ה.
"לא ��אמר: �לאי�, �ל מ�ע�ת על לי�ב ה��רה מ� ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�מ�ר
ס�פרי�, �מ�ברי �ח�י�. מ�יע� א�ה אבל עלי�", ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָיעלה
�לאי� ��ה� וה�ח��� ז�, ��י על ז� מ�ע�ת ע�ר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָאפ��
��ר�. על נימה ��ר� ��א העלי��, על לי�ב אס�ר �ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

.‚È.מל�ת�� יריע�ת �ג�� �ר�י�, אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲִִִִֶַַָָ��ה
מ�ר � �כסת�ת �רי� �ג�� נכרכי�, ואינ� ק�י� הי� א� ָ�ְְְְֲִִִִִֵָָָָָָָאבל
�ה�. נ�גע ��ר� יהיה ��א וה�א, �להסב; עליה� ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלי�ב

.„È;אס�רה ר�ה, היתה א� � �לאי� �היא ה�רכת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוכ�
ק�ה היתה וא� ��ר�. על ותעלה ה���, ל� י�מ� ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ��א

מ�רת. נכרכת, ֶֶ�ְִֵֶֶֶָ�אינ�

.ÂË;��ללב מ�ר � עקב ל� ואי� �לאי�, �ה�א ְְָָ�ְְְִִִֵֵֶַָָמנעל
ה���. ע�ר ��אר נהנה ואינ� ה�א, ק�ה הרגל ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ�ע�ר

.ÊËס�ת� כלאי�]��פרי �דר��[של ��פרי� �[כהרגל�], ְְְְְִֵַָ
ית��נ� ��א עליה�]�בלבד המונח מהכסות �ח�ה[להנות ְְְִִֶַַַַָֹ

וה�נ�עי� ה��מי�; מ�ני �ב��מי� הח�ה, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָמ�ני
�אר�[=המהדרי�] ��פרי� על, להניח שלא הקפדה [תו� ְִֶָָ

��אגופ�] �בלבד � �דר�� מ�כרי� �ס�ת, מ�כרי וכ� .ְְְְְְְִִֵֵֶַַָֹ
מ� �תפיה� �על ה�לאי� לה� ���יל �ח�ה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָית��נ�
וה�נ�עי�, ;�� להתח�� ���מי� ית��נ� ולא ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹהח�ה,

�מ�ל. ְְִִֵַַמפ�ילי�

.ÊÈהיא�� �יצה אד� י�ח ב]לא ומונחת �בגד[חמה ְְִִֵֶֶֶַָָָֹ
��לאי� נהנה ה�א �הרי � את�לאי� המפריד הבגד [של ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַ

הח�הגופו] הביצה]מ�ני מחו� יכווה ה��ה[שלא מ�ני א� ְְִִִֵֵַַַָָ
את מחמ� והבגד הבגד, את מחמ� הביצה שחו� [שבחור�,

�זה.גופו] ���צא �ל וכ� .ְֵֵֶַָֹ

.ÁÈע�רה ��י על ואפ�� עראי, �לאי� אד� יל�� ְְֲֲֲִִִִֵַַַַַָָָָֹֹלא
וא� ה�כס; את לגנב ואפ�� �ל��, מה�ה� �אינ� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ�גדי�,

ל�קה. ,�� ֵֶַָלב�

.ËÈ���ח �ר� �ה� �גדי� א�א �לאי�, מ��� אס�ר ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָאי�
וה�מלה, והאבנט, וה�כנסי�, וה�צנפת, ה��נת, �ג�� �ְַ�ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
�ה�. וכ��צא ה�די� ואת ה��קי� את �ה� ��ח�י� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ�בגדי�

צלצ�לי� �בית[=חגורות]אבל הע� א�ת� �ע��י� קט�י� ְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
את �ה� לצרר א� ה�ע�ת, את �ה� לצרר ��ה�, ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹיד
א� מל�גמה א� רט�ה עליו ���יחי� �סמרט�ט ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָה�בלי�,

תחבושת]אס�ל�נית מ�רי�,[מיני א�� הרי � �ה� וכ��צא ְְְֲִִֵֵֵֶַָ�ִָ
�כ�. ח��� �ר� אי� �הרי �ה�; נ�גע ���ר� �י על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָא�

.Î�הראש]צי את המקיפה מ�י[רצועה א� ע�ר �ל ִִֶֶ
מדל�לי� ���� וח�טי צמר ח�טי �ה� ��לה �ה�, ְִָ�ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָוכ��צא
מ��� �� אי� � ה�ב�בי� להפריח �די האד�, �ני ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָעל

�כ�. ח��� �ר� �אי� ְְִִִֵֶֶֶַָ�לאי�;

.‡Î�י��� מה� יד�, לת�� חבלי� �מכניס �המ�ת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָה�נהיג
אבל יד�; על ���רכ� �י על וא� מ�ר, זה הרי � צמר ְְֲִֶַַַָָָָ�ֲֵֵֶֶֶֶ�מה�
יד�. על לכ�רכ� ל� ואס�ר �לאי�, נע�� � ��� ק�ר� ְְְְֲִִַַַָָָָ�ְִָָא�

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.·Îמט�ח�ת� ה�די�, את �ה� ��ק�חי� ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמט�ח�ת
��רה, ספר �מט�ח�ת וה�רקע�ת, ה�לי� �ה� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ��ס�גי�
ה�די� �הרי �לאי�; מ��� אס�רי� � ה�פרי� ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָ�מט�ח�ת

�מח�מי�. �מיד ה�ד על נכרכי� וה� �ה�, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָנ�גע�ת

.‚Îוה�ר�י�[=סימני�]א�ת�ת ה��בסי� ְְְִִִֶַַַ�ע��י�
אחד[=אורגי�] �ל ��היה �די ���גדי�, ��� את מ�יר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

הרי � �צמר ���� א� �פ���, צמר �ל א�ת היתה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָא�
אצל�. ח��ב �אינ� �י על וא� אס�ר, ְְִֵֶֶֶַַָָזה

.„Îתכיפה� ,���� �גד ע� �ח�ר� צמר [=תפירה]�גד ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָ
הח�ט רא�י �ני ק�� �לאי�; זה ואי� ח��ר, אינ� � ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאחת

�לאי�. זה הרי � �כיפ�ת ��י ��כ� א� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ�אחד,

.‰Îעל �אי� למת, �כריכי� ה�לאי� מ� לע��ת ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָ�מ�ר
וי��ב לחמ�ר, מר�עת מ��� ולע��ת מצוה; ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָה�תי�
מר�עת י�יח ולא .�� נ�גע ��ר� יהיה ��א וה�א, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹעליה;

ה�בל. את עליה לה�ציא אפ�� �תפ�, על ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָז�

.ÂÎעל לנ�א� מ�ר �לאי�, מל��י� �הי� וה�המה ְְַָָָ�ְִִִַָ�ְְְֵֵֶַַָָה�ת
ְֵ�תפ�.

.ÊÎאבד� ���� �גד א� ,���� ח�ט �� �אבד צמר ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ�גד
ה��י ימ�ר�� ��א לג�י, ימ�ר�� לא זה הרי � צמר ח�ט ��ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹ
א�ת� ימצא ��א לחמ�ר, מר�עת יע��� ולא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹלי�ראל;
ה�לאי� אי� �הרי � ויל���� ה�ר�עת מעל ויקרע�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָאחר
ה�מר �אי� � צ�בע� זה? �גד ��נת היא וכיצד .�� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָנ�ר
ו��מט�; ל�, נ�ר ה�א �מ�ד � אחד �צבע ע�לי� ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָוה���י�
�הרי ל�, והל� נ�מט ��א מ�ר, זה הרי נ�ר, לא ְְֲִֵֶֶַַָָָ�ְֲִִֵֶָֹוא�
א��רי ��ל אס�ר�ת, �ביא�ת �ארנ� �כבר מצא�. ולא ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ�דק

זה. �ספק הק�� �לפיכ� ס�פרי�; מ�ברי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָספק�ת

.ÁÎ,יפה יפה לבדק� צרי� � ה��י� מ� צמר �לי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָה��קח
�פ���. ה� �פ�רי� ְְְִִֵֶָָ��א

.ËÎהיה אפ�� � חבר� על ��רה �ל �לאי� ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָהר�אה
ר�� היה ואפ�� מ�ד, עליו וק�רע� ל�, ק�פ� � ���ק ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָמה��
תע�ה לא א��ר ��חה ה�ר��ת �ב�ד �אי� חכמה; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ���ד�
��ת�אר? �מ� אבדה, �ה�ב נדחה ול�ה ���רה. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהמפר�
מת? �טמאת נדחה ול�ה ממ��; �ל לאו �ה�א ְֵַ�ְְְְִִֵֶֶָָָָָמ�ני
אינ� "לאחת�" למד�: ה�מ�עה �מ�י ה�ת�ב. �פרט ְְֲִִִֵַַַַָָָָֹה�איל
�א��ר� �בר אבל מצוה. למת מ��א אבל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמ��א,
�כל ה�ר��ת �ב�ד מ�ני נדחה ה�א הרי � ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָמ�בריה�
ה�בר", מ� תס�ר "לא ���רה ��ת�ב �י על וא� ְִִֶַַַַָָָָָָֹמק��;
היה א� לפיכ�, ה�ר��ת. �ב�ד מ�ני נדחה זה לאו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָהרי
ואינ� ���ק, עליו ק�רע� אינ� � �בריה� �ל �עטנז ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעליו
��רה, �ל היה וא� לבית�; ���יע עד ���ק, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ���ט

מ�ד. ְִָ���ט�

.Ï��לב היה ל�קה; � �� ה�ת��ה א� �לאי�, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָה��ב�
רא�� ה�ציא אחת. א�א ל�קה אינ� ,��� ה��� �ל ִֵֶֶַַָֹ�ְְִִַַָ�כלאי�
��א �י על א� � והחזיר� רא�� ה�ציא והחזיר�, ה�גד ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹמ�
��ה ואחת. אחת �ל על ח�ב זה הרי ,��� ה�גד ְֲֵֶֶַַַַַַַָָ�ֶֶַַָ��ט
��התר� ה���? �ל על אחת ח�ב �ה�א אמ�רי�, ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָ�ברי�
'��ט'! ל�: ואמר� �� התר� א� אבל אחת; התראה ��ְְְְְֲִִַַַָָָָֹ
אחר ולל�� לפ�ט �די ו�הה ,�� לב�� וה�א ְְְְְְְִִֵַַָָָֹֹֹ'��ט'!

�� �התר� ��ה�ה �ה�ה �ל על ח�ב זה הרי � �� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ�התר�
��ט. ��א �י על וא� ְִֶֶַַַָָָֹעליה,

.‡Ïמזיד ה��ב� היה א� � �לאי� חבר� את ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָה�ל�י�
לא ע�ר, "ולפני מ��� ע�בר וה�ל�י� ל�קה, ה��ב� �ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַֹ
�לאי�, �ה�גד ה��ב� ידע לא וא� מכ�ל"; ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹת��

�ט�ר. וה��ב� ל�קה, ה�ל�י� � מזיד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָוה�ל�י�

.·Ï��אפ � עב�דה ��עת ��א �ה�ה �גדי ��ב�� ְֲֲִִֶַָָֹ�ְְְֲִִֵֶָֹ�הני�
�� ה�ר� ולא �לאי�; �ה�א האבנט מ�ני ל�קי�, � ְ�ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹ��ק��

ה�יצית. �מ� ע�ה מצות �היא עב�דה, ��עת ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָא�א

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

miIpr zFpYn zFkld¦§©§£¦¦
ו�� ע�ה, מצו�ת �בע � מצו�ת ע�רה �ל� �כלל� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹי�
(ב) �אה; לה�יח (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹמצו�ת
ה�קט; יל�ט ��א (ד) לקט; לה�יח (ג) ה�אה; יכ�ה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ��א
לעזב (ז) ה�ר�; יע�לל ��א (ו) ��ר�; ע�לל�ת לעזב ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹ(ה)
לה�יח (ט) ה�ר�; �רט יל�ט ��א (ח) ה�ר�; ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ�רט
להפרי� (יא) ה�כחה; לקחת י��ב ��א (י) ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹה�כחה;
יא�� ��א (יג) יד; �מ�ת צדקה ל�� (יב) לענ�י�; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמע�ר

א��. �פרקי� � א�� מצו�ת �בא�ר העני. על ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָלבב�

א ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

א�א‡. ,��� ה�דה �ל יקצר לא � �דה� את ֶָָ�ְִֵֵֶֶַַָָָֹֹה��צר
תכ�ה "לא ��אמר: ה�דה, �ס�� לענ�י� מעט קמה ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹי�יח
וזה ה��ל�. ואחד ה��צר, אחד �קצר�"; �ד� ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָ�ְְְַָ�את

'�אה'. ה�קרא ה�א ְִִֵֶַַַָָ���יח,

את·. ��א�ס� �אילנ�ת מ�יח �� � ��דה ���יח ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ�כ��
אס� א� ה�דה, �ל את וקצר עבר לענ�י�. מעט ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ�ר�תיה�,
ונ�תנ� מעט, אס� א� ��צר מ�ה ל�קח � האיל� �ר�ת ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�ל
�עזב ול�ר "לעני ��אמר: ע�ה, מצות ��תינת� ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלענ�י�;
נ�ת� זה הרי � �ת ואפה� ול��, ה�מח טח� ואפ�� ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאת�".

לענ�י�. ה�ת מ� ֲִִִֵַַָָ�אה

.‚� ה�אה ���� קד� נ�ר�, א� ��צר, ה�ציר �ל ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאבד
יכ�ל ואינ� תע�ה, לא מצות על עבר �הרי ל�קה; זה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי

ל�. ���ק ��� ע�ה ְֲִֵֵֶֶַַָלק��

�מא��„. ����צר �לקט, יל�ט[�אלומות]וכ� לא � ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַֹ
לענ�י�, י�יח� א�א ה�ציר, ��עת ה��פל�ת ְְֲֳִִִִִִִֵֶַַַַַָָָה��לי�
טח� אפ�� � ול�ט� עבר תל�ט". לא קציר� "ולקט ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ��אמר:
את�"; �עזב ול�ר "לעני ��אמר: לענ�י�, נ�ת� � ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹואפה
ל�קה. � לענ�י� ���� קד� ���ט�, אחר נ�רפ� א� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאבד�

וכ�‰. ה�צירה, ��עת הענבי� מ� ��פרט �פרט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוכ�
לא �רמ� �פרט תע�לל, לא "וכרמ� ��אמר: � ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ�ע�לל�ת

המע�ר וכ� את�". �עזב ול�ר לעני ,[חבילות]תל�ט; ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ
��אמר: י�ח�ה, לא זה הרי � ��דה אחת אל�ה ֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�ְֲַָו�כח
� �לקח� עבר לקח��". ת��ב לא ��דה, עמר ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָֹֹ"ו�כח�
"ל�ר ��אמר: לענ�י�, נ�תנ� זה הרי ואפה�, טחנ� ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאפ��
���� למד�, הא ע�ה. מצות ז� יהיה", ולאלמנה ָ�ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָל�ת��
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.·Îמט�ח�ת� ה�די�, את �ה� ��ק�חי� ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמט�ח�ת
��רה, ספר �מט�ח�ת וה�רקע�ת, ה�לי� �ה� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ��ס�גי�
ה�די� �הרי �לאי�; מ��� אס�רי� � ה�פרי� ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָ�מט�ח�ת

�מח�מי�. �מיד ה�ד על נכרכי� וה� �ה�, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָנ�גע�ת

.‚Îוה�ר�י�[=סימני�]א�ת�ת ה��בסי� ְְְִִִֶַַַ�ע��י�
אחד[=אורגי�] �ל ��היה �די ���גדי�, ��� את מ�יר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

הרי � �צמר ���� א� �פ���, צמר �ל א�ת היתה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָא�
אצל�. ח��ב �אינ� �י על וא� אס�ר, ְְִֵֶֶֶַַָָזה

.„Îתכיפה� ,���� �גד ע� �ח�ר� צמר [=תפירה]�גד ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָ
הח�ט רא�י �ני ק�� �לאי�; זה ואי� ח��ר, אינ� � ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאחת

�לאי�. זה הרי � �כיפ�ת ��י ��כ� א� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ�אחד,

.‰Îעל �אי� למת, �כריכי� ה�לאי� מ� לע��ת ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָ�מ�ר
וי��ב לחמ�ר, מר�עת מ��� ולע��ת מצוה; ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָה�תי�
מר�עת י�יח ולא .�� נ�גע ��ר� יהיה ��א וה�א, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹעליה;

ה�בל. את עליה לה�ציא אפ�� �תפ�, על ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָז�

.ÂÎעל לנ�א� מ�ר �לאי�, מל��י� �הי� וה�המה ְְַָָָ�ְִִִַָ�ְְְֵֵֶַַָָה�ת
ְֵ�תפ�.

.ÊÎאבד� ���� �גד א� ,���� ח�ט �� �אבד צמר ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ�גד
ה��י ימ�ר�� ��א לג�י, ימ�ר�� לא זה הרי � צמר ח�ט ��ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹ
א�ת� ימצא ��א לחמ�ר, מר�עת יע��� ולא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹלי�ראל;
ה�לאי� אי� �הרי � ויל���� ה�ר�עת מעל ויקרע�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָאחר
ה�מר �אי� � צ�בע� זה? �גד ��נת היא וכיצד .�� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָנ�ר
ו��מט�; ל�, נ�ר ה�א �מ�ד � אחד �צבע ע�לי� ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָוה���י�
�הרי ל�, והל� נ�מט ��א מ�ר, זה הרי נ�ר, לא ְְֲִֵֶֶַַָָָ�ְֲִִֵֶָֹוא�
א��רי ��ל אס�ר�ת, �ביא�ת �ארנ� �כבר מצא�. ולא ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ�דק

זה. �ספק הק�� �לפיכ� ס�פרי�; מ�ברי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָספק�ת

.ÁÎ,יפה יפה לבדק� צרי� � ה��י� מ� צמר �לי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָה��קח
�פ���. ה� �פ�רי� ְְְִִֵֶָָ��א

.ËÎהיה אפ�� � חבר� על ��רה �ל �לאי� ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָהר�אה
ר�� היה ואפ�� מ�ד, עליו וק�רע� ל�, ק�פ� � ���ק ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָמה��
תע�ה לא א��ר ��חה ה�ר��ת �ב�ד �אי� חכמה; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ���ד�
��ת�אר? �מ� אבדה, �ה�ב נדחה ול�ה ���רה. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹהמפר�
מת? �טמאת נדחה ול�ה ממ��; �ל לאו �ה�א ְֵַ�ְְְְִִֵֶֶָָָָָמ�ני
אינ� "לאחת�" למד�: ה�מ�עה �מ�י ה�ת�ב. �פרט ְְֲִִִֵַַַַָָָָֹה�איל
�א��ר� �בר אבל מצוה. למת מ��א אבל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמ��א,
�כל ה�ר��ת �ב�ד מ�ני נדחה ה�א הרי � ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָמ�בריה�
ה�בר", מ� תס�ר "לא ���רה ��ת�ב �י על וא� ְִִֶַַַַָָָָָָֹמק��;
היה א� לפיכ�, ה�ר��ת. �ב�ד מ�ני נדחה זה לאו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָהרי
ואינ� ���ק, עליו ק�רע� אינ� � �בריה� �ל �עטנז ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעליו
��רה, �ל היה וא� לבית�; ���יע עד ���ק, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ���ט

מ�ד. ְִָ���ט�

.Ï��לב היה ל�קה; � �� ה�ת��ה א� �לאי�, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָה��ב�
רא�� ה�ציא אחת. א�א ל�קה אינ� ,��� ה��� �ל ִֵֶֶַַָֹ�ְְִִַַָ�כלאי�
��א �י על א� � והחזיר� רא�� ה�ציא והחזיר�, ה�גד ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַֹֹמ�
��ה ואחת. אחת �ל על ח�ב זה הרי ,��� ה�גד ְֲֵֶֶַַַַַַַָָ�ֶֶַַָ��ט
��התר� ה���? �ל על אחת ח�ב �ה�א אמ�רי�, ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָ�ברי�
'��ט'! ל�: ואמר� �� התר� א� אבל אחת; התראה ��ְְְְְֲִִַַַָָָָֹ
אחר ולל�� לפ�ט �די ו�הה ,�� לב�� וה�א ְְְְְְְִִֵַַָָָֹֹֹ'��ט'!

�� �התר� ��ה�ה �ה�ה �ל על ח�ב זה הרי � �� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ�התר�
��ט. ��א �י על וא� ְִֶֶַַַָָָֹעליה,

.‡Ïמזיד ה��ב� היה א� � �לאי� חבר� את ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָה�ל�י�
לא ע�ר, "ולפני מ��� ע�בר וה�ל�י� ל�קה, ה��ב� �ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַֹ
�לאי�, �ה�גד ה��ב� ידע לא וא� מכ�ל"; ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹת��

�ט�ר. וה��ב� ל�קה, ה�ל�י� � מזיד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָוה�ל�י�

.·Ï��אפ � עב�דה ��עת ��א �ה�ה �גדי ��ב�� ְֲֲִִֶַָָֹ�ְְְֲִִֵֶָֹ�הני�
�� ה�ר� ולא �לאי�; �ה�א האבנט מ�ני ל�קי�, � ְ�ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹ��ק��

ה�יצית. �מ� ע�ה מצות �היא עב�דה, ��עת ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָא�א

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

miIpr zFpYn zFkld¦§©§£¦¦
ו�� ע�ה, מצו�ת �בע � מצו�ת ע�רה �ל� �כלל� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹי�
(ב) �אה; לה�יח (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹמצו�ת
ה�קט; יל�ט ��א (ד) לקט; לה�יח (ג) ה�אה; יכ�ה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ��א
לעזב (ז) ה�ר�; יע�לל ��א (ו) ��ר�; ע�לל�ת לעזב ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹ(ה)
לה�יח (ט) ה�ר�; �רט יל�ט ��א (ח) ה�ר�; ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ�רט
להפרי� (יא) ה�כחה; לקחת י��ב ��א (י) ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹה�כחה;
יא�� ��א (יג) יד; �מ�ת צדקה ל�� (יב) לענ�י�; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמע�ר

א��. �פרקי� � א�� מצו�ת �בא�ר העני. על ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָלבב�

א ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

א�א‡. ,��� ה�דה �ל יקצר לא � �דה� את ֶָָ�ְִֵֵֶֶַַָָָֹֹה��צר
תכ�ה "לא ��אמר: ה�דה, �ס�� לענ�י� מעט קמה ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹי�יח
וזה ה��ל�. ואחד ה��צר, אחד �קצר�"; �ד� ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָ�ְְְַָ�את

'�אה'. ה�קרא ה�א ְִִֵֶַַַָָ���יח,

את·. ��א�ס� �אילנ�ת מ�יח �� � ��דה ���יח ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ�כ��
אס� א� ה�דה, �ל את וקצר עבר לענ�י�. מעט ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ�ר�תיה�,
ונ�תנ� מעט, אס� א� ��צר מ�ה ל�קח � האיל� �ר�ת ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�ל
�עזב ול�ר "לעני ��אמר: ע�ה, מצות ��תינת� ְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלענ�י�;
נ�ת� זה הרי � �ת ואפה� ול��, ה�מח טח� ואפ�� ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹאת�".

לענ�י�. ה�ת מ� ֲִִִֵַַָָ�אה

.‚� ה�אה ���� קד� נ�ר�, א� ��צר, ה�ציר �ל ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאבד
יכ�ל ואינ� תע�ה, לא מצות על עבר �הרי ל�קה; זה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהרי

ל�. ���ק ��� ע�ה ְֲִֵֵֶֶַַָלק��

�מא��„. ����צר �לקט, יל�ט[�אלומות]וכ� לא � ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַֹ
לענ�י�, י�יח� א�א ה�ציר, ��עת ה��פל�ת ְְֲֳִִִִִִִֵֶַַַַַָָָה��לי�
טח� אפ�� � ול�ט� עבר תל�ט". לא קציר� "ולקט ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ��אמר:
את�"; �עזב ול�ר "לעני ��אמר: לענ�י�, נ�ת� � ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹואפה
ל�קה. � לענ�י� ���� קד� ���ט�, אחר נ�רפ� א� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹאבד�

וכ�‰. ה�צירה, ��עת הענבי� מ� ��פרט �פרט ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוכ�
לא �רמ� �פרט תע�לל, לא "וכרמ� ��אמר: � ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ�ע�לל�ת

המע�ר וכ� את�". �עזב ול�ר לעני ,[חבילות]תל�ט; ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ
��אמר: י�ח�ה, לא זה הרי � ��דה אחת אל�ה ֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�ְֲַָו�כח
� �לקח� עבר לקח��". ת��ב לא ��דה, עמר ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָֹֹ"ו�כח�
"ל�ר ��אמר: לענ�י�, נ�תנ� זה הרי ואפה�, טחנ� ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאפ��
���� למד�, הא ע�ה. מצות ז� יהיה", ולאלמנה ָ�ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָל�ת��
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ע�ה ק�� לא וא� לע�ה; ���ק תע�ה לא ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹמצות
ל�קה. ֶֶֶָ��ה�,

.Âכח� א� � ��מה היא �� �עמרי�, �ה�כחה ���ְְֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
�ה�כחה �כ�� לענ�י�. ז� הרי קצר�, ולא ה�מה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹמקצת
,��� לאילנ�ת �כחה י� �� � �� וכ��צא ָ�ְְְִִֵֵַַָָָָָָ��ב�אה

אחרי�" תפאר לא זית�, תח�ט "�י [ודרשו��אמר: ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
שכחה] זו לה�"אחרי�" ��� האילנ�ת, ל�אר ה�י� וה�א ;ְְִִִֵֶֶַָָָָ

��יתי�. ְִִֵַָ�כחה

.Ê,ה�רט � ��ר� לענ�י� מ�נ�ת �אר�ע למד, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָנמצאת
� ��ב�אה מ�נ�ת ו�ל� וה�כחה; וה�אה, ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹוהע�לל�ת,
� האילנ�ת ��אר ���י� וה�אה; וה�כחה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָה�קט,

וה�אה. ְְִֵַַָָה�כחה,

.Á�ל�עלי הניה ט�בת �ה� אי� � א�� ענ�י� מ�נ�ת ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ�ל
טובה] לו שיחזיק מנת על שירצה למי לתת� רשות לו ,[=אי�

�עלי�; �ל �רה� על א�ת� ונ�טלי� �אי� הענ�י� ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָא�א
מ�ד�. א�ת� מ�ציאי� ��י�ראל, עני ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָואפ��

.Ë� צדק �ר א�א אינ� ענ�י�, �מ�נ�ת האמ�ר �ר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�ל
�� �וי מה וה�ר", ה�וי "�בא �מע�ר: א�מר ה�א ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ�הרי
ענ�י מ�נעי� אי� כ�, �י על וא� �רית. �� ה�ר א� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַ�רית
ונ�טלי� י�ראל ענ�י �כלל �אי� א�א א��, מ��נ�ת ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ��י�

�ל��. �רכי מ�ני � ְְִֵֵַָָא�ת�

.È�זמ �ל את�", �עזב ול�ר "לעני ענ�י�: �מ�נ�ת ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹנאמר
ולחזר מ�ב�� הענ�י� �סק� א�ת�. ��בעי� ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹ�הענ�י�
��פ� �אי� אד�; לכל מ�ר מה� ה��אר הרי � ְֵֶָָָָָ�ְֲֲִֵֵֵֶֶַָעליה�
�ה� נאמר ��א �מיה�; ל�� ח�ב ואינ� �תר�מ�ת. ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹקד��
לעזב מצ�ה ואינ� את�"; "�עזב א�א לענ�י�", ֲֶַֹ�ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹֹ"ונת�

ענ�י�. אי� והרי לענ�י�, א�א �לע�פ�ת לח�ה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָא�ת�

.‡È�המל�טי מ���נס� �לקט? מ�רי� אד� �ל ְְְְִִִִֶֶֶַַָָ�ֵֵַָָָָ�מאימתי
�מאימתי ויצא�. הרא��ני�, מל�טי� אחר ויל�ט� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָה�נ�י�
��ר� הענ�י� מ��ה�כ� �בע�לל�ת? �פרט מ�רי� אד� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ�ָָָ�ל
אד� �ל �מאימתי אד�. לכל מ�ר כ� אחרי ה��אר ְֵֵַָָָָָָָָ�ְְֲִֵֵַַָָויב�א�,
א�ת� �כח א� י�ראל? �אר� זיתי� �ל ��כחה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�מ�רי�
�ה�א �סלו, חד� מרא� �� מ�ר זה הרי � ה�ית ְִֵֵֶֶָָֹֹ�ְֲִֵֶַַֹ�רא�

רביעה אפלה[מטר]זמ� ��נה השני�נ�ה המועד [כלומר: ְְְְֲִִֵַָָָָָ
מאחרי�] שהגשמי� בשנה המטר זיתי�לירידת צ��רי אבל ;ֲִִֵֵָ

ענ�י� מ��פסק� �ה� מ�ר זה הרי האיל�, �חת ְְֲִִִִֶֶָָ�ְֲִִֵֶֶַַָָָ���כח�
אחריה�. ְֲִֵֵֶַַמ�ח�ר

.·È�אר� ה��ח�ת ה�יתי� �כחת ל�ל לעני ��� זמ� ֶָָָ�ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ�ל
אד� �ל ה�ר ��בר �י על וא� נ�טל, � האילנ�ת ַָָָ�ְְִִֵֶַַַַָָָ�חת
�כחה ל�ל ל� ��� זמ� וכל האילנ�ת; ��רא� ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ��כחה
�כחה ל� אי� �עדי� �י על וא� נ�טל, � האיל� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ��רא�

ְַָ�ח�יו.

.‚È�עליה מק�ידי� הענ�י� �אי� ���דה ענ�י� ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמ�נ�ת
�סק� לא �עדי� �י על וא� ה�דה, �על �ל ה� הרי �ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

מ�נ�תיה�. על מ�ח�ר ְְֲִִִֵֵֶַַַָהענ�י�

.„Èא�א ה��רה מ� נ�הג�ת אינ� � הא�� ענ�י� מ�נ�ת ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָ�ל
א�מר: ה�ת�ב הרי �כמע�ר�ת; �תר�מ�ת י�ראל, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ�אר�
ב�ד�". קציר� תקצר ו"�י ארצכ�", קציר את ְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָֹ�ְ"�בקצרכ�

לאר� �ח�צה נ�הגת �ה�אה ��למ�ד, נת�ר� ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�כבר
ענ�י� מ�נ�ת ל�אר ה�י� �ה�א לי, ויראה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָמ�בריה�;

ס�פרי�. מ�ברי לאר� �ח�צה נ�הג�ת �ה� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָא��,

.ÂË;ע�ר� ל� אי� ה��רה, מ� ה�אה? �ע�ר ה�א ִִִֵֵַַַָָָָ��ה
מ�בריה�, אבל ח�בת�. ידי יצא אחת, ��לת ה�יח ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאפ��
לאר�; �ח�צה �י� �אר�, �י� מ��י�, מאחד �ח�ת ְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאי�
רב �לפי ה�דה, �דל לפי מ��י� האחד על ְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ�מ�סי�
קט�ה �היא �דה �יצד? ה�רע. �ר�ת �לפי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהענ�י�,
לעני מ�עיל אינ� מ��י�, אחד מ��ה ה�יח �א� ְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�י�תר,
מר�י�, הענ�י� הי� א� וכ� ה�ע�ר; על מ�סי� זה הרי �ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָ�ִ
מ�סי� � נת�ר� �הרי הר�ה, ואס� מעט זרע וא� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמ�סי�.
ואי� �כר; ל� מ�סיפי� �פאה, ה��סי� וכל ה�רכה. ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָלפי

�ע�ר. ה�את ִַַָָֹלה�ספה

חמישי יו�

ב ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

.‡��� �לקיטת� ונ�מר, האר�, מ� ����ליו אכל, �ְְְִִִִֶֶֶָָָָָָֹ�ל
��אמר: �פאה, ח�ב � לק��� א�ת� �מכניסי� ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָ�אחת,

ארצכ�". קציר את ְְְְְִֶֶֶַ�ְ"�בקצרכ�

�ח�ב·. ה�א הא��, �רכי� �חמ� לקציר ה��מה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�ל
והאג�זי�, והחר�בי�, וה�טנ��ת, ה�ב�אה, �ג�� � ְְְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָ�פאה
�י� וה�מרי� וה�יתי�, והענבי�, והר��ני�, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָוה�קדי�,
�פ�אה איסטיס אבל �א��. ���צא וכל יב�י�, �י� ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָֹ�ְרט�י�
�פטר��ת �מהי� וכ� אכל. �אינ� מ�ני �ט�רי�, �ה� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹוכ��צא
האר�. �ר�ת ��אר האר� מ� ���ליה� �אי� מ�ני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ�ט�רי�,
מפקר ה�א �הרי ���מר��, מי ל� �אי� �ט�ר, ההפקר ְָ�ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָוכ�
�אחד, לקיטת� �אי� �פאה, ח�בי� אינ� ה�אני� וכ� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹל�ל.
���מר מה �� וי� ה��� ���מר מה זה �איל� י� ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָא�א
א�ת� מכניסי� �אי� �ט�ר, ה�רק וכ� ימי�. ��ה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלאחר
מי��י� �הרי ��אה, ח�בי� וה�צלי� ה��מי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלק���.
�צלי� �ל הא�ה�ת וכ� ל����; א�ת� �מכניסי� ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָא�ת�
וכ� �פאה. ח�ב�ת ה�רע, מה� ל�ח �אר� א�ת� ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ���יחי�

�ה�. ���צא ֵֶַָֹ�ל

��פי�‚. �ל היתה ואפ�� �פאה, ח�ב �ה�א �ל ִָ�ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָקרקע
ר�י�. �ל אפ�� ארצכ�", "קציר ��אמר: �ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַ

א�„. לסטי�, קצר�ה א� לעצמ�, ��י� ��צר�ה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָ�דה
ז� הרי � �המה א� הר�ח ��ר�� א� נמלי�, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָקרסמ�ה

��מה. ה�אה �ח�בת ה�אה; מ� ְִֵֵֶַַַַָָָָָ�ט�רה

ז�‰. הרי � ���אר חצי� ה�סטי� וקצר� חצי�, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָקצר
קצר� א� אבל ה�סטי�. ��צר� �חצי � �הח��ב ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ�ט�רה;
ל�ע�ר �אה נ�ת� � ה�אר וקצר ה�א וחזר חצי�, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָה�סטי�
�אה נ�ת� ה��קח � חצי� �מכר חצי�, קצר ��צר; ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמה
נ�ת� ה�ז�ר מ�ד ה��דה � חצי� והק�י� חצי�, קצר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹל�ל.
ה��אר מ� מ�יח זה הרי � והק�י�� חצי�, קצר ל�ל; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ�אה

ל�ל. הרא�יה ְֵַָָָֹ�אה

.Â��בדע� ���ק, למ�ר ענבי� מ��� ��צר �היה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ�ר�
מ�א� ל��ק ��צר היה א� � א�ת� לדר� ל�ת ה�אר ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ���יח
ה��אר. �פי ל�ת, ���צר למה �אה נ�ת� זה הרי � ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�מ�א�

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

נ�ת� זה הרי � �לבד אחת מר�ח ל��ק ��צר היה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָוא�
�בצר ה�איל ה�ר�; לכל הרא�י �פי ה��אר, מ� ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�אה
מ�א�, �מעט מ�א� מעט עראי �ב�צר אינ� � אחת ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָמר�ח

מליל�ת ה��ט� וכ� �ט�ר. של�ה�א עראית [קטיפה ְְִֵֵֶַָ
�דה�,שבלי�] �ל קט� אפ�� � לבית� �מכניס מעט ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָמעט

ה�אה. �מ� ה�כחה �מ� ה�קט מ� ְִִִִֵֶֶַַַָָָ�ט�ר

.Êהביאה לא ועדי� ��גמר קד� � �דה� �ל ְֲִִֵַַַָֹ�ֵֵֶֶַָָֹה��צר
וכ� ח�בת. ל�לי�, ה�יעה וא� �ט�רה; ז� הרי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָ�לי�,

ח�בי�. �מירת�, �לי� נגמר� א� � האיל� ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָ�פר�ת

.Áח�בת � קמה והיא �פדא� קמה, והיא �דה� ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָה�ק�י�
���עת �ט�רה; � �דא� �� ואחר ה�ז�ר, קצר� ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָ�פאה.

�פאה. ח�ב �אינ� קד� היתה ה�אה, ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹח��ב

.Ë�מ �ט�רה ז� הרי � נת��ר �� ואחר �דה�, ��צר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ��י
ה�כחה �אי� �י על א� ה�כחה, �מ� ה�קט �מ� ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה�אה

הע��ר. ��עת ְִִֶַָָא�א

.È�קיאי� �אינ� מ�ני לקצר, ��י� ��עלי� ��כרי� ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָֹאי�
�פאה. ח�בת ז� הרי ,��� את וקצר� �כר וא� �פאה; ְֲֵֵֶֶַָָ�ְְְְִֵֶֶֶַָָָ�לקט

.‡Èהרי � �אה ה�יח ולא �דה�, �ל ��צר ה�ית ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ�על
לע�ר; צרי� ואינ� לענ�י�, �אה ה��לי� מ� נ�ת� ְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָזה
מ� �ט�ר זה הרי �אה, מ��� ה�ציר רב לה� נת� ֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואפ��
קד� �אה לה� נ�ת� זרה, לא ועדי� �� א� וכ� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹה�ע�ר�ת.
� מלאכ�� וגמר �במזרה, �רחת וזרה �� אבל ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ��ע�ר;
�ע�ר המע�רי�, ה�ר�ת מ� לה� נ�ת� �� ואחר ִִָ�ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָמע�ר,

�אילנ�ת. וכ� �דה. לא�ת� הרא�יה ְְְְִֵֵֶַָָָָָָה�אה

.·È�הי�� �די � ה�דה �ס�� א�א ה�אה את מ�יחי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאי�
נ�רת ��היה �כדי ל�, ��ב�א� מק�� י�דעי� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָהענ�י�
ית��� ��א � הר�אי� �מ�ני יח�ד, ולא ול�בי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹלע�ברי�
ה�דה, ס�� ק�צר א�ת� �ר�אי� לא�� וא�מר ה�ל, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹלקצר
�� �אי� �עה י�מר ��א וע�ד, ה�ח�י'. ה�דה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ'�תח�ת
ה�אה וה�יח עבר ל�. ה�ר�ב לעני וי�נ�ה וי�יח�ה, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאד�,
���יח וצרי� �אה; ז� הרי � �אמצע� א� ה�דה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�תח�ת
��דה ���אר למה הרא�יה ה�אה ��ע�ר ה�דה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�ס��

הרא��נה. את �הפרי� ְִִִֶֶַַָָאחר

.‚È�לנ ��' ל�: ואמר� לענ�י�, �אה ��ת� ה�ית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�על
ה�דה �על וכ� �אה; וז� ז� � לה� ונת� זה', ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמ�ד
�אמר: א� ז�', וג� �אה, ז� 'הרי ואמר: �אה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�הפרי�

�אה. ��יה� הרי � וז�' �אה, ז� ְְֲֲֵֵֵֵֵֶָָ'הרי

.„È�מ�יחי א�א ה�דה, �ל את לקצר ל��עלי� ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאס�ר
עד �ל��, �� לענ�י� ואי� ה�אה; ��ע�ר ה�דה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ�ס��
�אה �ראה עני לפיכ�, מ�ע��. ה�ית �על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ��פרי��ה
ל� ���דע עד �זל, מ��� �� ל�ע אס�ר � �דה ְִִִֵֶֶַַַָָָָָ�ס��

ה�ית. �על מ�עת ִִִֶַַַַַַ�היא

.ÂË�מ�רעי �ה� וכ��צא וקטנ��ת �ב�אה �ל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָה�אה
�מח�ר נ�נת � והאילנ�ת ה�ר� �את וכ� ָ�ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָה�קצרי�,
א�ת� ק�צרי� ואי� �יד�; א�ת� ��זזי� והענ�י� ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָל�רקע,
אי� י�� ��א �די � �קר���ת א�ת� ע�קרי� ולא ְִֵֶַֹ�ְְְְְִַַָָֹ�מ�ל�ת,
הרי �יניה�, א�ת� לח�ק הענ�י� א�ת� רצ� רעה�. ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאת

א�מר ואחד לח�ק, א�מרי� ות�עה ��עי� אפ�� ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָמח�קי�;
�הלכה. �אמר ��מעי�, האחד לזה � ְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹלבז

.ÊËלית� �ל מוגבהת]�אה �אי�[=גפ� �קל, ו�ל ְִֵֵֶֶֶֶֶָָ
ה�ית �על � �ד�לה �ס�נה א�א א�ת� לבז מ�יעי� ְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹהענ�י�
א�ת� לבז ��� רצ� וא� הענ�י�; �י� �מח�ק א�ת�, ָָָֹ�ְְֲִִִִֵֵַָָָמ�ריד
ואחד לבז, א�מרי� ות�עה ��עי� ואפ�� ��זזי�; ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹלעצמ�,
�על �מח�בי� �הלכה, �אמר לאחד ��מעי� � לח�ק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָא�מר

�יניה�. �לח�ק לה�ריד ְְִִֵֵֵֶַַַה�ית

.ÊÈ,דה�� לענ�י� ה�אה את מח�קי� ���� ע��ת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ��ל�
ה���, �בחצ�ת ��חר, � א�ת� לבז א�ת� מ�יחי� ֲִִַַַַַַָָָֹא�
ל�ל א�ת� מ�יחי� אי� זה, �זמ� ��א ��א ועני ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ�במנחה;
ל�ל. ��� �� ��תק�צ� לענ�י� קב�ע עת ��היה �די �ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ�ִָֹ
ענ��ת �� ��� מ�ני ?���� אחת עת ל� קבע� לא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹול�ה
קט�י� �� וי� ה���, �תח�ת לאכל ��ריכי� ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָֹמניק�ת
וי� ה���, חצי עד ל�דה י�יע� ולא ��קר נע�רי� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ�אינ�

ה�נחה. עד מ�יעי� �אינ� זקני� ��ְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

.ÁÈפל�� א� ה�אר, על וזרק ה�אה מקצת ��טל ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעני
�מעבירי� א�ת�, ק�נסי� � עליה ט�ית� ��ר� א� ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעליה,
וי�ת� מ�ד�, א�ת� ל�קחי� � ��טל מה ואפ�� מ��ה; ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָא�ת�

אחר. ְִֵַָלעני

.ËÈל�ני� לאי� זה 'הרי ואמר: ה�אה, את ���ט ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
לעצמ�, �� ���כה מ��� � ���ט זה ה�א עני א� � ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהעני'
א�א ל�, זכה לא � ה�א ע�יר וא� �ל�ני; לא�ת� �� ְְְִִִֶָָָָָָָֹזכה

רא���. ��מצא לעני ְְִִִִֶֶֶָָָי�נ�ה

.Î,לפניו הע�מדי� א�� לענ�י� �אה �ה�יח ה�ית ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ�על
�לקט ז�כה אד� �אי� ;�� זכה � �נטל� אחר עני ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ�בא

ליד�. ���יע� עד מציאה, �ל וסלע �פאה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�כחה

ג ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

הי�‡. �יצד? חבר��. על מ�דה ה�אה את מ�יחי� ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאי�
��נ�ה וי�יח ,��� האחת את יקצר לא � �ד�ת ��י ְְִִַַַָָ�ְְִֵֶַַָָֹֹל�
�ד� �את תכ�ה "לא ��אמר: ל��יה�, הרא�יה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�אה
וא� ל�. הרא�יה �אה ואחת אחת �כל ���יח ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ�ְ�קצר�",

�אה. אינ� חבר��, על מ�דה ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָה�יח

�ת��·. נחל והיה אחד, מי� ��� זר�עה �דה� ְְִֶַַָָָָ�ְְֵָָָָהיתה
א�ת א� מ���, �אינ� �י על א� ה�י�[=תעלת]ה�דה, ִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

��היה וה�א �אחת, צדדיה ���ני מה לקצר יכ�ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�אינ�
מ�ד �אה ונ�ת� �ד�ת, ���י ז� הרי � �קב�עה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָמ��כת

לעצמ�. זה מ�ד �פאה לעצמ� ְְְְִֵֶֶַַַָזה

מפסיק‚. היה א� �ה�א[מפריד]וכ� ה�חיד �ר� �� ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
א�ה. ע�רה �� הרחב הר�י� �ר� א� א��ת, אר�ע ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָרחב
�ביל א� א��ת, מאר�ע ה�ח�ת וה�א ה�חיד, �ביל ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָאבל
�ימ�ת קב�ע היה א� � א�ה ע�רה מ�� ה�ח�ת ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהר�י�
�ימ�ת קב�ע אינ� וא� מפסיק; ה��מי�, �בימ�ת ְְְִִִִִֵַַַַַָָָהח�ה
אחת. ��דה היא הרי א�א מפסיק, אינ� � ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָה��מי�

חר��ה,„. ולא זר�עה �אינ� ��רה אר� �� מפסיק ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹהיה
�הפסיק א� � נזרעה ולא ��חר�ה והיא � נירה אר� ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָֹא�
מ�א� וח�י� מ�א� ח�י� �היה �ג�� אחר, זרע ��ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
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נ�ת� זה הרי � �לבד אחת מר�ח ל��ק ��צר היה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָוא�
�בצר ה�איל ה�ר�; לכל הרא�י �פי ה��אר, מ� ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�אה
מ�א�, �מעט מ�א� מעט עראי �ב�צר אינ� � אחת ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָמר�ח

מליל�ת ה��ט� וכ� �ט�ר. של�ה�א עראית [קטיפה ְְִֵֵֶַָ
�דה�,שבלי�] �ל קט� אפ�� � לבית� �מכניס מעט ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָמעט

ה�אה. �מ� ה�כחה �מ� ה�קט מ� ְִִִִֵֶֶַַַָָָ�ט�ר

.Êהביאה לא ועדי� ��גמר קד� � �דה� �ל ְֲִִֵַַַָֹ�ֵֵֶֶַָָֹה��צר
וכ� ח�בת. ל�לי�, ה�יעה וא� �ט�רה; ז� הרי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָ�לי�,

ח�בי�. �מירת�, �לי� נגמר� א� � האיל� ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָ�פר�ת

.Áח�בת � קמה והיא �פדא� קמה, והיא �דה� ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָה�ק�י�
���עת �ט�רה; � �דא� �� ואחר ה�ז�ר, קצר� ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָ�פאה.

�פאה. ח�ב �אינ� קד� היתה ה�אה, ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹח��ב

.Ë�מ �ט�רה ז� הרי � נת��ר �� ואחר �דה�, ��צר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ��י
ה�כחה �אי� �י על א� ה�כחה, �מ� ה�קט �מ� ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה�אה

הע��ר. ��עת ְִִֶַָָא�א

.È�קיאי� �אינ� מ�ני לקצר, ��י� ��עלי� ��כרי� ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָֹאי�
�פאה. ח�בת ז� הרי ,��� את וקצר� �כר וא� �פאה; ְֲֵֵֶֶַָָ�ְְְְִֵֶֶֶַָָָ�לקט

.‡Èהרי � �אה ה�יח ולא �דה�, �ל ��צר ה�ית ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ�על
לע�ר; צרי� ואינ� לענ�י�, �אה ה��לי� מ� נ�ת� ְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָזה
מ� �ט�ר זה הרי �אה, מ��� ה�ציר רב לה� נת� ֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואפ��
קד� �אה לה� נ�ת� זרה, לא ועדי� �� א� וכ� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹה�ע�ר�ת.
� מלאכ�� וגמר �במזרה, �רחת וזרה �� אבל ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ��ע�ר;
�ע�ר המע�רי�, ה�ר�ת מ� לה� נ�ת� �� ואחר ִִָ�ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָמע�ר,

�אילנ�ת. וכ� �דה. לא�ת� הרא�יה ְְְְִֵֵֶַָָָָָָה�אה

.·È�הי�� �די � ה�דה �ס�� א�א ה�אה את מ�יחי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאי�
נ�רת ��היה �כדי ל�, ��ב�א� מק�� י�דעי� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָהענ�י�
ית��� ��א � הר�אי� �מ�ני יח�ד, ולא ול�בי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹלע�ברי�
ה�דה, ס�� ק�צר א�ת� �ר�אי� לא�� וא�מר ה�ל, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֹלקצר
�� �אי� �עה י�מר ��א וע�ד, ה�ח�י'. ה�דה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ'�תח�ת
ה�אה וה�יח עבר ל�. ה�ר�ב לעני וי�נ�ה וי�יח�ה, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאד�,
���יח וצרי� �אה; ז� הרי � �אמצע� א� ה�דה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�תח�ת
��דה ���אר למה הרא�יה ה�אה ��ע�ר ה�דה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�ס��

הרא��נה. את �הפרי� ְִִִֶֶַַָָאחר

.‚È�לנ ��' ל�: ואמר� לענ�י�, �אה ��ת� ה�ית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�על
ה�דה �על וכ� �אה; וז� ז� � לה� ונת� זה', ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמ�ד
�אמר: א� ז�', וג� �אה, ז� 'הרי ואמר: �אה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�הפרי�

�אה. ��יה� הרי � וז�' �אה, ז� ְְֲֲֵֵֵֵֵֶָָ'הרי

.„È�מ�יחי א�א ה�דה, �ל את לקצר ל��עלי� ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאס�ר
עד �ל��, �� לענ�י� ואי� ה�אה; ��ע�ר ה�דה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ�ס��
�אה �ראה עני לפיכ�, מ�ע��. ה�ית �על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ��פרי��ה
ל� ���דע עד �זל, מ��� �� ל�ע אס�ר � �דה ְִִִֵֶֶַַַָָָָָ�ס��

ה�ית. �על מ�עת ִִִֶַַַַַַ�היא

.ÂË�מ�רעי �ה� וכ��צא וקטנ��ת �ב�אה �ל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָה�אה
�מח�ר נ�נת � והאילנ�ת ה�ר� �את וכ� ָ�ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָה�קצרי�,
א�ת� ק�צרי� ואי� �יד�; א�ת� ��זזי� והענ�י� ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָל�רקע,
אי� י�� ��א �די � �קר���ת א�ת� ע�קרי� ולא ְִֵֶַֹ�ְְְְְִַַָָֹ�מ�ל�ת,
הרי �יניה�, א�ת� לח�ק הענ�י� א�ת� רצ� רעה�. ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאת

א�מר ואחד לח�ק, א�מרי� ות�עה ��עי� אפ�� ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָמח�קי�;
�הלכה. �אמר ��מעי�, האחד לזה � ְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֹלבז

.ÊËלית� �ל מוגבהת]�אה �אי�[=גפ� �קל, ו�ל ְִֵֵֶֶֶֶֶָָ
ה�ית �על � �ד�לה �ס�נה א�א א�ת� לבז מ�יעי� ְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹהענ�י�
א�ת� לבז ��� רצ� וא� הענ�י�; �י� �מח�ק א�ת�, ָָָֹ�ְְֲִִִִֵֵַָָָמ�ריד
ואחד לבז, א�מרי� ות�עה ��עי� ואפ�� ��זזי�; ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹלעצמ�,
�על �מח�בי� �הלכה, �אמר לאחד ��מעי� � לח�ק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָא�מר

�יניה�. �לח�ק לה�ריד ְְִִֵֵֵֶַַַה�ית

.ÊÈ,דה�� לענ�י� ה�אה את מח�קי� ���� ע��ת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ��ל�
ה���, �בחצ�ת ��חר, � א�ת� לבז א�ת� מ�יחי� ֲִִַַַַַַָָָֹא�
ל�ל א�ת� מ�יחי� אי� זה, �זמ� ��א ��א ועני ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ�במנחה;
ל�ל. ��� �� ��תק�צ� לענ�י� קב�ע עת ��היה �די �ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ�ִָֹ
ענ��ת �� ��� מ�ני ?���� אחת עת ל� קבע� לא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹול�ה
קט�י� �� וי� ה���, �תח�ת לאכל ��ריכי� ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָֹמניק�ת
וי� ה���, חצי עד ל�דה י�יע� ולא ��קר נע�רי� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ�אינ�

ה�נחה. עד מ�יעי� �אינ� זקני� ��ְְִִִִֵֵֶַַַָָָ

.ÁÈפל�� א� ה�אר, על וזרק ה�אה מקצת ��טל ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעני
�מעבירי� א�ת�, ק�נסי� � עליה ט�ית� ��ר� א� ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעליה,
וי�ת� מ�ד�, א�ת� ל�קחי� � ��טל מה ואפ�� מ��ה; ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָא�ת�

אחר. ְִֵַָלעני

.ËÈל�ני� לאי� זה 'הרי ואמר: ה�אה, את ���ט ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
לעצמ�, �� ���כה מ��� � ���ט זה ה�א עני א� � ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהעני'
א�א ל�, זכה לא � ה�א ע�יר וא� �ל�ני; לא�ת� �� ְְְִִִֶָָָָָָָֹזכה

רא���. ��מצא לעני ְְִִִִֶֶֶָָָי�נ�ה

.Î,לפניו הע�מדי� א�� לענ�י� �אה �ה�יח ה�ית ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ�על
�לקט ז�כה אד� �אי� ;�� זכה � �נטל� אחר עני ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ�בא

ליד�. ���יע� עד מציאה, �ל וסלע �פאה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�כחה

ג ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

הי�‡. �יצד? חבר��. על מ�דה ה�אה את מ�יחי� ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאי�
��נ�ה וי�יח ,��� האחת את יקצר לא � �ד�ת ��י ְְִִַַַָָ�ְְִֵֶַַָָֹֹל�
�ד� �את תכ�ה "לא ��אמר: ל��יה�, הרא�יה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�אה
וא� ל�. הרא�יה �אה ואחת אחת �כל ���יח ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ�ְ�קצר�",

�אה. אינ� חבר��, על מ�דה ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָה�יח

�ת��·. נחל והיה אחד, מי� ��� זר�עה �דה� ְְִֶַַָָָָ�ְְֵָָָָהיתה
א�ת א� מ���, �אינ� �י על א� ה�י�[=תעלת]ה�דה, ִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

��היה וה�א �אחת, צדדיה ���ני מה לקצר יכ�ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�אינ�
מ�ד �אה ונ�ת� �ד�ת, ���י ז� הרי � �קב�עה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָמ��כת

לעצמ�. זה מ�ד �פאה לעצמ� ְְְְִֵֶֶַַַָזה

מפסיק‚. היה א� �ה�א[מפריד]וכ� ה�חיד �ר� �� ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
א�ה. ע�רה �� הרחב הר�י� �ר� א� א��ת, אר�ע ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָרחב
�ביל א� א��ת, מאר�ע ה�ח�ת וה�א ה�חיד, �ביל ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָאבל
�ימ�ת קב�ע היה א� � א�ה ע�רה מ�� ה�ח�ת ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהר�י�
�ימ�ת קב�ע אינ� וא� מפסיק; ה��מי�, �בימ�ת ְְְִִִִִֵַַַַַָָָהח�ה
אחת. ��דה היא הרי א�א מפסיק, אינ� � ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָה��מי�

חר��ה,„. ולא זר�עה �אינ� ��רה אר� �� מפסיק ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹהיה
�הפסיק א� � נזרעה ולא ��חר�ה והיא � נירה אר� ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָֹא�
מ�א� וח�י� מ�א� ח�י� �היה �ג�� אחר, זרע ��ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
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��ביא קד� אפ�� �אמצע� ��צר א� �אמצע, ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��ע�רי�
�ד�ת; ל��י נפסקת ז� הרי � ��צר מק�� וחר� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�לי�
�ל �למי� ��ל�ה מא��, אחד �ל רחב ��היה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹוה�א,

החרישה]�תיח ��ה[=תחילת רבע. מ�ית �ח�ת וה�א � ְִִֵֶַַַָָֹ
��י על א�ה חמ�י� �היא קט�ה ��דה אמ�רי�? ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ�ברי�
א� ה��ר אי� ז�, על יתרה היתה א� אבל �ח�ת; א� ְְֲִֵֵַַַָָָָָא��ת
רבע. �ית רחב �� היה �� א� א�א ל�ני�, מפסיק� ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹה�יר

.�� מפסיק �ה�א, �ל אחר זרע ְֲִֵֶֶַַַָָָאבל

��באי‰. ארבה]אכל� �אמצע�[מי� נמלי� קרסמ�ה א� , ְְְְְֲִִֶַָָָָָָ
מפסיק. זה הרי �אכל�, מק�� חר� א� �ְְֲִִֵֶֶַַָָָ

.Â�י�� ��י� �� י� א�א �וה, ��� �אינ� �הר ִִִִֵֶֶָָ�ְֵֵֶַַַה��רע
יכ�ל �אינ� �י על א� � עמ��ת מק�מ�ת �מק�מ�ת ִֵֶַַָ�ְְְֲִ�ב�הי�
ה�ק�� נחר� א�א �אחד, א�ת� ולזרע ��� א�ת� ְְְֱִֶֶֶַַָָָָֹ�ֲַֹלחר�
אחת �אה �מ�יח אחת, ��דה זה הרי � עצמ� �פני ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָה�ב��

ההר. �ל על ההר ְַָָָָָ�ס��

.Êמ�ל �אה נ�ת� טפחי�, ע�רה �ב�ה�ת �ה� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָמדרג�ת
מאחת נ�ת� מערבי�, ��ר�ת רא�י הי� וא� ואחת; ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹאחת
רא�י �אי� �י על א� � מע�רה �ח�ת הי� ה�ל. ֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹעל
�ני על סלע היה ה�ל. על מאחת נ�ת� מערבי�, ְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹה��ר�ת
ונ�תנ� זה מ�ד ה�חר�ה את ה�א ע�קר א� � ה�דה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�ל

מפסיק. אינ� לאו, וא� מפסיק; זה, ְְְִִִִֵֶַַַָמ�ד

.Áהיא� �י על א� � אילנ�ת �� ��� �דה ִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָה��רע
מל�נ�ת מרובעות]מל�נ�ת �ל[ערוגות ואי� האילנ�ת, �י� ְְְְְִֵֵַַָָָ

יד�ע �ה�בר ה�דה; לכל אחת �אה נ�ת� � מערב ְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹה�רע
ה�רע. נחלק האילנ�ת מק�� �מ�ני היא, אחת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ��דה

.Ëע�רה �ל האילנ�ת ��הי� אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָ��ה
מ�ית �יתר אילנ�ת ע�רה �ל הי� א� אבל סאה; �ית ְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָָָ�ת��
האילנ�ת �הרי � �מל�� מל�� מ�ל �אה נ�ת� זה הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָסאה,
מל�נ�ת. מל�נ�ת זרע האילנ�ת מ�ני ולא הר�ה, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ�ְמרחקי�

.Èלכל אחת �אה נ�ת� � ה�רק ��י� ה�צלי� מל�נ�ת ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוכ�
�מ�ימ� �יניה� מב�יל �ה�רק �י על וא� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָה�צלי�,

מל�נ�ת. ְְְְַַמל�נ�ת

.‡È�התחיל� וכיו� אחד, מי� זר�עה ��� �היא ְְְִִִֵֶֶָָָָ�ִֶֶָ�דה
�מ�א�, מ�א� ��ב� מה �ל� א� קצר לי�� מק�מ�ת ��ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
מ�� ז� מרחק�ת מל�נ�ת מל�נ�ת מפרד ה�ח ���אר ִָ�ְְְְְְְִֶַַַַַַָֹעד
ער�ג�ת ה�י� מא�ת� לזרע �� אד� �ני �ר� היה א� �ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
מ�ל �אה מ�יח זה הרי � חר�ל א� �בת �ג�� ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָער�ג�ת,
נזרע�'; ער�ג�ת 'ער�ג�ת א�מר: �הר�אה �מל��, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָמל��
וקטנ��ת �ב�אה �ג�� �ד�ת, א�ת� ���רעי� מי� היה ְְְְְְִִִִִֶָָָָוא�

ל�ל. אחת �אה נ�ת� �ֵֵַַַָֹ

.·È�מ�א ויב� מ�א� יב� ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ��ה
�אמצע כלולח כדר� השדה בקצה לקצור [ומתחיל ְְֶַַָ

מ�יחהקוצרי�] �אמצע, ויב� מ�א� ולח מ�א� לח אבל ;ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ
עצמ�. �פני ה�ח �מ� עצמ� �פני ה�ב� ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָמ�

.‚Èוכ��צא ��לי� א� אפ�ני� א� �צלי� ��רע� ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ�דה
מקצת �מ�יח ���ק, לחי� מקצת� למ�ר �דע�� והיה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹ�ה�,
לזה �אה לה�יח ח�ב � �ר� מ��� ויע�ה יב� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹה�דה

�פני יב� א�ת� ���צר ולזה עצמ�, �פני לח א�ת� ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ���כר
ה�. מיני� ��ני וה�ר�, �ה��ק ְְְִִִֵֵֶֶַַַֹעצמ�;

.„È�ע��ה �ה�א �י על א� � אחד מי� �דה� את ִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָה��רע
�י על א� � מיני� �ני זרע� אחת; �אה מ�יח �רנ�ת, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ�ני
�פני זה למי� �אה נ�ת� אחד, �ר� א�ת� ע��ה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹ�ה�א

עצמ�. �פני זה למי� �פאה ְְְְִִֵֵֶַַָעצמ�

.ÂËמיני �ני ��רע� �ג�� אחד, מ�י� �וני� �ני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָזרע�
נ�ת� אחד, �ר� ע�י� א� � �ע�רי� מיני �ני א� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹח�י�
הלכה זה, ודבר �א�ת; ��י נ�ת� �רנ�ת, ��י אחת; ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ�אה

מ�יני. ְִִֶַֹלמ�ה

.ÊË,�ונ���פ חזר� �א�ת; ��י נ�תני� �חלק�, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהאחי�
�� ואחר ה�דה, חצי ��צר� ה��פי� אחת. �אה ְְֲִִֶֶַַַָָָָ�ְִֵַַַָנ�תני�
��קח וזה �ל��; מפרי� אינ� ה�צ�ר, ��קח זה � ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָח�ק�
ונ���פ�, חזר� �לבד. ��קח החצי על מפרי� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָה�מה,
מחלק� מפרי� מה� אחד �ל � ���פ�ת האחר החצי ְְִֵֵֶֶֶַָָָ�ְְְִֵֵַַָָוקצר�
��קצר. החצי על לא אבל ���מה, חבר� חלק על ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ���מה

.ÊÈ,ה�יע לא וחצי� �לי�, עד חצי� �ה�יע ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ�דה
��� הביאה �� ואחר חצי�, �ה�יע �חצי וקצר ָ�ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָוהתחיל
� ��ח�ה �ה�יע הרא��� החצי �מר �� ואחר ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ�לי�,
על האמצע�י� �מ� האמצע�י�, על הרא��� מ� ְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָמפרי�
האחר��. על הרא��� מ� לא אבל האחר��; ועל ְֲֲֲִִִַַַַָָָָָֹהרא���

.ÁÈ� הר�ה לאנ�י� מ�דה� מק�מ�ת מק�מ�ת ְְְֲִִֵֵֵַַַָָה��כר
מחלק� �אה נ�ת� ואחד אחד �ל ה�דה, �ל מכר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָא�
ו��ר מקצת �מכר לקצר, ה�דה �על התחיל וא� ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ��קח.
��יו� ל�ל; הרא�יה �אה נ�ת� ה�דה �על � ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמקצת
מפרי� � �ח�ה מכר וא� ��ל. נתח�ב לקצר, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹ�התחיל

���ר. מה על ה�דה �בעל ��קח, מה על ִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָה��קח

.ËÈה�ב�יל �ב�� �דר א�א �� מפסיק אי� איל�, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ�דה
וה��י� מ�מ�ה, מב�יל ה�דר היה א� אבל האילנ�ת; ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ�י�
זה הרי � ��� על ��דר ונ�געי� מ�מעל� מערבי� ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹוה�אר�ת

ל�ל. �אה ונ�תני� אחת, ְְְִֵֶַַַָָֹ��דה

.Îלקח אחת; �אה מ��� נ�תני� אחד, איל� ��קח� ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�ני�
�אה נ�ת� וזה לעצמ�, �אה נ�ת� זה � �ר�מ� וזה צפ�נ� ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָזה

ְְַלעצמ�.

.‡Î�וחבר זה חר�ב �צד ע�מד �אד� �ל � ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחר�בי�
��דה ��� ה� הרי � זה את זה ור�אי� אחר, חר�ב ְֶָָ�ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָ�צד
את ר�אי� ה�דדי� �ני הי� לכ��; אחת �פאה ְְִִֵֶַָָָ�ְֵַַַַָאחת,
מ�ד מפרי� � זה את זה ר�אי� ה�דדי� ואי� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהאמצע�י�,
על האמצע�י� �מ� האמצע�י� על הרא��ני� מ� ְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָאחד
האחר. צד על זה רא��� מ�ד יפרי� לא אבל ְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹהרא��ני�,

.·Î,העיר מר�ח�ת אחת �ר�ח מה� ��� �ל � ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָה�יתי�
ה� הרי � �מזרח� א� ,��� העיר �מערב ��� זיתי� ְְֲִֵֵָָָ�ְְֲִִֵֵֶַַָ�ג��

לכ��. אחת �פאה אחת, ָ�ְְֵֶַַַַָָ��דה

.‚Îלהקל �די �מ�א�, מ�א� �רמ� מקצת את ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָה��צר
� וי�סיפ� רוח הא���ל�ת �אר ��מצא� עד ה�פ� ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָמעל
אינ� אחת מר�ח �ה��צר �ארנ�, �כבר 'מדל'; ה�קרא ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָה�א
על וא� � ל�ל הרא�יה �אה ה��אר מ� נ�ת� �לפיכ� ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹמדל,
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נ�ת� אינ� ���ק, למ�ר הדל א� אבל ל��ק. ��צר ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ�י
ה�אר מ� נ�ת� � לבית� להביא הדל �הדל; לזה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ�אה

ל�ל. הרא�יה �אה לדר�, ְְִִִֵֶַַָָָֹֹ�ה�יח

ד ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

��עת‡. ה��ל מ��� ה��פל זה לקט? ה�א ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאיזה
ויקצר; ה��לי� ���ק�� יד� מ��� ה��פל א� ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָֹה�צירה,

ה��פל ��היה נפל�וה�א, א� אבל ��י�; א� אחת ��לת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
מאחר וה��פל ה�דה. לבעל �ל��� הרי �אחת, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹ�ל�
לקט. אינ� אחת, ��לת אפ�� � ה�ד מאחר א� ֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹה��ל,

אינ�·. יד� מ��� ה��פל � מ�ל �לא �יד� ק�צר ְְִֵֵֵַַָָָָָֹהיה
מ��� ה��פל � א�ת� ���ל�י� �ברי� ה��ל� אבל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָלקט;
ואחר לה�ל�, ��ר�� �בר ��ל� א� ק�צר היה לקט. ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיד�
ונפל ק�� ה�ה� קמצ�, מלא �ל� א� זר�ע� מלא ְְִַָָ�ְְְֶַַָָֹֹ��צר

ה�ית. �על �ל זה הרי � האר� על ֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָמ�ד�

�ל‚. ונקצר נקצרה, לא אחת ��לת ונ�ארה ק�צר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהיה
ויכ�לה ��צ�� ל�מה מ�יע רא�� היה א� � ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹסביב�תיה
לאו, וא� ה�דה; �על �ל היא הרי ה�מה, ע� ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלה�צר

ענ�י�. �ל היא ֲֲִִִֵֶהרי

לה�צר„. יכ�לה ה�נימית � ז� �צד ז� ���ל�ת ��י ְְְְְִִִִֵֵַַָָָהי�
ואינ� ה�נימית ע� לה�צר יכ�לה והחיצ�נה ה�מה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָע�
את �מ�לת נ�לת, ה�נימית � ה�מה ע� לה�צר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיכ�לה

היא �הרי לקמה]החיצ�נה; מגיע ראשה שאי� [השבולת ֲִִֵֶַָ
נקצרה. לא �עדי� �י על וא� ה��ל, מ��� ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ�נ�פלת

ה�דה. �על �ל ה� הרי ��ק�, ְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָוה��לי�

�על‰. �ל קציר ונתערב העמרי�, את ���רה ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהר�ח
רא�יה היא לקט ��ה ה�דה את א�מדי� � ה�קט ע� ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָה�ית
�ע�ר ה�א וכ�ה אנס. ��ה מ�ני לענ�י�; ונ�ת� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלע��ת,

��ר. �ית לכל �ב�אה ק�י� אר�עת ְְְִֵֶַַַַָָזה?

.Âה�ית �על �בא ענ�י�, ל�ט�ה� ולא לאר�, ��פל ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלקט
ע��ה? ה�א �יצד � האר� על ��� ה�ציר את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהג�י�
ה��גע�ת ה��לי� וכל אחר, למק�� ��� ��� ה�די� ְְְֳִִֵַַַָָ�ְִֶֶַַָמפ�ה
מה� היא איז� י�דעי� אנ� �אי� מ�ני לענ�י�; ��� � ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ�ֶָָ�אר�
��אמר: � לענ�י� ענ�י� מ�נ�ת �ספק לקט, ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ�היתה

מ���. לפניה� ה�ח ְְֲִִֵֶֶַַַֹ"�עזב",

.Êרא�יה� מה לענ�י� וי�� א�ת�, א�מדי� אי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָול�ה
קנס�ה�; ה�קט, על והג�י� �עבר מ�ני לקט? ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָלע��ת
עליו והג�י� �ע�רי� ה�קט היה ואפ�� ��גג, היה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָואפ��
הג�י��ה� ואפ�� �א�, ולא לענ�י� קרא ואפ�� ְְֲֲֲִִִִִִִִַַָָָָֹח�י�,
לענ�י�. ה� הרי �אר�, ה��גע�ת �ל � מ�ע�� ��א ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאחרי�

.Á��לר ��ל�ט�[=להרטיב]הצר� קד� �דה� את �ְְְְֵֵֶֶֶַַַָֹ
מ�ר ה�קט, הפסד על מר�ה ה�ק� א� � ��� לקט ָ�ְֵֶֶֶֶַַ�ְֲִִִֵֶֶֶֶָָהענ�י�
לר��. אס�ר הפסד�, על מר�ה ה�קט הפסד וא� ְְֵֵֶֶַַָ�ְְְְִֵֵֶֶֶַַלר��;
העני ��ב�א עד ה�דר על וה�יח� ה�קט, �ל את ק�� ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוא�

חסיד�ת. מ�ת ז� הרי � ְְֲֲִִִֵֶַוי�ל��

.Ë�החרי הי� א� � ה�מלי� �חררי ה�מצאי� ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹזרעי�
לענ�י� �אי� ה�דה; �על �ל ה�א הרי ה�מה, ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�ת��
�ל זה הרי � ��קצר �מק�� הי� וא� ה�מה. �ת�� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמ�נה

�חר, ��מצא �י על וא� �רר�ה�. ה�קט מ� ��א ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹענ�י�;
לקט. ה�קט, ��פק � �עברה' מ�נה זה 'הרי א�מרי�: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאי�

.È�מפרי זה הרי � �גדי� ��תערבה לקט �ל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ��לת
ז�, היא ה�קט 'א� מה�: אחת על וא�מר ���ל�ת, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ��י

לקט אינ� וא� לענ�י�; היא �היאהרי ה�ע�ר�ת הרי � ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
�מתנה וח�זר �נ�ה'; ���לת קב�עי� ז�, ��לת �ה� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹח�בת
והאחרת לעני, מה� אחת את ונ�ת� �נ�ה, ��לת על ��ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מע�ר. ְֲִֵֶַ�היה

.‡È�נ� ��ל�ט מנת על ה��על, את אד� י��ר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
לחבר� קמת� וה��כר והחכ�ר�ת האריסי� אבל ְְֲֲֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָאחריו;
א��� את להביא ל��על וי� אחריו. �נ� יל�ט ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹלקצר,
א� ה�ציר חצי ל�ל �כר� ואפ�� אחריו, לל�ט ְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָֹ�בניו

��כר�. רביע� א� ְְְִִִָ�לי��

.·Èמ�יח �ה�א א� לל�ט, הענ�י� את מ�יח �אינ� ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמי
חבר� על מה� אחד את ���ע א� אחד, את �מ�נע אחד ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאת

הענ�י�. את ��זל זה הרי �ֲֲִִֵֵֶֶָ

.‚È,�דה� �ת�� �� וכ��צא ארי להר�י� לאד� ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָואס�ר
רא�יי� �אינ� ענ�י� �� הי� ויברח�. הענ�י� ��רא� ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָ�די
וא� ממחה; �יד�, למח�ת ה�ית �על יכ�ל א� � לקט ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹל�ל

�ל��. �רכי מ�ני מ�יח� ְְִִֵֵַַָָָלאו,

.„È;הפקר אינ� � ר�� נפילת ע� ה�קט את ְֵֵֶ�ְְִִִֶֶֶַַַַה�פקיר
ר��ת. �� ל� אי� ר��, ���ר ְֵ�ֵֶַַַָמאחר

.ÂË,�ר�רי� �ני א� אחד �ר�ר זה �רט? ה�א ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָאיזה
�ר�רי� �ל�ה נפל� ה�צירה; ��עת הא���ל מ� ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָֹה�פרטי�

�רט. אינ� אחת, ְֵֶֶַַַ�בת

.ÊËונפל �עלי� והס�� הא���ל, את וכ�רת ��צר ְְְִַַָָ�ְְְֵֵֶֶָָָהיה
� לאר� �מ�לי� ��צר היה �רט. אינ� � ונפרט ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלאר�
�רט; ,�� ה�מצא א���ל חצי אפ�� הא���ל�ת, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ���פ�ה

�רט ה�א הרי ,�� ��פרט �ל� א���ל עלוכ� [כמגדיש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
למעלה] שהוזכר ה�פ�הלקט �חת ה�ל��ה את וה��יח .ְְִֶֶֶַַַַַַַַַָ

הענ�י�. את ��זל זה הרי ��צר, �ה�א ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָ��עה

.ÊÈמע�ה �אינ� ה�ט� א���ל זה ע�לל�ת? היא ֶ�ְְִֵֵֵֶֶֶַָָאיז�
ז� על ז� נ�טפ�ת ענביו ואי� �ת�, ל� �אי� ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָ�א���ל�ת,
�ת� ל� ואי� נט� נט�, ל� ואי� �ת� ל� י� מפ�ר�ת. ְְֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָ�ְֶָא�א

לענ�י�. � ספק וא� ה�ר�; �על �ל היא הרי �ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

.ÁÈי�� על ז� ��דרה המח�ר�ת �סיגי� �ת�? ה�א ְִֵַַַָָ�ְְִִֵֵֶַָאיזה
��הי� וה�א וי�רד�ת; ��דרה המח�ר�ת ענבי� נט�, ְְְְְִִֶַָָ�ְֲִֵַָָז�;

יד� �פס נ�געי� ��ע�לל�ת, הענבי� בכל�ל לגעת [שיכול ְְֲִִֵֶַָָָָָ
בנפרד] ל�ארגרגר �ה�א מ�ני 'ע�לל'? �מ� נקרא ול�ה .ְְְְְִִִֵֵֶָָָָ

לאי�. �ע�לל ְְְִֵֶָהא���ל�ת

.ËÈ,�לענ�י ול�נ� הע�לל�ת לבצר ח�ב ה�ית �על ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹואי�
ע�לל�ת. ה�א הרי יחידי, וגר�ר לעצמ�; א�ת� ��צרי� ה� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָא�א

.Îע�ללת זמ�רה �ל �באר��ה א���ל, �� �היה ְֶֶֶָָ�ְְְֶֶַָָָָָזמ�רה
נקרצת א� �על[=נחתכת]� �ל היא הרי הא���ל, ע� ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ

לענ�י�. היא הרי לאו, וא� ְֲֲִִִִֵֶֶַָָה�ר�;

.‡Î:אמר�� � ענ�י� �ל ה�א הרי ע�לל�ת, ���� ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַ�ֶֶֶ�ר�
ה�רט ואי� ע�לל�ת. ��� אפ�� תע�לל", לא ְֵֵֶֶַ�ְְְְֲִֵַֹ"וכרמ�

�לבד. ��ר� א�א נ�הגי� ְְֲִִֵֶֶֶַַָָוהע�לל�ת
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נ�ת� אינ� ���ק, למ�ר הדל א� אבל ל��ק. ��צר ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ�י
ה�אר מ� נ�ת� � לבית� להביא הדל �הדל; לזה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ�אה

ל�ל. הרא�יה �אה לדר�, ְְִִִֵֶַַָָָֹֹ�ה�יח

ד ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

��עת‡. ה��ל מ��� ה��פל זה לקט? ה�א ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאיזה
ויקצר; ה��לי� ���ק�� יד� מ��� ה��פל א� ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַָָֹה�צירה,

ה��פל ��היה נפל�וה�א, א� אבל ��י�; א� אחת ��לת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
מאחר וה��פל ה�דה. לבעל �ל��� הרי �אחת, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹ�ל�
לקט. אינ� אחת, ��לת אפ�� � ה�ד מאחר א� ֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹה��ל,

אינ�·. יד� מ��� ה��פל � מ�ל �לא �יד� ק�צר ְְִֵֵֵַַָָָָָֹהיה
מ��� ה��פל � א�ת� ���ל�י� �ברי� ה��ל� אבל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָלקט;
ואחר לה�ל�, ��ר�� �בר ��ל� א� ק�צר היה לקט. ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיד�
ונפל ק�� ה�ה� קמצ�, מלא �ל� א� זר�ע� מלא ְְִַָָ�ְְְֶַַָָֹֹ��צר

ה�ית. �על �ל זה הרי � האר� על ֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָמ�ד�

�ל‚. ונקצר נקצרה, לא אחת ��לת ונ�ארה ק�צר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהיה
ויכ�לה ��צ�� ל�מה מ�יע רא�� היה א� � ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹסביב�תיה
לאו, וא� ה�דה; �על �ל היא הרי ה�מה, ע� ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלה�צר

ענ�י�. �ל היא ֲֲִִִֵֶהרי

לה�צר„. יכ�לה ה�נימית � ז� �צד ז� ���ל�ת ��י ְְְְְִִִִֵֵַַָָָהי�
ואינ� ה�נימית ע� לה�צר יכ�לה והחיצ�נה ה�מה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָע�
את �מ�לת נ�לת, ה�נימית � ה�מה ע� לה�צר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיכ�לה

היא �הרי לקמה]החיצ�נה; מגיע ראשה שאי� [השבולת ֲִִֵֶַָ
נקצרה. לא �עדי� �י על וא� ה��ל, מ��� ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ�נ�פלת

ה�דה. �על �ל ה� הרי ��ק�, ְְֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָוה��לי�

�על‰. �ל קציר ונתערב העמרי�, את ���רה ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהר�ח
רא�יה היא לקט ��ה ה�דה את א�מדי� � ה�קט ע� ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָה�ית
�ע�ר ה�א וכ�ה אנס. ��ה מ�ני לענ�י�; ונ�ת� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלע��ת,

��ר. �ית לכל �ב�אה ק�י� אר�עת ְְְִֵֶַַַַָָזה?

.Âה�ית �על �בא ענ�י�, ל�ט�ה� ולא לאר�, ��פל ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלקט
ע��ה? ה�א �יצד � האר� על ��� ה�ציר את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהג�י�
ה��גע�ת ה��לי� וכל אחר, למק�� ��� ��� ה�די� ְְְֳִִֵַַַָָ�ְִֶֶַַָמפ�ה
מה� היא איז� י�דעי� אנ� �אי� מ�ני לענ�י�; ��� � ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ�ֶָָ�אר�
��אמר: � לענ�י� ענ�י� מ�נ�ת �ספק לקט, ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ�היתה

מ���. לפניה� ה�ח ְְֲִִֵֶֶַַַֹ"�עזב",

.Êרא�יה� מה לענ�י� וי�� א�ת�, א�מדי� אי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָול�ה
קנס�ה�; ה�קט, על והג�י� �עבר מ�ני לקט? ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָלע��ת
עליו והג�י� �ע�רי� ה�קט היה ואפ�� ��גג, היה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָואפ��
הג�י��ה� ואפ�� �א�, ולא לענ�י� קרא ואפ�� ְְֲֲֲִִִִִִִִַַָָָָֹח�י�,
לענ�י�. ה� הרי �אר�, ה��גע�ת �ל � מ�ע�� ��א ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאחרי�

.Á��לר ��ל�ט�[=להרטיב]הצר� קד� �דה� את �ְְְְֵֵֶֶֶַַַָֹ
מ�ר ה�קט, הפסד על מר�ה ה�ק� א� � ��� לקט ָ�ְֵֶֶֶֶַַ�ְֲִִִֵֶֶֶֶָָהענ�י�
לר��. אס�ר הפסד�, על מר�ה ה�קט הפסד וא� ְְֵֵֶֶַַָ�ְְְְִֵֵֶֶֶַַלר��;
העני ��ב�א עד ה�דר על וה�יח� ה�קט, �ל את ק�� ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוא�

חסיד�ת. מ�ת ז� הרי � ְְֲֲִִִֵֶַוי�ל��

.Ë�החרי הי� א� � ה�מלי� �חררי ה�מצאי� ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹזרעי�
לענ�י� �אי� ה�דה; �על �ל ה�א הרי ה�מה, ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�ת��
�ל זה הרי � ��קצר �מק�� הי� וא� ה�מה. �ת�� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמ�נה

�חר, ��מצא �י על וא� �רר�ה�. ה�קט מ� ��א ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹענ�י�;
לקט. ה�קט, ��פק � �עברה' מ�נה זה 'הרי א�מרי�: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאי�

.È�מפרי זה הרי � �גדי� ��תערבה לקט �ל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ��לת
ז�, היא ה�קט 'א� מה�: אחת על וא�מר ���ל�ת, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ��י

לקט אינ� וא� לענ�י�; היא �היאהרי ה�ע�ר�ת הרי � ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
�מתנה וח�זר �נ�ה'; ���לת קב�עי� ז�, ��לת �ה� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹח�בת
והאחרת לעני, מה� אחת את ונ�ת� �נ�ה, ��לת על ��ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מע�ר. ְֲִֵֶַ�היה

.‡È�נ� ��ל�ט מנת על ה��על, את אד� י��ר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
לחבר� קמת� וה��כר והחכ�ר�ת האריסי� אבל ְְֲֲֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָאחריו;
א��� את להביא ל��על וי� אחריו. �נ� יל�ט ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹלקצר,
א� ה�ציר חצי ל�ל �כר� ואפ�� אחריו, לל�ט ְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָֹ�בניו

��כר�. רביע� א� ְְְִִִָ�לי��

.·Èמ�יח �ה�א א� לל�ט, הענ�י� את מ�יח �אינ� ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמי
חבר� על מה� אחד את ���ע א� אחד, את �מ�נע אחד ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָאת

הענ�י�. את ��זל זה הרי �ֲֲִִֵֵֶֶָ

.‚È,�דה� �ת�� �� וכ��צא ארי להר�י� לאד� ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָואס�ר
רא�יי� �אינ� ענ�י� �� הי� ויברח�. הענ�י� ��רא� ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָ�די
וא� ממחה; �יד�, למח�ת ה�ית �על יכ�ל א� � לקט ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹל�ל

�ל��. �רכי מ�ני מ�יח� ְְִִֵֵַַָָָלאו,

.„È;הפקר אינ� � ר�� נפילת ע� ה�קט את ְֵֵֶ�ְְִִִֶֶֶַַַַה�פקיר
ר��ת. �� ל� אי� ר��, ���ר ְֵ�ֵֶַַַָמאחר

.ÂË,�ר�רי� �ני א� אחד �ר�ר זה �רט? ה�א ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָאיזה
�ר�רי� �ל�ה נפל� ה�צירה; ��עת הא���ל מ� ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָֹה�פרטי�

�רט. אינ� אחת, ְֵֶֶַַַ�בת

.ÊËונפל �עלי� והס�� הא���ל, את וכ�רת ��צר ְְְִַַָָ�ְְְֵֵֶֶָָָהיה
� לאר� �מ�לי� ��צר היה �רט. אינ� � ונפרט ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלאר�
�רט; ,�� ה�מצא א���ל חצי אפ�� הא���ל�ת, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ���פ�ה

�רט ה�א הרי ,�� ��פרט �ל� א���ל עלוכ� [כמגדיש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
למעלה] שהוזכר ה�פ�הלקט �חת ה�ל��ה את וה��יח .ְְִֶֶֶַַַַַַַַַָ

הענ�י�. את ��זל זה הרי ��צר, �ה�א ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָ��עה

.ÊÈמע�ה �אינ� ה�ט� א���ל זה ע�לל�ת? היא ֶ�ְְִֵֵֵֶֶֶַָָאיז�
ז� על ז� נ�טפ�ת ענביו ואי� �ת�, ל� �אי� ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָ�א���ל�ת,
�ת� ל� ואי� נט� נט�, ל� ואי� �ת� ל� י� מפ�ר�ת. ְְֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָ�ְֶָא�א

לענ�י�. � ספק וא� ה�ר�; �על �ל היא הרי �ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

.ÁÈי�� על ז� ��דרה המח�ר�ת �סיגי� �ת�? ה�א ְִֵַַַָָ�ְְִִֵֵֶַָאיזה
��הי� וה�א וי�רד�ת; ��דרה המח�ר�ת ענבי� נט�, ְְְְְִִֶַָָ�ְֲִֵַָָז�;

יד� �פס נ�געי� ��ע�לל�ת, הענבי� בכל�ל לגעת [שיכול ְְֲִִֵֶַָָָָָ
בנפרד] ל�ארגרגר �ה�א מ�ני 'ע�לל'? �מ� נקרא ול�ה .ְְְְְִִִֵֵֶָָָָ

לאי�. �ע�לל ְְְִֵֶָהא���ל�ת

.ËÈ,�לענ�י ול�נ� הע�לל�ת לבצר ח�ב ה�ית �על ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹואי�
ע�לל�ת. ה�א הרי יחידי, וגר�ר לעצמ�; א�ת� ��צרי� ה� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָא�א

.Îע�ללת זמ�רה �ל �באר��ה א���ל, �� �היה ְֶֶֶָָ�ְְְֶֶַָָָָָזמ�רה
נקרצת א� �על[=נחתכת]� �ל היא הרי הא���ל, ע� ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ

לענ�י�. היא הרי לאו, וא� ְֲֲִִִִֵֶֶַָָה�ר�;

.‡Î:אמר�� � ענ�י� �ל ה�א הרי ע�לל�ת, ���� ֱֲֲִִֵֵֶֶֶַ�ֶֶֶ�ר�
ה�רט ואי� ע�לל�ת. ��� אפ�� תע�לל", לא ְֵֵֶֶַ�ְְְְֲִֵַֹ"וכרמ�

�לבד. ��ר� א�א נ�הגי� ְְֲִִֵֶֶֶַַָָוהע�לל�ת
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.·Îתחיל�� עד וע�לל�ת, �רט ל�ח ז�כי� הענ�י� ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָאי�
�רמ�, תבצר "�י ��אמר: � �רמ� את לבצר ה�ר� ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ�על
�ל�ה �ה�? ז�כי� ויהי� יבצר וכ�ה תע�לל"; ְְְְְְִִִֵֶַָָָֹֹֹלא

רביע. ע��י� �ה� ְְִִֵֶֶַא���ל�ת

.‚Î�אי הע�לל�ת, נ�דע� ��א עד �רמ� את ְְְִֵֵֶֶַַַַָֹה�ק�י�
הע�לל�ת � הע�לל�ת מ���דע� וא� לענ�י�; ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָהע�לל�ת

להק��. ���ל� �כר וי�נ� ְְְְֲִִִִֵֶַַָָלענ�י�,

.„Îז�מר זה הרי הע�לל�ת, ���דע� אחר ה�פ� את ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָה��מר
הע�לל�ת. ��רת �� הא���ל�ת, ���רת �כ�� ְְְְֵֵֵֵֶֶַָָָ�דר��;

.‰Î;ע�לל�ת� ח�ב לבצר, לי�ראל �רמ� ��כר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ��י
ח�ב, י�ראל �ל חלק� � �כר� ��פי� �הי� וג�י ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ�ְְִֵֶָָי�ראל

�ט�ר. ��י ְֶָו�ל

.ÂÎ� ע�לל�ת �� �מצא טבל, מע�ר ל� ��תנ� לוי ��ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
הא���ל ע� נקרצת וא� לעני; שלו]נ�תנ� היא י�[הרי � ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָ

אחר.[א�]ל� מק�� על מע�ר �ר�מת ְֲֲֵֵַַַַַָָלע��ת�

.ÊÎ�א � �ית� לת�� �בצר� �פני�, חמ� ל� �הי� ְְְִִִֵֵֶָָָָָמי
ענבי� עראי]לאכל� �מ�[בציר ה�רט מ� �ט�ר � ְְֲִִִֶֶַָָָָ

�ע�לל�ת וח�ב הרבעי, �מ� החיובה�כחה [שאי� ְְְְִִִֵַַָָָָ
בבציר] מותנה א�אבעוללות ��ל, ח�ב � יי� �צר� וא� ;ְְִִֶַַַָָָָֹ

מקצת�. ��ר �� ְִִִֵֵָָא�

שישי יו�
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ה�דה,‡. �על �כח� ולא ��עלי� ��כח�ה� ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹהעמר
א�� �כח�ה� ��עלי�, �כח�ה� ולא ה�דה �על ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹ�כח�
��עה א�ת� ור�אי� ע�ברי� אחרי� �� והי� ְְְְֲִִִֵֵָָָָָוא��
ואפ�� אד�. �ל ����ח�ה� עד �כחה; אינ� � ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ��כח�ה�

�כחה. זה הרי נ��ח, א� � ה�מ�� ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹעמר

�ה��עלי�·. אני 'י�דע ואמר: �עיר, ה�דה �על ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהיה
�כחה; זה הרי �כח�ה�, � �ל�ני' ��מק�� עמר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָֹ��כחי�
�כחה; אינ� � ��כח�ה� ,�� ואמר ��דה היה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָוא�
אפ�� �עיר, אבל ה�כחה, ה�א ��דה, מע�ר� ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ�ה�כ�ח
"ו�כח� ��אמר: � �כחה זה הרי �כח, �לב��� ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָזכ�ר

�עיר. לא ��דה", ִֶֶַָָֹֹעמר

את‚. ז�כר וה�א �ק� ח��ה� א� �פניו הענ�י� ְְְְֲִִִֵֶַָָָָעמד�
��כח� ��דה וה�יח� לעיר לה�ליכ� �� �החזיק א� ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָה��,
�י על א� למק��, מ�ק�� נטל� א� אבל �כחה; אינ� �ְְְֲִִִִֵַַָָָָָ
��כח� ל�לי�, א� ל�קר א� ל�די� א� ל��ה סמ�� ְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ�ה�יח�

�כחה. זה הרי �ְֲִֵֶָ

ו�כח„. חבר�, ��י על וה�יח� לעיר, לה�ליכ� עמר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹנטל
העלי�� זכר א� � �ניה� עצמו]את ��פ�ע[מצד קד� ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

�כחה[=שיתקל] ה�ח��� אי� מכוסה��, הוא [שהרי ְְִֵַַָ
�כחה.בעליו�] ה�ח��� לאו, וא� ;ְְְִִַַָָ

.‰�� ו�כח חבר�, �דה לת�� חזקה �ר�ח עמרי� ְְְְֲֲֳִֵֵַַָָָָָָעפ�
��רה אבל ב�ד�"; "קציר� ��אמר: �כחה, אינ� � ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹעמר

�כחה.עמ זה הרי � ו�כח �דה�, �ת�� ריו ְְְֲֳִֵֵֶַָָָָָ

.Â� הרביעי את ו�כח ��לי�י, ו�ני רא��� עמר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹה��טל
החמי�י; ���ל עד �כחה הרביעי אי� ��י, �� היה ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹא�

החמי�י, את ל�ל �די מ���הה � �לבד חמ�ה הי� ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹוא�
�כחה. הרביעי ְְֲִִִֵָָהרי

.Ê�אינ � מה� אחד את ו�כח מער�בי�, �עמריה ְְִֵֵֶֶֶַָָָ�ְֳֶֶֶָָָ�דה
סביב�תיו. �ל את ���ל עד ְְִִִֶֶַָָָֹ�כחה,

.Á�ה� �י על א� � �ה� וכ��צא וה�צלי� וה��� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָה���
קמה, ו�כח ��ילה ה��צר �כחה. לה� י� �אר�, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָטמ�ני�
לה� י� � ��כח ה��מה וכ� עמר, ו�כח ��ילה �ע�ר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹא�
ל�ל מת��� ��ילה ה��צר א� ה��מה היה וא� ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ�כחה;
על ק�צר 'הריני הא�מר: וכל �כחה. ל� אי� ה�ס, ה�ס ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאת
��ל �כחה; ל� י� � נ�טל' אני ��כח, �אני מה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמנת

�טל. �נא� ���רה, ה�ת�ב על ְְֵֶַַַַַָָָָה�תנה

.Ë,לבהמה להאכיל� נגמרה ��א עד ��צר� ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ�ב�אה
וכ� עמרי�, ע�א� ולא אג��ת אג��ת קצר� א� ְְֲֳִֵָָָֹ�ֲ�ְְֲִֵָָוכ�
ל��ק לה�כר קט��ת אג��ת ��ל�� וה�צלי� ְְִֵַַָ�ְְְֲִִֶַַָָָה��מי�
�כחה. לה� אי� � �ר� מה� להעמיד עמרי� ע�א� ְְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹולא

.È� �לאחריו לפניו ו�כח לקצר, �התחיל ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹה��צר
ת��ב "לא ��אמר: �כחה, אינ� ו��פניו �כחה, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ��אחריו
לאחריו. וי�יח� מ��� ��עבר עד �כחה, אינ� � ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹלקח��"

.‡È��לצפ �ניו זה ה�דה, מאמצע לקצר �התחיל� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ני�
��פניה� � �לאחריה� לפניה� ו�כח� לדר��, �ניו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוזה
לאחריו ה�א � ��פניו זה מה�, אחד ��ל מ�ני ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ�כחה;
�התחיל� ��ק�� לאחריה� ��כח�ה� והעמר חבר�. ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�ל
��� ה��ר�ת ע� מערב �ה�א מ�ני �כחה; אינ� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמ���,
וכ� �כ�ח. �אינ� עליו מ�כיחי� וה� ל�ערב, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָה�זרח
�ני� והתחיל� ל�ר�, א�ת� ���� עמרי� �ל ְְְֳִִִִִֶֶֶַַַָָֹה��ר�ת
אינ� � אח�ריה� �י� �אמצע עמר ו�כח� ��רה, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמאמצע
ל�זרח ה�ערב ��� ה��רה �אמצע �ה�א מ�ני ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ�כחה;
�כ�ח. �אינ� עליו מ�כחת והיא ,�� התחיל� לא ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ�עדי�

.·È,האל��ת �פ�ה וחזר אל��ת, אל��ת וא�� �ְֲִַָָָ�ֲ�ְֲִֵֵַה��צר,
�מ�ק�� אחר, למק�� זה מ�ק�� 'עמרי�', ה�קראי� ְְְֳִִִִִֵֵֶַַָָָָָוה�
העמר ו�כח ל�ר�, �לי�י �מ�ק�� �לי�י, למק�� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹה�ני
למק�� העמרי� ��ה א� � למק�� מ�ק�� ���ה ְְְֳִִִִִֶָָָָָָָָָ��עה
מ�ק�� �כ��פ�ה �כחה; ל� י� ו�כח, מלאכה �מר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�ה�א
העמרי� ��ה וא� �כחה. ל� אי� ל�ר�, מלאכה �מר ְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ�ה�א
�כ���ה �כחה; ל� אי� ו�כח, מלאכה �מר �אינ� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָלמק��

�כחה. ל� י� מלאכה, �מר �אינ� ְְְִִֵֵֶַָָָָמ�ק��

.‚È��מק זה מלאכה? �מר �ה�א מק�� ה�א ְְֵֶֶֶַָָָָאיזה
א� ,�� א�ת� ולד�� �� העמרי� �ל לק�� ְְְֳִֵֶַַָָָָָָָ��ע��
�אינ� �מק�� ה�ר�; �ה�א �די� למק�� מ�� ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹלה�ליכ�
�די העמרי� �� ��ק�צי� ה�ק�� ה�א מלאכה, ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָ�מר
אחר. למק�� לה�ליכ� �די �ד�ל�ת אל��ת מה� ְְְְִֵֵַָָ�ֲֲֵֶַלע��ת

.„È�אינ � ו�ל� �כחה; � מ�� ז� ה�ב�ל�ת �ריכ�ת ְְְִִֵָָָָֹ�ְְִֵַ��י
� ��ל�ה �כחה; � מ�ה זה ה�ב�לי� עמרי� �ני ְְְִִִֶֶָָָֹ�ְְֳִִֵַָָ�כחה.

�כחה. ְִֵָָאינ�

.ÂË� מ�ה זה ה�ב�לי� והחר�בי� זיתי� צ��רי ְִִֶֶָ�ְְִִִֵֵֵֶַָ�ני
�כחה; � ���� חצני �ני �כחה. אינ� � ��ל�ה ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָֹ�כחה;

�כחה. אינ� � ְְִֵָָָֹ��ל�ה

iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.ÊË�ה�ב�לי �ני� � האילנ�ת ��אר וכ� �פנ�ת, ְִָ�ְְְְְִִִֵֵַַָָָָ��י
"לעני ��אמר: �כחה; אינ� � ��ל�ה �כחה; � מ�ה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹזה
ל�ר. ואחד לעני אחד �ני�, הי� אפ�� � את�" �עזב ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹול�ר

.ÊÈ�ק�י אר�עת �ל ואחד קב, קב �ל העמרי� �ל ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהי�
�כחה. אינ� � האר�עה על יתר �כחה; זה הרי � ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ��כח�
ק�י� �מ�נת על יתר ואחד ק�י�, �ני �ני �ל הי� א� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכ�

�כחה. אינ� �ְִֵָ

.ÁÈ,כחה� אינ� � ��כח� סאתי�, �� ��� ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹהעמר
על א� � �די� ולא עמר ��דה", עמר "ו�כח� ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ��אמר:
א� � עמרי� �ני �כח סאתי�. סאתי� העמרי� ��ל ְֳֳִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ�י
מה� אחד �כל ואי� ה�איל � סאתי� ��ניה� ��� �י ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעל
אפ�� �כחה, �ה� לי יראה וכ� �כחה; א�� הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָסאתי�,

מ�אתי�. יתר ��ניה� ְִִִֵֵֶַָָָָהיה

.ËÈ�אי �כחה; אינ� � ��כח� סאתי�, �� ��� ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָקמה
�ריא�ת ה� �א�� ה���ת ה��לי� את ר�אי� � סאתי� ��ְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָ
היתה וא� מלא�ת, ה� �א�� ה�ד�פ�ת ואת ְְְְְְִִֵֵֶַָָ�ֲַואר��ת,
�כחה. אינ� ��כח�, סאתי� לע��ת זה אמ�� אחר ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ�ְַַָרא�יה

.Î�אינ � עק�רה �אינ� �סאה עק�רה, �ב�אה סאה ְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָָ�כח
�בפר�ת �בבצלי� ���� וכ� �כחה; �ניה� א�א ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָמצטרפי�,
�ב�ניה� �ל��, �מקצת� ��רקע מקצת� �כח א� � ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהאיל�

�כחה. �ניה� א�א מצטרפי�, אינ� � ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָסאתי�

.‡Î�אינ � �כ�חה �אינ� ה�מה �צד עמר ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹה��כח
��ביב�תיו עמר"; ו�כח� תקצר "�י ��אמר: ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ�כחה,
�כחה. אינ� � קמה ��ביב�תיו עמר אבל �כחה, � ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹקציר
היתה אפ�� � �כ�חה �אינ� קמה �צד קמה �כח א� ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָוכ�
ה�כ�חה, את מ�לת ז� הרי � אחד קלח �כ�חה �אינ� ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָז�
עמר �צד קמה א� עמר �כח א� אבל לקח��. מ�ר ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹ�ְְִֶויהיה
א�ת�, מ�יל אינ� � סאתי� �� היה אפ�� � �כ�ח ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ�אינ�
;��� עמר על מ�לת חבר� קמת אי� לענ�י�. ה�כ�ח ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוהרי
��היה עד ח�י�, עמר על מ�לת �ע�רי� קמת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹואי�

העמר. מ�י� ִִֶַָָָֹה�מה

.·Î�סאי ��ה �� היה אפ�� האילנ�ת, �י� איל� ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָה��כח
� �ל�ה �כחה; ה� הרי � אילנ�ת �ני ��כח א� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ�ר�ת,

�כחה. ְִֵָָאינ�

.‚Î�מפרס� יד�ע �אינ� �איל� אמ�רי�? �ברי� ְָ�ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ��ה
א� ה�רצה; �צד א� ה�ת �צד ע�מד �היה �ג�� ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ�מק�מ�,
�ג�� ��מ�, א� הר�ה; זיתי� ע��ה �היה �ג�� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ�מע�יו,
�ה�א ה�יתי�, �י� ה�ט�פה' 'זית �ג�� יד�ע, �� ל� ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�היה
היה א� אבל 'ה�י�ני'. א� 'ה�פכני' א� הר�ה, �מ� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנ�ט�
��אמר: �כחה, אינ� � א�� �ברי� מ�ל�ה אחד ��ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ואי� לע�ל�, ��כח� �א�ה עמר ��דה"; עמר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ"ו�כח�
�א�ה זה, יצא � ותראה� ���ב א� א�א �� י�דע ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָא�ה
�ה�א מ�ני ,�� �פ�ע ��א �י על וא� זמ� לאחר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַֹז�כר�

�מפרס�. ְָ�ְַָיד�ע

.„Îהיה ויד�ע. �מפרס� זה הרי �דע��, מס�� ְְַָָָָ�ְְְֲִֵֶַָ�ְָָהיה
� נט�פהע�מד זית �ניה� הי� מס�מ�. ה�קל ה�קל, צד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

נט�פה, זית �דה� �ל היתה זה. את מס�� זה ,�� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכ��צא
�ברי� ��ה �כחה. ל� י� � ��י� א� מה� אחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָו�כח

א� אבל המפרס�. זה �איל� התחיל ��א ְֲִָָ�ְְְֲִִִִֶֶַָֹאמ�רי�?
�י על וא� �כחה, זה הרי � מקצת� ו�כח �� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָהתחיל
מ�אתי�; �ח�ת �� ה��אר ��היה וה�א, מפרס�; ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ�ְֶ�ה�א
האיל�, �ל �כח �� א� א�א �כחה, אינ� � סאתי� ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָאבל

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.‰Îר�ת�� ו�ל� לב��, ה��ר�ת �אמצע הע�מד ְְְְִֵֶַַַַָָֹזית
�אי� �י על א� � ר�ח�תיו מ�ל� א�ת� מ�יפי� זיתי� ִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ�ל
אינ� � האמצעי את ו�כח זיתי�, �ני א�א מה� ��רה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�כל
�לבד? זית אמר� ול�ה הס�יר�ה�. ה��ר�ת �הרי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ�כחה;

ה�מ�. �א�ת� י�ראל �אר� ח��ב �� �היה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמ�ני

.ÂÎאת לפ�ט יכ�ל �אינ� �ל �עריס? �כחה ה�א ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאיזה
וי��ח ה�פני� מ� �פ� מ� מ��עבר �ב�ר�, ול�ל�; ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹיד�
האיל�, �ל ��אר הימ��; מ��רד �בדקל, �דלית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָא�ת�;
;�� התחיל ��א אמ�רי�? �ברי� ��ה ל�. ויל� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹמ��פנה
את ��בצר עד �כחה, אינ� � ��כח� �� התחיל א� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹאבל

סביביו. ְִָָ�ל

.ÊÎ,�לעצמ �� וזכה ��קר וה��י� �רמ�, את ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹה�פקיר
�הרי �בפאה; �ב�כחה �בע�לל�ת �פרט ח�ב � ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�בצר�
ה�א והרי ל�, �היה מ�ני � �� ק�רא אני ו"כרמ�" ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ"�ד�"
זה הרי אחרי�, �ל ��דה ההפקר מ� זכה א� אבל .���ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
�מ� ה�ע�ר�ת, מ� �ט�ר �� �בי� �� �בי� ה�ל. מ� ְְִִֵֵַַַַָָָָֹ�ט�ר

ְִֵֶָ��ת�אר.

ו ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

וה�א‡. האר�, �זרע לענ�י� י� ��ית אחרת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמ�נה
עני'. 'מע�ר ה�קרא וה�א לענ�י�, ���תני� ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָה�ע�ר

���צר·. אחר �מע�ר�ת: �ר�מ�ת הפר�ת סדר ה�א ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָוזה
מפרי� � מלאכ�� ות�מר הע�, �רי א�ס� א� האר�, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָזרע
�ד�לה', '�ר�מה ה�קרא ה�א וזה החמ�י�, מ� אחד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָמ���
�יר�� �גנ� "רא�ית ���רה: נאמר זה ועל ל�ה�; ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹונ�תנ�
הע�רה, מ� אחד ה�אר מ� מפרי� �� ואחר ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָויצהר�".
זה ועל ל�וי; ונ�תנ� רא���', 'מע�ר ה�קרא ה�א ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָוזה
ונאמר: וג�'", י�ראל �ני מע�ר את "�י ���רה: ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנאמר

�י�ראל". מע�ר �ל נת�י ה�ה לוי, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ"ולבני

ה�קרא‚. וה�א מע�רה, אחד ה�אר מ� מפרי� �� ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָואחר
�יר��לי�; א�ת� א�כלי� לבעליו, וה�א �ני', ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָ'מע�ר
ועליו מ�ע�ר�", אי� יגאל �אל "וא� נאמר: ְְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָֹועליו
��ק�� אלהי�, ה' לפני ואכל� �ע�ר... "ע�ר ְְְְֱֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹנאמר:

וכ�'". �גנ� מע�ר ,�� �מ� ל��� יבחר ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָא�ר

ה�ב�ע,„. מ� רא��נה ��נה מפרי�י� ה�ה ה�דר ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעל
�ב�לי�ית ���ית אבל �בחמי�ית; �ברביעית ְְְֲֲִִִִִִִִִַַַַָָָ�ב�נ�ה
מ� מפרי� רא���, מע�ר ��פרי�י� אחר � ה�ב�ע ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָמ�
'מע�ר ה�קרא וה�א לענ�י�, ונ�תנ� אחר מע�ר ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָה�אר
עני; מע�ר א�א �ני מע�ר א�� �ני� ���י ואי� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָעני',
�ל את ��ציא �ני�, �ל� "מקצה ���רה: נאמר ְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָֹועליו
ה�וי �בא ��ערי�. וה�ח� ההיא, ��נה �ב�את� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָמע�ר
מע�ר �ל את לע�ר תכ�ה "�י נאמר: ועליו ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָוכ�'",

ה�ע�ר �נת ה�לי�ית, ��נה וכ�'".�ב�את� ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
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.ÊË�ה�ב�לי �ני� � האילנ�ת ��אר וכ� �פנ�ת, ְִָ�ְְְְְִִִֵֵַַָָָָ��י
"לעני ��אמר: �כחה; אינ� � ��ל�ה �כחה; � מ�ה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹזה
ל�ר. ואחד לעני אחד �ני�, הי� אפ�� � את�" �עזב ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹול�ר

.ÊÈ�ק�י אר�עת �ל ואחד קב, קב �ל העמרי� �ל ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהי�
�כחה. אינ� � האר�עה על יתר �כחה; זה הרי � ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ��כח�
ק�י� �מ�נת על יתר ואחד ק�י�, �ני �ני �ל הי� א� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכ�

�כחה. אינ� �ְִֵָ

.ÁÈ,כחה� אינ� � ��כח� סאתי�, �� ��� ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹהעמר
על א� � �די� ולא עמר ��דה", עמר "ו�כח� ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ��אמר:
א� � עמרי� �ני �כח סאתי�. סאתי� העמרי� ��ל ְֳֳִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ�י
מה� אחד �כל ואי� ה�איל � סאתי� ��ניה� ��� �י ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעל
אפ�� �כחה, �ה� לי יראה וכ� �כחה; א�� הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָסאתי�,

מ�אתי�. יתר ��ניה� ְִִִֵֵֶַָָָָהיה

.ËÈ�אי �כחה; אינ� � ��כח� סאתי�, �� ��� ְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָקמה
�ריא�ת ה� �א�� ה���ת ה��לי� את ר�אי� � סאתי� ��ְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָ
היתה וא� מלא�ת, ה� �א�� ה�ד�פ�ת ואת ְְְְְְִִֵֵֶַָָ�ֲַואר��ת,
�כחה. אינ� ��כח�, סאתי� לע��ת זה אמ�� אחר ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ�ְַַָרא�יה

.Î�אינ � עק�רה �אינ� �סאה עק�רה, �ב�אה סאה ְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָָ�כח
�בפר�ת �בבצלי� ���� וכ� �כחה; �ניה� א�א ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָמצטרפי�,
�ב�ניה� �ל��, �מקצת� ��רקע מקצת� �כח א� � ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהאיל�

�כחה. �ניה� א�א מצטרפי�, אינ� � ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָסאתי�

.‡Î�אינ � �כ�חה �אינ� ה�מה �צד עמר ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹה��כח
��ביב�תיו עמר"; ו�כח� תקצר "�י ��אמר: ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹ�כחה,
�כחה. אינ� � קמה ��ביב�תיו עמר אבל �כחה, � ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָֹקציר
היתה אפ�� � �כ�חה �אינ� קמה �צד קמה �כח א� ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָוכ�
ה�כ�חה, את מ�לת ז� הרי � אחד קלח �כ�חה �אינ� ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָז�
עמר �צד קמה א� עמר �כח א� אבל לקח��. מ�ר ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹ�ְְִֶויהיה
א�ת�, מ�יל אינ� � סאתי� �� היה אפ�� � �כ�ח ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ�אינ�
;��� עמר על מ�לת חבר� קמת אי� לענ�י�. ה�כ�ח ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוהרי
��היה עד ח�י�, עמר על מ�לת �ע�רי� קמת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹואי�

העמר. מ�י� ִִֶַָָָֹה�מה

.·Î�סאי ��ה �� היה אפ�� האילנ�ת, �י� איל� ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָה��כח
� �ל�ה �כחה; ה� הרי � אילנ�ת �ני ��כח א� ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ�ר�ת,

�כחה. ְִֵָָאינ�

.‚Î�מפרס� יד�ע �אינ� �איל� אמ�רי�? �ברי� ְָ�ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ��ה
א� ה�רצה; �צד א� ה�ת �צד ע�מד �היה �ג�� ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ�מק�מ�,
�ג�� ��מ�, א� הר�ה; זיתי� ע��ה �היה �ג�� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ�מע�יו,
�ה�א ה�יתי�, �י� ה�ט�פה' 'זית �ג�� יד�ע, �� ל� ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�היה
היה א� אבל 'ה�י�ני'. א� 'ה�פכני' א� הר�ה, �מ� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנ�ט�
��אמר: �כחה, אינ� � א�� �ברי� מ�ל�ה אחד ��ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ואי� לע�ל�, ��כח� �א�ה עמר ��דה"; עמר ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ"ו�כח�
�א�ה זה, יצא � ותראה� ���ב א� א�א �� י�דע ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָא�ה
�ה�א מ�ני ,�� �פ�ע ��א �י על וא� זמ� לאחר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַֹז�כר�

�מפרס�. ְָ�ְַָיד�ע

.„Îהיה ויד�ע. �מפרס� זה הרי �דע��, מס�� ְְַָָָָ�ְְְֲִֵֶַָ�ְָָהיה
� נט�פהע�מד זית �ניה� הי� מס�מ�. ה�קל ה�קל, צד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

נט�פה, זית �דה� �ל היתה זה. את מס�� זה ,�� ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכ��צא
�ברי� ��ה �כחה. ל� י� � ��י� א� מה� אחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָו�כח

א� אבל המפרס�. זה �איל� התחיל ��א ְֲִָָ�ְְְֲִִִִֶֶַָֹאמ�רי�?
�י על וא� �כחה, זה הרי � מקצת� ו�כח �� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָהתחיל
מ�אתי�; �ח�ת �� ה��אר ��היה וה�א, מפרס�; ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ�ְֶ�ה�א
האיל�, �ל �כח �� א� א�א �כחה, אינ� � סאתי� ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָאבל

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.‰Îר�ת�� ו�ל� לב��, ה��ר�ת �אמצע הע�מד ְְְְִֵֶַַַַָָֹזית
�אי� �י על א� � ר�ח�תיו מ�ל� א�ת� מ�יפי� זיתי� ִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ�ל
אינ� � האמצעי את ו�כח זיתי�, �ני א�א מה� ��רה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�כל
�לבד? זית אמר� ול�ה הס�יר�ה�. ה��ר�ת �הרי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ�כחה;

ה�מ�. �א�ת� י�ראל �אר� ח��ב �� �היה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמ�ני

.ÂÎאת לפ�ט יכ�ל �אינ� �ל �עריס? �כחה ה�א ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹאיזה
וי��ח ה�פני� מ� �פ� מ� מ��עבר �ב�ר�, ול�ל�; ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹיד�
האיל�, �ל ��אר הימ��; מ��רד �בדקל, �דלית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָא�ת�;
;�� התחיל ��א אמ�רי�? �ברי� ��ה ל�. ויל� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹמ��פנה
את ��בצר עד �כחה, אינ� � ��כח� �� התחיל א� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹאבל

סביביו. ְִָָ�ל

.ÊÎ,�לעצמ �� וזכה ��קר וה��י� �רמ�, את ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹה�פקיר
�הרי �בפאה; �ב�כחה �בע�לל�ת �פרט ח�ב � ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�בצר�
ה�א והרי ל�, �היה מ�ני � �� ק�רא אני ו"כרמ�" ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ"�ד�"
זה הרי אחרי�, �ל ��דה ההפקר מ� זכה א� אבל .���ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
�מ� ה�ע�ר�ת, מ� �ט�ר �� �בי� �� �בי� ה�ל. מ� ְְִִֵֵַַַַָָָָֹ�ט�ר

ְִֵֶָ��ת�אר.

