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ד

d"lyz'd ,oeygÎxn s"k ,'b mei .c"qa

(dben izla dgpd)

Ì‰¯·‡Â1בכל אברה� את וה' בימי� בא ההולדת2זק� יו� מבעל בזה הדיוק וידוע ,
תרס"ו בהמש� זה המתחיל" הפרטי�3ב"דיבור מפרש ואינו סת� בכל שאומר ,

מארצ� ל� בל� כמו הברכות, ומפרט מפרש הקודמות שבברכות ובפרט ברכו. במה
בהפרשיות ועלֿדר�ֿזה בפרטיות. ש� נאמרו שהברכות אבי� ומבית וממולדת�
מפרט ואינו בכל שברכו סת� אומר וכא� בפרטיות, הברכות נאמרו שבכול� שלאחריֿזה
הוא בכל אברה� את בר� וה' בימי� בא זק� ואברה� זה כתוב דהנה להבי�, צרי� ג� כו'.
העניני�, ב' בי� הקשר מהו מוב� ואינו ורבקה, דיצחק השידו� אודות להסיפור הקדמה
דהנה להבי�, צרי� ג� הנ"ל. הסיפור אריכות בא וגו' זק� דאברה� ההקדמה לאחרי דדוקא

ז"ל חכמינו במדרשי ב�,4איתא בגימטריא דבכל יצחק על קאי בכל אברה� את בר� דה'
כנ"ל), התורה פנימיות עלֿפי ג� הוא (דכ� הכתוב של הפשוט ופירוש זה פירוש דלכאורה
נאמרו הפירושי� ששני ומאחר הפכיי�. פירושי� ה� וסתמית, כללית ברכה הוא דבכל
קשר יש אדרבה, אלא מזה, זה הפכיי� שאינ� בלבד זו דלא מוב�, הרי אחת, בתיבה

אחת בתיבה באי� שלכ� ביניה�, בתחילה5ושייכות עניני�, ב' כא� שמונה להבי�, צרי� ג� .
בא זק� שאברה� מוב� שמזה בכל, אברה� את בר� דה' ואחרֿכ� בימי�, בא זק� דאברה�
בא גו', זק� שאברה� עלֿידיֿזה שרק היינו אחרֿכ�, להנאמר והכנה הקדמה הוא בימי�
זק� ואברה� הכתוב בתחילת ג� והנה בכל. אברה� את בר� וה' הכתוב בסיו� שנאמר מה

פשוטו מידי יוצא מקרא דאי� הפשוט פירוש פירושי�, ב' יש שבמדרשי6גו' והפירוש ,
ז"ל חכמה7חכמינו שקנה זה הוא דזק� בישיבה, ויושב זק� דאברה� היינו8, זק� ואברה� ,

שב' מוב� הרי כנ"ל, הכתוב לסיו� הקדמה הוא זק� שאברה� ומאחר בישיבה. שישב
המבוארי� לעיל) (שנתבארו העניני� וכל בכל. אברה� את בר� לה' הקדמה ה� אלו פרטי�
הקדמה שה� היינו לאחריֿזה, הבא להסיפור והכנה הקדמה רק ה� הרי זה, פסוק בכללות
דיצחק השידו� (אודות בתורה נאמר ולכ� ורבקה, דיצחק השידו� להיות שיוכל כדי
נאמרו וגו' זק� ואברה� שבפסוק הנ"ל הפרטי� דכל ביותר, גדולה באריכות ורבקה)
ביותר, גדולה באריכות נאמר ורבקה דיצחק הסיפור משא"כ אחדות, בתיבות גדול בקיצור

ז"ל חכמינו שאמרו מה פרשה9וכידוע שהרי בני� של מתורת� אבות עבדי של שיחת� יפה
העני� על חסידות ובדרושי במדרש, כמבואר וכו' בתורה נכפלה אליעזר .10של

(המש�1) תרס"ו זק� ואברה� ד"ה על מיוסד זה מאמר

ואיל�). עח ע' תרס"ו

א.2) כד, שרה) (חיי פרשתנו

(3.1 שבהערה זק� ואברה� רד"ה

עה"פ.4) פרש"י

ובכ"מ.5) .896 .782 ע' ח"ג לקו"ש ראה

וש"נ.6) א. סג, שבת

קד).7) (רמז עה"פ פרשתנו שמעוני ילקוט ב. כח, יומא

ב.8) לב, קידושי� לב. יט, קדושי� עה"פ תו"כ

יל"ש9) ח. פ"ס, ב"ר מב. כד, פרשתנו עה"פ פרש"י

קט. רמז פרשתנו

לו10) ע' ח"א תקס"ג אדה"ז מאמרי ב. נו, בלק לקו"ת

א) (כר� פרשתנו אוה"ת ואיל�. א קלה, פרשתנו תו"ח ואיל�.

לו. ע' תר"ס סה"מ ואיל�. ב קכז,

  מפתח  כללי
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˙„Â˜�Âתרס"ו שבהמש� זק� ואברה� מהמאמר המוב� (וכפי בזה דבכל11הביאור דהעני� ,(
ברכה לקרוא יכולי� אי� ולכ� פרטי�, התחלקות של עני� מכל שלמעלה ברכה הוא
מצד ואדרבה, פרטי�, ופרטי בפרטי� ג� אח"כ נמשכת שהברכה ואע"פ בכל. בש� אלא זו
בכלֿזאת, דוקא, פרטי� בריבוי למטה היא נמשכת ביותר נעלה ממקו� הוא ששרשה זה
למעלה היא הרי בשרשה, שהיא כמו וכמה כמה אחת ועל ובתחלתה, במקומה שהיא כמו
ניתנה זו ברכה והנה הכל. כולל שהוא בכל עני� וזהו לפרטי�, התחלקות של עני� מכל
שמזה לזה, זה מתאימי� להיות צריכי� הברכה, ומקבל הברכה והכלי, האור והרי לאברה�,

בכל. שנקראת זו לברכה המתאי� והמקבל הכלי הוא אברה� של שענינו מוב�

ÔÈ�Ú‰Â"אור ב"תורה מבואר דהנה שכל12הוא, הוא עצמו מצד אבר� של דענינו בארוכה,
במדריגת ניתוס� שעלֿידיֿזה ה', בו וכשניתוס� ר"�, א"ב רעיו�, מכל הנעל�

הנע שכל שבחינת למטה, מלמעלה ההמשכה נעשה עלֿידיֿזה הנה עצמו, מכלאברה� ל�
למטה. ג� נמשכה רעיו�

¯Â‡È·Âהרי אחד מצד נקודות, ב' בו יש רעיו� מכל הנעל� דשכל העני� דהנה הוא, העני�
מכל נעל� שהוא כזה באופ� שכל הוא הרי לאיד� אבל דשכל, ההגדרה בו יש

בהמאמר וכמבואר שהוא13רעיו�. עליו שנאמר עד בהעל�, שהוא כמו בשכל הבחינה שזוהי
שנקראת מציאות בבחינת והוא הגדרה בו יש כבר א�ֿעלֿפיֿכ� אבל רעיו�, מכל נעל�
דוגמה בהמאמר שמביא וכמו במציאות. שישנו העל� של העני� הוא שבכללות שכל, בש�
הוא שלכ� הגחלת, תו� בהעל� נמצאת דהשלהבת דא� הגחלת, שבתו� משלהבת לזה
ועד אש, מציאות נעשה כבר העל�, שהוא א� בכלֿזאת, הגנוזות, ספירות עשר על משל
דוגמת שזה הגחלת, בתו� שנמצא כמו שלהבת שהוא אלא דשלהבת, הגדר עליו שחל
יש בכלֿזאת כלל, מציאות בבחינת שאינ� היות שע� במאציל�, הגנוזות ספירות עשר
בבחינת שאינו בהעל�, יותר נעלית מדריגה ישנה אבל למציאות. ושייכות גדר עליה�
שיכולי� שא� החלמיש, שבצור מאש לזה דוגמא בהמאמר שמביא וכמו כלל, מציאות
הצור, בתו� נמצא האש הרי האש ממנו שמוציאי� וקוד� החלמיש, מצור אש להוציא
של הגבלה או גדר שו� בו לומר שיי� אי� החלמיש בצור נמצא שהאש כמו מכלֿמקו�

בזה. וכיוצא שלהבת או אש

‰�‰Âהפרש יש הגחלת, שבתו� להשלהבת החלמיש שבצור האש בי� הנ"ל הפרש מצד
הגחלת מ� השלהבת של הגילוי אופ� דומה שאינו שלה�, הגילוי באופ� ג� ביניה�
מהעלמו השלהבת את להוציא בכדי דהנה החלמיש. מצור אש הניצו� של הגילוי לאופ�
וכדאיתא ויגיעה, השתדלות של עני� הוא זה שג� דא�ֿעלֿפי בפיו, שנופח עלֿידי הוא

א�ֿעלֿפיֿכ�14בתניא כו', נפיחה עלֿידי היוצא לההבל מפיו שיוצא ההבל דומה שאינו

פד.11) ע'

ל�.12) ר"פ

ע'13) תר"� סה"מ ג� וראה ואיל�). פ (ע' ש� תרס"ו המש�

ואיל�. שס

פ"ד.14) התשובה אגרת

d"lyz'd ,oeygxn s"k 'b mei

מצור אש הניצו� להוציא כדי להיות שצריכה להיגיעה זו יגיעה בי� ודמיו� ער� אי�
הגחלת שבתו� שהאש דמאחר הוא, הדבר וטע� וכו'. הכאה עלֿידי רק שזהו החלמיש,
יגיעה להיות צריכה אי� לכ� שלהבת, של ציור בו לומר ששיי� כזה באופ� נמצא כבר
בבחינת שאינו החלמיש, שבצור האש מהֿשאי�ֿכ� הגילוי, אל ההעל� מ� להוציאו כלֿכ�
האש כח יכבה ולא ישונה לא במי� מונח החלמיש כשצור ג� שהרי כלל, אש מציאות
הפרש מפני א� האש. ממנו להוציא כדי גדולה ויגיעה השתדלות להיות צרי� הנה שלו,
לאחרי היינו שלה�, הגילוי באופ� הפרש עוד יוצא והשלהבת, האש המצאת באופ� זה
בהעל� הוא במקורו שג� להיות בגחלת, הקשורה שהשלהבת מהעלמ�, נתגלו שכבר
ממנו להוציא יכולי� כמה עד הגחלת מ� השלהבת בגילוי הגבלה יש לכ� במציאות, שישנו
שו� בו שיי� אי� החלמיש, צור מתו� שמוציאי� אש הניצו� מהֿשאי�ֿכ� וכו'. שלהבת
הגבלה). של ומציאות בגדר שאינו גשמי בדבר לומר שאפשר כמה (עד הגבלה של עני�

‡Ó‚Â„‰Âאבל רעיו�, מכל נעל� שהוא בשכל כח שיש השכל, בכח יוב� זה מכל
השכל להמשי� כדי ולכ� דוקא, שכל של לעני� שורש הוא א�ֿעלֿפיֿכ�
ההשתדלות בכלֿזאת דוקא, השתדלות עלֿידי להיות שצרי� א� גילוי, לידי זו מבחינה
שבנפש זו ממדריגה השכל את להמשי� כדי להיות שצריכה לההשתדלות בער� שלא היא
חכמת ובפרט בכלל, חכמות בלימוד במוחש שנראה וכמו המשכיל. מכח ג� למעלה שהיא

ז"ל רבותינו שאמרו יתגלה15התורה, התורה ששכל בכדי כי תאמי�, אל ומצאת יגעת לא
הלומד, האד� את משנה שאינה יגיעה ישנה גופא בזה א� דוקא, יגיעה עלֿידי הוא להאד�
או לגילוי, הקרוב בהעל� כבר שהיה השכל את שממשיכה בזה רק היא היגיעה ופעולות
שישנו העל� הוא עדיי� אבל שלאחריֿזה, להגילוי הקדמה שאינו נעלה, יותר העל� אפילו
וקלֿוחומר במכלֿשכ� יגיעה, להיות צריכה זו מבחינה השכל להמשי� שג� במציאות,
כנ"ל, תאמי�, אל יגיעה ובלי דוקא, יגיעה עלֿידי הוא בחכמה הבנה של עני� שכל מזה
את שמשנה ביגיעה, יותר נעלה אופ� עוד ישנו אבל כזו. מציאות להיות שאיֿאפשר היינו
שלו והיכולת הכוחות נפתחי� זו יגיעה ידי שעל השכל, לגילוי האד� של שייכותו אופ�
כי הדבר, וטע� זו. עצומה יגיעה קוד� שהיה כפי שלו המשכיל כח למדריגת בער� שלא
כמה אחת ועל למציאות כבר ששיי� השכל בהעל� רק לא מגיע הוא הרי זו יגיעה עלֿידי
אלא גדולה) יגיעה עלֿידי בא זה (שג� במציאות בא שכבר השכל להעל� רק לא וכמה

בההע דא�שמגיע בהאד�, שינוי לפעול יכול זה בכח ולכ� כלל. למציאות שיי� שאינו ל�
מדוד או מצומצ� באופ� והשגה להבנה רק שיי� שלו המשכיל כח הנה התולדה שמצד
יותר הגדלה לפעול שיכול ועד שכלו, כלי מגדיל זו עצומה יגיעה עלֿידי הנה ומוגבל,
שלו, המשכיל מכח שלמעלה השכל בהשפעת ג� אלא שלו, המשכיל בכח רק לא נעלית,
בדר� הבאי� ושכל חכמה בי� החילוק ג� זהו ובכללות ביותר. נפלא חכ� שנעשה ועד
בדר� הבאה החכמה ג� דהנה בהמאמר. וכדאיתא חוזר, אור בדר� הבאה וחכמה ישר אור

ע"ב.15) ריש ו, מגילה



ז d"lyz'd ,oeygxn s"k 'b mei

מצור אש הניצו� להוציא כדי להיות שצריכה להיגיעה זו יגיעה בי� ודמיו� ער� אי�
הגחלת שבתו� שהאש דמאחר הוא, הדבר וטע� וכו'. הכאה עלֿידי רק שזהו החלמיש,
יגיעה להיות צריכה אי� לכ� שלהבת, של ציור בו לומר ששיי� כזה באופ� נמצא כבר
בבחינת שאינו החלמיש, שבצור האש מהֿשאי�ֿכ� הגילוי, אל ההעל� מ� להוציאו כלֿכ�
האש כח יכבה ולא ישונה לא במי� מונח החלמיש כשצור ג� שהרי כלל, אש מציאות
הפרש מפני א� האש. ממנו להוציא כדי גדולה ויגיעה השתדלות להיות צרי� הנה שלו,
לאחרי היינו שלה�, הגילוי באופ� הפרש עוד יוצא והשלהבת, האש המצאת באופ� זה
בהעל� הוא במקורו שג� להיות בגחלת, הקשורה שהשלהבת מהעלמ�, נתגלו שכבר
ממנו להוציא יכולי� כמה עד הגחלת מ� השלהבת בגילוי הגבלה יש לכ� במציאות, שישנו
שו� בו שיי� אי� החלמיש, צור מתו� שמוציאי� אש הניצו� מהֿשאי�ֿכ� וכו'. שלהבת
הגבלה). של ומציאות בגדר שאינו גשמי בדבר לומר שאפשר כמה (עד הגבלה של עני�

‡Ó‚Â„‰Âאבל רעיו�, מכל נעל� שהוא בשכל כח שיש השכל, בכח יוב� זה מכל
השכל להמשי� כדי ולכ� דוקא, שכל של לעני� שורש הוא א�ֿעלֿפיֿכ�
ההשתדלות בכלֿזאת דוקא, השתדלות עלֿידי להיות שצרי� א� גילוי, לידי זו מבחינה
שבנפש זו ממדריגה השכל את להמשי� כדי להיות שצריכה לההשתדלות בער� שלא היא
חכמת ובפרט בכלל, חכמות בלימוד במוחש שנראה וכמו המשכיל. מכח ג� למעלה שהיא

ז"ל רבותינו שאמרו יתגלה15התורה, התורה ששכל בכדי כי תאמי�, אל ומצאת יגעת לא
הלומד, האד� את משנה שאינה יגיעה ישנה גופא בזה א� דוקא, יגיעה עלֿידי הוא להאד�
או לגילוי, הקרוב בהעל� כבר שהיה השכל את שממשיכה בזה רק היא היגיעה ופעולות
שישנו העל� הוא עדיי� אבל שלאחריֿזה, להגילוי הקדמה שאינו נעלה, יותר העל� אפילו
וקלֿוחומר במכלֿשכ� יגיעה, להיות צריכה זו מבחינה השכל להמשי� שג� במציאות,
כנ"ל, תאמי�, אל יגיעה ובלי דוקא, יגיעה עלֿידי הוא בחכמה הבנה של עני� שכל מזה
את שמשנה ביגיעה, יותר נעלה אופ� עוד ישנו אבל כזו. מציאות להיות שאיֿאפשר היינו
שלו והיכולת הכוחות נפתחי� זו יגיעה ידי שעל השכל, לגילוי האד� של שייכותו אופ�
כי הדבר, וטע� זו. עצומה יגיעה קוד� שהיה כפי שלו המשכיל כח למדריגת בער� שלא
כמה אחת ועל למציאות כבר ששיי� השכל בהעל� רק לא מגיע הוא הרי זו יגיעה עלֿידי
אלא גדולה) יגיעה עלֿידי בא זה (שג� במציאות בא שכבר השכל להעל� רק לא וכמה

בההע דא�שמגיע בהאד�, שינוי לפעול יכול זה בכח ולכ� כלל. למציאות שיי� שאינו ל�
מדוד או מצומצ� באופ� והשגה להבנה רק שיי� שלו המשכיל כח הנה התולדה שמצד
יותר הגדלה לפעול שיכול ועד שכלו, כלי מגדיל זו עצומה יגיעה עלֿידי הנה ומוגבל,
שלו, המשכיל מכח שלמעלה השכל בהשפעת ג� אלא שלו, המשכיל בכח רק לא נעלית,
בדר� הבאי� ושכל חכמה בי� החילוק ג� זהו ובכללות ביותר. נפלא חכ� שנעשה ועד
בדר� הבאה החכמה ג� דהנה בהמאמר. וכדאיתא חוזר, אור בדר� הבאה וחכמה ישר אור

ע"ב.15) ריש ו, מגילה

d"lyz'd ,oeygxn s"k 'b mei

מצור אש הניצו� להוציא כדי להיות שצריכה להיגיעה זו יגיעה בי� ודמיו� ער� אי�
הגחלת שבתו� שהאש דמאחר הוא, הדבר וטע� וכו'. הכאה עלֿידי רק שזהו החלמיש,
יגיעה להיות צריכה אי� לכ� שלהבת, של ציור בו לומר ששיי� כזה באופ� נמצא כבר
בבחינת שאינו החלמיש, שבצור האש מהֿשאי�ֿכ� הגילוי, אל ההעל� מ� להוציאו כלֿכ�
האש כח יכבה ולא ישונה לא במי� מונח החלמיש כשצור ג� שהרי כלל, אש מציאות
הפרש מפני א� האש. ממנו להוציא כדי גדולה ויגיעה השתדלות להיות צרי� הנה שלו,
לאחרי היינו שלה�, הגילוי באופ� הפרש עוד יוצא והשלהבת, האש המצאת באופ� זה
בהעל� הוא במקורו שג� להיות בגחלת, הקשורה שהשלהבת מהעלמ�, נתגלו שכבר
ממנו להוציא יכולי� כמה עד הגחלת מ� השלהבת בגילוי הגבלה יש לכ� במציאות, שישנו
שו� בו שיי� אי� החלמיש, צור מתו� שמוציאי� אש הניצו� מהֿשאי�ֿכ� וכו'. שלהבת
הגבלה). של ומציאות בגדר שאינו גשמי בדבר לומר שאפשר כמה (עד הגבלה של עני�

‡Ó‚Â„‰Âאבל רעיו�, מכל נעל� שהוא בשכל כח שיש השכל, בכח יוב� זה מכל
השכל להמשי� כדי ולכ� דוקא, שכל של לעני� שורש הוא א�ֿעלֿפיֿכ�
ההשתדלות בכלֿזאת דוקא, השתדלות עלֿידי להיות שצרי� א� גילוי, לידי זו מבחינה
שבנפש זו ממדריגה השכל את להמשי� כדי להיות שצריכה לההשתדלות בער� שלא היא
חכמת ובפרט בכלל, חכמות בלימוד במוחש שנראה וכמו המשכיל. מכח ג� למעלה שהיא

ז"ל רבותינו שאמרו יתגלה15התורה, התורה ששכל בכדי כי תאמי�, אל ומצאת יגעת לא
הלומד, האד� את משנה שאינה יגיעה ישנה גופא בזה א� דוקא, יגיעה עלֿידי הוא להאד�
או לגילוי, הקרוב בהעל� כבר שהיה השכל את שממשיכה בזה רק היא היגיעה ופעולות
שישנו העל� הוא עדיי� אבל שלאחריֿזה, להגילוי הקדמה שאינו נעלה, יותר העל� אפילו
וקלֿוחומר במכלֿשכ� יגיעה, להיות צריכה זו מבחינה השכל להמשי� שג� במציאות,
כנ"ל, תאמי�, אל יגיעה ובלי דוקא, יגיעה עלֿידי הוא בחכמה הבנה של עני� שכל מזה
את שמשנה ביגיעה, יותר נעלה אופ� עוד ישנו אבל כזו. מציאות להיות שאיֿאפשר היינו
שלו והיכולת הכוחות נפתחי� זו יגיעה ידי שעל השכל, לגילוי האד� של שייכותו אופ�
כי הדבר, וטע� זו. עצומה יגיעה קוד� שהיה כפי שלו המשכיל כח למדריגת בער� שלא
כמה אחת ועל למציאות כבר ששיי� השכל בהעל� רק לא מגיע הוא הרי זו יגיעה עלֿידי
אלא גדולה) יגיעה עלֿידי בא זה (שג� במציאות בא שכבר השכל להעל� רק לא וכמה

בההע דא�שמגיע בהאד�, שינוי לפעול יכול זה בכח ולכ� כלל. למציאות שיי� שאינו ל�
מדוד או מצומצ� באופ� והשגה להבנה רק שיי� שלו המשכיל כח הנה התולדה שמצד
יותר הגדלה לפעול שיכול ועד שכלו, כלי מגדיל זו עצומה יגיעה עלֿידי הנה ומוגבל,
שלו, המשכיל מכח שלמעלה השכל בהשפעת ג� אלא שלו, המשכיל בכח רק לא נעלית,
בדר� הבאי� ושכל חכמה בי� החילוק ג� זהו ובכללות ביותר. נפלא חכ� שנעשה ועד
בדר� הבאה החכמה ג� דהנה בהמאמר. וכדאיתא חוזר, אור בדר� הבאה וחכמה ישר אור

ע"ב.15) ריש ו, מגילה



miniaח `a owf mdxa`e

באה שהחכמה מאחר אבל והשתדלות, יגיעה של ובאופ� עבודה, עלֿידי רק הוא ישר אור
זהו שהרי והגבלה, מדידה של באופ� בא לכ� ישר, דאור באופ� ויגיעה עבודה עלֿידי
באופ� היא שהנתינה רק המקבלי�, ער� לפי מלמעלה שנית� מה שהוא ישר אור של ענינו
חוזר, אור בדר� הבאה החכמה מהֿשאי�ֿכ� המקבלי�. יגיעת עלֿידי רק הוא שהגילוי כזה

הזוהר (כלשו� כו' ומחכא� כו' דחוכמתא למלה דדחקי� עלֿידי רק הדוחק16באה דעלֿידי ,(
לא שהוא במציאות, שאינו השכל בהעל� מגיע כו' דחוכמתא במלי� העצומה והיגיעה
ועד שלו המשכיל כח של מהמציאות למעלה וג� שלו הגלויי� כוחות של כהמציאות
כזו במציאות שכל שממשי� ועד ערו�, אי� של באופ� שלו השכל כח לשנות שבכוחו

ישר. אור בדר� היגיעה עלֿידי הבא השכל מ� ג� ערו� באי� למעלה שהוא

Â‰ÊÂשכל הוא עצמו מצד אברה� מדריגת דהנה גו', בימי� בא זק� ואברה� שנאמר מה
העל� בחינת הוא מכלֿמקו� רעיו�, מכל נעל� שהוא דא� כנ"ל, רעיו� מכל הנעל�
נתיבות מהל"ב אחד הוא וג� שכל, בש� נקרא שלכ� למציאות, ושיי� במציאות שישנו
נתעלה אחרֿכ� אבל ר"�, א"ב עצמו, מצד אברה� מדריגת רק הוא זה כל א� חכמה.
בהעבודה עצמו בכח עבודתו ועלֿידי הה', בו שניתוס� יותר, נעלית למדריגה אברה�
והעני� בכל. אברה� את בר� וה' שיהיה המשי� זה כל שעלֿידי בימי�, בא זק� דאברה�
ומצוות, תורה העניני�, בשני אברה� עבודת על קאי בימי� בא זק� ואברה� דהנה הוא,

בגמרא שפירש כמו התורה, לימוד על קאי בישיבה,17ובמדרש17דזק� ויושב זק� היינו דזק�
בפרשתנו בזוהר שמביא וכמו דוקא, ביגיעה היה אברה� אצל התורה חכמת לימוד 16שאופ�

הכתוב למלה18בביאור דדחקי� אינו� אלי� לו, למחכה יעשה זולת� אלקי� ראתה לא עי�
מבחינת המשי� בתורה זו עצומה יגיעה שעלֿידי כו', ליה ומחכא� ליה ודייקי� דחוכמתא
הברכה שהיא בכל, אברה� את בר� לה' ההכנה ג� זוהי ולכ� במציאות. שאינו ההעל�
כי סת�, בכל בש� רק לקרותה איֿאפשר שלכ� פרטי�, התחלקות של עני� מכל שלמעלה
ג� למטה שנמשכת (א� מציאות של עני� מכל לגמרי שלמעלה ממקו� שרשה זו ברכה
דדחקי� באופ� שהיה ע"ה אבינו אברה� של תורתו בלימוד שהוא וכש� מציאות). בבחינת
לעבודת ומביאה קשורה התורה (שהרי וכו' המצוות בקיו� בעבודתו הוא עלֿדר�ֿזה כו',
לשו� שהוא מחכא� של ובאופ� ויגיעה, דחקי� של באופ� היתה שעבודתו המצוות), וקיו�

יתבר�. לאלקותו עצומה תקוה היתה אברה� שאצל היינו תקוה,

Â‰ÊÂהנסיונות בעבודת אברה� ויגיעת עבודת אברה�19עני� את נסה דוהאלקי� שעלֿידי20, ,

אברה� את נסה בוהאלקי� השני וכפירוש אברה�, נתעלה הנסיונות נסה,21עבודת ,
הכתוב (כלשו� רוממות והגביה22לשו� נסה שהאלקי� הגבעה), על וכנס ההר ראש על כתר�

ב.16) קל, פרשתנו

(17.7 הערה הנ"ל

ג.18) סד, ישעי'

ואיל�).19) פד (ס"ע ש� תרס"ו המש� ראה – לקמ� בהבא

א.20) כב, וירא

נתת21) רד"ה כט. ע' שה"ש אוה"ת וראה א. פנ"ה, ב"ר

קה). ע' פר"ת (סה"מ פר"ת ליראי�

ש�.22) באוה"ת הובא יז. ל, ישעי'

d"lyz'd ,oeygxn s"k 'b mei

הנסיונות עני� בביאור החסידות בדרושי (וכמבואר אברה� נתעלה23את שעלֿידיֿזה ,

עבודת עלֿידי כי רעיו�, מכל הנעל� שכל שהוא עצמו, מצד ממדריגתו למעלה אברה�
למטה מלמעלה נמש� זו עבודה עלֿידי ולכ� במציאות. שאינו בההעל� מגיעי� הנסיונות
ולמעלה הכל כולל הוא כי בכל, שנקראת זו ומדריגה ממקו� אברה� את בר� דוה' העני�

חוזר). דאור בההמשכה לעיל הנתבאר (בדוגמת פרטי� מהתחלקות

‰Ê·Âהשני פירוש ע� בכל, אברה� את בר� בוה' הראשו� פירוש בי� הקשר ג�ֿכ� יוב�
יצחק לנשואי הקדמה הוא זה שפסוק מה וכ� יצחק, על דקאי ב� בגימטריא דבכל

תשמח שמח בהמש� מבואר דהנה גילוי24ורבקה. ישנו הנשואי� דבעני� ההולדת, יו� מבעל
העני� הוא למטה, האי�ֿסו� כח גילוי שיהיה זה לעני� ההקדמה ולכ� למטה. האי�ֿסו� כח
למעלה ג� אלא במציאות, שישנו בההעל� רק לא מגיע הנישואי� עני� ג� כי והיינו דבכל,

דרושי� בכמה בארוכה כמבואר של�, מוליד סומא ג� שלכ� בדרושי�25מזה, ג� וכמבואר .
השנה דוקא26דראש כי הראשו�, אד� ברוא יו� דוקא, הששי ביו� הוא השנה שראש דמה

כדמותנו בצלמנו אד� דנעשה העני� ישנו כו') הנשמות (לידת האד� שנלקח27בבריאת ,

מכל השתלשלות, סדר מכל למעלה שזהו התענוג, לפנימיות עד דוקא, הפנימיות מבחינת
העבודה עלֿידי השנה ראש בכל נמש� וזה דוקא, חוזר אור מצד זהו כי ישר, דאור העניני�
וכמה כמה אחת ועל נישואי�, של עני� לכל ההקדמה ולכ� בשופר. ובמה עליכ� דתמליכוני
שיחת� דיפה בהדרושי� המבואר עלֿדר� כללי, עני� שהוא ורבקה יצחק לנישואי בנוגע
וב"� דמ"ה היחוד הוא ומצוות דתורה העני� דכללות בני�, של מתורת� אבות עבדי של

תורה" ב"לקוטי בארוכה האמצעי28(כמבואר אדמו"ר ובדרושי צדק28, הצמח ואדמו"ר (28,

שלאחריֿזה נשיאינו רבותינו בכל28ובדרושי פרטי באופ� שהוא כמו רק היחוד זהו אבל ,(

הוא ועלֿדר�ֿזה כללי. באופ� שהוא כמו וב"� דמ"ה היחוד ישנו אבל עצמה, בפני מצוה
הנישואי� אבל ונישואי�, נישואי� בכל בפרטיות שהוא כמו היחוד שישנו הנישואי�, בעני�
בר� וה' הוא לזה ההקדמה ולכ� דוקא. כללי באופ� וב"� דמ"ה היחוד הוא ורבקה דיצחק
ולכ� במציאות, שאינו מההעל� ההמשכה שהוא נעלה, הכי באופ� בכל אברה� את
שרה האהלה לויביאה ההכנה שזוהי ב�), (בגימטריא דבכל העני� נמש� למטה בהמשכתה

לאשה לו ותהי רבקה את ויקח ברוחניות.29אמו וב"� דמ"ה היחוד שהוא ,

‰�‰Â�לבני סימ� אבות ואחד30מעשה אחד כל בעבודת הוא כ� האבות, אצל שהוא דכמו ,
כמו עד נשמתו, שרש מצד יכלתו כפי ה' שעובד דלאחר בפרטיות, ישראל מבני
העני� אצלו נעשה שעלֿידיֿזה במציאות, שישנו בהעל� אבל בהעל�, נשמתו בשרש שהוא

(23.21 שבהערה ליראי� נתת ד"ה

ואיל�).24) קעה ע' תרנ"ז (סה"מ תרנ"ז

ער).25) ע' תרנ"ז (סה"מ 93 ע' תשמח שמח המש� ראה

תקנב. ע' ח"א תער"ב סה"מ וראה

המש�26) כ. ע' תרס"ו המש� ג. מז, ב. מו, נצבי� לקו"ת

ועוד. ב. שיח, ח"ב קונטרסי� סה"מ בתחלתו. תרצ"ה ר"ה

דש"פ27) עמו. הוי' חלק כי ד"ה לעיל וראה כו. א, בראשית

(תשל"ה). זו שנה האזינו

(28.10 הערה הנ"ל

סז.29) כד, שרה חיי

ו.30) יב, ל� רמב"� ט. ל� תנחומא וראה ל�. ר"פ אוה"ת

ועוד.
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הנסיונות עני� בביאור החסידות בדרושי (וכמבואר אברה� נתעלה23את שעלֿידיֿזה ,

עבודת עלֿידי כי רעיו�, מכל הנעל� שכל שהוא עצמו, מצד ממדריגתו למעלה אברה�
למטה מלמעלה נמש� זו עבודה עלֿידי ולכ� במציאות. שאינו בההעל� מגיעי� הנסיונות
ולמעלה הכל כולל הוא כי בכל, שנקראת זו ומדריגה ממקו� אברה� את בר� דוה' העני�

חוזר). דאור בההמשכה לעיל הנתבאר (בדוגמת פרטי� מהתחלקות

‰Ê·Âהשני פירוש ע� בכל, אברה� את בר� בוה' הראשו� פירוש בי� הקשר ג�ֿכ� יוב�
יצחק לנשואי הקדמה הוא זה שפסוק מה וכ� יצחק, על דקאי ב� בגימטריא דבכל

תשמח שמח בהמש� מבואר דהנה גילוי24ורבקה. ישנו הנשואי� דבעני� ההולדת, יו� מבעל
העני� הוא למטה, האי�ֿסו� כח גילוי שיהיה זה לעני� ההקדמה ולכ� למטה. האי�ֿסו� כח
למעלה ג� אלא במציאות, שישנו בההעל� רק לא מגיע הנישואי� עני� ג� כי והיינו דבכל,

דרושי� בכמה בארוכה כמבואר של�, מוליד סומא ג� שלכ� בדרושי�25מזה, ג� וכמבואר .
השנה דוקא26דראש כי הראשו�, אד� ברוא יו� דוקא, הששי ביו� הוא השנה שראש דמה

כדמותנו בצלמנו אד� דנעשה העני� ישנו כו') הנשמות (לידת האד� שנלקח27בבריאת ,

מכל השתלשלות, סדר מכל למעלה שזהו התענוג, לפנימיות עד דוקא, הפנימיות מבחינת
העבודה עלֿידי השנה ראש בכל נמש� וזה דוקא, חוזר אור מצד זהו כי ישר, דאור העניני�
וכמה כמה אחת ועל נישואי�, של עני� לכל ההקדמה ולכ� בשופר. ובמה עליכ� דתמליכוני
שיחת� דיפה בהדרושי� המבואר עלֿדר� כללי, עני� שהוא ורבקה יצחק לנישואי בנוגע
וב"� דמ"ה היחוד הוא ומצוות דתורה העני� דכללות בני�, של מתורת� אבות עבדי של

תורה" ב"לקוטי בארוכה האמצעי28(כמבואר אדמו"ר ובדרושי צדק28, הצמח ואדמו"ר (28,

שלאחריֿזה נשיאינו רבותינו בכל28ובדרושי פרטי באופ� שהוא כמו רק היחוד זהו אבל ,(

הוא ועלֿדר�ֿזה כללי. באופ� שהוא כמו וב"� דמ"ה היחוד ישנו אבל עצמה, בפני מצוה
הנישואי� אבל ונישואי�, נישואי� בכל בפרטיות שהוא כמו היחוד שישנו הנישואי�, בעני�
בר� וה' הוא לזה ההקדמה ולכ� דוקא. כללי באופ� וב"� דמ"ה היחוד הוא ורבקה דיצחק
ולכ� במציאות, שאינו מההעל� ההמשכה שהוא נעלה, הכי באופ� בכל אברה� את
שרה האהלה לויביאה ההכנה שזוהי ב�), (בגימטריא דבכל העני� נמש� למטה בהמשכתה

לאשה לו ותהי רבקה את ויקח ברוחניות.29אמו וב"� דמ"ה היחוד שהוא ,

‰�‰Â�לבני סימ� אבות ואחד30מעשה אחד כל בעבודת הוא כ� האבות, אצל שהוא דכמו ,
כמו עד נשמתו, שרש מצד יכלתו כפי ה' שעובד דלאחר בפרטיות, ישראל מבני
העני� אצלו נעשה שעלֿידיֿזה במציאות, שישנו בהעל� אבל בהעל�, נשמתו בשרש שהוא

(23.21 שבהערה ליראי� נתת ד"ה

ואיל�).24) קעה ע' תרנ"ז (סה"מ תרנ"ז

ער).25) ע' תרנ"ז (סה"מ 93 ע' תשמח שמח המש� ראה

תקנב. ע' ח"א תער"ב סה"מ וראה

המש�26) כ. ע' תרס"ו המש� ג. מז, ב. מו, נצבי� לקו"ת

ועוד. ב. שיח, ח"ב קונטרסי� סה"מ בתחלתו. תרצ"ה ר"ה

דש"פ27) עמו. הוי' חלק כי ד"ה לעיל וראה כו. א, בראשית

(תשל"ה). זו שנה האזינו

(28.10 הערה הנ"ל

סז.29) כד, שרה חיי

ו.30) יב, ל� רמב"� ט. ל� תנחומא וראה ל�. ר"פ אוה"ת

ועוד.
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המצוות, עני� שהוא בימי� דבא והעני� התורה, ללימוד בנוגע חכמה, שקנה זה דזק�,
אור" ב"תורה הזוהר31כמבואר על מיוסד שזהו32בארוכה דמצוות, הלבושי� הוא דימי�

לה, דמחכא� באופ� עובד הוא גופא שבזה עלֿידי הנה ומצוות, בתורה השלימות כללות
עד במצוות, בעבודתו אצלו הוא וכ� דחוכמתא, במילי ודחקי� לזה, ומקווה מחכה שהוא

דעהו דרכי� דבכל בכל,33להעבודה אברה� את בר� וה' דוגמת אצלו נעשה עלֿידיֿזה הנה ,
שלו, העניני� בכל הצלחה תוספת ממשי� וזה במציאות, שאינו ההעל� מבחינת ג� שנמש�
טובי� מעשי� צדיקי� של דתולדותיה� בעבודתו, ג� פועל וזה ערו�, אי� של באופ� ,34עד

צדיקי� כול� כל35ועמ� סו� עד פירות ופירי פירות המביא עני� הוא שלו ומצוות שהתורה ,

פרטי�, בפרטי למטה אחרֿכ� נמש� במציאות, שאינו ההעל� שלו, בכל ומבחינת העול�,
מאד גדל כי עד פרטי�, לריבוי עלֿידי36עד והשלימה האמיתית לגאולה קרובה הכנה וזוהי .

הנה ישובו גדול קהל נאמר שעליה צדקנו, באופ�37משיח דקדושה הניצוצות כל שיתבררו ,

ובאופ� והגבלה, מדידה מכל למעלה ביותר גדולה בשמחה זה יהיה שאז חוזר, דאור
צדקנו.38צתדופר משיח עלֿידי דיד�, ובעגלא ממש ובקרוב בימינו במהרה ,

•

ואברה�31) ד"ה וראה ב. עט, ג. עו, משפטי� א. טז, פרשתנו

רפט). ע' ח"א מלוקט (סה"מ תשל"ח זק�

א.32) רכד, זח"א וראה א. קכט,

ו.33) ג, משלי

נח.34) ר"פ פרש"י ו. פ"ל, ב"ר ג. נח, תנחומא

חלק.35) ר"פ סנהדרי� וראה כא. ס, ישעי'

יג.36) כו, תולדות

ז.37) לא, ירמי'

יד.38) כח, ויצא

.a"nyz'd oeygxn s"k ,'b meil xe` .c"qa

מוגה בלתי

השבוע,‡ מפרשת הוראה ללמוד שצריכי� היינו, הזמ�, ע� לחיות שצריכי� הזק� אדמו"ר תורת ידועה .
בשבוע. השלישי יו� זה, ליו� השיי� הפרשה מחלק � ובמיוחד

זו התוועדות להתחיל ראוי � נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק הולדת ליו� בקשר נערכת זו שהתוועדות ומאחר
זה. דיו� חומש לשיעור השיי� פסוק על נ"ע אדמו"ר כ"ק תורת ע�

ונעשי�", נזכרי� האלה ד"הימי� ובאופ� בפועל, במעשה תבוא שההוראה היינו, � העיקר הוא והמעשה
"לחיות" שצריכי� דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק בשיחות [כמבואר כדבעי ("נזכרי�") הזכרו� שע"י היינו,
העניני� כל מחדש ונמשכי� "נעשי�" וכו'], מוחשית בראי' זאת שרואה כש� מחדש, דבר כל ("איבערלעב�")

העיקר. הוא שהמעשה בפועל, מעשה � "נעשי�" ג� כולל האלה", ב"ימי� שנמשכו וההשפעות

ההולדת· יו� בעל מביא � זה) דיו� חומש בשיעור (שנאמר גו'" לדבר כלה טר� הוא "ויהי הפסוק על .

המדרש: מאמר את תרנ"ט) דשנת זה (ד"ה במאמרו
והנה לדבר כלה טר� הוא ויהי דכתיב אליעזר ושלמה. משה אליעזר פיה� במענה שנענו ה� ג' רשב"י "תני
ככלות ויהי דכתיב שלמה האדמה. ותבקע האלה הדברי� את לדבר ככלותו ויהי דכתיב משה יוצאת. רבקה

השמי�". מ� ירדה ואש ה' אל להתפלל שלמה

משה לגבי באליעזר יתרו� יש מ"מ פיה�, במענה נענו שכול� היות דע� מדייק "ובנזה"ק במאמר: וממשי�
כו'". לדבר שכלה טר� נענה ואליעזר תפלת�, כשגמרו היינו לדבר, ככלות� נענו שה� ושלמה,

ושלמה, משה מתפלת יותר פעלה אליעזר שתפלת לומר שיי� אי� מוב� אינו "לכאורה במאמר: ומקשה
כו'"? תפלתו שגמר קוד� נענה שהוא

עליו� ממקו� ההמשכה שתהי' היינו, ותחתו�, עליו� חיבור � הוא התפלה עני� כללות זו: קושיא וביאור
הגזירה ביטול לאחרי ותחתו� דעליו� החיבור את לפעול יותר נקל הרי ובפשטות ביותר. תחתו� מקו� עד ביותר
קוד� הי' ואליעזר במ"ת, הי' הגזירה שביטול מאחר וא"כ, למעלה. יעלו לא ותחתוני� למטה ירדו לא דעליוני�
ושלמה משה אצל מאשר יותר נעלה באופ� ותחתו� עליו� דחיבור העני� נפעל אליעזר שאצל יתכ� אי� � מ"ת

מ"ת?! לאחרי שהיו

בזה: והביאור

אמרתו "השולח דברו": ירו� מהרה עד אר� אמרתו "השולח וכמ"ש אופני�, ב' ישנ� אלקות בהמשכת
שמתעכבת למדריגה, ממדריגה השתלשלות בבחי' שנמש� מה והיינו לאט, לאט ההולכת ההמשכה היינו אר�"
לפי בעולמות, מתעכב ואינו במהירות שנמש� היינו דברו" ירו� מהרה "עד ומ"ש כו'. עול� ובכל מדריגה בכל
ולכ�, ומקו�, דזמ� הגבלה כולל והגבלה, ממדידה ולמעלה השתלשלות, מסדר שלמעלה החסד המשכת שזוהי

עיכוב. שו� בלי ומיד, תיכ� למטה נמש� הוא הרי למעלה נפעל העני� כאשר

השתלשלות, מסדר שלמעלה א"ס אור בבחי' בתפלת� שהגיעו לפי היינו פיה�, במענה שנענו מה העני� וזהו
בבחי' היינו, הכתר, עד שעולה האמצעי, לקו שייכי� שלמה וכ� משה כי כו'. עיכוב שו� בלי מיד נענו ולכ�

השתלשלות. מסדר שלמעלה א"ס אור

כידוע הגבורה, בחי' יצחק, של בזכותו שזהו � לדבר שכלה טר� שנענה אליעזר בתפלת יתרו� ישנו ואעפ"כ,
לרו� שיהי' שכדי היינו, אורח, לרו� כגבור ישיש כמ"ש דוקא, הגבורה מצד הוא ההמשכה מהירות שעיקר

דוקא. גבורה) (בחי' כגבור שישיש ע"י זהו ומרוצה, מהירות בבחי' אורח,

הגבורה שאז בחסד", דינא "דאמתיק שבחסד, גבורה בחי' על קאי כגבור" "ישיש שמ"ש בזהר וכמבואר
ומש� העצמות, תגבורת מבחי' דשרשו גשמי�"), ל"גבורות בנוגע המבואר (ע"ד החיות תגבורת בבחי' היא

הנ"ל. דמאמר הביאור תוכ� כא� עד ההשפעה. מהירות בחי' נמש� דוקא
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מוגה בלתי

השבוע,‡ מפרשת הוראה ללמוד שצריכי� היינו, הזמ�, ע� לחיות שצריכי� הזק� אדמו"ר תורת ידועה .
בשבוע. השלישי יו� זה, ליו� השיי� הפרשה מחלק � ובמיוחד

זו התוועדות להתחיל ראוי � נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק הולדת ליו� בקשר נערכת זו שהתוועדות ומאחר
זה. דיו� חומש לשיעור השיי� פסוק על נ"ע אדמו"ר כ"ק תורת ע�

ונעשי�", נזכרי� האלה ד"הימי� ובאופ� בפועל, במעשה תבוא שההוראה היינו, � העיקר הוא והמעשה
"לחיות" שצריכי� דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק בשיחות [כמבואר כדבעי ("נזכרי�") הזכרו� שע"י היינו,
העניני� כל מחדש ונמשכי� "נעשי�" וכו'], מוחשית בראי' זאת שרואה כש� מחדש, דבר כל ("איבערלעב�")

העיקר. הוא שהמעשה בפועל, מעשה � "נעשי�" ג� כולל האלה", ב"ימי� שנמשכו וההשפעות

ההולדת· יו� בעל מביא � זה) דיו� חומש בשיעור (שנאמר גו'" לדבר כלה טר� הוא "ויהי הפסוק על .

המדרש: מאמר את תרנ"ט) דשנת זה (ד"ה במאמרו
והנה לדבר כלה טר� הוא ויהי דכתיב אליעזר ושלמה. משה אליעזר פיה� במענה שנענו ה� ג' רשב"י "תני
ככלות ויהי דכתיב שלמה האדמה. ותבקע האלה הדברי� את לדבר ככלותו ויהי דכתיב משה יוצאת. רבקה

השמי�". מ� ירדה ואש ה' אל להתפלל שלמה

משה לגבי באליעזר יתרו� יש מ"מ פיה�, במענה נענו שכול� היות דע� מדייק "ובנזה"ק במאמר: וממשי�
כו'". לדבר שכלה טר� נענה ואליעזר תפלת�, כשגמרו היינו לדבר, ככלות� נענו שה� ושלמה,

ושלמה, משה מתפלת יותר פעלה אליעזר שתפלת לומר שיי� אי� מוב� אינו "לכאורה במאמר: ומקשה
כו'"? תפלתו שגמר קוד� נענה שהוא

עליו� ממקו� ההמשכה שתהי' היינו, ותחתו�, עליו� חיבור � הוא התפלה עני� כללות זו: קושיא וביאור
הגזירה ביטול לאחרי ותחתו� דעליו� החיבור את לפעול יותר נקל הרי ובפשטות ביותר. תחתו� מקו� עד ביותר
קוד� הי' ואליעזר במ"ת, הי' הגזירה שביטול מאחר וא"כ, למעלה. יעלו לא ותחתוני� למטה ירדו לא דעליוני�
ושלמה משה אצל מאשר יותר נעלה באופ� ותחתו� עליו� דחיבור העני� נפעל אליעזר שאצל יתכ� אי� � מ"ת

מ"ת?! לאחרי שהיו

בזה: והביאור

אמרתו "השולח דברו": ירו� מהרה עד אר� אמרתו "השולח וכמ"ש אופני�, ב' ישנ� אלקות בהמשכת
שמתעכבת למדריגה, ממדריגה השתלשלות בבחי' שנמש� מה והיינו לאט, לאט ההולכת ההמשכה היינו אר�"
לפי בעולמות, מתעכב ואינו במהירות שנמש� היינו דברו" ירו� מהרה "עד ומ"ש כו'. עול� ובכל מדריגה בכל
ולכ�, ומקו�, דזמ� הגבלה כולל והגבלה, ממדידה ולמעלה השתלשלות, מסדר שלמעלה החסד המשכת שזוהי

עיכוב. שו� בלי ומיד, תיכ� למטה נמש� הוא הרי למעלה נפעל העני� כאשר

השתלשלות, מסדר שלמעלה א"ס אור בבחי' בתפלת� שהגיעו לפי היינו פיה�, במענה שנענו מה העני� וזהו
בבחי' היינו, הכתר, עד שעולה האמצעי, לקו שייכי� שלמה וכ� משה כי כו'. עיכוב שו� בלי מיד נענו ולכ�

השתלשלות. מסדר שלמעלה א"ס אור

כידוע הגבורה, בחי' יצחק, של בזכותו שזהו � לדבר שכלה טר� שנענה אליעזר בתפלת יתרו� ישנו ואעפ"כ,
לרו� שיהי' שכדי היינו, אורח, לרו� כגבור ישיש כמ"ש דוקא, הגבורה מצד הוא ההמשכה מהירות שעיקר

דוקא. גבורה) (בחי' כגבור שישיש ע"י זהו ומרוצה, מהירות בבחי' אורח,

הגבורה שאז בחסד", דינא "דאמתיק שבחסד, גבורה בחי' על קאי כגבור" "ישיש שמ"ש בזהר וכמבואר
ומש� העצמות, תגבורת מבחי' דשרשו גשמי�"), ל"גבורות בנוגע המבואר (ע"ד החיות תגבורת בבחי' היא

הנ"ל. דמאמר הביאור תוכ� כא� עד ההשפעה. מהירות בחי' נמש� דוקא
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‚� ושלמה משה מתפלת יותר תפעל אליעזר שתפלת כזו אפשריות יתכ� כיצד רק מוב� לעיל האמור ע"פ .

זו שאפשריות הדבר טע� מהו מוב�: אינו עדיי� אבל וכו'. החיות תגבורת שענינו יצחק, של בזכותו שזהו
ליצחק? רבקה את להביא אליעזר של שליחותו � זה בעני� דוקא נוצלה

אליעזר של פרשה שהרי בני�, של מתורת� אבות בתי עבדי של שיחת� "יפה מארז"ל ידוע בזה: והביאור
ברמיזה". אלא ניתנו לא תורה גופי והרבה בתורה, כפולה

עוסקת אליעזר של שפרשה לפי � הוא אליעזר של הפרשה דכפל שהטע� נשיאינו רבותינו בדרושי ומבואר
ה יצחק (כי וב"� מ"ה ויחוד דחיבור העני� כללות שזהו לרבקה, יצחק שבי� השידו� ורבקהבפרטי מ"ה, בחי' וא

התומ"צ, דקיו� העבודה כללות שזהו (עד ביותר כללי עני� הוא וב"� מ"ה דיחוד שהעני� ומאחר ב"�), בחי' היא
זו. פרשה הוכפלה לכ� כדלקמ�),

מצוה שבכל וב"� דמ"ה החיבור הנה � (כדלקמ�) וב"� מ"ה דחיבור העני� ישנו המצוות בשאר שג� ואע"פ
השידו� ע"י שנפעל וב"� מ"ה דיחוד העני� כללות אודות מדובר אליעזר של בפרשה אבל בלבד, פרטי עני� הוא

וב"�. מ"ה דיחוד העני� דכללות והכלל ההתחלה שזהו היינו, ורבקה, דיצחק

דברו") ירו� מהרה ("עד כו' החיות תגבורת בחי' המשכת להיות צריכה היתה מדוע הטע� מוב� ועפ"ז
דיחוד העני� כללות שזהו ורבקה, דיצחק השידו� ע� קשורה היתה אליעזר שתפלת מאחר � אליעזר של בתפלתו
בתפלת דוקא ולכ� דברו". ירו� מהרה ד"עד באופ� ההמשכה להיות צריכה שבזה העני� גודל ומצד וב"�, מ"ה

ושלמה). משה בתפלת (ולא גו'" לדבר כלה ד"טר� העני� הי' אליעזר

היתה„ שהיא רבקה, את מש� להביא כדי לאר� לחו� לרדת אליעזר הוצר� מדוע יוב� לעיל האמור ע"פ .

לאר�), לחו� לצאת הורשה (ולא תמימה" "עולה הי' שהוא ליצחק, הובאה דוקא ומש� החוחי�", בי� "כשושנה
ביניה�. והיחוד החיבור הי' ואח"כ

בזה: והביאור

ביותר. נעלית בדרגא כבר הי' שיצחק לאחרי נפעל ורבקה יצחק שבי� השידו�

הנעלית לדרגתו הגיע אברה� כי הנעלית, לדרגתו הגיע שאברה� קוד� הי' ושרה אברה� שבי� השידו� והרי,
וכמוב� שרה. ע� שלו השידו� לאחרי כבר הי' וזה במדרז"ל, כמבואר שנה, מ"ח ב� או שנה, ארבעי� ב� בהיותו
היו ושרה שאברה� לאחרי היתה עול�", אֿל ה' בש� ש� "ויקרא אברה�, של שמעלתו הכתובי� מפשטות

הנעלית. בדרגתו כבר הי' שיצחק לאחרי נפעל ורבקה יצחק שבי� השידו� משא"כ רב. זמ� מש� נשואי�

ע"י יצחק אצל שהי' העילוי על נוס� היינו, יצחק, עקידת לאחרי הי' לרבקה יצחק שבי� השידו� דהנה,
מעלת אצלו היתה לא שרה ע� השידו� שבעת כאברה�, [דלא עול�" לברית בבשרכ� "בריתי המילה, מצות

העקידה. דעני� העילוי גודל ג� אצלו הי' המילה],

שהוא יצחק "הבי� כאשר שג� בפרש"י כמבואר ביותר, נעלית בדרגא יצחק הי' העקידה קוד� ג� דהנה,
מוב� ומזה העקידה, קוד� הי' זה שכל � כו'" ושמחה "ברצו� שוה", בלב יחדיו, שניה� וילכו לישחט, הול�

העקידה. לאחרי יצחק של מעלתו גודל

צעד כל על שהרי העקידה, לאחרי יצחק אצל שנפעל העילוי גודל � ע� לפשוטי אפילו � בפשטות וכמוב�
תזכור", ברחמי� היו� לזרעו יצחק "ועקידת ר"ה בתפלת כמ"ש יצחק, דעקידת הזכות את בנ"י מזכירי� ושעל
שאומרי� (בימי� החול ובימי העקידה, פרשת התפלה בהתחלת אומרי� ויו� יו� בכל אלא ר"ה, בתפלת רק ולא

כו'. יצחק דעקידת הזכות את לבנ"י יזכור שהקב"ה כו' תחנוני� בקשת ולאח"ז לפנ"ז מוסיפי� תחנו�)

ביותר, גדולה ירידה שזוהי לאר�, לחו� אליעזר את אברה� שלח � ביותר נעלית לדרגא הגיע שיצחק ולאחרי
עולה "שאתה מצרימה", תרד "אל ליצחק נאמר שלכ� יתירה, קדושה ישראל באר� היתה ההוא בזמ� ג� שהרי
ליצחק, אשה לקחת אליעזר צרי� הי' לאר� מחו� ודוקא עה"פ), (פרש"י ל�" כדאי לאר� חוצה ואי� תמימה,
ומש� החוחי�", בי� "כשושנה בו שהיתה ממקו� ביותר, תחתו� ממקו� רבקה את לקחת צריכי� שהיו היינו,

ליצחק. הביאוה דוקא
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אליעזר הל� אעפ"כ, לאר�, לחו� לצאת עליו שנאסר עד ביותר, נעלית בדרגא הי' שיצחק אע"פ אומרת: זאת
דוקא. לאר� מחו� ליצחק אשה לקחת � אברה�" הי' "אחד אברה�, של בשליחותו �

מדובר כאשר אפילו אוהבי", "אברה� כמ"ש החסד, מדת הוא אבינו אברה� של שענינו למרות � זה וכל
ועאכו"כ לאחרי�", רבו מתורת ומשקה "דולה אליעזר", "דמשק אודות מדובר כאשר ועאכו"כ ערביי�, אודות
כמ"ש כולו, ישראל ע� לבני� היסוד הי' שזה ורבקה, דיצחק השידו� ע� הקשורה שליחות אודות מדובר כאשר

דוקא. לאר� מחו� ליצחק אשה לקחת אליעזר את אברה� שלח אעפ"כ, � זרע" ל� יקרא ביצחק "כי

וב"�, מ"ה דיחוד העני� הוא ורבקה דיצחק והנישואי� השידו� עני� שכללות לעיל האמור ע"פ מוב� זה ועני�
דוקא. (מטה) לאר� מחו� רבקה נלקחה שלכ� � (ב"�) ותחתו� (מ"ה) עליו� וחיבור יחוד היינו,

בחו� שנמצאי� ליהודי� בנוגע [ה� מארצנו" גלינו חטאינו ד"מפני העני� לכללות בנוגע הביאור ג� וזהו
� מארצנו"] גלינו חטאינו "ומפני בתפלה אומרי� ה� שג� הקודש, באר� שנמצאי� ליהודי� בנוגע וה� לאר�,

וב"�. מ"ה דיחוד העני� כללות שזהו המטה, העלאת � היא הגלות בירידת הכוונה שתכלית היינו,

האד�:‰ בעבודת וב"� מ"ה דיחוד העני� וביאור .
החילוק � האד� ובעבודת תתאי�". ו"מיי� עילאי�" "מיי� שבי� החילוק � הוא וב"� מ"ה שבי� החילוק כללות

ומצוות. תורה שבי�

מלמעלה המשכה וענינה קולו", את השמיע� השמי� "מ� כמ"ש (עליו�), שמי� בבחי' היא תורה דהנה,
העלאה וענינ� כו'), בג"ע (ולא דוקא (תחתו�) בעוה"ז וניתנו דוקא, גשמיי� בדברי� נתלבשו והמצוות למטה.
חיבור וחיבור, צוותא מלשו� מצוה, של דבר ממנו ועושי� (תחתו�), גשמי דבר שלוקחי� היינו, למעלה, מלמטה

הרצו�. בעל בחי' � מזה ולמעלה העליו�, רצו� ע�

ומצוות. דתורה העניני� ב' את ולאחד לחבר היינו, וב"�, מ"ה דיחוד באופ� להיות צריכה האד� ועבודת

בפשטות: � בזה והביאור

את יודעי� ואז בתורה, זה עני� ללמוד לראש לכל צריכי� � מסויימת מצוה לקיי� כיצד לידע רוצי� כאשר
זו. מצוה לקיי� כיצד התורה הוראת

חסדי� וגמילות תורה להיות צרי� אלא לו", אי� תורה אפילו תורה אלא לי אי� האומר "כל � לאיד� ועד"ז
תפלה ש"עיו� מאחר למעלה), מלמטה העלאה � (שענינה התפלה עבודת ג� כולל המצוות), עני� כללות (שזהו

ב). קכז, שבת (פרש"י חסד" איש נפשו גומל דכתיב חסדי�, גמילות בכלל היינו

עבודת הקדמת לאחרי להיות צרי� התורה שלימוד היינו, למטתי", סמוכה "תפלתי ממארז"ל ג� וכמוב�
יותר. נעלה באופ� הוא הלימוד שאז התפלה,

ד"אבדה העני� את שוללי� (שעי"ז תחלה" בתורה ד"ברכו באופ� להיות צרי� התורה שלימוד וכמרז"ל
המצוות. מקיו� חלק � המצוות דברכת העני� כללות שזהו האר�"),

כאשר דוקא זה הרי � בפועל במעשה להתנהג כיצד ידע שעי"ז באופ� יהי' התורה שלימוד כדי ובפשטות:
וזה רצונו. כפי התורה דברי את לפרש שמנסה באופ� ולא לו, אומרת שהתורה מה שלומד באופ� הוא הלימוד
הוא הלימוד שאז בתורת�", לבי ד"פתח העני� נפעל שעי"ז תהי'", לכל כעפר ד"ונפשי ההקדמה לאחרי נעשה

כהלכה. בתורה פני� מגלה כדבעי,

שזהו גו'", ארצה מוצב "סול� שהיא התפלה, עבודת ע"י נפעל תהי'" לכל כעפר ד"ונפשי העני� כללות והרי
למטה הירידה שע"י היינו, המצוות), דמעשה הכללי התוכ� (בדוגמת למעלה מלמטה דהעלאה העני� כללות

ביות נעליתמטה לדרגא מתעלה שהוא היינו, רבנ�", מלכי ד"מא� העילוי נפעל תהי'") לכל כעפר ("ונפשי ר
העול�. מציאות מכללות ולמעלה שמסביבו, העניני� כל ממציאות למעלה ביותר,

לאסוקי בפועל, למעשה הנוגע באופ� הוא התורה לימוד שכאשר ההולדת) יו� (לבעל תרס"ו בהמש� וכמבואר
אצלו פועל זה הרי בפועל, במעשה יתנהגו התורה בלימוד שלו הפס"ד יסוד שעל היינו, דהלכתא, אליבא שמעתא
מצליח הוא הרי כו' והביטול היראה ע"י ודוקא ח"ו), העני� אמיתית כפי יכוי� לא (שמא ופחד יראה של תנועה

בפועל. למעשה בנוגע פס"ד � והאמיתית הנכונה המסקנא את להסיק התורה) דלימוד השקו"ט כל (לאחרי
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אליעזר הל� אעפ"כ, לאר�, לחו� לצאת עליו שנאסר עד ביותר, נעלית בדרגא הי' שיצחק אע"פ אומרת: זאת
דוקא. לאר� מחו� ליצחק אשה לקחת � אברה�" הי' "אחד אברה�, של בשליחותו �

מדובר כאשר אפילו אוהבי", "אברה� כמ"ש החסד, מדת הוא אבינו אברה� של שענינו למרות � זה וכל
ועאכו"כ לאחרי�", רבו מתורת ומשקה "דולה אליעזר", "דמשק אודות מדובר כאשר ועאכו"כ ערביי�, אודות
כמ"ש כולו, ישראל ע� לבני� היסוד הי' שזה ורבקה, דיצחק השידו� ע� הקשורה שליחות אודות מדובר כאשר

דוקא. לאר� מחו� ליצחק אשה לקחת אליעזר את אברה� שלח אעפ"כ, � זרע" ל� יקרא ביצחק "כי

וב"�, מ"ה דיחוד העני� הוא ורבקה דיצחק והנישואי� השידו� עני� שכללות לעיל האמור ע"פ מוב� זה ועני�
דוקא. (מטה) לאר� מחו� רבקה נלקחה שלכ� � (ב"�) ותחתו� (מ"ה) עליו� וחיבור יחוד היינו,

בחו� שנמצאי� ליהודי� בנוגע [ה� מארצנו" גלינו חטאינו ד"מפני העני� לכללות בנוגע הביאור ג� וזהו
� מארצנו"] גלינו חטאינו "ומפני בתפלה אומרי� ה� שג� הקודש, באר� שנמצאי� ליהודי� בנוגע וה� לאר�,

וב"�. מ"ה דיחוד העני� כללות שזהו המטה, העלאת � היא הגלות בירידת הכוונה שתכלית היינו,

האד�:‰ בעבודת וב"� מ"ה דיחוד העני� וביאור .
החילוק � האד� ובעבודת תתאי�". ו"מיי� עילאי�" "מיי� שבי� החילוק � הוא וב"� מ"ה שבי� החילוק כללות

ומצוות. תורה שבי�

מלמעלה המשכה וענינה קולו", את השמיע� השמי� "מ� כמ"ש (עליו�), שמי� בבחי' היא תורה דהנה,
העלאה וענינ� כו'), בג"ע (ולא דוקא (תחתו�) בעוה"ז וניתנו דוקא, גשמיי� בדברי� נתלבשו והמצוות למטה.
חיבור וחיבור, צוותא מלשו� מצוה, של דבר ממנו ועושי� (תחתו�), גשמי דבר שלוקחי� היינו, למעלה, מלמטה

הרצו�. בעל בחי' � מזה ולמעלה העליו�, רצו� ע�

ומצוות. דתורה העניני� ב' את ולאחד לחבר היינו, וב"�, מ"ה דיחוד באופ� להיות צריכה האד� ועבודת

בפשטות: � בזה והביאור

את יודעי� ואז בתורה, זה עני� ללמוד לראש לכל צריכי� � מסויימת מצוה לקיי� כיצד לידע רוצי� כאשר
זו. מצוה לקיי� כיצד התורה הוראת

חסדי� וגמילות תורה להיות צרי� אלא לו", אי� תורה אפילו תורה אלא לי אי� האומר "כל � לאיד� ועד"ז
תפלה ש"עיו� מאחר למעלה), מלמטה העלאה � (שענינה התפלה עבודת ג� כולל המצוות), עני� כללות (שזהו

ב). קכז, שבת (פרש"י חסד" איש נפשו גומל דכתיב חסדי�, גמילות בכלל היינו

עבודת הקדמת לאחרי להיות צרי� התורה שלימוד היינו, למטתי", סמוכה "תפלתי ממארז"ל ג� וכמוב�
יותר. נעלה באופ� הוא הלימוד שאז התפלה,

ד"אבדה העני� את שוללי� (שעי"ז תחלה" בתורה ד"ברכו באופ� להיות צרי� התורה שלימוד וכמרז"ל
המצוות. מקיו� חלק � המצוות דברכת העני� כללות שזהו האר�"),

כאשר דוקא זה הרי � בפועל במעשה להתנהג כיצד ידע שעי"ז באופ� יהי' התורה שלימוד כדי ובפשטות:
וזה רצונו. כפי התורה דברי את לפרש שמנסה באופ� ולא לו, אומרת שהתורה מה שלומד באופ� הוא הלימוד
הוא הלימוד שאז בתורת�", לבי ד"פתח העני� נפעל שעי"ז תהי'", לכל כעפר ד"ונפשי ההקדמה לאחרי נעשה

כהלכה. בתורה פני� מגלה כדבעי,

שזהו גו'", ארצה מוצב "סול� שהיא התפלה, עבודת ע"י נפעל תהי'" לכל כעפר ד"ונפשי העני� כללות והרי
למטה הירידה שע"י היינו, המצוות), דמעשה הכללי התוכ� (בדוגמת למעלה מלמטה דהעלאה העני� כללות

ביות נעליתמטה לדרגא מתעלה שהוא היינו, רבנ�", מלכי ד"מא� העילוי נפעל תהי'") לכל כעפר ("ונפשי ר
העול�. מציאות מכללות ולמעלה שמסביבו, העניני� כל ממציאות למעלה ביותר,

לאסוקי בפועל, למעשה הנוגע באופ� הוא התורה לימוד שכאשר ההולדת) יו� (לבעל תרס"ו בהמש� וכמבואר
אצלו פועל זה הרי בפועל, במעשה יתנהגו התורה בלימוד שלו הפס"ד יסוד שעל היינו, דהלכתא, אליבא שמעתא
מצליח הוא הרי כו' והביטול היראה ע"י ודוקא ח"ו), העני� אמיתית כפי יכוי� לא (שמא ופחד יראה של תנועה

בפועל. למעשה בנוגע פס"ד � והאמיתית הנכונה המסקנא את להסיק התורה) דלימוד השקו"ט כל (לאחרי
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נעשי� המצוות וקיו� התורה לימוד כאשר � האד� בעבודת וב"� דמ"ה החיבור נפעל כיצד מוב� ועפ"ז
בארוכה. כנ"ל אחד, לדבר

Âדחיבור העני� כללות שזהו מאחר � כולנה על העולה כללי עני� הוא וב"� מ"ה דיחוד שהעני� מוב� עפ"ז .
ה� וגו� שנשמה בכ"מ (כמבואר והגו� הנשמה דחיבור העני� וכללות ומצוות, דתורה החיבור ומטה, מעלה

וב"�). מ"ה בדוגמת
מ"ה (חיבור והגו� הנשמה חיבור לאחרי רק שייכת כדרוש ומצוותי' התורה דקיו� העבודה שכללות ובפרט

המתאי�. באופ� ומצוותי' התורה את לקיי� יכולה היא הרי בגו� מלובשת הנשמה כאשר דוקא כי � וב"�)

באופ� שה� כפי בנ"י אודות המדובר הרי � ישראל" "בשביל נברא כולו העול� שכל חז"ל שאמרו מה ועד"ז
דוקא. בגו� דנשמה

ישראל, בני את צו שנאמר לתורה, אפילו דבר, לכל קדמה ישראל של שמחשבת� חז"ל שאמרו מה ועד"ז
(צו לבנ"י התורה נתינת כי דוקא, בגו� דנשמה באופ� שה� כפי בנ"י על אמור זה הרי � ישראל בני אל דבר
נשמה אשה", "ילוד וד�, דבשר העני� הודגש ובמ"ת מ"ת, בעת נפעלה בשלימותה בנ"י) אל דבר בנ"י, את

דוקא. בגו�

נא "שי� לו אמר שאברה� אליעזר בפרשת שמצינו כפי בעול�, מצוה של עני� כבר הי' מ"ת קוד� ואפילו
� כו'" ראשונה מצוה היתה והמילה כו' מצוה של חפ� בידו שיטול צרי� "שהנשבע וכפרש"י ירכי", תחת יד�
העליו�. רצו� ע� גשמי דבר בי� וחיבור צוותא ומעלה, מטה דחיבור העני� כבר התחיל שאז אומרת, זאת
נשמה וחיבור יחוד (בדוגמת וב"� מ"ה דיחוד העני� כללות שזהו ורבקה, דיצחק השידו� נפעל � מזה וכתוצאה

ומצוותי'. התורה כל כללות � וגו�)

שלועפ"ז בתפלתו דוקא הנה � וב"�) מ"ה (יחוד ורבקה דיצחק השידו� שבעני� העילוי גודל שמצד מוב�
בארוכה. (ס"ג) כנ"ל לדבר", כלה "טר� שנענה דברו", ירו� מהרה ד"עד העני� שלימות נפעל אליעזר

Ê:לפועל בנוגע לעיל האמור מכל ההוראה .

הנשמה ירידת כללות על נוס� היינו, ומכופל, כפול חוש� בגלות, נמצא שהוא ומרגיש יודע יהודי כאשר
ובפרט גלות, בתו� גלות הגלות, דזמ� ומכופל כפול בחוש� נמצא הוא הרי עמיקתא, לבירא רמה מאיגרא בגו�,
תפקידו את למלא יוכל כיצד לחשוב: הוא יכול � הגלות זמ� דסו� ומכופל כפול חוש� דמשיחא, בעקבתא
ממנו תובעי� כאשר ובפרט הגלות, דזמ� ומכופל כפול בחוש� בהיותו כו') התומ"צ (בקיו� בעול� ושליחותו

לבב"?! ובטוב בשמחה אלקי� ה' את "עבדת שיהי'

לעולמי�: הי' כבר זה שדבר אליעזר, דפרשת הסיפור מכללות ההוראה באה זה על הנה

בהיותו הנה � הגלות דזמ� הירידה בדוגמת שזהו כו', לאר� לחו� אליעזר את שלח אבינו אברה� כאשר
דברו", ירו� מהרה ד"עד באופ� שנענה היינו, גו'", לדבר כלה טר� הוא ד"ויהי באופ� תפלתו היתה לאר� בחו�

לדבר". כלה "טר� � ושלמה משה אצל מאשר יותר נעלה ובאופ�

תפלתו נתמלאה ומיד ותיכ� גו'", היו� לפני נא "הקרה להקב"ה התפלל שאליעזר � הפרשה סיפור וכפשטות
אליעזר ידע ועי"ז גמליו", לכל ותשאב גו' ותשקהו ידה על כדה ותורד גו' יוצאת רבקה והנה לדבר כלה "טר� �
דגמר הסיפור המש� אודות שלומדי� קוד� עוד ולכ�, אברה�". של בביתו ליכנס וכדאי חסדי�, "גומלת שהיא

כו'. השמחה גודל מצד � לה'" וישתחו האיש "ויקוד כבר נאמר ורבקה, יצחק שבי� השידו�

הגלות: בזמ� מישראל כאו"א לעבודת בנוגע מוב� ועד"ז

נענה הוא הרי להקב"ה מתפלל שכאשר ביודעו הגלות, ירידת מכללות להתפעל מה לו שאי� בלבד זו לא
הוא אברה� [שהרי אברה� של יורשו בהיותו מזו: יתירה אלא דברו", ירו� מהרה ד"עד באופ� ומיד, תיכ�
אליעזר בדוגמת הדורות], כל סו� עד מבנ"י לכאו"א בירושה באי� עניניו וכל האבות, שלשת מבי� הראשו�
מדובר כאשר ועאכו"כ האדו�, מציאות היא מציאותו וכל לעצמו, מציאות אינו העבד [שהרי אברה�" "עבד
מישראל שכאו"א הבעש"ט כתורת יחיד, וב� בנו, הוא היורש כאשר ובפרט ומוריש, יורש שבי� היחס אודות

לדבר". כלה ד"טר� באופ� נענה הוא הרי � הקב"ה] של יחידו בנו הוא

a"nyz'd ,oeygxn s"k ,'b meil xe`

וכפירוש היו�", לפני נא ד"הקרה והבקשה התפלה כבר מתמלאת תפלתו את שמסיי� טר� עוד אומרת: זאת
זה וביו� "היו�", זאת לו ונות� כו', במזומ� העניני� כל את לו נות� שהקב"ה היינו, זמי�", � "הקרה התרגו�

לדבר". כלה "טר� נענה הוא כי כלל, לחכות צרי� אינו גופא

ורבקה) יצחק (שבשידו� וב"� מ"ה דחיבור העילוי גודל שמצד לעיל שנתבאר כש� � בזה הביאור ונקודת
הנה גו'", לדבר כלה טר� הוא "ויהי מזו: ויתירה דברו", ירו� מהרה ד"עד באופ� אליעזר של תפלתו נפעלה
מעלה ע� ביותר מטה מטה חיבור וב"�, מ"ה חיבור � שתכליתה הגלות, ירידת לכללות בנוגע מוב� כ� כמו
ובאופ� דברו", ירו� מהרה ד"עד העני� נפעל הגלות) (בירידת כא� ג� הנה כו'), עלי' צור� (ירידה ביותר מעלה

לדבר". כלה ד"טר�

בנפשו צדק חשבו� עושה (כאשר ומצבו מעמדו על הבט ומבלי הגלות, ירידת גודל על הבט מבלי ולכ�,
לדבר". כלה ד"טר� באופ� הקב"ה ע"י שנענה ביודעו לבב, וטוב בשמחה עבודתו עובד הוא הרי � כו')

Áלהתפלל שיתחיל היינו, שלו, קטנה" ל"אצבע זקוקי� לדבר", כלה "טר� שנענה העילוי גודל למרות והנה, .
נענה הוא אלא תפלתו, סיו� עד אפילו לחכות צרי� אינו � שלו קטנה" ה"אצבע את מניח הוא וכאשר כו',

לדבר". כלה "טר�
לתפלתו, בכלל זקוקי� מה לש� א"כ, � ביותר נעלית המשכה אודות שמדובר מאחר מוב�: אינו ולכאורה

לדבר")?! כלה "טר� רק (לא אענה" ואני יקראו ד"טר� באופ� זה אי� מדוע

ולכ� דכיסופא", ד"נהמא באופ� זה אי� שאז שלו", ד"קב המעלה בזה שתהי' רוצה הקב"ה בזה: והביאור
לדבר". כלה ד"טר� באופ� נענה הוא הרי להתפלל, מתחיל וכאשר כו', והבקשה התפלה עני� להיות צרי�

הגלות: עני� לכללות בנוגע הביאור ג� וזהו

גלות, של עני� ג� שזהו עמיקתא, לבירא רמה מאיגרא הנשמה ירידת [כולל הגלות שבירידת הכוונה כללות
מוב� ועד"ז גדול". ברכוש יצאו כ� "ואחרי ביצי"מ וכמ"ש עלי'. צור� ירידה � היא (סי"ח)] באגה"ק כמבואר

גו'". מצרי� מאר� צאת� "כימי � העתידה לגאולה בנוגע

הטוב, עצ� הוא שהקב"ה מאחר מוב�: אינו ה"רכושולכאורה את לתת יכול הי' � להטיב הטוב ומטבע
הגלות?! ירידת כללות את צריכי� מה לש� וא"כ, הגלות, ירידת ללא ג� גדול"

באופ� ולא שלו", ד"קב באופ� יהי' בנ"י שיקבלו גדול" שה"רכוש רוצה שהקב"ה מאחר בזה: והביאור
הגלות. דירידת העני� כללות להיות צרי� הי' לכ� דכיסופא", ד"נהמא

Ëשיספיק קוד� שעוד היינו, � גו'" לדבר כלה טר� הוא ד"ויהי העני� יקויי� מישראל כאו"א שאצל ויה"ר .
ד"אברה� העבודה כללות ועד"ז "חת"ת", שיעורי שאר ועד"ז היומי, חומש בשיעור והלימוד הדיבור את לסיי�
המעיינות והפצת היהדות בהפצת ומתעסק ישראל, דאהבת באופ� מתנהג הוא הרי מזה [שכתוצאה אוהבי"
"פני� � ד"לפני" ובאופ� ד"זמי�", באופ� היו�", לפני נא ד"הקרה העני� יקויי� לזה קוד� עוד הנה � חוצה]

"היו�". � ומיד ותיכ� בפני�",
"אר� הקדושה, לארצנו בנ"י כל הולכי� עמו וביחד "נאו", ממש, בקרוב צדקנו משיח ביאת � ובפשטות
"שלימות ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלקי� ה' עיני גו' אשר
והולכי� המצוות, קיו� וה� דתורה, ונסתר דתורה נגלה התורה, לימוד ה� התורה", "שלימות ע� ביחד הע�",
ירחיב "כי היעוד לקיו� קרובה הכנה שזוהי ובאופ� האר�", "שלימות בשלימותה, אותה ומוצאי� הקודש לאר�

גבול�". את אלקי� ה'

דיד�. בעגלא ממש, בימינו במהרה � לדבר" כלה ד"טר� ובאופ� לבב, וטוב בשמחה נעשה זה וכל

***

È�ישנ לזה ונוס� ושנה, שנה בכל ישנו � נ"ע אדמו"ר דכ"ק ההולדת יו� מרחשו�, דכ"� העני� כללות .

שרה חיי דפ' השלישי ביו� מרחשו� כ"� חל זו בשנה ולדוגמא: השנה, בקביעות התלויי� מיוחדי� עניני�
בארוכה). לעיל שנתבאר � לדבר" כלה טר� הוא "ויהי הפסוק את היומי חומש בשיעור לומדי� (שאז



טו a"nyz'd ,oeygxn s"k ,'b meil xe`

וכפירוש היו�", לפני נא ד"הקרה והבקשה התפלה כבר מתמלאת תפלתו את שמסיי� טר� עוד אומרת: זאת
זה וביו� "היו�", זאת לו ונות� כו', במזומ� העניני� כל את לו נות� שהקב"ה היינו, זמי�", � "הקרה התרגו�

לדבר". כלה "טר� נענה הוא כי כלל, לחכות צרי� אינו גופא

ורבקה) יצחק (שבשידו� וב"� מ"ה דחיבור העילוי גודל שמצד לעיל שנתבאר כש� � בזה הביאור ונקודת
הנה גו'", לדבר כלה טר� הוא "ויהי מזו: ויתירה דברו", ירו� מהרה ד"עד באופ� אליעזר של תפלתו נפעלה
מעלה ע� ביותר מטה מטה חיבור וב"�, מ"ה חיבור � שתכליתה הגלות, ירידת לכללות בנוגע מוב� כ� כמו
ובאופ� דברו", ירו� מהרה ד"עד העני� נפעל הגלות) (בירידת כא� ג� הנה כו'), עלי' צור� (ירידה ביותר מעלה

לדבר". כלה ד"טר�

בנפשו צדק חשבו� עושה (כאשר ומצבו מעמדו על הבט ומבלי הגלות, ירידת גודל על הבט מבלי ולכ�,
לדבר". כלה ד"טר� באופ� הקב"ה ע"י שנענה ביודעו לבב, וטוב בשמחה עבודתו עובד הוא הרי � כו')

Áלהתפלל שיתחיל היינו, שלו, קטנה" ל"אצבע זקוקי� לדבר", כלה "טר� שנענה העילוי גודל למרות והנה, .
נענה הוא אלא תפלתו, סיו� עד אפילו לחכות צרי� אינו � שלו קטנה" ה"אצבע את מניח הוא וכאשר כו',

לדבר". כלה "טר�
לתפלתו, בכלל זקוקי� מה לש� א"כ, � ביותר נעלית המשכה אודות שמדובר מאחר מוב�: אינו ולכאורה

לדבר")?! כלה "טר� רק (לא אענה" ואני יקראו ד"טר� באופ� זה אי� מדוע

ולכ� דכיסופא", ד"נהמא באופ� זה אי� שאז שלו", ד"קב המעלה בזה שתהי' רוצה הקב"ה בזה: והביאור
לדבר". כלה ד"טר� באופ� נענה הוא הרי להתפלל, מתחיל וכאשר כו', והבקשה התפלה עני� להיות צרי�

הגלות: עני� לכללות בנוגע הביאור ג� וזהו

גלות, של עני� ג� שזהו עמיקתא, לבירא רמה מאיגרא הנשמה ירידת [כולל הגלות שבירידת הכוונה כללות
מוב� ועד"ז גדול". ברכוש יצאו כ� "ואחרי ביצי"מ וכמ"ש עלי'. צור� ירידה � היא (סי"ח)] באגה"ק כמבואר

גו'". מצרי� מאר� צאת� "כימי � העתידה לגאולה בנוגע

הטוב, עצ� הוא שהקב"ה מאחר מוב�: אינו ה"רכושולכאורה את לתת יכול הי' � להטיב הטוב ומטבע
הגלות?! ירידת כללות את צריכי� מה לש� וא"כ, הגלות, ירידת ללא ג� גדול"

באופ� ולא שלו", ד"קב באופ� יהי' בנ"י שיקבלו גדול" שה"רכוש רוצה שהקב"ה מאחר בזה: והביאור
הגלות. דירידת העני� כללות להיות צרי� הי' לכ� דכיסופא", ד"נהמא

Ëשיספיק קוד� שעוד היינו, � גו'" לדבר כלה טר� הוא ד"ויהי העני� יקויי� מישראל כאו"א שאצל ויה"ר .
ד"אברה� העבודה כללות ועד"ז "חת"ת", שיעורי שאר ועד"ז היומי, חומש בשיעור והלימוד הדיבור את לסיי�
המעיינות והפצת היהדות בהפצת ומתעסק ישראל, דאהבת באופ� מתנהג הוא הרי מזה [שכתוצאה אוהבי"
"פני� � ד"לפני" ובאופ� ד"זמי�", באופ� היו�", לפני נא ד"הקרה העני� יקויי� לזה קוד� עוד הנה � חוצה]

"היו�". � ומיד ותיכ� בפני�",
"אר� הקדושה, לארצנו בנ"י כל הולכי� עמו וביחד "נאו", ממש, בקרוב צדקנו משיח ביאת � ובפשטות
"שלימות ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלקי� ה' עיני גו' אשר
והולכי� המצוות, קיו� וה� דתורה, ונסתר דתורה נגלה התורה, לימוד ה� התורה", "שלימות ע� ביחד הע�",
ירחיב "כי היעוד לקיו� קרובה הכנה שזוהי ובאופ� האר�", "שלימות בשלימותה, אותה ומוצאי� הקודש לאר�

גבול�". את אלקי� ה'

דיד�. בעגלא ממש, בימינו במהרה � לדבר" כלה ד"טר� ובאופ� לבב, וטוב בשמחה נעשה זה וכל

***

È�ישנ לזה ונוס� ושנה, שנה בכל ישנו � נ"ע אדמו"ר דכ"ק ההולדת יו� מרחשו�, דכ"� העני� כללות .

שרה חיי דפ' השלישי ביו� מרחשו� כ"� חל זו בשנה ולדוגמא: השנה, בקביעות התלויי� מיוחדי� עניני�
בארוכה). לעיל שנתבאר � לדבר" כלה טר� הוא "ויהי הפסוק את היומי חומש בשיעור לומדי� (שאז
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(כדלקמ�). ושלאח"ז שלפנ"ז השני� מכל מחולק הוא שבזה ושנה, שנה בכל מיוחד עני� ישנו � לזה ונוס�

שבה� שני� וכמה כמה ישנ� כי בלבד, זו בשנה אינה בשבוע, השלישי ביו� מרחשו� דכ"� הקביעות דהנה,
בשבוע, השלישי ביו� מרחשו� כ"� חל

ספ"ח) קידוה"ח (הל' הרמב"� כסדר�",[דהנה, לעול� תהי' בשלישי בה השנה ראש שיהי' שנה "כל כותב:
בשבוע, השלישי ביו� היא דר"ה שהקביעות שנה ובכל מלא. הוא כסלו וחודש חסר הוא מרחשו� שחודש היינו,

בשבוע], השלישי ביו� תהי' שנה שבאותה מרחשו� דכ"� הקביעות ג� הרי

דוקא. זו לשנה במיוחד השיי� עני� זה אי� וא"כ,

שנת והתחלת נ"ע, אדמו"ר כ"ק להולדת הקכ"א שנת סיו� � הוא זו דשנה מרחשו� שבכ"� המיוחד והעני�
תשמ"ב שנת מרחשו� ובכ"� "כתר"א", תרכ"א, שנת מרחשו� בכ"� נולד נ"ע אדמו"ר כ"ק שהרי הקכ"ב.

הקכ"ב. שנת מתחילה

‡Èהשיעור אמירת על נוס� היינו, � שנותיו למספר המתאי� תהלי� פרק לאמר הבעש"ט תקנת ידועה והנה, .
"חת"ת"), ותניא, תהלי� בחומש נפש לכל השוי� השיעורי� מג' א' (שזהו החודש לימי שנחלק כפי תהלי�
� בשנה שנה מידי מתחדש זה תהלי� (פרק) ושיעור שנותיו. למספר המתאי� תהלי� פרק ג� לומר צריכי�

ההולדת. ביו�
(דכ"� ההולדת ביו� נ"ע אדמו"ר כ"ק מאביו חסידות מאמר שומע שהי' אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפור ג� וידוע
חסידות מאמר שמע שאז פר"ת, שנת מרחשו� כ"� � די� בעלמא חיותו בחיי� האחרו� ההולדת יו� עד מרחשו�),
מאמר נדפס שכבר (וכפי נ"ע אדמו"ר דכ"ק הששי� שנת התחילה שאז מאחר שבתהלי�, ס' מפרק פסוק על

קה)). ע' יו� היו� וראה ואיל�. קה (ע' פר"ת בסה"מ � זה

מו"ח כ"ק רשימת כידוע � ההסתלקות לאחרי ג� אלא די�, בעלמא חיותו בחיי� רק לא הוא זה סדר והנה,
שנותיו למספר המתאי� הפרק הי' זה פרק כאשר שבתהלי�, פ"ד בפרק פסוק על חסידות לאמירת בקשר אדמו"ר

ההסתלקות). לאחרי הי' שזה (אע"פ

הקודמת. דרגתו לגבי כלל בער� זה שאי� באופ� עלי' של עני� ונפעל גובר, מזלו ההולדת ביו� אומרת: זאת
ההולדת יו� עד כולה, השנה מש� לכל שיי� זה ופרק בתהלי�, חדש פרק לומר שמתחילי� בזה מתבטא זה ועני�

הבאה. בשנה

פרק � הוא זו לשנה השיי� תהלי� שהפרק מוב�, � הקכ"ב שנת מתחילה זו שבשנה לעיל האמור וע"פ
קכ"ב.

המזמור אמירת את מתחילי� שבו � ושלאח"ז שלפנ"ז השני� כל לגבי זו דשנה מרחשו� כ"� של יחודו וזהו
שבתהלי�. קכ"ב

לשנה במיוחד שייכות זה מפרק שלמדי� שההוראות מוב�, � השנה ימי בכל היא זה פרק שאמירת ומאחר
כדלקמ�. זו,

·È�מ"ראשיכ שבבנ"י, הסוגי� כל על לפעול והשתדל התעסק ההולדת יו� שבעל הידוע ע"פ והנה, .
צריכה (שבזה קכ"ב דפרק מהתוכ� הנלמדות שההוראות מוב�, � מימי�" ושואב עצי� "חוטב עד שבטיכ�"
ושואב עצי� "חוטב אפילו כולל מישראל, לכאו"א מובנות להיות צריכות זו) בשנה מיוחדת השתדלות להיות

מימי�".
� זה בפרק המבואר העבודה אופ� אודות יתירה הדגשה להיות צריכה זו שבשנה לעיל האמור � ולאיד�
ל"ראשיכ� זאת להסביר מיוחדת השתדלות צריכי� ואדרבה: שבטיכ�", ל"ראשיכ� זאת להסביר צריכי�

מימי�". ושואב עצי� ל"חוטב מאשר יותר עוד שבטיכ�",

ב"חיי עוסקי� שה� היינו, אומנת�", ד"תורת� באופ� היא שבטיכ�" ד"ראשיכ� העבודה כללות דהנה,
שעה". מ"חיי שלמעלה עול�",

על מיוחדת הדגשה ישנה זו שבשנה לומר (שיוכלו לחברתה אחת שנה בי� אצל� נפק"מ אי� לכאורה וא"כ,
למעלה היא והתורה התורה, בלימוד היא עבודת� עיקר כי שבתהלי�), קכ"ב בפרק המבואר העבודה אופ�

a"nyz'd ,oeygxn s"k ,'b meil xe`

התורה ספר ימוש "לא כמ"ש כול�, הזמני� בכל הוא התורה דלימוד החיוב כי � כו' הזמ� התחלקות מכללות
וכו'. טובי� וימי� בשבתות וה� החול בימי ה� בלילה, וה� ביו� ה� ולילה", יומ� בו והגית גו' הזה

בי� בגופו של� בי� עשיר, בי� עני בי� תורה, בתלמוד חייב ישראל איש ש"כל תורה תלמוד בהלכות וכמ"ש
ולילה". יומ� בו והגית שנאמר ובלילה, ביו� תורה לתלמוד עת לו לקבוע חייב כו', יסורי� בעל

החוש� אודות בתורה לומד ואח"כ קיי�, הי' שביהמ"ק הזמ� אודות בתורה לומד שכאשר בפשטות ומוב�
ואינו ממש, שוה באופ� וחיות, להט באותו להיות צרי� אלו עניני� ב' לימוד הרי � הגלות דזמ� ומכופל כפול

התורה. לימוד באופ� חילוקי� לעשות רשאי

צריכי� לפעמי� הנה � כו' הזמני� ושינויי מהתחלקות למעלה הוא התורה דלימוד העני� שכללות ומאחר
צריכה מסוי� שבזמ� התורה) בלימוד עבודת� (שעיקר שבטיכ�" ל"ראשיכ� להסביר כדי יתירה השתדלות
שבה� שבתהלי�, קכ"ב מפרק הנלמדות ההוראות � ובעניננו מסויימת, לעבודה בנוגע יתירה הדגשה להיות

(כדלקמ�). זו בשנה מיוחדת הדגשה להיות צריכה

‚Èשבתה קכ"ב המזמור תוכ� ורעי. אחי "למע� כמ"ש ישראל, ואהבת אחדות השלו�, עני� כללות � הוא לי�
פעמי�. כמה זה במזמור מודגש השלו� עני� שכללות ועד ב�", שלו� נא אדברה

דאחדות העני� כללות מודגש שבזה � יחדיו" לה שחוברה כעיר הבנוי' "ירושלי� ג� נאמר זה ובמזמור
ישראל כל עושה שהיא עיר � יחדיו לה שחוברה "עיר ה"ו) פ"ג (חגיגה בירושלמי כמבואר ישראל, ואהבת

התרומה). ועל הטהרות על נאמני� (שיהיו לחברי�"

ישראל. בע� אחדות לפעול היינו, יחדיו", לה שחוברה "עיר � הוא ירושלי� של העני� שכללות אומרת, זאת
שכל כו', קדשי� אכילת � גשמיי� לעניני� בנוגע ג� אלא רוחניי�, לעניני� בנוגע רק לא מתבטאת והאחדות

כו'. התרומה ועל הטהרות על נאמני� ישראל

„È(א ה, (תענית מרז"ל ע"פ ג� מוב� ישראל) ואהבת אחדות � הוא ירושלי� של (שענינה לעיל האמור .

אי�, למעלה, ירושלי� איכא ומי מטה. של לירושלי� שאבוא עד מעלה של בירושלי� אבוא לא הקב"ה "אמר
לה, שחוברה כעיר בנוי' תהא שלמטה "ירושלי� ובפרש"י: יחדיו", לה שחוברה כעיר הבנוי' ירושלי� דכתיב
דחיבור באופ� היא מטה של שירושלי� היינו, ד"יחדיו", ובאופ� כו'", ודוגמתה חבירתה בה כיוצא שהיא

מעלה. של ירושלי� ע� ואחדות
בזה: והביאור

להתלבש הזה לעול� ירדו לא שעדיי� "הנשמות על קאי ירושלי�" ש"בנות ג) (ו, שה"ש בלקו"ת מבואר
כו'". הבהמית ונפש בגו�

לירושלי� מעלה של מירושלי� יורדות ה� הרי למטה, יורדות ירושלי�") ("בנות הנשמות שכאשר מוב� ועפ"ז
מטה". של "ירושלי� מה"מטה" לעשות � שליחות� את למלא כדי היא למטה שירידת� היינו, מטה, של

ירושלי� בבחי' שה� שבטיכ�", "ראשיכ� כלליות: דרגות ב' ישנ� גופא ירושלי�") ("בנות ישראל ובנשמות
מטה. של ירושלי� בבחי' שה� מימי�", ושואב עצי� ו"חוטב מעלה, של

שבי� והחיבור האחדות עני� להיות שצרי� היינו, יחדיו", לה שחוברה כעיר הבנוי' "ירושלי� נאמר זה ועל
הקצוות ב' חיבור � ישראל ואהבת דאחדות העני� כללות שזהו מעלה, של ירושלי� ע� מטה של ירושלי�

מטה). של (ירושלי� מימי�" ושואב עצי� "חוטב ע� מעלה) של (ירושלי� שבטיכ�" ר"ראשיכ�

מימי�", ושואב עצי� "חוטב עד שבטיכ�" ד"ראשיכ� דרגות חילוקי שישנ� הידיעה למרות אומרת: זאת
צר מה� אחד שאינווכל עבודה באופ� ומתעסק עצמו את מרמה כאשר (כי לו הראוי באופ� עבודתו לעבוד י�

"ראשיכ� בי� האחדות עני� להיות צרי� אעפ"כ, � כו') עבודתו בכללות בלבול גור� הוא הרי אליו, שיי�
כאחד". "לאחדי� כולכ�", היו� נצבי� "את� וכמ"ש מימי�", ושואב עצי� "חוטב ע� שבטיכ�"

ישראל: ואהבת דאחדות העני� כללות ע� הנ"ל דמרז"ל הקשר בביאור � לומר יש ועוד

העתידה. הגאולה עני� כללות זה הרי � מעלה) של לירושלי� ג� � (ולאח"ז מטה של לירושלי� הקב"ה ביאת
אחת". אגודה כול� שיהיו עד נגאלי� ישראל "אי� נצבי�) ר"פ (תנחומא מארז"ל ידוע והרי



יז a"nyz'd ,oeygxn s"k ,'b meil xe`

התורה ספר ימוש "לא כמ"ש כול�, הזמני� בכל הוא התורה דלימוד החיוב כי � כו' הזמ� התחלקות מכללות
וכו'. טובי� וימי� בשבתות וה� החול בימי ה� בלילה, וה� ביו� ה� ולילה", יומ� בו והגית גו' הזה

בי� בגופו של� בי� עשיר, בי� עני בי� תורה, בתלמוד חייב ישראל איש ש"כל תורה תלמוד בהלכות וכמ"ש
ולילה". יומ� בו והגית שנאמר ובלילה, ביו� תורה לתלמוד עת לו לקבוע חייב כו', יסורי� בעל

החוש� אודות בתורה לומד ואח"כ קיי�, הי' שביהמ"ק הזמ� אודות בתורה לומד שכאשר בפשטות ומוב�
ואינו ממש, שוה באופ� וחיות, להט באותו להיות צרי� אלו עניני� ב' לימוד הרי � הגלות דזמ� ומכופל כפול

התורה. לימוד באופ� חילוקי� לעשות רשאי

צריכי� לפעמי� הנה � כו' הזמני� ושינויי מהתחלקות למעלה הוא התורה דלימוד העני� שכללות ומאחר
צריכה מסוי� שבזמ� התורה) בלימוד עבודת� (שעיקר שבטיכ�" ל"ראשיכ� להסביר כדי יתירה השתדלות
שבה� שבתהלי�, קכ"ב מפרק הנלמדות ההוראות � ובעניננו מסויימת, לעבודה בנוגע יתירה הדגשה להיות

(כדלקמ�). זו בשנה מיוחדת הדגשה להיות צריכה

‚Èשבתה קכ"ב המזמור תוכ� ורעי. אחי "למע� כמ"ש ישראל, ואהבת אחדות השלו�, עני� כללות � הוא לי�
פעמי�. כמה זה במזמור מודגש השלו� עני� שכללות ועד ב�", שלו� נא אדברה

דאחדות העני� כללות מודגש שבזה � יחדיו" לה שחוברה כעיר הבנוי' "ירושלי� ג� נאמר זה ובמזמור
ישראל כל עושה שהיא עיר � יחדיו לה שחוברה "עיר ה"ו) פ"ג (חגיגה בירושלמי כמבואר ישראל, ואהבת

התרומה). ועל הטהרות על נאמני� (שיהיו לחברי�"

ישראל. בע� אחדות לפעול היינו, יחדיו", לה שחוברה "עיר � הוא ירושלי� של העני� שכללות אומרת, זאת
שכל כו', קדשי� אכילת � גשמיי� לעניני� בנוגע ג� אלא רוחניי�, לעניני� בנוגע רק לא מתבטאת והאחדות

כו'. התרומה ועל הטהרות על נאמני� ישראל

„È(א ה, (תענית מרז"ל ע"פ ג� מוב� ישראל) ואהבת אחדות � הוא ירושלי� של (שענינה לעיל האמור .

אי�, למעלה, ירושלי� איכא ומי מטה. של לירושלי� שאבוא עד מעלה של בירושלי� אבוא לא הקב"ה "אמר
לה, שחוברה כעיר בנוי' תהא שלמטה "ירושלי� ובפרש"י: יחדיו", לה שחוברה כעיר הבנוי' ירושלי� דכתיב
דחיבור באופ� היא מטה של שירושלי� היינו, ד"יחדיו", ובאופ� כו'", ודוגמתה חבירתה בה כיוצא שהיא

מעלה. של ירושלי� ע� ואחדות
בזה: והביאור

להתלבש הזה לעול� ירדו לא שעדיי� "הנשמות על קאי ירושלי�" ש"בנות ג) (ו, שה"ש בלקו"ת מבואר
כו'". הבהמית ונפש בגו�

לירושלי� מעלה של מירושלי� יורדות ה� הרי למטה, יורדות ירושלי�") ("בנות הנשמות שכאשר מוב� ועפ"ז
מטה". של "ירושלי� מה"מטה" לעשות � שליחות� את למלא כדי היא למטה שירידת� היינו, מטה, של

ירושלי� בבחי' שה� שבטיכ�", "ראשיכ� כלליות: דרגות ב' ישנ� גופא ירושלי�") ("בנות ישראל ובנשמות
מטה. של ירושלי� בבחי' שה� מימי�", ושואב עצי� ו"חוטב מעלה, של

שבי� והחיבור האחדות עני� להיות שצרי� היינו, יחדיו", לה שחוברה כעיר הבנוי' "ירושלי� נאמר זה ועל
הקצוות ב' חיבור � ישראל ואהבת דאחדות העני� כללות שזהו מעלה, של ירושלי� ע� מטה של ירושלי�

מטה). של (ירושלי� מימי�" ושואב עצי� "חוטב ע� מעלה) של (ירושלי� שבטיכ�" ר"ראשיכ�

מימי�", ושואב עצי� "חוטב עד שבטיכ�" ד"ראשיכ� דרגות חילוקי שישנ� הידיעה למרות אומרת: זאת
צר מה� אחד שאינווכל עבודה באופ� ומתעסק עצמו את מרמה כאשר (כי לו הראוי באופ� עבודתו לעבוד י�

"ראשיכ� בי� האחדות עני� להיות צרי� אעפ"כ, � כו') עבודתו בכללות בלבול גור� הוא הרי אליו, שיי�
כאחד". "לאחדי� כולכ�", היו� נצבי� "את� וכמ"ש מימי�", ושואב עצי� "חוטב ע� שבטיכ�"

ישראל: ואהבת דאחדות העני� כללות ע� הנ"ל דמרז"ל הקשר בביאור � לומר יש ועוד

העתידה. הגאולה עני� כללות זה הרי � מעלה) של לירושלי� ג� � (ולאח"ז מטה של לירושלי� הקב"ה ביאת
אחת". אגודה כול� שיהיו עד נגאלי� ישראל "אי� נצבי�) ר"פ (תנחומא מארז"ל ידוע והרי



a"nyz'dיח ,oeygxn s"k ,'b meil xe`

ÂË:�להבי צרי� עדיי� אבל .

אומרת עצמה התורה כאשר אחד", בלב אחד "כאיש ישראל, ע� כל בי� אמיתי איחוד שיהי' יתכ� כיצד
שאי� אומרת עצמה והתורה מימי�" ושואב עצי� "חוטב עד שבטיכ�" מ"ראשיכ� בבנ"י, דרגות חילוקי שישנ�

שוות?! דיעותיה�

בזה: והביאור

כמ"ש בנ"י, אצל האחדות עני� להיות צרי� הי' דמ"ת, העני� לכללות והקדמה הכנה שבתור במדרז"ל מבואר
אמר דאחדות, ומצב במעמד היו בנ"י וכאשר אחד". בלב אחד "כאיש יחיד, לשו� "ויח�" ישראל" ש� "ויח�

התורה. לקבלת ה� ראויי� שכעת הקב"ה

תאמר אמת) ותורת נצחית, (תורה שהתורה עד ואמיתי, נצחי באופ� בנ"י, אצל האחדות עני� שיהי' וכדי
ניתנה שבו סיני, הר ההר", נגד ישראל ש� ש"ויח� עי"ז נפעל זה הרי � אחד" בלב אחד "כאיש ה� בנ"י שכל

סיני". הר על ה' ד"וירד הגילוי מצד לישראל, התורה

האחדות עני� נפעל סיני" הר על ה' ד"וירד הגילוי מצד הנה ההר", "כנגד נעמדי� בנ"י כאשר אומרת: זאת
אחד". בלב אחד "כאיש בנ"י, אצל

עני� את פועלת אלקיכ�" ה' "לפני שהעמידה היינו, אלקיכ�", ה' לפני כולכ� היו� נצבי� "את� מ"ש וע"ד
כאחד". "לאחדי� "כולכ�", בבנ"י, האחדות

ÊË�העני כללות ביותר מודגש שבו שבתהלי�, קכ"ב מזמור לומר מתחילי� זו דשנה מרחשו� בכ"� והנה, .
ישראל. ואהבת דאחדות

זו שבשנה מוב� � מרחשו�) דכ"� ההולדת מיו� (החל כולה השנה ימי בכל זה מזמור שאומרי� ומאחר
להיות ישראל.צריכה ואהבת אחדות השלו�, עני� לכללות בנוגע מיוחדת הדגשה

� כול� השני� כל במש� ג� ישנו קכ"ב, בפרק המודגש ישראל דע� ואחדות השלו� עני� כללות והנה,
שלו� נא אדברה ורעי אחי "למע� הפסוק את כאלקינו") "אי� (בתפלת התפלה בסיו� אומרי� יו� בכל שהרי

� כולו הש"ס התחלת שהיא ברכות, מסכת בסיו� ג� מובא זה ופסוק ב�",

שבתהלי� קכ"ב לפרק בנוגע מיוחדת הדגשה ישנה ההולדת) מיו� (החל זו שבשנה מאחר אעפ"כ, אבל
ישראל, ואהבת דאחדות העני� לכללות בנוגע הדגשה יתר מוסי� שזה מוב� ההולדת), מיו� הקכ"ב שנת (התחלת

יותר. נעלה באופ� זה עני� להיות צרי� זו שבשנה

ÊÈ�באופ זאת ולעשות ישראל, אהבת למבצע הקשורות הפעולות בכל להוסי� � העיקר הוא והמעשה .
שלו�. ודרכי נוע� בדרכי ב�", שלו� נא אדברה ורעי אחי ד"למע�

שיי� לעיל האמור כל הנה � אליה� מכווני� אינ� שהדברי� וחושבי� הדברי� את ששומעי� כאות� ולא
בחיי ג� אלא וכו', ויוהכ"פ ויו"ט בשבת מיוחד, ומצב במעמד נמצא כאשר רק ולא מישראל, לכאו"א ואמור
מימי�" ושואב עצי� "חוטב הוא כאשר דחול, בעובדי� עסקו בעת � גופא החול ובימי החול, דימי היו�ֿיו�

ישראל. ואהבת דאחדות באופ� הנהגתו להיות צריכה אז ג� הנה כפשוטו,

באהבת הקשורות בפעולות להתעסק צריכי� כ� כמו פעמי�, כמה השלו� עני� מוזכר זה שבמזמור וכש�
עשה שהוא וחושב מתעיי� אינו כו', אחת פע� הזולת ע� שדיבר לאחרי ג� היינו, פעמי�, וכמה כמה ישראל

פעמי�. וכמה כמה עמו מדבר הוא אלא אחר, מישהו יעשה השאר ואת שלו, את כבר

שזהו לדעת עליו � לדבר" כלה ד"טר� ובאופ� ומיד, תיכ� לפעול צרי� הזולת ע� שדיבורו טוע� וכאשר
בו: התלוי עני�

יכנסו עמו שמדבר הראשונה בפע� שכבר בודאי הנה הלב, מ� היוצאי� בדברי� הזולת ע� ידבר כאשר
פעולת�. ופועלי� הלב אל נכנסי� הלב מ� היוצאי� דברי� כי פעולת�, ויפעלו הזולת בלב הדברי�

יפעלו דבריו כי בדיבורו, להארי� יצטר� שלא יתכ� הלב, מ� היוצאי� בדברי� ידבר כאשר מזו: ויתירה
לדבר". כלה "טר� ומיד, תיכ�

a"nyz'd ,oeygxn s"k ,'b meil xe`

צרי� לראש לכל הנה � מאומה עליו פעל לא ועדיי� וכו', פעמי� ב' אחת, פע� הזולת ע� שדיבר ובראותו
פועלי דבריו אי� ולכ� בו, הוא שהחסרו� יתכ� כי ומצבו, במעמדו להתבונ� הזולת.הוא על �

(פ"ל) בתניא וכמבואר האד�", כל בפני רוח שפל ד"הוי באופ� להיות צריכה ומצבו במעמדו וההתבוננות
טוב", ועשה בבחי' כו' עצומה מלחמה ובחי' בער� ה' עובד הוא א� בעצמו ולבחו� "לשקול צרי� אד� שכל

ואכ"מ. בארוכה, ש� כמבואר וכו'", טוב ועשה בחי' לי ומה מרע סור בחי' לי "מה כי

ÁÈ:בפועל למעשה בנוגע ההוראה וזוהי .
"אברה� אבינו, אברה� עבודת אופ� שזהו � ישראל אהבת דמבצע הפעולות בכל להוסי� מישראל כאו"א על
אמיתי יורש הוא כי אבינו, מאברה� בירושה זאת מקבל מישראל כאו"א והרי והחסד, האהבה מדת אוהבי",

הכל. את שיורש

הכשר, חינו� ישראל): אהבת למבצע (בער� המבצעי� פרטי בשאר נמש� זה הרי ישראל אהבת וממבצע
שבת נרות הדלקת וחכמי', יבנה � ספרי� מלא בית צדקה, מזוזה, תפילי�, תורה, הקודש, טהרת על וחינו�

המשפחה. וטהרת ושתי', האכילה כשרות קודש,

ד"ברכנו העני� נפעל � כאחד" "כולנו ישראל, ואהבת דאחדות ומצב במעמד נמצאי� שבנ"י עי"ז והנה,
לב. פרק בתניא כמבואר פני�", באור כו' אבינו

גאולה ונצחית, אמיתית בישועה � ונושעה" פני� האר השיבנו צבאות אלקי� "ה' הבקשה לקיו� זוכי� ועי"ז
ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית

***

ËÈכמה אודותיו שדובר המבצע אודות ג� להזכיר המקו� כא� הרי � לעיל שהוזכרו למבצעי� בהמש� .

מבנ"י שכאו"א עי"ז ואמיתי, נצחי באיחוד בנ"י כל את לאחד � האחרונות ההתוועדויות במש� פעמי� וכמה
תורה. בספר אות ירכוש

להיות צריכה אות וכל אותיות, ריבוי שישנ� אע"פ ולכ�, אותיות, אלפי מאות ישנ� תורה בספר דהנה,
בי� ישראל, בקהילות מנהגי� חילוקי ישנ� � לזה [ונוס� שוה, האותיות צורת ואי� עצמה), (בפני גויל מוקפת

וכו', האותיות כתיבת לאופ� בנוגע וכו', תימני� האריז"ל, ע"פ הנוהגי� אלו וספרדי�, אשכנזי�

מקור� וכול� האותיות, שבצורת השיטות לכל מקו� שיש האזינו) (בס"פ להאריז"ל המצוות בטעמי ומבואר
וכו'], למעלה

תורת אחת", "תורה להיות מצטרפי� האותיות פרטי כל ששלימותהאעפ"כ, ושלימה, נצחית תורה אמת,
כול�. האותיות כל בכתיבת תלוי'

נפשו" חיי לקנות יכול הי' אלו ש"במעות מאחר הנה � תורה בספר אות קונה מבנ"י כאו"א כאשר ולכ�,
ע� מתאחד הוא הרי ועי"ז בס"ת, אות קניית עבור נפשו" חיי נות� "הרי (פל"ז)), בתניא הזק� אדמו"ר (כלשו�

ונצחית. אמיתית תורה אחת", "תורה ע"י � ונצחי אמיתי באיחוד בנ"י שאר כל

ושואב עצי� "חוטב עד שבטיכ�" "ראשיכ� בישראל, דרגות חילוקי שישנ� שאע"פ לעיל שנתבאר וע"ד
כאחד" "לאחדי� "כולכ�", דאחדות, ומצב במעמד ה� הרי אלקיכ�", ה' "לפני עומדי� ה� כאשר הנה מימי�",
"ויח� � דאחדות ומצב במעמד עומדי� ה� הרי ס"ת, בכתיבת משתתפי� שכול� שעי"ז בעניננו, מוב� כ� כמו �

התורה. ניתנה שבו סיני, הר ההר", נגד ישראל ש�

� עתה הנכתבי� התורה מספרי בא' אות שירכוש מבנ"י כאו"א על לפעול מיוחדת השתדלות נדרשת ולכ�,
ונצחי. אמיתי באיחוד ישראל ע� כל את לאחד כדי

Îלהיות צריכה � תורה) בספר אות שירכוש מבנ"י כאו"א על (לפעול בזה וההשתדלות הפעולה והנה, .
לדבר". כלה ד"טר� ובאופ� דברו", ירו� מהרה ד"עד באופ�



יט a"nyz'd ,oeygxn s"k ,'b meil xe`

צרי� לראש לכל הנה � מאומה עליו פעל לא ועדיי� וכו', פעמי� ב' אחת, פע� הזולת ע� שדיבר ובראותו
פועלי דבריו אי� ולכ� בו, הוא שהחסרו� יתכ� כי ומצבו, במעמדו להתבונ� הזולת.הוא על �

(פ"ל) בתניא וכמבואר האד�", כל בפני רוח שפל ד"הוי באופ� להיות צריכה ומצבו במעמדו וההתבוננות
טוב", ועשה בבחי' כו' עצומה מלחמה ובחי' בער� ה' עובד הוא א� בעצמו ולבחו� "לשקול צרי� אד� שכל

ואכ"מ. בארוכה, ש� כמבואר וכו'", טוב ועשה בחי' לי ומה מרע סור בחי' לי "מה כי

ÁÈ:בפועל למעשה בנוגע ההוראה וזוהי .
"אברה� אבינו, אברה� עבודת אופ� שזהו � ישראל אהבת דמבצע הפעולות בכל להוסי� מישראל כאו"א על
אמיתי יורש הוא כי אבינו, מאברה� בירושה זאת מקבל מישראל כאו"א והרי והחסד, האהבה מדת אוהבי",

הכל. את שיורש

הכשר, חינו� ישראל): אהבת למבצע (בער� המבצעי� פרטי בשאר נמש� זה הרי ישראל אהבת וממבצע
שבת נרות הדלקת וחכמי', יבנה � ספרי� מלא בית צדקה, מזוזה, תפילי�, תורה, הקודש, טהרת על וחינו�

המשפחה. וטהרת ושתי', האכילה כשרות קודש,

ד"ברכנו העני� נפעל � כאחד" "כולנו ישראל, ואהבת דאחדות ומצב במעמד נמצאי� שבנ"י עי"ז והנה,
לב. פרק בתניא כמבואר פני�", באור כו' אבינו

גאולה ונצחית, אמיתית בישועה � ונושעה" פני� האר השיבנו צבאות אלקי� "ה' הבקשה לקיו� זוכי� ועי"ז
ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית

***

ËÈכמה אודותיו שדובר המבצע אודות ג� להזכיר המקו� כא� הרי � לעיל שהוזכרו למבצעי� בהמש� .

מבנ"י שכאו"א עי"ז ואמיתי, נצחי באיחוד בנ"י כל את לאחד � האחרונות ההתוועדויות במש� פעמי� וכמה
תורה. בספר אות ירכוש

להיות צריכה אות וכל אותיות, ריבוי שישנ� אע"פ ולכ�, אותיות, אלפי מאות ישנ� תורה בספר דהנה,
בי� ישראל, בקהילות מנהגי� חילוקי ישנ� � לזה [ונוס� שוה, האותיות צורת ואי� עצמה), (בפני גויל מוקפת

וכו', האותיות כתיבת לאופ� בנוגע וכו', תימני� האריז"ל, ע"פ הנוהגי� אלו וספרדי�, אשכנזי�

מקור� וכול� האותיות, שבצורת השיטות לכל מקו� שיש האזינו) (בס"פ להאריז"ל המצוות בטעמי ומבואר
וכו'], למעלה

תורת אחת", "תורה להיות מצטרפי� האותיות פרטי כל ששלימותהאעפ"כ, ושלימה, נצחית תורה אמת,
כול�. האותיות כל בכתיבת תלוי'

נפשו" חיי לקנות יכול הי' אלו ש"במעות מאחר הנה � תורה בספר אות קונה מבנ"י כאו"א כאשר ולכ�,
ע� מתאחד הוא הרי ועי"ז בס"ת, אות קניית עבור נפשו" חיי נות� "הרי (פל"ז)), בתניא הזק� אדמו"ר (כלשו�

ונצחית. אמיתית תורה אחת", "תורה ע"י � ונצחי אמיתי באיחוד בנ"י שאר כל

ושואב עצי� "חוטב עד שבטיכ�" "ראשיכ� בישראל, דרגות חילוקי שישנ� שאע"פ לעיל שנתבאר וע"ד
כאחד" "לאחדי� "כולכ�", דאחדות, ומצב במעמד ה� הרי אלקיכ�", ה' "לפני עומדי� ה� כאשר הנה מימי�",
"ויח� � דאחדות ומצב במעמד עומדי� ה� הרי ס"ת, בכתיבת משתתפי� שכול� שעי"ז בעניננו, מוב� כ� כמו �

התורה. ניתנה שבו סיני, הר ההר", נגד ישראל ש�

� עתה הנכתבי� התורה מספרי בא' אות שירכוש מבנ"י כאו"א על לפעול מיוחדת השתדלות נדרשת ולכ�,
ונצחי. אמיתי באיחוד ישראל ע� כל את לאחד כדי

Îלהיות צריכה � תורה) בספר אות שירכוש מבנ"י כאו"א על (לפעול בזה וההשתדלות הפעולה והנה, .
לדבר". כלה ד"טר� ובאופ� דברו", ירו� מהרה ד"עד באופ�



a"nyz'dכ ,oeygxn s"k ,'b meil xe`

בזה: והביאור

לעול� ומעול� לדרגא מדרגא והדרגה, סדר ע"פ המשכה אלקות: בהמשכת אופני� ב' שישנ� לעיל נתבאר
ע"פ שלא והמשכה זו; דדרגא והגבלה המדידה ע"פ היא ודרגא דרגא בכל וההמשכה ההשתלשלות, סדר ע"פ
ירו� מהרה ד"עד באופ� היא ההמשכה שאז והגבלה, ממדידה ולמעלה השתלשלות, מסדר למעלה והדרגה, סדר

כלל. עיכוב שו� בלי מטה, למטה עד מעלה מלמעלה שנמש� היינו, דברו",

הכה�, אהר� של ענינו הוא השלו� עני� כללות דהנה, � לעיל) (שנתבאר השלו� עני� ע� ג� קשור וזה
מטה פרח והנה ד"ה בלקו"ת כמבואר דברו", ירו� מהרה ד"עד באופ� היא הכה� אהר� שע"י החסד והמשכת
היינו, לעשותו", דברי על אני "שוקד המהירות, עני� על המורה השקדי�, עני� ע� קשור אהר�" ש"מטה אהר�

כהני�. דברכת העני� כללות וזהו ומעכב. מונע באי� מטה למטה עד במהירות החסד השפעת נמש� שיהי'

לעיל: המבואר בדוגמת עניני� כמה מצינו כהני� דברכת העני� שבכללות [ולהעיר

המקדש. בבית עבודה ה'", לפני לשרת "לעמוד � הוא הכהני� של ענינ� עיקר הפכי�: ב' ישנ� כהני� בברכת
הגלו בזמ� ג� שבזמ�ואעפ"כ, אע"פ כו'), שבזה התוק� כל (ע� כהני� דברכת החיוב ישנו לאר� ובחו� ת

וכו'. מיוחסי� ה� הכהני� א� ברור באופ� לדעת אפשר אי הגלות

הכהני� נוהגי� � כו' הכהני� ליחוס בנוגע ספק ישנו כאשר וג� קיי�, ביהמ"ק אי� כאשר ג� אומרת: זאת
"יישרֿכח" בברכת הכהני� את מברכי� המתברכי� ובנ"י להקל), ברכות שספק (אע"פ בברכה ישראל את לבר�

כו'. הכהני� את מבר� שהקב"ה היינו, אברכ�", ואני בנ"י על שמי את "ושמו � והעיקר וכיו"ב,

לאר�, לחו� אברה� עבד אליעזר דהליכת הירידה גודל על הבט שמבלי לעיל המבואר בדוגמת זה והרי
לדבר". כלה ד"טר� ובאופ� כהני�), דברכת ההמשכה (בדוגמת דברו" ירו� מהרה ד"עד העני� ש� נפעל

הברכה נוסח שהרי � לעיל) (שנתבאר ישראל דאהבת העני� ע� קשור כהני� דברכת העני� כללות לזה: ונוס�
ישראל דאהבת העני� שבהעדר בזהר וכמודגש באהבה", ישראל עמו את לבר� וצונו במצוותיו קדשנו "אשר
ואהבת אחדות � ב�" שלו� נא אדברה ורעי אחי ד"למע� העני� כללות וזהו כפיו. את לישא לכה� אסור ח"ו,

ורעי"]. "אחי לבנ"י קורא שהקב"ה היינו, הקב"ה", זה � אבי� ורע "רע� ג� כולל ישראל,

לעניננו: ובנוגע

אוהבי", "אברה� והחסד, האהבה בקו היתה שעבודתו אבינו, אברה� של יורשו הוא מישראל שכאו"א מאחר
כאשר ועאכו"כ לפני�", יחי' ישמעאל "לו שאמר [עד והגבלה ממדידה שלמעלה חסד הוא דאברה� החסד והרי
החסד עני� כללות את מבנ"י לכאו"א מוריש אבינו שאברה� מוב�, � זרע"] ל� יקרא ביצחק "כי אודות מדובר
לדבר". כלה ד"טר� ובאופ� דברו", ירו� מהרה ד"עד באופ� היא ועבודתו פעולתו ולכ� והגבלה, ממדידה שלמעלה

‡Î:ובפשטות .
לשמוע מתחיל הזולת כאשר הנה � התורה בספר אות לרכוש עליו להשפיע ורוצה הזולת ע� מדבר כאשר
לרכוש וחפ� רוצה הוא כי וכו', לבו על לדבר צריכי� שלא ומיד תיכ� עונה הוא הרי זה, עני� כללות אודות

לדבר". כלה "טר� עוד פועלי� שדבריו אומרת, זאת תורה. בספר אות

כאשר שג� מארז"ל ע"פ ובפרט פעולת�, ופועלי� הלב אל נכנסי� הלב מ� היוצאי� שדברי� הובטחנו והרי
ומצוותיו. לתורתו ג� � ובמילא להקב"ה, ער" "לבי הנה בגלותא", ישנה "אני

ע� מתקשרי� בנ"י כאשר ולכ�, חד, כולא וקוב"ה שאורייתא התורה, עני� אודות מדובר כאשר ובפרט
להקב"ה". אות� המקשרת "היא התורה הרי התורה,

מעשה דיבור, רק ולא לתושב"כ, בקשר מחשבה רק לא � תורה ספר כתיבת אודות מדובר כאשר ובפרט
נפשו". "חיי בזה שמשקיע ובאופ� תורה, ספר כתיבת � ממש בפועל מעשה אלא בתושב"כ, זוטא,

שמסתפק היינו, עולה", הקריב כאילו עולה בתורת העוסק ד"כל באופ� רק לא היינו, � העיקר הוא והמעשה
ועוד יהודי שעוד � בפועל מעשה שיהי' הוא העיקר אלא וכו', חובתו ידי יצא ובזה בלבד, הזולת ע� בדיבור

תורה. בספר אות ירכוש יהודי

a"nyz'd ,oeygxn s"k ,'b meil xe`

� תורה ספר דכתיבת העני� כללות אודות לו ויספר הזולת ע� ידבר שכאשר ברור דבר שזהו לעיל וכאמור
זאת. שיעשה רוצה עמו) (המדבר שהוא ממה יותר עוד בס"ת, אות לרכוש וחפ� רוצה שהזולת יגלה הוא הרי

·Î:לפועל בנוגע .

מבנ"י שלכאו"א � גדולה הכי ובזריזות לבב, ובטוב בשמחה עוז, וביתר שאת ביתר להשתדל כאו"א על
עתה. הנכתבי� התורה מספרי בא' אות יהי'

כ� וכו', וספרדי� אשכנזי� שבי� המנהגי� חילוקי ע"פ � תורה ספרי כמה לכתוב שיכולי� כמ"פ וכמדובר
שכל האריז"ל בכתבי מ"ש לעיל כאמור � וכו' מנהגו ע"פ שנכתב תורה בספר אות לרכוש יוכל מבנ"י שכאו"א
תורה הספר לכתיבת נוס� שהרי � לעולמי� הי' וכבר כו'. למעלה מקור� האותיות לצורת בנוגע הדעות חילוקי
במסילתו שבט שכל מאחר בפ"ע, ושבט שבט כל עבור תורה, ספרי י"ב עוד רבינו משה כתב בעזרה, מונח שהיה

יחיד. לשו� � הזה" התורה ספר את "לקוח נאמר ואעפ"כ יל�. ובדרכו יעלה

ד"תורה באופ� זה הרי וכו'), המנהגי� חילוקי (ע"פ תורה ספרי כמה שכותבי� שאע"פ � בעניננו מוב� ועד"ז
ונצחי. אמיתי באופ� ישראל בע� האחדות עני� נפעל ועי"ז אחת",

� האמת בעול� שנמצאי� אלו עבור ג� תורה בספר אותיות לזכות שאפשר שלפנ"ז בהתוועדות וכמדובר
וכו'. הלכה ע"פ מתאי� זה ועני�

המבואר ע"פ � עתה הנולדי� ישראל מילדי כאו"א עבור תורה בספר אות לזכות להשתדל שצריכי� ועאכו"כ
ריבוא ששי� "יש ר"ת "ישראל" כי בתורה, שלו האות ע"י נפעל שנולד) (משעה בגו� הנשמה שחיבור בכ"מ

לג כדי בס"ת, אות עבורו לרכוש צריכי� ולכ� לתורה", בס"ת.אותיות לאות שלו והשייכות הקשר את לות

המדובר בדוגמת � השלימות ובתכלית ונצחי אמיתי באיחוד וט�, ונשי� אנשי� בנ"י, כל יתאחדו ועי"ז
דבנ"י שלימות ועד"ז שבעול�, השלימות עני� שזהו יחדיו", לה שחוברה כעיר הבנוי' "ירושלי� אודות לעיל

גו'". הזאת השירה את לכ� "כתבו הציווי מקיו� החל התורה, ע"פ מתנהגי� ה� כאשר �

‚Î,צדקנו משיח כבר יבוא � התורה ספרי כתיבת את לסיי� כלה" שב"טר� ויה"ר .
התורה ספרי כל את מגיהי� (שממנו בעזרה שמונח תורה הספר ע"י � כולו הע� כל את תורה ילמד והוא

עמה�, ואהר� ומשה � רבינו משה ע"י שנכתב שבעול�),

"ונגלה כמ"ש � כנגדו) ושונה קורא הקב"ה ושונה הקורא כל (שהרי התורה נות� הקב"ה, גילוי ג� יהי' ואז
פל"ו). (תניא חושית" "בראי' מורי�", את רואות עיני� והיו מורי� עוד יכנ� "ולא וכתיב גו'", ה' כבוד

הגילויי� קוד� אפילו הרי � חושית" "בראי' יהי' אלקות שגילוי ההדגשה מהי ביאור: דרוש [ולכאורה
והראי' העיקר, היא השכלית שהראי' אומרת, זאת טפל, וגופ� עיקר נפש� את בנ"י עושי� לבוא דלעתיד
"ונגלה בגילוי, יהיו העניני� כל כאשר לבוא, לעתיד ועאכו"כ בלבד, טפל של עני� היא חושית", "ראי' הגשמית,
מת� בשעת זה מעי� לעולמי� הי' ש"כבר ההדגשה מהי וא"כ, � מורי�" את רואות עיני� "והיו גו'", ה' כבוד

זה]. עני� לבאר המקו� כא� ואי� � חושית"?! בראי' ממש הראת גו' לדעת הראת אתה כדכתיב תורה,

ובמיוחד לעיל, האמורי� המבצעי� בכל עוז וביתר שאת ביתר להוסי� � העיקר הוא שהמעשה לעיל וכאמור
בס"ת. אות ירכוש מבנ"י שכאו"א להשתדל הס"ת, כתיבת ע� הקשורות בפעולות

והשלימה האמיתית הגאולה את ומזרז ממהר זה הרי � כאחד" "לאחדי� בנ"י כל את לאחד מזדרזי� וכאשר
תליא. בהא הא כי צדקנו, משיח בביאת

היינו, והגבלה, ממדידה שלמעלה ובאופ� לבב, ובטוב בשמחה ג� תהי' אלו פעולות בכל שהזריזות ויה"ר
גדרי פריצת תהי' שאז לפנינו", הפור� "יעלה היעוד לקיו� זוכי� ועי"ז � והגבלה דמדידה הגדרי� את לפרו�
באופ� יהי' גופא הגשמיות אבל הגשמיות, מציאות אמנ� שיהי' היינו הגשמיות, עני� דכללות והגבלה המדידה

ירושלי�". תשב ד"פרזות

ד"חוברה ובאופ� מטה, של בירושלי� � כפשוטו ירושלי�" תשב "פרזות היעוד לקיו� שזוכי� אומרת, זאת
מעלה. של ירושלי� ע� ואחדות חיבור יחדיו", לה
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� תורה ספר דכתיבת העני� כללות אודות לו ויספר הזולת ע� ידבר שכאשר ברור דבר שזהו לעיל וכאמור
זאת. שיעשה רוצה עמו) (המדבר שהוא ממה יותר עוד בס"ת, אות לרכוש וחפ� רוצה שהזולת יגלה הוא הרי

·Î:לפועל בנוגע .

מבנ"י שלכאו"א � גדולה הכי ובזריזות לבב, ובטוב בשמחה עוז, וביתר שאת ביתר להשתדל כאו"א על
עתה. הנכתבי� התורה מספרי בא' אות יהי'

כ� וכו', וספרדי� אשכנזי� שבי� המנהגי� חילוקי ע"פ � תורה ספרי כמה לכתוב שיכולי� כמ"פ וכמדובר
שכל האריז"ל בכתבי מ"ש לעיל כאמור � וכו' מנהגו ע"פ שנכתב תורה בספר אות לרכוש יוכל מבנ"י שכאו"א
תורה הספר לכתיבת נוס� שהרי � לעולמי� הי' וכבר כו'. למעלה מקור� האותיות לצורת בנוגע הדעות חילוקי
במסילתו שבט שכל מאחר בפ"ע, ושבט שבט כל עבור תורה, ספרי י"ב עוד רבינו משה כתב בעזרה, מונח שהיה

יחיד. לשו� � הזה" התורה ספר את "לקוח נאמר ואעפ"כ יל�. ובדרכו יעלה

ד"תורה באופ� זה הרי וכו'), המנהגי� חילוקי (ע"פ תורה ספרי כמה שכותבי� שאע"פ � בעניננו מוב� ועד"ז
ונצחי. אמיתי באופ� ישראל בע� האחדות עני� נפעל ועי"ז אחת",

� האמת בעול� שנמצאי� אלו עבור ג� תורה בספר אותיות לזכות שאפשר שלפנ"ז בהתוועדות וכמדובר
וכו'. הלכה ע"פ מתאי� זה ועני�

המבואר ע"פ � עתה הנולדי� ישראל מילדי כאו"א עבור תורה בספר אות לזכות להשתדל שצריכי� ועאכו"כ
ריבוא ששי� "יש ר"ת "ישראל" כי בתורה, שלו האות ע"י נפעל שנולד) (משעה בגו� הנשמה שחיבור בכ"מ

לג כדי בס"ת, אות עבורו לרכוש צריכי� ולכ� לתורה", בס"ת.אותיות לאות שלו והשייכות הקשר את לות

המדובר בדוגמת � השלימות ובתכלית ונצחי אמיתי באיחוד וט�, ונשי� אנשי� בנ"י, כל יתאחדו ועי"ז
דבנ"י שלימות ועד"ז שבעול�, השלימות עני� שזהו יחדיו", לה שחוברה כעיר הבנוי' "ירושלי� אודות לעיל

גו'". הזאת השירה את לכ� "כתבו הציווי מקיו� החל התורה, ע"פ מתנהגי� ה� כאשר �

‚Î,צדקנו משיח כבר יבוא � התורה ספרי כתיבת את לסיי� כלה" שב"טר� ויה"ר .
התורה ספרי כל את מגיהי� (שממנו בעזרה שמונח תורה הספר ע"י � כולו הע� כל את תורה ילמד והוא

עמה�, ואהר� ומשה � רבינו משה ע"י שנכתב שבעול�),

"ונגלה כמ"ש � כנגדו) ושונה קורא הקב"ה ושונה הקורא כל (שהרי התורה נות� הקב"ה, גילוי ג� יהי' ואז
פל"ו). (תניא חושית" "בראי' מורי�", את רואות עיני� והיו מורי� עוד יכנ� "ולא וכתיב גו'", ה' כבוד

הגילויי� קוד� אפילו הרי � חושית" "בראי' יהי' אלקות שגילוי ההדגשה מהי ביאור: דרוש [ולכאורה
והראי' העיקר, היא השכלית שהראי' אומרת, זאת טפל, וגופ� עיקר נפש� את בנ"י עושי� לבוא דלעתיד
"ונגלה בגילוי, יהיו העניני� כל כאשר לבוא, לעתיד ועאכו"כ בלבד, טפל של עני� היא חושית", "ראי' הגשמית,
מת� בשעת זה מעי� לעולמי� הי' ש"כבר ההדגשה מהי וא"כ, � מורי�" את רואות עיני� "והיו גו'", ה' כבוד

זה]. עני� לבאר המקו� כא� ואי� � חושית"?! בראי' ממש הראת גו' לדעת הראת אתה כדכתיב תורה,

ובמיוחד לעיל, האמורי� המבצעי� בכל עוז וביתר שאת ביתר להוסי� � העיקר הוא שהמעשה לעיל וכאמור
בס"ת. אות ירכוש מבנ"י שכאו"א להשתדל הס"ת, כתיבת ע� הקשורות בפעולות

והשלימה האמיתית הגאולה את ומזרז ממהר זה הרי � כאחד" "לאחדי� בנ"י כל את לאחד מזדרזי� וכאשר
תליא. בהא הא כי צדקנו, משיח בביאת

היינו, והגבלה, ממדידה שלמעלה ובאופ� לבב, ובטוב בשמחה ג� תהי' אלו פעולות בכל שהזריזות ויה"ר
גדרי פריצת תהי' שאז לפנינו", הפור� "יעלה היעוד לקיו� זוכי� ועי"ז � והגבלה דמדידה הגדרי� את לפרו�
באופ� יהי' גופא הגשמיות אבל הגשמיות, מציאות אמנ� שיהי' היינו הגשמיות, עני� דכללות והגבלה המדידה

ירושלי�". תשב ד"פרזות

ד"חוברה ובאופ� מטה, של בירושלי� � כפשוטו ירושלי�" תשב "פרזות היעוד לקיו� שזוכי� אומרת, זאת
מעלה. של ירושלי� ע� ואחדות חיבור יחדיו", לה
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בנוגע ה� היראה, שלימות ד"ירושלי�", באופ� היא שעבודתו � מישראל ואחת אחד כל לעבודת בנוגע ועד"ז
לבריות". "טוב מטה, של ירושלי� � מטה לעניני בנוגע וה� לשמי�", "טוב מעלה, של ירושלי� � מעלה לעניני

"טוב טוב", "כי בו הוכפל � שענינו בשבוע, השלישי ביו� היא מרחשו� דכ"� שהקביעות בזה ג� וכמודגש
לבריות". וטוב לשמי�

אבנ� "עוד וכמ"ש טפחי�, מעשרה למטה גו'" הבנוי' "ירושלי� היעוד קיו� את לראות זוכי� ממש ובקרוב
משיחא, מלכא דוד � דוד" חנה "קרית רב", מל� "קרית הקודש, עיר ירושלי� בני� � ובפשטות גו'", ונבנית

ממש. בימינו במהרה

***

„Î:"בער דוב "שלו� � ההולדת יו� בעל של שמו ע� ג� קשור לעיל האמור .

כמה מודגש זו) דשנה ההולדת ביו� לומר (שמתחילי� שבתהילי� קכ"ב שבמזמור לעיל כמדובר � "שלו�"
השלו�. עני� כללות פעמי�

בי� שלו�) (לעשות ולאחד לקשר � היתה ההולדת יו� בעל בעבודת העיקרית שהנקודה הידוע ע"פ ובפרט
ישיבה שבאותה היינו, דאורייתא", "נשמתא החסידות, לימוד התורה, פנימיות לימוד ע� דתורה נגלה לימוד
השני בחלק שלימות ומוסי� משפיע מה� שכ"א ובאופ� התורה, ופנימיות דתורה נגלה אחד בהמש� ילמדו
בארוכה כמבואר בכולו), תופס אתה במקצתו תופס כשאתה והעצ� אחד, עצ� אלא חלקי�, ב' זה שאי� (מאחר

ובכ"מ. החיי�, ע� בקונטרס

נגלה לימוד בעת ועד"ז כו', בחיות דתורה נגלה לומד שהוא עליו ניכר החסידות לימוד בעת ובפשטות:
הקדמה לאחרי כי דאורייתא", "נשמתא התורה, פנימיות לימוד הקדמת לאחרי הוא שלימודו עליו ניכר דתורה

וכו'. יותר בחיות תאמרנה", עצמותי "כל � לגמרי אחר באופ� הוא הנגלה לימוד הרי זו

בנסתר אחד ופני� דתורה בנגלה פני� ששה החול) (בימי לומד הי' שהאריז"ל האריז"ל בכתבי המסופר וע"ד
כו'. דתורה

‰Î:"דוב" בש� ג� מודגש זה ועני� .
והיפ דבר שזהו כדוב", מנוחה לה� ואי� כו' כדוב (בבשר) "מסורבלי� א) עב, (קידושי� מארז"ל וכו:ידוע

החידוש וזהו הנשמה, שמצד והחיות התנועה על מכביד הבשר ריבוי כי תנועה, כבד שהוא מורה בבשר מסורבל
קשור וזה מנוחה". לה� "אי� � הנשמה שמצד כו' התנועה עני� את מונע זה אי� בבשר, מסורבל היותו שע�

התורה: פנימיות ע� דתורה דנגלה החיבור ע� ג�

הוא דתורה נגלה היינו, דאורייתא, ונשמתא תורה גופי � הוא התורה ופנימיות דתורה נגלה שבי� החילוק
החיות עני� בדוגמת דאורייתא, נשמתא הוא התורה ופנימיות הגו�), (בשר הבשר עני� בדוגמת תורה, גופי

המנוחה). עני� (היפ� נו' והתנועה

דתורה בנגלה פני� ששה לימוד על קאי כדוב" "מסורבלי� � כדוב" מנוחה לה� ואי� כו' כדוב "מסורבלי� וזהו
דאורייתא). (נשמתא דתורה בנסתר אחד דפני� הלימוד מצד כדוב", מנוחה לה� "אי� ואעפ"כ בשר), � תורה (גופי

שלישי� ושני חסידות "שליש לומדי� החול שבימי � השבת ויו� החול ימי בי� חילוק ישנו גופא [ובזה
כיצד כו' מהמשפיעי� שמע או למד אחד שכל כפי � שונה באופ� הוא הסדר שאז השבת ביו� משא"כ נגלה",

הזה]. בזמ� ההנהגה להיות צריכה

שלמרות הוא והחידוש העול�, עניני ע� ההתעסקות כללות על קאי כדוב" "מסורבלי� לומר: יש ועוד
כו'. הנשמה לעניני בנוגע � כדוב מנוחה לו שאי� ומצב במעמד הוא הרי העול�, בעניני התעסקותו

רווחא עלי' שיושבי� בזמ� כו' בה כתיב צבי "אר� � ישראל אר� אודות א) נז, (גיטי� מארז"ל [ובדוגמת
כו'. כפשוטה באר� ג� נוס� כו', ישראל ובע� ביהדות עני� עוד נוס� שכאשר היינו, כו'",

a"nyz'd ,oeygxn s"k ,'b meil xe`

תורת [כידוע חפ�" אר� לי את� תהיו "כי כמ"ש "אר�", בש� שנקראי� לבנ"י בנוגע ג� מוב� ועד"ז
ובפרט יהודי�, כמה עוד ע� מתחבר כאשר ועאכו"כ בפ"ע, מבנ"י כאו"א אודות נאמר זה שפסוק הבעש"ט
שההוספה � אֿל"] בעדת נצב "אלקי� נאמר ועליה� קדושה", "עדה נעשי� ה� הרי שאז מישראל, עשרה

כדוב")]. ("מסורבלי� גשמיי� בעניני� ההוספה ע� בבד בד באה מנוחה") לה� ("אי� רוחניי� בעניני�

ÂÎישנו כדוב", (בבשר) ד"מסורבלי� העני� ע� שביחד היינו, � ו"דוב" "שלו�" השמות דב' החיבור וזהו .
במא לעיל שנתבאר וכפי כו', הכתר עד שעולה האמצעי, לקו השיי� ה"שלו�", עני� יו�ג� בעל של מרו

ירו� מהרה "עד והגבלה, ממדידה למעלה היא ההמשכה הרי האמצעי, קו ע"י היא ההמשכה שכאשר ההולדת,
לדבר". כלה "טר� ועוד כו', פיו במענה שנענה דברו",

היינו, הקודש), בלשו� שה� השמות כשאר (דלא לע"ז ש� שהוא � "בער" הש� ג� ישנו לזה ונוס�
כו'. תרגו� של בלשו� ג� ביותר, מטה למטה העניני� כל את שממשיכי�

וכיו"ב, שטרות בכתיבת להלכה שנוגע עני� זהו והרי "דובער", � אחד לש� נעשי� השמות שב' ובאופ�
ונעשי� יחד, מתחברי� הנ"ל השמות שכל ועד בכ"מ. כמבואר כו', שיטות בב' זה ש� לכתוב יכולי� שאי�

אחד. אד� של שמו

ÊÎ:לפועל בנוגע הנ"ל מכל ההוראה .

"אשר הדר� ע"פ להתנהג שצריכי� היינו, אזיל", גופא רישא ד"בתר באופ� להיות צריכה כאו"א הנהגת
כמרז"ל הנ"ל), באגה"ק שמסיי� (כפי ועד" סלה ד"נצח ובאופ� סז"�), (אגה"ק באורחותיו" ונלכה כו' הורנו

כו'. הפסק לו אי� ועד סלה נצח שנאמר מקו� כל

לפועל: ובנוגע

ולא כמוהו יחוד שאי� נפלא ד"יחוד ובאופ� יחד, ג� התורה ופנימיות דתורה נגלה התורה, בלימוד הוספה
ממש. חד כולא כלל", נמצא כערכו

העניני� א' הי' שזה (כידוע חוצה המעיינות דהפצת העני� בכללות עוז וביתר שאת ביתר התעסקות ועד"ז
חוצה. היהדות עניני כל הפצת כולל כו'), ביותר בה� השתדל ההולדת יו� שבעל

ויחו"ת, דיחו"ע העבודה שבי� והאחדות החיבור כולל ד"שלו�", באופ� היא אלו עניני� בכל וההתעסקות
היינו, מטה, של וירושלי� מעלה של דירושלי� העני� שזהו שבתהלי�, קכ"ב פרק על הצ"צ ברשימות כמבואר

יחדיו". לה שחוברה ד"עיר באופ� היא בזה שהעבודה

בתוכ�, ההולדת יו� ובעל עמה�, ואהר� ומשה עפר", שוכני ורננו "הקיצו היעוד לקיו� נזכה ממש ובקרוב

המעיינות דהפצת העבודה הקדמת ע"י � התורה פנימיות משיח, של תורתו ללמוד ביחד כול� והולכי�
צדקנו. משיח ביאת את ממהר שזה חוצה,

ÁÎמישראל שכאו"א לפעול � ובעיקר כולל אמיתית, ישראל אהבת ע� הקשורות הפעולות שכל ויה"ר .
ישראל. בע� האחדות עני� כללות את יפעלו � תורה בספר אות ירכוש

ביחד ישראל, שבנשמות הכללית יחידה בחי' � צדקנו משיח פני לקבל התורה ספרי ע� נל� ממש ובקרוב
הקב ע�ע� ביחד שבות�", את אלקי� ה' ד"ושב באופ� היא מהגלות היציאה שהרי עול�", של "יחידו "ה,

ליחד�". "יחידה

קשור וזה יצחק, של בזכותו באה שהיא � והשלימה האמיתית בגאולה ממש, בימינו במהרה יהי' זה וכל
כו'. ורבקה יצחק שבי� השידו� אליעזר, דפרשת הסיפור כללות ע�

מיתוק היינו, אברה�", ב� ד"יצחק ובאופ� יצחק", תולדות "אלה � תולדות לפרשת מגיעי� שרה חיי ומפרשת
כו'. אחד לדבר נעשי� ה� הרי שאז העקידה, עני� כללות ע"י נפעל שזה (אברה�), בחסד (יצחק) הגבורה

למטה כמו�", לרע� "ואהבת מצות קיו� ע"י � ישראל כלל ע� מישראל דכאו"א האחדות עני� כללות וזהו
והנגלה. הנראה ובטוב כו', אתה א� חסדי� גומל הקב"ה מה וכמרז"ל כפשוטה, טפחי� מעשרה

ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח פני לקבלת � התורה ספרי ע� � לרקוד נזכה ממש ובקרוב



כג a"nyz'd ,oeygxn s"k ,'b meil xe`

תורת [כידוע חפ�" אר� לי את� תהיו "כי כמ"ש "אר�", בש� שנקראי� לבנ"י בנוגע ג� מוב� ועד"ז
ובפרט יהודי�, כמה עוד ע� מתחבר כאשר ועאכו"כ בפ"ע, מבנ"י כאו"א אודות נאמר זה שפסוק הבעש"ט
שההוספה � אֿל"] בעדת נצב "אלקי� נאמר ועליה� קדושה", "עדה נעשי� ה� הרי שאז מישראל, עשרה

כדוב")]. ("מסורבלי� גשמיי� בעניני� ההוספה ע� בבד בד באה מנוחה") לה� ("אי� רוחניי� בעניני�

ÂÎישנו כדוב", (בבשר) ד"מסורבלי� העני� ע� שביחד היינו, � ו"דוב" "שלו�" השמות דב' החיבור וזהו .
במא לעיל שנתבאר וכפי כו', הכתר עד שעולה האמצעי, לקו השיי� ה"שלו�", עני� יו�ג� בעל של מרו

ירו� מהרה "עד והגבלה, ממדידה למעלה היא ההמשכה הרי האמצעי, קו ע"י היא ההמשכה שכאשר ההולדת,
לדבר". כלה "טר� ועוד כו', פיו במענה שנענה דברו",

היינו, הקודש), בלשו� שה� השמות כשאר (דלא לע"ז ש� שהוא � "בער" הש� ג� ישנו לזה ונוס�
כו'. תרגו� של בלשו� ג� ביותר, מטה למטה העניני� כל את שממשיכי�

וכיו"ב, שטרות בכתיבת להלכה שנוגע עני� זהו והרי "דובער", � אחד לש� נעשי� השמות שב' ובאופ�
ונעשי� יחד, מתחברי� הנ"ל השמות שכל ועד בכ"מ. כמבואר כו', שיטות בב' זה ש� לכתוב יכולי� שאי�

אחד. אד� של שמו

ÊÎ:לפועל בנוגע הנ"ל מכל ההוראה .

"אשר הדר� ע"פ להתנהג שצריכי� היינו, אזיל", גופא רישא ד"בתר באופ� להיות צריכה כאו"א הנהגת
כמרז"ל הנ"ל), באגה"ק שמסיי� (כפי ועד" סלה ד"נצח ובאופ� סז"�), (אגה"ק באורחותיו" ונלכה כו' הורנו

כו'. הפסק לו אי� ועד סלה נצח שנאמר מקו� כל

לפועל: ובנוגע

ולא כמוהו יחוד שאי� נפלא ד"יחוד ובאופ� יחד, ג� התורה ופנימיות דתורה נגלה התורה, בלימוד הוספה
ממש. חד כולא כלל", נמצא כערכו

העניני� א' הי' שזה (כידוע חוצה המעיינות דהפצת העני� בכללות עוז וביתר שאת ביתר התעסקות ועד"ז
חוצה. היהדות עניני כל הפצת כולל כו'), ביותר בה� השתדל ההולדת יו� שבעל

ויחו"ת, דיחו"ע העבודה שבי� והאחדות החיבור כולל ד"שלו�", באופ� היא אלו עניני� בכל וההתעסקות
היינו, מטה, של וירושלי� מעלה של דירושלי� העני� שזהו שבתהלי�, קכ"ב פרק על הצ"צ ברשימות כמבואר

יחדיו". לה שחוברה ד"עיר באופ� היא בזה שהעבודה

בתוכ�, ההולדת יו� ובעל עמה�, ואהר� ומשה עפר", שוכני ורננו "הקיצו היעוד לקיו� נזכה ממש ובקרוב

המעיינות דהפצת העבודה הקדמת ע"י � התורה פנימיות משיח, של תורתו ללמוד ביחד כול� והולכי�
צדקנו. משיח ביאת את ממהר שזה חוצה,

ÁÎמישראל שכאו"א לפעול � ובעיקר כולל אמיתית, ישראל אהבת ע� הקשורות הפעולות שכל ויה"ר .
ישראל. בע� האחדות עני� כללות את יפעלו � תורה בספר אות ירכוש

ביחד ישראל, שבנשמות הכללית יחידה בחי' � צדקנו משיח פני לקבל התורה ספרי ע� נל� ממש ובקרוב
הקב ע�ע� ביחד שבות�", את אלקי� ה' ד"ושב באופ� היא מהגלות היציאה שהרי עול�", של "יחידו "ה,

ליחד�". "יחידה

קשור וזה יצחק, של בזכותו באה שהיא � והשלימה האמיתית בגאולה ממש, בימינו במהרה יהי' זה וכל
כו'. ורבקה יצחק שבי� השידו� אליעזר, דפרשת הסיפור כללות ע�

מיתוק היינו, אברה�", ב� ד"יצחק ובאופ� יצחק", תולדות "אלה � תולדות לפרשת מגיעי� שרה חיי ומפרשת
כו'. אחד לדבר נעשי� ה� הרי שאז העקידה, עני� כללות ע"י נפעל שזה (אברה�), בחסד (יצחק) הגבורה

למטה כמו�", לרע� "ואהבת מצות קיו� ע"י � ישראל כלל ע� מישראל דכאו"א האחדות עני� כללות וזהו
והנגלה. הנראה ובטוב כו', אתה א� חסדי� גומל הקב"ה מה וכמרז"ל כפשוטה, טפחי� מעשרה

ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח פני לקבלת � התורה ספרי ע� � לרקוד נזכה ממש ובקרוב
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כלאפצי. זשוריצי ניע הזק�. אדמו"ר ניגו� הכנה. ניגו� לנג� צוה

ניקאווא". ניעט "ניעט לנג� התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר אח"כ

תצאו". בשמחה "כי לנג� התחיל צאתו טר�

•

oeygxn 'k zegiyÎihewl'd jxk

הקודש ללשו� מתורג�

.‡
?‰"·˜‰ ˙ÂÏ‚˙‰Ï ÈÂ‡¯ ÈÓ

מרחשו� כ' – וירא פרשת כ"ק1בשבת סיפר – תרצ"ג

סיפור (ריי"צ) אדמו"ר וחמי אביו2מורי ע� אירע אשר

חמש ב� או ארבע ב� ילד בהיותו נ"ע, (הרש"ב) הרבי

שני�.

חמש מב� יותר היה לא הוא זה שבסיפור (הכרחי

שנת מרחשו� בכ' נולד נ"ע (הרש"ב) הרבי שהרי שני�,

י"ג3כתר"א – צדק" ה"צמח אדמו"ר הסתלקות ובזמ� ,

ומוב�, שני�. שש ב� היה לא עדיי� הוא – תרכ"ו ניס�

שהרי שני�, ארבע מב� פחות זה סיפור בעת היה לא שהוא

שני� וחצי שלש ב� בהיותו ל"חדר" והסיפור4הכניסוהו ,

ב"חדר"). ללימודו קשור

בשבת או הולדתו, (ביו� וירא פרשת קודש בשבת

כ"ק6כ�5שלפני סבו, אל רבקה, הרבנית אמו, הכניסתהו ,(

יו� לרגל ברכתו את לקבל כדי צדק, הצמח אדמו"ר

בבכי. הילד פר� צדק הצמח אל בהיכנסו הולדתו.

השיב בוכה, הוא מדוע צדק הצמח אדמו"ר כששאלו

נגלה שהקדושֿברו�ֿהוא ב"חדר", למד שהוא הילד,

אבינו, לאברה�

ולא חומש, ב"חדר" אז למד כבר שהוא רואי� (מכ�

וסידור) קריאה רק

לאברה� נגלה שהקדושֿברו�ֿהוא כ� על בוכה והוא

אליו. נגלה ואינו אבינו,

בגיל יהודי, כאשר צדק: הצמח אדמו"ר לו השיב

הרי עצמו, את למול שעליו מחליט שני�, ותשע תשעי�

אחר בנוסח אליו. הקדושֿברו�ֿהוא להתגלות ראוי :7הוא

מחליטwicvכשיהודי שני� ותשע תשעי� שעליובגיל

הקדושֿברו�ֿהוא להתגלות ראוי הוא עצמו, את למול

אליו.

הסיבה את בשעתו הסביר אדמו"ר וחמי מורי כ"ק

זאת, זכר לא בעצמו נ"ע (הרש"ב) הרבי הנוסחאות: לשתי

זאת סיפרו והמספרי� קט�, ילד אז היה הוא כאמור, שהרי,

נוסחאות. בשתי

.·
ÌÏÚ‰ ¯ÈÒ‰Ï ÍÈ¯ˆ Ú˘˙Â ÌÈÚ˘˙ Ô·

שתי לפי צדק, הצמח מדברי הנלמדת הכללית ההוראה

היא שני�,8הנוסחאות, ותשע תשעי� ב� יהודי שאפילו ,

ש אלא ה"לוח", לפי זה בגיל שהוא בלבד זו carולא

(1– בפרטיות תולדותיו נ"ע**. (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק הולדת* יו�

לנער". "חנו� ראה

וירא.2) פ' ח"א לקו"ש קג. ע' יו�" ב"היו� (בקצרה) נדפס

מ"ח).3) כ' יו�" ("היו� הצ"צ לשו�

"ב�4) :8 ס"ע לנער" mipyב"חנו� ylyהחילוק ואולי לחדר". הכניסוהו

קבוע. באופ� בחדר ללימוד – לחדר" "הכנסה בי� הוא

א).5) פח, ב. סג, (זח"ב יומי� כולהו מתברכי� מיני' שבת אשר להעיר

ביו� (או ההולדת יו� שלפני שבשבת האחרו�, בזמ� אנ"ש* ממנהג ג� ולהעיר

לתורה. עולי� בשבת) כשחל – עצמו ההולדת

בש"פ6) מ"ח דכ' הקביעות חלה – שני� ד' ב� בהיותו – תרכ"ה בשנת

חיי. פרשת ה' ביו� – שני� ה' ב� בהיותו – תרכ"ו בשנת וירא;

פרשת ב' ביו� מ"ח דכ' הקביעות חל – ההולדת שנת – כתר"א בשנת

כו"כ נרמזו ח"ש דפ' שני' שבפרשה ואיל�, 346 ע' ח"ה לקו"ש וראה חיי.

אדנ"ע. כ"ק של עניני�

קג.7) ע' יו�" ב"היו� וכ"ה

אדנ"ע.8) של והבכי' מהשאלה ההוראה ג� – וש� ש�. לקו"ש ג� ראה

עיי"ש.

`id dzind mlv`y itl epiid clepy meia mizn miwicvc (` ,gl) oiyecwa k"yne" .(my r"dwae g"d b"t d"x inlyexi d`x) el xfere hley elfn mc` ly zcled meia (*

b"dxde v"dxdl ± dlil iqiqx) "dpikyd eifn zepdil dpeilr dlrnl mipeilrd zenlerl qpkil ipgexd opaxc `welg yaele iptebd wy yeal hyety ezlrne elfn zennexzd

.(zekxae zpy glyie w"yven lil ,'k sirq zenelg ixac qxhpew ± oilaeln odkd wecv x"xd 'eke

) ` ,`i d"x .(jln oa ly) h ,e"ht x"eny .(dyn) a ,bi dlibn .(wgvi ly) icewt t"q `negpz) :d`x ,wicv zcled meia ielire dgny c"r ±ycegmb d`xe .(zea`d ea eclepy

.jli`e 398 'r a"g g"nyz y"dq .jli`e 281 'r [mbxeznd] a"g y"ewl

dkyndd dze` zxripe zxfeg dpy lka l"fix`dk i"tre (c ,eh ziy`xa ycg xdf) dtegd meiak dgny l"v devn xad meiay oeik ik ,l`xyin `"e`kl rbepa mb mirhdl yie

eizepexkf zelrdle cceazdl mc`d lr zcledd meia xy` x"enc` g"en w"k z`xed drecie .zcledd meia dpy lka 'eke zexxerzda l"v ± (8 dxrd 49 'r g"g y"ewl d`x)

.(oqip '`i "mei meid") mpwzie aeyi daeyze oewiz mikixvde ,mda opeazdle

w"k azkn .`"yz'd lel` i"g zgiy d`xe .((e ,`k) mihtynl ipeive iiga d`xe .e"t x"`acz) "mler" `xwpy] dpy miying e`lni (l"yz) l"rad oqip 'aa xy` ,xirdl (**

r"p x"enc` w"k zewlzqdl [(b 'r i"g ely w"b`e dkx 'r h"pxz n"dq) h"pxz evlgd qxhpew zligza qtcpd x"enc` g"en

hxtae ,(jli`e 284 r"q my y"ewl .ecled mein zend meie aeh onyn my aeh (` ,f zldw) t"dr v"vd zeniyx oiir) zewlzqdd meil xeywe jiiy zcledd meiy recie ±

.(meil mein miwicv ly mdizepy `lnne ayei d"awd :` ,`i d"x d`x) miwicva

cenil ;(eiptly meia dwcv mipzep ± h"eia e` zaya lg zcledd meiyke) dgpn zltz mcewe zixgy zltz mcew dwcv zpizp :zcledd mei mr xywa y"p` ibdpn cer (*

xeriysqep.406Î 7 'r a"g my jli`e 332 'r `"g g"nyz y"dq d`xe .1 dxrdl ('`d) oeilbd ileya l"pk xard oewize zecceazd ;zeciqgae dlbpa

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

האברך יעקב עמנואל שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מר"ח חשון, בו כותב מפעולותיו בשטח החינוך ובענינים רוחנים 

בכלל.

גם  ובודאי  בכמות,  ומתרבה  ההולכת  נוער  בקבוצת  שיעוריו  ע"ד  לקרות  לי  נעם  שבעיקר  ומובן 

באיכות, אף שכמובן זהו מסובך ביותר לראות בעיני בשר, ותקותי חזקה, אף שאינו מזכיר עד"ז, אשר 

בביאורו י"ג העיקרים וכו' - מנצל כל הזדמנות לקשר הענינים עם מעשה בפועל ועוד יותר - בהנוגע לחיי 

היום יומים ובפרט שכפס"ד המשנה - המעשה הוא העיקר, שהוא לא רק חלק בפ"ע אלא מוכרח לקיום 

כל הענין כולו, ועיין ג"כ אגה"ק לרבנו הזקן סי' כ"א, ומובן ג"כ שהביטוי לעיל, מנצל כל הזדמנות כולל 

גם לראות ליצור הזדמנות, כיון שהזדמנות הכללית, ז.א. פגישתו עם הקבוצה מספיקה להעמיד הדרישה 

להוראה בהלכות הצריכות בחיי היום יומי, וק"ל.

דחודש  המועדים  בימי  בו  היותו  לאחרי  שם  ממשיך  אשר  לביהכ"נ  בהנוגע  ג"כ  אמור  הנ"ל  וכל 

כאלו,  בהם  נמצא  אפילו אם  להשומעים,  ובהנוגע  ומצאת.  יגעת  רז"ל  פס"ד  כל האמור קאי  ועל  תשרי, 

המקיימים בפועל אני ישנה בגלותא, בודאי שצודק בהם סיום הכתוב: ולבי ער )להקב"ה תורתו ומצותיו( 

ונמצא בהם.

ויהי רצון שיוסיף בהנ"ל מתאים לדרישת השעה והסיסמא של שנה העברה וגם דעתה - דופרצת 

וגו' והרי נתוסף גם הענין דשנת המאתים של הסתלקות הילולא של הבעש"ט, אשר לכשיפוצו מעינותיו 

חוצה קאתי מר דא מלכא משיחא.

בברכה הצלחה ולבשו"ט בכל האמור.
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הקודש ללשו� מתורג�
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מרחשו� כ' – וירא פרשת כ"ק1בשבת סיפר – תרצ"ג

סיפור (ריי"צ) אדמו"ר וחמי אביו2מורי ע� אירע אשר

חמש ב� או ארבע ב� ילד בהיותו נ"ע, (הרש"ב) הרבי

שני�.

חמש מב� יותר היה לא הוא זה שבסיפור (הכרחי

שנת מרחשו� בכ' נולד נ"ע (הרש"ב) הרבי שהרי שני�,

י"ג3כתר"א – צדק" ה"צמח אדמו"ר הסתלקות ובזמ� ,

ומוב�, שני�. שש ב� היה לא עדיי� הוא – תרכ"ו ניס�

שהרי שני�, ארבע מב� פחות זה סיפור בעת היה לא שהוא

שני� וחצי שלש ב� בהיותו ל"חדר" והסיפור4הכניסוהו ,

ב"חדר"). ללימודו קשור

בשבת או הולדתו, (ביו� וירא פרשת קודש בשבת

כ"ק6כ�5שלפני סבו, אל רבקה, הרבנית אמו, הכניסתהו ,(

יו� לרגל ברכתו את לקבל כדי צדק, הצמח אדמו"ר

בבכי. הילד פר� צדק הצמח אל בהיכנסו הולדתו.

השיב בוכה, הוא מדוע צדק הצמח אדמו"ר כששאלו

נגלה שהקדושֿברו�ֿהוא ב"חדר", למד שהוא הילד,

אבינו, לאברה�

ולא חומש, ב"חדר" אז למד כבר שהוא רואי� (מכ�

וסידור) קריאה רק

לאברה� נגלה שהקדושֿברו�ֿהוא כ� על בוכה והוא

אליו. נגלה ואינו אבינו,

בגיל יהודי, כאשר צדק: הצמח אדמו"ר לו השיב

הרי עצמו, את למול שעליו מחליט שני�, ותשע תשעי�

אחר בנוסח אליו. הקדושֿברו�ֿהוא להתגלות ראוי :7הוא

מחליטwicvכשיהודי שני� ותשע תשעי� שעליובגיל

הקדושֿברו�ֿהוא להתגלות ראוי הוא עצמו, את למול

אליו.

הסיבה את בשעתו הסביר אדמו"ר וחמי מורי כ"ק

זאת, זכר לא בעצמו נ"ע (הרש"ב) הרבי הנוסחאות: לשתי

זאת סיפרו והמספרי� קט�, ילד אז היה הוא כאמור, שהרי,

נוסחאות. בשתי

.·
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שתי לפי צדק, הצמח מדברי הנלמדת הכללית ההוראה

היא שני�,8הנוסחאות, ותשע תשעי� ב� יהודי שאפילו ,

ש אלא ה"לוח", לפי זה בגיל שהוא בלבד זו carולא

(1– בפרטיות תולדותיו נ"ע**. (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק הולדת* יו�

לנער". "חנו� ראה

וירא.2) פ' ח"א לקו"ש קג. ע' יו�" ב"היו� (בקצרה) נדפס

מ"ח).3) כ' יו�" ("היו� הצ"צ לשו�

"ב�4) :8 ס"ע לנער" mipyב"חנו� ylyהחילוק ואולי לחדר". הכניסוהו

קבוע. באופ� בחדר ללימוד – לחדר" "הכנסה בי� הוא

א).5) פח, ב. סג, (זח"ב יומי� כולהו מתברכי� מיני' שבת אשר להעיר

ביו� (או ההולדת יו� שלפני שבשבת האחרו�, בזמ� אנ"ש* ממנהג ג� ולהעיר

לתורה. עולי� בשבת) כשחל – עצמו ההולדת

בש"פ6) מ"ח דכ' הקביעות חלה – שני� ד' ב� בהיותו – תרכ"ה בשנת

חיי. פרשת ה' ביו� – שני� ה' ב� בהיותו – תרכ"ו בשנת וירא;

פרשת ב' ביו� מ"ח דכ' הקביעות חל – ההולדת שנת – כתר"א בשנת

כו"כ נרמזו ח"ש דפ' שני' שבפרשה ואיל�, 346 ע' ח"ה לקו"ש וראה חיי.

אדנ"ע. כ"ק של עניני�

קג.7) ע' יו�" ב"היו� וכ"ה

אדנ"ע.8) של והבכי' מהשאלה ההוראה ג� – וש� ש�. לקו"ש ג� ראה

עיי"ש.

`id dzind mlv`y itl epiid clepy meia mizn miwicvc (` ,gl) oiyecwa k"yne" .(my r"dwae g"d b"t d"x inlyexi d`x) el xfere hley elfn mc` ly zcled meia (*

b"dxde v"dxdl ± dlil iqiqx) "dpikyd eifn zepdil dpeilr dlrnl mipeilrd zenlerl qpkil ipgexd opaxc `welg yaele iptebd wy yeal hyety ezlrne elfn zennexzd

.(zekxae zpy glyie w"yven lil ,'k sirq zenelg ixac qxhpew ± oilaeln odkd wecv x"xd 'eke

) ` ,`i d"x .(jln oa ly) h ,e"ht x"eny .(dyn) a ,bi dlibn .(wgvi ly) icewt t"q `negpz) :d`x ,wicv zcled meia ielire dgny c"r ±ycegmb d`xe .(zea`d ea eclepy

.jli`e 398 'r a"g g"nyz y"dq .jli`e 281 'r [mbxeznd] a"g y"ewl

dkyndd dze` zxripe zxfeg dpy lka l"fix`dk i"tre (c ,eh ziy`xa ycg xdf) dtegd meiak dgny l"v devn xad meiay oeik ik ,l`xyin `"e`kl rbepa mb mirhdl yie

eizepexkf zelrdle cceazdl mc`d lr zcledd meia xy` x"enc` g"en w"k z`xed drecie .zcledd meia dpy lka 'eke zexxerzda l"v ± (8 dxrd 49 'r g"g y"ewl d`x)

.(oqip '`i "mei meid") mpwzie aeyi daeyze oewiz mikixvde ,mda opeazdle

w"k azkn .`"yz'd lel` i"g zgiy d`xe .((e ,`k) mihtynl ipeive iiga d`xe .e"t x"`acz) "mler" `xwpy] dpy miying e`lni (l"yz) l"rad oqip 'aa xy` ,xirdl (**

r"p x"enc` w"k zewlzqdl [(b 'r i"g ely w"b`e dkx 'r h"pxz n"dq) h"pxz evlgd qxhpew zligza qtcpd x"enc` g"en

hxtae ,(jli`e 284 r"q my y"ewl .ecled mein zend meie aeh onyn my aeh (` ,f zldw) t"dr v"vd zeniyx oiir) zewlzqdd meil xeywe jiiy zcledd meiy recie ±

.(meil mein miwicv ly mdizepy `lnne ayei d"awd :` ,`i d"x d`x) miwicva

cenil ;(eiptly meia dwcv mipzep ± h"eia e` zaya lg zcledd meiyke) dgpn zltz mcewe zixgy zltz mcew dwcv zpizp :zcledd mei mr xywa y"p` ibdpn cer (*

xeriysqep.406Î 7 'r a"g my jli`e 332 'r `"g g"nyz y"dq d`xe .1 dxrdl ('`d) oeilbd ileya l"pk xard oewize zecceazd ;zeciqgae dlbpa



oeygxnÎxnכו 'k zegiyÎihewl

ezcearכנאמר שני�, ותשע אבינו,9תשעי� אברה� על

– שלמי�" "יומי� אצלו שהיו בימי�", "בא היה שהוא

עצמו את למול צרי� הוא צרי�10א� הוא א� כלומר, .

העול� מ� להיגר� העלול וההעל� הכיסוי מפני להיזהר

העל� מלשו� – ולהסירו.11(עול� (

נאמר מאה" "ב� לגבי דוקא ועבר12כי מת "כאילו

א� להעל�. אצלו גור� אינו שהעול� העול�", מ� ובטל

אפילו פחות, הוא שני�, ותשע תשעי� ב� עדיי� הוא כאשר

העול�. מהעל� להיזהר עליו מאה", מ"ב� אחת, בדרגה

.‚
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בכ�: נוס� עני�

נוספה נח אצל מצוות. שש על נצטווה הראשו� אד�

מילה מצות ניתנה אבינו לאברה� שביעית. וכיו�13מצוה .

מוב� אבינו, אברה� ידי על התחדשה מילה שמצות

אברה�. של העיקרית מהותו את מבטאת זו שמצוה

ותשע תשעי� בגיל אברה� של שהחלטתו מוב�, מכ�

כל שלאחר כ� על מצביעה עצמו, את למול שעליו שני�

שהוא בלבד זו (ולא העיקרי העני� חסר עדיי� עבודתו

תשעי�siqedlצרי� במש� עבד אשר העבודה על "משהו"

שני ברציפות).ותשע �

יהיו מעתה מכ�: עבודהlkויותר סוג כל מעשיו,

לחלוטי�, אחר באופ� שהיא,

חז"ל ידי14כדברי (על הזה בדבר – וכו' תמי� "והיה :

ב�didzהמילה) שהערלה זמ� שכל מו�`dzתמי�, בעל

בכללות היא מו� בעל פני על התמי� שמעלת – ,15לפני"

המו�. ישנו שבו באיבר רק ולא

.„
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יותר: עמוק עני� בכ� יש

רבות פעמי� הוסבר שאנו16כבר המצוות שאמנ�, ,

מהמצוות יותר הרבה נעלות תורה מת� לאחר מקיימי�

במדרש כנאמר האבות, שעשו17שקיימו המצוות "כל :

שמ�", תורק שמ� – אנו אבל היו, ריחות האבות לפני�

עצמ� בכוח עשו ה� האבות שקיימו המצוות את

הפריש ויצחק שחרית התפלל שאברה� הנאמר, את (כולל

וכו' של18מעשר הארה רק יד� על "נמשכת" (א) ולכ� ,(

לא אלו מצוות (ב) ולפיכ� האלקות. עצ� ולא אלקות,

erawהמצוה קדושת ielbaeאת zeinipta19�בדברי

תישמר שהקדושה באופ� המצוה, קויימה שבה� הגשמיי�

המצוה. קיו� לאחר ג� בגלוי בה�

בה� יש (א) תורה מת� שלאחר המצוות זאת, לעומת

מ" נובע עליה� הציווי כי יתבר�, עצמותו, הוי'ikp`20כוח

ה� (ב) ולפיכ� המצוהzeraewאלקי�", קדושת את

כ� המצוות, את מקיימי� שבה� הגשמיי� בדברי�

קיו� לאחר ג� ובגלוי בפנימיות בה� נשארת שהקדושה

המצוה.

לבני�" סימ� אבות "מעשה זאת, בכל שהכוח21– ,

מהמצוות נובע תורה מת� לאחר המצוות בקיו� לנו שיש

שקיימו שהמצוות וכדי תורה. מת� לפני האבות שקיימו

היתה תורה, מת� שלאחר למצוות קשורות יהיו האבות

שהיא האבות של אחת מצוה לפחות להיות dnec22צריכה

מילה, מצות וזוהי תורה, מת� שלאחר למצוות

הקדושֿברו�ֿ ידי על אברה� נצטווה עליה (א) אשר

קשה9) ולכאורה ב. עט, א. טז, תו"א א. רכד, זח"א א. כד, בראשית

כו' בוראו את הכיר שלש דב� סע"א)a"wrממרז"ל לב, (נדרי� שמע אשר

ושלימות�. זה שלפני הימי� מעבודת בקולו ושמיעה בוראו" "הכרת דאי� וי"ל

נחשבות האבות דשנות מהא עצ"ע אבל ספ"א. ע"ז הלכות הרמב"� נ"כ וראה

במדב"ר ראה אבל ברכות, מס' ריש (ירושלמי כו' הכיר שלש דב� כיו� ת"ק רק

.68ֿ9 ע' חל"ה לקו"ש וראה – תרכ"ז). אומ�, ויהי ד"ה כא. פי"ח,

ובסהמ"צ10) טז) י, (עקב לבבכ� ערלת את ומלת� ממש"נ להעיר

המצוה. מ� זכרו שקד� מה כל וישמע שיקבל ר"ל ד'): שורש (סו� להרמב"�

ובכ"מ.11) בתחלתו. ש"ת ג"ד על ד"ה ד. לז, שלח לקו"ת

(12.23 ע' [המתורג�] ח"א לקו"ש בארוכה וראה מכ"ב. פ"ה אבות

.307 ע' ח"ה לקו"ש

ואיל�.13) 69 ע' ח"ה לקו"ש וראה רפ"ט. מלכי� הלכות רמב"�

א).14) (לב, נדרי� וראה ש�. פירש"י א. יז, ל�

הש�15) דבשינוי – שמו שינוי הי' המילה ע� שביחד ג"כ שזהו וי"ל

ב). טז, (ר"ה הגזירה מבטל שלכ� אחרת מציאות מרז"לנעשה יומתק ועפי"ז

אני והאי� אני זק� אומר יהא לא להתגייר שבקש דזק� ש�) ל� (תנחומא

בנוגע רק לא הוא דהלימוד – שנה צ"ט ב� שמל מאברה� ילמוד מתגייר,

חדשה מציאות ולהעשות שלו טבע ה(הרגל) לשינוי – ג� כ"א המילה, לצער

דמי. שנולד כקט� שנתגייר דגר –

ואיל�.16) 11 ע' [המתורג�] ח"ג .35 ע' ש� [המתורג�] ח"א לקו"ש ראה

ג.17) פ"א, שהש"ר

ש�.18) רמב"� ראה

(19.54 הערה 59 ע' ח"ח לקו"ש ראה – בזה הדיוק

פנחס20) (לקו"ת כו' כלל וקוצא אות בשו� אתרמיז ולא בש� אתפס דלא

ב). פ,

(21.25 הערה 71 ע' ש� לקו"ש בהמצויי� ראה

"העליוני�22) עני� כי .(24ֿ23 הערות להל� (ראה ממש בשוה לא אבל

זיכו� – לעליוני�" יעלו "והתחתוני� – העצמות המשכת – לתחתוני�" ירדו

ג. פי"ב, (שמו"ר מ"ת בשעת רק נתחדש – המצות ע"י העול� גשמיות

טו). וארא תנחומא

" ש�) רבה השירי� (שיר שאמרו מה האבותlkוזהו לפני� שעשו המצות

(ראה ה� הריח גדרי אשר היו", ריחות מילה) מצות ג� שכולל (דמשמע

קיו�. לו אי� (ב) התפשטות, רק (א) ש�): ובהמצויי� ואיל� 59 ע' ח"ח לקו"ש

מל ע"ה אבינו שאברה� מפני מלי� אנו "אי� מילה מצות קיו� ג� ולכ�

שנמול" רבינו משה ע"י אותנו צוה שהקב"ה מפני אלא ביתו ואנשי עצמו

ספ"ז). חולי� להרמב"� (פיה"מ

oeygxnÎxn 'k zegiyÎihewl

תורה,23הוא מת� לפני א� המצוה, קדושת (ב) ולפיכ� ,

המצוה קיו� לאחר ג� הגשמי בדבר ,24נשארה

לבי� האבות שקיימו המצוות שאר כל בי� קישרה והיא

יהיה אבות" ש"מעשה כ� תורה, מת� שלאחר המצוות

לבני�" .25"סימ�

.‰
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לאחר אבינו, אברה� של שהחלטתו מוב� זה לפי

עצמו, את למול שעליו שני�, ותשע תשעי� במש� עבודתו

עני� וא� מסויי�, עני� לו שחסר בלבד זו שלא משמעותה,

ixwirיהיו ומעתה ,lkשהוא בשלימות,dyriהמעשי� ,

עבודתו בכל דבר אצלו חסר אתzncewdאלא למול עליו .

לידי הקודמות עבודותיו כל את להביא כדי עצמו,

שלימות.

כל א� שעל ואחד, אחד לכל הנלמדת ההוראה וזוהי

לא הרי מאה", "ב� של לעבודה הגיע לא עוד כל מעלתו,

שמוטלת בלבד זו ולא עבודתו, את סיי� שלא בלבד זו

לידיcerעליו להביא עליו אלא ביותר, עיקרית עבודה

הקודמת. עבודתו כל את שלימות

.Â
ÌÈ‡¯·�‰ „ˆÓÂ ‡¯Â·‰ „ˆÓ

כיו� נוסחאות. שתי צדק הצמח בדברי יש לעיל, כאמור

הכרחי בישראל, נשיא הרבי, על סופרו הנוסחאות ששתי

חידוש יש המספרי�, מפי שהוא א� על נוסח, שבכל לומר,

האד�. בעבודת מיוחדת והוראה

("יהודי" הראשו� בנוסח החידוש מהו להבי�, וצרי�

שבנוסח כיו� צדיק"): ("יהודי השני הנוסח לעומת בלבד)

שעליו להחלטה זקוק צדיק יהודי שאפילו אומרי�, השני

זקוק צדיק שאינו שיהודי מאליו, מוב� עצמו, את למול

החידוש ומהו מנה. מאתי� בכלל יש שהרי זו, להחלטה

הראשו� ?26בנוסח

והרי הראשו�, הנוסח כפי לומר אפשר אי� ובכלל,

המילה לפני א� צדיק היה "תמי�"27אברה� התואר ורק ,

המילה? ידי על נוס�

הוא: לכ� ההסבר

שקיי� המצוות לעומת מילה מצות של החידוש

ידי על נצטווה הוא זו מצוה שעל הוא, כ� לפני אברה�

אלא עצמו, בכוח קיימה לא הוא ולכ� הקדושֿברו�ֿהוא,

למצוות בדומה המאציל, כח הבורא, כח המצווה, כח מצד

ד'. בסעי� כדלעיל תורה, מת� שלאחר

מדרגה לנבוע זו מצוה לקיי� ההחלטה צריכה ולפיכ�

efkשאינו מי לבי� צדיק בי� דרגות הבדלי אי� שבה בנפש,

מוזכרת אי� כ� משו� אברה�. אצל היה אכ� וכ� צדיק,

הראשו�, בנוסח "צדיק" המלה

המאציל כח גילוי של העני� שלגבי לכ� בנוס� כי

שג� בכ� חידוש כלל אי� המילה, ידי על להתחדש שצרי�

עצמו את למול צרי� שווה28צדיק המאציל, לגבי שהרי ,

קדמו�" "אד� דרגת (ואפילו עשיה29אצילות לדרגת (30,

– הרי

(23" מבחי' אינו הציווי מקו�, שמכל כהמצות`ikpאלא אלקי�" הוי'

באוה"ת בזה ומשנ"ת ל� ר"פ להאריז"ל תורה מלקוטי ולהעיר מ"ת. שלאחרי

בתחלתו – ענגיל להרר"י – האוצר בית אברה�. את בר� וה' עה"פ ח"ש פ'

ואכ"מ. כו'. מאברה� הי' התורה נתינת דהתחלת די"ל

(24– ירכי תחת יד� נא שי� לאליעזר אברה� שאמר ממה כדמוכח

ע' ש� [המתורג�] ח"א לקו"ש וראה ב. לח, (שבועות חפ� בנקיטת שבועה

.(13 ע' [המתורג�] ח"ג .35

לא שעדיי� כיו� מ"ת, לאחרי שהיא כמו הקדושה הייתה לא שמ"מ, אלא

ושמי גו', ה"א אנכי לאied'נאמר עדיי� – ובכללות לה�. נודעתי לא (ג"כ)

מ"ת" מקוד� למדי� מ"אי� א) ולהעיר למטה. ירדו לא דעליוני� הגזירה בטלה

(וראה ה"ה פ"ג מו"ק ירוש' – אז) שנצטוו מהמצות לא ג� מפרשי� (לכמה

– מ"ת לאחר ג� ב) זו). מע' תלמודית אנציקלופדיא בתחלתו. האוצר בית

כו' תפלי� ג� אפ"ל כ"א חמורה שקדושתו דוקא ס"ת צ"ל אי� שנוקט החפ�

שנקראו א� – דאבות שהמצות מה יותר יוב� ועפ"ז ש�), –zegix(שבועות

חפ�. נקיטת נחשבת ג"כ

כמו25) "שנמול שמסיי� ש� הרמב"� לשו� יומתק בפני� מ"ש עפ"י

והרי כא"א שנמול להזכיר מקו� מה (דלכאורה, – ע"ה" אבינו אברה� שמל

אלא) רבינו, למשה הציווי מפני רק מלי� א"א)אנו (מילת אבות מעשה כי –

מילה מצות ובמיוחד מ"ת, דלאחרי (מילה) המצות על כח הנתינת היא

ש כח)id`דאברה�, (ונתינת "סימ� שיהיו אבות" "מעשה כללות את המקשרת

חלק .29 הערה 47 ע' יו"ד חלק לקו"ש ביאור) (עוד וראה כבפני�. לבני�",

ואיל�. 55 ע' ל',

בסיני "שצוה ש� הרמב"� כותב אבמה"ח איסור גבי שג� miiwziyומה

אבמה"ח". איסור

"מעשה שרק א� –zea`�"הרמב שכוונת לומר [ודוחק לבני�" סימ�

קיו� א� שצ"ע ובפרט האבות. שקיימו אבמה"ח איסור על קאי ב"שיתקיי�"

לא אותו שקיימו מכיו� – לבני� כח ונתינת סימ� הוא האבות של זה איסור

– ב"נ] בתור כ"א אבות בתור

איסור שאינו מפני נחycgהוא זה על נצטווה כבר כי ,d"awdnובאיסור .

כי – "שיתקיי�" כתב ולא מרע"ה" מצות "אלא סת� הרמב"� כתב גדה"נ

יעקב קיי� מלכי�envrnגדה"נ הל' (רמב"� מהקב"ה זה על שנצטווה ולא

ש�). ובכס"מ רפ"ט

צט'26) בב� יותר הרבותא – ה'") אליו ל"וירא (שראוי להשכר בנוגע

בנוגע ג� רבותא לבאר שיש אלא זה. שכר מביאה החלטתו שג� סת�, שנה

לעבודתו.

צדיק.27) והי' עול� של יחידו כו: ל� (בובער) תנחומא ראה

צו28) איד "א אומר: זה בנוסח שג� wivpiipומה oe` oiipשהכוונה יאר",

ezcearבזה cary�צרי הוא ג� אשר החידוש בשביל אינו – כנ"ל שנה 99

לפי – א� כי בזה), חידוש כל אי� המאציל מצד (כי להמול שעליו להחליט

df `lay,להמול שצרי� כשיחליט וג� זו בהחלטתו ועבודה חידוש בכלל אי� ,

כו'. לוירא ראוי אינו

ועוד.29) תתקסג. ע' ריש בלק אוה"ת ב. קלז, א. קל, דרמ"צ

(נב,30) בדרמ"צ וכ� עשית. בחכ' כול� עה"פ רע"א) (כא, תזריע לקו"ת

ובפני� ועוד. גו') המשפילי גו' דהמגביהי הפי' ג� שזהו א: נז, וש� א.
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תורה,23הוא מת� לפני א� המצוה, קדושת (ב) ולפיכ� ,

המצוה קיו� לאחר ג� הגשמי בדבר ,24נשארה

לבי� האבות שקיימו המצוות שאר כל בי� קישרה והיא

יהיה אבות" ש"מעשה כ� תורה, מת� שלאחר המצוות

לבני�" .25"סימ�
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לאחר אבינו, אברה� של שהחלטתו מוב� זה לפי

עצמו, את למול שעליו שני�, ותשע תשעי� במש� עבודתו

עני� וא� מסויי�, עני� לו שחסר בלבד זו שלא משמעותה,

ixwirיהיו ומעתה ,lkשהוא בשלימות,dyriהמעשי� ,

עבודתו בכל דבר אצלו חסר אתzncewdאלא למול עליו .

לידי הקודמות עבודותיו כל את להביא כדי עצמו,

שלימות.

כל א� שעל ואחד, אחד לכל הנלמדת ההוראה וזוהי

לא הרי מאה", "ב� של לעבודה הגיע לא עוד כל מעלתו,

שמוטלת בלבד זו ולא עבודתו, את סיי� שלא בלבד זו

לידיcerעליו להביא עליו אלא ביותר, עיקרית עבודה

הקודמת. עבודתו כל את שלימות

.Â
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כיו� נוסחאות. שתי צדק הצמח בדברי יש לעיל, כאמור

הכרחי בישראל, נשיא הרבי, על סופרו הנוסחאות ששתי

חידוש יש המספרי�, מפי שהוא א� על נוסח, שבכל לומר,

האד�. בעבודת מיוחדת והוראה

("יהודי" הראשו� בנוסח החידוש מהו להבי�, וצרי�

שבנוסח כיו� צדיק"): ("יהודי השני הנוסח לעומת בלבד)

שעליו להחלטה זקוק צדיק יהודי שאפילו אומרי�, השני

זקוק צדיק שאינו שיהודי מאליו, מוב� עצמו, את למול

החידוש ומהו מנה. מאתי� בכלל יש שהרי זו, להחלטה

הראשו� ?26בנוסח

והרי הראשו�, הנוסח כפי לומר אפשר אי� ובכלל,

המילה לפני א� צדיק היה "תמי�"27אברה� התואר ורק ,

המילה? ידי על נוס�

הוא: לכ� ההסבר

שקיי� המצוות לעומת מילה מצות של החידוש

ידי על נצטווה הוא זו מצוה שעל הוא, כ� לפני אברה�

אלא עצמו, בכוח קיימה לא הוא ולכ� הקדושֿברו�ֿהוא,

למצוות בדומה המאציל, כח הבורא, כח המצווה, כח מצד

ד'. בסעי� כדלעיל תורה, מת� שלאחר

מדרגה לנבוע זו מצוה לקיי� ההחלטה צריכה ולפיכ�

efkשאינו מי לבי� צדיק בי� דרגות הבדלי אי� שבה בנפש,

מוזכרת אי� כ� משו� אברה�. אצל היה אכ� וכ� צדיק,

הראשו�, בנוסח "צדיק" המלה

המאציל כח גילוי של העני� שלגבי לכ� בנוס� כי

שג� בכ� חידוש כלל אי� המילה, ידי על להתחדש שצרי�

עצמו את למול צרי� שווה28צדיק המאציל, לגבי שהרי ,

קדמו�" "אד� דרגת (ואפילו עשיה29אצילות לדרגת (30,

– הרי

(23" מבחי' אינו הציווי מקו�, שמכל כהמצות`ikpאלא אלקי�" הוי'

באוה"ת בזה ומשנ"ת ל� ר"פ להאריז"ל תורה מלקוטי ולהעיר מ"ת. שלאחרי

בתחלתו – ענגיל להרר"י – האוצר בית אברה�. את בר� וה' עה"פ ח"ש פ'

ואכ"מ. כו'. מאברה� הי' התורה נתינת דהתחלת די"ל

(24– ירכי תחת יד� נא שי� לאליעזר אברה� שאמר ממה כדמוכח

ע' ש� [המתורג�] ח"א לקו"ש וראה ב. לח, (שבועות חפ� בנקיטת שבועה

.(13 ע' [המתורג�] ח"ג .35

לא שעדיי� כיו� מ"ת, לאחרי שהיא כמו הקדושה הייתה לא שמ"מ, אלא

ושמי גו', ה"א אנכי לאied'נאמר עדיי� – ובכללות לה�. נודעתי לא (ג"כ)

מ"ת" מקוד� למדי� מ"אי� א) ולהעיר למטה. ירדו לא דעליוני� הגזירה בטלה

(וראה ה"ה פ"ג מו"ק ירוש' – אז) שנצטוו מהמצות לא ג� מפרשי� (לכמה

– מ"ת לאחר ג� ב) זו). מע' תלמודית אנציקלופדיא בתחלתו. האוצר בית

כו' תפלי� ג� אפ"ל כ"א חמורה שקדושתו דוקא ס"ת צ"ל אי� שנוקט החפ�

שנקראו א� – דאבות שהמצות מה יותר יוב� ועפ"ז ש�), –zegix(שבועות

חפ�. נקיטת נחשבת ג"כ

כמו25) "שנמול שמסיי� ש� הרמב"� לשו� יומתק בפני� מ"ש עפ"י

והרי כא"א שנמול להזכיר מקו� מה (דלכאורה, – ע"ה" אבינו אברה� שמל

אלא) רבינו, למשה הציווי מפני רק מלי� א"א)אנו (מילת אבות מעשה כי –

מילה מצות ובמיוחד מ"ת, דלאחרי (מילה) המצות על כח הנתינת היא

ש כח)id`דאברה�, (ונתינת "סימ� שיהיו אבות" "מעשה כללות את המקשרת

חלק .29 הערה 47 ע' יו"ד חלק לקו"ש ביאור) (עוד וראה כבפני�. לבני�",

ואיל�. 55 ע' ל',

בסיני "שצוה ש� הרמב"� כותב אבמה"ח איסור גבי שג� miiwziyומה

אבמה"ח". איסור

"מעשה שרק א� –zea`�"הרמב שכוונת לומר [ודוחק לבני�" סימ�

קיו� א� שצ"ע ובפרט האבות. שקיימו אבמה"ח איסור על קאי ב"שיתקיי�"

לא אותו שקיימו מכיו� – לבני� כח ונתינת סימ� הוא האבות של זה איסור

– ב"נ] בתור כ"א אבות בתור

איסור שאינו מפני נחycgהוא זה על נצטווה כבר כי ,d"awdnובאיסור .

כי – "שיתקיי�" כתב ולא מרע"ה" מצות "אלא סת� הרמב"� כתב גדה"נ

יעקב קיי� מלכי�envrnגדה"נ הל' (רמב"� מהקב"ה זה על שנצטווה ולא

ש�). ובכס"מ רפ"ט

צט'26) בב� יותר הרבותא – ה'") אליו ל"וירא (שראוי להשכר בנוגע

בנוגע ג� רבותא לבאר שיש אלא זה. שכר מביאה החלטתו שג� סת�, שנה

לעבודתו.

