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ד

*a"nyz'd ,elqk c"ei axr ,elqk 'h ,`vie zyxt zay .c"qa

כישראל1אחד‡˙‰ כעמ� ומי אחד אדמו"ר2ושמ� כ"ק ומבאר כו', באר� אחד גוי
כסלו דיו"ד הגאולה (ובעל כסלו דט' ההילולא בעל "דיבור3האמצעי במאמרו (

זה בשבתו4המתחיל" האחרו� קודש בשבת שאמרו אחד אתה הדרוש הוא [שכנראה
תקפ"ז כסלו, ט' ויצא, פרשת (שבת המנחה5במאסר תפלת קוד� זה6) נוסח שבכללות ,[

סדר כל הכוללות המדריגות בד' פעמי�, ד' חסדֿגבורהֿתפארת הקוי� ג' נתבארו
אחד גוי כישראל כעמ� ומי אחד ושמ� אחד אתה הצמצו�. מלפני מתחיל ההשתלשלות,
יש הצמצו� לפני דג� הצמצו�, לפני שה� כמו חסדֿגבורהֿתפארת הקוי� ג' ה� באר�
ועטרת גדולה תפארת הצמצו�. לפני ההתחלקות עני� ששיי� באופ� קוי�, דג' ההתחלקות
אבל הצמצו�, לאחרי שה� כמו הקוי� ג' עני� הוא נתת, לעמ� וקדושה מנוחה יו� ישועה
ש� שיש (כבאצילות, ממש הגבלה בבחינת ואינ� מאצילות שלמעלה האי�ֿסו� בעולמות
שינוי בלי ליד מיד שנית� הוא דנתינה נתת, לעמ� זה על אומר ולכ� המגבילי�), כלי�
ונדבה אהבה מנוחת כו' יגל (אברה� זה ולאחרי הצמצו�). ללאחר הצמצו� קוד� (בי�
תשע ולא עשר הגבלה, בבחינת ה� דבאצילות באצילות, שה� כמו קוי� בהג' מדבר כו')

עשר אחד ולא ינוחו7עשר ובניו יעקב ירנ� יצחק יגל אברה� מדריגות, ב' יש גופא ובזה .
מנוחת ואמונה אמת מנוחת ונדבה אהבה מנוחת דאצילות, חסדֿגבורהֿתפארת על קאי בו
הנ"ל. בדרוש בארוכה וכמבואר דאצילות. נצחֿהודֿיסוד על קאי ובטח השקט שלו�

זמ�Â‰�‰ב) ג� כולל שבה�, העניני� שכל נשיאינו, רבותינו בדרושי הדיוק הידוע ע"פ
ויצא (שבפרשת הפסוק ע� הנ"ל מדריגות ד' לקשר יש בדיוק, ה� ,8אמירת�,

ויצא פרשת בשבת נאמר זה שמאמר זה על מהטעמי� שזהו לומר מוצב9דיש סול� והנה (
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ב לאור יצא (*f"nyz ± elqk c"ei-'h qxhpew'ט "לקראת ,

ויו� תקל"ד) (בשנת האמצעי דאדמו"ר ההולדת יו� – כסלו

הגאולה יו� כסלו ויו"ד תקפ"ח), (בשנת שלו ההילולא

. תקפ"ז). (בשנת האמצעי d'דאדמו"ר elqk 'bz`dfeyzp

ngiy.(תיג ע' ח"א מלוקט המאמרי� בספר (נדפס ."

ה.)1 אות פכ"ט הכולל שער וראה דשבת. מנחה תפלת

בדברי)2 (משא"כ כג ז, ב בשמואל בכ"�) ("כישראל" כ"ה

ש� הכולל שער ראה – שבת במנחת וכצ"ל כא). יז, א הימי�

ס"ע לזח"ג לוי"צ לקוטי וראה פכ"ג. השבת שער מפע"ח ו, אות

ואיל�. שכב

3(.35 ובהערה ז סעי� לקמ� ראה

אדמו"ר)4 מאמרי תשכ"ה). (קה"ת, בפ"ע בקונטרס נדפס

להמאמר דבר" ב"פתח וראה ג. ע' קונטרסי� – האמצעי

יד). ע' ש� האמצעי אדמו"ר (מאמרי ש� ובהערה

"בד)5 לקונטרס מבוא ד]. [פט, פד ע' ב חוברת "התמי�"

.9 ע' קודש"

א].)6 [פו, עז ע' ש� "התמי�"

מ"ד.)7 פ"א יצירה ספר

יב.)8 כח,

שהד)9 כמ"פ, שדובר ג�וכמו נשיאינו, דרבותינו רושי�

מה�, חשוב (חלק מהפרשה, שלא בפסוק המתחילי� אלה

נאמרו. שבה להפרשה שייכות לה� יש עכ"פ)

דיו"ד להגאולה (וג� ויצא לפרשת וכו' אחד דאתה השייכות

אתה ד"ה ג� ראה � (35 ובהערה ז סעי� לקמ� ראה – כסלו

אבל ואיל�), תקו ע' ש� מלוקט בסה"מ (נדפס ה'תשל"ב אחד

בהשייכות רק הוא ש� משא"כoiprcהמבואר כו'. אחד אתה

השייכות ג� מבואר זה dfבמאמר yexccויצא לפרשת

(ולהגאולה).

הידוע דע"פ ואיל�, 129 ע' ח"ה בלקו"ש מהמבואר ולהעיר

וראה ב. קב, – ב הערה פ"ו ח"ב רבי בבית הובא הצ"צ, (מאמר

היתה האמצעי דאדמו"ר שההסתלקות חיי�) לתורת הקדמה ג�

(וההילולא) ההסתלקות לקשר יש – דהרשב"י ההסתלקות דוגמת

לל"ג שרומז ויצא, שבפרשת הזה", הגל "עד הפסוק ע� שלו

ואיל�). ג דש, בעומר הל"ג שער דא"ח ע� (סידור בעומר

  מפתח  כללי

 ב    ...........................................................................................  ת תפילי� נחסדר ה  )א
  ג    ...................................................................................  ח"ק ז"קלי� מזמורי תה  )ב

 ה    ................................  ב"תשמ'ד כסלו ה"ערב יו, כסלו 'ט אתה אחד ושמ� אחדה "ד מאמר  )ג
 י    ..............................................................................    ב"תשמ'ה, כסלו' ט צאפרשת וי שבתת שיח  )ד
 כ    .......................................................................  )ק"בלה( ויצאפרשת  לקוטי שיחות  )ה
 כה    ...................................................  ויצאפרשת לשבוע  )מוגה( תניאה � בספרעורישי  )ו
 דל    ....................................................................  ויצאפרשת לשבוע  "יו� יו�ה"לוח   )ז
 לו    ...............................................................................  �"הלכה יומית לעיו� ברמב  )ח
 

 ):קאפח(ח כתבי יד תימ� מדוייקי� פ נוס"ע –� "שיעורי רמב       
 טל    ....................................................................  ויצאפרשת לשבוע  פרקי� ליו�' ג –  )ט
 ס    ...................................................................  ויצאפרשת לשבוע  פרק אחד ליו� –  )י

 הס    ......................................................................  ויצאפרשת לשבוע  ותצוספר המ –  )יא
 

 טס    ................................................................  זכא פרק �דברי הימי�, דפרק  שופטי�נביאי� וכתובי�   )יב
 דע    ..........................................................   טנעד ד�  נגמד�  ע� ביאורי�קידושי� מסכת   )יג
 

  :ד"נשיאי חברבותינו ורת מת

 דק    ..................................................................ר הזק�"אדמו � שולח� ערו� הלכות שבת  )יד
 דק    .....................................................  ר הזק�"אדמו � ברכות השחר שולח� ערו� הלכות  )טו
 הק    ............................................  ר הזק�"ואדמ �  את שבתותי תשמרוה "ד �תורה לקוטי   )טז
 יק    ....................................................................  ר האמצעי"אדמו � קונטרסי�מאמרי�   )יז
 יאק  ..................................................  "דקצמח צ"ר ה"אדמו � ותצוספר המ –תי� צו� מדר  )יח
 דיק  ................................................................  ש"ר מוהר"אדמו � א"תרל והחרי�המש�   )יט
 דיק  .........................................................................  ב"ר מוהרש"אדמו � ס החלצוקונטר  )כ

 טוק  ...........................................................  צ''ר מוהריי''אדמו �  ו"רפת'ההמאמרי� ספר   )כא
 טזק  .........................................................................  צ''ר מוהריי''אדמו �  בורי�ילקוטי ד  )כב
 יחק  ..............................................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו –ספר הזכרונות   )כג
 קכ    .................................................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו –אגרות קודש   )כד

  

 אכק  .................................................  ויצאפרשת לשבוע י ותרגו� אונקלוס "רש, חומש  )כה
 מבק  ............................................................................  ויצאפרשת לשבוע לוח זמני�   )כו
 מגק  ..................................................................  קודששבת לסדר מצות הדלקת נרות   )כז
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*a"nyz'd ,elqk c"ei axr ,elqk 'h ,`vie zyxt zay .c"qa

כישראל1אחד‡˙‰ כעמ� ומי אחד אדמו"ר2ושמ� כ"ק ומבאר כו', באר� אחד גוי
כסלו דיו"ד הגאולה (ובעל כסלו דט' ההילולא בעל "דיבור3האמצעי במאמרו (

זה בשבתו4המתחיל" האחרו� קודש בשבת שאמרו אחד אתה הדרוש הוא [שכנראה
תקפ"ז כסלו, ט' ויצא, פרשת (שבת המנחה5במאסר תפלת קוד� זה6) נוסח שבכללות ,[

סדר כל הכוללות המדריגות בד' פעמי�, ד' חסדֿגבורהֿתפארת הקוי� ג' נתבארו
אחד גוי כישראל כעמ� ומי אחד ושמ� אחד אתה הצמצו�. מלפני מתחיל ההשתלשלות,
יש הצמצו� לפני דג� הצמצו�, לפני שה� כמו חסדֿגבורהֿתפארת הקוי� ג' ה� באר�
ועטרת גדולה תפארת הצמצו�. לפני ההתחלקות עני� ששיי� באופ� קוי�, דג' ההתחלקות
אבל הצמצו�, לאחרי שה� כמו הקוי� ג' עני� הוא נתת, לעמ� וקדושה מנוחה יו� ישועה
ש� שיש (כבאצילות, ממש הגבלה בבחינת ואינ� מאצילות שלמעלה האי�ֿסו� בעולמות
שינוי בלי ליד מיד שנית� הוא דנתינה נתת, לעמ� זה על אומר ולכ� המגבילי�), כלי�
ונדבה אהבה מנוחת כו' יגל (אברה� זה ולאחרי הצמצו�). ללאחר הצמצו� קוד� (בי�
תשע ולא עשר הגבלה, בבחינת ה� דבאצילות באצילות, שה� כמו קוי� בהג' מדבר כו')

עשר אחד ולא ינוחו7עשר ובניו יעקב ירנ� יצחק יגל אברה� מדריגות, ב' יש גופא ובזה .
מנוחת ואמונה אמת מנוחת ונדבה אהבה מנוחת דאצילות, חסדֿגבורהֿתפארת על קאי בו
הנ"ל. בדרוש בארוכה וכמבואר דאצילות. נצחֿהודֿיסוד על קאי ובטח השקט שלו�

זמ�Â‰�‰ב) ג� כולל שבה�, העניני� שכל נשיאינו, רבותינו בדרושי הדיוק הידוע ע"פ
ויצא (שבפרשת הפסוק ע� הנ"ל מדריגות ד' לקשר יש בדיוק, ה� ,8אמירת�,

ויצא פרשת בשבת נאמר זה שמאמר זה על מהטעמי� שזהו לומר מוצב9דיש סול� והנה (
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ב לאור יצא (*f"nyz ± elqk c"ei-'h qxhpew'ט "לקראת ,

ויו� תקל"ד) (בשנת האמצעי דאדמו"ר ההולדת יו� – כסלו

הגאולה יו� כסלו ויו"ד תקפ"ח), (בשנת שלו ההילולא

. תקפ"ז). (בשנת האמצעי d'דאדמו"ר elqk 'bz`dfeyzp

ngiy.(תיג ע' ח"א מלוקט המאמרי� בספר (נדפס ."

ה.)1 אות פכ"ט הכולל שער וראה דשבת. מנחה תפלת

בדברי)2 (משא"כ כג ז, ב בשמואל בכ"�) ("כישראל" כ"ה

ש� הכולל שער ראה – שבת במנחת וכצ"ל כא). יז, א הימי�

ס"ע לזח"ג לוי"צ לקוטי וראה פכ"ג. השבת שער מפע"ח ו, אות

ואיל�. שכב

3(.35 ובהערה ז סעי� לקמ� ראה

אדמו"ר)4 מאמרי תשכ"ה). (קה"ת, בפ"ע בקונטרס נדפס

להמאמר דבר" ב"פתח וראה ג. ע' קונטרסי� – האמצעי

יד). ע' ש� האמצעי אדמו"ר (מאמרי ש� ובהערה

"בד)5 לקונטרס מבוא ד]. [פט, פד ע' ב חוברת "התמי�"

.9 ע' קודש"

א].)6 [פו, עז ע' ש� "התמי�"

מ"ד.)7 פ"א יצירה ספר

יב.)8 כח,

שהד)9 כמ"פ, שדובר ג�וכמו נשיאינו, דרבותינו רושי�

מה�, חשוב (חלק מהפרשה, שלא בפסוק המתחילי� אלה

נאמרו. שבה להפרשה שייכות לה� יש עכ"פ)

דיו"ד להגאולה (וג� ויצא לפרשת וכו' אחד דאתה השייכות

אתה ד"ה ג� ראה � (35 ובהערה ז סעי� לקמ� ראה – כסלו

אבל ואיל�), תקו ע' ש� מלוקט בסה"מ (נדפס ה'תשל"ב אחד

בהשייכות רק הוא ש� משא"כoiprcהמבואר כו'. אחד אתה

השייכות ג� מבואר זה dfבמאמר yexccויצא לפרשת

(ולהגאולה).

הידוע דע"פ ואיל�, 129 ע' ח"ה בלקו"ש מהמבואר ולהעיר

וראה ב. קב, – ב הערה פ"ו ח"ב רבי בבית הובא הצ"צ, (מאמר

היתה האמצעי דאדמו"ר שההסתלקות חיי�) לתורת הקדמה ג�

(וההילולא) ההסתלקות לקשר יש – דהרשב"י ההסתלקות דוגמת

לל"ג שרומז ויצא, שבפרשת הזה", הגל "עד הפסוק ע� שלו

ואיל�). ג דש, בעומר הל"ג שער דא"ח ע� (סידור בעומר



`cgו jnye cg` dz`

צלותא דא סול� דתפלה, הסול� על שקאי השמימה, מגיע וראשו שבהסול�10ארצה ,

שליבות ד' יש שה�11דתפלה הביאור על נוס� הרי דתפלה השליבות שד' לומר, דיש .

מקומות בכמה (כמבואר אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה העולמות ד' בכללות11כנגד ה� ,(

הצמצו� מלפני מתחיל ההשתלשלות, סדר כללות הנ"ל, דרגות ד' .12כנגד

ג'13בהמאמרÍÈ˘ÓÓÂג) שמפרט (לאחרי בה רוצה שאתה שלימה מנוחה שאומר דמה ,

שלימותא בחינת הוא הנ"ל) מדריגות ד' בכל חסדֿגבורהֿתפארת הקוי�
הצמצו�. לפני שה� כמו קוי� הג' ממקור ג� הקוי�, מג' שלמעלה הפשוטה, אחדות דכולא,
זו. בחינה ג� וידעו יכירו דוקא) שבגופי� (נשמות דבני� וידעו, בני� יכירו אומר זה ועל
ממש. מאת� מאת�, היא (דשבת) שמנוחת� מנוחת�, היא מאת� כי הוא, לזה והטע�

˘ÈÂהידוע ע� זה �'14לקשר מאת אותיות) הוא (מאת� מנוחת�, היא מאת� כי בפירוש
אצילותֿבריאהֿ העולמות ד' שבהשתלשלות דכמו מנוחת�. מש� הכתר, שהיא
מהשתלשלות, למעלה הוא והכתר מאצילות היא ההשתלשלות התחלת יצירהֿעשיה,
אצילותֿבריאהֿיצירהֿ בדוגמת (שה� הנ"ל מדריגות דד' בההשתלשלות הוא עלֿדר�ֿזה
(בחינת הצמצו� ש)לפני חסדֿגבורהֿתפארת מ(בחינת היא ההשתלשלות שהתחלת עשיה),

הי (ש�) הכתר ובחינת דכללות), ג�אצילות (שלמעלה עצמו האי�ֿסו� בחינת א
ממש. מאת� שבאי�ֿסו�), מחסדֿגבורהֿתפארת

ממש)Â‡È·Â¯ד) מאת� היא דשבת (שהמנוחה מצד15העני� היא דשבת המנוחה הנה ,

בהמאמר שמבאר וכמו יחידה. בחינת הנפש, זה16עצ� על הטע� דזהו ,

ההמו� לקטני עול� גדולי בי� חילוק בה ואי� בשוה, ישראל בכל היא דשבת שהמנוחה
הרבה נעלה באופ� ה� גדולי� שבצדיקי� שבת, אכילת וכ� דשבת, כהתפלה (ודלא ממש
נמצאת והיא בשוה, ה� ישראל כל היחידה בבחינת כי פשוטי�), באנשי� מאשר יותר

וקלי�. בפחותי� אפילו מישראל נפש בכל בשלימותה

Â‰ÊÂשלימותא דבחינת הגילוי כי ממש, מאת� היא דשבת שהמנוחה מנוחת�, היא מאת�
הצמצו�, לפני שה� כמו מהקוי� (ג� הנ"ל מדריגות ד' בכל מהקוי� שלמעלה דכולא
בד' ה� נפשֿרוחֿנשמהֿחיה הבחינות ד' דהנה דוקא. יחידה בבחינת היא ממש), מאת�
דכללות המדריגות בד' – יותר ולמעלה אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה, העולמות
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מרומזת שלו הגאולה שג� ואיל�, 159 ע' חכ"ה ובלקו"ש

היתה דהגאולה שהבשורה 35 הערה לקמ� (וראה זו בפרשה

שרומז שי"ל אבי", בית אל בשלו� "ושבתי בפסוק ויצא), בש"פ

נפשי". בשלו� "פדה עני� על

ג�)10 וראה ע"ב. ריש שו, ח"ג ע"ב. ריש רסו, ח"א זהר

א). (פג, מה תי' תקו"ז

של"ה)11 עה"פ). ראובני בילקוט (הובא קצו אופ� מג"ע

בשלח לקו"ת ואיל�). סע"ב (רצא, פרשתנו ריש תושב"כ חלק

80 ע' ה'תש"ח (סה"מ ס"א�ב ה'תש"ח ויחלו� ד"ה ב. ב,

ובכ"מ. ואיל�).