ו ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

וה�א‡. האר�, �זרע לענ�י� י� ��ית אחרת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמ�נה
עני'. 'מע�ר ה�קרא וה�א לענ�י�, ���תני� ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָה�ע�ר

���צר·. אחר �מע�ר�ת: �ר�מ�ת הפר�ת סדר ה�א ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָוזה
מפרי� � מלאכ�� ות�מר הע�, �רי א�ס� א� האר�, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָזרע
�ד�לה', '�ר�מה ה�קרא ה�א וזה החמ�י�, מ� אחד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָמ���
�יר�� �גנ� "רא�ית ���רה: נאמר זה ועל ל�ה�; ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹונ�תנ�
הע�רה, מ� אחד ה�אר מ� מפרי� �� ואחר ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָויצהר�".
זה ועל ל�וי; ונ�תנ� רא���', 'מע�ר ה�קרא ה�א ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָוזה
ונאמר: וג�'", י�ראל �ני מע�ר את "�י ���רה: ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנאמר

�י�ראל". מע�ר �ל נת�י ה�ה לוי, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ"ולבני

ה�קרא‚. וה�א מע�רה, אחד ה�אר מ� מפרי� �� ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָואחר
�יר��לי�; א�ת� א�כלי� לבעליו, וה�א �ני', ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָ'מע�ר
ועליו מ�ע�ר�", אי� יגאל �אל "וא� נאמר: ְְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָֹועליו
��ק�� אלהי�, ה' לפני ואכל� �ע�ר... "ע�ר ְְְְֱֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹנאמר:

וכ�'". �גנ� מע�ר ,�� �מ� ל��� יבחר ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָא�ר

ה�ב�ע,„. מ� רא��נה ��נה מפרי�י� ה�ה ה�דר ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעל
�ב�לי�ית ���ית אבל �בחמי�ית; �ברביעית ְְְֲֲִִִִִִִִִַַַַָָָ�ב�נ�ה
מ� מפרי� רא���, מע�ר ��פרי�י� אחר � ה�ב�ע ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָמ�
'מע�ר ה�קרא וה�א לענ�י�, ונ�תנ� אחר מע�ר ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָה�אר
עני; מע�ר א�א �ני מע�ר א�� �ני� ���י ואי� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָעני',
�ל את ��ציא �ני�, �ל� "מקצה ���רה: נאמר ְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָֹועליו
ה�וי �בא ��ערי�. וה�ח� ההיא, ��נה �ב�את� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָמע�ר
מע�ר �ל את לע�ר תכ�ה "�י נאמר: ועליו ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָוכ�'",

ה�ע�ר �נת ה�לי�ית, ��נה וכ�'".�ב�את� ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ
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ולא‰. �ר�מה, לא �� ואי� הפקר; ��� � ה�מ�ה ְְְְֵֵֶָָָֹֹ�ְְִַַָ�נת
�בח�צה עני. מע�ר ולא �ני, ולא רא��� לא �לל, ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֹֹמע�ר�ת
מצרי� �אר� מפרי�י� � קרקע �מ�ת �� �אי� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָלאר�,
�ארצ�ת מ�ני עני; �מע�ר רא��� מע�ר �מ�אב, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָ�בע���
נסמכי� י�ראל ענ�י ��הי� �די י�ראל, לאר� קר�ב�ת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָא��
מפרי�י� ��הי� מ�יני, למ�ה והלכה ��ביעית. ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹעליה
��נער, אבל ��ביעית. עני מע�ר �מ�אב ע��� ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָ�אר�

ה�ני�. רב �סדר �ני, מע�ר ��ביעית ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹמפרי�י�

.Âאחד מ��� מפרי� ה�וי, ���קח רא��� ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָמע�ר
נאמר ועליו מע�ר; �ר�מת וה�א ל�ה�, ונ�תנ� ְְְְְֱֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹמע�רה,

�ד�ר". הלו�� "ואל ְְְִִֵֶַַַָ���רה:

.Êמע�ר �� ל� והיה ענ�י�, עליו �עבר� ה�דה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָ�על
�בע�, �די ה�ע�ר מ� עליו ��עבר עני לכל נ�ת� � ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹעני

ו�בע�". ��ערי�, "ואכל� ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָ��אמר:

.Áיפח�ת לא נת�, הח�י� מ� א� וכ�ה? �בע�. ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹ�די
וא� מ�ב; יפח�ת לא נת�, ה�ע�רי� מ� וא� קב; ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָֹמחצי
לא ה�ר�גר�ת, מ� וא� וחצי; מ�ב יפח�ת לא ה��מי�, ְְְְִִִִִִֵַַָָֹֹ�ִַמ�
חמ� מ��קל יפח�ת לא ה�בלה, מ� וא� מ�ב; ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֹיפח�ת
מ� וא� לג; מחצי יפח�ת לא ה�י�, מ� וא� סלע; ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַֹֹוע�רי�
נת� ה�ב. רבע הארז, מ� מרביעית; יפח�ת לא נת�, ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹה�מ�
חמ�ה מ�קל וה�א ליטרה, מ�קל ל� נ�ת� ירק, ְְְְֲִִִִֵַַָָָָל�
האג�זי�, מ� ק�י�; �ל�ת החר�בי�, מ� �ינר; ְְֱִִִִִִִֶֶַָָָֹֹ��ל�י�
��י�; הר��ני�, מ� חמ�ה; האפרסקי�, מ� ְְְֲֲֲִִִִִִִַַָָָָָע�רה;
מ�די יפח�ת לא ה�ר�ת, מ�אר ל� נת� וא� אחד. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹואתר�ג,

סע�ד�ת. ��י מז�� �דמיה� וי�ח ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַ��מ�ר�

.Ë��ל �די �� ואי� מר�י� והענ�י� מ�עט, �בר ל� ְְִִֵֵֵ�ְְֲִִָָָָָָהיה
�יניה�. מח�קי� וה� לפניה�, נ�ת� � ��ע�ר ואחד אחד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלכל

.Èהנאה ט�בת �� אי� � ��ר� ה�תח�ק עני ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ�מע�ר
עני ואפ�� �רה�; על ונ�טלי� �אי� הענ�י� א�א ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָָָל�עלי�,
י� � ��ית ה�תח�ק אבל מ�ד�. א�ת� מ�ציאי� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ��י�ראל,

��רצה. עני לכל ונ�תנ� ל�עלי�, הנאה ט�בת ��ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ

.‡È�א קר�ב� לעני ל�נ� ורצה ��ר�, מע�ר ל� ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹהיה
מח�ק� � והחצי ל�, ל�נ� מחצה להפרי� ל� י� � ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָ�ְמי�ע�

�אמרנ�. ��ע�ר ��עבר, עני ְְֲִִֶֶַַַָָָֹלכל

.·Èדי� א�א לעני נ�ת� �אינ� אמ�רי�, �ברי� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ��ה
לכל מח�ק� ��ית, ה�ע�ר היה א� אבל ��דה; ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָ�בע�?
א�א �בע� �די ל�� מצ�ה �אינ� �זית; �זית אפ�� ְְִֵֵֶֶָָ�ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָהענ�י�
"ואכל� ��אמר: ל�ח, �� מ�צא אינ� �הרי � ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ��דה

ו�בע�". ְְִֵֶָָב�ערי�,

.‚È�פ�טרי� �ח�ה, לא�ה נ�תני� � ל�ית וא�ה אי� ְְְְִִִִִִִַַָָָָָ�א�
�ני �קר�ב�, אי� �בנ�, אב לאי�. נ�תני� �� ואחר ְְְְְִִִֵַַָָָָא�ת�;
האחר ל� נ�ת� � עני מה� אחד �היה ��פי�, �ני ִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ְִֵַאחי�,

.��� עני ְִֶַַָמע�ר

.„Èמע�ר מפרי� זה � �אריס�ת �דה ���ל� ענ�י� ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָ�ני
ל�. ונ�ת� מחלק� מפרי� חבר� וכ� לחבר�, ונ�תנ� מחלק� ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָעני

.ÂËפאה� �כחה �לקט אס�ר לקצר, �דה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהמק�ל
�כל חלק ל�ח מ��� ���ל� �זמ� אימתי? עני. ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ�מע�ר

א� אבל ��כר�. רביע� א� �לי�� ל� ��ת� �ג�� ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָה�דה,
היא �לבד ק�צר �א�ה מה '�לי� ה�דה: �על ל� ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָאמר
עד �ל�� ל� אי� זה הרי � ��קצר' מה 'רביע א� ,'���ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַֹ
�לקט מ�ר לפיכ�, ה�א; עני ה�ציר �ב�עת ְֶֶָ�ְְְִִִִִֶַַָָָֹ��קצר,
מע�ר מפרי�י� �אי� � עני �מע�ר ואס�ר �פאה. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ�כחה

��צר. �חלק� זכה והרי ��צר, אחר א�א ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעני

.ÊËמ�ר זה הרי � והעני �פר�ת, קרקע �דה� את ָ�ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָה��כר
�ה�, אס�ר וה��קח .��� עני �מע�ר �פאה �כחה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�לקט
ה�מי� לוה ואפ�� �מי�; נת� לא �עדי� �י על ְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹוא�

ענ�י�. �מ�נ�ת אס�ר זה הרי ְְְֲֲִִֵֶַָָָ�לקח�,

.ÊÈ�מ��מי ואי� מלוה, מ��� ��רעי� אי� � עני ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמע�ר
ה�גמ�לי� את טובה]מ��� �ב�יי�,[החזר �� ��די� ואי� , ְְְִִִִֵֶֶַַ

���בינ�ת �� ע��י� הנישא]ואי� לזוג נ�תני�[מתנה ואי� , ְְְְִִִֵֵ
�מיל�ת �ל �בר מ��� מ��חי� אבל לצדקה; �בר ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָמ���
א�ת� ונ�תני� עני. מע�ר �ה�א לה�דיע� וצרי� ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָחסדי�,

עיר כמתנה]לחבר � א�ת�[לרב מ�ציאי� ואי� �ט�בה. ְְְִִִֵֶֶָ
��ערי�", "וה�ח� ��אמר: לאר�, לח�צה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמהאר�

ו�בע�". ב�ערי�, "ואכל� ְְְְְִֵֵֶָָָוא�מר:
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�רא�י‡. מה �פי י�ראל לענ�י צדקה ל�� ע�ה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמצות
�פ�ח "�תח ��אמר: � מ�גת ה��ת� יד היתה א� ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלעני,
ע��", וחי ות��ב �ר ,�� "והחזק� ונאמר: ל�", יד� ְְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָאת

ע��". אחי� "וחי ְְֱִִֵֶַָָונאמר:

נת�·. ולא מ���, עיניו והעלי� מב��, עני הר�אה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכל
את תא�� "לא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר � צדקה ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹל�

האבי��". מאחי� יד�, את תק�� ולא ְְְְְְִִֵֶֶָָָָֹֹלבב�,

ל�‚. אי� א� � ל� ל�� מצ�ה א�ה העני, �חסר מה ִִֵֵֶ�ְְִִֵֶֶַַָָָלפי
�ית; �לי ל� ק�ני� �ית, �לי ל� אי� א�ת�; מכ�י� ְְְְִִִִֵֵֵַַַ�ס�ת,
א�ה, היתה וא� א�ה; א�ת� מ�יאי� א�ה, ל� ְְִִִִִִֵַָָָָָאי�
לר�ב העני זה �ל �ר�� היה אפ�� לאי�. א�ת� ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹמ�יאי�
ל� ק�ני� � מ�כסיו וירד והעני לפניו, ר� ועבד ה��ס ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָעל
מחס�ר� "�י ��אמר: לפניו, לר�� ועבד עליו לר�ב ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹס�ס
א�ה ואי� חסר�נ�, לה�לי� א�ה �מצ�ה ל�"; יחסר ְְְְִֵֶֶַַַָָ�ְְֲֶֶַא�ר

לע�ר�. ְְֶַ�ְמצ�ה

�מ�יעי�„. �ית, ל� ��כרי� � א�ה לה�יא� ��א ְְִִִִִִֶַַַָָָית��
א�ה. ל� מ�יאי� �� ואחר ��מי��, �לי וכל מ�ה ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָל�

נ�ת�‰. � מ�גת ה��ת� יד ואי� מחס�ר�, �י ו�אל עני ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�א
מ� מצוה נכסיו, חמ� עד וכ�ה? יד�. ה�גת �פי ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹל�
עי� מ��, �ח�ת �ינ�ני; �נכסיו, מע�רה ואחד ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ�ַה�בחר;
ה�קל מ�לי�ית עצמ� אד� ימנע אל �לע�ל� ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָרעה.
עני ואפ�� מצוה. ק�� לא מ�ה, �ח�ת ה��ת� וכל ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ��נה;

לאחר. צדקה ל�� ח�ב ה�דקה, מ� ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָה�ת�רנס

.Â� האכיל�ני' אני, 'רעב ואמר: א�ת�, מ�ירי� �אי� ְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָעני
� א�ת�אי� מפרנסי� א�א ה�א, ר�אי ��א אחריו �דקי� ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

ר�אי ��א אחריו ��דקי� � '���ני' ואמר: ער�, היה ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֹמ�ד.
מ�ד, �ב�ד� לפי א�ת� מכ�י� � א�ת� מ�ירי� הי� וא� ְְְְִִִִִִַַָָה�א;

אחריו. ��דקי� ְְֲִֵַָואי�

ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.Êרכי� מ�ני י�ראל, ענ�י ע� ��י� ענ�י �מכ�י� ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָמפרנסי�
למ�נה ל� נזקקי� אי� ה�תחי�, על המח�ר ועני ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ�ל��.
את להחזיר ואס�ר מ�עטת. מ�נה ל� נ�תני� אבל ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָ�ְמר�ה;
אחת, �ר�גרת ל� נ�ת� א�ה ואפ�� ריק�, ��אל ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעני

נכל�". ,�� י�ב "אל ְֱִֶֶַַַָָֹ��אמר:

.Áאחד מ��ר למק��, מ�ק�� הע�בר לעני ��חתי� ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָאי�
�סלע סאי� אר�ע הח�י� ��הי� �פ�נדי�� [שהואה�מ�ר ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ

סעודות] שתי כדי בו ויש הקב, רובע של �ארנ�ככר �כבר ;ְְֵַָ
וכסת עליו, ���� מ�ע ל� נ�תני� � ל� וא� ה���ת. ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ל
נ�תני� � �בת וא� וקטנית; ו�מ� מרא��תיו, �חת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָל��
הי� וא� וירק. ודג וקטנית ו�מ� סע�ד�ת, �ל� מז�� ְְְְְְְְִִִֶֶָָָָָֹל�

�ב�ד�. לפי ל� נ�תני� א�ת�, ְְְִִִִַמ�ירי�

.Ë�ונ�תני עליו מערימי� צדקה, ל�ח ר�צה �אינ� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָעני
עצמ�, את ה�רעיב וע�יר הלואה; ל�� א� מ�נה ל�� ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָל�
אי� � י��ה ולא מ��� יאכל ��א �ממ�נ� צרה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹועינ�

.�� ְִִַמ��יחי�

.Èרא�י� מ�ה מעט ���� א� צדקה, ל�� ר�צה �אינ� ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמי
�אמד�ה� מה ���� עד א�ת� �מ�י� א�ת�, ��פי� �י� �ית � ֲִִִִֵֵֶֶַַַָל�
ל��. ל� �רא�י מה מה� ול�קחי� �פניו, לנכסיו וי�רדי� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָל��;

��ת�ת. �ערבי ואפ�� ה�דקה, על ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָ�ממ��ני�

.‡Èע�� הרא�י[=נדיב]אד� מ� יתר צדקה נ�ת� �ה�א ְִֵֵֶַָָָָָָָ
אס�ר � ית��� ��א �די ל��אי� ונ�ת� לעצמ� ��צר א� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹל�,
מ��� ו��אל ��כלימ� וג�אי צדקה; מ��� ולג��ת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָלתבע�
לחציו". �ל על "�פקד�י ��אמר: מ���, לה�רע עתיד �ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

.·È��לפדי ואפ�� הית�מי�, על צדקה ��סקי� ְְְְְֲִִִִֵַַַָָאי�
ה��� �סק וא� הר�ה; ממ�� לה� ��� �י על וא� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�ב�יי�,
מ� ל�קחי� צדקה ��אי מ�ר. ,�� לה� ל��� �די ְְִִֵַָָָָ�ְֲֵֵֵֶֶָָעליה�
� מר�ה �בר לא אבל מ�עט, �בר ה�ינ�ק�ת �מ� ֶ�ְֲִִִַַָָָָָָָֹה��י�
ה�א וכ�ה אחרי�. מ�ל �זל א� �נבה המר�ה, ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ�ְְֶֶַַ�חזקת

ענ��ת�. א� ה�עלי� ע�ר לפי ה�ל ��ה�? ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֹמ�עט

.‚È,�ית� וענ�י אד�; לכל ק�ד� קר�ב�, �ה�א ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָעני
אחרת, עיר לענ�י ק�דמי� עיר�, וענ�י עיר�; לענ�י ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַק�דמי�

�ארצ�". �לאבינ� לענ�� "לאחי� ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָֹ��אמר:

.„È�הל� העיר אנ�י עליו �פסק� �סח�רה, �הל� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמי
הי� וא� העיר. א�ת� לענ�י נ�ת� זה הרי � צדקה ��ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
מביאי� �אי�, �כ�ה� נ�תני�; � צדקה עליה� �פסק� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָר�י�,
חבר �� י� וא� עיר�. ענ�י �� �מפרנסי� ע�ה� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָא�ת�

הציבור]עיר בצרכי המתעסק חכ� א�ת�[תלמיד י�נ� � ְִִָ
ל�. ��ראה �מ� מח�ק� וה�א עיר, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָלחבר

.ÂË�נ�' א� ה�נסת', לבית �ינר מאתי� '�נ� ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָהא�מר:
י�נ � ה�נסת' לבית ��רה רגילספר �ה�א ה�נסת לבית � ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

'�נ� הא�מר: ל�ניה�. י�נ� ��ניה�, רגיל היה וא� ;��ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
העיר. א�ת� לענ�י י�נ� לענ�י�', �ינרי� ְֲֲִִִִִִִִֵַַָָָָָמאתי�
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'הרי‡. הא�מר: לפיכ�, ה�דרי�. �כלל היא הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָה�דקה,
ל�נ� ח�ב � צדקה' ה�� ה�לע 'הרי א� לצדקה', סלע ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעלי

�הרי � ל��מ�" תאחר �"לא ח�ב אחר, וא� מ�ד; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלענ�י�
ענ�י�, �� אי� א� ה�. מצ�יי� והענ�י� מ�ד, ל�� ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵָָָָ�יד�
עד י�� ��א התנה וא� ענ�י�. ��מצא עד �מ�יח ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמפרי�
��עה התנה א� וכ� להפרי�; צרי� אינ� עני, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָ��מצא
ר�אי� ��אי� ��הי� א�ת�, התנ�ב א� �צדקה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ��דר

מ�רי�. א�� הרי � �זהב א�ת� �לצר� ִָ�ְְְֲֵֵֵַָָָָָל���ת�

אמר:·. �יצד? ה�דרי�. ��אר ח�ב �צדקה, ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָה�ת�יס
'הרי ואמר: סלע הפרי� צדקה. ז� הרי �ז�', ז� סלע ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ'הרי
ה�נ�ה הרי � 'וז�' ואמר: �נ�ה סלע ולקח צדקה', ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָז�

�ר�. ��א �י על וא� ְְִֵֵֶַַָָֹצדקה,

'לא‚. ��אמר: עד י�� נדר, ��ה ידע ולא צדקה ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹה��דר
נת��נ�י'. ְְְִִַַָלכ�

עלי„. 'הרי הא�מר: א� לצדקה', ז� 'סלע הא�מר: ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאחד
�אחרת, ל���ת� רצה א� � ה�לע והפרי� לצדקה', ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָסלע
רצ� וא� ל���ת�. אס�ר ה��אי, ליד מ�ה�יעה וא� ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ�מ�ר;
א�א ר�אי�; אינ� �ינרי�, ולע��ת� ה�ע�ת לצר� ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָה��אי�
לעצמ�. לא אבל לאחרי�, מצרפי� � לח�ק ענ�י� �� אי� ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹא�

�די‰. ה��אי �יד ה�ע�ת �ע��ב הנאה לענ�י� ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָהיה
א�ת� ללו�ת מ�ר ה��אי א�ת� הרי � ל�� לאחרי� ְִָָ�ְֲֲִִֵֵֵַַַַַלע��ת
�אס�ר �הק�� אינ� �ה�דקה, �פ�רע; ענ�י�, �ל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָה�ע�ת

.�� ֵָלהנ�ת

.Âאס�ר ה�נסת, לבית נר א� מנ�רה �התנ�ב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
��א �י על א� ל���ת�, מ�ר מצוה, לדבר וא� ְִֶַַַָָֹ�ְְְְִִִַַָָל���ת�;
א� ה�נ�רה' 'ז� א�מרי�: א�א מעליה, �עליה �� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָנ���ע
מ�ר מעליה, ה�עלי� �� נ���ע וא� �ל�ני'. �ל ָ�ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ'נר

הר��ת. לדבר אפ�� ְְְֲִִַַָָל���ת�

.Êאבל י�ראל; ה�תנ�ב ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ��ה
עד מצוה, לדבר אפ�� ל���ת� אס�ר � ��י היה ְְְֲִִִִַַַָָָָָא�
'הק���י ה��י: יאמר ��א מעליה; �עליה �� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ�����ע
לעצמ�'. א�ת� �מכר� יה�די�, �ל ה�נסת לבית ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ�בר

.Á.ח�ה� מ��� מק�לי� אי� ה�ית, לבדק �התנ�ב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ��י
מס��, �בר היה וא� ל�; מחזירי� אי� מ���, לקח� ָ�ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָוא�
�בר לה� יהיה ��א �די � ל� מחזירי� אב�, א� ק�רה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ�ג��
�ית לבנ�ת ולנ�, לכ� "לא ��אמר: ��ק��, ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ�ְמס��
לכ�ח�ה; מה� מק�לי� ה�נסת, לבית אבל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלאלהינ�".
� אמר לא וא� הפר��י'; י�ראל '�דעת ��אמר: ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹוה�א,
לח�מת מה� מק�לי� ואי� ל�מי�. �ל�� ��א �ניזה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָטע��
אי� "ולכ� ��אמר: � ��� ה�י� לא�ת ולא ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹיר��לי�,

�יר��לי�". וז�ר�� �צדקה ְְִִִֵֶַָָָָחלק

.Ë�וא �פרהסיה; ה��י� מ� צדקה ל�ל לי�ראל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹאס�ר
יכ�ל מ�אינ� ל�ל� יכ�ל ואינ� י�ראל, �ל �צדקה לחי�ת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָ

ה��י� מ� �ר א� �מל� מ�ר. זה הרי � �צנעה ִִֶֶַַָ�ְְֲִִֵֶַָה��י�
ל�, א�ת� מחזירי� אי� � לצדקה לי�ראל ממ�� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ��לח
��י� לענ�י וי�ת� מ���, נ�טלי� א�א מלכ�ת; �ל�� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָמ���

ה�ל�. י�מע ��א �די ְְִֵֵֶֶֶֶַַַֹ��תר,

.È�ל ואי� ולכס�ת�. ענ�י� לפרנסת ק�ד� �ב�יי�, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָ�די��
�כלל ה�א הרי �ה�ב�י, �ב�יי�; �די�� �מ� ר�ה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָמצוה
נפ��ת. �ס�נת וע�מד הער�י�, �בכלל וה�מאי�, ְְְִֵַַָָ�ְְְְֲִִִֵֵַַָָהרעבי�
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.Êרכי� מ�ני י�ראל, ענ�י ע� ��י� ענ�י �מכ�י� ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָמפרנסי�
למ�נה ל� נזקקי� אי� ה�תחי�, על המח�ר ועני ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ�ל��.
את להחזיר ואס�ר מ�עטת. מ�נה ל� נ�תני� אבל ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָ�ְמר�ה;
אחת, �ר�גרת ל� נ�ת� א�ה ואפ�� ריק�, ��אל ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעני

נכל�". ,�� י�ב "אל ְֱִֶֶַַַָָֹ��אמר:

.Áאחד מ��ר למק��, מ�ק�� הע�בר לעני ��חתי� ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָאי�
�סלע סאי� אר�ע הח�י� ��הי� �פ�נדי�� [שהואה�מ�ר ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָ

סעודות] שתי כדי בו ויש הקב, רובע של �ארנ�ככר �כבר ;ְְֵַָ
וכסת עליו, ���� מ�ע ל� נ�תני� � ל� וא� ה���ת. ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ל
נ�תני� � �בת וא� וקטנית; ו�מ� מרא��תיו, �חת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָל��
הי� וא� וירק. ודג וקטנית ו�מ� סע�ד�ת, �ל� מז�� ְְְְְְְְִִִֶֶָָָָָֹל�

�ב�ד�. לפי ל� נ�תני� א�ת�, ְְְִִִִַמ�ירי�

.Ë�ונ�תני עליו מערימי� צדקה, ל�ח ר�צה �אינ� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָעני
עצמ�, את ה�רעיב וע�יר הלואה; ל�� א� מ�נה ל�� ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָל�
אי� � י��ה ולא מ��� יאכל ��א �ממ�נ� צרה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹועינ�

.�� ְִִַמ��יחי�

.Èרא�י� מ�ה מעט ���� א� צדקה, ל�� ר�צה �אינ� ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמי
�אמד�ה� מה ���� עד א�ת� �מ�י� א�ת�, ��פי� �י� �ית � ֲִִִִֵֵֶֶַַַָל�
ל��. ל� �רא�י מה מה� ול�קחי� �פניו, לנכסיו וי�רדי� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָל��;

��ת�ת. �ערבי ואפ�� ה�דקה, על ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָ�ממ��ני�

.‡Èע�� הרא�י[=נדיב]אד� מ� יתר צדקה נ�ת� �ה�א ְִֵֵֶַָָָָָָָ
אס�ר � ית��� ��א �די ל��אי� ונ�ת� לעצמ� ��צר א� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹל�,
מ��� ו��אל ��כלימ� וג�אי צדקה; מ��� ולג��ת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָלתבע�
לחציו". �ל על "�פקד�י ��אמר: מ���, לה�רע עתיד �ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

.·È��לפדי ואפ�� הית�מי�, על צדקה ��סקי� ְְְְְֲִִִִֵַַַָָאי�
ה��� �סק וא� הר�ה; ממ�� לה� ��� �י על וא� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�ב�יי�,
מ� ל�קחי� צדקה ��אי מ�ר. ,�� לה� ל��� �די ְְִִֵַָָָָ�ְֲֵֵֵֶֶָָעליה�
� מר�ה �בר לא אבל מ�עט, �בר ה�ינ�ק�ת �מ� ֶ�ְֲִִִַַָָָָָָָֹה��י�
ה�א וכ�ה אחרי�. מ�ל �זל א� �נבה המר�ה, ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ�ְְֶֶַַ�חזקת

ענ��ת�. א� ה�עלי� ע�ר לפי ה�ל ��ה�? ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֹמ�עט

.‚È,�ית� וענ�י אד�; לכל ק�ד� קר�ב�, �ה�א ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָעני
אחרת, עיר לענ�י ק�דמי� עיר�, וענ�י עיר�; לענ�י ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַק�דמי�

�ארצ�". �לאבינ� לענ�� "לאחי� ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָֹ��אמר:

.„È�הל� העיר אנ�י עליו �פסק� �סח�רה, �הל� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמי
הי� וא� העיר. א�ת� לענ�י נ�ת� זה הרי � צדקה ��ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
מביאי� �אי�, �כ�ה� נ�תני�; � צדקה עליה� �פסק� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָר�י�,
חבר �� י� וא� עיר�. ענ�י �� �מפרנסי� ע�ה� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָא�ת�

הציבור]עיר בצרכי המתעסק חכ� א�ת�[תלמיד י�נ� � ְִִָ
ל�. ��ראה �מ� מח�ק� וה�א עיר, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָלחבר

.ÂË�נ�' א� ה�נסת', לבית �ינר מאתי� '�נ� ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָהא�מר:
י�נ � ה�נסת' לבית ��רה רגילספר �ה�א ה�נסת לבית � ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

'�נ� הא�מר: ל�ניה�. י�נ� ��ניה�, רגיל היה וא� ;��ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
העיר. א�ת� לענ�י י�נ� לענ�י�', �ינרי� ְֲֲִִִִִִִִֵַַָָָָָמאתי�
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'הרי‡. הא�מר: לפיכ�, ה�דרי�. �כלל היא הרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָה�דקה,
ל�נ� ח�ב � צדקה' ה�� ה�לע 'הרי א� לצדקה', סלע ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָעלי

�הרי � ל��מ�" תאחר �"לא ח�ב אחר, וא� מ�ד; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלענ�י�
ענ�י�, �� אי� א� ה�. מצ�יי� והענ�י� מ�ד, ל�� ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵָָָָ�יד�
עד י�� ��א התנה וא� ענ�י�. ��מצא עד �מ�יח ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמפרי�
��עה התנה א� וכ� להפרי�; צרי� אינ� עני, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָ��מצא
ר�אי� ��אי� ��הי� א�ת�, התנ�ב א� �צדקה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ��דר

מ�רי�. א�� הרי � �זהב א�ת� �לצר� ִָ�ְְְֲֵֵֵַָָָָָל���ת�

אמר:·. �יצד? ה�דרי�. ��אר ח�ב �צדקה, ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָה�ת�יס
'הרי ואמר: סלע הפרי� צדקה. ז� הרי �ז�', ז� סלע ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ'הרי
ה�נ�ה הרי � 'וז�' ואמר: �נ�ה סלע ולקח צדקה', ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָז�

�ר�. ��א �י על וא� ְְִֵֵֶַַָָֹצדקה,

'לא‚. ��אמר: עד י�� נדר, ��ה ידע ולא צדקה ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹֹה��דר
נת��נ�י'. ְְְִִַַָלכ�

עלי„. 'הרי הא�מר: א� לצדקה', ז� 'סלע הא�מר: ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאחד
�אחרת, ל���ת� רצה א� � ה�לע והפרי� לצדקה', ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָסלע
רצ� וא� ל���ת�. אס�ר ה��אי, ליד מ�ה�יעה וא� ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ�מ�ר;
א�א ר�אי�; אינ� �ינרי�, ולע��ת� ה�ע�ת לצר� ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָה��אי�
לעצמ�. לא אבל לאחרי�, מצרפי� � לח�ק ענ�י� �� אי� ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹא�

�די‰. ה��אי �יד ה�ע�ת �ע��ב הנאה לענ�י� ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָהיה
א�ת� ללו�ת מ�ר ה��אי א�ת� הרי � ל�� לאחרי� ְִָָ�ְֲֲִִֵֵֵַַַַַלע��ת
�אס�ר �הק�� אינ� �ה�דקה, �פ�רע; ענ�י�, �ל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָה�ע�ת

.�� ֵָלהנ�ת

.Âאס�ר ה�נסת, לבית נר א� מנ�רה �התנ�ב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
��א �י על א� ל���ת�, מ�ר מצוה, לדבר וא� ְִֶַַַָָֹ�ְְְְִִִַַָָל���ת�;
א� ה�נ�רה' 'ז� א�מרי�: א�א מעליה, �עליה �� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָנ���ע
מ�ר מעליה, ה�עלי� �� נ���ע וא� �ל�ני'. �ל ָ�ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ'נר

הר��ת. לדבר אפ�� ְְְֲִִַַָָל���ת�

.Êאבל י�ראל; ה�תנ�ב ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ��ה
עד מצוה, לדבר אפ�� ל���ת� אס�ר � ��י היה ְְְֲִִִִַַַָָָָָא�
'הק���י ה��י: יאמר ��א מעליה; �עליה �� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ�����ע
לעצמ�'. א�ת� �מכר� יה�די�, �ל ה�נסת לבית ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ�בר

.Á.ח�ה� מ��� מק�לי� אי� ה�ית, לבדק �התנ�ב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ��י
מס��, �בר היה וא� ל�; מחזירי� אי� מ���, לקח� ָ�ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָוא�
�בר לה� יהיה ��א �די � ל� מחזירי� אב�, א� ק�רה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ�ג��
�ית לבנ�ת ולנ�, לכ� "לא ��אמר: ��ק��, ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ�ְמס��
לכ�ח�ה; מה� מק�לי� ה�נסת, לבית אבל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלאלהינ�".
� אמר לא וא� הפר��י'; י�ראל '�דעת ��אמר: ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹוה�א,
לח�מת מה� מק�לי� ואי� ל�מי�. �ל�� ��א �ניזה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָטע��
אי� "ולכ� ��אמר: � ��� ה�י� לא�ת ולא ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹיר��לי�,

�יר��לי�". וז�ר�� �צדקה ְְִִִֵֶַָָָָחלק

.Ë�וא �פרהסיה; ה��י� מ� צדקה ל�ל לי�ראל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹאס�ר
יכ�ל מ�אינ� ל�ל� יכ�ל ואינ� י�ראל, �ל �צדקה לחי�ת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָ

ה��י� מ� �ר א� �מל� מ�ר. זה הרי � �צנעה ִִֶֶַַָ�ְְֲִִֵֶַָה��י�
ל�, א�ת� מחזירי� אי� � לצדקה לי�ראל ממ�� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ��לח
��י� לענ�י וי�ת� מ���, נ�טלי� א�א מלכ�ת; �ל�� ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָמ���

ה�ל�. י�מע ��א �די ְְִֵֵֶֶֶֶַַַֹ��תר,

.È�ל ואי� ולכס�ת�. ענ�י� לפרנסת ק�ד� �ב�יי�, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָ�די��
�כלל ה�א הרי �ה�ב�י, �ב�יי�; �די�� �מ� ר�ה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָמצוה
נפ��ת. �ס�נת וע�מד הער�י�, �בכלל וה�מאי�, ְְְִֵַַָָ�ְְְְֲִִִֵֵַַָָהרעבי�
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תא�� "לא על ע�בר זה הרי � מ�די�נ� עיניו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹוה�עלי�
�� על תעמד "לא ועל יד�", את תק�� ולא לבב�, ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָֹֹֹֹאת
"�תח מצות �ב�ל לעיני�"; �פר� יר��� "לא ועל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹרע�",
לרע� "ואהב� ע��", אחי� "וחי �מצות יד�", את ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�פ�ח
ואי� �א��. �ברי� והר�ה ל�ות", לקחי� ו"ה�ל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ�ְְֵַָ�מ��",

�ב�יי�. �פדי�� ר�ה מצוה ְְְְְִִִַָָל�

.‡È�לה �בא ה�נסת, �ית לבני� מע�ת ��ב� העיר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאנ�י
וק�ר�ת אבני� קנ� ה�ע�ת. את �� מ�ציאי� � מצוה ְְְֲִִִִֶַַָָָָ�בר
א� �ב�יי�; לפדי�� א�א מצוה, לדבר א�ת� ימ�ר� לא �ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹ

האבני� את וגדר� ה�בני�, את �הביא �י [התקינועל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
מ�כרי�לבניי�] � ל�ני� ה�ל והתקינ� ה��ר�ת, את �פ�ל� ,ְְְְְִִִִִֶַַַָֹ

לא � וגמר� �נ� א� אבל �לבד. �ב�יי� לפדי�� ְְְְְְֲִִִִַַָָָֹֹה�ל
ה���ר. מ� לפדי�נ� יג�� א�א ה�נסת, �ית את ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָימ�ר�

.·È���� מ�ני �מיה�, על �יתר ה�ב�יי� את ��די� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָאי�
ל���ת�; אחריה� ר�דפי� הא�יבי� יהי� ��א � ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹהע�ל�
יהי� ��א � הע�ל� ���� מ�ני ה�ב�יי�, את מבריחי� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹואי�
��מירת�. �מר�י� העל, את עליה� מכ�ידי� ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹהא�יבי�

.‚È�ו�ב מה�, ��וה א� ל��י�, �בניו עצמ� ��כר ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמי
��נ�ה, רא��נה �ע� � �הלואת� א�ת� אסר� א� ְְְְִִַַַָָָָָָָא�ת�
את ��די� אבל א�ת�, ��די� אי� �לי�ית, לפ��ת�; ְְְֲִִִִִִֵֶָָמצוה
א�ת� ��די� להרג�, ���� וא� אביה�. מיתת לאחר ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָה�ני�

�עמי�. ��ה אחר אפ�� ְֲִִִַַַָָָָמ�ד�

.„Èעליו וק�ל עבד�ת ל�� וטבל ה�איל � ����ה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעבד
�����ד ו�ב�י ����ה; �י�ראל א�ת� ��די� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָמצו�ת,
להכעיס נבלה א�כל �היה �ג�� אחת, למצוה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאפ��

לפ��ת�. אס�ר � �זה ְְִֵֶַָָוכ��צא

.ÂËמ�ית �לה�ציא �לכ��ת להאכיל לאי�, ק�דמת ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָהא�ה
לח�ר, �ר�� הא�ה ואי� לח�ר �ר�� �האי� מ�ני � ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָה�בי
�ניה� ונת�ע� ��ביה, �ניה� הי� וא� מר�ה; ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ�ְְָָ�ב���
לכ�. �ר�� �אי� לפי לפ��ת, ק�ד� האי� � ערוה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלדבר

.ÊËאת מ�יאי� � א�ת� לה�יא ��א� וית�מה ְִִִִֶֶַַָָָָית��
ולא מר�ה; א�ה �ל ����� מ�ני לאי�, קד� ְָֹ�ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹהא�ה
�ס� �ל �ינר �רביע �ינרי� ��ה מ��קל ל� ְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָיפחת�
�ב�ד�. לפי ל� נ�תני� צדקה, �ל ��יס י� וא� ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָטה�ר;

.ÊÈיס�� ואי� הר�ה, �ב�יי� א� הר�ה, ענ�י� לפנינ� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָהי�
� ��� את לפ��ת �די א� לכ��ת �די א� לפרנס ָ�ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַ�די
וי�ראל לי�ראל, ק�ד� ולוי ל�וי, ה�ה� את ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמק�ימי�
לממזר, ואס�פי לאס�פי, ��ת�קי ל�ת�קי, וחלל ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָלחלל,

ק�ד ונתי� לנתי�; ע�נ��ממזר �דל �ה�תי� לגר, � ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
אר�ר �כלל �היה לפי מ�חרר, לעבד ק�ד� וגר ְְְִִֶַָָָָ�ְְְֵֵֶֶָ�ְִ�קד�ה;

וגו'] עבד .[�כנע�

.ÁÈ�א אבל �חכמה; �וי� ��הי� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָ��ה
�למיד חכמי�, �למיד �ממזר האר� ע� �ד�ל �ה� ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהיה
וא� חבר�; את ק�ד� �חכמה, ה�ד�ל וכל ק�ד�. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָחכמי�
�ד�ל �� ��� �י על א� � אביו א� ר�� מה� אחד ִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה
לזה ק�ד� חכמי� �למיד �ה�א אביו א� ר�� �חכמה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמה�

�חכמה. מה� �ד�ל ְְֵֶֶָָָ�ה�א

ט ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

��אי‡. מה� להעמיד ח�בי� � י�ראל �� ��� עיר ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�ל
הע� על מח�רי� ��הי� ונאמני�, יד�עי� אנ�י� ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָָָָצדקה,
מה ואחד אחד מ�ל ול�קחי� ��ת, לערב ��ת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמערב
ה�ע�ת מח�קי� וה� עליו; ה�צ�ב ודבר ל��, רא�י ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָ�ה�א
מז�נ�ת ועני עני לכל ונ�תני� ��ת, לערב ��ת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמערב

ה�ראת היא וז� ימי�. ל�בעת ק�ה[הנקראת]ה�ס�יקי� ְְְְְִִִִִַַַַָ�ַ�ָ
צדקה. ְֶָָ�ל

חצר·. מ�ל וי�� י�� �כל ���קחי� ��אי� מעמידי� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָוכ�
לפי מתנ�ב �ה�א מ�י מע�ת א� �פר�ת, מאכל �מיני ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ�ת
לכל ונ�תני� הענ�י�, �י� לערב ה�ב�י את �מח�קי� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�עה;

'�מח�י'. ה�קרא ה�א וזה י�מ�. �רנסת מ��� ְְְְִִִֶֶַַַַָָָעני

�אי�‚. מ��ראל, �קהל �מענ� ולא ראינ� לא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹמע�ל�
��הג� מק�מ�ת י� � ה�מח�י אבל צדקה; �ל ק�ה ְְְֲֲֵֶֶַַָָָָָ�ֶָלה�
ה���, ה���ט וה�נהג .�� נהג� ��א מק�מ�ת וי� ,��ְְְְֲִֵֶַַַָָָֹ
��ת מערב �מח�קי� י�� �כל מח�רי� ה��ה ��אי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ�ְִֵֶַַָ��הי�

��ת. ְֶֶַָלערב

�אכל�„. �ענית וכל לענ�י�; מז�נ�ת מח�קי� ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָ��ענ��ת,
���פכי א�� הרי � לענ�י� צדקה ח�ק� ולא ולנ�, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָֹהע�
וע�ה � �� ילי� "צדק ���לה: נאמר ועליה� ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ�מי�,
ה�ת ח�ק� ���א אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָֹמר�חי�".
אבל ענבי�; א� �מרי� �ג�� ה�ת, �� �א�כלי� ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָוה�ר�ת

�מי�. ���פכי אינ� הח�י�, א� ה�ע�ת אחר� ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָא�

�ררה‰. ע��י� �אי� ��ני�, א�א נג�ית אינ� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�ַה��ה
על אחד להאמי� �מ�ר מ�ני�; �פח�ת �ממ�� ה���ר ְֲִֶַַָָ�ְְְִִִַַַָָעל
מ�ני ��ל�ה, א�א נתח�קת ואינ� ק�ה. �ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ�ֶַָה�ע�ת
ל��ת. מחס�ר� �י אחד לכל ���ת� ממ�נ�ת, �דיני ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ה�א

קצ�ב �בר �אינ� ��ל�ה, נג�ה לקצובוה�מח�י [ונדרשי� ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
הגבייה] כדי תו� ��ל�ה.בעצמ� �מתח�ק ;ְְִִֵַָֹ

.Â;ת�� לערב ��ת מערב וה��ה י��, �כל נג�ה ְֵֶֶֶֶַַָָָ�ְְְְִֶַַַָה�מח�י
�לבד. העיר א�ת� לענ�י וה��ה ע�ל�, לענ�י ְֲִִִֵַַָָָ�ְְְֲִֵַַַַָוה�מח�י

.Ê,ק�ה ותמח�י �מח�י, ק�ה לע��ת העיר �ני ָ�ְְְַַָ�ְֲִִֵַַָָר�אי�
��א �י על וא� צ��ר, מ�רכי ��רצ� מה לכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ�ל���ת�
�ה�ל �ד�ל חכ� ��דינה היה וא� ��ב�; ��עה �� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹהתנ�
הרי � ��ראה מה �פי לענ�י� יח�ק וה�א �ע��, על ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַ��בי�
צ��ר. מ�רכי ל� ��ראה מה לכל א�ת� ל��ה ר�אי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָזה

.Á�אינ צדקה, א�א��אי ���ק, מ�ה זה לפר� ר�אי� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
לחנ�ת ��ר� וזה ל�ער ��ר� זה ��היה קשר�די [שנשמר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

וג�בי�.עי�] ,ְִ

.Ë�יס� לת�� י�נ� לא � ���ק מע�ת ה��אי [שלאמצא ְְִִֵַַַַָָָֹ
הצדקה] מכספי לכיסו שמכניס לת��יחשד נ�תנ� א�א ,ְְֶָָ

י�ל�. לבית�, ולכ���יע צדקה; �ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָארנקי

.È�י�נ לא � ���ק �פרע� מנה, �חבר� נ��ה ה��אי ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהיה
ולכ���יע צדקה; �ל ארנקי לת�� י�נ� א�א �יס�, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלת��
א�א �ני� �ני� ה��ה מע�ת ימנה ולא י�ל�. ְְִִֶַַָָ�ְְְְְִִֵֵֶַֹלבית�,

הח�ד מ�ני אחד, מטבע]אחד מול מטבע לעצמו �[שלוקח ְֲִֵֶֶַָָָ
�מ��ראל". מה' נק�י� "והיית� ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָ��אמר:
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.‡È�מצרפי � לח�ק ענ�י� לה� �אי� צדקה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ��אי
��אי לעצמ�; מצרפי� ואי� לאחרי�, �ינרי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָה�ע�ת
ואי� לאחרי�, מ�כרי� � לח�ק ענ�י� לה� �אי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ�מח�י
צדקה, ��אי ע� �צדקה מח�בי� ואי� לעצמ�. ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָמ�כרי�
א�� יח�ב לא "א� ��אמר: � ה�ז�רי� ע� �הק�� ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹולא

ע�י�". ה� באמ�נה �י יד�, על ה��� ֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹה�ס�

.·È��ל א�ת� ��פי� י��, �ל�י� ��דינה ���ב ְְִִִִִֵֶַַָָֹמי
חד�י�, �ל�ה �� י�ב ה�דינה; �ני ע� ל��ה ְְְֳִִִֵַַָָָָָָֹ�ְַָָצדקה
��פי� חד�י�, ��ה �� י�ב ה�מח�י; ל�� א�ת� ְֳִִִִִֵַַַָָָָ��פי�
�� י�ב העיר; ענ�י �� ��כ�י� ��ס�ת צדקה ל�� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָא�ת�
���ברי� ל�ב�רה צדקה ל�� א�ת� ��פי� חד�י�, ְְְְֳִִִִִֵֶַָָָָָ��עה

קב�רה. צרכי �ל לה� וע��י� הענ�י� את ��ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ

.‚È�מ ל�ל ל� אס�ר סע�ד�ת, ��י מז�� ל� ��� ְְְִִִֵֵֶָֹמי
מ� י�ל לא סע�ד�ת, ע�רה אר�ע מז�� ל� הי� ְְְְְִִֵֶַַַַָֹֹה�מח�י;
ונ�ת� נ��א �אינ� �י על א� ז�ז, מאתי� ל� הי� ְִִֵֵֵֶַַַָָָ�ַה��ה.
� �ה� ונ�ת� נ��א וה�א ז�ז, חמ�י� ל� �הי� א� ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָ�ה�,
ל� הי� עני; �מע�ר �פאה �כחה לקט י�ל לא זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהרי
זה הרי �אחד, ל� נ�תני� אל� אפ�� � �ינר חסר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמאתי�
�הי� א� ח�ב, עליו ה� והרי מע�ת, �יד� הי� ל�ח. ְֲִֵֵֶַַָָָָָָָ�מ�ר

ל�ח. מ�ר זה הרי � א��� לכת�ת ִַָ�ְֲִֵֶַ�ְְִִָ�ְממ��ני�

.„Èלי� ל� הי� אפ�� �ית, �כלי חצר ל� וי� ��ר�, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָעני
ואת �ית� את למ�ר א�ת� מח�בי� אי� � זהב �כלי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ�ס�
�ברי� ��ה ל�. ל�� �מצוה ל�ח; מ�ר א�א ��מי��, ְְִִִִֵֶַַָָָ�ְְִֵֶַָ�לי
וכ��צא �מל��� �מ�ע�ת ��ת�ה אכילה �כלי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָאמ�רי�?
א� מנ�רה �ג�� זהב �לי א� �ס� �לי הי� א� אבל ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָ�ה�;
�ברי� ��ה מה�. �ח�ת ול�קח מ�כר� �ה�, וכ��צא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעלי

הע� מ� לג��ת ���יע קד� מתרומהאמ�רי�? א� [כי ְֲִִִִֶֶַַָָֹ
למ�רפרטית] א�ת� מח�בי� � ה�דקה ��בה אחר אבל ;ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

י�ל. �� ואחר מה�, �ח�תי� אחרי� ול�ח ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ�ליו

.ÂËה�ע�ת ל� ות�� לעיר, מעיר מה�� �היה ה�ית ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ�על
לקט ל�ח מ�ר זה הרי � ע�ה �אכל מה ל� ואי� ִֶֶַָ�ְֲֵֵֶֶֶַַַַָֹ��ר�,
ולכ���יע ה�דקה; מ� ולהנ�ת עני, �מע�ר �פאה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ�כחה
�עה. �א�ת� היה עני �הרי � ל��� ח�ב אינ� ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָלבית�,
ל���. ח�ב �אינ� �הע�יר, לעני ��מה? זה למה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהא

.ÊËי�� ל� �הי� ע�המי מכר� וא� �כרמי�, ו�ד�ת � ְְְְִִִִֶַָָָָָָָ
הח�ה ימ�ת עד ה�יח� וא� �ז�ל, מ�כר ה��מי� ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ�ימי
מאכילי� א�א למ�ר, א�ת� מח�בי� אי� � ��ויה� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמ�כר�
וימ�ר עצמ�, ידחק ולא �מיה�; חצי עד עני מע�ר ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹֹֹא�ת�

מכירה. �זמ� ְְִִֶַָֹ��א

.ÊÈמי מ�צא אינ� וה�א �יקר, מ�כרי� האד� �אר ְְְְִִֵֵֶָָָָָֹהי�
אי� � וטר�ד �ח�ק �ה�א מ�ני �ז�ל, א�א מ��� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ���ח
עד וה�ל�, עני מע�ר א�כל א�א למ�ר; א�ת� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹמח�בי�

למ�ר. �ח�ק �אינ� ה�ל וידע� ��וה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹ��מ�ר

.ÁÈמה על וה�תיר� מחס�ר�, לה�לי� �די ל� ��ב� ְְְְְִִִֵֶַַַַָָעני
לענ�י�. ענ�י�, �מ�תר ;��� ה��תר הרי � צרי� ֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ�ה�א
מ�תר �ב�י. לא�ת� �ב�י, �מ�תר ל�ב�יי�; �ב�יי�, ְְְִִִַַַָָמ�תר

לי�ר�יו. ה�ת, מ�תר למתי�; ְְְִִֵֵֵַַָמתי�,

.ËÈ� ל��ה �ר�טה א� ל�מח�י, �ר�סה ��ת� ָ�ְְְִֶַַַַָָָָעני

נתנ� ל��. א�ת� מח�בי� אי� נת�, לא וא� מ���; ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹמק�לי�
מק�לי� � ה�חקי� את לה� והחזיר חד�י�, �גדי� ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָל�

ל��. א�ת� מח�בי� אי� נת�, לא וא� ְְְִִִִֵֵֶַַָֹמ���;

י ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

מצו�ת‡. מ�ל יתר צדקה, �מצות לה�הר אנ� ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָח�בי�
אבינ�, אברה� זרע לצ�יקי סימ� �ה�דקה � ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָע�ה
�ית� ואת �ניו את יצ�ה א�ר למע� ידע�יו, "�י ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ��אמר:
ודת מת��נ� י�ראל ��א ואי� צדקה". לע��ת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָאחריו
���נני"; "�צדקה ��אמר: �צדקה, א�א ע�מדת ְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָהאמת
"צ���, ��אמר: ה�דקה, �זכ�ת א�א נגאלי� י�ראל ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָואי�

�צדקה". ו�ביה, ��דה; ְְְְִִִֶֶָָָָָָ�מ��ט

ולא·. רע �בר ואי� ה�דקה, מ� מעני אד� אי� ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹ�לע�ל�
מע�ה "והיה ��אמר: � ה�דקה ��ביל נגלל ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה�ק
��אמר: עליו, מרחמי� � המרח� �ל �ל��". ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָה�דקה,
אכזרי �ה�א מי וכל והר��"; ורחמ� רחמי�, ל� ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָ"ונת�
א�א מצ�יה האכזר��ת �אי� � ליח�ס� יח�� מרח�, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואינ�
י�ראל �ל ירחמ�" ולא ה�ה, "אכזרי ��אמר: ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ���י�,
לה' א�� "�ני� ��אמר: ה�, �אחי� � אליה� ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָוה�לוה
עליו? ירח� מי אחיו, על האח ירח� לא א� ְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹאלהיכ�";
א�ת� ���נאי� הל��י� עיניה�, נ��אי� י�ראל ענ�י ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ�למי
לאחיה�. א�א �ל�י�ת, עיניה� אי� הא אחריה�?! ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָור�דפי�

'�ל�על',‚. נקרא זה הרי � ה�דקה מ� עיניו ה�עלי� ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�ל
ה�א זרה �בעב�דה '�ל�על'; זרה עב�דה ע�בד ��קרא ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָ�מ�
מ� עיניו �במעלי� בל�על", �ני אנ�י� "יצא� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָא�מר:
לבב� ע� דבר יהיה �� ל�, "ה�מר א�מר: ה�א ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָה�דקה
אכזרי"; ר�עי�, "ורחמי ��אמר: 'ר�ע', ונקרא ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָבל�על".
ב� והיה ה', אל עלי� "וקרא ��אמר: 'ח�טא', ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָונקרא
��אמר: הענ�י�, ל�ועת קר�ב ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָחטא".
לה�הר צרי� לפיכ�, ת�מע"; א�ה ענ�י�, ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָ"�ועת
�י "והיה ��אמר: לה�, �ר�תה �רית �הרי � ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָמ�עקת�

אני". ח��� �י ו�מע�י אלי, ְְְִִִִֵַַַַָָיצעק

�ב���ת„. �פניו רע�ת, �ני� �סבר לעני צדקה ה��ת� ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָ�ל
א� זכ�ת� א�ד זה�בי�, אל� ל� נת� אפ�� � ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָ��רקע
�ב�מחה, יפ�ת �ני� �סבר ל� נ�ת� א�א ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָהפסיד�.

בכיתיע�[=מצטער]�מתא�נ� לא "א� ��אמר: צרת�, על � ְֱִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
�חנ�ני� �ברי ל� �מד�ר לאבי��"; נפ�י עגמה י��, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָלק�ה

ארנ�". אלמנה "ולב ��אמר: ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָונחמ�ת,

��סה�‰. � ל� ל�� �ל�� �יד� ואי� מ��, העני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ�אל
�זעקה עליו ה��ל להג�י� א� �עני, לגער ואס�ר ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָֹ�דברי�.
נ��ר "לב א�מר: ה�א והרי ונד�ה; נ��ר ���� מ�ני �ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ר�ח "להחי�ת וא�מר: תבזה", לא אלהי�, � ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַֹֹונד�ה
את �הכלי� למי וא�י נד�אי�". לב �להחי�ת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָ�פלי�,
�י� �רחמי� �י� �אב, ל� יהיה א�א ל�; א�י ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָהעני,

לאבי�ני�". אנכי "אב ��אמר: ְְֱִִִִֶֶֶַָָָָֹ�דברי�,

.Âד�ל� �כר� � א�ת� �מע�ה צדקה, ל�� אחרי� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָה��פה
נאמר: �ה� וכ��צא צדקה ��אי ועל ה��ת�; ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמ�כר

���כבי�". הר�י� ְִִִֵַַַָָ"�מצ�יקי
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.‡È�מצרפי � לח�ק ענ�י� לה� �אי� צדקה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ��אי
��אי לעצמ�; מצרפי� ואי� לאחרי�, �ינרי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָה�ע�ת
ואי� לאחרי�, מ�כרי� � לח�ק ענ�י� לה� �אי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ�מח�י
צדקה, ��אי ע� �צדקה מח�בי� ואי� לעצמ�. ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָמ�כרי�
א�� יח�ב לא "א� ��אמר: � ה�ז�רי� ע� �הק�� ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹולא

ע�י�". ה� באמ�נה �י יד�, על ה��� ֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹה�ס�

.·È��ל א�ת� ��פי� י��, �ל�י� ��דינה ���ב ְְִִִִִֵֶַַָָֹמי
חד�י�, �ל�ה �� י�ב ה�דינה; �ני ע� ל��ה ְְְֳִִִֵַַָָָָָָֹ�ְַָָצדקה
��פי� חד�י�, ��ה �� י�ב ה�מח�י; ל�� א�ת� ְֳִִִִִֵַַַָָָָ��פי�
�� י�ב העיר; ענ�י �� ��כ�י� ��ס�ת צדקה ל�� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָא�ת�
���ברי� ל�ב�רה צדקה ל�� א�ת� ��פי� חד�י�, ְְְְֳִִִִִֵֶַָָָָָ��עה

קב�רה. צרכי �ל לה� וע��י� הענ�י� את ��ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ

.‚È�מ ל�ל ל� אס�ר סע�ד�ת, ��י מז�� ל� ��� ְְְִִִֵֵֶָֹמי
מ� י�ל לא סע�ד�ת, ע�רה אר�ע מז�� ל� הי� ְְְְְִִֵֶַַַַָֹֹה�מח�י;
ונ�ת� נ��א �אינ� �י על א� ז�ז, מאתי� ל� הי� ְִִֵֵֵֶַַַָָָ�ַה��ה.
� �ה� ונ�ת� נ��א וה�א ז�ז, חמ�י� ל� �הי� א� ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָ�ה�,
ל� הי� עני; �מע�ר �פאה �כחה לקט י�ל לא זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהרי
זה הרי �אחד, ל� נ�תני� אל� אפ�� � �ינר חסר ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמאתי�
�הי� א� ח�ב, עליו ה� והרי מע�ת, �יד� הי� ל�ח. ְֲִֵֵֶַַָָָָָָָ�מ�ר

ל�ח. מ�ר זה הרי � א��� לכת�ת ִַָ�ְֲִֵֶַ�ְְִִָ�ְממ��ני�

.„Èלי� ל� הי� אפ�� �ית, �כלי חצר ל� וי� ��ר�, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָעני
ואת �ית� את למ�ר א�ת� מח�בי� אי� � זהב �כלי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ�ס�
�ברי� ��ה ל�. ל�� �מצוה ל�ח; מ�ר א�א ��מי��, ְְִִִִֵֶַַָָָ�ְְִֵֶַָ�לי
וכ��צא �מל��� �מ�ע�ת ��ת�ה אכילה �כלי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָאמ�רי�?
א� מנ�רה �ג�� זהב �לי א� �ס� �לי הי� א� אבל ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָ�ה�;
�ברי� ��ה מה�. �ח�ת ול�קח מ�כר� �ה�, וכ��צא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעלי

הע� מ� לג��ת ���יע קד� מתרומהאמ�רי�? א� [כי ְֲִִִִֶֶַַָָֹ
למ�רפרטית] א�ת� מח�בי� � ה�דקה ��בה אחר אבל ;ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ

י�ל. �� ואחר מה�, �ח�תי� אחרי� ול�ח ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ�ליו

.ÂËה�ע�ת ל� ות�� לעיר, מעיר מה�� �היה ה�ית ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ�על
לקט ל�ח מ�ר זה הרי � ע�ה �אכל מה ל� ואי� ִֶֶַָ�ְֲֵֵֶֶֶַַַַָֹ��ר�,
ולכ���יע ה�דקה; מ� ולהנ�ת עני, �מע�ר �פאה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ�כחה
�עה. �א�ת� היה עני �הרי � ל��� ח�ב אינ� ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָלבית�,
ל���. ח�ב �אינ� �הע�יר, לעני ��מה? זה למה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהא

.ÊËי�� ל� �הי� ע�המי מכר� וא� �כרמי�, ו�ד�ת � ְְְְִִִִֶַָָָָָָָ
הח�ה ימ�ת עד ה�יח� וא� �ז�ל, מ�כר ה��מי� ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ�ימי
מאכילי� א�א למ�ר, א�ת� מח�בי� אי� � ��ויה� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמ�כר�
וימ�ר עצמ�, ידחק ולא �מיה�; חצי עד עני מע�ר ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹֹֹא�ת�

מכירה. �זמ� ְְִִֶַָֹ��א

.ÊÈמי מ�צא אינ� וה�א �יקר, מ�כרי� האד� �אר ְְְְִִֵֵֶָָָָָֹהי�
אי� � וטר�ד �ח�ק �ה�א מ�ני �ז�ל, א�א מ��� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ���ח
עד וה�ל�, עני מע�ר א�כל א�א למ�ר; א�ת� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹמח�בי�

למ�ר. �ח�ק �אינ� ה�ל וידע� ��וה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹ��מ�ר

.ÁÈמה על וה�תיר� מחס�ר�, לה�לי� �די ל� ��ב� ְְְְְִִִֵֶַַַַָָעני
לענ�י�. ענ�י�, �מ�תר ;��� ה��תר הרי � צרי� ֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ�ה�א
מ�תר �ב�י. לא�ת� �ב�י, �מ�תר ל�ב�יי�; �ב�יי�, ְְְִִִַַַָָמ�תר

לי�ר�יו. ה�ת, מ�תר למתי�; ְְְִִֵֵֵַַָמתי�,

.ËÈ� ל��ה �ר�טה א� ל�מח�י, �ר�סה ��ת� ָ�ְְְִֶַַַַָָָָעני

נתנ� ל��. א�ת� מח�בי� אי� נת�, לא וא� מ���; ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹמק�לי�
מק�לי� � ה�חקי� את לה� והחזיר חד�י�, �גדי� ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָל�

ל��. א�ת� מח�בי� אי� נת�, לא וא� ְְְִִִִֵֵֶַַָֹמ���;

י ּפרק ענּיים מּתנֹות ¤¤¦¦£§©§¦הלכֹות

מצו�ת‡. מ�ל יתר צדקה, �מצות לה�הר אנ� ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָח�בי�
אבינ�, אברה� זרע לצ�יקי סימ� �ה�דקה � ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָע�ה
�ית� ואת �ניו את יצ�ה א�ר למע� ידע�יו, "�י ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ��אמר:
ודת מת��נ� י�ראל ��א ואי� צדקה". לע��ת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָאחריו
���נני"; "�צדקה ��אמר: �צדקה, א�א ע�מדת ְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָהאמת
"צ���, ��אמר: ה�דקה, �זכ�ת א�א נגאלי� י�ראל ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָואי�

�צדקה". ו�ביה, ��דה; ְְְְִִִֶֶָָָָָָ�מ��ט

ולא·. רע �בר ואי� ה�דקה, מ� מעני אד� אי� ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹ�לע�ל�
מע�ה "והיה ��אמר: � ה�דקה ��ביל נגלל ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָה�ק
��אמר: עליו, מרחמי� � המרח� �ל �ל��". ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָה�דקה,
אכזרי �ה�א מי וכל והר��"; ורחמ� רחמי�, ל� ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָ"ונת�
א�א מצ�יה האכזר��ת �אי� � ליח�ס� יח�� מרח�, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואינ�
י�ראל �ל ירחמ�" ולא ה�ה, "אכזרי ��אמר: ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ���י�,
לה' א�� "�ני� ��אמר: ה�, �אחי� � אליה� ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָוה�לוה
עליו? ירח� מי אחיו, על האח ירח� לא א� ְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹאלהיכ�";
א�ת� ���נאי� הל��י� עיניה�, נ��אי� י�ראל ענ�י ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ�למי
לאחיה�. א�א �ל�י�ת, עיניה� אי� הא אחריה�?! ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָור�דפי�

'�ל�על',‚. נקרא זה הרי � ה�דקה מ� עיניו ה�עלי� ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�ל
ה�א זרה �בעב�דה '�ל�על'; זרה עב�דה ע�בד ��קרא ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָ�מ�
מ� עיניו �במעלי� בל�על", �ני אנ�י� "יצא� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָא�מר:
לבב� ע� דבר יהיה �� ל�, "ה�מר א�מר: ה�א ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָה�דקה
אכזרי"; ר�עי�, "ורחמי ��אמר: 'ר�ע', ונקרא ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָבל�על".
ב� והיה ה', אל עלי� "וקרא ��אמר: 'ח�טא', ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָונקרא
��אמר: הענ�י�, ל�ועת קר�ב ה�א �ר�� ה�ד�� ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָחטא".
לה�הר צרי� לפיכ�, ת�מע"; א�ה ענ�י�, ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָ"�ועת
�י "והיה ��אמר: לה�, �ר�תה �רית �הרי � ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָמ�עקת�

אני". ח��� �י ו�מע�י אלי, ְְְִִִִֵַַַַָָיצעק

�ב���ת„. �פניו רע�ת, �ני� �סבר לעני צדקה ה��ת� ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָ�ל
א� זכ�ת� א�ד זה�בי�, אל� ל� נת� אפ�� � ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָ��רקע
�ב�מחה, יפ�ת �ני� �סבר ל� נ�ת� א�א ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָהפסיד�.

בכיתיע�[=מצטער]�מתא�נ� לא "א� ��אמר: צרת�, על � ְֱִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
�חנ�ני� �ברי ל� �מד�ר לאבי��"; נפ�י עגמה י��, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָלק�ה

ארנ�". אלמנה "ולב ��אמר: ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָונחמ�ת,

��סה�‰. � ל� ל�� �ל�� �יד� ואי� מ��, העני ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ�אל
�זעקה עליו ה��ל להג�י� א� �עני, לגער ואס�ר ְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָֹ�דברי�.
נ��ר "לב א�מר: ה�א והרי ונד�ה; נ��ר ���� מ�ני �ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ר�ח "להחי�ת וא�מר: תבזה", לא אלהי�, � ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַֹֹונד�ה
את �הכלי� למי וא�י נד�אי�". לב �להחי�ת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָ�פלי�,
�י� �רחמי� �י� �אב, ל� יהיה א�א ל�; א�י ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָהעני,

לאבי�ני�". אנכי "אב ��אמר: ְְֱִִִִֶֶֶַָָָָֹ�דברי�,

.Âד�ל� �כר� � א�ת� �מע�ה צדקה, ל�� אחרי� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָה��פה
נאמר: �ה� וכ��צא צדקה ��אי ועל ה��ת�; ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָמ�כר

���כבי�". הר�י� ְִִִֵַַַָָ"�מצ�יקי
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.Êמעלה מ��: למעלה ז� �צדקה, י� מעל�ת ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָ�מ�נה
י�ראל �יד ה�חזיק זה � מ��ה למעלה �אי� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�ד�לה
��פ�ת, ע�� ע��ה א� הלואה, א� מ�נה ל� ונ�ת� ,���ְְִֵֶֶַַָָָָָ�ָ
יצטר� ��א עד יד� את לח�ק �די מלאכה, ל� ממציא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹא�
ות��ב �ר ,�� "והחזק� נאמר: זה ועל י�אל; ולא ְְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַַָָֹל�ר��ת

ויצטר�. י�ל ��א �� החזק �ל�מר, � ע��" ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹוחי

.Á,�נת למי ידע ולא לענ�י�, צדקה ה��ת� � מ�ה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ�ח�ת
�ג�� ל�מ�; מצוה ז� �הרי לקח, מ�י העני ידע ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹולא
�� נ�תני� ה��יקי� �הי� ��ק��, �היתה ח�אי� ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָל��ת
�ח�אי. מ��ה מת�רנסי� ט�בי� �ני והענ�י� ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָ�ח�אי,
אד� י�� ולא צדקה; �ל ק�ה לת�� ה��ת� � לזה ְְִֵֶָָָָָֹ�ְְֵֶַָָוקר�ב
נאמ� �הממ�ה י�דע �� א� א�א צדקה, �ל ק�ה ֱֶֶָ�ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ְלת��

�רדי��. �� �חנניה ���רה לנהג וי�דע ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹוחכ�

.Ëמ�י העני ידע ולא י��, למי ה��ת� ��דע � מ�ה ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ�ח�ת
�מ�ליכי� ��תר, ה�לכי� �הי� החכמי� �ד�לי �ג�� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלקח;
ט�בה �מעלה לע��ת, רא�י וכזה הענ�י�. �פתחי ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָה�ע�ת

���רה. נ�הגי� �צדקה הממ�י� אי� א� ְֲִִִַָָָ�ְִִֵַהיא,

.È;�ה��ת ידע ולא נטל, מ�י העני ��דע � מ�ה ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ�ח�ת
�סדיניה� ה�ע�ת צ�ררי� �הי� החכמי� �ד�לי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ�ג��
��א �די ונ�טלי�, הענ�י� �באי� לאח�ריה�, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ�מפ�ילי�

���ה. לה� ְִֶֶָָיהיה

.‡È.אל��� קד� �יד�, לעני ���� � מ�ה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ�ח�ת

.·È.אל��� אחר ל�, ל�� �רא�י ל� ���� � מ�ה ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ח�ת

.‚È.יפ�ת �ני� �סבר הרא�י, מ� �ח�ת ל� ���� � מ�ה ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָ�ח�ת

.„È.עצב� ל� ���� � מ�ה ְִִֵֶֶֶֶָ�ח�ת

.ÂË,פ�ה� �ל קד� לעני �ר�טה נ�תני� הי� החכמי� ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹ�ד�לי
פני�". אחזה �צדק "אני ��אמר: � מת�ללי� �� ְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָואחר

.ÊËח�ב �אינ� ה�ד�לי� ולבנ�תיו לבניו מז�נ�ת ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָה��ת�
ה�נ�ת �להנהיג ��רה, ה�כרי� לל�ד �די ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ�מז�נ�תיה�,

מז�נ�ת ה��ת� וכ� מב��ת, יהי� ולא י�רה לאביו�דר� ְְְְְִֶֶָָֹ�ְְְִֵֵַָ

היא, �ד�לה �צדקה ה�דקה; �כלל זה הרי � ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ�לא��
על וית�מי� ענ�י� �מ�קה ה�אכיל וכל ק�ד�. ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָ�ה�ר�ב
עליו, �מתע�ג ע�נה� וה�א ה' אל ק�רא זה הרי � ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָ��לחנ�

יענה". וה' �קרא, "אז ְֱֲִֶֶֶַַַָָ��אמר:

.ÊÈ,�וית�מי ענ�י� אד� �ל �ית� �ני ��הי� חכמי�, ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָצ��
�ני ויהנ� �א��, לה���� ל� מ�טב � העבדי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָ�מק��
��ל ח�; זרע �ה� יהנ� ולא מ�כסיו, ויעקב יצחק ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹאברה�
וא� �ע�ל�; וע�� חטא י�סי� וי�� י�� �כל עבדי�, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָה�ר�ה
�מצו�ת. זכ�ת מ�סי� ו�עה �עה �ל �ית�, �ני ענ�י� ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָיהי�

.ÁÈ�יצטר ואל �צער, וית�ל�ל עצמ�, אד� ידחק ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹלע�ל�
צ�� וכ� ה���ר; על עצמ� אד� י�לי� ואל ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָל�ר��ת,
ל�ר��ת'. �צטר� ואל חל, ���� 'ע�ה ואמר�: ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָֹחכמי�
ואפ�� �א�נ�ת, יעסק � והעני �מכ�ד, חכ� היה ֲִַָ�ְְֱֲִֶַָֹ�ְֲִַָָָָואפ��
ע�ר�ת לפ�ט מ�טב ל�ר��ת; יצטר� ולא מנ�לת, ְְְְִִִֵֶֶַָָֹֹ�ְָ�ְ�א�נ�ת
וכה� אני וגד�ל אני 'חכ� לע�: יאמר ולא ���ק, ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹה�בל�ת
הי� � החכמי� �ד�לי חכמי�. צ�� �בכ� �רנס�ני'; ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַָָָָאני,
ל���ת, מי� ו��אבי ה��ר�ת, ונ��אי עצי�, ח�טבי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַמה�
ק�ל� ולא ה���ר, מ� �אל� ולא וה�חמי�, ה�רזל ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹוע��י�

לה�. ���תנ� ְְֵֶֶֶָָמה�

.ËÈ� ונ�טל הע� את �מר�ה ל�ל, צרי� �אינ� מי ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ�ל
�כלל ה�א והרי ל�ר��ת, ��צטר� עד ה�קנה מ� מת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָאינ�
ל�ל, ��רי� מי וכל �אד�". יבטח א�ר ה�בר ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ"אר�ר
א� ח�לה א� זק� �ג�� נ�טל, �� א� א�א לחי�ת יכ�ל ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָואינ�
�מי�, ��פ� זה הרי � נ�טל ואינ� �ע�� �מגיס י��רי�, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ�על
וכל וח�א�ת. ע�נ�ת א�א �צער�, ל� ואי� �נפ��; ְְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָ�מתח�ב
ח�י וחיה ה�עה, את ודחק עצמ� וצער ל�ל, ��ר� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמי
עד ה�קנה מ� מת אינ� � ה���ר על יטריח ��א �די ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹצער,
נאמר: �� ���צא �ל ועל ועליו מ���, אחרי� ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ��פרנס

�ה'". יבטח א�ר ה�בר ְֲִֶֶֶַַַָ"�ר��

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

�
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ראשו� יו�

יא ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�אפ�ר‡. �נאי� והתנה מ�לטלי�, �י� קרקע �י� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָה�קנה,
נתק�מ� א� � ה��נה �התנה �י� ה�קנה �התנה �י� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלק�מ�,
לא ה�נאי, נתק�� לא וא� �הקנה; ה�בר נקנה ְְְְִִֵַַַָֹֹ�ְְִִֶַַָָָָה�נאי�,

אי��ת. �הלכ�ת ה�נאי� מ��טי �ארנ� �כבר ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָקנה.

���ני�·. ה�רכי� מ� �דר� ���נה אמ�רי�, �ברי� ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ��ה
קנה לא א� אבל ה�נאי. את לק�� עליו י� והרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ�ה�,
לא וא� יקנה, זה �נאי יתק�� �א� ע�� והתנה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹע�ה,
קנה: לא ה�נאי, ��תק�� �י על א� � יקנה לא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹיתק��

היא אסמכ�א אחר]��� זמ� סמ� קנ�ת�[על סמ� �הרי , ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
�מר לא �הרי ק�נה, אינ� אסמכ�א וכל וכ�; �� ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹלע��ת

להקנ�ת�. ְְְִַ�ל��

�נאי‚. על �מ�נה ל� נתנ� א� לחבר� �ית ה��כר ְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָ�יצד:
מע� ��ית זה והחזיק �ל�ני, �י�� ליר��לי� ע�� ���ל� ה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

עבר וא� ה���; �א�ת� ליר��לי� ע�� ���ל� קנה, זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהרי
א� ל� ואמר התנה א� אבל קנה. לא הל�, ולא ה��� ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹֹא�ת�
�ל�ני, �בר לי �ביא א� א� �ל�ני, �י�� ליר��לי� ע�י ְְְִִִִִִִִִֵֵַָָָָ�ל�
�א�ת� ע�� והל� וכ�, �כ� ל� אמ�ר�� א� זה, �ית ל� ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָא��
���� אחר ��ית �החזיק �י על א� � ל� הביא א� ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַה���,
�זה. ���צא �ל וכ� האסמכ�א. היא ��� קנה, לא � ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹה�נאי
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אחזר„.. אני א� ל� ואמר לחבר�, ערב�� ה��ת� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹלפיכ�
אכ�ל �י אחזר אני וא� א�מר וה�ה ל�, מח�ל ערב�ני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹ�י
הערב��, את זה קנה � ה��קח �� חזר א� � ערב�נ� ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָל�
מח�בי� אי� � ה��כר �� חזר וא� יד�; �חת ה�א ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָ�הרי
קנה. לא ועדי� היא אסמכ�א ��� הערב��, לכ�ל ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹא�ת�

ואמר‰. ה�טר את וה�לי� ח�ב�, מקצת ��רע מי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָוכ�
�טר�, את �� �ל�ני, י�� ועד מ�א� ל� נת�י לא א� ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹל�
��� ה�טר, את ה�לי� י�� לא � נת� ולא זמ�, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹוה�יע

היא. ְְִַַָאסמכ�א

.Â�ה� �י על א� �יניה�, אד� �ני ��תני� ה�נאי� �ל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכ�
מנה ל� א�� �� �ע�ה א� א� �� יהיה א� �ב�טר, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�עדי�
אקנה לא �ע�ה לא א� יהיה לא וא� זה, �ית ל� אקנה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹא�
קנה: לא ה�בר, �היה א� �ע�ה �י על א� � ל� א�� ולא ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹל�
והקנה, �מר לא � יהיה לא א� א� יהיה א� הא�מר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ��ל
יהיה. לא ��א א� יהיה ��א ס�מכת עדי� �ע�� ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ�הרי

.Ê:וקנה �לל, אסמכ�א �א� אי� � מעכ�ו קנה הא�מר ְְְְְֵֵֵַַַָָָָָָָָָָ�ל
א� �יצד: מעכ�ו. הקנה� לא להקנ�ת�, �מר לא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ�א��
מ�ד� וקנ� מעכ�ו, זה �ית קנה �ל�ני, י�� ועד מ�א� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�אתי
�ל וכ� ��בע. ה�מ� �ת�� �א א� קנה, זה הרי � �� ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעל

�זה. ֵֶַָ���צא

.Áה�א� מכירה ��עת �פר� �דה�, א� חצר� ��כר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמי
�די ��מנע, ה�טר מ�ני א� �ל�ני, למק�� ליל� �די ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָמ�כר
לפיכ� �נאי. על �מ�כר זה הרי � חצר� �דמי ח�י� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָלקנ�ת
נמנע א� וה�זל�, ח�י� �א� א� ��כר, אחר ה�טר ירד ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָא�
א� לעל�ת ל� נס��ע ��א א� האר�, לא�ת� ליל� ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹה�ר�
ל� ותחזר ה�מי�, א�ת� מחזיר זה הרי � הח�י� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹלקנ�ת
�ל�ני, �בר לע��ת א�א מ�כר �אינ� �ר� �הרי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָקרקע�:

�זה. ���צא �ל וכ� נע�ה. לא ְֲֲֵֵֵֶַַַָָֹֹוהרי

.Ë�� ���ני �ל�� �היה �י על א� � סת� ה��כר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
מ�כר �אינ� ה�ברי� ��ראי� �י על וא� מ�כר, ה�א ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכ�
לא �הרי ח�זר: אינ� � נע�ה ולא וכ�, �� לע��ת ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹא�א

�ברי�. אינ� ���ב, �דברי� ְְִִֵֵֵֵֶַָָָ�ר�;

.Èזה מ�ח ���� מנת על עליו והתנה לחבר�, �הקנה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמי
קנה; �ל�ני, לא�ת� מכר� א� נתנ� א� � לפל�ני �מ�ר�� ְְְְְְְִִִִִֶָָָָא�
נתנ� ולא מכר� ��א א� לאחר, �מכר� ה�נאי ק�� לא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹוא�
�התנה ה��קח א� ה��כר וכ� קנה. לא � ל� ��בע ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ��מ�
הרי � ה�ע�ת ל� ����� א� �ל�ני, �זמ� ה��ח ל� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ��חזיר

��התנה. ויחזיר ק��, ְְְְִִִֵֶַַָהמכר

.‡È,ל��קח ואמר ה��כר והתנה לחבר�, קרקע ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָמכר
�ל ה�ר�ת הרי � ז� קרקע לי �חזיר מע�ת, לי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ���היה

מ�ע� ה��קח ל� ואמר סת�, ל� מכר ל�מ�כר. ���הי� ,� ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ
ה�נאי הרי � ז� קרקע ל� אחזיר ואני לי �ביא� ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָמע�ת,
�הרי ר�ית, אבק �זה ואי� �ר�ת; א�כל וה��קח ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָק��,

זה. �תנאי עצמ� ח�ב ְְְִִִֵֶַַַמ�ע��

.·Èחצר ל� לקנ�ת רא�ב� ��לחה �א�ה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָמע�ה
לרא�ב� ה��כר �מע�� ואמר קר�ב�, �היה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָמ�מע��
קרקע קר�בתי �ל�נית לי �חזיר מע�ת לי יהי� א� ְְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָה�ליח,
�מ� קר�בי� �פל�נית א�ה ל� ואמר רא�ב� וה�יב� ְְְְְֱִִִֵֶַַָָז�,

מק�דת ואינ� ל� �חזיר �היא קר�ב ה�בר �ל�מר, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאחי�,
ה�ליח זה הרי ואמר�, חכמי� לפני זה מע�ה �בא זה. ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל
על זה קר�ב �ל �ע�� סמכה לא �הרי �ל��, קנה ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלא
ונמצא �ר�רה; ���בה ה�יב� ��א מ�ני ה�ליח, ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ�ברי

�זה. ���צא �ל וכ� הקנה. ולא �מר, ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ��א

.‚Èזה הרי ח��ב, �י� �בית עליה מ�ד� ��נ� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאסמכ�א
יהיה ��א וה�א, �י�; �בית זכ��תיו ��ת�יס וה�א, ְְְִִֵֶֶָֹ�ְְְִֶֶַק�נה:

ָאנ�ס.

.„È�וקנ �י�, �בית ��בר� א� �טר� �הת�יס הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ�יצד:
�ינ�, לבעל זה �טר י�ת� �ל�ני �י�� �א לא �א� ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמ�ד�
נהר ע�ב� וא� נ�תני�; א�� הרי � �א ולא ה���, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹוה�יע
��היה וה�א, �זה: ���צא �ל וכ� י�נ�. לא מ�ב�א, חלי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹא�

ח��ב. �י� ְִֵָ�בית

.ÂËעל א� � �לל �נאי �לא לאחר �ממ�� עצמ� ְְְְְְְֵֵַַַַַַַָָֹהמח�ב
�מ� זה ��בר ח�ב: זה הרי �ל��, ל� ח�ב היה ��א ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�י
עלי הו� לעדי� הא�מר �יצד: אסמכ�א. ואינ� ה�א, ְְְְֱִֵֵֵֵַַַַַָָָָָמ�נה
הריני ��טר ל� ��תב א� מנה, לפל�ני ח�ב �אני ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעדי�
ל� �אמר א� עדי�, �� �אי� �י על א� מנה, ל� ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָח�ב
��א �י על א� ��טר, מנה ל� ח�ב הריני עדי� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�פני
�אמר �מי זה הרי � ��טר ואמר ה�איל � עדי א�� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאמר
מ�די� ��ניה� �י על א� ל���: וח�ב עדי�, עלי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהו�
ח�ב �הרי � �ל�� אצל� ל� היה ��א י�דעי�, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹוהעדי�
וכזה הערב. ����ע�ד �מ� עצמ� ו�ע�ד וגמר ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעצמ�,

ה�א�ני�. רב ְִַֹה�ר�

.ÊËח�ב הריני �אמר �ג�� קצ�ב, �אינ� �דבר עצמ� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָח�ב
מ�ד�, ��נ� �י על א� � �ני� חמ� לכ��ת� א� א�ת� ְְְִִִֵֶַַַָָָָָלז��
יד�ע �בר �א� ואי� היא, מ�נה �מ� ��� נ��ע�ד: ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלא

ר��תי. ה�ר� וכ� �מ�נה. �נתנ� ְְְֵֶַַַָָָָ�מצ�י

.ÊÈח�ב ,��� את ז� ��היה א��� ע� ה��סק מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�מ�ני
לדברי� ��מה וה�בר נ��אי�, ��עת ��סק מ�ני � ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָלז�נ�

�אמירה. ְֲִִִַַָה�קני�

.ÁÈ�הי �� �אסמכ�א, להקנ�ת ר�צי� ספרד חכמי ְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָ��הי�
ואחר דינרי�; מאה לזה ח�ב �ה�א מ�ה ק�ני� ְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָע��י�:
א� �� ��היה זמ� ��ל ח�ב� מ�על ק�ני� עצמ�, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ��ח�ב
לא וא� מעכ�ו, ל� מח�ל ה�ה הח�ב הרי ,�� ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ��ע�ה
.�� עצמ� �ח�ב ��מ�� ��בע� הריני יע�ה, לא א� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹיהיה
לא��� אד� ��י� ה�נאי� �כל ע��י� היינ� זה �ר� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָועל

לה�. ה��מי� ה�ברי� �בכל ְְְִִִִֶַַָָָ����כי�,

שני יו�

יב ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

"וכי‡. ��אמר חבר�, את לה�נ�ת ל��נה א� ל��כר ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָאס�ר
��נ�, אל � עמית� מ�ד קנה א� לעמית�, ממ�ר ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָֹ�מ�ר�

ע�בר �ה�א �י על וא� אחיו". את תע�ה,אי� לא על ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
לה�ב�� ���� מ�ני ל�קה, �ה�נה[להשיב]אינ� �בי� ; ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

לה�יב. ח�ב � ה�ניה זה �ממ�ר ��� ידע ��א �י� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�מזיד,

�ת�ת·. לה�יב, ח�ב ויהיה הה�ניה �היה [ששית]��ה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
א�[בדיוק]��וה �חמ�ה, ��ה �וה ��כר הרי �יצד: . ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
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אחזר„.. אני א� ל� ואמר לחבר�, ערב�� ה��ת� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹלפיכ�
אכ�ל �י אחזר אני וא� א�מר וה�ה ל�, מח�ל ערב�ני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹ�י
הערב��, את זה קנה � ה��קח �� חזר א� � ערב�נ� ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָל�
מח�בי� אי� � ה��כר �� חזר וא� יד�; �חת ה�א ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָ�הרי
קנה. לא ועדי� היא אסמכ�א ��� הערב��, לכ�ל ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹא�ת�

ואמר‰. ה�טר את וה�לי� ח�ב�, מקצת ��רע מי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָוכ�
�טר�, את �� �ל�ני, י�� ועד מ�א� ל� נת�י לא א� ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹל�
��� ה�טר, את ה�לי� י�� לא � נת� ולא זמ�, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹוה�יע

היא. ְְִַַָאסמכ�א

.Â�ה� �י על א� �יניה�, אד� �ני ��תני� ה�נאי� �ל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכ�
מנה ל� א�� �� �ע�ה א� א� �� יהיה א� �ב�טר, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ�עדי�
אקנה לא �ע�ה לא א� יהיה לא וא� זה, �ית ל� אקנה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹא�
קנה: לא ה�בר, �היה א� �ע�ה �י על א� � ל� א�� ולא ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹל�
והקנה, �מר לא � יהיה לא א� א� יהיה א� הא�מר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ��ל
יהיה. לא ��א א� יהיה ��א ס�מכת עדי� �ע�� ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ�הרי

.Ê:וקנה �לל, אסמכ�א �א� אי� � מעכ�ו קנה הא�מר ְְְְְֵֵֵַַַָָָָָָָָָָ�ל
א� �יצד: מעכ�ו. הקנה� לא להקנ�ת�, �מר לא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ�א��
מ�ד� וקנ� מעכ�ו, זה �ית קנה �ל�ני, י�� ועד מ�א� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ�אתי
�ל וכ� ��בע. ה�מ� �ת�� �א א� קנה, זה הרי � �� ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעל

�זה. ֵֶַָ���צא

.Áה�א� מכירה ��עת �פר� �דה�, א� חצר� ��כר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמי
�די ��מנע, ה�טר מ�ני א� �ל�ני, למק�� ליל� �די ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָמ�כר
לפיכ� �נאי. על �מ�כר זה הרי � חצר� �דמי ח�י� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָלקנ�ת
נמנע א� וה�זל�, ח�י� �א� א� ��כר, אחר ה�טר ירד ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָא�
א� לעל�ת ל� נס��ע ��א א� האר�, לא�ת� ליל� ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹה�ר�
ל� ותחזר ה�מי�, א�ת� מחזיר זה הרי � הח�י� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹלקנ�ת
�ל�ני, �בר לע��ת א�א מ�כר �אינ� �ר� �הרי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָקרקע�:

�זה. ���צא �ל וכ� נע�ה. לא ְֲֲֵֵֵֶַַַָָֹֹוהרי

.Ë�� ���ני �ל�� �היה �י על א� � סת� ה��כר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
מ�כר �אינ� ה�ברי� ��ראי� �י על וא� מ�כר, ה�א ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכ�
לא �הרי ח�זר: אינ� � נע�ה ולא וכ�, �� לע��ת ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹא�א

�ברי�. אינ� ���ב, �דברי� ְְִִֵֵֵֵֶַָָָ�ר�;

.Èזה מ�ח ���� מנת על עליו והתנה לחבר�, �הקנה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמי
קנה; �ל�ני, לא�ת� מכר� א� נתנ� א� � לפל�ני �מ�ר�� ְְְְְְְִִִִִֶָָָָא�
נתנ� ולא מכר� ��א א� לאחר, �מכר� ה�נאי ק�� לא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹוא�
�התנה ה��קח א� ה��כר וכ� קנה. לא � ל� ��בע ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ��מ�
הרי � ה�ע�ת ל� ����� א� �ל�ני, �זמ� ה��ח ל� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ��חזיר

��התנה. ויחזיר ק��, ְְְְִִִֵֶַַָהמכר

.‡È,ל��קח ואמר ה��כר והתנה לחבר�, קרקע ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָמכר
�ל ה�ר�ת הרי � ז� קרקע לי �חזיר מע�ת, לי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ���היה

מ�ע� ה��קח ל� ואמר סת�, ל� מכר ל�מ�כר. ���הי� ,� ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ
ה�נאי הרי � ז� קרקע ל� אחזיר ואני לי �ביא� ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָמע�ת,
�הרי ר�ית, אבק �זה ואי� �ר�ת; א�כל וה��קח ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָק��,

זה. �תנאי עצמ� ח�ב ְְְִִִֵֶַַַמ�ע��

.·Èחצר ל� לקנ�ת רא�ב� ��לחה �א�ה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָמע�ה
לרא�ב� ה��כר �מע�� ואמר קר�ב�, �היה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָמ�מע��
קרקע קר�בתי �ל�נית לי �חזיר מע�ת לי יהי� א� ְְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָה�ליח,
�מ� קר�בי� �פל�נית א�ה ל� ואמר רא�ב� וה�יב� ְְְְְֱִִִֵֶַַָָז�,

מק�דת ואינ� ל� �חזיר �היא קר�ב ה�בר �ל�מר, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאחי�,
ה�ליח זה הרי ואמר�, חכמי� לפני זה מע�ה �בא זה. ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל
על זה קר�ב �ל �ע�� סמכה לא �הרי �ל��, קנה ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלא
ונמצא �ר�רה; ���בה ה�יב� ��א מ�ני ה�ליח, ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ�ברי

�זה. ���צא �ל וכ� הקנה. ולא �מר, ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ��א

.‚Èזה הרי ח��ב, �י� �בית עליה מ�ד� ��נ� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאסמכ�א
יהיה ��א וה�א, �י�; �בית זכ��תיו ��ת�יס וה�א, ְְְִִֵֶֶָֹ�ְְְִֶֶַק�נה:

ָאנ�ס.

.„È�וקנ �י�, �בית ��בר� א� �טר� �הת�יס הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ�יצד:
�ינ�, לבעל זה �טר י�ת� �ל�ני �י�� �א לא �א� ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמ�ד�
נהר ע�ב� וא� נ�תני�; א�� הרי � �א ולא ה���, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹוה�יע
��היה וה�א, �זה: ���צא �ל וכ� י�נ�. לא מ�ב�א, חלי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹא�

ח��ב. �י� ְִֵָ�בית

.ÂËעל א� � �לל �נאי �לא לאחר �ממ�� עצמ� ְְְְְְְֵֵַַַַַַַָָֹהמח�ב
�מ� זה ��בר ח�ב: זה הרי �ל��, ל� ח�ב היה ��א ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�י
עלי הו� לעדי� הא�מר �יצד: אסמכ�א. ואינ� ה�א, ְְְְֱִֵֵֵֵַַַַַָָָָָמ�נה
הריני ��טר ל� ��תב א� מנה, לפל�ני ח�ב �אני ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעדי�
ל� �אמר א� עדי�, �� �אי� �י על א� מנה, ל� ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָח�ב
��א �י על א� ��טר, מנה ל� ח�ב הריני עדי� ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�פני
�אמר �מי זה הרי � ��טר ואמר ה�איל � עדי א�� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאמר
מ�די� ��ניה� �י על א� ל���: וח�ב עדי�, עלי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהו�
ח�ב �הרי � �ל�� אצל� ל� היה ��א י�דעי�, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹוהעדי�
וכזה הערב. ����ע�ד �מ� עצמ� ו�ע�ד וגמר ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעצמ�,

ה�א�ני�. רב ְִַֹה�ר�

.ÊËח�ב הריני �אמר �ג�� קצ�ב, �אינ� �דבר עצמ� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָח�ב
מ�ד�, ��נ� �י על א� � �ני� חמ� לכ��ת� א� א�ת� ְְְִִִֵֶַַַָָָָָלז��
יד�ע �בר �א� ואי� היא, מ�נה �מ� ��� נ��ע�ד: ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלא

ר��תי. ה�ר� וכ� �מ�נה. �נתנ� ְְְֵֶַַַָָָָ�מצ�י

.ÊÈח�ב ,��� את ז� ��היה א��� ע� ה��סק מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�מ�ני
לדברי� ��מה וה�בר נ��אי�, ��עת ��סק מ�ני � ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָלז�נ�

�אמירה. ְֲִִִַַָה�קני�

.ÁÈ�הי �� �אסמכ�א, להקנ�ת ר�צי� ספרד חכמי ְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָ��הי�
ואחר דינרי�; מאה לזה ח�ב �ה�א מ�ה ק�ני� ְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָע��י�:
א� �� ��היה זמ� ��ל ח�ב� מ�על ק�ני� עצמ�, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ��ח�ב
לא וא� מעכ�ו, ל� מח�ל ה�ה הח�ב הרי ,�� ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ��ע�ה
.�� עצמ� �ח�ב ��מ�� ��בע� הריני יע�ה, לא א� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹיהיה
לא��� אד� ��י� ה�נאי� �כל ע��י� היינ� זה �ר� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָועל

לה�. ה��מי� ה�ברי� �בכל ְְְִִִִֶַַָָָ����כי�,

שני יו�

יב ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

"וכי‡. ��אמר חבר�, את לה�נ�ת ל��נה א� ל��כר ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָאס�ר
��נ�, אל � עמית� מ�ד קנה א� לעמית�, ממ�ר ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָֹ�מ�ר�

ע�בר �ה�א �י על וא� אחיו". את תע�ה,אי� לא על ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
לה�ב�� ���� מ�ני ל�קה, �ה�נה[להשיב]אינ� �בי� ; ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

לה�יב. ח�ב � ה�ניה זה �ממ�ר ��� ידע ��א �י� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�מזיד,

�ת�ת·. לה�יב, ח�ב ויהיה הה�ניה �היה [ששית]��ה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
א�[בדיוק]��וה �חמ�ה, ��ה �וה ��כר הרי �יצד: . ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
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�וה א� ���ה, חמ�ה �וה א� ��בעה, ��ה ְְְֲִִִִֶֶֶָָָָָָָ�וה
ה��נה וח�ב ה��ח, ונקנה ה�ניה; ז� הרי � ���ה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�בעה

ל�תא�ה. ��� הה�ניה את ְִֶַַָ�ְְִֶַַָָלהחזיר

�וה‚. ��כר �ג�� �ה�א, �כל מ�ה �ח�ת הה�ניה ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָהיתה
�ל��: להחזיר ח�ב אינ� � �פר�טה �חמ�י� �ינר ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָ��י�

.�� למחל ה�ל �ר� מ�ת�ת, �ח�ת ְְִִֶֶֶַָָֹֹ��ל

�ג��„. �ה�א, �כל ה�ת�ת על יתרה הה�ניה ְְְְְֵֶַַַָָָָָָהיתה
ה��ח, �טל � �ר�טה �ח�ת �חמ�י� ��י� �וה ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ��כר
ה��נה אבל �לל; יקנה ולא החפ� להחזיר יכ�ל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹוה�תא�ה
��טל �י על א� וק�ל, זה רצה א� לחזר יכ�ל אינ� ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹא�ת�
יתר הה�ניה ��היה עד להחזיר, ח�ב ה��נה אי� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָה��ח.
�אי� מחזיר, אינ� � ��וה �ר�טה היתה �ר�טה; ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָעל

לפר�ט�ת. ְִָָה�ניה

לב�ל‰.. א� הה�ניה, ולת�ע לחזר ל� יהיה מתי ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹעד
יתר �הה וא� לקר�ב�. א� לת�ר ��ראה �די עד � ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה��ח
ח�זר. אינ� �מאתי�, מאה �וה לקח אפ�� � זה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעל

.Â�יד� ה��ח �הרי �ל�קח, אמ�רי�, �ברי� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ��ה
צרי� ואי� לע�ל�; �ה�ניה ח�זר ה��כר אבל ְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָ�מראה�.
��ראה עד ��כר זה �מי י�דע �אינ� מ�ח, �ב��ל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָל�מר
�מינ� �אי� �בר ה��ח היה א� לפיכ� ��מ�ר. ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָ�מ�ת�
זה הרי � �ה� וכ��צא ה�ל�לי� �ג�� �וה, ��� וה�א ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ�ְִ���י
�לבד. ����ק �ער על ���אל �די עד א�א ח�זר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָאינ�

.Êבע� ולא ��עה וידע �ממ�ר�, ליד� ��א נ�דע א� ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוכ�
מחל. �הרי ולת�ע, לחזר יכ�ל אינ� �ְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֹ

.Áי� על א� לת�ר, ה�ניה �� � להדי�ט �ה�ניה ���ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ
ה�ניה י� �� �בבהמה, �פר�ת �ה�ניה �כ�� �קי. ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ�ה�א

ְְְַ�מט�ע�ת.

.Ëינר� וע�רי� �אר�עה זהב �ל דינר �היה הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ�יצד:
וצרפ� �ס�, ��מ�נה[והחליפה]�ל א� �ינר, �ע�רי� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָ

זה על יתר היה הה�ניה; את מחזיר זה הרי � ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוע�רי�
מששית] ה�ר��[יותר �טל מ�א�[ההחלפה], �ח�ת [פחות; ִֵֵַָָָ

מחילה.מששית] ,ְִָ

.È�מ�ציאי והי� �ת�ת, חסרה ה�לע היתה א� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָוכ�
הה�ניה. מחזיר � �מ�קל לא �מני� ְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹה�לעי�

.‡È�ה�לע���ר�י א� ה�ינר להחזיר ל� י� מתי ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָעד
ה�לחני[בערי�] �אי� ��פרי� ל�לחני. ��ראה �די עד ,ְְְֵֶֶַַ�ְְִִֵֶַַָָ�ְִָ

עד להחזיר ל� י� ,�� מ�ירמצ�י �אי� ��ת�ת: ערבי ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
למ�כר ה�י� וה�א �לחני. א�א ודמיה וחסר�נ� ְְְִִֵַָ�ְְְֶֶֶֶַַָָָָה�לע
לחזר, ל��קח ��� � �מר�ל��ת ט�ב�ת אבני� א� ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹספרי�,
מק�� �כל �ה� ה�קיאי� ל��רי� א�ת� ��ראה �די ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָעד
היה לא א� לפיכ� א��. �דברי� �קיאי� ה�ל �אי� ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ�ה�:
��א א� אחר, למק�� ה��ח וה�לי� ה�דינה, �א�ת� ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָמ�יר
ח�זר. זה הרי � ��עה וה�דיע� מר�ה, זמ� לאחר ְֲִֵֵֶֶֶָָ�ְְְִַַַַָה�קי

.·È��אפ מ�יר�, היה א� � לחבר� חסרה סלע ֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה��ת�
אפ�ר היה וא� מחזיר�; זה הרי � חד� ע�ר �ני� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלאחר
זמ�, לאחר להחזיר� יכ�ל אינ� � ה�חק ידי על ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָלה�ציא�

חסיד�ת. �מ�ת מ��� ק�ל� �� א� ְְֲִִִִִֵֶֶַָָא�א

.‚Èטל� ה��ח �הרי �חמ�, אר�ע �וה לחבר� ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה��כר

עד לקר�ב�, א� לת�ר להרא�ת� הס�יק ולא ��ארנ�, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹ�מ�
ה��כר: ולא ,�� לחזר יכ�ל ל�קח � ��בע ועמד ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ�ה�קר
יכ�ל היית לא ה�ניתני, לא א�� ל��כר א�מר ה��קח ֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ�הרי
נ��ר. הח�טא יהיה היא� �חזר, �ה�ניתני וע�ה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹלחזר,

.„È�ל�� ועמד וזל �אר�ע, חמ� �וה ��כר מ�כר ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכ�
ה��כר ל� א�מר �הרי ל�קח: ולא ,�� לחזר יכ�ל מ�כר �ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹ

�י. �חזר �ה�ניתני מ�ני לא ְְִִִִֵֵֶַַַַֹֹל��קח,

.ÂËעד להרא�ת� הס�יק ולא ,��� חמ� �וה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹה��כר
האחת להחזיר ח�ב ה��כר הרי � ��מ�נה ועמד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ�ה�קר
�כ�ה�קיר, להחזיר; וח�ב ה��ח, נקנה �הרי ה�ניה: ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�ל
וה�זל� �חמ�, �� �וה מכר א� וכ� ה�קיר. ל�קח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�ר��ת
�ל אחת סלע להחזיר ח�ב ה��קח הרי � �ל� על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹועמד�

ה�זל. ה��קח �בר��ת ה��ח נקנה �הרי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָה�ניה,

שלישי יו�
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מחט‡. אפ�� �בהמה, �המה א� �כלי� �לי� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָה�חלי�
��חט ר�צה ��ה ה�ניה, ל� אי� � �ס�ס טלה א� ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָ��רי��,
��מ� �י� �פר�ת, �ר�ת ה�חלי� אבל ה�רי�; מ� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיתר
י� � ה�כירה אחר א�ת� ��מ� �י� ה�כירה קד� ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹא�ת�

ה�ניה. ֶָָָלה�

אכסרה·. �דמי� מדה]ה��קח �מע�ת[ללא �חפ� �ג�� , ְְְְְִֵֶַַַַָָָָ
�חליפי�, ���נה �י על א� � �א�� �רת� לי מכר ל� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹואמר
�ר�ת לל�קח ה�י� וה�א ��ארנ�. �מ� א�ניה �מחזיר ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָקנה
ה�ית �על א�ניה. �מחזיר ��נה ���י�, א� �סלע ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָאכסרה
ל� הר�� לא �א�� ה�ניה, ל� אי� ��מי��, �לי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ��כר

��מי��. �לי את ל� מ�כר היה לא ְְְִִֵֵֶַָָָֹ�דמי�,

ל�‚.. י� א�ניה, עלי ל� �אי� מנת על לחבר� ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָהא�מר
��ה י�דע �אינ� �סת�, אמ�רי�, �ברי� ��ה ה�ניה. ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעליו
על ל� אמר א� ל�מר צרי� ואי� ��מחל. �די �� י� ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה�ניה
ל� אי� � �מפר� אבל .�� י� �הרי ה�ניה, �� �אי� ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָמנת

ק��. ��ממ�� �נאי ��ל ְְֶֶַַָָָָָה�ניה,

נ�ת�„. �אני זה חפ� לל�קח �אמר מ�כר ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ�יצד:
�אי� מנת על מנה, א�א �וה �אינ� אני י�דע ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�מאתי�,
ל�קח וכ� ה�ניה. עליו ל� אי� � ל� מ�כר אני ה�ניה, ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָָל�
אני י�דע �מאה, מ�� ל�קח �אני זה חפ� למ�כר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�אמר

ע מאתי�, ל�קח��וה אני ה�ניה, עלי ל� �אי� מנת ל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ה�ניה. עליו ל� אי� � ְִֵָָָָמ��

חפ�‰. �יצד: א�ניה. עליו ל� אי� �אמ�נה, ונ�ת� ְֱֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָה���א
ל� אי� � �� מ���ר אני וכ� וכ� לקח�יו, וכ� �כ� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָזה

ה�ניה. ָָָָעליו

.Â�א ר�י� �לי� לקח א� �אמ�נה, ונ�ת� ה���א ְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכל
�אמ�נה הרע את יח�ב לא � אחד �ממ�ר ר�י� ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ�גדי�
וזה זה א� �אמ�נה וזה זה א� א�א ��וי�, ה�פה ְְְְְֱֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָואת

ה��� �כר ה��ח על להעל�ת ל� וי� ��כר[סבל]��וי�. , ְְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָ
החמור]הח�ר ה��נ�ק[בעל ��כר עצמ�[מלו�], �כר אבל . ְְְְֲַַַַַַָָָ

על א�ת� מ�סי� אינ� � �פ�על �ה�א מ�ני ל� מעלה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַאינ�
מ���ר. אני וכ� �� ל� וא�מר מפר� א�א ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָה��ח,

iriax mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

.Êוג�י אחיו". את "אי� ��אמר ה�ניה, ל� אי� � ְֱִִֵֶֶֶַַָָָה��י
יהיה לא ��נ�: ��יני� הה�ניה מחזיר י�ראל, את ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ה�נה

מ��ראל. חמ�ר ְִִֵֶָָזה

.Á,�והעבדי ה�רקע�ת, � ה�ניה לה� �אי� דברי� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָא��
�וה א� �דינר, אל� �וה מכר אפ�� וההק���ת; ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָוה�טר�ת,
עמית�", מ�ד קנה "א� ��אמר ה�ניה: �ה� אי� � �אל� ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ינר
�הק�� עבדי� ויצא� הקרקע�ת, יצא� � ליד מ�ד ה�קנה ְ�ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָ�בר
��ה�; לראיה א�א קנ�י ��פ� �אי� �טר�ת ויצא� ְְְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָלקרקע�ת,

הק��. ולא "עמית�", �נאמר הקד��ת ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָֹויצא�

.Ëה�ליח אבל עצמ�. נכסי �מ�כר אמ�רי�, �ברי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ��ה
ח�זר. � �קרקע�ת �י� �מ�לטלי� �י� �ה�א, �כל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ��עה

�א��טר���ס ה�י� ��� לי יתומי�]ויראה נכסי על [ממונה ְְְִִֵֵֶֶַַָ
ח�זר; � �קרקע�ת �י� �מ�לטלי� �י� �ה�א, �כל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ��עה

יחיד. �ה�א מ�ני �י�, לבית ��מה ְְְִִִֵֵֵֶֶָואינ�

.È�י� �קרקע�ת �י� וטע�, ית�מי� נכסי ��כר� �י� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ�ית
מחילה ז� הרי מ�ת�ת, �פח�ת טע� א� � ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָ�מ�לטלי�
לב�ל ��א רצ� וא� ה��ח. �טל ��ת�ת, טע� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�הדי�ט;
הדי�ט �ח יהיה לא מחזירי�: � הה�ניה ויחזיר� ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹה�מ�ר,

מה�. ֵֶָחמ�ר

.‡Èל� עבדי� א� קרקע ��כר� �י� ��ית לי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיראה
�ה�: לחזר יכ�ל ה��קח אי� �מאתי�, מנה �וה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹית�מי�
ה�י� וכ� ה�ת�מי�. מ�ח חמ�ר ההדי�ט �ח יהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹלא
יכ�ל ה��קח �אי� � ועבדי� קרקע ��כר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ�א��טר���ס

ההדי�ט. �די� �ה�ניה, ְְְֲִֶַַָָֹלחזר

.·È:לק�ח�ת� ה� הרי מ�לטלי�, �חלק� וה��פי� ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ�ְִַַָהאחי�
על יתר �ל��; מחזיר ואי� מ�ח נקנה מ�ת�ת, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ�ח�ת
התנ� וא� א�ניה. �מחזיר קנה �ת�ת, מ�ח; �טל ְְְְְִִִִֵַָָָָָָ�ת�ת,
�טלה � ��ת�ת וטע� ה��ני�, ���� ��חלק� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�יניה�
�ת�ת ה�תיר� א� �ת�ת, �פחת� ��מ� �ה��ני� ְְֲֲִִִֶֶַַָָָחל�קה:

�טל. מכר� �ְִֵָָ

.‚È�וה�י וה�ר�ל��ת, �[חרב]ה�המה, ה��רה וספר , ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ
�בר ל� אי� ה�ניה. �ה� וי� מ�לטלי�, ��אר ה� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָהרי
וה�א, חכמי�: ��נ� דברי� מאר�עה ח�� ה�ניה, �� ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ�אי�

��ארנ�.��ה �מ� עצמ� �נכסי ק�נה א� מ�כר יה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַ

.„È�אי קרקע, �כיר�ת �� � ה�ניה לקרקע�ת �אי� ���ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ
רפת א� ��נה, �דינר �ד�ל טרקלי� �כר אפ�� ה�ניה: ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָל�

ה�ניה. ל� אי� � י�� �כל �דינר ְְְִֵַָָָָָקט�ה

.ÂË�י� �קרקע �י� ע��, לע��ת ה��על את ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַה��כר
לזמ�, א�ת� �ק�נה �ה�א מ�ני ה�ניה, ל� אי� � ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ�מ�לטלי�

ה�ניה. �ה� אי� ֲִֵֶַָָָָועבדי�,

.ÊËהרא�י זרע �ה זרע�י וא�מר קרקע, ל� לזרע ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ�כר�
� ל� הרא�י מ� �ח�ת �� ��רע והעיד� עדי�, �בא� ְִִִֵֵֶַָָָָָָָָל�,
ל� אי� א� ה�רע, מ�ני ה�ניה, ל� י� א� ספק זה ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי
וכ� �ת�ע; מ�ד מ�ציאי� אי� לפיכ� ה�רקע. מ�ני ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָה�ניה,
ה�רקע צד מ�ני ה�ת, �ב�עת א�א א�ת� מ��יעי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָאי�

�א�. ���ֵֶָ

.ÊÈ:א�ניה לה� י� ה�המה, את א� ה�לי את ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָה��כר
ה�ניה �� י� וא� היא. י�מ� �ת מכירה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָ�ה�כיר�ת,

� מ��יר �התא�ה �י� ��כר �התא�ה �י� יתר, א� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�ת�ת
מר�ה. זמ� לאחר ואפ�� ה�ניה, מחזיר זה ֶ�ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָהרי

.ÁÈל��� �ג�� �יצד: ה�ניה. ל� י� �ה��ל�, לי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנראה
��ני זה חל�ק לת�ר א� ז�זי�, �ע�רה זה �גד לארג ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹעליו
ק�ל� �י� מ�ניה�, אחד וכל ה�ניה; ל� י� זה הרי � ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָז�זי�

�מ�כר. לע�ל� ח�זר � ה�גד �על ְְֵֵֵֶֶַַַָ�י�

רביעי יו�
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אני‡. וכ� �� ואמר �אמ�נה, ונ�ת� �ה���א �ארנ� ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�בר
�סלע לקח�י זה אמר אפ�� ה�ניה: ל� אי� � ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמ���ר
לפסק ח�בי� �י� �ית אבל מ�ר. מ�כר, אני ְֲִִִֵַָָָֹ�ְֲִֵֶֶ�בע�ר

מחיר]ה�ערי� יהיה[לקבוע ולא לכ�; ��טרי� �להעמיד , ְְְְְְֲִִִִֶַַָָֹ
�לבד �ת�ת א�א ��רצה, מה �ל מ���ר ואחד אחד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�ל
�ת�ת. על יתר ה��כר י���ר ולא ��כר�, לה� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיפסק�

�ג��·. נפ� ח�י �ה� ��� �דברי� אמ�רי�, �ברי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��ה
הע�רי� אבל �סלת�ת. �מני� החמס[שורשי�]יינ�ת �ג�� , ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָ

�ער, לה� ��סקי� אי� � �ה� וכ��צא וה�ב�נה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוה�שט
��רצה. מה �ל ה����ר י���ר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָא�א

הרא���‚. ה��ר א�א �ביצי�; �עמי� מ���רי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָואי�
�לבד. ��ר� מ�כר� מ��� וה��קח ��כר, מ�כר� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָה�א

�ה�„. ��� �דברי� י�ראל �אר� סח�רה לע��ת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאס�ר
מ�רנ� מביא וזה �מ�כר מ�רנ� מביא זה א�א נפ�; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָח�י
מ�ר מר�ה, �ה�מ� �במק�� �ז�ל. ��מ�ר� �די ָ�ֶ�ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָ�מ�כר,

��מ�. ְְְִֵֶֶַלה���ר

א�צרי�‰. �אר�[אוגרי�]אי� נפ� ח�י �ה� ��� �ר�ת ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ
זה, מ�בר מ�יע �הרי י�ראל: �ר�� מק�� �כל וכ� ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ�ְְְִֵֵֶָָָי�ראל,
אבל ה��ק; מ� �ל�קח אמ�רי�, �ברי� ��ה לי�ראל. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָצער

ק�� לע��ת מ�ר מ���, לו]ה�כניס שיש א�צר.[המעט ְִִֶַַ�ֲַַָָ

.Âביעית�� �ביעית ערב �ני�, �ל� �ר�ת לאצר ְְֱִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹ�מ�ר
לא חר�בי� קב אפ�� � ��רת �ב�ני �ביעית. ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָֹֹ�מ�צאי

מארה ��כניס מ�ני ה�פקיע[קללה]יאצר, וכל ��ערי�. ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
�ר�� �מק�� א� י�ראל, �אר� �ר�ת �אצר א� �ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ערי�,

�ר�ית. �מלוה זה הרי � ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָי�ראל

.Êאבל נפ�. ח�י �ה� ��� �פר�ת אמ�רי�, �ברי� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��ה
�אר� א�ת� לאצר מ�ר � �פל�לי� ���� �ג�� ְֱֶֶֶָָֹ�ְְְְִִִַַַה�בלי�,
הע�רי�. ��אר למק��, מ�ק�� א�ת� �לה�ציא ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָי�ראל

.Áיינ�ת �ג�� נפ�, ח�י �ה� ��� �ר�ת מ�ציאי� ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָאי�
לס�ריה, ולא לאר� לח�צה י�ראל מאר� �סלת�ת, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ�מני�
י�ראל. �אר� אחר מל� לר��ת זה מל� מר��ת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹולא

.Ë,�רצ�� �בר לכל �ער לה� לק� העיר �ני ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹר�אי�
על ��עבר מי לכל �יניה� �להתנ�ת �ללח�, לב�ר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואפ��

וכ�. �� א�ת� יענ�� ְְְַַַַָָה�נאי,

.Èיע�ה ��א �יניה� לפסק א�נ��ת אנ�י ר�אי� ְֲִֵֵֶֶֶַֹֹ�ָ�ְְִֵֵַַָוכ�
על ��עבר מי וכל �זה, וכ��צא חבר�, ��ע�ה �י�� ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאחד

וכ�. �� א�ת� יענ�� ְְְַַַַָָה�נאי,

.‡Èח��ב חכ� �� �אי� �מדינה אמ�רי�, �ברי� ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ��ה
י� א� אבל י��ביה. �רכי �להצליח ה�דינה מע�ה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלת��
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.Êוג�י אחיו". את "אי� ��אמר ה�ניה, ל� אי� � ְֱִִֵֶֶֶַַָָָה��י
יהיה לא ��נ�: ��יני� הה�ניה מחזיר י�ראל, את ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ה�נה

מ��ראל. חמ�ר ְִִֵֶָָזה

.Á,�והעבדי ה�רקע�ת, � ה�ניה לה� �אי� דברי� ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָא��
�וה א� �דינר, אל� �וה מכר אפ�� וההק���ת; ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָוה�טר�ת,
עמית�", מ�ד קנה "א� ��אמר ה�ניה: �ה� אי� � �אל� ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ינר
�הק�� עבדי� ויצא� הקרקע�ת, יצא� � ליד מ�ד ה�קנה ְ�ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָ�בר
��ה�; לראיה א�א קנ�י ��פ� �אי� �טר�ת ויצא� ְְְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָלקרקע�ת,

הק��. ולא "עמית�", �נאמר הקד��ת ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָֹויצא�

.Ëה�ליח אבל עצמ�. נכסי �מ�כר אמ�רי�, �ברי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ��ה
ח�זר. � �קרקע�ת �י� �מ�לטלי� �י� �ה�א, �כל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ��עה

�א��טר���ס ה�י� ��� לי יתומי�]ויראה נכסי על [ממונה ְְְִִֵֵֶֶַַָ
ח�זר; � �קרקע�ת �י� �מ�לטלי� �י� �ה�א, �כל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ��עה

יחיד. �ה�א מ�ני �י�, לבית ��מה ְְְִִִֵֵֵֶֶָואינ�

.È�י� �קרקע�ת �י� וטע�, ית�מי� נכסי ��כר� �י� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ�ית
מחילה ז� הרי מ�ת�ת, �פח�ת טע� א� � ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָ�מ�לטלי�
לב�ל ��א רצ� וא� ה��ח. �טל ��ת�ת, טע� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�הדי�ט;
הדי�ט �ח יהיה לא מחזירי�: � הה�ניה ויחזיר� ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹה�מ�ר,

מה�. ֵֶָחמ�ר

.‡Èל� עבדי� א� קרקע ��כר� �י� ��ית לי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיראה
�ה�: לחזר יכ�ל ה��קח אי� �מאתי�, מנה �וה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹית�מי�
ה�י� וכ� ה�ת�מי�. מ�ח חמ�ר ההדי�ט �ח יהיה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹלא
יכ�ל ה��קח �אי� � ועבדי� קרקע ��כר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ�א��טר���ס

ההדי�ט. �די� �ה�ניה, ְְְֲִֶַַָָֹלחזר

.·È:לק�ח�ת� ה� הרי מ�לטלי�, �חלק� וה��פי� ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ�ְִַַָהאחי�
על יתר �ל��; מחזיר ואי� מ�ח נקנה מ�ת�ת, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ�ח�ת
התנ� וא� א�ניה. �מחזיר קנה �ת�ת, מ�ח; �טל ְְְְְִִִִֵַָָָָָָ�ת�ת,
�טלה � ��ת�ת וטע� ה��ני�, ���� ��חלק� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�יניה�
�ת�ת ה�תיר� א� �ת�ת, �פחת� ��מ� �ה��ני� ְְֲֲִִִֶֶַַָָָחל�קה:

�טל. מכר� �ְִֵָָ

.‚È�וה�י וה�ר�ל��ת, �[חרב]ה�המה, ה��רה וספר , ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ
�בר ל� אי� ה�ניה. �ה� וי� מ�לטלי�, ��אר ה� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָהרי
וה�א, חכמי�: ��נ� דברי� מאר�עה ח�� ה�ניה, �� ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ�אי�

��ארנ�.��ה �מ� עצמ� �נכסי ק�נה א� מ�כר יה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַ

.„È�אי קרקע, �כיר�ת �� � ה�ניה לקרקע�ת �אי� ���ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ
רפת א� ��נה, �דינר �ד�ל טרקלי� �כר אפ�� ה�ניה: ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָל�

ה�ניה. ל� אי� � י�� �כל �דינר ְְְִֵַָָָָָקט�ה

.ÂË�י� �קרקע �י� ע��, לע��ת ה��על את ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַה��כר
לזמ�, א�ת� �ק�נה �ה�א מ�ני ה�ניה, ל� אי� � ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ�מ�לטלי�

ה�ניה. �ה� אי� ֲִֵֶַָָָָועבדי�,

.ÊËהרא�י זרע �ה זרע�י וא�מר קרקע, ל� לזרע ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹ�כר�
� ל� הרא�י מ� �ח�ת �� ��רע והעיד� עדי�, �בא� ְִִִֵֵֶַָָָָָָָָל�,
ל� אי� א� ה�רע, מ�ני ה�ניה, ל� י� א� ספק זה ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי
וכ� �ת�ע; מ�ד מ�ציאי� אי� לפיכ� ה�רקע. מ�ני ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָה�ניה,
ה�רקע צד מ�ני ה�ת, �ב�עת א�א א�ת� מ��יעי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָאי�

�א�. ���ֵֶָ

.ÊÈ:א�ניה לה� י� ה�המה, את א� ה�לי את ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָה��כר
ה�ניה �� י� וא� היא. י�מ� �ת מכירה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָ�ה�כיר�ת,

� מ��יר �התא�ה �י� ��כר �התא�ה �י� יתר, א� ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�ת�ת
מר�ה. זמ� לאחר ואפ�� ה�ניה, מחזיר זה ֶ�ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָהרי

.ÁÈל��� �ג�� �יצד: ה�ניה. ל� י� �ה��ל�, לי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנראה
��ני זה חל�ק לת�ר א� ז�זי�, �ע�רה זה �גד לארג ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹעליו
ק�ל� �י� מ�ניה�, אחד וכל ה�ניה; ל� י� זה הרי � ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָז�זי�

�מ�כר. לע�ל� ח�זר � ה�גד �על ְְֵֵֵֶֶַַַָ�י�

רביעי יו�

יד ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

אני‡. וכ� �� ואמר �אמ�נה, ונ�ת� �ה���א �ארנ� ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�בר
�סלע לקח�י זה אמר אפ�� ה�ניה: ל� אי� � ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמ���ר
לפסק ח�בי� �י� �ית אבל מ�ר. מ�כר, אני ְֲִִִֵַָָָֹ�ְֲִֵֶֶ�בע�ר

מחיר]ה�ערי� יהיה[לקבוע ולא לכ�; ��טרי� �להעמיד , ְְְְְְֲִִִִֶַַָָֹ
�לבד �ת�ת א�א ��רצה, מה �ל מ���ר ואחד אחד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�ל
�ת�ת. על יתר ה��כר י���ר ולא ��כר�, לה� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹיפסק�

�ג��·. נפ� ח�י �ה� ��� �דברי� אמ�רי�, �ברי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��ה
הע�רי� אבל �סלת�ת. �מני� החמס[שורשי�]יינ�ת �ג�� , ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָ

�ער, לה� ��סקי� אי� � �ה� וכ��צא וה�ב�נה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוה�שט
��רצה. מה �ל ה����ר י���ר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָא�א

הרא���‚. ה��ר א�א �ביצי�; �עמי� מ���רי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָואי�
�לבד. ��ר� מ�כר� מ��� וה��קח ��כר, מ�כר� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָה�א

�ה�„. ��� �דברי� י�ראל �אר� סח�רה לע��ת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאס�ר
מ�רנ� מביא וזה �מ�כר מ�רנ� מביא זה א�א נפ�; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָח�י
מ�ר מר�ה, �ה�מ� �במק�� �ז�ל. ��מ�ר� �די ָ�ֶ�ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָ�מ�כר,

��מ�. ְְְִֵֶֶַלה���ר

א�צרי�‰. �אר�[אוגרי�]אי� נפ� ח�י �ה� ��� �ר�ת ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ
זה, מ�בר מ�יע �הרי י�ראל: �ר�� מק�� �כל וכ� ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ�ְְְִֵֵֶָָָי�ראל,
אבל ה��ק; מ� �ל�קח אמ�רי�, �ברי� ��ה לי�ראל. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָצער

ק�� לע��ת מ�ר מ���, לו]ה�כניס שיש א�צר.[המעט ְִִֶַַ�ֲַַָָ

.Âביעית�� �ביעית ערב �ני�, �ל� �ר�ת לאצר ְְֱִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹ�מ�ר
לא חר�בי� קב אפ�� � ��רת �ב�ני �ביעית. ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָֹֹ�מ�צאי

מארה ��כניס מ�ני ה�פקיע[קללה]יאצר, וכל ��ערי�. ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
�ר�� �מק�� א� י�ראל, �אר� �ר�ת �אצר א� �ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ערי�,

�ר�ית. �מלוה זה הרי � ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָי�ראל

.Êאבל נפ�. ח�י �ה� ��� �פר�ת אמ�רי�, �ברי� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ��ה
�אר� א�ת� לאצר מ�ר � �פל�לי� ���� �ג�� ְֱֶֶֶָָֹ�ְְְְִִִַַַה�בלי�,
הע�רי�. ��אר למק��, מ�ק�� א�ת� �לה�ציא ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָי�ראל

.Áיינ�ת �ג�� נפ�, ח�י �ה� ��� �ר�ת מ�ציאי� ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָאי�
לס�ריה, ולא לאר� לח�צה י�ראל מאר� �סלת�ת, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ�מני�
י�ראל. �אר� אחר מל� לר��ת זה מל� מר��ת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹולא

.Ë,�רצ�� �בר לכל �ער לה� לק� העיר �ני ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹר�אי�
על ��עבר מי לכל �יניה� �להתנ�ת �ללח�, לב�ר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואפ��

וכ�. �� א�ת� יענ�� ְְְַַַַָָה�נאי,

.Èיע�ה ��א �יניה� לפסק א�נ��ת אנ�י ר�אי� ְֲִֵֵֶֶֶַֹֹ�ָ�ְְִֵֵַַָוכ�
על ��עבר מי וכל �זה, וכ��צא חבר�, ��ע�ה �י�� ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאחד

וכ�. �� א�ת� יענ�� ְְְַַַַָָה�נאי,

.‡Èח��ב חכ� �� �אי� �מדינה אמ�רי�, �ברי� ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ��ה
י� א� אבל י��ביה. �רכי �להצליח ה�דינה מע�ה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלת��
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ואי� �ל��; מ�עיל ��ה� ה�נאי אי� ח��ב, חכ� ��ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
א�א ה�נאי, מ� ק�ל ��א מי על �להפסיד לענש ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹיכ�לי�
�הפסיד מי וכל החכ�. מ�עת וע�� ע�ה� התנה �� ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָא�

מ���. החכ�, מ�עת �אינ� ה�נאי ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָלפי

.·È� �דברי� ה�ניה �� �ממ�ר, �מ�ח �ה�ניה ���ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָ
אני מאלהי� ויראת עמית�, את אי� ��נ� "ולא ְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ��אמר

�ברי�. ה�נית ז� ְִַָָה'",

.‚È�מע�י זכר ל� יאמר לא ���בה, �על היה ְְֲֵֶַַַַַָָָֹֹֹ�יצד:
מע�ה זכר ל� יאמר לא �רי�, �� היה וא� ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹהרא��ני�.
�א�כל �ה ל� יאמר לא ��רה, ללמד �בא גר היה ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹאב�תי�.
הי� ה�ב�רה. מ�י ���נה ��רה וילמד יב�א �טרפ�ת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָנבל�ת
לא � �ניו את מק�ר �היה א� עליו, �אי� וי��רי� ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹחלאי�
יראת�, "הלא א��ב, �ל חבריו �אמר� �דר� ל� ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹיאמר

אבד".[בטחונ�]�סלת� נקי, ה�א מי � נא זכר ְְִִִֶָָָָָָ

.„Èאצל לכ� לה� יאמר לא � �ב�אה מב��י� ח�רי� ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהי�
�ב�אה מ�כר �אינ� �� י�דע וה�א �ב�אה, ���כר ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָ�ל�ני
למי יאמר לא � חכמה �בר �ל �אלה נ�אלה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹמע�ל�.
מה א� זה, �דבר ��יב מה חכמה א�ת� י�דע ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�אינ�

ה�ברי�. �א�� ���צא �ל וכ� זה. �דבר ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ�ע��

.ÂËע�בר � �דברי� �י� �ממ�� �י� ה�ר, את ה��נה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ�ל
�ברי�; ה�נית זה ת�נה", לא "וגר ��אמר לאוי�: ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ��ל�ה
את �ה��נה למד� הא ממ��. ה�נית זה �לחצ��", ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ"ולא
את אי� ת�נ� "לא מ��� � לאוי� ��ל�ה ע�בר ְִִִִֵֵֶַָָֹֹה�ר,
"וגר �מ��� עמית�", את אי� ��נ�, "אל �מ��� ְֲִִִִִֵֶַָאחיו",

ת�נה". ֶֹלא

.ÊË,��ממ� וה�נה� לחצ� א� מ���וכ� � ��ל�ה ע�בר ְְְְְִִִֵֵָָָָֹ
את אי� ת�נ� "ולא �מ��� אחיו", את אי� ��נ�, ְִִִִֶֶַָֹ"אל

תלחצ��". "ולא �מ��� ְְֲִִִֶָֹעמית�",

.ÊÈ�א דברי�, ה�נית �ל לאו על �גר ע�בר מה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ�מ�ני
�ברי� �ה�נית א� ממ��, ה�נית �ל לאו ועל ממ��, ְְְְִֶַַַַַָָָָָָָ�ה�נית
וכפל סת�, ה�ניה �ל��� �ניה� את ה�ת�ב �ה�ציא מ�ני �ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
תלח�. ולא ת�נה, לא �פר��: ה�ברי� ��ני �גר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹה�אוי�

.ÁÈנ�נה ��� � ממ�� מה�נית דברי� ה�נית ְְְִִֵֶַַָָָָָָ�ד�לה
�ג�פ�; וזה �ממ�נ�, וזה לה�ב��, נ�נה לא וז� ְְְְְְְְִִִֶֶָָָָֹלה�ב��,
לפי מאלהי�", "ויראת �ברי� �ה�נית א�מר ה�א ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹוהרי
נאמר ל�ב, מס�ר �ה�א �בר �ל הא ל�ב. מס�ר ֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ�ה�בר
נענה � �ברי� מה�נית ה��עק וכל מאלהי�". "ויראת ��ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ה'". אני "�י ��אמר ֱֲִִִֶֶַָמ�ד,

חמישי יו�

טו ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

וטעה‡. �מני�, א� �מ�קל, א� �מ�ה, לחבר� ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָה��כר
אבל �דמי�; א�א ה�ניה �אי� לע�ל�: ח�זר � �ה�א ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָ�כל

ח�זר. ְְֵֶ�ח����,

ואחד·. מאה ונמצא� �דינר, אג�זי� מאה ל� מכר ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�יצד:
ה�ע�ת, את �מחזיר ה��ח נקנה � ות�עי� ��עה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָא�
א� יתר ה�ע�ת נמצא� א� וכ� �ני�. ��ה אחר ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָואפ��
��א מ�ד� ��נ� אחר ואפ�� ח�זר; ��סק�, ה�ני� מ� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹחסר

וכ� ה�א. �טע�ת ��ני� ח�זר, � �ל�� חבר� אצל ל� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָנ�אר
�זה. ���צא ֵֶַָָ�ל

�אר‚. א� �המה, א� עבד, א� קרקע, לחבר� ה��כר ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכ�
מחזיר� � ה��קח �� ידע ��א מ�� ���ח ונמצא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹמ�לטלי�,
��א וה�א, ה�א: טע�ת מ�ח ��ה �ני�, ��ה אחר ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹאפ��
אחר �� נ���� א� אבל ;���� ��דע אחר ���ח ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָי����

להחזיר. יכ�ל ואינ� מחל, זה הרי � ה��� ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ�ראה

ע�רה„. �וה �לי ל� מכר אפ�� ה���. �חת מח�בי� ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָאי�
את מחזיר � א�ר מ�מיו ה�פחית� מ�� �� ונמצא ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָדינרי�,
ה���: �חת א�ר ל� הא ל� ל�מר יכ�ל ואינ� ְְְְִִֵֵַַַַָָה�לי,
ה��קח רצה א� וכ� ר�צה. אני �ל� �חפ� א�מר ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�ה��קח
א� ל� א�מר �ה�א ה��כר: �יד הר��ת ה���, �חת ְְְִֵֵֶַַַַַָל�ח

ול�. ��� �מי� טל א� �ה�א, �מ�ת א�ת� ְְְִִֵֶֶֶָָֹ�קנה

��חזירי�‰.. מ�� �ה�א ה�דינה �ני עליו �הס�ימ� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ�ל
מ��, �אינ� עליו �הס�ימ� וכל ;�� מחזירי� זה, מ�ח ��ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ונ�ת� ה���א ��ל �ר�: א� א�א �� מחזיר אינ� זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרי

ס�מ�. ה�א ה�דינה מנהג על ְְְִִֵַַַָָסת�,

.Â.��מ מ�ל ה�ל� �בר א�א ל�קח אינ� סת�, ה��קח ְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ�ל
�מ�� עלי ח�זר א�ה �אי� מנת על ואמר, ה��כר �ר� ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוא�
וימחל �ממ�ר�, ��� ה��� ��פר� עד ח�זר זה הרי �ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ה��חת זה �מ�ח ���צא מ�� �ל ל� ��אמר עד א� ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹה��קח,
ה�בר לידע צרי� �ה��חל א�ת�: ק�ל�י וכ�, �� עד ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ�מיו

�ה�ניה. המפר� �מ� א�ת�, ויפר� �� ל� ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ��מחל

.Ê�מ�מי� �ל�יי� מ�מי� ב� �מנה לחבר�, �רה ְֲִִִֵֵַַָָָָָה��כר
ה�ל�יי� ה��מי� מא�ת� מ�� ב� היה ולא נ�רי�, ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ�אי�
מ�ח זה הרי � נ�רי� �אינ� מא�ת� מ�� �� ונמצא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ��נה,

��ר� �י על א� וח�זר, �הריטע�ת ��מצא: ה��� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ה�ראי� ה��מי� א�� �� �אי� ��ראיתי א�מר ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָה��קח
ואינ� ��נה, נראי� �אינ� א�� �� אי� �� אמר�י ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ��נה,

�ע�י. לה��יח �די א�א א��, מ�מי� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָמפר�

.Áח�רת היא, ע�רת ז� �רה נ�כנית[צולעת]�יצד: היא, ְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
זה הרי � רבצנית א� נ�כנית, ונמצאת היא, רבצנית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָהיא,
טע�ת. מ�ח זה אי� ��נה, ה��מי� �ל �� הי� טע�ת. ִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמ�ח
�אינ� �י על א� � נ�כנית ונמצאת ח�רת, היתה א� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכ�

טע�ת. מ�ח זה אי� ִִֵֶֶֶַָע�רת,

.Ë��מ� �� י� זה מ�� ל� ואמר ,�� ��� ה��� ל� ְְֵֵֶֶֶַַָָָָהראה
אינ� ��נה ה��מי� �א�ת� �י על א� � �ל�ני �מ�� ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ�ל�ני
טע�ת. מ�ח זה אי� � מקצת� א� ��ל� �� ונמצא� ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָנראי�,

.Èמת�� היא, ח�רת ל� ואמר לחבר�, �פחה ה��כר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוכ�
אחת] יד נכ�ית[בעלת היא, ��טה היא, סומה ְִִִִֵָהיא,

נפילה] ממחלת מא��[סובלת מ�� �� היה ולא ְִֵֵָָָֹהיא,
וכ� טע�ת. מ�ח זה הרי � נכ�ית ונמצאת ��נה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָה��מי�

�זה. ���צא ֵֶַָָ�ל

.‡È,�דינרי �מאה חפ� לחבר� �ה��כר א�מר אני ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמ�א�
�אי� מנת על אחד, ז�ז א�א �וה אינ� זה חפ� ל� ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָואמר
א�מר זה �הרי א�ניה: עליו ל� י� זה הרי � א�ניה עלי ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָל�
א�א מת��� �אינ� ידע�י ז�ז, �וה �אינ� �ראיתי ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�יו�
�מ�ח� ��� הה�ניה �די ��פר� עד �ע�י. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלה��יח
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ידע זה �הרי נ�טה �ה�עת �כדי ל�, קר�ב א� ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�ו�אי
לד��. רא�י וכזה .�� ��חל ה�בר ְְֶֶַַַַָָָָָָ�ו�אי

.·È�להחזיר יכ�ל ה��קח אי� � �פחה א� עבד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָה��כר
וה� מ�לאכ��, א�ת� מב�לי� �אי� הנואי מ�מי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַמ�ני
ראה�; �בר �ל�י, סמ��� זה היה �א� סמ���: ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָה�קראי�
ריח א� �לב, נ�יכת א� ���ר, ��מא �ג�� נראה אינ� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוא�
מב�ל� ואינ� ה�איל � �� וכ��צא החט�, א� ְְְְִֵֵֶֶַַַַֹה�ה
ה��ה, לת�מי� העבדי� �אי� מחזיר, אינ� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָמ�לאכ��,

למלאכה. ְִֶָָָא�א

.‚Èהיה� א� �ח�, את ה��י� ח�לי א� רע, �חי� �� ְְִִִִֶֶַַַָָָֹנמצא
מ�עמ� א� ��ב�ל�[משוגע]נכ�ה, מ�ני מ��, זה הרי � ְְִֶ�ְְְֲֲִֵֵֶֶַָ

מ�ברי� �� וכ��צא צרעת �� נמצא א� וכ� ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָמ�לאכ��.
א�ננת אד� �ל ��פ�� מ�ני מ��, זה הרי � ה�גאלי� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹא��
��ת�ה. אכילה �מלאכת ל� מתע�ק �אינ� ונמצא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמה�;
,��� את המא�ד מ�� זה הרי � מז�� ליסטיס נמצא א� �ְֲֵֵֶֶַַָ�ְְְְִִִִֵָוכ�
מכ�ב נמצא א� וכ� וה�רג�. א�ת� ��פ� �ה�ל� ְָ�ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָמ�ני
��פ�� �ה�ל� מ�ני �מחזיר�, מ�� זה הרי � ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַל�לכ�ת
ח�ט� א� �נב נמצא א� אבל ��רצה. עת �כל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָלמלאכ��
וכ��צא וס�בא, ז�לל א� �מיד, ��רח א� נפ��ת, ��נב ְְְִֵֵֵֵֵַַָָא�
�חזקת העבדי� ��ל להחזיר, יכ�ל אינ� � א�� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�דברי�

�ר�. א� א�א הרע�ת: ה�ע�ת �ל �ה� ���ִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

שישי יו�

טז ּפרק מכירה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

נאכל,‡. זרע�ני� �ל עצמ� �אי� ��ה, זרע�ני ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָה��כר
ה�מי� את ל� �מחזיר �אחרי�ת� ח�ב � צמח� ולא ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹלחבר�,

ו לזריעה: �חזקת� מ���, מחמת��קח צמח� ��א ה�א, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ח�ב אינ� � �� וכ��צא �ברד האר� לקת א� אבל ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָעצמ�;
�זה. ���צא �ל וכ� צמח�. לא ה�רד מחמת ��א ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ�אחרי�ת�,

�זרע�,·. ��ע�רי�, ח�י� �ג�� ה�אכלי�, זרעי� ל� ְְְְֱִִִִִֶַַָָָָָמכר
,���� זרע הי� אפ�� �אחרי�ת�: ח�ב אינ� � צמח� ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹולא
א�ת�, וא�כלי� ה�איל � לזריעה א�ת� ק�ני� אד� �ני ְְְְִִִִִֵֶָָָֹ�רב
לזרע, ק�נה �ה�א ה�דיע� וא� זריעת�. �אחרי�ת ח�ב ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָאינ�
לרפ�אה, ה�מ�רי� לדברי� ה�י� וה�א �אחרי�ת�. ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָח�ב

�זה. ���צא �ל וכ� ְְְִִֵֵֶַָָָולצביעה.