צדיק.27) והי' עול� של יחידו כו: ל� (בובער) תנחומא ראה

צו28) איד "א אומר: זה בנוסח שג� wivpiipומה oe` oiipשהכוונה יאר",

ezcearבזה cary�צרי הוא ג� אשר החידוש בשביל אינו – כנ"ל שנה 99

לפי – א� כי בזה), חידוש כל אי� המאציל מצד (כי להמול שעליו להחליט

df `lay,להמול שצרי� כשיחליט וג� זו בהחלטתו ועבודה חידוש בכלל אי� ,

כו'. לוירא ראוי אינו

ועוד.29) תתקסג. ע' ריש בלק אוה"ת ב. קלז, א. קל, דרמ"צ

(נב,30) בדרמ"צ וכ� עשית. בחכ' כול� עה"פ רע"א) (כא, תזריע לקו"ת

ובפני� ועוד. גו') המשפילי גו' דהמגביהי הפי' ג� שזהו א: נז, וש� א.



oeygxnÎxnכח 'k zegiyÎihewl

הבא המאציל, דרגת לגילוי להגיע גילויכדי ידי על ה

האד� צרי� דרגות, להבדלי שמעל הנפש lhazdlבחינת

הנאמר מ� בקלֿוחומר שנלמד כפי ר'31מדרגותיו. על

שיוכל כדי הבבלי התלמוד את לשכוח עליו שהיה זירא,

שניה� שבהיות א�ֿעלֿפי הירושלמי, התלמוד את ללמוד

וקשר. יחס ביניה� להיות מוכרח שכלית, בהשגה

מדובר הראשו� בנוסח הנוסחאות: לשתי ההסבר וזהו

אשר המאציל, מצד – לאמיתתו שהוא כפי העני� על

שווי�. ושבאד� שבעול� והעשיה האצילות לעומתו

הנבראי�, מצד שהוא כפי העני� על מדובר השני ובנוסח

צרי� צדיק שאפילו בכ� חידוש יש הנבראי� ובתחושת

עצמו. את למול

.Ê
‰ÏÈÓ‰ ˙·ÂÁ ˙‡ ¯ÂÎÊÏ ÍÈ¯ˆ „ÈÓ˙

ממאמר לומדי� תורה, מת� לאחר שאנו, ההוראה

היא: הנוסחאות, שתי לפי צדק, הצמח

וחיבור צוותא מלשו� מצוה, כל ידי מתאחדי�32על ,

אדמו"ר כדברי לתמיד, הקדושֿברו�ֿהוא ע� למעלה

ועד".33הזק� לעול� נצחי הוא למעלה זה "ויחוד

בגמרא כנאמר יהודי, כל אצל קיי� זה "אפילו34יחוד

מלאי� ישראל וחיבור.zeevnפושעי צוותא מלשו� – "

אומר [והוא המצוות ברכת נוסח את יהודי כל אומר ולכ�

וספק ספק שו� אי� זה בנוסח כי ובמלכות, בש� זאת

"אלקינו"35ספיקא א� אלא העול�", "מל� רק לא – [

קדשנוeply(אלוקה ו"אשר (epeeive eizeevna�מלשו) "

וחיבור). צוותא

הוא כ� ידי ועל במצוות, "מלא" יהודי שכל וכיו�

עלול הוא ועד, לעול� הקדושֿברו�ֿהוא ע� מאוחד

שיש ההוראה, נלמדת כ� על – מושל� כבר שהוא לחשוב

עצמו. את למול עדיי� צרי� שיהודי לדעת, תמיד

הצמח דברי כסיו� ראויי�, זו, להחלטה מגיעי� וכאשר

שבו לאופ� עד יתגלה, שהקדושֿברו�ֿהוא לכ� הואצדק,

נבואה בבחינת אבינו, לאברה� הנעלית36התגלה ,

ראיית – .zednd37מהחכמה

(d"kyz `xie t"y zgiyn)

•

שווי� ועשי' שחכ' הוא – כא� השיי� לכ� א"ק, גילוי מילה, במצות שמדובר

א), (נב, ש� דרמ"צ ית'wlgny(ראה כו'").elit`e"קמי' אורו לגבי

מז, – ש� בדרמ"צ (הובאו פ"ט שהיוה"א בהגה"ה, פ"ב תניא וראה

גופנית". כעשי' "נחשבת רק אשר עשית, בחכ' בכול� פי' עוד רע"א)

היא כאילו "שנחשבת יותר: מפורש ש� zbxcneובשעהיוה"א 'iga"'עשי

זה שמצד

מזה, למטה – עשי' דקמי' אפשר שנחשבתdhnlא) ג"ז ב) גופנית מעשי'

כעשי'; (2 נחשבת, (1 רק הוא הרי הדמיו�eli`kכו' כ"� –

עפמש"כ (ובפרט ששווי� האופ� משא"כ – בעו"ע ג� שיי� שזה –

שוי� א: נב, ש� ).ynnבדרמ"צ

מיומי�31) יחיינו ואיל�. תרס"ו היו� זה בד"ה ונת' סע"א. פה, ב"מ

בסופו. ח"א) קונט' (סה"מ תרצ"א

ובכ"מ.32) ג. מה, בחוקותי לקו"ת

פכ"ה.33) תניא

שב�.34) ריקני� א: נז, ובברכות חגיגה. סו� א. יט, עירובי�

פי"א.35) אגה"ת ראה

כו'.36) אליו וירא שנאמר כו' ולאברה� כו' הנביאי� פכ"ח: פדר"א ראה

ועוד. כא�. רמב"� פמ"ב, ח"ב במו"נ והארי�

סי"ט.37) אגה"ק ראה

oeygxn `"i oey`x mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשו� י"א ראשו� יו�
אגרתכז ,290 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà .æë,enw 'nr cr.å"ñð åéúåçøåàá

.fkzxb` owfd epax azk ,(fk oniq) ef ycewd zxb`l dncwda oiievnd itk

epexkf (wecexedn) wqahien rlrcprn iax zewlzqd ixg` miciqg l` ef

zxb`d z` miiqe ,miciqgd z` mgpl "minegpz zxb`" xeza ,dkxal

zwfgd zece`e llka dwcv zece` miciqgd l` zexxerzd ly d`ixwa

wqahien rlrcprn iax zgtyn

epax mgpn ef zxb`a .hxta

elawy miciqgd z` owfd

mipipra ,zeipgexa mb ,wicvdn

,zeinyba mbe ,dceare dxez ly

- eizevre eizekxa ici lr

`vnp ezewlzqd ixg` wicvy

mlera oiicrdf`ian `ede)

cer dfy ,xdefdnxzeixy`n

ezeig miiga didyk df iptl

micinlzd zlekiae ,(df mlera

mipipra zeipgexa epnn lawl

- dceare dxez lyxzeixy`n

mb oke ;zewlzqdd iptl

lr miwicvd mipibn zeinyba

d mlerddfmzewlzqd ixg`

.mzewlzqd iptl xy`n xzei

áúkM äîowfd epax -ì,miciqg -äðaz Lãwä õøà éáLBé ©¤¨©§§¥¤¤©Ÿ¤¦¨¤
ïîà eðéîéa äøäîa ïðBkúå1äiLezì íéìôëa íîçðì ,2ìò , §¦¥¦§¥¨§¨¥¨¥§©£¨§¦§©¦§¦¨©

LBã÷ íé÷ìà Léà íñøôîäå ïBàbä áøä úøéèt3ìàøNé øð , §¦©¨©©¨§©§ª§¨¦¡Ÿ¦¨¥¦§¨¥
÷æçä Léht éðîéä ãenò4.ïãò BúîLð ìcðî íçðî áøä eðøBî , ©©§¨¦©¦¤¨¨¥¨©§©¥¤§§¦§¨¥¤

øLà éòøå éçà éáeäàil mixwi -,"eë éLôðk`aenl m`zda - £©©©§¥©£¤§©§¦
oeyl jxc lr - "iiaed`"a dpeekd ,"`ipz" lr "zedbd ihewl"a

yxcnd5dia` lr daiagd zak ,"iza d`xwy cr daagn ff `l"

na,"izeg` z`xwy cr daagn ff `l" jxc lr - "iig`" ,cgei

d`xwy cr daagn ff `l" jxc lr - "iirxe" ,zi`eeg` `idy dad`

"enya d`xw" jxc lr - "iytpk xy`"e ,m` ly dzad`k ,"in`6

dpeekd ""ek"e ,zinvrd ytpl `idy itk dad`d -xzeixy`n

,ytpay dcigi lr aqend ,zinvrd ytpdíéiç ,eéçé íäéìò 'ä£¥¤¦§©¦
,íìBòä ãò'd" aqen "zedbd ihewl"a xen`d yexitl m`zda - ©¨¨

- mitiwn lr "eigi mdilrmdilrzkynd epiid "mlerd cr miig"e ,

,inipta siwndäzòî änä 'ä éëeøa úîà òøæ ízà íäéàöàöå§¤¡¨¥¤¦¨¤©¡¤§¥¥¨¥©¨
éúàa ,BîL éáäBàì ètLîk íîBìL úLéøc éøçà .íìBò ãòå§©¨©£¥§¦©§¨§¦§¨§£¥§¨¦

,íé÷ðàpäå íéçðàpä íéàkãð áì ìò øaãìlr xrv jezn - §©¥©¥¦§¨¦©¤¡¨¦§©¤¡¨¦
,rlrcprn iax wicvd zewlzqdøLà ,äiLeúì íéìôëa íîçðìe§©£¨§¦§©¦§¦¨£¤

éðæà äòîL,mixg`n owfd epax rnyy dn -dì ïázå7ìò , ¨§¨¨§¦©¨¤¨©
ì"æø øîàî8"éç ìëì íéiç ÷áL"c,miigd lkl miig xi`ydy - ©£©©©§¨©©¦§¨©

mixne` wlzqn wicvyk

lkl miig xi`ydy eilr

dpeekd zehytay ,miigd

miiga ex`yp mixg`y ,`id

,mlerd z` afr `edyk

,df itl ,xexa `l ,mxa

z` ixdy ,"way" oeyld

`l mixg`d ly miigd`ed

xiaqi .!?mdl xi`ydy df

oeyly ,oldl owfd epax

oky ,zwiiecn l"f epinkg

`edy ok` `id dpeekd

xi`yd,mixg`l eiign

ly miigd md dn ixdy

miig md oi` - wicv

miipgex miig m` ik ,miixya

zad`e 'd z`xi ,dpen` ly

afer wicvy dryae ,"miig" oeyld aezk oda ,"d`ed mlerd z`

lawl milekiy ,eixyewn lkl ,ezad`e ez`xi ,ezpen`n xi`yn

xzei,seba dzid eznypyk xy`n"äéçé Búðeîàa ÷écö" ék9,- ¦©¦¤¡¨¦§¤
,"miig" oeyla miynzyn dpen` iably ixd'ä úàøé"áeaezk -10: §¦§©

,"íéiçì,miig zpzep 'd z`xiy -Búáäà úáäìL Là éôLøáe §©¦§¦§¥¥©§¤¤©£¨
xy`n xzei dfy ,`ed jexa yecwdl -ïäa ìëì ,íéiçîqipkdl - ¥©¦§¨¨¤

mda] Bçeø éiç:xg` gQp[BúîLðåwx `l mda qipkn `edy - ©¥ª¨©¥§¦§¨
micinlzl zekiiy xzei dl yi "gex" ,eznyp mb m` ik egex

`aend itk `l` ,oldl owfd epax xn`iy itk ,egexn milawnd

,dnyp mb llek eil` xarend ixd oaa mzqd ony "zedbd ihewl"a

,cala gex df ixd xg` cinlzay zexnl,Bcìç éîé ìk`ed - ¨§¥¤§
,dad`e d`xi ,dpen` ly mipipra egex z` qipkn'ä úBìòäa éäéå©§¦§©£

,Bçeø,wicvd ly ezewlzqd zrya -åéìà BúîLðåyecwd l` - §¦§¨¥¨
,`ed jexaóñàé11¯ úBìònä íeø ãò éelò øçà éelòa äìòiå , ¤¡Ÿ©©£¤§¦©©¦©©©£

÷áL,f` xi`yn `ed -íéðôì "da ãáò øLà Búlòt" ,Bçeø éiç ¨©©¥§ª¨£¤¨©¨§¨¦
,ìàøNéa'd z`xi ,dpen` ly mipiprd egexa mda ritydy - §¦§¨¥

ùã÷ä úøâà
æëäîíééìôëá íîçðì à"ááåú ÷"äà éáùåéì áúëù

ùéà íñøåôîä ïåàâä áøä úøéèô ìò äéùåúì

.ò"ð ìãðòî íçðî ø"øåäî ä"ô ä"ò é"ð ùåã÷ íé÷ìà

ééáåäàåéçé íäéìò 'ä 'åë éùôðë øùà ééòøå ééçà
úîà òøæ íúà íäéàöàöå íìåòä ãò íééç

åî÷èôùîë ù"ãçà .íìåò ãòå äúòî äîä 'ä éëåøá
íéçðàðä íéàëãð áì ìò øáãì éúàá åîù éáäåàì
éðæà äòîù øùà äéùåúì íééìôëá íîçðìå íé÷ðàðäå
÷éãö éë éç ìëì íééç ÷áùã ì"æøàî ìò äì ïáúå
úáäìù ùà éôùøáå íééçì 'ä úàøéáå äéçé åúðåîàá

] åçåø ééç ïäá ìëì íééçî åúáäàà"ðìë [åúîùðå
óåñàé åéìà åúîùðå åçåø 'ä úåìòäá éäéå åãìç éîé
ééç ÷áù úåìòîä íåø ãò éåìéò øçà éåìéòá äìòéå
úìåòô ìàøùéá íéðôì äá ãáò øùà åúìåòô åçåø

ט"ס1. הוא תובב"א" אה"ק "ליושבי שנכתב כא� ומ"ש לאר�, שבחו� לחסידי� נכתבה זו שאגרת שליט"א, אדמו"ר כ"ק מציי� התיקו� בלוח

שנה מדי לה' יקדישו אשר הקדשי� כס� מכל "ח"ו למעט שלא ע"ד מדובר � פ"ו רב אור � נסתרות גנזי בס' נדפס � זה אגה"ק שבסו� "כיו�

לאה"ק. בהקד� לשלחו מוכ� הכס� שיהי' שמבקש וממשי� תובב"א", שבא"י (כצ"ל)..לרבותינו Ê"Á‡Ïבשנה ‰ÙÒÂ‰גדול הדוחק "מוב� :

דתרווייהו לומר נלפענ"ד ולכ� והצ"צ. המחבר" מ"בני מתחיל נשיאינו רבותינו לעיני והייתה הדפוסי� בכל נמצאת זו כותרת שהרי בכהנ"ל

ל"הנדכאי� � וכולה לאה"ק נכתב זה) אגה"ק שהגיהו מוב� ג"כ שמזה � "המוכ"ז" ע"ד השורה ובהשמטת הנדפס, (והוא המתאי� חלק איתנהו:

שבאה"ק". כו' להנדכאי� תנחומי� אגרת אדה"ז שכתב לומר מסתבר ובלאה"כ שבמדינתנו". ו.2.כו' יא, איוב � הכתוב ל' ל'3.ע"ד ע"ד

ט. ד, ב' מלכי� � ב.4.הכתוב כח, ברכות � חז"ל ל' ועוד.5.ע"ד פקודי. ס"פ ב.6.שמו"ר קנד, ד.7.זח"א ט, יחזקאל � הכתוב ל' ע"ד

.8) שו"ת. בכמה ˘ËÈÏ"‡הובא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙ÙÒÂ‰ולכל לרבנ� 'חיי יבמי� בכתובת וכ� חליצה גט בנוסח ספ"ד יבו� הלכות "וברמב"� :(

שבק"'. ד.9.ישראל ב, כג.10.חבקוק יט, יד.11.משלי לד, איוב � הכתוב ל'
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מרחשו� י"א ראשו� יו�
אגרתכז ,290 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà .æë,enw 'nr cr.å"ñð åéúåçøåàá

.fkzxb` owfd epax azk ,(fk oniq) ef ycewd zxb`l dncwda oiievnd itk

epexkf (wecexedn) wqahien rlrcprn iax zewlzqd ixg` miciqg l` ef

zxb`d z` miiqe ,miciqgd z` mgpl "minegpz zxb`" xeza ,dkxal

zwfgd zece`e llka dwcv zece` miciqgd l` zexxerzd ly d`ixwa

wqahien rlrcprn iax zgtyn

epax mgpn ef zxb`a .hxta

elawy miciqgd z` owfd

mipipra ,zeipgexa mb ,wicvdn

,zeinyba mbe ,dceare dxez ly

- eizevre eizekxa ici lr

`vnp ezewlzqd ixg` wicvy

mlera oiicrdf`ian `ede)

cer dfy ,xdefdnxzeixy`n

ezeig miiga didyk df iptl

micinlzd zlekiae ,(df mlera

mipipra zeipgexa epnn lawl

- dceare dxez lyxzeixy`n

mb oke ;zewlzqdd iptl

lr miwicvd mipibn zeinyba

d mlerddfmzewlzqd ixg`

.mzewlzqd iptl xy`n xzei

áúkM äîowfd epax -ì,miciqg -äðaz Lãwä õøà éáLBé ©¤¨©§§¥¤¤©Ÿ¤¦¨¤
ïîà eðéîéa äøäîa ïðBkúå1äiLezì íéìôëa íîçðì ,2ìò , §¦¥¦§¥¨§¨¥¨¥§©£¨§¦§©¦§¦¨©

LBã÷ íé÷ìà Léà íñøôîäå ïBàbä áøä úøéèt3ìàøNé øð , §¦©¨©©¨§©§ª§¨¦¡Ÿ¦¨¥¦§¨¥
÷æçä Léht éðîéä ãenò4.ïãò BúîLð ìcðî íçðî áøä eðøBî , ©©§¨¦©¦¤¨¨¥¨©§©¥¤§§¦§¨¥¤

øLà éòøå éçà éáeäàil mixwi -,"eë éLôðk`aenl m`zda - £©©©§¥©£¤§©§¦
oeyl jxc lr - "iiaed`"a dpeekd ,"`ipz" lr "zedbd ihewl"a

yxcnd5dia` lr daiagd zak ,"iza d`xwy cr daagn ff `l"

na,"izeg` z`xwy cr daagn ff `l" jxc lr - "iig`" ,cgei

d`xwy cr daagn ff `l" jxc lr - "iirxe" ,zi`eeg` `idy dad`

"enya d`xw" jxc lr - "iytpk xy`"e ,m` ly dzad`k ,"in`6

dpeekd ""ek"e ,zinvrd ytpl `idy itk dad`d -xzeixy`n

,ytpay dcigi lr aqend ,zinvrd ytpdíéiç ,eéçé íäéìò 'ä£¥¤¦§©¦
,íìBòä ãò'd" aqen "zedbd ihewl"a xen`d yexitl m`zda - ©¨¨

- mitiwn lr "eigi mdilrmdilrzkynd epiid "mlerd cr miig"e ,

,inipta siwndäzòî änä 'ä éëeøa úîà òøæ ízà íäéàöàöå§¤¡¨¥¤¦¨¤©¡¤§¥¥¨¥©¨
éúàa ,BîL éáäBàì ètLîk íîBìL úLéøc éøçà .íìBò ãòå§©¨©£¥§¦©§¨§¦§¨§£¥§¨¦

,íé÷ðàpäå íéçðàpä íéàkãð áì ìò øaãìlr xrv jezn - §©¥©¥¦§¨¦©¤¡¨¦§©¤¡¨¦
,rlrcprn iax wicvd zewlzqdøLà ,äiLeúì íéìôëa íîçðìe§©£¨§¦§©¦§¦¨£¤

éðæà äòîL,mixg`n owfd epax rnyy dn -dì ïázå7ìò , ¨§¨¨§¦©¨¤¨©
ì"æø øîàî8"éç ìëì íéiç ÷áL"c,miigd lkl miig xi`ydy - ©£©©©§¨©©¦§¨©

mixne` wlzqn wicvyk

lkl miig xi`ydy eilr

dpeekd zehytay ,miigd

miiga ex`yp mixg`y ,`id

,mlerd z` afr `edyk

,df itl ,xexa `l ,mxa

z` ixdy ,"way" oeyld

`l mixg`d ly miigd`ed

xiaqi .!?mdl xi`ydy df

oeyly ,oldl owfd epax

oky ,zwiiecn l"f epinkg

`edy ok` `id dpeekd

xi`yd,mixg`l eiign

ly miigd md dn ixdy

miig md oi` - wicv

miipgex miig m` ik ,miixya

zad`e 'd z`xi ,dpen` ly

afer wicvy dryae ,"miig" oeyld aezk oda ,"d`ed mlerd z`

lawl milekiy ,eixyewn lkl ,ezad`e ez`xi ,ezpen`n xi`yn

xzei,seba dzid eznypyk xy`n"äéçé Búðeîàa ÷écö" ék9,- ¦©¦¤¡¨¦§¤
,"miig" oeyla miynzyn dpen` iably ixd'ä úàøé"áeaezk -10: §¦§©

,"íéiçì,miig zpzep 'd z`xiy -Búáäà úáäìL Là éôLøáe §©¦§¦§¥¥©§¤¤©£¨
xy`n xzei dfy ,`ed jexa yecwdl -ïäa ìëì ,íéiçîqipkdl - ¥©¦§¨¨¤

mda] Bçeø éiç:xg` gQp[BúîLðåwx `l mda qipkn `edy - ©¥ª¨©¥§¦§¨
micinlzl zekiiy xzei dl yi "gex" ,eznyp mb m` ik egex

`aend itk `l` ,oldl owfd epax xn`iy itk ,egexn milawnd

,dnyp mb llek eil` xarend ixd oaa mzqd ony "zedbd ihewl"a

,cala gex df ixd xg` cinlzay zexnl,Bcìç éîé ìk`ed - ¨§¥¤§
,dad`e d`xi ,dpen` ly mipipra egex z` qipkn'ä úBìòäa éäéå©§¦§©£

,Bçeø,wicvd ly ezewlzqd zrya -åéìà BúîLðåyecwd l` - §¦§¨¥¨
,`ed jexaóñàé11¯ úBìònä íeø ãò éelò øçà éelòa äìòiå , ¤¡Ÿ©©£¤§¦©©¦©©©£

÷áL,f` xi`yn `ed -íéðôì "da ãáò øLà Búlòt" ,Bçeø éiç ¨©©¥§ª¨£¤¨©¨§¨¦
,ìàøNéa'd z`xi ,dpen` ly mipiprd egexa mda ritydy - §¦§¨¥

ùã÷ä úøâà
æëäîíééìôëá íîçðì à"ááåú ÷"äà éáùåéì áúëù

ùéà íñøåôîä ïåàâä áøä úøéèô ìò äéùåúì

.ò"ð ìãðòî íçðî ø"øåäî ä"ô ä"ò é"ð ùåã÷ íé÷ìà

ééáåäàåéçé íäéìò 'ä 'åë éùôðë øùà ééòøå ééçà
úîà òøæ íúà íäéàöàöå íìåòä ãò íééç

åî÷èôùîë ù"ãçà .íìåò ãòå äúòî äîä 'ä éëåøá
íéçðàðä íéàëãð áì ìò øáãì éúàá åîù éáäåàì
éðæà äòîù øùà äéùåúì íééìôëá íîçðìå íé÷ðàðäå
÷éãö éë éç ìëì íééç ÷áùã ì"æøàî ìò äì ïáúå
úáäìù ùà éôùøáå íééçì 'ä úàøéáå äéçé åúðåîàá

] åçåø ééç ïäá ìëì íééçî åúáäàà"ðìë [åúîùðå
óåñàé åéìà åúîùðå åçåø 'ä úåìòäá éäéå åãìç éîé
ééç ÷áù úåìòîä íåø ãò éåìéò øçà éåìéòá äìòéå
úìåòô ìàøùéá íéðôì äá ãáò øùà åúìåòô åçåø

ט"ס1. הוא תובב"א" אה"ק "ליושבי שנכתב כא� ומ"ש לאר�, שבחו� לחסידי� נכתבה זו שאגרת שליט"א, אדמו"ר כ"ק מציי� התיקו� בלוח

שנה מדי לה' יקדישו אשר הקדשי� כס� מכל "ח"ו למעט שלא ע"ד מדובר � פ"ו רב אור � נסתרות גנזי בס' נדפס � זה אגה"ק שבסו� "כיו�

לאה"ק. בהקד� לשלחו מוכ� הכס� שיהי' שמבקש וממשי� תובב"א", שבא"י (כצ"ל)..לרבותינו Ê"Á‡Ïבשנה ‰ÙÒÂ‰גדול הדוחק "מוב� :

דתרווייהו לומר נלפענ"ד ולכ� והצ"צ. המחבר" מ"בני מתחיל נשיאינו רבותינו לעיני והייתה הדפוסי� בכל נמצאת זו כותרת שהרי בכהנ"ל

ל"הנדכאי� � וכולה לאה"ק נכתב זה) אגה"ק שהגיהו מוב� ג"כ שמזה � "המוכ"ז" ע"ד השורה ובהשמטת הנדפס, (והוא המתאי� חלק איתנהו:

שבאה"ק". כו' להנדכאי� תנחומי� אגרת אדה"ז שכתב לומר מסתבר ובלאה"כ שבמדינתנו". ו.2.כו' יא, איוב � הכתוב ל' ל'3.ע"ד ע"ד

ט. ד, ב' מלכי� � ב.4.הכתוב כח, ברכות � חז"ל ל' ועוד.5.ע"ד פקודי. ס"פ ב.6.שמו"ר קנד, ד.7.זח"א ט, יחזקאל � הכתוב ל' ע"ד

.8) שו"ת. בכמה ˘ËÈÏ"‡הובא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙ÙÒÂ‰ולכל לרבנ� 'חיי יבמי� בכתובת וכ� חליצה גט בנוסח ספ"ד יבו� הלכות "וברמב"� :(

שבק"'. ד.9.ישראל ב, כג.10.חבקוק יט, יד.11.משלי לד, איוב � הכתוב ל'
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,enw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àé÷éãöã ÷"äåæá ù"æå,292 'nr cr.äëøáì íãå÷

d mb dzernyn zeidl dleki "miptl" .'d zad`ezeiniptdn ,

mipipr mda ritydydl`,zeiniptaíéiçì ÷écö úlòt12- §ª©©¦§©¦
`id wicvd zcearyliaya`ed ixd ,miig mdl zzl ,miigd

z`f xi`ynéç ìk Lôð àéä ,éç ìëì,zeevne dxez ly miiga - §¨©¦¤¤¨©
éìáça BLôða äøeLwä©§¨§©§§¤§¥
äaø äáäà úBúBáò£©£¨©¨

,íìBò úáäàådad` - §©£©¨
,gvp zad`e dlecbìa©

éî øLà ,çöðì èBnz¦¨¤©£¤¦
,íéiç õôçä Léàä- ¨¦¤¨¥©¦

ytgndíéiç 'äa ä÷áãì§¨§¨©©¦
BúãBáòa ¯,wicvd ly - ©£¨

äúéäå ,BLôð ÷aãz- ¦§©©§§¨§¨
didzeøBøöa äøeøö§¨¦§

çeø éiça ,'ä úà íéiçä©©¦¤§©¥©
eðtàmc`y xie`d enk - ©¥

lry ,eixigp ici lr s`ey

,ig `ed df icieðøîà øLà£¤¨©§
íéBba äéçð Blöa13,- §¦¦§¤©¦

zeig ozep dfe ,dnyp zpigan dlrnly dnypay 'ig zpiga ,xnelk

zpigaa xzei dpeilrsiwnmiiywd z` xearl mileki ef zeigay ,

,(dyecw mpi`y mipipr) miicediÎ`ld mipiprd ly,eðì ÷áL øLà£¤¨©¨
,úîàa BúeøM÷úä úðéça éôk ãçàå ãçà ìëa,wicvl - §¨¤¨§¤¨§¦§¦©¦§©§¤¡¤

,Búáäàå,wicvl -,äøBähä úîà úáäàzizin` dad` - §©£¨©£©¡¤©§¨
,dxedh,÷îò áìå Léà áøwîzcn itk ixd ,jkl m`zda - ¦¤¤¦§¥¨Ÿ

,wicvl ezad` ly xdehde zn`d zcn itke wicvd l` ezexywzd

d`xi ,dpen` ly mipipra drtyde egexn wicvd el xi`yn

,dad`e"eëå íéðtä íénk" ék,""mc`l mc`d al -14el yiyk , ¦©©¦©¨¦§
,eil` wicvdn dad` xveie swzyn df ixd ,wicvl dad`çeøå- §©

,wicvl el yiy dad`d gexéúéàd`ian -çeø,wicvd l` - ¨§¦©
éLîàåCdkiynne -çeø15,,daxda ddeab `idy -Bçeøåly - §©§¦©§

,wicvdeðaø÷a úãîBò¤¤§¦§¥
,Lnîwicvd ly egex - ©¨

drityne zcnerzeinipta

,eixyewn - epaBúBàøa ék¦¦§
åéãìémi`xwp micinlz - §¨¨

"mipa"16,åéãé äNòî©£¥¨¨
BîL eLéc÷é Baø÷a§¦§©§¦§
ìcbúé øLà ,Cøaúé¦§¨¥£¤¦§©¥
Cìð øLàk ,Lc÷úéå§¦§©¥©£¤¥¥
eðøBä øLà äøLé Cøãa§¤¤§¨¨£¤¨
äëìðå ,åéëøcî¦§¨¨§¥§¨
.ãòå äìñ çöð åéúBçøBàa§§¨¤©¤¨¨¤
xywa ,oiivn iaxd -

epxed"leikxcndklpe

"eizegxe`axdefa oiirl ,

lcada xdefd oc my ,(miyecw t"q) 'b wlg xdefae (` ,ehx) 'a wlg

y dlelq jxc epiid "jxc"y ,"gxe`"l "jxc" oiayxakwicvd llq

miaizpe zeycg mikxc epiid "gxe`"e ,da zkll mileki mleky

oiirl - oke ,cg` lk ly ezcear ote` itl min`zen ,zrk mixvepd

oipra xacn owfd epaxy dne .(a ,ai) mixiyd xiy "dxez ihewl"a

mipipr dylya wicvd iigdl``ed - `wec ,dad`e d`xi ,dpen` ,

('` oniq "ycewd zxb`"a `ian `edy itk) iptn"zerexf"d ody

.'d zceara xwirde ceqid ody ixd ,sebd lk z` zewifgnd

LBãwä øäfa áeúkL äæå17eälëa çkzLà øhtúàc à÷écöc §¤¤¨©Ÿ©©¨§©¦¨§¦§©¥¦§©©§ª§
,éäBiçaî øéúé ïéîìòxzei zenlerd lka `vnp xhtpy wicv - ¨§¦¨¦¦§©¦

`ed my ,mipeilr zenlera wx xacd oekp ,dxe`kly ,eiiga xy`n

dler `edyk xzei `vnp

oezgzd mlera ,j` ,myl

dfdmy `vnp `ed cvik -

ezxiht ixg` xzei

- ?ezewlzqdeíbL eðéäc§©§¤©
¯ äNònä íìBòä äæa§¤¨¨©©£¤

"íúBNòì íBiä"18- ©©£¨
`ed ,dfd mlera "meid"y

`xnbdy itk ,lreta zeevnd meiw - dyrnd oipr xwir19:zxne`

oipr xwir `ed dfd mleray ,"mxky lawl xgnle mzeyrl meid"

md - xky leaiw enk e` xky leaiw ly mipiprd eli`e ,dyrnd

- dyrnd mler `ed dfd mlerd mipt lk lr .`ad mlera ,"xgnl"

dyrnd mlera mb ixd,øéúé çkzLàxhtpy wicvd `vnp - ¦§©©¨¦
dpeekd ,rityne rityd mdilry micinlzae ,xzei daexn dcna

dyrnd mlera mby ,`idmdlyly zipgexd mzceara wx `l ,

`vnp ,dad`e d`xi ,dpen`

dcna ezrtyde wicvd

iptl xy`n xzei daexn

mlera mb `l` ,ezxiht

ly mipipra ,mdly dyrnd

miyrne daeyz - dyrn

dcna `vnp `ed - miaeh

milawn mdy ,xzei daexn

,drtyd xzeiäNònä ék,eixyewne eicinlz ly -[ìãb] (ìBãb) ¦©©£¤¨¨¥
"÷écvì òeøæ øBà" ïî ,ïéìecb éìecb ,CìBäå20Bëøa øLà äãO"a §¥¦¥¦¦¦¨©©©¦©¨¤£¤¥§

,""äziy`xa xtqa xn`pd jxc lr -21.ocr ob lr `id dpeekdy ,

jynpd xe`l `id dpeekd ,ef zxb` lr oldlc xe`ial m`zda

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åùôðá äøåù÷ä éç ìë ùôð àéä éç ìëì íééçì ÷éãö
èåîú ìá íìåò úáäàå äáø äáäà úåúåáò éìáçá
íééç 'äá ä÷áãì íééç õôçä ùéàä éî øùà çöðì
íééçä øåøöá äøåøö äúéäå åùôð ÷áãú åúãåáòá
íéåâá äéçð åìöá åðøîà øùà åðéôà çåø ééçá 'ä úà
åúåøù÷úä 'éçá éôë ãçàå ãçà ìëá åðì ÷áù øùà
ùéà áø÷î äøåäèä úîà úáäà åúáäàå úîàá
çåø éúééà çåøå 'åëå íéðôä íéîë éë ÷åîò áìå
åúåàøá éë ùîî åðéáø÷á úãîåò åçåøå çåø êéùîàå
øùà êøáúé åîù åùéã÷é åáø÷á åéãé äùòî åéãìé
åðøåä øùà äøùé êøãá êìð øùàë ùã÷úéå ìãâúé

.å"ñð åéúåçøåàá äëìðå åéëøãî

à÷éãöã ÷"äåæá ù"æå
åðééäã éäåéçáî øéúé ïéîìò åäìëá çëúùà øèôúàã
çëúùà íúåùòì íåéä äùòîä íìåòä äæá íâù
ïéìåãéâ éìåãéâ êìåäå [ìãâ] (ìåãâ) äùòîä éë øéúé
øéàîä 'ä åëøá øùà äãùá ÷éãöì òåøæ øåà ïî

טז.12. י, ˘ËÈÏ"‡:13.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כ ד, איכה הכתוב יט.14."ל' כז, ועוד.15.משלי ב. קסו, בפרש"י)16.זח"ב (הובא ספרי

ז. ו, ואתחנ� ב.17.עה"פ עא, יא.18.ח"ג ז, א.19.ואתחנ� כב, יא.20.עירובי� צז, כז.21.תהלי� כז, תולדות
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,292 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷"äåæá àúéà,292 'nr cr.òãåðë ìåìòå

day ,""d ekxa xy` dcy" z`xwpd ,"zeliv`c zekln"a xi`ne

dcearde dxezd ziilr cvn ,xzi zkynd "zeliv`c `"f"n jynp

miaeh miyrnde daeyzd ixedxd mi`a jkne ,wicvd ly

,"oilecib ilecib" `xwp dfe ,micinlza,úBöeçå õøàì øéànä- ©¥¦§¤¤§
,ux`l uegae l`xyi ux`a

íBiä ät älà eðçðà íâå§©£©§¥¤Ÿ©
Cøc" ¯ åéëøãa íéiç eðlkª¨©¦¦§¨¨¤¤

"dì àøwé Lãwä22.`l - ©Ÿ¤¦¨¥¨
m` ik ,dyecw ly jxc wx

dlrnly "ycw" ly jxc

mipt lk lr .e"iea "yecw"n

ezrtyde wicvdy `vei

mb ezewlzqd ixg` mi`vnp

.xzei daexn dcnae dyrnd mleraélîa 'ä úãBáòa úàæŸ©£©§¦¥
;àiîLcwicvdn lawl mileki micinlzdy ,miipgex mipipra - ¦§©¨

.ezewlzqd iptl xy`n xzei ezewlzqd ixg`àîìòc élîáe- §¦¥§©§¨

,jiynn wicvdy miinyb zertyde mipipraøîúà Leøôa- §¥¦§©
yxetna xn`pLBãwä øäfa23,àîìò ìò ïépâî ài÷écöc ,- ©Ÿ©©¨§©¦©¨§¦¦©©§¨

,mlerd lr mipibn miwicvdy,ïBäéiçaî øéúé ïBäúúéîáe- §¦©§¨¦¦§©¥
,df mlera mdiiga xy`n xzei daexn dcna - mzewlzqd ixg`e

ài÷écöc àúBìö àìîìàå§¦§¨¥§¨§©¦©¨
àîìò àeääa`lele - §©©§¨

mlera miwicvd ly mzltz

`edd,àîìò íi÷úà àì̈¦§©¥©§¨
.àãç àòâødid `l - ¦§¨£¨

mlerddfdelit` miiwzn

miwicvdy ixd ,cg` rbx

dfd mlerd lr mipibn

ixg` ,miinybd mipipra

xzei daexn dcna ,mzewlzqd,df mlera mdiiga xy`nìëå§¨
"ä ïkLî ìà áBø÷ áBøwä,wicvl -:äëøaì íãB÷ ¯ åéiça- ©¨¨¤¦§©§©¨¥©§¨¨

.wicvd one ici lr d`ad

:ì"pä ìò øeàa¥©©©
ef zxb` ly xzei dwenrd dzernyn envra xiaqn owfd epax

:(f"k oniq)¯ øhtúàc à÷écöc ,LBãwä øäfa àúéà¦¨©Ÿ©©¨§©¦¨§¦§©¥
."eë éäBiçaî øéúé ïéîìò eälëa çkzLàxdefa aezk - ¦§©©§ª§¨§¦¨¦¦§©¦

xhtpy wicv ,yecwd

xzei zenlerd lka `vnp

.eiiga xy`néøöåC §¨¦
úBîìBòa çðéz ,ïéáäì§¨¦¦©§¨
øéúé çkzLà íéðBéìò¤§¦¦§©©¨¦

,änL BúBìòaoaen - ©£¨¨
mipeilrd zenleray xacd

ixg` `vnp `ed

daexn dcna ezewlzqd

dler eznyp xy`k xzei

,dlrnläfä íìBòa ìáà£¨¨¨©¤
éà?øéúé çkzLà C- ¥¦§©©¨¦

dcna my `vnp `ed cvik

?xzei daexn,øîBì Léå§¥©
éúìawM äî Cøc ìò©¤¤©¤¦©§¦
÷áL"c ì"æç øîàî ìò©©£©£©§¨©

,xi`yd -,"éç ìëì íéiçwicv ly ezewlzqd zryay - ©¦§¨©
zehytay ,lirl xkfpke ,miigd lkl miig xi`yd `edy mixne`

mlerd z` afr `edy xnel wx `id dpeekd m` ,dyw oeyld

iign `l ,`ed eiig z` xi`yd `ly ixd ,miiga ex`yp mixg`ee

ok` `id dpeekd owfd epax laiwy xaqdd itl ,`l` ,miig md

eiign xi`yd `edy`ed,miigd lkl -òãBpk,recik -éiçL ©©¤©¥
íéøNa íéiç íðéà ÷écvä24íäL ,íéiðçeø íéiç íà ék ©©¦¥¨©¦§¨¦¦¦©¦£¦¦¤¥

,äáäàå äàøéå äðeîàyiy 'd zad`e 'd z`xi ,'d zpen` - ¡¨§¦§¨§©£¨
el` yly ,eixyewne eicinlzl oze` rityn `ede envr el

,"miig" mya miweqta zexcben:áéúk äðeîàa ék:aezk - ¦¤¡¨§¦
:áéúk äàøéáe ,"äéçé Búðeîàa ÷écöå":aezk -úàøéå" §©¦¤¡¨¦§¤§¦§¨§¦§¦§©

äáäàáe ,"íéiçì 'ä§©¦§©£¨
:áéúkaezk25:óãBø" §¦¥

àöîé ãñçå ä÷ãö§¨¨¨¤¤¦§¨
àeä ãñçå ,"íéiç©¦§¤¤

.äáäà`id dad` - ©£¨
ixd ,cqgd zeinipt

"miig" cqg lr mixne`yk

ly oipr `id dad`y ixd

,dpen` :ylyd lke ,miig

ixd ,dad`e d`xi

."miig" mya zexcben

ìLeelà úBcî äL- §Ÿ¨¦¥
,dad`e d`xi ,dpen`íä¥

ãò íìBòå íìBò ìëa§¨¨§¨©
,úBìònä íeø- ©©£

,zenleray zebixcnde

,dad`e d`xi ,dpen` ze`xwpd zepigad opyi mler lka ixd

äæ ìò äæ úBîìBòä úBìòî úðéça Cøò éôì ìkäitl - ©Ÿ§¦¤¤§¦©©£¨¨¤©¤
zepigad ly ozepeilr jk ,mler eze` ly dbixcnd zepeilr

,mler eze`ay dad`e d`xi ,dpen` zecndeälò Cøãa§¤¤¦¨
.òãBpk ,ìeìòådaiqe "dlir" ynyn xzei oeilrd mlerd - §¨©©

mlerdn aaeqne "lelr" `edy xzei oezgzd mlerd `a epnny

.xzei oeilrd

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íééç åðìåë íåéä äô äìà åðçðà íâå úåöåçå õøàì
'ä úãåáòá úàæ .äì àø÷é ùã÷ä êøã åéëøãá

292÷"äåæá øîúà ùåøéôá àîìòã éìéîáå .àéîùã éìéîá
ïåäééçáî øéúé ïåäúúéîáå àîìò ìò ïéðéâî àéé÷éãöã
íéé÷úà àì àîìò àåääá àéé÷éãöã àúåìö àìîìàå
'ä ïëùî ìà áåø÷ áåø÷ä ìëå àãç àòâø àîìò

:äëøáì íãå÷ åééçá

:ì"ðä ìò øåàéá

àúéàåäìëá çëúùà øèôúàã à÷éãöã ÷"äåæá
çðéú ïéáäì êéøöå 'åë éäåéçáî øéúé ïéîìò
ìáà äîù åúåìòá øéúé çëúùà íéðåéìò úåîìåòá
éúìá÷ù äî ã"ò ì"éå .øéúé çëúùà êéà æ"äåòá
ééçù òãåðë éç ìëì íééç ÷áùã ì"æç øîàî ìò
äðåîà íäù íééðçåø íééç à"ë íéøùá íééç íðéà ÷éãöä
äéçé åúðåîàá ÷éãöå áéúë äðåîàá éë äáäàå äàøéå
óãåø áéúë äáäàáå íééçì 'ä úàøéå áéúë äàøéáå
äùìùå äáäà àåä ãñçå íééç àöîé ãñçå ä÷ãö
úåìòîä íåø ãò íìåòå íìåò ìëá íä åìà úåãî
êøãá æ"òæ úåîìåòä úåìòî 'éçá êøò éôì ìëä

.òãåðë ìåìòå äìéò

ח.22. לה, ישעי' � הכתוב ל' ב.23.ע"ד עא, (הערת24.ח"ג שבהמשכו" "רוחניי�", כמו יודי�), (ב' "בשריי�" צ"ל ‡„ÂÓ"¯"כנראה ˜"Î

‡"ËÈÏ˘.(�הגליו בשולי 8 הערה 138 ע' חכ"ב שיחות כא.25.בלקוטי כא, משלי



לי oeygxn b"i iyily mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשו� י"ג שלישי יו�

,292 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷"äåæá àúéà,292 'nr cr.òãåðë ìåìòå

day ,""d ekxa xy` dcy" z`xwpd ,"zeliv`c zekln"a xi`ne

dcearde dxezd ziilr cvn ,xzi zkynd "zeliv`c `"f"n jynp

miaeh miyrnde daeyzd ixedxd mi`a jkne ,wicvd ly

,"oilecib ilecib" `xwp dfe ,micinlza,úBöeçå õøàì øéànä- ©¥¦§¤¤§
,ux`l uegae l`xyi ux`a

íBiä ät älà eðçðà íâå§©£©§¥¤Ÿ©
Cøc" ¯ åéëøãa íéiç eðlkª¨©¦¦§¨¨¤¤

"dì àøwé Lãwä22.`l - ©Ÿ¤¦¨¥¨
m` ik ,dyecw ly jxc wx

dlrnly "ycw" ly jxc

mipt lk lr .e"iea "yecw"n

ezrtyde wicvdy `vei

mb ezewlzqd ixg` mi`vnp

.xzei daexn dcnae dyrnd mleraélîa 'ä úãBáòa úàæŸ©£©§¦¥
;àiîLcwicvdn lawl mileki micinlzdy ,miipgex mipipra - ¦§©¨

.ezewlzqd iptl xy`n xzei ezewlzqd ixg`àîìòc élîáe- §¦¥§©§¨

,jiynn wicvdy miinyb zertyde mipipraøîúà Leøôa- §¥¦§©
yxetna xn`pLBãwä øäfa23,àîìò ìò ïépâî ài÷écöc ,- ©Ÿ©©¨§©¦©¨§¦¦©©§¨

,mlerd lr mipibn miwicvdy,ïBäéiçaî øéúé ïBäúúéîáe- §¦©§¨¦¦§©¥
,df mlera mdiiga xy`n xzei daexn dcna - mzewlzqd ixg`e

ài÷écöc àúBìö àìîìàå§¦§¨¥§¨§©¦©¨
àîìò àeääa`lele - §©©§¨

mlera miwicvd ly mzltz

`edd,àîìò íi÷úà àì̈¦§©¥©§¨
.àãç àòâødid `l - ¦§¨£¨

mlerddfdelit` miiwzn

miwicvdy ixd ,cg` rbx

dfd mlerd lr mipibn

ixg` ,miinybd mipipra

xzei daexn dcna ,mzewlzqd,df mlera mdiiga xy`nìëå§¨
"ä ïkLî ìà áBø÷ áBøwä,wicvl -:äëøaì íãB÷ ¯ åéiça- ©¨¨¤¦§©§©¨¥©§¨¨

.wicvd one ici lr d`ad

:ì"pä ìò øeàa¥©©©
ef zxb` ly xzei dwenrd dzernyn envra xiaqn owfd epax

:(f"k oniq)¯ øhtúàc à÷écöc ,LBãwä øäfa àúéà¦¨©Ÿ©©¨§©¦¨§¦§©¥
."eë éäBiçaî øéúé ïéîìò eälëa çkzLàxdefa aezk - ¦§©©§ª§¨§¦¨¦¦§©¦

xhtpy wicv ,yecwd

xzei zenlerd lka `vnp

.eiiga xy`néøöåC §¨¦
úBîìBòa çðéz ,ïéáäì§¨¦¦©§¨
øéúé çkzLà íéðBéìò¤§¦¦§©©¨¦

,änL BúBìòaoaen - ©£¨¨
mipeilrd zenleray xacd

ixg` `vnp `ed

daexn dcna ezewlzqd

dler eznyp xy`k xzei

,dlrnläfä íìBòa ìáà£¨¨¨©¤
éà?øéúé çkzLà C- ¥¦§©©¨¦

dcna my `vnp `ed cvik

?xzei daexn,øîBì Léå§¥©
éúìawM äî Cøc ìò©¤¤©¤¦©§¦
÷áL"c ì"æç øîàî ìò©©£©£©§¨©

,xi`yd -,"éç ìëì íéiçwicv ly ezewlzqd zryay - ©¦§¨©
zehytay ,lirl xkfpke ,miigd lkl miig xi`yd `edy mixne`

mlerd z` afr `edy xnel wx `id dpeekd m` ,dyw oeyld

iign `l ,`ed eiig z` xi`yd `ly ixd ,miiga ex`yp mixg`ee

ok` `id dpeekd owfd epax laiwy xaqdd itl ,`l` ,miig md

eiign xi`yd `edy`ed,miigd lkl -òãBpk,recik -éiçL ©©¤©¥
íéøNa íéiç íðéà ÷écvä24íäL ,íéiðçeø íéiç íà ék ©©¦¥¨©¦§¨¦¦¦©¦£¦¦¤¥

,äáäàå äàøéå äðeîàyiy 'd zad`e 'd z`xi ,'d zpen` - ¡¨§¦§¨§©£¨
el` yly ,eixyewne eicinlzl oze` rityn `ede envr el

,"miig" mya miweqta zexcben:áéúk äðeîàa ék:aezk - ¦¤¡¨§¦
:áéúk äàøéáe ,"äéçé Búðeîàa ÷écöå":aezk -úàøéå" §©¦¤¡¨¦§¤§¦§¨§¦§¦§©

äáäàáe ,"íéiçì 'ä§©¦§©£¨
:áéúkaezk25:óãBø" §¦¥

àöîé ãñçå ä÷ãö§¨¨¨¤¤¦§¨
àeä ãñçå ,"íéiç©¦§¤¤

.äáäà`id dad` - ©£¨
ixd ,cqgd zeinipt

"miig" cqg lr mixne`yk

ly oipr `id dad`y ixd

,dpen` :ylyd lke ,miig

ixd ,dad`e d`xi

."miig" mya zexcben

ìLeelà úBcî äL- §Ÿ¨¦¥
,dad`e d`xi ,dpen`íä¥

ãò íìBòå íìBò ìëa§¨¨§¨©
,úBìònä íeø- ©©£

,zenleray zebixcnde

,dad`e d`xi ,dpen` ze`xwpd zepigad opyi mler lka ixd

äæ ìò äæ úBîìBòä úBìòî úðéça Cøò éôì ìkäitl - ©Ÿ§¦¤¤§¦©©£¨¨¤©¤
zepigad ly ozepeilr jk ,mler eze` ly dbixcnd zepeilr

,mler eze`ay dad`e d`xi ,dpen` zecndeälò Cøãa§¤¤¦¨
.òãBpk ,ìeìòådaiqe "dlir" ynyn xzei oeilrd mlerd - §¨©©

mlerdn aaeqne "lelr" `edy xzei oezgzd mlerd `a epnny

.xzei oeilrd

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íééç åðìåë íåéä äô äìà åðçðà íâå úåöåçå õøàì
'ä úãåáòá úàæ .äì àø÷é ùã÷ä êøã åéëøãá

292÷"äåæá øîúà ùåøéôá àîìòã éìéîáå .àéîùã éìéîá
ïåäééçáî øéúé ïåäúúéîáå àîìò ìò ïéðéâî àéé÷éãöã
íéé÷úà àì àîìò àåääá àéé÷éãöã àúåìö àìîìàå
'ä ïëùî ìà áåø÷ áåø÷ä ìëå àãç àòâø àîìò

:äëøáì íãå÷ åééçá

:ì"ðä ìò øåàéá

àúéàåäìëá çëúùà øèôúàã à÷éãöã ÷"äåæá
çðéú ïéáäì êéøöå 'åë éäåéçáî øéúé ïéîìò
ìáà äîù åúåìòá øéúé çëúùà íéðåéìò úåîìåòá
éúìá÷ù äî ã"ò ì"éå .øéúé çëúùà êéà æ"äåòá
ééçù òãåðë éç ìëì íééç ÷áùã ì"æç øîàî ìò
äðåîà íäù íééðçåø íééç à"ë íéøùá íééç íðéà ÷éãöä
äéçé åúðåîàá ÷éãöå áéúë äðåîàá éë äáäàå äàøéå
óãåø áéúë äáäàáå íééçì 'ä úàøéå áéúë äàøéáå
äùìùå äáäà àåä ãñçå íééç àöîé ãñçå ä÷ãö
úåìòîä íåø ãò íìåòå íìåò ìëá íä åìà úåãî
êøãá æ"òæ úåîìåòä úåìòî 'éçá êøò éôì ìëä

.òãåðë ìåìòå äìéò

ח.22. לה, ישעי' � הכתוב ל' ב.23.ע"ד עא, (הערת24.ח"ג שבהמשכו" "רוחניי�", כמו יודי�), (ב' "בשריי�" צ"ל ‡„ÂÓ"¯"כנראה ˜"Î
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oeygxnלב c"i iriax mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשו� י"ד רביעי יו�

,292 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷éãöä úåéäá äðäå,fnw 'nr crïéîàú úàöîå

,äîãàä éðt ìò éç ÷écvä úBéäa ,äpäåmlera -dfd,eéä §¦¥¦§©©¦©©§¥¨£¨¨¨
ìLelà úBcî äL,dad`e d`xi ,dpen` -Leáìe éìk CBúa §Ÿ¨¦¥§§¦§

äøeLwä Lôð úðéça àéäL ,éîLb íB÷î úðéçáa íälL¤¨¤¦§¦©¨©§¦¤¦§¦©¤¤©§¨
,ïåéæå elà úBcî úøàä ÷ø íéìa÷î íðéà åéãéîìz ìëå ,Bôeâa§§¨©§¦¨¥¨§©§¦©¤¨©¦¥§¦¨

äæ éìëì õeç øéànä- ©¥¦¦§¦¤
,xen`d ilkl uegnéãé ìò©§¥

åéúBáLçîe åéøeac¦¨©§§¨
,íéLBãwäzeize` - ©§¦

zelbn daygnde xeaicd

.cala dx`d ixdïëìå§¨¥
ì"æø eøîà26íãà ïéàL ¨§©©¤¥¨¨

."eëå Baø úòc ìò ãîBò¥©©©©§
.dpy mirax` cr -ìáà£¨

,Búøéèt øçàìly - §©©§¦¨
,wicvdíéãøtúnL éôì§¦¤¦§¨§¦

äøàLpL Lôpä úðéça§¦©©¤¤¤¦§£¨
çeøä úðéçaî øáwa©¤¤¦§¦©¨©

L`id zewlzqdd ixg`- ¤
ìL ïäL ,ïãò ïâaúBcî L §©¥¤¤¥¨Ÿ¦

,eìläd`xi ,dpen` - ©¨
yly oi`y ixd ,dad`e

xzei zelaben el` zecn

,sebay odly ilkae yeala

mewn `edy ocr oba od `l`

mlera hytzn exie`e ipgex

itk ,mc` lkl aiaqn

,oldl xiaqiyìBëé Cëéôì§¦¨¨
åéìà áBøwä ìk- ¨©¨¥¨
,wicvd l` xyewndìa÷ì§©¥

ïâaL Bçeø úðéçaî ÷ìç¥¤¦§¦©¤§©
,ïãòzecnd mvrn wlg - ¥¤

,cala odn eife dx`d `le

å ìéàBäly gexd zpiga- ¦§
,wicvdéìk CBúa dðéà¥¨§§¦

,éîLb íB÷î úðéçáa àìå§Ÿ¦§¦©¨©§¦
,df mlera ,oldl xiaqiy itk ,`ed mby ,ocr oba m` ik -òãBpk©©

ì"æø øîàî27,ïãò ïb Bnò ñðëpL íBìMä åéìò eðéáà á÷òé ìò ©£©©©©©£Ÿ¨¦¨¨©¨¤¦§©¦©¥¤
mlera `vnp ocr oby ixd ,zekxad z` lawl wgvi l` qpkpyk -

,dfdúBøîàî äøNò øôña áúk ïëå28èMtúî ïãò ïb øéåàL §¥¨©§¥¤£¨¨©£¨¤£¦©¥¤¦§©¥
äæ øéåàa íéîLøðå ,íãà ìk áéáñ,ocr ob ly -åéúBáLçî ìk §¦¨¨¨§¦§¨¦©£¦¤¨©§§¨

íBìLå ñç Côäì ïëå) 'ä úãBáòå äøBza íéáBhä åéøeaãå- §¦¨©¦©¨©£©§¥§¥¤©§¨
,'d zceare dxezl cebipay mixac xacne ayeg mc`ykíéîLøð¦§¨¦

k áéáñ ípäébî èMtúnä øéåàa,Cëìä .(íãà ìegeky oeeik - ©£¦©¦§©¥¦¥¦¨§¦¨¨¨¦§¨

yeale ilka milaben mpi` ,ezad`e ez`xi ,ezpen` ,wicvd ly

,dfd mlera mb miiwd ocr oba mi`vnp md `l` ,inyb mewnaeì÷ð̈¥
ãàî,c`n lw -íaø çeø úðéçaî í÷ìç ìa÷ì åéãéîìúì §Ÿ§©§¦¨§©¥¤§¨¦§¦©©©¨

úà íäa ãáò øLà Búáäàå Búàøéå Búðeîà íäL ,úéiîöòä̈©§¦¦¤¥¡¨§¦§¨§©£¨£¤¨©¨¤¤
íåéæ àìå ,'ämzx`de - §Ÿ¦¨

,éìkì õeç øéànä ãáìa- ¦§©©¥¦©§¦
ly ezeig miiga didy itk

eif elaiw mdyk ,wicvd

eizeaygn ici lr cala

.miyecwd eixeaiceéôì§¦
úéîöòä Bçeø úðéçaL- ¤§¦©¨©§¦

ezad`e ez`xi ,ezpen`

eil` zekiiyd ,zeinvrd

,eicinlzl `le cala

,éelò øçà éelòa älòúî¦§©¨§¦©©¦
BúîLð úðéçáa ììkäì§¦¨¥¦§¦©¦§¨
ïBéìòä ïãò ïâaL¤§©¥¤¨¤§
,íéðBéìòä úBîìBòaL¤¨¨¨¤§¦

òãBðå29øác ìkL §©¤¨¨¨
ø÷òð Bðéà äMã÷aL¤¦§ª¨¥¤§¨
BîB÷nî ìëå ìkî éøîâì§©§¥¦Ÿ¨Ÿ¦§
íb ,äðBLàøä Búâøãîe©§¥¨¨¦¨©
äìòîì älòúpL øçàì§©©¤¦§©¨§©§¨

,äìòîì`ed oi` f` mb - §©§¨
enewnn ixnbl xwrp

`l` ,mipey`xd ezbixcne

,myex my x`ypBæ äðéçáe§¦¨
,wicv ly egexn -

ähîì äøàLpL äðBLàøä̈¦¨¤¦§£¨§©¨
ïBzçzä ïãò ïâaixdy - §©¥¤©©§

lka dpyi ocr ob zpiga

diyra dhnl mb ,mler

,oezgzd ocr ob zpiga dpyi

dx`ypy ef dpiga ixd

,ocr oba dhnlBîB÷îa¦§
,åéãéîìúa úèMtúnä àéä ,äðBLàøä Búâøãîedpiga ,oky - ©§¥¨¨¦¨¦©¦§©¤¤§©§¦¨

`idy dn `ed dpipr lke ,iaxd ly zinvrd egexn dcxtp ixd ef

,micinlza zhytznBúáø÷å BúeøM÷úä úðéça éôk ãçà ìk̈¤¨§¦§¦©¦§©§§¦§¨
åéìà,wicvd l` -,äaø äáäàa ,BúBîáe åéiçaitl cg` lk - ¥¨§©¨§§©£¨©¨

lawn `ed dcn dze`a - dax dad`a eaxl xyewn ezeid zcn

,iaxd ly egex zehytzdnîä ékàlà dðéà úeiðçeø ìk úëL ¦©§¨©¨£¦¥¨¤¨
,äaø äáäà éãé ìòzecnd zekynp ,dax dad`d dpyiyke - ©§¥©£¨©¨

,dad`e d`xi ,dpen` ly zeipgexdLBãwä øäfa áeúkL Bîk30 §¤¨©Ÿ©©¨

ùã÷ä úøâà
éðô ìò éç ÷éãöä úåéäá äðäå
ùåáìå éìë êåúá åìà úåãî äùìù åéä äîãàä
äøåù÷ä ùôð 'éçá àéäù éîùâ íå÷î 'éçáá íäìù
úåãî úøàä ÷ø íéìá÷î íðéà åéãéîìú ìëå åôåâá
åéúåáùçîå åéøåáã é"ò äæ éìëì õåç øéàîä ïåéæå åìà
úòã ìò ãîåò íãà ïéàù ì"æøà ïëìå .íéùåã÷ä
'éçá íéãøôúîù éôì åúøéèô øçàì ìáà 'åëå åáø
ùìù ïäù ò"âáù çåøä 'éçáî øá÷á äøàùðù ùôðä
÷ìç ìá÷ì åéìà áåø÷ä ìë ìåëé êëéôì åììä úåãî

æî÷àìå éìë êåúá äðéàå ìéàåä ò"âáù åçåø 'éçáî
åðéáà á÷òé ìò ì"æøàî òãåðë éîùâ íå÷î 'éçáá
úåøîàî äøùò øôñá ë"ëå ò"â åîò ñðëðù ä"ò
øéåàá íéîùøðå íãà ìë áéáñ èùôúî ò"â øéåàù
'ä úãåáòå äøåúá íéáåèä åéøåáãå åéúåáùçî ìë äæ
íðäéâî èùôúîä øéåàá íéîùøð å"ç êôéäì ïëå)
ìá÷ì åéãéîìúì ãàî ì÷ð êëìä (íãà ìë áéáñ
åúàøéå åúðåîà íäù úééîöòä íáø çåø 'éçáî í÷ìç
ãáìá íååéæ àìå 'ä úà íäá ãáò øùà åúáäàå
äìòúî úéîöòä åçåø 'éçáù éôì éìëì õåç øéàîä
ò"âáù åúîùð 'éçáá ììëäì éåìéò øçà éåìéòá
äùåã÷áù øáã ìëù òãåðå íéðåéìòä úåîìåòáù ïåéìòä
äðåùàøä åúâøãîå åîå÷îî ìëå ìëî éøîâì ø÷òð åðéà
äðåùàøä åæ 'éçáå äìòîì äìòîì äìòúðù øçàì íâ
åúâøãîå åîå÷îá ïåúçúä ïãò ïâá äèîì äøàùðù
éôë ãçà ìë åéãéîìúá úèùôúîä àéä äðåùàøä
äáäàá åúåîáå åééçá åéìà åúáø÷å åúåøù÷úä 'éçá
äáäà é"ò àìà äðéà úåéðçåø ìë úëùîä éë äáø
çåø êéùîà àáìã àúåòøã çåøã ÷"äåæá ù"îë äáø

ו.26. כט, נצבי� עה"פ פרש"י ב. ה, זרה א.27.עבודה פד, זח"ג כ"ב. פס"ה, פי"ב.28.ב"ר ח"ב חקו"ד א'.29.מאמר פרק י"ד שער פרדס

ובכ"מ. ג'. פרק ל"ד שער ועוד.30.ע"ח ב. קסב, זח"ב ראה

oeygxn e"h iying mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשו� ט"ו חמישי יו�

,fnw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãåò ùé äðäå,294 'nr cr.íéáëåë

éLîà àaìc àúeòøc çeøc,àìéòlî çeø Coevxd ly gexd - §©¦§¨§¦¨©§¦©¦§¥¨
"`alc `zerx"dy ixd ,dlrnln gex jiynn ald ly iniptd

mikiynn ,eaxl cinlzd ly dad`de (ald ly iniptd oevxd)

,cinlzl iaxd ly eizecnn hytziyúàø÷ì ïeëé íà ÷ø©¦§©¥¦§©
åéäìà31äaø äðëäa ¡Ÿ¨©£¨¨©¨

,äîeöò äòéâéåitl - ¦¦¨£¨
,yiyw ciqg ly eyexit

lr "zedbd ihewl"a `aen

dpkd"a dpeekd ,"`ipz"

ly dpkdd - `id "dax

dnypdd zribi - "dnevr dribi"eseb,"xya zribi" ,ìL ìa÷ìL §©¥¨Ÿ

,eìlä úBcî,dad`e d`xi ,dpen` -,Baø eäøBäL Cøãk ¦©¨§¤¤¤¨©
ì"æø øîàîëe32.ïéîàz ¯ úàöîe zòâé :ly eyexitl m`zda §©£©©©¨©§¨¨¨¨©£¦

v"iixden x"enc` w"k33dax dpkda eiwl` z`xwl oeki m` wx" lr

qipkdl `id dribide dceardy ,`id dpeekd - ""ek dnevr dribie

,zeevnde dxezd meiw ly miixya miiga dad`de d`xid ,dpen`d

`l mixacdy zexnl) xazqn ,my miiqn `edy dnn oaeny itke

daxd `vniy `id dpeekd "oin`z z`vne zrbi"y (yxetna exn`p

,yexita my xne`y itke ."d`ivn" ly oipr ,ezribi xy`n xzei

myxy mr oilecibd ilecib ly zexywzd deedzn dribid ici lry

ielir xg` ielira dlrznd axd ly egex zenvr" `edy mxewne

yiy cala ef `ly ixd ,"oeilrd ocr obay eznyp zpigaa llkidl

egexn mb `l` ,oezgzd ocr oba dx`ypy egexn micinlzl

`ly "d`ivn" ef ixd ,oeilrd ocr obay dnypa zllkpd zinvrd

ocr oba dx`ypy gexdn zncewd dlawd xy`n xzei dlrp jxra

mdilr xi`n df ,my miiqn `edy itk ,`l` ,cala oezgzd

siwn j` ,cala "siwn" zpigaadfoilecibd ileciba gek wiprn

oipr didi mda mby

.xeriy oi` cr dginvd

iaxd xne` xn`n eze`a

wlg `ian `edy ixg`)

,ef ycwd zxb` oeyln lecb

xne` `edy dnl zekiiyae

,dpen` ,zecnd yly zlawl dnevrd dribide daxd dpkdd lr

`ed ,cnil iaxdy jxca dribie dcear ici lry - (dad`e d`xi

dad`e d`xi dpen`a iaxd ly miipgexd miigd z` `iane cixen

zeevnd meiwe dxezd cenila dceard ipipr lk ly miixya miiga

oilecibd ilecib ly zexywzdd dyrp jk ici lr ,ynn lreta

gexd `edy ,mxewne myxy mr (ef zxb`a oldl oeci mzece`)

eznypa llkidl ielir xg` ielira dlrznd axd ly zinvrd

mdilr xi`n df `l` ,mipeilrd zenleray oeilrd ocr obay

mby ,oilecibd ileciba gek wiprn df "siwn" j` ,"siwn" zpigaa

itl) xnelk ,xeriy oi` cr ieaixae ztqeza dginvd gek didi mda

mdy micinlzdy ("xeviw"a my `aendoilecib ilecib,wicvd ly

ocr obay wicvd ly dnypae gexa ,mzcear ici lr ,mixywzn

.oeilrd

äøàä úðéça ãBò Lé ,äpäådxi`nd -,åéãéîìúìixg` - §¦¥¥§¦©¤¨¨§©§¦¨
,wicvd zewlzqdíçî CBúa úLaìúî dðéàL ÷ø34Lnî ©¤¥¨¦§©¤¤§Ÿ¨©¨

,äðBLàøkly egexn micinlzl dxi`nd dpey`xd dx`dd enk - ¨¦¨
zeinipta d`ad ,wicvd

dad`e d`xi ,dpen` zecna

dx`dd eli`e ,cinlzd ly

zyalzn dppi` dipyd

,zeiniptaäøéàî ÷ø©§¦¨
,äìòîlî íäéìò- £¥¤¦§©§¨

`id oky ,"siwn" zpigaa

,mzbixcnn dlrn dlrnl

BúîLðå Bçeø úiìòî àéäå§¦¥£¦©§¦§¨
,wicvd ly -øB÷îì§¨

,eávçepnny xewnl - ª§
,gexde dnypd ze`aeðéäc§©§

,"ïéLéc÷ ïéçetz ì÷ç"ì- ©£©©¦©¦¦
oigetz" ly dcy z`xwpd ,zenypd xewn ,"zeliv`c zekln"l

,"oiyicwäæ éãé ìòå,my dler dnypdy -,ãeçé íL äNòð- §©§¥¤©£¨¨¦
,dpnn dlrnly dn mr zcgiizn "zekln"yïéî" úàìòä éãé ìò©§¥©£¨©©¦

"ïéá÷eð,zewl` ly zexxerzd -BúãBáòå BúøBúå åéNòî ìkî §¦¦¨©£¨§¨©£¨

,åéiç éîé ìk ãáò øLàlky ,g"k oniqa oldl xiaqiy itk - £¤¨©¨§¥©¨
,dlrnl "lrt"e eiig ini jyna eytp dcary dn mc`d ly ezribi

df ixd - xzqde mlrd ly ote`a df did eiig ini jyna xy`

zrya xi`ne dlbzn

,zewlzqdde dxihtd

ïéçetz ì÷ç"a eòøæðå§¦§§©£©©¦
"ïéLéc÷,dnypd xewna - ©¦¦

,ãàî íéðBéìò úBøBà¤§¦§Ÿ
únòìzexe` ici lre - §ª©

,íéðBzçze`ay - ©§¦
,wicvdnBúøBz íä øLà£¤¥¨
.BúãBáòåici lry ixd - ©£¨

erxfp ezceare ezxez

milrp zexe` dlrnl

milbzn mde ,xzeia

zrya dhnl mikynpe

,ezewlzqde ezxihtìk ìò äøéàî elà íéðBéìò úBøBà úøàäå§¤¨©¤§¦¥§¦¨©¨
.BúãBáòå BúøBz éãé ìò 'ä éãáBò eNòpL ,åéãéîìzixd - ©§¦¨¤©£§¥©§¥¨©£¨

,milbzn wicvd ly ezceare ezxezn mipeilrd zexe`dy drya

dcearde dxezd ici lr eyrpy micinlzd lk lr mixi`n md

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äáø äðëäá åéäìà úàø÷ì ïåëé íà ÷ø àìéòìî
åäøåäù êøãë åììä úåãî ùìù ìá÷ì äîåöò äòéâéå

.ïéîàú úàöîå úòâé ì"æøàîëå åáø

ãåò ùé äðäå
êåúá úùáìúî äðéàù ÷ø åéãéîìúì äøàä 'éçá
äìòîìî íäéìò äøéàî ÷ø äðåùàøë ùîî íçåî
ì÷çì åðééäã åáöåç øå÷îì åúîùðå åçåø úééìòî àéäå
úàìòä é"ò ãåçé íù äùòð æ"éòå ïéùéã÷ ïéçåôú
éîé ìë ãáò øùà åúãåáòå åúøåúå åéùòî ìëî ð"î

294ãàî íéðåéìò úåøåà ïéùéã÷ ïéçåôú ì÷çá åòøæðå åééç
úøàäå åúãåáòå åúøåú íä øùà íéðåúçú úîåòì
åùòðù åéãéîìú ìë ìò äøéàî åìà íéðåéìò úåøåà
íäéìòù åæ äøàäå åúãåáòå åúøåú éãé ìò 'ä éãáåò

יב.31. ד, עמוס � הכתוב ל' ב.32.ע"פ ו, תרצ"ב.33.מגילה לאביוני�, נת� פזר ˘ËÈÏ"‡:34.ד"ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰תלמיד המקשר "כי

הוא רבו".˘ÏÎורב ודעת ושכל בתורת שמתבונ� התלמיד



לג oeygxn e"h iying mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשו� ט"ו חמישי יו�

,fnw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãåò ùé äðäå,294 'nr cr.íéáëåë

éLîà àaìc àúeòøc çeøc,àìéòlî çeø Coevxd ly gexd - §©¦§¨§¦¨©§¦©¦§¥¨
"`alc `zerx"dy ixd ,dlrnln gex jiynn ald ly iniptd

mikiynn ,eaxl cinlzd ly dad`de (ald ly iniptd oevxd)

,cinlzl iaxd ly eizecnn hytziyúàø÷ì ïeëé íà ÷ø©¦§©¥¦§©
åéäìà31äaø äðëäa ¡Ÿ¨©£¨¨©¨

,äîeöò äòéâéåitl - ¦¦¨£¨
,yiyw ciqg ly eyexit

lr "zedbd ihewl"a `aen

dpkd"a dpeekd ,"`ipz"

ly dpkdd - `id "dax

dnypdd zribi - "dnevr dribi"eseb,"xya zribi" ,ìL ìa÷ìL §©¥¨Ÿ

,eìlä úBcî,dad`e d`xi ,dpen` -,Baø eäøBäL Cøãk ¦©¨§¤¤¤¨©
ì"æø øîàîëe32.ïéîàz ¯ úàöîe zòâé :ly eyexitl m`zda §©£©©©¨©§¨¨¨¨©£¦

v"iixden x"enc` w"k33dax dpkda eiwl` z`xwl oeki m` wx" lr

qipkdl `id dribide dceardy ,`id dpeekd - ""ek dnevr dribie

,zeevnde dxezd meiw ly miixya miiga dad`de d`xid ,dpen`d

`l mixacdy zexnl) xazqn ,my miiqn `edy dnn oaeny itke

daxd `vniy `id dpeekd "oin`z z`vne zrbi"y (yxetna exn`p

,yexita my xne`y itke ."d`ivn" ly oipr ,ezribi xy`n xzei

myxy mr oilecibd ilecib ly zexywzd deedzn dribid ici lry

ielir xg` ielira dlrznd axd ly egex zenvr" `edy mxewne

yiy cala ef `ly ixd ,"oeilrd ocr obay eznyp zpigaa llkidl

egexn mb `l` ,oezgzd ocr oba dx`ypy egexn micinlzl

`ly "d`ivn" ef ixd ,oeilrd ocr obay dnypa zllkpd zinvrd

ocr oba dx`ypy gexdn zncewd dlawd xy`n xzei dlrp jxra

mdilr xi`n df ,my miiqn `edy itk ,`l` ,cala oezgzd

siwn j` ,cala "siwn" zpigaadfoilecibd ileciba gek wiprn

oipr didi mda mby

.xeriy oi` cr dginvd

iaxd xne` xn`n eze`a

wlg `ian `edy ixg`)

,ef ycwd zxb` oeyln lecb

xne` `edy dnl zekiiyae

,dpen` ,zecnd yly zlawl dnevrd dribide daxd dpkdd lr

`ed ,cnil iaxdy jxca dribie dcear ici lry - (dad`e d`xi

dad`e d`xi dpen`a iaxd ly miipgexd miigd z` `iane cixen

zeevnd meiwe dxezd cenila dceard ipipr lk ly miixya miiga

oilecibd ilecib ly zexywzdd dyrp jk ici lr ,ynn lreta

gexd `edy ,mxewne myxy mr (ef zxb`a oldl oeci mzece`)

eznypa llkidl ielir xg` ielira dlrznd axd ly zinvrd

mdilr xi`n df `l` ,mipeilrd zenleray oeilrd ocr obay

mby ,oilecibd ileciba gek wiprn df "siwn" j` ,"siwn" zpigaa

itl) xnelk ,xeriy oi` cr ieaixae ztqeza dginvd gek didi mda

mdy micinlzdy ("xeviw"a my `aendoilecib ilecib,wicvd ly

ocr obay wicvd ly dnypae gexa ,mzcear ici lr ,mixywzn

.oeilrd

äøàä úðéça ãBò Lé ,äpäådxi`nd -,åéãéîìúìixg` - §¦¥¥§¦©¤¨¨§©§¦¨
,wicvd zewlzqdíçî CBúa úLaìúî dðéàL ÷ø34Lnî ©¤¥¨¦§©¤¤§Ÿ¨©¨

,äðBLàøkly egexn micinlzl dxi`nd dpey`xd dx`dd enk - ¨¦¨
zeinipta d`ad ,wicvd

dad`e d`xi ,dpen` zecna

dx`dd eli`e ,cinlzd ly

zyalzn dppi` dipyd

,zeiniptaäøéàî ÷ø©§¦¨
,äìòîlî íäéìò- £¥¤¦§©§¨

`id oky ,"siwn" zpigaa

,mzbixcnn dlrn dlrnl

BúîLðå Bçeø úiìòî àéäå§¦¥£¦©§¦§¨
,wicvd ly -øB÷îì§¨

,eávçepnny xewnl - ª§
,gexde dnypd ze`aeðéäc§©§

,"ïéLéc÷ ïéçetz ì÷ç"ì- ©£©©¦©¦¦
oigetz" ly dcy z`xwpd ,zenypd xewn ,"zeliv`c zekln"l

,"oiyicwäæ éãé ìòå,my dler dnypdy -,ãeçé íL äNòð- §©§¥¤©£¨¨¦
,dpnn dlrnly dn mr zcgiizn "zekln"yïéî" úàìòä éãé ìò©§¥©£¨©©¦

"ïéá÷eð,zewl` ly zexxerzd -BúãBáòå BúøBúå åéNòî ìkî §¦¦¨©£¨§¨©£¨

,åéiç éîé ìk ãáò øLàlky ,g"k oniqa oldl xiaqiy itk - £¤¨©¨§¥©¨
,dlrnl "lrt"e eiig ini jyna eytp dcary dn mc`d ly ezribi

df ixd - xzqde mlrd ly ote`a df did eiig ini jyna xy`

zrya xi`ne dlbzn

,zewlzqdde dxihtd

ïéçetz ì÷ç"a eòøæðå§¦§§©£©©¦
"ïéLéc÷,dnypd xewna - ©¦¦

,ãàî íéðBéìò úBøBà¤§¦§Ÿ
únòìzexe` ici lre - §ª©

,íéðBzçze`ay - ©§¦
,wicvdnBúøBz íä øLà£¤¥¨
.BúãBáòåici lry ixd - ©£¨

erxfp ezceare ezxez

milrp zexe` dlrnl

milbzn mde ,xzeia

zrya dhnl mikynpe

,ezewlzqde ezxihtìk ìò äøéàî elà íéðBéìò úBøBà úøàäå§¤¨©¤§¦¥§¦¨©¨
.BúãBáòå BúøBz éãé ìò 'ä éãáBò eNòpL ,åéãéîìzixd - ©§¦¨¤©£§¥©§¥¨©£¨

,milbzn wicvd ly ezceare ezxezn mipeilrd zexe`dy drya

dcearde dxezd ici lr eyrpy micinlzd lk lr mixi`n md

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äáø äðëäá åéäìà úàø÷ì ïåëé íà ÷ø àìéòìî
åäøåäù êøãë åììä úåãî ùìù ìá÷ì äîåöò äòéâéå

.ïéîàú úàöîå úòâé ì"æøàîëå åáø

ãåò ùé äðäå
êåúá úùáìúî äðéàù ÷ø åéãéîìúì äøàä 'éçá
äìòîìî íäéìò äøéàî ÷ø äðåùàøë ùîî íçåî
ì÷çì åðééäã åáöåç øå÷îì åúîùðå åçåø úééìòî àéäå
úàìòä é"ò ãåçé íù äùòð æ"éòå ïéùéã÷ ïéçåôú
éîé ìë ãáò øùà åúãåáòå åúøåúå åéùòî ìëî ð"î

294ãàî íéðåéìò úåøåà ïéùéã÷ ïéçåôú ì÷çá åòøæðå åééç
úøàäå åúãåáòå åúøåú íä øùà íéðåúçú úîåòì
åùòðù åéãéîìú ìë ìò äøéàî åìà íéðåéìò úåøåà
íäéìòù åæ äøàäå åúãåáòå åúøåú éãé ìò 'ä éãáåò

יב.31. ד, עמוס � הכתוב ל' ב.32.ע"פ ו, תרצ"ב.33.מגילה לאביוני�, נת� פזר ˘ËÈÏ"‡:34.ד"ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰תלמיד המקשר "כי

הוא רבו".˘ÏÎורב ודעת ושכל בתורת שמתבונ� התלמיד



oeygxnלד f"h iyiy mei Ð gk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשו� ט"ז שישי יו�
אגרתכח

,294 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äëîñð äîì .çë,gnw 'nr cr.äâåðî äèî

,'d icaerL Bæ äøàäådxi`n -,äìòîlî íäéìò`idy zexnl - §¤¨¨¤£¥¤¦§©§¨
,"siwn" zpigaa,íéáBè íéNòîe äáeLz éøeäøä íaìa úñðëî©§¤¤§¦¨¦§¥§¨©£¦¦

íéáBè íéNònä ìëå§¨©©£¦¦
íéãìBpä,mixvepe - ©¨¦

nL Bæ äøàäîäøéà ¥¤¨¨¤§¦¨
äãOa íéòeøfä úBøBàî- ¥©§¦©¨¤

,"oiyicw oigetz lwg" ly

àø÷ð ¯ ìéòì økæpä©¦§¨§¥¦§¨
."ïéìecb éìecb",oky - ¦¥¦¦

ixd md mnvr zexe`d

ly ezrixfn "oilecib"

miaehd miyrnde ,wicvd

ly dx`ddn mi`ad

ilecib" md zexe`d

,"oilecibìBãb øzñäå íìòäa àéä Bæ äøàäå35LîL Bîk , §¤¨¨¦§¤§¥§¤§¥¨§¤¤
àúéàãk ,õøàì úçzî íéáëBkì øéànä`aend itk - ©¥¦©¨¦¦©©¨¨¤¦§¦¨

íéðewza36Búøéèt øçàL ,íBìMä åéìò eðaø äLî ìò ©¦¦©Ÿ¤©¥¨¨©¨¤©©§¦¨
àøãå àøc ìëa Búøàä úèMtúî,xece xec -ìàBaø íéML ¦§©¤¤¤¨¨§¨¨¨§¨¨§¦¦¦

,úBîLðsl` ze`n yyl - §¨
lky miyxy ody ,zenyp

zevevip od zenypd x`y

itk ,el` zeiyxy zenypn

wlga f"l wxta xaqedy

,"`ipz"d xtq ly oey`x

úçzî øéànä LîL Bîk§¤¤©¥¦¦©©
ì õøàìàBaø íéML ¨¨¤§¦¦¦

:íéáëBkxn`py itk ixd - ¨¦
jk ,epax dyn lr xdefa

mixi`nd miwicva mb xacd

,"oilecib ilecib"l

ezxez zx`dn milawnd ,'eke micinlz icinlzle micinlzl

.dceare dxez ipipra eize`xedl m`zda mibdpzn mdyk ezceare

.çëixg` miciqgd l` owfd epax glyy ,(jf) f"k oniq ycewd zxb` ixg`

ixg`y ,xiaqn `ed da ,(wqahien) wecexedn rlrcprn iax ly ezxiht

drtydd z` lawl micinlzd oiicr mileki ,bidpne wicv ly zewlzqd

didyk ,zewlzqdd iptl xy`n xzei daexn dcna s`e ,zeipgexa epnn

,df mlera ezeig miiga
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

 הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה

יצחק שי'

שלום וברכה!

של  הק'  הציון  על  רצון  בעת  שיקראו  הפ"נ,  עם  ממוצש"ק  מכתבו  קבלתי  ארוך  הפסק  לאחרי 

כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. ויהי רצון שתוכן מכתבו הבא - יהי' משמח גם בהנוגע למצב 

בריאותו.

ובפרט שהרי באים אנו מחדש תשרי הוא חדש השביעי המושבע בכל טוב, והוא כללי לכל השנה, 

הנה תחול הברכה וההצלחה בכל הענינים שלו הכללים והפרטים גם יחד, בכל השנה כולה.

בברכה לבשו"ט מתוך הבריאות הנכונה ושוטו"ל,

מ. שניאורסאהן

במש"כ ע"ד הוראת הרופאים לאכול לעתים תכופות ויסתור זה לאריכות בתפלת הבוקר, כי ע"ע 

)למנוע  רפואי  ענין  הוא  שכותבו  במיחוש  הנ"ל  האכילה  הנה   - הוראה  ע"פ  התפלה  לפני  מלטעום  נזהר 

אסיפת מיץ החומצי במעים( ולא מפני הרעבון ואפילו לא לחיזוק הגוף. ועפ"ז - ההיתר מפורש )בשו"ע 

אדה"ז ספ"ט ס"ה. וראה דברי הפר"ח הובאו במחצה"ש שם( ולהעיר מהכלל, הידוע בט"ז יו"ד ר"ס קי"ז. 

וקרוב לומר שבודאי מעיקרא לא על כגון זה היתה ההוראה. וליתר שאת - יתיר בשלשה הנהגתו הנ"ל.

במש"כ ע"ד הסכום שנתנו לו וכבר כתב להנותן שלא יקחם וכו' - כיון שכבר עשה מעשה, יחלקם 

- ע"ד מרז"ל ב"ב קלג, סע"ב - שליש לבית ליובאוויטש שבלונדון, שליש לקופה בקו"ח אשר כאן במחנה 

ישראל ושליש - לצרכיו הוא, און פארניצען פרייליכערהייט.
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:"xrhxree" mya f` e`xwpe - owfd epiax ly zepey`xd zexezn zg`[:"minbzt"]rny
hxrdxrc ci` ` - l`xyi["hlew" icedi]on dlrnl q`c fi` epizeige epgk f` - epiwl` 'ied -¨

cg` 'ied - oe` ,rahd.["cg` 'ied" - xy`e ,rahdn dlrnl md epizeige epgeky]

iying meioeyg bic"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,`xie :yneg
.`rÎhq :mildz

.rcepk lelre Î292Î . . . `zi` :`ipz

orpxrl mrc oet ote` xrc .`xnb xeriy ` micinlz rpiif hin orpxrl hbrlt h"yra xrc
oe` y"`x qtl` m"anx mrc hprxrlrb h`d'n oe` ,zepe`b oe` zetixg qiexb hin oreerb fi`¨
h`d'n q`ee `xnb xrc ev oreerb jiiy orpiif rklree mipey`x ic oet miyxtn rxrcp`¨¨
oikxr hprxrlrb h`d'n f` .yici` oi` xrhxree ic oryhiihR` hbrlt h"yra xrc .hprxrlrb¨¨
q`c h"yra xrc h`d ,i`zilz lihw i`zilz oeyl (a eh) l"fx`n mev ornewrb oe`¨¨
mrc oe` xrliivxrc mrc xrhk`xhqie` mrc :iixc rl` h'bxd rxd oeyl :hyhiihrbqie`
.zeinyb oi` dgivx iee ,xrxreey fi` q`c q`ee ,mipgex miyeal oi` fi` q`c x`p ,xrxrdev¨¨¨¨

iytg mebxz

z` ecnle ,dlecb zepe`be zetixga did cenild ote` .`xnba xeriy eicinlz mr cenll bdp aehÎmyÎlrad

milind z` mbxiz aehÎmyÎlrad .zcnlpd `xnbl mikiiy eidy mipey`xdn miyxtn x`ye y"`x ,qtl` ,m"anxd

oeyl" :aehÎmyÎlrad eyxit ,"i`zilz lihw i`zilz oeyl" :(a ,eh) l"fx`nl eribde oikxr zkqn ecnlyk .yici`l

."zeinyba dgivxn xzei dyw dfy ,miipgexd miyeala edf j` .lawnde xne`d ,eilr xn`pd :dyelyd lk zlhew rxd

iyiy meioeyg cic"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,`xie :yneg
.erÎar :mildz

.oin`z ÎfnwÎ . . . zeida dpde :`ipz

wqrzdl `ede ,miiga zipgex dcerz el yi l`xyin cg` lkl ,eppek xab icrvn 'dn

íåé
ïåùàø
:mildz

q wxtn

dq wxt cr

íåé
éðù
:mildz

eq wxtn

gq wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

hq wxtn

`r wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

ar wxtn

er wxt cr

. . .mei meid
lka oiprzdl jixv `edy mewn lkae `ed xy`a cg` lke .'zi el dxic zeyrl oipad zceara
dqpxt xg` ytgn `edy enk zipgex dqpxt dfi` `evnl ytegn ytga ytgl egek ivn`n
,'d jxc exnye 'eb eizrci ik mdxa`a aizkck ,utgi - d"awd ly - ekxcy itl `ede .ziinyb
`edy enk d`xp zeidl d"awd e`xa mlerd ,rahd on dlrnlye rahd jxc :mikxc ipy yi ik
dlrnly dkynd `ede 'ied jxc md zevne dxez .miwl` jxc `ede - xya ipira - rahd jxca

.raha rahd on dlrnl l`xyil rityn d"awd dpd z`f llba xy` ,raha rahd on

zayoeyg ehc"yz'd

ותצא. בנה � ואשה הפטורה:

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,`xie :yneg
.grÎfr :mildz

.miakek . . . yi dpde :`ipz

ic liiee ,seb ` oi` odrbR`x` oiif dkef hree if oree ,onf mrc sie` oraie` hx`ee dnyp ic¨
.'ied lr bprzdl mrc ev ornew orw if .dhnl `c wicpriif o`htie` orw if q`ee ,hlit dnyp¨¨¨

?R` qr orn hbiil oree sie` fi`¨

iytg mebxz

.dhnl o`k dzeida lertl zlbeqn `id dn dyg dnypd ik ,sebl zcxl dkfz ea onfl dlrnl dtvn dnypd

?z`f migec iznl ,okÎm` ."'ied lr bprzdl"l ribdl zlbeqn `id

oey`x meioeyg fhc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,y"g :yneg
.atÎhr :mildz

.dbepn dhn . . . dnl .gk :`ipz

mb ,zecna e` lkya zexiy dl oi` xy` drya .zecnde lkyd zxyne yeal `id daygnd
drext mb `id `l` ,zipkez dpi`y cal `l dzlert la` ,xdxdle aeygl dzlert zlret f`

R`w oet hiiwhqeR ic `ed zerx e` zexf zeaygnd zaiq ik x`eane . . . dvnylly zepwixd] ¨
,[y`xdlade zehy ly zeaygnl mewn oi`e zxyl dn daygndl yi f` weqr lkyd xy`kc

.ynn mda oi`y

ipy meioeyg fic"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,dxy iig :yneg
.ftÎbt :mildz

.'eke z`hg . . . zrcen dpde :`ipz

q`ee b`h xrcri ,onf xrcri .dxez ly dler oiif lawn sx`c'n ,onf mrc orhid sx`c'n¨¨
inlyexi) xn`nk oriib brh ic ,orarl oi` oipr ` x`p b`h ` x`p hip q`c fi` ,wree` hiib¨¨¨
hb`frb h`d rh`h xrc .'ek dpy 'ek ycg 'ek qpkp zay `vei meie qpkp mei (`"d `"t zekxa©¨¨

.xd`i ` fi` hk`p rbicxrhpiee` oe` b`h xrbicxrnef` :owfd epiax mya¨©

iytg mebxz

oipr `l` ,mei wx `l df ixd ,slegy mei lk ,onf lk .dxez ly dler lawl jixv ,onfd lr xenyl jixv

`a` ."'ek dpy 'ek ycg 'ek qpkp zay `vei meie qpkp mei" (`"d `"t zekxa inlyexi) xn`nk mitleg minid ,miiga

n x"enc`).dpy (`id) ef - itxeg dlile iviiw mei :owfd epiax mya xn` (r"p a"yxed

íåé
éùéîç
:mildz

fr wxtn

gr wxt cr

íåé
éùéù
:mildz

hr wxt

at wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

bt wxt

ft wxt cr



לט . . .mei meid
lka oiprzdl jixv `edy mewn lkae `ed xy`a cg` lke .'zi el dxic zeyrl oipad zceara
dqpxt xg` ytgn `edy enk zipgex dqpxt dfi` `evnl ytegn ytga ytgl egek ivn`n
,'d jxc exnye 'eb eizrci ik mdxa`a aizkck ,utgi - d"awd ly - ekxcy itl `ede .ziinyb
`edy enk d`xp zeidl d"awd e`xa mlerd ,rahd on dlrnlye rahd jxc :mikxc ipy yi ik
dlrnly dkynd `ede 'ied jxc md zevne dxez .miwl` jxc `ede - xya ipira - rahd jxca

.raha rahd on dlrnl l`xyil rityn d"awd dpd z`f llba xy` ,raha rahd on

zayoeyg ehc"yz'd

ותצא. בנה � ואשה הפטורה:

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,`xie :yneg
.grÎfr :mildz

.miakek . . . yi dpde :`ipz

ic liiee ,seb ` oi` odrbR`x` oiif dkef hree if oree ,onf mrc sie` oraie` hx`ee dnyp ic¨
.'ied lr bprzdl mrc ev ornew orw if .dhnl `c wicpriif o`htie` orw if q`ee ,hlit dnyp¨¨¨

?R` qr orn hbiil oree sie` fi`¨

iytg mebxz

.dhnl o`k dzeida lertl zlbeqn `id dn dyg dnypd ik ,sebl zcxl dkfz ea onfl dlrnl dtvn dnypd

?z`f migec iznl ,okÎm` ."'ied lr bprzdl"l ribdl zlbeqn `id

oey`x meioeyg fhc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,y"g :yneg
.atÎhr :mildz

.dbepn dhn . . . dnl .gk :`ipz

mb ,zecna e` lkya zexiy dl oi` xy` drya .zecnde lkyd zxyne yeal `id daygnd
drext mb `id `l` ,zipkez dpi`y cal `l dzlert la` ,xdxdle aeygl dzlert zlret f`

R`w oet hiiwhqeR ic `ed zerx e` zexf zeaygnd zaiq ik x`eane . . . dvnylly zepwixd] ¨
,[y`xdlade zehy ly zeaygnl mewn oi`e zxyl dn daygndl yi f` weqr lkyd xy`kc

.ynn mda oi`y

ipy meioeyg fic"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,dxy iig :yneg
.ftÎbt :mildz

.'eke z`hg . . . zrcen dpde :`ipz

q`ee b`h xrcri ,onf xrcri .dxez ly dler oiif lawn sx`c'n ,onf mrc orhid sx`c'n¨¨
inlyexi) xn`nk oriib brh ic ,orarl oi` oipr ` x`p b`h ` x`p hip q`c fi` ,wree` hiib¨¨¨
hb`frb h`d rh`h xrc .'ek dpy 'ek ycg 'ek qpkp zay `vei meie qpkp mei (`"d `"t zekxa©¨¨

.xd`i ` fi` hk`p rbicxrhpiee` oe` b`h xrbicxrnef` :owfd epiax mya¨©

iytg mebxz

oipr `l` ,mei wx `l df ixd ,slegy mei lk ,onf lk .dxez ly dler lawl jixv ,onfd lr xenyl jixv

`a` ."'ek dpy 'ek ycg 'ek qpkp zay `vei meie qpkp mei" (`"d `"t zekxa inlyexi) xn`nk mitleg minid ,miiga

n x"enc`).dpy (`id) ef - itxeg dlile iviiw mei :owfd epiax mya xn` (r"p a"yxed

íåé
éùéîç
:mildz

fr wxtn

gr wxt cr

íåé
éùéù
:mildz

hr wxt

at wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

bt wxt

ft wxt cr
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ראשו� יו� הבית בתורת העיסוק

:‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰."íéìLeøé íBìL eìàL"©£§§¨©¦

שלו� "שאלו בפסוק היא עבודה לספר הרמב"� פתיחת

אויבי�" ישליו קכד)ירושלי� ההוראה(תהילי� נלמדת זה מפסוק כי ,

החורב�. בעת א� הבית ועבודת הבחירה בית בהלכות לעסוק שיש

התעסקו כלומר, ירושלי�", שלו� "שאלו המל� דוד שאמר וזהו

וכמו ירושלי�. של ותכליתה עיקרה היא כי הבחירה, בית בהלכות

התוס' האי)שכתבו ד"ה ב, ס, אלא(זבחי� נתקדשה לא שירושלי�

קדושתה מקור והוא הבית, א)בשביל צבי הר מל�, .(מקדש

אי� דורש היא "ציו� הפסוק את הרמב"� הביא לא ומדוע

יז)לה" ל, הגמרא(ירמיה לומדת שממנו א), מא, לעסוק(סוכות שיש

דרישה"? דבעי מכלל � לה אי� "דורש המקדש, בעניני

המדרש פי על לבאר יב)יש צו, .(תנחומא

לקרות ויתעסקו לה� אמור ל� (ליחזקאל)... הקב"ה לו "אמר

אני בה לקרות שיתעסקו קרייתה ובשכר בתורה, הבית צורת

הבית". בבני� עוסקי� ה� כאילו עליה� מעלה

רק ללמוד אפשר לה" אי� דורש היא "ציו� שמהפסוק ובעוד

צור� xkfשיש zeyrl�שלו "שאלו מהפסוק הרי למקדש,

הצור� על לומדי� ואכ�wqrzdlירושלי�", הבית. בבניי�

בתוכ�" ושכנתי מקדש לי "ועשו ח)המצוה כח, היא(תרומה

'להתעסק מצוה בפועל, לבנותו אפשרות אי� וכאשר לדורות.

הבית. בני� מגדרי הוא זה ולימוד הבית, צורת של בקרייתה'

(415 'nr ,gi jxk zegiy ihewl)

שני יו� קלה לקדושה חמורה מקדושה

:ÊË ‰ÎÏ‰ ‚ ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰àìå Lãwa ïéìònL¤©£¦©Ÿ¤§Ÿ

.ïéãéøBî¦¦

להלכה נפסק זה א')מטע� סע' מב סי' תפילי�(א"ח לשנות "אסור

וכ� יד". של לעשות� ראש א)של סע' קנג סי' לעשות(ש� "מותר :

הכנסת". בית המדרש מבית לא אבל המדרש בית הכנסת מבית

קלה" לקדושה חמורה מקדושה מורידי� "שאי� הוא הדבר ויסוד

ב) לב .(מנחות

אינו חמורה לקדושה בו שהשתמשו הדבר כאשר הדי� ומה

לקדושה בו להשתמש אסור אז ג� הא� לתשמישו, יותר ראוי

קלה?

הגמרא מדברי זה די� ללמוד ש�)יש שבלה(מנחות תורה "ספר

מורידי� שאי� לפי מזוזה, מה� עושי� אי� שבלו ותפילי�

ההלכה וכ� קלה", לקדושה חמורה א)מקדושה הל' פ"ה תפילי� .(הל'

אי� לתשמישו, ראוי ואינו בלה התורה ספר כאשר שג� הרי

קלה. לקדושה בו ולהשתמש מקדושתו להורידו

(bpw 'iq yix g"` f"ayn micbn ixt)

שלישי יו� כישיבה? נחשבת הישענות האם

:Â ‰ÎÏ‰ Ê ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰ñàåáLéì íãà ìëì øe §¨§¨¨¨¥¥

.äøæòä ìëa§¨¨£¨¨

בעזרה? להשע� מותר הא�

הדיי� הבאה: מההלכה התשובה את ללמוד אפשר לכאורה

אד� לפניו בא א� יעשה ומה הדי�. גמר בשעת לשבת צרי�

מפניו? לקו� שחובה

הגמרא כ� על ב)אומרת ל, אלא(שבועות יישב, ולא יעמוד לא :

שנעשית (פעולה הסנדל מ� רצועה שמתיר כאד� נסמ� יהא

ש'סמיכה' להוכיח יש ומכא� הישענות). כדי תו� א� בעמידה,

לשבת! צרי� הדיי� שהרי כ'ישיבה' היא

בזבחי� התוספות מדברי וליתב)א� ד"ה ב שלעני�(יט, נראה

הגמרא כישיבה. אינה 'סמיכה' בעזרה, ישיבה דנה(ש�)איסור

כי לאיסור, ומסיקה בישיבה, ורגליי� ידיי� לקדש אפשר הא�

בתוס', ומבואר הוא". מעומד ושירות � לשרת קרא "אמר

ידיי� קידוש להתיר הגמרא כוונת היתה לא שמלכתחילה

היה הספק אלא בעזרה", ישיבה "אי� שהרי בישיבה, ורגליי�

אינה סמיכה שא� היא (והמסקנה סמיכה ידי על להתיר יש הא�

כ�, א� ויוצא מעומד). דווקא הוא ו"שירות" עמידה נחשבת

ישיבה. נחשבת אינה ש'סמיכה' התוס' מדברי

לבאר: ויש

ולכ�, גמורה. עמידה ואינה גמורה ישיבה אינה סמיכה

תהא שלא העיקר אלא גמורה, בישיבה חייבי� שאינ� הדייני�

לעניי� א� עמידה. זו אי� סו� סו� כי לסמו�, רשאי� � עמידה

הכבוד" מפני ממש ישיבה אלא אסור "אי� בעזרה (לשו�ישיבה

מותרת.המג"א) היא ולכ� ממש", "ישיבה אינה אכ� וסמיכה .

(my y"dvgne `i w"q akz 'iq g"e` `"bn)

רביעי יו� בירושה? – רבנות

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰¯ ïäk ïa ïäk elôà£¦Ÿ¥¤Ÿ¥

.BúBà ïéçLBî:‡È ‰ÎÏ‰úeëìnäL ¯ Cìî ïa Cìî ïéçLBî ïéà §¦¥§¦¤¤¤¤¤¤©©§

.íìBòì Cìnì äMøé§ª¨©¤¤§¨

זו שאלה לב�? מאב בירושה עוברת הרבנות משרת הא�

הפוסקי�: בספרי נידונה

מלכי� ה"ז)בהלכות שהמלכות(פ"א שכש� הרמב"�, כותב

והמינויי� השררות בשאר ג� הוא כ� לב� מאב בירושה עוברת

בישראל.

מל� לגבי שהרי, זה. כלל לסייג יש כי נראה לכאורה בר�,

כא� הרמב"� יא)כתב שכ�(בהלכה מל�, ב� מל� מושחי� אי� כי ,

לגבי מאיד�, במשיחה. צור� אי� כ� ועל מאביו ירושה המלכות

הרמב"� כתב כה� ב� ז)כה� במשיחה,(בהלכה צור� שיש

אמנ� וכ� בירושה! עוברת אינה שהכהונה היא והמשמעות

סופר' ה'חת� יב)הסיק סי' כגו�(או"ח קדושה, של שמינויי� ,

בירושה. עוברי� ואינ� למלכות, דומי� אינ� כהונה,

ומדוע בירושה. עובר קדושה של מינוי שג� הסוברי� יש א�

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

המלוכה כ�: נזר' ה'אבני מבאר כה�? ב� למשוח צריכי� כ� א�

ואי� ממילא, ליורש עוברת היא כ� ועל המיתה, ברגע פוקעת

הכה� שקדושת חז"ל, אמרו כהונה לגבי ואילו במשיחה. צור�

נצחית, הקב"ה שקדושת וכש� הקב"ה. של לקדושתו הוקשה

לפיכ� המיתה. ע� פוקעת ואינה נצחית הכהונה קדושת ג� כ�

למשיחה זקוק והוא מאביו, הקדושה את יורש הב� (אבנ"זאי�

סקט"ז) שיב סי' .יו"ד

צדק' ה'צמח כא)ולדעת סי' עוברת(או"ח אינה הכהונה אמנ� ,

לאד� קוד� הב� מקו� מכל א� משיחה, צרי� שלכ� – בירושה

המינויי�. שאר לגבי כמו אחר,

חמישי יו� וכבוד קדושה

:·-‡ ˙ÂÎÏ‰ „ ˜¯Ù ,˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰úåöîeàéä äNò ¦§©£¥¦

'Bâå BzLc÷å" :øîàpL ¯ ïaø÷ì íðéëäìå íLc÷ìe íéðäkä ìécáäì§©§¦©Ÿ£¦§©§¨§©£¦¨§¨§¨¤¤¡©§¦©§§

éøöåìëì ïúBà íéc÷äìe ,äaøä ãBák Ba âäðì ìàøNiî íãà ìk C §¨¦¨¨¨¦¦§¨¥¦§Ÿ¨©§¥§©§¦¨§¨

.äMã÷aL øác̈¨¤¦§ª¨

הכהני� את להכי� היא שהמצוה משמע כא� הרמב"� מדברי

אות� ולהקדי� כבוד בה� לנהוג החובה ואילו המקדש, לעבודת

הכה�. מקדושת הנובע (מדרבנ�) חיוב היא שבקדושה דבר לכל

המצות ובמני� המצות' ב'ספר מדבריו בו חזר זה, פי (מ"עועל

דברלב) לכל הכה� את ולהקדי� לכבד החיוב את כלל ש�

"וקדשתו". של עשה במצות שבקדושה

לא לכ�, יסרבו א� ש"אפילו הוסי� המצות' ב'ספר והנה,

מהספרא לימוד כ� על והביא לה�", יד)נשמע א, "וקדשתו(אמור

בפירוש לדבריו סותרי� הדברי� ולכאורה, כרחו" על –

מ"ח)המשניות פ"ה ראוי(גיטי� שהיה שכה� אצלינו הכללי� "מ� �

ממנו פחות או כמותו שהוא לישראל הרשה א� ראשו� לקרוא

רשאי..."! זה הרי – ראשו� ויקרא שיעלה

שלו בשו"ע הזק� אדמו"ר כ� על ס"ס)ומבאר קכח סי' :(א"ח

התלויי� בדברי� אלא כרחו", בעל "וקדשתו אומרי� "אי�

zyecwaגרושה ולישא קדושתו לחלל רשאי שאינו הכהני�,

בה ליהנות לה� ניתנה לא הכהני� שקדושת לפי בה, וכיוצא

אבל למחלה, ביד� אינה לפיכ� לה�ceakגופ�... נית� הכהונה

ליתנו ורשאי כבוד�, למחול ביד� הוא לפיכ� להנאת�...

כבודו". זהו אד� של רצונו כי רצה, א� לישראל

שישי יו� לברכה צדיק זכר

‡ ‰ÎÏ‰ Ê ˜¯Ù ,˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰:eéä ïépîî øNò äMîç£¦¨¨¨§ª¦¨
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במשנה הדברי� פ"ה)במקור ריש של(שקלי� שמותיה� נזכרי�

פנחס ב� יוחנ� במקדש, שהיו הממוני� ה� "אלו הללו: הממוני�

וכו'".

ירושלמי אומרי�(ש�)ובתלמוד יש בדבר. אמוראי� נחלקו

הממוני� על להעיד נועד מהממוני� חלק של השמות שאזכור

נזכרו ששמותיה� אלו כמוב�, שהרי, במקדש. ששירתו הכשרי�

היו ודור דור בכל שהרי היחידי�, הממוני� היו לא במשנה

אלא הדברי�, פני ה� כ� שלא אומרי� ויש חדשי�. ממוני�

הירושלמי ומסיי� שבדורו". מה מנה הדור, באותו שהיה "מי

דור שבכל שבממוני� הכשרי� את מנה שהתנא הדעה שלפי

לברכה'". צדיק 'זכר אומר הוא כול� "על ודור,

הממוני� את מנה התנא מבאר: המשניות, בפירוש והרמב"�,

הצדיק את ג� כמו דרגה, מכל אחד והזכיר הידועי�, החסידי�

שוני�. מדורות צדיקי� אלו היו א� ג� הממוני�, מבי�

צדיקי� להזכיר להשתדל יש כמה עד ללמוד יש מכא�

של שמות התנא ציר� זה שמטע� ולברכה. לטובה שנפטרו

שבכל הצדיקי� את לציי� מנת על דורות, מכמה ממוני�

לברכה". צדיק "זכר שנאמר מה לקיי� הדורות,

(36 'nr ,c"g ,c"nyz ,zeiecreezd mgpn zxez)

קודש שבת רטובות שערות על תפילין הנחת
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בי� חציצה תהא שלא חז"ל, דרשו בשרו" "על מהפסוק

הוא כ� כי מכא�, שלמדו מהראשוני� יש הכהונה. לבגדי בשרו

תהא שלא – יד�" "על בה� שנאמר תפילי�, לעני� א� הדי�

לתפילי� בשרו בי� א)חציצה לז, סוכה .(ר"�

בשאלה – רטובות? שערות על תפילי� להניח אפשר הא�

כהונה: בבגדי הדי�, במקור נעו� ויסודה הפוסקי�, נחלקו זו

יוה"כ עבודת ה"ב)בהלכות הגדול(פ"ב שהכה� הרמב"� כותב ,

שזהו המפרשי� וביארו הטבילה. מ� עלייתו לאחר מתנגב היה

כמבואר שהרי לבגדי�, בשרו בי� חציצה יהוו לא שהמי� כדי

מי� שכ� וכל חציצה, מהווה רוח אפילו ש�)אצלנו, .(משל"מ

חוצ� אינו לח שדבר ה"ב)וא� פ"ב מקואות לומר,(רמב"� יש ,

בכדי חשיבות בעל שאינו דבר אפילו כהונה בגדי שלגבי

שסו� כיוו� חוצ�, הוא הרי הדיני�, שאר לעני� חציצה שיהווה

בשרו'. 'על ממש מונחי� הבגדי� אי� סו�

יד�" "על בה� שנאמר בתפילי� שג� לומר, יש ומכא�

חציצה המי� מהווי� א).� כז, או"ח יוס� (ברכי

שכ� לרוח, דומי� ואינ� חוצצי�, אינ� שמי� שכתבו ויש

מעליו", הבגד "שירחק לכ� גורמת הרמב"�, כדברי הרוח,

לגו� הבגד להצמדת – להפ� גורמי� הרי המי� (משנהואילו

ט) סי' ח"ה .הלכות

נאמר ולא כהונה לבגדי ייחודי חציצה שדי� הסוברי�, ויש

חוצצת רוח אפילו כהונה בבגדי הרי לדבר: ראיה בתפילי�. כלל

לראש צמודי� שיהיו כלל יתכ� לא הרי בתפילי� והלוא כאמור,

אויר! הפסק ב)ללא כז, לדוד .(תהלה
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המלוכה כ�: נזר' ה'אבני מבאר כה�? ב� למשוח צריכי� כ� א�

ואי� ממילא, ליורש עוברת היא כ� ועל המיתה, ברגע פוקעת

הכה� שקדושת חז"ל, אמרו כהונה לגבי ואילו במשיחה. צור�

נצחית, הקב"ה שקדושת וכש� הקב"ה. של לקדושתו הוקשה

לפיכ� המיתה. ע� פוקעת ואינה נצחית הכהונה קדושת ג� כ�

למשיחה זקוק והוא מאביו, הקדושה את יורש הב� (אבנ"זאי�

סקט"ז) שיב סי' .יו"ד

צדק' ה'צמח כא)ולדעת סי' עוברת(או"ח אינה הכהונה אמנ� ,

לאד� קוד� הב� מקו� מכל א� משיחה, צרי� שלכ� – בירושה

המינויי�. שאר לגבי כמו אחר,

חמישי יו� וכבוד קדושה
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הכהני� את להכי� היא שהמצוה משמע כא� הרמב"� מדברי

אות� ולהקדי� כבוד בה� לנהוג החובה ואילו המקדש, לעבודת

הכה�. מקדושת הנובע (מדרבנ�) חיוב היא שבקדושה דבר לכל

המצות ובמני� המצות' ב'ספר מדבריו בו חזר זה, פי (מ"עועל

דברלב) לכל הכה� את ולהקדי� לכבד החיוב את כלל ש�

"וקדשתו". של עשה במצות שבקדושה

לא לכ�, יסרבו א� ש"אפילו הוסי� המצות' ב'ספר והנה,

מהספרא לימוד כ� על והביא לה�", יד)נשמע א, "וקדשתו(אמור

בפירוש לדבריו סותרי� הדברי� ולכאורה, כרחו" על –

מ"ח)המשניות פ"ה ראוי(גיטי� שהיה שכה� אצלינו הכללי� "מ� �

ממנו פחות או כמותו שהוא לישראל הרשה א� ראשו� לקרוא

רשאי..."! זה הרי – ראשו� ויקרא שיעלה

שלו בשו"ע הזק� אדמו"ר כ� על ס"ס)ומבאר קכח סי' :(א"ח

התלויי� בדברי� אלא כרחו", בעל "וקדשתו אומרי� "אי�

zyecwaגרושה ולישא קדושתו לחלל רשאי שאינו הכהני�,

בה ליהנות לה� ניתנה לא הכהני� שקדושת לפי בה, וכיוצא

אבל למחלה, ביד� אינה לפיכ� לה�ceakגופ�... נית� הכהונה

ליתנו ורשאי כבוד�, למחול ביד� הוא לפיכ� להנאת�...

כבודו". זהו אד� של רצונו כי רצה, א� לישראל

שישי יו� לברכה צדיק זכר

‡ ‰ÎÏ‰ Ê ˜¯Ù ,˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰:eéä ïépîî øNò äMîç£¦¨¨¨§ª¦¨
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במשנה הדברי� פ"ה)במקור ריש של(שקלי� שמותיה� נזכרי�

פנחס ב� יוחנ� במקדש, שהיו הממוני� ה� "אלו הללו: הממוני�

וכו'".

ירושלמי אומרי�(ש�)ובתלמוד יש בדבר. אמוראי� נחלקו

הממוני� על להעיד נועד מהממוני� חלק של השמות שאזכור

נזכרו ששמותיה� אלו כמוב�, שהרי, במקדש. ששירתו הכשרי�

היו ודור דור בכל שהרי היחידי�, הממוני� היו לא במשנה

אלא הדברי�, פני ה� כ� שלא אומרי� ויש חדשי�. ממוני�

הירושלמי ומסיי� שבדורו". מה מנה הדור, באותו שהיה "מי

דור שבכל שבממוני� הכשרי� את מנה שהתנא הדעה שלפי

לברכה'". צדיק 'זכר אומר הוא כול� "על ודור,

הממוני� את מנה התנא מבאר: המשניות, בפירוש והרמב"�,

הצדיק את ג� כמו דרגה, מכל אחד והזכיר הידועי�, החסידי�

שוני�. מדורות צדיקי� אלו היו א� ג� הממוני�, מבי�

צדיקי� להזכיר להשתדל יש כמה עד ללמוד יש מכא�

של שמות התנא ציר� זה שמטע� ולברכה. לטובה שנפטרו

שבכל הצדיקי� את לציי� מנת על דורות, מכמה ממוני�

לברכה". צדיק "זכר שנאמר מה לקיי� הדורות,

(36 'nr ,c"g ,c"nyz ,zeiecreezd mgpn zxez)

קודש שבת רטובות שערות על תפילין הנחת
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בי� חציצה תהא שלא חז"ל, דרשו בשרו" "על מהפסוק

הוא כ� כי מכא�, שלמדו מהראשוני� יש הכהונה. לבגדי בשרו

תהא שלא – יד�" "על בה� שנאמר תפילי�, לעני� א� הדי�

לתפילי� בשרו בי� א)חציצה לז, סוכה .(ר"�

בשאלה – רטובות? שערות על תפילי� להניח אפשר הא�

כהונה: בבגדי הדי�, במקור נעו� ויסודה הפוסקי�, נחלקו זו

יוה"כ עבודת ה"ב)בהלכות הגדול(פ"ב שהכה� הרמב"� כותב ,

שזהו המפרשי� וביארו הטבילה. מ� עלייתו לאחר מתנגב היה

כמבואר שהרי לבגדי�, בשרו בי� חציצה יהוו לא שהמי� כדי

מי� שכ� וכל חציצה, מהווה רוח אפילו ש�)אצלנו, .(משל"מ

חוצ� אינו לח שדבר ה"ב)וא� פ"ב מקואות לומר,(רמב"� יש ,

בכדי חשיבות בעל שאינו דבר אפילו כהונה בגדי שלגבי

שסו� כיוו� חוצ�, הוא הרי הדיני�, שאר לעני� חציצה שיהווה

בשרו'. 'על ממש מונחי� הבגדי� אי� סו�

יד�" "על בה� שנאמר בתפילי� שג� לומר, יש ומכא�

חציצה המי� מהווי� א).� כז, או"ח יוס� (ברכי

שכ� לרוח, דומי� ואינ� חוצצי�, אינ� שמי� שכתבו ויש

מעליו", הבגד "שירחק לכ� גורמת הרמב"�, כדברי הרוח,

לגו� הבגד להצמדת – להפ� גורמי� הרי המי� (משנהואילו

ט) סי' ח"ה .הלכות

נאמר ולא כהונה לבגדי ייחודי חציצה שדי� הסוברי�, ויש

חוצצת רוח אפילו כהונה בבגדי הרי לדבר: ראיה בתפילי�. כלל

לראש צמודי� שיהיו כלל יתכ� לא הרי בתפילי� והלוא כאמור,

אויר! הפסק ב)ללא כז, לדוד .(תהלה
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ראשו� יו�

יב ּפרק ויֹובל ׁשמּטה ¤¤¥§¨¦§§¦הלכֹות

��אל‡. זה הרי � ח�מה ה��פת עיר �ת�� �ית ֲֵֵֶֶֶָ�ְִִֵַַַה��כר
��רצה, עת �כל ��כר, מ��� חד� ע�ר �ני� �ל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹא�ת�
ה�מי� �ל נ�ת� � לפ��ת �כ�ר�צה ��כר; ���� ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָואפ��

�ל��. ל��קח ��רע ואינ� ְְֵֵֵֶַַַַָ��קח,

א�·. עצמ� ה��כר א�א א�ת�, ��די� ה�ר�בי� ְְְִִִֵֵֶַַַָָואי�
ילוה לא אבל ולפ��ת; מ�כסיו למ�ר ל� וי� יד�. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָֹֹה�יגה

לחצאי�. יגאל ולא ְְְְֲִִִַַַָֹויגאל,

י�‚. ה��כר, מת א� וכ� �נ�; מ�ד יפ�ה ה��קח, ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַמת
חד�. ע�ר �ני� �ל לפ��ת� ְְְִִֵֶָָָָֹלבנ�

מ�ני�„. � ה�נה �ת�� ל�ני רא��� �מכר לרא���, ְְְִִִִֵַַַָָָָמכר
ה�ית החלט � לרא��� �נה ��למה �יו� עברלרא���: �] ְִִֵֶָָָָָָָ�ְִַַַ

לגמרי] זכ�תלרשותו �ל ל�ני מכר �ה��כר ה�ני; ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ�יד
ז� הרי �אל�, ולא חד� ע�ר �ני� ה�יע ליד�. ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ��ב�א
�ל �אל� ולא מ�נה ה�ית נת� א� וכ� ה��קח. �יד ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹנחלטה
מ�נה. ל� ���� זה �יד נחלט זה הרי חד�, ע�ר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ני�

��אמר:‰. � ס�פ� עד נחלט אינ� מע�רת, �נה ְֱֵֶֶֶֶֶַַָָ�ְְָָָָהיתה
הע��ר. חד� להביא תמימה", �נה ל� מלאת ְְְִִִֶַָָָָָֹֹ"עד

.Â�רא� ואחד רא��� אדר �חצי אחד ��י�, �ני ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמכר
אחד �ה�יע �יו� �ני, אדר �רא� ��כר זה � �ני ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאדר
�חצי ��כר וזה �נה; ל� עלתה ה�אה, �נה �ל ְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ�אדר
�נה �ל אדר חצי עד �נה ל� עלתה לא הרא���, ְֲֲֲִִֶַָָָָָָָָָֹאדר

הע��ר. �חד� ה��קח ��רד מ�ני � ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹה�אה

.Êלפ��ת ה��קח נמצא ולא חד�, ע�ר �ני� י�� ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹה�יע
ונכנס ה�לת ו��בר �י�, �בית מע�תיו מ�יח זה הרי � ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמ���
מע�תיו. את וי�ל יב�א ה��קח, ��ב�א ואימתי ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלבית�;

.Á� ההק�� מ�ד אחר �גאל� ח�מה, עיר �ית ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָה�ק�י�
ולא ההק�� מ�ד ��גאל מ�עה �נה ל� �עלתה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�יו�
א�א ח�לט, ההק�� �אי� ה��אל; �יד נחלט �עליו, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�אל�

לדרתיו". את�, "ל�נה ��אמר: ְֱֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹה��קח,

.Ë� ה�כר �נת �ת�� י�בל וה�יע ח�מה, עיר �ית ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָמכר
��רצה עד ה��קח, �יד יהיה א�א ���בל, ח�זר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאינ�
ויחלט. �נה, ��לא א� ה�כר; �נת �ל לגאל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹה��כר

.Èמ�פת �אינ� �עיר א� החצרי�, �ב�י �ית ֶֶ�ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָה��כר
ה�ד�ת ��די� יפה �כח נגאל זה הרי � �רא�י ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹח�מה
מ�ד לגאל רצה א� �יצד? ח�מה. ה��פי� ה��י� ְִִִִֵַָָָָָֹ�ְְִִֶַַָו��די�
� �אל ולא חד� ע�ר �ני� ה�יע ה��י�. �די� ��אל, �ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
���אל �בעת ה�ד�ת; �די� ה��בל, �נת עד ��אל זה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָהרי
ולא י�בל ה�יע �אכל. מה ל� וג�רע ה��כר, ע� מח�ב �ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹ

ה�ד�ת. �די� �מי�, �לא ה�ית ח�זר � ְְִִִֵַַַַָָָֹ�אל

.‡Èוה�רחצא�ת ה���ת �ג�� הח�מה, מ� לפני� �ה�א ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ�ל
אבל �עיר". "א�ר ��אמר: �ב�י�, ה�א הרי � ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָוה��בכ�ת
לעיר, �ח�� ה�ד�ת �די� נגאלי� העיר, ��ת�� ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָה�ד�ת

ה��מה וכל "ה�ית" � �עיר" א�ר ה�ית "וק� ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָ��אמר:
ה�ד�ת. לא ְִַַָֹלבית,

.·È�אינ א��ת, אר�ע על א��ת אר�ע �� �אי� ְְִֵֵֶַַַַַַַַ�ית
.�� נחלט ה�ית אי� ויר��לי�, ח�מה. ערי �ב�י ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָנחלט

ח�מה. ערי �ב�י אינ� �ח�מה, ה�נ�י ְִֵֵֵַַַָָָָָ�בית

.‚È.מ�פת� אינ� � ח�מת� �ה�� א� ח�מת�, ����תיה ֶֶ�ְִֵֶֶֶַַָָָָָָעיר

.„È�ל� �� ��היה עד � ח�מה' 'עיר נקרא ה�ק�� ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאי�
וי�יפ� יתר, א� ��י� �ני מה� חצר �בכל יתר, א� ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָחצר�ת
אבל �ת�כ�; החצר�ת יבנ� �� ואחר �ח�ה, ח�מה ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָא�ת�
�ל חצר�ת �ל� �� הי� ��א א� ה��, �� ואחר ���ב ֲֵֶֶַָָֹֹ�ְֶַַַָָָמק��
החצרי�. �ב�י ��� ��י� א�א ח�מה, עיר אינ� � ��י� ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�ני

.ÂË���� ��עת ה��פת ח�מה על א�א ס�מכי� ְִִֶֶַ�ְִֵֶַַָָאי�
��ב� ��עה ח�מה מ�פת היתה ��א עיר �יצד? ְֶֶֶַָָָָ�ְִֵֶֶַָָָָֹהאר�.
היא הרי ע�ה, מ�פת �היא �י על א� � האר� את ֲִֵֶֶַָ�ִִֶֶֶַַַָָ�ְיה��ע
� יה��ע �ימי ח�מה מ�פת �היתה ועיר החצרי�; ַ�ְִֵֶֶָ�ְְְֲִִֵֵֶַָָָ�ב�י
וכיו� �מ�פת. היא הרי ע�ה, מ�פת �אינ� �י על ְֵֶֶָ�ְֲִֵֶֶַָ�ִֵֶַַָא�
�ימי �הי� ח�מה ערי קד�ת �טלה רא���, �חר�� ִֵֵֶַָָָ�ְְְִָָָ�ְֶָ��ל�
�ל נתק��� ה�נ�ה, ��יאה עזרא �עלה �יו� ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ�ְיה��ע.
�ימי ��יאת� מ�ני � העת �א�ת� ח�מה ה��פ�ת ְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ�ִֶַָהערי�
�יאת� מה יה��ע: �ימי �ביאת� �נ�ה, �יאה �היא ִַַָָ�ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָעזרא
ח�מה, ערי ��י וק��� וי�בל�ת, �מ�י� מנ� יה��ע, ְְְְְִִִֵֵַָָָָ�ְִֵ�ימי
�מ�י� מנ� עזרא, �ימי �יאת� א� � �מע�ר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָונתח�ב�

�מע�ר. ונתח�ב� ח�מה, ערי ��י וק��� ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָוי�בל�ת,

.ÊË�נס��� �עת �לי�ית, �ביאה לב�א לעתיד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָוכ�
ערי ��י ויק��� וי�בל�ת, �מ�י� למנ�ת יתחיל� � ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָלאר�
��אמר: �מע�ר�ת, ��כ���ה� מק�� �ל ויתח�ב ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָח�מה,
אבתי�, יר�� א�ר האר� אל אלהי� ה' ְֱֱֲֲֲִֶֶֶֶֶֶָָָֹֹ"והביא�
�ר�ת מה � אב�תי� ליר�ת יר�ת� מקי� ַ�ְֲֶַַ�ְִָ�ְְִִִֵָויר���",
יר�ת�, א� הא��, ה�ברי� �ל �ח��� נ�הג א�ה ְָ�ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאב�תי�,

הא��. ה�ברי� �ל �ח��� �� נ�הג ְְִִֵֵַַָָָָָא�ה

יג ּפרק ויֹובל ׁשמּטה ¤¤¥§¨¦§§¦הלכֹות

�בר‡. �אר�, חלק לה� �אי� �י על א� � לוי ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�בט
� והערי� �מגר�יה�; ל�בת ערי� לה� ל�� י�ראל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָנצט��
עיר; ���י� אר�עי� ועליה� ה�קלט, ערי �� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָה�
ללו��. ה�ל ה��יח, �ימ�ת אחר�ת מקלט ערי ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ�כ���סיפי�

�ל�ת·. �ה� ���רה נת�ר�� �בר הערי�, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמגר�י
אל� וח�צה, העיר "מ�יר ��אמר: � סביב א�ה ֱֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָאלפי�
את לעיר, מח�� "�מ�ת� א�מר: ה�א �לה�� סביב", ְִִִֵֶֶַַַָָָָֹא�ה
מגר�, הרא��נ�ת אל� � וג�'" �א�ה אל�י� קדמה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ�את

�כרמי�. ל�ד�ת ל�גר� ח�� ���דדי� ְְְְְְִִִִֶַַַָָָואל�י�

�אי�‚. � זה לתח�� ח�� קב�רה �ית עיר, לכל ְְְְְִִִֵֵֶֶָָונ�תני�
יהי� "�מגר�יה� ��אמר: עריה�, �תח�� מתיה� ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָק�ברי�
לקב�רה. לא נ�נ�, לח�י� � ח�ת�" �לכל ולרכ��, ְְְְִִִַַָָָָֹֹ�ְְְְִִֶָלבהמ��

עיר,„. מגר� ולא מגר�, עיר הלו�� �ערי ע��י� ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹאי�
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"��דה ��אמר: � מגר� �דה ולא �דה, מגר� ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹולא
ה�מ�עה �מ�י ה. י�כר"; לא עריה�, ממשהמגר� [מסורת ְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ

א�ארבינו] � י��ה לא י�כר", "לא ��אמר: ��ה ֶֶָ�ְְֱִֵֶֶֶֶַָָֹֹלמד�,
�ה�א �מ�ת מ�ל��� אחד �ל והעיר, וה�גר� ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָה�דה
מגר�, �דה ע��י� אי� � י�ראל ערי ��אר וכ� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָלע�ל�.

מגר�; עיר ולא עיר, מגר� ולא �דה, מגר� ְְְְְְִִִִִֶָָָָֹֹֹולא

.Âאת י�ע ולא ��ה, לע��ת� �ית� את אד� יס�ר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹולא
י�ראל. אר� יחריב� ��א ��ה; ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹחרבת�

.Êית� א� עריה�, מ�ד�ת �דה ��כר� �לו�י� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ�הני�
א�א ה�ה, ��דר ��אלי� אי� � ��ה� ח�מה ערי ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמ��י
וא� מ�ד; וג�אלי� ל��בל, סמ�� ואפ�� ה�ד�ת ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָמ�כרי�
וג�אלי� ה��בל; לאחר ההק�� מ�ד ��אלי� �דה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהק�י��
� �ני� ��ה אחר אפ�� ��רצ�, זמ� �ל ח�מה ערי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ��י

ללו��". �היה ע�ל� "�א�ת ְְִִִֶַַָ�ְֱֶֶַ��אמר:

.Á,��לו� ��אל זה הרי � לוי א�� אבי את ��ר� ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָי�ראל
לו�י�, �ל ה�ד�ת א� והערי� ה�איל לוי; �אינ� �י על ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָא�
��עלי�. לא א��, �מק�מ�ת �ל�י זה ��י� לע�ל�; ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ��אל

.Ë,��לו� ��אל אינ� � י�ראל א�� אבי את ��ר� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָולוי
ללו��", �היה ע�ל� "�א�ת נאמר ��א �י�ראל; ְְִִִֶַַָ�ְְְֱִֵֶֶֶַָָֹא�א

הלו��. �ערי ְְִִֵֶַָָא�א

.È�ה וכ� �נע�. �אר� ינחל� ��א מזהרי� לוי, �בט ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹ�ִֵֵֶָ�ל
הערי� את ���ב�י� ��עה ���ה חלק י�ל� ��א ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ�מזהרי�,
חלק לוי, �בט �ל הלו�� ל�הני� יהיה "לא ��אמר: �ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
וכ� �אר�; ו"נחלה" ���ה, "חלק" י�ראל", ע� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָונחלה
ל� יהיה לא וחלק תנחל, לא "�ארצ� א�מר: ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹה�א
ל�קה; ���ה, חלק ��טל �ה� א� לוי �ב� ���ה. ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ת�כ�",

מ���. א�ת� מעבירי� �אר�, נחלה נטל ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָוא�

.‡È�אר� א�א אמ�רי�, הא�� ה�ברי� �אי� לי, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיראה
ויר��ה �ליעקב, ליצחק לאברה� �רית עליה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ��כרת
���ב� הארצ�ת �ל �אר אבל לה�; ונתח�קה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�ניה�
הארצ�ת �א�ת� והלו�� ה�הני� הרי � י�ראל מ�לכי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמל�

י�ראל. �כל ְְְִִֵָָָָ�בב�ת�,

.·È�ע �בב�ת� י�ראל אר� �נחלת לוי זכה לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹול�ה
�רכיו �לה�ר�ת �ל�רת�, ה' את לעבד �הב�ל מ�ני ְְְְְֲֶַַָָָֹ�ְִֵֶֶָאחיו?
"י�ר� ��אמר: � לר�י� ה��יקי� �מ��טיו ְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָָהי�רי�
הב�ל� �לפיכ�, לי�ראל". ות�רת� ליעקב, ְְ�ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹמ��טי�
ולא י�ראל, ��אר מלחמה ע�רכי� לא � הע�ל� ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָֹֹמ�רכי
ה', חיל ה� א�א ��פ�; �כח לעצמ� ז�כי� ולא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹנ�חלי�,
לה�, ז�כה ה�א �ר�� וה�א חיל�", ה' "�ר� ְֱֵֵֶֶֶֶַָָָ��אמר:

ונחלת�". חלק� "אני ְְְְֱֲֲִֶֶֶַַָ��אמר:

.‚Èאי� מ�ל ואי� אי� �ל א�א �לבד, לוי �בט ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹולא
לעמד לה�דל מ�ע� והבינ� א�ת�, ר�ח� נדבה א�ר ְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהע�ל�
�מ� י�ר והל� ה', את לדעת �לעבד� ל�רת� ה' ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָלפני
הר�י� הח���נ�ת על צ�אר� מעל �פרק האלהי�, ְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ�ע�ה�
קד�י�, קד� נתק�� זה הרי � האד� �ני ���� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹא�ר
ל� ויז�ה ע�למי�; �לע�למי לע�ל� ונחלת� חלק� ה' ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָויהיה

וללו��.�ע�ל ל�הני� ��כה �מ� ל�, ה�ס�יק �בר ה�ה � ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ
��רלי". ��מי� א�ה � וכ�סי חלקי מנת "ה' א�מר: �וד ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָהרי

�ס�ע�. רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

זה, ספר �ל �רקי� �מני� ��י. �עזרת �ביעי, ספר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָנגמר
הלכ�ת �רקי�; ע�רה �לאי�, הלכ�ת ��מ�ני�: ְְְְְֲֲִִִִִִִַָָָָחמ�ה
ע�ר חמ�ה �ר�מ�ת, הלכ�ת �רקי�; ע�רה ענ�י�, ְְְְֲֲֲִִִִִַָָָָָָמ�נ�ת
הלכ�ת �רקי�; ע�ר אר�עה מע�ר�ת, הלכ�ת ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָ�רקי�;
���רי� הלכ�ת �רקי�; ע�ר אחד רבעי, ונטע �ני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמע�ר
הלכ�ת �רקי�; ע�ר �ני� ���ב�לי�, �ה�ה מ�נ�ת ְְְְִִִֵֶַָָָָ�ְְְַָ��אר

�רקי�. ע�ר �ל�ה וי�בל, ְְְְִִֵָָָָָֹ�מ�ה
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ה�חירה, �ית הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה ��ע, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהלכ�תיו
ה�ק��, �יאת הלכ�ת ,�� והע�בדי� ה�ק�� �לי ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָהלכ�ת
הלכ�ת ה�ר�נ�ת, מע�ה הלכ�ת מז�ח, א��רי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָהלכ�ת
עב�דת הלכ�ת ה�ק��י�, �ס�לי הלכ�ת �מ�ספי�, ְְֲִִַָ�ְְְִִִִֵַָ�מידי�

מעילה. הלכ�ת ה���רי�, ְְִִִִַָי��

dxigAd ziA zFkld¦§¥©§¦¨
מצו�ת ו�ל� ע�ה, מצו�ת �ל� � מצו�ת �� �כלל� ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹֹי�
��א (ב) מק��; לבנ�ת (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹלא
(ד) �מעל�ת; עליו לעל�ת ��א (ג) �זית; ה�ז�ח ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹלבנ�ת
��א (ו) סביב; ה�ק�� את ל�מר (ה) ה�ק��; מ� ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹֹליראה
א��. �פרקי� א�� מצו�ת �בא�ר ה�ק��. �מירת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָלה��ית

א ּפרק הּבחירה ּבית ¤¤¨¦§©¥§¦הלכֹות

.‡�� מקריבי� להי�ת מ�כ� לה', �ית לע��ת ע�ה ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָמצות
��אמר: � ��נה �עמי� �ל� אליו וח�גגי� ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹה�ר�נ�ת,
�ע�ה מ��� ���רה נת�ר� �כבר מק��". לי ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ"וע��
עד באת� לא "�י ��אמר: � �עה לפי והיה ר�נ�, ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמ�ה

ה�חלה". ואל ה�נ�חה אל ְְֲֶֶַַַָָָָע�ה

אר�ע·. ��ל�ל ה���� העמיד� לאר�, ��כנס� ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�יו�
�� �בנ� ל�ילה, �א� �מ�� ו�חלק�. ��ב�� �נה ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹע�רה
היתה ולא עליו, ה���� יריע�ת �פר�� אבני�; �ל ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹ�ית
מק�� עמד �נה ות�ע ו��י� מא�ת ��ל� �קרה. ��ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹ
מק��; �� �בנ� לנב �בא� חרב, � עלי �כ��ת ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ�ילה.
מק��. �� �בנ� לגבע�� �בא� חרב, � �מ�אל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָ�כ��ת
�בע � וגבע�� נב וימי הע�למי�. לבית �א� ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹ�מ�בע��

�נה. ֲִִַָָוחמ�י�

ה�ק�מ�ת‚. �ל נאסר� � �יר��לי� ה�ק�� ��בנה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�יו�
�� ואי� קר��; �ה� �להקריב לה', �ית �ה� לבנ�ת ����ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ה��ר�ה �בהר �לבד, �יר��לי� א�א ה��ר�ת לד�רי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ�ית
וזה האלהי�, ה' �ית ה�א זה �וד: "ו�אמר ��אמר: � ���ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
עד". עדי מנ�חתי "זאת וא�מר: לי�ראל", לע�לה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹמז�ח

�ני�„. וכ� �מלכי�; מפר� �בר �למה, ��נה ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹֹֹ�ני�
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"��דה ��אמר: � מגר� �דה ולא �דה, מגר� ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹולא
ה�מ�עה �מ�י ה. י�כר"; לא עריה�, ממשהמגר� [מסורת ְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ

א�ארבינו] � י��ה לא י�כר", "לא ��אמר: ��ה ֶֶָ�ְְֱִֵֶֶֶֶַָָֹֹלמד�,
�ה�א �מ�ת מ�ל��� אחד �ל והעיר, וה�גר� ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָה�דה
מגר�, �דה ע��י� אי� � י�ראל ערי ��אר וכ� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָלע�ל�.

מגר�; עיר ולא עיר, מגר� ולא �דה, מגר� ְְְְְְִִִִִֶָָָָֹֹֹולא

.Âאת י�ע ולא ��ה, לע��ת� �ית� את אד� יס�ר ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹולא
י�ראל. אר� יחריב� ��א ��ה; ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹחרבת�

.Êית� א� עריה�, מ�ד�ת �דה ��כר� �לו�י� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ�הני�
א�א ה�ה, ��דר ��אלי� אי� � ��ה� ח�מה ערי ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמ��י
וא� מ�ד; וג�אלי� ל��בל, סמ�� ואפ�� ה�ד�ת ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָמ�כרי�
וג�אלי� ה��בל; לאחר ההק�� מ�ד ��אלי� �דה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהק�י��
� �ני� ��ה אחר אפ�� ��רצ�, זמ� �ל ח�מה ערי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ��י

ללו��". �היה ע�ל� "�א�ת ְְִִִֶַַָ�ְֱֶֶַ��אמר:

.Á,��לו� ��אל זה הרי � לוי א�� אבי את ��ר� ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָי�ראל
לו�י�, �ל ה�ד�ת א� והערי� ה�איל לוי; �אינ� �י על ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָא�
��עלי�. לא א��, �מק�מ�ת �ל�י זה ��י� לע�ל�; ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ��אל

.Ë,��לו� ��אל אינ� � י�ראל א�� אבי את ��ר� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָולוי
ללו��", �היה ע�ל� "�א�ת נאמר ��א �י�ראל; ְְִִִֶַַָ�ְְְֱִֵֶֶֶַָָֹא�א

הלו��. �ערי ְְִִֵֶַָָא�א

.È�ה וכ� �נע�. �אר� ינחל� ��א מזהרי� לוי, �בט ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹ�ִֵֵֶָ�ל
הערי� את ���ב�י� ��עה ���ה חלק י�ל� ��א ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ�מזהרי�,
חלק לוי, �בט �ל הלו�� ל�הני� יהיה "לא ��אמר: �ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
וכ� �אר�; ו"נחלה" ���ה, "חלק" י�ראל", ע� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָונחלה
ל� יהיה לא וחלק תנחל, לא "�ארצ� א�מר: ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹה�א
ל�קה; ���ה, חלק ��טל �ה� א� לוי �ב� ���ה. ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ת�כ�",

מ���. א�ת� מעבירי� �אר�, נחלה נטל ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָוא�

.‡È�אר� א�א אמ�רי�, הא�� ה�ברי� �אי� לי, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיראה
ויר��ה �ליעקב, ליצחק לאברה� �רית עליה ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ��כרת
���ב� הארצ�ת �ל �אר אבל לה�; ונתח�קה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�ניה�
הארצ�ת �א�ת� והלו�� ה�הני� הרי � י�ראל מ�לכי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמל�

י�ראל. �כל ְְְִִֵָָָָ�בב�ת�,

.·È�ע �בב�ת� י�ראל אר� �נחלת לוי זכה לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹול�ה
�רכיו �לה�ר�ת �ל�רת�, ה' את לעבד �הב�ל מ�ני ְְְְְֲֶַַָָָֹ�ְִֵֶֶָאחיו?
"י�ר� ��אמר: � לר�י� ה��יקי� �מ��טיו ְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָָהי�רי�
הב�ל� �לפיכ�, לי�ראל". ות�רת� ליעקב, ְְ�ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹמ��טי�
ולא י�ראל, ��אר מלחמה ע�רכי� לא � הע�ל� ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָֹֹמ�רכי
ה', חיל ה� א�א ��פ�; �כח לעצמ� ז�כי� ולא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹנ�חלי�,
לה�, ז�כה ה�א �ר�� וה�א חיל�", ה' "�ר� ְֱֵֵֶֶֶֶַָָָ��אמר:

ונחלת�". חלק� "אני ְְְְֱֲֲִֶֶֶַַָ��אמר:

.‚Èאי� מ�ל ואי� אי� �ל א�א �לבד, לוי �בט ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹולא
לעמד לה�דל מ�ע� והבינ� א�ת�, ר�ח� נדבה א�ר ְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהע�ל�
�מ� י�ר והל� ה', את לדעת �לעבד� ל�רת� ה' ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָלפני
הר�י� הח���נ�ת על צ�אר� מעל �פרק האלהי�, ְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ�ע�ה�
קד�י�, קד� נתק�� זה הרי � האד� �ני ���� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹא�ר
ל� ויז�ה ע�למי�; �לע�למי לע�ל� ונחלת� חלק� ה' ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָויהיה

וללו��.�ע�ל ל�הני� ��כה �מ� ל�, ה�ס�יק �בר ה�ה � ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ
��רלי". ��מי� א�ה � וכ�סי חלקי מנת "ה' א�מר: �וד ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָהרי

�ס�ע�. רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

זה, ספר �ל �רקי� �מני� ��י. �עזרת �ביעי, ספר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָנגמר
הלכ�ת �רקי�; ע�רה �לאי�, הלכ�ת ��מ�ני�: ְְְְְֲֲִִִִִִִַָָָָחמ�ה
ע�ר חמ�ה �ר�מ�ת, הלכ�ת �רקי�; ע�רה ענ�י�, ְְְְֲֲֲִִִִִַָָָָָָמ�נ�ת
הלכ�ת �רקי�; ע�ר אר�עה מע�ר�ת, הלכ�ת ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָ�רקי�;
���רי� הלכ�ת �רקי�; ע�ר אחד רבעי, ונטע �ני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמע�ר
הלכ�ת �רקי�; ע�ר �ני� ���ב�לי�, �ה�ה מ�נ�ת ְְְְִִִֵֶַָָָָ�ְְְַָ��אר

�רקי�. ע�ר �ל�ה וי�בל, ְְְְִִֵָָָָָֹ�מ�ה
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ה�חירה, �ית הלכ�ת ס��ר�: ה�א וזה ��ע, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהלכ�תיו
ה�ק��, �יאת הלכ�ת ,�� והע�בדי� ה�ק�� �לי ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָהלכ�ת
הלכ�ת ה�ר�נ�ת, מע�ה הלכ�ת מז�ח, א��רי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָהלכ�ת
עב�דת הלכ�ת ה�ק��י�, �ס�לי הלכ�ת �מ�ספי�, ְְֲִִַָ�ְְְִִִִֵַָ�מידי�

מעילה. הלכ�ת ה���רי�, ְְִִִִַָי��
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מצו�ת ו�ל� ע�ה, מצו�ת �ל� � מצו�ת �� �כלל� ְְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹֹי�
��א (ב) מק��; לבנ�ת (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹלא
(ד) �מעל�ת; עליו לעל�ת ��א (ג) �זית; ה�ז�ח ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹלבנ�ת
��א (ו) סביב; ה�ק�� את ל�מר (ה) ה�ק��; מ� ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹֹליראה
א��. �פרקי� א�� מצו�ת �בא�ר ה�ק��. �מירת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָלה��ית

א ּפרק הּבחירה ּבית ¤¤¨¦§©¥§¦הלכֹות

.‡�� מקריבי� להי�ת מ�כ� לה', �ית לע��ת ע�ה ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָמצות
��אמר: � ��נה �עמי� �ל� אליו וח�גגי� ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹה�ר�נ�ת,
�ע�ה מ��� ���רה נת�ר� �כבר מק��". לי ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ"וע��
עד באת� לא "�י ��אמר: � �עה לפי והיה ר�נ�, ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמ�ה

ה�חלה". ואל ה�נ�חה אל ְְֲֶֶַַַָָָָע�ה

אר�ע·. ��ל�ל ה���� העמיד� לאר�, ��כנס� ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ�יו�
�� �בנ� ל�ילה, �א� �מ�� ו�חלק�. ��ב�� �נה ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹע�רה
היתה ולא עליו, ה���� יריע�ת �פר�� אבני�; �ל ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹ�ית
מק�� עמד �נה ות�ע ו��י� מא�ת ��ל� �קרה. ��ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹ
מק��; �� �בנ� לנב �בא� חרב, � עלי �כ��ת ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ�ילה.
מק��. �� �בנ� לגבע�� �בא� חרב, � �מ�אל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָ�כ��ת
�בע � וגבע�� נב וימי הע�למי�. לבית �א� ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹ�מ�בע��

�נה. ֲִִַָָוחמ�י�

ה�ק�מ�ת‚. �ל נאסר� � �יר��לי� ה�ק�� ��בנה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�יו�
�� ואי� קר��; �ה� �להקריב לה', �ית �ה� לבנ�ת ����ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ה��ר�ה �בהר �לבד, �יר��לי� א�א ה��ר�ת לד�רי ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ�ית
וזה האלהי�, ה' �ית ה�א זה �וד: "ו�אמר ��אמר: � ���ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
עד". עדי מנ�חתי "זאת וא�מר: לי�ראל", לע�לה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹמז�ח

�ני�„. וכ� �מלכי�; מפר� �בר �למה, ��נה ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹֹֹ�ני�
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אינ� �יחזקאל, �ת�ב �ה�א �י על א� � ל�נ�ת ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהעתיד
� עזרא �ימי ���נ� � �ני �ית ואנ�י �מבאר. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹמפר�
�יחזקאל. המפר�י� �ברי� �מעי� �למה, �בני� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹ�נ�ה�

.‰�� ע��י� ה�ית: �בני� ע�ר �ה� ה�ברי� ה� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָוא��
וה�א אחד מק�� ה�ד� לפני ויהיה ה�ד�י�, וקד� ְְְְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹקד�,

מ וע��י� 'היכל'. נקראי� ��ל��� 'א�ל�'; ח�הה�קרא ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָ
�הי� החצר קלעי �עי� מ��� רח�קה להיכל, סביב ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת
אהל חצר �עי� �ה�א ז� �מח�ה ה��� וכל ְְֲִִֵֶֶַָָֹ�ְְִַַָָ��ד�ר;

'מק��'. נקרא וה�ל 'עזרה'. ה�קרא ה�א ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹמ�עד,

.Âול�אר לע�לה מז�ח כלי�: �בעה ��ק�� ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָוע��י�
הא�ל�, לפני �מק�מ� ל�ז�ח, �� �ע�לי� וכב� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה�ר�נ�ת;
ידיה� ה�הני� מ��� לק�� וכ��, וכ��ר לדר��; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹמ���
מ��� ול�ז�ח, הא�ל� �י� �מק�מ� לעב�דה, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָורגליה�
לקטרת, �מז�ח ל�ק��. ה�כנס �מאל �ה�א ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלדר��
קד� לפני ה�ד�, �ת�� ��ל��� ו�לח�; ְְְְְִֵֶֶַָָָֹֹ�ְְָ�מנ�רה,

ֳִַָה�ד�י�.

.Êעליו� מ�מי� ו�לח� ה�כנס, מ�מאל �דר�� ְִִֶָָָָ�ְְְְְִִַַָָָֹה�נ�רה
�מז�ח מ�ח��. ה�ד�י� קד� �צד ��ניה� ה�ני�; ְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלח�
העזרה �ת�� וע��י� לח��. �ניה� מ�י� מ��� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹה�טרת
�� �ב�ני� ל�הני�'; �א� 'עד לי�ראל', �א� 'עד � ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹ�ב�לי�
'ל��ה'. נקרא מה� �ית �ל ה�ק��, צרכי ל�אר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ��י�

.Á�וא �ד�ל�ת; �אבני� ��ני� והעזרה, ההיכל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָ����ני�
אבני את מפ�לי� ואי� �לבני�. ��ני� אבני�, מצא� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹלא
א�ת� �מס�תי� א�ת� מפ�לי� א�א ה�ית, �הר ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָה�ני�
"אבני� ��אמר: ל�ני�, א�ת� מכניסי� �� ואחר ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמ�ח��,
וא�מר: גזית", אבני ה�ית, לי�ד יקר�ת אבני� ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹ�דל�ת
�ה�נת�". ��ית נ�מע לא ברזל, �לי �ל וה�רז� ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹ"�מ�ב�ת

.Ë�א �אבני� א� א�א �לל, ��לט ע� �� ��ני� ְְֲִִֵֵֵֶַָָָואי�
העזרה, �כל ע� �ל אכסדר��ת ע��י� ואי� וסיד; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ�לבני�

לבני�. א� אבני� �ל ְֲִִֵֶֶָָא�א

.È�אב נעקרה וא� יקר�ת. �אבני� העזרה �ל ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ�מר�פי�
ונתקלקלה, ה�איל � �מק�מ� ע�מדת �היא �י על א� �ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ
העב�דה, ��עת עליה לעמד הע�בד לכה� ואס�ר ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹ�ס�לה;

�אר�. ���בע ִֶֶַַָָָעד

.‡Èח� �פי �להג�יה� ה�ני� לח�ק ה�בחר מ� ְְְְְְִִִֵַַַַָָֹ�ְִִַָ�מצוה
�מפארי� אלהינ�". �ית את "(�)לר�מ� ��אמר: ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹה���ר,
�זהב ��� א�ת� לט�ח יכ�לי� וא� �ח�: �פי �מי�י� ְָָ�ְְְְִִִִַַָָֹא�ת�

מצוה. ז� הרי � �מע�יו ְְְְֲֲִִֵַַָָ�להג�יל

.·È�הקי "�בי�� ��אמר: ��ילה, ה�ק�� את ��ני� ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָאי�
��ני� וע�סקי� ��ילה; לא מקימי�, ���� � ה����" ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹאת
לבנ�ת ח�בי� וה�ל ה��כבי�. צאת עד ה�חר ְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹמעל�ת
ה�ד�ר; �מק�� ונ�י�, אנ�י� �בממ�נ�, �עצמ� ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָ�לסעד
מק�� �ני� ואי� ל�ני�. ר�� �ית �ל �ינ�ק�ת מב�לי� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָואי�

ט�ב. י�� ֶ��חה

.‚Èוזה אבני�. �ני� א�א א�ת� ע��י� אי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָה�ז�ח,
מח�ר ��היה � �י" �ע�ה אדמה "מז�ח ���רה: ָ�ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ��אמר
��י על ולא כ�י�, ��י על לא יבנ�ה� ��א ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ�אדמה;

ה�מ�עה מ�י � אבני�" מז�ח "וא� ��אמר: וזה ְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָמח��ת;
ח�בה. א�א ר��ת �אינ� ְְֵֶֶָָָלמד�

.„Èל� �ס�י� ה��ר�, �� ��ח�ר �די ��פ�מה אב� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�ל
"אבני� ��אמר: ול�ז�ח, ל�ב� �ס�לה ז� הרי � ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�חיטה
אבני מביאי� הי� �מהיכ� ה'". מז�ח את �בנה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�למ�ת
למק�� ���יעי� עד ח�פרי� � ה�רקע מ�ת�לת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָמז�ח?

�בנ עב�דה מק�� �אינ� האבני�,ה��ר מ��� �מ�ציאי� י�, ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָ
והעזר�ת ההיכל אבני וכ� �ה�. �ב�ני� ה�ד�ל, ה�� מ� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָא�

הי�. ְֵָ�למ�ת

.ÂË;ס�ל�ת� � ��גממ� א� ��פ�מ� ועזר�ת היכל ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָואבני
� ה�רזל �� ��גע אב� �ל נגנזי�. א�א �די��, לה� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואי�
�בני� ה�ז�ח לבני� �ס�לה � נפ�מה ��א �י על ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹא�
וה��נה ו�חללה". עליה, הנפ� חר�� "�י ��אמר: ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָה�ב�,
��אמר: ל�קה, � ��ב� א� ��ז�ח �רזל �� ��גע ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאב�
�ע�ה. ע�בר �ג��, אב� וה��נה �זית"; אתה� תבנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ"לא

.ÊËבנית�� אחר ה�רזל �� ��גע א� ��פ�מה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאב�
את �מל�ני� ��ר�ת. וה�אר �ס�לה, האב� א�ת� � ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ��ז�ח
א�ת�, �כ��ל�ני� �בחג; ��סח ��נה, �עמי� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָה�ז�ח
י�ע ��א �רזל, �ל �כפיס לא אבל �מ�ה, א�ת� ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹמל�ני�

ויפסל. ְְְִֶֶֹ�אב�

.ÊÈתעלה "ולא ��אמר: ל�ז�ח, מדרג�ת ע��י� ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹאי�
�ל �דר�מ� �ל �מ� ��ני� א�א מז�חי"; על ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָ�מעל�ת
וה�א האר�; עד ה�ז�ח מרא� וי�רד מתמעט ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹמז�ח,
וכ� ל�קה. ה�ז�ח, על �מעל�ת והע�לה '�ב�'. ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָה�קרא
מ�י� א� ההיכל מ�ל א� ה�ז�ח מ� אחת אב� ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָה��ת�
"ונ�צ�� ��אמר: ל�קה, � ה�חתה �ר� ול�ז�ח, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהא�ל�

אלהיכ�". לה' �� תע��� לא מז�חת�..., ְְֱֲִֵֵֶֶַַָֹֹֹאת

.ÁÈוכל ה�טרת �מז�ח וכליו, וה�לח� וכליה, ְְְְְִֵֶַַָָָֹ�ְְְֵֶַַָָה�נ�רה
וא� �לבד; ה��כת מ� א�א א�ת� ע��י� אי� � ה�רת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�לי
�ס�לי�. זכ�כית, �ל א� אב� א� עצ� א� ע� �ל א�ת� ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָע��

.ËÈ�וא �דיל; �ל אפ�� א�ת� ע��י� ענ�י�, ה�הל ְְֲֲִִִִִִֶַָָָָהי�
וה���די� ה�זרק�ת אפ�� זהב. �ל א�ת� ע��י� ְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָהע�יר�,

א� – וה���ת הע�לה, מז�ח �ל כחוה�גרפ�ת [יש ְְְְִִִֵֶַַַַָָ
העזרהויכולת] �ערי אפ�� זהב. �ל א�ת� ע��י� ֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָ����ר,

יד�. מצאה א� זהב, א�ת� מח�י� �ְְִִַָָָָָָָ

.Î�וא ה�ד�; ל�� א�א מ�ח�ת�, ה�לי� �ל ע��י� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאי�
�ב�� �כלי לגב��. א�ת� ע��י� אי� להדי�ט, מ�ח�ת� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָנע��
הדי�ט; �ה� לה���� ר�אי �ב��, �ה� נ���� ��א עד �ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
וק�ר�ת אבני� להדי�ט. אס�רי� �ב��, �ה� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ�מ������
ה�ית. �הר א�ת� ��ני� אי� ה�נסת, �ית ל�� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�חצב�

שני יו�

ב ּפרק הּבחירה ּבית ¤¤¨¦§©¥§¦הלכֹות

א�ת�‡. מ��י� ואי� �י�תר; מכ�� מק�מ� ְְְִֵֵַָ�ְְְִֵַַה�ז�ח,
לי�ראל". לעלה מז�ח "וזה ��אמר: לע�ל�, ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמ�ק�מ�
אר� אל ל� "ול� ��אמר: אבינ�, יצחק נעקד ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ�ב�ז�ח
ה��ר�ה". �הר ה�ית את �למה "ו�ב� ונאמר: ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹה�ר�ה",

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

��למה·. �וד �� ��נה �ה�ק�� ה�ל, �יד ְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹ�מסרת
אברה� �� ��נה ה�ק�� ה�א � ארונה �גר� ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹה�ז�ח
נח �� ��נה ה�ק�� וה�א יצחק, עליו ועקד ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹה�ז�ח
והבל, קי� הקריב �עליו ה�ז�ח וה�א ה�בה, מ� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ���צא
נברא; �מ�� קר��, ���ברא הרא��� אד� הקריב ְְְְְִִִִִִֶָָָָָָָָ�ב�

נברא'. ��רת� מ�ק�� 'אד� חכמי�: ְְְֲִִִַָָָָָָָאמר�

אי�מ��ת‚. יד�עה וצ�רת� הר�ה, מכ�נ�ת ה�ז�ח ְְִִֵַַ�ְְְִֵַָָָ
�עתיד מז�ח �עי� ה��לה, �ני ��נ� �מז�ח ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמאי�.
מ��ה. לגרע ולא מ�ת�, על לה�סי� ואי� ע��ה�; ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹלה�נ�ת

העיד„. אחד � ה��לה מ� ע�ה� על� נביאי� ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ��ל�ה
ואחד מ��תיו, על לה� העיד ואחד ה�ז�ח, מק�� על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלה�
על א� ה�ר�נ�ת �ל ה�ה ה�ז�ח על ��קריבי� לה� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהעיד

�ית. �� �אי� ִִֵֶַָ�י

�ני‰. ו�ע�� �למה, ו�ע�ה מ�ה, �ע�ה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹמז�ח
אחד �ל �ב� א��ת ע�ר ��� � לע��ת ו�עתיד ֶֶֶַַָָָֹ�ְִֵֶַָָָה��לה,
מק�� � קמת�" א��ת "�ל� ���רה: ��ת�ב וזה ְְֵֶֶֶַַָָָָֹֹמה�;
העתיד וכ� ה��לה, �ני �ע�� �מז�ח �לבד. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָה�ערכה
על א��ת ���י� �ל�י� ורח��, אר�� מ�ת � ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹלה�נ�ת

א��ת. ���י� ְְִִַַֹ�ל�י�

.Âחמ�ה �ת �א�ה מה� � ה�ז�ח �ב� �ל א��ת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹע�ר
א��ת �ל ��אר טפחי�; ��ה �ת �א�ה �מה� ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָטפחי�,
�מ�נה ה�ז�ח, �ל וגב� טפחי�. ��ה �ת ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹה�ני�,

טפח. ֲִִֶַַוחמ�י�

.Êוכנס טפחי�, חמ�ה עלה וצ�רת�: מ�ת� היתה ְְְְְֲִִִַָָָָָָָָָָוכ�
א�ה �ל�י� רחב נמצא יס�ד; ה�א זה � טפחי� ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹחמ�ה
עלה טפחי�. ��ני א�ה �ל�י� רחב על טפחי�, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ��ני
נמצא ס�בב; ה�א זה � טפחי� חמ�ה וכנס טפח, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ�ל�י�
�מ�נה על טפחי�, ואר�עה א�ה וע�רי� �מ�נה ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָרח��
מ�ה א�ה ה�רנ�ת, �מק�� טפחי�. ואר�עה א�ה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָוע�רי�
סביב; א�ה ה�הני�, רגלי מק�� וכ� סביב; מ�ה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוא�ה
ואר�עה א�ה וע�רי� אר�ע רחב ה�ערכה, מק�� ְְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹנמצא

טפחי�. ואר�עה א�ה וע�רי� אר�ע על ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָטפחי�,

.Á,�קר �ל ור��ע טפחי�; חמ�ה וקר�, קר� �ל ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�ב�
וגב� מ��כ�. הי� חל�לי� ה�רנ�ת ואר�ע א�ה. על ְְְְֲִִַַַַַַַָָָָָֹא�ה
�ב� חצי נמצא טפח. ע�ר �מ�נה ה�ערכה, ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹמק��

�למ�ה. ה��בב מ��� טפחי� ���ה ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָה�ז�ח,

.Ëלהב�יל ה�ז�ח, �אמצע חג�ר היה סקרא �ל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוח�ט
מ� �בה� ונמצא ה�ח��ני�: לדמי� העלי�ני� �מי� ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָ�י�
וז� טפח; �ח�ת א��ת ��ע ה�ערכה, מק�� עד ְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָהאר�

מ��תיו: לפי צ�רת� �א�]היא ה�מט .[א��ר ְִִִִָָ�ְַָ

.È�מ� ר�ח�תיו מאר�ע מ�י� היה לא ה�ז�ח ְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹיס�ד
�מערב, צפ�� ר�ח �ל �נגד מ��� היס�ד היה א�א ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָה��בב,
�ר�מית וקר� אחת; א�ה �במזרח אחת א�ה �דר�� ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָוא�כל

יס�ד. ל� היה לא ְְִִָָָָֹמזרחית

.‡Èני� �מי� נקבי� �ני הי� �ר�מית מערבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ�בקר�
�ה� י�רדי� �ה�מי� '�יתי�': ה�קראי� וה� ��י�; ְְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָחטמי�

קדר��. לנחל וי�צאי� �א�ה, ְְְְְְִִִִַַַָָָ�מתערבי�

.·Èעל א�ה מק�� היה � ה�ר� �א�ת� �רצ�ה ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָ�למ�ה
י�רדי� ��� ,�� קב�עה וט�עת �י� �ל וטבלה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָא�ה,

צ�רת�: היא וז� א�ת�, �מנ�י� �א�]ל�ית ה�מט .[א��ר ְְִִִִַַָ�ְַָ

.‚È�ל�י� אר�� � מז�ח �ל לדר�מ� �נ�י היה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹוכב�
וה א�ה; ע�רה �� רחב על �אר����י�, א�כל יה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

היס�ד על א�ה מ��� �פ�רח ה�ז�ח, מ�ד א�ה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹ�ל�י�
ה�ב� �י� מפסיק היה מעט ואויר ה��בב. על ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָוא�ה
��ע ה�ב� וגב� �זריקה. האברי� את ל�� �די ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹל�ז�ח,

ה�ערכה. �נגד עד �ת�ת, �ח�ת ְְֲֶֶַַַַָָָא��ת

.„Èל�ס�ד ��ני� ��ה� מ���, י�צאי� קט�י� כב�י� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ��ני
היתה וח��� נימא. �מלא ה�ז�ח מ� �מב�לי� ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹ�ְֵַול��בב,
נקראת, היתה �'רב�בה' א�ה, על א�ה �ב�, �ל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�מערב�
ותצא צ�רת� ��עבר עד הע��, ח�את �ס�לי נ�תני� ���ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ה�רפה. ְְֵֵַָלבית

.ÂË,�י� �ל אחד � ה�ב� �מערב הי� �לחנ�ת ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָ�ְֵ��ני
עליו ���תני� �ס�, �ל ואחד האברי�; את עליו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ���תני�

ה�רת. ְֵֵַָ�לי

.ÊË,ע��ד �מי� אט�� ��� א�ת� ��ני� ה�ז�ח, ְִַָ�ְְִִִֵֶַַ����ני�
�למ�ת אבני� מביא א�א �לל; חלל �� ע��י� ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָואי�
ו��פ� �ממחה וק�ניא, וזפת סיד �מביא �קט��ת, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָ�ד�ל�ת
ה�ני� �ת�� ונ�ת� וע�לה. �ב�נה �מ�ת�, �ד�ל מל�� ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָלת��
היס�ד; �מ�ת מזרחית, �ר�מית �קר� אב� א� ע� �ל ���ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ
ויסיר ה�ני� ���לי� עד וקר�, קר� �ל �ת�� נ�ת� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוכ�
מזרחית �ר�מית קר� ���אר �די ה�ני�; ��ת�� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָה��פי�

חל�לי�. ה�רנ�ת וי�אר� יס�ד, ְְְְֲֲִִַָָֹ�לא

.ÊÈוכל מע�בי�; � ור��ע� ויס�ד�, מז�ח, �ל קרנ�ת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָאר�ע
�ס�ל, ה�א הרי � ור��ע וכב�, ויס�ד, קר�, ל� �אי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָמז�ח
�מ�ת רח��, �מ�ת אר��, מ�ת אבל מע�בי�. ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָ�אר�ע��
א�ה על מא�ה יפח�ת ��א וה�א מע�בי�; אינ� � ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹק�מת�
מד�ר. מז�ח �ל ה�ערכה מק�� ��ע�ר א��ת, �ל� ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹ�ר��

.ÁÈ;ס�ל� טפח, מ�נינ� נפ�� א� � מ�נינ� ��פ�� ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמז�ח
�ג�מה. אב� ���אר יהא ��א וה�א ��ר; מ�פח, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�ח�ת

ג ּפרק הּבחירה ּבית ¤¤¨¦§©¥§¦הלכֹות

גביעי�‡. ואר�עה ���רה. צ�רת� מפר�ת ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹה�נ�רה,
��אמר: ה�נ�רה, �קנה הי� פרחי� ��ני כפ��רי� ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ��ני
�פרחיה"; �פ�ריה מ��די�, גבעי�, אר�עה ְְִֶֶַָָָָֹ�ְְְְִִַַָָָֹ"�ב�נרה
��אמר: מנ�רה, �ל לירכ� סמ�� היה �לי�י �רח ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוע�ד

�רח�". עד ירכ� ְְִֵַַָָ"עד

הי�·. אחרי� כפ��רי� ��ל�ה ל�. הי� רגלי� ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹו�ל�
זה, מ�ד �ל�ה ה�ני�, ��ת י�צאי� ��ה� ה�נ�רה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�קנה
גביעי� �ל�ה מה�, וקנה קנה �בכל זה; מ�ד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ��ל�ה
�ע��ת�. �קדי� �קדי� �מ� מ��די� וה�ל �פרח, ְְְֲִִִִֵֵַָָָ�ְְְְֶַַַֹוכפ��ר

��עה,‚. וה�רחי� וע�רי�, �ני� ה�ביעי� �ל ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָנמצא�
אפ�� זה; את זה מע�בי� וכ�� ע�ר. אחד ְְֲִִֶֶֶַָ�ְְְִַַַַָָוה�פ��רי�

.��� את מע�ב ואר�עי�, ה�ני� מ� ָ�ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָאחד

�אר„. �ל אבל זהב; ��ע��ה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָ��ה
וכ� �פרחי�. �פ��רי� �ביעי� �� ע��י� אי� מ�כ�ת, ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָמיני
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��למה·. �וד �� ��נה �ה�ק�� ה�ל, �יד ְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹ�מסרת
אברה� �� ��נה ה�ק�� ה�א � ארונה �גר� ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹה�ז�ח
נח �� ��נה ה�ק�� וה�א יצחק, עליו ועקד ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹה�ז�ח
והבל, קי� הקריב �עליו ה�ז�ח וה�א ה�בה, מ� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ���צא
נברא; �מ�� קר��, ���ברא הרא��� אד� הקריב ְְְְְִִִִִִֶָָָָָָָָ�ב�

נברא'. ��רת� מ�ק�� 'אד� חכמי�: ְְְֲִִִַָָָָָָָאמר�

אי�מ��ת‚. יד�עה וצ�רת� הר�ה, מכ�נ�ת ה�ז�ח ְְִִֵַַ�ְְְִֵַָָָ
�עתיד מז�ח �עי� ה��לה, �ני ��נ� �מז�ח ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמאי�.
מ��ה. לגרע ולא מ�ת�, על לה�סי� ואי� ע��ה�; ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹלה�נ�ת

העיד„. אחד � ה��לה מ� ע�ה� על� נביאי� ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ��ל�ה
ואחד מ��תיו, על לה� העיד ואחד ה�ז�ח, מק�� על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלה�
על א� ה�ר�נ�ת �ל ה�ה ה�ז�ח על ��קריבי� לה� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהעיד

�ית. �� �אי� ִִֵֶַָ�י

�ני‰. ו�ע�� �למה, ו�ע�ה מ�ה, �ע�ה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹמז�ח
אחד �ל �ב� א��ת ע�ר ��� � לע��ת ו�עתיד ֶֶֶַַָָָֹ�ְִֵֶַָָָה��לה,
מק�� � קמת�" א��ת "�ל� ���רה: ��ת�ב וזה ְְֵֶֶֶַַָָָָֹֹמה�;
העתיד וכ� ה��לה, �ני �ע�� �מז�ח �לבד. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָה�ערכה
על א��ת ���י� �ל�י� ורח��, אר�� מ�ת � ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹלה�נ�ת

א��ת. ���י� ְְִִַַֹ�ל�י�

.Âחמ�ה �ת �א�ה מה� � ה�ז�ח �ב� �ל א��ת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹע�ר
א��ת �ל ��אר טפחי�; ��ה �ת �א�ה �מה� ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָטפחי�,
�מ�נה ה�ז�ח, �ל וגב� טפחי�. ��ה �ת ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹה�ני�,

טפח. ֲִִֶַַוחמ�י�

.Êוכנס טפחי�, חמ�ה עלה וצ�רת�: מ�ת� היתה ְְְְְֲִִִַָָָָָָָָָָוכ�
א�ה �ל�י� רחב נמצא יס�ד; ה�א זה � טפחי� ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹחמ�ה
עלה טפחי�. ��ני א�ה �ל�י� רחב על טפחי�, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ��ני
נמצא ס�בב; ה�א זה � טפחי� חמ�ה וכנס טפח, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ�ל�י�
�מ�נה על טפחי�, ואר�עה א�ה וע�רי� �מ�נה ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָרח��
מ�ה א�ה ה�רנ�ת, �מק�� טפחי�. ואר�עה א�ה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָוע�רי�
סביב; א�ה ה�הני�, רגלי מק�� וכ� סביב; מ�ה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוא�ה
ואר�עה א�ה וע�רי� אר�ע רחב ה�ערכה, מק�� ְְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹנמצא

טפחי�. ואר�עה א�ה וע�רי� אר�ע על ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָטפחי�,

.Á,�קר �ל ור��ע טפחי�; חמ�ה וקר�, קר� �ל ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�ב�
וגב� מ��כ�. הי� חל�לי� ה�רנ�ת ואר�ע א�ה. על ְְְְֲִִַַַַַַַָָָָָֹא�ה
�ב� חצי נמצא טפח. ע�ר �מ�נה ה�ערכה, ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹמק��

�למ�ה. ה��בב מ��� טפחי� ���ה ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָה�ז�ח,

.Ëלהב�יל ה�ז�ח, �אמצע חג�ר היה סקרא �ל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוח�ט
מ� �בה� ונמצא ה�ח��ני�: לדמי� העלי�ני� �מי� ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָ�י�
וז� טפח; �ח�ת א��ת ��ע ה�ערכה, מק�� עד ְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָהאר�

מ��תיו: לפי צ�רת� �א�]היא ה�מט .[א��ר ְִִִִָָ�ְַָ

.È�מ� ר�ח�תיו מאר�ע מ�י� היה לא ה�ז�ח ְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹיס�ד
�מערב, צפ�� ר�ח �ל �נגד מ��� היס�ד היה א�א ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָה��בב,
�ר�מית וקר� אחת; א�ה �במזרח אחת א�ה �דר�� ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָוא�כל

יס�ד. ל� היה לא ְְִִָָָָֹמזרחית

.‡Èני� �מי� נקבי� �ני הי� �ר�מית מערבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ�בקר�
�ה� י�רדי� �ה�מי� '�יתי�': ה�קראי� וה� ��י�; ְְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָחטמי�

קדר��. לנחל וי�צאי� �א�ה, ְְְְְְִִִִַַַָָָ�מתערבי�

.·Èעל א�ה מק�� היה � ה�ר� �א�ת� �רצ�ה ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָ�למ�ה
י�רדי� ��� ,�� קב�עה וט�עת �י� �ל וטבלה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָא�ה,

צ�רת�: היא וז� א�ת�, �מנ�י� �א�]ל�ית ה�מט .[א��ר ְְִִִִַַָ�ְַָ

.‚È�ל�י� אר�� � מז�ח �ל לדר�מ� �נ�י היה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹוכב�
וה א�ה; ע�רה �� רחב על �אר����י�, א�כל יה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

היס�ד על א�ה מ��� �פ�רח ה�ז�ח, מ�ד א�ה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹ�ל�י�
ה�ב� �י� מפסיק היה מעט ואויר ה��בב. על ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָוא�ה
��ע ה�ב� וגב� �זריקה. האברי� את ל�� �די ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹל�ז�ח,

ה�ערכה. �נגד עד �ת�ת, �ח�ת ְְֲֶֶַַַַָָָא��ת

.„Èל�ס�ד ��ני� ��ה� מ���, י�צאי� קט�י� כב�י� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ��ני
היתה וח��� נימא. �מלא ה�ז�ח מ� �מב�לי� ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹ�ְֵַול��בב,
נקראת, היתה �'רב�בה' א�ה, על א�ה �ב�, �ל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�מערב�
ותצא צ�רת� ��עבר עד הע��, ח�את �ס�לי נ�תני� ���ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ה�רפה. ְְֵֵַָלבית

.ÂË,�י� �ל אחד � ה�ב� �מערב הי� �לחנ�ת ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָ�ְֵ��ני
עליו ���תני� �ס�, �ל ואחד האברי�; את עליו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ���תני�

ה�רת. ְֵֵַָ�לי

.ÊË,ע��ד �מי� אט�� ��� א�ת� ��ני� ה�ז�ח, ְִַָ�ְְִִִֵֶַַ����ני�
�למ�ת אבני� מביא א�א �לל; חלל �� ע��י� ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָואי�
ו��פ� �ממחה וק�ניא, וזפת סיד �מביא �קט��ת, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָ�ד�ל�ת
ה�ני� �ת�� ונ�ת� וע�לה. �ב�נה �מ�ת�, �ד�ל מל�� ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָלת��
היס�ד; �מ�ת מזרחית, �ר�מית �קר� אב� א� ע� �ל ���ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ
ויסיר ה�ני� ���לי� עד וקר�, קר� �ל �ת�� נ�ת� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוכ�
מזרחית �ר�מית קר� ���אר �די ה�ני�; ��ת�� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָה��פי�

חל�לי�. ה�רנ�ת וי�אר� יס�ד, ְְְְֲֲִִַָָֹ�לא

.ÊÈוכל מע�בי�; � ור��ע� ויס�ד�, מז�ח, �ל קרנ�ת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָאר�ע
�ס�ל, ה�א הרי � ור��ע וכב�, ויס�ד, קר�, ל� �אי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָמז�ח
�מ�ת רח��, �מ�ת אר��, מ�ת אבל מע�בי�. ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָ�אר�ע��
א�ה על מא�ה יפח�ת ��א וה�א מע�בי�; אינ� � ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹק�מת�
מד�ר. מז�ח �ל ה�ערכה מק�� ��ע�ר א��ת, �ל� ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹ�ר��

.ÁÈ;ס�ל� טפח, מ�נינ� נפ�� א� � מ�נינ� ��פ�� ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָמז�ח
�ג�מה. אב� ���אר יהא ��א וה�א ��ר; מ�פח, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�ח�ת

ג ּפרק הּבחירה ּבית ¤¤¨¦§©¥§¦הלכֹות

גביעי�‡. ואר�עה ���רה. צ�רת� מפר�ת ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹה�נ�רה,
��אמר: ה�נ�רה, �קנה הי� פרחי� ��ני כפ��רי� ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ��ני
�פרחיה"; �פ�ריה מ��די�, גבעי�, אר�עה ְְִֶֶַָָָָֹ�ְְְְִִַַָָָֹ"�ב�נרה
��אמר: מנ�רה, �ל לירכ� סמ�� היה �לי�י �רח ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוע�ד

�רח�". עד ירכ� ְְִֵַַָָ"עד

הי�·. אחרי� כפ��רי� ��ל�ה ל�. הי� רגלי� ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹו�ל�
זה, מ�ד �ל�ה ה�ני�, ��ת י�צאי� ��ה� ה�נ�רה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�קנה
גביעי� �ל�ה מה�, וקנה קנה �בכל זה; מ�ד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ��ל�ה
�ע��ת�. �קדי� �קדי� �מ� מ��די� וה�ל �פרח, ְְְֲִִִִֵֵַָָָ�ְְְְֶַַַֹוכפ��ר

��עה,‚. וה�רחי� וע�רי�, �ני� ה�ביעי� �ל ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָנמצא�
אפ�� זה; את זה מע�בי� וכ�� ע�ר. אחד ְְֲִִֶֶֶַָ�ְְְִַַַַָָוה�פ��רי�

.��� את מע�ב ואר�עי�, ה�ני� מ� ָ�ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָאחד

�אר„. �ל אבל זהב; ��ע��ה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָ��ה
וכ� �פרחי�. �פ��רי� �ביעי� �� ע��י� אי� מ�כ�ת, ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָמיני
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ותהיה נר�תיה, ע� ��ר ��� �היה � זהב ה�אה ְְִִִֵֶֶָָָ�ְְִֶַָָָָָמנ�רה
אי� � מ�כ�ת מיני �אר ו�ל הע�ת�ת. מ� מק�ה ����ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ

��רה. חל�לה היתה וא� מ�קל�, על ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָמק�ידי�

�היתהואי�‰. �י� � ה�ר�טא�ת מ� לע�ל� א�ת� ע��י� ְְְְִִֵֵֶַָָָָָ
מ�כ�ת. מיני �אר �ל �היתה �י� זהב, ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ל

.Â;ה��ר מ�לל אינ� ה�מ�, �כלי וה�ח��ת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָה�לקחי�
ואמר: וחזר טה�ר", "זהב ��נ�רה: נאמר ְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָָָ�הרי
זהב 'נר�תיה נאמר ולא טה�ר"; זהב �מח�תיה ְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ"�מלקחיה
ה��ר. מ�לל וה� ��נ�רה קב�עי� �ה�ר�ת מ�ני ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָטה�ר',

.Êנר�תיה ו�בעה זה, את זה מע�בי� ה�נ�רה קני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�בעת
�ל �היתה �י� זהב, �ל �היתה �י� � זה את זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמע�בי�

��ני�. קב�עי� ה�ר�ת וכל מ�כ�ת. מיני ְְְִִִֵֵַַַָָָָ�אר

.Á�מ ה��צאי� ה�ני� ���ת ה�ב�עי� ה�ר�ת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ��ת
וזה ה�נ�רה. קנה �על האמצעי ל�ר �ניה� ��� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ְַָה�נ�רה,
'נר ה�קרא וה�א ה�ד�י�; קד� �נגד �ניו האמצעי, ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹה�ר

ֲִַָמערבי'.

.Ëרחב ��יה� אל�סנדר�ה, לכ�ס�ת ��מי� ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָה�ביעי�
�ה� �יר�ת�י�, ���חי� �מי� וה�פ��רי� קצר; ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָו��ליה�
�מ� וה�רחי� ��י�; רא�יה ��ני �ביצה מעט ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�ֲאר�י�
לח��. �פ�לה ��פת� קערה �מ� �ה� הע��די�, ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ�רחי

.Èוה�רח הרגלי� טפח: ע�ר �מ�נה היה ה�נ�רה ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ�ב�
�פרח, �פ��ר �ביע ��� וטפח חלק, טפחי� ��ני ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�ל�ה,
אחד � מ��� י�צאי� קני� ��ני �פ��ר, וטפח חלק; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�טפחי�
ה�נ�רה; �ב� �נגד וע�לי� ונמ�כי� היל�, ואחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהיל�
אחד � מ��� י�צאי� קני� ��ני �פ��ר, וטפח חלק; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוטפח
ה�נ�רה; �ב� �נגד וע�לי� ונמ�כי� היל�, ואחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהיל�
אחד � מ��� י�צאי� קני� ��ני �פ��ר, וטפח חלק; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוטפח
ה�נ�רה; �ב� �נגד וע�לי� ונמ�כי� היל�, ואחד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהיל�
�ל�ה ��ה� טפחי�, �ל�ה נ���ר� חלק; ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹ�טפחי�

צ�רת�: היא וז� �פרח. �פ��ר �א�]גביעי�, ה�מט .[א��ר ְְְִִִִֶַַָָ�ְַָ

.‡Èעליה� מעל�ת, �ל� �ב� ה�נ�רה, לפני היתה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹואב�
�מנ� �לי עליה �מ�יח ה�ר�ת, את �מטיב ע�מד ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�ה�

הטבה. ��עת �מח��תיה ְְְֲִֶֶַַַָָָָָ�מלקחיה

.·Èה�� ורח�� טפח, ע�ר �ני� אר�� היה � ְְְְְִֵֶַָָָָָָָָ�ַה�לח�
ה�ית. לרחב ורח�� ה�ית לאר� אר�� מ�ח והיה ְְְְְִִֶַַַַַָָָֹֹ�ְְִָָָטפחי�;
מ� ח�� לאר�; אר�� ���ק��, ה�לי� �ל �אר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכ�
הי� ה�נ�רה נר�ת וכ� ה�ית; לרחב אר�� �היה ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהאר��,

וה�ר��. ה�פ�� �י� ה�ית, רחב ְְִֵֶֶַַַַַָָֹ�נגד

.‚È�מפ�לי ל�לח�, הי� זהב �ל צניפי� ִָ�ְְָ�ְְִִֶַַָָָָָאר�עה
לח� �ל ה�ערכ�ת ��י �ה� ס�מכי� �הי� ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמרא�יה�,
ה�אמרי� וה� זה; מ�דר ��ני� זה מ�דר �ני� ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָה�ני�,

"�ק��תיו". ְַָָ���רה:

.„Èחצי� מה� אחד �ל זהב, �ל קני� ��מ�נה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָוע�רי�
ע�ר ואר�עה זה, לסדר ע�ר אר�עה � ל� הי� חל�ל, ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָקנה
ה�זיכי� ��ני "מנ���תיו". ה�קראי� וה� זה; ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלסדר
ה� ה�ערכ�ת, �צד ה�לח� על ה�ב�נה �ה� ְְֲֵַַַָָ�ְִִֶֶַַַַָָ���יחי�
ה�ני�, לח� �ה� �ע��י� וה�פ�סי� "���תיו". ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָה�קראי�

"קער�תיו". ה�קראי� ְְִִֵַָָָה�

.ÂËעל הרא��נה הח�ה נ�ת� � קני� ע�ר האר�עה ְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָא��
קני�, �ל�ה ��נ�ה רא��נה �י� ונ�ת� �לח�, �ל ְְְְִִִֵֵָָָָָֹ�ְֶַעצמ�
וחמי�ית ��ית �בי� קני�, �ל�ה וח�ה ח�ה �ל ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ�בי�
נמצא� אחרת; ה��ית על �אי� לפי �לבד, קני� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ�ני

מערכה. �כל ע�ר ְְֲַַָָָָָָָאר�עה

.ÊË� ה�ית �תח על מ�פני� �א�ל� הי� �לחנ�ת ְְִִִִֶַַַַָָָָ�ְֵ��ני
ואחד �כניסת�, ה�ני� לח� עליו נ�תני� �י�, �ל ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
��עלי� �יציאת�; ה�ני� ה�ח� עליו ���תני� זהב, ְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ�ל

מ�רידי�. ולא ְִִֶַֹֹ��ד�

.ÊÈ��נת וה�א א�ה; על א�ה מר�ע, היה ה�טרת ְַַַָָָָ�ְְְִֶַַָָֹמז�ח
ה�לח� מ�י� מ��� ל�ר��, ה�פ�� �י� מכ�� ְָ�ִֵֵַַַָָָָ�ְֵַָ�היכל,
ולפני�, ההיכל מ�לי� מ�חי� הי� ��ל��� לח��. ְְְִִִִִֵַָָ�ְְְְַַָָָָוה�נ�רה
ה�ד�י�. קד� �בי� ה�ד� �י� ��ב�לת ה�רכת ְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ�נגד

.ÁÈל� ��הי� �די �ד, ע�ר �ני� ל� הי� � ְְְִִֵֵֶַַָָָָה���ר
�מ�כני �אחד. מ��� מק��י� ��מיד ה�תע�קי� ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹה�הני�
יהי� ��א �די חל, והיא �מיד; ה�י� �� ��הי� ל�, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹע��
�מק��; ה�ד�, מ�לי �ה���ר �לינה; נפסלי� ��� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹה�י�

נפסל. ל�, א� � קד� �כלי ��תק�� �בר ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹוכל
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היה‡. ועליה �מערב�, ה�ד�י� �קד� היתה ְְְְֲֳִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹאב�
��נה �בעת אהר�. �מ�ה ה�� צנצנת �לפניו מ�ח, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ�ָָהאר��
�� לגנז מק�� �נה לחרב, ���פ� וידע ה�ית, את ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹ�למה
ויא��ה� ועקלק��ת; עמ��ת �מטמ�נ��ת למ�ה, ְְֲִַַַָֹ�ְְְֲִַַָָָהאר��
��אמר: �למה, ��נה ��ק�� א�ת� וגנז� צ�ה, ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹה�ל�
�נ� לה': ה�ד��י� י�ראל לכל ה�ביני� ל�ו�� ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ"ו�אמר
מל� �וד �� �למה �נה א�ר ��ית ה�ד� אר�� ְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹאת
אלהיכ� ה' את עבד� ע�ה ��ת�. מ�א לכ� אי� ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹי�ראל,
ה��חה; ו�מ� ה�� וצנצנת אהר� מ�ה ע�� ונגנז ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוג�'".
�הי� ות�י� א�רי� וא� �ני. �בית חזר� לא א�� ִֶָ�ְְְְְִִִֵֵַַָָֹוכל
נ�אלי� הי� ולא ה�ד�, �ר�ח מ�יבי� הי� לא � �ני ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹ�בית
הי� ולא �לת�י�"; לא�רי� �ה� עמד "עד ��אמר: ְִָֹ�ְְֱֲִֵֶֶֶַַָֹֹ�ה�,
לכה� �גדי� �מ�נה �ה� לה�לי� �די א�א א�ת� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹע��י�

מח�ר יהיה ��א �די �גדי�.[שמונה]�ד�ל, ְְְִֵֶֶָֹ�ְִַָ

קד�·. �בי� ה�ד� �י� מב�יל �תל היה רא��� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ�בית
לה� נס��ק �ני, �ית ��נ� וכיו� א�ה. עבי� ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָה�ד�י�,

מ��ת היה ה�תל עבי קד�[שטח]א� ע�� לפיכ� ה�ד�; ְֳִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
א�ה אר�עי� ה�ד� וע�� �מימ�ת, א�ה ע�רי� ְְְְֳִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹה�ד�י�
קד� �בי� ה�ד� �י� יתרה א�ה וה�יח� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ�מימ�ת,
�ר�כ�ת ��י ע�� א�א �ני, �בית �תל �נ� ולא ְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹה�ד�י�.
�ביניה� ה�ד�, מ�ד ואחד ה�ד�י�, קד� מ�ד אחד �ְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

�נגד אבל[במקו�]א�ה, �רא���; �היה ה�תל עבי ְֲֳִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
� �לבד אחת �רכת א�א �� היתה לא רא���, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ�מק��

וג�'". לכ� ה�רכת "והב�ילה ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹ��אמר:

ר��‚. על מאה על מאה היה ה��לה, �ני ��נ� ְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָההיכל
ר�מ�[גובה] מ�ת היתה וכ� ��[גובהו]מאה; �ב� �נ� : ְְִֵֵַַָָָָָֹ

יס�ד �מ� אט��, ה�ית[בסיס]א��ת �תלי ור�� ל�; ְְְְִֵַַַָָ
ה���ר ור�� א�ה, ועל[הציור]אר�עי� א�ה; ���קרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָ

iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

א��ת ��י �ב� ה�ל�[חלל]��יו �� ���נס ,[גש�]�נ�י, ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
�ית ��י �על ה�קרה ועבי �ל�א'; '�ית ה�קרא ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוה�א

�מעזיבה א�ה, ועל�ה[טיח]�ל�א א�ה. גג]�ב� [�עלית ְֲֲִִִַַַַַָָָָָֹ
א�ה �ב� �בג�� אר�עי�; �תליה �ב� ��יו, על ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ�נ�יה
וא�ה �קרה, וא�ה �ל�א, �ית �ב� וא�ת�� ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹ���ר,
סי� �מ� �רזל �ל וטס �ל�; ה�עקה וגב� ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹמעזיבה.