קונטרסי�)12 (סה"מ בתחילתו תרצ"ה ר"ה המש� ראה

השמימה, מגיע וראשו ארצה מוצב סול� בעני� א) שיט, ח"ב

פנימיות עתיק הוא השמימה ה' ובתוספת כתר, הוא "דשמי�

(ראה כו'" שלימה "מנוחה עני� ג� לקשר יש ועפ"ז הכתר".

דתפלה. להסול� בפני�) לקמ�

ע')13 ש� האמצעי אדמו"ר (מאמרי ואיל� 8 ע' ש� .4 ע'

ואיל�). י ע' ד�ה.

שער)14 פכ"ג. השבת שער מפע"ח א, יט, שה"ש לקו"ת

שבת. מנחת עני� הכוונות

ויצא)15 לפ' א' שיחה חט"ו לקו"ש ג� ראה להל� בהבא

ואיל�). 227 (ע' ג�ה סעיפי�

ואיל�).)16 י ע' ש� האמצעי אדמו"ר (מאמרי ואיל� 8 ס"ע

a"nyz'd ,elqk c"ei axr ,elqk 'h ,`vie zyxt zay

למעלה היא יחידה בחינת מהֿשאי�ֿכ� – הצמצו�) מלפני (מתחיל ההשתלשלות
מקומות [דבכמה דבית המקי� מבחינת ג� למעלה שהיא ועד (שבאד�), 17מהשתלשלות

אבל דבית. מקי� דוגמת יחידה ובחינת דלבוש מקי� דוגמת היא חיה שבחינת מבואר
למעלה היא יחידה שבחינת מקומות), בכמה הוא (וכ� הנ"ל אחד אתה המתחיל" ב"דיבור
בו ישכו� לא דלבושי�) מהמקי� יותר מקי� (שהוא בבית ג� שלכ�, דבית. מהמקי� ג�
תשכו� דוקא ש� דבית, מהריחוק יותר בתכלית, הרחוקי� אמות בד' א� כי יחידה, בחינת

יחידה בחינת (שלמעלה18הארת האי�ֿסו� בחינת גילוי הוא דוקא היחידה בבחינת ולכ�, .[
שמנוחת� דמכיו� מנוחת�, היא מאת� כי וזהו הצמצו�). שלפני מחסדֿגבורהֿתפארת ג�

ממ מאת� מאת�, היא לכ� יחידה, בחינת מצד היא ש.(דשבת)

ש�ÓÂ·‡¯ה) הוא,19בהמאמר כו', אחד אתה לומר הגדולה כנסת אנשי שתיקנו דמה ,

מדריגות (בד' ההשתלשלות כל וכללות ישראל, כנסת היא הגדולה דכנסת
(כנסת הגדולה ומכנסת ישראל), (כנסת הגדולה לכנסת נמסר זה) בנוסח שנכללו הנ"ל
ולהמשי� לומר יכולי� ה� שג� שבגופי�, נשמות ישראל, נשמות לכללות זה נמסר ישראל)
הצמצו�, שלפני החסד בחינת על (כנ"ל) שקאי אחד אתה מבחינת מתחיל אלו, בחינות כל

חסד חפ� שמצד להטיב הטוב טבע את�20בחינת ועשית� וזהו אלא21. אות� אלֿתקרי ,

עשאוני כאילו גט22את� כמו הכפיה עני� הוא הקודש בלשו� עשאוני פירוש (כי בכפיה
בבחינת23מעושה א� חסדֿגבורהֿתפארת בש� להקרא כביכול אותי כופי� שאת� היינו ,(

הצמצו� שלפני הוא24אי�ֿסו� הנשמות דשורש לפי הוא ישראל בנשמות זה על והכח .
שבאי�ֿסו�) מחסדֿגבורהֿתפארת ג� (שלמעלה עצמו שנתלבשו24באי�ֿסו� לאחרי וג� ,

לעשות בכח� יש ולכ� (כנ"ל), שבה� היחידה בבחינת זו בחינה בה� מאירה בגופי�
הנ"ל. מדריגות ד' כל דכפיה) (ובאופ�

בשבתÈÙŒÏÚÂו) היתה אחד אתה המתחיל" "דיבור הדרוש שאמירת מה יוב� הנ"ל כל
דבריֿ אמירת כלל, שבדר� [א� המנחה תפלת קוד� ויצא) (פרשת קודש
המנחה תפלת לאחרי נשיאינו, ברבותינו כנראה דרעוי�, דרעוא בהזמ� היא ],25אלקי�ֿחיי�
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ריש)17 תרס"ו המש� ג� וראה ובכ"מ. ג�ד. לז, תצא לקו"ת

ש� בא וזה הרחוק, ומקי� הקרוב מקי� ה� ויחידה דחי' רסז ע'

מקי� ה� ובית דלבוש רנז) (ע' לפנ"ז ש� להמבואר בהמש�

והרחוק. הקרוב

הק"ש)18 שער באמ"ב ג� אמות) בד' שורה (שיחידה כ"ה

א. רנה, שמות תו"ח סע"ב). (יג, פכ"א הציצית שער פמ"ב�מג.

סע"א קעט, ח"א בשלח – החדשה [בהוצאה ואיל� סע"ב ש�,

סע"ב (רנד, ש� ובתו"ח ש� הק"ש שער באמ"ב אבל ואיל�].

דבית. מקי� דוגמת הוא אמות שד' ואיל�),

ע')19 ש� האמצעי אדמו"ר (מאמרי 3 ס"ע ש� וראה .4 ע'

ד).

וראה)20 ה). ע' ש� האמצעי אדמו"ר (מאמרי 4 ע' ש�

ש�. בהערה

יח.)21 כה, בהר

שלח)22 לקו"ת ש�. לזהר הרח"ו הגהות וראה א. קיג, זח"ג

ובכ"מ. ב. מה,

ב.)23 פח, גיטי�

ח).)24 ע' ש� האמצעי אדמו"ר (מאמרי 6 ע' הנ"ל ד"ה

המאמר)25 הרי במאסר, האמצעי אדמו"ר כ"ק בשבת וג�

[פט, פד ע' ש� ("התמי�" מנחה תפלת אחר הי' וירא* דש"פ

ש�). קדש" "בד לקונטרס מבוא ד].

(*a"minzd"my l"pd qxhpewl `eanae:dylyd lk 'id oke

iig . . zereay,`vie zeclez.`vie t"yc xn`ndl rbepa la`

) my yxetn"minzd"et) fr 'r my,'idy ((`mcewdgpn zltz.

a dpeekdy l"vkre"zereay dylyd lk 'id oke"`idzellkl

dgpnl zekiiyd.zeclez t"ye iig t"yl rbepa xexia jixve.
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אבל דבית. מקי� דוגמת יחידה ובחינת דלבוש מקי� דוגמת היא חיה שבחינת מבואר
למעלה היא יחידה שבחינת מקומות), בכמה הוא (וכ� הנ"ל אחד אתה המתחיל" ב"דיבור
בו ישכו� לא דלבושי�) מהמקי� יותר מקי� (שהוא בבית ג� שלכ�, דבית. מהמקי� ג�
תשכו� דוקא ש� דבית, מהריחוק יותר בתכלית, הרחוקי� אמות בד' א� כי יחידה, בחינת

יחידה בחינת (שלמעלה18הארת האי�ֿסו� בחינת גילוי הוא דוקא היחידה בבחינת ולכ�, .[
שמנוחת� דמכיו� מנוחת�, היא מאת� כי וזהו הצמצו�). שלפני מחסדֿגבורהֿתפארת ג�

ממ מאת� מאת�, היא לכ� יחידה, בחינת מצד היא ש.(דשבת)

ש�ÓÂ·‡¯ה) הוא,19בהמאמר כו', אחד אתה לומר הגדולה כנסת אנשי שתיקנו דמה ,

מדריגות (בד' ההשתלשלות כל וכללות ישראל, כנסת היא הגדולה דכנסת
(כנסת הגדולה ומכנסת ישראל), (כנסת הגדולה לכנסת נמסר זה) בנוסח שנכללו הנ"ל
ולהמשי� לומר יכולי� ה� שג� שבגופי�, נשמות ישראל, נשמות לכללות זה נמסר ישראל)
הצמצו�, שלפני החסד בחינת על (כנ"ל) שקאי אחד אתה מבחינת מתחיל אלו, בחינות כל

חסד חפ� שמצד להטיב הטוב טבע את�20בחינת ועשית� וזהו אלא21. אות� אלֿתקרי ,

עשאוני כאילו גט22את� כמו הכפיה עני� הוא הקודש בלשו� עשאוני פירוש (כי בכפיה
בבחינת23מעושה א� חסדֿגבורהֿתפארת בש� להקרא כביכול אותי כופי� שאת� היינו ,(

הצמצו� שלפני הוא24אי�ֿסו� הנשמות דשורש לפי הוא ישראל בנשמות זה על והכח .
שבאי�ֿסו�) מחסדֿגבורהֿתפארת ג� (שלמעלה עצמו שנתלבשו24באי�ֿסו� לאחרי וג� ,

לעשות בכח� יש ולכ� (כנ"ל), שבה� היחידה בבחינת זו בחינה בה� מאירה בגופי�
הנ"ל. מדריגות ד' כל דכפיה) (ובאופ�

בשבתÈÙŒÏÚÂו) היתה אחד אתה המתחיל" "דיבור הדרוש שאמירת מה יוב� הנ"ל כל
דבריֿ אמירת כלל, שבדר� [א� המנחה תפלת קוד� ויצא) (פרשת קודש
המנחה תפלת לאחרי נשיאינו, ברבותינו כנראה דרעוי�, דרעוא בהזמ� היא ],25אלקי�ֿחיי�
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ריש)17 תרס"ו המש� ג� וראה ובכ"מ. ג�ד. לז, תצא לקו"ת

ש� בא וזה הרחוק, ומקי� הקרוב מקי� ה� ויחידה דחי' רסז ע'

מקי� ה� ובית דלבוש רנז) (ע' לפנ"ז ש� להמבואר בהמש�

והרחוק. הקרוב

הק"ש)18 שער באמ"ב ג� אמות) בד' שורה (שיחידה כ"ה

א. רנה, שמות תו"ח סע"ב). (יג, פכ"א הציצית שער פמ"ב�מג.

סע"א קעט, ח"א בשלח – החדשה [בהוצאה ואיל� סע"ב ש�,

סע"ב (רנד, ש� ובתו"ח ש� הק"ש שער באמ"ב אבל ואיל�].

דבית. מקי� דוגמת הוא אמות שד' ואיל�),

ע')19 ש� האמצעי אדמו"ר (מאמרי 3 ס"ע ש� וראה .4 ע'

ד).

וראה)20 ה). ע' ש� האמצעי אדמו"ר (מאמרי 4 ע' ש�

ש�. בהערה

יח.)21 כה, בהר

שלח)22 לקו"ת ש�. לזהר הרח"ו הגהות וראה א. קיג, זח"ג

ובכ"מ. ב. מה,

ב.)23 פח, גיטי�

ח).)24 ע' ש� האמצעי אדמו"ר (מאמרי 6 ע' הנ"ל ד"ה

המאמר)25 הרי במאסר, האמצעי אדמו"ר כ"ק בשבת וג�

[פט, פד ע' ש� ("התמי�" מנחה תפלת אחר הי' וירא* דש"פ

ש�). קדש" "בד לקונטרס מבוא ד].
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`cgח jnye cg` dz`

העניני� שכל ומכיו� הנ"ל. מדריגות ד' המשכת לפעול הוא כו' אחד אתה אמירת כי
תורה עלֿידי ב26נמשכי� אחד אתה אמירת לפני לכ�, זה, עני� המשכת היתה מנחה תפלת

הנשמות שרש מצד הוא אחד אתה שבנוסח המדריגות ד' שהמשכת ומכיו� בתורה.
כמו זה עני� המשכת היתה גופא, בתורה לכ�, כנ"ל, יחידה בבחינת שמתגלה באי�ֿסו�

דיתפרנסו� באופ� היא התורה שפנימיות וכמו התורה, בפנימיות [חסידות27שהוא
דתורה28"חכמהֿבינהֿדעת" יחידה בחינת ,[29.

ערבÈÂ˘ז) המאסר, של האחרו� קודש לשבת זה דרוש דאמירת הקשר ג� דזהו לומר
עילוי געוואר�) אויפגעטא� (איז נפעל המאסר שעלֿידי ידוע דהנה הגאולה, ָָיו�

ז"ל רבותינו מאמר ועלֿדר� כו'. יותר נות�30גדול הוא (דוקא) אותו כשכותשי� הזית
האמצעי),31שמנו (דאדמו"ר המאסר לפני ג� היה חוצה מעינותי� דיפוצו שהעני� והג� .

לשו� וכדיוק ערו�, באי� להוספה שעד וישֿלומר בזה, ניתוס� המאסר עלֿידי מכלֿמקו�,
הוא הכתישה שעלֿידי ז"ל דוקא)ozepרבותינו (נות� הוא32שמנו יפה בעי� הנות� דכל ,

מו"ח33נות� כ"ק בשיחת מהמבואר מוב� דוקא המאסר עלֿידי שנתחדש העילוי וגודל .
דאדמו"ר34אדמו"ר להמאסר בנוגע ג� מוב� דמזה הזק�, דאדמו"ר להמאסר (בנוגע

העניני� כל על ושולט מושל הוא וצדיק צדיק כל כי בהסכמתו, היה שהמאסר האמצעי),
היה שזה א� המאסר על שהסכי� ומזה בהסכמתו. הוא עמו מאורע וכל שלו, הגשמיי�
מזה מוב� במאסר), שבתו (בעת החסידות תורת הפצת מניעת וע� וכו' יסורי� ע� קשור
כדאי היה זה שבשביל עד דוקא, גאולתו לאחרי שנתחדש המעינות דהפצת העילוי גודל

הגאולה יו�) ל(ערב זה דרוש דאמירת הקשר וזהו המאסר. גדול35כל עילוי נתחדש אז כי ,
שהגילוי ועד והשגה, בהבנה גילוי דתורה], יחידה [בחינת התורה פנימיות בגילוי יותר
הכתר בפנימיות הוא הדעת דשורש הדעת, בבחינת ג� אלא ובינה בחכמה רק לא הוא

עת"ר בהמש� בארוכה וידעו36[וכמבואר בני� יכירו דזהו יחידה. בחינת הדעת], עני� מעלת
דוקא, הדעת בעני� הוא מנוחת�) היא (מאת� יחידה בחינת דגילוי מנוחת�, היא מאת� כי

וידעו. כו' יכירו
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א�ב).)26 קסא, (זח"ב עלמא וברא באורייתא אסתכל ע"ד

בתחילתו. ב"ר ג"כ וראה

בהקדמה)27 מל� מקדש וראה בסופו. ת"ו התקו"ז לשו�

ש�. לתקו"ז מל� כסא לזהר.

ש�.)28 ובהערות ,24 ע' חט"ו ;206 ע' ח"ז לקו"ש ראה

ו.)29 סעי� החסידות" תורת של ענינה "קונטרס ראה

רפל"ו.)30 שמו"ר

למאסרו)31 בנוגע נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק מ"ש וע"ד

הוא אותו כשכותשי� הזה הזית מה הזק�: אדמו"ר כ"ק של

הפנימי' נתגלה בפ"ב שהיו הקיטרוגי' ע"י כ� כו' שמנו מוציא

112 ס"ע ש� וראה .26 ע' שלו� תורת השיחות (ספר דוקא

אחרי הותחל חוצה מעינותי� דיפוצו העני� שעיקר ואיל�

דפ"ב). והגאולה המאסר

ש�:)32 מהiven`בתו"ש ב: נג, מנחות ע"פ (והוא שמנו

בשמו"ר אבל כו'). כתיתה ע"י אלא שמנו מוציא אינו זה זית

נותני�. ש�:

ה"ד.)33 פכ"ה מכירה הל' רמב"� וש"נ. א. נג, ב"ב ראה

דשבוע כסלו, דר"ח (מהשיעורי� הכ"ב פי"א ומתנה זכי' הל'

ליו�). דג"פ החלוקה לפי – (תשמ"ז) זו שנה כסלו ויו"ד דט'

א)34 כר� (לקו"ד ואיל� ס"ז תרצ"ג כסלו כ' ב' ליל שיחת

ואיל�). סע"ב לז,

בשבת)35 באה מהגאולה ש"הבשורה הידוע* לפי ובפרט

דא"ח האמצעי אדמו"ר כ"ק שאמר בעת המנחה לעת כסלו ט'

אחד". אתה ד"ה

" (*axd ziaa zxeqn"qxhpewl dtqeda `aed ±"ycew ca"

dxrda 22 'r.