וה�דיע�‚. מח�ר�, מ�ח ה��קח ��ל למד א�ה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָמ�א�
�ה�ליכ� ואחר ,�� למכר� �ל�נית למדינה מ�ליכ� ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ�ה�א
מ�חי לי החזר ל� ל�מר יכ�ל אינ� � מ�� �� נמצא ְְְִִִִֵֵַַָָָָל��
להביא מט�ל וה��כר ה�מי�, את ל� מחזיר א�א ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלכא�;
�ה�דיע�, אחר נגנב א� אבד ואפ�� .�� למכר� א� ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָממ�ר�
���ליכ� ה�דיע� לא א� אבל מ�כר. �ר��ת ה�א ְֲֲִִִִֵֵֶָֹהרי
זה הרי � מ�� �� �� ונמצא וה�ליכ� אחרת, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָלמדינה

ל��כר. �מ�מ� ה��ח ��חזיר עד ה��קח, ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ�ר��ת

.„� נגנב א� �� אחר ואבד מ��, �� ונמצא מ�ח ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָה��קח
התליע וא� ל��כר; ��חזיר� עד ל�קח, �ר��ת זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַהרי
ל� היה וא� מ�כר. �ר��ת זה הרי ה�מ�, מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָונפסד
ל�קח. �ר��ת זה הרי � ה�דיע� ולא ל��כר, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַֹלה�דיע

ל�חיטה‰. ל� ל�מר יכ�ל � נגח ונמצא לחבר�, ��ר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָה��כר

ק�נה ה��קח ��היה אמ�רי�, �ברי� ��ה ל�. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָמכר�יו
לחרי�ה ק�נה �ה�א יד�ע היה א� אבל ולחרי�ה; ְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָל�חיטה

�זה. ���צא �ל וכ� וח�זר. טע�ת מ�ח זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�לבד,

.Â�א � טרפה ונמצאת ��חט� ל��ח, �המה ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָה��כר
את ל� מחזיר זה הרי ���קח�, טרפה �היתה �ו�אי ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנ�דע
למד א�ה מ�א� ה�מי�. את ה��כר ויחזיר ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָה�ח�טה
אחר מ�� ה��קח �� וע�ה �ממ�ר�, מ�� �היה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ה��כר
��ר�� �בר ע�ה א� � הרא��� ה��� ל� ���דע ְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹקד�
��ה, וא� �ט�ר; � ה�רפה את ��חט זה �ג�� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָלע��ת�,
ה��ח מחזיר � ה��� ל� ���דע קד� אחר מ�� ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹוע�ה

�ע�ה. ה��� �מי �מ��� ְְְִֵֵֶַַָָָָלבעליו,

.Êנ�דע �� ואחר חל�ק, מ��� לע��ת �קרע� �גד ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָקנה
�פר�, ה�רעי�. את ל� מחזיר � ה�ריעה מחמת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָה���
ה�פירה �בח נ�טל ה��יח, א� � ה��� נ�דע �� ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָואחר

�זה. ���צא �ל וכ� ה��כר. ְִֵֵֵֶַַָָמ�

.Á�ל נראה זמ� �לאחר �ר�תיה, ואכל לחבר�, קרקע ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָה��כר
ה�ר�ת �ל מחזיר ל�עלי�, �רקע להחזיר רצה א� � מ�� ��ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָ
�כר. ל� להעל�ת צרי� ,�� ודר חצר היתה וא� ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָ�אכל;

.Ëה��ח ואבד נראה, �אינ� מ�� �� ��� �בר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָה��כר
ה�מי�. את מחזיר זה הרי � ה��� א�ת� ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָמחמת

.Èט�חנ�ת ל� �אי� לחבר� ��ר ה��כר ,[שיני�]�יצד: ֲֲֵֵֵֵֶַַַ
לפני ה�אכל מ�יח והיה ,��� ה�קר ע� ה��קח ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוה�יח�
��ת עד א�כל אינ� ��ה י�דע היה ולא וא�כלי�, ����ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
את ל� ויחזיר ה�בלה, את ל� מחזיר זה הרי � ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�רעב

� �ל וכ� �זה.ה�מי�. ��צא ְִֵֵֶַַָָָ

.‡È�ואינ לזה, �מ�כר מ�ה ���קח ספסר ה��כר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה
נ��ע ה�פסר הרי � זה �מ�� ידע ולא ע��, ה��ח ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמ�הה
על �היה מ�ני ונפטר: זה, �מ�� ידע ��א ה�ת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ�ב�עת
קד� ל� �להחזיר� עצמ�, �פני ה��ר לב�ק ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַֹֹה��קח
ה�איל הרא���. ה��כר על מחזיר� ה�פסר והיה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ��מ�ת;
�זה. ���צא �ל וכ� עצמ�. על הפסיד ה�א ע�ה, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹולא

.·Èלממחה הראה� ��א ונ�דע �מכר�, ה�כ�ר את ְֶ�ְְְְְֵֶֶֶַַַָָֹה��חט
מ� וה��אר ה�מי�; את ל� ויחזיר אכל, �אכל מה �ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָ
וכ� ה�מי�. את לה� ויחזיר י�בר, � ה�ק�ח�ת �יד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָה��ר
�אכל מה � טרפה �היא ונ�דע �מכר�, ה�רה את ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָה��חט
ה��ר יחזיר � אכל ��א �מה ה�מי�; את ל� ויחזיר ְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹאכל,

ה�מי�. את ל� ויחזיר ְְִִֶַַַַָָל��ח,

.‚È�האכיל� א� ל��יי�, טרפה �ל זה ��ר ה��קח ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמכר
ל� ויחזיר ה�רפה, �מי על ה��ח ע� יח�ב � ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָל�לבי�

�זה. ���צא �ל וכ� ה��ר. את ְֵֵֶַָָָ�ֶַַַָה��ח

.„È�ונמצא �ר�ת, �כ�ר, ��ר ונמצא לחבר�, ��ר ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָה��כר
ויחזיר אכל�, �אכל� מה � נס� יי� ונמצא יי�, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָטבלי�,
מ� לאכל� �אס�ר �בר ה��כר �ל וכ� ה�מי�. את ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלה�
�היה �י� �כרת, א��ר� �היה �י� � �ינ� ה�א �� ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָה��רה,

�לבד. �לאו ְְִִַָא��ר�

.ÂË� ס�פרי� מ�ברי אכילת� �א��ר �בר ה��כר ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָאבל
את ונ�טל ה�ר�ת, את מחזיר � ק�מי� ה�ר�ת הי� ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָא�
וכל �ל��. ל� מחזיר ה��כר ואי� אכל�, אכל� וא� ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָ�מיו;
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ידע זה �הרי נ�טה �ה�עת �כדי ל�, קר�ב א� ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�ו�אי
לד��. רא�י וכזה .�� ��חל ה�בר ְְֶֶַַַַָָָָָָ�ו�אי

.·È�להחזיר יכ�ל ה��קח אי� � �פחה א� עבד ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָה��כר
וה� מ�לאכ��, א�ת� מב�לי� �אי� הנואי מ�מי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַמ�ני
ראה�; �בר �ל�י, סמ��� זה היה �א� סמ���: ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָה�קראי�
ריח א� �לב, נ�יכת א� ���ר, ��מא �ג�� נראה אינ� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוא�
מב�ל� ואינ� ה�איל � �� וכ��צא החט�, א� ְְְְִֵֵֶֶַַַַֹה�ה
ה��ה, לת�מי� העבדי� �אי� מחזיר, אינ� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָמ�לאכ��,

למלאכה. ְִֶָָָא�א

.‚Èהיה� א� �ח�, את ה��י� ח�לי א� רע, �חי� �� ְְִִִִֶֶַַַָָָֹנמצא
מ�עמ� א� ��ב�ל�[משוגע]נכ�ה, מ�ני מ��, זה הרי � ְְִֶ�ְְְֲֲִֵֵֶֶַָ

מ�ברי� �� וכ��צא צרעת �� נמצא א� וכ� ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָמ�לאכ��.
א�ננת אד� �ל ��פ�� מ�ני מ��, זה הרי � ה�גאלי� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹא��
��ת�ה. אכילה �מלאכת ל� מתע�ק �אינ� ונמצא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמה�;
,��� את המא�ד מ�� זה הרי � מז�� ליסטיס נמצא א� �ְֲֵֵֶֶַַָ�ְְְְִִִִֵָוכ�
מכ�ב נמצא א� וכ� וה�רג�. א�ת� ��פ� �ה�ל� ְָ�ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָמ�ני
��פ�� �ה�ל� מ�ני �מחזיר�, מ�� זה הרי � ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַל�לכ�ת
ח�ט� א� �נב נמצא א� אבל ��רצה. עת �כל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָלמלאכ��
וכ��צא וס�בא, ז�לל א� �מיד, ��רח א� נפ��ת, ��נב ְְְִֵֵֵֵֵַַָָא�
�חזקת העבדי� ��ל להחזיר, יכ�ל אינ� � א�� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�דברי�

�ר�. א� א�א הרע�ת: ה�ע�ת �ל �ה� ���ִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

שישי יו�
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נאכל,‡. זרע�ני� �ל עצמ� �אי� ��ה, זרע�ני ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָה��כר
ה�מי� את ל� �מחזיר �אחרי�ת� ח�ב � צמח� ולא ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹלחבר�,

ו לזריעה: �חזקת� מ���, מחמת��קח צמח� ��א ה�א, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ח�ב אינ� � �� וכ��צא �ברד האר� לקת א� אבל ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָעצמ�;
�זה. ���צא �ל וכ� צמח�. לא ה�רד מחמת ��א ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ�אחרי�ת�,

�זרע�,·. ��ע�רי�, ח�י� �ג�� ה�אכלי�, זרעי� ל� ְְְְֱִִִִִֶַַָָָָָמכר
,���� זרע הי� אפ�� �אחרי�ת�: ח�ב אינ� � צמח� ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹולא
א�ת�, וא�כלי� ה�איל � לזריעה א�ת� ק�ני� אד� �ני ְְְְִִִִִֵֶָָָֹ�רב
לזרע, ק�נה �ה�א ה�דיע� וא� זריעת�. �אחרי�ת ח�ב ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָאינ�
לרפ�אה, ה�מ�רי� לדברי� ה�י� וה�א �אחרי�ת�. ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָח�ב

�זה. ���צא �ל וכ� ְְְִִֵֵֶַָָָולצביעה.

וה�דיע�‚. מח�ר�, מ�ח ה��קח ��ל למד א�ה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָמ�א�
�ה�ליכ� ואחר ,�� למכר� �ל�נית למדינה מ�ליכ� ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ�ה�א
מ�חי לי החזר ל� ל�מר יכ�ל אינ� � מ�� �� נמצא ְְְִִִִֵֵַַָָָָל��
להביא מט�ל וה��כר ה�מי�, את ל� מחזיר א�א ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלכא�;
�ה�דיע�, אחר נגנב א� אבד ואפ�� .�� למכר� א� ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָממ�ר�
���ליכ� ה�דיע� לא א� אבל מ�כר. �ר��ת ה�א ְֲֲִִִִֵֵֶָֹהרי
זה הרי � מ�� �� �� ונמצא וה�ליכ� אחרת, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָלמדינה

ל��כר. �מ�מ� ה��ח ��חזיר עד ה��קח, ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ�ר��ת

.„� נגנב א� �� אחר ואבד מ��, �� ונמצא מ�ח ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָה��קח
התליע וא� ל��כר; ��חזיר� עד ל�קח, �ר��ת זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַהרי
ל� היה וא� מ�כר. �ר��ת זה הרי ה�מ�, מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָונפסד
ל�קח. �ר��ת זה הרי � ה�דיע� ולא ל��כר, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַֹלה�דיע

ל�חיטה‰. ל� ל�מר יכ�ל � נגח ונמצא לחבר�, ��ר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָה��כר

ק�נה ה��קח ��היה אמ�רי�, �ברי� ��ה ל�. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָמכר�יו
לחרי�ה ק�נה �ה�א יד�ע היה א� אבל ולחרי�ה; ְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָל�חיטה

�זה. ���צא �ל וכ� וח�זר. טע�ת מ�ח זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�לבד,

.Â�א � טרפה ונמצאת ��חט� ל��ח, �המה ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָה��כר
את ל� מחזיר זה הרי ���קח�, טרפה �היתה �ו�אי ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָנ�דע
למד א�ה מ�א� ה�מי�. את ה��כר ויחזיר ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָה�ח�טה
אחר מ�� ה��קח �� וע�ה �ממ�ר�, מ�� �היה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ה��כר
��ר�� �בר ע�ה א� � הרא��� ה��� ל� ���דע ְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹקד�
��ה, וא� �ט�ר; � ה�רפה את ��חט זה �ג�� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָלע��ת�,
ה��ח מחזיר � ה��� ל� ���דע קד� אחר מ�� ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹוע�ה

�ע�ה. ה��� �מי �מ��� ְְְִֵֵֶַַָָָָלבעליו,

.Êנ�דע �� ואחר חל�ק, מ��� לע��ת �קרע� �גד ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָקנה
�פר�, ה�רעי�. את ל� מחזיר � ה�ריעה מחמת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָה���
ה�פירה �בח נ�טל ה��יח, א� � ה��� נ�דע �� ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָואחר

�זה. ���צא �ל וכ� ה��כר. ְִֵֵֵֶַַָָמ�

.Á�ל נראה זמ� �לאחר �ר�תיה, ואכל לחבר�, קרקע ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָה��כר
ה�ר�ת �ל מחזיר ל�עלי�, �רקע להחזיר רצה א� � מ�� ��ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָ
�כר. ל� להעל�ת צרי� ,�� ודר חצר היתה וא� ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָ�אכל;

.Ëה��ח ואבד נראה, �אינ� מ�� �� ��� �בר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָה��כר
ה�מי�. את מחזיר זה הרי � ה��� א�ת� ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָמחמת

.Èט�חנ�ת ל� �אי� לחבר� ��ר ה��כר ,[שיני�]�יצד: ֲֲֵֵֵֵֶַַַ
לפני ה�אכל מ�יח והיה ,��� ה�קר ע� ה��קח ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוה�יח�
��ת עד א�כל אינ� ��ה י�דע היה ולא וא�כלי�, ����ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
את ל� ויחזיר ה�בלה, את ל� מחזיר זה הרי � ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�רעב

� �ל וכ� �זה.ה�מי�. ��צא ְִֵֵֶַַָָָ

.‡È�ואינ לזה, �מ�כר מ�ה ���קח ספסר ה��כר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה
נ��ע ה�פסר הרי � זה �מ�� ידע ולא ע��, ה��ח ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמ�הה
על �היה מ�ני ונפטר: זה, �מ�� ידע ��א ה�ת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ�ב�עת
קד� ל� �להחזיר� עצמ�, �פני ה��ר לב�ק ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַֹֹה��קח
ה�איל הרא���. ה��כר על מחזיר� ה�פסר והיה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ��מ�ת;
�זה. ���צא �ל וכ� עצמ�. על הפסיד ה�א ע�ה, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹולא

.·Èלממחה הראה� ��א ונ�דע �מכר�, ה�כ�ר את ְֶ�ְְְְְֵֶֶֶַַַָָֹה��חט
מ� וה��אר ה�מי�; את ל� ויחזיר אכל, �אכל מה �ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָ
וכ� ה�מי�. את לה� ויחזיר י�בר, � ה�ק�ח�ת �יד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָה��ר
�אכל מה � טרפה �היא ונ�דע �מכר�, ה�רה את ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָה��חט
ה��ר יחזיר � אכל ��א �מה ה�מי�; את ל� ויחזיר ְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹאכל,

ה�מי�. את ל� ויחזיר ְְִִֶַַַַָָל��ח,

.‚È�האכיל� א� ל��יי�, טרפה �ל זה ��ר ה��קח ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמכר
ל� ויחזיר ה�רפה, �מי על ה��ח ע� יח�ב � ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָל�לבי�

�זה. ���צא �ל וכ� ה��ר. את ְֵֵֶַָָָ�ֶַַַָה��ח

.„È�ונמצא �ר�ת, �כ�ר, ��ר ונמצא לחבר�, ��ר ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָה��כר
ויחזיר אכל�, �אכל� מה � נס� יי� ונמצא יי�, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָטבלי�,
מ� לאכל� �אס�ר �בר ה��כר �ל וכ� ה�מי�. את ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלה�
�היה �י� �כרת, א��ר� �היה �י� � �ינ� ה�א �� ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָה��רה,

�לבד. �לאו ְְִִַָא��ר�

.ÂË� ס�פרי� מ�ברי אכילת� �א��ר �בר ה��כר ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָאבל
את ונ�טל ה�ר�ת, את מחזיר � ק�מי� ה�ר�ת הי� ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָא�
וכל �ל��. ל� מחזיר ה��כר ואי� אכל�, אכל� וא� ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָ�מיו;
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את מחזיר � מ�בריה� �י� ה��רה מ� �י� הניה, ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָא��רי
�לל. מכירה �י� �ה� ואי� ְְְִִִֵֶַָָָָה�מי�,

קודש שבת
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ונמצא�‡. יפ�ת ח�י� ל� מכר ���כרי�: מ��ת ְְְְְִִִִִַַַַָָאר�ע
ונמצא� רע�ת ה��כר. ולא ,�� לחזר יכ�ל ה��קח � ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹרע�ת
ונמצא� רע�ת ה��קח. ולא ,�� לחזר יכ�ל ה��כר � ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹיפ�ת
�אי� יפ�ת �אינ� �י על א� � יפ�ת ונמצא� יפ�ת ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָרע�ת,
�� י� והרי מה�, למ�ה �אי� רע�ת ולא מה�, ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלמעלה
קנה א�א ,�� לחזר יכ�ל מה� אחד אי� � �ת�ת ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹה�ניה

א�ניה. ְִַָָ�מחזיר

�חממית·. ח�י� ה��כר א�[אדומה]אבל לבנה, ונמצאת ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ
�קמה �ל ונמצא� זית �ל עצי� שחממית, ונמצאת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָלבנה

מדברית] ונמצא[תאנה יי� זית, �ל ונמצא� �קמה �ל ,ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָ
�חבר�, לחזר יכ�ל מ�ניה� אחד �ל � יי� ונמצא חמ� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹחמ�,
�זה. ���צא �ל וכ� ל�. ��מ�ר �אמר ה�י� זה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�אי�

.‚� מ�ד והחמי� �קנק�י� ה��קח �נתנ� לחבר�, יי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָה��כר
צרי� אני לתב�יל ל� �אמר �י על וא� �אחרי�ת�, ח�ב ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָאינ�
יי�, ל� טע�ת.מכר מ�ח זה הרי מחמי�, ��ינ� יד�ע וא� ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָל�;
למק�ה ל� אמר א� � והחמי� ה��כר �קנק�י ה�א ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָוהרי

וקנק��,[לתבשיל] יינ� הרי ל� וא�מר מחזיר � צרי� ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָאני
לא וא� מעט. מעט לב�ל א�א ל���ת� קניתי לא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹ�אני

א � ה�א למק�ה ל� ל�אמר א�מר �הרי להחזיר, יכ�ל ינ� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ
��חמי�. עד ל�ה�ת� ל� היה ולא א�ת�, �תית לא ְְְְִִִֶַַָָָָָָֹֹל�ה

מ�כר,„. �ל והחבית לחבר�, �כר �ל חבית ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָה��כר
�ר��ת זה הרי � הרא��ני� ימי� �ל�ה �ת�� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹוהחמיצה
ל�קח. �ר��ת ואיל�, מ�א� ה�מי�; את �מחזיר ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה��כר,

מעט,‰. מעט למ�כר� �די לחבר� יי� �ל חבית ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָה��כר
וא� ל��כר; ח�זרת � ��לי�� א� �מחצית� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָוהחמיצה
ולא ו�הה ה��ק י�� �ה�יע א� ,��� ה�קב ה��קח ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ��ה
יי� �ל חבית המק�ל וכ� ה��קח. �ר��ת היא הרי � ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמכר
וקד� ,�� �למכר� �ל�ני למק�� לה�ליכ� �די ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֹמחבר�
�ר��ת ז� הרי � החמיצה א� ה�י� ה�זל ל�� ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ���יע
�זה. ���צא �ל וכ� .��� וה�י� �החבית מ�ני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה��כר,

.Â��מב יי� לחבר� ח�ב[עמיד]הא�מר ל�, מ�כר אני ְֲִֵֵַַָ�ְֲִֵַָָ
ל�, מ�כר אני י�� יי� ל� אמר העצרת. עד ל� ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָלהעמיד
�ני�: �ל� מ�ל מי��, �עברה; �נה מ�ל ל� ִִֶָָָֹ�ְְִֵֶֶָָָָנ�ת�
�� ��� �במק�� החג. עד יחמי� ולא ��עמד ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹוצרי�

ה�דינה. �מנהג ה�ל יד�ע, ְְְְִִִַַַַָָָֹמנהג

.Ê,למק�ה ל� מ�כר אני יי� �ל זה מר�� לחבר� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהא�מר
עליו מק�ל ה��קח הרי � סת� יי� �ל מר�� ל� ��כר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָא�
�בר א�א ט�ב, יינ� יהיה ��א מאה �כל קנק�י� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹע�רה

לה����ת יק�ל.[להחמי�]התחיל לא זה על יתר ; ְְְְִִִֵֵֶַַַָֹ

.Áאמר� א� ל�, מ�כר אני למק�ה יי� �ל מר�� ל� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאמר
יפה ���� יי� ל� נ�ת� � ל� מ�כר אני יי� �ל חבית ֶָ�ְֲִִִִֵֵֶֶַַָל�
יי� ל� נ�ת� � יי� �ל זה מר�� ל� אמר לתב�יל. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָורא�י
ל� אמר יפה. ולא רע לא �ינ�ני ה�א �הרי �חנ�ת, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹה�מ�ר
חמ�, ��� אפ�� � יי� הז�יר ולא ל�, מ�כר אני זה ֶֹ�ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַֹמר��

�זה. ���צא �ל וכ� ְִִֵֵֶַָָה�יע�.

.Ëק�רת א� ל�, מ�כר אני ע� �ל ערבה לחבר� ְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָהא�מר
לח�ר �רא�י ע� ל� נ�ת� אינ� � ל� מ�כר אני ה�ד ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָֹ�ית
ערבה א�א ה�ד, �ית לק�רת �רא�יה ק�רה א� ערבה, ��ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
א�מר הר�אה ��ל �צ�רת�, ה�ד �ית ק�רת א� ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ�צ�רת�,
�זה. ���צא �ל וכ� ה�ד. �ית ק�רת ז� א� ערבה, ְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָז�

�
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ראשו� ,יו�

.ÂË¯ .‡È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הקי"א מ�פ��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ

י�כר "לא אמר� וה�א ,��ֿ�� האר� חרמי ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹסת�
י�אל" gk)ולא ,fk `xwie)י�אל "לא ספרא: �ל��� . ְְְִִִֵֵָָָֹֹ

�היה ל�ה� החר� "��דה ?�� מהֿ�ע�ה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹל�עלי�,
�למ�ד ל��? ��ר� א�ֿעלֿ�י יכ�ל ְִֵֵֵֶַַַַָָ�ֲאח�ת�",
�ל�מר: ז�, מצוה �יני נת�אר� �כבר "ה�א". ְְְְֲִִִֵַַָָָל�מר:

ערכי� �מ�כת חרמי� נת�אר(gk:)�דה ו�� . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
�הני� "חרמי אמר�: ו�� ל�הני�. חרמי� ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹ��ת�
��ר�מה". ל�הני� נ�ני� א�א �די�� לה� ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹאי�

� הרט"ו מ�זה�צוה �הזהרנ� ר�עהאזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַַ

לאֿתזרע "�ד� יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְִִִִֶַַַָָֹ�לאי�,
hi)�לאי�" ,hi my)אס�ר אי� א�� זרעי� וכלאי , ְְְְִִִִֵֵֵָָָ

ח�ב � �� וה��רע� י�ראל, �אר� א�א ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָלזרע�
�כבר מ�ר. � לאר� �בח�צה �א�ריתא; ְָָ�ְְְְֶַַָָָָמלק�ת

�לאי�. �מ�כת ז� מצוה �יני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָנת�אר�

שני יו�

.ÊË¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הרט"ז מ�זר�עה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַַ

מ�ֿ זה �מי� ירק�ת. �אר וכ� ��ר�, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָ�ב�אה
יתע�ה: אמר� וה�א ה�ר�, �לאי נקרא: ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָה�לאי�

�לאי�" �רמ� h)"לאֿתזרע ,ak mixac)���ל� . ְְְְְִִִַַָֹ
h)ספרי ,ak mixac zyxt)�רמ� "לאֿתזרע : ְְְְִִֵַַֹ

iying mei ,iriax mei ,iyily mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

נאמר: �בר והלא צרי�, אני מה � ְְֱֲֲִִִִֶַַָָָָֹ�לאי�"
ספק �לי ��לל וזה �לאי�", לאֿתזרע ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ"�ד�
��לֿהמק�� מל�ד אמר�: וה�רעי�? ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָה�ר�
�אי� ודע לאוי�. ��ני ע�בר � ��ר� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ�לאי�
�אר� א�א מ�ֿה��רה אס�רי� ה�ר� ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ�לאי
מלק�ת ל�קה � י�ראל �אר� וה��רע� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָי�ראל,

וחרצ� ��ע�רה ח�ה ��זרע �בתנאי (=�א�ריתא. ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָ
(mxkd ilecibיד `zg)�מ�לת zaa)�מ�ר�נ� . ְְִֶַַָָָֹ

�ח�צה וה��רע לאר�, �ח�צה �� לזרע� ְְְְְֵֶַַַָָָָָָָאס�ר
וחרצ� ��ע�רה ח�ה mxkd)לאר� ilecib =) ְְְִֶַָָָָָ

איל� הר�בת אבל מ�ר�נ�. ל�קה � יד ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹ�מ�לת
נכללת �� על והאזהרה �כלֿמק��, עליה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָל�קי�
�כבר �לאי�". לאֿתזרע "�ד� אמר�: ְְְְְְִִִִַַָָָָֹ�כלל

�לאי�. �מ�כת ז� מצוה �יני �� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָנת�אר�

שלישי ,יו�

.ÁÈ¯ .ÊÈ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הרי"ז מ�הר�יעה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְְִִַַַ

(mi`v`v lecib jxevl `ilkdl)לאי�(ipin ipy) ְִֵ
�לאי�" לאֿתר�יע "�המ�� אמר�: וה�א ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ�המה,

(hi ,hi `xwie),ל�קה � �המה הר�יע וא� ,ְְְִִִֵֶַָ
��כח�ל ��קבה ה�כר אבר �יד� ��ר�יב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�בתנאי

אמר� �בפר�� v`.)��פ�פרת, `rivn `aa) ְְְֵֶֶַָ
`l`)���אפי� oilwqp opi`y)�ה�� ��רא� עד : ְֲִֵֵֶֶַַָ

�מכח�ל ��כניס עד �בכלאי�: ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָמנאפי�,
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ילקה. ואז ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָ��פ�פרת,

מ�לאי�. ח' ְְִִִֶֶָ�פרק

� הרי"ח מ�ע��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְֲִַַ
"לאֿ אמר�: וה�א �יחד, �המה �כלאי ְְְְְְְִֵֵַַָָָָֹמלאכה

יח�ו" ���רֿ�בחמר i)תחר� ,ak mixac)�וא . ְְְֲֲִַַַָֹֹ
א� ד� א� �ה� �חר� �ג�� מלאכה, �ה� ְְֶֶֶַָָָָָָָָע�ה
ה��נה "יח�ו" ��אמר ל�קה, � יחד ְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָהנהיג�
מ�ֿ מלאכה ���� �יחד יאחד� ��א ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹ�זה
על א�א מלק�ת ח�ב אינ� מ�ֿה��רה ְְִֵֶַַַַַָָָָה�לאכ�ת.
והאחר טה�רה �המה מה� �אחד מיני�: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ�ני
א� �ה� חר� �א� וחמ�ר, ���ר טמאה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ�המה
על ל�קה מ�ר�נ� אבל ל�קה; � הנהיג א� ְְֲִִִֶֶַַַָָָָמ��
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ��הי�. מיני� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָ�לֿ�ני

מ�לאי�. ח' ְְִִִֶֶָ�פרק

רביעי ,יו�

.·Ó ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� המ"ב מ�ל���ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
ל�ב�י� �הי� �מ� �פ��י� מ�מר האר�ג ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָ�גד
אמר� וה�א ה�מ�, �א�ת� זרה עב�דה ְְְְְֲֵַָָָָָָ�מרי

�עטנז" תל�� "לא i`)יתע�ה: ,ak mixac)וזה . ְְְְִִֵֶֶַַַַֹ
הע�בר ה�צרי�. הק�טי� נזירי אצל ה��� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ְמפרס�
�יני נת�אר� �כבר מלק�ת; ח�ב � זה לאו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָעל

�לאי� �מ�כת ז� h)מצוה wxt)ת��� (cp.)וג� ְְְְְִִִֶֶַַַַָָ
מ��ת .(k.)�בס�� ְַ

� ק"כ ה��למת ��צט�ינ�ה�צוה ה���י ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָ
�אה dcya)לה�יח dvw)וה�ר�ת מ�ֿה�ב�אה ְְְִִֵֵַַַַָָ

את�" "�עזב יתע�ה: אמר� וה�א �ה� ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹֹוכ��צא
(i ,hi `xwie)נת�אר �כבר ה�אה. �הז�יר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָאחר

מ��ת ���ק(fh:)�גמרא לאו היא �ה�אה , ְִִִֵֶֶַַַָָָָ
�את תכ�ה "לא אמר�: ה�א � ה�או ְְְֲֵֶַַַַָָֹלע�ה.

ix)�ד�" dyrz `l)�אמר ה�א � והע�ה : ְְְֲֵָָָ
(jynda)�נת�אר �כבר את�". �עזב ול�ר "לעני :ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹֹ

�הא ��א ��רה, ודי� �אה. �מ�כת ז� מצוה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�יני
�אר�. א�א ֶֶֶֶָָָנ�הגת

� הר"י מ�קצ�רה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַ
�פאת לענ�י� �ארית מ��� י�יח א�א ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�לֿה�ר�ע,
�ד� �את "לאֿתכ�ה יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָֹה�דה,

ak)�קצר�" ,bk my)לפי לע�ה, נ�ק זה ולאו , ְ�ְְְֲִִֵֶֶַַָ
��ע�ר לענ�י� י�� �לֿה�ר�ע, וקצר עבר ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ�א�
ול�ר "לעני יתע�ה: אמר� וה�א מ�ֿה�ציר, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה�אה

את�" ע�ה(my)�עזב �מצות ��ארנ� �מ� ְְְְֲֲִֵֵֶַַָֹֹֹ
(lirl Ð kw dyr zevn)�לאיל �� ח�בה וה�אה .ְִֵַַָָָָ

מ�ֿ ח�בה ז� �מצוה ל�דה. ח�בה �היא ְְִִִֶֶַָָָָ�מ�
�יני נת�אר� �כבר �לבד. י�ראל �אר� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָה��רה

ל� �ח�רה ���כ�א ז� .("d`t")מצוה ְְִֶֶַַָָ�ְָָ

חמישי יו�

.‡È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הקכ"א אתֿה�צוה לה�יח ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָ
hwld)ה�קט zrya zeltepd milay):�אמר וה�א ְְֶֶַָ

את�" �עזב ול�ר לעני תל�ט לא קציר� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ"ולקט
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נאמר: �בר והלא צרי�, אני מה � ְְֱֲֲִִִִֶַַָָָָֹ�לאי�"
ספק �לי ��לל וזה �לאי�", לאֿתזרע ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ"�ד�
��לֿהמק�� מל�ד אמר�: וה�רעי�? ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָה�ר�
�אי� ודע לאוי�. ��ני ע�בר � ��ר� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ�לאי�
�אר� א�א מ�ֿה��רה אס�רי� ה�ר� ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ�לאי
מלק�ת ל�קה � י�ראל �אר� וה��רע� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָי�ראל,

וחרצ� ��ע�רה ח�ה ��זרע �בתנאי (=�א�ריתא. ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָ
(mxkd ilecibיד `zg)�מ�לת zaa)�מ�ר�נ� . ְְִֶַַָָָֹ

�ח�צה וה��רע לאר�, �ח�צה �� לזרע� ְְְְְֵֶַַַָָָָָָָאס�ר
וחרצ� ��ע�רה ח�ה mxkd)לאר� ilecib =) ְְְִֶַָָָָָ

איל� הר�בת אבל מ�ר�נ�. ל�קה � יד ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹ�מ�לת
נכללת �� על והאזהרה �כלֿמק��, עליה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָל�קי�
�כבר �לאי�". לאֿתזרע "�ד� אמר�: ְְְְְְִִִִַַָָָָֹ�כלל

�לאי�. �מ�כת ז� מצוה �יני �� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָנת�אר�

שלישי ,יו�

.ÁÈ¯ .ÊÈ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הרי"ז מ�הר�יעה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְְִִַַַ

(mi`v`v lecib jxevl `ilkdl)לאי�(ipin ipy) ְִֵ
�לאי�" לאֿתר�יע "�המ�� אמר�: וה�א ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ�המה,

(hi ,hi `xwie),ל�קה � �המה הר�יע וא� ,ְְְִִִֵֶַָ
��כח�ל ��קבה ה�כר אבר �יד� ��ר�יב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�בתנאי

אמר� �בפר�� v`.)��פ�פרת, `rivn `aa) ְְְֵֶֶַָ
`l`)���אפי� oilwqp opi`y)�ה�� ��רא� עד : ְֲִֵֵֶֶַַָ

�מכח�ל ��כניס עד �בכלאי�: ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָמנאפי�,
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ילקה. ואז ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָ��פ�פרת,

מ�לאי�. ח' ְְִִִֶֶָ�פרק

� הרי"ח מ�ע��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְֲִַַ
"לאֿ אמר�: וה�א �יחד, �המה �כלאי ְְְְְְְִֵֵַַָָָָֹמלאכה

יח�ו" ���רֿ�בחמר i)תחר� ,ak mixac)�וא . ְְְֲֲִַַַָֹֹ
א� ד� א� �ה� �חר� �ג�� מלאכה, �ה� ְְֶֶֶַָָָָָָָָע�ה
ה��נה "יח�ו" ��אמר ל�קה, � יחד ְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָהנהיג�
מ�ֿ מלאכה ���� �יחד יאחד� ��א ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹ�זה
על א�א מלק�ת ח�ב אינ� מ�ֿה��רה ְְִֵֶַַַַַָָָָה�לאכ�ת.
והאחר טה�רה �המה מה� �אחד מיני�: ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ�ני
א� �ה� חר� �א� וחמ�ר, ���ר טמאה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ�המה
על ל�קה מ�ר�נ� אבל ל�קה; � הנהיג א� ְְֲִִִֶֶַַַָָָָמ��
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ��הי�. מיני� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָ�לֿ�ני

מ�לאי�. ח' ְְִִִֶֶָ�פרק

רביעי ,יו�

.·Ó ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� המ"ב מ�ל���ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
ל�ב�י� �הי� �מ� �פ��י� מ�מר האר�ג ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָ�גד
אמר� וה�א ה�מ�, �א�ת� זרה עב�דה ְְְְְֲֵַָָָָָָ�מרי

�עטנז" תל�� "לא i`)יתע�ה: ,ak mixac)וזה . ְְְְִִֵֶֶַַַַֹ
הע�בר ה�צרי�. הק�טי� נזירי אצל ה��� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ְמפרס�
�יני נת�אר� �כבר מלק�ת; ח�ב � זה לאו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָעל

�לאי� �מ�כת ז� h)מצוה wxt)ת��� (cp.)וג� ְְְְְִִִֶֶַַַַָָ
מ��ת .(k.)�בס�� ְַ

� ק"כ ה��למת ��צט�ינ�ה�צוה ה���י ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָ
�אה dcya)לה�יח dvw)וה�ר�ת מ�ֿה�ב�אה ְְְִִֵֵַַַַָָ

את�" "�עזב יתע�ה: אמר� וה�א �ה� ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹֹוכ��צא
(i ,hi `xwie)נת�אר �כבר ה�אה. �הז�יר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָאחר

מ��ת ���ק(fh:)�גמרא לאו היא �ה�אה , ְִִִֵֶֶַַַָָָָ
�את תכ�ה "לא אמר�: ה�א � ה�או ְְְֲֵֶַַַַָָֹלע�ה.

ix)�ד�" dyrz `l)�אמר ה�א � והע�ה : ְְְֲֵָָָ
(jynda)�נת�אר �כבר את�". �עזב ול�ר "לעני :ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹֹ

�הא ��א ��רה, ודי� �אה. �מ�כת ז� מצוה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�יני
�אר�. א�א ֶֶֶֶָָָנ�הגת

� הר"י מ�קצ�רה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַ
�פאת לענ�י� �ארית מ��� י�יח א�א ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�לֿה�ר�ע,
�ד� �את "לאֿתכ�ה יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָֹה�דה,

ak)�קצר�" ,bk my)לפי לע�ה, נ�ק זה ולאו , ְ�ְְְֲִִֵֶֶַַָ
��ע�ר לענ�י� י�� �לֿה�ר�ע, וקצר עבר ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ�א�
ול�ר "לעני יתע�ה: אמר� וה�א מ�ֿה�ציר, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה�אה

את�" ע�ה(my)�עזב �מצות ��ארנ� �מ� ְְְְֲֲִֵֵֶַַָֹֹֹ
(lirl Ð kw dyr zevn)�לאיל �� ח�בה וה�אה .ְִֵַַָָָָ

מ�ֿ ח�בה ז� �מצוה ל�דה. ח�בה �היא ְְִִִֶֶַָָָָ�מ�
�יני נת�אר� �כבר �לבד. י�ראל �אר� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָה��רה

ל� �ח�רה ���כ�א ז� .("d`t")מצוה ְְִֶֶַַָָ�ְָָ

חמישי יו�

.‡È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הקכ"א אתֿה�צוה לה�יח ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָ
hwld)ה�קט zrya zeltepd milay):�אמר וה�א ְְֶֶַָ

את�" �עזב ול�ר לעני תל�ט לא קציר� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ"ולקט
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(ak ,bk `xwie)לאו זה וג� ,(`ix dyrz `l)ק��� ְִֶֶַַָ
מ��ת �מ�כת ��ת�אר �מ� לג�י(fh:)לע�ה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

�אה �מ�כת ז� מצוה �יני �� נת�אר� �כבר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�אה.
(c wxt).�אר� א�א נ�הגת �הא ��א ��רה, ודי� .ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

� הרי"א מ�קחתה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְִַַַָ
י�ח� א�א ה�צירה, ��עת ה��פל�ת ְ�ְְְֳִִִִֶַַַַָָה��לי�
לא קציר� "ולקט יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָֹלענ�י�,

לע�ה(my)תל�ט" נ�ק זה וג� .dyr zevn) ְְֲִֵֵֶַַַַ
(`kwיני� נת�אר� �כבר ��אה. ��ארנ� �מ� ,ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

�אה �מ�כת ז� i)מצוה dpyn c wxt). ְְִֵֶֶַָָ

� הקכ"ג לה�יחה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַַָ
��עת ��ר� ה��אר�ת אתֿה�אר��ת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָלענ�י�

ע�לל�ת ה�קרא�ת וה� �ר�תיו, ohw�ציר leky`) ְְְִִֵֵֵַָָ
(wepizÎllerk lecbd eqgiy:ה�ת�ב אמר �ה� וג� ,ְֵַַַָָָ
את�" �עזב ול�ר i)"לעני ,hi my)הז�יר� אחר , ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ

�מ�כת ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאתֿהע�לל�ת.
f)�אה wxt).�אר� א�א מ�ֿה��רה נ�הגת ואינה . ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

� הרי"ב מ�כ��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִַַ
�צירת� ��עת zellerd)אתֿה�ר� z` xeval `l), ְְִִֶֶֶַַָ

ת לא "וכרמ� יתע�ה: אמר� ,(my)ע�לל"וה�א ְְְְְְְִֵֶַַָֹ
ה�יצ�נ��ת הא���ל�ת י�ח� (zellerdא�א ֶָ�ְְִִֶַָ

(dvwa ze`vnpאר�� זה �בר אי� אבל ְֲֲִִִֵֶָָָָָ�לענ�י�.
ל�ר� ה��מי� ואפ�� zicegiהאילנ�ת dxdf` idefe) ֲִִִֶֶַַַָָ

(mxkaלא זית� תח�ט "�י �אמר�: �האזהרה לפי ,ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ
אחרי�" k)תפאר ,ck mixac)ֿאת י�ח ��א היא ְֲִִֵֶֶֶַַָֹ

ה�י� נלמד �מ�ֿה�ית wxe)ה�כחה j`)כחה�� ְְְְִִִִִִַַַַַָָ
זה וג� האילנ�ת. "zeller")ל�אר ly e`ld)נ�ק ְְִִִֶַַָָָ

�אה �מ�כת ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָלע�ה.
(c dpyn f wxt).

שישי יו�

.‚È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„È¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Î˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הקכ"ד לה�יחה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַַָ
��עת מ�ֿהענבי� ונפל מהֿ���ר ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָלענ�י�
לעני תל�ט לא �רמ� "�פרט אמר�: וה�א ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹה�ציר,

את�" �עזב i)ול�ר ,hi `xwie)�� נת�אר� �כבר , ְְְֲֲִֵַַַָָָֹֹ
�אה �מ�כת ז� מצוה e)�יני wxt)נ�הגת ואינ� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

�אר�. א�א ִֶֶַָָָָמ�ֿה��רה

� הרי"ג מ�אס��ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְֱִֶַ
�צירת�, ��עת מ�ֿה�ר� ה��פלי� ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָאתֿה�ר�רי�
לא �רמ� "�פרט אמר�: וה�א לענ�י�, י�ח� ְְְְְֲִִֶֶַָָֹ�ֶָא�א

נת�אר�(my)תל�ט" �כבר לע�ה. נ�ק זה וג� , ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָ
�אה �מ�כת ז� מצוה b)�יני dpyn f wxt). ְְִִֵֵֶֶַָָ

� הקכ"ב לה�יחה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַַָ
ה�כחה dcya)עמר egkypy zeceb`e zenel`), ְִֶַָֹ

לאֿ ��דה עמר "ו�כח� יתע�ה: אמר� ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹוה�א
יהיה" ולאלמנה ל�ת�� ל�ר לקח�� (mixacת��ב ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָ

(hi ,ck,"יהיה ולאלמנה ל�ת�� "ל�ר �אמר זה ,ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
�אמר �מ� הע�ה, וה�א לה�יח� ה���י ה�א �ְְְֲִִֵֶַַַָָ
�מ� הע�ה �ה�א את�", "�עזב �פאה ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָֹֹ�לקט

kwÎkw`)��ארנ� dyr zeevn)נ�הגת אינ� ז� וג� , ְְֵֵֶֶֶַַָ
�יני �� נת�אר� �כבר �אר�. א�א ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָמ�ֿה��רה

�אה �מ�כת ז� e)מצוה wxte d wxt). ְְִֵֶֶַָָ

� הרי"ד מ�קחתה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְִַַַָ
��דה עמר "ו�כח� אמר�: וה�א ה�כחה, ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹעמר

לקח��" ל�ל(my)לאֿת��ב נ�הגת ה�כחה וכ� , ְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹ
�א� לע�ה, נ�ק זה וג� �איל�. �י� ��ב�אה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�י�
אמר� וה�א לענ�י�, להחזיר ח�ב � �לקח� ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָעבר

ולאלמנה" ל�ת�� "ל�ר k`)יתע�ה: ,my)כבר� . ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ
��לל ודע �אה. �מ�כת ז� מצוה �יני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנת�אר�
�� ��� לאֿתע�ה ��לֿמצות אצלנ�: ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹה�א

(l zexyt`)����� ע�ה, ozipyק��� onf lk=) ְֲִִֵֵֶ
(miiwl��יק�מ לא וא� ל�קה; אינ� � ��� ְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹע�ה

קצר� �א� � ה�אה �ג�� ל�קה, �(miiprl=) ְְִֵֶֶַָָָ
ל�נ� יכ�ל א�א ��קצר �זמ� מלק�ת יתח�ב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלא
� ול�� �טחנ� אתֿהח�י� �� א� וכ� ְְְֳִִִִִֵֶַָָָָָ��לי�.
מ�ֿ �� ח�ב מהֿ�היה �ע�ר מ�ֿה�צק ִִִֵֵֶַַַָָָָנ�ת�
לגמרי הח�י� א�ת� �אבד� ארע א� אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָה�אה.
ק�� ��א �יו� ל�קה, זה הרי � ���רפ� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָֹא�
�אכל �ג�� �יד�, ��ל� א� �לֿ��� ;��� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָע�ה
�ח��ב ואל �מירא. עד הח�י� �לֿא�ת� ְְְִִִֶַַַַָָָאת

מ��ת �גמרא א�א(fh.)�אמר� לנ� אי� "אנ� : ְְִֵֶֶַָָָָָָָ
owd)זאת geliy)"אחרת jiiyוע�ד eay avn) ְֶֶַֹ

jk ici lre Ð e`ll wzipd dyrd z` oda lhal

(zewln aiigzdl��ונתק ,(`xnba my xxazne) ְְִֵַ
ה�אה היא ה"אחרת" aeygz)�א�ת� l`) ִֵֶֶֶַַָָָ

� �לבד ��אה א�א זה �י� יהא ��א ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ���מע
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וכלֿ ה�אה ל�מר: רצ�נ� "אחרת" עני� א�א ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹלא,
וה�קט �ה�רט לפי ה�אה. �די� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָמהֿ��ינ�
��� לאו ה�א מה� �לֿאחד והע�לל�ת ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוה�כחה

�� ואפ�ר מע�ה, ��(mda)אה�� �אפ�ר מה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָ
ק�מ� ולא ק�מ� `Îiמעני� e` dyrd meiw zxev) ְְְְִִִֵַֹ

(eneiw�ל�� ולא ��ל� `zexytא� leha zxev) ְְְִִֹ
(elehia i` e` dyrd meiw����� �ה�ת�ב לפי .ְִִֶֶֶַָ

אמר� ה�א ע�ה ק��� �� ��� ל�אה ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָלמדנ�
נאמר וזה � את�" �עזב ול�ר "לעני ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹיתע�ה:
"לאֿתכ�ה אמר: �בע�לל�ת. �ב�רט �ב�קט ְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ��אה
לא וכרמ� תל�ט, לא קציר� ולקט �ד�. ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַָֹֹ�את
�עזב ול�ר לעני תל�ט לא �רמ� �פרט ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹתע�לל
"לאֿת��ב ה�כחה: �עמר ע�ד ואמר ְְְִֶַַָָָָֹֹֹאת�".
��צאנ� וכיו� יהיה". ולאלמנה ל�ת�� ל�ר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלקח��
לע�ה ���ק לאו היא �ה�אה ה�מרא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָל���
ול�ר "לעני �אמר: מ�ה ��� ע�ה על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָולמד�
לאו ה�אוי� חמ�ת ��לֿא�� מ�מע את�", ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ�עזב
אינ� � ��� ע�ה ���� וכלֿזמ� לע�ה, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ���ק
ע�ה ק��� מ��� נבצר וא� ��כרנ�; �מ� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָל�קה,
לק�מ�, ל� �אפ�ר וכלֿזמ� ל�קה. � ���ְְְְְֶֶֶֶַַָָָ
א�א ל�קה, אינ� � ע�ה ק�מ� ��א ְִִֵֶֶֶַַַָָֹא�ֿעלֿ�י
אפ�ר אי ��בר ��דע עד �לבד לק�מ� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנצ�ה�
לק��� אפ�ר�ת ��� נ�ארה ולא ה�או על ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹו�עבר

� ��� והבינה�.(wx)ע�ה זה עני� ודע ל�קה. אז ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָ
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� הק"ל להפרי�ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

וג� מ�ֿה�מ�ה, �לי�ית �כלֿ�נה עני ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָמע�ר
���ית �ל�מר: � ה�לי�ית, אחרי ְְְֲִִִִִִֵַַַַַ��לי�ית
"מקצה יתע�ה: אמר� וה�א ה�מ�ה, � ְְְְְִִִִֵֶַַָָמ�
וג�'" �ב�את� אתֿ�לֿמע�ר ��ציא �ני� ְְְְִִֶַַָָָָֹ�ל�

(gk ,ci mixac)א�א מ�ֿה��רה ח�בה אינה ז� וג� .ְִֵֶַַָָָָ
�מ�כת ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר י�ראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ�אר�

g)�אה wxt)מאי� c)�במ�כת wxt)במ�כת� ְְְֵֶֶֶֶַַַָ
�מק�מ�ת מפ�רי� מ�נ� עניני� וכ�ה ְִִָ�ְְְְִִִֶַַַָָָמע�ר�ת.
מכ�ירי� �מ�כת זרעי� מ�כ��ת מ�אר ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָמס�ר

(a wxt seq)�וידי(b dpyn c wxt). ְִָָ

� הקצ"ה צדקהה�צוה ל�� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
ה���י �א �כבר לה�. �להרחיב החל�י� ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ�לח�ק
�פ�ח "�תח אמר: ��ני�, �ל��נ�ת ז� מצוה ְְְִִִִַַַַָָָֹעל

g)אתֿיד�" ,eh my)ר� �� "והחזק� ואמר: , ְְְְֱֵֶֶַַָָָ
ע��" וחי dl)ות��ב ,dk `xwie)וחי" ואמר: , ְְְִֵַַָָָָ

ע��" el)אחי� ,my)�כלֿה�ס�קי� ה��נה , ְְִִִַַַָָָָָ
ונתמכ�� ענ�נ� ��כל�ל והיא: אחת, היא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהא�ה
�מק�מ�ת ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר מחס�ר�. ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָ�י

�כת��ת ר�� fq.)�בתרא(fq.)��ני�, `xza `aa), ִ�ְִָ�ְַָ
ה�דקה מ� ה�ת�רנס עני �אפ�� ���לה, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ�בא
מ��� ��מ�� למי ה�דקה �ל�מר: ז�, �מצוה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָח�ב

מ�עט. �דבר אפ�� � ��מ�ה� למי ְְֲִִֶָָָָא�

� הרל"ב מ�ה�נעה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַַָ
��דע אחרי מאחינ� לענ�י� �רוחה צדקה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמ�תת

יכלת לנ� ו��� מ�ב� אמר��חק וה�א �ה�, לתמ� ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
אתֿיד� תק�� ולא אתֿלבב� תא�� "לא ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹיתע�ה:

האבי��" f)מאחי� ,eh mixac)מ�התנהג אזהרה וז� . ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
ל�. לרא�י מ�תת ���נע עד ה�מצנ�ת ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�מ�ת

�
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וכלֿ ה�אה ל�מר: רצ�נ� "אחרת" עני� א�א ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹלא,
וה�קט �ה�רט לפי ה�אה. �די� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָמהֿ��ינ�
��� לאו ה�א מה� �לֿאחד והע�לל�ת ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָוה�כחה

�� ואפ�ר מע�ה, ��(mda)אה�� �אפ�ר מה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָ
ק�מ� ולא ק�מ� `Îiמעני� e` dyrd meiw zxev) ְְְְִִִֵַֹ

(eneiw�ל�� ולא ��ל� `zexytא� leha zxev) ְְְִִֹ
(elehia i` e` dyrd meiw����� �ה�ת�ב לפי .ְִִֶֶֶַָ

אמר� ה�א ע�ה ק��� �� ��� ל�אה ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָלמדנ�
נאמר וזה � את�" �עזב ול�ר "לעני ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹיתע�ה:
"לאֿתכ�ה אמר: �בע�לל�ת. �ב�רט �ב�קט ְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ��אה
לא וכרמ� תל�ט, לא קציר� ולקט �ד�. ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַָֹֹ�את
�עזב ול�ר לעני תל�ט לא �רמ� �פרט ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹתע�לל
"לאֿת��ב ה�כחה: �עמר ע�ד ואמר ְְְִֶַַָָָָֹֹֹאת�".
��צאנ� וכיו� יהיה". ולאלמנה ל�ת�� ל�ר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלקח��
לע�ה ���ק לאו היא �ה�אה ה�מרא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָל���
ול�ר "לעני �אמר: מ�ה ��� ע�ה על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָולמד�
לאו ה�אוי� חמ�ת ��לֿא�� מ�מע את�", ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ�עזב
אינ� � ��� ע�ה ���� וכלֿזמ� לע�ה, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ���ק
ע�ה ק��� מ��� נבצר וא� ��כרנ�; �מ� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָל�קה,
לק�מ�, ל� �אפ�ר וכלֿזמ� ל�קה. � ���ְְְְְֶֶֶֶַַָָָ
א�א ל�קה, אינ� � ע�ה ק�מ� ��א ְִִֵֶֶֶַַַָָֹא�ֿעלֿ�י
אפ�ר אי ��בר ��דע עד �לבד לק�מ� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָנצ�ה�
לק��� אפ�ר�ת ��� נ�ארה ולא ה�או על ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹו�עבר

� ��� והבינה�.(wx)ע�ה זה עני� ודע ל�קה. אז ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

קודש שבת

.‰ˆ˜ .Ï˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

� הק"ל להפרי�ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

וג� מ�ֿה�מ�ה, �לי�ית �כלֿ�נה עני ְְְְְִִִִִַַַַָָָָָמע�ר
���ית �ל�מר: � ה�לי�ית, אחרי ְְְֲִִִִִִֵַַַַַ��לי�ית
"מקצה יתע�ה: אמר� וה�א ה�מ�ה, � ְְְְְִִִִֵֶַַָָמ�
וג�'" �ב�את� אתֿ�לֿמע�ר ��ציא �ני� ְְְְִִֶַַָָָָֹ�ל�

(gk ,ci mixac)א�א מ�ֿה��רה ח�בה אינה ז� וג� .ְִֵֶַַָָָָ
�מ�כת ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר י�ראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ�אר�

g)�אה wxt)מאי� c)�במ�כת wxt)במ�כת� ְְְֵֶֶֶֶַַַָ
�מק�מ�ת מפ�רי� מ�נ� עניני� וכ�ה ְִִָ�ְְְְִִִֶַַַָָָמע�ר�ת.
מכ�ירי� �מ�כת זרעי� מ�כ��ת מ�אר ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָמס�ר

(a wxt seq)�וידי(b dpyn c wxt). ְִָָ

� הקצ"ה צדקהה�צוה ל�� ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
ה���י �א �כבר לה�. �להרחיב החל�י� ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ�לח�ק
�פ�ח "�תח אמר: ��ני�, �ל��נ�ת ז� מצוה ְְְִִִִַַַַָָָֹעל

g)אתֿיד�" ,eh my)ר� �� "והחזק� ואמר: , ְְְְֱֵֶֶַַָָָ
ע��" וחי dl)ות��ב ,dk `xwie)וחי" ואמר: , ְְְִֵַַָָָָ

ע��" el)אחי� ,my)�כלֿה�ס�קי� ה��נה , ְְִִִַַַָָָָָ
ונתמכ�� ענ�נ� ��כל�ל והיא: אחת, היא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהא�ה
�מק�מ�ת ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר מחס�ר�. ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָ�י

�כת��ת ר�� fq.)�בתרא(fq.)��ני�, `xza `aa), ִ�ְִָ�ְַָ
ה�דקה מ� ה�ת�רנס עני �אפ�� ���לה, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ�בא
מ��� ��מ�� למי ה�דקה �ל�מר: ז�, �מצוה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָח�ב

מ�עט. �דבר אפ�� � ��מ�ה� למי ְְֲִִֶָָָָא�

� הרל"ב מ�ה�נעה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַַָ
��דע אחרי מאחינ� לענ�י� �רוחה צדקה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמ�תת

יכלת לנ� ו��� מ�ב� אמר��חק וה�א �ה�, לתמ� ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
אתֿיד� תק�� ולא אתֿלבב� תא�� "לא ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹיתע�ה:

האבי��" f)מאחי� ,eh mixac)מ�התנהג אזהרה וז� . ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
ל�. לרא�י מ�תת ���נע עד ה�מצנ�ת ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ�מ�ת

�
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ck ryedigiÎ`

ãëàìàøNé éð÷æì àø÷iå äîëL ìàøNé éèáL-ìk-úà òLBäé óñàiå©¤«¡¯Ÿ§ª²©¤¨¦§¥¬¦§¨¥−§¤®¨©¦§¨Á§¦§¥̧¦§¨¥¹
ìe åéLàøìeìe åéèôL:íéäìàä éðôì eávéúiå åéøèLáòLBäé øîàiå §¨À̈§«Ÿ§¨Æ§´Ÿ§½̈©¦«§©§−¦§¥¬¨«¡Ÿ¦«©Ÿ̧¤§ª¹©

íëéúBáà eáLé øäpä øáòa ìàøNé éäìà äåäé øîà-äk íòä-ìk-ìà¤¨¨À̈«Ÿ¨©´§Ÿ̈»¡Ÿ¥´¦§¨¥¼§¥´¤©¨À̈¨«§³£«¥¤Æ
:íéøçà íéäìà eãáòiå øBçð éáàå íäøáà éáà çøz íìBòîâçwàå ¥«½̈¤²©£¦¬©§¨¨−©«£¦´¨®©©«©§−¡Ÿ¦¬£¥¦«¨«Â¤©Â

aøàå ïòðk õøà-ìëa BúBà CìBàå øäpä øáòî íäøáà-úà íëéáà-úàäaøàå) ¤£¦¤³¤©§¨¨Æ¥¥´¤©¨½̈¨«¥¬−§¨¤´¤§¨®©¨«©§¤Æ¨«©§¤Æ

(éø÷:÷çöé-úà Bì-ïzàå Bòøæ-úàãïzàå åNò-úàå á÷òé-úà ÷çöéì ïzàå ¤©§½¨«¤¤−¤¦§¨«¨«¤¥´§¦§½̈¤©«£−Ÿ§¤¥¨®¨«¤¥̧
:íéøöî eãøé åéðáe á÷òéå BúBà úLøì øéòN øä-úà åNòìäçìLàå §¥¹̈¤©³¥¦Æ¨¤´¤½§©«£¬Ÿ¨−̈¨«§¬¦§¨«¦¨«¤§©º

bàå ïøäà-úàå äLî-úàéúàöBä øçàå Baø÷a éúéNò øLàk íéøöî-úà ó ¤Ÿ¤³§¤©«£ŸÆ¨«¤´Ÿ¤¦§©½¦©«£¤¬¨¦−¦§¦§®§©©−¥¬¦
:íëúàåéøçà íéøöî eôcøiå äniä eàázå íéøönî íëéúBáà-úà àéöBàå ¤§¤«¨«¦³¤£«¥¤Æ¦¦§©½¦©¨−Ÿ©¨®̈©¦§§¸¦§©¹¦©«£¥¯

:óeñ-íé íéLøôáe áëøa íëéúBáàæíëéðéa ìôàî íNiå äåäé-ìà e÷òöiå| £«¥¤²§¤¬¤§¨«¨¦−©«©¦§£´¤§Ÿ̈À©¨̧¤©«£¥¹¥«¥¤´
éúéNò-øLà úà íëéðéò äðéàøzå eäqëéå íiä-úà åéìò àáiå íéøönä ïéáe¥´©¦§¦À©¨¥Æ¨¨³¤©¨Æ©§©¥½©¦§¤Æ¨Æ¥«¥¤½¥¬£¤¨¦−¦

:íéaø íéîé øaãná eáLzå íéøöîaçäàáàå(éø÷ àéáàå)õøà-ìà íëúà §¦§¨®¦©¥«§¬©¦§¨−¨¦¬©¦«¨«¨¦´¨«¨¦´¤§¤À¤¤³¤
eLøézå íëãéa íúBà ïzàå íëzà eîçliå ïcøiä øáòa áLBiä éøîàä̈«¡Ÿ¦Æ©¥Æ§¥´¤©©§¥½©¦¨«£−¦§¤®¨«¤¥̧¨³§¤§¤Æ©¦«§´

:íëéðtî íãéîLàå íöøà-úàèíçliå áàBî Cìî øBtö-ïa ÷ìa í÷iå ¤©§½̈¨«©§¦¥−¦§¥¤«©¨̧¨¨¨³¤¦Æ¤´¤½̈©¦−̈¤
i"yx

(‚).ÂÚ¯Ê ˙‡ ·¯‡Âמריבות כמה ה"א, חסר
זרע: לו נתתי שלא עד עמו, עשיתי ונסיונות

(Ê).ÌÈ‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‡·ÈÂויחיד יחיד כל על
ליכנס שלא בורח היחיד היה שא� שבה�,

cec zcevn
(‡).'ÂÎÂ Ï‡¯˘È È�˜ÊÏ:�כול במקו� ה� È�ÙÏשיעמדו

. ÌÈ‰Ï‡‰לפניו לכרות לשכ� הביאו אשר הארו� לפני
העני�: בסו� שאמר וכמו ÂÎÂ'.(·)הברית, ¯‰�‰ ¯·Ú·

כאנשי כוזבות, באמונות נשתקעו ומאד הנהר, בעבר אבותיכ� ישבו מעול� הלא ואמר עמה�, שעשה החסדי� הזכיר
ההיא: ÂÎÂ'.האר� È·‡ Á¯˙עבדו בנו, ונחור האב ושניה�, נחור, ואבי אברה� אבי היה תרח הלא לומר, רצה
זרה: דעת�Á˜‡Â.(‚)עבודה אחר נמש� יהיה שלא מביניה�, אותו ואקח ואחיו, אביו מדר� לבו נטיתי בחסדי

ÂÎÂ'.הכוזב: Â˙Â‡ ÍÏÂ‡Â:שכינה להשראת וראוי קדושה אר� היא כי זרעוÂ‡¯·‰.על שהרביתי א� לומר, רצה
שכתוב כמו יג)מישמעאל, כא שכתוב(ש� כמו שאל, עליו רק הלא והוא הוא, זרע� כי וכו' האמה ב� את (בראשיתוג�

יח) הבטחתיו:יז כאשר יצחק, את לו נתתי עוד מקו� מכל לפני�, יחיה ישמעאל Â˘Ú.(„)לו ˙‡Â ·˜ÚÈ כי‡˙
נקי: יצא ויעקב הזוהמא, כל שאב הוא כי אחד, בכרס עשו ע� שהיה ליעקב יחשב ÂÎÂ'.לטובה Â˘ÚÏ Ô˙‡Âרצה

בו להתקיי� יצחק מזרע נחשב להיות במצרי� ישתעבד ושלא חלקו לו נתתי מיד טו)לומר, זרע�(בראשית יהיה גר כי
הנה: ישובו רביעי ודור ÂÎÂ'.וכו' ·˜ÚÈÂ�יתקיי ובה� זרע�, יהיה גר כי יאמר ועליה� לזרע, נחשבי� ה� להיות

הנה: ישובו רביעי ואהר�:ÛÂ‚‡Â.(‰)ודור משה ידי È˙È˘Ú.על ¯˘‡Îעשיתי מה לכ� ידוע כאשר לומר, רצה
ÏÙ‡Ó.(Ê)בקרבו: Ì˘ÈÂשכתוב כ)כמו יד והחש�:(שמות הענ� ÂÎÂ'.ויהי ‡·ÈÂלא א� כי הי�, את עליו הביא ובזה

ההוא, הנס בראות אחריה�, רוד� כ� א� היה ולא ביבשה, בי� הולכי� ישראל אשר רואה כ� א� היה האופל, היה
הוא, י� כי דעת מבלי בי� אחריה� ובאו זה, מכל ידע לא בחוש�, שהל� לפי אבל הי�, במי נטבע כ� א� היה ולא

בו: נטבע ·Ï‡¯˘È.(Ë)ובבואו ÌÁÏÈÂ�עמה להלח� לקלל� בלע� אחר ששלח במה היתה שהמלחמה ומפרש חוזר

oeiv zcevn
(‰)ÛÂ‚‡Â�וכ הכאה, עני� כב). כא הרה:(שמות אשה ונגפו

(Ê)ÏÙ‡Ó:�וחוש אופל מלשו� .

ck wxt ryedi - mi`iap

:íëúà ìl÷ì øBòa-ïa íòìáì àø÷iå çìLiå ìàøNéaéì éúéáà àìåòîL §¦§¨¥®©¦§©À©¦§¨²§¦§¨¬¤§−§©¥¬¤§¤«§¬Ÿ¨¦−¦¦§´Ÿ©
:Bãiî íëúà ìvàå íëúà CBøa Cøáéå íòìáìàéeàázå ïcøiä-úà eøáòzå §¦§¨®©§¨³¤¨Æ¤§¤½¨«©¦¬¤§¤−¦¨«©©«©§´¤©©§¥»©¨´Ÿ

éLbøbäå ézçäå éðòðkäå éføtäå éøîàä Bçéøé-éìòa íëá eîçliå Bçéøé-ìà¤§¦¼©¦¨«£´¨¤´©«£¥§Â¦Â¨«¡Ÿ¦¸§©§¦¦¹§©§©«£¦À§©«¦¦Æ§©«¦§¨¦½
:íëãéa íúBà ïzàå éñeáéäå éeçäáéLøâzå äòøvä-úà íëéðôì çìLàå ©«¦¦−§©§¦®¨«¤¥¬−̈§¤§¤«¨«¤§©³¦§¥¤Æ¤©¦§½̈©§¨³¤

:EzL÷á àìå Eaøçá àì éøîàä éëìî éðL íëéðtî íúBàâéíëì ïzàå ¨Æ¦§¥¤½§¥−©§¥´¨«¡Ÿ¦®¬Ÿ§©§§−§¬Ÿ§©§¤«¨«¤¥̧¨¤¹
õøà|íéúéæå íéîøk íäa eáLzå íúéðá-àì øLà íéøòå da zòâé-àì øLà ¤´¤£¤¯«Ÿ¨©´§¨À̈§¨¦Æ£¤´«Ÿ§¦¤½©¥«§−¨¤®§¨¦³§¥¦Æ

:íéìëà ízà ízòèð-àì øLàãéíéîúa Búà eãáòå äåäé-úà eàøé äzòå £¤´«Ÿ§©§¤½©¤−«Ÿ§¦«§©º̈§¯¤§Ÿ̈²§¦§¬Ÿ−§¨¦´
íéøöîáe øäpä øáòa íëéúBáà eãáò øLà íéäìà-úà eøéñäå úîàáe¤«¡¤®§¨¦´¤¡Ÿ¦À£¤Á¨«§¸£«¥¤¹§¥³¤©¨¨Æ§¦§©½¦

:äåäé-úà eãáòååèíBiä íëì eøça äåäé-úà ãáòì íëéðéòa òø íàå §¦§−¤§Ÿ̈«§¦Á©¸§¥«¥¤¹©«£´Ÿ¤§Ÿ̈À©«£¸¨¤´©»
øáòa øLà íëéúBáà eãáò-øLà íéäìà-úà íà ïeãáòú éî-úà(éø÷ øáòî) ¤¦´©«£Ÿ¼¦´¤¡Ÿ¦º£¤¨«§´£«¥¤À£¤Æ§¥´¤¥¥´¤

ãáòð éúéáe éëðàå íöøàa íéáLé ízà øLà éøîàä éäìà-úà íàå øäpä©¨½̈§¦Æ¤¡Ÿ¥´¨«¡Ÿ¦½£¤¬©¤−«Ÿ§¦´§©§¨®§¨«Ÿ¦´¥¦½©«£−Ÿ
:äåäé-úàæèíéäìà ãáòì äåäé-úà áæòî eðl äìéìç øîàiå íòä ïòiå ¤§Ÿ̈«©©³©¨¨Æ©½Ÿ¤¨¦´¨½̈¥«£−Ÿ¤§Ÿ̈®©«£−Ÿ¡Ÿ¦¬

:íéøçàæéíéøöî õøàî eðéúBáà-úàå eðúà äìònä àeä eðéäìà äåäé ék £¥¦«¦µ§Ÿ̈´¡Ÿ¥½Á©©«£¤̧Ÿ¨¯§¤£¥²¥¤¬¤¦§©−¦
eðøîLiå älàä úBìãbä úBúàä-úà eðéðéòì äNò øLàå íéãáò úéaî¦¥´£¨¦®©«£¤¯¨¨´§¥¥À¤¨«Ÿ³©§ŸÆ¨¥½¤©«¦§§¥À

:íaø÷a eðøáò øLà íénòä ìëáe dá eðëìä øLà Cøcä-ìëaçéLøâéå §¨©¤Æ¤Æ£¤´¨©´§½̈§ŸÆ¨«©¦½£¤¬¨©−§§¦§¨«©§¨̧¤
ãáòð eðçðà-íb eðéðtî õøàä áLé éøîàä-úàå íénòä-ìk-úà äåäé§Ÿ̈¹¤¨¨«©¦À§¤¨«¡Ÿ¦²Ÿ¥¬¨−̈¤¦¨¥®©£©Æ§Æ©«£´Ÿ

:eðéäìà àeä-ék äåäé-úà¤§Ÿ̈½¦−¡Ÿ¥«
i"yx

וקולטו: אחריו רוד� י� של גל בי�,
(‡È)È¯ÂÓ‡‰ ÂÁÈ¯È ÈÏÚ· ÌÎ· ÂÓÁÏÈÂ

.'Â‚Â ÈÊ¯Ù‰Â�נזכרי כוכבי� העובדי שבעה כל

ע שיריחו לפי והיתהכא�, הספר, על ומדת
לתוכה נקבצו ישראל, אר� של ומנעולה נגרה

החיל: גבורי האומות שבעה מכל

cec zcevn
ÌÚÏ·Ï.(È)בפה: ÚÂÓ˘Ïכפי לקלל בידו להספיק

בברכה:Í¯·ÈÂ.מחשבתו: אות� בר� מידÂ„ÈÓ.ועוד
בלע�: של בפיו מלחמה שער� ÂÁÈ¯È.(È‡)בלק, ÈÏÚ·

היו הה� הגוי� מלכי כל כי וכו', האמורי ומפרש וחוזר
לברכה זכרונ� רבותינו שאמרו כמו ביריחו, אדוני�

יז) משפטי� ח(תנחומא לו היה אחד ביד�:שכל ונפלו בישראל, להלח� נתקבצו וכול� חביבותה, לגודל ביריחו מה לק
(·È).‰Ú¯ˆ‰ את‡˙ ומפרש וחוזר אות�, גרשה היא וכאילו להלח�, יכלו ולא ארס בה� הטילה ÈÎÏÓהיא È�˘

È¯ÂÓ‡‰:ועוג ·Í·¯Á.סיחו� ‡Ï:�כנגד לעמוד יכול היית לא הטבע בדר� ‡ÌÈÏÎÂ.(È‚)כי Ì˙‡:�פריה את
(„È).‰˙ÚÂ:�עמכ להיטיב והרבה ÂÎÂ'.הואיל Â¯ÈÒ‰Â:זרה עבודה מחשבת וכל, מכל מהלב, הסירו לומר רצונו

.ÌÈ¯ˆÓ·Âשכתוב כמו זרה, עבודה במצרי� עבדו מה� רבי� ח)כי כ עזבו:(יחזקאל לא מצרי� גלולי ·Â¯Á(ÂË)ואת
.'ÂÎÂ ÌÎÏ:�אות למאס טענות יביא אז מי, יבחרו כאשר ÂÎÂ'.חשב ÈÎ�‡Â:�אחריכ נמשכי� נהיה ‚Ì(ÁÈ)ולא

.Â�Á�‡:�ובית אתה כמו

oeiv zcevn
(È)È˙È·‡כמו רצו�, עני� ז). כה יבמי:(דברי� אבה לא
(‡È)ÂÁÈ¯È ÈÏÚ·כמו יריחו, אדוני יד). כב בעליו(שמות א�
לברכה‰ˆ¯Ú‰(È·)עמו: זכרונ� רבותינו אמרו לו. (סוטה

ארס:א) בה� שהטילה עו�, שר� מי� שהוא



פז ck wxt ryedi - mi`iap

:íëúà ìl÷ì øBòa-ïa íòìáì àø÷iå çìLiå ìàøNéaéì éúéáà àìåòîL §¦§¨¥®©¦§©À©¦§¨²§¦§¨¬¤§−§©¥¬¤§¤«§¬Ÿ¨¦−¦¦§´Ÿ©
:Bãiî íëúà ìvàå íëúà CBøa Cøáéå íòìáìàéeàázå ïcøiä-úà eøáòzå §¦§¨®©§¨³¤¨Æ¤§¤½¨«©¦¬¤§¤−¦¨«©©«©§´¤©©§¥»©¨´Ÿ

éLbøbäå ézçäå éðòðkäå éføtäå éøîàä Bçéøé-éìòa íëá eîçliå Bçéøé-ìà¤§¦¼©¦¨«£´¨¤´©«£¥§Â¦Â¨«¡Ÿ¦¸§©§¦¦¹§©§©«£¦À§©«¦¦Æ§©«¦§¨¦½
:íëãéa íúBà ïzàå éñeáéäå éeçäáéLøâzå äòøvä-úà íëéðôì çìLàå ©«¦¦−§©§¦®¨«¤¥¬−̈§¤§¤«¨«¤§©³¦§¥¤Æ¤©¦§½̈©§¨³¤

:EzL÷á àìå Eaøçá àì éøîàä éëìî éðL íëéðtî íúBàâéíëì ïzàå ¨Æ¦§¥¤½§¥−©§¥´¨«¡Ÿ¦®¬Ÿ§©§§−§¬Ÿ§©§¤«¨«¤¥̧¨¤¹
õøà|íéúéæå íéîøk íäa eáLzå íúéðá-àì øLà íéøòå da zòâé-àì øLà ¤´¤£¤¯«Ÿ¨©´§¨À̈§¨¦Æ£¤´«Ÿ§¦¤½©¥«§−¨¤®§¨¦³§¥¦Æ

:íéìëà ízà ízòèð-àì øLàãéíéîúa Búà eãáòå äåäé-úà eàøé äzòå £¤´«Ÿ§©§¤½©¤−«Ÿ§¦«§©º̈§¯¤§Ÿ̈²§¦§¬Ÿ−§¨¦´
íéøöîáe øäpä øáòa íëéúBáà eãáò øLà íéäìà-úà eøéñäå úîàáe¤«¡¤®§¨¦´¤¡Ÿ¦À£¤Á¨«§¸£«¥¤¹§¥³¤©¨¨Æ§¦§©½¦

:äåäé-úà eãáòååèíBiä íëì eøça äåäé-úà ãáòì íëéðéòa òø íàå §¦§−¤§Ÿ̈«§¦Á©¸§¥«¥¤¹©«£´Ÿ¤§Ÿ̈À©«£¸¨¤´©»
øáòa øLà íëéúBáà eãáò-øLà íéäìà-úà íà ïeãáòú éî-úà(éø÷ øáòî) ¤¦´©«£Ÿ¼¦´¤¡Ÿ¦º£¤¨«§´£«¥¤À£¤Æ§¥´¤¥¥´¤

ãáòð éúéáe éëðàå íöøàa íéáLé ízà øLà éøîàä éäìà-úà íàå øäpä©¨½̈§¦Æ¤¡Ÿ¥´¨«¡Ÿ¦½£¤¬©¤−«Ÿ§¦´§©§¨®§¨«Ÿ¦´¥¦½©«£−Ÿ
:äåäé-úàæèíéäìà ãáòì äåäé-úà áæòî eðl äìéìç øîàiå íòä ïòiå ¤§Ÿ̈«©©³©¨¨Æ©½Ÿ¤¨¦´¨½̈¥«£−Ÿ¤§Ÿ̈®©«£−Ÿ¡Ÿ¦¬

:íéøçàæéíéøöî õøàî eðéúBáà-úàå eðúà äìònä àeä eðéäìà äåäé ék £¥¦«¦µ§Ÿ̈´¡Ÿ¥½Á©©«£¤̧Ÿ¨¯§¤£¥²¥¤¬¤¦§©−¦
eðøîLiå älàä úBìãbä úBúàä-úà eðéðéòì äNò øLàå íéãáò úéaî¦¥´£¨¦®©«£¤¯¨¨´§¥¥À¤¨«Ÿ³©§ŸÆ¨¥½¤©«¦§§¥À

:íaø÷a eðøáò øLà íénòä ìëáe dá eðëìä øLà Cøcä-ìëaçéLøâéå §¨©¤Æ¤Æ£¤´¨©´§½̈§ŸÆ¨«©¦½£¤¬¨©−§§¦§¨«©§¨̧¤
ãáòð eðçðà-íb eðéðtî õøàä áLé éøîàä-úàå íénòä-ìk-úà äåäé§Ÿ̈¹¤¨¨«©¦À§¤¨«¡Ÿ¦²Ÿ¥¬¨−̈¤¦¨¥®©£©Æ§Æ©«£´Ÿ

:eðéäìà àeä-ék äåäé-úà¤§Ÿ̈½¦−¡Ÿ¥«
i"yx

וקולטו: אחריו רוד� י� של גל בי�,
(‡È)È¯ÂÓ‡‰ ÂÁÈ¯È ÈÏÚ· ÌÎ· ÂÓÁÏÈÂ

.'Â‚Â ÈÊ¯Ù‰Â�נזכרי כוכבי� העובדי שבעה כל

ע שיריחו לפי והיתהכא�, הספר, על ומדת
לתוכה נקבצו ישראל, אר� של ומנעולה נגרה

החיל: גבורי האומות שבעה מכל

cec zcevn
ÌÚÏ·Ï.(È)בפה: ÚÂÓ˘Ïכפי לקלל בידו להספיק

בברכה:Í¯·ÈÂ.מחשבתו: אות� בר� מידÂ„ÈÓ.ועוד
בלע�: של בפיו מלחמה שער� ÂÁÈ¯È.(È‡)בלק, ÈÏÚ·

היו הה� הגוי� מלכי כל כי וכו', האמורי ומפרש וחוזר
לברכה זכרונ� רבותינו שאמרו כמו ביריחו, אדוני�

יז) משפטי� ח(תנחומא לו היה אחד ביד�:שכל ונפלו בישראל, להלח� נתקבצו וכול� חביבותה, לגודל ביריחו מה לק
(·È).‰Ú¯ˆ‰ את‡˙ ומפרש וחוזר אות�, גרשה היא וכאילו להלח�, יכלו ולא ארס בה� הטילה ÈÎÏÓהיא È�˘

È¯ÂÓ‡‰:ועוג ·Í·¯Á.סיחו� ‡Ï:�כנגד לעמוד יכול היית לא הטבע בדר� ‡ÌÈÏÎÂ.(È‚)כי Ì˙‡:�פריה את
(„È).‰˙ÚÂ:�עמכ להיטיב והרבה ÂÎÂ'.הואיל Â¯ÈÒ‰Â:זרה עבודה מחשבת וכל, מכל מהלב, הסירו לומר רצונו

.ÌÈ¯ˆÓ·Âשכתוב כמו זרה, עבודה במצרי� עבדו מה� רבי� ח)כי כ עזבו:(יחזקאל לא מצרי� גלולי ·Â¯Á(ÂË)ואת
.'ÂÎÂ ÌÎÏ:�אות למאס טענות יביא אז מי, יבחרו כאשר ÂÎÂ'.חשב ÈÎ�‡Â:�אחריכ נמשכי� נהיה ‚Ì(ÁÈ)ולא

.Â�Á�‡:�ובית אתה כמו

oeiv zcevn
(È)È˙È·‡כמו רצו�, עני� ז). כה יבמי:(דברי� אבה לא
(‡È)ÂÁÈ¯È ÈÏÚ·כמו יריחו, אדוני יד). כב בעליו(שמות א�
לברכה‰ˆ¯Ú‰(È·)עמו: זכרונ� רבותינו אמרו לו. (סוטה

ארס:א) בה� שהטילה עו�, שר� מי� שהוא



akפח wxt `Îminid ixac - miaezk

ak `Îminid ixachiÎ`

áëà:ìàøNéì äìòì çaæn-äæå íéäìàä äåäé úéa àeä äæ ãéåc øîàiå©´Ÿ¤¨¦½¤´½¥−§Ÿ̈´¨«¡Ÿ¦®§¤¦§¥¬©§Ÿ¨−§¦§¨¥«
ááBöçì íéáöç ãîòiå ìàøNé õøàa øLà íéøbä-úà ñBðëì ãéåc øîàiå©´Ÿ¤¨¦½¦§Æ¤©¥¦½£¤−§¤´¤¦§¨¥®©©«£¥´«Ÿ§¦À©§Æ

:íéäìàä úéa úBðáì úéæâ éðáàâíéøòMä úBúìãì íéøîñnì áøì | ìæøáe ©§¥´¨¦½¦§−¥¬¨«¡Ÿ¦«©§¤´Â̈Ÿ©¦§§¦º§©§¯©§¨¦²
:ì÷Lî ïéà áøì úLçðe ãéåc ïéëä úBøaçîìåãøtñî ïéàì íéæøà éöòå §©«§©§−¥¦´¨¦®§¬Ÿ¤¨−Ÿ¥¬¦§¨«©«£¥¬£¨¦−§¥´¦§¨®

:ãéåãì áøì íéæøà éöò íéøväå íéðãévä eàéáä-ékääîìL ãéåc øîàiå ¦«¥Â¦©¦«Ÿ¦̧§©Ÿ¦¹£¥¯£¨¦²¨−Ÿ§¨¦«©´Ÿ¤¨¦À§Ÿ´Ÿ
ð éðáì äìòîì | ìécâäì äåäéì úBðáì úéaäå Cøå øòúøàôúìe íL §¦»©´©¨¨¼§©©¹¦¦§´©«Ÿ̈À§©§¦¸§©¹§¨§¥³§¦§¤Æ¤Æ

:BúBî éðôì áøì ãéåc ïëiå Bì àp äðéëà úBöøàä-ìëìåì àø÷iåBðá äîìL §¨¨´£¨½¨¦¬¨−̈®©¨¤̄¨¦²¨−Ÿ¦§¥¬«©¦§−̈¦§Ÿ´Ÿ§®
:ìàøNé éäìà äåäéì úéa-úBðáì eäeöéåæì ãéåc øîàiååða äîìL(éø÷ éða) ©§©¥ÆÆ¦§«©½¦©«Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©¬Ÿ¤¨¦−¦§Ÿ®Ÿ§¦¾§¦¾

ì úéa úBðáì éááì-íò äéä éðà:éäìà äåäé íLçäåäé-øác éìò éäéå £¦Æ¨¨´¦§¨¦½¦§´©½¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¨«©§¦̧¨©³§©§Ÿ̈Æ
ì úéá äðáú-àì úéNò úBìãb úBîçìîe zëôL áøì íc øîàìíéîc ék éîL ¥½Ÿ¨³¨ŸÆ¨©½§¨¦§¨¬§Ÿ−¨¦®¨«Ÿ¦§¤¬©Æ¦Æ¦§¦½¦µ¨¦´

:éðôì äöøà zëôL íéaøèäçeðî Léà äéäé àeä Cì ãìBð ïá-äpä ©¦½¨©¬§¨©−§¨§¨¨«¦¥¥º¨´À̈³¦«§¤Æ¦´§½̈
ïzà è÷Lå íBìLå BîL äéäé äîìL ék áéáqî åéáéBà-ìkî Bì éúBçéðäå©«£¦¬¦²¦¨«§−̈¦¨¦®¦³§ŸŸÆ¦«§¤´§½§¨¬¨¤²¤¤¥¬

i"yx

(‡)‰ÊÂ ÌÈ‰Ï‡‰ '‰ ˙È· ‡Â‰ ‰Ê „ÈÂ„ ¯Ó‡ÈÂ
.Ï‡¯˘ÈÏ ‰ÏÂÚÏ Á·ÊÓשכל ואיל� מכא�

על ויקריב יצא קרב� לו להקריב ה' שמבקש
מזבח: ‰‚¯ÌÈ.(·)אותו ˙‡ ÒÂ�ÎÏ�גרי

עבודת בישראל להעביד רצה שלא שנתגיירו
ט"ז) ב' (ב' למטה בשלמה מצינו וכ� פר�
סבל נושא אל� ע' מה� ויעש וגו' שלמה ויספר
וגו' החתי מ� הנותר הע� וכל כתיב ועוד וגו'

פסוקי� ח')ב' ב' בני(דה"י ומ� כתיב ועוד
וגו' לעבדי� שלמה נת� לא :(ש�)ישראל

(‚).ÌÈ¯Ú˘‰ ˙Â˙Ï„Ï ÌÈ¯ÓÒÓÏנעג"ל
שמחברי�Â¯·ÁÓÏÂ˙.בל"א: הברזל דוד הכי�

בה�: והשערי� הדלתות ומחזיקי�
(„).ÌÈ¯Âˆ‰Â:צור מל� חיר� �Ú¯(‰)ע�
.Í¯Âדכתיב נער קרוי שנה מ"ב ב� שאפילו לפי

וגו' ימיש לא נער נו� ב� ל"ג)ויהושע (שמות

כ"ח א� כי משה אחרי מל� לא יהושע שהרי
כשהיו שנה ל"א בשנת נמצא שנה ק"י וחי שנה
ב� ויהושע הכתוב עליו העיד במדבר ישראל
הוצר� כ� על שנה מ"ב ב� היה מאז נער נו�
שנה י"ב ב� א� כי היה שלא ר� לכתוב

ÏÚÓÏ‰.כשמל�: ÏÈ„‚‰Ïשהגביהו מאד גדל
כדכתיב אמה ועשרי� מאה עד (במלכי�שלמה

ו') וגו':א' הבית היכל פני על והאול�

cec zcevn
(‡).'ÂÎÂ ‡Â‰ ‰Ê:הבית יבנה הזה ÏÂÚÏ‰.במקו� Á·ÊÓ

נקרא לזה עולות המה הקבועי� הקרבנות שרוב לפי
העולה: ‰‚¯ÌÈ.(·)מזבח הגבעוני�:‡˙ ה�

(‚).'ÂÎÂ ÌÈ¯ÓÒÓÏאל המצטרכי� מסמרי� לעשות
קרש:Â¯·ÁÓÏÂ˙.הדלתות: אל קרש לחבר Ï˜˘Ó.ר"ל ÔÈ‡:הרבוי לגודל המשקל לדעת מאפשר היה �Ú¯.(‰)לא
ביותר:Í¯Â.בשני�: Â�·Ï˙.מעונג ˙È·‰Â�לש להיות למעלה הבני� להגדיל מהראוי לה' לבנות עליו אשר הבית

מעליו: להקל הבני� צור� לו אכינ� לזה ˘ÎÙ˙.(Á)וכו' ·Â¯Ï Ì„את מבנות מנעו מ"מ ה' מלחמות שנלח� ע�
רציחה: כלי מה� שעושי� על המזבח על ברזל להני� שמנע כמו ÁÂ�Ó‰.(Ë)הבית ˘È‡ולא במנוחה חפצו יהיה

במי: ÂÏ.יתגרה È˙ÂÁÈ�‰Â:בו מי יתגרה ולא מאויביו מנוחה לו ÂÎÂ'.את� ÌÂÏ˘Â:�השלו על לאות הוא שמו זכרו�

oeiv zcevn
(·).ÌÈ·ˆÂÁ:�גדול ממקו� האבני� כורתי יקראו כ�

.˙ÈÊ‚:ביושר ומסותתות כרותות ור"ל גזיזה מל' היא
(‚).ÌÈ¯ÓÒÓÏ:ליתדות(Ë).Ë˜˘Â:מנוחה עני�

ak wxt `Îminid ixac - miaezk

:åéîéa ìàøNé-ìòéì úéá äðáé-àeäáàì Bì-éðàå ïáì él-äéäé àeäå éîL ©¦§¨¥−§¨¨««¦§¤¬©Æ¦Æ¦§¦½§Æ¦«§¤¦´§¥½©«£¦−§¨®
:íìBò-ãò ìàøNé-ìò Búeëìî àqk éúBðéëäåàéCnò äåäé éäé éðá äzò ©«£¦̧¦¹¦¥¯©§²©¦§¨¥−©¨«©¨´§¦½§¦¬§Ÿ̈−¦¨®

éäìà äåäé úéa úéðáe zçìöäåéìò øac øLàk E:Eáéäåäé El-ïzé Cà §¦§©§À̈¨¦Æ¨Æ¥µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©«£¤−¦¤¬¨¤«©´¦¤§³§Ÿ̈Æ
ìå ìàøNé-ìò Eeöéå äðéáe ìëNéäìà äåäé úøBz-úà øBîL:Eâéçéìöz æà ¥´¤¦½̈¦«©§−©¦§¨¥®§¦§¾¤©−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨´©§¦½©

äLî-úà äåäé äeö øLà íéètLnä-úàå íéwçä-úà úBNòì øBîLz-íà¦¦§À©«£Æ¤©«ª¦´§¤©¦§¨¦½£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤Ÿ¤−
:úçz-ìàå àøéz-ìà õîàå ÷æç ìàøNé-ìòãééúBðéëä ééðòá äpäå ©¦§¨¥®£©´¤«¡½̈©¦−̈§©¥¨«§¦¥̧§¨§¦¹£¦´¦

ìæøaìå úLçpìå íéøkk íéôìà óìà óñëå óìà-äàî íéøkk áäæ äåäé-úéáì§¥«§Ÿ̈À¨º̈¦¨¦³¥«¨¤Æ¤Æ§¤À¤¤³¤£¨¦Æ¦¨¦½§©§³Ÿ¤§©©§¤Æ
éñBz íäéìòå éúBðéëä íéðáàå íéöòå äéä áøì ék ì÷Lî ïéà:óåèEnòå ¥´¦§½̈¦¬¨−Ÿ¨¨®§¥¦¯©«£¨¦²£¦−¦©«£¥¤¬¦«§¦§³

:äëàìî-ìëa íëç-ìëå õòå ïáà éLøçå íéáöç äëàìî éNò áøìæèáäfì ¨ŸÆŸ¥´§¨½̈«Ÿ§¦¾§¨«¨¥¬¤−¤¨¥®§¨¨−̈§¨§¨¨«©¨¨¬
:Cnò äåäé éäéå äNòå íe÷ øtñî ïéà ìæøaìå úLçpìå óñkìæéãéåc åöéå ©¤²¤§©§¬Ÿ¤§©©§¤−¥´¦§¨®´©«£¥½¦¦¬§Ÿ̈−¦¨«©§©³¨¦Æ

ì øæòì ìàøNé éøN-ìëì:Bðá äîìLçéçéðäå íënò íëéäìà äåäé àìä §¨¨¥´¦§¨¥½©«£−Ÿ¦§Ÿ¬Ÿ§«£¸Ÿ§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦¨¤½§¥¦¬©
éðôìå äåäé éðôì õøàä äLaëðå õøàä éáLé úà éãéa ïúð | ék áéáqî íëì̈¤−¦¨¦®¦´¨©´§¨¦À¥µ«Ÿ§¥´¨½̈¤§¦§§¨¬¨¨²¤¦§¥¬§Ÿ̈−§¦§¥¬

:Bnòèéeðáe eîe÷å íëéäìà äåäéì LBøãì íëLôðå íëááì eðz äzò ©«©À̈§³§©§¤Æ§©§§¤½¦§−©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§À§Æ
íéäìàä Lã÷ éìëe äåäé-úéøa ïBøà-úà àéáäì íéäìàä äåäé Lc÷î-úà¤¦§©Æ§Ÿ̈´¨«¡Ÿ¦½§¨¦º¤£´§¦«§Ÿ̈À§¥Æ´Ÿ¤¨«¡Ÿ¦½

ì äðápä úéaì:äåäé-íL ©©−¦©¦§¤¬§¥«§Ÿ̈«
cec zcevn

(È).Ô·Ï:לאביו כב� עלÏ‡·.חביב כאב עליו לחמול
ÌÏÂÚ.בנו: „Ú:אחריו Ï‡¯˘È.(È·)לזרעו ÏÚ ÍÂˆÈÂ

המעשה את ישראל את לצוות לדעת בינה בלב� ית� ר"ל
ישראל: על מצו� הוא כאילו הוא הרי הבינה ובתת יעשו� התורה:ÂÓ˘ÏÂ¯.אשר את לשמור בינה ל� ית� ‡Ê(È‚)ג�

.'ÂÎÂ ÁÈÏˆ˙:תצליח אז וכו' תשמור א� כאומר הפו� כמו ıÓ‡Â.הוא ˜ÊÁ:המלוכה הנהגת ר"ל·ÈÈ�Ú.(È„)בדבר
וכו': זהב הכינותי הנה ה' בית לבני� הראוי צור� מול לעני נחשב שאני חוזר:Ì‰ÈÏÚÂ.ע� הוא למעלה האמור ע"כ

(ÂË).'ÂÎÂ ÌÎÁ ÏÎÂ:מלאכה מיני בכל חכ� מי� וכו':ÊÏ‰·.(ÊË)כל הזהב למלאכת ÙÒÓ¯.ה� ÔÈ‡:�החכמי אל
.ÌÂ˜:זרוז לשו� עני� ‰'.(ÁÈ)הוא ‡Ï‰:'וכו ה' הלא לה� אמר וכה האר�:Î�Â·˘‰.ר"ל את ולכדנו È�ÙÏכבשנו

.'ÂÎÂ עמו:‰' וע"י ה' בעזר בבני�:Â�·Â.(ËÈ)ר"ל לבני תסייעו את� בנויה:‰�·�‰.ג� כבר ההבאה בעת כי

oeiv zcevn
(‚È).ıÓ‡Â:חוזק עני� הוא ושבר˙Á˙.ג� פחד עני�
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.*z"iy'd a`Îmgpn s"k zgiy .c"qa

בעומר‡. ל"ג (בדרושי ביו�1ידוע היא העלי' [התחלת הנשמה עליית נעשית שנה בכל ה"יארצייט" שביו� (ָ
היארצייט שלפני למפטיר)2השבת – אפשר (ובא� לתורה לעלות נוהגי� שבו ביו�3, היא העלי' עיקר אבל , ָ

בשנה שנה מידי היארצייט יו� בבוא מקו�, מכל מההסתלקות, שני� כמה עברו שכבר דא� עצמו], ָָהיארצייט
דבר לומר וכ� העמוד, לפני להתפלל – היארצייט ביו� מיוחדי� מנהגי� ישנ� ולכ� יותר. גדולה עלי' ָנעשית

הנפטר של חלציו מיוצאי אחד (ובפרט מהנפטר4תורה תורה דבר ג� כולל ,(5.

כא� שהנוכחי� וכיו� היארצייט. על זאת ודחיתי קידושי�, מסכת על נגלה פי על סיו� לכתוב ממני ָביקשו
האר�") ניט זיי וועט ("עס איכפת לה� יהי' לא בוודאי בתורה, עתה שמונחי� ישיבה בחורי או תורה אנשי ַה�

הזמ�. יתאר� א�

לחיי�. תחילה יאמרו – הער�") צו פריילעכער זיי� זאל ("עס שמחה מתו� שיהי' ָוכדי

***

החילוקי�·. ולבאר לדייק ויש במשנה, ג� זה ולפני בברייתא שהובא מאמר ישנו קידושי� מסכת בסיו�
להמשנה. הברייתא שבי� והשינויי�

ליטווישער "דער הנקרא – והסברה הגיו� בדר� אופני�: כמה ישנ� בכלל הלימוד שבדרכי – ובהקדמה
מקובל. אינו – וסגנו� בלשו� הדיוק אבל לפולי�. שמתייחס ופלפול, חידוד של בדר� ולימוד לערנע�",

פה, שבעל לתורה שבכתב תורה שבי� החילוק בגלל טע�, ועוד הזמ�, מיעוט מצד – מסתמא – הדבר וטע�
הוא העיקר שבכתב בש"סzeize`dשבתורה של� פרק ישנו בתורה אחת שמאות מצינו שהרי שבעל6, ובתורה ,

הוא העיקר תורהoiprdפה בלקוטי וכמבואר ,7.

להוציא יכולי� הלשו� שמדיוק ועד ביותר, מדוייק הלשו� פה שבעל בתורה שג� פשיטא הרי מקו�, מכל א�
עניני�. של תלי� תילי

מדובראוונא נחמי' ר' הזק�, אדמו"ר של החסידי� מגדולי המג�8אחד או הט"ז של בלשונו אפילו מדייק , ָ
כדלקמ�. הש"ס, בלשו� לדייק שצריכי� שכ� ומכל להלכה, עני� מזה ולומד אברה�,

קידושי�:‚. מסכת סיו� לשו� וזה
שבעול� אומנות שכל תורה, אלא בני את מלמד ואיני שבעול� אומנות כל אני מניח אומר נהוראי רבי "תניא
לאד� לו עומדת כ�, אינו תורה אבל ברעב, מוטל הוא הרי זקנותו בימי אבל ילדותו, בימי אלא לו עומדות אי�

אומר מהו ילדותו בעת זקנותו, בעת ותקווה אחרית לו ונותנת ילדותו אבר9בעת יעלו כוח יחליפו ה' וקווי
אומר מהו בזקנותו יהיו".10כנשרי�, ורענני� דשני� בשיבה ינובו� עוד

לשונו: וזה יותר, ובאריכות במשנה, ג� הובא הנ"ל מאמר

בעול� משכרה אוכל שאד� תורה אלא בני את מלמד ואיני שבעול� אומנות כל אני מניח אומר נהוראי "רבי
לידי או זקנה לידי או חולי לידי בא כשאד� כ�, אינ� אומנות כל ושאר הבא, לעול� לו קיימת והקר� הזה
בנערותו רע מכל משמרתו אלא כ� אינו התורה אבל ברעב, מת הוא הרי במלאכתו לעסוק יכול ואינו יסורי�

סו� עד ב' (מסעי� ונדפס שליט"א אדמו"ר כ"ק ידי על הוגה (*

ואיל�. 533 עמוד ט"ז חלק שיחות ללקוטי בהוספות י"ז) סעי�
המו"ל. ידי על מקו� מראי ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא

ואיל�.1) ע"ב סו� דש, בעומר הל"ג שער דא"ח) (ע� סידור
ויחי.2) פרשת סו� המצוות שער
(3.79 עמוד חב"ד המנהגי� ספר
בחוקותי.4) פרשת סו� ג' חלק זוהר ראה

(5.561 עמוד ט"ו חלק שיחות ללקוטי בהוספות נדפס זה קטע
ד.6) צה, ברכה א. עמוד ריש פח, עצרת שמיני דרושי תורה לקוטי
ואיל�).7) א (ה, תשבית ולא ביאור ויקרא
(8411 ע' תש"ו�תש"י השיחות לספר בהוספות – אודותיו ראה

וש"נ. .17 הערה
לא.9) מ, ישעי'
טו.10) צב, תהלי�

z"iy'd a`Îmgpn s"k zgiyn - oiyeciw `zkqn lr meiq

ינובו� עוד אומר מהו בזקנותו כוח, יחליפו ה' וקוי אומר מהו בנערותו בזקנותו, ותקווה אחרית לו ונותנת
אבינו באברה� אומר הוא וכ� את11בשיבה, אבינו אברה� שעשה מצינו בכל, אברה� את בר� וה' . . זק� ואברה�

שנאמר ניתנה, שלא עד כולה התורה ותורותי".12כל חוקותי מצוותי משמרתי וישמור בקולי אברה� שמע אשר עקב

להבי�: וצרי�

קמא בפרק (הובאה בתוספתא איתא המאמר: שאי�13בתוכ� ומשמע אומנות, בנו את ללמד אד� שחייב (

שבעול� אומנות כל אני מניח אומרו מהו כ� וא� זה, על ?14חולק

המשניות15בהחילוק לפירוש בהקדמה הרמב"� שכתב מה ידוע לברייתא: המשנה הכל16בי� שנה שרבי
הוצרכו המוחי� שנתמעטו כ� אחרי א� בקיצור, היא המשנה ולכ� רבי�", עניני� וכולל קצר "דבר בקצרה,
באריכות בברייתא ונשנו בקיצור, במשנה נשנו העניני� אשר הוא בש"ס הרגיל ולכ� פרטי�, לריבוי לפרט

מאד תמוה זה פי ועל xn`ndובפרטיות. oepbq�היפ בקיצור, ובברייתא ובפרטיות, באריכות הוא שבמשנה הנ"ל,
הש"ס? שבכל הסדר

שיש שינויי� לכמה הטע� עיו� צרי� xn`ndג� oeyla" הוא הלשו� במשנה (א) והברייתא: המשנה x`yeבי�

" ובברייתא אומנות", (ג)lkyכל זקנה. רק ובברייתא ויסורי�, זקנה חולי מונה במשנה (ב) שבעול�". אומנות
" הלשו� "ezexrpבמשנה ובברייתא אוכלezecliוזקנותו", "שאד� לתורה בנוגע מוסי� במשנה (ד) וזקנותו".

אינו. ובברייתא כו'", באברה� אומר הוא "וכ� מסיי� במשנה (ה) אינו. ובברייתא הבא", לעול� כו'

יש„. תכופות לפעמי� הוא, מכוו� התירו� ראשונה שבהשקפה א� והתירו�, הקושיא בדרכי בכלל, והנה,
ולכ� הדיחוי;lkaלדחותו. ימצאו הראוי' ובהתבוננות אמיתי אינו אולי לספק, מקו� יש תירו�

שונה מסוג ה� כשהקושיות יימר ומי שבעני�, קושיות וג' ב' מתורצות אחד ותירו� הנחה ידי על א� אבל
הנחה ידי על המתיישבות הקושיות מספר ירבה וכאשר הוא, אמיתי דהתירו� ההשערה את מחזק זה הרי –

zg`.לוודאות ההשערה תתקרב כ� ,

קושיות וכל והברייתא המשנה שבי� החילוקי� לתר� יש אחת הנחה ידי שעל – דיד� בנדו� זה דר� ועל
כדלקמ�. הנ"ל,

הרמב"�‰. של הידוע פסק בהקד� הצבור,17ויוב� מ� הספקת� לקחת חכמי� ולתלמידי לרבני� שאוסר
תורה של בכתרה שמשתמשי� בה, לחפור קרדו� אותה ועושי� התורה מ� המתפרנסי� אלו של בגנות� והארי�
השיגו אחריו הבאי� א� מהגמרא. ראיות הרבה זה על והביא הקב"ה), של ורצונו בחכמתו החסידות (בלשו�

התורה. מ� להתפרנס שמותר ראיות כמה והביאו עליו
הזק� אדמו"ר יהיה18והכרעת שלא אלא קרדו� מלעשותה ומנעו הזהירו ש"לא –zligzבשביל לימודו

שמי� לש� למד א� אבל חול, של תשמיש תורה בכתר משתמש שנמצא בה, להתפרנס לאומנות לו להיות
בה משתמש זה הרי והוראות, דיינות או במלמדות לא א� להתפרנס, במה לו אי� כ� לאdkxvlואחרי שא� ,

לפרנס מלאכה באיזה לעסוק יכול וא� כו', ברעב מעונה כשהוא כראוי בה לעסוק יוכל לא לאכול מה לו יהי'
בה משתמש שהוא שכ� כל לתלמידי� התורה מלימוד ומתפרנס בה מלהתפרנס מלאכתו ומניח עצמו dkxvlאת

ליבטל שלא כדי כי dxezבלבד, cenlzn."ממנה ולהתפרנס בה לעסוק יכול שהי' מלאכתו מניח הוא

בי� החילוק א) סברות: בב' לבאר יש זה על ההיתר dkxvleולכאורה ekxevlלעשותה בה להשתמש שאסור –

בה לחפור שלאekxevlקרדו� כדי מהתורה ומתפרנס ממנה להתפרנס יכול שהי' מלאכתו כשמניח כ� שאי� מה ,

זה הרי תורה, מתלמוד בהיבטל בי�dkxvlמשתמש החילוק ב) .caricl dligzklאסור בוודאי שלכתחילה –

אז לפרנסה, מוכרח כי ברירה לו אי� כ� ואחרי לשמה, בהיתר, למד א� בדיעבד אבל להתפרנס, כדי ללמוד

א.11) כד, שרה חיי
ה.12) כו, תולדות
א.13) כט,
אומנות14) מלמדו נהוראי לרבי שג� אגדות בחידושי שכתוב ומה

אומנות כל אני מניח אומר שהרי גדול. עיו� צרי� – ארעי רק אבל
ארעי. או קבע כלל זכר ולא כו', תורה אלא מלמדו ואיני כו'

חלק15) שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרות�קודש ג� ראה – להל� בהבא

קידושי�). מסכת על (סיו� ואיל� קכ"ה עמוד כ"ב
להסתפק.16) ראה כ� אחרי המתחיל דיבור
אבות17) המשניות פירוש י'. הלכה ג' פרק תורה תלמוד הלכות

ה'. משנה ד' פרק
משנה18) מהכס� והוא – ט"ו הלכה ד' פרק תורה תלמוד בהלכות

ש�. כמסומ� והתשב"�
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ינובו� עוד אומר מהו בזקנותו כוח, יחליפו ה' וקוי אומר מהו בנערותו בזקנותו, ותקווה אחרית לו ונותנת
אבינו באברה� אומר הוא וכ� את11בשיבה, אבינו אברה� שעשה מצינו בכל, אברה� את בר� וה' . . זק� ואברה�

שנאמר ניתנה, שלא עד כולה התורה ותורותי".12כל חוקותי מצוותי משמרתי וישמור בקולי אברה� שמע אשר עקב

להבי�: וצרי�

קמא בפרק (הובאה בתוספתא איתא המאמר: שאי�13בתוכ� ומשמע אומנות, בנו את ללמד אד� שחייב (

שבעול� אומנות כל אני מניח אומרו מהו כ� וא� זה, על ?14חולק

המשניות15בהחילוק לפירוש בהקדמה הרמב"� שכתב מה ידוע לברייתא: המשנה הכל16בי� שנה שרבי
הוצרכו המוחי� שנתמעטו כ� אחרי א� בקיצור, היא המשנה ולכ� רבי�", עניני� וכולל קצר "דבר בקצרה,
באריכות בברייתא ונשנו בקיצור, במשנה נשנו העניני� אשר הוא בש"ס הרגיל ולכ� פרטי�, לריבוי לפרט

מאד תמוה זה פי ועל xn`ndובפרטיות. oepbq�היפ בקיצור, ובברייתא ובפרטיות, באריכות הוא שבמשנה הנ"ל,
הש"ס? שבכל הסדר

שיש שינויי� לכמה הטע� עיו� צרי� xn`ndג� oeyla" הוא הלשו� במשנה (א) והברייתא: המשנה x`yeבי�

" ובברייתא אומנות", (ג)lkyכל זקנה. רק ובברייתא ויסורי�, זקנה חולי מונה במשנה (ב) שבעול�". אומנות
" הלשו� "ezexrpבמשנה ובברייתא אוכלezecliוזקנותו", "שאד� לתורה בנוגע מוסי� במשנה (ד) וזקנותו".