ינ�ח�[חרב] ��א �די סביב, ה�עקה ��י על א�ה, �בה� ,ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ע�רב' '�לה ה�קרא וה�א � הע�פ�ת עורבי�]עליו מכלה �]. ְְִֵֶַָָָָָ
א�ה. מאה ה�ל ֲֵֵַַָָֹהרי

ח���נ�:„. ה�א וזה א�ה; מאה ל�זרח, ה�ערב ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָמ�
לפני� זה �תלי� �ל�ה[אחר]אר�עה �ביניה� מ�ה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

��פני� ה�תל �בי� ה�ערבי ה�תל �י� � �נ�יי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹמק�מ�ת
�בי� א��ת, �� ��לי�י �ני �תל �בי� א��ת, חמ� ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמ���
ה�תל עבי �ל ה� ה���ת וא�� ;�� �רביעי �לי�י ְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹ�תל
ה�ד�י� קד� ואר� ה�תלי�. �ני ��י� ה�נ�י ה�ק�� ְְֳֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹע�
�בי� �ינ� ה�ב�יל�ת ה�ר�כ�ת ��י �בי� א�ה, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָע�רי�
ה�תל ועבי א�ה, אר�עי� ה�ד� ואר� א�ה, ְְֳִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹה�ד�
א�ה, ע�רה אחת והא�ל� א��ת; �� ה�ער ��� ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָה�זרחי
א�ה. מאה ה�ל נמצא א��ת. חמ� הא�ל� �תל ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹורחב

חמ�‰. הא�ל� �תל עבי א�ה: מאה ל�ר��, ה�פ�� ֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמ�
וכתלי א��ת. ע�ר ה�ד� �תל עד הא�ל� �מ�תל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹא��ת,
חמ�ה �ביניה� מ�ה, לפני� זה �תלי� ��ה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹה�ד�
א��ת, חמ� ה�ני �בי� חיצ�� �תל �י� � �נ�יי� ְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹמק�מ�ת
חמ�, �רביעי �לי�י �בי� א��ת, �ל� ��לי�י �ני ְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָֹ�בי�
.�� ה�נימי וכתל חמי�י �בי� ,�� וחמי�י רביעי ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַֹ�בי�
זה מ�ד א�ה ואר�עי� זה, מ�ד א�ה אר�עי� ה�ל ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹנמצא
א�ה. מאה הרי � ע�רי� מ�פני� ה�ית ורחב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ��נג��,

.Âלהיכל הי� ����י� ��ני ה�ט�; ה�ער ה�א ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָה����
��אמצע� ה�ד�ל ה�ער הפשפשי�]מ��י בי� אחד[� � ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ

מע�ל�; אד� �� נכנס לא ���ר��, ��ר��. ואחד ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ��פ��,
סג�ר ה�ה "ה�ער יחזקאל: ידי על מפר� ה�א ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָֹועליו

�מה�� נכנסי�. �� ו���פ��, י�תח". לא �י�[הנכנס]יהיה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ה�תלי�, ההיכל]�ני קיר בתו� �ת�ח[� למק�� ���יע עד ְְְִִֵֶַַַַַָָָ

�ער עד �מה�� ההיכל; לת�� ונכנס מ�מאל�, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹל�ד�
�פ�תח�. ְַָה�ד�ל,

.Ê�ע�רי וגבה� א��ת, ע�ר רח�� היה � ה�ד�ל ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָה�ער
��י� � ל� הי� �לת�ת ואר�ע ���י�[מ:]א�ה. �פני�, ְְְְְְִִִִַַַַַָָָ

לת�� נפ�ח�ת החיצ�נ�ת לכ��ת[לכיוו�]מ�ח��. ה�תח ְְְִִִֶַַַַַָ
ה�ית לת�� נפ�ח�ת וה�נימ��ת �תל, �ל ההיכל]עבי� �] ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹ

ש]לכ��ת ה�לת�ת.[הקיר אח�רי ְְֲֵַַָ

.Áורחב א�ה, אר�עי� �ב�� היה א�ל� �ל ְְְִִֶַַַַָָָָָָֹ�תח�
מילא �ל מל�ר��ת וחמ� �ערי�. ל� הי� ולא [�ע�רי�; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ

מצוירות] ה�ח��נהקורות � מ�מעלה �תח� ��י על ְְְְִִֵַַַַַָָָהי�
מ:]ע�דפת מ�ה,[רוחב]על[בולטת וא�ה מ�ה א�ה ה�תח ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ

מ�ה א�ה מ��ה ��מ�ה על ע�דפת מחמ��� אחת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוכל
�ל ונד�� א�ה. �ל�י� העלי�נה נמצאת מ�ה; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹוא�ה
ה�ל�ר��ת: צ�רת היא וז� ואחת. אחת �ל �י� היה ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָאבני�

�א�] ה�מט לפי[א��ר ��ל� ההיכל צ�רת היא וז� (ט.) . ִ�ְְְִִֵַַַָָ
ורח��: אר�� �א�]מ�ת ה�מט .[א��ר ְְְִִַָָ�ְַָ

.Ëמ�פניו רחב �נינ� היה � וצר[ממזרח]ההיכל ְְְִִֵַַָָָָָָָָ
ויציעי�[ממערב]מאח�ריו ארי. �מ� אב�], הי�[קורות ְֲֲִִִִֵָָ

מ�ביב, ��� ל�ית ה�ס�ה[מ]מ�פי� לכתל [המעברח�� �ִִַַָ�ְְִִִֶַָָֹ
חמ�הפנימי] ה�ח��נה ה�ציע ורבד[אמות]. רוחב, �] ְְִֵֶַַַַָָָֹ

ש:] עלהקומה ורבד ,�� האמצעית וה�ציע ;�� ��� ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעל
ה�ח�נה". "ה�ציע ��אמר: �בע, והעלי�נה �בע; ���ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
ר�ח�תיו מ�ל� ל�ית מ�יפי� יציעי� ה�ל� הי� ְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹֹוכ�

��[צדדיו] למעלה, עד מ�מ�ה הא�ל� לכתלי סביב וכ� .ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָ
ורבד חלק, וא�ה א��ת, �ל� ורבד חלק, אחת א�ה ְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהי�:
ל�תלי� מ�פי� הרבדי� ונמצא� למעלה. עד � א��ת ְִִַָָ�ְְְְְְִִַַַָָָָֹ�ל�
ורבד א�ה; ורבד רבד �ל �בי� א��ת, �ל� רבד �ל רחב �ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹֹֹ

א��ת. אר�ע רח�� היה ְְְֶַַַָָָָהעלי��

.È�ה ה�תלי�, ��י� ה�נ�יי� ה�ק�מ�ת א�� ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ�ל
חמ� ל�ק��, ה��פי� ה�אי� נמצא� '�אי�'; ְִִֵַָָָ�ְְְִִִִִַַַָָָה�קראי�
ו�ל� ה�ערב. מ� ו�ל� ה�ר�� מ� וחמ� ה�פ�� ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹֹמ�

חמ�ה[קומות]�יאט�ת נמצא� די�טא. ��י על �י�טא הי�, ְְְְֲִִִֵַַָָָָָ
��פ�� וכ� חמ�ה; ��י על חמ�ה ��ר��, �אי� ְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָע�ר
��י על �ל�ה ��ערב, הי� �אי� ��מ�נה ע�ר. ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹחמ�ה
�מ�נה ה�ל אחת. �די�טא ��יה� על ��ני� ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֹ�ל�ה

�אי�. ְִִָֹ��ל�י�

.‡È� ה�אי� מ� ואחד אחד לכל היה �תחי� ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹ�ל�ה
ל�א ואחד ה�מאל, מ� ל�א ואחד ה�מי�, מ� ל�א ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאחד
���י�טא ��א צפ�נית מזרחית �בקר� ��יו; ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ�על
ואחד מ�מי�, ל�א אחד � �תחי� חמ�ה הי� ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָהאמצעית,

ל�ס�ה ואחד ��יו, �על התאי�]ל�א בי� ואחד[מעבר , ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָ
ה���� �� ��� ההיכל]ל�א להיכל.[לפתח ואחד , ְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

.·È�לקר צפ�נית מזרחית מ�ר� ע�לה היתה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָ�מס�ה
ע�לה היה ה�אי�: לג��ת ע�לי� הי� ��� מערבית, ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָצפ�נית
�ה�א עד ה�פ��, �ני �ל את הל� למערב; �פניו ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ��ס�ה,
את הל� לדר��; �ניו הפ� למערב, ה�יע למערב; ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָמ�יע
הפ� לדר��, ה�יע לדר��; מ�יע �ה�א עד ה�ערב, �ני ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ�ל

למ לפתח��ניו מ�יע �ה�א עד �דר�� מה�� והיה זרח, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
על�ה לדר��.[לגג]�ל �ת�ח היה על�ה �ל ��תח� , ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָ

.‚Èארז �ל כל�נס��ת ��י הי� על�ה �ל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָ�בפתח�
הי�[מדרגות] �ס�סי� ורא�י על�ה. �ל לג�� ע�לי� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ��ה�

ול�לי� ה�ד�י�. קד� לגג ה�ד� �ג �י� �על�ה ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמב�ילי�
קטני�] ה�ד�י�,[פתחי� קד� לבית �על�ה �ת�חי� ְְֲֳִִִֵֶַָָָָֹהי�

יז�נ� ��א �די �תב�ת, הא�ני� את מ�ל�לי� ְְִֵֵֶָָֹ�ְְְִֶֶֶַָָ��ה�
אחת[יביטו] �פע� ה�ד�י�; קד� מ�ית עיניה� ֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹאת

מל�ני� לפסח.[צובעי�]��נה מ�סח ההיכל, את ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

שלישי יו�
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א�ה‡. מא�ת חמ� היה � ה��ר�ה הר וה�א ה�ית, ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָהר
וכ�י� ח�מה; מ�� והיה א�ה, מא�ת חמ� על[כיפות]על ְֲֵֵַַָָָ�ְִִַָָ
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א��ת ��י �ב� ה�ל�[חלל]��יו �� ���נס ,[גש�]�נ�י, ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
�ית ��י �על ה�קרה ועבי �ל�א'; '�ית ה�קרא ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוה�א

�מעזיבה א�ה, ועל�ה[טיח]�ל�א א�ה. גג]�ב� [�עלית ְֲֲִִִַַַַַָָָָָֹ
א�ה �ב� �בג�� אר�עי�; �תליה �ב� ��יו, על ְְְְִֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ�נ�יה
וא�ה �קרה, וא�ה �ל�א, �ית �ב� וא�ת�� ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹ���ר,
סי� �מ� �רזל �ל וטס �ל�; ה�עקה וגב� ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹמעזיבה.

ינ�ח�[חרב] ��א �די סביב, ה�עקה ��י על א�ה, �בה� ,ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ע�רב' '�לה ה�קרא וה�א � הע�פ�ת עורבי�]עליו מכלה �]. ְְִֵֶַָָָָָ
א�ה. מאה ה�ל ֲֵֵַַָָֹהרי

ח���נ�:„. ה�א וזה א�ה; מאה ל�זרח, ה�ערב ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָמ�
לפני� זה �תלי� �ל�ה[אחר]אר�עה �ביניה� מ�ה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

��פני� ה�תל �בי� ה�ערבי ה�תל �י� � �נ�יי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹמק�מ�ת
�בי� א��ת, �� ��לי�י �ני �תל �בי� א��ת, חמ� ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹמ���
ה�תל עבי �ל ה� ה���ת וא�� ;�� �רביעי �לי�י ְְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹ�תל
ה�ד�י� קד� ואר� ה�תלי�. �ני ��י� ה�נ�י ה�ק�� ְְֳֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹע�
�בי� �ינ� ה�ב�יל�ת ה�ר�כ�ת ��י �בי� א�ה, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָע�רי�
ה�תל ועבי א�ה, אר�עי� ה�ד� ואר� א�ה, ְְֳִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹה�ד�
א�ה, ע�רה אחת והא�ל� א��ת; �� ה�ער ��� ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָה�זרחי
א�ה. מאה ה�ל נמצא א��ת. חמ� הא�ל� �תל ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹורחב

חמ�‰. הא�ל� �תל עבי א�ה: מאה ל�ר��, ה�פ�� ֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמ�
וכתלי א��ת. ע�ר ה�ד� �תל עד הא�ל� �מ�תל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹא��ת,
חמ�ה �ביניה� מ�ה, לפני� זה �תלי� ��ה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹה�ד�
א��ת, חמ� ה�ני �בי� חיצ�� �תל �י� � �נ�יי� ְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹמק�מ�ת
חמ�, �רביעי �לי�י �בי� א��ת, �ל� ��לי�י �ני ְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָֹ�בי�
.�� ה�נימי וכתל חמי�י �בי� ,�� וחמי�י רביעי ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַֹ�בי�
זה מ�ד א�ה ואר�עי� זה, מ�ד א�ה אר�עי� ה�ל ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹנמצא
א�ה. מאה הרי � ע�רי� מ�פני� ה�ית ורחב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ��נג��,

.Âלהיכל הי� ����י� ��ני ה�ט�; ה�ער ה�א ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָה����
��אמצע� ה�ד�ל ה�ער הפשפשי�]מ��י בי� אחד[� � ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ

מע�ל�; אד� �� נכנס לא ���ר��, ��ר��. ואחד ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ��פ��,
סג�ר ה�ה "ה�ער יחזקאל: ידי על מפר� ה�א ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָֹועליו

�מה�� נכנסי�. �� ו���פ��, י�תח". לא �י�[הנכנס]יהיה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ה�תלי�, ההיכל]�ני קיר בתו� �ת�ח[� למק�� ���יע עד ְְְִִֵֶַַַַַָָָ

�ער עד �מה�� ההיכל; לת�� ונכנס מ�מאל�, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹל�ד�
�פ�תח�. ְַָה�ד�ל,

.Ê�ע�רי וגבה� א��ת, ע�ר רח�� היה � ה�ד�ל ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָה�ער
��י� � ל� הי� �לת�ת ואר�ע ���י�[מ:]א�ה. �פני�, ְְְְְְִִִִַַַַַָָָ

לת�� נפ�ח�ת החיצ�נ�ת לכ��ת[לכיוו�]מ�ח��. ה�תח ְְְִִִֶַַַַַָ
ה�ית לת�� נפ�ח�ת וה�נימ��ת �תל, �ל ההיכל]עבי� �] ְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹ

ש]לכ��ת ה�לת�ת.[הקיר אח�רי ְְֲֵַַָ

.Áורחב א�ה, אר�עי� �ב�� היה א�ל� �ל ְְְִִֶַַַַָָָָָָֹ�תח�
מילא �ל מל�ר��ת וחמ� �ערי�. ל� הי� ולא [�ע�רי�; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ

מצוירות] ה�ח��נהקורות � מ�מעלה �תח� ��י על ְְְְִִֵַַַַַָָָהי�
מ:]ע�דפת מ�ה,[רוחב]על[בולטת וא�ה מ�ה א�ה ה�תח ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ

מ�ה א�ה מ��ה ��מ�ה על ע�דפת מחמ��� אחת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוכל
�ל ונד�� א�ה. �ל�י� העלי�נה נמצאת מ�ה; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹוא�ה
ה�ל�ר��ת: צ�רת היא וז� ואחת. אחת �ל �י� היה ְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָאבני�

�א�] ה�מט לפי[א��ר ��ל� ההיכל צ�רת היא וז� (ט.) . ִ�ְְְִִֵַַַָָ
ורח��: אר�� �א�]מ�ת ה�מט .[א��ר ְְְִִַָָ�ְַָ

.Ëמ�פניו רחב �נינ� היה � וצר[ממזרח]ההיכל ְְְִִֵַַָָָָָָָָ
ויציעי�[ממערב]מאח�ריו ארי. �מ� אב�], הי�[קורות ְֲֲִִִִֵָָ

מ�ביב, ��� ל�ית ה�ס�ה[מ]מ�פי� לכתל [המעברח�� �ִִַַָ�ְְִִִֶַָָֹ
חמ�הפנימי] ה�ח��נה ה�ציע ורבד[אמות]. רוחב, �] ְְִֵֶַַַַָָָֹ

ש:] עלהקומה ורבד ,�� האמצעית וה�ציע ;�� ��� ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעל
ה�ח�נה". "ה�ציע ��אמר: �בע, והעלי�נה �בע; ���ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
ר�ח�תיו מ�ל� ל�ית מ�יפי� יציעי� ה�ל� הי� ְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹֹוכ�

��[צדדיו] למעלה, עד מ�מ�ה הא�ל� לכתלי סביב וכ� .ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָ
ורבד חלק, וא�ה א��ת, �ל� ורבד חלק, אחת א�ה ְְְֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהי�:
ל�תלי� מ�פי� הרבדי� ונמצא� למעלה. עד � א��ת ְִִַָָ�ְְְְְְִִַַַָָָָֹ�ל�
ורבד א�ה; ורבד רבד �ל �בי� א��ת, �ל� רבד �ל רחב �ְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹֹֹ

א��ת. אר�ע רח�� היה ְְְֶַַַָָָָהעלי��

.È�ה ה�תלי�, ��י� ה�נ�יי� ה�ק�מ�ת א�� ְְְִִֵֵֵֶַַַָָ�ל
חמ� ל�ק��, ה��פי� ה�אי� נמצא� '�אי�'; ְִִֵַָָָ�ְְְִִִִִַַַָָָה�קראי�
ו�ל� ה�ערב. מ� ו�ל� ה�ר�� מ� וחמ� ה�פ�� ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹֹמ�

חמ�ה[קומות]�יאט�ת נמצא� די�טא. ��י על �י�טא הי�, ְְְְֲִִִֵַַָָָָָ
��פ�� וכ� חמ�ה; ��י על חמ�ה ��ר��, �אי� ְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָע�ר
��י על �ל�ה ��ערב, הי� �אי� ��מ�נה ע�ר. ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹחמ�ה
�מ�נה ה�ל אחת. �די�טא ��יה� על ��ני� ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֹ�ל�ה

�אי�. ְִִָֹ��ל�י�

.‡È� ה�אי� מ� ואחד אחד לכל היה �תחי� ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹ�ל�ה
ל�א ואחד ה�מאל, מ� ל�א ואחד ה�מי�, מ� ל�א ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאחד
���י�טא ��א צפ�נית מזרחית �בקר� ��יו; ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ�על
ואחד מ�מי�, ל�א אחד � �תחי� חמ�ה הי� ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָהאמצעית,

ל�ס�ה ואחד ��יו, �על התאי�]ל�א בי� ואחד[מעבר , ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָ
ה���� �� ��� ההיכל]ל�א להיכל.[לפתח ואחד , ְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

.·È�לקר צפ�נית מזרחית מ�ר� ע�לה היתה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָ�מס�ה
ע�לה היה ה�אי�: לג��ת ע�לי� הי� ��� מערבית, ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָצפ�נית
�ה�א עד ה�פ��, �ני �ל את הל� למערב; �פניו ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ��ס�ה,
את הל� לדר��; �ניו הפ� למערב, ה�יע למערב; ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָמ�יע
הפ� לדר��, ה�יע לדר��; מ�יע �ה�א עד ה�ערב, �ני ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ�ל

למ לפתח��ניו מ�יע �ה�א עד �דר�� מה�� והיה זרח, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
על�ה לדר��.[לגג]�ל �ת�ח היה על�ה �ל ��תח� , ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָָ

.‚Èארז �ל כל�נס��ת ��י הי� על�ה �ל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָ�בפתח�
הי�[מדרגות] �ס�סי� ורא�י על�ה. �ל לג�� ע�לי� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ��ה�

ול�לי� ה�ד�י�. קד� לגג ה�ד� �ג �י� �על�ה ְְְֲֳִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמב�ילי�
קטני�] ה�ד�י�,[פתחי� קד� לבית �על�ה �ת�חי� ְְֲֳִִִֵֶַָָָָֹהי�

יז�נ� ��א �די �תב�ת, הא�ני� את מ�ל�לי� ְְִֵֵֶָָֹ�ְְְִֶֶֶַָָ��ה�
אחת[יביטו] �פע� ה�ד�י�; קד� מ�ית עיניה� ֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹאת

מל�ני� לפסח.[צובעי�]��נה מ�סח ההיכל, את ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

שלישי יו�
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א�ה‡. מא�ת חמ� היה � ה��ר�ה הר וה�א ה�ית, ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָהר
וכ�י� ח�מה; מ�� והיה א�ה, מא�ת חמ� על[כיפות]על ְֲֵֵַַָָָ�ְִִַָָ
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ה�מאה אהל מ�ני מ�ח�יו, �נ�י�ת הי� כ�י� שלא��י �] ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ�ְָ
סטותעלה] מקרה היה וכ�� עמודי�]. גבי על לפני�[� ְ�ְְְִִֶָָָֹ

מבפני�]מ�טו ההר את הקיפה התקרה �]. ְִָ

מ�·. ואחד ה�ערב, מ� אחד � ל� הי� �ערי� ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָוחמ�ה
�ער �ל רחב ה�ר��. מ� ��ני� ה�פ��, מ� ואחד ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹה�זרח,

�לת�ת. לה� וי� ע�רי�; וגבה� א��ת, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָע�ר

ס�רג‚. מ��� ע�רה[גדר]לפני� �בה� סביב, מ�י� ְְֲִִִִִֵֶַָָָָ
החיל � ה��רג מ� ולפני� ע�ר[חומה]טפחי�. �בה� , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

וח�מה, חל "ו�אבל ��ינ�ת: א�מר ה�א ועליו ְְֲִֵֵֶַַַַָָָא��ת;
העזרה. ח�מת ז� � "וח�מה" ְְֲַַָָָָָיח�ו";

אר�„. היתה העזרה וכל העזרה; � החיל מ� ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָָֹלפני�
וחמ�. ��ל�י� מאה רחב על ו�בע, ��מ�ני� ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹמאה
סמ�כי� ה�פ�� מ� �ל�ה � ל� הי� �ערי� ְְְְְִִִִַָָָָָָֹו�בעה
��זרח ואחד ל�ערב, סמ�כי� ה�ר�� מ� ��ל�ה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹל�ערב,

�אמצע. ה�ד�י� קד� �ית �נגד ְְֳִֵֶֶֶֶַַָָָֹ�ְמכ��

ע�רי�‰. וגבה� א��ת, ע�ר רח�� היה מה� �ער ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�ל
מח��ת �לת�ת ל� והי� מ�ער[מצופות]א�ה; ח�� � זהב ְְְַָָָ�ִַַָָ

ה�קרא ה�א זה ו�ער לזהב, ��מה נח�ת �היה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹמזרחי
ניקנ�ר. �ער וה�א עלי��', ְְִֶַַַַָ'�ער

.Âא�א ה�ית, הר �אמצע מכ�נת היתה לא ְְִֶֶֶֶַַַַָ�ְְֲָָָָָֹהעזרה
הר�ח�ת מ�ל יתר ה�ית הר מ�ר�� ,[הצדדי�]רח�קה ְְִִִֵַַַָָָָ

ה�פ�� �בי� �בינ� הר�ח�ת; מ�ל יתר למערב� ְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָ�קר�בה
ה�זרח[המרחק] �בי� �בינ� ה�ערב, �בי� ��ינ� מ�ה ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָיתר

ה�פ��. �בי� ��ינ� מ�ה ִֵֵֵֶַַָָָיתר

.Êהיתה והיא נ�י�, עזרת היתה ��זרח העזרה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָולפני
מאה וחמ�.אר� ��ל�י� מאה רחב על וחמ� ��ל�י� ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹֹ

ל�כ�ת �מקצע�תיה[חדרי�]ואר�ע �ל[בפינותה]הי� , ְְְְְִֶֶַַָָָֹ
עתידי� וכ� מקר�ת; הי� ולא א�ה, אר�עי� ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹאר�עי�

השלישי]להי�ת .[במקדש ְִ

.Á,�ה�זירי ל��ת � מזרחית �ר�מית מ����ת? ה� ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָ�מה
�מזרחית �ער�; את �מג�חי� �למיה� את מב�לי� ���ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
מ�מי� �עלי �הני� ��� העצי�, �יר ל��ת � ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹצפ�נית
צפ�נית �ס�ל; ��לעת, �� ��מצא ע� ��ל �עצי�, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמת�עי�
הי� �� � �ר�מית מערבית המצרעי�; ל��ת � ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָֹמערבית
�מנ�ה'. �ית 'ל��ת נקראת היתה והיא ו�מ�, יי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנ�תני�

.Ëצ�צטרה� מ�פת היתה נ�י� �די[מרפסת]עזרת , ְְִֶַָָָ�ְְְְֵֶֶָ
מ�מ�� והאנ�י� מ�מעל� ר�א�ת ה��י� [בשמחת��הי� ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ

השואבה] היהבית �ד�ל �בית מער�בי�. יהי� ��א �די �ְְְִֵֶֹ�ְִִַָָָָ
�נ�י והיה והחיל, העזרה �י� מ�ח�� �צפ�נ� העזרה, ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָ�צד

רבדי�[בצורת] �מ�� היה[מדפי�]��ה, וה�א אב�; �ל ִָ�ְְִֶֶֶָָָָ
�ת�ח אחד � ל� הי� �תחי� ��ני ה��קד'. '�ית ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָנקרא

לחיל. �ת�ח ואחד ְֲֵֶַַָָָָָלעזרה,

.È�י�� ,�� הי� ל�כ�ת שהיא:]ואר�ע קד�[בעזרה ְְְְִֶַַַָָֹ
וה�:]���י� לעזרה �ס�סי�[מחו� ורא�י קטנות]חל; [קורות ְְְִִִֵַָָֹ

מערבית מ����ת? ה� �מה והחל. ה�ד� �י� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹמב�ילי�
ה�לאי� ל��ת � להקרבה]�ר�מית שמוכני� �ר�מית[� ; ְְְְִִִִַַָ

�� � צפ�נית מזרחית ה�ני�; לח� ע��י ל��ת � ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָמזרחית

���צ�� ה�ז�ח אבני ח�מ�נאי �ית מלכי[שטימאו]�נז� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ
ה�בילה. לבית י�רדי� �� � מערבית צפ�נית ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָיו�;

.‡Èס�ה�� ה�ל� היה ז�, מ���ה ה�בילה לבית ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָה��רד
מ�א�[מחילה] ��לק�ת וה�ר�ת ,��� ה�ק�� �חת ְְִֵַָ�ְִֶֶַַַַָהה�לכת

,�� היתה �מד�רה ה�בילה. לבית ���יע עד ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ�מ�א�,
כב�ד� ה�א וזה �ב�ד; �ל ה��א מצא�[שא�]�בית � ְְְִֵֵֶֶַָָ

אד�. �� ��� �יד�ע ְֵֶַָָָָָנע�ל,

.·È;ו�בע ��מ�ני� מאה ל�זרח, ה�ערב מ� העזרה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאר�
ההיכל �תל עד עזרה �ל מערבי מ�תל ח���נ�: ה�א ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹוזה
�י� א�ה; מאה � ��� ההיכל ואר� א�ה; ע�רה אחת �ְְֵֵֶֶַַַַָָֹ�ֵֵַָָ
��י� � ה�ז�ח וע�רי�; ��י� � ול�ז�ח ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהא�ל�

�ריסת מק�� ה�קרא[הליכת]��ל�י�; וה�א ה�הני�, רגלי ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָֹֹ
רגלי �ריסת מק�� א�ה; ע�רה אחת � �הני�' ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ'עזרת
א�ה. ע�רה אחת � י�ראל' 'עזרת ה�קרא וה�א ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָי�ראל,

.‚È;�וחמ ��ל�י� מאה ל�ר��, ה�פ�� מ� העזרה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹורחב
� ה�ט�חי� �ית עד צפ�ני מ�תל ח���נ�: ה�א ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹוזה
א�ה ע�רה ��י� � ה�ט�חי� �ית א��ת; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ�מ�נה

ו� יד.�מחצה, �בצ��. ה�ד�י�. את �מפ�יטי� ��לי� � ְְְֱֳִִִִִֶֶַַָָָָ
�י� �ל �לחנ�ת �ב� א��ת, �מ�נה � ה�לחנ�ת ְִֶַָ�ְְֶַָ�ְַמק��
לב�ל�; ה��ר את �מדיחי� ה�תחי�, עליה� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ���יחי�
מק�� ה�לחנ�ת, מק�� �בצד הי�. �לחנ�ת ְְָ�ְְְַַָָ�ְָ��מ�נה

בשחיטה]ה��ע�ת הבהמות ואר�ע[לאחיזת ע�רי� � ְְְִֶַַַַָ
ה��ע�ת מק�� �בי� טו ה�ד�י�. את ��חטי� ו�� ְְֲֳִִֵֶַַַַָָָָא�ה;
���י�, �ל�י� � וה�ז�ח א��ת, �מ�נה � ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַֹוה�ז�ח
��י� � �ר�מי �לכתל ה�ב� �בי� �ל�י�, � ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹוה�ב�
�תל עד עזרה �ל צפ�ני מ�תל �מחצה. א�ה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹע�רה

רחב �ה�א מ�תל[העזרה]ה�ז�ח, �כנגד� �מחצה, ��י� ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
אר� �ה�א עזרה, �ל מזרחי �תל עד [העזרה]הא�ל� ְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ו�בעי�. ְְִִִָ��ה

.ÊË��ה�ק וה�א 'צפ��', ה�קרא ה�א ה�ה ה�ר�ע ְְִֶַַַָָָָ�ְַָ�ל
קד�י�. קד�י �� ְֲִִֵֶָָָ���חטי�

.ÊÈ,��פ�� �ל� � י�ראל �עזרת הי� ל�כ�ת ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹ�מ�נה
ה�רוה, ל��ת ה�לח, ל��ת � ���ר�� ��ר��. ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹו�ל�
ל�ר��; מלח נ�תני� �� � ה�לח ל��ת ה�דיחי�: ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָל��ת
היה ��� ועל ה�ד�י�, ע�ר�ת מ�לחי� �� � ה�רוה ְְְְֳִִִַַַַַַָָָָָָל��ת
� ה�דיחי� ל��ת ה���רי�; �י�� �ד�ל לכה� טבילה ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹ�ית

קרבי מדיחי� הי� ע�לה[כרס]�� מס�ה �מ�� ה�ד�י�, ְְְֳִִִִִִֵַָָָָָָ
ל��ת ה�זית, ל��ת � ���פ�� וה�ל� ה�רוה. �ית ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹלגג
�ד�לה סנהדרי ��� � ה�זית ל��ת הע�: ל��ת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָה��לה,

היה וחצי� �ני[ב:]י��בת, ול� חל; היה וחצי� קד� ְְְְְְֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ
הי� חל, �ל �בחצי לחל. ואחד ל�ד� אחד ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ�תחי�,
��מ�אי� ��ר היה �� � ה��לה ל��ת י��בי�. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָה�נהדרי�

�ג�ה ול��ת[ספל]מ��� העזרה. לכל מי� מס�קי� �מ�� , ְִֶ�ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָ
�ד�ל; �ה� ל��ת היתה והיא ��יה�, אח�רי היתה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹהע�

�וה �ל��� וגג �להדרי�'. 'ל��ת ה�קראת .[בגובהו]והיא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
מימי� אחת י�ראל, �עזרת �� הי� אחר�ת ל�כ�ת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ���י

ה�ל�י� �ינחס ל��ת והיא מזרחי, בגדי�ער את [המכי� ְְְְְִִִִִִַַַַַָָ
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חב�י�הכוהני�] ע��י ל��ת והיא מ�מאל�, ואחת ,ְְְְֲִִִִִֵַַַֹ
במחבת] גדול כה� מנחת את �ל[המכיני� צ�רת היא וז� .ְִַָ
מ��תיה: לפי ��� והעזרה �א�]ה��כ�ת ה�מט .[א��ר ְְֲַָָָָ�ְִִִֶָָ�ְַָ

ו ּפרק הּבחירה ּבית ¤¤¨¦§©¥§¦הלכֹות

ההר:‡. �מעלה א�א �מי��ר, היה לא ��� ְְֲִֶֶַָָָָָֹ�ְִַָה�ק��
ס�� עד מה�� ה�ית, להר מזרחי מ�ער נכנס ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ��אד�

��וה ה��י�[במישור]החיל לעזרת החיל מ� וע�לה , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
מעל�ת ע�רה ר��[מדרגות]���י� חצי[גובה], מעלה �ל ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָ

ו��ח� א�ה.[רוחבה]א�ה חצי ְְֲִִַַָָָ

לעזרת·. מ��ה וע�לה ��וה, נ�י� עזרת �ל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ�מה��
ר�� מעל�ת, ע�רה �חמ� העזרה, �ח�ת �היא ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָי�ראל,

א�ה. חצי ו��ח� א�ה חצי מעלה ְְֲֲֲִִִַַַָָָָָ�ל

לעזרת‚. מ��ה וע�לה ��וה, י�ראל עזרת �ל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ�מה��
��כ� ועליה א�ה, �ב�הה �מעלה ��[במה]ה�הני� [�י� ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹ

חציבדוכ�] ו��ח� א�ה חצי מעלה �ל ר�� מעל�ת, ְְֲֲֲֲִִִַַַָָָָָֹ�ל�
��י י�ראל �ל על �ב�הה �הני� עזרת נמצאת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹא�ה.

�מחצה. ֱֶַָא��ת

ול�ז�ח„. הא�ל� �בי� וה�ז�ח �הני� עזרת �ל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ�מה��
�ל ר�� מעל�ת, ע�רה ���י� לא�ל� מ�� וע�לה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ��וה;
��� וההיכל והא�ל� א�ה. חצי ו��ח� א�ה חצי �ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָמעלה

ְֶָ��וה.

ההיכל‰. קרקע �ב� ה�זרח[מ]נמצא �ער קרקע על ְְְְִִֵַַַַַַַַַַָָָֹ
ה�ית הר �ער וגב� א��ת. ���י ע�רי� ה�ית הר ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַֹ�ל
ר�אה אינ� ה�זרח, �ער �נגד הע�מד לפיכ� א�ה; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָע�רי�
נמ��, זה �ער ��י �על �תל ע�� זה �מ�ני ההיכל; ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ�תח

ה��חה �הר הע�מד �ה� ��היה הנמצא�די הזיתי�, הר �] ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
המקדש] מ��למזרח ���ה ��עה ההיכל �תח ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָר�אה

ההיכל. נכח ֵַַַָָָֹה�רה

.Âלעזרת �ת�ח�ת י�ראל עזרת �חת �� הי� ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָ�ל�כ�ת
וה�צל�י� וה�בלי� ה���ר�ת נ�תני� ה�ו�י� ��� ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָָה��י�,
לעזרת י�ראל מעזרת הע�לה ה��כ� ועל ה�יר; �לי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכל
על �ירה �א�מרי� ��עה ע�מדי� ה�ו�י� הי� ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹה�הני�,

ההקרבה]ה�ר�� .[בשעת ְַָָ

.Ê�הי א� � לחל �פת�ח�ת ��ד� ה�נ�י�ת ְְְִֶַַַַָָֹֹה��כ�ת
�וי� חל,[מחוברי�]���תיה� ��כ� � העזרה קרקע ע� ְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

�ה���ת חל; ���תיה� א� � �וי� אינ� וא� קד�; ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹוג��תיה�
�� א�כלי� אי� � א�� ��י� לפיכ� נתק���. לא ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹוהעל��ת

ק�י�. קד�י� ��חטי� ולא קד�י�, ְְֲִִִִֵַָָָָָֹקד�י

.Áלאכילת קד� ��כ� � ל�ד� �פת�ח�ת �חל �נ�י�ת ְְֲִֶֶַַַַָָֹֹֹהי�
וה�כנס ק�י�; קד�י� �� ��חטי� אי� אבל קד�י�, ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָָקד�י

�בר. לכל חל וג��תיה� �ט�ר; �טמאה, ְְְֵֶַָָָָָֹ�ְְָל��

.Ëלהר וה�ת�ח�ת קד�; לעזרה, ה�ת�ח�ת ְְְְְֲִֶַַַַָָָֹה�ח��ת
הח�מה ועבי הח��נ�ת חל. �י�[קדושת�]ה�ית, � �לפני� ְְֳִִִִֵַַַַַָָֹ

לטמאה. �י� קד�י�, קד�י ְָ�ְְֲִִֵֵַַָָָלאכילת

.Èעל לה�סי� �רצ� �י� של]�ית א�[שטחה יר��לי�, ְְִִִֵֶַַָָ
לה� וי� מ�סיפי�; � העזרה על למ��[ורשאי�]לה�סי� ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹ

ולמ��[להרחיב] ה�ית, מהר ��רצ� מק�� עד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹהעזרה
��רצ�. מק�� עד יר��לי� ְְִִֶַַַָָח�מת

.‡Èהעיר על מ�סיפי� ירושלי�]אי� �]� העזר�ת על א� ֲִִִֵַַָָָ
�י ועל ות�י�, �בא�רי� נביא, �י ועל מל�, �י על ְִִַ�ְְְִִִִֶֶֶַַָָא�א
אני א�ר "�כל ��אמר: זקני�, ואחד �בעי� �ל ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹסנהדרי�
היה. מל� ר�נ� �מ�ה לד�ר�ת; �ע��", וכ� א�ת�... ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמראה

.·Èי�� �י� �ית ע��י� העיר? על מ�סיפי� [קרבני]וכיצד ְְִִִִִֵֵֵַַָ
��ה� חמ� לח� ול�קחי� עמה�]ת�ד�ת, הבאי� וה�לכי�[� , ְְְְִִֵֶֶֶֶָָ

��י אחר �י� ה��ד�ת[לחמי]�ית ���י [נישאותה��ד�ת, ְְִֵֵֵַַַַ
כוהני�] ב' �בנבלי�ע"י �כ��ר�ת וע�מדי� ז�; אחר ְְְְִִִִַַָז�

��יר��לי�, ואב� אב� �ל ועל �פ�ה ��ה �ל על ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ�בצלצל,
לס�� ���יעי� עד ��יתני", �י ה', "אר�ממ�, ְְְְֲִִִִִִִִֶַַָוא�מרי�:

לעיר]ה�ק�� ��.[שהוסיפו וע�מדי� א�ת�, ��ק��י� ְְְְִִֶַַָָ
וה�נ�ה ה��ד�ת, מ��י אחת ��דה לח� �� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָוא�כלי�
ז�. את וא�כלי� ז� את ��רפי� ה�ביא �י ועל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָנ�רפת.

.‚Èירי�� א�ת� מק��י� העזרה, על ה�סיפ� א� ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָוכ�
�� ��אכלת ה��דה �ר��לי�, מה העיר]ה�נחה: [בכל ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

א�א נאכלי� �אי� ה�נח�ת �ירי העזרה, א� � ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָמק����
ה�ק�� �ס�� א�ת� וא�כלי� �ה�; א�ת� ��ק��י� ה� ��ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

.�����ְִֶ

.„Èלא � ה�ה וכ�דר א�� �כל נע�ה ��א מק�� ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ�ל
עזרא �ע�ה וזה �מ�ר. ק��� מבבל]נתק�� ��י[כשעלו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ה�ק��, נתק�� �מע�יו ולא �ע�ה; ה�א זכר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹת�ד�ת,
נתק��ה? �ב�ה ות�י�. א�רי� ולא מל� לא �� היה ְְִִֶַַָ�ְְִֶֶֶָָָֹֹֹ��א
העזרה ק�� �ה�א � �למה ����� רא��נה ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָֹֹ�ְִ�קד�ה

ל�עת� לב�א[בזמנו]ויר��לי� לעתיד וק��ה .[לנצח], ְְְִִִִִֶַָָָָָָ

.ÂË�� �אי� �י על א� ��� ה�ר�נ�ת מקריבי� ִֵֶַַָָ�ְְְִִִַַָָָלפיכ�
�י על א� העזרה �כל קד�י� קד�י וא�כלי� מצ�י, ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָ�ית
ק�י� קד�י� וא�כלי� �מח�ה, מ�פת ואינ� חרבה ְְְִִִִִֶֶַָָָ�ְֲִֵֵֶָָ�היא
ח�מה; �� �אי� �י על א� יר��לי� �כל �ני ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�מע�ר
לב�א. לעתיד וק��ה ל�עת�, ק��ה הרא��נה ְְְְִִִִִֶָָָָָָָָָ�ְֶ��ד�ה

.ÊËרא��נה ��ד�ה ויר��לי�, ��ק�� א�מר אני ִָָ�ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָול�ה
לעני� י�ראל אר� �אר �בקד�ת לב�א, לעתיד ְְְְִִֵֶֶַַָָ�ְְִִִֶַָָָק����
לב�א? לעתיד ק��ה לא �ה�, וכ��צא �מע�ר�ת ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�ביעית
��כינה ה�כינה, מ�ני � ויר��לי� ה�ק�� ��ד�ת ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָ�ְְִֶלפי
מק��יכ�"; את "וה���תי א�מר: ה�א והרי �טלה. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָאינ�
ה� �קד�ת� ���ממי�, �י על 'א� חכמי�: ֵָָ�ְְְֲִִִִֵֶַַָָואמר�
א�א אינ� �במע�ר�ת, ��ביעית האר� ח��ב אבל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָע�מדי�'.

ר�י� ���� �ה�א מדעתמ�ני שופט או נביא או מל� ע"י �] ְִִִֵֶַ
ישראל] ה����,רוב �טל � מידיה� האר� ��לקחה וכיו� ;ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

�הרי ה�ביעית, �מ� ה�ע�ר�ת מ� ה��רה מ� ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָונפטרה
ק��� לא וק���, עזרא �עלה וכיו� י�ראל. אר� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹאינ�

�חזקה א�א ��[בקני�]�כ��� אחד�החזיק� [כל ְְֲִִֶֶֶַָָָָ
ונתק��במקומו] �בל ע�לי �� �החזיק� מק�� �ל �לפיכ� ;ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

�י על וא� ה���, מק�� ה�א הרי � ה�נ�ה עזרא ְִַַַָ�ְְְֲִֵֶַַָָ�ְִ�קד�ת
מ���[נקנתה]��לקחה נכרי]האר� ע"י וח�ב[אח"כ , ְְְִִֶֶֶַָָָָ

�ר�מה. �הלכ�ת ��ארנ� ה�ר� על �במע�ר�ת, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ��ביעית
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חב�י�הכוהני�] ע��י ל��ת והיא מ�מאל�, ואחת ,ְְְְֲִִִִִֵַַַֹ
במחבת] גדול כה� מנחת את �ל[המכיני� צ�רת היא וז� .ְִַָ
מ��תיה: לפי ��� והעזרה �א�]ה��כ�ת ה�מט .[א��ר ְְֲַָָָָ�ְִִִֶָָ�ְַָ

ו ּפרק הּבחירה ּבית ¤¤¨¦§©¥§¦הלכֹות

ההר:‡. �מעלה א�א �מי��ר, היה לא ��� ְְֲִֶֶַָָָָָֹ�ְִַָה�ק��
ס�� עד מה�� ה�ית, להר מזרחי מ�ער נכנס ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ��אד�

��וה ה��י�[במישור]החיל לעזרת החיל מ� וע�לה , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
מעל�ת ע�רה ר��[מדרגות]���י� חצי[גובה], מעלה �ל ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָ

ו��ח� א�ה.[רוחבה]א�ה חצי ְְֲִִַַָָָ

לעזרת·. מ��ה וע�לה ��וה, נ�י� עזרת �ל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ�מה��
ר�� מעל�ת, ע�רה �חמ� העזרה, �ח�ת �היא ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָי�ראל,

א�ה. חצי ו��ח� א�ה חצי מעלה ְְֲֲֲִִִַַַָָָָָ�ל

לעזרת‚. מ��ה וע�לה ��וה, י�ראל עזרת �ל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ�מה��
��כ� ועליה א�ה, �ב�הה �מעלה ��[במה]ה�הני� [�י� ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹ

חציבדוכ�] ו��ח� א�ה חצי מעלה �ל ר�� מעל�ת, ְְֲֲֲֲִִִַַַָָָָָֹ�ל�
��י י�ראל �ל על �ב�הה �הני� עזרת נמצאת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹא�ה.

�מחצה. ֱֶַָא��ת

ול�ז�ח„. הא�ל� �בי� וה�ז�ח �הני� עזרת �ל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ�מה��
�ל ר�� מעל�ת, ע�רה ���י� לא�ל� מ�� וע�לה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ��וה;
��� וההיכל והא�ל� א�ה. חצי ו��ח� א�ה חצי �ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָמעלה

ְֶָ��וה.

ההיכל‰. קרקע �ב� ה�זרח[מ]נמצא �ער קרקע על ְְְְִִֵַַַַַַַַַַָָָֹ
ה�ית הר �ער וגב� א��ת. ���י ע�רי� ה�ית הר ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַֹ�ל
ר�אה אינ� ה�זרח, �ער �נגד הע�מד לפיכ� א�ה; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָע�רי�
נמ��, זה �ער ��י �על �תל ע�� זה �מ�ני ההיכל; ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ�תח

ה��חה �הר הע�מד �ה� ��היה הנמצא�די הזיתי�, הר �] ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
המקדש] מ��למזרח ���ה ��עה ההיכל �תח ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָר�אה

ההיכל. נכח ֵַַַָָָֹה�רה

.Âלעזרת �ת�ח�ת י�ראל עזרת �חת �� הי� ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָ�ל�כ�ת
וה�צל�י� וה�בלי� ה���ר�ת נ�תני� ה�ו�י� ��� ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָָה��י�,
לעזרת י�ראל מעזרת הע�לה ה��כ� ועל ה�יר; �לי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכל
על �ירה �א�מרי� ��עה ע�מדי� ה�ו�י� הי� ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹה�הני�,

ההקרבה]ה�ר�� .[בשעת ְַָָ

.Ê�הי א� � לחל �פת�ח�ת ��ד� ה�נ�י�ת ְְְִֶַַַַָָֹֹה��כ�ת
�וי� חל,[מחוברי�]���תיה� ��כ� � העזרה קרקע ע� ְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

�ה���ת חל; ���תיה� א� � �וי� אינ� וא� קד�; ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹוג��תיה�
�� א�כלי� אי� � א�� ��י� לפיכ� נתק���. לא ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹוהעל��ת

ק�י�. קד�י� ��חטי� ולא קד�י�, ְְֲִִִִֵַָָָָָֹקד�י

.Áלאכילת קד� ��כ� � ל�ד� �פת�ח�ת �חל �נ�י�ת ְְֲִֶֶַַַַָָֹֹֹהי�
וה�כנס ק�י�; קד�י� �� ��חטי� אי� אבל קד�י�, ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָָקד�י

�בר. לכל חל וג��תיה� �ט�ר; �טמאה, ְְְֵֶַָָָָָֹ�ְְָל��

.Ëלהר וה�ת�ח�ת קד�; לעזרה, ה�ת�ח�ת ְְְְְֲִֶַַַַָָָֹה�ח��ת
הח�מה ועבי הח��נ�ת חל. �י�[קדושת�]ה�ית, � �לפני� ְְֳִִִִֵַַַַַָָֹ

לטמאה. �י� קד�י�, קד�י ְָ�ְְֲִִֵֵַַָָָלאכילת

.Èעל לה�סי� �רצ� �י� של]�ית א�[שטחה יר��לי�, ְְִִִֵֶַַָָ
לה� וי� מ�סיפי�; � העזרה על למ��[ורשאי�]לה�סי� ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹ

ולמ��[להרחיב] ה�ית, מהר ��רצ� מק�� עד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹהעזרה
��רצ�. מק�� עד יר��לי� ְְִִֶַַַָָח�מת

.‡Èהעיר על מ�סיפי� ירושלי�]אי� �]� העזר�ת על א� ֲִִִֵַַָָָ
�י ועל ות�י�, �בא�רי� נביא, �י ועל מל�, �י על ְִִַ�ְְְִִִִֶֶֶַַָָא�א
אני א�ר "�כל ��אמר: זקני�, ואחד �בעי� �ל ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹסנהדרי�
היה. מל� ר�נ� �מ�ה לד�ר�ת; �ע��", וכ� א�ת�... ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמראה

.·Èי�� �י� �ית ע��י� העיר? על מ�סיפי� [קרבני]וכיצד ְְִִִִִֵֵֵַַָ
��ה� חמ� לח� ול�קחי� עמה�]ת�ד�ת, הבאי� וה�לכי�[� , ְְְְִִֵֶֶֶֶָָ

��י אחר �י� ה��ד�ת[לחמי]�ית ���י [נישאותה��ד�ת, ְְִֵֵֵַַַַ
כוהני�] ב' �בנבלי�ע"י �כ��ר�ת וע�מדי� ז�; אחר ְְְְִִִִַַָז�

��יר��לי�, ואב� אב� �ל ועל �פ�ה ��ה �ל על ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ�בצלצל,
לס�� ���יעי� עד ��יתני", �י ה', "אר�ממ�, ְְְְֲִִִִִִִִֶַַָוא�מרי�:

לעיר]ה�ק�� ��.[שהוסיפו וע�מדי� א�ת�, ��ק��י� ְְְְִִֶַַָָ
וה�נ�ה ה��ד�ת, מ��י אחת ��דה לח� �� ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָוא�כלי�
ז�. את וא�כלי� ז� את ��רפי� ה�ביא �י ועל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָנ�רפת.

.‚Èירי�� א�ת� מק��י� העזרה, על ה�סיפ� א� ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָוכ�
�� ��אכלת ה��דה �ר��לי�, מה העיר]ה�נחה: [בכל ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

א�א נאכלי� �אי� ה�נח�ת �ירי העזרה, א� � ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָמק����
ה�ק�� �ס�� א�ת� וא�כלי� �ה�; א�ת� ��ק��י� ה� ��ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

.�����ְִֶ

.„Èלא � ה�ה וכ�דר א�� �כל נע�ה ��א מק�� ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ�ל
עזרא �ע�ה וזה �מ�ר. ק��� מבבל]נתק�� ��י[כשעלו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ה�ק��, נתק�� �מע�יו ולא �ע�ה; ה�א זכר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹת�ד�ת,
נתק��ה? �ב�ה ות�י�. א�רי� ולא מל� לא �� היה ְְִִֶַַָ�ְְִֶֶֶָָָֹֹֹ��א
העזרה ק�� �ה�א � �למה ����� רא��נה ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָֹֹ�ְִ�קד�ה

ל�עת� לב�א[בזמנו]ויר��לי� לעתיד וק��ה .[לנצח], ְְְִִִִִֶַָָָָָָ

.ÂË�� �אי� �י על א� ��� ה�ר�נ�ת מקריבי� ִֵֶַַָָ�ְְְִִִַַָָָלפיכ�
�י על א� העזרה �כל קד�י� קד�י וא�כלי� מצ�י, ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָ�ית
ק�י� קד�י� וא�כלי� �מח�ה, מ�פת ואינ� חרבה ְְְִִִִִֶֶַָָָ�ְֲִֵֵֶָָ�היא
ח�מה; �� �אי� �י על א� יר��לי� �כל �ני ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�מע�ר
לב�א. לעתיד וק��ה ל�עת�, ק��ה הרא��נה ְְְְִִִִִֶָָָָָָָָָ�ְֶ��ד�ה

.ÊËרא��נה ��ד�ה ויר��לי�, ��ק�� א�מר אני ִָָ�ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָול�ה
לעני� י�ראל אר� �אר �בקד�ת לב�א, לעתיד ְְְְִִֵֶֶַַָָ�ְְִִִֶַָָָק����
לב�א? לעתיד ק��ה לא �ה�, וכ��צא �מע�ר�ת ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ�ביעית
��כינה ה�כינה, מ�ני � ויר��לי� ה�ק�� ��ד�ת ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָ�ְְִֶלפי
מק��יכ�"; את "וה���תי א�מר: ה�א והרי �טלה. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָאינ�
ה� �קד�ת� ���ממי�, �י על 'א� חכמי�: ֵָָ�ְְְֲִִִִֵֶַַָָואמר�
א�א אינ� �במע�ר�ת, ��ביעית האר� ח��ב אבל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָע�מדי�'.

ר�י� ���� �ה�א מדעתמ�ני שופט או נביא או מל� ע"י �] ְִִִֵֶַ
ישראל] ה����,רוב �טל � מידיה� האר� ��לקחה וכיו� ;ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

�הרי ה�ביעית, �מ� ה�ע�ר�ת מ� ה��רה מ� ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָונפטרה
ק��� לא וק���, עזרא �עלה וכיו� י�ראל. אר� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹאינ�

�חזקה א�א ��[בקני�]�כ��� אחד�החזיק� [כל ְְֲִִֶֶֶַָָָָ
ונתק��במקומו] �בל ע�לי �� �החזיק� מק�� �ל �לפיכ� ;ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

�י על וא� ה���, מק�� ה�א הרי � ה�נ�ה עזרא ְִַַַָ�ְְְֲִֵֶַַָָ�ְִ�קד�ת
מ���[נקנתה]��לקחה נכרי]האר� ע"י וח�ב[אח"כ , ְְְִִֶֶֶַָָָָ

�ר�מה. �הלכ�ת ��ארנ� ה�ר� על �במע�ר�ת, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ��ביעית



iyilyנ mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

הּבחיר ּבית זהלכֹות ּפרק ה ¦§¥©§¦¨¤¤

"�מק��י‡. ��אמר: ה�ק��, מ� ליראה ע�ה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָמצות
על ���ה מ�י א�א ירא, א�ה ה�ק�� מ� ולא ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ�ירא�";

ְִָיראת�.

א�·. �מקל�, ה�ית להר י�נס ��א יראת�? היא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹואיז�
באפנ�ת� א� ��רגליו, זיעה]�מנעל� לספיגת א�[חלוק , ְְְְֲִֶַַָָ�ְָ

�סדינ� ל� ה�ר�רי� במע�ת א� רגליו, �על .[בבגדו]באבק ְְְְְִִִֶַַַָָָָ
א� א�א ה�ית; הר �כל לרק ל� �אס�ר ל�מר צרי� ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹואי�
�ר�, ה�ית הר יע�ה ולא �כס�ת�. מבליע� רק, ל� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹנז���
ה�ר�, לק�ר �די ��נגד� �פתח ויצא ז� מ�תח ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ���נס
מצוה. לדבר א�א ל� י�נס ולא מ�ח��. י�יפ� ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹא�א

�מ�יפי�‚. ימי� �ר� נכנסי� ה�ית, להר ה�כנסי� ְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָוכל
דבר �ארע� מ�י ח�� � �מאל �ר� מנודה]וי�צאי� או ,[אבל ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹ
הי� לפיכ� ה�מאל. על מ�י� ושבי�]�ה�א [העוברי� ְְִִֶַַַָָֹ

� ה�מאל'? על מ�י� �� 'מה א�ת�: '�אני[ומשיב]��אלי� ְְֲֲִִִֶַַַַֹ
'ה��כ� � מנ�ה' '�אני ינחמ�'. ה�ה ��ית 'ה��כ� � ֵֶַ�ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָאבל'.
ויקרב��'. חברי� לדברי ות�מע �ל�� י�� ה�ה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ��ית

י�צא[כה�]�ל„. אינ� ל�, ונס��ק עב�דה �ה�לי� ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
�מה�� מעט, מעט אח�ר�ית מה�� א�א להיכל, ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָואח�ריו

צ�� לעזרה]על אנ�י[כשפניו וכ� העזרה. מ� ��צא עד ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
מעמד[הכהונה]מ�מר למעמדואנ�י ישראל [שלוחי ְְְֲִֵַַָָ

מ��כנ�ההקרבה] מ�[מזימרת�]�לו�י� י�צאי� ה� �� � ְְִִִִִֵָָָ
�פ�ה אחר ���סע �מ� עשרה]ה�ק��, לאח�ריו.[שמונה ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָ

ה�ק��. מ� ליראה זה ְְְִִִֶַָָָ�ל

רא��‰. את אד� יקל �ל[בשחוק]לא מזרחי �ער �נגד ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
קד� �נגד מכ�� �ה�א מ�ני ניקנ�ר, �ער �ה�א ְֶֶֶָֹ�ְְֲִִֵֶֶַַָָָעזרה
���ר ��ק�� �נחת יה�� � לעזרה ה�כנס וכל ָ�ְְְְֲֳִִֵֶַַַַַַָָָָָָָה�ד�י�.
ה' האד�� לפני ע�מד �ה�א עצמ� ויראה ל��, לה�נס ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָל�
�אימה �מה�� ה�מי�"; �ל �� ול�י עיני "והי� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ�אמר:
�רג�". נה�� אלהי� "�בית ��אמר: �רעדה, �פחד ְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹויראה

.Âעזרה� י�יבה ואי� העזרה; �כל לי�ב אד� לכל ְְְְְֲֲִֵֵֵָָָָָָָָָָָָואס�ר
ו��ב �וד, ה�ל� "ו�בא ��אמר: �וד, �ית למלכי ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹא�א

ה�זית �ל��ת י��בי� �הי� וה�נהדרי� ה'". [שחציהלפני ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
חול] וחציה חל.קודש �ל �חצי� א�א י��בי� הי� לא ,ְְְִֶֶֶָָָֹֹ

.Ê�אד ח�ב �עו�נ�תינ�, חרב ה��� �ה�ק�� �י על ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָא�
ל�ק�� א�א י�נס לא �בנינ�: �� נ�הג �היה �מ� ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ�מ�רא�
�נגד רא�� יקל ולא �עזרה, י�ב ולא ל��, לה�נס ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֹֹ�ֶ���ר
�מק��י ��מר�, ��ת�תי "את ��אמר: ה�זרח, ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ�ער

לע�ל ��ת �מירת מה � מק���ירא�" מ�רא א� ,� ְְְִִִַַַַָָָָָ
ע�מד. �קד�ת� �חרב, �י על וא� ֵָ�ְְְִִֶַַַָָלע�ל�;

.Áאת להקל לאד� ל� אס�ר � �נ�י ה�ק�� �היה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָ�זמ�
מ� ולפני�;[הר]רא�� ליר��לי� ח�� �ה�א ה��פי�, ְְִִִִִִֶַַָֹ

�ינ� מפסיק �דר יהיה ולא ה�ק��, את ר�אה ��היה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹוה�א
ה�ק��. ְִֵַָ�בי�

.Ëנה��� לע�ל� לאד� ל� �י�[צרכיו]אס�ר יי�� א� ְְִִֵֶֶַָָָָָ
ה��א �ית ק�בעי� �אי� ל�מר צרי� ואי� למערב; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמזרח
��ערב. �ההיכל מ�ני מק��, �כל למערב מזרח ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ�י�

�נגד �ה�א ל�זרח ולא ל�ערב, לא י�נה לא ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלפיכ�
ה�טיל וכל וי�ני�. נפני� לדר�� צפ�� �י� א�א ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָה�ערב,

קטני�]מי� צרכי� י�ב[הר]מ�[� לא � ולפני� ה��פי� ְְִִִִִֵֵַַֹ
ה�ד� �ל�י ל�דדי�[המקדש]�פניו ה�ק�� יס�ק אלא , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

המקדש] מול .[ולא

.Èבנית� �ית ��ע�ה לאד� ומידות]ואס�ר [בדוגמת ְְְֲִִֶֶַַַָָָ
�לח� העזרה, �נגד חצר א�ל�, �בנית אכסדרה ְָ�ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהיכל,
מנ�רה ע��ה אבל ה�נ�רה; �צ�רת �מנ�רה ה�לח�, ְְְְְֲֶַַָָָָָ�ְַַ�צ�רת
�אינ� מנ�רה א� קני�, �מ�נה �ל א� קני�, חמ�ה ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָ�ל

קני�. �בעה ל� ��� �י על א� מ�כת, ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�ל

.‡È,י�ראל מחנה � ��ד�ר י�ראל הי� מחנ�ת ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ�ל�
מחנ�ת אר�ע ��:[השבטי�]והיא ��אמר לו�ה, �מחנה ; ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָ

חצר מ�תח והיא �כינה, �מחנה יחנ�"; ל���� ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ"וסביב
עד יר��לי� מ�תח � לד�ר�ת �כנג�� ולפני�. מ�עד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאהל
�תח עד ה�ית הר �מ�תח י�ראל; �מחנה ה�ית, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָהר
העזרה �מ�תח לו�ה; �מחנה ניקנ�ר, �ער �ה�א ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהעזרה
יתרה מעלה ה��י�, ועזרת והחיל �כינה. מחנה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָולפני�,

הע�למי� .[ביהמ"ק]�בית ְִֵָָ

.·Èהיא �מה הארצ�ת. מ�ל מק��ת י�ראל אר� ֲִִֶֶַָָָ�ְְִֵֶֶָָ�ל
��ביאי� ה�ח�[קורב�]מ��ה[רק]קד�ת�? ���י העמר ְ�ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

הארצ�ת.[בשבועות] מ�אר �� מביאי� �אי� מה � ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָוה���רי�

.‚Èעיר�ת מ��: למעלה ז� י�ראל, �אר� ה� קד��ת ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ�ְֶֶע�ר
ח�מה נו�]ה��פ�ת ב� יהושע האר�[מימי מ�אר מק���ת ַ�ְָָ�ְִֶָָָָ

�ת�כ� מת ק�ברי� ואי� המצרעי�, את מ��כ� ����חי� �ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ט�בי �בעה ��רצ� העיר;[ממוני]עד אנ�י �ל א� העיר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

א� לת�כ� א�ת� מחזירי� אי� לעיר, ח�� ה�ת יצא ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָוא�
להחזיר�. ��� �רצ� �י ְְִַָ�ִֶַָעל

.„Èה�דינה מ� ה�בר לה�ציא העיר �ני העיר]רצ� �], ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
א� נביא מ�בר ח�� מפ�י�, ה�בר�ת וכל א�ת�; ְְְְִִִִֶֶַַַָָָמפ�י�

העיר �ה�יפ�� קבר לעיר]מל�. קד� מאר�ע[והוא �י� , ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
�בי� �ינ� היה א� � ז� �נגד ז� ר�ח�ת מ��י �י� ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָר�ח�תיו
מפ�י� אי� לכא�, וחמ�י� לכא� א�ה מחמ�י� יתר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהעיר
יר��לי� א�ת�. מפ�י� מ�א�, �ח�ת ;��� ��רצ� עד ְְִִִַַָָָָ�ְִֶַא�ת�
קד�י� �� �א�כלי� � ה��פ�ת העיר�ת מ�אר ְִִֶָָָָ�ְֲִֶֶַָָָ�ְמק��ת

דברי�[קורבנות]ק�י� וא�� מח�מת�. לפני� �ני �מע�ר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָ
מעבירי� ואי� ה�ת, �� מליני� אי� �יר��לי�? ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ��אמר�
ואי� ��י�, �ת�כ� מ��ירי� ואי� אד�, עצמ�ת ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָ�ת�כ�

���ב לגר מק�� �� נח]נ�תני� בני מצוות ז' ששומר ,[נכרי ְְִֵָָָ
חל�ה וקבר �וד �ית מ�ברי ח�� קבר�ת �� מק�מי� ְָ�ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָואי�

נ�טעי�[הנביאה] ואי� הרא��ני�, נביאי� מימ�ת �� ְְְִִִִִִֵֶָָָ�הי�
�סרח ��א נחר�ת ולא נזרעת ואינ� �פר�סי�, ���ת ��ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ורדי�[מהזיבול] מ��ת ח�� אילנ�ת �� מק�מי� ואי� ,ְְְְִִִִִֵַַָָָ
�� מק�מי� ואי� הרא��ני�, נביאי� מימ�ת �� ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָ�היתה

זיזי� מ��ה מ�ציאי� ואי� ה�רצי�, מ�ני [קורות]א���ת ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָ
מ�ני[מרפסות]�גז�זטרא�ת הר�י� שיהיו]לר��ת [החשש ְְְְְִִִֵַָָ

�ב��נ�ת �� ע��י� ואי� ה�מאה, מ�ני[משרפות]אהל ֶַֹ�ְְְְִִִֵֵָָ
�רנג�לי� �� מג�לי� ואי� שרצי�]הע��, ללקט [שדרכ� ְְְְְִִֵֶַַָָָ

אר� �כל �רנג�לי� ה�הני� יג�ל� לא וכ� ה�ד�י�; ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹמ�ני

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

�� נחלט ה�ית ואי� ה�הר�ת. מ�ני [נמכרי�ראל, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
�נגעי�לצמיתות] מ��א ואינ� צרעת], נע�ית[של ואינ� , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ

��א לפי ער�פה עגלה מביאה ואינ� ה��חת, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעיר
ל�בטי�. ְְְִִַַָָנתח�קה

.ÂËנ��ת וזב�ת זבי� �אי� � מ��ה מק�� ה�ית ְִִִֵֶֶָָָָ�ְִַַַהר
טמאות]וי�לד�ת שה� ה�ת[� להכניס �מ�ר ל��; נכנסי� ְְְְִִָָ�ְְִֵַַָ

ל��. נכנס �ה�א מת טמא ל�מר צרי� ואי� ה�ית, להר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָעצמ�

.ÊËב�על� מת �טמא ��יי� �אי� � מ��� מק�� ְִִֵֵֵֵֶֶָ�ְֵַהחיל
ל��. נכנסי� ְְִִִָָָנ�ה

.ÊÈ��י טב�ל �אי� � החיל מ� מק��ת נ�י� [טמאעזרת ְְִֶַָ�ְִֵֵֶֶֶַ
בלילה] ויטהר מ�בריה�שטבל זה וא��ר ל��; [שלנכנס ְְְְִִִִֵֶֶָָ

למחנהחכמי�] לה�נס י�� טב�ל מ�ר ה��רה מ� אבל ,ֲִַָָ�ְְְֲִֵֵַָָ
ח�את. ח�ב אינ� ה��י� לעזרת ��כנס וטמא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלו�ה.

.ÁÈמח�ר �אי� � נ�י� מעזרת מק��ת י�ראל ַ�ְְִֵֵֶֶֶֶַָ�ְְְִֵֶַָעזרת
קרבנו]���רי� הביא שטר� ל�[� ��כנס וטמא ל��, נכנס ְְְְִִִִֵֶַָָָָ

�רת 50]ח�ב גיל עד משמי� מיתה �]. ֵַָָ

.ËÈ�נכנסי י�ראל �אי� � מ��ה מק��ת �הני� ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָ�ְְֲִֶַֹעזרת
לסמיכה צרכיה�, ��עת א�א עלל�� ידי� סמיכת �] ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

ולתנ�פההקורב�] הקורב�]ול�חיטה .[הגבהת ְְְְִִִָָ

.Î�מ�מי �עלי �אי� � מ��ה מק�� ול�ז�ח הא�ל� ֲִִֵֵֶֶַָָ�ְְְִֵֵַַָָ�י�
רא� שער]�פר�עי ל��.[מגודלי נכנסי� �גדי� �קר�עי ְְְְְִִִֵֵָָָֹ

.‡Îנכנס �אי� � ול�ז�ח הא�ל� מ�י� מק�� ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ְֵַָההיכל
רח�� א�א ה]ל�� בכיור 'מקודש' ורגלי�.[� ידי� ְְְְִִֶַַַָָָ

.·Î��ל נכנס �אי� � מ��� מק�� ה�ד�י� קד� ְְִִֵֶֶָָָ�ְֳִֵֶַָֹ�ית
העב�דה. ��עת ה���רי� �י�� �ד�ל �ה� ְְֲִִִֵֶַַָָָָֹא�א

.‚Îעל�ה� �היה מ]מק�� �[בקומה ה�ד�י� קד� על ֲֳִִֶֶַַָָָָָָֹ
��ב�ע אחת �ע� א�א ל� נכנסי� שני�]אי� לידע[בשבע , ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ

�דק� לח�ק צרי� ה�א לתקנו]מה ��כנסי�[� ��עה . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
ה�מאה את מ�� לה�ציא א� �היכל �לת�� לבנ�ת ְָ�ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָה��אי�
�מימי�, מצא� לא �מימי�; �הני� נכנסי� ��הי� מצוה �ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶָָָֹֹ
לא לו��; י�נס� �הני�, �� אי� וא� מ�מי�; �עלי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָֹֹי�נס�
מצא� לא �טה�רי�; מצוה י�ראל. י�נס� לו��, ְְְְְְְִִִִִִִֵָָָָָֹמצא�
ואל טמא י�נס � מ�� �בעל טמא טמאי�. י�נס� ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָטה�רי�,

�צ��ר �ח�יה �ה�מאה מ��, �על טמאי�]י�נס .[שרוב� ִֵֶַַַָ�ְְְִָָ
�תב�ת י�נס� לת��, להיכל ה�כנסי� יביטווכל [שלא ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

��ע��בקודש] לה� אפ�ר �אי א� �ב�ת, �� אי� א� ;ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
�תחי�. �ר� י�נס� � ְְְִִֵֶֶָָ�תב�ת

רביעי יו�

ח ּפרק הּבחירה ּבית ¤¤¨¦§©¥§¦הלכֹות

.‡�� �אי� �י על וא� ע�ה, מצות ה�ק�� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ�מירת
ל�; �ב�ד א�א �מירת� �אי� מ�סטי�; ולא מא�יב ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�חד

�לט�רי� ��מה לפלט�רי�[ארמו�]אינ� ��מרי�, עליו ��� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
��מרי�. עליו ְִֵֶָָ�אי�

ה�הני�·. ה� וה��מרי� ה�ילה; �ל מצות� ז� ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹ��מירה
העדת", אהל לפני א��, �בני� "א�ה ��אמר: �ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוה�ו��,
את "ו�מר� נאמר: והרי ל�. ��מרי� �הי� א�� ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָ�ל�מר:
אהל לפני קדמה "והחני� ונאמר: מ�עד", אהל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמ�מרת

ה�ק��". מ�מרת �מרי �בניו, ואהר� מ�ה מזרחה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹמ�עד

��אמר:‚. תע�ה, �לא עבר� ז� �מירה ��ל� ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָֹוא�
אזהרה � �מירה �ל��� ה�ד�", מ�מרת את ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ"��מר��

הא �ב��ל[מכ�]היא; ע�ה, מצות ��מירת� למד�, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ
תע�ה. �לא ְְֲִֶַָֹ�מירת�

מ�פני�„. ��מרי� ה�הני� ��הי� �מירת�, ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָֹמצות
וע�רי�[למקדש] ואר�ע מ�ח��; של]וה�ו�� [משמרות ְְְְְְִִִִֶַַַַ

עשרה]עדה �אר�עה[� �מיד לילה �כל א�ת� ��מרי� ְְְְְִִֵַַָָָָָָ
�אחד וה�ו�� מק�מ�ת, ��ל�ה ה�הני� � מק�� ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֹֹוע�רי�

מק��. ְְִֶָוע�רי�

אבטינס,‰. �בית ��מרי� הי� �הני� ��מרי�? הי� ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָֹוהיכ�
אב �ית ה��קד. �בבית ה�יצ��, ה�יצ��,�בבית �בית טינס ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָ

והר�בי� העזרה; �ערי �צד �נ�י�ת על��ת כהונה]הי� [פרחי ְְְֲֲֲִִֵַַָָָָָ
�ל אב �ית וזקני �אר�; � ה��קד �ית .�� ��מרי� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהי�

�יד�. העזרה �מפ�ח�ת ,�� י�ני� הי� ה��� ְְְְֲִֵַַָָָָָָָא�ת�

.Âא�א כה�ה, �בגדי י�ני� ה��מרי� ה�הני� הי� ֶָָ�ְְְְְֲִִִִֵֵַַָֹֹלא
�גדי ול�ב�י� רא�יה�; �נגד א�ת� �מ�יחי� א�ת� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמק�לי�
חצר�ת ��מרי �ל �דר� האר�, על וי�ני� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעצמ�,

ה���ת. על ��י�נ� לא ְְִִִֶַַַָֹה�לכי�,

.Êס�ה[טומאת]ארע�� ה�ל� מה�, לאחד [מחילה]קרי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
לא ה�ית להר ה�ת�ח�ת �ה�ח��ת � ה�רקע ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַַֹ��חת
עד ה�הני� אחיו אצל וי��ב וח�זר וט�בל, � ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹנתק���

ל�. וה�ל� י�צא ��קר, ה�ערי� ְְְִִֵֵֶֶַַָֹ���תחי�

.Áהר �ערי חמ�ה על ��מרי�? ה�ו�י� הי� ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָוהיכ�
העזרה ���ת אר�ע ועל מ��כ�, ���תיו אר�ע ועל ְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָה�ית,
העזרה �ערי חמ�ה ועל �עזרה; לי�ב �אס�ר ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמ�ח��,
ועל ה��קד �ער על ��מרי� ה�הני� �הרי לעזרה, ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹח��

מק��. ע�ר �מ�נה הרי ה�יצ��. ְֲִֵַַַָָָָ�ער

.Ë,ה�רכת �בל��ת ה�ר��, �ל��ת ��מרי� ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹוע�ד
ה��רת �ית הקודשי�]ואח�רי .[קודש ֲֵֵֶַַַֹ

.È,�ה��מרי ה��מר�ת �ל על אחד ממ�ה ְְִִֶֶַַַָָָ�ְֲִִַ�מעמידי�
מ�מר �ל על מח�ר והיה נקרא; היה ה�ית' הר ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָו'אי�
מ�מר וכל לפניו. ��לק�ת ואב�ק�ת ה�ילה, �ל ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָָ�מ�מר
נ�ר � עלי�' �ל�� ה�ית, הר 'אי� וא�מר: ע�מד ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�אינ�
�ס�ת� את ל�ר� ל� היה �ר��ת �מקל�; ח�בט� י��, ְְְְְְִֵֶֶַָָָֹ�ה�א

�[בגדו] �עזרה? ��ל 'מה �יר��לי�: א�מרי� �הי� עד ,ְֲִִִֶַַַָָָָָ
מ�מר�'. על ל� ���� נ�רפי�, �בגדיו נלקה לוי �� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָק�ל

.‡Èיב�א � ל� סמ�� ה�חר, ע��ד ��עלה קד� ֲֶֶֶַַַַַַַַָָֹ��חר,
ה�הני� על ויד�ק מק��, �ל ��בית[הישני�]הממ�ה ְַ�ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹֹ

ה�ער את �פתח ה�פ�ח, את נטל ל�. ��תחי� וה� ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָה��קד,
ה��קד מ�ית ונכנס העזרה, �בי� ה��קד �ית ��י� ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָה�ט�
א�ר �ל אב�ק�ת ���י ה�הני� אחריו ונכנס� ְְְְֲֲֲֲִִֵֶַַָָָָֹלעזרה,
וכת ל�זרח, ה�לכת �ת � ���ת ל��י ונחלק� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ�יד�,
עד העזרה, �ל את וה�לכי� ��דקי� והי� ל�ערב; ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָה�לכת

ע��י �ית למק�� ה���ת ��י חב�י�.[מנחת]���יע� ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַ
והעמיד� �ל��', ה�ל '�ל��, א�מרי�: וא�� א�� � ְְֱִִִִֵֵֶַָָָֹה�יע�

חב�י�. לע��ת חב�י� ֲֲֲִִִִֵַע��י
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�� נחלט ה�ית ואי� ה�הר�ת. מ�ני [נמכרי�ראל, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
�נגעי�לצמיתות] מ��א ואינ� צרעת], נע�ית[של ואינ� , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ

��א לפי ער�פה עגלה מביאה ואינ� ה��חת, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעיר
ל�בטי�. ְְְִִַַָָנתח�קה

.ÂËנ��ת וזב�ת זבי� �אי� � מ��ה מק�� ה�ית ְִִִֵֶֶָָָָ�ְִַַַהר
טמאות]וי�לד�ת שה� ה�ת[� להכניס �מ�ר ל��; נכנסי� ְְְְִִָָ�ְְִֵַַָ

ל��. נכנס �ה�א מת טמא ל�מר צרי� ואי� ה�ית, להר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָעצמ�

.ÊËב�על� מת �טמא ��יי� �אי� � מ��� מק�� ְִִֵֵֵֵֶֶָ�ְֵַהחיל
ל��. נכנסי� ְְִִִָָָנ�ה

.ÊÈ��י טב�ל �אי� � החיל מ� מק��ת נ�י� [טמאעזרת ְְִֶַָ�ְִֵֵֶֶֶַ
בלילה] ויטהר מ�בריה�שטבל זה וא��ר ל��; [שלנכנס ְְְְִִִִֵֶֶָָ

למחנהחכמי�] לה�נס י�� טב�ל מ�ר ה��רה מ� אבל ,ֲִַָָ�ְְְֲִֵֵַָָ
ח�את. ח�ב אינ� ה��י� לעזרת ��כנס וטמא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלו�ה.

.ÁÈמח�ר �אי� � נ�י� מעזרת מק��ת י�ראל ַ�ְְִֵֵֶֶֶֶַָ�ְְְִֵֶַָעזרת
קרבנו]���רי� הביא שטר� ל�[� ��כנס וטמא ל��, נכנס ְְְְִִִִֵֶַָָָָ

�רת 50]ח�ב גיל עד משמי� מיתה �]. ֵַָָ

.ËÈ�נכנסי י�ראל �אי� � מ��ה מק��ת �הני� ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָ�ְְֲִֶַֹעזרת
לסמיכה צרכיה�, ��עת א�א עלל�� ידי� סמיכת �] ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

ולתנ�פההקורב�] הקורב�]ול�חיטה .[הגבהת ְְְְִִִָָ

.Î�מ�מי �עלי �אי� � מ��ה מק�� ול�ז�ח הא�ל� ֲִִֵֵֶֶַָָ�ְְְִֵֵַַָָ�י�
רא� שער]�פר�עי ל��.[מגודלי נכנסי� �גדי� �קר�עי ְְְְְִִִֵֵָָָֹ

.‡Îנכנס �אי� � ול�ז�ח הא�ל� מ�י� מק�� ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ְֵַָההיכל
רח�� א�א ה]ל�� בכיור 'מקודש' ורגלי�.[� ידי� ְְְְִִֶַַַָָָ

.·Î��ל נכנס �אי� � מ��� מק�� ה�ד�י� קד� ְְִִֵֶֶָָָ�ְֳִֵֶַָֹ�ית
העב�דה. ��עת ה���רי� �י�� �ד�ל �ה� ְְֲִִִֵֶַַָָָָֹא�א

.‚Îעל�ה� �היה מ]מק�� �[בקומה ה�ד�י� קד� על ֲֳִִֶֶַַָָָָָָֹ
��ב�ע אחת �ע� א�א ל� נכנסי� שני�]אי� לידע[בשבע , ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ

�דק� לח�ק צרי� ה�א לתקנו]מה ��כנסי�[� ��עה . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
ה�מאה את מ�� לה�ציא א� �היכל �לת�� לבנ�ת ְָ�ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָה��אי�
�מימי�, מצא� לא �מימי�; �הני� נכנסי� ��הי� מצוה �ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶָָָֹֹ
לא לו��; י�נס� �הני�, �� אי� וא� מ�מי�; �עלי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָֹֹי�נס�
מצא� לא �טה�רי�; מצוה י�ראל. י�נס� לו��, ְְְְְְְִִִִִִִֵָָָָָֹמצא�
ואל טמא י�נס � מ�� �בעל טמא טמאי�. י�נס� ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָטה�רי�,

�צ��ר �ח�יה �ה�מאה מ��, �על טמאי�]י�נס .[שרוב� ִֵֶַַַָ�ְְְִָָ
�תב�ת י�נס� לת��, להיכל ה�כנסי� יביטווכל [שלא ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

��ע��בקודש] לה� אפ�ר �אי א� �ב�ת, �� אי� א� ;ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
�תחי�. �ר� י�נס� � ְְְִִֵֶֶָָ�תב�ת

רביעי יו�
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.‡�� �אי� �י על וא� ע�ה, מצות ה�ק�� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ�מירת
ל�; �ב�ד א�א �מירת� �אי� מ�סטי�; ולא מא�יב ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�חד

�לט�רי� ��מה לפלט�רי�[ארמו�]אינ� ��מרי�, עליו ��� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
��מרי�. עליו ְִֵֶָָ�אי�

ה�הני�·. ה� וה��מרי� ה�ילה; �ל מצות� ז� ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹ��מירה
העדת", אהל לפני א��, �בני� "א�ה ��אמר: �ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוה�ו��,
את "ו�מר� נאמר: והרי ל�. ��מרי� �הי� א�� ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָ�ל�מר:
אהל לפני קדמה "והחני� ונאמר: מ�עד", אהל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמ�מרת

ה�ק��". מ�מרת �מרי �בניו, ואהר� מ�ה מזרחה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹמ�עד

��אמר:‚. תע�ה, �לא עבר� ז� �מירה ��ל� ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָֹוא�
אזהרה � �מירה �ל��� ה�ד�", מ�מרת את ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ"��מר��

הא �ב��ל[מכ�]היא; ע�ה, מצות ��מירת� למד�, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ
תע�ה. �לא ְְֲִֶַָֹ�מירת�

מ�פני�„. ��מרי� ה�הני� ��הי� �מירת�, ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָֹמצות
וע�רי�[למקדש] ואר�ע מ�ח��; של]וה�ו�� [משמרות ְְְְְְִִִִֶַַַַ

עשרה]עדה �אר�עה[� �מיד לילה �כל א�ת� ��מרי� ְְְְְִִֵַַָָָָָָ
�אחד וה�ו�� מק�מ�ת, ��ל�ה ה�הני� � מק�� ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֹֹוע�רי�

מק��. ְְִֶָוע�רי�

אבטינס,‰. �בית ��מרי� הי� �הני� ��מרי�? הי� ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָֹוהיכ�
אב �ית ה��קד. �בבית ה�יצ��, ה�יצ��,�בבית �בית טינס ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָ

והר�בי� העזרה; �ערי �צד �נ�י�ת על��ת כהונה]הי� [פרחי ְְְֲֲֲִִֵַַָָָָָ
�ל אב �ית וזקני �אר�; � ה��קד �ית .�� ��מרי� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהי�

�יד�. העזרה �מפ�ח�ת ,�� י�ני� הי� ה��� ְְְְֲִֵַַָָָָָָָא�ת�

.Âא�א כה�ה, �בגדי י�ני� ה��מרי� ה�הני� הי� ֶָָ�ְְְְְֲִִִִֵֵַַָֹֹלא
�גדי ול�ב�י� רא�יה�; �נגד א�ת� �מ�יחי� א�ת� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמק�לי�
חצר�ת ��מרי �ל �דר� האר�, על וי�ני� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעצמ�,

ה���ת. על ��י�נ� לא ְְִִִֶַַַָֹה�לכי�,

.Êס�ה[טומאת]ארע�� ה�ל� מה�, לאחד [מחילה]קרי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
לא ה�ית להר ה�ת�ח�ת �ה�ח��ת � ה�רקע ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַַֹ��חת
עד ה�הני� אחיו אצל וי��ב וח�זר וט�בל, � ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹנתק���

ל�. וה�ל� י�צא ��קר, ה�ערי� ְְְִִֵֵֶֶַַָֹ���תחי�

.Áהר �ערי חמ�ה על ��מרי�? ה�ו�י� הי� ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָוהיכ�
העזרה ���ת אר�ע ועל מ��כ�, ���תיו אר�ע ועל ְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָה�ית,
העזרה �ערי חמ�ה ועל �עזרה; לי�ב �אס�ר ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמ�ח��,
ועל ה��קד �ער על ��מרי� ה�הני� �הרי לעזרה, ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹח��

מק��. ע�ר �מ�נה הרי ה�יצ��. ְֲִֵַַַָָָָ�ער

.Ë,ה�רכת �בל��ת ה�ר��, �ל��ת ��מרי� ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹוע�ד
ה��רת �ית הקודשי�]ואח�רי .[קודש ֲֵֵֶַַַֹ

.È,�ה��מרי ה��מר�ת �ל על אחד ממ�ה ְְִִֶֶַַַָָָ�ְֲִִַ�מעמידי�
מ�מר �ל על מח�ר והיה נקרא; היה ה�ית' הר ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָו'אי�
מ�מר וכל לפניו. ��לק�ת ואב�ק�ת ה�ילה, �ל ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָָ�מ�מר
נ�ר � עלי�' �ל�� ה�ית, הר 'אי� וא�מר: ע�מד ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�אינ�
�ס�ת� את ל�ר� ל� היה �ר��ת �מקל�; ח�בט� י��, ְְְְְְִֵֶֶַָָָֹ�ה�א

�[בגדו] �עזרה? ��ל 'מה �יר��לי�: א�מרי� �הי� עד ,ְֲִִִֶַַַָָָָָ
מ�מר�'. על ל� ���� נ�רפי�, �בגדיו נלקה לוי �� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָק�ל

.‡Èיב�א � ל� סמ�� ה�חר, ע��ד ��עלה קד� ֲֶֶֶַַַַַַַַָָֹ��חר,
ה�הני� על ויד�ק מק��, �ל ��בית[הישני�]הממ�ה ְַ�ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹֹ

ה�ער את �פתח ה�פ�ח, את נטל ל�. ��תחי� וה� ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָה��קד,
ה��קד מ�ית ונכנס העזרה, �בי� ה��קד �ית ��י� ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָה�ט�
א�ר �ל אב�ק�ת ���י ה�הני� אחריו ונכנס� ְְְְֲֲֲֲִִֵֶַַָָָָֹלעזרה,
וכת ל�זרח, ה�לכת �ת � ���ת ל��י ונחלק� ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ�יד�,
עד העזרה, �ל את וה�לכי� ��דקי� והי� ל�ערב; ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָה�לכת

ע��י �ית למק�� ה���ת ��י חב�י�.[מנחת]���יע� ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַ
והעמיד� �ל��', ה�ל '�ל��, א�מרי�: וא�� א�� � ְְֱִִִִֵֵֶַָָָֹה�יע�

חב�י�. לע��ת חב�י� ֲֲֲִִִִֵַע��י
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.·È�אי� � ��ת מ�ילי ח�� לילה, �כל ע��י� ה�ה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ��דר
��ת. מערב �� ה�ל�קי� �נר�ת ב�דקי� א�א א�ר, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�יד�

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�
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ע�ה, מצו�ת �� � מצו�ת ע�רה אר�ע �כלל� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָי�
לע��ת (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ְְְְֲֲִֶֶֶַַָָֹ��מ�נה
לס�� ��א (ג) �מ�ה�; לע��ת ��א (ב) ה��חה; ְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹ�מ�

�מת�נת לע��ת ��א (ד) ��אמ���; (ה) ה�טרת; ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ
ל�את (ו) ה�טרת; מ� ח�� ה�הב מז�ח על ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹלהקטיר
(ח) מ���; ה��י� יס�ר� ��א (ז) ה�ת�; על ֲִִֵֶֶַַַַָָָֹהאר��
�מלאכת אחד יע�ה ��א (ט) ��ק��; ה�וי ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ��עבד
�ל ��הי� (יא) לעב�דה; ה�ה� לק�� (י) ��ק��; ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹחבר�
כה�ה �גדי לל�� (יב) �רגלי�; �ו�ת ָ�ְְְְְִִִִֵַָָָָֹה��מר�ת
הח�� י�ח ��א (יד) ה�עיל; י�רע ��א (יג) ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹלעב�דה;

א��. �פרקי� א�� מצו�ת �בא�ר האפ�ד. ְְִִִֵֵֵֵֵַָָמעל

א ּפרק הּמקּדׁש ּכלי ¤¤¨§¦©¥§§¦הלכֹות

מ�כ�‡. ��היה ה��חה, �מ� לע��ת ע�ה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָמצות
א�ת� "וע�ית ��אמר: � �� מ�יחה ��ריכי� ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָל�ברי�

קד�". מ�חת ְִֶֶֶַֹ�מ�

וה��מ��·. ה�ר מ� לקח ��ד�ר: ר�נ� מ�ה ע�ה� ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹוככה
מ�ל��� אחד מ�ל �קל[במשקל]וה��ה, מא�ת חמ� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
ה��� �מ�נה ה�ד�, �מאתי�;[במשקל]��קל חמ�י� ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

מחצית� ��� "וק�מ� ���רה: ��אמר [במשקל]וזה ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָ
חמ�י� �עמי�, ��ני א�ת� ���קלי� � �מאתי�" ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָחמ�י�
וערב לב��, ואחד אחד �ל ו��חק �ע�. �כל ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�מאתי�
�ח� �ל ��צא עד �מת�קי�, ז�י� �מי� א�ת� ו�רה ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹה�ל,
לג, ע�ר �ני� וה�א � הי� זית �מ� ה�י� על ונת� ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ��י�;

לג עד[מכיל]�ל הא�, על ה�ל �ב�ל רביע��ת; אר�ע ְְִִִֵֵַַַַַָָֹֹ
לד�ר�ת.[התאדו]�אבד� �כלי וה�יח� ה�מ�. ונ�אר ה�י� ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָ

ל�ל‚. ה�ד�ע ��הד�, �ח�ה ה�ר�ר ה�� ה�א � ְְֶַַַַַַַָָָָֹֹֹה�ר
הע� ה�א � וה��מ�� מק��. �כל אד� �ני �� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ��ת��מי�

�מת�מרי� ט�ב �ריח� הד�, מא�י �ני[מתבשמי�]ה�א �� ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹ
ה��י� ה�ני� ה� � ��� �קנה ה��ט. ה�א � וה��ה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאד�.
מ�יני וה� ט�ב, וריח� הד�, מא�י ה�אי� האד�י� ְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָֹ�ֲֶֶַָ��ב�

��רי הר�פאי� א�ת� ���תני� .[בתרופות]��מי� ְְְֳִִִִֶַָָ

ולא„. ה�ה, וכ��קל ה�ה ��ע�ה ה��חה �מ� ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהע��ה
ח�את מביא �ב��גג, �רת; ח�ב �מזיד, � �רע ולא ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹה�סי�

וה�א[רגילה]קב�עה �מה�". ירקח "א�ר ��אמר: , ְְְֱֲִֶֶֶַַָָֹ
א� להתל�ד ע�ה א� אבל ;�� לה��ח א�ת� ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ��ע�ה

�ט�ר. � לאחרי� ְֲִִֵַָל�נ�

ה��חה[המורח]ה��‰. של]מ�מ� �[בכמות ��ית ְִִִֶֶַַַַָָ
��אמר: קב�עה, ח�את מביא �ב��גג, �רת; ח�ב ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�מזיד,
על א�א ח�בי� ואי� ונכרת". � זר על מ��� י�� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ"וא�ר
מ�ה "מ���", ��אמר: � מ�ה �ע�ה ה��חה ְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ�מ�

לא �מע�ל� לי"; זה יהיה קד� מ�חת "�מ� :�� ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ��אמר
מ�ה. �ע�ה מ�ה ח�� אחר, ה��חה �מ� ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנע�ה

.Â:אמר�� � אחרי� את ה�� ואחד עצמ�, את ה�� ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
�ה� וג�יי� �בהמה, �לי�, ה�� זר". על מ��� י�� ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"וא�ר
��ר "על ��אמר: �ט�ר, � מתי� �� ��� א� ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�בהמה,

ייס�". לא ִָָָֹאד�

.Êמ��ח �מ��חאי� �ד�לי�, �הני� א�א לד�ר�ת מ��� י� ְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹ
מ��חי� � �ה� �� �ה� אפ�� �לבד; �וד �ית �מלכי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹמלחמה,

וג�'". מ�ניו �ח�יו ה��יח "וה�ה� ��אמר: ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֹא�ת�,

.Á�ה�ה היה � ה��חה �מ� �� היה ��א �ני, ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ�ית
מתר�ה �היה[מתמנה]�ד�ל �לבד, ה�גדי� �לבי�ת ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ

�ד�לה. כה�ה �גדי ְָָ�ְְִֵֵל�ב�

.Ë,��רא על ה�מ� את צק ה�ה�? את מ��חי� ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹ�יצד
�מי� עיניו ��י על מ��� �]וס� אות �זה[צורת יוני �� ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ראי) במצב הפוכה כ מ�מ�(האות "ו��ק ��אמר: �ֱִִֶֶֶֶַַֹ

א�ת� מ��חי� �וד, �ית �מלכי אהר�. רא� על ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹה��חה
נזר סביב]על[כתר]�מי� �מק�מ�ת[� ימ�ח ולא רא��. ְְְְִִִֵֶַַָֹֹ

��מ�.[בגו�]אחר�ת יר�ה ולא , ְְֲֵֶֶֶַַֹ

.Èבר�� �ד�ל �ה� א� מל� ��י על ה��חה מ�מ� ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹה��ת�
ואי� זר", על מ��� י�� "וא�ר ��אמר: � �ט�ר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָנמ�ח�,

למל�[נחשבי�]א�� אפ�� מ��� ה�� אבל אצל�; זרי� ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ
�ל ייס�", לא אד� ��ר "על ��אמר: � ח�ב �ד�ל, ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹוכה�
וס� מרא�� ה��חה �מ� ��טל �ד�ל וכה� �מ�מע. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאד�

בטנו]�מעיו על �כ�ית.[� מ��� ���� וה�א �רת; ח�ב � ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

.‡Èי�� על א�א ה�ל� את מ��חי� ל:]אי� מעי�;[סמו� ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ל�ל� יר�ה �ה�לכ�ת � מל� �� מל� מ��חי� ֶֶַָ�ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַואי�
�� היתה וא� י�ראל". �קרב �בניו "ה�א ��אמר: ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָלע�ל�,
ל�ל �לה�דיע ה�חלקת לס�ק �די א�ת� מ��חי� � ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹֹמחלקת
מחלקת מ�ני �למה ���ח� �מ� לב��; ה�ל� ה�א ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ��ה
אחיו. יה�יקי� מ�ני ויה�אחז עתליה, מ�ני וי�א� ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָאד�נ�ה�,
מ�ח�, ה��חה ��מ� לא � ליה�א אלי�ע ���ח ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹוזה
החכמי�. �יד מסרת זה ודבר אפרסמ��; ��מ� ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹא�א

.·È���נתק לא � ��ד�ר מ�ה �ע�ה ה�ק�� �לי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ�ל
"ו�מ�ח�, ��אמר: ה��חה, ��מ� �לבד �מ�יחת� ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָא�א
ה�לי� א�א לד�ר�ת; נ�הג אינ� זה ודבר את�". ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹויק��
נתק���, �מלאכ��, ��ק�� �ה� ������� �יו� � ����ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
מתק��י�. ה� ��ר�ת ��ד�", ב� י�רת� "א�ר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ��אמר:

.‚Èה�זרק�ת וכ� ה�נח�ת, �ה� ��ק�לי� וה�ער�ת ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָה���ת
זהב ו�ל �ס� �ל � ה�רת �לי ��אר ה��, �ה� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ��ק�לי�
וכ�� ��ארנ�. �מ� מ�כ�ת, �אר �ל לע��ת� �מ�ר ָ�ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָ�ָהי�;
א�ת� וע��ה א�ת� מ�י� � נ��ר� וא� �מלאכ��; ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָמתק��י�

לע�ל�. מה� מס��קת קד�ת� ואי� אחר, ְְִֵֶֶֶַָָָ�ְְְִֵֵַ�לי

.„È,�א�ת ס�תמי� אי� � ��ס�ק� א� ���ב� ה�ד� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹ�לי
חד�י�. א�ת� וע��י� א�ת� מ�יכי� ְֲִִִִֶַָָָָא�א

.ÂËה��ב מ� ���מט אי�[ידית]ס�י� � ��פ�� א� , ְְִִִִִֵֶֶַַַַָ
א�ת� ��נזי�וא[לידית]מחזירי� א�א א�ת�, מ�חיזי� י� ְְְֲִִִִִֵֶַַָ

�אי� אחרי�; וע��י� לדר��, והא�ל� ה�ד� �י� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹא�ת�
שתהיה] �מק��[ראוי שכולו]ענ��ת ע�יר�ת.[המקדש ְֲֲִִִ
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.ÊËחצי[סוגי]��י � ��ק�� הי� יב� �ל מ��ת ְְֲִִִֵֵֶַָָָ
�� לחלק הע�ר�� וחצי למנח�ת, הע�ר�� וע�ר��: ְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָֹע�ר��,

י��. ��כל �ד�ל �ה� ְְִֵֶַָָֹמנחת

.ÊÈההי�,[סוגי]ו�בע וחצי הי�, :�� הי� לח �ל מ��ת ְֲִִִִֶֶַַַַָָ
�רביעית. לג, וחצי ולג, ההי�, �רביעית ההי�, ְְְְֲִִִִִִִִִַַַֹֹ��לי�ית
� ההי� ��לי�ית ההי� �רביעית ההי� חצי הי�? ְְְֲִִִִִִִִַַַָָָול�ה
ה�נח�ת; �מ� למדידת � ולג זבחי�; �ל ה�סכי� ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹלמדידת
�רביעית ה�נ�רה; מ�ר�ת נר לכל �מ� למדידת � לג ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹוחצי

לחב�י�. ה�מ� �� לח�ק �ְֲִִֵֶֶַַַָ

.ÁÈ�לנ ��[שנצר�]�בר[במקדש]ואי� של]למ�ד [בכלי ְְִֵָָָֹ
מ�ה, �ימי ��ק�� והיה ה�איל ?�� היה ול�ה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹהי�;
��ק��, �היה לג �בחצי ה��חה. ל�מ� �מ� �� ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ��דד

לת�דה ו�מ� ��טה למי מי� מ�דדי� תודה]הי� קורב� �]; ְְְְִִֵֶֶַָָָ
�מי� נזיר לח� �מ� מ�דדי� הי� ,�� �היתה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ�ברביעית

נתק��� א�� מע�י� מ�ני ולא מצרע. ,[הכלי�]לטהרת ְְְְְְֲֳִִִֵֵַַַָָֹֹ
�אמרנ�. מק�� �ל ה�לאכ�ת מ�ני ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָא�א

.ËÈא�א[כלי]�ל ה�רת; �מ�לי קד�, � הא�� ה���ת ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
נמ�ח� ה�ח המשחה]����ת �מ�ח��,[בשמ� מ�פני� ְְְִִִִִִֶַַַ

�ר�צי לפיכ� מ�פני�. א�א נמ�ח� לא ה�ב� [��כלי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
מכלי] הנשפ� מ��תהעוד� �בר�צי קד�; ה�ח, ִִֵֵֶַַֹמ��ת

חל. ֵַָֹה�ב�,

ב ּפרק הּמקּדׁש ּכלי ¤¤¨§¦©¥§§¦הלכֹות

נע�ית‡. וע��ת�[מחדש]ה�טרת ו�נה; �נה �כל ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹ
���רה ונת�ר�� ס�י�". ל� קח " ��אמר: ע�ה, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָמצות
�לב�נה"; וחל�נה ��חלת "נט� וה�: מ��ניה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאר�עה

מ�יני. למ�ה הלכה � ס�ניה ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹ��אר

�ע��י�·. וה� �סיני, למ�ה ל� נאמר� ס�ני� ע�ר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואחד
מכ�� �מ�קל מ�קל[מדויק]א�ת� �לא ע�ה� �מ�סיפי� ; ְְְִָָ�ְְִִִִֶַָָֹ

��עלה[מדויק] אחד וע�ב ה�ר��, וכ�ת סד�מית ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָמלח
י�דעי� הי� ולא יד�עי�[מכירי�]הע��; אנ�י� א�א א�ת� ְְְֲִִִֶֶָָָָָֹ

הלכה[מסוימי�] היה וה�א אי�.[מסורת], מ�י אי� �יד� ְְֲִִִִָָָָָָ

��חלת‚. נט� ס�ניה: ע�ר אחד מ�קל ה�א ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוזה
וה�נה מנה; �בעי� מ�קל אחד מ�ל �לב�נה, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָוחל�נה

וכר��,[משקלו:] נר� ו��לת �קציעה �מר �ינרי�. מאה ,ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹ
ק�מ��, מנה; ע�ר �ני� ק�ט, מנה; ע�ר ��ה אחד ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹמ�ל
מא�ת �ל� ה�ל, מ�קל מני�. �ל� ק��פה, מני�; ְְִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹ��ע
ל� �מ�סיפי� הדק; ה�ל ��חקי� מנה. ו��י� ְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹ��מ�נה
�ל ע�� �מעלה ה�ר��, וכ�ת סד�מית, מלח ה�ב ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹרבע

מעט]�ה�א ה�הב[� מז�ח על י�� �כל מ��ה �מקטיר . ְְְִִִֶֶַַַַָָָָ
�נגד י��, ו��י� חמ�ה מא�ת �ל� � ימ�ת[מספר]מנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָֹ

י�� ערב א�ת� ��חק � ה��אר�ת מני� וה�ל� ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהח�ה.
חפניו, מלא מ��ה ���ציא עד ה��ה, מ� ��ה ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹה���רי�
ה�טרת מ�תר ה�א � וה��אר ה���רי�. �י�� ְְְְְְִִִִֶַַַַַָֹלהקטיר

��קלי� שקלי�]�אמרנ� בהלכות �]. ְְִִֶַָָ

מה�„. ���צא ה�ט� עצי ה�א ���רה, האמ�ר ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָ"נט�"
אד�[שר�]ה�רי �ני ���תני� ה��ר� היא וה�חלת, ; ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ק�ה[בשמי�]��גמר�ת וריח� �חר, �ב� �מ� והחל�נה, ; ַ�ְְְְְְְֵֶֶַַָָָָֹ

�ל���[חזק] �מת� ה�א וזה יו�. �ערי אילנ�ת �ר� וה�א ,ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹ
�מס�, ול��, �מיעה, טי�, ואצ'פאר �לסא�, ע�ד ְְִַ�ְְְְְְִִַַַַַַָערבי:
וק�ר וע�ד, וקסט, וזעפרא�, אל�ארדי�, וסנ�ל ְְְְְִ�ְְְְְִַַַָָ�ְ�ְְִַָוקציעה,

וענ�ר. ְְִַַַָסלי�'ה,

מפ�מי�‰. ��עת[וכותשי�]�יצד מביא ה�טרת? את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַֹ
�ר�ינה ��רית סבו�]ק�י� ו��[מי� את[משפש�], �� ְְִִִֶַַָָָ

�ל קב וע�רי� �אחד ה��ר� את ��רה �� ואחר ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹה��ר�;
ה��ני� מ� ואחד אחד �ל ��חק �� ואחר �י�תר; חזק ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיי�
הדק הדק, 'היטב א�מר: ��חק �כ�ה�א הדק, עצמ� ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָ�פני

ה�ל. �מערב ���חק; זמ� �ל ְְֵֵֵֵֶַַָָֹהיטב',

.Â�ה�ד �מ�ל העזרה, �ת�� ��ד� מע�יה בכליוכל �] ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
�ס�לה.שרת] הח�י�, מ� ה�טרת את והמפ�� ;ְְְִֵֶֶַַַַֹ�ְִָ

.Êל�כ��ת א�ת� מחזירי� הי� ��נה [כלי�עמי� ְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָ
��אהכתישה] �די א�ת� מפ�רי� הי� הח�ה �ימ�ת .ְְְִִֵֶַַַָָָֹ

צ�ברי� ה��מי� �בימ�ת �די[אוספי�]�תע��, א�ת� ְְְְִִִִֵֵַַָָ
ריח�. יפ�ג ֵֶָָֹ��א

.Áמ��ניה אחד ח�ר �סל�; �ה�א, �ל �ב� לת�כ� ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָנת�
מעט מעט ��מ� זרה. קטרת נע�ית �הרי מיתה, ח�ב �ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

מי�] הכללי]�מת�נ��[מכל המשקל יחס �[לפי ��רה , ְְַ�ְְֵָָ
�רס ��� מנה]אפ�� הער�י�.[חצי �י� �פרס ��חרית ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָ

.Ëמ�קל�ת לפי א��, ס�ני� ע�ר אחד מ� קטרת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהע��ה
�רת ח�ב � הריח ��א �י על וא� ,�� להריח �די ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹא��,
ח�את מביא �ב��גג, �מזיד; ע�ה א� ע��ת�, ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָעל

א�א[רגילה]קב�עה ,��� ה��קל ע�ה ��א �י על א� . ְְִִֶַַַָָָָֹ�ֶָ
� ח�ב א��, מ�קל�ת לפי וע�ה ה�איל �לי��, א� ְְְְְִִִִֵֶַָָָָחצי�

כמ�ה��אמ יע�ה א�ר אי� תע��; לא "�מת�נ�� ר: ְְֱֶֶַַ�ְֲֲֲִֶֶַַָָָֹ
מע�יו". ונכרת � �� ְְְִִֵַַַָָָלהריח

.Èלהתל�ד �[להתאמ�]ע�ה ל���ר למסר� א� �� ְְְְִִֵַַָָָָָ
�ינ� א�א �רת, ח�ב אינ� � ע�ה ולא �� הריח ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ�ט�ר;
לע��ה א�א �רת, ��רה ח�בה לא ה�ד�; מ� ה�הנה ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ�די�

.�� להריח ְְִַָָָ�ְְַ�מת�נ��

.‡Èכל� ה�טרת מקטירי� עליו � ��היכל ה�הב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמז�ח
קטרת עליו הקטיר וא� אחר. �בר עליו מקריבי� ואי� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹי��.
�התנ�ב �ז� קטרת עליו �הקטיר א� �ז�, �אינ� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאחרת
נס� ה�י� א� קר�� עליו הקריב א� ר�י�, א� יחיד ְְִִִִִִֶֶַָָָָָָא�ת�

משקה] זרה[ניס� קטרת עליו תעל� "לא ��אמר: ל�קה, �ְֱֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
וג�'". �מנחה ְְְִָָוע�לה

.·È�אי למק��, מ�ק�� האר�� את ���ליכי� ְְִִִֵֵֶֶָָָָ�עת
�לפי העגל�ת; על ולא ה�המה על לא א�ת� ְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹמ�ליכי�

�ע�א �ר� נפר� העגל�ת, על �נ�א� �וד .[ומת]��כח ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָ�ָ
ה�ד� עב�דת "�י ��אמר: ה�ת�, על לנטל� מצוה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹא�א

י�א�". ��ת� ֲִֵֵֶַָָעליה�,

.‚È,�ני� �נגד �ני� נ��אי� ה�ת�, על א�ת� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ�����אי�
לפני� �פניה� לח��, הארו�]ואח�ריה� ונזהרי�[לכיוו� . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ

ה��י� י�מט� אחד[המוטות]��א �ה�סיר ה��ע�ת; מ� ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
האר� "�ט�עת ��אמר: ל�קה, � ה��ע�ת מ� ה��י� ְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמ�

מ���". יסר� לא ה��י�, ִֶ�ְִִַַָֹיהי�
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.ÊËחצי[סוגי]��י � ��ק�� הי� יב� �ל מ��ת ְְֲִִִֵֵֶַָָָ
�� לחלק הע�ר�� וחצי למנח�ת, הע�ר�� וע�ר��: ְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָֹע�ר��,

י��. ��כל �ד�ל �ה� ְְִֵֶַָָֹמנחת

.ÊÈההי�,[סוגי]ו�בע וחצי הי�, :�� הי� לח �ל מ��ת ְֲִִִִֶֶַַַַָָ
�רביעית. לג, וחצי ולג, ההי�, �רביעית ההי�, ְְְְֲִִִִִִִִִַַַֹֹ��לי�ית
� ההי� ��לי�ית ההי� �רביעית ההי� חצי הי�? ְְְֲִִִִִִִִַַַָָָול�ה
ה�נח�ת; �מ� למדידת � ולג זבחי�; �ל ה�סכי� ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹלמדידת
�רביעית ה�נ�רה; מ�ר�ת נר לכל �מ� למדידת � לג ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹוחצי

לחב�י�. ה�מ� �� לח�ק �ְֲִִֵֶֶַַַָ

.ÁÈ�לנ ��[שנצר�]�בר[במקדש]ואי� של]למ�ד [בכלי ְְִֵָָָֹ
מ�ה, �ימי ��ק�� והיה ה�איל ?�� היה ול�ה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹהי�;
��ק��, �היה לג �בחצי ה��חה. ל�מ� �מ� �� ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ��דד

לת�דה ו�מ� ��טה למי מי� מ�דדי� תודה]הי� קורב� �]; ְְְְִִֵֶֶַָָָ
�מי� נזיר לח� �מ� מ�דדי� הי� ,�� �היתה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ�ברביעית

נתק��� א�� מע�י� מ�ני ולא מצרע. ,[הכלי�]לטהרת ְְְְְְֲֳִִִֵֵַַַָָֹֹ
�אמרנ�. מק�� �ל ה�לאכ�ת מ�ני ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָא�א

.ËÈא�א[כלי]�ל ה�רת; �מ�לי קד�, � הא�� ה���ת ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
נמ�ח� ה�ח המשחה]����ת �מ�ח��,[בשמ� מ�פני� ְְְִִִִִִֶַַַ

�ר�צי לפיכ� מ�פני�. א�א נמ�ח� לא ה�ב� [��כלי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
מכלי] הנשפ� מ��תהעוד� �בר�צי קד�; ה�ח, ִִֵֵֶַַֹמ��ת

חל. ֵַָֹה�ב�,
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נע�ית‡. וע��ת�[מחדש]ה�טרת ו�נה; �נה �כל ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹ
���רה ונת�ר�� ס�י�". ל� קח " ��אמר: ע�ה, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָמצות
�לב�נה"; וחל�נה ��חלת "נט� וה�: מ��ניה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאר�עה

מ�יני. למ�ה הלכה � ס�ניה ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹ��אר

�ע��י�·. וה� �סיני, למ�ה ל� נאמר� ס�ני� ע�ר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואחד
מכ�� �מ�קל מ�קל[מדויק]א�ת� �לא ע�ה� �מ�סיפי� ; ְְְִָָ�ְְִִִִֶַָָֹ

��עלה[מדויק] אחד וע�ב ה�ר��, וכ�ת סד�מית ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָמלח
י�דעי� הי� ולא יד�עי�[מכירי�]הע��; אנ�י� א�א א�ת� ְְְֲִִִֶֶָָָָָֹ

הלכה[מסוימי�] היה וה�א אי�.[מסורת], מ�י אי� �יד� ְְֲִִִִָָָָָָ

��חלת‚. נט� ס�ניה: ע�ר אחד מ�קל ה�א ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוזה
וה�נה מנה; �בעי� מ�קל אחד מ�ל �לב�נה, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָוחל�נה

וכר��,[משקלו:] נר� ו��לת �קציעה �מר �ינרי�. מאה ,ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹ
ק�מ��, מנה; ע�ר �ני� ק�ט, מנה; ע�ר ��ה אחד ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹמ�ל
מא�ת �ל� ה�ל, מ�קל מני�. �ל� ק��פה, מני�; ְְִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹ��ע
ל� �מ�סיפי� הדק; ה�ל ��חקי� מנה. ו��י� ְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹ��מ�נה
�ל ע�� �מעלה ה�ר��, וכ�ת סד�מית, מלח ה�ב ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹרבע

מעט]�ה�א ה�הב[� מז�ח על י�� �כל מ��ה �מקטיר . ְְְִִִֶֶַַַַָָָָ
�נגד י��, ו��י� חמ�ה מא�ת �ל� � ימ�ת[מספר]מנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָֹ

י�� ערב א�ת� ��חק � ה��אר�ת מני� וה�ל� ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהח�ה.
חפניו, מלא מ��ה ���ציא עד ה��ה, מ� ��ה ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹה���רי�
ה�טרת מ�תר ה�א � וה��אר ה���רי�. �י�� ְְְְְְִִִִֶַַַַַָֹלהקטיר

��קלי� שקלי�]�אמרנ� בהלכות �]. ְְִִֶַָָ

מה�„. ���צא ה�ט� עצי ה�א ���רה, האמ�ר ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָ"נט�"
אד�[שר�]ה�רי �ני ���תני� ה��ר� היא וה�חלת, ; ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ק�ה[בשמי�]��גמר�ת וריח� �חר, �ב� �מ� והחל�נה, ; ַ�ְְְְְְְֵֶֶַַָָָָֹ

�ל���[חזק] �מת� ה�א וזה יו�. �ערי אילנ�ת �ר� וה�א ,ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹ
�מס�, ול��, �מיעה, טי�, ואצ'פאר �לסא�, ע�ד ְְִַ�ְְְְְְִִַַַַַַָערבי:
וק�ר וע�ד, וקסט, וזעפרא�, אל�ארדי�, וסנ�ל ְְְְְִ�ְְְְְִַַַָָ�ְ�ְְִַָוקציעה,

וענ�ר. ְְִַַַָסלי�'ה,

מפ�מי�‰. ��עת[וכותשי�]�יצד מביא ה�טרת? את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַֹ
�ר�ינה ��רית סבו�]ק�י� ו��[מי� את[משפש�], �� ְְִִִֶַַָָָ

�ל קב וע�רי� �אחד ה��ר� את ��רה �� ואחר ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹה��ר�;
ה��ני� מ� ואחד אחד �ל ��חק �� ואחר �י�תר; חזק ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיי�
הדק הדק, 'היטב א�מר: ��חק �כ�ה�א הדק, עצמ� ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָ�פני

ה�ל. �מערב ���חק; זמ� �ל ְְֵֵֵֵֶַַָָֹהיטב',

.Â�ה�ד �מ�ל העזרה, �ת�� ��ד� מע�יה בכליוכל �] ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
�ס�לה.שרת] הח�י�, מ� ה�טרת את והמפ�� ;ְְְִֵֶֶַַַַֹ�ְִָ

.Êל�כ��ת א�ת� מחזירי� הי� ��נה [כלי�עמי� ְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָ
��אהכתישה] �די א�ת� מפ�רי� הי� הח�ה �ימ�ת .ְְְִִֵֶַַַָָָֹ

צ�ברי� ה��מי� �בימ�ת �די[אוספי�]�תע��, א�ת� ְְְְִִִִֵֵַַָָ
ריח�. יפ�ג ֵֶָָֹ��א

.Áמ��ניה אחד ח�ר �סל�; �ה�א, �ל �ב� לת�כ� ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָנת�
מעט מעט ��מ� זרה. קטרת נע�ית �הרי מיתה, ח�ב �ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

מי�] הכללי]�מת�נ��[מכל המשקל יחס �[לפי ��רה , ְְַ�ְְֵָָ
�רס ��� מנה]אפ�� הער�י�.[חצי �י� �פרס ��חרית ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָ

.Ëמ�קל�ת לפי א��, ס�ני� ע�ר אחד מ� קטרת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהע��ה
�רת ח�ב � הריח ��א �י על וא� ,�� להריח �די ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹא��,
ח�את מביא �ב��גג, �מזיד; ע�ה א� ע��ת�, ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָעל

א�א[רגילה]קב�עה ,��� ה��קל ע�ה ��א �י על א� . ְְִִֶַַַָָָָֹ�ֶָ
� ח�ב א��, מ�קל�ת לפי וע�ה ה�איל �לי��, א� ְְְְְִִִִֵֶַָָָָחצי�

כמ�ה��אמ יע�ה א�ר אי� תע��; לא "�מת�נ�� ר: ְְֱֶֶַַ�ְֲֲֲִֶֶַַָָָֹ
מע�יו". ונכרת � �� ְְְִִֵַַַָָָלהריח

.Èלהתל�ד �[להתאמ�]ע�ה ל���ר למסר� א� �� ְְְְִִֵַַָָָָָ
�ינ� א�א �רת, ח�ב אינ� � ע�ה ולא �� הריח ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ�ט�ר;
לע��ה א�א �רת, ��רה ח�בה לא ה�ד�; מ� ה�הנה ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ�די�

.�� להריח ְְִַָָָ�ְְַ�מת�נ��

.‡Èכל� ה�טרת מקטירי� עליו � ��היכל ה�הב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמז�ח
קטרת עליו הקטיר וא� אחר. �בר עליו מקריבי� ואי� ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹי��.
�התנ�ב �ז� קטרת עליו �הקטיר א� �ז�, �אינ� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאחרת
נס� ה�י� א� קר�� עליו הקריב א� ר�י�, א� יחיד ְְִִִִִִֶֶַָָָָָָא�ת�

משקה] זרה[ניס� קטרת עליו תעל� "לא ��אמר: ל�קה, �ְֱֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
וג�'". �מנחה ְְְִָָוע�לה

.·È�אי למק��, מ�ק�� האר�� את ���ליכי� ְְִִִֵֵֶֶָָָָ�עת
�לפי העגל�ת; על ולא ה�המה על לא א�ת� ְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹמ�ליכי�

�ע�א �ר� נפר� העגל�ת, על �נ�א� �וד .[ומת]��כח ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָ�ָ
ה�ד� עב�דת "�י ��אמר: ה�ת�, על לנטל� מצוה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹא�א

י�א�". ��ת� ֲִֵֵֶַָָעליה�,

.‚È,�ני� �נגד �ני� נ��אי� ה�ת�, על א�ת� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ�����אי�
לפני� �פניה� לח��, הארו�]ואח�ריה� ונזהרי�[לכיוו� . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ

ה��י� י�מט� אחד[המוטות]��א �ה�סיר ה��ע�ת; מ� ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
האר� "�ט�עת ��אמר: ל�קה, � ה��ע�ת מ� ה��י� ְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמ�

מ���". יסר� לא ה��י�, ִֶ�ְִִַַָֹיהי�
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"�עת‡. ��אמר: ה�ק��, לעב�דת מב�ל � ��� לוי ְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָ��ִֵֶַזרע
להי�ת ע�ה �מצות ה�וי"; �בט את ה' הב�יל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַההיא
לא �י� רצ� �י� ה�ק��, לעב�דת �מ�כני� �נ�יי� ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹה�ו�י�
�ל עליו ���ל לוי �ב� ה�א". ה�וי "ועבד ��אמר: � ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָרצ�
��ק�ל עד א�ת�, מק�לי� אי� � מאחת ח�� לו�ה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָמצו�ת

.��� ָ�ֶאת

ויהיה·. ה�ק��, את ��מרי� ��הי� היא ��ה� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָעב�דה
�להגי� ה�ק�� �ערי לפ�ח ��ערי� �לת�תיו;[לסגור]מה� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

��אמר: י��, �כל ה�ר�� על ל��רר מ��ררי� מה� ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָויהיה
ה'? ��� �ה�א �ר�ת ה�א איזה � אלהיו" ה' ��� ְְְֱֵֵֵֵֵֵֶֶָֹ"ו�רת
ע�ל�ת �ל על ה�ירה? א�מרי� �מתי �ירה. ז� א�מר: ְֱִִִֵֵַַַָָָָהוי

הח�בה להקריב�]ה���ר עצרת[שחובה �למי [קרב�ועל ְְֲִֵֶֶַַַַָ
ה�י�שבועות] נ��� �עת המזבח]� נדבה[על ע�ל�ת אבל ; ְְֲִִֵַַָָָ

ה���ר �]��קריבי� קרבנות שנדבו יחידי� כשאי� לקי�[� ְְִִִֵֶַַ
שומ�]ה�ז�ח המזבח יהיה �פני[שלא ה�אי� ה�סכי� וכ� , ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ

קרב�]עצמ� �ירה.[בלי עליה� א�מרי� אי� � ְְֲִִֵֵֶַָָ

הא�נ�‚. וטר�לוי עליו, להתאבל שחייב קרובו שמת �] ִֵֵָ
�לנקבר] לעבד מ�ר לו��, ע�ר מ�ני� ��חתי� ואי� ��רר. �ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹ

ה��כ� על השירה]ע�מדי� �ירה[בימת א�מרי� י��, �כל ְְְִִִַַָָָ
א�א �ירה א�מרי� ואי� לע�ל�. עד �מ�סיפי� ה�ר��; ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָעל
��ה. � עב�דת� �היא ה�ירה �ע�ר כלי; �לא ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ��ה,
לו�� מה� � �יר �כלי מנ�ני� ,�� ע�מדי� הי� ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָואחרי�

ה��יאי� מיחסי� י�ראלי� ל�ה�ה[בנותיה�]�מה� ְְְִִֵֵֶ�ְִִִַַַָ�ָ
יחוס�] מפני מיחס.[לכוהני�, א�א ה��כ� על ע�לה �אי� ;ְֵֶֶֶַַָָ�ָ

ע�לי� ה�לי� �י על המ��ררי� א�� למני�[נחשבי�]ואי� ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַ
ע�ר. ְֵַָָה�ני�

וכ��ר�ת„. וחלילי� �נבלי� מנ�ני�? ה� ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָ�ב�ה
וה�לצל נבלי�,[מצלתיי�]וחצ�צר�ת מ�ני ��חתי� ואי� . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָ

ולא חלילי�, מ�ני ��חתי� ואי� ��ה; על מ�סיפי� ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָֹֹולא
חצ�צר�ת, מ��י ��חתי� ואי� ע�ר; �ני� על ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָמ�סיפי�
מ��עה ��חתי� ואי� וע�רי�; מאה על מ�סיפי� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹולא
�לבד. אחד � וה�לצל לע�ל�; עד �מ�סיפי� ְְְְִִִִִֶַַַָָָ���ר�ת,

ה�הני�‰. הי� חד�י�, �ברא�י ��� ה��עד�ת ְֲֳִִֵַָָָָֹ�ֲִֵַ�ימי
�ירה א�מרי� וה�ו�� ה�ר��, ��עת �חצ�צר�ת ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָ��קעי�
חד�כ� �ברא�י �במ�עדיכ� �מחתכ� "�בי�� ��אמר: �ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
הע�ת מ� נע�ית היתה החצ�צרת �חצצרת". �תקע�� �ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ה�ר�טא�ת[גוש] מ� א�ת� ע�ה �ס�. �ל[שברי�]�ל ְִֶֶֶֶַָָָָ
�הי� והחלילי� �ס�לה. מ�כ�ת, מיני מ�אר ��רה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ס�,

א��ב היה � �ה� החליל]מנ�ני� �ל[קנה קנה,[מ:]��ה� ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מח�ק היה ולא ערב; ���ל� �א��ב[מסיי�]מ�ני א�א ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
יפה מח�ק �ה�א מ�ני באחד]יחידי, .[כשהסיו� ְְְִִִֵֵֶֶַָ

.Âמ�ה החליל ��נה י�� ע�ר על��ני� באצבעו מכה �] ְִִֵֶֶַַָָָָָ
קולו] להנעי� רא���,החליל �סח ��חיטת � ה�ז�ח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַלפני

�בי�� �סח, �ל הרא��� ט�ב �בי�� �ני, �סח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ�ב�חיטת
זה וחליל החג. ימי �ב�מ�נת עצרת, �ל הרא��� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָט�ב

�ל וחליל קר��, �ל חליל �ה�א מ�ני ה��ת, את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ��חה
ה��ת. את וד�חה ה�א, עב�דה ְְֲֶֶַַָָָָקר��

.Ê�חמ ��ל�ד�ה� עד לעב�דת�, לעזרה נכנס לוי �� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאי�
חמ� מ�� ל�ו��: א�ר "זאת ��אמר: �ח�ה, ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ�ני�
� �נה" �ל�י� "מ�� א�מר: אחד וכת�ב �נה", ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹוע�רי�
��ג�יל עד לעב�דה נכנס ואינ� לתלמ�ד. חמ� �יצד? ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהא

עבדת�". על אי� "אי� ��אמר: � אי� ְְֱֲִִִִֶֶֶַַָֹויהיה

.Áמ�בא י��ב �נה חמ�י� "�מ�� ���רה: ��אמר ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
מ�ק�� ה�ק�� נ��אי� �הי� ��מ� א�א אינ� � ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָהעב�דה"
אי� � לד�ר�ת אבל לד�ר�ת. ה��הגת מצוה ואינ� ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָלמק��,
���תקלקל � �ק�ל א�א �מ�מי� ולא ��ני� נפסל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹה�וי
לי, ויראה ��ק��. לעב�דת� י�סל ה�קנה, מרב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹק�ל�
ה��ערי�. מ� יהיה אבל �ירה, ל�מר א�א נפסל ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ�אינ�

.Ëהר�אה ה�ו��[הנביא]�מ�אל ח�ק� ה�ל� ודוד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
��ת �כל מ�מר וע�בד מ�מר�ת; ואר�עה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָלע�רי�

ה��מר[שבוע] רא� א�ת� מח�ק ה��מר, אנ�י וכל .ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ
אנ�י� �� ע�בדי� ה��ת, מימי וי�� י�� וכל אב�ת; ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָלב�י

יו�]יד�עי� לאותו א��[מסומני� מח�קי� האב�ת ורא�י . ְְְְִִֵֵַָָָ
ה�ו�� וכל עב�דת�. על אי� אי� ��ה�, ���� ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָהע�בדי�

�לי[אסורי�]מזהרי� אל "א� ��אמר: ה�ז�ח, עב�דת על �ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
יקרב� לא � ימת�" ולא יקרב�, לא ה�ז�ח ואל ְִָֹ�ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹה�ד�

מ�רי�. ל�ע אבל ִָ�ֲֲִַָָָלעב�דה,

.È�� � ה�הני� עב�דת לעבד ��א מזהרי� �ה�ו�� ְֲֲֲִִֶַַַָָֹֹֹ�ְְִִֵֶַ�כ��
��" ��אמר: ה�ו��, עב�דת לעבד ��א מזהרי� ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַָֹֹ�ֲִַֹה�הני�
אחד יע�ה ��א מזהרי� עצמ� ה�ו�� וכ� א��". �� ְֲִֶֶֶַָָֹ�ְְְִִֵֵֶַַַַָה�
ה��ער ולא ל��ער, המ��רר יס�ע ��א חבר�, ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹמלאכת
מ�א�". ועל עבדת� על אי� "אי� ��אמר: � ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָֹלמ��רר

‡Èמלאכה� לוי ���ע א� ה�הני�, עב�דת �עבד� ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹלו��
"ולא ��אמר: �מי�, �ידי מיתה ח�בי� � מלאכ�� ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�אינ�
א�א �מיתה, אינ� � לוי עב�דת �עבד �ה� אבל ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�ָימת�";

תע�ה. ְֲֶַֹ�לא

ד ּפרק הּמקּדׁש ּכלי ¤¤¨§¦©¥§§¦הלכֹות

ה�ר�נ�ת,‡. לעב�דת ה�ו�� מ�לל הב�ל� ְְְְְֲִִִַַַַַָָ�ֲִַֹה�הני�
�מצות קד�י�"; קד� להק�י�� אהר� "ו��דל ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ��אמר:
� לקר�� ולהכינ� �לק��� ה�הני� להב�יל היא ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָֹע�ה
מקריב". ה�א אלהי� לח� את �י "וק����, ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַֹ��אמר:

הר�ה,·. �ב�ד �� לנהג מ��ראל אד� �ל ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹוצרי�
לפ�ח ��קד�ה, �בר לכל א�ת� בתורה]�להק�י� [לקרוא ְְְְִִֶַָָָָ�ְִַָֹ

�לבר� המזו�]רא���, ואחרי מנה[לפני ול�ל רא���, ְְִִִֵָָָֹ
רא���.[בסעודה] ִָָיפה

אר�עה‚. מ�מר�ת, ל�מ�נה ה�הני� ח�ק ר�נ� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹמ�ה
ה�ביא. �מ�אל עד הי� וכ� מאיתמר; ואר�עה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמאלעזר
וע�רי� לאר�עה ה�ל� ודוד ה�א ח�ק� �מ�אל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�בימי
וע�לי� ממ�ה. אחד רא� �מ�מר מ�מר �ל ועל ְִֶ�ְְְְְִִִֶַָָָָָֹמ�מר;

��ת �כל מ�מר לעב�דה, שבוע]ליר��לי� �מ���[� . ְְֲִִִִַַָָָָָָ
�מ�מר י�צא, מ�מר � מתח�פי� ה� ה��ת לי�� ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָה��ת

חלילה. וח�זרי� ���מר�; עד נכנס, אחריו ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ�ה�א

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

�רגלי�„. �וי� ה��מר�ת �ל להי�ת ע�ה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָ�מצות
ע�בד[בחגי�] � לעבד ורצה �רגל ה�הני� מ� ��ב�א וכל ;ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

מ�מר�', ���יע עד 'ל� ל�: א�מרי� ואי� ע�ה�, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוח�לק
ו�רת". �ערי�, מאחד ה�וי יב�א "וכי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��אמר:

�בח��ק‰. הרגלי�, �קר�נ�ת אמ�רי�? �ברי� ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָ��ה
עצרת �ל ה�ח� ��י �בח��ק ה�ני�, .[שבועות]לח� ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

ואפ�� א�ת� מקריב אי� � �תמידי� �נדב�ת נדרי� ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָאבל
קב�ע ��מ�� מ�מר א�א השבוע]�רגל ��אמר:[שתורו , ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

חלק � האב�ת" על ממ�ריו לבד יאכל�, �חלק ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ"חלק
��אר �חלק חלק ואינ� ה���ר, �קר�נ�ת יאכל� ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�חלק
�ל א�ת� וקבע� האב�ת, א�ת� ח�ק� ��בר ְְְְְִִֶַָָָָָָָָה�ברי�,

.����� �מ�מר ְְְִִַַָָמ�מר

.Âאבל קב�ע; ��מ�� ���מר � ה�ני� לח� עב�דת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוכ�
ה�ח� ��י �מ�י�[בשבועות]עב�דת ה��מר�ת. �כל � ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

מ�ל �ערי�, "מאחד ��אמר: �רגלי�? א�א מד�ר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�אינ�
�מ�י� אחד. ��ער �אי� י�ראל ��ל ��עה � ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָי�ראל"
יאכל�", �חלק "חלק ��אמר: ��הני�? א�א מד�ר ְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ�אינ�

�לבד. ל�הני� א�א להאכל מ�נ�ת �� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹואי�

.Ê�מקריב� ל�ק�� �א זה הרי � קר�� ל� �היה �ה� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכ�
ו�רת"; נפ�� א�ת �כל "�בא ��אמר: ��רצה, י�� ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�כל
עצמ�; ידי על �מכ�ר מקריב ה�א וא�מ�, ח�את� ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָואפ��
�ה� לכל קר�נ� את ל�� רצה וא� .��� קר�נ�, �ל ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹוהע�ר
לא�ת� ועב�דת�, ה�ר�� וע�ר נ�ת�; להקריב�, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ��רצה

ל�. ��ת� �לבד ְִֵֶַַַָֹה�ה�

.Áלאנ�י קר�נ� נ�ת� � מ�� �על ה�ר�� �על ה�ה� ְְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹהיה
על לעבד ��כ�ל ח�לה א� זק� היה ��ה�. והע�ר ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמ�מר,

ה�חק מיוחד]ידי ��רצה,[במאמ� �ה� לכל קר�נ� נ�ת� � ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
�לל, לעבד יכ�ל אינ� וא� מ�מר; לאנ�י והעב�דה ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָֹוהע�ר

מ�מר. לאנ�י נאכל ה�ר�� ְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָהרי

.Ë�טמאי ה�הני� וכל ה���ר, �קר�נ�ת טמא [�היה ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
בטומאה] מקריבי� טמאי�, הציבור לבעליכשרוב נ�תנ� �ְְֲֵַ

לאנ�י ועב�דת�, וע�ר� מ�מר; ��א�ת� טה�רי� ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָמ�מי�
ה�מאי�. ְְִִֵַָמ�מר

.È�א�נ והיה �ד�ל, �ה� �ל ה�ר�� קרובוהיה שמת �] ְְֵֵֶַָָָָָָָֹ
נקבר] וטר� עליו, להתאבל ��רצה,שחייב �ה� לכל נ�תנ� �ְְְִֵֶֶָֹ

רא�י הא�נ� �ד�ל ��ה� �יו� מ�מר; לאנ�י ועב�דת� ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹוע�ר�
לקר�נ�. �ליח ע��ה זה הרי � ��ת�אר �מ� ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלעב�דה,

.‡Èאב�ת לב�י מ�מר� מח�ק �מ�מר, מ�מר רא� ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹ�ל
אחד[משמרות] �י�� ע�בד ואנ�יו אב �ית �ל ��היה עד ,ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ה��ת עד[השבוע]מ��� וכ� אחריו, �ל ���� והאחר , ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ
עליו. ממ�ה אחד רא� ואב, אב �ית וכל ֶָָ�ְְֲֵֶַָָָָָָֹהאחר��.

.·È�מ��חי� ה�הני�; לכל רא� ה�א �ד�ל, �ה� ְְְֲִִִֵַַָָֹֹֹ�ממ�י�
�ד�לה, כה�ה �גדי א�ת� �מל�י�י� ה��חה, ��מ� ְָָ�ְְְְְִִִִֵֶֶַַָא�ת�
אי� וא� וג�'". י�צק א�ר מאחיו ה�ד�ל "וה�ה� ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ��אמר:

מר�י� � ה��חה �מ� כה�ה[ממני�]�� �בגדי א�ת� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָ�ָ
�מ� רא�� על י�צק "א�ר ��אמר: �לבד, ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹ�ד�לה
��� � ה�גדי�" את לל�� יד� את �מ�א ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹה��חה,

��גדי�.[מתמנה]��תר�ה מתר�ה �� ה��חה, ��מ� ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

.‚È�גדי� �מ�נה ל�ב� ��גדי�? א�ת� מר�י� ְְְְִִִֵֵַַַָָָ�יצד
י�� אחר י�� ימי� �בעת למחר, ול�ב�� וח�זר ְְְְְְִִֵַַַָָָָָ�פ��ט�,

��אמ �כ��� �ח�יו"; ה�ה� יל��� ימי� "�בעת ר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אחר י�� �בעה, ��מ� מ�יחה �� � �בעה �גדי� ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ�ר��י
קד� א� �בעה, �ל ��גדי� ��תר�ה קד� עבד וא� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹי��.
א� ונתר�ה ה�איל ��רה; עב�דת� � �בעה �ל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ����ח

�בר. לכל �ד�ל �ה� נע�ה אחת, �ע� ְְֲִֵַַַַַַָָָָָֹנמ�ח

.„È�למר�ה[הבדל]אי ה��חה ��מ� מ��ח �ה� �י� ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ�ֶ
�ר א�א �גג[לקרב�]�גדי�, א� ה��יח �ה� ��ביא ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

"א� ��אמר: ח�את, עליה� �ח�ב ה�צו�ת מ� ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ�אחת
ה�. �וי� � ה�ברי� ל�אר אבל וג�'"; יחטא ה��יח ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹה�ה�

.ÂË�מעמידי �ל[ממני�]אי� �י� �ית א�א �ד�ל, �ה� ֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
"�י�� ��אמר: ,���� א�א א�ת� מ��חי� ואי� ואחד. ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָ�בעי�
מר�י� אי� �לבד, ��גדי� נתר�ה א� וכ� א�ת�"; ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָה��ח
�אחת. �ד�לי� כהני� �ני ממ�י� ואי� .���� א�א ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹא�ת�

.ÊË,אחר �ה� ה��נה[ש:]�ממ�י� �מ� �ד�ל לכה� יהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ויהיה 'ממ�ה'. ה�קרא וה�א 'סג�', ה�קרא וה�א ְְִֶֶ�ְְְְְְִִֶֶַַַָָָל�ל�,

ל� ה�א �ב�ד וזה �מיד, �ד�ל �ה� לימי� לכה�ע�מד �] ְִִִֵֵֶָָָֹ
ה�ג�.הגדול] יד מ�חת ה�הני� וכל .ְְֲִִַַַַַָָֹ

.ÊÈ�קתיק�לי ממ�י� כללי]וע�ד �מ�[מנהל ל�ג� להי�ת� , ְְְְְִִִֵַַָָָ
אמר��לי� �ממ�י� מ�ני�. �ח�ת ואי� �ד�ל; לכה� ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹה�ג�

�[אחראי�] �יד� העזרה �מפ�ח�ת מ�בעה; �ח�ת אי� ,ְְְְֲִִֵַָָָָָָָ
האמר��לי� �ל ��ת��ס� עד יכ�ל אינ� לפ�ח, האחד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹרצה

ְְְִויפ�ח�.

.ÁÈ�חתי�� ואי� האמר��לי�, יד מ�חת �ז�רי� ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָ�ממ�י�
ההק���ת ���בי� ה� � וה�ז�רי� גז�רי�; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹמ�ל�ה

�פ�די�[תרומות] ה�פ�ה[מוכרי�], למכירה]את [הראוי ְִִֶֶַ
א�ת� �מ�ציאי� בה�]מה�, הרא�יי�[משתמשי� ל�ברי� ְְִִִִֵֶַָָָ

.[לשימוש]לה�צאה ְָָ

.ËÈה���ח �ד�ל בשמ�]�ה� [להצילו]ק�ד�[שנמשח ֵֵַַָָֹ
למ��ח ק�ד� ל�רת הע�מד �גדי� �מר�ה �גדי�, ְְְִֵֵֵֵַָָָָ�ְְִֵָ�ְִלמר�ה

קרי[טומאת]מחמת[ממשרתו]�עבר מחמת והע�בר קרי, ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
מחמת לע�בר לו]ק�ד� ק�ד�[שנהיה מ�� מחמת וע�בר מ��, ְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַ

מ��ח ל:]לכה� לסג�,[ממונה קד� מלחמה �מ��ח מלחמה, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹ
לק�יק�ל ק�ד� כללי]�סג� לאמר�ל[מנהל ק�ד� וק�יק�ל , ְְְְֲִִֵֵַַַַָָ

ה��מר[אחראי] לרא� ק�ד� וגז�ר לגז�ר, ק�ד� ואמר�ל ,ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹ
אב[שבועי] �ית לרא� ק�ד� ה��מר ורא� יו�], ,[משמרת ְְְִֵֵַָָֹֹ

נמצא� ה�הני�. מ�אר הדי�ט לכה� ק�ד� אב �ית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֹֹורא�
מ��. למעלה ז� מעל�ת, �מ�נה �מיד ְְְֲֲִִִֶַַַָָֹה�הני�

.Î�הממ�י מ�אר אחד א� �ד�ל, �ה� א� ה�ל�, ִ�ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ���מ�ת
��חלה ה��ד� וכל ליר��, הרא�י א� �נ� �ח�יו מעמידי� �ְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָ

ירושה] ל�רר�ת[� לתפקיד]ק�ד� ��היה[� וה�א ה�ת, ְְְִִֵֵֶֶַָ
�יראה א� �חכמה, מק�מ� שמי�]ממ�א יראת �י[� על א� ְְְְְְִִֵַַַָָָ

�קרב �בניו "ה�א ��ל�: ��אמר �חכמה, �מ�ת� ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ�אינ�
�ררה לכל ה�י� וה�א יר�ה; �ה�לכ�ת מל�ד ְְְִַָָָָ�ְְְְִֵֵֶַַַָי�ראל",
�לזרע�. לעצמ� ז�כה ל�, �ה��כה � י�ראל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ��קרב

.‡Î,�לע�ל �ח�יו מתמ�ה �נ� אי� � מלחמה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָמ��ח
נמ�ח; למלחמה, נמ�ח א� ה�הני�; ��אר �נ� הרי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹא�א
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�רגלי�„. �וי� ה��מר�ת �ל להי�ת ע�ה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָ�מצות
ע�בד[בחגי�] � לעבד ורצה �רגל ה�הני� מ� ��ב�א וכל ;ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

מ�מר�', ���יע עד 'ל� ל�: א�מרי� ואי� ע�ה�, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוח�לק
ו�רת". �ערי�, מאחד ה�וי יב�א "וכי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��אמר:

�בח��ק‰. הרגלי�, �קר�נ�ת אמ�רי�? �ברי� ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָ��ה
עצרת �ל ה�ח� ��י �בח��ק ה�ני�, .[שבועות]לח� ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

ואפ�� א�ת� מקריב אי� � �תמידי� �נדב�ת נדרי� ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָאבל
קב�ע ��מ�� מ�מר א�א השבוע]�רגל ��אמר:[שתורו , ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

חלק � האב�ת" על ממ�ריו לבד יאכל�, �חלק ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ"חלק
��אר �חלק חלק ואינ� ה���ר, �קר�נ�ת יאכל� ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�חלק
�ל א�ת� וקבע� האב�ת, א�ת� ח�ק� ��בר ְְְְְִִֶַָָָָָָָָה�ברי�,

.����� �מ�מר ְְְִִַַָָמ�מר

.Âאבל קב�ע; ��מ�� ���מר � ה�ני� לח� עב�דת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוכ�
ה�ח� ��י �מ�י�[בשבועות]עב�דת ה��מר�ת. �כל � ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

מ�ל �ערי�, "מאחד ��אמר: �רגלי�? א�א מד�ר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�אינ�
�מ�י� אחד. ��ער �אי� י�ראל ��ל ��עה � ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָי�ראל"
יאכל�", �חלק "חלק ��אמר: ��הני�? א�א מד�ר ְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ�אינ�

�לבד. ל�הני� א�א להאכל מ�נ�ת �� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹואי�

.Ê�מקריב� ל�ק�� �א זה הרי � קר�� ל� �היה �ה� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכ�
ו�רת"; נפ�� א�ת �כל "�בא ��אמר: ��רצה, י�� ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ�כל
עצמ�; ידי על �מכ�ר מקריב ה�א וא�מ�, ח�את� ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָואפ��
�ה� לכל קר�נ� את ל�� רצה וא� .��� קר�נ�, �ל ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹוהע�ר
לא�ת� ועב�דת�, ה�ר�� וע�ר נ�ת�; להקריב�, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ��רצה

ל�. ��ת� �לבד ְִֵֶַַַָֹה�ה�

.Áלאנ�י קר�נ� נ�ת� � מ�� �על ה�ר�� �על ה�ה� ְְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹהיה
על לעבד ��כ�ל ח�לה א� זק� היה ��ה�. והע�ר ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמ�מר,

ה�חק מיוחד]ידי ��רצה,[במאמ� �ה� לכל קר�נ� נ�ת� � ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
�לל, לעבד יכ�ל אינ� וא� מ�מר; לאנ�י והעב�דה ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָֹוהע�ר

מ�מר. לאנ�י נאכל ה�ר�� ְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָהרי

.Ë�טמאי ה�הני� וכל ה���ר, �קר�נ�ת טמא [�היה ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
בטומאה] מקריבי� טמאי�, הציבור לבעליכשרוב נ�תנ� �ְְֲֵַ

לאנ�י ועב�דת�, וע�ר� מ�מר; ��א�ת� טה�רי� ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָמ�מי�
ה�מאי�. ְְִִֵַָמ�מר

.È�א�נ והיה �ד�ל, �ה� �ל ה�ר�� קרובוהיה שמת �] ְְֵֵֶַָָָָָָָֹ
נקבר] וטר� עליו, להתאבל ��רצה,שחייב �ה� לכל נ�תנ� �ְְְִֵֶֶָֹ

רא�י הא�נ� �ד�ל ��ה� �יו� מ�מר; לאנ�י ועב�דת� ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹוע�ר�
לקר�נ�. �ליח ע��ה זה הרי � ��ת�אר �מ� ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלעב�דה,

.‡Èאב�ת לב�י מ�מר� מח�ק �מ�מר, מ�מר רא� ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹ�ל
אחד[משמרות] �י�� ע�בד ואנ�יו אב �ית �ל ��היה עד ,ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ה��ת עד[השבוע]מ��� וכ� אחריו, �ל ���� והאחר , ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ
עליו. ממ�ה אחד רא� ואב, אב �ית וכל ֶָָ�ְְֲֵֶַָָָָָָֹהאחר��.

.·È�מ��חי� ה�הני�; לכל רא� ה�א �ד�ל, �ה� ְְְֲִִִֵַַָָֹֹֹ�ממ�י�
�ד�לה, כה�ה �גדי א�ת� �מל�י�י� ה��חה, ��מ� ְָָ�ְְְְְִִִִֵֶֶַַָא�ת�
אי� וא� וג�'". י�צק א�ר מאחיו ה�ד�ל "וה�ה� ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ��אמר:

מר�י� � ה��חה �מ� כה�ה[ממני�]�� �בגדי א�ת� ְְְְְִִִֵֶֶַַָָ�ָ
�מ� רא�� על י�צק "א�ר ��אמר: �לבד, ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹ�ד�לה
��� � ה�גדי�" את לל�� יד� את �מ�א ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹה��חה,

��גדי�.[מתמנה]��תר�ה מתר�ה �� ה��חה, ��מ� ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

.‚È�גדי� �מ�נה ל�ב� ��גדי�? א�ת� מר�י� ְְְְִִִֵֵַַַָָָ�יצד
י�� אחר י�� ימי� �בעת למחר, ול�ב�� וח�זר ְְְְְְִִֵַַַָָָָָ�פ��ט�,

��אמ �כ��� �ח�יו"; ה�ה� יל��� ימי� "�בעת ר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אחר י�� �בעה, ��מ� מ�יחה �� � �בעה �גדי� ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ�ר��י
קד� א� �בעה, �ל ��גדי� ��תר�ה קד� עבד וא� ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹי��.
א� ונתר�ה ה�איל ��רה; עב�דת� � �בעה �ל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ����ח

�בר. לכל �ד�ל �ה� נע�ה אחת, �ע� ְְֲִֵַַַַַַָָָָָֹנמ�ח

.„È�למר�ה[הבדל]אי ה��חה ��מ� מ��ח �ה� �י� ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ�ֶ
�ר א�א �גג[לקרב�]�גדי�, א� ה��יח �ה� ��ביא ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

"א� ��אמר: ח�את, עליה� �ח�ב ה�צו�ת מ� ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ�אחת
ה�. �וי� � ה�ברי� ל�אר אבל וג�'"; יחטא ה��יח ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹה�ה�

.ÂË�מעמידי �ל[ממני�]אי� �י� �ית א�א �ד�ל, �ה� ֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
"�י�� ��אמר: ,���� א�א א�ת� מ��חי� ואי� ואחד. ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָ�בעי�
מר�י� אי� �לבד, ��גדי� נתר�ה א� וכ� א�ת�"; ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָה��ח
�אחת. �ד�לי� כהני� �ני ממ�י� ואי� .���� א�א ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹא�ת�

.ÊË,אחר �ה� ה��נה[ש:]�ממ�י� �מ� �ד�ל לכה� יהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ויהיה 'ממ�ה'. ה�קרא וה�א 'סג�', ה�קרא וה�א ְְִֶֶ�ְְְְְְִִֶֶַַַָָָל�ל�,

ל� ה�א �ב�ד וזה �מיד, �ד�ל �ה� לימי� לכה�ע�מד �] ְִִִֵֵֶָָָֹ
ה�ג�.הגדול] יד מ�חת ה�הני� וכל .ְְֲִִַַַַַָָֹ

.ÊÈ�קתיק�לי ממ�י� כללי]וע�ד �מ�[מנהל ל�ג� להי�ת� , ְְְְְִִִֵַַָָָ
אמר��לי� �ממ�י� מ�ני�. �ח�ת ואי� �ד�ל; לכה� ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹה�ג�

�[אחראי�] �יד� העזרה �מפ�ח�ת מ�בעה; �ח�ת אי� ,ְְְְֲִִֵַָָָָָָָ
האמר��לי� �ל ��ת��ס� עד יכ�ל אינ� לפ�ח, האחד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹרצה

ְְְִויפ�ח�.

.ÁÈ�חתי�� ואי� האמר��לי�, יד מ�חת �ז�רי� ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָ�ממ�י�
ההק���ת ���בי� ה� � וה�ז�רי� גז�רי�; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹמ�ל�ה

�פ�די�[תרומות] ה�פ�ה[מוכרי�], למכירה]את [הראוי ְִִֶֶַ
א�ת� �מ�ציאי� בה�]מה�, הרא�יי�[משתמשי� ל�ברי� ְְִִִִֵֶַָָָ

.[לשימוש]לה�צאה ְָָ

.ËÈה���ח �ד�ל בשמ�]�ה� [להצילו]ק�ד�[שנמשח ֵֵַַָָֹ
למ��ח ק�ד� ל�רת הע�מד �גדי� �מר�ה �גדי�, ְְְִֵֵֵֵַָָָָ�ְְִֵָ�ְִלמר�ה

קרי[טומאת]מחמת[ממשרתו]�עבר מחמת והע�בר קרי, ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
מחמת לע�בר לו]ק�ד� ק�ד�[שנהיה מ�� מחמת וע�בר מ��, ְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַ

מ��ח ל:]לכה� לסג�,[ממונה קד� מלחמה �מ��ח מלחמה, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹ
לק�יק�ל ק�ד� כללי]�סג� לאמר�ל[מנהל ק�ד� וק�יק�ל , ְְְְֲִִֵֵַַַַָָ

ה��מר[אחראי] לרא� ק�ד� וגז�ר לגז�ר, ק�ד� ואמר�ל ,ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹ
אב[שבועי] �ית לרא� ק�ד� ה��מר ורא� יו�], ,[משמרת ְְְִֵֵַָָֹֹ

נמצא� ה�הני�. מ�אר הדי�ט לכה� ק�ד� אב �ית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֹֹורא�
מ��. למעלה ז� מעל�ת, �מ�נה �מיד ְְְֲֲִִִֶַַַָָֹה�הני�

.Î�הממ�י מ�אר אחד א� �ד�ל, �ה� א� ה�ל�, ִ�ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ���מ�ת
��חלה ה��ד� וכל ליר��, הרא�י א� �נ� �ח�יו מעמידי� �ְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָ

ירושה] ל�רר�ת[� לתפקיד]ק�ד� ��היה[� וה�א ה�ת, ְְְִִֵֵֶֶַָ
�יראה א� �חכמה, מק�מ� שמי�]ממ�א יראת �י[� על א� ְְְְְְִִֵַַַָָָ

�קרב �בניו "ה�א ��ל�: ��אמר �חכמה, �מ�ת� ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ�אינ�
�ררה לכל ה�י� וה�א יר�ה; �ה�לכ�ת מל�ד ְְְִַָָָָ�ְְְְִֵֵֶַַַָי�ראל",
�לזרע�. לעצמ� ז�כה ל�, �ה��כה � י�ראל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ��קרב

.‡Î,�לע�ל �ח�יו מתמ�ה �נ� אי� � מלחמה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָמ��ח
נמ�ח; למלחמה, נמ�ח א� ה�הני�; ��אר �נ� הרי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹא�א
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מלחמה מ��ח �כ�ה�ה� נמ�ח. לא נמ�ח, לא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹוא�
כלי� �אר�עה מ��� ��ק��, ��אר[בגדי�]מ��� ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ

ואי� מ��ה, �ד�לה �היא ל�ררה מ�ררה מעלי� ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹה�הני�.
��עלי� � מ��ה למ�ה �היא ל�ררה א�ת� ְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָמ�רידי�
י�ראל �קרב �היא מ�ררה לע�ל� מ�רידי� ולא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ��ד�,

סרח �� א� .[חטא]א�א ִֵֶַָָ

.·Î�מלקי � מלק�ת עליה �ח�ב עברה �עבר �ד�ל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכה�
וח�זר מלק�ת, מח�בי ��אר �ל�ה �ל �י� �בית ְְְֵֵַ�ְְְְִִֵֶָָֹא�ת�

ָ�ְִלגד�ת�.

ה ּפרק הּמקּדׁש ּכלי ¤¤¨§¦©¥§§¦הלכֹות

ה�הני�‡. אחיו מ�ל �ד�ל ��היה צרי� � �ד�ל ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹ�ה�
�במראה �חכמה, �ע�ר, �כח, והוד]�נ�אי, אי�[ח� א� . ְְְְְְְִֵֶֶַַָָֹֹ

ואחד אחד �ל מ��ה� ל� נ�תני� ה�הני� �ל � ממ�� ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹל�
��כ��. מע�יר י�תר ��ע�יר עד ע�ר�, ָ�ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָלפי

מע�ב·. א�� מ�ל אחד מכהונתו]ואי� �ל[מונע א�א , ְְִֵֵֵֶֶַָָָָ
נתר�ה א� אבל למצוה; �]זה הנ"ל בלי מ�ל[נתמנה ְְְֲִִִִֶַָָָָ

נתר�ה. ְִַָָמק��,

עצמ�‚. יקל ולא �עצמ�, �ב�ד לנהג �ד�ל �ה� ְְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹֹוח�ב
ראש] ולא[בקלות ער�, א�ת� ירא� ולא הע�; �אר ְְְְִִָָָָֹֹֹע�

��אמר: � מס��ר ��ה�א ולא ��רח�, ולא ה��א, ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ�בית
ה�א רצה יתרה. �ד�ה �� ���הגי� מל�ד מאחיו", ְֵָָָָ�ְְֲִֵֵֶֶַַָָ"ה�ד�ל

�יד�. הר��ת ע��, אחרי� ְְְֲֲִִִֵֶָָ��רחצ�

ר�י�,„. �ל לסע�ד�ת ולא ה���ה, לבית י�נס ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹלא
לבית רצה, א� ה�א, ה�ל� אבל מצוה. �ל ה� ְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָאפ��
�אר ע� �ער��ביא ה�ל� אינ� ה�ל�, �כ�ה�א ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָהאבל.

מס�בי� ה�הני� א�א ל�[מקיפי�]ה�הני�, וח�לקי� א�ת�, ְְְְֲֲִִִִֶַַַָֹֹ
ממ�ע� וה�ג� �מ�יח[עומד]�ב�ד; וה�ג� הע�, לבי� �ינ� ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָ

גדול]�עבר הכה� במקו� תקופה שעבד ורא�[� מימינ�, ְִִֶַָֹ
לאבלי�: וא�מר מ�מאל�. הע� וכל והאבלי� אב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵָָָָָָֹ�ית

מכ�ד וה� �ח�.'�נחמ�'; �פי א�ת� י� ְ�ְְְְִִֵַָָֹ

�ית�‰. מ�תח י�צא ואינ� אחריו, י�צא אינ� � מת ל� ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָמת
ע�מד וה�א לבית�. לנחמ� �אי� הע� וכל ה�ק��; מ� ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָא�

מ�מאל�;[להתנח�]���רה אב �ית ורא� מימינ� �סג� , ְְְְִִִֵָָָֹֹ
מ� '�ת�רכ� לה�: א�מר וה�א ��רת�', 'אנ� ל�: ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָוא�מרי�

ִַַָה�מי�'.

.Â�אחרי�]א�ת�[מאכילי�]���ברי הע�[משל �ל � ְְִֶַָָָ
על ק�רע ואינ� ה�פסל. על מסב וה�א האר�, על ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ�ְמס�י�
וא� יפר�"; לא "�בגדיו ��אמר: ה�הני�, ��אר ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹמת�
ואינ� רגליו. �נגד מ�מ�ה ה�א ק�רע אבל ל�קה. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָקרע,

�רע מגודל]מר�ה שער לא[� רא�� "את ��אמר: לע�ל�, ְְֱֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
מס�ר א�א ל�ק��; י�נס ��א �עת ואפ�� � ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיפרע"

�תער מס�ר ואינ� ��ת. לערב ��ת א�א[סכי�]מערב ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
�ע�ר[מספרי�]�ז�ג ז� �ערה רא� עד[בתחילת], ז�, ְְֲִַַַָֹ

לא "רא�� ��אמר: � �אחד צמח ה�א �א�� ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ��ראה
רא�יה�". את יכסמ� �ס�� י��ח�; לא �פרע ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיג�ח�,

.Êל��ת' ה�קראת והיא ��ק��, מ�כ� ל� יהיה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ�בית
�ל ��ק�� י��ב ��היה ותפאר�� �כב�ד� �ד�ל'. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ�ה�

אחת �עה א� ��ילה, �לבד לבית� א�א יצא ולא ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹה���,
מ��. זז ואינ� �יר��לי�, �ית� ויהיה .���� ��י� ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָא�

.Á�ני� ואי� עליו; �מעידי� א�ת�, ודני� ,�� �ד�ל ְְְְִִִִֵֵָָָָָָֹוכה�
��אמר: �לבד, ה�ד�ל �י� �בית א�א נפ��ת �יני ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָא�ת�

אלי�". יביא� ה�דל ה�בר ִֵֶַַָָָָָֹ"�ל

.Ë�י� �בית ואפ�� להעיד�, ח�ב אינ� � עד�ת י�דע ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָהיה
עד�ת היתה וא� ויעיד. ��ל� ל� �ב�ד אינ� ��ה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָה�ד�ל;
ל�. �מעיד ה�ד�ל �י� לבית ה�ל� זה הרי � י�ראל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלמל�

.Èאס�ר �ה�א חמי�י, �ספר �ארנ� [להתחת�]�כבר ְְְֲִִֵֵֶֶַָָ
וא� נ�י�, ��י נ��א ואינ� ה�ת�לה. על �מצ�ה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ�ְְְַָָ�אלמנה,

ה��� �י�� לעבד יכ�ל אינ� � ��י� עד[כיפור]נ�א ְְֲִֵַַַַָָָֹ
וח�ל� בני�]��גר�. בלא שמת אחיו וח�לצי�[לאשת , ְְְְִֵֵֶָ

�מי�מי� נושא]לא���, אחיו בני�, בלא מת א���.[� את ְְְְְִִִֶַ
הע�. ל�אר לה��א מ�רת א�ה, �ר� ְְִִֵֶֶָָָָ�ְִִֵֵָוא�

.‡Èל�ה� לה��חו�ת, להיכל נכנס �ד�ל ��ה� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ�זמ�
�אבני� ואחד ��מאל�, ואחד �ימינ�, אחד :�� ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹא�חזי�
וכיו� וי��חוה. להיכל וי�נס מאח�ריו; אפ�ד �ל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָט�ב�ת
מג�י� י�צא, �ה�א �ד�ל �ה� �ל רגליו ק�ל ה�ג� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ���מע

ה�רכת את ההיכל]ל� אחיו[בפתח י�נס� ��צא, ואחר ; ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ויצא�. ו���חו� ְְְְֲֲִִֵַַֹה�הני�

.·Èחלק ונ�טל מקטיר. ה�טרת, להקטיר ��רצה י�� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ�כל
���ר �יצד? .��� ה�ק�� �קד�י 'ז��רא� א�מר: צה, ְְְְִֵַָָֹ�ְְִֵֵֶֶַָ

�פיס ע�בד ואינ� ��י'; הא�� וזה ��י, פיהח�את [על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
��רצה.גורל] מה �ל מקריב להקריב, ��רצה עת �ל א�א ,ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ה�ב�ל �קד�י ה�א ומעשרות]והרי ה�הני�.[תרומות ��אר ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָֹ

‚È�ב�� ע�לה היה להקריב, �ד�ל �ה� �ר�צה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�זמ�
�ימינ� ה�ג� �פס� ה�ב�, למחצית עלה מימינ�; ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָוה�ג�
הע�לה רא� את מ�לי� �ה�א ה�ה� ל� וה��יט ְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹֹוהעלה�,

וס�מ� ��יד�, לא�.[ידיו]האברי� וז�רק� עליה� ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָ

.„Èואחד אחד �ל האברי�: �אר ל� מ��יטי� הי� ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָוכ�
�ד�ל, לכה� נ�ת� והרא��� לרא���, ��יד� אברי� ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹנ�ת�

ס�מ� �לבד,[ידיו]וה�א לסמ� רצה וא� לא�. וז�רק ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹ
על סמיכה �� ואי� ע��ה. � לא� ז�רק אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָויהיה
�ל א�א כב�ד�; מ�ני �לבד, �ד�ל לכה� א�א ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהאברי�

ה�. ח�י� �עלי על � ְֲִִֵֵַַַַה�מיכ�ת

.ÂË�אי ויע�ה ה�ה� י"ג]���ג�יל ��ר[ב� ה�א הרי � ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
לעבד א�ת� מ�יחי� הי� לא ה�הני� אחיו אבל ֲֲֲֲִִִֶַַַָָָָָֹֹֹלעב�דה;
לעזרה נכנס ואינ� �נה. ע�רי� �� ��היה עד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ��ק��
�ירה. א�מרי� �ה�ו�� ��עה א�א �ח�ה, ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָלעב�דה

.ÊËע�בד אינ� �ד�ל �ה� וכ� �ח�ה, ע�בד ה�ה� ְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹאי�
��ביא עד וע�בד�[מנחה]�ח�ה, מ��� האיפה ע�ירית ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ

לה' יקריב� א�ר �בניו אהר� קר�� "זה ��אמר: ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ�יד�,
ע�ירית ��ביא קד� עבד וא� א�ת�". ה��ח ְְֲִִִִִֶֶַַָָָֹ�י��
��ביא קד� �ד�לה �כה�ה �עבד �ד�ל �ה� וכ� ְִֶֶָָָֹ�ְְִֵֵֵֶַָָָָֹהאיפה,

��רה. עב�דת� � האיפה ְֲֲִִֵֵָָָָע�ירית

.ÊÈהרי � �ד�ל �ה� א�ת� ���� מ�מיו עדי� עבד ��א ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ�ה�
ח��� ��אר �ח�ה �יד� וע�בד� האיפה ע�ירית מביא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָזה

הדי�ט �ה� לראשונה]�ל ע�ירית[העובד מקריב �� ואחר , ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ
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מקריב �� ואחר �ד�ל, �ה� ח��� �היא �נ�ה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהאיפה
��קריב �ד�ל �ה� חב�י �היא �לי�ית, האיפה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹע�ירית

ה�א. �וה �ל��� �מע�ה ��ת�אר; �מ� י��, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָ�כל

שישי יו�

ו ּפרק הּמקּדׁש ּכלי ¤¤¨§¦©¥§§¦הלכֹות

אינ�‡. וה�א קרב, אד� �ל קר�נ� ��היה אפ�ר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָאי
��יו על �ל[לידו]ע�מד �ל קר�� ה� ה���ר, וקר�נ�ת ; ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

�עזרה ע�מדי� י�ראל �ל ��הי� אפ�ר ואי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָי�ראל,
��ברר� הרא��ני�, נביאי� ��נ� לפיכ� קר��. ְְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָָ��עת
לעמד י�ראל �ל �ל�חי יהי� חטא, ויראי ��רי� ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֹמ��ראל
א�ת� וח�ק� מעמד'. 'אנ�י ה�קראי� וה� ה�ר�נ�ת; ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָעל
�לו�ה. �ה�ה מ�מר�ת �מני� מעמד�ת, ואר�עה ְִָָ�ְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָע�רי�
וה�א ;��� על ממ�ה מה� אחד �מעמד, מעמד �ל ְָ�ֶַ�ְְֲֲֵֶֶַַַָָָָועל

ה�עמד'. 'רא� ְֲִַַַָָֹה�קרא

ו��ת·. ��ת שבוע]�כל �ל[� מעמד אנ�י מתק�צי� , ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ
מי ��ת; נכנסי�א�ת� ל�, קר�ב א� �יר��לי� מה� �היה ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

��ת; א�ת� �ל �לו�ה �ה�ה מ�מר ע� ְִֶַָָָָ�ְְְִִִַַָל�ק��
הי� ��ה�, מעמד �ה�יע �יו� מעמד, א�ת� �ל ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהרח�קי�

��מק�מ�. ה�נסת לבית ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָמתק�צי�

�י�‚. �יר��לי� �י� ��תק�צי�, א�� ע��י� ה� ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ�מה
���ת ��ני מתע�י� כנס��ת? ב']�ב�י ��ה�,[יו� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הי� לא ��ת �ערב אבל �בחמי�י. �ברביעי ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ�ב�לי�י
מתע�י�, אינ� ���ת �באחד ה��ת; �ב�ד מ�ני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמתע�י�,

לצ��. ��ת מענג יצא� ��א ְְְֵֵֵֶֶַָֹֹ�די

אר�ע„. מת�ללי� מעמד�, �היא מ��ת וי�� י�� ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָ�בכל
�פ�ה מ�סיפי� וע�ד �נעילה, �מנחה �חרית ְְְְְֲִִִִִִִַָָָ�פ��ת:

יתרה והיא �מנחה, �חרית �י� לה�.[נוספת]אחרת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
� י�� �כל פעמי� �ל�ה ��עמד ��יה� ה�הני� ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹונ��אי�
�ספר וק�ראי� �בנעילה. ה�תרה, ז� �בתפ�ה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָ��חרית,
�בתפ�ה ��חרית, י��: �כל �עמי� אנ�י�, �ל�ה ְְְְֲֲֲִִִִִַַַָָָָָֹ��רה
��פר, ק�ראי� הי� לא �מנחה אבל ���סיפי�; ה�תרה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹז�

�מע את �ק�ראי� �ה, על ישראל']א�א 'שמע פרשת �]. ְְְִֶֶֶַַָ
�ה� מ�ני ��ת, �ערב מנחה לתפ�ת מתק�צי� הי� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹולא

ל��ת. ְְִַָטר�די�

.‰�� ועמידת� א��, �פ��ת מאר�ע �פ�ה לכל ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוק��צ�
'מעמד'. נקרא � ���רה ולקר�ת �לב��ה ולתח�ה ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָלתפ�ה

.Â���הרא ���� ברא�ית. �מע�ה ק�ראי�? הי� ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ�ב�ה
רקיע" "יהי ��ני, רקיע"; ו"יהי "�רא�ית" ְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָק�ראי�
מא�ר�ת"; ו"יהי ה�י�" "י�ו� ��לי�י, ה�י�"; ְְְִִִִִִִִַַַַַָָו"י�ו�
"י�רצ�" �חמי�י, ו"י�רצ�"; מא�ר�ת" "יהי ְְְְְְְְֲִִִִִִִַָ�רביעי,

ו"ויכ��". האר�" "��צא ���י, האר�"; �ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָו"ת�צא

.Ê�ני�� א�ת� ק�ראי� גד�לה לתורה]�ר�ה ,[העולי� ְְְִִִַָָָָָ
�חרית ���ראי� �ר���ת ���י אחד; א�ת� ק�רא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�קט�ה

��פר ה�נ�ה ��פ�ה א�ת� וק�ראי� �ח�זרי� ה� ,[תורה]� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
�מנחה. �ה על א�ת� וק�ראי� ְְְְְְִִִֶַָָוח�זרי�

.Áמעמד ע��י� מעמד אנ�י הי� לא � חנ�ה ימי ְֲֲִֵַַַָָָָֹ�ְְֲֵַ�מ�נת
�� היה לא � מ�ס� קר�� �� ��� י�� �בכל ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹ��חרית.

��חרית א�א �מנחה, ולא ��ה� �נ�ה �תפ�ה לא ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹמעמד
העצי� קר�� �� �היה י�� וכל �לבד. [�יבואר�בנעילה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

ב�חריתבהמש�] א�א �נעילה, מעמד �� היה לא �ְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹ
�במנחה. �נ�ה ְְְְִִִִָָָ�בתפ�ה

.Ëלמ��ח�ת היה קב�ע זמ� העצי�? קר�� ה�א ְְְְִִֵַַַַָָָָָָ�מה
ל�ערכה עצי� להביא ל�ערי� ���יע[למזבח]לצאת וי�� , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

נדבה; ע�ל�ת מקריבי� העצי�, להביא ז� מ��חה ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָלבני
ואס�רי� ט�ב, י�� �מ� לה� והיה העצי�. קר�� ה�א ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָוזה

�מלאכה. ואס�רי� ותענית, �ספד ��ְְְֲֲִִִֶֶַַָָ

.Èאס�ר � ל�ערכה גזרי� א� עצי� �התנ�ב יחיד ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאפ��
זה ודבר מלאכה; �בע��ת �בתענית �ספד ה��� ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָ�א�ת�

ְִָמנהג.

.‡Èה��ת �ל �מ�כ�ס מ�ס�ר אס�רי� מעמד ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָאנ�י
מה �מ�ני ה��ת. כב�ד מ�ני מ�רי� �בחמי�י ְְְִִִֵֵַַָָָ�ֲִִֶֶַָ��ה�;
��ה� למעמד� י�נס� ��א �די �לכ�ס? לס�ר עליה� ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאסר�

מ�ד�. ויכ�ס� יס�ר� א�א ְְְִִִֶֶַַָָֹ�ְמנ�לי�,

ז ּפרק הּמקּדׁש ּכלי ¤¤¨§¦©¥§§¦הלכֹות

על‡. לע�ל� ממ�י� וכ� ��ק��, הי� ממ�י� ע�ר ְְְְִִִֵַַַָָָ�ְֲִָָָחמ�ה
וא�� אחד; ממ�ה א�� �בר ע�ר מחמ�ה ודבר �בר ְֵֶֶָ�ְְֲִֵֵָָָָָָָָָָ�ל
על �לי�י �ערי�, נעילת על �ני ה�מ�י�, על אחד ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָה�:
ע� ה�לצל על חמי�י המ��ררי�, על רביעי ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָה��מרי�,
�מיני ה��י�, על �ביעי ה�יס�ת, על ��י �יר, �לי ְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָָ�אר
הח�לי�, על ע�ירי ה�סכי�, על ��יעי הח�תמ�ת, ְְֲִִִִִִַַַַַַָָעל
ה�ני�, לח� מע�ה על ע�ר �ני� ה�י�, על ע�ר ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאחד
מע�ה על ע�ר אר�עה ה�טרת, מע�ה על ע�ר ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ�ל�ה
�ד�לה. כה�ה �גדי מע�ה על ע�ר חמ�ה ְָָ�ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָה�ר�כ�ת,

הר�ה,·. אנ�י� יד� �חת � א�� מ�מ�י� ואחד אחד ְֲִִֵֵַַַָָ�ְְִֶֶָָָ�ל
�על זה עליה. ממ�ה �ה�א ה�לאכה את להכי� ֶֶֶֶַָָ�ְְְְִֵֶֶַָָָ�די
�יו� ואנ�יו: ה�א ה�מ�י�, את מ��ר ה�א � ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָה�מ�י�
וא�מר: מאנ�יו אחד א� ה�א מכריז ה�ר��, עת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ���יע
ל�עמד'! וי�ראל ל��כ�, �לו�� לעב�דה, �הני� ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָָֹ'עמד�

למלאכ��. אחד �ל יב�א ק�ל�, ���מע ְְְִִֵֶֶַַָָָָָוכיו�

�יו‚. ועל נ�עלי�, �יו על � ה�ערי� נעילת �על ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָזה
ה��קעי� ואי� לפתיחת[בשופרות]��תחי�. י�� �כל ��קעי� ְְְְְְִִִִִֵַַָ

�ל� ��ק�� ��קעי� י�� �בכל �ר��ת�; א�א ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹה�ערי�,
�קיעה. �ר�עה �קיעה �ערי�, לפתיחת ְְְְְְִִִִִִַָָָָ�קיע�ת

��ס�ב„. ה�ית הר אי� ה�א � ה��מרי� �על ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַזה
מ�מר��[ומפקח] על ���� מי וכל לילה; �כל ה�ו�� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָעל

�ס�ת�. את ו��רפי� �מקל�ת, א�ת� מלקי� �ְְְְְְִִֶַַ

המ��ררי�‰. י�� �כל ��רר ה�א � המ��ררי� �על ְְְְְִִֵֶֶַַַָזה
��קעי� �יו ועל ��ה, �ירה ל�מר ה��כ� על ְְְִִִִֶֶַַַַַָָ�ע�מדי�

מאחת[בחצוצרות] ��ק�� ��חתי� אי� ה�ר�נ�ת. ְְֲִִֵֵַַַַַָָָעל
ות�ע �ערי�, לפתיחת �ל� � י�� �כל �קיעה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹוע�רי�

�חר �ל הראשו�]לתמיד �י�[הקרב� �ל לתמיד ות�ע , ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
האחרו�]הער�י� מ�ס�,[הקרב� קר�� �� ��� וי�� . ְְְִֵֶַַַָָָ

י�� א� חד� רא� חל וא� מ�ס�; קר�� על ��ע ְְִִִֵֶַַַָָָֹֹמ�סיפי�
���ת להי�ת ה�נה רא� �חל א� ���ת, להי�ת ְְְְִִֶַַַָָָָָֹט�ב
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מקריב �� ואחר �ד�ל, �ה� ח��� �היא �נ�ה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהאיפה
��קריב �ד�ל �ה� חב�י �היא �לי�ית, האיפה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹע�ירית

ה�א. �וה �ל��� �מע�ה ��ת�אר; �מ� י��, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָ�כל

שישי יו�

ו ּפרק הּמקּדׁש ּכלי ¤¤¨§¦©¥§§¦הלכֹות

אינ�‡. וה�א קרב, אד� �ל קר�נ� ��היה אפ�ר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָאי
��יו על �ל[לידו]ע�מד �ל קר�� ה� ה���ר, וקר�נ�ת ; ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

�עזרה ע�מדי� י�ראל �ל ��הי� אפ�ר ואי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָי�ראל,
��ברר� הרא��ני�, נביאי� ��נ� לפיכ� קר��. ְְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָָ��עת
לעמד י�ראל �ל �ל�חי יהי� חטא, ויראי ��רי� ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֹמ��ראל
א�ת� וח�ק� מעמד'. 'אנ�י ה�קראי� וה� ה�ר�נ�ת; ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָעל
�לו�ה. �ה�ה מ�מר�ת �מני� מעמד�ת, ואר�עה ְִָָ�ְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָע�רי�
וה�א ;��� על ממ�ה מה� אחד �מעמד, מעמד �ל ְָ�ֶַ�ְְֲֲֵֶֶַַַָָָָועל

ה�עמד'. 'רא� ְֲִַַַָָֹה�קרא

ו��ת·. ��ת שבוע]�כל �ל[� מעמד אנ�י מתק�צי� , ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ
מי ��ת; נכנסי�א�ת� ל�, קר�ב א� �יר��לי� מה� �היה ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

��ת; א�ת� �ל �לו�ה �ה�ה מ�מר ע� ְִֶַָָָָ�ְְְִִִַַָל�ק��
הי� ��ה�, מעמד �ה�יע �יו� מעמד, א�ת� �ל ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהרח�קי�

��מק�מ�. ה�נסת לבית ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָמתק�צי�

�י�‚. �יר��לי� �י� ��תק�צי�, א�� ע��י� ה� ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ�מה
���ת ��ני מתע�י� כנס��ת? ב']�ב�י ��ה�,[יו� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הי� לא ��ת �ערב אבל �בחמי�י. �ברביעי ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹ�ב�לי�י
מתע�י�, אינ� ���ת �באחד ה��ת; �ב�ד מ�ני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמתע�י�,

לצ��. ��ת מענג יצא� ��א ְְְֵֵֵֶֶַָֹֹ�די

אר�ע„. מת�ללי� מעמד�, �היא מ��ת וי�� י�� ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָ�בכל
�פ�ה מ�סיפי� וע�ד �נעילה, �מנחה �חרית ְְְְְֲִִִִִִִַָָָ�פ��ת:

יתרה והיא �מנחה, �חרית �י� לה�.[נוספת]אחרת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
� י�� �כל פעמי� �ל�ה ��עמד ��יה� ה�הני� ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹונ��אי�
�ספר וק�ראי� �בנעילה. ה�תרה, ז� �בתפ�ה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָ��חרית,
�בתפ�ה ��חרית, י��: �כל �עמי� אנ�י�, �ל�ה ְְְְֲֲֲִִִִִַַַָָָָָֹ��רה
��פר, ק�ראי� הי� לא �מנחה אבל ���סיפי�; ה�תרה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹז�

�מע את �ק�ראי� �ה, על ישראל']א�א 'שמע פרשת �]. ְְְִֶֶֶַַָ
�ה� מ�ני ��ת, �ערב מנחה לתפ�ת מתק�צי� הי� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹולא

ל��ת. ְְִַָטר�די�

.‰�� ועמידת� א��, �פ��ת מאר�ע �פ�ה לכל ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוק��צ�
'מעמד'. נקרא � ���רה ולקר�ת �לב��ה ולתח�ה ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָלתפ�ה

.Â���הרא ���� ברא�ית. �מע�ה ק�ראי�? הי� ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ�ב�ה
רקיע" "יהי ��ני, רקיע"; ו"יהי "�רא�ית" ְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָק�ראי�
מא�ר�ת"; ו"יהי ה�י�" "י�ו� ��לי�י, ה�י�"; ְְְִִִִִִִִַַַַַָָו"י�ו�
"י�רצ�" �חמי�י, ו"י�רצ�"; מא�ר�ת" "יהי ְְְְְְְְֲִִִִִִִַָ�רביעי,

ו"ויכ��". האר�" "��צא ���י, האר�"; �ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָו"ת�צא

.Ê�ני�� א�ת� ק�ראי� גד�לה לתורה]�ר�ה ,[העולי� ְְְִִִַָָָָָ
�חרית ���ראי� �ר���ת ���י אחד; א�ת� ק�רא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�קט�ה

��פר ה�נ�ה ��פ�ה א�ת� וק�ראי� �ח�זרי� ה� ,[תורה]� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
�מנחה. �ה על א�ת� וק�ראי� ְְְְְְִִִֶַָָוח�זרי�

.Áמעמד ע��י� מעמד אנ�י הי� לא � חנ�ה ימי ְֲֲִֵַַַָָָָֹ�ְְֲֵַ�מ�נת
�� היה לא � מ�ס� קר�� �� ��� י�� �בכל ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹ��חרית.

��חרית א�א �מנחה, ולא ��ה� �נ�ה �תפ�ה לא ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹמעמד
העצי� קר�� �� �היה י�� וכל �לבד. [�יבואר�בנעילה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

ב�חריתבהמש�] א�א �נעילה, מעמד �� היה לא �ְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹ
�במנחה. �נ�ה ְְְְִִִִָָָ�בתפ�ה

.Ëלמ��ח�ת היה קב�ע זמ� העצי�? קר�� ה�א ְְְְִִֵַַַַָָָָָָ�מה
ל�ערכה עצי� להביא ל�ערי� ���יע[למזבח]לצאת וי�� , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

נדבה; ע�ל�ת מקריבי� העצי�, להביא ז� מ��חה ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָלבני
ואס�רי� ט�ב, י�� �מ� לה� והיה העצי�. קר�� ה�א ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָוזה

�מלאכה. ואס�רי� ותענית, �ספד ��ְְְֲֲִִִֶֶַַָָ

.Èאס�ר � ל�ערכה גזרי� א� עצי� �התנ�ב יחיד ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאפ��
זה ודבר מלאכה; �בע��ת �בתענית �ספד ה��� ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָ�א�ת�

ְִָמנהג.

.‡Èה��ת �ל �מ�כ�ס מ�ס�ר אס�רי� מעמד ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָאנ�י
מה �מ�ני ה��ת. כב�ד מ�ני מ�רי� �בחמי�י ְְְִִִֵֵַַָָָ�ֲִִֶֶַָ��ה�;
��ה� למעמד� י�נס� ��א �די �לכ�ס? לס�ר עליה� ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאסר�

מ�ד�. ויכ�ס� יס�ר� א�א ְְְִִִֶֶַַָָֹ�ְמנ�לי�,

ז ּפרק הּמקּדׁש ּכלי ¤¤¨§¦©¥§§¦הלכֹות

על‡. לע�ל� ממ�י� וכ� ��ק��, הי� ממ�י� ע�ר ְְְְִִִֵַַַָָָ�ְֲִָָָחמ�ה
וא�� אחד; ממ�ה א�� �בר ע�ר מחמ�ה ודבר �בר ְֵֶֶָ�ְְֲִֵֵָָָָָָָָָָ�ל
על �לי�י �ערי�, נעילת על �ני ה�מ�י�, על אחד ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָה�:
ע� ה�לצל על חמי�י המ��ררי�, על רביעי ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָה��מרי�,
�מיני ה��י�, על �ביעי ה�יס�ת, על ��י �יר, �לי ְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָָ�אר
הח�לי�, על ע�ירי ה�סכי�, על ��יעי הח�תמ�ת, ְְֲִִִִִִַַַַַַָָעל
ה�ני�, לח� מע�ה על ע�ר �ני� ה�י�, על ע�ר ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאחד
מע�ה על ע�ר אר�עה ה�טרת, מע�ה על ע�ר ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ�ל�ה
�ד�לה. כה�ה �גדי מע�ה על ע�ר חמ�ה ְָָ�ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָה�ר�כ�ת,

הר�ה,·. אנ�י� יד� �חת � א�� מ�מ�י� ואחד אחד ְֲִִֵֵַַַָָ�ְְִֶֶָָָ�ל
�על זה עליה. ממ�ה �ה�א ה�לאכה את להכי� ֶֶֶֶַָָ�ְְְְִֵֶֶַָָָ�די
�יו� ואנ�יו: ה�א ה�מ�י�, את מ��ר ה�א � ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָה�מ�י�
וא�מר: מאנ�יו אחד א� ה�א מכריז ה�ר��, עת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ���יע
ל�עמד'! וי�ראל ל��כ�, �לו�� לעב�דה, �הני� ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָָֹ'עמד�

למלאכ��. אחד �ל יב�א ק�ל�, ���מע ְְְִִֵֶֶַַָָָָָוכיו�

�יו‚. ועל נ�עלי�, �יו על � ה�ערי� נעילת �על ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָזה
ה��קעי� ואי� לפתיחת[בשופרות]��תחי�. י�� �כל ��קעי� ְְְְְְִִִִִֵַַָ

�ל� ��ק�� ��קעי� י�� �בכל �ר��ת�; א�א ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹה�ערי�,
�קיעה. �ר�עה �קיעה �ערי�, לפתיחת ְְְְְְִִִִִִַָָָָ�קיע�ת

��ס�ב„. ה�ית הר אי� ה�א � ה��מרי� �על ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַזה
מ�מר��[ומפקח] על ���� מי וכל לילה; �כל ה�ו�� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָעל

�ס�ת�. את ו��רפי� �מקל�ת, א�ת� מלקי� �ְְְְְְִִֶַַ

המ��ררי�‰. י�� �כל ��רר ה�א � המ��ררי� �על ְְְְְִִֵֶֶַַַָזה
��קעי� �יו ועל ��ה, �ירה ל�מר ה��כ� על ְְְִִִִֶֶַַַַַָָ�ע�מדי�

מאחת[בחצוצרות] ��ק�� ��חתי� אי� ה�ר�נ�ת. ְְֲִִֵֵַַַַַָָָעל
ות�ע �ערי�, לפתיחת �ל� � י�� �כל �קיעה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹוע�רי�

�חר �ל הראשו�]לתמיד �י�[הקרב� �ל לתמיד ות�ע , ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
האחרו�]הער�י� מ�ס�,[הקרב� קר�� �� ��� וי�� . ְְְִֵֶַַַָָָ

י�� א� חד� רא� חל וא� מ�ס�; קר�� על ��ע ְְִִִֵֶַַַָָָֹֹמ�סיפי�
���ת להי�ת ה�נה רא� �חל א� ���ת, להי�ת ְְְְִִֶַַַָָָָָֹט�ב
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�ל�ה �� מ�ס�[קרבנות]��� לכל ��קעי� אי� � מ�ספי� ְְְִִֵֵֶָָָָָֹ
ה��ספי�. לכל �לבד ��ע ��קעי� א�א עצמ�, �פני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�מ�ס�

.Â�מ הע� את להבטיל �ל� � �� מ�סיפי� ��ת ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ערב
�ברגל לחל. קד� �י� להב�יל ו�ל� [בחג]ה�לאכה, ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

עזרת �ער וה�א ה�ח���, �ער לפתיחת �ל� ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָֹמ�סיפי�
ניקנ�ר. �ער �ה�א העלי��, �ער לפתיחת ו�ל� ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹנ�י�,
למעלה �ה�א לפי העלי��'? '�ער �מ� נקרא ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָול�ה

��נ�כי� ה�י� למ��י �ל� ��קעי� וכ� נ�י�. [עלמעזרת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
���תהמזבח] ה�י� למ��י ��קעי� ואי� סוכות]�חג, ;[של ְְְְִִִֵֶַַַָָ

וכל ה�י�. ��נ�כי� ��עה ה�ז�ח ��י על �ל� ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹות�קעי�
�על זה יד מ�חת ה�ר�נ�ת, על ���קעי� ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָה��קעי�
ה�. �חצ�צר�ת ה�קיע�ת, א�� וכל �בר��ת�; ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָהמ��ררי�

.Êה�לצל �על �ל[מצלתיי�]זה ה�עמיד ה�א � ְֲִִֶֶַַַַָָ
את ���עדי� ה�יר �לי �י על אתהמ��ררי� מלווי� �] ְְְֲִִִִֵֶֶַַַ

��ארנ�.שירת] �מ� ְְְִִֵֶַַה�ו��,

.Áה�יס�ת �על ה�הני�[גורלות]זה �י� מפיס ה�א � ְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ
��כה מלאכ�� ע��ה ואי� אי� �ל ��היה עד י��, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ�כל
�בהלכ�ת י��. �כל מפיסי� הי� פעמי� ואר�עה ��יס; ��ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָ

מפיסי�. �יצד אבאר ְְֲִִִִֵֵַָ�מידי�

.Ë�ה��י �על עופות]הממ�ה ���סקי�[קיני ה�א � ְַ�ְִִִֶֶֶַַ
וכל[מסכמי�] �סלע. וכ� �� ל�ר�נ�ת, ה��י� ��מ�ר ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹע��

ל�ק��, �מיה� יביא י�נה, �ני א� ��רי� ח�ב �ה�א ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמי
ע� ח���� וע��ה ה�ר��, לבעלי ה��י� נ�ת� הממ�ה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ�ְְֶַוזה
��סקי� י�� ל�ל�י� י�� מ�ל�י� ל�. ונ�תני� ְְְְְְִִִִִִִִַָֹֹה�ז�רי�

ה�ער המחיר]ע�� את מסכמי� ה��י�,[� ה�זל� וא� . ְְִִִִַַַַ
��סק�[מוכר]מס�ק �מ� מס�ק ה�קר�, וא� ה��ל; ��ער ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָ

א� �ס�ל ��מצא ק� וכל העלי�נה. על הק�� ��ד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָע��;
�ח�יו. אחר נ�ת� � ��קרב קד� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ��פסל

.Èהח�תמ�ת �על �מי[פתקאות]זה ��ק�ל ה�א � ְְֵֵֶֶֶַַַָ
�על וזה ח�תמ�ת; לה� ונ�ת� נסכי�, מ�ח�בי ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָ�ְְִִָנסכי�

ה�סכי�. ���כר ה�א � ְְִִֵֶַַָָה�סכי�

.‡Èת�ב� האחד ��ק��: הי� ח�תמ�ת אר�עה ְְִֵֶַַַָָָָָָָָ�יצד?
עליו �ת�ב וה�לי�י 'זכר', עליו �ת�ב וה�ני 'עגל', ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָעליו

'ח�טא'. עליו �ת�ב והרביעי ְְְִִִֵָָָָ'�די',

.·È�ה�סכי �מי נ�ת� � ל�ק�� קר�נ�תיו ��ביא מי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ�ל
�מני� ח�תמ�ת ל� ונ�ת� הח�תמ�ת, על הממ�ה ְְְִֵֶַַַָָ�ְֶַָלזה
אחד ח�ת� ל� נ�ת� ע�יר, מצרע היה וא� .��� ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹה�ר�נ�ת
לזה ��יד� �ח�תמ�ת ה�ל� וה�ה 'ח�טא'; עליו ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ��ת�ב
�כמ� הח�תמ�ת �מני� נסכי� ל� ונ�ת� ה�סכי�, על ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ�ְַהממ�ה
את מ�ציא זה זה; אצל זה �אי� ולערב �ה�. ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ��ת�ב

ה�תיר� א� מע�ת. �נגד� �מק�ל ה�ע�ת[נותרו]הח�תמ�ת, ְְְִִֵֶַַַָָָָ
מהמכירות] זה[יותר י��� �חת�, וא� להק��; ה�תיר� ,ְְְֲִִֵֵֶֶַַָ

עד ל� ממ�יני� ח�תמ�, �אבד מי מ�ית�. הח�תמ�ת ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ�על
נ�תני� ���ע�, ח�ת� �די יתר ��ע�ת מצא� א� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהערב;

ה��� �ל ו�� ל�. נ�תני� אי� לאו, וא� תארי�]ל�; �ת�ב[� ְְְִִֵֵַָָָ
עד אצל� הח�ת� י�הא ��א � הר�אי� מ�ני הח�ת�, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹעל

ה�סכי�.[יתייקרו]���קר� ְְִֶַָ

.‚Èער� ��סקי� י�� ל�ל�י� י�� אתמ�ל�י� קובעי� �] ְְְִִִִִַַֹֹ
ה�קר�יר]מח א� ה�סכי�. על הממ�ה ע� וה�לת ְְִִֶַַָ�ְְִִֶַַַַֹה�י�

מס�ק ה�זל�, וא� ע��; ��סק� �מ� לה� מס�ק ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָנסכי�,
א�� ��ערי� ההק�� �����ר וה�כר ה��ל. ��ער ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלה�

ול�קחי� נסכי�', 'מ�תר ה�קרא ה�א ע�ל�ת[קוני�]� �� ְְְְִִִַַָָ
הע��, �ע�ל�ת ה�ז�ח את מק�צי� ואי� ה�ז�ח. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָלקי�

ע��. ה���ר �קר�נ�ת ְְְִֵֶַָ�אי�

.„È,מיד� הרצ�ה על ע�מדי� �ה� מ�ני � ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹה�הני�
העב�דה ��עת �גדי� עליה� ואי� הר�ה, ��ר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָוא�כלי�
מעמידי� לפיכ� �מעיה�; ח�לי� ה� � אחד חל�ק ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָא�א
�חל�איה�, �ל �מר�א א�ת�, מב�ר ��היה אחד ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ�ְממ�ה

יד�. ��חת ואנ�יו ה�א �מיד, �ה� ְֲִֵֶֶַַַָָָָָוע�סק

.ÂË�ו�יחי ��ר�ת ח�פר להי�ת אחר ממ�י� ,[תעלות]וכ� ְְְְִִִִֵֵֵַַ
מצ�יי� ה�י� ��הי� �די � ר�י� �ל ה��ר�ת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַ�מת��
ואחד רגלי�. ע�לי �לכל מ���ביה אד� לכל ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ�יר��לי�
מלאכ��. �ל מת�� וה�א ה�ני�, לח� א�ני �ל על ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ�ֶַָ�ְממ�ה
מלאכ��. מת�� וה�א ה�טרת, א�ני �ל על ממ�ה ְְְְְֵֵֶַַַָָֹ�ֶַָ�ְְֶָואחד

.ÊËה�ר�כ�ת א�רגי �ל על ממ�ה � ה�ר�כ�ת �על ְֵֶַַָָ�ְֶֶַַָזה
���י ול�ערי�. להיכל מ�כנ�ת ��הי� �ה�, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהר�קמי�

ו�נה, �נה �כל ע��י� הי� �י�[בשביל]�ר�כ�ת להב�יל ְְְְִִֵַָָָָָָָ
�פ�לי� ה�ר�כ�ת וח�טי ה�ד�י�. וקד� [שזורי�]ה�ד� ְְְֳִִֵֶֶַַַָָֹֹ

��ה חוטי�]��ה מששה חוט ��:[כל הי� מיני� ואר�עה . ְְִִִִַָָָָָָ
�פ�ל מה� אחד וכל �ני; ות�לעת ואר�מ�, �תכלת, ,��ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

מ:] היה[שזור וטפח ח�טי�. ואר�עה ע�רי� הרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ��ה,
נירי� ��ני� �בעי� ועל נארגת;[חוטי�]עבי�, היתה ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָ

ע�רי�. ורח�� אר�עי�, ְְְְְִִֶַָָָָָאר��

.ÊÈעל �בע � �ני �מק�� הי� �ר�כ�ת ע�רה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ��ל�
על ואחת א�ל�, �ל �תח� על ואחת העזרה, �ערי ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָ�בעה

ל�ביר ���י� היכל, �ל הקודשי�]�תח� �בי�[קודש �ינ� ְְְִִִֵֵֵֶַַָ
�על�ה �נגד� ���י� הגג]ה�ד�, .[בעלית ְְְֲִִֶֶַַָָָֹ

.ÁÈה�מאה �ולד ��טמאת מגזרת�רכת טומאה �] ְְִִֵֶֶַַָֹ�ְָ
�פני�חכמי�] א�ת� מט�ילי� א�ת�[בעזרה]� �מכניסי� ְְְִִִִִִַַָָ

�מ� הערב צריכה �אינ� לפי לערבמ�ד, [להמתי� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
מ�ח��להטהר] א�ת� מט�ילי� � ה�מאה �אב ו��טמאת .ְְְִֵֶַַ�ְְִִִַַָָ
�חיל[לעזרה] א�ת� לעזרה]ו��טחי� �היא[חו� מ�ני , ְְְִִִֵֵֶַָ

על א�ת� ��טחי� � חד�ה היתה וא� �מ�. הערב ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָצריכה
האצט�ה הבית]�ב בהר אב� את[קורות הע� ��רא� �די , ְְְִִֵֶֶַַָָָָ

נאה. �היא ְְִֶַָָָמלאכ��

.ËÈ�לי��י�� �נ�י� לה� הי� ��ק��, �הי� ה�לי� ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָוכל
�ח�יה�. ה�נ�י� יביא� הרא��ני�, י�מא� �א� �ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָ

.Îגדי� �הכנת ע�סק � כה�ה �גדי מע�ה על הממ�ה ְֲִֵֵַַָָ�ְְֲִֵֵֶַַ�ְֶַזה
יד� �מ�חת �באריגת�; �ד�ל, כה� �בגדי הדי�ט�ת ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹכהני�

��ק��. ל� היתה ול��ה ה�ל. ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹנע�ה

ח ּפרק הּמקּדׁש ּכלי ¤¤¨§¦©¥§§¦הלכֹות

�בגדי‡. הדי�ט, כה� �גדי מיני�: �ל�ה כה�ה, ְְְְִִִִֵֵֵֶָָֹֹ�ְְִֵ�גדי
כלי� אר�עה ה� � הדי�ט כה� �גדי לב�. �בגדי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹזהב,

�ל[בגדי�] ואר�ע�� �מג�עת; ואבנט, �מכנסי�, ��נת, :�ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
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�פ�ל וח�ט� לבני�, מ:]����, ;[חוטי�]��ה[ארוג ְְְִִִָָָָָ
�צמר. רק�� לב�� ְְְְֵֶֶַַָָוהאבנט

כלי�:·. �מ�נה וה� �ד�ל, כה� �גדי ה� � זהב ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֹ�גדי
ואבנט וצי�. וח�� ואפ�ד, �מעיל, �ה�, �ל �ל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהאר�עה

ר�ק� מע�ה � �ד�ל �ה� ��מה[ריקמה]�ל ואינ� ה�א, ְֲֵֵֵֵֶֶַָֹ
היא �אהר�, האמ�רה �מצנפת הדי�ט. �ה� לאבנט ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�מע�יו
�מ� �� צ�נ� �ד�ל ��ה� א�א �בניו, האמ�רה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹה�ג�עת

ה�בר על תחבושת]���פ� ��[ככריכת צ�נפי� �בניו , ְִֵֶֶֶַַָָָ
'מג�עת'. נקראת �לפיכ� ְְְְִִִֵַַַָ�כ�בע;

�ד�ל‚. �ה� �ה� ����� כלי� אר�עה ה� � לב� ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�גדי
�מצנפת. ואבנט, �מכנסי�, ��נת, ה���רי�: ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ�ְִִַ�י��
לב�� ה���� �מ� ��ה, �פ�ל וח�ט� לבני�, ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָואר�ע��
ה���רי� �י�� �ד�ל לכה� יהי� אחר�ת כ�נ�ת ���י ְְְֲֳִִִֵֵַָֹ�ְֵֵה�.