ואיל�.)36 קיב ס"ע

a"nyz'd ,elqk c"ei axr ,elqk 'h ,`vie zyxt zay

התורהÂ‰ÊÂח) פנימיות בהשגת הע� לכל דעת ילמד שמשיח מה כ� דוקא,37ג� דעת ,

וחות� בסיו� הרמב"� שכתב [כמו הוא המשיח בימות שיתחדש העני� דעיקר
הוי' את דעה האר� מלאה כי מכסי�,38ספרו] לי� דכמי� באופ� יהיה זה וגילוי דוקא. דעה ,

שנראי� הי� מי כמו מוחשית, בראיה ג�) השכל, והכרת דעת על (נוס� יהיה שזה היינו
מקומות בכמה מבואר דהנה מוחשית. שה�39בראיה דאתכסיא שבעלמא הנבראי� בעני�

ומה כלל נראית אינה הדגי� של שמציאות� עד להמי�, בטלי� שה� שבי� דגי� בדוגמת
עליה� שמכסי� הי� מי רק ה� הוא40שנראה מכסי� לי� כמי� שפירוש מוב� ומזה .

שבתוכ�) הנבראי� על (שמכסי� הי� מי כמו מוחשית, בראיה אז יהיה דאלקות שהגילוי
מוחשית. בראיה נראי� שה�

È‰ÈÂ,בפועל אלה) (דעניני� היעוד לקיו� בקרוב יבואו בתורה אלו עניני� שמלימוד רצו�
האמיתית הגאולה לקראת נל� לבב וטוב שמחה ומתו� אמיתית מנוחה שמתו�
מכסי�. לי� כמי� הוי' את דעה האר� מלאה יהיה שאז צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה
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התורה)37 פרשיות אדה"ז מאמרי ג� וראה א. יז, צו לקו"ת

פנ"ו. האמונה שער רסא. ע' ח"א

ט.)38 יא, ישעי'

לכ"ק)39 משה לפני י� בוקע ד"ה סע"ב. סב, בשלח תו"א

ה'תשכ"ז, קה"ת, – בפ"ע בקונטרס (נדפס האמצעי אדמו"ר

וראה ואיל�. שסז ע' ח"א ויקרא האמצעי אדמו"ר ובמאמרי

שסט). ע' ש� בהנסמ�

תורה)40 משנה ספר על "הדר� חכ"ז לקו"ש ראה

על הדרני� – מנח� תורת .241ֿ42 (ע' ס"ז תשמ"ה להרמב"�"

ואיל�). פז ס"ע וש"ס הרמב"�

•
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פנ"ו. האמונה שער רסא. ע' ח"א

ט.)38 יא, ישעי'

לכ"ק)39 משה לפני י� בוקע ד"ה סע"ב. סב, בשלח תו"א

ה'תשכ"ז, קה"ת, – בפ"ע בקונטרס (נדפס האמצעי אדמו"ר

וראה ואיל�. שסז ע' ח"א ויקרא האמצעי אדמו"ר ובמאמרי

שסט). ע' ש� בהנסמ�

תורה)40 משנה ספר על "הדר� חכ"ז לקו"ש ראה

על הדרני� – מנח� תורת .241ֿ42 (ע' ס"ז תשמ"ה להרמב"�"

ואיל�). פז ס"ע וש"ס הרמב"�
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

... לשאלתם, מה כוונתי בהנוגע לשידוך גיסתו ואחותה תי', בהנוגע לגשת "בעקיפין",

הכוונה פשוטה, להציע לה נכבדות ע"י ידידים ומכירים ולא )ע"י( ההורים והראה הנסיון, שבדרך 

זו מצליחים יותר, ואפילו כשחושדים שיד ההורים באמצע, בכ"ז מתעלמים מזה, ובפרט כשנזהרים שלא 

לתת מקום לחשד האמור.

לכתבו הטעמים להעדר הצלחה בשטח חב"ד במחנם הט',

התפקיד  סו"ס  והרי  אמרינן,  לא  דעביד  כמאן  פטרי'  רחמנא  אמיתי  דאונס  דאף  האמור  ידוע   -

להפיץ המעינות חוצה, ואי אפשר להחליף זה בביאורים והסברים, וכשנגשים באופן כזה, ז.א. שאין ברירה 

ומוכרח הפצת המעינות, הרי בודאי - וכמו שהראה הנסיון בהרבה מסוג מצב כזה - מוצאים כמה דרכים, 

ומדגיש הנני כמה, הרבה יותר מאופן פעולה אחת.

בברכה לבשו"ט בכל האמור הכללים והפרטים גם יחד.

ז"ע נתקבל מברקו - פ"נ ונקרא היום על הציון. ובטח יכתוב פרטים בזה.
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מוגה בלתי

להתוועדות‡ (הגלוי') הסיבה וזוהי � האמצעי אדמו"ר של ההסתלקות ויו� ההולדת יו� הוא כסלו ט' .

כסלו. בט' שקביעותה זו, בשבת
ז"� (סי' הידועה באגה"ק המבואר ע"פ כמוב� � ההולדת יו� ע� קשור ההסתלקות דיו� העני� כללות והנה,
מלמעלה גילוי בבחי' ומאיר "מתגלה זה הרי חייו" ימי כל עבד אשר ועבודתו ותורתו מעשיו ש"כל וכ"ח)
בכללות עילוי נפעל ההסתלקות שביו� אומרת, זאת האר�", בקרב ישועות ופועל כו' פטירתו בעת למטה

ההולדת. מיו� החל חייו, ימי כל עבד אשר העבודה

ההסתלקות דיו� העילוי נפעל שאז � ההולדת יו� הי' שבו תארי� באותו הוא ההסתלקות יו� כאשר ובפרט
אדמו"ר מו"ח כ"ק בשיחות (כמבואר כו' גובר מזלו ההולדת ביו� כי עוז, וביתר שאת ביתר יותר, נעלה באופ�

ה"ח)). פ"ג (ר"ה הידוע בירושלמי המבואר ע"פ � ההולדת דיו� העילוי גודל

ההסתלקות שיו� היינו, האמצעי, אדמו"ר של ההולדת ויו� ההסתלקות יו� � כסלו דט' המיוחד העילוי וזהו
ההולדת. יו� הי' שבו תארי� באותו הוא

כו'",· ליו� מיו� צדיקי� של שנותיה� וממלא יושב ש"הקב"ה א) יא, (ר"ה מארז"ל ידוע בזה: והביאור .
בשבעה כי ושנותי", ימי מלאו "היו� היו�", אנכי שנה ועשרי� מאה "ב� שאמר רבינו משה אצל שמצינו וכפי

נסתלק. באדר ובשבעה נולד באדר
"מיו� דשלימות, באופ� ה� הצדיקי� כל של ששנותיה� היינו, הצדיקי�, כל על קאי הנ"ל מארז"ל והנה,

הדור. נשיאי אודות מדובר כאשר ועאכו"כ כו'", ליו�

(שיו� זה עני� ואדרבה: הולדת�, דיו� תארי� באותו אינו הסתלקות� שיו� רבי� צדיקי� שישנ� ואע"פ
ישנו הצדיקי� כל אצל אעפ"כ, � צדיקי� אצל ג� נדיר דבר הוא תארי�) באותו יהיו ההולדת ויו� ההסתלקות

ברוחניות. ליו�" "מיו� שנותיה� דמילוי העני�

שיו� רבינו משה בדוגמת � ובגלוי בפועל הוא ליו�" "מיו� שנותיה� דמילוי העני� שאצל� צדיקי� וישנ�
ויו� הסתלקותוהולדתו ויו� הולדתו שיו� האמצעי, אדמו"ר � האחרוני� ובדורות באדר, בשבעה הי' הסתלקותו

בכסלו. בט' הי'

מישראל:‚ כאו"א בעבודת מזה ההוראה .

להסתפק ואי� העני�, בגדלות והתבוננות במחשבה להסתפק אי� � ביותר נעלה עני� אודות מדובר כאשר ג�
דוקא. גלוי באופ� בפועל, במעשה ג� ולהתבטא לבוא צרי� זה עני� אלא זה, בעני� בדיבור

של שנותיה� וממלא יושב ד"הקב"ה העני� הי' האמצעי אדמו"ר שאצל � כסלו מט' הנלמדת ההוראה וזוהי
האר�" "עמי שאפילו ועד דוקא, גלוי ובאופ� ממש בפועל אלא כו', רוחני באופ� רק לא ליו�" מיו� צדיקי�

שנולד. יו� באותו היתה שהסתלקותו ראו יהודי�) (אינ�

אודות להיות צריכה ההדגשה שעיקר לחשוב יכול שאינו � מישראל כאו"א לעבודת בנוגע למדי� ומזה
אלא בפועל, במעשה זה עני� יבוא כו') ויגיעה השתדלות כל (ללא ממילא ובדר� בלבד, ודיבור דמחשבה העני�

דוקא. ובגלוי בפועל דמעשה העני� אודות מיוחדת לב ושימת הדגשה מתו� להיות צריכה עבודתו

מישראל:„ לכאו"א שייכת זו הוראה והנה, .
לו אומרי� � כו' דקטנות באופ� הוא היהדות והשגת בהבנת ומצבו שמעמדו יהודי אודות מדובר כאשר
היינו, צדיקי�", כול� ועמ� שנאמר הבא, לעול� חלק לה� יש ישראל ש"כל שיודע בזה להסתפק לו שאי�
ע"י ובגלוי, בפועל "צדיק" בדרגת להיות להשתדל עליו אלא כו', רוחני באופ� ד"צדיק" ומצב במעמד שנמצא

כו'. מעשיות מצוות בפועל, במעשה ומצוותי' התורה קיו�

כו', בתורה והשגה הבנה שכל, � הוא ענינו שעיקר ומצב במעמד שנמצא יהודי אודות מדובר כאשר ועד"ז
אי� ("ניט כו' ופרנסתו ענינו (עיקר) זה שאי� הוא טוע� בפועל, מעשה של עני� אודות עמו מדברי� וכאשר
המחשבה מספיק אלא בפועל, במעשה לעבודה זקוק שאינו לחשוב הוא יכול וא"כ, קא�"), זיי� ליגט דע�

נמצא. הוא ש� אד� של שמחשבתו שבמקו� הבעש"ט תורת ע"פ ובפרט כו', וההתבוננות
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שעבודתו היינו, העיקר", הוא "המעשה המשנה מאמר את יותר להדגיש � כסלו דט' ההוראה באה זה על הנה
האמצעי אדמו"ר שאצל כש� ובגלוי, בפועל דמעשה העני� כללות אודות מיוחדת השתדלות מתו� להיות צריכה

ובגלוי. בפועל ליו�" מיו� צדיקי� של שנותיה� ד"ממלא העני� הי'

נע עני� אמנ� היא המצוות וכוונת מחשבת אומרת: כוונהזאת בלא מצוה) כל (וכ� תפלה ולכ�, ביותר, לה
אעפ"כ, אבל � ביותר נעלה עני� ג� הוא כו' המצוות עני� גודל אודות הדיבור ועד"ז נשמה, בלא כגו� היא

(פל"ז). בתניא כמבואר העיקר", הוא "המעשה בפועל, במעשה היא המצוות דקיו� העבודה עיקר

הזולת: ע� והפעולה העבודה לאופ� בנוגע מוב� ועד"ז

הלב אל נכנסי� הלב מ� היוצאי� שדברי� זה על בהסתמכו בלבד, הזולת אל שמדבר בזה להסתפק לו אי�
ובגלוי. בפועל במעשה פעולת� יפעלו שדבריו בו התלוי כל את ולעשות להשתדל עליו אלא פעולת�, ופועלי�

לעבודה‰ הכוונה אי� � מסויי� בעני� בו התלוי כל ולעשות להשתדל צרי� שיהודי אומרי� כאשר והנה, .
והגבלה ממדידה שלמעלה באופ� והשתדלות לעבודה ג� הכוונה אלא בלבד, והגבלה דמדידה באופ� והשתדלות

מאד�". ד"בכל העבודה אופ� שזהו לגמרי,
אלא) ודיבור, מחשבה ע� הקשורי� בעניני� רק (לא להיות צרי� מאד�" ד"בכל העבודה אופ� אומרת: זאת
מחשבה ומעשה: דיבור דמחשבה העניני� ג' ישנ� גופא המעשה בעני� דהנה, כפשוטו. בפועל למעשה בנוגע ג�
מעשה לבחי' בנוגע ג� להיות צריכה מאד�" ד"בכל והעבודה שבמעשה. ומעשה שבמעשה, דיבור שבמעשה,

שבמעשה.

ומסירת נפש דמסירת העבודה זה הרי האד� בעבודת מאד�" ד"בכל העני� שכללות בכ"מ שמבואר ואע"פ
המעשה בעני� ג� להיות צריכה מאד�", ד"בכל העבודה אעפ"כ, � כו' מחשבה ע� הקשור עני� שזהו כו', הרצו�

והגבלה. ממדידה שלמעלה באופ� יהי' המעשה שג� היינו, שבמעשה), (ובמעשה

הדרושי� הכחות מישראל לכאו"א שניתנו לומר בהכרח � מישראל מכאו"א זו עבודה אופ� שתובעי� ומאחר
כח�". לפי אלא כחי לפי מבקש "איני כמרז"ל זו, לעבודה

Â:לפועל בנוגע .

שאז כסלו, דט' היו� חצות לאחר ובפרט כסלו, יו"ד הגאולה חג ערב � כסלו בט' עתה אנו שנמצאי� היות
יותר, גדולה כסלו ליו"ד הסמיכות

שזוהי וישלח, פ' חצות) (לאחרי מנחה בתפלת בתורה קוראי� שאז השבת, ביו� חל כסלו ט' כאשר ובפרט
בתורה קוראי� אעפ"כ ויצא, פ' שבת היא זו ששבת אע"פ אומרת: זאת כסלו, דיו"ד לשבוע השייכת הפרשה

ט'בתפלת שבי� הקשר ביותר מודגש שבזה � כסלו דיו"ד השבוע פרשת וישלח, פ' שלאח"ז, פרשה מנחה
כסלו, ליו"ד כסלו

כללות � גרמא שהזמ� ובמעשי� בפעולות עוז וביתר שאת ביתר להוסי� צריכי� אלו שבימי� מוב� הרי
כסלו. בי"ט � עוז וביתר שאת וביתר כסלו, דיו"ד העני� עיקר שזהו חוצה, המעיינות דהפצת העבודה

ל"מבצע בהכנות ההתעסקות ג� נכלל גרמא שהזמ� העניני� בי� ולכ�, � החנוכה ימי באי� זה ולאחרי
כו'. הדרוש ככל חנוכה"

בעבודה מיוחדת והוספה הדגשה להיות צריכה חוצה, היהדות דהפצת העבודה כללות על נוס� אומרת: זאת
שזהו מאחר � עתה עד בזה ההתעסקות מאשר יותר נעלה ובאופ� עוז, ויתר שאת ביתר חוצה, המעיינות דהפצת

כסלו. וי"ט כסלו יו"ד אלו, דימי� המיוחד התוכ�

מאד�", ד"בכל באופ� להיות צריכה שהעבודה (א) � כסלו דט' העני� מכללות דלעיל שההוראה מוב� ועפ"ז
לעניני בנוגע בעיקר היא � ובגלוי בפועל למעשה בנוגע (ובעיקר) ג� אלא ודיבור, למחשבה בנוגע רק ולא (ב)

חוצה. המעיינות דהפצת העני� כללות שזהו כסלו), יו"ד ערב הוא כסלו ט' (כי כסלו יו"ד

חוצה, המעיינות בהפצת כו') ובממונו ובגופו (בנשמתו ומתייגע שמשתדל באופ� היא עבודתו ובפשטות:
והגבלה. ממדידה למעלה מאד�", ד"בכל ובאופ� ובגלוי, בפועל במעשה

שגואל היינו, דגאולה, באופ� היא עבודתו הרי � בפועל במעשה ג� חודרת מאד�" ד"בכל העבודה וכאשר
ביותר. התחתו� הכח שהוא המעשה, לכח עד כחותיו, בכל היא והגאולה והגבלת�, ממדידת� כחותיו את
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שעבודתו היינו, העיקר", הוא "המעשה המשנה מאמר את יותר להדגיש � כסלו דט' ההוראה באה זה על הנה
האמצעי אדמו"ר שאצל כש� ובגלוי, בפועל דמעשה העני� כללות אודות מיוחדת השתדלות מתו� להיות צריכה

ובגלוי. בפועל ליו�" מיו� צדיקי� של שנותיה� ד"ממלא העני� הי'

נע עני� אמנ� היא המצוות וכוונת מחשבת אומרת: כוונהזאת בלא מצוה) כל (וכ� תפלה ולכ�, ביותר, לה
אעפ"כ, אבל � ביותר נעלה עני� ג� הוא כו' המצוות עני� גודל אודות הדיבור ועד"ז נשמה, בלא כגו� היא

(פל"ז). בתניא כמבואר העיקר", הוא "המעשה בפועל, במעשה היא המצוות דקיו� העבודה עיקר

הזולת: ע� והפעולה העבודה לאופ� בנוגע מוב� ועד"ז

הלב אל נכנסי� הלב מ� היוצאי� שדברי� זה על בהסתמכו בלבד, הזולת אל שמדבר בזה להסתפק לו אי�
ובגלוי. בפועל במעשה פעולת� יפעלו שדבריו בו התלוי כל את ולעשות להשתדל עליו אלא פעולת�, ופועלי�

לעבודה‰ הכוונה אי� � מסויי� בעני� בו התלוי כל ולעשות להשתדל צרי� שיהודי אומרי� כאשר והנה, .
והגבלה ממדידה שלמעלה באופ� והשתדלות לעבודה ג� הכוונה אלא בלבד, והגבלה דמדידה באופ� והשתדלות

מאד�". ד"בכל העבודה אופ� שזהו לגמרי,
אלא) ודיבור, מחשבה ע� הקשורי� בעניני� רק (לא להיות צרי� מאד�" ד"בכל העבודה אופ� אומרת: זאת
מחשבה ומעשה: דיבור דמחשבה העניני� ג' ישנ� גופא המעשה בעני� דהנה, כפשוטו. בפועל למעשה בנוגע ג�
מעשה לבחי' בנוגע ג� להיות צריכה מאד�" ד"בכל והעבודה שבמעשה. ומעשה שבמעשה, דיבור שבמעשה,

שבמעשה.