אינו. ובברייתא כו'", באברה� אומר הוא "וכ� מסיי� במשנה (ה) אינו. ובברייתא הבא", לעול� כו'

יש„. תכופות לפעמי� הוא, מכוו� התירו� ראשונה שבהשקפה א� והתירו�, הקושיא בדרכי בכלל, והנה,
ולכ� הדיחוי;lkaלדחותו. ימצאו הראוי' ובהתבוננות אמיתי אינו אולי לספק, מקו� יש תירו�

שונה מסוג ה� כשהקושיות יימר ומי שבעני�, קושיות וג' ב' מתורצות אחד ותירו� הנחה ידי על א� אבל
הנחה ידי על המתיישבות הקושיות מספר ירבה וכאשר הוא, אמיתי דהתירו� ההשערה את מחזק זה הרי –

zg`.לוודאות ההשערה תתקרב כ� ,

קושיות וכל והברייתא המשנה שבי� החילוקי� לתר� יש אחת הנחה ידי שעל – דיד� בנדו� זה דר� ועל
כדלקמ�. הנ"ל,

הרמב"�‰. של הידוע פסק בהקד� הצבור,17ויוב� מ� הספקת� לקחת חכמי� ולתלמידי לרבני� שאוסר
תורה של בכתרה שמשתמשי� בה, לחפור קרדו� אותה ועושי� התורה מ� המתפרנסי� אלו של בגנות� והארי�
השיגו אחריו הבאי� א� מהגמרא. ראיות הרבה זה על והביא הקב"ה), של ורצונו בחכמתו החסידות (בלשו�

התורה. מ� להתפרנס שמותר ראיות כמה והביאו עליו
הזק� אדמו"ר יהיה18והכרעת שלא אלא קרדו� מלעשותה ומנעו הזהירו ש"לא –zligzבשביל לימודו

שמי� לש� למד א� אבל חול, של תשמיש תורה בכתר משתמש שנמצא בה, להתפרנס לאומנות לו להיות
בה משתמש זה הרי והוראות, דיינות או במלמדות לא א� להתפרנס, במה לו אי� כ� לאdkxvlואחרי שא� ,

לפרנס מלאכה באיזה לעסוק יכול וא� כו', ברעב מעונה כשהוא כראוי בה לעסוק יוכל לא לאכול מה לו יהי'
בה משתמש שהוא שכ� כל לתלמידי� התורה מלימוד ומתפרנס בה מלהתפרנס מלאכתו ומניח עצמו dkxvlאת

ליבטל שלא כדי כי dxezבלבד, cenlzn."ממנה ולהתפרנס בה לעסוק יכול שהי' מלאכתו מניח הוא

בי� החילוק א) סברות: בב' לבאר יש זה על ההיתר dkxvleולכאורה ekxevlלעשותה בה להשתמש שאסור –

בה לחפור שלאekxevlקרדו� כדי מהתורה ומתפרנס ממנה להתפרנס יכול שהי' מלאכתו כשמניח כ� שאי� מה ,

זה הרי תורה, מתלמוד בהיבטל בי�dkxvlמשתמש החילוק ב) .caricl dligzklאסור בוודאי שלכתחילה –

אז לפרנסה, מוכרח כי ברירה לו אי� כ� ואחרי לשמה, בהיתר, למד א� בדיעבד אבל להתפרנס, כדי ללמוד

א.11) כד, שרה חיי
ה.12) כו, תולדות
א.13) כט,
אומנות14) מלמדו נהוראי לרבי שג� אגדות בחידושי שכתוב ומה

אומנות כל אני מניח אומר שהרי גדול. עיו� צרי� – ארעי רק אבל
ארעי. או קבע כלל זכר ולא כו', תורה אלא מלמדו ואיני כו'

חלק15) שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרות�קודש ג� ראה – להל� בהבא

קידושי�). מסכת על (סיו� ואיל� קכ"ה עמוד כ"ב
להסתפק.16) ראה כ� אחרי המתחיל דיבור
אבות17) המשניות פירוש י'. הלכה ג' פרק תורה תלמוד הלכות

ה'. משנה ד' פרק
משנה18) מהכס� והוא – ט"ו הלכה ד' פרק תורה תלמוד בהלכות

ש�. כמסומ� והתשב"�



z"iy'dצב a`Îmgpn s"k zgiyn - oiyeciw `zkqn lr meiq

ללמוד מחוייב להתפרנסdzrאינו שיכול כיו� xzidaמהתורהskizאומנות, dcnly19כמו דוגמא דר� ועל .
ימי� (ג' בהיתר מקוד� יצא א� אבל שבת, לחילול כשיגרו� לשבת סמו� בשיירא או בספינה לצאת שאסור
דוחה נפש פיקוח הרי כ� ואחרי בהיתר, שיצא מכיו� והשיירא, הספינה ע� ללכת להמשי� מותר השבת), קוד�

הנ"ל.20שבת בעני� הוא וכ� ,

ידי על נעשית מלאכתו אלא ממנה, מתפרנס אינו כ� פי על וא� בלבד בתורה שעוסק – יותר נעלה ואופ�
ברכות בגמרא רשב"י כדברי ר'21אחרי�, (כדברי וכו' קצירה בשעת וקוצר חרישה בשעת חורש אד� "אפשר :
דגנ� "ואספת להיות שצרי� שישראל22ישמעאל בזמ� אלא עלי', תהא מה תורה אר�") דר� מנהג בה� הנהג ,

שנאמר אחרי�, ידי על נעשית מלאכת� מקו� של רצונו בגמרא:23עושי� ומסיי� וגו'". צאנכ� ורעו זרי� ועמדו
רבי זה דר� ועל רשב"י, כמו סגולה ליחידי רק דר� שזוהי היינו, ביד�", עלתה ולא כרשב"י . . עשו "הרבה

נדרי� במסכת (כדאיתא בזה.24עקיבא וכיוצא ,(

אחרי א� לשמה, לימוד (ב) אסור. שזה – ממנה להתפרנס כדי (א) התורה: בלימוד אופני� ג' שיש ונמצא
ידי על נעשית ומלאכתו קבע תורתו לעשות (ג) מותר. שזה – ממנה יתפרנס להתפרנס במה לו יהי' לא א� כ�

סגולה. ליחידי הדר� שזוהי – נס בדר� אחרי�

.Âאומנות בנו את ללמד אד� שחייב א� שבעול�", אומנות כל אני "מניח נהוראי דר' המאמר יוב� זה פי על
אדמו"ר שכתב כמו היתר של באופ� – גופא מהתורה הנ"ל: מהאופני� באחד שיתפרנס הוא בזה שהפירוש –

אחרי�. ידי על נעשית מלאכתו שתהי' או הזק�,
את מלמד "ואיני הלשו� דיוק יוב� תורה,ipaובזה אלא לומד ואיני לומר צרי� הי' דלכאורה תורה", אלא

דוקא? בני הדיוק ומהו

"ילמד נאמר שבה� נהוראי רבי למאמר שקדמו הבבות לשו� הוא שכ� מפני שזהו לומר אפשר [בפשטות
את אד� ילמד "ולא המשנה: מהתחלת בנו", מותר,epaאת לעצמו כי בדיוק, הוא ובההתחלה הנשי�", אומנות

במשנה מסיי� ולכ� אסור, רווק, כשהוא קאי ובמילא קט�, בעודנו היינו האב, על לימודו שחובת לבנו ודוקא
בנו]. בעני� כ� ג� כ� שאחרי הבבות בכל

התורה את עושה הוא הרי כ� דא� כו', אומנות כל אני מניח לומר אסור בוודאי שלעצמו – בזה והביאור
את מלמד כשהוא כ� שאי� מה בה, לחפור לפרנסהepaקרדו� נזקק אינו קט� כשהוא שהרי בדבר, איסור אי�

וכנ"ל. דיעבד, של די� לזה יהי' כ� ואחרי לשמה, ולומד

בספינה לצאת שמותר דר� על מותר, מקו� מכל בזה, מוכרח הב� יהי' כ� שאחרי לכתחילה יודע שאביו וא�
יהי' כ� ואחרי מותר שכעת כיו� בשבת, ללכת מוכרח יהי' כ� שאחרי שידוע א� השבת, קוד� ימי� ג' ושיירא

דדיעבד. הדי�

.Ê:זה על להקשות יש לכאורה
קמא בפרק ובנו25איתא ללמוד ללמודglennהוא הוא כ� שאי� מה קוד�, בנו ללמוד,xfeללמוד ממולח §¨

בעצמו הוא ג� כאילו זה הרי בהשתדלותו, תורה לומד כשבנו כי זה, לחילוק והטע� קוד�. מהcnelהוא ,

בז כ� על26רשאי� הוא והלימוד לומד, האב ג� הרי תורה, רק בנו ומלמד האומנות כל כשמניח זה, פי ועל .
בהביזיו�, מינא נפקא מאי כי האסור, אופ� הוא כ� וא� לחפור, קרדו� שלומד התורה זו את כ� אחרי שיעשו מנת
שיעשנה האב כבר יודע האב של לימודו ובתחילת קרדו�, כ� אחרי אותה שעושה ידי על אותה המבזה מי

קרדו�.

אי� וממילא, מהתורה, מתפרנסי� כאשר – לביזיו� יש ומתי מה ידי על טעמי': בתר זיל כי אינו, – אבל
וק"ל. לשמה, בהיתר בתחילה למד הרי והב� הב�, שהוא המתפרנס, דבר על אלא לדו� לנו

יהי'19) שלא ש�: הזק� אדמו"ר בלשו� זו סברא נרמזה ואולי
zligz.'כו כ� ואחרי שמי� לש� למד א� אבל כו' לימודו
רמ"ח20) סימ� חיי� אורח חלק הזק� אדמו"ר ערו� שולח� ראה

י"ג. וסעי� ה' סעי�
ב.21) לה,

יד.22) יא, עקב
ה.23) סא, ישעי'
א.24) נ,
ב.25) כט,
ז'.26) הלכה א' פרק הזק� לאדמו"ר תורה תלמוד הלכות
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.Á:לברייתא המשנה שבי� החילוק תוכ� לבאר יש זה פי על
הדר� מבארת המשנה – דיד� בנדו� וג� בפרטי�. ג� וברייתא כלליי� בעניני� מדברת שהמשנה לעיל נזכר

ששיי� התורה הדר�llkdlללימוד ג� מבאר ובברייתא היתר, של באופ� גופא מהתורה להתפרנס הדר� היינו, ,

רק dlebqששיי� icigil.�אחרי ידי על נעשית מלאכת� של הדר� והוא כרשב"י,

ובמשנה: שבברייתא הלשונות שינויי יבוארו ובזה

" הברייתא "lkyלשו� המשנה ולשו� כו'", לו עומדות אי� שבעול� כו'":x`yeאומנות אומנות כל

" שמשמעות פשוט, לשאר, כל בי� שהתורהlkהחילוק הוא שבעול�" תורה`dpiאומנות בי� ומחלק בכלל�,
" ומשמעות תורה. כ� שאי� מה כו' עומדות אי� האומנות שכל היאx`yלאומנות, שהתורה הוא אומנות" כל
אומנות. לשאר התורה אומנות בי� שמחלק אלא האומנות, בכלל כ� ג�

ואז וכו', הוראה מורה בתור שיתפרנס היינו לכל, ששיי� הדר� אודות מדבר שבמשנה – בזה וההסברה
שאי� מה ממנה, מתפרנס שהרי אומנות, כ� ג� היא שמלאכתוהתורה רשב"י של הדר� שמבאר בברייתא כ�

כלל. אומנות התורה אי� דאז אחרי�, ידי על נעשית

אומנות שכל אומר שבברייתא קט�, שינוי עוד יומתק זה פי בברייתאmlerayועל כי, – במשנה זו תיבה ואי� ,
אר� דדר� במנהג אינה דתורה אלאmlerayההנהגה ,jtid,במשנה כ� שאי� מה שבעול�, האומנות כל
ניסית. בהנהגה שלא מהתורה שמתפרנס

הוא הרי יסורי� או זקנה או חולי לידי בא כשאד� הנה כו' אומנות כל ששאר המשנה, בהמש� זה דר� ועל
זקנה: אלא הביא ולא זאת השמיט ובברייתא ברעב, מת

שכיחי דלא הכלל מ� יוצאי� מלבד כו', עוו� בלי יסורי� ואי� חטא בלי מיתה אי� רז"ל ולכ�27אמרו .

מאד� בכל מקו�, של רצונו עושי� ישראל שאז וחבריו, רשב"י בדוגמת הנהגה אודות שמדבר ,28בהברייתא

גו' לבבכ� יפתה פ� לכ� השמרו בה נאמר שלא ק"ש של א' בברכות29פרשה רז"ל וכמאמר שיי�21, אי� אז ,

טבעית. זקנה א� כי ויסורי�, דחולי העני�

מנערות קט� שהוא ילדות, ולא נערות, אומר שבמשנה ג� מוב� זה פי במסכתי�30ועל לנער31[ולעיל חנו� :32

שמתפרנס אר� דדר� בהנהגה כי, – ילדות אומר ובברייתא שנה], כ"ד עד כ"ב, עד רש"י) פירוש נערותו, (ואיזהו
כ� שאי� מה (נערות), וחרי� קצת גדול פני� כל על להיות צרי� (במשנה), וכו' והוראה במלמדות מתורה
ג� להיות יכול זה הרי מקו�, של רצונו דעושה כיו� (בברייתא), אחרי� ידי על נעשית דמלאכתו בהנהגה

בסוכה הלשו� דר� על אלא ממש, קטנות (שאינו כו').33בילדותו ילדותינו אשרי

.Ë:בברייתא ולא הזה, בעול� משכרה אוכל שאד� התורה על אומר במשנה שרק הטע� מוב� זה פי על
ידי על נעשית דמלאכתו כרשב"י ההנהגה שבאופ� – הנ"ל דפרנסה היתר אופני שני שבי� החילוק ובהקד�

מעלת מפני זה אי� מקו�,dxezdאחרי�, של רצונו דעושי� מפני אלא הזה, בעול� משכרה שאוכלי� דוקא,
מחויב פרנסה, טרדות לו שאי� כיו� ממילא, ובדר� צאנכ�, ורעו זרי� ועמדו הוא זה על שהשכר מאוד�, בכל

בזה ההדגשה אי� כ�, אינו תורה אבל בברייתא שכתוב ומה תמיד. תורה מוכחdxezבתלמוד זה ידי שעל אלא ,

אר�, דר� במנהג נוהג כמנהגו דעול� השני, באופ� כ� שאי� מה כו'. כוח יחליפו ובמילא הוי' מק�וי ֵשהוא
מפני בפרנסתו הוא dxezdבטוח zlrn.�כ ג� הזה בעול� משכרה שאוכלי� דוקא,

כי: – זאת השמיט ובברייתא זק�, דואברה� הפסוק הביא שבהמשנה מה כ� ג� יוב� ובזה

הטבע, מדר� למעלה הצלחה לו שהיתה וא� טבע. פי על היתה שפרנסתו היינו צא�, רועה הי' אברה�
עסק אברה� כי וכדומה, הנ"ל עקיבא ורבי רשב"י כמו אחרי�, ידי על דנעשית העני� זה אי� מקו�, מכל
והוא לאברה� עבדי� לו שהיו וא� הטבע. מדר� שלמעלה הצלחה לו היתה גופא שבמלאכתו אלא במלאכתו,

שציי�27) ובמקומות ל"ז. פרשה ריש רבה ויקרא ב. נה, שבת עיי�
רמא. אות א' מערכת כללי� חמד בשדי

ה.28) ו, ואתחנ�
טז.29) יא, עקב

כד.30) א', פרשה רבא שמות א. יב, סוטה ראה
א.31) ל,
ו.32) כב, משלי
א.33) עמוד ריש נג,
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.Á:לברייתא המשנה שבי� החילוק תוכ� לבאר יש זה פי על
הדר� מבארת המשנה – דיד� בנדו� וג� בפרטי�. ג� וברייתא כלליי� בעניני� מדברת שהמשנה לעיל נזכר

ששיי� התורה הדר�llkdlללימוד ג� מבאר ובברייתא היתר, של באופ� גופא מהתורה להתפרנס הדר� היינו, ,

רק dlebqששיי� icigil.�אחרי ידי על נעשית מלאכת� של הדר� והוא כרשב"י,

ובמשנה: שבברייתא הלשונות שינויי יבוארו ובזה

" הברייתא "lkyלשו� המשנה ולשו� כו'", לו עומדות אי� שבעול� כו'":x`yeאומנות אומנות כל

" שמשמעות פשוט, לשאר, כל בי� שהתורהlkהחילוק הוא שבעול�" תורה`dpiאומנות בי� ומחלק בכלל�,
" ומשמעות תורה. כ� שאי� מה כו' עומדות אי� האומנות שכל היאx`yלאומנות, שהתורה הוא אומנות" כל
אומנות. לשאר התורה אומנות בי� שמחלק אלא האומנות, בכלל כ� ג�

ואז וכו', הוראה מורה בתור שיתפרנס היינו לכל, ששיי� הדר� אודות מדבר שבמשנה – בזה וההסברה
שאי� מה ממנה, מתפרנס שהרי אומנות, כ� ג� היא שמלאכתוהתורה רשב"י של הדר� שמבאר בברייתא כ�

כלל. אומנות התורה אי� דאז אחרי�, ידי על נעשית

אומנות שכל אומר שבברייתא קט�, שינוי עוד יומתק זה פי בברייתאmlerayועל כי, – במשנה זו תיבה ואי� ,
אר� דדר� במנהג אינה דתורה אלאmlerayההנהגה ,jtid,במשנה כ� שאי� מה שבעול�, האומנות כל
ניסית. בהנהגה שלא מהתורה שמתפרנס

הוא הרי יסורי� או זקנה או חולי לידי בא כשאד� הנה כו' אומנות כל ששאר המשנה, בהמש� זה דר� ועל
זקנה: אלא הביא ולא זאת השמיט ובברייתא ברעב, מת

שכיחי דלא הכלל מ� יוצאי� מלבד כו', עוו� בלי יסורי� ואי� חטא בלי מיתה אי� רז"ל ולכ�27אמרו .

מאד� בכל מקו�, של רצונו עושי� ישראל שאז וחבריו, רשב"י בדוגמת הנהגה אודות שמדבר ,28בהברייתא

גו' לבבכ� יפתה פ� לכ� השמרו בה נאמר שלא ק"ש של א' בברכות29פרשה רז"ל וכמאמר שיי�21, אי� אז ,

טבעית. זקנה א� כי ויסורי�, דחולי העני�

מנערות קט� שהוא ילדות, ולא נערות, אומר שבמשנה ג� מוב� זה פי במסכתי�30ועל לנער31[ולעיל חנו� :32

שמתפרנס אר� דדר� בהנהגה כי, – ילדות אומר ובברייתא שנה], כ"ד עד כ"ב, עד רש"י) פירוש נערותו, (ואיזהו
כ� שאי� מה (נערות), וחרי� קצת גדול פני� כל על להיות צרי� (במשנה), וכו' והוראה במלמדות מתורה
ג� להיות יכול זה הרי מקו�, של רצונו דעושה כיו� (בברייתא), אחרי� ידי על נעשית דמלאכתו בהנהגה

בסוכה הלשו� דר� על אלא ממש, קטנות (שאינו כו').33בילדותו ילדותינו אשרי

.Ë:בברייתא ולא הזה, בעול� משכרה אוכל שאד� התורה על אומר במשנה שרק הטע� מוב� זה פי על
ידי על נעשית דמלאכתו כרשב"י ההנהגה שבאופ� – הנ"ל דפרנסה היתר אופני שני שבי� החילוק ובהקד�

מעלת מפני זה אי� מקו�,dxezdאחרי�, של רצונו דעושי� מפני אלא הזה, בעול� משכרה שאוכלי� דוקא,
מחויב פרנסה, טרדות לו שאי� כיו� ממילא, ובדר� צאנכ�, ורעו זרי� ועמדו הוא זה על שהשכר מאוד�, בכל

בזה ההדגשה אי� כ�, אינו תורה אבל בברייתא שכתוב ומה תמיד. תורה מוכחdxezבתלמוד זה ידי שעל אלא ,

אר�, דר� במנהג נוהג כמנהגו דעול� השני, באופ� כ� שאי� מה כו'. כוח יחליפו ובמילא הוי' מק�וי ֵשהוא
מפני בפרנסתו הוא dxezdבטוח zlrn.�כ ג� הזה בעול� משכרה שאוכלי� דוקא,

כי: – זאת השמיט ובברייתא זק�, דואברה� הפסוק הביא שבהמשנה מה כ� ג� יוב� ובזה

הטבע, מדר� למעלה הצלחה לו שהיתה וא� טבע. פי על היתה שפרנסתו היינו צא�, רועה הי' אברה�
עסק אברה� כי וכדומה, הנ"ל עקיבא ורבי רשב"י כמו אחרי�, ידי על דנעשית העני� זה אי� מקו�, מכל
והוא לאברה� עבדי� לו שהיו וא� הטבע. מדר� שלמעלה הצלחה לו היתה גופא שבמלאכתו אלא במלאכתו,

שציי�27) ובמקומות ל"ז. פרשה ריש רבה ויקרא ב. נה, שבת עיי�
רמא. אות א' מערכת כללי� חמד בשדי

ה.28) ו, ואתחנ�
טז.29) יא, עקב

כד.30) א', פרשה רבא שמות א. יב, סוטה ראה
א.31) ל,
ו.32) כב, משלי
א.33) עמוד ריש נג,
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ורעו זרי� ועמדו שנאמר כמו אחרי�, ידי על נעשית דמלאכתו העני� זהו ולכאורה ועבודה, בתורה עסק בעצמו
שלא כדי דוקא צא� רועי להיות האבות בחרו שלכ� בעצמו, עבודתו ידי על ג� זה הי' באברה� הרי צאנכ�,

טרדא לה� בדא"חdaxיהי' כמבואר ולא34בפרנסת� מצד�, השתתפות איזו שהיתה מוכח גופא דמזה ,

כנ"ל. הטבעי דר� והוא אחרי�, ידי על נעשית שמלאכת�

ממעשה להתפרנס שיכול ראי' מזה אי� כי דאברה�, העני� בברייתא השמיט שמדברmiqipולכ� במשנה אבל ,

הצלחה בכל, נתבר� כשזק� ג� הרי התורה, כל שקיי� ידי דעל דאברה�, הפסוק הביא הטבע בדר� בפרנסה
בטבע.

***

.Èובפרט שבבריאה, העניני� בכל [כמו העניני� בפנימיות ג� הוא לברייתא המשנה שבי� החילוק והנה,
בקיצור: פני� כל ועל – בפנימיות] הוא שכ� מפני הוא הדברי�, של בנגלה חילוקי� כשיש ומצוות, תורה בעניני

מצד בתורה מדרגות נאמרdnvrכמה זה על אשר התורה, פנימיות שתי�: – וכללות� אצלו35. אצלו, ואהי'
העולמות כל חשיבי ממש כלא) (ולא לא הרי זו דבבחינה ע�ozbdpde36דוקא, קשור שזה – התורה וחיצוניות .

וחיות�. העולמות

בתורה הוא הזה mc`dוכחילוק zcear cvnדחיי אילנא נקראת התורה דפנימיות – כ� למעלה37ג� והוא ,
ורע דטוב אילנא הנק' דתורה ונגלה ורע. טוב המעורבי� והנהגת� בעניני�37מהעולמות שמתלבשת ש� על ,

וכו' שקר וטענות ורע .38דטוב

חולי להיות אפשר ואז במשנה, המתבאר הלימוד שיי� ורע) דטוב (אילנא הנ"ל השני ולסוג39ולסוג וכו'.
שלמעלה (רצו� רצונו שעושי� כיו� צאנכ�, ורעו זרי� דעמדו שבברייתא ההנהגה הוא דחיי) (אילנא הראשו�

מקו� של רצונו) שנעשה עד ממשיכי� וזה .40מהשתלשלות,

.‡Èרז"ל מאמר פי על בזה להוסי� שפיכות41ויש ועל עריות גילוי ועל זרה עבודה על הקב"ה שויתר "מצינו
מתעסקי� שהיו מתו� שמרו, ותורתי עזבו אותי הלוואי . תורה). (ביטול תורה של מאסה על ויתר ולא דמי�

התורהשxe`ndבה פנימיות על שקאי דייקא, "המאור" – למוטב" מחזיר� הי' :42בה

החיי� ע� בקונטרס המבואר הכתוב43ובהקד� דלכאורה,44בפירוש – גו'" חיי� ודר� אור ותורה מצוה נר "כי
נגלה על קאי אור" ש"תורה – קוד�" האמורה והמצוה התורה מלבד חיי� דר� איזהו חיי�, ודר� עני� "מהו

התורה. פנימיות על קאי חיי� ודר� דתורה,

מאור: נק' התורה ופנימיות אור") ("תורה אור נק' דתורה שנגלה – ומאור אור שבי� החילוק ג� וזהו

המאור כ� שאי� מה לגמרי, מתבטל שאז הפסק, בו ששיי� ועד ומתמעט, הול� ממקורו שמתרחק ככל – אור
תמיד. ישנו

בלבד דתורה נגלה לימוד ידי שעל – התורה לפנימיות דתורה נגלה שבי� בהחילוק ברוחניות, ודוגמתו
שנאמר כמו העוונות, ידי על ח"ו הפסק להיות יכול לאור, שיכול45שנמשלה ועד גו'", מבדילי� היו "עוונותיכ�

ואיל�).34) ד (קא, פורת ב� המתחיל דיבור ויחי, פ' חיי� תורת
הבאה.35) בהערה הנסמ� וראה ל. ח, משלי
דיבור36) בסופו הקודש אגרת בתניא בארוכה שנתבאר וכמו

במדבר תורה לקוטי ואיל�). א' עמוד סו� (קס, זמירות דוד המתחיל
צדק) (להצמח המצוות ספר ואיל�). ד (יז, אצלו ואהי' המתחיל דיבור
חז"ל ממאמר זה על שהובא ומה ואיל�). ב (מ, הארו� משא מצות
שפירושו – אומ� אלא אמו� תקרי אל וש"נ) בתחילתו. רבא (בראשית

מקומו*. כא� ואי� עיו�. צרי� – העולמות לברא אומ�
שנו. עמוד א' חלק תער"ב המש� ראה זמ�: לאחר הוספה (*

ברע"מ.37) – ב קכד, ג' חלק זוהר
הזוהר38) ביאורי הקדמת כ"ו. סימ� הקודש אגרת בתניא כמבואר

ג'). (פרק החיי� ע� קונטרס האמצעי). (לאדמו"ר
בארוכה.39) (ש�) החיי� ע� קונטרס עיי�

דגנ�40) דואספת ב) (ב, בשלח תורה בלקוטי שנתבאר מה דר� ועל
של רצונו עושי� שמע דקריאת א' ופרשה החול, דימות המשכות הוא
כי וטרחא, מלאכה אי� הרי בשבת אשר קודש, בשבת הוא מקו�
על ש� הקודש באגרת כ� ג� ועיי� שבת. בערב להיות צריכה הטרחא

להנ"ל. מתאי� ושבת, חול דבר
ז'.41) הלכה א' פרק חגיגה ירושלמי ב. רבא דאיכא פתיחתא
העדה42) קרב� פירוש ש�. רבא לאיכא ענ� יפה פירוש ראה

המאמרי� ספר א'שכב. עמוד ג' חלק תער"ב המש� ש�. לירושלמי
וש"נ. .176 עמוד תרפ"ט

ט"ו.43) ופרק בתחילתו,
כג.44) ו, משלי
ב.45) נט, ישעי'
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בתניא (כמבואר פני� כל על בדקות – הנ"ל דברי� בג' ית'46להיכשל מאחדותו נפרד נעשה עבירה ידי שעל
באגרת שנתבאר כמו זרה, עבודה עובד כאילו חז"ל אמרו שעליה� עבירות באות� ובפרט זרה, בעבודה כמו

הנ"ל,47התשובה דברי� בג' כשנכשל ג� הרי, שבתורה, "מאור" התורה, פנימיות לימוד ידי על כ� שאי� מה .(

למוטב". מחזירו שבה "המאור

הגמרא דברי ע� זה לקשר משה48ויש לנו ציוה (והיינו49"תורה הוי סרי וחד מאה שית בגימטריא תורה ,

) תורה לנוixz"`דכתיב ציוה (dyn�ל יהי' ולא אנכי ושתי�) ,50dxeabd itnח"ו כשחסר שג� – שמענו�"
תרי"א, בגימטריא ("תורה" התורה לימוד ידי על מתתק� זה הרי האמונה, עני� ל�", יהי' ולא ד"אנכי בהעני�

ש" כיו� ל�), יהי' ולא דאנכי מהשתי� למוטב".xe`ndחו� מחזירו שבה

.·Èרבי של מאמרו תוכ� ג� תורה":i`xedpוזהו אלא בני את מלמד ואיני שבעול� אומנות כל אני "מניח
למעלה או אומנות בכלל היא התורה א� ביניה� שהחילוק והברייתא, דהמשנה האופני� בב' הביאור ובהקד�

רז"ל מאמר פי על – (כנ"ל) אינישxwirn`"51מזה עביד iytpc'כי `zrc`אלא ירדה לא הנשמה כי, עביד", קא
בעול� וחלקו הבהמית ונפש הגו� את שזוהי52לתק� ,zepne`dבא כ� ואחרי דנפשי'", "אדעתא התורה דלימוד

הלימוד והעול�.dnylלדרגת הגו� דתיקו� האומנות ג� כולל שבעול�, האומנות מכל למעלה התורה, לש� ,

לו (ש)עומדת . . תורה אלא בני את מלמד ואיני שבעול� אומנות כל אני "מניח נהוראי רבי אומר זה ועל
רבי תורת – זקנותו" ובעת ילדותו בעת חכמי�"i`xedpלאד� עיני ש"מנהיר ש� על עני�53דוקא, שזהו ,

כי:dxezayה"מאור" –

יאמ�" מלאו� "ולאו� מנגד, ע� מלחמה ידי על להיותה והעול�, הגו� לתק� אומנות שהיא התורה ,54בדרגת

הפסק בה ינצdrylשיי� לבסו� והעול�,(כי הגו� דתיקו� מהאומנות שלמעלה התורה בדרגת כ� שאי� מה ח); ְֵֶ
במצב רק לא מזה, ויתירה זקנותו", ובעת ילדותו בעת לאד� לו "עומדת אלא הפסק, שיי� לא לשמה, תורה
הסביבה), או ביתו בני מצב בגלל ג� להיות (שיכול ייסורי� של במצב אפילו אלא סת�, חלישות זקנה, של
כנגד שה� תעשה לא ושס"ה עשה מצוות רמ"ח בקיו� אצלו שחסר חולה), בעצמו (שהוא חולי של למצב ועד
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צה z"iy'd a`Îmgpn s"k zgiyn - oiyeciw `zkqn lr meiq
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הסביבה), או ביתו בני מצב בגלל ג� להיות (שיכול ייסורי� של במצב אפילו אלא סת�, חלישות זקנה, של
כנגד שה� תעשה לא ושס"ה עשה מצוות רמ"ח בקיו� אצלו שחסר חולה), בעצמו (שהוא חולי של למצב ועד
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xcde"צו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc oiyeciw(oey`x meil)

èòîî à÷ dúååëc äàéöéz` hrnl dzpeek - §¦¨¦§¨¨¨§©¥
z`iviay ,dn`d z`ivil dneca zad z`ivi
[oec`d] epnn z`vei `idy in ,zexrpa dn`
in ,oiyeciwa zad z`ivia la` ,sqk lawn epi`

.sqk lawn [a`d] epnn z`vei `idy
:`xnbd zl`eyàéîc àì àäådnec dpi` - §¨Ÿ¨§¨

äàéöé éàäa`dnäàéöé éàäìoeik ,oec`dn ©§¦¨§©§¦¨
ydì à÷ôð íúädn`d ,oec`dn d`ivia - ¨¨©§¨¨

z`veiúeLøîdézkà àëäå ,éøîâì ïBãà ¥§¨§©§¥§¨¨©©¦
àøqçéîdxqg zad oiicr ,a`dn d`iviae - ¦©§¨

äteçì äøéñîixdy ,ezeyxn `vzy ick §¦¨§¨
,llk dia` zeyxn z`vei dpi` cala oiyeciwa
.dze` yxeie dici dyrna dkef `ed oiicre

:`xnbd daiynàäéî íéøãð úøôäalkn ± ©£¨©§¨¦¦¨
dixcp zxtd iabl mewndéúeLøî dì à÷ôð± ©§¨¨¥§¥

ke ,a`d zeyxn oiyeciwa z`vei `idïðúc¦§©
,(:eq mixcp)dìòáe äéáà äñøBànä äøòð©£¨©§¨¨¨¦¨©§¨

,äéøãð ïéøéôîdixcp z` xtdl leki epi` a`de §¥¦§¨¤¨
z`vei `id mixcp iably oeike .lrad ila

dn` z`ivil ef z`ivi dnec ,a`d zeyxn
.oec`dn

:`xnbd zl`eyéàäåweqtd ike ±'ípç äàöéå' §©§¨§¨¦¨
àúàc àeä éëäìz` lawn a`dy cnll `a ± §¨¦§¨¨

,dxrpd eza ly diyeciw sqkdéì éòaî àä± ¨¦¨¥¥
jxvp `ed `ldàéðúc ,àéðúãëìweqtd lr §¦§©§¨§©§¨
(`i `k zeny),úeøâa éîé elà ,'ípç äàöéå'§¨§¨¦¨¥§¥©§

dxyr mizy za `idyk z`vei dixar dn`y
,dpec` zeyxn miycg dyiye dpy'óñk ïéà'¥¨¤

,úeøòð éîé elàdpy dxyr mizy za `idyk ¥§¥©£
dn` f` s`y ,zexry izy dl yie ,cg` meie
cenll xyt` ji`e .oec`d zeyxn z`vei dixar

.xg` oec`l sqk yiy df weqtn:`xnbd daiyn
àø÷ àîéì ,ïk íà ,àðéáø øîàweqtd xn`i ± ¨©¨¦¨¦¥¥¨§¨

'óñk ïà',c"ei ze`d ila'óñk ïéà' éàîmr ¥¨¤©¥¨¤
y cnll `l` ,c"eiLé ìáà ,äæ ïBãàì óñk ïéà¥¤¤§¨¤£¨¥

óñkïBãàìeäéð ïàîe ,øçàyiy oec`d edine ± ¤¤§¨©¥©¦
d ,sqk el.áà̈

:ef dyxc zxevl xewnd z` zx`an `xnbd

éëä ïðéLøãc éànîez` miyxec ep`y oipne ± ¦©§©§¦¨¨¦
.cxtpa c"ei ze`dàéðúcz`ypy odk za iabl §©§¨

zxfeg dyxbzp e` dpnl`zp m`y ,l`xyil

,dnexz zlik`a aey zxzene dia` zial
dpnl` didz iM odM zaE' (bi ak `xwie) xn`py©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨

dWExbEdì ïéà òøæådia` ziA l` daWe §¨§¤©¥¨§¨¨¤¥¨¦¨

rxf dl did eli`e ,'lk`Y dia` mgNn dixErpM¦§¤¨¦¤¤¨¦¨Ÿ¥
.dnexza mlerl dxeq` dzid l`xyidnïéàéì ¥¦

àlàykdòøæoebk ,rxf dl oi` m` mle` ,miiw ¤¨©§¨
wx xzepe ,dicli eznydòøæ òøæ,ckp -ïépî ¤©©§¨¦©¦

,dnexzn dakrn `ed s`yòøæ' øîBì ãeîìz©§©¤©
,'dì ïéà,'dl oi`' milind z` miyxecedì ïéiò ¥¨©¥¨

.l`xyidn rxf mey dl oi` m` oiirl jixvy -
àlà éì ïéàådl yi m`øLk òøæ,l`xyidn §¥¦¤¨¤©¨¥

wx epnn dl yi m` mle`,ìeñt òøæckp oebk ¤©¨
,xfnnïépî,dnexzn dakrn `ed s`yãeîìz ¦©¦©§

ïéà òøæ' øîBì,'dìmiyxecedì ïéiòjixvy - ©¤©¥¨©¥¨
m`e ,l`xyidn rxf mey dl xzep `l m` oiirl

.dnexzn dakrn `ed ,leqt elit` ,rxf xzep
df weqtn zcnel `ziixad cvik :`xnbd dywn

,leqt rxfdéz÷étà àäådcnl xak `ld - §¨©¦§¥
myn.dòøæ òøæìy df oic :`xnbd zvxznòøæ §¤©©§¨¤©
dòøædnexzn dakrnéøèöéà àìCàø÷`l - ©§¨Ÿ¦§§¦§¨

oeik ,weqt jixv,íéðák ïä éøä íéða éðác`l` ¦§¥¨¦£¥¥§¨¦
éøèöéà ékàø÷ Cwx.ìeñt òøæìef `ziixane ¦¦§§¦§¨§¤©¨

.'oi`' dlina c"ei ze`d miyxecy gken
:`xnbd zl`eyådàpú`ziixad ly,déôeb §©¨¥

éëä Léøãc déìðîdaiyn .jk yexcl el oipn ± §¨¥§¨¦¨¦
:`xnbd,éøîàc dnn z`f cnl `pzdáéúk ¨§¥§¦

mrlan exfgy ixg` wlal exn` a`en ixyy

(ci ak xacna)ïàî'íòìa,'EpOr Kldednn ¥¥¦§¨£Ÿ¦¨
mixac) mail zvleg `idyk zxne` dnaidy

(f dkéîáé ïàî','l`xUiA mW eig`l miwdl ¥¥§¨¦§¨¦§¨¦¥§¦§¨¥

áéúk àìceäaze`dã"eé,'o`n' dlinaàëäå §Ÿ§¦§§¨¨
déa áéúkmr 'oi`',ã"eéeàLøãì dpéî òîL §¦¥§©¦¨¦§¨¨
àúàc àeä.dyxcl `a xeziidy ± §¨¨

cnll miweqt ipy jixv recn dpc `xnbd
mikiiy zad ly dici iyrne oiyeciwd sqky

:dia`léøèöéàåázëîì C'sqk oi`' weqtd §¦§§¦§¦§©
sqky cnlléøèöéàå ,äéáàì äéLecé÷C ¦¤¨§¨¦¨§¦§§¦

ázëîìy cnll 'dn`l' weqtdäNòîäéãé §¦§©©£¥¨¤¨
,äéáàì.dfn df mcnell oi`eàðîçø áúk éàc §¨¦¨§¦¨©©£¨¨

sqky wx,äéáàì äéLecé÷àðéîà äåäwxy ¦¤¨§¨¦¨£¨£¦¨
,dia`l mdeäa àçøè àìc íeMîmeyn - ¦§Ÿ¨§¨§

,mzbyda dgxh `l zadyìáàäéãé äNòî £¨©£¥¨¤¨
eäa àçøè à÷c,mzbyda dgxhy ±àîéà §¨¨§¨§¥¨

eåä dãéc.dly mdy xne` iziid ±éàå ¦¨£§¦
ïðéòîLày wxäéãé äNòîxne` iziid ,dia`l ©§§¦¨©£¥¨¤¨

meyn ,dia`l md wxyàðæúî à÷cdépéî- §¨¦§§¨¦¥
z` df zxenz lawl ezrce epnn zpefip `idy

,migiky mdy dici iyrnìáàsqk,äéLecé÷ £¨¦¤¨
àîìòîcdì éúà÷ezrc dzid `ly ± §¥©§¨¨¨¥¨

,dze` oefi `ed ezxenzyeåä dãéc àîéà± ¥¨¦¨£
jkitle .dly mdy xne` iziidàëéøö± §¦¨

:mipicd ipy z` cnll miweqt ipy ekxved
dn` ze`ivi iabl `ziixad z` zx`an `xnbd

.dixar'ípç äàöéå' ,àôeb(`i `k zeny)elà ¨§¨§¨¦¨¥
éîé,úeøâadpec`n z`vei dixar dn`y §¥©§

,zexbal dribnykúeøòð éîé elà 'óñk ïéà'¥¨¤¥§¥©£
:`xnbd dywn .oec`dn z`vei `id mda s`y
zexrpa d`ivi mb cnll weqtd jxved recn

,zexbaa d`ivi mbeàðîçø áBzëìåàìå úeøòð §¦§©£¨¨©£§Ÿ
éòaaezkl jixv `le -úeøâa:`xnbd zvxzn . ¨¥©§

àa ,äaø øîàäæ,zexba ly cenild -ãnìå ¨©©¨¨¤§¦¥
äæ ìòlr xacn `edy ipyd cenild lr - ©¤

e` zexrpl zernyn weqta oi` ixdy ,zexrp
micinrn epiid cg` cenil did eli`e ,zexbal

ep` sqep cenil yiyke ,zxge`nd zexbaa eze`
.zexrp mb micneløéëNå áLBzà äåäc éãéî- ¦¦©£¨©¨§¨¦

mdy s`y ,miixar micar iabl epivny enke

epi` mteby oeik ,dnexz milke` mpi` odk icar
,oec`d ly,àéðúc(i ak `xwie) weqtd lr §©§¨

,'Wcw lk`i `l xikUe odM aWFY'äæ 'áLBz' ©Ÿ¥§¨¦ŸŸ©Ÿ¤¨¤
d ixar caríìBò ïéð÷ éeð÷rvxpy ici lr ¨¦§©¨

,laeid cr caereäæ 'øéëN'd ixar caréeð÷ ¨¦¤¨
íéðL ïéð÷,dxikndn mipy yy exaryk `veie ¦§©¨¦

zl`eye .dnexz milke` mpi` mdipye
,`ziixadøîàéyáLBz,dnexz lke` epi`àìå Ÿ©¨§Ÿ

øîàéyøéëN,dnexz lke` epi`øîBà éðàå Ÿ©¨¦©£¦¥
m` ixdy ,lke` epi` xikyy invrnïéð÷ éeð÷̈¦§©

,ìëBà Bðéà íìBò,laeid cr caery s`éeð÷ ¨¥¥¨
ïéð÷ïkL ìk àì íéðL.dnexz lke` epi`y ¦§©¨¦Ÿ¨¤¥

y ,`ziixad daiyneeléàdidïkaezk didy , ¦¥
,cg` weqt wxøîBà éúééäyéeð÷ äæ áLBz ¨¦¦¥¨¤¨

íìBò ïéð÷ éeð÷ ìáà ,íéðL ïéð÷ìëBà,dnexz ¦§©¨¦£¨¨¦§©¨¥
e'áLBz' ìò ãnéìå 'øéëN' àacarl dpeekdy ¨¨¦§¦¥©¨

,ax onf oec`d lv` ayeind rvxpét ìò óàL¤©©¦
L`edìëBà Bðéà ,íìBò ïéð÷ éeðw.dnexz ¤¨¦§©¨¥¥

dn` ze`ivi dnicy dax lr dywn `xnbd
:xikye ayezl dixaréîc éî ,éiaà déì øîà̈©¥©©¥¦¨¥

,xikye ayezl dixar dn`íúäixar car - ¨¨
rvxp care yya `veideäðéð éôeb éøzipy ± §¥¥¦§

.mdipy z` yi cg` oec`ly okzie ,md miyp`
rvxp car wx aezkz dxezdy zeywdl oi`e

epi` yya `veid car mby xnege lwa cnlpe
,lke`éëcénðàðîçø áúkm` elit`y oeik - §¦©¦¨©©£¨¨

yxetna aezk didìëàé àì 'òöøð áLBz'¨¦§¨ŸŸ©
,dnexzCãéà áúk øãäådzid jk xg`e - §¨©¨©¦¨

dyw did `l ,yya `veid car zazek dxezd
y meyn ,xzein dfyäåäàéúàc àúléî øéëN £¨¨¦¦§¨§¨§¨

cnlp yya `veid cary -,øîBçå ì÷a§©¨¤
àéúàc àúléîecnlpd xace -øîBçå ì÷a, ¦§¨§¨§¨§©¨¤

àø÷ dì áúëå çøè.yxetnaàëä àlàdn`a ¨©§¨©¨§¨¤¨¨¨
zxbeae dxrp ,dixaràéä àôeb ãçcg` seb - ©¨¦

e ,`eddì à÷ôð ékz`vei `id xy`ke ± ¦©§¨¨
éàî úeøâa ,úeøòðadéab àéòadidz ji` ± §©£©§©©§¨©¥

d`ivi ly ze`ivn oi`e ,dzexbaa elv`
.dziiyewa `xnbd zpeek dzid efe .zexbaa

z`ivi dxeza aezk recn xg` mrh x`an iia`

:zexbaa dixar dn`àì ,éiaà øîà àlà¤¨¨©©©¥Ÿ
äëøöð,zexba inia d`ivi lr dyxcdàlà ¦§§¨¤¨

úéðBìéàc øâáìdl oi`e zcll dleki dpi`y §¤¤§©§¦
,dpy mixyr za ziidpyke ,llk zexrp ipniq

.zxbea `idàðéîà Czòc à÷ìñyúeøòða ©§¨©§¨£¦¨§©£
÷etézla` ,dpec`n dn` `vz -àì úeøâáa ¥§©§Ÿ
÷etéz`l zexrp dl oi`y zipelii`e ,`vz `l ± ¥

,zexbaa s` `vzïì òîLî à÷zexba mby ¨©§©¨
.zipelii`a d`iven

:iia` lr dywn `xnbdé÷úîáø øa øî dì ó ©§¦¨©©©
äîe ,àeä øîBçå ì÷ åàìå ,éMàïéðîéqly ©¦§©©¨¤©¦¨¦

zexrp,áà úeLøî ïéàéöBî ïéàLeïéàéöBî ¤¥¦¦¥§¨¦¦
úeøâa ,ïBãà úeLøî,áà úeLøî äàéöBnL ¥§¨©§¤¦¨¥§¨

ia`l Epzpe' xn`p (hi ak mixac) weqta ixdy§¨§©£¦
,da zeyx dia`l oi` zxbea `idyke ,'dxrPd©©£¨

Bðéà,ïBãà úeLøî äàéöBnL ïécjixv `le ¥¦¤¦¨¥§¨
.zexbaa z`vei zipelii`y weqtn cenll

weqtdn cnlpd xg` oic x`an iy` ax xa xn
:'sqk oi` mpg d`vie'áø øa øî øîà àlà¤¨¨©©©©

,éMààðéáæ øwéòì àlà äëøöð àìdxiknd - ©¦Ÿ¦§§¨¤¨§¦©§¦¨
,úéðBìéàceza z` xeknl leki a`dy §©§¦

e .dn`l zipelii`dàðéîà Czòc à÷ìñwxy ©§¨©§¨£¦¨
zaàéúàc`iadl dteqy -éåä ,úeøòð éðîéñ §¨§¨¦¨¥©£¨¥

àðéáæza la` ,dlg dzxikn -àéúà àìc- §¦¨§Ÿ¨§¨
`iadl dteq oi`yéåä àì ,úeøòð éðîéñdðéáæ ¦¨¥©£Ÿ¨¥§¦¨

àðéáæoeik ,llk dxikn dzxikn didz `l - §¦¨
,zexrpa z`vl die`x dpi`y

zipwp dy`d` cenr c sc ± oey`x wxtoiyeciw

.èòîî à÷ dúåeëc äàéöéoiCn hrnn `w dn` z`iviC `inEC oiqExi` z`ivi §¦¨§©¨¨¨§©¥§¦©¥¦§¨¦¦©¨¨¨§©¥¦¦
`wtpC oFc`l sqM oi` dIxard dn` z`ivI dnE DA sqM WiC xninlE dn`̈¨§¥©§¥¤¤¨©§¦©¨¨¨¦§¦¨¥¤¤¨¨§©§¨
inl sqM Wi oiqExi` z`ivil wiIC `wC sqM WiC hErin s` `xw xn`w DizEWxn¥§¥¨¨©§¨©¦§¥¤¤§¨©¥¦¦©¥¦¥¤¤§¦

:a` Epiide xn`w EPnid d`vIW.àéîc àì àäådn` z`ivil oiqExi` z`ivi ¤¨§¨¥¤¨¨©§©§©§¨Ÿ©§¨§¦©¥¦¦¦©¨¨
ihErnl iz` oiqExi` z`iviC zxn`w ikide§¥¥¨©§¨¦¦©¥¦¨¥¦§¥
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oi`C sqkA zipwp dX` s` sqkA zipwp¦§¥§¤¤©¦¨¦§¥§¤¤§¥
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gkEncM dIxard dn`A opirAcM zFhExR§¦§§¦¨§¨¨¨¦§¦¨¦§©
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dn` z`ivin xnege lwa zcnlp zexbaa
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àø÷ dìgexhl dxezd jxcy epxn` `ld ± ¨§¨
lwa ecnell xyt`y xac mb yxetna aezkle

:`xnbd zvxzn .xnegeàëéä éléî éðäàkéìc ¨¥¦¥¥¨§¥¨
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dkixv dpi`e ,znd eig` iyeciwn mail zcnere

,ycg oipwBæa øîàz,dy`a -Loipw dkixv Ÿ©§¤
okleøîBì ãeîìz .øèLa úéð÷pjxved okle - ¦§¥¦§¨©§©
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.a`d ly oiyeciwd sqky epcnlláúk éàå§¦¨©

àðîçøwxàðéîà äåä ,'ípç äàöéå'àëéä ©£¨¨§¨§¨¦¨£¨£¦¨¥¨
eåä BzLcé÷å déãéãì éäéà (déì) äáäéc§¨£¨¥¦¦§¦¥§¦©§¨

éLecé÷dpzp dy`d m` mby xne` iziid - ¦¥
milg ,'il ycwzd' el dxn`e ,sqk yi`l

okle ,oiyeciwd'çwé ék' àðîçø áúkoeyla ¨©©£¨¨¦¦©
,xkfék' àìåçwú,'yi`l dy`epcnll §Ÿ¦¦©

dy`d `le dy`d z` gwel yi`d `weecy

:yi`d z` zgwel

xewnd z` zx`an lirl d`aedy `ziixad
iM' (` ck mixac) dxeza xn`p :d`ia iyecwl¦

dX` Wi` gTi,'dìòáe,`ziixad zyxece ¦©¦¦¨§¨¨
L ãnìîdy`úéð÷pdlral.äàéáazl`ey §©¥¤¦§¥§¦¨

d`ia iyeciw cenll jixv recn ,`ziixad
,'dlrae'nàeä ïéc àìäåcenll ozip `ld ± ©£Ÿ¦

,xnege lwa z`fúéð÷ð ïéàL äîái äîemail ©§¨¨¤¥¦§¥
,óñëaok it lr s`eúéð÷ðelBæ ,äàéáady` - §¤¤¦§¥§¦¨
úéð÷pLdlral,óñëaike ,lirl epcnly itk ¤¦§¥§¤¤

úéð÷pL ïéc Bðéàel.äàéáa`ziixad zkxet ¥¦¤¦§¥§¦¨
,xnege lwd z`äiøáòä äîàúéð÷pL ,çéëBz ¨¨¨¦§¦¨¦©¤¦§¥

dpec`lúéð÷ð ïéàå óñëael,äàéáamb ok m`e §¤¤§¥¦§¥§¦¨
`le sqka dlral zipwpy xnel xyt` dy`a

,`kxitd z` `ziixad dgec .d`iaaäîàl äî©§¨¨
dðéð÷ ïéàL äiøáòädpec`lìúeLéà íeL ¨¦§¦¨¤¥¦§¨¨§¦

,d`iaa zipwp dpi` okle ,zegty myl `l`
Bæa øîàz,dlral zipwpd dy` -dðéðwLel Ÿ©§¤¦§¨¨

`edì,úeLéà íeLxnege lwa micnel okle §¦
.d`iaa zipwpy dnain,'dìòáe' øîBì ãeîìz©§©§¨¨
.d`iaa zipwpy epcnll

:`ziixad ixac lr ddnz `xnbdéì änìå§¨¨¦
àø÷cenll jixvy `ziixad dniiq recn - §¨

,weqtn d`ia iyeciwdì àéúà àä`ld ± ¨¨§¨¨
.xnege lwd lr `kxit oi` `ziixad zpwqnl

:`xnbd daiyn,éMà áø øîàmrhd ¨©©©¦
lwa dy`a d`ia oipw dcnl `l `ziixady
dn`n `kxit yiy meyn epi` dnain xnege

`l` ,dixaràkéàc íeMîàøwéòî øîéîì ¦§¦¨§¥©¥¦¨¨
àëøét àðéãclwd z` jextl xyt`y meyn - §¦¨¦§¨

ixdy ,eceqin xnegeàëéäîdì úéúééî à÷± ¥¥¨¨©§¦¨
,dy`a d`ia oipw zcnl okidn,äîáéîyie ¦¨¨

,jextlïkL äîáél äîxak `idä÷e÷æ ©¦¨¨¤¥§¨
úãîBòåokle ,znd eig` iyeciw zngn mail §¤¤

,oiyeciwd z` xenbl d`ia da dlirenøîàzŸ©
Bæaral ycwzdl d`ad dy` -,dlïéàL §¤¥

úãîBòå ä÷e÷æoipwd z` ligzdl dkixve ,el §¨§¤¤
dyer `l d`iay xnel xyt`e ,ezligzn

.lgzed xaky oipw zxneb wx `l` ,oipw zligz
`ziixad dxn` okle,'dìòáe' øîBì ãeîìz©§©§¨¨

mb dyer d`iae ,d`iaa zipwp dy`y cnll

:oipw zligz



צט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc oiyeciw(oey`x meil)

,'eë 'ípç äàöéå' ïì òîLî à÷mby epcnll ¨©§©¨§¨§¨¦¨
xknidl dleki cala zexbaa z`veid zipelii`

.dn`l
:`xnbd dywnøîàc éMà áø øa øîìelirl §©©©©¦§¨©

,'àeä øîBçå ì÷ åàìå'zipelii` dn` z`iviy §©©¨¤
dn` z`ivin xnege lwa zcnlp zexbaa
cnly iia` lr dywd df zngne ,zexrpa

,dyw ,zexbaa z`vei zipelii`y weqtdnàä̈
áúëå çøè øîBçå ì÷a àéúàc àúléî ïðéøîà©§¦¨¦§¨§¨§¨§©¨¤¨©§¨©

àø÷ dìgexhl dxezd jxcy epxn` `ld ± ¨§¨
lwa ecnell xyt`y xac mb yxetna aezkle

:`xnbd zvxzn .xnegeàëéä éléî éðäàkéìc ¨¥¦¥¥¨§¥¨
ìééepL,xg` aeyi oi`yk wx xn`p df llk - ¦§¥

ì àkéàc àëéä ìáàïðépLî ééepLyiyk la` - £¨¥¨§¦¨¦§¥§©¦©
ax xa xne ,aeyi eze`a miayiin ,xg` aeyi
z` jixv recn xiaqdl jxc ecia dzid iy`

jxvp weqtdy x`iae ,iia` lr dywd weqtd
:dn`l zipelii` ly dzxikn xwirl

:dy`a sqk oipwl xg` xewn d`ian `xnbd

àpúåepizpyn ly `pzd -àëäî dì éúééî- §©¨©§¥¨¥¨¨
,xg` weqtn sqk iyeciw cnelàéðúclr §©§¨

(` ck mixac) weqtdLéà çwé ék'dìòáe äMà, ¦¦©¦¦¨§¨¨
äéäådá àöî ék åéðéòa ïç àöîú àì íà §¨¨¦Ÿ¦§¨¥§¥¨¦¨¨¨

'zzixM xtq Dl azke xaC zexr,'Bâåweqtde ¤§©¨¨§¨©¨¥¤§¦ª§
`ziixad zxne`e ,dycwzpy dy` lr xacn

y'äçé÷' ïéà,'gwi ik' weqta dxen`dàlà ¥¦¨¤¨
øîBà àeä ïëå ,óñëaepia` mdxa`y dxeza §¤¤§¥¥

dltknd zxrn ziipwa izigd oextrl xn`

(bi bk ziy`xa),'épnî ç÷ äãOä óñk ézúð'¨©¦¤¤©¨¤©¦¤¦
micnele ,sqka oipw oeyl `id 'dgiw'y x`eane
`pzd hwp okle ,sqka zipwp dy`y o`kn

.'oipw' oeyl (.a lirl) dpyna
sqk iyeciw cenll jixv m`d dpc `ziixad
cenll jixv recn :`ziixad zl`ey .weqtn

,'gwi ik'n sqk iyeciwàìäåïécxnege lw - ©£Ÿ¦
úéð÷ð dðéàL äiøáòä äîà äîe ,àeädpec`l ¨¨¨¨¦§¦¨¤¥¨¦§¥

úéð÷ð ,äàéáaelBæ ,óñëady` -úéð÷pL §¦¨¦§¥§¤¤¤¦§¥
dlral,äàéáaäðwzL ïéc Bðéàel.óñëa §¦¨¥¦¤¦¨¤§¤¤

:xnege lwd z` `ziixad zkxet,çéëBz äîáé§¨¨¦©
úéð÷pLmailúéð÷ð dðéàå ,äàéáael,óñëa ¤¦§¥§¦¨§¥¨¦§¥§¤¤

dgec .df xnege lwa sqk oipw cenll oi` ok m`e

:`kxitd z` `ziixadïéà ïkL äîáél äî©¦¨¨¤¥¥
úéð÷ð,øèLaiptn epi` sqka zipwp dpi`y dne ¦§¥¦§¨

`weec dkixv `idy iptn `l` ,ylg sqk oipwy

dwewf xak `id ixdy ,oi`eyip dyerd d`ia
dkixv dpi`e ,znd eig` iyeciwn mail zcnere

,ycg oipwBæa øîàz,dy`a -Loipw dkixv Ÿ©§¤
okleøîBì ãeîìz .øèLa úéð÷pjxved okle - ¦§¥¦§¨©§©

weqtd,'Léà çwé ék''dgiw'a zipwpy epcnll ¦¦©¦
.sqk oipw `idy

:`ziixad ixac lr ddnz `xnbdéì änì àä̈¨¨¦
àø÷cenll jixvy `ziixad dniiq recn - §¨

,weqtn sqk iyeciwdì àéúà àä`ld - ¨¨§¨¨
.xnege lwd lr `kxit oi` `ziixad zpwqnl

:`xnbd daiyn,éMà áø øîàmrhd ¨©©©¦
lwa dy`a sqk oipw dcnl `l `ziixady

`kxit yiy meyn epi` dixar dn`n xnege
`l` ,dnainàkéàc íeMîàøwéòî øîéîì ¦§¦¨§¥©¥¦¨¨
àëøét àðéãclwd z` jextl xyt`y meyn - §¦¨¦§¨

ixdy ,eceqin xnegeàëéäîdì úéúééî à÷± ¥¥¨¨©§¦¨
,sqk iyeciw zcnl okidn,äiøáòä äîàîyie ¥¨¨¨¦§¦¨

,jextläîàl äîäàöBé ïkL äiøáòä- ©§¨¨¨¦§¦¨¤¥§¨
zxxgzyn,óñëad`ivedl liren sqky oeike §¤¤

,ea zipwpy mb liren `ed oec`d zeyxnøîàzŸ©
Bæa,dy`a -óñëa äàöBé dðéàL,hba `l` §¤¥¨§¨§¤¤

,sqka zipwp dy`y dixard dn`n cenll oi`e
`ziixad dxn` okleçwé ék' øîBì ãeîìz©§©¦¦©

'Léà.sqka zipwp dy`y cnll ¦
micenild ipy z` jixv recn zx`an `xnbd

:sqk iyeciwléøèöéàåípç äàöéå' ázëéîì C §¦§§¦§¦§©§¨§¨¦¨
,a`d ly oiyeciwd sqky cnll ,'sqM oi ¥̀¨¤

éøèöéàåázëéîì Cmbçwé ék','Léàcenll §¦§§¦§¦§©¦¦©¦
.sqka zycwzn dy`y 'dgiw dgiw' dey dxifb

oeikàðîçø áúk éàcwxäåä ,'çwé ék'àðéîà §¦¨©©£¨¨¦¦©£¨£¦¨
eåä dãéc ìòa dì áäéc ïéLecé÷xne` iziid - ¦¦§¨©¨©©¦¨¨

,dly `ed dlaiw dxrpdy oiyeciwd sqky
,sqka zycwzn dy`y wx cnll `a weqtde

okleàðîçø áúkmbípç äàöéå''sqM oi` ¨©©£¨¨§¨§¨¦¨¥¨¤
.a`d ly oiyeciwd sqky epcnlláúk éàå§¦¨©

àðîçøwxàðéîà äåä ,'ípç äàöéå'àëéä ©£¨¨§¨§¨¦¨£¨£¦¨¥¨
eåä BzLcé÷å déãéãì éäéà (déì) äáäéc§¨£¨¥¦¦§¦¥§¦©§¨

éLecé÷dpzp dy`d m` mby xne` iziid - ¦¥
milg ,'il ycwzd' el dxn`e ,sqk yi`l

okle ,oiyeciwd'çwé ék' àðîçø áúkoeyla ¨©©£¨¨¦¦©
,xkfék' àìåçwú,'yi`l dy`epcnll §Ÿ¦¦©

dy`d `le dy`d z` gwel yi`d `weecy

:yi`d z` zgwel

xewnd z` zx`an lirl d`aedy `ziixad
iM' (` ck mixac) dxeza xn`p :d`ia iyecwl¦

dX` Wi` gTi,'dìòáe,`ziixad zyxece ¦©¦¦¨§¨¨
L ãnìîdy`úéð÷pdlral.äàéáazl`ey §©¥¤¦§¥§¦¨

d`ia iyeciw cenll jixv recn ,`ziixad
,'dlrae'nàeä ïéc àìäåcenll ozip `ld ± ©£Ÿ¦

,xnege lwa z`fúéð÷ð ïéàL äîái äîemail ©§¨¨¤¥¦§¥
,óñëaok it lr s`eúéð÷ðelBæ ,äàéáady` - §¤¤¦§¥§¦¨
úéð÷pLdlral,óñëaike ,lirl epcnly itk ¤¦§¥§¤¤

úéð÷pL ïéc Bðéàel.äàéáa`ziixad zkxet ¥¦¤¦§¥§¦¨
,xnege lwd z`äiøáòä äîàúéð÷pL ,çéëBz ¨¨¨¦§¦¨¦©¤¦§¥

dpec`lúéð÷ð ïéàå óñëael,äàéáamb ok m`e §¤¤§¥¦§¥§¦¨
`le sqka dlral zipwpy xnel xyt` dy`a

,`kxitd z` `ziixad dgec .d`iaaäîàl äî©§¨¨
dðéð÷ ïéàL äiøáòädpec`lìúeLéà íeL ¨¦§¦¨¤¥¦§¨¨§¦

,d`iaa zipwp dpi` okle ,zegty myl `l`
Bæa øîàz,dlral zipwpd dy` -dðéðwLel Ÿ©§¤¦§¨¨

`edì,úeLéà íeLxnege lwa micnel okle §¦
.d`iaa zipwpy dnain,'dìòáe' øîBì ãeîìz©§©§¨¨
.d`iaa zipwpy epcnll

:`ziixad ixac lr ddnz `xnbdéì änìå§¨¨¦
àø÷cenll jixvy `ziixad dniiq recn - §¨

,weqtn d`ia iyeciwdì àéúà àä`ld ± ¨¨§¨¨
.xnege lwd lr `kxit oi` `ziixad zpwqnl

:`xnbd daiyn,éMà áø øîàmrhd ¨©©©¦
lwa dy`a d`ia oipw dcnl `l `ziixady
dn`n `kxit yiy meyn epi` dnain xnege

`l` ,dixaràkéàc íeMîàøwéòî øîéîì ¦§¦¨§¥©¥¦¨¨
àëøét àðéãclwd z` jextl xyt`y meyn - §¦¨¦§¨

ixdy ,eceqin xnegeàëéäîdì úéúééî à÷± ¥¥¨¨©§¦¨
,dy`a d`ia oipw zcnl okidn,äîáéîyie ¦¨¨

,jextlïkL äîáél äîxak `idä÷e÷æ ©¦¨¨¤¥§¨
úãîBòåokle ,znd eig` iyeciw zngn mail §¤¤

,oiyeciwd z` xenbl d`ia da dlirenøîàzŸ©
Bæaral ycwzdl d`ad dy` -,dlïéàL §¤¥

úãîBòå ä÷e÷æoipwd z` ligzdl dkixve ,el §¨§¤¤
dyer `l d`iay xnel xyt`e ,ezligzn

.lgzed xaky oipw zxneb wx `l` ,oipw zligz
`ziixad dxn` okle,'dìòáe' øîBì ãeîìz©§©§¨¨

mb dyer d`iae ,d`iaa zipwp dy`y cnll

:oipw zligz



xcde"ק fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc oiyeciw(ipy meil)

.xhy iyeciwl xewnd z` zx`an `ziixad

:`ziixad zl`eyL ïépîedlral zipwp dy` ¦©¦¤
.øèLa óà:`ziixad daiynïéãåxnege lw - ©¦§¨§¦

àéöBî ïéàL óñk äîe ,àeäzeyxn dy`d z` ©¤¤¤¥¦
,dlrañéðëî,ezeyxl dze`àéöBnL øèLz` ©§¦§¨¤¦

,dlran dy`dñéðënL ïéc Bðéà,eil` dze` ¥¦¤©§¦
:`ziixad zkxet .xhya el ycwzzy epiidcäî©
éðL øNòîe Lc÷ä Ba ïéãBt ïkL óñëlokle §¤¤¤¥¦¤§¥©£¥¥¦

,oiyeciwa liren `edøîàzaøèLaegïéàL Ÿ©§¨¤¥
éðL øNòîe Lc÷ä Ba ïéãBtïúðå' áéúëc ¦¤§¥©£¥¥¦¦§¦§¨©

óñkä,'Bì í÷å.sqkn xhy cenll oi`e ©¤¤§¨
:xhy iyeciwl xg` xewn d`ian `ziixadøîà̈©

àø÷(a ck mixac)äàöéå'dklde FziAnäúéäå §¨§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨
,'xg` Wi`lLéwîweqtdäéåä,oiyeciw ± §¦©¥©¦£¨¨

,'dzide' xn`pyäàéöéìxn`py ,oiyexibl ± ¦¦¨
,'d`vie'äàéöi äîziyrpøèLa,hba -óà ©§¦¨¦§¨©
énð äéåä.øèLa,ok m` :`xnbd zl`eyLéwàå £¨¨©¦¦§¨§©¦

äéåäì äàéöé énð,oiyeciwl oiyexib mb yiwp ± ©¦§¦¨©£¨¨
,óñëa äàéöé óà óñëa äéåä äîmyky ¨£¨¨§¤¤©§¦¨§¤¤

sqka yxbzz jk sqka zycwzn dy`y
daiyn .'ea iyxbzd' xn`ie dl ozi lrady

:`xnbd,éiaà øîàsqka oiyexib mb elegi m` ¨©©©¥
eøîàéike ,zeixad ednzieñéðëî óñkeóñk Ÿ§¤¤©§¦¤¤
,àéöBîeäNòé øBâépñ,øBâéh÷`ly xnelk ¦©¥¥¨¤©¥

mb lirei ,ycwl lirend xac eze`y okzi

.yxbl
:`xnbd dywn,éëä éàiablénð øèLxnel yi ¦¨¦§¨©¦

y iptn ,oiyexible oiyeciwl lirei `lyeøîàéŸ§
ike,ñéðëî øèL àéöBî øèLeäNòé øBâéh÷ §¨¦§¨©§¦©¥¥¨¤

.øBâépñ:`xnbd zvxznéàäc éléîàøèL ©¥¦¥§©§¨¨
ãeçì àøèL éàäc éléîe ãeçìzencl oi` - §¦¥§©§¨¨§

oeyl aezk oiyeciw xhyay iptn ,zexhyd z`
minec mpi`e ,d`ivi oeyl aezk hbae ,dqipk

:`xnbd zl`ey .dfl df llkénð àëämb ± ¨¨©¦
sqk oipw iablàtñk éàäå ãeçì àtñk éàä©©§¨§§©©§¨

ãeçì,dqipk oeyl xne` `ed oiyeciw sqkay - §
daiyn .d`ivi oeyl xne` `ed oiyexib sqkae

:`xnbdàeä ãç àäéî àòáéèenvr rahna ± ¦§¨¦¨©
oi` okle ,qipkn e` `iven `ed m`d xkip `l

.oiyexibl mbe oiyeciwl mb ea ynzydl
dpi` dy` recn sqep mrh d`ian `xnbd

:sqka zyxbznàø÷ øîà ,øîà àáømixac) ¨¨¨©¨©§¨
(` ckáúëå'dìDgNWe DciA ozpe zzixM xtq §¨©¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨§¦§¨

wxy mihrnne ,'FziAnäáéúëahba - ¦¥¦§¦¨
,úLøbúî.óñëa úLøbúî dðéàåzl`ey ¦§¨¤¤§¥¨¦§¨¤¤§¤¤
:`xnbdàîéàåy yexcp ±úLøbúî äáéúëa §¥¨¦§¦¨¦§¨¤¤
dðéàåäáéúëa úLc÷úîdaiyn .xhya - §¥¨¦§©¤¤¦§¦¨

:`xnbdáéúk àäweqta aezk -äàöéå' ¨§¦§¨§¨
,'äúéäåLéwîd`ivil died,'eëåo`kne §¨§¨©¦§

.xhy iyeciw micnel

iyeciw daxn d`ivil died ywid `ax ixacl

zl`eye ,sqk iyexib hrnn 'dl azke'e ,xhy
:`xnbdúéàø äîeiyeciw ywiddn zeaxl ¨¨¦¨

xyt` `ld ,sqk iyexib weqtdn hrnle xhy

weqtdn hrnle sqk iyexib ywiddn zeaxl
:`xnbd daiyn .xhy iyeciwàøazñîxy`ky ¦§©§¨

weqtdéà÷wqer -ïéLeøéâa`edèòîî ¨¥§¥¦§©¥
ïéLeøébweqtdy xn`p ike .sqkaéà÷wqer - ¥¦¨¥

ïéLecé÷ èòîîe ïéLeøéâaoeik `linne .xhya §¥¦§©¥¦¦
,sqk iyexib hrnn oiyexiba wqerd weqtdy

.xhy iyeciw zeaxl `a ywidd
.sqk iyexibl sqep herin d`ian `xnbd

:`xnbd zl`eydéì ÷étàc éìéìbä éñBé éaøìe§©¦¥©§¦¦§©¦¥
éàäìàðéøçà àLøãì àø÷weqtdn cnely ± §©§¨¦§¨¨©£¦¨

oic ,zxg` dyxc (:`k) oihib zkqna 'dl azke'
dfdðéàLdéì àðî óñëa úLøbúîokidn ± ¤¥¨¦§¨¤¤§¤¤§¨¥

:`xnbd daiyn .eze` cnel `edàø÷ øîà̈©§¨
weqt eze`a,'úúéøk øôñ'wxy rnyneøôñ- ¥¤§¦ª¥¤

hbdúøBk,dlran,dúøBk øçà øác ïéàå §¨§¥¨¨©¥§¨
.sqk iyexib hrnle

:`xnbd zl`eyïðaøåsqk iyexib mihrnnd §©¨¨
,'dl azke'ndéì éãáò éàî 'úeúéøk' éàädn ± ©§¦©¨§¥¥

:`xnbd daiyn .'zezixk xtq'n miyxec md
df weqtdéì éòaéîmdl jxvp ±ìhbdy cnl ¦¨¥¥§

zeidl jixv,dðéáì Bðéa úøBkä øáã`id m`e ¨¨©¥¥§¥¨
.zyxebn dpi` ,lraa dxeywe dceb` zx`yp

,àéðúãkdy`l xne`déhéb äæ éøäúðî ìò C ¦§©§¨£¥¤¦¥©§¨
ézLz àlLïéée` ,mlerlàlL úðî ìòéëìz ¤Ÿ¦§¦©¦©§¨¤Ÿ¥§¦
éáà úéáìúeúéøk äæ ïéà ,íìBòì C,dpial epia §¥¨¦§¨¥¤§¦

xn` m`e .i`pzd z` xenyl dilr dini lk ik
wx ok zeyrl dilryìL ìkíBé íéLxg` ¨§Ÿ¦

,`l eze oiyexibd,úeúéøk äæ éøäzyxebne £¥¤§¦
.mlerl ea dceb` dpi`y oeik ,cin

:`xnbd zx`an'úøk'î ,éìéìbä éñBé éaøå§©¦¥©§¦¦¦¨¥
déì à÷ôð à÷ 'úeúéøk'hbdy cnel `ed ± §¦¨©§¨¥

ic didy ,dpial epia zxekd xac zeidl jixv
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øáìoitYEXd wxR mixcpA xn` EdiitEB oitilgA `d ixcd oitilgC mEXn i` oitilgl EnC i`nA z"`e .oitilgA zipwp dX` oi`W itl dX`n(:gn sc)Dl qitY i`C §©¥¦¨§¦¤¥¦¨¦§¥©£¦¦§§©¨©£¦¦¦¦©£¦¦©§¥¨©£¦¦©§¨©¦§¨¦¤¤©§¦§¦¨¦¨
oitilgA zipwp dX` xninl iz`e inC oitilg oirM iPde oitilg xifgdl mlFrd KxCW itl oiWECiw Eed `lC `Ed opAxCnE `Ed oitilg e`lC i"xl d`xpe iqRzin¦§§¥§¦§¤§¦§©£¦¦¦§©¨¨§Ÿ£¦¦§¦¤¤¤¨¨§©£¦£¦¦§©¥§¥£¦¦¨¥§¨¥§¥©¦¨¦§¥©£¦¦

` KMlid`ld oitilgA iEcR FpA `di dOl oAd oFictA oke oitilg dUrp rAhn oi` `d dpn i`dA dpw K`id xknA EnC oitilgM i`C rcY DPin oiWECiwl opAx Edpirwt ¦§¨©§§¦§©¨¨§¦¦¦¨¥©§¦©£¦¦¨§¤¤¥©¨¨§©¨¤¨¥©§¥©©£¤£¦¦§¥§¦§©¥¨¨§¥§¨©£¦¦£Ÿ
:oitilg `le aizM milwW 'd sqM¤¤§¨¦§¦§Ÿ£¦¦

m`

ì dì øîà íeìk àìå øîà àìúøzeî zà éøä BúçôL Ÿ¨©§Ÿ§¨©¨§¦§¨£¥©§¤¤

zà éøä BzLàì dì øîà íeìk àìå øîà àì íãà ìëì§¨¨¨Ÿ¨©§Ÿ§¨©¨§¦§£¥©§

àîìéc Bà dì øîà÷ äëàìîì ïðéøîà éî eäî Cîöòì§©§¥©¦©§¦¨¦§¨¨¨¨©¨¦§¨

Bôeb àéðúc ù"ú éMà áøì àðéáø ì"à dì øîà÷ éøîâì§©§¥¨¨©¨¨¦¨§©©¥§©§¨

Eîöòì äzà éøä ïéøBç ïa äzà éøä øeøçL èb ìL¤¥¦§£¥©¨¤¦£¥©¨§©§§

ì"à ék déôeb déì éð÷c éðòðk ãáò äîe àzLäéøä ©§¨¨¤¤§©£¦§¨¥¥¥¦£¥

àì dôeb déì éð÷ àìc äMà ì"à÷ éøîâì Eîöòì äzà©¨§©§§§©§¥¦¨§Ÿ¨¥¥¨Ÿ

Ea ÷ñò éì ïéà Bcáòì øîà éMà áøì àðéáø ì"à ù"ë¨¦¨§©©¥¨©§©§¥¦¥¤§

àîìéc Bà ì"à÷ éøîâì Ea ÷ñò éì ïéà ïðéøîà éî éàî©¦©§¦¨¥¦¥¤§§©§¥¦§¨

áø dì éøîàå éMà áøì ð"ø ì"à déì øîà÷ äëàìîì¦§¨¨¨¨©¥§©©¥§©§¥¨©

íéáëBk ãáBòì Bcáò øëBnä ù"ú éMà áøì äàæBçî ïéðç̈¦¥¨¨§©©¥©¥©§§¥¨¦

éøöå úeøéçì àöéâ"áùø øîà ïBLàø Baøî øeøçL èb C ¨¨§¥§¨¦¥¦§¥©¦¨©

eäæ BðBà åéìò áúk ìáà BðBà åéìò áúk àlL à"ãa©¤Ÿ¨©¨¨£¨¨©¨¨¤

çøázLk déì áúëc úLL áø øîà BðBà ã"ä BøeøçL¦§¨©©¥¤§¨©¥§¤¦§©

dðéà äåìîa Lc÷nä éiaà øîà :Ea ÷ñò éì ïéà epnî¦¤¥¦¥¤§¨©©©¥©§©¥§¦§¤¥¨

éðtî ïk úBNòì øeñàå úLce÷î äåìî úàðäa úLce÷î§¤¤©£¨©¦§¤§¤¤§¨©£¥¦§¥

dô÷æàc àîéìéà ã"ä äåìî úàðä éàä úéaø úîøòä©£¨©¦¦©£¨©¦§¤¦¥¨§©§§¨

ãBòå àeä àúéélòî úéaø àä äLîça òaøà dì øîàc§¨©¨©§©§©§¨¨¦¦§©§§¨§

àáø øîà :àðîéæ dì çååøàc àëéøö àì äåìî eðééä©§¦§¤Ÿ§¦¨§©§©¨¦§¨¨©¨¨

äMàa äð÷ àì øëîa éì eäøéæçzL úðî ìò äðî Cìéä¥¨¨¤©§¨¤©£¦¥¦§¤¤Ÿ¨¨§¦¨

àöé äîeøúa éeãt Bða ïéà ïaä ïBéãôa úLce÷î dðéà¥¨§¤¤§¦§©¥¥§¨¦§¨¨¨

òéiñnä ïäëk äàøpL éðtî ïk úBNòì øeñàå äðéúð éãé§¥§¦¨§¨©£¥¦§¥¤¦§¤§Ÿ¥©§©¥©

úðî ìò äðzî øáñ÷ éà àáø øáñ÷ éàî úBðøbä úéáa§¥©§¨©¨¨©¨¨¦¨¨©©¨¨©§¨

àì øáñ÷ éàå énð eälek eléôà äðzî dîL øéæçäì§©£¦§¨©¨¨£¦§©¦§¦¨¨©Ÿ

àeä àáø àä ãBòå àì énð äîeøz eléôà äðzî dîL§¨©¨¨£¦§¨©¦Ÿ§¨¨¨

àáø øîàc äðzî dîL øéæçäì úðî ìò äðzî øîàc§¨©©¨¨©§¨§©£¦§¨©¨¨§¨©¨¨

Bøéæçäå Bìèð éì eäøéæçzL úðî ìò äæ âBøúà Cìéä¥¨¤§¤©§¨¤©£¦¥¦¨§§¤¡¦

éð÷ eäleëa éMà áø øîà àlà àöé àì åàì íàå àöé̈¨§¦©Ÿ¨¨¤¨¨©©©¥§§¨¥

àðeä áø ì"à ïéôéìça úéð÷ð äMà ïéàL éôì äMàî øáì§©¥¦¨§¦¤¥¦¨¦§¥©£¦¦©¨

déîMî ïðéøîà éëä éMà áøì äéîçð áøc déøa øî©§¥§©§¤§¨§©©¥¨¥©§¦¨¦§¥

éúåek àáøcéðBìôì äðî ïz àáø øîà :C §¨¨©¨¨¨©¨¨¥¨¤¦§¦
ùã÷àå

קידושין. פרק ראשון - האשה נקנית דף ו עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc oiyeciw(iyily meil)

,íeìk àìå øîà àìoeyl df oi`y iptn Ÿ¨©§Ÿ§
oke .oixeg za `id d`eyp mb ixdy ,oiyexib

m`y heytøîàazk -ì dìBúçôLxhya ¨©¨§¦§¨
xexgyúøzeî zà éøä'øîà àì ,'íãà ìëì £¥©§¤¤§¨¨¨Ÿ¨©

àìå,íeìkwxe ,xexgy oeyl df oi`y iptn §Ÿ§
lkl dxeq` dzidy oeik ,df oeyl liren dy`l
lr dgty la` ,zxzen `id oiyexibd ici lre

`l` ,lkl zxzen ziyrp dpi` dxexgy ici
mdl zxzen dzidy micarl zxq`p daxc`

m` wtzqdl yi mpn` .dgty `idykøîà- ¨©
azkBzLàì dìhbaeäî ,'Cîöòì zà éøä'- ¨§¦§£¥©§§©§¥©

,`l e` milg oiyexibd m`dïðéøîà éî¦©§¦¨
dì øîà÷ äëàìîìezpeeky mixne` m`d ± ¦§¨¨¨¨©¨

,dnvrl eidi dici iyrnyéøîâì àîìéc Bà¦§¨§©§¥
dì øîà÷elit` dnvrl didzy ezpeeky e` ± ¨¨©¨

.dyxbl xnelk ,xg`l `ypidl

:wtqd z` zhyet `xnbdáøì àðéáø déì øîà̈©¥¨¦¨§©
Bôeb ,àéðúc ,òîL àz ,éMàexwir gqep ±ìL ©¦¨§©§©§¨¤

øeøçL èb,iprpk caraïa äzà éøä''ïéøBçe` ¥¦§£¥©¨¤¦
.'Eîöòì äzà éøä'àzLä,xnege lw cnlp £¥©¨§©§§©§¨

déôeb déì éð÷c ,éðòðk ãáò äîeiepw eteby ± ¨¤¤§©£¦§¨¥¥¥
,oec`lékdéì øîàxexgy xhya el azkyk ± ¦¨©¥

déì øîà÷ éøîâì ,'Eîöòì äzà éøä'ezpeek ± £¥©¨§©§§§©§¥¨¨©¥
,ixnbl envrl didiydôeb déì éð÷ àìc ,äMà¦¨§Ÿ¨¥¥¨

,dlral iepw dteb oi`y ±ïkL ìk àìlireiy Ÿ¨¤¥
.df oeyl

:sqep oeyl lr dpc `xnbdàðéáø déì øîà̈©¥¨¦¨
øîà ,éMà áøìazk -Bcáòìxhya iprpkd §©©¦¨©§©§

xexgyéàî ,'Ca ÷ñò éì ïéà'card m`d ± ¥¦¥¤¨©
,`l e` xxgeynïðéøîà éîmixne` ep` m`d ± ¦©§¦¨

ydéì øîà÷ éøîâì ,'Ca ÷ñò éì ïéà'ezpeek ± ¥¦¥¤¨§©§¥¨¨©¥
`ed eteb z` s`e ,ixnbl wqr ea el didi `ly

,oixeg zaa xzen carde xxgynàîìéc Bà¦§¨
déì øîà÷ äëàìîìexxgyl wx ezpeeky e` ± ¦§¨¨¨¨©¥

.eteb z` xxgyl `le ,ezk`lnn
:wtqd z` zhyet `xnbdïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨

dì éøîàå ,éMà áøìxn`yïéðç áøäàæBçî §©©¦§¨§¥¨©¨¦§¨¨
òîL àz ,éMà áøì,`ziixadnBcáò øëBnä §©©¦¨§©©¥©§

,íéáëBk ãáBòìcard lkei `l iebd lv`e §¥¨¦
ezectl eilry minkg edeqpw ,zeevn miiwl
card oi` edcety s`e ,eieeyn dxyr ita elit`

e ,eil` xfegàöécardéøöå ,úeøéçìèb C ¨¨§¥§¨¦¥
Baøî øeøçLïBLàø.l`xyi zaa xzen didiy ¦§¥©¦

øîàíéøác äna ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¨©©¨¦§¤©§¦¥©¤§¨¦
íéøeîà,xexgy hb jixvyåéìò áúk àlL± £¦¤Ÿ¨©¨¨

,card lrBðBà,iebl exknyk xhy ±ìáàm` £¨
,BøeøçL eäæ ,BðBà åéìò áúkxhy jixv epi`e ¨©¨¨¤¦§

,(:bn oihib) `xnbd dx`iae .sqepBðBà éîc éëéä¥¦¨¥

,df xhy edn ±áúëc ,úLL áø øîàdéì ¨©©¥¤§¨©¥
,oec`depnî çøázLk,ixkpd on ±÷ñò éì ïéà §¤¦§©¦¤¥¦¥¤

,Eao`kn epcnle .`ed xexgy oeyl df oeyle §
:xexgy oeyl `ed 'ja wqr il oi`'y

dlral zipwp dy`dy (.a lirl) dpyna epipy
dpizpk zeaygp zepizp el` dpc `xnbd .sqka

:`l el`e oiyeciwløîà,äåìîa Lc÷îä ,éiaà ¨©©©¥©§©¥§¦§¨
,jl izieldy delna il iycwzd dl xn`y

,úLce÷î dðéàmicnlp sqk iyeciwy iptn ¥¨§¤¤
dcyn 'dgiw' 'dgiw' dey dxifba (:c lirl)

dy`l zzl yi`d lry myn micnele ,oextr
,dycwl ick ynn ly xac oiyeciwd zrya
`vnpe ,dly xak md dl deldy zernd eli`e

m`e .dze` ycwn `edyk melk dl ozep `ly
il iycwzd dl xn`,úLce÷î ,äåìî úàðäa©£¨©¦§¨§¤¤

.úéaø úîøòä éðtî ïk úBNòì øeñàå§¨©£¥¦§¥©£¨©¦¦
:`xnbd zxxan,éîc éëéä äåìî úàðä éàä©£¨©¦§¨¥¦¨¥
dô÷æàc àîéìéàd`eldd z` swfy xn`p m` ± ¦¥¨§©§§¨

,dligzkln ziaixadì øîàcjl deln ipixd §¨©¨
òaøàfefäLîçadl xne` dzre ,mifef ©§©§©§¨

,iyingd fefa il iycwzdàúééìòî úéaø àä̈¦¦§©§§¨
àeä,ziaix znxrd `le ,dxenb ziaix ef ±

.ziaix znxrd dfy iia` xn` recne,ãBòå§
eðééäa ycwn,äåìîiyingd fefd z` s` ixdy ©§¦§¨

,ycg xac dzr ozep epi` ok m`e ,el zaiig `id

.zycewny 'deln z`pda ycwn'k aygp dnle
:`xnbd zx`an,àëéøö àìz`pda ycwn' Ÿ§¦¨

dpeekd ,zycewny 'delnàðîéæ dì çååøàc± §©§©¨¦§¨
il iycwzd dl xn`e ,oerxtd onf z` dl dgcy
,iplcyiy mc`l dhext zpzep ziidy ef d`pda
ziaix ef oi`e .oerxtd z` dgc`y ick ,il e`

d`eldd zrya dnr dpzd `ly iptn dxenb
znxrd wx df `l` ,dl deln `ed df xeary
xn`e d`eldd lr dl lgn m` oky lke .ziaix

.zycewn ,jl izlgny d`pda il iycwzd dl
,zycewn dpi`y delna ycwnk df oi`emyy

melk dl ozep epi`e ,d`eldd zerna dycwn
dl ozep `ed o`k la` ,dly xak zerndy iptn

:dnvr d`pdd z`
,exifgdl zpn lr sqk zpizp lr dpc `xnbd

:mixg` mipicae ,oiyeciwa,àáø øîàsqk ozp ¨©¨¨
el xn`e mc`lCìéäjl gw ±úðî ìò äðî ¥¨¨¤©§©
éì eäøéæçzL,jk xg`,øëîarwxw dpewd ¤©£¦¥¦§¤¤

,el xifgi xkendy zpn lr sqka,äð÷ àìoke Ÿ¨¨
,äMàaepxifgzy zpn lr sqka dy` ycwnd §¦¨

,el,úLce÷î dðéàoke,ïaä ïBéãôaz` dcetd ¥¨§¤¤§¦§©¥
el mxifgi odkdy zpn lr mirlq dyinga epa

,oeictd xg`,éeãt Bða ïéàmiiwzd m` elit`e ¥§¨

mdilry oeiky meyn ,sqkd z` exifgde i`pzd

.xac elawy aygp df oi` sqkd z` xifgdl
la`äîeøúa,el dpxifgiy zpn lr odkl ozpy ¦§¨

,äðéúð éãé àöédnexzd el xifgn odkdyke ¨¨§¥§¦¨
,elyúBNòì øeñàåL éðtî ,ïkodkdäàøp §¨©£¥¦§¥¤¦§¤

òéiñîä ïäëkezceara d`eazd lralúéáa §Ÿ¥©§©¥©§¥
úBðøbä,dnexzd z` el oziy zpn lr dcyay ©§¨

d`xp `edy meyn z`f zeyrl odkl xeq`e
z` llig ok dyr m`e ,exkya dnexz dpewk

.dnexzd z` el zzl xeq`e myd

:`xnbd dywnéàîàáø øáñ÷oia wligy ©¨¨©¨¨
,dnexzl oad oeicte oiyeciwe dxiknøáñ÷ éà¦¨¨©

yäðzî,äðzî dîL øéæçäì úðî ìòs` ©¨¨©§¨§©£¦§¨©¨¨
,okn xg`l exifgdl eilryénð eälek eléôà± £¦§©¦

ef dpizp lirez oad oeicte oiyeciwe xkna s`
,oipwløáñ÷ éàåxifgdl zpn lr dpzny `ax §¦¨¨©

dîL àìàì énð äîeøz eléôà ,äðzîici `vi Ÿ§¨©¨¨£¦§¨©¦Ÿ
.ezaegøîàc àeä àáø àä ,ãBòåyäðzîìò §¨¨¨§¨©©¨¨©

,àáø øîàc ,äðzî dîL øéæçäì úðîxne`d §¨§©£¦§¨©¨¨§¨©¨¨
exiagläæ âBøúà Cìéäzlihp zaeg ici ea `ve ¥¨¤§¤

,zekeqd bga bexz`L úðî ìòéì eäøéæçzxg` ©§¨¤©£¦¥¦
m` ,jk,Bøéæçäå Bìèðàöé,ezaeg ici,åàì íàå §¨§¤¡¦¨¨§¦¨

àöé àì,i`pzd miiwzp `ly oeik daeg ici Ÿ¨¨
,ecia lefb rxtnl `ed ixde dpizpd dlhazpe
x`eane .lefb bexz`a daeg ici mi`vei oi`e

`l m`y ,dpzn dny xifgdl zpn lr dpzny
el ozipy df bexz`a daeg ici `vei did `l ok

.cala xifgdl zpn lr

:`xnbd zvxzneäleëa ,éMà áø øîà àlà- ¤¨¨©©©¦§§
y `ax xn` ,dnexzae oad oeictae xknaéð÷- ¨¥

ici `vi dnexzae ,iect oade ,rwxwd z` dpwy

xifgdl zpn lr dpzny meyn ,dpizp zaeg
,dpzn dnyøáìueg ±äMàîzycwzn dpi`y §©¥¦¨

,xifgdl zpn lr dl ozipy sqkaïéàL éôì§¦¤¥
,ïéôéìça úéð÷ð äMàzpn lr dpzn ozepde ¦¨¦§¥©£¦¦

`ed oitilg jxcy ,oitilga ycwnk `ed xifgdl
ea fge` `ede oipwl xceq exiagl cg`d ozepy
d`ian `xnbd .zycewn dpi` okle ,exifgne

:df yexitl reiqdéøa øî àðeä áø déì øîà̈©¥©¨©§¥
áøcdéîMî ïðéøîà éëä ,éMà áøì äéîçð §©§¤§¨§©©¦¨¦©§¦¨¦§¥

àáøcéúååkC,`ax mya mixne` ep` jk ± §¨¨§¨¨
oeicte xkna dliren xifgdl zpn lr dpzny

.oiyeciwa dliren dpi`e ,dnexze oad
sqk zpizp ly zetqep mikxc lr dpc `xnbd

:oiyeciwl
,àáø øîàyi`l dy`d dxn`éðBìôì äðî ïz ¨©¨¨¥¨¤¦§¦



קז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc oiyeciw(iyily meil)

,íeìk àìå øîà àìoeyl df oi`y iptn Ÿ¨©§Ÿ§
oke .oixeg za `id d`eyp mb ixdy ,oiyexib

m`y heytøîàazk -ì dìBúçôLxhya ¨©¨§¦§¨
xexgyúøzeî zà éøä'øîà àì ,'íãà ìëì £¥©§¤¤§¨¨¨Ÿ¨©

àìå,íeìkwxe ,xexgy oeyl df oi`y iptn §Ÿ§
lkl dxeq` dzidy oeik ,df oeyl liren dy`l
lr dgty la` ,zxzen `id oiyexibd ici lre

`l` ,lkl zxzen ziyrp dpi` dxexgy ici
mdl zxzen dzidy micarl zxq`p daxc`

m` wtzqdl yi mpn` .dgty `idykøîà- ¨©
azkBzLàì dìhbaeäî ,'Cîöòì zà éøä'- ¨§¦§£¥©§§©§¥©

,`l e` milg oiyexibd m`dïðéøîà éî¦©§¦¨
dì øîà÷ äëàìîìezpeeky mixne` m`d ± ¦§¨¨¨¨©¨

,dnvrl eidi dici iyrnyéøîâì àîìéc Bà¦§¨§©§¥
dì øîà÷elit` dnvrl didzy ezpeeky e` ± ¨¨©¨

.dyxbl xnelk ,xg`l `ypidl

:wtqd z` zhyet `xnbdáøì àðéáø déì øîà̈©¥¨¦¨§©
Bôeb ,àéðúc ,òîL àz ,éMàexwir gqep ±ìL ©¦¨§©§©§¨¤

øeøçL èb,iprpk caraïa äzà éøä''ïéøBçe` ¥¦§£¥©¨¤¦
.'Eîöòì äzà éøä'àzLä,xnege lw cnlp £¥©¨§©§§©§¨

déôeb déì éð÷c ,éðòðk ãáò äîeiepw eteby ± ¨¤¤§©£¦§¨¥¥¥
,oec`lékdéì øîàxexgy xhya el azkyk ± ¦¨©¥

déì øîà÷ éøîâì ,'Eîöòì äzà éøä'ezpeek ± £¥©¨§©§§§©§¥¨¨©¥
,ixnbl envrl didiydôeb déì éð÷ àìc ,äMà¦¨§Ÿ¨¥¥¨

,dlral iepw dteb oi`y ±ïkL ìk àìlireiy Ÿ¨¤¥
.df oeyl

:sqep oeyl lr dpc `xnbdàðéáø déì øîà̈©¥¨¦¨
øîà ,éMà áøìazk -Bcáòìxhya iprpkd §©©¦¨©§©§

xexgyéàî ,'Ca ÷ñò éì ïéà'card m`d ± ¥¦¥¤¨©
,`l e` xxgeynïðéøîà éîmixne` ep` m`d ± ¦©§¦¨

ydéì øîà÷ éøîâì ,'Ca ÷ñò éì ïéà'ezpeek ± ¥¦¥¤¨§©§¥¨¨©¥
`ed eteb z` s`e ,ixnbl wqr ea el didi `ly

,oixeg zaa xzen carde xxgynàîìéc Bà¦§¨
déì øîà÷ äëàìîìexxgyl wx ezpeeky e` ± ¦§¨¨¨¨©¥

.eteb z` xxgyl `le ,ezk`lnn
:wtqd z` zhyet `xnbdïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨

dì éøîàå ,éMà áøìxn`yïéðç áøäàæBçî §©©¦§¨§¥¨©¨¦§¨¨
òîL àz ,éMà áøì,`ziixadnBcáò øëBnä §©©¦¨§©©¥©§

,íéáëBk ãáBòìcard lkei `l iebd lv`e §¥¨¦
ezectl eilry minkg edeqpw ,zeevn miiwl
card oi` edcety s`e ,eieeyn dxyr ita elit`

e ,eil` xfegàöécardéøöå ,úeøéçìèb C ¨¨§¥§¨¦¥
Baøî øeøçLïBLàø.l`xyi zaa xzen didiy ¦§¥©¦

øîàíéøác äna ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¨©©¨¦§¤©§¦¥©¤§¨¦
íéøeîà,xexgy hb jixvyåéìò áúk àlL± £¦¤Ÿ¨©¨¨

,card lrBðBà,iebl exknyk xhy ±ìáàm` £¨
,BøeøçL eäæ ,BðBà åéìò áúkxhy jixv epi`e ¨©¨¨¤¦§

,(:bn oihib) `xnbd dx`iae .sqepBðBà éîc éëéä¥¦¨¥

,df xhy edn ±áúëc ,úLL áø øîàdéì ¨©©¥¤§¨©¥
,oec`depnî çøázLk,ixkpd on ±÷ñò éì ïéà §¤¦§©¦¤¥¦¥¤

,Eao`kn epcnle .`ed xexgy oeyl df oeyle §
:xexgy oeyl `ed 'ja wqr il oi`'y

dlral zipwp dy`dy (.a lirl) dpyna epipy
dpizpk zeaygp zepizp el` dpc `xnbd .sqka

:`l el`e oiyeciwløîà,äåìîa Lc÷îä ,éiaà ¨©©©¥©§©¥§¦§¨
,jl izieldy delna il iycwzd dl xn`y

,úLce÷î dðéàmicnlp sqk iyeciwy iptn ¥¨§¤¤
dcyn 'dgiw' 'dgiw' dey dxifba (:c lirl)

dy`l zzl yi`d lry myn micnele ,oextr
,dycwl ick ynn ly xac oiyeciwd zrya
`vnpe ,dly xak md dl deldy zernd eli`e

m`e .dze` ycwn `edyk melk dl ozep `ly
il iycwzd dl xn`,úLce÷î ,äåìî úàðäa©£¨©¦§¨§¤¤

.úéaø úîøòä éðtî ïk úBNòì øeñàå§¨©£¥¦§¥©£¨©¦¦
:`xnbd zxxan,éîc éëéä äåìî úàðä éàä©£¨©¦§¨¥¦¨¥
dô÷æàc àîéìéàd`eldd z` swfy xn`p m` ± ¦¥¨§©§§¨

,dligzkln ziaixadì øîàcjl deln ipixd §¨©¨
òaøàfefäLîçadl xne` dzre ,mifef ©§©§©§¨

,iyingd fefa il iycwzdàúééìòî úéaø àä̈¦¦§©§§¨
àeä,ziaix znxrd `le ,dxenb ziaix ef ±

.ziaix znxrd dfy iia` xn` recne,ãBòå§
eðééäa ycwn,äåìîiyingd fefd z` s` ixdy ©§¦§¨

,ycg xac dzr ozep epi` ok m`e ,el zaiig `id

.zycewny 'deln z`pda ycwn'k aygp dnle
:`xnbd zx`an,àëéøö àìz`pda ycwn' Ÿ§¦¨

dpeekd ,zycewny 'delnàðîéæ dì çååøàc± §©§©¨¦§¨
il iycwzd dl xn`e ,oerxtd onf z` dl dgcy
,iplcyiy mc`l dhext zpzep ziidy ef d`pda
ziaix ef oi`e .oerxtd z` dgc`y ick ,il e`

d`eldd zrya dnr dpzd `ly iptn dxenb
znxrd wx df `l` ,dl deln `ed df xeary
xn`e d`eldd lr dl lgn m` oky lke .ziaix

.zycewn ,jl izlgny d`pda il iycwzd dl
,zycewn dpi`y delna ycwnk df oi`emyy

melk dl ozep epi`e ,d`eldd zerna dycwn
dl ozep `ed o`k la` ,dly xak zerndy iptn

:dnvr d`pdd z`
,exifgdl zpn lr sqk zpizp lr dpc `xnbd

:mixg` mipicae ,oiyeciwa,àáø øîàsqk ozp ¨©¨¨
el xn`e mc`lCìéäjl gw ±úðî ìò äðî ¥¨¨¤©§©
éì eäøéæçzL,jk xg`,øëîarwxw dpewd ¤©£¦¥¦§¤¤

,el xifgi xkendy zpn lr sqka,äð÷ àìoke Ÿ¨¨
,äMàaepxifgzy zpn lr sqka dy` ycwnd §¦¨

,el,úLce÷î dðéàoke,ïaä ïBéãôaz` dcetd ¥¨§¤¤§¦§©¥
el mxifgi odkdy zpn lr mirlq dyinga epa

,oeictd xg`,éeãt Bða ïéàmiiwzd m` elit`e ¥§¨

mdilry oeiky meyn ,sqkd z` exifgde i`pzd

.xac elawy aygp df oi` sqkd z` xifgdl
la`äîeøúa,el dpxifgiy zpn lr odkl ozpy ¦§¨

,äðéúð éãé àöédnexzd el xifgn odkdyke ¨¨§¥§¦¨
,elyúBNòì øeñàåL éðtî ,ïkodkdäàøp §¨©£¥¦§¥¤¦§¤

òéiñîä ïäëkezceara d`eazd lralúéáa §Ÿ¥©§©¥©§¥
úBðøbä,dnexzd z` el oziy zpn lr dcyay ©§¨

d`xp `edy meyn z`f zeyrl odkl xeq`e
z` llig ok dyr m`e ,exkya dnexz dpewk

.dnexzd z` el zzl xeq`e myd

:`xnbd dywnéàîàáø øáñ÷oia wligy ©¨¨©¨¨
,dnexzl oad oeicte oiyeciwe dxiknøáñ÷ éà¦¨¨©

yäðzî,äðzî dîL øéæçäì úðî ìòs` ©¨¨©§¨§©£¦§¨©¨¨
,okn xg`l exifgdl eilryénð eälek eléôà± £¦§©¦

ef dpizp lirez oad oeicte oiyeciwe xkna s`
,oipwløáñ÷ éàåxifgdl zpn lr dpzny `ax §¦¨¨©

dîL àìàì énð äîeøz eléôà ,äðzîici `vi Ÿ§¨©¨¨£¦§¨©¦Ÿ
.ezaegøîàc àeä àáø àä ,ãBòåyäðzîìò §¨¨¨§¨©©¨¨©

,àáø øîàc ,äðzî dîL øéæçäì úðîxne`d §¨§©£¦§¨©¨¨§¨©¨¨
exiagläæ âBøúà Cìéäzlihp zaeg ici ea `ve ¥¨¤§¤

,zekeqd bga bexz`L úðî ìòéì eäøéæçzxg` ©§¨¤©£¦¥¦
m` ,jk,Bøéæçäå Bìèðàöé,ezaeg ici,åàì íàå §¨§¤¡¦¨¨§¦¨

àöé àì,i`pzd miiwzp `ly oeik daeg ici Ÿ¨¨
,ecia lefb rxtnl `ed ixde dpizpd dlhazpe
x`eane .lefb bexz`a daeg ici mi`vei oi`e

`l m`y ,dpzn dny xifgdl zpn lr dpzny
el ozipy df bexz`a daeg ici `vei did `l ok

.cala xifgdl zpn lr

:`xnbd zvxzneäleëa ,éMà áø øîà àlà- ¤¨¨©©©¦§§
y `ax xn` ,dnexzae oad oeictae xknaéð÷- ¨¥

ici `vi dnexzae ,iect oade ,rwxwd z` dpwy

xifgdl zpn lr dpzny meyn ,dpizp zaeg
,dpzn dnyøáìueg ±äMàîzycwzn dpi`y §©¥¦¨

,xifgdl zpn lr dl ozipy sqkaïéàL éôì§¦¤¥
,ïéôéìça úéð÷ð äMàzpn lr dpzn ozepde ¦¨¦§¥©£¦¦

`ed oitilg jxcy ,oitilga ycwnk `ed xifgdl
ea fge` `ede oipwl xceq exiagl cg`d ozepy
d`ian `xnbd .zycewn dpi` okle ,exifgne

:df yexitl reiqdéøa øî àðeä áø déì øîà̈©¥©¨©§¥
áøcdéîMî ïðéøîà éëä ,éMà áøì äéîçð §©§¤§¨§©©¦¨¦©§¦¨¦§¥

àáøcéúååkC,`ax mya mixne` ep` jk ± §¨¨§¨¨
oeicte xkna dliren xifgdl zpn lr dpzny

.oiyeciwa dliren dpi`e ,dnexze oad
sqk zpizp ly zetqep mikxc lr dpc `xnbd

:oiyeciwl
,àáø øîàyi`l dy`d dxn`éðBìôì äðî ïz ¨©¨¨¥¨¤¦§¦



xcde"קח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc oiyeciw(iriax meil)

Lc÷àåip`,Eìipelt eze`l dpnd z` ozpyke §¤©¥§
,'il zycewn z` ixd' ozepd dl xn`úLce÷î§¤¤

z`f micnle ,oenn mey dcil ribd `ly s`
.áøò ïécîixdyáøò,d`eld lrìò óà åàì ¦¦¨¥¨¥©©©
àìc ábdéãéì äàðä éèîjk df oi` m`d - ©§Ÿ¨¥£¨¨¦¥

,eicil oenn ribd `ly s`yãéaòLî à÷̈§©§¥
déLôðz` rextl delnl envr z` caryn ± ©§¥

e ,d`elddénð àúzéà éàä,ef dy` s` ±óà ©¦§¨©¦©
àìc áb ìòàãaòLî à÷ dãéì äàðä éèî ©©§Ÿ¨¥£¨¨§¨¨¨§©§§¨

dLôð àéð÷îedpnd z`pd dribd `ly elit` ± ©§§¨©§¨
.ycwnl dnvr z` dpwne zcarzyn ,dcil

,dy` ycwl glypy mc` :`ax xn`y sqep oic
dl xn`e dy`d lv` `aeCìéäjl igw ±äðî ¥¨¨¤

,ilynéLc÷úäåeaéðBìôì,glyndúLce÷î §¦§©§¦¦§¦§¤¤
micnle ,glynd ly epenna dycwzd `ly s`

z`fïécîxexgy.éðòðk ãáòixdyéðòðk ãáò ¦¦¤¤§©£¦¤¤§©£¦
xnelk ,mixg` ici lr sqka envr z` dpew
z` dpew `ede mpenna eze` micet mixg`y

,`xnbd dgikene ,zexigl `veie envróà åàì̈©
éãéî àìå øñç à÷ àìc áb ìòdf oi` m`d ± ©©§Ÿ¨¨©§Ÿ¦¦
,melk card xqg `ly s`y jkdéLôð éð÷ à÷̈¨¥©§¥

e ,envr z` dpew `ed -énð àøáb éàäin ± ©©§¨©¦
,el ycwzzy liaya dpn dy`l epzpyìò óà©©

éãéî àìå øñç à÷ àìc ábxqg `ly elit` - ©§Ÿ¨¨©§Ÿ¦¦
,el` oiyeciwa epennn melkéàäì dì éð÷ à÷̈¨¥¨§©

àúzéà.dy`d z` dpew `ed ± ¦§¨
yiy `ax xne` ,dzr cr mixen`d mipicd ipyn

,mc`l dy` dxn` :iyily oic cenlläðî ïz¥¨¤
Lc÷àå éðBìôìBì éðàdpna ipelt eze`l - ¦§¦§¤©¥£¦

,dpnd z` ipelt eze`l ozpe ,iliaya el zzpy
úLce÷îdf oice ,dpnd z` laiwy inl dy`d §¤¤

cnlpíäéðL ïécî.[iprpk care axr -],áøò ¦¦§¥¤¨¥
àìc áb ìò óà åàìdéãéì äàðä éèî à÷- ©©©©§Ÿ¨¨¥£¨¨§¨¥

,eicil oenn ribd `ly s`y jk df oi` m`dà÷̈
déLôð ãéaòLîz` rextl envr z` caryn ± §©§¥©§¥

e ,d`elddénð àúzéà éàä,ef dy` s` ±óà ©¦§¨©¦©
àéð÷î à÷ dãéì äàðä éèî à÷ àìc áb ìò©©§Ÿ¨¨¥£¨¨§¨¨¨©§§¨

dLôð,dcil dpnd z`pd dribd `ly elit` ± ©§¨
,zegcl yi mle` .ycwnl dnvr z` dpwnéî¦

,éîcaà÷c éàä áøòàðBîî øñç à÷ déì éð÷ ¨¥¨¥©§¨¨¥¥¨¨©¨¨
axrd okle axrd it lr oenn xqgp delnd ±

eli`e ,el carzynàøáb éàäeil`y ,df mc` ± ©©§¨
,zycwzn `idà÷àìå àúzéà éàäì dì éð÷ ¨¨¥¨§©¦§¨§Ÿ

éãéî àìå øñç à÷epi`y s` dy`d z` dpew ± ¨¨©§Ÿ¦¦
y ,`id jkl daeyzde .xac mey xqgpãáò¤¤

éð÷ à÷å àðBîî øñç à÷ àìc ,çéëBé éðòðk§©£¦¦©§Ÿ¨¨©¨¨§¨¨¥
déLôðmicet mixg`yk oenn xqgp epi`y ± ©§¥

mby cenll yie ,envr z` dpew `ede ,eze`
xqgp `ly s` ipelt eze`l zycwzn dy`d

,zegcl yi oiicre .oenníúä ,éîc éîcara ± ¦¨¥¨¨
,iprpkà÷ éð÷î à÷c Cäéð÷oec`d ± ©§¨©§¥¨¨¥

eli`e ,sqk ezxenz lawn exxgynyàëä± ¨¨
,el` oiyeciwaà÷ àúzéà éàäàéð÷îdLôð ©¦§¨¨©§§¨©§¨

éãéî àìå àéð÷ à÷ àìåz` dpwn ef dy` ± §Ÿ¨©§¨§Ÿ¦¦
.z`f zxenz xac mey zlawn dpi`y s` dnvr

,`id jkl daeyzde,çéëBé áøòyáb ìò óà ¨¥¦©©©©
déãéì äàðä éèî à÷ àìcdéLôð ãaòLî± §Ÿ¨¨¥£¨¨§¨¥§©§¥©§¥

,envr z` caryn ,xac mey lawn epi`y s`y
dpi`y s` zycwzn dy`d mby cenll yie

.oiyeciwd zxenz xac mey zlawn
:oiyeciwl zern zpizp ly sqep ote`a oc `ax

,àáø éòa,yi`l dy`d dxn`äðî Cìéä ¨¥¨¨¥¨¨¤
Lc÷àå,Eì éðàdl xn`e dpnd z` laiwe §¤©¥£¦§

,'jka il iycwzd'.eäî:`xnbd zhyetøîà ©¨©
déîMî àøèeæ øî.úLce÷î ,àtt áøcdpiade ©§¨¦§¥§©¨¨§¤¤

dpwpy dpnd ab`y meyn `ed mrhdy `xnbd
:`xnbd ddnze ,dy`d z` mb dpew ,dkiyna

éMà áø déì øîàäåä ,ïk íà ,àøèeæ øîì ¨©¥©©¦§©§¨¦¥£¨
LiL íéñëð déìúeéøçà íäìoke ,zerwxw - ¥§¨¦¤¥¨¤©£¨

,rwxwl ywedy mc`íò ïéð÷ðab` -íéñëð ¦§¦¦§¨¦
íäì ïéàLúeéøçàmc` lkeie ,oilhlhin - ¤¥¨¤©£¨

,oilhlhin ab` zerwxw zepwlàëtéà ïðàå- ©£©¦§¨
jtidlïðz,(.ek onwl)íäì ïéàL íéñëð §©§¨¦¤¥¨¤
úeéøçà,oilhlhin -íò ïéð÷ðab` ±íéñëð ©£¨¦§¦¦§¨¦

íäì LiLúeéøçàzerwxw -øèLa óñëa ¤¥¨¤©£¨§¤¤¦§¨
,ä÷æçáeab` mipwp mpi` zerwxwy x`eane ©£¨¨

:`xnbd zvxzn .oilhlhindéì øîà`xhef xn ¨©¥
,iy` axlábà déì äøîàc zøáñ éîdz` ike ± ¦¨§©§§¨§¨¥©©

,ab` oipwa o`k xaecny xaeqàëäíãàa ¨¨§¨¨
ïðé÷ñò áeLç`ed ycwndy ote`a xaecn ± ¨©§¦¨

,zepzn lawl libx epi`y aeyg mc`àéääác¦§©¦
àéð÷îe äøîb dpéî äðzî ìa÷î à÷c äàðä£¨¨§¨§©¥©¨¨¦¨¨§¨©§§¨

dLôð déìz` dpnn lawy ef d`pd zxenze ± ¥©§¨
dey ef d`pde ,dnvr z` el dpwn `id ,dpnd
mc`l dhext zzl dvex dzid ixdy ,oenn

.dpzn dpnn lawl elcyiy

cenll yiy ,`ax mya sqep oic d`ian `xnbd
:dxikn oiprl mb iprpk carne axrnénð øîzéà¦§©©¦

déîMî,àðBîî ïéðòì ïëå ,àáøcziipwa mby ¦§¥§¨¨§¥§¦§©¨¨
carne axrn cenll yi sqk oipwa zerwxw
dpn oz el xn`e dcy el xkn m`y .iprpk
oicn dcyd z` dpw ,jl dxekn icye ipeltl

dxekn jcy `dze dpn gw xn` m`e .axr
car oicn dcyd z` ipelt eze` dpw ,ipeltl
,icy el dpwze ipeltl dpn oz xn` m`e .iprpk

.mdipy oicn dcyd z` ipelt eze` dpw
:eixac z` `ax ltk recn zx`an `xnbd

àëéøöembe oiyeciwa mb el` mipic xnel §¦¨
,zepennaïðéòeîLà éàca,ïéLecé÷mewn did §¦©§¦©¦¦

,el` mipte`a zipwp dy` wxy xnelíeMî¦
ìëa dì àçéð àúzéà àäceäcgep dy`y ± §¨¦§¨¦¨¨§¨§

d`pd zaeha elit`e ,xac lka ycwzdl dl

e ,calaøîàc ,Lé÷ì LéøãkLé÷ì Léømbzt ¦§¥¨¦§¨©¥¨¦
,xnel zelibx miypy dfec ïè áúéîì áè©§¥©©

eìîøà áúéîlî,miteb ipya ayil ahen ± ¦§¥©©§§
cca ayiln ,didiy in df `di ,lra mr epiidc
gep ,`ypidl jk lk dvex `idy oeike ,lra `la

,xac lka ycwzdl dlìáàaàîéà ,àðBîî± £¨¨¨¥¨
y xne` iziidàì.el` mipte`a sqk oipw lirei Ÿ

ïðéòeîLà éàåa,àðBîîwxy xne` iziid §¦©§¦©¨¨
,el` mipte`a zepwl liren oenn ipiipraíeMî¦

äìéçîì áéäéúéàc,dlignl ozip oenny ± §¦§§¦¦§¦¨
leki `ed okle elgenl mc` i`yxy xnelk

,el` mipte`a zepwdl mikqdlìáàaïéLecé÷ £¨¦¦
àîéày xne` iziid -àì.el` mipte` elirei ¥¨Ÿ
àëéøöoiyeciwa mb ycgl `ax jxved jkl ± §¦¨

:zepenna mbe

:dy` ivge yi` ivg ly oiyeciwa dpc `xnbd
,àáø øîàdy`l xn`,'ééöçì éì éLc÷úä' ¨©¨¨¦§©§¦¦§¤§¦
.úLce÷îdl xn`ééöç'dðéà ,'éì úLce÷î C §¤¤¤§¥§¤¤¦¥¨

áøì éiaà déì øîà .úLce÷îéàî ,ààðLm` §¤¤¨©¥©©¥§¨¨©§¨
xn`ééöç',úLce÷î dðéàc ,'éì úLce÷î C ¤§¥§¤¤¦§¥¨§¤¤

,'dX` Wi` gTi iM' (` ck mixac) xn`py meyn¦¦©¦¦¨

miyxecey'äMà'dnilyàìå ,àðîçø øîà ¦¨¨©©£¨¨§Ÿ
,äMà éöç,divg z` wx ycwl leki epi` okle £¦¦¨
énð àëäy weqtdn yexcl yi jk ±'Léà'mly ¨¨©¦¦

àìå ,àðîçø øîà,Léà éöçxn` m` recne ¨©©£¨¨§Ÿ£¦¦
.zycewn 'iivgl il iycwzd'déì øîà`ax ¨©¥

,iia`làzLä éëä,mipicd ipy minec ike ± ¨¦©§¨
íúä,'il zycewn jiivg' xn`yk -àúzéà ¨¨¦§¨

àéæç àì éøz éáì`ypidl die`x dpi` dy` ± §¥§¥Ÿ©§¨
,divga el ycwzzy ezpeeky oeike ,milra ipyl

,xg`l ea `ypizy ick ycwzi `l xg`d divge
,zycewn dpi`àøáb àlà,yi`d ±éæç àì éî ¤¨©§¨¦Ÿ£¦

éáìéøz,miyp izy z`yl ie`x epi` m`d ± §¥§¥
dì øîà÷ éëäå'iivgl il iycwzd' xn`yke ± §¨¦¨¨©¨
dzid ezpeekéúéøçà áñðéîì àðéòa éàc§¦§¦¨§¦§©©£¦¦

àðáéñð,zxg` dy` z`yl uetg` m`y ± ¨¦§¨
,cala eivgl d`eyp didzy oiekzd `le ,`y`

.zycewn okle
:`ax ixac lr dywn `xnbdøî déì øîà̈©¥©

,àðéáøì éøî áøc déøa àøèeæxy`k recn §¨§¥§©¨¦§¨¦¨
,oiyeciwd elg `l ,dy` ivg yciwdì eèMtéðå§¦©§¨

dleëa éLecé÷oiyeciwdy zeidl jixv `ld ± ¦¥§¨
dycwn ixdy ,dleka ehytzi divg lr dyry
oick zeidl eiyeciw lre ,ycwd ly oeyla el

,lkd lr zvwnn zhytzn dyecwdyycwdéî¦
ìL dìâø øîBàä ,àéðz àìdnda,äìBò Bæ Ÿ©§¨¨¥©§¨¤¨

,äìBò dlek àäzon zhytzn dyecwdy iptn §¥¨¨
.dlek lr lbxdøîàc ïàîì eléôàåy -ïéà ©£¦§©§¨©¥

,äìBò dlekzhytzn dpi` dyecwdy iptn ¨¨
,dlekaøác Léc÷îc àëéä éléî éðäxa` ± ¨¥¦¥¥¨§©§¦¨¨

äéeìz äîLpä ïéàL,Badlekiy ,lbx enk ¤¥©§¨¨§¨
lr dhyt `l dyecwd dfay ,dicrla mb zeigl

,dlekìáàm`äîLpäL øác Léc÷îäéeìz £¨©§¦¨¨¤©§¨¨§¨
,Bazercd lkläìBò dlek àéåäzhyet - ©§¨¨¨

z` yciwy oeik ,dy`a mbe .dlek lr dyecwd
zvxzn .dleka oiyeciwd ehyti `l recn divg

:`xnbdíúä ,éîc éî,dnda ivg yicwna ± ¦¨¥¨¨
däîäaeixaca gk yi okle ,ely dlek §¥¨

la` ,dlek lr hytzz dyecwdyàëä± ¨¨
o`k yi ,dy`a,úøçà úòcly dzrc xnelk ©©©¤¤

oiyeciwd ycwzdl dvex dpi` m`y dy`d

wx ycwzdl dzvxzd `ide ,legl mileki mpi`
,dlek lr hytzdl exeaic gka oi`e ,divga

eàéîc àì àädnec df oi` ±øîàc àäì àlà ¨Ÿ©§¨¤¨§¨§¨©
äîäa ,ïðçBé éaøLéc÷ä ,ïéôzeL éðL ìL ©¦¨¨§¥¨¤§¥¨¦¦§¦

z` cg`ddéöç,el jiiydåjk xg`dç÷ìe øæç ¤§¨§¨©§¨¨
etzeynäLBã÷ ,dLéc÷äå,dlek dndad §¦§¦¨§¨