���יה� הער�י�. �י� ואחת ��חר, ל�ב�� אחת [נקני�]� ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָ
לה�סי� רצה וא� הק��. מ�ל מנה [הכה���ל�י� ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָֹ

ע��ההגדול] �� ואחר ה��ספת, �מק�י� מ���; מ�סי� �ְְִִִֶֶֶֶַַַַָ
ה��נת. ��ַָ�ֶֹ

�מ�ל�לי�„. נאי� חד�י� ��הי� מצות� � כה�ה ְִָ�ְְְֲִִִִֶָָָָָ�ְְִֵ�גדי
"לכב�ד[ארוכי�] ��אמר: ה�ד�לי�, �גדי �דר� ,ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ

מט�ט�י� הי� אר�י�[בטיט]�לתפארת". א� מקרעי�, א� , ְְְִֶֶָ�ְְֲִִָָֹ�ִ
���ק� א� מ��ת�, �ח�ת קצרי� א� מ�ת�, על ְְִִִִִֵֶַָָָָָָיתר

מ�חקי�[כיווצ�] הי� �ס�לה; עב�דת� � ועבד ִָ�ְְְְֲֵַַָָָָָ�אבנט,
�מ�ת�,[ישני�] ��ע�� עד �אבנט וס�ק� אר�י� �הי� א� ,ֲֶָ�ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

��רה. עב�דת� � ְְֲֵַָָָועבד

צ�אי‰. ��ע�ה כה�ה מ�גדי �גד אי�[מלוכל�]�ל � ְְִִֵֶֶָ�ֲִֵֶַָָ
א�ת� מ�יחי� א�א א�ת�, מכ�סי� ואי� א�ת� ְְְְְִִִִֵֶַַַָמל�ני�
��נזי� ��ל�, �ד�ל כה� �בגדי חד�י�. ול�ב� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹל�תיל�ת,
�ה� ע�בד אינ� ה���, �י�� �ה� �ע�בד לב� �בגדי ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָא�ת�.
,�� א�ת� ��פ�ט ��ק�� נגנזי� א�א לע�ל�, �נ�ה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ�ע�

�הניה. אס�רי� וה� ;"�� "וה�יח� ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ��אמר:

.Â�ע��י הי� � ואבנטיה� ��ל� הדי�טי� כהני� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמכנסי
�ית ��מחת ��ק�� �ה� �מדליקי� �תיל�ת, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמה�
מה� ע��י� הי� � ��ל� הדי�טי� �הני� וכתנ�ת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹה��אבה;

�מיד ל�נ�רה המקדש]�תיל�ת מנורת �]. ְְִִַָָ

.Êויחיד צ��ר; מ�ל א�א �אי� אינ� כהני�, �גדי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹ�ל
�לי וכ� �מ�ר. ל���ר, מ�סר� � כה�ה מ�גדי �גד ְְֵֵָ�ְִַָ�ְְְִִִֵֵֶֶֶַ�התנ�ב
��רי�. ה� הרי ל���ר, יחיד ��סר� ה�ערכה ועצי ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָה�רת
��רי�; מ���, יחיד א�ת� �התנ�ב ה���ר קר�נ�ת �ל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָא�

ל���ר. ��מסר� ְְְִִִֵֶַַ�בלבד

.Áמחלצ�ת מה� ע��י� הי� הדי�ט�ת, כהני� ד'�גדי �] ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ
כהונה] הצור�]ר��תבגדי הי�[לעת ח��� ות�עי� ו��ה . ְְְִִִַַָָ

מ�מר; לכל ח��נ�ת אר�עה ה�גדי�, �ה� לה�יח ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָ��ק��
סת�מ�ת. וכ�� ח��נ�תיו, על �ת�ב מ�מר �ל ְָ�ְְְִֵַַָָָָו��
��תחי� ��ה�, ���ת לעב�דה מ�מר אנ�י ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�כ���נס�
�כ��צא�, ה�לי�; ונ�טלי� ��ת� ימי �ל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָח��נ�תיה�

וס�תמי�. לח��נ�ת� ה�גדי� ְְְֲִִִִַַַַָָמחזירי�

.Ë�יהי ��א לפי מ�מר? לכל ח��נ�ת אר�עה ע�� ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹול�ה
עליו וכת�ב אחד, �ח��� ה�כנסי� �ל א�א מער�בי�, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָ�ְִֵַה�לי�

'אבנט'; עליו וכת�ב אחד, �ח��� האבנטי� �ל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ'מכנסי�';
אחד. �ח��� ��� וה��נ�ת אחד, �ח��� ��� ה�צנפ�ת ְֶַָָ�ֳ�ְְֶַַָָ�ְְִֵַָוכ�

.Èעת� א� ��ילה, ��� ����ה זהב �גדי מ�יח �ד�ל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ�ה�
ה�ק��. מ� ְִִֵֵֶַָ��צא

.‡È�א�ת ל�ב� לפיכ� �ה�; להנ�ת מ�ר כה�ה, ְִֵֵֶָָָָָ�ָ�ְְִֵ�גדי
האבנט מ� ח�� עב�דה; ��עת ��א אפ�� עב�דת�, ְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָֹ�י��

�עטנז, �ה�א מ�ני �ְְִֵֵֶַַ

.·È�אי העב�דה. ��עת א�א ללב�� הדי�ט לכה� ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹאס�ר
א�א לעב�דה ל�ב�י� מ:]ה�הני� �פ��י�[בגדי� צמר ְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָֹ
ְִַ�לבד.

.‚Èה�א "�ד", א� "��" ���רה ��אמר מק�� ְֱֵֶֶַַַָָָוכל
ה�א מק��, �כל האמ�רה �תכלת ה���. וה�א ְְְְֲִִֵֶַַָָָָה���י�

�ת�� �ה�א ה�מי�, �עצ� ה�ב�ע ה�חל[מעורב]ה�מר מ� ְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
הכחול] ות�לעת[גווני אד�; ה�ב�ע ה�מר ה�א והאר�מ�, ;ְְְֶֶַַַַַַָָָָָֹ

�ת�לעת ה�ב�ע ה�מר ה�א מאוד]�ני, אדומי� .[גרגירי� ְִֶֶַַַַַָָ

.„È,"מ�זר ��" א� "��" ���רה ��אמר מק�� ְֱֵֵֶֶַַָָָָָ�ל
א� � "�ד" ��אמר �מק�� ��ה. �פ�ל הח�ט ��היה ְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָצרי�
��היה ה�בחר מ� �מצוה ��ר; לב��, אחד ח�ט ְְִֶֶָ�ְְִִֵֶַַָָָָָהיה
צרי� � �לבד "מ�זר" �� ��אמר �מק�� ��ה. ְְֱִִִֶֶַַָָָָָָ�פ�ל

�מ�נה. �פ�ל ח�ט� ְְִֶֶָָָ��היה

.ÂËה�א � רק�" "מע�ה ���רה ��אמר מק�� ֱֲֵֵֶֶַַַָָָֹ�ל
�פני אחד מ�ד נראי� �אריג ה�ע��ת ה��ר�ת ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ��היינה
ה��רה ��היה ה�א � ח�ב" �"מע�ה �לבד; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהאריג

ואח�ר. �ני� צדדי�, מ�ני ְְְְִִִִֵֵָָָנראית

.ÊËד�ל� �ה� �ל �י� ה��נת, ה�גדי�? מע�ה ֵֵֶֶָֹֹ�ְְֲִֵֵַַַַָוכיצד
��י� ��י� �היא היתה, מ��צת � הדי�ט �ה� �ל ְִִִֶֶֶָָָָ�ְְֵֵֶֶֹ�י�

ה��ס�ת �ית �מ� גדולות]�אריגת�, �ע��י�[כגומות �מ� , ְְֲִִֵֶַַָָ
יד �בית ה��י�. ��גדי� �פני[שרוול]הא�רגי� נארג ��� ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

�תפירה. ה��נת ��� ע� א�ת� �מח�רי� ְִִֶָֹ�ְְְִִַַַעצמ�,

.ÊÈיד �ית ואר� העקב. מ� למעלה עד � ה��נת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ�ֶַֹאר�
�ס עד � ה�ד.[כ�]��� �רחב � ורח�� יד�; ְְְֶַַַַָָָָֹ

.ÁÈ� הדי�ט �ה� �ל �י� �ד�ל �ה� �ל �י� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹה�כנסי�,
קר�ב ה���ר מ� למעלה �ה�א ירכי�, ועד מ�תני� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָה�

האר��ה �היא ה�ר� ס�� עד ה�ב, ��נצי�[בר�]מ� . ְִִֵֵֶַַַַָָ�ְִָָ
ה�קב[רצועות] �ית לא לה� ואי� לה�; קדמי]י� ולא[חור ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ

�יס.[נרתיק]�ית �מי� מ�פי� א�א הערוה, ְֵֶֶָָָ�ְִִִָ

.ËÈע�רה �� אר�� � הדי�ט א� �ד�ל �ה� �ל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹה�צנפת
��י� ואר�� אצ�ע�ת, �ל� �מ� רח�� � והאבנט ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹא�ה.
�בגדי �ר�. ��י על �ר� �מחזיר�, מ�יפ� א�ה; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ��ל�י�

מחט מע�ה א�ת� ע��י� אי� � ��� א�א[בתפירה]כה�ה , ְ�ָ�ֲִֵֵֶַַַָָָ
א�רג ארג".[באריגה]מע�ה "מע�ה ��אמר: , ֱֲֲֵֵֵֵֶֶַַַֹ

קודש שבת

ט ּפרק הּמקּדׁש ּכלי ¤¤¨§¦©¥§§¦הלכֹות

��י‡. רחב זהב �ל טס ע��ה ה�י�? מע�ה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�יצד
�מ�י� אורכו]אצ�ע�ת, �יטי�[� �ני עליו וכ�תב לאז�. מאז� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

וא�[שורות] מ�מעלה. 'לה'' מ�מ�ה, 'קד�' לה''; 'קד� :ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֹ
אחת. �יטה �תב�ה� �פעמי� ��ר; אחת, ��יטה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ�תב�
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�פ�ל וח�ט� לבני�, מ:]����, ;[חוטי�]��ה[ארוג ְְְִִִָָָָָ
�צמר. רק�� לב�� ְְְְֵֶֶַַָָוהאבנט

כלי�:·. �מ�נה וה� �ד�ל, כה� �גדי ה� � זהב ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֹ�גדי
ואבנט וצי�. וח�� ואפ�ד, �מעיל, �ה�, �ל �ל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהאר�עה

ר�ק� מע�ה � �ד�ל �ה� ��מה[ריקמה]�ל ואינ� ה�א, ְֲֵֵֵֵֶֶַָֹ
היא �אהר�, האמ�רה �מצנפת הדי�ט. �ה� לאבנט ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�מע�יו
�מ� �� צ�נ� �ד�ל ��ה� א�א �בניו, האמ�רה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹה�ג�עת

ה�בר על תחבושת]���פ� ��[ככריכת צ�נפי� �בניו , ְִֵֶֶֶַַָָָ
'מג�עת'. נקראת �לפיכ� ְְְְִִִֵַַַָ�כ�בע;

�ד�ל‚. �ה� �ה� ����� כלי� אר�עה ה� � לב� ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�גדי
�מצנפת. ואבנט, �מכנסי�, ��נת, ה���רי�: ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹ�ְִִַ�י��
לב�� ה���� �מ� ��ה, �פ�ל וח�ט� לבני�, ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָואר�ע��
ה���רי� �י�� �ד�ל לכה� יהי� אחר�ת כ�נ�ת ���י ְְְֲֳִִִֵֵַָֹ�ְֵֵה�.

���יה� הער�י�. �י� ואחת ��חר, ל�ב�� אחת [נקני�]� ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָ
לה�סי� רצה וא� הק��. מ�ל מנה [הכה���ל�י� ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָֹ

ע��ההגדול] �� ואחר ה��ספת, �מק�י� מ���; מ�סי� �ְְִִִֶֶֶֶַַַַָ
ה��נת. ��ַָ�ֶֹ

�מ�ל�לי�„. נאי� חד�י� ��הי� מצות� � כה�ה ְִָ�ְְְֲִִִִֶָָָָָ�ְְִֵ�גדי
"לכב�ד[ארוכי�] ��אמר: ה�ד�לי�, �גדי �דר� ,ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ

מט�ט�י� הי� אר�י�[בטיט]�לתפארת". א� מקרעי�, א� , ְְְִֶֶָ�ְְֲִִָָֹ�ִ
���ק� א� מ��ת�, �ח�ת קצרי� א� מ�ת�, על ְְִִִִִֵֶַָָָָָָיתר

מ�חקי�[כיווצ�] הי� �ס�לה; עב�דת� � ועבד ִָ�ְְְְֲֵַַָָָָָ�אבנט,
�מ�ת�,[ישני�] ��ע�� עד �אבנט וס�ק� אר�י� �הי� א� ,ֲֶָ�ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ

��רה. עב�דת� � ְְֲֵַָָָועבד

צ�אי‰. ��ע�ה כה�ה מ�גדי �גד אי�[מלוכל�]�ל � ְְִִֵֶֶָ�ֲִֵֶַָָ
א�ת� מ�יחי� א�א א�ת�, מכ�סי� ואי� א�ת� ְְְְְִִִִֵֶַַַָמל�ני�
��נזי� ��ל�, �ד�ל כה� �בגדי חד�י�. ול�ב� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹל�תיל�ת,
�ה� ע�בד אינ� ה���, �י�� �ה� �ע�בד לב� �בגדי ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָא�ת�.
,�� א�ת� ��פ�ט ��ק�� נגנזי� א�א לע�ל�, �נ�ה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ�ע�

�הניה. אס�רי� וה� ;"�� "וה�יח� ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ��אמר:

.Â�ע��י הי� � ואבנטיה� ��ל� הדי�טי� כהני� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמכנסי
�ית ��מחת ��ק�� �ה� �מדליקי� �תיל�ת, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמה�
מה� ע��י� הי� � ��ל� הדי�טי� �הני� וכתנ�ת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹה��אבה;

�מיד ל�נ�רה המקדש]�תיל�ת מנורת �]. ְְִִַָָ

.Êויחיד צ��ר; מ�ל א�א �אי� אינ� כהני�, �גדי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹ�ל
�לי וכ� �מ�ר. ל���ר, מ�סר� � כה�ה מ�גדי �גד ְְֵֵָ�ְִַָ�ְְְִִִֵֵֶֶֶַ�התנ�ב
��רי�. ה� הרי ל���ר, יחיד ��סר� ה�ערכה ועצי ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָה�רת
��רי�; מ���, יחיד א�ת� �התנ�ב ה���ר קר�נ�ת �ל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָא�

ל���ר. ��מסר� ְְְִִִֵֶַַ�בלבד

.Áמחלצ�ת מה� ע��י� הי� הדי�ט�ת, כהני� ד'�גדי �] ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ
כהונה] הצור�]ר��תבגדי הי�[לעת ח��� ות�עי� ו��ה . ְְְִִִַַָָ

מ�מר; לכל ח��נ�ת אר�עה ה�גדי�, �ה� לה�יח ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָ��ק��
סת�מ�ת. וכ�� ח��נ�תיו, על �ת�ב מ�מר �ל ְָ�ְְְִֵַַָָָָו��
��תחי� ��ה�, ���ת לעב�דה מ�מר אנ�י ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�כ���נס�
�כ��צא�, ה�לי�; ונ�טלי� ��ת� ימי �ל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָח��נ�תיה�

וס�תמי�. לח��נ�ת� ה�גדי� ְְְֲִִִִַַַַָָמחזירי�

.Ë�יהי ��א לפי מ�מר? לכל ח��נ�ת אר�עה ע�� ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹול�ה
עליו וכת�ב אחד, �ח��� ה�כנסי� �ל א�א מער�בי�, ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָ�ְִֵַה�לי�

'אבנט'; עליו וכת�ב אחד, �ח��� האבנטי� �ל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ'מכנסי�';
אחד. �ח��� ��� וה��נ�ת אחד, �ח��� ��� ה�צנפ�ת ְֶַָָ�ֳ�ְְֶַַָָ�ְְִֵַָוכ�

.Èעת� א� ��ילה, ��� ����ה זהב �גדי מ�יח �ד�ל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ�ה�
ה�ק��. מ� ְִִֵֵֶַָ��צא

.‡È�א�ת ל�ב� לפיכ� �ה�; להנ�ת מ�ר כה�ה, ְִֵֵֶָָָָָ�ָ�ְְִֵ�גדי
האבנט מ� ח�� עב�דה; ��עת ��א אפ�� עב�דת�, ְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָֹ�י��

�עטנז, �ה�א מ�ני �ְְִֵֵֶַַ

.·È�אי העב�דה. ��עת א�א ללב�� הדי�ט לכה� ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹאס�ר
א�א לעב�דה ל�ב�י� מ:]ה�הני� �פ��י�[בגדי� צמר ְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָֹ
ְִַ�לבד.

.‚Èה�א "�ד", א� "��" ���רה ��אמר מק�� ְֱֵֶֶַַַָָָוכל
ה�א מק��, �כל האמ�רה �תכלת ה���. וה�א ְְְְֲִִֵֶַַָָָָה���י�

�ת�� �ה�א ה�מי�, �עצ� ה�ב�ע ה�חל[מעורב]ה�מר מ� ְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
הכחול] ות�לעת[גווני אד�; ה�ב�ע ה�מר ה�א והאר�מ�, ;ְְְֶֶַַַַַַָָָָָֹ

�ת�לעת ה�ב�ע ה�מר ה�א מאוד]�ני, אדומי� .[גרגירי� ְִֶֶַַַַַָָ

.„È,"מ�זר ��" א� "��" ���רה ��אמר מק�� ְֱֵֵֶֶַַָָָָָ�ל
א� � "�ד" ��אמר �מק�� ��ה. �פ�ל הח�ט ��היה ְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָצרי�
��היה ה�בחר מ� �מצוה ��ר; לב��, אחד ח�ט ְְִֶֶָ�ְְִִֵֶַַָָָָָהיה
צרי� � �לבד "מ�זר" �� ��אמר �מק�� ��ה. ְְֱִִִֶֶַַָָָָָָ�פ�ל

�מ�נה. �פ�ל ח�ט� ְְִֶֶָָָ��היה

.ÂËה�א � רק�" "מע�ה ���רה ��אמר מק�� ֱֲֵֵֶֶַַַָָָֹ�ל
�פני אחד מ�ד נראי� �אריג ה�ע��ת ה��ר�ת ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ��היינה
ה��רה ��היה ה�א � ח�ב" �"מע�ה �לבד; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהאריג

ואח�ר. �ני� צדדי�, מ�ני ְְְְִִִִֵֵָָָנראית

.ÊËד�ל� �ה� �ל �י� ה��נת, ה�גדי�? מע�ה ֵֵֶֶָֹֹ�ְְֲִֵֵַַַַָוכיצד
��י� ��י� �היא היתה, מ��צת � הדי�ט �ה� �ל ְִִִֶֶֶָָָָ�ְְֵֵֶֶֹ�י�

ה��ס�ת �ית �מ� גדולות]�אריגת�, �ע��י�[כגומות �מ� , ְְֲִִֵֶַַָָ
יד �בית ה��י�. ��גדי� �פני[שרוול]הא�רגי� נארג ��� ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

�תפירה. ה��נת ��� ע� א�ת� �מח�רי� ְִִֶָֹ�ְְְִִַַַעצמ�,

.ÊÈיד �ית ואר� העקב. מ� למעלה עד � ה��נת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ�ֶַֹאר�
�ס עד � ה�ד.[כ�]��� �רחב � ורח�� יד�; ְְְֶַַַַָָָָֹ

.ÁÈ� הדי�ט �ה� �ל �י� �ד�ל �ה� �ל �י� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹה�כנסי�,
קר�ב ה���ר מ� למעלה �ה�א ירכי�, ועד מ�תני� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָה�

האר��ה �היא ה�ר� ס�� עד ה�ב, ��נצי�[בר�]מ� . ְִִֵֵֶַַַַָָ�ְִָָ
ה�קב[רצועות] �ית לא לה� ואי� לה�; קדמי]י� ולא[חור ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ

�יס.[נרתיק]�ית �מי� מ�פי� א�א הערוה, ְֵֶֶָָָ�ְִִִָ

.ËÈע�רה �� אר�� � הדי�ט א� �ד�ל �ה� �ל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹה�צנפת
��י� ואר�� אצ�ע�ת, �ל� �מ� רח�� � והאבנט ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹא�ה.
�בגדי �ר�. ��י על �ר� �מחזיר�, מ�יפ� א�ה; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ��ל�י�

מחט מע�ה א�ת� ע��י� אי� � ��� א�א[בתפירה]כה�ה , ְ�ָ�ֲִֵֵֶַַַָָָ
א�רג ארג".[באריגה]מע�ה "מע�ה ��אמר: , ֱֲֲֵֵֵֵֶֶַַַֹ

קודש שבת

ט ּפרק הּמקּדׁש ּכלי ¤¤¨§¦©¥§§¦הלכֹות

��י‡. רחב זהב �ל טס ע��ה ה�י�? מע�ה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�יצד
�מ�י� אורכו]אצ�ע�ת, �יטי�[� �ני עליו וכ�תב לאז�. מאז� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

וא�[שורות] מ�מעלה. 'לה'' מ�מ�ה, 'קד�' לה''; 'קד� :ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֹ
אחת. �יטה �תב�ה� �פעמי� ��ר; אחת, ��יטה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָ�תב�
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הא�ת��ת·. את ח�פר � לפניו ��לט�ת ְְְִִֵֶָָָָוהא�ת��ת
וה�א וה�א[הטס]מאחריו, ���לט. עד ה�עוה, על מד�ק ְְֲֵַָ�ְֲֵֶַַַַָָ

לנקב, מ�קב נכנס למ�ה �כלת �פתיל קצ�תיו; ���י ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָנק�ב
הער�. �נגד ��תיל נק�ר ��היה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ�די

�פ�לי�‚. וח�טיו �כלת, ��� מ:]ה�עיל �ני�[שזורי� ְִַ�ְְְְִֵֵֶָ
�פיו[חוטי�]ע�ר הצוואר]; אריגת�[מקו� �תח�ת אר�ג ְֲִִִִַָָָָ

יפר�] יד[שלא �ית ל� ואי� �נפי�[שרוול]. נחלק א�א ,�] ְְְִֵֵֶֶַָָָָ
חלקי�] ה�עילי�.לשני �ל �דר� למ�ה עד ה�ר�� ְְְִִִֶֶַַַַָָָמ���

ה�עיל �י וה��רע �לבד. ה�ר�� �ל �נגד א�א מח�ר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ�ְְֵואינ�
כה�ה, �גדי לכל ה�י� וה�א י�רע"; "לא ��אמר: ל�קה, �ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�ָ

�ר� א�ת� ל�קה.[בשביל]�ה��רע ה�חתה ְֵֶֶֶֶַַַָָָ

מ�ל���„. מי� �ל �ני, ות�לעת ואר�מ� �כלת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ�מביא
ח�טי נמצא� "מ�זר"; ���ליו ��אמר לפי �מ�נה, ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָ�ז�ר
��א ר��ני� �מי� א�ת� וע��ה וע�רי�. אר�עה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹה��לי�

�יה� סגורי�]�תח� �מביא[� ��עיל. א�ת� ות�לה , ְְְִִִֵֶֶַָָ
ה�ל � ענ��לי� ��ני� �בעי� �בה� ז�גי�, ��ני� ְְְְְִִִִִִִִִֶַַַָֹ�בעי�
��ל�י� זה, �נ� ���לי ו��ה �ל�י� �� ות�לה ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹֹזהב;
�י� ה�ל�י הענ��ל ע� וה��ג זה; �נ� ���לי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָו��ה

מ�ני� ��ליו ��הי� עד '�עמ��'. נקרא �אחד, ניה� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ור���". �עמ�� ור��� "�עמ�� ְְְֲֲִִַַָָצדדיו,

�כה‰. ���רה, האמ�ר והח�� האפ�ד ��אריגת ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹה�הב
��ה ע� ונ�תנ� טה�ר, זהב אחד ח�ט ל�קח מע�ה�: ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָה�א
ה�א וכ� �אחד; ח�טי� ה�בעה וכ�פל �כלת, �ל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָח�טי�
��ה ע� אחד וח�ט אר�מ�, �ל ��ה ע� זהב ח�ט ְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָע��ה
אר�עה נמצא� ;���� �ל ��ה ע� אחד וח�ט �ני, ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָ�ל
��אמר: וע�רי�, �מ�נה הח�טי� �ל ונמצא� זהב, ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָח�טי
�בת�� ה�כלת �ת�� לע��ת וג�' ה�הב �חי את ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָ"ויר�ע�
�ח�ט מל�ד � ה��" �בת�� ה�ני ��לעת �בת�� ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָהאר�מ�,

�ת�כ�. �פ�ל ְַָָָָה�הב

.Âה�הב מ� ח��ב מע�ה �גד א�רג הח��? מע�ה ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ�יצד
ע�רי� על וה��, ה�ני ות�לעת והאר�מ� ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוה�כלת
זרת, ורח�� א�ה אר�� � ��ארנ� �מ� ח�טי� ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ��מ�נה
אר�עה �� וק�בע מר�ע. זרת על זרת נמצא ל�ני�; ְְֵַַָָָ�ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָוכ�פל�
מר�ע, מה� אב� �ל � ���רה המפר�י� אב� �ל ָ�ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹט�רי�
ר�ח�תיו. �מאר�ע מ�מ�ה ���יפ� זהב �ל �בית ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ�ְ�מ��ע

.Ê�ת�לד�ת� ה�בטי� �מ�ת האבני� על [כסדר�מפ�ח ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָ
י�פהלידת�] ועל 'רא�ב�', האד� על ��תב ונמצא ,ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹ

יצחק 'אברה� � מ'רא�ב�' למעלה ��ח�ה וכ�תב ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ'�נימי�'.
��הי� �די י�', '�בטי � מ'�נימי�' למ�ה וכ�תב ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹויעקב',

.�� מצ�י�ת הא�ת��ת ְִָָָ�ל

.Á.זהב ט�ע�ת אר�ע ח��, �ל זו��ת אר�ע על ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹוע��ה
��י �ה� נתלה �הח�� מעלה �ל ה��ע�ת ���י ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹונ�ת�
���י ונ�ת� '�ר�ר�ת'; ה�קראי� וה� זהב, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָעב�ת�ת

ה��י� �נגד �ה� מ�ה �ל הלב]הט�ע�ת כנגד �ני[� , ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
�כלת. ְְִֵֵֶ�תילי

.Ë,�לכת מ�ת� אד� �ל ��� �רחב רח�� � ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹהאפ�ד
ה�די� א�ילי מ�נגד מהמרפק]ואר�� עד[� מאח�ריו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

יד�ת ��י �מ� ל� וי� מ���[רצועות]הרגלי�. י�צא�ת ְְְְְִִֵֵֶַַָָ

ה�קראי� וה� �ה�; א�ת� �ח�גרי� �לכא�, לכא� ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ�אריג
�ני ות�לעת ואר�מ� �כלת זהב אר�ג וה�ל האפ�ד'. ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ'ח�ב
ות�פר הח��. �מע�ה � ח�טי� ��מ�נה ע�רי� על ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹו��,
על וק�בע ה�ה�. �תפ�ת על ��הי� �די כתפ�ת, ��י ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹעליו
זהב; �ל �בית מ�קע מר�ע, �ה� אב� וכת� �ת� ְְִֶַָָָ�ָ�ְְֵֵֶֶַָָָֹ�ל

על[חורט]�מפ�ח ��ה ה�בטי�, �מ�ת האבני� ��י על ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָ
י�ס� �� וכ�תבי� �ת�לד�ת�, ז� אב� על ו��ה ז� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָאב�
וחמ� ז�, �אב� א�ת וע�רי� חמ� ונמצא� ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָ'יה�ס�';

��תבי�: הי� וכ� ז�. �אב� א�ת �א�]וע�רי� ה�מט .[א��ר ְְְְְִִִֶֶֶָָ�ְַָ

והאב� הימנית, �תפ� על 'רא�ב�' �� ��ת�ב ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוהאב�
�כל וע��ה ה�מאלית.. �תפ� על '�מע��' �� ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ��ת�ב
ואחת ה�ת�, �רא� מ�מעלה אחת � ט�ע�ת ��י ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹ�ת�
זהב עב�ת�ת ��י ונ�ת� הח�ב; מ� למעלה ל�ת� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמ�מ�ה
היא וז� '�ר�ר�ת'. ה�קראי� וה� ��מעלה, ט�ע�ת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ���י

האפ�ד: �א�]צ�רת ה�מט .[א��ר ִֵַָ�ְַָ

.È��� ח�� �ל העב�ת�ת קצ�ת מכניס �� ע�תואחר ְְְֲִֶֶַַַַַָָָֹ
ה�כלת �תילי �ני �מכניס האפ�ד, �כתפ�ת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ��מעלה
האפ�ד. מח�ב ��מעלה ה��ע�ת ���י הח�� ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ����לי
עד האפ�ד, �תפ�ת ��ט�ע�ת ה�ר�ר�ת את ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָ�מ�רידי�
י�ח "ולא �זה, זה ��ד�ק� �די � העלי�נ�ת הח�� ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹט�ע�ת

מעל[יתנתק] ח�� ה��יח וכל האפ�ד". מעל ְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹהח��
ל�קה. � קלק�ל �ר� ח��ר� �מפרק ְְִִֵֵֶֶֶָָָהאפ�ד,

.‡Èעל הח�� יהיה � הח�� ע� האפ�ד ����ב� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹנמצא
ל�� על ק��ר האפ�ד וח�ב מאחריו, והאפ�ד ��וה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָל��
���י כתפיו; ��י על האפ�ד כתפ�ת ���י הח��, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹ�חת
זהב עב�ת�ת ���י מ�א�, �תפ� מעל י�רד�ת זהב ְְְֲֲִֵֵֵַָָָָָעב�ת�ת
ח�טי ��ני הח��; ט�ע�ת עד האפ�ד מ�תפ�ת ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹמ�א�,

מר�סי� ט�ע�ת[קשורי�]תכלת מ��י ידיו, א�ילי מ�חת ְְֵֶ�ְְִִִִֵֵַַַַָָָ
האפ�ד �תפ�ת ט�ע�ת ��י עד ה�ח��נ�ת ְְְְִֵֵֶַַַַַָֹהח��

הח�ב. מ� למעלה �ה� ְְְִֵֵֶֶַַַַָה�ח��נ�ת,

י ּפרק הּמקּדׁש ּכלי ¤¤¨§¦©¥§§¦הלכֹות

�ח�ה,‡. ה�כנסי� ל�ב� ה�גדי�? לבי�ת סדר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ�יצד
�� ואחר מתניו, מעל מ���ר� למעלה ה�כנסי� את ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוח�גר
ידיו א�ילי �נגד האבנט את ח�גר �� ואחר ה��נת, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�ֵַל�ב�

וק��ר.[המרפק] ���מר, עד �ר� ��י על �ר� �מ�יפ� ,ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ

.·� ��זע" יח�ר� "ולא ���לה: מפר� האבנט ְְְְְְֵַַַַַַַָָָָָֹֹועל
���יעי� ומתחמ�]�מק�� מתקפל י�נת�[שהבשר ק�ל וכ� ; ְְִִִֵֶַָָָָ

יסר��' ל�ה�� 'על ותר��: ה�ביאי�, מ�י ע�יאל סמו��� �] ֶ�ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַ
��בע.ללב] �מי� ��צנפת צ�נ� �� ואחר .ְְְִִֵֶֶַַַַָ

ועל‚. ה�עיל, ל�ב� �אבנט, �ח�גר אחר � �ד�ל ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ�ה�
ה�עיל על האפ�ד �ח�ב וח�גר והח��; האפ�ד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹה�עיל
מעיל � האפ�ד" "מעיל נקרא �לפיכ� הח��, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹמ�חת
ה�י� וק��ר ה�צנפת, צ�נ� �� ואחר האפ�ד. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ�ח�גר�
ל�צנפת, צי� �י� נראה היה ��ער� ה�צנפת; מ� ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלמעלה

ל�צנפת. צי� �י� �פ�י� מניח היה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָו��

ע�בד„. ה�ה� ולהי�ת א��, �גדי� לע��ת ע�ה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָֹמצות
�קריב, �ניו "ואת קד�", בגדי "וע�ית ��אמר: � ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ה�
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מ�מ�נה �פח�ת ���� �ד�ל וכה� ��נת". ְְְֳִִֵֵֶָָָֹֹ�ְְְִַָוהל����
מאר�עה �פח�ת ���� הדי�ט �ה� א� א��, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ�גדי�
�ס�לה; ועב�דת� �גדי�', 'מח�ר ה�קרא ה�א � א�� ְְֲִַַָָָ�ְְְִִֵַָָ�גדי�
"וחגר� ��אמר: ,���� �זר �מי� �ידי מיתה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוח�ב
��גדיה� �זמ� � �ה�ה" לה� והיתה אבנט... ְְִִֵֶֶַָ�ְְְְֵֶַָָָָא�ת�
�ה�ת� אי� עליה�, �גדיה� אי� עליה�; �ה�ת� ָָ�ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָ�ְֲֵֶעליה�,
י�מת". ה�רב "וה�ר ונאמר: �זרי�, ה� הרי א�א ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליה�,

.‰�� העב�דה, �פ�סל מיתה ח�ב �גדי� ��ח�ר ���ְְֵֶ�ְֲִִֵַַָָָָָָ
א� אבנטי�, �ני א� כ�נ�ת ��י ��ב� �ג�� �גדי�; ְְֳִֵֵַ�ְְְִֵֵֶַַָָָה�תר
מח�ל זה הרי � ועבד �ד�ל כה� �גדי ��ב� הדי�ט ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�ה�

�מי�. �ידי מיתה וח�ב ְֲִִִֵַַָָָָָהעב�דה,

.Âא�� מל�ד �לב��", ��ר� "על כה�ה: �בגדי ְְְֵֵֶַַָָָֹ�ְְְֱִֵֶַנאמר
נימה אפ�� ל�גדי�; ��ר� �י� ח�צ� �בר [חוט]יהיה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

ל�גד ��ר� �י� היתה א� � מתה ��ה א� עפר, א� ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאחת,
יכ�ל ה�ה� אי� לפיכ� �ס�לה. ועב�דת� חציצה, ז� הרי �ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָֹ
אינ� רא�, �ל אבל ח�צצת; �הרי יד, �ל �תפ�י� ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹלעבד

מניח. העב�דה, ��עת להניח� רצה א� ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָח�צצת,

.Ê�י� אבק יהיה ��א ���ב�, ��עה לה�הר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹוצרי�
ו��א � �ח�י� �היא �י על וא� � ��ה ולא ל�גד, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ��ר�
��תרחק עד לב�ר� �ג�� �י� העב�דה ��עת הר�ח ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ��נס

לח�� חל�ק� �חת יד� יכניס ולא מעליו; ,[לגרד]ה�גד ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ
מדל�לת נימא ��גד יהיה ולא ה�גד, מ� �ער� יצא ְֶֶ�ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹולא

מעט] תלוש ��עת[חוט א�� מ�ל אחד �� היה וא� .ְְִִִֵֶַָָָָָ
��רה. עב�דת� ְֲֲֵָָָָהעב�דה,

.Á�רכ�� �ג�� �גדי�, �מק�� ��א �גד ��ר� על ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹ�ר�
�� היה א� � עקב� על א� אצ�ע� �ל�[כגודל]על ְֲִֵֶַַָָָָֹ

�ח�ת �פ�סל; ח�צ� זה הרי אצ�ע�ת, �ל� על ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאצ�ע�ת
צלצ�ל היה וא� ח�צ�. אינ� ה�איל[חגורה]מ��, � קט� ְְִִִִֵֵֵָָָָ

�י על וא� ��סל, זה הרי � עצמ� �פני �גד ח��ב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָוה�א
�ל�. על �ל� �� ֵֶַָָֹֹ�אי�

.Ëמי� עליה לכר� מ�ר � �אצ�ע� ��קה [רטיה]�ה� ְְֵֶֶָָָֹ�ְְִִֶָָָֹ
וא� וע�בד; �ל�, על �ל� �� �אי� �גד א� ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ���ת,
ה�גד א� ה�מי יח�� ��א וה�א אס�ר. ,�� לה�ציא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹנת���

העב�דה. ��עת ל�גד ��ר� ְְֲִֵֶֶַַָָָ�י�

.È�ות�י א�רי� �ני �בית חוש�]ע�� לה�לי�[� �די ְְִִִֵַָ�ְְְִִֵַ
�מ�ני �ה�. נ�אלי� הי� ��א �י על וא� �גדי�, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ�מ�נה
ר�ח �� היתה ��א מ�ני �ה�? ��אלי� הי� לא ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹמה
�כינה ואי� ה�ד� �ר�ח מד�ר �אינ� �ה� וכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹה�ד�;

.�� נ�אלי� אי� � עליו ְִִֵָָָָ��רה

.‡È,��האר לפני �פניו ה�ה� ע�מד ��אלי�? ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹוכיצד
ה��אל: וא�מר ה�ה�. לאח�רי �ניו מאחריו, ְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹוה��אל
מהרהר ולא ר�, �ק�ל ��אל ואינ� אעלה'? לא א� ְְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹ'אעלה
עצמ�. לבי� �ינ� ��ת��ל �מי נמ��, �ק�ל א�א ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ�ל��,
ור�אה �ח��, �מ�יט ה�ה�, את ל�ב�ת ה�ד� ר�ח ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ�מ�ד
���לט�ת �א�ת��ת תעלה' 'לא א� 'עלה' ה�ב�אה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹ�מראה
תעלה'. 'לא א� 'עלה', ל�: וא�מר �ניו, �נגד הח�� ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמ�

.·È,אל� וא� �אחד; דברי� �ני על ��אלי� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָואי�
להדי�ט, �ה� נ�אלי� ואי� �לבד. הרא��� על ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָמ�יבי�

,�� ה���ר ��ר� למי א� �י�, �ית לאב א� למל�, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹא�א
וג�'", יעמד ה�ה� אלעזר "ולפני �]��אמר: יהושע זה[� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
מ��ח זה י�ראל", �ני "וכל ה�ל�; ל:]ה�א ממונה [כה� ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

א�� העדה", "וכל ��אלת�; ה���ר ��ר� מי א� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמלחמה
ה�ד�ל. �י� ִֵַָ�ית

.‚È�הי ר�י� ��הני� נביאי� �דברי מ�צא �א�ה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹזה
האפ�ד �אי� �ד�לי�, �הני� הי� לא � �ד אפ�ד ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֹח�גרי�
�מ�אל �הרי � א�ת� ח�גרי� הי� ה�ו�� א� �ד. �ה� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ�ל
א�א �ד". אפ�ד חג�ר "נער :�� ונאמר היה, לוי ְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָה�ביא

ה�ביאי�אפ �ני א�ת� ח�גרי� הי� � זה [�הרוצי��ד ְְְִִִֵֵֶַָ
ה�ד�,להתנבא] ר�ח עליו ���רה רא�י �ה�א ְִִֶֶֶֶַַָָָֹ�מי

�י על ��ד�ר �ד�ל �ה� למעלת זה ה�יע �י ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹלה�דיע
ה�ד�. �ר�ח והח�� ְְֵֶֶַַַָֹֹהאפ�ד

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�
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��ל� ע�ה, מצו�ת ��י � מצו�ת ע�רה חמ� �כלל� ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָֹי�
י�נס ��א (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹע�רה
(ג) רא�; �ר�ע �ה� ל� י�נס ��א (ב) ל�ק��; ���ר ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹֹ�ה�
�כל �ה� י�נס ��א (ד) �גדי�; קר�ע �ה� ל� י�נס ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹֹ��א
ל��ח (ו) ה�ק��; מ� �ה� יצא ��א (ה) ההיכל; אל ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹעת
(ח) ל�ק��; טמא י�נס ��א (ז) ה�ק��; מ� ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹטמאי�
(י) טמא; י��� ��א (ט) ה�ית; להר טמא י�נס ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ��א
ורגליו; ידיו הע�בד לק�� (יא) י��; טב�ל י��� ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָֹ��א
יעבד ��א (יג) ול�ז�ח; להיכל מ�� �על י�נס ��א ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹ(יב)
��א (טו) ע�בר; מ�� �על יעבד ��א (יד) מ��; ֲֵֶֶַַַַַֹֹֹ�על

א��. �פרקי� א�� מצו�ת �בא�ר זר. ְְֲִִִֵֵֵַָָֹיעבד

א ּפרק הּמקּדׁש ּביאת ¤¤¨§¦©©¦§¦הלכֹות

ל�‡. אס�ר יי�, �תה א� � לעב�דה ה��ר �ה� ֲִִֵֵַַָָָָָָָֹ�ל
עב�דת� � ועבד נכנס וא� ולפני�; ה�ז�ח מ� ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָלה�נס
תמת�"; "ולא ��אמר: �מי�, �ידי מיתה וח�ב �ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ�ס�לה,

חי יי� רביעית ��תה מי�]וה�א תערובת אחת[בלי �בת ְְְִִִֶַַַַַָָ
�ח�ת �תה א� אבל י��; אר�עי� עליו �עבר� ְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָמ�י�
מזג� א� ,�� והפסיק רביעית �תה א� יי�, ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָמרביעית

י�� אר�עי� �ת�� מ��� יי� ��תה א� ,[לסחיטתו]�מי�, ְְְִִִִִֶַַַָָָ
מח�ל ואינ� �ט�ר, � מרביעית יתר עב�דה.[פוסל]אפ�� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָ

מז�ג �היה �י על א� � ה�י� מ� מרביעית יתר ְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ�תה
במי�] �[מעורב מעט מעט ו�תה �הפסיק �י על וא� ,ְְְְְִִִֶַַַַָָ

העב�דה. �פ�סל מיתה, ֲִֵַָָָָח�ב

ל�ק��;·. לה�נס אס�ר המ��רי�, מ�אר ���ר ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהיה
מ� אפ�� � המ��רי� מ�אר ���ר וה�א ועבד, נכנס ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָוא�

ה�בלה מ� א� ועב�דת�[תאני�]החלב ל�קה, זה הרי � ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ
העב�דה; ��עת ה�י� על א�א מיתה, ח�בי� �אי� ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ��רה;

ה�י�. מ� ���ר א�א עב�דה, מח�ל ְְֲִִִֵֵֶַַַָָואי�

.‚�� ה�כר�ת, מ�ני ל�ק�� לה�נס לכה� �אס�ר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ�כ��
לה�ר�ת י�ראל �י� �ה� �י� אד� לכל [הלכה]אס�ר ְְְִֵֵֵֵָָָָָֹ
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מ�מ�נה �פח�ת ���� �ד�ל וכה� ��נת". ְְְֳִִֵֵֶָָָֹֹ�ְְְִַָוהל����
מאר�עה �פח�ת ���� הדי�ט �ה� א� א��, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ�גדי�
�ס�לה; ועב�דת� �גדי�', 'מח�ר ה�קרא ה�א � א�� ְְֲִַַָָָ�ְְְִִֵַָָ�גדי�
"וחגר� ��אמר: ,���� �זר �מי� �ידי מיתה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוח�ב
��גדיה� �זמ� � �ה�ה" לה� והיתה אבנט... ְְִִֵֶֶַָ�ְְְְֵֶַָָָָא�ת�
�ה�ת� אי� עליה�, �גדיה� אי� עליה�; �ה�ת� ָָ�ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָ�ְֲֵֶעליה�,
י�מת". ה�רב "וה�ר ונאמר: �זרי�, ה� הרי א�א ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליה�,

.‰�� העב�דה, �פ�סל מיתה ח�ב �גדי� ��ח�ר ���ְְֵֶ�ְֲִִֵַַָָָָָָ
א� אבנטי�, �ני א� כ�נ�ת ��י ��ב� �ג�� �גדי�; ְְֳִֵֵַ�ְְְִֵֵֶַַָָָה�תר
מח�ל זה הרי � ועבד �ד�ל כה� �גדי ��ב� הדי�ט ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�ה�

�מי�. �ידי מיתה וח�ב ְֲִִִֵַַָָָָָהעב�דה,

.Âא�� מל�ד �לב��", ��ר� "על כה�ה: �בגדי ְְְֵֵֶַַָָָֹ�ְְְֱִֵֶַנאמר
נימה אפ�� ל�גדי�; ��ר� �י� ח�צ� �בר [חוט]יהיה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

ל�גד ��ר� �י� היתה א� � מתה ��ה א� עפר, א� ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאחת,
יכ�ל ה�ה� אי� לפיכ� �ס�לה. ועב�דת� חציצה, ז� הרי �ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָֹ
אינ� רא�, �ל אבל ח�צצת; �הרי יד, �ל �תפ�י� ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹלעבד

מניח. העב�דה, ��עת להניח� רצה א� ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָח�צצת,

.Ê�י� אבק יהיה ��א ���ב�, ��עה לה�הר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹוצרי�
ו��א � �ח�י� �היא �י על וא� � ��ה ולא ל�גד, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ��ר�
��תרחק עד לב�ר� �ג�� �י� העב�דה ��עת הר�ח ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ��נס

לח�� חל�ק� �חת יד� יכניס ולא מעליו; ,[לגרד]ה�גד ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ
מדל�לת נימא ��גד יהיה ולא ה�גד, מ� �ער� יצא ְֶֶ�ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹולא

מעט] תלוש ��עת[חוט א�� מ�ל אחד �� היה וא� .ְְִִִֵֶַָָָָָ
��רה. עב�דת� ְֲֲֵָָָָהעב�דה,

.Á�רכ�� �ג�� �גדי�, �מק�� ��א �גד ��ר� על ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹ�ר�
�� היה א� � עקב� על א� אצ�ע� �ל�[כגודל]על ְֲִֵֶַַָָָָֹ

�ח�ת �פ�סל; ח�צ� זה הרי אצ�ע�ת, �ל� על ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאצ�ע�ת
צלצ�ל היה וא� ח�צ�. אינ� ה�איל[חגורה]מ��, � קט� ְְִִִִֵֵֵָָָָ

�י על וא� ��סל, זה הרי � עצמ� �פני �גד ח��ב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָוה�א
�ל�. על �ל� �� ֵֶַָָֹֹ�אי�

.Ëמי� עליה לכר� מ�ר � �אצ�ע� ��קה [רטיה]�ה� ְְֵֶֶָָָֹ�ְְִִֶָָָֹ
וא� וע�בד; �ל�, על �ל� �� �אי� �גד א� ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ���ת,
ה�גד א� ה�מי יח�� ��א וה�א אס�ר. ,�� לה�ציא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹנת���

העב�דה. ��עת ל�גד ��ר� ְְֲִֵֶֶַַָָָ�י�

.È�ות�י א�רי� �ני �בית חוש�]ע�� לה�לי�[� �די ְְִִִֵַָ�ְְְִִֵַ
�מ�ני �ה�. נ�אלי� הי� ��א �י על וא� �גדי�, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ�מ�נה
ר�ח �� היתה ��א מ�ני �ה�? ��אלי� הי� לא ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹמה
�כינה ואי� ה�ד� �ר�ח מד�ר �אינ� �ה� וכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹה�ד�;

.�� נ�אלי� אי� � עליו ְִִֵָָָָ��רה

.‡È,��האר לפני �פניו ה�ה� ע�מד ��אלי�? ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹוכיצד
ה��אל: וא�מר ה�ה�. לאח�רי �ניו מאחריו, ְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹוה��אל
מהרהר ולא ר�, �ק�ל ��אל ואינ� אעלה'? לא א� ְְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹ'אעלה
עצמ�. לבי� �ינ� ��ת��ל �מי נמ��, �ק�ל א�א ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ�ל��,
ור�אה �ח��, �מ�יט ה�ה�, את ל�ב�ת ה�ד� ר�ח ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ�מ�ד
���לט�ת �א�ת��ת תעלה' 'לא א� 'עלה' ה�ב�אה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹ�מראה
תעלה'. 'לא א� 'עלה', ל�: וא�מר �ניו, �נגד הח�� ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמ�

.·È,אל� וא� �אחד; דברי� �ני על ��אלי� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָואי�
להדי�ט, �ה� נ�אלי� ואי� �לבד. הרא��� על ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָמ�יבי�

,�� ה���ר ��ר� למי א� �י�, �ית לאב א� למל�, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹא�א
וג�'", יעמד ה�ה� אלעזר "ולפני �]��אמר: יהושע זה[� ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
מ��ח זה י�ראל", �ני "וכל ה�ל�; ל:]ה�א ממונה [כה� ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

א�� העדה", "וכל ��אלת�; ה���ר ��ר� מי א� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמלחמה
ה�ד�ל. �י� ִֵַָ�ית

.‚È�הי ר�י� ��הני� נביאי� �דברי מ�צא �א�ה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹזה
האפ�ד �אי� �ד�לי�, �הני� הי� לא � �ד אפ�ד ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֹח�גרי�
�מ�אל �הרי � א�ת� ח�גרי� הי� ה�ו�� א� �ד. �ה� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ�ל
א�א �ד". אפ�ד חג�ר "נער :�� ונאמר היה, לוי ְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָה�ביא

ה�ביאי�אפ �ני א�ת� ח�גרי� הי� � זה [�הרוצי��ד ְְְִִִֵֵֶַָ
ה�ד�,להתנבא] ר�ח עליו ���רה רא�י �ה�א ְִִֶֶֶֶַַָָָֹ�מי

�י על ��ד�ר �ד�ל �ה� למעלת זה ה�יע �י ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹלה�דיע
ה�ד�. �ר�ח והח�� ְְֵֶֶַַַָֹֹהאפ�ד

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�
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��ל� ע�ה, מצו�ת ��י � מצו�ת ע�רה חמ� �כלל� ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָֹי�
י�נס ��א (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹע�רה
(ג) רא�; �ר�ע �ה� ל� י�נס ��א (ב) ל�ק��; ���ר ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹֹ�ה�
�כל �ה� י�נס ��א (ד) �גדי�; קר�ע �ה� ל� י�נס ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹֹ��א
ל��ח (ו) ה�ק��; מ� �ה� יצא ��א (ה) ההיכל; אל ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹעת
(ח) ל�ק��; טמא י�נס ��א (ז) ה�ק��; מ� ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹטמאי�
(י) טמא; י��� ��א (ט) ה�ית; להר טמא י�נס ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ��א
ורגליו; ידיו הע�בד לק�� (יא) י��; טב�ל י��� ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָֹ��א
יעבד ��א (יג) ול�ז�ח; להיכל מ�� �על י�נס ��א ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹ(יב)
��א (טו) ע�בר; מ�� �על יעבד ��א (יד) מ��; ֲֵֶֶַַַַַֹֹֹ�על

א��. �פרקי� א�� מצו�ת �בא�ר זר. ְְֲִִִֵֵֵַָָֹיעבד

א ּפרק הּמקּדׁש ּביאת ¤¤¨§¦©©¦§¦הלכֹות

ל�‡. אס�ר יי�, �תה א� � לעב�דה ה��ר �ה� ֲִִֵֵַַָָָָָָָֹ�ל
עב�דת� � ועבד נכנס וא� ולפני�; ה�ז�ח מ� ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָלה�נס
תמת�"; "ולא ��אמר: �מי�, �ידי מיתה וח�ב �ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ�ס�לה,

חי יי� רביעית ��תה מי�]וה�א תערובת אחת[בלי �בת ְְְִִִֶַַַַַָָ
�ח�ת �תה א� אבל י��; אר�עי� עליו �עבר� ְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָמ�י�
מזג� א� ,�� והפסיק רביעית �תה א� יי�, ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָמרביעית

י�� אר�עי� �ת�� מ��� יי� ��תה א� ,[לסחיטתו]�מי�, ְְְִִִִִֶַַַָָָ
מח�ל ואינ� �ט�ר, � מרביעית יתר עב�דה.[פוסל]אפ�� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָ

מז�ג �היה �י על א� � ה�י� מ� מרביעית יתר ְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ�תה
במי�] �[מעורב מעט מעט ו�תה �הפסיק �י על וא� ,ְְְְְִִִֶַַַַָָ

העב�דה. �פ�סל מיתה, ֲִֵַָָָָח�ב

ל�ק��;·. לה�נס אס�ר המ��רי�, מ�אר ���ר ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהיה
מ� אפ�� � המ��רי� מ�אר ���ר וה�א ועבד, נכנס ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָוא�

ה�בלה מ� א� ועב�דת�[תאני�]החלב ל�קה, זה הרי � ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ
העב�דה; ��עת ה�י� על א�א מיתה, ח�בי� �אי� ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ��רה;

ה�י�. מ� ���ר א�א עב�דה, מח�ל ְְֲִִִֵֵֶַַַָָואי�

.‚�� ה�כר�ת, מ�ני ל�ק�� לה�נס לכה� �אס�ר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ�כ��
לה�ר�ת י�ראל �י� �ה� �י� אד� לכל [הלכה]אס�ר ְְְִֵֵֵֵָָָָָֹ
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ונ����ה חלב �תה א� �מרי� אכל אפ�� �ת�י; ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָ��ה�א
י�ראל". �ני את "�לה�רת ��אמר: י�רה, אל � מעט ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ�ע��
��דע�ה� עד ���רה מפר� �ה�א �דבר ה�רה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹוא�

בו] טמא,[שמודי� �ה�ר� �ה�רה �ג�� מ�ר; � ְֵֶֶֶֶַָָָ�ְִַה�ד�קי�
�זה. וכ��צא אס�ר, וה�� טה�ר, ְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָוה�פר�ע

.„� �מדר��ת הלכ�ת ואפ�� ��רה, לל�ד ל���ר ְְֲֲִִִֵַַַָָָָ��מ�ר
יל�ד, לא � לה�ראה קב�ע חכ� היה וא� י�רה. ��א ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹוה�א

היא. ה�ראה ִִֶָָ����ד�

�ה�א‰. �ל מי� �� והיה �לבד, רביעית �די [��תה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
ה�י�,מעט] עבר �בר � מיל �די הל� א� מעט, י�� א� ,ְְְִִֵַַַַַַָָָָ

� מז�ג אפ�� מרביעית, י�תר �תה א� אבל לעבד. ְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָֹ��מ�ר
לפי י�הה א�א ��כר�ת�; מ�סיפי� ה�ר� א� מעט ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָ�נת
�ע�ל�. �בר ��� מ�כר�ת� י�אר ��א עד ְְִִִִֵֶַַָָָָָֹה�כר�ת,

.Âמ�מר השבועית]אנ�י המשמרת יי�[� ל���ת מ�רי� ְְִֵַָ�ְִִִַָ
���� �ימי לא אבל ��י[השבוע]��יל�ת, �אר ואפ�� , ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

המשמרת]אב�ת אנשי �]� ה��� עב�דת� �אי� מ�מר �ל ְֲִֵֶֶַָָָָ
ויצרכ� י��, �ל אב בית אנ�י על העב�דה �כ�ד ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָ��א
א�ת� �ל אב בית ואנ�י לס�ע�. מ�מר� מאנ�י ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָלאחרי�
י��ה ��א � ��ילה �י� ���� �י� ל���ת אס�רי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָה���

מעליו. יינ� סר לא ועדי� לעב�דת�, וי��י� ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹ��ילה

.Êאב �ית �מאיזה ה�א מ�מר מאיזה ���דע �ה� ְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�ל
יומית] ה�[משמרת קב�עי� אב�תיו ���י וי�דע ְְֲִֵֵֵֶַָָה�א,

י�דע היה ה���; א�ת� �ל ל���ת ל� אס�ר � ה��� ְֲִֵַַַָָָָָָ�עב�דה
אס�ר � ��� אב �ית מ�יר ואינ� ה�א מ�מר ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאיזה

��ת א�ת� �ל לא[שבוע]ל���ת .�� ע�בדי� ���מר�� ְְְְִִִֶַַָָָָֹ
�אס�ר נ�ת� ה�י� � אב�תיו ��י ולא מ�מר�� מ�יר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהיה

��נת� אבל לע�ל�; יי� מ:]ל���ת [�קלקלת�[נובעת ְְְֲִִַַַָָָָָָ
המשמרות] �שהתבלבלו �מיד ל���ת מ�ר ה�א והרי ,ֲֵַ�ְִִָָ

�במ�מר��. ��� אב �בית ���בע עד לעבד יכ�ל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ�אינ�

.Áה�ז�ח מ� לה�נס ל� אס�ר � �ער� ��דל ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ�ה�
����ר �מי� �ידי מיתה ח�ב � ועבד נכנס וא� ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָָולפני�.
לא ורא�� �ה�, �ל י��� לא "ויי� ��אמר: ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹ�עבד,

�פרע מגודל]יג�ח�, יי�[שער �ת�יי מה � י��ח�" לא ְְְִֵֵֵֶַַַַַֹ
�מיתה. פרע מג�לי א� ְְִֵֶַָ�ְְִַָ�מיתה,

.Ë�מח�לי הרא� �ר�עי על[פוסלי�]ואי� א� עב�דה; ְְְְֲִֵֵַַַָָֹ
��רה. עב�דת� �מיתה, �ה�א ְְֲִִֵֶָָָ�י

.Èיאה� ��עת א�א ה�י� על מזהרי� ה�הני� �אי� ���ְֲִֵֵֶַֹ�ְְִִִִֶַַַַָָָ
�יאה ��עת א�א �רע לג�ל אס�רי� אי� �� � ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָל�ק��
�ה� אבל הדי�ט; �כה� אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹל�ק��.
�מיד �הרי לע�ל�, �גדיו ולקרע �רע לג�ל אס�ר � ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ�ד�ל
יפרע, לא רא�� "את :�� נאמר �לפיכ� ��ק��, ְְְֱִִִֶֶַַָָָֹֹה�א

יפר�". לא ְְִָָֹֹ�בגדיו

.‡Èאמר�� �נזיר י��; �ל�י� ה�רע? ���ל ה�א ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹ��ה
לפיכ�, י��; מ�ל�י� �ח�תה נזיר�ת ואי� �רע", "��ל :��ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ
י��. ל�ל�י� י�� מ�ל�י� מג�ח הע�בד, הדי�ט ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹֹֹ�ה�

.·È����� �לכ�ס לס�ר אס�רי� מ�מר [בשבועואנ�י ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָ
א�אמשמרת�] מנ�לי�, ��ה� למ�מר� יעל� ��א �די ,ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָֹ�ִֶָָ

��על�. קד� �מכ�סי� ור�חצי� ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַֹמג�חי�

.‚Èלמה�� הרגל[הסתיימה]מי �ת�� חולמ�מר�� �] ְְְְִִֶֶֶַָָָ
הרגל,המועד] �ערב �למה א� אבל �רגל; לג�ח מ�ר ,�ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

הרגל. �ערב א�א מג�ח ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָאינ�

.„È,ה�א אחד רא� �ר�עי ודי� בגדי� קר�עי ְְְְִִִֵֵֶָָֹ�י�
ולא תפרמ�, לא �בגדיכ� תפרע� לא "רא�יכ� ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹ��אמר:
�ידי מיתה ח�ב �גדי�, קר�ע וה�א עבד א� הא � ְְְִִִִֵַַַָָָָָ�ָתמת�"

ח�ל�. ולא ��רה �עב�דת� �י על א� ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ�מי�,

.ÂË�מ נכנס א� � לעב�דה ה��ר �ה� ��ל לי, ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹיראה
המ��רי�, מ�אר ���ר א� יי�, �ת�י וה�א ולפני� ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָה�ז�ח
ה�תי� על ���רעי� �דר� �גדי� קר�ע א� רא�, �ר�ע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹא�
רא�י וה�א ה�איל ל�קה; זה הרי עבד, ��א �י על א� �ְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מזהר ה�א והרי �כה, מנ�ל העב�דה ��עת ונכנס ְָ�ֲֵַָָָ�ְְְְֲֲִִַַָָָָלעב�דה,

ל�קה. נכנס וא� י�נס, ְְִִִֵֶֶַָֹ��א

.ÊËה��צא ודי� ולפני�, ה�ז�ח מ� �כה ה�כנס ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָודי�
�י� יי� רביעית ��תה �ג�� �יצד? ה�א. אחד � ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמ��
א� וכ� ל�קה; � ויצא ,�� �גדיו קרע א� ול�ז�ח, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהא�ל�

מיתה. ח�ב �יציאת�, ִִִַַָָָָעבד

.ÊÈלה�נס י�ראל, �י� �ה� �י� אד�, לכל אס�ר ְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָֹוכ�
�ת�י ��ה�א ולפני�, י�ראל עזרת מ�ח�ת ��� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָ�ְִַָל�ק��
� �גדי� קר�ע א� נ��ל, �ר� רא� �ר�ע א� ���ר, א� ְְְִִִִֶֶַַַָֹיי�,
ל�ית �מ�רא �ב�ד זה �אי� �אזהרה; �אינ� �י על ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָא�
�ער� ��דל י�ראל אבל מנ�ל. �� ���נס וה�ד�� ְְֲִֵֶַָָָָָ�ְְִֵֶַַָָָה�ד�ל

מחלפת ��ע�ה ונאה]עד הרי[ארו� � נ��ל �ר� היה ולא , ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
י�ראל. לעזרת לה�נס מ�ר ְְְְִִֵֵֶַָָָ�ֶזה

�
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ראשו� יו�

ט ּפרק ּומּתנה זכּיה ¤¤¨¨©¨¦§§¦הלכֹות

��דיע�‡. ולא ז�, מ�נה �ג�� לא ואמר ���ה מרע ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹ�כיב
ואינ� ק�מת, מ�נה ז� הרי � מ�ת� לאחר א�א אד� ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָב�
אמר הרי מ�ת�, אחר �ה�א ��קנה ��עת מס�רת: ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ�ְַָָמ�נה

א�ת�. ���ַָ

ה��נה,·. את ��� ל�מר צרי� אינ� מיתה, מחמת ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמצ�ה
��א ל� ח���י� אי� סת�, �ת�בה �היא �י על א� ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָא�א

היא. ִֶֶ�ְמס�רת

א�‚. נכסי, מקצת א� נכסי �ל�ני י�ל �אמר מרע ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹ�כיב
א� וכ� ה�. מ�נה ל��� ��� � יקנה א� יז�ה, א� ְְִֵֵַָָָ�ְְֲִִִֶֶַיחזיק,
קנה. זה הרי ליר��, �רא�י מי על ייר� א� יחס� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאמר
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קנה.„. לא � �ה� י�ע� �ה�, יעמד �ה�, �ל�ני ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹיהנה

רא�י‰. אינ� א� � לאחר נכסיו �ל ��תב מרע ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹ�כיב
מ��� נ�טל� ליר��, רא�י וא� מ�נה; מ��� נ�טל� ְְְְְְְִִִַָָָָָָָליר��,
אחת ה�ה ה��ר� ��היה אמ�רי�, �ברי� ��ה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ�ְיר�ה.
אחיו, מ�לל אחד א� �ניו, �ני מ�לל אחד א� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמ�נ�תיו,
מ�ניו, לאחד �תב� א� אבל י�ר�י�. מ�אר �ה� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָוכ��צא

��ארנ�. �מ� א��טר���ס א�א ע�ה� ְְְֵֶֶַַָָָֹלא

.Âמיתת ��עת ל� �אמר� ��אמי ה�, למי נכסי� ,� ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ליר��, רא�י א� ר�אי�: � למי וא�א לה� ואמר ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָלפל�ני,

מ�נה. מ��� נ�טל� לאו, וא� יר�ה; מ��� ְְִִַָָָָָ�ְְִָנ�טל�

.Ê�ואינ ה�איל � �קד�ה ה�רת� �אי� �� ל� ��� ְִֵָ�ְִֵֵֵֵֶֶָ�ר
נכסיו ל� ל�� יכ�ל אינ� �� �מק�מ�, ��ת�אר �מ� ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָי�ר��
����� � מקצת� ולא נכסיו �ל לא מרע: �כיב ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹ�מ�נת
יקנה, �אמר וא� ה�א. אחד י�ר� לג�י �מ�נה, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ְיר�ה

אביו; יר� �א�� זה ְְִִִֶַָָָנמצא

.Á.ק�מת מ�נת� ה�רי�, מ�אר לגר נת� א� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלפיכ�

.Ë,�וכ �� אצלי לפל�ני ל� ��� �ה�דה מרע ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ�כיב
לפל�ני, �ידי ��ד�� ה�א �ל�ני �לי �אמר א� ל�, ְְְְְִִִִִִֶַָָָ�נ�ה�
�יד לי ��� ח�ב ה�א, �ל�ני �ל �ל�נית חצר ל�, ְְְְִִִֵֵֶֶַָ�נ�ה�
ה�ברי� א�� �כל � ה�א �ל�ני �ל ��י, אינ� ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ�ל�ני
�אי� לבנ� ה�ר ה�דה ואפ�� ה�דיה. ה�דית� �ה�, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוכ��צא
לג�י, מרע �כיב ה�דה אפ�� ק�מי�; �בריו �קד�ה, ְְְְֲִִִַַָָָָָ�ְִָה�רת�

ל�. ְִנ�תני�

.È�מעי�� אי� � מ�נה לג�י ל�� ���ה מרע �כיב ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָאבל
�נכסיו. עברה לעבר ���ה �מי ��ה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹל�,

.‡Èאמר� א� ח�רי�, �� א�ת� ע�� עב�י �ל�ני ְְִִִֶֶַַַָָָאמר
את ��פי� � ח�רי� �� ה�א הרי א� ח�רי�, �� א�ת� ֲִִִִִֵֶֶֶָע�יתי
מצו�ת. �מקצת י�נ� �העבד, א�ת�: �מ�חררי� ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָה��ר�י�,

.·È,�ל ע��י� � ר�ח ק�רת ל� ע�� �פחתי �ל�נית ְְִִִִַַַָָָָָאמר
העב�ד�ת מ�ל �� ר�צה �היא עב�דה א�א ע�בדת ְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָָואינ�

מק��. �א�ת� לעבדי� ְְֲִַַָָהיד�ע�ת

.‚Èאיני ה�ה ואמר לאחר, נכסיו �ל ��תב מרע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ�כיב
קנה. לא � �ה� ֶֶָָָֹר�צה

.„Èמרע �כיב ��ברי קנה: � צוח �� ואחר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ�תק,
.�� לחזר יכ�ל אינ� ��תק, וכיו� וכמס�רי�; ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ�כת�בי�

.ÂË��האחר � לאחר וכתב וחזר לזה, ��תב מרע ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָ�כיב
�מקצת, �י� ��ל �י� � ��מ�ת עד לחזר ל� ��� ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹקנה:
וכתב לרא���, וז�ה �תב ואפ�� לאחר. �י� לעצמ� ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ�י�
עדי� ���ה, מרע ��כיב קנה: האחר�� � לאחר�� ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָוז�ה

היא. מרע �כיב ְְְִִַַַמ�נת

.ÊËלאחר אי� � מ�ד� וקנ� וז�ה, ��תב מרע �כיב ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָאבל
�י� לעצמ�, ולא לאחר לא � לחזר יכ�ל ואינ� �ל��; ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָֹֹֹקני�

מקצת. ��ת� �י� ה�ל ְִֵֶֶַַַָָָֹ��ת�

.ÊÈל� נת� �יצד: ��ל. חזר �מקצת, �חזר מרע ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ�כיב
ונת� וחזר �ח�, את לי��ת �די מ�ד� וקנ� לרא���, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹנכסיו
קנה; ה�ני � �ח� את לי��ת �די מ�ד� וקנ� לאחר, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמקצת�

��ת. �י� �עמד �י� �ל��, קנה לא הרא��� ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאבל

.ÁÈ��� את נת� �� ואחר מ�ד�, וקנ� נכסיו מקצת ָ�ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָנת�
קנה � מת א� � �ח� את לי��ת �די מ�ד� וקנ� ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹלאחר
� עמד וא� ה�אר; את האחר�� וקנה ה�קצת, ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָהרא���

קנה. לא אחר�� קנה, ֲִַָָָָֹרא���

.ËÈנכ �ל �הק�י� מרע א��כיב �ל��, ��ר ולא סיו ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹ
��ל. ח�זר עמד, א� � לענ�י� ח�ק� א� ְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹהפקיר�,

.Î.ריא�� ק�� ממ�ר� מרע, �כיב ��ה�א ְְְְִִִֶַַַַָָָָמכר

.‡Î,עמד א� � ק�מ�ת עצמ� ה�ע�ת א� � נכסיו �ל ְְִִַַַַַָָָָָָָָמכר
לחז�ר. יכ�ל אינ� ה�ע�ת, ה�ציא וא� ְֲִִֵֵַַָָח�זר;

.·Îריא� �היה �� נת�ר� ולא סת�, �היא ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹמ�נה
מרע �כיב א�מר ה�א � מרע �כיב �היה א� ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ���ת�
א�מר מ�נה �מק�ל �מ�נתי, ואחזר עמד�י והרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהייתי,
ראיה להביא המק�ל על � לחזר יכ�ל ואינ� היה, ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ�ריא
�ב�עת ה��ת� י�בע � ראיה מצא לא היה. מרע �כיב ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ�ל

ה��ת�. �חזקת ה�רקע ותעמד וי�טר, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹה�ת

.‚Îכ�ל�� מ��� � המק�ל �יד מ�לטלי� הי� א� ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָאבל
ז�. מ�נה ל� ���ת� היה ��ריא ה�ת י�בע ה�, ��י ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָל�מר

.„Îעל א� � ירכ� על ל� ק��רה מ�נה ונמצאת ��ת, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָמי
לה� ��ת� א�� �ח לי��ת �די מ�ד� וקנ� �עדי�, �היא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�י

ונמל�. �תב� א�מר �אני �ל��: אינ� ז� הרי �ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָ

.‰Î�מ �אינ� �י� ה��ר�י� מ� �י� לאחר, �� ז�ה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָוא�
מרע. �כיב מ�נ�ת �כל ק�מי� ��� ה�ברי� �ל � ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָה��ר�י�

.ÂÎ��� א� אחר, ��� עצמ� על ח�ב �טר ��תב מי ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָוכ�
ואמר �לי� יד על ה�טר ונת� ה��ר�י�, מ� א� מ�ניו, ��ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
ה�ח ל� �אמר א� �ל��, ל� �ר� ולא אצל�, זה יהיה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹל�
�ל��. אינ� זה הרי � ומת �ע�ה, מה ל� �אמר ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָֹעד

שני יו�
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לאחר‡. י�נ� � �מת לפל�ני, מנה �נ� �אמר מרע ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ�כיב
ואי� ה�; וכמס�רי� �כת�בי� מרע, �כיב ��ברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָמיתה:

א�מר. ה�א קב�ר ל� ��� מנה על ��א ְִֵֵֶֶֶַָָָח���י�

�יד·. לי ��� ה��ד�� א� הלואה �אמר מרע �כיב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוכ�
צרי� ואינ� ק�מי�, �בריו � לפל�ני א�ת� �נ� ְְְְְִִִִִֵַָָָָָ�ל�ני,
זכה לפל�ני, �ל�ני �טר �נ� אמר א� וכ� �ל���. ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָלמעמד
מ�� ��א �י על א� �מסר, �תב �כא�� ��טר, ��� ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ�מה
�מ�נת ���� זה, �טר למחל יכ�ל ה��ר� ואי� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹה�טר;
לחבר� ח�ב �טר ה��ת� א� ה��כר מה �מ�ני מרע. ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָ�כיב
ח�ב, �טר ��ת� מרע ו�כיב מח�ל, �מחל�, ה��ר� ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָוחזר
���טר הראיה ��ני� מ�ני � למחל יכ�ל ה��ר� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאי�
מ� ה�א ��� ה�טר זה עדי� ה��ר�, לפיכ� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמ�בריה�.
�היא �י על א� � מרע �כיב �מ�נת �מ�חל�; ְְְֲִִִֶַַַַַַָה��רה
ממ�� קנה �כא�� ��רה, ��ל א�ת� ע�� ְְְִִִֵֶֶָָָָָָמ�בריה�,
�� ל��ר� נ�אר ולא ליד�, וה�יע ה��רה, מ� ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ���טר

מ�חל. אינ� �לפיכ� ְְִִֵֵָָקני�,

נ�תני�;‚. �נ�, א�אמר � �ידי מנהלפל�ני ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ�כיבמרע�אמר
�ידי, לפל�ני י� מנה אמר לא ��א נ�תני�, אי� �נ�, אמר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלא

ממ��. לה� ��� י�ר�יו על יאמר� ��א �די ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹא�א
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קנה.„. לא � �ה� י�ע� �ה�, יעמד �ה�, �ל�ני ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹיהנה

רא�י‰. אינ� א� � לאחר נכסיו �ל ��תב מרע ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹ�כיב
מ��� נ�טל� ליר��, רא�י וא� מ�נה; מ��� נ�טל� ְְְְְְְִִִַָָָָָָָליר��,
אחת ה�ה ה��ר� ��היה אמ�רי�, �ברי� ��ה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ�ְיר�ה.
אחיו, מ�לל אחד א� �ניו, �ני מ�לל אחד א� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמ�נ�תיו,
מ�ניו, לאחד �תב� א� אבל י�ר�י�. מ�אר �ה� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָוכ��צא

��ארנ�. �מ� א��טר���ס א�א ע�ה� ְְְֵֶֶַַָָָֹלא

.Âמיתת ��עת ל� �אמר� ��אמי ה�, למי נכסי� ,� ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ליר��, רא�י א� ר�אי�: � למי וא�א לה� ואמר ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָלפל�ני,

מ�נה. מ��� נ�טל� לאו, וא� יר�ה; מ��� ְְִִַָָָָָ�ְְִָנ�טל�

.Ê�ואינ ה�איל � �קד�ה ה�רת� �אי� �� ל� ��� ְִֵָ�ְִֵֵֵֵֶֶָ�ר
נכסיו ל� ל�� יכ�ל אינ� �� �מק�מ�, ��ת�אר �מ� ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָי�ר��
����� � מקצת� ולא נכסיו �ל לא מרע: �כיב ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹ�מ�נת
יקנה, �אמר וא� ה�א. אחד י�ר� לג�י �מ�נה, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ְיר�ה

אביו; יר� �א�� זה ְְִִִֶַָָָנמצא

.Á.ק�מת מ�נת� ה�רי�, מ�אר לגר נת� א� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלפיכ�

.Ë,�וכ �� אצלי לפל�ני ל� ��� �ה�דה מרע ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ�כיב
לפל�ני, �ידי ��ד�� ה�א �ל�ני �לי �אמר א� ל�, ְְְְְִִִִִִֶַָָָ�נ�ה�
�יד לי ��� ח�ב ה�א, �ל�ני �ל �ל�נית חצר ל�, ְְְְִִִֵֵֶֶַָ�נ�ה�
ה�ברי� א�� �כל � ה�א �ל�ני �ל ��י, אינ� ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ�ל�ני
�אי� לבנ� ה�ר ה�דה ואפ�� ה�דיה. ה�דית� �ה�, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוכ��צא
לג�י, מרע �כיב ה�דה אפ�� ק�מי�; �בריו �קד�ה, ְְְְֲִִִַַָָָָָ�ְִָה�רת�

ל�. ְִנ�תני�

.È�מעי�� אי� � מ�נה לג�י ל�� ���ה מרע �כיב ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָאבל
�נכסיו. עברה לעבר ���ה �מי ��ה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹל�,

.‡Èאמר� א� ח�רי�, �� א�ת� ע�� עב�י �ל�ני ְְִִִֶֶַַַָָָאמר
את ��פי� � ח�רי� �� ה�א הרי א� ח�רי�, �� א�ת� ֲִִִִִֵֶֶֶָע�יתי
מצו�ת. �מקצת י�נ� �העבד, א�ת�: �מ�חררי� ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָה��ר�י�,

.·È,�ל ע��י� � ר�ח ק�רת ל� ע�� �פחתי �ל�נית ְְִִִִַַַָָָָָאמר
העב�ד�ת מ�ל �� ר�צה �היא עב�דה א�א ע�בדת ְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָָואינ�

מק��. �א�ת� לעבדי� ְְֲִַַָָהיד�ע�ת

.‚Èאיני ה�ה ואמר לאחר, נכסיו �ל ��תב מרע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ�כיב
קנה. לא � �ה� ֶֶָָָֹר�צה

.„Èמרע �כיב ��ברי קנה: � צוח �� ואחר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ�תק,
.�� לחזר יכ�ל אינ� ��תק, וכיו� וכמס�רי�; ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹ�כת�בי�

.ÂË��האחר � לאחר וכתב וחזר לזה, ��תב מרע ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָ�כיב
�מקצת, �י� ��ל �י� � ��מ�ת עד לחזר ל� ��� ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹקנה:
וכתב לרא���, וז�ה �תב ואפ�� לאחר. �י� לעצמ� ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ�י�
עדי� ���ה, מרע ��כיב קנה: האחר�� � לאחר�� ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָוז�ה

היא. מרע �כיב ְְְִִַַַמ�נת

.ÊËלאחר אי� � מ�ד� וקנ� וז�ה, ��תב מרע �כיב ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָאבל
�י� לעצמ�, ולא לאחר לא � לחזר יכ�ל ואינ� �ל��; ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָֹֹֹקני�

מקצת. ��ת� �י� ה�ל ְִֵֶֶַַַָָָֹ��ת�

.ÊÈל� נת� �יצד: ��ל. חזר �מקצת, �חזר מרע ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ�כיב
ונת� וחזר �ח�, את לי��ת �די מ�ד� וקנ� לרא���, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹנכסיו
קנה; ה�ני � �ח� את לי��ת �די מ�ד� וקנ� לאחר, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמקצת�

��ת. �י� �עמד �י� �ל��, קנה לא הרא��� ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאבל

.ÁÈ��� את נת� �� ואחר מ�ד�, וקנ� נכסיו מקצת ָ�ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָנת�
קנה � מת א� � �ח� את לי��ת �די מ�ד� וקנ� ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹלאחר
� עמד וא� ה�אר; את האחר�� וקנה ה�קצת, ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָהרא���

קנה. לא אחר�� קנה, ֲִַָָָָֹרא���

.ËÈנכ �ל �הק�י� מרע א��כיב �ל��, ��ר ולא סיו ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹ
��ל. ח�זר עמד, א� � לענ�י� ח�ק� א� ְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹהפקיר�,

.Î.ריא�� ק�� ממ�ר� מרע, �כיב ��ה�א ְְְְִִִֶַַַַָָָָמכר

.‡Î,עמד א� � ק�מ�ת עצמ� ה�ע�ת א� � נכסיו �ל ְְִִַַַַַָָָָָָָָמכר
לחז�ר. יכ�ל אינ� ה�ע�ת, ה�ציא וא� ְֲִִֵֵַַָָח�זר;

.·Îריא� �היה �� נת�ר� ולא סת�, �היא ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹמ�נה
מרע �כיב א�מר ה�א � מרע �כיב �היה א� ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ���ת�
א�מר מ�נה �מק�ל �מ�נתי, ואחזר עמד�י והרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהייתי,
ראיה להביא המק�ל על � לחזר יכ�ל ואינ� היה, ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ�ריא
�ב�עת ה��ת� י�בע � ראיה מצא לא היה. מרע �כיב ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ�ל

ה��ת�. �חזקת ה�רקע ותעמד וי�טר, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹה�ת

.‚Îכ�ל�� מ��� � המק�ל �יד מ�לטלי� הי� א� ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָאבל
ז�. מ�נה ל� ���ת� היה ��ריא ה�ת י�בע ה�, ��י ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָל�מר

.„Îעל א� � ירכ� על ל� ק��רה מ�נה ונמצאת ��ת, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָמי
לה� ��ת� א�� �ח לי��ת �די מ�ד� וקנ� �עדי�, �היא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�י

ונמל�. �תב� א�מר �אני �ל��: אינ� ז� הרי �ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָ

.‰Î�מ �אינ� �י� ה��ר�י� מ� �י� לאחר, �� ז�ה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָוא�
מרע. �כיב מ�נ�ת �כל ק�מי� ��� ה�ברי� �ל � ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָה��ר�י�

.ÂÎ��� א� אחר, ��� עצמ� על ח�ב �טר ��תב מי ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָוכ�
ואמר �לי� יד על ה�טר ונת� ה��ר�י�, מ� א� מ�ניו, ��ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
ה�ח ל� �אמר א� �ל��, ל� �ר� ולא אצל�, זה יהיה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹל�
�ל��. אינ� זה הרי � ומת �ע�ה, מה ל� �אמר ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָֹעד

שני יו�

י ּפרק ּומּתנה זכּיה ¤¤¨¨©¨¦§§¦הלכֹות

לאחר‡. י�נ� � �מת לפל�ני, מנה �נ� �אמר מרע ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ�כיב
ואי� ה�; וכמס�רי� �כת�בי� מרע, �כיב ��ברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָמיתה:

א�מר. ה�א קב�ר ל� ��� מנה על ��א ְִֵֵֶֶֶַָָָח���י�

�יד·. לי ��� ה��ד�� א� הלואה �אמר מרע �כיב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוכ�
צרי� ואינ� ק�מי�, �בריו � לפל�ני א�ת� �נ� ְְְְְִִִִִֵַָָָָָ�ל�ני,
זכה לפל�ני, �ל�ני �טר �נ� אמר א� וכ� �ל���. ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָלמעמד
מ�� ��א �י על א� �מסר, �תב �כא�� ��טר, ��� ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ�מה
�מ�נת ���� זה, �טר למחל יכ�ל ה��ר� ואי� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹה�טר;
לחבר� ח�ב �טר ה��ת� א� ה��כר מה �מ�ני מרע. ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָ�כיב
ח�ב, �טר ��ת� מרע ו�כיב מח�ל, �מחל�, ה��ר� ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָוחזר
���טר הראיה ��ני� מ�ני � למחל יכ�ל ה��ר� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאי�
מ� ה�א ��� ה�טר זה עדי� ה��ר�, לפיכ� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמ�בריה�.
�היא �י על א� � מרע �כיב �מ�נת �מ�חל�; ְְְֲִִִֶַַַַַַָה��רה
ממ�� קנה �כא�� ��רה, ��ל א�ת� ע�� ְְְִִִֵֶֶָָָָָָמ�בריה�,
�� ל��ר� נ�אר ולא ליד�, וה�יע ה��רה, מ� ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ���טר

מ�חל. אינ� �לפיכ� ְְִִֵֵָָקני�,

נ�תני�;‚. �נ�, א�אמר � �ידי מנהלפל�ני ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ�כיבמרע�אמר
�ידי, לפל�ני י� מנה אמר לא ��א נ�תני�, אי� �נ�, אמר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלא

ממ��. לה� ��� י�ר�יו על יאמר� ��א �די ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹא�א
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.„�� היה ולא ה�דאה, �ר� זה �בר אמר א� ְְִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹלפיכ�
�נ�.ח�� אמר ��א �י על א� נ�תני�, � ערמה ְְְֲִִֶַַַַָָָֹ

�בה‰. ���ה מע�ת �הטמי� אביה� את רא� ,�� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ���צא
א� � ה� �ני מע�ר �ל ה�, �ל�ני �ל ואמר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�מג�ל,
לא �מערי�, א� ק�מי�; �בריו הרי לה�, �בריו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ�מ�סר

�ל��. ְַָאמר

.Â�אביכ את ראיתי אני לה� ואמר אחד �א א� ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָוכ�
ה�, �ל�ני �ל ואמר �מג�ל, �בה ���ה מע�ת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ�הטמי�
�ל��; אמר לא ��ית, טמ�ני� הי� א� � ה� �ני מע�ר ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ�ל
יכ�ל �א�� �ל � �בר �ל �לל� ק�מי�. �בריו ְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ��דה,

�ל��. אמר לא לאו, וא� ק�מי�; �בריו ְְְְִִִַַָָָָָָֹל�ל�,

.Êידע ולא אביו, ל� �ה�יח מע�ת על מצטער �היה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהרי
�ל�ני �במק�� ה�, וכ� �� �חל�� ל� ואמר� הח�יא�, ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָהיכ�
��ק�� �מצא� ה�, �ני מע�ר �ל א� ה�, �ל�ני ו�ל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָה�,
ואמר� מע�ה; היה זה ל�: ��אמר וכ�ני� ל�, ְְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ��אמר

מ�רידי�. ולא מעלי� לא חל�מ�ת �ברי ְְֲֲֲִִִִִֵַָֹֹחכמי�,

.Á�ואמר מנה, �יד� לפל�ני ��� �ה�דה מרע ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ�כיב
ונ��עי� נאמני�, � �רע�יו אבינ� לנ� ואמר חזר ְְְְְְֱִִִִִִֶַַַָָָָָָית�מי�

ה�ת. �ב�עת זה ְֵֶֶַַעל

.Ëרע�יו� א�א לנ� ואמר חזר ית�מי� ואמר� �נ�, ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָאמר
נאמני�. אי� �ֱִֵֶָ

.È�אי � נתננו ית�מי� ואמר� �ידי, לפל�ני מנה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָאמר
ל��. �ח�בי� ידע� �מ�י� �נ�, אמר לא �הרי ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנאמני�:

.‡È�ונ��עי נאמני�, � נתננו ית�מי� ואמר� �נ�, ְְְְְְֱִִִִֶַָָָָאמר
��תנ�. ְֵֶֶָה�ת

.·È�ז מנה ה�ל� ל�, ואמר לאחד מנה ��ת� מרע ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�כיב
��ת� ��עה היה ק�� א� � ��ת �מצא� הל�, � ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָלפל�ני
��ברי ל�: �����ח� מי לי�ר�י י�תנ� מרע, ה�כיב ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָל�
ק��, היה לא וא� ה�. וכמס�רי� �כת�בי� מרע, ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָֹ�כיב

למת. קני� �אי� המ��ח: לי�ר�י ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָיחזר�

.‚Èמא�ת ��ל� לפל�ני, ז�ז מאתי� �נ� �אמר מרע ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ�כיב
�ל א�מרי� אי� � לפל�ני ז�ז מא�ת ואר�ע לפל�ני, ְְְְְִִִִִֵֵַַָז�ז
מא�ת, ��ע ה�יח לא א� לפיכ� זכה. ��טר ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹה��ד�
�טר עליו יצא וא� לה�. ��תב מה לפי ה�מצא ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָח�לקי�
ל�. ��ת� מה �פי ואחד, אחד מ�ל מ���: ��בה ְְִִֶֶֶַַָָָָָ�ִֶח�ב,
ה�אתי� �על וחמ�י�, מא�ת אר�ע הח�ב היה ְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָ�יצד:
�בעל וחמ�י�, מאה מא�ת ה�ל� �בעל מאה, ְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹנ�ת�

מאתי�. נ�ת� מא�ת ְִֵֵַַַָָהאר�ע

.„È�ל� ואחריו לפל�ני, ז�ז מאתי� �נ� אמר א� ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָֹאבל
ה��ד� �ל � לפל�ני מא�ת אר�ע ואחריו לפל�ני, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָמא�ת
מ� ��בה ח�ב, �טר עליו יצא א� לפיכ� זכה. ְְְִִִֶַַָָָָָָָָ��טר
פניו. מ��פני ��בה ל�, אי� מ��פניו; ��בה ל�, אי� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאחר��;

.ÂËל�ני� יאכל זה, �בית �ל�ני יד�ר �אמר מרע ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ�כיב
��� �בר לה� הקנה ��א �ל��: אמר לא � זה �קל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ�ר�ת
�ד��ר ה� הרי �ה�, וכ��צא והאכילה �ה�ירה � מ�� ��ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
�די לפל�ני זה �ית �נ� אמר א� אבל נקני�. �אינ� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�כ�נה
�די לפל�ני זה �קל �נ� א� �ל�ני, זמ� עד �� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ��ד�ר

ה�����אכל לה� הקנה �הרי ק�מי�: �בריו � �ר�תיו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
�זה. ���צא �ל וכ� מ��. �� ��� �בר וה��� ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָל�ר�ת,

שלישי יו�
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�כלל.‡. ה�נ�ת אי� לבני, א�� נכסי� �אמר מרע ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�כיב
�י על א� � ה�� �ב� �� א� אחת, �בת אחד �� ל� ִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהיה
לבנ�: א�א נ�תני� אי� ר�י�, ל��� �ה�א לבני ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ�אמר

�ני�. נקרא האחד ְִִֵֶֶַָָָָ�ה��

��מ�·. אחד �בא ומת, לט�ב�ה, נכסי �אמר מרע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�כיב
ט�ב�ה, רב �מ� החזק וא� נ�טל�. � ה�א אני ואמר ְְִַַָ�ְְְֲִִִַָָָט�ב�ה,
א�ת� וק�רא ,�� �ס מרע �כיב היה וא� נ�טל�; ְְְְְִִֵֵַַָָָאינ�

נ�טל�. � ְְִָ��מ�

.‚� ט�ב�ה �מ� מחזק מה� אחד וכל לת�ע, �ני� ְְִָָ�ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ�א�
ק�ד�; חכמי� �למיד חכמי�, �למיד מה� אחד היה ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָא�
ה�א � קר�ב א� �כ� בה� והיה חכמי�, �למיד �ה� ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָאי�
�ניה� ק�ד�. ה�כ� קר�ב, ואחד �כ� אחד היה ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָק�ד�;
חכמי�, �למידי �ניה� א� �כני� �ניה� א� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָקר�בי�
�על נ�טה ��ע�� מי �ל לה�: ��ראה �מ� ה��ני� ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָיע��

ר�י�. הי� א� וכ� ל�. נ�תני� אמר, ְְִִִֵֶַַָָזה

ח�לקי�„. � �פל�ני �פל�ני לפל�ני נכסי �אמר מרע ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָ�כיב
מאה. ה� אפ�� ְֲִֵֵֶָָ��וה,

�ניו‰. וכל מחצה, נ�טל �ל�ני � �לבני לפל�ני נכסי ְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָָָָאמר
�לבני�; לי� נכסי לא��� �אמר �אחד �מע�ה ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָמחצה.
מחצה. ה�ני� וכל מחצה, היא ��ל חכמי� ְְְֱֱֲִִִִֶֶַָָָָָָֹואמר�

.Âל�ני� �ני נ�טלי� � �ל�ני �בני �פל�ני לפל�ני ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָאמר
מחצה. הרא��ני� וה�ני� ְְֱֱִִִֶֶַַָָָמחצה,

.Ê�נ� מחצה. י�ל �נכסי, �ל�ני יחלק �אמר מרע ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹֹ�כיב
מי וי� ע�ר; מ��ה אחד י�ל �נכסי, לפל�ני ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹחלק

ה�כסי�. רביע �י�ל ְְִִִֶֶַַָָֹ�ה�רה

.Á,לי ��� ה�י� �ב�ר לפל�ני חלק �נ� �אמר מרע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ�כיב
מעט הרי �חבית, חלק �� ל� �נ� אמר ה�י�. רביע ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹי�ל
חלק נ�טל ל�דרה, חלק �� ל� �נ� אמר ה�י�. �מי� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוי�ל
נ�טל ל�פיח, חלק �� ל� �נ� אמר ה�י�. מ� ע�ר ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמ�ני�
�ע�� ��ה �הרי ����ר, ה�י� מ� ע�ר מ��ה ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחלק

נת���. מ�עט ְְִֵֵֶֶַָ��חלק

.Ë.אחר לדי� הא�� ה�ע�רי� מ� ��מרי� ְְְִִִִִֵֵֵַַָואי�

.Èנ�טלת ה�ני�, מ� �אחד א��י ��ל �אמר מרע ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ�כיב
ע� מצטרפי� � ה��אה אחר �ני� ל� נ�לד� וא� מ�ניו; ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָ�אחד
ל� הי� �יצד: .��� ע� חלק ונ�טלת ה��אה, ��עת �הי� ֵַָָ�ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָא��
� �ני� ל� נ�לד� מ�א� �לאחר ה��אה, ��עת �ני� ְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָֹ�ל�ה
ה�מ��. �ל �ת�ת �ה�א החמ�ה, מ� �אחד חלק ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָנ�טלת

.‡Èעת�� ל� �הי� �נכסי� א�א ע�ה� נ�טלת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָואינ�
�ה� ל� אי� ה��אה, אחר ל� ��א� נכסי� אבל ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָה��אה;

�ר��ת�. �אינ� �בר מקנה אד� �אי� ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחלק:

.·È� מ�לטלי� �אמר מרע �לי�כיב נ�טל � לפל�ני �י ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָ
�ל אמר �ה�; וכ��צא ��ע�רי� ח�י� לא אבל ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ��מי��,

ה�ל. נ�טל ��י, ְְִִִֵֶַַֹמ�לטלי�
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.‚Èה�ח��נה רחי� לא אבל ה��לטלי�; �כלל ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָֹוהעבדי�
�אר�. מח�רת היא �הרי ,�� ֶֶֶָָ�ְְֲִֵֵֶַָוכ��צא

.„Èוכ��צא ה�ח��נה הרחי� א� נ�טל ה��לטל, �ל ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָאמר
.��ָ

.ÂË�ה��לטלי �ל נ�טל � לפל�ני נכסי �אמר מרע ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ�כיב
והע�פ�ת, וה�המה והעבדי� וה�גדי� ה�רקע�ת, ְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָוכל
ספר אבל נכסי�. �כלל ה�ל ספרי�: �אר ע� ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹוה�פ�י�
לפיכ� אינ�; א� נכסי� �כלל ה�א א� ספק �� י� ְְְִִִִֵֵֵַָָָָ��רה,

מ�ד�. מ�ציאי� אי� �פ��, ְִִִִֵָָא�

.ÊËכ�רי� �ני לפל�ני ז�ז מאתי� �נ� �אמר מרע ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָ�כיב
�כ�רת�. ונ�טל נ�טל�, � ל� ְְְֵָָָָ�רא�י

.ÊÈ,כ�רה� חלק רצה העלי�נה: על יד� �בכ�רת�, ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָאמר
נ�טל. ז�ז, מאתי� רצה ִֵֵַָָָנ�טל;

.ÁÈרא�י� א��י לפל�נית ז�ז מאתי� �נ� אמר א� ְְְְִִִִִִֵַַָָָָוכ�
יד� �כת�ת�, אמר וא� �ת�ת�. ונ�טלת נ�טל��, � ָָָָ�ְְִִַָָָ�ְְְֶֶַָָל�

העלי�נה. ְֶַָָעל

.ËÈ� ל� �רא�י ח�בי �על לפל�ני ז�ז מאתי� �נ� ְְִִִִַַַַָָָָאמר
ח�ב�. א�א ל� אי� �ח�ב�, אמר ח�ב�. ונ�טל ְְְֵֵֶַָָָנ�טל�,

.Îוי�א לפל�ני, ז�ז מא�ת אר�ע �נ� �אמר מרע ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ�כיב
מה� איזה �ל מ�נ�ת: ��י ל� ��ת� �מי זה הרי � ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ��י
ה�ת י�א ולא ה�ע�ת, ל�ח רצה א� לפיכ� י�ח; ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ��רצה,
� ז�ז מא�ת אר�ע ל� �תנ� ��י י�ח אמר א� אבל י�ח. �ְְֲִִִִִֵַַַַַָָ

ה�ת. ���ח עד ��ע�ת יז�ה ולא �נאי, זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהרי

.‡Îב�י לפל�נית ז�ז מא�ת אר�ע �נ� �אמר מרע ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָ�כיב
לה�סי� העיר אנ�י �ר� א� � לכת�ת� א� ְְִִִֵֶֶַָָָ�ְִָָ�ְִ�כת�ת�,
נ�טלת אינ� � �מאתי� מנה �וה ולכ�ב ה�ד�ניה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ���מת
א�א סת�, ז�ז מא�ת אר�ע אמר לא �הרי מאתי�: ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹא�א
�כת�ת� ��מת� ��היה מה ל� �נ� �ל�מר, ָָ�ְְְְִִֶֶַַָָָָ�ְִבכת�ת�;

ז�ז. מא�ת ְֵַַאר�ע

.·Î,�לי� וכ� וכ� �גדי�, וכ� �� לב�י נד�ניה �נ� ְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָאמר
ונ�תני� ל�ת�מי�, הרוח � �� אחר וה�לי� ה�גדי� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוזל�
�מי ז�ז מא�ת אר�ע �נ� אמר א� וכ� ה��ל. ��ער ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָל�
ל� ונ�תני� ל�ת�מי�, הרוח � ה�י� וה�קיר לב�י, ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָה�י�
�ק�לר, י�צא �היה �אחד מע�ה �לבד. ז�ז מא�ת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאר�ע
ואמר� �ל�ני. מק�� מ�י� ז�ז מא�ת אר�ע לפל�ני �נ� ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָואמר
נת��� ��א ה�י�, א�ת� מ�מי ז�ז מא�ת אר�ע י�ל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹחכמי�
א�א נת��� ולא ז�ז, מא�ת אר�ע מ�קל ה�י� מ� ל� ל�� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹזה
מע�ה ו��ב �ח�. את לי��ת �יי�, ��חד� וזה ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹלדמי�;
�קל; חציי �ני וה�יח ומת, לב�י ה�קל �אמר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ�אחד
��רא וה� נת��� ��זה חציי�, ה�ני ��ל חכמי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹואמר�
ה�חזיק �ית לפל�ני �נ� �אמר �אחד מע�ה ו��ב ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ�קל.
מאה מחזיק המצ�ה לזה ��� ה�ית ונמצא �די�, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמאה
מראי� �ה�ברי� זה, �בית זכה חכמי� ואמר� ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָוע�רי�.
�ל וכ� נ�ת�. יפה �עי� ה��ת�, ��ל היתה: לזה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ���נת�

א��. �דברי� ְְִִֵֵָ�י�צא

.‚Î�א ��ת, �כל �קל לבני �נ� �אמר מרע ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָ�כיב
לה� מס�יק �אי� ונמצא �קל, א�א לה� ��נ� אל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�אמר
נת��� ��א צר��: �ל לה� נ�תני� � ��ת �כל סלע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹא�א

ירויח� ��א א�ת�, לזרז א�א �ניו, את להרעיב ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹזה
מ�י. יתר ְִֵַָָָ�ה�צאה

.„Î�ס�פדי אי� יס�ד�ה�, אל ואמר ���ה מרע ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ�כיב
על ��ח�ס ל�, ��מעי� אי� � מ�כסיו �ק�ר�ה� אל ְְְְִִִֵֶַַָָָא�ת�.
�לא לה�יח� �אס�ר ה���ר, על עצמ� וי�יל �ניו, ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹממ��

מ�כסיו. לקבר� ה��ר�י� את ��פי� א�א ְְְְְִִִֶֶַָָָָָקב�רה;

רביעי יו�

יב ּפרק ּומּתנה זכּיה ¤¤¨¨©¨¦§§¦הלכֹות

א�ת�‡. י�ר� זה הרי � ייר�ני �ל�ני �ני �אמר מרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ�כיב
�י� �ת על אמר א� וכ� ה�ני�. �אר ייר�� ולא ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹלב��,
ק�מי�. �בריו � ה��ר�י� �אר א� האחי�, �י� אח א� ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָה�נ�ת,

ק�מי�.·. �בריו אי� ה�ריא, ְֲִִֵַַָָָָָאבל

אי�‚. � לפל�ני ואחריו לפל�ני, נכסי �אמר מרע ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ�כיב
רא���. ���ר מה א�א ִִִֵֵֶֶַַָל�ני

מ�לל„. �� �היה �ג�� ליר��, רא�י הרא��� היה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָוא�
הרי ל��ר�, מ�נה ל��� ��ל �ל��: ל�ני אי� � ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָה�ני�
�י על וא� הפסק, ל� אי� � ויר�ה יר�ה; �ל��� ְְִֵֵֶַַָָ�ִָ�ְְִִהיא

לפל�ני. ואחרי� ְְֲִִֶֶַַָ�אמר

לזה‰. וכתב ז�, �ר� על �ריא מ�נת ��ת� ה�ריא ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאבל
רא���, ���ר מה א�א ל�ני אי� � לפל�ני ואחרי� ל� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנכסי
ליר��. רא�י היה ��א �י� ליר�� רא�י הרא��� �היה ְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹ�י�

.Âוהיה לפל�ני, ואחרי� ל� נכסי �אמר מרע ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ�כיב
אני יר�ה מ��� לא ואמר �פר� ליר��, רא�י ֲִָ�ְְְְִִֵֵַָָָָֹהרא���
� הפסק�יה והרי �מ�נה א�א הפסק, ל� �אי� ל� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָנ�ת�
על ה�ע�ת נת� א� לפיכ� הרא���. ���ר מה ק�נה ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה�ני
מ��� ולא ��ת �כל �קל לבני �נ� �אמר א� �לי�, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹידי
יהיה מ�ת� אחר ה�כסי� מ� וה��אר לה�, נ�ת� אני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ�ְיר�ה
�אינ� �י על א� �קל, א�א לה� נ�תני� אי� � ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָלפל�ני

לה�. ְֵֶַָמס�ק

.Ê;ני� קנה רא���, מת � לפל�ני ואחריו לפל�ני, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָנכסי
הרא���, �ח�י ה�ני מת ה�ני; לי�ר�י א�� הרי �ני, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָמת

הרא���. לי�ר�י ה�כסי� ְְְֲִִֵֵַָָהרי

.Áאס�ר הרא���, ���ר מה א�א ל�ני �אי� �י על ִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָא�
��מ�ת עד ה�ר�ת, א�כל א�א ��פ�, ול�� למ�ר ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלרא���

ה�ני. ְְִִֵֶַויז�ה

.Ëמ�ציא ה�ני אי� �מ�נה, ונת� �מכר הרא��� עבר ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָוא�
ה�ר�ת, מ� ולא ה��� מ� לא ל�ני �אי� ה�ק�ח�ת, ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹמ�ד
ר�ע. נקרא למ�ר, לרא��� עצה ה��יא וכל ה��אר. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹא�א
א� לחר�ת, הרא��� וה�ציא� עבדי�, �ה� היה ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָואפ��

ק�מי�. מע�יו � למת �כרי� וע�א� ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָ�לי�,

.Èמ�נה נת� א� הרא��� ���כר אמ�רי�, �ברי� ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ��ה
א� לבנ� �מ�נה נת� א� הרא��� מכר� א� אבל ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָלאחרי�.

מ��ר �כיבלאחד �מ�נת נתנ� א� וכ� �ל��. ע�ה לא �יו, ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ
�כיב מ�נת �אי� �ל��: ע�ה לא � לאחרי� אפ�� ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹמרע,
ה�ני. יקנה �כ��מ�ת, מיתה, לאחר א�א ק�נה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמרע

.‡È�י� לבית �בא� א�ה, �ת�ת א� הרא���, על ח�ב ְִִֵַָָ�ְִַָָָהיה
�ית אי� � ק�� �הרא��� �י על א� � א�� מ�כסי� ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלה�רע
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.‚Èה�ח��נה רחי� לא אבל ה��לטלי�; �כלל ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָֹוהעבדי�
�אר�. מח�רת היא �הרי ,�� ֶֶֶָָ�ְְֲִֵֵֶַָוכ��צא

.„Èוכ��צא ה�ח��נה הרחי� א� נ�טל ה��לטל, �ל ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָאמר
.��ָ

.ÂË�ה��לטלי �ל נ�טל � לפל�ני נכסי �אמר מרע ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ�כיב
והע�פ�ת, וה�המה והעבדי� וה�גדי� ה�רקע�ת, ְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָוכל
ספר אבל נכסי�. �כלל ה�ל ספרי�: �אר ע� ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹוה�פ�י�
לפיכ� אינ�; א� נכסי� �כלל ה�א א� ספק �� י� ְְְִִִִֵֵֵַָָָָ��רה,

מ�ד�. מ�ציאי� אי� �פ��, ְִִִִֵָָא�

.ÊËכ�רי� �ני לפל�ני ז�ז מאתי� �נ� �אמר מרע ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָ�כיב
�כ�רת�. ונ�טל נ�טל�, � ל� ְְְֵָָָָ�רא�י

.ÊÈ,כ�רה� חלק רצה העלי�נה: על יד� �בכ�רת�, ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָאמר
נ�טל. ז�ז, מאתי� רצה ִֵֵַָָָנ�טל;

.ÁÈרא�י� א��י לפל�נית ז�ז מאתי� �נ� אמר א� ְְְְִִִִִִֵַַָָָָוכ�
יד� �כת�ת�, אמר וא� �ת�ת�. ונ�טלת נ�טל��, � ָָָָ�ְְִִַָָָ�ְְְֶֶַָָל�

העלי�נה. ְֶַָָעל

.ËÈ� ל� �רא�י ח�בי �על לפל�ני ז�ז מאתי� �נ� ְְִִִִַַַַָָָָאמר
ח�ב�. א�א ל� אי� �ח�ב�, אמר ח�ב�. ונ�טל ְְְֵֵֶַָָָנ�טל�,

.Îוי�א לפל�ני, ז�ז מא�ת אר�ע �נ� �אמר מרע ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ�כיב
מה� איזה �ל מ�נ�ת: ��י ל� ��ת� �מי זה הרי � ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ��י
ה�ת י�א ולא ה�ע�ת, ל�ח רצה א� לפיכ� י�ח; ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ��רצה,
� ז�ז מא�ת אר�ע ל� �תנ� ��י י�ח אמר א� אבל י�ח. �ְְֲִִִִִֵַַַַַָָ

ה�ת. ���ח עד ��ע�ת יז�ה ולא �נאי, זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהרי

.‡Îב�י לפל�נית ז�ז מא�ת אר�ע �נ� �אמר מרע ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָ�כיב
לה�סי� העיר אנ�י �ר� א� � לכת�ת� א� ְְִִִֵֶֶַָָָ�ְִָָ�ְִ�כת�ת�,
נ�טלת אינ� � �מאתי� מנה �וה ולכ�ב ה�ד�ניה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ���מת
א�א סת�, ז�ז מא�ת אר�ע אמר לא �הרי מאתי�: ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹא�א
�כת�ת� ��מת� ��היה מה ל� �נ� �ל�מר, ָָ�ְְְְִִֶֶַַָָָָ�ְִבכת�ת�;

ז�ז. מא�ת ְֵַַאר�ע

.·Î,�לי� וכ� וכ� �גדי�, וכ� �� לב�י נד�ניה �נ� ְְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָאמר
ונ�תני� ל�ת�מי�, הרוח � �� אחר וה�לי� ה�גדי� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוזל�
�מי ז�ז מא�ת אר�ע �נ� אמר א� וכ� ה��ל. ��ער ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָל�
ל� ונ�תני� ל�ת�מי�, הרוח � ה�י� וה�קיר לב�י, ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָה�י�
�ק�לר, י�צא �היה �אחד מע�ה �לבד. ז�ז מא�ת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאר�ע
ואמר� �ל�ני. מק�� מ�י� ז�ז מא�ת אר�ע לפל�ני �נ� ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָואמר
נת��� ��א ה�י�, א�ת� מ�מי ז�ז מא�ת אר�ע י�ל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹחכמי�
א�א נת��� ולא ז�ז, מא�ת אר�ע מ�קל ה�י� מ� ל� ל�� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹזה
מע�ה ו��ב �ח�. את לי��ת �יי�, ��חד� וזה ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹלדמי�;
�קל; חציי �ני וה�יח ומת, לב�י ה�קל �אמר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ�אחד
��רא וה� נת��� ��זה חציי�, ה�ני ��ל חכמי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹואמר�
ה�חזיק �ית לפל�ני �נ� �אמר �אחד מע�ה ו��ב ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָ�קל.
מאה מחזיק המצ�ה לזה ��� ה�ית ונמצא �די�, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמאה
מראי� �ה�ברי� זה, �בית זכה חכמי� ואמר� ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָוע�רי�.
�ל וכ� נ�ת�. יפה �עי� ה��ת�, ��ל היתה: לזה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ���נת�

א��. �דברי� ְְִִֵֵָ�י�צא

.‚Î�א ��ת, �כל �קל לבני �נ� �אמר מרע ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָ�כיב
לה� מס�יק �אי� ונמצא �קל, א�א לה� ��נ� אל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�אמר
נת��� ��א צר��: �ל לה� נ�תני� � ��ת �כל סלע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹא�א

ירויח� ��א א�ת�, לזרז א�א �ניו, את להרעיב ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹזה
מ�י. יתר ְִֵַָָָ�ה�צאה

.„Î�ס�פדי אי� יס�ד�ה�, אל ואמר ���ה מרע ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ�כיב
על ��ח�ס ל�, ��מעי� אי� � מ�כסיו �ק�ר�ה� אל ְְְְִִִֵֶַַָָָא�ת�.
�לא לה�יח� �אס�ר ה���ר, על עצמ� וי�יל �ניו, ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹממ��

מ�כסיו. לקבר� ה��ר�י� את ��פי� א�א ְְְְְִִִֶֶַָָָָָקב�רה;

רביעי יו�
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א�ת�‡. י�ר� זה הרי � ייר�ני �ל�ני �ני �אמר מרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ�כיב
�י� �ת על אמר א� וכ� ה�ני�. �אר ייר�� ולא ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹלב��,
ק�מי�. �בריו � ה��ר�י� �אר א� האחי�, �י� אח א� ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָה�נ�ת,

ק�מי�.·. �בריו אי� ה�ריא, ְֲִִֵַַָָָָָאבל

אי�‚. � לפל�ני ואחריו לפל�ני, נכסי �אמר מרע ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָ�כיב
רא���. ���ר מה א�א ִִִֵֵֶֶַַָל�ני

מ�לל„. �� �היה �ג�� ליר��, רא�י הרא��� היה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָוא�
הרי ל��ר�, מ�נה ל��� ��ל �ל��: ל�ני אי� � ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָה�ני�
�י על וא� הפסק, ל� אי� � ויר�ה יר�ה; �ל��� ְְִֵֵֶַַָָ�ִָ�ְְִִהיא

לפל�ני. ואחרי� ְְֲִִֶֶַַָ�אמר

לזה‰. וכתב ז�, �ר� על �ריא מ�נת ��ת� ה�ריא ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאבל
רא���, ���ר מה א�א ל�ני אי� � לפל�ני ואחרי� ל� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנכסי
ליר��. רא�י היה ��א �י� ליר�� רא�י הרא��� �היה ְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹ�י�

.Âוהיה לפל�ני, ואחרי� ל� נכסי �אמר מרע ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ�כיב
אני יר�ה מ��� לא ואמר �פר� ליר��, רא�י ֲִָ�ְְְְִִֵֵַָָָָֹהרא���
� הפסק�יה והרי �מ�נה א�א הפסק, ל� �אי� ל� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָנ�ת�
על ה�ע�ת נת� א� לפיכ� הרא���. ���ר מה ק�נה ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה�ני
מ��� ולא ��ת �כל �קל לבני �נ� �אמר א� �לי�, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹידי
יהיה מ�ת� אחר ה�כסי� מ� וה��אר לה�, נ�ת� אני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ�ְיר�ה
�אינ� �י על א� �קל, א�א לה� נ�תני� אי� � ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָלפל�ני

לה�. ְֵֶַָמס�ק

.Ê;ני� קנה רא���, מת � לפל�ני ואחריו לפל�ני, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָנכסי
הרא���, �ח�י ה�ני מת ה�ני; לי�ר�י א�� הרי �ני, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָמת

הרא���. לי�ר�י ה�כסי� ְְְֲִִֵֵַָָהרי

.Áאס�ר הרא���, ���ר מה א�א ל�ני �אי� �י על ִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָא�
��מ�ת עד ה�ר�ת, א�כל א�א ��פ�, ול�� למ�ר ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלרא���

ה�ני. ְְִִֵֶַויז�ה

.Ëמ�ציא ה�ני אי� �מ�נה, ונת� �מכר הרא��� עבר ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָוא�
ה�ר�ת, מ� ולא ה��� מ� לא ל�ני �אי� ה�ק�ח�ת, ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹמ�ד
ר�ע. נקרא למ�ר, לרא��� עצה ה��יא וכל ה��אר. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹא�א
א� לחר�ת, הרא��� וה�ציא� עבדי�, �ה� היה ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָואפ��

ק�מי�. מע�יו � למת �כרי� וע�א� ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָ�לי�,

.Èמ�נה נת� א� הרא��� ���כר אמ�רי�, �ברי� ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ��ה
א� לבנ� �מ�נה נת� א� הרא��� מכר� א� אבל ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָלאחרי�.

מ��ר �כיבלאחד �מ�נת נתנ� א� וכ� �ל��. ע�ה לא �יו, ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ
�כיב מ�נת �אי� �ל��: ע�ה לא � לאחרי� אפ�� ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹמרע,
ה�ני. יקנה �כ��מ�ת, מיתה, לאחר א�א ק�נה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמרע

.‡È�י� לבית �בא� א�ה, �ת�ת א� הרא���, על ח�ב ְִִֵַָָ�ְִַָָָהיה
�ית אי� � ק�� �הרא��� �י על א� � א�� מ�כסי� ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלה�רע
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�מי� �לבד ה�ר�ת מ� א�א ה�כסי�, מ��� א�ת� מג�י� ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ�י�
מ�כסי� לג��ת וא��� ח�ב� �על �בא הרא���, מת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָלה�.
א� הי���יקי ע�א� אפ�� �ל��: לה� מג�י� אי� � ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָא��
�לל, א�� מ�כסי� ��בי� אינ� � �כת�ת� לא��� ְְִִִֵֵָָָָָ�ְְְֲִִִֶָ��חד�

�ני. �ל ה� ֲִֵֵֵֶֶשהרי

.·È�ואחרי לי� נכסי �נ�יה, לא�ה �אמר מרע ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ�כיב
ה�ני ואי� ה�א, ל�קח �על � ונ�את ועמדה ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָלפל�ני,
ואחרי� ל� ���אמר אי� א�ת היתה ה�על. מ�ד ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָמ�ציא
��כסי� שזכת ��יו� ה�על, מ�ד מ�ציא ה�ני � ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָלפל�ני
�פר�� ל� אמר �א�� נמצא נ��אה, ��היא זה �נאי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָעל
נכסי� מכרה א� לפיכ� ה�על. לא �ל�ני, יקנה ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָֹאחרי�
נכסי� יעמד� � ה�על �חת �מתה ה�על, �חת ��היא ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָא��
��כרה מ�ני ל�קח, מ�ד �על י�ציא �א� ה��קח: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ�יד
וה��קח ה�על, מ�ד מ�ציא ה�ני הרי נ��אה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ��היא
א�א ל� ואי� ל�, מכרה �הרי � ה�ני מ�ד �מ�ציא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָח�זר
א�א ממ�� �ה�ציא מי ��ל��� ואי� רא���; ���ר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמה
נכסי �אמר �אחד מע�ה �יד�. �עמד �לפיכ� ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹה��קח,
ה�ת �מתה נ��אה, �ת ל� והיתה לי�ר�י, ואחריה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָלא�י,
ואמר� ה�קנה; מתה �� ואחר אביה, א� �בח�י ה�על ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָ�ח�י
רא�יי� �ה� מ�ני ה�כסי�, א�ת� י�ר� ה�על אי� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָחכמי�,
א�� אבל ��תה. אחר א�א הא�ה �ה� זכת ולא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹלא���,
���מע ה�כסי�, י�ר�י� הי� � �ת א� �� ה�ת ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָה�יחה
ה�קנה �כ��מ�ת אמר וא�� י�ר�יו. י�ר�י ואפ�� ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָי�ר�יו
אחר א�ת� י�ר� ה�על היה מעכ�ו, לב�י ה� הרי �ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

א���. ְִִַמיתת

.‚È�� �ל ה��� הרי � מ�ת� לאחר לבנ� נכסיו ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָה��תב
אינ� האב לפיכ� ��מ�ת. עד לאב וה�ר�ת ה�טר, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמ�מ�
למ�ר, יכ�ל אינ� וה�� ל��; נת�ני� �ה� מ�ני למ�ר, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹיכ�ל
מח�רי� �ר�ת וה�יח האב, מת האב. �ר��ת �ה� ִָ�ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָמ�ני
קר�בה אד� �ל ��ע�� מ�ני ,�� �ל ה� הרי � ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָל�רקע
�ל ה� הרי � לה�צר �ה�יע� א� �ל��י�, הי� �נ�. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָאצל
�כ��מ�ת ��מ�ת. עד מכ�רי�, � �מכר האב עבר ְְְִִֶֶַַַָָָָָָי�ר�י�.
מח�רי�, �ר�ת �� הי� וא� ה��קח, מ�ד מ�ציא ה�� ִָ�ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָהאב,
א� �ל��י�, הי� �מיה�; ה�� ונ�ת� ל��קח א�ת� ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ�מי�
אי� � �מכר ה�� עבר ל�קח. �ל ה� הרי � לה�צר ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�ה�יע�
�מת האב, �ח�י ה�� מכר האב. ��מ�ת עד �ל��, ְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָל��קח
ה��קח: יקנה האב, ���מ�ת � האב מת �� ואחר ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָה��
ה���. �קני� אינ� �ר�ת וקני� �ר�ת, א�א לאב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�אי�

.„Èהרי � מיתה �לאחר מה��� �� ��ת�ב �ריא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמ�נת
מיתה: לאחר א�א ק�נה �אינ� מרע, �כיב �מ�נת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהיא
מה���, ה��� ��נה �י על �א� � א�� �ברי� ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ���מע

מיתה. לאחר א�א �ר�ת וא�כל �� ז�כה ְְִֵֵֵֶֶַַָָאינ�

.ÂËל�נית� �דה �ל�ני ��קנה �� ��ת�ב מ�נה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָ�טר
קני� �� היה ��א �י� קני� ��טר �היה �י� מיתה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלאחר
מ�כיח ה�מ� היה, חי זה �בזמ� זמ� �� ��ת�ב �יו� �ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
�א�� � מיתה לאחר א�א ז�כה ואינ� ל�; הקנה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ��ח�י�

לה �דע�� היההיה לא � מיתה, לאחר זה ��טר ל� קנ�ת ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹ
מה��� �� �ת�ב �אי� �י על א� לפיכ� זמ�. �� ְְִִֵֵֵֶַַַַָָ��תב

�כל ���תבי� וזה מיתה. לאחר ק�נה מיתה, ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ�לאחר
ה�מ� ��טר ��� �י על וא� מעכ�ו, וה�מ�ר�ת ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָה��נ�ת
צרי�. �אינ� �י על א� ,�� ��תבי� ה�בר להרויח �ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

.ÊËהרי � �ב�ות �ח�י� ��טר וכתב מ�נה, ��ת� ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ�ריא
��תב וזה �ח�י�; �� �ת�ב �הרי מח�י�, �מ�רה מ�נה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָז�
ה�א ה�טר נ�י �כמ� ע�ל�, ועד מע�ה �א�מר �מ� ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָ�ב�ות,

ֶזה.

.ÊÈמ�נה יק�ל� לא המע�ה, ואנ�י ה�מ�רי� ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָֹה��יקי�
והרי �נדיבי�; לא �מ�, �ר�� �ה' ��טחי� א�א ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹמאד�;

יחיה". מ�נת, "ו��נא ְְֱִֵֶֶַַָֹנאמר

�סיע� רחמנא ְְְֲִַַָָָ�רי�

חמישי יו�
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ה��פי�, �י� ה�רקע�ת ח��ק �י� לידע ההלכ�ת א�� ִָ�ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָעני�
,��� ה�צר �מ�על מ�כנ� מה� אחד �ל נ�קי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָוהרחקת
א��. �פרקי� הא�� ה�יני� �ל �בא�ר ה�צר. �על ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָודי�

א ּפרק ׁשכנים ¤¤¦¥§§¦הלכֹות

מאחד‡. ��נ� �ני� א� �דה�, חצי מחבר� ה��נה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
�� �החזיק� א� �מ�נה, לה� ���נה א� ��ר��, א� ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�דה,
�יניה� ��� �ל � �בר �ל �לל� �ר: נכסי א� ההפקר ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמ�
חלק� ול�ל לחלק ה��פי� מ� אחד �ב�� ��רקע, ְְְִִֶַָֹֹ�ְִִֵֶַַַַָָ���פ�ת
�אר את ��פה חל�ה, �י� קרקע �א�ת� י� א� � ְֶֶָָ�ְְְֲִִֵַַַָלב��
אחד אי� חל�ה, �י� �� אי� וא� ע��; וח�לקי� ֵֶָָ�ְְְֲִִִִִֵָָ�ַה��פי�
��ה �מ�לטלי�. ה�י� וכ� לחלק. חבר� את לכ� יכ�ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמה�
��ק�� חלק� את מ�יר מה� אחד ��אי� אמ�רי�, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�ברי�
אבל ה�ק��; �כל מ����ת ��� יד א�א ,�� ��פי� ְְֲִֶֶַַָָָָ�ִֶַָָ�ֵֶ�ה�
�� �אי� �י על א� � חלק� מ�יר מה� אחד �ל היה ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָא�
חלק� �י� להב�יל חבר� את מה� אחד �ל ��פה חל�ה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ�ֲִ�י�

חבר�. ְֲֵֵֶוחלק

�י�·. �� �אי� �מק�� לחבר� �אמר ה��פי� מ� ְֲִִֵֵֶֶַַָָָ�ִֶַָאחד
�לי, א� �פחה �ג�� ��חלק אפ�ר �אי �דבר א� ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹ�ֲחל�ה,
� ה�ה ��ער חלקי מ��י קנה א� וכ�, �כ� חלק� לי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמכר
לקנ�ת א� לחבר� למ�ר ה�ת�ע את וכ�פי� ע��, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָֹה�י�
�מה ימצא לא א� לקנ�ת, ר�צה ה��בע אי� א� אבל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמ���.
��ער אפ�� מ���, לקנ�ת חבר� את לכ� יכ�ל אינ� � ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�קנה
א�א �אקנה, רצ�ני אי� ל� ל�מר יכ�ל חבר� �הרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָה��ל:
�ה�יח ע�יר, ואחד עני אחד אחי�, �ני לפיכ� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�אמ�ר.
ל�כר, האב ע�א� א� � ה�ד �ית א� מרח� אביה� ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלה�
האב ע�א� ���פ�ת; לעמד ��רצ� זמ� �ל לאמצע ֲָָָָָ�ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹה�כר
א�א א�ת�, לה��יר אחיו לכ� יכ�ל אינ� � ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹלעצמ�
הע�יר והרי אביה�. �ה���� �דר� �ה� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמ����י�
ה�ד, �בית א�ת� וע�ה �ב�א זיתי�, ל� קח לעני ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָא�מר
��פה העני ואי� ��רח�. וירחצ� ויב�א� עבדי�, ל� ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָקנה
מ��י קנה ל� אמר �� א� א�א חלק�; לקנ�ת הע�יר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאת
וק�ני� לאחרי� מ�כר או וק�נה, ל�וה והריני לי, מכר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַֹא�
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הריני א�א ק�נה, איני מה� אחד �ל אמר ע��. ה�י� �ֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
מה� אחד �ל אמר לאחרי�. א�ת� מ�כרי� � חלקי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמ�כר
חבר�, חלק ��קנה ר�צה מה� אחד �ל א�א מ�כר, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָאיני
למ�ר ולא חבר� חלק לקנ�ת לא ר�צה מה� אחד �אי� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹֹֹא�
א� ע��י�: ה� היא� � ���� ��פי� י�אר� א�א ִִִֵֵַַָ�ְֲִֶֶָָחלק�

ע� ה�ק�� �כר�.היה וח�לקי� א�ת�, מ��ירי� � ל�כר �י ְְְְְִִִַַָָָָָָָ
�נה �� ��כני� היא, חצר א� � ל�כר ע��י אינ� ְְְִִִִֵֵָָָָָָָוא�
רא�ה ה�ק מ�ני �אחד, �ניה� ����נ� אפ�ר �אי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ�נה,
�ל לטרח ע��י אד� ואי� חל�ה; �י� �� אי� ְְִֵַָָָָָֹ�ֲֲִֵֵֶָ�הרי
וא� ל�נה. מ�נה א�א לחצר, מחצר לפ��ת י�� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ�ל�י�
�בר �ל וכ� י��. �כל �מיד �ניה� ל� נכנסי� היא, ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָמרח�
מרח� �ג�� ל�כר, ע��י ואינ� �מיד, �� לה���� ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ�רא�י
ה���� ל� ל�מר יכ�ל אינ� � ��רה ספר א� �פחה ְְִִֵֵֵֶַַָָָא�
ר�צה אני י�� �כל ל� א�מר �הרי י��, ואני י�� ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָא�ה

�זה. ְְִֵֶַָלה����

�ה�‚. �אי� �דה א� חצר, מקצת מחבר� ה��כר ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאחד
�ל � ���פ�ת אחד מק�� ��כר� �ני� א� חל�ה, ָָ�ְְְִֶֶַָָָָ�ֲִ�י�
מ��י �כר א� ל�, ול�מר חבר� את לכ� ל� י� מה� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹאחד
ח�לקי�. חל�ה, �י� �� י� וא� חלק�; לי ה��ר א� ְִָ�ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָחלקי

י�יע„. ה��פי� לפי יחלק �א�� �ל חל�ה, �י� ה�א ִִַַָ�ְִִֵֵֶַָָָ�ֲִֵֶאיזה
אי� א� אבל עליו; קר�י ה�ל ��� ח�ק ��ה� ֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹל�ח�ת
�ל �יצד: חל�ה. �י� �� אי� החלק, על נקרא ה�ל ��ְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹ�ֵַָָ
קר�יה אינ� א��ת, אר�ע על א��ת אר�ע �� �אי� ְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָחצר
אינ� ק�י�, ��עה זריעת �די �� �אי� �דה וכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָחצר;
אינ� קב, חצי זריעת �די �� �אי� ��ה וכל �דה; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָקר�יה
ק�י�, �ל�ה זריעת �די �� �אי� �ר�ס וכל ��ה; ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹקר�יה
��היה עד החצר, את ח�לקי� אי� לפיכ� �ר�ס. קר�י ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאינ�
את ולא ה��פי�; מ� ואחד אחד לכל א��ת אר�ע ��ְְְִֶֶַַַַָָָָ�ְִֶָֹ
ואחד; אחד לכל ק�י� ��עת �ית �� ��היה עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה�דה,
אחד לכל קב חצי �ית �� ��היה עד ה��ה, את ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹולא
ק�י� �ל�ת �ית �� ��היה עד ה�ר�ס, את ולא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹואחד;
י�ראל �אר� אמ�רי�, �ברי� ��ה ואחד. אחד ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָלכל
את ח�לקי� אי� ,�� וכ��צא �בבל אבל .�� ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָוכ��צא
י�� וחרי�ת לזה י�� חרי�ת �די �� ��היה עד ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָה�דה,
��ל�י� ��ה �� ��היה עד ה�ר�ס, את ולא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלזה;
אד� עב�דת �די לזה אילנ�ת ��ל�י� ו��ה לזה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹאילנ�ת
��היה עד �דלי, א�ת� ���קי� ו�דה אחד; �י�� ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָאחד
לזה. אחד וי�� לזה אחד י�� ה��על ��מ�א �די ��ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

את‰. ולא ה��ר�, את ולא ה�רקלי�, את ח�לקי� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹאי�
את ולא ה�רח�, את ולא ה�ד, �ית את ולא ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹה��ב�,
א� לזה. �כדי לזה �די מה� חלק �כל ��היה עד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָה��ית,
��ב�, וא� מרח�; �די חלק �כל ��היה עד חלק�, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמרח�
�ב�אר �ט�ית וכ� עצמ�; �פני ��ב� חלק �ל ��היה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעד
א�ת� מעלי� לזה, �כדי לזה �די �ה� אי� א� ה�ברי�. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�ל
מ��י. קנה א� לי מכר א� לחבר�, ל�מר ל� וי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹ�דמי�,
�וי�, החלקי� �אי� �י על א� זה חלק מה� אחד ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאמר
��מעי� אי� � ה�תר את א�ה וטל ה�ח�ת, את א�ל ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאני

ואי� ה�איל א�א מ�נה, ל�ח רצ�ני אי� ל� א�מר �הרי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָל�,
�דמי�. א�ת� מעלי� אנ� הרי ��וה, חל�ה �י� ��ֲִָ�ְְֲֲִִֵֶַָָָָָ
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ונמצאת‡. �ית ל� ��נה ואחד אחד ��ל ה�פרי�, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָחצר�ת
י� הרי � ה��י� �ני לכל מ��פת ה��י� ��י� ְְֲִֵֵֵֶֶַָָ�ְִֵֵֶֶַָָהחצר
ה�תח. �ל �רחב לפניו, א��ת אר�ע �פתח �תח ְְְְֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹלכל
אר�ע על א��ת אר�ע �� י� א� � החצר מ� ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָוה��אר
אי� לאו, וא� א�ת�; ח�לקי� ו���, ��� לכל ְְִִֵָָָ�ְָ�ְַָא��ת
אר�ע על א��ת אר�ע �� �אי� חצר ��ל א�ת�, ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָח�לקי�

�� �מ� חצר קר�יה אינ� �ניא��ת, הי� �יצד: ארנ�. ְְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
�ני ל� ��� זה � אחד �ית ולזה ��י� �ני לזה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ���פי�,
�בית �ית לכל א��ת אר�ע החצר מ� ל� מ�דדי� ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ��י�,
�ית ל� ��� וזה א��ת; ע�ר היה אפ�� ה�תח, רחב ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹעל
�תח�. לפני �תח� �רחב א��ת אר�ע ל� נ�תני� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָֹאחד,
��היה �די א��ת �מ�נה �� י� א� � החצר מ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוה��אר
על א��ת אר�ע ולזה א��ת אר�ע על א��ת אר�ע ְְְְֶֶַַַַַַַַַַַָָלזה
חל�ה, �י� �� י� � �תחי� מ�ל ח�� א��ת, ָ�ְְֲִִִֵֶַַַָָאר�ע

חל�ה. �י� �� אי� מ�ה, �ח�ת ָ�ְְֲִִִֵֶָָוח�לקי�;

אר�ע·. ל� י� ר�ח�תיו, מ�ל ר�י� �תחי� ל� ��� ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ�ית
אר�ע א�א ל� אי� �תח, ל� יחד וא� ר�ח; לכל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָא��ת

�תח�. �נגד ְְִֶֶַא��ת

ל�‚. אי� �מ�א�, לת�כ� לה�נס ל� אפ�ר א� � ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָאכסדרה
אמר� ��א א��ת: אר�ע ל� י� לאו, וא� א��ת; ְְְְִֵֶַַַַַַָָָֹאר�ע
.�� מ�א� לפרק �די א�א א��ת, אר�ע �תח לכל ���ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

חמ�ה„. הי� א��ת; אר�ע לה� י� מר�סת, א� �ער ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ית
ל� אי� � לחצר �ת�חה וה�ר�סת ל�ר�סת, �ת�חי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ��י�

א��ת. אר�ע ְֶַַַָא�א

א��ת.‰. אר�ע ל� אי� �רנג�לי�, �ל ְְְִֵֶַַַַל�ל

.Â�לפני ��ר�י� �י� מקרה, אינ� וחצי� מקרה חצי� � ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹ�ית
א��ת. אר�ע ל� אי� � ח�� �ל�י ְְֵֵַַַַא�

.Ê�אי ��ימיו, את �ר� א��ת; אר�ע ל� י� סת��, ְִִֵֵֶַַַַַַָָָ�ית
א��ת. אר�ע ְַַַל�

.Á�ל אי� א��ת, אר�ע על א��ת אר�ע �� �אי� ְְִֵֵֶַַַַַַַַ�ית
א��ת אר�ע החצר �כל י� א� א�א �חצר; א��ת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאר�ע
ח�לקי�. � ה�ה ה�ית �תח עד לזה א��ת ואר�ע ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָלזה,
�ל האכסניה אבל ה�תחי�; לפי מתח�ק חצר, �ל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוה�בל

האד�. �ני לפי ְְִֵֶֶָָָמל�,

.Ëעל א� חל�ה, �י� �� �אי� �בר לחלק �רצ� ַַָ�ֲֲִִֵֶֶַָָָָֹ�ַה��פי�
א� � ה�ד� �בכתבי ח�לקי�. � �מ� את מפסידי� �ה� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹ�י
אחד; �כר� אמ�רי�, �ברי� ��ה יחלק�. לא �רצ�, �י ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹעל

ח�לקי�. לחלק, רצ� א� � �ריכ�ת ���י ְְְֲֲִִִִֵַָָֹאבל

.È�א � לחלק� ה��פי� �רצ� חל�ה, �י� �� �אי� ְְִַָָ�ֶַָָ�ֲִֵֶָמק��
��ה :�� לחזר יכ�ל מה� אחד �ל �רצ�, מ�ד� ��נ� �י ֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹעל
��ה מ�ד� קנ� א� אבל ��ארנ�. �מ� ה�א, �ברי� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָקני�
יכ�לי� אינ� � �ל�נית �ר�ח רצה וזה �ל�נית, �ר�ח ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָרצה
�עצמ� וזה �חלק�, והחזיק �עצמ� זה הל� א� וכ� ְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹלחזר.
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הריני א�א ק�נה, איני מה� אחד �ל אמר ע��. ה�י� �ֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
מה� אחד �ל אמר לאחרי�. א�ת� מ�כרי� � חלקי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמ�כר
חבר�, חלק ��קנה ר�צה מה� אחד �ל א�א מ�כר, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָאיני
למ�ר ולא חבר� חלק לקנ�ת לא ר�צה מה� אחד �אי� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹֹֹא�
א� ע��י�: ה� היא� � ���� ��פי� י�אר� א�א ִִִֵֵַַָ�ְֲִֶֶָָחלק�

ע� ה�ק�� �כר�.היה וח�לקי� א�ת�, מ��ירי� � ל�כר �י ְְְְְִִִַַָָָָָָָ
�נה �� ��כני� היא, חצר א� � ל�כר ע��י אינ� ְְְִִִִֵֵָָָָָָָוא�
רא�ה ה�ק מ�ני �אחד, �ניה� ����נ� אפ�ר �אי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ�נה,
�ל לטרח ע��י אד� ואי� חל�ה; �י� �� אי� ְְִֵַָָָָָֹ�ֲֲִֵֵֶָ�הרי
וא� ל�נה. מ�נה א�א לחצר, מחצר לפ��ת י�� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ�ל�י�
�בר �ל וכ� י��. �כל �מיד �ניה� ל� נכנסי� היא, ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָמרח�
מרח� �ג�� ל�כר, ע��י ואינ� �מיד, �� לה���� ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ�רא�י
ה���� ל� ל�מר יכ�ל אינ� � ��רה ספר א� �פחה ְְִִֵֵֵֶַַָָָא�
ר�צה אני י�� �כל ל� א�מר �הרי י��, ואני י�� ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָא�ה

�זה. ְְִֵֶַָלה����

�ה�‚. �אי� �דה א� חצר, מקצת מחבר� ה��כר ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאחד
�ל � ���פ�ת אחד מק�� ��כר� �ני� א� חל�ה, ָָ�ְְְִֶֶַָָָָ�ֲִ�י�
מ��י �כר א� ל�, ול�מר חבר� את לכ� ל� י� מה� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹאחד
ח�לקי�. חל�ה, �י� �� י� וא� חלק�; לי ה��ר א� ְִָ�ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָחלקי

י�יע„. ה��פי� לפי יחלק �א�� �ל חל�ה, �י� ה�א ִִַַָ�ְִִֵֵֶַָָָ�ֲִֵֶאיזה
אי� א� אבל עליו; קר�י ה�ל ��� ח�ק ��ה� ֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹל�ח�ת
�ל �יצד: חל�ה. �י� �� אי� החלק, על נקרא ה�ל ��ְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹ�ֵַָָ
קר�יה אינ� א��ת, אר�ע על א��ת אר�ע �� �אי� ְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָחצר
אינ� ק�י�, ��עה זריעת �די �� �אי� �דה וכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָחצר;
אינ� קב, חצי זריעת �די �� �אי� ��ה וכל �דה; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָקר�יה
ק�י�, �ל�ה זריעת �די �� �אי� �ר�ס וכל ��ה; ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹקר�יה
��היה עד החצר, את ח�לקי� אי� לפיכ� �ר�ס. קר�י ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאינ�
את ולא ה��פי�; מ� ואחד אחד לכל א��ת אר�ע ��ְְְִֶֶַַַַָָָָ�ְִֶָֹ
ואחד; אחד לכל ק�י� ��עת �ית �� ��היה עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה�דה,
אחד לכל קב חצי �ית �� ��היה עד ה��ה, את ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹולא
ק�י� �ל�ת �ית �� ��היה עד ה�ר�ס, את ולא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹואחד;
י�ראל �אר� אמ�רי�, �ברי� ��ה ואחד. אחד ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָלכל
את ח�לקי� אי� ,�� וכ��צא �בבל אבל .�� ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָוכ��צא
י�� וחרי�ת לזה י�� חרי�ת �די �� ��היה עד ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָה�דה,
��ל�י� ��ה �� ��היה עד ה�ר�ס, את ולא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלזה;
אד� עב�דת �די לזה אילנ�ת ��ל�י� ו��ה לזה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹאילנ�ת
��היה עד �דלי, א�ת� ���קי� ו�דה אחד; �י�� ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָאחד
לזה. אחד וי�� לזה אחד י�� ה��על ��מ�א �די ��ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

את‰. ולא ה��ר�, את ולא ה�רקלי�, את ח�לקי� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹאי�
את ולא ה�רח�, את ולא ה�ד, �ית את ולא ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹה��ב�,
א� לזה. �כדי לזה �די מה� חלק �כל ��היה עד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָה��ית,
��ב�, וא� מרח�; �די חלק �כל ��היה עד חלק�, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמרח�
�ב�אר �ט�ית וכ� עצמ�; �פני ��ב� חלק �ל ��היה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעד
א�ת� מעלי� לזה, �כדי לזה �די �ה� אי� א� ה�ברי�. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�ל
מ��י. קנה א� לי מכר א� לחבר�, ל�מר ל� וי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹ�דמי�,
�וי�, החלקי� �אי� �י על א� זה חלק מה� אחד ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאמר
��מעי� אי� � ה�תר את א�ה וטל ה�ח�ת, את א�ל ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאני

ואי� ה�איל א�א מ�נה, ל�ח רצ�ני אי� ל� א�מר �הרי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָל�,
�דמי�. א�ת� מעלי� אנ� הרי ��וה, חל�ה �י� ��ֲִָ�ְְֲֲִִֵֶַָָָָָ
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ונמצאת‡. �ית ל� ��נה ואחד אחד ��ל ה�פרי�, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָחצר�ת
י� הרי � ה��י� �ני לכל מ��פת ה��י� ��י� ְְֲִֵֵֵֶֶַָָ�ְִֵֵֶֶַָָהחצר
ה�תח. �ל �רחב לפניו, א��ת אר�ע �פתח �תח ְְְְֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹלכל
אר�ע על א��ת אר�ע �� י� א� � החצר מ� ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָוה��אר
אי� לאו, וא� א�ת�; ח�לקי� ו���, ��� לכל ְְִִֵָָָ�ְָ�ְַָא��ת
אר�ע על א��ת אר�ע �� �אי� חצר ��ל א�ת�, ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָח�לקי�

�� �מ� חצר קר�יה אינ� �ניא��ת, הי� �יצד: ארנ�. ְְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
�ני ל� ��� זה � אחד �ית ולזה ��י� �ני לזה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ���פי�,
�בית �ית לכל א��ת אר�ע החצר מ� ל� מ�דדי� ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ��י�,
�ית ל� ��� וזה א��ת; ע�ר היה אפ�� ה�תח, רחב ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹעל
�תח�. לפני �תח� �רחב א��ת אר�ע ל� נ�תני� ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָֹאחד,
��היה �די א��ת �מ�נה �� י� א� � החצר מ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוה��אר
על א��ת אר�ע ולזה א��ת אר�ע על א��ת אר�ע ְְְְֶֶַַַַַַַַַַַָָלזה
חל�ה, �י� �� י� � �תחי� מ�ל ח�� א��ת, ָ�ְְֲִִִֵֶַַַָָאר�ע

חל�ה. �י� �� אי� מ�ה, �ח�ת ָ�ְְֲִִִֵֶָָוח�לקי�;

אר�ע·. ל� י� ר�ח�תיו, מ�ל ר�י� �תחי� ל� ��� ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ�ית
אר�ע א�א ל� אי� �תח, ל� יחד וא� ר�ח; לכל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָא��ת

�תח�. �נגד ְְִֶֶַא��ת

ל�‚. אי� �מ�א�, לת�כ� לה�נס ל� אפ�ר א� � ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָאכסדרה
אמר� ��א א��ת: אר�ע ל� י� לאו, וא� א��ת; ְְְְִֵֶַַַַַַָָָֹאר�ע
.�� מ�א� לפרק �די א�א א��ת, אר�ע �תח לכל ���ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

חמ�ה„. הי� א��ת; אר�ע לה� י� מר�סת, א� �ער ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ית
ל� אי� � לחצר �ת�חה וה�ר�סת ל�ר�סת, �ת�חי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ��י�

א��ת. אר�ע ְֶַַַָא�א

א��ת.‰. אר�ע ל� אי� �רנג�לי�, �ל ְְְִֵֶַַַַל�ל

.Â�לפני ��ר�י� �י� מקרה, אינ� וחצי� מקרה חצי� � ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹ�ית
א��ת. אר�ע ל� אי� � ח�� �ל�י ְְֵֵַַַַא�

.Ê�אי ��ימיו, את �ר� א��ת; אר�ע ל� י� סת��, ְִִֵֵֶַַַַַַָָָ�ית
א��ת. אר�ע ְַַַל�

.Á�ל אי� א��ת, אר�ע על א��ת אר�ע �� �אי� ְְִֵֵֶַַַַַַַַ�ית
א��ת אר�ע החצר �כל י� א� א�א �חצר; א��ת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאר�ע
ח�לקי�. � ה�ה ה�ית �תח עד לזה א��ת ואר�ע ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָלזה,
�ל האכסניה אבל ה�תחי�; לפי מתח�ק חצר, �ל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוה�בל

האד�. �ני לפי ְְִֵֶֶָָָמל�,

.Ëעל א� חל�ה, �י� �� �אי� �בר לחלק �רצ� ַַָ�ֲֲִִֵֶֶַָָָָֹ�ַה��פי�
א� � ה�ד� �בכתבי ח�לקי�. � �מ� את מפסידי� �ה� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹ�י
אחד; �כר� אמ�רי�, �ברי� ��ה יחלק�. לא �רצ�, �י ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹעל

ח�לקי�. לחלק, רצ� א� � �ריכ�ת ���י ְְְֲֲִִִִֵַָָֹאבל

.È�א � לחלק� ה��פי� �רצ� חל�ה, �י� �� �אי� ְְִַָָ�ֶַָָ�ֲִֵֶָמק��
��ה :�� לחזר יכ�ל מה� אחד �ל �רצ�, מ�ד� ��נ� �י ֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹעל
��ה מ�ד� קנ� א� אבל ��ארנ�. �מ� ה�א, �ברי� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָקני�
יכ�לי� אינ� � �ל�נית �ר�ח רצה וזה �ל�נית, �ר�ח ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָרצה
�עצמ� וזה �חלק�, והחזיק �עצמ� זה הל� א� וכ� ְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹלחזר.
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מה� אחד אי� מ�ד�, קנ� ��א �י על א� � �חלק� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹוהחזיק
�חבר�. לחזר ֲֲֵַַָֹיכ�ל

.‡Èה��רל �עלה �יו� � ��רל �יניה� וע�� �חלק�, ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהאחי�
מ�ה זה ��מע� לה� ��ע�ית �הניה :��� קנ� מה�, ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�ְֵֶֶָָלאחד
לחבר�. והקנה מה� אחד �ל �מר עליו, �הס�ימ� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָל�בר

.·È�לה ואי� מ�ה; זה �לק�ח�ת ה� הרי �חלק�, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאחי�
על זה ח��נ�ת ולא זה, על זה ס�מ�ת ולא זה, על זה ְֶֶֶַַַָֹ�ְֶֶֶֶַֹ�ר�
נ�אר לא �חלק�, ��יו� זה: על זה ה�י� א�ת ולא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹזה,
לאחי�, ל�מר ל� י� לפיכ� חבר�. �חלק זכ�ת מה� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלאחד

מע היה לאחד, ��� ה�דה ה�י���היתה א�ת �� ביר ְְֶֶַָָָ�ְֲִִֶַַַַַָָָָָ
לי י� חלקי, זה ��ע�ה ע�ה אבל למק��; מ�ק�� ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹה�את
על ה��קי� הח��� ס�ת� וכ� מעלי. ה�י� א�ת ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָלהסיר
את מב�ל �ה�א �י על א� ה���, �צד �ב�נה ְִֵֶֶַַַָ�ְְֶֶַַחלק�,
� וחלק� מאחד, �דה ��נ� ��ני� ה�י� וה�א ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ��מי��.
א�ת �מפסיק חבר�, �חלק זכ�ת מה� לאחד נ�אר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלא

הח��נ�ת. וס�ת� מחלק�, ְְִֵֵֶַַַַה�י�

.‚È�אנ�י מ�ני א� אחי�, מ�ני �דה ��נ� �ני� ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאבל
�בר ל���ת ולא ה�י�, א�ת להפסיק מה� לאחד אי� �ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ה��כרי�. �ה� �החזיק� ה�זקי� ְְְִִִִֶֶֶַַָָמ�

.„Èח�ק�ה� א� חל�ה, �י� �� ��� ה��פי� ְִֶָָ�ֲִִֵֶָָ�ֵַָחצר
אחד לכל י� � חל�ה �י� �� �אי� �י על א� ְֵֶָָָ�ְֲִִִֵֶַַָָ�רצ�נ�
יראה� ��א �די �אמצע, ה�תל לבנ�ת חבר� את לכ� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹמה�
ה�א; ה�ק רא�ה, �ה�ק �חלק�: ������ ��עה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָחבר�
�ני� �� �עמד� �י על א� א�א �חצר, חזקה ל� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָואי�
��רצה. עת �כל מחיצה לע��ת ��פה� מחיצה, �לא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹר��ת

.ÂË,��רח יהיה וכ�ה �ניה�. מ�ל ה�תל, מק�� ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹרחב
�יניה� מחיצה לע��ת נהג� ואפ�� ה�דינה, �מנהג ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹה�ל
�� ��ס��ל אויר �� יהיה ��א �בלבד �בה�צי�, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ�קני�

חבר�. את ְְֲִֵֶֶויראה

.ÊË,ג�ה� וכ� א��ת; מאר�ע �ח�ת אי� ה�תל, �ב� ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ��ה
ע�רה �ב�הה �מחיצה חבר� מ��ת ��ת� להב�יל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָ��פה�
מ�קעת �קעת� להב�יל צרי� אי� �בקעה, אבל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָטפחי�.
מ�קעת �קעת� להב�יל רצה ��הג�. �מק�� א�א ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָחבר�
א�ה �מ� חזית וע��ה �ב�נה, ,��� לת�� ��נס � ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָחבר�
נפל א� לפיכ� ;��� �ה�תל לה�דיע �די מ�ח��, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ�סיד
� �ניה� מ�עת ע�� וא� .��� והאבני� ה�ק�� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹה�תל,
לפיכ� �מ�א�; מ�א� חזית וע��י� �אמצע, ה�תל ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָֹ��ני�

�ניה�. �ל והאבני� ה�ק�� ה�תל, נפל ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹא�

.ÊÈת��� ע� מערבת והיתה סת�, לחבר� ��ה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹה��כר
ואפ�� �יניה�, ה�תל את לבנ�ת ה��קח את ��פי� � ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹאחר�ת
�קעה מכר א� אבל ����ת. לג�ר ��א ��הג� ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹ�מק��
��הג�. �מק�� א�א לג�ר, א�ת� מח�בי� אי� � ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹסת�

.ÁÈ�א �חצר�ת ה�ב�ילי� ה�תלי� לבנ�ת ��הג� ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָמק��
וזה טפחי� �ל�ה נ�ת� זה �זית, �אינ� �אבני� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ����ת
וזה �מחצה טפחי� נ�ת� זה �גזית, טפחי�; �ל�ה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹנ�ת�
נ�ת� וזה טפחי� נ�ת� זה �כפיסי�, �מחצה; טפחי� ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָנ�ת�
טפח נ�ת� וזה �מחצה טפח נ�ת� זה �לבני�, ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָטפחי�;

וה�איל ה�יד. ע� ה�תל עבי הא��, ה�ע�רי� וכל ְְֱֳִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ�מחצה.
ה�ק�� הרי ה�תל, נפל א� � �ניה� מ�ל ה�תל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ�מק��
א� מה�, אחד לר��ת נפל ואפ�� �ניה�. �ל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוהאבני�
ל� ��כר וטע� לר��ת�, האבני� �ל את מה� אחד ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ���ה
הרי א�א נאמ�; אינ� � �מ�נה ל� נתנ� א� חלק�, ְְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָחבר�

ראיה. ��ביא עד �ניה�, �ר��ת ְְְִִֵֵֶֶַָָָה�

קודש שבת
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לכל‡. י� � ��פל ��פי� �ני �י� ה�ב�יל חצר ְִֵֶַָָָ�ְְִֵֵֵֶַַָֹ�תל
א��ת, אר�ע �ב� עד לבנ�ת� חבר� את לכ� מ�ניה� ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאחד
אי� א��ת, אר�ע על יתר אבל זה; את זה יראה ��א ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ�די
אר�ע על יתר ה�תל והג�י� האחד רצה א�ת�. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹמח�בי�
ה�תל �נגד �ב�� אחר �תל �בנה חבר� �א א� � ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹא��ת
�תל�. ��נגד ��ב� חלק� ל�� א�ת� מח�בי� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ��יניה�,
�בא א��ת, ע�ר והג�יה� ��יניה�, �תל האחד �נה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�יצד:
�ית, ל� לע��ת �צ�� א� �נגד� אחד �תל �בנה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹחבר�
חלק� ל�� א�ת� מח�בי� � א��ת �� האחר ה�תל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹוהג�י�
מ�ע�יו נראה �הרי האר�ע: על �ה�סי� הא��ת ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ���י
��יניה� ה�תל �רא� חקק א� וכ� �ה�. ר�צה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹ�ה�א
�ד�לה ק�רה עליו ��נה א� ה��ר�ת, �� לה�יח ְְִֶַַַָָָָָָָמק��
��� חלק� ל�� א�ת� מח�בי� � עליה נ�עני� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ה��ר�ת
��א �י על א� האר�ע, על חבר� �ה�סי� ��� ְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹ�ַָהא��ת
�כל ר�צה �ה�א �ע�� ��ה �הרי ה�תל: �ל �נגד ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�נה

ה�ה. ֶַַַֹה�ב�

חבר�·. �בי� �ינ� ה�ב�יל ה�תל ��נה ה��פי� מ� ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�ִֶַָאחד
ואמר �ה�צאה, חלק� ל�� חבר� ותבע א��ת, אר�ע ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָעד
��ת� ה�ת ונ��ע ��ת�, �חזקת זה הרי � חלקי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָנת�י
�א א� אבל נת�. ��א ראיה ה��בע ��ביא עד ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹונפטר:
על �ה�סי� ה�ב� �אר �ה�צאת חלק� ל�� א�ת� ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹלת�ע
אינ� � נת�י ואמר �נגד�, א� ל� ��מ� מ�ני א��ת, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאר�ע
ונ�טל ל�, נת� ��א חפ� �נקיטת נ��ע חבר� א�א ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹנאמ�,
ראיה זה ��ביא עד ונ�טלי�: ה���עי� �ל �די� ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָמ���,

ל�. ֶַָ��ת�

חבר�‚. ועמד חבר�, חרב�ת �י� חר�ה ל� �היתה ְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָמי
ז� חר�ה ��מצאת עד ��לי�ית, ��נ�ה רא��נה ר�ח ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָוגדר
מ� ל�� א�ת� מח�בי� אי� � ר�ח�תיה מ�ל� �דר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�מ�פת
�ת�חה חר�ת� והרי ל� ה�עיל לא �הרי �ל��, ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹהה�צאה
רביעית, ר�ח ל� �דר א� לפיכ� ��היתה. הר�י� ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָלר��ת
ה�ל, את עליו מגל�לי� � �דר מ�פת חר�ת� ��מצאת ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ�ְְִֵֶַָָעד
אר�ע עד הר�ח�ת �אר�ע זה �ה�ציא הה�צאה חצי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָונ�ת�

�ניה�. �ל ה�תל מק�� ��היה �בלבד, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַֹא��ת:

יראה„. � �נה �בחלק� ��נה, זה �ל ה�תל היה א� ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאבל
ה��ני�, ��רא� �מ� מ�עט �בר א�א עליו מגל�לי� �אי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלי
עצמ�, ה��� א� וכ� ��תלי�. לה���� יכ�ל אינ� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ�הרי
חצי ונ�ת� �ע��; ��ה הרי � רביעית ר�ח ��דר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָה�א
�ניה�. �ל ה�תלי� הי� א� ר�ח�ת, �ל� �ל ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהה�צאה

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָָוכ�
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אפ��‰. לדירה, ע��יי� ג�יה� והי� זה, �צד זה ��י� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ני
��� לחצי מעקה ע��ה זה � הר�י� ר��ת צ�י ��ני ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהי�
:�� דר �ה�א ��� לחצי מעקה ע��ה וזה ,�� דר ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָ�ה�א
וא� ז�. את זה ירא� ��א �די �מעדי�, זה �נגד ��א ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹזה
מה� אחד �ל יכ�ל א�ת�, ר�אי� הר�י� ר��ת ��ני �י ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעל
�אעמד �עת ���� א�א א�תי ר�אי� אי� א�� לחבר�, ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹל�מר

�מיד. א�תי ר�אה וא�ה ��י, ְִִִֶַַַָָעל

.Âאר�ע �ב�� מעקה ל� ע��ה חבר�, לחצר ה�מ�� ְֲֲֲֵֶֶַַַַַַַַָָ�ג
לאר�ע זק�ק אינ� ה��י�, מ�אר ל�ג �ג �י� אבל ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָָא��ת.
ה�ק ����ת אי� לפיכ� ����ת, �רי� אד� �ני �אי� ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָא��ת,
�ב�הה ה��י� �ני �י� מחיצה לע��ת צרי� אבל ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָרא�ה;
לר��ת�. נכנס א� �ג�ב א�ת� ��ת�� �די טפחי�, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָע�רה

.Êהריני העלי�� יאמר לא מ��, למעלה ז� חצר�ת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹ��י
וע�לי�, מ�מ�ה �ניה� ��ני� א�א וע�לה; מ�נג�י ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ��נה
חצר� היתה וא� �למעלה. מ�נג�� לב�� העלי�� ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ�ב�נה

ל�ח��� זק�ק העלי�� אי� חבר�, �ל מ��� �לל.למעלה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

.Á�א�ת ��פי� � ונפל חבר�, לג�ת סמ�� �תל� �היה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָמי

��מעי� אי� � ��� ה� והרי ה�יע��, ל� אמר אבניו. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָלפ��ת
א�ת� ��ה א� � הי� ל� ואמר ה��ה, �על �ה� רצה וא� ְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָל�.
ל� הא ל� אמר ואפ�� ;�� לחזר יכ�ל ואינ� קנה, �ְְֲֲִֵֵַַַָָָָֹ
��ה לא א� אבל ל�. ��מעי� אי� � אבני וא�ל ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹיציא�תי�,

לדח�ת�. א�א ל� אמר ��א קנה, לא �ְִֶֶַָָָָֹֹ

.Ëונתקלקל אחד, מ�עי� מי� המס�ק�ת ���ת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָחמ�
ה�ח��נה נמצאת העלי�נה. ע� מת�נ�ת ��� � ְְְְְִִֵֶַַַָָָָ�ְַַָה�עי�
מת�נת אינ� והרא��נה לעצמ�; �מת�נת ,��� ע� ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�ְִֶֶַמת�נת
חצר�ת חמ� וכ� �למ�ה. מ�נ�ה ולא ה�נ�ה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹע�
מת�נ�ת ��� � ה�יב ונתקלקל אחד, לביב מי� ְְַָ�ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָ���פכ�ת
�מת�נת ,��� ע� מת�נת העלי�נה נמצאת ה�ח��נה. ְֶֶַָ�ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָע�
ולא ל�, ה�נ�ה ע� מת�נת אינ� וה�ח��נה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלעצמ�;

�למעלה. ְְְִִַָָמ�נ�ה

.Èדי� לס�ר מה� אחד רצה ה�דר: על מ�קי� ה�הר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�ני
ואחר יפ�ח, �� ואחר �ח�ה, וי�קה ה�י� ל� ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ��חזיר
ה�ר�ב �ב�ר זכה. ה�ת��ר �ל � �ח�ה לה�ק�ת ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָר�צה

�ל��. �רכי מ�ני רא���, מתמ�א ְְְִִִֵֵֵַַָָָָלאמה

�
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� הקס"ט �לֿ�בטה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֵֶַָ

י�ראל �אר� חלק מ�קחת x`ylלוי dwlgpy) ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
(mihayd�ל�הני "לאֿיהיה יתע�ה: אמר� וה�א ,ְְְְֲִִִֶֶַַָֹֹ

ונחלה" חלק לוי �לֿ�בט `)הלו�� ,gi mixac). ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

� ו�בעי� מאה ה��לימה ְְְְִִִִֵַַַָָָה�צוה
חלק מ�קחת לוי �לֿ�בט ע�ד �הזהר ְִִֵֵֵֶֶַַַָָ�ְֶַָָָהאזהרה
וה�א י�ראל. אר� ���� ��עת ���זזי� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ���ה
�לֿ�בט הלו�� ל�הני� "לאֿיהיה יתע�ה: ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאמר�

ספרי �ל��� ונחלה". חלק mihteyלוי zyxt) ְְְֲִִֵֵֵֶַָ
(my�ל אפ�ר �אר�". ונחלה ���ה, "חלק :ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ

א�� עניני� �ני מנית ל�ה ול�מר: עלי ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָלהק��ת
�אר� חלק מ�קחת האזהרה וה�: מצות, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ��י
�לאו ה� והלא ���ה, חלק מ�קחת ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוהאזהרה

�הק�מ� ��כלל�ת לאו זה והרי (zazkאחד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
(iriyzd llkd lirl Ð dncwdaלאו נמנה ְִֶֶָ�ה�א

"ונחלה ואמר: זה לאו נתח�ק ��בר �ע ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד?
a)לאֿיהיהֿ��" ,my)ני�� לאוי� �ני ה� והרי , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָֹ

הלו�� ל�הני� "לאֿיהיה מה�: האחד ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ�מ�ת,
�ב�ת חלק מ�קחת האזהרה וה�א ונחלה" ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָחלק

weqtay)האר� "wlg" dlindn zcnlpe):וה�ני , ְִֵֶַָָ
חלק מ�קחת האזהרה לאֿיהיהֿ��", ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ"ונחלה
א�� עניני� �ני על ה�או נכ�ל �כבר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ�אר�.
לאהר�: יתע�ה אמר� וה�א ��הני�, ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָֹֹעצמ�
�ת�כ�" ל� לאֿיהיה וחלק תנחל לא ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹ"�ארצ�

(k ,gi xacna)��ה�ר �בא ,(my gxw zyxt ixtq): ֵַָ
האר�: ח��ק ��עת � תנחל" לא ְְְְִִִֶַַָָָָֹ"�ארצ�
וא�לי ���ה". � �ת�כ�" לאֿיהיהֿל� ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ"וחלק
��הני� ה�ז�רי� הא�ה ה�אוי� ��ני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�ח��ב

למנ�ת� רא�י �לפיכ� מצות Îipta��י mipdka) ְְְְִִִֵָָָֹ
mnvr(mnvrÎipta iel hay x`yae ��יו�, �ע �ֵֶַָ

הרי לוי", "�לֿ�בט �ללי: �אפ� �א ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ�ה�או
לח��ק ��הני� �פל� ואמנ� ��לל ה�הני� ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֹֹנכנס�

(swez xzil)וה�רט מ�ֿה�לל לזה �לֿה��מה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָוכ�
�יו� ה�י�, לה�למת א� לח��ק א�א נכ�ל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָאינ�
וא�� האחד. מ�ֿה�או ��למ�ת ה�י� ה�ג ְְִִִִֵֶַַָָָָ�ֶֹ��א
וחלק תנחל לא "�ארצ� לאהר�: אמר� ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹמנינ�
"לאֿיהיה אמר�: על נ�ס� �ת�כ�" ל� ְְְְְִִֶֶַָָָֹֹלאֿיהיה
לפי למנ�ת נצטר� אז �י וג�', הלו��" ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָֹל�הני�
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אפ��‰. לדירה, ע��יי� ג�יה� והי� זה, �צד זה ��י� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ני
��� לחצי מעקה ע��ה זה � הר�י� ר��ת צ�י ��ני ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהי�
:�� דר �ה�א ��� לחצי מעקה ע��ה וזה ,�� דר ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָ�ה�א
וא� ז�. את זה ירא� ��א �די �מעדי�, זה �נגד ��א ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹזה
מה� אחד �ל יכ�ל א�ת�, ר�אי� הר�י� ר��ת ��ני �י ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעל
�אעמד �עת ���� א�א א�תי ר�אי� אי� א�� לחבר�, ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹל�מר

�מיד. א�תי ר�אה וא�ה ��י, ְִִִֶַַַָָעל

.Âאר�ע �ב�� מעקה ל� ע��ה חבר�, לחצר ה�מ�� ְֲֲֲֵֶֶַַַַַַַַָָ�ג
לאר�ע זק�ק אינ� ה��י�, מ�אר ל�ג �ג �י� אבל ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָָא��ת.
ה�ק ����ת אי� לפיכ� ����ת, �רי� אד� �ני �אי� ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָא��ת,
�ב�הה ה��י� �ני �י� מחיצה לע��ת צרי� אבל ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָרא�ה;
לר��ת�. נכנס א� �ג�ב א�ת� ��ת�� �די טפחי�, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָע�רה

.Êהריני העלי�� יאמר לא מ��, למעלה ז� חצר�ת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹ��י
וע�לי�, מ�מ�ה �ניה� ��ני� א�א וע�לה; מ�נג�י ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָ��נה
חצר� היתה וא� �למעלה. מ�נג�� לב�� העלי�� ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ�ב�נה

ל�ח��� זק�ק העלי�� אי� חבר�, �ל מ��� �לל.למעלה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

.Á�א�ת ��פי� � ונפל חבר�, לג�ת סמ�� �תל� �היה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָמי

��מעי� אי� � ��� ה� והרי ה�יע��, ל� אמר אבניו. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָלפ��ת
א�ת� ��ה א� � הי� ל� ואמר ה��ה, �על �ה� רצה וא� ְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָל�.
ל� הא ל� אמר ואפ�� ;�� לחזר יכ�ל ואינ� קנה, �ְְֲֲִֵֵַַַָָָָֹ
��ה לא א� אבל ל�. ��מעי� אי� � אבני וא�ל ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹיציא�תי�,

לדח�ת�. א�א ל� אמר ��א קנה, לא �ְִֶֶַָָָָֹֹ

.Ëונתקלקל אחד, מ�עי� מי� המס�ק�ת ���ת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָחמ�
ה�ח��נה נמצאת העלי�נה. ע� מת�נ�ת ��� � ְְְְְִִֵֶַַַָָָָ�ְַַָה�עי�
מת�נת אינ� והרא��נה לעצמ�; �מת�נת ,��� ע� ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�ְִֶֶַמת�נת
חצר�ת חמ� וכ� �למ�ה. מ�נ�ה ולא ה�נ�ה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹע�
מת�נ�ת ��� � ה�יב ונתקלקל אחד, לביב מי� ְְַָ�ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָ���פכ�ת
�מת�נת ,��� ע� מת�נת העלי�נה נמצאת ה�ח��נה. ְֶֶַָ�ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָע�
ולא ל�, ה�נ�ה ע� מת�נת אינ� וה�ח��נה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלעצמ�;

�למעלה. ְְְִִַָָמ�נ�ה

.Èדי� לס�ר מה� אחד רצה ה�דר: על מ�קי� ה�הר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�ני
ואחר יפ�ח, �� ואחר �ח�ה, וי�קה ה�י� ל� ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ��חזיר
ה�ר�ב �ב�ר זכה. ה�ת��ר �ל � �ח�ה לה�ק�ת ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָר�צה

�ל��. �רכי מ�ני רא���, מתמ�א ְְְִִִֵֵֵַַָָָָלאמה

�
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.Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÁÎ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הקס"ט �לֿ�בטה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֵֶַָ

י�ראל �אר� חלק מ�קחת x`ylלוי dwlgpy) ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
(mihayd�ל�הני "לאֿיהיה יתע�ה: אמר� וה�א ,ְְְְֲִִִֶֶַַָֹֹ

ונחלה" חלק לוי �לֿ�בט `)הלו�� ,gi mixac). ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

� ו�בעי� מאה ה��לימה ְְְְִִִִֵַַַָָָה�צוה
חלק מ�קחת לוי �לֿ�בט ע�ד �הזהר ְִִֵֵֵֶֶַַַָָ�ְֶַָָָהאזהרה
וה�א י�ראל. אר� ���� ��עת ���זזי� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ���ה
�לֿ�בט הלו�� ל�הני� "לאֿיהיה יתע�ה: ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאמר�

ספרי �ל��� ונחלה". חלק mihteyלוי zyxt) ְְְֲִִֵֵֵֶַָ
(my�ל אפ�ר �אר�". ונחלה ���ה, "חלק :ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ

א�� עניני� �ני מנית ל�ה ול�מר: עלי ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָלהק��ת
�אר� חלק מ�קחת האזהרה וה�: מצות, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ��י
�לאו ה� והלא ���ה, חלק מ�קחת ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוהאזהרה

�הק�מ� ��כלל�ת לאו זה והרי (zazkאחד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
(iriyzd llkd lirl Ð dncwdaלאו נמנה ְִֶֶָ�ה�א

"ונחלה ואמר: זה לאו נתח�ק ��בר �ע ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד?
a)לאֿיהיהֿ��" ,my)ני�� לאוי� �ני ה� והרי , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָֹ

הלו�� ל�הני� "לאֿיהיה מה�: האחד ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ�מ�ת,
�ב�ת חלק מ�קחת האזהרה וה�א ונחלה" ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָחלק

weqtay)האר� "wlg" dlindn zcnlpe):וה�ני , ְִֵֶַָָ
חלק מ�קחת האזהרה לאֿיהיהֿ��", ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ"ונחלה
א�� עניני� �ני על ה�או נכ�ל �כבר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ�אר�.
לאהר�: יתע�ה אמר� וה�א ��הני�, ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָֹֹעצמ�
�ת�כ�" ל� לאֿיהיה וחלק תנחל לא ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹ"�ארצ�

(k ,gi xacna)��ה�ר �בא ,(my gxw zyxt ixtq): ֵַָ
האר�: ח��ק ��עת � תנחל" לא ְְְְִִִֶַַָָָָֹ"�ארצ�
וא�לי ���ה". � �ת�כ�" לאֿיהיהֿל� ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ"וחלק
��הני� ה�ז�רי� הא�ה ה�אוי� ��ני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ�ח��ב

למנ�ת� רא�י �לפיכ� מצות Îipta��י mipdka) ְְְְִִִֵָָָֹ
mnvr(mnvrÎipta iel hay x`yae ��יו�, �ע �ֵֶַָ

הרי לוי", "�לֿ�בט �ללי: �אפ� �א ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ�ה�או
לח��ק ��הני� �פל� ואמנ� ��לל ה�הני� ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָֹֹנכנס�

(swez xzil)וה�רט מ�ֿה�לל לזה �לֿה��מה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָוכ�
�יו� ה�י�, לה�למת א� לח��ק א�א נכ�ל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָאינ�
וא�� האחד. מ�ֿה�או ��למ�ת ה�י� ה�ג ְְִִִִֵֶַַָָָָ�ֶֹ��א
וחלק תנחל לא "�ארצ� לאהר�: אמר� ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹמנינ�
"לאֿיהיה אמר�: על נ�ס� �ת�כ�" ל� ְְְְְִִֶֶַָָָֹֹלאֿיהיה
לפי למנ�ת נצטר� אז �י וג�', הלו��" ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָֹל�הני�
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ה�ה ef)הה�� d`eeyd)ה�ר��ה א��ר �עצמ� ְְְִֵֶֶַַַַָ
נ�ס� לאוי� �ל�ה �ד�ל �ה� על וה��נה ְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹֹוהחללה
�י� �כלל, �כלֿ�ה� ��א� ה�אוי� �ל�ה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹעל
�אמת ��� הא�מר: יאמר וא� הדי�ט. �י� ְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�ד�ל
�ד�ל �ה� יהיה ��הכרח ל�: נאמר למנ�ת, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹצרי�
�ה� �ה�א מ��� אחת ��י�: ח�ב ְְִִִֵֶַַַַָָֹ�גר��ה
�ה� �ה�א מ��� וה�נ�ה: ל�, אס�רה ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹוה�ר��ה
�כבר � אחר �לאו ע�ד עליו אס�רה והיא ְְְֲִֵַָָָָָָ�ד�ל

ק���י� �גמרא א�א(fr.)נת�אר ח�ב �אינ� ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
��מנה ה�א �לבד ה�ללי �ה�או נמצא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָאחת.
אינ� �פרט�ת עני� �א�ת� ��ב�א אחר ְְְְִִֵֵֶַָָָָָוכלֿלאו
�דר� העני�, לה�למת א� �י�, איזה לל�ד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָא�א
�מ�ֿ א��. מ�צות קס"ה קס"א �מצוה ְְְְִִִִֵֵֶַָֹ��ארנ�

�עצמ� ה�ה df)ה��ג beqn ztqep dnbec)האזהרה ְְְֶַַַַָָָ
�רא�� קרחה ��אֿיקרח� אתֿה�הני� ְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֹֹֹ�הזהיר
�רטת י�רט� לא �בב�ר� יג�ח� לא זקנ� ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹ�פאת

(d ,`k `xwie)בר� �עצמ� א�� לאוי� ��ל�ה ,ְְְְִֵַָָָָֹ
�את ת�פ� "לא ואמר: �כלל לכלֿי�ראל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹקדמ�

ת�חית" ולא fk)רא�כ� ,hi my)�ולאֿת�ימ" , ְְְְִִֶַָֹֹֹ
למת" עיניכ� �י� `)קרחה ,ci mixac)ו�רט" ְְֵֵֵֵֶֶֶָָָ
�ב�רכ�" ת�נ� לא gk)לנפ� ,hi `xwie)�ונכ�ל , ְְְְְְִִִֶֶֶַָֹ

�ס�� ��ת�אר �מ� �לבד, ה�י� לה�למת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ��הני�
הא�ה;(k.)מ��ת ה�צות �ל� �יני ���ת�אר� : ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

הי� ולא ��הני� מיחדי� לאוי� הי� ְֲִִַָָֹֹ�ְְִִָָוא��
היה אז �י נפרד�ת, מצות הי� א�א �י� ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹלה�למת
מלק��ת: ��י מה� �לֿמע�ה על ח�ב �ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָֹה�ה�
ואי� � �ה� �ה�א �מ��� י�ראלי �ה�א ְְְִִִִֵֵֵֶֶֹמ���
י�ראל, ��אר �לבד אחת מלק�ת א�א ,�� ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָה�בר
ודעה�. זה �לל והב� �מק�מ�. ��ת�אר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ�מ�

� הקפ"ג ערי�ה�צוה ל�� ���ט�ינ� ה���י ְְִִִִִִֵֶַַַַָָ
�אר�, חלק לה� �אי� �יו� �ה�, לד�ר ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָללו��
ערי� וג�' ללו�� "ונתנ� יתע�ה: אמר� ְְְְְְְִִִִֶַַָָָוה�א

a)ל�בת" ,dl xacna):ל�מר� א��, ערי� וג� . ְְִֵֶַַָָָ
מקלט ערי ה� הלו��, dbbyaערי ytp bxeddy) ְְִִִֵֵֵַָָָ

(mcd l`eb ly eznwp iptn my obenְְוק�לט�ת
�מ��ת ��ת�אר �מ� לה�, המיחדי� .(e.)��נאי� ְְִַַָ�ְְְִִֵֶֶַָָָ

� הרכ"ח מ�מ��רה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַ
עריה� מגר� "��דה אמר�: וה�א הלו�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָמגר�י

י�כר" cl)לא ,dk `xwie)���ל י�דע וא�ה . ְְִֵֵַַָָֹ

dÎa)ה��רה ,dl xacna)�ערי ללו�� ���תני� ְְִִִִֶַַָָ
מגר� א�ה אל� �ל�מר: מגר�, ��דה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ�מגר�
�מ� �כרמי�, ל�ד�ת לה� ח�צה א�ה ְְְְְִִֶַַַָָָָָואל�י�

ס�טה �מ�כת האזהרה(fk:)��ת�אר �באה , ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
יע�� לבל הא�ה אתֿה�ב�ל�ת מ����ת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָללו��
ה�דה ולא עיר, ה�גר� ולא מגר� ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹאתֿהעיר
"לא אמר�: וה�א �דה, ה�גר� ולא ְְְְְִִֶַָָָָֹֹמגר�
�כבר י��ה. לא �ענינ�: ���לה �א ְֶָ�ְְִִֵֶַַָָָָָֹי�כר".

ערכי� �ס�� ז� מצוה �יני .bl:)(נת�אר� ְְְֲֲִִִִֵָָָ

� ע�רי� ה��לימה ה���יה�צוה ְְְִִִִֶַַַַָָ
לעב�דה �יתֿה�חירה [לע��ת] לבנ�ת ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָ��צט�ינ�

�מיד הא� והבערת ההקרבה �היה ���cwezy) ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
(gafnd lrהיה� �ב� ההליכה �היה ואליו ,ְְְֲִִִֵֶֶַָָ

�כלֿ�נה, וההתק�צ�ת לרגל והעל�ה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהחגיגה
לי "וע�� יתע�ה: אמר� וה�א ��ת�אר, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָ�מ�

g)מק��" ,dk zeny)ספרי �ל��� .(i ,ai mixac): ְְְִִֵָ
לאר�: �ניסת� ��עת י�ראל נצט�� מצות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ"�ל�
ה�חירה, �ית לה� ולבנ�ת מל� לה� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָלמ��ת
��ני� ל�, נת�אר ה�ה עמלק". �ל זרע� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�להכרית
�ארנ� �כבר עצמ�. �פני מצוה ה�חירה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ�ית

(ai llk lirl)ה�את "ycwn")�ה�לל�ת dnyy) ְֶַַָֹ
וה�ז�ח וה�לח� ו�ה�נ�רה �רטי�, ְְְִֵַַָ�ְְְְִֶֶֶַַָָ��ללת
נקרא וה�ל ה�ק�� מחלקי ��� ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹ�ְָָוז�לת�
אבל וחלק. לכלֿחלק צ��י נתיחד �כבר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ"מק��",

�ע�הֿ�י" אדמה "מז�ח ה�ז�ח על (zenyאמר� ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ
(`k ,kמצוה �ה�א זה, �ס�ק על לח�ב �אפ�ר ,ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹ

�מ� ענינ� הרי � מק�� מצות מ�בד עצמ� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָ�פני
��עת מד�ר ה�א הרי �קרא ��ט� ל�: ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ�אבאר
לע��ת הה�א ��מ� לנ� מ�ר �היה ה�מ�ת, ְֲַַַַָָ�ֵֶֶַָָָה�ר
�כבר עליו; �להקריב �כלֿמק�� אדמה ְְְְְֲִִַַָָָָָָָמז�ח
�ה�א ה�א, ה���ר �עני� ה�ל�� עליה� ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָאמר�
יהא ו��א �אר�, מח�ר מז�ח לבנ�ת ְְֵֶֶָָָֹ�ְְְִִִֵַָצ�ה
��כל�א אמר� וה�א ��ד�ר, �היה �מ� ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמ�לטל
לאר� "����נס זה: �ס�ק �פר�� י�מעאל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�ר�י
�� �ה�בר �יו� �אדמה". המח�ר מז�ח לי ֲֵֶַָָָָָָָָ�ְְֲִִֵֵַַע�ה
מחלקי ה�א והרי לד�ר�ת נ�הג צ��י ה�א הרי �ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַ
מ�ֿהאבני� מז�ח ��בנה ל�מר: רצ�ני ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָה�ק��,

�ב�כל�א i`)�וקא. dyxt exzi)��פר� אמר� ְְְְְִֵַַָָָ
�ע�הֿ�י" אבני� "וא�ֿמז�ח יתע�ה: ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָאמר�
'וא�' �לֿ'א�' א�מר: י�מעאל "ר�י ְְְִִִִֵֵַָָָאמר�:

iriax mei ,iyily mei ,ipy mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

מה�: אחד � מ�ל�ה ח�� ר��ת, ְְִֵֶֶֶַָָָֹ����רה
מז�ח "וא� אמר�: �ע�הֿ�י". אבני� ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָוא�ֿמז�ח
אינ� א� ח�בה, א�מר א�ה ח�בה. � ֲִֵֵַָָָָאבני�"
�בנה �למ�ת "אבני� ל�מר: �למ�ד ר��ת? ְְְְֲִִֵֶֶַַָָא�א

אלהי�" ה' e)אתֿמז�ח ,fk mixac)�נת�אר �כבר , ְְְֱֲִִֶֶַָָֹ
ותאר� ה�ק�� �ני� �ל�מר �כלל�, ז� מצוה ְְְְְְֳִִִִִֵַַַָָָָָ�יני

eke')וח��ק� miycwd ycwe ycwd ,xvgd zewelg). ְִ
ל�� �ח�רה ���כ�א �מ��טיו, ה�ז�ח ְְֵָ�ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ�בני�
ה�נ�רה �אר נת�אר וכ� מ��ת. מ�כת היא ,��ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
�היכל ה�חת� �מק�� ה�הב �מז�ח ְְְִֵַַַַָָָָָָָ�ְַוה�לח�

מנח�ת jli`e)�גמרא fv ,gk)וי�מא(:bl). ְְְִָָָָ

שני ,יו�

.Ù .ËÚ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הע"ט מ�בנ�תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַ

אמר� וה�א �רזל, �ה� ��גע מאבני� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמז�ח
הנפ� חר�� �י �זית אתה� "לאֿתבנה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹיתע�ה:

ו�חללה" ak)עליה ,k zeny)�מה �נה וא� , ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
עליו. מקריבי� ואי� �ס�ל ה�א הרי � ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָמז�ח
מ���ת ג' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ�כבר

(c dpyn).

� �מני� ה��לימה האזהרהה�צוה ְְְְִִִַַַַָָָָָֹ
��א �די �מעל�ת, ל�ז�ח מ�על�ת ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַֹ�ֶ�הזהרנ�
עקב יל� א�א על�ת�, ��עת ���ת �סיע�ת ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָיפסע
במעלת "לאֿתעלה יתע�ה: אמר� וה�א ��ל, ְְְְֲֲִֶֶַַַָָֹֹ�ְַ�צד

וג�'" bk)עלֿמז�חי ,my)ה�כל�א �ל��� .seq) ְְְְְְִִִַַָ
(exzi zyxt" ל�מר: "מהֿ�למ�ד לאֿת�לה: א�ר ְֲִֶֶַַַָֹ

��סע יהא לא ל�ז�ח ���ע�לה עליו"? ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹערות�
�כבר ��ל". �צד עקב מה�� א�א ��ה, ְָָ�ְְְִֵֵֶַַַָָָָ�סיעה
מ���ת ג' �פרק �נינ� ואי� ה�ב� צ�רת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָנת�ארה

(` dpyn)עד ה�ז�ח על ��ה �סיעה וכלֿה��סע .ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָ
ל�קה. � עליו ערות� ְִֶֶֶֶָָָָ���לה

שלישי ,יו�

.‡Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הכ"א מ�ה�צוה ליראה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִִֶַַַַָָ

�ל�נ� ל� ��ק�ע עד מאד, מאד ה�ה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹה�ק��
מק��, מ�ראת היא וז� � וה�חד ה�ראה ְְְְְִִִַַַַַָָָמק��

�ירא�" "�מק��י יתע�ה: אמר� hi,וה�א `xwie) ְְְְִִִִֶַָָָ
(lפרא�� �הז�יר� �מ� ז� יראה והג�רת .ְְְְְְִִִִֶַַַָָָ

(miyecw)ה�ית להר י�נס לא מ�רא? ה�א "איזה :ְִִֵֵֶַַַָָֹ

�באפנ�ת� �במנעל� lr�מקל� mc` yaely cba) ְְְְֲִַַָ�ְָ
ila eyaell jxc oi`e ,drifd betqiy ick eteb

(oeilr yealn���יע ולא רגליו �על ְְֲֶֶַַַָָָָֹ�באבק
jxcd)ק�נ�ריא xvwl ,xarn)ֿמ�ל �רקיקה , ְְְִִֶַַָָָ
xeq`y)וחמר" i`ce Ð)כ�ה� נת�אר �כבר . ְְְִֵֶַָָָָֹ

�עזרה ל�בת �החלט �אס�ר ��למ�ד, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָמק�מ�ת
�אמר לפי וכלֿזה �לבד; �וד �ית למלכי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָא�א
אפ�� לע�ל�, ח�בה וז� �ירא�" "�מק��י ְְְְֲִִִִִֶַָָָָיתע�ה:
�ל��� �ר��. �עונ�תינ� חרב �ה�א ה�ה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�זמ�

ה�ק��(my)ספרא ��ית �זמ� א�א לי "אי� : ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
�למ�ד מ�י�? ה�ק�� �ית �אי� �זמ� ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָק��,
� �ירא� �מק��י ��מר� אתֿ��תתי ְְְִִִִֶַַַָָֹֹל�מר:
מק�� מ�רא א� לע�ל�, ��ת ְְְִִַַַַָָָָמהֿ�מירת
א�ה מ�ֿה�ק�� "לא ע�ד: אמר� ו�� ְְְְִִַַָָָָָֹלע�ל�".

ה�ק��". על ��קד מ�י א�א ְִִִֵֶֶַַַָָָָירא,

רביעי יו�

.ÊÒ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.„Ù .‚Ù ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הכ"ב ל�מרה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָֹ

�מ�� �כלֿלילה �מיד סביב� ללכת ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָאתֿה�ק��
וה�א �לג�ל�, �לר�ממ� לכ�ד�, �די ְְְְְְְְְֵַַַַָָ�לֿה�ילה
לפני א�� �בני� "וא�ה לאהר�: יתע�ה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹאמר�

העדת" a)אהל ,gi xacna)�הי� א�� �ל�מר: , ֵֶָֹ�ְְִֶַַ
אחר, �ל��� זה צ��י נכ�ל �כבר �מיד. ְְְְִִִֵֶַַָָָָָלפניו
מ�עד" אהל אתֿמ�מרת "ו�מר� אמר�: ְְְְְִֵֶֶֶֶָָֹוה�א

(c ,my)ספרי �ל��� .(my gxw zyxt)א�ה" : ְְִֵַָ
מ�פני� ה�הני� � העדת אהל לפני א�� ְֲִִִִַֹ�ְִִֵֵֶֶָָָֹ�בני�
ולהליכה ל�מירה �ל�מר: מ�ח��", ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָוהלו��
"ו�מר� ה�ה: ����� אמר� �ב�כל�א ְְְְְְִִֶַַַָָָָסביב�.
�ע�ה, א�א לי אי� � מ�עד אהל ֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹאתֿמ�מרת
את ��מר�� ל�מר: �למ�ד �לאֿתע�ה? ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַֹמ�י�

ה�ד�" d)מ�מרת ,my)�ל נת�רר ה�ה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹ
"�ד�ה אמר�: ו�� ע�ה. מצות � ָ�ְְְְְֲִִֵֶַָָָ��מירת�
�לט�רי� ��מה לא ��מרי�. עליה ��� ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹל�ק��

(jlnd lkid)�אי� לפלט�רי� ��מרי� עליה ���ְְְִִֵֵֶֶֶַָָ
ההיכל �� � ��לט�רי� ויד�ע ��מרי�". ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָעליה
��הי� ור�ממ�ת�, ההיכל ��גד�ת ל�מר: ְְְִֵֶַַָ�ְְִֶַרצ�נ�
�לֿ�יני נת�אר� �כבר עליו. קב�עי� ְְְְֲִִִִֵָָָָָ��מרי�
מ��ת. �במ�כת �מיד מ��כת א' �פרק ז� ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָמצוה



עי iriax mei ,iyily mei ,ipy mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

מה�: אחד � מ�ל�ה ח�� ר��ת, ְְִֵֶֶֶַָָָֹ����רה
מז�ח "וא� אמר�: �ע�הֿ�י". אבני� ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָוא�ֿמז�ח
אינ� א� ח�בה, א�מר א�ה ח�בה. � ֲִֵֵַָָָָאבני�"
�בנה �למ�ת "אבני� ל�מר: �למ�ד ר��ת? ְְְְֲִִֵֶֶַַָָא�א

אלהי�" ה' e)אתֿמז�ח ,fk mixac)�נת�אר �כבר , ְְְֱֲִִֶֶַָָֹ
ותאר� ה�ק�� �ני� �ל�מר �כלל�, ז� מצוה ְְְְְְֳִִִִִֵַַַָָָָָ�יני

eke')וח��ק� miycwd ycwe ycwd ,xvgd zewelg). ְִ
ל�� �ח�רה ���כ�א �מ��טיו, ה�ז�ח ְְֵָ�ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ�בני�
ה�נ�רה �אר נת�אר וכ� מ��ת. מ�כת היא ,��ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
�היכל ה�חת� �מק�� ה�הב �מז�ח ְְְִֵַַַַָָָָָָָ�ְַוה�לח�

מנח�ת jli`e)�גמרא fv ,gk)וי�מא(:bl). ְְְִָָָָ

שני ,יו�

.Ù .ËÚ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הע"ט מ�בנ�תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִַ

אמר� וה�א �רזל, �ה� ��גע מאבני� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמז�ח
הנפ� חר�� �י �זית אתה� "לאֿתבנה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹיתע�ה:

ו�חללה" ak)עליה ,k zeny)�מה �נה וא� , ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
עליו. מקריבי� ואי� �ס�ל ה�א הרי � ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָמז�ח
מ���ת ג' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ�כבר

(c dpyn).

� �מני� ה��לימה האזהרהה�צוה ְְְְִִִַַַַָָָָָֹ
��א �די �מעל�ת, ל�ז�ח מ�על�ת ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַֹ�ֶ�הזהרנ�
עקב יל� א�א על�ת�, ��עת ���ת �סיע�ת ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָיפסע
במעלת "לאֿתעלה יתע�ה: אמר� וה�א ��ל, ְְְְֲֲִֶֶַַַָָֹֹ�ְַ�צד

וג�'" bk)עלֿמז�חי ,my)ה�כל�א �ל��� .seq) ְְְְְְִִִַַָ
(exzi zyxt" ל�מר: "מהֿ�למ�ד לאֿת�לה: א�ר ְֲִֶֶַַַָֹ

��סע יהא לא ל�ז�ח ���ע�לה עליו"? ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹערות�
�כבר ��ל". �צד עקב מה�� א�א ��ה, ְָָ�ְְְִֵֵֶַַַָָָָ�סיעה
מ���ת ג' �פרק �נינ� ואי� ה�ב� צ�רת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָנת�ארה

(` dpyn)עד ה�ז�ח על ��ה �סיעה וכלֿה��סע .ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָ
ל�קה. � עליו ערות� ְִֶֶֶֶָָָָ���לה

שלישי ,יו�

.‡Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הכ"א מ�ה�צוה ליראה ��צט�ינ� ה���י ְְְְִִִִִִֶַַַַָָ

�ל�נ� ל� ��ק�ע עד מאד, מאד ה�ה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹה�ק��
מק��, מ�ראת היא וז� � וה�חד ה�ראה ְְְְְִִִַַַַַָָָמק��

�ירא�" "�מק��י יתע�ה: אמר� hi,וה�א `xwie) ְְְְִִִִֶַָָָ
(lפרא�� �הז�יר� �מ� ז� יראה והג�רת .ְְְְְְִִִִֶַַַָָָ

(miyecw)ה�ית להר י�נס לא מ�רא? ה�א "איזה :ְִִֵֵֶַַַָָֹ

�באפנ�ת� �במנעל� lr�מקל� mc` yaely cba) ְְְְֲִַַָ�ְָ
ila eyaell jxc oi`e ,drifd betqiy ick eteb

(oeilr yealn���יע ולא רגליו �על ְְֲֶֶַַַָָָָֹ�באבק
jxcd)ק�נ�ריא xvwl ,xarn)ֿמ�ל �רקיקה , ְְְִִֶַַָָָ
xeq`y)וחמר" i`ce Ð)כ�ה� נת�אר �כבר . ְְְִֵֶַָָָָֹ

�עזרה ל�בת �החלט �אס�ר ��למ�ד, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָמק�מ�ת
�אמר לפי וכלֿזה �לבד; �וד �ית למלכי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָא�א
אפ�� לע�ל�, ח�בה וז� �ירא�" "�מק��י ְְְְֲִִִִִֶַָָָָיתע�ה:
�ל��� �ר��. �עונ�תינ� חרב �ה�א ה�ה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹ�זמ�

ה�ק��(my)ספרא ��ית �זמ� א�א לי "אי� : ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
�למ�ד מ�י�? ה�ק�� �ית �אי� �זמ� ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָק��,
� �ירא� �מק��י ��מר� אתֿ��תתי ְְְִִִִֶַַַָָֹֹל�מר:
מק�� מ�רא א� לע�ל�, ��ת ְְְִִַַַַָָָָמהֿ�מירת
א�ה מ�ֿה�ק�� "לא ע�ד: אמר� ו�� ְְְְִִַַָָָָָֹלע�ל�".