ומסירת נפש דמסירת העבודה זה הרי האד� בעבודת מאד�" ד"בכל העני� שכללות בכ"מ שמבואר ואע"פ
המעשה בעני� ג� להיות צריכה מאד�", ד"בכל העבודה אעפ"כ, � כו' מחשבה ע� הקשור עני� שזהו כו', הרצו�

והגבלה. ממדידה שלמעלה באופ� יהי' המעשה שג� היינו, שבמעשה), (ובמעשה

הדרושי� הכחות מישראל לכאו"א שניתנו לומר בהכרח � מישראל מכאו"א זו עבודה אופ� שתובעי� ומאחר
כח�". לפי אלא כחי לפי מבקש "איני כמרז"ל זו, לעבודה

Â:לפועל בנוגע .

שאז כסלו, דט' היו� חצות לאחר ובפרט כסלו, יו"ד הגאולה חג ערב � כסלו בט' עתה אנו שנמצאי� היות
יותר, גדולה כסלו ליו"ד הסמיכות

שזוהי וישלח, פ' חצות) (לאחרי מנחה בתפלת בתורה קוראי� שאז השבת, ביו� חל כסלו ט' כאשר ובפרט
בתורה קוראי� אעפ"כ ויצא, פ' שבת היא זו ששבת אע"פ אומרת: זאת כסלו, דיו"ד לשבוע השייכת הפרשה

ט'בתפלת שבי� הקשר ביותר מודגש שבזה � כסלו דיו"ד השבוע פרשת וישלח, פ' שלאח"ז, פרשה מנחה
כסלו, ליו"ד כסלו

כללות � גרמא שהזמ� ובמעשי� בפעולות עוז וביתר שאת ביתר להוסי� צריכי� אלו שבימי� מוב� הרי
כסלו. בי"ט � עוז וביתר שאת וביתר כסלו, דיו"ד העני� עיקר שזהו חוצה, המעיינות דהפצת העבודה

ל"מבצע בהכנות ההתעסקות ג� נכלל גרמא שהזמ� העניני� בי� ולכ�, � החנוכה ימי באי� זה ולאחרי
כו'. הדרוש ככל חנוכה"

בעבודה מיוחדת והוספה הדגשה להיות צריכה חוצה, היהדות דהפצת העבודה כללות על נוס� אומרת: זאת
שזהו מאחר � עתה עד בזה ההתעסקות מאשר יותר נעלה ובאופ� עוז, ויתר שאת ביתר חוצה, המעיינות דהפצת

כסלו. וי"ט כסלו יו"ד אלו, דימי� המיוחד התוכ�

מאד�", ד"בכל באופ� להיות צריכה שהעבודה (א) � כסלו דט' העני� מכללות דלעיל שההוראה מוב� ועפ"ז
לעניני בנוגע בעיקר היא � ובגלוי בפועל למעשה בנוגע (ובעיקר) ג� אלא ודיבור, למחשבה בנוגע רק ולא (ב)

חוצה. המעיינות דהפצת העני� כללות שזהו כסלו), יו"ד ערב הוא כסלו ט' (כי כסלו יו"ד

חוצה, המעיינות בהפצת כו') ובממונו ובגופו (בנשמתו ומתייגע שמשתדל באופ� היא עבודתו ובפשטות:
והגבלה. ממדידה למעלה מאד�", ד"בכל ובאופ� ובגלוי, בפועל במעשה

שגואל היינו, דגאולה, באופ� היא עבודתו הרי � בפועל במעשה ג� חודרת מאד�" ד"בכל העבודה וכאשר
ביותר. התחתו� הכח שהוא המעשה, לכח עד כחותיו, בכל היא והגאולה והגבלת�, ממדידת� כחותיו את
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מדידה מכל למעלה ושלימה, אמיתית גאולה � לבוא דלעתיד הכללית לגאולה הכנה נעשית זו וגאולה
ממנו, למטה שאי� התחתו� לעוה"ז עד ביותר, מטה למטה הפועלת וגאולה והגבלה,

צדקנו. משיח ע"י ממש, בימינו במהרה

***

Ê.כסלו יו"ד הגאולה חג ערב הוא כסלו שט' לעיל דובר .
וגאולה מאסר ע� קשורי� שניה� שהרי � כסלו די"ט הגאולה חג ע� קשור כסלו דיו"ד הגאולה חג והנה,

כו'. עצמה זו ממשלה ע"י הגאולה היתה ואח"כ ההיא, מדינה ממשלת ע"י שהי' מאסר חב"ד, דנשיאי

והפכו: דבר מצינו כסלו) וי"ט כסלו (יו"ד הגאולה ימי לב' ובנוגע

כסלו בי"ט הזק� אדמו"ר גאולת קדמה � השני� במש� המאורעות סדר ביו"דמצד האמצעי אדמו"ר לגאולת
היתה כסלו ביו"ד האמצעי אדמו"ר גאולת ואילו תקנ"ט, בשנת היתה כסלו בי"ט הזק� אדמו"ר גאולת כי כסלו,

זה. לאחרי שנה 28 � תקפ"ז בשנת

די"ט הגאולה חג קוד� כסלו דיו"ד הגאולה חג את ושנה שנה בכל חוגגי� ואיל�, תקפ"ז משנת ואעפ"כ,
האמצעי אדמו"ר גאולת קוד� כסלו) (בי"ט הזק� אדמו"ר גאולת היתה המאורעות סדר שמצד למרות � כסלו

והפכו. דבר זה הרי � ולכאורה כסלו). (ביו"ד

כדלקמ�. זה, מעני� הנלמדת הוראה ג� ישנה � זה בעני� (דלקמ�) הביאור על נוס� והנה,

Á:בזה והביאור .
והגזירה המאסר באופ� החילוק ע"פ מוב� � כסלו די"ט לגאולה כסלו דיו"ד הגאולה שבי� החילוק כללות
האמצעי, אדמו"ר של והמאסר הגזירה מאשר יותר חמור באופ� הי' הזק� אדמו"ר של והמאסר הגזירה דהנה, כו'.
ביו"ד האמצעי אדמו"ר גאולת מאשר יותר נעלית גאולה היא כסלו בי"ט הזק� אדמו"ר שגאולת מוב� ועפ"ז
שלאח"ז. הגאולה גודל ער� הוא כ� המאסר גודל ער� לפי � בעניננו ועד"ז אגרא", צערא "לפו� כי כסלו,

יו"ד בי� וההתוועדויות דהשמחה ה"שטורע�" באופ� חילוק שישנו החסידי� בהנהגת בפועל רואי� ולכ�
השמחה מאשר יותר נעלה וב"שטורע�" באופ� היא כסלו די"ט וההתוועדות שהשמחה היינו, כסלו, לי"ט כסלו

כסלו. דיו"ד וההתוועדות

ד"מעלי� (באופ� כסלו דיו"ד ההתוועדות לאחרי באה כסלו די"ט שההתוועדות משו� לא � לזה והסיבה
יותר נעלית היא כסלו די"ט שהשמחה המתוועדי� החסידי� של ובהרגשת� בשכל� שמונח לפי אלא בקודש"),

הוא". תורה ישראל "מנהג והרי בפועל. במעשה הדבר מתבטא ולכ� כסלו, דיו"ד השמחה מאשר

Ëגאולת את שחוגגי� קוד� האמצעי אדמו"ר גאולת את חוגגי� בשנה שנה מידי מדוע להבי�: צרי� ועפ"ז .
גאולת מאשר יותר נעלה באופ� היתה הזק� אדמו"ר גאולת הרי � כסלו) י"ט קוד� כסלו (יו"ד הזק� אדמו"ר

האמצעי?! אדמו"ר
בזה: והביאור

ביו"ד האמצעי אדמו"ר גאולת מאשר יותר נעלה באופ� היא כסלו בי"ט הזק� אדמו"ר שגאולת העובדה עצ�
להכ זקוקי� כסלו די"ט הנעלית לגאולה להגיע כדי כי כסלו, לי"ט קוד� כסלו שיו"ד הנותנת היא � נהכסלו

כסלו. דיו"ד הגאולה � היא וההכנה המתאימה,

העבודה להיות צריכה לראש לכל ולדוגמא: הכבד, אל הקל דמ� באופ� היא האד� עבודת כללות דהנה,
מאד�". ד"בכל העבודה לאופ� להגיע הוא יכול ואח"כ נפש�", ובכל לבב� ד"בכל

שבכל גופא, מאד�" ד"בכל והעבודה גופא, נפש�" ובכל לבב� ד"בכל העבודה לאופ� בנוגע מוב� ועד"ז
הכבד. אל הקל דמ� באופ� היא העבודה סוגי מב' א' בכל שהעבודה � דרגות חילוקי ישנ� מה� א'

ג� אעפ"כ, והגבלה, ממדידה שלמעלה עבודה היא מאד�" ד"בכל העבודה שכללות למרות אומרת: זאת
דרגות, חילוקי ישנ� מאד�" ד"בכל העבודה באופ�

נעשית זו שעבודה מאחר הנה מאד�", ד"בכל באופ� עבודתו לעבוד מתרגל יהודי שכאשר כמ"פ וכמדובר
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ד"בכל העבודה ממנו נדרשת ולכ� והגבלה, ממדידה שלמעלה לעבודה נחשב זה אי� שוב � הרגיל דבר אצלו
גופא. מאד�" ד"בכל בעבודה ועילויי� דרגות חילוקי שישנ� אומרת: זאת יותר. נעלה באופ� מאד�"

פעמי� מאה פרקו ששונה מי היינו אלקי� דעובד בגמרא "מ"ש (פט"ו) בתניא המבואר ע"פ ג� וכמוב�
הרגילות היתה שבימיה� "משו� שזהו לבד", פעמי� מאה פרקו ששונה מי היינו עבדו ולא "ואחת"), (או ואחד
הרי רגילותו, שזוהי מאחר הנה ואחד", פעמי� "מאה ללמוד מתרגל שכאשר � פעמי�" מאה פרק כל לשנות
מהמדידה למעלה � יותר נעלית עבודה ממנו נדרשת ואז עבדו", "לא נקרא ואחד פעמי� מאה לומד כאשר ג�
הכלליי�, התורה בספרי בנ"י כל דאחדות הפעולות אודות מדובר כאשר לדבר: דוגמא כו'. דרגילותו והגבלה
כבר שהורגל שהיות לו אומרי� והגבלה, ממדידה שלמעלה ובאופ� כדבעי, בזה שעסק טוע� כאשר ג� הנה
ממדידה שלמעלה באופ� כבר זה אי� בזה שהורגל לאחרי כי עוז, וביתר שאת ביתר בזה להוסי� עליו בזה,

והגבלה.

דרגות, חילוקי ישנ� והגבלה, ממדידה שלמעלה עבודה מאד�", ד"בכל העבודה באופ� שג� מוב� ועפ"ז
הכבד. אל הקל דמ� הסדר להיות צרי� זו בעבודה ג� ולכ�

בעני� שג� בספרי� כמבואר � החסידות תורת גילוי קוד� שנכתבו ישראל גדולי בספרי ג� מצינו זה ועני�
לעניננו: ובנוגע כו'. סדר ישנו הטבע) והגבלת ממדידת למעלה (שה� הנסי�

והגבלה, ממדידה למעלה � הוא כסלו) די"ט הגאולה וה� כסלו, דיו"ד הגאולה (ה� הגאולה עני� כללות
ואעפ"כ הנסי�, עני� נעלהבדוגמת באופ� היא כסלו די"ט שהגאולה לעיל כאמור � דרגות חילוקי בזה ישנ� ,
כסלו. דיו"ד מהגאולה יותר

ולאחרי כסלו, דיו"ד הגאולה את חוגגי� לראש שלכל היינו, הכבד, אל הקל דמ� באופ� הוא בזה הסדר ולכ�
כסלו. י"ט גאולת � הגאולה בעני� יותר נעלית לדרגא להגיע יכולי� זו הכנה

È:גיסא לאיד� השאלה נשאלת עפ"ז אבל .

שלכל באופ� הי' בשני� המאורעות שסדר יתכ� כיצד � הכבד אל הקל דמ� באופ� להיות צרי� שהסדר מאחר
כסלו?! דיו"ד ההכנה ללא כסלו בי"ט הזק� אדמו"ר גאולת היתה לראש

בזה: והביאור

אבל כסלו; יו"ד דגאולת ההכנה ללא כסלו די"ט הגאולה עני� להיות יכול הי' מאירות", "שני� היו כאשר
דגאולת ההכנה ע"י אלא כסלו י"ט דגאולת העילוי לגודל להגיע יכולי� אי� שוב � בעול� החוש� גבר כאשר

כסלו. יו"ד

גבר כאשר אבל כסלו; יו"ד דגאולת ההכנה ללא כסלו י"ט גאולת את חוגגי� היו הראשונות בשני� ולכ�,
גאולת היתה שני� כמה שלפני למרות האמצעי, דאדמו"ר המאסר להיות יכול שהי' כ� כדי עד בעול�, החוש�
המעיינות דהפצת העבודה כללות את התירה עצמה זו שממשלה היינו, עצמה, זו ממשלה ע"י הזק� אדמו"ר
בעול� החוש� התגברות על מורה זה שכל האמצעי, אדמו"ר של והמאסר כו' הקטרוג אח"כ הי' ואעפ"כ כו',

כסלו. י"ט דגאולת העילוי לגודל להגיע כדי כסלו יו"ד דגאולת להכנה זקוקי� שעתה הסיבה זוהי הרי �

‡È:לדבר דוגמא .
ומעט ק"ש כ"א צרי� אי� ש"מדאורייתא ד) לב, (בהעלות� בלקו"ת מבואר התפלה עני� לכללות בנוגע
פלאות ולהבי� לראות היו� כל בשחקי� בהיר שכל� שהי' לפי מתפללי� היו שלא ראשו� במקדש כמו תפלה,
החומר אל הלבבות ונתקרבו השכליי� שנתמעטו ראו שני בית בתחלת הגדולה כנסת אנשי אבל ב"ה, א"ס

וכו'". וברכותי' התפלה לה� תקנו ע"כ לבד, הגש� לראות

עניני� עוד נתוספו � כו' והש"ס המשנה זמ� לאחרי יותר, עוד התגבר העול� חוש� שכאשר מוב� ומזה
פסוקי ק"ש, דברכות העני� כללות להיות צרי� (שמו"ע) התפלה לעני� הכנה שבתור אומרת, זאת כו', בתפלה

ע לכללות הכנות כמה ועד"ז דזמרה, פסוקי קוד� שאומרי� עניני� ועוד מפנידזמרה, � זה וכל כו', התפלה ני�
העול�. חוש� התגברות

ולאחרי הש"ס, חתימת לאחרי � האחרוני� בדורות ישראל" "מנהגי וכמה כמה להוספת הסיבה ג� וזוהי
כו'", לחדש עתיד ותיק ד"תלמיד באופ� � כו' והראשוני� הגאוני� זמ�
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ד"בכל העבודה ממנו נדרשת ולכ� והגבלה, ממדידה שלמעלה לעבודה נחשב זה אי� שוב � הרגיל דבר אצלו
גופא. מאד�" ד"בכל בעבודה ועילויי� דרגות חילוקי שישנ� אומרת: זאת יותר. נעלה באופ� מאד�"

פעמי� מאה פרקו ששונה מי היינו אלקי� דעובד בגמרא "מ"ש (פט"ו) בתניא המבואר ע"פ ג� וכמוב�
הרגילות היתה שבימיה� "משו� שזהו לבד", פעמי� מאה פרקו ששונה מי היינו עבדו ולא "ואחת"), (או ואחד
הרי רגילותו, שזוהי מאחר הנה ואחד", פעמי� "מאה ללמוד מתרגל שכאשר � פעמי�" מאה פרק כל לשנות
מהמדידה למעלה � יותר נעלית עבודה ממנו נדרשת ואז עבדו", "לא נקרא ואחד פעמי� מאה לומד כאשר ג�
הכלליי�, התורה בספרי בנ"י כל דאחדות הפעולות אודות מדובר כאשר לדבר: דוגמא כו'. דרגילותו והגבלה
כבר שהורגל שהיות לו אומרי� והגבלה, ממדידה שלמעלה ובאופ� כדבעי, בזה שעסק טוע� כאשר ג� הנה
ממדידה שלמעלה באופ� כבר זה אי� בזה שהורגל לאחרי כי עוז, וביתר שאת ביתר בזה להוסי� עליו בזה,

והגבלה.

דרגות, חילוקי ישנ� והגבלה, ממדידה שלמעלה עבודה מאד�", ד"בכל העבודה באופ� שג� מוב� ועפ"ז
הכבד. אל הקל דמ� הסדר להיות צרי� זו בעבודה ג� ולכ�

בעני� שג� בספרי� כמבואר � החסידות תורת גילוי קוד� שנכתבו ישראל גדולי בספרי ג� מצינו זה ועני�
לעניננו: ובנוגע כו'. סדר ישנו הטבע) והגבלת ממדידת למעלה (שה� הנסי�

והגבלה, ממדידה למעלה � הוא כסלו) די"ט הגאולה וה� כסלו, דיו"ד הגאולה (ה� הגאולה עני� כללות
ואעפ"כ הנסי�, עני� נעלהבדוגמת באופ� היא כסלו די"ט שהגאולה לעיל כאמור � דרגות חילוקי בזה ישנ� ,
כסלו. דיו"ד מהגאולה יותר

ולאחרי כסלו, דיו"ד הגאולה את חוגגי� לראש שלכל היינו, הכבד, אל הקל דמ� באופ� הוא בזה הסדר ולכ�
כסלו. י"ט גאולת � הגאולה בעני� יותר נעלית לדרגא להגיע יכולי� זו הכנה

È:גיסא לאיד� השאלה נשאלת עפ"ז אבל .