äáéø÷ dðéàådzid `l dligzay oeik ,gafnl §¥¨§¥¨
dzgcpe ,ycwed divg wxy ,daxwdl die`x
dxkenl m` ik dpwz dl oi`e ,oaxw zeidln

,zxg` dnda dinca aixwdleäøeîz äNBòå§¨§¨
,zxg` dndaa dze` silgd m`dúøeîúe± §¨¨
dpic da dze` xindy dndadda àöBik- ©¥¨

`l` daixw dpi`y ,dxned day ef dndak
ivg ycwnd oke .zxg` dinca `iaie xkniz
zrc meyn ,dleka mihyet mpi` oiyeciwd dy`

zexyt` oi`y meyne .xaca zakrnd dy`d
.zycewn dpi` ,dy` ivg wx ycwl

iax ixacn micnlpd mipicd z` zx`an `xnbd

:opgeidpéî òîL,opgei iax ixacnúìz± §©¦¨§¨
,oaxwa iegic ipiipra mzylye ,mipic dyely

zipwp dy`d` cenr f sc ± oey`x wxtoiyeciw

.Eì éðà Lcwàåd`pd ihn `lC b"r`e zWCEwn il iWCwzd l"` Fl FpzPWkE §¤©¥£¦§§¤¨§¦§©§¦¦§¤¤§§Ÿ¨¥£¨¨
:Dcil.áøò ïécîoilFki Ep` delOl cArYWn axrdW dxFYA EpivOX dOn §¨¨¦¦¨¥¦©¤¨¦©¨¤¤¨¥¦§©§¥©©§¤¨§¦

:cFnll.éðBìôì éLc÷úäå äðî Cìéä:FNXn DWCwOW `N` FgElW `Ede ¦§¥¨¨¤§¦§©§¦¦§¦§§¤¨¤§©§¨¦¤
.úLce÷î:`Ed gNWn lW e`l `pFnnC b"r`e.éðòðk ãáò ïécî'ipznA opzC §¤¤§§¨¨©¤§©¥©¦¦¤¤§©£¦¦§©§©§¦

oOwl(:ak sc)i"r sqkA Fnvr z` dpFw §©¨¤¤©§§¤¤
`Ede opFnnA FzF` oicFR mixg`W mixg £̀¥¦¤£¥¦¦§¨¨§
xqg `lC b"r`e zExigl `vFie Fnvr dpFw¤©§§¥§¥§§Ÿ¨©

:icin `pFnn i`dA Edi`.Bì éðà Lcwàå ¦§©¨¨¦¥§¤©¥£¦
:iliaWA Fl oYYW dpnA ipFlR FzF`lïécî §§¦§¨¤¤¦¥¦§¦¦¦¦

.íäéðLaxr lW ElNd oipiCd ipW oiAn §¥¤¦¥§¥©¦¦©¨¤¨¥
:oicinl Ep` iprpM car lWeà÷c éàä §¤¤¤§©£¦¨§¥¦©§¨

.éð÷îcard z` dpwn `EdW card lrA ©§¥©©¨¤¤¤©§¤¤¨¤¤
:FpFictA lAwOW sqM i`d ipw `w zExigl§¥¨¨¥©¤¤¤§©¥§¦§

.Eì éðà LcwàåDl xn`e FlAiw `Ede §¤©¥£¦§§¦§§¨©¨
:KkA il iWCwzd.úLce÷îWxtncM ¦§©§¦¦§©§¤¤§¦§¨¥

:DiOwl Dinrh lif`e.úeiøçà ïäì LiL §¨¦©§¥§©¥¤¥¨¤©§©
aizkC zFrwxwl WTEd mc`(dk `xwie) ¨¨©§©§¨¦§¦

:dGEg` zWxl mzF` mYlgpzdeíò §¦§©©§¤¨¨¤¤£¨¦
.úeiøçà íäì ïéàL íéñëðF` xkFOW §¨¦¤¥¨¤©§©¤¥

KWFn dfe oilhlhnE zFrwxw Fl ozFp¥©§¨§©§§¦§¤¥
zkiWnA Fl miiEpw zFrwxTde oilhlhOd©§©§§¦§©©§¨§¦¦§¦©

:oilhlhOd.ïðz àëtéà ïðàåKixSW ©§©§§¦©£©¦§¨§©¤¨¦
rwxTdW mixaCd on cg`A rwxTd zFpwl¦§©©§©§¤¨¦©§¨¦¤©©§©
lrpC dwfg F` xhW F` sqM oFbM odA dpwp¦§¤¨¤§¤¤§¨£¨¨§¨©
mipwp milhlhOde `EdW lM uxtE xcbe§¨©¨©¨¤§©§©§§¦¦§¦

:oAB`.ïðé÷ñò áeLç íãàalibx Fpi`W ©©¨§¨¨¨©§¦¨¤¥¨¦
:zFpYn lAwl.'eë äàðä àéääadvxYW §©¥©¨§©¦£¨¨¤¦§¤

lAwl dfl EPqiItIW mc`l dhExR zzl z`fŸ¨¥§¨§¨¨¤§©§¤§¤§©¥
:dpYn dPnid.àðBîî ïéðòì ïëåKPd ¥¤¨©¨¨§¥§¦§©¨¨©¨

axr oiCn oiWECiw `pitliC `axC `YrnW§©§¨§¨¨§©§¦¨¦¦¦¦¨¥
Fl xkn `pFnn oiprl oM iprpM car oiCnE¦¦¤¤§©£¦¥§¦§©¨¨¨©
icUe ipFltl sqMd oY Fl xn`e dcÜ¤§¨©¥©¤¤¦§¦§¨¦
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:oilhlhOd.ïðz àëtéà ïðàåKixSW ©§©§§¦©£©¦§¨§©¤¨¦
rwxTdW mixaCd on cg`A rwxTd zFpwl¦§©©§©§¤¨¦©§¨¦¤©©§©
lrpC dwfg F` xhW F` sqM oFbM odA dpwp¦§¤¨¤§¤¤§¨£¨¨§¨©
mipwp milhlhOde `EdW lM uxtE xcbe§¨©¨©¨¤§©§©§§¦¦§¦

:oAB`.ïðé÷ñò áeLç íãàalibx Fpi`W ©©¨§¨¨¨©§¦¨¤¥¨¦
:zFpYn lAwl.'eë äàðä àéääadvxYW §©¥©¨§©¦£¨¨¤¦§¤

lAwl dfl EPqiItIW mc`l dhExR zzl z`fŸ¨¥§¨§¨¨¤§©§¤§¤§©¥
:dpYn dPnid.àðBîî ïéðòì ïëåKPd ¥¤¨©¨¨§¥§¦§©¨¨©¨

axr oiCn oiWECiw `pitliC `axC `YrnW§©§¨§¨¨§©§¦¨¦¦¦¦¨¥
Fl xkn `pFnn oiprl oM iprpM car oiCnE¦¦¤¤§©£¦¥§¦§©¨¨¨©
icUe ipFltl sqMd oY Fl xn`e dcÜ¤§¨©¥©¤¤¦§¦§¨¦
dpn Klid axr oiCn dpw FA Ll dxEkn§¨§¨¨¦¦¨¥¥¨¨¤
ipFlR FzF` dpw ipFltl dxEkn LcU `dzE§¥¨§§¨¦§¦¨¨§¦
Fl dpwze ipFltl dpn oY car oiCn dcVd©¨¤¦¦¤¤¥¨¤¦§¦§¦§¤

:mdipW oiCn dpFw FA icU.dì àçéðzFidl ¨¦¤¦¦§¥¤¦¨¨¦§
ENit`e `EdW lM oipwA EdC lkA zipwp¦§¥§¨§§¦§¨¨¤©£¦

:`nlrA d`pd zaFhA.ec ïèmipW mitEbA §©£¨¨§©§¨©§¦§©¦
zevl `N` Dl Fpi` ENit`e FYW`e lrA©©§¦§©£¦¥¨¤¨§¤¤

:`nlrA.äìéçîì áéäéúéàci`Xx mc`W §©§¨§¦§¨¦¦§¦¨¤¨¨©¨¦
:Flgnl.àðîçø øîà äMàWi` gTi iM §¨¢¦¨¨©©£¨¨¦¦©¦
:dX`.àðîçø øîà Léà:Wi` gTi iM ¦¨¦¨©©§¨¨¦¦©¦

.éøz éáì àúzéàxWt` i` mdl `UPdl ¦§¨§¥§¥§¦¨¥¨¤¦¤§¨
Diivge `BlR `N` WiCw `l i`d KMlid¦§¨©Ÿ©¦¤¨©§¨§¤§¨
:dfl zWCEwn Dpi` k"` xg`l x`Wp¦§©§©¥¥¨§¤¤§¤

.dleëa éLecé÷ eèLôéðKiivg xn` iM ¦§§¦¥§¨¦¨©¤§¥
WCwd oFWlA zWCEwn `dC il zWCEwn§¤¤¦§¨§¤¤¦§¤§¥

:Dl xn`w.'eë ã"îì 'éôàåEdiiYbElR ¨¨©¨©£¦§§§©§
:dxEnY zkQnA.àéä äîäa íúäFNWe §©¤¤§¨¨¨§¥¨¦§¤

Kkitl WCwzdNn Fci lr aMrn oi`e `id¦§¥§©¥©¨¦§¦§©¥§¦¨
zxg` zrC `kde hFWtl Fxn`nA gM Wi¥Ÿ©§©£¨¦§§¨¨©©©¤¤
oi` m`W xaCA zaMrOd FzFnM daEWg Wi¥£¨§©§©¤¤©¨¨¤¦¥

:DA qitY FxEAiC oi` Kkitl Divgl `N` dSxzp `l Efe oiWECiw mpi` dvFx dX`.'eë àéîc àì àäipW lW dndal `N` dnFC df xaC oi` `Ed `vExiYC `pwQn ¦¨¨¥¨¦¦§Ÿ¦§©¨¤¨§¤§¨§¦¨¥¦¨¦¨¨Ÿ©§¨©§¨¨§¦¨¥¨¨¤¤¤¨¦§¥¨¤§¥
:cg`d t"r DNEM WCwzC 'ixn` `l mzde DA zaMrOd zxg` zrC `Mi`C oitYEW.äáéø÷ dðéàåDivg `N` DWCiw `NW axTl zi`xp `l DWiCwd zNgzaE li`Fd §¦§¦¨©©©¤¤©§©¤¤¨§¨¨Ÿ©§¦§¦§©¨¨¤¨§¥¨§¥¨¦¦§¦©¤§¥¨Ÿ¦§¥¦¨¥¤Ÿ¦§¨¤¨¤§¨

:dincA zxg` aixwie xkOze.äøeîz äNBòå:DA xind m`.da àöBik dúøeîúe:dz`A diEgC dXEcw gMnC daixw Dpi`C §¦¨¥§©§¦©¤¤§¨¤¨§¨§¨¦¥¦¨§¨¨©¥¨§¥¨§¥¨§¦Ÿ©§¨§¨¨¨
éìòá

íàzFrwxwl WTEd mc`C qxhpETA 'iR .zEIxg` mdl WIW miqkp l"ed oM ¦¥§¨¦¤¥¨¤©§©¦©§§¥§¨¨©§©§¨
carA aizM `xw `EddC dWwe dGEg` zWxl mzF` mYlgpzde aizkC¦§¦§¦§©©§¤¨¨¤¤£¨§¨¤§©§¨§¦§¤¤
carM FzF` oinXW itl ilr incA `weC `N` Wwzi` `l oixFg oA la £̀¨¤¦Ÿ¦§©¤¨©§¨§¨©¨©§¦¤¨¦§¤¤

oixcdpqC w"tA `zi`cM(:eh sc)w"aC w"tA `id `YbElR iOp care(.ai sc)i` ¦§¦¨§§©§¤§¦§¤¤©¦§§¨¦§§¦
e`lC d`xpe inC ilhlhnM i` irwxwnM¦§©§§¥¦¦§©§§¥¨¥§¦§¤§©
iOp iM s` `N` zEIxg` mdl Wi `weC©§¨¥¨¤©§©¤¨©¦©¦
oipwp oilhlhn Epivn `l zEIxg` mdl oi ¥̀¨¤©§©Ÿ¨¦§©§§¦¦§¦
zEIxg` mdl oi`W miqkpC oilhlhn aB ©̀©§©§§¦¦§¨¦¤¥¨¤©§©
i` k"r w"dC l"i p"` aB` EdA KiIW `lŸ©¨§©©§¦
dpwp iOp dcU oilhlhn aB` zipwp dX ¦̀¨¦§¥©©§©§§¦¨¤©¦¦§¤
dX`C sqM oipw ixdW oilhlhn aB ©̀©§©§§¦¤£¥¦§©¤¤§¦¨
dcU oi` m`e dgiw dgiw dcVn opitli©§¦¨¦¨¤¦¨¦¨§¦¥¨¤

:dX`A iziY `kidn dpwp¦§¤¥¥¨¥¥§¦¨
eèMtðå`ipY `l in DNEkA iWECiw §¦©§¦¥§¨¦Ÿ©§¨

dxEnY WixaC DniY .'Eksc) ¥©¦§¥§¨
(:`ixacaE dlFr Ef lW Dlbx silï¦©§¨¤¨§¨¨

lM aizkC `xTn FA diElY dnWPdW¤©§¨¨§¨¦§¨¦§¦Ÿ
aizM `l dX` iAbe 'dl EPOn oYi xW £̀¤¦¥¦¤©§©¥¦¨Ÿ§¦
iccdl EnC `l `d KixR i`n k"`e i`xw§¨¥§©¨¦¨Ÿ¨©£¨¥
`dC WxiRE i"Xx wCwC KkNW d`xpe§¦§¤¤§©¦§¥©¦¦¥§¨
xn`cke Dl xn`w WCwd oFWlA zWCEwn§¤¤¦§¤§¥¨¨©¨§¦§¨©
WCwdM r"k` Dl xq`C oiwxiR WixA§¥¦§¦§¨©¨©§¤§¥
Wi Kkitl WCwdM DzF` dUFr mc`W¤¨¨¤¨§¤§¥§¦¨¥
xnF` did m` la` WCwdM DpiC zFidl¦§¦¨§¤§¥£¨¦¨¨¥

C ipWil Edpdn cg F` zqxF`nlirl(.e sc) §¤¤©¥©§¦§¥¦§¥
iWECiw EhWtpe dWwn did `l df lr©¤Ÿ¨¨©§¤§¦§§¦¥

:df WExiRl DNEkAøæçå`d .DgwlE §¨§¦¤§¨©§¨¨¨
ipW lW dndA hwp `le DgwlE xfge hwpC§¨©§¨©§¨¨§Ÿ¨©§¥¨¤§¥
mEXn Divg cg` lM WiCwdW oitYEW§¦¤¦§¦¨¤¨¤§¨¦
DzxEnzE dxEnY dUFre mzd KiIW `lC§Ÿ©¨¨¨§¨§¨§¨¨
xn`cM oixinn oi` oitYEWC DA `vFIM©¥¨§§¦¥§¦¦¦§¨©

dxEnzA(.bi sc)[migafC] w"taE(.e sc): ¦§¨§¦§¨¦
'éôàå.dlFr DNEM oi` xn`C o`nl ©£¦§©§¨©¥¨¨

mzd(:`i dxenz)o`nl Wxtn ¨¨§¨¥§©
dPOn dUrI dn dlFr DNEM oi`C xn`C§¨©§¥¨¨©©£¤¦¤¨
inCn uEg zFlFr ikxvl dPxMniC xn`we§¨¨©§¦§§¤¨§¨§¥¦§¥
df xhRi K`id KixtE WiCwdW lbxd̈¤¤¤¦§¦¨¦¥©¦¨¥¤
iPWnE dxiqg dlFr Dil `ied `d FzlFrn¥¨¨©§¨¥¨£¥¨§©¥
:dP`vn`W FnM dlFr ilr ixd xn`C oFbM§§¨©£¥¨©¨§¤¤§¨¤¨

rny

àìc â"ò óà åàì áøò áøò ïécî úLce÷î Eì Lcwàå§¤©¥§§¤¤¦¦¨¥¨¥©©§Ÿ

énð àúzéà éàä déLôð ãéaòLî à÷ déãéì äàðä éèî̈¥£¨¨§¨¥¨§©§¥©§¥©¦§¨©¦

dLôð àéð÷îe àãaòLî à÷ dãéì äàðä éèî àìc â"òà§Ÿ¨¥£¨¨§¨¨¨§©§§¨©§§¨©§¨

éðòðk ãáò ïécî úLce÷î éðBìôì éLc÷úäå äðî Cìéä¥¨¨¤§¦§©§¦¦§¦§¤¤¦¦¤¤§©£¦

éð÷ à÷ éãéî àìå øñç à÷ àìc â"ò óà åàì éðòðk ãáò¤¤§©£¦©©§Ÿ¨¨©§Ÿ¦¥¨¨¥

à÷ éãéî àìå øñç à÷ àìc â"òà énð àøáb éàä déLôð©§¥©©§¨©¦§Ÿ¨¨©§Ÿ¦¥¨

Bì éðà Lcwàå éðBìôì äðî ïz àúzéà éàäì dì éð÷̈¥¨§©¦§¨¥¨¤¦§¦§¤©¥£¦

éèî à÷ àìc â"ò óà åàì áøò íäéðL ïécî úLce÷î§¤¤¦¦§¥¤¨¥©©§Ÿ¨¨¥

â"òà énð àúzéà éàä déLôð ãaòLî à÷ déãéì äàðä£¨¨§¨¥¨§©§¥©§¥©¦§¨©¦

áøò éîc éî dLôð àéð÷î à÷ dãéì äàðä éèî à÷ àìc§Ÿ¨¨¥£¨¨§¨¨¨©§§¨©§¨¦¨¥¨¥

dì éð÷ à÷ àøáb éàä àðBîî øñç à÷ déì éð÷ à÷c éàä©§¨¨¥¥¨¨©¨¨©©§¨¨¨¥¨

çéëBé éðòðk ãáò éãéî àìå øñç à÷ àìå àúzéà éàäì§©¦§¨§Ÿ¨¨©§Ÿ¦¥¤¤§©£¦¦©

Cä íúä éîc éî déLôð éð÷ à÷å àðBîî øñç à÷ àìc§Ÿ¨¨©¨¨§¨¨¥©§¥¦¨¥¨¨©

àìå dLôð àéð÷î à÷ àúzéà éàä àëä éð÷ à÷ éð÷î à÷c§¨©§¥¨¨¥¨¨©¦§¨¨©§§¨©§¨§Ÿ

äàðä éèî à÷ àìc â"òà çéëBé áøò éãéî àìå àéð÷ à÷̈©§¨§Ÿ¦¥¨¥¦©§Ÿ¨¨¥£¨¨

Eì éðà Lcwàå äðî Cìéä àáø éòa déLôð ãaòLî déãéì§¨¥§©§¥©§¥¨¥¨¨¥¨¨¤§¤©¥£¦§

déì øîà úLce÷î àtt áøc déîMî àøèeæ øî øîà eäî©¨©©§¨¦§¥§©¨¨§¤¤¨©¥

íäì LiL íéñëð déì äåä ïk íà àøèeæ øîì éMà áø©©¥§©§¨¦¥£¨¥§¨¦¤¥¨¤

àëtéà ïðàå úeiøçà íäì ïéàL íéñëð íò ïéð÷ð úeiøçà©§©¦§¦¦§¨¦¤¥¨¤©§©©£©¦§¨

íäì LiL íéñëð íò ïéð÷ð úeiøçà íäì ïéàL íéñëð ïðz§©§¨¦¤¥¨¤©§©¦§¦¦§¨¦¤¥¨¤

äøîàc úøáñ éî déì øîà ä÷æçáe øèLa óñëa úeiøçà©§©§¤¤¦§¨©£¨¨¨©¥¦©§¨§¨§¨

à÷c äàðä àéääác ïðé÷ñò áeLç íãàa àëä ábà déì¥©©¨¨§¨¨¨©§¦¨¦§©¦£¨¨§¨

énð øîzéà dLôð déì àéð÷îe äøîb dpéî äðzî ìa÷î§©¥©¨¨¦¨¨§¨©§§¨¥©§¨¦§©©¦

ïðéòeîLà éàc àëéøöe àðBîî ïéðòì ïëå àáøc déîMî¦§¥§¨¨§¥§¦§©¨¨§¦¨§¦©§¦¨

Léøãk eäc ìëa dì àçéð àúzéà àäc íeMî ïéLecé÷¦¦¦§¨¦§¨¦¨¨§¨§¦§¥

ìáà eìîøà áúéîlî ec ïè áúéîì áè ì"ø øîàc Lé÷ì̈¦§¨©©§¥©©¦§¥©©§§£¨

áéäéúéàc íeMî àðBîî ïðéòeîLà éàå àì àîéà àðBîî̈¨¥¨Ÿ§¦©§¦¨¨¨¦§¦§¨¦

ééöç úLce÷î ééöçì éì éLc÷úä àáø øîà :àëéøö àì àîéà ïéLecé÷ ìáà äìéçîìúLce÷î C ¦§¦¨£¨¦¦¥¨Ÿ§¦¨¨©¨¨¦§©§¦¦§¤§¦§¤¤¤§¥§¤¤

ééöç àðL éàî àáøì éiaà déì øîà úLce÷î dðéà éìøîà äMà úLce÷î dðéàc éì úLce÷î C ¦¥¨§¤¤¨©¥©©¥§¨¨©§¨¤§¥§¤¤¦§¥¨§¤¤¦¨¨©

íúä àzLä éëä ì"à Léà éöç àìå àðîçø øîà Léà ð"ä äMà éöç àìå àðîçøéáì àúzéà ©£¨¨§Ÿ£¦¦¨¦¨©©£¨¨§Ÿ£¦¦¨¥©§¨¨¨¦§¨§¥

øîà àðáéñð éúéøçà áñðéîì àðéòa éàc dì ÷"äå éøz éáì éæç àì éî àøáb àlà àéæç àì éøz§¥Ÿ©§¨¤¨©§¨¦Ÿ¨¥§¥§¥§¨§¦§¦¨§¦§©©£¦¦¨¦§¨¨©

ìL dìâø øîBàä àéðz àì éî dleëa éLecé÷ dì eèMtéðå àðéáøì éøî áøc déøa àøèeæ øî déì¥©§¨§¥§©¨¦§¨¦¨§¦©§¨¦¥§¨¦Ÿ©§¨¨¥©§¨¤

äîLpä ïéàL øác Léc÷îc àëéä î"ä äìBò dlek ïéà ã"îì 'éôàå äìBò dlek àäz äìBò eæ¨§¥¨¨©£¦§¥¨¨¥¨§©§¦¨¨¤¥©§¨¨

úòc àëä äîäa íúä éîc éî äìBò dlek àéåä Ba äéeìz äîLpäL øác Léc÷î ìáà Ba äéeìz§¨£¨©§¦¨¨¤©§¨¨§¨©§¨¨¨¦¨¥¨¨§¥¨¨¨©©

dç÷ìe øæçå déöç Léc÷ä ïéôzeL éðL ìL äîäa ïðçBé éaø øîàc àäì àlà àéîc àì àä úøçà©¤¤¨Ÿ©§¨¤¨§¨§¨©©¦¨¨§¥¨¤§¥§¦¦§¦¤§¨§¨©§¨¨

úìz dpéî òîL da àöBik dúøeîúe äøeîz äNBòå äáéø÷ dðéàå äLBã÷ dLéc÷äå§¦§¦¨§¨§¥¨§¥¨§¨§¨§¨¨©¥¨§©¦¨§©
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zipwpקי dy`da cenr f sc ± oey`x wxtoiyeciw

.íéçãð íéiç éìòac"nl `Mi`e mlFrl EgCi Egcp m`(.cq sc `neia)`N` iEgiC oi` ©£¥©¦¦§¦¦¦§¦¨§¨§¦¨§¥¦¤¨
xfgWM dndA Kd daixw DiciclE oi`xpe mixfFg EgcPW miIg ilrA la` oihEgWA¦§¦£¨©£¥©¦¤¦§§¦§¦§¦§¦¥§¥¨©§¥¨§¤¨©

:Divg gwle.àøwéòî éeçéc`Mi`e axTil zi`xp `l DWiCwd zNigYOW Ef oFbM §¨©¤§¨¦¥¦¨¨§¤¦§¦©¤§¥¨Ÿ¦§¥¦¨¥§¦¨
c"nl(:bl sc dkeqa):dgcpe d`xpA `N` iEgiC oi` xn`e biltC.íéîãa éeçéc Lé §§¨¦§¨©¥¦¤¨§¦§¤§¦§¤¥¦§¨¦

`N` WFcw Fpi`W xacA iEgiC zxFY Wi¥©¦§¨¨¤¥¨¤¨
`N` DWiCwd `l dNgYOW Ef oFbM eincl§¨¨§¤¦§¦¨Ÿ¦§¦¨¤¨
ixdW Divg inC EWCwie xkOYW dincl§¨¤¨¤¦¨¥§¦§§§¥¤§¨¤£¥
lg d"t`e diE`x dzid `l oi`vgl axTil¦¨¥©£¨¦Ÿ¨§¨§¨©©
gAfOd lrn zFgCl iEgiC zxFY Dlr£¨©¦¦¨¥©©¦§¥©
xacA `N` iEgiC oi` opixn` `le mlFrl§¨§Ÿ©§¦¨¥¦¤¨§¨¨

:axTil FtEbl WCwEdW.d÷ñtDil dede ¤§©§¦¨¥©§¨©£¨¥
:oi`vgl WCwnM.àeä CìBäå äðBî`Wixe ¦§©¥©£¨¦¤§¥§¥¨

oi`vgl e`le i`w iOp `pwQO` `zNinC§¦§¨©©§¨¨©¦¨¥§©©£¨¦
:`Ed dqitY xA e`l dhExR ivg `dC `Ed§¨£¦§¨©©§¦¨

.d÷ñt äèeøôa øîàc ïåékdid `le ¥¨§¨©¦§¨©§¨§Ÿ¨¨
xnFl drhe Divgl `N` FxEAC zNigY§¦©¦¤¨§¤§¨§¨¨©

:oi`vgl oiWCwOW.déîBéa ìkli`Fd ¤§©§¦©£¨¦¨§¥¦
:mFId FxnFbl DiYrcaEì.éða éðLmde §©§¥§§©¦§¥¨©§¥

:WCwl gilW EdE`Ure milFcBàîìéc Bà §¦©£¨¨¦©§©¥¦§¨
.äèeøôa EzaxivAaC rci rcinC ¦§¦§¨§¥©¨©¦§¨¦

lr xn` `l FzxtE dWCTn `l dhExRn¦§¨Ÿ¦©§¨¨¨Ÿ¨©©
:dPkWnIWM Fl dpTYW `N` dhExR§¨¤¨¤¦¨¤§¤¦§§¤¨

.ä÷æça Eò÷ø÷:DA wifg`WMéëéøö àì ©§¨£©£¨¨§¤©§¦¨Ÿ§¦¥
.àîeLmcFw mi`OW ozF` EnEWIW ¨¤¨¨©¨¦¤

:mlAwYW.àîeL éëéøö`NW oeike ¤§©§¥§¦¥¨§¥¨¤Ÿ
WxtncM zWCEwn Dpi` dNgY mE`nW§¨§¦¨¥¨§¤¤§¦§¨¥

:lif`e.eäc ìëaodW FnM odA il iWCwzd §¨¦§¨§¦§©§¦¦¨¤§¤¥
:EeW `l dhExRn xivaC `nEW ikixv `lC§Ÿ§¦¥¨§¨¦¦§¨Ÿ¨

.øîàc éàixde fEf miXngA il iWCwzd ¦§¨©¦§©§¦¦©£¦¦©£¥
:mdincA EN` Kl.ïéLîç eåLå`l Edin ¨¥¦§¥¤§¨©§¦¦Ÿ

:Kkl mcFw mi`iwA dE`nẄ§¨§¦¦¤§©
äåù

òîLoi` c"nl `Mi`C mlFrl EgCi Egcp m` qxhpETA 'iR .miIg ilrA DPin §©¦¨©£¥©¦¦©§§¥¦¦§¦¨§¨§¦¨§¥
DiciclE mi`xpe mixfFg EgcPW miIg ilrA la` oihEgWA `N` iEgiC¦¤¨¦§¦£¨©£¥©¦¤¦§§¦§¦§¦§¦¥
oFbM 'iR iEgiC ied `xTirn iEgiC n"yE Divg gwle xfgWM dndA Kd daxw§¥¨©§¥¨§¤¨©§¨©¤§¨¦¥¦¨¨£¥¦¦§
`N` iEgiC oi`C biltC o`n `Mi`C axTil zi`xp `l DWiCwd zNigYOW Ef¤¦§¦©¤§¥¨Ÿ¦§¥¦¨¥§¦¨©§¨¦§¥¦¤¨

'iR mincA iEgiC Wi n"yE dgcpe d`xpA§¦§¤§¦§¤¥¦§¨¦¦
`N` WFcw oi`W xacA iEgiC zxFY Wi¥©¦§¨¨¤¥¨¤¨
DWiCwd `l dNigYOW Ef oFbM eincl§¨¨§¤¦§¦¨Ÿ¦§¦¨
Divg inC EWCwie xkOYW dincl `N ¤̀¨§¨¤¨¤¦¨¥§¦§§§¥¤§¨
diE`x dzid `l oi`vgl axTil ixdW¤£¥¦¨¥©£¨¦Ÿ¨§¨§¨
lrn zFgCl iEgiC zxFY Dlr lg d"t`e©©£¨©¦¦¨¥©
`N` iEgiC oi` opixn` `le mlFrl gAfOd©¦§¥©§¨§Ÿ©§¦¨¥¦¤¨
dOl z"`e axTil FtEbl WCwEdW xacA§¨¨¤§©§¦¨¥§¨¨
mincA iEgiC Wi n"y iYxY iPd xninl il¦§¥©©¥©§¥¥¦§¨¦
iEgicl xWt` i` `lde `xTirn iEgice§¦¥¦¨¨©£Ÿ¦¤§¨§¦
xnFl Wie mincA iEgiC `di `NW `xTirn¥¦¨¨¤Ÿ§¥¦§¨¦§¥©
WFcTW b"r` `xTirn iEgiC ogMW`C§©§§¨¦¥¦¨¨¤¨
xnbp 't opgFi 'x xn`cM sEBd zXEcw§©©¦§¨©¨¨¦§©

oiCd(.fn sc oixcdpq)Wixtde alg lk` oFbM ©¦§¨©¥¤§¦§¦
li`Fde FA xfge miakFM zcFar care oAxẅ§¨§¨©£©¨¦§¨©§¦
gafC mEXn miakFM zcFar carWM dgcpe§¦§¨§¤¨©£©¨¦¦§¤©
mzd hwp `weC e`le dgCi darFY mirWx§¨¦¥¨¦¨¤§©©§¨¨©¨¨
zcFar car d"dC dNgY oAxw Wixtde§¦§¦¨§¨§¦¨§¨©£©
ied `YWdC oAxw Wixtd k"g`e miakFM¨¦§¦§¦¨§¨§©§¨£¥
Dil zi`C `Ed i"x `dC `xTirn iEgiC¦¥¦¨¨§¨§¦¥
Kci` mEXn `N` iEgiC ied `xTirn iEgiC¦¥¦¨¨£¥¦¤¨¦¦¨
alg lk` mzd iziinC opgFi iAxC `zNin¦§¨§©¦¨¨§©§¥¨¨¨©¥¤
`lC dRYWpe xfge dHYWpe oAxw Wixtde§¦§¦¨§¨§¦§©¨§¨©§¦§©¨§Ÿ
dhFWC oeiM dNigY dHYWpC xninl ivn̈¥§¥©§¦§©¨§¦¨¥¨§¤
Wixtd iOp hwp `Ed dWxtd xA e`l `Ed©©©§¨¨¨©©¦¦§¦
iOp ogMW`e miakFM zcFar care oAxẅ§¨§¨©£©¨¦§©§§¨©¦
iEgiC ied `lC b"r` minC zXEcw§©¨¦§Ÿ£¥¦
dclie Fgqtl dawp WixtOd oFbM `xTirn¥¦¨¨§©©§¦§¥¨§¦§§¨§¨
`A gqR oi`C minC zXEcw iede xkf̈¨©£¥§©¨¦§¥¤©¨
ixdW `xTirn iEgiC ied `le dawPn¦§¥¨§Ÿ£¥¦¥¦¨¨¤£¥
opiqxbC mixtq Wie aixwdl iE`x clEd©¨¨¨§©§¦§¥§¨¦§©§¦¨
dgFC WxtnE dgcn minC zXEcw n"y§©¨¦©§¨§¨¥¨
DzxEnzE ipYwCn axTiNn DzxEnY§¨¨¦¦¨¥¦§¨¨¥§¨¨

zEzixkA `dC `xidp `le DA `vFIMsc) ©¥¨§Ÿ§¦¨§¨¦§¦
(.gkdgcn minC zXEcw Wxtl oi` k"r mzde oiYrnWA FnM zlY n"y iOp opiqxB dgCi dgcpe li`Fd iprde FzUakl ow WixtdW xiWr WCwn `Ohn iAB©¥§©¥¦§¨¨¦¤¦§¦¥§¦§¨§¤¡¦¦§¦§¨¦¨¤©§¦¨©¦§©§¦§©§¦§¨¨¥§¨¥§©¨¦©§¨

`nh didW in wxtA Dl opirnW `d iNin zlY iPd opirEnW`l opgFi iAxl Dil dOl z"`e daixw Dpi`e dXFcw Epiid k"r `N` zFtFrA dxEnY oi`C dxEnYd©§¨§¥§¨§¤¨©§§¨§¥¨§¥¨§¨¨¥§©¦¨¨§©§¦¨©¥§©¦¥¨©§¦¨¨§¤¤¦¤¨¨¨¥
(.gv sc migqt)kC `xzA wxtA `id `YbEltC mEXn xnFl WiezEzix(my)KixR `l i`O` DFnzl Wie mi`xFn`d ixaC iziin opAxe i`gFi oA oFrnW iAx DA ibiltC §¥©¦¦§§¨¦§¤¤©§¨¦§¦¦§¦¥¨©¦¦§¤¨¦§©¨¨©§¥¦§¥¨¨¨¦§¥¦§©©©Ÿ¨¦

zEzixM sFqA KixtC ikid iM opgFi iAxC Dlr(my)Dlr KixtC dgCi dgcpe li`Fd iprde FzUakl ow WixtdW xiWr WCwn `Ohn xn`C `irWF` iAxC Dlr £¨§©¦¨¨¦¥¥§¨¦§§¦£¨§©¦©§¨§¨©§©¥¦§¨¨¦¤¦§¦¥§¦§¨§¤¡¦¦§¦§¨¦¨¤§¨¦£¨
eincA `iaie] xkOie a`YqIW cr drxi xkf dcli [gqR dincA `iaie xkOze a`YqYW cr drxY gqRd mcFw Fgqtl] dawp WixtOd xn`C `iddn oFrnW iAxn¥©¦¦§¥©¦§¨©©©§¦§¥¨§¦§¤©¤©¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¨¦§¨¤¨¤©¨§¨¨¨¦§¤©¤¦§¨¥§¦¨¥§¨¦§¨¨
d`cigIn KixtC oeiM cFre a`YqIW cr drxi `WixA ixn`wC opAxCn Dlr driIql oFrnW iAxn Dlr KixtC` cFre gqR axTi Fnvr `Ed xnF` oFrnW iAxe [gqR¤©§©¦¦§¥©§¦¨¥¤©§©§¨¦£¨¥©¦¦§§©§¨£¨¦§©¨¨§¨©§¥§¥¨¦§¤©¤¦§¨¥§¥¨§¨¦¦§¦¨¨

miWcw EN` wxR opzC dxEnzC 'ipznC xfril` iAxn KFxtl `ziixaC oFrnW iAxn KixtC`(:gi sc)`Ed xnF` xfril` iAx xkf dclie dlFrl dawp Wixtn iAB ©§¨¦¥©¦¦§¦§©§¨¦§¥©¦¡¦¤¤§©§¦¦§¨¦§©¤¤¥¨¨¦©¥©§¦§¥¨§¨§¨§¨¨¨©¦¡¦¤¤¥
zXEcw DiA KiIWC xacA `N` Dilr opAx ibilR `l o`M crC EcFn opAx ENit` `iddaC mEXn oFrnW iAxn KixtC `nrh Epiid xnFl Wie dlFr axTi Fnvr©§¦¨¥¨§¥©©§©§¨§¨¦¥©¦¦§¦¦§©¦£¦©¨¨§©©Ÿ§¦¥©¨¨£¥¤¨§¨¨§©¨¥§©
ixdW EcFn opAx ENit` ow iAB la` dawPd on `A gqR oi` ixdW ied `l sEBd zXEcwE sEBd zXEcw iOp DiA `Ygp minC zXEcw DiA `YgpC FBin ixaq minC̈¦©§¥¦§©§¨¥§©¨¦©§¨¥©¦§©©§©©Ÿ£¥¤£¥¥¤©¨¦©§¥¨£¨©¥¥£¦©¨¨¤£¥
ded oFrnW iAxn aizFn ded i`e Fgqtl dawp WixtOdC `Edd iM dedC mEXn iaEzF`l ivn `l `kdC opgFi iAxC `zNinlE zFtFrA dlg minC zXEcw oi ¥̀§©¨¦¨¨§§¦§¨§©¦¨¨§¨¨Ÿ¨¥§¥¦©£¨¦©§©©§¦§¥¨§¦§§¦£¨¦¥©¦¦§£¨

:d`cigi dedC mEXn DiazF`l ivn `l iOp xfril` 'xC `zNiOnE opAxCn DirEIql `pin`ééöçC`de lirFi `l i`O` xn`Y m`e .dhExtA Kiivge dhExtA £¦¨§¦¥¦§©¨¨¦¦§¨§¡¦¤¤©¦Ÿ¨¥§§¥¦©£¨§¦¨¨¤§¥¦§¨§¤§¥¦§¨§¦Ÿ©©©Ÿ¦§¨
EhWR DNEkA dSxzOW mircFi Epiid m` la` zrnFXX dnl `N` dSxzn Dpi`e zxg` zrC `Mi`C mEXn `N` DNEkA oiWECiw EhWR `lC lirl xn` `lŸ¨©§¥§Ÿ¨§¦¦§¨¤¨¦§¦¨©©©¤¤§¥¨¦§©¨¤¨§©¤©©£¨¦¨¦§¦¤¦§©¨§¨¨§
Dl xn`C ixii` `kd la` DNEkA oiWECiw EhWR EedC p"d oi` oiWECiw oFWlA Dl xn`C ixiin ied i`C l"ie DNEkA dSxzOW DYrC iNB `kde DNEkA oiWECiw¦¦§¨§¨¨©¥©§¨¤¦§©¨§¨§§¦£¥©§¥§¨©¨¦§¦¦¥©£¨§¦¦§¨£¨¨¨©§¥§¨©¨

lirlC ipWil iPdn cgA F` il zqxF`n Y` ixd(.e sc):ééöçC:zg` mrtA Dl xn` KM .xgnl dhExtA Kiivge mFId dhExtAézLxnF` .ipA ipWl LizFpA £¥©§§¤¤¦§©¥©¥¦§¥¦§¥¤§¥¦§¨©§¤§¥¦§¨§¨¨©¨©¨§©©©©§¥§¤¦§¥¨©¥
xzaC FgNWOn sicr `l gilWC zg` lkl dhExR iraC `hiWR zEgilW zxFzA oiWECiw lAwn a`e zFlFcbA i`C Edpip a`C oiWECiwC zFPhw zFpaA ixiinC i"x¦§©§¥§¨§©§¦¦§©¦§§¦¦§§©§©¥¦¦§©§¦§¦¨§¨¥§¨§¨©©§¨¦©Ÿ¨¦¦§©§§¨©
`irAd la` oiWCwn mnvrA mipAd ENi`M zFhExR iYW irA ied opilf` ozFp xzA i`e `A `Ed eipA zEgilW zxFzA k"r ozFPd ixdW `weC e`l xn`wC ozFp¥§¨¨©©©§¨¤£¥©¥§©§¦¨¨¨§¦¨©¥©§¦¨£¥¨¥§¥§§¦©¨¦§©§¨§©§¦£¨©©§¨
ied k"l`C oFrnWl d`le oaE`xl lgx oFbM mdn dfi`l xxiAW l"ve dhExR deW lAwOd lAwIW `N` WEgl oi` `OWC ixnbl opilf` lAwn xzA i` `id¦¦¨©§©¥©§¦¨§©§¥§¤¨¥¨¤¨¤§©¥©§©¥¨¤§¨§¤¦¥§¥¤¥¤§¨¥¦§¥§¥¨§¦§§£¥

:d`ial Exqnp `NW oiWECiwEza:sqkA dpwp rwxwC Lrwxwe LYA irA xcde FYA xzA Edl `picW sqkA zipwp oi` dxtC oeiM .dhExtA LzxtEáøåsqFi ¦¦¤Ÿ¦§§§¦¨¦§¨¨§¦§¨¥¨§¨¨¥¦§¥§¤¤¨¦¨§¨©¦§¨©¨¥¦§§©§¨£§©§©¦§¤§¤¤§©¥
a"t oOwlC Dnize qxhpETA 'iRcM xn`w oiWECiw mcFw .`nEW ikixv xn`(.gn sc)nkge aFg xhWA il iWCwzd iAB `ipYFA Wi m` xiiPd z` oinW mixnF` mi ¨©§¦¥¨¤¦¦¨¨©¦§¦©§§¥§¥©¦§©¨©§¨©¥¦§©§¦¦¦§©©£¨¦§¦¨¦¤©§¨¦¥

`l `nlr iNEM EdC lkA xn`C `pWillC xnFl Wie drEci dzid `l xiiPd znEW dNgYnC b"r`e oiWECiw xg` xiiPd z` oinW rnWnE zWCEwn dhExR deẄ¤§¨§¤¤©§©¨¦¤©§¨©©¦¦§§¦§¦¨©©§¨Ÿ¨§¨§¨§¥©¦§¦§¨§¨©§¨§¥©§¨Ÿ
zWCEwn dhExR deW FA Wi m` dNigYn xiiPd z` oinW xhWA DWCwl dvFx m`e xn`w ikd ibilR iOp EdC lkaC `pWillE EdC lM Dl xn`C ixii` ibilR§¦¥©§¥§¨©¨¨§§¦§¨¦§¨§©¦§¦¥¨¥¨¨©§¦¤§©§¨¦§¨¨¦¤©§¨¦§¦¨¦¥¨¤§¨§¤¤

:xhW mrHn dhExR deW FA oi`W t"r` zWCEwn c"nn iwEt`l dNigY EdEnW m` xnFlM§©¦¨§¦¨©£¥¦§¤¤¤¥¨¤§¨¦©©§¨
s`

éeçc éåä àøwéòî éeçc î"ùe íéçãð íéiç éìòa î"ù©£¥©¦¦§¦¦¥¦¨¨£¥¦

ééöç àáø éòa íéîãa éeçc Lé î"ùeäèeøt éöça C ¥¦§¨¦¨¥¨¨¤§¥©£¦§¨

ééöçåäèeøt éöç dì øîàc ïåék eäî äèeøt éöça C §¤§¥©£¦§¨©¥¨§¨©¨£¦§¨

äðBî øîBì éöîéz íà àeä CìBäå äðBî àîìéc Bà d÷ñt©§¨¦§¨¤§¥¦¦§¥©¤

ééöç àeä CìBäåééöçå äèeøôa Cïåék eäî äèeøôa C §¥¤§¥¦§¨§¤§¥¦§¨©¥¨

àîìéc Bà déúléîì d÷ñt äèeøôe äèeøôa dì øîàc§¨©¨¦§¨§¨©§¨§¦§¥¦§¨

äðBî déîBéa ìk ì"úà àeä CìBäå äðBî déîBéa ìk̈§¥¤§¥¨§¥¤

ééöç àeä CìBäåééöçå íBiä äèeøôa Cøçîì äèeøôa C §¥¤§¥¦§¨©§¤§¥¦§¨§¨¨

øîà÷ éëä àîìéc Bà d÷ñt øçîì dì øîàc ïåék eäî©¥¨§¨©¨§¨¨©§¨¦§¨¨¥¨¨©

ãò eøîâéð àì øîâîe àðãéàäî eìçúî ïéLec÷ dì̈¦¦©§§¥¨¦§¨¦§©Ÿ¦§§©

ééöç éðL øçîìàðîéæ ãça éàcå àëä eäî äèeøôa C §¨¨§¥£¨©¦¦§¨©¨¨©©§©¦§¨

ììk ïéàöçì úLc÷úî äMà ïéà àîìéc Bà dì øîà÷̈¨©¨¦§¨¥¦¨¦§©¤¤©£¨¦§¨

éúBða ézL àáø éòa : e÷ézì Eeäî äèeøôa éða éðL ¥¨¥¨¨§¥§¤¦§¥¨©¦§¨©

øúa àîìéc Bà àðBîî àkéàäå ïðéìæà ìa÷îe ïúBð øúä©¥§©¥©§¦¨§¨¦¨¨¨¦§¨¨©

Eúøôe Eza àtt áø éòa e÷éz àkéì àäå ïðéìæà eäãéc¦§©§¦¨§¨¥¨¥¨¥©¨¨¦§¨¨§

éöça Eúøôe äèeøt éöça Eza ïðéøîà éî eäî äèeøôa¦§¨©¦©§¦¨¦§©£¦§¨¨¨§©£¦

e÷éz äëéLîa Eúøôe äèeøôa Eza àîìéc Bà äèeøt§¨¦§¨¦§¦§¨¨¨§¦§¦¨¥

a éMà áø éòaéöça Eza eäî äèeøôa Eò÷ø÷å Ez ¨¥©©¥¦§§©§¨£¦§¨©¦§©£¦

äèeøôa Eza àîìéc Bà äèeøt éöça Eò÷ø÷å äèeøt§¨§©§¨£©£¦§¨¦§¨¦§¦§¨

äaø éàøéLa Léc÷àc àøáb àeää e÷éz ä÷æça Eò÷ø÷å§©§¨£©£¨¨¥©©§¨§©§¦§¦¨¥©¨

éà àîeL éëéøö øîà óñBé áø àîeL éëéøö àì øîà̈©Ÿ§¦¥¨©¥¨©§¦¥¨¦

eåL àìå ïéLîç dì øîàc éà àîeL éëéøö àìc éâéìt àì àîìò élek eäc ìëa dì øîàc§¨©¨§¨§¥©§¨Ÿ§¦¥§Ÿ§¦¥¨¦§¨©¨©§¦§Ÿ¨

eåL àäc àîeL éëéøö àì øîà äaø ïéLîç eåLå ïéLîç øîàc éâéìt ék eåL àì àä ïéLîç©§¦¨Ÿ¨¦§¦¥§¨©©§¦§¨©§¦©¨¨©Ÿ§¦¥¨§¨¨

àkéà dzòc äëîñ àì àîeLa äàé÷a àì àúzéàc ïåék àîeL éëéøö øîà óñBé áø ïéLîç©§¦©¥¨©§¦¥¨¥¨§¦§¨Ÿ§¦¨§¨Ÿ©§¨©§¨¦¨

õi÷c óñk äî óñëk àeä éøä óñk äåL øîà óñBé áø éâéìt énð eäc ìëa éøîàc§©§¥§¨§©¦§¦¥©¥¨©¨¤¤¤£¥§¤¤©¤¤§©¥
óà

קידושין. פרק ראשון - האשה נקנית דף ז עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc oiyeciw(iriax meil)

:oey`xd oicdíéiç éìòa ,dpéî òîLzepaxw - §©¦¨©£¥©¦
miiga mcery,íéçcðmiie`x eid `l m`y ¦¨¦

xaeqd axk `lye ,mlerl eaxwi `l ,daxwdl
migcp ,ehgypy xg` egcp m` wxy (.cq `nei)

dnday opgei iax ixacn cnlp df oice .mlerl
oicd .zigcp ,divga wx diiga dyecw dzidy

:ipydàøwéòî éeçc ,dpéî òîLeoaxw ± §©¦¨¦¥¦¨¨
eycwd zligza cin dgcpy,éeçc éåä`lye £¥¦

daxwdl ie`x did m` wxy (:bl dkeq) xaeqk
iax ixacn cnlp df s`e .d`xpe xfeg epi` dgcpe

die`x dzid `l dzycwda ciny dnday opgei
.zigcp ,dlek dycwed `ly iptn ,daxwdl

:iyilyd oicda éeçc Lé ,dpéî òîLexac §©¦¨¥¦§
zyecw yecwd,íéîãyecwy xaca wx `le ¨¦

opgei iax ixacn cnlp df s`e ,sebd zyecw
`id dzyecwe ,divg wx ycwedy dnday

dnda dinca `iadle xknidl minc zyecw
.zigcp ,zxg`

ivg iyeciw iabl mipey zewitq d`ian `xnbd

:dy`,àáø éòadl xn`e dy` yciwééöç'C ¨¥¨¨¤§¥
éöçaéöçå äèeøt,eäî ,'äèeøt éöça Cm`d ©£¦§¨§¤§¥©£¦§¨©

dì øîàc ïåéka dpnn ivg lk ycwnyéöç ¥¨§¨©¨£¦
d÷ñt ,äèeøtlre ,oi`vgl dycwl jka avw ± §¨©§¨

,cxtp oiyeciw dyrn dyer `ed dy` ivg lk
ivga oiyeciw oi`y iptn oiyeciw elegi `le

,dy`,àeä CìBäå äðBî àîìéc Bàoiekzd `le ¦§¨¤§¥
oi` ixdy ,dhext ivga dpnn ivg lk ycwl
ezpeek eixac zligza s`e ,dhext ivga ycwl

.dhexta dlek z` ycwn `edy ,eixac seq lr
:sqep ote`a zwtzqn `xnbdøîBì éöîéz íà¦¦§¥©
y oeik zycewny ,ipyd cvk,àeä CìBäå äðBî¤§¥
dl xn`yk wtzqdl yiééöç'äèeøôa C ¤§¥¦§¨

ééöçå,eäî ,'äèeøôa Cm`ddì øîàc ïåék §¤§¥¦§¨©¥¨§¨©¨
ycwny,äèeøôe äèeøôa,zehext i`vga `le ¦§¨§¨

déúléîì d÷ñtdycwl exeaic z` avw ± ©§¨§¦§¥
oiyeciw oi`y itl oiyeciw elegi `le ,oi`vgl

,dy` ivgadéîBéa ìk àîìéc Bàoeik ± ¦§¨¨§¥
,mei eze`a oiyeciwd z` xenbl ezpeekyäðBî¤

,àeä CìBäåycwny cgia eixac lkl oiekzde §¥
.zehext izya dlek z`

:sqep ote`a zwtzqn `xnbdøîBì éöîz íà¦¦§¥©
y oeik ,zycewnydéîBéa ìkezpeeky lky ± ¨§¥

mei eze`a oiyeciwd z` xenblCìBäå äðBî¤§¥
,àeäxn`yk wtzqdl yiééöç'äèeøôa C ¤§¥¦§¨

ééöçå íBiäC,eäî ,'øçîì äèeøôam`dïåék ©§¤§¥¦§¨§¨¨©¥¨
dì øîàcelegi ipyd divg iyeciwy,øçîì §¨©¨§¨¨

d÷ñtelegi `le ,oi`vgl dycwl jka avw - ©§¨
,dy` ivga oiyeciw oi`y iptn oiyeciwdBà

øîà÷ éëä àîìéc,äìdyeìçúî ïéLec÷ ¦§¨¨¦¨¨©¨¦¦©§§
àðcéàäî,dzrn eligzi ±eøîâéð àì øîâîe ¥¨¦§¨¦§©Ÿ¦§§
øçîì ãòz` ycwl ezpeeke ,xgn eniizqie ± ©§¨¨

.jex` cg` dyrna dlek

xn`e dy` yciw :sqep ote`a zwtzqn `xnbd
dlééöç éðL'äèeøôa C,'eféàcå àëä ,eäî §¥£¨©¦¦§¨©¨¨©©

dì øîà÷ àðîéæ ãça±yi i`ce df ote`a m`d §©¦§¨¨¨©¨
,zg` zaa dlek z` ycwl oiekzdy xnelBà

àîìéce ,cxtpa dpnn ivg lk ycwl oiekzdïéà ¦§¨¥
ììk ïéàöçì úLc÷úî äMà.,`xnbd dwiqn ¦¨¦§©¤¤©£¨¦§¨

e÷éz:ehytp `l el` zewitq ± ¥
oiyeciw iabl mipey zewitq d`ian `xnbd

:dhexta,àáø éòaycwn ipixd ,exiagl xn` ¨¥¨¨
z`éúBða ézLEzephwdìéða éðLmilecbd §¥§¤¦§¥¨©

,miyp mdl ycwl ipeglyy,eäî ,äèeøôa¦§¨©
m`dìa÷îe ïúBð øúaïðéìæàxg` mikled ± ¨©¥§©¥©§¦©

lawnde ,dhext ozi ozepdy ,lawnde ozepd
,dhext lawiàkéàäåyi o`ke -àðBîîxeriya §¨¦¨¨¨

,laiw dfe ozp dfy dhextøúa àîìéc Bà¦§¨¨©
eäãéczycwznde ycwnd xg` ±àäå ,ïðéìæà ¦§©§¦©§¨
àkéìycwnd xear dhext o`k oi`e ± ¥¨

,`xnbd dwiqn .zycwzndee÷éz`l df wtq ± ¥
.hytp

:sqep wtq d`ian `xnbd,àtt áø éòaxn` ¨¥©¨¨
z` ycwn ipixd' exiaglå Ezaz` dpewEúøt ¦§§¨¨§

ïðéøîà éî ,eäî ,'äèeøôaipixd' xnel ezpeeky ¦§¨©¦©§¦¨
z` ycwnå äèeøt éöça Ezaz` dpewEúøt ¦§©£¦§¨§¨¨§

,'äèeøt éöçamipew oi`y meyn ,xac dpw `le ©£¦§¨
,dhextn zegta miycwneàîìéc Bàezpeek ¦§¨

z` ycwn ipixd' xnelå ,äèeøôa Ezaz` dpew ¦§¦§¨§
äëéLîa Eúøt,`xnbd dwiqn .'dpkyn`ykl ¨¨§¦§¦¨

e÷éz.hytp `l df wtq ± ¥
:sqep wtq d`ian `xnbd,éMà áø éòaxn` ¨¥©©¦

d' exiaglz` ycwn ipixå Ezaz` dpew ¦§§
Eò÷ø÷,eäî ,'äèeøôaxnel ezpeek m`d ©§¨£¦§¨©

z` ycwn ipixd'å äèeøt éöça Ezaz` dpew ¦§©£¦§¨§

Eò÷ø÷,'äèeøt éöçameyn ,xac dpw `le ©§¨£©£¦§¨
,dhextn zegta miycwne mipew oi`yBà

àîìécz` ycwn ipixd' xnel ezpeekEza ¦§¨¦§
å äèeøôaz` dpewä÷æça Eò÷ø÷wifg`ykl ¦§¨§©§¨£©£¨¨

,`xnbd dwiqn .'dae÷éz.hytp `l df wtq ± ¥
dyrn :sqk deya oiyeciw oipra dpc `xnbd

aéàøéLa Léc÷àc àøáb àeäädy` yciwy ± ©©§¨§©§¦§¦¨¥
.oiyeciwd mcew miieey rcep `le ,iyn icbaa

éëéøö àì ,øîà äaømcew iynd icba ©¨¨©Ÿ§¦¥
oiyeciwdàîeL,miey md dnk dkxrde ¨

e .zycewneàîeL éëéøö ,øîà óñBé áødnk ©¥¨©§¦¥¨
,mze` enW `l m`e ,oiyeciwd mcew ,miey md

.zycewn dpi`

:ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbdøîàc éà¦§¨©
dìeäc ìëa,mdy zenk mda il iycwzd ± ¨§¨§

élekàîeL éëéøö àìc éâéìt àì àîìòlkd ± ¥¨§¨Ÿ§¦¥§Ÿ§¦¥¨
oeik ,zycewne ,`ney mikixv mpi`y micen

e .dhext mda yi i`ceydì øîàc éàiycwzd ¦§¨©¨
a ilïéLîçiynd icba z` igwe fef [miying -] ©§¦

,miieeyaåy xxazdïéLîç eåL àìi`ce ,fef §Ÿ¨©§¦
ixdy ,zycewn dpi`yeåL àì àä,xn`y enk ¨Ÿ¨

.df ieeya wx ycwzdl dzrceéâéìt ék`l` ± ¦§¦¥
ote`a ewlgpøîàca il iycwzd dlïéLîçfef §¨©©§¦

,miieeya iynd icba z` igweåmicbadeåL §¨
ïéLîç,oiyeciwd mcew eneyip `l mle` ,fef ©§¦

éëéøö àì ,øîà äaøàîeLoeik oiyeciwd mcew ©¨¨©Ÿ§¦¥¨
ïéLîç eåL àäce ,feféëéøö ,øîà óñBé áø §¨¨©§¦©¥¨©§¦¥

àîeL,fef miying miey mdy ,oiyeciwd mcew ¨
àúzéàc ïåékdy`y ±,àîeLa äàé÷a àìeàì ¥¨§¦§¨Ÿ§¦¨§¨Ÿ

äëîñdzòczevxzdl dzrca zxneb dpi`e ± ¨§¨©§¨
enk miey mdy dgeha dpi`yk ,ycwzdl

.xn`y
:sqep ote`a zx`an `xnbd,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥

sqei axe daxyéâéìt énð eäc ìëamb ewlgp ± §¨§©¦§¦¥
md m` s`e ,mdy zenk dycwny dl xn` m`
dzrca zxneby ,xaq dax .dhext miey

e ,dhext mda yi i`ce ixdy ,ycwzdlóñBé áø©¥
,øîàd xacy meyn ,zycewn dpi`yäåL ¨©¨¤
,óñk,elld iynd icba enkàeä éøäeilr - ¤¤£¥
zeidl,óñëksqk deya oiyeciwy iptn §¤¤

,sqk iyeciwn (.g onwl) micnlpõé÷c óñk äî©¤¤§¦
,mirecie miaevw xnelk ,mivevw einc ±

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc oiyeciw(iying meil)

,`ziixaa xaecnk ,dl zzl xn`y dpnd z`

éðàLdl ozpy xfrl` iax ly dxwndn dpey ± ©¦
dpen `edy ote`ay ,jiyndl `la cala xpic

xfrl` iax dcen jlededélekà dzòãclr - §©§¨©¥
cr ycwzdl dzrca zxneb dpi`e dpnd lk
,mzq dpn xn` m` elit` ,elek z` lawzy
xpic wx ozpe dpn dl oziy xn` m` la`

zpn lr cin ycwzdl dzrc ,eze` dlaiwe
.jk xg` x`yd z` milyiy

:`ziixad ixac z` zyxtn `xnbdøðéc' éàä©¦¨
'úLçð ìL,zycewn dpi` dpna `vnp m`y ¤§Ÿ¤
éîc éëéä,xaecn cvik ±déa äòãéc éàm` ± ¥¦¨¥¦§¨§¨¥

,zyegp ly `edy drcie eze` dz`xäøáñ àä̈¨§¨
äìa÷ådpi` recne elawl dnikqd ixd ± §¦§¨

:`xnbd zx`an .zycewnàëéøö àìoi` ± Ÿ§¦¨
`l` xaecnddéìäéð déáäécàéìéìaozpy ± §©£¥¦£¥§¥§¨

xpic ea yiy dz`x `le ,dlila dpnd z` dl
:sqep xe`ia .zyegp lyçkzLàc ,énð éàdéì ¦©¦§¦§©©¥

éæeæ éðéajk xg` `vnp zyegp ly xpicdy ± ¥¥¥
ea dxikd `le ,mixpicd x`y oia axern

.dligza
:`ziixad ixac z` yxtl `xnbd dtiqenéàä©

'òø øðéc',eptilgie zycewn dpna `vnp m`y ¦¨©
éîc éëéä,xaecn cvik ±÷éôð àìc éàm` ± ¥¦¨¥¦§Ÿ¨¦

ynzydl xyt` i`y xnelk ,weya `vei epi`

,eaeðééäk df ixd -,úLçð ìL øðécrecne ©§¦¨¤§Ÿ¤
.xg`a eptilgie zycewny `ziixaa xn`p

:`xnbd zx`an,àtt áø øîàxaecnïBâk ¨©©¨¨§
÷çcä éãé ìò ÷éôðcea ynzydl xyt`y ± §¨¦©§¥©§¨

eilry `l` ,milg oiyeciwd okle ,wgeca
:xzei ie`x xg`a etilgdl

:oekyna oipwe oiyeciw lr dpc `xnbdøîà̈©
dì øîà ,ïîçð áø øîà àáødy`l -éLc÷úä ¨¨¨©©©§¨¨©¨¦§©§¦

äéìò ïBkLî dì çépäå ,äðîa éìzzl mewna ¦§¨¤§¦¦©¨©§¨¤¨
,envr dpnd z` dl,úLce÷î dðéà¥¨§¤¤
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קיי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc oiyeciw(iriax meil)

:oey`xd oicdíéiç éìòa ,dpéî òîLzepaxw - §©¦¨©£¥©¦
miiga mcery,íéçcðmiie`x eid `l m`y ¦¨¦

xaeqd axk `lye ,mlerl eaxwi `l ,daxwdl
migcp ,ehgypy xg` egcp m` wxy (.cq `nei)

dnday opgei iax ixacn cnlp df oice .mlerl
oicd .zigcp ,divga wx diiga dyecw dzidy

:ipydàøwéòî éeçc ,dpéî òîLeoaxw ± §©¦¨¦¥¦¨¨
eycwd zligza cin dgcpy,éeçc éåä`lye £¥¦

daxwdl ie`x did m` wxy (:bl dkeq) xaeqk
iax ixacn cnlp df s`e .d`xpe xfeg epi` dgcpe

die`x dzid `l dzycwda ciny dnday opgei
.zigcp ,dlek dycwed `ly iptn ,daxwdl

:iyilyd oicda éeçc Lé ,dpéî òîLexac §©¦¨¥¦§
zyecw yecwd,íéîãyecwy xaca wx `le ¨¦

opgei iax ixacn cnlp df s`e ,sebd zyecw
`id dzyecwe ,divg wx ycwedy dnday

dnda dinca `iadle xknidl minc zyecw
.zigcp ,zxg`

ivg iyeciw iabl mipey zewitq d`ian `xnbd

:dy`,àáø éòadl xn`e dy` yciwééöç'C ¨¥¨¨¤§¥
éöçaéöçå äèeøt,eäî ,'äèeøt éöça Cm`d ©£¦§¨§¤§¥©£¦§¨©

dì øîàc ïåéka dpnn ivg lk ycwnyéöç ¥¨§¨©¨£¦
d÷ñt ,äèeøtlre ,oi`vgl dycwl jka avw ± §¨©§¨

,cxtp oiyeciw dyrn dyer `ed dy` ivg lk
ivga oiyeciw oi`y iptn oiyeciw elegi `le

,dy`,àeä CìBäå äðBî àîìéc Bàoiekzd `le ¦§¨¤§¥
oi` ixdy ,dhext ivga dpnn ivg lk ycwl
ezpeek eixac zligza s`e ,dhext ivga ycwl

.dhexta dlek z` ycwn `edy ,eixac seq lr
:sqep ote`a zwtzqn `xnbdøîBì éöîéz íà¦¦§¥©
y oeik zycewny ,ipyd cvk,àeä CìBäå äðBî¤§¥
dl xn`yk wtzqdl yiééöç'äèeøôa C ¤§¥¦§¨

ééöçå,eäî ,'äèeøôa Cm`ddì øîàc ïåék §¤§¥¦§¨©¥¨§¨©¨
ycwny,äèeøôe äèeøôa,zehext i`vga `le ¦§¨§¨

déúléîì d÷ñtdycwl exeaic z` avw ± ©§¨§¦§¥
oiyeciw oi`y itl oiyeciw elegi `le ,oi`vgl

,dy` ivgadéîBéa ìk àîìéc Bàoeik ± ¦§¨¨§¥
,mei eze`a oiyeciwd z` xenbl ezpeekyäðBî¤

,àeä CìBäåycwny cgia eixac lkl oiekzde §¥
.zehext izya dlek z`

:sqep ote`a zwtzqn `xnbdøîBì éöîz íà¦¦§¥©
y oeik ,zycewnydéîBéa ìkezpeeky lky ± ¨§¥

mei eze`a oiyeciwd z` xenblCìBäå äðBî¤§¥
,àeäxn`yk wtzqdl yiééöç'äèeøôa C ¤§¥¦§¨

ééöçå íBiäC,eäî ,'øçîì äèeøôam`dïåék ©§¤§¥¦§¨§¨¨©¥¨
dì øîàcelegi ipyd divg iyeciwy,øçîì §¨©¨§¨¨

d÷ñtelegi `le ,oi`vgl dycwl jka avw - ©§¨
,dy` ivga oiyeciw oi`y iptn oiyeciwdBà

øîà÷ éëä àîìéc,äìdyeìçúî ïéLec÷ ¦§¨¨¦¨¨©¨¦¦©§§
àðcéàäî,dzrn eligzi ±eøîâéð àì øîâîe ¥¨¦§¨¦§©Ÿ¦§§
øçîì ãòz` ycwl ezpeeke ,xgn eniizqie ± ©§¨¨

.jex` cg` dyrna dlek

xn`e dy` yciw :sqep ote`a zwtzqn `xnbd
dlééöç éðL'äèeøôa C,'eféàcå àëä ,eäî §¥£¨©¦¦§¨©¨¨©©

dì øîà÷ àðîéæ ãça±yi i`ce df ote`a m`d §©¦§¨¨¨©¨
,zg` zaa dlek z` ycwl oiekzdy xnelBà

àîìéce ,cxtpa dpnn ivg lk ycwl oiekzdïéà ¦§¨¥
ììk ïéàöçì úLc÷úî äMà.,`xnbd dwiqn ¦¨¦§©¤¤©£¨¦§¨

e÷éz:ehytp `l el` zewitq ± ¥
oiyeciw iabl mipey zewitq d`ian `xnbd

:dhexta,àáø éòaycwn ipixd ,exiagl xn` ¨¥¨¨
z`éúBða ézLEzephwdìéða éðLmilecbd §¥§¤¦§¥¨©

,miyp mdl ycwl ipeglyy,eäî ,äèeøôa¦§¨©
m`dìa÷îe ïúBð øúaïðéìæàxg` mikled ± ¨©¥§©¥©§¦©

lawnde ,dhext ozi ozepdy ,lawnde ozepd
,dhext lawiàkéàäåyi o`ke -àðBîîxeriya §¨¦¨¨¨

,laiw dfe ozp dfy dhextøúa àîìéc Bà¦§¨¨©
eäãéczycwznde ycwnd xg` ±àäå ,ïðéìæà ¦§©§¦©§¨
àkéìycwnd xear dhext o`k oi`e ± ¥¨

,`xnbd dwiqn .zycwzndee÷éz`l df wtq ± ¥
.hytp

:sqep wtq d`ian `xnbd,àtt áø éòaxn` ¨¥©¨¨
z` ycwn ipixd' exiaglå Ezaz` dpewEúøt ¦§§¨¨§

ïðéøîà éî ,eäî ,'äèeøôaipixd' xnel ezpeeky ¦§¨©¦©§¦¨
z` ycwnå äèeøt éöça Ezaz` dpewEúøt ¦§©£¦§¨§¨¨§

,'äèeøt éöçamipew oi`y meyn ,xac dpw `le ©£¦§¨
,dhextn zegta miycwneàîìéc Bàezpeek ¦§¨

z` ycwn ipixd' xnelå ,äèeøôa Ezaz` dpew ¦§¦§¨§
äëéLîa Eúøt,`xnbd dwiqn .'dpkyn`ykl ¨¨§¦§¦¨

e÷éz.hytp `l df wtq ± ¥
:sqep wtq d`ian `xnbd,éMà áø éòaxn` ¨¥©©¦

d' exiaglz` ycwn ipixå Ezaz` dpew ¦§§
Eò÷ø÷,eäî ,'äèeøôaxnel ezpeek m`d ©§¨£¦§¨©

z` ycwn ipixd'å äèeøt éöça Ezaz` dpew ¦§©£¦§¨§

Eò÷ø÷,'äèeøt éöçameyn ,xac dpw `le ©§¨£©£¦§¨
,dhextn zegta miycwne mipew oi`yBà

àîìécz` ycwn ipixd' xnel ezpeekEza ¦§¨¦§
å äèeøôaz` dpewä÷æça Eò÷ø÷wifg`ykl ¦§¨§©§¨£©£¨¨

,`xnbd dwiqn .'dae÷éz.hytp `l df wtq ± ¥
dyrn :sqk deya oiyeciw oipra dpc `xnbd

aéàøéLa Léc÷àc àøáb àeäädy` yciwy ± ©©§¨§©§¦§¦¨¥
.oiyeciwd mcew miieey rcep `le ,iyn icbaa

éëéøö àì ,øîà äaømcew iynd icba ©¨¨©Ÿ§¦¥
oiyeciwdàîeL,miey md dnk dkxrde ¨

e .zycewneàîeL éëéøö ,øîà óñBé áødnk ©¥¨©§¦¥¨
,mze` enW `l m`e ,oiyeciwd mcew ,miey md

.zycewn dpi`

:ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbdøîàc éà¦§¨©
dìeäc ìëa,mdy zenk mda il iycwzd ± ¨§¨§

élekàîeL éëéøö àìc éâéìt àì àîìòlkd ± ¥¨§¨Ÿ§¦¥§Ÿ§¦¥¨
oeik ,zycewne ,`ney mikixv mpi`y micen

e .dhext mda yi i`ceydì øîàc éàiycwzd ¦§¨©¨
a ilïéLîçiynd icba z` igwe fef [miying -] ©§¦

,miieeyaåy xxazdïéLîç eåL àìi`ce ,fef §Ÿ¨©§¦
ixdy ,zycewn dpi`yeåL àì àä,xn`y enk ¨Ÿ¨

.df ieeya wx ycwzdl dzrceéâéìt ék`l` ± ¦§¦¥
ote`a ewlgpøîàca il iycwzd dlïéLîçfef §¨©©§¦

,miieeya iynd icba z` igweåmicbadeåL §¨
ïéLîç,oiyeciwd mcew eneyip `l mle` ,fef ©§¦

éëéøö àì ,øîà äaøàîeLoeik oiyeciwd mcew ©¨¨©Ÿ§¦¥¨
ïéLîç eåL àäce ,feféëéøö ,øîà óñBé áø §¨¨©§¦©¥¨©§¦¥

àîeL,fef miying miey mdy ,oiyeciwd mcew ¨
àúzéàc ïåékdy`y ±,àîeLa äàé÷a àìeàì ¥¨§¦§¨Ÿ§¦¨§¨Ÿ

äëîñdzòczevxzdl dzrca zxneb dpi`e ± ¨§¨©§¨
enk miey mdy dgeha dpi`yk ,ycwzdl

.xn`y
:sqep ote`a zx`an `xnbd,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥

sqei axe daxyéâéìt énð eäc ìëamb ewlgp ± §¨§©¦§¦¥
md m` s`e ,mdy zenk dycwny dl xn` m`
dzrca zxneby ,xaq dax .dhext miey

e ,dhext mda yi i`ce ixdy ,ycwzdlóñBé áø©¥
,øîàd xacy meyn ,zycewn dpi`yäåL ¨©¨¤
,óñk,elld iynd icba enkàeä éøäeilr - ¤¤£¥
zeidl,óñëksqk deya oiyeciwy iptn §¤¤

,sqk iyeciwn (.g onwl) micnlpõé÷c óñk äî©¤¤§¦
,mirecie miaevw xnelk ,mivevw einc ±

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc oiyeciw(iying meil)

,`ziixaa xaecnk ,dl zzl xn`y dpnd z`

éðàLdl ozpy xfrl` iax ly dxwndn dpey ± ©¦
dpen `edy ote`ay ,jiyndl `la cala xpic

xfrl` iax dcen jlededélekà dzòãclr - §©§¨©¥
cr ycwzdl dzrca zxneb dpi`e dpnd lk
,mzq dpn xn` m` elit` ,elek z` lawzy
xpic wx ozpe dpn dl oziy xn` m` la`

zpn lr cin ycwzdl dzrc ,eze` dlaiwe
.jk xg` x`yd z` milyiy

:`ziixad ixac z` zyxtn `xnbdøðéc' éàä©¦¨
'úLçð ìL,zycewn dpi` dpna `vnp m`y ¤§Ÿ¤
éîc éëéä,xaecn cvik ±déa äòãéc éàm` ± ¥¦¨¥¦§¨§¨¥

,zyegp ly `edy drcie eze` dz`xäøáñ àä̈¨§¨
äìa÷ådpi` recne elawl dnikqd ixd ± §¦§¨

:`xnbd zx`an .zycewnàëéøö àìoi` ± Ÿ§¦¨
`l` xaecnddéìäéð déáäécàéìéìaozpy ± §©£¥¦£¥§¥§¨

xpic ea yiy dz`x `le ,dlila dpnd z` dl
:sqep xe`ia .zyegp lyçkzLàc ,énð éàdéì ¦©¦§¦§©©¥

éæeæ éðéajk xg` `vnp zyegp ly xpicdy ± ¥¥¥
ea dxikd `le ,mixpicd x`y oia axern

.dligza
:`ziixad ixac z` yxtl `xnbd dtiqenéàä©

'òø øðéc',eptilgie zycewn dpna `vnp m`y ¦¨©
éîc éëéä,xaecn cvik ±÷éôð àìc éàm` ± ¥¦¨¥¦§Ÿ¨¦

ynzydl xyt` i`y xnelk ,weya `vei epi`

,eaeðééäk df ixd -,úLçð ìL øðécrecne ©§¦¨¤§Ÿ¤
.xg`a eptilgie zycewny `ziixaa xn`p

:`xnbd zx`an,àtt áø øîàxaecnïBâk ¨©©¨¨§
÷çcä éãé ìò ÷éôðcea ynzydl xyt`y ± §¨¦©§¥©§¨

eilry `l` ,milg oiyeciwd okle ,wgeca
:xzei ie`x xg`a etilgdl

:oekyna oipwe oiyeciw lr dpc `xnbdøîà̈©
dì øîà ,ïîçð áø øîà àáødy`l -éLc÷úä ¨¨¨©©©§¨¨©¨¦§©§¦

äéìò ïBkLî dì çépäå ,äðîa éìzzl mewna ¦§¨¤§¦¦©¨©§¨¤¨
,envr dpnd z` dl,úLce÷î dðéà¥¨§¤¤
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xcde"קיב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc oiyeciw(iying meil)

õéé÷c énð óñk äåL óàlraeuevwzeidl eilr ± ©¨¤¤¤©¦§¨¥
,eaycwl xyt` i` ,reci `l ekxr m`e ,reci jxr
.oiyeciwd mcew iynd icba z` meyl jixv okle

:eixacl di`x `ian sqei axàðî ,óñBé áø øîà̈©©¥§¨
dì àðéîà,df oic izcnl oiipn ±,àéðúclr £¦¨¨§©§¨

envr z` dcety ixar cara xn`py weqtd
mipXA zFAx cFr m`' (`p dk `xwie) ,sqka¦©©¨¦

FzN`B aiWi oditl,'Búð÷î óñkîwiiecne §¦¤¨¦§ª¨¦¤¤¦§¨
yäð÷ð àeä óñëacarläàeáúa äð÷ð Bðéàå §¤¤¦§¤§¥¦§¤¦§¨

íéìëå,le`yl yie .sqk dey mdyäàeáz éàä §¥¦©§¨
eäa eðwî àìc àîéìéà ,éîc éëéä íéìëåììk §¥¦¥¦¨¥¦¥¨§Ÿ¦§§§¨

sqka wxe ,llk mda mipew oi`y xn`p m` ±
weqtdn miyxec `ld ,car zepwl xyt` ynn

'Búlàb áéLé'àðîçø øîà'aiyi' dlinde , ¨¦§ª¨¨©©£¨¨
sqkn ezle`b oditl' xnel ic didy ,zxzein

aezkd `ae ,'ezpwnúBaøìa dctpyóñk äåL §©¨¤¤¤
,óñëkezle`b' xn`py oeike,'ezpwn sqkn §¤¤

mby epcnl ,dipwd inc ly xfgd `ed oeictdy
.sqk deya dpwpeäa úéìc éàåxaecn m`e ± §¦§¥§

milkae d`eaza oi`y `ziixaa,äèeøt äåL̈¤§¨
àéøéà éàî`ziixad dhwp recn ±äàeáz ©¦§¨§¨

,íéìëå`ldeléôàaénð óñkzegta dpwp epi` §¥¦£¦¤¤©¦
.dhext deyneäa úéàc åàì àlàxaecn ± ¤¨©§¦§

milke d`eaza yiyå äèeøt äåLok it lr s` ¨¤§¨§
éöéé÷ àìc ïåék,miaevw mdinc oi`y ±àìdpwp ¥¨§Ÿ¨§¥Ÿ

dpwp epi`y xnel `ziixad zpeeke ,card mda
x`eane .mireci mdinc oi` m` milke d`eaza
.mireci einc oi`y sqk deya dyrp oipw oi`y

:ef di`x lr dax dpri dn zx`an `xnbd
,Cãéàåjixvn epi`e sqei ax lr wlegd dax §¦¨

y dgci ,sqk deyl `neyøîà÷ éëäzpeek jk ± ¨¦¨¨©
ixar cary ,`ziixad,äð÷ð àeä óñk úøBúa§©¤¤¦§¤

deya oiae sqka oia dyrpy sqk oipwa epiidc
,sqkïéàåixar caräàeáz úøBúa äð÷ð §¥¦§¤§©§¨

eäðéð éàîe ,íéìëåoipw dfi`a xnelk ,md dne ± §¥¦©¦§
oipwa ,xaecnïéôéìçmilke d`eaza dyrpd £¦¦

.ynn sqka `le
:`xnbd zl`eyøîàc ïîçð áøìeyàì úBøét §©©§¨§¨©¥Ÿ

ïéôéìç éãáò,zexita oitilg oipw miyer oi`y ± ¨§¥£¦¦
øîéîì àkéà éàî,`ziixad z` yxtp cvik ± ©¦¨§¥©

,oitilg oipw hrnl dpeekdy yxtl oi` ixdy

milke d`eaz hrnl dpeekd gxkda ok m`e
.sqei ax ixacke ,miaevw mpi`y meyn

:xg` ote`a zayiin `xnbdíìBòì àlàxaecn ¤¨§¨
milke d`eaza ,`ziixaaeäa úéìcmda oi`y ± §¥§

äåL,äèeøtmipew oi`y xnel `ziixad d`ae ¨¤§¨
,mdaàéøéà éàî zøîà÷ãezl`yy dne ± §¨¨§©§©¦§¨

`weec ehwp recn,íéìëå äàeáz`ldeléôà §¨§¥¦£¦
énð óñk,dhext dey ea oi` m` ea zepwl oi` ¤¤©¦

ly jxca `pzdy `id jkl daeyzdàì'Ÿ
àéòaéî àì ,øîà÷ 'àéòaéîdkxved `l ± ¦©§¨¨¨©Ÿ¦©§¨

ay xnel `ziixadóñk`ed oicddéa úéà éàc ¤¤§¦¦¥
ea yi m`y ±ïéà ,äèeøt äåL,ea mipew [ok ±] ¨¤§¨¦

eàì ,àì éà,`ed heyt df xacy ,ea mipewìáà ¦ŸŸ£¨
àîéà íéìëå äàeázxne` iziid ±àáøwîcî §¨§¥¦¥¨¦§¦¨§¨

eäééúàðäsqkn xzei daexw mz`pdy oeiky ± £¨¨©§
,eteba zepdil `le mixg` mixac ziipwl crepy

øîbezrcadéLôð éð÷îeenvr z` dpwde ± ¨©©§¥©§¥
,dhext dey mda oi`y elit` carlòîLî à÷̈©§©

ïì`l` ,jk df oi`y `ziixad epl drinyd ± ¨
sqka oia ,llk dhext deyn zegta mipew oi`

.milke d`eaza oiae
:ztqep di`x `ian sqei axàðî ,óñBé áø øîà̈©©¥§¨

dì àðéîà,izhiy z` izcnl okidn ±,àéðúc £¦¨¨§©§¨
odkl xn`e ,xekad epa z` dcty mc`äæ ìâò¥¤¤

ozep ip`,éða ïBéãôìe`äæ úélèozep ip`ïBéãôì §¦§§¦©¦¤§¦§
,éða,odkl mpzpe,íeìk øîà àì.iect epi` epae §¦Ÿ¨©§

xn` m` la`Lîça äæ ìâò,éða ïBéãôì íéòìñ ¥¤¤§¨¥§¨¦§¦§§¦
xn`y e`,éða ïBéãôì íéòìñ Lîça Bæ úélè©¦§¨¥§¨¦§¦§§¦

,odkl mpzpe.éeãt Bða,le`yl yieïBéãt éàä §¨©¦§
,zilhae lbra dyryéîc éëéä,xaecn cvik ± ¥¦¨¥

àîéìéàxn`p m` ±éåL àìczilhde lbrdy - ¦¥¨§Ÿ¨¥
,mirlq dyng miey mpi`dépéîk ìkleki ike ± ¨§¦¥

ef zilh e` lbr' xn`iyk epa z` zectl `ed
.jk miey mpi` `ld ,'mirlq yngaåàì àlà± ¤¨©

xaecnd oi` m`dìò óàéåLc ábzilhde lbrd ©©©§¨¥
,liren oeictd `tiqa okle ,mirlq dyng

å`yixaéöéé÷ àìc ïåék,reci epi` mkxry ±àì §¥¨§Ÿ¨§¥Ÿ
mpi` oeicte oipwy gkene .mda oeictd liren

.miaevw einc oi`y sqk deya miyrp
:di`xd z` dgec `xnbdíìBòì ,àìxaecn Ÿ§¨
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df lbr' xn` m`y `tiqa xn`py dne ,mirlq
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,calaúLce÷î Bæ éøä,df xpica cinåi`pza £¥§¤¤§

yíéìLéelawl dzrcy meyn ,mekqd x`y z` ©§¦
.mekqd lk z` milyiy zpn lr oiyeciw myl

:`xnbd zxxanéàîàîòè.cin zycewny ©©§¨
áäéå äðî dì øîàc ïåékozpe -øðéc dì,cala ¥¨§¨©¨¨¤§¨©¨¦¨
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,'dpnl jl mily`yéîc,dnec `ed ±áø øîàå ¨¥§¨©©

àðeä,áø øîàøîBàä ìkoeyl,'úðî ìò' ¨¨©©¨¨¥©§¨
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dy`l xn` ,`ziixaaäðîa éì éLc÷úä`edy ¦§©§¦¦§¨¤
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dycwy zxacn `tiqdy,Bæ äðîa`aeiy itke §¨¤

dy wiicl yi ,cinàLéødycwy zxacnäðîa ¥¨§¨¤
,íúñn` `ly epiidc,'ef dpn'a dycwny dl x §¨

éðz à÷ca epipyy ±éLc÷úä dì øîà ,àôéñ §¨¨¥¥¨¨©¨¦§©§¦
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øñçBà øðéc`ed mixpicdn cg`yìL øðéc ¨¥¦¨¦¨¤
úLçð,zeidl ie`xy itk sqk ly `ledðéà §Ÿ¤¥¨

,úLce÷î`vnp m` la`øðéc`edy cg`,òø §¤¤¦¨©
éìçéå úLce÷î Bæ éøäóoeikne .aeh xpica eze` £¥§¤¤§©£¦

`yixay gken ,'ef dpn' xn`y xaecn `tiqay
:`xnbd zvxzn .'ef dpn' xn` `ly xaecn,àìŸ

d mbå àLéømbdàôéñzexacnøîàcdläðîa ¥¨§¥¨§¨©§¨¤
e ,Bæ`tiqdLøôî à÷ éLeøtjke ,`yixd z` ¨¥¨§¨¥

dide dpna il iycwzd ,`ziixad zyxtzn
,jlede dpenãçà äöøøðéca eléôà øBæçì ïäî ¨¨¤¨¥¤©££¦©¦¨

úeLøä ,ïBøçàädì øîàc ïBâk ,ãöék ,Bãéa ¨©£¨§§¨¥©§§¨©¨
il iycwzd,Bæ äðîadpi`y ,xpic xqg `vnpe §¨¤

.lkd z` oziy cr mda xefgl milekie zycewn

:`ziixad z` x`al yi jky dgiken `xnbd
àøazñî énð éëäå`tiqdy xazqn mb jk ± §¨¦©¦¦§©§¨
,`yixd z` zyxtnCzòc à÷ìñ éàcm`y ± §¦©§¨©§¨

dy xnel jzrc lr dlrzàLéøzxacnäðîa ¥¨§¨¤
,íúñ,dywàzLädyciwyk -,íúñ äðîa §¨©§¨§¨¤§¨

,dpnd lk z` ozp `ly cer lk,éLecé÷ eåä àìŸ¨¦¥
dyciwyk ,ok m`äðîaàéòaéî ,Bædkixv ike ± §¨¤¦©§¨

dleki ,xqg `vnp dpnd m`y xnel `ziixad
`l oiicr ixdy ,`ed jky i`ce `ld ,da xefgl
`yixa oiay gkene .'ef dpn' dl zzl milyd

z` zyxtn `tiqde ,ef dpna xaecn `tiqa oiae
.`yixd

:dgkedd z` dgec `xnbdàì àä íeMî éà¦¦¨Ÿ
àéøéàxyt`y ,gikedl oi` ,dgkedd ef m` ± ¦§¨

mzq dpna xaecn `yixa zn`ay dzegcl
e ,ef dpna xaecn `tiqaeàðzz` dpy `pzde - ¨¨

déelâì àôéñd lr zelbl -,àLéøøîàz àlL ¥¨§©¥¥¨¤ŸŸ©
dyàLéøzxacníúñ äðîa ìáà ,Bæ äðîa ¥¨§¨¤£¨§¨¤§¨

ïéLecé÷ eåäozpy mcew da xefgl dleki dpi`e ¨¦¦
jkitl ,dpnd lk z`àðza `pzd dpy -àôéñ ¨¨¥¨

,Bæ äðîawiiczy ickììkîdfàLéøczxacn §¨¤¦§¨§¥¨
ïéLecé÷ eåä àì éëä eléôàå ,íúñ äðîacr §¨¤§¨©£¦¨¦Ÿ¨¦¦

.xfrl` iax ixack `lye ,lkd z` oziy
iax lr `iyewl sqep uexiz d`ian `xnbd

:xfrl`,øîà éMà áø`edy ote`CìBäå äðBî ©©¦¨©¤§¥
המשך בעמוד קיא

zipwp dy`d` cenr g sc ± oey`x wxtoiyeciw

.óñëk óñk äåLopixn`cM sqkM iAxzi` sqM deWe aizM sqM oiWECiw iAB ¨¤¤¤§¤¤©¥¦¦¤¤§¦§¨¤¤¤¦§©¥§¤¤¦§©§¦¨
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:aizM ixar.Búleàb áéLéFzNE`B oditl aYknl ivnC `Ed `xizi `xw aiWi ¦§¦§¦¨¦§¨¨¦§¨§¥¨§¨¥§¦§©§¦¤§¨
aizkC DiA dpTn iOp iiEpTi` DiA wExtinC oeike oFicR oiprl sqM deW zFAxl§©¨¤¤¤§¦§©¦§§¥¨§¦§¥¦§¥©¦¦§¤¥¦§¦

:Fzpwn sqMn FzNE`B.àì õéi÷ àìc ïåéëå §¨¦¤¤¦§¨§¥¨§Ÿ©¥Ÿ
k"` `N` milke d`EazA dpwp Fpi`e w"de§§¥¦§¤¦§¨§¥¦¤¨

:dinC uvw.'eëå óñk úøBúazxFzA ¨©¨¤¨§©¤¤§§©
oiA sqM eilr oipzFPW oiA dpwp `Ed minC̈¦¦§¤¥¤§¦¨¨¤¤¥
zxFzA `le Epw` minC zxFzA sqM deẄ¤¤¤§©¨¦©§§Ÿ§©
d`EazA oitilg zFUrl KxCW oitilg£¦¦¤¤¤©££¦¦¦§¨

xn`PW milM ,milke(c zex)Flrp Wi` slW §¥¦¥¦¤¤¡©¨©¦©£
aizkC iOp d`EazE(my):xaC lMáøìe §¨©¦¦§¦¨¨¨§©

.øîàc ïîçðicar `l ixiR adGd wxtA ©§¨§¨©§¤¤©¨¨¥¥Ÿ©§¥
FnM oitilg zxFzA d`EaY ozp m` oitilg£¦¦¦¨©§¨§©£¦¦§
oitilgA xaC mEW F` dcU odA zFpwl xcEq¨¦§¨¤¨¤¨¨©£¦¦
lMdC Dil Wxtn xaC lM i`de Epw `lŸ¨§©¨¨¨§¨¥¥§©Ÿ
zxFY xninl `Mil `YWd lrpnA dpwp¦§¤§¦§¨©§¨¥¨§¥©©
`Mi` i`n oitilg Epiid milke d`EaY§¨§¥¦©§£¦¦©¦¨

:xninl.íìBòì àlàd`EazA dpwp Fpi`e §¥©¤¨§¨§¥¦§¤¦§¨
:dhExR deW EdA zilcA xn`wC milke§¥¦§¨¨©¦§¥§¨¤§¨

.eäééúàðä àáøwî:mdn zFpdil oipOEfn ¦©§¨£¨¨©§§¨¦¥¨¥¤
.éða ïBéãôìxFkAd oFicR lW mirlq Wngl §¦§§¦§¨¥§¨¦¤¦§©§

aizkC(gi xacna)dCtY Wcg oAn eiEctE ¦§¦§¨¦¤Ÿ¤¦§¤
:milwW zWng sqM LMxrAøîà àì §¤§§¤¤£¥¤§¨¦Ÿ¨©

.íeìk:odkl Fpzp 'it`.déðéîk ìkiM §£¦¨§§Ÿ¥¨§¦¥¦
:dInzA mirlq WngA xn`.éåLc'it`e ¨©§¨¥§¨¦¦§¦¨§¨¥©£¦

`le li`Fd mElM xn` `l `Wix ipYw ikd̈¥¨¨¥¥¨Ÿ¨©§¦§Ÿ
:EnFXip.éì éåL éãéãìFzF` mW ip` ¦§¦¦¨¥¦£¦¨

:KkA FlAw`e invrl.àeä äaø àøáâc §©§¦©£©§§©§©§¨©¨
:W`xd iENibA lif` `le.éaewî:mFwn mW §Ÿ¨¦§¦¨Ÿ¦¥¥¨

.øðéc dì ïúðåDil dlAiwC zWCEwn cIn §¨©¨¦¨¦¨§¤¤§¦§¨¥
:F`pY milWIW n"re oiWECiw mWlúeLøä §¥¦¦§¤©§¦§¨¨§

.Bãéaz` lAwYW cr oilg oiWECiTd oi`W §¨¤¥©¦¦¨¦©¤§©¥¤
:zWCEwn zxn` Y`e FNEM.eæ äðîa §©§©§¨§¤¤§¨¤

:DNEM` DYrcC.òø øðéc:Wxtn oOwl §©§¨©¨¦¨©§©¨§¨¥
øîàc ãöék.eæ äðîaxpiC xqg `vnpe ¥©§¨©§¨¤§¦§¨¨¥¦¨

cg` dvx xn`wC Epiide zWCEwn Dpi ¥̀¨§¤¤§©§§¨¨©¨¨¤¨
:FciA zEWxd xFfgl.àøazñîiWExRC ©£¨§§¨¦§©§¨§¦¥

:Wxtn.ízñ äðîa àzLäDil `pY §¨¥©§¨§¨¤§©¨¨¥
z` dlAw `NW onf lM xFfgl milFkiC¦¦©£¨§©¤Ÿ¦§¨¤

:DNEM.eæ äðîa`l `YWdC xqg `vnpe ¨§¨¤§¦§¨¨¥§©§¨Ÿ
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.éðàL CìBäåoeiM mYq dpnA xn`C b"r`e §¥©¦§§¨©§¨¤§©¥¨
iM la` DNEM` DYrC KlFde dpFn DizifgC©£¦¥¤§¥©§¨©¨£¨¦
mWl i`Ce DiYliAwe xpiC `N` Dl ozp `lŸ¨©¨¤¨¦¨§©¦§¥©©§¥
:milWIW zpn lre DiYliAw oiWECiw¦¦©¦§¥§©§¨¤©§¦
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i`dn ol `wtp sqkA dpFw `EdX dnC§©¤¤§¤¤©§¨¨¥©
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ax ixzC l"ie i`lB `l `YpdM iaiqpC¦§¦¦¨©§¨Ÿ§¨¦§¦§¥©
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àzLäoiWECiw Eed `l mYq dpnA ©§¨§¨¤§©Ÿ£¦¦
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äðî

קידושין. פרק ראשון - האשה נקנית דף ח עמוד א - מתוך מהדורת טובי'ס
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



zipwpקיד dy`da cenr g sc ± oey`x wxtoiyeciw

.ïàk ïéà äðî:dpYn oFMWOd oi`W mElM (o`M) deW Fpi` oFMWn KMldïBkLîa ¨¤¥©¦§¨©§¥¨¤©§¤¥©©§©¨¨§©§
.íéøçàcFnvr oFMWOdW zWCEwn KMld eilr Fl WIW aFgA DWCwe FciA didW ©£¥¦¤¨¨§¨§¦§¨§¤¥¨¨¦§¨§¤¤¤©©§©§
:Dl iEpw.éèéøôa:zWgp lW zFhExR lAwl zpn lr.àëñð:sqM lW dkizg ¨¨¦§¦¥©§¨§©¥§¤§Ÿ¤©§¨£¦¨¤¤¤

.ïàk ïéà éèéøtFnFwnA zFidl o`M oi` oFMWn `EdW `kqp KMld dilr EpzdW §¦¥¥©¤¦§¨¤¨¦§¨©§¨¤©§¥©¦§¦§
diiEpw dzid zFhExRd Epzp m`W zFpwl¦§¤¦¨§©§¨§¨§¨

:sqkA dpwp iprpM carC mdlBzìèð ¨¤§¤¤§©£¦¦§¤§¤¤¨©§
.íiì Bz÷øæå:dvFx ipi` xnFl eiptAàä §¨©§©¨§¨¨©¥¦¨¨

.dén÷ eäðéúéãLEed cEa` Fpi`W mFwnA §¦¦§©¥§¨¤¥¨£
:dInzA oiWECiw.déa àáéiçéàcîinENWl ¦¦¦§¦¨¦§¦©§¨¥§©¥

DNW `EdW itlE DWtp dWCwe dxnB̈§¨§¦§¨©§¨§¦¤¤¨
:ofbx `Ed m` df z` zFQpl FYwxfdðéà ¨©§§©¤¤¦©§¨¥¨

.úLce÷îipFltl dpn ozl dnFC Fpi`e §¤¤§¥¤§¥¨¤¦§¦
Dil dxn`w idi` mzdC Ll WCTi`e§¤©¥§§¨¨¦¦¨©§¨¥
oY xnFlM FA `id dHWn o`M la` `xTirn¥¦¨¨£¨©§©¨¦§©¥

:mixg`l LizFrn.àLéøc çk EòéãBäì ¨¤©£¥¦§¦£Ÿ©§¥¨
dWCwe dxnB `l `Ed dia`C aB lr s`C§©©©§¨¦¨Ÿ¨§¨§¦§¨

:DWtp.àôéñc çkb"r`C zWCEwn xn`C ©§¨Ÿ©§¥¨§¨©§¤¤§
:`Ed DNW aFxw `lC.déìò äëîñciarC §Ÿ¨¤¨©§¨£¥§¨¦

DgElW ded Edl lAwn ike DizEgilW§¦¥§¦§©¥§£¨§¨
:DWCwnE.úLce÷î dlL òìñ äéä íàå §©§¨§¦¨¨¤©¤¨§¤¤

FnM `Ed ixde dpFw mc` lW FxvgW¤£¥¤¨¨¨©£¥§
:FYlAwOW.äéøçà õø:DkWFpl ¤§©©§¨©£¤¨§§¨

éøîåç

äðîsqkA zipwp dX`dW itl zWCEwn Dpi`e 'iR .o`M oi` oFMWn o`M oi` ¨¤¥©©§¥©¦§¥¨§¤¤§¦¤¨¦¨¦§¥§¤¤
x`Xi `NW oeiM sqMd zgY oFMWOd oi`W dpwi K`id oirA Fpi` sqMde§©¤¤¥§¥¥©¦§¤¤¥©©§©©©¤¤¥¨¤Ÿ¦¨¥
KNW didi oFMWOde df oFMWnA il iWCwzd Dl xn` i` i`Ce dX`d ciA§©¨¦¨©©¦¨©¨¦§©§¦¦§©§¤§©©§¦§¤¤¨
giPde dpYnA dpn Ll oY` Fxiagl xnF` mc` m` ok FnkE zWCEwnC `hiWR§¦¨¦§¤¤§¥¦¨¨¥©£¥¤¥§¨¤§©¨¨§¦¦©

Wn FlzkiWnA dpOd dpw `l dilr oFM ©§¨¤¨Ÿ¨¨©¨¤¦§¦©
oiWECiwl dpYn oiA wNgl oi`e oFMWOd©©§§¥§©¥¥©¨¨§¦¦
m`W xnF` z"x mWA odM miIg EpiAxe§©¥©¦Ÿ¥§¥¥¤¦
dpYnA dpn Ll oY` Fxiagl mc` xn`̈©¨¨©£¥¤¥§¨¤§©¨¨
oFMWOd il xifgY l`e eilr oFMWn Klide§¥¨©§¨¨§©©£¦¦©©§
aMrl lFki i`Ce f`C dpOd Ll oY`W cr©¤¤¥§©¨¤§¨©©¨§©¥
`dn Dnize dpOd Fl oYIW cr oFMWOd©©§©¤¦¥©¨¤§¥©¥¨

oipOE`d z` xkFVdA xn`C(:dr sc n"a)iAB §¨©§©¥¤¨§¦©¥
lke oYWR zFlrdl milrFRd z` xkFVd©¥¤©£¦§©£¦§¨§¨
mc` mW oi`W mFwn cEa` `EdW xaC̈¨¤¨¨¤¥¨¨¨
opixn`we orhn F` odilr xkFU odA Exfge§¨§¨¤¥£¥¤©§¨§¨©§¦¨
icM cr ongp x"` odilr xkFU dOM cr©©¨¥£¥¤©§¨©§¥
cr ongp axl `ax Diaizi` oxkU§¨¨¥¦¥¨¨§©©§¨©
dliag z`AWM mzd fEf miXnge mirAx ©̀§¨¦©£¦¦¨¨§¤¨£¦¨
lrFR lW zEpOE` ilM E`AW WExiR FciA§¨¦¤¨§¥§¤¥
dliag z`A iM `YWde ziAd lrA cil§©©©©©¦§©§¨¦¨£¦¨
oi` oFMWn o`M oi` dpn `d ied i`n FciA§¨©£¥¨¨¤¥©©§¥
cqtd Fl EnxB mzdC inC `lC l"ie o`M©§§Ÿ¨¥§¨¨¨§¤§¥
`N` oFMWn zxFzA dliagd oi`W cFre§¤¥©£¦¨§©©§¤¨
oilibxWkE oilrFR xFMUl Fl diiEpw§¨¦§£¦§¤§¦¦
dti xacA xdGil Kixv oikECiW zFUrl©£¦¦¨¦¦¨¥§¨¨¨¤
sEbA Kke KM Ll dpwn ip` ixd xn`IW¤Ÿ©£¥£¦©§¤§©§©§
Ll oY` iA xFfg` m` xn` m`C utgd©¥¤§¦¨©¦¤¡¦¤¥§
o`M oi` dpn oFMWn Ll `de Kke KM©§©§¥§©§¨¤¥©
opixn` `l oikECWA `OWe o`M oi` oFMWn©§¥©§¤¨§¦¦Ÿ©§¦¨
oeiM o`M oi` oFMWn o`M oi` dpn̈¤¥©©§¥©¥¨
WiIAzn ipXd FA xfFg odn cg`dWMW¤§¤¨¤¨¥¤¥©¥¦¦§©¥

:xaCA©¨¨
ïBkLîb"r` .wgvi iAxcke mixg`C ©§©£¥¦§¦§©¦¦§¨

oFMWnA ixii` wgvi iAxC§©¦¦§¨©§¥§©§
oeiM xninl Epivn Fz`eld zrWA `NW¤Ÿ¦§©©§¨¨¨¦§¥©¥¨
zrWA `NW oFMWn dpFw aFg lraC§©©¤©§¤Ÿ¦§©
zrWA dCtIW cr xEnB oipw d`eld©§¨¨¦§¨¨©¤¦§¤¦§©
oFnn aXgl DicEAriW miN` iOp d`eld©§¨¨©¦©¦¦§¥§©¥¨
micar FA zFpwle dX`d FA WCwl§©¥¨¦¨§¦§£¨¦

glFXd 'tA Wxtl Kixv oke zFrwxwe(mye .fl sc oihib)`NW ied wgvi iAxe wgvi iAxM Dil ipwC mEXn mzd WxtnE hOWn Fpi` oFMWOd lr delOd xn`C `iddA §©§¨§¥¨¦§¨¥§©¥©§©¦§¨©©©§¤©©©§¥§©¥§¨¥¨¨¦§¨¥¥§©¦¦§¨§©¦¦§¨£¥¤Ÿ
mipOE`d wxR sFq rnWncM Fz`eld zrWA rnWn delOde Fz`eld zrWA(mye :`t n"a)`Ed `xaq ixnbl Fz`eld zrWA `NW Dil ipwC oeiM mzd t"d `N` ¦§©©§¨¨§©©§¤©§©¦§©©§¨¨¦§©§©¤¤¨§¦¤¨¨¨¥¨§¨¥¥¤Ÿ¦§©©§¨¨§©§¥§¨¨

ixtqA opiWxce LciA Lig` lW aiWgC hnWi `NW Fz`eld zrWA `Ed dpwiC(d`x 't)drW lM wxR Wxtl Wi oke LciA Lig` lW `le Lci hnWY Lig` z` §¦§¤¦§©©§¨¨¤Ÿ¦§Ÿ§¨¦¤¨¦§¨§§©§¦¨§¦§¦¤¨¦©§¥¨¤§Ÿ¤¨¦§¨¤§¥¥§¨¥¤¤¨¨¨
(mye :`l sc migqt)iAxM Dil ipwC oeike wgvi 'xM Dil dpwC mEXn mzd WxtnE xi`n iAxl xaFr gqRd xg` Fvng lr miakFM caFrd z` deldW l`xUiC `iddA§©¦§¦§¨¥¤¦§¨¤¨¥¨¦©¤§©©©¤©¥§©¦¥¦§¨¥¨¨¦§¨¨¥§¦§¨§¥¨§¨¥¥§©¦

:d`Fx dY` i` LNW Dil opixwC oiprl iOp Dil ipw Fz`eld zrWA Fz`eld zrWA `NW wgviïépîaiIgzdl iYkEC x`WA 'hpETA 'iR .oFMWn dpFTW aFg lral ¦§¨¤Ÿ¦§©©§¨¨¦§©©§¨¨¨¥¥©¦§¦§©§¨¦¨¥¤§¦©¨¤¦©¦§©©¤¤©§¦©§§¦§¨§¥§¦§©¥
wgvi 'xC rnWn wgvi 'xM n"x `xnB iwF`e ied `l l`FW la` mPg xnFW i` xkU xnFW ied i` oFMWOd lr delnA ibilR dcEdi 'xe n"x `dC dWwe oiqpF`A§§¦§¨¤§¨§§¨§¦¥§©§¤©©©§¦£¥¥¨¨¦¥¦¨£¨¥Ÿ£¥§¥§¨¨§¦§¨©§©§¦§¨

:dcia`e daipbA aiIgzdl oFMWOd z` dpTW il d`xp Kkl oiqpF`A aiIgzdl xn` `lŸ¨©§¦§©¥§§¦§©¦§¤¦¤¨¨¤©©§§¦§©¥¦§¥¨©£¥¨
ä÷ãöaizkCn wiIcC l"ie eilr aMWl Fl xifgIX dOn dwcv `Mi` z"`e .oiPn(ck mixac)ied iprd FkxaOWM k"` Dil dpFw ied `l i`e JkxaE FznlUA akWe §¨¨¦©¦§¦¨§¨¨¦©¤©£¦¦§©¨¨§§©¥¦¦§¦§¨©§©§¨¥£¤¨§¦Ÿ£¥¤¥§¤§¨§¤¨¦£¥

Fl oze LNXn wCv FnM FNXn ozFPd `N` dwcv ixTin `lC miWxtn Wie mixaC ziAx Dil(:gt a"a): ¥¦¦§¨¦§¥§¨§¦§Ÿ¦§¥§¨¨¤¨©¥¦¤§©¥¦¤§§¥
íðzlirl opixn` `d xn`Y m`e .zWCEwn Dpi` Lia`l F` `A`l(:e sc)`id dligzdW mzdC inC `lC xnFl Wie zWCEwn Ll ip` WCT`e ipFltl dpn oY §¥§©¨§¨¦¥¨§¤¤§¦Ÿ©¨©§¦¨§¥¥¨¤¦§¦§¤©¥£¦§§¤¤§¥©§Ÿ¨¥§¨¨¤¦§¦¨¦

WCwzdl DYrC oi`C xninl `Mi` dvxYW inl mpY daiWn `ide il iWCwzd dNigY Dl xn` `EdW `kd la` WCwzdl DYrcC xninl `Mi` xacA§¨¨¦¨§¥©§©§¨§¦§©¥£¨¨¨¤¨©¨§¦¨¦§©§¦¦§¦§¦¨§¥§¦¤¦§¤¦¨§¥©§¥©§¨§¦§©¥
:zWWFg Dpi`e FA dHWn `id `N`íðz`zEkixv iPd lM carinl `Mi`e `ibq ipFltle `A`l Lia` `ziixaA lirl ipYw i`O` z"`e .zWCEwn Dpi` ipFltl ¤¨¦§©¨§¥¨¤¤§¥¦§¦¥¨§¤¤§©©¨¨¥§¥¦§©§¨¨¦§©¨§¦§¦©§¨§¦¨§¤¡©¨©¥§¦¨

mpY dxn`WM ith zWCEwn iedilC c"qC mEXn ipFltE Lia` `pY ikdlC l"i iOp i` DicEgl `ziixaA Lia` `pY `lC oeiM Kkl WEgl oi`C xnFl Wi `OWe§¤¨¥©§¥¨§©¥¨§Ÿ¨¨¨¦¦§©§¨§¥¦©¦¦§¨¥¨¨¨¦§¦¦§§¤¡¥§¤¤§¥§¤¨§¨§¥
:ipFlR ciA `dIWM ith DYrC dknqC Lia`l mpY dxn`WMn ipFltlíàirA i`n oM m`C `xidp `le Dl dpFw DxvgC qxhpETA 'iR .zWCEwn DNW rlq did ¦§¦¦§¤¨§¨§¥§¨¦§©§¨©§¨§¥§¤§¥§©§¦¦¨¨¤©¤¨§¤¤¦©§§¥©£¥¨¤¨§Ÿ§¦¨§¦¥©¨¥

dpitQd z` xkFOd wxR opixn`cM mdipW lW xvg `EdC oeiM dpFw Dpi`C `hiWR Edn mdipW lW rlq(:ct sc a"a)df oipFw oitYEW ipW lW xvg i`Pi iAx xn` ¤©¤§¥¤©§¦¨§¥¨¨¥¨§¨¥¤§¥¤¦§©§¦¨¤¤©¥¤©§¦¨¨©©¦©©¨¥¤§¥§¦¦¤
DYrC dknq DNW rlQdWM `N` Dxvg oipwA iElY oi` mrHd `kdC Wxtl d`xpe `l rwxTd lr ccFnA la` gwFl lW FzREw KFzA ccFnA Dl iwFnE dGn¦¤¥¨§¥§¨¤¥©£¨§¥©©©§©Ÿ§¦§¤§¨¥§¨¨©©©¥¨§¦§©£¥¨¤¨§¤©¤©¤¨©§¨©§¨

:`l F` DYrC dknq i` mdipW lW rlQdWM iraE DYrC dknq `l DNW Fpi`WaE§¤¥¤¨Ÿ©§¨©§¨¨¥§¤©¤©¤§¥¤¦©§¨©§¨Ÿ
ad

ïîçð áøì àáø déáéúéà ïàk ïéà ïBkLî ïàk ïéà äðî̈¤¥©©§¥©¥¦¥¨¨§©©§¨

éaøãëå íéøçàc ïBkLîa íúä úLce÷î ïBkLîa dLcé÷¦§¨§©§§¤¤¨¨§©§©£¥¦§¦§©¦

ïBkLî äðBwL áBç ìòáì ïépî ÷çöé éaø øîàc ÷çöé¦§¨§¨©©¦¦§¨¦©¦§©©¤¤©§

ïàkî ïépî ä÷ãö äðB÷ Bðéà íà ä÷ãö äéäz Eìe øîàpL¤¤¡©§¦§¤§¨¨¦¥¤§¨¨¦©¦¦©

àéää ïeáæ ïéáà øa àðeä áø éða ïBkLî äðBwL áBç ìòáì§©©¤¤©§§¥©¨©¨¦¨©¦

óBñì äéìò àëñð éáéúBà eäééãäa eåä àì éèéøôa àúîà©§¨¦§¦¥Ÿ£©£©§¦¥©§¨¨¤¨§

ïéà éèéøt eäì øîà énà éaøc dén÷ì eúà àúîà øwéià¦©©©§¨¨§©¥§©¦©¥¨©§§¦¥¥

Bz÷øæå Bzìèð äðîa éì éLc÷úä ø"ú ïàk ïéà àëñð ïàk©©§¨¥©¦§©§¦¦§¨¤¨©§§¨©§

àä úLce÷î dðéà ãáàä øác ìëì Bà øeàì Bà íiì©¨¨§¨¨¨¨¨¥¥¨§¤¤¨

àì ìé÷L déì äøîà÷ àä ïéLecé÷ eåä dén÷ eäðéúéãL§¦¦§©¥£¦¦¨¨©§¨¥§¦Ÿ

dén÷ eäðéúéãL àéòaéî àì øîà à÷ àéòaéî àì àðéòa§¦¨Ÿ¦¨§¨¨¨©Ÿ¦¨§¨§¦¦§©¥

ïåék àîéà øeàì Bà íiì Bz÷øæ ìáà ïéLecé÷ eåä àìc§Ÿ£¦¦£¨¨©§©¨¨¥¨¥¨

éëä àãáò à÷c àäå dLôð Léc÷ éLec÷ eäa àáéiçéîc§¦©§¨§¦¥©¦©§¨§¨§¨¨§¨¨¥

ì"î÷ àì Bà àeä àðçúø éà àøáb éàäì dé÷cáéà àøáñ©§¨¤§§¥§©©§¨¦©§¨¨Ÿ

éáàìe àaàì íðz äðîa éì éLc÷úä ïðaø eðzúLce÷î éì íeìa÷iL úðî ìò úLce÷î dðéà E ¨©¨¨¦§©§¦¦§¨¤§¥§©¨§¨¦¥¨§¤¤©§¨¤§©§¦§¤¤

éáà àðz àLéøc çk EòéãBäì àaà àðzéðBìôì íðz äðîa éì éLc÷úä àôéñc çk EòéãBäì E ¨¨©¨§¦£Ÿ©§¥¨¨¨¨¦§¦£Ÿ©§¥¨¦§©§¦¦§¨¤§¥¦§¦

éáàå àaà ïðéòîLà éàc àëéøöe úLce÷î éì íìa÷iL úðî ìò úLce÷î dðéàéëc àeä íúä E ¥¨§¤¤©§¨¤§©§¥¦§¤¤§¦¨§¦©§§¦¨©¨§¨¦¨¨§¦

ìáà éàúeçéìL éì ïéãáò äøáñ eäééléò dzòc äëîñc ïéLecé÷ eåä éì íeìa÷iL úðî ìò äøîà̈§¨©§¨¤§©§¦£¦¦§©§¨©§¨¦©§©§¨¨§¦¦§¦¨¦£¨

àáøwî àìc éLecé÷ eåä àì éðBìôì íðz äøîà éëc àeä àëä éðBìt ïðéòîLà éàå àì éðBìt§¦Ÿ§¦©§§¦¨§¦¨¨§¦¨§¨§¥¦§¦Ÿ£¦¥§Ÿ¦©§¨

éáàå àaà ìáà äðzîa déì dáúéîì déaâì dzòcäðzîa àîéà eäééaâì dzòc àáøwîc E ©§¨§©¥§¥§¨¥§©¨¨£¨©¨§¨¦§¦©§¨©§¨§©©§¥¨§©¨¨

òìñ äéä íàå úLce÷î dðéà òìñ éab ìò íðz äðîa éì éLc÷úä ø"ú àëéøö eäééìäéð dézéáäé©£¦¥¦£©§§¦¨¦§©§¦¦§¨¤§¥©©¥¤©¥¨§¤¤§¦¨¨¤©

eäðz økëa éì éLc÷úä e÷éz eäî íäéðL ìL òìñ éaéa áø éòa úLce÷î dlLdðéà áìëì ¤¨§¤¤¨¥©¦¦¤©¤§¥¤©¥¦§©§¦¦§¦¨§¥§¤¤¥¨

à÷c äàðä àeääa eäî äéøçà õø áìk éøî áø éòa úLce÷î dlL áìk äéä íàå úLce÷î§¤¤§¦¨¨¤¤¤¨§¤¤¨¥©¨¦¤¤¨©£¤¨©§©£¨¨§¨

úáéiçî éáeiç àúééøBàcî déì äøîà éöî àîìc Bà dLôð déì àéð÷îe äøîb dépéî dLôð äìvî©§¨©§¨¦¥¨§¨©§§¨¥©§¨¦§¨¨¥¨§¨¥¦§©§¨¦¥¦©§¨

àîòè éàî dìò Ceîqä éðò eléôà úLce÷î dðéà éðòì eäðz økëa éì éLc÷úä e÷éz ïìevàì§©©¥¦§©§¦¦§¦¨§¥§¨¦¥¨§¤¤£¦¨¦©¨£¨©©§¨

ïéaæî à÷ äåäc àøáb àeää zà déa úáéiçî éëä àðà déa àðáéiçîc éëéä ék déì äøîà̈§¨¥¦¥¥¦§©©©§¨¥£¨¨¥¦©§¨¥©§©©§¨©£¨¨§©¥
éøîåç

קידושין. פרק ראשון - האשה נקנית דף ח עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc oiyeciw(iying meil)

y oeik ,mrhde,ïàk ïéà äðîdl ozp `l ixdy ¨¤¥¨
jkitl ,dpnd z`,ïàk ïéà ïBkLîliren epi`y ©§¥¨

dl ozip epi` ixdy ,dpnd mewna ea dycwl
.dpzna

:df oic lr dywn `xnbdáøì àáø déáéúéà¥¦¥¨¨§©
,ïîçð,`ziixaa epipy,ïBkLîa dLcé÷ ©§¨¦§¨§©§

úLce÷î.oekyna zycwzn dy`y x`eane . §¤¤
:`xnbd zvxzníúäxaecn `ziixaa - ¨¨

dycwnyíéøçàc ïBkLîael miaiig eidy §©§©£¥¦
dycwn `ede ,aegd lr oekyn el egipde ,oenn

iptn zycewn `ide ,oekynd lr yiy aega
.dl iepw envr oekyndyéaøãëåøîàc ,÷çöé §¦§©¦¦§¨§¨©

ïBkLî äðBwL áBç ìòáì ïépî ,÷çöé éaø©¦¦§¨¦©¦§©©¤¤©§
,ez`eld lr lawnyøîàpLlaiwy mc` lr ¤¤¡©

Fl aiWY aWd' (bi ck mixac) ez`eld lr oekyn¨¥¨¦
'ebe hFard z`,'ä÷ãö äéäz Eìezaydy ixd ¤¨£§¦§¤§¨¨

e ,dwcv zaygp oekyndíàaeg lraäðB÷ Bðéà ¦¥¤
,oekynd z`ïépî ä÷ãözaygp recn ± §¨¨¦©¦

,dwcvl dayddïàkîepcnláBç ìòáì ¦¨§©©
,ïBkLî äðBwL.dy` ea ycwl leki okle ¤¤©§

:df oipra dyrn d`ian `xnbdàðeä áø éða§¥©¨
éèéøôa àúnà àéää ïeáæ ïéáà øadgty epw ± ©¨¦¨©¦©§¨¦§¦¥

mle` ,zyegp zehextaeäééãäa eåä àì`l ± Ÿ£©£©§
okle ,zehext xkenl zzl mcia didéáéúBà¦¥

äéìò àëñð.oekynk sqk ly dkizg el epzp ± ©§¨¨¤¨
àúnà ø÷éià óBñìxign xwiizp okn xg`l ± §¦©©©§¨

mzeyxae mdly `id m`d ewtzqde ,dgtyd
mdilre dze` epw `l oiicry e` ,dxwiizd

.xkenl minc siqedldén÷ì eúàiptl e`a ± ¨§©¥
énà éaøc,el`eyleäì øîà,in` iaxéèéøt §©¦©¦¨©§§¦¥
,ïàk ïéàokle ,xkenl oze` mzzp `l ixdy ¥¨

,ïàk ïéà àëñðmzzpy sqkd zkizg oi`y ©§¨¥¨
xkenl dpzip `l ixdy ,da zepwl dliren

.dpzna

dzvx `ly dy` oipra zeziixa d`ian `xnbd
:oiyeciwd zern z` lawl,ïðaø eðzxn` ¨©¨¨

dy`léLc÷úä''äðîa éìe ,dl epzpeezìèð ¦§©§¦¦§¨¤§¨©
dpnd z`ez÷øæeycwnd iptaøeàì Bà íiì± §¨©©¨¨

,y`lBà,úLce÷î dðéà ,ãáàä øác ìëì§¨¨¨¨¨¥¥¨§¤¤
.ycwzdl dvex dpi`y zxne`k `id ixdy
wxy rnyn `ziixad ixacn :`xnbd zwiicn

dpi` ca`d mewnl dpnd z` dwxf m`
la` ,zycewndén÷ eäðéúéãL àädwxf m` ± ¨§¦¦§©¥

,ca` epi`y mewna eiptl.ïéLecé÷ eåäzl`eye ¨¦¦
:`xnbddéì äøîà÷ àäàðéòa àì ìé÷L± ¨¨¨§¨¥¨¦Ÿ§¦¨

z` gw ,el zxne`k `id eiptl dwxfyk `ld
:`xnbd daiyn .oiyeciwa dvex ipi`e ,dpnd

jxca `pzd'àéòaéî àì'àéòaéî àì ,øîà à÷ Ÿ¦©§¨¨¨©Ÿ¦©§¨

m`y xnel `ziixad dkxved `l ±eäðéúéãL§¦¦§
dén÷eiptl dwxf ±àìcìáà ,ïéLecé÷ eåäm` ©¥§Ÿ¨¦¦£¨

àîéà øeàì Bà íiì ez÷øæmixne` epiid ± §¨©©¨¨¥¨
yàáéiçéîc ïåékeäael ycwzz `l m`y oeik ± ¥¨§¦©§¨§

ok lr ,ewfp z` mlyl zaiig `idLéc÷ éLec÷©¥©¦
dLôð,ycwzdl dpeekzd ±àãáò à÷c àäå ©§¨§¨§¨¨§¨
éëä,mil dpnd z` dwxfy dne ±àøáñ ¨¦©§¨