ה�ק��". על ��קד מ�י א�א ְִִִֵֶֶַַַָָָָירא,

רביעי יו�
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� הכ"ב ל�מרה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָֹ

�מ�� �כלֿלילה �מיד סביב� ללכת ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָאתֿה�ק��
וה�א �לג�ל�, �לר�ממ� לכ�ד�, �די ְְְְְְְְְֵַַַַָָ�לֿה�ילה
לפני א�� �בני� "וא�ה לאהר�: יתע�ה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹאמר�

העדת" a)אהל ,gi xacna)�הי� א�� �ל�מר: , ֵֶָֹ�ְְִֶַַ
אחר, �ל��� זה צ��י נכ�ל �כבר �מיד. ְְְְִִִֵֶַַָָָָָלפניו
מ�עד" אהל אתֿמ�מרת "ו�מר� אמר�: ְְְְְִֵֶֶֶֶָָֹוה�א

(c ,my)ספרי �ל��� .(my gxw zyxt)א�ה" : ְְִֵַָ
מ�פני� ה�הני� � העדת אהל לפני א�� ְֲִִִִַֹ�ְִִֵֵֶֶָָָֹ�בני�
ולהליכה ל�מירה �ל�מר: מ�ח��", ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָוהלו��
"ו�מר� ה�ה: ����� אמר� �ב�כל�א ְְְְְְִִֶַַַָָָָסביב�.
�ע�ה, א�א לי אי� � מ�עד אהל ֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹאתֿמ�מרת
את ��מר�� ל�מר: �למ�ד �לאֿתע�ה? ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַֹמ�י�

ה�ד�" d)מ�מרת ,my)�ל נת�רר ה�ה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹ
"�ד�ה אמר�: ו�� ע�ה. מצות � ָ�ְְְְְֲִִֵֶַָָָ��מירת�
�לט�רי� ��מה לא ��מרי�. עליה ��� ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹל�ק��

(jlnd lkid)�אי� לפלט�רי� ��מרי� עליה ���ְְְִִֵֵֶֶֶַָָ
ההיכל �� � ��לט�רי� ויד�ע ��מרי�". ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָעליה
��הי� ור�ממ�ת�, ההיכל ��גד�ת ל�מר: ְְְִֵֶַַָ�ְְִֶַרצ�נ�
�לֿ�יני נת�אר� �כבר עליו. קב�עי� ְְְְֲִִִִֵָָָָָ��מרי�
מ��ת. �במ�כת �מיד מ��כת א' �פרק ז� ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָמצוה



iyingעב mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

� הס"ז מ�ה��יתה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְְִִַַ
וה�א �לֿלילה, �מיד �� ולסב ְְְְְִִִַַַָָָָָֹ�מירתֿה�ק��

ה�ד�" מ�מרת את "��מר�� �כבר(my)אמר�: ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ
��מירת ע�ה, מ�צות כ"ב �מצוה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹ�ארנ�
�א�, נבאר וכ� ע�ה; מצות �� וה���ב ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָה�ק��
�ל��� לאֿתע�ה, מצות � זה �בר ְְֲִִֶֶֶַַָָֹ����ל

אתֿמ�מר "ו�מר� מ�עד"ה�כל�א: אהל (my,ת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹ
(c� �לאֿתע�ה? �מ�י� �ע�ה, א�א לי אי� ,ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

ה�ד�" מ�מרת את "��מר�� ל�מר: (my,�למ�ד ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַֹ
(d.מ��ת� �מיד �רי� ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ,ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָ

� הל"ה לנ�ה�צוה ��הא ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
המיחד ה�א�ר �פי ע��י dkÎak)�מ� ,l zeny) ְְִֵֶֶַַָ�ָ

�מ� ��תמ�ה, �ד�ל �לֿ�ה� �� למ�ח ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹמ�כ�
עלֿ א�רֿי�צק מאחיו ה�ד�ל "וה�ה� ְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�אמר:

ה��חה" �מ� i)רא�� ,`k `xwie)�מ��חי וכ� , ְְְִִֵֶֶַָֹ
ה�לכי� מקצת ��(cec zia ikln wx ,xnelk)�מ� , ְְְִִַַָ

�� נמ�ח �כבר ז�. מצוה �הלכ�ת ְְְְְְִִִִֵֶַָָָ��ת�אר
אתֿ �� מ��חי� אי� אבל וכלֿ�ליו; ְְְֲִִֵֵֶַָָָָה����
�ספרי אמר� ��פר�� לפי לד�ר�ת, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָה�לי�

(` ,f xacna)ל�מר� � א�� �ל ��מ�יחת� ,ְְְִֵֶֶַָָ
לב�א, לעתיד �לֿה�לי� הק��� � ה���� ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ�לי
לי זה יהיה מ�חתֿקד� "�מ� יתע�ה: ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹאמר

l`)לדרתיכ�" ,l zeny)יני� נת�אר� �כבר . ְְְֲִִֵֵֶָָֹֹ
�רת�ת �רי� ז� .(d.)מצוה ְְְִֵֵָ

� הפ"ג מ�ע��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֲִַַ
יתע�ה: אמר� וה�א ה��חה, ��מ� ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָ�מ�

�מה�" תע�� לא al)"�במת�נ�� ,my)והע�בר ְְַ�ְְֲֵַָָֹֹ
��א �מ� �רת, ח�ב � מזיד ה�א א� זה, לאו ְִִֵֵֶֶַַָָָָעל

וכ�'" �מה� א�רֿירקח "אי� bl)��ת�ב: ,my). ְְֲִִֶַַָָֹ
�כבר קב�עה. ח�את ח�ב � ��גג ה�א ְְְִֵַַָָָָוא�

מ�רת�ת א' �פרק ז� מצוה �יני .(d.)נת�אר� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָ

� הפ"ד מ�מ�חה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַַֹ
�ד�לי� �הני� ז�לת מ�ה �ע�ה ה��חה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ��מ�
"עלֿ��ר יתע�ה: אמר� וה�א �לבד, ְְְְְְִִִֶַַַָָָ�מלכי�

ייס�" לא al)אד� ,my)�� �ה�מ�ח �בר�ר, . ְִִֶַָָָָָֹ
מ��� י�� "וא�ר אמר: �רת, ח�ב � ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�מזיד

ונכרת" ח�ב(my)עלֿזר � ��גג ה�א וא� ; ְְְִִֵַַַָָ
ז� מצוה �יני �� נת�אר� �כבר קב�עה. ְְְְֲִִִֵַַָָָָָח�את

�רת�ת .(d.)�רי� ְְֵֵ

חמישי יו�
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� הפ"ה מ�ע��תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֲִַַ
oyr)מגמר ly minya)מת�נת�(znbeck) �ְְְֶַָֹ

�ערב�� ס�מני א�ת� ��הי� �ל�מר: ְ�ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹה�טרת,
להתג�ר וית��� ה���ת א�ת� (myazdl)�ביחס ְְְְְִִִֵֵַַַַַָ

תע�� לא "�במת�נ�� יתע�ה: אמר� וה�א ,��ְְְְְִֶַַָ�ְֲַָֹ
fl)לכ�" ,l zeny)וע��ה �הע�בר לנ�, �באר ְֵֵֵֶֶֶָָָ

אמר: �רת, ח�ב � ��ר�� להריח וכ�נת� ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָ�מ�ה
ונכרת �� להריח כמ�ה א�רֿיע�ה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָ"אי�

gl)מע�יו" ,my)גג�� ה�א וא� מזיד; ה�א א� ְִִִֵֵֵַָ
�יני �� נת�אר� �כבר קב�עה. ח�את מקריב �ְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

�רת�ת �רי� ז� .(d.)מצוה ְְְִֵֵָ

� הפ"ב מ�הקריבה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְְִִַַ
אמר� וה�א ��היכל, ה�הב �מז�ח קר�� ���ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָ
�מנחה ועלה זרה קטרת עליו "לאֿתעל� ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹיתע�ה:

עליו" ת�כ� לא h)ונס� my)�א �� וכלֿה�קריב ְְְְִִֵֶַַָָָֹ
ל�קה. � ל� ��י�חד מה ז�לת עליו ְֵֶֶַַַָָָה��רק

� הל"ד ה�הני�ה�צוה ���א� ��צט�ינ� ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָֹ
ל ���רצה �תפיה� על מ�ק��אתֿהאר�� העביר� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ה�ד� "�יֿעבדת יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְֲִִֶֶַַַָָֹֹלמק��,
י�א�" ��ת� h)עלה� ,f xacna)וא�ֿעלֿ�י . ְֲִִֵֵֶַַַָָ

מחמת א�א זה היה לא ללו��, אז נאמר זה ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ����י
ה�א אהר� �י ה�מ�, �א�ת� ה�הני� מס�ר ְְְֲֲִִִִַַַַַֹֹמע�ט

mipdkdה�תחיל eid okle ,cala ea dlgd dpedkd) ְִַַ
(mziy`xa hrnח�בה ה�צוה הרי לד�ר�ת אבל ;ְְֲֲִֵַָָָ

��ת�אר �מ� א�ת�, ה���אי� וה� ה�הני�, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹעל
יה��ע e)�ספר ,b)מ�אל� eh,�בספר aÎl`eny) ְְֵֶ�ְְֵֵֶַ

(hk�ע�� אתֿהאר�� להעביר �וד צ�ה וכא�ר .ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָ
ה�מי� �דברי אמר eh)ה�נ�ה ,eh `Îminid ixac): ְְְִִִֵַַַָָָ

בניֿהלו�� mipdkl)"ו��א� dpeekde)��אר את ְְְֲִִִֵֵַַ
�כתפ� ה' �דבר מ�ה צ�ה �א�ר ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹהאלהי�

עליה�" z`yl��ט�ת jixv zexecl mby ixd) ֲֵֶַֹ
(ef dxeva�ה�מי �דברי הז�יר �א�ר וכ� .,ck my) ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָ

(hiמ�מר�ת ואר�ע לע�רי� ה�הני� ְְְְְֲִִִֶַַַַָֹ�ֲחל�ת
לב�א לעבדת� פק�ת� "א�ה אחרֿ��: ֲַָָָָָֹ�ְְֵֶַַַָָואמר
צ�ה� �א�ר אביה� אהר� �יד �מ��ט� ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹלביתֿה'
על ר�מז �ה�א חכמי�, �ר�� י�ראל", אלהי ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָֹה'
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ה�ת�, על האר�� נ�יאת היא ה�הני� ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ�עב�דת
ספרי �ל��� י�ראל. אלהי ה' ���ה (xacnaוזה� ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶָָֹ

(h ,fאלהי ה' צ�ה� �א�ר וג�' "�מ��ט� :ְְְֱֲִִֵֶַָָָֹ
וג�' נת� לא קהת ולבני צ�ה�? היכ� � ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹי�ראל
ה�צות. מ�לל ��ה נת�רר ה�ה י�א�". ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ��ת�

� הפ"ו מ�ה�ציאה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
האר�� `eze)��י oi`yep eid mday zehen)���מ ִֵַָָ

יהי� האר� "�ט�עת יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָֹֹה��עת,
מ���" י�ר� לא eh)ה��י� ,dk zeny)על והע�בר ִַַָֹ�ְִֵֶַָ

מ��ת �בס�� ל�קה. � זה �א�ר(ak.)לאו אמר�, ְְֲֶֶֶַַָָ
��י ה�סיר אי�א "והא מלק�ת: מח�בי ְְְִִֵֵֵַַַָָ�ְְִִהז�יר�
ואזהר�י� ל�קה. ה�א ��� �ל�מר: ְְְְֵֶֶַַַַָָהאר��?"
מצות �היא ל� נת�אר ה�ה י�ר�". מ"�א ְְְִִִִֵֵֶַָ�ִֵָָָֹמהכא,

עליה. ול�קי� ְֲִֶֶַָָֹלאֿתע�ה

שישי יו�

.‚Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
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� הכ"ג �לבד,ה�צוה הלו�� ��צט�� ה���י ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָ
נעילת �ג��: יד�ע�ת, �עב�ד�ת ��ק�� ְְְְֲֲִִַַַַָֹלעבד

ה�ר��(ozgizte)�ערי� �עת ה�יר ואמירת , ְְְֲִִִֵַַַַָָָ
(miniieqn zepaxw)ה�א ה�וי "ועבד אמר�: וה�א ,ְְְִֵַַָָ

מ�עד" אהל bk)אתֿעבדת ,gi xacna)ספרי �ל��� . ְְֲִֵֵֶֶַֹֹ
(my)רצה לא וא� �יעבד; רצה א� אני "��מע :ְֲֲִִִֵַַָָָָֹֹ

� ה�א ה�וי ועבד ל�מר: �למ�ד יעבד, לא �ְְֲִֵַַַַַָֹֹ
מ�לת �מצוה עליו ח�בה ��ה �ל�מר: ֶֶ�ְְְִֶֶַַָָָָָעלֿ�רח�",
הלו�� עב�דת מהֿהיא נת�אר �כבר �הכרח. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָעליו

�תמיד מק�מ�ת �כ�ה eה�את wxt .e dpyn d wxt) ְְְִַַָָֹ
(f dpynמ��ת�(` dpyn ` wxt)��ֿ�� ונת�אר . ְְִִֵֵַָ

מערכי� ב' א�א(i`.)�פרק �יר א�מרי� �אי� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָ
אחר: �ל��� ז� �מצוה ה���י נכ�ל �כבר ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָהלו��

הלו��" �כלֿאחיו אלהיו ה' ��� (mixac"ו�רת ְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָֹ
(f ,gi�מערכי ב' �פרק ואמר� ,(my)�איזה" : ְְְֲִֵֵֶֶֶָָ

�ירה". ז� א�מר: הוי ה'? ��� ְֱִֵֵֵֵָ�ר�ת

� הע"ב ה�ו��ה�צוה �הזהר� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְֲִִַ
המיחד�ת מ�ֿהעב�ד�ת עב�דה ���� ָ�ְְְְֲֲִִִֵַַָָמ�התע�ק

���� מ�התע�ק � וה�הני� עב�דהל�הני�, ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָֹֹ
���י לפי ללו��, המיחד�ת ְְְִִִֵֶַָ�ְֲִַָמ�ֿהעב�ד�ת
לכלֿ והלו��, ה�הני� �ל�מר: הא�ה, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹה���ח�ת

�אה לפיכ� ��ק��. מיחדת עב�דה מה� ְְִִֶֶַָָָָ�ְְֲִֵֶָָָמ��חה
�עב�ד ��א יחד, ל��יה� יתע�ה מא�� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהאזהרה
�מה �לֿקב�צה א�א � האחרת �עב�דת ְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָאחת
עלֿעבדת� אי� "אי� �אמר: �מ� ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ��צטות�,

hi)ואלֿמ�א�" ,c xacna)�ה� ��א ה�או �ל��� ְְֶֶֶַַָָָָ
ה�ד� אלֿ�לי "א� הלו��: על יתע�ה אמר� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹה�א

ולאֿימת�" יקרב� לא b)ואלֿה�ז�ח ,gi my) ְְְְִִֵֶַַָָֹֹ�
ימת� "ולא ואמר: ה�הני� אל לד�ר חזר �ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹֹאחרֿ��

��ֿא��" ��לל(my)��ֿה� ���ֿא��, �ל�מר: , ְֵֵֶֶֶַַַַַַ
מ�התע�ק �הזהר�י� ��מ� ה�ה. ה�או ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָאתכ�
א�� �� וה�ז�ח, ה�ק�� �לי והיא: ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�עב�דתכ�.

ספרי �ל��� �עב�דת�. מ�התע�ק (zyxtמזהרי� �ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
(my gxw"�יקרב לא ואלֿה�ז�ח ה�ד� "אלֿ�לי :ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

א�א לי אי� ענ�. � ימת�" "ולא אזהרה: �ְְַָָָֹ�ִֵֶֶָֹ
�הני� ה�הני�; עב�דת על �מזהרי� �ענ��י� ְֲֲֲִִִַַַָֹֹ�ְֲִִִֶלו��
��ֿה� ל�מר: �למ�ד � מ�י�? הלו�� עב�דת ְְֲִִִִֵַַַַַַַעל

לחבר�� zniieqn,מעב�דה dcear lr cwtend) ְֲֲֵֶַָָ
ipa lr zcwten `id mby Ð zxg`l ezcear dpyne

(hay eze`.��ֿא�� ל�מר: �למ�ד � ְִִֶַַַַַמ�י�?
ר�י את לס�ע חנניה �� יה��ע ר�י ��� ְְֲִֵֶֶַַַַַָ�ְְִִֵַָ�כבר
��בר לאח�רי�! חז�ר ל�: אמר ��ֿגד�דה, ְְֲֲֶֶַַָָָָ�ֶָָי�חנ�
וא�ה מ�ֿה��ערי� �אני �נפ��, מתח�ב ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָא�ה
ה�תע�ק ��לֿלוי ל� נת�אר ה�ה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמ�ֿהמ��ררי�.
ח�ב � ל� המיחדת עב�דת� �אינ� ֶֶַָ�ְֲֲֵֶַַָָָ�עב�דה
לעב�דת י��� לא ה�הני� וכ� �מי�. �ידי ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֹֹמיתה
א� �י �מיתה אינ� עבר� א� א�א ְְְִִִִִִֵֶַָָָָהלו��,
ואלֿ ה�ד� אלֿ�לי "א� �ב�כל�א: ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָֹ�מלק�ת.
ח�בי�? יהי� נגע� א� יכ�ל יקרב�" לא ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹה�ז�ח
ח�בי�. ה� עב�דה מ��� � "א�" ל�מר: ְֲִִֵַַַַָָ�למ�ד
ה�הני� ה�הני�, ידי על הלו�� א�א לי ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹאי�
ֿ�� "��ֿה� ל�מר: �למ�ד מ�י�? הלו�� ְְְִִִִֵֵַַַַַַַעלֿידי
�מיתה, �הני� �ל על "הלו�� נאמר: ו�� ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹא��",
�לאֿתע�ה". א�א לו�� �ל על ה�הני� ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹואי�

� הל"ב זרעה�צוה לג�ל ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ
מעלת לה� �ליחס �לר�ממ�, �לכ�ד� ְְְְְֲֲֵֶַַַַַָָָֹאהר�

ורא��נה ק�דמת ו]כב�ד Îoic[קד�ה mdl zzl) ְ�ְְִֶֶָָָ
(dnicw.�לה נ�מע לא � לכ� יסרב� ְְְְֲִִֶַַָָָֹואפ��

��קח� �יו� יתע�ה, לה' �ב�ד ל�� ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�לֿזה
אמר�: וה�א קר�נ�תיו, והקרבת ְְְְְְֲַַַָָָָָלעב�דת�
קד� מקריב ה�א אלהי� אתֿלח� �י ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָֹֹ"וק����
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ה�ת�, על האר�� נ�יאת היא ה�הני� ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ�עב�דת
ספרי �ל��� י�ראל. אלהי ה' ���ה (xacnaוזה� ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶָָֹ

(h ,fאלהי ה' צ�ה� �א�ר וג�' "�מ��ט� :ְְְֱֲִִֵֶַָָָֹ
וג�' נת� לא קהת ולבני צ�ה�? היכ� � ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹי�ראל
ה�צות. מ�לל ��ה נת�רר ה�ה י�א�". ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ��ת�

� הפ"ו מ�ה�ציאה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
האר�� `eze)��י oi`yep eid mday zehen)���מ ִֵַָָ

יהי� האר� "�ט�עת יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָֹֹה��עת,
מ���" י�ר� לא eh)ה��י� ,dk zeny)על והע�בר ִַַָֹ�ְִֵֶַָ

מ��ת �בס�� ל�קה. � זה �א�ר(ak.)לאו אמר�, ְְֲֶֶֶַַָָ
��י ה�סיר אי�א "והא מלק�ת: מח�בי ְְְִִֵֵֵַַַָָ�ְְִִהז�יר�
ואזהר�י� ל�קה. ה�א ��� �ל�מר: ְְְְֵֶֶַַַַָָהאר��?"
מצות �היא ל� נת�אר ה�ה י�ר�". מ"�א ְְְִִִִֵֵֶַָ�ִֵָָָֹמהכא,

עליה. ול�קי� ְֲִֶֶַָָֹלאֿתע�ה

שישי יו�
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� הכ"ג �לבד,ה�צוה הלו�� ��צט�� ה���י ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָ
נעילת �ג��: יד�ע�ת, �עב�ד�ת ��ק�� ְְְְֲֲִִַַַַָֹלעבד

ה�ר��(ozgizte)�ערי� �עת ה�יר ואמירת , ְְְֲִִִֵַַַַָָָ
(miniieqn zepaxw)ה�א ה�וי "ועבד אמר�: וה�א ,ְְְִֵַַָָ

מ�עד" אהל bk)אתֿעבדת ,gi xacna)ספרי �ל��� . ְְֲִֵֵֶֶַֹֹ
(my)רצה לא וא� �יעבד; רצה א� אני "��מע :ְֲֲִִִֵַַָָָָֹֹ

� ה�א ה�וי ועבד ל�מר: �למ�ד יעבד, לא �ְְֲִֵַַַַַָֹֹ
מ�לת �מצוה עליו ח�בה ��ה �ל�מר: ֶֶ�ְְְִֶֶַַָָָָָעלֿ�רח�",
הלו�� עב�דת מהֿהיא נת�אר �כבר �הכרח. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָעליו

�תמיד מק�מ�ת �כ�ה eה�את wxt .e dpyn d wxt) ְְְִַַָָֹ
(f dpynמ��ת�(` dpyn ` wxt)��ֿ�� ונת�אר . ְְִִֵֵַָ

מערכי� ב' א�א(i`.)�פרק �יר א�מרי� �אי� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָ
אחר: �ל��� ז� �מצוה ה���י נכ�ל �כבר ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָהלו��

הלו��" �כלֿאחיו אלהיו ה' ��� (mixac"ו�רת ְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָֹ
(f ,gi�מערכי ב' �פרק ואמר� ,(my)�איזה" : ְְְֲִֵֵֶֶֶָָ

�ירה". ז� א�מר: הוי ה'? ��� ְֱִֵֵֵֵָ�ר�ת

� הע"ב ה�ו��ה�צוה �הזהר� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְֲִִַ
המיחד�ת מ�ֿהעב�ד�ת עב�דה ���� ָ�ְְְְֲֲִִִֵַַָָמ�התע�ק

���� מ�התע�ק � וה�הני� עב�דהל�הני�, ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָֹֹ
���י לפי ללו��, המיחד�ת ְְְִִִֵֶַָ�ְֲִַָמ�ֿהעב�ד�ת
לכלֿ והלו��, ה�הני� �ל�מר: הא�ה, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹה���ח�ת

�אה לפיכ� ��ק��. מיחדת עב�דה מה� ְְִִֶֶַָָָָ�ְְֲִֵֶָָָמ��חה
�עב�ד ��א יחד, ל��יה� יתע�ה מא�� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהאזהרה
�מה �לֿקב�צה א�א � האחרת �עב�דת ְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָאחת
עלֿעבדת� אי� "אי� �אמר: �מ� ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ��צטות�,

hi)ואלֿמ�א�" ,c xacna)�ה� ��א ה�או �ל��� ְְֶֶֶַַָָָָ
ה�ד� אלֿ�לי "א� הלו��: על יתע�ה אמר� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹה�א

ולאֿימת�" יקרב� לא b)ואלֿה�ז�ח ,gi my) ְְְְִִֵֶַַָָֹֹ�
ימת� "ולא ואמר: ה�הני� אל לד�ר חזר �ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹֹאחרֿ��

��ֿא��" ��לל(my)��ֿה� ���ֿא��, �ל�מר: , ְֵֵֶֶֶַַַַַַ
מ�התע�ק �הזהר�י� ��מ� ה�ה. ה�או ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָאתכ�
א�� �� וה�ז�ח, ה�ק�� �לי והיא: ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�עב�דתכ�.

ספרי �ל��� �עב�דת�. מ�התע�ק (zyxtמזהרי� �ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
(my gxw"�יקרב לא ואלֿה�ז�ח ה�ד� "אלֿ�לי :ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

א�א לי אי� ענ�. � ימת�" "ולא אזהרה: �ְְַָָָֹ�ִֵֶֶָֹ
�הני� ה�הני�; עב�דת על �מזהרי� �ענ��י� ְֲֲֲִִִַַַָֹֹ�ְֲִִִֶלו��
��ֿה� ל�מר: �למ�ד � מ�י�? הלו�� עב�דת ְְֲִִִִֵַַַַַַַעל

לחבר�� zniieqn,מעב�דה dcear lr cwtend) ְֲֲֵֶַָָ
ipa lr zcwten `id mby Ð zxg`l ezcear dpyne

(hay eze`.��ֿא�� ל�מר: �למ�ד � ְִִֶַַַַַמ�י�?
ר�י את לס�ע חנניה �� יה��ע ר�י ��� ְְֲִֵֶֶַַַַַָ�ְְִִֵַָ�כבר
��בר לאח�רי�! חז�ר ל�: אמר ��ֿגד�דה, ְְֲֲֶֶַַָָָָ�ֶָָי�חנ�
וא�ה מ�ֿה��ערי� �אני �נפ��, מתח�ב ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָא�ה
ה�תע�ק ��לֿלוי ל� נת�אר ה�ה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמ�ֿהמ��ררי�.
ח�ב � ל� המיחדת עב�דת� �אינ� ֶֶַָ�ְֲֲֵֶַַָָָ�עב�דה
לעב�דת י��� לא ה�הני� וכ� �מי�. �ידי ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָֹֹמיתה
א� �י �מיתה אינ� עבר� א� א�א ְְְִִִִִִֵֶַָָָָהלו��,
ואלֿ ה�ד� אלֿ�לי "א� �ב�כל�א: ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָֹ�מלק�ת.
ח�בי�? יהי� נגע� א� יכ�ל יקרב�" לא ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹה�ז�ח
ח�בי�. ה� עב�דה מ��� � "א�" ל�מר: ְֲִִֵַַַַָָ�למ�ד
ה�הני� ה�הני�, ידי על הלו�� א�א לי ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹאי�
ֿ�� "��ֿה� ל�מר: �למ�ד מ�י�? הלו�� ְְְִִִִֵֵַַַַַַַעלֿידי
�מיתה, �הני� �ל על "הלו�� נאמר: ו�� ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹא��",
�לאֿתע�ה". א�א לו�� �ל על ה�הני� ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹואי�

� הל"ב זרעה�צוה לג�ל ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ
מעלת לה� �ליחס �לר�ממ�, �לכ�ד� ְְְְְֲֲֵֶַַַַַָָָֹאהר�

ורא��נה ק�דמת ו]כב�ד Îoic[קד�ה mdl zzl) ְ�ְְִֶֶָָָ
(dnicw.�לה נ�מע לא � לכ� יסרב� ְְְְֲִִֶַַָָָֹואפ��

��קח� �יו� יתע�ה, לה' �ב�ד ל�� ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�לֿזה
אמר�: וה�א קר�נ�תיו, והקרבת ְְְְְְֲַַַָָָָָלעב�דת�
קד� מקריב ה�א אלהי� אתֿלח� �י ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָֹֹ"וק����
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g)יהיהֿל�" ,`k `xwie)��ה�ר �בא .(:hp oihib): ְִֵֶַָָ
רא��� לפ�ח ��קד�ה: "לכלֿ�בר ְִִַָֹ�ְְְְִִֶַָָָ"וק����"

(dxeza)."���רא יפה מנה ול��ל רא���, �לבר� ,ְְִִִֵֶֶָָָ
ספרא ל��� my)וג� xen`)על" � "וק����" : ְְְְְִִַַַָ

אנחנ� �� נצט�ינ� ז� ��צוה �ל�מר, ְְְְְֲִִִֶַַַָָָ�רח�";
"קד�י� אמר�: וכ� ה�ה�, �רצ�� �ל�יה ְְְְְְִִֵֵַָָָָֹֹואינה

לאלהיה�" e)יהי� ,my)�והי" �רח�"; "על � ְְְִֵֵֶַָָָֹ
�יו� נאמר, ��א מ�מי�"; �עלי לר��ת � ְֲִֵֵֶֶַַַָֹֹֹקד�"
מ��ע אלהיו, לח� להקריב רא�י אינ� ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹ��ה
אמר: לפיכ� �גד�ה? �ב�ד ל� �נח�ק ְִַָָָ�ְְְִֵֶַַָנע�יפ��
�מי� � ��� המכ�ד ה�רע � קד�" ִָ�ָ�ְְֶֶַַַָֹ"והי�
לה�, הרא�יי� ה�נאי� נת�אר� �כבר מ��. ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָ�בעל
�מק�מ�ת זה, מנהג ע�ה� לנהג צרי� ְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹואי�

וח�י� מ��ת �גמרא (dn:)�בכ�ר�ת(alw:)מפ�רי� ְ�ְְִִַָָָ�ְִ
וז�לת�.(dp:)ו��ת ְְַָָָ

� הל"ו ��הי�ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶֶַַַַָ
�מ ע�בדי� inia�מר�תה�הני� ycwnd zcear) ְְְֲִִִַָֹ

(zeveawl wlgzz dpydֿכל� מ�מרת �עבד :ְְֲִֶֶַָֹ
�רגלי� א�א מערבת, ה�ל יד �היה ולא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ�ב�ע,
וכלֿמי ��וה ע�בד�ת �לֿה��מר�ת �אז ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָ�לבד,

�דבריֿה�מי� נת�אר �כבר מקריב. ak)��א ,h `). ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
מ�מר�ת. כ"ד וע�א�� ח�ק�� ��מ�אל ְְְֲִִִֵֶַָָָ��וד

�ס�ה �וה.(dp.)ונת�אר ��� יד ��רגלי� , ְְְִֵָ�ְִֶַָָָ�ָָָ
"וכיֿיבא אמר�: ה�א ז� �מצוה ��אמר ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָֹוה�ת�ב

ו�רת(odkd)ה�וי וג�' נפ�� �כלֿא�ת �בא וג�' ְְְְְִֵֵֵַַַַָָ
�� העמדי� הלו�� �כלֿאחיו אלהיו ה' ���ְְְְֱִִִֵֶַָָָָָֹֹ

יאכל�" �חלק חלק ה' gÎe)לפני ,gi mixac)���ל� . ְְְִֵֵֵֵֶֶֹ
my)ספרי mihtey zyxt)��נפ �כלֿא�ת "�בא : ְְְִֵַַַָָ

� �ערי� מאחד ל�מר: �למ�ד לע�ל�? יכ�ל �ְְְֵֶַַַַָָָ
��ער מכ�סי� ���ראל (edfeאחד(xir)��עה ְְְִֵֶָָָ�ְִֶַַָָ

(milyexiaלֿה��מר�ת� יכ�ל רגלי�. ְְְִִִַָָָָָֹ��ל�ה
הרגל מחמת ��א ה�אי� הרגל �קר�נ�ת ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ו�ת

(lbxd jezay zayd zepaxw enk):ל�מר �למ�ד ?ְַַ
זה(ueg)לבד אב�ת מהֿ�כר� האב�ת. על ממ�ריו ְְְִֶַַַָָָָָָ

�ל�מר: ����י"; ואני ����� א�ה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָלזה?
�לֿ�ב�ע העב�דה: מ�מר�ת ס��ר על ְְְֲִִַַַָָָָָָָהס�מת�

ה�רג�� �ר�� וכ� מ�מרה. �(qelwpe`)ר� : ְְְְִֵַַַָָָ
אבהתא אתקינ� �כ� ���תא, �ייתי (uegמ��ר�א ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָ

(reay eze` ly zxnynnמצוה �יני נת�אר� �כבר .ְְְֲִִִֵָָָ
ס�ה �מרא �ס�� .(dp.)ז� ְְָָ�ָ

קודש שבת

.ÁÙ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Ò˜ .‚Ò˜ .‚Ú .ÊÙ
� הל"ג לל��ה�צוה ה�הני� ��צט�� ה���י ְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ

יעבד� ואחרֿ�� �לתפארת, לכב�ד מיחדי� ְְְְְִִֶֶַַַַָָָ�ְְִָ�גדי�
בגדיֿקד� "וע�ית יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹ��ק��,

�לתפארת" לכב�ד אחי� a)לאהר� ,gk zeny); ְְְְֲִִֶַָָָֹ
��נת" והל���� �קריב g)"ואתֿ�ניו ,hk my), ְְְְְִִֶַַָָָ�ֳֹ
�גדי� �מנה �ה�ה: �גדי ה� miqpkn,וא�� ,zpzk) ְְְִֵֵֵ�ְְִָָָֹ

(uive lirn ,cet` ,oyg ,hpa` ,ztpvnד�ל� ְֵָֹלכה�
הדי�ט לכה� zrabn,ואר�עה ,miqpkn ,zpzk) ְְְְֵֶַָָֹ

(hpa`�מ�ֿה�גדי �פח�ת �ה� �ע�בד וכלֿ�ע� .ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ
עב�דת� � �י�תר א� העב�דה לא�ת� ְְֲֲִֵָָָָָ�ְַהמיחדי�
�מי�, �ידי מיתה �� על ח�ב לכ� ונ�ס� ְְְִִִֵַַַָָָָָָָ�ס�לה;
א�ת� מנ� וכ� �עבד. �גדי� מח�ר ל�מר ְְִֶַַָָָָ�ְְִַרצ�ני

סנהדרי� �ידי(bt.)�גמרא מיתה מח�בי מ�לל ְְְְְִִִֶַַָָ�ְִִֵֵָ
��ת�ב: נאמר א�א �ס�ק, �א לא זה ועל ְֱִֶֶֶַַַָָָָָָֹ�מי�.

�ה�ה" לה� והיתה וג�' אבנט את� (my,"וחגר� ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָֹ�ָ
(h���פר� �בא ,(:bt oixcdpq)�גדיה�� "�זמ� : ְְְִִֵֵֶֶַָ

� עליה� �גדיה� אי� עליה�; ��ה�ת� ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָ�ְֲֵֶעליה�
לק�� וית�אר זרי�". לה� והו� עליה� �ה�ת� ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ�ְֵאי�

(cr dyrz `l)�ואמר �מיתה. � ���� ְְְִִֵֶֶָָָ��ר
g)�ספרא ,g `xwie)� אתֿהח��" עליו "ו��� : ְְִֶֶֶַַָָָָֹ

ל�ד� לד�ר�ת; ול�ד� ל�ע�� ל�ד� ז� ְְְְְְְִִִַָָָָָָָ"�ר�ה
�כלֿי�� ה���רי�. י�� �ל�ר�ת י�� י�� ְְְִִֵֵַָל�ר�ת

זהב �בגדי yiyמ��� meiÎmei ly micba dpeny) ְְְִֵֵַָָ
(adfn odipia"�לב �בגדי מ��� ה���רי� �בי�� ,ְְְְִִִֵֵַַָָ

(hpa`e ztpvn ,miqpkn ,zpzk :drax`)כבר� .ְָ
מצות א�� �גדי� ��בי�ת ספרא, �ל��� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָנת�אר

אמר� וה�א `zenÎixg)ע�ה, `xtq)�אי� "�מ�י� : ְְֲִִֵֵֶַָָ
ל�ב �זרתאהר� �מק�� א�א לגד�ת� �גדי� � ְְֲִִֵַָֹ�ְְִֵֵֶַַָָ

אתֿ ה' צ�ה �א�ר ו�ע� ל�מר: �למ�ד ְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָה�ל�?
cl)מ�ה" ,fh `xwie)ֿ�א א��, ��גדי� �ל�מר, . ְְִֵֶֶַַָֹ

ואבני זהב �ה� � ה�פי �תכלית �ה� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹעלֿ�י
לא � היקר�ת מ�ֿהאבני� וז�לת� וי�פה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹֹ�ה�
���ה ה�צוה, לק��� א�א �ה�, להתנא�ת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָית���
א�� �גדי� ��ל�� והיא, �לבד; אתֿמ�ה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹה'
��� ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ��ק��. ָ�ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָ�מיד

מ�בחי� ב' ���רי�(gi.)�פרק �מ�כת �במק�מ�ת ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָ
(.ar :`r)וס�ה(.d). ְ�ָ
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� הפ"ח מ�קר�עה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַַ
�מ�(zty)�י אר�ג יהיה א�א �ד�ל, �ה� מעיל ְְְִִִֵֶֶָָָֹ

�גב�ל eiccv)ס�� ipyn ,bx`d ztyk)�אמר וה�א , ְְְָ
י�רע" לא יהיהֿ�� תחרא "�פי (zenyיתע�ה: ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹ

(al ,gkח�ב � �ה� וכ��צא ��ס�רי� וה��רע� ,ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
ְַמלק�ת.

� הפ"ז מהסירה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִֵַָ
(cixtdl):יתע�ה אמר� וה�א האפ�ד, מעל ְְְִֵֵֶֶַַַָָֹהח��

האפ�ד" מעל הח�� gk)"ולאֿי�ח ,my)א�א , ְִֵֵֶֶַַַָָֹֹ
מ��ת �בס�� ל�. מח�ר ��ֿ��,(k`.)יהיה אמר� ְְִֶ�ְְֵַַָָ

אתֿ מזח אי�א והא מלק�ת: מח�בי ְְְִֵֵֵֶַַָָ�ְְְִִֶ��הז�יר�
ה�ה הח��" מ"�אֿי�ח מהכא ואזהר�י� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהח��?

ל�קה. � �ה�זח ל� ְְִֵֵֵֶֶַַָנת�אר

� הע"ג מ�ה�נסה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִֵַָ
ה��רה מ�יני �בר ���� לה�ר�ת א� ְְְִִִֵַַָָָָל�ק��
יתע�ה: אמר� וה�א �כר�ת, �ל �מ�ב ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָ��אנחנ�
מ�עד אלֿאהל �באכ� וג�' אלֿ��� ו�כר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ"יי�

וג�'" י�ראל אתֿ�ני �לה�רת iÎh`)וג�' ,i `xwie). ְְְְְִֵֵֶָֹ
ה�למ�ד gl.)�ל��� xifp)רביעית "�תה :(oii)אל ְְְִִַַַָָ

וה�א: ח��ק, ה�ה ה�או �ענ� וי� ְְְִֵֶֶֶַַָֹי�רה".
הא�ל� מ�י� לה�נס לה� אס�ר יי� ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ��ת�יי
ח�ב � נכנס וא� �לֿההיכל, ע� ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָול�ז�ח
מיתה ח�ב � �ת�י ��ה�א עבד וא� ְְְִִֶַַַָָָָמלק�ת;

מ� �בר �תה וא� �מי�; המ��רי�(x`W)�ידי ְִִִִֵָָָָָָ§¨ְְִַַ
מיתה; לא �לבד, מלק�ת ח�ב � ועבד ל�י� ְְְְִִִַַַַַָָָָָֹ�רט
א� �ה� �ה�א �י� �ת�י, ��ה�א ���רה ְְִֵֵֶֶֶֶָָֹוכלֿמי
�ה�א �י� לאו, על ע�בר ה�א הרי � ְֲִֵֵֵֵֶַָָי�ראל

ספרא �ל��� המ��רי�. �אר א� יי� (zyxt�ת�י ְְְְְְִִִַַַָָ
(ipiny�מ�י יי�. א�א לי אי� אלֿ���", "יי� :ְְִִִִִֵֵֶַַַַָ

א� "ו�כר". ל�מר: �למ�ד מ��רי�? �אר ְְְְְְִִֵַַַַָָלר��ת
�אר ועל �מיתה ה�י� על יי�? נאמר ל�ה ��ְְְֱִִִֵֶַַַַַַָָָָ

�אזהרה" אמר�:(zewlna)�לֿהמ��רי� ו�� . ְְְְְְִַַַָָָָָ
�למ�ד עב�דה? ��עת א�א ח�ב �אינ� ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ"מ�י�
מ�עד". אלֿאהל �באכ� א�� �בני� א�ה ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹל�מר:
על מיתה ח�בי� י�ראל יהי� "יכ�ל אמר�: ְְְְִִִִֵַַָָָָָָו��
ולא וג�' א�� �בני� "א�ה ל�מר: �למ�ד ְְְִֶַַַַָָָָָֹהה�ריה
ח�בי� י�ראל ואי� �מיתה, �בני� א�ה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ�ָתמת�",
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר הה�ריה". על ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָמיתה

מ�רת�ת ד' .(bi:)�פרק ְְִֵֶֶ

� הקס"ג ה�הני�ה�צוה �הזהר� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֲֲִַֹ
��ער� מנ�לי� ��ה� ל�ק�� (ilcebnמ�ה�נס ְְְְִִִֵֵֶַָָ�ְִִָָָ

(xry�מק�צי �אינ� האבלי� �ע��י� �דר� ,ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
יתע�ה: אמר� וה�א אתֿ�ער�, ְְְְְְִִֶֶַַָָָ�מס�רי�

אלֿ�פרע�" e)"רא�יכ� ,my)לא ה�רג��: אמר , ְְִֵֶַַַַָָָָ
�ביחזקאל �ר�ע. k)תר��� ,cn)וא מר:�אר ְְְִֵֵֵֵֶַַַָ

��צרע: יתע�ה אמר� וכ� י��ח�". לא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ"�פרע
פר�ע" יהיה dn)"ורא�� ,bi `xwie):ספרא� אמר� ְְְְְִִֶַָָָֹ

אלֿ "רא�יכ� ספרא: ל��� וע�ד �רע". ְְְְִֵֵֶֶַַַָָ"יג�ל
�כה� זה לאו נכ�ל �כבר �ג�ל�. אל � ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ�פרע�"

יפרע" לא "אתֿרא�� ואמר: i)�ד�ל ,`k my). ְְִֶַָָָֹֹ
לאלעזר �אמר ��ה �ח��ב ��א א�ת�, ְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוכפל
מחמת �ה�א אלֿ�פרע�", "רא�יכ� ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ�לאיתמר
אבל�ת �ר� ��א �� ע�ה א� אבל �לבד, ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹה�ת
מחמת �ה�א �ד�ל �כה� �אר לפיכ� מ�ר; ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֹ�ְִֶיהיה
זה לאו על והע�בר נאה. ��הא �די ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָהעב�דה
רא�. �ר�ע ��ה�א ��� א� �ל�מר: ְְְְִִִֵֶַַָֹ�מיתה,

��מיתה א�� bt.)�בכלל oixcdpq ,`ztqez)ר�עי� ְְְִִֵֵֶַָ
תמת�" "ולא ��אמר: e)רא�, ,i my)�א אבל ; ְֱֶֶַָֹֹ�ֲִָ

הרי � עבד �לא רא� �ר�ע וה�א ל�ק�� ְְְְְֲִִֵַַַַָָֹֹנכנס
�מיתה. לא �אזהרה, ְְְִֶַָָָֹזה

� הקס"ד ה�הני�ה�צוה �הזהר� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֲֲִַֹ
אמר�: וה�א �גדי�, קר�עי ל�ק�� ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָמ�ה�נס

תמת�" ולא לאֿתפרמ� �ל���(my)"�בגדיכ� . ְְְִִֵֶָֹֹֹ�ְ
�קרע� אל � לאֿתפרמ� "�גדיכ� ְְְְְִִִִֵֶַָֹֹספרא:
"�בגדיו �ד�ל: �כה� נכ�ל זה לאו וג� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�גדיכ�".

יפר�" i)לא ,`k my)א�� אפ�� �ד�ל ��ה� ודע . ְְֲִִֵֶֶַָֹֹֹֹ
מת על �גדיו לקר�ע ל� אס�ר העב�דה ְְְֲִִֵַַַָָָָָ��עת
ה�ה. אתֿה�או �פל ז� ��ספת �בגלל ל�, ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ��ת

`xen)�בספרא zyxt)בגדיו� יפרע לא "רא�� : ְְְְִִָָָָֹֹ
��רעי� אד� ��ני �דר� מת�, על � יפר� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹלא
��ר� �ד�ל �ה� �יצד? מתיה�. על ְִֵֵֵֵֵֶַַָֹ�פ�רמי�

jkÎlk)מ�מ�� d`xp epi`y mewna)וההדי�ט ְְְִֶַַָ
�� � קר�עי� �בגדיו �עבד וכלֿמי ְְְְְִִִֶַַַָָָָָמלמעל�".
�קר�עי רא� �ר�עי ��י� לפי מיתה, ח�ב ְְְִִִֵֵֶַָָֹה�א
הרי זה �מ�ב ל�ק�� ה�ניסה אבל אחד. ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�גדי�
לע�ל� ל� אס�ר �לבד �ד�ל וכה� �לאו. ְְְְִִֵָָָָָֹהיא
וזה� ל�ק��, נכנס לא אפ�� ולפר�� ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָֹלפר�ע

�זה. הדי�ט �ה� �בי� ��ינ� ְִֵֵֵֶֶֶַָֹהח��ק
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� הפ"ח מ�קר�עה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַַ
�מ�(zty)�י אר�ג יהיה א�א �ד�ל, �ה� מעיל ְְְִִִֵֶֶָָָֹ

�גב�ל eiccv)ס�� ipyn ,bx`d ztyk)�אמר וה�א , ְְְָ
י�רע" לא יהיהֿ�� תחרא "�פי (zenyיתע�ה: ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹ

(al ,gkח�ב � �ה� וכ��צא ��ס�רי� וה��רע� ,ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
ְַמלק�ת.

� הפ"ז מהסירה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִֵַָ
(cixtdl):יתע�ה אמר� וה�א האפ�ד, מעל ְְְִֵֵֶֶַַַָָֹהח��

האפ�ד" מעל הח�� gk)"ולאֿי�ח ,my)א�א , ְִֵֵֶֶַַַָָֹֹ
מ��ת �בס�� ל�. מח�ר ��ֿ��,(k`.)יהיה אמר� ְְִֶ�ְְֵַַָָ

אתֿ מזח אי�א והא מלק�ת: מח�בי ְְְִֵֵֵֶַַָָ�ְְְִִֶ��הז�יר�
ה�ה הח��" מ"�אֿי�ח מהכא ואזהר�י� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהח��?

ל�קה. � �ה�זח ל� ְְִֵֵֵֶֶַַָנת�אר

� הע"ג מ�ה�נסה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַָָָָָ�ְְְִִֵַָ
ה��רה מ�יני �בר ���� לה�ר�ת א� ְְְִִִֵַַָָָָל�ק��
יתע�ה: אמר� וה�א �כר�ת, �ל �מ�ב ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָ��אנחנ�
מ�עד אלֿאהל �באכ� וג�' אלֿ��� ו�כר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ"יי�

וג�'" י�ראל אתֿ�ני �לה�רת iÎh`)וג�' ,i `xwie). ְְְְְִֵֵֶָֹ
ה�למ�ד gl.)�ל��� xifp)רביעית "�תה :(oii)אל ְְְִִַַַָָ

וה�א: ח��ק, ה�ה ה�או �ענ� וי� ְְְִֵֶֶֶַַָֹי�רה".
הא�ל� מ�י� לה�נס לה� אס�ר יי� ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ��ת�יי
ח�ב � נכנס וא� �לֿההיכל, ע� ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָול�ז�ח
מיתה ח�ב � �ת�י ��ה�א עבד וא� ְְְִִֶַַַָָָָמלק�ת;

מ� �בר �תה וא� �מי�; המ��רי�(x`W)�ידי ְִִִִֵָָָָָָ§¨ְְִַַ
מיתה; לא �לבד, מלק�ת ח�ב � ועבד ל�י� ְְְְִִִַַַַַָָָָָֹ�רט
א� �ה� �ה�א �י� �ת�י, ��ה�א ���רה ְְִֵֵֶֶֶֶָָֹוכלֿמי
�ה�א �י� לאו, על ע�בר ה�א הרי � ְֲִֵֵֵֵֶַָָי�ראל

ספרא �ל��� המ��רי�. �אר א� יי� (zyxt�ת�י ְְְְְְִִִַַַָָ
(ipiny�מ�י יי�. א�א לי אי� אלֿ���", "יי� :ְְִִִִִֵֵֶַַַַָ

א� "ו�כר". ל�מר: �למ�ד מ��רי�? �אר ְְְְְְִִֵַַַַָָלר��ת
�אר ועל �מיתה ה�י� על יי�? נאמר ל�ה ��ְְְֱִִִֵֶַַַַַַָָָָ

�אזהרה" אמר�:(zewlna)�לֿהמ��רי� ו�� . ְְְְְְִַַַָָָָָ
�למ�ד עב�דה? ��עת א�א ח�ב �אינ� ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ"מ�י�
מ�עד". אלֿאהל �באכ� א�� �בני� א�ה ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹל�מר:
על מיתה ח�בי� י�ראל יהי� "יכ�ל אמר�: ְְְְִִִִֵַַָָָָָָו��
ולא וג�' א�� �בני� "א�ה ל�מר: �למ�ד ְְְִֶַַַַָָָָָֹהה�ריה
ח�בי� י�ראל ואי� �מיתה, �בני� א�ה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ�ָתמת�",
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר הה�ריה". על ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָמיתה

מ�רת�ת ד' .(bi:)�פרק ְְִֵֶֶ

� הקס"ג ה�הני�ה�צוה �הזהר� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֲֲִַֹ
��ער� מנ�לי� ��ה� ל�ק�� (ilcebnמ�ה�נס ְְְְִִִֵֵֶַָָ�ְִִָָָ

(xry�מק�צי �אינ� האבלי� �ע��י� �דר� ,ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
יתע�ה: אמר� וה�א אתֿ�ער�, ְְְְְְִִֶֶַַָָָ�מס�רי�

אלֿ�פרע�" e)"רא�יכ� ,my)לא ה�רג��: אמר , ְְִֵֶַַַַָָָָ
�ביחזקאל �ר�ע. k)תר��� ,cn)וא מר:�אר ְְְִֵֵֵֵֶַַַָ

��צרע: יתע�ה אמר� וכ� י��ח�". לא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ"�פרע
פר�ע" יהיה dn)"ורא�� ,bi `xwie):ספרא� אמר� ְְְְְִִֶַָָָֹ

אלֿ "רא�יכ� ספרא: ל��� וע�ד �רע". ְְְְִֵֵֶֶַַַָָ"יג�ל
�כה� זה לאו נכ�ל �כבר �ג�ל�. אל � ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ�פרע�"

יפרע" לא "אתֿרא�� ואמר: i)�ד�ל ,`k my). ְְִֶַָָָֹֹ
לאלעזר �אמר ��ה �ח��ב ��א א�ת�, ְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוכפל
מחמת �ה�א אלֿ�פרע�", "רא�יכ� ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ�לאיתמר
אבל�ת �ר� ��א �� ע�ה א� אבל �לבד, ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹה�ת
מחמת �ה�א �ד�ל �כה� �אר לפיכ� מ�ר; ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֹ�ְִֶיהיה
זה לאו על והע�בר נאה. ��הא �די ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָהעב�דה
רא�. �ר�ע ��ה�א ��� א� �ל�מר: ְְְְִִִֵֶַַָֹ�מיתה,

��מיתה א�� bt.)�בכלל oixcdpq ,`ztqez)ר�עי� ְְְִִֵֵֶַָ
תמת�" "ולא ��אמר: e)רא�, ,i my)�א אבל ; ְֱֶֶַָֹֹ�ֲִָ

הרי � עבד �לא רא� �ר�ע וה�א ל�ק�� ְְְְְֲִִֵַַַַָָֹֹנכנס
�מיתה. לא �אזהרה, ְְְִֶַָָָֹזה

� הקס"ד ה�הני�ה�צוה �הזהר� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֲֲִַֹ
אמר�: וה�א �גדי�, קר�עי ל�ק�� ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָמ�ה�נס

תמת�" ולא לאֿתפרמ� �ל���(my)"�בגדיכ� . ְְְִִֵֶָֹֹֹ�ְ
�קרע� אל � לאֿתפרמ� "�גדיכ� ְְְְְִִִִֵֶַָֹֹספרא:
"�בגדיו �ד�ל: �כה� נכ�ל זה לאו וג� ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�גדיכ�".

יפר�" i)לא ,`k my)א�� אפ�� �ד�ל ��ה� ודע . ְְֲִִֵֶֶַָֹֹֹֹ
מת על �גדיו לקר�ע ל� אס�ר העב�דה ְְְֲִִֵַַַָָָָָ��עת
ה�ה. אתֿה�או �פל ז� ��ספת �בגלל ל�, ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ��ת

`xen)�בספרא zyxt)בגדיו� יפרע לא "רא�� : ְְְְִִָָָָֹֹ
��רעי� אד� ��ני �דר� מת�, על � יפר� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹלא
��ר� �ד�ל �ה� �יצד? מתיה�. על ְִֵֵֵֵֵֶַַָֹ�פ�רמי�

jkÎlk)מ�מ�� d`xp epi`y mewna)וההדי�ט ְְְִֶַַָ
�� � קר�עי� �בגדיו �עבד וכלֿמי ְְְְְִִִֶַַַָָָָָמלמעל�".
�קר�עי רא� �ר�עי ��י� לפי מיתה, ח�ב ְְְִִִֵֵֶַָָֹה�א
הרי זה �מ�ב ל�ק�� ה�ניסה אבל אחד. ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�גדי�
לע�ל� ל� אס�ר �לבד �ד�ל וכה� �לאו. ְְְְִִֵָָָָָֹהיא
וזה� ל�ק��, נכנס לא אפ�� ולפר�� ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָֹלפר�ע

�זה. הדי�ט �ה� �בי� ��ינ� ְִֵֵֵֶֶֶַָֹהח��ק
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ä:ýåýéì íL-eçaæiå íéëa àeää íB÷nä-íL eàø÷iåårLBäé çlLéå ©¦§§²¥«©¨¬©−Ÿ¦®©¦§§−̈©«Ÿ̈«©§©©¬§ª−©
:õøàä-úà úLøì Búìçðì Léà ìàøNé-éðá eëìiå írä-úàæírä eãáriå ¤¨¨®©¥«§¯§¥«¦§¨¥²¦¬§©«£¨−¨¤¬¤¤¨¨«¤©©«©§³¨¨Æ
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(‡).'‰ Í‡ÏÓ ÏÚÈÂ'�עול ב'סדר (פרקשנינו

פנחס:יט) היה זה :.ÌÈÎÂ·‰ Ï‡:�המקו ש�
.ÌÎ˙‡ ‰ÏÚ‡מתחילה דעתי היה כ�

מנת על עשיתי וכ� ממצרי�, להעלותכ�
אויבי: את ‡È˙¯Ó.(‚)להוריש Ì‚Âעתה

באפי: בצדכ�ÌÈ„ˆÏ.אמרתי למצדדי�
ולבוז: לשלול וגייסות ÁÏ˘ÈÂ(Â)בגדודי�

.'Â‚Â Ú˘Â‰Èלפי אלא מוקד�, היה המעשה זה
לומר יא)שבא לומר(פסוק התחיל הרע, ויעשו :

ה',Ú˘Â‰È.כ�: לעבוד לפניו וקבלו כשמת
ימיו כל ה' את עבדו וה� לנחלתו, איש שלח�
ישראל בני ויעשו כ�: ואחר הזקני�, ימי וכל

Â‚Â'.(Ê)הרע: ÌÈÓÈ ÂÎÈ¯‡‰ ימי�‡˘¯
שנתעצלו לפי האריכו, לא שני� האריכו,

שנאמר הוא ט)בהספדו, געש,(פסוק הר :

להורג�: ההר עליה� Ò¯Á.(Ë)שרעש ˙�Ó˙·
כלומר קברו, על חרס תמונת שהעמידו ש� על
בקבר: ומוטל החמה שהעמיד אד� על חבל

cec zcevn
(‡).'‰ Í‡ÏÓרבותינו ואמרו תרגומו. כ� ה', נביא

לברכה א)זכרונ� א רבה היה:(ויקרא ‰‚Ï‚Ï.שפינחס ÔÓ
הנבואה: לו באה ‰·ÌÈÎ.שמה Ï‡:ישראל נקבצו שמה

.‰ÏÚ‡ ¯Ó‡ÈÂ�לכ הבטחתי הנה ה', במקו� לה� אמר
וכו': ממצרי� אתכ� שג�Ì˙‡Â.(·)שאעלה ובתנאי

וכו': ברית תכרתו ולא לי, תשמעו ˘Ì˙ÚÓאת� ‡ÏÂ
.ÈÏÂ˜·:התנאי Ì˙È˘Ú.לקיי� ˙‡Ê ‰Ó:היא גדולה סכלות ‡È˙¯Ó.(‚)הלא Ì‚Â,�את שעשית� כמו לומר, רצה

מעתה: לגרש� תרצו א� א� לגרש� בידכ� תספיק שלא עתה, ואמרתי אני, ג� כ� תועי�ÂÓÏ˜˘.אעשה תהיו כי
האויב: ביד נמסרי� להיות תכשלו ובזה הבכי:·ÌÈÎ.(‰)אחריה�, ש� והביאוÂÁ·ÊÈÂ.על ממעשיה� נתחרטו כי

ה': את לרצות Â‚Â'.(Â)קרבנות ÁÏ˘ÈÂיהושע בסו� נאמר שכבר כח)ע� היות(כד ע� לומר, כא�, וכתבו חזר ,

תאנתו: ותחת גפנו תחת לנחלתו איש שלח� ‰ÌÚ.(Ê)שיהושע Â„·ÚÈÂ'ה את 'ויעבדו... בהטובה הכירו ה� וג�
והול�: שמפרש כמו והזקני�, יהושע מות אחרי הרע ועשו ה' מעשה שכחו מהר מקו� ומכל וכו', ימי ¯‡Â.כל ¯˘‡

י לב מיישרי� היו ובזה וכו', ראו אשר הזקני� ה':אלו את לעבוד שראל

oeiv zcevn
(‡).Í‡ÏÓ:שליח שקראואמר‰·ÌÈÎ.עני� סופו, ש� על

'בכי�': ובטול:‡Ù¯.המקו� הפרה ˙˙ˆÔÂ.(·)מלשו�
ושבירה: נתיצה ורצונוˆ„ÌÈ.(‚)מלשו� צדיה, לשו�
נפשות: לצודד בספרÒ¯Á.(Ë)לומר האמור סרח הוא

ל)יהושע כשב:(כב � כבש כמו הוא, ומתהפ�
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:ìàøNéì äNr øLà äNrnäàériåýåýé éðéra òøä-úà ìûøNé-éðá eN ©©«£¤½£¤¬¨¨−§¦§¨¥«©©«£¯§¥«¦§¨¥²¤¨©−§¥¥´§Ÿ̈®
:íéìraä-úà eãáriåáéõøàî íúBà àéöBnä íúBáà éýìû ýåýé-úà eáæriå ©©«©§−¤©§¨¦«©©«©§º¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥´£À̈©¦´¨»¥¤´¤

eåçzLiå íäéúBáéáñ øLà íénrä éýìûî íéøçà íéýìû éøçà eëìiå íéøöî¦§©¦¼©¥«§º©£¥´¡«Ÿ¦´£¥¦À¥«¡Ÿ¥³¨«©¦Æ£¤Æ§¦´¥¤½©¦§©«£−
:ýåýé-úà eñrëiå íäìâé:úBøzLrìå ìraì eãáriå ýåýé-úà eáæriå ¨¤®©©§¦−¤§Ÿ̈«©©«©§−¤§Ÿ̈®©©«©§¬©©−©§¨«©§¨«

ãéãéa íøkîiå íúBà eqLiå íéñL ãéa íðziå ìàøNéa ýåýé óà-øçiå©¦«©©³§Ÿ̈Æ§¦§¨¥½©¦§¥Æ§©´Ÿ¦½©¨−Ÿ¨®©¦§§¥º§©³
:íäéáéBà éðôì ãîrì ãBò eìëé-àìå áéáqî íäéáéBàåèeàöé øLà ìëa «§¥¤Æ¦¨¦½§«Ÿ¨§´½©«£−Ÿ¦§¥¬«§¥¤«§´Ÿ£¤´¨§À

øöiå íäì ýåýé òaLð øLàëå ýåýé øac øLàk ärøì ía-äúéä ýåýé-ãé©§Ÿ̈Æ¨«§¨¨´§¨½̈©«£¤Æ¦¤´§Ÿ̈½§©«£¤²¦§©¬§Ÿ̈¬¨¤®©¥¬¤
:ãàî íäìæè:íäéñL ãiî íeòéLBiå íéèôL ýåýé í÷iåæéíäéèôL-ìà íâå ¨¤−§«Ÿ©¨¬¤§Ÿ̈−«Ÿ§¦®©´¦½¦©−Ÿ¥¤«§©³¤«Ÿ§¥¤Æ
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èôBMä éîé ìk íäéáéà ãiî íréLBäå èôMä-ír ýåýé äéäå íéèôL«Ÿ§¦¼§¨¨³§Ÿ̈Æ¦©Ÿ¥½§«¦¨Æ¦©´«Ÿ§¥¤½−Ÿ§¥´©¥®
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(ÂË).‰Ú¯Ï Ì· ‰˙È‰ '‰ „È Â‡ˆÈ ¯˘‡ ÏÎ·
עול�' ב'סדר נאמר וכליו� ומחלו� אלימל� על

יב) ˘ÌÈËÙ.(ÊË):(פרק '‰ Ì˜ÈÂמדור תמיד
הזה, בספר והול� מונה שהוא כמו דור, אל

שופט: אחר ‰˜ÌÈ.(ÁÈ)שופט ÈÎÂ�לשו

והיה שופטי�, לה� מקי� היה וכאשר הווה,
וגו': השופט ע� ÌÁ�È.ה' ÈÎ�מתנח שהיה

יונת�: תרג� כ� הרעה, על מפניÌ˙˜‡�Ó.לה�
אויביה�: מפני לפניו העולה Ï‡(ËÈ)נאקת�,

.ÂÏÈÙ‰ע נוכחי� להיות דבר הניחו כללא ל

cec zcevn
(È).ÂÚ„È ‡Ï:מושכלת ‰ÚÓ˘‰.בידיעה ˙‡ Ì‚Âלא

מה�: נשכח כי המעשה, את ג� È·ÒÓ·.(È„)ידעו
ממרחק הבא האויב מ� יותר הלוח� סמוכי�, היושבי�

לו: ÓÚÏ„.והול� „ÂÚ ÂÏÎÈ ‡ÏÂ�הדברי באלו היות
השופטי�, ימי כל וגמול� מעשיה� כלל בדר� יספר
לא בסו� אול� מה, תקומה לה� היה בתחלה א� ואמר,

ולהתקיי�: לעמוד Â‡ˆÈ.(ÂË)יכלו ¯˘‡ ÏÎ·�מקו בכל
ונפלו: וכרעו רעה, עליה� בא למלחמה, יצאו אשר

(ÊË).ÌÂÚÈ˘ÂÈÂיוכיחו ה� כי האויב, מ� להושיע� בכדי
נושעי�: יהיו ישמעו וא� לה', לשוב הע� Ì‚Â.(ÊÈ)את

לא שופטיה� אל ג� כי בזה, הועיל לא אבל לומר, רצה
Ó‰¯.שמעו: Â¯Òאחת בפע� רב, במהירות לומר, רצה

מעט: מעט באיחור ולא הדר�, מ� וכל מכל שמעו:ÚÓ˘Ï.סרו ÔÎ.אשר Â˘Ú ‡Ï:�אבות עשו ÈÎÂ(ÁÈ)כאשר
.ÌÈ˜‰:�שופטי לה� מקי� היה ‰˘ËÙ.וכאשר ÌÚ:בזמנו שופט כל ה':ÌÚÈ˘Â‰Â.ע� על מחמתÌ˙˜‡�Ó.מוסב

האויב: מלח� א� כי המקו�, מאהבת ולא לה', ולשוב להתפלל ‰˘ËÙÂ.(ËÈ)שצעקו ˙ÂÓ· ‰È‰Â�ג לומר, רצה
דרכי מעי� דרכ�, והשחיתו שבו להוכיח�, ואיננו שמת ומיד השופט, מתוכחות א� כי היתה לא ההיא התשובה

oeiv zcevn
(È).ÂÙÒ‡�כמו מיתה, כד)עני� כ אהר�:(במדבר יאס�
(‚È).˙Â¯˙˘ÚÏÂ ÏÚ·Ï:זרה עבודה ˘ÌÈÒ.(È„)שמות

כמו ורומסי�, ב)דורכי� יד הבתי�:(זכריה Ì¯ÎÓÈÂ.ונשסו
מכר�: וכאלו ודוחק:ÈÂˆ¯.(ÂË)מסר�, צר מלשו�

(ÊÈ).Â�Êותאהב נעוריה, בעל העוזבת לזונה המשיל�
מחשבה:ÌÁ�È.(ÁÈ)זולתו: הפו� עני�Ì˙˜‡�Ó.עני�

כמו לב, מכאב ה)צעקה ו נאקת:(שמות את שמעתי
.Ì‰È˜Á„Â Ì‰ÈˆÁÏובא שונות במלות עני� כפל הוא

בדברי גדול כלל והוא הדבר, Ï‡(ËÈ)הנביאי�:לחזק
.ÂÏÈÙ‰ודוגמתו גרעו, ג)לא יב מכ�:(איוב אנכי נופל לא

.Ì‰ÈÏÏÚÓÓ:�ממעשיה



עז a wxt mihtey - mi`iap

:Lrb-øäì ïBôvî íéøôà øäa ñøç-úðîúaéeôñàð àeää øBcä-ìk íâå §¦§©¤−¤§©´¤§¨®¦¦§−§©¨«©§©Æ¨©´©½¤«¤§−
-úà íâå ýåýé-úà eòãé-àì øLà íäéøçà øçà øBc í÷iå åéúBáà-ìà¤£¨®©¨¨Á¸©¥¹©«£¥¤À£¤³«Ÿ¨«§Æ¤§Ÿ̈½§©Æ¤

:ìàøNéì äNr øLà äNrnäàériåýåýé éðéra òøä-úà ìûøNé-éðá eN ©©«£¤½£¤¬¨¨−§¦§¨¥«©©«£¯§¥«¦§¨¥²¤¨©−§¥¥´§Ÿ̈®
:íéìraä-úà eãáriåáéõøàî íúBà àéöBnä íúBáà éýìû ýåýé-úà eáæriå ©©«©§−¤©§¨¦«©©«©§º¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥´£À̈©¦´¨»¥¤´¤

eåçzLiå íäéúBáéáñ øLà íénrä éýìûî íéøçà íéýìû éøçà eëìiå íéøöî¦§©¦¼©¥«§º©£¥´¡«Ÿ¦´£¥¦À¥«¡Ÿ¥³¨«©¦Æ£¤Æ§¦´¥¤½©¦§©«£−
:ýåýé-úà eñrëiå íäìâé:úBøzLrìå ìraì eãáriå ýåýé-úà eáæriå ¨¤®©©§¦−¤§Ÿ̈«©©«©§−¤§Ÿ̈®©©«©§¬©©−©§¨«©§¨«

ãéãéa íøkîiå íúBà eqLiå íéñL ãéa íðziå ìàøNéa ýåýé óà-øçiå©¦«©©³§Ÿ̈Æ§¦§¨¥½©¦§¥Æ§©´Ÿ¦½©¨−Ÿ¨®©¦§§¥º§©³
:íäéáéBà éðôì ãîrì ãBò eìëé-àìå áéáqî íäéáéBàåèeàöé øLà ìëa «§¥¤Æ¦¨¦½§«Ÿ¨§´½©«£−Ÿ¦§¥¬«§¥¤«§´Ÿ£¤´¨§À

øöiå íäì ýåýé òaLð øLàëå ýåýé øac øLàk ärøì ía-äúéä ýåýé-ãé©§Ÿ̈Æ¨«§¨¨´§¨½̈©«£¤Æ¦¤´§Ÿ̈½§©«£¤²¦§©¬§Ÿ̈¬¨¤®©¥¬¤
:ãàî íäìæè:íäéñL ãiî íeòéLBiå íéèôL ýåýé í÷iåæéíäéèôL-ìà íâå ¨¤−§«Ÿ©¨¬¤§Ÿ̈−«Ÿ§¦®©´¦½¦©−Ÿ¥¤«§©³¤«Ÿ§¥¤Æ

Cøcä-ïî øäî eøñ íäì eåçzLiå íéøçà íéýìû éøçà eðæ ék eòîL àì́Ÿ¨¥½¦´¨À©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦«§©£−¨¤®¨´©¥À¦©¤¹¤
ì íúBáà eëìä øLà:ïë eNr-àì ýåýé-úåöî rîLçéíäì ýåýé íé÷ä-éëå £¤̧¨«§¯£¨²¦§¬Ÿ©¦§Ÿ§Ÿ̈−«Ÿ¨¬¥«§¦«¥¦̧§Ÿ̈¬¨¤»

èôBMä éîé ìk íäéáéà ãiî íréLBäå èôMä-ír ýåýé äéäå íéèôL«Ÿ§¦¼§¨¨³§Ÿ̈Æ¦©Ÿ¥½§«¦¨Æ¦©´«Ÿ§¥¤½−Ÿ§¥´©¥®
:íäé÷çãå íäéöçì éðtî íú÷àpî ýåýé íçpé-ékèéeáLé èôBMä úBîa äéäå ¦«¦¨¥³§Ÿ̈Æ¦©«£¨½̈¦§¥¬«Ÿ£¥¤−§«Ÿ£¥¤«§¨¨´§´©¥À¨ªÆÆ

i"yx

(ÂË).‰Ú¯Ï Ì· ‰˙È‰ '‰ „È Â‡ˆÈ ¯˘‡ ÏÎ·
עול�' ב'סדר נאמר וכליו� ומחלו� אלימל� על

יב) ˘ÌÈËÙ.(ÊË):(פרק '‰ Ì˜ÈÂמדור תמיד
הזה, בספר והול� מונה שהוא כמו דור, אל

שופט: אחר ‰˜ÌÈ.(ÁÈ)שופט ÈÎÂ�לשו

והיה שופטי�, לה� מקי� היה וכאשר הווה,
וגו': השופט ע� ÌÁ�È.ה' ÈÎ�מתנח שהיה

יונת�: תרג� כ� הרעה, על מפניÌ˙˜‡�Ó.לה�
אויביה�: מפני לפניו העולה Ï‡(ËÈ)נאקת�,

.ÂÏÈÙ‰ע נוכחי� להיות דבר הניחו כללא ל

cec zcevn
(È).ÂÚ„È ‡Ï:מושכלת ‰ÚÓ˘‰.בידיעה ˙‡ Ì‚Âלא

מה�: נשכח כי המעשה, את ג� È·ÒÓ·.(È„)ידעו
ממרחק הבא האויב מ� יותר הלוח� סמוכי�, היושבי�

לו: ÓÚÏ„.והול� „ÂÚ ÂÏÎÈ ‡ÏÂ�הדברי באלו היות
השופטי�, ימי כל וגמול� מעשיה� כלל בדר� יספר
לא בסו� אול� מה, תקומה לה� היה בתחלה א� ואמר,

ולהתקיי�: לעמוד Â‡ˆÈ.(ÂË)יכלו ¯˘‡ ÏÎ·�מקו בכל
ונפלו: וכרעו רעה, עליה� בא למלחמה, יצאו אשר

(ÊË).ÌÂÚÈ˘ÂÈÂיוכיחו ה� כי האויב, מ� להושיע� בכדי
נושעי�: יהיו ישמעו וא� לה', לשוב הע� Ì‚Â.(ÊÈ)את

לא שופטיה� אל ג� כי בזה, הועיל לא אבל לומר, רצה
Ó‰¯.שמעו: Â¯Òאחת בפע� רב, במהירות לומר, רצה

מעט: מעט באיחור ולא הדר�, מ� וכל מכל שמעו:ÚÓ˘Ï.סרו ÔÎ.אשר Â˘Ú ‡Ï:�אבות עשו ÈÎÂ(ÁÈ)כאשר
.ÌÈ˜‰:�שופטי לה� מקי� היה ‰˘ËÙ.וכאשר ÌÚ:בזמנו שופט כל ה':ÌÚÈ˘Â‰Â.ע� על מחמתÌ˙˜‡�Ó.מוסב

האויב: מלח� א� כי המקו�, מאהבת ולא לה', ולשוב להתפלל ‰˘ËÙÂ.(ËÈ)שצעקו ˙ÂÓ· ‰È‰Â�ג לומר, רצה
דרכי מעי� דרכ�, והשחיתו שבו להוכיח�, ואיננו שמת ומיד השופט, מתוכחות א� כי היתה לא ההיא התשובה

oeiv zcevn
(È).ÂÙÒ‡�כמו מיתה, כד)עני� כ אהר�:(במדבר יאס�
(‚È).˙Â¯˙˘ÚÏÂ ÏÚ·Ï:זרה עבודה ˘ÌÈÒ.(È„)שמות

כמו ורומסי�, ב)דורכי� יד הבתי�:(זכריה Ì¯ÎÓÈÂ.ונשסו
מכר�: וכאלו ודוחק:ÈÂˆ¯.(ÂË)מסר�, צר מלשו�

(ÊÈ).Â�Êותאהב נעוריה, בעל העוזבת לזונה המשיל�
מחשבה:ÌÁ�È.(ÁÈ)זולתו: הפו� עני�Ì˙˜‡�Ó.עני�

כמו לב, מכאב ה)צעקה ו נאקת:(שמות את שמעתי
.Ì‰È˜Á„Â Ì‰ÈˆÁÏובא שונות במלות עני� כפל הוא

בדברי גדול כלל והוא הדבר, Ï‡(ËÈ)הנביאי�:לחזק
.ÂÏÈÙ‰ודוגמתו גרעו, ג)לא יב מכ�:(איוב אנכי נופל לא

.Ì‰ÈÏÏÚÓÓ:�ממעשיה



ekעח wxt `Îminid ixac - miaezk

íäì úåçzLäìe íãárì íéøçà íéýìû éøçà úëìì íúBáàî eúéçLäå§¦§¦´¥«£½̈¨¤À¤©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½§¨§−̈§¦§©«£´Ÿ¨¤®
:äLwä íkøcîe íäéììrnî eìétä àìëïré øîàiå ìûøNéa ýåýé óà-øçiå ³Ÿ¦¦ÆÆ¦©´©§¥¤½¦©§−̈©¨¨«©¦«©©¬§Ÿ̈−§¦§¨¥®©ÀŸ¤©©Á

úà éúéeö øLà éúéøa-úà äfä éBbä eøár øLà:éìB÷ì eòîL àìå íúBáà- £¤̧¨§«¹©´©¤À¤§¦¦Æ£¤´¦¦´¦¤£½̈§¬Ÿ¨§−§¦«
àëéñBà àì éðà-íbrLBäé áær-øLà íéBbä-ïî íäéðtî Léà LéøBäì ó ©£¦Æ´Ÿ¦½§¦¬¦−¦§¥¤®¦©¦²£¤¨©¬§ª−©

:úîiåáëía úëìì ýåýé Cøc-úà íä íéøîLä ìûøNé-úà ía úBqð ïrîì ©¨«Ÿ§©²©©¬¨−¤¦§¨¥®£«Ÿ§¦´¥Á¤¤¸¤§Ÿ̈¹¨¤¤́À̈
:àì-íà íúBáà eøîL øLàkâëíLéøBä ézìáì älàä íéBbä-úà ýåýé çpiå ©«£¤²¨«§¬£−̈¦«Ÿ©©©³§Ÿ̈Æ¤©¦´¨¥½¤§¦§¦¬«¦−̈

:rLBäé-ãéa íðúð àìå øäî©¥®§¬Ÿ§¨¨−§©§ª«©
i"yx

עליה�: ‰Ì.(Î·)הבא ÌÈ¯ÓÂ˘‰�חט ונסיו�:ה"א שאלה לשו� שהוא לפי נקוד, הוא פתח

cec zcevn
ההוא: השופט עמד טר� לעשות שהרעו Ï‡אבות�

.ÂÏÈÙ‰:והרעה הקשה אבות� ומדרכי ממעללי גרעו לא
(‡Î).È�‡ Ì‚:אני ג� כ� אשל� גמלו, ÊÚ·כאשר ¯˘‡
.'Â‚Âהכתוב שאמר וכמו בחייו, כול� לגרש רצה לא כי ומת, במקומ� עזב� מדעת לומר, ל)רצה כג מעט(שמות , ֲָָ

אגרשנו: �ÂÒ˙.(Î·)מעט ÔÚÓÏישראל את ב� נסות למע� כי בזולתו, ולא העונש בזה ה' בחר זה בעבור לומר, רצה
וכו': 'השומרי�' שכתוב וזה לא, א� אלהיה� את יעבדו הגוי�Á�ÈÂ.(Î‚)א� את והניח העונש בזה בחר זה בעבור

למטה: האמורי� Ó‰¯.האלה Ì˘È¯Â‰ È˙Ï·Ï,מעט מעט א� כי מהר, הוריש� לבל חכמתו גזרה אשר לומר, רצה
מעתה: איש להוריש הוסי� ולא וכל מכל הניח� וכו', נסות ולמע� העונש, ובעבור יהושע', ביד מאז 'נתנ� לא ולזה

oeiv zcevn
(Î).¯ÁÈÂ:כעס לגרש:È¯Â‰Ï˘.(Î‡)בעבור:ÔÚÈ.עני�

.·ÊÚ:הניח(·Î).˙ÂÒ�:�נסיו מלשו�

ek `Îminid ixacgiÎ`

åëàì úB÷ìçîì:óñà éða-ïî àø÷-ïá eäéîìLî íéçøwì íéøòL §©§§−§«Ÿ£¦®©¨§¦¾§¤¤§¨¬¤Ÿ¥−¦§¥¬¨¨«
áìàéðúé éLéìMä eäéãáæ éðMä ìàòéãé øBëaä eäéøëæ íéða eäéîìLîìå§¦§¤¤§−̈¨¦®§©§¨³©§Æ§¦«£¥´©¥¦½§©§Æ̈Æ©§¦¦½©§¦¥−

:éòéáøäâ:éòéáLä éðéòBäéìà éMMä ïðçBäé éLéîçä íìéòãíãà ãáòìe ¨«§¦¦«¥¨³©«£¦¦Æ§«¨¨´©¦¦½¤§§«¥©−©§¦¦«§Ÿ¥¬¡−Ÿ
ìMä çàBé éðMä ãáæBäé øBëaä äéòîL íéðaìàðúðe éòéáøä øëNå éL ¨¦®§©§¨³©§Æ§«¨¨´©¥¦½¨³©§¦¦Æ§¨¨´¨«§¦¦½§©§¥−

:éLéîçää:íéäìà Bëøá ék éðéîMä éúlòt éòéáMä øëùOé éMMä ìàénò ©«£¦¦«©¦¥³©¦¦Æ¦¨¨´©§¦¦½§ª§©−©§¦¦®¦¬¥«§−¡Ÿ¦«
åìå:änä ìéç éøBaâ-ék íäéáà úéáì íéìL înä íéða ãìBð Bðá äéòîL §¦§©§¨³§Æ©´¨¦½©¦§¨¦−§¥´£¦¤®¦«¦¬¥©−¦¥«¨

i"yx

(‡).ÌÈ¯Ú˘Ï ˙Â˜ÏÁÓÏחלילה חוזרי� אי�
גורלות הפילו ושוב חלקי� שערי� כנגד אלא
לקמ�: מפורש כ� אחר לשער מי זה לשער מי
.ÛÒ‡ È�· ÔÓ ‡¯Â˜ Ô· Â‰ÈÓÏ˘Ó ÌÈÁ¯˜Ï

וגו' קורא ב� ושלו� למעלה א'ודוגמא (לעיל

‡ÌÈ‰Ï.(‰):ט') ÂÎ¯· ÈÎיג)כדאמר (לעיל

וגו': אדו� עובד בית את ה' ויבר�
(Â).Ì‰È·‡ ˙È·Ï ÌÈÏ˘ÓÓ‰�אות פתרו�

cec zcevn
(‡).˙Â˜ÏÁÓÏ:'וכו משלמיהו לשוער היה קרח לבני לשוערי� הנחלקי� אלה ‡„Ì.(„)ר"ל „·ÚÏÂהיה הוא ג�

למעלה: כמ"ש ‡ÌÈ‰Ï.(‰)שוער ÂÎ¯· ÈÎ:'למעל כמ"ש אצלו הארו� שעמד על וארז"ל בני� ‰ÌÈÏ˘ÓÓ.(Â)ברבוי
אביה�: בית על המושלי�

ek wxt `Îminid ixac - miaezk

æ:eäéëîñe eäéìà ìéç-éða åéçà ãáæìà ãáBòå ìàôøe éðúò äéòîL éða§¥´§©§À̈Â̈§¦§¨¥̧§¥¯¤§¨¨²¤−̈§¥¨®¦¡¦−§©§¨«
çäãáòì çka ìéç-Léà íäéçàå íäéðáe änä íãà ãáò | éðaî älà-ìk̈¥¹¤¦§¥´Ÿ¥´¡ÀŸ¥³¨§¥¤Æ©«£¥¤½¦«©¬¦©−Ÿ©©«£Ÿ̈®

:íãà ãáòì íéðLe íéMLè:øNò äðBîL ìéç-éða íéçàå íéða eäéîìLîìå ¦¦¬§©−¦§Ÿ¥¬¡«Ÿ§¦§¤¤§À̈¨¦¯§©¦²§¥−̈¦§¨¬¨¨«
éeäéáà eäîéNéå øBëá äéä-àì ék Làøä éøîL íéða éøøî-éða-ïî äñçìe§Ÿ¨¬¦§¥«§¨¦−¨¦®¦§¦³¨ŸÆ¦´«Ÿ¨¨´§½©§¦¥¬¨¦−

:LàøìàéìMä eäéìáè éðMä eäi÷ìçíéçàå íéða-ìk éòáøä eäéøëæ éL §«Ÿ¦§¦¨³©¥¦Æ§©§¨´©§¦¦½§©§¨−¨«§¦¦®¨¨¦¯§©¦²
ìL äñçì:øNò äLáéúBøîLî íéøábä éLàøì íéøòMä úB÷ìçî älàì §Ÿ¤−§Ÿ¨¬¨¨«§Â¥¤©§§¸©«Ÿ£¦¹§¨¥¯©§¨¦²¦§¨−

ì íäéçà únòì:äåäé úéáa úøLâéíúBáà úéáì ìBãbk ïèwk úBìøBâ eìétiå §ª©´£¥¤®§¨¥−§¥¬§Ÿ̈«©©¦̧«¨¹©¨¯Ÿ©¨²§¥¬£−̈
ì:øòLå øòLãéì äçøæî ìøBbä ìtiåìëNa | õòBé Bðá eäéøëæe eäéîìL §©¬©¨¨«©©¦¯Ÿ©¨²¦§−̈¨§¤¤§¨®§©§¨̧§¹¥´§¤À¤

:äðBôö BìøBâ àöiå úBìøBb eìétäåè:íétñàä úéa åéðáìe äaâð íãà ãáòì ¦¦ÆÆ«¨½©¥¥¬«¨−¨«¨§Ÿ¥¬¡−Ÿ¤®§¨§¨−̈¥¬¨«£ª¦«
æèìúnòì øîLî äìBòä älñîa úëlL øòL íò áøònì äñçìe íétL §ª¦³§Ÿ¨Æ©©«£½̈¦µ©´©©¤½¤©«§¦−̈¨«¨®¦§−̈§ª©¬

:øîLîæéäòaøà íBiì äaâpì äòaøà íBiì äðBôvì äML íiåìä çøænì ¦§¨«©¦§¨»©«§¦¦´¦¨¼©¨³¨©Æ©§¨½̈©¤¬§¨©−©§¨¨®
:íéðL íéðL íétñàìåçé:øaøtì íéðL älñîì äòaøà áøònì øaøtì §¨«£ª¦−§©¬¦§¨«¦©©§−̈©©«£¨®©§¨¨Æ©«§¦½̈§©−¦©©§¨«

i"yx

דניאל בסו� ודוגמא אביה� יד על היו מושלי�
רב: ממשל ÏÈÁ.(Á)ומשל ˘È‡ולא בכח לא

חשוב פלוני עליו שאומר כאד� אלא במלחמה
חיל גבור איש מודעתנו בועז הלא ג')וכ� :(רות

(·È).Ì‰ÈÁ‡ ˙ÓÚÏ ˙Â¯Ó˘Óכ"ד ראשי
ÏÂ„‚Î(È‚)משמרות: ÔË˜Î ˙ÂÏ¯Â‚ ÂÏÈÙÈÂ

.¯Ú˘Â ¯Ú˘Ï Ì˙Â·‡ ˙È·Ïזה שער יבוא למי
וכ� לדרו� לצפו� למערב למזרח זה שער ולמי

שבעזרה: שערי� מקו�ÌÈÙÒ‡ÏÂ.(ÊÈ)לכל
אסופי�: ÙÏ¯·¯.(ÁÈ)ששמו ÌÈ�˘ומפורש

בר: כלפי לפרבר רבא אמר תמיד במס'

cec zcevn
(Ê).ÏÈÁ È�· ÂÈÁ‡:חיל בני והשני אחיו האחד בניו שמות ÏÈÁ.(Á)כ� ˘È‡:חיל איש היה לפתוחÚÏ·„‰.כ"א

השערי�: את ÌÈ�˘Â.ולנעול ÌÈ˘˘:דוד זקנת לעת ששה מתו ואולי ושמונה ששי� נאמר ג�ÒÁÏÂ‰.(È)ולמעלה
למעלה: כמ"ש שוער היה ·ÂÎ¯.הוא ‰È‰ ‡Ï ÈÎבאמת כי ואמר הראש אמר ובו הבכור בחבריו אמר למה יפרש

וכו': בכור היה ÂÎÂ'.(È·)לא ‰Ï‡Ïארבעת במספר שהיו השוערי� כל מחלקי� היו למעלה הנזכרי� אלה כל ר"ל
עליה�: הראשי� היו כא� והנזכרי� למעלה כמ"ש Â¯Ó˘Ó˙.אלפי� ÌÈ¯·‚‰ È˘‡¯Ïמספר לפי חלקו המשמרות ר"ל

היה שכ� שוי� חלקי� כ"ד על שוערי� אלפי� ד' להתחלק א"א כי בצמצו� (ולא שוי� כול� שיהיו הגברי� ראשי
המשמרות): ‡Ì‰ÈÁ.מספר ˙ÓÂÚÏ:�לה ודומה המשוררי� אחיה� כמו לומר ‰'.רצה ˙È·· ˙¯˘Ïפתיחת בדבר
השערי�: ‡·Ì˙Â.(È‚)ונעילת ˙È·Ï ÏÂ„‚Î ÔË˜Î:הגורל בדבר הגדול אל שוה היה במשפחת� אשר Ú˘Ï¯הקט�

.¯Ú˘Âבמשמרות הגורל היה כאשר קוד� מה� איזה לדעת לא זה בשער ומי זה בשער שוער יהיה מי היה והגורל ר"ל
והמשוררי�: Â‰ÈÓÏ˘Ï.(È„)הכהני� ‰Á¯ÊÓ:ואנשיו הוא לשלמיהו בגורל נפל המזרחי ·˘ÏÎ.שער ıÚÂÈשהיה

הצפוני: בשער גורלו ויצא הגורלות הפילו ואנשיו הוא ולזה רב בהשכל עצה ‰‡ÌÈÙÒ.(ÂË)בעל ˙È·על כ� נקרא
הדרומי: שער מול והיתה אצל� ידוע האחר:ÌÈÙ˘Ï.(ÊË)עני� בשמו למעלה נזכר ˘ÎÏ˙.אולי ¯Ú˘השער ש� כ�

ההר: מעלה על העולה ושביל במסילה Ó˘Ó¯.שעמד ˙ÓÂÚÏ ¯Ó˘Óוחוסה למערב שופי� ישמור מה זמ� לומר רצה
חלילה: יחזור וכ� המשמר יתחל� זה זמ� ולעומת שלכת אשרÁ¯ÊÓÏ.(ÊÈ)בשער המקומות שמות והול� מונה עתה

משמרי�: לוי� כתות ו' יהיו המזרח בפאת ואשר השומרי� כתות ומספר ש� ‡¯·Ú‰.ישמרו ÌÂÈÏעת בכל ר"ל
כתות:ישמר ד' ˘�ÌÈ.ו ÌÈ�˘כתות ב' ישמרו ובכ"א רבי� בל' מזכיר ולזה מקומות שתי� האסופי� שהיו יתכ�

מזו: זו חלוקות ÚÓÏ¯·.במקומות ¯·¯ÙÏ:מה חדר ש� והוא הפרבר אל המערב כתות‡¯·Ú‰.כלפי ארבעה יהיו
ארז"ל: וכ� כ"ד במספר ה� והרי עצמה בפרבר ושני� הפרבר אל ההולכת במסילה
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.déáeiç ïîæoOwlcM eizFO` rAx`Acenr) §©¦¥§©§©©¨§¦§©¨
(a:.úàøéå ì"úxvFId on `xil Ll Wi §¨¥¨¥§¦¨¦©¥

zFlEAgY WTan dY`W LizFaWgn rcFId©¥©©§§¤¤©¨§©¥©§
:FzevOn xhRdl.øecéä da LiLcFaM §¦¨¥¦¦§¨¤¥¨¦¨

FliaWAW `Ed xMiPd xaCW mipR zE`iUpE§¦¨¦¤¨¨©¦¨¤¦§¦
:cnr.àñéb Cãéàa:mdipiA wiqtn xdPd ¨©§¦¨¦¨©¨¨©§¦¥¥¤

.àðà ÷äáeî áø åàìåmY`W iR lr s`e §©©§¨£¨§©©¦¤©¤
:mwinl Ekl irAi` zFO` 'cn xzFi miwFgx§¦¥¦©¦¨¥§§¥©

.ïézòcà åàìEpiidW cFnrl EpxMfp `l ©©©§¦Ÿ¦§©§©£¤¨¦
:micExhéwî éàå.ó`NW zxg` KxC aAqn §¦§¦©¦§©¥¤¤©¤¤¤Ÿ

:xEASd iptl xFarl.ééç:mini Kix`n ©£¦§¥©¦¨¥©£¦¨¦
ðaøa eäa éñéâc.ïmlv` milibx cinY §¦¥§§©¨¨¨¦§¦¦¤§¨

:mdn md ENi`M minkgA qB mAle.éñéb §¦¨©©£¨¦§¦¥¥¤¦¥
:u"iaixt f"rlA.é÷ztøäzFxve zF`xwn §©©©§©§¥¦§¨§¨

:miztFnE dAxd miQp E`xe.ïäéìò eãò:mdilr Exar.éáñì àãé áéäé éiaà:eilr oiprWpe Flv` mixaFrW dOM lM mipwfl Fci hWFR.àáøhFWtl eigElW glFW did §¨¦¦©§¥§¦¨£¥¤¨§£¥¤©©¥¨¦¨¨§¨¥¥¨¦§¥¦¨©¨¤§¦¤§§¦§¨¦¨¨¨¨¨¨¥©§¨¦§
:`l Fnvr `Ed la` ci odl.éàæeb øcLî ïîçð áøsFkle zFMdl mizxWn eiptl cFnrl oilibx Eid c"a a`e `iUPd ozg xU didW itl eiptl cinY EidW miqixq ¨¤©£¨©§Ÿ©©§¨§©©¨¥¨¦¦¤¨¨¦§¨¨§¦¤¨¨©£©©¨¦§©¨§¦¦©£§¨¨§¨§¦§©§¨

`Mi` ongp dOM dxFY e`l i` xn`C FzxFzA lflfl `NW `l Fnvr `Ed la` mciA wifgdl miqixq KPd glFW did eiptl mixaFr mipwf EidWkE `piC ziIv `lC o`n©§Ÿ©¥¦¨§¤¨§¥¦§¦§¨¨¨¨¥©©¨¨¦¦§©£¦§¨¨£¨©§Ÿ¤Ÿ§©§¥§¨§¨©¦©¨©¨©§¨¦¨
xCWn `ax mdilr `Ed orXIW Fci mdl hWFtE mipwfA Fnvr cAkn iaql `ci aidi iIA` iWxtnC zi`e dxFY liaWA `N` invr liaWA izEaiWg oi` KMld `wEWA§¨¦§¨¥£¦¦¦§¦©§¦¤¨¦§¦¨§¦¦§¨§¥©©¥¨¦¨¨§¨¥§©¥©§¦§¥¦¥¨¤¨¤¦¨¥£¥¤¨¨§©©
`nFiC `Ow wxtA xn`cM mixg` lr `Ed orXdl `le xn`w eilr mixg` orXdl `ci aidi 'iqxbC `kid lkC `zile ongp ax oke FcFakl Fz`xwl E`vIW DigElW§¥¤¥§¦§¨¦§§¥©©§¨§¥¨§¨¥¨§©§¦¨¦¨¨§¦¨¥£¥¦¨¨¨¨©§Ÿ§¦¨¥©£¥¦¦§¨©§¤¤©¨§¨

(:h sc):xdPd ztUl `vie eilr Wiwl oA oFrnW 'x orXIW `ci Dil aidi dPg xA xA dAx `z` `pCxiA igq ded Wiwl Wix¥¨¦£¨¨¥§©§§¨¨¨©¨©©©¨¨¦¥¨¨¤¦¨¥¦§¤¨¦¨¨§¥¥¦§©©¨¨
ãåáëî

ïéàrnWnC KiIW i`Xx oFWN dn DniY .'Ek cFnrl oi`Xx zFIpOE` ilrA ¥©£¥§¦©¨¦©£¥©©§©¨¦©¨§©§©
oFWl KiIW `YWde mixg` zk`lnA oiwqFrA ixiinC l"ie `xEQi` `Mi`C§¦¨¦¨§§©§¥§§¦¦§¤¤£¥¦§©§¨©¨§
WiCwOd wxR oikxrA opzC `idd iM oiaiIg FnM mi`Xx l"i EdinE mi`Xx©¨¦¦©¨¦§©¨¦¦©¦¦§©©£¨¦¤¤©©§¦

EdcU(:gk sc)'iR i`Xx Fpi`W t"r` dlFrl df xFWA oYil mc` dvFx dOM ¨¥©¨¤¨¨¦¥§¤§¨¤¥©¨¦¦
ixiinC `gip `YWde aiIg Fpi`W t"r`¤¥©¨§©§¨¦¨§©§¥

:onvr zk`lnA oiwqFrA xiRWéðL ©¦§§¦¦§¤¤©§¨§¥
n"ie xtQd WnFg oFWl 'hpETA 'iR .oiWOEg¨¦¦©§§§¤©¥¤§
dxFY lWA FnM FA Wi oiWOEg dXng£¦¨¨¦¥§§¤¨

Wi`d ixW`(` mildz)lr bFxrY lI`M ©§¥¨¦§©¨©£©
min iwit`(an my)l`xUil aFh K`(br my) £¦¥¨¦©§¦§¨¥

dWnl dNtY(v my)ilE`B Exn`i(fw my)lkl §¦¨§Ÿ¤Ÿ§§¥§¨
on cal on`A miIqn EN` mixtQd on cg ¤̀¨¦©§¨¦¥§©¥§¨¥§©¦

:miNdY sFq `EdW oFxg`dànL]odA ¨©£¤§¦¦¤¨¨¤
xnFl Kixv did `l .'Ek xdxdnE aWFi¥§©§¥Ÿ¨¨¨¦©
xn`wC `d `N` z"c x`WA d"dC odÄ¤§¦§¨¤¨¨§¨¨©
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.déáeiç ïîæoOwlcM eizFO` rAx`Acenr) §©¦¥§©§©©¨§¦§©¨
(a:.úàøéå ì"úxvFId on `xil Ll Wi §¨¥¨¥§¦¨¦©¥

zFlEAgY WTan dY`W LizFaWgn rcFId©¥©©§§¤¤©¨§©¥©§
:FzevOn xhRdl.øecéä da LiLcFaM §¦¨¥¦¦§¨¤¥¨¦¨

FliaWAW `Ed xMiPd xaCW mipR zE`iUpE§¦¨¦¤¨¨©¦¨¤¦§¦
:cnr.àñéb Cãéàa:mdipiA wiqtn xdPd ¨©§¦¨¦¨©¨¨©§¦¥¥¤

.àðà ÷äáeî áø åàìåmY`W iR lr s`e §©©§¨£¨§©©¦¤©¤
:mwinl Ekl irAi` zFO` 'cn xzFi miwFgx§¦¥¦©¦¨¥§§¥©

.ïézòcà åàìEpiidW cFnrl EpxMfp `l ©©©§¦Ÿ¦§©§©£¤¨¦
:micExhéwî éàå.ó`NW zxg` KxC aAqn §¦§¦©¦§©¥¤¤©¤¤¤Ÿ

:xEASd iptl xFarl.ééç:mini Kix`n ©£¦§¥©¦¨¥©£¦¨¦
ðaøa eäa éñéâc.ïmlv` milibx cinY §¦¥§§©¨¨¨¦§¦¦¤§¨

:mdn md ENi`M minkgA qB mAle.éñéb §¦¨©©£¨¦§¦¥¥¤¦¥
:u"iaixt f"rlA.é÷ztøäzFxve zF`xwn §©©©§©§¥¦§¨§¨

:miztFnE dAxd miQp E`xe.ïäéìò eãò:mdilr Exar.éáñì àãé áéäé éiaà:eilr oiprWpe Flv` mixaFrW dOM lM mipwfl Fci hWFR.àáøhFWtl eigElW glFW did §¨¦¦©§¥§¦¨£¥¤¨§£¥¤©©¥¨¦¨¨§¨¥¥¨¦§¥¦¨©¨¤§¦¤§§¦§¨¦¨¨¨¨¨¨¥©§¨¦§
:`l Fnvr `Ed la` ci odl.éàæeb øcLî ïîçð áøsFkle zFMdl mizxWn eiptl cFnrl oilibx Eid c"a a`e `iUPd ozg xU didW itl eiptl cinY EidW miqixq ¨¤©£¨©§Ÿ©©§¨§©©¨¥¨¦¦¤¨¨¦§¨¨§¦¤¨¨©£©©¨¦§©¨§¦¦©£§¨¨§¨§¦§©§¨

`Mi` ongp dOM dxFY e`l i` xn`C FzxFzA lflfl `NW `l Fnvr `Ed la` mciA wifgdl miqixq KPd glFW did eiptl mixaFr mipwf EidWkE `piC ziIv `lC o`n©§Ÿ©¥¦¨§¤¨§¥¦§¦§¨¨¨¨¥©©¨¨¦¦§©£¦§¨¨£¨©§Ÿ¤Ÿ§©§¥§¨§¨©¦©¨©¨©§¨¦¨
xCWn `ax mdilr `Ed orXIW Fci mdl hWFtE mipwfA Fnvr cAkn iaql `ci aidi iIA` iWxtnC zi`e dxFY liaWA `N` invr liaWA izEaiWg oi` KMld `wEWA§¨¦§¨¥£¦¦¦§¦©§¦¤¨¦§¦¨§¦¦§¨§¥©©¥¨¦¨¨§¨¥§©¥©§¦§¥¦¥¨¤¨¤¦¨¥£¥¤¨¨§©©
`nFiC `Ow wxtA xn`cM mixg` lr `Ed orXdl `le xn`w eilr mixg` orXdl `ci aidi 'iqxbC `kid lkC `zile ongp ax oke FcFakl Fz`xwl E`vIW DigElW§¥¤¥§¦§¨¦§§¥©©§¨§¥¨§¨¥¨§©§¦¨¦¨¨§¦¨¥£¥¦¨¨¨¨©§Ÿ§¦¨¥©£¥¦¦§¨©§¤¤©¨§¨

(:h sc):xdPd ztUl `vie eilr Wiwl oA oFrnW 'x orXIW `ci Dil aidi dPg xA xA dAx `z` `pCxiA igq ded Wiwl Wix¥¨¦£¨¨¥§©§§¨¨¨©¨©©©¨¨¦¥¨¨¤¦¨¥¦§¤¨¦¨¨§¥¥¦§©©¨¨
ãåáëî

ïéàrnWnC KiIW i`Xx oFWN dn DniY .'Ek cFnrl oi`Xx zFIpOE` ilrA ¥©£¥§¦©¨¦©£¥©©§©¨¦©¨§©§©
oFWl KiIW `YWde mixg` zk`lnA oiwqFrA ixiinC l"ie `xEQi` `Mi`C§¦¨¦¨§§©§¥§§¦¦§¤¤£¥¦§©§¨©¨§
WiCwOd wxR oikxrA opzC `idd iM oiaiIg FnM mi`Xx l"i EdinE mi`Xx©¨¦¦©¨¦§©¨¦¦©¦¦§©©£¨¦¤¤©©§¦

EdcU(:gk sc)'iR i`Xx Fpi`W t"r` dlFrl df xFWA oYil mc` dvFx dOM ¨¥©¨¤¨¨¦¥§¤§¨¤¥©¨¦¦
ixiinC `gip `YWde aiIg Fpi`W t"r`¤¥©¨§©§¨¦¨§©§¥

:onvr zk`lnA oiwqFrA xiRWéðL ©¦§§¦¦§¤¤©§¨§¥
n"ie xtQd WnFg oFWl 'hpETA 'iR .oiWOEg¨¦¦©§§§¤©¥¤§
dxFY lWA FnM FA Wi oiWOEg dXng£¦¨¨¦¥§§¤¨

Wi`d ixW`(` mildz)lr bFxrY lI`M ©§¥¨¦§©¨©£©
min iwit`(an my)l`xUil aFh K`(br my) £¦¥¨¦©§¦§¨¥

dWnl dNtY(v my)ilE`B Exn`i(fw my)lkl §¦¨§Ÿ¤Ÿ§§¥§¨
on cal on`A miIqn EN` mixtQd on cg ¤̀¨¦©§¨¦¥§©¥§¨¥§©¦

:miNdY sFq `EdW oFxg`dànL]odA ¨©£¤§¦¦¤¨¨¤
xnFl Kixv did `l .'Ek xdxdnE aWFi¥§©§¥Ÿ¨¨¨¦©
xn`wC `d `N` z"c x`WA d"dC odÄ¤§¦§¨¤¨¨§¨¨©
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:i"zàîéàåWxiR .zFlwWn `xFn §¥¨¨¦§¨¦¥
aizM zFlwWn iAB qxhpETA(dk mixac)oa` ©§§¥©¥¦§¨§¦¤¤

Epivn `lC dWwe KN didi wcve dnlW§¥¨¨¤¤¦§¤¨§¨¤§Ÿ¨¦
Wie `icdA `xFn EdA aizkC mFwn mEWA§¨¦§¦§¨§¤§¨§¥

aizkC zFlFWkn miqxFB(hi `xwie)iptle §¦¦§¦§¦§¦§¥
i`n k"` z"`e z`xie lFWkn oYz `l xEr¦¥Ÿ¦¥¦§§¨¥¨§©
aizM iOp lFWkn iAB xnB ipR ipR iPWn§©¥§¥§¥¨©©¥¦§©¦§¦
inC `lC l"ie lFWkn oYz `l xEr iptl¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§§§Ÿ¨¥
mXd ipRn `xil KiIW owf ipRn dcinrC©£¦¨¦§¥¨¥©¨¦¨¦§¥©¥

xn`cM(:`n sc w"a)`xiY Lidl` 'd z` ¦§¨©¤¡Ÿ¤¦¨
`xFn EpivnC Wxtn wgvi 'xe g"z zFAxl§©§¦§¨§¨¥§¨¦¨
z` xFkf WxcOA 'ixn`cM zFlwWnA§¦§¨¦§©§¦©¦§¨¨¥
`le rbie sir dY`e wlnr Ll dUr xW £̀¤¨¨§£¨¥§©¨¨¥§¨¥©§Ÿ
lre zFlwWOd liaWA Epiid midl` `xï¥¡Ÿ¦©§¦§¦©¦§¨§©
zFlwWn zWxR xzaC wlnr `A df oFr̈¤¨£¨¥§¨©©§©¦§¨
wlnr Ll dUr xW` z` xFkf aizM§¦¨¥£¤¨¨§£¨¥

ilWnA aizkC Epiide `vz iM zWxtA(`i) §¨¨©¦¥¥§©§¦§¦§¦§¥
FpFvx dnlW oa`e 'd zarFY dnxn ipf`nŸ§¥¦§¨£©§¤¤§¥¨§
lrW xnFlM oFlw `aIe oFcf `A Dil KEnqe§¨¥¨¨©¨Ÿ¨§©¤©

:wlnr lW oFlwe oFcf `A df oFr̈¤¨¨§¨¤£¨¥
oilitze

úéøçL àlà Baø éðtî ãBîrì éàMø íëç ãéîìz ïéà¥©§¦¨¨©¨¦©£¦§¥©¤¨©£¦
íéîL ãBákî äaeøî BãBák äéäé àlL éãk úéáørå§©§¦§¥¤Ÿ¦§¤§§¤¦§¨©¦
çéøèé àlL ï÷æì ïépî øîBà øærìà ïa ïBòîL 'ø éáéúéî¥¦¥¦§¤¤§¨¨¥¦©¦§¨¥¤Ÿ©§¦©
éànà ãáìa úéáørå úéøçL úøîà éàå úàøéå ï÷æ ì"ú¨¥§¨¥¨§¦©§¨©£¦§©§¦¦§©©©
íìBòì àì àîBé élek åàì àlà àeä àáeiç çøèéð àìŸ¦§©¦¨¤¨©¥¨Ÿ§¨
àì déì øLôàc änk ä"ôàå ãáìa úéáørå úéøçL©£¦§©§¦¦§©©©¨§¤§¨¥Ÿ
Baø éðtî ãîBò ïéàL ç"ú ìk øærìà 'ø øîà çøèéð¦§©¨©¤§¨¨¨¤¥¥¦§¥©

éøàî Bðéàå òLø àø÷ðøîàpL çkzLî Bãeîìúå íéîé C ¦§¨¨¨§¥©£¦¨¦§©§¦§©¥©¤¤¡©
éøàé àìå òLøì äéäé àì áBèåepðéà øLà ìvk íéîé C §Ÿ¦§¤¨¨¨§Ÿ©£¦¨¦©¥£¤¥¤

øîBà àeäLk eäî rãBé éðéà eæ àøBî íéäìàä éðôlî àøé̈¥¦¦§¥¨¡Ÿ¦¨¥¦¥©©§¤¥
éäìàn úàøéåúéaø úàøBî àîéàå äîé÷ eæ àøBî éøä E §¨¥¨¥¡Ÿ¤£¥¨¦¨§¥¨¨©¦¦

Bða eäì àéraéà øîb éðt éðt øærìà 'ø úBì÷Lî úàøBîe¨©¦§¨¤§¨¨§¥§¥¨©¦¨§¨§§
ìàeîL déì øîàc ù"ú åéáà éðtî ãBîrì eäî Baø àeäå§©©©£¦§¥¨¦§¨©¥§¥
ìà÷æçé áø éðàL Ceáà énwî íe÷ àððéL äãeäé áøì§©§¨¦§¨¦©¥£©¦©§¤§¥
dénwî íéà÷ énð ìàeîL øî eléôàc äåä íéNrî ìrác§©©©£¦£¨©£¦©§¥©¦¨¦¦©¥
éøBçàî éúàc ïéðîéæ déì øîà÷ éëä déì øîà÷ éàî àlà¤¨©¨¨©¥¨¥¨¨©¥¦§¦§¨¥¥£©
Bða eäì àéraéà éãéc àø÷éì Leçéz àìå dénwî zà íe÷©§¦©¥§Ÿ¥¦¨¨¦¦¦¨§¨§§
rLBäé 'ø øîàc ù"ú åéðtî åéáà ãBîriL eäî Baø àeäå§©©¤©£¨¦¦¨¨§¨©§ª©
ãBák íeMî àlà éða éðtî ãBîrì éãk éðéà éðà éåì ïa¤¥¦£¦¥¦§©©£¦§¥§¦¤¨¦§
àðîéà÷ éàaø eäéà àä déaø àðàc àîrè àéNð úéa¥¨¦©§¨©£¨©¥¨¦©¨¦¨¦§¨
ãBák íeMî àlà deáà àðà àäc éàaø àeä eléôàå éða éðtî ãBîrì éãk éðéà éðà ÷"ä dénwî¦©¥£¦¥¦§©©£¦§¥§¦©£¦©¨¦§¨£¨£©¤¨¦§
øBäèå ïìéàä úçz áLBé àîè ù"ú éiaà øîà àì Bà éîc Cläîk áeëø eäì àéraéà àéNð úéa¥¨¦¦¨§¨§¨¦§©¥¨¥Ÿ¨©©©¥¨¥¥©©¨¦¨§¨
áàa ïëå àîè øBähä àîhä áLé íàå øBäè áLBé øBäèå ïìéàä úçz ãîBò àîè àîè ãîBòï ¥¨¥¨¥¥©©¨¦¨§¨¥¨§¦¨©©¨¥©¨¨¥§¥§¤¤
ãBîrì eäî eäì àéraéà î"ù éîc Cläîk áeëø úøîBà úàæ ïäk øa ïîçð áø øîàå úrbeðnä©§©©§¨©©©§¨©Ÿ¥Ÿ¤¤¨¦§©¥¨¥¦¨§¨§©©£
äéðtî íéãîBò äéãîBì éðtî øîBçå ì÷ éøîà øærìà 'øå ïBîéñ 'øå äi÷ìç 'ø äøBz øôñ éðtî¦§¥¥¤¨¦§¦¨§¦§¤§¨¨©§¥©¨¤¦§¥§¤¨§¦¦¨¤¨

éìç éáúé eåä écáæ øa á÷ré 'øå érìà 'ø ïkL ìk àìdénwî eî÷å àaà øa ïBòîL 'ø ìéæàå ó Ÿ¨¤¥¦¨¦§©£Ÿ©©§¦£©§¥¨¦§¨¦¦§©©¨§¨¦©¥
'øk dì øáñ äéãîBì éðtî úãîBò äøBz íeìk ãBòå øáç àðàå éîékç ïezàc àãç eäì øîà̈©§¨¨§©©¦¥©£¨¨¥§§¨¤¤¦§¥§¤¨¨©¨§
:éiaà dìr èéiì äøBza ÷ñBòL ärLa Baø éðtî ãBîrì éàMø ç"ú ïéà øærìà 'ø øîàc øærìà¤§¨¨§¨©¤§¨¨¥©¨¦©£¦§¥©§¨¨¤¥©¨©¥£¨©©¥

ì øîà ãçå éàðâì øîà ãç àçôð ÷çöé 'øå énà 'ø äìäàä BàBa ãr äLî éøçà eèéaäåçáL §¦¦©£¥Ÿ¤©¨Ÿ¡¨©¥§¦§¨©§¨©¨©¦§©§©¨©¦§©
ì ã"î àúéàãk éàðâì øîàc ïàîeäáà ø"à eäáà 'øc déøa àðéðç 'ø éì øîà äi÷æç øîà çáL ©§¨©¦§©¦§¦¨¦§©¨©¦§¦¨¨©¦£¦¨§¥§£¨£¨

ã"á áà áLBé úBnà 'ã øárL ïåéëå úBnà 'ã åéðôlî ãîBò øáBò íëç àôéç ïîc éîécáà ø"à©§¦¦§¦¥¨¨¨¥¥¦§¨¨©§¥¨¤¨©©¥©
åéðér àìî åéðôlî ãîBò øáBò àéNð áLBé úBnà 'ã øárL ïåéëå åéðér àìî åéðôlî ãîBò øáBò¥¥¦§¨¨§Ÿ¥¨§¥¨¤¨©©¥¨¦¥¥¦§¨¨§Ÿ¥¨
äNr úBöî ìk :äìäàä BàBa ãr äLî éøçà eèéaäå øîàpL BîB÷îa áLiL ãr áLBé Bðéàå§¥¥©¤¥¥¦§¤¤¡©§¦¦©£¥Ÿ¤©¨Ÿ¡¨¨¦§£¥
úéöéöå øôBL áìeìå äkeñ àîøb ïîfäL äNr úåöî éäBæéà ø"ú :'eëå àîøb ïîfäL¤©§©§¨¨§¥¦¦§©£¥¤©§©§¨¨¨§¨¨§¦¦

ïéìéôúå
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc oiyeciw(ipy meil)

àlà Baø éðtî ãBîòì éàMø íëç ãéîìz ïéà¥©§¦¨¨©©©£¦§¥©¤¨
a zg` mrtå úéøçLzg` mrt okaúéáøò,éãk ©£¦§©§¦§¥

BãBák äéäé àlLeax lyãBákî äaeøî ¤Ÿ¦§¤§§¤¦§
,íéîL`l` lawn epi` d"awd ipt z`y ¨©¦

:ddnz `xnbd .dlitza ,ziaxre zixgy
ï÷æì ïépî ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,éáéúéî¥¦¥©¦¦§¤¤§¨¨¥¦©¦§¨¥

çéøèé àlL,eiptn cenrl xeaivd z`ãeîìz ¤Ÿ©§¦©©§
øîBì(al hi `xwie)'úàøéå ï÷æ'.úøîà éàå ©¨¥§¨¥¨§¦¨§©

`l` axd iptn mewl oi`yúéáøòå úéøçL©£¦§©§¦
çøèéð àì éànà ,ãáìa`l owfdy recn ± ¦§¨©©Ÿ¦§©

`ld ,efk zhren dgxha gixhiàeä àáeéç¦¨
.daexn dgxh ef oi`e ,devn meiweåàì àlà¤¨©

àîBé élekmewl yiy o`kn gken `l m`d ± ¥¨
.ziaxre zixgy wx `le ,elek meid lk eiptln

:`xnbd dgecíìBòì ,àìmkgd iptn mewl oi` Ÿ§¨
`l`änk éëä eléôàå ,ãáìa úéáøòå úéøçL©£¦§©§¦¦§¨©£¦¨¦©¨

çøèéð àì déì øLôàcdnk z`f lkae ± §¤§¨¥Ÿ¦§©
.ok dyri gixhdl `ly xyt`y

iptn dniwd zeaiyg lr mixac d`ian `xnbd

:axdïéàL íëç ãéîìz ìk ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©§¦¨¨¤¥
òLø àø÷ð ,Baø éðtî ãîBò,éøàî BðéàåC ¥¦§¥©¦§¨¨¨§¥©£¦

íéîé,øîàpL ,çkzLî Bãeîìúå(bi g zldw) ¨¦§©§¦§©¥©¤¤¡©
,'áBèå'(a c ilyn) da xn`py dxezd `idy §

,'mkl iYzp aFh gwl iM','òLøì äéäé àì' ¦¤©¨©¦¨¤Ÿ¦§¤¨¨¨
,gkzyi ecenlzy epiidcéøàé àìå'íéîé C`l` §Ÿ©£¦¨¦

mlerdn selgi'ìvkz`fe ,`niiw xa epi`y ©¥
iptn.'íéäìàä éðôlî àøé epðéà øLàx`an £¤¥¤¨¥¦¦§¥¨¡Ÿ¦

,xfrl` iaxBæ 'àøBî'xy`' weqta xen`d ± ¨
,'`xi eppi`eäî òãBé éðéàla` ,øîBà àeäLk ¥¦¥©©§¤¥

ipRn' (al hi `xwie) owf iptn dniw zevn iabl¦§¥
owf ipR Yxcde mEwY daiUéäìàn úàøéå,'E ¥¨¨§¨©§¨§¥¨¥§¨¥¨¥¡Ÿ¤

éøäy epcnl'àøBî',zldwa weqta xn`pyBæ £¥¨
,äîé÷.mkg iptn mw epi`y ina xacn weqtdy ¦¨

:`xnbd dywnàîéàå`l` dpeekd oi`y §¥¨
laø úàøBî,úéxn`p ziaix xeqi`a mby ¨©¦¦

,'Lidl`n z`xie' (el dk `xwie)úàøBîe §¨¥¨¥¡Ÿ¤¨©
,úBì÷Lîze`nxn zexidfd iabl xn`py ¦§¨

didi wcve dnlW oa`' mipekp mpi`y zelwyna¤¤§¥¨¨¤¤¦§¤

.(eh dk mixac) 'KN didi wcve dnlW dti` KN̈¥¨§¥¨¨¤¤¦§¤¨
:`xnbd zayiinøîb 'éðt' 'éðt' øæòìà éaø± ©¦¤§¨¨§¥§¥¨©

o`k xn`p ,'ipt' 'ipt' dey dxifba z`f cnl

ipRn' xn`pe ,'midl`d iptNn `xi EPpi` xW`'£¤¥¤¨¥¦¦§¥¨¡Ÿ¦¦§¥
mw `ly jka `xi eppi`y epcnll ,'mEwY daiU¥¨¨

.mkg iptn

:axd ceaik zeklda oecl dtiqen `xnbd
eäì àéòaéà,Baø àeäå Bða,eia` lyeäî ¦©§¨§§§©©

ãBîòìoadåéáà éðtîdi`x d`ian `xnbd . ©£¦§¥¨¦
:df wtqláøì ìàeîL déì øîàc ,òîL àz̈§©§¨©¥§¥§©

àðpéL ,äãeäé,ccegne sixg ±Ceáà énwî íe÷ §¨¦¨¨¦©¥£
dcedi ax ixde .l`wfgi ax jia` iptln cenr ±

iptn cenrl oad lry gkene ,eia` ly eax did
:`xnbd dgec .a`d ly eax `ed elit` eia`

c ìà÷æçé áø éðàLmewn lknäåä íéNòî ìòa ©¦©§¤§¥§©©©£¦£¨
miaeh miyrna wfgene reci did ±øî eléôàc ,©£¦©

dénwî íéà÷ énð ìàeîLl`eny elit`y ± §¥©¦¨¦¦©¥
:`xnbd dywn .eiptn mw did mb envràlà¤¨

déì øîà÷ éàîjxved dn myl ok m` ± ©¨¨©¥

m` ,eia` iptn mewl dcedi axl zexedl l`eny

.eax `edy s` eiptn mewl eilry ecnll `l
:`xnbd zayiindéì øîà÷ éëäel xn` jk ± ¨¦¨¨©¥

,l`enyéøBçàî éúàc ïéðîéæ,minrtly s` - ¦§¦§¨¥¥£¨
l`wfgi ax jia` ribn ,iptl ayei jzeida

,eiptn mw ipi`e eze` d`ex ipi`e ixeg`níe÷
éãéc àø÷éì Leçéz àìå dénwî zàz`f lka ± ©§¦©¥§Ÿ¥¦¨¨¦¦

iceak cbp xacdy yegz l`e ,eiptn dz` mew
.iptl ayei dz`y drya mewl

:a`d iabl dzr zwtzqn `xnbdeäì àéòaéà, ¦©§¨§
Baø àeäå Bða,eia` lyåéáà ãBîòiL eäî §§©©¤©£¨¦

åéðtî:df wtql di`x `xnbd d`ian .epa ly ¦¨¨
éðéà éðà ,éåì ïa òLBäé éaø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦§ª©¤¥¦£¦¥¦

éãkjixv ipi` ±Mî àlà ,éða éðtî ãBîòìíe §©©£¦§¥§¦¤¨¦
,àéNð úéa ãBák,`iypd za mr ozgzd ipay §¥¨¦

jixv epi`y `xnbd dpiade .eiptn cenrl ilr

wiicl yie .ecinlz `ed epay itl cenrlàîòè©§¨
déaø àðàc,eax ip`y meyn `wec ±eäéà àä ©£¨©¥¨¦

dénwî àðîéà÷ éàaøiax `ed did m` la` ± ©¨¦¨¦§¨¦©¥
,ipa `edy it lr s` eiptn cenrl ilr did ,ily
.eax `ed m` epa iptn cenrl a`d lry gkene

:`xnbd dgecøîà÷ éëä,éãk éðéà éðàippi` ± ¨¦¨¨©£¦¥¦§©
jixvéða éðtî ãBîòì,llkéàaø àeä eléôàå ©£¦§¥§¦©£¦©¨¦

,iax did elit`e ±äeáà àðà àäceia` ixdy ± §¨£¨£¨
,llk epa iptn cenrl jixv a`d oi`e ip`àlà¤¨

àéNð úéa ãBák íeMî. ¦§¥¨¦
:dniw zeklda sqep wtq d`ian `xnbd

eäì àéòaéà`edyk xaer axd xy`k m`d ¦©§¨§
áeëø,dnda lréîc Cläîkdndady oeik ¨¦§©¥¨¥

,eiptn mewl yie ,zkldnàì Bà`edy oeik , Ÿ
itl xacd mipc ep`y ,jled epi`e ayei envr

:df wtql di`x d`ian `xnbd .akexd avn
,òîL àz ,éiaà øîàbi `xwie) rxevna xn`p ¨©©©¥¨§©

ccA `Ed `nh `nhi FA rbPd xW` ini lM' (en¨§¥£¤©¤©¦§¨¨¥¨¨

weqtdn micnele ,'FaWFn dpgOl uEgn aWi¥¥¦©©£¤¨
enr `ad z` `nhn rxevndy ,`nh eayeny
m`y exn` o`kne ,my ayei `edyk wxe lde`l

d rxevndøBäèå ,ïìéàä úçz áLBé àîè̈¥¥©©¨¦¨§¨
ãîBòdidp ,oli`d zgz myàîè,xedhd mc`d ¥¨¥

d rxevnd m` eli`eïìéàä úçz ãîBò àîè̈¥¥©©¨¦¨
,áLBé øBäèå`ed x`ypøBäè,áLé íàå §¨¥¨§¦¨©

rxevnd,àîhämc`døBähädidpàîè.ïëå ©¨¥©¨¨¥§¥
oicd,úòbeðîä ïáàalde`l dnr qpkpy iny §¤¤©§©©

epiidc ,ld`a my dgp oa`dy calae ,`nh

.lde`a ayei d`yepd mc`dyïîçð áø øîàå§¨©©©§¨
éîc Cläîk áeëø úøîBà úàæ ,ïäk øaixdy , ©Ÿ¥Ÿ¤¤¨¦§©¥¨¥

mc`d m` zrbepnd oa`a lcad yiy o`k xn`p

aygp aekxd oi` m`e ,ayei e` cner d`yepd
epi` envr `edy oeik ,ayeik `l` jldnk
welig did `l ,eixg` xacd z` mipce jldn

,ayei e` cner d`yepd m` oia zrbepnd oa`a
,zkldn dpi`e ewiga zayei cinz oa`d `ldy
mipc oi`y gken ,jka `ziixad dwligy dnne

mc`d itl `l` ,dnvr oa`d ly avnd itl
jldn aygp aekxdy cenll yi dfne ,d`yepd

idy oeiky ,ezkilend dndak`ed s` zkldn `

.jldn aygpdpéî òîLmirney ok` ± §©¦¨

.df oic `ziixadn

:dxez xtq iptn dniw lr dpc `xnbdàéòaéà¦©§¨
äøBz øôñ éðtî ãBîòì eäî eäì,eiptl xaerd §©©£¦§¥¥¤¨

.`l e` jka aiig m`ïBîéñ éaøå äi÷ìç éaø©¦¦§¦¨§©¦¦
øîBçå ì÷ ,éøîà øæòìà éaøå,cenrl yiy `ed §©¦¤§¨¨¨§¥©¨¤

m`äéãîBì éðtîdxezd ly,íéãîBò ¦§¥§¤¨§¦
,ecnly dxezd iptn `id `eld mzeaiyge

äéðtîdnvrïkL ìk àì.cenrl yiy ¦¨¤¨Ÿ¨¤¥
oic cenll yi epnny dyrn d`ian `xnbd

:sqepéáúé eåä écáæ øa á÷òé éaøå éòìà éaø± ©¦¦§©§©¦©£Ÿ©©§¦£¨§¥
,dkld xaca miwqere miayei eidéìçìéæàå ó- ¨¦§¨¦

mdiptl xare slgàaà øa ïBòîL éaø,eî÷å ©¦¦§©©¨§¨
dénwî.eiptln enwe ±eäì øîàxa oerny iax ¦©¥¨©§

,mewl mkilr did `l ,`a`àãçcg`d mrhd ± £¨
`edç àðàå éîékç ïezàcøáminkg mz`y ± §©©¦¥©£¨¨¥

,cala xag `l` ippi` ip`eãBòåmziidy oeiky §
,dnvr dxezk mz` ixd ,dkld xaca miweqr

eíeìkike ±øáñ .äéãîBì éðtî úãîBò äøBz §¨¤¤¦§¥§¤¨¨©
dì`a` xa oerny iaxøîàc ,øæòìà éaøk ¨§©¦¤§¨¨§¨©

ãBîòì éàMø íëç ãéîìz ïéà ,øæòìà éaø©¦¤§¨¨¥©§¦¨¨©©©£
,äøBza ÷ñBòL äòLa Baø éðtîmrhdn ¦§¥©§¨¨¤¥©¨

.dnvr dxezk `ed ixd zr dze`ay ,xen`d

:zwleg drc d`ian `xnbdéiaà dìò èééì± ¨¥£¨©©¥
,xfrl` iax ixacl rnyiy in z` iia` lliw

.ezenk iia` xaq `ly itl

dxeza xn`p :dniwd xeriy z` d`ian `xnbd
mrd lM EnEwi ld`d l` dWn z`vM dide'§¨¨§¥Ÿ¤¤¨Ÿ¤¨¨¨¨

,Fld` gzR Wi` EaSpeãò äLî éøçà eèéaäå §¦§¦¤©¨¢§¦¦©£¥Ÿ¤©
'äìäàä Bàa.(g bl zeny)÷çöé éaøå énà éaø Ÿ¨Ÿ¡¨©¦©¦§©¦¦§¨

àçôð,ewlgpøîà ãçef dhadyéàðâì,dzid ©§¨©¨©¦§©
,edepibe eixg` ehiadyøîà ãçådzidy §©¨©

ìéàðâì øîàc ïàî .çáL`id ezpeek ,àúéàãk §¤©©§¨©¦§©¦§¦¨
.`aenk ±ì øîàc ïàîçáLek ,dnl `id ezpe ©§¨©§¤©

yéaøc déøa àðéðç éaø éì øîà ,äi÷æç øîà̈©¦§¦¨¨©¦©¦£¦¨§¥§©¦
,eäaàjkyéîécáà éaø øîà ,eäaà éaø øîà ©¨¨©©¦©¨¨©©¦©§¦¦

,àôéç ïîcm`øáBò íëç,eiptlåéðôlî ãîBò §¦¥¨¨¨¥¥¦§¨¨
jezl ribie axwziynúBnà òaøà,el zekenqd ©§©©

,eiptn xeariy cr cenrl jiynneøáòL ïåéëå§¥¨¤¨©
epnn wgxzde d`ld.áLBé ,úBnà òaøàm`e ©§©©¥
øáBò ïéc úéa áà,eiptlàìî åéðôlî ãîBò ©¥¦¥¥¦§¨¨§Ÿ

åéðéòwgxna `ed elit` ,ed`ex `edy zrn ± ¥¨
,eiptn xeariy cr cenrl jiynne ,xzeia lecb

øáòL ïåéëåepnn wgxzde d`ld,úBnà òaøà §¥¨¤¨©©§©©
.áLBém`eøáBò àéNð,eiptlàìî åéðôlî ãîBò ¥¨¦¥¥¦§¨¨§Ÿ
åéðéò,áLiL ãò áLBé Bðéàå`iypdîB÷îa,B ¥¨§¥¥©¤¥¥¦§

øîàpL,Fld` gzR Wi` EaSpe mrd lM EnEwi' ¤¤¡©¨¨¨¨§¦§¦¤©¨¢
,'äìäàä Bàa ãò äLî éøçà eèéaäåepiide §¦¦©£¥Ÿ¤©Ÿ¨Ÿ¡¨

meyn dfe ,elde`l `ay cr zrd lk ecnry
.enewna ayiy cr miayei oi`e did `iypy

.(.hk) dpyna epipyïîfäL äNò úåöî ìë'¨¦§©£¥¤©§¨
'eëå àîøb..lke ,zFxEhR miWpe oiaiIg miWp` - §¨¨§£¨¦©¨¦§¨¦§§¨

miWpd cg`e miWp`d cg` `nxB onGd `NW¤Ÿ©§¨§¨¨¤¨¨£¨¦§¤¨©¨¦
dpyn zx`and `ziixa d`ian `xnbd .oiaiIg©¨¦

:ef,àîøb ïîfäL äNò úåöî éäBæéà .ïðaø eðz̈©¨¨¥¦¦§©£¥¤©§©§¨¨
zexeht miypy,oebk,áìeìå äkeñbga mpnfy ¨§¨

,zekeqdøôBL,dpyd y`x ly -,úéöéöå ¨§¦¦
.dlila `le meia dpnfy



פז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc oiyeciw(ipy meil)

àlà Baø éðtî ãBîòì éàMø íëç ãéîìz ïéà¥©§¦¨¨©©©£¦§¥©¤¨
a zg` mrtå úéøçLzg` mrt okaúéáøò,éãk ©£¦§©§¦§¥

BãBák äéäé àlLeax lyãBákî äaeøî ¤Ÿ¦§¤§§¤¦§
,íéîL`l` lawn epi` d"awd ipt z`y ¨©¦

:ddnz `xnbd .dlitza ,ziaxre zixgy
ï÷æì ïépî ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø ,éáéúéî¥¦¥©¦¦§¤¤§¨¨¥¦©¦§¨¥

çéøèé àlL,eiptn cenrl xeaivd z`ãeîìz ¤Ÿ©§¦©©§
øîBì(al hi `xwie)'úàøéå ï÷æ'.úøîà éàå ©¨¥§¨¥¨§¦¨§©

`l` axd iptn mewl oi`yúéáøòå úéøçL©£¦§©§¦
çøèéð àì éànà ,ãáìa`l owfdy recn ± ¦§¨©©Ÿ¦§©

`ld ,efk zhren dgxha gixhiàeä àáeéç¦¨
.daexn dgxh ef oi`e ,devn meiweåàì àlà¤¨©

àîBé élekmewl yiy o`kn gken `l m`d ± ¥¨
.ziaxre zixgy wx `le ,elek meid lk eiptln

:`xnbd dgecíìBòì ,àìmkgd iptn mewl oi` Ÿ§¨
`l`änk éëä eléôàå ,ãáìa úéáøòå úéøçL©£¦§©§¦¦§¨©£¦¨¦©¨

çøèéð àì déì øLôàcdnk z`f lkae ± §¤§¨¥Ÿ¦§©
.ok dyri gixhdl `ly xyt`y

iptn dniwd zeaiyg lr mixac d`ian `xnbd

:axdïéàL íëç ãéîìz ìk ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©§¦¨¨¤¥
òLø àø÷ð ,Baø éðtî ãîBò,éøàî BðéàåC ¥¦§¥©¦§¨¨¨§¥©£¦

íéîé,øîàpL ,çkzLî Bãeîìúå(bi g zldw) ¨¦§©§¦§©¥©¤¤¡©
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mw `ly jka `xi eppi`y epcnll ,'mEwY daiU¥¨¨

.mkg iptn

:axd ceaik zeklda oecl dtiqen `xnbd
eäì àéòaéà,Baø àeäå Bða,eia` lyeäî ¦©§¨§§§©©

ãBîòìoadåéáà éðtîdi`x d`ian `xnbd . ©£¦§¥¨¦
:df wtqláøì ìàeîL déì øîàc ,òîL àz̈§©§¨©¥§¥§©

àðpéL ,äãeäé,ccegne sixg ±Ceáà énwî íe÷ §¨¦¨¨¦©¥£
dcedi ax ixde .l`wfgi ax jia` iptln cenr ±

iptn cenrl oad lry gkene ,eia` ly eax did
:`xnbd dgec .a`d ly eax `ed elit` eia`

c ìà÷æçé áø éðàLmewn lknäåä íéNòî ìòa ©¦©§¤§¥§©©©£¦£¨
miaeh miyrna wfgene reci did ±øî eléôàc ,©£¦©

dénwî íéà÷ énð ìàeîLl`eny elit`y ± §¥©¦¨¦¦©¥
:`xnbd dywn .eiptn mw did mb envràlà¤¨

déì øîà÷ éàîjxved dn myl ok m` ± ©¨¨©¥

m` ,eia` iptn mewl dcedi axl zexedl l`eny

.eax `edy s` eiptn mewl eilry ecnll `l
:`xnbd zayiindéì øîà÷ éëäel xn` jk ± ¨¦¨¨©¥

,l`enyéøBçàî éúàc ïéðîéæ,minrtly s` - ¦§¦§¨¥¥£¨
l`wfgi ax jia` ribn ,iptl ayei jzeida

,eiptn mw ipi`e eze` d`ex ipi`e ixeg`níe÷
éãéc àø÷éì Leçéz àìå dénwî zàz`f lka ± ©§¦©¥§Ÿ¥¦¨¨¦¦

iceak cbp xacdy yegz l`e ,eiptn dz` mew
.iptl ayei dz`y drya mewl
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.eax `ed m` epa iptn cenrl a`d lry gkene

:`xnbd dgecøîà÷ éëä,éãk éðéà éðàippi` ± ¨¦¨¨©£¦¥¦§©
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itl xacd mipc ep`y ,jled epi`e ayei envr

:df wtql di`x d`ian `xnbd .akexd avn
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ccA `Ed `nh `nhi FA rbPd xW` ini lM' (en¨§¥£¤©¤©¦§¨¨¥¨¨

weqtdn micnele ,'FaWFn dpgOl uEgn aWi¥¥¦©©£¤¨
enr `ad z` `nhn rxevndy ,`nh eayeny
m`y exn` o`kne ,my ayei `edyk wxe lde`l

d rxevndøBäèå ,ïìéàä úçz áLBé àîè̈¥¥©©¨¦¨§¨
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d rxevnd m` eli`eïìéàä úçz ãîBò àîè̈¥¥©©¨¦¨
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epiidc ,ld`a my dgp oa`dy calae ,`nh
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aygp aekxd oi` m`e ,ayei e` cner d`yepd
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mc`d itl `l` ,dnvr oa`d ly avnd itl
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idy oeiky ,ezkilend dndak`ed s` zkldn `
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.df oic `ziixadn

:dxez xtq iptn dniw lr dpc `xnbdàéòaéà¦©§¨
äøBz øôñ éðtî ãBîòì eäî eäì,eiptl xaerd §©©£¦§¥¥¤¨

.`l e` jka aiig m`ïBîéñ éaøå äi÷ìç éaø©¦¦§¦¨§©¦¦
øîBçå ì÷ ,éøîà øæòìà éaøå,cenrl yiy `ed §©¦¤§¨¨¨§¥©¨¤

m`äéãîBì éðtîdxezd ly,íéãîBò ¦§¥§¤¨§¦
,ecnly dxezd iptn `id `eld mzeaiyge

äéðtîdnvrïkL ìk àì.cenrl yiy ¦¨¤¨Ÿ¨¤¥
oic cenll yi epnny dyrn d`ian `xnbd

:sqepéáúé eåä écáæ øa á÷òé éaøå éòìà éaø± ©¦¦§©§©¦©£Ÿ©©§¦£¨§¥
,dkld xaca miwqere miayei eidéìçìéæàå ó- ¨¦§¨¦

mdiptl xare slgàaà øa ïBòîL éaø,eî÷å ©¦¦§©©¨§¨
dénwî.eiptln enwe ±eäì øîàxa oerny iax ¦©¥¨©§
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`edç àðàå éîékç ïezàcøáminkg mz`y ± §©©¦¥©£¨¨¥

,cala xag `l` ippi` ip`eãBòåmziidy oeiky §
,dnvr dxezk mz` ixd ,dkld xaca miweqr
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,eiptn xeariy cr cenrl jiynne ,xzeia lecb

øáòL ïåéëåepnn wgxzde d`ld,úBnà òaøà §¥¨¤¨©©§©©
.áLBém`eøáBò àéNð,eiptlàìî åéðôlî ãîBò ¥¨¦¥¥¦§¨¨§Ÿ
åéðéò,áLiL ãò áLBé Bðéàå`iypdîB÷îa,B ¥¨§¥¥©¤¥¥¦§

øîàpL,Fld` gzR Wi` EaSpe mrd lM EnEwi' ¤¤¡©¨¨¨¨§¦§¦¤©¨¢
,'äìäàä Bàa ãò äLî éøçà eèéaäåepiide §¦¦©£¥Ÿ¤©Ÿ¨Ÿ¡¨

meyn dfe ,elde`l `ay cr zrd lk ecnry
.enewna ayiy cr miayei oi`e did `iypy

.(.hk) dpyna epipyïîfäL äNò úåöî ìë'¨¦§©£¥¤©§¨
'eëå àîøb..lke ,zFxEhR miWpe oiaiIg miWp` - §¨¨§£¨¦©¨¦§¨¦§§¨

miWpd cg`e miWp`d cg` `nxB onGd `NW¤Ÿ©§¨§¨¨¤¨¨£¨¦§¤¨©¨¦
dpyn zx`and `ziixa d`ian `xnbd .oiaiIg©¨¦

:ef,àîøb ïîfäL äNò úåöî éäBæéà .ïðaø eðz̈©¨¨¥¦¦§©£¥¤©§©§¨¨
zexeht miypy,oebk,áìeìå äkeñbga mpnfy ¨§¨

,zekeqdøôBL,dpyd y`x ly -,úéöéöå ¨§¦¦
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zipwpפח dy`d` cenr cl sc ± oey`x wxtoiyeciw

.ïéléôúeKMlid oiNitY onf e`l h"eie zAW iOp i` oiNitY onf e`l dlil xaqwe §¦¦§¨¨©©§¨©§©§¦¦¦©¦©¨§©§©§¦¦¦§¨
:`Ed `nxB onf DA aiIgin `lC `YrW `Mi`C oeiM.äãéáà:dcia` zaWd ¥¨§¦¨©§¨§Ÿ¦©¥¨§©§¨¨£¥¨£¨©£¥¨

.àeä àììëemiWp `nxB onGdW dUr zevn lkC `Ed aEvw llM ike dInzA §¨¨¦§¦¨§¦§¨¨§¨¦§©£¥¤©§©§¨¨¨¦
:zFxEhR.ävî úìéëà éøäåaizkC daFg `EdW oFW`x lil(ai zeny)Elk`Y axrA §©£¥£¦©©¨¥¦¤¨¦§¦¨¤¤Ÿ§

miWpe oqipA e"hA Dl mxB onfE zFSn©§©¨©¨§§¦¨§¨¦
migqtA xn`cM zFaiIg(:bn sc)FaiIg miWpz ©¨¦§¨©¦§¨¦¨¦©¨

lk`z `l xn`PW dxFY xaC dSn zlik`A©£¦©©¨§©¨¤¤¡©ŸŸ©
zFSn eilr lk`Y mini zraW ung eilr̈¨¨¥¦§©¨¦Ÿ©¨¨©
lFk` mEwA FpWi ung lk`Y laA FpWIW lM̈¤¤§§©Ÿ©¨¥¤§§¡
ung lk`Y laA Edpzi` miWpe dSn©¨§¨¦¦§§§©Ÿ©¨¥

:`id dUrz `l zevnC.äçîN ïëålbxA §¦§©Ÿ©£¤¦§¥¦§¨¨¤¤
aizkcM(fh mixac)LpaE dY` LBgA YgnUe §¦§¦§¨©§¨§©¤©¨¦§
:LYaE.äøBz ãeîìzlirl oxn`C(:hk sc) ¦¤©§¨©£¨¨§¥

lirlcM oAd oFicR oke zFxEhR miWp̈¦§§¥¦§©¥§¦§¥
oiwxitA(.my):.äéáøå äéøôeopixn` §¦§¦¦§¨§¦§¨©§¦¨
zFnaiA(:dq sc)dixR lr dEEvn Wi`d ¦¨¨¦§¤©¦§¨

dEWake on Dl silie dX`d `l la` diaxe§¦§¨£¨Ÿ¨¦¨§¨¦¨¦§¦§¨
dX` lW DMxC oi`e WFAkl FMxC Wi ¦̀©§¦§§¥©§¨¤¦¨
`l dEWake DiA opixw `lC lke WFAkl¦§§¨§Ÿ¨¦¨¥§¦§¨Ÿ

:EaxE ExR DiA opixwïî ïéãîì ïéà ¨¦¨¥§§¥§¥¦¦
.úBììkä`peeB i`d iM llM ipzC `kid lM ©§¨¨¥¨§¨¥§¨¦©©§¨

dUrz `l zFvn lke 'Eke dUr zFvn lM̈¦§£¥§§¨¦§Ÿ©£¤
`Mi`C mdn oicnl oi` dI`xA oiaiIg lMd©Ÿ©¨¦¦§¦¨¥§¥¦¥¤§¦¨
FA xn`PW mFwn ENit`e `weC e`lC EdA§§©©§¨©£¦¨¤¤¡©
wiR`C i`d wiR`Cn xninl `Mi`C uEg§¦¨§¥©¦§©¦©§©¦
oi` d"t` icin xiIW `le `Ed `weC n"y©§¨§Ÿ¦¥¦¥¥

:oicnl.ïéáøòî ìka:zFxivg iaExir §¥¦©Ÿ§¨§¦¥¥£¥
.ïéôzzLîe:zF`Fan itEYiWïî õeç ¦§©§¦¦¥§¦

.çìnä ïîe íénäiPde opirA oiIfC icinC ©©¦¦©¤©§¦¥§©¥§¦¨§©¥
daEWg mc` lW eizFpFfn mFwnAW ipiif `lŸ©§¥¤¦§§¨¤¨¨£¨

:FzziaWE FzxiCïéäîk àkéàäå ¦¨§¦¨§¨¦¨§¥¦
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`l zevn Ef minC miUz `l dUr zevn Ef ziUre ixtiqA iWxC `dC dwrnl§©£¤§¨©§¥§¦§¦§¨¦¨¦§©£¥Ÿ¨¦¨¦¦§©Ÿ

aizM iOp dcia`aE dUrz(ak mixac)aizM oTd gENWaE mNrzdl lkEz `l(my) ©£¤©£¥¨©¦§¦Ÿ©§¦§©¥§¦©©¥§¦
`nxB onf md ENit` zFxEhR miWp Eidi Ki` k"`e mipAd lr m`d gTz `lŸ¦©¨¥©©¨¦§¥¦§¨¦§£¦¥§©§¨¨
EdNEkaC i"x xnF`e dxFYAW oiWpFr lkl Wi`l dX` aEzMd deWd `de§¨¦§¨©¨¦¨§¦§¨§¦¤©¨§¥¦¦§§
dpFaA `N` minC miUz `l KiIW oi` dwrnaE e`l `lA dUr EdA zgMWn©§©©§£¥§Ÿ©§©£¤¥©¨Ÿ¨¦¨¦¤¨§¤
dwrn zFUrl FYrcA did m` la` dwrn zFUrl `NW zpn lr dNigYn ziA©¦¦§¦¨©§¨¤Ÿ©£©£¤£¨¦¨¨§©§©£©£¤
f`e dwrn ziUreC dUr `N` mW oi` ltpe dUrW F` Klnp F`pAW xg`lE§©©¤§¨¦§©¤¨¨§¨©¥¨¤¨£¥¦§¨¦¨©£¤§¨
zpn lr DlhPW oFbM e`l `lA dUr Dl zgMWn iOp dcia`aE zFxEhR miWp̈¦§©£¥¨©¦©§©©¨£¥§Ÿ©§¤¨§¨©§¨
mNrzdl lkEz `lC e`l DA zil `YWdC WE`i xg` DlhPW oFbkE Dxifgdl§©£¦¨§¤¨§¨©©¥§©§¨¥¨©§Ÿ©§¦§©¥
xaFr Fpi` `YWdC Dxifgdl `NW Klnp k"g`e iOp lFfbz `lC e`l `Mil mbe§©¥¨©§Ÿ¦§©¦§¦§©¤Ÿ§©£¦¨§©§¨¥¥

maiWY aWd mEXn `N`gNWl zpn lr m`d gwNW oFbM iOp oTd gENWe ¤¨¦¨¥§¦¥§¦©©¥©¦§¤¨©¨¥©§¨§©¥©
n"ie gNWY gNWC dUr m` iM e`l `Mil `YWdC DgNW `le Klnp k"g`e§¦§©§Ÿ¦§¨§©§¨¥¨©¦¦£¥§©¥©§©©§
xninl `Mi`C oie`Nd on zFxEhR Eidi ok FnM `nxB onGd e`lC dUrn zFxEhR miWpC `pin` ded i`C dUr zevn miIwl dX`l didIWM `zEwtp `Mi` n"nC§¦¨©§¨§¤¦§¤§¦¨§©¥¦§©£¥§¦£¨£¦¨§¨¦§¥£¥§©©§©§¨¨§¥¦§§¦©©¦§¦¨§¥©
ux`n sqFi x"xd dWwd K` dUre dUrz `l dgFC dUr oi`C EPgcie xg` dUr `ai `l f` `nxB onGd e`lC dUrA zFaiIg odWM la` z"l igce dUr iz`C§¨¥£¥§¨¥£¨§¤¥©¨©£¥§©©§©§¨¨¨Ÿ¨Ÿ£¥©¥§¦§¤§¥£¥¤Ÿ©£¤©£¥©¦§¨¨¥¥¤¤

h"eiA dtixU onWA oiwilcn oi` iAB k"` df WExiR lr l`xUi(.dk sc zay)zaiIg Dpi`W dX` dUr `N` Dpi` miWcw ztixUE dUrz `le dUr h"iC mEXn ¦§¨¥©¦¤©¥¥©§¦¦§¤¤§¥¨§¦§£¥§Ÿ©£¤§¥©¨¨¦¥¨¤¨£¥¦¨¤¥¨©¤¤
dUrC xninl Kl zi` i`n `N` Kl xn` `lC `PY hiOYWil `l i`O` iOp ikd oi` z"ke h"iA dtixU onWA wilcdl lkEY ike `nxB onf iedC h"iC dUrA©£¥§©£¥§©§¨¨§¦©§©§¦§¤¤§¥¨§§¥¨¥©¦©©Ÿ¦§©¥©¨§Ÿ¨©¨¤¨©¦¨§¥©©£¥

:miN` e`Nd `kd s` dUr Dil igC `le miN` e`Nd s` e`l FOr WIW¤¥¦©©©©©¦§Ÿ¨¥¥£¥©¨¨©©©¦
ìka:`weC oinEgY iaExir oiaxrn lMA d`xp Kkl zR opirA zFxivg iaExirA `dC `xidp `le oinEgY iaExir oiA zFxivg iaExir oiA qxhpETA 'iR .oiaxrn ©Ÿ§¨§¦¦©§§¥¥¥¥£¥¥¥¥§¦§Ÿ§¦¨§¨§¥¥£¥§¦¨©§©¦§¤©Ÿ§¨§¦¥¥§¦©§¨

àøáboiwilcn dOA 'tA opiWxC `xw i`dC b"r` .iIg irA `l iWp iIg irA(:al sc zay)`l n"n mizn miPhw mipA dxFY lEHiA oFrA dxFY lEHiA iAB ©§¨¨¥©¥¨¥Ÿ¨¥©¥§©§¨©§¦¨§©¤©§¦¦©¥¦¨©£¦¨¨¦§©¦¥¦Ÿ
mEIT` `N` dxFY cEnlY` i`w `l `xwC l"i iIg irA `xaB `nrh i`dn z"zA zaiIg iOp dX` rnWnC LiIg `id iM aizkC `de `nlrA `Yknq` m` iM ied£¥¦¦©§©§¨§©§¨§¨¦§¦¦¦©¤§©§©¦¨©¦©¤¤§¥©©§¨©§¨¨¥©¥¦§¨Ÿ¨¥©©§¨¤¨©¦

`xw i`dC p"d oi`C xnFl Wi cFre LiIg mdW zFvn Ll zcOln dxFYd xnFlM zFvnoi` Edin `kd xn`cM dfEfO` oiaE mzd xn`cM dxFY cEnlY` oiA i`w ¦§§©©¨§©¤¤§¦§¤¥©¤§¥©§¥§©§¨¨¥¥©©§¨¦§¨©¨¨¥©§¨¦§¨©¨¨¦¥
dfEfn la` LizFpal `le Lipal mYrcFde lirl xn`cM EdiiAB `hErin ogMW`C oeiM 'Eke iIg irA ixabC `xaq mEXn dxFY cEnlzA miWp EaiIgpC xnFl `xaq§¨¨©¦§©§¨¦§©§¨¦§¨¨§©§¥¨¥©¥§¥¨§©§§¨¦¨©©§¦§¨©§¥§©§¨§¨¤§Ÿ¦§¤£¨§¨
iaiIgnE `WiTidn `wtnE iIg irA `xabC `xaq iz`C xnFl `xaq Wi miWp xFhtl dvFx dxFY cEnlzl dfEfn WiTdl dvFxC mEXn `N` llM `hErin `MilC§¥¨¦¨§¨¤¨¦§¤§©¦§¨§©§¨¤¦§¨¦¥§¨¨©§¨¥§¨¨§©§¨¨¥©¥©§¨¥¤¥¨§©§¥

:dfEfnA miWp̈¦¦§¨
`"cq

ä÷rî äæeæî àîøb ïîfä àlL äNr úåöî éäBæéàå ïéléôúe§¦¦§¥¦¦§©£¥¤Ÿ©§©§¨¨§¨©£¤
ìä÷ä äçîN ävî éøä àeä àììëe ïwä çeléLå äãéáà£¥¨§¦©©¥§¨¨£¥©¨¦§¨©§¥
ãeîìz éøäå eúå úBáéiç íéLðå àîøb ïîfäL äNr úåöîc§¦§©£¥¤©§©§¨¨§¨¦©¨§©£¥©§
ïîfäL äNr úåöî åàìc ïaä ïBéãôe äéáøå äéøt äøBz¨¦§¨§¦§¨¦§©¥§©¦§©£¥¤©§©
ïî ïéãîì ïéà ïðçBé éaø øîà úBøeèt íéLðå àeä àîøb§¨¨§¨¦§¨©©¦¨¨¥§¥¦¦
ïéáørî ìka ïðúc õeç Ba øîàpL íB÷îa eléôàå úBììkä©§¨©£¦§¨¤¤¡©¦§©©Ÿ§¨§¦
ïéäîk àkéàäå àkéì eúå çìîe íénä ïî õeç ïéôzzLîe¦§©§¦¦©©¦¤©§¥¨§¨¦¨§¥¦
íB÷îa eléôàå úBììkä ïî ïéãîì ïéà àlà úBiøèôe¦§¦¤¨¥§¥¦¦©§¨©£¦§¨

àîøb ïîfäL äNr úBöîe :õeç Ba øîàpL:úBøeèt íéLð ¤¤¡©¦§£¥¤©§©§¨¨¨¦§
úBöî ìk óà úBøeèt íéLð ïéléôz äî ïéléôzî øîb ïìðî§¨¨¨©¦§¦¦©§¦¦¨¦§©¨¦§
dì øîb ïéléôúe úBøeèt íéLð àîøb ïîfäL äNr£¥¤©§©§¨¨¨¦§§¦¦¨©¨
óà úBøeèt íéLð äøBz ãeîìz äî äøBz ãeîìzî¦©§¨©©§¨¨¦§©
ïéléôz äæeæîì ïéléôz Léwðå úBøeèt íéLð ïéléôz§¦¦¨¦§§©¦§¦¦¦§¨§¦¦
äLøta ïéa äðBLàø äLøta ïéa Lé÷úéà äøBz ãeîìúì§©§¨¦§¦¥§©§¨¦¨¥§©§¨
Léwðå Lé÷úéà àì äiðL äLøta äæeæîì ïéléôz äiðL§¦¨§¦¦¦§¨§©§¨§¦¨Ÿ¦§¦§©¦
eaøé ïrîì áéúëc Czrc à÷ìñ àì äøBz ãeîìúì äæeæî§¨§©§¨Ÿ©§¨©§¨¦§¦§©©¦§
úåöîc äkeñ éøäå éiç éra àì éLð éiç éra éøáb íëéîé§¥¤©§¥¨¥©¥¨¥Ÿ¨¥©¥©£¥¨§¦§©
íéîé úráL eáLz úBkeqa áéúëc àîøb ïîfäL äNr£¥¤©§©§¨¨¦§¦©¥§¦§©¨¦
åàì àä íéLpä úà àéöBäì çøæàä àðîçø áúëc àîrè©§¨§¨©©£¨¨¨¤§¨§¦¤©¨¦¨©

éøèöéà éiaà øîà úBáéiç íéLð éëäCzrc à÷ìñ C ¨¥¨¦©¨¨©©©¥¦§§¦©§¨©§¨
eøeãz ïérk eáLz eáLz úBkeqa áéúëc ìéàBä àðéîà£¦¨¦¦§¦©¥§¥§§¥¨
øîà àáøå BzLàå Léà äkeñ óà BzLàå Léà äøéc äî©¦¨¦§¦§©¨¦§¦§§¨¨¨©

êéøèöéà

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc oiyeciw(iyily meil)

ïéléôúe.dlila `le meia mzevn mby ±éäBæéàå §¦¦§¥¦
àîøb ïîfä àìù äùò úåöî,oebkäæeæî± ¦§©£¥¤Ÿ©§©§¨¨§¨

.(h ,e mixac) LixrWaE LziA zFffnÎlr mYazkE§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
ä÷ònak my) LBbl dwrO ziUre ±zayde .(g , ©£¤§¨¦¨©£¤§©¤

äãéáà.(` ,my) Lig`l maiWY aWd ±çeìéLå £¥¨¨¥§¦¥§¨¦§¦©
ï÷ägNWY gNW ..Liptl xFRvÎow `xTi iM ± ©©¦¦¨¥©¦§¨¤©¥§©©

.(f Îe ,my) KlÎgTY mipAdÎz`e m`dÎz ¤̀¨¥§¤©¨¦¦©¨

: dpynd ly llkd lr diiyewàeä àììke± §¨¨
`nxb onfdy dyr ..'lk' epipyy llkd m`d
lka eit lr bedpl raewd df ,zexeht miyp

,el` zeevnävî éøä.gqta '` lil ly - £¥©¨
eäçîN-e .milbx 'ba genylìä÷ä- ¦§¨©§¥

zekeqd bga ziad xdl l`xyi lk zeqpkzd

zvw mdipf`a `xwle ,dhinyd zpy xg`ly§¦§Ÿ
.'mixac' xtqn zFvnïîfäL äNò úBöîc ¦§§¦§£¥¤©§©

àîøbodúBáéiç íéLðå ,,odawlgd itl eli`e §¨¨§¨¦©¨
.oxhetl epl did dpyna llkd ly oey`xdeúå§

,llkd ly ipyd wlgd dywãeîìz éøäå©£¥©§
äøBzyedi) ea xn`pymnFi FA zibde' (g ,` r ¨§¨¦¨¨

,'dlileeäiáøe déøt,zeclez cinrdl - ¨©§¨¦§¨§¦¨
ïaä ïBéãôe.àîøb ïîfäL äNò úBöî åàìc ¦§©¥§©¦§£¥¤©§©§¨¨

àeäúBøeèt íéLðållk itle ,oniiwln §¨¦§
:`xnbd zayiin .oaiigl epl did epizpynøîà̈©

úBììkä ïî ïéãîì ïéà ïðçBé éaø'lk' oeyln - ©¦¨¨¥§¥¦¦©§¨
oi`y xnelwiic cinz `ly ,llkd on `vei

siqene .epizpynn gkeny itke ,eixaca `pzd
:opgei iaxõeç Ba øîàpL íB÷îa eléôàå- ©£¦§¨¤¤¡©

`wecy d`xpe ,llkl uegn l` `vi dn hxtny

mixac cer oi`y oicnl oi` ,e`vi mihxetnd
.e`viy

:`weca epi` 'ueg' oeyl mby epivnïðúc¦§©
(:ek oiaexira)ìka±lkA,oii ,zt oebk oefn xaC ©Ÿ§¨§©
zexit x`yeïéáøòîzay axra'zexvg iaexir' §¨§¦

xizdl ick ,zexvg iaexir .oinegz iaexire

mdy xvgl mizad on zaya qipkdle `ivedl
xizdl ick ,'oinegz iaexir'e .dkezl migezt
uegn zetqep mitl` cer aexird mewnn jlile

.zay megzl¯ ïéôzzLîeze`ean iteziya ¦§©§¦
.xac lkaçìîe íénä ïî õeç.oefn mpi`y , ¦©©¦¤©

dyweàkéì eúå.mixac cer mcalnàkéàäåmb §¥¨§¨¦¨
úBiøèôe ïéäîkmda mitzzyne miaxrn oi`y §¥¦¦§¦

,exkfp `le oefn xac mpi`yàlày gkenïéà ¤¨¥
Ba øîàpL íB÷îa eléôàå úBììkä ïî ïéãîì§¥¦¦©§¨©£¦§¨¤¤¡©

.õeç
.dpyna epipyíéLð àîøb ïîfäL äNò úåöîe¦§©£¥¤©§©§¨¨¨¦
ïìðî :úBøeèt,`xnbd daiyn .df oicøîb- §§¨¨¨©

'epivn dn'a cneläî ,ïéléôzîep`vny enk ± ¦§¦¦©
aïéléôz,`nxb onfdy dyr zevn `idyíéLð §¦¦¨¦

úBøeèt,oldl x`eaiy enkäNò úBöî ìk óà §©¨¦§£¥
.úBøeèt íéLð àîøb ïîfäL:`xnbd zx`ane ¤©§©§¨¨¨¦§

ïéléôúe,zexeht miypydì øîbyiwda §¦¦¨©¨
,äøBz ãeîìzîmixac) xn`pmYppWe' (f ,e ¦©§¨§¦©§¨

'Lci lr zF`l mYxWwE' 'Lipalãeîìz äî , §¨¤§©§¨§©¨¤©©§
,úBøeèt íéLð äøBzmYppWe' miyxecy ¨¨¦§§¦©§¨
,'jizepal' `le ,'LipalíéLð ïéléôz óà §¨¤©§¦¦¨¦

.úBøeèt§
oilitz yiwdl epl oipn .`xnbd zl`ey

:miypd z` xehtle dxez cenlzlLéwðå§©¦
äæeæîì ïéléôzenk oilitza zeaiig eidie §¦¦¦§¨

(my) xn`py efl ef elld eywedy ,dfefna
zFffn lr mYazkE' ,'ebe' Lci lr zF`l mYxWwE'§©§¨§©¨¤§©§¨©§ª

oilitz yiwdl xazqn :`xnbd daiyn .'LziA¥¤
oky ,dxez cenlzläøBz ãeîìúì ïéléôz§¦¦§©§¨

Lé÷zéà,miinrtY äðBLàø äLøôa ïéaly ¦§¦¥§¨¨¨¦¨
e .dlrnl x`eanke rny z`ixwäLøôa ïéa¥§¨¨¨

äiðLzF`l mz` mYxywE' rny z`ixw ly ± §¦¨§©§¤Ÿ¨§

mixac) 'mkipA z` mz` mYcnle' 'ebe 'mkci lr©¤§¤§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤

eli`e .(hi gi `iäæeæîì ïéléôzwx eywed §¦¦¦§¨
la` ,dpey`xd dyxtaàì äiðL äLøôa§¨¨¨§¦¨

Lé÷zéà. ¦§¦
:`xnbd zl`eyäøBz ãeîìúì äæeæî Léwðå§©¦§¨§©§¨

jk dxez cenlzn zexehty enky yexcpe
xn`py efl ef eywed ixdy ,dfefnn zexeht

mYazkE' 'ebe 'mkipAÎz` mz` mYcOle' (my)§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©§¨
:`xnbd daiyn .'LziA zFfEfn lrà÷ìñ àì ©§¥¤Ÿ©§¨

êzòcdfefnn miyp xehtláéúëcdaïòîì' ©§¨¦§¦§©©
'íëéîé eaøédniiwndy -,mini zekix`l dkef ¦§§¥¤
wx m`d ikeéiç éòa éøábzekix` mikixv - ©§¥¨¥©¥
eli`e ,miniéiç éòa àì éLðzekixv `l ± ¨¥Ÿ¨¥©¥

.?mini zekix`
xeht m`de ,`xnbd zl`eycnlp miypd

:oilitznïîfäL äNò úåöîc äkeñ éøäå©£¥¨§¦§©£¥¤©§©
àîøb`idáéúëc(an bk `xwie)eáLz úkqa' §¨¨¦§¦©ªŸ¥§

'íéîé úòáLz`f zexnle ,àîòèmiypy ¦§©¨¦©§¨
,zexehtàðîçø áúëc(my)'çøæàä'eyxce - §¨©©£¨¨¨¤§¨

(.gk dkeq)'`d' ze`dníéLpä úà àéöBäì§¦¤©¨¦
,dkeq aeignéëä åàì àämixeaq epiid ,íéLð ¨©¨¦¨¦

úBáéiçdyr zevn `id dkeq ixd ,recne ± ©¨
.`nxb onfdy:`xnbd zayiin,éiaà øîà̈©©©¥

éøèöéàCxehtl cgein cenil dkeq iabl ¦§§¦
df ilely ,miypdìéàBä àðéîà Czòc à÷ìñ©§¨©§¨£¦¨¦

,'eáLz úkqa' áéúëcmiyxeceïéòk eáLz ¦§¦©ªŸ¥§¥§§¥
eøeãzxcy jxck da xeciy dkeq zevn ± ¨

,dpyd lk eziaaäøéc äîdpyd lk lymy xb ©¦¨
BzLàe Léà,äkeñ óàxeciy dzevnLéà ¦§¦§©¨¦

,åzLàå.dkeqa deEvn dy` mby ok m` `vnpe §¦§§¨
.dxhetl 'gxf`d' cgein herin jixv jkle

:sqep uexiz `xnbd d`ianøîà àáøå§¨¨¨©

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc oiyeciw(iriax meil)

dixac z` `ziixad zx`anøîBà äzà :©¨¥
dler 'mipa' herindyäçø÷ìseqa dxen`d §¨§¨

,weqtdBà`ny -Bðéà`a `le ,okàlà ¥¤¨
äãéãâìdl zncewd EccBzz `l xeqi`l - ¦§¦¨Ÿ¦§Ÿ§

lr zeyrl `ly mixdfen 'mipa' `wece ,weqta
dgec .'zepa' `le ,zn lr mxyaa rvt ilk ici

li`ed :ok xnel oi`y `ziixadøîBà àeäLk§¤¥
xeqi`d mrha eixg`ly weqtaLBã÷ íò ék'¦©¨

éäìà 'äì äzà,'E,mr llka md miypd s`e ©¨©¡Ÿ¤
éøäxeqi`y eprinynd ieaix o`k yiäãéãb £¥§¦¨

øeîà,miypl mbíéi÷î éðà äî àäiabl - ¨¨¨£¦§©¥

' herind miiwzn oic dfi`'úBða àìå íéða, ¨¦§Ÿ¨
xnel ep` migxken,äçø÷ì.epipyy enke §¨§¨

cg` weqty xg`n ,xxal `ziixad dtiqen
ok m` ,daxn xg`e ,miyp hrnnúéàø äîå¨¨¦¨

sicrdlúBaøì'WFcw mr'näãéãbä úà- §©©¨¤©§¦¨
dilr zexdfen miyp eidiyàéöBäìeici lr §¦
'zFpA `le mipA' ly herindäçøwä úà`ny , ¨¦§Ÿ¨¤©¨§¨

:`ziixad daiyn .jtidl xn`púà éðà äaøî§©¤£¦¤
äãéãbä,zniieqn `xneg da yiydðLiL ©§¦¨¤¤§¨

øòN íB÷îa àlLå øòOä íB÷îalkay - ¦§©¥¨¤Ÿ¦§¥¨
.aiigzn ea cecbiy mewnúà éðà àéöBîe¦£¦¤

äçøwäef `xneg da oi`yíB÷îa àlà dðéàL ©¨§¨¤¥¨¤¨¦§
øòN. ¥¨

:dywn `xnbdàîéàåherind `nye -íéða' §¥¨¨¦
'úBða àìåmiypd z` xehtl epcnll `aïéa §Ÿ¨¥

LBã÷ íò ék' áúk éëå ,äãéãâì ïéa äçø÷ì§¨§¨¥¦§¦¨§¦¨©¦©¨
éäìà 'äì äzà'Emiypd zeaxl ,äèéøNa± ©¨©¡Ÿ¤¦§¦¨

,`k `xwie) 'zhxU EhxUi `l mxUaaE' zxdf`a¦§¨¨Ÿ¦§§¨¨¤

(dáéúëc àeälr dxya z` dcia zhxeydy ¦§¦
.zaiig zn

:`xnbd zvxznéñéà øáñ÷xaeq iqi` - ¨¨©¦¦
xeqi`yäãéãâe äèéøN§¦¨§¦¨

המשך ביצור למסכת קידושין ליום רביעי עמ' ב



פט zipwp dy`d` cenr cl sc ± oey`x wxtoiyeciw

.ïéléôúeKMlid oiNitY onf e`l h"eie zAW iOp i` oiNitY onf e`l dlil xaqwe §¦¦§¨¨©©§¨©§©§¦¦¦©¦©¨§©§©§¦¦¦§¨
:`Ed `nxB onf DA aiIgin `lC `YrW `Mi`C oeiM.äãéáà:dcia` zaWd ¥¨§¦¨©§¨§Ÿ¦©¥¨§©§¨¨£¥¨£¨©£¥¨

.àeä àììëemiWp `nxB onGdW dUr zevn lkC `Ed aEvw llM ike dInzA §¨¨¦§¦¨§¦§¨¨§¨¦§©£¥¤©§©§¨¨¨¦
:zFxEhR.ävî úìéëà éøäåaizkC daFg `EdW oFW`x lil(ai zeny)Elk`Y axrA §©£¥£¦©©¨¥¦¤¨¦§¦¨¤¤Ÿ§

miWpe oqipA e"hA Dl mxB onfE zFSn©§©¨©¨§§¦¨§¨¦
migqtA xn`cM zFaiIg(:bn sc)FaiIg miWpz ©¨¦§¨©¦§¨¦¨¦©¨

lk`z `l xn`PW dxFY xaC dSn zlik`A©£¦©©¨§©¨¤¤¡©ŸŸ©
zFSn eilr lk`Y mini zraW ung eilr̈¨¨¥¦§©¨¦Ÿ©¨¨©
lFk` mEwA FpWi ung lk`Y laA FpWIW lM̈¤¤§§©Ÿ©¨¥¤§§¡
ung lk`Y laA Edpzi` miWpe dSn©¨§¨¦¦§§§©Ÿ©¨¥

:`id dUrz `l zevnC.äçîN ïëålbxA §¦§©Ÿ©£¤¦§¥¦§¨¨¤¤
aizkcM(fh mixac)LpaE dY` LBgA YgnUe §¦§¦§¨©§¨§©¤©¨¦§
:LYaE.äøBz ãeîìzlirl oxn`C(:hk sc) ¦¤©§¨©£¨¨§¥

lirlcM oAd oFicR oke zFxEhR miWp̈¦§§¥¦§©¥§¦§¥
oiwxitA(.my):.äéáøå äéøôeopixn` §¦§¦¦§¨§¦§¨©§¦¨
zFnaiA(:dq sc)dixR lr dEEvn Wi`d ¦¨¨¦§¤©¦§¨

dEWake on Dl silie dX`d `l la` diaxe§¦§¨£¨Ÿ¨¦¨§¨¦¨¦§¦§¨
dX` lW DMxC oi`e WFAkl FMxC Wi ¦̀©§¦§§¥©§¨¤¦¨
`l dEWake DiA opixw `lC lke WFAkl¦§§¨§Ÿ¨¦¨¥§¦§¨Ÿ

:EaxE ExR DiA opixwïî ïéãîì ïéà ¨¦¨¥§§¥§¥¦¦
.úBììkä`peeB i`d iM llM ipzC `kid lM ©§¨¨¥¨§¨¥§¨¦©©§¨

dUrz `l zFvn lke 'Eke dUr zFvn lM̈¦§£¥§§¨¦§Ÿ©£¤
`Mi`C mdn oicnl oi` dI`xA oiaiIg lMd©Ÿ©¨¦¦§¦¨¥§¥¦¥¤§¦¨
FA xn`PW mFwn ENit`e `weC e`lC EdA§§©©§¨©£¦¨¤¤¡©
wiR`C i`d wiR`Cn xninl `Mi`C uEg§¦¨§¥©¦§©¦©§©¦
oi` d"t` icin xiIW `le `Ed `weC n"y©§¨§Ÿ¦¥¦¥¥

:oicnl.ïéáøòî ìka:zFxivg iaExir §¥¦©Ÿ§¨§¦¥¥£¥
.ïéôzzLîe:zF`Fan itEYiWïî õeç ¦§©§¦¦¥§¦

.çìnä ïîe íénäiPde opirA oiIfC icinC ©©¦¦©¤©§¦¥§©¥§¦¨§©¥
daEWg mc` lW eizFpFfn mFwnAW ipiif `lŸ©§¥¤¦§§¨¤¨¨£¨

:FzziaWE FzxiCïéäîk àkéàäå ¦¨§¦¨§¨¦¨§¥¦
.úBiøèôeopAxl Edl miwe md oilkF` ipin ¦§¦¦¥¨¦¥§¦§§©¨¨
:ipiif `lC.ïéléôzî éøéîbEpivO dnA §Ÿ©§¥§¦¥¦§¦¦§©¨¦

`nxB onGdW dUr zevn `idW oiNitzA¦§¦¦¤¦¦§©£¥¤©§©§¨¨
ldwde dSOn slip xFhtl oiNitYn siliC` KixR oOwlE 'Eke lM s` zFxEhR miWpe§¨¦§©¨§§©¨¨¦©§¨¦¦§¦¦¦§¥©¦©¨§©§¥

:aEIgl.äøBz ãeîìzî éøéîbLipal mYpPWe iccdl WEwzi`C(e mixac)aizkE §¦§¦¥¦©§¨§¦§©£¨¥§¦©§¨§¨¤§¦
:zF`l mYxWwE DixzA.úBøeèt íéLð äøBz ãeîìz äî`le Lipal aizkC ©§¥§©§¨§©©§¨¨¦§¦§¦§¨¤§Ÿ

:zFxEhR miWp oiNitY s` LizFpal.äæeæîì ïéléôz Léwðå`dC miWPd aiIgl ¦§¤©§¦¦¨¦§§©¦§¦¦¦§¨§©¥©¨¦§¨
s` oOwlcM zFaiIg miWp dfEfO dn `nipe zFfEfn lr mYazkE DixzA aizM§¦©§¥§©§¨©§§¥¨©§¨¨¦©¨§¦§©¨©
dpFW`x dWxRA oiA WEwzi` z"zl oiNitY opiPWnE zFaiIg miWp oiNitY§¦¦¨¦©¨§©¦¨§¦¦§¦§¥§©§¨¦¨
mYcOle Dil Kinqe mkipir oiA zFthFhl Eide dIpW dWxRA oiA lirl ziWixtcM§¦§¦¦§¥¥§©§¨§¦¨§¨§¨¥¥¥¤§¨¦¥§¦©§¤

:mkipA z` mzF`.äiðMa Lé÷úéà àì äæeæîì ïéléôzwiqtn dxFY cEnlYW ¨¤§¥¤§¦¦¦§¨Ÿ¦§¦©§¦¨¤©§¨©§¦
:mdipiA.äøBz ãeîìúì äæeæî LéwðåDil KinqC dIpW dWxRA Wwzi`cM ¥¥¤§©¦§¨§©§¨¦§¦§©§©§¨§¦¨§¨¦¥

:zFxEhR miWp `nipe mYazkE.ã"ñ àìiEAixA DxkU oYn dlzCn miWp xFhtl §©§¨§¥¨¨¦§Ÿ¦§¨¦¦§¨¨©©§¨¨§¦
:iIg irA iOp iWpe mini.íéLpä úà àéöBäì çøæàä:dMEq zkQnA `id `ziixA ¨¦§¨¥©¦¨¥©¥¨¤§¨§¦¤©¨¦§©§¨¦§©¤¤¨

êéøèöéà

ïéléôúedAx unFTdA ol `niiwC b"r` .zivive(:el sc zegpn)onf dlilC §¦¦§¦¦§©§¨¨§©¥©¨§©§¨§©
onGdW dUr zevn ied xiRW n"n oM oixFn oi`e dklde oiNitY§¦¦©£¨¨§¥¦¥©¦£¥¦§©£¥¤©§©

oiNitY `vFOd wxtA opiWxCcM h"iaE zFzAWA oibdFp oi` ixdW `nxBoiaexir) §¨¨¤£¥¥£¦§©¨§¦§©§¦¨§¤¤©¥§¦¦
(.ev sc`id zF` iM aizkcM zF` ixTi` `tEB zAWC zF` oikixv oi`W itl§¦¤¥§¦¦§©¨¨¦§¥§¦§¦¦¦

onGdW dUr zevn `kd opiaWgC zivive§¦¦§©§¦¨¨¨¦§©£¥¤©§©
oFrnW iAxM EpiidC i"x xnF` `nxB§¨¨¥¦§©§§©¦¦§

zlkYd wxRaC(.bn sc zegpn)dlil xaqC ¦§¤¤©§¥¤§¨©©§¨
`zi`cM miWp xhFtE `Ed ziviv onf e`l©§©¦¦¥¨¦¦§¦¨
oiwilcn dOA wxtA `dC dkld oke mzd̈¨§¥£¨¨§¨§¤¤©¤©§¦¦

(:dk sc zay)on dxEhR oicqC `nrh Wxtn§¨¥©§¨§¨¦§¨¦
Epiide dlil zEqM mEXn dxifB ziviSd©¦¦§¥¨¦§©§¨§©§
xn`w cFre `weC oFrnW iAxl `nrh©§¨§©¦¦§©§¨§¨¨©

zFkxaC a"tA(:ci sc)oi` `axrnaC §¦§¨¦§©£¨¨¥
iOp wiQnE dliNA ziviv zWxR mixnF`§¦©§©¦¦©©§¨©¦©¦
`axrnA ilgznCn opiligzn op` iIA ©̀©¥£©©§¦¦¨¦§©§£¥§©£¨¨
aiWg ikid Dnize opixnB opiligznC oeike§¥¨§©§¦¦¨©§¦¨§¥©¥¥¨¦

c"nl `nxB onGdW r"n ziviv(.`n sc zegpn) ¦¦¤©§©§¨¨§
`qtEw ilkC oeiM `id ziNh zaFg ziviv¦¦©©¦¦¥¨¦§¥§¨
llM `nxB onf `Mil mzde zivivA oiaiIg©¨¦§¦¦§¨¨¥¨§©§¨¨§¨
c"nl ENit`e oiaiIg dliNA oiA mFIA oiaC§¥©¥©©§¨©¨¦©£¦§

(my)FnkC dWw `Ed `xaB zaFg ziviv¦¦©©§¨¨¤¦§
mFIA DWaFl `EdWM dxEhR dlil zEqkC¦§©§¨§¨§¤§¨©
dliNA WaFNWM zaiIg mFi zEqM p"d§©¤¤§¤¥©©§¨
DWaNW mFi zEqM inlWExiA opixn` ikdC§¨¥©§¦¨¦©§¦§¤¨§¨
Dl aiWg ikid k"`e zivivA zaiIg dliNA©©§¨©¤¤§¦¦§¥¥¨¦¨
oiaE mFIA oiA zaiIgW oeiM `nxB onf§©§¨¨¥¨¤©¤¤¥©¥
dnA ilY FaEIgW oeiM i"x xnF`e dliNA©©§¨§¥¦¥¨¤¦¨¥§©
aWgil Dl Wi mFIA DzWial mxB onGdX¤©§©¨©§¦¨¨©¥¨¥¨¥
:aEIgd mxFB DzWial onGW `nxB onf§©§¨¨¤§©§¦¨¨¥©¦

ä÷òîiAxl DniY .oTd gENiWe dcia` ©£¤£¥¨§¦©©¥¥©§©¦
aizM dwrnA e`l aizM iPd lkA(ak mixac) §¨©¥§¦©§©£¥§¦

opinwFnC b"r` LziaA minC miUz `lŸ¨¦¨¦§¥¤§§¦¨
Dil(:eh sc w"aa)mNEqe rx alM lCbnl ¥¦§©¥¤¤©§¨

iOp iz` n"n miciA dniU EpiidC rErẍ©§©§¦¨§¨©¦¨¥©¦
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éëéøö éàîì éëéøö énð ìä÷äå ävî éëä éà àëéøö äæeæîì¦§¨§¦¨¦¨¥©¨§©§¥©¦§¦¥§©§¦¥
óìéð à"ä ävî áúk àìå ìä÷ä àðîçø áúk éà àîìLa¦§¨¨¦¨©©£¨¨©§¥§Ÿ¨©©¨¥©

éð àlà úBkeqä âçî øNr äMîç øNr äMîçáBzë £¦¨¨¨£¦¨¨¨¥©©¤¨¦§
íéáéiç íéìôè àðéîà àðàå ìä÷ä éra àìå ävî àðîçø©£¨¨©¨§Ÿ¨¥©§¥©£¨£¦¨§¨¦©¨¦
íéàaä íéáeúk 'á eäì äåä Ckìéä ïkL ìk àì íéLð̈¦Ÿ¨¤¥¦§¨£¨§§¦©¨¦
àlà ïéãnìî ïéà øîàc ïàîì àçéðä íéãnìî ïéàå ãçàk§¤¨§¥§©§¦¨¦¨§©§¨©¥§©§¦¤¨
äNr úåöî eúå øîéîì àkéà éàî ïéãnìî øîàc ïàîì§©§¨©§©§¦©¦¨§¥©§¦§©£¥

éìéc ïìðî úBáéiç íéLð àîøb ïîfä àlLäî àøBnî ó ¤Ÿ©§©§¨¨¨¦©¨§¨¨§¨¦¦¨©
àîøb ïîfä àlL äNr úåöî ìk óà úBáéiç íéLð àøBn¨¨¦©¨©¨¦§©£¥¤Ÿ©§©§¨¨
déì äåäc íeMî äøBz ãeîìzî óìéðå úBáéiç íéLð̈¦©¨§¥©¦©§¨¦©£¨¥
ìëå ãçàk íéàaä íéáeúk éðL äéáøå äéøôe äøBz ãeîìz©§¨¦§¨§¦§¨§¥§¦©¨¦§¤¨§¨
íéãnìî ïéà ãçàk íéàaä íéáeúk éðL§¥§¦©¨¦§¤¨¥§©§¦

éáøìå

קידושין. פרק ראשון - האשה נקנית דף לד עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc oiyeciw(iyily meil)

éøèöéàCxehtl cgein cenil dkeq iabl - ¦§§¦
ok `l m`y ,miypdóìéð àðéîà Czòc à÷ìñ©§¨©§¨£¦¨¥©

xn`p ,zeaiig ody dey dxifbn'øNò äMîç'- £¦¨¨¨
bg dGd iriaXd ycgl mFi xyr dXngA'©£¦¨¨¨©Ÿ¤©§¦¦©¤©

' xn`pe .(cl ,bk `xwie) 'ebe zFMEQdäMîç ©£¦¨
'øNòbg dfd ycgl mFi xyr dXngaE - ¨¨©£¦¨¨¨©Ÿ¤©¤©

zekeqd bg cnlpe ,(e ,my) 'zFSOdúBvnä âçî' ©©¥©©©
ïläl äîgqt ly oey`x lila -úBáéiç íéLð ©§©¨¨¦©¨

,dvn zifk zlik`a -ïàk óà-zekeqd bga ©¨
úBáéiç íéLðjkitle .dkeq zaiyia -àëéøö ¨¦©¨§¦¨
.ohrnl weqt

:oilitzn cenild lr ztqep dl`yäéàø éøäå©£¥§¦¨
di`x zler aixwdle ycwnd ziaa zF`xdl -¥¨

,milbxd zylyaàîøb ïîfäL äNò úåöîc§¦§©£¥¤©§©§¨¨
,`idàîòèådi`xn zexeht miypymeyn §©§¨

àðîçø áúëcbk zeny)lM d`xi (fi ,Eøeëæ''± §¨©©£¨¨¥¨¤¨§§
miyxeceíéLpä àéöBäìéëä åàì àä ,epiid §¦©¨¦¨©¨¦
mixeaqúBáéiç íéLðexhti `l recne ± ¨¦©¨

enk ,`nxb onfdy dyr zevn efy daiqdn

.oilitzn epcnlyzvxzn:`xnbdéøèöéàC± ¦§§¦
,miypd xehtl cgein cenil di`x iabl mb

df cenil ilelyóìéð àðéîà Czòc à÷ìñ©§¨©§¨£¦¨¥©
oeyl xn`p ,zeaiig ody dey dxifbn'äéàø'- §¦¨

'LxEkf lM d`xi'.milbx 'ba (fi bk zeny)xn`pe ¥¨¤¨§§
oeyl'äiàø'-'ebe' zF`xl l`xUi lk `FaA' §¦¨§¨¦§¨¥¥¨

zevn cnlpe ,ldwd zevna (`i `l mixac)
milbx 'ba di`xìä÷äîzeaiigy myk - ¥©§¥

herinl jxvp okle di`xa zeaiig md jk ldwda

in.oxhetl 'LxEkf' cge§§
:dpynd oic mvr lr diiyewïðéôìécàådn'a §©§©§¦©

'epivnàøeèôì ïéléôzîzFvnn miyp xehtl - ¦§¦¦¦§¨
onxb onfdy dyräçîOî óìéð-zgnyn ¥©¦¦§¨

da zeaiig miypy lbxdàáeéçìx`ya mb §¦¨
:`xnbd zvxzn .`nxb onfdy dyr zeevnøîà̈©

äMà ,éiaà`l` ,dilr daeg dgnyd oi` - ©©¥¦¨
dçnNî dìòa-,ozyt icbae dzyn lk`na ©§¨§©§¨

`idy dyr zevn x`yl dpnn cenll oi`e
:`xnbd zl`ey .oneiw lr zi`xg`d`elde

äðîìàxn`py ef devna dxkfpy -)fh mixac ©§¨¨

mFzide ...dY` Lidl` 'd iptl YgnUe (`i§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤©¨§©¨

'LAxwA xW` dpnl`deøîéîì àkéà éàîixd , §¨©§¨¨£¤§¦§¤©¦¨§¥©
ok m`e ,dilr zlhen dgnydzevne lradl oi`
onfdy zFvn x`yamb miypd aiigl cnlp dpnn

ieeivd oi` dpnl`a mby :`xnbd daiyn .onxb
xacn aezkdy ,dilrBìöà äéeøLadipra ± ¦§¨¤§

dgnyl aezkd edeive ,ezvigna z`vnpy

.ezgtyn ipan wlgk ,elyn
`iiyew cer:oilitzn cnlpy xehtd lróìéðå§¥©
'epivn dn'a,ìä÷äîzeaiig miypy myky ¥©§¥

.onxb onfdy dyr zFvn lka jk ldwda
:ldwdn cenll ozip `ly `xnbd zvxzn

äåäc íeMîzFvníéáeúk éðL ìä÷äå ävî ¦©£¨©¨§©§¥§¥§¦
ãçàk íéàaä,ãçàk ïéàaä íéáeúk éðL ìëå ©¨¦§¤¨§¨§¥§¦©¨¦§¤¨

ïéàmdíéãnìî.zenecd zexg` zevn lr ¥§©§¦
:`xnbd dywnéëä éà,äiàøe ïéléôz ¦¨¦§¦¦§¦¨

,miyp xeht azkp mdipyayeúk éðL énðíéá ©¦§¥§¦
íéãnìî ïéàå ãçàk íéàaälirl epxn` cvike , ©¨¦§¤¨§¥§©§¦

lkn miypd xehtl micnl 'oilitz'ny (` 'nr)

:`xnbd zvxzn .`nxb onfdy dyréëéøö± §¦¥
lka di`xe oilitza miyp xeht azkdl jixv

,cxtpa ote`a cg`àðîçø áúk éàcwx §¦¨©©£¨¨
aáúk àìå ,ïéléôza mbàðéîà äåä ,äiàø §¦¦§Ÿ¨©§¦¨£¨£¦¨

óìéðxn`p oky .di`xa zeaiigy dey dxifbn ¥©
oeyl'äiàø''LxEkf lM d`xi' -(fi bk zeny) §¦¨¥¨¤¨§§

oeyl xn`pe ,'milbx 'bay di`xd zevna'äiàø'§¦¨
'ebe' zF`xl l`xUi lk `FaA' ,ldwd zevna§¨¦§¨¥¥¨

cnlpe ,(`i `l mixac)ìä÷äîzeaiigy myk - ¥©§¥
jkl ,milbx 'bay di`xa zeaiig jk ef devna

.mxhetl di`x zevna 'LxEkf' yxitáúk éàå §§§¦¨©
àðîçøwx miyp xehtaáúk àìå äiàømb ©£¨¨§¦¨§Ÿ¨©

aàðéîà äåä ,ïéléôzixdLéwàeywed± §¦¦£¨£¦¨©¦
äæeæîì ïéléôzmyke ,(` 'nra) lirl xen`k §¦¦¦§¨

jkitle ,oilitza zeaiig jk dfefna zeaiigy

àëéøöipya miyp xeht azkdl jixv ± §¦¨
.cg`k mi`ad miaezk ipy o`k oi`e ,zenewnd

:`xnbd zl`eyéëä éàozip `zekixv yiyky ¦¨¦
zFvn ixdy ,dyw ,'epivn dn'a yexclävî©¨

ìä÷äåzeaiig miypy mda yxtzpyéëéøö énð §©§¥©¦§¦¥

`xnbd dxeaqy itk ,aeigd mda letkl

zeaiig miypy mdn cnlp jky oeike ,jynda
:`xnbd daiyn .`nxb onfdy dyr lkaéàîì§©

éëéøö,elld zevna `zekixv idn ±àîìLa §¦¥¦§¨¨
àðîçø áúk éàa zeaiigyáúk àìå ìä÷ä ¦¨©©£¨¨©§¥§Ÿ¨©

a zeaiigyàðéîà äåä ,ävîod dvnny ©¨£¨£¦¨
lirl xen`k oky ,zexehtóìéðly ywiddn ¥©

'øNò äMîç' 'øNò äMîç'bga mb xn`py £¦¨¨¨£¦¨¨¨
zevnd bg cnlpe ,zekeqd bga mbe zevndâçî¥©

,úBkeqäzexeht jk dkeqn zexehty myk ©
.dvna zeaiigy dxezd dyxit jkle ,dvnn

àðîçø áBzëéð àlàa zeaiigy,ävîepl ice ¤¨¦§©£¨¨©¨
éòa àìåeaiigy yxtl aeya zàðàå ,ìä÷ä §Ÿ¨¥©§¥©£¨
àðéîàm` ,`xaqníéìôèzewepiz -íéáéiç £¦¨§¨¦©¨¦

`l mixac) 'shde' 'ebe mrd z` ldwd' xn`py©§¥¥¨¨§©©
,(aiïkL ìk àì íéLð,eaiigziyCkìéäoeik ± ¨¦Ÿ¨¤¥¦§¨

,ldwda miyp aiigl cgein cenill jxev oi`y
okleäì äåäldwde dvn -íéáeúk éðL £¨§§¥§¦

íéãnìî ïéàå ãçàk íéàaä.zexg` zeevnl ©¨¦§¤¨§¥§©§¦
:`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àçéðäipy ¨¦¨§©§¨©

cg`k mi`ad miaezkïéãnìî ïéà,ïàîì àlà ¥§©§¦¤¨§©
øîàcmiaezk ipy mbyïéãnìî,àkéà éàî §¨©§©§¦©¦¨
øîéîìmiypy ldwde dvnn micnel oi` recn §¥©

dvxez `l o`k .`nxb onfdy dyr lka zeaiig
zayein `id (.dl) `ibeqd jyndae ,ef dl`y

.i`pett ly `xnind ici lr
:dpynd xn`pd lr ztqep dl`yåúåyi §

,le`ylíéLð àîøb ïîfä àlL äNò úåöî¦§©£¥¤Ÿ©§©§¨¨¨¦
ïìðî ,úBáéiç:`xnbd daiyn .zeaiigyéìécó ©¨§¨¨§¨¦

df oic -àøBnîeia`e Fn` Wi`' xn`py - ¦¨¦¦§¨¦
,(b hi `xwie) 'E`xiYàøBn äîdyrzevn`idy ¦¨©¨
`nxb onfd `lyúBáéiç íéLð,daxn`py ¨¦©¨

.zepade mipad miax oeyl 'E`xiY'úBöî ìk óà ¦¨©¨¦§
.úBáéiç íéLð àîøb ïîfä àlL äNòdywn £¥¤Ÿ©§©§¨¨¨¦©¨

:`xnbdóìéðåody ep`vny myk zexehty §¥©
zexehtäøBz ãeîìzî:`xnbd zvxzn .íeMî ¦©§¨¦

déì äåäczFvnéðL äiáøe déøôå äøBz ãeîìz ©£¨¥©§¨§¦§¨§¦¨§¥
ãçàk íéàaä íéáeúk,íéáeúk éðL ìëå §¦©¨¦§¤¨§¨§¥§¦

íéãnìî ïéà ãçàk íéàaä.zexg` zevnl ©¨¦§¤¨¥§©§¦

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc oiyeciw(ipy meil)

xn`päáéN ìk eléôàå ,'íe÷z äáéN éðtî'¦§¥¥¨¨©£¦¨¥¨
òîLîaowf `ed elit`e ,eiptn mewl yiy §©§¨

.ux`d mre ryx epiidc ,i`ny`éaø øîà̈©©¦
äãeäé ïa éñéàk äëìä ,ïðçBé. ¨¨£¨¨§¦¦¤§¨

mipwf mr mi`xen` ebdp cvik zxtqn `xnbd
:miiebéàîøàc éáñ énwî éà÷ äåä ïðçBé éaø± ©¦¨¨£¨¨¥¦©¥¨¥§©§¨¥