שלכל באופ� הי' בשני� המאורעות שסדר יתכ� כיצד � הכבד אל הקל דמ� באופ� להיות צרי� שהסדר מאחר
כסלו?! דיו"ד ההכנה ללא כסלו בי"ט הזק� אדמו"ר גאולת היתה לראש

בזה: והביאור

אבל כסלו; יו"ד דגאולת ההכנה ללא כסלו די"ט הגאולה עני� להיות יכול הי' מאירות", "שני� היו כאשר
דגאולת ההכנה ע"י אלא כסלו י"ט דגאולת העילוי לגודל להגיע יכולי� אי� שוב � בעול� החוש� גבר כאשר

כסלו. יו"ד

גבר כאשר אבל כסלו; יו"ד דגאולת ההכנה ללא כסלו י"ט גאולת את חוגגי� היו הראשונות בשני� ולכ�,
גאולת היתה שני� כמה שלפני למרות האמצעי, דאדמו"ר המאסר להיות יכול שהי' כ� כדי עד בעול�, החוש�
המעיינות דהפצת העבודה כללות את התירה עצמה זו שממשלה היינו, עצמה, זו ממשלה ע"י הזק� אדמו"ר
בעול� החוש� התגברות על מורה זה שכל האמצעי, אדמו"ר של והמאסר כו' הקטרוג אח"כ הי' ואעפ"כ כו',

כסלו. י"ט דגאולת העילוי לגודל להגיע כדי כסלו יו"ד דגאולת להכנה זקוקי� שעתה הסיבה זוהי הרי �

‡È:לדבר דוגמא .
ומעט ק"ש כ"א צרי� אי� ש"מדאורייתא ד) לב, (בהעלות� בלקו"ת מבואר התפלה עני� לכללות בנוגע
פלאות ולהבי� לראות היו� כל בשחקי� בהיר שכל� שהי' לפי מתפללי� היו שלא ראשו� במקדש כמו תפלה,
החומר אל הלבבות ונתקרבו השכליי� שנתמעטו ראו שני בית בתחלת הגדולה כנסת אנשי אבל ב"ה, א"ס

וכו'". וברכותי' התפלה לה� תקנו ע"כ לבד, הגש� לראות

עניני� עוד נתוספו � כו' והש"ס המשנה זמ� לאחרי יותר, עוד התגבר העול� חוש� שכאשר מוב� ומזה
פסוקי ק"ש, דברכות העני� כללות להיות צרי� (שמו"ע) התפלה לעני� הכנה שבתור אומרת, זאת כו', בתפלה

ע לכללות הכנות כמה ועד"ז דזמרה, פסוקי קוד� שאומרי� עניני� ועוד מפנידזמרה, � זה וכל כו', התפלה ני�
העול�. חוש� התגברות

ולאחרי הש"ס, חתימת לאחרי � האחרוני� בדורות ישראל" "מנהגי וכמה כמה להוספת הסיבה ג� וזוהי
כו'", לחדש עתיד ותיק ד"תלמיד באופ� � כו' והראשוני� הגאוני� זמ�
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תעשה, לא ומצות עשה דמצות תוק� לה� יש � ישראל בתפוצות ונתקבלו נתפשטו אלו שמנהגי� [ומאחר
היו לא כ�, כל גדול הי' לא העול� חוש� כאשר הראשוני�, בדורות כי ממרי�)], הל' (ריש ברמב"� כמבואר
וביתר שאת ביתר להוסי� צריכי� � וגובר הול� העול� חוש� כאשר אבל כו'; קדושה בעניני להוספה זקוקי�

העול�. חשכת את ולהפו� לבטל כדי ומצוותי', התורה אור הקדושה, אור ע� הקשורי� העניני� בכל עוז

לעניננו: בנוגע מוב� ועד"ז

שג� היינו, כסלו, יו"ד דגאולת ההכנה ללא כסלו די"ט הגאולה את לחגוג יכולי� היו הראשונות בשני�
הגלות חוש� גבר כאשר אבל כסלו; י"ט דחגיגת ומצב למעמד להגיע יכולי� היו החול דימי ומצב מהמעמד
כסלו יו"ד דגאולת האור שנתוס� לזה נוס� הנה � האמצעי) אדמו"ר את לאסור אפשרות שהיתה כ� כדי (עד
כסלו דיו"ד להכנה עתה זקוקי� החוש�), גודל את לבטל כדי הקדושה באור להוסי� שצריכי� לעיל (כאמור

כסלו. י"ט דגאולת העילוי לגודל להגיע כדי

·È:יותר בעומק � העני� ביאור .

כסלו, יו"ד בערב נמצאי� כאשר מוב�: אינו ולכאורה כסלו. לי"ט הכנה � ענינו כסלו שיו"ד לעיל נתבאר
כסלו?! לי"ט הכנה הוא כסלו שיו"ד עתה מדגישי� מדוע וא"כ, עצמו, כסלו דיו"ד העילוי אודות לדבר צריכי�

עצמו, כסלו דיו"ד העילוי מתבטא כסלו) לי"ט הכנה מהווה כסלו (שיו"ד גופא שבזה לומר בהכרח ולכ�,
כדלקמ�.

בזה: והביאור

את ומביאה הגורמת היא והסיבה שמאחר ומסובב, דסיבה העני� לכללות בנוגע חקירה בספרי מבואר
ולהביא לפעול הסיבה יכולה ולכ� במסובב, מאשר יותר נעלה כח ישנו שבסיבה לומר בהכרח הרי המסובב,

המסובב. את

לעניננו: בנוגע מוב� ועד"ז

כסלו די"ט המסובב את המביאה הסיבה היא כסלו שיו"ד היינו, כסלו, לי"ט הכנה הוא כסלו שיו"ד מאחר
לגבי כסלו ביו"ד עילוי שישנו מוב�, � כסלו) די"ט העילוי לגודל להגיע אפשר אי כסלו דיו"ד ההכנה לולי (כי

כסל יו"ד של בכחו ולכ�, כסלו, כסלו.י"ט די"ט המסובב את ולהביא לפעול ו

‚È:בזה והביאור .
הזק�, אדמו"ר של המאסר מאשר יותר קל באופ� הי' האמצעי אדמו"ר של שהמאסר לעיל שנתבאר אע"פ
אלא הזק�), אדמו"ר אצל שהי' (כפי בביתֿהסוהר האמצעי אדמו"ר את הושיבו שלא המאסר ברשימות וכמסופר
אדמו"ר גאולת לאחרי האמצעי אדמו"ר דמאסר העובדה עצ� אעפ"כ, � כו' משמר תחת מסויי� בחדר הושיבוהו

העול�. חוש� התגברות על מורה לפנ"ז), שני� (כמה הזק�

הזק� אדמו"ר שכתב וכפי כו', בצדקתו הכירה עצמה שהממשלה באופ� היתה הזק� אדמו"ר גאולת דהנה,
כו', העמי� וכל השרי� כל בעיני כו' באר� לעשות והגדיל ה' ד"הפלא באופ� היתה שהגאולה הידועה באגרת
דאדמו"ר והמאסר הקטרוג הי' שני� כמה שלאחרי העובדה עצ� וא"כ, כו'". אר� אפסי כל ד"וראו ובאופ�

בעול�. החוש� התגברות גודל על מורה זה �הרי האמצעי

לדורותיו" נכבד "אזרח התואר את קבל הזק� שאדמו"ר לאחרי אירע האמצעי אדמו"ר של שמאסרו ובפרט
הסיפור (כידוע נפוליו� נגד במלחמת� לרוסי� שלו הסיוע עבור גראזשדאני�") פאטשאטני ("פאטאמסטוועניי
אדמו"ר של מאסרו אירע � זה כל על הבט ומבלי האמצעי, אדמו"ר של נשיאותו קוד� הי' זה שכל � בזה)

ההוא. בזמ� שהיתה העול� חוש� התגברות גודל ביותר מודגש זה ומכל שני�. כמה לאחרי האמצעי

כו', הקדושה באור הוספה ע"י החוש� את ולהפו� לבטל � היא החוש� דהתגברות הכוונה תכלית והנה,
להגיע אפשר הירידה ע"י שדוקא היינו, עלי', צור� דירידה העני� כללות ובדוגמת יותר, נעלה עילוי נפעל שעי"ז

יותר. נעלה לעילוי

בעת העול�) חוש� (והתגברות שהירידה מאחר כי � כסלו י"ט לגבי כסלו ביו"ד עילוי שישנו מוב� ועפ"ז
של מאסרו (כי הזק� דאדמו"ר המאסר בעת שהיתה הירידה מאשר יותר למטה היתה האמצעי דאדמו"ר המאסר
העילוי נפעל זו גדולה ירידה שע"י לומר בהכרת הרי הוק�), דאדמו"ר הגאולה לאחרי הי' האמצעי אדמו"ר

הגלות. דחוש� הירידה גודל ער� לפי כסלו, די"ט העילוי מאשר יותר נעלה באופ� כסלו דיו"ד
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גו (מצד כסלו די"ט מהעילוי יותר נעלה באופ� הוא כסלו דיו"ד שהעילוי בלבד זו לא מזו: הירידהויתירה דל
הכנה הוא כסלו דיו"ד שהעני� לעיל כאמור כסלו, די"ט בעילוי הוספה פועל כסלו דיו"ד העילוי אלא כו'),

כסלו. די"ט המסובב את המביאה וסיבה

כסלו, יו"ד דגאולת הגילוי ע"י קדשו", זרוע את הוי' "חש� � העול� חוש� התגברות מצד אומרת: זאת
כו'. הירידה גודל ער� לפי ביותר, גדול עילוי נפעל שעי"ז

"ראש החגי�", "חג הוא כסלו שי"ט חשבו� בעשיית כסלו, דיו"ד השמחה בגודל למעט שאי� מוב� ועפ"ז
הגאולה חג את שחוגגי� עי"ז אדרבה: כי � כו' כסלו יו"ד משא"כ החסידות", ולדרכי החסידות לתורת השנה

כסלו. י"ט דחגיגת השמחה בגודל הוספה פועל זה הרי כו', שאת ביתר כסלו דיו"ד

„Èאדמו"ר פתג� כידוע � מישראל לכאו"א מוב� להיות צרי� כסלו) דיו"ד המעלה (אודות לעיל האמור .

מישראל. לכאו"א שייכת החסידות שתורת דורנו) נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"י ונתפרס� (שנתגלה הזק�
האד�: בעבודת מוחשית דוגמא ע"פ � בזה והביאור

למעמדו שהגיע שמה יודע הוא הרי גלויי�, נסי� בדוגמת גלוי', פרטית השגחה בעניניו רואה יהודי כאשר
על גלוי' פרטית השגחה בעצמו ראה כי הזה", החיל את לי עשה ידי ועוצ� ד"כחי באופ� זה אי� כו' ומצבו
הגיע גלוי') פרטית דהשגחה (באופ� הקב"ה סיוע ע"י ורק המדריגה, בשפל הי' שלפנ"ז ויודע ושעל, צעד כל

בהוה. ומצבו למעמדו

בינו הרי הזה", החיל את לי עשה ידי ועוצ� "כחי לאמר מתפאר הוא הרי הזולת ע� בדיבורו כאשר ואפילו
הקב"ה. סיוע ע"י רק שזהו האמת, את הוא יודע עצמו לבי�

ידי ועוצ� ש"כחי וחושב כו', בגלוי שראה הפרטית ההשגחה אודות בעצמו שוכח לפעמי� כאשר ואפילו
האמת, על נזכר הוא הרי כו', רצו�" ב"עת מתעורר כאשר העתי�, מ� לעת הנה � הזה" החיל את לי עשה

הקב"ה. סיוע ע"י רק זה לכל שהגיע

הנפש את מכניס שהיצה"ר יתכ� המדריגה) בשפל שהי' הקוד� ומצבו (ממעמדו זו גאולה לאחרי ג� והנה,
חבוש "אי� כי פארפאל�"), איז ("עס אבוד" "מקרה שזהו יהודי אותו טוע� ואז שני'), (פע� במאסר האלקית

זה! ממאסר לצאת כדי מאומה לעשות ולא לישו� ללכת הוא יכול ולכ�, האסורי�", מבית עצמו מתיר

אומרי� וכאשר זה. ממאסר יוציאו שהקב"ה בודאי וא"כ, נדח", ממנו ידח ד"לא ההבטחה על שסומ� ובפרט
הו טוע� � כו' קטנה" "אצבע בהושטת המתבטאת שלו לפעולה שמחכי� אבינולו על להשע� יש מי "על א

שבשמי�"!

בשפל הי' שלפנ"ז היינו, הראשונה, בפע� שהי' כפי כ� כל ירוד באופ� אינו (השני) זה שמאסר אע"פ והנה,
למאסר האמצעי דאדמו"ר המאסר בי� החילוק [בדוגמת ביותר, גרוע באופ� ב"בו�" שקוע והי' המדריגה,
עתה, מדובר שעליו המאסר מעני� להבדיל � יותר) קל באופ� הי' האמצעי דאדמו"ר (שהמאסר הזק� דאדמו"ר

נשמתו כי המאסר, עני� כללות לכאורה שיי� לא האמצעי) אדמו"ר אצל (ועד"ז הזק� אדמו"ר אצל דהנה,
מוב� ועד"ז הגשמי, בעוה"ז נמצאת היתה כזה ובאופ� חדשה, נשמה דאצילות, נשמה היתה הזק� אדמו"ר של

כו', האמצעי אדמו"ר � מקומו לממלא בנוגע

בעול� ומצבה מעמדה בדוגמת נשמתו היתה מצרי� באר� פרעה לפני עמדו בעת שג� רבינו, משה ובדוגמת
ודיבור� האר�", "ערות שבקליפות, הירידה תכלית מצרי�, מל� פרעה ע� ודיבר עמד כזה ובאופ� האצילות,

כו', פעולתו פעל והדיבור השני, דברי את שמע שהא' באופ� הי'

האמצעי?! ואדמו"ר הזק� אדמו"ר אצל שהיא פעולה איזו לפעול יוכל שהמאסר יתכ� כיצד וא"כ,

דוגמא שמביאי� ועד כסלו, וי"ט כסלו דיו"ד הגילוי כללות נפעל המאסר שע"י בפועל רואי� אעפ"כ, אבל
העני� כללות נפעל כו' דהמאסר הכתישה שע"י היינו, שמנו, נות� אותו כשכותשי� הזה הזית ממארז"ל לדבר

החסידות. תורת לגילוי בנוגע שמנו דנות�

המדובר להמאסר האמצעי ואדמו"ר הזק� דאדמו"ר המאסר בי� "להבדיל" שאומרי� מה מוב� ועפ"ז
בעניננו],
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גו (מצד כסלו די"ט מהעילוי יותר נעלה באופ� הוא כסלו דיו"ד שהעילוי בלבד זו לא מזו: הירידהויתירה דל
הכנה הוא כסלו דיו"ד שהעני� לעיל כאמור כסלו, די"ט בעילוי הוספה פועל כסלו דיו"ד העילוי אלא כו'),

כסלו. די"ט המסובב את המביאה וסיבה

כסלו, יו"ד דגאולת הגילוי ע"י קדשו", זרוע את הוי' "חש� � העול� חוש� התגברות מצד אומרת: זאת
כו'. הירידה גודל ער� לפי ביותר, גדול עילוי נפעל שעי"ז

"ראש החגי�", "חג הוא כסלו שי"ט חשבו� בעשיית כסלו, דיו"ד השמחה בגודל למעט שאי� מוב� ועפ"ז
הגאולה חג את שחוגגי� עי"ז אדרבה: כי � כו' כסלו יו"ד משא"כ החסידות", ולדרכי החסידות לתורת השנה

כסלו. י"ט דחגיגת השמחה בגודל הוספה פועל זה הרי כו', שאת ביתר כסלו דיו"ד

„Èאדמו"ר פתג� כידוע � מישראל לכאו"א מוב� להיות צרי� כסלו) דיו"ד המעלה (אודות לעיל האמור .

מישראל. לכאו"א שייכת החסידות שתורת דורנו) נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"י ונתפרס� (שנתגלה הזק�
האד�: בעבודת מוחשית דוגמא ע"פ � בזה והביאור

למעמדו שהגיע שמה יודע הוא הרי גלויי�, נסי� בדוגמת גלוי', פרטית השגחה בעניניו רואה יהודי כאשר
על גלוי' פרטית השגחה בעצמו ראה כי הזה", החיל את לי עשה ידי ועוצ� ד"כחי באופ� זה אי� כו' ומצבו
הגיע גלוי') פרטית דהשגחה (באופ� הקב"ה סיוע ע"י ורק המדריגה, בשפל הי' שלפנ"ז ויודע ושעל, צעד כל

בהוה. ומצבו למעמדו

בינו הרי הזה", החיל את לי עשה ידי ועוצ� "כחי לאמר מתפאר הוא הרי הזולת ע� בדיבורו כאשר ואפילו
הקב"ה. סיוע ע"י רק שזהו האמת, את הוא יודע עצמו לבי�

ידי ועוצ� ש"כחי וחושב כו', בגלוי שראה הפרטית ההשגחה אודות בעצמו שוכח לפעמי� כאשר ואפילו
האמת, על נזכר הוא הרי כו', רצו�" ב"עת מתעורר כאשר העתי�, מ� לעת הנה � הזה" החיל את לי עשה

הקב"ה. סיוע ע"י רק זה לכל שהגיע

הנפש את מכניס שהיצה"ר יתכ� המדריגה) בשפל שהי' הקוד� ומצבו (ממעמדו זו גאולה לאחרי ג� והנה,
חבוש "אי� כי פארפאל�"), איז ("עס אבוד" "מקרה שזהו יהודי אותו טוע� ואז שני'), (פע� במאסר האלקית

זה! ממאסר לצאת כדי מאומה לעשות ולא לישו� ללכת הוא יכול ולכ�, האסורי�", מבית עצמו מתיר

אומרי� וכאשר זה. ממאסר יוציאו שהקב"ה בודאי וא"כ, נדח", ממנו ידח ד"לא ההבטחה על שסומ� ובפרט
הו טוע� � כו' קטנה" "אצבע בהושטת המתבטאת שלו לפעולה שמחכי� אבינולו על להשע� יש מי "על א

שבשמי�"!