àøáb éàäì dé÷cáéààì Bà àeä àðçúø éà± ¤§§¥§©©§¨¦©§¨¨Ÿ
,`l e` oqrk `ed m`d jka eze` wecal dxaq

à÷ïì òîLî,wfpa zaiigzny ote`a elit`y ¨©§©¨
.ycwzdl dzrc oi`y dxen dwixfd

:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
,ïðaødy`l xn`,'äðîa éì éLc÷úä'dxn`e ©¨¨¦§©§¦¦§¨¤

elàaàì íðz'ilyéáàìeE,'jia`l e` -dðéà §¥§©¨§¨¦¥¨
,úLce÷îoz zxne`e ea dhyn `idy iptn §¤¤

.jl ycwzdl dvex ipi`y ,mixg`l jizern

jia`l e` ia`l mpz' ,dxn` m` la`úðî ìò©§¨
,'éì íeìa÷iL,úLce÷îmdy dzpeeky iptn ¤§©§¦§¤¤

.oiyeciwd z` dxear lawl migily eidi

'`a`' mb `ziixaa xn`p recn zx`an `xnbd
:'jia`' mbeàðz`pzd dpy ±EòéãBäì 'àaà' ¨¨©¨§¦£
,àLéøc çklkn ,dia`l mpziy dxn`y s`y Ÿ©§¥¨

e .ycwzdl dvtg dpi` mewnàðz`pzd dpye ± ¨¨
éáà',àôéñc çk EòéãBäì 'Edxn`y s`y ¨¦§¦£Ÿ©§¥¨

oeik ,dly aexw epi`y ,ely eia`l mpziy

didiy dpeekzd 'il mlawiy zpn lr' dxn`y
.dxear lawie dgily

xn` :`ziixad jynd z` d`ian `xnbd

dy`l,'äðîa éì éLc÷úä'el dxn`eíðz' ¦§©§¦¦§¨¤§¥
,'éðBìôì,úLce÷î dðéàea dhyn `idy iptn ¦§¦¥¨§¤¤

dvex ipi`y ,mixg`l jizern oz zxne`e

ipeltl mpz' ,dxn` m` la` .jl ycwzdlìò©
,úLce÷î ,'éì íìa÷iL úðîdzpeeky iptn §¨¤§©§¥¦§¤¤

z` lawl dxear gily didi ipeltdy

dkxved recn zx`an `xnbd .oiyeciwd
mbe jia`e `a`a mb el` mipic xnel `ziixad

:xg` ipeltaïðéòîLà éàc ,àëéøöem`y ± §¦¨§¦©§§¦©
wx epl drinyn `ziixad dzidéáàå àaà','E ©¨§¨¦

,mixne` epiidäøîà éëc àeä íúäote`a wx - ¨¨§¦¨§¨
dtiqedyk ,dfeåä ,'éì íeìa÷iL úðî ìò'©§¨¤§©§¦¨

,ïéLecé÷meyndzòc äëîñceäééléò`idy ± ¦¦§¨§¨©§¨¦©§
,mdilr dzrc z` zkneqéì ïéãáò äøáñ©§¨¨§¦¦

éàúeçéìLdzegily eyriy daila zxne`e ± §¦©
,oiyeciwd z` dxear elawie'éðBìt' ìáà`edy £¨§¦
`idy mixne` epiid ,xf mc`àìdzrc zkneq Ÿ

.zycewn dpi`e ,dxear gily didiyéàå§¦
ïðéòîLàwx epl drinyn `ziixad dzid m`e ± ©§§¦©
,'éðBìt',mixne` epiidäøîà éëc àeä àëä- §¦¨¨§¦¨§¨

dxn`yk ,df ote`a wx'éðBìôì íðz'`le §¥¦§¦
,'il mlawiy zpn lr' dtiqedì,éLecé÷ eåä àŸ¨¦¥

meyndáúéîì déaâì dzòc àáøwî àìcdéì §Ÿ¦©§¨©§¨§©¥§¥§¨¥
äðzîaz` el zzl eil` daexw dzrc oi`y ± §©¨¨

dhyn `idy `l` xnel oi` okle ,dpzna dpnd
,eaìáàéáàå àaà'eäééaâì dzòc àáøwîc ,'E £¨©¨§¨¦§¦©§¨©§¨§©©§

,mdil` daexw dzrcy ±äðzîa àîéà¥¨§©¨¨
eäééìäéð déúéáäédzpeeky mixne` epiid ± ©£¦¥¦£©§

.ycwzz `id jkae dpzna dpnd z` mdl oziy
:`xnbd znkqn.àëéøö§¦¨

:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
,ïðaødy`l xn`,'äðîa éì éLc÷úä'dxn`e ©¨¨¦§©§¦¦§¨¤

el,úLce÷î dðéà ,'òìñ éab ìò íðz'meyn §¥©©¥¤©¥¨§¤¤
.dpna dzkf `lyäéä íàådòìñ,dlL §¦¨¨¤©¤¨

,úLce÷î,el dpew mc` ly exvgy oeik §¤¤
z` dzpw ,rlqd iab lr dpnd z` gipdyke

:df oipra wtq d`ian `xnbd .dpndéòaáø ¨¥©
,éáéaiab lr dpnd z` zzl el dxn` m`òìñ ¦¦¤©

.eäî ,íäéðL ìL:`xnbd dwiqne÷ézdf wtq ± ¤§¥¤©¥
.hytp `l

xn` :`ziixad jynd z` d`ian `xnbd
dy`løkëa éì éLc÷úä'el dxn`e ,'mgl ¦§©§¦¦§¦¨

,'áìëì eäðz'äéä íàå .úLce÷î dðéàdáìk §¥§¤¤¥¨§¤¤§¦¨¨¤¤
,úLce÷î ,dlLoenn dgiexn `id ixdy ¤¨§¤¤

:df oipra wtq d`ian `xnbd .dpizpdnáø éòä¥©
,éøîd m`áìkdidäéøçà õø,dkyepl ¨¦¤¤¨©£¤¨

,epnn dnvr z` dlivn `id xkkd zpizpae
,eäîy xn`p m`däìvî à÷c äàðä àeääa ©§©£¨¨§¨©§¨

dépéî dLôð,alkdn zlvip `idy ef d`pday ± ©§¨¦¥
äøîbdzrcadLôð déì àéð÷îeel dpwne ± ¨§¨©§§¨¥©§¨

,dnvr z`àîìc Bàäøîà éöîdéì`id - ¦§¨¨¥¨§¨¥
,el xnel dlekizáéiçî éáeiç àúééøBàcî¦§©§¨©¥¦©©§§

ïìevàìizivxzd `le ,iplivdl aiegn dz` - §©©
:`xnbd dwiqn .ycwzdle÷éz`l df wtq ± ¥

.hytp
xn` :`ziixad jynd z` d`ian `xnbd

dy`l,'økëa éì éLc÷úä'el dxn`eeäðz' ¦§©§¦¦§¦¨§¥
,'éðòìeléôà ,úLce÷î dðéà`edCeîqä éðò §¨¦¥¨§¤¤£¦¨¦©¨
.dìò:`xnbd zx`an,àîòè éàîiptn £¨©©§¨

ydéì äøîà,ycwnl zxne`k `id ixdy ±ék ¨§¨¥¦
záéiçî éëä àðà déa àðáéiçîc éëéäzà déa ¥¦§¦©©§¨¥£¨¨¦¦©©§§¥©§

aiegn dz` jk ,elik`dl zaiegn ip`y myk ±
.ycwzdl dpeekzd `le ,jka

dy`d zrc ocne` iabl miyrn d`ian `xnbd

:ycwnl dixaca
ïéaæî à÷ äåäc àøáb àeäämc`a dyrn - ©©§¨©£¨¨§©¥

xken didy



קטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc oiyeciw(iying meil)

y oeik ,mrhde,ïàk ïéà äðîdl ozp `l ixdy ¨¤¥¨
jkitl ,dpnd z`,ïàk ïéà ïBkLîliren epi`y ©§¥¨

dl ozip epi` ixdy ,dpnd mewna ea dycwl
.dpzna

:df oic lr dywn `xnbdáøì àáø déáéúéà¥¦¥¨¨§©
,ïîçð,`ziixaa epipy,ïBkLîa dLcé÷ ©§¨¦§¨§©§

úLce÷î.oekyna zycwzn dy`y x`eane . §¤¤
:`xnbd zvxzníúäxaecn `ziixaa - ¨¨

dycwnyíéøçàc ïBkLîael miaiig eidy §©§©£¥¦
dycwn `ede ,aegd lr oekyn el egipde ,oenn

iptn zycewn `ide ,oekynd lr yiy aega
.dl iepw envr oekyndyéaøãëåøîàc ,÷çöé §¦§©¦¦§¨§¨©

ïBkLî äðBwL áBç ìòáì ïépî ,÷çöé éaø©¦¦§¨¦©¦§©©¤¤©§
,ez`eld lr lawnyøîàpLlaiwy mc` lr ¤¤¡©

Fl aiWY aWd' (bi ck mixac) ez`eld lr oekyn¨¥¨¦
'ebe hFard z`,'ä÷ãö äéäz Eìezaydy ixd ¤¨£§¦§¤§¨¨

e ,dwcv zaygp oekyndíàaeg lraäðB÷ Bðéà ¦¥¤
,oekynd z`ïépî ä÷ãözaygp recn ± §¨¨¦©¦

,dwcvl dayddïàkîepcnláBç ìòáì ¦¨§©©
,ïBkLî äðBwL.dy` ea ycwl leki okle ¤¤©§

:df oipra dyrn d`ian `xnbdàðeä áø éða§¥©¨
éèéøôa àúnà àéää ïeáæ ïéáà øadgty epw ± ©¨¦¨©¦©§¨¦§¦¥

mle` ,zyegp zehextaeäééãäa eåä àì`l ± Ÿ£©£©§
okle ,zehext xkenl zzl mcia didéáéúBà¦¥

äéìò àëñð.oekynk sqk ly dkizg el epzp ± ©§¨¨¤¨
àúnà ø÷éià óBñìxign xwiizp okn xg`l ± §¦©©©§¨

mzeyxae mdly `id m`d ewtzqde ,dgtyd
mdilre dze` epw `l oiicry e` ,dxwiizd

.xkenl minc siqedldén÷ì eúàiptl e`a ± ¨§©¥
énà éaøc,el`eyleäì øîà,in` iaxéèéøt §©¦©¦¨©§§¦¥
,ïàk ïéàokle ,xkenl oze` mzzp `l ixdy ¥¨

,ïàk ïéà àëñðmzzpy sqkd zkizg oi`y ©§¨¥¨
xkenl dpzip `l ixdy ,da zepwl dliren

.dpzna

dzvx `ly dy` oipra zeziixa d`ian `xnbd
:oiyeciwd zern z` lawl,ïðaø eðzxn` ¨©¨¨

dy`léLc÷úä''äðîa éìe ,dl epzpeezìèð ¦§©§¦¦§¨¤§¨©
dpnd z`ez÷øæeycwnd iptaøeàì Bà íiì± §¨©©¨¨

,y`lBà,úLce÷î dðéà ,ãáàä øác ìëì§¨¨¨¨¨¥¥¨§¤¤
.ycwzdl dvex dpi`y zxne`k `id ixdy
wxy rnyn `ziixad ixacn :`xnbd zwiicn

dpi` ca`d mewnl dpnd z` dwxf m`
la` ,zycewndén÷ eäðéúéãL àädwxf m` ± ¨§¦¦§©¥

,ca` epi`y mewna eiptl.ïéLecé÷ eåäzl`eye ¨¦¦
:`xnbddéì äøîà÷ àäàðéòa àì ìé÷L± ¨¨¨§¨¥¨¦Ÿ§¦¨

z` gw ,el zxne`k `id eiptl dwxfyk `ld
:`xnbd daiyn .oiyeciwa dvex ipi`e ,dpnd

jxca `pzd'àéòaéî àì'àéòaéî àì ,øîà à÷ Ÿ¦©§¨¨¨©Ÿ¦©§¨

m`y xnel `ziixad dkxved `l ±eäðéúéãL§¦¦§
dén÷eiptl dwxf ±àìcìáà ,ïéLecé÷ eåäm` ©¥§Ÿ¨¦¦£¨

àîéà øeàì Bà íiì ez÷øæmixne` epiid ± §¨©©¨¨¥¨
yàáéiçéîc ïåékeäael ycwzz `l m`y oeik ± ¥¨§¦©§¨§

ok lr ,ewfp z` mlyl zaiig `idLéc÷ éLec÷©¥©¦
dLôð,ycwzdl dpeekzd ±àãáò à÷c àäå ©§¨§¨§¨¨§¨
éëä,mil dpnd z` dwxfy dne ±àøáñ ¨¦©§¨

àøáb éàäì dé÷cáéààì Bà àeä àðçúø éà± ¤§§¥§©©§¨¦©§¨¨Ÿ
,`l e` oqrk `ed m`d jka eze` wecal dxaq

à÷ïì òîLî,wfpa zaiigzny ote`a elit`y ¨©§©¨
.ycwzdl dzrc oi`y dxen dwixfd

:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
,ïðaødy`l xn`,'äðîa éì éLc÷úä'dxn`e ©¨¨¦§©§¦¦§¨¤

elàaàì íðz'ilyéáàìeE,'jia`l e` -dðéà §¥§©¨§¨¦¥¨
,úLce÷îoz zxne`e ea dhyn `idy iptn §¤¤

.jl ycwzdl dvex ipi`y ,mixg`l jizern

jia`l e` ia`l mpz' ,dxn` m` la`úðî ìò©§¨
,'éì íeìa÷iL,úLce÷îmdy dzpeeky iptn ¤§©§¦§¤¤

.oiyeciwd z` dxear lawl migily eidi

'`a`' mb `ziixaa xn`p recn zx`an `xnbd
:'jia`' mbeàðz`pzd dpy ±EòéãBäì 'àaà' ¨¨©¨§¦£
,àLéøc çklkn ,dia`l mpziy dxn`y s`y Ÿ©§¥¨

e .ycwzdl dvtg dpi` mewnàðz`pzd dpye ± ¨¨
éáà',àôéñc çk EòéãBäì 'Edxn`y s`y ¨¦§¦£Ÿ©§¥¨

oeik ,dly aexw epi`y ,ely eia`l mpziy

didiy dpeekzd 'il mlawiy zpn lr' dxn`y
.dxear lawie dgily

xn` :`ziixad jynd z` d`ian `xnbd

dy`l,'äðîa éì éLc÷úä'el dxn`eíðz' ¦§©§¦¦§¨¤§¥
,'éðBìôì,úLce÷î dðéàea dhyn `idy iptn ¦§¦¥¨§¤¤

dvex ipi`y ,mixg`l jizern oz zxne`e

ipeltl mpz' ,dxn` m` la` .jl ycwzdlìò©
,úLce÷î ,'éì íìa÷iL úðîdzpeeky iptn §¨¤§©§¥¦§¤¤

z` lawl dxear gily didi ipeltdy

dkxved recn zx`an `xnbd .oiyeciwd
mbe jia`e `a`a mb el` mipic xnel `ziixad

:xg` ipeltaïðéòîLà éàc ,àëéøöem`y ± §¦¨§¦©§§¦©
wx epl drinyn `ziixad dzidéáàå àaà','E ©¨§¨¦

,mixne` epiidäøîà éëc àeä íúäote`a wx - ¨¨§¦¨§¨
dtiqedyk ,dfeåä ,'éì íeìa÷iL úðî ìò'©§¨¤§©§¦¨

,ïéLecé÷meyndzòc äëîñceäééléò`idy ± ¦¦§¨§¨©§¨¦©§
,mdilr dzrc z` zkneqéì ïéãáò äøáñ©§¨¨§¦¦

éàúeçéìLdzegily eyriy daila zxne`e ± §¦©
,oiyeciwd z` dxear elawie'éðBìt' ìáà`edy £¨§¦
`idy mixne` epiid ,xf mc`àìdzrc zkneq Ÿ

.zycewn dpi`e ,dxear gily didiyéàå§¦
ïðéòîLàwx epl drinyn `ziixad dzid m`e ± ©§§¦©
,'éðBìt',mixne` epiidäøîà éëc àeä àëä- §¦¨¨§¦¨§¨

dxn`yk ,df ote`a wx'éðBìôì íðz'`le §¥¦§¦
,'il mlawiy zpn lr' dtiqedì,éLecé÷ eåä àŸ¨¦¥

meyndáúéîì déaâì dzòc àáøwî àìcdéì §Ÿ¦©§¨©§¨§©¥§¥§¨¥
äðzîaz` el zzl eil` daexw dzrc oi`y ± §©¨¨

dhyn `idy `l` xnel oi` okle ,dpzna dpnd
,eaìáàéáàå àaà'eäééaâì dzòc àáøwîc ,'E £¨©¨§¨¦§¦©§¨©§¨§©©§

,mdil` daexw dzrcy ±äðzîa àîéà¥¨§©¨¨
eäééìäéð déúéáäédzpeeky mixne` epiid ± ©£¦¥¦£©§

.ycwzz `id jkae dpzna dpnd z` mdl oziy
:`xnbd znkqn.àëéøö§¦¨

:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
,ïðaødy`l xn`,'äðîa éì éLc÷úä'dxn`e ©¨¨¦§©§¦¦§¨¤

el,úLce÷î dðéà ,'òìñ éab ìò íðz'meyn §¥©©¥¤©¥¨§¤¤
.dpna dzkf `lyäéä íàådòìñ,dlL §¦¨¨¤©¤¨

,úLce÷î,el dpew mc` ly exvgy oeik §¤¤
z` dzpw ,rlqd iab lr dpnd z` gipdyke

:df oipra wtq d`ian `xnbd .dpndéòaáø ¨¥©
,éáéaiab lr dpnd z` zzl el dxn` m`òìñ ¦¦¤©

.eäî ,íäéðL ìL:`xnbd dwiqne÷ézdf wtq ± ¤§¥¤©¥
.hytp `l

xn` :`ziixad jynd z` d`ian `xnbd
dy`løkëa éì éLc÷úä'el dxn`e ,'mgl ¦§©§¦¦§¦¨

,'áìëì eäðz'äéä íàå .úLce÷î dðéàdáìk §¥§¤¤¥¨§¤¤§¦¨¨¤¤
,úLce÷î ,dlLoenn dgiexn `id ixdy ¤¨§¤¤

:df oipra wtq d`ian `xnbd .dpizpdnáø éòä¥©
,éøîd m`áìkdidäéøçà õø,dkyepl ¨¦¤¤¨©£¤¨

,epnn dnvr z` dlivn `id xkkd zpizpae
,eäîy xn`p m`däìvî à÷c äàðä àeääa ©§©£¨¨§¨©§¨

dépéî dLôð,alkdn zlvip `idy ef d`pday ± ©§¨¦¥
äøîbdzrcadLôð déì àéð÷îeel dpwne ± ¨§¨©§§¨¥©§¨

,dnvr z`àîìc Bàäøîà éöîdéì`id - ¦§¨¨¥¨§¨¥
,el xnel dlekizáéiçî éáeiç àúééøBàcî¦§©§¨©¥¦©©§§

ïìevàìizivxzd `le ,iplivdl aiegn dz` - §©©
:`xnbd dwiqn .ycwzdle÷éz`l df wtq ± ¥

.hytp
xn` :`ziixad jynd z` d`ian `xnbd

dy`l,'økëa éì éLc÷úä'el dxn`eeäðz' ¦§©§¦¦§¦¨§¥
,'éðòìeléôà ,úLce÷î dðéà`edCeîqä éðò §¨¦¥¨§¤¤£¦¨¦©¨
.dìò:`xnbd zx`an,àîòè éàîiptn £¨©©§¨

ydéì äøîà,ycwnl zxne`k `id ixdy ±ék ¨§¨¥¦
záéiçî éëä àðà déa àðáéiçîc éëéäzà déa ¥¦§¦©©§¨¥£¨¨¦¦©©§§¥©§

aiegn dz` jk ,elik`dl zaiegn ip`y myk ±
.ycwzdl dpeekzd `le ,jka

dy`d zrc ocne` iabl miyrn d`ian `xnbd

:ycwnl dixaca
ïéaæî à÷ äåäc àøáb àeäämc`a dyrn - ©©§¨©£¨¨§©¥

xken didy



xcde"קטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc oiyeciw(iyiy meil)

àúééëút éøîeçzikekfn zewc zerah ± §¥§©§¨¨
,zxyxy oirk heg lr zexceqnyéàúààéää £¨¦©¦

àúzéà,zg` dy` d`a ±éì áä ,déì äøîà ¦§¨¨§¨¥©¦
àëBL ãç.zerah ly zxyxy il oz ±dì øîà ©¨¨©¨

,dze` l`y -éì àðéáäé éàéì úLc÷éî Cm` ± ¦©£¦¨¦¦©§¨¦
iycwzz m`d ,melyz `la ef zxyxy jl oz`

.da ildáäéî dáä ,déì äøîà.ozz oezp ± ¨§¨¥£¨¥©£¨
ìk ,àîç áø øîàoeyla dxn`ydáä' ¨©©¨¨¨£¨

,'dáäéî,àeä íeìk åàìdzpeek oi`y ¥©£¨©§
.el ycwzdl

:sqep dyrnàøîç éúL à÷ äåäc àøáb àeää©©§¨©£¨¨¨¥©§¨
àúeðça,zepga oii dzey didy mc`a dyrn ± ©£¨

,déì äøîà ,àúzéà àéää éàúàãç éì áä £¨¦©¦¦§¨¨§¨¥©¦©
àñk.zg` qek il oz ±dì øîà,dze` l`y - ¨¨¨©¨

éì àðáéäé éàéì úLc÷éî Cqek jl oz` m` ± ¦¨¦§¨¦¦©§¨¦
.da il iycwzz m`d ,oiiäøîàéée÷Là ,déì ¨§¨¥©§¥

ïéé÷Là.ipiwyz dwyd ±ìk ,àîç áø øîà ©§§©¨©©¨¨¨
oeyla dxn`yéée÷Là'íeìk åàì ,'ïéé÷Là ©§¥©§§©©§

,àeä.el ycwzdl dzpeek oi`y

:sqep dyrnéøîz éãL à÷ äåäc àøáb àeää©©§¨©£¨¨¨¥©§¥
àì÷cîon mixnz jilyn didy mc`a dyrn ± ¦¦§¨
,lwcdéãL ,déì äøîà ,àúzéà àéää éàúà£¨¦©¦¦§¨¨§¨¥§¥

ézøz éì.mixnz izy il jlyd ±øîàdì- ¦©§¥¨©¨
,dze` l`yéì àðéãL éàéì úLc÷éî Cm` ± ¦§¦¨¦¦©§¨¦

.il iycwzz m`d ,jl jily`éãL ,déì äøîà̈§¨¥§¥
àcLéî.wexfz wexf ±ìk ,ãéáæ áø øîà ¦§¨¨©©§¦¨

oeyla dxn`yéãL',àeä íeìk åàì ,'àcLéî §¥¦§¨©§
.el ycwzdl dzpeek oi`y

,eäì àéòaéàm` ,dlrnl mixen`d miyrna ¦©§¨§
wx dxn` `l` ,dpeyl z` dltk `l'áä',oz ± ©

'é÷Là',dwyd ±'éãL'e,jlyd ±øîà .eäî ©§¥§¥©¨©
,øîà àz÷ø øa ànñ áø .úLce÷î ,àðéáø̈¦¨§¤¤©©¨©©§¨¨©

àkìîc àâzy jlnd xzka rayp ipixd ±dðéà ¨¨§©§¨¥¨
.úLce÷î dðéà ,àúëìäå .úLce÷î§¤¤§¦§§¨¥¨§¤¤

zeibeqa dkldd wqt z` d`ian `xnbd
:zencewàúëìäå(:f lirl) xaeqd daxk §¦§§¨

yéàøéL,mivtg x`y oke ,iyn icba ±éëéøö àì ¦¨¥Ÿ§¦¥
àîeLmb zycewn dy`de ,oiyeciwd mcew ¨

xaeqd sqei axk `le ,mireci mdinc oi` xy`k
.zycewn dpi` `ney ilayéaøk àúëìäå§¦§§¨§©¦

,øæòìàdy`l xn` m`y (.g) lirl xn`y ¤§¨¨
zycewn ,cala xpic dl ozpe dpna il iycwzd

.x`yd z` milydl eilre ,df xpicaàúëìäå§¦§§¨
áø øîà àáøk,ïîçðm`y (:g) lirl xn`y §¨¨¨©©©§¨

dl ozp `l` dl epzp `le dpna dy` yciw

o`k oi`y oeiky itl ,zycewn dpi` ,eilr oekyn

.oekyn mb o`k oi` dpn
zycwzn dy`y (.a lirl) dpyna epipy
oipwd jxc lr `ziixa d`ian `xnbd ,xhya

:xhya,øèLa ,ïðaø eðzãöékote` `ed ¨©¨¨¦§¨¥©
za el yiy mc` ,`ziixad zx`an .ea oiyeciwd

e ,dycwl ezeyxa `ide dxba `l oiicryáúk̈©
Bìlradét ìò óà ,ñøçä ìò Bà øéépä ìò©©§¨©©¤¤©©¦

Ba ïéàLqxga e` xiipa -äåLEza' ,äèeøt ¤¥¨¤§¨¦§
Eza' 'éì úLce÷îéì Eza' 'éì úñøBàî §¤¤¦¦§§¤¤¦¦§¦

ezðéàì,qxgd e` xiipd z` el xqne ,'dy`l ± §¦§
.úLce÷î Bæ éøä£¥§¤¤

`edy lrad azek xhyd z`y `ziixaa x`ean

dywn .zad z` dpwnd `edy a`l ,dpewd
:`xnbdé÷úîéaø dì óàì àä ,ìnî øa àøéæ ©§¦¨©¦¥¨©©¨¨Ÿ

ì àøèL éàä éîcéðéáæ øèLdnec epi` `ld ± ¨¥©§¨¨¦§¨§¦¥
,dxikn xhyl df xhyíúädxikn xhya ± ¨¨

dBì áúBk øëBîdpewl,'Eì äøeëî éãN'eli`e ¥¥¨¦§¨§
àëäd ,oiyeciwa ±ìòadpewd `edyáúBk ¨¨©©¥

,'éì úLce÷î Eza'oiyeciw xhyay epl oipne ¦§§¤¤¦
:`xnbd zvxzn .xkend `le eazek dpewdøîà̈©

íúä ,àáøxkendy micnl ep` dxikn xhya ± ¨¨¨¨
,eazekàðééðòîàø÷cweqtd ly epiiprn ± ¥¦§¨¨¦§¨

,ea xen`dàëäåmicnl ep` oiyeciw xhyae ± §¨¨
,eazek lradyàðééðòîàø÷cly epiiprn ± ¥¦§¨¨¦§¨

:`xnbd zx`ane .ea xen`d weqtdíúä± ¨¨
dxiknaáéúk(dk dk `xwie)øëîe','Búfçàî §¦¨©¥£ª¨
y ixdàðîçø äìz øëBîaokle ,dxiknd z` §¥¨¨©£¨¨

la` ,xhyd z` azek `edàëäoiyeciwa ± ¨¨
áéúk(` ck mixac)çwé ék'ixd ,'dX` Wi` §¦¦¦©¦¦¨

yàðîçø äìz ìòáa`ed okle ,oiyeciwd z` §©©¨¨©£¨¨
.xhyd z` azek
:`xnbd zl`eyénð íúädxikna mb ±áéúk ¨¨©¦§¦
(cn al dinxi),'eð÷é óñka úBãN'`vnpe ¨©¤¤¦§

daiyn .dpewd my lr zxn`p dxikndy
:`xnbddéa éø÷eli`k weqtd z` `exwl yi ± §¥¥
xn`p,'eð÷é'lr xacn weqtd oi`y xnelk ©§

.xkend lr `l` ,dpewd

:`xnbd zl`eydéa úéø÷ àîòè éàî± ©©§¨¨¦¥
`exwl yiy zxn`yáéúëc íeMî ,'eð÷é'©§¦¦§¦

øëîe',ok m` ,xkena dielz dxikndy 'FzGg`n ¨©¥£ª¨

énð éëäz`ixw z` zepyl lkez oiyeciwa mb ± ¨¦©¦
weqtdék''çwéedéa éø÷weqtd z` `xwze - ¦¦©§¥¥

ea aezk eli`k,'ç÷é ék'z` ozep a`dy xnelk ¦©©
meyn ,ycwnl ezaáéúëc(fh ak mixac)úà' ¦§¦¤

,'äfä Léàì ézúð éza`ed a`dy x`eane ¦¦¨©¦¨¦©¤
.eza z` xqend

:xg` xe`ia d`ian `xnbd,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨
,zexhy zaizka el` mipiceäðéð àúëìä± ¦§§¨¦§

,md ipiqn dynl exn`py zekldeäðéëîñàå§©§§¦§
éàøwà ïðaøiweqta mefnxe minkg mekinqde ± ©¨¨©§¨¥

.dxezd

:sqep xe`ia,àîéà úéòaéàåzaizk ok`y §¦¨¥¥¨
,oipwd z` ea dzlz dxezdy ina dielz xhyd
xknE' xn`py xkend ici lr azkp dxikn xhye¨©

sqMA zFcU' mb xn`py dywy dne ,'FzGg`n¥£ª¨¨©¤¤
,'Epwiénð íúämy mb ±áéúk(`i al dinxi) ¦§¨¨©¦§¦

,'äð÷nä øôñ úà çwàå'dinxiy my dpeekde ¨¤©¤¥¤©¦§¨
`le ,xhyd z` xkend l`npgn gwl dpewd
ozp dpewd dinxiy ,'dpwnd xtq z` oz`e' aezk
oiyeciwa la` ,xkend l`npgl xhyd z`

dielz dgiwldy ,'dX` Wi` gTi iM' xn`p¦¦©¦¦¨
.oiyeciwd xhy z` azek `ed okle ,lraa
:xhyd zlaw ipic z` d`ian `xnbdøîàå§¨©

Bì áúk ,ïîçð áø øîà àáø,zad ia`l lrad ¨¨¨©©©§¨¨©
Ba ïéàL ét ìò óà ,ñøçä ìò Bà øéépä ìò©©§¨©©¤¤©©¦¤¥

úLce÷î Eza' ,äèeøt äåLúñøBàî Eza' 'éì ¨¤§¨¦§§¤¤¦¦§§¤¤
ezðéàì éì Eza' 'éì,'dy`l ±ïéazlaw m` ¦¦§¦§¦§¥

dzid xhydìòäéáà éãéeïéadzid m`éãé ìò ©§¥¨¦¨¥©§¥
,úLce÷î ,dîöòdzid dzlawy calae ©§¨§¤¤

Bzòcî,a`d lyäøâa àlL àeäåm`y ,oiicr ¦©§§¤Ÿ¨§¨
ezlaw oi` oke ,ezrc z` dkixv dpi` dxba

.dzrc `ll dlirendì áúk,dy`l lradìò ¨©¨©
ñøçä ìò Bà øéépääåL Ba ïéàL ét ìò óà ©§¨©©¤¤©©¦¤¥¨¤

éì zà éøä' 'éì úLce÷î zà éøä' ,äèeøt§¨£¥©§§¤¤¦£¥©§¦
ezðéàì'dy`l ±zà éøä','éì úñøBàî §¦§£¥©§§¤¤¦

ïéa ,úLce÷îdzid xhyd zlaw m`éãé ìò §¤¤¥©§¥
äéáàeïéadzid m`ìò,dîöò éãécalae ¨¦¨¥©§¥©§¨

dzid a`d zlawydzòcî,elawl el dxn`y ¦©§¨
L àeäåxakäøâa`id m`y ,a`d zeyxa dpi`e §¤¨§¨

oi` oke ,dzrc z` jixv epi` ezeyxa oiicr
.ezrc `ll dliren dzlaw

:df xhya 'dnyl' lr dpc `xnbdéaø éòä¥©¦
BáúkL ïéñeøéà øèL ,Lé÷ì ïa ïBòîLlrad ¦§¤¨¦§©¥¦¤§¨

ì àlLdîL,zxg` dy` myl `l` dy`d ly ¤Ÿ¦§¨
,ef dy` ea yciw seqale,eäîxn`py oeik m`d ©

,'xg` Wi`l dzide 'ebe d`vie' (` ck mixac)§¨§¨§¨§¨§¦©¥
Y ïðéL÷î úBàéöéì úBéåäoiyeciw miyiwn £¨¦¦©§¦©

,oiyexibläî©

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc oiyeciw(ycew zay meil)

mewn lkne ,oiyeciw zqitzdtñklr dzpwpy ©§¨
dgty zeidl eci,äîeøúa dúìéëàîixdy ©£¦¨¨¦§¨
,etqk oipw `idïBtîéñì ïðéLééç àìå-`ny §Ÿ©§¦¨§¦§

z`vnpe ,rxtnl oipwd lhazie men da `vni

,dnexza zlke` m"ekrBæ,odk zy` -dúàéaL¤¦¨¨
dteg ici lryäîeøza dúìéëàîelit` ©£¦¨¨¦§¨

oi`e zlke`y micen lkd d`eypa oky ,opaxcn

qeka dzey mc` oi`y meyn ,oetniql miyyeg
,mikqde ,ea yi dn rceie ewcea ok m` `l`Bðéà¥

dtñkL ïéceci lr dycwzpydúìéëàî ¦¤©§¨©£¦¨¨
ïBtîéñì Leçéð àìå äîeøúayeygp `le - ¦§¨§Ÿ¥§¦§

.oetniq meyn dlik`d z` dilr xeq`pe

:dcedi iax miiqneäNòà äî ìáàit lr s` - £¨¨¤¡¤
dpi` ,oetniql yegl oi`y xnege lwa oc ip`y

xg` mrhn zlke`íéîëç eøîà éøäL ,¤£¥¨§£¨¦
äñeøà`ide odklúìëBà dðéà ìàøNé úa £¨©¦§¨¥¥¨¤¤

äîeøúa¦§¨

המשך ביאור למסכת קידושין ליום שבת קודש עמ' 

zipwp dy`d` cenr h sc ± oey`x wxtoiyeciw

.éøîeçFzF` oiUFre cg` hEgA odn dAxd oifxFge licA lW oiUFrW y"ipiihea §¥¤¦¤§¦§§¦©§¥¥¤§¤¨§¦
oinM zikEkf lW ode `ziikzR oiqxFB Wie xFMnl odix`EvA oi`UFpe wpr oinM§¦£¨§§¦§©§¥¤¦§§¥§¦§©§¨¨§¥¤§¦§¦

:ziphye` EpizFAx oFWlaE y"lixet FzF` oixFwe miTC zFrAh.àëBN ãç`ln ©¨©¦§¦¦§©¥©¨¨¥
:wprd hEg.éì úLcwéî:dli`W oFWlA.éãLe é÷Là áädiYltM `lC ¨£¨¦©§¨¦¦§§¥¨©©§¥§¥§Ÿ§©§¥
:`xEAicl.àkìîc àâzKlOd xzkA §¦¨¨¨§©§¨§¤¤©¤¤

rAWp:.à"øk àúëìäåxn`C(.g sc lirl) ¦§©§¦§§¨§§¨©
Ef ixd xpiC Dl ozpe dpnA il iWCwzd¦§©§¦¦§¨¤§¨©¨¦¨£¥

:milWie zWCEwn.ïîçð áø øîà àáøk §¤¤§©§¦§¨¨¨©©©§¨
lirl xn`C(my)oi` oFMWn o`M oi` dpn §¨©§¥¨¤¥©©§¥

:o`M.éì úLce÷î EzazEWxA `ide ©¦§§¤¤¦§¦¦§
:dxbA `NW oFbM DWCwl dia`ìøèL ¨¦¨§©§¨§¤Ÿ¨§¨¦§¨

.éðéáæ:`xhW ied `peeB i`d ikC olpnEéàî §¦¥§¨¨§¦©©§¨£¥§¨¨©
áéúëc íeMî eðwé déa úéø÷ àîòè©§¨¨¦¥©§¦¦§¦

.øëîeia`C `nipe gTi iM DiA ixw dInzA ¨©¦§¦¨¨¥¥¦©©§¥¨©£¦
mEXnE lral dgiTn `dIW xn`w dxrPd©©£¨¨¨©¤§¥©¦¨§©©¦

:iYzp iYA z` aizkC.eäðéð àúëìä ¦§¦¤¦¦¨©¦¦§¨¨¦§
:ipiQn dWnl.énð íúäipiaf xhW iAB §Ÿ¤¦¦©¨¨©¦©¥§¨§¦¥

xkFOd `nl` dpwOd xtq z` gT`e aizM§¦¨¤©¤¥¤©¦§¨©§¨©¥
oY`e aizM `le gT`e aizkC gwFNl Fpzp̈§©¥©¦§¦¨¤©§Ÿ§¦¨¤¥
l`npg cIn dcVd z` dpFw did Edinxie§¦§§¨¨¨¤¤©¨¤¦©£©§¥
ciA ozFpe Ll dxEkn icU azFM xkFn `nl ©̀§¨¥¥¨¦§¨§§¥§©

:aizM gTi iM `kd la` gwFlé"ò ïéa ¥©£¨¨¨¦¦©§¦¥
.dîöò:a` lW FYrCn `id DYlATW ©§¨¤¦©§¨¦¦©§¤©

.dzòcî`de lAwl Fl dxn` `idW ¦©§¨¤¦¨§¨§©¥§¨
:dxbAW `Ede DciC DYrC opiraCàlL ¦§¦¨©§¨¦¨§¤¨§¨¤Ÿ

ì.dîL:Klnpe zxg` dX` mWl aYkPW ¦§¨¤¦§©§¥¦¨©¤¤§¦§©
äàéöé

áäzWCEwnC ipFltl zFrn oYn rxB in z"`e .zWCEwn Dpi` icWE iwW` ©©§¥§¥¥¨§¤¤§¦¨©¦¥¨¦§¦¦§¤¤
`NW zl`FW dzid `xTirnC `kd ip`WC l"ie il oY zxnF`WM y"k§¤¤¤¥¦§§©¦¨¨§¥¦¨¨¨§¨¤¤¤Ÿ
`xTirnC `YrC` ad zxnF`WM xninl `Mi` ikd mEXnE oiWECiw zxFzA§©¦¦¦¨¥¦¨§¥©§¤¤¤©©©§¨§¥¦¨¨

:dxn`wìkmEWaC opirEnW`l Kixhvi` icaEr zlY KPd .'Ek iiEwW` iwW` ¨©§¨¨©§¥©§¥©¨§©§¥¦§§¦§©§¦¨¦§
dIzWE dlik`C icinA `l lirFn oi` xaC̈¨¥¦Ÿ§¦¥©£¦¨§¦¨

:iNin x`WA `le§Ÿ¦§¨¦¥
àúëìäåz"`e .`nEW Kixv `l i`xiW §¦§§¨¦¨¥Ÿ¨¦¨§

dAxM wFqtl Kixhvi` i`O ©̀©¦§§¦¦§§©¨
`xzA `aAA `dC sqFi ax iAbl(:bnw sc) §©¥©¥§¨§¨¨©§¨

oipr dcVn xA dAxM `zkld opiwqR©§¦¨¦§§¨§©¨©¦¨¤¦§¨
`le a"aC iNinA `weC EpiidC n"ie dvgnE¤¡¨§§©§©§¨§¦¥§§Ÿ
dAxM `zkld `xnB iNEkA k"rC `xidp§¦¨§§¥§¨¨¦§§¨§©¨

Ffg`W in wxR gkEncM(:cr sc oihib)iAB ¦§©¤¤¦¤¨£©¥
ElC r"k Diqix`l Dil xn`C `Edd©§¨©¥©£¦¥¨
`xAqze xn`we 'Ek `raix ElwWe `zlY§¨¨§¨§¦§¨§¨¨©§¦§§¨
dAxM `zkld l"iw `de b"ayxM dAxC§©¨§§¨¦§§¨§©¨
rnWn b"ayxM dkld oi` l"iw `daE§¨¥£¨¨§©§©
rnWn dAxM `zkld l"iw `de xn`wCn¦§¨¨©§¨¦§§¨§©¨©§©
Wi `OWe DizeEM `zkld `xnB iNEkaC¦§¥§¨¨¦§§¨©¨¥§¤¨¥
l"iw `dA iqxbC mixtq Wi mzdC zFgcl¦§§¨¨¥§¨¦§©§¥§¨
`le `weC `dA rnWnC dAxM `zkld¦§§¨§©¨§©§©§¨©§¨§Ÿ
xn`w `l i`O` `iWw Edin `xnB iNEkA§¥§¨¨¦©§¨©©Ÿ¨¨©
xn`cM dAxC DizeEM `zkld `icdA§¤§¨¦§§¨©¨¥§©¨¦§¨©
ax xn` `axM `zklde xfrl` 'xM dkld£¨¨§¤§¨¨§¦§§¨§¨¨¨©©
opirEnW`l `z`C z"x xnF`e ongp©§¨§¥§¨¨§©§¦¨
itl `nEW ikixv `lC `Ed i`xiW `wecC§©§¨¦¨¥§Ÿ§¦¥¨§¦
FA zFrhl oilibx oi`e zvw rEci oznEXW¤¨¨¨©§¨§¥§¦¦¦§
mipa` oFbM mixaC x`W la` KM lM̈©£¨§¨§¨¦§£¨¦
`N` zFaFh mpi`W WIW zFIlBxnE zFaFh©§¨¦¤¥¤¥¨¤¨
xzFi dAxdA zFrhl milibxE hrn§©§¦¦¦§§©§¥¥
dknq `lC mEXn `nEW ikixv miieeXn¦¨§¨§¦¥¨¦§Ÿ©§¨
zrAhA WCwl mlFrd Ebdp KkitlE DYrC©§¨§¦¨¨£¨¨§©¥§©©©
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xn`C xfrl` 'xM `iz` `kdC `idde oOwlC `iddC z"x xnF`e lirFi `l eilr aEzM 'it`C ikdl Wginl `Mil qxg lr la` rnWn(.et sc oihiba)dxiqn icr ©§©£¨©¤¤¥¨§¥©§¨¥©£¦¨¨¨Ÿ¦§¥§©¦¦§©¨§©¦§¨¨©§¨§¤§¨¨§¨©¥¥§¦¨

xn`C n"xM `iz` zFAEzkC `idde izxM(my)wxtA oOwl gkEncM dnizg icr oiWECw xhWA opiraC oeikC xi`n 'xM `iz` `l `kdC `idde izxM dnizg icr ©§¥§©¦¦§©§¨§§¨©¥¥£¦¨©§¥§©¦§¨¨Ÿ©§¨§¥¦§¥¨¦§¦¨¦§©¦¦¥¥£¦¨¦§©§©¨§¤¤
ipW(.gn sc)oiHibC a"tA opzE `Ed siICfdl lFkIW xacC qxgA mElM FkFYn gikFn oi`e iaiWg `l qxgd iAB lrW micre(:`k sc)wEgn xiip lr `l oiazFM oi` ¥¦§¥¦¤©©¥©¤¤Ÿ£¦¥§¥¦©¦§©¤¤§¨¨¤¨§¦§©¥§©§§¦¦¥§¦Ÿ©§¨¨

ipW wxR sFqA oiHibA xn`C b"r`e siICfdl lFkIW xacA iPdn `lC n"y xfrl` 'x minkg o`n Exn`e oixiWkn minkge siICfdl lFkIW mEXn `xYtiC lr `le§Ÿ©¦§§¨¦¤¨§¦§©¥©£¨¦©§¦¦§¨§©£¨¦¤§¨¨§Ÿ§©¥§¨¨¤¨§¦§©¥§§¨©§¦¦§¤¤¥¦
(mye :ak sc)WCwl `N` iEUr Fpi`W df la` miAx mini cFnrl iE`x opiraC di`xl zFcnFrd zFxhWA n"d `l zFxhWA la` oiHibA `N` xfrl` 'x xiWkd `lŸ¦§¦¤§¨¨¤¨§¦¦£¨¦§¨Ÿ¦§¨¨§¦§¨¨¦§¦¨¨©£¨¦©¦£¨¤¤¥¨¤¨§©¥

xn`cM lirFdl lFki hBd ok FnM di`xl lirFdl lFki oipw lW xhXdW t"r`e drW itl dX`d z` FA Wxbl iEUrW ded oiHiB oirM dcU FA zFpwle dX` FA¦¨§¦§¨¤§¥¦¦£¨¤¨§¨¥¤¨¦¨§¦¨¨§¤©§¨¤¦§¨¨§¦¦§¨¨§¥©¥¨§¦¦§¨©
azFMd 'tA(:ht zeaezk)n"aC w"taE(.hi sc):dUrp Kkl `l FxTir di`xl dkixv `idW t"r` `nl` DiA iaEqpi`l `pirA DiPirxwil z"keóàFA oi`W iR lr §©¥§§§¦§§¦¥§¦¨§¦§¥¥©§¨¤¦§¦¨¦§¨¨¦¨Ÿ§©©£¨©©¦¤¥

oOwl la` xhW `lA WCwzdl diE`x dzid dhExR deWaC itl `zEax `Ed zvwC `gip `kd .dhExR deW(.ek sc)`zEax i`n DFnzl Wi Ll dxEkn icU iAB ¨¤§¨¨¨¦¨¦§¨§¨§¦¦§¨¤§¨¨§¨§¨§¦§©¥§Ÿ§¨£¨§©¨©¥¨¦§¨§¥¦§©©§¨
c"q dpwOd xtq izixg` dpizp DiA azkC mEXn l"ie dhExR deW FA oi`A FnM dhExR deWA il Kke xhXd ozFp xkFOd mzdC dhExR deW FA oi`W t"r`C§¤¥¨¤§¨§¨¨©¥¥©§¨§©¦§¨¤§¨§§¥¨¤§¨§¦§¨©¥§¦¨©£¦¦¥¤©¦§¨

:irA `lC l"nw gwFNl EdcU dpwn xkFnC mEXn dhExR deW irAilCàähbl xiRW inC cg` cvaC zFWwdl lFki did `l hBnE .'Eke `xhW i`d inC `l §¦¨¥¨¤§¨¦§¥©§¤¨¥©¥©§Ÿ¨¥¨Ÿ¨¥©§¨¨§¦¥Ÿ¨¨¨§©§¦§©¤¨¨¥©¦§¥
FazFM lrAd hB dnC:c"aAàúëìäxhWE `zkld ied cEgl xkn xhWC l"ie xhWA zipwp dX`dW dzide d`vieC `xw l"l Edpip `zkldC oeiM DniY .Edpip §©¥©©©§§¦§§¨¦§¥©¥¨§¦§§¨¦§§¨¦§¨§¨§¨§¨¤¨¦¨¦§¥¦§¨§¦§©¤¤§£¥¦§§¨§©

mizEM zFpA WixA ogMW` `peeB i`dkE i`w EdiiexY` e`l miAx oFWl Edpip `zkld xn`wC b"r`e xknl ince FazFM lraC gTi iMn iwtp oiWECiw(:al dcp)xn`wC ¦¦©§¥¦¦¦©§©©§§¨¥§¤¤§§¨¨©¦§§¨¦§§©¦©©©§©§¨¥§©©§¨©§§¨§¥§¦§¨¨©
oOwlC dWw K` `zkld ide `xw id(.ek sc)ied `l `xw `EddC oeikC l"i `OWe dpwOd xtq z` gT`e aizkC `xw izii`e xhWA zipwPW oiPn irAw dcU iAB ¥§¨§¥¦§§¨©¨¤¦§©¨©¥¨¤¨¨¥¦©¦¤¦§¥¦§¨§©§¥§¨¦§¦¨¤©¤¥¤©¦§¨§¤¨§¥¨§©§¨Ÿ£¥

:KM did bdpn xnFlM dpicn zFkld Wxtl Wi iOp i` KkA ciRwdl oi` dlAw ixaCn `N ¤̀¨¦¦§¥©¨¨¥§©§¦§©¦©¦¥§¨¥¦§§¦¨§©¦§¨¨¨©
od

éì áä déì äøîà àúzéà àéää éàúà àúééëút éøîeç§¥§©§¨¨£¨¦©¦¦§¨¨§¨¥©¦

éì àðéáäé éà dì øîà àëBN ãçäøîà éì úLcwéî C ©¨¨©¨¦©£¦¨¦¦©§¨¦¨§¨

åàì äáäéî dáä ìk àîç áø øîà äáäéî dáä déì¥£¨¥£¨¨©©¨¨¨£¨¥£¨©

àúeðça àøîç éúL à÷ äåäc àøáb àeää àeä íeìk§©©§¨©£¨¨¨¥©§¨©£¨

øîà àñk ãç éì áä déì äøîà àúzéà àéää éàúà£¨¦©¦¦§¨¨§¨¥©¦©¨¨¨©

éì àðáéäé éà dìéée÷Là déì äøîà éì úLcwéî C ¨¦¨¦§¨¦¦©§¨¦¨§¨¥©§¥

àeä íeìk åàì ïéé÷Là éée÷Là ìk àîç áø øîà ïéé÷Là©§§¨¨©©¨¨¨©§¥©§§¨©§

àéää éàúà àì÷cî éøîz éãL à÷ äåäc àøáb àeää©©§¨©£¨¨¨¥©§¥¦¦§¨£¨¦©¦

éì àðéãL éà dì øîà ézøz éì éãL ì"à àúzéàC ¦§¨§¥¦©§¥¨©¨¦¨¦¨¦

ìk ãéáæ áø øîà àcLéî éãL déì äøîà éì úLcwéî¦©§¨¦¨§¨¥§¥¦§¨¨©©§¦¨

éãLe é÷Là áä eäì àéòaéà àeä íeìk åàì àcLéî éãL§¥¦§¨©§¦¨§¨§©©§¥§¥

àâz øîà àz÷ø øa ànñ áø úLce÷î àðéáø øîà eäî©¨©¨¦¨§¤¤©©¨©©§¨¨©¨¨

àúëìäå úLce÷î dðéà àúëìäå úLce÷î dðéà àkìîc§©§¨¥¨§¤¤§¦§§¨¥¨§¤¤§¦§§¨

àáøk àúëìäå à"øk àúëìäå àîeL éëéøö àì éàøéL¦¨¥Ÿ§¦¥¨§¦§§¨§§¦§§¨§¨¨

Bà øéépä ìò Bì áúk ãöék øèLa ø"ú :ïîçð áø øîà̈©©©§¨¦§¨¥©¨©©©§¨

úLce÷î Eza äèeøt äåL Ba ïéàL ô"òà ñøçä ìò©©¤¤¤¥¨¤§¨¦§§¤¤

úLce÷î eæ éøä ezðéàì éì Eza éì úñøBàî Eza éì¦¦§§¤¤¦¦§¦§¦§£¥§¤¤

é÷úîì àøèL éàä éîc àì àä ìnî øa àøéæ 'ø dì óéãN Bì áúBk øëBî íúä éðéáæ øèL ©§¦¨¥¨©©¨¨Ÿ¨¥©§¨¨¦§¨§¦¥¨¨¥¥¨¦

àðééðòî àëäå àø÷c àðééðòî íúä àáø øîà éì úLce÷î Eza áúBk ìòa àëä Eì äøeëî§¨§¨¨©©¥¦§§¤¤¦¨©¨¨¨¨¥¦§¨¨¦§¨§¨¨¥¦§¨¨

ëBîa Búfeçàî øëîe áéúk íúä àø÷càðîçø äìz ìòáa çwé ék áéúk àëä àðîçø äìz ø ¦§¨¨¨§¦¨©¥£¨§¥¨¨©£¨¨¨¨§¦¦¦©§©©¨¨©£¨¨

øëîe áéúëc íeMî eð÷é déa úéø÷ àîòè éàî eð÷é déa éø÷ eð÷é óñka úBãN áéúk énð íúä̈¨©¦§¦¨©¤¤¦§§¥¥©§©©§¨¨¦¥©§¦¦§¦¨©

eäðéëîñàå eäðéð àúëìä àáø øîà àlà äfä Léàì ézúð éza úà áéúëc çwé ék déa éø÷ ð"ä§¥¥¦©©¦§¦¤¦¦¨©¦¨¦©¤¤¨¨©¨¨¦§¨¨¦§§©§§¦§

ïîçð áø øîà àáø øîàå äð÷nä øôñ úà çwàå áéúk énð íúä àîéà úéòaéàå éàøwà ïðaø©¨¨©§¨¥§¦¨¦¥¨¨¨©¦§¦¨¤©¤¥¤©¦§¨§¨©¨¨¨©©©§¨

úñøBàî Eza éì úLce÷î Eza äèeøt äåL Ba ïéàL ô"òà ñøçä ìò Bà øéépä ìò Bì áúk̈©©©§¨©©¤¤¤¥¨¤§¨¦§§¤¤¦¦§§¤¤

dì áúk äøâa àlL àeäå Bzòcî úLce÷î dîöò é"ò ïéa äéáà é"ò ïéa ezðéàì éì Eza éì¦¦§¦§¦§¥¨¦¨¥©§¨§¤¤¦©§§¤Ÿ¨§¨¨©¨

ezðéàì éì zà éøä éì úLce÷î zà éøä äèeøt äåL Ba ïéàL ô"òà ñøçä ìò Bà øéépä ìò©©§¨©©¤¤¤¥¨¤§¨£¥©§§¤¤¦£¥©§¦§¦§

'ø éòa :äøâaL àeäå dzòcî dîöò é"ò ïéa äéáà é"ò ïéa úLce÷î éì úñøBàî zà éøä£¥©§§¤¤¦§¤¤¥¨¦¨¥©§¨¦©§¨§¤¨§¨¨¥

ì àlL BáúkL ïéñeøéà øèL Lé÷ì ïa ïBòîLäî ïðéLwî úBàéöéì úBéåä eäî dîL ¦§¤¨¦§©¥¦¤¨§¤Ÿ¦§¨©£¨¦¦©§¦¨©
äàéöé



קיז zipwp dy`d` cenr h sc ± oey`x wxtoiyeciw

.éøîeçFzF` oiUFre cg` hEgA odn dAxd oifxFge licA lW oiUFrW y"ipiihea §¥¤¦¤§¦§§¦©§¥¥¤§¤¨§¦
oinM zikEkf lW ode `ziikzR oiqxFB Wie xFMnl odix`EvA oi`UFpe wpr oinM§¦£¨§§¦§©§¥¤¦§§¥§¦§©§¨¨§¥¤§¦§¦

:ziphye` EpizFAx oFWlaE y"lixet FzF` oixFwe miTC zFrAh.àëBN ãç`ln ©¨©¦§¦¦§©¥©¨¨¥
:wprd hEg.éì úLcwéî:dli`W oFWlA.éãLe é÷Là áädiYltM `lC ¨£¨¦©§¨¦¦§§¥¨©©§¥§¥§Ÿ§©§¥
:`xEAicl.àkìîc àâzKlOd xzkA §¦¨¨¨§©§¨§¤¤©¤¤

rAWp:.à"øk àúëìäåxn`C(.g sc lirl) ¦§©§¦§§¨§§¨©
Ef ixd xpiC Dl ozpe dpnA il iWCwzd¦§©§¦¦§¨¤§¨©¨¦¨£¥

:milWie zWCEwn.ïîçð áø øîà àáøk §¤¤§©§¦§¨¨¨©©©§¨
lirl xn`C(my)oi` oFMWn o`M oi` dpn §¨©§¥¨¤¥©©§¥

:o`M.éì úLce÷î EzazEWxA `ide ©¦§§¤¤¦§¦¦§
:dxbA `NW oFbM DWCwl dia`ìøèL ¨¦¨§©§¨§¤Ÿ¨§¨¦§¨

.éðéáæ:`xhW ied `peeB i`d ikC olpnEéàî §¦¥§¨¨§¦©©§¨£¥§¨¨©
áéúëc íeMî eðwé déa úéø÷ àîòè©§¨¨¦¥©§¦¦§¦

.øëîeia`C `nipe gTi iM DiA ixw dInzA ¨©¦§¦¨¨¥¥¦©©§¥¨©£¦
mEXnE lral dgiTn `dIW xn`w dxrPd©©£¨¨¨©¤§¥©¦¨§©©¦

:iYzp iYA z` aizkC.eäðéð àúëìä ¦§¦¤¦¦¨©¦¦§¨¨¦§
:ipiQn dWnl.énð íúäipiaf xhW iAB §Ÿ¤¦¦©¨¨©¦©¥§¨§¦¥

xkFOd `nl` dpwOd xtq z` gT`e aizM§¦¨¤©¤¥¤©¦§¨©§¨©¥
oY`e aizM `le gT`e aizkC gwFNl Fpzp̈§©¥©¦§¦¨¤©§Ÿ§¦¨¤¥
l`npg cIn dcVd z` dpFw did Edinxie§¦§§¨¨¨¤¤©¨¤¦©£©§¥
ciA ozFpe Ll dxEkn icU azFM xkFn `nl ©̀§¨¥¥¨¦§¨§§¥§©

:aizM gTi iM `kd la` gwFlé"ò ïéa ¥©£¨¨¨¦¦©§¦¥
.dîöò:a` lW FYrCn `id DYlATW ©§¨¤¦©§¨¦¦©§¤©

.dzòcî`de lAwl Fl dxn` `idW ¦©§¨¤¦¨§¨§©¥§¨
:dxbAW `Ede DciC DYrC opiraCàlL ¦§¦¨©§¨¦¨§¤¨§¨¤Ÿ

ì.dîL:Klnpe zxg` dX` mWl aYkPW ¦§¨¤¦§©§¥¦¨©¤¤§¦§©
äàéöé

áäzWCEwnC ipFltl zFrn oYn rxB in z"`e .zWCEwn Dpi` icWE iwW` ©©§¥§¥¥¨§¤¤§¦¨©¦¥¨¦§¦¦§¤¤
`NW zl`FW dzid `xTirnC `kd ip`WC l"ie il oY zxnF`WM y"k§¤¤¤¥¦§§©¦¨¨§¥¦¨¨¨§¨¤¤¤Ÿ
`xTirnC `YrC` ad zxnF`WM xninl `Mi` ikd mEXnE oiWECiw zxFzA§©¦¦¦¨¥¦¨§¥©§¤¤¤©©©§¨§¥¦¨¨

:dxn`wìkmEWaC opirEnW`l Kixhvi` icaEr zlY KPd .'Ek iiEwW` iwW` ¨©§¨¨©§¥©§¥©¨§©§¥¦§§¦§©§¦¨¦§
dIzWE dlik`C icinA `l lirFn oi` xaC̈¨¥¦Ÿ§¦¥©£¦¨§¦¨

:iNin x`WA `le§Ÿ¦§¨¦¥
àúëìäåz"`e .`nEW Kixv `l i`xiW §¦§§¨¦¨¥Ÿ¨¦¨§

dAxM wFqtl Kixhvi` i`O ©̀©¦§§¦¦§§©¨
`xzA `aAA `dC sqFi ax iAbl(:bnw sc) §©¥©¥§¨§¨¨©§¨

oipr dcVn xA dAxM `zkld opiwqR©§¦¨¦§§¨§©¨©¦¨¤¦§¨
`le a"aC iNinA `weC EpiidC n"ie dvgnE¤¡¨§§©§©§¨§¦¥§§Ÿ
dAxM `zkld `xnB iNEkA k"rC `xidp§¦¨§§¥§¨¨¦§§¨§©¨

Ffg`W in wxR gkEncM(:cr sc oihib)iAB ¦§©¤¤¦¤¨£©¥
ElC r"k Diqix`l Dil xn`C `Edd©§¨©¥©£¦¥¨
`xAqze xn`we 'Ek `raix ElwWe `zlY§¨¨§¨§¦§¨§¨¨©§¦§§¨
dAxM `zkld l"iw `de b"ayxM dAxC§©¨§§¨¦§§¨§©¨
rnWn b"ayxM dkld oi` l"iw `daE§¨¥£¨¨§©§©
rnWn dAxM `zkld l"iw `de xn`wCn¦§¨¨©§¨¦§§¨§©¨©§©
Wi `OWe DizeEM `zkld `xnB iNEkaC¦§¥§¨¨¦§§¨©¨¥§¤¨¥
l"iw `dA iqxbC mixtq Wi mzdC zFgcl¦§§¨¨¥§¨¦§©§¥§¨
`le `weC `dA rnWnC dAxM `zkld¦§§¨§©¨§©§©§¨©§¨§Ÿ
xn`w `l i`O` `iWw Edin `xnB iNEkA§¥§¨¨¦©§¨©©Ÿ¨¨©
xn`cM dAxC DizeEM `zkld `icdA§¤§¨¦§§¨©¨¥§©¨¦§¨©
ax xn` `axM `zklde xfrl` 'xM dkld£¨¨§¤§¨¨§¦§§¨§¨¨¨©©
opirEnW`l `z`C z"x xnF`e ongp©§¨§¥§¨¨§©§¦¨
itl `nEW ikixv `lC `Ed i`xiW `wecC§©§¨¦¨¥§Ÿ§¦¥¨§¦
FA zFrhl oilibx oi`e zvw rEci oznEXW¤¨¨¨©§¨§¥§¦¦¦§
mipa` oFbM mixaC x`W la` KM lM̈©£¨§¨§¨¦§£¨¦
`N` zFaFh mpi`W WIW zFIlBxnE zFaFh©§¨¦¤¥¤¥¨¤¨
xzFi dAxdA zFrhl milibxE hrn§©§¦¦¦§§©§¥¥
dknq `lC mEXn `nEW ikixv miieeXn¦¨§¨§¦¥¨¦§Ÿ©§¨
zrAhA WCwl mlFrd Ebdp KkitlE DYrC©§¨§¦¨¨£¨¨§©¥§©©©

tA oOwl xn`C `de oa` DA oi`WipW wx ¤¥¨¤¤§¨§¨©§©¨§¤¤¥¦
(:gn sc)xnFl Wi FNXn KtFp Dl siqFdW¤¦¨¤¦¤¥©

oirM KtFp `Edd iOp i` FzF` EnXW¤¨¦©¦©¤§¥
`xaB `Edde zvw FieeW rEcIW i`xiW¦¨¥¤¨©¨§§¨§©©§¨

`lgEkC `pa`A WCwC(.ai sc onwl)ax dede §¦¥§©§¨§§¨©£¨©
dhExR deW DiA zi` i` xrWn `Cqg¦§¨§©¥¦¦¥¨¤§¨
mipa` x`WM ied `l `lgEkC `pa ©̀§¨§§¨Ÿ£¥¦§¨£¨¦
`pgMW`cM WiW ipa` oirM `N` zFaFh¤¨§¥©§¥©¦¦§©§©§¨

dMEqC d"t(:`p sc)DipaC qEcxFdA §¨§§§©§¥
`xnxnE `lgEke `WiWC ipa`A w"ndal§§©§¥§¥¨§£¨©§§¨

lirl `iad sqFi axC mEXn sqFi ax iAbl dAxM wFqtl Kixhvi` ikd mEXn n"ie(.g sc)`niY `lC dAxM `zkld xn`w `l d"yn n"i cFr eixacl zFi`x dOM §¦¨¥¦§§¦¦§§©¨§©¥©¥¦§©¥¥¦§¥©¨§¨¦§¨¨Ÿ¨¨©¦§§¨§©¨§Ÿ¥¨
mrHd df itl `nEW irA `l oipr mEWaC wqR Kkitl `nEW irA oiWng ieWe oiWng Dl xn` la` `nEW ikixv `l EdC lkaC ixn`C `Mi`C dAx EpiidC§©§©¨§¦¨§©§¥¦§¨§Ÿ§¦¥¨£¨¨©¨©§¦§¨¥©§¦¨¥¨§¦¨¨©¦§¦§¨Ÿ¨¥¨§¦¤©©©

:DizeEM l"iw `YkEC lkaC b"r` dAxM wFqtl Kixhvi`C `d aXiiziáúkoiwxitA oOwl rnWn oke qxgd lr xWM xhWC rnWn .qxgd lre xiiPd lrsc) ¦§©¥¨§¦§§¦¦§§©¨¦§¨§¨©¨¥¨©©©§¨§©©¤¤©§©¦§¨¨¥©©¤¤§¥©§©§©¨§¦§¦
(.ekzFAEzkC a"tA xn`C dWwe dpEzpE dxEkn Ef ixd Ll dpEzp icU Ll dxEkn icU qxgd lre xiiPd lr Fl azM xn`C(.`k sc)znizg iiEeg`l iraC o`n i`d §¨©¨©©©§¨§©©¤¤¨¦§¨§¨¦§¨§£¥§¨§¨§¨¤§¨©§¦§©©§¨¥§©§¥£¦©

Fci azM eilr `ivFd opzE iraC i`n Dilr aizke ilrn `lC Wipi` gMWn `nlC `l `zNibO` la` `Rqg` `weC xn`we 'Ek `Rqg` aFYkl `piC iaA Dicï¥§¥¦¨¦§©©§¨§¨¨©©§¨©©§¨£¨©§¦¨¨Ÿ¦§¨©§©¦¦§Ÿ©£¥§¨¥£¥©§¨¥§©¦¨¨§©¨
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oke miIpWA ixiin mzd la` Fpzg lv ¥̀¤£¨£¨¨¨©§¥¦§¦¦§¥
`N` dxin`A oipwp oi` z"x xnF` did̈¨¥¥¦§¦©£¦¨¤¨
:`l DO`e dig` la` wqFR a`dWM§¤¨©¥£¨©¤¨§¦¨Ÿ
cr

ì ïðéòa äàéöéì ïðéòa äééåä óà dîLàîìc Bà dîL §¦¨§¦¨¦§¨©£¨¨§¦¨¦§¨¦§¨

ì ïðéòa àì óñëc äééåä äî ïðéLwî éããäì úBéåädîL £¨©£¨¥©§¦¨©£¨¨§¤¤Ÿ§¦¨¦§¨

ì ïðéòa àì øèLc äééåä óàøãä àéòác øúa dîL ©£¨¨¦§¨Ÿ§¦¨¦§¨¨©§©§¨¨©

:äúéäå äàöéå àø÷ øîàc ïðéLwî äàéöéì äééåä dèLt©§¨£¨¨¦¦¨©§¦¨§¨©§¨§¨§¨§¨§¨

ì Báúk øîzéàéøîà àðéáøå àáø dzòcî àlLå dîL ¦§©¨§¦§¨§¤Ÿ¦©§¨¨¨§¨¦¨©§¥

øîà úLce÷î dðéà éøîà àéáøL áøå àtt áø úLce÷î§¤¤©¨¨§©§©§¨©§¥¥¨§¤¤¨©

àîéà éãéc àîòè àîéàå eäãéc àîòè àîéà àtt áø©¨¨¥¨©§¨¦§§¥¨©§¨¦¦¥¨

äàéöéì äééåä Léwî äúéäå äàöéå áéúëc eäãéc àîòè©§¨¦§¦§¦§¨§¨§¨§¨©¦£¨¨¦¦¨

ì äàéöi äîì énð äééåä óà dzòcî àlLå dîLdîL ©§¦¨¦§¨§¤Ÿ¦©§¨©£¨¨©¦¦§¨

Léwî äúéäå äàöéå éãéc àîòè àîéàå dzòcî àlLå§¤Ÿ¦©§¨§¥¨©§¨¦¦§¨§¨§¨§¨©¦

ïéáúBk ïéà éáéúéî äð÷î úòc ïðéòa äééåä óà äð÷î úòc ïðéòa äàéöi äî äàéöéì äééåä£¨¨¦¦¨©§¦¨§¦¨©©©§¤©£¨¨§¦¨©©©§¤¥¦¥¥§¦

éøèL àì Lnî ïéàeOðå ïéñeøéà éøèL åàì éàî ïäéðL úòcî àlà ïéàeOðå ïéñeøéà éøèL§¨¥¥¦§¦¦¤¨¦©©§¥¤©©§¨¥¥¦§¦¦©¨Ÿ§¨¥

ðáì ïúBð äzà änk áø øîà ìcéb áø øîàc áø øîà ìcéb áøãëå àú÷éñtEzáì Cëå Ck E §¦¨¨§¦§©¦©¨©©§¨©©¦©¨©©©¨©¨¥§¦§©§©§¦§

kø"à eäáà 'ø øîà ïì àðî :äàéááe :äøéîàa íéð÷pä íéøácä ïä ïä eð÷ eLc÷å eãîò Cëå C ©§©¨§§¦§¨¥¥©§¨¦©¦§¦©£¦¨§¦¨§¨¨¨©£¨

eäáà 'øì àøéæ 'ø ì"à äìéòa éãé ìò ìòa dì äNòpL ãnìî ìòa úìeòa àø÷ øîàc ïðçBé¨¨§¨©§¨§©©©§©¥¤©£¨¨©©©§¥§¦¨¥¨§£¨

äåä íúäî éà äàéáa úéð÷pL ãnìî dìòáe éaø äðML eæ äøeòk ïðçBé éaøì ì"ø dì éøîàå§©§¥¨§©¦¨¨§¨¤¨¨¤¦§¨¨§©¥¤¦§¥§¦¨¦¥¨¨£¨

é÷úî ì"î÷ ìéòa øãäå Lc÷îc ãò àðéîàäñøBànä äøòð ïk íà ìnî øa àaà 'ø dì ó £¦¨©¦§©¥§¨©¨¦©§¦¨©¨©©¨¦¥©£¨©§¨¨

àìå Léc÷àc éà àéä äìeòa ìéòa øãäå Léc÷àc éà dì úçkLî éëéä äìé÷ña àðîçø øîàc§¨©©£¨¨¦§¦¨¥¥©§©©¨¦§©§¦§¨©¨¦§¨¦¦§©§¦§Ÿ

dkøãk àlL ñeøà äéìò àaL ïBâk dì úçkLî éiaàc dén÷ ïðaø äeøîà àeä íeìk åàì ìéòä¦©§©§¨©¨¨©¥§©©¥©§©©¨§¤¨¨¤¨¨¤Ÿ§©§¨

àlL äéìò àa íà ìkä éøác ìòa ìáà øçàa àlà ïðaøå éaø éâéìt àì ïàk ãò éiaà ì"à©©¥©©Ÿ§¦¥¤¦§©¨¨¤¨§©¥£¨©©¦§¥©Ÿ¦¨¨¤¨¤Ÿ

äìé÷ña ïlek äìeúa àéä ïééãòå íéLðà 'é äéìò eàa àéðúc àéä éàî äìeòa dàNò dkøãk§©§¨£¨¨§¨©¦§©§¨¨¨¤¨£¨¦©£©¦¦§¨¨¦§¦¨

ïBâk dì úçkLî ÷çöé øa ïîçð áø øîà ÷ðça ïleëå äìé÷ña ïBLàøä éðà øîBà øîBà éaø¤¦¥¥£¦¨¦¦§¦¨§¨§¤¤¨©©©§¨©¦§¨©§©©¨§

àeää déì ãéáò éàî dìòáe éàä ïðçBé 'øå ñéðëîe øîBb àéöBîe øîBâå ìéàBä øèLa dLcwL¤¦§¨¦§¨¦§¥¦¥©§¦§¨¨©§¨¨©¨¦¥©

äîáiî å"÷a éúéz àðéîà ã"ñ äàéáa úéð÷ð äiøáòä äîà ïéàå äàéáa úéð÷ð eæ déì éòaéî¦¨¥¥¦§¥§¦¨§¥¨¨¨¦§¦¨¦§¥§¦¨£¦¨¥¥§¦§¨¨

äî äàéáa úéð÷pL ïéc Bðéà óñëa úéð÷pL eæ äàéáa úéð÷ð óñëa úéð÷ð ïéàL äîái äîe©§¨¨¤¥¦§¥§¤¤¦§¥§¦¨¤¦§¥§¤¤¥¦¤¦§¥§¦¨©

úøçàì áeúkä dLéwä Bì çwé úøçà íà áúëå ìéàBä àðéîà ã"ñ úãîBòå ä÷e÷æ ïkL äîáél¦¨¨¤¥§¨§¤¤£¦¨¦§¨©¦©¤¤¦©¦¦¨©¨§©¤¤

déì àðî àøáñ éàä éaøå ì"î÷ äàéáa àéðwéî äiøáòä äîà óà äàéáa àéðwéî úøçà äî̈©¤¤¦©§¨§¦¨©¨¨¨¦§¦¨¦©§¨§¦¨§¤¦©§¨¨§¨¥

éì døañà àðéäà øa øîàc àáøìe ézøz dpéî òîL dìòáe éàî ìòáe àðîçø áBzëì ë"à¦§©£¨¨¨©©§¨¨§©¦¨©§¥§¨¨§¨©©£¦¨©§§¨¦

äàéáì ïéøeñî ïéàL ïéLecé÷ ïéLecé÷ eåä äàéáì ïéøeñnä ïéLecé÷ dìòáe äMà Léà çwé ék¦¦©¦¦¨§¨¨¦¦©§¦§¦¨£¦¦¦¦¤¥§¦§¦¨

eälek dpéî òîL dìòáe éàî dìòa Bà àø÷ áBzëð ïk íà øîéîì àkéà éàî ïéLecé÷ eåä àìŸ£¦¦©¦¨§¥©¦¥¦§§¨§¨¨©§¨¨§©¦¨§

ãéáò éàî ìòa úìeòa éàä éaøådkøãk àlL äìeòa dúBà äNBò ìòa déì éòaéî éàä déì §¤¦©§©©©©¨¦¥©¦¨¥¥©©¤¨§¨¤Ÿ§©§¨

äéìò eàa àéðúäå àøáñ éàä éaøì déì úéà éîe dkøãk àlL äìeòa dúBà äNBò øçà ïéàå§¥©¥¤¨§¨¤Ÿ§©§¨¦¦¥§¤¦©§¨¨§¨©§¨¨¨¤¨

÷ðça íleëå äìé÷ña ïBLàøä éðà øîBà øîBà éaø äìé÷ña ílek äìeúa àéä ïééãòå íéLðà 'é£¨¦©£©¦¦§¨¨¦§¦¨¤¦¥¥£¦¨¦¦§¦¨§¨§¤¤
øîà

קידושין. פרק ראשון - האשה נקנית דף ט עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc oiyeciw(iyiy meil)

äàéöioiyexiba -ïðéòaazkidl jixv hbd ± §¦¨§¦¨
ìdîLxtq Dl azke' (my) xn`py ,dy`d ly ¦§¨§¨©¨¥¤

,'dnyl ± dl' miyxece ,'zzixMäééåä óà- §¦ª©£¨¨
,oiyeciwaïðéòaazkidl jixv xhyd ±ì,dîL §¦¨¦§¨
àîìc BàïðéL÷î éããäì úBéåämiyiwn ± ¦§¨£¨©£¨¥©§¦¨

,sqk iyeciwl xhy iyeciwóñëc äééåä äî± ©£¨¨§¤¤
,sqk iyeciwïðéòa àìrahndy jxev oi` ± Ÿ§¦¨

raheiìøèLc äééåä óà ,dîL,xhy iyeciw ± ¦§¨©£¨¨¦§¨
àìïðéòaazki xhydy jxev oi` ±ì.dîL Ÿ§¦¨¦§¨

dèLt øãä àéòác øúaxfg ,wtzqpy xg` ± ¨©§¨£¨£©©§¨
,rixkde yiwl yixïðéL÷î äàéöéì äééåä± £¨¨¦¦¨©§¦¨

xhy iyeciw `le oiyexibl oiyeciw miyiwn
meyn ,sqk iyeciwlàø÷ øîàc(a ck mixac) §¨©§¨

äàöéå'dklde FziAnäúéäå,'xg` Wi`l §¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦©¥
xhy oipw ly exwir (.d lirl) epcnl o`kne
cenll sicr okle ,yxbny itk dpewy dy`a

:dnyl azki xhydy jixvy df ywidn
`ly azkpy oiyeciw xhy lr dpc `xnbd

:dy`d zrcnBáúk ,øîzéàxhy z` lrad ¦§©§¨
oiyeciwdìàlLå dîLdzòcîjlnp `ly ± ¦§¨§¤Ÿ¦©§¨

ycwzdl dnikqd jk xg`e ,daizkd mcew da
,ea,úLce÷î ,éøîà àðéáøå àáøeáøå àtt áø ¨¨§¨¦¨¨§¥§¤¤©¨¨§©

,àtt áø øîà .úLce÷î dðéà ,éøîà àéáøL§©§¨¨§¥¥¨§¤¤¨©©¨¨
àîòè àîéàéãéc àîòè àîéàå eäãécxne` ± ¥¨©§¨¦§§¥¨©§¨¦¦

.inrh z` mb xne`e ,`piaxe `ax ly mnrh z`

àîòè àîéàeäãéc,mnrh z` xne` ±áéúëc ¥¨©§¨¦§¦§¦
(` ck mixac)äàöéå'dklde FziAnäúéäå §¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨
,'xg` Wi`lLéwîaezkdäééåäoiyeciw ± §¦©¥©¦£¨¨

äàéöéì,oiyexibl ±äàéöi äîmiyrp oiyexib ± ¦¦¨©§¦¨
azkpy xhyaì,dzòcî àlLå dîLixdy ¦§¨§¤Ÿ¦©§¨

,dgxk lr zyxbznäééåä óàoiyeciw ±énð ©£¨¨©¦
azkpy xhya miyrpì.dzòcî àlLå dîL ¦§¨§¤Ÿ¦©§¨
éãéc àîòè àîéàåip`y ,inrh z` xne`e ± §¥¨©§¨¦¦
weqt eze`n cneläàöéå'dklde FziAnäúéäå §¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨

,'xg` Wi`lLéwîaezkdäééåäoiyeciw - §¦©¥©¦£¨¨
äàéöéì,oiyexibl -äàéöi äîoiyexiba ±ïðéòa ¦¦¨©§¦¨§¦¨

z` mikixv -úòcd,äð÷î,lrad `edy ©©©§¤
,'Dl azke' (my) xn`pyäééåä óàoiyeciwa ± §¨©¨©£¨¨

ïðéòaz` mikixv -úòcd,äð÷î.dy`d `idy §¦¨©©©§¤
oi` oiyeciw xhyay mixaeqd lr dywn `xnbd

:dy`d zrca jxev,éáéúéîa"a) dpyna epipy ¥¦¥
,(:fqwïéáúBk ïéààlà ïéàeOðå ïéñeøéà éøèL ¥§¦¦§¥¥¦§¦¦¤¨

ïäéðL úòcî.dy`de lrad -åàì éàîm`d ± ¦©©§¥¤©©
a xaecn oi`,Lnî ïéàeOðå ïéñeøéà éøèL¦§¥¥¦§¦¦©¨

zvxzn .dy`d zrc z` jixvy x`eane
:`xnbd,àìa xaecnàú÷éñt éøèLixhy ± Ÿ¦§¥§¦¨¨

zeieaiigzdd z` miccvd miazek mda mi`pzd

,dfl df mdlyìcéb áøãëåáø øîàc ,áø øîà §¦§©¦¥¨©©§¨©©
,áø øîà ìcébexiagl xn`y mc`äzà änk ¦¥¨©©©¨©¨

ðáì ïúBð,ECëå Ckdnk ,el xn` exiage ,oenn ¥§¦§¨§¨
ozep dz`Cëå Ck ,Ezáìe ,oenneLc÷å eãîò §¦§¨§¨¨§§¦§

,dy`de yi`deð÷,oipw dyrp `ly eaiigzd - ¨
y iptnäøéîàa íéð÷pä íéøácä ïä ïä`la ¥¥©§¨¦©¦§¦©£¦¨

exnb df mr df mipzgzn mdy d`pday ,oipw
el` zexhyae .oipw `la aiigzdl mzrca
,mzrcn `ly mze` eazki `ly dpynd dxn`

`le ,dt lra delnk eidiy miticrn md `ny
:xhya delnk

sqka zipwp dy`d ,(.a lirl) dpyna epipy

xhyaááe.äàéxewn z` zxxan `xnbd §¦¨
:d`ia iyeciwïì àðîzipwp dy`y epl oipn ± §¨¨

.d`iaaøîàc ,ïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¦¨¨§¨©
àø÷mr akW Wi` `vOi iM' (ak ak mixac) - §¨¦¦¨¥¦Ÿ¥¦

dX`L ãnìî ,'ìòa úìòáyi`ddì äNòp ¦¨§ª©©©§©¥¤©£¤¨
ìòa.äìéòa éãé ìò ©©©§¥§¦¨

:ddnz `xnbd,eäaà éaøì àøéæ éaø déì øîà̈©¥©¦¥¨§©¦©¨
dì éøîàåz`f xn`yLé÷ì Léø,ïðçBé éaøì §¨§¥¨¥¨¦§©¦¨¨

m`däøeòk`ziixa d`p dpi`e,éaø äðML Bæ §¨¤¨¨©¦
dX` Wi` gTi iM' (` ck mixac) weqtdy¦¦©¦¦¨

,äàéáa úéð÷pL ãnìî 'dìòáezkxved dnle §¨¨§©¥¤¦§¥§¦¨
iyn .xg` weqtn cenll:`xnbd daíúäî éà¦¥¨¨

,'DlraE' weqtdn micnel epiid m` ±äåä §¨¨£¨
àðéîàzycewn dpi`yLc÷îc ãòsqkaøãäå £¦¨©¦§©¥©£©
ìéòaweqtd zligza ixdy ,lrai jk xg`e ± ¨¦

jk xg`e 'dy` yi` gwi ik' sqk oipw xn`p

,'dlrae' xn`pïì òîLî à÷ipyd weqtd ¨©§©¨
.cala d`iaa zycwzny ,'lra zlera'

sqke d`iay `pin` dedd lr ddnz `xnbd

:mcal miliren mpi`é÷úîøa àaà éaø dì ó ©§¦¨©¦©¨©
,ìnî,ïk íàepi` ecal sqky mixne` epiidy ©¨¦¥
,dpewàðîçø øîàc ,äñøBànä äøòðm`y ©£¨©§¨¨§¨©©£¨¨

dyper dzpifdì úçkLî éëéä ,äìé÷ñaji` ± ¦§¦¨¥¦©§©©¨
ixdy ,dfk dxwn `vnzøãäå Léc÷àc éà¦§©§¦©£©

ìéòa,d`iaae sqka dyciw m` ±,àéä äìeòa ¨¦§¨¦
e ,wpga `l` dliwqa dpic oi`eLéc÷àc éàwx ¦§©§¦

sqkaìéòa àìå,d`iaa `le -åàì,àeä íeìk §Ÿ¨¦©§
:`xnbd daiyn .zycewn dpi` oiicryäeøîà£¨¨

éiaàc dén÷ ïðaø,iia` iptl minkg exn` ± ©¨¨©¥§©©¥
dì úçkLîdxrp ly df dxwn okzi ± ©§©©¨

,dqxe`ndäéìò àaL ïBâkdàlL ñeøà §¤¨¨¤¨¨¤Ÿ
dkøãkd`ia o`k yiy ,d`ia mewna `ly - §©§¨

.dleza `id oiicr ok it lr s`e ,zycewn `ide
:mdixac z` iia` dgcïàk ãò ,éiaà eäì øîà̈©§©©¥©¨

éâéìt àìïðaøå éaø,jenqa `aezy mzwelgna Ÿ§¦¥©¦§©¨¨
a àlàmc`øçà,dkxck `ly dilr `ay ¤¨§©¥

,`l e` dlera zaygp `id m`d ewlgpeìáà£¨
aìkä éøác ,ìòaydkøãk àlL äéìò àa íà ©©¦§¥©Ÿ¦¨¨¤¨¤Ÿ§©§¨

dàNò,äìeòa,mkixack xnel oi` okle £¨¨§¨
,dkxck `ly dilr `ae sqka dxrp ycwndy
zxfege .wpga dyper dzpif m`e dlera zaygp

oiyeciwy `pin` ded yiy okzi ji` dl`yd
oi` df ote`a `ld ,ecal sqka miyrp mpi`
.dliwq zaiige dleza `idy dqxe`nd dxrp

:minkge iax zwelgn z` d`ian `xnbdéàî©
àéä,minkge iax ly ef zwelgn,àéðúcdxrp ¦§©§¨

y dqxe`ndeàaíéLðà äøNò äéìò`ly ¨¨¤¨£¨¨£¨¦
,dkxck,äìé÷ña ïlek ,äìeúa àéä ïééãòå©£©¦¦§¨¨¦§¦¨

.dleza dzidyk dilr e`a mlek ixdyéaø©¦
,éðà øîBà ,øîBàwx,äìé÷ña ïBLàøä ¥¥£¦¨¦¦§¦¨

,dleza dzid dilr `ayky,÷ðça ïlekås` ik §¨§¤¤
zaygp `id ,dkxck `ly dilr `a oey`xdy

.dlera

cenll epkxved dnl ayiil zxfeg `xnbd
sqka ycwl jxev oi`y 'lra zlera' weqtdn
s`y gken dqxe`nd dxrpn `ld ,cgi d`iae

:dleza zeidl dleki dycwzpyïîçð áø øîà̈©©©§¨
dì úçkLî ,÷çöé øadidzy ote` epivn ± ©¦§¨©§©©¨

,dlezae zycewn,øèLa dLcwL ïBâki`cey §¤¦§¨¦§¨

epl heyt xhyay mrhde .d`ia `la liren

y ,ecal lirenyå ìéàBäxhyàéöBîe øîBâ ¦§¥¦
,hba zyxbzny ,dlran dy`øîBbxhyd ¥

ñéðëîe.d`ia ila ecal ©§¦
.'dlrae'n opgei iax cnel dn dpc `xnbd

:`xnbd zl`eyéaøåïðçBéd`ia iyeciw cnly §©¦¨¨
,'lra zlera'ndéì ãéáò éàî 'dìòáe' éàädn ± ©§¨¨©¨¦¥

:`xnbd daiyn .epnn cnel `edàeäädf weqt - ©
éòaéîdéìy xnel jxvp ±Bæ,dlral dy` - ¦¨¥¥

úéð÷ð äiøáòä äîà ïéàå ,äàéáa úéð÷ð¦§¥§¦¨§¥¨¨¨¦§¦¨¦§¥
dpec`làðéîà Czòc à÷ìñ .äàéáaxneléúéz §¦¨©§¨©§¨£¦¨¥¥

dpec`l dpwz dixar dn` s`y cenll yiy ±
,d`iaaïéàL äîái äîe ,äîáiî øîBçå ì÷a§©¨¤¦¨¨©§¨¨¤¥
úéð÷ðmailúéð÷ð ,óñëaelBæ ,äàéáadn` - ¦§¥§¤¤¦§¥§¦¨
,dixar,óñëa úéð÷pLm`dúéð÷pL ïéc Bðéàel ¤¦§¥§¤¤¥¦¤¦§¥
.äàéáa,`xnbd zkxetïkL äîáél äî`id §¦¨©¦¨¨¤¥

úãîBòå ä÷e÷æ,znd eig` iyeciw zngn mail §¨§¤¤
oec`l dwewf dpi`y dn`y dpnn cenll oi`e
zxfeg ,dgcp xnege lwdy oeike .d`iaa dpwiz

.'dlrae'n opgei iax cnel dn dl`yd
weqt jixv recn zxg` jxca zx`an `xnbd

:d`iaa zipwp dpi` dixar dn`y xnelà÷ìñ©§¨
àðéîà Czòcy xneláúëå ìéàBädn`a - ©§¨£¦¨¦§¨©

(i `k zeny) dixar,'Bì çwé úøçà íà'¦©¤¤¦©
,dy`l dze` gwi oec`dy dpeekdedLéwä¦¦¨

áeúkädn`d z`úøçàì,dy`l -úøçà äî ©¨§©¤¤©©¤¤
dy` -àéðwéîdlral zipwp ±óà ,äàéáa ¦©§¨§¦¨©

àéðwéî äiøáòä äîàzipwp ±à÷ ,äàéáa ¨¨¨¦§¦¨¦©§¨§¦¨¨
ïì òîLî`le ,d`iaa zipwp dy` wxy 'dlrae' ©§©¨

.dixar dn`
dpi` dixar dn`y iax cnel oipn dpc `xnbd

:`xnbd zl`ey .d`iaa zipwpéaøåcnly §©¦
,d`iaa zipwp dy`y 'dlrae'nàðî àøáñ éàä©§¨¨§¨

déìzipwp dpi` dixar dn`y cnel `ed oipn ± ¥
z`f cnel iax s` ,`xnbd daiyn .d`iaa

y ,'dlrae' weqtdn,ïk íàwx cnln weqtdy ¦¥
,d`ia iyeciw,'ìòáe' àðîçø áBzëìéàî- ¦§©£¨¨¨©©
aezk recnézøz dpéî òîL ,'dìòáe'ipy - §¨¨§©¦¨©§¥

'dlrae'ne ,d`ia iyeciw micnel 'lrae'n ,mipic
.d`iaa zipwp dpi` dixar dn`y mihrnn

:`xnbd zl`eyøîàc àáøìeenye mkgyøa §¨¨§¨©©
éì døañà àðéäàweqtdn yexcl ipcnil -ék' ¨¦¨©§§¨¦¦

'dìòáe äMà Léà çwéyïéøeñnä ïéLecé÷ ¦©¦¦¨§¨¨¦¦©§¦
,äàéáìycwnd leki oiyeciwd ici lry xnelk §¦¨

,zycwznd lr `eal,ïéLecé÷ eåäeïéLecé÷ ¨¦¦¦¦
,äàéáì ïéøeñî ïéàLizyn zg` yciwy oebk ¤¥§¦§¦¨

xeq` `edy ,yciw odn in rcei epi`e zeig`

,odn zg` s` lr `ealéàî ,ïéLecé÷ eåä àìŸ¨¦¦©
øîéîì àkéàd`ia iyeciw cnli okidn ± ¦¨§¥©

daiyn .d`iaa zipwp dpi` dixar dn`ye

,df weqtn el` mipic cnel `ax s` :`xnbd
yïk íàd`ia iyeciw wx cnll `a weqtdy ¦¥

,d`iaa zipwp dpi` dixar dn`y hrnle

áBzëðéàî ,'dìòa Bà' àø÷aezk recne - ¦§§¨§¨¨©
eälek dpéî òîL ,'dìòáe'zyely z` ± §¨¨§©¦¨§

,d`ia iyeciw micnel 'lrae'n ,mipicd

zipwp dpi` dixard dn`y mihrnn 'dlrae'n
'dlra e`' `le 'dlrae' xn`py dnne ,d`iaa
weqtd zligza mixen`d sqk iyeciwy micnel



קיט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc oiyeciw(iyiy meil)

äàéöioiyexiba -ïðéòaazkidl jixv hbd ± §¦¨§¦¨
ìdîLxtq Dl azke' (my) xn`py ,dy`d ly ¦§¨§¨©¨¥¤

,'dnyl ± dl' miyxece ,'zzixMäééåä óà- §¦ª©£¨¨
,oiyeciwaïðéòaazkidl jixv xhyd ±ì,dîL §¦¨¦§¨
àîìc BàïðéL÷î éããäì úBéåämiyiwn ± ¦§¨£¨©£¨¥©§¦¨

,sqk iyeciwl xhy iyeciwóñëc äééåä äî± ©£¨¨§¤¤
,sqk iyeciwïðéòa àìrahndy jxev oi` ± Ÿ§¦¨

raheiìøèLc äééåä óà ,dîL,xhy iyeciw ± ¦§¨©£¨¨¦§¨
àìïðéòaazki xhydy jxev oi` ±ì.dîL Ÿ§¦¨¦§¨

dèLt øãä àéòác øúaxfg ,wtzqpy xg` ± ¨©§¨£¨£©©§¨
,rixkde yiwl yixïðéL÷î äàéöéì äééåä± £¨¨¦¦¨©§¦¨

xhy iyeciw `le oiyexibl oiyeciw miyiwn
meyn ,sqk iyeciwlàø÷ øîàc(a ck mixac) §¨©§¨

äàöéå'dklde FziAnäúéäå,'xg` Wi`l §¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦©¥
xhy oipw ly exwir (.d lirl) epcnl o`kne
cenll sicr okle ,yxbny itk dpewy dy`a

:dnyl azki xhydy jixvy df ywidn
`ly azkpy oiyeciw xhy lr dpc `xnbd

:dy`d zrcnBáúk ,øîzéàxhy z` lrad ¦§©§¨
oiyeciwdìàlLå dîLdzòcîjlnp `ly ± ¦§¨§¤Ÿ¦©§¨

ycwzdl dnikqd jk xg`e ,daizkd mcew da
,ea,úLce÷î ,éøîà àðéáøå àáøeáøå àtt áø ¨¨§¨¦¨¨§¥§¤¤©¨¨§©

,àtt áø øîà .úLce÷î dðéà ,éøîà àéáøL§©§¨¨§¥¥¨§¤¤¨©©¨¨
àîòè àîéàéãéc àîòè àîéàå eäãécxne` ± ¥¨©§¨¦§§¥¨©§¨¦¦

.inrh z` mb xne`e ,`piaxe `ax ly mnrh z`

àîòè àîéàeäãéc,mnrh z` xne` ±áéúëc ¥¨©§¨¦§¦§¦
(` ck mixac)äàöéå'dklde FziAnäúéäå §¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨
,'xg` Wi`lLéwîaezkdäééåäoiyeciw ± §¦©¥©¦£¨¨

äàéöéì,oiyexibl ±äàéöi äîmiyrp oiyexib ± ¦¦¨©§¦¨
azkpy xhyaì,dzòcî àlLå dîLixdy ¦§¨§¤Ÿ¦©§¨

,dgxk lr zyxbznäééåä óàoiyeciw ±énð ©£¨¨©¦
azkpy xhya miyrpì.dzòcî àlLå dîL ¦§¨§¤Ÿ¦©§¨
éãéc àîòè àîéàåip`y ,inrh z` xne`e ± §¥¨©§¨¦¦
weqt eze`n cneläàöéå'dklde FziAnäúéäå §¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨

,'xg` Wi`lLéwîaezkdäééåäoiyeciw - §¦©¥©¦£¨¨
äàéöéì,oiyexibl -äàéöi äîoiyexiba ±ïðéòa ¦¦¨©§¦¨§¦¨

z` mikixv -úòcd,äð÷î,lrad `edy ©©©§¤
,'Dl azke' (my) xn`pyäééåä óàoiyeciwa ± §¨©¨©£¨¨

ïðéòaz` mikixv -úòcd,äð÷î.dy`d `idy §¦¨©©©§¤
oi` oiyeciw xhyay mixaeqd lr dywn `xnbd

:dy`d zrca jxev,éáéúéîa"a) dpyna epipy ¥¦¥
,(:fqwïéáúBk ïéààlà ïéàeOðå ïéñeøéà éøèL ¥§¦¦§¥¥¦§¦¦¤¨

ïäéðL úòcî.dy`de lrad -åàì éàîm`d ± ¦©©§¥¤©©
a xaecn oi`,Lnî ïéàeOðå ïéñeøéà éøèL¦§¥¥¦§¦¦©¨

zvxzn .dy`d zrc z` jixvy x`eane
:`xnbd,àìa xaecnàú÷éñt éøèLixhy ± Ÿ¦§¥§¦¨¨

zeieaiigzdd z` miccvd miazek mda mi`pzd

,dfl df mdlyìcéb áøãëåáø øîàc ,áø øîà §¦§©¦¥¨©©§¨©©
,áø øîà ìcébexiagl xn`y mc`äzà änk ¦¥¨©©©¨©¨

ðáì ïúBð,ECëå Ckdnk ,el xn` exiage ,oenn ¥§¦§¨§¨
ozep dz`Cëå Ck ,Ezáìe ,oenneLc÷å eãîò §¦§¨§¨¨§§¦§

,dy`de yi`deð÷,oipw dyrp `ly eaiigzd - ¨
y iptnäøéîàa íéð÷pä íéøácä ïä ïä`la ¥¥©§¨¦©¦§¦©£¦¨

exnb df mr df mipzgzn mdy d`pday ,oipw
el` zexhyae .oipw `la aiigzdl mzrca
,mzrcn `ly mze` eazki `ly dpynd dxn`

`le ,dt lra delnk eidiy miticrn md `ny
:xhya delnk

sqka zipwp dy`d ,(.a lirl) dpyna epipy

xhyaááe.äàéxewn z` zxxan `xnbd §¦¨
:d`ia iyeciwïì àðîzipwp dy`y epl oipn ± §¨¨

.d`iaaøîàc ,ïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîà̈©©¦©¨¨©©¦¨¨§¨©
àø÷mr akW Wi` `vOi iM' (ak ak mixac) - §¨¦¦¨¥¦Ÿ¥¦

dX`L ãnìî ,'ìòa úìòáyi`ddì äNòp ¦¨§ª©©©§©¥¤©£¤¨
ìòa.äìéòa éãé ìò ©©©§¥§¦¨

:ddnz `xnbd,eäaà éaøì àøéæ éaø déì øîà̈©¥©¦¥¨§©¦©¨
dì éøîàåz`f xn`yLé÷ì Léø,ïðçBé éaøì §¨§¥¨¥¨¦§©¦¨¨

m`däøeòk`ziixa d`p dpi`e,éaø äðML Bæ §¨¤¨¨©¦
dX` Wi` gTi iM' (` ck mixac) weqtdy¦¦©¦¦¨

,äàéáa úéð÷pL ãnìî 'dìòáezkxved dnle §¨¨§©¥¤¦§¥§¦¨
iyn .xg` weqtn cenll:`xnbd daíúäî éà¦¥¨¨

,'DlraE' weqtdn micnel epiid m` ±äåä §¨¨£¨
àðéîàzycewn dpi`yLc÷îc ãòsqkaøãäå £¦¨©¦§©¥©£©
ìéòaweqtd zligza ixdy ,lrai jk xg`e ± ¨¦

jk xg`e 'dy` yi` gwi ik' sqk oipw xn`p

,'dlrae' xn`pïì òîLî à÷ipyd weqtd ¨©§©¨
.cala d`iaa zycwzny ,'lra zlera'

sqke d`iay `pin` dedd lr ddnz `xnbd

:mcal miliren mpi`é÷úîøa àaà éaø dì ó ©§¦¨©¦©¨©
,ìnî,ïk íàepi` ecal sqky mixne` epiidy ©¨¦¥
,dpewàðîçø øîàc ,äñøBànä äøòðm`y ©£¨©§¨¨§¨©©£¨¨

dyper dzpifdì úçkLî éëéä ,äìé÷ñaji` ± ¦§¦¨¥¦©§©©¨
ixdy ,dfk dxwn `vnzøãäå Léc÷àc éà¦§©§¦©£©

ìéòa,d`iaae sqka dyciw m` ±,àéä äìeòa ¨¦§¨¦
e ,wpga `l` dliwqa dpic oi`eLéc÷àc éàwx ¦§©§¦

sqkaìéòa àìå,d`iaa `le -åàì,àeä íeìk §Ÿ¨¦©§
:`xnbd daiyn .zycewn dpi` oiicryäeøîà£¨¨

éiaàc dén÷ ïðaø,iia` iptl minkg exn` ± ©¨¨©¥§©©¥
dì úçkLîdxrp ly df dxwn okzi ± ©§©©¨

,dqxe`ndäéìò àaL ïBâkdàlL ñeøà §¤¨¨¤¨¨¤Ÿ
dkøãkd`ia o`k yiy ,d`ia mewna `ly - §©§¨

.dleza `id oiicr ok it lr s`e ,zycewn `ide
:mdixac z` iia` dgcïàk ãò ,éiaà eäì øîà̈©§©©¥©¨

éâéìt àìïðaøå éaø,jenqa `aezy mzwelgna Ÿ§¦¥©¦§©¨¨
a àlàmc`øçà,dkxck `ly dilr `ay ¤¨§©¥

,`l e` dlera zaygp `id m`d ewlgpeìáà£¨
aìkä éøác ,ìòaydkøãk àlL äéìò àa íà ©©¦§¥©Ÿ¦¨¨¤¨¤Ÿ§©§¨

dàNò,äìeòa,mkixack xnel oi` okle £¨¨§¨
,dkxck `ly dilr `ae sqka dxrp ycwndy
zxfege .wpga dyper dzpif m`e dlera zaygp

oiyeciwy `pin` ded yiy okzi ji` dl`yd
oi` df ote`a `ld ,ecal sqka miyrp mpi`
.dliwq zaiige dleza `idy dqxe`nd dxrp

:minkge iax zwelgn z` d`ian `xnbdéàî©
àéä,minkge iax ly ef zwelgn,àéðúcdxrp ¦§©§¨

y dqxe`ndeàaíéLðà äøNò äéìò`ly ¨¨¤¨£¨¨£¨¦
,dkxck,äìé÷ña ïlek ,äìeúa àéä ïééãòå©£©¦¦§¨¨¦§¦¨

.dleza dzidyk dilr e`a mlek ixdyéaø©¦
,éðà øîBà ,øîBàwx,äìé÷ña ïBLàøä ¥¥£¦¨¦¦§¦¨

,dleza dzid dilr `ayky,÷ðça ïlekås` ik §¨§¤¤
zaygp `id ,dkxck `ly dilr `a oey`xdy

.dlera

cenll epkxved dnl ayiil zxfeg `xnbd
sqka ycwl jxev oi`y 'lra zlera' weqtdn
s`y gken dqxe`nd dxrpn `ld ,cgi d`iae

:dleza zeidl dleki dycwzpyïîçð áø øîà̈©©©§¨
dì úçkLî ,÷çöé øadidzy ote` epivn ± ©¦§¨©§©©¨

,dlezae zycewn,øèLa dLcwL ïBâki`cey §¤¦§¨¦§¨

epl heyt xhyay mrhde .d`ia `la liren

y ,ecal lirenyå ìéàBäxhyàéöBîe øîBâ ¦§¥¦
,hba zyxbzny ,dlran dy`øîBbxhyd ¥

ñéðëîe.d`ia ila ecal ©§¦
.'dlrae'n opgei iax cnel dn dpc `xnbd

:`xnbd zl`eyéaøåïðçBéd`ia iyeciw cnly §©¦¨¨
,'lra zlera'ndéì ãéáò éàî 'dìòáe' éàädn ± ©§¨¨©¨¦¥

:`xnbd daiyn .epnn cnel `edàeäädf weqt - ©
éòaéîdéìy xnel jxvp ±Bæ,dlral dy` - ¦¨¥¥

úéð÷ð äiøáòä äîà ïéàå ,äàéáa úéð÷ð¦§¥§¦¨§¥¨¨¨¦§¦¨¦§¥
dpec`làðéîà Czòc à÷ìñ .äàéáaxneléúéz §¦¨©§¨©§¨£¦¨¥¥

dpec`l dpwz dixar dn` s`y cenll yiy ±
,d`iaaïéàL äîái äîe ,äîáiî øîBçå ì÷a§©¨¤¦¨¨©§¨¨¤¥
úéð÷ðmailúéð÷ð ,óñëaelBæ ,äàéáadn` - ¦§¥§¤¤¦§¥§¦¨
,dixar,óñëa úéð÷pLm`dúéð÷pL ïéc Bðéàel ¤¦§¥§¤¤¥¦¤¦§¥
.äàéáa,`xnbd zkxetïkL äîáél äî`id §¦¨©¦¨¨¤¥

úãîBòå ä÷e÷æ,znd eig` iyeciw zngn mail §¨§¤¤
oec`l dwewf dpi`y dn`y dpnn cenll oi`e
zxfeg ,dgcp xnege lwdy oeike .d`iaa dpwiz

.'dlrae'n opgei iax cnel dn dl`yd
weqt jixv recn zxg` jxca zx`an `xnbd

:d`iaa zipwp dpi` dixar dn`y xnelà÷ìñ©§¨
àðéîà Czòcy xneláúëå ìéàBädn`a - ©§¨£¦¨¦§¨©

(i `k zeny) dixar,'Bì çwé úøçà íà'¦©¤¤¦©
,dy`l dze` gwi oec`dy dpeekdedLéwä¦¦¨

áeúkädn`d z`úøçàì,dy`l -úøçà äî ©¨§©¤¤©©¤¤
dy` -àéðwéîdlral zipwp ±óà ,äàéáa ¦©§¨§¦¨©

àéðwéî äiøáòä äîàzipwp ±à÷ ,äàéáa ¨¨¨¦§¦¨¦©§¨§¦¨¨
ïì òîLî`le ,d`iaa zipwp dy` wxy 'dlrae' ©§©¨

.dixar dn`
dpi` dixar dn`y iax cnel oipn dpc `xnbd

:`xnbd zl`ey .d`iaa zipwpéaøåcnly §©¦
,d`iaa zipwp dy`y 'dlrae'nàðî àøáñ éàä©§¨¨§¨

déìzipwp dpi` dixar dn`y cnel `ed oipn ± ¥
z`f cnel iax s` ,`xnbd daiyn .d`iaa

y ,'dlrae' weqtdn,ïk íàwx cnln weqtdy ¦¥
,d`ia iyeciw,'ìòáe' àðîçø áBzëìéàî- ¦§©£¨¨¨©©
aezk recnézøz dpéî òîL ,'dìòáe'ipy - §¨¨§©¦¨©§¥

'dlrae'ne ,d`ia iyeciw micnel 'lrae'n ,mipic
.d`iaa zipwp dpi` dixar dn`y mihrnn

:`xnbd zl`eyøîàc àáøìeenye mkgyøa §¨¨§¨©©
éì døañà àðéäàweqtdn yexcl ipcnil -ék' ¨¦¨©§§¨¦¦

'dìòáe äMà Léà çwéyïéøeñnä ïéLecé÷ ¦©¦¦¨§¨¨¦¦©§¦
,äàéáìycwnd leki oiyeciwd ici lry xnelk §¦¨

,zycwznd lr `eal,ïéLecé÷ eåäeïéLecé÷ ¨¦¦¦¦
,äàéáì ïéøeñî ïéàLizyn zg` yciwy oebk ¤¥§¦§¦¨

xeq` `edy ,yciw odn in rcei epi`e zeig`

,odn zg` s` lr `ealéàî ,ïéLecé÷ eåä àìŸ¨¦¦©
øîéîì àkéàd`ia iyeciw cnli okidn ± ¦¨§¥©

daiyn .d`iaa zipwp dpi` dixar dn`ye

,df weqtn el` mipic cnel `ax s` :`xnbd
yïk íàd`ia iyeciw wx cnll `a weqtdy ¦¥

,d`iaa zipwp dpi` dixar dn`y hrnle

áBzëðéàî ,'dìòa Bà' àø÷aezk recne - ¦§§¨§¨¨©
eälek dpéî òîL ,'dìòáe'zyely z` ± §¨¨§©¦¨§

,d`ia iyeciw micnel 'lrae'n ,mipicd

zipwp dpi` dixard dn`y mihrnn 'dlrae'n
'dlra e`' `le 'dlrae' xn`py dnne ,d`iaa
weqtd zligza mixen`d sqk iyeciwy micnel

המשך בעמוד קכ



xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc oiyeciw(ycew zay meil)

:`xnbd daiynéaø äãBî ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨¤©¦
ïéðòìinelyzñð÷dpi` m`y ,dztne qpe` ly §¦§©§¨

,dkxck `ly dze` ezit e` eqp`e dqex`
,éîlLî eäleëc,dlera zaygp dpi` df iably §§§©§¥

mb dlera dze` dyer lray xaeq `ed dfae
.dkxck `ly d`iaa

:`xnbd ddnzàìèwî àðL éàîdpey dna ± ©§¨¦§¨¨
`ly dilr e`a m`y dztne qpe` ly qpw
m`y dqxe`n dxrpn ,dleza zaygp ,dkxck
daiyn .dlera zaygp ,dkxck `ly dilr e`a

:`xnbdàø÷ øîàc ,íúä éðàL(dk ak mixac) ©¦¨¨§¨©§¨
dnò áëL øLà Léàä úîe','Bcáìdf weqte ¥¨¦£¤¨©¦¨§©

dUrz `l dxrPle' (ek my) aezk ixdy ,xzein§©©£¨Ÿ©£¤

wxy epcnll `a `l` ,`id dqep` ixdy 'xac̈¨
.dliwq aiig dilr `ay oey`xd

:`xnbd zl`eyïðaøå,dliwqa mleky mixaeqd §©¨¨
déì éãáò éàî 'Bcáì' éàämiyxec md dn ± ©§©©¨§¥¥

:`xnbd daiyn .epnneäì éòaéîdf weqt ± ¦¨¥§
mdl jxvp,àéðúãëìyi` zy` lr `aa xn`p §¦§©§¨

(ak ak mixac),'íäéðL íb eúîe'miyxece ¥©§¥¤
mibxdp mpi`y df weqtnãçàk ïéåL eéäiL ãò©¤¦§¨¦§¤¨

`ide lecb `ed m`y ,miaiig mdipy eidiy -

,bxdp epi` dphw.[äiLàé] àéòLBà éaø éøác¦§¥©¦©§¨Ÿ¦¨
ïúðBé éaø,øîBàmy) dqxe`nd dxrpa xn`p ©¦¨¨¥

(dk,'Bcáì dnò áëL øLà Léàä úîe'¥¨¦£¤¨©¦¨§©
m` mb ecal yprp `edy df weqtn micnele

.miyper za dpi`
zl`ey .opgei iax zrc z` xxal zxfeg `xnbd

:`xnbdïðçBé éaøå'lra zlera'n cnly §©¦¨¨
,d`ia iyeciwéàäàøáñlray ef `xaq ± ©§¨¨

,dkxck `ly d`iaa mb dlera dze` dyer

déì àðîopgei iax s` :`xnbd daiyn .el oipn ± §¨¥
y meyn ,'lra zlera'n df oic cnel,ïk íà¦¥
,cala d`ia iyeciw cnll `a weqtdyáBzëð¦§

àø÷éàî ,'Léà úìeòa'aezk recne -úìeòa' §¨§©¦©§©
,'ìòa`l`ézøz dpéî òîL,el` mipic ipy ± ©©§©¦¨©§¥

`ly dlera dze` dyer lraye ,d`ia iyeciw
:dkxck

:d`ia oipw lr wtq d`ian `xnbd,eäì àéòaéà¦©§¨§
äàéa úléçz,d`xrd -äðB÷,oiyeciwlBà §¦©¦¨¨
äàéa óBñdxenb dlira -.äðB÷deà÷ôð ¦¨¨©§¨

da äøòäL ïBâk ,dpéîd`xrd da dyry ± ¦¨§¤¤¡¨¨
,calaåjk xg`ïéLec÷ äìa÷å dãé äèLt §¨§¨¨¨§¦§¨¦¦
,øçàîoi` ,cala d`xrda zycewn `id m`y ¥©¥

,dpew d`ia seq wx m`e ,miqtez ipyd iyeciw

.ipydn hb dkixvénð éà,dfa ielzd sqep oic ± ¦©¦
ïäëì,ìBãb,dleral `ypidl xeq`yéð÷ à÷c §Ÿ¥¨§¨¨¥

,äàéáa äìeúaxzen ,dpew d`ia zligz m`y §¨§¦¨
l elxeq` dpew d`ia seq m` la` ,d`iaa ycw

jli`e d`xrd zryny meyn ,d`iaa ycwl el
:`xnbd zl`ey .el dxeq`e dlera xak `id

éàî:`xnbd zhyet .dfa oicd edn ±øîà ©¨©
Bzòc ìòBaä ìk ,àáøc déîMî øîéîàìò £¥©¦§¥§¨¨¨©¥©§©

,äàéa øîbda dxrd m` okle ,oipwd lg f` wxe §©¦¨
hb dkixv ,xg` mc`n oiyeciw dlawe cg`

d`iaa ycwl lecb odkl xeq` oke ,ipydn
:dlera xak `id d`iad xnb zryay meyn

xyt` m`d dpc epiptly `ibeqa `xnbd

:zg` d`ia ici lr oi`eyipe oiqexi` zeyrl
,eäì àéòaéàici lr dy` ycwndäàéa ¦©§¨§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc oiyeciw(ycew zay meil)

:dcpl dneca lread z`nehl yi `xneg cer

,zervn dnk eizgze dhn lr aky e` ayi m`y
ick dfa icákLî ànèì[rvn±]ïBzçz± §©¥¦§¨©§

.ea rbp `ly mbd eilrn ayiyïBéìòk,af ly - §¤§
e`yep afy utg z`nehk `id df rvn z`nehe
oilke` wx `nhn rvndy epiidc ,ea rbep epi`e
dpi`y cg` meie mipy yly mcew la` .oiwyne

rbepk `l` lread z` d`nhn dpi` ,d`ia za
.xdhe axrd cr `nhe laehy ,dcpa

ïäëì úàOéð íàå,odkl dia` dycwy ± §¦¦¥§Ÿ¥
meie mipy yly za `idyk dtegl dqipkde

,cg`,äîeøúa úìëBàl`xyi za oick ¤¤¦§¨
dqipkd la` .dnexza zlke`d odkl d`eypd

,d`ial die`x dpi`y oeik ,jkn zegta `idyk
enk dqex` zx`yp `l` da zqtez dteg oi`
qpkizy cr dnexza zlke` dpi`e dzidy

.d`ial die`x `dzy xg` dteglàa íàå§¦¨
äøBzaL úBéøò ìkî ãçà äéìòzeyxetnd ± ¨¤¨¤¨¦¨£¨¤©¨

(gi `xwie) zen ixg` zyxta,dãé ìò ïéúîeî¨¦©¨¨
lk oick,dzina `edy dexrd lr `adàéäå§¦
äøeèt.oiyper za dpi`e dphw `ide li`edíàå §¨§¦

ïéìeñtä ïî ãçà äéìò àaoizp llg oebk - ¨¨¤¨¤¨¦©§¦
lecb odkl dpnl` e` ,m"ekr xfnnïî dìñt§¨¨¦

,äpeäkä.ez`ia ici lr dpef ziyrpy ©§¨
:ef dpynn `xnbd dgikenéðz÷`yixaäàéa ¨¨¥¦¨

,d`iaa zycwzn cg` meie mipy yly zay -
éðz÷åm`e ,jyndaúàOéðzlke` odkl §¨¨¥¦¥

it lr s` el d`yip `l m`y rnyn ,dnexza

wx d`iay ixde ,zlke` dpi` d`iaa dyciwy
.oi`eyip `le dyer oiqexi`

dne ,dyer oi`eyip mlerly :`xnbd dgec

,z`yip m`e aezkyøîà÷ éëäyexit jk ± ¨¦¨¨©
,mixacdïéàeOð éðä éàelld oi`eyipd m` ± ¦¨¥¦¦

,d`ia ici lr eyrpyeäðéð ïäëcoi`eyip md ± §Ÿ¥¦§
,odk `edy lraläîeøúa úìëBàodky ,cin ¤¤¦§¨

.dnexza d`eypd ezy` z` lik`n
:wtqd z` heytl dqpn `xnbdòîL àz,øáëe ¨§©§¨

ïa äãeäé éaø ìöà âa âa ïa ïðçBé çìL̈©¨¨¤©©¥¤©¦§¨¤
ïéáéöðì ,äøéúa,dcedi iax ly exir my - §¥¨¦§¦¦

éìò ézòîLøîBà äzàL Edy`yäñeøà ¨©§¦¨¤¤©¨¥£¨
`ide odkläîeøúa úìëBà ,ìàøNé úamb ©¦§¨¥¤¤¦§¨

.ok xnel mrh dne ,oi`eyipd mcewBì çìL- ¨©
,`xiza oa dcedi iaxéà äzàå[oi` m`d-]äzà §©¨¦©¨

ïk øîBà,df oicl mikqnép÷æçeîip` rcei - ¥¥§§©¦
äøBz éøãça é÷a äzàL Carceie ,LBøãì ¨¤©¨¨¦§©§¥¨¦§
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äîeøúaoia ,oipr meyaick odk dilr `eai m` ¦§¨

itl zlke` dpi` ,ezgty zeidl jka dzepwl

oiekzi m` oiae ,d`iaa zipwp dgty oi`y
zlke` dpi` ,ez`iaa dy`l el dycwl
,m"ekra miqtez oiyeciw oi`y itl dnexza

mewn lkneäîeøúa dúìéëàî dtñkm` ± ©§¨©£¦¨¨¦§¨
zxzen ,dgtyl el zeidl sqka odkd d`pw

,dnexz zlik`aBædy` -dúìéëàî dúàéaL¤¦¨¨©£¦¨¨
äîeøúaoi`eyip myl odk dilr `a m`y - ¦§¨
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.zlke` sqk oipw ici lry xnege
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.minkgd ixac

:`xnbd zxxanéîc éëéäly dxwn dfi` lr - ¥¦¨¥
zi`yxy mi`pzd epc sqka dycwzpy dqex`

,d`ian xnege lw cvn lek`lìòL äàéáa éà¦§¦¨¤©
äteç éãéokn xg`le dtegl dqipkdy - §¥¨

,d`iaa dyciwóñëåiyeciwa dfl dnecae ± §¤¤
,sqkäteç éãé ìòLsqka dyciwy xg`ly ± ¤©§¥¨

xnege lwa cenll dvexe ,dtegl dqipkd
i` .zlke` dteg ici lry sqka s`y d`ian

ixd ,jk xnel xyt`eäééåøúamixwnd ipya ± §©§©§
dyrnl dkld lkd ixacl ,mixaecndìëéî¥©

äìëàlkk `ide dtegl dqpkp xaky ,dnexza ¨§¨
oa dcedi iax miiq dnle ,dlibx d`eyp dy`

oi` minkg exn` ixdy dyr` dn la`' `xiza
.'dnexza zlke` l`xyi za dqex`

àlàåmixen` eixacy xn`Péãé ìòL äàéáa §¤¨Ÿ©§¦¨¤©§¥
äteç,d`iaa dyciw dteg xg`ly -óñëå± ¨§¤¤

xaecn sqk iyeciwaeäteç éãé ìò àlL- ¤Ÿ©§¥¨
oa dcedi iax oce ,dtegl dqipkd `le dyciwy

s`y dteg ici lry d`ian xnege lwa `xiza
dgec .dnexza lek`l lkez cegl sqk iyecwa

oky :exwirn jxten df xnege lwy `xnbdàëä̈¨
ézøz:mixac ipy eyrp d`ia ly oipwa -.à ©§¥

,d`iad iyeciw.á,dtegl dqpkdàëäåoipwa - §¨¨
,sqkàãç,cala oiyeciw ,cg` oipw wx dyrp - ¨¨

.exiagn cg` cenlle mzeeydl lkep ji`e
åàì àlàxnel jixv jgxk lr `l` - ¤¨©

mixen` mixacdyäteç éãé ìò àlL äàéáa- §¦¨¤Ÿ©§¥¨
,dtegl dqipkd `le d`iaa dyciwyóñëå- §¤¤

,sqk iyeciwa dfl dnecae,äteç éãé ìò àlL¤Ÿ©§¥¨
d`iaay `xiza oa dcedi iaxl el heyt dide
s`y xnege lw oecl `ae ,dnexza zlke` i`ce

,`xnbd jkn dgiken .zlke` sqk iyeciwaéà¦
àîìLa zøîàcegl d`ia mbyäNBò ïéàeOð, ¨§©§¦§¨¨¦¦¨

ok m` oaenéëä íeMîoi`eyipy meyn ±] ¦¨¦
recn ,[dyerdéì àèéLtoa dcedi iaxl §¦¨¥

,`xizaóñkî äàéa dì àîélàcd`iay - §©¦¨¨¦¨¦¤¤
,dnexza zlke` i`ce dci lre ,sqkn dticr

jixv ,cala oiyeciw `l` o`k oi`y ,sqka eli`e
.lik`ny epcnll xnege lwzøîà éà àlà- ¤¨¦¨§©§

wx d`iay ,dz` xne` m` j`,äNBò ïéLec÷¦¦¨
didzy ick dtegl dqipkdl jk xg` jixve

,d`eypàëä àðL éàîmipey dna ±iyeciw ©§¨¨¨
d`iadéì àèéLtcmdy `xiza oa dcedi iaxl ¦§¦¨¥

cew mb dnexza milik`n,d`eyp dzeid méàîe©
àëä àðLiyeciwa ±sqkdéì à÷tñîcmda - §¨¨¨¦§©§¨¥

mewn dn ,milik`ny epcnll xnege lw jxvede

miyery mieey mdipy ixd mdipia wlgl yi
oi`eyip d`iay gken ok m`e ,cala oiyeciw

.zlke` d`iaay el heyt okle ,dyer

:`xnbd dgec÷çöé øa ïîçð áø øîà,íìBòì ¨©©©§¨©¦§¨§¨
Cì àîéàdcedi iaxe ,oiqexi` wx dyer d`iay ¥¨¨

dlik`n d`iay el heyt didy `xiza oa

eixac ,xnege lwl jxved sqkae ,dnexza

mixen`,äteç éãé ìòL äàéáaheyt okle §¦¨¤©§¥¨
,d`eyp dy` lkk zlke`yóñëåiyeciwae ± §¤¤

xaecn sqkzøîà÷ãe ,äteç éãé ìò àlL- ¤Ÿ©§¥¨§¨¨§©§
,zeywdl zxn`y dfeézøz àëäiyeciwa - ¨¨©§¥