,miieb mipwf iptln cner didänk ,øîà̈©©¨
éðäc eäééìò eãò é÷ztøäzexve mixwn dnk ± ©§©§¥¨£©§§¨¥

.mdinia e`x miqip dnke ,mdilr exaràáø̈¨

éà÷ àì í÷éî,mdiptn cner did `l cenrl ± ¥©Ÿ¨¥
la`eäì ãáò øecéä.mdl dyer did xecid ± ¦¨©§

àãé áéäé éiaàéáñìmipwfl ci ozep did iia` ± ©©¥¨¦§¨§¨¥
eilr epryiy eiptl mixaer eid xy`k miieb

.mxaeradéçeìL øcLî àáøgley did `ax ± ¨¨§©©§¥
,epryiy ci mdl zzl ,ok zeyrl eigily z`

.ok dyer did `l envr `ed la`ïîçð áø©©§¨
éàæBb øcLîmiqixqd z` gley did ongp ax ± §©©¨¥

la` ,mipwfl ok eyri mdy ,eiptl micner eidy

ik ,ok dyr `l envr `edäøBz åàì éà ,øîà̈©¦©¨
à÷eLa àkéà àaà øa ïîçð änkilel ± ©¨©§¨©©¨¦¨§¨

y dxezdeid ipenk '`a` xa ongp' dnk izcnl
lk ok m`e ,zeaiyg il dzid `le ,weya

legnl leki ipi`e dxezd iptn d`a izeaiyg
.dilr

:mkgl dniw zeklda sqep oic d`ian `xnbd

,éàpé éaø øîà eáééà éaø øîà̈©©¦©§¨©©¦©©

המשך ביצור למסכת קידושין ליום שני עמ' צ



צי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc oiyeciw(iyily meil)

éøèöéàCxehtl cgein cenil dkeq iabl - ¦§§¦
ok `l m`y ,miypdóìéð àðéîà Czòc à÷ìñ©§¨©§¨£¦¨¥©

xn`p ,zeaiig ody dey dxifbn'øNò äMîç'- £¦¨¨¨
bg dGd iriaXd ycgl mFi xyr dXngA'©£¦¨¨¨©Ÿ¤©§¦¦©¤©

' xn`pe .(cl ,bk `xwie) 'ebe zFMEQdäMîç ©£¦¨
'øNòbg dfd ycgl mFi xyr dXngaE - ¨¨©£¦¨¨¨©Ÿ¤©¤©

zekeqd bg cnlpe ,(e ,my) 'zFSOdúBvnä âçî' ©©¥©©©
ïläl äîgqt ly oey`x lila -úBáéiç íéLð ©§©¨¨¦©¨

,dvn zifk zlik`a -ïàk óà-zekeqd bga ©¨
úBáéiç íéLðjkitle .dkeq zaiyia -àëéøö ¨¦©¨§¦¨
.ohrnl weqt

:oilitzn cenild lr ztqep dl`yäéàø éøäå©£¥§¦¨
di`x zler aixwdle ycwnd ziaa zF`xdl -¥¨

,milbxd zylyaàîøb ïîfäL äNò úåöîc§¦§©£¥¤©§©§¨¨
,`idàîòèådi`xn zexeht miypymeyn §©§¨

àðîçø áúëcbk zeny)lM d`xi (fi ,Eøeëæ''± §¨©©£¨¨¥¨¤¨§§
miyxeceíéLpä àéöBäìéëä åàì àä ,epiid §¦©¨¦¨©¨¦
mixeaqúBáéiç íéLðexhti `l recne ± ¨¦©¨

enk ,`nxb onfdy dyr zevn efy daiqdn

.oilitzn epcnlyzvxzn:`xnbdéøèöéàC± ¦§§¦
,miypd xehtl cgein cenil di`x iabl mb

df cenil ilelyóìéð àðéîà Czòc à÷ìñ©§¨©§¨£¦¨¥©
oeyl xn`p ,zeaiig ody dey dxifbn'äéàø'- §¦¨

'LxEkf lM d`xi'.milbx 'ba (fi bk zeny)xn`pe ¥¨¤¨§§
oeyl'äiàø'-'ebe' zF`xl l`xUi lk `FaA' §¦¨§¨¦§¨¥¥¨

zevn cnlpe ,ldwd zevna (`i `l mixac)
milbx 'ba di`xìä÷äîzeaiigy myk - ¥©§¥

herinl jxvp okle di`xa zeaiig md jk ldwda

in.oxhetl 'LxEkf' cge§§
:dpynd oic mvr lr diiyewïðéôìécàådn'a §©§©§¦©

'epivnàøeèôì ïéléôzîzFvnn miyp xehtl - ¦§¦¦¦§¨
onxb onfdy dyräçîOî óìéð-zgnyn ¥©¦¦§¨

da zeaiig miypy lbxdàáeéçìx`ya mb §¦¨
:`xnbd zvxzn .`nxb onfdy dyr zeevnøîà̈©

äMà ,éiaà`l` ,dilr daeg dgnyd oi` - ©©¥¦¨
dçnNî dìòa-,ozyt icbae dzyn lk`na ©§¨§©§¨

`idy dyr zevn x`yl dpnn cenll oi`e
:`xnbd zl`ey .oneiw lr zi`xg`d`elde

äðîìàxn`py ef devna dxkfpy -)fh mixac ©§¨¨

mFzide ...dY` Lidl` 'd iptl YgnUe (`i§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤©¨§©¨

'LAxwA xW` dpnl`deøîéîì àkéà éàîixd , §¨©§¨¨£¤§¦§¤©¦¨§¥©
ok m`e ,dilr zlhen dgnydzevne lradl oi`
onfdy zFvn x`yamb miypd aiigl cnlp dpnn

ieeivd oi` dpnl`a mby :`xnbd daiyn .onxb
xacn aezkdy ,dilrBìöà äéeøLadipra ± ¦§¨¤§

dgnyl aezkd edeive ,ezvigna z`vnpy

.ezgtyn ipan wlgk ,elyn
`iiyew cer:oilitzn cnlpy xehtd lróìéðå§¥©
'epivn dn'a,ìä÷äîzeaiig miypy myky ¥©§¥

.onxb onfdy dyr zFvn lka jk ldwda
:ldwdn cenll ozip `ly `xnbd zvxzn

äåäc íeMîzFvníéáeúk éðL ìä÷äå ävî ¦©£¨©¨§©§¥§¥§¦
ãçàk íéàaä,ãçàk ïéàaä íéáeúk éðL ìëå ©¨¦§¤¨§¨§¥§¦©¨¦§¤¨

ïéàmdíéãnìî.zenecd zexg` zevn lr ¥§©§¦
:`xnbd dywnéëä éà,äiàøe ïéléôz ¦¨¦§¦¦§¦¨

,miyp xeht azkp mdipyayeúk éðL énðíéá ©¦§¥§¦
íéãnìî ïéàå ãçàk íéàaälirl epxn` cvike , ©¨¦§¤¨§¥§©§¦

lkn miypd xehtl micnl 'oilitz'ny (` 'nr)

:`xnbd zvxzn .`nxb onfdy dyréëéøö± §¦¥
lka di`xe oilitza miyp xeht azkdl jixv

,cxtpa ote`a cg`àðîçø áúk éàcwx §¦¨©©£¨¨
aáúk àìå ,ïéléôza mbàðéîà äåä ,äiàø §¦¦§Ÿ¨©§¦¨£¨£¦¨

óìéðxn`p oky .di`xa zeaiigy dey dxifbn ¥©
oeyl'äiàø''LxEkf lM d`xi' -(fi bk zeny) §¦¨¥¨¤¨§§

oeyl xn`pe ,'milbx 'bay di`xd zevna'äiàø'§¦¨
'ebe' zF`xl l`xUi lk `FaA' ,ldwd zevna§¨¦§¨¥¥¨

cnlpe ,(`i `l mixac)ìä÷äîzeaiigy myk - ¥©§¥
jkl ,milbx 'bay di`xa zeaiig jk ef devna

.mxhetl di`x zevna 'LxEkf' yxitáúk éàå §§§¦¨©
àðîçøwx miyp xehtaáúk àìå äiàømb ©£¨¨§¦¨§Ÿ¨©

aàðéîà äåä ,ïéléôzixdLéwàeywed± §¦¦£¨£¦¨©¦
äæeæîì ïéléôzmyke ,(` 'nra) lirl xen`k §¦¦¦§¨

jkitle ,oilitza zeaiig jk dfefna zeaiigy

àëéøöipya miyp xeht azkdl jixv ± §¦¨
.cg`k mi`ad miaezk ipy o`k oi`e ,zenewnd

:`xnbd zl`eyéëä éàozip `zekixv yiyky ¦¨¦
zFvn ixdy ,dyw ,'epivn dn'a yexclävî©¨

ìä÷äåzeaiig miypy mda yxtzpyéëéøö énð §©§¥©¦§¦¥

`xnbd dxeaqy itk ,aeigd mda letkl

zeaiig miypy mdn cnlp jky oeike ,jynda
:`xnbd daiyn .`nxb onfdy dyr lkaéàîì§©

éëéøö,elld zevna `zekixv idn ±àîìLa §¦¥¦§¨¨
àðîçø áúk éàa zeaiigyáúk àìå ìä÷ä ¦¨©©£¨¨©§¥§Ÿ¨©

a zeaiigyàðéîà äåä ,ävîod dvnny ©¨£¨£¦¨
lirl xen`k oky ,zexehtóìéðly ywiddn ¥©

'øNò äMîç' 'øNò äMîç'bga mb xn`py £¦¨¨¨£¦¨¨¨
zevnd bg cnlpe ,zekeqd bga mbe zevndâçî¥©

,úBkeqäzexeht jk dkeqn zexehty myk ©
.dvna zeaiigy dxezd dyxit jkle ,dvnn

àðîçø áBzëéð àlàa zeaiigy,ävîepl ice ¤¨¦§©£¨¨©¨
éòa àìåeaiigy yxtl aeya zàðàå ,ìä÷ä §Ÿ¨¥©§¥©£¨
àðéîàm` ,`xaqníéìôèzewepiz -íéáéiç £¦¨§¨¦©¨¦
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,ïéãnìîmicnely (:cl) lirl epxn` cvike §©§¦
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÷téñc Léàzleki yiy ±úBNòì Bãéa,cakl - ¦§¦¥§¨©£
mixg` zexn eilr oi`yïéàlr deevn `ed ¦
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:`xnbd zvxzn .oaiigl 'ldwd'eéàåäc íeMî¦©£©
zFvn eyrpy -'ävî''e'äçîNzyelyay ©¨¦§¨

milbxdìL ,'ìä÷äå'íéàaä íéáeúk äL §©§¥§Ÿ¨§¦©¨¦
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'íäéðôì íéNzmiyp mb miax oeyla 'mdiptl' - ¨¦¦§¥¤¦§¥¤
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ikixv EdiiexY `N` oicOln oi`C `xninlE§¥§¨§¥§©§¦¤¨©§©§§¦¥
:DiPin Kci` xinB `l cg azM ded i`C§¦£¨¨©©Ÿ¨¦¦¨¦¥

.Laëì Bkøcoi`e dnglnA ux`d z` ©§¦§Ÿ¤¨¨¤§¦§¨¨§¥
`l dEWake DA opixw `lC oeike 'Ek DMxC©§¨§¥¨§Ÿ¨¦¨¨§¦§¨Ÿ

:EaxE ExR DA opixw.úBNòì Bãéa ÷téñ ¨¦¨¨§§¦¥§¨©£
:eilr mixg` zni` oi`W eia` z` cAkl§©¥¤¨¦¤¥¥©£¥¦¨¨

.ììk áéiçúz àì:diEpR ENit`àçéðä Ÿ¦§©¥§¨£¦§¨¨¦¨
.'eëopiPWe z"zn slip `paizF`C i`w lirl§¥¨¥§¦§¨¥©¦§©¦¨

:'Ek oAd oFictE z"z iedC mEXn.ì"àîslip ¦©£¥¦§©¥¥©
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`vFi 't xn`cM `Ed qixq b"dkC eizFpW§¨¦§¨¦¦§¨©¥

otFC(.fn sc dcp)ipniq FA EclFp `l ikC ¤§¦Ÿ§¦¨¥
riBdaE eizFpW aFx cr ohw ded qixq̈¦£¨¨¨©§¨§©¦©

:qixq dede lFcB ded eizFpW aFxl§§¨£¨¨©£¨¨¦
äúçLäìz`R siliC zxn` zivn `l §©§¨¨Ÿ¨¦©§¨§¨¦§©

`d y"b il dOl z"`e .'Eke§§¨¨¦¨
DixEAicA `xw iPWCn xiRW Dil gkEn©¥©¦¦§©¥§¨§¦¥
WiC `ziixaA opirnWC iOTn n"dC l"ie§§¦©¥§©§¦¨¦§©§¨§¥
xzal la` mFwn mEWA owf zEaiWg mdl̈¤£¦¨¨§¨£¨§¨©
:'Ek iPWCn ihErnl ol zil iNbC opirnWC§©§¦¨§©¥¥¨¦§¥¦§©¥

íàk"` WExiR .LpwfAW z` aFYkil oM ¦¥¦§¤¤¦§¨§¦
`z`C `Ed ikdlCaFYkp oiprd wiqtdC ¦§¨¥§¨¨§¦§¦¨¦§¨¦§

d`R aizkC o`nM Dil dedC LpwfAW z ¤̀¤¦§¨§©£¨¥§©¦§¦¥¨
lkEpe W`x iAB `xw i`dA d`R aizM `dC§¨§¦¥¨§©§¨©¥Ÿ§©
mipdMA owf z`tA aiIgW a` oipaA xnFl©§¦§©©¤¦¥¦§©¨¨©Ÿ£¦
z`R aiIge EgNbi `l mpwf z`tE aizkcM§¦§¦§©§¨¨Ÿ§©¥§¦¥§©
iAB aizkC gENiB sili xcde l`xUiA owf̈¨§¦§¨¥§¨©¨¦¦©¦§¦©¥
l`xUiC z`R z`tA dzgWd iedC mipdMŸ£¦©£¥©§¨¨¦§©§©§¦§¨¥
LcOil dnilW y"b n"y z`R i`n mipdMn¦Ÿ£¦©§©§¥¨¦¤§
ztTd oFbM oiprA xEn`d lkl s` aEzMd©¨©§¨¨¨¨¦§¨§©¨©
`le oxd` ipA opiWxcC owf z`tE W`xd̈Ÿ§©¨¨§©§¦¨§¥©£Ÿ§Ÿ
z`tC y"bn l`xUiA y"ke oxd` zFpA§©£Ÿ§§¦§¨¥¦¦§©

:z`Réëå`Ed dhixUl WFcw mr azM §©§¦¨©©¨¦§¦¨
dcicbC `"cqC qxhpETA WxiR .aizkC¦§¦¦¥©§§¥§¦§¦¨
ilkA cge ciA cge Edpip iYxY dhixUE§¦¨©§¥¦§§©§¨§©¦§¦
i`w WFcw mr iMC xnFl Epwiwfd in z"`e§¦¦§¦¨©§¦©¨¨¥
llM dWxR DzF`A dxMfEd `NW dhixV ©̀§¦¨¤Ÿ§§¨§¨©§¨§¨
i`dA iaizkC dgxT`e dcicB` i`w `le§Ÿ¨¥©§¦¨§©¨§¨¦§¦¥§©

l `gipC l"ie `piprmr ikC xninl ith Di ¦§¨¨§§¦¨¥§¥§¥©§¦©
xMfEd `NW t"r` dhixV` i`w WFcẅ¨¥©§¦¨¤Ÿ§©
xnFle `xwOd qxqNn dWxR DzF`A§¨©§¨¦§¨¥©¦§¨§©
KinqC EccFBzY `N` i`w `l mY` mipaC§¨¦©¤Ÿ¨¥©Ÿ¦§§§¨¦
ixdW Fl KEnq oi`W dgxT` `N` Dil¥¤¨©¨§¨¤¥¨¤£¥
zivn `l `kR`e oiprd wiqtd dcicB§¦¨¦§¦¨¦§¨§¦§¨Ÿ¨¦
`ivFdl zi`x dnE `xnB WxtncM zxn ©̀§¨§¦§¨¥§¨¨¨¨¦¨§¦
xg` qExiq mB WiC cFre 'Eke dgxTd z ¤̀©¨§¨§§§¥©¥©¥
`le eipR iptNW dcicB` i`w WFcw mrC§©¨¨¥©§¦¨¤¦§¥¨¨§Ÿ

:eiptNW dgxT ©̀¨§¨¤§¨¨
i`

íeMî àä ïðérîLà éàå àì äMà ïéà úBöî øác Léà¦§©¦§¦¦¨Ÿ§¦©§§¦¨¨¦
pä ìáà dìr àðîçø ñç äîLð ãeaéà àkéàcézøz C §¦¨¦§¨¨©©£¨¨£¨£¨©¨©§¥

éwz ìaî õeç :àëéøö àì àîéà:'eë úéçLz ìáe ó ¥¨Ÿ§¦¨¦©©¦©©§¦
éða íéðäkä ìà øBîà áéúëc íéúîì ànhz ìa àîìLa¦§¨¨©¦©¥§¥¦¦§¦¡¤©Ÿ£¦§¥

éwz ìa àlà ïøäà úBða àìå ïøäà éða ïøäàìáe ó ©£Ÿ§¥©£Ÿ§Ÿ§©£Ÿ¤¨©©¦©
àìå íëLàø úàt eôéwú àì áéúëc ïìðî úéçLz©§¦§¨¨¦§¦Ÿ©¦§©Ÿ§¤§Ÿ

ð÷æ úàt úà úéçLúäôwäa BðLé äúçLäa BðLiL ìk E ©§¦¥§©§¨¤¨¤¤§§©§¨¨¤§§©¨¨
äôwäa eäðúéì äúçLäa eäðúéà àìå ìéàBä éLð épäå§©¥¨¥¦§Ÿ¦§§§©§¨¨¥§§§©¨¨
àäc àøáñ àîéà úéraéà äúçLäa eäðúéà àìc ïìðîe§¨¨§Ÿ¦§§§©§¨¨¦¨¦¥¨§¨¨§¨
àì àø÷ øîàc àø÷ àîéà úéraéàå ï÷æ eäì úéà àìŸ¦§¨¨§¦¨¦¥¨§¨§¨©§¨Ÿ

ð÷æ úàt úà úéçLú àìå íëLàø úàt eôéwúépLcî E ©¦§©Ÿ§¤§Ÿ©§¦¥§©§¨¤¦§©¥
áBzëéð ë"àc déøeaéãa àø÷éàî íëð÷æ úàt àðîçø §¨§¦¥§¦§©£¨¨§©§©§¤©

ð÷æð÷æ Eñéøqäå äMà ï÷æ àéðúäå àìå EzLà ï÷æ àìå E §¨¤§¨§§Ÿ§©¦§§§Ÿ§¨©§¨§©¦¨§©¨¦
åàì éàî íäéøác ìëì ï÷æk ïä éøä ørN eìräL¤¤¡¥¨£¥¥§¨¨§¨¦§¥¤©©
éìéc úøîà úéöî àì äúçLäì éiaà øîà äúçLäìó §©§¨¨¨©©©¥§©§¨¨Ÿ¨¦©§¨§¨¦
ïàk óà úBøeèt íéLð ïläl äî ïøäà éðaî úàt úàt§©§©¦§¥©£Ÿ©§©¨¨¦§©©
délekà ïøäà éða áúk éëc ïì àøéáñ éàå úBøeèt íéLð̈¦§§¦§¦¨¨§¦¨©§¥©£Ÿ©¥
àðéîà àðàå å"÷a éúézå dépéî àø÷ ÷BzLéð áéúk àðéðr¦§¨¨§¦¦§§¨¦¥§¥¥§©£¨£¦¨
ïøäà éða úBøéúé úBöî áeúkä íäa äaéøL íéðäk äîe©Ÿ£¦¤¦¨¨¤©¨¦§§¥§¥©£Ÿ
àðéîà äåä ù"â åàì éà ù"ë àì ìàøNé ïøäà úBða àìå§Ÿ§©£Ÿ¦§¨¥Ÿ¦©£¨£¦¨
íeMî éàå ïéðrä ÷éñôä àîéð énð àzLä ïéðrä ÷ñôä¦§¦¨¦§¨©§¨©¦¥¨¦§¦¨¦§¨§¦¦
Bçìéb ìBëé eçlâé àì àéðúãëì déì éraéî ù"â¦¨¥¥§¦§©§¨Ÿ§©¥¨¦§
è÷ìîa Bèwì ìBëé úéçLú àì ì"ú áéiç äéäé íééøtñîa§¦§¨©¦¦§¤©¨Ÿ©§¦¨¦§§©§¥
LiL çeléb ãöék àä eçlâé àì ì"ú áéiç àäé éðèéäøáe¦§¦§¦§¥©¨Ÿ§©¥¨¥©¦©¤¥
úà àø÷ áBzëéð ë"à ørz äæ øîBà éåä äúçLä dä©§¨¨¡¥¥¤©©¦§§¨¤

ð÷æaLð÷æ úàt éàî Eï÷æ àéðúc àä àlàå ézøz î"ù E ¤¦§¨¤©§©§¨¤©§¥§¤¨¨§©§¨§©
íäéøác ìëì ï÷æk ïä éøä ørN eìräL ñéøqäå äMàä̈¦¨§©¨¦¤¤¡¥¨£¥¥§¨¨§¨¦§¥¤
úàîeè íérâð úàîeèì àøèeæ øî øîà àúëìä éàîì§©¦§§¨¨©©§¨§§©§¨¦§©
òâð Bá äéäé ék äMà Bà Léàå àáéúk àéãäa íérâð§¨¦§¤§¨§¦¨§¦¦¨¦¦§¤¨©
íérâð úøäèì àøèeæ øî øîà àlà ï÷æá Bà Làøa§Ÿ§¨¨¤¨¨©©§¨§¨¢©§¨¦
úa àéä äàîeè úác ïåék àèéLt énð íérâð úøäè̈¢©§¨¦©¦§¦¨¥¨§©§¨¦©

éøèöéà àéä äøäèøãä ï÷æá Bà Làøa òâð Bá äéäé ék äMà Bà Léà áéúk íéããöì à"ãñ C ¨¢¨¦¦§§¦¦§¨¦§¦¦¦¨¦¦§¤¨©§Ÿ§¨¨¨©
ízà íéða éëä Léøãc éñéàc è"î úBøeèt íéLð eçø÷é ìa óà éðz éñéà ì"î÷ Léàì ïàúà£¨¨§¦¦¦¨¥©©¦§§¨¦§§¦¦§¨¦¨¥¨¦©¤
éäìà 'äì äzà LBã÷ ír ék úîì íëéðér ïéa äçø÷ eîéNú àìå eããBbúú àì íëéäìà 'äìE ©¡Ÿ¥¤Ÿ¦§§§Ÿ¨¦¨§¨¥¥¥¤¨¥¦©¨©¨©¡Ÿ¤
LBã÷ ír ék øîBà àeäLk äãéãâì àlà Bðéà Bà äçø÷ì øîBà äzà äçø÷ì úBða àìå íéðä¦§Ÿ¨§¨§¨©¨¥§¨§¨¥¤¨¦§¦¨§¤¥¦©¨

éäìà 'äì äzàúBaøì úéàø äîe äçø÷ì úBða àìå íéða íéi÷î éðà äî àä øeîà äãéãb éøä E ©¨©¡Ÿ¤£¥§¦¨¨¨¨£¦§©¥¨¦§Ÿ¨§¨§¨¨¨¦¨§©
íB÷îa àlLå ørOä íB÷îa dðLiL äãéãbä úà éðà äaøî äçøwä úà àéöBäìe äãéãbä úà¤©§¦¨§¦¤©¨§¨§©¤£¦¤©§¦¨¤¤§¨¦§©¥¨§¤Ÿ¦§
ïéa äçø÷ì ïéa úBða àìå íéða àîéàå ørN íB÷îa àlà dðéàL äçøwä úà éðà àéöBîe ørN¥¨¦£¦¤©¨§¨¤¥¨¤¨¦§¥¨§¥¨¨¦§Ÿ¨¥§¨§¨¥

éäìà 'äì äzà LBã÷ ír ék áúk éëå äãéãâìäãéãâe äèéøN éñéà øáñ÷ áéúëc àeä äèéøNa E ¦§¦¨§¦¨©¦©¨©¨©¡Ÿ¤¦§¦¨¦§¦¨¨©¦¦§¦¨§¦¨
úçà
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc oiyeciw(iriax meil)

zind `wecúBöî øác ,Léàlka aiigd ± ¦§©¦§
zeevndïéàitl ,xtek inelyz ezbixda yi ¦

zind la` ,zeevnd on elhiayäMàdpi`y ¦¨
,yi`d enk zeevnd lka zaiigàìdaiig Ÿ

.xtek inelyza dzbixd lr dxezdéàå§¦
àä ïðéòîLàinelyz oipra yi`l deyy - ©§§¦©¨

df oiprl `wecy mixeaq epiid ,xtekíeMî¦
àkéàcdzbixda yiy ±ñç äîLð ãeaéà §¦¨¦§¨¨©

dìò àðîçø.yi`k didzyðä ìáàézøz C± ©£¨¨£¨£¨¨¨©§¥
,mipice miyper lirl epxkfdy elld miizya

àîéàxn`P ±àìzeklda miypd eaiigzp ¥¨Ÿ©Ÿ
,elldjkitlàëéøözyely z` jixv ± §¦¨

oipr lkl miypd z` zeaxl ick micenild.
da xn`p :dpynd ixaca oecl dkiynn `xnbd
,dxezay dyrz `l zevn lka zeaiig miypy

éwz ìaî õeçóz`t zigWY laE y`xd z`t ¦©©¦©©§¦

lr zxdfen dpi` owf dl gnve rxi` m`y ,owfd
,ezzgyd'eë`OHY lA zxdf`a dpi` ok enke ±©¦©¥

.dpedk ixkf lry miznl§¥¦

.`xnbd zl`eyíéúîì ànhz ìa àîìLa¦§¨¨©¦©¥§¥¦
,miypa bdep epi`y epl yxetnáéúëc`xwie) ¦§¦

(` ,`k'ïøäà éða íéðäkä ìà øîà'`l Wtpl .. ¡Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ§¤¤Ÿ

`wec miyxece ,eiOrA `OHi'ïøäà éða' ¦©¨§©¨§¥©£Ÿ
`OHi `l Wtpl zxdf`aàlà .ïøäà úBða àìå §¤¤Ÿ¦©¨§Ÿ§©£Ÿ¤¨

éwz ìaóz`R EtTY `l' -,'mkW`xìáe ©©¦Ÿ©¦§©Ÿ§¤©
çLzúéLpwf z`R z`ïìðî ,miypy epl oiipn ± ©§¦¥§©§¨¤§¨¨

.mdn zexeht
meyn :`xnbd daiynáéúëc(fk ,hi my)àì' ¦§¦Ÿ

úàt úà úéçLú àìå ,íëLàø úàt eôwz©¦§©Ÿ§¤§Ÿ©§¦¥§©
ð÷æ'Ey`xd z`t ztwd xeqi` dxezd dknq §¨¤

owf zzgyd xeqi`lepcnllBðLiL ìklk - ¨¤¤§
deEvndäúçLäaowfd lyäôwäa BðLé- §¤§©§¨¨¤§§©¨¨

,y`xd z`t ztwd xeqi`aìéàBä éLð éðäå§¨¥¨¥¦
äúçLäa eäðúéà àìåxeqi`a opi` od ± §Ÿ¦§§§©§¨¨

,owfd zzgydäôwäa eäðúéìopi` ok enk - ¥§§§©¨¨
xeqi`aztwd.y`xd z`t

:`xnbd zl`eyäúçLäa eäðúéà àìc ïìðîe§¨¨§Ÿ¦§§§©§¨¨
-dper .owfd zzgyd xeqi`a opi`y oiipne

`xnbdîéà úéòaéà :àly xacàäc ,àøáñ ¦¨¥¥¨§¨¨§¨
ï÷æ eäì úéà àìmler ly erah jxcn ixdy ± Ÿ¦§¨¨
.owf odl gnev oi`øîàc àø÷ àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨§¨§¨©

àø÷(my)'íëLàø úàt eôwú àì'oeyla §¨Ÿ©¦§©Ÿ§¤
miaxð÷æ úàt úà úéçLú àìå''E,cigi oeyla §Ÿ©§¦¥§©§¨¤

déøeaéãa àø÷ éðLcî,z`f epcnl epeyla - ¦§¨¥§¨§¦¥
`xnbd zx`aneïk íàcmiypa bdep did §¦¥

'íëð÷æ úàt' àðîçø áBzëéðenk miax oeyla ¦§©£¨¨§©§©§¤
,'mkW`x z`R'að÷æ' éàî'Eo`kn cigi oeyla , §©Ÿ§¤©§¨¤

`wecyð÷æE,dzgyd xeqi`a yi`d ly ±àìå §¨§§Ÿ
EzLà ï÷æ,dpi` ,owf dl gnvy rxi` elit` §©¦§§

.ezzgyd lr zxdfen

:dpynd ixac lr dywne `xnbd dkiynnàìå§Ÿ
,dy`d owf zzgyda xeqi` oi` ike -àéðzäå§¨©§¨

,(g ,c"t mirbp) `ztqezañéøqäå äMà ï÷æ§©¦¨§©¨¦
oi`y eipniqn cg`e zeclez zcnrd xa epi`y

owf eløòN eìòäL ,.yi`l enk mpwfaéøäoic ¤¤¡¥¨£¥
el` zexryï÷æk ïämiyp`d x`yìëì ¥§¨¨§¨

.íäéøáczexyt` `xnbd dlrnåàì éàî ¦§¥¤©©
mb 'mdixac lkl' `ziixad zpeekyìxeqi` §

äúçLä.mda bdepy - ©§¨¨

zvxzn:`xnbdàì äúçLäì ,éiaà øîà̈©©©¥§©§¨¨Ÿ
zøîà úéöîzpeek z`fy yxtl leki jpi` ± ¨¦¨§©§

meyn ,`ziixadéìécó,dey dxifb ecnly ± §¨¦
xn`p'úàt'(my) l`xyiaz` zigWz `l' §©Ÿ©§¦¥

'Lpwf z`R,xn`pe'úàt'my) 'oxd` ipa mipdka §©§¨¤§©
,'EgNbi `l mpwf z`tE' (d ,`koic cnle §©§¨¨Ÿ§©©

l`xyidïøäà éðaî,ïläl äîz`tE xeqi`a ¦§¥©£Ÿ©§©¨§©

mipdka xen`d EgNbi `l mpwf,úBøeèt íéLð §¨¨Ÿ§©©¨¦§
`le' 'oxd` ipA mipdMd l` xn`' eyxcy enk¡Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ

'oxd` zepaïàk óà ,l`xyil xn`py xeqi`a ©¨
''Lpwf z`R z` zigWz `l.úBøeèt íéLð Ÿ©§¦¥§©§¨¤¨¦§

:iia` ly evexiz lr `xnbd zl`eyàøéáñ éàå§¦§¦¨
áúk éëc ïìoiiprd zligza azkpdy ±éða' ¨§¦¨©§¥

'ïøäà,zepa `le ezernyny -àðiðò délekà ©£Ÿ©¥¦§¨¨
áéúkmiaezkd mipicd lk lr dler df herin ± §¦

.zn z`neh lr wx `le ,dyxtaàø÷ ÷BzLéð¦§§¨
dépéî,'z`t z`t' ly dey dxifbdn ±éúéúå ¦¥§¥¥

l`xyi zepa xeht z` rcpeøîBçå ì÷a§©¨¤
,zepdknàðéîà àðàå,äaéøL íéðäk äîe ©£¨£¦¨©Ÿ£¦¤¦¨

úBøéúé úBöî áeúkä íäa,l`xyin xzei - ¨¤©¨¦§§¥
`wec ote` lkae'ïøäà éða'lr mixdfen §¥©£Ÿ

owf zzgydïøäà úBða àìå,ìàøNé`ly §Ÿ§©£Ÿ¦§¨¥
zevn daixzexziïkL ìk àìbdep oi`y Ÿ¨¤¥

.owf zzgyd xeqi` l`xyi zepaa
:`xnbd zvxznåàì éàd `l m` ±äåL äøéæb, ¦©§¥¨¨¨

àðéîà äåä`l 'oxd` zepa `le' ly herindy £¨£¦¨
xeqi`l herind oia oky ,df xeqi` iabl xn`p

ïéðòä ÷ñôä,my) '`OHi Dl' ly zxg` devna ¦§¦¨¦§¨¨¦©¨

dey dxifb d`ay oeikne .miypa mb zbdepd (b
ehrnzp oxd` zepay epcnll ick d`a gxkda
s` mzenke ,zigyz la ly xeqi`dn mb

.ehrnzp zeil`xyid
:`xnbd dgecénð àzLädey dxifb epl yiy ©§¨©¦

àîéðxn`P oiicr ±'ïéðòä ÷éñôä'oxd` zepae ¥¨Ÿ©¦§¦¨¦§¨
.zigyz la zxdf`a mbäåL äøéæb íeMî éàå§¦¦§¥¨¨¨

,epcnll d`a dn l`yzy -déì éòaéî¦¨¥¥
zxg` dkldlàéðúãëìipic zx`and `ziixaa §¦§©§¨

jke .dxen`d dey dxifbdn micnlpd owf gelib

z`tE' (d ,my) mipdka xn`y itl ,da xn`p§©
mpwf'eçlâé àì',ìBëém` s` -Bçlébz`tl §¨¨Ÿ§©¥¨©¦§
epwfíéøtñîayxeydn xriyd miffeb mpi`y , §¦§¨©¦

áéiç äéäé,øîBì ãeîìzl`xyi lv` geliba ¦§¤©¨©§©
,(fk ,hi my)úéçLú àì','Lpwf z`R z` Ÿ©§¦¥§©§¨¤

ok oi`y dn xriyd on xiiyn epi`y rnyne

zexiiyn miixtqn.
`l wx `ed xeqi`d m`e :`ziixad zx`ane

,zigydlìBëémbyBèwìepwf xrylè÷ìîa ¨¦§§©§¥
éðèéäøáewilgdle xyiil miieyrd milk - ¦§¦§¦

mb ,mda glbl jxcd oi`e miyxwdáéiç àäé, §¥©¨
øîBì ãeîìzmipdkampwf z`tE','eçlâé àì ©§©§©§¨¨Ÿ§©¥

äúçLä da LiL çeléb Bæéà ãöék àäedfi` - ¨¥©¥¦©¤¥¨©§¨¨
xriyd zigyne ,ea glbl jxcdy ilkdxeq`d,

øòz äæ øîBà éåäipy miniiwzn eay - ¡¥¥¤©©
dxifbdn cnlp df oicy xg`ne .elld mi`pzd
d`ay xnel gxkd oi` aey ,dxen`d dey

.dzgyd xeqi`a mpi` oxd` zepay epcnll

:`xnbd daiynïk íàepcnll jixack m` ± ¦¥
,xeq`d gelibd edn' àø÷ áBzëéðzigWz `l ¦§§¨Ÿ©§¦

ð÷æaL úà''Exkfp ixdy ,'Lpwf z`R' mewna ¤¤¦§¨¤§©§¨¤

,'mkW`x z`R EtTY `l' weqtd zligza 'z`t'Ÿ©¦§©Ÿ§¤

miiqn did m` mbe''LpwfAW z` zigWz `ldid Ÿ©§¦¤¤¦§¨¤
'z`t' daizd eli`ke ,owfd z`tl dpekdy xexa
'z`t z`t' yiwdl did ozipe ,yxetna daezk

azkpy ilan mb xeq`d gelibd jxc edn cenll
z`' witqny zeide ,yxetn ote`a 'z`t'¤

,'LpwfAWéàîazkp dnl ±ð÷æ úàt''E,òîL ¤¦§¨¤©§©§¨¤§©
dpéîo`kn cenll -ézøz.` ,micenil ipy - ¦¨©§¥

lke .a ,dzgyd jxca gelib wx `ed xeqi`dy
.oxd` ipaa wx df

:`xnbd zl`eyàlàåmiypy epgkedy oeik ± §¤¨
owf zzgyd lr zexdfen opi`ï÷æ àéðúc àä ,¨§©§¨§©
øòN eìòäL ñéøqäå äMàä,yi`a enk owféøä ¨¦¨§©¨¦¤¤¡¥¨£¥

-ï÷æk ïämiyp` lyíäéøác ìëìlkl - ¥§¨¨§¨¦§¥¤
.owfa zekiiyd zeklddàúëìä éàîìod - §©¦§§¨

` lyk`xnbd daiyn .yi,àøèeæ øî øîà :¨©©§¨
,íéòâð úàîeèìepic ,rbp dpwfA d`xp m`y §§©§¨¦¦§¨¨

.owf irbp zekld lkk
`elde :df uexiz lr `xnbd dywnúàîeè§©

íéòâðdy` owfaàáéúk àéãäadazkp ± §¨¦§¤§¨§¦¨
yxetnLàøa òâð Bá äéäé ék äMà Bà Léàå'§¦¦¨¦¦§¤¨©§Ÿ

'ï÷æá Bàdn dfy xnel jiiy `le ,(hk ,bi) §¨¨
.`ziixad epl drinyny

:xg` uexiz `xnbd zvxznøî øîà àlà¤¨¨©©
àøèeæyi`l dy`d owf z` deyn `ziixad §¨

íéòâð úøäèì,dpwfa rbpn xdhzyky - §¨¢©§¨¦
mb `xnbd dgec .rxevn zxdh ipic lkk dyrz

oipra dkldd ixdy :df uexiz,íéòâð úøäè̈¢©§¨¦
àéä äàîeè úác ïåék ,àèéLt énðdeyy ± ©¦§¦¨¥¨§©§¨¦

`linn ,owfay rbp z`neh oiprl yi`l `idúa©
àéä äøäè.dzxdh oiprl mb el `id dey ± ¨¢¨¦

`ziixad d`a mlerl .`xnbd zvxzn
irbp z`neh oiprl yi`l dey dy`y eprinydl
dfy mbde :`ibeqd zligza x`azpy itke owf

yxetn weqtéøèöéàCz`f rinydl `pzd mb ± ¦§§¦
ik ,yxetndn z`f oiapy jk lr jnq `le

`ziixad `lnl`àðéîà Czòc à÷ìñ©§¨©§¨£¦¨
,'dX` F` Wi`' weqtd zligza xn`pdy¦¦¨

áéúk íéããöìxen`d lk lr deya xn`p `l ± ¦§¨¦§¦
weqtd z` wlgl yi `l` ,weqtd jynda

,eyxtz jke mipylBá äéäé ék äMà Bà Léà'¦¦¨¦¦§¤
'Làøa òâðdne .yi`l dy` dey df rbpa ± ¨©§Ÿ

miiqnyLéàì ïàúà øãä ,'ï÷æa Bà'xfeg ± §¨¨¨©£¨§¦
owf jxc oky ,yi`d owfa rbp ipic yxtl `ae

.yi`a wx genvlïì òîLî à÷d`a jkl ± ¨©§©¨
irbpa mb yi`l deyy epl rinydl `ziixad

.owf

sqep 'dyrz `l' yiy drc d`ian `xnbd
:epnn zexeht miypyéðz éñéàdpey - ¦¦¨¥

,`ziixaaóàly e`ldneçø÷é ìa± ©©¦§§
,znd lr y`xa dgxw gexwl `ly epxdfedy

.úBøeèt íéLð:`xnbd zl`eyàîòè éàî ¨¦§©©§¨
éñéàc:`xnbd daiyn .xehtd cnl okidn - §¦¦

éëä Léøãc(` ,ci mixac)'äì ízà íéða' §¨¦¨¦¨¦©¤©
,eããbúú àì .íëéäìàweqtd jynda aezke ¡Ÿ¥¤Ÿ¦§Ÿ§

íò ék .úîì íëéðéò ïéa 'äçø÷' eîéNú àìå§Ÿ¨¦¨§¨¥¥¥¤¨¥¦©
éäìà 'äì äzà LBã÷,'E`wec'íéða'md ¨©¨©¡Ÿ¤¨¦

,dgxw zniU xeqi`aäçø÷ì ,úBða àìåody ± ¦©§Ÿ¨§¨§¨
.ef dniU lr zexdfen opi`¦¨



צה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc oiyeciw(iriax meil)

zind `wecúBöî øác ,Léàlka aiigd ± ¦§©¦§
zeevndïéàitl ,xtek inelyz ezbixda yi ¦

zind la` ,zeevnd on elhiayäMàdpi`y ¦¨
,yi`d enk zeevnd lka zaiigàìdaiig Ÿ

.xtek inelyza dzbixd lr dxezdéàå§¦
àä ïðéòîLàinelyz oipra yi`l deyy - ©§§¦©¨

df oiprl `wecy mixeaq epiid ,xtekíeMî¦
àkéàcdzbixda yiy ±ñç äîLð ãeaéà §¦¨¦§¨¨©

dìò àðîçø.yi`k didzyðä ìáàézøz C± ©£¨¨£¨£¨¨¨©§¥
,mipice miyper lirl epxkfdy elld miizya

àîéàxn`P ±àìzeklda miypd eaiigzp ¥¨Ÿ©Ÿ
,elldjkitlàëéøözyely z` jixv ± §¦¨

oipr lkl miypd z` zeaxl ick micenild.
da xn`p :dpynd ixaca oecl dkiynn `xnbd
,dxezay dyrz `l zevn lka zeaiig miypy

éwz ìaî õeçóz`t zigWY laE y`xd z`t ¦©©¦©©§¦

lr zxdfen dpi` owf dl gnve rxi` m`y ,owfd
,ezzgyd'eë`OHY lA zxdf`a dpi` ok enke ±©¦©¥

.dpedk ixkf lry miznl§¥¦

.`xnbd zl`eyíéúîì ànhz ìa àîìLa¦§¨¨©¦©¥§¥¦
,miypa bdep epi`y epl yxetnáéúëc`xwie) ¦§¦

(` ,`k'ïøäà éða íéðäkä ìà øîà'`l Wtpl .. ¡Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ§¤¤Ÿ

`wec miyxece ,eiOrA `OHi'ïøäà éða' ¦©¨§©¨§¥©£Ÿ
`OHi `l Wtpl zxdf`aàlà .ïøäà úBða àìå §¤¤Ÿ¦©¨§Ÿ§©£Ÿ¤¨

éwz ìaóz`R EtTY `l' -,'mkW`xìáe ©©¦Ÿ©¦§©Ÿ§¤©
çLzúéLpwf z`R z`ïìðî ,miypy epl oiipn ± ©§¦¥§©§¨¤§¨¨

.mdn zexeht
meyn :`xnbd daiynáéúëc(fk ,hi my)àì' ¦§¦Ÿ

úàt úà úéçLú àìå ,íëLàø úàt eôwz©¦§©Ÿ§¤§Ÿ©§¦¥§©
ð÷æ'Ey`xd z`t ztwd xeqi` dxezd dknq §¨¤

owf zzgyd xeqi`lepcnllBðLiL ìklk - ¨¤¤§
deEvndäúçLäaowfd lyäôwäa BðLé- §¤§©§¨¨¤§§©¨¨

,y`xd z`t ztwd xeqi`aìéàBä éLð éðäå§¨¥¨¥¦
äúçLäa eäðúéà àìåxeqi`a opi` od ± §Ÿ¦§§§©§¨¨

,owfd zzgydäôwäa eäðúéìopi` ok enk - ¥§§§©¨¨
xeqi`aztwd.y`xd z`t

:`xnbd zl`eyäúçLäa eäðúéà àìc ïìðîe§¨¨§Ÿ¦§§§©§¨¨
-dper .owfd zzgyd xeqi`a opi`y oiipne

`xnbdîéà úéòaéà :àly xacàäc ,àøáñ ¦¨¥¥¨§¨¨§¨
ï÷æ eäì úéà àìmler ly erah jxcn ixdy ± Ÿ¦§¨¨
.owf odl gnev oi`øîàc àø÷ àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨§¨§¨©

àø÷(my)'íëLàø úàt eôwú àì'oeyla §¨Ÿ©¦§©Ÿ§¤
miaxð÷æ úàt úà úéçLú àìå''E,cigi oeyla §Ÿ©§¦¥§©§¨¤

déøeaéãa àø÷ éðLcî,z`f epcnl epeyla - ¦§¨¥§¨§¦¥
`xnbd zx`aneïk íàcmiypa bdep did §¦¥

'íëð÷æ úàt' àðîçø áBzëéðenk miax oeyla ¦§©£¨¨§©§©§¤
,'mkW`x z`R'að÷æ' éàî'Eo`kn cigi oeyla , §©Ÿ§¤©§¨¤

`wecyð÷æE,dzgyd xeqi`a yi`d ly ±àìå §¨§§Ÿ
EzLà ï÷æ,dpi` ,owf dl gnvy rxi` elit` §©¦§§

.ezzgyd lr zxdfen

:dpynd ixac lr dywne `xnbd dkiynnàìå§Ÿ
,dy`d owf zzgyda xeqi` oi` ike -àéðzäå§¨©§¨

,(g ,c"t mirbp) `ztqezañéøqäå äMà ï÷æ§©¦¨§©¨¦
oi`y eipniqn cg`e zeclez zcnrd xa epi`y

owf eløòN eìòäL ,.yi`l enk mpwfaéøäoic ¤¤¡¥¨£¥
el` zexryï÷æk ïämiyp`d x`yìëì ¥§¨¨§¨

.íäéøáczexyt` `xnbd dlrnåàì éàî ¦§¥¤©©
mb 'mdixac lkl' `ziixad zpeekyìxeqi` §

äúçLä.mda bdepy - ©§¨¨

zvxzn:`xnbdàì äúçLäì ,éiaà øîà̈©©©¥§©§¨¨Ÿ
zøîà úéöîzpeek z`fy yxtl leki jpi` ± ¨¦¨§©§

meyn ,`ziixadéìécó,dey dxifb ecnly ± §¨¦
xn`p'úàt'(my) l`xyiaz` zigWz `l' §©Ÿ©§¦¥

'Lpwf z`R,xn`pe'úàt'my) 'oxd` ipa mipdka §©§¨¤§©
,'EgNbi `l mpwf z`tE' (d ,`koic cnle §©§¨¨Ÿ§©©

l`xyidïøäà éðaî,ïläl äîz`tE xeqi`a ¦§¥©£Ÿ©§©¨§©

mipdka xen`d EgNbi `l mpwf,úBøeèt íéLð §¨¨Ÿ§©©¨¦§
`le' 'oxd` ipA mipdMd l` xn`' eyxcy enk¡Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ

'oxd` zepaïàk óà ,l`xyil xn`py xeqi`a ©¨
''Lpwf z`R z` zigWz `l.úBøeèt íéLð Ÿ©§¦¥§©§¨¤¨¦§

:iia` ly evexiz lr `xnbd zl`eyàøéáñ éàå§¦§¦¨
áúk éëc ïìoiiprd zligza azkpdy ±éða' ¨§¦¨©§¥

'ïøäà,zepa `le ezernyny -àðiðò délekà ©£Ÿ©¥¦§¨¨
áéúkmiaezkd mipicd lk lr dler df herin ± §¦

.zn z`neh lr wx `le ,dyxtaàø÷ ÷BzLéð¦§§¨
dépéî,'z`t z`t' ly dey dxifbdn ±éúéúå ¦¥§¥¥

l`xyi zepa xeht z` rcpeøîBçå ì÷a§©¨¤
,zepdknàðéîà àðàå,äaéøL íéðäk äîe ©£¨£¦¨©Ÿ£¦¤¦¨

úBøéúé úBöî áeúkä íäa,l`xyin xzei - ¨¤©¨¦§§¥
`wec ote` lkae'ïøäà éða'lr mixdfen §¥©£Ÿ

owf zzgydïøäà úBða àìå,ìàøNé`ly §Ÿ§©£Ÿ¦§¨¥
zevn daixzexziïkL ìk àìbdep oi`y Ÿ¨¤¥

.owf zzgyd xeqi` l`xyi zepaa
:`xnbd zvxznåàì éàd `l m` ±äåL äøéæb, ¦©§¥¨¨¨

àðéîà äåä`l 'oxd` zepa `le' ly herindy £¨£¦¨
xeqi`l herind oia oky ,df xeqi` iabl xn`p

ïéðòä ÷ñôä,my) '`OHi Dl' ly zxg` devna ¦§¦¨¦§¨¨¦©¨

dey dxifb d`ay oeikne .miypa mb zbdepd (b
ehrnzp oxd` zepay epcnll ick d`a gxkda
s` mzenke ,zigyz la ly xeqi`dn mb

.ehrnzp zeil`xyid
:`xnbd dgecénð àzLädey dxifb epl yiy ©§¨©¦

àîéðxn`P oiicr ±'ïéðòä ÷éñôä'oxd` zepae ¥¨Ÿ©¦§¦¨¦§¨
.zigyz la zxdf`a mbäåL äøéæb íeMî éàå§¦¦§¥¨¨¨

,epcnll d`a dn l`yzy -déì éòaéî¦¨¥¥
zxg` dkldlàéðúãëìipic zx`and `ziixaa §¦§©§¨

jke .dxen`d dey dxifbdn micnlpd owf gelib

z`tE' (d ,my) mipdka xn`y itl ,da xn`p§©
mpwf'eçlâé àì',ìBëém` s` -Bçlébz`tl §¨¨Ÿ§©¥¨©¦§
epwfíéøtñîayxeydn xriyd miffeb mpi`y , §¦§¨©¦

áéiç äéäé,øîBì ãeîìzl`xyi lv` geliba ¦§¤©¨©§©
,(fk ,hi my)úéçLú àì','Lpwf z`R z` Ÿ©§¦¥§©§¨¤

ok oi`y dn xriyd on xiiyn epi`y rnyne

zexiiyn miixtqn.
`l wx `ed xeqi`d m`e :`ziixad zx`ane

,zigydlìBëémbyBèwìepwf xrylè÷ìîa ¨¦§§©§¥
éðèéäøáewilgdle xyiil miieyrd milk - ¦§¦§¦

mb ,mda glbl jxcd oi`e miyxwdáéiç àäé, §¥©¨
øîBì ãeîìzmipdkampwf z`tE','eçlâé àì ©§©§©§¨¨Ÿ§©¥

äúçLä da LiL çeléb Bæéà ãöék àäedfi` - ¨¥©¥¦©¤¥¨©§¨¨
xriyd zigyne ,ea glbl jxcdy ilkdxeq`d,

øòz äæ øîBà éåäipy miniiwzn eay - ¡¥¥¤©©
dxifbdn cnlp df oicy xg`ne .elld mi`pzd
d`ay xnel gxkd oi` aey ,dxen`d dey

.dzgyd xeqi`a mpi` oxd` zepay epcnll

:`xnbd daiynïk íàepcnll jixack m` ± ¦¥
,xeq`d gelibd edn' àø÷ áBzëéðzigWz `l ¦§§¨Ÿ©§¦

ð÷æaL úà''Exkfp ixdy ,'Lpwf z`R' mewna ¤¤¦§¨¤§©§¨¤

,'mkW`x z`R EtTY `l' weqtd zligza 'z`t'Ÿ©¦§©Ÿ§¤

miiqn did m` mbe''LpwfAW z` zigWz `ldid Ÿ©§¦¤¤¦§¨¤
'z`t' daizd eli`ke ,owfd z`tl dpekdy xexa
'z`t z`t' yiwdl did ozipe ,yxetna daezk

azkpy ilan mb xeq`d gelibd jxc edn cenll
z`' witqny zeide ,yxetn ote`a 'z`t'¤

,'LpwfAWéàîazkp dnl ±ð÷æ úàt''E,òîL ¤¦§¨¤©§©§¨¤§©
dpéîo`kn cenll -ézøz.` ,micenil ipy - ¦¨©§¥

lke .a ,dzgyd jxca gelib wx `ed xeqi`dy
.oxd` ipaa wx df

:`xnbd zl`eyàlàåmiypy epgkedy oeik ± §¤¨
owf zzgyd lr zexdfen opi`ï÷æ àéðúc àä ,¨§©§¨§©
øòN eìòäL ñéøqäå äMàä,yi`a enk owféøä ¨¦¨§©¨¦¤¤¡¥¨£¥

-ï÷æk ïämiyp` lyíäéøác ìëìlkl - ¥§¨¨§¨¦§¥¤
.owfa zekiiyd zeklddàúëìä éàîìod - §©¦§§¨

` lyk`xnbd daiyn .yi,àøèeæ øî øîà :¨©©§¨
,íéòâð úàîeèìepic ,rbp dpwfA d`xp m`y §§©§¨¦¦§¨¨

.owf irbp zekld lkk
`elde :df uexiz lr `xnbd dywnúàîeè§©

íéòâðdy` owfaàáéúk àéãäadazkp ± §¨¦§¤§¨§¦¨
yxetnLàøa òâð Bá äéäé ék äMà Bà Léàå'§¦¦¨¦¦§¤¨©§Ÿ

'ï÷æá Bàdn dfy xnel jiiy `le ,(hk ,bi) §¨¨
.`ziixad epl drinyny

:xg` uexiz `xnbd zvxznøî øîà àlà¤¨¨©©
àøèeæyi`l dy`d owf z` deyn `ziixad §¨

íéòâð úøäèì,dpwfa rbpn xdhzyky - §¨¢©§¨¦
mb `xnbd dgec .rxevn zxdh ipic lkk dyrz

oipra dkldd ixdy :df uexiz,íéòâð úøäè̈¢©§¨¦
àéä äàîeè úác ïåék ,àèéLt énðdeyy ± ©¦§¦¨¥¨§©§¨¦

`linn ,owfay rbp z`neh oiprl yi`l `idúa©
àéä äøäè.dzxdh oiprl mb el `id dey ± ¨¢¨¦

`ziixad d`a mlerl .`xnbd zvxzn
irbp z`neh oiprl yi`l dey dy`y eprinydl
dfy mbde :`ibeqd zligza x`azpy itke owf

yxetn weqtéøèöéàCz`f rinydl `pzd mb ± ¦§§¦
ik ,yxetndn z`f oiapy jk lr jnq `le

`ziixad `lnl`àðéîà Czòc à÷ìñ©§¨©§¨£¦¨
,'dX` F` Wi`' weqtd zligza xn`pdy¦¦¨

áéúk íéããöìxen`d lk lr deya xn`p `l ± ¦§¨¦§¦
weqtd z` wlgl yi `l` ,weqtd jynda

,eyxtz jke mipylBá äéäé ék äMà Bà Léà'¦¦¨¦¦§¤
'Làøa òâðdne .yi`l dy` dey df rbpa ± ¨©§Ÿ

miiqnyLéàì ïàúà øãä ,'ï÷æa Bà'xfeg ± §¨¨¨©£¨§¦
owf jxc oky ,yi`d owfa rbp ipic yxtl `ae

.yi`a wx genvlïì òîLî à÷d`a jkl ± ¨©§©¨
irbpa mb yi`l deyy epl rinydl `ziixad

.owf

sqep 'dyrz `l' yiy drc d`ian `xnbd
:epnn zexeht miypyéðz éñéàdpey - ¦¦¨¥

,`ziixaaóàly e`ldneçø÷é ìa± ©©¦§§
,znd lr y`xa dgxw gexwl `ly epxdfedy

.úBøeèt íéLð:`xnbd zl`eyàîòè éàî ¨¦§©©§¨
éñéàc:`xnbd daiyn .xehtd cnl okidn - §¦¦

éëä Léøãc(` ,ci mixac)'äì ízà íéða' §¨¦¨¦¨¦©¤©
,eããbúú àì .íëéäìàweqtd jynda aezke ¡Ÿ¥¤Ÿ¦§Ÿ§

íò ék .úîì íëéðéò ïéa 'äçø÷' eîéNú àìå§Ÿ¨¦¨§¨¥¥¥¤¨¥¦©
éäìà 'äì äzà LBã÷,'E`wec'íéða'md ¨©¨©¡Ÿ¤¨¦

,dgxw zniU xeqi`aäçø÷ì ,úBða àìåody ± ¦©§Ÿ¨§¨§¨
.ef dniU lr zexdfen opi`¦¨

המשך בעמוד חפ



zipwpצו dy`d` cenr el sc ± oey`x wxtoiyeciw

.àéä úçà:ilkA oiA ciA oiA odiYW zErnWn.ïøäà éðaîaizkC(`k `xwie)`l ©©¦©§¨§¥¤¥§¨¥¦§¦¦§¥©£Ÿ¦§¦Ÿ
:mipdMd l` xFn` iAB mW`xA dgxw Egxwi.àø÷ áéúk éëc:oxd` ipA÷BzLð ¦§§¨§¨§Ÿ¨©¥¡¤©Ÿ£¦§¦§¦§¨§¥©£Ÿ¦§

.àø÷:l`xUi iAB y"b Kdn.íLàøaxn`PW itlC l"z dn mipdM lv` xEn`d §¨¥©©¥¦§¨¥§Ÿ¨¨¨¥¤Ÿ£¦©¦§¦¤¤¡©
:zgCRl KEnq rnWn mkipir oiA l`xUiA.ïläl äîemzdC zn lr l`xUiA §¦§¨¥¥¥¥¤©§©¨©©©©©§©¨§¦§¨¥©¥§¨¨

:znl aizM.ë"àDcEgl `zNin KdlC §¦¨¥¦§©¦§¨§¨
:`z`.áBzëðdgxw i`n gxw EdiiexzA ¨¨¦§§©§©§¤©©¨§¨

:`d iOp Wxcinl dxizi y"bM Dil ded£¨¥¦§¥¨§¦§©©¦¨
.éøéîb àëäî eäééôeb ïéléôzxnFlM §¦¦©§¥¨¨§¦¥§©

xnbnl Dil irAin mkipir oiaC y"b `idd©¦§¥¥¥¤¦¨¥¥§¦§©
mkipir oiA `niY `lC `kdn oiNitY mFwn§§¦¦¥¨¨§Ÿ¥¨¥¥¥¤
oiAn sili `N` FYgCR lr EpiidC WOn©¨§©§©©©§¤¨¨¦¦¥
mFwn e`laC xrU mFwnaC dgxwC mkipir¥¥¤§¨§¨§¦§¥¨¦§©§
dlrnl Epiide dgxw zgMWn `l xrU¥¨Ÿ©§©©¨§¨§©§§©§¨

:FYgCRn.àáøì ïéáe éiaàì ïéáe`wtpC ¦©©§¥§©©¥¥§¨¨§©§¨
mipA `pixg` `xTn miWpC `xEhR Edl§§¨§¨¦¦§¨©£¦¨¨¦

:DiA iWxC i`n mY`àeä éìëñ ú"ëå ©¤©©§¥¥§§¨¥
.éða eøwîc`Ed zEhW `N` mdA oi`WM §¦§§¥§¤¥¨¤¤¨§

EdA zilC mirWx mdWM la` mipA ExTinC§¦§¨¦£¨§¤¥§¨¦§¥§
:mipA ExTn `l `zEpnid.íéúéçLîEpiidC ¥§¨Ÿ¦§¨¦©§¦¦§©§

aizkcM dxf dcFar(c mixac)oEzigWY oR £¨¨¨§¦§¦¤©§¦
:'Fbe lqR mziUre.eøwî àì àélòî éða ©£¦¤¤¤§¨©§©§¨Ÿ¦§
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dgxT` i`wC y"k oxd` ipA` i`wC lirl§¥§¨¥©§¥©£Ÿ§¨¥©¨§¨
iAbC `"cqC l"ie oxd` ipal daFxwC¦§¨¦§¥©£Ÿ§§§©¥
oxd` ipal daFxw `idW b"r`C dgxẅ§¨§¤¦§¨¦§¥©£Ÿ
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mElHiaE miaFxd E`AW cr xUrnE dnExY oiWixtn Eid l"gAW EpizFAx inlWExiA ipzC mEXn xUrnE dnExYn irA `lC `nrh EpiidC l"ir ux`d zaFgl ith ince§¨¥§¥§©¨¨¤§©§©§¨§Ÿ¨¥¦§¨©£¥¦§¨¥¦©§¦©¥¤§¨©§¦¦§¨©£¥©¤¨¨¦¦§
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õåç

קידושין. פרק ראשון - האשה נקנית דף לו עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc oiyeciw(iying meil)

'eáéø÷äå'weqta o`k xen`dícä úìa÷ Bæ, §¦§¦©¨©©¨
.mcd zlaw lr xn`p dxezd heriny `vnp

,epipy dpynd meiqaúBàfäåopi` od s`y , §©¨
d`fd efi`a zxxan `xnbd .miypa zebdep

,xaecnàëéäc äàfäepipy oaxw dfi` lr ± ©¨¨§¥¨
.miypa dxyk dpi` ez`fdy dpynaäøôc éà¦§¨¨

dnec` dxt mcl dpynd zpeek m` ±

cbpk minrt ray dpnn mifn eid dzhigyay]
ixd ,[miycwd ycwda áeúk 'øæòìà'dxezd ± ¤§¨¨¨¨

odk obq lkl oicd `ede] cala xfrl`y dxn`

gwle' (c hi xacna) xn`py ,dncn dfn [lecb§¨©
A DnCn odMd xfrl`x`y elit`e ,'dGde FrAv` ¤§¨¨©Ÿ¥¦¨¨§¤§¨§¦¨

miypy `ed heyt ok m` ,da mixyk mpi` mipdk

e .da zexyk opi`íéðôc éàzpeeky xn`p m`e - ¦¦§¦
lr] mipta mncn mifny zepaxwl dpynd
giynd odk xtk ,[adfd gafn lr e` zkextd

,xeaiv ly xac mlrd xte'çéLnä ïäkä'©Ÿ¥©¨¦©
da áeúklecb odk wxy dxn` dxezd ± ¨¨

xn`py ,dncn dfn [dgynd onya jynpy]

'ebe xRd mCn giWOd odMd gwle' (eÎd c `xwie)§¨©©Ÿ¥©¨¦©¦©©¨
ok m` ,odn dfn epi` heicd odk elit`e ,'dGde§¦¨

.oda zexyk opi` miypy i`ceaàlàzpeek ¤¨
l dpyndóBò ïác äàfäzler mcn d`fd ± ©¨¨§¤

miyp la` ,dpnn zefdl xyk odk lky ,serd
,da zeleqt miypy daiqde .jkl zexyk opi`

meynàéúàc,xacd cnlpy ±ïaî øîBçå ì÷a §¨§¨§©¨¤¦¤
ïàöea xn`py ,dnda zler mc zwixfn - Ÿ

.'ebe 'oxd` ipA Ewxfe' (`i ` `xwie)ïàö ïa äîe §¨§§¥©£Ÿ©¤Ÿ

ì ïäk Bì òá÷ àlLBúèéçLodk jixv epi`y ± ¤Ÿ¨©Ÿ¥¦§¦¨
,ehgyl xyk [xf] l`xyi elit` `l` ,ehgyl

ok it lr s`Búàfäì ïäk Bì òá÷xyk odk wx ± ¨©Ÿ¥§©¨¨
l xnege lw ,mcd zwixfaïäk Bì òáwL óBò ïa¤¤¨©Ÿ¥

Bú÷éìîì,odka `l` dxyk dwiln oi`y ±Bðéà ¦§¦¨¥
Bì òa÷iL ïécodkBúàfäìopi` miyp jkitl , ¦¤¦§©§©¨¨

.epnn zefdl zexyk

epipy .dpynd ixac meiqa oecl zxaer `xnbd
,dpynaäøéæðe äèBñ úçðnî õeçdheqdy ¦¦§©¨§¦¨

.oda zetipn dxifpdeøæòéìà éaø déì øîà̈©¥©¦¡¦¤¤
déøãc äiLàé éaøì,execa igy ±áéúéz àì §©¦Ÿ¦¨§¨¥Ÿ¥¦

àúzòîL àäì éì zøîàc ãò Còøkàl` ± ©©§¨©§¨§©§¦§¨§©§§¨
,df xac ipcnlzy cr jilbx lr ayzïépî¦©¦

äôeðz äðeòhL äèBñ úçðîìddnz `xnbd . §¦§©¨¤§¨§¨
,xfril` iax ly ezl`y lrïìðîdl`y ike ± §¨¨

`eld ,dtepz dperh dheq zgpny oipn ef `id

dôeâadheq zyxt lyáéúk(dk d xacna) §¨§¦
'éðäåäçðnä úà ó.'àlà,xfril` iax l`y jk §¥¦¤©¦§¨¤¨

ïìðî íéìòáa äôeðzdtipn dheqdy oipn ± §¨¦§¨¦§¨¨
z da xn`p `l od ,dzgpn z` dnvradtep

,aiyn diy`i iax .odka `l`'ãé' 'ãé' àéúà̈§¨¨¨
íéîìMîdey dxifba zcnlp dheq zgpn ± ¦§¨¦

,minly oaxwnàëä áéúk(my) dheq zgpna ± §¦¨¨
íúä áéúëe ,'äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå'oaxwa - §¨©©Ÿ¥¦©¨¦¨§¦¨¨

(l f `xwie) minlyäðéàéáz åéãé'iX` z` ¨¨§¦¤¨¥¦¥

,dfn df micnl jkitl.''dïäk ïàk äîmyk ± ©¨Ÿ¥
(dk d xacna) xn`py sipn odkd dheqay

,'sipde 'ebe odMd gwle'ïläì óàmb ,minlya ± §¨©©Ÿ¥§¥¦©§©¨

d okïäke .sipníéìòa ïläl äîmyk ± Ÿ¥©§©¨§¨¦
weqta xen`k sipn oaxwd lra minlyay

,lirlïàk óàd ,dheqa ±íéìòa.mitipnàä ©¨§¨¦¨
ãöék,dtepzd ziyrp cvik ±Bãé ñéðëî ïäk ¥©Ÿ¥©§¦¨

éðîe íéìòa ãé úçz,ómbe odkd mby `vnpe ©©©§¨¦¥¦
,`xnbd zl`ey .mitipn oaxwd lraïçkLà©§§¨

äèBñ,dtipn dheqy oicd xewn z` ep`vn ± ¨
mle`éæðïìðî äødnvra dtipn `id s`y §¦¨§¨¨

,`xnbd daiyn .dpyna xen`kàéúàdf oic ± ¨§¨
dey dxfba cnlpäèBqî 'ók' 'ók'dheqa . ©©¦¨

xifpae ,'diRM lr ozpe' (gi d xacna) xn`p§¨©©©¤¨
myk ,'xifPd iRM lr ozpe' (hi e xacna) xn`p§¨©©©¥©¨¦
s` ,[oaxwd ilra ody] zetipn miyp dheqay

.zetipn miyp xifpa

.äðùî

lka zebdep zeevn dfi` dpc epiptly dpynd

.cala l`xyi ux`a zebdep dfi`e mewn
õøàa äéeìz àéäL äåöî ìkielz dneiwy - ¨¦§¨¤¦§¨¨¨¤

zenexz dhiny oebk ,dileciba e` rwxwa

,dnecke zexyrneõøàa àlà úâäBð dðéà- ¥¨¤¤¤¨¨¨¤
ux`a lcby dna `l` dniiwl aeigd oi`

.l`xyiõøàa äéeìz dðéàLådevn eli`e - §¤¥¨§¨¨¨¤
`l` ,dileciba e` rwxwa ielz epi` dneiwy

,mc`d seb lr `id zlhenõøàa ïéa úâäBðeïéa ¤¤¥¨¨¤¥
õøàì äöeça. §¨¨¨¤
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,ehgyl xyk [xf] l`xyi elit` `l` ,ehgyl
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,aiyn diy`i iax .odka `l`'ãé' 'ãé' àéúà̈§¨¨¨
íéîìMîdey dxifba zcnlp dheq zgpn ± ¦§¨¦

,minly oaxwnàëä áéúk(my) dheq zgpna ± §¦¨¨
íúä áéúëe ,'äMàä ãiî ïäkä ç÷ìå'oaxwa - §¨©©Ÿ¥¦©¨¦¨§¦¨¨
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,dfn df micnl jkitl.''dïäk ïàk äîmyk ± ©¨Ÿ¥
(dk d xacna) xn`py sipn odkd dheqay

,'sipde 'ebe odMd gwle'ïläì óàmb ,minlya ± §¨©©Ÿ¥§¥¦©§©¨

d okïäke .sipníéìòa ïläl äîmyk ± Ÿ¥©§©¨§¨¦
weqta xen`k sipn oaxwd lra minlyay

,lirlïàk óàd ,dheqa ±íéìòa.mitipnàä ©¨§¨¦¨
ãöék,dtepzd ziyrp cvik ±Bãé ñéðëî ïäk ¥©Ÿ¥©§¦¨

éðîe íéìòa ãé úçz,ómbe odkd mby `vnpe ©©©§¨¦¥¦
,`xnbd zl`ey .mitipn oaxwd lraïçkLà©§§¨

äèBñ,dtipn dheqy oicd xewn z` ep`vn ± ¨
mle`éæðïìðî äødnvra dtipn `id s`y §¦¨§¨¨

,`xnbd daiyn .dpyna xen`kàéúàdf oic ± ¨§¨
dey dxfba cnlpäèBqî 'ók' 'ók'dheqa . ©©¦¨

xifpae ,'diRM lr ozpe' (gi d xacna) xn`p§¨©©©¤¨
myk ,'xifPd iRM lr ozpe' (hi e xacna) xn`p§¨©©©¥©¨¦
s` ,[oaxwd ilra ody] zetipn miyp dheqay

.zetipn miyp xifpa

.äðùî

lka zebdep zeevn dfi` dpc epiptly dpynd

.cala l`xyi ux`a zebdep dfi`e mewn
õøàa äéeìz àéäL äåöî ìkielz dneiwy - ¨¦§¨¤¦§¨¨¨¤

zenexz dhiny oebk ,dileciba e` rwxwa

,dnecke zexyrneõøàa àlà úâäBð dðéà- ¥¨¤¤¤¨¨¨¤
ux`a lcby dna `l` dniiwl aeigd oi`
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,mc`d seb lr `id zlhenõøàa ïéa úâäBðeïéa ¤¤¥¨¨¤¥
õøàì äöeça. §¨¨¨¤

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

מר אשר זעליג שי'

שלום וברכה!

מסרו לי שאלתו בהנוגע לנוסח התפלה.

נוסח הפסוקים בתפלה הוא, כמובן ככתוב בתנ"ך, אלא לפעמים ישנם כמה נוסחאות או  בכלל 

שטעות הדפוס הוא בתנ"ך, ומזה הוא השינוי בסידור, ובכתוב בירמי' יז, ז, מבטחו צ"ל הטי"ת בפתח, 

כנדפס ברוב התנ"ך ]אף שבאיזה מהם מובא בקמ"ץ, ולכן יש סידורים בנוסחא בקמ"ץ[.

לימוד  לקבוע  ההכרח  על  אעוררו  בזה,  אלי  שפנה  פרטית,  בהשגחה  שהכל  כיון  זו,  בהזדמנות 

בפנימיות התורה, אשר בדורנו נתגלתה בתורת החסידות, שאם בכל הזמנים ובכל המקומות הי' הכרח 

בזה, עאכו"כ בתקופתנו ובמדינה זו ביחוד.

ובפרט מהנכון אשר ישמור על התקנה דאמירת השיעור תהלים חדשי - כמו שנחלק התהלים לימי 

החדש - בכל יום אחר תפלת הבקר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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'äéeìz dðéàL' éàîe 'äéeìz'devn efi` ± §¨©¤¥¨§¨

dielz dpi`' zaygp efi`e 'ux`a dielz' zaygp
.'ux`aàîéìéày xn`p m` ±äéeìz`a`id ux ¦¥¨§¨

devn lk'äàéa' da áéúëcdzlz dxezdy ± ¦§¦¨¦¨
,ux`l l`xyi mr z`iaa dze`äéeìz dðéàLå§¤¥¨§¨

devn lk `id'äàéa' da áéúk àìczpeeke , §Ÿ§¦¨¦¨
zbdep 'd`ia' da xn`py devny xnel dpynd

,ux`a wxïäa áéúëc øBîç øèôe ïéléôz éøäå©£¥§¦¦¤¤£¦§¦¨¤
äàéa,(hÎa bi zeny)åok it lr s`ïéa ïéâäBð ¦¨§£¦¥

õøàì õeça ïéa õøàa`l` .,äãeäé áø øîà ¨¨¤¥§¨¨¤¨©©§¨
øîà÷ éëä,jk `ed dpynd yexit -äåöî ìk ¨¦¨¨©¨¦§¨

óebä úáBç àéäLseb lr lhen dneiwy - ¤¦©©
dielz dpi`e ,odinece oilitze zay oebk mc`d

,ux`aõøàì õeça ïéa õøàa ïéa úâäBðdevne . ¤¤¥¨¨¤¥§¨¨¤
`idyò÷ø÷ úáBçrwxwd lr lhen dneiwy - ©©§©

,odinece zexyrne zenexzk dilecib lr e`
ux`a dielz `ideõøàa àlà úâäBð dðéà. ¥¨¤¤¤¨¨¨¤
:`xnbd zxxanéléî éðä àðî.ïðaø eðúc §¨¨¥¦¥§¨©¨¨

,(` ai mixac) weqtd z` zyxtnd `ziixaa
úBLøãnä elà 'íéwçä älà'`ly mipic - ¥¤©ª¦¥©¦§¨

zg`a eyxcp `l` ,dxeza yexita exn`p
.mda zyxcp dxezdy zeyxcdn'íéètLnäå'§©¦§¨¦

elàmdíéðécä.dxeza miyxetndøLà' ¥©¦¦£¤
Bæ 'ïeøîLzdäðLî.dxezd cenil -'úBNòì' ¦§§¦§¨©£
äNòî Bæ.zeevnd meiw -ìBëé ,'õøàa'iziid - ©£¤¨¨¤¨

y o`kn xnel xeaqeäé àì ïlek úBönä ìk̈©¦§¨Ÿ§
õøàa àlà íéâäBð,øîBì ãeîìzjynda £¦¤¨¨¨¤©§©

weqtdìò íéiç ízà øLà íéîiä ìk'¨©¨¦£¤©¤©¦©
'äîãàäeniiwz miig mz`y mewn lka ,xnelk , ¨£¨¨

.zeevnd z`íéîiä ìk éàlk' xn`pe xg`n ± ¦¨©¨¦
,'ebe 'minidìBëélky xnel xeaq iziid - ¨

zeevndõøàì õeça ïéa õøàa ïéa íéâäBð eäé, §£¦¥¨¨¤¥§¨¨¤
'õøàa' øîBì ãeîìz,`xnbd zx`an .`weec ©§©¨¨¤

áeúkä äaéøL øçà'minid lk' weqta ©©¤¦¨©¨
mewn lka zebdep zeevndyèòéîezaiza ¦¥

x`azd `le ,ux`a `l` zebdep opi`y 'ux`a'
dzrn ,xaecn zeevn dfi` lràöänî ãîìe ¥§©¦©

ïéðòa øeîàLzekinqa dxen`d devndn ± ¤¨¨¦§¨
miakek zcear ceai` zevn `ide ,dfd weqtl
íL eãáò øLà úBî÷nä ìk úà ïeãaàz ãaà'©¥§©§¤¨©§Ÿ£¤¨§¨

'Bâålka zbdep ef devny rnyn dzekinqne , §
,zeevnd lkl dpnn cenll yi dzrn .mewn

xn`peäî[y myk-]úãçeéî íéáëBk úãBáò ¨£©¨¦§¤¤
õeça ïéa õøàa ïéa úâäBðå ,óebä úáBç àéäL¤¦©©§¤¤¥¨¨¤¥§

õøàì,ìk óàdevnúâäBð óebä úáBç àéäL ¨¨¤©¨¤¦©©¤¤
õøàì õeça ïéa õøàa ïéa`idy devn la` . ¥¨¨¤¥§¨¨¤

`l` zbdep dpi` ,sebd zaeg `le rwxwd zaeg

.cala ux`a
.dpyna xfril` iax zhiy z` zxxan `xnbd

,epipyíéàìkäå äìøòä ïî õeçxfril` iaxe , ¦¨¨§¨§©¦§©¦
.ycgd s` xne`eäì àéòaéàewtzqd - ¦©§¨§
,daiyid icinlzm`dàle÷ì øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§¨

âéìtycg xeqi`y xnel lwine w"z lr wlgp - ¨¦
zeielzd zeevn x`yk ux`a `l` bdep epi`

,ux`aâéìt àøîeçì Bàeilr wlgpy e` - §§¨¨¦
mi`lke dlxrk ycg xeqi` s`y xnel xingne

zeevndn `edy it lr s` mewn lka bdepe ,`ed
cvik `xnbd zx`ane .ux`a zeielzd
m`d .wtqd iccv ipy itl dpynd zyxtzn

âéìt àøîeçì,àn÷ àpz øîà÷ éëäå,ïî õeç §§¨¨¦§¨¦¨¨©©¨©¨¦
dì éøéîb àúëìäc íéàìkä ïîe äìøòä- ¨¨§¨¦©¦§©¦§¦§§¨§¦¥¨

,mewn lka zebdep ody `id ipiqn dynl dkld

eøîéîì àkéàc áb ìò óàoda xnel yiy - ©©©§¦¨§¥©
e oeiknyàéä ò÷ø÷ úáBç`l` bedpl odl oi` ©©§©¦

.cala l`xyi ux`aLãç ìáàdxn`p `ly £¨¨¨
,eiabl dkldïéà õøàala` ,devnd zbdep - ¨¨¤¦

àì õøàì õeça.eàîòè éàîuega bdep epi`y §¨¨¤Ÿ©©§¨
lkA' (ci bk `xwie) ea xn`p ixd ,ux`l§Ÿ

devndy dxe`kl rnyn ef oeylne 'mkizaWnŸ§Ÿ¥¤
'y oeikn ,mewn lka zbdepáLBîdxn`y ' ¨

dxezdòîLî äáéLéå äMeøé øçàìdzpeek - §©©§¨¦¦¨©§©
xg`l cr exq`p `l l`xyi ux`a s`y xnel

.da eayiizde dewlige ux`d z` eyakyàúàå§¨¨
øîéîì øæòéìà éaøyõøàa ïéa âäBð Lãç óà ©¦¡¦¤¤§¥©©¨¨¥¥¨¨¤

õøàì õeça ïéae ,àîòè éàî'y meyn ,áLBî' ¥§¨¨¤©©§¨©
ernyn [mewn lkae ycga] dxezd dxn`y

íéáLBé ízàL íB÷î ìëauega oiae ux`a oia , §¨¨¤©¤§¦
ote`a dpynd z` `xnbd zyxtn zrk .ux`l

,lwdl wlgp xfril` iaxyìc Bààle÷ì àî ¦§¨§¨
âéìt,xfril` iaxõeç ,àn÷ àpz øîà÷ éëäå ¨¦§¨¦¨¨©©¨©¨

íéàìkäå äìøòä ïîmeyndì éøéîb àúëìäc ¦¨¨§¨§©¦§©¦§¦§§¨§¦¥¨
,mewn lka zebdepyLãç ïkL ìëålka bdepy §¨¤¥¨¨

meyn ,mewn'áLBî'ca dxeza xn`pyíB÷î ìk §¨¨¨
òîLî íéáLBé ízàL.øæòéìà éaø àúàå ¤©¤§¦©§©§¨¨©¦¡¦¤¤

e lwdløîéîìxeqi`yàlà âäBð Bðéà Lãç §¥©¨¨¥¥¤¨
õøàameyn ,'áLBî'cdxezd dxn`yøçàì ¨¨¤§¨§©©

òîLî äáéLéå äMeøé.óà éàîeiaxe xg`n - §¨¦¦¨©§©©©
recn w"z ixac lr xingdl siqen epi` xfril`

,'ycgd s`' xn`àúéénwàxkfend oicd lr - ©©©§¨
ux`a dielzd devn lky ,dligza dpyna
ycgd s`y ,xfril` iax xn`e .ux`a zbdep
`l` bdep epi`e ux`a zeielzd zeevnd lkk

.cala ux`a
.iia` ixacn wtqd z` zhyet `xnbdàz̈

éaøc déìò âéìôc àpz ïàî ,éiaà øîàc ,òîL§©§¨©©©¥©©¨§¨¦£¥§©¦
øæòéìàxfril` iax lr wlegy `pzd edin - ¡¦¤¤

,epzpynaàéä ìàòîLé éaø.àéðúc`ziixaa ©¦¦§¨¥¦§©§¨
,mikqp oiprlEãnììzyxta xn`py dnn - §©¤§

zbdep devnd oi`y dpeekd mye ,'ayen' mikqp
micnl ep` ,daiyie dyexi xg`l `l`ìkL¤¨

Bðéà áLBî Ba øîàpL íB÷îbdepøçàì àlà ¨¤¤¡©¨¥¤¨§©©
Bì øîà .ìàòîLé éaø éøác ,äáéLéå äMeøé§¨¦¦¨¦§¥©¦¦§¨¥¨©

àáé÷ò éaø,ok xnel xyt` cvik ,éøäzevn ©¦£¦¨£¥
úBáLBî Ba øîàpL úaL,õøàa ïéa úâäBðå ©¨¤¤¡©¨§¤¤¥¨¨¤

õøàì õeça ïéalk ,`aiwr iax xaeq ,`l` . ¥§¨¨¤
mz`y mewn lka eyexit 'ayen' xn`py mewn

.miayeidéì øîà,`aiwr iaxl l`rnyi iax ¨©¥
úaLaàéúà øîBçå ì÷zay zevny daiqd - ©¨©¨¤¨§¨

xnege lwa zcnlp `idy itl mewn lka zbdep
oky .zeevn x`ynïéa úBâäBð úBl÷ úBön äî©¦§©£¥

õøàì õeça ïéa õøàa,úaL`idyàøéîçàì ¨¨¤¥§¨¨¤©¨£¦¨Ÿ
ïkL ìkixac o`k cr .mewn lka zbdepy ¨¤¥

`xnbd dgiken zrk ,iia` `iady `ziixad

xacn.xfril` iax zrc idn eiéiaà øîàcî¦§¨©©©¥
éaø øæòéìà éaøc déìò âéìôc àpz ïàî©©¨§¨¦£¥§©¦¡¦¤¤©¦

ìàòîLédyexi xg`l 'ayen' xaeqy `ed ¦§¨¥
ea xn`py ycg xeqi` eixacle ,rnyn daiyie

,cala ux`a `l` bdep epi` 'ayen'dpéî òîL§©¦¨
yâéìt àøîeçì øæòéìà éaøbdep ycgy xaeqe , ©¦¡¦¤¤§§¨¨¦

mz`y mewn lka eyexit 'ayen'e ,mewn lka

.miayeidpéî òîL. §©¦¨
:l`rnyi iax ixac lr dywn `xnbdéaø éãkî¦§¦©¦

éà÷ àëéäà ìàòîLélkay xnel cnl okidn - ¦§¨¥©¥¨¨¥
dyexi xg`l rnyn 'ayen' xn`py mewn

,daiyieíéëñpàok m` ,z`f cnl mikqpn ± ©§¨¦
`ldíéëñða¦§¨¦

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc oiyeciw(iying meil)

(a ` `xwie) zepaxwdìàøNé éða ìà øac','ebe ' ©¥¤§¥¦§¨¥
' (c my) xn`p oipr eze`aeCîñåm` rnyn ,'Fci §¨©¨

wxy okìàøNé éða[miyp`d]íéëîBñ,ïéàå §¥¦§¨¥§¦§¥
úBëîBñ ìàøNé úBða.úBôeðzlr zeyrp opi` §¦§¨¥§§

(lÎhk f `xwie) xn`p dtepzay meyn ,miyp ici
ìàøNé éða ìà øac''ebeéðäå'ówx rnyn ,éða ©¥¤§¥¦§¨¥§¥¦§¥

ïéôéðî ìàøNé,úBôéðî ìàøNé úBða ïéàåoke . ¦§¨¥§¦¦§¥§¦§¨¥§¦
úBLbämeyn ,miypa zexyk opi`áéúëc ©¨¦§¦

(f e `xwie)éða dúà áø÷ä äçðnä úøBz úàæå'§Ÿ©©¦§¨©§¥Ÿ¨§¥

'ïøäà`weec rnyn ,'ïøäà éða'miaixwn ©£Ÿ§¥©£Ÿ
[miyibn]ïøäà úBða àìåd .úBöéî÷opi` §Ÿ§©£Ÿ§¦

meyn ,miyp ici lr zeyrpáéúëc(a a `xwie) ¦§¦
'ïøäà éða ìà dàéáäåmipdMdõî÷å,'mXn ¤¡¦¨¤§¥©£Ÿ©Ÿ£¦§¨©¦¨

`weec rnyn'ïøäà éða'mivnewåúBða àì §¥©£Ÿ§Ÿ§
ïøäàoke .úBøè÷ämeyn ,miypa zexyk opi` ©£Ÿ©§¨
áéúëc,(d b `xwie) minlyd ixeni` zxhwda ¦§¦

'ïøäà éðá Búà eøéè÷äå'wxy rnyn ,éða' §¦§¦Ÿ§¥©£Ÿ§¥
'ïøäàmixihwnïøäà úBða àìåoke .úB÷éìnä ©£Ÿ§Ÿ§©£Ÿ©§¦

n ,miypa zexyk opi`áéúëc(eh ` `xwie) ¦§¦
gAfOd l` odMd Faixwde'÷ìîeFW`x z` §¦§¦©Ÿ¥¤©¦§¥©¨©¤Ÿ

øéè÷äå,'dgAfOdL÷zéàdf weqta ywed ± §¦§¦©¦§¥¨¦§©
,äøè÷äì ä÷éìîdxyk dpi` dxhwdy myk §¦¨§©§¨¨

e .ok dwiln s` ,miypaúBìawälr zeyrp opi` ©©¨
meyn ,miyp iciáéúëc'ebe hgWe' (d ` `xwie) ¦§¦§¨©

ïøäà éða eáéø÷äå,'mCd z` mipdMdøî øîàå §¦§¦§¥©£Ÿ©Ÿ£¦¤©¨§¨©©
(c"t `xtq) `ziixaa epipy -
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קי zipwp dy`d` cenr fl sc ± oey`x wxtoiyeciw

.íéàìkäå äìøòä ïî õeçdlxrd l"gA s` mibdFp ux`A zFiElYW t"r`W ¦¨¨§¨§©¦§©¦¤¤§¨¨¤£¦©§¨¨§¨
oOwlcM mixtFq ixaCn mi`lMde dkld(:gl sc):.Lãçä óàiptl FlkF`Nn £¨¨§©¦§©¦¦¦§¥§¦§¦§©¨©¤¨¨¦§§¦§¥

:xnFrd'îâ.äàéa da áéúëc äéeìziM oFbM ux`d z`iaA aEzMd D`lYW ¨¤§¨¦§¦¨¦¨¤¨§¨©¨§¦©¨¨¤§¦
E`az(hi `xwie)L`iai iM(bi zeny):.øBîç øèôe ïéléôzL`iai iM dide EdA aizM ¨Ÿ¦§¦£§¦¦¤¤£§¦§§¨¨¦§¦£

il WCw zWxtA(my):ïéa õøàa ïéa ïéâäBðå §©§©©¤¦§£¦¥¨¨¤¥
.'eëopAxA oiYkEC dOkA ogMW` oiNitY§¦¦©§§¨§©¨§¦§©¨¨

xFng xhR) oiNitY igPnC laaC i`xFn`̈¨¥§¨¤§©§¥§¦¦¤¤£
:(`pngx dlY mgx xhtA.óebä úáBç §¤¤¤¤¨¨©£¨¨©©

`l zlhEn Dpi` ux`A diElY Dpi` Epiid©§¥¨§¨¨¨¤¥¨¤¤Ÿ
FtEB lr `N` eilECiB lr `le rwxTd lr©©©§©§Ÿ©¦¨¤¨©
miakFM zcFar oiNitY zAW oFbM mc` lW¤¨¨§©¨§¦¦£©¨¦

:mdA `vFIke zFixr dlin xFng xhRúáBç ¤¤£¦¨£¨§©¥¨¤©
.ò÷ø÷eilECiB F` rwxTd lr zlhEOW ©§©¤¤¤©©©§©¦¨

dgkW hwl dNg zFxUrnE zFnExY oFbM§§©§§©¨¤¤¦§¨
:mi`lM dlxr Wcg ziriaW d`tEàðî ¥¨§¦¦¨¨¨§¨¦§©¦§¨

.î"äzFaWFn lkA zbdFp sEBd zaFgC§©©¤¤§¨¨
:ux`A `N` Dpi` rwxTd zaFgeïeøîLz §©©©§©¥¨¤¨¨¨¤¦§§

.äðLî eæaizkC dUrn icil d`iaOW ¦§¨¤§¦¨¦¥©£¤¦§¦
:zFUrl oExnWY.íéiç ízà øLàoiA ¦§§©££¤©¤©¦¥
:l"gA oiA ux`A.ãîìe àömdn dfi` lr ¨¨¤¥§¥§©©¥¤¥¤

lr miIg mY` xW` minId lM xnF` aEzMd©¨¥¨©¨¦£¤©¤©¦©
:dnc`d.ïéðòa øeîàM änîDil KEnqC ¨£¨¨¦©¤¨¨¦§¨§¨¥

miakFM zcFar EpiidC 'Fbe oEcA`Y cA ©̀¥§©§§§©§£©¨¦
lM aizkcM zFaWFn lM EAxzp mdilre©£¥¤¦§©¨¨§¦§¦¨
Fpiiprn cnNd xace miIg mY` xW` minId©¨¦£¤©¤©¦§¨¨©¨¥¥¦§¨
lkC o`Mn cnlpe `id zFCn b"in cg ¤̀¨¦¦¦§¦§©¦©§¨

d zaFg:l"gA s` zbdFp sEB.Lãç ìáà`l ©©¤¤©§£¨¨¨Ÿ
mkizFaWFOn DiA aizkC b"r`e bdp̈©§¦§¦¥¦§¥¤
e`l 'Fbe lnxke ilwe mgleC DitiqA§¥¥¦§¤¤§¨¦§©§¤§©
xnFl `N` miaWFi mY`W n"kA `xninl§¥§¨§¤©¤§¦¤¨©
EidW dpW c"i lM EaiIgzp `l ux`A s`W¤©¨¨¤Ÿ¦§©§¨¨¨¤¨
DA EaXiizPW cr EwNgWe EWaMW lBlBA©¦§¨¤¨§§¤¦§©¤¦§©§¨

:FNW z` cg` lM xiMdeàle÷ì àîìc Bà §¦¦¨¤¨¤¤¦§¨§¨
.âéìtdlxrd on uEg w"z xn`wC ¨¦§¨¨©¦¨¨§¨

DiA aizkC Wcg y"ke dkldn mi`lMde§©¦§©¦¥£¨¨§¨¨¦§¦¥
`z`e miaWFi mY`W n"k rnWnE zFaWFn¨©§©¤©¤§¦§¨¨
zFvOd on `Ed Wcgd s` xninl `"x§¥©©¤¨¨¦©¦§
ux`A `N` bdFp oi`e ux`A zFiElYd©§¨¨¤§¥¥¤¨¨¨¤
:rnWn daiWie dXExi xg`l aWFnC§¨§©©§¨¦¦¨©§©

.àúéénwàdevn lM` `N` uEg` i`w `l ©©©§¨Ÿ¨¥©¤¨©¨¦§¨
:ux`A diElYd.÷"ú ïàîbiltC 'ipznC ©§¨¨¨¤©§©§¦§¨¦

:`"xC`.àéä ìàòîLé 'øDil opirnWC ©§¦§¨¥¦§©§¦¨¥
`Ed daiWie dXExi xg`l aWFn xn`C§¨©¨§©©§¨¦¦¨
`"x `z`e ux`A `N` bdFp Wcg oi`e§¥¨¨¥¤¨¨¨¤§¨¨
mi`lke dlxrM bdFp Wcgd s` xninl§¥©©¤¨¨¥§¨§¨§¦§©¦
:bilR `xnEgl `nl` zFaWFn lkA bdFpe§¥§¨¨©§¨§§¨¨¦

.'eë î"ëL Eãnììi`w mikqp zWxR iAB §©¤§¤©¥©§©§¨¦¨¥
ux` l` E`Faz iM aizkC Ll glW zWxtA§©§©§©§¦§¦¦¨¤¤¤
'x silie 'Fbe 'dl dX` mziUre mkizFaWFn§¥¤©£¦¤¦¤©§§¨¦

miWcw zhigWA l`rnWi(.`iw sc)mikqp mpirhdl `N` aEzMd `A `lC `xTn ¦§¨¥¦§¦©¨¨¦¦§¨§Ÿ¨©¨¤¨§©§¦¨§¨¦
dnaA mkl ozFp ip` xW` aizkCn Dil `wtpe cigi zFnal `le xEAiv zFnal§¨¦§Ÿ§¨¨¦§©§¨¥¦¦§¦£¤£¦¥¨¤§¨¨
mY`W n"k e`l mkizFaWFn i`d KgxM lr KMld xAcn aEzMd mkNEkl zbdFPd©¤¤§§¤©¨§©¥¦§¨©¨§¨©§¥¤©¤©¤
`z` aizkC aWFn i`d `N` cg` mFwnA `N` xEAiv znA oi`C rnWn miaWFi§¦©§©§¥¨©¦¤¨§¨¤¨¤¨©¨¦§¦¨¨
EWaMW dpW c"i lM zWgPd gAfn mW didW lBlB znaA s`C opirEnW`l `xw§¨§©§¦¨§©§¨©¦§¨¤¨¨¨¦§©©§Ÿ¤¨¨¨¤¨§
xg`l EpiidC dliWl E`AXn la` mikqpA EaiIgzp `l xEAiv znA `ide EwNge§¦§§¦¨©¦Ÿ¦§©§¦§¨¦£¨¦¤¨§¦Ÿ§©§§©©
ENit`e xEAiv zFnAn mikqp EwqR `l aEWe mikqpA EaiIgzp daiWie dXExi§¨¦¦¨¦§©§¦§¨¦§Ÿ¨§§¨¦¦¨¦©£¦
'Ek n"kW LcOll xn`wC Epiide oFrabe aFpA xEAiv znA dzide dliW daxgXn¦¤¨§¨¦Ÿ§¨§¨¨©¦§§¦§§©§§¨¨©§©¤§¤
e`l mikqpA aizkC aWFn n"y mkNEkA zbdFPd dnA `xw Ll WixtCn xnFlM§©¦§¨¦§§¨¨¨©¤¤§§¤¨¦§¦¦§¨¦©

:zFnAd xYid zrWA n"kA ziUrPd cigi znA Dl `ied k"`C rnWn n"kéøäå ©§©§©§¨¨¨©¨¦©©£¥§¦§©¤¥©¨©£¥
.úaLn"kA mikqpC mkizFaWFn s` n"kA zbdFpe 'Fbe Exraz `l DA xn`p ©¨¤¡©¨Ÿ§©£§§¤¤§©§¥¤¦§¨¦§

`N` mikqp mYaxwd `l oiicre Exq`p zFnAdW oMWOA mziid eiWkr cr w"d ux`d z`iaA DiilzC i`de xAcn aEzMd zFaWFn lkA zbdFPd cigi znaaE xn`ẅ¨©§¨©¨¦©¤¤§¨¨©¨§©¥§©§©§¨§¦©¨¨¤©©§¨¡¦¤©¦§¨¤©¨¤¤§©£©¦Ÿ¦§©§¤§¨¦¤¨
l` E`Faz iM EpcOll df aEzM `A zFnAd ExYEdW l"iwe dnglOA micExh lBlBA mipkFW Eide dliW oMWn rAwEd `NW dpW c"i lM ux`l E`FaYXnE xEAiv zFnaA§¨¦¦¤¨¨¨¤¨¨¨¤Ÿ§©¦§©¦Ÿ§¨§¦©¦§¨§¦©¦§¨¨§¤§©¨¨¨¤§©§¥¦¨¤

migafA `zi` ikde mikqp oFrhY `id s` zxYEn cigi znA `dzE ux`d(my): ¨¨¤§¥¨©¨¦¤¤©¦¦§§¨¦§¨¥¦¨¦§¨¦
äàéá

mixFrVd aFxC oeiM mixFrVd lM xFq`l oi` wtQnE mdn lk`i `NW oqipA§¦¨¤ŸŸ©¥¤¦¨¥¥¤¡¨©§¦¥¨§©§¦
miakFM icaFr lWA s` bdFp WcgC rnWn iOp inlWExiaE oqipA f"h mcFw Erxfp¦§§¤§¦¨¦©§¦©¦©§©§¨¨¥©§¤§¥¨¦
Dpi`W itl iPWnE dNg ipY `l i`O` Wcgd s` ipYwC 'ipznC Dlr KixtC§¨¦£¨§©§¦§¨¨¥©¤¨¨©©Ÿ¨¥©¨§©¥§¦¤¥¨
:miakFM icaFr lWA bdFp oizipznA ipYwC WcgC rnWn miakFM icaFr lWA§¤§¥¨¦©§©§¨¨§¨¨¥§©§¦¦¥§¤§¥¨¦

éøäqxhpETA WxiR .xFng xhtE oiNitY £¥§¦¦¤¤£¦¥©§§¥
dOkA ogMW` `dC l"gA bdFpC§¥§§¨©§§¨§©¨
oiNitY igPnC laaC i`xFn` opAxA oiYkEC§¦§©¨¨¨¨¥§¨¤§©§¥§¦¦

zFxFkaA Epivn oke(.`i sc)`ng xA inxC §¥¨¦¦§§¨¦©¨¨
z"`e xFng xhR Fl did laAn didC§¨¨¦¨¤¨¨¤¤£§
KixR n"nC l"ie icar Eed opAxCn `nlC¦§¨¦§©¨¨£©§¥§§¨¦
ded n"n icar Eed opAxCn iOp ikC xiRW©¦§¦©¦¦§©¨¨£©§¥£¨
xhtE oiNitYn uEg 'ipznA Dipzinl Dil¥§¦§§©§©§¦¦§¦¦¤¤
rnWnC 'ipznA dlxr aiWg `dC xFng£§¨¨¦¨§¨§©§¦§©§©
cxFi ipYwC opAxCn `N` Fpi`C KEnqA§¨§¥¤¨¦§©¨¨§¨¨¥¥

wFleDiYrC` wQiY ikid z"`e 'Eke g §¥©§§¥¥¦©©©§¥
`N` Dpi` ux`A diElYd devnC xninl§¥©§¦§¨©§¨¨¨¤¥¨¤¨
`lC mi`lM ixde d`iA DA xn`p k"`¤¡©¨¦¨©£¥¦§©¦§Ÿ
diElY 'ipznA Dil ixwe d`iA EdA aizM§¦§¦¨§¨¥¥§©§¦§¨
devnC rcFi did mlFrlC l"ie ux`Ä¨¤§¦§¨¨¨¥©§¦§¨
ux`A diElY z`xwp rwxTd zaFg `idW¤¦©©©§©¦§¥§¨¨¨¤
ded `N` d`iA DA aizM `lC b"r`§Ÿ§¦¨¦¨¤¨£¨
zaFg Dpi`W DzF` s`C DiYrC `wlq©§¨©§¥§©¨¤¥¨©
d`iA DA azM i` sEBd zaFg `N` rwxw©§©¤¨©©¦¨©¨¦¨
KixR ikdlE ux`A diElY z`xwp iOp `ied©§¨©¦¦§¥§¨¨¨¤§¨¥¨¦

:xFng xhtE oiNitY ixdâ"äcnlE `v £¥§¦¦¤¤£¥§©
miakFM zcFar dn oiprA aEzMX dOn¦©¤¨¨¦§¨¨£©¨¦
dzid llkA miakFM zcFar b"le .zcgEin§¤¤§£©¨¦¦§¨¨§¨
z`vi ixdW dil` WiTdl z`vi dOle§¨¨¨¨§©¦¥¤¨¤£¥¨¨

:oEcA`Y cA` xnFl©©¥§©§
EãnììWxiR .aWFn FA xn`PW n"kW §©¤§¤¤¤¡©¨¦¥

mikqp zWxR iAbC qxhpETA©§§¥§©¥©§©§¨¦
ux` l` E`Faz iM aizkC i`ẅ¥¦§¦¦¨¤¤¤
'x silie 'Fbe dX` mziUre mkizFaWFn§¥¤©£¦¤¦¤§§¨¦
`N` aEzMd `A `lC `xTn l`rnWi¦§¨¥¦§¨§Ÿ¨©¨¤¨
oAxw ENit`e xEAv znal mikqp opirhdl§©§¦¨§¨¦§¨©¦©£¦¨§©

oOwl rnWncM xEAv znaA cigi(a cenr) ¨¦§¨©¦¦§©§©§©¨
ol `wtpe cigi znaA cigi oAxw `l la £̀¨Ÿ¨§©¨¦§¨©¨¦§©§¨¨
ozFp ip` xW` mikqp zWxR i`dA aizkCn¦¦§¦§©©§©§¨¦£¤£¦¥
mkNEkA zbdFPd dnaA rnWn mkl̈¤©§©§¨¨©¤¤§§¤
mkizFaWFn i`d k"r KMld xAcn aEzMd©¨§©¥¦§¨©§¥¤
oi`C miaWFi mY`W mFwn lM rnWn `lŸ©§©¨¨¤©¤§¦§¥
k"` cg` mFwnA `N` xEAv znÄ©¦¤¨§¨¤¨
opirEnW`l `z` aizkC mkizFaWFOn¦§¥¤¦§¦¨¨§©§¦¨
zWgPd gAfn mW didW lBlB znA s`C§©¨©¦§¨¤¨¨¨¦§©©§Ÿ¤
znA `ide EwNge EWaMW dpW c"i lM̈¨¨¤¨§§¦§§¦¨©
cr `weC `N` mikqpA EaiIgzp `l xEAv¦Ÿ¦§©§¦§¨¦¤¨©§¨©
daiWie dXExi xg` EpiidC dliWl E`AW¤¨§¦Ÿ§©§©©§¨¦¦¨
mikqp EwqR `l aEWe mikqpA EaiIgzpe§¦§©§¦§¨¦§Ÿ¨§§¨¦
dzid dliW daxgXn ENit` xEAv znAn¦¨©¦£¦¦¤¨§¨¦Ÿ¨§¨
ol WxiRCn xnFlM 'Ek n"kW LcOll xn`wC Epiide oFrabe aFpA xEAv znÄ©¦§§¦§§©§§¨¨©§©¤§¤§©¦§¦¥¨
mFwn lM e`l mikqpA aizkC mkizFaWFn n"y mkNEkA zbdFPd dnA `xw§¨¨¨©¤¤§§¤§¥¤¦§¦¦§¨¦©¨¨

A ziUrPd cigi znA Dl ied k"`C rnWn:l"kr zFnAd xYid zrWA n"k ©§©§£¥¨¨©¨¦©©£¥§¦§©¤¥©¨
éøäålkA W` Exraz `l aizkC qxhpETA 'iR .zFaWFn DA xn`PW zAW ©£¥©¨¤¤¡©¨¨¦©§§¥¦§¦Ÿ§©£¥§Ÿ

`pixg` `Wxcl Kixhvi` `dC `xidp `le zAXd mFiA mkizFaWFn§¥¤§©©¨§Ÿ§¦¨§¨¦§§¦¦§¨¨©£¦¨
zAWC w"tA opiWxCcM(.k sc)dY` la` xiran dY` i` mkizFaWFn lkA ¦§©§¦¨§§©¨§Ÿ§¥¤¦©¨©§¦£¨©¨

`piiprA li`Fd `"cq KEnqA xn`wC w"re cwFOd ziA zFxEcnA xiran©§¦¦§¥©¥§§¨¨©§¨¦§¦§¨¨
`xwC d`xp Kkl zFcrFnC `piiprA aizM `l `xw i`de aizM zFcrFnC§£§¦§©§¨Ÿ§¦§¦§¨¨§£§©¦§¤¦§¨
mipdMd l` xFn` zWxtA mkizFaWFn lkA 'dl `id zAW aizkC `Ed `pixg ©̀£¦¨¦§¦©¨¦©§Ÿ§¥¤§©§©¡¤©Ÿ£¦

:zFcrFn iAB©¥£
i`na

:Lãçä óà øîBà à"ø íéàìëå äìørä ïî õeç'îâéàî ¦¨¨§¨§¦§©¦¥©¤¨¨©
da áéúëc äéeìz àîéìéà äéeìz dðéàL éàîe äéeìz§¨©¤¥¨§¨¦¥¨§¨¦§¦¨
ïéléôz éøäå äàéa da áéúk àìc äéeìz dðéàLå äàéa¦¨§¤¥¨§¨§Ÿ§¦¨¦¨©£¥§¦¦
ì"ça ïéa õøàa ïéa ïéâäBðå äàéa ïäa áéúëc øBîç øèôe¤¤£¦§¦¨¤¦¨§£¦¥¨¨¤¥§
úâäBð óebä úáBç àéäL äåöî ìk ÷"ä äãeäé áø øîà̈©©§¨¨¦§¨¤¦©©¤¤
õøàa àlà úâäBð dðéà ò÷ø÷ úáBç ì"ça ïéa õøàa ïéa¥¨¨¤¥§©©§©¥¨¤¤¤¨¨¨¤
íéètLnäå úBLøãnä elà íéweçä älà ø"úc î"äðî§¥¤©¦¥©¦§¨§©¦§¨¦
äNrî eæ úBNrì äðLî eæ ïeøîLz øLà íéðécä elà¥©¦¦£¤¦§§¦§¨©£©£¤
õøàa àlà íéâäBð eäé àì ïlek úBönä ìk ìBëé õøàä¨¤¨¨©¦§¨Ÿ§£¦¤¨¨¨¤
íéîiä ìk éà äîãàä ìr íéiç ízà øLà íéîiä ìk ì"ú¨©¨¦£¤©¤©¦©¨£¨¨¦¨©¨¦
øçà õøàa ì"ú ì"ça ïéa õøàa ïéa íéâäBð eäé ìBëé̈§£¦¥¨¨¤¥§¨¨¤©©
aà ïéðra øeîàM änî ãîìe àö èréîe áeúkä äaéøLã ¤¦¨©¨¦¥¥§©¦©¤¨¨¦§¨©¥
úãBár äî 'Bâå íL eãár øLà úBîB÷nä ìk úà ïeãaàz§©§¤¨©§£¤¨§¨§¨£©
ïéa õøàa ïéa úâäBðå óebä úáBç àéäL úãçeéî íéáëBk¨¦§¤¤¤¦©©§¤¤¥¨¨¤¥
õøàa ïéa úâäBð óebä úáBç àéäL ìk óà õøàì õeça§¨¨¤©¨¤¦©©¤¤¥¨¨¤
à"ø eäì àéraéà :íéàìkäå äìørä ïî õeç :ì"ça ïéa¥§¦¨¨§¨§©¦§©¦¦¨§¨§
÷"ú ÷"äå âéìt àøîeçì âéìt àøîeçì Bà âéìt àle÷ì§¨¨¦§§¨¨¦§§¨¨¦§
â"òà dì éøéîb àúëìäc íéàìkä ïîe äìørä ïî õeç¦¨¨§¨¦©¦§©¦§¦§§¨§¦¥¨
ïéà õøàa Lãç ìáà àéä ò÷ø÷ úáBç øîéîì àkéàc§¦¨§¥©©©§©¦£¨¨¨¨¨¤¦
àúàå òîLî äáéLéå äMeøé øçàì áLBî è"î àì ì"ça§Ÿ¨§©©§¨¦¦¨©§©§¨¨
áLBî è"î ì"ça ïéa õøàa ïéa âäBð Lãç óà øîéîì à"ø§¥©©¨¨¥¥¨¨¤¥§¨
÷"äå âéìt àle÷ì àîìc Bà íéáLBé ízàL íB÷î ìëa§¨¨¤©¤§¦¦§¨§¨¨¦§
ù"ëå dì éøéîb àúëìäc íéàìkäå äìørä ïî õeç ÷"ú¦¨¨§¨§©¦§©¦§¦§§¨§¦¥¨§
à"ø àúàå òîLî íéáLBé ízàL î"ë áLBîc Lãç̈¨§¨¤©¤§¦©§©§¨¨
äMeøé øçàì áLBîc õøàa àlà âäBð Bðéà Lãç øîéîì§¥©¨¨¥¥¤¨¨¨¤§¨§©©§¨
ïàî éiaà øîàc ù"ú àúéénwà óà éàîe òîLî äáéLéå¦¦¨©§©©©©©©§¨§¨©©©¥©
Eãnìì àéðúc àéä ìàrîLé 'ø à"øc déìr âéìôc àpz©¨§¨¦£¥§¦§¨¥¦§©§¨§©¤§
äMeøé øçàì àlà Bðéà áLBî Ba øîàpL íB÷î ìkL¤¨¨¤¤¡©¨¥¤¨§©©§¨
øîàpL úaL éøä ò"ø Bì øîà ìàrîLé éaø éøác äáéLéå¦¦¨¦§¥©¦¦§¨¥¨©£¥©¨¤¤¡©
å"÷ úaL ì"à ì"ça ïéa õøàa ïéa úâäBðå úBáLBî Ba¨§¤¤¥¨¨¤¥§©¨
úaL ì"ça ïéa õøàa ïéa úBâäBð úBl÷ úBön äî àéúà©§¨©¦§©£¥¨¨¤¥§©¨
à"øc déìr âéìôc àpz ïàî éiaà øîàcî ù"ë àì àøéîç£¦¨Ÿ¦§¨©©©¥©©¨§¨¦£¥§
dpéî òîL âéìt àøîeçì øæréìà éaø î"ù ìàrîLé éaø©¦¦§¨¥©¦¡¦¤¤§§¨¨¦§©¦¨
íéëñða íéëñpà éà÷ àëéäà ìàrîLé éaø écëî¦§¥©¦¦§¨¥©¥¨¨¥©§¨¦¦§¨¦

äàéá

קידושין. פרק ראשון - האשה נקנית דף לז עמוד א - מתוך מהדורת טובי'ס
רש”י                                                                                                                                                     תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc oiyeciw(iying meil)

(a ` `xwie) zepaxwdìàøNé éða ìà øac','ebe ' ©¥¤§¥¦§¨¥
' (c my) xn`p oipr eze`aeCîñåm` rnyn ,'Fci §¨©¨

wxy okìàøNé éða[miyp`d]íéëîBñ,ïéàå §¥¦§¨¥§¦§¥
úBëîBñ ìàøNé úBða.úBôeðzlr zeyrp opi` §¦§¨¥§§

(lÎhk f `xwie) xn`p dtepzay meyn ,miyp ici
ìàøNé éða ìà øac''ebeéðäå'ówx rnyn ,éða ©¥¤§¥¦§¨¥§¥¦§¥

ïéôéðî ìàøNé,úBôéðî ìàøNé úBða ïéàåoke . ¦§¨¥§¦¦§¥§¦§¨¥§¦
úBLbämeyn ,miypa zexyk opi`áéúëc ©¨¦§¦

(f e `xwie)éða dúà áø÷ä äçðnä úøBz úàæå'§Ÿ©©¦§¨©§¥Ÿ¨§¥

'ïøäà`weec rnyn ,'ïøäà éða'miaixwn ©£Ÿ§¥©£Ÿ
[miyibn]ïøäà úBða àìåd .úBöéî÷opi` §Ÿ§©£Ÿ§¦

meyn ,miyp ici lr zeyrpáéúëc(a a `xwie) ¦§¦
'ïøäà éða ìà dàéáäåmipdMdõî÷å,'mXn ¤¡¦¨¤§¥©£Ÿ©Ÿ£¦§¨©¦¨

`weec rnyn'ïøäà éða'mivnewåúBða àì §¥©£Ÿ§Ÿ§
ïøäàoke .úBøè÷ämeyn ,miypa zexyk opi` ©£Ÿ©§¨
áéúëc,(d b `xwie) minlyd ixeni` zxhwda ¦§¦

'ïøäà éðá Búà eøéè÷äå'wxy rnyn ,éða' §¦§¦Ÿ§¥©£Ÿ§¥
'ïøäàmixihwnïøäà úBða àìåoke .úB÷éìnä ©£Ÿ§Ÿ§©£Ÿ©§¦

n ,miypa zexyk opi`áéúëc(eh ` `xwie) ¦§¦
gAfOd l` odMd Faixwde'÷ìîeFW`x z` §¦§¦©Ÿ¥¤©¦§¥©¨©¤Ÿ

øéè÷äå,'dgAfOdL÷zéàdf weqta ywed ± §¦§¦©¦§¥¨¦§©
,äøè÷äì ä÷éìîdxyk dpi` dxhwdy myk §¦¨§©§¨¨

e .ok dwiln s` ,miypaúBìawälr zeyrp opi` ©©¨
meyn ,miyp iciáéúëc'ebe hgWe' (d ` `xwie) ¦§¦§¨©

ïøäà éða eáéø÷äå,'mCd z` mipdMdøî øîàå §¦§¦§¥©£Ÿ©Ÿ£¦¤©¨§¨©©
(c"t `xtq) `ziixaa epipy -

המשך ביצור למסכת קידושין ליום פמישי עמ' צ



zipwpקב dy`da cenr fl sc ± oey`x wxtoiyeciw

.eäa áéúk áLBîe äàéaWxtnC i`d `nlC d`iA `lA aWFn DiPin sili ikide ¦¨¨§¦§§¥¥¨¦¦¥¨§Ÿ¦¨¦§¨©¦§¨¥
`lA aWFn la` miaWFi mY`W mFwn lM xninl irA `lC `Ed ux`d z`iA DiA¥¦©¨¨¤§Ÿ¨¥§¥©¨¨¤©¤§¦£¨¨§Ÿ

:l"g ENit` Kl `ni` d`iA.÷"äaWFnE d`iA xn`PW mFwn lMW l`rnWi iAx ¦¨¥¨¨£¦©¦¦§¨¥¤¨¨¤¤¡©¦¨¨
:zFaWFnE ux`d z`iA iOp DiA aizkC opirEnW`l l`rnWi 'x `z` Wcgeéàîa §¨¨¨¨¦§¨¥§©§¦¨¦§¦¥©¦¦©¨¨¤¨§©

.éâìôéî÷'xM cnl `NW r"x d`x dn ¨¦§§¥¨¨¨¤Ÿ¨©§
eikC l`rnWiux`A aWFnE d`iA aizkC o ¦§¨¥§¥¨¦§¦¦¨¨¨¨¤

:daiWie dXExi xg`l xn`wìàòîLé 'ø ¨¨©§©©§¨¦¦¨¦§¨¥
.øaãna íéëñð eáøé÷ àì øáñb"r`e ¨©Ÿ¥§§¨¦©¦§¨§

mi`ENiOA aizkC(hk zeny)dUrY xW` dfe ¦§¦©¦¦§¤£¤©£¤
cinYd zlFrA mikqp DiA aizkE gAfOd lr©©¦§¥©§¦¥§¨¦§©©¨¦
`l micigId la` EedC `Ed xEAiv oAxwA§¨§©¦©££¨©§¦¦Ÿ
Kli`e ux`d z`iAn `N` mikqpA EaiIgzp¦§©§¦§¨¦¤¨¦¦©¨¨¤§¥¨

:daiWie dXExi xg`leáøé÷ øáñ ò"øå §©©§¨¦¦¨§¨©¥§
.íéëñðmiAxl EaxTXn xAcOA cigil §¨¦§¨¦©¦§¨¦¤¨§§©¦

dnal mikqp Dpirhdl i` KgxM lr KMld¦§¨©¨§¨¦§©§¦¨§¨¦§¨¨
dpErh xaMW `xw Kixhv` `l dlFcB§¨Ÿ¦§§¦§¨¤§¨§¨
dxMfEd `l o`M dxEn`d d`iaE zcnFre§¤¤¦¨¨£¨©Ÿ§§¨
oz`iaA dxYEdW cigi znA ipRn `N ¤̀¨¦§¥¨©¨¦¤§¨§¦¨¨
mpirhdl aEzMd `aE dpW c"i lM lBlBl©¦§¨¨¨¨¨©¨§©§¦¨

:mikqp.ìàòîLé 'ø éác àpz éàälirlC §¨¦©©¨§¥¦§¨¥¦§¥
aizkC `kid `N` daiWie dXExi Dil zilC§¥¥§¨¦¦¨¤¨¥¨¦§¦
`vEn `PY Kci`n wiRn d`iA mr aWFn¨¦¦¨©¦¥¦¨©¨¨
aizM `l ENit`C xg` `PY lW FYrCn¦©§¤©¨©¥©£¦Ÿ§¦
dXExi xg`l `N` Fpi` DcEgl d`iA `N ¤̀¨¦¨§¨¥¤¨§©©§¨

:daiWie.ïäî úçàa Eì èøôeKln iAB ¦¦¨¥¥§§©©¥¤©¥¤¤
aizM(fi mixac)'Fbe ux`d l` `az iM §¦¦¨Ÿ¤¨¨¤§

ilr dniU` Yxn`e DA dYaWie DYWxie¦¦§¨§¨©§¨¨§¨©§¨¨¦¨¨©
:Kln.íéøekéáeux`d l` `Faz iM dide ¤¤¦¦§¨¨¦¨¤¨¨¤
(ek my):daiWie dXExi iOp DA WixtCCìî §¨¦¨©¦§¨¦¦¨¤¤

.LBaëì Bkøãc`vie xYl`l mdilr EniUi §©§¦§¨¦£¥¤§©§©§¥¥
:mdiptl.älçà äåäc éãéîmicFn lMdC ¦§¥¤¦¥©£¨©©¨§©Ÿ¦

DA aizkC cIn DA EaiIgzPW(eh xacna) ¤¦§©§¨¦¨¦§¦¨
`ipze mk`FaA(jl gly 't ixtqa)Ef d`iA dPEWn §£¤§©§¨§¨¦¨

L`iai iM odA xn`PW dxFYAW zF`iA lMn¦¨¦¤©¨¤¤¡©¨¤¦§¦£
E`AW oeiMn mk`FaA xn`p o`ke E`az iM¦¨Ÿ§©¤¡©§£¤¦¥¨¤¨

:EaiIgzp.éì änì`id sEBd zaFgC oeiM ¦§©§¨¨¦¥¨§©©¦
:zFaWFn lkA zbdFpC `hiWRéòaz §¦¨§¤¤§¨¨¦¨¥

.Lecé÷dcEdiA `N` WECiw bidp `le c"a ¦§Ÿ¨¦¦¤¨¦¨
oixcdpqA xn`cM(:`i sc)dY`W zFWixC lM ¦§¨©§©§¤§¦¨§¦¤©¨

:mFwn lW FpkWA Eidi WxFC.íãå áìç éab ¥¦§§¦§¤¨©¥¥¤§¨
lM mkizFaWFn lkA mkizFxFcl mlFr zTgª©¨§¥¤§Ÿ§¥¤¨

Elk`z `l mC lke alg(b `xwie):.ävî éab ¥¤§¨¨ŸŸ¥©¥©¨
zFSn Elk`Y mkizFaWFn lkA(ai zeny): §Ÿ§¥¤Ÿ§©

.eäeìëàé:gqtl.'eë ã"îì àîìLa Ÿ§§¤©¦§¨¨§
dXExil e`l Wcg iAB aizkC aWFnE¨¦§¦©¥¨¨©¦¨

:'Ek Epiid `z` daiWie¦¦¨¨¨©§
àì

éàîa`l la` l`rnWi 'x lr wFlgl r"x d`x dn qxhpETA 'iR .ibltinw §©¨¦§§¥¦©§§¥¨¨¨©§©¦§¨¥£¨Ÿ
dnA mkl WixcC mEXn r"x lr wFlgl l`rnWi iAx d`x dn irÄ¥¨¨¨©¦¦§¨¥©§©¦§¨¦¨¤¨¨

:lirl qxhpETA 'iRcM mkNEkA zbdFPdàìcr 'iR .xAcOA mikqp Eaxiw ©¤¤§§¤¦§¦©§§¥§¥Ÿ¥§§¨¦©¦§¨¦©
dfe mi`ENin iAB aizkC b"r`e mkizFaWFn lkA aizkC mEXn i"`A EaXiizPW¤¦§©§§¦¦§¦§Ÿ§¥¤§¦§¦©¥¦¦§¤

mikqp EdA aizkE gAfOd lr dUrY xW £̀¤©£¤©©¦§¥©§¦§§¨¦
i`edC `Ed xEAiv oAxwA cinY zlFrA§©¨¦§¨§©¦©£¨¦
`N` mikqpA aiIgzp `l cigi oAxw la £̀¨¨§©¨¦Ÿ¦§©¥¦§¨¦¤¨
dXExi xg`lE Kli`e ux`d z`iAn¦¦©¨¨¤§¥¨§©©§¨
mikqpA EaiIgzp `l oM lre daiWie¦¦¨§©¥Ÿ¦§©§¦§¨¦
Ewiqtd `l aEW EaiIgzp i`C xAcOA©¦§¨§¦¦§©§Ÿ¦§¦
mikqp Eaxiw xaq r"xe lBlBA ENit £̀¦©¦§¨§¨©¥§§¨¦
Ll glW 'tA aizkC mikqpE 'iR xAcOA©¦§¨¦§¨¦¦§¦§§©§
i`C cigi znaA s` cigi iMqp Epiid©§¦§¥¨¦©§¨©¨¦§¦
dlFcB dnAA cigi oAxwl mikqp oirhdl§©§¦§¨¦§¨§©¨¦§¨¨§¨
zcnFre dpErh xaMW `xw Kixhvi` `lŸ¦§§¦§¨¤§¨§¨§¤¤
`l xn`wC aWFn k"`e xAcOA EidW onGn¦§©¤¨©¦§¨§¨§¨¨©Ÿ

e dXExi xg`lxAcOA ixdW xn`w daiWi §©©§¨¦¦¨¨¨©¤£¥©¦§¨
`N` `A `le mcFw didW mEaixwd¦§¦¤¨¨¤§Ÿ¨¤¨
oz`iaA cigi znaA cigi oAxw xiYdl§©¦¨§©¨¦§¨©¨¦§¦¨¨
mpirhdl aEzMd `aE dpW c"i lM lBlBl©¦§¨¨¨¨¨©¨§©§¦¨

:mikqp§¨¦
ìéàBä'tA .mYq dxFYA d`iA dxn`pe ¦§¤¤§¨¦¨©¨§©§

oFW`xd WcgA lr LzFlrdA§©£§©©Ÿ¤¨¦
`l xtQd W`xAW dWxRC i"Xx 'iR¦©¦§©§¨¤§Ÿ©¥¤Ÿ
mCwEn oi`W Ycnl xiI` cr dxn`p¤¤§¨©¦¨¨©§¨¤¥§¨
ipRn EfA gzR `l dOle dxFYA xgE`nE§¨©¨§¨¨Ÿ¨©§¦§¥
mirAx` lMW l`xUi lW ozEpB `EdW¤§¨¤¦§¨¥¤¨©§¨¦
Eaixwd `l xAcOA l`xUi EidW dpẄ¨¤¨¦§¨¥©¦§¨Ÿ¦§¦
`l dOle z"`e calA df gqR `N ¤̀¨¤©¤¦§©§§¨¨Ÿ
`kdC `PzM Edl `xiaqC l"ie Eaixwd¦§¦§¦§¦¨§§©¨§¨¨
`N` Fpi` d`iA xn`PW n"kW xn`C§¨©¤¤¤¡©¦¨¥¤¨
d`iA xn`p gqtaE daiWie dXExi xg ©̀©§¨¦¦¨§¤©¤¡©¦¨
mbe df gqR mB Eaixwd K`id k"` z"`e§¥©¦§¦©¤©¤§©
mcFw rWFdi iniA EUrW gqR FzF`¤©¤¨¦¥§ª©¤
t"r EUrW l"ie ux`d dwlgpe dWAkPW¤¦§§¨§¤§§¨¨¨¤§¤¨
mdl did `l oiCd oOW oeiM z"`e xEAiCd©¦§¥¨¤¦©¦Ÿ¨¨¨¤
EpiidC l"ie mdl did zEpB dn zFUrl©£©§¨¨¨¤§§©§
dpW 'n cr ux`l qpMil EdYWPW mzEpB§¨¤¦§©¦¨¥¨¨¤©¨¨
m`e EEhvp `l KkitlE milBxn oFr ipRn¦§¥£§©§¦§¦¨Ÿ¦§©§¦
mieEvn Eid cIn ux`l qpMil mikFf Eid̈¦¦¨¥¨¨¤¦¨¨§¦
xn`C `PY i`d iM l"qC l"i cFr cIn¦¨¦¦©©¨§¨©
dUr rnWn oiNitY iAB aEzMd d`iaC§¦¨©¨©¥§¦¦©§©£¥
oke ux`l qpMY DliaWAW Ef devn¦§¨¤¦§¦¨¦¨¥¨¨¤§¥
k"` z"`e gqR iAB aizkC d`iA rnWn©§©¦¨¦§¦©¥¤©§
itl l"ie cg` gqR m` iM EUr `l dOl̈¨Ÿ¨¦¦¤©¤¨§§¦

aizkE milxr mAEx EidW(ai zeny)lxr lM ¤¨¨£¥¦§¦¨¨¥
mpi` n"nE mzEpB Epiide FA lk`i `lŸŸ©§©§§¨¥¨
lxr `dC FzF` EUr `NX dnA mi`hFg§¦§©¤Ÿ¨§¨¨¥
Eln `l dOl z"`e gqR zlik`A xEq`̈©£¦©¤©§¨¨Ÿ¨

dbibg zkQnA rnWn oke milBxn oFrA mitEfp EidW itl xAcOA EidW dpW mirAx` lM zipFtv gEx mdl daWp `NW itl(.e sc): §¦¤Ÿ¨§¨¨¤©§¦¨©§¨¦¨¨¤¨©¦§¨§¦¤¨§¦©£§©§¦§¥©§©§©¤¤£¦¨
íéøeka]:i"z [xYl`l `ipdznC mixEMA lirlC `xaq Kd `YWd Dil zil .'Ek y"k `láLBîmigqR iaxr sFqaC DniY .il dOl dSn iAB `pngx azkC ¦¦Ÿ¥¥©§¨©§¨¨¦§¥¦¦§¦§©§¨§©§©¨§¨©©£¨¨©¥©¨¨¨¦¥©¦§©§¥§¨¦

(.kw sc migqt):zFSn Elk`Y axrAn Dil wiRn `pY i`dC `Ed i`pY `OWC l"ie dGd onGA daFg FraFwl DiPin wiRnïîæaonfA oi` gqR `Mi`C ©¦¦¥§§¨©§©©¤§§¤¨©¨¥§©¨¨©¦¥¦¨¤¤Ÿ§©¦§©§¦¨¤©¦¦§©
zFSn Elk`Y axrAn z"`e ux`l qpMiY DliaWAW Ef devn dUr xnFl `z`C l"ie il dOl gqR iAB aizkC d`iA z"`e .mkizFaWFn l"nw `l gqR `MilC§¥¨¤©Ÿ§¥¤§¦¨¦§¦©¥¤©¨¨¦§§¨¨©£¥¦§¨¤¦§¦¨¦¨¥¨¨¤§¦¨¤¤Ÿ§©

(ai zeny)`wtp mixFxnE zFSn lrn gqR onfA i`C ixiin gqR onfA `NW KgxM lre daFg Fraw aEzMdC `wtp(.kw sc migqt)axraE mkizFaWFn i`xw ixzC l"ie ©§¨§©¨¨§¨§©¨§¨¤Ÿ¦§©¤©©§¥§¦¦§©¤©¥©©§¦©§¨§¦§¥§¨¥§¥¤¨¤¤
:miIw WCwOd ziA oi`W onfA ux`l dvEgl cge miIw WCwOd ziAW onfA l"gl cg ikixv zFSn Elk`Yúøçnîx"d dWwd .lEk` `l `xTirn lEk` gqRd Ÿ§©§¦¥©§¦§©¤¥©¦§¨©¨§©§¨¨¨¤¦§©¤¥¥©¦§¨©¨¦¨¢©©¤©¨¥¦¨¨Ÿ¨¦§¨¨

oqipA e"h EpiidC xn`w gqRd zhigW zxgOn gqRd zxgOn `nlC xnFrd axwPW oqipA xUr dXW ied `kdC gqRd zxgOn opixn` ikid `xfr oA` mdxa ©̀§¨¨¦§¤§¨¥¥©§¦¨¦¨¢©©¤©§¨¨£¥¦¨¨¨§¦¨¤¦§©¨¤¦§¨¦¨¢©©¤©¦¨¢©§¦©©¤©¨¨©§©§§¦¨
Epiid `kdC gqRd zxgOn i`dC z"x xnF`e e"hA E`vi mde l`xUi ipa E`vi gqRd zxgOn aizkC irqn zWxtA ogMW` iOp ikdC xnFrd axwp `l oiicrW¤£©¦Ÿ¦§©¨¤§¨¥©¦©§§¨§¨¨©©§¥¦§¦¦¨¢©©¤©¨§§¥¦§¨¥§¥¨§§§¥§©¦¨¢©©¤©§¨¨©§
mFId mvr cr Elk` `l Wcg EpiidC iElwe zFSn lFk`l EkxvEd ixdW gqRd zxgOn oWId on xnFlM ux`d xEarn Elk`Ie `xwC t"de xn`w iOp oqipA e"h§¦¨©¦¨¨©§¦§¨©Ÿ§¥£¨¨¤§©¦©¨¨¦¨¢©©¤©¤£¥§§¤¡©§¨§©§¨¨Ÿ¨§©¤¤©
idp Wxtn i"xe dGd mFId mvr cr Elk`z `l lnxke ilwe mgle aizkC dGd mFId mvrA ixTi`C f"h ogMW` p"de xnFrd axTW xg`l oqipA f"h EpiidC dGd©¤§©§§¦¨§©©¤¨©¨¤§©§§¨§¦§¥§¤¤©©¤¦§¦§¤¤§¨¦§©§¤ŸŸ§©¤¤©©¤§¦§¨¥§¦

e"h ied gqRd zxgOn `nlraCKixhvi` i`O` ok `l m`C oM l"v KgxM lre cEgl minkg oFWlE cEgl mi`iap oFWlE cEgl dxFYd oFWlE f"h l"x `kd ¦§©§¨¦¨¢©©¤©£¥¨¨§©¨§§§¦¦§§£¨¦§§©¨§¨¥§¦Ÿ¥©©¦§§¦
irqn 'tC `idde gqRd zlik` zxgOn EpiidC f"h l"xC `hiWR `N` xnFr axTi` `l iYM`C oeiM e"h mcFwl e"h oiA wNgl oi` `d lEk` `l `xTirn xninl§¥©¥¦¨¨Ÿ¨¨¥§©¥¥§¤¥¨§©©¦Ÿ¦§©¤¤¨§¦¨§§©§¦¨¢©£¦©©¤©§©¦§©§¥

:[eaixw`c d"c .bi d"x 'qez r"re] .iYWxiRcM gqRd zhigW zxgOn l"x¦¨¢©§¦©©¤©¦§¦©§¦
aexw`

øîàpL íB÷î ìkL ãnìì ÷"ä eäa áéúk áLBîe äàéa¦¨¨§¦§§©¥¤¨¨¤¤¡©
'ø éøác äáéLéå äMeøé øçàì àlà Bðéà áLBîe äàéa¦¨¨¥¤¨§©©§¨¦¦¨¦§¥
Ba øîàpL úaL éøä ò"ø Bì øîà éëä éà ìàrîLé¦§¨¥¦¨¥¨©£¥©¨¤¤¡©
áLBîe äàéa àðà déì àîéð àéä å"÷ úaL ì"àå úBáLBî¨§©¨¦¥¨¥£¨¦¨¨
áLBîe äàéa àðàc àãç déì øîà÷ ãBòå àãç àðéîà÷̈£¦¨¨¨§¨¨©¥¨¨©£¨¦¨¨
úBáLBî Ba øîàpL úaL éøä úøîà à÷c ãBòå àðéîà÷̈£¦¨§§¨©§¨£¥©¨¤¤¡©¨

ôéî÷ éàîa àéä å"÷ úaLà÷ øaãna íéëñð eáøé÷a éâì ©¨¦§©¨¦§§¥§¥§§¨¦©¦§¨¨
ò"øå øaãna íéëñð eáøé÷ àì øáñ ìàrîLé 'ø éâìôéî¦§§¥¦§¨¥¨©Ÿ¥§§¨¦©¦§¨§
'ø éác àpz éàä éiaà øîà øaãna íéëñð eáøé÷ øáñ̈©¥§§¨¦©¦§¨¨©©©¥©©¨§¥
éác àpúc ìàrîLé 'ø éác àpz Cãéàî ÷étî ìàrîLé¦§¨¥©¦¥¦¨©¨§¥¦§¨¥§©¨§¥
Eì èøôe ízñ äøBza úBàéa eøîàðå ìéàBä ìàrîLé 'ø¦§¨¥¦§¤¤§¦©¨§©¥¥§
øçàì ìk óà äáéLéå äMeøé øçàì ïäî ãçàa áeúkä©¨§¤¨¥¤§©©§¨¦¦¨©¨§©©
éðL íéøekéáe Cìî äåäc íeMî Cãéàå äáéLéå äMeøé§¨¦¦¨§¦¨¦©£¨¤¤¦¦§¥
ãçàk íéàaä íéáeúk éðL ìëå ãçàk íéàaä íéáeúk§¦©¨¦§¤¨§¨§¥§¦©¨¦§¤¨
áúk àìå Cìî àðîçø áúk éàc éëéøö Cãéàå ïéãnìî ïéà¥§©§¦§¦¨§¦¥§¦¨©©£¨¨¤¤§Ÿ¨©
éàå øzìàì épäúéî à÷c íéøekéa àðéîà äåä íéøekéa¦¦£¨£¦¨¦¦§¨¦§©¥§©§©§¦
Bkøãc Cìî àðéîà äåä Cìî áúk àìå íéøekéa áúk̈©¦¦§Ÿ¨©¤¤£¨£¦¨¤¤§©§
éra àìå Cìî àðîçø áBzëð Cãéàå øzìàì Laëì¦§Ÿ§©§©§¦¨¦§©£¨¨¤¤§Ÿ¨¥
äMeøé øçàì Laëìc Cìn äîe àðéîà àðàå íéøekéa¦¦©£¨£¦¨©¤¤§¦§Ÿ§©©§¨
äåä éëä áúk éà Cãéàå ïkL ìk àì íéøekéa äáéLéå¦¦¨¦¦Ÿ¨¤¥§¦¨¦¨©¨¥£¨
úáBç úøîàc àzLäå ì"î÷ älçà äåäc éãéî àðéîà£¦¨¦¥©£¨©©¨§©§¨§©§¨©
éab àðîçø áúëc áLBî ì"ça ïéa é"àa ïéa úâäBð óebä©¤¤¥§¥§¨§¨©©£¨¨©¥

éøèöéà ì"ì úaLúBãrBîc àðéðráe ìéàBä àðéîà ã"ñ C ©¨¦§§¦£¦¨¦§¦§¨¨§£
áúëc áLBî ì"î÷ úBãrBî ék Lecé÷ éraéz àáéúk§¦¨¦¨¥¦¦£¨§¨©

éøèöéà éì änì íãå áìç éab àðîçøìéàBä à"ãñ C ©£¨¨©¥¥¤§©¨¨¦¦§§¦¦
áìç øñzéð ïaø÷ àkéàc ïîæa éáéúk úBðaø÷c àðéðráe§¦§¨¨§¨§¨§¦¥¦§©§¦¨¨§¨¦§©¥¤
àðîçø áúëc áLBî ì"î÷ àì ïaø÷ àkéìc ïîæa íãå§©¦§©§¥¨¨§¨Ÿ¨§¨©©£¨¨

éøèöéà éì änì øBøîe ävî éabáéúëe ìéàBä à"ãñ C ©¥©¨¨¨¨¦¦§§¦¦§¦
ïîæa ïéà çñt àkéàc ïîæa eäeìëàé íéøBøîe úBvî ìr©©§¦Ÿ§¦§©§¦¨¤©¦¦§©
ïéléôz éab àðîçø áúëc äàéa ì"î÷ àì çñt àkéìc§¥¨¤©Ÿ¦¨§¨©©£¨¨©¥§¦¦
'ø éác àðúãëì déì éraéî àeää éì änì øBîç øèôe¤¤£¨¨¦©¦¨¥¥§¦§¨¨§¥
àîìLa õøàì ñðkéz dìéáLaL eæ äåöî äNr ìàrîLé¦§¨¥£¥¦§¨¤¦§¦¨¦¨¥¨¨¤¦§¨¨
eðééä òîLî íéáLBé ízàL íB÷î ìk áLBî ã"îì§¨¨¨¤©¤§¦©§©©§

àîìà ìeëà àì àøwérî ìeëà çñtä úøçnî çñtä úøçnî õøàä øeárî eìëàiå áéúëc¦§¦©Ÿ§¥£¨¨¤¦¨¢©©¤©¦¨¢©©¤©¨¥¦¨¨Ÿ¨©§¨
áåø÷à
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc oiyeciw(iyiy meil)

eäa áéúk áLBîe äàéamb mda xn`p ± ¦¨¨§¦§
mbe 'mkizaWFn ux` l` E`az iM' (a eh xacna)¦¨Ÿ¤¤¤§Ÿ¥¤
'ayen' xn`py okid s`y oipn ok m` ,'ayen'
zvxzn .daiyie dyexi xg`l `id dpeekd cal

:`xnbdøîà÷ éëä,`ziixadãnììmikqpn - ¨¦¨¨©§©¥
micnl ep`øîàpL íB÷î ìkLeaáLBîe äàéa ¤¨¨¤¤¡©¦¨¨

BðéàbdepäáéLéå äMeøé øçàì àlà,éaø éøác ¥¤¨§©©§¨¦¦¨¦§¥©¦
ìàòîLé,ayene d`ia xn`p ycg xeqi`a s`e . ¦§¨¥

.daiyie dyexi xg`l `l` bdep epi` jkitl
:`xnbd dywnéëä éàl`rnyi iax ixacy ¦¨¦

edn ,ayene d`ia xn`py mewna wx exn`p
' `ziixad dxn`yàáé÷ò éaø Bì øîàiaxl ¨©©¦£¦¨

l`rnyiúBáLBî Ba øîàpL úaL éøä'øîàå £¥©¨¤¤¡©¨§¨©
déì' eaiyd l`rnyi iaxe -øîBçå ì÷ úaL ¥©¨©¨¤
àéä,jixack m`e ,'déì àîéðl`rnyi iaxy - ¦¥¨¥

,`aiwr iaxl aiyiY àðàlkay izxn`y ip` £¨
dyexi xg`l dpeekd 'ayen' xn`py mewn

,daiyieàðéîà÷ áLBîe äàéawx ok izxn` ± ¦¨¨¨£¦¨
zaya eli`e ,ayen mbe d`ia mb xn`py okid

lka zbdep `id jkitl ayen m` ik xn`p `l
:`xnbd daiyn .mewndéì øîà÷ ãBòå àãç± £¨§¨¨©¥

xwir epi` `aiwr iaxl l`rnyi iax aiydy dn

`ly xg` uexiz lr ztqez `l` ,uexizd
,xnelk .eixaca xikfdáLBîe äàéa àðàc àãç£¨©£¨¦¨¨

àðéîà÷,cala 'ayen' xn`p zaya eli`eãBòå ¨£¦¨§
mewn lka `ed jky ixaca jzpad itl s`

,cala ayen xn`pyzøîà à÷cjkitle - §¨¨§©§
ziywdúBáLBî Ba øîàpL úaL éøäzbdepe £¥©¨¤¤¡©¨

y meyn `id daiqdy jl aiy` ,mewn lkaúaL©¨
aàéä øîBçå ì÷.zcnlp ©¨¤¦

:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîaewlgp dna - §©¨¦§§¥
:`xnbd zx`an .`aiwr iaxe l`rnyi iax

éâìôéî à÷ øaãna íéëñð eáøé÷aewlgp md ± §¥§§¨¦©¦§¨¨¦§§¥
xacna mikqp aixwdl eaiigzd l`xyi ipa m`d

.cigid zepaxw lreáøé÷ àì øáñ ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¨©Ÿ¥§
øaãna íéëñðxg`l wx ok eaiigzd `le , §¨¦©¦§¨
.ux`l eqpkpyíéëñð eáøé÷ øáñ àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¨©¥§§¨¦

øaãna`l` ux`l mzqipka ycgzd `le , ©¦§¨
i` okl .cigi znaa s` mikqp aixwdl jixvy
eyexit mikqpa xen`d 'ayen'y xnel xyt`
xacna xake xg`n daiyie dyexi xg`l

mz`y mewn lka eyexit `l` ,mikqp eaixwd
.miayei

iax zrca zxg` dhiy d`ian `xnbd

:l`rnyiéiaà øîà,éaø éác àpz éàä ¨©©©¥©©¨§¥©¦
ìàòîLé'd`ia' da xn`py devn wxy xaeqy ¦§¨¥

,daiyie dyexi xg`l zbdep 'ayen'e÷étî©¦
ìàòîLé éaø éác àpz Cãéàîeixacn `iven - ¥¦¨©¨§¥©¦¦§¨¥

iax ly eyxcn zian xg` `pz ly [eilr wleg]
.l`rnyiìàòîLé éaø éác àpúc,ìéàBä §©¨§¥©¦¦§¨¥¦

úBàéa eøîàðåzeevn dnka [ux`l]äøBza §¤¤§¦©¨
íúñ,èøôe[yxit-]ïäî ãçàa áeúkä Eì §¨¨©§©¨§¤¨¥¤

zbdep `idy [jlna]äáéLéå äMeøé øçàì, §©©§¨¦¦¨

y epnn cnl dz`ìk óàda xn`py devn ©¨
zbdep 'd`ia'äáéLéå äMeøé øçàì.Cãéàå- §©©§¨¦¦¨§¦¨

epi`y daiqd ,oey`xd l`rnyi iax iac `pz
,jlnn `ed s` cnelCìî äåäc íeMî¦©£¨¤¤

ãçàk íéàaä íéáeúk éðL íéøekéáeipy - ¦¦§¥§¦©¨¦§¤¨
mdipyay ,dnec oipr cnll mi`ad ze`xwn
mibdep mdy zyxtn dxezde 'd`ia' xn`p

,daiyie dyexi xg`líéàaä íéáeúk éðL ìëå§¨§¥§¦©¨¦
ïéãnìî ïéà ãçàk.Cãéàåiax iac `pz - §¤¨¥§©§¦§¦¨

xaeq ,jlnn cnely ipyd l`rnyiéëéøö± §¦¥
xg`l mibdep mdy mdipya xn`idl jixv

.ipydn cg` cenll oi`e ,daiyie dyexiéàc§¦
àðîçø áúkaáúk àìå Cìîaíéøekéa,äåä ¨©©£¨¨¤¤§Ÿ¨©¦¦£¨

àðéîàyúéî à÷c íéøekéaéðädcyd lray ± £¦¨¦¦§¨¦§£¥
aeigd legi ,zexitd zlik`n dpdpøzìàì- §©§©

.ux`l mzqipka cináúk éàåaàìå íéøekéa §¦¨©¦¦§Ÿ
áúka s`Cìî,àðéîà äåäyBkøãc Cìî ¨©¤¤£¨£¦¨¤¤§©§
Laëìzrya el miwewfe ,zengln zeyrl - ¦§Ÿ

bdep ,yeaikdøzìàì.Cãéàåiax iac `pzd - §©§©§¦¨
cenll xyt`y xaeq ,oey`xd l`rnyi

e ,jlnn mixekiaàðîçø áBzëða wxàìå Cìî ¦§©£¨¨¤¤§Ÿ
éòaa s` ok xnelíéøekéa,àðéîà àðàåip`e - ¨¥¦¦©£¨£¦¨

,xnege lwa jlnn mixekia cnl`Cìn äîe©¤¤
Laëìcok it lr s` ux`l mzqipka el mikixve §¦§Ÿ

`l` bdep epi`äáéLéå äMeøé øçàì,íéøekéa §©©§¨¦¦¨¦¦
ïkL ìk àì.daiyie dyexi xg`l ebdpiyCãéàå Ÿ¨¤¥§¦¨

ik ,xnege lw df oi`y xaeq ,ipyd `pzd -éà¦
éëä áúk[cala jlna]àðéîà äåäiziid ± ¨©¨¦£¨£¦¨

mixekiaa oicdy xne`älçà äåäc éãéîenk ± ¦¦©£¨©©¨
eh xacna) cala 'd`ia' da xn`py ,dlga oicd

,ux`l mzqipka cin lg daeige (hiÎgià÷̈
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áéúëe øBár íe÷ äzrå úî écár äLî áéúëe 'ä ãár¤¤§¦Ÿ¤©§¦¥§©¨£§¦
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wqty xg`l wxe ,xacna cxiy ondn mdl

dgiken `xnbd .ux`d z`eazn lek`l elgd
oicr mdl did ux`l l`xyi ipa zqipka ok`y
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lr xacn eteq eli`e ,['dpy mirax`'] ,mdilka
.['orpk ux` dvw'] ond cxi day dtewzd
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Cãéà,øãàa äòáLáe äLî úî øãàa äòáLa ¦¨§¦§¨©£¨¥Ÿ¤§¦§¨©£¨
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:ElBW xg`lE xAcOA.'eë íB÷îa àîéàå ©¦§¨§©©¤¨§¥¨¦§
:ux`d onfA s` ux`l dvEg ihErnle§¦§¥¨¨¨¤©¦§©¨¨¤

ëa äøBzä ïî øeñà.î"lM aWFn xaqw ¨¦©¨§¨¨©¨¨
:rnWn miaWFi mY`W mFwnàúëìä ¨¤©¤§¦©§©¦§§¨

.äðéãî:ux`l dvEgA mdilr md EdEbidpd §¦¨¦§¦¥£¥¤§¨¨¨¤
.ïì éðLc eðééäwtQn dlxr wtq xEng ©§§©¦¨¨¨¥¨§¨¦¨¥

WlW dilr Exar wtq dlxr wtq mi`lM¦§©¦¨¥¨§¨¨¥¨§¨¤¨¨Ÿ
dlxr zFrihp FA WIW qCxR iOp i` mipẄ¦¦©¦©§¥¤¥§¦¨§¨
on miakFM caFr hTle zFrihp x`WE§¨§¦§¦¥¥¨¦¦

:okidn rEci oi`e zFxiRd.àéøeña`id ©¥§¥¨©¥¥¨§§¨¦
ux` mr DtPqe ceC WaMW daFv mx £̀©¨¤¨©¨¦§¦§¨¦¤¤
WEAiM DinW `l cigi WEAiM xaqwe l`xUi¦§¨¥§¨¨©¦¨¦Ÿ§¥¦

oOwlE xYEn Fwitq KMld(.hl sc)i`e opikxR ¦§¨§¥¨§©¨©§¦¨§¦
ux`l dvEgA `id ipiQn dWnl dkld£¨¨§Ÿ¤¦¦©¦§¨¨¨¤
KM `ni` opiPWnE DwitqA lwin K`id¥©¥¥¦§¥¨§©¦¨¥¨©
ux`l dvEgA xYEn Dwitq dkld dxn`p¤¤§¨£¨¨§¥¨¨§¨¨¨¤

:xEq` D`Ce.õøàì äöeçáeith wigxC ©¨¨¨§¨¨¨¤§¨¦§¥
:silgin `le.ãøBécaFrd on gwFle l`xUi §Ÿ¦§¦¥¦§¨¥§¥©¦¨¥

zFrihp FA WIW qCxRn hwFNd miakFM¨¦©¥¦©§¥¤¥§¦
mW qpkp `EdW rcFi l`xUie zFpwfE zFcli§¨§¥§¦§¨¥¥©¤¦§¨¨

:dNgYkl hwFle.epàøé àlL ãáìáe §¥§©§¦¨¦§©¤Ÿ¦§¤
`de dlxrd on hwFl `EdWM l`xUi¦§¨¥§¤¥¦¨¨§¨§¨
xaM hwlPWM xYEn `ixEqA lirl `ipzC§©§¨§¥§§¨¨§¤¦§©§¨
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`Ed mxMA lcBW wxIn `OW WEgl Wie§¥¨¤¨¦¨¨¤¨©©¤¤
:mi`lM wtq l"de.ãøBémiakFM caFr §¨¥¦§©¦¥¥¨¦

:xagl xkFnE WOn mi`lMd on hwFle§¥¦©¦§©¦©¨¥§¨¥
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mixtFq ixaC ux`l dvEgA dlxrC `zi ¦̀¨§¨§¨§¨¨¨¤¦§¥§¦
wtqA xing`C `pW i`n dWnl dkld `le§Ÿ£¨¨§Ÿ¤©§¨§©§¦§¨¥

:mi`lM wtQn dlxr̈§¨¦¨¥¦§©¦
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`Mi`C l"ie dnExzE lah FcFrA FxEQi`l xYid oi`e mlFr xEQi` FxEQi ¦̀¦¨§¥¤¥§¦§¤¤§¨§§¦¨
oilFkIW 'iR dl`WA odW iPdA xn`Y dl`WA Fpi` oMW WcgN dn Kxtinl§¦§©©§¨¨¤¥¥¦§¥¨Ÿ©§©¥¤¥¦§¥¨¦¤§¦
Fpi`W b"r` lahe WixtdW xUrnE dnExY zWxtdn xFfgl icM mkgl lF`Wl¦§§¨¨§¥©£¥©§¨©§¨©£¥¤¦§¦§¤¤¤¥
zngn `N` Fpi` FxEQi`C oeiM n"n FpTYW cr lah ied mlFrlC dl`WA¦§¥¨¦§¨£¥¤¤©¤¦§¥¨§¦¥¤¨¥£©

l"i cFr EdiiPin ixing `l xUrnE dnExY§¨©£¥Ÿ£¦¥¦©§
ixdW Wcgl inC `lC Kxtinl `Mi`C§¦¨§¦§©§Ÿ¨¥§¨¨¤£¥
mc` dUrn i"r `le eil`n `A FxEQi ¦̀¨¥¥¨§Ÿ©£¥¨¨
gExin i"r `A oxEQi` dnExzE lah la £̀¨¤¤§¨¦¨¨¦©
zFgcl Wi `OWe mc` dUrn `EdW¤©£¥¨¨§¤¨¥¦§
dWixgd EpiidC mc` i"r `A iOp WcgC§¨¨©¦¨¨¨§©§©£¦¨

:drixGde§©§¦¨
úèîLä'iR . `id sEBd zaFg mitqM ©§¨©§¨¦©©¦¦

xnF` dY` dOle qxhpETA©§§¥§¨¨©¨¥
ozqipM xg` dilr EEhvPW devn `idW¤¦¦§¨¤¦§©¨¤¨©©§¦¨¨

sEBd zaFgC oeiM ux`ls` dilr EEhvp ¨¨¤¥¨§©©¦§©¨¤¨©
hOWn dY` i`W onfA iPWnE xAcOA©¦§¨§©¥¦§©¤¦©¨§©¥
drixfE dWixg `MilC xAcOA oFbM rwxw©§©§©¦§¨§¥¨£¦¨§¦¨

'Eke dY` i`dY`W mFwnA `ni`e KixtE ¦©¨§¨¦§¥¨§¨¤©¨
WCwOd ziAW onfA s` xnFlM hOWn§©¥§©©¦§©¤¥©¦§¨
ux`A `N` mitqM zhnWd bdpY `l miIw©¨Ÿ¦§©©§¨©§¨¦¤¨¨¨¤
`xw iM l"z `xw DiiAx `kd iPWnE§©¥¨¨©§¥§¨¦¨¨
did `l k"`C dWwe n"n rnWnC dHinW§¦¨§©§©§¨¤§Ÿ¨¨
oeiM dHinW `xw iM l"z xnFl Fl©¦¨¨§¦¨¥¨
Dil ded `N` `Ed `iWEw lW uExiYdC§©¦¤§¨¤¨£¨¥
dHinW `xw iM `xw xn` (`N`) xninl§¥©¤¨¨©§¨¦¨¨§¦¨
lirl Wxtl lkEp K`idC dWw cFre§¨¤§¥©©§¨¥§¥
oiC `lde xAcOA mitqM zHinW bFdpYW¤¦§§¦©§¨¦©¦§¨©£Ÿ¦
daiWie dXExi xg`l `N` Fpi` zFHinW§¦¥¤¨§©©§¨¦¦¨

oiwxiR sFqA opixn`cM(:n sc onwl)lFcB ¦§©§¦¨§¦§¦¨
dpW `"q dHinWl mcTW dxFY cEnlY©§¨¤¨©¦§¦¨¨¨
`Ed sEBd zaFg mitqM zhnWd il d`xpe§¦§¤¦©§¨©§¨¦©©
ux`l dvEgA ENit` bdFpC `hiWR k"`e§§¦¨§¥£¦§¨¨¨¤
opirEnW`l oFrnW 'xA `"x `z` i`nE©¨¨§¦§§©§¦¨
mEXn xnFlM iAxckl `kixv `l iPWnE§©¥Ÿ§¦¨§¦§¤¦§©¦
Kixhvi` zFrwxwl mitqM iWTnC `WiTd¤¥¨§©§¥§¨¦§©§¨¦§§¦
dY`W mFwnA `nizC Edn 'iqxbe xninl§¥©§©§¦©§¥¨§¨¤©¨
ixdW l`xUi ux`A EpiidC rwxw hOWn§©¥©§©§©§§¤¤¦§¨¥¤£¥
mitqM hOWn dY` `id rwxw zaFg©©§©¦©¨§©¥§¨¦
dY` i` rwxw hOWn dY` i`W mFwnaE§¨¤¦©¨§©¥©§©¦©¨
rwxw zHinW oi`C oeike mitqM hOWn§©¥§¨¦§¥¨§¥§¦©©§©

Ef `qxiB itlE l"gA s` bdFpC y"xA `"x Dil wiRn df `xwOnE n"n dHinW `xw iM xnFl cEnlY ux`l dvEgA bFdpY `l mitqM zhnWd ux`l dvEgA§¨¨¨¤©§¨©§¨¦Ÿ¦§§¨¨¨¤©§©¦¨¨§¦¨¦¦§¨¤©¦¥§§¥©§§¦¦§¨
gENiW KixtC KEnqA oke 'Ek mFwnA iOp iqxbC mixtq zi`e qxhpETd WExiRl FnM `Ed `iWEw oFWlA e`le uExiYd mEIq `Ed 'Ek hOWn dY`W mFwnA `ni`e§¥¨§¨¤©¨§©¥¦©¦§©¦§§¨§§¦©§§¥§¦§¨¦§©§¥©¦¦§§¥§¨§¨¦¦©
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RE DitEB `xw i`dn ziAd onfA `weC `N` drixfE dWixgn zhnWpici`e ici` deln zhnWdC mitqM zHinW cg`e drixfE dWixgC rwxw zHinW cg` Wxi ¦§¤¤¥£¦¨§¦¨¤¨©§¨¦§©©©¦¥©§¨¥¦¥¤¨§¦©©§©©£¦¨§¦¨§¤¨§¦©§¨¦§©§¨©¦§¤¦¥§¦¥

zHinW zg`e laFi zHinW zg` xAcn aEzMd zFHinW iYWA hFnW dHinXd xaC dfe inlWExiA WixCcM oibdFp Eid `l iOp oiHinW bdFp laFId oi`WM ziriaW§¦¦§¤¥©¥¥§¦¦©¦Ÿ¨£¦¦§¨¦¦©§¦§¤§©©§¦¨¨¦§¥§¦©¨§©¥©©§¦©¥§©©§¦©
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KxvEde ziriaXA drixfE dWixgn Epiid rwxw zHinWC WxiRX dn dWwe zbdFp Dpi` iOp ziriaW bdFp Fpi` laFie li`Fde dilr diaWFi oi` dGd onGaE 'Ek©§©©¤¥§¤¨¨¤¨§¦§¥¥¥§¦¦©¦¥¨¤¤§¨¤©¤¦¥¦§¦©©§©©§¥£¦¨§¦¨©§¦¦§§©
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oM oi`X dn laFiA milrAl zxfFgW laFi ixw rwxw zHinWE mzd Dxn` iOp iAx `dC inlWExiC `idd Epiid `kdC dWxCd z`f iM mY EpiAx WxiR Kkl§©¦¥©¥©¦Ÿ©§¨¨§¨¨©§©¦¦©§¦§¨¤¦©¦¨§¨¨¨§¦©©§©§¦¥¤¤¤©§¨¦§¥©¤¥¥
onfA t"de laFi `le mitqM zhOWn dHinW dHinXd xaC dfe d`x zWxtA ixtqA opiWxccM laFiA mitqM zhnWd oi`W ziriaW ixw mitqM zHinWE ziriaXA©§¦¦§¦©§¨¦§¦§¦¦¤¥©§¨©§¨¦§¥§§©§¦¨§¦§¦§¨¨©§¥§¤§©©§¦¨§¦¨§©¤¤§¨¦§Ÿ¥§¦§©
ziriaW zHinWC drixfE dWixg zHinWA ixiinC d"de mibdFp mitqMW ziriaW Epiid mitqM hOWn dY` milrAl zxfFg `idW laFiA rwxw hOWn dY`W¤©¨§©¥©§©§¥¤¦¤¤©§¨¦©¨§©¥§¨¦©§§¦¦¤§¨¦£¦§§©§¥¦§¦©£¦¨§¦¨¦§¦©§¦¦
Edl `incC mitqM zHinW iOp hwp laFi zHinW `id dn xiMfdl dvFx didW itl rwxw hwpC mEXn mitqM zHinW hwpC `de laFi zHinXn Dl opitli ixnbl§©§¥©§¦¨¨¦§¦©¥§¨§¨©§¦©§¨¦¦§¨©©§©§¦¤¨¨¤§©§¦©¦§¦©¥¨©©¦§¦©§¨¦§©§¨§
oM oi`X dn mitqM zhinW zbdFp ziriaWaC mEXn iOp i` deNl delOn mirwtEn ok FnM mitqM zHinWE xkFnl gwFNn zFcVd zFxfFg laFiAW laFi zHinW§¦©¥¤§¥§©¨¦¥©§¥§¦©§¨¦§¥§¨¦¦©§¤©Ÿ¤¦©¦¦§¦§¦¦¤¤§¦©§¨¦©¤¥¥

:Dl hwp ikd mEXnE laFiAäìøòäWcg dnE `ziixF`C l"gA s` bdFpC WcgC xnFge lTn mi`lM opitli `l i`O` z"`e .mixtFq ixaCn mi`lMde dkld §¥¦¨¥¨©¨¨¨§¨£¨¨§©¦§©¦¦¦§¥§¦§©©Ÿ©§¦¨¦§©¦¦©¨¤§¨¨§¥©§§©§¨¤¨¨
oOwl xn`cM l"gAW mirxf ihErnl LcU mi`lM iAB aizkC `PY i`d xaqwC l"ie 'Ek mlFr xEQi` FxEQi` oi`W(.hl sc)lwA iziip `din dlxrC xnFl oi`e ¤¥¦¦¨§§¨¨©©©¨¦§¦©¥¦§©¦¨§¦§¥§¨¦¤§¦§¨©§©¨§¥©§¨§¨¦¨¥¥§©

:EgikFi mi`lM xninl `Mi`C WcgC xnFgë¤§¨¨§¦¨§¥©¦§©¦¦
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ïéa úâäBð õøàì ïúñéðk íãB÷ ìàøNé eeèöpL äåöî ìk̈¦§¨¤¦§©¦§¨¥¤§¦¨¨¨¨¤¤¤¥
úâäBð dðéà õøàì ïúñéðk øçàì õøàì äöeça ïéa õøàä¨¤¥§¨¨¨¤§©©§¦¨¨¨¨¤¥¨¤¤
íéãár çeléLå íéôñk úèîLä ïî õeç õøàa àlà¤¨¨¨¤¦©§¨©§¨¦§¦©£¨¦
ïéa úâäBð õøàì ïúñéðk øçàì íäéìr eeèöpL ô"òàL¤¤¦§©£¥¤§©©§¦¨¨¨¨¤¤¤¥
àéä óebä úáBç íéôñk úèîLä õøàì äöeça ïéa õøàä¨¤¥§¨¨¨¤©§¨©§¨¦©©¦
øác äæå øîBà éaø àéðúc àéðúãëì àlà àëøöð àìŸ¦§§¨¤¨§¦§©§¨§©§¨¤¦¥§¤§©
úçà øaãî áeúkä úBhéîL ézLa èBîL ähéîMä©§¦¨¨¦§¥§¦©¨§©¥©©
ènLî äzàL ïîæa íéôñk úhéîL úçàå ò÷ø÷ úhéîL§¦©©§©§©©§¦©§¨¦¦§©¤©¨§©¥
ò÷ø÷ ènLî äzà éàL ïîæa íéôñk ènLî äzà ò÷ø÷©§©©¨§©¥§¨¦¦§©¤¦©¨§©¥©§©
ènLî äzàL íB÷îa àîéàå íéôñk ènLî äzà éà¦©¨§©¥§¨¦§¥¨§¨¤©¨§©¥
ènLî äzà ïéàL íB÷îáe íéôñk ènLî äzà ò÷ø÷©§©©¨§©¥§¨¦§¨¤¥©¨§©¥
'äì ähéîL àø÷ ék ì"ú íéôñk ènLî äzà ïéà ò÷ø÷©§©¥©¨§©¥§¨¦¦¨¨§¦¨©
ìéàBä à"ãñ àéä óebä úáBç íéãár çeléL :íB÷î ìkî¦¨¨¦©£¨¦©©¦¦
àì õøàì äöeça ïéà õøàa õøàa øBøc íúàø÷e áéúëe§¦§¨¤§¨¨¤¨¨¤¦§¨¨¨¤Ÿ
ãeîìz äî ïk íà íB÷î ìkî àéä ìáBé øîBì ãeîìz©§©¥¦¦¨¨¦¥©©§
õøàì äöeça âäBð õøàa âäBð øBøcäL ïîæa õøàa øîBì©¨¨¤¦§©¤©§¥¨¨¤¥§¨¨¨¤
íúä ïðz õøàì äöeça âäBð Bðéà õøàa âäBð øBøc ïéà¥§¥¨¨¤¥¥§¨¨¨¤§©¨¨
äëìä äìør íB÷î ìëa äøBzä ïî øeñà Lãçä¤¨¨¨¦©¨§¨¨¨§¨£¨¨
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øzeî`ixeqy oeik .hwlp xaky dnn zepwl ¨
uega xzen dlxr wtqe ,ux`l uegk zaygp

xkenl xn`i `l la` .[dpyna oldlck] ux`l
wtq mdy zexitdn dligzkl exear hwll

e .dlxrõøàì äöeçamiwgexnd zenewna , §¨¨¨¤
s` ,l`xyi ux`n xzeiãøBéqcxtl l`xyi ¥

ç÷Bìåqcxtd lral xnel s` leki ,xnelk . §¥©
.exear hwllãáìáe[i`pza-]è÷Bì epàøé àlL ¦§¨¤Ÿ¦§¤¥

hwln `edyk xkend z` l`xyi d`xi `ly ±
mixeq`d zepli`d on zexitd z`.i`ceaeléàå§¦

léabxeqi`ïðz íéàìk,(my)÷øé òeèpä íøk ©¥¦§©¦§©¤¤©¨©¨¨
xeqi`a xq`pe miptbd oia wxi ea erxfy mxk -

,mxkd i`lkBì äöeç økîð ÷øéåmxkd lrae - §¨¨¦§¨¨
m` ,ea lcbd oindn wxi enxkl uegn xken

rehp mxkdõøàa,øeñà`ny ,epnn zepwl ¨¨¤¨
xeqi`a xeq`e mxkdn hwlp xknpd wxid

.mi`lkrehp mxkd m` j`àéøeña,øzeî §§¨¨
xknpd wxid `ny miyyeg oi`e ,epnn zepwl

e .mxka lcbõøàì äöeças`y ,xzei eliwd §¨¨¨¤
ãøBémxkd lraè÷Bìåxear enxkn wxi ¥§¥

,mi`lk i`ceea `edy it lr s` ,l`xyiãáìáe¦§¨
èB÷ìé àlLl`xyiãiaxy`ky oeik .envra - ¤Ÿ¦§©¨

`l` exq` `l ,l"ega mi`lk exq` minkg

s`] `ixeqay `l` ,micia dhiwl e` drixf
s` exq`e exingd [ux`l uegk zaygp `idy
.l`xyi ux`l daexw `idy itl ,dlik`d z`
,ixacl `nlya :`iyewd z` miiqn `ler

dynl dkldn `ed ux`l uega dlxr xeqi`y
xzei mi`lk xeqi`a eliwd recn oaen ,ipiqn

.dlxr xeqi`nCãéãì àlàuega dlxr xeqi`y ¤¨§¦¨
eli`e ,dpicnd bdpn zngn `l` epi` ux`l
ux`l uega mieey mi`lke dlxr xeqi`
eliwd recn ,dxezd on mixeq` mpi` mdipyy

mikixv eid od .dlxra xy`n xzei mi`lka
mdipya oicd z` zeeydl
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mixe`ia

ìëä éøáãì íù�אחרו דבקונטרס כיו� עיגול, בחצאי –

ספק "דכל וכידוע לדינא", ב"צ"ע הדי� השאיר ט) (ס"ק
לחזור היה ודעתו עיגול חצאי בתו� העמיד שבשו"ע

דבריו" צדקו א� ולראות זה פרק .154ולשנות

åùòéù éãëá,זה בסעי� המדובר בדיעבד התבשיל איסור –
שיש למקו� החזיר שא� חזרה, איסור על כשעבר הוא
נאסר. אינו התבשיל – לכתחילה מתירי�
תבשיל כגו�, בישול, איסור בו שיש באופ� החזיר א� אבל
רבינו בזה הסתפק – לגמרי שנצטנ� מרק בו שיש לח
והמקור הביאור (ראה לאסור. ונוהגי� אחרו�, בקונטרס

הבא). הסעי� על לזה
åùòéù éãëáלעיל שאסרו כדר� והשהה,155– עבר בא�

והטמי� עבר א� .156וכ�

ïðèöéù øçàìכשהנכרי רק אסר רבינו הא� עיו� צרי� –

שלא או לח בדבר (כגו� מדאורייתא בישול איסור עשה
בישול משו� בו שאי� בדבר אפילו או צרכו), כל נתבשל
על רק עבר והנכרי צרכו) כל שנתבשל יבש תבשיל (כגו�

מדרבנ� החזרה .157איסור

åçøë ìòáידע כשלא שהתיר משמע הדברי� ומסתימת –
שיצטנ� בעי ולא ח�, התבשיל השתא א� א� הישראל,

.158התבשיל

(åîöòá ìàøùéä åìéôà),במוסגר אלו תיבות דהקי� הא –

ט), (ס"ק אחרו� בקונטרס בזה רבינו דנסתפק משו� הוא
שנצטנ� לח (תבשיל דאורייתא איסור בדיעבד להתיר יש א�

בשבת חזרה לעני� א� – בדבר חולקי� כשיש ,159לגמרי)

בדיעבד ואפילו לגמרי בנצטנ� להחמיר נוהגי� .160ובפועל

zexewn

סח.154) ע' ו קוב� (צ"צ) וביאורי� הערות
א.155) סעי� שיח סי' ועד"ז יב, סעי�
בתבשיל156) מותר שבדיעבד ג� הזכיר וש� ס"א, רנז סי'

ס"ט תה בסי' ג� האיסור, מ� נהנה ולא הואיל לו, ורע שמצטמק
לו ורע מצטמק בי� זה חילוק הוזכר שבשוה"ג בהגה"ה
יו"ט שבאיסורי נתבאר סי"ב תקג ובסי' לו, ויפה למצטמק
ובקו"א עי"ש ובישל, בעבר להקל לפעמי� יש – יותר הקלי�

ליו"ט. שבת בי� החילוקי� י"ב ס"ק ש�
ד157) קוב� (צ"צ) וביאורי� ובהערות כ, ט, ס"ק לדוד תהלה

בלבד. דרבנ� באיסור אפילו אסר שרבינו הכריע קב ע'
הישראל158) ד"אי� הטע� אלא כתב לא ההיתר בטע� דהרי

הישראל יהנה שלא נמי כתב ולא הנכרי", שיחמ� רוצה

שבת בתוספת וכ� צ"ו, ס"ק במשנ"ב אמנ� הנכרי, ממלאכת
התבשיל שיצטנ� לחכות שצרי� כתבו לז) (ס"ק רבה ובאלי'

עב). ע' ח"ו (צ"צ) וביאורי� (הערות
ג.159) ס"ק השלח� בדי קכ"ד, סי' השלח� קצות
קלא.160) ע' ה, ש� אהלי בקוב� ונתבאר ט, סעי� שיח סי'
לתנור161) בשבת לסמו� אפשר הא� דיעות ב' כ, סעי� לעיל

צור� ש� שאי� שבמקו� רבינו פסק ולהלכה וקטו�, גרו� שאינו
לאוסרי�. לחוש טוב כ"כ

הא�162) דיעות ב' שישנ� שכיו� כד סעי� שיח בסי' כמבואר
כנגד לסמו� מקילי� אי� לכ� לח, בדבר בישול אחר בישול יש

לגמרי. שהצטנ� לח דבר המדורה
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בישול163) אחר בישול בעני� הדיעות ב' הובאו ש� ט: לגמרי.סעי� שהצטנ� בדבר להחמיר וההכרעה לח, בדבר

עליה לית� ותנור כירה די� רנג, סימ� ב חלק

כדֿכה סעיפי� שבת בערב הקדירות

•
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אותה‰ בעשיית חובה ידי לצאת כוונה צריכות המצות כל
אלא חובתו ידי לצאת כוונה בלא עשאה וא� מצוה

א לש� ולא אחרת לכוונה או בעלמא לאכמתעסק מצוה ותה
כוונה צריכות אי� שמצות אומרי� ויש התורה מ� חובתו ידי יצא
דברי� במה הראשונה כסברא והלכה בדיעבד יצא המתעסק וא�
שהלכה י"א סופרי� דברי בשל אבל תורה של במצות אמורי�
שמע וקריאת תע"ה בסי' שיתבאר כמו חולקי� ויש כוונה שא"צ

הכל. לדברי כוונה וצריכה התורה מ� היא

מקו� מכל כוונה א"צ תורה של מצות שאפילו להאומרי� וא�
ולא בפיו אומר שהוא מה שיבי� הלב כוונת צרי� שמע בקריאת
צרי� אבל חובה ידי לצאת בכוונה אלא כוונה צרי� שאינו אמרו
שיקבל כדי אחרי� בדברי� יהרהר שלא כלומר העני� כוונת
מצות שה� מצות לשאר דומה ואינו הלב בהסכמת שמי� מלכות
מצות קיי� הרי לה כיו� שלא אע"פ מצותה שעשה וכל עשייה
אע"פ לצאת כיו� א� וכ"ש המובחר מ� זה שאי� אלא עשייתה
קריאת אבל הכל לדברי יצא אחרי� בדברי� באמצע בה שהרהר
שבחי� סידור או שמי� מלכות עול קבלת שה� ותפלה שמע

אחרי�. לדברי� פונה לבבו שיהיה בדי� אינו

ישראל שמע שהוא שמע קריאת של ראשו� בפסוק זה וכל
תפלה של ראשונה בברכה וכ� שמי� מלכות קבלת עיקר שהוא
היה ואפילו בדיעבד מעכבת הכוונה אי� ואיל� מואהבת אבל
יצא שמע קריאת בעונת אלו הפרשיות מגיה או בתורה קורא
והוא חובתו ידי לצאת נתכוי� שלא פי על א� חובתו ידי
אלא אינה שמע קריאת שעיקר (מפני (א) ראשו� בפסוק שנתכוי�
לא חכמי� שתיקנו והשאר התורה מ� שהוא בלבד ראשו� פסוק
כוונה בלא השאר קרא א� אבל לכתחלה אלא כוונה הצריכו
שלא בי� לצאת כוונה בלא שקרא בי� ולקרות לחזור א"צ

העני�. בכוונת

כוונה צריכי� סופרי� דברי של מצות שא� להאומרי� וא�
אלא עשיה מצות שאינה כיו� שמע בקריאת מקו� מכל לצאת
העני� בכוונת התלוי דבר שהוא מצות ועול שמי� מלכות קבלת
העני� כוונת חסרו� מפני ולקרות לחזור הצריכו שלא כיו� לפיכ�
בצע מה כי לצאת כוונה חסרו� מפני לחזור כ� ג� הצריכו לא
שעל יו� בכל לקרות שהצריכוהו במה ודי לב בלי לדבר שיחזור
לכתחלה שהרי הפעמי� ברוב בלב לקבלה כ� ג� יבא כ� ידי
הטריחו לא נתכוי� שלא מקרה אירע שא� אלא כוונה הצריכו

לחזור.

צרי� התורה מ� ג"כ הוא ואיל� שמואהבת להאומרי� אבל
די העני� כוונת אבל התורה מ� שהוא מה בכל לצאת כוונה

בדיעבד): הכל לדברי ראשו� בפסוק

שמע לקריאת ברכות די� ס סימ� א חלק

ה סעי� כוונה צריכי� וא�

קריאת‡ של פרשיות הג' כל ולקרות להזהר צרי� לכתחלה
באימ בכוונה שבנישמע כדר� ובזיעה ברתת וביראה ה

המל� כתב דהיינו המל� לה� שמשגר פרוטגמא קורי� המדינה
באימה אות� וקורי� רגליה� על עומדי� שה� מדינתו בני על
הקב"ה של פרוטגמא היא שמע וקריאת ובזיעה וברתת וביראה
אלא מעומד לקרותה הקב"ה עלינו הטריח ולא ישראל לעמו

וביראה: באימה לקרותה עכ"פ צרי� א� בדר� בלכת�

מעול�· שמעה שלא חדשה כפרוטגמא בעיניו שתהיה וצרי�
יו� בכל כלומר היו� מצו� אנכי אשר הכתוב שאמר וזהו
הרבה אחד דבר שמע שכבר כמו ולא כחדשי� בעיני� יהיו

כבתחלה: אצלו חביב אינו ששוב פעמי�

להשלי�‚ תיבות ג' וחסרו תיבות רמ"ה יש שמע בקריאת
שמע קריאת הקורא שכל אד� של אבריו כנגד רמ"ח
נוהגי� לכ� בה ומתרפא אחת תיבה נוטל אבר כל כתיקונה
אד� כל ובזה ר� בקול אמת אלהיכ� ה' ואומר חוזר שהש"�

אלו. תיבות ג' ש"� של מפיו ושומעי� הואיל יוצא

אמת אלקיכ� ה' אני אומרי� בלחש לעצמ� כשקורי� הצבור וכל
ואומרי� חוזרי� ואינ� ויציב מתחילי� ואח"כ הש"� על וממתיני�
בינתיי� אחרת תיבה הפסק בלי אמת אמת האומר שכל אמת
כלל שהה לא א� אותו שמשתיקי� שמע שמע אומר כאלו
לכתחלה לכפול אי� קצת שהה א� וא� שיתבאר כמו בינתיי�
לחזור יחיד כל רוצה א� אבל בינתיי� אחרת תיבה הפסק בלי
בי� שמפסיק מאחר בדבר איסור אי� אמת אלהיכ� ה' הש"� ע�

אלהיכ�. ה' בתיבת לאמת אמת

שא� לעצמו בלחש כשקורא אמת לומר שלא נוהגי� יש והש"�
תיבות רמ"ט יהיה ר� בקול אמת ואומר וחוזר אמת בלחש יאמר
אלקיכ� ה' בי� להפריד שלא בלחש ג� אמת לומר נוהגי� ויש
ויציב אמת ברכת נוסח אלא המני� מ� אינו השני ואמת לאמת

הוא:

לא„ וחסרו� נאמר עליו בצבור שמע קריאת קורא שאינו ומי
רמ"ח. ממני� לו שחסרו תיבות ג' אלו להמנות יוכל
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עליה לית� ותנור כירה די� רנג, סימ� ב חלק

כדֿכה סעיפי� שבת בערב הקדירות

•
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אותה‰ בעשיית חובה ידי לצאת כוונה צריכות המצות כל
אלא חובתו ידי לצאת כוונה בלא עשאה וא� מצוה

א לש� ולא אחרת לכוונה או בעלמא לאכמתעסק מצוה ותה
כוונה צריכות אי� שמצות אומרי� ויש התורה מ� חובתו ידי יצא
דברי� במה הראשונה כסברא והלכה בדיעבד יצא המתעסק וא�
שהלכה י"א סופרי� דברי בשל אבל תורה של במצות אמורי�
שמע וקריאת תע"ה בסי' שיתבאר כמו חולקי� ויש כוונה שא"צ

הכל. לדברי כוונה וצריכה התורה מ� היא

מקו� מכל כוונה א"צ תורה של מצות שאפילו להאומרי� וא�
ולא בפיו אומר שהוא מה שיבי� הלב כוונת צרי� שמע בקריאת
צרי� אבל חובה ידי לצאת בכוונה אלא כוונה צרי� שאינו אמרו
שיקבל כדי אחרי� בדברי� יהרהר שלא כלומר העני� כוונת
מצות שה� מצות לשאר דומה ואינו הלב בהסכמת שמי� מלכות
מצות קיי� הרי לה כיו� שלא אע"פ מצותה שעשה וכל עשייה
אע"פ לצאת כיו� א� וכ"ש המובחר מ� זה שאי� אלא עשייתה
קריאת אבל הכל לדברי יצא אחרי� בדברי� באמצע בה שהרהר
שבחי� סידור או שמי� מלכות עול קבלת שה� ותפלה שמע

אחרי�. לדברי� פונה לבבו שיהיה בדי� אינו

ישראל שמע שהוא שמע קריאת של ראשו� בפסוק זה וכל
תפלה של ראשונה בברכה וכ� שמי� מלכות קבלת עיקר שהוא
היה ואפילו בדיעבד מעכבת הכוונה אי� ואיל� מואהבת אבל
יצא שמע קריאת בעונת אלו הפרשיות מגיה או בתורה קורא
והוא חובתו ידי לצאת נתכוי� שלא פי על א� חובתו ידי
אלא אינה שמע קריאת שעיקר (מפני (א) ראשו� בפסוק שנתכוי�
לא חכמי� שתיקנו והשאר התורה מ� שהוא בלבד ראשו� פסוק
כוונה בלא השאר קרא א� אבל לכתחלה אלא כוונה הצריכו
שלא בי� לצאת כוונה בלא שקרא בי� ולקרות לחזור א"צ

העני�. בכוונת

כוונה צריכי� סופרי� דברי של מצות שא� להאומרי� וא�
אלא עשיה מצות שאינה כיו� שמע בקריאת מקו� מכל לצאת
העני� בכוונת התלוי דבר שהוא מצות ועול שמי� מלכות קבלת
העני� כוונת חסרו� מפני ולקרות לחזור הצריכו שלא כיו� לפיכ�
בצע מה כי לצאת כוונה חסרו� מפני לחזור כ� ג� הצריכו לא
שעל יו� בכל לקרות שהצריכוהו במה ודי לב בלי לדבר שיחזור
לכתחלה שהרי הפעמי� ברוב בלב לקבלה כ� ג� יבא כ� ידי
הטריחו לא נתכוי� שלא מקרה אירע שא� אלא כוונה הצריכו

לחזור.