בשפל הי' שלפנ"ז היינו, הראשונה, בפע� שהי' כפי כ� כל ירוד באופ� אינו (השני) זה שמאסר אע"פ והנה,
למאסר האמצעי דאדמו"ר המאסר בי� החילוק [בדוגמת ביותר, גרוע באופ� ב"בו�" שקוע והי' המדריגה,
עתה, מדובר שעליו המאסר מעני� להבדיל � יותר) קל באופ� הי' האמצעי דאדמו"ר (שהמאסר הזק� דאדמו"ר

נשמתו כי המאסר, עני� כללות לכאורה שיי� לא האמצעי) אדמו"ר אצל (ועד"ז הזק� אדמו"ר אצל דהנה,
מוב� ועד"ז הגשמי, בעוה"ז נמצאת היתה כזה ובאופ� חדשה, נשמה דאצילות, נשמה היתה הזק� אדמו"ר של

כו', האמצעי אדמו"ר � מקומו לממלא בנוגע

בעול� ומצבה מעמדה בדוגמת נשמתו היתה מצרי� באר� פרעה לפני עמדו בעת שג� רבינו, משה ובדוגמת
ודיבור� האר�", "ערות שבקליפות, הירידה תכלית מצרי�, מל� פרעה ע� ודיבר עמד כזה ובאופ� האצילות,

כו', פעולתו פעל והדיבור השני, דברי את שמע שהא' באופ� הי'

האמצעי?! ואדמו"ר הזק� אדמו"ר אצל שהיא פעולה איזו לפעול יוכל שהמאסר יתכ� כיצד וא"כ,

דוגמא שמביאי� ועד כסלו, וי"ט כסלו דיו"ד הגילוי כללות נפעל המאסר שע"י בפועל רואי� אעפ"כ, אבל
העני� כללות נפעל כו' דהמאסר הכתישה שע"י היינו, שמנו, נות� אותו כשכותשי� הזה הזית ממארז"ל לדבר

החסידות. תורת לגילוי בנוגע שמנו דנות�

המדובר להמאסר האמצעי ואדמו"ר הזק� דאדמו"ר המאסר בי� "להבדיל" שאומרי� מה מוב� ועפ"ז
בעניננו],
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היצה"ר במאסר נמצא שוב הוא הרי המדריגה, משפל וגאלו הוציאו שהקב"ה שלאחרי העובדה עצ� אעפ"כ,
ביותר! גדולה ירידה על מורה זה הרי �

נעלית לדרגא יגיע שעי"ז היינו, עלי', צור� � היא זו גדולה בירידה הכוונה שתכלית לו אומרי� זה ועל
הירידה. קוד� שהי' מכפי יותר

אבינו על אלא להשע� לנו ש"אי� ולומר מאומה, לעשות לא � מכ� וכתוצאה להתייאש, לו אסור ולכ�,
קוד� שהי' כפי רק לא יותר, גדול לעילוי זו) ירידה (ע"י יגיע עבודתו וע"י הדבר, תלוי בו כי � שבשמי�"

יותר. נעלה באופ� אלא המאסר,

יש מי "על מארז"ל אודות דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק פתג� �וכידוע שבשמי�" אבינו על להשע�
העני� ע� ביחד דמשיחא, בעקבתא הגלות דחשכת הסימני� בי� זה עני� נמנה מדוע מוב�: אינו שלכאורה
הביאור אלא � רצוי?! דבר הוא שבשמי�" אבינו על "להשע� יהודי של רצונו הרי לכאורה יסגא", ד"חוצפא
עבודתו לעבוד רוצה אינו יהודי כאשר אבל עוזרו", "הקב"ה ואז בו, התלוי ככל עבודתו לעבוד צרי� יהודי בזה:
[ובפרט מאומה עושה אינו והוא שבשמי�", אבינו על להשע� יש מי ש"על באמרו בו, התלוי את ולעשות
שהוא כו'", אלא כו' "אי� הלשו� בדוגמת זה הרי � שבשמי�" אבינו על (אלא) להשע� יש מי "על שהלשו�

דמשיחא! דעקבתא החוש� גודל על מורה זה ומצב מעמד הנה � כו'] בדיעבד ג� לעיכובא,

היא האמצעי אדמו"ר של דמאסרו והירידה שהיות � כסלו דיו"ד הגאולה אודות לעיל המבואר בדוגמת וזהו
יותר גדול הוא עי"ז שבא שהעילוי מורה זה הרי הזק�), אדמו"ר גאולת לאחרי (בהיותה ביותר גדולה ירידה

כסלו. די"ט מהעילוי

ÂË:�האד לעבודת בנוגע הנ"ל מכל ההוראה .

הגלות ירידת שסיבת בידעו ואדרבה: מזה, להתפעל מה ליהודי אי� � וגובר הול� הגלות חוש� כאשר ג�
לבטל כדי ומצוותי', התורה באור ומוסי� עוז, וביתר שאת ביתר בעבודתו מוסי� הוא הרי עלי', לצור� היא

ביותר. גדול לעילוי מגיע הוא הרי הגלות דחוש� הירידה גודל ע"י ודוקא הגלות, חשכת את ולהפו�

הוא החוש� וכאשר לבוא, דלעתיד העילוי גודל על מורה זה הרי יותר, גדול הגלות שחוש� ככל ואדרבה:
כפול. באופ� ג� יהי' לבוא דלעתיד והגילוי שהאור מורה זה הרי כפול,

דהקרבת העני� כללות יהי' שאז � לבוא דלעתיד לעילוי להגיע יכולי� הגלות ירידת גודל ע"י שדוקא ועד
כפשוט�, הקרבנות הקרבת אלא תקנו�", קרבנות כנגד ד"תפלות באופ� רק לא היינו, רצונ�", "כמצות הקרבנות
זה וכל הראשו�. ובביהמ"ק השני בביהמ"ק הקרבנות מהקרבת יותר נעלה באופ� � רצונ�" ד"כמצות ובאופ�

הגלות. ירידת גודל לאחרי דוקא נפעל

ובמיוחד ומצוותי', דתורה העניני� בכל עוז וביתר שאת ביתר להוסי� צרי� מישראל שכאו"א מוב� ועפ"ז
באופ� חנוכה" ל"מבצע הכנות כסלו), וי"ט דיו"ד העני� (שזהו חוצה המעיינות הפצת גרמא: שהזמ� בעניני� �

הכלליי�. התורה ספרי בכתיבת בנ"י כל דאחדות למבצע בנוגע ועד"ז המתאי�,

והגב ממדידה למעלה מאד�", ד"בכל באופ� להיות צריכה העבודה שכללות לעיל ולאוכאמור לגמרי, לה
לעני� ברגליו ר� שהוא היינו, � כפשוטו בפועל דמעשה בעניני� ג� אלא ודיבור, שבמחשבה לעניני� בנוגע רק
בנוגע ובפרט תאמרנה", עצמותי ד"כל ובאופ� מאד�", ד"בכל באופ� כו' בידיו המצוה את ומקיי� מצוה, של

(פל"ז). בתניא כמבואר אברי�", רמ"ח בכל ד"ערוכה באופ� הוא שלימודו התורה, ללימוד

הי' דאברה� ה"עקב" שג� � בקולי" אברה� שמע אשר "עקב אבינו באברה� מ"ש אודות הפתג� וכידוע
פיאטע"). חסידישע ("א חסידי "עקב" בקולי", ד"שמע ומצב במעמד

אדמו"ר שאצל כש� � ובגילוי בפועל לבוא צריכי� העניני� שכל היא כסלו דט' שההוראה לעיל וכאמור
ובגילוי, בפועל ג�) אלא רוחני, באופ� רק (לא ליו�" מיו� צדיקי� של שנותיה� ד"ממלא העני� הי' האמצעי
הנה � נאו" "משיח שרוצי� והיות שנה, ועשרי� מאה עד טובות, ושני� ימי� דאריכות באופ� היא והעבודה

שנה. ועשרי� מאה לאחרי ג� די� בעלמא חיותו בחיי� האד� עבודת תהי' צדקנו משיח ביאת לאחרי

בסיו� וכמ"ש אלקי�", ד"מלאכי כח ונתינת לסיוע זוכה הוא הרי � המתאי� באופ� היא עבודתו וכאשר
אלו ומלאכי� ישראל, אר� מלאכי וה� לאר� חו� מלאכי ה� מחניי�", גו' אלקי� מלאכי בו "ויפגעו פרשתנו
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לו� ונשיק לו� דגפי� העני� כללות שזהו בעבודתו, ומסייעי� אותו משרתי� שה� היינו, השרת", "מלאכי ה�
סל"ג שרה חיי ש"פ שיחת (ראה לפני�" מלאכו ו"ישלח את�" מלאכו ד"ישלח באופ� הוא שלה� והסיוע כו',

ואיל�).

ÊËבערב כבר מתחילה חוצה) המעיינות להפצת בנוגע מיוחדת (הדגשה כסלו דיו"ד העבודה כללות והנה, .
ימי בערב � דחנוכה והעבודה כסלו, י"ט בערב � כסלו די"ט לעבודה בנוגע ועד"ז כסלו, בט' כסלו, יו"ד

לעול�". בטלי� אינ� הללו ד"הנרות העני� לכללות הכנה בתור החנוכה,
ובאופ� העתידה, הגאולה ערב שבת, בערב נמצאי� כאשר לבוא דלעתיד מהגילויי� לטעו� זוכי� � ובנתיי�
תבשיל "מכל אלא לבוא, דלעתיד אחד מתבשיל לטעו� מספיק לא היינו, ותבשיל", תבשיל "מכל שטועמי�

ותבשיל".

ישראל בני ד"לכל ומצב במעמד בנ"י נמצאי� האחרוני�, הגלות ימי בחשכת נמצאי� כאשר ג� אומרת: זאת
במ אור משיחהי' ע"י והשלימה האמיתית בגאולה � לבוא דלעתיד לגילויי� זוכי� ממש ובקרוב ושבות�",

ממש. בימינו במהרה צדקנו,

***

ÊÈבקביעות מיוחדת הוראה ישנה � לזה ונוס� ושנה. שנה בכל כסלו ויו"ד כסלו לט' שיי� לעיל האמור .

זו: שנה
כסלו שט' � הראשונה בפע� כסלו יו"ד גאולת בעת הקביעות שהיתה כפי אופ� באותו היא זו שנה קביעות
דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ברשימת וכמסופר וישלח. דפ' ראשו� ביו� חל כסלו ויו"ד ויצא, פ' בשבת חל
וישלח א' "ביו� היתה האמצעי אדמו"ר שגאולת פד)] ע' ב' (חוברת וב"התמי�" קודש", ל"בד במבוא [שנדפסה

תקפ"ז". שנת כסלו יו"ד

הקביעות שהיתה כפי בשבוע, השלישי ביו� כסלו י"ט חל � האמור באופ� היא הקביעות שכאשר [ולהעיר,
תקנ"ט). (בשנת הראשונה בפע� כסלו די"ט

ביו� היתה שגאולתו מודגש שבה הזק� דאדמו"ר מאגה"ק כמוב� � מיוחד עני� ישנו זו בקביעות והרי
טוב]. כי בו שהוכפל השלישי

בשנה שנה מידי "נזכרי�" שכאשר ונעשי�", נזכרי� האלה "והימי� הפסוק על האריז"ל פירוש ידוע והנה,
ושנה, שנה בכל הוא זה ועני� מחדש. העניני� אות� ונמשכי� "נעשי�" הראשונה, בפע� שהיו העניני� אות�
אלא החודש, ימי מצד רק לא היינו, הראשונה, בפע� שהי' כפי אופ� באותו היא הקביעות כאשר � ובמיוחד

עוז. וביתר שאת ביתר העניני� כל נמצאי� שאז � השבוע ימי מצד ג�

לזה: ונוס�

נוספת הוראה שישנה מוב�, � השבוע דפרשת ההוראות ע� "לחיות" שצריכי� הזק� אדמו"ר תורת ע"פ
כדלקמ�: וישלח, דפ' א' ביו� כסלו ויו"ד ויצא, פ' בשבת � כסלו ט' כסלו: ויו"ד כסלו דט' השבוע מפרשת

ÁÈ:בזה והביאור .
בגלות ונמצא האמיתי, ומצבו) (ממעמדו ממקומו "יוצא" שיהודי היינו, הגלות, עני� כללות על מורה "ויצא"

כו'.

"ויל� � ומטרתה שבע", "מבאר היא שהיציאה ד"ויצא", הפרטי� את שיודעי� קוד� עוד אומרת: זאת
של א� "חרו� � ("חרנה" עמיקתא לבירא שבע") ("באר רמה מאיגרא הירידה גודל על מורה שזה חרנה",

הגלות. עני� כללות על כבר מורה ד"ויצא" העני� עצ� הנה מקו�"),

כאו"א של האמיתי מקומו וא"כ, הקב"ה, המלכי� מלכי מל� של יחידו בנו הוא מישראל כאו"א דהנה,
המל�, אביו ע� ביחד � הוא עני�מישראל כבר זה הרי המל�, אביו פני מאת יציאה ד"ויצא", העני� עצ� ולכ�,

גלות"?!). אי� איד א קומט ווי ("ווארו� יהודי של האמיתי מקומו זה אי� כי גלות, של

� המל� אביו הוא והקב"ה הקב"ה, המלכי� מלכי מל� של בנו הוא מישראל שכאו"א מאחר אחר: בסגנו�
העצ�). מ� ("ויצא") יציאה של באופ� (ולא העצ� ע� ביחד להיות צרי� עצ� הרי
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לו� ונשיק לו� דגפי� העני� כללות שזהו בעבודתו, ומסייעי� אותו משרתי� שה� היינו, השרת", "מלאכי ה�
סל"ג שרה חיי ש"פ שיחת (ראה לפני�" מלאכו ו"ישלח את�" מלאכו ד"ישלח באופ� הוא שלה� והסיוע כו',

ואיל�).

ÊËבערב כבר מתחילה חוצה) המעיינות להפצת בנוגע מיוחדת (הדגשה כסלו דיו"ד העבודה כללות והנה, .
ימי בערב � דחנוכה והעבודה כסלו, י"ט בערב � כסלו די"ט לעבודה בנוגע ועד"ז כסלו, בט' כסלו, יו"ד

לעול�". בטלי� אינ� הללו ד"הנרות העני� לכללות הכנה בתור החנוכה,
ובאופ� העתידה, הגאולה ערב שבת, בערב נמצאי� כאשר לבוא דלעתיד מהגילויי� לטעו� זוכי� � ובנתיי�
תבשיל "מכל אלא לבוא, דלעתיד אחד מתבשיל לטעו� מספיק לא היינו, ותבשיל", תבשיל "מכל שטועמי�

ותבשיל".

ישראל בני ד"לכל ומצב במעמד בנ"י נמצאי� האחרוני�, הגלות ימי בחשכת נמצאי� כאשר ג� אומרת: זאת
במ אור משיחהי' ע"י והשלימה האמיתית בגאולה � לבוא דלעתיד לגילויי� זוכי� ממש ובקרוב ושבות�",

ממש. בימינו במהרה צדקנו,

***

ÊÈבקביעות מיוחדת הוראה ישנה � לזה ונוס� ושנה. שנה בכל כסלו ויו"ד כסלו לט' שיי� לעיל האמור .

זו: שנה
כסלו שט' � הראשונה בפע� כסלו יו"ד גאולת בעת הקביעות שהיתה כפי אופ� באותו היא זו שנה קביעות
דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ברשימת וכמסופר וישלח. דפ' ראשו� ביו� חל כסלו ויו"ד ויצא, פ' בשבת חל
וישלח א' "ביו� היתה האמצעי אדמו"ר שגאולת פד)] ע' ב' (חוברת וב"התמי�" קודש", ל"בד במבוא [שנדפסה

תקפ"ז". שנת כסלו יו"ד

הקביעות שהיתה כפי בשבוע, השלישי ביו� כסלו י"ט חל � האמור באופ� היא הקביעות שכאשר [ולהעיר,
תקנ"ט). (בשנת הראשונה בפע� כסלו די"ט

ביו� היתה שגאולתו מודגש שבה הזק� דאדמו"ר מאגה"ק כמוב� � מיוחד עני� ישנו זו בקביעות והרי
טוב]. כי בו שהוכפל השלישי

בשנה שנה מידי "נזכרי�" שכאשר ונעשי�", נזכרי� האלה "והימי� הפסוק על האריז"ל פירוש ידוע והנה,
ושנה, שנה בכל הוא זה ועני� מחדש. העניני� אות� ונמשכי� "נעשי�" הראשונה, בפע� שהיו העניני� אות�
אלא החודש, ימי מצד רק לא היינו, הראשונה, בפע� שהי' כפי אופ� באותו היא הקביעות כאשר � ובמיוחד

עוז. וביתר שאת ביתר העניני� כל נמצאי� שאז � השבוע ימי מצד ג�

לזה: ונוס�

נוספת הוראה שישנה מוב�, � השבוע דפרשת ההוראות ע� "לחיות" שצריכי� הזק� אדמו"ר תורת ע"פ
כדלקמ�: וישלח, דפ' א' ביו� כסלו ויו"ד ויצא, פ' בשבת � כסלו ט' כסלו: ויו"ד כסלו דט' השבוע מפרשת

ÁÈ:בזה והביאור .
בגלות ונמצא האמיתי, ומצבו) (ממעמדו ממקומו "יוצא" שיהודי היינו, הגלות, עני� כללות על מורה "ויצא"

כו'.