,mipiipw ipy eyrp d`iaàãç àëäåeli`e - §¨¨¨¨
xyt` ji`e cg` oipw wx yi sqk iyeciwa

oky ,diigc ef oi` ,mzenclàäéî øîBçå ì÷©¨¤¦¨
déúéàdf ote`a mb mewn lkn xnege lwd ± ¦¥

.oldl x`eany itke ,FpWi¤§

déì çìL éëäåiaxl `xiza oa dcedi iax ± §¨¦¨©¥
,ba ba oa opgeiïéàL úéðòðk äçôM äîe©¦§¨§©£¦¤¥

dúàéaoiyeciw myl ±äîeøúa dúìéëàî ¦¨¨©£¦¨¨¦§¨
äteç éãé ìò eléôàoiyeciw oi`y itl - £¦©§¥¨

d`pw m` mewn lkne ,da miqtez oi`eyipe
dgtyl el zeidl sqka odkddtñkdf ©§¨

äteç àìa dúìéëàî,Bæodk zy` -dúàéaL ©£¦¨¨§Ÿ¨¤¦¨¨
oiyeciw myl ±éãé ìò äîeøúa dúìéëàî©£¦¨¨¦§¨©§¥

äteç,oiyeciwd xg`lydtñkL ïéc Bðéà± ¨¥¦¤©§¨
`di eci lr dycwzpyäîeøúa dúìéëàî©£¦¨¨¦§¨

elit`äNòà äî ìáà ,äteç àìaony s` - §Ÿ¨£¨©¤¡¤
`id izrc mb mewn lkn ,lek`l dleki dxezd

,lk`z `l dyrnl dkldyeøîà éøäL¤£¥¨§
äñeøà ïéà íéîëç`idy odklìàøNé úa £¨¦¥£¨©¦§¨¥

íeMî ,äteçì ñðkzL ãò äîeøúa úìëBà¤¤¦§¨©¤¦¨¥§¨¦
mrhdàleòcly qek dl ebfniyk `ny xn`y §¨

dig`l dwyz dia` ziaa dcera dnexz
zlik`a mixf dliykny `vnpe ,dizeig`le

.dnexz
:`xnbd zniiqnâa âa ïáes`y xne`y ¤©©

cenll oi`y xaeq ,lek`l dxeq` `ziixe`cn

ik ,dy`l dgtynøéiL àì úéðòðk äçôL éab©¥¦§¨§©£¦Ÿ¦¥
dðéð÷a`la sqkd ici lr ixnbl el zipwpy ± §¦§¨¨

la` ,dlik`n dtqk okle xg` oipw mey ztqez

àëäodkl zqxe`nd dy`a -dðéð÷a øéiL- ¨¨¦¥§¦§¨¨
didzy ick dtegl dqipkdl jixv oiicry
dgtyl dzencl oi` jkitl ,dxenb ezy`

.dlik`n dtqk s`y xnele

`ziixad on dgked oi` recn zxg` drc
:oi`eyip dyer d`iayøîà àðéáø,àúééøBàcî ¨¦¨¨©¦§©§¨
déì àèéLt èLôéîba ba oaläìëàcdqex` ¦§©§¦¨¥§¨§¨

`id oiyeciw oipw ici lry meyn ,dnexza
oiqexi` wx d`ia m` mb okle ,etqk oipw zaygp

,zlke` dyerdéì çìLc àeä ïðaøcîeiaxl - ¦§©¨¨§¨©¥
,`xiza oa dcedidéì çìL éëäå,éìò ézòîLE §¨¦¨©¥¨©§¦¨¤

äñeøà øîBà äzàL`idy odklìàøNé úa ¤©¨¥£¨©¦§¨¥
äîeøúa úìëBà,opaxcn elit`ezLééç àìå ¤¤¦§¨§Ÿ©§©§

ïBtîéñìzn`a recn ,[oiyeciwd lehial - ] §¦§
elhazie ,men da `vni `ny yyeg `l dz`
z`vnpe ,zerha eidy itl rxtnl oiyeciwd

.dnexza zlke` dxf
déì çìL`xiza oa dcedi iax el aiyd ±äzàå ¨©¥§©¨

ïk øîBà äzà éà`ly dcen jpi` dz` m`d ± ¦©¨¥¥
,oetniql miyyegé÷a äzàL Ca ép÷æçeî§§©¦¨¤©¨¨¦

éà ,øîBçå ì÷a LBøãì äøBz éøãçam`d -] §©§¥¨¦§§©¨¤¦
[oi`òãBé äzà`ly epcnlnd xnege lwd z` ©¨¥©

,df yyg miyyeg
ixdydúàéa ïéàL úéðòðk äçôM äîemyl ©¦§¨§©£¦¤¥¦¨¨

oiyeciwäîeøúa dúìéëàî-da oi`y itl ©£¦¨¨¦§¨



קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc oiyeciw(ycew zay meil)
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it lr s` el d`yip `l m`y rnyn ,dnexza

wx d`iay ixde ,zlke` dpi` d`iaa dyciwy
.oi`eyip `le dyer oiqexi`

dne ,dyer oi`eyip mlerly :`xnbd dgec

,z`yip m`e aezkyøîà÷ éëäyexit jk ± ¨¦¨¨©
,mixacdïéàeOð éðä éàelld oi`eyipd m` ± ¦¨¥¦¦

,d`ia ici lr eyrpyeäðéð ïäëcoi`eyip md ± §Ÿ¥¦§
,odk `edy lraläîeøúa úìëBàodky ,cin ¤¤¦§¨

.dnexza d`eypd ezy` z` lik`n
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äîeøúaoia ,oipr meyaick odk dilr `eai m` ¦§¨

itl zlke` dpi` ,ezgty zeidl jka dzepwl

oiekzi m` oiae ,d`iaa zipwp dgty oi`y
zlke` dpi` ,ez`iaa dy`l el dycwl
,m"ekra miqtez oiyeciw oi`y itl dnexza

mewn lkneäîeøúa dúìéëàî dtñkm` ± ©§¨©£¦¨¨¦§¨
zxzen ,dgtyl el zeidl sqka odkd d`pw

,dnexz zlik`aBædy` -dúìéëàî dúàéaL¤¦¨¨©£¦¨¨
äîeøúaoi`eyip myl odk dilr `a m`y - ¦§¨

oi`eyip dyer d`iay lirl x`eank zlke`
äîeøúa dúìéëàî dtñkL ïéc Bðéàlw - ¥¦¤©§¨©£¦¨¨¦§¨

.zlke` sqk oipw ici lry xnege
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,d`ian xnege lw cvn lek`lìòL äàéáa éà¦§¦¨¤©
äteç éãéokn xg`le dtegl dqipkdy - §¥¨

,d`iaa dyciwóñëåiyeciwa dfl dnecae ± §¤¤
,sqkäteç éãé ìòLsqka dyciwy xg`ly ± ¤©§¥¨

xnege lwa cenll dvexe ,dtegl dqipkd
i` .zlke` dteg ici lry sqka s`y d`ian

ixd ,jk xnel xyt`eäééåøúamixwnd ipya ± §©§©§
dyrnl dkld lkd ixacl ,mixaecndìëéî¥©

äìëàlkk `ide dtegl dqpkp xaky ,dnexza ¨§¨
oa dcedi iax miiq dnle ,dlibx d`eyp dy`
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.'dnexza zlke` l`xyi za dqex`
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,d`iad iyeciw.á,dtegl dqpkdàëäåoipwa - §¨¨
,sqkàãç,cala oiyeciw ,cg` oipw wx dyrp - ¨¨

.exiagn cg` cenlle mzeeydl lkep ji`e
åàì àlàxnel jixv jgxk lr `l` - ¤¨©

mixen` mixacdyäteç éãé ìò àlL äàéáa- §¦¨¤Ÿ©§¥¨
,dtegl dqipkd `le d`iaa dyciwyóñëå- §¤¤

,sqk iyeciwa dfl dnecae,äteç éãé ìò àlL¤Ÿ©§¥¨
d`iaay `xiza oa dcedi iaxl el heyt dide
s`y xnege lw oecl `ae ,dnexza zlke` i`ce

,`xnbd jkn dgiken .zlke` sqk iyeciwaéà¦
àîìLa zøîàcegl d`ia mbyäNBò ïéàeOð, ¨§©§¦§¨¨¦¦¨

ok m` oaenéëä íeMîoi`eyipy meyn ±] ¦¨¦
recn ,[dyerdéì àèéLtoa dcedi iaxl §¦¨¥

,`xizaóñkî äàéa dì àîélàcd`iay - §©¦¨¨¦¨¦¤¤
,dnexza zlke` i`ce dci lre ,sqkn dticr

jixv ,cala oiyeciw `l` o`k oi`y ,sqka eli`e
.lik`ny epcnll xnege lwzøîà éà àlà- ¤¨¦¨§©§

wx d`iay ,dz` xne` m` j`,äNBò ïéLec÷¦¦¨
didzy ick dtegl dqipkdl jk xg` jixve

,d`eypàëä àðL éàîmipey dna ±iyeciw ©§¨¨¨
d`iadéì àèéLtcmdy `xiza oa dcedi iaxl ¦§¦¨¥

cew mb dnexza milik`n,d`eyp dzeid méàîe©
àëä àðLiyeciwa ±sqkdéì à÷tñîcmda - §¨¨¨¦§©§¨¥

mewn dn ,milik`ny epcnll xnege lw jxvede

miyery mieey mdipy ixd mdipia wlgl yi
oi`eyip d`iay gken ok m`e ,cala oiyeciw

.zlke` d`iaay el heyt okle ,dyer

:`xnbd dgec÷çöé øa ïîçð áø øîà,íìBòì ¨©©©§¨©¦§¨§¨
Cì àîéàdcedi iaxe ,oiqexi` wx dyer d`iay ¥¨¨

dlik`n d`iay el heyt didy `xiza oa

eixac ,xnege lwl jxved sqkae ,dnexza

mixen`,äteç éãé ìòL äàéáaheyt okle §¦¨¤©§¥¨
,d`eyp dy` lkk zlke`yóñëåiyeciwae ± §¤¤

xaecn sqkzøîà÷ãe ,äteç éãé ìò àlL- ¤Ÿ©§¥¨§¨¨§©§
,zeywdl zxn`y dfeézøz àëäiyeciwa - ¨¨©§¥

,mipiipw ipy eyrp d`iaàãç àëäåeli`e - §¨¨¨¨
xyt` ji`e cg` oipw wx yi sqk iyeciwa

oky ,diigc ef oi` ,mzenclàäéî øîBçå ì÷©¨¤¦¨
déúéàdf ote`a mb mewn lkn xnege lwd ± ¦¥

.oldl x`eany itke ,FpWi¤§

déì çìL éëäåiaxl `xiza oa dcedi iax ± §¨¦¨©¥
,ba ba oa opgeiïéàL úéðòðk äçôM äîe©¦§¨§©£¦¤¥

dúàéaoiyeciw myl ±äîeøúa dúìéëàî ¦¨¨©£¦¨¨¦§¨
äteç éãé ìò eléôàoiyeciw oi`y itl - £¦©§¥¨

d`pw m` mewn lkne ,da miqtez oi`eyipe
dgtyl el zeidl sqka odkddtñkdf ©§¨

äteç àìa dúìéëàî,Bæodk zy` -dúàéaL ©£¦¨¨§Ÿ¨¤¦¨¨
oiyeciw myl ±éãé ìò äîeøúa dúìéëàî©£¦¨¨¦§¨©§¥

äteç,oiyeciwd xg`lydtñkL ïéc Bðéà± ¨¥¦¤©§¨
`di eci lr dycwzpyäîeøúa dúìéëàî©£¦¨¨¦§¨

elit`äNòà äî ìáà ,äteç àìaony s` - §Ÿ¨£¨©¤¡¤
`id izrc mb mewn lkn ,lek`l dleki dxezd

,lk`z `l dyrnl dkldyeøîà éøäL¤£¥¨§
äñeøà ïéà íéîëç`idy odklìàøNé úa £¨¦¥£¨©¦§¨¥

íeMî ,äteçì ñðkzL ãò äîeøúa úìëBà¤¤¦§¨©¤¦¨¥§¨¦
mrhdàleòcly qek dl ebfniyk `ny xn`y §¨

dig`l dwyz dia` ziaa dcera dnexz
zlik`a mixf dliykny `vnpe ,dizeig`le

.dnexz
:`xnbd zniiqnâa âa ïáes`y xne`y ¤©©

cenll oi`y xaeq ,lek`l dxeq` `ziixe`cn

ik ,dy`l dgtynøéiL àì úéðòðk äçôL éab©¥¦§¨§©£¦Ÿ¦¥
dðéð÷a`la sqkd ici lr ixnbl el zipwpy ± §¦§¨¨

la` ,dlik`n dtqk okle xg` oipw mey ztqez

àëäodkl zqxe`nd dy`a -dðéð÷a øéiL- ¨¨¦¥§¦§¨¨
didzy ick dtegl dqipkdl jixv oiicry
dgtyl dzencl oi` jkitl ,dxenb ezy`

.dlik`n dtqk s`y xnele

`ziixad on dgked oi` recn zxg` drc
:oi`eyip dyer d`iayøîà àðéáø,àúééøBàcî ¨¦¨¨©¦§©§¨
déì àèéLt èLôéîba ba oaläìëàcdqex` ¦§©§¦¨¥§¨§¨

`id oiyeciw oipw ici lry meyn ,dnexza
oiqexi` wx d`ia m` mb okle ,etqk oipw zaygp

,zlke` dyerdéì çìLc àeä ïðaøcîeiaxl - ¦§©¨¨§¨©¥
,`xiza oa dcedidéì çìL éëäå,éìò ézòîLE §¨¦¨©¥¨©§¦¨¤

äñeøà øîBà äzàL`idy odklìàøNé úa ¤©¨¥£¨©¦§¨¥
äîeøúa úìëBà,opaxcn elit`ezLééç àìå ¤¤¦§¨§Ÿ©§©§

ïBtîéñìzn`a recn ,[oiyeciwd lehial - ] §¦§
elhazie ,men da `vni `ny yyeg `l dz`
z`vnpe ,zerha eidy itl rxtnl oiyeciwd

.dnexza zlke` dxf
déì çìL`xiza oa dcedi iax el aiyd ±äzàå ¨©¥§©¨

ïk øîBà äzà éà`ly dcen jpi` dz` m`d ± ¦©¨¥¥
,oetniql miyyegé÷a äzàL Ca ép÷æçeî§§©¦¨¤©¨¨¦

éà ,øîBçå ì÷a LBøãì äøBz éøãçam`d -] §©§¥¨¦§§©¨¤¦
[oi`òãBé äzà`ly epcnlnd xnege lwd z` ©¨¥©

,df yyg miyyeg
ixdydúàéa ïéàL úéðòðk äçôM äîemyl ©¦§¨§©£¦¤¥¦¨¨

oiyeciwäîeøúa dúìéëàî-da oi`y itl ©£¦¨¨¦§¨
המשך בעמוד קטק
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ÁÈÏ·‡ BÏ ‰ÙÈÂ ˜nËˆÓ ‡e‰L Ù''Ú‡ Bk¯ˆ Ïk ÏÎ‡n‰ ÏLa˙� ¯·kLk ‡l‡ ¯zÈ‰ ÔÈ‡ ‰¯Èk‰ Èab ÏÚ eÏÈÙ‡Â©£¦©©¥©¦¨¥¤¥¤¨§¤§¨¦§©¥©©£¨¨¨§¤¦§©¥§¨¤£¨

ÔÓ ˙aLa B¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ È‡ÒB¯„ Ôa ÏÎ‡ÓkÓ ¯˙BÈ ÏLa˙� ¯·kL Ù''Ú‡ Bk¯ˆ Ïk ÏLa˙� ‡Ï ÔÈÈ„Ú Ì‡¦£©¦Ÿ¦§©¥¨¨§¤§¨¦§©¥¥¦§©£¨¤§©¦¨§©£¦§©¨¦

*LÓÓ ÏM·Ó ‡e‰L È�tÓ ‰¯Bz‰124ÏÎa B¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ *È¯Ó‚Ï Ôphˆ� ¯·kL ‡l‡ Bk¯ˆ Ïk ÏLa˙� Ì‡ elÈÙ‡Â ©¨¦§¥¤§©¥©¨©£¦¦¦§©¥¨¨§¤¨¤§¨¦§©¥§©§¥¨§©£¦§¨

‡e‰LkL ÏÏk ˜¯Ó Ba ÔÈ‡L L·È ÏÈL·z ‡e‰L ÔB‚k ÏeMÈa ¯eqÈ‡ ÌeMÓ Ba ÔÈ‡L ÔÈ�Úa ‡e‰ Ì‡ elÈÙ‡ ÔÈ�Ú¦§¨£¦¦§¦§©¤¥¦¦¦§¤©§¦¨¥¤¥¨¨§¨¤§¤

Á''È˘ 'ÈÒa ¯‡a˙iL BÓk È¯Ó‚Ï ÔphˆpL Û‡ Ïk‰ È¯·„Ï ÏeMÈa ¯eqÈ‡ ÌeMÓ Ba ÔÈ‡ Bk¯ˆ Ïk ÏLe·Ó126ÌB˜Ó ÏkÓ §¨¨¨§¥¦¦¦§¦§¥©Ÿ©¤¦§©¥§©§¥§¤¦§¨¥§¦¦¨¨

:*‰lÁ˙ÎÏ ˙aLa ·ÈLBÓk ‰Ê È¯‰Â ‰�BL‡¯‰ ‰È‰L dÏ ‰ÏËa È¯Ó‚Ï ÔphˆpL ÔÂÈkc B¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ ‰¯Èk‰ Èab ÏÚ©©¥©¦¨¨§©£¦§¥¨¤¦§©¥§©§¥¨§¨¨§¦¨¨¦¨©£¥¤§¦§©¨§©§¦¨

mixe`ia

Y ùîî ìùáî àåäù éðôîבתוכה שיש חמי� קדירת
א� – כשמתרככות לאכל� אנשי� מקצת שדר� עצמות
לאכל� זה אד� של שדרכו או בכ�, דרכו אי� עצמו שהוא
אלא הקדירה להחזיר אי� העיר, אנשי דר� כ� שאי� אע"פ
א� ספק וכשישנו העצמות, כל נתרככו כבר כ� א�
הוא א� אבל להחמיר, עליו כ� לאכל� דרכו א� נתרככו:

האש גבי על להחזיר� יכול – לאכל� נוהג אינו .123עצמו

Y éøîâì ïðèöð øáëùלאכילה יותר ראוי שאינו .125עד

äìéçúëì úáùá áéùåîëלכתחילה כמבשל ונראה –

תצטנ� שלא זה ותנאי יד) סעי� לעיל (כנזכר בשבת,
שחילקו אלא ש�, שנתבארו החזרה לתנאי מצטר� לגמרי,
– בישול משו� בו יש שכאשר כיו� נפרד, בסעי� רבינו

כמבשל' 'מחזי משו� רק ולא מדאורייתא, .127אסור

zexewn

שו"ת123) כה, סי' ח"ח יצחק מנחת שו"ת ו, סי' שלמה מנחת
ב. אות צג סי' הלוי שבט

זה124) וכל י: סעי� בשבת) בישול (דיני שיח סי' להל� ועד"ז
צרכו כל נתבשל שלא כל אבל צרכו, כל שנתבשל בתבשיל

בו יש דרוסאי ב� כמאכל כבר נתבשל בישולאפילו משו�
רותח. בעודו אפילו

ט.125) סעי� שיח סי'

בו126) אי� – כלל רוטב בו שאי� יבש תבשיל יא: סעי�
נצטנ� ואפילו צרכו כל כבר נתבשל א� בישול, אחר בישול

לגמרי.
ס"ק127) קו"א להל� סי"ד, לעיל ב: נזכר כמבשל מחזי איסור

'שמא מחמת או כמבשל' 'מחזי מטע� החזרה איסור (הא� ח
לכתחילה מניח לגבי כמבשל מחזי (סברת י ס"ק ש� יחתה',

תנור). לגבי כמבשל' 'מחזי וכ� קדירה, פי על בשבת

עליה לית� ותנור כירה די� רנג, סימ� ב חלק

יח סעי� שבת בערב הקדירות

•
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זה„ ועל כ�'", "ית��ל ���ר ה�ליח מ� ל�מע ה�א ה��י� ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַַַֹמצות
ענ�� ה�א ר�א" �מ� יהא �"אמ� ר�א", �מ� יהא "אמ� ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָיענה
��רי� �מ� ע�נה, ה�א מה על לכ�� ל�מע וצרי� כ�'". "ית��ל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹעל
���ר ה�ליח וג� אמ�. עליו �ע�נה ל�רכה �לכ�� ל�מע ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹלכ�ח�ה

ה���ר. �מ� כו' ר�א"] �מ� ["יהא (איש"ר) כ� �� ל�מר ְְְִִֵֵֵַַַַָָצרי�

לבית �א א� ��דיעבד אמ�, לענ�ת לגמרי ��מה אינ� מק�� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�מ�ל
ע�נה � ר�א" �מ� יהא "אמ� �בר ע�ני� ��ה���ר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָה�נסת
�פני �בח וה�א ה�איל ר�א"], �מ� ["יהא (איש"ר) ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָע�ה�
יענה לא אבל כ�'". "ית��ל על א�ת� �א�מרי� �י על א� ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָֹעצמ�,
לענ�ת ��דע �ע�� לכ�� י�כל כ� א� א�א ר�א", �מ� יהא ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ"אמ�
�מע, ��א �י על א� �דיעבד ית�מה אמ� אינ� �אז ה��י�, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹעל
[קכ"ד]. (קכ"ה) סימ� ��ת�אר �מ� ע�נה, ה�א מה על ���דע ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�יו�

ל� צרי� � ל�מע ל� ��אפ�ר לכ�ח�ה יסמ�אבל ולא מע, ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ
�ה��יחי� לגער י� ולכ� .�� אחר �ע�� לכ�� ���כל מה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹעל
�לעד� מני� ���� אפ�� ה��י�, א�מר ���ר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ��ה�ליח

���ר. ל�ליח �מכ�ני� ְְְְִִִִַַַַה��מעי�

��ל ק�י�, �לל יאמר לא � ���ר ל�ליח ��מעי� ט' אי� ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹוא�
ואחד ��מעי� ט' � מי' �פח�ת ל�מר אפ�ר אי ��קד�ה ְְְְִִִֶֶַָָָָ�ְִֶָָ�בר
וגו'", זכר וגו' נא יג�ל "וע�ה להא�מרי� להזהיר צרי� וכ� ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹא�מר.
ס"ו): סימ� (ע�� "ית��ל" ���ר ה�ליח ��תחיל קד� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ��אמר�

א�א‰ �"ברכ�", ק�י� ��ע�ני� לעמד צרי� �אי� א�מרי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹי�
��א ט�ב � ה�ל ��אחר �ג�� מע�ד ��פס� ק�י� ְְֵֶֶַַַָֹ�ְְִֶֶַָָ��ל

ר�א". �מ� יהא "אמ� ��ענה לאחר עד ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָי�ב

��� ��קד�ה, �בר �ל א� ק�י� ��ע�נה לעמד ��� א�מרי� ֵֶָ�ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוי�
לדברי �סא� מעל מעצמ� ��� מ�אב מל� מעגל�� וחמר קל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹללמד
קמ"ו): סימ� (ע�� לדבריה� לח�� וט�ב ע��. אנחנ� ��� �ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָה',

Â�ברי��� ה�א", "�רי� אחר אמ� לענ�ת ��הגי� מק�מ�ת ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָי�
ה�ד�� �ל �ר��� וה�א "�קד�א", על ח�זר ה�א" ְְְֶַַָָ�ְְְִֵַ�"�רי�
ה�א" "�רי� �י� �לל מפסיקי� אי� א�� ��דינ�ת אבל ה�א. ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָ�ר��
הפסק ה�א �קד�א" ד"�מ� ���ברי� �רכתא", �ל מ� ְְֵֶָ�ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָל"לע�א
מק�� �מ�ל עצמ�. �פני עני� ה�א כ�'" לע�א ה�א �"ברי� ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָמאמר
חר��, �מ� �ה�א לע�א" ה�א "�רי� �ע�ני� קצת ע��י� יפה ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹלא

c"ag i`iyp epizeax zxezn

לה� י� א�א למ�ה, ולא למעלה א�א מבר� �אינ� ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ���מע
הח�ני� ע��י� יפה לא וג� כ�'". �רכתא �ל "מ� �� ְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹל�מר

ט�ב: וי�� ���ת ל"ברכתא" "מ�ל" �י� �נ��נ� ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ��פסיקי�

Êאחת �מ�י��ע� אלפי� ד' וע�� ל��ב זכ�ר אל�ה� מצא� ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ
וחמה, א� לה�: אמר טע�ני�? א�� מה ל�: אמר� ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָטע�ני�,
�י� ��ס�ר מ�י וחמה �א� נקמה לע��ת לה�: אמר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָל�ה?
�י� ל"בר��", "קד��" �י� לקד�ה, קד�ה �י� ל"ברכ�", ְֵֵָָָ�ְִָ�ְְְִֵַָק�י�
ר�א" �מ� יהא "אמ� �י� לפרק, �רק �י� לברכה, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�רכה
קראת אתי "ולא נאמר: עליו � �ה� המד�ר וכל ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹל"ית�ר�".

ְוגו'".

ל�מר צרי� � ר�א" �מ� יהא "אמ� �הע�נה מ�א� למ�י� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָי�
�עלמא". "�אמיר� עד "ית�ר�" ��ְְְֲִִֵַַַָָָָ

���ר, מה�ליח ���מע �מה ח�בת� ידי ���צא א�מרי� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָוי�
ר�א" �מ� יהא "אמ� �י� לד�ר �אסר� �מה �ע�נה. ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ���מע
ר�א" �מ� יהא �"אמ� מארי� ה�א ���ר ה�ליח א� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָל"ית�ר�",
���ר ה�ליח ��תחיל קד� �ל�� יס�ר לא � �בר ענה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹוה�א
�בת על א�א אל�ה� הק�יד ��א �אפ�ר וע�ד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"ית�ר�".
אבל "עלמ�א", לתבת �להסמיכ� לאמר� ��רי� �לבד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ"ית�ר�"
"ית��ל" ל�מר �אס�ר �מ� ל�מע, א�א ל�מר צרי� אי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹי�תר
עד לענ�ת ��הגי� וכ� ול�מע. לכ�� צרי� א�א ���ר ה�ליח ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹע�

א�מר ���ר ���ה�ליח לפי ה�א, יפה �מנהג ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ"ית�ר�".
אחריו אמ� לענ�ת �די י�תר למהר ה�א יצטר� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ�מהיר�ת

ל�מע: מ�טב לכ� ה��נה, מב�לת ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוה�היר�ת

Á,"ית��ל"� ���י�: �ריע�ת ה' ��רע ���ר �ה�ליח ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַ��הגי�
�באמ�. ה�א", �ב"�רי� �ב"ית�ר�", ר�א", �מ� ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָ�ב"יהא
א�מר �� ואחר �סיע�ת ג' לפסע ��הגי� � ה��י� ���� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹ�לאחר

ע�רה: �מ�נה �ס��� �מ� �מר�מיו", �ל�� ְְְְְִִֵֶֶֶָָ"ע��ה

דֿח סעיפי� הקהל ידי על הקדיש עניית די� נו, סימ� א חלק

ר�,‡ �ק�ל המבר�" ה' את "�רכ� ל�מר צרי� ���ר ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹה�ליח
לע�ל� המבר� ה' "�ר�� אחריו ויענ� ה�הל �ל ���מע� ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹ�די

ֶָועד":

מ���· (א) �מע ��א ��י א�מרי� י� �לח�, אמר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹוא�
ה' "�ר�� אחריו ע�ני� ��ביביו ה�הל �מע א�א ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָ"�רכ�"

אמ�. אחריה� ע�נה א�א ע�ה�, לענ�ת יכ�ל אינ� � ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָכ�'"

� אחריו וע�ני� "�רכ�" מ��� �מע� ט' �א� �א�מר מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָוי�
הא�מרי� ע�רה �א� ��� �יו� ע�ה�, לענ�ת ה�הל �ל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָיכ�לי�
במג� (עיי� קכ"ד �סימ� ��ת�אר �מ� ע�ר, וכ� ��קד��ה. ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָ�בר

ש�): אברה�

אֿב סעיפי� וענייתו ברכו די� נז, סימ� א חלק

•
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הפרק: (לוחותתוכ� התורה נתינת בי� הפנימי הקשר

הכיפורי� יו� לכפרת אחרונות)

תלוי התשובה עני� שעיקר בארוכה, שנתבאר [לאחרי

לגילוי סתירה (שהיא שבאד� הרוח וגסות הישות בביטול

שבתחילת השאלה את לתר� ישוב � בנפשו) ית' אחדותו

" הלשו� כפל מהו ה'המאמר, לפני . . אתכ� לטהר

:]"תטהרו

,úåéðåöéç úðéçá .çåøä úåñâ éðéî 'á ùé äðäå
úà áùçî ë"ôòàå ìôùä åëøò åîöòá òãåéù
úðéçáá ùéå .úåéøáä éðéòá øáãå ùéì åîöò
øùé åëøãù ,úåñâä úåéîöò úðéçá àåäù ,úåéîéðô

.åîöò éðéòá íâ áåùç úîàá àåäå åéðéòá
וכש� האלקי�, עשה זה לעומת דזה ידוע
ה� דמצות ומצות, תורה בי� הבדל יש הש� שבעבודת
האד�, "חיצוניות" שזהו בפועל במעשה (בעיקר)
� האד� ו"פנימיות" במחשבה הוא התורה עסק ואילו
גסות הרוח: בגסות סוגי� שני יש בלעומתֿזה, כ�
וגסות גאווה של באופ� בפועל הנהגה � בחיצוניות
במה לו אי� שבאמת בעצמו שיודע (ויתכ� הרוח
שחשוב פנימית, הרוח גסות או הזולת), על להתגאות

באמת. עצמו בעיני

øîàð 'àä äðéçá ìò äðäåíëéìò øôëé äæä íåéá éë
íëéìòù äî åðééäã ,à÷ééã íëéìò ,íëúà øäèì

.[úåéðåöéç úðéçáá çåøä úåñâ àéä] õåçáî

åðééäã ,íëéúàèç ìëî øîà 'áä äðéçáä ìòå
.åøäèú 'ä éðôì ,íëìù úåéîéðô úàèç

àéä äøåúä éë ,'éåä úðéçá íãå÷ ,'ä éðôì ùåøéô
àúééøåà äîëç àéä ã"åé ,ä"á÷ä ìù åéúåîù

.ú÷ôð äîëçî
למעלה ובעצמו, בכבודו מהקב"ה היא הסליחה

היא שהטהרה תטהרו", ה' "לפני וזהו מהתורה,

"שמותיו היא דהתורה הוי'. לש� שקודמת מבחינה

נפקת", מחכמה "אורייתא [כי הוי' תורת הקב"ה", של

התחלתו שהיא הוי', ש� של יו"ד אות היא וחכמה

מקורה כולה התורה שכל ונמצא הש�, כל של ומקורו

� לפני הוי'", מ"לפני היא הטהרה ואילו � הוי'] מש�

הוי'. מש� ולמעלה קוד� היינו

íé÷îòîî ,àáéìã à÷îåòî äáåùúä éãé ìò ìáà
.'éåä úðéçá êéùîîù ,'ä êéúàø÷

הוא, הוי'" קראתי� ב"ממעמקי� הפנימי הפירוש

"כאד� הוי', ש� את ומגלה וממשי� קורא שהאד�
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לה� י� א�א למ�ה, ולא למעלה א�א מבר� �אינ� ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ���מע
הח�ני� ע��י� יפה לא וג� כ�'". �רכתא �ל "מ� �� ְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹל�מר

ט�ב: וי�� ���ת ל"ברכתא" "מ�ל" �י� �נ��נ� ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ��פסיקי�

Êאחת �מ�י��ע� אלפי� ד' וע�� ל��ב זכ�ר אל�ה� מצא� ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָ
וחמה, א� לה�: אמר טע�ני�? א�� מה ל�: אמר� ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָטע�ני�,
�י� ��ס�ר מ�י וחמה �א� נקמה לע��ת לה�: אמר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָל�ה?
�י� ל"בר��", "קד��" �י� לקד�ה, קד�ה �י� ל"ברכ�", ְֵֵָָָ�ְִָ�ְְְִֵַָק�י�
ר�א" �מ� יהא "אמ� �י� לפרק, �רק �י� לברכה, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ�רכה
קראת אתי "ולא נאמר: עליו � �ה� המד�ר וכל ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹל"ית�ר�".

ְוגו'".

ל�מר צרי� � ר�א" �מ� יהא "אמ� �הע�נה מ�א� למ�י� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָי�
�עלמא". "�אמיר� עד "ית�ר�" ��ְְְֲִִֵַַַָָָָ

���ר, מה�ליח ���מע �מה ח�בת� ידי ���צא א�מרי� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָוי�
ר�א" �מ� יהא "אמ� �י� לד�ר �אסר� �מה �ע�נה. ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ���מע
ר�א" �מ� יהא �"אמ� מארי� ה�א ���ר ה�ליח א� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָל"ית�ר�",
���ר ה�ליח ��תחיל קד� �ל�� יס�ר לא � �בר ענה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹוה�א
�בת על א�א אל�ה� הק�יד ��א �אפ�ר וע�ד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"ית�ר�".
אבל "עלמ�א", לתבת �להסמיכ� לאמר� ��רי� �לבד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ"ית�ר�"
"ית��ל" ל�מר �אס�ר �מ� ל�מע, א�א ל�מר צרי� אי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹי�תר
עד לענ�ת ��הגי� וכ� ול�מע. לכ�� צרי� א�א ���ר ה�ליח ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹע�

א�מר ���ר ���ה�ליח לפי ה�א, יפה �מנהג ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ"ית�ר�".
אחריו אמ� לענ�ת �די י�תר למהר ה�א יצטר� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ�מהיר�ת

ל�מע: מ�טב לכ� ה��נה, מב�לת ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוה�היר�ת

Á,"ית��ל"� ���י�: �ריע�ת ה' ��רע ���ר �ה�ליח ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַ��הגי�
�באמ�. ה�א", �ב"�רי� �ב"ית�ר�", ר�א", �מ� ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָ�ב"יהא
א�מר �� ואחר �סיע�ת ג' לפסע ��הגי� � ה��י� ���� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹ�לאחר

ע�רה: �מ�נה �ס��� �מ� �מר�מיו", �ל�� ְְְְְִִֵֶֶֶָָ"ע��ה

דֿח סעיפי� הקהל ידי על הקדיש עניית די� נו, סימ� א חלק

ר�,‡ �ק�ל המבר�" ה' את "�רכ� ל�מר צרי� ���ר ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹה�ליח
לע�ל� המבר� ה' "�ר�� אחריו ויענ� ה�הל �ל ���מע� ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹ�די

ֶָועד":

מ���· (א) �מע ��א ��י א�מרי� י� �לח�, אמר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹוא�
ה' "�ר�� אחריו ע�ני� ��ביביו ה�הל �מע א�א ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָ"�רכ�"

אמ�. אחריה� ע�נה א�א ע�ה�, לענ�ת יכ�ל אינ� � ֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָכ�'"

� אחריו וע�ני� "�רכ�" מ��� �מע� ט' �א� �א�מר מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָוי�
הא�מרי� ע�רה �א� ��� �יו� ע�ה�, לענ�ת ה�הל �ל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָיכ�לי�
במג� (עיי� קכ"ד �סימ� ��ת�אר �מ� ע�ר, וכ� ��קד��ה. ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָ�בר

ש�): אברה�

אֿב סעיפי� וענייתו ברכו די� נז, סימ� א חלק
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הפרק: (לוחותתוכ� התורה נתינת בי� הפנימי הקשר

הכיפורי� יו� לכפרת אחרונות)

תלוי התשובה עני� שעיקר בארוכה, שנתבאר [לאחרי

לגילוי סתירה (שהיא שבאד� הרוח וגסות הישות בביטול

שבתחילת השאלה את לתר� ישוב � בנפשו) ית' אחדותו

" הלשו� כפל מהו ה'המאמר, לפני . . אתכ� לטהר

:]"תטהרו

,úåéðåöéç úðéçá .çåøä úåñâ éðéî 'á ùé äðäå
úà áùçî ë"ôòàå ìôùä åëøò åîöòá òãåéù
úðéçáá ùéå .úåéøáä éðéòá øáãå ùéì åîöò
øùé åëøãù ,úåñâä úåéîöò úðéçá àåäù ,úåéîéðô

.åîöò éðéòá íâ áåùç úîàá àåäå åéðéòá
וכש� האלקי�, עשה זה לעומת דזה ידוע
ה� דמצות ומצות, תורה בי� הבדל יש הש� שבעבודת
האד�, "חיצוניות" שזהו בפועל במעשה (בעיקר)
� האד� ו"פנימיות" במחשבה הוא התורה עסק ואילו
גסות הרוח: בגסות סוגי� שני יש בלעומתֿזה, כ�
וגסות גאווה של באופ� בפועל הנהגה � בחיצוניות
במה לו אי� שבאמת בעצמו שיודע (ויתכ� הרוח
שחשוב פנימית, הרוח גסות או הזולת), על להתגאות

באמת. עצמו בעיני

øîàð 'àä äðéçá ìò äðäåíëéìò øôëé äæä íåéá éë
íëéìòù äî åðééäã ,à÷ééã íëéìò ,íëúà øäèì

.[úåéðåöéç úðéçáá çåøä úåñâ àéä] õåçáî

åðééäã ,íëéúàèç ìëî øîà 'áä äðéçáä ìòå
.åøäèú 'ä éðôì ,íëìù úåéîéðô úàèç

àéä äøåúä éë ,'éåä úðéçá íãå÷ ,'ä éðôì ùåøéô
àúééøåà äîëç àéä ã"åé ,ä"á÷ä ìù åéúåîù

.ú÷ôð äîëçî
למעלה ובעצמו, בכבודו מהקב"ה היא הסליחה

היא שהטהרה תטהרו", ה' "לפני וזהו מהתורה,

"שמותיו היא דהתורה הוי'. לש� שקודמת מבחינה

נפקת", מחכמה "אורייתא [כי הוי' תורת הקב"ה", של

התחלתו שהיא הוי', ש� של יו"ד אות היא וחכמה

מקורה כולה התורה שכל ונמצא הש�, כל של ומקורו

� לפני הוי'", מ"לפני היא הטהרה ואילו � הוי'] מש�

הוי'. מש� ולמעלה קוד� היינו

íé÷îòîî ,àáéìã à÷îåòî äáåùúä éãé ìò ìáà
.'éåä úðéçá êéùîîù ,'ä êéúàø÷

הוא, הוי'" קראתי� ב"ממעמקי� הפנימי הפירוש

"כאד� הוי', ש� את ומגלה וממשי� קורא שהאד�
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הוא � ו"ממעמקי�" אצלו"; שיבא לחבירו הקורא
בכבודו ב"ה סו� אי� אור היינו העליו�", "עומק
ידי על כלומר, אליו. ומקור הוי' מש� שלמעלה ובעצמו
ולכ� כנ"ל, בעצמו ב"ה סו� אי� לאור מגיעי� התשובה
ומקורו. משרשו הוי' ש� גילוי להמשי� התשובה בכח

íìòä àäé àìù éãëá ,äôéì÷ã àøèñî åøäèú æàå

.ïéîìò ìë ááåñä ä"á óåñ ïéà øåàî øúñäå
הסרת הוא תטהרו") הוי' ("לפני הטהרה עני�
סו� אי� אור גילוי על ומסתרת המעלמת ה"קליפה"

ב"ה.

éëðà éåìéâ ,øåôéë íåéá úåðåøçà úåçåì åðúðù åäæå
.ùîî éëðà ,êéäìà 'ä

ניתנו אחרונות שלוחות הטע� ג� יוב� הנ"ל פי על
בחז"ל נקרא כיפור שיו� ועד הכיפורי�, ביו� לישראל
מוב� אינו דלכאורה תורה", מת� זה חתונתו "ביו�
תורה? למת� כיפור דיו� הסליחה בי� השייכות מהי

התורה נמשכה שאז � הוא תורה" "מת� עני� א�,
אי� באור ומקורה משרשה כנ"ל) הוי' בחינת (שהיא
עשרת בתחלת שנאמר וזהו ובעצמו, בכבודו ב"ה סו�
הפנימי הפירוש אשר אלקי�", ה' "אנכי הדברות
ובעצמו בכבודו הקב"ה הוא "אנכי" הוא: זה בכתוב
אות בשו� לא אתרמיז ("לא "ש�" מגדר שלמעלה
"הוי'" נמש� יתבר� וממנו ממש", "אנכי וקו�"),

הוא( והוא הוי'"). קראתי� "ממעמקי� בפירוש וכנ"ל
כנ"ל. תורה מת� עני�

כי הכיפורי� ביו� אחרונות לוחות ניתנו ולכ�
הוי'"). ("לפני ממש" "אנכי גילוי אחד: עני� שניה�

,ùåøéô ,éðô ìò íéøçà íéäìà êì äéäé àì äæáå

íéîéìòî íéøçà íéäìà åéäé àìù äçèáä åäæù
íëéúåðåò éë ,úåéîéðô úðéçá úà íéøéúñîå

.'åë íéìéãáî
עני� נפעל הוי'") ("לפני "אנכי" בחינת ידי על
אחרי�") ("אלקי� הקליפות כל הסרת שהיא הטהרה,
הוי'" "פני� פנימיות, גילוי על ומסתירות המעלימות
יהי' לא גו' אלקי� ה' "אנכי פירוש וזהו פני"). ("על
'אנכי", בחינת גילוי ידי שעל גו'", אחרי� אלקי� ל�
אחרי� אלקי� ל� יהי' ש"לא הבטחה) (לשו� בוודאי

פני". על והסתר) העל� (שו�

" נקרא כיפור שיו� הטע� שביאר ביו�[לאחרי

תורה מת� זה חוגגי�"חתונתו אי� אמאי להבי� יש ,

שמסיי�:] וזהו � הכיפורי�? ביו� תורה שמחת

úåðåøçà úåçåì éë ,íìòäá àåä øåôéë íåéá êà
,äøåú úçîùá àåä éåìéâä ìáà ,äòðöá åðúð
àåäå ,äøåúä øå÷î éåìéâ åðééäã ,äøåú ìù äçîù

.ä"á ïåéìòä âðåò éåìéâ
חג בסיו� רק הוא תורה דשמחת שהחג הטע�
לוחות ניתנו שבו כיפור ביו� תיכ� ולא הסוכות,
המשכת זמ� רק הוא כיפור שביו� לפי הוא אחרונות,
האד� בנפש מתגלה אינו עדיי� אבל ב"ה, סו� אי� אור
בחשאי האחרונות לוחות דנתינת הפנימי התוכ� (וזהו
שאז לפי שמחה, זמ� הוא הסוכות ובחג ובצנעה);

תשובה. ימי בעשרת שנפעל מה כל מתגלה

הוא הסוכות דחג ההתגלות ושלימות וסיו�
תורה של מקורה מתגלה שאז תורה", ב"שמחת
הבא ישראל, בבני ממש בהתגלות "אנכי") (בחינת
בתורה, ומתענגי� שמחי� ישראל שבני ביטוי לידי

ב"ה". העליו� עונג "גילוי

h wxt xtki dfd meia ik d"c

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

ÔÈ·‰ÏÂמיני ב' עני� להקדי� יש הנה ביאור בתוס' זה
כללי' ידיעה ונק' ופנימי מקי� בחי' שה� ידיעה
באו"פ הכלי� בחי' עני� והוא וד"ת ד"ע פרטי' וידיעה
אהדדי דסתרי כתובי� ב' בעני� ידוע דהנה כנ"ל. ומקי�
שיש כו', פקוחו' עיני� וכתי' יתבונ� ולא או� וירא דכתי'
דבר יודע שאד� ידיעה עד"מ מלמעלה מקי� בבחי' ידיעה
הדבר גו� נכנס שלא במחשבתו שמציירו ממנו שחו�
עמו קשר לו ואי� ברוחניו' בדמיונו שמציירו רק במחשבתו

אותו מקפת בדבר וידיעתו מחשבתו כאילו נראה עכ"ז רק
מקי�, שבבחי' ידיעה וזהו בלק"א, כמ"ש כו' צדדיו מכל
או� וירא שא' כמו שזהו יוב� בדוגמא למעלה זו וידיעה
בתו� שנכנס ולא מבחו� הדבר שמקפת כו' יתבונ� ולא לו
כל את יודע ית' שהוא מה היינו העל� בבחי' רק תוכו,
שא' כמו בהעל� מקי� בבחי' לסו� מראש ההשתלשלו'
כאד� א' בסקירה הדורו' כל סו� עד ומביט שצופה
מ"ה ש� בחי' (והוא כו' א' בבת לרגל מראש א"ע שמרגיש
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וזהו במ"א), כמ"ש האצי' כל ארח דאיהו דוקא מלגי"ו
הנבראי' כל את יודע עצמו שבידיעת כללי' ידיעה שנק'
שבמחשב' וכלי� אורו' כל מקור בחי' (וזהו כו' ונאצלי'
מה היינו הב' וידיעה במ"א), כמ"ש יחד כולל� הקדומ' א'
האלקי האור שיורד הנמצאי' פרטי בכל פרט בדר� שבא
בנשמו' ערכו לפי עול� בכל צמצומי' בריבוי בגילוי
כמ"ש העשי' דעול� האר� בכל שמשגיח עד ומלאכי'
על פקוחו' עיני� וכ� כו' כל על השגיח כו' הביט משמי�
רוא"ה עי"� ממ� מלמעלה מה דע וכמא' בנ"א דרכי כל
אל המבי� כמ"ש פרט דר� בנ"א מעשה כל על להשגיח
דאצי' דע"ס הכלי� ובחי' עני� וזהו וד"ל, כו' מעשיה� כל
בכל אלקי' בהשגח' והשפע האור ירידת מש� שבא
דר� שבא המגבילי' הכלי� ושרש כנ"ל דבי"ע השתלשלו'
כללי' ידיעה כעני� שהוא דוקא המקיפי' בחי' היינו פרט
כצופה מקי� בבחי' הכל את יודע זו ובידיעה א"ע, שיודע
הכלי"� בבחי' מעלה יתרו� יש ובזה וד"ל, כנ"ל כו' ומביט
הנ"ל מטע� עצמ� האורו' שרש מבחי' למעלה בשרש�

וד"ל. באור�
‰˙ÚÓÂרמ"ח וה� כלי� ג"כ שנק' המצות שרש להבי� יש

שרש מקיפי' בבחי' שה� א� דמלכא איברי'
רק הוי' ש� ממש היינו דמצו"ה ידוע דהנה כנ"ל, הכלי�
אתב"ש בחילו� בא מצו"ה שבתיבת וצדי"ק המ"� שאות
לא ו"ה אותיו' אבל הוי', דש� די"ה מאותיו' הוי' מש�
כבוד ונגלה כמ"ש הוי' ש� גילוי שיהי' ולע"ל כלל נתחלפו
יתגלה כי כו' הוי' מצות שנק' שבמצו"ה הוי' ש� היינו הוי'
עוד יכנ� ולא וזהו כו', דמ"צ הלבוש יסתיר ולא י"ה אותיו'
הוי' ש� עני� תחלה להקדי� יש זה ולהבי� וד"ל. כו' מורי�
הוי' ש� כמו דאצי' דע"ס הכלי� פנימי' בחי' שהוא באצי'
הוא פת"ח ובניקוד ס"ג בש� בבינה הוא צירי בניקוד
הוי' ש� דאצי' חג"ת במדות וכ� כו' ע"ב בש� בחכמ'
בכוונו' כידוע כו' דאצי' החסד אור כלי פנימי' היינו בחסד
ידוע כי הוא והטע� כו', דש"ע ברכו' שבח"י הוי' דש�
כו' המגבילי' אותיו' בצרופי האור בא כאשר היינו ש� דכל
בשמו' בא אז עכ"פ וירידה המשכה דר� בא שהאור והיינו
ופנימי' אלקי"� בש� היינו הכלי� חיצוניו' א� וצירופי'.
הוא יודי"� במילוי ע"ב דש� כידוע הוי' בש� הוא הכלי�
יש עצמו הוי' בש� וג� וכה"ג, כו' החכמ' כלי פנימי'

דאות לו"ה י"ה בי� ההפרש והוא וחיצוניו' הללופנימי' יו'
והתפשטו' צמצו� בחי' שזהו ידוע כו' וי"ו ה"א יו"ד
וה"א הצמצו� בחי' הוא דיו"ד והתפשטו', והמשכה
ואותיו' דחו"ב י"ה אותיו' והיינו ורוחב אור� התפשטו'
בה"א במקבל והתפשטו' שבלב שה� בוי"ו המשכה ו"ה
היינו די"ה והתפשטות דצמצו� ונמצא בדיבור. אחרונה
היינו ו"ה אבל ההשפעה לצור� שהוא רק במשפיע עדיי�
פנימיו' הוא י"ה אותיו' וע"כ עכ"פ למקבל השפע ירידת
הוא ו"ה ואותיו' למקבל, למטה שנמש� טר� כו' הכלי'

החכמ' כלי מבחי' כמו למקבלי' הכלי� מבחי' הנמש�
דעשי' חכמ' עד דבריא' לחכמ' מקור להשפיע דאצי'
שז� עד לבי"ע שנמש� דאצי' חסד וכמו כו', שלמה כחכמת
לפי דאצי' דכלי� הוי' שבש� ו"ה מבחי' הכל כו' ומפרנס
המתפשט הוא וה"א למטה השפע יריד' בחי' הוא שהוי"ו
מבחי' עדיי� למעלה ה� די"ה חו"ב משא"כ המקבל, בכלי
ברכה בכל הוי' שבש� הכונו' (וזהו כנ"ל למטה האור יריד'
סגול בניקוד שהוא חולי רופא הו"י' את"ה ברו"� כמו
הרפוא' שיבא ו"ה באותיו' להמשי� היינו ת"ת בבחי'
לאורו' כלי� ג"כ נק' המצות והנה וכה"ג). כו' למטה
ג"כ היינו דאצי' דכלי� דהוי' במקי� ושרש� כנ"ל עליוני'
היורד הוא ו"ה דבחי' הוי' דש� אותיו' בד' הנ"ל ע"ד
גשמי בדבר בפ"מ המצוה במעשה להתלבש למטה ונמש�
וז"ש למטה, ירד ולא בהעל� למעלה הוא י"ה ואותיו'
ו"ה בחי' כו' לנו והנגלות מצוה דכל י"ה כו' לה' הנסתרו'
דנוג' הגשמיי' בדצ"ח בהתלבשו' באה המצוה שהרי כו',
בו שנעשה גשמי דצומח ולולב אתרוג מצות כמו דעשי'
עליו� הכת"ר אור מבחי' האתרוג בגש� נתלבש הרי המצוה
ולמעלה כו', החכמ' מ� שלמעלה העליו� רצו� בחי' שהוא
בחי' והוא דע"ס דכלי� הוי' דש� ומקור פנימי' הוא הרי
במעשה למטה שיומש� אפשר ואי� כנ"ל דכת"ר מקיפי'
מקי� בבחי' הוא למעלה שג� מאחר שבגשמיו', המצוה
גדול אור וריבוי דתוס' וכנ"ל דע"ס דכלי� הוי' ש� על
רצו� והוא מקיפי' בבחי' שרש� מצד היינו הכלי� ע"י שבא
שהיא כמו מצוה כל ועכ"ז כידוע, למעלה שבמצו' העליו�
דע"ס הוי' בש� באצי' אור תוס' ידה על נעשה למעלה
שבמצות הוי' דש� אור תוס' שיאיר אפשר אי� אבל כידוע,
דתפילי� וצמר כקל� כו' דנוג' בגשמיו' שבאה למטה ה'
הוא העני� א� וכה"ג. הסוכה וסכ� ולולב ואתרוג וטלית
מתחלפי' שלמעלה הוי' דמצות הוי' שב� י"ה דאותיות
האור ולהעלי� להלביש וצדי"ק במ"� דאתב"ש בחילו�
וכנ"ל שלמעלה הוי' דמצות הכלי פנימי' שה� וה"א דיו"ד
העליו� רצו� אור לבא יכול ואז כו', למטה יורד אינו די"ה
חו"ב בחי' אלקינו לה' נסתרות ונק' שבגשמיו' במצוה
וצ' דמ' אחרי' באותיו' ונעלמי' שמלובשי' מפני כו' די"ה
אבל וד"ל, כנ"ל י"ה אותיו' במקו� שנתחלפו דמצו"ה
דאצי' פנימי' דכלי� הוי' שבמצות הוי' שבש� ו"ה אותיו'
בחי' היינו ו"ה שאותיו' לפי כלל והלבשה חילו� א"צ
בהתלבשו' והשפע האור יורד שמש� דע"ס הכלי' חיצוניו'
וה� כו' דעשי' דצ"ח התהוו' עד מטה למטה וצמצומי'
ו"ה לבחי' כלל הסתר בזה אי� ע"כ הנמצאי', כל שרשי
יש ולא באמת הוי' אורחו' שנק' דאצי' דמצוה הוי' שבש�
(ועיקר וד"ל כלל לעשי' אצי' בי� הללו אותיות מצד שינוי
לעני� דו"ה באותיו' ולבנינו לנו שהנגלו' לפי הוא הטע�
דנעו� משו� כלל דאתב"ש ולבוש חילו� בלי נמש� מעשה

וד"ל). במ"א כמ"ש דוקא בסופ� תחלת�

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew
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וזהו במ"א), כמ"ש האצי' כל ארח דאיהו דוקא מלגי"ו
הנבראי' כל את יודע עצמו שבידיעת כללי' ידיעה שנק'
שבמחשב' וכלי� אורו' כל מקור בחי' (וזהו כו' ונאצלי'
מה היינו הב' וידיעה במ"א), כמ"ש יחד כולל� הקדומ' א'
האלקי האור שיורד הנמצאי' פרטי בכל פרט בדר� שבא
בנשמו' ערכו לפי עול� בכל צמצומי' בריבוי בגילוי
כמ"ש העשי' דעול� האר� בכל שמשגיח עד ומלאכי'
על פקוחו' עיני� וכ� כו' כל על השגיח כו' הביט משמי�
רוא"ה עי"� ממ� מלמעלה מה דע וכמא' בנ"א דרכי כל
אל המבי� כמ"ש פרט דר� בנ"א מעשה כל על להשגיח
דאצי' דע"ס הכלי� ובחי' עני� וזהו וד"ל, כו' מעשיה� כל
בכל אלקי' בהשגח' והשפע האור ירידת מש� שבא
דר� שבא המגבילי' הכלי� ושרש כנ"ל דבי"ע השתלשלו'
כללי' ידיעה כעני� שהוא דוקא המקיפי' בחי' היינו פרט
כצופה מקי� בבחי' הכל את יודע זו ובידיעה א"ע, שיודע
הכלי"� בבחי' מעלה יתרו� יש ובזה וד"ל, כנ"ל כו' ומביט
הנ"ל מטע� עצמ� האורו' שרש מבחי' למעלה בשרש�

וד"ל. באור�
‰˙ÚÓÂרמ"ח וה� כלי� ג"כ שנק' המצות שרש להבי� יש

שרש מקיפי' בבחי' שה� א� דמלכא איברי'
רק הוי' ש� ממש היינו דמצו"ה ידוע דהנה כנ"ל, הכלי�
אתב"ש בחילו� בא מצו"ה שבתיבת וצדי"ק המ"� שאות
לא ו"ה אותיו' אבל הוי', דש� די"ה מאותיו' הוי' מש�
כבוד ונגלה כמ"ש הוי' ש� גילוי שיהי' ולע"ל כלל נתחלפו
יתגלה כי כו' הוי' מצות שנק' שבמצו"ה הוי' ש� היינו הוי'
עוד יכנ� ולא וזהו כו', דמ"צ הלבוש יסתיר ולא י"ה אותיו'
הוי' ש� עני� תחלה להקדי� יש זה ולהבי� וד"ל. כו' מורי�
הוי' ש� כמו דאצי' דע"ס הכלי� פנימי' בחי' שהוא באצי'
הוא פת"ח ובניקוד ס"ג בש� בבינה הוא צירי בניקוד
הוי' ש� דאצי' חג"ת במדות וכ� כו' ע"ב בש� בחכמ'
בכוונו' כידוע כו' דאצי' החסד אור כלי פנימי' היינו בחסד
ידוע כי הוא והטע� כו', דש"ע ברכו' שבח"י הוי' דש�
כו' המגבילי' אותיו' בצרופי האור בא כאשר היינו ש� דכל
בשמו' בא אז עכ"פ וירידה המשכה דר� בא שהאור והיינו
ופנימי' אלקי"� בש� היינו הכלי� חיצוניו' א� וצירופי'.
הוא יודי"� במילוי ע"ב דש� כידוע הוי' בש� הוא הכלי�
יש עצמו הוי' בש� וג� וכה"ג, כו' החכמ' כלי פנימי'

דאות לו"ה י"ה בי� ההפרש והוא וחיצוניו' הללופנימי' יו'
והתפשטו' צמצו� בחי' שזהו ידוע כו' וי"ו ה"א יו"ד
וה"א הצמצו� בחי' הוא דיו"ד והתפשטו', והמשכה
ואותיו' דחו"ב י"ה אותיו' והיינו ורוחב אור� התפשטו'
בה"א במקבל והתפשטו' שבלב שה� בוי"ו המשכה ו"ה
היינו די"ה והתפשטות דצמצו� ונמצא בדיבור. אחרונה
היינו ו"ה אבל ההשפעה לצור� שהוא רק במשפיע עדיי�
פנימיו' הוא י"ה אותיו' וע"כ עכ"פ למקבל השפע ירידת
הוא ו"ה ואותיו' למקבל, למטה שנמש� טר� כו' הכלי'

החכמ' כלי מבחי' כמו למקבלי' הכלי� מבחי' הנמש�
דעשי' חכמ' עד דבריא' לחכמ' מקור להשפיע דאצי'
שז� עד לבי"ע שנמש� דאצי' חסד וכמו כו', שלמה כחכמת
לפי דאצי' דכלי� הוי' שבש� ו"ה מבחי' הכל כו' ומפרנס
המתפשט הוא וה"א למטה השפע יריד' בחי' הוא שהוי"ו
מבחי' עדיי� למעלה ה� די"ה חו"ב משא"כ המקבל, בכלי
ברכה בכל הוי' שבש� הכונו' (וזהו כנ"ל למטה האור יריד'
סגול בניקוד שהוא חולי רופא הו"י' את"ה ברו"� כמו
הרפוא' שיבא ו"ה באותיו' להמשי� היינו ת"ת בבחי'
לאורו' כלי� ג"כ נק' המצות והנה וכה"ג). כו' למטה
ג"כ היינו דאצי' דכלי� דהוי' במקי� ושרש� כנ"ל עליוני'
היורד הוא ו"ה דבחי' הוי' דש� אותיו' בד' הנ"ל ע"ד
גשמי בדבר בפ"מ המצוה במעשה להתלבש למטה ונמש�
וז"ש למטה, ירד ולא בהעל� למעלה הוא י"ה ואותיו'
ו"ה בחי' כו' לנו והנגלות מצוה דכל י"ה כו' לה' הנסתרו'
דנוג' הגשמיי' בדצ"ח בהתלבשו' באה המצוה שהרי כו',
בו שנעשה גשמי דצומח ולולב אתרוג מצות כמו דעשי'
עליו� הכת"ר אור מבחי' האתרוג בגש� נתלבש הרי המצוה
ולמעלה כו', החכמ' מ� שלמעלה העליו� רצו� בחי' שהוא
בחי' והוא דע"ס דכלי� הוי' דש� ומקור פנימי' הוא הרי
במעשה למטה שיומש� אפשר ואי� כנ"ל דכת"ר מקיפי'
מקי� בבחי' הוא למעלה שג� מאחר שבגשמיו', המצוה
גדול אור וריבוי דתוס' וכנ"ל דע"ס דכלי� הוי' ש� על
רצו� והוא מקיפי' בבחי' שרש� מצד היינו הכלי� ע"י שבא
שהיא כמו מצוה כל ועכ"ז כידוע, למעלה שבמצו' העליו�
דע"ס הוי' בש� באצי' אור תוס' ידה על נעשה למעלה
שבמצות הוי' דש� אור תוס' שיאיר אפשר אי� אבל כידוע,
דתפילי� וצמר כקל� כו' דנוג' בגשמיו' שבאה למטה ה'
הוא העני� א� וכה"ג. הסוכה וסכ� ולולב ואתרוג וטלית
מתחלפי' שלמעלה הוי' דמצות הוי' שב� י"ה דאותיות
האור ולהעלי� להלביש וצדי"ק במ"� דאתב"ש בחילו�
וכנ"ל שלמעלה הוי' דמצות הכלי פנימי' שה� וה"א דיו"ד
העליו� רצו� אור לבא יכול ואז כו', למטה יורד אינו די"ה
חו"ב בחי' אלקינו לה' נסתרות ונק' שבגשמיו' במצוה
וצ' דמ' אחרי' באותיו' ונעלמי' שמלובשי' מפני כו' די"ה
אבל וד"ל, כנ"ל י"ה אותיו' במקו� שנתחלפו דמצו"ה
דאצי' פנימי' דכלי� הוי' שבמצות הוי' שבש� ו"ה אותיו'
בחי' היינו ו"ה שאותיו' לפי כלל והלבשה חילו� א"צ
בהתלבשו' והשפע האור יורד שמש� דע"ס הכלי' חיצוניו'
וה� כו' דעשי' דצ"ח התהוו' עד מטה למטה וצמצומי'
ו"ה לבחי' כלל הסתר בזה אי� ע"כ הנמצאי', כל שרשי
יש ולא באמת הוי' אורחו' שנק' דאצי' דמצוה הוי' שבש�
(ועיקר וד"ל כלל לעשי' אצי' בי� הללו אותיות מצד שינוי
לעני� דו"ה באותיו' ולבנינו לנו שהנגלו' לפי הוא הטע�
דנעו� משו� כלל דאתב"ש ולבוש חילו� בלי נמש� מעשה

וד"ל). במ"א כמ"ש דוקא בסופ� תחלת�

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew
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˙Â„Â˙‰Ïאת והתוודו שנאמר התשובה ע� העונות על
שעיקר ופי' ז'), ה' (במדבר עשו אשר חטאת�
ובקשת והוידוי החטא עזיבת היא התורה מ� תשובה מצות
וסמ"ג, הרמב"� בש� פ"א התשובה באגרת כמ"ש מחילה
עזיבת א' שה� אלו דברי� ב' עני� שורש לבאר וצרי�
(כמ"ש העבר על החרטה זה ובכלל להבא על החטא
הוידוי ב' תשובה, הנק' ה"ב) תשו' מהל' פ"ב הרמב"�
שבזה ענינ� מה פ"א), ברמב"� (כדאי' מחילה בקשת הנק'
מצות נקראי� המצות הנה שעשה. הפגמי� על לו יכופר
הוי' בש� אא"ס וגילוי המשכות הוא ענינ� שכל לפי הוי'
כלל מדות אינו� מכל לאו הוא עצמו מצד ב"ה אא"ס כי
וכ� דהוי' י"ה שה� בבינה ומבי� בחכמה חכי� נק' ולהיות
ע"י הוא ו"ה שז"ס כו' בגבורה וגבור בחסד חסיד להיות
להיות דוחקת אהבה אתעדל"ע באתעדל"ת המצות מעשה
ויש העולמות ולהחיות להאיר כדי אלו במדות מתצמצ�
כענבי� בזהר וכמ"ש בה' ויש ביו"ד שתלוי� מהמצות
הנ"ל שע"ס דמלכא איברי� נקראי� ולכ� באתכלא דתליי�
ע"י ב"ה מא"ס בתוכ� המתלבש האור לגבי גו� כמו ה�
להמשי� י"ג) י"ח (דברי� הוי' ע� תהי' תמי� וז"ס המצות,
בביטול הנפש על חטא א� א� קומה וציור איברי� רמ"ח
המשכת ממעט כי מו� עושה הרי ל"ת על בעברו או מ"ע
שבתוכ� מהחיות ממשי� וג� וספי' מדה באותו החיות
שנקצב מה על שאת ביתר הקליפות לעמקי יניקה תוספת
הוא כי בלבד דאחוריי� אחוריי� מבחי' המדה קו ע"י לה�
וגדול די"ס בכלי� המלובש השפע מפנימי' לה� ממשי�
ברהטי� אסור מל� שז"ס פ"ז באגה"ת וכמ"ש מאד עונו
הקב"ה נק' ולכ� מזה גדול עלבו� ל� ואי� ו') ז' (שה"ש
פגמתי א� יו"ד באות פגמתי א� הפג� וז"ס עלוב מל�
שנוקב ט"ז) כ"ד (ויקרא הוי' ש� ונוקב וכמ"ש ה' באות
כנוקב לחיצוני� שבתוכ� האור ומוציא די"ס הכלי� ח"ו
ברוב הש"י ציונו זה לתק� ובכדי ה"י, ד� שיוצא אבר
ומשלמת לעול� רפואה שמביאה התשובה במצות רחמיו
דברי� ב' ה� הנ"ל חסרונות מילוי והנה הנ"ל. הפגמי�
המשכות במיעוט והחסרונות הפגמי� למלאות א' בכלל
א� החיצוני�, יניקת להעביר ב' כנ"ל בי"ס ב"ה אא"ס
ינקו שלא א' עניני� ב' ה� גופא החיצוני� יניקת העברת
חלוקות ב' והנה כבר, שעשה מה להעביר ב' ביותר עוד
מקי� בבחי' מלמעלה אא"ס המשכת ע"י הוא ראשונות
הוא וג� עוד ינקו שלא החיצוני' עיני מסמא שהמקי�
קמי' וכולא דכולהו שלימא איהו כי הפגמי� כל ממלא

וכמשנ"ת כו' ושמי� אר� על הודו רק כי מאוקיינוס כטפה
כו' ממ� היא נפלאת לא הזאת המצוה כי ע"פ במ"א
אי"ה כמשי"ת והחרטה התשובה ע"י והוא י"א) ל' (דברי�
שריבה החיצוני' יניקת להעביר הג' החלוקה א� פ"ב,
כי והעני� החרטה, ע� דברי� וידוי צרי� לזה הנה במאד
וגו� נפש וכלי אור ג"כ לה� יש שהקליפות זאת מודעת
הנפש מתהוה התאוה ע"י כי הוא חטא ע"י והתהוות�
היא המעשה א� ה� הגו� מתהוה המעשה וע"י ר"ל הרעה
הגו� מתהוה מהאותיות הנה רעי� הרהורי� כמו במחשבה
הוא א� וכ� הנפש, מתהוה התאוה ומ� הנ"ל הקליפה של
וכ"ש וכיוצא ושקר שוא ושבועת ורכילות לה"ר כמו דיבור
שבלב התאוה ומ� הקליפה של הגו� מתהוה שמזה במעשה
מושרש שהאד� לפי הוא וכ"ז הקליפה של הנפש נוצר
שלו והמעשה התאוה ע"י ועי"כ דקדושה בע"ס למעלה
ז"ס והנה כמש"ל, שמי"ס מיניקה וגו� נפש לה� ממשי�
שהאד� הקליפה שהוא ה') נ"א (תלי� תמיד נגדי וחטאתי
רעת� תייסר� כמ"ש לו להצר נגדו עומדת חטא ע"י עושה
י"א) ל"ד (איוב לו ישל� אד� פועל וכתיב י"ט) ב' (ירמי'
הקליפות את להמית צרי� אזי כששב והנה בזהר כדאי'
פשעי� כעב מחיתי כדכתיב העול� מ� להעביר� הנ"ל
ע"י הנה כי הוידוי ע� החרטה ע"י וזהו כ"ב) מ"ד (ישעי'
הנפש מוציא בזה החטא מ� הרצו� עקירת שהוא החרטה
בעקירת ועתה שבלב התאוה מ� הי' שתולדתה הקליפה מ�
גופה למחות כדי א� כנ"ל נפשה מוציא הרי ותאותו רצונו
הוא ובזה מעשה הוי שפתיו דעקימת דברי� וידוי ע"י הוא
זה בע"ת איזהו ארז"ל (ומ"מ הי' כלא והי' גופה ממחה
פ"ו (יומא אשה ובאותה מקו� ובאותו עבירה דבר שבא
שוה הקליפה גו� למחות שעושה המעשה אז כי ע"ש) ע"ב
כשמונע ועתה העבירה בעברו גופה שעשה להמעשה ממש
מחסדי אעפ"כ א� לגמרי גופה הורג הרי זה מעשות א"ע
למחות גמור למעשה שפתיו דעקימת מעשה להשוות האל
בגדנו אשמנו לומר חז"ל שתיקנו נפ"א וז"ס הקליפה) גו�
רעי� והרהורי� זרות מחשבות ע"י הנה כי בי"ת באל"� כו'
נאבד מה� א' שו� ואי� יו� בכל מה� ניצול אד� שאי�

מ שהמחשבות הקלע כ� לאד� יש נפשוומזה קיפי�
גשמיי' מעניני כעושה לו נדמה להיות הגו� מ� בצאתו
אמירת ע"י ולכ� כו' מלפפתו וז"ס בה� ומתחכ� וחושב
כ"ב גו� מוחה הוא כו' בגדנו דאשמנו הנ"ל אותיות כ"ב
הרצו� עקירת שצ"ל אלא רעי� ההרהורי� שבכל אותיות
כמש"ל: הפנימי' להוציא כדי רעי� הרהורי� מכל ג"כ

daeyze iecie zevn
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ויהונת�Ê"ÎÂ[עד)] דוד עני� להבי� הקדמה דהנה16הוא ,
ב' מחבר והוא"ו דלתי"� ב' הוא דוד
עני� והיינו דל, מלשו� הוא דל"ת דהנה והעני� הדלתי"�,
למרו�, עיני דלו מלשו� הוא דל"ת וג� והדלות, העוני
עיניו מגביה ה"ה דל שמהיותו אחד ענינ� ולכאורה
דפי' י"ל באמת א� כו'. עניותא יאה שאמרו וכעני� למרו�,
ואתה כמ"ש כתר בחי' הוא מרו� כי הוא למרו� עיני דלו
נוהג אתה רוממות במד"ר וארז"ל ה', לעול� 17מרו�

שזהו לעול�, דוד בית מלכות לעול�, כהונה בעולמ�,
חו"ב בחי' הוא למרו� עיני דלו עני� כי ונמצא כתר מבחי'

כתר. למרו� הבטה בבחי' שה�
ÔÈ·‰ÏÂשיעור אד� יכנס לעול� ארז"ל הנה העני�, ביאור

יתפלל ואח"כ פתחי� אד�18שני אשרי שנא' ,

וה� פתחי�, ב' והיינו דלתות ב' דלתותי על לשקוד לי שומע
בה שיש הפתח הוא דלת הוא והעני� שבדוד. דלתי"� ב' ה�
הוא והמשקו� נו"ה ה� המזוזות ב' ועני� ומשקו�, מזוזות ב'
בהודאה בתפלה שמתחילי' מה עני� הוא ובעבודה ת"ת,
השחר בברכת לזה קוד� ועוד בשמו, קראו לה' הודו
לנצח וצרי� דהוד. המזוזה בחי' וזהו אני, מודה מתחילי'
כ"א זה משיג שאינו לפי הוא ההודאה עני� כי זו בהודאה

באריכות במ"א זה עני� כמ"ש נצח19מודה בבחי' צ"ל ולכ� ,
התעוררות ע"י שמגיע עד הודאה, בבחי' להיות א"ע לנצח
פתח וזהו דמלכא, ביקרא דלאסתכלא העבודה לבחי' רחמי�
הוא והמשקו� חו"ג, ה� המזוזות שתי השני והפתח א'.

לבב� בכל וגו' דואהבת בעבודה והיינו לחו"ג, שנחלק הדעת
בבחי' להיות הדעת לבחי' שמגיע עד חו"ג, שה� יצרי� בשני
היינו של� לב פי' של�, בלב ועבדהו אבי� אלקי את דע
השני. הפתח וזהו בשלימות, היא העבודה ואז יצרי� בשני
הוא המזוזות] [שתי האחד הפתח היינו פתחי� שני יש ועוד
משקו� ג"כ ה� ראשי� ראשי ג' וג� כתר, והמשקו� חו"ב
שני שיעור אד� יכנס לעול� שאמרו מה א� המזוזות. ושתי
מלמטלמ"ע להגיע האד� שיוכל שהעבודה היינו פתחי�
העליוני� הפתחי� ושני [התחתוני�], הפתחי� שני רק הוא
שהנות� כמו אמנ� מלמעלמ"ט, מתנה בבחי' לו נותני�
נותני� אי� כ� נייחא, לי' דעביד למי כ"א נות� אינו מתנה
שהגיע למי כ"א העליוני� הפתחי� שני בחי' מלמעלה
נותני� ואז שמלמטלמ"ע, פתחי� שני שיעור ונכנס בעבודתו

שמלמעלמ"ט. פתחי� שני בחי' לו
Ê"ÙÚÂ�"דלת הב' בחי' הוא שדוד ויהונת�, דוד עני� יוב�

דוד על מס"נ לו הי' ויהונת� שמלמטלמ"ע,
במס"נ עמד והוא והכלימו המרדות נעות ב� שאול שקראו
שהוא ה"א לו ניתוס� הנ"ל פתחי� השני בחי' על
לה"א זכה הבירור שע"י יוס� וכמו העליוני�, מהפתחי�
ולכ� לה"א, ג"כ זכה דדוד המס"נ ע"י יהונת� כ� עילאה
דוד ע"י ואח"כ יונת� נק' הי' דדוד ברית הכריתות עד
ביו� אמו לו שעטרה בעטרה כעני� ה"א, לו ניתוס�
שהי' דוד בחי' בשכינתי' חיבורו ע"י כ� דוקא, חתונתו
יהוס�. יוס� וכמו ה"א, לתוס' זכה המל' לבחי' מרכבה

`"lxz mixgde jynd

dxhry dxhra 'ek oaei dzrne d"c xn`n

16(ozpedie cec oipr oiadl dncwd `ed f"keבפיסקא לקמ� בהבא :
א. יז, ש� בראשית אוה"ת ראה זו

17(bdep dz` zennex ..mexn dz`e y"nk xzk 'iga `ed mexn:

רצב. ע' תרכ"ז סה"מ עג. ע' ואתחנ� קחֿט. ס"ע קדושי� אוה"ת ראה
ג. פו, לאדהאמ"צ פיה"מ ג� וראה קסח. ע' ח"א תרל"ב שפט.

18(lltzi k"g`e migzt ipy xeriy ..oiprd xe`ia oiadleבהבא :

ויגש סע"ב. שלה, ואיל�. א שכה, חנוכה אוה"ת ראה זו בפיסקא לקמ�

ואיל�. תשג ואיל�. תרסג ע' קרח ואיל�. שי ע' בא ב. תתקפו, ה) (כר�
סה"מ תקצ. תכ. ע' נ"� ואיל�. ב'רפה ע' ו) (כר� ש� שנג. ע' ואתחנ�
ובארוכה ואיל�. רמד ע' תרע"ח שח. ע' תרכ"ט ואיל�. קמז ע' תרכ"ו
(נד, רכא סי' להה"מ לקו"א [וראה ואיל�. רצט ע' ח"א תרל"ב סה"מ

עיי"ש]. ויראה. אהבה ר"ל פתחי�.. ב' סוד א):
19(`"na ..y"nk dcen `"k df biyn epi`y ..d`cedd oipr

zekix`a.�ואיל ב שו, ואיל�. ג שג, דא"ח ע� סידור ראה :

•
.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

evlgd qxhpew

‰�‰Â .Áבחינת ש� שיש דקדושה בסטרא הוא זה כל
וההתכללות ההתאחדות סיבת והוא הביטול
הפירוד בבחינת שה� אחרא בסטרא כ� שאי� מה כו'.

בשרשו ההפרש עיקר (דזהו כו'. שבה� הישות מצד לגמרי
היו דתהו דספירות דתקו� לספירות דתהו ספירות בי�
עני� וג� כו'. אחר ולא אני דוקא אמלו� אנא בבחינת



קכט c"ag i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

ויהונת�Ê"ÎÂ[עד)] דוד עני� להבי� הקדמה דהנה16הוא ,
ב' מחבר והוא"ו דלתי"� ב' הוא דוד
עני� והיינו דל, מלשו� הוא דל"ת דהנה והעני� הדלתי"�,
למרו�, עיני דלו מלשו� הוא דל"ת וג� והדלות, העוני
עיניו מגביה ה"ה דל שמהיותו אחד ענינ� ולכאורה
דפי' י"ל באמת א� כו'. עניותא יאה שאמרו וכעני� למרו�,
ואתה כמ"ש כתר בחי' הוא מרו� כי הוא למרו� עיני דלו
נוהג אתה רוממות במד"ר וארז"ל ה', לעול� 17מרו�

שזהו לעול�, דוד בית מלכות לעול�, כהונה בעולמ�,
חו"ב בחי' הוא למרו� עיני דלו עני� כי ונמצא כתר מבחי'

כתר. למרו� הבטה בבחי' שה�
ÔÈ·‰ÏÂשיעור אד� יכנס לעול� ארז"ל הנה העני�, ביאור

יתפלל ואח"כ פתחי� אד�18שני אשרי שנא' ,

וה� פתחי�, ב' והיינו דלתות ב' דלתותי על לשקוד לי שומע
בה שיש הפתח הוא דלת הוא והעני� שבדוד. דלתי"� ב' ה�
הוא והמשקו� נו"ה ה� המזוזות ב' ועני� ומשקו�, מזוזות ב'
בהודאה בתפלה שמתחילי' מה עני� הוא ובעבודה ת"ת,
השחר בברכת לזה קוד� ועוד בשמו, קראו לה' הודו
לנצח וצרי� דהוד. המזוזה בחי' וזהו אני, מודה מתחילי'
כ"א זה משיג שאינו לפי הוא ההודאה עני� כי זו בהודאה

באריכות במ"א זה עני� כמ"ש נצח19מודה בבחי' צ"ל ולכ� ,
התעוררות ע"י שמגיע עד הודאה, בבחי' להיות א"ע לנצח
פתח וזהו דמלכא, ביקרא דלאסתכלא העבודה לבחי' רחמי�
הוא והמשקו� חו"ג, ה� המזוזות שתי השני והפתח א'.

לבב� בכל וגו' דואהבת בעבודה והיינו לחו"ג, שנחלק הדעת
בבחי' להיות הדעת לבחי' שמגיע עד חו"ג, שה� יצרי� בשני
היינו של� לב פי' של�, בלב ועבדהו אבי� אלקי את דע
השני. הפתח וזהו בשלימות, היא העבודה ואז יצרי� בשני
הוא המזוזות] [שתי האחד הפתח היינו פתחי� שני יש ועוד
משקו� ג"כ ה� ראשי� ראשי ג' וג� כתר, והמשקו� חו"ב
שני שיעור אד� יכנס לעול� שאמרו מה א� המזוזות. ושתי
מלמטלמ"ע להגיע האד� שיוכל שהעבודה היינו פתחי�
העליוני� הפתחי� ושני [התחתוני�], הפתחי� שני רק הוא
שהנות� כמו אמנ� מלמעלמ"ט, מתנה בבחי' לו נותני�
נותני� אי� כ� נייחא, לי' דעביד למי כ"א נות� אינו מתנה
שהגיע למי כ"א העליוני� הפתחי� שני בחי' מלמעלה
נותני� ואז שמלמטלמ"ע, פתחי� שני שיעור ונכנס בעבודתו

שמלמעלמ"ט. פתחי� שני בחי' לו
Ê"ÙÚÂ�"דלת הב' בחי' הוא שדוד ויהונת�, דוד עני� יוב�

דוד על מס"נ לו הי' ויהונת� שמלמטלמ"ע,
במס"נ עמד והוא והכלימו המרדות נעות ב� שאול שקראו
שהוא ה"א לו ניתוס� הנ"ל פתחי� השני בחי' על
לה"א זכה הבירור שע"י יוס� וכמו העליוני�, מהפתחי�
ולכ� לה"א, ג"כ זכה דדוד המס"נ ע"י יהונת� כ� עילאה
דוד ע"י ואח"כ יונת� נק' הי' דדוד ברית הכריתות עד
ביו� אמו לו שעטרה בעטרה כעני� ה"א, לו ניתוס�
שהי' דוד בחי' בשכינתי' חיבורו ע"י כ� דוקא, חתונתו
יהוס�. יוס� וכמו ה"א, לתוס' זכה המל' לבחי' מרכבה

`"lxz mixgde jynd

dxhry dxhra 'ek oaei dzrne d"c xn`n

16(ozpedie cec oipr oiadl dncwd `ed f"keבפיסקא לקמ� בהבא :
א. יז, ש� בראשית אוה"ת ראה זו

17(bdep dz` zennex ..mexn dz`e y"nk xzk 'iga `ed mexn:

רצב. ע' תרכ"ז סה"מ עג. ע' ואתחנ� קחֿט. ס"ע קדושי� אוה"ת ראה
ג. פו, לאדהאמ"צ פיה"מ ג� וראה קסח. ע' ח"א תרל"ב שפט.

18(lltzi k"g`e migzt ipy xeriy ..oiprd xe`ia oiadleבהבא :

ויגש סע"ב. שלה, ואיל�. א שכה, חנוכה אוה"ת ראה זו בפיסקא לקמ�

ואיל�. תשג ואיל�. תרסג ע' קרח ואיל�. שי ע' בא ב. תתקפו, ה) (כר�
סה"מ תקצ. תכ. ע' נ"� ואיל�. ב'רפה ע' ו) (כר� ש� שנג. ע' ואתחנ�
ובארוכה ואיל�. רמד ע' תרע"ח שח. ע' תרכ"ט ואיל�. קמז ע' תרכ"ו
(נד, רכא סי' להה"מ לקו"א [וראה ואיל�. רצט ע' ח"א תרל"ב סה"מ

עיי"ש]. ויראה. אהבה ר"ל פתחי�.. ב' סוד א):
19(`"na ..y"nk dcen `"k df biyn epi`y ..d`cedd oipr

zekix`a.�ואיל ב שו, ואיל�. ג שג, דא"ח ע� סידור ראה :

•
.d

a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

evlgd qxhpew

‰�‰Â .Áבחינת ש� שיש דקדושה בסטרא הוא זה כל
וההתכללות ההתאחדות סיבת והוא הביטול
הפירוד בבחינת שה� אחרא בסטרא כ� שאי� מה כו'.

בשרשו ההפרש עיקר (דזהו כו'. שבה� הישות מצד לגמרי
היו דתהו דספירות דתקו� לספירות דתהו ספירות בי�
עני� וג� כו'. אחר ולא אני דוקא אמלו� אנא בבחינת



c"agקל i`iyp epizeax zxezn

כ� ג� וזהו כו'. והתפשטות ישות בחינת הוא המלוכה
ולא לבד רצוא בבחינת היה שלה� שהביטול מה הסיבה
כידוע והיינו אחר. במקו� ומבואר כידוע שוב בבחינת
כו'. עצמו הרגש א� כי אמיתי ביטול אינו רצוא שבחינת
היה לא וזהו דוקא השוב בבחינת הוא הביטול ועיקר
ענפי� בבחינת היו ולכ� שבה�. הישות מצד דתהו בספירות
בבחינת שה� דתיקו� בספירות כ� שאי� מה כו'. מתפרדי�
ההתיישבות עני� שזהו שוב בבחינת עיקר� ולכ� הביטול
בכלי מתיישב להיות השוב בחינת שהוא בתיקו� שיש
ומשבירת אחר. במקו� שכתוב וכמו כידוע כו', דוקא
בבחינת אחרא הסטרא מציאות למטה נעשה דתהו הכלי�

כו גמור ורע וזהויש כו'. וההתחלקות הפירוד סיבת וזהו .('
איש בי� חנ� ושנאת והריב המדו� שהוא מדי� קליפת עני�
אשר בכל נגע ולא כלל רע שו� לו עשה שלא ג� לרעהו
עליו רעה חורש אינו הוא וג� כו', דבר וחצי דבר לא לו
עד בתכלית אותו שונא והוא לסובלו יוכל שלא רק כלל.
א� דבר, בשו� עמדו להתערב ולא עמו לדבר יכול שלא
שלו הישות מצד רק הוא לזה והסיבה שבקדושה. בדבר
לו עשה שלא (א� לו מנגד והוא להזולת, מקו� נות� אינו

שהוא בזה רק נגדו) פרטי התנגדות שו� בו ואי� רעה שו�
אינו זה ומשו� ישותו ממעט הוא הרי שבזה בעול�, נמצא
להתחבר יכול שאינו שכ� ומכל אותו ושונא לסובלו יכול
האחרוני� בדורות הרבי� בעונותינו שנמצא וכמו כו'. עמו
בכל דיעות חילוקי שיש ישראל בני מושבות מקומות בכל
שבקדושה בדברי� ובפרט הכללי� מעניני� עני� ובכל דבר
וכדומה) הכנסת בית ועניני ושוחטי� הרבני� בעניני (כמו
חבירו אומר אומר שזה מה אדרבה להתאחד. אפשר שאי
באמת דיעות והחילוקי מהרס. זה בונה שזה ומה בהיפ�.
מצד זה אי� מזולתו בהיפ� שאומר דמה לבבות, פירוד ה�
מצד ולא רוצה שהוא מה אומר א� כי כ�, מחייב ששכלו
שחבירו מפני רק זהו כ� רוצה הוא ולמה השכל, הכרח
ולאמר לרצות שצרי� הוא דהכלל כו'. אחר באופ� רוצה
יכולי� שאינ� לבבות הפירוד מצד והיינו מזולתו, בהיפ�
(ועל כו'. לזה זה מנגדי� ה� זה ומשו� זה את זה לסבול
ואינ� כו'. ומוכרח הנצר� הכללי העני� נפסד זה ידי
כו'). עצמו ישות הוא העיקר כי כלל, זה על מביטי�

.¯ÂˆÈ˜שוב וישות ביטול � ותהו דתיקו� דספירות הפרש
חנ�. ושנאת לפירוד סיבה ישות ורצוא.

h''px gp zyxte dxez zgny

•

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

z"y'd mixn`n

ואלקים. הוי' וכלים, אורות יחוד – אשא האורות, לקבל כלים – ישועות כוס הפסוק פירוש
מדות, בי"ג שנדרשת בתורה ששונים בשושנים, הרועה בעולם. הוי' שם גילוי – אקרא ה' ובשם

אלול. בחודש שמאירים הרחמים מדות י"ג כנגד

e‰ÊÂירידת עני� �ה�א "י��ע�ת", נקראי� �הא�ר�ת ¿∆ְְְְִִִִֶֶַַָָ
ה�לי� �חינת ה� י��ע�ת" ו"כ�ס הא�ר, ְְְְְִִֵֵַַַַָָוהמ�כת

�"כ�ס" הא�ר�ת, אלקי�19אל ��� "אלקי�", �גימטר�א ְְְְֱֱִִִִֵֶַָָֹֹ
"��ס וזה� הא�ר, מק�ר הוי' ו�� ה�לי� �ל מק�ר ְְְְֲִֵֵֶַָָָָה�א
ה�לי� עני� אלקי� �� �ה�א ה��ס ידי �על ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַֹי��ע�ת",
א�א", י��ע�ת "��ס וזה� י��ע�ת, �בחינת הא�ר�ת ְְְְֲִִִֶֶַַָָנע�י�
הוי' ��מ�ת ה�ח�ד עני� �ה�א וכלי�, הא�ר�ת יח�ד ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ�ה�א
הוי' �� ���י ��היה אקרא", הוי' "�ב�� וזה� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹואלקי�,

��ת�ב �מ� ��20�ע�ל�, ���י להמ�י� הוי'" �ר� "ו�מר� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָ
�כמ� אלקי�, �� ידי על ה�א עצמ� �הע�ל� �ע�ל�, ְְְְֱֲִֵֵַַָָָָָָֹהוי'

ה�ר� לג��ת היא והעב�דה אלקי�", �רא "�רא�ית ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ��ת�ב
ה �� ���י וה��עלי� �ע�ל�, נ�מ�תהוי' ה� �ע�ל� וי' ְְֲֲֲִִִֵֵַָָָָָָָָ

הרעה לי וד�די לד�די "אני וזה� הוי'. עבדי �ה� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹי�ראל
ל�, �סחרי� ע�י� �ליסר ל� אית ����ה מה ְְֲִִִִֵַַַַַַַַַָ�����י�,

וזה�21א� �רחמי", מכילי� �ליסר ל� אית י�ראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ�נסת
לפי לי", וד�די לד�די ל"אני הרחמי� מ��ת �י"ג ְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָה��כ�ת
���ני� �����י� הר�עה הרחמי�, חד� ה�א אל�ל ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ�חד�
�חד� הרחמי�, מ��ת י"ג נגד מ��ת �י"ג ��דר�ת ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ���רה
וי�� ה�נה �רא� להעב�דה והכנה ה���בה זמ� ה�א ְְְְְֱֲֲַַַַָָָָָָָֹאל�ל

הרחמי�. מ��ת י"ג ���י מאירי� �ב� ְֲִִִִִִִַַָה���רי�,

il icece icecl ip` d"c
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מז.19) תיקו� סו� זוהר תיקוני א. עמוד סו� רמה, ג חלק זוהר
יט.20) יח, בראשית

המו"ל.21) הכי. או� להיות: צרי� לכאורה
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החסידות‚. ושורש עצמי, שכל הוא החסידות יסוד

ברורה חסידים של הבנתם לכן גלויה. אלקית חיות הוא

משקפיים בלי באמת, שהוא כפי הדבר עצם ובהירה.

הזך. החסידי בשכל היא החסידית ההבנה סרח, ובלי

� החסידות ושורש עצמי, שכל הוא החסידות יסוד

אלקית. חיות

לבנין. מתחת הוא הבנין, בנוי עליו הבסיס היסוד,

והשורש הדבר, צומח שממנו הגרעין הוא השורש ואילו

ממנו. הצומח מהדבר למעלה הוא

שכלים ישנם ב"שכל" עצמי. שכל הוא החסידות יסוד

שכל הוא אנושי שכל אלקי. שכל אנושי, שכל שונים,

של המהות ומציאות עצמי. שכל הוא אלקי ושכל הנקנה

שכל מאשר לגמרי אחרת מציאות מהות היא עצמי שכל

אנושי.

אבי דיבר תרס"ג, בפורים בוינה, אבי עם בהיותי

התורה. לשם לשמה, התורה לימוד בענין ב"שולחן"

לדבר נעשים והתורה שהלומד עד התורה עם מתאחדים

לשכל � ושכלו תורה של לשון נעשה לשונו סגנון אחד.

תורה. של

לאבי4הסבא אמר5סיפר שלו, מצוה הבר שלקראת

סבו היא6לו לכך וההכנה לשמה, תורה ללמוד שצריכים ,

וספרי, ספרא תוספתא, וירושלמי, בבבלי בקי להיות

בהם. בקי היה שהרמב"ם מדה באותה

מלובלין אל7הגאון לליובאוויטש כשבא לי, סיפר

להכין8הסבא מלובלין הגאון היה רגיל � תרי"ד בשנת

היה בו בלימוד ענין לליובאוויטש, בואו לקראת פעם, כל

הרבה עם עמוק פלפול אתו הביא � הסבא עם מתפלפל

חידושים.

על הפעם עוד במחשבתו עבר לליובאוויטש, בבואו

מאד, רצון שבע והיה שהכין, התורה חידושי ועל הפלפול

� חסיד ובעיני לסבא, רב רוח נחת בכך שיגרום בידעו

הגדולים מהדברים אחד היא לרבי רוח נחת גרימת

דעלמא כגוונא עילאה ש"עלמא יודע חסיד כי ביותר,

להיות9תתאה" זוכה התחתון, בעולם לרבי שמקושר מי ,

בעולם הרבי ליד ולהיות העליון. בעולם לרבי מקושר

לגמרי. אחר דבר כבר זה העליון,

והתחלנו � מלובלין הגאון סיפר � הרבי אל כשנכנסתי

שהכנתי. הפלפול את לפניו הצעתי לימוד, בעניני לשוחח

הייתי שלי. התורה חידושי את לומר לי ואמר הרבי חייך

אומר. שאני ל"תורה" מאזין שהרבי בראותי מאד מרוצה

טובה התורה אמנם הרבי, לי אומר כשסיימתי,

ההנחה יסוד כלומר, הנקודה. חסרה אבל יפות, והסברות

לי אומר והרבי אמיתי. אינו חידושיי את בניתי עליו

מהנחתי. היפך מפורשת שמשנה

ושאלתי, � מלובלין הגאון מספר � עשתונותי איבדתי

עברתי תשובתו. היתה � בקדשים סדר? באיזה רבי,

אולי יודע, אינני רבי � ואמרתי סדר אותו על במחשבתי

הרבי. ענה � בכורות במסכת מסכת! באיזו הרבי לי יאמר

עד מצאתי. ולא בכורות מסכת על במחשבתי עברתי

אז ורק ולפרשה, המשנה לשון על לחזור החל שהרבי

ראיתי � מלובלין הגאון אמר � אז טעותי. על עמדתי

לשמה. התורה לימוד נקרא מה והרגשתי

מבני„. ברובם שהיו למסובים, אבי אומר � אתם

מלובלין. הגאון הוא מי יודעים אינכם � והונגריה פולין

אותו מחשיבים היו שעברו בדורות שגם גאון היה הוא

וטעה. � בתורה שכלית הנחה הניח זה וגאון לגאון,

הסברות ב"נקודה". היתה מלובלין הגאון של טעותו

ומאידך, מוטעית. היתה ההנחה נקודת ורק טובות, היו

השכל סברות היו מוטעית, היתה ההנחה שנקודת אף

וישרות. טובות

מספיקה. � טובות היו שהסברות הסבא של עדותו

זאת שכליות, סברות של האמיתי המבין היה הסבא

על שלו וההגהות מההוספות מתשובותיו, אנו רואים

תורה" ו"לקוטי אור" שב"תורה וממאות10המאמרים

יד. בכתב שעדיין שלו המאמרים

אצל בהיותי את11אביפעם אבי הזכיר ב"יחידות",

הוא12הרבי ש"עצמי" ופירש "עצמי", היה שהוא ואמר,

ישנם גופא אלקי בשכל עצמי. שכל הוא ששכלו "שכלי",

אלקי, שכל שהיא התורה בחכמת ולמשל דרגות, חילוקי

שהיא התורה בחכמת ולמשל מדריגות. חילוקי ישנם

שבשכל כך על נוסף מדריגות. חילוקי ישנם אלקי, שכל

חכמה בו ויש גדול, ושכל קטן שכל וגדלות, קטנות יש

חילוקי גם ישנם מטופש, ושכל מחוכם שכל ושטות,

התורה, בחכמת השגה ובעלי השכלה בעלי של דרגות

אלקי. שכל שהיא

אלקי,13אבי שבשכל הדרגות חילוקי את לי הסביר

שב"אמת". ההבדלים שלשת דרך על

צדק".4) ה"צמח בעל אדמו"ר כ"ק

מוהר"ש.5) אדמו"ר בנו כ"ק

התניא.6) בעל הזק� רבנו כ"ק

חסד".7) "תורת שו"ת בעהמ"ח זלמ� שניאור ר' הרב

צדק".8) ה"צמח בעל אדמו"ר כ"ק

(9.1542 עמוד ד. כר� דיבורי�" "לקוטי ראה

חומשי10) חמשה על תורה" ו"לקוטי אור" "תורה שבספר המאמרי�

על והביאורי� וההגהות התניא בעל הגדול רבנו של ה� השירי� ושיר תורה

צדק". ה"צמח בעל אדמו"ר כ"ק של ה� המאמרי�

מוהר"ש.11) אדמו"ר כ"ק

התניא.12) בעל הגדול רבנו כ"ק

מוהר"ש.13) אדמו"ר כ"ק
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החסידות‚. ושורש עצמי, שכל הוא החסידות יסוד

ברורה חסידים של הבנתם לכן גלויה. אלקית חיות הוא

משקפיים בלי באמת, שהוא כפי הדבר עצם ובהירה.

הזך. החסידי בשכל היא החסידית ההבנה סרח, ובלי

� החסידות ושורש עצמי, שכל הוא החסידות יסוד

אלקית. חיות

לבנין. מתחת הוא הבנין, בנוי עליו הבסיס היסוד,

והשורש הדבר, צומח שממנו הגרעין הוא השורש ואילו

ממנו. הצומח מהדבר למעלה הוא

שכלים ישנם ב"שכל" עצמי. שכל הוא החסידות יסוד

שכל הוא אנושי שכל אלקי. שכל אנושי, שכל שונים,

של המהות ומציאות עצמי. שכל הוא אלקי ושכל הנקנה

שכל מאשר לגמרי אחרת מציאות מהות היא עצמי שכל

אנושי.

אבי דיבר תרס"ג, בפורים בוינה, אבי עם בהיותי

התורה. לשם לשמה, התורה לימוד בענין ב"שולחן"

לדבר נעשים והתורה שהלומד עד התורה עם מתאחדים

לשכל � ושכלו תורה של לשון נעשה לשונו סגנון אחד.

תורה. של

לאבי4הסבא אמר5סיפר שלו, מצוה הבר שלקראת

סבו היא6לו לכך וההכנה לשמה, תורה ללמוד שצריכים ,

וספרי, ספרא תוספתא, וירושלמי, בבבלי בקי להיות

בהם. בקי היה שהרמב"ם מדה באותה

מלובלין אל7הגאון לליובאוויטש כשבא לי, סיפר

להכין8הסבא מלובלין הגאון היה רגיל � תרי"ד בשנת

היה בו בלימוד ענין לליובאוויטש, בואו לקראת פעם, כל

הרבה עם עמוק פלפול אתו הביא � הסבא עם מתפלפל

חידושים.

על הפעם עוד במחשבתו עבר לליובאוויטש, בבואו

מאד, רצון שבע והיה שהכין, התורה חידושי ועל הפלפול

� חסיד ובעיני לסבא, רב רוח נחת בכך שיגרום בידעו

הגדולים מהדברים אחד היא לרבי רוח נחת גרימת

דעלמא כגוונא עילאה ש"עלמא יודע חסיד כי ביותר,

להיות9תתאה" זוכה התחתון, בעולם לרבי שמקושר מי ,

בעולם הרבי ליד ולהיות העליון. בעולם לרבי מקושר

לגמרי. אחר דבר כבר זה העליון,

והתחלנו � מלובלין הגאון סיפר � הרבי אל כשנכנסתי

שהכנתי. הפלפול את לפניו הצעתי לימוד, בעניני לשוחח

הייתי שלי. התורה חידושי את לומר לי ואמר הרבי חייך

אומר. שאני ל"תורה" מאזין שהרבי בראותי מאד מרוצה

טובה התורה אמנם הרבי, לי אומר כשסיימתי,

ההנחה יסוד כלומר, הנקודה. חסרה אבל יפות, והסברות

לי אומר והרבי אמיתי. אינו חידושיי את בניתי עליו

מהנחתי. היפך מפורשת שמשנה

ושאלתי, � מלובלין הגאון מספר � עשתונותי איבדתי

עברתי תשובתו. היתה � בקדשים סדר? באיזה רבי,

אולי יודע, אינני רבי � ואמרתי סדר אותו על במחשבתי

הרבי. ענה � בכורות במסכת מסכת! באיזו הרבי לי יאמר

עד מצאתי. ולא בכורות מסכת על במחשבתי עברתי

אז ורק ולפרשה, המשנה לשון על לחזור החל שהרבי

ראיתי � מלובלין הגאון אמר � אז טעותי. על עמדתי

לשמה. התורה לימוד נקרא מה והרגשתי

מבני„. ברובם שהיו למסובים, אבי אומר � אתם

מלובלין. הגאון הוא מי יודעים אינכם � והונגריה פולין

אותו מחשיבים היו שעברו בדורות שגם גאון היה הוא

וטעה. � בתורה שכלית הנחה הניח זה וגאון לגאון,

הסברות ב"נקודה". היתה מלובלין הגאון של טעותו

ומאידך, מוטעית. היתה ההנחה נקודת ורק טובות, היו

השכל סברות היו מוטעית, היתה ההנחה שנקודת אף

וישרות. טובות

מספיקה. � טובות היו שהסברות הסבא של עדותו

זאת שכליות, סברות של האמיתי המבין היה הסבא

על שלו וההגהות מההוספות מתשובותיו, אנו רואים

תורה" ו"לקוטי אור" שב"תורה וממאות10המאמרים

יד. בכתב שעדיין שלו המאמרים

אצל בהיותי את11אביפעם אבי הזכיר ב"יחידות",

הוא12הרבי ש"עצמי" ופירש "עצמי", היה שהוא ואמר,

ישנם גופא אלקי בשכל עצמי. שכל הוא ששכלו "שכלי",

אלקי, שכל שהיא התורה בחכמת ולמשל דרגות, חילוקי

שהיא התורה בחכמת ולמשל מדריגות. חילוקי ישנם

שבשכל כך על נוסף מדריגות. חילוקי ישנם אלקי, שכל

חכמה בו ויש גדול, ושכל קטן שכל וגדלות, קטנות יש

חילוקי גם ישנם מטופש, ושכל מחוכם שכל ושטות,

התורה, בחכמת השגה ובעלי השכלה בעלי של דרגות

אלקי. שכל שהיא

אלקי,13אבי שבשכל הדרגות חילוקי את לי הסביר

שב"אמת". ההבדלים שלשת דרך על

צדק".4) ה"צמח בעל אדמו"ר כ"ק

מוהר"ש.5) אדמו"ר בנו כ"ק

התניא.6) בעל הזק� רבנו כ"ק

חסד".7) "תורת שו"ת בעהמ"ח זלמ� שניאור ר' הרב

צדק".8) ה"צמח בעל אדמו"ר כ"ק

(9.1542 עמוד ד. כר� דיבורי�" "לקוטי ראה

חומשי10) חמשה על תורה" ו"לקוטי אור" "תורה שבספר המאמרי�

על והביאורי� וההגהות התניא בעל הגדול רבנו של ה� השירי� ושיר תורה

צדק". ה"צמח בעל אדמו"ר כ"ק של ה� המאמרי�

מוהר"ש.11) אדמו"ר כ"ק

התניא.12) בעל הגדול רבנו כ"ק

מוהר"ש.13) אדמו"ר כ"ק
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כוללות: דרגות שלש ישנן ב"אמת"

אמת. שפת א)

אמת. ב)

לאמיתו. אמת ג)

של האמת זאת, אף ועל אמת. הן הדרגות שלש כל

ה"אמת" במדריגת שהיא כפי האמת איננה אמת" "שפת

האמת איננה עצמה, ה"אמת" מדריגת של והאמת עצמה,

לאמיתו". "אמת מדריגת של

עולמות שלשה הן אבי, אמר שבאמת, הדרגות שלש

הרי כלל שבדרך מזו, זו חלוקות מדריגות וכמה כמה עם

נה"י, חג"ת, חב"ד, של הענינים שלשת הן בספירות

יצירה. בריאה, אצילות, � ובעולמות

אבי‰. אמר ,� חב"ד חסידות שלומד מיותר14למי �

הרי ויצירה, בריאה ואצילות נה"י, חג"ת, שחב"ד להסביר

מדריגת הם חב"ד הספירות ושלשת האצילות עולם �

לאמיתו"; "אמת

"אמת"; � חג"ת הספירות ושלשת הבריאה עולם

אמת". "שפת � נה"י הספירות ושלשת היצירה עולם

שאינם שלנו לחסידים וכן אחרים, לחסידים ברם,

חסידות לומדים אינם שאם למרות � חסידות לומדים

אבל עצמו. בפני ענין זה אך � שלנו חסידים הם במה

שלנו, כן גם והם חסידות לומדים שאינם כאלה ישנם

"ביחוד" אומר שאני מה ביחוד. עבורם לדאוג שעלינו

להיות צריכים לא הרי דבר של לאמיתו שכן הוא,

מכל אך, ישראל. בני לכל לדאוג יש ביהודים, הבדלים

תורה, פי על הוא שהדבר כפי הבדלים, ישנם מקום

הדבר. את להסביר יש ולאלה

אי החסידות תורת אמראת הרבי להציע. הצורך מן ן

שידוך, אותם: להציע צריכים שלא דברים שלשה שישנם

יש ישראל אהבת מצד ורק חסדים. וגמילות עצה

הענינים בכל ביותר הגדולה בהשתדלות להשתדל

יוטב. שלזולת

שלט לתלות אבל החסידות, תורת את להציע אין אכן,

היא סחורה סוג איזה לראות צריך הזולת צריכים, �

לו יתחשק אולי הסחורה, את רואה וכשהוא חסידות,

שרואה אחד כל שלא סחורה שישנה כיוון אך, לרכשה.

אותה. לו להסביר לכן צריכים טיבה, את מבין אותה

"אמת" לאמיתו"; "אמת דרגות: שלש ישנן ב"אמת"

היא ביותר הגבוהה שהדרגא מבינים כולם אמת". ו"שפת

אבל אמת". "שפת � ביותר והתחתונה לאמיתו", "אמת

לחלקים, האמת את לחלק אפשר כיצד מבין אחד כל לא

מהשניה. אחת שבאמת הדרגות מובדלות ובמה

אמת", "שפת הנקראת זו שבאמת, התחתונה הדרגא

של ביותר והמזוככת הגבוהה מהדרגא למעלה היא

עצמי, קיום לה אין שתהיה איזו מציאות כל מציאות.

לה יש � אמת" "שפת � שבאמת התחתונה הדרגא ואילו

ככתוב עצמי, מפרש15קיום לעד", תכון אמת "שפת

היא לזמן שמזמן כלומר, ותתקיים, שתתבסס � רש"י

יותר. טובה ונעשית מתחזקת

.Âשפת" ממדריגת שלמעלה מדריגה היא "אמת"

כתוב האמת. מדת מפני נרעש רבנו משה 16אמת".

הגמרא שואלת וישתחו", ארצה ויקוד משה �17"וימהר

משה? ראה מה

קצת, מוקשה שבגמרא, � משה ראה מה � זו שאלה

כאשר משה. ראה מה הגמרא שואלת זה בענין דוקא מדוע

של הרבה פליאתו על מספר והקב"ה הסנה את ראה משה

איננו והסנה באש בוער ה"סנה את בראותו רבנו משה

משה.18אוכל" ראה מה שואלת הגמרא אין כן פי על ואף ,

מתן סוף, ים בקריעת כמו שונים ואירועים בזמנים כן

משה, ראה מה שואלת הגמרא אין המשכן, הקמת תורה,

ראה מה הגמרא שואלת הרחמים מדות י"ג בגילוי ורק

משה?

נאמר שכאן מפני פשוט, פי על לי שיענו אני יודע

משה ראה מה הגמרא שואלת לכן משה" "וימהר

וי ארצה ו"ויקוד מיהר זהשבגללו פירוש ברם, שתחו".

היטב. זאת מסבירה החסידות ותורת להבין יש עצמו

על דאצילות. חכמה במדריגת הוא רבנו משה

חכמה19הפסוק חכמה". "דא � בזהר כתוב אור", "ויהי

בבהירות דבר כל רואים אור שיש במקום אור, היא

כשיודעים כלומר בבהירות, דבר וכשרואים ובזכות.

ואילו ובמתינות. במנוחה אז האדם � שרואים מה ומבינים

בהתפעלות. נמצא שהוא הדבר מורה בהול, כשהאדם

רבנו משה היה ביותר, הגדולים אף האירועים, בכל

היה הרחמים מדות י"ג גילוי בשעת ואילו ושלו. רגוע

משה ראה מה הגמרא, את מתמיה זה דבר ונמהר. בהול

וישתחו". ויקוד ל"וימהר אותו שהביא

.Êקידה בין גדול הבדל שקיים לכל ידוע

להשתחוואה.

בהשתחוואה: אופנים שלשה

קידה. א)

כריעה. ב)

השתחוואה. ג)

ענין על המראה דבר, אותו הם ששלשתם ואף

דרגא ולכל דרגות, ישנן עצמו בביטול אך הביטול.

מוהרש"ב.14) אדמו"ר כ"ק

יט.15) יב, משלי

ח.16) לב, שמות

א.17) קיא, סנהדרי�

ב.18) ג, שמות

ג.19) א, בראשית
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המוגבל. שיעורה

שכלי. חיוב הכרח פי על בא "פועל" שכל לומר, חשוב

ממילא כזה, פועל הוא מדוע טעם ישנו פועל לכל כלומר,

הוא והטעם מיוחד, טעם ישנו בביטול שיעור שלכל מובן

ביטול. לאותו השכלי ההכרח

הראש. הרכנת היא קידה הרי הביטול, אופני בשלשת

ביטול הביטול. דרגות כל ניכרות הראש בהרכנת שכן,

וכאן האדם. של בראשו ניכר וזה עצמו, הנחת היינו

הביטול. בשיעורי האופנים שלשת נפרדים

נשאר האדם של גופו קידה. הוא בביטול הא' האופן

הראש. את מרכין רק הוא במקומו,

נשאר כאן גם כי ואם כריעה. הוא בביטול הב' האופן

מפני מתגמדת, האדם קומת כל אך עמדו, על כולו האדם

זה ביטול אופן כי ואף ברכיו. על עצמו מעמיד שהוא

ב"כריעה" גם מקום מכל קידה, של הביטול מאופן נעלה

לרגל. הראש בין ההפרש ניכר

ידים בפישוט ההשתחוואה הוא בביטול הג' האופן

והרגל שהראש ביטול, של ביותר הגבוהה הדרגא ורגלים.

שווים.

הרחמים, מדות י"ג גילוי את רבנו משה כשראה

השתחוואה, ביטול, של ביותר הגבוהה בדרגא נתבטל

משה? ראה מה � הגמרא שואלת ולכן

שתי הגמרא מביאה כך שתיועל המהוות תשובות

ורבנן ראה, אפים ארך � אמר גמלא בן חנינא ר' דיעות.

האמת מדת את רבנו משה משראה ראה. אמת � אמרי

של הביטול ביותר, הגבוהה הביטול בדרגת נתבטל �

השתחוואה.

.Á."שב"אמת השניה לדרגא ביחס הוא האמור כל

לאמיתו" "אמת � שבאמת השלישית לדרגא ביחס ואילו

"אמת של המושג כלומר, להסבירה. מלים כלל אין �

ואינם הלב, בהגיון שנשארים מהענינים הוא לאמיתה"

במלים. להתבטא ניתנים

להתבטא ניתנים שאינם לענינים ביחס גם ברם,

שכלי מושג לאדם שיהיה החסידות תורת רוצה במלים,

אבי לי שאמר מה וזה ששלשת20בהם. הקצרות, במלותיו

נה"י. חג"ת, חב"ד, הם בספירות הרי שב"אמת" ההבדלים

יצירה. בריאה, אצילות, � ובעולמות

חילוקי שלשת את להבין עלי היה ספירות של בהסבר

הראשונות הדרגות לשתי ביחס הרי, שב"אמת". הדרגות

סוף אבל הרבה, לעמול עלי היה ו"אמת" אמת" "שפת

לדרגא ביחס ואילו בהן, ידיעה שהיא לאיזו הגעתי סוף

עזרו. לא והיגיעה העמל גם לאמיתו", "אמת השלישית,

אל להיכנס והחלטתי ללבי, עמוק נגע הידיעה העדר

השאלות. את לעצמי וסידרתי ל"יחידות", אבי

הרי"מ החסיד אלי נכנס המאוחרות הערב .21בשעות

לי סיפר הדיבורים בהמשך מאד. מרוגש שהוא ראיתי

רוצה שאינו ואמר אבי, אצל ב"יחידות" היום שהיה

ענה מבין. שאינו מפני בעבודה לעסוק רוצה אינו ללמוד,

מעצמך, תבע ממני, תובע אתה מה כך: על אבי לו

להבין. תתחיל מעצמך וכשתתבע

הוא מעצמו תובע שכשאדם זו, תשובה בשמעי

ענין בביאור לעמול להמשיך התעודדתי להבין, מתחיל

השי"ת לי העניק רבה יגיעה ולאחרי לאמיתו". "אמת

היה ההבנה של החיים מקור הענין. בהבנת טובה מתנה

כלומר בינה, היא היכלא בהיכלא". "נקודה בענין אצלי

השכלה. כלומר חכמה, היא ו"נקודה" השגה,

.wxei eip ,u"xz dxez zgny

•

yhiee`aeiln r''p v''iixden x''enc` w''kn zepexkfd xtq

icedi fer - c"i wxt

ב� לפניו עמד ולהפתעתו אהלו, דלת לפתע נפתחה בפרדס, לבדו היה כשברו� הערבי�, באחד
לבית� ברו� את להזמי� מנת על שלחו שאביו והסביר צוהל, טוב" ב"ערב פתח הצעיר הפרי� הפרי�.
המשפחה בני כל השתתפות מתו� זאת מבדידותו", להוציאו "כדי כדבריו, זאת, הערב. את לבלות

שלו. הבדידות בתחושת

ואיני הפרדס, שמירת על מופקד "אני להתחמק: וניסה טובות, תוצאות יביא לא שהדבר הבי� ברו�
חזר קצר זמ� כעבור א� ממנו, נפטר שכבר חושב כשברו� הל�, הצעיר השגחה". ללא להשאירו יכול
הפרדס על לשמור כדי אות� "הבאתי בהצהירו: גדולי�, שמירה בכלבי מלווי� גברתני� שני ע�

אתנו". כשתבלה
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המוגבל. שיעורה
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ביטול הביטול. דרגות כל ניכרות הראש בהרכנת שכן,
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הביטול. בשיעורי האופנים שלשת נפרדים

נשאר האדם של גופו קידה. הוא בביטול הא' האופן

הראש. את מרכין רק הוא במקומו,

נשאר כאן גם כי ואם כריעה. הוא בביטול הב' האופן

מפני מתגמדת, האדם קומת כל אך עמדו, על כולו האדם

זה ביטול אופן כי ואף ברכיו. על עצמו מעמיד שהוא

ב"כריעה" גם מקום מכל קידה, של הביטול מאופן נעלה
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והרגל שהראש ביטול, של ביותר הגבוהה הדרגא ורגלים.
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שתי הגמרא מביאה כך שתיועל המהוות תשובות
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האמת מדת את רבנו משה משראה ראה. אמת � אמרי

של הביטול ביותר, הגבוהה הביטול בדרגת נתבטל �

השתחוואה.
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ואינם הלב, בהגיון שנשארים מהענינים הוא לאמיתה"

במלים. להתבטא ניתנים

להתבטא ניתנים שאינם לענינים ביחס גם ברם,

שכלי מושג לאדם שיהיה החסידות תורת רוצה במלים,

אבי לי שאמר מה וזה ששלשת20בהם. הקצרות, במלותיו

נה"י. חג"ת, חב"ד, הם בספירות הרי שב"אמת" ההבדלים

יצירה. בריאה, אצילות, � ובעולמות

חילוקי שלשת את להבין עלי היה ספירות של בהסבר

הראשונות הדרגות לשתי ביחס הרי, שב"אמת". הדרגות

סוף אבל הרבה, לעמול עלי היה ו"אמת" אמת" "שפת

לדרגא ביחס ואילו בהן, ידיעה שהיא לאיזו הגעתי סוף

עזרו. לא והיגיעה העמל גם לאמיתו", "אמת השלישית,

אל להיכנס והחלטתי ללבי, עמוק נגע הידיעה העדר

השאלות. את לעצמי וסידרתי ל"יחידות", אבי

הרי"מ החסיד אלי נכנס המאוחרות הערב .21בשעות
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ענה מבין. שאינו מפני בעבודה לעסוק רוצה אינו ללמוד,

מעצמך, תבע ממני, תובע אתה מה כך: על אבי לו

להבין. תתחיל מעצמך וכשתתבע
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השי"ת לי העניק רבה יגיעה ולאחרי לאמיתו". "אמת
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המשפחה בני כל השתתפות מתו� זאת מבדידותו", להוציאו "כדי כדבריו, זאת, הערב. את לבלות

שלו. הבדידות בתחושת

ואיני הפרדס, שמירת על מופקד "אני להתחמק: וניסה טובות, תוצאות יביא לא שהדבר הבי� ברו�
חזר קצר זמ� כעבור א� ממנו, נפטר שכבר חושב כשברו� הל�, הצעיר השגחה". ללא להשאירו יכול
הפרדס על לשמור כדי אות� "הבאתי בהצהירו: גדולי�, שמירה בכלבי מלווי� גברתני� שני ע�

אתנו". כשתבלה
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שהדבר התבונ� מיד א� האדיבה, ההזמנה את לדחות חשב תחילה גדולה. למבוכה נקלע ברו�
עמדו ומידתֿהאחריות ישראל אהבת ליאזנא. יהודי על חמתו את ישפו� והלה הפרי� את להרגיז עלול
מדחיית חשש לא לעצמו להזמנה. להיענות ליבו, למגינת שעליו, החליט שברו� כ� לכל, מעל אצלו
לעשות עליו כ� לש� א� ג� רצה, לא לאחרי� נזק לגרו� אבל הפרי�, זע� במחיר אפילו ההזמנה,
הפרי�, אצל בביקורו וכניעה פחד של ביטוי שו� לגלות לא החליט בליבו בר�, לרוחו. שאינו צעד

התורה. ברוח היהודי, הכבוד בהדגשת יופיע זה ושבביקור

הוכיח לבית בכניסתו כבר רוחו. למורת שהיה דבר רבה, בידידות ברו� התקבל הפרי� באחוזת
ראש, גלוי להתהל� סירובו את הסביר צחה בפולנית כובעו. את הסיר שלא בכ� רוחו, עוז את ברו�
תהלל". ונשימה נשימה כל "על ז"ל: חכמינו דרשו שעליו יֿה", תהלל הנשמה "כל הפסוק יסוד על
להישאר אפשר אי� � נשימה כל על והילולו ה' לפני עמידה של הרגשה להיות צריכה רגע שבכל מאחר

ראש? בגילוי רגע

הפרי� על עז רוש� השאירו והנאה, הבהירה הסברתו ע� יחד ברו�, של והחלטיותו תקיפותו
ותקיפי�. החלטיי� דיבורי� יהודי מפי ששמע הפרי� בחיי הראשונה הפע� זו שהיתה יתכ� ומשפחתו.

נכנ אנשי� על מאשר שונה באופ� יהודי על להסתכל רגילי� היו לא משפחתו בני וה� הפרי� עי�ה�
כשומר המשמש פשוט יהודי בחור אצל רוח ועוז כוח של כזה ביטוי לראות הופתעו ה� ורועדי�.