צרי� התורה מ� ג"כ הוא ואיל� שמואהבת להאומרי� אבל
די העני� כוונת אבל התורה מ� שהוא מה בכל לצאת כוונה

בדיעבד): הכל לדברי ראשו� בפסוק

שמע לקריאת ברכות די� ס סימ� א חלק

ה סעי� כוונה צריכי� וא�

קריאת‡ של פרשיות הג' כל ולקרות להזהר צרי� לכתחלה
באימ בכוונה שבנישמע כדר� ובזיעה ברתת וביראה ה

המל� כתב דהיינו המל� לה� שמשגר פרוטגמא קורי� המדינה
באימה אות� וקורי� רגליה� על עומדי� שה� מדינתו בני על
הקב"ה של פרוטגמא היא שמע וקריאת ובזיעה וברתת וביראה
אלא מעומד לקרותה הקב"ה עלינו הטריח ולא ישראל לעמו

וביראה: באימה לקרותה עכ"פ צרי� א� בדר� בלכת�

מעול�· שמעה שלא חדשה כפרוטגמא בעיניו שתהיה וצרי�
יו� בכל כלומר היו� מצו� אנכי אשר הכתוב שאמר וזהו
הרבה אחד דבר שמע שכבר כמו ולא כחדשי� בעיני� יהיו

כבתחלה: אצלו חביב אינו ששוב פעמי�

להשלי�‚ תיבות ג' וחסרו תיבות רמ"ה יש שמע בקריאת
שמע קריאת הקורא שכל אד� של אבריו כנגד רמ"ח
נוהגי� לכ� בה ומתרפא אחת תיבה נוטל אבר כל כתיקונה
אד� כל ובזה ר� בקול אמת אלהיכ� ה' ואומר חוזר שהש"�

אלו. תיבות ג' ש"� של מפיו ושומעי� הואיל יוצא

אמת אלקיכ� ה' אני אומרי� בלחש לעצמ� כשקורי� הצבור וכל
ואומרי� חוזרי� ואינ� ויציב מתחילי� ואח"כ הש"� על וממתיני�
בינתיי� אחרת תיבה הפסק בלי אמת אמת האומר שכל אמת
כלל שהה לא א� אותו שמשתיקי� שמע שמע אומר כאלו
לכתחלה לכפול אי� קצת שהה א� וא� שיתבאר כמו בינתיי�
לחזור יחיד כל רוצה א� אבל בינתיי� אחרת תיבה הפסק בלי
בי� שמפסיק מאחר בדבר איסור אי� אמת אלהיכ� ה' הש"� ע�

אלהיכ�. ה' בתיבת לאמת אמת

שא� לעצמו בלחש כשקורא אמת לומר שלא נוהגי� יש והש"�
תיבות רמ"ט יהיה ר� בקול אמת ואומר וחוזר אמת בלחש יאמר
אלקיכ� ה' בי� להפריד שלא בלחש ג� אמת לומר נוהגי� ויש
ויציב אמת ברכת נוסח אלא המני� מ� אינו השני ואמת לאמת

הוא:

לא„ וחסרו� נאמר עליו בצבור שמע קריאת קורא שאינו ומי
רמ"ח. ממני� לו שחסרו תיבות ג' אלו להמנות יוכל
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יש ויציב שבאמת ווי"� בט"ו לכוי� תקנה קצת לו יש ואעפ"כ
הוי"ה שמות ג' כנגד וה� צ' עולי� ווי"� שט"ו זו כוונה מפרשי�

ה� אותיותיו וד' כ"ו עולה אחד שט"ושכל מפרשי� ויש ל'
בקריאתו הש� כמני� צ"א הרי הקריאה וע� צ' עולי� ווי"�

אמת. אדנ"י ה' אמר וכאלו ובכתיבתו

נאמ� מל� אל שיאמר ביחיד לקורא אחרת תקנה אומרי� ויש
אמ� במקו� וה� רמ"ח מני� משלימי� אלו תיבות וג' וגו' שמע
אל ר"ת אמ� כי באהבה ישראל בעמו הבוחר אחר לענות שיש
נאמ� מל� אל יאמר לא בצבור כשקורא מקו� ומכל נאמ� מל�
במדינות נוהגי� וכ� הברכה כשמסיי� הש"� אחר אמ� יאמר רק

אלו:

הכוונה‰ לעורר כדי ר� בקול ראשו� פסוק לקרות נוהגי�

שלא כדי ראשו� פסוק בקריאת פניה� על ידיה� לית� ונוהגי�
מלכוי�: שמונעו אחר בדבר יסתכל

Â�וג ושנותיו ימיו לו מאריכי� אחד של בדלי"ת המארי� כל
הקב"ה שימלי� כדי קצת בה יארי� אלא בחי"ת יחטו� לא
רמז ולזה חי"ת כמני� והאר� רקיעי� שז' ובאר� בשמי�
של ברומו הוא חי כלומר חי"ת של הגג שבאמצע החטוטרת
שיחשוב שיעור כדי יותר להארי� צרי� בדלי"ת אבל עול�
להארי� וא"צ העול� רוחות בד' ומושל בעולמו יחיד שהקב"ה
המחשבה כפי הראש להטות נוהגי� ויש זה מכשיעור יותר

רוחות: ולד' ומטה מעלה

לדקדק צרי� כמה די� סא סימ� א חלק

אֿו סעיפי� שמע בקריאת ולכוי�

•
dxez ihewl

הפרק: שמעתוכ� קריאת מצות של הפנימי התוכ�

ודבש". חלב זבת ל"אר� ושייכותה

úáæ õøà 'åâå õøàá úåùòì 'åâå äåöîä úàæå åäæå
.'åâå ìàøùé òîù ùáãå áìç

� דעה" האר� "מלאה בפירוש הנ"ל, ע"פ
שג� היא והתכלית אמונה, בחינת היא ש"אר�"
יתבר� שהוא כפי ובעצמו בכבודו (בהקב"ה האמונה
האד� בלב תקועה תהי' עולמות) מגדר ומובדל קדוש
דלעיל השאלה תתיישב � והרגשה דעת בבחינת
"וזאת � ואתחנ� בפ' מ"ת סיפור לאחרי בכתובי�
ודבש", חלב זבת אר� גו' באר� לעשות גו' המצוה
בי� השייכות מהי כנ"ל, וקשה � ק"ש בפרשת וממשי�

דוקא. לאר� ק"ש מצות

ááåñ 'éåäù ,àåä ìàøùé òîù úùøô ïéðò äðä éë
åá íéðéîàî åðçðàù ,åðéäìà àåäù ,ïéîìò ìë
úðéçáá ,ãçà úðéçáá 'éäé ,äãáì äðåîà úðéçáá
úòã úðéçáá ,õøàáå íéòé÷ø äòáùá éåìéâ
úðéçáá ,éúéîà ãåçéå ìåèéá úåéäì ,äùâøäå

ò àãåçé.ùîî úåàéöîá ìåèéá ,äàìé
היא שמע קריאת מצות מטרת דכל והעני�,
פירוש שזהו והרגשה. דעת בבחינת האמונה להמשי�
הוא הוי' דש� אחד", הוי' אלקינו הוי' ישראל "שמע
עלמי�" כל ה"סובב ובעצמו, בכבודו ב"ה סו� אי� אור
הוא האמונה עני� כי בהוי'", "ויאמינו מ"ש (שזהו
מגדר ומובדל קדוש יתבר� שהוא כפי בהקב"ה
בנ"י של � "אלקינו" הוא ו"הוי'" כנ"ל), עולמות,
שרק לפי � העול�) כל בורא הוא שהקב"ה (א� דוקא
אוה"ע (כי הוי' בש� האמונה ישנה ישראל אצל
עול� בורא בתור בהקב"ה להכרה רק להגיע יכולי�

ולכ� עולמות, מגדר שמובדל הוי' בש� ולא ומנהיגו,
(מק� לו אמר ויוס� הוי'", את ידעתי "לא פרעה אמר

פרעה"). שלו� את יענה "האלקי� טז) מא,

הוי' אלקינו הוי' ישראל "שמע אומרי� זה ועל
הוי' ש� להמשי� הוא שמע קריאת של שענינה אחד",
באותיות (הנרמזי� העול� רוחות וד' ואר� רקיעי� בז'
דעת בבחינת יהי' הוי' ש� שג� "אחד"), דתיבת ד' ח'
התבטלות לידי האד� בא שאז האד�, בנפש והרגשה
בלעדו מציאות שו� שאי� אצלו שנרגש באלקות, גמורה
יתבר� שהוא אחד", ב"ה' הפנימי הפירוש (שזהו יתבר�

מלבדו). מציאות שו� דאי� היחידה, המציאות

(יחוד עילאה" "יחודא בש� נקרא זה ביטול
בהבנת כלליות מדריגות שתי שיש כידוע עליו�),
מציאות שו� שאי� הפנימי, פירוש (לפי ה'" "אחדות
עילאה". ו"יחודא תתאה", "יחודא � יתבר�) בלעדו

בקצרה: הדברי� פירוש

הקב"ה של אחדותו היינו תתאה" "יחודא
את ומחי' המהווה האלקי והחיות האור של מ"מבטו"

זה אור שמצד דאע"פ מציאותäðùéהעולמות,
מקו�, מכל אות�), ומהווה בורא הוא (שהרי העולמות
של כוחותיו אלא אינ� וחיות� התהוות� שכל היות
הוא ונברא נברא כל של המציאות אמיתת הרי הקב"ה,

בו. המלובש ה'" "דבר רק

דאע"פ היינו היש", "בטול בש� נקרא זה "יחוד"
עצמו את מבטל מקו� מכל יש, מציאות הוא שהנברא
רק הוא מציאותו שכל ומכיר שיודע מאחר הקב"ה אל
היינו עילאה" ו"יחודא ומחייהו. המקיימו האלקי הכח
כפי יתבר� ומהותו עצמותו מצד הקב"ה של אחדותו
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ואי� העולמות מ� לגמרי ומובדל ונשא ר� שהוא
לבדו ו"הוא יתבר� בו שינוי שו� עושי� העולמות
שהי' כמו ממש בדיוק העול� בריאת אחרי הוא"
נקרא זה ויחוד העול�. בריאת קוד� ומיוחד" "יחיד
מהותו שמצד מאחר במציאות", "ביטול בש�
העולמות כל וכאילו הוא" לבדו "הוא יתבר� ועצמותו
עילאה" ד"יחודא זו ואחדות כלל. במציאות אינ�
שהיא אחד", הוי' גו' ישראל "שמע בפסוק מפורשת
יחיד הוא לבדו שהוא האמיתית יתבר� אחדותו

ממש). ואפס כאי� ה� העולמות כל (כי ומיוחד

úåöîä úëùîä é"ò åæ äðéçá êùîðå äùòðå
.äðåîà úðéçá àéä ,õøà úðéçáì

שה� (כנ"ל), המצות קיו� ע"י רק נפעל גופא וזה
(וכפי האד� בנפש ב"ה סו� אי� אור גילוי הממשיכות
"והיו בק"ש שאומרי� מה שזהו לקמ�, שיבואר

היו�"). מצו� אנכי אשר האלה הדברי�

.ùáãå áìç úáæ õøà úðéçá àéä åæ äðåîàå
נעשה המצות, וקיו� ישראל" "שמע קיו� ע"י
בנפש נקבעה שהיא כנ"ל, האמונה בבחינת "הגדלה"

והרגשה. דעת בבחינת האד�

כנ"ל) "אר�" בחינת (שהיא באמונה זו "הגדלה"
ודבש". חלב זבת "אר� בש� בכתוב מכונה

äáäàä ìãâúù ,úåãîä úìãâä úðéçá àåä áìç
.éåìéâä ìà íìòääî àöúå áìá úøúåñîä

יניקת שע"י התינוק, כמשל המגדל, דבר הוא חלב
שלא היניקה ימי במש� אבריו כל מתגדלי� אמו חלב
ש"חלב" ברוחניות, וכ� הגדלות, בימי גידולו ער� לפי
עד האד� בנפש שתקבע האמונה, הגדלת על מורה
ה� ישראל כל דבאמת לה', באהבה יתעורר שהאד�
אהבה לה� יש זה ובגלל מאמיני� בני מאמיני�
בהעל�, בלב מסותרת שהיא אלא להקב"ה טבעית
אזי והרגשה דעת בבחינת נמשכת האמונה וכאשר

גילוי. לידי באה בלב המסותרת זו אהבה

æà ù"îë ,âåðòúå úå÷éúî úðéçá àåä ùáãå
.ïéîìò ìë ááåñ úðéçáî åðééäå ,'ä ìò âðòúú

דעת בבחינת בנפש האמונה גילוי של פעולה ועוד
האלקי מהאור גדול תענוג לידי בא שהאד� � והרגשה
הוי'" על תתענג "אז נאמר זה שעל בנפשו, השוכ�
וע � עלמי�) כל הסובב אור הוא הוי' דש� ונג(וכנ"ל

מתיקות. בחינת "דבש", נקרא זה

כל הסובב אור גילוי שדוקא הטע� יבואר [ומעתה

באלקות:] התענוג עני� פועל עלמי�

äúàå éúéðù àì 'éåä éðà éë ïðåáúé øùàë ,åðééäã
íòå ,'åâå ìò åãåä ÷øå ,'åë íìåòä àøáðù íãå÷ àåä
åáåø÷ íò ìàøùé éðáìå åîòì ïø÷ íøéå äðä äæ ìë
.ùîî 'ä ìò âðòúéå åáì çîùéå ìéâé úàæì éà ,ùîî
בכבודו הקב"ה מצד באמת אשר מתבונ� כשאד�
והוא בלעדו מציאות לאיזו מקו� שו� אי� ובעצמו
"יחיד שהי' כמו העול� שנברא לאחרי ומיוחד" "יחיד
ה' "אני פירוש (שזהו העול� שנברא קוד� ומיוחד"
מזיו אלא אינו העולמות חיות וכל � כנ"ל) שניתי" לא
אפשריות הקב"ה נת� מקו�, ומכל � בלבד והארה
ב"ה סו� אי� אור לגילוי לזכות קרובו ע� לישראל
לידי האד� את מביאה זאת התבוננות הרי � עצמו

ממש. ה' על ויתענג גדולה, שמחה

çå÷éôå âåðòú ïåùìî ,äéçé åúðåîàá ÷éãöå åäæå
äî ìë ìò íðåøñçå úåáø úåùôð àøåá åîë .ùôð
íðåøñç ùåøéôù ,éç ìë ùôð íäá úåéçäì úàøáù
ùôð íäá úåéçäì ,åúåéç íåé÷ì íãàì øñçä øáã

.ùôð çå÷éôå âðòúäì àìà åðéàù ,éç ìë
בלבו נקבעה כשאמונתו באד� הנגר� זה עונג על
יחי'", באמונתו "וצדיק נאמר והרגשה דעת בבחינת
ברכת נוסח בפירוש כידוע תענוג, לשו� הוא ד"יחי'"
חי", כל נפש בה� להחיות כו' "וחסרונ� � נפשות בורא
קיומו לעצ� הנצרכי� הדברי� על קאי ד"חסרונ�"
"להחיות משא"כ קיומו), בעצ� חסר (שבלעד� וחיותו
כי לעונג, אלא שאינ� דברי� ה� חי" כל נפש בה�
דערקוויקע�) (בל"א הנפש השבת לשו� הוא "להחיות

ותענוג". מתיקות גודל מחמת

ìëî øúåé åùôð úà áéùäì ,åúðåîàá äéçé êëå
êîòå íéîùá éì éî ù"îëå ,ìë áåøîå íéâåðòúä

:'åâå éúöôç àì
והרגשה, דעת בבחינת אמונתו הממשי� ו"צדיק"
שבעול�, תענוגי� מכל יותר גדול, עונג לידי בא
שזוהי באר�", חפצתי לא ועמ� בשמי� לי "מי וכמ"ש
לא � דבר שו� רוצה אינו שהאד� הנפש, כלות בחינת

עצמו. הקב"ה מלבד � באר� ולא בשמי�

שדי יחי'", באמונתו "וצדיק פירוש שאי� ונמצא,
האד� שצרי� להיפ�, אלא פשוטה, באמונה לאד� לו
זו. באמונה שיחי' עד אמונה בעניני דעתו להעמיק

iriax wxt meid zrcie d"c
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ואי� העולמות מ� לגמרי ומובדל ונשא ר� שהוא
לבדו ו"הוא יתבר� בו שינוי שו� עושי� העולמות
שהי' כמו ממש בדיוק העול� בריאת אחרי הוא"
נקרא זה ויחוד העול�. בריאת קוד� ומיוחד" "יחיד
מהותו שמצד מאחר במציאות", "ביטול בש�
העולמות כל וכאילו הוא" לבדו "הוא יתבר� ועצמותו
עילאה" ד"יחודא זו ואחדות כלל. במציאות אינ�
שהיא אחד", הוי' גו' ישראל "שמע בפסוק מפורשת
יחיד הוא לבדו שהוא האמיתית יתבר� אחדותו

ממש). ואפס כאי� ה� העולמות כל (כי ומיוחד

úåöîä úëùîä é"ò åæ äðéçá êùîðå äùòðå
.äðåîà úðéçá àéä ,õøà úðéçáì

שה� (כנ"ל), המצות קיו� ע"י רק נפעל גופא וזה
(וכפי האד� בנפש ב"ה סו� אי� אור גילוי הממשיכות
"והיו בק"ש שאומרי� מה שזהו לקמ�, שיבואר

היו�"). מצו� אנכי אשר האלה הדברי�

.ùáãå áìç úáæ õøà úðéçá àéä åæ äðåîàå
נעשה המצות, וקיו� ישראל" "שמע קיו� ע"י
בנפש נקבעה שהיא כנ"ל, האמונה בבחינת "הגדלה"

והרגשה. דעת בבחינת האד�

כנ"ל) "אר�" בחינת (שהיא באמונה זו "הגדלה"
ודבש". חלב זבת "אר� בש� בכתוב מכונה

äáäàä ìãâúù ,úåãîä úìãâä úðéçá àåä áìç
.éåìéâä ìà íìòääî àöúå áìá úøúåñîä

יניקת שע"י התינוק, כמשל המגדל, דבר הוא חלב
שלא היניקה ימי במש� אבריו כל מתגדלי� אמו חלב
ש"חלב" ברוחניות, וכ� הגדלות, בימי גידולו ער� לפי
עד האד� בנפש שתקבע האמונה, הגדלת על מורה
ה� ישראל כל דבאמת לה', באהבה יתעורר שהאד�
אהבה לה� יש זה ובגלל מאמיני� בני מאמיני�
בהעל�, בלב מסותרת שהיא אלא להקב"ה טבעית
אזי והרגשה דעת בבחינת נמשכת האמונה וכאשר

גילוי. לידי באה בלב המסותרת זו אהבה

æà ù"îë ,âåðòúå úå÷éúî úðéçá àåä ùáãå
.ïéîìò ìë ááåñ úðéçáî åðééäå ,'ä ìò âðòúú

דעת בבחינת בנפש האמונה גילוי של פעולה ועוד
האלקי מהאור גדול תענוג לידי בא שהאד� � והרגשה
הוי'" על תתענג "אז נאמר זה שעל בנפשו, השוכ�
וע � עלמי�) כל הסובב אור הוא הוי' דש� ונג(וכנ"ל

מתיקות. בחינת "דבש", נקרא זה

כל הסובב אור גילוי שדוקא הטע� יבואר [ומעתה

באלקות:] התענוג עני� פועל עלמי�

äúàå éúéðù àì 'éåä éðà éë ïðåáúé øùàë ,åðééäã
íòå ,'åâå ìò åãåä ÷øå ,'åë íìåòä àøáðù íãå÷ àåä
åáåø÷ íò ìàøùé éðáìå åîòì ïø÷ íøéå äðä äæ ìë
.ùîî 'ä ìò âðòúéå åáì çîùéå ìéâé úàæì éà ,ùîî
בכבודו הקב"ה מצד באמת אשר מתבונ� כשאד�
והוא בלעדו מציאות לאיזו מקו� שו� אי� ובעצמו
"יחיד שהי' כמו העול� שנברא לאחרי ומיוחד" "יחיד
ה' "אני פירוש (שזהו העול� שנברא קוד� ומיוחד"
מזיו אלא אינו העולמות חיות וכל � כנ"ל) שניתי" לא
אפשריות הקב"ה נת� מקו�, ומכל � בלבד והארה
ב"ה סו� אי� אור לגילוי לזכות קרובו ע� לישראל
לידי האד� את מביאה זאת התבוננות הרי � עצמו

ממש. ה' על ויתענג גדולה, שמחה

çå÷éôå âåðòú ïåùìî ,äéçé åúðåîàá ÷éãöå åäæå
äî ìë ìò íðåøñçå úåáø úåùôð àøåá åîë .ùôð
íðåøñç ùåøéôù ,éç ìë ùôð íäá úåéçäì úàøáù
ùôð íäá úåéçäì ,åúåéç íåé÷ì íãàì øñçä øáã

.ùôð çå÷éôå âðòúäì àìà åðéàù ,éç ìë
בלבו נקבעה כשאמונתו באד� הנגר� זה עונג על
יחי'", באמונתו "וצדיק נאמר והרגשה דעת בבחינת
ברכת נוסח בפירוש כידוע תענוג, לשו� הוא ד"יחי'"
חי", כל נפש בה� להחיות כו' "וחסרונ� � נפשות בורא
קיומו לעצ� הנצרכי� הדברי� על קאי ד"חסרונ�"
"להחיות משא"כ קיומו), בעצ� חסר (שבלעד� וחיותו
כי לעונג, אלא שאינ� דברי� ה� חי" כל נפש בה�
דערקוויקע�) (בל"א הנפש השבת לשו� הוא "להחיות

ותענוג". מתיקות גודל מחמת

ìëî øúåé åùôð úà áéùäì ,åúðåîàá äéçé êëå
êîòå íéîùá éì éî ù"îëå ,ìë áåøîå íéâåðòúä

:'åâå éúöôç àì
והרגשה, דעת בבחינת אמונתו הממשי� ו"צדיק"
שבעול�, תענוגי� מכל יותר גדול, עונג לידי בא
שזוהי באר�", חפצתי לא ועמ� בשמי� לי "מי וכמ"ש
לא � דבר שו� רוצה אינו שהאד� הנפש, כלות בחינת

עצמו. הקב"ה מלבד � באר� ולא בשמי�

שדי יחי'", באמונתו "וצדיק פירוש שאי� ונמצא,
האד� שצרי� להיפ�, אלא פשוטה, באמונה לאד� לו
זו. באמונה שיחי' עד אמונה בעניני דעתו להעמיק

iriax wxt meid zrcie d"c
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

‡ˆÓ�Âלגילוי ההעל� מ� ההשתלשלו' בחי' הוא זה שכל
בעליו� כלול התחתו� הי' ותחלה לסו� מראש
כו' בכת"ר וחו"ב בחו"ב ומדו' במדו' כלול הדיבור היינו
א� כנ"ל. ראשו"� אנ"י שנק' א"ס בעצמו' דא"ס מל' עד
מתחתו� מדו' בז' והתכללו' עלי' שיש יוב� לפ"ז הנה
בהבל הנגלי' שמדו' להיות המעלות רו� עד לעליו�
כלולי' שבלב ומדו' שבלב המדו' בהבל כלולי' הדיבור
כלול עצמו השכל שכאשר שבשכל מדו' ונק' בשכל
שה� והיינו ש� כלולי' שבשכל המדו' ג� בכת"ר בעיבור
שבכת"ר עליוני' מדו' ג� ועד"ז שבכת"ר במדות כלולי'
שמדו' עד המאציל שבעצמו' במדו' במקור� למעלה עולי�
כנ"ל ממש דא"ס המדו' בעצמו' ונכללי' עולי� דא"ס דמל'
גדולו' מדו' בש� שנק' מדה"ר י"ג עני� שרש וזהו וד"ל.
דא"ס במדות הראשו� בשרש שעולי� מצד והיינו כידוע,
אי� ולגדולת"ו כמ"ש באמת סו� לו אי� דא"ס שחסד ממש
מעליו� ההעל� שגילוי ולהיות הרחמי', מדת וכ� כו', חקר
העצמי השרש נגלו' בהגלו' ע"כ כנ"ל במדה בא לתחתו�
שנק' הכת"ר באור עצמו א"ס בבחי' שה� כמו המדו' של

הא"ס עול� מסו� שנחשב וא"א אורע"י יאיר אז כידוע,
לעולמו' הדיבור הבל עד שבחו"ב במדו' ג� ורחמי' החסד
עיקר כל וזהו הקצובה, המדה מכפי שלמעלה אור בתוס'
שרש� ע"ש סת� מדות שנק' וע"י דא"א מדה"ר י"ג עני�
לה� שאי� כמו למטה שיעור לה� שאי� עצמו דא"ס במדו'
וזהו כו' פשע על ועובר עו� נושא להיות כו' למעלה שיעור
מעצמות והמשי� שקרא ה' ה' ויקרא פניו על ה' ויעבור
בע"י ה' דה' שמו' בב' ממש בעצמותו שכלולי' מדותיו

וד"ל. ממש למטה עד וא"א
Â‰ÊÂחסד בחי' דהנה כו'. ממש חסדי כו' מאת� וחסדי

דא"ס ממל' ונמש� ויורד שבא הוא הנ"ל עול�
בחי' ער� לפי רק כנ"ל דעשי' חסד עד דאצי' בע"ס
עיבור בחי' ע"י אבל כנ"ל, לבד התחתוני' דמעשה ההעלא'
שבמל' מדו' עד הימנו בעליו� שבתחתו� דמדו' והתכללו'
שאי� העצמי לחסד מעורר ממש בעצמו' שה� כמו דא"ס
מצד הוא חסד חפ� רק כלל, ש� מגיע דמצות מ"� העלא'
חפ� כי לפי עונותינו יכבוש ירחמינו ישוב כמ"ש עצמו
כמו� אל מי מיכה וה"ק אפו, לעד החזיק ולא הוא חסד
ישוב ע"כ הוא חסד חפ� כי כו' החזיק לא כו' עו� נושא
מצד ירחמינו שישוב עילא' תשובה בחי' והוא כו', ירחמינו
תת� ואח"כ לעול� ימיש שלא העצמי חסדו מדת עצ�
מימי לאבותינו נשבעת אשר לאברה� וחסד ליעקב אמת
למעלה שמלמטה תתא' תשובה ע"י דוקא וזהו כו', קד�

לאור כלי מבחי' למעלה ה' אל לב� צעק חוזר אור בבחי'
מגיע ששרש� אע"פ המצות כי לש�, מגיע המצות שאי�
באצי' ג� גדול בריבוי אור להוסי� ותענוג הרצו� בעצמות
שיש וכנ"ל עכ"פ הכלי הכנת בחי' ע"י זה כל הרי כנ"ל
אי� א"כ כו', אור תוס' להמשי� בכלי� דמקיפי' ושרש כח
והוא להגיע הכלי בחי' שיוכל במקו� רק מגיע המצו'
של שרש שהוא הכלי� שרש עליוני' המקיפי' לבחי'
במקו� אבל כנ"ל, הוי' דש� הכלי' פנימי' שה� המצות
שלמעלה ומדרג' במקו� שהוא מפני כלי� בחי' ש� שאי�
מבחי' שלמעלה הא"ס בעצמו' והוא כו' מקי� מבחי' ג�
כו', יכלכלו� לא השמי� ושמי שמי� נא' דש� דא"ס מל'
לצמצ� ירד שלא למעלה שיעור באי� נעלה מאד שגבוה
א� וכמ"ש ג"כ המצות בכלי דמקי� כלי' בבחי' עצמו
שקדשנו המצו' ע"י תהיו קדושי' (וכמ"ש כו' צדקת
למעלה קדושתי אני קדוש כי ת"ל כמוני יכול במצותיו,
מה רק לש� מגיע אי� במ"א), כמ"ש כו' מקדושתכ�
שאי� דבע"ת מ"� העלא' והוא כלי מבחי' למעלה שהוא
תו"מ בלא בבכי' נשמתו שיצא' (כראב"ד כלל תו"מ בה�
עצמותו אור ג"כ הוא מזה שיבא שאתדל"ע כידוע), כלל
מ"ש והוא כלל, בכלי� בהתלבשו' ונמש� מוגבל שבלתי
שמש� ממש שבעצמותו ורחמי' בחסד הוא חסד חפ� כי
אחו� אשר את וחנותי וכמ"ש כו' ירחמינו שישוב [הוא]
היפ� שעשו כבע"ת הגו"� שאינ"ו אע"פ כו' ורחמתי
בחי' מצד וזהו כלל, ש� מגיע המצו' שאי� לפי התו"מ,
במדו' שעולה עד או"ח בבחי' לעליו� מתחתו� המדו' עליו'
במדו' לב� דצעק התשובה ע"י והיינו כנ"ל שבעצמו'
ג� עד שברצו� מדו' מ� למעלה עד השכל מ� שלמעלה
וכה"ג) דראב"ד (כתשוב' העצמי' יחידה דבחי' מדו'
כו' ועובר עו� נושא להיו' דא"ס העצמיי' מדו' שמעורר
כלל, התחתוני' מעשה ער� לפי שלא כו' ירחמינו וישוב
ליעקב אמת תת� ואח"כ העצמו' חסד מאת"� וחסד"י וזהו
המרכבה ה� דהאבו' שבכת"ר מדו' שה� כו' לאברה� וחסד
י"ג וה� התשו' באמצעו' האור אותו ג"כ לש� שנמש� ש�
משיח עני� עיקר וזהו וד"ל. כידוע וע"י שבא"א מדה"ר
ישראל א� (וכמא' כנ"ל בתיובתא צדיקייא לאתבא דאתא
שנק' דכנ"י תו"מ דהיינו כו') וא"ל נגאלי� תשו' עושי�
במקו� אבל גדול אור ריבוי שמוסיפי' שג� צדיקי�
לעצמו' יגיעו דוקא התשובה שע"י כו' עומדי' שבע"ת
אומר גזרו ולזה כנ"ל, לש� מגיעי' המצו' שאי� המדו'
העוה"ב חיי מכל בעוה"ז ומע"ט בתשוב' א' שעה דיפה
מע"ט ע� תשו' אבל כנ"ל המצות מ� רק אינו דהעוה"ב

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ישכיל במשיח שנא' וזהו כנ"ל, הכלי� מבחי' למעלה מגיע
ונשא ירו� והיינו בשלימות� תו"מ ע"י ברורי' לברר עבדי
שרש� דא"ס דמל' מדו' ועד שבע"י מדו' שה� וגבה

מא"ד שזהו ממש בעצמו' מגיע התשוב' ע"י אבל הראשו�
העה"ב חיי שהוא כו' אמת תת� אח"כ כלי גבול בלי
וד"ל. ממש לפני"ו ונח"י' וכמ"ש קד� מימ"י שנשבע

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew

•
.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

˙ÂˆÓ'ה אלקינו ה' ישראל שמע שנאמר הש�: אחדות
המצות, בס' הרמב"� וז"ל ד'). ו' (דברי� אחד
שנאמי� והוא היחוד בהאמנת שצונו הציווי היא ב' מצוה
יתעלה אמרו והוא אחד הראשונה וסבתו המציאות שפועל
תמצא� המדרשות וברוב אחד ה' אלקינו ה' ישראל שמע
ורבי� ליחדני מנת על שמי את ליחד מנת על אומרי�
מעבדות הוציאנו אמנ� אנחנו המאמר בזה רוצי� כאלה,
תנאי על והטובות החסדי� מ� שעשה מה עמנו ועשה
שיאמרו מה והרבה בזה, מחוייבי� אנחנו כי היחוד האמנת
ה� כי שמי� מלכות המצוה זאת ג"כ ויקראו יחוד מצות
ביחוד ההודאה ר"ל שמי� מלכות עליו לקבל כדי אומרי�
אלינו מיוחדת זו שמצוה מדבריו והמוב� עכ"ל. והאמנתו
וכ"כ השיתו� על מוזהרי� אינ� נח בני משא"כ דוקא
האזינו פ' הרמ"ז הקשה וכבר קנ"ו סי' בא"ח הרמ"א
למה י"ט) ד' (דברי� העמי� לכל כו' ה' חלק אשר בפסוק
לרברב� דאתיהיבו הזהר במש"ש ותי' מזה ה' מנע� לא
וכל העשי', בעול� עיקרה הסט"א כל שהרי שרי� הע' ה�
ש� ואי� ש� ומושרשות מש� מושפעות העכומ"ז נפשות
מימי ש� שנית� הקדושה מאור דקיק נהירו ההוא אלא
(היא ית' בבורא להאמי� חייבי� ה� ולכ� קד�, מלכי
מבחי' הוא לה� הבא השפע אבל שנת"ל) כ"ה המצוה
שמש� ולהיות שלה� הממוני� נשמת שהוא האחוריי�
ועני� עכ"ל, לה� להכנע מותרי� לכ� נשמת� יוצאות
האחדות מצות היפו� והוא שיתו� הנק' הוא לה� כניעת�
מילה במצות (הובא ע"ז מה' בפ"א הרמב"� וכמ"ש
לקרוא הוחל שבימיו ודורו אנוש טעות הי' שזה יעו"ש)
אלא ית' בבורא שמאמיני� השיתו� עני� ר"ל ע"ז בש�
וכירח כשמש למשמשיו ג"כ כבוד לחלוק שראוי שאומרי�
גמורה ע"ז לעבוד אח"כ נמשכי� ומזה וכיוצא וכוכבי�
י"ב) ה' (ירמי' כו' בה' כחשו כמ"ש ח"ו ה' על ולשכוח
ה' חלק כי אומר הכתוב עליה� ישראל בית אנחנו אבל
האמת לידע היחוד במצות ומצווי� ט') ל"ב (דברי� עמו
כמלאכי� ממנו הנמצאי� וכל עוד אי� וזולתו אחד הוא כי
אי� פעולותיה� על ממוני� כול� ויסודות וגלגלי� וכוכבי�
מאמר נקדי� הנה זה, ולהבי� ח"ו: בעצמ� שלטו� לה�
בוארא והוא רפ"א אלהות האמנת במצות המובא הזהר

מצות (ר"ל כלל בארח דא פקודא דידעו כיו� ע"א דכ"ה
כדי כו' שנת') אלהות כו'האמנת פרט בארח לו� אולי� �

רזי� כמה דא במלה פרט בארח דא האלקי� הוא הוי' כי
דקדמיתא וההוא ודא היחוד) מצות (הוא בי' אית וסתרי�
(ישעי' אחרו� ואני ראשו� אני דא ורזא כו' חדא מלה כולא
וכדברי� בפרט, אחרו� ואני בכלל ראשו� אני ו') מ"ד
ג"כ שהובא במאמר (קס"א) תרומה בפ' עוד כתוב האלה
ידעי הוו לא ממצרי� ישראל נפקו כד פי"א הנ"ל במצוה
דאית לו� אולי� משה אתא וכד כלו� דמהימנותא ברזא
האלקי� הוא ה' כי להו אמר לבתר בעלמא, עילאה אלהא
היו� וידעת כתיב הא למנדע היא זעירא מלה תימא אי
ועל ממעל בשמי� האלקי� הוא ה' כי לבב� אל והשבות
רזא כל תליא הכא ל"ט) ד' (דברי� עוד אי� מתחת האר�
סתימו למנדע דא מגו רזי� דכל רזא למנדע דמהימנותא,
ומא� וכו' חד וכולא מלא ש� אלקי� הוי' סתימי� דכל רזא
אלקינו ה' ישראל שמע אחד ה' אחד, ושמו אחד ה' איהו
איהו דא בשכמל"ו אחד ושמו חד, יחודא איהו דא אחד ה'
האלקי� הוא ה' דא ורזא חד, שמי' למהוי אחרא יחודא
כולא עד כו' תימא ואי חדא, ביחודא אינו� כד כתי' דא
די"ב בראשית זהר בהקדמת עוד וכ"כ קצרנו, כי יעו"ש חד
למנדע תליתאה פקודא רפ"א הנ"ל במצוה ג"כ הובא ע"א
האמנת מצות (היא בעלמא ושליטא רברבא אלהא דאית
האלקי� הוא דה' למנדע רביעאה פקודא שנת') אלהות
בשמא דאלקי� שמא ולאתכללא וכו' היו� וידעת כד"א
והמוב� עכ"ל. פרודא בהו� ולית חד דאינו� למנדע דה'
הוי' שש� לידע היא היחוד שמצות אלו הזהר ממאמרי
עני� המקובלי� בספרי ג"כ וכידוע אלהי� ש� ע� א' הוא
ש� כי זה לעני� קרוב שה� בהוי' אד' או באד' הוי' שילוב
המוב� כי והעני� אלקי�, ש� ע� א' במדריגה הוא אד'
האמונה שהיא זו מצוה בביאור הרמב"� מל' לכאורה
וכ"מ ח"ו כחניות משו� מורכב ואינו אחד ית' שהוא
הלכה התורה יסודי מהלכות פ"א הגדול בחיבורו ממ"ש
נחלק שהוא כגו� אחד ולא וכו' הוא אחד זה אלוה ז'
כמותו אחר ייחוד שאי� ייחוד אלא ולקצוות למחלקות
לפי אלהות האמנת במצוה נכלל זה ובאמת עכ"ל, בעול�
ר"ל כ� כוונתו הרמב"� שג� ברא"מ וכמ"ש שביארנו מה
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ישכיל במשיח שנא' וזהו כנ"ל, הכלי� מבחי' למעלה מגיע
ונשא ירו� והיינו בשלימות� תו"מ ע"י ברורי' לברר עבדי
שרש� דא"ס דמל' מדו' ועד שבע"י מדו' שה� וגבה

מא"ד שזהו ממש בעצמו' מגיע התשוב' ע"י אבל הראשו�
העה"ב חיי שהוא כו' אמת תת� אח"כ כלי גבול בלי
וד"ל. ממש לפני"ו ונח"י' וכמ"ש קד� מימ"י שנשבע

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew

•
.b
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˙ÂˆÓ'ה אלקינו ה' ישראל שמע שנאמר הש�: אחדות
המצות, בס' הרמב"� וז"ל ד'). ו' (דברי� אחד
שנאמי� והוא היחוד בהאמנת שצונו הציווי היא ב' מצוה
יתעלה אמרו והוא אחד הראשונה וסבתו המציאות שפועל
תמצא� המדרשות וברוב אחד ה' אלקינו ה' ישראל שמע
ורבי� ליחדני מנת על שמי את ליחד מנת על אומרי�
מעבדות הוציאנו אמנ� אנחנו המאמר בזה רוצי� כאלה,
תנאי על והטובות החסדי� מ� שעשה מה עמנו ועשה
שיאמרו מה והרבה בזה, מחוייבי� אנחנו כי היחוד האמנת
ה� כי שמי� מלכות המצוה זאת ג"כ ויקראו יחוד מצות
ביחוד ההודאה ר"ל שמי� מלכות עליו לקבל כדי אומרי�
אלינו מיוחדת זו שמצוה מדבריו והמוב� עכ"ל. והאמנתו
וכ"כ השיתו� על מוזהרי� אינ� נח בני משא"כ דוקא
האזינו פ' הרמ"ז הקשה וכבר קנ"ו סי' בא"ח הרמ"א
למה י"ט) ד' (דברי� העמי� לכל כו' ה' חלק אשר בפסוק
לרברב� דאתיהיבו הזהר במש"ש ותי' מזה ה' מנע� לא
וכל העשי', בעול� עיקרה הסט"א כל שהרי שרי� הע' ה�
ש� ואי� ש� ומושרשות מש� מושפעות העכומ"ז נפשות
מימי ש� שנית� הקדושה מאור דקיק נהירו ההוא אלא
(היא ית' בבורא להאמי� חייבי� ה� ולכ� קד�, מלכי
מבחי' הוא לה� הבא השפע אבל שנת"ל) כ"ה המצוה
שמש� ולהיות שלה� הממוני� נשמת שהוא האחוריי�
ועני� עכ"ל, לה� להכנע מותרי� לכ� נשמת� יוצאות
האחדות מצות היפו� והוא שיתו� הנק' הוא לה� כניעת�
מילה במצות (הובא ע"ז מה' בפ"א הרמב"� וכמ"ש
לקרוא הוחל שבימיו ודורו אנוש טעות הי' שזה יעו"ש)
אלא ית' בבורא שמאמיני� השיתו� עני� ר"ל ע"ז בש�
וכירח כשמש למשמשיו ג"כ כבוד לחלוק שראוי שאומרי�
גמורה ע"ז לעבוד אח"כ נמשכי� ומזה וכיוצא וכוכבי�
י"ב) ה' (ירמי' כו' בה' כחשו כמ"ש ח"ו ה' על ולשכוח
ה' חלק כי אומר הכתוב עליה� ישראל בית אנחנו אבל
האמת לידע היחוד במצות ומצווי� ט') ל"ב (דברי� עמו
כמלאכי� ממנו הנמצאי� וכל עוד אי� וזולתו אחד הוא כי
אי� פעולותיה� על ממוני� כול� ויסודות וגלגלי� וכוכבי�
מאמר נקדי� הנה זה, ולהבי� ח"ו: בעצמ� שלטו� לה�
בוארא והוא רפ"א אלהות האמנת במצות המובא הזהר

מצות (ר"ל כלל בארח דא פקודא דידעו כיו� ע"א דכ"ה
כדי כו' שנת') אלהות כו'האמנת פרט בארח לו� אולי� �

רזי� כמה דא במלה פרט בארח דא האלקי� הוא הוי' כי
דקדמיתא וההוא ודא היחוד) מצות (הוא בי' אית וסתרי�
(ישעי' אחרו� ואני ראשו� אני דא ורזא כו' חדא מלה כולא
וכדברי� בפרט, אחרו� ואני בכלל ראשו� אני ו') מ"ד
ג"כ שהובא במאמר (קס"א) תרומה בפ' עוד כתוב האלה
ידעי הוו לא ממצרי� ישראל נפקו כד פי"א הנ"ל במצוה
דאית לו� אולי� משה אתא וכד כלו� דמהימנותא ברזא
האלקי� הוא ה' כי להו אמר לבתר בעלמא, עילאה אלהא
היו� וידעת כתיב הא למנדע היא זעירא מלה תימא אי
ועל ממעל בשמי� האלקי� הוא ה' כי לבב� אל והשבות
רזא כל תליא הכא ל"ט) ד' (דברי� עוד אי� מתחת האר�
סתימו למנדע דא מגו רזי� דכל רזא למנדע דמהימנותא,
ומא� וכו' חד וכולא מלא ש� אלקי� הוי' סתימי� דכל רזא
אלקינו ה' ישראל שמע אחד ה' אחד, ושמו אחד ה' איהו
איהו דא בשכמל"ו אחד ושמו חד, יחודא איהו דא אחד ה'
האלקי� הוא ה' דא ורזא חד, שמי' למהוי אחרא יחודא
כולא עד כו' תימא ואי חדא, ביחודא אינו� כד כתי' דא
די"ב בראשית זהר בהקדמת עוד וכ"כ קצרנו, כי יעו"ש חד
למנדע תליתאה פקודא רפ"א הנ"ל במצוה ג"כ הובא ע"א
האמנת מצות (היא בעלמא ושליטא רברבא אלהא דאית
האלקי� הוא דה' למנדע רביעאה פקודא שנת') אלהות
בשמא דאלקי� שמא ולאתכללא וכו' היו� וידעת כד"א
והמוב� עכ"ל. פרודא בהו� ולית חד דאינו� למנדע דה'
הוי' שש� לידע היא היחוד שמצות אלו הזהר ממאמרי
עני� המקובלי� בספרי ג"כ וכידוע אלהי� ש� ע� א' הוא
ש� כי זה לעני� קרוב שה� בהוי' אד' או באד' הוי' שילוב
המוב� כי והעני� אלקי�, ש� ע� א' במדריגה הוא אד'
האמונה שהיא זו מצוה בביאור הרמב"� מל' לכאורה
וכ"מ ח"ו כחניות משו� מורכב ואינו אחד ית' שהוא
הלכה התורה יסודי מהלכות פ"א הגדול בחיבורו ממ"ש
נחלק שהוא כגו� אחד ולא וכו' הוא אחד זה אלוה ז'
כמותו אחר ייחוד שאי� ייחוד אלא ולקצוות למחלקות
לפי אלהות האמנת במצוה נכלל זה ובאמת עכ"ל, בעול�
ר"ל כ� כוונתו הרמב"� שג� ברא"מ וכמ"ש שביארנו מה
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ית' שאלוה על היא אלהות האמנת שמצות להאומרי� כי
אחד ית' שה' הוא דיחוד זו שמצוה יתכ� א"כ לבד נמצא
מחומר מורכבי� שה� הנמצאי� כל כשאר ואינו בעצמותו
יתכ� לא האל מציאות שעל משנ"ת לפי אבל עכ"פ וצורה
שבמצוה ההאמנה ציווי א"כ בעליל נראה כי אמונה ל'

למ ונשגב מרומ� ית' מציאותו היות על היא עלההנ"ל
זה בכלל וא"כ באריכות כמש"ש והחכמה מההשגה מעלה
כל בער� שאינו אחר הפשיטות בתכלית פשוט ית' שהוא
כי הרכבה בלתי או הרכבה לומר שיתכ� השכליי' הכחות
יעו"ש הב' עיקר בביאור פ"ג ש� וכמשנ"ת זה מער� אינו
זה עני� נכלל כבר כי ע"ז היחוד מצות לומר יתכ� לא וא"כ
היחוד שמצות הזוה"ק כוונת ולזאת הנ"ל האמונה במצות
בזה שכיוונו ומה זה עני� הבנת והנה ואלקי� הוי' יחוד היא
חד וכל לפני� ופני� פני� כמה בו ויש הוא עמוק עמוק
הפני� ע"פ זה נבאר ואנחנו דילי' שיעורא לפו� מבי�
אליו אשר נ"ע והה"מ הבעש"ט מיסוד שלימדנו העמוקי�
הפני� לבאר צרי� שמתחלה רק כידוע, האלהי� נגלו
כוונת וכ"ה פשוט ע"פ הזהר שכוונת והוא בזה הנגלי�
פשוט בעצמותו אחד ית' שה' ידענו שכבר שהג� הרמב"�
באה אלהות, בהאמנת שנת' ממצוה הפשיטות בתכלית
א' לשו� ואי� ח"ו אלוה עוד שאי� לידע היחוד המצות
ברצונו פועלי� כול� כי זולתו ח"ו שלטו� שו� מהנמצאי�
שהוא נמצא לה� ושופע מאיר ית' שהוא ובכח ובמצותו
ולעילא מפלג� המי� ממ"ש [לאפוקי עוד, ואי� אחד אלוה
בד"ה בלק"ת כמ"ש ע"א דל"ט סנהדרי� כו' דהורמיז
הזו], המצוה באה מזה ולהוציא כו' מלכות המה ששי�
שני יחוד והוא יותר עמוק בעני� זה ביארו הזהר ואמנ�
והוא הטבע בגימ' אלקי� ש� כי ר"ל אלקי� הוי' השמות
הנפרדי� עולמות להחיות העל� בבחי' המאירה ההארה
שלמעלה העצ� ש' הוא הוי' ש� ע� ממש מיוחדת שהיא
העני� וביאור אחרו�, ואני ראשו� אני וז"ס מהטבע מעלה
עלמי� כלא סובב איהו דקודב"ה בזהר מ"ש עני� הוא
פי' שאי� מ"ח פרק ח"א בלק"א ופי' עלמי�, כל וממלא
ר"ל אלא ח"ו מקו� בגדר אינו כי כעיגול מלמעלה שסובב
הוא ממלא ובחי' גילוי בבחי' ואינו העל� בבחי' שמאיר
שכל שבחי' וכמו גילוי בבחי' מאיר ית' שהוא החיות
בגילוי בו והחיות בחי ומקי� העל� בבחי' הוא שבמדבר
ממכ"ע בחי' אחרו� ואני סוכ"ע בחי' ראשו� אני אומר וע"ז
ע"י גילוי בבחי' ית' ממנו המאיר החיות שג� ר"ל
ח"ו בפ"ע נפרד בבחי' אינה עכ"ז ממכ"ע הנק' צמצומי�
יש מתחלה והנה הממלא, הוא והסובב אלקות הוא אלא
העל� בבחי' שהוא אע"פ כי מהו הסובב עני� להקדי�
זאת הקפה ע"י הנמצאי' את המחי' הוא באמת ומקי�
או"פ הנק' ההארה מ� אליה� שמגיע החיות מבחי' ביותר
מ� שלמעלה הגדול העיגול היינו הסובב עני� כי וממכ"ע,
ונעלה ממש א"ס בחי' והוא שבתוכו וחוט והקו החלל

הנק' שבו וחוט והקו החלל שבתו� מהרשימו מעלה מעלה
האמנת במצות שנת' ע"ד היינו א"ס עני� וביאור ממכ"ע,
שמובדל וכ"ש כלל חכמה ממהות שאינו פ"ג האלהות
להוות יכול שהי' ובאמת הספירות שאר ממהות בער�
והי' בלבד אלו י' ולא זמ"ז שונות ספי' רבבות ריבוא
שנתהוו ומה וכו' וחסד חכמה מעי� שלא אחרי� מהותי�
מעצמות להספירות המגיע שהחיות לפי זהו בלבד י' ממנו
שתהי' והתלבשות גילוי בדר� אינו הבבע"ג ית' אורו
העילה כשפע בגילוי בתוכיות� נתפסת ית' הארתו
כלל הספי' היו לא באמת כ� הי' אילו כי להעלול, שמושגת
החכמה ספי' אומר שאתה כמו בדבר ומיוחדי� מוגדרי�
חסד ממהות ונבדל שכל מהות שהוא גדר לה נות� שאתה
הוי' להיותו הכל סובל הוא כי כלל גדר הש"י אל ואי�
שהארת לפי זהו מיוחד בגדר התהוות� סיבת אלא פשוטה,
כ"א בה� מתגלית אינה אורו מעצמיות לה� המגיע החיות
והוי' א"ס הוא והחיות שהאור ור"ל ממעל, עליה� מקי�
אורו לגבי (ר"ל הגבול חיי ממנו חיי� ה� ואעפ"כ פשוטה
מקי�, נק' וזה מיוחד) בגדר הגבלת� ע"ש גבול נק' הפשוט
רצו� ופי' העליו� רצו� נק' המקי� הזה החיות שעני� והוא
הקדומה מחשבה ג"כ ונק' דרעוי� רעוא בזהר הנק' הכללי
הנמצאי� כל לברוא לפניו במחשבה שעלה מה דהיינו
רצו� נק' ה� זו והסכמה שמחשבה לזה, והסכי� דאבי"ע
ית' הוא הרי כי מתהוי� ה� גופא ומזה בהתהוות� שרוצה
היכולת בו יש דבר איזה בהתהוות שרוצה ורצונו יכול כל
מחשבותי לא כי וכמ"ש הדבר התהוות ממנו להיות הזה
בש� פי"א (עמש"ש ח') נ"ה (ישעי' וגו' מחשבותיכ�
ו') קל"ה (תלי� עשה ה' חפ� אשר כל ג"כ וז"ש הרמ"ק)
שהרצו� מוב� אעפ"כ אמנ� כ�, נעשה מיד דייקא חפ�
גילוי עני� אינו הנמצאי� בקיו� רוצה ית' שבעה"ר
המשכה שהוא רק הרצו� מהות משיגי� שיהיו בפנימיות�
לפניו רצויי� שה� שזה א� ולפיכ� לפניו רצויי� להיות
אינ� עכ"ז אבל ליש, מאי� ממש להתהוות� מספיק הוא
רצו� ז"ס כי ממש א"ס שהוא שאע"פ הרצו� עצ� בער�
שהרי במציאות� מוגבלי� להיות ה� יוכלו אעפ"כ הפשוט
ועלול, עילה כעני� בפנימיותו גילוי אינו בהרצוי הרצו�
כנ"ל מתגלה שאינו אלא ממש מחי' שהוא מקי� הנק' וזהו
משל כי הארה בש� זה לעני� (פנ"א) בלק"א קרא ולפיכ�
עד"מ הזכוכית את שמאירה לזה מכוונת השמש הארת

הזכוכיתאעפ" מהות להיות בתוכיותה מתגלית אינה כ
ומשוה השוה נאמר זו הארה ונגד כו' השמש הארת כמהות
עולמות הארבע לכל שמקי� בע"ח וכמ"ש וגדול קט�
אצי' תחלה הסדר על נתהוו שבהתהוות� אע"פ כי בשוה
נבראו שמי� שאמר וכמי ועשי' יצי' ואח"כ בריאה ואח"כ
והמחשבה הרצו� בעלות אבל א') י"ב (חגיגה תחלה
קדימה מבלי כא' במחשבה עלו כול� הרי הנ"ל הקדומה
יחדיו יעמדו אליה� אני קורא שאמר וכמי זל"ז ואיחור
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כא' הרבה דברי� תופסת המחשבה כי י"ג) מ"ח (ישעי'
בחי' שהוא הדיבור ע"י הגילוי אל ביציאת� משא"כ
שמדבר בדיבור כי זא"ז המדריגות כסדר יוצאי� ממכ"ע
קדימה לזה שיהי' בהכרח שוני� חלקי� בו שיש עני� איזו
שאי� העיקר, והוא בשוה בפי' יש ועוד מעלת�, כפי ע"ז
ואיכות בכמות ג� חבירו על מגרעת או תוספת נמצא לשו�
ומה ממש, בשוה לכול� אלא עליו הסובב הארת
שיעור לאי� זע"ז וגבוהי� מזה זה חלוקי� שהנמצאי�
ולמנות מלספר רבו אשר הגשמי הדומ� על האצי' כיתרו�
דממכ"ע, ההארה מ� קבלת� שינויי מחמת זהו המרחק
ממש כאחד ועשי' לאצי' לכול� בשוה הוא הסובב אור אבל
כנ"ל למקבל ומושג נתפס ואינו מקי� היותו בעבור כי

יגבילנו לא האצי' ג� בגילוי מאיר הי' שאילו הרצו� בעני�
להאיר יכול לעשי' ג� א"כ הקפה ע"י ומחי' שמאיר וכיו�
זו והארה שרצו� בהתהוות� שרוצה הרצו� עני� והוא כ�
יאמרו למה דהע"ה וז"ש כאחד, ומקיפת� לכול� בשוה הוא
איה בבחי' שהוא ב') קט"ו (תלי� אלהיה� נא איה הגוי�
ובאמת מקו� של כבודו השמי� על כי לנו מושג שאינו
בעשי' מאיר הפשוט שהרצו� עשה ה' חפ� אשר כל הרי
תבל תכו� א� כו' לבש גאות מל� ה' וכ"כ כבאצילות ממש
הוא סיבתו הנ"ל רצו� בחי' כי א') צ"ג (תלי� תמוט בל
היש ביטול להיות אמלו� אנא וההתנשאות המלוכה מדת
תמוט בל תבל להיות העול� בהתהוות רצה זה שמחמת
בו: ית' שרוצה הרצו� מ� גשמיות העשי' התהוות שיהי'
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מ"תÔÈ·‰ÏÂ[עח)] עני� צ"ל ניתנו10כ"ז לא שארז"ל
כל על אלא למשה, חתוכי� תורה דברי
טהור פני� ומ"ט טמא פני� מ"ט לו נאמר ודיבור דיבור
וזהו שבעתיי�. מזוקק טהורות אמרות ה' אמרות כמ"ש
הוא ואדו� צח ג� מ"ט, ב"פ הוא צח ואדו�, צח דודי
ג� ברמז יש החסדי� על שמורה צח שבתיבת וי"ל חו"ג.
כעני� בחסד הגבורה התכללות להורות ג"כ טמא פני� מ"ט
יצ"ט ה� אלו בחי' ב' ובעבודה בימינא. שמאלא לאכללא
היצה"ר ולהכניע להפו� וכדי מחו"ג, הוא ששרש� ויצה"ר

ותושי' עוז שנק' התורה ע"י ביצ"ט,11זהו כח שנותנת עוז ,
ש� כי כתי' דהנה הוא והעני� היצה"ר. כח שמתשת ותושי'

ספו� מחוקק רמ"ח12חלקת בחי' הוא רמ"ח בגימט' מחקק ,

הולכי� רמ"ח שע"י והיינו ספינה, מל' הוא וספו� מ"ע,
ברואי� ג� הספינה ע"י כמו כי והיינו בספינה, כמו הי� על

בי� ליל� יכולי� לברואי�13שביבשה א"א הספינה ובלא ,
מש� רק זהו במי� השיטה ועני� הי�, בתו� ליל� שביבשה
הילו� בש� לקרותו שיי� שאינו קט�, ושטח קט� [זמ�]
ימי�, וכמה כמה בי� ליל� יכולי� הספינה ע"י אבל כלל,
גשמי' בדברי� שנתלבשו המצות מעשה שע"י יוב� כ�
ונתלבשה שירדה רק ממעל אלק' חלק שהיא הנה"א יכולה
ע"י אמנ� אורה, ומסתרת המעלמת ובנה"ב הגשמי בגו�

וג� גשמי, בגו� נתלבשה שהנשמה הג� המצות מעשה
יכולי� וע"י בה� מ"מ גשמי' בדברי� ה� המצות מעשה
והרי ע"ז, ויתר דאתכסיא בעלמא כמו להשיג הנשמות
והמצוה העליו�, בג"ע לנשמה לבוש נעשה המצוה מכוונת

כו'. הרבה ע"ז יתר היא
Ê"ÙÚÂכל דהנה לקרי"ס, צריכי� שהיו מה ג"כ יוב�

שיהי' בכדי הי' במצרי� שהיו והמופתי� האותות
אינו לכאו' קרי"ס אבל פרעה, עול מגלות שיצאו יצ"מ
אחר לרדו� פרעה לב לחזק ית' לו הי' ולמה כלל, צרי�
הי' שזה אלא הי�. בתו� ביבשה ילכו ישראל ושבני בנ"י
ספינה בחי' שה� תומ"צ נית� במ"ת דהנה למ"ת, הקדמה
בעלמא המצות בעשיית ישראל ילכו וע"י שבה�
עדיי� יודעי' אינ� וה� התומ"צ בדר� ילכו ואי� דאתכסיא,
הי� את לנו קרע לזה דאתכסיא, עלמא ועני� סדר כלל
עליית א� שזהו יבשה, ונעשה דאתכסיא עלמא בחי' שהוא
הנ"ל, הפי' ב' לפי בבי"ע אצי' המשכת או באצי' הבריאה
מעלמא הגילוי וראו יבשה מי� נעשה הרי שיהי' ואי�
מבחי' נמש� וע"י שבה� התומ"צ נית� ואח"כ דאתכסי',
כל על מברכי� ולכ� דאתגליא. בעלמא דאתכסיא עלמא
ההמשכה שהוא העול� מל� אלקינו ה' אתה ברו� מצוה
לעלמא מעדאת"כ העול� ועד מהעול� ה' ברו� להיות

(10z"n oipr l"v f"k oiadle'ע יתרו אוה"ת ראה לקמ� בהבא :

מד. ע' תרנ"ח סה"מ שיג. ואיל�. שב ס"ע תרכ"ז סה"מ תתצאֿב.
קלאֿב. ע' תרפ"ח תגֿד. ס"ע עטר"ת קיזֿח. ע' עת"ר

(11'iyeze fer 'wpy dxezd.ועוד סע"אֿב. סז, יתרו תו"א ראה :

(12oetq wwegn zwlg my ik 'izk dpdc�סו עד לקמ� בהבא :

תשעהֿו. ע' ש� ב) (כר� להצ"צ ביאוה"ז ראה הפיסקא
(13mia jlil mileki . .dpitqd i"r enkביאוה"ז ראה בכ"ז :

ואיל�. סע"ג מא, לאדהאמ"צ
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כא' הרבה דברי� תופסת המחשבה כי י"ג) מ"ח (ישעי'
בחי' שהוא הדיבור ע"י הגילוי אל ביציאת� משא"כ
שמדבר בדיבור כי זא"ז המדריגות כסדר יוצאי� ממכ"ע
קדימה לזה שיהי' בהכרח שוני� חלקי� בו שיש עני� איזו
שאי� העיקר, והוא בשוה בפי' יש ועוד מעלת�, כפי ע"ז
ואיכות בכמות ג� חבירו על מגרעת או תוספת נמצא לשו�
ומה ממש, בשוה לכול� אלא עליו הסובב הארת
שיעור לאי� זע"ז וגבוהי� מזה זה חלוקי� שהנמצאי�
ולמנות מלספר רבו אשר הגשמי הדומ� על האצי' כיתרו�
דממכ"ע, ההארה מ� קבלת� שינויי מחמת זהו המרחק
ממש כאחד ועשי' לאצי' לכול� בשוה הוא הסובב אור אבל
כנ"ל למקבל ומושג נתפס ואינו מקי� היותו בעבור כי

יגבילנו לא האצי' ג� בגילוי מאיר הי' שאילו הרצו� בעני�
להאיר יכול לעשי' ג� א"כ הקפה ע"י ומחי' שמאיר וכיו�
זו והארה שרצו� בהתהוות� שרוצה הרצו� עני� והוא כ�
יאמרו למה דהע"ה וז"ש כאחד, ומקיפת� לכול� בשוה הוא
איה בבחי' שהוא ב') קט"ו (תלי� אלהיה� נא איה הגוי�
ובאמת מקו� של כבודו השמי� על כי לנו מושג שאינו
בעשי' מאיר הפשוט שהרצו� עשה ה' חפ� אשר כל הרי
תבל תכו� א� כו' לבש גאות מל� ה' וכ"כ כבאצילות ממש
הוא סיבתו הנ"ל רצו� בחי' כי א') צ"ג (תלי� תמוט בל
היש ביטול להיות אמלו� אנא וההתנשאות המלוכה מדת
תמוט בל תבל להיות העול� בהתהוות רצה זה שמחמת
בו: ית' שרוצה הרצו� מ� גשמיות העשי' התהוות שיהי'

'd zecg` zevn
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l`eny zxez

מ"תÔÈ·‰ÏÂ[עח)] עני� צ"ל ניתנו10כ"ז לא שארז"ל
כל על אלא למשה, חתוכי� תורה דברי
טהור פני� ומ"ט טמא פני� מ"ט לו נאמר ודיבור דיבור
וזהו שבעתיי�. מזוקק טהורות אמרות ה' אמרות כמ"ש
הוא ואדו� צח ג� מ"ט, ב"פ הוא צח ואדו�, צח דודי
ג� ברמז יש החסדי� על שמורה צח שבתיבת וי"ל חו"ג.
כעני� בחסד הגבורה התכללות להורות ג"כ טמא פני� מ"ט
יצ"ט ה� אלו בחי' ב' ובעבודה בימינא. שמאלא לאכללא
היצה"ר ולהכניע להפו� וכדי מחו"ג, הוא ששרש� ויצה"ר

ותושי' עוז שנק' התורה ע"י ביצ"ט,11זהו כח שנותנת עוז ,
ש� כי כתי' דהנה הוא והעני� היצה"ר. כח שמתשת ותושי'

ספו� מחוקק רמ"ח12חלקת בחי' הוא רמ"ח בגימט' מחקק ,

הולכי� רמ"ח שע"י והיינו ספינה, מל' הוא וספו� מ"ע,
ברואי� ג� הספינה ע"י כמו כי והיינו בספינה, כמו הי� על

בי� ליל� יכולי� לברואי�13שביבשה א"א הספינה ובלא ,
מש� רק זהו במי� השיטה ועני� הי�, בתו� ליל� שביבשה
הילו� בש� לקרותו שיי� שאינו קט�, ושטח קט� [זמ�]
ימי�, וכמה כמה בי� ליל� יכולי� הספינה ע"י אבל כלל,
גשמי' בדברי� שנתלבשו המצות מעשה שע"י יוב� כ�
ונתלבשה שירדה רק ממעל אלק' חלק שהיא הנה"א יכולה
ע"י אמנ� אורה, ומסתרת המעלמת ובנה"ב הגשמי בגו�

וג� גשמי, בגו� נתלבשה שהנשמה הג� המצות מעשה
יכולי� וע"י בה� מ"מ גשמי' בדברי� ה� המצות מעשה
והרי ע"ז, ויתר דאתכסיא בעלמא כמו להשיג הנשמות
והמצוה העליו�, בג"ע לנשמה לבוש נעשה המצוה מכוונת

כו'. הרבה ע"ז יתר היא
Ê"ÙÚÂכל דהנה לקרי"ס, צריכי� שהיו מה ג"כ יוב�

שיהי' בכדי הי' במצרי� שהיו והמופתי� האותות
אינו לכאו' קרי"ס אבל פרעה, עול מגלות שיצאו יצ"מ
אחר לרדו� פרעה לב לחזק ית' לו הי' ולמה כלל, צרי�
הי' שזה אלא הי�. בתו� ביבשה ילכו ישראל ושבני בנ"י
ספינה בחי' שה� תומ"צ נית� במ"ת דהנה למ"ת, הקדמה
בעלמא המצות בעשיית ישראל ילכו וע"י שבה�
עדיי� יודעי' אינ� וה� התומ"צ בדר� ילכו ואי� דאתכסיא,
הי� את לנו קרע לזה דאתכסיא, עלמא ועני� סדר כלל
עליית א� שזהו יבשה, ונעשה דאתכסיא עלמא בחי' שהוא
הנ"ל, הפי' ב' לפי בבי"ע אצי' המשכת או באצי' הבריאה
מעלמא הגילוי וראו יבשה מי� נעשה הרי שיהי' ואי�
מבחי' נמש� וע"י שבה� התומ"צ נית� ואח"כ דאתכסי',
כל על מברכי� ולכ� דאתגליא. בעלמא דאתכסיא עלמא
ההמשכה שהוא העול� מל� אלקינו ה' אתה ברו� מצוה
לעלמא מעדאת"כ העול� ועד מהעול� ה' ברו� להיות

(10z"n oipr l"v f"k oiadle'ע יתרו אוה"ת ראה לקמ� בהבא :

מד. ע' תרנ"ח סה"מ שיג. ואיל�. שב ס"ע תרכ"ז סה"מ תתצאֿב.
קלאֿב. ע' תרפ"ח תגֿד. ס"ע עטר"ת קיזֿח. ע' עת"ר

(11'iyeze fer 'wpy dxezd.ועוד סע"אֿב. סז, יתרו תו"א ראה :

(12oetq wwegn zwlg my ik 'izk dpdc�סו עד לקמ� בהבא :

תשעהֿו. ע' ש� ב) (כר� להצ"צ ביאוה"ז ראה הפיסקא
(13mia jlil mileki . .dpitqd i"r enkביאוה"ז ראה בכ"ז :

ואיל�. סע"ג מא, לאדהאמ"צ
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במ"א כמ"ש קרי"ס14דאתגליא שבי� ההפרש ושורש .

מה וכמ"ש לבד אתעדל"ע בדר� הי' שבקרי"ס למ"ת,
התומ"צ לנו שנית� מ"ת וע"י כו', תליא בעתיקא אלי תצעק
ע"ד הי' שקרי"ס וי"ל אתעדל"ע. אתעדל"ת בדר� ה"ז
בעת והשיגו ראו כי להיות אתעדל"ת, שמעורר אתעדל"ע
לה� הי' ה"ז דאתכסי', שבעלמא הגדול אור הילוכ�
וביתר זו בחי' שימשיכו התומ"צ שנית� שאחר לאתעדל"ע
הי' בקרי"ס כי (וג� התומ"צ דקיו� אתעדל"ת ע"י שאת

נעשה ומזה הפי', ב' לפי בבריאה רק האצי' אור גילוי
זה ממשיכי' התומ"צ עשיית וע"י ליבשה, י� הפ� למטה
הוא עשייתה בעת הרי המצוה שכשעושה הגשמי', בעשי'

משיג אינו כי והג� דאתכסיא, נפשובעלמא הרי מ"מ זה
כמ"ש זה לגילוי מרכבה נעשו אבריו וג� זה בלבוש נלבשת
זאת ועוד כו'). הצדקה הנותנת היד בעני� פ�"ג בסש"ב
ה"ז התומ"צ קיו� ע"י אבל שעה, לפי רק הי' שבקרי"ס
עת. בכל נוהגת שהיא המצוה שעושה זמ� ובכל עת בכל

`"lxz mixgde jynd

mixekiad meiae d"c

(14`"na y"nk `ilbz`c `nlrl k"z`crn mlerd cre mlerdn:

ח"ב תרל"ב ב. ע' תרכ"ט שצה. ע' תרכ"ז קלג. ע' תרכ"ו סה"מ ראה
תקנה. וע' תמו. ע'
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evlgd qxhpew

‰�‰Â .·Èאופני ב' ישנ� בעבודה אשר ידוע כאשר
כשמשכיל והיינו בשמחה עבודה הא' עבודה.

ג בעוצ� ה� ה', בגדולת ישומתבונ� הבריאה בעני� דולתו
שעצ� מה זאת דלבד אחר במקו� שכתוב כמו כו', מאי�
ציור שו� להאד� שאי� נפלא עני� הוא מאי� יש בריאה
שכתוב מה (עיי� אחר במקו� שכתוב כמו כו' כלל זה על
זאת עוד בתחלתו). רנ"ז תשמח שמח המתחיל בדיבור מזה
ריחוק בבחינת הוא מאי� יש דבריאה דידוע פלאות בזה יש
מאי�. יש לבריאה ועלול עילה בי� ההפרש דזהו הער�
מתלבש שהעילה בקירוב השפעה בחינת הוא ועלול דעילה
בער� הוא העלול ולכ� עילתו את מרגיש והעלול בהעלול
שההתהוות מאי� יש בהתהוות כ� שאי� מה כו'. העילה
הער� ריחוק בבחינת ההשפעה הוא כ� וא� ערו� באי� הוא
בו מתלבש ואינו מהנברא ומסתתר מתעל� שהבורא
שהכח לומר בהכרח וג� כו'. בהעלול עילה כהתלבשות
הוא זה ידי ועל הנברא בתו� תמיד הוא המהווה האלקי
אי� נעשה היה ח"ו ממנו מסתלק היה וא� יש במציאות
התחדשות וכל חדש דבר הוא היש מציאות כי כו'. ואפס
החידוש יתבטל לאו וא� תמיד המחדש בו להיות צרי�
שאפשר ומדות שכל כמו ועלול לעילה דומה ואינו כו'.
שהמדה מפני והיינו הטע� את כשישכח ג� המדה להיות

אפשר ולכ� כ� ג� קוד� והיתה חדש דבר אינו בעצ�
מקו� (ומכל כו' הטע� את כשישכח ג� המדה להיות
אחר). במקו� שכתוב וכמו כו' השכל מ� בה יש בהעל�
להיות צרי� התחדשות שהוא להיות מאי� יש כ� שאי� מה
בזה יש ונמצא כו'. מציאותו קיו� דוקא ואז תמיד המחדש
מקו� ומכל הער� ריחוק בבחינת שהוא הפכי� עניני� ב'
שכתוב וכמו ונברא נברא בכל תמיד האלקי הכח עומד
מאי� יש עני� ונקודת כו'. בשמי� נצב דבר� ה' לעול�
האי� ורוממות בגדולת כשמתבונ� או כו'. שניה� מחייב
דעתו ומעמיק כו' חקר אי� לגדולתו אשר עצמו מצד סו�
עד היטב אצלו העני� ונתפס שנקלט עד בההתבוננות מאד
בגילוי מאיר ורוממותו גדולתו בעוצ� האלקי שהאור
ואז כו') בנפשו מאיר איז אלקות פו� רייכקייט (די בנפשו
עושה בה' הנפש שמחת עני� שזהו מאד בנפשו ישמח
כו'. שוקקה ונפש ותשוקה בדביקה באלקות נפשו וידבק
בחינת שהוא מאהבה העבודה עני� הוא כלל ובדר�
על האוהב שמחת וכמו הוי' על ושמחתה הנפש דביקות

אחר. במקו� שכתוב כמו כו' האהוב
.¯ÂˆÈ˜מצד הוי', בגדולת מהתבוננות בשמחה עבודה

שהוא מחייב מאי� יש הבריאה. מצד או עצמו
בהמתהווה. תמיד נמצא ושהמהווה ערו� באי�

h''px gp zyxte dxez zgny
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a"yz'd mixn`n

לשפוט – ומשפט צדקה בכפיה, – לעשות פי' הצדקה. מצות קיום גם מונעת ההתנשאות מדת
לה'. בטולם מפני דוקא לישראל ניתנה התורה לצדקה. יתן וכמה לעצמו צריך כמה

�רציחה,p‰Â‰ד) �עס לידי �א ההתנ�א�ת מ�ת מ�ד ¿ƒ≈ְְְִִִִִֵַַַַַַָָ
רצ�נ�, נגד �ה�א �בר לס�ל ל� אפ�ר �אי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָֹמ�ני
�� זה �בכלל הת�אר�ת, לידי �א והתנ�א�ת מה���ת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוכ�
�ני לפני �להת�אר �ה� להתנא�ת �ר�צה �ב�ד מל���י ��ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מ"וע�ה �� מ�נעת ההתנ�א�ת מ�ת ה�ה �באמת ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאד�,
מצוה �היא צדקה מצות �כמ� ע�ה, מצו�ת �ק��� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָט�ב"
הרי עצמ� את �מי�ר מח�יב �ה�א מי ה�ה ��ד�ע, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ�ללית
מ�ד ל� נדמה ה��רי� ה�ברי� �ל וג� לעצמ�, ה�ל ְִִִֶַָ�ְְְְִִַַַַַָָָֹצרי�
י�� אי� �� וא� מאד, אליו מכרחי� �ה� �עיניו נפ�� ְְְִִִֵֵֵֵָָֹ�ְְֵֵֶֶַָֹיקר
על ל� �א ה�בר א� ��� �מ�ל לז�לת�, אליו ��כרח ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָ�ֶַמה
��� אינ� �ו�אי �הרויח, עד נפ�� �ח�ת �ה�יח יגיעה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹידי
מ�ל י�תר ה��עה ר��י ל� ���תני� לא א� לז�לת�, ����ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
�זאת א� ,�� �� לעני י�� אז ��� ה��תר�ת א� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהצטרכ�תיו
ה�א ה�דקה מצות עני� �י צדקה, מצות ח�בת י�צא ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָאינ�
מה זאת �לבד והינ� ז�לת�, ט�בת על נ�ס� עצמ� ְְְְִַַַַַַַָָֹט�בת
וה���ל ה�פ�ה �זה ה��נה ה�ה מחס�ר�, את להעני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ��מ�א
ע�ית", א�ה �יעקב �צדקה "מ��ט ��ת�ב �מ� ,���ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹ
�כתיב �מ��ט", צדקה לע��ת הוי' �ר� "ו�מר� ְְְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָ�כתיב
���פט �וקא, �כפ�ה ע��ה �ל��", ה�דקה מע�ה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ"והיה
�ה�א מה היטב לח�ב וצרי� ה��רי�, מה�ברי� עצמ� ְֲִִֵֵֶַַָָֹ�ְְִֵֶַַַָאת
לז�לת�, לתת צרי� מ�תר�ת ה�א וה�אר לנפ��, �הכרח ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָל�
�קי��� �היה מע�ה �עי� א�א ק�דמי�" "ח�י� אמר� ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹולא
�ה�א אפ�ר אי זאת אבל ל�ניה�, הס�יק ��א מי� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ�ל
�רעב ימ�ת וחבר� ה��רי� �דברי� �ענ�ג מיני �כל ֲִֵַָָָָָ�ְְְֲִִִִֵֵַַַָָיתע�ג
מלמעלה ל� ���תני� �מה לדעת צרי� והאד� ו�ל��, ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָחס
�עצמ� מטעה �אינ� מי �י עצמ�, ��ביל רק אינ� רב ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַ�פע
�אמת וכי �ז�, ה��עה ל� נ�נה ל�ה היטב ית��נ� ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהרי
אי� ל�, נ�תני� אי� ול�ה מ��� ט�ב חבר� והרי זאת, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹהרויח
לז��ת� ��ביל ה�א �ז� ה��עה ל� ���תני� �מה א�א ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹזאת
אתכ�" אלקיכ� ה' מנ�ה "�י �ר� על א� ה�דקה, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ�מצות

�ה�א מי ה�ה זה �כל ח�בת�, למ�את ���י�� יעמד ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹא�
� �כ�"ל ית��נ� ��ה�א��פל�ת אבל ה�א, ��� יבי� לבב� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

מ�תר�ת ל� ואי� הכרח אצל� ה�ל הרי �עיניו ויקר ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ�ְמנ�א
מעלת� מ�ד ה�א ל� ���תני� ��ה ��ח�ב וג� ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָֹ�לל,
מ�צות א�ת� מ�נעת ההתנ�א�ת הרי �� וא� ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָה�ד�לה,
�רטית ��נה �� י� �פרט ע�ה מצות �ל כ� �כמ� ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָה�דקה,
�פל. �ה�א �מי �וקא ��� זה ��ל עצמ�, �ב��ל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�כפ�ה
אינ� ��� וההתנ�א�ת ה���ת ��ציא�ת מי �� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָוה�ה
וע�ה מרע מ��ר א�ת� ��מנע �� �ל �ד�לה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ�הת��ט�ת
אינ� �מ�ילא �טל, אינ� הרי מק�� מ�ל מ��, �פעל ְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹט�ב
�מק�� א�א ��רה אינ� �אלק�ת וכ�ד�ע לאלק�ת, ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ�לי
��א ואת א���� וקד�� "מר�� ��ת�ב �כמ� �וקא, ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָה���ל
ז"ל ר��תינ� אמר� ה��רה ידיעת �בעני� �וקא. ר�ח" ְְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָ��פל

ב) סג, עצמ�(�רכ�ת ��מית �מי א�א מתק�מת ה��רה "אי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ק��� יהיה �וקא ואז ה���ל, עני� ה�א �מיתה ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָעליה",
מ�ני �וקא י�ראל לנ�מ�ת ה��רה נ�נה ולכ� ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָה��רה,
�ר�� ה�ד�� זרע ל�דיק", זר�ע "א�ר �כתיב ��ה�, ְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָה���ל
ואז �אר� להי�ת צריכה ה�ריעה וה�צו�ת, ה��רה את ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָה�א
�חינת ה� י�ראל ונ�מ�ת ור��י, �ת�ספת ה�מיחה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ�היה
�ה� ��� חפ�", אר� לי א�� תהי� "�י ��ת�ב �מ� ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָאר�
הע�י�", מ�ל ה�עט א�� "�י ��ת�ב �מ� ה���ל, ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָ�חינת
�מאר� ��רה, א�א אמת אי� �צמח", מאר� "אמת ְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָ�כתיב
ואמר� ה��רה, צמיחת �היה ה���ל �חינת �ה�א ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ�וקא

ז"ל ��)ר��תינ� ��רה(�רכ�ת �ברי על עצמ� המנ�ל "�ל ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָ
ספק�תיו �ל מר�� ���אל ר�"י �פר� מתנ�א", ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָס�פ�
�מי זה וכל עליו, מלעיגי� �חבריו �ברי� �ה� י� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָואפ��
לאלק�ת. �לי אינ� ה�נ�א �� �אי� מה ��פל�ת, ְֱִֵֶָֹ�ְְְִֵֵֶֶַַ�ה�א
עצמ� לי�ע צרי� עב�דת� �התחלת האד�, �ל זה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָולכ�
להי�ת ��� ה���ת להכניע ��ר ויגיעת נפ� ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָ�יגיעת

�ת לאלק�ת להתקרב יכ�ל ואז �פל�ת, ות�רה.�בחינת פ�ה ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶַַָָָָֹ
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לשפוט – ומשפט צדקה בכפיה, – לעשות פי' הצדקה. מצות קיום גם מונעת ההתנשאות מדת
לה'. בטולם מפני דוקא לישראל ניתנה התורה לצדקה. יתן וכמה לעצמו צריך כמה

�רציחה,p‰Â‰ד) �עס לידי �א ההתנ�א�ת מ�ת מ�ד ¿ƒ≈ְְְִִִִִֵַַַַַַָָ
רצ�נ�, נגד �ה�א �בר לס�ל ל� אפ�ר �אי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָֹמ�ני
�� זה �בכלל הת�אר�ת, לידי �א והתנ�א�ת מה���ת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוכ�
�ני לפני �להת�אר �ה� להתנא�ת �ר�צה �ב�ד מל���י ��ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מ"וע�ה �� מ�נעת ההתנ�א�ת מ�ת ה�ה �באמת ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאד�,
מצוה �היא צדקה מצות �כמ� ע�ה, מצו�ת �ק��� ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָט�ב"
הרי עצמ� את �מי�ר מח�יב �ה�א מי ה�ה ��ד�ע, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ�ללית
מ�ד ל� נדמה ה��רי� ה�ברי� �ל וג� לעצמ�, ה�ל ְִִִֶַָ�ְְְְִִַַַַַָָָֹצרי�
י�� אי� �� וא� מאד, אליו מכרחי� �ה� �עיניו נפ�� ְְְִִִֵֵֵֵָָֹ�ְְֵֵֶֶַָֹיקר
על ל� �א ה�בר א� ��� �מ�ל לז�לת�, אליו ��כרח ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָ�ֶַמה
��� אינ� �ו�אי �הרויח, עד נפ�� �ח�ת �ה�יח יגיעה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹידי
מ�ל י�תר ה��עה ר��י ל� ���תני� לא א� לז�לת�, ����ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
�זאת א� ,�� �� לעני י�� אז ��� ה��תר�ת א� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהצטרכ�תיו
ה�א ה�דקה מצות עני� �י צדקה, מצות ח�בת י�צא ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָאינ�
מה זאת �לבד והינ� ז�לת�, ט�בת על נ�ס� עצמ� ְְְְִַַַַַַַָָֹט�בת
וה���ל ה�פ�ה �זה ה��נה ה�ה מחס�ר�, את להעני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ��מ�א
ע�ית", א�ה �יעקב �צדקה "מ��ט ��ת�ב �מ� ,���ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָֹ
�כתיב �מ��ט", צדקה לע��ת הוי' �ר� "ו�מר� ְְְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָ�כתיב
���פט �וקא, �כפ�ה ע��ה �ל��", ה�דקה מע�ה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ"והיה
�ה�א מה היטב לח�ב וצרי� ה��רי�, מה�ברי� עצמ� ְֲִִֵֵֶַַָָֹ�ְְִֵֶַַַָאת
לז�לת�, לתת צרי� מ�תר�ת ה�א וה�אר לנפ��, �הכרח ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָל�
�קי��� �היה מע�ה �עי� א�א ק�דמי�" "ח�י� אמר� ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹולא
�ה�א אפ�ר אי זאת אבל ל�ניה�, הס�יק ��א מי� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ�ל
�רעב ימ�ת וחבר� ה��רי� �דברי� �ענ�ג מיני �כל ֲִֵַָָָָָ�ְְְֲִִִִֵֵַַַָָיתע�ג
מלמעלה ל� ���תני� �מה לדעת צרי� והאד� ו�ל��, ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָחס
�עצמ� מטעה �אינ� מי �י עצמ�, ��ביל רק אינ� רב ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַ�פע
�אמת וכי �ז�, ה��עה ל� נ�נה ל�ה היטב ית��נ� ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהרי
אי� ל�, נ�תני� אי� ול�ה מ��� ט�ב חבר� והרי זאת, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹהרויח
לז��ת� ��ביל ה�א �ז� ה��עה ל� ���תני� �מה א�א ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹזאת
אתכ�" אלקיכ� ה' מנ�ה "�י �ר� על א� ה�דקה, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ�מצות

�ה�א מי ה�ה זה �כל ח�בת�, למ�את ���י�� יעמד ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹא�
� �כ�"ל ית��נ� ��ה�א��פל�ת אבל ה�א, ��� יבי� לבב� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

מ�תר�ת ל� ואי� הכרח אצל� ה�ל הרי �עיניו ויקר ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ�ְמנ�א
מעלת� מ�ד ה�א ל� ���תני� ��ה ��ח�ב וג� ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָֹ�לל,
מ�צות א�ת� מ�נעת ההתנ�א�ת הרי �� וא� ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָה�ד�לה,
�רטית ��נה �� י� �פרט ע�ה מצות �ל כ� �כמ� ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָה�דקה,
�פל. �ה�א �מי �וקא ��� זה ��ל עצמ�, �ב��ל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�כפ�ה
אינ� ��� וההתנ�א�ת ה���ת ��ציא�ת מי �� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָוה�ה
וע�ה מרע מ��ר א�ת� ��מנע �� �ל �ד�לה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ�הת��ט�ת
אינ� �מ�ילא �טל, אינ� הרי מק�� מ�ל מ��, �פעל ְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹט�ב
�מק�� א�א ��רה אינ� �אלק�ת וכ�ד�ע לאלק�ת, ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ�לי
��א ואת א���� וקד�� "מר�� ��ת�ב �כמ� �וקא, ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָה���ל
ז"ל ר��תינ� אמר� ה��רה ידיעת �בעני� �וקא. ר�ח" ְְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָ��פל

ב) סג, עצמ�(�רכ�ת ��מית �מי א�א מתק�מת ה��רה "אי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ק��� יהיה �וקא ואז ה���ל, עני� ה�א �מיתה ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָעליה",
מ�ני �וקא י�ראל לנ�מ�ת ה��רה נ�נה ולכ� ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָה��רה,
�ר�� ה�ד�� זרע ל�דיק", זר�ע "א�ר �כתיב ��ה�, ְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָה���ל
ואז �אר� להי�ת צריכה ה�ריעה וה�צו�ת, ה��רה את ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָה�א
�חינת ה� י�ראל ונ�מ�ת ור��י, �ת�ספת ה�מיחה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ�היה
�ה� ��� חפ�", אר� לי א�� תהי� "�י ��ת�ב �מ� ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָאר�
הע�י�", מ�ל ה�עט א�� "�י ��ת�ב �מ� ה���ל, ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָ�חינת
�מאר� ��רה, א�א אמת אי� �צמח", מאר� "אמת ְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָ�כתיב
ואמר� ה��רה, צמיחת �היה ה���ל �חינת �ה�א ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ�וקא

ז"ל ��)ר��תינ� ��רה(�רכ�ת �ברי על עצמ� המנ�ל "�ל ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָ
ספק�תיו �ל מר�� ���אל ר�"י �פר� מתנ�א", ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָס�פ�
�מי זה וכל עליו, מלעיגי� �חבריו �ברי� �ה� י� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָואפ��
לאלק�ת. �לי אינ� ה�נ�א �� �אי� מה ��פל�ת, ְֱִֵֶָֹ�ְְְִֵֵֶֶַַ�ה�א
עצמ� לי�ע צרי� עב�דת� �התחלת האד�, �ל זה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָולכ�
להי�ת ��� ה���ת להכניע ��ר ויגיעת נפ� ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָ�יגיעת

�ת לאלק�ת להתקרב יכ�ל ואז �פל�ת, ות�רה.�בחינת פ�ה ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶַַָָָָֹ
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.ÂÎ,כלליות הגדרות בשלש מוגדר האלקי השכל גם

המצומצמת האלקות הוא האלקי השכל האמור שכפי

כמאמר להבינה, יוכל שהנברא תורה33כדי "דיברה

אדם". בני כלשון

שהוא מה הוא האלקי השכל של הראשון הגדר

אלקות, בהבנת עסוקה שהבנתו למרות כלומר, מוגבל.

אחד, בנושא הפכים וכמה גבול בלי הרי היא ואלקות

חלקים ומשיג המבין מוגבל, האלקי השכל מקום מכל

גבול. בלי של

האנושי. מהשכל הפוכה האלקי השכל של ההבנה

כאמור מוגבל, כשהדבר רק להבין יכול האנושי השכל

השכל ואילו מבין. הוא מכן ולאחר מגביל הוא שבתחילה

הדבר את בתחילה מגביל הוא שאין בלבד זו לא האלקי

הוא מובן שהדבר שאחרי מראה הוא אלא מבין, שהוא

גבול. בלי כן גם אז

איך וטהורה ברורה בהבנה מראה אלקי שכל למשל,

כולם" את מחיה לידיעה34"ואתה מביא שהוא עד ,

איך מסביר הוא רגע ובאותו יתברך, מלבדו" עוד ש"אין

המחיה הנפש מחיות ראיה ומביא מהשגה, למעלה זה

רק לא באדם הם האמורים המשל פרטי כל הגוף. את

שלא החלטי באופן בכך מרגיש הוא הרגשה, אלא הבנה

פקפוק. שום בזה להיות יכול

שכתוב מה הרי האדם35זה � אלוקה" אחזה "מבשרי

הידוע כמאמר אלקות, רואה הוא הקב"ה36מגופו "מה

מכל הגוף". כל את מלאה הנשמה אף העולם כל מלא

מבינים הגוף, את מחיה הנפש איך החיות אופני פרטי

העולם. את מחיה הוא ברוך שהבורא החיות אופן את

שבפסוק התפלה, ענין הרי סדרזה מפורט דזמרא י

העולם", והיה שאמר "ברוך מאין, יש הבריאה ואופן

כל "עיני הנבראים, וכל העולמות כל נבראו שבאמירה

ולאחר בעתו", אכלם את להם נותן ואתה ישברו אליך

שהתהוות חיותם, ואופן הנבראים פרטי כל נפרטים מכן

הבריאה שענין כפי אלקות, רק הוא וקיומם הנבראים

היטב מוסבר כולם", את מחיה ו"ואתה מאין, יש

בארוכה. בחסידות

.ÊÎמביאות כזו והבנה שהסברה מה, על נוסף הרי

בו עסוק האדם בו והיפה, החכם בעולמו האדם את

פנימיים, כוחות בו מתעוררים � שלו בנשמה עצמו,

של ברגשות עטופים הבנות של מעיינות בו נפתחים

תענוג.

הגמרא הבא. עולם מעין של חיים זה אומרת:37הרי

יער" חיתו כל תרמוש "בו ללילה, דומה הזה �38העולם

ירבצון" מעונתם "ואל רעה, לחיה שדומין רשעים 39אלו

לפי מדור הבא לעולם יש צדיק לכל � הצדיקים אלו �

רש"י. � לו המוכן לבית ואחד אחד כל כבודו,

דבר כל וטוהר. אור של חיים הם הבא העולם חיי

של האמיתי התענוג את רואים האמיתית, בדמותו נראה

הרע. של האמיתיים היסורים ואת הטוב

שנתן הדו�פרצופיות את ומראה מאיר אלקי שכל

ומצד שבאדם, הרעה החיה � אחד מצד לאדם, השי"ת

שניתנה הבחירה את ומסביר שבאדם, גמור הצדיק � שני

כרצונו. לבחור לאדם

הגבלתו אך מוגבל, הוא האלקי השכל גם כאמור,

בהתאם מסויים תענוג נוצר שמהשכלה בכך רק היא

בהן. נתון שהוא ולהבנה להשכלה

אהבה המולידות ואם, אב והבנה, השכלה ישנן

יראה המולידות והשגה השכלה וישנן להשי"ת, והמשכה

גאונו. מהדר ה' ופחד

תענוג, של בתבנית בא שבה המיוחד הרי השכלה, כל

ופחד. ביראה או ותשוקה בכוסף מתבטא והתענוג

רק שהתענוג מדה באיזו כלומר, יהיה, שלא איך

זה הרי � היראה במדת או האהבה במדת אם מתבטא

אנושי. בשכל מאשר לגמרי שונה

.ÁÎ,כאמור חיות. הוא האלקי השכל של השני הגדר

ה בין מתבטאההבדל האלקי השכל לבין האנושי שכל

השכל ואילו הנקנה שכל הוא האנושי שהשכל בכך

השכל של החיות גדר ממילא עצמי, שכל הוא האלקי

עצמית. חיות הוא האלקי

הדברים ומן בתוך רק היא הנקנה בשכל ההבנה

העצמי בשכל ההבנה ואילו לו), (שמחוצה לו שמסביב

עצמו. והמושג המושכל עצם ומן בתוך היא

רק היא הנקנה בשכל ההבנה יותר: ברורות במלים

שכל כלומר, ובמושג, שבמושכל ההגבלה עצם ומן בתוך

הקיים. הדבר את מסביר הנקנה

שבמושכל גבול" ב"בלי היא אלקי בשכל ההבנה ואילו

שבכל הנשמה את מסביר האלקי השכל כלומר, ובמושג.

שהוא מובן וממילא שבדבר, העיקר שהיא ואיך דבר,

נראה. שאינו מה את מסביר

לגמרי, אחר הוא התענוג גם ממילא הרי לכך בהתאם

נעשה האנושי שבשכל התענוג, בהשתפכות נראה וזה

ב.33) לא, ברכות

ו.34) ט, נחמיה

כו.35) יט, איוב

א.36) י, ברכות

ב.37) פג, מציעא בבא

כ.38) קד, תהלי�

כב.39) קד, ש�,
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נפרד דבר זה אך מדה, נולדת שמכך בלב, התעוררות

השתפכות ואילו שלו, העצם בכל כלל נוגע זה אין ממנו,

שתתלהב ממנו, כולו מוקף האלקי, שבשכל התענוג

של ובהמשכה בקירוב ולוהט נלהב הוא נפשו, ותתלהט

יראה. של ובפחד בריחוק ורוטט רועד שהוא או אהבה,

שברון הוא מכן לאחר בו משאיר זה שדבר הרושם

שבין מדותיו כל ממילא ובדרך עמוקים, והשתוקקות

וזכות. טובות הן הנהגותיו וכן לחברו אדם

.ËÎשהוא הוא, האלקי השכל של השלישי הגדר

מתחלף, אינו ו"עצמי" "עצמי", הרי הוא לאמיתו, אמת

שהוא. כמו הוא ותמיד מקום בכל

אך, ושלילה. חיוב של סברות ישנן אלקי בשכל גם

בשכל הפכיים. אינם האלקי שבשכל והשלילה החיוב

בשכל ואילו שקר, היא אלו מהטיות אחת הרי האנושי

שתי הם אמת. הם השלילה וגם החיוב גם האלקי

ושתיהן אחד, ממקור אור קרנות שתי אור, אלומות

שמרגישים. ממה חלק להבין מאירות

המשפיעה אלקית, חקירה אלקי, שכל היא חסידות

מהחיה עושה החסידות חכמת כלומר, הגוף. חיי על

מחזקת היא השכלי ובאדם שכלי, אדם � שבאדם הרעה

אדם. בכל שישנו הצדיק את ומפתחת

(בהירות אור ב) חיות. א) לחסידות: גדרים שלשה

אמת. ג) ואורה).

בהירה. אמיתית חיות היא חסידות כלומר,

רבותינו ואחריו הגדול שרבנו חסידות, של ובשכל

שאלת את ולהרגיש להבין עלינו לנו, נתנו נ"ע הקדושים

תשובתו בפנימיות ולהרגיש מהמשיח, נ"ע הבעש"ט רבנו

המשיח. של

.Ïקאתי "אימתי המשיח: את שואל נ"ע הבעש"ט

גמרא שהרי זו, לשאלה כלל מקום אין לכאורה מר"?

היא בפתח40מפורשת אליהו את פגש לוי בן יהושע ר'

ענה משיח? יבוא מתי ושאלו: יוחאי בן שמעון רבי מערת

בן יהושע ר' שאלת על עצמו. אותו ושאל לך אליהו: לו

מקום אליהו לו אמר אותו, לפגוש יכול הוא היכן לוי

עדן. בגן משיח של שבתו

בן יהושע לר' היטב מוכר המקום היה הנראה כפי

לפי הנה לשם כשבא לו. מוכרת היתה לשם והדרך לוי,

אותו ושאל משיח, מיהו הכיר אליהו, לו שנתן הסימנים

היום. לו: ענה ומשיח יבוא? מתי מר", אתי "לאימת

של בתשובתו מאד רצון שבע היה לוי בן יהושע ר'

היום חלף עבר בינתיים אליהו. עם להיפגש ושב משיח,

בן יהושע ר' של רוחו את שמרמר דבר בא, לא ומשיח

לך אמר מה אליהו: אותו שאל אליהו, אל כשבא לוי.

ומלא ממורמר שבור, בהיותו לוי בן יהושע ר' משיח?

לאליהו אמר יום, באותו בא לא שמשיח ממה נפש עגמת

בא!. לא והוא עבר והיום היום, בא שהוא לו ענה שמשיח

האמיתית משמעותה לוי בן יהושע לר' אליהו הסביר

תשמעו" בקולו אם � "היום � המשיח תשובת .41של

אנו רואים ואליהו לוי בן יהושע ר' של זה בסיפור

אם ב"היום תלויה (בב"א) המשיח שביאת ברור באופן

תשמעו". הקב"ה, של בקולו,

של שאלתו אין זו ובהירה ברורה לתשובה בהתאם

גמרא זו הרי מובנת. מר" קאתי "אימתי הבעש"ט

בא � תשמעו הקב"ה של בקולו אשר שביום מפורשת,

נ"ע הבעש"ט של שאלתו איפוא, מהי, צדק. גואל משיח

מר? קאתי אימתי

.‡Ïשל רבנו משה הוא נ"ע הבעש"ט הקדוש מורנו

ידי שעל כשם אומרת זאת הכללית, החסידות תורת

כן הקדושה, תורתנו נתגלתה הוי', בחיר ע"ה, רבנו משה

תורת נתגלתה ידו ועל ה', בחיר הנו נ"ע הבעש"ט מורנו

הכללית. החסידות

הכתוב במדרש42על מובא רועה" היה "הוי'43"ומשה

יבחן" וחז"ל44צדיק צאן. במרעה � בוחנו הוא ובמה ,

צאן את רעה ע"ה רבנו כשמשה שאירע מה לנו מספרים

משה של הטובות מדותיו רואים אנו שממנו מאורע יתרו.

ע"ה. רבנו

שלו, ישראל באהבת המפורסם נ"ע הבעש"ט מורנו

במצוה יהודי, של פעליו ובכל מעלתו, את יהודי בכל ראה

המאיר. האמיתי האור קרן את ראה טובה, במדה או

חשכת את המאירות בעיניו נ"ע הבעש"ט מורנו

ומצוות תורה מקיימים יהודים איך רואה הגלות,

רעים אנשים ידי על ונרדפים מעונים נפש, במסירות

וחטאים.

מקיימים יהודים איך רואה נ"ע הבעש"ט מורנו

תשמעו", הקב"ה, של ה"בקולו, את נפש במסירות

בא, צדק גואל משיח אין מדוע השאלה, אצלו ומתעוררת

נ"ע הנסתרים הצדיקים וחבריו שהוא להחליט ורוצה

צדקנו. משיח גילוי לידי להביא ביכלתם אשר ככל יעשו

הנסתרים הצדיקים של השונות אסיפותיהם ידועות

להטבת והשתדלותם והתעסקותם הבעש"ט מורנו בימי

ישראל. כלל של והגשמי הרוחני מצבם

הבעש"ט מורנו של הנשמה עליית חלה זמן ובאותו

מר?" קאתי "אימתי ושאלתו המשיח להיכל

.·Ï"אימתי" המשיח את נ"ע הבעש"ט של שאלתו

שבאבות אימתי" עכשיו לא "אם המאמר כעין .45היא

המובא בענין משיח עם מדבר הבעש"ט כלומר,

א.40) צח, סנהדרי�

ז.41) צה, תהלי�

א.42) ג, שמות

ב.43) ב, שמו"ר

ה.44) יא, תהלי�

מ"ד.45) פ"א
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נפרד דבר זה אך מדה, נולדת שמכך בלב, התעוררות

השתפכות ואילו שלו, העצם בכל כלל נוגע זה אין ממנו,

שתתלהב ממנו, כולו מוקף האלקי, שבשכל התענוג

של ובהמשכה בקירוב ולוהט נלהב הוא נפשו, ותתלהט

יראה. של ובפחד בריחוק ורוטט רועד שהוא או אהבה,

שברון הוא מכן לאחר בו משאיר זה שדבר הרושם

שבין מדותיו כל ממילא ובדרך עמוקים, והשתוקקות

וזכות. טובות הן הנהגותיו וכן לחברו אדם

.ËÎשהוא הוא, האלקי השכל של השלישי הגדר

מתחלף, אינו ו"עצמי" "עצמי", הרי הוא לאמיתו, אמת

שהוא. כמו הוא ותמיד מקום בכל

אך, ושלילה. חיוב של סברות ישנן אלקי בשכל גם

בשכל הפכיים. אינם האלקי שבשכל והשלילה החיוב

בשכל ואילו שקר, היא אלו מהטיות אחת הרי האנושי

שתי הם אמת. הם השלילה וגם החיוב גם האלקי

ושתיהן אחד, ממקור אור קרנות שתי אור, אלומות

שמרגישים. ממה חלק להבין מאירות

המשפיעה אלקית, חקירה אלקי, שכל היא חסידות

מהחיה עושה החסידות חכמת כלומר, הגוף. חיי על

מחזקת היא השכלי ובאדם שכלי, אדם � שבאדם הרעה

אדם. בכל שישנו הצדיק את ומפתחת

(בהירות אור ב) חיות. א) לחסידות: גדרים שלשה

אמת. ג) ואורה).

בהירה. אמיתית חיות היא חסידות כלומר,

רבותינו ואחריו הגדול שרבנו חסידות, של ובשכל

שאלת את ולהרגיש להבין עלינו לנו, נתנו נ"ע הקדושים

תשובתו בפנימיות ולהרגיש מהמשיח, נ"ע הבעש"ט רבנו

המשיח. של

.Ïקאתי "אימתי המשיח: את שואל נ"ע הבעש"ט

גמרא שהרי זו, לשאלה כלל מקום אין לכאורה מר"?

היא בפתח40מפורשת אליהו את פגש לוי בן יהושע ר'

ענה משיח? יבוא מתי ושאלו: יוחאי בן שמעון רבי מערת

בן יהושע ר' שאלת על עצמו. אותו ושאל לך אליהו: לו

מקום אליהו לו אמר אותו, לפגוש יכול הוא היכן לוי

עדן. בגן משיח של שבתו

בן יהושע לר' היטב מוכר המקום היה הנראה כפי

לפי הנה לשם כשבא לו. מוכרת היתה לשם והדרך לוי,

אותו ושאל משיח, מיהו הכיר אליהו, לו שנתן הסימנים

היום. לו: ענה ומשיח יבוא? מתי מר", אתי "לאימת

של בתשובתו מאד רצון שבע היה לוי בן יהושע ר'

היום חלף עבר בינתיים אליהו. עם להיפגש ושב משיח,

בן יהושע ר' של רוחו את שמרמר דבר בא, לא ומשיח

לך אמר מה אליהו: אותו שאל אליהו, אל כשבא לוי.

ומלא ממורמר שבור, בהיותו לוי בן יהושע ר' משיח?

לאליהו אמר יום, באותו בא לא שמשיח ממה נפש עגמת

בא!. לא והוא עבר והיום היום, בא שהוא לו ענה שמשיח

האמיתית משמעותה לוי בן יהושע לר' אליהו הסביר

תשמעו" בקולו אם � "היום � המשיח תשובת .41של

אנו רואים ואליהו לוי בן יהושע ר' של זה בסיפור

אם ב"היום תלויה (בב"א) המשיח שביאת ברור באופן

תשמעו". הקב"ה, של בקולו,

של שאלתו אין זו ובהירה ברורה לתשובה בהתאם

גמרא זו הרי מובנת. מר" קאתי "אימתי הבעש"ט

בא � תשמעו הקב"ה של בקולו אשר שביום מפורשת,

נ"ע הבעש"ט של שאלתו איפוא, מהי, צדק. גואל משיח

מר? קאתי אימתי

.‡Ïשל רבנו משה הוא נ"ע הבעש"ט הקדוש מורנו

ידי שעל כשם אומרת זאת הכללית, החסידות תורת

כן הקדושה, תורתנו נתגלתה הוי', בחיר ע"ה, רבנו משה

תורת נתגלתה ידו ועל ה', בחיר הנו נ"ע הבעש"ט מורנו

הכללית. החסידות

הכתוב במדרש42על מובא רועה" היה "הוי'43"ומשה

יבחן" וחז"ל44צדיק צאן. במרעה � בוחנו הוא ובמה ,

צאן את רעה ע"ה רבנו כשמשה שאירע מה לנו מספרים

משה של הטובות מדותיו רואים אנו שממנו מאורע יתרו.

ע"ה. רבנו

שלו, ישראל באהבת המפורסם נ"ע הבעש"ט מורנו

במצוה יהודי, של פעליו ובכל מעלתו, את יהודי בכל ראה

המאיר. האמיתי האור קרן את ראה טובה, במדה או

חשכת את המאירות בעיניו נ"ע הבעש"ט מורנו

ומצוות תורה מקיימים יהודים איך רואה הגלות,

רעים אנשים ידי על ונרדפים מעונים נפש, במסירות

וחטאים.

מקיימים יהודים איך רואה נ"ע הבעש"ט מורנו

תשמעו", הקב"ה, של ה"בקולו, את נפש במסירות

בא, צדק גואל משיח אין מדוע השאלה, אצלו ומתעוררת

נ"ע הנסתרים הצדיקים וחבריו שהוא להחליט ורוצה

צדקנו. משיח גילוי לידי להביא ביכלתם אשר ככל יעשו

הנסתרים הצדיקים של השונות אסיפותיהם ידועות

להטבת והשתדלותם והתעסקותם הבעש"ט מורנו בימי

ישראל. כלל של והגשמי הרוחני מצבם

הבעש"ט מורנו של הנשמה עליית חלה זמן ובאותו

מר?" קאתי "אימתי ושאלתו המשיח להיכל

.·Ï"אימתי" המשיח את נ"ע הבעש"ט של שאלתו

שבאבות אימתי" עכשיו לא "אם המאמר כעין .45היא

המובא בענין משיח עם מדבר הבעש"ט כלומר,

א.40) צח, סנהדרי�

ז.41) צה, תהלי�

א.42) ג, שמות

ב.43) ב, שמו"ר

ה.44) יא, תהלי�

מ"ד.45) פ"א
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של בקולו, אם "היום המשיח עונה שם סנהדרין, במסכת

הגענו כבר הרי הבעש"ט, שואל כך ועל תשמעו", הקב"ה,

תשמעו?! בקולו השם שברוך לכך

ברחבות חוצה, מעינותיך "לכשיפוצו לו: עונה ומשיח

מים" סוף46פלגי � חוצה מעינותיך מפרש: ורש"י .

שם. לך ויצא ברבים הוראות ותורה תלמידים שתקנה

מימיך. פלגי תפוצנה עיר � ברחבות

ל"נהר". "מעיין" בין ההבדל מוסבר החסידות בתורת

בו והמים גדול שטח פני על ולרוחב לאורך מתפשט נהר

כגיד נמשך והמעיין גדול. וברעש בשפע והילוכם בריבוי

טיפין. טיפין נובעים ומימיו מועט, מקום בתפיסת

המוכשר מקום המוכשר. במקום שלא היינו "חוצה",

מגיע איך חוצה בבחינת הוא ואם חוצה, בבחינת אינו

מיניה עצמו את וסותר מובן לא הפסוק מעיין? לשם

ואם חוצה? לו קורא הוא למה מעיין מקום זה אם וביה.

תאמר ואם מעיין? לשם מגיע איך חוצה הדבריםזה שני

לאחדם? אפשר איך � יחד

חוצה", מעינותיך "יפוצו הכתוב את מפרשים יש

שגם עד חוצה, גם שיגיעו כזו במדה יהיו שמעינותיך

יגיעו חוצה זה יהיה אם ואף מים" "פלגי יהיו "ברחובות"

מעינותיך. לשם גם

מובן הבעש"ט, של שאלתו על משיח של מתשובתו

האלקי השכל והתגלות נ"ע הבעש"ט רבנו שתורת

רבותינו אבותינו תלמידיו ותלמידי ותלמידיו שהבעש"ט

המשיח לביאת שייכות להן יש � לנו הנחילו הקדושים

בב"א). (יבוא
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היה אית� ועוד. עוד לתורה צמא היה א� טובות, ובמידות בתורה עטור מולדתו לעיר חזר ברו�
ביראה. עליונה לדרגה ולהגיע מידותיו את וללטש לזכ� בדעתו ג�

היתה בוויטעבסק בישיבה הגדולי�. הגאוני� מפי יותר ללמוד עליו ברו�, ידע לתורה, אשר
באשר בר�, ברו�. של גיסו יצחק, יוס� ורבי פלטיאל רבי הישיבה, ראשי מפי הרבה ללמוד האפשרות
הדעה, וגדולי הגדולי� הלמדני� אצל דוקא לאו ללמוד יש � ברו� ידע � טובות ומדות טובי� למעשי�

ביותר. פשוטי� המוניי�, יהודי� אצל א� כי

ה� מה�. למד ורבות פשוטי�, יהודי� של נשמת� לחקר להגיע לברו� הרבה הזדמ� נדודיו בדרכי
בצדקות. ביותר הנעלית לדרגה להגיע פשוט מלאכה בעל מסוגל כיצד חיה דוגמא בשבילו היוו

בטוהר להיווכח כדי ועיירות ערי� פני על לנדודיו להזדקק ברו� צרי� היה לא דבר של לאמתו
גופה, בוויטעבסק יהודי, עליו שעשה הכביר הרוש� בזיכרונו חקוק היה עדיי� הללו. היהודיות הנשמות

דווינה. הנהר מ� הרחק לא העיר, בקצה וגרו הוריו חיו עדיי� כאשר זה היה ילדותו. בשחר עוד

היו העיר, אנשי וא� השכונה, אנשי אשר הדייג, אברה� דר בתי�, שלשה מרחק לבית�, בשכנות
ובולטת עבה היתה התחתונה ששפתו משו� לו הודבק זה כינוי שפה". "אברהמ'ל בש� אותו מכני�

ומכירת�. הנהר מ� דגי� מדיג היתה פרנסתו המיוחדת. באדמימותה ניכרת והיתה העליונה, מ�

בקושי הבי� מאמציו, כל ולאחר מלהתפלל, יותר ידע לא הוא מאד. פשוט יהודי היה אברהמ'ל
ומעריב משכי� היה וערב בוקר גדול. יראֿשמי� שהיה אלא הרגילות, התפלות של המלות פירוש את
עי�ֿיעקב לשיעורי ומקשיב הכנסת בבית נשאר היה מכ� לאחר גדולה. בכוונה ומתפלל הכנסת לבית

גדולה. בכוונה תהלי� פרקי כמה ואומר הפינות לאחת מתכנס שהיה או ומדרש,

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ומאוחר המלמדי� לטובי אות� למסור כדי רב כס� הוציא שאברה� משו� למדני�, היו כבר בניו
נכ את גידל אברהמ'ל נכדי�. לו והשאירו בחייו פניו על מתו בניו לישיבה. אות�יותר ג� ומסר דיו

תורה. בני שיגדלו מאד והתאמ� טובי�, למלמדי�

לחברו. אד� שבי� בדברי� ג� א� כי למקו�, אד� שבי� בדברי� רק לא זהיר היה הדייג אברה�
לאפשרותו. מעבר הרבה צדקה נת� הוא

חלו� ליד הקי� בשבתות מופיע שהיה הדייג אברה� של התמונה חקוקה היתה ברו� של בזיכרונו
ומקשיבות בבית מתאספות היו השכונה נשי וראינה". ה"צאינה את בקול הקוראת לאימו ומקשיב בית�
מקורת ומתמוגג החלו� של השני העבר מ� עומד היה המאזי�, היחיד הגבר היה ואברהמ'ל, לדברי�,
ואפילו לו מתאי� היה שה"טייטשֿחומש" כ� מבפני�, הנשי� של על עדיפות היו לא ידיעותיו רוח.

ידע. לו מוסי�

להשתת� שעליו על בחיו�, לעתי� מל�וה זלזול, של ברגש אברה� על שהסתכלו אנשי� ְֶהיו
ללמוד בוש שאינו זה, יהודי כלפי רחמי� של רגש חש בילדותו ברו� א� הנשי�. של החומש בשיעור

תורה. לדבר העזה להיטותו על כלפיו הערכה רגש חש ג� ברו� אשה. מפי תורה

לו שנותר מה את בשוק. לקוני� סחורתו את בעצמו ומוכר הנהר, מ� הדגי� את דג היה אברהמ'ל
היה ביותר לעניי� עניי�. אנשי� שה� בידעו בחציֿמחיר, השכני� בי� ומוכר הביתה לוקח היה בשוק

בחינ�. דגי� נות�

את שהבטיח לאחר השוק, מ� חזרה שהביא הדגי� מכירת את ביתו בני ביד השאיר ואברה� אירע
נלקחו בטעות תמורה. כל ללא ביותר לעניי� ונתינה בזול הדגי� מכירת שהיא דרכו, עלֿפי התנהגות�
לשכונה שנקלע החו� מ� איכר ג� היה יו� אותו של הקוני� בי� מיותרות. פרוטות כמה אחד מקונה אז

הכירו. לא ואיש

לאותו להחזיר כדי הכל לעשות והחליט כ�, על מאד הצטער המקרה לו ונודע אברה� בא כאשר
בטעות. ממנו שנלקח מה את אד�

היהודי�, השכני� מ� אחד זה היה א� זכרו לא הבית בני הזה. האד� היה מי ידע לא שאיש אלא
שקנה. הדגי� ע� ונעל� דגי� לקנות שבא גוי אותו זה שהיה או

לברר כדי הדגי�, בעל שיל� כמה לשאול לבית מבית להל� השכונה פני על אברהמ'ל יצא מיד
גוי אותו אלא זה היה שלא להסיק היה שהכרח כ� דבר, העלו לא המאמצי� ש"רומה". זה היה מי

מ��ר. ָבלתי

הכירו לא כשאיש המיותרות, הפרוטות את לו להחזיר מנת על גוי, אותו את מוצאי� היכ� בר�,
הגוי, את למצוא ממאמציו חדל ולא שקט, ולא נח לא אברהמ'ל הל�? ולא� בא מני� ידע לא ואיש

בכ�. הצליח לא אבל

אברהמ' אפוא, והתחנ�:בא, בשכונה, התלמידֿחכ� שהיה ברו�, של אביו זלמ�, שניאור רבי אל ל
שצערו בו ניכר היה ממנו!" ליהנות לי ואסור בידי הוא גזילה הכס� הרי לעשות, מה לי נא "עוצה

תשחית". "בל משו� הוא, יודע אסור, � ולאבדו הכס� את להשלי� שהרי מאד גדול

כ� ידי על שכ� אברהמ'ל, בעיני ח� מצאה לא לצדקה הכס� את לתת זלמ� שניאור רבי של עצתו
והתלבטותו. במבוכתו אברהמ'ל נשאר כ� במצוה. הגוי של שותפו יהיה
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ומאוחר המלמדי� לטובי אות� למסור כדי רב כס� הוציא שאברה� משו� למדני�, היו כבר בניו
נכ את גידל אברהמ'ל נכדי�. לו והשאירו בחייו פניו על מתו בניו לישיבה. אות�יותר ג� ומסר דיו

תורה. בני שיגדלו מאד והתאמ� טובי�, למלמדי�

לחברו. אד� שבי� בדברי� ג� א� כי למקו�, אד� שבי� בדברי� רק לא זהיר היה הדייג אברה�
לאפשרותו. מעבר הרבה צדקה נת� הוא

חלו� ליד הקי� בשבתות מופיע שהיה הדייג אברה� של התמונה חקוקה היתה ברו� של בזיכרונו
ומקשיבות בבית מתאספות היו השכונה נשי וראינה". ה"צאינה את בקול הקוראת לאימו ומקשיב בית�
מקורת ומתמוגג החלו� של השני העבר מ� עומד היה המאזי�, היחיד הגבר היה ואברהמ'ל, לדברי�,
ואפילו לו מתאי� היה שה"טייטשֿחומש" כ� מבפני�, הנשי� של על עדיפות היו לא ידיעותיו רוח.

ידע. לו מוסי�

להשתת� שעליו על בחיו�, לעתי� מל�וה זלזול, של ברגש אברה� על שהסתכלו אנשי� ְֶהיו
ללמוד בוש שאינו זה, יהודי כלפי רחמי� של רגש חש בילדותו ברו� א� הנשי�. של החומש בשיעור

תורה. לדבר העזה להיטותו על כלפיו הערכה רגש חש ג� ברו� אשה. מפי תורה

לו שנותר מה את בשוק. לקוני� סחורתו את בעצמו ומוכר הנהר, מ� הדגי� את דג היה אברהמ'ל
היה ביותר לעניי� עניי�. אנשי� שה� בידעו בחציֿמחיר, השכני� בי� ומוכר הביתה לוקח היה בשוק

בחינ�. דגי� נות�

את שהבטיח לאחר השוק, מ� חזרה שהביא הדגי� מכירת את ביתו בני ביד השאיר ואברה� אירע
נלקחו בטעות תמורה. כל ללא ביותר לעניי� ונתינה בזול הדגי� מכירת שהיא דרכו, עלֿפי התנהגות�
לשכונה שנקלע החו� מ� איכר ג� היה יו� אותו של הקוני� בי� מיותרות. פרוטות כמה אחד מקונה אז

הכירו. לא ואיש

לאותו להחזיר כדי הכל לעשות והחליט כ�, על מאד הצטער המקרה לו ונודע אברה� בא כאשר
בטעות. ממנו שנלקח מה את אד�

היהודי�, השכני� מ� אחד זה היה א� זכרו לא הבית בני הזה. האד� היה מי ידע לא שאיש אלא
שקנה. הדגי� ע� ונעל� דגי� לקנות שבא גוי אותו זה שהיה או

לברר כדי הדגי�, בעל שיל� כמה לשאול לבית מבית להל� השכונה פני על אברהמ'ל יצא מיד
גוי אותו אלא זה היה שלא להסיק היה שהכרח כ� דבר, העלו לא המאמצי� ש"רומה". זה היה מי

מ��ר. ָבלתי

הכירו לא כשאיש המיותרות, הפרוטות את לו להחזיר מנת על גוי, אותו את מוצאי� היכ� בר�,
הגוי, את למצוא ממאמציו חדל ולא שקט, ולא נח לא אברהמ'ל הל�? ולא� בא מני� ידע לא ואיש

בכ�. הצליח לא אבל

אברהמ' אפוא, והתחנ�:בא, בשכונה, התלמידֿחכ� שהיה ברו�, של אביו זלמ�, שניאור רבי אל ל
שצערו בו ניכר היה ממנו!" ליהנות לי ואסור בידי הוא גזילה הכס� הרי לעשות, מה לי נא "עוצה

תשחית". "בל משו� הוא, יודע אסור, � ולאבדו הכס� את להשלי� שהרי מאד גדול

כ� ידי על שכ� אברהמ'ל, בעיני ח� מצאה לא לצדקה הכס� את לתת זלמ� שניאור רבי של עצתו
והתלבטותו. במבוכתו אברהמ'ל נשאר כ� במצוה. הגוי של שותפו יהיה
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היה שאביו זכר היטב א� המיותרות, בפרוטות דבר, של בסופו אברה�, עשה מה זכר לא ברו�
אביו דברי את ג� זכר ברו� ותמי�. פשוט דייג אותו כלפי רבה הערכה ומגלה זה במעשה תמיד מדבר
המגני� שבגפ� לעלי� נמשלו האר� שעמי א) צ"ב, (חולי� ז"ל חכמינו מאמר את בהזכירו זה, ְִִַבעניי�
התמימות את לעצמו המסגל התלמידֿחכ� אשרי מסיי�: והיה תלמידיֿהחכמי�. שה� הפירות, על

הפשוטי�. היהודי� של וטובֿהלב

הערכה. כאות אברה�", "ר' בש� הדייג את מכנה זלמ� שניאור רבי היה יו� מאותו

תמיד לשאו� עליו ושא� פשוטי�, מיהודי� ללמוד מה הרבה לו שיש ברו� אפוא, ידע, מילדותו
כדי הפשוטי� היהודי� לעבר להתבונ� ג� עליו שני מצד הרי התורה, י� לעמקי ויותר יותר לחדור

לבב. וטוב טובי� מעשי� מה� לקבל

שיגדל כמה כל אשר האר�, עלֿפני לנדוד בשעתו, וויטעבסק את בעזבו מחשבתו, היתה ואכ�
תמיד להשתכר האיתנה החלטתו נבעה השאר, בי� מכא�, פשוטי�. יהודי� ע� תמיד יתרועע � בתורה

כפיו. מיגיע רק לחמו את

הסתפק לא הוא מעצמו, רצו� שבע מלהיות רחוק הוא עדיי� בוויטעבסק, שוב ברו� נמצא עתה
ולעלות להמשי� שא� הוא לעצמו. שסיגל הטובות במידות ולא נדודיו בימי לו שרכש בתורה לא
לפניו, ברורה היתה חייו דר� הוא. בכוחותיו זאת לעשות יכול היה שהפע� אלא ההישגי�. בסול�

ממנה. לנטות להניעו מצליח היה לא ואיש

לגבי בר�, המלאכה. ועול� התורה עול� שוני�: עולמות בשני לכאורה, התמקדו, ברו� של חייו
יחד. אות� כרכה אחת ורוח אחד, עול� זה היה ברו�

התנאי� חיי� כמו עמדו לפניו חי. בו העול� בשבילו התורה היתה ולמד, ברו� ישב כאשר
וד�. בשר בגופות ידו על היו כאילו והתדיי� והתפלפל התווכח �א�� ִֶָוהאמוראי�,

לא במלאכה, שקוע היה � הימנה להתפרנס כדי קשה במלאכה לעסוק מנת על לשוק, כשיצא
פרוטה כל משתכר הוא שבכ� ידיעה מתו� של� בלב הנעשה חביב כעיסוק אלא יד כלאחר של באופ�

ובכשרות. ביושר

עול� בי� הגשמיי�, חייו ובי� הרוחניי� חייו בי� מושלמת הרמוניה ברו� בקרב אפוא, נוצרה,
אחד דבר בשבילו היה הכל האר�. לבי� השמי� בי� הנשמה, לבי� הגו� בי� החומר, עול� ובי� הנפש

וטהרה. קדושה חדור � של�

היה לא כלל ברו� � נשמתו? לעומק לחדור המסוגל מישהו בכלל ההיה לרוחו? מי הבי� הא�
שהצליח ויחיד אחד אד� רק היה אז עד לב. תשומת כל לו יעניק שמישהו רצה ולא בהכרה, מעוניי�
מליאזנא רחוק הוא עתה בר�, מליאזנא. הגנ� אברה�, רבי זה היה � נפשו בפנימיות להסתכל לרגע

טובי�. במעשי� וה� בתורה ה� רבות למד שממנו אברה�, ומרבי

אמנ� לוויטעבסק. לשובו הראשוני� בימי� כ� על חשב שברו� לומר קשה שוב? דרכיה� הייפגשו
כבר עתה א� אברה�, רבי של רבו אצל תורה ללמוד כדי לבישנקובי�, להגיע בדעתו היה מתחילה
אברה� ר' של ודרכו ברו� של דרכו אפוא, צריכות, היו בוויטעבסק. להישאר איתנה החלטתו היתה

לגמרי. נפרדות להיות

לא � אברה� ר' על אז חשב לא ברו� א� אחרת. הדברי� את הועידה העליונה שההשגחה אלא
ברו�. את אברה� ר' שכח
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אלול יו"ד ג' ב"ה,

אי"א וו"ח הנכבד ידידי כבוד

שי' חיי� מוהר"ר

וברכה, שלו�

ימלא והשי"ת אלו, ימי� הגיעני נכו� לחה"ע מכ' מכתבו

טובה פרנסה השי"ת לו וית� ולברכה, לטובה לבבו משאלות

האד� כל זה כי לתורה, עתי� לקבוע יוכל אשר ובנקל בריוח

שצריכי� הש"ק ביו� ובפרט בכ"י ללמוד קבוע גדר לעשות

מיא אז או� זי� דאוונט לערינט מיא אז או� נכו�, זמ� לקבוע

בשנה שי' כב"ב ע� אותו יבר� והשי"ת מע�. לעבט דאוונט

כו' אשנה כשאפנה תאמר בואל הזהרו בגו"ר. ומתוקה טובה

בעזרתו ואז יחיו ובנותכ� בנכ� ה� בניכ� עצמכ�, על חוסו

בגו"ר. נחת בה� תראו ית'

ומברכו. והדו"ש כאו"נ ושלו� ברכה והי'

יחיו ובניו געבער שי' יעקב ר' ידידנו בשלו� גיני לפרוש נא

טובה בשנה ביתו ואת אותו מברכו, הנני כי לו נא ויגיד

עניתי וכבר מכ' קבלתי שי' ר"ד ידידי מחתנו בגו"ר. ומתוקה

לו. יצליח והשי"ת לו

[hlz 'nr '` jxk v"iixden w"b`]
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בעזרתו ואז יחיו ובנותכ� בנכ� ה� בניכ� עצמכ�, על חוסו
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יחיו ובניו געבער שי' יעקב ר' ידידנו בשלו� גיני לפרוש נא

טובה בשנה ביתו ואת אותו מברכו, הנני כי לו נא ויגיד
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לו. יצליח והשי"ת לו
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט"ו מ"ח, בו כותב אשר בקשוהו לקרות הרצאה בחוג, אשר לפני כשנתים, כבר 

הרצה לפניהם.

עתה,  כן  יעשה  לא  למה  רבים,  אנשים  ובמעמד  הרצה  אחת  שפעם  כיון  הספק,  מובן  אינו  והנה 

ובפרט כשהמסגרת יותר קטנה, והרי בטח יכול לנצל הזדמנות זו לדבר ע"ד השקפת תורה"ק תורת חיים 

ישאלוהו כמה שאלות, הנה באם תהי'  ובמ"ש שאפשר  וכו',  עבודתו את הבורא  אופן  על תפקיד האדם 

מוכנה אצלו תשובה, על אתר מה טוב, ובאם לאו הרי תמיד יכול לאמר כיון שאין השאלה בגוף ההרצאה 

שלו, יתן התשובה במועד אחר במסיבה שני' או בכתב וכיו"ב.

אינו כותב מתי צ"ל הרצאה האמורה, וכנראה יש בידו רשימת הרצאה הראשונה, כדאי שישלחה 

לכאן, ויהי' מושג יותר בהיר בכל הענין.

וכן  חסידות  מאמרי  כמה  אצלו  יש  בודאי  האמורה,  להרצאה  בהנוגע  ריכטליניע  אודות  במ"ש 

התניא עם מפתח הענינים, וכן מפתח לתורה אור ומפתח ללקו"ת שהו"ל זה עתה, וע"פ מפתח הענינים 

מהנ"ל יכול למצוא אותם הענינים בהם מעונין יותר.

בעת רצון יזכירו את בנו שי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים 

לתוכן כתבו.

בודאי למותר לעוררו להוסיף אומץ בכלל בהפצת המעינות, וגם הזדמנות האמורה יכולים לנצלה 

ובפרט  מסוימים,  חוגים  על  השפעה  בעלי  אנשים  בהמסיבה  ישתתפו  שכנראה  ובפרט  כמובן,  זו  להפצה 

אשר נמצאים אנו בשנה זו, בשנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעל שם טוב, עת וזמן מסוגל להפצת 

המעינות ועד שיגיעו גם חוצה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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(‡)ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ.הח�לה את פו)לב�ר מציעא (בבא «≈»≈»ְֵֶֶַַ

היה, למילת� �לי�י י�� חנינא: �ר חמא ר�י ְְֲִִִִִַַַָָָָָָָאמר

��ל�מ�: ו�אל ה�א, �ר�� ה�ד�� È�Ï‡a�בא ְְִַַָָָָ¿≈…≈
‡¯ÓÓ.,ה�ילה על עצה ל� ��ת� נגלהלה�א פיכ� «¿≈ְְִִִֵֶַַַָָָָָ

�חלק� �תיב,(ב"ר).LÈ·:(ב"ר)עליו ���י�ב ְְֶָָ…≈ְִִֵַָ

ואני '�ב ה�א: �ר�� ה�ד�� ל� אמר ֲֲִֵַַַַָָָֹלעמד,

להתי�ב אני �עתיד לבני�, סימ� וא�ה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאעמד,

��אמר: י��בי�', וה� ה��יני� פב)�עדת (תהלי� ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָ

אל": �עדת נ�ב א�.Ï‰‡‰ŒÁ˙t"אלהי� לרא�ת ֱֲִִֵַַָֹ∆«»…∆ְִִ

ו�ב ע�בר �בית�י� ‰ÌBi:ויכניס� ÌÁk.ב"מ) ְְְְִֵֵֵֵַָ¿…«
��אפו) מ�ר�יק�, ח�ה ה�א �ר�� ה�ד�� ְִִִֶַַַָָָָֹה�ציא

הי� ��א מצטער �ראה� �לפי �א�רחי�, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹלהטריח�

�דמ�ת עליו המלאכי� הביא �אי�, ְְְִִִִִֵַַָָָָא�רחי�

‡�ÌÈL(·)אנ�י�: ‰LÏL ‰p‰Â.לב�ר אחד ֲִָ¿ƒ≈¿…»¬»ƒְֵֶַָ

את לר�א�ת ואחד סד�� את להפ� ואחד �רה, ְְְְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָֹאת

�ליח��ת ��י ע��ה אחד מלא� �אי� �ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָאברה�,

מז�יר�(ב"ר) ה�א ה�ר�ה �ל ��� ל�, �דע .ְְִֵֵֶַַַָָָָָ

�ב���רה אליו, ו�אמר� ו�אכל�, ר�י�: ְְְְִִֵַַַַָָֹֹ�ל���

סד�� �בהפיכת אלי�", א��ב ��ב "ו�אמר ְֱֲִֵֶֶֶַַַַָֹנאמר:

א�מר יט)ה�א �בר(לקמ� לע��ת א�כל לא "�י : ֲִֵַַָָֹ

הפ�י" אברה�,(ב"ר)לבל�י את �ר�א �רפאל, . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ל�ט, את לה�יל מ�� ��אמר:הל� יט)ה�א (לקמ� ְֱִִֶֶֶַַַָָ

עלֿ ה�לט ו�אמר הח�צה א�ת� �ה�ציא� ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ"ויהי

מ�יל: היה �האחד למד� ÂÈÏÚנפ��", ÌÈ·v�. ְְִֶֶֶַַַָָָָָָƒ»ƒ»»
�מ�:לפ ב)ניו, אבל(במדבר מנ�ה", מ�ה "ועליו ְְְְֲֵֶַַָָָָָ

ה�לאכי�: �ל�י ה�א נק�ה מה�.iÂ¯‡ל��� ְְְִִֵַַַָָָ««¿ַ

�מ�מע�, הרא��� �עמי�? ב' "ו�רא" ְְְְְִִַַַַַָָָ"ו�רא",

�מק�� נ�בי� �הי� נס��ל הבנה, ל��� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָוה�ני
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"ו�ר� מ�ד: הימ��, �ר�� ואסר, �רי ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָדהוה
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��לאכי� e¯·Úz:(ב"ר)��לט ¯Á‡.�� אחר ְִֵַַָ«««¬…ֵַַ
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עלי �עבר�� מאחר מ��, ŒÏÚŒÈkלכב�די:מב�� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָƒ«
Ôk.:קרא��� '�� על '�י �ל וכ� א�ר, על �מ� ≈ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ

יט) ק�רתי",(לקמ� �צל �א� לג)"�יֿעלֿ�� (לקמ� ְִִֵֵַָָ

פני�", ראיתי עלֿ�� לח)"�י לא(ש� "�יֿעלֿ�� ִִִִֵֵֶַַָָֹ

י)נת�יה", חנתנ�(במדבר ידע� ":"�יֿעלֿ�� ְְֲִִֵֵַַַָָָֹ

(Â)˙ÏÒ ÁÓ˜.ל� לעמיל� קמח לע�ג�ת, סלת ∆«…∆ְֲִֶֶֶַַָֹ

את ל�אב ה�דרה, את לכ��ת ה�המה:ט�חי� ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ�ֲָ

(Ê)·BËÂ C¯ ¯˜aŒÔa.�להאכיל �די הי�, �רי� ג' ∆»»«»ְְֲִִֵַָָָ

ל��נ�ת פז)�חר�לג' זה.‡Úp‰ŒÏ¯:(ב"מ ְְְַָ∆«««ֶ

לח�כ� ÓÁ‡‰(Á):(ב"ר)�מצו�תי�מעאל, ÁwiÂ ְְְְְִִֵַָ«ƒ«∆¿»

'B‚Â.,נ�ה �רה ��רסה לפי הביא, לא ולח� ¿ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ

הע�ה ונטמאת ה��� א�ת� ���י� ארח ל� ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ�חזר

ש�) �ניו:.ÓÁ‡‰:(ב"מ מעל ���לטי� החלב ��� ∆¿»�ְִֵֶֶַַָָָָ

‰NÚ ¯L‡ ¯˜a‰ŒÔ·e.ק�א ק�א .��� א�ר ∆«»»¬∆»»ֲִֵֶַַָָ

ואיתי אמטי �מ�.eÏÎ‡iÂק�יה�:���� נרא� ְְְְִִִֵֶַַַַ«…≈ְְִ

ה�נהג מ� אד� י��ה ��א מ�א� ש�.�אכל�, (ב"מ ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

‡ÂÈÏ(Ë):ב"ר) e¯Ó‡iÂ.אי"ו על נק�ד «…¿≈»ַָ

א�מר: אלעזר �� �מע�� ר�י ותניא, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ��"אליו",

��ר� א�ה ה�ק�ה, על רבה �ה�תב מק�� ֵַָָ�ְְֶֶַַַָָָָ�ל

א�ה ה�תב, על רבה ה�ק�ה וכא� וכ�', ְַַַָָָָָ�ְְְְַַָָה�תב

אברה�? א�� �אל�: ל�רה �א� ה�ק�ה, ְְֲֶַַַָָָָָָ�ְֵַ��ר�

על לאי� ,��� �אכסניא אד� ���אל ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָלמדנ�,

מציעא �בבא האי�. על ולא�ה פז)הא�ה (ד� ְְְִִִִַָָָָָָָָ

א�נ� �רה ה�רת מלאכי הי� י�דעי� ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָא�מרי�:

�די היתה, ��נ�עה לה�דיע א�א היתה, ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָהיכ�

'�די חנינא: �ר י�סי ר�י אמר �על�. על ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָלח�ב�

�רכה': �ל ��ס ל� ·‡‰Ïל��ר ‰p‰.צנ�עה ְְֵֶַָָָƒ≈»…∆ְָ

iÁ‰(È)היא: ˙Úk.,ה�אה ל�נה ה�את �עת ִ»≈«»ְֵַַָָָָָֹ
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את ל�אב ה�דרה, את לכ��ת ה�המה:ט�חי� ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ�ֲָ

(Ê)·BËÂ C¯ ¯˜aŒÔa.�להאכיל �די הי�, �רי� ג' ∆»»«»ְְֲִִֵַָָָ

ל��נ�ת פז)�חר�לג' זה.‡Úp‰ŒÏ¯:(ב"מ ְְְַָ∆«««ֶ

לח�כ� ÓÁ‡‰(Á):(ב"ר)�מצו�תי�מעאל, ÁwiÂ ְְְְְִִֵַָ«ƒ«∆¿»

'B‚Â.,נ�ה �רה ��רסה לפי הביא, לא ולח� ¿ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ

הע�ה ונטמאת ה��� א�ת� ���י� ארח ל� ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ�חזר

ש�) �ניו:.ÓÁ‡‰:(ב"מ מעל ���לטי� החלב ��� ∆¿»�ְִֵֶֶַַָָָָ

‰NÚ ¯L‡ ¯˜a‰ŒÔ·e.ק�א ק�א .��� א�ר ∆«»»¬∆»»ֲִֵֶַַָָ

ואיתי אמטי �מ�.eÏÎ‡iÂק�יה�:���� נרא� ְְְְִִִֵֶַַַַ«…≈ְְִ

ה�נהג מ� אד� י��ה ��א מ�א� ש�.�אכל�, (ב"מ ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

‡ÂÈÏ(Ë):ב"ר) e¯Ó‡iÂ.אי"ו על נק�ד «…¿≈»ַָ

א�מר: אלעזר �� �מע�� ר�י ותניא, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ��"אליו",

��ר� א�ה ה�ק�ה, על רבה �ה�תב מק�� ֵַָָ�ְְֶֶַַַָָָָ�ל

א�ה ה�תב, על רבה ה�ק�ה וכא� וכ�', ְַַַָָָָָ�ְְְְַַָָה�תב

אברה�? א�� �אל�: ל�רה �א� ה�ק�ה, ְְֲֶַַַָָָָָָ�ְֵַ��ר�

על לאי� ,��� �אכסניא אד� ���אל ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָלמדנ�,

מציעא �בבא האי�. על ולא�ה פז)הא�ה (ד� ְְְִִִִַָָָָָָָָ

א�נ� �רה ה�רת מלאכי הי� י�דעי� ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָא�מרי�:

�די היתה, ��נ�עה לה�דיע א�א היתה, ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָהיכ�

'�די חנינא: �ר י�סי ר�י אמר �על�. על ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָלח�ב�

�רכה': �ל ��ס ל� ·‡‰Ïל��ר ‰p‰.צנ�עה ְְֵֶַָָָƒ≈»…∆ְָ

iÁ‰(È)היא: ˙Úk.,ה�אה ל�נה ה�את �עת ִ»≈«»ְֵַַָָָָָֹ



xiegiipy`קכו meiqelwpe`

àeäå ìäàä çút úrîL äøNå EzLà¦§¤®§¨¨¬Ÿ©²©¤¬©¨−Ÿ¤§¬
åéøçài''yx:àéíéàa íéð÷æ äøNå íäøáàå ©«£¨«§©§¨¨³§¨¨Æ§¥¦½¨¦−

íéLpk çøà äøNì úBéäì ìãç íéîiai''yx: ©¨¦®¨©Æ¦«§´§¨½̈−Ÿ©©¨¦«
áééúìá éøçà øîàì daø÷a äøN ÷çözå©¦§©¬¨−̈§¦§¨´¥®Ÿ©«£¥³§Ÿ¦Æ

ï÷æ éðãàå äðãr él-äúéäi''yx:âéýåýé øîàiå ¨«§¨¦´¤§½̈©«Ÿ¦−¨¥«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−
óàä øîàì äøN ä÷çö äf änì íäøáà-ìà¤©§¨¨®¨´¨¤Á¨«£¨̧¨¹̈¥ÀŸ©©¬

ézð÷æ éðàå ãìà íðîài''yx:ãéýåýéî àìtéä ª§¨²¥¥−©«£¦¬¨©«§¦£¦¨¥¬¥«Ÿ̈−
éìà áeLà ãrBnì øácäøNìe äiç úrk E ¨®̈©¥º¨¬¥¤²¨¥¬©−̈§¨¨¬

ïái''yx:ìåçá ë''òéðùåèàì øîàì | äøN Lçëzå ¥«©§©¥̧¨¨¯¥²Ÿ¬Ÿ
z÷çö ék àì | øîàiå äàøé | ék éz÷çöi''yx: ¨©−§¦¦´¨¥®¨©¬Ÿ¤−Ÿ¦¬¨¨«§§

æèíãñ éðt-ìr eô÷Liå íéLðàä íMî eî÷iå©¨ª³¦¨Æ¨«£¨¦½©©§¦−©§¥´§®Ÿ

:È‰B¯BÁ‡ ‡e‰Â ‡�kLÓ«¿¿»¿¬ƒ

elÚיא e·ÈÒ ‰¯NÂ Ì‰¯·‡Â¿«¿»»¿»»ƒ«

‰¯NÏ ÈÂ‰ÓlÓ ˜Òt ÔÈÓBÈa¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈¿»»

:‡iL�k Á¯B‡יבÎÈÁÂ‰¯N ˙ «ƒ¿«»¿«¿«»»

˙Â‰ ˙È·ÈÒc ¯˙a ¯ÓÈÓÏ d‰ÚÓaƒ¿»«¿≈»»«¿≈ƒ¬«

:·ÈÒ È�Ba¯Â eÓÈÏeÚ ÈÏיג¯Ó‡Â ƒ≈¿ƒƒƒ«¬«

‰¯N ˙ÎÈÁ Ô�„ ‡ÓÏ Ì‰¯·‡Ï ÈÈ¿»¿«¿»»¿»¿»«¿«»»

„ÈÏB‡ ‡ËLe˜a Ì¯·‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿«¿¿»ƒ

:˙È·ÈÒ ‡�‡ÂידÌ„˜ ÔÓ Èqk˙È‰ «¬»≈ƒ¬ƒ¿«≈ƒ√»

ÔcÚk C˙ÂÏ ·ez‡ ÔÓÊÏ ‡Ób˙t ÈÈ¿»ƒ¿»»ƒ¿«ƒ¿»»¿ƒ»

:¯· ‰¯NÏe ÔÈÓi˜ Ôez‡c¿««»ƒ¿»»»

Ï‡טו ¯ÓÈÓÏ ‰¯N ˙·ÈcÎÂ¿«ƒ«»»¿≈»»

Ì¯a ‡Ï ¯Ó‡Â ˙ÏÁ„ È¯‡ ˙ÈÎiÁ«≈ƒ¬≈¿≈»«¬«»¿»

:zÎiÁטז‡i¯·b ÔnzÓ eÓ˜Â «»¿¿¿»ƒ«»À¿«»

Ì‰¯·‡Â ÌB„Ò Èt‡ ÏÚ e‡ÈÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ««≈¿¿«¿»»

é"ùø

היה, קרינ��פסח מ�לא יצחק, נ�לד ה�א �לפסח ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

�עת א�א (��וא) iÁ‰:�עת ˙Úk.ה�את �עת ְְִֵֵֶָָָ»≈«»ֵַָֹ

וק�מי�: �למי� ��כ� ��הי� לכ�, ח�ה ְְְִִֵֶַָ�ְְִֵֶֶֶַָָ��הא

·eL‡ ·BL.א�א אליו, ����ב ה�לא� ��ר� לא »ְְִֵֶֶַַָָָָֹ

ל�, אמר מק�� �ל ל���ליח�ת� "ו�אמר �מ�: ְְִִֶֶַַָָָֹ

להר��ת �יד� אי� וה�א אר�ה", הר�ה ה' ְְְְְְְֵֶַַַַַָָמלא�

�ל ��ליח�ת� �א� א� מק��, �ל ��ליח�ת� ְְִִִִֶֶֶַָָָא�א

�� ל� אמר רבה)מק�� אמר(בראשית (אלי�ע . ֱִֵַַָָָָ

,�� ח�בקת א� ח�ה �עת ה�ה "ל��עד ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָל��נ�ית:

�כ�ב אל האלהי� אי� אד�ני אל ְֱֲִִִֵֶַַַַָֹֹו�אמר

�רה את ���ר� ה�לאכי� א�ת� ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ��פחת�",

'א�ת� אלי�ע: ל� אמר א��ב", "ל��עד ְֱִֵַַָָָָָָאמר�:

אמר�: לע�ל� וק�מי� ח�י� �ה� ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָה�לאכי�

חי �ה��� וד�, ��ר אני אבל א��ב", ֲֲִֵֶַַַָָָָָָ"ל��עד

וג�'") ה�ה "ל��עד מת: �בי� חי �י� מת, :�מחר ְֵֵֵֵֵֶַַַָָ

ÂÈ¯Á‡ ‡e‰Â.:�ה�לא אחר היה ה�תח ¿«¬»ְֶַַַַַַָָָ

(‡È)˙BÈ‰Ï Ï„Á.מ��ה:�סקÌÈLpk Á¯‡. »«ƒ¿ִֶַָָ…««»ƒ
נ��ת: �מעיה,.da¯˜a(È·)ארח מס��לת ִַֹ¿ƒ¿»ְְִֵֶֶֶַָ

ה�די� ולד, טע�ני� ה�ל� ה�רבי� 'אפ�ר ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָואמרה:

חלב'? מ��כי� ��מק� .Ú„�‰:(תנחומא)ה�ל� ְְִֶַָָָָ∆¿»
ה�ער את מסיר מ�נה: �ל��� ��ר, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָצחצ�ח

וסת זמ� ע��, ל��� אחר: דבר ה��ר. את ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ�מע��

‡Ì�Ó(È‚)נ��ת: Û‡‰.:?אלד אמת È�‡Âהג� ִ««À¿»ֱֲֵֵֶַ«¬ƒ
Èz�˜Ê.היא �הרי ה�ל��, מ�ני ה�ת�ב ��ה »«¿ƒְֲִִִֵֵֶַַָָָ

זק�": "ואדני �תר��מ�:.‰ÏtÈ‡(È„)אמרה ְִֵַָָָֹ¬ƒ»≈ְְַ

מ��י �מכ�ה �מפרד מפלא �בר ��� וכי ִִֶֶ�ְְָ�ְָ�ְְֲִִֵַָָהית��י,

�רצ�ני?: ה�יעד.ÚBnÏ„מ�ע��ת מ�עד לא�ת� ְֲִִִַ«≈ְְֵַ�ָ

האחרת: ��נה ה�ה ל��עד אתמל, ל� ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ��בע�י

(ÂË)z˜Áˆ Èk 'B‚Â ‰‡¯È Èk.���מ הרא��� ƒ»≈»¿ƒ»»¿¿ְִֵַָ

�רה, ו�כח� ל�בר: טע� ���ת� ה�א '�הא', ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָל���

ו�אמר 'א�א': �ל��� מ��� וה�ני ��ראה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלפי

ר��תינ�: �אמר� צחק�, א�א ה�א, �דברי� ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹלא

א�א, �למא, אי, ל��נ�ת: �אר�ע מ��� ְְְְְִִִֵֶַַַָָ'�י'

לרעה,.eÙ˜LiÂ(ÊË)�הא: ���קרא ה�קפה �ל ְָ««¿ƒְְְִֶַַָָָָָָ

קד��" מ�ע�� מ"ה�קיפה כו)ח�� ��ד�ל(דברי� , ְְְְִִֵֶַָָָ

לרחמי�: הרגז מ�ת �ה�פ� ענ�י�, מ�נ�ת ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹ�ח

`xiegiipy mei qelwpe`

ì ínr Cìä íäøáàåíçlLi''yx:æéýåýéå §©̧§¨½̈Ÿ¥¬¦−̈§©§¨«©«Ÿ̈−
éðà øLà íäøáàî éðà äqëîä øîà̈¨®©«£©¤³£¦Æ¥«©§¨½̈£¤−£¦¬

äNòi''yx:çéìBãb éBâì äéäé Béä íäøáàå Ÿ¤«§©̧§¨½̈¨¯¦«§¤²§¬¨−
õøàä ééBb ìk Bá-eëøáðå íeöråi''yx:éèék §¨®§¦̧§§½−Ÿ¥¬¨¨«¤¦´

Búéa-úàå åéða-úà äeöé øLà ïrîì åézrãé§©§¦À§©Á©Á£¤̧§©¤¹¤¨¨³§¤¥Æ
ä÷ãö úBNrì ýåýé Cøc eøîLå åéøçà©«£½̈§¨«§Æ¤´¤§Ÿ̈½©«£¬§¨−̈
úà íäøáà-ìr ýåýé àéáä ïrîì ètLîe¦§¨®§©À©¨¦³§Ÿ̈Æ©©§¨½̈¥¬

åéìr øac-øLài''yx:ëíãñ ú÷ræ ýåýé øîàiå £¤¦¤−¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£©²§¬Ÿ
ãàî äãáë ék íúàhçå äaø-ék äøîråi''yx: ©«£Ÿ̈−¦®̈¨§©̧¨½̈¦¬¨«§−̈§«Ÿ

àëéìà äàaä dú÷rökä äàøàå àp-äãøà¥«£¨¨´§¤§¤½©§©«£¨¨²©¨¬¨¥©−

:ÔB‰È‡BÂÏ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ‡יזÈÈÂ »≈ƒ¿¿«¿≈«¿»

Èc Ì‰¯·‡Ó ‡�‡ ÈqÎÓ‰ ¯Ó‡¬»«¿«≈¬»≈«¿»»ƒ

:„·Ú Â‰Ó‰יח‡�‡ Ì‰¯·‡Â ¬»»≈¿«¿»»≈¬»

ÔeÎ¯a˙ÈÂ ÛÈw˙Â ÈbÒ ÌÚÏ ÈÂ‰È∆¡≈¿««ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿

:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk dÏÈ„aיטÈ¯‡ ¿ƒ≈…«¿≈«¿»¬≈

)ÈÓ„˜ ÈÏ‚�"רמב )d�zÚ„ÈÈcÏÈ„aגי' ¿ƒ√»«¿«¿ƒ≈¿ƒƒ

d˙Èa L�‡ ˙ÈÂ È‰B�a ˙È „wÙÈ¿«≈»¿ƒ¿»¡«≈≈

Ì„˜ Ô�w˙c ÔÁ¯‡ Ôe¯hÈÂ È‰B¯˙a«¿ƒ¿ƒ¿»¿»¿«¿»√»

ÏÈ„a ‡�È„Â ‡z˜„ˆ „aÚÓÏ ÈÈ¿»¿∆¿«¿«¿»¿ƒ»¿ƒ

ÏlÓc ˙È Ì‰¯·‡ ÏÚ ÈÈ È˙È‡«¿ƒ¿»««¿»»»ƒ«≈

:È‰BÏÚכÌB„Òc ˙Ï·˜ ÈÈ ¯Ó‡Â ¬ƒ«¬«¿»¿≈«ƒ¿

ÔB‰˙·BÁÂ ˙‡È‚Ò È¯‡ ‰¯BÓÚÂ«¬»¬≈¿ƒ«¿»¿

:‡„ÁÏ ˙ÙÈ˜˙ È¯‡כאÈÏb˙‡ ¬≈¿ƒ««¬»ƒ¿¿ƒ

˙lÚc ÔB‰zÏ·˜ ÈÎ‰ Ôec‡Â ÔÚÎ¿«¿∆¬ƒ¿ƒ¿¿¿««

ÔB‰nÚ „aÚ‡ e„·Ú ÈÓ„˜Ïƒ√»«¬»∆¿≈ƒ¿

é"ùø

ÌÁlLÏ.:�ה א�רחי� �סב�ר: לל��ת�, ¿«¿»ְְְִֵַָָ

(ÊÈ)È�‡ ‰qÎÓ‰.:תמיהה�‰NÚ È�‡ ¯L‡. «¿«∆¬ƒְִִָ¬∆¬ƒ…∆
מ�ע��. ��א זה �בר לע��ת לי יפה לא ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹ�סד��.

ה�ל� �רכי� וחמ�ה ה�את, האר� את ל� נת�י ְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹאני

��אמר: ה�, י)��� מ�יד��(לעיל ה�נעני "�ב�ל ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַ

א�ת� קראתי וג�'". ועמ�רה סד�מה �אכה ְְְֲֲִַָָָָָֹוג�'

ולא ה�ני� את וא�מיד ��י�, המ�� אב ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹאברה�,

א�הבי?: �ה�א לאב, ‰BÈ(ÁÈ)א�דיע Ì‰¯·‡Â ֲִִֶַָָ¿«¿»»»
‰È‰È.ה�איל לברכה, צ�יק זכר א�דה: מדר� ƒ¿∆ְְִִִִֵֶַַַָָָָ

מעלי�, אני מ��� 'וכי �פ��ט�: �רכ�. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַוהז�יר�,

�להת�ר� �ד�ל לג�י להי�ת לפני חביב ה�א ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָוהרי

האר�': ��יי �ל ��(ËÈ)ÂÈzÚ„È Èk.,ח�ה ל��� ֵֶָָָƒ¿«¿ƒְִָ

ב)�מ�: לאי��",(רות ג)"מ�דע �עז(ש� "הלא ְְֲִַַָֹֹ

לג)מדע�נ�", ע�ר(שמות ואמנ�, ."��� "ואדע� ְְְְֲִֵֵַַָָָָָֹ

את �ה�ח�ב ידיעה, ל��� א�א אינ� ��� ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ�ְל���

ידע�יו? ול�ה �מ�יר�, וי�דע� אצל�, מקרב� ְְְְְְְְִִֶַַָָָָָָהאד�

עלי �ניו את מצ�ה �ה�א לפי יצ�ה", א�ר ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ"למע�

�� אני י�דע �תר��מ�: �פר�ה� וא� �רכי, ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹל�מר

ה���� על נ�פל 'למע�' אי� וג�', �ניו את :��צ�ה ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

‰eˆÈ.:�מ� הוה, א)ל��� א��ב"(איוב יע�ה "�כה ¿«∆ְְֲִֶֶַָָֹ

יחנ�": ה' ‰·È‡"עלֿ�י ÔÚÓÏ.��מצ�ה ה�א ֲִַַ¿««»ƒְֶַָ

אברה� על ה' ��ביא �די ה', �ר� '�מר� ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָלבניו:

"עלֿ א�א נאמר, לא אברה�' �ית 'על ְְֱֵֶֶַַַַָָָֹוג�'.

אינ� �א�� צ�יק �� ה�עמיד �ל למדנ�, ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָאברה�",

‰'(Î)מת: ¯Ó‡iÂ.א�ר� �ע�ה אברה�, אל ֵ«…∆ְֲֶֶֶַַָָָָ

מ���: יכ�ה ��א ר�ה.a¯ŒÈk‰אמר, �ל ְִֶֶֶַַָֹƒ»»ָָָ

�ה� לפי ��י"ת, למ�ה ה�ע� ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ���קרא

טעמ� זה אבל וה�לכת, �דלה א� �ד�לה, ְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָ�ְמתר�מי�:

�מ� �בר, �דלה ��תר��: לפי �רי"�, ְְְְָָָָ�ְְְְִֵֶַָָלמעלה

טו)��ר��י: �אה",(לעיל ה�מ� ב)"ויהי (רות ְְִִֵֶֶֶַַַָָ

יבמ�� �בה ל�ד.‡¯„‰pŒ‡(Î‡)":"ה�ה ְְִִֵֵָָ≈¿»»ִֵ

�רא�ה, א�א נפ��ת �יני יפסק� ��א ה�לל��ני� ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

"ארדהֿ אחר: �בר ה��גה. �פר�ת ��ר��י ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ�מ�

מע�יה�": לס�� מדינה:.‰d˙˜Úˆk�א �ל ְֲֵֶַָ«¿«¬»»ְִֶָ

eNÚ ÈÏ‡ ‰‡a‰.אני �לה �מר��, ע�מדי� וכ� «»»≈«»ְְְְֲִִִֵָָָ

מה אדעה �מר��, יעמד� לא וא� �ה�, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹע��ה

א�ת�. אכ�ה ולא �י��רי�, מה� לה�רע ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹאע�ה

אחר: �מק�� מצינ� �� לג)וכ��צא "וע�ה(שמות ְְְִֵֵַַַָָָ

�לפיכ� אע�הֿ��", מה ואדעה מעלי� עדי� ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָה�רד

להפריד �די לכלה, ע�� �י� �סק, נק�ת הפסק ְְְְִֵֵֵַַָָָָ�ְְֵֵֶי�

"ה�צעקת�", �ר�� ור��תינ� מחבר��, ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָ�בה

��תנה על מ��ה מיתה �הרג�ה אחת ריבה ְֶַָָָ�ְֲֲִִֶַַַַָָָָצעקת



קכז `xiegiipy mei qelwpe`

ì ínr Cìä íäøáàåíçlLi''yx:æéýåýéå §©̧§¨½̈Ÿ¥¬¦−̈§©§¨«©«Ÿ̈−
éðà øLà íäøáàî éðà äqëîä øîà̈¨®©«£©¤³£¦Æ¥«©§¨½̈£¤−£¦¬

äNòi''yx:çéìBãb éBâì äéäé Béä íäøáàå Ÿ¤«§©̧§¨½̈¨¯¦«§¤²§¬¨−
õøàä ééBb ìk Bá-eëøáðå íeöråi''yx:éèék §¨®§¦̧§§½−Ÿ¥¬¨¨«¤¦´

Búéa-úàå åéða-úà äeöé øLà ïrîì åézrãé§©§¦À§©Á©Á£¤̧§©¤¹¤¨¨³§¤¥Æ
ä÷ãö úBNrì ýåýé Cøc eøîLå åéøçà©«£½̈§¨«§Æ¤´¤§Ÿ̈½©«£¬§¨−̈
úà íäøáà-ìr ýåýé àéáä ïrîì ètLîe¦§¨®§©À©¨¦³§Ÿ̈Æ©©§¨½̈¥¬

åéìr øac-øLài''yx:ëíãñ ú÷ræ ýåýé øîàiå £¤¦¤−¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£©²§¬Ÿ
ãàî äãáë ék íúàhçå äaø-ék äøîråi''yx: ©«£Ÿ̈−¦®̈¨§©̧¨½̈¦¬¨«§−̈§«Ÿ

àëéìà äàaä dú÷rökä äàøàå àp-äãøà¥«£¨¨´§¤§¤½©§©«£¨¨²©¨¬¨¥©−

:ÔB‰È‡BÂÏ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ‡יזÈÈÂ »≈ƒ¿¿«¿≈«¿»

Èc Ì‰¯·‡Ó ‡�‡ ÈqÎÓ‰ ¯Ó‡¬»«¿«≈¬»≈«¿»»ƒ

:„·Ú Â‰Ó‰יח‡�‡ Ì‰¯·‡Â ¬»»≈¿«¿»»≈¬»

ÔeÎ¯a˙ÈÂ ÛÈw˙Â ÈbÒ ÌÚÏ ÈÂ‰È∆¡≈¿««ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿

:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk dÏÈ„aיטÈ¯‡ ¿ƒ≈…«¿≈«¿»¬≈

)ÈÓ„˜ ÈÏ‚�"רמב )d�zÚ„ÈÈcÏÈ„aגי' ¿ƒ√»«¿«¿ƒ≈¿ƒƒ

d˙Èa L�‡ ˙ÈÂ È‰B�a ˙È „wÙÈ¿«≈»¿ƒ¿»¡«≈≈

Ì„˜ Ô�w˙c ÔÁ¯‡ Ôe¯hÈÂ È‰B¯˙a«¿ƒ¿ƒ¿»¿»¿«¿»√»

ÏÈ„a ‡�È„Â ‡z˜„ˆ „aÚÓÏ ÈÈ¿»¿∆¿«¿«¿»¿ƒ»¿ƒ

ÏlÓc ˙È Ì‰¯·‡ ÏÚ ÈÈ È˙È‡«¿ƒ¿»««¿»»»ƒ«≈

:È‰BÏÚכÌB„Òc ˙Ï·˜ ÈÈ ¯Ó‡Â ¬ƒ«¬«¿»¿≈«ƒ¿

ÔB‰˙·BÁÂ ˙‡È‚Ò È¯‡ ‰¯BÓÚÂ«¬»¬≈¿ƒ«¿»¿

:‡„ÁÏ ˙ÙÈ˜˙ È¯‡כאÈÏb˙‡ ¬≈¿ƒ««¬»ƒ¿¿ƒ

˙lÚc ÔB‰zÏ·˜ ÈÎ‰ Ôec‡Â ÔÚÎ¿«¿∆¬ƒ¿ƒ¿¿¿««

ÔB‰nÚ „aÚ‡ e„·Ú ÈÓ„˜Ïƒ√»«¬»∆¿≈ƒ¿

é"ùø

ÌÁlLÏ.:�ה א�רחי� �סב�ר: לל��ת�, ¿«¿»ְְְִֵַָָ

(ÊÈ)È�‡ ‰qÎÓ‰.:תמיהה�‰NÚ È�‡ ¯L‡. «¿«∆¬ƒְִִָ¬∆¬ƒ…∆
מ�ע��. ��א זה �בר לע��ת לי יפה לא ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹ�סד��.

ה�ל� �רכי� וחמ�ה ה�את, האר� את ל� נת�י ְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹאני

��אמר: ה�, י)��� מ�יד��(לעיל ה�נעני "�ב�ל ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַ

א�ת� קראתי וג�'". ועמ�רה סד�מה �אכה ְְְֲֲִַָָָָָֹוג�'

ולא ה�ני� את וא�מיד ��י�, המ�� אב ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹאברה�,

א�הבי?: �ה�א לאב, ‰BÈ(ÁÈ)א�דיע Ì‰¯·‡Â ֲִִֶַָָ¿«¿»»»
‰È‰È.ה�איל לברכה, צ�יק זכר א�דה: מדר� ƒ¿∆ְְִִִִֵֶַַַָָָָ

מעלי�, אני מ��� 'וכי �פ��ט�: �רכ�. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַוהז�יר�,

�להת�ר� �ד�ל לג�י להי�ת לפני חביב ה�א ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָוהרי

האר�': ��יי �ל ��(ËÈ)ÂÈzÚ„È Èk.,ח�ה ל��� ֵֶָָָƒ¿«¿ƒְִָ

ב)�מ�: לאי��",(רות ג)"מ�דע �עז(ש� "הלא ְְֲִַַָֹֹ

לג)מדע�נ�", ע�ר(שמות ואמנ�, ."��� "ואדע� ְְְְֲִֵֵַַָָָָָֹ

את �ה�ח�ב ידיעה, ל��� א�א אינ� ��� ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ�ְל���

ידע�יו? ול�ה �מ�יר�, וי�דע� אצל�, מקרב� ְְְְְְְְִִֶַַָָָָָָהאד�

עלי �ניו את מצ�ה �ה�א לפי יצ�ה", א�ר ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ"למע�

�� אני י�דע �תר��מ�: �פר�ה� וא� �רכי, ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹל�מר

ה���� על נ�פל 'למע�' אי� וג�', �ניו את :��צ�ה ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

‰eˆÈ.:�מ� הוה, א)ל��� א��ב"(איוב יע�ה "�כה ¿«∆ְְֲִֶֶַָָֹ

יחנ�": ה' ‰·È‡"עלֿ�י ÔÚÓÏ.��מצ�ה ה�א ֲִַַ¿««»ƒְֶַָ

אברה� על ה' ��ביא �די ה', �ר� '�מר� ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָלבניו:

"עלֿ א�א נאמר, לא אברה�' �ית 'על ְְֱֵֶֶַַַַָָָֹוג�'.

אינ� �א�� צ�יק �� ה�עמיד �ל למדנ�, ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָאברה�",

‰'(Î)מת: ¯Ó‡iÂ.א�ר� �ע�ה אברה�, אל ֵ«…∆ְֲֶֶֶַַָָָָ

מ���: יכ�ה ��א ר�ה.a¯ŒÈk‰אמר, �ל ְִֶֶֶַַָֹƒ»»ָָָ

�ה� לפי ��י"ת, למ�ה ה�ע� ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ���קרא

טעמ� זה אבל וה�לכת, �דלה א� �ד�לה, ְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָ�ְמתר�מי�:

�מ� �בר, �דלה ��תר��: לפי �רי"�, ְְְְָָָָ�ְְְְִֵֶַָָלמעלה

טו)��ר��י: �אה",(לעיל ה�מ� ב)"ויהי (רות ְְִִֵֶֶֶַַַָָ

יבמ�� �בה ל�ד.‡¯„‰pŒ‡(Î‡)":"ה�ה ְְִִֵֵָָ≈¿»»ִֵ

�רא�ה, א�א נפ��ת �יני יפסק� ��א ה�לל��ני� ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

"ארדהֿ אחר: �בר ה��גה. �פר�ת ��ר��י ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ�מ�

מע�יה�": לס�� מדינה:.‰d˙˜Úˆk�א �ל ְֲֵֶַָ«¿«¬»»ְִֶָ

eNÚ ÈÏ‡ ‰‡a‰.אני �לה �מר��, ע�מדי� וכ� «»»≈«»ְְְְֲִִִֵָָָ

מה אדעה �מר��, יעמד� לא וא� �ה�, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹע��ה

א�ת�. אכ�ה ולא �י��רי�, מה� לה�רע ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹאע�ה

אחר: �מק�� מצינ� �� לג)וכ��צא "וע�ה(שמות ְְְִֵֵַַַָָָ

�לפיכ� אע�הֿ��", מה ואדעה מעלי� עדי� ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָה�רד

להפריד �די לכלה, ע�� �י� �סק, נק�ת הפסק ְְְְִֵֵֵַַָָָָ�ְְֵֵֶי�

"ה�צעקת�", �ר�� ור��תינ� מחבר��, ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָ�בה

��תנה על מ��ה מיתה �הרג�ה אחת ריבה ְֶַָָָ�ְֲֲִִֶַַַַָָָָצעקת



xiegiipy`קכח meiqelwpe`

ärãà àì-íàå äìk | eNri''yx:áëíMî eðôiå ¨´¨¨®§¦−Ÿ¥¨«¨©¦§³¦¨Æ
ãîò epãBò íäøáàå äîãñ eëìiå íéLðàä̈«£¨¦½©¥«§−§®Ÿ¨§©̧§¨½̈¤¬Ÿ¥−

ýåýé éðôìi''yx:âëóàä øîàiå íäøáà Lbiå ¦§¥¬§Ÿ̈«©¦©¬©§¨−̈©Ÿ©®©©´
òLø-ír ÷écö ätñzi''yx:ãëíéMîç Lé éìeà ¦§¤½©¦−¦¨¨«©¬¥²£¦¦¬

àOú-àìå ätñz óàä øérä CBúa í÷écö©¦¦−§´¨¦®©©³¦§¤Æ§«Ÿ¦¨´
øLà í÷écvä íéMîç ïrîì íB÷nì©¨½§©²©£¦¦¬©©¦¦−£¤¬

daø÷ai''yx:äëäfä øáck | úNrî El äììç §¦§¨«¨¦̧¨§¹¥«£´©¨¨´©¤À
òLøk ÷écvë äéäå òLø-ír ÷écö úéîäì§¨¦³©¦Æ¦¨½̈§¨¨¬©©¦−¨«¨¨®
äNré àì õøàä-ìk èôLä Cl äììç̈¦´¨½̈£Ÿ¥Æ¨¨½̈¤¬Ÿ©«£¤−

ètLîi''yx:åëíãñá àöîà-íà ýåýé øîàiå ¦§¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈½¦¤§¨¬¦§²Ÿ
-ìëì éúàNðå øérä CBúa í÷écö íéMîç£¦¦¬©¦¦−§´¨¦®§¨¨¬¦§¨

íøeára íB÷näi''yx:æëøîàiå íäøáà ïriå ©¨−©«£¨«©©¬©©§¨−̈©Ÿ©®
àå éðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpäøôr éëð ¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈§¨«Ÿ¦−¨¨¬

øôàåi''yx:çëí÷écvä íéMîç ïeøñçé éìeà ¨¥«¤Â©Â©§§º£¦¦³©©¦¦Æ

ÔÈ·Èz Ì‡Â (ÔÈ·È˙ ‡Ï Ì‡) ‡¯ÈÓb¿≈»ƒ»»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ

:Ú¯t˙‡ ‡ÏכבÔnzÓ e‡È�t˙‡Â »∆¿¿»¿ƒ¿¿ƒƒ«»

„Ú Ì‰¯·‡Â ÌB„ÒÏ eÏÊ‡Â ‡i¯·bÀ¿«»«¬»ƒ¿¿«¿»»«

:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa LnLÓ ÔÚk¿«¿«≈ƒ¿√»¿»

‰·¯‚Êכג ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ ·¯˜e¿≈«¿»»«¬»¬ƒ¿«

:‡·iÁ ÌÚ ‰‡kÊ ÈˆÈLz¿≈≈«»»ƒ«»»

B‚aכד ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ ˙È‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒ«¿ƒ«»ƒ¿

˜BaL˙ ‡ÏÂ ÈˆÈLz Ê‚¯·‰ ‡z¯«̃¿»¬ƒ¿«¿≈≈¿»ƒ¿

Èc ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ ÏÈ„a ‡¯˙‡Ï¿«¿»¿ƒ«¿ƒ«»ƒƒ

:de‚·כהC�Èc Ôep‡ ‡ËLe˜ ¿««¿»ƒƒ»

‡Ïh˜Ï ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ùk „aÚÓlÓƒ¿∆¿«¿ƒ¿»»»≈¿«»»

‰‡kÊ È‰ÈÂ ‡·iÁ ÌÚ ‰‡kÊ«»»ƒ«»»ƒ≈«»»

ÔÈ„c C�Èc Ôep‡ ‡ËLe˜ ‡·iÁk¿«»»¿»ƒƒ»¿»ƒ

(‰„ÔÈנ"י( ‡Ï ‡Ú¯‡ Ïk )Ì¯aנ"י) ¬««»«¿»»¿«

:‡�Èc „aÚÈכוÌ‡ ÈÈ ¯Ó‡Â «¿≈ƒ»«¬«¿»ƒ

B‚a ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ ÌB„Òa ÁkL‡«¿«ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿

‡¯˙‡ ÏÎÏ ˜BaL‡Â ‡z¯«̃¿»¿∆¿¿»«¿»

:ÔB‰ÏÈ„aכז¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ ·˙‡Â ¿ƒ¿«¬≈«¿»»«¬»

ÈÈ Ì„˜ ‡ÏlÓÏ È˙È¯L ÔÚÎ ‡‰»¿«»≈ƒ¿«»»√»¿»

:ÌË˜e ¯ÙÚ ‡�‡ÂכחÌÈ‡Ó «¬»»»¿»»ƒ

‡LÓÁ ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ Ôe¯ÒÁÈ«¿¿«¿ƒ«»ƒ«¿»

é"ùø

�חלק: �מפר� לעני ÌMÓ(Î·)מז�� e�ÙiÂ. ְְְִִֵֶָָָֹ«ƒ¿ƒ»
:�� ל�� �אברה� ÓÚ„מ�ק�� ep„BÚ Ì‰¯·‡Â ְִִֶַָָָָָ¿«¿»»∆…≈

'‰ È�ÙÏ.��ה�ד א�א לפניו, לעמד הל� לא והלא ƒ¿≈ְֲֲֶַַַַָָָָָֹֹֹ

ואמר אצל� �א ה�א ועמרה�ר�� סד� "זעקת ל�: ְְְֲֲֶַַַַָָָָֹֹ

על עמד ע�ד�� 'וה' לכ�ב: ל� והיה ר�ה", ְְִִֵֶַַָָָָֹֹ�י
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�לפ��ס ק��ת, לד�ר אברה�: נ��] [ס"א: ְְְְִִִֵַַַַָָָנכנס

tÒz‰ולתפ�ה: Û‡‰.ל� �לתר��� �ס�ה, הג� ְְִִָ««ƒ¿∆ְְְֲִֶֶַַ
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ר�ע: ע� צ�יק ��ס�ה LÈ(Î„)י�יא� ÈÏe‡ ְֲִִִִֶֶַַָָ«≈
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ע�ה�: ÌL(ËÎ)�צטר� Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡ ְִִֵֶָָ«ƒ»¿»
ÌÈÚa¯‡.'ג י�יל� �ל�י� וכ� ה�ר�י�. ד' וי�לט� «¿»ƒְְְְְִִִִֵַַַָֹ

מה�: אחד י�יל� י' א� מה�, ב' י�יל� כ' א� ִִֵֵֵֶֶֶֶַַָמה�,

(‡Ï)ÈzÏ‡B‰.:"מ�ה "ו��אל �מ�: רציתי, «¿ƒְִִֶֶַָֹ

(·Ï)‰¯NÚ ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡.לא �ח�ת על «ƒ»¿»¬»»ַָֹ

�בניו נח �מנה, הי� ה���ל ��ר אמר: ,���ְִֵַַַַָָָָָֹֹ

צר�� ידי על ט' ועל ��ר�, על ה�יל� ולא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹ�נ�יה�,

מצא: ולא ��� B‚Â'(Ï‚)�בר '‰ CÏiÂ.�יו� ְְִֵָָָֹ«≈∆¿ֵָ

ה���: ל� הל� ה�נג�ר, L·�����ק Ì‰¯·‡Â ְִֵֵֶַַַַַָָָ¿«¿»»»
BÓ˜ÓÏ.וה�טג�ר ה�נג�ר נס��ק ה���, נס��ק ƒ¿…ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

סד�מהמק ה�לאכי� �ני "ו�בא� �לפיכ�, טרג, ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ

לה�יל":לה�חית ואחד סד��, את לה�חית אחד ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָ

אברה�, את לר�א�ת ��א א�ת� וה�א ל�ט ְְְֶֶֶַַָָָאת

�ע�ה �יו� �רה. את לב�ר ��א ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוה�לי�י

ל�: נס��ק �לה��.‰ÌÈÎ‡Ïn(‡)�ליח�ת�, ְְִִֵַ««¿»ƒְַָ

קרא� ע�ה� �כינה ��היתה "אנ�י�", ְְְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָקרא�

�ד�ל, ��ח� אברה� אצל אחר: �בר ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ"אנ�י�".

קרא� �אנ�י� אצל� �דירי� ה�לאכי� ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָוהי�

"מלאכי�": קרא�: ל�ט ואצל .Úa¯·"אנ�י�", ְְְֲִִֵֶַָָָָ»∆∆
א�א לסד��? מחבר�� ה�לאכי� �ה� �� �ל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָוכי

אברה� י�כל ��א �ממ�יני� הי� רחמי� ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָמלאכי

סנג�ריא: עליה� Ì„ÒŒ¯ÚLaלל�ד ·LÈ ËBÏÂ. ְְֲֵֵֵֶַָָ¿…≈¿««¿…
��פט מ��ה� ה��� א�ת� �תיב, עליה�י�ב ְֲִִֵֵֶַַָ

רבה) B‚Â':(בראשית ËBÏŒ‡¯iÂ.למד אברה� מ�ית ««¿¿ְִֵַַָָָ
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סד�מהמק ה�לאכי� �ני "ו�בא� �לפיכ�, טרג, ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ

לה�יל":לה�חית ואחד סד��, את לה�חית אחד ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָ

אברה�, את לר�א�ת ��א א�ת� וה�א ל�ט ְְְֶֶֶַַָָָאת

�ע�ה �יו� �רה. את לב�ר ��א ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוה�לי�י

ל�: נס��ק �לה��.‰ÌÈÎ‡Ïn(‡)�ליח�ת�, ְְִִֵַ««¿»ƒְַָ

קרא� ע�ה� �כינה ��היתה "אנ�י�", ְְְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָקרא�

�ד�ל, ��ח� אברה� אצל אחר: �בר ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ"אנ�י�".

קרא� �אנ�י� אצל� �דירי� ה�לאכי� ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָוהי�

"מלאכי�": קרא�: ל�ט ואצל .Úa¯·"אנ�י�", ְְְֲִִֵֶַָָָָ»∆∆
א�א לסד��? מחבר�� ה�לאכי� �ה� �� �ל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָוכי

אברה� י�כל ��א �ממ�יני� הי� רחמי� ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָמלאכי

סנג�ריא: עליה� Ì„ÒŒ¯ÚLaלל�ד ·LÈ ËBÏÂ. ְְֲֵֵֵֶַָָ¿…≈¿««¿…
��פט מ��ה� ה��� א�ת� �תיב, עליה�י�ב ְֲִִֵֵֶַַָ

רבה) B‚Â':(בראשית ËBÏŒ‡¯iÂ.למד אברה� מ�ית ««¿¿ְִֵַַָָָ
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äöøà íétà eçzLiå íúàø÷ìi''yx:áøîàiå ¦§¨½̈©¦§©¬©©−¦¨«§¨©¹Ÿ¤
eðéìå íëcár úéa-ìà àð eøeñ éðãà-àp äpä¦¤´¨«£Ÿ©À´Â̈¤¥̧©§§¤³§¦̧Æ
íëkøãì ízëìäå ízîkLäå íëéìâø eöçøå§©«£´©§¥¤½§¦§©§¤−©«£©§¤´§©§§¤®

ïéìð áBçøá ék àl eøîàiåi''yx:âía-øöôiå ©«Ÿ§´½Ÿ¦¬¨«§−¨¦«©¦§©¨´
íäì Nriå Búéa-ìà eàáiå åéìà eøñiå ãàî§½Ÿ©¨ª´¥½̈©¨−Ÿ¤¥®©©³©¨¤Æ

eìëàiå äôà úBvîe äzLîi''yx:ãeákLé íøè ¦§¤½©¬¨−̈©Ÿ¥«¤»¤»¦§¼̈¼
úéaä-ìr eañð íãñ éLðà øérä éLðàå§©§¥̧¨¦¹©§¥³§ŸÆ¨©´©©©½¦

äöwî írä-ìk ï÷æ-ãrå ørpîi''yx:äeàø÷iå ¦©−©§©¨¥®¨¨−̈¦¨¤«©¦§§³
eàa-øLà íéLðàä äià Bì eøîàiå èBì-ìà¤Æ©´Ÿ§½©¥¯¨«£¨¦²£¤¨¬

éìàíúà ärãðå eðéìà íàéöBä äìélä Ei''yx: ¥¤−©¨®§¨«¦¥´¥¥½§¥«§−̈Ÿ¨«
åøâñ úìcäå äçútä èBì íäìà àöiå©¥¥¯£¥¤²−©¤®§¨§©¤−¤¨©¬

:åéøçàæ:eòøz éçà àð-ìà øîàiåçàð-äpä ©«£¨«©Ÿ©®©¨¬©©−¨¥«¦¥¨̧

:‡Ú¯‡בÈ�Ba¯ ÔÚÎ eÚ·a ¯Ó‡Â «¿»«¬«¿»¿«ƒ«

e˙È·e ÔBÎc·Ú ˙È·Ï ÔÚÎ e¯eÊ¿«¿≈«¿¿ƒ

ÔeÎ‰˙e ÔeÓc˜˙e ÔBÎÈÏ‚¯ eÁÒ‡Â¿«¿«¿≈¿«¿¿»

Ô‰l‡ ‡Ï e¯Ó‡Â ÔBÎÁ¯‡Ï¿»¿¬«¬»»∆»≈

:˙È·� ‡·BÁ¯aגÔB‰a Û˜˙‡Â ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈¿

d˙È·Ï elÚÂ d˙ÂÏ e¯ÊÂ ‡„ÁÏ«¬»¿»¿»≈¿«¿≈≈

‡Ù‡ ¯ÈhÙe ‡ÈzLÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ«¬«¿ƒ¿¿»«ƒ¬»

:eÏÎ‡Â ÔB‰Ïדe·ÈÎL ‡Ï „Ú ¿«¬»«»¿ƒ

eÙÈw‡ ÌB„Ò ÈL�‡ ‡z¯˜ ÈL�‡Â«¬»≈«¿»¬»≈¿«ƒ

Ïk ‡·Ò „ÚÂ ‡ÓÈÏeÚÓ ‡˙Èa ÏÚ«≈»≈≈»¿«»»»

:dÙBqÓ ‡nÚהËBÏÏ B¯˜e «»ƒ≈¿¿

B˙‡ Èc ‡i¯·b Ô‡ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈»À¿«»ƒ¬

Úc�Â ‡�˙ÂÏ Ôep˜t‡ ‡ÈÏÈÏ C˙ÂÏ¿»»≈¿»«≈ƒ¿»»»¿ƒ«

:ÔB‰˙ÈוËBÏ ÔB‰˙ÂÏ ˜Ù�e »¿¿«¿»¿

:È‰B¯˙a „Á‡ ‡L„Â ‡Ú¯˙Ï¿«¿»¿»»¬««¿ƒ

Ï‡ז ÈÁ‡ ÔÚÎ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«««»

:ÔeLÈ‡·˙חÔÈz¯z ÈÏ ÔÚÎ ‡‰ «¿ƒ»¿«ƒ«¿≈

ÔÚk ˜t‡ ¯·b ÔepÚ„È ‡Ï Èc Ô�a¿»ƒ»¿»ƒ¿««≈¿«

é"ùø

הא�רחי�: על �‡È�„‡Œ(·)לח�ר ‰p‰.נא ה�ה ְְִֵַַָƒ∆»¬…«ִֵָ

אחר: �בר עלי. �עבר�� אחר �י, אד�ני� ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָא��

ה�ל� הר�עי� על לב לתת א�� צריכי� נא ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָה�ה

נכ�נה עצה היא וז� �כ�, י�יר� (בראשית��א ְְִִֵֶֶַָָָֹ

�‡:רבה) e¯eÒ.�ר� לביתי ה�ר� את ע�מ� »ְְִֵֶֶֶֶֶַַ

נאמר לכ� ,�� נכנסי� �א�� י�יר� ��א ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹעק�ת��,

רבה)"ס�ר�" ¯‚ÌÎÈÏ:(בראשית eˆÁ¯Â e�ÈÏÂ.וכי ¿ƒ¿«¬«¿≈∆ְִ

לרח�? �� ואחר �ח�ה לל�� אד� �ני �ל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹ�ר��

"ורחצ� �ח�ה לה� אמר אברה� �הרי ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָוע�ד

אנ�י ���בא� א� ל�ט: אמר �� א�א ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹרגליכ�"?

עלי יעליל� רגליה�, רחצ� ��בר וירא� ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָסד��

��א� �ל�ה, א� ימי� �ני עבר� '�בר ְְְְְְִֵֶָָָָָֹֹויאמר�:

מ�טב אמר: לפיכ� ה�דע�נ�', ולא ְְְְְִֵַַָָָָֹלבית�

�מ� נראי� ��הי� רגליה�, �אבק �א� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָ��תע�ב�

�� ואחר �ח�ה "לינ�" אמר: לפיכ� עכ�ו. ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ��א�

l‡"רחצ�": e¯Ó‡iÂ.��" אמר�: �לאברה� ֲַ«…¿…ְְְֵַָָָ

ל�ד�ל מסרבי� ואי� ל�ט� ��סרבי� מ�א� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�ע�ה",

רבה) �ÔÈÏ:(בראשית ·BÁ¯· Èk.���מ '�י' הרי ƒ»¿»ƒְֲִֵֵַ

א�א �ית�, אל נס�ר 'לא �אמר�: 'א�א', ְְְִֵֶֶֶֶָָָָֹ�ל���

נלי�': עיר �ל ‡ÂÈÏ(‚)�רח�ב� e¯ÒiÂ.�ע�מ ְִִִֶָָ«»À≈»ְִ

�ית�: לצד ה�ר� ‡Ù‰את ˙BvÓe.:היה �סח ְֵֶֶֶַַ«»»ֶַָָ

(„)Ì„Ò ÈL�‡ ¯ÈÚ‰ ÈL�‡Â e·kLÈ Ì¯Ë.�� ∆∆ƒ¿»¿«¿≈»ƒ«¿≈¿…ָ

העיר", ואנ�י י��ב� "טר� ר�ה: �ברא�ית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָנדר�

מה לל�ט: ��אלי� �הי� מלאכי�, �ל �פיה� ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָהי�

ר�עי�. ר�� לה�: א�מר וה�א �מע�יה�? ְִָָ�ְֲִֵֵֶֶַָָ�יב�

�פ��ט� וג�'". סד� "ואנ�י �ה�, מד�רי� ְְְְְְְִֵֶַַָָֹע�ד�

ר�ע, אנ�י העיר", "ואנ�י מקרא: על�ל נס�� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

סד�", "אנ�י נקראי�: ר�עי� �הי� ועל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹה�ית,

� וח�אי�":�מ� רעי� סד� "ואנ�י ה�ת�ב: אמר ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ

‰ˆwÓ ÌÚ‰ŒÏk.�אי� ה�צה, עד העיר מקצה »»»ƒ»∆ְִִֵֵֶֶַַָָ

אי� אחד צ�יק �אפ�� �יד�, מ�חה מה� ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאחד

‡˙Ì(‰)�ה�: ‰Ú„�Â.א�ר" �מ�: זכר, �מ��ב ֶָ¿≈¿»…»ְְְֲִֶַָָ

ידע� רבה)אי�"לא �מ�.‰‡Ï(Á):(בראשית ְִָֹ»≈ְ

e‡aהא�ה: ÔkŒÏÚŒÈk.��ע� ה�את ה��בה �י ֵֶָƒ«≈»ֲִַַַָֹ
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-äàéöBà Léà eòãé-àì øLà úBðá ézL éì¦¹§¥´¨À£¤³Ÿ¨«§Æ¦½¦«¨
íëéðéra áBhk ïäì eNrå íëéìà ïäúà àp̈³¤§¤Æ£¥¤½©«£´¨¤½©−§¥«¥¤®
ïk-ìr-ék øáã eNrz-ìà ìàä íéLðàì ÷øÂ©¨«£¨¦³¨¥Æ©©«£´¨½̈¦«©¥¬

éúø÷ ìöa eàai''yx:èäàìä-Lb | eøîàiå −̈§¥¬«Ÿ̈¦«©«Ÿ§´¤À̈§¨
äzr èBôL ètLiå øeâì-àa ãçàä eøîàiå©«Ÿ§Æ¨«¤¨³¨«¨Æ©¦§´Ÿ¨½©¾̈
eLbiå ãàî èBìa Léàá eøöôiå íäî Eì òøð̈©¬§−¥¤®©¦§§¸¨¦³§Æ§½Ÿ©¦§−

ìúìcä øaLi''yx:éíãé-úà íéLðàä eçìLiå ¦§¬Ÿ©¨«¤©¦§§³¨«£¨¦Æ¤¨½̈
úìcä-úàå äúéaä íäéìà èBì-úà eàéáiå©¨¦¯¤²£¥¤−©¨®§¨§¤©¤−¤

:eøâñàéekä úéaä çút-øLà íéLðàä-úàå ¨¨«§¤¨«£¨¦º£¤¤´©©©À¦¦Æ
àöîì eàìiå ìBãb-ãrå ïèwî íéøåðqa©©§¥¦½¦¨−Ÿ§©¨®©¦§−¦§¬Ÿ

çútäi''yx:áéãò èBì-ìà íéLðàä eøîàiå ©¨«©©«Ÿ§¸¨«£¨¦¹¤ÀµŸ
éðáe ïúç äô Eì-éîéúðáe EEì-øLà ìëå E ¦«§´½Ÿ¨¨Æ¨¤´§Ÿ¤½§¬Ÿ£¤§−

íB÷nä-ïî àöBä øérai''yx:âéíéúçLî-ék ¨¦®¥−¦©¨«¦«©§¦¦´
íú÷rö äìãâ-ék äfä íB÷nä-úà eðçðà£©½§¤©¨−©¤®¦¨«§¨³©«£¨¨Æ

Ôw˙„k Ô‰Ï e„È·ÈÚÂ ÔBÎ˙ÂÏ Ô‰˙È»¿»¿»¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«≈

ÔÈl‡‰ ‡i¯·‚Ï „BÁÏ ÔBÎÈ�ÈÚa¿≈≈¿¿À¿«»»ƒ≈

Ôk ÏÚ È¯‡ ÌÚcÓ Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿ƒ««¬≈«≈

:È˙e¯L ÏÏËa elÚטe¯Ó‡Â «ƒ¿«≈ƒ«¬»

‡˙‡ „Á e¯Ó‡Â ‡l‰Ï ·¯¿̃≈¿«»«¬»«¬»

ÔÚk ‡�Èc ÔÈÈ„ ‡‰Â ‡·˙Bz‡Ï¿ƒ»»¿»»ƒƒ»¿«

eÙÈ˜˙e ÔB‰ÏÈcÓ CÏ L‡·�«¿≈»ƒƒ¿¿ƒ

e·È¯˜e ‡„ÁÏ ËBÏ· ‡¯·‚·¿«¿»¿«¬»¿ƒ

:‡Lc ¯·zÓÏי‡i¯·‚ eËÈLB‡Â ¿ƒ¿«»»¿ƒÀ¿«»

ËBÏ ˙È e‡È˙È‡Â ÔB‰È„È ˙È»¿≈¿«¿ƒ»

:e„Á‡ ‡Lc ˙ÈÂ ‡˙È·Ï ÔB‰˙ÂÏ¿»¿¿≈»¿»»»¬»

Èa˙‡יא Ú¯˙· Èc ‡i¯·b ˙ÈÂ¿»À¿«»ƒƒ¿«≈»

‡a¯ „ÚÂ ‡¯ÈÚfÓ ‡i¯È¯·La BÁÓ¿¿«¿ƒ«»ƒ¿≈»¿««»

:‡Ú¯˙ ‡ÁkL‡Ï eÈ‡Ïe¿ƒ¿«¿»»«¿»

ÂÔÓיב „BÚ ËBÏÏ ‡i¯·‚ e¯Ó‡«¬»À¿«»¿»

ÏÎÂ C˙�·e C�·e ‡�˙Á ‡Î‰ CÏ»»»«¿»¿»¿»»¿…

:‡¯˙‡ ÔÓ ˜Èt‡ ‡z¯˜a CÏ Ècƒ»¿«¿»«≈ƒ«¿»

‡˙¯‡יג ˙È ‡�Á�‡ ÔÈÏaÁÓ È¯‡¬≈¿«¿ƒ¬«¿»»«¿»

Ì„˜ ÔB‰zÏ·˜ ˙‡È‚Ò È¯‡ ÔÈ„‰»≈¬≈¿ƒ«¿ƒ¿¿√»

:d˙eÏaÁÏ ÈÈ ‡�ÁÏLÂ ÈÈ¿»¿«¿»»¿»¿«»«
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�טלל �ר���: ק�רתי, �צל �א� א�ר על ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָלכב�די,

�ר�תא: ק�רה �ל �ר��� e¯Ó‡iÂ(Ë)�ר�תי. ְִֵֵֶַָָ«…¿
‰‡Ï‰ŒLb.�ל�דדי התקרב �ל�מר: להלאה, קרב ∆»¿»ְְְְְְִִֵַַַָָָָ

ל��� ���קרא הלאה �ל וכ� מ���, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוהתרחק

�מ�: יז)רח�ק, הלאה",(במדבר כ)"זרה א (שמואל ְְְִֵָָ

ה��� "��ֿהלאה", והלאה". מ�� החצי ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ"ה�ה

נזיפה �דבר דנו"ש, טריט"י לע"ז �ל��� ְְְְִִַַַַָָלה��,

ל�: וד�מה ל�', ח���י� אנ� 'אי� ל�מר: ְְְִֵֶַָה�א,

סה) וכ�:(ישעיה אלֿ���ֿ�י", אלי�, (ישעיה"קרב ְְִִֵֵֶַַַ

�עב�רימט) ל�דדי� ה��� וא�בה", ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָ"��הֿ�י

מלא� אי� הא�רחי�, על מלי� א�ה אצל�. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָוא�ב

ל�: אמר� ה�נ�ת, על לה� �אמר על ְְִֶֶַַַַָָָָל��?

על"� מלי� �היה ועל נחת, ל��� ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ�ֿהלאה",

נכרי אד� �אֿלג�ר", "האחד אמר�: ְְְִִֶָָָָָָָָָהא�רחי�,

�פ�ט", "ו���ט לג�ר: ��את �ינינ�, א�ה ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹיחידי

א�תנ� מ�כיח לנעלדלת.Ïc˙‰:ונע�ית ה��בבת ְֲִֵַַָָ«»∆ְִֶֶֶֶַֹ

נכנסי�.Á˙t(È‡)ולפ�ח: ��� החלל ה�א ְְִַֹ∆«ְִִֶַָָָ

ע�ר��.ÌÈ¯Â�qaוי�צאי�: ÏB„bŒ„ÚÂ:מ�ת ÔËwÓ. ְְִ««¿≈ƒִַַָƒ»…¿«»
רבה) �ח�ה,(בראשית �עברה התחיל� ה�ט�י� :ְְְֲִִִִֵַַַָָ

התחילה לפיכ� זק�". ועד "מ�ער ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָ��אמר:

מה�: Ù‰(È·)ה�רענ�ת EÏŒÈÓ „Ú.ל� ���ט� ַ�ְֵֶָ…ƒ¿…ְֶ

מא��� ח�� ה�את, �עיר ע�ד ל� מי ְְְְִִִִֵַָָֹמקרא:

���ית?: EÈ˙�·e�בנ�תי� EÈ�·e Ô˙Á.�ל י� א� ְִֶֶַַ»»»∆¿…∆ְִֵ

ה�ק��!:חת�, מ� ה�צא �בנ�ת, �ני� .EÈ�·eא� ִִֵַָָָָָ»∆
ה���א�ת. �נ�תי� "ע�ד",�ני א�דה: �מדר� ְְְְִֵֶַַַָָ

�ה �תח�� ל� מי �זאת, נבלה �ע��י� ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹמאחר

עליה�. סנג�ריא מלי�לל�ד היה ה�ילה ��ל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

�ה': ל� 'מי �י�: קרי ט�ב�ת, ְְֲִֵֵֵֶֶעליה�



קלי `xiehiiyily mei qelwpe`

-äàéöBà Léà eòãé-àì øLà úBðá ézL éì¦¹§¥´¨À£¤³Ÿ¨«§Æ¦½¦«¨
íëéðéra áBhk ïäì eNrå íëéìà ïäúà àp̈³¤§¤Æ£¥¤½©«£´¨¤½©−§¥«¥¤®
ïk-ìr-ék øáã eNrz-ìà ìàä íéLðàì ÷øÂ©¨«£¨¦³¨¥Æ©©«£´¨½̈¦«©¥¬

éúø÷ ìöa eàai''yx:èäàìä-Lb | eøîàiå −̈§¥¬«Ÿ̈¦«©«Ÿ§´¤À̈§¨
äzr èBôL ètLiå øeâì-àa ãçàä eøîàiå©«Ÿ§Æ¨«¤¨³¨«¨Æ©¦§´Ÿ¨½©¾̈
eLbiå ãàî èBìa Léàá eøöôiå íäî Eì òøð̈©¬§−¥¤®©¦§§¸¨¦³§Æ§½Ÿ©¦§−

ìúìcä øaLi''yx:éíãé-úà íéLðàä eçìLiå ¦§¬Ÿ©¨«¤©¦§§³¨«£¨¦Æ¤¨½̈
úìcä-úàå äúéaä íäéìà èBì-úà eàéáiå©¨¦¯¤²£¥¤−©¨®§¨§¤©¤−¤

:eøâñàéekä úéaä çút-øLà íéLðàä-úàå ¨¨«§¤¨«£¨¦º£¤¤´©©©À¦¦Æ
àöîì eàìiå ìBãb-ãrå ïèwî íéøåðqa©©§¥¦½¦¨−Ÿ§©¨®©¦§−¦§¬Ÿ

çútäi''yx:áéãò èBì-ìà íéLðàä eøîàiå ©¨«©©«Ÿ§¸¨«£¨¦¹¤ÀµŸ
éðáe ïúç äô Eì-éîéúðáe EEì-øLà ìëå E ¦«§´½Ÿ¨¨Æ¨¤´§Ÿ¤½§¬Ÿ£¤§−

íB÷nä-ïî àöBä øérai''yx:âéíéúçLî-ék ¨¦®¥−¦©¨«¦«©§¦¦´
íú÷rö äìãâ-ék äfä íB÷nä-úà eðçðà£©½§¤©¨−©¤®¦¨«§¨³©«£¨¨Æ

Ôw˙„k Ô‰Ï e„È·ÈÚÂ ÔBÎ˙ÂÏ Ô‰˙È»¿»¿»¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«≈

ÔÈl‡‰ ‡i¯·‚Ï „BÁÏ ÔBÎÈ�ÈÚa¿≈≈¿¿À¿«»»ƒ≈

Ôk ÏÚ È¯‡ ÌÚcÓ Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿ƒ««¬≈«≈

:È˙e¯L ÏÏËa elÚטe¯Ó‡Â «ƒ¿«≈ƒ«¬»

‡˙‡ „Á e¯Ó‡Â ‡l‰Ï ·¯¿̃≈¿«»«¬»«¬»

ÔÚk ‡�Èc ÔÈÈ„ ‡‰Â ‡·˙Bz‡Ï¿ƒ»»¿»»ƒƒ»¿«

eÙÈ˜˙e ÔB‰ÏÈcÓ CÏ L‡·�«¿≈»ƒƒ¿¿ƒ

e·È¯˜e ‡„ÁÏ ËBÏ· ‡¯·‚·¿«¿»¿«¬»¿ƒ

:‡Lc ¯·zÓÏי‡i¯·‚ eËÈLB‡Â ¿ƒ¿«»»¿ƒÀ¿«»

ËBÏ ˙È e‡È˙È‡Â ÔB‰È„È ˙È»¿≈¿«¿ƒ»

:e„Á‡ ‡Lc ˙ÈÂ ‡˙È·Ï ÔB‰˙ÂÏ¿»¿¿≈»¿»»»¬»

Èa˙‡יא Ú¯˙· Èc ‡i¯·b ˙ÈÂ¿»À¿«»ƒƒ¿«≈»

‡a¯ „ÚÂ ‡¯ÈÚfÓ ‡i¯È¯·La BÁÓ¿¿«¿ƒ«»ƒ¿≈»¿««»

:‡Ú¯˙ ‡ÁkL‡Ï eÈ‡Ïe¿ƒ¿«¿»»«¿»

ÂÔÓיב „BÚ ËBÏÏ ‡i¯·‚ e¯Ó‡«¬»À¿«»¿»

ÏÎÂ C˙�·e C�·e ‡�˙Á ‡Î‰ CÏ»»»«¿»¿»¿»»¿…

:‡¯˙‡ ÔÓ ˜Èt‡ ‡z¯˜a CÏ Ècƒ»¿«¿»«≈ƒ«¿»

‡˙¯‡יג ˙È ‡�Á�‡ ÔÈÏaÁÓ È¯‡¬≈¿«¿ƒ¬«¿»»«¿»

Ì„˜ ÔB‰zÏ·˜ ˙‡È‚Ò È¯‡ ÔÈ„‰»≈¬≈¿ƒ«¿ƒ¿¿√»

:d˙eÏaÁÏ ÈÈ ‡�ÁÏLÂ ÈÈ¿»¿«¿»»¿»¿«»«

é"ùø

�טלל �ר���: ק�רתי, �צל �א� א�ר על ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָלכב�די,

�ר�תא: ק�רה �ל �ר��� e¯Ó‡iÂ(Ë)�ר�תי. ְִֵֵֶַָָ«…¿
‰‡Ï‰ŒLb.�ל�דדי התקרב �ל�מר: להלאה, קרב ∆»¿»ְְְְְְִִֵַַַָָָָ

ל��� ���קרא הלאה �ל וכ� מ���, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָוהתרחק

�מ�: יז)רח�ק, הלאה",(במדבר כ)"זרה א (שמואל ְְְִֵָָ

ה��� "��ֿהלאה", והלאה". מ�� החצי ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ"ה�ה

נזיפה �דבר דנו"ש, טריט"י לע"ז �ל��� ְְְְִִַַַַָָלה��,

ל�: וד�מה ל�', ח���י� אנ� 'אי� ל�מר: ְְְִֵֶַָה�א,

סה) וכ�:(ישעיה אלֿ���ֿ�י", אלי�, (ישעיה"קרב ְְִִֵֵֶַַַ

�עב�רימט) ל�דדי� ה��� וא�בה", ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָ"��הֿ�י

מלא� אי� הא�רחי�, על מלי� א�ה אצל�. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָוא�ב

ל�: אמר� ה�נ�ת, על לה� �אמר על ְְִֶֶַַַַָָָָל��?