"ויל� � ומטרתה שבע", "מבאר היא שהיציאה ד"ויצא", הפרטי� את שיודעי� קוד� עוד אומרת: זאת
של א� "חרו� � ("חרנה" עמיקתא לבירא שבע") ("באר רמה מאיגרא הירידה גודל על מורה שזה חרנה",

הגלות. עני� כללות על כבר מורה ד"ויצא" העני� עצ� הנה מקו�"),

כאו"א של האמיתי מקומו וא"כ, הקב"ה, המלכי� מלכי מל� של יחידו בנו הוא מישראל כאו"א דהנה,
המל�, אביו ע� ביחד � הוא עני�מישראל כבר זה הרי המל�, אביו פני מאת יציאה ד"ויצא", העני� עצ� ולכ�,

גלות"?!). אי� איד א קומט ווי ("ווארו� יהודי של האמיתי מקומו זה אי� כי גלות, של

� המל� אביו הוא והקב"ה הקב"ה, המלכי� מלכי מל� של בנו הוא מישראל שכאו"א מאחר אחר: בסגנו�
העצ�). מ� ("ויצא") יציאה של באופ� (ולא העצ� ע� ביחד להיות צרי� עצ� הרי
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מישראל כאו"א נמצא אז ג� הרי � כו' המלכות והנהגת דמל� העניני� בפרטי מתגלה העצ� כאשר ואפילו
העצ�. ע� ביחד להיות הוא צרי� ולכ�, העצ�, ע� אחד דבר שהוא היינו, המל�, אביו ע� קשור שהוא ומצב במעמד

ע� ביחד נמצא שעצ� העני� גודל לגבי ה� נחשב" "במה � כו' וגילויי� והשפעות דהארות העניני� וכל
העצ�!

ומצב�) (וממעמד� ממקומ� בנ"י יציאת � הגלות ירידת על מורה ד"ויצא" העני� שכללות מוב� ועפ"ז
האמיתי.

ËÈנעלה באופ� יותר, גדול לעילוי מגיעי� הגלות ירידת שע"י היינו, עלי', לצור� היא הגלות ירידת והנה, .
הגלות. ירידת קוד� שהי' מכפי יותר

לגודל אבינו יעקב הגיע ד"ויצא", הירידה ע"י שדוקא היינו, � מאד" מאד האיש "ויפרו� בפרשתנו וכמ"ש
מאד". מאד האיש ד"ויפרו� העילוי

� אבינו יעקב עבודת אופ� בדוגמת להיות צריכה והעבודה הגלות, בזמ� העבודה כללות ע"י נפעל זה וכל
מעיני". שנתי ש"ותדד ועד עבדתי", כחי "בכל בפרשתנו כמ"ש

שעות לאחר (ולא די� ע"פ לישו� וצרי� שמותר שעות לאות� בזה הכוונה � מעיני" שנתי "ותדד מ"ש והרי
מעיני"! שנתי "ותדד ואעפ"כ קמ"ל), דמאי השינה,

להיות צרי� כיצד למדי� אבינו יעקב עבודת שמאופ� ס"כ) ושכירות שאלה הל' (אדה"ז בשו"ע וכמבואר
כחי בכל כי אמר הצדיק יעקב שהרי כחו, בכל לעבוד חייב "וכ� � יהודי) אינו (אפילו ה"פועל" עבודת אופ�

אביכ�". את עבדתי

מאד "ונשמרת� [כמ"ש הגו� בריאות שמירת שמצד חשבו� שעושה שאע"פ � ה' לעבודת בנוגע מוב� ועד"ז
עבודת אופ� בדוגמת להיות צריכה שעבודתו לו אומרי� � כו' ושינה האכילה בזמני לדייק צרי� לנפשותיכ�"]

מעיני"! שנתי ש"ותדד ועד כחו, בכל עבודתו שעבד אבינו, יעקב

שמגיעי� ועד מאד", מאד האיש ד"ויפרו� לעילוי מגיעי� � האמור באופ� היא הגלות דזמ� העבודה וכאשר
כדלקמ�. ד"וישלח", העילוי לכללות

Î:"וישלח" דפ' העני� בתוכ� הביאור .

לומר אפשר אי (דאל"כ למשלח שיי� הנשלח והדבר כו', לשלוח שביכלתה מציאות שישנה מורה "וישלח"
הנשלח, הדבר את מקבלת מציאות ואותה אחרת, למציאות הדבר את שולח והמשלח זה), דבר שולח שהוא

כו'. פעולתו פועל שזה ובאופ�

לעניננו: ובנוגע

אות� לשלוח וביכלתו כו', אליו שייכי� שה"מלאכי�" היינו, ממש", "מלאכי� גו'", מלאכי� יעקב "וישלח
מתבטל ואינו ה"מלאכי�" את מקבל שעשו היינו, עשו, אצל פעולת� את פועלי� והמלאכי� כו', עשו אל
הרשע"], כעשו עמ� נוהג "הוא "עשו", אלא "אחי", לא � ד"עשו" ומצב במעמד היותו ולמרות ממציאותו

ד"וישקהו". ומצב במעמד יהי' שעשו � פעולת� פועלי� והמלאכי�

שבחיצוניות מאחר הנה � לבו" בכל נשקו "שלא הפירוש לפי ואפילו לבו", בכל ש"נשקו הפירוש לפי ובפרט
לפעול כדי מספיק כבר זה הרי ד"וישקהו", באופ� היתה עשו שהנהגת יהודי�) אינ� (ג� כול� ראו ובגלוי

יעקב. כלפי והערצה יראה של תנועה וכו') דשיקרא" "עלמא חיצוני, עול� (שהוא בעוה"ז

ד"וישקהו" באופ� בנ"י ע� מתנהגי� העול� שאומות רואי� שכאשר � אלו לימינו בנוגע ג� מוב� [ומזה
בזה]. להארי� המקו� כא� ואי� בנ"י. כלפי והערצה יראה של תנועה כבר פועל גופא זה הרי עכ"פ), (בחיצוניות

העני� בדוגמת דאתהפכא, ובאופ� העוה"ז, עניני בירור על מורה ד"וישלח" העני� שכללות מוב� ועפ"ז
גו'". עשו הר את לשפוט ציו� בהר מושיעי� "ועלו � לבוא דלעתיד העילוי לכללות שמגיעי� ועד ד"וישקהו",

‡Î:לעיל האמור מכל ההוראה .

מיו� ואדרבה: דגאולה, אתחלתא קוד� ד"ויצא", ומצב במעמד הגלות, בזמ� עדיי� אנו שנמצאי� אע"פ
ומצוותי' התורה באור להוסי� צריכי� אדרבה, אלא ח"ו, זה מכל להתייאש אי� � הגלות חוש� וגובר הול� ליו�

הגלות. חשכת את ולהפו� לבטל כדי עוז, וביתר שאת ביתר
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מאד", מאד האיש ד"ויפרו� לעילוי מגיעי� � הגלות וחוש� דירידת ומצב במעמד בנ"י עבודת ע"י ודוקא
הגלות. ירידת קוד� שהי' מכפי יותר נעלה באופ�

כא � לבוא דלעתיד העילויי� לכל שזוכי� גו'",ועד עשו הר את לשפוט ציו� בהר מושיעי� "ועלו שר

"הרחיב � שעירה" אדוני אל אבוא אשר "עד לעשו יעקב שאמר למה בנוגע וישלח) (בפ' בפרש"י וכמבואר
עשו", הר את לשפוט ציו� בהר מושיעי� ועלו שנאמר המשיח, בימי יל� ואימתי הל�, לא והוא כו' הדר� לו

העני� כללות שזהו ד"וישקהו", העני� כבר נפעל � האחרוני� הגלות בימי נמצאי� כאשר ג� � לפנ"ז ועוד
דאתהפכא.

·Îויפגעו" � פרשתנו בסיו� שנאמר כפי העבודה לאופ� ועד האמור, באופ� בנ"י עבודת ע"י נפעל זה וכל .
מחניי�": ההוא המקו� ש� ויקרא גו' אלקי� מלאכי בו

ש� ד"ויקרא העני� וזהו הדבר. דעצ� התוכ� על ומורה ומחי' מהווה הדבר שש� הבעש"ט תורת ידועה
שתוכנו "מחניי�", בש� זה למקו� קורא הוא הרי יהודי, נמצא שבו מקו� שבכל היינו, מחניי�", ההוא המקו�

ישראל. אר� מלאכי וה� לאר�, חו� מלאכי ה� מחנות", "שתי �

עושה הוא הרי יהודי, נמצא שבו מקו� שבכל היינו, ישראל", אר� דא "מא� � נשיאינו רבותינו ובלשו�
אופ� בדוגמת קונה, רצו� לעשות שרצתה לפי "אר�" נקראת ישראל שאר� וכמרז"ל ישראל", "אר� זה ממקו�
אלא כו', ומרוצה דרצו� באופ� זה שאי� ועד לאר�, לחו� והיציאה הירידה קוד� ישראל, באר� יעקב עבודת

קונה. רצו� ע� אחד דבר

עישורי�", "ב' אעשרנו", ד"עשר ובאופ� "מאד", ב"פ מאד", מאד האיש ד"ויפרו� העני� כללות נפעל ועי"ז
חמישית ונתת� כמ"ש חומש, נק' יחד אלו בחי' "וב' דכתר, הבחי' ב' שזהו ד) כב, (פרשתנו בתו"א כמבואר

כו'. החמישית בחי' לפרעה",

ומעמד� ד"וישקהו", העני� כללות נפעל האחרוני�, הגלות ימי בסו� נמצאי� כאשר שג� לעיל וכאמור
זוכי� ממש ובקרוב טפחי�, מעשרה למטה במושבות�", אור הי' בנ"י ד"לכל באופ� הוא בנ"י של ומצב�

ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית לגאולה

***

‚Î'ע ב חוברת ("התמי�" ידוע הרי � כסלו יו"ד הגאולה יו� ערב הוא כסלו שט' לעיל להאמור בהמש� .

האמצעי אדמו"ר כ"ק אמר המנחה תפלת קוד� כסלו, ט' ויצא ש"פ דהמאסר, האחרו� שבשבת ד)) (פט, פד
והנה,מאמ מנחה]. תפלת לאחרי אלו) (בזמני� דא"ח דאמירת הזמ� הי' הרגיל שע"ד [אע"פ אחד אתה ד"ה ר

לסגנו� מאד קרוב המאמר סגנו� כי הנזכר, המאמר שזהו לודאי וקרוב אחד, אתה ד"ה מאמר ב"ביכלא�" מצינו
מאמר אלא האמצעי, אדמו"ר של מאמרו על מיוסד זה שמאמר רק לא היינו, האמצעי, אדמו"ר של המאמרי�

כסלו. ט' ויצא פ' בשבת שאמרו האמצעי, אדמו"ר של מאמרו הוא זה

***

„Î.אחד אתה ד"ה שיחה) (כעי� מאמר .

***
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מאד", מאד האיש ד"ויפרו� לעילוי מגיעי� � הגלות וחוש� דירידת ומצב במעמד בנ"י עבודת ע"י ודוקא
הגלות. ירידת קוד� שהי' מכפי יותר נעלה באופ�

כא � לבוא דלעתיד העילויי� לכל שזוכי� גו'",ועד עשו הר את לשפוט ציו� בהר מושיעי� "ועלו שר

"הרחיב � שעירה" אדוני אל אבוא אשר "עד לעשו יעקב שאמר למה בנוגע וישלח) (בפ' בפרש"י וכמבואר
עשו", הר את לשפוט ציו� בהר מושיעי� ועלו שנאמר המשיח, בימי יל� ואימתי הל�, לא והוא כו' הדר� לו

העני� כללות שזהו ד"וישקהו", העני� כבר נפעל � האחרוני� הגלות בימי נמצאי� כאשר ג� � לפנ"ז ועוד
דאתהפכא.

·Îויפגעו" � פרשתנו בסיו� שנאמר כפי העבודה לאופ� ועד האמור, באופ� בנ"י עבודת ע"י נפעל זה וכל .
מחניי�": ההוא המקו� ש� ויקרא גו' אלקי� מלאכי בו

ש� ד"ויקרא העני� וזהו הדבר. דעצ� התוכ� על ומורה ומחי' מהווה הדבר שש� הבעש"ט תורת ידועה
שתוכנו "מחניי�", בש� זה למקו� קורא הוא הרי יהודי, נמצא שבו מקו� שבכל היינו, מחניי�", ההוא המקו�

ישראל. אר� מלאכי וה� לאר�, חו� מלאכי ה� מחנות", "שתי �

עושה הוא הרי יהודי, נמצא שבו מקו� שבכל היינו, ישראל", אר� דא "מא� � נשיאינו רבותינו ובלשו�
אופ� בדוגמת קונה, רצו� לעשות שרצתה לפי "אר�" נקראת ישראל שאר� וכמרז"ל ישראל", "אר� זה ממקו�
אלא כו', ומרוצה דרצו� באופ� זה שאי� ועד לאר�, לחו� והיציאה הירידה קוד� ישראל, באר� יעקב עבודת

קונה. רצו� ע� אחד דבר

עישורי�", "ב' אעשרנו", ד"עשר ובאופ� "מאד", ב"פ מאד", מאד האיש ד"ויפרו� העני� כללות נפעל ועי"ז
חמישית ונתת� כמ"ש חומש, נק' יחד אלו בחי' "וב' דכתר, הבחי' ב' שזהו ד) כב, (פרשתנו בתו"א כמבואר

כו'. החמישית בחי' לפרעה",

ומעמד� ד"וישקהו", העני� כללות נפעל האחרוני�, הגלות ימי בסו� נמצאי� כאשר שג� לעיל וכאמור
זוכי� ממש ובקרוב טפחי�, מעשרה למטה במושבות�", אור הי' בנ"י ד"לכל באופ� הוא בנ"י של ומצב�

ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית לגאולה

***

‚Î'ע ב חוברת ("התמי�" ידוע הרי � כסלו יו"ד הגאולה יו� ערב הוא כסלו שט' לעיל להאמור בהמש� .

האמצעי אדמו"ר כ"ק אמר המנחה תפלת קוד� כסלו, ט' ויצא ש"פ דהמאסר, האחרו� שבשבת ד)) (פט, פד
והנה,מאמ מנחה]. תפלת לאחרי אלו) (בזמני� דא"ח דאמירת הזמ� הי' הרגיל שע"ד [אע"פ אחד אתה ד"ה ר

לסגנו� מאד קרוב המאמר סגנו� כי הנזכר, המאמר שזהו לודאי וקרוב אחד, אתה ד"ה מאמר ב"ביכלא�" מצינו
מאמר אלא האמצעי, אדמו"ר של מאמרו על מיוסד זה שמאמר רק לא היינו, האמצעי, אדמו"ר של המאמרי�

כסלו. ט' ויצא פ' בשבת שאמרו האמצעי, אדמו"ר של מאמרו הוא זה
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„Î.אחד אתה ד"ה שיחה) (כעי� מאמר .
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הקודש ללשו� מתורג�

.‡
?˙ÂÈÁ‡ ·˜ÚÈ ‡˘� „ˆÈÎ

בפירושו רש"י מתר� רבות פעמי� הוסבר שכבר כפי

את התורה הפסוקי�,lkעל בפשט המתעוררי� הקשיי�

מסויי�, קושי על הפשט דר� לפי תשובה לו אי� וכאשר

יודע" "איני אומר אשר1הוא שאלות ישנ� א� וכדומה.

סובר, שהוא משו� זה הרי עליה�, משיב אינו רש"י

חמש "ב� אשר עד פשוטות, כה עליה� שהתשובות

בעצמו. אות� יבי� למקרא"

תמיהה, לכאורה יש בפרשתנו מוב�: אינו זה לפי

ובפירוש ספרי�. ובמספר רבי� מפרשי� ידי על שנידונה

לכ�: הבהרה או הסבר שו� מוצאי� אנו אי� רש"י

רחל, וע� לאה ע� התחת� שיעקב בפרשתנו, מסופר

בנות היו כול� אשר זלפה, וע� בלהה ע� ג� מכ� ולאחר

התורה2לב� כל את קיימו האבות הרי הקושי: ומתעורר .

יעקב לגבי במפורש זאת מציי� ורש"י ניתנה, שלא עד ,3כולה

אחיות, ארבע לשאת לו הותר וכיצד – עוסקי� אנו בו אשר

הלאו ידי על שנאסר תקח"?4דבר לא אחותה אל "ואשה

הוא ויצא, פרשת את לומד למקרא חמש ב� כאשר אמנ�,

א� בתורה, יותר מאוחר רק המופיע זה, לאו מכיר אינו עדיי�

זה. קושי מיישב רש"י אי� יותר המאוחרות בפרשות ג�

תשובות מספר מופיעות שוני� בפירושי� אמנ�,

ה� אלו שתשובות סובר שרש"י לומר אי� א� זה, לקושי

א) כי: להזכיר�, צור� שאי� כ� כדי עד פשוטות, כה

וכדומה, דעות חילוקי מספר מוצאי� אנו הללו בפירושי�

ועיקר: ב) הגמרא... בדר� אפילו פשוטי� שאינ�

לפי מתקבלי� אינ� הנ"ל בפירושי� המופיעי� התירוצי�

להל� שיוסבר כפי הפשט, .5דר�

.·
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תרי"ג6הרמב"� שמרו שהאבות זו, לשאלה משיב

(ארבע) שתי נשא ויעקב ישראל, באר� בהיות� רק מצוות

זה, תירו� לקבל אי� רש"י לפי א� בחר�. בהיותו אחיות

במפורש אומר רש"י לעיל, כאמור בזמ�3שהרי, שא�

מצוות. תרי"ג שמר הוא בחר� הרשע לב� אצל היה שיעקב

כדי ה', ציווי עלֿפי נשא� שיעקב היא, נוספת תשובה

שבטי� שני�ֿעשר אינה7להעמיד זו תשובה ג� א� .