שלו. כובעו את לראשו חבש עצמו שהוא כ� כדי עד לברו�, רבה הערכה רחש הפרי� בפרדס.

הצדק אי על כ� אגב ורמז היהודיי�, המנהגי� של חשיבות� על מעמיקה שיחה פיתח ברו�
שתרגמ� ז"ל חכמינו ומאמרי בפסוקי� רבות ברו� השתמש בדבריו הזולת. של הדת מנהגי שבהפרעת
עולמות שני תיאר שיחתו בהמש� מאזיניו. של הגדולה להתפעלות� מרתקת, בצורה והסביר� לפולנית,
הפרי� היהודי. העול� שהוא הרוחניות, עול� ואת הגויי, העול� שהוא החומריות, עול� את מנוגדי�,

שוני�. בתחומי� רב בידע משובצי� שהיו ברו�, של התוכ� רבי דבריו את בצמא ושתה ישב

כאלה שנושאי� דעת� הביעו ה� הביקור. שקיבל הצורה מ� רצו� שבעי היו לא הפרי� ילדי בר�,
ע� ויבלו לפרדס לבד� ה� יבואו שמחר הודיעו כ� על הכומר. בהשתתפות מיוחד לדיו� מתאימי�

יותר. קלילי� נושאי� על בשיחות ברו�

לידידות ק� לשי� והחליט הפרי�, משפחת מצד הידידות בהתפתחות סכנה ראה הוא נדה�. ברו�
הפרי� הביע וכאשר הצעירי�, של הצפוי הביקור את למנוע כיצד עצה בטיכוס בקדחתנות פעל מוחו זו.
לפני עומד שהקי� לעובדה דוקא ברו� שמח � ברו� את הכיר הקי� בסו� עתה, שרק כ� על צערו את
החליט ברו� באכילה. המותרי� מדברי� שהוכנה לארוחה האוכל לחדר ברו� הוזמ� בינתיי� סיומו.

הידידות. מהגברת ולהימנע החלטיות לגלות כדי ורק א� הכשרות, למרות דבר, לטעו� לא

נרעד האחרו� שברגע משו� דרושה, היתה לא שוב � מאכילה להימנעותו ברו� שהכי� ההסברה
רעש, נעשה בבית רותחי�. במי� שנכווה הפרי�, בילדי הצעיר קט�, ילד של אימי� מצריחת האוויר
את מיד יעזוב א� יעשה טוב כי לדעת נוכח א� בבית, מה זמ� נשאר ברו� בילד. לטפל הכל פנו ומיד

הפרי�. לאחוזת חזרו וכלביה� השומרי� ושני לפרדס, חזר הוא המקו�.

הוא לבקרו. הפרי� בני יבואו כאשר הבא, הערב מ� בדאגה היה שרוי ברו�. יש� לא לילה אותו
בפרדס. השומר מאהל תהלי� פסוקי של בכי קול נישא הלילה כל תהלי�. באמירת החל

מ� בעבודה. עזר וברו� העובדי�, ושאר עזריאל ור' אברה� ר' לפרדס כרגיל, הופיעו, למחרת
איש בפני הביע לא ברו� א� כאב, לברו� שגר� דבר הפרי�, של ילדו מות על הידיעה הגיעה האחוזה
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רפ"ד מנ"א כ"ה ב' ב"ה,

ליענינגראד

אי"א נכבד והכי הנעלה ידידי כבוד

שי' הלוי ברו� מו"ה

וברכה. שלו�

תוכנ� על הבט ומבלי קבלתי, במועד� ידידי מכתבי

המיוחד והסגנו� לשונו, צחות לקרוא במאד לי הי' נעי�

מהטוב יבשרני בקרוב כי עמוק ולב מקרב ואברכהו לו, אשר

שמח הנני טר� עוד אשר מעתה ועוד השי"ת, יחננהו אשר

בבריאות השי"ת יעזרהו אשר לי ברור שתי� כי זה, על

בהופיע אשר לי ברור זאת וג� בכבוד, ובפרנסה כדרוש הגו�

מטובו יבשרני אשר הראשוני� מ� אני אהי' ית', עזרתו

לע"ע לי וחסר הטוב, בא כבר כאלו שמח והנני והצלחתו,

ובשורתו. ידידי ידיעת רק

יסודי, דבר הנהו אוהב אשר ידעתיו הימי� מכבר זה והנה

כי ל� דפשיטא הא לאמר שומע הנני דבריו קול כאלו ובכ�,

� קרעדיט � האמנה על סוחר אינני כי א� וכו' יעזרני השי"ת

זה אמנ� עמ�. מסכי� הנני אופ� בכל אבל במזומ�, חפ� והנני

על להתענג אפשר וכי טעמי', מאי בא, טר� בעוד שמח שאתה

תמצא. מאי� והשמחה ישאל, ולתומו בא לא שעוד דבר

ראיית הוא השכל עי� ראיית כי הוא, הדבר יסוד אמנ�

מיוחדת כלי הוא מוח וכל חב"ד, מוחי� ג' יש כי וביאורו המהות,

מזולתו. אחד מוח יבדל בזה אשר במהותו, מיוחד שכלי לאור

וברק � ליכטיג � אור היא וההשכלה השכלה. היא חכמה

כי עני�. דער איז אזיי אט האומר המשכיל וכמו בלי�, א �

ומה אי� בהסבר זאת לבאר ביכולתו אי� העומק ריבוי מפני

שלא הבי� הוא הפרי�. בני מביקור ודאגה איֿנוחות ברו� חש היו� פנות ע� ליבו. לשוחחרחשי יוכל
סיכוי שו� אי� כ� עצמו. הפרי� לגבי זאת שעשה כפי לטובה עליה� ולהשפיע רציניי� בעניני� אית�
לר' סיפר הוא אברה�. ר' ע� רצינית שיחה לקיי� לכ� החליט הוא הביקור. מ� כלשהי טובה שתצמח
א� ספק, הביע אברה� ר' בפרדס, ללו� לו שאסור למסקנה שהגיע והודיע אירע, אשר כל את אברה�

דעתו. על עמד ברו� א� המתוכנ�, ביקור� את הפרי� בני יקיימו האסו�, לאור

לשותפו הסביר אברה� ר' בפרדס. לשמור ושותפו הוא באו ערב ואותו לברו�, נענה אברה� ר'
היו ברו� של שחששותיו אברה� ר' נוכח בלילה הערב. לשמור יוכל ולא בטוב חש אינו שברו�
אוכזבו ברו� של להיעדרו נוכחו שכאשר מוב� באהל. לפתע הופיעו הפרי� של ובתו בנו מוצדקי�;

שבאו. כלעומת וחזרו קשות

על המדרש בבית לשבת וחזר השותפי�, מ� שכרו ברו� קיבל � בפרדס העבודה נסתיימה כאשר
מועטי� היו צרכיו שכ� ממושכת, לתקופה מחייתו כדי לו הספיק שהשתכר הכס� העבודה, ועל התורה
שהשביעו לח� ומי� צר בלח� הסתפק החול ימי בשאר ג� צו�, ימי לדידו היו וחמישי שני ימי ביותר:
מוקדש היה זמנו כל השבת. יו� היה ממשית ארוחה לעצמו הרשה שבו בשבוע היחיד היו� רעבונו. את
בחיי�. דרכו את לו שהנחו מוסר, ספרי ללימוד ג� לימודו מזמני הקדיש ברו� ה'. ולעבודת לתורה

הרחוק פשוט כנער תדמיתו על לשמור לו אפשר� החגי�, לאחר שהגיעו הארוכי�, החור� ְְִלילות
והתעמק המדרש בבית לבדו הלילה שעות כל מש� ישב ארוכי� לילות באות� שכ� ספר, יודע מלהיות
לב. תשומת אליו שימשו� מבלי בדרכו להתנהג שהוא אי� הצליח ביו� ג� נפשו. להט בכל בתורה

בעלֿהבית שהיה מי אברה�, ר' לפתע לפניו הופיע עמוקה, בסוגיה שקוע כשהיה הלילות, באחד
לגלות עתה עד רציתי לא אחרי�. עקבתי הזמ� "שכל � אברה� ר' אליו פנה � ל�" "דע בקי�. שלו
סוד�, את לאיש גיליתי לא לימוד�. את בפרדס ממחבואי שמעתי פע� לא וכי סוד�, אני יודע כי ל�
בשלח�ֿערו� משות� יומי לשיעור זמ� שנינו שנקבע בבקשה באתי א� בעתיד, זאת לעשות חושב ואיני

חש�ֿמשפט".

לא. או ב�ֿתורה, היותו בעובדת להודות ובכ� להצעה, להיענות א� ידע ולא קשות, התלבט ברו�

•
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וברכה. שלו�

תוכנ� על הבט ומבלי קבלתי, במועד� ידידי מכתבי

המיוחד והסגנו� לשונו, צחות לקרוא במאד לי הי' נעי�

מהטוב יבשרני בקרוב כי עמוק ולב מקרב ואברכהו לו, אשר

שמח הנני טר� עוד אשר מעתה ועוד השי"ת, יחננהו אשר

בבריאות השי"ת יעזרהו אשר לי ברור שתי� כי זה, על

בהופיע אשר לי ברור זאת וג� בכבוד, ובפרנסה כדרוש הגו�

מטובו יבשרני אשר הראשוני� מ� אני אהי' ית', עזרתו

לע"ע לי וחסר הטוב, בא כבר כאלו שמח והנני והצלחתו,

ובשורתו. ידידי ידיעת רק

יסודי, דבר הנהו אוהב אשר ידעתיו הימי� מכבר זה והנה

כי ל� דפשיטא הא לאמר שומע הנני דבריו קול כאלו ובכ�,

� קרעדיט � האמנה על סוחר אינני כי א� וכו' יעזרני השי"ת

זה אמנ� עמ�. מסכי� הנני אופ� בכל אבל במזומ�, חפ� והנני

על להתענג אפשר וכי טעמי', מאי בא, טר� בעוד שמח שאתה

תמצא. מאי� והשמחה ישאל, ולתומו בא לא שעוד דבר

ראיית הוא השכל עי� ראיית כי הוא, הדבר יסוד אמנ�

מיוחדת כלי הוא מוח וכל חב"ד, מוחי� ג' יש כי וביאורו המהות,

מזולתו. אחד מוח יבדל בזה אשר במהותו, מיוחד שכלי לאור

וברק � ליכטיג � אור היא וההשכלה השכלה. היא חכמה

כי עני�. דער איז אזיי אט האומר המשכיל וכמו בלי�, א �

ומה אי� בהסבר זאת לבאר ביכולתו אי� העומק ריבוי מפני

שלא הבי� הוא הפרי�. בני מביקור ודאגה איֿנוחות ברו� חש היו� פנות ע� ליבו. לשוחחרחשי יוכל
סיכוי שו� אי� כ� עצמו. הפרי� לגבי זאת שעשה כפי לטובה עליה� ולהשפיע רציניי� בעניני� אית�
לר' סיפר הוא אברה�. ר' ע� רצינית שיחה לקיי� לכ� החליט הוא הביקור. מ� כלשהי טובה שתצמח
א� ספק, הביע אברה� ר' בפרדס, ללו� לו שאסור למסקנה שהגיע והודיע אירע, אשר כל את אברה�

דעתו. על עמד ברו� א� המתוכנ�, ביקור� את הפרי� בני יקיימו האסו�, לאור

לשותפו הסביר אברה� ר' בפרדס. לשמור ושותפו הוא באו ערב ואותו לברו�, נענה אברה� ר'
היו ברו� של שחששותיו אברה� ר' נוכח בלילה הערב. לשמור יוכל ולא בטוב חש אינו שברו�
אוכזבו ברו� של להיעדרו נוכחו שכאשר מוב� באהל. לפתע הופיעו הפרי� של ובתו בנו מוצדקי�;

שבאו. כלעומת וחזרו קשות

על המדרש בבית לשבת וחזר השותפי�, מ� שכרו ברו� קיבל � בפרדס העבודה נסתיימה כאשר
מועטי� היו צרכיו שכ� ממושכת, לתקופה מחייתו כדי לו הספיק שהשתכר הכס� העבודה, ועל התורה
שהשביעו לח� ומי� צר בלח� הסתפק החול ימי בשאר ג� צו�, ימי לדידו היו וחמישי שני ימי ביותר:
מוקדש היה זמנו כל השבת. יו� היה ממשית ארוחה לעצמו הרשה שבו בשבוע היחיד היו� רעבונו. את
בחיי�. דרכו את לו שהנחו מוסר, ספרי ללימוד ג� לימודו מזמני הקדיש ברו� ה'. ולעבודת לתורה

הרחוק פשוט כנער תדמיתו על לשמור לו אפשר� החגי�, לאחר שהגיעו הארוכי�, החור� ְְִלילות
והתעמק המדרש בבית לבדו הלילה שעות כל מש� ישב ארוכי� לילות באות� שכ� ספר, יודע מלהיות
לב. תשומת אליו שימשו� מבלי בדרכו להתנהג שהוא אי� הצליח ביו� ג� נפשו. להט בכל בתורה

בעלֿהבית שהיה מי אברה�, ר' לפתע לפניו הופיע עמוקה, בסוגיה שקוע כשהיה הלילות, באחד
לגלות עתה עד רציתי לא אחרי�. עקבתי הזמ� "שכל � אברה� ר' אליו פנה � ל�" "דע בקי�. שלו
סוד�, את לאיש גיליתי לא לימוד�. את בפרדס ממחבואי שמעתי פע� לא וכי סוד�, אני יודע כי ל�
בשלח�ֿערו� משות� יומי לשיעור זמ� שנינו שנקבע בבקשה באתי א� בעתיד, זאת לעשות חושב ואיני

חש�ֿמשפט".

לא. או ב�ֿתורה, היותו בעובדת להודות ובכ� להצעה, להיענות א� ידע ולא קשות, התלבט ברו�

•



c"agקלו i`iyp epizeax zxezn

כמו הוא כ� כי רואה אבל דאס) איז ואס או� (ויא הוא

לבאר יוכל לא כי להיות יכול הרי דבר הרואה בגשמיות

וכ� הוא, כ� הדבר כי הוא רואה מ"מ אבל העני�, ולהסביר

� הנחה בש� זו בחינה נק' בחכ' הנה ובפרטיות בהשכלה הוא

שהדבר רואה רק ע"ז והסבר טע� לו שאי� והיינו � לייג דער

שנולד לעגל זה בי� ומה ע"א) ד"ו (ביצה ז"ל אמר� וע"ד כ�.

יכול הי' שלא לפי היא זו דשתיקה רב, שתיק הטרפה, מ�

שכלית, בהנחה הדבר ראה ורק שכלי. בטע� העני� להסביר

חכמה. מדרי' היא וזו
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השי"ת יעשה אשר בגו"ר והחסד הטוב כל על לשמוח עלינו

ידידי. ג� ישמח כי ועצתי אשמח, ובכ� יחדיו, כלנו עמנו

בברכה. רעהו פני איש נראה ובשמחה

[ciz 'nr '` jxk v"iixden w"b`]

•

eycga yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"

cigiay ,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb

dxhtda oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi -

."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind
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:Cìnä éá÷é ãò ìàððçàé:çèáì íìLeøé äáLéå ãBò-äéäé àì íøçå dá eáLéåáéäôbnä äéäz úàæå £©§¥½©−¦§¥¬©¤«¤§¨´§½̈§¥−¤´Ÿ¦«§¤®§¨§¨¬§«¨©−¦¨¤«©§Ÿ́¦§¤´©©¥À̈

bé øLàäð÷nz åéðéòå åéìâø-ìò ãîò àeäå BøNa ÷îä íìLeøé-ìò eàáö øLà íénòä-ìk-úà äåäé ó £¤̧¦³Ÿ§Ÿ̈¸¤¨¨´©¦½£¤¬¨§−©§«¨¨®¦¨¥´§¨À§¸Ÿ¥´©©§½̈§¥¨¸¦©´§¨

ìe ïäéøçá:íäéôa ÷nz BðBLâéeäòø ãé Léà e÷éæçäå íäa äaø äåäé-úîeäî äéäz àeää íBia äéäå §«Ÿ¥¤½§−¦©¬§¦¤«§¨¨¸©´©½¦«§¤¯§©§Ÿ̈¤©−̈¨¤®§²¡¦Àµ¦©´¥¥½

:eäòø ãé-ìò Bãé äúìòåãéíéãâáe óñëå áäæ áéáñ íéBbä-ìk ìéç óqàå íìLeøéa íçlz äãeäé-íâå §¨§¨¬−̈©©¬¥¥«§©̧§½̈¦¨¥−¦«¨¨®¦§ª©Á¥̧¨©¦¹¨¦À¨¨¬¨¤²¤§¨¦−

:ãàî áøìåèänää úBðçna äéäé øLà äîäaä-ìëå øBîçäå ìîbä ãøtä ñeqä úôbî äéäz ïëå ¨¬Ÿ§«Ÿ§¥̧¦§¤¹©¥©´©À©¤̧¤¸©¨¨´§©£½§¨̧©§¥½̈£¤¬¦«§¤−©©£´¨¥®¨

:úàfä äôbnkæèúBçzLäì äðLá äðL écî eìòå íìLeøé-ìò íéàaä íéBbä-ìkî øúBpä-ìk äéäå ©©¥−̈©«Ÿ§¨À̈¨©¨¸¦¨©¦½©¨¦−©§«¨®̈¦§¨º¦¥¯¨¨´§¨À̈§¦§©£¸

:úBkqä âç-úà âçìå úBàáö äåäé CìîìæéíìLeøé-ìà õøàä úBçtLî úàî äìòé-àì øLà äéäå §¤̧¤¸§Ÿ̈´§¨½§¨−Ÿ¤©¬©ª«§Â¨Â̈£¤̧Ÿ©£¤¹¥¥̧¦§§³¨¨̧¤¸¤§´¨©½¦

:íLbä äéäé íäéìò àìå úBàáö äåäé Cìîì úBçzLäìçéäàá àìå äìòú-àì íéøöî úçtLî-íàå §¦§©«£½§¤−¤§Ÿ̈´§¨®§¬Ÿ£¥¤−¦«§¤¬©¨«¤§¦¦§©̧©¦§©¯¦Ÿ©£¤²§¬Ÿ¨−̈

bé øLà äôbnä äéäz íäéìò àìå:úBkqä âç-úà âçì eìòé-àì øLà íéBbä-úà äåäé óèéäéäz úàæ §´Ÿ£¥¤®¦«§¤´©©¥À̈£¤̧¦³Ÿ§Ÿ̈¸¤©¦½£¤¸´Ÿ©£½¨−Ÿ¤©¬©ª«¬Ÿ¦«§¤−

:úBkqä âç-úà âçì eìòé àì øLà íéBbä-ìk úàhçå íéøöî úàhçëä íBiaúBlöî-ìò äéäé àeä ©©´¦§¨®¦§©©¸¨©¦½£¤¸´Ÿ©£½¨−Ÿ¤©¬©ª«©´©À¦«§¤¸©§¦´

:çaænä éðôì íé÷øænk äåäé úéáa úBøéqä äéäå äBäéì Lã÷ ñeqäàëäãeäéáe íìLeøéa øéñ-ìk äéäå ©½−Ÿ¤©¨®§¨¨³©¦¸§¥´§Ÿ̈½©¦§¨¦−¦§¥¬©¦§¥«©§Â¨Â̈¨¦̧¦«¨©¹¦¦À̈

úBàáö äåäé-úéáa ãBò éðòðë äéäé-àìå íäá eìMáe íäî eç÷ìå íéçáfä-ìk eàáe úBàáö äBäéì Lã÷µŸ¤©¨´§¨½¨̧¸¨©´Ÿ§¦½§¨§¬¥¤−¦§´¨¤®§Ÿ¦«§¤̧§©£¦¬²§¥§Ÿ̈¬§¨−

:àeää íBia©¬©«



קלח

úåëåñ ìù éðù áåè íåéì äøèôäç ,à íéëìî

çâ:éòéáMä Lãçä àeä âça íéðúàä çøéa ìàøNé Léà-ìk äîìL Cìnä-ìà eìäwiåãìk eàáiå ©¦¨̧£¹¤©¤³¤§ŸŸÆ¨¦´¦§¨¥½§¤¬©¨¥¨¦−¤®̈−©¬Ÿ¤©§¦¦«©¨¾Ÿ−Ÿ

:ïBøàä-úà íéðäkä eàNiå ìàøNé éð÷æäLãwä éìk-ìk-úàå ãòBî ìäà-úàå äåäé ïBøà-úà eìòiå ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬©«Ÿ£¦−¤¨¨«©©£º¤£³§Ÿ̈Æ§¤´Ÿ¤¥½§¤¨§¥¬©−Ÿ¤

:íiåìäå íéðäkä íúà eìòiå ìäàa øLàåéðôì Bzà åéìò íéãòBpä ìàøNé úãò-ìëå äîìL Cìnäå £¤´¨®Ÿ¤©©£´Ÿ½̈©«Ÿ£¦−§©§¦¦«§©¤´¤§ŸÀŸ§¨£©³¦§¨¥Æ©«¨¦´¨½̈¦−¦§¥´

:áøî eðné àìå eøôqé-àì øLà ø÷áe ïàö íéçaæî ïBøàäæäåäé-úéøa ïBøà-úà íéðäkä eàáiå ¨¨®§©§¦Æ´Ÿ¨½̈£¤¯«Ÿ¦¨§²§¬Ÿ¦¨−¥«Ÿ©¨¦´©Â«Ÿ£¦Â¤£¸§¦§Ÿ̈¯

:íéáeøkä éôðk úçz-ìà íéLãwä Lã÷-ìà úéaä øéác-ìà BîB÷î-ìàçíéôðk íéùøt íéáeøkä ék ¤§²¤§¦¬©©−¦¤´Ÿ¤©¢¨¦®¤©−©©§¥¬©§¦«¦³©§¦Æ«Ÿ§¦Ÿ́§¨©½¦

:äìòîìî åéca-ìòå ïBøàä-ìò íéáøkä ekñiå ïBøàä íB÷î-ìàèíécaä éLàø eàøiå íécaä eëøàiå ¤§−¨¨®©¨¯Ÿ©§ª¦²©¨¨¬§©©−̈¦§¨«§¨©©£¦»»©©¦¼©¥¨Á¨¥̧©©¦³

:äfä íBiä ãò íL eéäiå äöeçä eàøé àìå øéácä éðt-ìò Lãwä-ïîéíéðáàä úBçì éðL ÷ø ïBøàa ïéà ¦©¸Ÿ¤Æ©§¥´©§¦½§¬Ÿ¥¨−©®¨©¦´§½̈©−©¬©¤«µ¥¨¨½©À§¥Æª´¨«£¨¦½

:íéøöî õøàî íúàöa ìàøNé éða-íò äåäé úøk øLà áøça äLî íL çpä øLààéúàöa éäéå £¤̧¦¦¬©¨²Ÿ¤−§Ÿ¥®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦§¥´¦§¨¥½§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦©§¦¾§¥¬

:äåäé úéa-úà àìî ïðòäå Lãwä-ïî íéðäkäáéì ãîòì íéðäkä eìëé-àìåàìî-ék ïðòä éðtî úøL ©«Ÿ£¦−¦©®Ÿ¤§¤¨¨¬¨¥−¤¥¬§Ÿ̈«§Ÿ¨§¯©«Ÿ£¦²©£¬Ÿ§¨¥−¦§¥´¤¨®̈¦¨¥¬

:äåäé úéa-úà äåäé-ãBáëâéì øîà äåäé äîìL øîà æà:ìôøòa ïkLãéïBëî Cì ìáæ úéa éúéðá äða §«§Ÿ̈−¤¥¬§Ÿ̈«−̈¨©´§Ÿ®Ÿ§Ÿ̈´¨©½¦§−Ÿ¨£¨¤«¨¬Ÿ¨¦²¦¥¬§ª−®̈¨¬

ì:íéîìBò EzáLåè:ãîò ìàøNé ìä÷-ìëå ìàøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå åéðt-úà Cìnä áñiåæèøîàiå §¦§§−«¨¦«©©¥³©¤̧¤Æ¤¨½̈©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®§¨§©¬¦§¨¥−Ÿ¥«©ÀŸ¤

:øîàì àlî Bãéáe éáà ãåc úà åéôa øac øLà ìàøNé éäìà äåäé CeøaæééúàöBä øLà íBiä-ïî ¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½£¤Æ¦¤´§¦½¥−¨¦´¨¦®§¨¬¦¥−¥«Ÿ¦©À£¤̧¥¹¦

éa úBðáì ìàøNé éèáL ìkî øéòá ézøçá-àì íéøönî ìàøNé-úà énò-úàøçáàå íL éîL úBéäì ú ¤©¦´¤¦§¨¥»¦¦§©¼¦¼«Ÿ¨©´§¦§¦À¦ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¦§´©½¦¦§¬§¦−¨®¨¤§©´

:ìàøNé énò-ìò úBéäì ãåãaçéì úéa úBðáì éáà ãåc ááì-íò éäéå:ìàøNé éäìà äåäé íLèéøîàiå §¨¦½¦«§−©©¦¬¦§¨¥«©§¦¾¦§©−¨¦´¨¦®¦§´©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤

ì úéa úBðáì Eááì-íò äéä øLà ïòé éáà ãåc-ìà äåäé:Eááì-íò äéä ék úáéèä éîLëäzà ÷ø §Ÿ̈Æ¤¨¦´¨¦½©¹©£¤³¨¨Æ¦§¨´§½¦§¬©−¦¦§¦®¡¦¾Ÿ¨¦¬¨−̈¦§¨¤«©´©½̈

ða-íà ék úéaä äðáú àìéöìçî àöiä Eì úéaä äðáé-àeä E:éîLàëøac øLà Bøác-úà äåäé í÷iå ¬Ÿ¦§¤−©®̈¦¦³¦¦§Æ©Ÿ¥´¥£¨¤½«¦§¤¬©©−¦¦§¦«©¨¤́§Ÿ̈½¤§¨−£¤´¦¥®

ì úéaä äðáàå äåäé øac øLàk ìàøNé àqk-ìò áLàå éáà ãåc úçz í÷àå:ìàøNé éäìà äåäé íL ¨¨ª¿©Á©Á¨¦̧¨¦¹¨¥¥´©¦¥´¦§¨¥À©£¤Æ¦¤´§Ÿ̈½¨¤§¤´©©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

áë:íéøöî õøàî íúà BàéöBäa eðéúáà-íò úøk øLà äåäé úéøa íL-øLà ïBøàì íB÷î íL íùàå̈¨¦̧Ÿ¨³¨Æ¨¨½£¤−̈§¦´§Ÿ̈®£¤³¨©Æ¦£Ÿ¥½§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

úåëåñ ãòåîä ìåç úáùì äøèôäçì ÷øô ìà÷æçé

çìçéäéäå:étàa éúîç äìòz äBäé éðãà íàð ìàøNé úîãà-ìò âBâ àBa íBéa àeää íBia §¨¨´©´©À§¸¬¸©©§©´¦§¨¥½§ª−£Ÿ¨´¡¦®©£¤¬£¨¦−§©¦«

èé:ìàøNé úîãà ìò ìBãb Lòø äéäé àeää íBia àì-íà ézøac éúøáò-Làá éúàð÷áeëéðtî eLòøå §¦§¨¦¬§¥¤§¨¦−¦©®§¦¦´Ÿ©´©À¦«§¤¸©´©¨½©−©§©¬¦§¨¥«§¨£´¦¨©¿

äîãàä éðt-ìò øLà íãàä ìëå äîãàä-ìò Nîøä ùîøä-ìëå äãOä úiçå íéîMä óBòå íiä éâc§¥´©¨Á§¸©¨©¹¦§©©´©¨¤À§¨¨¤¸¤¸Ÿ¨Ÿ¥´©¨£¨½̈§Ÿ¸¨¨½̈£¤−©§¥´¨£¨¨®

:ìBtz õøàì äîBç-ìëå úBâøãnä eìôðå íéøää eñøäðåàëéðãà íàð áøç éøä-ìëì åéìò éúàø÷å §¤¤§´¤¨¦À§¨§¸©©§¥½§¨−̈¨¨¬¤¦«§¨¨̧¦¨¨³§¨¨©¸¤½¤§ª−£Ÿ¨´

:äéäz åéçàa Léà áøç äBäéáëúéøôâå Là Léábìà éðáàå óèBL íLâå íãáe øáãa Bzà ézètLðå ¡¦®¤¬¤¦−§¨¦¬¦«§¤«§¦§©§¦¬¦−§¤´¤§¨®§¤´¤¥Á§©§¥̧¤§¨¦¹¥´§¨§¦À

:Bzà øLà íéaø íénò-ìòå åétâà-ìòå åéìò øéèîàâëíéaø íéBb éðéòì ézòãBðå ézLc÷úäå ézìcbúäå ©§¦³¨¨¸§©£©½̈§©©¦¬©¦−£¤¬¦«§¦§©¦§¦¸§¦§©¦§¦½§´©§¦½§¥¥−¦´©¦®

:äBäé éðà-ék eòãéåèìàéìà éððä äBäé éðãà øîà äk zøîàå âBb-ìò àápä íãà-ïá äzàåâBb E §¨§−¦£¦¬§¨«§©¨³¤¨¨¸¦¨¥´©½§¨´©§½̈¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡¦®¦§¦³¥¤̧¸½

:ìáúå CLî Làø àéùðáézááLåéúàMLå Eéúéìòäå EéúBàáäå ïBôö éúkøiî E:ìàøNé éøä-ìò E §¦¾Ÿ−Ÿ¤¬¤§ª¨«§«Ÿ©§¦̧¸§¦¥¦½§©£¦¦−¦©§§¥´¨®©£¦¦−©¨¥¬¦§¨¥«

zekeq crend leg zaya mb

âévçå EìàîN ãiî EzL÷ éúékäåðéîé ãiî E:ìétà Eãétâà-ìëå äzà ìBtz ìàøNé éøä-ìòíénòå E §¦¥¦¬©§§−¦©´§Ÿ¤®§¦¤¾¦©¬§¦§−©¦«©¨¥¸¦§¨¥¹¦À©¨¸§¨£©¤½§©¦−

ðk-ìk øBtö èéòì Czà øLàézúð äãOä úiçå ó:äìëàì Eäézøaã éðà ék ìBtz äãOä éðt-ìò £¤´¦¨®§¥̧¦¯¨¨¨²§©©¬©¨¤−§©¦¬§¨§¨«©§¥¬©¨¤−¦®µ¦£¦´¦©½§¦

:äBäé éðãà íàðå:äBäé éðà-ék eòãéå çèáì íéiàä éáLéáe âBâîa Là-ézçìLåæòéãBà éLã÷ íL-úàå §ª−£Ÿ¨¬¡¦«§¦©§¦¥´§¨½§«Ÿ§¥¬¨¦¦−¨¤®©§¨§−¦£¦¬§¨«§¤¥̧¨§¦¹¦À©

:ìàøNéa LBã÷ äåäé éðà-ék íéBbä eòãéå ãBò éLã÷-íL-úà ìçà-àìå ìàøNé énò CBúaçäàá äpä §¸©¦´¦§¨¥½§«Ÿ©¥¬¤¥¨§¦−®§¨§³©¦¸¦£¦´§Ÿ̈½¨−§¦§¨¥«¦¥³¨¨¸

:ézøac øLà íBiä àeä äBäé éðãà íàð äúéäðåèïâîe ÷Lða e÷éùäå eøòáe ìàøNé éøò éáLé eàöéå §¦§½̈¨§ª−£Ÿ¨´¡¦®¬©−£¤¬¦©«§¦§¨«§º«Ÿ§¥´¨¥´¦§¨¥À¦£¿§Â¦¦ÂŸ§¤̧¤¨¥³

:íéðL òáL Là íäá eøòáe çîøáe ãé ìwîáe íévçáe úL÷a äpöåéàìå äãOä-ïî íéöò eàNé-àìå §¦¨¸§¤´¤§¦¦½§©¥¬−̈§®Ÿ©¦£¬¨¤²¥−¤¬©¨¦«§«Ÿ¦§¸¥¦¹¦©¨¤À§³Ÿ

:äBäé éðãà íàð íäéææa-úà eææáe íäéììL-úà eììLå Là-eøòáé ÷Lpá ék íéøòiä-ïî eáèçéàéäéäå ©§§¸¦©§¨¦½¦¬©¤−¤§©£¥®§¨§´¤«Ÿ§¥¤À¨§¸¤´Ÿ§¥¤½§ª−£Ÿ¨¬¡¦«§¨¨´

eøá÷å íéøáòä-úà àéä úîñçå íiä úîã÷ íéøáòä éb ìàøNéa øá÷ íL-íB÷î âBâì ïzà àeää íBiá©´©¿¤¥´§Á§«¨̧¤¹¤§¦§¨¥À¥³¨«Ÿ§¦¸¦§©´©½̈§Ÿ¤¬¤¦−¤¨«Ÿ§¦®§¨´§

:âBb ïBîä àéb eàø÷å äðBîä-ìk-úàå âBb-úà íLáéäòáL õøàä-úà øäè ïòîì ìàøNé úéa íeøá÷e À̈¤¸§¤¨£½Ÿ§¨´§½¥−£¬«§¨¸¥´¦§¨¥½§©−©©¥´¤¨¨®¤¦§−̈

:íéLãçâéì íäì äéäå õøàä íò-ìk eøá÷åé éðãà íàð éãákä íBé íL:äBäãéeìécáé ãéîú éLðàå ¢¨¦«§¨§¸¨©´¨¨¤½§¨¨¬¨¤−§¥®µ¦¨´§¦½§ª−£Ÿ¨¬¡¦«§©§¥̧¨¦³©§¦¸¸

:eø÷çé íéLãç-äòáL äö÷î døäèì õøàä éðt-ìò íéøúBpä-úà íéøáòä-úà íéøa÷î õøàa íéøáò«Ÿ§¦´¨½̈¤§©§¦´¤¨«Ÿ§¦À¤©«¨¦²©§¥¬¨−̈¤§©£®̈¦§¥¬¦§¨¢¨¦−©§«Ÿ

åè:âBb ïBîä àéb-ìà íéøa÷îä Búà eøá÷ ãò ïeiö Bìöà äðáe íãà íöò äàøå õøàa íéøáòä eøáòå§¨§³¨«Ÿ§¦¸¨½̈¤§¨¨¸¤´¤¨½̈¨¨¬¤§−¦®©´¨§³Ÿ¸©§©§¦½¤¥−£¬«

æè:õøàä eøäèå äðBîä øéò-íL íâå§©¬¤¦²£−̈§¦£¬¨¨«¤



קלט zekeq crend leg zaya mb
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ðk-ìk øBtö èéòì Czà øLàézúð äãOä úiçå ó:äìëàì Eäézøaã éðà ék ìBtz äãOä éðt-ìò £¤´¦¨®§¥̧¦¯¨¨¨²§©©¬©¨¤−§©¦¬§¨§¨«©§¥¬©¨¤−¦®µ¦£¦´¦©½§¦
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:íéLãçâéì íäì äéäå õøàä íò-ìk eøá÷åé éðãà íàð éãákä íBé íL:äBäãéeìécáé ãéîú éLðàå ¢¨¦«§¨§¸¨©´¨¨¤½§¨¨¬¨¤−§¥®µ¦¨´§¦½§ª−£Ÿ¨¬¡¦«§©§¥̧¨¦³©§¦¸¸

:eø÷çé íéLãç-äòáL äö÷î døäèì õøàä éðt-ìò íéøúBpä-úà íéøáòä-úà íéøa÷î õøàa íéøáò«Ÿ§¦´¨½̈¤§©§¦´¤¨«Ÿ§¦À¤©«¨¦²©§¥¬¨−̈¤§©£®̈¦§¥¬¦§¨¢¨¦−©§«Ÿ

åè:âBb ïBîä àéb-ìà íéøa÷îä Búà eøá÷ ãò ïeiö Bìöà äðáe íãà íöò äàøå õøàa íéøáòä eøáòå§¨§³¨«Ÿ§¦¸¨½̈¤§¨¨¸¤´¤¨½̈¨¨¬¤§−¦®©´¨§³Ÿ¸©§©§¦½¤¥−£¬«

æè:õøàä eøäèå äðBîä øéò-íL íâå§©¬¤¦²£−̈§¦£¬¨¨«¤

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובהנוגע לסיום מכתבו, שעדיין לא מצא שום מקור פרנסה, - בודאי במח"כ, לא דייק בביטוי 

האמור, שהרי ברור הדבר, ואומרים זה בשם ומלכות, אשר ה' אלקינו מלך העולם הזן את העולם כולו 

בטובו בחן ובחסד וברחמים וכו', ואף שברכת המזון מן התורה אבל לא הנוסחא, הנה נוסף על אשר ערבים 

דברי סופרים וחומר בד"ס, הרי נוסח דברכה ראשונה דברכת המזון נתקן ע"י משה רבנו, מקבל הראשון 

של התורה, רעיא מהימנא של כל בני ישראל בכל הדורות עד הים, א"ת הים אלא היום, האחרון )ספרי 

עה"פ שם(.

אלא שלימוד זכות על הביטוי, שגם יעקב אבינו נשא עיניו אל ההרים מאין יבוא עזרי, אבל כמובן 

אין זה מספיק, שהרי סיפור ע"ד יעקב אבינו הוא סיפור ע"מ להורות לכל הבאים אחריו, שבאם מי שהוא 

יעמיד השאלה, תשובה מוכנה מאבינו יעקב - עזרי מעם ה'.

ויהי רצון שבקרוב ממש, תומשך ברכת השי"ת בנוסח הברכה האמורה למטה מעשרה טפחים.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכהנ"ל.

נ.ב.

אף שאינו מזכיר ע"ד לימוד החסידות, תקותי שקובע עתים לה, ועכ"פ יקבע מכאן ולהבא וכציווי 

הידוע באופן דמעלין בקדש, וכמדובר עד"ז בעת התראותנו.
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:·˜ÚÈ ˙L�ÎÏ ‡z¯Èה‰Â‰Â ¿À»¿ƒ¿««¬…«¬»

ÈLÈ¯ ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ·¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈

é"ùø

(‡)‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ.B˙BÓ È�ÙÏ.(ספרי)��סמ ¿…«¿»»ƒ¿≈ָ

אימתי?:למיתת� עכ�ו, לא ‰'(·)�א� ¯Ó‡iÂ ְְִִֵֶַַָָָֹ«…«
‡a È�ÈqÓ.(�ש),��מק �ל ��בח� �ח�ה �תח ƒƒ«»ְְְִִֶַָָָ

�ב�בח י�ראל, �ל �צרכיה� �תח �� ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואחר

לי�ראל. זכ�ת הז�רת �� י� �� �ר���תח זה וכל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

עליה� ��ח�ל א�� ה� �דאי �ל�מר ה�א, ְְֲִֵֵֵֶֶַַָר��י

a‡�רכה: È�ÈqÓ.�לקראת להתי�ביצא ���א� ְָָƒƒ«»ְְְְִִֵֶַָָָָָ

��ה, �ני להק�יל ה��צא �חת� ההר, ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ�תח�ית

יט)��אמר: למדנ�(שמות האלהי�", "לקראת ְְֱֱִִֶֶַַַָָֹ

�נג��: BÓÏ��צא ¯ÈÚOÓ Á¯ÊÂ.(ספרי)תח�� ְְֶֶָָָ¿»«ƒ≈ƒ»ֶַָ

רצ�: ולא ה��רה, את ��ק�ל� ע�ו .‰ÚÈÙBלבני ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹƒ«
Ô¯‡tלה�: ¯‰Ó.י�מעאל לבני �פתח �� �הל� ֶָ≈«»»ְְִִֵֵֶַַָָָָ

רצ� ולא Ó¯··˙:(ש�)לי�ראל.Â‡˙‰:��ק�ל�ה, ְְְֶַָָֹ¿»»ְְִֵָ≈ƒ¿…
L„˜.�קד מלאכי רבב�ת מקצת ���,וע�� ולא …∆ְְְְְֲִִִֵֶַָֹֹ�ָ

�ב�ד �ל ��ראה וד� ��ר �דר� ולא ר��, ְְְְֶֶֶֶַָָָָָָֹ�ְֹולא

ח�ת� �י�� ותפאר�� c˙:ע�ר� L‡.היתה� ְְְְְִַָ�ָ≈»ְֶָָ

לבנה, א� ��י על �ח�רה �א� לפניו מאז ְְְְְֵֵֵֵַַָָָָָָָ�ת�בה

"א� אחר: �בר ימינ�. יד �תב ���ח�ת לה� ְְִֵֵֶַַַַַָָָָנת�

הא�: מ��� לה� ��תנ� �תר��מ�, ‡Û(‚)�ת", ְְְִֵֶֶַָָָָָ«
ÌÈnÚ ··Á.ל� ה�בטי�, את ח�ב יתרה ח�ה �� …≈«ƒְְִִִֵֵֶַַָָָָ

היה לב�� �נימי� �הרי 'ע�', קר�י ואחד ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָאחד

ליעקב: ה�א, �ר�� ה�ד�� ��אמר לה�לד ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹעתיד

לה) מ��"(בראשית יהיה ��י� �קהל ŒÏk:"��י ְְִִִֶֶַָ»

E„Èa ÂÈL„˜.�עני� א��, �נ�ז�ת ה��יקי� נפ��ת ¿…»¿»∆ְְְִִִִַַַָָ

כה)��אמר: �צר�ר(ש"א צר�רה אדני נפ� "והיתה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָֹ

אלהי�": ה' את EÏ‚¯Ïהח�י� ekz Ì‰Â.�וה ֱִֶֶַַֹ¿≈À¿«¿∆ְֵ

ההר �ח�ית לת�� עצמ� ��� �הרי לכ�, ְְְִַַָָָ�ְְֲִֵֶָרא�יי�

לת�� התו�� �על�, ל��� ��� �סיני. ְְְֲִַָ�ְְְִֶַַלרגל�,

EÈ˙¯acÓמר�ל�תי�: ‡OÈ.על עליה� נ�א� ְְֶַƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶָֹ

ליס�ד,.EÈ˙¯acÓ��רת�: קר�ב �� �מ�:ה�"� ֶָƒ«¿…∆ְְֵַַָ

ז) אליו",(במדבר מ��ר ה��ל את (יחזקאל"ו��מע ְִִֵֵֶַַַַָ

אלי',ב) 'מת��ר �מ� אלי", מ��ר את ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ"וא�מע

לה�מיעני מד�ר �היית מה "מ��רתי�", זה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹא�

(ציינע �לע"ז פורפרליר"ש טיש לה�. ְֵֶַַָֹלאמר

נ�סעי� �הי� �ר�� וא�נקל�ס ְְְְְִִֵֶָאונטעררעדנוגע�).

ל��� מ���ת ,���� �� וה�"� �ברי�, �י ְְְְִִֵֶֶֶַַַָעל

ח�ת� ��עת א� ע�י�", חבב "א� אחר: �בר ְִִִִֵֵַַַַַָָָָֹמ�.

�מסר� ��חק�ת, �ני� לה� �הראית הא��ת ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָ�ֶָ�ל

�יד�: י�ראל E„Èa.את ÂÈL„˜ŒÏk�צ�יקיה �ל ְְִֵֶָָָ»¿…»¿»∆ִֵֶַָ

וא�ה מאחרי�, מ�� ולא �� �בק� ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָֹוט�ביה�

EÏ‚¯Ï��מר�: ekz Ì‰Â.�מתמ�עי וה� ְָ¿≈À¿«¿∆ְְְִִֵַ

צ��: לתחת EÈ˙¯acÓ�מת��סי� ‡OÈ.�מק�לי ְְְְִִִַַַƒ»ƒ«¿…∆ְְִַ

�בריה�: וא�ה ��מחה, ודת�תי� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָ�זר�תי�

(„)‰¯Bz.היא מ�ר�ה מ�ה, לנ� צ�ה א�ר »ֲִִֶֶָָָָֹ

נעזב�ה: ולא אחזנ�ה יעקב, .È‰ÈÂ(‰)לקה�ת ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָֹֹ«¿ƒ
ה�א: �ר�� CÏÓה�ד�� Ôe¯LÈa.על �מיד ַָָƒÀ∆∆ִָֹ

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

חסיד  להיות  עליו  לקבל  שמתירא  שכותב  שמה  ומובן  חוהמ"ס,  מא'  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 

חבד"י, מפני שהיא מטלת עול כבוד של לימוד חסידות וכו',

כמה תשובות בדבר, והעיקריות שבהן,

א( אין זה הטלת עול חדש, לאחרי שכאו"א בכל יום מקבל עליו פעמים עומ"ש ועול מצות באמירת 

ולאחרי  המצות,  מעול  הוא  חלק  זה,  לימוד  והרי  ב'(  משנה  ב'  פרק  )ברכות  משנה  וכדבר  שמע,  קריאת 

שמקבלים העול בכלל, הרי הכלל מורכב מפרטים.

הוא  הרי  התורה,  חלקי  כל  לימוד  כמו  החסידות,  תורת  שלימוד  כיון  כבד,  אינו  האמור  עול  ב( 

בהליכה מן הקל אל הכבד,

הבהירות,  זה  עם  וביחד  שבה  העמקות  זו,  תורה  תוכן  יותר  כשמכירים  זו,  הליכה  ובהמשך  ג( 

מתרבה החשק ללמדה, והתענוג בהשגת הענינים ששני אלו מהפכים ענין עול לענין של רצון וחשק,

וידוע הסיפור ע"ד רבנו הזקן בעל התניא, שבתחלת פרסומו את תורתו, תורת חב"ד במדינת רייסין 

וליטא, עבר דרך שקלאוו, מבצר המנגדים אז לתורה זו ועניני', ועלה על הבימה בבית הכנסת הגדול שם, 

ובקול נגון כדרכו בקדש, הקריא הכתוב: טעמו וראו כי טוב ה', פארזוכט און זעהט ווי ה' )יתברך( איז גוט, 

ובהיות דבריו יוצאין מן הלב חוצב להבות אש, נכנסו ללב השומעים, וכמסופר מחסיד לחסיד דור אחר דור 

עד לדורינו זה, "זיינען עם נאכגעלאפען צענדליגער יונגע לייט", שעסקו אחרי כן בלימוד תורת החסידות, 

ובמשך הזמן נעשו לעמודי עדת החסידים.

החשש הנוסף שלו, שע"י לימוד החסידות לא יוכל להתרכז כ"כ בחקירותיו,

הנה בידו להקדיש ללימוד זה ]ובתקופה הראשונה, זה יספיק[ עכ"פ זמנו הפנוי מחקירות אלו.

ומה שכופל הנני זה כמה פעמים, ע"ד לימוד זה ונחיצותו, מפני שמצווה כאו"א מאתנו על הנהגה 

האמורה, כיון שאמרו חז"ל בכגון דא עד מאה פעמים.

ויהי רצון אשר מתאים לנקודת מכתבי הכללי לראש השנה דהשתא יראה את המניעות להאמור 

כמו שהן, זאת אומרת, קטנות ביותר, ואשר החלטה בתוקף הדעת בכיוון הנ"ל בכחה לבטלן כליל.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.
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Ô¯‡Ù„ ‡¯ehÓ dz¯·‚· ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒƒ¿À¿≈ƒ»¿»»

d�ÈnÈ ·˙k ÔÈLÈc˜ ˙··¯ dnÚÂ¿ƒ≈ƒ¿««ƒƒ¿««ƒ≈

:‡�Ï ·‰È ‡˙È¯B‡ ‡˙M‡ BbÓƒ∆»»«¿»¿«»»

Ïkג ‡iË·LÏ Ôep·aÁ Û‡««≈ƒ¿ƒ¿«»»

‡¯e·‚a Ï‡¯NÈ ˙È· È‰BLÈc«̃ƒƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿»

ÔÈ¯acÓ Ôep‡Â ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡«≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ«¿ƒ

:C¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÈÏË� C��Ú ˙BÁz¿¬»»»¿ƒ«≈¿»

d¯ÒÓד ‰LÓ ‡�Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»…∆¿»«

:·˜ÚÈ ˙L�ÎÏ ‡z¯Èה‰Â‰Â ¿À»¿ƒ¿««¬…«¬»

ÈLÈ¯ ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ·¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈

é"ùø

(‡)‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ.B˙BÓ È�ÙÏ.(ספרי)��סמ ¿…«¿»»ƒ¿≈ָ

אימתי?:למיתת� עכ�ו, לא ‰'(·)�א� ¯Ó‡iÂ ְְִִֵֶַַָָָֹ«…«
‡a È�ÈqÓ.(�ש),��מק �ל ��בח� �ח�ה �תח ƒƒ«»ְְְִִֶַָָָ

�ב�בח י�ראל, �ל �צרכיה� �תח �� ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואחר

לי�ראל. זכ�ת הז�רת �� י� �� �ר���תח זה וכל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

עליה� ��ח�ל א�� ה� �דאי �ל�מר ה�א, ְְֲִֵֵֵֶֶַַָר��י

a‡�רכה: È�ÈqÓ.�לקראת להתי�ביצא ���א� ְָָƒƒ«»ְְְְִִֵֶַָָָָָ

��ה, �ני להק�יל ה��צא �חת� ההר, ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ�תח�ית

יט)��אמר: למדנ�(שמות האלהי�", "לקראת ְְֱֱִִֶֶַַַָָֹ

�נג��: BÓÏ��צא ¯ÈÚOÓ Á¯ÊÂ.(ספרי)תח�� ְְֶֶָָָ¿»«ƒ≈ƒ»ֶַָ

רצ�: ולא ה��רה, את ��ק�ל� ע�ו .‰ÚÈÙBלבני ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹƒ«
Ô¯‡tלה�: ¯‰Ó.י�מעאל לבני �פתח �� �הל� ֶָ≈«»»ְְִִֵֵֶַַָָָָ

רצ� ולא Ó¯··˙:(ש�)לי�ראל.Â‡˙‰:��ק�ל�ה, ְְְֶַָָֹ¿»»ְְִֵָ≈ƒ¿…
L„˜.�קד מלאכי רבב�ת מקצת ���,וע�� ולא …∆ְְְְְֲִִִֵֶַָֹֹ�ָ

�ב�ד �ל ��ראה וד� ��ר �דר� ולא ר��, ְְְְֶֶֶֶַָָָָָָֹ�ְֹולא

ח�ת� �י�� ותפאר�� c˙:ע�ר� L‡.היתה� ְְְְְִַָ�ָ≈»ְֶָָ

לבנה, א� ��י על �ח�רה �א� לפניו מאז ְְְְְֵֵֵֵַַָָָָָָָ�ת�בה

"א� אחר: �בר ימינ�. יד �תב ���ח�ת לה� ְְִֵֵֶַַַַַָָָָנת�

הא�: מ��� לה� ��תנ� �תר��מ�, ‡Û(‚)�ת", ְְְִֵֶֶַָָָָָ«
ÌÈnÚ ··Á.ל� ה�בטי�, את ח�ב יתרה ח�ה �� …≈«ƒְְִִִֵֵֶַַָָָָ

היה לב�� �נימי� �הרי 'ע�', קר�י ואחד ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָאחד

ליעקב: ה�א, �ר�� ה�ד�� ��אמר לה�לד ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹעתיד

לה) מ��"(בראשית יהיה ��י� �קהל ŒÏk:"��י ְְִִִֶֶַָ»

E„Èa ÂÈL„˜.�עני� א��, �נ�ז�ת ה��יקי� נפ��ת ¿…»¿»∆ְְְִִִִַַַָָ

כה)��אמר: �צר�ר(ש"א צר�רה אדני נפ� "והיתה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָֹ

אלהי�": ה' את EÏ‚¯Ïהח�י� ekz Ì‰Â.�וה ֱִֶֶַַֹ¿≈À¿«¿∆ְֵ

ההר �ח�ית לת�� עצמ� ��� �הרי לכ�, ְְְִַַָָָ�ְְֲִֵֶָרא�יי�

לת�� התו�� �על�, ל��� ��� �סיני. ְְְֲִַָ�ְְְִֶַַלרגל�,

EÈ˙¯acÓמר�ל�תי�: ‡OÈ.על עליה� נ�א� ְְֶַƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶָֹ

ליס�ד,.EÈ˙¯acÓ��רת�: קר�ב �� �מ�:ה�"� ֶָƒ«¿…∆ְְֵַַָ

ז) אליו",(במדבר מ��ר ה��ל את (יחזקאל"ו��מע ְִִֵֵֶַַַַָ

אלי',ב) 'מת��ר �מ� אלי", מ��ר את ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ"וא�מע

לה�מיעני מד�ר �היית מה "מ��רתי�", זה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹא�

(ציינע �לע"ז פורפרליר"ש טיש לה�. ְֵֶַַָֹלאמר

נ�סעי� �הי� �ר�� וא�נקל�ס ְְְְְִִֵֶָאונטעררעדנוגע�).

ל��� מ���ת ,���� �� וה�"� �ברי�, �י ְְְְִִֵֶֶֶַַַָעל

ח�ת� ��עת א� ע�י�", חבב "א� אחר: �בר ְִִִִֵֵַַַַַָָָָֹמ�.

�מסר� ��חק�ת, �ני� לה� �הראית הא��ת ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָ�ֶָ�ל

�יד�: י�ראל E„Èa.את ÂÈL„˜ŒÏk�צ�יקיה �ל ְְִֵֶָָָ»¿…»¿»∆ִֵֶַָ

וא�ה מאחרי�, מ�� ולא �� �בק� ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָֹוט�ביה�

EÏ‚¯Ï��מר�: ekz Ì‰Â.�מתמ�עי וה� ְָ¿≈À¿«¿∆ְְְִִֵַ

צ��: לתחת EÈ˙¯acÓ�מת��סי� ‡OÈ.�מק�לי ְְְְִִִַַַƒ»ƒ«¿…∆ְְִַ

�בריה�: וא�ה ��מחה, ודת�תי� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָ�זר�תי�

(„)‰¯Bz.היא מ�ר�ה מ�ה, לנ� צ�ה א�ר »ֲִִֶֶָָָָֹ

נעזב�ה: ולא אחזנ�ה יעקב, .È‰ÈÂ(‰)לקה�ת ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָֹֹ«¿ƒ
ה�א: �ר�� CÏÓה�ד�� Ôe¯LÈa.על �מיד ַָָƒÀ∆∆ִָֹ
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ìàøNé éèáL ãçé íri''yx:åïáeàø éçé ½̈©−©¦§¥¬¦§¨¥«§¦¬§¥−
øtñî åéúî éäéå úîé-ìàåi''yx:ñæúàæå §©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«§´Ÿ

-ìàå äãeäé ìB÷ ýåýé òîL øîàiå äãeäéì¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈§¤
åéøvî øærå Bì áø åéãé epàéáz Bnr©−§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈

äéäzi''yx:ôéåìéðùçénz øîà éåììeéøeàå EE ¦«§¤«§¥¦´¨©½ª¤¬§¤−
eäáéøz äqîa Búéqð øLà Eãéñç Léàì§¦´£¦¤®£¤³¦¦Æ§©½̈§¦¥−

äáéøî éî-ìri''yx:èáàì øîàäàì Bnàìe åé ©¥¬§¦¨«¨«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ
òãé àì åða-úàå øékä àì åéçà-úàå åéúéàø§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ¦¦½§¤¨−̈´Ÿ¨¨®

:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

BÓe˙‡ו ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ô·e‡¯ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»

È‰B�a ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ ‡Ï ‡�È�ƒ̇¿»»»¿ƒ«¿¿ƒ

:ÔB‰�È�Óa ÔB‰z�ÒÁ‡ז‡„Â «¬«¿¿¿ƒ¿»¿¿»

d˙BÏˆ ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏƒ»«¬««≈¿»¿≈

(‡Á‚‡a) d˜tÓa ‰„e‰È„ƒ»¿ƒ¿≈¿«»»

ÌÏLÏ dp·È˙z dnÚÏe ‡·¯˜Ïƒ¿»»¿«≈»≈ƒ≈ƒ¿»

‡˙e�Ú¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»

È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ È‰B‡�qÓƒ»¿ƒ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ

:dÏ ÈÂ‰ח‡inz ¯Ó‡ ÈÂÏÏe ¬≈≈¿≈ƒ¬«À«»

ÁÎzL‡c ¯·‚Ï ‡zLaÏ‡ ‡i¯e‡Â¿«»«¿∆¿»ƒ¿«¿ƒ¿¿«

‡˙q�a È‰B˙Èq� Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»

ÈÓ ÏÚ È‰Bz�Áa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â ‡˙evÓט‡Ï È‰B�·e È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡�Èc ÔÓ e·Á „k ÌÁ¯ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e·‡ ÏÚc «»¿ƒ¿¿«¿≈»¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»ƒƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»

é"ùø

עליה�: רא�י.Ûq‡˙‰aמלכ�ת� התא�� �כל ְֲֵֶַ¿ƒ¿«≈ְְִֵֵַָָ

אסיפת�: ל)�מ�.¯‡ÈLח���� ת�א(שמות "�י ְֲִֶָָ»≈ְִִָ

א�� רא�יי� רא�", אחר:את �בר �אברכ�. ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ו�ל�� אחת �אג�ה יחד, �התא�פ� ְַַָָ�ְְְְְֲִִֵַַַַַָ"�התא��",

�יניה�:�יניה� מחלקת ���� ולא מל��, ה�א ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

(Â)Ô·e‡¯ ÈÁÈ.:ה�ה לע�ל�.ÓÈŒÏ‡Â˙�ע�ל� ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ָָ

�להה: מע�ה ל� י�כר ��א ÂÈ˙Óה�א, È‰ÈÂ ְֲִִֵֵֶַַָָָֹƒƒ¿»
¯tÒÓ.�עני� ז� היא �גמא אחיו, �אר �מני� נמני� ƒ¿»ְְְְִִִֶַָָ�ְְִִָָָ

לה)��אמר: �ני(בראשית ו�הי� �להה, את "ו���ב ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָ

ה�ני�: מ� יצא ��א ע�ר", �ני� ÊÂ‡˙(Ê)יעקב ְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹ¿…
‰„e‰ÈÏ.(יא מ�ני(מכות לרא�ב�, יה�דה סמ� ƒ»ְְְִִֵֵַָָ

��אמר: ��יד�, קלק�ל על ה�ד� (איוב��ניה� ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָ

ולטו) וג�' לב�� לה� וג�', י�יד� חכמי� א"א�ר ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָֹ

�ת�כ�",עבר צב)זר ��ל(ב"ק ר��תינ� �ר�� וע�ד ְְְֵֵֶַַָָָָ

יה�דה עצמ�ת הי� ��ד�ר, י�ראל �הי� �נה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָמ'

��אמר: עליו, ���ל נ��י מ�ני �אר�� ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמת�ל�לי�

מד) אמר(בראשית ה�מי�", �ל לאבי ְְִִִַַָָָָָָ"וחטאתי

���דה? לרא�ב� �ר� 'מי וכ�''מ�ה: ÚÓL:יה�דה ְְְִִֵֶֶֶַָָֹ¿«
‰„e‰È ÏB˜ מ�ני.‰' ואסא ��למה, �וד, �פ�ת ¿»ְְְְִִִֵַָָָֹֹ

מ�ני וחזק�ה הע��ני� מ�ני ויה��פט ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָה���י�,

ep‡È·zסנחריב: BnÚŒÏ‡Â.מ�ני ל�ל�� ְִֵַ¿∆«¿ƒ∆ְְִֵָ

ה�לחמה): מ� אחרי�: (ספרי� ¯·ה�לחמה ÂÈ„È ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָ»»»

BÏ.:�נקמת וינקמ� ריב� È‰z‰יריב� ÂÈ¯vÓ ¯ÊÚÂ. ְְְְִִִִָָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆
�לעד: רמ�ת מלחמת על הת��ל, יה��פט ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָעל

יח) אחר:(דה"ב �בר עזר�". וה' יה��פט, ְְֲִֵַַַַָָָָָ"ו�זעק

יה�דה", ק�ל ה' �רכה(ספרי)"�מע רמז �א� ְְְַַָָָָָ

יה�דה. �ל �רכ�תיו מ��� ��ח�ק�ל�מע�� וא� ְְְְְְְִִִִֶֶַָָ

יה�דה, �ל ��רל� מ��� �מע�� נטל י�ראל, ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָאר�

יט)��אמר: �ני(יהושע נחלת יה�דה �ני "מחבל ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

עצמ�? �פני �רכה ל� יחד לא מה (�מ�ני ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹ�מע��".

�ת�ב �� ���י�, �ע�ה מה על עליו �ל�� ְִִִֶֶַַַָָָָָָָָ�היה

�ה�י�) צ]:�א�דת ‡Ó¯(Á)[מזמור ÈÂÏÏe.ועל ְְִִַַָ¿≈ƒ»«ְַ

אמר: EÈ¯e‡Âלוי EÈnz.כינה� מד�ר:�ל�י ה�א ִֵַָÀ∆¿∆ְְְִֵֵַַָ

‰qÓa B˙Èq� ¯L‡.אר� ע� נתל�ננ� ��א ¬∆ƒƒ¿«»ְְְִִֶָֹ

B‚Âה��יני�: e‰·È¯z,':אחר �בר �תר��מ�, ִִַַ¿ƒ≈¿ְְֵַַָָ

לבא ל� נס��פ� מריבה", מי על ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹ"�ריבה�

אמר:�עלילה, מ�ה כ)א� נא(במדבר "�מע� ְֲִִִֶַַָָָֹ

ע��?: מה �מרי� אהר� ‰‡Ó¯(Ë)ה��רי�", ְֲִִֶַַָָֹ»…≈
ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï.עגל� ��חטא� ¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְֵֶֶָָ

לב)ואמר�י: �ל(שמות אלי נאספ� אלי", לה' "מי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

וה�א א�� אבי את להרג וצ�יתי� לוי, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַֹ�ני

וכ� ,��� �� את א� מא��, אחיו את א� ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָמ��ראל,

מאביו, ואחיו מ��, אביו לפר� אפ�ר ואי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָע��.

לא לוי �מ�בט ה� לו�י� �הרי מ��, �ניו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹוכ�
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ה�ר�ת �ממ�קת לח�ה, �ת�חה L¯b:ארצ� ְְְֵֶֶַַַַַָָ∆∆
ÌÈÁ¯È.:�ה וא�� מב�ל��, �ה�בנה �ר�ת י� ¿»ƒְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָ

ירחי�", "�ר� אחר: �בר �דל�עי�. ְְִִִִֵֶֶַָָָק��אי�

מחד� �מ�ציאה מגר�ת לחד�:�האר� ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹ
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íéçøéi''yx:åèãânîe íã÷-éøøä Làøîe §¨¦«¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤
íìBò úBòábi''yx:æèïBöøe dàìîe õøà ãânîe ¦§¬¨«¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬

ã÷ã÷ìe óñBé Làøì äúàBáz äðñ éðëL«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ
åéçà øéæði''yx:æééðø÷å Bì øãä BøBL øBëa §¦¬¤¨«§¸¹¨¨´À§©§¥³

õøà-éñôà åcçé çbðé íénr íäa åéðø÷ íàø§¥Æ©§½̈¨¤À©¦²§©©¬©§−̈©§¥¨®¤
äMðî éôìà íäå íéøôà úBááø íäåi''yx:ñ §¥Æ¦§´¤§©½¦§¥−©§¥¬§©¤«

ë"ò
ìåçáéòéáøçéEúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå§¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®

éìäàa øëùOéåEyxi'':èéíL eàø÷é-øä íénr §¦¨−̈§«Ÿ¨¤«©¦Æ©¦§½̈−̈

:Á¯Èa Á¯È LÈ¯Ó ÔÈ�c‚Óƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

ehÓe·טו ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ

:Ô˜ÒÙ ‡Ïc ÔÓ¯טז·ehÓe »»ƒ»»¿»ƒ

dz�ÎLc dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈

‡�Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»

ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ Ïk ÔÈ˙È»¿»»ƒ≈¿≈»¿≈

:È‰BÁ‡„ ‡LÈ¯t ‡i�‚Ïeיז‡a¯ ¿«¿»»ƒ»«¬ƒ«»

Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B�·„ƒ¿ƒƒ»≈¿»

‡t˜z Ì„wÓ dÏ ‡„È·Ú˙‡c¿ƒ¿¬ƒ»≈ƒ√»»¿»

‡iÓÓÚ dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈«¿«»

‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜Èƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»

Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·¯ Ôep‡Â¿ƒƒ¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ

:‰M�Ó ˙È·„ ‡iÙÏ‡יחCÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ «¿«»¿≈¿«∆¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»¿»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ È�ÓÊ „aÚÓÏיטÔÈL„e˜ ˙ÒÎ� ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙È ‡Lc˜Ó ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

é"ùø

(ÂË)Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe.מרא�ית �מברכת ≈…«¿≈∆∆ְִֵֵֶֶֹ

���ל לב�ר מק�ימי� �הרריה ה�ר�ת, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ���ל

�ריאת� ��דמה מ�יד אחר: �בר ל�אר�ר�תיה�. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ÌÏBÚהרי�: ˙BÚ·b.�לע�ל �ר�ת הע���ת �בע�ת ִָƒ¿»ְְֵָָָ

ה��מי�: מעצר ��סק�ת È�ÎL(ÊË)ואינ� ÔBˆ¯e ְְְִֵֵֶַָָֹ¿…¿ƒ
‰�Ò.�מרצ�נ מברכת ארצ� �תהא סנה, ��כ� �מ� ¿∆ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַֹ

עלי ה�גלה ה�א �ר�� ה�ד�� �ל ר�ח� ְְִֶַַַַַָָָָונחת

��נה: רצ��.¯ˆÔB�ח�ה �ל וכ� �פ��ס, ר�ח נחת ְְִֶַָ¿ְִֵַַַָָ

י�ס��ר.B·z‡˙‰���קרא: לרא� ז� �ÈÊ¯:כה ְִֶַָ»»ְְֵָָֹ¿ƒ
ÂÈÁ‡.:�מכירת� מאחיו BÎa¯(ÊÈ)�הפר� ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ¿
B¯BL.,מלכ�ת� �ד�ה ל��� �ה�א �כ�ר ְַָ�ְְְֵֶי�

פט)��אמר: וכ�:(תהלי� א�נה�", �כ�ר אני "א� ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָ

ד) י�ראל":(שמות �כ�רי ה��צא.BÎa¯"�ני מל� ְְְִִִֵָ¿ֵֶֶַ

יה��ע: וה�א ���ר.B¯BLמ���, ק�ה ��ח� ְְִֶ�ְֶֶַָֹ

מלכי�: ��ה BÏלכ�� ��אמר:.‰„¯ ל�, נת�� ְְִִַָָֹ»»ֱֶֶַָ

כז) עליו":(במדבר מה�ד� ¯‡Ì"ונת�ה È�¯˜Â ְְֵַָָָָ¿«¿≈¿≈
ÂÈ�¯˜.�רא אבל נא�ת, קרניו ואי� ק�ה, �ח� ��ר «¿»ְְְֲֵֵֶַָָָָֹ

�ל �ח� ליה��ע נת� ק�ה, �ח� ואי� נא�ת ֶַֹ�ְְִֵֶַַָָָָֹקרניו

רא�: קרני וי�פי ואחד.‡ı¯‡ŒÈÒÙ��ר, �ל�י� ְְְִֵֵַ«¿≈»∆ְְִֶָֹ

הי�? י�ראל מאר� ���� אפ�ר אי�מלכי�, א�א ְְִֶֶָָ�ְִֵֵֵֶֶֶָָָָ

ואח�ה �לטרי� ל� קנה ��א ו�לט��, מל� �ל ָ�ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹל�

��אמר: היא, לכ�� �ח��בה י�ראל, ֱִֶֶַָ�ְְְֲִֵֶֶֶָָ�אר�

ג) צבא�ת(ירמיה צבי ¯··B˙��י�":"נחלת Ì‰Â ְְֲִִִַַ¿≈ƒ¿

ÌÈ¯Ù‡.יה��ע �הרג הרבב�ת ה� ה�נ�חי� א�ת� ∆¿«ƒְַָ�ְְִֵֶַָָָָ�ַ

מאפרי�: M�Ó‰��א ÈÙÏ‡ Ì‰Â.�האלפי ה� ְִֵֶֶַָ¿≈«¿≈¿«∆ֲִֵָָ

��אמר: �מדי�, �דע�� ח)�הרג "וזבח(שופטי� ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָ

וג�' �קרקר ‡Ó¯(ÁÈ)":וצלמנע ÔÏe·ÊÏÂ.��א ְְַ�ְְְַַָ¿ƒ¿À»«ֵ

ד� �ד זב�ל� �אחר�נה: ��ר� �בטי� ָָ�ְְֲֲֲִִֵֶַָָָָחמ�ה

�להג�יר�, לח�ק� �מ�תיה� �פל וא�ר, ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָנפ�לי

�ה�לי� ה� ה� ה�בטי�, ��כל ח��י� �הי� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלפי

��אמר: �רעה, לפני מז)י�ס� "�מקצה(בראשית ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַֹ

ח��י� �נראי� לפי אנ�י�", חמ�ה לקח ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָאחיו

מלחמ�� �רי ל� א�ת� י�י� ÔÏe·Ê:ולא ÁÓN ְְְִִֵַָָָֹ¿«¿À
EÈÏ‰‡a ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa.��ע��זב�ל וי�שכר ¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְְִָָָ

וי�צא י���", י�י� לח�� "זב�ל� ְְְִִֵַֹ�ְָ���פ�ת:

�ל �יו לת�� ונ�ת� �מ���ר �ספינ�ת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָלפרקמטיא

לפיכ� ���רה. וע�סקי� י��בי� וה� ְְְְְִִִִֵַָָָָי�שכר,

על י�שכר �ל ���רת� לי�שכר, זב�ל�� ְְְִִִִֶֶַָָָָָהק�י�

היתה: זב�ל�� E˙‡ˆaידי ÔÏe·Ê ÁÓN.הצלח ְְְֵָָ¿«¿À¿≈∆ְַַ

לסח�רה: אהלי�.Î˘OÈÂ¯�צאת� �י�יבת הצלח ְְְִֵָ¿ƒ»»ְִִֶַַַָֹ

�מ� חד�י�, ולק�ע �ני� �לע�ר לי�ב ְְְְֳִִִֵֵֵַַַָָָֹל��רה,

יב)��אמר: �ינה(דה"א י�דעי י�שכר "�מ�ני ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָ

הי� סנהדרא�ת רא�י מאתי�", רא�יה� ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלע�י�,

וע��ריה�: ע�יה� קביעת �י ועל �כ�, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָע�סקי�

(ËÈ)ÌÈnÚ.:י�ראל �בטי להר.‰¯e‡¯˜ÈŒ�ל «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְַ

יאספ�. היא,ה��ר�ה קריאה ידי על אסיפה �ל ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ
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éðôNe e÷ðéé íéné òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©©¦Æ¦½̈§ª¥−
ìBç éðeîèi''yx:ñëáéçøî Ceøa øîà ãâìe §¬¥«§¨´¨©½¨−©§¦´

ã÷ã÷-óà rBøæ óøèå ïëL àéáìk ãbi''yx: ¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬§−©©¨§«Ÿ
àëïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®

åéètLîe äùr ýåýé ú÷ãö ír éLàø àúiå©¥̧¥Æ¨´¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈Ÿ¦§¨−̈
ìàøNé-íri''yx:ñéùéîçáëøeb ïc øîà ïãìe ¦¦§¨¥«§¨´¨©½−̈´

ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ� È¯‡ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿

‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ· ‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ¿ƒ»¿ƒ«¿»¿»»ƒ¿«¿»

:ÔB‰ÏכÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe ¿¿»¬«¿ƒ«¿≈

ÔÈ�BËÏL ÏBË˜ÈÂ È¯L ‡˙ÈÏk „‚Ï¿»¿≈»»≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:ÔÈÎÏÓ ÌÚכאÏa˜˙‡Â ƒ«¿ƒ¿ƒ¿«≈

Ôn˙ È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»

‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dz�ÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»

˜ Ï‡¯NÈ„ÏÚÂ ˜Ù� ‡e‰Â ¯È· ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈¿«

„·Ú ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a¿≈«»«¿»√»¿»¬«

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰B�È„ÂכבÔ„Ïe ¿ƒƒƒƒ¿»≈¿»

dÚ¯‡ ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈

é"ùø

זבחיֿצדק: �רגלי� יז�ח� ÌÈnÈו�� ÚÙL Èk ְְְְְִִִֵֶֶָָָƒ∆««ƒ
e˜�ÈÈ.לעסק �נאי לה� ויהא �זב�ל��, י�שכר ƒ»ְְֲִִֵֶַַָָָֹ

ÏBÁ���רה: È�eÓË È�ÙNe.(מגילה)טמ�ני ���י ַָ¿À≈¿≈ְִֵ

טרית, �זכ�כיתח�ל: ה��וח�ז�� מ� ה��צאי� לבנה ְְְְִִִִִַַָָָָָ

�מ� היה, �זב�ל�� י�שכר �ל �בחלק� הח�ל, ְְְְִִֶֶַָָָָ�מ�

מג�ה: �מ�כת ה)�אמר� ע�(שופטי� "זב�ל�� ְְְְִֶֶֶַַָָ

�דה, מר�מי על �נפ�לי מ��� למ�ת", נפ�� ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָחר�

�ד�ת נת� לאחי חלק�: על זב�ל�� מתרע� ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ�היה

וכ�': ��אמר:.È�ÙNe�כרמי� �מ� ���י, ל��� ְְִָ¿À≈ְְֱִֶֶַ

ו) ה�ית",(מ"א את ז)"ו�ס�� �ארז",(ש� "וספ�� ְְְִִֶֶֶַַַָֹ

�כ��י)ותר��מ�: אחרי�: (ספרי� �כ��רי '�מטלל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָ

ידי על הרֿיקרא�", "ע�י� אחר: �בר ְְְִִֵֵַַַַַָָָָארזא'.

�אי� ��כבי� ע�בדי ��רי זב�ל��, �ל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ�רקמטיא

א�מרי�: וה� ה�פר, על ע�מד וה�א ארצ�, ְְְְְִֵֵֶַַַָאל

ונראה יר��לי�, עד נל� �א�, עד ונצטערנ� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָה�איל

ר�אי� וה� �ע�יה, �מה ז� א�ה �ל �ראת� ְֲִֵֶַַָָ�ְִֶַָָמה

מאכל וא�כלי� אחד לאל� ע�בדי� י�ראל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ�ל

לא זה �ל אלה�ת ��כבי�, �הע�בדי לפי ְְֱִִֵֶֶֶֶָָָֹֹאחד,

�ל �מאכל� לא זה �ל �מאכל� זה, �ל ְֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ�אלה�ת

�מת��רי� �ז� ��רה א�מה אי� א�מרי� וה� ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָזה,

זבחיֿצדק": יז�ח� ��" ��אמר: ,��ÚÙL Èk ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָƒ∆«
e˜�ÈÈ ÌÈnÈ.��ממ לה� נ�ת� ה�� וי�שכר זב�ל�� «ƒƒ»ְְִֵֶַָָָָָ

b„(Î)��פע: ·ÈÁ¯Ó Ce¯a.היה� מל�ד ְֶַ»«¿ƒ»ְֵֶַָָ

מזרח: �ל�י וה�ל� מרחיב �ד �ל È·Ïk‡�ח�מ� ְְְְְִִֵֵֶַַָָ¿»ƒ
ÔÎL..ל�פר סמ�� �היה נמ�ללפי לפיכ� »≈ְְְְִִִֶַַָָָָָ

להי�ת צריכי� ל�פר ה�מ�כי� ��ל ְְְְֲִִִִֶַַַָָָ�ארי�ת,

‡ŒÛ˜„˜„���רי�: ÚB¯Ê Û¯ËÂ.�הי הר�גיה� ִִ¿»«¿««»¿…ֲֵֶָ

אחת: �מ�ה ה�ר�ע ע� הרא� ח�תכי� ְְְִִִִַַַַַָָָֹנ�רי�,

(‡Î)BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ.�אר� חלק ל� לי�� ראה ««¿≈ƒְִֵֵֶֶֶָָ

האר�: ���� רא�ית �היא וע�ג, ÌLŒÈkסיח�� ְִִִִֵֶֶָָƒ»
˜˜ÁÓ ˙˜ÏÁ.חלקת �נחלת� �� א�ר ידע �י ∆¿«¿…≈ְְֲֲִֶֶַַַָָָ

מחקק קב�רת מ�ה:�דה וה�א ,ÔeÙÒ.�א�ת ְְְְֵֵֶַֹֹ»ָ

��אמר: �ר�ה, מ�ל �טמ�נה ספ�נה (לקמ�חלקה ְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָ

קב�רת�":לד) את אי� ידע ¯‡ÈL�ד:.iÂ˙‡"ולא ְְִֶַָָֹ«≈≈ָ»≈
ÌÚ.,�האר �כ��� החל�� לפני ה�לכי� הי� ה� »ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ

א�מר: ה�א וכ� ���רי�, �הי� לב)לפי (במדבר ְְִִִֵֵֶָ

וג�'": אחיכ� לפני �עבר� ‰'"חל�צי� ˙˜„ˆ ְְְֲֲִִֵֵֶַַƒ¿«
‰NÚ.לעבר הבטחת� ו�מר� �בריה� �האמינ� »»ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

"ו�תא", אחר: �בר וח�ק�. ��ב�� עד ה�ר��, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאת

ע�": "רא�י NÚ‰.מ�ה. '‰ מ�הˆ„˜˙ על ֵֶָָֹƒ¿«»»ֶַֹ

‡¯È‰(Î·)אמ�ר: ¯eb Ôc.��סמ היה ה�א א� ָ»«¿≈ַָָָ

�ארי�ת: מ�ל� לפיכ� ÔLa‰ŒÔÓל�פר, ˜pÊÈ. ְְְֲִַַָָָָ¿«≈ƒ«»»
מחלק� י�צא ה�ר�� �היה מ�ערת�תר��מ�, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

��אמר:���אס ,�� �ל �חלק� �היא ל�� והיא ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

יט) ��",(יהושע לל�� מ�"ו�קרא� וק��ח� וז��ק� ְְְְְִִִִֶֶַָ

אחד מ�ק�� י�צא זה ���ק מה אחר: �בר ִִֵֵֶֶַַַָָָָָָה���.

חלק נטל� �� �ל �בט� �� מק�מ�ת, ל�ני ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָונחלק

מערבית, �צפ�נית נטל� �ח�ה מק�מ�ת, ְְְְְֲִִִִִֵַָָָ��ני

ונלחמ� �בא� לה�, ספק� ולא �סביב�תיה, ְְְְְְֲִִֶֶֶָָָָֹעקר��

ל��, מזרחית,ע� �צפ�נית והיא ���אס, �היא ְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָ

�מזרח� וה�א ���אס, מ�ערת י�צא ה�ר�� ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ�הרי

�קצה וכלה ל�ר�� מה�פ�� �בא י�ראל, אר� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ל
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éðôNe e÷ðéé íéné òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©©¦Æ¦½̈§ª¥−
ìBç éðeîèi''yx:ñëáéçøî Ceøa øîà ãâìe §¬¥«§¨´¨©½¨−©§¦´

ã÷ã÷-óà rBøæ óøèå ïëL àéáìk ãbi''yx: ¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬§−©©¨§«Ÿ
àëïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®

åéètLîe äùr ýåýé ú÷ãö ír éLàø àúiå©¥̧¥Æ¨´¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈Ÿ¦§¨−̈
ìàøNé-íri''yx:ñéùéîçáëøeb ïc øîà ïãìe ¦¦§¨¥«§¨´¨©½−̈´

ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ� È¯‡ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿

‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ· ‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ¿ƒ»¿ƒ«¿»¿»»ƒ¿«¿»

:ÔB‰ÏכÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe ¿¿»¬«¿ƒ«¿≈

ÔÈ�BËÏL ÏBË˜ÈÂ È¯L ‡˙ÈÏk „‚Ï¿»¿≈»»≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:ÔÈÎÏÓ ÌÚכאÏa˜˙‡Â ƒ«¿ƒ¿ƒ¿«≈

Ôn˙ È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»

‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dz�ÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»

˜ Ï‡¯NÈ„ÏÚÂ ˜Ù� ‡e‰Â ¯È· ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈¿«

„·Ú ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a¿≈«»«¿»√»¿»¬«

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰B�È„ÂכבÔ„Ïe ¿ƒƒƒƒ¿»≈¿»

dÚ¯‡ ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈

é"ùø

זבחיֿצדק: �רגלי� יז�ח� ÌÈnÈו�� ÚÙL Èk ְְְְְִִִֵֶֶָָָƒ∆««ƒ
e˜�ÈÈ.לעסק �נאי לה� ויהא �זב�ל��, י�שכר ƒ»ְְֲִִֵֶַַָָָֹ

ÏBÁ���רה: È�eÓË È�ÙNe.(מגילה)טמ�ני ���י ַָ¿À≈¿≈ְִֵ

טרית, �זכ�כיתח�ל: ה��וח�ז�� מ� ה��צאי� לבנה ְְְְִִִִִַַָָָָָ

�מ� היה, �זב�ל�� י�שכר �ל �בחלק� הח�ל, ְְְְִִֶֶַָָָָ�מ�

מג�ה: �מ�כת ה)�אמר� ע�(שופטי� "זב�ל�� ְְְְִֶֶֶַַָָ

�דה, מר�מי על �נפ�לי מ��� למ�ת", נפ�� ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָחר�

�ד�ת נת� לאחי חלק�: על זב�ל�� מתרע� ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ�היה

וכ�': ��אמר:.È�ÙNe�כרמי� �מ� ���י, ל��� ְְִָ¿À≈ְְֱִֶֶַ

ו) ה�ית",(מ"א את ז)"ו�ס�� �ארז",(ש� "וספ�� ְְְִִֶֶֶַַַָֹ

�כ��י)ותר��מ�: אחרי�: (ספרי� �כ��רי '�מטלל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָ

ידי על הרֿיקרא�", "ע�י� אחר: �בר ְְְִִֵֵַַַַַָָָָארזא'.

�אי� ��כבי� ע�בדי ��רי זב�ל��, �ל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ�רקמטיא

א�מרי�: וה� ה�פר, על ע�מד וה�א ארצ�, ְְְְְִֵֵֶַַַָאל

ונראה יר��לי�, עד נל� �א�, עד ונצטערנ� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָה�איל

ר�אי� וה� �ע�יה, �מה ז� א�ה �ל �ראת� ְֲִֵֶַַָָ�ְִֶַָָמה

מאכל וא�כלי� אחד לאל� ע�בדי� י�ראל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ�ל

לא זה �ל אלה�ת ��כבי�, �הע�בדי לפי ְְֱִִֵֶֶֶֶָָָֹֹאחד,

�ל �מאכל� לא זה �ל �מאכל� זה, �ל ְֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ�אלה�ת

�מת��רי� �ז� ��רה א�מה אי� א�מרי� וה� ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָזה,

זבחיֿצדק": יז�ח� ��" ��אמר: ,��ÚÙL Èk ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָƒ∆«
e˜�ÈÈ ÌÈnÈ.��ממ לה� נ�ת� ה�� וי�שכר זב�ל�� «ƒƒ»ְְִֵֶַָָָָָ

b„(Î)��פע: ·ÈÁ¯Ó Ce¯a.היה� מל�ד ְֶַ»«¿ƒ»ְֵֶַָָ

מזרח: �ל�י וה�ל� מרחיב �ד �ל È·Ïk‡�ח�מ� ְְְְְִִֵֵֶַַָָ¿»ƒ
ÔÎL..ל�פר סמ�� �היה נמ�ללפי לפיכ� »≈ְְְְִִִֶַַָָָָָ

להי�ת צריכי� ל�פר ה�מ�כי� ��ל ְְְְֲִִִִֶַַַָָָ�ארי�ת,

‡ŒÛ˜„˜„���רי�: ÚB¯Ê Û¯ËÂ.�הי הר�גיה� ִִ¿»«¿««»¿…ֲֵֶָ

אחת: �מ�ה ה�ר�ע ע� הרא� ח�תכי� ְְְִִִִַַַַַָָָֹנ�רי�,

(‡Î)BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ.�אר� חלק ל� לי�� ראה ««¿≈ƒְִֵֵֶֶֶָָ

האר�: ���� רא�ית �היא וע�ג, ÌLŒÈkסיח�� ְִִִִֵֶֶָָƒ»
˜˜ÁÓ ˙˜ÏÁ.חלקת �נחלת� �� א�ר ידע �י ∆¿«¿…≈ְְֲֲִֶֶַַַָָָ

מחקק קב�רת מ�ה:�דה וה�א ,ÔeÙÒ.�א�ת ְְְְֵֵֶַֹֹ»ָ

��אמר: �ר�ה, מ�ל �טמ�נה ספ�נה (לקמ�חלקה ְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָ

קב�רת�":לד) את אי� ידע ¯‡ÈL�ד:.iÂ˙‡"ולא ְְִֶַָָֹ«≈≈ָ»≈
ÌÚ.,�האר �כ��� החל�� לפני ה�לכי� הי� ה� »ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ

א�מר: ה�א וכ� ���רי�, �הי� לב)לפי (במדבר ְְִִִֵֵֶָ

וג�'": אחיכ� לפני �עבר� ‰'"חל�צי� ˙˜„ˆ ְְְֲֲִִֵֵֶַַƒ¿«
‰NÚ.לעבר הבטחת� ו�מר� �בריה� �האמינ� »»ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

"ו�תא", אחר: �בר וח�ק�. ��ב�� עד ה�ר��, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאת

ע�": "רא�י NÚ‰.מ�ה. '‰ מ�הˆ„˜˙ על ֵֶָָֹƒ¿«»»ֶַֹ

‡¯È‰(Î·)אמ�ר: ¯eb Ôc.��סמ היה ה�א א� ָ»«¿≈ַָָָ

�ארי�ת: מ�ל� לפיכ� ÔLa‰ŒÔÓל�פר, ˜pÊÈ. ְְְֲִַַָָָָ¿«≈ƒ«»»
מחלק� י�צא ה�ר�� �היה מ�ערת�תר��מ�, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

��אמר:���אס ,�� �ל �חלק� �היא ל�� והיא ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

יט) ��",(יהושע לל�� מ�"ו�קרא� וק��ח� וז��ק� ְְְְְִִִִֶֶַָ

אחד מ�ק�� י�צא זה ���ק מה אחר: �בר ִִֵֵֶֶַַַָָָָָָה���.

חלק נטל� �� �ל �בט� �� מק�מ�ת, ל�ני ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָונחלק

מערבית, �צפ�נית נטל� �ח�ה מק�מ�ת, ְְְְְֲִִִִִֵַָָָ��ני

ונלחמ� �בא� לה�, ספק� ולא �סביב�תיה, ְְְְְְֲִִֶֶֶָָָָֹעקר��

ל��, מזרחית,ע� �צפ�נית והיא ���אס, �היא ְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָ

�מזרח� וה�א ���אס, מ�ערת י�צא ה�ר�� ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ�הרי

�קצה וכלה ל�ר�� מה�פ�� �בא י�ראל, אר� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�ל
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ïLaä-ïî ÷pæé äéøài''yx:âëøîà éìzôðìe ©§¥®§©¥−¦©¨¨«§©§¨¦´¨©½
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äLøé íBøãåi''yx:ñãëCeøa øîà øLàìe §¨−§¨«¨§¨¥´¨©½¨¬
ïîMa ìáèå åéçà éeöø éäé øLà íéðaî¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈§Ÿ¥¬©¤−¤

Bìâøi''yx:äëéîéëe Eìrðî úLçðe ìæøaE ©§«©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−
Eàáci''yx:åëíéîL áëø ïeøLé ìàk ïéà ¨§¤«¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ

íé÷çL Búåàâáe Eøærai''yx:éùùæëäðòî §¤§¤½§©«£¨−§¨¦«§Ÿ¨Æ
éðtî Løâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ éäìàE ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¯̈¤¦¨¤²

:Ô�˙Ó ÔÓ Ô„‚�c ‡ÈÏÁ� ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»

Ú·Nכג ÈÏzÙ� ¯Ó‡ ÈÏzÙ�Ïe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿«

ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯a ÈÏÓe ‡ÂÚ«̄¬»¿≈ƒ¿»ƒ√»¿»

:˙¯È ‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ«¬»»ƒ«¿»»≈»

k¯aÓ˙כד CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«

È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ¯ È‰È ¯L‡ ‡È�a¿«»»≈¿≈«¬»¿«ƒ

:ÔÈÎÏÓ È˜e�Ù˙a Èa¯˙ÈÂ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

ÈÓBÈÎeכה ‡LÁ�e ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈

:Ct˜z C˙ÓÏeÚכוdÏ‡ ˙ÈÏ ≈»»»¿»≈¡»

dz�ÎL„ Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈

ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈

:‡iÓLכזÈ„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó ¿«»¿¡»»ƒ

‡ÓÏÚ „·Ú˙Ó d¯ÓÈÓa ÔÈÓ„˜ÏÓƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈ƒ¿¬≈»¿»

é"ùø

�דר�מ� ��טל יה�דה, �מזרח �ה�א ה�לח, ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָי�

וה�א יה��ע, �ספר ��פר� �מ� י�ראל, אר� ְַ�ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָֹ�ל

�ני(ש�)��אמר: ו�על� מה�, �� �ני �ב�ל "ו�צא ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

א�ת� מ�ל �ב�ל� יצא וג�'", ל�� ע� ו��חמ� ��ְְֲִִִֶֶַָָָָָָ

:�� לנחל �התחיל� ¯ˆÔB(Î‚)הר�ח Ú·N. ְְִִִֶַָֹ¿«»
י��ביה: רצ�� �ל �בעה ארצ� ÌB¯„Â�היתה ÌÈ ְְְְְֵֶֶַָָָָָ»¿»

‰L¯È.חבל מלא ונטל �חלק�, נפלה ��רת י� ¿»»ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

�מכמ�ר�ת: חרמי� לפר� �דר�מ�, .L¯È‰חר� ְְְֲִִִֶֶַָָֹ¿»»
�מ� צ��י, א)ל��� וה�ע�(דברי� ר�", "עלה ְְְֲִֵֵַַַ

לקח, ידע, יר�, �מ�: מ�כיח, �רי"� ְְְְְְִֵֶַַַַַָָ��מעלה

למעלה: ה�ע� יהיה ה"א, �� ����סי� ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָ�מע,

"יר�ה", �א�: א� לקחה, סלחה, ידעה, ְְְְְַָָָָָָָָָָָ�מעה,

�יתא �אלפא מצינ� ה�ד�לה �במסרת צ��י ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹל���

מלעיל: �טעמיה�� צ��י ÌÈ�aÓ(Î„)ל��� Ce¯a ְְְֲִִֵֵַ»ƒ»ƒ
¯L‡.�ה�בטי �כל ל� אי� ��פרי: ראיתי »≈ְְְְִִִִֵֵַַָָָ

�יצד: י�דע ואיני �א�ר, �בני� ¯ˆÈe��ת�ר� È‰È ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ¿ƒ¿
ÂÈÁ‡.��אנ�יקינ ��מ� לאחיו מתר�ה �היה ∆»ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

אחר: �בר �תב�אה. ל� מר�י� וה� ְְְְְִִִֵֵַַָָָָ�בקפלא�ת,

��אמר וה�א נא�ת, �נ�תיו �הי� אחיו", רצ�י ְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָ"יהי

ה�מי�: ז)�דברי �הי�(א �רזית", אבי "ה�א ְְְֲִִִִֵֶַָָָ

��מ� ה�מ�חי� �ד�לי�, לכהני� נ��א�ת ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָֹ�נ�תיו

¯‚BÏזית: ÔÓMa Ï·ËÂ.(ספרי)�ארצ �היתה ִַ¿…≈«∆∆«¿ְְֶַָָ

אנ�י ��צטרכ� �מע�ה �מעי�, �מ� ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמ��כת

��למ�סט�ס לה� מ�� ל�מ�, וכ�'ל�דק�א אחד ְְְְְִִֶֶֶֶָָָ

�מנח�ת Î˙LÁ�e‰)(:(פ"ה)�דאיתא ÏÊ¯a ְְִִִָָ«¿∆¿…∆
EÏÚ�Ó.�הי� י�ראל, �ל �נגד מד�ר ה�א עכ�ו ƒ¿»∆ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

��א א�ת�, ונ�עלי� ה�פר �ערי י��בי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ���ריה�

סג�רה היא �א�� ,�� לי�נס הא�יבי� ְְְְִִִִֵָָָָי�כל�

אחר: �בר �נח�ת. �רזל �ל �בריחי� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ�מנע�לי�

�הרי� נע�לה ארצכ� מנעל�", �נח�ת ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ"�רזל

היתה א�ר �ל וארצ� �נח�ת, �רזל מה� ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ�ח�צבי�

י�ראל:מנע�ל� אר� E‡·c�ל EÈÓÈÎe.�כימי� ְְִֵֶֶֶַָָ¿»∆»¿∆ְֶָ

�� נע�רי�, ימי �ח�ת�, ימי �ה� ל�, ט�בי� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָ�ה�

�מתמ�טטי�. זבי� ��אבי�, �ה� זקנת�, ימי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָיהי�

ט�בי� �ה� �כימי� �בא�", "�כימי� אחר: ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�בר

ימי� �מני� רצ�נ�ל�, ע��י� א�� א�ר ה�מי� �ל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָ

��בא�ת יהי� הארצ�ת ��ל �בא�, יהי� מק�� ְְְְֲִִֶֶֶָָָָָ�ל

�פר�ת, מברכת ��הא י�ראל, לאר� וזהב ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹ�ס�

ל� �ממ�יכ�ת הימ�ה מת�רנס�ת הארצ�ת ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָוכל

מה�, �לה וה�הב ה�ס� אשקלונ"ט, �זהב�, ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�ס��

לארצכ�: א�ת� מזיב�ת Ï‡k(ÂÎ)�ה� ÔÈ‡ ְְְְִֵֶֶַָ≈»≈
Ôe¯LÈ.אלהי �כל �אל �אי� י�ר��, ל� �ע ¿Àְְַ�ְֱֵֵֵֶָָֹ

צ�ר�: �צ�ר� ולא ��כבי�, ÌÈÓLהע�בדי ·Î¯. ְְְְִֵָָָֹ…≈»«ƒ
ר�כב ה�א �בגאות� ��עזר�, אל� א�ת� ְְְֱֲֵֶֶֶַַָֹה�א
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é"ùø

�עלי �ל מע�נת� �מ�חת �מע�נת�, ל�ב�� ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָ�חקי�

��כני�: ÌÏBÚזר�ע ˙Ú¯Ê.מלכי� וע�ג סיח�� ְְִַ¿……»ְְִֵַ

על לפיכ�, ע�ל�, �ל �גב�רת� �ק�� �הי� ְְְְִֶֶַַַָָָָָ�נע�,

לע�ל� מ�ניו. חל� וכח� ויז�ע� יחרד� ְְְְְֱִֶָָָָָָָָָֹ�רח�

��� וה�ב�רה �ה�ח וה�א ה�מ��, על ה�ב� ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹאימת

‡ÈB·�עזר�: EÈ�tÓ L¯‚ÈÂ.ה�מד' ל� ויאמר ְְֶֶ«¿»∆ƒ»∆≈ְְְֵַַֹ

�תח�תה.ÚÓ�‰א�ת�': למ"ד ��ריכה �בה �ל ָ¿…»ְְִִִֵֶֶָָָָָָ

�ס�פ�: ה"א ל� a„„(ÁÎ)הטיל ÁËa.יחיד �ל ְִֵֵָָ∆«»»ִָָ

ואי�ויחיד מפ�רי� �אנת�", ותחת �פנ� �חת "אי� ְְְְְִִֵַַַַַָָ�ְִֵָ

הא�יב: מ�ני יחד ולי�ב להתא�� ÔÈÚצריכי� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָ≈
·˜ÚÈ.:�יא)�מ �עי�(במדבר ה�דלח", �עי� "ועינ� «¬…ְְְְְֵֵֵַַֹ

ירמיה: �אמר �בדד לא יעקב, ��רכ� ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹה�רכה

טו) הבטחה(ירמיה �עי� א�א י�ב�י", ְְְִֵֶַַָָָָָָ"�דד

יעקב: מח)�הבטיח� אלהי�(בראשית "והיה ְְֱֲִִִֶַָָָֹֹ

אב�תיכ�": אר� אל אתכ� וה�יב .eÙ¯ÚÈע�כ�, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָ««¿
ÏËŒeÙ¯ÚÈיטיפ�: ÂÈÓL Û‡.יצחק �ל �רכת� א� ִָ«»»««¿»ְְִִֶַָָ

�רכת� על יעקב:נ�ספת כז)�ל ל�(ש� "וי�� ְְְֲִִֶֶֶֶַַָֹ

וג�' ה�מי� מ�ל ‡EÈ¯L(ËÎ)":האלהי� ְֱִִִַַַָָֹ«¿∆
Ï‡¯NÈ.:�לה אמר ה�רכ�ת, לה� ��רט לאחר ƒ¿»≈ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

��כ�': ה�ל �בר: �לל לכ�, לפרט �י ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ'מה

EBÓÎ ÈÓ Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡.ה�א א�ר �ה' ���עת� «¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְֲֶַָ

�אות�: וחרב ה�א) (וא�ר עזר�, eLÁkÈÂמג� ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָ¿ƒ»¬
CÏ EÈ·È‡.:�אמר� ה�בע�ני� ט)�ג�� (יהושע …¿∆»ְְְִִֶַָ

וג�'": עבדי� �א� רח�קה ŒÏÚ"מאר� ‰z‡Â ְְֲֵֶֶֶָָָ¿«»«
C¯„˙ BÓÈ˙BÓa.:אמר�� י)�עני� את(ש� "�ימ� »≈ƒ¿…ְֱִִֶֶֶַָָ

הא�ה": ה�לכי� צ�ארי על ÚÓ¯·˙(‡)רגליכ� ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ≈«¿…
B·� ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ.מ�ה �פסע� הי�, מעל�ת ��ה »∆«¿ְֲֶַַָָָָֹ

אחת: אר�.‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ�פסיעה �ל את הראה� ְִִַַָ∆»»»∆ְֶֶֶֶָָ

��לות� מציקי�י�ראל להי�ת העתידי� וה�ציקי� ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָ

עב�דת.ÔcŒ„Úל�: ע�בדי� �� �ני הראה� ָ«»ְְְֲִֵֶַָָ

��אמר: יח)��כבי�, ��(שופטי� �ני לה� "ו�קימ� ְֱִִֵֶֶֶַַָָָָ

מ��� לצאת �עתיד �מ��� והראה� ה�סל", ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָאת

ÈÏzÙ�ŒÏk(·)למ��יע: ˙‡Â.�ארצ הראה� ְִַ¿≈»«¿»ƒְְֶַָ

מ�ד� �ברק �ב�רה והראה� וחר�נ�, ְְְְִֶֶֶָָָָָָ�ְְְַָָ��לות�

וחיל�תיו: סיסרא ע� נלחמי� ı¯‡Œ˙‡Âנפ�לי ְְְְִִִִִֵַָָָָ¿∆∆∆
‰M�Óe ÌÈ¯Ù‡.,�בחר�נ� ��לות� ארצ� הראה� ∆¿«ƒ¿«∆ְְְְְֶַַָָָָ�ְָָ

��א �נע�, מלכי ע� נלח� יה��ע ְְְִִֵֶַַַַָָ�ְְְֶָוהראה�

� וגדע�� מדי�מאפרי�, ע� נלח� מ�נ�ה, �א ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

e‰È„‰ועמלק: ı¯‡ŒÏk ˙‡Â.,�בחר�נ� ��לות� ֲֵַָ¿≈»∆∆¿»ְְְַָָ�ְָָ

ונצח�נ�: �וד �ית מלכ�ת ‰Ìiוהראה� „Ú ְְְְְִִֵֶַָָָ««»
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לע�ל� מ�ניו. חל� וכח� ויז�ע� יחרד� ְְְְְֱִֶָָָָָָָָָֹ�רח�

��� וה�ב�רה �ה�ח וה�א ה�מ��, על ה�ב� ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹאימת

‡ÈB·�עזר�: EÈ�tÓ L¯‚ÈÂ.ה�מד' ל� ויאמר ְְֶֶ«¿»∆ƒ»∆≈ְְְֵַַֹ

�תח�תה.ÚÓ�‰א�ת�': למ"ד ��ריכה �בה �ל ָ¿…»ְְִִִֵֶֶָָָָָָ

�ס�פ�: ה"א ל� a„„(ÁÎ)הטיל ÁËa.יחיד �ל ְִֵֵָָ∆«»»ִָָ

ואי�ויחיד מפ�רי� �אנת�", ותחת �פנ� �חת "אי� ְְְְְִִֵַַַַַָָ�ְִֵָ

הא�יב: מ�ני יחד ולי�ב להתא�� ÔÈÚצריכי� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָ≈
·˜ÚÈ.:�יא)�מ �עי�(במדבר ה�דלח", �עי� "ועינ� «¬…ְְְְְֵֵֵַַֹ

ירמיה: �אמר �בדד לא יעקב, ��רכ� ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹה�רכה

טו) הבטחה(ירמיה �עי� א�א י�ב�י", ְְְִֵֶַַָָָָָָ"�דד

יעקב: מח)�הבטיח� אלהי�(בראשית "והיה ְְֱֲִִִֶַָָָֹֹ

אב�תיכ�": אר� אל אתכ� וה�יב .eÙ¯ÚÈע�כ�, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָ««¿
ÏËŒeÙ¯ÚÈיטיפ�: ÂÈÓL Û‡.יצחק �ל �רכת� א� ִָ«»»««¿»ְְִִֶַָָ

�רכת� על יעקב:נ�ספת כז)�ל ל�(ש� "וי�� ְְְֲִִֶֶֶֶַַָֹ

וג�' ה�מי� מ�ל ‡EÈ¯L(ËÎ)":האלהי� ְֱִִִַַַָָֹ«¿∆
Ï‡¯NÈ.:�לה אמר ה�רכ�ת, לה� ��רט לאחר ƒ¿»≈ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

��כ�': ה�ל �בר: �לל לכ�, לפרט �י ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ'מה

EBÓÎ ÈÓ Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡.ה�א א�ר �ה' ���עת� «¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְֲֶַָ

�אות�: וחרב ה�א) (וא�ר עזר�, eLÁkÈÂמג� ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָ¿ƒ»¬
CÏ EÈ·È‡.:�אמר� ה�בע�ני� ט)�ג�� (יהושע …¿∆»ְְְִִֶַָ

וג�'": עבדי� �א� רח�קה ŒÏÚ"מאר� ‰z‡Â ְְֲֵֶֶֶָָָ¿«»«
C¯„˙ BÓÈ˙BÓa.:אמר�� י)�עני� את(ש� "�ימ� »≈ƒ¿…ְֱִִֶֶֶַָָ

הא�ה": ה�לכי� צ�ארי על ÚÓ¯·˙(‡)רגליכ� ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ≈«¿…
B·� ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ.מ�ה �פסע� הי�, מעל�ת ��ה »∆«¿ְֲֶַַָָָָֹ

אחת: אר�.‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ�פסיעה �ל את הראה� ְִִַַָ∆»»»∆ְֶֶֶֶָָ

��לות� מציקי�י�ראל להי�ת העתידי� וה�ציקי� ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָ

עב�דת.ÔcŒ„Úל�: ע�בדי� �� �ני הראה� ָ«»ְְְֲִֵֶַָָ

��אמר: יח)��כבי�, ��(שופטי� �ני לה� "ו�קימ� ְֱִִֵֶֶֶַַָָָָ

מ��� לצאת �עתיד �מ��� והראה� ה�סל", ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָאת

ÈÏzÙ�ŒÏk(·)למ��יע: ˙‡Â.�ארצ הראה� ְִַ¿≈»«¿»ƒְְֶַָ

מ�ד� �ברק �ב�רה והראה� וחר�נ�, ְְְְִֶֶֶָָָָָָ�ְְְַָָ��לות�

וחיל�תיו: סיסרא ע� נלחמי� ı¯‡Œ˙‡Âנפ�לי ְְְְִִִִִֵַָָָָ¿∆∆∆
‰M�Óe ÌÈ¯Ù‡.,�בחר�נ� ��לות� ארצ� הראה� ∆¿«ƒ¿«∆ְְְְְֶַַָָָָ�ְָָ

��א �נע�, מלכי ע� נלח� יה��ע ְְְִִֵֶַַַַָָ�ְְְֶָוהראה�

� וגדע�� מדי�מאפרי�, ע� נלח� מ�נ�ה, �א ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

e‰È„‰ועמלק: ı¯‡ŒÏk ˙‡Â.,�בחר�נ� ��לות� ֲֵַָ¿≈»∆∆¿»ְְְַָָ�ְָָ

ונצח�נ�: �וד �ית מלכ�ת ‰Ìiוהראה� „Ú ְְְְְִִֵֶַָָָ««»
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ïBøçàäi''yx:âúr÷a økkä-úàå áâpä-úàå ¨©«£«§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯
ørö-ãr íéøîzä øér Bçøéi''yx:ãøîàiå §¥²¦¬©§¨¦−©«Ÿ©©¸Ÿ¤

ézraLð øLà õøàä úàæ åéìà ýåýé§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦
Erøæì øîàì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´

éúéàøä äpðzàéðérá Eàì änLå E ¤§¤®¨¤§¦¦´§¥¤½§−̈¨¬Ÿ
øárúi''yx:äýåýé-ãár äLî íL úîiå ©«£«Ÿ©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²

ýåýé ét-ìr áàBî õøàai''yx:åébá Búà øa÷iå §¤¬¤−̈©¦¬§Ÿ̈«©¦§¸ŸŸ³©©Æ
Léà òãé-àìå øBòt úéa ìeî áàBî õøàa§¤´¤½̈−¥´§®§«Ÿ¨©¬¦Æ

äfä íBiä ãr Búøá÷-úài''yx:æ-ïa äLîe ¤§ª´̈½©−©¬©¤«¤À¤
Bðér äúäë-àì Búîa äðL íéøNrå äàî¥¨¯§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬¥−

äçì ñð-àìåi''yx:ç-úà ìàøNé éðá ekáiå §Ÿ¨¬¥«Ÿ©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤
ìL áàBî úáøra äLîéîé eîziå íBé íéL ¤²§©§¬Ÿ−̈§¦´®©¦§½§¥¬

Ïk ˙ÈÂ ‰M�Óe ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆¿»»

:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡«¿»ƒ»««»««¿»

Ú˜a˙‡ג ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»

:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯˜ BÁ¯È„ƒ≈«¿»¿ƒ¿«»«…«

Ècד ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ

·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ˙ÈÓi«̃≈ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…

C˙ÈÊÁ‡ dp�z‡ CÈ�·Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿»∆¿ƒ««¬ƒ»

:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈ�ÈÚa¿≈»¿«»»¿ƒ«

„ÈÈה ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿»«≈¿»«¿»

Ú¯‡a‡ו ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»

Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa Ï·˜Ï ·‡BÓ„¿»»√≈≈¿¿»¿«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú dz¯·˜ ˙È L�‡¡«»¿À¿≈«»»≈

ÔÈ�Lז ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ

‡ÏÂ È‰B�ÈÚ ˙‰Î ‡Ï ˙ÈÓ „k«ƒ»¿«≈ƒ¿»

:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡�LחBÎ·e ¿»ƒ¿»»¿«ƒ¿

‡i¯LÈÓa ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È�·¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»

é"ùø

ÔB¯Á‡‰.בר� �בחר�נ�. ��לות� ה�ערב אר� »«¬ְְְֲֶֶַַַָָָ�ְָָָָ

'ה��� א�א האחר��", "ה�� �קרי אל ְֲִֵֵֶַַַַַָָָאחר:

ה�ארע�ת �ל ה�א �ר�� ה�ד�� הראה� ְְֲֶַַַָָָָָָֹהאחר��',

ה�תי�: ��חי� עד לי�ראל ליארע ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�עתידי�

(‚)·‚p‰Œ˙‡Â.מערת אחר: �בר ה�ר��. אר� ¿∆«∆∆ְֵֶֶַַַָָָָ

��אמר: יג)ה�כ�לה, ו�בא(במדבר ב�גב, "ו�על� ְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

חבר��": �לי.kk‰Œ˙‡Â¯עד י�צק �למה הראה� ְֶַ¿∆«ƒ»ְְְֵֵֶָֹֹ

��אמר: ה�ק��, ז)�ית א ה�ר��(מלכי� "�כ�ר ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָ

האדמה": �מעבה ה�ל� EÚ¯ÊÏ(„)יצק� ¯Ó‡Ï ְְֲֲֵֶֶַַָָָָָ≈…¿«¿¬
EÈ˙È‡¯‰ ‰p�z‡.,�לאברה ותאמר ��ל� �די ∆¿∆»∆¿ƒƒְְְְֵֵֵֶַַָָֹ

�ליעקב: ה�ד��ליצחק לכ� ����ע '�ב�עה ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ

ל�, הראיתיה לכ� לאמר, וזה� ק�מ�', ה�א, ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹ�ר��

�א��לי �עבר, לא ���ה מ�פני היא �זרה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאבל

נט�עי� א�ת� ��ראה עד מק�מ� הייתי ,��ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָ

לה�: ות�יד ותל� ,�� ÌL(‰)�קב�עי� ˙ÓiÂ ְְְִִֵֵֶַָָ«»»»
‰LÓ.(טו "ו�מת(ב"ב �כתיב: מת, מ�ה אפ�ר …∆ְְִֵֶֶַָָָֹ

ואיל� מ�א� מ�ה, �תב �א� עד א�א מ�ה"? ��ִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

ה��רה ספר אפ�ר א�מר: מאיר ר�י יה��ע. ְִִֵֵֵֶֶַַַָָ�ְַָ�תב

א�מר וה�א �ל��, לא)חסר ספר(לעיל את "לק�ח : ְְֵֵֵֵֶַָָ

א�מר, ה�א �ר�� ה�ד�� א�א ה�ה"? ֵֶֶַַַָָָָה��רה

��תב ‰'�דמע:�מ�ה ÈtŒÏÚ.:נ�יקה� ְֵֶֶַֹ«ƒְִִָ

(Â)B˙‡ ¯a˜iÂ..�כב�ד� ה�א �ר�� (ספריה�ד�� «ƒ¿……ְִַָָ

י�מענשא) וזה�ר�י עצמ�, את קבר ה�א א�מר: אל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

,�� ��ר� י�מעאל ר�י �היה אתי� מ�ל�ה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאחד

�� ו)כ��צא יביא(במדבר נזר� ימי מלאת "�י�� ְְְְִִֵֵַָֹ

�� ���צא עצמ�, את מביא ה�א כב)א�ת�", (ויקרא ְִֵֵֶַַ

מ�יאי� אחרי� וכי א�מה", עו� א�ת� ְְְֲֲִִִִִִֵַַָָֹ"וה�יא�

עצמ�: את מ�יאי� ה� א�א Èa˙א�ת�? ÏeÓ ְִִֵֶֶַַָָָ≈
¯BÚt.,רא�ית� ימי מ��ת �� מ�כ� היה קבר� ¿ְְְִִִֵֵֵֶָָָָ

ה�ברי� מ� אחד וזה �ע�ר, מע�ה על ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָלכ�ר

ה�מ��ת �י� ��ת �ערב פ"ה)��ברא� :(אבות ְְְְִֵֶֶֶַַָָ

(Ê)B�ÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï.:מ��ת ÁÏ‰א� Ò�Œ‡ÏÂ. …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…
�אר נה�� ולא ר�ב�� �� �לט לא ,��� ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹלחל�חית

Ï‡¯NÈ(Á)�ניו: È�a.�אהר� אבל ה�כרי�, ָָ¿≈ƒ¿»≈ְְֲֲִַַָָֹ

אי� �י� �ל�� ונ�ת� �ל�� ר�ד� �היה ְִִֵֵֵֶָָָָמ���

נאמר: לבעל�, א�ה �בי� כ)לרעה� "�ל(במדבר ְְֱֲִֵֵֵֶַַָָֹ
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äLî ìáà éëái''yx:èçeø àìî ïeð-ïa rLBäéå §¦−¥¬¤¤«¦«ª´©¦À¨¥Æ´©
eòîLiå åéìr åéãé-úà äLî Cîñ-ék äîëç̈§½̈¦«¨©¬¤²¤¨−̈¨¨®©¦§§¸
ýåýé äeö øLàk eùriå ìàøNé-éða åéìà¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàéìàøNéa ãBò àéáð í÷-àìå ¤¤«§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−
íéðt-ìà íéðt ýåýé Bòãé øLà äLîki''yx: §¤®£¤Æ§¨´§Ÿ̈½¨¦−¤¨¦«

àéýåýé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½
åéãár-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa úBùrì©«£−Ÿ§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈

:Böøà-ìëìeáéìëìe ä÷æçä ãiä ìëìe §¨©§«§ŸÆ©¨´©«£¨½̈§−Ÿ
-ìk éðérì äLî äùr øLà ìBãbä àøBnä©¨´©¨®£¤Æ¨¨Ÿ́¤½§¥¥−¨

ìàøNéi''yx÷æç :ïîéñ ì"àåàâ íé÷åñô à"î ¦§¨¥«

ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈

:‰LÓ„ ‡Ï·‡ ‡˙ÈÎ·טÚLB‰ÈÂ ¿ƒ»∆¿»¿…∆ƒÀ«

È¯‡ ‡˙ÓÎÁ Áe¯ ÈÏÓ Ôe� ¯a«¿≈«»¿¿»¬≈

È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ

e„·ÚÂ Ï‡¯NÈ È�a ‰pÓ eÏÈa˜Â¿«ƒƒ≈¿≈ƒ¿»≈«¬»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ókי‡ÏÂ ¿»ƒ«ƒ¿»»…∆¿»

Èc ‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡i·� Ì»̃¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ

:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

Ècיא ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ ÏÎÏ¿»»«»¿«»ƒ

‡Ú¯‡a „aÚÓÏ ÈÈ dÁÏL»¿≈¿»¿∆¿«¿«¿»

È‰Bc·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ

:dÚ¯‡ ÏÎÏeיב‡„È ÏÎÏe ¿»«¿≈¿…¿»

„·Ú Èc ‡a¯ ‡�ÂÊÁ ÏÎÏe ‡zÙw«̇∆¿»¿…≈¿»»«»ƒ¬«

˜ÊÁ :Ï‡¯NÈ Ïk È�ÈÚÏ ‰LÓ…∆¿≈≈»ƒ¿»≈

é"ùø

�נקב�ת: זכרי� י�ראל", ‰'(È)�ית BÚ„È ¯L‡ ְְְִִֵֵֵָָ¬∆¿»
ÌÈ�tŒÏ‡ ÌÈ�t.ס� ל�� �כל�היה אליו �מד�ר �� »ƒ∆»ƒְְִֵֵֶַַָָָָ

��אמר: �עני� �ר�צה, לב)עת "וע�ה(שמות ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָ

ה'", אל ט)אעלה מה(במדבר וא�מעה "עמד� ְְְְֱִֶֶֶֶַָ
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mkl 'idz zxvr ipinyd meia

רע רובו העשי' שבעול� עד הרע התחלת הוא ובבי"ע רע, יגור� ההפרש25לא מצד שזהו ,

אלו אי� בחי' בב' ג� הוא כמו"כ הנה הנברא, יש של והאי� האמיתי היש של האי� שבי�
הנברא יש של האי� מצד הנה שתהי', איזה ומדריגה מדריגה שבכל בשרש�, שה� כמו
האמיתי, יש של האי� מצד משא"כ ללעו"ז, מקו� נתינת איזה יש זו), במדריגה שהוא (כפי
הנברא יש של האי� שמצד הוא, בעבודה מזה והעני� לחיצוני�. כלל מקו� נתינת שו� אי�
עני� להיות צרי� ללעו"ז, מקו� נתינת שיש דמאחר הבירורי�, עבודת היא העבודה הנה

גופא. בקדושה היא העבודה הנה האמיתי יש של האי� מצד אבל הבירורי�,

‰Ê·Âאני נגלגל כו' למל� משל במדרש ואיתא לכ�, תהי' עצרת השמיני ביו� מ"ש יוב�
עבודת שזהו"ע נעלה, הו"ע פרי� הע' הקרבת שג� היות דע� והיינו, כו', ואתה
במדריגות שהוא כמו דג� הנברא, יש של האי� לבחי' רק מגעת זו עבודה מ"מ, הבירורי�,
אחד, איל אחד פר מקריבי� בשמע"צ אמנ� ללעו"ז. מקו� נתינת ש� יש ביותר נעלות
נתינת אי� שש� האמיתי, יש של האי� לבחי' מגעת זו שעבודה כיו� בלבד, ישראל כנגד
והיינו, את�, לזרי� ואי� לבד� ל� יהיו בלבד, נש"י רק ש� ויש לזרי�, כלל מקו�
בקדושה עבודה א� כי הבירורי�, עבודת אינה האמיתי יש של האי� בחי' שמצד שהעבודה

נאמ� העבד עבודת וכמו בעצ�. בביטול שהוא נאמ�26גופא, דבעבד לגמרי, בביטול שהוא
האור, בביטול הד' באופ� שנת"ל דכש� והיינו, אותו, יודע שהאדו� כמו הביטול ג� נרגש
זו ועבודה נאמ�. דעבד בהביטול הוא כמו"כ אותו, יודע שהמאור כמו ג� נרגש שבאור
בלבד, ישראל נשמות רק ישנ� שש� יותר, ולמעלה האמיתי, יש של האי� לבחי' מגעת

את�. לזרי� ואי� לבד� ל� יהיו

•

בהקדמה25) עולמות) ציור (שער מג שער חיי� ע� ראה

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

פ"ג. הקליפות) (שער מח

ואיל�.26) שטז ע' תרס"ו המש� ראה

eigiy c"ag xtk iyp`l `"hily x"enc` w"k zkxa .c"qa

eigiy xtkd gk i`a i"r mibexz`d zxiqn zra

.a"nyz'd q"dbg axr ,'a mei

חפשי תרגו�

מיני�. הד' שע"י ההמשכות כל שיומשכו רצו� יהי

המיני� בד' המרומזי� � שבבנ"י הסוגי� ד' בכל תהי' .1והמשכת�

ד"ויעשו אחת2ובאופ� אגודה של�"3כול� בלבב רצונ� אחת.4לעשות מצוה ה� מיני� שהד' כש� �

ברוחניות, ה� בגשמיות ה� המצטר�, בכל פרטי�, ופרטי הפרטי� בכל תומש� הפשוטה מאחדות וההמשכה
יחד. ג� ובגשמיות וברוחניות בגשמיות, ה� ברוחניות ה�

כולה. השנה כל על השמחה את ולהמשי� שמח, � שמחתנו" "זמ� � חג

laz iagxn lka 'iy y"p`l `"hily x"enc` w"k glyy wxand gqep .d"a

a"nyz'd ,epzgny onf ,zekeqd bg z`xwl

ולברכה. לחיי� במעשיו. הש� וישמח בעושיו ישראל דישמח שמחתינו ודזמ� טוב יו�

שניאורסאה� מנח�

יב.1) פ"ל, ויק"ר
ויוהכ"פ.2) ר"ה תפלת
ש�.3) ויק"ר ראה

(4� האחדות עני� על מורה מיני� מהד' אחד שכל זה על נוס�
תרעט. ע' ח"ב תער"ב המש� ספ"ז. וככה המש� ואיל�. ד רסד, סידור

ועוד.
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קני

ycew zaye zekeqd bgl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא א� אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות ג� שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריה�, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', ע� ביחד ... ולבר� להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת לה� 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול ביו� היא הנרות הדלקת כאשר כמוב� – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג�
ולכ� ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני). היו� עבור ג� סוכות של א' יו� בליל נותני� (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד ש� שתישאר במקו� ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכי�

zekeq ly '` mei axr

השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש

הסוכות. חג של

לאחר להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן

אסור החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה
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לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן
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לאחר להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן

ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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