על"� מלי� �היה ועל נחת, ל��� ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ�ֿהלאה",

נכרי אד� �אֿלג�ר", "האחד אמר�: ְְְִִֶָָָָָָָָָהא�רחי�,

�פ�ט", "ו���ט לג�ר: ��את �ינינ�, א�ה ְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹיחידי

א�תנ� מ�כיח לנעלדלת.Ïc˙‰:ונע�ית ה��בבת ְֲִֵַַָָ«»∆ְִֶֶֶֶַֹ

נכנסי�.Á˙t(È‡)ולפ�ח: ��� החלל ה�א ְְִַֹ∆«ְִִֶַָָָ

ע�ר��.ÌÈ¯Â�qaוי�צאי�: ÏB„bŒ„ÚÂ:מ�ת ÔËwÓ. ְְִ««¿≈ƒִַַָƒ»…¿«»
רבה) �ח�ה,(בראשית �עברה התחיל� ה�ט�י� :ְְְֲִִִִֵַַַָָ

התחילה לפיכ� זק�". ועד "מ�ער ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָ��אמר:

מה�: Ù‰(È·)ה�רענ�ת EÏŒÈÓ „Ú.ל� ���ט� ַ�ְֵֶָ…ƒ¿…ְֶ

מא��� ח�� ה�את, �עיר ע�ד ל� מי ְְְְִִִִֵַָָֹמקרא:

���ית?: EÈ˙�·e�בנ�תי� EÈ�·e Ô˙Á.�ל י� א� ְִֶֶַַ»»»∆¿…∆ְִֵ

ה�ק��!:חת�, מ� ה�צא �בנ�ת, �ני� .EÈ�·eא� ִִֵַָָָָָ»∆
ה���א�ת. �נ�תי� "ע�ד",�ני א�דה: �מדר� ְְְְִֵֶַַַָָ

�ה �תח�� ל� מי �זאת, נבלה �ע��י� ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹמאחר

עליה�. סנג�ריא מלי�לל�ד היה ה�ילה ��ל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

�ה': ל� 'מי �י�: קרי ט�ב�ת, ְְֲִֵֵֵֶֶעליה�



xiehiiyily`קלב meiqelwpe`

ì ýåýé eðçlLéå ýåýé éðt-úà:dúçLãéàöiå ¤§¥´§Ÿ̈½©§©§¥¬§Ÿ̈−§©«£¨«©¥¥̧
øîàiå åéúðá éç÷ì | åéðúç-ìà | øaãéå èBì¹©§©¥´¤£¨¨´«Ÿ§¥´§ŸÀ̈©¸Ÿ¤Æ
ýåýé úéçLî-ék äfä íB÷nä-ïî eàv eîe÷³§Æ¦©¨´©¤½¦«©§¦¬§Ÿ̈−

åéðúç éðéra ÷çöîë éäéå øérä-úài''yx: ¤¨¦®©§¦¬¦§©¥−§¥¥¬£¨¨«
åèèBìa íéëàìnä eöéàiå äìr øçMä Bîëe§Æ©©´©¨½̈©¨¦¬©©§¨¦−§´

éúðá ézL-úàå EzLà-úà ç÷ íe÷ øîàìE ¥®ŸÁ©̧¤¦§§¹§¤§¥³§Ÿ¤̧Æ
øérä ïåra äôqz-ït úàöîpäi''yx: ©¦§¨½Ÿ¤¦¨¤−©«£¬Ÿ¨¦«

æè-ãéáe Bãéa íéLðàä e÷éæçiå | dîäîúiå©¦§©§Ã̈©©«£¦̧¨«£¨¦¹§¨´§©
åéìr ýåýé úìîça åéúðá ézL ãéáe BzLà¦§À§©Æ§¥´§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−¨¨®

øérì õeçî eäçpiå eäàöiåi''yx:æééäéå ©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−¦¬¨¦«©§¦Á
-ìr èìnä øîàiå äöeçä íúà íàéöBäë§«¦¨̧Ÿ¹̈©À¨©¸Ÿ¤Æ¦¨¥´©

éøçà èéaz-ìà ELôð-ìëa ãîrz-ìàå E ©§¤½©©¦´©«£¤½§©©«£−Ÿ§¨
äôqz-ït èìnä äøää økkäi''yx:çéøîàiå ©¦®̈¨¨¬¨¦¨¥−¤¦¨¤«©¬Ÿ¤

éðãà àð-ìà íäìà èBìi''yx:èéàöî àð-äpä −£¥¤®©−̈£Ÿ¨«¦¥Â̈¨¨̧

È‰B�˙Áיד ÌÚ ÏÈlÓe ËBÏ ˜Ù�e¿««ƒƒ«¿ƒ

ÔÓ e˜et eÓe˜ ¯Ó‡Â d˙�· È·Ò�»¿≈¿»≈«¬«ƒ

˙È ÈÈ ÏaÁÓ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡«¿»»≈¬≈¿«≈¿»»

È�ÈÚa CÈÁÓk ‰Â‰Â ‡z¯«̃¿»«¬»ƒ¿»ƒ¿≈≈

:È‰B�˙Áטו‡Â‰ ‡¯Ùˆ ˜qÓÎe «¿ƒ¿ƒ««¿»¬»

¯ÓÈÓÏ ËBÏa ‡iÎ‡ÏÓ e˜ÈÁ„e¿ƒ«¿»«»¿¿≈»

ÔÈz¯z ˙ÈÂ C˙z‡ ˙È ¯·c Ìe˜¿«»ƒ¿»¿»«¿≈

CnÚ ‡�ÓÈ‰Ó ÔÁÎzL‡c C˙�a¿»»¿ƒ¿¿««¿≈¿»ƒ»

:‡z¯˜ È·BÁa È˜Ï˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿≈¿≈«¿»

‚·¯i‡טז eÙÈ˜˙‡Â ·kÚ˙‡Â¿ƒ¿««¿«¿ƒÀ¿«»

ÔÈz¯z „È·e d˙z‡„ ‡„È·e d„Èaƒ≈ƒ»¿ƒ¿≈¿««¿≈

) ÌÁ¯k d˙�aנ"יÒÁ „kÈ‰BÏÚ ÈÈ ( ¿»≈ƒ¿««»¿»¬ƒ

‡¯aÓ È‰e¯L‡Â È‰e˜t‡Â¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ»»

:‡z¯˜Ïיזe˜Èt‡ „k ‡Â‰Â ¿«¿»«¬»««ƒ

CLÙ� ÏÚ ÒeÁ ¯Ó‡Â ‡¯·Ï ÔB‰˙È»¿¿»»«¬«««¿»

Ìe˜˙ ‡ÏÂ C¯BÁ‡Ï ÈÎzÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ«¬»¿»¿

·ÊzL‡ ‡¯eËÏ ‡¯LÈÓ ÏÎa¿»≈¿»¿»ƒ¿¿≈

:È˜Ï˙ ‡ÓÏcיחÔB‰Ï ËBÏ ¯Ó‡Â ƒ¿»ƒ¿≈«¬«¿

) È�Ba¯ ÔÚÎ eÚ·aנ"יÈÈ:(יט‡‰ ¿»¿«ƒ»¿»»

CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ C„·Ú ÁkL‡ ÔÚÎ¿««¿««¿»«¬ƒ√»»

é"ùø

(„È)ÂÈ�˙Á.עיר� ל� הי� נ��א�ת �נ�ת :��י ¬»»ְְִֵָָָ

ÂÈ˙�· ÈÁ˜Ï.� אר�ס�ת�א�ת� לה�:��ית …¿≈¿…»ֲִֶֶֶַַָָ

(ÂË)eˆÈ‡iÂ.�מהר�ה '�דחיק�', :�תר��מ�: «»ƒְְְֲִִַ

˙‡ˆÓp‰.�מדר� לה�יל�, ��ית ל� ה�ז�נ�ת «ƒ¿»…ְַ�ְְְִִִַַַַָָ

מקרא: �ל י��ב� וזה י�, �היה.Ùqz‰א�דה ְְִִֵֶֶַָָָƒ»∆ְִֶ

�רא: �ל �ס� עד מתר�� ה��ר, �ל �� עד ְְַַָָָָ�ְֶַַָָֹ�לה.

(ÊË)dÓ‰Ó˙iÂ.:�ממ�נ את לה�יל .e˜ÈÊÁiÂ�די «ƒ¿«¿»ְְִֵֶַָ««¬ƒ
להפ�(ב"ר) וחבר� לה�יל�, �ליח היה מה� ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאחד

נאמר: ולא ה�לט", "ו�אמר נאמר: לכ� ְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָֹֹסד��,

ELÙ�ŒÏÚ(ÊÈ)'ו�אמר�': ËÏn‰.לה�יל ��� ְַֹƒ»≈««¿∆ְִֶַַָ

ה�מ��: על �ח�ס אל ‡EÈ¯Áנפ��ת, ËÈazŒÏ‡. ְַַַָָָ««ƒ«¬∆
נ��ל. א�ה אברה� �בזכ�ת ע�ה�, הר�ע� ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָא�ה

נ��ל: וא�ה �פרענ�ת� לרא�ת �דאי ŒÏÎaאינ� ְְְְִֵַ�ְְִַָָָ¿»
¯kk‰.:��ה�ר אברה�.‰ËÏn‰‰¯‰��ר אצל «ƒ»ְִֵַַַ»»»ƒ»≈ְֵֶַָָ

��אמר: �הר, י��ב �ה�א יב)�רח, "ו�ע�ק(לעיל ְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָ

��אמר: ,�� י��ב היה עכ�ו, וא� ההרה", ְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָָמ��

יג) אהלה(לעיל �� היה א�ר ה�ק�� ֲֳֶַַָָָָָֹ"עד

וג�'", אבר� "ו�אהל ��ת�ב: �י על וא� ְְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָ��ח�ה",

חבר��: עד ונמ�כ� ל� הי� הר�ה .‰ËÏnאהלי� ְְְְְִִֵֶַַָָֹƒ»≈
���קרא, א�לטה �ל וכ� ה�מטה, ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָל���

וכ�: �לע"ז, סו)א�מוצי"ר "והמליטה(ישעיה ְְְְִִֵַַָ

הרח�. מ� הע�ר �נ�מט קכד)זכר", (תהלי� ְִֶַָָָ�ִֶֶָָ

נמלטה", מו)"�צ�ר מ�ט(ישעיה יכל� "ולא ְְְְְִִֵַָָֹֹ

��נקביה�: הרעי מ�א לה�מיט ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָמ�א",

(ÁÈ)È�„‡ ‡�ŒÏ‡.(לה אמר�(שבועות ר��תינ� «»¬…»ְֵַָ

קד�, זה מי�� נפ�י", את "להחי�ת :�� ��אמר ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ

כע� '�בע� ותר��מ�: �להחי�ת, להמית �יד� ���ְְְְְְְֲִֵֶַַַָָָ

ההרה:.‡ŒÏ�‡ה'': לה�לט אלי �אמר� נא אל «»ְְִֵֵַַָָָָָֹ

���ה:.�‡ ‰¯Ú‰(ËÈ)ל��� È�˜a„zŒÔt. »ְַָָ∆ƒ¿»«ƒ»»»
ה�א �ר�� ה�ד�� היה סד�� אנ�י אצל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ��הייתי

`xiehiiriax mei qelwpe`

éðéra ïç EcárúéNr øLà Ecñç ìcâzå E ©§§´¥»§¥¤¼¼©©§¥´©§§À£¤³¨¦̧¨Æ
ìëeà àì éëðàå éLôð-úà úBéçäì éãnr¦¨¦½§©«£−¤©§¦®§¨«Ÿ¦À³Ÿ©Æ

ézîå ärøä éð÷aãz-ït äøää èìnäìi''yx: §¦¨¥´¨½̈¨¤¦§¨©¬¦¨«¨−̈¨©«¦
ëänL ñeðì äáø÷ úàfä øérä àð-äpä¦¥Â̈¨¦̧©¯Ÿ§Ÿ¨²¨¬−̈¨

nà øröî àåäåøröî àìä änL àð äèì §¦´¦§¨®¦¨«§¨̧¹̈À̈¨£¬Ÿ¦§¨²
éLôð éçúe àåäi''yx:éòéáøàëäpä åéìà øîàiå ¦−§¦¬©§¦«©´Ÿ¤¥½̈¦¥Æ

éðô éúàNðékôä ézìáì äfä øácì íb E ¨¨´¦¨¤½©−©¨¨´©¤®§¦§¦²¨§¦¬
zøac øLà øérä-úài''yx:áëèìnä øäî ¤¨¦−£¤¬¦©«§¨©¥Æ¦¨¥´

Eàa-ãr øác úBNrì ìëeà àì ék änL̈½¨¦´³Ÿ©Æ©«£´¨½̈©«Ÿ£−
ørBö øérä-íL àø÷ ïk-ìr änLi''yx: ¨®¨©¥²¨¨¬¥«¨¦−«©

âë:äørö àa èBìå õøàä-ìr àöé LîMä©¤−¤¨¨´©¨®̈¤§−¨¬«Ÿ£¨
ãëúéøôb äøîr-ìrå íãñ-ìr øéèîä ýåýéå©«Ÿ̈À¦§¦¯©§²Ÿ§©£Ÿ̈−¨§¦´

ÈnÚ z„·Ú Èc C˙e·ÈË ‡˙ÈbÒ‡Â¿«¿≈»≈»ƒ¬«¿»ƒƒ

‡�‡ ˙ÈÏ ‡�‡Â ÈLÙ� ˙È ‡Ói˜Ï¿«»»»«¿ƒ«¬»≈¬»

‡ÓÏÈc ‡¯eËÏ ‡·ÊzL‡Ï ÏÈÎÈ»ƒ¿ƒ¿≈»»¿»ƒ¿»

:˙eÓÈ‡Â ‡zL· È�pÚ¯Ú˙כ‡‰ ¿«¿ƒ«ƒƒ¿»¿≈»

˜B¯ÈÚÓÏ ‡·È¯˜ ‡„‰ ‡z¯˜ ÔÚÎ¿««¿»»»¿ƒ»¿≈ƒ

ÔÚk ·ÊzL‡ ‡¯ÈÚÊ ‡È‰Â Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿≈»ƒ¿¿≈¿«

Ê ‡Ï‰ ÔnzÌi˜˙˙Â ‡È‰ ‡¯ÈÚ «»¬»¿≈»ƒ¿ƒ¿««

:ÈLÙ�כא˙È·ÈÒ� ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â «¿ƒ«¬«≈»¿≈ƒ

ÏÈ„a ÔÈ„‰ ‡Ób˙ÙÏ Û‡ Ct‡«»«¿ƒ¿»»»≈¿ƒ

‡˙ÈÚ·c ‡z¯˜ ˙È Ct‰ÓÏ ‡Ïc¿»¿≈¿«»«¿»ƒ¿≈»

:dÏÚכבÔnz ·ÊzL‡Ï ÈÁB‡ ¬«ƒ¿ƒ¿≈≈«»

„Ú ‡Ób˙t „aÚÓÏ Ïek‡ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿∆¿«ƒ¿»»«

‡ÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ Ôn˙Ï C˙ÈÓ≈»¿«»«≈¿»¿»

:¯ÚBˆ ‡z¯˜„כג˜Ù� ‡LÓL ¿«¿»«ƒ¿»¿«

:¯ÚBˆÏ ÏÚ ËBÏÂ ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»¿«¿«

ÏÚÂכד ÌB„Ò ÏÚ ¯ËÓ‡ ÈÈÂ«»«¿««¿¿«

Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡Â ‡˙È¯Ùb ‰¯BÓÚ¬»»¿≈»¿∆»»ƒ√»

é"ùø

צ�יק נראה והייתי העיר, �ני �מע�ה מע�י ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָר�אה

לה�צל, וכ��כדאי �ר�ע, אני צ�יק, אצל �כ�אבא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

לאל�ה�: ה�רפת יז)אמרה להז�יר(מ"א אלי "�את ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

�ר�� ה�ד�� היה אצלי �את ��א עד עוני", ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹאת

�יניה�, צ�קת ואני ע�י, �מע�ה מע�י ר�אה ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַה�א

ר�עה: אני מע�י�, לפי אצלי, ְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָ�מ��את

(Î)‰·¯˜ ˙‡f‰ ¯ÈÚ‰.(י י�יבת�,(שבת קר�בה »ƒ«…¿…»ְְִָָָ

עדי�, סאת� נתמ�אה לא לפיכ� מ�ר�ב, ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹנתי�בה

��ת��ג� ה��גה, מ��ר קריבת�? היא ְְְִִִִֶַַַַָָָָ�מה

�מק�מ�, אי� אי� להתי�ב והתחיל� ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָהאנ�י�

נ"ב �א� ועד �מ�� �לג, מ�ת ��נת היתה ְְְְִִִֶֶַַָָָָוהיא

�לג�נה, �יצד? לאברה�. מ"ח ��נת מת ��לג ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ל"ב מה� צא �נה, ר"ט רע� את ה�ליד� אחרי ְֲִֵֵֵֶֶַַָָחי

הרי ל', נח�ר ���לד עד �מ�ר�ג �ר�ג ְְְֲִֵֶֶַַַָ����לד

צ"א, הרי כ"ט, �רח ���לד עד �מ�ח�ר ֲִֵֶֶַַַָס"ב,

לה� �� קס"א. הרי ע', אברה� ���לד עד ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ�מ��

ה��גה, �נת היתה �נה וא�ת� ר"ט, הרי ְְְֲֵַַַָָָָָָָמ"ח

הרי �נה, צ"ט �� אברה� היה סד��, ְְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָ�כ��חרבה

אחרה וצ�ער �נה, נ"ב �א� עד ה��גה ְֲִִַַַַָָָָָָמ��ר

אחת. �נה וחבר�תיה סד�� י�יבת אחרי ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָי�יבת�

נ"א: �גימטר�א נא, �א", "א�לטה �נאמר: ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָה�א

‡Â‰ ¯ÚˆÓ ‡Ï‰.ויכ�ל מ�עטי� עונ�תיה והלא ¬…ƒ¿»ƒְֲֲִֶַָָָֹֹ

לה�יח� �ÈLÙ:א�ה ÈÁ˙e.,��מדר זה� ,�� ְִַַָָ¿ƒ«¿ƒְִֶָָ

היא קט�ה עיר הלא מקרא: �ל ואנ�י��פ��ט� ְְְֲֲִִִִֶַַָָָֹ

נפ�י �תחי �ניח�ה א� להק�יד ל� אי� מעט, ��ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

:��(‡Î)‰f‰ ¯·cÏ Ìb.,נ��ל �א�ה ��� לא ָ««»»«∆ִֶֶַַָֹ

�גלל�: א�יל העיר �ל א� אני,.‰ÈkÙא�א ה�פ� ְְִִִֶַַָָָָ»¿ƒֲִֵ

ראי", "אחרי ��אי", "עד לא)�מ�: "מ�י(ירמיה ְֲִִִֵֵַַֹ

ב� BNÚÏ˙(Î·)":��רי ÏÎe‡ ‡Ï Èk.��ענ זה� ְִַƒ…««¬ְֶָָ

אנחנ�", מ�חיתי� "�י �אמר�: על מלאכי� ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָ�ל

�עצמ�, ה�בר עדותל� מ�� זז� לא לפיכ� ְְְְִִַַַָָָָָָָֹ

�ר��ת�: ה�בר �אי� ל�מר ‡ÏÎe�הזקק� ‡Ï Èk. ֶ�ְְְִֵֶַַָָָƒ…«
והאחד ה�פ� �האחד למד א�ה מ�א� יחיד, ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָל���

אחד: לדבר נ�לחי� מלאכי� �ני �אי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמ�יל,

¯ÚBˆ ¯ÈÚ‰ŒÌL ‡¯˜ ÔkŒÏÚ.והיא" :�� על «≈»»≈»ƒ«ְִֵַ

‰ÈËÓ¯(Î„)":מצער '‰Â.:אמר�� מק�� �ל ְִָ«ƒ¿ƒֱֶֶַָָ



קלג `xiehiiriax mei qelwpe`

éðéra ïç EcárúéNr øLà Ecñç ìcâzå E ©§§´¥»§¥¤¼¼©©§¥´©§§À£¤³¨¦̧¨Æ
ìëeà àì éëðàå éLôð-úà úBéçäì éãnr¦¨¦½§©«£−¤©§¦®§¨«Ÿ¦À³Ÿ©Æ

ézîå ärøä éð÷aãz-ït äøää èìnäìi''yx: §¦¨¥´¨½̈¨¤¦§¨©¬¦¨«¨−̈¨©«¦
ëänL ñeðì äáø÷ úàfä øérä àð-äpä¦¥Â̈¨¦̧©¯Ÿ§Ÿ¨²¨¬−̈¨

nà øröî àåäåøröî àìä änL àð äèì §¦´¦§¨®¦¨«§¨̧¹̈À̈¨£¬Ÿ¦§¨²
éLôð éçúe àåäi''yx:éòéáøàëäpä åéìà øîàiå ¦−§¦¬©§¦«©´Ÿ¤¥½̈¦¥Æ

éðô éúàNðékôä ézìáì äfä øácì íb E ¨¨´¦¨¤½©−©¨¨´©¤®§¦§¦²¨§¦¬
zøac øLà øérä-úài''yx:áëèìnä øäî ¤¨¦−£¤¬¦©«§¨©¥Æ¦¨¥´

Eàa-ãr øác úBNrì ìëeà àì ék änL̈½¨¦´³Ÿ©Æ©«£´¨½̈©«Ÿ£−
ørBö øérä-íL àø÷ ïk-ìr änLi''yx: ¨®¨©¥²¨¨¬¥«¨¦−«©

âë:äørö àa èBìå õøàä-ìr àöé LîMä©¤−¤¨¨´©¨®̈¤§−¨¬«Ÿ£¨
ãëúéøôb äøîr-ìrå íãñ-ìr øéèîä ýåýéå©«Ÿ̈À¦§¦¯©§²Ÿ§©£Ÿ̈−¨§¦´

ÈnÚ z„·Ú Èc C˙e·ÈË ‡˙ÈbÒ‡Â¿«¿≈»≈»ƒ¬«¿»ƒƒ

‡�‡ ˙ÈÏ ‡�‡Â ÈLÙ� ˙È ‡Ói˜Ï¿«»»»«¿ƒ«¬»≈¬»

‡ÓÏÈc ‡¯eËÏ ‡·ÊzL‡Ï ÏÈÎÈ»ƒ¿ƒ¿≈»»¿»ƒ¿»

:˙eÓÈ‡Â ‡zL· È�pÚ¯Ú˙כ‡‰ ¿«¿ƒ«ƒƒ¿»¿≈»

˜B¯ÈÚÓÏ ‡·È¯˜ ‡„‰ ‡z¯˜ ÔÚÎ¿««¿»»»¿ƒ»¿≈ƒ

ÔÚk ·ÊzL‡ ‡¯ÈÚÊ ‡È‰Â Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿≈»ƒ¿¿≈¿«

Ê ‡Ï‰ ÔnzÌi˜˙˙Â ‡È‰ ‡¯ÈÚ «»¬»¿≈»ƒ¿ƒ¿««

:ÈLÙ�כא˙È·ÈÒ� ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â «¿ƒ«¬«≈»¿≈ƒ

ÏÈ„a ÔÈ„‰ ‡Ób˙ÙÏ Û‡ Ct‡«»«¿ƒ¿»»»≈¿ƒ

‡˙ÈÚ·c ‡z¯˜ ˙È Ct‰ÓÏ ‡Ïc¿»¿≈¿«»«¿»ƒ¿≈»

:dÏÚכבÔnz ·ÊzL‡Ï ÈÁB‡ ¬«ƒ¿ƒ¿≈≈«»

„Ú ‡Ób˙t „aÚÓÏ Ïek‡ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿∆¿«ƒ¿»»«

‡ÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ Ôn˙Ï C˙ÈÓ≈»¿«»«≈¿»¿»

:¯ÚBˆ ‡z¯˜„כג˜Ù� ‡LÓL ¿«¿»«ƒ¿»¿«

:¯ÚBˆÏ ÏÚ ËBÏÂ ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»¿«¿«

ÏÚÂכד ÌB„Ò ÏÚ ¯ËÓ‡ ÈÈÂ«»«¿««¿¿«

Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡Â ‡˙È¯Ùb ‰¯BÓÚ¬»»¿≈»¿∆»»ƒ√»

é"ùø

צ�יק נראה והייתי העיר, �ני �מע�ה מע�י ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָר�אה

לה�צל, וכ��כדאי �ר�ע, אני צ�יק, אצל �כ�אבא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

לאל�ה�: ה�רפת יז)אמרה להז�יר(מ"א אלי "�את ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

�ר�� ה�ד�� היה אצלי �את ��א עד עוני", ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹאת

�יניה�, צ�קת ואני ע�י, �מע�ה מע�י ר�אה ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַה�א

ר�עה: אני מע�י�, לפי אצלי, ְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָ�מ��את

(Î)‰·¯˜ ˙‡f‰ ¯ÈÚ‰.(י י�יבת�,(שבת קר�בה »ƒ«…¿…»ְְִָָָ

עדי�, סאת� נתמ�אה לא לפיכ� מ�ר�ב, ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹנתי�בה

��ת��ג� ה��גה, מ��ר קריבת�? היא ְְְִִִִֶַַַַָָָָ�מה

�מק�מ�, אי� אי� להתי�ב והתחיל� ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָהאנ�י�

נ"ב �א� ועד �מ�� �לג, מ�ת ��נת היתה ְְְְִִִֶֶַַָָָָוהיא

�לג�נה, �יצד? לאברה�. מ"ח ��נת מת ��לג ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ל"ב מה� צא �נה, ר"ט רע� את ה�ליד� אחרי ְֲִֵֵֵֶֶַַָָחי

הרי ל', נח�ר ���לד עד �מ�ר�ג �ר�ג ְְְֲִֵֶֶַַַָ����לד

צ"א, הרי כ"ט, �רח ���לד עד �מ�ח�ר ֲִֵֶֶַַַָס"ב,

לה� �� קס"א. הרי ע', אברה� ���לד עד ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ�מ��

ה��גה, �נת היתה �נה וא�ת� ר"ט, הרי ְְְֲֵַַַָָָָָָָמ"ח

הרי �נה, צ"ט �� אברה� היה סד��, ְְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָ�כ��חרבה

אחרה וצ�ער �נה, נ"ב �א� עד ה��גה ְֲִִַַַַָָָָָָמ��ר

אחת. �נה וחבר�תיה סד�� י�יבת אחרי ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָי�יבת�

נ"א: �גימטר�א נא, �א", "א�לטה �נאמר: ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָה�א

‡Â‰ ¯ÚˆÓ ‡Ï‰.ויכ�ל מ�עטי� עונ�תיה והלא ¬…ƒ¿»ƒְֲֲִֶַָָָֹֹ

לה�יח� �ÈLÙ:א�ה ÈÁ˙e.,��מדר זה� ,�� ְִַַָָ¿ƒ«¿ƒְִֶָָ

היא קט�ה עיר הלא מקרא: �ל ואנ�י��פ��ט� ְְְֲֲִִִִֶַַָָָֹ

נפ�י �תחי �ניח�ה א� להק�יד ל� אי� מעט, ��ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

:��(‡Î)‰f‰ ¯·cÏ Ìb.,נ��ל �א�ה ��� לא ָ««»»«∆ִֶֶַַָֹ

�גלל�: א�יל העיר �ל א� אני,.‰ÈkÙא�א ה�פ� ְְִִִֶַַָָָָ»¿ƒֲִֵ

ראי", "אחרי ��אי", "עד לא)�מ�: "מ�י(ירמיה ְֲִִִֵֵַַֹ

ב� BNÚÏ˙(Î·)":��רי ÏÎe‡ ‡Ï Èk.��ענ זה� ְִַƒ…««¬ְֶָָ

אנחנ�", מ�חיתי� "�י �אמר�: על מלאכי� ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָ�ל

�עצמ�, ה�בר עדותל� מ�� זז� לא לפיכ� ְְְְִִַַַָָָָָָָֹ

�ר��ת�: ה�בר �אי� ל�מר ‡ÏÎe�הזקק� ‡Ï Èk. ֶ�ְְְִֵֶַַָָָƒ…«
והאחד ה�פ� �האחד למד א�ה מ�א� יחיד, ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָל���

אחד: לדבר נ�לחי� מלאכי� �ני �אי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמ�יל,

¯ÚBˆ ¯ÈÚ‰ŒÌL ‡¯˜ ÔkŒÏÚ.והיא" :�� על «≈»»≈»ƒ«ְִֵַ

‰ÈËÓ¯(Î„)":מצער '‰Â.:אמר�� מק�� �ל ְִָ«ƒ¿ƒֱֶֶַָָ



xiehiiriax`קלד meiqelwpe`

íéîMä-ïî ýåýé úàî Làåi''yx:äëCôäiå ¨¥®¥¥¬§Ÿ̈−¦©¨¨«¦©©«£ŸÆ
-ìk úàå økkä-ìk úàå ìàä íéørä-úà¤¤«¨¦´¨¥½§¥−¨©¦¨®§¥Æ¨

äîãàä çîöå íéørä éáLéi''yx:åëèazå «§¥´¤«¨¦½§¤−©¨«£¨¨«©©¥¬
çìî áéöð éäzå åéøçàî BzLài''yx:æëíkLiå ¦§−¥©«£¨®©§¦−§¦¬¤«©©©§¥¬

íL ãîr-øLà íB÷nä-ìà ø÷aa íäøáà©§¨−̈©®Ÿ¤¤̧©¨½£¤¨¬©−̈
:ýåýé éðt-úàçëäøîrå íãñ éðt-ìr ó÷Liå ¤§¥¬§Ÿ̈«©©§¥À©§¥³§ŸÆ©«£Ÿ̈½

äìr äpäå àøiå økkä õøà éðt-ìk ìrå§©¬¨§¥−¤´¤©¦¨®©©À§§¦¥³¨¨Æ
ïLákä øèé÷k õøàä øèé÷i''yx:èëéäéå ¦´Ÿ¨½̈¤§¦−Ÿ©¦§¨«©§¦À

íéýìû økæiå økkä éør-úà íéýìû úçLa§©¥³¡Ÿ¦Æ¤¨¥´©¦½̈©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−
äëôää CBzî èBì-úà çlLéå íäøáà-úà¤©§¨¨®©§©©³¤Æ¦´©«£¥½̈

èBì ïäa áLé-øLà íéørä-úà Côäai''yx: ©«£ŸÆ¤¤´¨¦½£¤¨©¬¨¥−«
ìì àøé ék Bnr åéúðá ézLe øäa áLiå ørBvî èBì ìriåørBöa úáL ©©Á©Á¸¦¹©©¥´¤¨À̈§¥³§Ÿ¨Æ¦½¦¬¨¥−¨¤´¤§®©

:‡iÓL ÔÓ ÈÈכה‡iÂ¯˜ ˙È CÙ‰Â ¿»ƒ¿«»«¬«»ƒ¿«»

Ïk ˙ÈÂ ‡¯LÈÓ Ïk ˙ÈÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»»≈¿»¿»»

:‡Ú¯‡„ ‡ÁÓˆÂ ‡iÂ¯˜ È·˙È»¿≈ƒ¿«»¿ƒ¿»¿«¿»

È‰B¯˙aÓכו d˙z‡ ˙‡ÈÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈ƒ«¿ƒ

:‡ÁÏÓ„ ‡Ó˜ ˙Â‰ÂכזÌÈc˜‡Â «¬«»»¿ƒ¿»¿«¿≈

LnLc ‡¯˙‡Ï ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡«¿»»¿«¿»¿«¿»ƒ«≈

:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa ÔnzכחÈÎzÒ‡Â «»ƒ¿√»¿»¿ƒ¿¿ƒ

Ïk ÏÚÂ ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò Èt‡ ÏÚ««≈¿«¬»¿«»

‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡¯LÈÓ„ ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»¿≈¿»«¬»¿»

‡��˙k ‡Ú¯‡„ ‡��z ˜ÈÏÒ¿ƒ¿»»¿«¿»ƒ¿»»

:‡�ez‡„כט) ˙eÏaÁa ‰Â‰Âנ"י ¿«»«¬»¿«»

Ï·Á „k¯ÈÎ„e ‡¯LÈÓ ÈÂ¯˜ ˙È ÈÈ ( «¬«¿»»ƒ¿≈≈¿»¿ƒ

BbÓ ËBÏ ˙È ÁlLÂ Ì‰¯·‡ ˙È ÈÈ¿»»«¿»»¿««»ƒ

Èc ‡iÂ¯˜ ˙È CÙ‰ „k ‡zÎÙ‰¬∆¿»«¬«»ƒ¿«»ƒ

:ËBÏ Ô‰a ·˙È ‰Â‰לËBÏ ˜ÏÒe ¬»»≈¿≈¿≈

é"ùø

�ינ�: �בית ה�א Ì„Ò"וה'" ÏÚ ¯ÈËÓ‰.על�ת� ִֵַƒ¿ƒ«¿…ֲַ

�עהה�חר, עלה", ה�חר "�כמ� ��אמר: �מ� ְְֱֶֶַַַַַַַָָָָ

מה� �הי� לפי הח�ה, ע� �רקיע ע�מדת ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�ה�בנה

�ר�� ה�ד�� אמר ל�בנה, �מה� לח�ה ְְִֵֶַַַַַָָָָָָע�בדי�

לבנה ע�בדי יהי� ,���� מה� א�רע א� ְְְִִֵֵֶֶַַָָָה�א,

לאא�מרי�: מ��לת, ��ה�בנה ��ילה, היה 'א�� ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

ע�בדי יהי� ��ילה, מה� א�רע וא� חרבי�', ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהיינ�

��הח�ה ,���� היה 'א�� א�מרי�: ְְִִֶַַַַַָָָָהח�ה

"�כמ� �תיב: לכ� חרבי�', היינ� לא ְְְֲִִִֵֶֶָָֹמ��לת,

וה�בנה �הח�ה ��עה מה� ונפרע עלה", ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָה�חר

L‡Â:מ��לי� ˙È¯Ùb 'B‚Â ¯ÈËÓ‰.,מטר ��ח�ה ְִƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈ְִַָָָ

�פרית בשלח)וא�ונע�ה ‰':(מכילתא ˙‡Ó.�ר� ְְֲִֵַָָָ≈≈ֶֶ

אמר: ולא למ�" "נ�י �מ� ,�� לד�ר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹה�קרא�ת

�וד: אמר וכ� א)'נ�י', א את(מלכי� ע�כ� "קח� ְְִִֵֶֶַַָָָָ

וכ� 'מעבדי', אמר: ולא אד�ניכ�", ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָֹעבדי

אמר: ולא ה�ל�", ���" אמר: ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָֹאח�ור��

אמר ולא ה'", "מאת אמר: �א� א� ְְִִֵֵַַַָָָֹ'��מי',

‰ÌÈÓM'מא��': ÔÓ.:ה�ת�ב �אמר (איובוה�א ִֵƒ«»»ƒְֶַַָָ

לילו) ���א וג�'", ע�י� ידי� �� ה�ר��ת,"�י �ר ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

לסד��, �ע�ה �מ� ה�מי� מ� א� עליה� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמביא

ה�מי�: מ� ה�� לה�ריד טז)�כ��א "הנני(שמות ְְְִִִִִֶַַַָָָ

ה�מי� מ� לח� לכ� CÙ‰iÂ(Î‰)":ממטיר ְִִִֶֶֶַַָָָ««¬…
'B‚Â ÌÈ¯Ú‰Œ˙‡.,אחד �סלע י��ב�ת אר�ע�� ∆∆»ƒ¿ְְְְֶֶַַַָָ

��אמר: למ�ה, מלמעלה כח)והפכ� (איוב ְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָ

וג�' יד� �לח ‡BzL(ÂÎ)":"�ח�מי� ËazÂ ְִַַַָָָ««≈ƒ¿
ÂÈ¯Á‡Ó.ל�ט �ל ÁÏÓ:מאחריו ·Èˆ� È‰zÂ. ≈«¬»ֲֵֶַָ«¿ƒ¿ƒ∆«

'�ני(ב"ר) ל�: אמר לקתה, �במלח חטאה ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָ�מלח

ה�נהג 'א� ל�: אמרה ה�ל�', לא�רחי� מלח ְְְְִִֶַַַַַָָָָָמעט

ה�ה'?: ��ק�� להנהיג בא א�ה ה�ה, ְְִֶֶַַַַַַָָָָהרע

(ÁÎ)¯ËÈ˜.:לע"ז� שור"א ע��, �ל ���ר ƒ…ְִֶַַָָ

ÔL·k‰.,לסיד האבני� את �� ���רפי� חפירה «ƒ¿»ְְֲֲִִִִֶֶָָָָ

����רה: '�ב��' �ל ‡ÌÈ‰Ï(ËÎ)וכ� ¯kÊiÂ ְְִֵֶַָָָ«ƒ¿…¡…ƒ
Ì‰¯·‡Œ˙‡.(ב"ר)על אברה� �ל זכירת� מה� ∆«¿»»ְְִֶַַַָָָ

�ל א��� ��רה י�דע ל�ט �היה נז�ר ְְִִֵֶֶֶַַָָָָל�ט?

�רה: על �מצרי� אברה� �אמר ו�מע ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָָאברה�,

עליו. חס �היה ה�בר, ��ה ולא היא", ְֲִִִֶַָָָָָָָָֹֹ"אחתי

עליו: ה�א �ר�� ה�ד�� חס È¯‡(Ï)לפיכ�, Èk ְִַָָָָָָƒ»≈
¯ÚBˆa ˙·LÏ.:��לסד קר�בה �היתה לפי »∆∆¿«ְְְְִִֶָָָ

`xiehiiriax mei qelwpe`
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äìïéé ïäéáà-úà àeää äìéla íb ïé÷Lzå©©§¤¹¨©´©©¯§¨©²¤£¦¤−¨®¦
òãé-àìå Bnr ákLzå äøérvä í÷zå©¨³¨©§¦¨Æ©¦§©´¦½§«Ÿ¨©¬

:dî÷áe dáëLaåìèBì-úBðá ézL ïéøäzå §¦§−̈§ª¨«©©«£¤²¨§¥¬§«−
ïäéáàîi''yx:æìBîL àø÷zå ïa äøéëaä ãìzå ¥«£¦¤«©¥³¤©§¦¨Æ¥½©¦§¨¬§−

íBiä-ãr áàBî-éáà àeä áàBîi''yx: ¨®¬£¦«−̈©©«
çìBîL àø÷zå ïa äãìé àåä-íâ äøérväå§©§¦¨³©¦Æ¨´§¨¥½©¦§¨¬§−

:íBiä-ãr ïBnr-éðá éáà àeä énr-ïañ ¤©¦®²£¦¬§¥«©−©©«

d˙�a ÔÈz¯˙Â ‡¯eËa ·˙ÈÂ ¯ÚBvÓƒ«ƒ≈¿»¿«¿≈¿»≈

¯ÚBˆa ·zÓÏ ÏÈÁ„ È¯‡ dnÚƒ≈¬≈»ƒ¿ƒ«¿«

ÔÈz¯˙Â ‡e‰ ‡z¯ÚÓa ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿«¿»¿«¿≈

:d˙�aלא‡z¯ÚÊÏ ‡˙a¯ ˙¯Ó‡Â ¿»≈«¬∆∆«¿»ƒ¿∆¿»

‡Ú¯‡a ˙ÈÏ ¯·‚e ·ÈÒ ‡�e·‡¬»ƒ¿«≈¿«¿»

:‡Ú¯‡ Ïk Á¯B‡k ‡�ÏÚ ÏÚÈÓÏ¿≈«¬»»¿«»«¿»

ÓÁ¯‡לב ‡�e·‡ ˙È È˜L� ‡˙È‡ƒ»«¿≈»¬»«¿»

‡�e·‡Ó Ìi˜�e dnÚ ·ekL�Â¿ƒ¿ƒ≈¿«≈≈¬»

:ÔÈ�aלגÔ‰e·‡ ˙È ‰‡È˜L‡Â ¿ƒ¿«¿ƒ»»¬≈

‡˙a¯ ˙lÚÂ ‡e‰ ‡ÈÏÈÏa ‡¯ÓÁ«¿»¿≈¿»¿«««¿»

ÎLeÚ„È ‡ÏÂ ‡‰e·‡ ÌÚ ‡·È ¿ƒ»ƒ¬»¿»¿«

:dÓÈ˜·e d·kLÓaלד‰Â‰Â ¿ƒ¿¿«¿ƒ««¬»

‡˙a¯ ˙¯Ó‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa¿»¿«¿ƒ«¬∆∆«¿»

ÌÚ ‡LÓ¯ ˙È·ÈÎL ‡‰ ‡z¯ÚÊÏƒ¿∆¿»»¿≈ƒ«¿»ƒ

‡ÈÏÈÏa Û‡ ‡¯ÓÁ dp˜L� ‡a‡«»«¿ƒ≈«¿»«¿≈¿»

‡�e·‡Ó Ìi˜�e dnÚ È·ÈÎL ÈÏeÚÂ¿ƒ¿ƒƒƒ≈¿«≈≈¬»

:ÔÈ�aלה‡ÈÏÈÏa Û‡ ‰‡È˜L‡Â ¿ƒ¿«¿ƒ»«¿≈¿»

˙Ó˜Â ‡¯ÓÁ Ô‰e·‡ ˙È ‡e‰‰«»¬≈«¿»¿»«

Ú„È ‡ÏÂ dnÚ ˙·ÈÎLe ‡z¯ÚÊ¿∆¿»¿ƒ«ƒ≈¿»¿«

:dÓÈ˜·e d·kLÓaלוÔ‡ÈcÚÂ ¿ƒ¿¿«¿ƒ«¿«ƒ«

:Ô‰e·‡Ó ËBÏ ˙�a ÔÈz¯z«¿≈¿«≈¬≈

dÓLלז ˙¯˜e ¯a ‡˙a¯ ˙„ÈÏÈÂƒƒ««¿»«¿«¿≈

„Ú ‡·‡BÓc ÔB‰e·‡ ‡e‰ ·‡BÓ»¬¿»»«

:ÔÈ„ ‡ÓBÈלח‡È‰ Û‡ ‡z¯ÚÊe »≈¿∆¿»«ƒ

ÈnÚ ¯a dÓL ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈ¿ƒ««¿«¿≈««ƒ

é"ùø

(‡Ï)Ô˜Ê e�È·‡.א�� אימתי? עכ�ו, לא וא� »ƒ»≈ְְִֵֶַַָָָֹ

מ�ה�ליד: יפסק א� ı¯‡aימ�ת, ÔÈ‡ LÈ‡Â. ְְִִִָֹ¿ƒ≈»»∆
ה���ל �ד�ר �מ� נחרב הע�ל� ��ל הי� ְְְֱֶֶַַַָָָָסב�ר�ת

רבה) B‚Â'(Ï‚):(בראשית ÔÈ˜LzÂ.�לה נז��� יי� ««¿∆»¿ְִִֵֶַַָ

א��ת: ��י מה� לה�ציא ‡˙Œ��ערה, ·kLzÂ ְְְִֵֵֶַָָ�«ƒ¿«∆
‰È·‡.��ע "ו���ב �תיב: צעירה,":�ב�עירה »ƒ»ְְְְִִִִִַַַָָ

חס� ל�דת�, אח�ת� א�א �זנ�ת, �תחה ��א ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹלפי

�כירה, אבל �נ�ת�, �ר� ולא ה�ת�ב ְְְֲִֵֶַַָָָָָָֹעליה

�מפר�: ה�ת�ב �רסמ� �זנ�ת, dÓe˜·e.��תחה ְְְְְִִִֶַָָָָָֹ¿»
ל�מר �בקימה) נכ�ב �אל� (הרי נק�ד, �כירה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ�ל

�ני ליל נ�מר לא כ� �י על וא� ידע, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ��ק�מ�

אחר לה�ט �ה�א מי '�ל לוי: ר�י (אמר ְִִִִִֵֶַַַַָָָמ����ת.

מ��ר�): א�ת� מאכילי� ל��� ערי�ת, �ל ְְֲֲִִִֶַַָָ��למ�ס

(ÂÏ)'B‚Â ÔÈ¯‰zÂ.הא�ה �אי� �י על א� ««¬∆»¿ִִֵֶַַָָ

�עצמ� �לט� א�� רא��נה, מ�יאה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמתע�רת

לח��, עד�ת�) אחרי�: (ספרי� ערות� ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָוה�ציא�

רא��נה: מ�יאה ��א.BÓ‡·(ÊÏ)ונתע�ר� ז� ְְְִִִִַָָ»ֶֹ

צעירה אבל ה�א, ��אביה �רסמה צנ�עה ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָהיתה

מ�ה, �ימי �כר וק�לה נק�ה, �ל��� ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹקרא��

ע���: �בני ב)��אמר ��"(דברי� �ת�ר "ואל ְְְֱִִֵֶֶַַַָָ
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çìBîL àø÷zå ïa äãìé àåä-íâ äøérväå§©§¦¨³©¦Æ¨´§¨¥½©¦§¨¬§−

:íBiä-ãr ïBnr-éðá éáà àeä énr-ïañ ¤©¦®²£¦¬§¥«©−©©«

d˙�a ÔÈz¯˙Â ‡¯eËa ·˙ÈÂ ¯ÚBvÓƒ«ƒ≈¿»¿«¿≈¿»≈

¯ÚBˆa ·zÓÏ ÏÈÁ„ È¯‡ dnÚƒ≈¬≈»ƒ¿ƒ«¿«

ÔÈz¯˙Â ‡e‰ ‡z¯ÚÓa ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿«¿»¿«¿≈

:d˙�aלא‡z¯ÚÊÏ ‡˙a¯ ˙¯Ó‡Â ¿»≈«¬∆∆«¿»ƒ¿∆¿»

‡Ú¯‡a ˙ÈÏ ¯·‚e ·ÈÒ ‡�e·‡¬»ƒ¿«≈¿«¿»

:‡Ú¯‡ Ïk Á¯B‡k ‡�ÏÚ ÏÚÈÓÏ¿≈«¬»»¿«»«¿»

ÓÁ¯‡לב ‡�e·‡ ˙È È˜L� ‡˙È‡ƒ»«¿≈»¬»«¿»

‡�e·‡Ó Ìi˜�e dnÚ ·ekL�Â¿ƒ¿ƒ≈¿«≈≈¬»

:ÔÈ�aלגÔ‰e·‡ ˙È ‰‡È˜L‡Â ¿ƒ¿«¿ƒ»»¬≈

‡˙a¯ ˙lÚÂ ‡e‰ ‡ÈÏÈÏa ‡¯ÓÁ«¿»¿≈¿»¿«««¿»

ÎLeÚ„È ‡ÏÂ ‡‰e·‡ ÌÚ ‡·È ¿ƒ»ƒ¬»¿»¿«

:dÓÈ˜·e d·kLÓaלד‰Â‰Â ¿ƒ¿¿«¿ƒ««¬»

‡˙a¯ ˙¯Ó‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa¿»¿«¿ƒ«¬∆∆«¿»

ÌÚ ‡LÓ¯ ˙È·ÈÎL ‡‰ ‡z¯ÚÊÏƒ¿∆¿»»¿≈ƒ«¿»ƒ

‡ÈÏÈÏa Û‡ ‡¯ÓÁ dp˜L� ‡a‡«»«¿ƒ≈«¿»«¿≈¿»

‡�e·‡Ó Ìi˜�e dnÚ È·ÈÎL ÈÏeÚÂ¿ƒ¿ƒƒƒ≈¿«≈≈¬»

:ÔÈ�aלה‡ÈÏÈÏa Û‡ ‰‡È˜L‡Â ¿ƒ¿«¿ƒ»«¿≈¿»

˙Ó˜Â ‡¯ÓÁ Ô‰e·‡ ˙È ‡e‰‰«»¬≈«¿»¿»«

Ú„È ‡ÏÂ dnÚ ˙·ÈÎLe ‡z¯ÚÊ¿∆¿»¿ƒ«ƒ≈¿»¿«

:dÓÈ˜·e d·kLÓaלוÔ‡ÈcÚÂ ¿ƒ¿¿«¿ƒ«¿«ƒ«

:Ô‰e·‡Ó ËBÏ ˙�a ÔÈz¯z«¿≈¿«≈¬≈

dÓLלז ˙¯˜e ¯a ‡˙a¯ ˙„ÈÏÈÂƒƒ««¿»«¿«¿≈

„Ú ‡·‡BÓc ÔB‰e·‡ ‡e‰ ·‡BÓ»¬¿»»«

:ÔÈ„ ‡ÓBÈלח‡È‰ Û‡ ‡z¯ÚÊe »≈¿∆¿»«ƒ

ÈnÚ ¯a dÓL ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈ¿ƒ««¿«¿≈««ƒ

é"ùø

(‡Ï)Ô˜Ê e�È·‡.א�� אימתי? עכ�ו, לא וא� »ƒ»≈ְְִֵֶַַָָָֹ

מ�ה�ליד: יפסק א� ı¯‡aימ�ת, ÔÈ‡ LÈ‡Â. ְְִִִָֹ¿ƒ≈»»∆
ה���ל �ד�ר �מ� נחרב הע�ל� ��ל הי� ְְְֱֶֶַַַָָָָסב�ר�ת

רבה) B‚Â'(Ï‚):(בראשית ÔÈ˜LzÂ.�לה נז��� יי� ««¿∆»¿ְִִֵֶַַָ

א��ת: ��י מה� לה�ציא ‡˙Œ��ערה, ·kLzÂ ְְְִֵֵֶַָָ�«ƒ¿«∆
‰È·‡.��ע "ו���ב �תיב: צעירה,":�ב�עירה »ƒ»ְְְְִִִִִַַַָָ

חס� ל�דת�, אח�ת� א�א �זנ�ת, �תחה ��א ְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹלפי

�כירה, אבל �נ�ת�, �ר� ולא ה�ת�ב ְְְֲִֵֶַַָָָָָָֹעליה

�מפר�: ה�ת�ב �רסמ� �זנ�ת, dÓe˜·e.��תחה ְְְְְִִִֶַָָָָָֹ¿»
ל�מר �בקימה) נכ�ב �אל� (הרי נק�ד, �כירה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ�ל

�ני ליל נ�מר לא כ� �י על וא� ידע, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ��ק�מ�

אחר לה�ט �ה�א מי '�ל לוי: ר�י (אמר ְִִִִִֵֶַַַַָָָמ����ת.

מ��ר�): א�ת� מאכילי� ל��� ערי�ת, �ל ְְֲֲִִִֶַַָָ��למ�ס

(ÂÏ)'B‚Â ÔÈ¯‰zÂ.הא�ה �אי� �י על א� ««¬∆»¿ִִֵֶַַָָ

�עצמ� �לט� א�� רא��נה, מ�יאה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמתע�רת

לח��, עד�ת�) אחרי�: (ספרי� ערות� ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָוה�ציא�

רא��נה: מ�יאה ��א.BÓ‡·(ÊÏ)ונתע�ר� ז� ְְְִִִִַָָ»ֶֹ

צעירה אבל ה�א, ��אביה �רסמה צנ�עה ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָהיתה

מ�ה, �ימי �כר וק�לה נק�ה, �ל��� ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹקרא��

ע���: �בני ב)��אמר ��"(דברי� �ת�ר "ואל ְְְֱִִֵֶֶַַַָָ



xiekiriax`קלו meiqelwpe`

ëàáLiå áâpä äöøà íäøáà íMî òqiå©¦©̧¦¨³©§¨¨Æ©´§¨©¤½¤©¥¬¤
øøâa øâiå øeL ïéáe Lã÷-ïéai''yx:áøîàiå ¥¨¥−¥´®©−̈¨¦§¨«©Ÿ̄¤

çìLiå àåä éúçà BzLà äøN-ìà íäøáà©§¨¨²¤¨¨¬¦§−£´Ÿ¦¦®©¦§©À
äøN-úà çwiå øøb Cìî Cìîéáài''yx:âàáiå £¦¤̧¤Æ¤´¤§½̈©¦©−¤¨¨«©¨¯Ÿ

Bì øîàiå äìélä íBìça Cìîéáà-ìà íéýìû¡Ÿ¦²¤£¦¤−¤©«£´©¨®§¨©´Ÿ¤À
päúìra àåäå zç÷ì-øLà äMàä-ìr úî E ¦§¬¥Æ©¨«¦¨´£¤¨©½§¨§¦−§ª¬©

:ìraãéðãà øîàiå äéìà áø÷ àì Cìîéáàå ¨«©©«£¦¤¾¤¬Ÿ¨©−¥¤®¨©Ÿ©¾£Ÿ¾̈
âøäz ÷écö-íb éBâäi''yx:äéì-øîà àeä àìä £¬©©¦−©«£«Ÿ£¸Ÿ³¨«©¦Æ

àeä éçà äøîà àåä-íâ-àéäå àåä éúçà£´Ÿ¦¦½§¦«©¦¬¨«§−̈¨¦´®
úàæ éúéNr étk ïé÷ðáe éááì-íúai''yx: §¨§¨¦²§¦§¬Ÿ©©−¨¦¬¦«Ÿ

åézrãé éëðà íb íìça íéýìûä åéìà øîàiå©ŸÁ¤Á¥¨̧¨«¡Ÿ¦¹©«£ÀŸ©´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ
éëðà-íb CNçàå úàf úéNr Eááì-íúá ék¦³§¨§¨«§Æ¨¦´¨½Ÿ¨«¤§¯©¨«Ÿ¦²

EúBàézúð-àì ïk-ìr éì-Bèçîrbðì E «§−¥«£¦®©¥¬«Ÿ§©¦−¦§¬Ÿ©
äéìài''yx:æàéáð-ék Léàä-úLà áLä äzrå ¥¤«¨§©À̈¨¥³¥«¤¨¦Æ¦«¨¦´

‡ÓBÈ „Ú ÔBnÚ È�·c ÔB‰e·‡ ‡e‰¬ƒ¿≈««»

:ÔÈ„אÌ‰¯·‡ ÔnzÓ ÏË�e ≈¿«ƒ«»«¿»»

Ì˜¯ ÔÈa ·˙ÈÂ ‡ÓB¯„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»»»ƒ≈≈¿»

:¯¯‚a ·˙Bz‡Â ‡¯‚Á ÔÈ·e≈«¿»¿ƒ«ƒ¿»

‡d˙zב ‰¯N ÏÚ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«»»ƒ¿≈

‡kÏÓ CÏÓÈ·‡ ÁÏLe ‡È‰ È˙Á‡¬»ƒƒ¿«¬ƒ∆∆«¿»

:‰¯N ˙È ¯·„e Â‡˙‡ג„‚¯¯ ƒ¿»¿«»»»«¬»

CÏÓÈ·‡ ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ≈«ƒ√»¿»¿«¬ƒ∆∆

z‡ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ„ ‡ÓÏÁa¿∆¿»¿≈¿»«¬«≈»«¿

‡z¯·„„ ‡˙z‡ ˜ÒÈÚ ÏÚ ˙ÈÓƒ«≈«ƒ¿»ƒ¿«¿»

:¯·b ˙z‡ ‡È‰Âד‡Ï CÏÓÈ·‡Â ¿ƒƒ«¿»«¬ƒ∆∆»

Û‡ ÌÚ‰ ÈÈ ¯Ó‡Â d˙ÂÏ ·¯¿̃≈¿»««¬«¿»¬»«

:ÏBË˜z È‡kÊה¯Ó‡ ‡e‰ ‡Ï‰ ««ƒ¿¬»¬«

‡È‰ Û‡ ‡È‰Â ‡È‰ È˙Á‡ ÈÏƒ¬»ƒƒ¿ƒ«ƒ

ÈaÏ ˙eËÈM˜a ‡e‰ ÈÁ‡ ˙¯Ó‡¬»«»ƒ¿«ƒƒƒ

:‡c ˙È„·Ú È„È ˙e‡kÊ·eו¯Ó‡Â ¿«»¿«¬»ƒ»«¬«

Û‡ ‡ÓÏÁa ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ dÏ≈≈«ƒ√»¿»¿∆¿»«

CaÏ ˙eËÈL˜a È¯‡ ÈÏb ÈÓ„√̃»«¡ƒ¬≈¿«ƒƒ»

C˙È ‡�‡ Û‡ ˙ÈÚ�Óe ‡c z„·Ú»»¿»»¿»ƒ«¬»»»

‡Ï Ôk ÏÚ ÈÓ„˜ ÈËÁÓlÓƒ¿∆¡≈√»»«≈»

¯˜ÓÏ Cz˜·L:d˙ÂÏ ÔÚÎeז· ¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»«¿«

é"ùø

אבל ,�� י�ח� ��א א�א הזהיר לא �במ�אב ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָֹֹ�לל,

ל�: ה�יר ‡·¯‰Ì(‡)לצער� ÌMÓ ÚqiÂ. ְֲִִַָ«ƒ«ƒ»«¿»»
וה�בי�, הע�ברי� �פסק� ה�ר�י� �חרב� ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ��ראה

��צא מ��ט, להתרחק אחר: �בר מ��. ל� ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָנסע

�נ�תיו על ��א רע �� Ó‡iÂ¯(·):(ב"ר)עליו ְֵֶַַָָָָ«…∆
Ì‰¯·‡.א�� �רח� על א�א ר��ת, נטל לא �א� «¿»»ְְֶֶַַָָָָָֹֹ

כ� ידי על �רעה לבית ל�חה ��בר לפי :�ט�בת�, ְְְִֶָָָ�ְְְְֵֵֵַַָֹ

BzL‡ ‰¯NŒÏ‡.:�� וכ��צא א���, �רה על ∆»»ƒ¿ְְִֵַַָָ

ד) א מ�ת(שמואל "ואל וג�'", אר�� ה�קח ְְֲִֶֶַָ"אל

על: �ל��� �ניה� ‡ÈÏ‰(„)חמיה", ·¯˜ ‡Ï. ְְִִֵֶַָָ…»«≈∆»
מנע�, לנ�עה�לא� נת�י� "לא ��אמר: �מ� ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָֹֹ

z‰¯‚אליה": ˜ÈcˆŒÌb ÈB‚‰.צ�יק ה�א א� א� ֵֶָ¬««ƒ«¬…ִִַַ

�� ח��? הא��ת לא�ד �ר�� �� ��א ִָָ�ְְְְֵֶֶַַַַָָָ�הרג��?

א�מר אני א� ה��גה. �לד�ר ה���ל לד�ר ְְֲִִֵַַַַַָָָָע�ית

להרגני: א�מר �א�ה ��� �בר, לא על ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�הרג��

(‰)‡Â‰ŒÌb.�וח�רי וג�לי� עבדי� לר��ת «ƒְְְֲִִִַַַָָָ

ה�א': 'אחיה לי: ואמר� �אל�י ��� את ,���ֶֶָ�ְְְִִִַָָָָָ

È··ÏŒÌ˙a.:לחטא ��יתי Ètk��א ÔÈ˜�·e.נקי ¿»¿»ƒֲִִִֶַֹֹ¿ƒ¿…««ִָ

��:אנ נגע�י ��א החטא, מ� Èk(Â)י ÈzÚ„È ְְֲִִִֵֶַַָָֹ»«¿ƒƒ
'B‚Â E··ÏŒÌ˙·.,לחטא מ�ח�ה ��ית ��א אמת ¿»¿»¿¿ְֱֲִִִִֶֶַָָֹֹ

��י� נקי�� מ�מ��אבל אמרה: (הדא �א� אי� ְְְֲִִִֵַַָָָָָָ

�א�): י� ��א.EÈz˙�Œ‡Ïידי� היה מ�� לא ִֵַָָ…¿«ƒְִֶָָֹֹ

�לא מחטא, א�ת� אני ח�כ�י א�א ,�� ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹנגע�

וכ�: �ח, ל� לא)נת�י אלהי�",(לקמ� נתנ� "ולא ְְְְֱִִֵַַָָֹֹֹ

טו)וכ�: לב�א(שופטי� אביה נתנ� ":"ולא ְְְִֵָָָָֹ

(Ê)LÈ‡‰Œ˙L‡ ·L‰.א�� סב�ר �הא ואל »≈≈∆»ƒְְֵֶַָָ

ית��ל ולא י�נא� א� יק�ל�ה, ולא �עיניו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ�ת��ה

נגע�י ��א מפרסמ� '�מי אבימל�: ל� (אמר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹעלי�.
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ðéà-íàå äéçå Eãra ìltúéå àeäáéLî E ½§¦§©¥¬©«©§−¤«§¥®§¦¥«§´¥¦½
Cì-øLà-ìëå äzà úeîz úBî-ék òci''yx: ©µ¦´¨½©−̈§¨£¤¨«

çåéãár-ìëì àø÷iå ø÷aa Cìîéáà íkLiå©©§¥̧£¦¤¹¤©ÀŸ¤©¦§¨Æ§¨£¨½̈
íäéðæàa älàä íéøácä-ìk-úà øaãéå©§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤§¨§¥¤®

:ãàî íéLðàä eàøéiåèCìîéáà àø÷iå ©¦«§¬¨«£¨¦−§«Ÿ©¦§¨̧£¦¤¹¤
-äîe eðl úéNr-äî Bì øîàiå íäøáàì§©§¨À̈©¸Ÿ¤¹¤¨¦³¨¨̧Æ¤
ézëìîî-ìrå éìr úàáä-ék Cì éúàèç̈¨´¦½̈¦«¥¥¯¨¨©²§©©§©§¦−
úéNr eNré-àì øLà íéNrî äìãâ äàèç£¨¨´§Ÿ¨®©«£¦Æ£¤´Ÿ¥«¨½¨¦−¨

éãnri''yx:éäî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå ¦¨¦«©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´
äfä øácä-úà úéNr ék úéàø:àéøîàiå ¨¦½¨¦¬¨¦−¨¤©¨¨¬©¤«©¸Ÿ¤Æ

íéýìû úàøé-ïéà ÷ø ézøîà ék íäøáà©§¨½̈¦´¨©À§¦©µ¥«¦§©´¡Ÿ¦½
ézLà øác-ìr éðeâøäå äfä íB÷nai''yx: ©¨−©¤®©«£¨−¦©§©¬¦§¦«

áéàì Cà àåä éáà-úá éúçà äðîà-íâå§©¨§À̈£Ÿ¦³©¨¦Æ¦½©−´Ÿ
äMàì éì-éäzå énà-úái''yx:âéøLàk éäéå ©¦¦®©§¦¦−§¦¨«©§¦º©«£¤¯

äæ dì øîàå éáà úéaî íéýìû éúà eòúä¦§´Ÿ¦À¡Ÿ¦»¦¥´¨¦¼¨«Ÿ©´½̈¤´

‡e‰ ‡i·� È¯‡ ‡¯·b ˙z‡ ·È˙‡¬≈ƒ««¿»¬≈¿ƒ»

·È˙Ó C˙ÈÏ Ì‡Â ÈÁ˙e CÏÚ ÈlˆÈÂƒ«≈¬»¿≈¿ƒ≈»»ƒ

Èc ÏÎÂ z‡ ˙eÓz ˙ÓÈÓ È¯‡ Úc«¬≈≈«¿«¿¿»ƒ

:CÏח‡¯Ùˆa CÏÓÈ·‡ ÌÈc˜‡Â »¿«¿≈¬ƒ∆∆¿«¿»

Ïk ˙È ÏÈlÓe È‰Bc·Ú ÏÎÏ ‡¯˜e¿»¿»«¿ƒ«ƒ»»

eÏÈÁ„e ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙tƒ¿»«»»ƒ≈√»≈¿ƒ

:‡„ÁÏ ‡i¯·e‚טCÏÓÈ·‡ ‡¯˜e ¿«»«¬»¿»¬ƒ∆∆

z„·Ú ‰Ó dÏ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»«¬«≈∆»«¿»

) ˙È·Á ‰Óe ‡�Ïנ"י˙ÈËÁÈ¯‡ CÏ ( »»∆»ƒ»≈»¬≈

‡·BÁ È˙eÎÏÓ ÏÚÂ ÈÏÚ ‡˙È˙È‡«¿≈»¬«¿««¿ƒ»

ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÔÈ„·BÚ ‡a«̄»»ƒƒ»»¿ƒ

:ÈnÚ z„·Ú ‡„·Ú˙‡Ïי¯Ó‡Â ¿ƒ¿¬»»¬«¿»ƒƒ«¬«

È¯‡ ˙ÈÊÁ ‰Ó Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡¬ƒ∆∆¿«¿»»»»≈»¬≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È z„·Úיא¯Ó‡Â ¬«¿»»ƒ¿»»»≈«¬«

˙ÈÏ „BÁÏ ˙È¯Ó‡ È¯‡ Ì‰¯·‡«¿»»¬≈¬»ƒ¿≈

ÔÈ„‰ ‡¯˙‡a ÈÈ„ ‡zÏÁc««¿»«¿»¿«¿»»≈

:È˙z‡ ˜ÒÈÚ ÏÚ È�pÏË˜ÈÂ¿ƒ¿¿À«ƒ«≈«ƒ¿ƒ

‡a‡יב ˙a È˙Á‡ ‡ËLe˜a Ì¯·e¿«¿¿»¬»ƒ««»

ÈÏ ˙Â‰Â Èn‡ ˙· ‡Ï Ì¯a ‡È‰ƒ¿«»«ƒƒ«¬«ƒ

:ez�‡Ïיג‡iÓÓÚ eÚË „k ‰Â‰Â ¿ƒ¿«¬»«»«¿«»

ÈÈ ·È¯˜ È˙È ÔB‰È„È È„·BÚ ¯˙a»«»≈¿≈»ƒ»ƒ¿»

dÏ ˙È¯Ó‡Â ‡a‡ ˙ÈaÓ dzÏÁ„Ï¿««¿≈ƒ≈«»«¬»ƒ«

é"ùø

ל�): אמר ?'��‡e‰ ‡È·�ŒÈk.�נגע ��א וי�דע ַָָƒ»ƒְְֵֶַַָָֹ

"וית��ל לפיכ�: צב)"�עד���, :(ב"ק ְְְְִִֵַַַָָ

(Ë)eNÚÈŒ‡Ï ¯L‡ ÌÈNÚÓ.לא א�ר מ�ה «¬ƒ¬∆…≈»ֲֶַָֹ

יד�: על לנ� �אה �ר�ה, על לבא עצירתהר�לה �ְְְְֲִִַַַָָָָָָָֹ

ואזני� �רעי, קט�י�, ו�ל זרע �ל נקבי� ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ�ל

‡ÌÈ‰Ï(È‡)וחט�: ˙‡¯ÈŒÔÈ‡ ��א.¯˜ אכסנאי ְֶֹ«≈ƒ¿«¡…ƒְְֶַַָ

א� א�ת�, ��אלי� ��ת�ה אכילה עסקי על ְְֲֲִִִִִֵַָָָלעיר,

א�ת�: ��אלי� א��� עסקי ש�)על 'א���(ב"ק ְְְְֲִִִִֵַ

היא'?: אח�ת� א� ·˙È·‡Œ(È·)היא, È˙Á‡ ְֲִִ¬…ƒ«»ƒ
‡Â‰.לע�בדי אב�ת �אי� נח, לב� מ�רת אב �בת ƒַָ�ְְְֵֵֶֶֶֶַָֹ

�בריו לא�ת �כדי אלילי�, וא�עב�דת ,�� ה�יב� ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵַַָָ

�ני� �ני היתה? אחיו �ת והלא ה��אמר: הרי ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָֹֹ

א�מר ה�א וכ� �רח, �ל ��� היא והרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָ�בני�,

אנחנ�": אחי� אנ�י� "�י ·˙Èn‡Œלל�ט: ‡Ï C‡. ְְֲֲִִִַָָ«…«ƒƒ
היה: אחרת מא� ‰˙eÚ(È‚)הר� ¯L‡k È‰ÈÂ ֵֵֶֶַָָָָ«¿ƒ«¬∆ƒ¿

'B‚Â È˙‡.לי�ב וי� ��ר��, מה �ר�� א�נקל�ס …ƒ¿ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַ

�ר�� ה�ד�� ��ה�ציאני אפניו: על �ב�ר �בר ְְִִֶַַַָָָָָָָע�ד

למק��, מ�ק�� ונד מ��טט להי�ת אבי מ�ית ְְְְִִִִֵֵָָָָה�א

זה ל� "ואמר ר�עי�: �מק�� �אעבר ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָֹֹוידע�י

‰˙eÚחס��": ¯L‡k.י� �תמ�, ואל ר�י�, ל��� ְֵַ«¬∆ƒ¿ְְְִִִַַַ

קר�י מר�ת �ל��� אלה�ת ל��� מק�מ�ת ְְְְְֱֵַָָָ�הר�ה

ח�י�", "אלהי� אלהי�", הלכ� "א�ר ר�י�: ְְֱֱֲִִִִֶַַָֹֹל���

ר�י�, ל��� 'אלהי�' ל��� וכל קד��י�". ְְְְֱֱִִִִַָֹֹ"אלהי�

האד�ני�", "ואד�ני י�ס�", אד�ני "ו��ח ְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַָוכ�:

"וה�עד י�מת", "�עליו וכ�: האר�", ְְְֲֵֵֶַָָָָָ"אד�ני

ה��לה �ל התע�? ל��� מה� �אמר: וא� ְְְְִִִֶַַַָָָֹ�בעליו".



קלז `xiekiriax mei qelwpe`

ðéà-íàå äéçå Eãra ìltúéå àeäáéLî E ½§¦§©¥¬©«©§−¤«§¥®§¦¥«§´¥¦½
Cì-øLà-ìëå äzà úeîz úBî-ék òci''yx: ©µ¦´¨½©−̈§¨£¤¨«

çåéãár-ìëì àø÷iå ø÷aa Cìîéáà íkLiå©©§¥̧£¦¤¹¤©ÀŸ¤©¦§¨Æ§¨£¨½̈
íäéðæàa älàä íéøácä-ìk-úà øaãéå©§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤§¨§¥¤®

:ãàî íéLðàä eàøéiåèCìîéáà àø÷iå ©¦«§¬¨«£¨¦−§«Ÿ©¦§¨̧£¦¤¹¤
-äîe eðl úéNr-äî Bì øîàiå íäøáàì§©§¨À̈©¸Ÿ¤¹¤¨¦³¨¨̧Æ¤
ézëìîî-ìrå éìr úàáä-ék Cì éúàèç̈¨´¦½̈¦«¥¥¯¨¨©²§©©§©§¦−
úéNr eNré-àì øLà íéNrî äìãâ äàèç£¨¨´§Ÿ¨®©«£¦Æ£¤´Ÿ¥«¨½¨¦−¨

éãnri''yx:éäî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå ¦¨¦«©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´
äfä øácä-úà úéNr ék úéàø:àéøîàiå ¨¦½¨¦¬¨¦−¨¤©¨¨¬©¤«©¸Ÿ¤Æ

íéýìû úàøé-ïéà ÷ø ézøîà ék íäøáà©§¨½̈¦´¨©À§¦©µ¥«¦§©´¡Ÿ¦½
ézLà øác-ìr éðeâøäå äfä íB÷nai''yx: ©¨−©¤®©«£¨−¦©§©¬¦§¦«

áéàì Cà àåä éáà-úá éúçà äðîà-íâå§©¨§À̈£Ÿ¦³©¨¦Æ¦½©−´Ÿ
äMàì éì-éäzå énà-úái''yx:âéøLàk éäéå ©¦¦®©§¦¦−§¦¨«©§¦º©«£¤¯

äæ dì øîàå éáà úéaî íéýìû éúà eòúä¦§´Ÿ¦À¡Ÿ¦»¦¥´¨¦¼¨«Ÿ©´½̈¤´

‡e‰ ‡i·� È¯‡ ‡¯·b ˙z‡ ·È˙‡¬≈ƒ««¿»¬≈¿ƒ»

·È˙Ó C˙ÈÏ Ì‡Â ÈÁ˙e CÏÚ ÈlˆÈÂƒ«≈¬»¿≈¿ƒ≈»»ƒ

Èc ÏÎÂ z‡ ˙eÓz ˙ÓÈÓ È¯‡ Úc«¬≈≈«¿«¿¿»ƒ

:CÏח‡¯Ùˆa CÏÓÈ·‡ ÌÈc˜‡Â »¿«¿≈¬ƒ∆∆¿«¿»

Ïk ˙È ÏÈlÓe È‰Bc·Ú ÏÎÏ ‡¯˜e¿»¿»«¿ƒ«ƒ»»

eÏÈÁ„e ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙tƒ¿»«»»ƒ≈√»≈¿ƒ

:‡„ÁÏ ‡i¯·e‚טCÏÓÈ·‡ ‡¯˜e ¿«»«¬»¿»¬ƒ∆∆

z„·Ú ‰Ó dÏ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»«¬«≈∆»«¿»

) ˙È·Á ‰Óe ‡�Ïנ"י˙ÈËÁÈ¯‡ CÏ ( »»∆»ƒ»≈»¬≈

‡·BÁ È˙eÎÏÓ ÏÚÂ ÈÏÚ ‡˙È˙È‡«¿≈»¬«¿««¿ƒ»

ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÔÈ„·BÚ ‡a«̄»»ƒƒ»»¿ƒ

:ÈnÚ z„·Ú ‡„·Ú˙‡Ïי¯Ó‡Â ¿ƒ¿¬»»¬«¿»ƒƒ«¬«

È¯‡ ˙ÈÊÁ ‰Ó Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡¬ƒ∆∆¿«¿»»»»≈»¬≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È z„·Úיא¯Ó‡Â ¬«¿»»ƒ¿»»»≈«¬«

˙ÈÏ „BÁÏ ˙È¯Ó‡ È¯‡ Ì‰¯·‡«¿»»¬≈¬»ƒ¿≈

ÔÈ„‰ ‡¯˙‡a ÈÈ„ ‡zÏÁc««¿»«¿»¿«¿»»≈

:È˙z‡ ˜ÒÈÚ ÏÚ È�pÏË˜ÈÂ¿ƒ¿¿À«ƒ«≈«ƒ¿ƒ

‡a‡יב ˙a È˙Á‡ ‡ËLe˜a Ì¯·e¿«¿¿»¬»ƒ««»

ÈÏ ˙Â‰Â Èn‡ ˙· ‡Ï Ì¯a ‡È‰ƒ¿«»«ƒƒ«¬«ƒ

:ez�‡Ïיג‡iÓÓÚ eÚË „k ‰Â‰Â ¿ƒ¿«¬»«»«¿«»

ÈÈ ·È¯˜ È˙È ÔB‰È„È È„·BÚ ¯˙a»«»≈¿≈»ƒ»ƒ¿»

dÏ ˙È¯Ó‡Â ‡a‡ ˙ÈaÓ dzÏÁ„Ï¿««¿≈ƒ≈«»«¬»ƒ«

é"ùø

ל�): אמר ?'��‡e‰ ‡È·�ŒÈk.�נגע ��א וי�דע ַָָƒ»ƒְְֵֶַַָָֹ

"וית��ל לפיכ�: צב)"�עד���, :(ב"ק ְְְְִִֵַַַָָ

(Ë)eNÚÈŒ‡Ï ¯L‡ ÌÈNÚÓ.לא א�ר מ�ה «¬ƒ¬∆…≈»ֲֶַָֹ

יד�: על לנ� �אה �ר�ה, על לבא עצירתהר�לה �ְְְְֲִִַַַָָָָָָָֹ

ואזני� �רעי, קט�י�, ו�ל זרע �ל נקבי� ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ�ל

‡ÌÈ‰Ï(È‡)וחט�: ˙‡¯ÈŒÔÈ‡ ��א.¯˜ אכסנאי ְֶֹ«≈ƒ¿«¡…ƒְְֶַַָ

א� א�ת�, ��אלי� ��ת�ה אכילה עסקי על ְְֲֲִִִִִֵַָָָלעיר,

א�ת�: ��אלי� א��� עסקי ש�)על 'א���(ב"ק ְְְְֲִִִִֵַ

היא'?: אח�ת� א� ·˙È·‡Œ(È·)היא, È˙Á‡ ְֲִִ¬…ƒ«»ƒ
‡Â‰.לע�בדי אב�ת �אי� נח, לב� מ�רת אב �בת ƒַָ�ְְְֵֵֶֶֶֶַָֹ

�בריו לא�ת �כדי אלילי�, וא�עב�דת ,�� ה�יב� ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵַַָָ

�ני� �ני היתה? אחיו �ת והלא ה��אמר: הרי ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָֹֹ

א�מר ה�א וכ� �רח, �ל ��� היא והרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָ�בני�,

אנחנ�": אחי� אנ�י� "�י ·˙Èn‡Œלל�ט: ‡Ï C‡. ְְֲֲִִִַָָ«…«ƒƒ
היה: אחרת מא� ‰˙eÚ(È‚)הר� ¯L‡k È‰ÈÂ ֵֵֶֶַָָָָ«¿ƒ«¬∆ƒ¿

'B‚Â È˙‡.לי�ב וי� ��ר��, מה �ר�� א�נקל�ס …ƒ¿ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַ

�ר�� ה�ד�� ��ה�ציאני אפניו: על �ב�ר �בר ְְִִֶַַַָָָָָָָע�ד

למק��, מ�ק�� ונד מ��טט להי�ת אבי מ�ית ְְְְִִִִֵֵָָָָה�א

זה ל� "ואמר ר�עי�: �מק�� �אעבר ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָֹֹוידע�י

‰˙eÚחס��": ¯L‡k.י� �תמ�, ואל ר�י�, ל��� ְֵַ«¬∆ƒ¿ְְְִִִַַַ

קר�י מר�ת �ל��� אלה�ת ל��� מק�מ�ת ְְְְְֱֵַָָָ�הר�ה

ח�י�", "אלהי� אלהי�", הלכ� "א�ר ר�י�: ְְֱֱֲִִִִֶַַָֹֹל���

ר�י�, ל��� 'אלהי�' ל��� וכל קד��י�". ְְְְֱֱִִִִַָֹֹ"אלהי�

האד�ני�", "ואד�ני י�ס�", אד�ני "ו��ח ְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַָוכ�:

"וה�עד י�מת", "�עליו וכ�: האר�", ְְְֲֵֵֶַָָָָָ"אד�ני

ה��לה �ל התע�? ל��� מה� �אמר: וא� ְְְְִִִֶַַַָָָֹ�בעליו".



xie`kiriax`קלח meiqelwpe`

íB÷nä-ìk ìà éãnr éNrz øLà Ccñç©§¥½£¤¬©«£¦−¦¨¦®¤³¨©¨Æ
àeä éçà éì-éøîà änL àBáð øLài''yx: £¤´¨´½̈¨¦§¦¦−¨¦¬«

ãéúçôLe íéãárå ø÷áe ïàö Cìîéáà çwiå©¦©̧£¦¤¹¤´Ÿ¨À̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ
BzLà äøN úà Bì áLiå íäøáàì ïziåi''yx: ©¦¥−§©§¨¨®©¨´¤½¥−¨¨¬¦§«

åèéðôì éöøà äpä Cìîéáà øîàiåáBha E ©´Ÿ¤£¦¤½¤¦¥¬©§¦−§¨¤®©¬
éðéraáL Ei''yx:æèézúð äpä øîà äøNìe §¥¤−¥«§¨¨´¨©À¦¥̧¨©¹¦

éçàì óñk óìàíéðér úeñk Cì-àeä äpä C ¤³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¥³¨Æ§´¥©½¦
úçëðå ìk-úàå Czà øLà ìëìi''yx:æéìltúiå §−Ÿ£¤´¦¨®§¥−Ÿ§Ÿ¨«©©¦§©¥¬

-úà íéýìû àtøiå íéýìûä-ìà íäøáà©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¡Ÿ¦¹¤
eãìiå åéúäîàå BzLà-úàå Cìîéáài''yx: £¦¤¯¤§¤¦§²§©§Ÿ−̈©¥¥«

çéúéáì íçø-ìk ãra ýåýé øör øör-ék¦«¨³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈½§©¬¨¤−¤§¥´
íäøáà úLà äøN øác-ìr Cìîéáài''yx:ñ £¦¤®¤©§©¬¨−̈¥¬¤©§¨¨«

àëàøN-úà ã÷t ýåýéåøîà øLàk ä ©«Ÿ̈²¨©¬¤¨−̈©«£¤´¨¨®

) ÔÈcנ"י‡cÈ„aÚ˙ Èc CÈ˙e·ÈË ( ≈»≈ƒƒ«¿¿ƒ

Ôn˙Ï C‰� Èc ‡¯˙‡ ÏÎÏ ÈnÚƒƒ¿»«¿»ƒ¿«¿«»

:‡e‰ ÈÁ‡ ÈÏÚ È¯Ó‡יד¯·„e ¡»ƒ¬«»ƒ¿«

ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú CÏÓÈ·‡¬ƒ∆∆»¿ƒ¿«¿ƒ

dÏ ·È˙‡Â Ì‰¯·‡Ï ·‰ÈÂ Ô‰Ó‡Â¿«¿»ƒ«¿«¿»»«¬≈≈

:d˙z‡ ‰¯N ˙Èטו¯Ó‡Â »»»ƒ¿≈«¬«

ÔÈw˙„a CÓ„˜ ÈÚ¯‡ ‡‰ CÏÓÈ·‡¬ƒ∆∆»«¿ƒ√»»ƒ¿«ƒ

:·Èz CÈ�ÈÚaטז‡‰ ¯Ó‡ ‰¯NÏe ¿≈»ƒ¿»»¬«»

CÈÁ‡Ï ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ÛÏ‡ ˙È·‰È¿»ƒ∆∆«¿ƒƒ¿«¿»ƒ

(ÔÈ�ÈÚ) ¯˜Èc ˙eÒk CÈÏ ‡e‰ ‡‰»ƒ¿ƒ»«¿ƒ

˙ÈÊÁÂ CÈz¯·c ˙ÈÁÏLc ÛÏÁ√«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«¬≈

k (ÏÚ) ‡Ï‰ CnÚc Ïk ˙ÈÂ CÈ˙ÈÏ »ƒ¿»»¿ƒ»¬…«»

:˙ÁÎBz‡Â ˙¯Ó‡c ‰ÓיזÈlˆÂ ««¬»«¿ƒ»«¿«ƒ

˙È ÈÈ Èq‡Â ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡«¿»»√»¿»¿«ƒ¿»»

d˙‰Ó‡Â d˙z‡ ˙ÈÂ CÏÓÈ·‡¬ƒ∆∆¿»ƒ¿≈¿«¿»≈

:eÁÂ¯˙‡ÂיחÈÈ „Á‡ „ÁÈÓ È¯‡ ¿ƒ¿¿»¬≈≈«¬«¿»

˙È·Ï ‡„ÏÂ Á˙t ÏÎ Èt‡a¿«≈»»««¿»¿≈

˙z‡ ‰¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ CÏÓÈ·‡¬ƒ∆∆«≈«»»ƒ«

:Ì‰¯·‡א‰¯N ˙È ¯ÈÎc ÈÈÂ «¿»»«»¿ƒ»»»

é"ùø

�מ�: ��עה, קר�י מי�ב, ואינ� כא)מ�ק�מ� (לקמ� ְְְִֵ�ְֶָָ

ו�תע", קיט)"ו�ל� אבד",(תהלי� ��ה "�עיתי ְִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

לח) לב��(איוב ויתע� יצא� לבליֿאכל", ְְְְְְִִִִֵֵֶַֹ"יתע�

וכ�:.‡ÈÏŒÈ¯Óאכל�: כו)עלי, "ו��אל�(לקמ� ְָָƒ¿ƒƒְְֲִֵַַָ

וכ�: א���, על לא���", ה�ק�� יד)אנ�י (שמות ְְְְְִִֵֵַַַָ

י�ראל. �ני על �מ� י�ראל", לבני �רעה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹ"ואמר

ט) הרגתה�":(שופטי� א�ה לי יאמר� ��"ְְֲִִֶָָָֹ

(„È)Ì‰¯·‡Ï ÔziÂ.:עליו וית��ל ��ת��ס �די «ƒ≈¿«¿»»ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

(ÂË)EÈ�ÙÏ Èˆ¯‡ ‰p‰.:�ל אמר �רעה אבל ƒ≈«¿ƒ¿»∆ְֲַַָָֹ

�ה�צר�י� ��תירא, לפי ול�", קח א��� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָ"ה�ה

ז�ה: ‡Ó¯(ÊË)�ט�פי ‰¯NÏe.�אבימל ְִֵָ¿»»»«ֲִֶֶ

לפ�ס�: �די זה,לכב�ד�, �ב�ד ל� ע�יתי 'ה�ה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ

ה�א", "אחי עליו: �אמר� לאחי�, ממ�� ְְְִִִֶַַָָָָָָָנת�י

עיני�': �ס�ת ל� ה�ה וה�ב�ד ה�מ�� ÏÎÏה�ה ְְִִֵֵֶַַַַָָָ¿…
Cz‡ ¯L‡.��א� יק���, ��א עיניה� יכ�� ¬∆ƒ»ְְִִֵֵֶֶֶַֹ

��תע�ל 'לאחר ל�מר: לה� י� ריקנית, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָה�יב�תי�

ממ�� לבז�ז �הצרכ�י עכ�ו, החזיר�', ��ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָ

ידי ועל ה�יב�תי� �רחי �על י�דעי� יהי� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָ�לפ�ס�,

Ïkנס: ˙‡Â.:�הע�ל �אי �ל יהא.ÁÎ�Â˙וע� ֵ¿≈…ְִֵָָָָ¿…»«ְֵ

נ�רי� �ברי� �להרא�ת להתו�ח �ה �תח�� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָל�

�ברי�, �ר�ר מק�� �כל ��כחה �ל��� ְְְִֵַָָָָָָה�ל�,

�פני� �ר�� וא�נקל�ס אשפרובי"ר, ְְְְְְִִֵַַָ�בלע"ז

ה�ר���: על נ�פל ה�א �� ה�קרא �ל��� ְְְֲִִֵֵַַַַָָאחרי�,

��י העיני� על �ב�ד �ל �ס�ת ל� ה�א ְִִִֵֵֶֶַַָָָ'ה�ה

�ר��מ�: �� ועל א��', א�ר �בכל ,�� ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָ��לט�

א�דה, מדר�י וי� דע��', �ל וית יתי� ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ'וחזית

�ר��י: ה�קרא ל��� י��ב .e„ÏiÂ(ÊÈ)אבל ְְְֲִִִֵַַָָ«≈≈
והיא וה�ציא�, נקביה� נפ�ח� 'ואתרוח�', ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַָ�תר��מ�

��ה�: ÌÁ¯ŒÏk(ÁÈ)לדה „Úa.תח� �ל :�נגד ֵֶֶָָ¿«»∆∆ְֶֶֶַָ

‰¯N ¯·cŒÏÚ.:רה� �ל ���ר� �י Â‰'(‡)על «¿«»»ִִֶַָָָ«
'B‚Â ‰¯NŒ˙‡ „˜t.(צב ז�,(ב"ק �ר�ה סמ� »«∆»»¿ַָָָָ

צרי� וה�א חבר� על רחמי� ה�ב�� ��ל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָלל�ד�,

`xie`kiying mei qelwpe`

øac øLàk äøNì ýåýé Nriåi''yx:áøäzå ©©¯©§Ÿ̈²§¨−̈©«£¤¬¦¥«©©Á©Á
ãrBnì åéð÷æì ïa íäøáàì äøN ãìzå©¥̧¤¨¨¯§©§¨¨²¥−¦§ª¨®©¥¾

íéýìû Búà øac-øLài''yx:âíäøáà àø÷iå £¤¦¤¬Ÿ−¡Ÿ¦«©¦§¸̈©§¨¹̈
äøN Bl-äãìé-øLà Bì-ãìBpä Bða-íL-úà¤¤§¯©«©²£¤¨«§¨¬¨−̈

:÷çöéã-ïa Bða ÷çöé-úà íäøáà ìîiå ¦§¨«©¨³¨©§¨¨Æ¤¦§¨´§½¤
:íéýìû Búà äeö øLàk íéîé úðîLéùéîç §Ÿ©−¨¦®©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦«

ä÷çöé úà Bì ãìeäa äðL úàî-ïa íäøáàå§©§¨−̈¤§©´¨¨®§¦¨´¤½¥−¦§¨¬
:Bðaåíéýìû éì äNr ÷çö äøN øîàzå §«©´Ÿ¤¨½̈§¾Ÿ¨¬¨¦−¡Ÿ¦®

éì-÷çöé rîMä-ìki''yx:æìlî éî øîàzå ¨©Ÿ¥−©¦«£©¦«©ÀŸ¤¦³¦¥Æ
ïá ézãìé-ék äøN íéðá ä÷éðéä íäøáàì§©§¨½̈¥¦¬¨¨¦−¨¨®¦«¨©¬§¦¥−

åéð÷æìi''yx:çíäøáà Nriå ìîbiå ãìiä ìcâiå ¦§ª¨«©¦§©¬©¤−¤©¦¨©®©©³©©§¨¨Æ
÷çöé-úà ìîbä íBéa ìBãâ äzLîi''yx: ¦§¤´¨½§−¦¨¥¬¤¦§¨«

è-øLà úéøönä øâä-ïa-úà äøN àøzå©¥̧¤¨¹̈¤¤¨¨¯©¦§¦²£¤

‰¯LÏ ÈÈ „·ÚÂ ¯Ó‡ Èc ‡Ók¿»ƒ¬»«¬«¿»¿»»

:ÏÈlÓ Èc ‡Ókב˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ ¿»ƒ«ƒ¿«ƒ«ƒƒ«

È‰B˙·ÈÒÏ ¯a Ì‰¯·‡Ï ‰¯N»»¿«¿»»«¿ƒ¿ƒ

:ÈÈ d˙È ÏÈlÓ Èc ÔÓÊÏג‡¯˜e ƒ¿«ƒ«ƒ»≈¿»¿»

„ÈÏÈ˙‡c d¯a ÌeL ˙È Ì‰¯·‡«¿»»»¿≈¿ƒ¿¿ƒ

:˜ÁˆÈ ‰¯N dÏ ˙„ÈÏÈc dÏ≈ƒƒ«≈»»ƒ¿»

a¯ד d¯a ˜ÁˆÈ ˙È Ì‰¯·‡ ¯Ê‚e¿««¿»»»ƒ¿»¿≈«

d˙È „ÈwÙ È„ ‡Ók ÔÈÓBÈ ‡È�Óz¿«¿»ƒ¿»ƒ«ƒ»≈

:ÈÈה„k ÔÈ�L ‰‡Ó ¯a Ì‰¯·‡Â ¿»¿«¿»»«¿»¿ƒ«

:d¯a ˜ÁˆÈ ˙È dÏ „ÈÏÈ˙‡ƒ¿¿ƒ≈»ƒ¿»¿≈

ÈÈו ÈÏ „·Ú ‡Â„Á ‰¯N ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»»∆¿»¬«ƒ¿»

:ÈÏ ÈcÁÈ ÚÓLc Ïkז˙¯Ó‡Â »ƒ¿«∆¿≈ƒ«¬∆∆

Ì‰¯·‡Ï ¯Ó‡c ÔÓÈ‰Ó Ô‡Ó»¿≈»«¬«¿«¿»»

È¯‡ ‰¯N ÔÈ�a ˜È�B˙c ÌÈÈ˜Â¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»»¬≈

:È‰B˙·ÈÒÏ ¯a ˙È„ÈÏÈח‡·¯e ¿≈ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»

Ì‰¯·‡ „·ÚÂ ÏÈÒÁ˙‡Â ‡È·«̄¿»¿ƒ¿¬ƒ«¬««¿»»

˙È ÏÈÒÁ˙‡c ‡ÓBÈa ‡a¯ ‡ÈzLÓƒ¿¿»«»¿»¿ƒ¿¬ƒ»

:˜ÁˆÈט¯‚‰ ¯a ˙È ‰¯N ˙ÊÁÂ ƒ¿»«¬«»»»«»»

Ì‰¯·‡Ï ˙„ÈÏÈc ‡˙È¯ˆÓƒ¿≈»ƒƒ«¿«¿»»

é"ùø

�ח�ה נענה ה�א �בר, "ו�ת��ללא�ת� ��אמר: , ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

��קד� אתֿ�רה", �קד "וה' לי�: �סמי� ְְְִֵֶֶַַָָָָָוג�'"

אבימל�: את �ר�א קד� N¯‰�בר ˙‡ „˜t ְֲִִֵֶֶֶֶֶָֹ»«∆»»
¯Ó‡ ¯L‡k.:��הרי�¯ac ¯L‡k.�והיכ �לדה. «¬∆»»ְֵָ«¬∆ƒ≈ְְֵֵָָ

"ו�אמר אמירה: ���ר? ה�א והיכ� אמירה ְֲֲִִִִֵֶַָָָֹהיא

�בר "היה ���ר: וג�'". א��� �רה אבל ְְְְֱֲִִִַָָָָָֹאלהי�

נאמר: ו�� ה�תרי�, �י� �ברית אלֿאבר�" ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָה'

מ�רה: ה��ר� והביא וג�'", זה ייר�� NÚiÂ"לא ְְְִִִֵֵֶַָָָֹ«««
¯ac ¯L‡k ‰¯NÏ ÚBnÏ„(·)לאברה�:.‰' ¿»»«¬∆ƒ≈ְְַָָ«≈

B˙‡ ¯acŒ¯L‡.�י�ד ר�י חמא. ור�י י�ד� ר�י ¬∆ƒ∆…ְִִִַַַָָָָ

יאמר�: ��א חד�י�, לט' ���לד מל�ד ְְְֳִֵֵֶֶַַָֹֹא�מר:

לז' א�מר: חמא ר�י ה�א', אבימל� �ל ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָ'מ�ית�

‡˙Bחד�י�: ¯acŒ¯L‡ „ÚBnÏ.,�יתי אתד��יל ֳִָ«≈¬∆ƒ∆…ִֵֵֶַָ

"ל��עד ל�: ��אמר וקבע, ��ר א�ר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָה��עד

ל�: ואמר ��תל �ריטה ל� �רט אלי�", ְְִֵֶֶַַַָָָָֹא��ב

ל ח�ה �לד:����יע האחרת, ��נה ז� �ריטה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

)ÂÈ�˜ÊÏ.:(�ל ��מה ��� איק�ני� זיו �היה ƒ¿À»ִִִֶֶֶָָ

(Â)ÈÏŒ˜ÁˆÈ.הר�ה א�דה: �מדר� עלי. י�מח ƒ¬«ƒְְְִִֵַַַַַָָָ

,���� �� נתר�א� ח�לי� הר�ה ע��, נפקד� ְְְְְֲִִִִֵַַַָָעקר�ת

�ע�ל�: היה �חק ורב ע�� נענ� �פ��ת ְְְְֲִִֵַַָָָָָֹֹהר�ה

(Ê)Ì‰¯·‡Ï ÏlÓ ÈÓ.,וח�יב�ת �בח ל��� ƒƒ≈¿«¿»»ְֲִֶַַ

מא)�מ�: וע�ה",(ישעיה �על מ)"מי �רא(ש� "מי ְְִִַָָָָָ

�ד�ל), ה�א (וכ�ה ה�א �מי ה�א מה רא� ְְִֵֶַַָָא�ה",

וע��ה: מבטיח ה�א �ר�� ה�ד�� הבטחת�, ְְְִֵֶַַַַָָָָ��מר

ÏlÓ.��� �ימטר�א ��ר, אמר ולא ה�ת�ב ��ה ƒ≈ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

לאברה�: מאה לס�� �ל�מר: ·�ÌÈק', ‰˜È�È‰ ְְְְֵַַָָָ≈ƒ»»ƒ
‰¯N.ה���ה �י�� ר�י�? ל��� �ני� �מה� »»ְְְִִִֶַַַָ

א�ת�, והניקה עמה� �ניה� את ה�ר�ת ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהביא�

הביאה אס�פי א�א �רה, ילדה 'לא א�מר�ת: ְְֲִִֵֶֶָָָָָָָֹ�הי�

ה��ק': כ"ד.ÏÓbiÂ(Á)מ� (גיטי�חד�לס�� ִַ«ƒ»«ְֶֹ

‚„ÏB:עה) ‰zLÓ.,ה��ר �ד�לי �� ���הי� ƒ¿∆»ְֵֵֶַָָ

ואבימל� עב�דת.ÁˆÓ˜(Ë):(ב"ר)ועבר ל��� ְֲִֵֶֶֶַ¿«≈ְֲַ

��אמר: �מ� לב)אלילי�, לצחק".(שמות "ו�קמ� ְֱֱִִֶֶַַָ�ְֵַ

�תימא: �מה ערי�ת, ���י ל��� אחר: (לקמ��בר ְְְֲִֵֵַָָָָָ



קלט `xie`kiying mei qelwpe`

øac øLàk äøNì ýåýé Nriåi''yx:áøäzå ©©¯©§Ÿ̈²§¨−̈©«£¤¬¦¥«©©Á©Á
ãrBnì åéð÷æì ïa íäøáàì äøN ãìzå©¥̧¤¨¨¯§©§¨¨²¥−¦§ª¨®©¥¾

íéýìû Búà øac-øLài''yx:âíäøáà àø÷iå £¤¦¤¬Ÿ−¡Ÿ¦«©¦§¸̈©§¨¹̈
äøN Bl-äãìé-øLà Bì-ãìBpä Bða-íL-úà¤¤§¯©«©²£¤¨«§¨¬¨−̈

:÷çöéã-ïa Bða ÷çöé-úà íäøáà ìîiå ¦§¨«©¨³¨©§¨¨Æ¤¦§¨´§½¤
:íéýìû Búà äeö øLàk íéîé úðîLéùéîç §Ÿ©−¨¦®©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦«

ä÷çöé úà Bì ãìeäa äðL úàî-ïa íäøáàå§©§¨−̈¤§©´¨¨®§¦¨´¤½¥−¦§¨¬
:Bðaåíéýìû éì äNr ÷çö äøN øîàzå §«©´Ÿ¤¨½̈§¾Ÿ¨¬¨¦−¡Ÿ¦®

éì-÷çöé rîMä-ìki''yx:æìlî éî øîàzå ¨©Ÿ¥−©¦«£©¦«©ÀŸ¤¦³¦¥Æ
ïá ézãìé-ék äøN íéðá ä÷éðéä íäøáàì§©§¨½̈¥¦¬¨¨¦−¨¨®¦«¨©¬§¦¥−

åéð÷æìi''yx:çíäøáà Nriå ìîbiå ãìiä ìcâiå ¦§ª¨«©¦§©¬©¤−¤©¦¨©®©©³©©§¨¨Æ
÷çöé-úà ìîbä íBéa ìBãâ äzLîi''yx: ¦§¤´¨½§−¦¨¥¬¤¦§¨«

è-øLà úéøönä øâä-ïa-úà äøN àøzå©¥̧¤¨¹̈¤¤¨¨¯©¦§¦²£¤

‰¯LÏ ÈÈ „·ÚÂ ¯Ó‡ Èc ‡Ók¿»ƒ¬»«¬«¿»¿»»

:ÏÈlÓ Èc ‡Ókב˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ ¿»ƒ«ƒ¿«ƒ«ƒƒ«

È‰B˙·ÈÒÏ ¯a Ì‰¯·‡Ï ‰¯N»»¿«¿»»«¿ƒ¿ƒ

:ÈÈ d˙È ÏÈlÓ Èc ÔÓÊÏג‡¯˜e ƒ¿«ƒ«ƒ»≈¿»¿»

„ÈÏÈ˙‡c d¯a ÌeL ˙È Ì‰¯·‡«¿»»»¿≈¿ƒ¿¿ƒ

:˜ÁˆÈ ‰¯N dÏ ˙„ÈÏÈc dÏ≈ƒƒ«≈»»ƒ¿»

a¯ד d¯a ˜ÁˆÈ ˙È Ì‰¯·‡ ¯Ê‚e¿««¿»»»ƒ¿»¿≈«

d˙È „ÈwÙ È„ ‡Ók ÔÈÓBÈ ‡È�Óz¿«¿»ƒ¿»ƒ«ƒ»≈

:ÈÈה„k ÔÈ�L ‰‡Ó ¯a Ì‰¯·‡Â ¿»¿«¿»»«¿»¿ƒ«

:d¯a ˜ÁˆÈ ˙È dÏ „ÈÏÈ˙‡ƒ¿¿ƒ≈»ƒ¿»¿≈

ÈÈו ÈÏ „·Ú ‡Â„Á ‰¯N ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»»∆¿»¬«ƒ¿»

:ÈÏ ÈcÁÈ ÚÓLc Ïkז˙¯Ó‡Â »ƒ¿«∆¿≈ƒ«¬∆∆

Ì‰¯·‡Ï ¯Ó‡c ÔÓÈ‰Ó Ô‡Ó»¿≈»«¬«¿«¿»»

È¯‡ ‰¯N ÔÈ�a ˜È�B˙c ÌÈÈ˜Â¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»»¬≈

:È‰B˙·ÈÒÏ ¯a ˙È„ÈÏÈח‡·¯e ¿≈ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»

Ì‰¯·‡ „·ÚÂ ÏÈÒÁ˙‡Â ‡È·«̄¿»¿ƒ¿¬ƒ«¬««¿»»

˙È ÏÈÒÁ˙‡c ‡ÓBÈa ‡a¯ ‡ÈzLÓƒ¿¿»«»¿»¿ƒ¿¬ƒ»

:˜ÁˆÈט¯‚‰ ¯a ˙È ‰¯N ˙ÊÁÂ ƒ¿»«¬«»»»«»»

Ì‰¯·‡Ï ˙„ÈÏÈc ‡˙È¯ˆÓƒ¿≈»ƒƒ«¿«¿»»

é"ùø

�ח�ה נענה ה�א �בר, "ו�ת��ללא�ת� ��אמר: , ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

��קד� אתֿ�רה", �קד "וה' לי�: �סמי� ְְְִֵֶֶַַָָָָָוג�'"

אבימל�: את �ר�א קד� N¯‰�בר ˙‡ „˜t ְֲִִֵֶֶֶֶֶָֹ»«∆»»
¯Ó‡ ¯L‡k.:��הרי�¯ac ¯L‡k.�והיכ �לדה. «¬∆»»ְֵָ«¬∆ƒ≈ְְֵֵָָ

"ו�אמר אמירה: ���ר? ה�א והיכ� אמירה ְֲֲִִִִֵֶַָָָֹהיא

�בר "היה ���ר: וג�'". א��� �רה אבל ְְְְֱֲִִִַָָָָָֹאלהי�

נאמר: ו�� ה�תרי�, �י� �ברית אלֿאבר�" ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָה'

מ�רה: ה��ר� והביא וג�'", זה ייר�� NÚiÂ"לא ְְְִִִֵֵֶַָָָֹ«««
¯ac ¯L‡k ‰¯NÏ ÚBnÏ„(·)לאברה�:.‰' ¿»»«¬∆ƒ≈ְְַָָ«≈

B˙‡ ¯acŒ¯L‡.�י�ד ר�י חמא. ור�י י�ד� ר�י ¬∆ƒ∆…ְִִִַַַָָָָ

יאמר�: ��א חד�י�, לט' ���לד מל�ד ְְְֳִֵֵֶֶַַָֹֹא�מר:

לז' א�מר: חמא ר�י ה�א', אבימל� �ל ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָ'מ�ית�

‡˙Bחד�י�: ¯acŒ¯L‡ „ÚBnÏ.,�יתי אתד��יל ֳִָ«≈¬∆ƒ∆…ִֵֵֶַָ

"ל��עד ל�: ��אמר וקבע, ��ר א�ר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָה��עד

ל�: ואמר ��תל �ריטה ל� �רט אלי�", ְְִֵֶֶַַַָָָָֹא��ב

ל ח�ה �לד:����יע האחרת, ��נה ז� �ריטה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

)ÂÈ�˜ÊÏ.:(�ל ��מה ��� איק�ני� זיו �היה ƒ¿À»ִִִֶֶֶָָ

(Â)ÈÏŒ˜ÁˆÈ.הר�ה א�דה: �מדר� עלי. י�מח ƒ¬«ƒְְְִִֵַַַַַָָָ

,���� �� נתר�א� ח�לי� הר�ה ע��, נפקד� ְְְְְֲִִִִֵַַַָָעקר�ת

�ע�ל�: היה �חק ורב ע�� נענ� �פ��ת ְְְְֲִִֵַַָָָָָֹֹהר�ה

(Ê)Ì‰¯·‡Ï ÏlÓ ÈÓ.,וח�יב�ת �בח ל��� ƒƒ≈¿«¿»»ְֲִֶַַ

מא)�מ�: וע�ה",(ישעיה �על מ)"מי �רא(ש� "מי ְְִִַָָָָָ

�ד�ל), ה�א (וכ�ה ה�א �מי ה�א מה רא� ְְִֵֶַַָָא�ה",

וע��ה: מבטיח ה�א �ר�� ה�ד�� הבטחת�, ְְְִֵֶַַַַָָָָ��מר

ÏlÓ.��� �ימטר�א ��ר, אמר ולא ה�ת�ב ��ה ƒ≈ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

לאברה�: מאה לס�� �ל�מר: ·�ÌÈק', ‰˜È�È‰ ְְְְֵַַָָָ≈ƒ»»ƒ
‰¯N.ה���ה �י�� ר�י�? ל��� �ני� �מה� »»ְְְִִִֶַַַָ

א�ת�, והניקה עמה� �ניה� את ה�ר�ת ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהביא�

הביאה אס�פי א�א �רה, ילדה 'לא א�מר�ת: ְְֲִִֵֶֶָָָָָָָֹ�הי�

ה��ק': כ"ד.ÏÓbiÂ(Á)מ� (גיטי�חד�לס�� ִַ«ƒ»«ְֶֹ

‚„ÏB:עה) ‰zLÓ.,ה��ר �ד�לי �� ���הי� ƒ¿∆»ְֵֵֶַָָ

ואבימל� עב�דת.ÁˆÓ˜(Ë):(ב"ר)ועבר ל��� ְֲִֵֶֶֶַ¿«≈ְֲַ

��אמר: �מ� לב)אלילי�, לצחק".(שמות "ו�קמ� ְֱֱִִֶֶַַָ�ְֵַ

�תימא: �מה ערי�ת, ���י ל��� אחר: (לקמ��בר ְְְֲִֵֵַָָָָָ
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÷çöî íäøáàì äãìéi''yx:éíäøáàì øîàzå ¨«§¨¬§©§¨−̈§©¥«©¸Ÿ¤Æ§©§¨½̈
Løéé àì ék dða-úàå úàfä äîàä Løb̈¥²¨«¨¨¬©−Ÿ§¤§¨®¦´³Ÿ¦©Æ

÷çöé-ír éða-ír úàfä äîàä-ïai''yx: ¤¨«¨¨´©½Ÿ¦§¦−¦¦§¨«
àééðéra ãàî øácä òøiåúãBà ìr íäøáà ©¥¯©©¨¨²§−Ÿ§¥¥´©§¨¨®©−¬Ÿ

Bðai''yx:áéòøé-ìà íäøáà-ìà íéýìû øîàiå §«©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹¤©§¨À̈©¥©³
éðéraøîàz øLà ìk Eúîà-ìrå ørpä-ìr E §¥¤̧Æ©©©´©§©£¨¤½ŸÁ£¤̧Ÿ©¬
éìàEì àøwé ÷çöéá ék dì÷a òîL äøN E ¥¤²¨−̈§©´§Ÿ¨®¦´§¦§½̈¦¨¥¬§−
òøæi''yx:âéék epîéNà éBâì äîàä-ïa-úà íâå ¨«©§©¬¤¤¨«¨−̈§´£¦¤®¦¬

:àeä Erøæãé-çwiå ø÷aa | íäøáà íkLiå ©§£−«©©§¥´©§¨¨´©¿Ÿ¤©¦©
dîëL-ìr íN øâä-ìà ïziå íéî úîçå íçì¤Á¤Á§¥̧©©¹¦©¦¥´¤Â¨Â̈¨¯©¦§¨²
øàa øaãîa òúzå Cìzå äçlLéå ãìiä-úàå§¤©¤−¤©§©§¤®¨©¥´¤©¥½©§¦§©−§¥¬

òáLi''yx:åèCìLzå úîçä-ïî íénä eìëiå ¨«©©¦§¬©©−¦¦©¥®¤©©§¥´
íçéOä ãçà úçz ãìiä-úài''yx:æèCìzå ¤©¤½¤©−©©©¬©¦¦«©¥Á¤Á

ék úL÷ éåçèîk ÷çøä ãâpî dì áLzå©¥̧¤¹̈¦¤À¤©§¥Æ¦§©«£¥´¤½¤¦´

:CÈÈÁÓיC¯z Ì‰¯·‡Ï ˙¯Ó‡Â ¿»ƒ«¬∆∆¿«¿»»»≈

˙¯È ‡Ï È¯‡ d¯a ˙ÈÂ ‡„‰ ‡˙Ó‡«¿»»»¿«¿«¬≈»≈«

ÌÚ È¯a ÌÚ ‡„‰ ‡˙Ó‡ ¯a««¿»»»ƒ¿ƒƒ

:˜ÁˆÈיאÓb˙t LÈ‡·e‡„ÁÏ ‡ ƒ¿»¿≈ƒ¿»»«¬»

:d¯a ˜ÒÈÚ ÏÚ Ì‰¯·‡ È�ÈÚa¿≈≈«¿»»«≈«¿≈

L‡·Èיב ‡Ï Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»»«¿≈

C˙Ó‡ ÏÚÂ ‡ÓÈÏeÚ ÏÚ CÈ�ÈÚa¿≈»«≈»¿««¿»

dpÓ Ïa˜ ‰¯N CÏ ¯ÓÈ˙ Èc Ïk…ƒ≈«»»»«≈ƒ«

:ÔÈ�a CÏ Ôe¯˜˙È ˜ÁˆÈ· È¯‡¬≈¿ƒ¿»ƒ¿¿»¿ƒ

‡dpeLיג ÌÚÏ ‡˙Ó‡ ¯a ˙È Û‡Â¿«»««¿»¿«¬«ƒ≈

:‡e‰ C�· È¯‡ידÌÈc˜‡Â ¬≈¿»¿«¿≈

‡ÓÁÏ ·ÈÒ�e ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡«¿»»¿«¿»¿ƒ«¬»

ÏÚ ÈeL ¯‚‰Ï ·‰ÈÂ ‡iÓ„ ‡a˜¯Â¿»¿»¿«»ƒ«¿»»«ƒ«

˙ÏÊ‡Â dÁÏLÂ ‡È·¯ ˙ÈÂ dt˙k«¿«¿»«¿»¿«¿««¬»«

) ‡¯a„Óa ˙Ú˙Âנ"י¯a„Óa¯‡a ( ¿»«¿«¿¿»¿«¿≈¿≈

:Ú·Lטו‡a˜¯ ÔÓ ‡iÓ eÓÈÏLe »«¿ƒ«»ƒ»¿»

ÔÓ „Á ˙BÁz ‡È·¯ ˙È ˙Ó¯e¿«»«¿»¿«ƒ

:‡i�ÏÈ‡טזdÏ ˙·È˙ÈÂ ÏÊ‡Â ƒ»«»«¬≈ƒƒ««

) ˙˜ÈÁ¯‡ Ï·wÓנ"י˜ÈÁ¯‡¯‚ÈÓk ( ƒ√≈«¿≈««¿ƒ¿≈«

ÈÊÁ‡ ‡Ï ˙¯Ó‡ È¯‡ ‡zL«̃¿»¬≈¬∆∆»∆¡≈

Ï·wÓ ˙·È˙ÈÂ ‡È·¯„ ‡˙BÓa¿»¿«¿»ƒƒ«ƒ√≈

é"ùø

�מהלט) רציחה, ל��� אחר: �בר �י". ְְְְִִֵֶַַָָָָ"לצחק

ב)�תימא: ב וי�חק�(שמואל ה�ערי� נא "יק�מ� ְְֲִִֵַַָָָָ

B‚Â'(È)":וג�'לפנינ� È�aŒÌÚ.:רה� מ���בת ְְֵָƒ¿ƒ¿ְִַָָ

למד א�ה ע�ֿ�ני", ה�את ��ֿהאמה ייר� לא ְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ"�י

וא היר�ה, על יצחק ע� מריב 'אני�היה �מר: ְְִִִֵֶַַָָָ�ְֲִֵָ

ק��� ונ�טל ��דה וי�צאי� �ני�', �י ונ�טל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָ�כ�ר

דתימא: �מה ח�י�, �� כו)וי�רה (משלי ְְְִִֵֶָָ

מ�חק הלא ואמר וג�', ז�י� ה��רה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹ"�מתלהל�

ÁˆÈŒÌÚ˜אני": È�aŒÌÚ.(ב"ר),ני� �ה�א מ�יו� ִָƒ¿ƒƒƒ¿»ְִִֵֶָ

א� �יצחק הג�� אינ� א� אפ��אפ�� �יצחק הג�� ְְְְֲֲִִִִִֵָָָָ

וחמר קל ע��, ליר� �דאי זה אי� �ני, אינ� ְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹא�

:�� ���יה� ע�ֿיצחק", ‡B„˙(È‡)"ע�ֿ�ני ÏÚ ְְְִִִִֵֶֶָ«…
B�a.(ב"ר).רעה לתר��ת ��צא ��מע על ¿ְְֶֶַַַָָָָָ

ל��ח�: ל� �א�מרת על ÚÓL(È·)�פ��ט�: ְְְֶֶֶַַ¿«
dÏ˜a.).(��� ה�ד� ר�ח �היה�ק�ל למדנ�, ¿…»ְְֶֶֶַַַָָָָֹ

�נביא�ת: ל�רה טפל ÓÁÂ˙(È„)אברה� ÌÁÏ ְְְִִֵַָָָָָ∆∆¿≈«
ÌÈÓ.צא�� על ��נא� �היה לפי וזהב, �ס� ולא «ƒְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָֹ

רעה: על.Ïi‰Œ˙‡Â„לתר��ת �� ה�לד א� ְְַָָ¿∆«∆∆ֶֶַַַָ

רעה, עי� �רה �� �הכניסה ח�ה�כמ�, ואחז�� ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָ

�רגליו ליל� יכ�ל רבה)ולא Ú˙zÂ:(בראשית CÏzÂ. ְְְֵֵַָָֹ«≈∆«≈«
לג �יתחזרה ‰ÌÈn(ÂË):(ב"ר)אביה��לי eÏÎiÂ. ְְִִֵֵָָָָ«ƒ¿««ƒ

ל���ת ח�לי� ��ר� .pÓ‚„(ÊË)הר�ה:לפי ְְְִִִֵֶֶֶַƒ∆∆
˜L˙:(ב"ר)מרח�ק ÈÂÁËÓk.וה�א טיח�ת, ���י ֵָƒ¿«¬≈∆∆ְְִִֵ

�א���', '�הטיח מ�נה: �ל��� ח�. יר�ת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָל���

ל� היה �אמר: וא� �ח�. י�רה �ה�רע �� ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹעל

לכא�, לי�נס ה�י"ו מ��ט ק�ת', '�מ�חי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלכ�ב:

ב)�מ�: מ�זרת:(שה"ש ה�לע", יט)"�חגוי (ישעיה ְְְְִִֵֶַַַַ

�מ�זרת: לח�א" למצרי� יה�דה אדמת ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָ"והיתה

קז) וכ�:(תהלי� ����ר", וינ�ע� סה)"יח�� (ש� ְְִֵַָָֹ

קצה: מ�זרת אר�", pÓ‚„"קצוי ·LzÂ.�יו� ְְִִֵֶֶֶַַָ«≈∆ƒ∆∆ֵָ

`xie`kiyy mei qelwpe`

ãâpî áLzå ãìiä úBîa äàøà-ìà äøîà̈«§½̈©¤§¤−§´©¨®¤©¥´¤¦¤½¤
jázå dì÷-úà àOzåi''yx:æéíéýìû òîLiå ©¦¨¬¤Ÿ−̈©¥«§§©¦§©´¡Ÿ¦»

-ìà | íéýìû Càìî àø÷iå ørpä ìB÷-úà¤´©©¼©¼©¦§¨Á©§©̧¡Ÿ¦³¤
øâä Cl-äî dì øîàiå íéîMä-ïî øâä̈¨Æ¦©¨©½¦©¬Ÿ¤−̈©¨´¨¨®
ørpä ìB÷-ìà íéýìû òîL-ék éàøéz-ìà©¦´§¦½¦«¨©¯¡Ÿ¦²¤¬©©−©

íL-àeä øLàai''yx:çéørpä-úà éàN éîe÷ ©«£¤¬¨«µ¦§¦´¤©©½©
:epîéNà ìBãb éBâì-ék Ba Cãé-úà é÷éæçäå§©«£¦¬¦¤¨¥−®¦«§¬¨−£¦¤«

èéíéî øàa àøzå äéðér-úà íéýìû ç÷ôiå©¦§©³¡Ÿ¦Æ¤¥¤½¨©¥−¤§¥´¨®¦
-úà ÷Lzå íéî úîçä-úà àlîzå Cìzå©¥¹¤©§©¥³¤©¥̧¤Æ©½¦©©−§§¤

:ørpäëáLiå ìcâiå ørpä-úà íéýìû éäéå ©¨«©©§¦¯¡Ÿ¦²¤©©−©©¦§®̈©¥̧¤Æ
úM÷ äáø éäéå øaãnai''yx:àëøaãîa áLiå ©¦§½̈©§¦−Ÿ¤¬©¨«©¥−¤§¦§©´

å ïøàtõøàî äMà Bnà Bì-çwz ¨¨®©¦©¬¦²¦−̈¥¤¬¤
íéøöîi''yx:ôéùùáëøîàiå àåää úra éäéå ¦§¨«¦©«§¦Æ¨¥´©¦½©´Ÿ¤

øîàì íäøáà-ìà Bàáö-øN ìëéôe Cìîéáà£¦¤À¤¦ŸÆ©§¨½¤©§¨−̈¥®Ÿ

:˙Î·e dÏ˜ ˙È ˙ÓÈ¯‡Â«¬ƒ«»»«¿»

È·¯c‡יז dÏ˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»»≈¿«¿»

ÔÓ ¯‚‰Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ‡¯˜e¿»«¿¬»«¿»¿»»ƒ

‡Ï ¯‚‰ Cl ‰Ó dÏ ¯Ó‡Â ‡iÓL¿«»«¬«««»»»»

˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓL È¯‡ ÈÏÁ„ƒ̇¿¬ƒ¬≈¿ƒ«√»¿»»

:Ôn˙ ‡e‰c ¯˙‡a ‡È·¯c dÏ»̃≈¿«¿»«¬«¿«»

ÈÙÈ˜˙‡Âיח ‡È·¯ ˙È ÈÏeË ÈÓe˜ƒƒ»«¿»¿«¿ƒƒ

:dpeL‡ ÈbÒ ÌÚÏ È¯‡ da C„È ˙È»¿≈≈¬≈¿««ƒ¬«ƒ≈

Èa¯‡יט ˙ÊÁÂ d‰�ÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï‚e¿»¿»»≈»««¬«≈»

‡iÓ ‡a˜¯ ˙È ˙ÏÓe ˙ÏÊ‡Â ‡iÓ„¿«»«¬»«¿«»»¿»«»

:‡È·¯ ˙È ˙‡È˜L‡Âכ‰Â‰Â ¿«¿ƒ«»«¿»«¬»

‡·¯e ‡È·¯c d„ÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¬≈¿«¿»¿»

:‡zL˜ È·¯ ‰Â‰Â ‡¯a„Óa ·˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»«¬»»≈«¿»

ÈÒ�e·˙כא Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa ·˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»¿»»¿ƒ«

‡Ú¯‡Ó ‡˙z‡ dn‡ dÏ≈ƒ≈ƒ¿»≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„כב‡È‰‰ ‡�cÚa ‰Â‰Â ¿ƒ¿»ƒ«¬»¿ƒ»»«ƒ

dÏÈÁ ·¯ ÏÎÈÙe CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆ƒ…«≈≈

ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿≈»≈¿»«¿»

C„ÚÒa:„·Ú z‡ Èc ÏÎa ¿«¬»¿…ƒ«¿»≈

é"ùø

להתרחק: ה�סיפה למ�ת ‡˙ÏB˜Œ(ÊÈ)��רב ְְִִֵֶַַָָָ∆
¯Úp‰.�אחרי מ�פ�ת הח�לה �פ�ת ��פה מ�א� «««ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ

להתק�לעליו, ק�דמת ‰Œ‡e:(ב"ר)והיא ¯L‡a ְְְִִֵֶֶַָָ«¬∆
ÌL.(טז ה�א(ר"ה עכ�ו ע��ה �ה�א מע�י� לפי »ְְֲִִֶֶַַָ

�הי�נ���, לפי לע��ת. עתיד �ה�א מה לפי ולא ְְְֲִִִִֶֶַַָָֹ

�ל 'ר��נ� וא�מרי�: מקטרגי� ה�רת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָמלאכי

א�ה ��מא, �ני� להמית זרע� �עתיד מי ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָע�ל�,

ה�א, מה 'עכ�ו, מ�יב�: וה�א �אר? ל� ְְְֲִֵֵֶַַַָָמעלה

'לפי לה�: אמר 'צ�יק'. ל�: אמר� ר�ע'? א� ְְִִִֶַַַָָָָָצ�יק

ה�אֿ "�א�ר וזה�: �נ�', אני עכ�ו �ל ְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָָמע�יו

��הגל� ��מא? י�ראל את המית והיכ� ."��ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

��אמר: כא)נב�כדנאצר, וג�'(ישעיה �ערב "מ�א ְְְֱֲֶֶֶַַַַַָָ

� וג�'", מי� התי� צמא מ�ליכי�לקראת �הי� ְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

ל��אי�: א�מרי� י�ראל הי� ערב�י�, אצל ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָא�ת�

י�מעאל, ��דינ�, �ני אצל ה�ליכ�נ� מ��, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ'�ב��ה

��אמר: עלינ�', כה)וירחמ� �דני�",(ש� "ארח�ת ְֱֲִִֵֶֶַַָָֹֹ

י�צאי� וא�� ��די�. א�א דדני�, �קרי ְְְִִִִֵֵֶַָָֹאל

ונאד�ת מל�ח ודג ��ר לה� �מביאי� ְְְְִִִֶַָָָָָָָֹלקראת�

מי�, מלאי� �ה� י�ראל, �סב�רי� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָנפ�חי�.

�ג�פ� נכנסת הר�ח �פ�תח�, �יו לת�� ְְְְְְִִִֶֶֶַַָ�כ��כניס�

˜M˙(Î)�מת: �ק�ת.¯·‰ ח�י� .˜M˙:י�רה ֵ…∆«»ְִִֶֶֶ«»
לפיכ� צ�ד, ��ל, ח�ר, �מ�: הא�נ�ת, �� ְְִַַַָָָָָ�ֵַָעל

את �מלסט� ��ד�ר י��ב היה מד��ת, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ�ִַה�י"�

��אמר: ה�א טז)הע�ברי�, וג�'(לעיל ��ל ":"יד� ְְֱִֶֶַַָָֹ

(‡Î)ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó.:אמר�� ���ליה, מ�ק�� ≈∆∆ƒ¿»ƒְֱִִֶֶֶַָ

אנ�י:(ש�) �אמרי הינ� וג�'", מצרית �פחה ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָָ"ול�

קאי: אע�רי� לאוירא, ח�טרא ‡ÌÈ‰Ï(Î·)'זרק ְְֲִִֵֵַָָָָָֹ¡…ƒ
EnÚ.�וע ל�ל��, סד� מ�כ�נת ��צא �רא� לפי ƒ¿ְְְְְִִִֶֶַָָָָֹ



קמי `xie`kiyy mei qelwpe`

ãâpî áLzå ãìiä úBîa äàøà-ìà äøîà̈«§½̈©¤§¤−§´©¨®¤©¥´¤¦¤½¤
jázå dì÷-úà àOzåi''yx:æéíéýìû òîLiå ©¦¨¬¤Ÿ−̈©¥«§§©¦§©´¡Ÿ¦»

-ìà | íéýìû Càìî àø÷iå ørpä ìB÷-úà¤´©©¼©¼©¦§¨Á©§©̧¡Ÿ¦³¤
øâä Cl-äî dì øîàiå íéîMä-ïî øâä̈¨Æ¦©¨©½¦©¬Ÿ¤−̈©¨´¨¨®
ørpä ìB÷-ìà íéýìû òîL-ék éàøéz-ìà©¦´§¦½¦«¨©¯¡Ÿ¦²¤¬©©−©

íL-àeä øLàai''yx:çéørpä-úà éàN éîe÷ ©«£¤¬¨«µ¦§¦´¤©©½©
:epîéNà ìBãb éBâì-ék Ba Cãé-úà é÷éæçäå§©«£¦¬¦¤¨¥−®¦«§¬¨−£¦¤«

èéíéî øàa àøzå äéðér-úà íéýìû ç÷ôiå©¦§©³¡Ÿ¦Æ¤¥¤½¨©¥−¤§¥´¨®¦
-úà ÷Lzå íéî úîçä-úà àlîzå Cìzå©¥¹¤©§©¥³¤©¥̧¤Æ©½¦©©−§§¤

:ørpäëáLiå ìcâiå ørpä-úà íéýìû éäéå ©¨«©©§¦¯¡Ÿ¦²¤©©−©©¦§®̈©¥̧¤Æ
úM÷ äáø éäéå øaãnai''yx:àëøaãîa áLiå ©¦§½̈©§¦−Ÿ¤¬©¨«©¥−¤§¦§©´

å ïøàtõøàî äMà Bnà Bì-çwz ¨¨®©¦©¬¦²¦−̈¥¤¬¤
íéøöîi''yx:ôéùùáëøîàiå àåää úra éäéå ¦§¨«¦©«§¦Æ¨¥´©¦½©´Ÿ¤

øîàì íäøáà-ìà Bàáö-øN ìëéôe Cìîéáà£¦¤À¤¦ŸÆ©§¨½¤©§¨−̈¥®Ÿ

:˙Î·e dÏ˜ ˙È ˙ÓÈ¯‡Â«¬ƒ«»»«¿»

È·¯c‡יז dÏ˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»»≈¿«¿»

ÔÓ ¯‚‰Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ‡¯˜e¿»«¿¬»«¿»¿»»ƒ

‡Ï ¯‚‰ Cl ‰Ó dÏ ¯Ó‡Â ‡iÓL¿«»«¬«««»»»»

˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓL È¯‡ ÈÏÁ„ƒ̇¿¬ƒ¬≈¿ƒ«√»¿»»

:Ôn˙ ‡e‰c ¯˙‡a ‡È·¯c dÏ»̃≈¿«¿»«¬«¿«»

ÈÙÈ˜˙‡Âיח ‡È·¯ ˙È ÈÏeË ÈÓe˜ƒƒ»«¿»¿«¿ƒƒ

:dpeL‡ ÈbÒ ÌÚÏ È¯‡ da C„È ˙È»¿≈≈¬≈¿««ƒ¬«ƒ≈

Èa¯‡יט ˙ÊÁÂ d‰�ÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï‚e¿»¿»»≈»««¬«≈»

‡iÓ ‡a˜¯ ˙È ˙ÏÓe ˙ÏÊ‡Â ‡iÓ„¿«»«¬»«¿«»»¿»«»

:‡È·¯ ˙È ˙‡È˜L‡Âכ‰Â‰Â ¿«¿ƒ«»«¿»«¬»

‡·¯e ‡È·¯c d„ÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¬≈¿«¿»¿»

:‡zL˜ È·¯ ‰Â‰Â ‡¯a„Óa ·˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»«¬»»≈«¿»

ÈÒ�e·˙כא Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa ·˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»¿»»¿ƒ«

‡Ú¯‡Ó ‡˙z‡ dn‡ dÏ≈ƒ≈ƒ¿»≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„כב‡È‰‰ ‡�cÚa ‰Â‰Â ¿ƒ¿»ƒ«¬»¿ƒ»»«ƒ

dÏÈÁ ·¯ ÏÎÈÙe CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆ƒ…«≈≈

ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿≈»≈¿»«¿»

C„ÚÒa:„·Ú z‡ Èc ÏÎa ¿«¬»¿…ƒ«¿»≈

é"ùø

להתרחק: ה�סיפה למ�ת ‡˙ÏB˜Œ(ÊÈ)��רב ְְִִֵֶַַָָָ∆
¯Úp‰.�אחרי מ�פ�ת הח�לה �פ�ת ��פה מ�א� «««ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ

להתק�לעליו, ק�דמת ‰Œ‡e:(ב"ר)והיא ¯L‡a ְְְִִֵֶֶַָָ«¬∆
ÌL.(טז ה�א(ר"ה עכ�ו ע��ה �ה�א מע�י� לפי »ְְֲִִֶֶַַָ

�הי�נ���, לפי לע��ת. עתיד �ה�א מה לפי ולא ְְְֲִִִִֶֶַַָָֹ

�ל 'ר��נ� וא�מרי�: מקטרגי� ה�רת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָמלאכי

א�ה ��מא, �ני� להמית זרע� �עתיד מי ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָע�ל�,

ה�א, מה 'עכ�ו, מ�יב�: וה�א �אר? ל� ְְְֲִֵֵֶַַַָָמעלה

'לפי לה�: אמר 'צ�יק'. ל�: אמר� ר�ע'? א� ְְִִִֶַַַָָָָָצ�יק

ה�אֿ "�א�ר וזה�: �נ�', אני עכ�ו �ל ְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָָמע�יו

��הגל� ��מא? י�ראל את המית והיכ� ."��ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

��אמר: כא)נב�כדנאצר, וג�'(ישעיה �ערב "מ�א ְְְֱֲֶֶֶַַַַַָָ

� וג�'", מי� התי� צמא מ�ליכי�לקראת �הי� ְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

ל��אי�: א�מרי� י�ראל הי� ערב�י�, אצל ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָא�ת�

י�מעאל, ��דינ�, �ני אצל ה�ליכ�נ� מ��, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ'�ב��ה

��אמר: עלינ�', כה)וירחמ� �דני�",(ש� "ארח�ת ְֱֲִִֵֶֶַַָָֹֹ

י�צאי� וא�� ��די�. א�א דדני�, �קרי ְְְִִִִֵֵֶַָָֹאל

ונאד�ת מל�ח ודג ��ר לה� �מביאי� ְְְְִִִֶַָָָָָָָֹלקראת�

מי�, מלאי� �ה� י�ראל, �סב�רי� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָנפ�חי�.

�ג�פ� נכנסת הר�ח �פ�תח�, �יו לת�� ְְְְְְִִִֶֶֶַַָ�כ��כניס�

˜M˙(Î)�מת: �ק�ת.¯·‰ ח�י� .˜M˙:י�רה ֵ…∆«»ְִִֶֶֶ«»
לפיכ� צ�ד, ��ל, ח�ר, �מ�: הא�נ�ת, �� ְְִַַַָָָָָ�ֵַָעל

את �מלסט� ��ד�ר י��ב היה מד��ת, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ�ִַה�י"�

��אמר: ה�א טז)הע�ברי�, וג�'(לעיל ��ל ":"יד� ְְֱִֶֶַַָָֹ

(‡Î)ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó.:אמר�� ���ליה, מ�ק�� ≈∆∆ƒ¿»ƒְֱִִֶֶֶַָ

אנ�י:(ש�) �אמרי הינ� וג�'", מצרית �פחה ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָָ"ול�

קאי: אע�רי� לאוירא, ח�טרא ‡ÌÈ‰Ï(Î·)'זרק ְְֲִִֵֵַָָָָָֹ¡…ƒ
EnÚ.�וע ל�ל��, סד� מ�כ�נת ��צא �רא� לפי ƒ¿ְְְְְִִִֶֶַָָָָֹ



xie`kiyy`קמב meiqelwpe`

äNò äzà-øLà ìëa Enr íéýìûi''yx: ¡Ÿ¦´¦§½§¬Ÿ£¤©−̈Ÿ¤«
âëø÷Lz-íà äpä íéäìàá él äráMä äzrå§©À̈¦¨̧§¨¦³¥«Ÿ¦Æ¥½¨¦¦§´Ÿ

Enr éúéNr-øLà ãñçk écëðìe éðéðìe éì¦½§¦¦−§¤§¦®©¤¹¤£¤¨¦³¦¦§Æ
da äzøb-øLà õøàä-írå éãnr äNrzi''yx: ©«£¤´¦¨¦½§¦¨−̈¤£¤©¬§¨¨«

ãë:ráMà éëðà íäøáà øîàiåäëçëBäå ©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¨«Ÿ¦−¦¨¥«©§¦¬©
íénä øàa úBãà-ìr Cìîéáà-úà íäøáà©§¨−̈¤£¦¤®¤©ŸÆ§¥´©©½¦

Cìîéáà éãár eìæb øLài''yx:åëøîàiå £¤¬¨«§−©§¥¬£¦¤«¤©´Ÿ¤
äfä øácä-úà äNr éî ézrãé àì Cìîéáà£¦¤½¤´Ÿ¨©½§¦¦¬¨−̈¤©¨¨´©¤®
ézrîL àì éëðà íâå él zãbä-àì äzà-íâå§©©º̈«Ÿ¦©´§¨¦À§©¯¨«Ÿ¦²¬Ÿ¨©−§¦

:íBiä ézìaæëïziå ø÷áe ïàö íäøáà çwiå ¦§¦¬©«©¦©³©§¨¨Æ´Ÿ¨½̈©¦¥−
:úéøa íäéðL eúøëiå Cìîéáàìçëáviå ©«£¦¤®¤©¦§§¬§¥¤−§¦«©©¥´

:ïäcáì ïàvä úNák òáL-úà íäøáà©§¨À̈¤¤²©¦§¬©−Ÿ§©§¤«
èëòáL äpä äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¥À¨¤³©

:äðcáì závä øLà älàä úNákìøîàiå §¨Æ¨¥½¤£¤¬¦©−§¨§©¨«¨©¾Ÿ¤
øeára éãiî çwz úNák òáL-úà ék¦µ¤¤´©§¨½¦©−¦¨¦®©«£Æ
øàaä-úà ézøôç ék äãrì él-äéäz¦«§¤¦´§¥½̈¦¬¨©−§¦¤©§¥¬

úàfäi''yx:àìàeää íB÷nì àø÷ ïk-ìrøàa ©«Ÿ©¥À¨¨²©¨¬©−§¥´
:íäéðL eòaLð íL ék òáLáìúéøá eúøëiå ¨®©¦²¨¬¦§§−§¥¤«©¦§§¬§¦−

Bàáö-øN ìëéôe Cìîéáà í÷iå òáL øàáa¦§¥´¨®©©¨´¨£¦¤À¤¦ŸÆ©§¨½
ìt õøà-ìà eáLiå:íézLâìíLa íL-àø÷iå òáL øàáa ìLà òhiå ©¨ª−¤¤¬¤§¦§¦«©¦©¬¥−¤¦§¥´¨®©©¦̧§¨½̈§¥¬

„ÈÈכג ‡¯ÓÈÓa ÈÏ Ìi˜ ÔÚÎe¿««≈ƒ¿≈¿»«¿»

¯··e È¯··e Èa ¯wL˙ ‡Ïc ‡Î‰»»¿»¿««ƒƒ¿ƒ¿«

CnÚ ˙È„·Ú Èc ‡˙B·ÈËk È¯a¿ƒ¿≈»ƒ¬»ƒƒ»

‡Ú¯‡ ÌÚÂ ÈnÚ „aÚz«¿≈ƒƒ¿ƒ«¿»

:d· ‡z·˙Bz‡„כד¯Ó‡Â ¿ƒ«¿»««¬«

:Ìi˜‡ ‡�‡ Ì‰¯·‡כהÁÎB‡Â «¿»»¬»¬«≈¿«

˜ÒÈÚ ÏÚ CÏÓÈ·‡ ˙È Ì‰¯·‡«¿»»»¬ƒ∆∆«≈«

È„·Ú eÒÈp‡ Èc ‡iÓ„ ‡¯Èa≈»¿«»ƒ«ƒ«¿≈

:CÏÓÈ·‡כו‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â ¬ƒ∆∆«¬«¬ƒ∆∆»

ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È „·Ú Ô‡Ó ˙ÈÚ„È¿»ƒ»¬«»ƒ¿»»»≈

‡Ï ‡�‡ Û‡Â Èl ˙ÈeÁ ‡Ï z‡ Û‡Â¿««¿»«≈»ƒ¿«¬»»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ‰l‡ ˙ÈÚÓL¿»ƒ∆»≈»≈

ÔÈ¯B˙Âכז Ô‡Ú Ì‰¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»¿ƒ

ÔB‰ÈÂ¯˙ e¯Ê‚e CÏÓÈ·‡Ï ·‰ÈÂƒ««¬ƒ∆∆¿»«¿≈

:ÌÈ˜כחÚ·L ˙È Ì‰¯·‡ ÌÈ˜‡Â ¿»«¬ƒ«¿»»»¿«

:Ô‰È„BÁÏa Ô‡Úc ÔÙ¯eÁ¿«¿»ƒ¿≈∆

Ó‰כט Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿«¿»»»

‡zÓ˜‡c ÔÈl‡ ÔÙ¯eÁ Ú·L Ôep‡ƒ¿«¿«ƒ≈«¬≈¿»

:Ô‰È„BÁÏaלÚ·L ˙È È¯‡ ¯Ó‡Â ƒ¿≈∆«¬«¬≈»¿«

È‰˙c ÏÈ„a È„È ÔÓ Ïa˜z ÔÙ¯eÁ¿«¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈

‡¯Èa ˙È ˙È¯ÙÁ È¯‡ e„‰ÒÏ ÈÏƒ¿«¬¬≈¬»ƒ»≈»

) ÔÈ„‰לא):‰„‡נ"י‡¯˜ Ôk ÏÚ »≈»»«≈¿»

Ôn˙ È¯‡ Ú·L ¯‡a ‡e‰‰ ‡¯˙‡Ï¿«¿»«¿≈»«¬≈«»

:ÔB‰ÈÂ¯z eÓi˜לבÌÈ˜ e¯Ê‚e «»«¿≈¿»¿»

ÏÎÈÙe CÏÓÈ·‡ Ì˜Â Ú·L ¯‡·aƒ¿≈»«¿»¬ƒ∆∆ƒ…

:È‡zLÏt Ú¯‡Ï e·˙Â dÏÈÁ ·«̄≈≈¿»¿««¿ƒ¿»≈

(לג ‡aˆ� ·Èˆ�eנ"י‡�ÏÈ‡¯‡·a ( ¿≈ƒ¿»ƒ»»ƒ¿≈

‡‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓLa Ôn˙ ÈlˆÂ Ú·L»«¿«ƒ«»ƒ¿»«¿»¡»»

é"ùø

לזק�יו: א��� ונפקדה �יד� ונפל� נלח� ָ�ְְְְְְְְְְִִִִִַַָָָָה�לכי�

(‚Î)ÈcÎ�Ïe È�È�Ïe.��ה על האב רחמי �א� :עד ¿ƒƒ¿∆¿ƒֲֵֵַַַַָָָ

È„nÚ ‰NÚz EnÚ È˙ÈNÚŒ¯L‡ „ÒÁk.אמר�י� «∆∆¬∆»ƒƒƒ¿«¬∆ƒ»ƒְִֶַָ

אר "ה�ה לפני�"ל�: רבה)צי :(בראשית ְְְִִֵֶַָ

(‰Î)ÁÎB‰Â.:�� על ע�� e·Úa¯(Ï)נתו�ח ¿ƒ«ְִִַַַָ«¬
ÈlŒ‰È‰z.:זאת‰„ÚÏ.,נקבה �ל עד�ת ל��� ƒ¿∆ƒֹ¿≈»ְְֵֵֶָ

ה��בה": "ועדה ‡˙a‰Œ‡¯�מ�: Èz¯ÙÁ Èk. ְְֵֵַַָָƒ»«¿ƒ∆«¿≈
'אנחנ� וא�מרי�: אבימל� ר�עי עליה הי� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָמריבי�

ה�אר על ��תראה מי �ל �יניה�: אמר� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחפרנ�ה'.

לקראת ועל� היא, ��� לקראת�, ה�י� ְְְְֲִִִִֶַַַַָָויעל�

אמר:.‡ÏL(Ï‚)אברה�: חד ��מ�אל, רב ְַָָ≈∆ְֵַַַָ

וחד ��ע�ה', לא�רחי� �ר�ת מ��� להביא ְַָ�ְְְְִִִֵֵֶַַָָ'�ר�ס

`xieakiriay mei qelwpe`

íìBò ìû ýåýéi''yx:ãìõøàa íäøáà øâiå §Ÿ̈−¥¬¨«©¨¯¨©§¨¨²§¤¬¤
ìtíéaø íéîé íézLi''yx:ôéòéáùáëàéäéå §¦§¦−¨¦¬©¦«©§¦À

-úà äqð íéýìûäå älàä íéøácä øçà©©Æ©§¨¦´¨¥½¤§¨´¡Ÿ¦½¦−̈¤
éðpä øîàiå íäøáà åéìà øîàiå íäøáài''yx: ©§¨¨®©´Ÿ¤¥½̈©§¨−̈©¬Ÿ¤¦¥«¦

áða-úà àð-ç÷ øîàiå-øLà Eãéçé-úà E ©¿Ÿ¤©Â̈¤¦§¸¤§¦«§³£¤
äiønä õøà-ìà Eì-Cìå ÷çöé-úà záäà̈©̧§¨Æ¤¦§½̈§¤̧§½¤¤−¤©«Ÿ¦¨®
øLà íéøää ãçà ìr äìòì íL eäìräå§©«£¥³¨Æ§Ÿ½̈©µ©©´¤«¨¦½£¤−

:‡ÓÏÚ„לדÌ‰¯·‡ ·˙Bz‡Â ¿«¿»¿ƒ««¿»»

:ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ È‡zLÏt Ú¯‡a¿««¿ƒ¿»≈ƒ«ƒƒ

ÈÈÂא ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈«»

Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ ˙È Èq�«ƒ»«¿»»«¬«≈«¿»»

:‡�‡ ‡‰ ¯Ó‡Âב¯·c ¯Ó‡Â «¬«»¬»«¬«¿«

zÓÁ¯ Èc C„ÈÁÈ ˙È C¯a ˙È ÔÚk¿«»¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»

‡Ú¯‡Ï CÏ ÏÊÈ‡Â ˜ÁˆÈ ˙È»ƒ¿»¿ƒ≈»¿«¿»

Ônz ÈÓ„˜ d˜Ò‡Â ‡�ÁÏet¿»»¿«¿≈√»««»

Èc ‡i¯eË ÔÓ „Á ÏÚ ‡˙ÏÚÏ«¬»»««ƒ«»ƒ

é"ùø

�מצינ� �ר�ת', מיני �ל �ב� לאכסניא, '�נ�ק ְְְְִִֵֵַַָָָָ�ַָאמר:

��אמר: �אהלי�, נטיעה יא)ל��� "ו��ע(דניאל ְְֱֳִִִֶֶַַַָָָ

א�דנ�": B‚Â'אהלי ÌLŒ‡¯˜iÂ.א�ל א�ת� ידי על ְֳֵַַָ«ƒ¿»»¿ְֵֵֶַ

לכל אל� ה�א, �ר�� ה�ד�� �ל �מ� ְְְֱִֶַַָָָָֹנקרא

'�רכ� לה�: אמר ו��תי� �א�כלי� לאחר ְְְְִִֶֶַַַָָָָָהע�ל�.

����י א�� סב�רי� מ���, �אכל�� ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַלמי

אכל��' הע�ל�, והיה �אמר מי מ�ל ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָאכל��,

י) ¯ÌÈa(Ï„):(סוטה ÌÈÓÈ.ל� על מר�י� »ƒ«ƒְ�ִֶַ

�הרי כ"ו, וכא� �נה, כ"ה ע�ה �חבר�� ְְְְֲֵֶֶֶָָָָָחבר��,

"ו�בא �נה: א�ת� מחר�, �צאת� היה �נה ע"ה ��ְֵֵֶַָָָָָָָָָָֹ

לכ� קד� מצינ� ��א ממרא", �אל�ני ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹו��ב

�א�רח, היה מק�מ�תיו ��כל ,�� א�א ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ��תי�ב

אבר�", "ו�עבר ��אמר: וה�ל�, ונ�סע ְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַָֹח�נה

מצרימה", אבר� ו�רד רעב... "ויהי מ��", ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ"ו�ע�ק

�הרי חד�י�, �ל�ה א�א ע�ה לא ְְְֲֳִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ�במצרי�

ו��ב "ו�בא עד למ�עיו" "ו�ל� מ�ד: �רעה, ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ�לח�

עד י�ב �� �חבר��", א�ר ממרא ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָ�אל�ני

מ�ני��ה אברה�" מ�� "ו��ע מ�ד: סד��, פכה ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

�נה צ"ט �ב� �ל��י�, לאר� �בא ל�ט, �ל ְְְִִֶֶֶֶָָָָ���ה

ה�לאכי�, אצל� �א� למילת� ��לי�י �הרי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָהיה,

מר�י� ר�י�", "ימי� �תיב: וכא� �נה, כ"ה ִ�ְְְֲִִִֵַָָָָהרי

לפר�, א�א לס��, ה�ת�ב �א ולא הרא��ני�. ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹעל

היה י�תר, א� �ני�, ��י עליה� מר�י� הי� ְֲִִֵֵֵֶָָָ�ְְִָוא�

הרי מ�נה, י�תר יתרי� אינ� �רח� ועל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָָמפר��,

�נה וא�ת� לחבר��, וחזר מ�� יצא מ�ד �נה, ְְְְִִֶַָָָָָָָָָָכ"ו

�ני�, ע�רה ��י� יצחק �ל עקדת� לפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָקדמה

ע�ל� �סדר �נ�יה ‰ÌÈ¯·c(‡):(ב"ר)�� ¯Á‡ ְְֵֶָָָ«««¿»ƒ
‰l‡‰.:�א�מרי מר��תינ� פט)י� 'אחר(סנהדרי� »≈∆ְִֵֵֵַַַ

סע�ה מ�ל וא�מר: מקטרג �היה �ט�, �ל ָ�ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָ�בריו

איל א� אחד, �ר לפני� הקריב לא אברה� ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ�ע�ה

א�� �נ�, ��ביל א�א ע�ה '�ל�� ל�: אמר ְְְִִִֶֶַָָָָָאחד'.

מע�ב'. היה לא לפני, א�ת� זבח ל�: א�מר ְְְִִֵֵַַַָָָָֹהייתי

�היה י�מעאל, �ל �בריו 'אחר א�מרי�: ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָוי�

מחה, ולא �נה, י"ג �� ��ל יצחק על ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹמת�אר

אמר א�� מיראני, א�ה אחד '�אבר יצחק: ל� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאמר

הייתי לא לפני', עצמ� 'זבח ה�א: �ר�� ה�ד�� ְְְְִִִַַַַָָָָֹלי

ל���.‰È�p:מע�ב' חסידי�, �ל ענ�ת� היא �� ְֵַƒ≈ƒְֲֲִִִִֶָָָ

ז���: �ל��� ה�א 'נא',.˜ŒÁ�‡(·)ענוה אי� ְֲִָָ«»ֵָ

���ה, ל��� עמדא�א מ��, '�ב��ה ל�: אמר ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹ

היה לא הרא��נ�ת יאמר� ��א ה��י��, �זה ְְִִִֶֶַָָָָֹֹֹלי

מ��' פט)�ה� '�ני.‡˙E�aŒ:(סנהדרי� ל�: אמר ֶַָָ∆ƒ¿ְֵַָ

'זה ל�: אמר "אתֿיחיד�", ל�: אמר לי', י� ְְִִִֵֶֶַַָָָ�ני�

"א�רֿ ל�: אמר לא��', יחיד וזה לא��, ְְְֲִִִִֶֶַָָָיחיד

ל�: אמר א�הב', אני '�ניה� ל�: אמר ְְֲִֵֵֶַַַָָָָאהב�",

��א מ�ח�ה? ל� ��ה לא ול�ה יצחק". ְְְִִִִֶֶָָָָָֹֹ"את

�כדי ות�ר�, עליו �ע�� ותז�ח �תא�, ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹלער�ב�

���ר �ל על �כר ל� ולי�� ה�צוה את עליו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָלח�ב

‰i¯n‰וד��ר: ı¯‡.�ה�מי �דברי וכ� יר��לי�, ְִ∆∆«…ƒ»ְְְְִִִֵֵַַָָ

ג) �הר(ב �יר��לי�, ה' �ית את "לבנ�ת :ְְִִִֵֶַַָ

�� על �ר��, לברכה, זכר�נ� ור��תינ� ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָה��ר�ה".

�ר�מ� וא�נקל�ס לי�ראל, י�צאה ה�ראה ����ְְְְְְְְִִִֵֶָָָָָ

��אר נר� מ�ר, �� ��� ה�טרת, עב�דת �� ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָֹעל
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�מצינ� �ר�ת', מיני �ל �ב� לאכסניא, '�נ�ק ְְְְִִֵֵַַָָָָ�ַָאמר:

��אמר: �אהלי�, נטיעה יא)ל��� "ו��ע(דניאל ְְֱֳִִִֶֶַַַָָָ

א�דנ�": B‚Â'אהלי ÌLŒ‡¯˜iÂ.א�ל א�ת� ידי על ְֳֵַַָ«ƒ¿»»¿ְֵֵֶַ

לכל אל� ה�א, �ר�� ה�ד�� �ל �מ� ְְְֱִֶַַָָָָֹנקרא

'�רכ� לה�: אמר ו��תי� �א�כלי� לאחר ְְְְִִֶֶַַַָָָָָהע�ל�.

����י א�� סב�רי� מ���, �אכל�� ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַלמי

אכל��' הע�ל�, והיה �אמר מי מ�ל ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָאכל��,

י) ¯ÌÈa(Ï„):(סוטה ÌÈÓÈ.ל� על מר�י� »ƒ«ƒְ�ִֶַ

�הרי כ"ו, וכא� �נה, כ"ה ע�ה �חבר�� ְְְְֲֵֶֶֶָָָָָחבר��,

"ו�בא �נה: א�ת� מחר�, �צאת� היה �נה ע"ה ��ְֵֵֶַָָָָָָָָָָֹ

לכ� קד� מצינ� ��א ממרא", �אל�ני ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹו��ב

�א�רח, היה מק�מ�תיו ��כל ,�� א�א ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ��תי�ב

אבר�", "ו�עבר ��אמר: וה�ל�, ונ�סע ְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַָֹח�נה

מצרימה", אבר� ו�רד רעב... "ויהי מ��", ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ"ו�ע�ק

�הרי חד�י�, �ל�ה א�א ע�ה לא ְְְֲֳִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ�במצרי�

ו��ב "ו�בא עד למ�עיו" "ו�ל� מ�ד: �רעה, ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ�לח�

עד י�ב �� �חבר��", א�ר ממרא ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָ�אל�ני

מ�ני��ה אברה�" מ�� "ו��ע מ�ד: סד��, פכה ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

�נה צ"ט �ב� �ל��י�, לאר� �בא ל�ט, �ל ְְְִִֶֶֶֶָָָָ���ה

ה�לאכי�, אצל� �א� למילת� ��לי�י �הרי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָהיה,

מר�י� ר�י�", "ימי� �תיב: וכא� �נה, כ"ה ִ�ְְְֲִִִֵַָָָָהרי

לפר�, א�א לס��, ה�ת�ב �א ולא הרא��ני�. ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹעל

היה י�תר, א� �ני�, ��י עליה� מר�י� הי� ְֲִִֵֵֵֶָָָ�ְְִָוא�

הרי מ�נה, י�תר יתרי� אינ� �רח� ועל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָָמפר��,

�נה וא�ת� לחבר��, וחזר מ�� יצא מ�ד �נה, ְְְְִִֶַָָָָָָָָָָכ"ו

�ני�, ע�רה ��י� יצחק �ל עקדת� לפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָקדמה

ע�ל� �סדר �נ�יה ‰ÌÈ¯·c(‡):(ב"ר)�� ¯Á‡ ְְֵֶָָָ«««¿»ƒ
‰l‡‰.:�א�מרי מר��תינ� פט)י� 'אחר(סנהדרי� »≈∆ְִֵֵֵַַַ

סע�ה מ�ל וא�מר: מקטרג �היה �ט�, �ל ָ�ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָ�בריו

איל א� אחד, �ר לפני� הקריב לא אברה� ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ�ע�ה

א�� �נ�, ��ביל א�א ע�ה '�ל�� ל�: אמר ְְְִִִֶֶַָָָָָאחד'.

מע�ב'. היה לא לפני, א�ת� זבח ל�: א�מר ְְְִִֵֵַַַָָָָֹהייתי

�היה י�מעאל, �ל �בריו 'אחר א�מרי�: ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָוי�

מחה, ולא �נה, י"ג �� ��ל יצחק על ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹמת�אר

אמר א�� מיראני, א�ה אחד '�אבר יצחק: ל� ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאמר

הייתי לא לפני', עצמ� 'זבח ה�א: �ר�� ה�ד�� ְְְְִִִַַַַָָָָֹלי

ל���.‰È�p:מע�ב' חסידי�, �ל ענ�ת� היא �� ְֵַƒ≈ƒְֲֲִִִִֶָָָ

ז���: �ל��� ה�א 'נא',.˜ŒÁ�‡(·)ענוה אי� ְֲִָָ«»ֵָ

���ה, ל��� עמדא�א מ��, '�ב��ה ל�: אמר ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹ

היה לא הרא��נ�ת יאמר� ��א ה��י��, �זה ְְִִִֶֶַָָָָֹֹֹלי

מ��' פט)�ה� '�ני.‡˙E�aŒ:(סנהדרי� ל�: אמר ֶַָָ∆ƒ¿ְֵַָ

'זה ל�: אמר "אתֿיחיד�", ל�: אמר לי', י� ְְִִִֵֶֶַַָָָ�ני�

"א�רֿ ל�: אמר לא��', יחיד וזה לא��, ְְְֲִִִִֶֶַָָָיחיד

ל�: אמר א�הב', אני '�ניה� ל�: אמר ְְֲִֵֵֶַַַָָָָאהב�",

��א מ�ח�ה? ל� ��ה לא ול�ה יצחק". ְְְִִִִֶֶָָָָָֹֹ"את

�כדי ות�ר�, עליו �ע�� ותז�ח �תא�, ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹלער�ב�

���ר �ל על �כר ל� ולי�� ה�צוה את עליו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָלח�ב

‰i¯n‰וד��ר: ı¯‡.�ה�מי �דברי וכ� יר��לי�, ְִ∆∆«…ƒ»ְְְְִִִֵֵַַָָ

ג) �הר(ב �יר��לי�, ה' �ית את "לבנ�ת :ְְִִִֵֶַַָ

�� על �ר��, לברכה, זכר�נ� ור��תינ� ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָה��ר�ה".

�ר�מ� וא�נקל�ס לי�ראל, י�צאה ה�ראה ����ְְְְְְְְִִִֵֶָָָָָ

��אר נר� מ�ר, �� ��� ה�טרת, עב�דת �� ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָֹעל



xieakiriay`קמד meiqelwpe`

éìà øîàEi''yx:âø÷aa íäøáà íkLiå Ÿ©¬¥¤«©©§¥̧©§¨¹̈©ÀŸ¤
Bzà åéørð éðL-úà çwiå Bøîç-úà Láçiå©©«£Æ¤£Ÿ½©¦©º¤§¥³§¨¨Æ¦½
Cìiå í÷iå äìò éör òwáéå Bða ÷çöé úàå§¥−¦§¨´§®©§©©Æ£¥´Ÿ½̈©¨´¨©¥½¤

íéýìûä Bì-øîà-øLà íB÷nä-ìài''yx: ¤©¨−£¤¨«©¬¨«¡Ÿ¦«
ãàøiå åéðér-úà íäøáà àOiå éLéìMä íBia©´©§¦¦À©¦¨̧©§¨¨¯¤¥¨²©©¬§

÷çøî íB÷nä-úài''yx:ä-ìà íäøáà øîàiå ¤©¨−¥«¨«Ÿ©¸Ÿ¤©§¨¹̈¤
ørpäå éðàå øBîçä-ír ät íëì-eáL åéørð§¨À̈§«¨¤¬ŸÆ¦©«£½©«£¦´§©©½©

íëéìà äáeLðå äåçzLðå äk-ãr äëìði''yx: ¥«§−̈©®Ÿ§¦§©«£¤−§¨¬¨£¥¤«
å-ìr íNiå äìòä éör-úà íäøáà çwiå©¦©̧©§¨¹̈¤£¥´¨«ŸÀ̈©¨̧¤Æ©

çwiå Bða ÷çöé-úàå Làä-úà Bãéa ¦§¨´§½©¦©´§¨½¤¨¥−§¤
åcçé íäéðL eëìiå úìëànäi''yx:æøîàiå ©©«£¤®¤©¥«§¬§¥¤−©§¨«©¸Ÿ¤

øîàiå éáà øîàiå åéáà íäøáà-ìà ÷çöé¦§¹̈¤©§¨¨³¨¦Æ©´Ÿ¤¨¦½©−Ÿ¤
äiàå íéöräå Làä äpä øîàiå éðá éppä¦¤´¦§¦®©ÀŸ¤¦¥³¨¥Æ§¨´¥¦½§©¥¬

:äìòì äOäç-äàøé íéýìû íäøáà øîàiå ©¤−§Ÿ¨«©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¡Ÿ¦º¦§¤

:CÏ ¯ÓÈ‡גÌ‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â ≈»»¿«¿≈«¿»»

˙È ¯·„e d¯ÓÁ ˙È Ê¯ÊÂ ‡¯Ùˆa¿«¿»¿»≈»¬»≈¿«»

˜ÁˆÈ ˙ÈÂ dnÚ È‰BÓÈÏeÚ ÔÈ¯z¿≈≈ƒƒ≈¿»ƒ¿»

ÏÊ‡Â Ì˜Â ‡˙ÏÚÏ ÈÚ‡ ÁlˆÂ d¯a¿≈¿««»≈«¬»»¿»¿»«

:ÈÈ dÏ ¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ïד‡ÓBÈa ¿«¿»ƒ¬«≈¿»¿»

È‰B�ÈÚ ˙È Ì‰¯·‡ Û˜Êe ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»¿««¿»»»≈ƒ

:˜ÈÁ¯Ó ‡¯˙‡ ˙È ‡ÊÁÂה¯Ó‡Â «¬»»«¿»≈»ƒ«¬«

ÔBÎÏ eÎÈ¯B‡ È‰BÓÈÏeÚÏ Ì‰¯·‡«¿»»¿≈ƒƒ¿

‡ÓÈÏeÚÂ ‡�‡Â ‡¯ÓÁ ÌÚ ‡Î‰»»ƒ¬»»«¬»¿≈»

·e˙�e „ebÒ�Â ‡k „Ú ÈËÓ˙�ƒ¿¿≈«»¿ƒ¿¿

:ÔBÎ˙ÂÏוÈÚ‡ ˙È Ì‰¯·‡ ·ÈÒ�e ¿«¿¿≈«¿»»»»≈

d¯a ˜ÁˆÈ ÏÚ ÈeLÂ ‡˙ÏÚ„«¬»»¿«ƒ«ƒ¿»¿≈

‡�ÈkÒ ˙ÈÂ ‡˙M‡ ˙È d„Èa ·ÈÒ�e¿≈ƒ≈»∆»»¿»«ƒ»

) ‡¯˙a ÔB‰ÈÂ¯˙ eÏÊ‡Âנ"י‡„Ák:( «¬»«¿≈«¿»«¬»

‡·È‰eז Ì‰¯·‡Ï ˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»¬ƒ

È¯· ‡�‡ ‡‰ ¯Ó‡Â ‡a‡ ¯Ó‡Â«¬««»«¬«»¬»¿ƒ

Ô‡Â ‡iÚ‡Â ‡˙M‡ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»∆»»¿»«»¿»

:‡˙ÏÚÏ ‡¯ÓÈ‡חÌ‰¯·‡ ¯Ó‡Â ƒ¿»«¬»»«¬««¿»»

‡˙ÏÚÏ ‡¯ÓÈ‡ dÏ ÈÏb ÈÈ Ì„√̃»¿»¿≈≈ƒ¿»«¬»»

:‡„Ák ÔB‰ÈÂ¯˙ eÏÊ‡Â È¯a¿ƒ«¬»«¿≈«¬»

é"ùø

��א.e‰ÏÚ‰Â��מי�: לפי '�חטה�', ל� אמר לא ְִָ¿«¬≈ְְִֵֶַָָֹֹ

א�א ל�חט�, ה�א, �ר�� ה�ד�� חפ� ְֲֵֶַָָָָָָָהיה

ל�: אמר �מ�העלה�, עלה, לע��ת� להר ְֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹלהעלה�

‰‰¯ÌÈה�רידה�: „Á‡.מתהא ה�א, �ר�� ה�ד�� ִֵ««∆»ƒְֵַַָָ

ואחר ל��יקי�), מ�הא אחרי�: (ספרי� ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָה��יקי�

וכ�: �כר�, להר��ת �די זה וכל לה�, מג�ה ��ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָ

יב) �י�נה:(לעיל וכ� ארא�" א�ר האר� (יונה"אל ְְְֲֵֶֶֶֶַָָָָ

ה�ריאהג) את אליה נז�רז.ÌkLiÂ(‚)":"�קרא ְְִֵֶֶַָָָ««¿≈ְִֵָ

ד)ל�צוה צ�ה.L·ÁiÂ:(פסחי� ולא �עצמ� ה�א ְִַָ««¬…ְְְִַָֹ

ה��רה: את מקלקלת �האהבה מעבדיו, ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלאחד

ÂÈ¯Ú� È�LŒ˙‡.(ב"ר),ואליעזר �אי�י�מעאל ∆¿≈¿»»ְֱִִֵֵֶֶֶֶָ

אנ�י�, ב' �לא ל�ר� לצאת ר�אי ח��ב ְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹאד�

ה�ני יהיה ויתרחק, לנקביו האחד יצטר� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�א�

�מ�:.Úw·ÈÂ:ע�� וצ�ח, יח)�ר��מ� ב (שמואל ִ«¿««ְְְַַַ

���ע, ל��� ה�ר��", �לע"ז:"וצלח� סינדר"א ְְְְְִֵַַַַַָ

(„)ÈLÈÏM‰ ÌBia.,מ�ד מ�הרא�ת� אחר ל�ה ««¿ƒƒְְִִֵַַָָָ

וטר� �תא� וער�ב� 'הממ� יאמר�: ��א ְְְְְְְֲִִֵֶַָָֹֹֹ�די

היה לא ל��, אל לה�ל� �ה�ת ל� היה וא�� ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹ�ע��,

‡˙ÌB˜n‰Œ:ע��ה' ‡¯iÂ.על ק��ר ענ� ראה ֶ««¿∆«»ַָָָָָ

ל�ק��.kŒ„Ú‰(‰)ההר: מ�עט, �ר� �ל�מר ָָ«…ְֶֶַַָָ

מה ה�א היכ� 'אראה א�דה: �מדר� לפנינ�, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָא�ר

זרע�"': יהיה "�ה ה�ק��: לי .eL�Â·‰�אמר ְְִִֶֶֶַַַָָֹ¿»»
�ניה�: ����ב� על.‰ÏÎ‡n˙(Â)נתנ�א ס�י�, ְְִֵֵֶֶַָ««¬∆∆ִַַ

דתימא: �מה ה��ר, את �א�כלת לב)�� (דברי� ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָ

לאכילה. ��ר ו��כ�רת ��ר", �אכל ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ"וחר�י

���ראל �� על 'מאכלת', נקראת זאת, אחר: ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�בר

�כר�: מ�� ÂcÁÈא�כלי� Ì‰È�L eÎÏiÂ.,�אברה ְְִַַָָ«≈¿¿≈∆«¿»ְַָָ

ה�ל� היה �נ�, את ל�חט �ה�ל� י�דע ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ�היה

��בר: מר�י� היה ��א �יצחק, ו�מחה ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹ�רצ��

(Á)‰O‰ BlŒ‰‡¯È.�ל ויבחר יראה �ל�מר ƒ¿∆«∆ְְְְִִֶַַ

`xieakiriay mei qelwpe`

åcçé íäéðL eëìiå éða äìòì äOä Bli''yx: ¬©¤²§Ÿ−̈§¦®©¥«§¬§¥¤−©§¨«
èíéýìûä Bì-øîà øLà íB÷nä-ìà eàáiå©¨ÀŸ¤©¨»£¤´¨«©´¨«¡Ÿ¦¼

-úà Cøriå çaænä-úà íäøáà íL ïáiå©¦̧¤¨³©§¨¨Æ¤©¦§¥½©©©«£−Ÿ¤
Búà íNiå Bða ÷çöé-úà ã÷riå íéörä̈«¥¦®©©«£ŸÆ¤¦§¨´§½©¨³¤ŸÆ

íéörì ìrnî çaænä-ìri''yx:éçìLiå ©©¦§¥½©¦©−©¨«¥¦«©¦§©³
ì úìëànä-úà çwiå Bãé-úà íäøáàèçL ©§¨¨Æ¤¨½©¦©−¤©©«£¤®¤¦§−Ÿ

:Bða-úààé-ïî ýåýé Càìî åéìà àø÷iå ¤§«©¦§¨̧¥¹̈©§©³§Ÿ̈Æ¦
øîàiå íäøáà | íäøáà øîàiå íéîMä©¨©½¦©−Ÿ¤©§¨¨´©§¨¨®©−Ÿ¤

éðpäi''yx:áéørpä-ìà Eãé çìLz-ìà øîàiå ¦¥«¦©ÀŸ¤©¦§©³¨«§Æ¤©©½©
ézrãé äzr | ék äîeàî Bì Nrz-ìàå§©©¬©−§®¨¦´©¨´¨©À§¦
ða-úà zëNç àìå äzà íéýìû àøé-ékE ¦«§¥³¡Ÿ¦Æ©½¨§¬Ÿ¨©²§¨¤¦§¬

épnî Eãéçé-úài''yx:âé-úà íäøáà àOiå ¤§¦«§−¦¤«¦©¦¨̧©§¨¹̈¤

ÈÈט dÏ ¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ï e˙‡Â¿»¿«¿»ƒ¬«≈¿»

‡Áa„Ó ˙È Ì‰¯·‡ Ôn˙ ‡�·e¿»«»«¿»»»«¿¿»

˜ÁˆÈ ˙È „˜ÚÂ ‡iÚ‡ ˙È ¯cÒÂ¿««»»«»«¬«»ƒ¿»

ÏÈÚ ‡Áa„Ó ÏÚ d˙È ÈeLÂ d¯a¿≈¿«ƒ»≈««¿¿»≈

:‡iÚ‡ ÔÓי˙È Ì‰¯·‡ ËÈLB‡Â ƒ»«»¿≈«¿»»»

˙È ÒÎÈÓÏ ‡�ÈkÒ ˙È ·ÈÒ�e d„È¿≈¿≈»«ƒ»¿≈«»

:d¯aיאÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ‡¯˜e ¿≈¿»≈«¿»»«¿»

ÓL ÔÓÌ‰¯·‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â ‡i ƒ¿«»«¬««¿»»«¿»»

:‡�‡ ‡‰ ¯Ó‡Âיב‡Ï ¯Ó‡Â «¬«»¬»«¬«»

„aÚ˙ ‡ÏÂ ‡ÓÈÏeÚÏ C„È ËÈLB˙≈¿»¿≈»¿»«¿≈

) ‡�Ú„È ÔÚk È¯‡ ÌÚcÓ dÏנ"י ≈ƒ»»¬≈¿«¿«¿»

˙ÈÚ„È‡ÏÂ z‡ ÈÈ„ ‡ÏÁ„ È¯‡ ( ¿»ƒ¬≈«¬»«¿»«¿¿»

:ÈpÓ C„ÈÁÈ ˙È C¯a ˙È zÚ�Ó¿«¿»»¿»»¿ƒ»ƒƒ

a˙¯יג È‰B�ÈÚ ˙È Ì‰¯·‡ Û˜Êe¿««¿»»»≈ƒ»«

„ÈÁ‡ ¯˙a ‡¯Î„ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ÔÈl‡ƒ≈«¬»¿»ƒ¿»»«¬ƒ

Ì‰¯·‡ ÏÊ‡Â È‰B�¯˜a ‡�ÏÈ‡a¿ƒ»»¿«¿ƒ«¬««¿»»

‡˙ÏÚÏ d˜Ò‡Â ‡¯Îc ˙È ·ÈÒ�e¿≈»ƒ¿»¿«¿≈«¬»»

é"ùø

�הבי� �י על וא� �ני. לעלה �ה, אי� וא� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹה�ה,

יח�ו", �ניה� "ו�לכ� לה�חט: ה�ל� �ה�א ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיצחק

�וה: נד).ÚiÂ˜„(Ë)�לב ורגליו(שבת ידיו ְֵֶָ««¬…ְְַָָָ

וה�א עקדה, היא �יחד והרגלי� ה�די� ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָמאח�ריו,

מק�� לבני�, קרס�יה� �הי� "עק�י�", ְִֵֶָָ�ְִֶַָ�ְֲל���

נ�ר: היה ,�� א�ת� .‡·¯‰Ì(È‡)�ע�קדי� ְִִֶָָָָ«¿»»
Ì‰¯·‡.:�מ� את ���פל ה�א ח�ה ל��� «¿»»ְְִֵֶֶָ

(·È)ÁÏLzŒÏ‡.��לח �� 'א� ל�: אמר ל�חט, «ƒ¿«ְְִִִֵַָָֹ

מעט מ��� וא�ציא ח�לה �� אע�ה לכא�, ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָ�אתי

�� �ע� אל מא�מה", ל� "אלֿ�ע� ל�: אמר ,'��ְַַַַַַַָָָ

ÈzÚ„Èמ��: ‰zÚ Èk.�ל אמר א�א: ר�י אמר ƒ«»»«¿ƒִַַַַָָָ

אמר� אתמל, �יחתי: את לפני� 'אפר� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאברה�:

ואמר�: וחזר� זרע", ל� י�רא �יצחק "�י ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָלי:

"אל לי: א�מר א�ה עכ�ו, אתֿ�נ�". ְְִִֵֶַַַַָָָ"קחֿנא

ה�א: �ר�� ה�ד�� ל� אמר אלֿה�ער"', יד� ְְִֶַַַַַַָָָָ��לח

א��ה", לא �פתי �מ�צא �ריתי אח�ל ְְֲֲִִֵֶַַַָָֹֹ'"לא

'לא א��ה, לא �פתי מ�צא 'קח', ל� ְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹ��אמר�י

א�ק�יה "העלה�", א�א �חטה�', ל� ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָאמר�י

ÈzÚ„Èאחתי�': ‰zÚ Èk.מה לי י� מע�ה, ֲֵַƒ«»»«¿ƒִֵֵַַָ

ח�תי היא מה ה�מהי�: ולא��ת ל�ט� ְִִִִֵַַָ�ְְִַָָָָלה�יב

ירא "�י �ר�אי�: עכ�ו, �ה �תח�� לי י� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָאצל�.

א�ה לכ�.ÏÈ‡Œ‰p‰Â(È‚)":אלהי� היה מ�כ� ֱִַָֹ¿ƒ≈«ƒְָָָָ

ימי ל�.‡Á¯�רא�ית:מ��ת �אמר אחרי ְְִִֵֵֵֶ««ֲֵֶַַָ

נאחז ��ה�א ראה� יד�", ��לח "אל ְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָה�לא�:

אברה� �זק� ��תרגמינ�: �תרוה�א עינ�הי ית ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

�ברי �ל אחר הא�דה: �לפי אחרי�: (ספרי� ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָא�י�

אברה�): �ל טענ�תיו ואחר וה�כינה ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָה�לא�

C·qa.:�אילÂÈ�¯˜a.�אברה אצל ר� �היה «¿«ִָ¿«¿»ְֵֶֶַָָָָָ

�מער�ב� ס�בכ� B�a�אילנ�ת:וה�ט� ˙Áz. ְְְְְִַַָָָָ««¿
ה�קרא חסר לא לעלה", "ו�עלה� ��ת�ב ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹמאחר

�ע�ה עב�דה �ל על �נ�"? "�חת מה� ְְֲֶַַַַָָָָ�ל��,

ז� ��הא רצ��, 'יהי וא�מר: מת��ל היה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָמ���

�א�� �ח�ט, �ני �א�� �בני, ע��יה היא ְְְְְֲִִִִִִִָָ�א��

נקטר ה�א �א�� מפ�ט, �ני �א�� זר�ק, ְְְִִָָ�ְְִִָָ�מ�



קמה `xieakiriay mei qelwpe`

åcçé íäéðL eëìiå éða äìòì äOä Bli''yx: ¬©¤²§Ÿ−̈§¦®©¥«§¬§¥¤−©§¨«
èíéýìûä Bì-øîà øLà íB÷nä-ìà eàáiå©¨ÀŸ¤©¨»£¤´¨«©´¨«¡Ÿ¦¼

-úà Cøriå çaænä-úà íäøáà íL ïáiå©¦̧¤¨³©§¨¨Æ¤©¦§¥½©©©«£−Ÿ¤
Búà íNiå Bða ÷çöé-úà ã÷riå íéörä̈«¥¦®©©«£ŸÆ¤¦§¨´§½©¨³¤ŸÆ

íéörì ìrnî çaænä-ìri''yx:éçìLiå ©©¦§¥½©¦©−©¨«¥¦«©¦§©³
ì úìëànä-úà çwiå Bãé-úà íäøáàèçL ©§¨¨Æ¤¨½©¦©−¤©©«£¤®¤¦§−Ÿ

:Bða-úààé-ïî ýåýé Càìî åéìà àø÷iå ¤§«©¦§¨̧¥¹̈©§©³§Ÿ̈Æ¦
øîàiå íäøáà | íäøáà øîàiå íéîMä©¨©½¦©−Ÿ¤©§¨¨´©§¨¨®©−Ÿ¤

éðpäi''yx:áéørpä-ìà Eãé çìLz-ìà øîàiå ¦¥«¦©ÀŸ¤©¦§©³¨«§Æ¤©©½©
ézrãé äzr | ék äîeàî Bì Nrz-ìàå§©©¬©−§®¨¦´©¨´¨©À§¦
ða-úà zëNç àìå äzà íéýìû àøé-ékE ¦«§¥³¡Ÿ¦Æ©½¨§¬Ÿ¨©²§¨¤¦§¬

épnî Eãéçé-úài''yx:âé-úà íäøáà àOiå ¤§¦«§−¦¤«¦©¦¨̧©§¨¹̈¤

ÈÈט dÏ ¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ï e˙‡Â¿»¿«¿»ƒ¬«≈¿»

‡Áa„Ó ˙È Ì‰¯·‡ Ôn˙ ‡�·e¿»«»«¿»»»«¿¿»

˜ÁˆÈ ˙È „˜ÚÂ ‡iÚ‡ ˙È ¯cÒÂ¿««»»«»«¬«»ƒ¿»

ÏÈÚ ‡Áa„Ó ÏÚ d˙È ÈeLÂ d¯a¿≈¿«ƒ»≈««¿¿»≈

:‡iÚ‡ ÔÓי˙È Ì‰¯·‡ ËÈLB‡Â ƒ»«»¿≈«¿»»»

˙È ÒÎÈÓÏ ‡�ÈkÒ ˙È ·ÈÒ�e d„È¿≈¿≈»«ƒ»¿≈«»

:d¯aיאÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ‡¯˜e ¿≈¿»≈«¿»»«¿»

ÓL ÔÓÌ‰¯·‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â ‡i ƒ¿«»«¬««¿»»«¿»»

:‡�‡ ‡‰ ¯Ó‡Âיב‡Ï ¯Ó‡Â «¬«»¬»«¬«»

„aÚ˙ ‡ÏÂ ‡ÓÈÏeÚÏ C„È ËÈLB˙≈¿»¿≈»¿»«¿≈

) ‡�Ú„È ÔÚk È¯‡ ÌÚcÓ dÏנ"י ≈ƒ»»¬≈¿«¿«¿»

˙ÈÚ„È‡ÏÂ z‡ ÈÈ„ ‡ÏÁ„ È¯‡ ( ¿»ƒ¬≈«¬»«¿»«¿¿»

:ÈpÓ C„ÈÁÈ ˙È C¯a ˙È zÚ�Ó¿«¿»»¿»»¿ƒ»ƒƒ

a˙¯יג È‰B�ÈÚ ˙È Ì‰¯·‡ Û˜Êe¿««¿»»»≈ƒ»«

„ÈÁ‡ ¯˙a ‡¯Î„ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ÔÈl‡ƒ≈«¬»¿»ƒ¿»»«¬ƒ

Ì‰¯·‡ ÏÊ‡Â È‰B�¯˜a ‡�ÏÈ‡a¿ƒ»»¿«¿ƒ«¬««¿»»

‡˙ÏÚÏ d˜Ò‡Â ‡¯Îc ˙È ·ÈÒ�e¿≈»ƒ¿»¿«¿≈«¬»»

é"ùø

�הבי� �י על וא� �ני. לעלה �ה, אי� וא� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹה�ה,

יח�ו", �ניה� "ו�לכ� לה�חט: ה�ל� �ה�א ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיצחק

�וה: נד).ÚiÂ˜„(Ë)�לב ורגליו(שבת ידיו ְֵֶָ««¬…ְְַָָָ

וה�א עקדה, היא �יחד והרגלי� ה�די� ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָמאח�ריו,

מק�� לבני�, קרס�יה� �הי� "עק�י�", ְִֵֶָָ�ְִֶַָ�ְֲל���

נ�ר: היה ,�� א�ת� .‡·¯‰Ì(È‡)�ע�קדי� ְִִֶָָָָ«¿»»
Ì‰¯·‡.:�מ� את ���פל ה�א ח�ה ל��� «¿»»ְְִֵֶֶָ

(·È)ÁÏLzŒÏ‡.��לח �� 'א� ל�: אמר ל�חט, «ƒ¿«ְְִִִֵַָָֹ

מעט מ��� וא�ציא ח�לה �� אע�ה לכא�, ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָ�אתי

�� �ע� אל מא�מה", ל� "אלֿ�ע� ל�: אמר ,'��ְַַַַַַַָָָ

ÈzÚ„Èמ��: ‰zÚ Èk.�ל אמר א�א: ר�י אמר ƒ«»»«¿ƒִַַַַָָָ

אמר� אתמל, �יחתי: את לפני� 'אפר� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאברה�:

ואמר�: וחזר� זרע", ל� י�רא �יצחק "�י ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָלי:

"אל לי: א�מר א�ה עכ�ו, אתֿ�נ�". ְְִִֵֶַַַַָָָ"קחֿנא

ה�א: �ר�� ה�ד�� ל� אמר אלֿה�ער"', יד� ְְִֶַַַַַַָָָָ��לח

א��ה", לא �פתי �מ�צא �ריתי אח�ל ְְֲֲִִֵֶַַַָָֹֹ'"לא

'לא א��ה, לא �פתי מ�צא 'קח', ל� ְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹ��אמר�י

א�ק�יה "העלה�", א�א �חטה�', ל� ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָאמר�י

ÈzÚ„Èאחתי�': ‰zÚ Èk.מה לי י� מע�ה, ֲֵַƒ«»»«¿ƒִֵֵַַָ

ח�תי היא מה ה�מהי�: ולא��ת ל�ט� ְִִִִֵַַָ�ְְִַָָָָלה�יב

ירא "�י �ר�אי�: עכ�ו, �ה �תח�� לי י� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָאצל�.

א�ה לכ�.ÏÈ‡Œ‰p‰Â(È‚)":אלהי� היה מ�כ� ֱִַָֹ¿ƒ≈«ƒְָָָָ

ימי ל�.‡Á¯�רא�ית:מ��ת �אמר אחרי ְְִִֵֵֵֶ««ֲֵֶַַָ

נאחז ��ה�א ראה� יד�", ��לח "אל ְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָה�לא�:

אברה� �זק� ��תרגמינ�: �תרוה�א עינ�הי ית ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

�ברי �ל אחר הא�דה: �לפי אחרי�: (ספרי� ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָא�י�

אברה�): �ל טענ�תיו ואחר וה�כינה ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָה�לא�

C·qa.:�אילÂÈ�¯˜a.�אברה אצל ר� �היה «¿«ִָ¿«¿»ְֵֶֶַָָָָָ

�מער�ב� ס�בכ� B�a�אילנ�ת:וה�ט� ˙Áz. ְְְְְִַַָָָָ««¿
ה�קרא חסר לא לעלה", "ו�עלה� ��ת�ב ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹמאחר

�ע�ה עב�דה �ל על �נ�"? "�חת מה� ְְֲֶַַַַָָָָ�ל��,

ז� ��הא רצ��, 'יהי וא�מר: מת��ל היה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָמ���

�א�� �ח�ט, �ני �א�� �בני, ע��יה היא ְְְְְֲִִִִִִִָָ�א��

נקטר ה�א �א�� מפ�ט, �ני �א�� זר�ק, ְְְִִָָ�ְְִִָָ�מ�



xieakiriay`קמו meiqelwpe`

Cáqa æçàð øçà ìéà-äpäå àøiå åéðér¥À̈©©§Æ§¦¥©½¦©©¾¤«¡©¬©§©−
eäìriå ìéàä-úà çwiå íäøáà Cìiå åéðø÷a§©§¨®©¥³¤©§¨¨Æ©¦©´¤¨©½¦©©«£¥¬

Bða úçz äìòìi''yx:ãéø÷iå-íL íäøáà à §Ÿ−̈©¬©§«©¦§¨¯©§¨¨²¥«
íBiä øîàé øLà äàøé | ýåýé àeää íB÷nä©¨¬©−§Ÿ̈´¦§¤®£¤Æ¥«¨¥´©½

äàøé ýåýé øäai''yx:åèýåýé Càìî àø÷iå §©¬§Ÿ̈−¥«̈¤«©¦§¨²©§©¬§Ÿ̈−
:íéîMä-ïî úéðL íäøáà-ìàæèéa øîàiå ¤©§¨¨®¥¦−¦©¨¨«¦©¾Ÿ¤¦¬

úéNr øLà ïré ék ýåýé-íàð ézraLð¦§©−§¦§ª§Ÿ̈®¦À©µ©£¤³¨¦̧¨Æ
ða-úà zëNç àìå äfä øácä-úà-úà E ¤©¨¨´©¤½§¬Ÿ¨©−§¨¤¦§¬¤

:Eãéçéæé-úà äaøà äaøäå Eëøáà Cøá-ék §¦¤«¦«¨¥´£¨«¤§À§©§¨̧©§¤³¤
úôN-ìr øLà ìBçëå íéîMä éáëBëk Erøæ©§£Æ§«§¥´©¨©½¦§©¾£¤−©§©´

åéáéà ørL úà Erøæ Løéå íiäi''yx: ©®̈§¦©´©§£½¥−©¬©«Ÿ§¨«
çéøLà á÷r õøàä ééBb ìk Erøæá eëøaúäå§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥´¨¨®¤¥¾¤£¤¬

:éì÷a zrîLèéåéørð-ìà íäøáà áLiå ¨©−§¨§Ÿ¦«©¨³¨©§¨¨Æ¤§¨½̈
áLiå òáL øàa-ìà åcçé eëìiå eî÷iå©ª̈²©¥«§¬©§−̈¤§¥´®̈©©¥¬¤

òáL øàáa íäøáài''yx:ôøéèôîëéøçà éäéå ©§¨−̈¦§¥¬¨«©©§¦À©«£¥Æ
äpä øîàì íäøáàì ãbiå älàä íéøácä©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬§©§¨−̈¥®ŸÂ¦¥Â
éçà øBçðì íéða àåä-íâ äkìî äãìéEi''yx:àëBøëa õeò-úà ¨«§¨¸¦§¨¬©¦²¨¦−§¨¬¨¦«¤¬§Ÿ−

:d¯a ÛÏÁידÈlˆÂ ÁÏÙe ¬«¿≈¿«¿«ƒ

¯Ó‡Â ‡e‰‰ ‡¯˙‡a ÔÓz Ì‰¯·‡«¿»»«»¿«¿»««¬«

‡i¯c ÔÁÏt ÔB‰È ‡Î‰ ÈÈ Ì„√̃»¿»»»¿«¿«»«»

‡¯eËa ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ¯n‡˙È ÔÎa¿≈ƒ¿««¿»»≈¿»

:ÁÏt ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ÔÈ„‰»≈«¿»»√»¿»¿»

Ì‰¯·‡Ïטו ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ‡¯˜e¿»«¿»»«¿»¿«¿»»

:‡iÓL ÔÓ ˙e�È�zטז¯Ó‡Â ƒ¿»ƒ¿«»«¬«

ÛÏÁ È¯‡ ÈÈ ¯Ó‡ ˙ÈÓi˜ È¯ÓÈÓa¿≈¿≈«≈ƒ¬«¿»¬≈¬«

‡ÏÂ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ‡z„·Ú Ècƒ¬«¿»»ƒ¿»»»≈¿»

:C„ÈÁÈ ˙È C¯a ˙È ‡zÚ�ÓיזÈ¯‡ ¿«¿»»¿»»¿ƒ»¬≈

˙È ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡Â CpÎ¯·‡ ‡Î¯·»»»¬»¿ƒ»¿«¿»»«¿≈»

ÏÚ Èc ‡ÏÁÎe ‡iÓL È·ÎBÎk C�a¿»¿¿≈¿«»¿»»ƒ«

ÈÂ¯˜ ˙È CÈ�a Ôe˙¯ÈÂ ‡nÈ ÛÈk≈«»¿ƒ¿¿»»ƒ¿≈

:ÔB‰È‡�ÒיחÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ «¿≈¿ƒ¿»¿¿ƒ

Èc ÛÏÁ ‡Ú¯‡„ ‡iÓÓÚ Ïk CÈ�a¿»…«¿«»¿«¿»¬«ƒ

:È¯ÓÈÓÏ ‡zÏa˜יטÌ‰¯·‡ ·˙Â «≈¿»¿≈¿ƒ¿««¿»»

‡„Ák eÏÊ‡Â eÓ˜Â È‰BÓÈÏeÚ ˙ÂÏ¿«≈ƒ¿»«¬»«¬»

¯‡·a Ì‰¯·‡ ·È˙ÈÂ Ú·L ¯‡·Ïƒ¿≈»«ƒ≈«¿»»ƒ¿≈

:Ú·Lכ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â »««¬»»«ƒ¿»«»

¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡Ï ‡ÂÁ˙‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿¬»¿«¿»»¿≈»

ÔÈ�a ‡È‰ Û‡ ‰kÏÓ ˙„ÈÏÈ ‡‰»¿≈«ƒ¿»«ƒ¿ƒ

:CeÁ‡ ¯BÁ�Ïכאd¯Îea ıeÚ ˙È ¿»»»¿≈

È‰e·‡ Ï‡eÓ˜ ˙ÈÂ È‰eÁ‡ Êea ˙ÈÂ¿»»ƒ¿»¿≈¬ƒ

é"ùø

:'��� È¯‡‰(È„)ונע�ה �תר��מ�:.‰' ���ט� ְֲֶֶֶַƒ¿∆ְְְַ

�� לה�ר�ת ה�ה ה�ק�� את ל� ויראה יבחר ְְְְְִִֶֶֶַַַַָה'

קר�נ�ת: �א� �להקריב ‰ÌBi�כינת� ¯Ó‡È ¯L‡. ְְְְִִַָָָָ¬∆≈»≈«
יראה" זה "�הר עליו: ה��ר�ת לימי ְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹ��אמר�

לע��: ה�א, �ר�� העתידי�.‰ÌBiה�ד�� ה�מי� ְַַָָ«ֲִִִַָָ

��ל ה�קרא, ��כל ה�ה", ה��� "עד ְְְִֶֶֶַַַַָָָ�מ�:

הזה, המקרא את ה��ראי� ה�אי� ְְִִִֶֶַַַַַָָה��ר�ת

,�� �ע�מדי� ה��� על ה�ה', ה��� 'עד ְְִִֶֶַַַַַא�מרי�:

לי�ראל לסלח ז� עקדה יראה ה' א�דה: ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ�מדר�

ה מ� �לה�יל� �נה ה����כל ��אמר �די �רענ�ת, ְְִִַַָָָָ�ְְֵֵֵֶַָָ

אפר� יראה", ה' "�הר ה�אי� ה��ר�ת �כל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָה�ה

לכ�רה: וע�מד צב�ר יצחק ‡·¯EÎ(ÊÈ)�ל C¯a. ְְְִֵֶַָָָָ»≈¬»∆¿
ל��: ואחת לאב ‡¯a‰אחת ‰a¯‰Â.לאב אחת ְֵַַַַַָָ¿«¿»«¿∆ַַָָ

ל��: Ú·L(ËÈ)ואחת ¯‡·a Ì‰¯·‡ ·LiÂ.לא ְֵַַַ«≈∆«¿»»ƒ¿≈»«ֹ

�ני�. י"ב י��ב היה �חבר�� �הרי מ��, ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָי�יבה

ל� והל� �בע מ�אר יצא יצחק �ל עקדת� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלפני

�אר� אברה� "ו�גר ��אמר: �מ� ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַַָָָָלחבר��,

חבר�� מ�ל מר�י� ר�י�", ימי� ְִִֶֶ�ְְְִִִִַָ�ל��י�

למעלה: ��ר�נ� �מ� �נה, כ"ו וה� ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָהרא��ני�,
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היה 'א�� וא�מר: מהרהר אברה� היה ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָה��ר�ה,

לי היה �ני�, �לא ה�ל� היה �בר, �ח�ט ְְְִִִֵָָָָָָָֹ�ני

��ר� �ממרא', א��ל ענר, מ�נ�ת א�ה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹלה�יא�

וזה� ז�ג�, �ת רבקה ���לדה ה�א, �ר�� ְְְִֶֶַַָָָָה�ד��

על �הי� �ברי� הרה�רי הא�ה", ה�ברי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ"אחרי

עקדה: מ��ח�תיה.Â‰ŒÌb‡ידי ה�ותה היא א� ְֲֵֵָ«ƒְְְְִִִֶַָָ

�בטי� י"ב אברה� מה ,�� �� אברה� ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָלמ��ח�ת

ה�פח�ת, �ני וד' ה�ביר�ת �ני ח' מ�עקב: ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ��צא�

��ג�: �ני וד' �ביר�ת �ני ח' א��, ְְְְִִֵֵֵֶֶַא�

(‚Î)‰˜·¯Œ˙‡ „ÏÈ Ï‡e˙·e.�ה�ל ה��חסי� �ל ¿≈»«∆ƒ¿»ֲִַַָָ

זה: �ס�ק ��ביל א�א נכ�ב�, ְְְִִִֶֶָָֹלא

וירא פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� �מהרהעל �ת��ח ���יע נפ� «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�.

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
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לוח זמנים לשבוע פרשת וירא בערים שונות בעולם קנ
זמני יום ראשון ויום שבת

כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" (גם בישראל), צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ.

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא

באר שבע

חיפה

ירושלים

תל אביב

אוסטריה וינה

אוסטרליה מלבורן

אוקראינה אודסה

אוק. דנייפרופטרובסק

אוקראינה ז'יטומיר

אוקראינה קייב

אוקראינה דונייצק

איטליה מילאנו

אקוואדור קיטו

ארגנטינה ב. איירס

ארגנטינה ברילוצ‘ה

ארה"ב בולטימור

ארה"ב ברוקלין נ.י. 

ארה“ב ג‘רסי

ארה"ב דטרויט

ארה"ב היוסטן

ארה"ב לוס אנג‘לס

ארה"ב מיאמי

ארה"ב ניו הייבן

ארה"ב שיקאגו

בוליביה לה פאס

בלגיה אנטוורפן

בלגיה בריסל

בלרוס ליובאוויטש

ברזיל ס. פאולו

ברזיל ריו דה ז'נרו

בריטניה לונדון

בריטניה מנצ'סטר

גרמניה ברלין

גרמניה פרנקפורט
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הונגריה בודפשט
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מולדובה קישינב
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19:54

17:14

16:28
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לוח זמנים לשבוע פרשת וירא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" (גם בישראל), צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ.
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).
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לוח זמנים לשבוע פרשת וירא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" (גם בישראל), צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ.
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