של לדרכו מתאימה ואינה הפשט, דר� לפי מתקבלת

בפשטות מוב� אמנ�, מפורשת8רש"י: הוראה יש שכאשר ,

נוגדת היא כאשר א� לקיימה יש מהקדושֿברו�ֿהוא,
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ש�.1) בשוה"ג ובהנסמ� ,2 הערה 1 ע' לעיל וראה ה. כח, תולדות

נ.2) לא, פרשתנו רש"י

ה.3) לב, וישלח

יח.4) יח, אחרי

מ�5) ולא האב מ� רק אחיות היו האמהות שד' לתר�, אפשר הי' לכאורה

וירא (רש"י לב"נ" אבות "אי� כי די�, עפ"י כלל אחיות היו לא ובמילא הא�,

כה"ת האבות שקיימו מה כי שמרתי", מצות ל"תרי"ג שיי� אי"ז ולכ� יב), כ,

היתה מ"ת שלאחרי כזו (שמציאות לציוויי� בנוגע דוקא הוא ניתנה שלא עד

המציאות שכל בנדו"ד, משא"כ נצטוו), שלא א� האבות מזה נמנעו אסורה,

כלל אחיות היו לא מ"ת ומקוד� מ"ת לאחרי נתחדשה האב מ� דאחיות

בזה. ע"ע להחמיר יעקב הוצר� לא תורנית), (במציאות

כי אינו. – אבל

שלא בכדי הוא אחיות דשתי האיסור טע� הפשט) דר� ש(ע"פ מכיו� א)

האב מ� באחיות זה שאיסור מסתבר ג', סעי� כדלהל� הטבעית אהבה לסתור

.21 הערה להל� וראה האהבה. טבע ישנו בה� שג� מכיו� בב"נ, ג� הוא

בעריות ג� שנזהרו מוכרח לעריות" "שניות ה) כו, (תולדות מפרש"י ב)

דאב בקורבה ה� אמו) מא� (לבד השניות כל שהרי דאב, קורבה שמצד

שלא עד כה"ת שקיימו מה (א) אשר לומר, ובהכרח סע"א)*. כא, (יבמות

היא שאבהות לפי (ב) או מ"ת. לאחרי נתחדשה כשה"מציאות" ג� הוא ניתנה

(רש"י אב כיבוד כמו עכ"פ, אחרי� לדיני� בנוגע בב"נ ג� תורנית מציאות

יחס מ"ת); שקוד� ירושה עניני מכו"כ בפשטות (כדמוכח ירושה נח); ס"פ

ברש"י מש"כ [אבל א). צח, יבמות רמב"� (וראה מה). כה, בהר רש"י (ראה

ש�. ברש"י כמפורש – "גנות" של עני� אלא אינו – א) כ, לז. לג. (יט, וירא

לב]. יט, ש� רמב"� ג"כ וראה מות. חטא זה שאי� הכתובי� מפשטות וכ"מ

ג� – או הציווי, רק במ"ת נתחדש (הא� הנ"ל החילוק ועיקר: ג)

מעצמו יבינו למקרא ה' שב� עד כ"כ פשוט אינו והשייכות) (תורנית) המציאות

ע" רמז כל בפרש"י.מבלי ז

ש�.6) תולדות

מהר"ש7) בש� נבאר) ובזה (ד"ה ראשו� דרוש האתרי� דר� דרכי� פרשת

יו"ד. מו, ויגש גו"א ג� וראה יפה.

ידו8) את אברה� ששלח על טע� שו� לפרש רש"י הוזקק לא שלכ�

הֿו) ט, (נח ש"ד על הוזהרו שב"נ א� – יו"ד) כב, (וירא יצחק את לשחוט

הדיבור. עפ"י הי' שזה מכיו� –

'ilr exfb `xnbd zpwqn itle] m`d on m`d ig` zy` :my 'a 'ray s`e (*`lon m`d ig` zy` cvna`dd`xe) "'ipy meyn ezy` exfb xkfa dexr dawpay lkc" itl `"k ,

zal mb `id dpeekdy] "ezy` zaay iyily" (` ,ak) mye ,[(e"d `"t zeyi` 'ld m"anxd oeyla w"rve ."`nlra `pniq `le `ed xenb mrhc" (`l d"c) my 'qezzadza

`id dpeekd ,ezaaye d"c my i"yxt itly xnel oi`e .my m"anxak)wxzaloa"ezengay iriax" ,[(mdipia wlgl `xaq oi` ik ± dzai"yxaeitle) "ezeng m` m`" :my

wx `l) xny mdxa`y `id (zeclez 'ta) i"yx zpeeky heyt n"n ± (en` m` zeg` mb (zy` d"c .a ,`k) 'qeza y"nmicg`(`"k ,zeipyd ixeqi`nlk.zeipyd

y oaen ixde .(` ,`k) `ziixad t"r `ed ± "en` m`n cal" dxrdd mipta y"nexwir:oeyld zehytn gkenck ,`ziixada epnpy el` md zeipydmd dnod x`yde .'ek zeipy

`pz" (a ,`k) my `xnbd oeylke ,"xeiy" wxxiiye:f"cre ± .xwir `le xeiy edfy ± xakn x`azpy enk ± giken df oeyly ,"n"kaf"tr wxe .ok yxtl jixv df oeyl `aedy

.(dxwn jxc epi` i`ceay) yexita exkfed `l xiiyc el` `wec dnl oaen

`vie zyxt zegiyÎihewl

מקו�,eehvpyלמצוה בשו� מוצאי� אנו אי� הרי א� בה,

רחל, את לשאת הקדושֿברו�ֿהוא ידי על נצטווה שיעקב

זלפה את או בלהה הפסוקי�9את של מפשט� אדרבה, .

מכ� כתוצאה רחל את יותר מאוחר נשא שיעקב מוכח,

וכ� לאשה. לאה את שנשא לפני כ�, לפני לשאתה שרצה

ש� נאמר הרי זלפה, וע� בלהה ע� נישואיו :10לגבי

"ozze.'ה ציווי מפני לא – לאשה" ...
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יצאו תורה, מת� לפני האבות, א� בספרי�, דיו� ישנו

oihelglלהחמיר רק או להקל, א� כלומר, נח. בני .11מכלל

את מתרצי� להקל, ג� נח בני מכלל יצאו שה� השיטה, לפי

לעיל שהוזכר וזלפה,12הקושי בלהה וכ� ולאה, שרחל שכיו� ,

ה� אי� הגיור עקב הרי יעקב, ע� נישואיה� לפני התגיירו

"גר שהרי לאחיות, דמי".13נחשבות שנולד כקט� שנתגייר

זה: בתירו� די אי� הפשט שלפי מוב�, א�

שלפני מקו�, בשו� נרמז אי� הפסוקי� פשט לפי א)

נח בני על מאשר אחר די� היהודי� על חל תורה ,14מת�

שמוזכר מה מילהyxetnaמלבד במצות חייבי� שה� ,

האבות ידי על המצוות תרי"ג קיו� חומרא15ועוד. רק הוא

mnvrשה� lr elaw.

לשמור אחריה� זרע� את חייבה לא זו קבלה מכ�: ויותר

דודתו" יוכבד את עמר� מ"ויקח כמוכח מצוות, .16תרי"ג

היהודי�, את המפרידה מיוחדת הבחנה היתה שלא וכיו�

גיור של מושג כלל לכא� מתאי� אי� נח, מבני .17כיהודי�,

לשמור עצמ� על הקבלה שעצ� לומר נרצה א� א�

לומר הדעת על מתקבל אי� כגיור, נחשבה מצוות תרי"ג

של במטרה שהיא זו, בזמ�xneg`שקבלה בו עמה תביא ,

אשר שנולד", כקט� שנתגייר "גר של הדי� היאezednאת

lwdlנח בני כי זה, במקרה קולא היתה לא בפועל אמנ� .

ש כיו� א� אחיות, בשתי שנתגיירzednמותרי� "גר הדי�

עליה� חל זה שדי� לומר קשה קולא, היא שנולד" כקט�

קולא בו שאי� עני� לגבי .18אפילו

את התורה על רש"י בפירוש כלל מוצאי� אנו אי� ב)

דמי שנולד כקט� שנתגייר, שגר .19הדי�

מקו� בשו� מוצאי� אנו אי� הפסוקי� פשט לפי ג)

ואד שנולד. כקט� גיורו עקב נחשב שגר זהובתורה, רבה:

שמוב� כפי הפשט. דר� שזוהי במוחש, הנראה מ� ההיפ�

אבינו לאברה� אמר שהקדושֿברו�ֿהוא "ואתה20מכ� :

אברה� של לאביו בתורה נחשב שתרח אבותי�...", אל תבא

התגייר שאברה� לאחר בשורה21א� היא בתשובה וחזרתו ,

" שאברה� ועיקר, ועוד אבותי�".az`לאברה�. אל
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וד'9) כו' ויודעות היו נביאות "שהאמהות לד): (כט, בפרשתנו בפרש"י

ידע יעקב שג� מכריח שאי"ז מאז, שדובר מה על [נוס� אבל ישא", נשי�

כב): (ל, כו'"; לעלות סבורה "שהיתה יז): (כט, בפרשתנו רש"י (וממ"ש מזה

ידעו לא ישא נשי� שד' שידעו האמהות שאפי' מוכח כו'", מצירה "ושהיתה

זו ידיעה (א) ישא)] מי את ידעו שלא או מקוד�, (ב)`dpiזה וציווי. הוראה

שידע מוכרח משמעinאינו הכתובי� מפשטות – אדרבא (ג) נשיו. יהיו

לבלהה בנוגע וכ� לאה. את לישא יעקב של בדעתו כלל הי' לא שמקוד�

בפני�. כדלהל� וזלפה,

ט.10) ש�, ד. ל, פרשתנו

א'.11) אות האוצר בית הנ"ל. דרוש ש� פ"ד בארוכה ראה

ש�.12) ויגש גו"א ג� וראה יפה. מהר"ש בש� ש� פ"ד

וש"נ.13) א. כב, יבמות

ואתהektdואדרבה14) לאברה� מהנאמר (ל�`jizeaאלeaz`משמע

שתרח לומר ואי� טו). שהריxiibzdטו, ,yxetnאביו ברש"י: (שזהוf"rrש�

עשה כח)... יא, כו. ד, פרש"י ראה – ב"נ מצות לא.daeyzמז' ותו .

ג).15) יט, ג"כ וראה ה. לב, ג. כז, ה. (כו, בראשית פרש"י ראה

כ.16) ו, וארא

"אבר�17) ה) יב, (ל� רש"י ממ"ש לזה סתירה האנשי�xiibnואי� את

פשוטוzxiibnושרה שאי"ז לזה [נוס� כי – הנשי�" לאח"זynnאת שהרי ,

שינוי לא היא ו"מגיירת" ב"מגייר" כוונתו מקרא"] של "ופשוטו רש"י כותב

יב, (בא "ערב" מהל' ולהעיר מ"ת. קוד� זה נמצא שלא – שלה� המציאות

השכינה", כנפי תחת "שהכניס� למה כ"א – ז) (לב, ובתשא ש� ופרש"י לח)

שיי� הי' לא מ"ת קוד� כי – ממש לגירות לא (אבל גירות בש� נקרא זה שג�

כבפני�). הגירות, עני� – הפשט דר� ע"פ –

[כשמפרש פירושו שבתחלת מה מוב� עשו"]zellkועפ"ז ד"אשר העני�

"אלו יד: פל"ט, (כבב"ר "שגייר�" ולא – השכינה" כנפי תחת "שהכניס� כותב

האנשי�, את "אברה�... – פרטי� בזה כשמפרש לאח"ז ורק שגיירו"). הגרי�

כי ו"מגיירת", "מגייר" כותב – הנשי�" את כברixg`lושרה... שהדגיש

zellka" dpikydהעני� itpk zgz oqipkdy�פע עוד להדגיש צרי� אינו ,"

ממש. לגירות כוונתו שאי� בהפרטי�,

של לפשוטו יותר קרוב [שהוא אונקלוס שבתרגו� ממה ג� (ולהעיר

"די ולא לאורייתא", שעבידו "די מתרג� וירושלמי)] תיב"ע (משא"כ מקרא

וירושלמי). כבתיב"ע "דגיירו�" או גיירו"

עסקינ�]gxkenוכ�18) [דבי' רש"י פירוש לפי – ההלכה דר� עפ"י ג�

ש�). (יבמות בגרי�" שניות גזרו "לא שהרי – ש�) (תולדות לעריות" "שניות

שגר19) לפי הוא עשאו�" "כאילו רש"י שמ"ש מפרש ה יב, ל� בש"ח

– ובמילא המוחש, היפ� שהוא על [נוס� אבל דמי. שנולד כקט� שנתגייר

היא ו"מגיירת" ב"מגייר" ש� רש"י כוונת בפני�] כדלהל� הפשט דר� היפ�

דר� ע"פ אפילו והרי – (17 הערה (כנ"ל השכינה כנפי תחת שהכניסו� רק

נתגייר) לא (אבל וכיו"ב מצות ז' עליו מקבל כשב"נ שנולד.`epiההלכה, כקט�

הוא עשאו�" ב"כאילו ש� רש"י שכוונת מוכרח בנוגעxwiraומזה

dxye mdxa`lמעלה" רש"י וכלשו� ,mdilrכאילו לאme`yrהכתוב אבל ,"

ל"את כיytpdבנוגע עשו", שפירוש`mpiאשר בדוחק שי"ל (א� שנולד כקט�

ועפ"ז ז). א, בראשית פרש"י ע"ד – (וכיו"ב) תיקו� (כמו) רק הוא כא� "עשו"

"את מעתיק ואינו בחר�", עשו "אשר על פירושו את מפרש שרש"י מה יומתק

יד. פל"ט, ובב"ר ב צט, כבסנה' הנפש",

(20.14 הערה לעיל וראה טו. טו, ל�

שהוזקק21) ממה כו' כקט� שנתגייר דגר העני� באברה� שאי� להוכיח אי�

לומר שאבימל�אברה� לומר יש כי – יב) כ, (וירא אמי" בת לא "א� לאבימל�

להוכיח אי� וכ� שנולד. כקט� הוא שנתגייר גר אשר אצלו מתקבל הי' לא

כבוד את אבר� קיי� לא יאמרו כו' "שלא נח ס"פ וכנ"ל`eiaמפרש"י "rbepa

לאבימל�.
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רחל, את לשאת הקדושֿברו�ֿהוא ידי על נצטווה שיעקב

זלפה את או בלהה הפסוקי�9את של מפשט� אדרבה, .

מכ� כתוצאה רחל את יותר מאוחר נשא שיעקב מוכח,

וכ� לאשה. לאה את שנשא לפני כ�, לפני לשאתה שרצה
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יצאו תורה, מת� לפני האבות, א� בספרי�, דיו� ישנו

oihelglלהחמיר רק או להקל, א� כלומר, נח. בני .11מכלל

את מתרצי� להקל, ג� נח בני מכלל יצאו שה� השיטה, לפי

לעיל שהוזכר וזלפה,12הקושי בלהה וכ� ולאה, שרחל שכיו� ,

ה� אי� הגיור עקב הרי יעקב, ע� נישואיה� לפני התגיירו

"גר שהרי לאחיות, דמי".13נחשבות שנולד כקט� שנתגייר

זה: בתירו� די אי� הפשט שלפי מוב�, א�

שלפני מקו�, בשו� נרמז אי� הפסוקי� פשט לפי א)

נח בני על מאשר אחר די� היהודי� על חל תורה ,14מת�

שמוזכר מה מילהyxetnaמלבד במצות חייבי� שה� ,

האבות ידי על המצוות תרי"ג קיו� חומרא15ועוד. רק הוא

mnvrשה� lr elaw.

לשמור אחריה� זרע� את חייבה לא זו קבלה מכ�: ויותר

דודתו" יוכבד את עמר� מ"ויקח כמוכח מצוות, .16תרי"ג

היהודי�, את המפרידה מיוחדת הבחנה היתה שלא וכיו�

גיור של מושג כלל לכא� מתאי� אי� נח, מבני .17כיהודי�,

לשמור עצמ� על הקבלה שעצ� לומר נרצה א� א�

לומר הדעת על מתקבל אי� כגיור, נחשבה מצוות תרי"ג

של במטרה שהיא זו, בזמ�xneg`שקבלה בו עמה תביא ,

אשר שנולד", כקט� שנתגייר "גר של הדי� היאezednאת

lwdlנח בני כי זה, במקרה קולא היתה לא בפועל אמנ� .

ש כיו� א� אחיות, בשתי שנתגיירzednמותרי� "גר הדי�

עליה� חל זה שדי� לומר קשה קולא, היא שנולד" כקט�

קולא בו שאי� עני� לגבי .18אפילו

את התורה על רש"י בפירוש כלל מוצאי� אנו אי� ב)

דמי שנולד כקט� שנתגייר, שגר .19הדי�

מקו� בשו� מוצאי� אנו אי� הפסוקי� פשט לפי ג)

ואד שנולד. כקט� גיורו עקב נחשב שגר זהובתורה, רבה:

שמוב� כפי הפשט. דר� שזוהי במוחש, הנראה מ� ההיפ�

אבינו לאברה� אמר שהקדושֿברו�ֿהוא "ואתה20מכ� :

אברה� של לאביו בתורה נחשב שתרח אבותי�...", אל תבא

התגייר שאברה� לאחר בשורה21א� היא בתשובה וחזרתו ,

" שאברה� ועיקר, ועוד אבותי�".az`לאברה�. אל

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

וד'9) כו' ויודעות היו נביאות "שהאמהות לד): (כט, בפרשתנו בפרש"י

ידע יעקב שג� מכריח שאי"ז מאז, שדובר מה על [נוס� אבל ישא", נשי�

כב): (ל, כו'"; לעלות סבורה "שהיתה יז): (כט, בפרשתנו רש"י (וממ"ש מזה

ידעו לא ישא נשי� שד' שידעו האמהות שאפי' מוכח כו'", מצירה "ושהיתה

זו ידיעה (א) ישא)] מי את ידעו שלא או מקוד�, (ב)`dpiזה וציווי. הוראה

שידע מוכרח משמעinאינו הכתובי� מפשטות – אדרבא (ג) נשיו. יהיו

לבלהה בנוגע וכ� לאה. את לישא יעקב של בדעתו כלל הי' לא שמקוד�

בפני�. כדלהל� וזלפה,

ט.10) ש�, ד. ל, פרשתנו

א'.11) אות האוצר בית הנ"ל. דרוש ש� פ"ד בארוכה ראה

ש�.12) ויגש גו"א ג� וראה יפה. מהר"ש בש� ש� פ"ד

וש"נ.13) א. כב, יבמות

ואתהektdואדרבה14) לאברה� מהנאמר (ל�`jizeaאלeaz`משמע

שתרח לומר ואי� טו). שהריxiibzdטו, ,yxetnאביו ברש"י: (שזהוf"rrש�

עשה כח)... יא, כו. ד, פרש"י ראה – ב"נ מצות לא.daeyzמז' ותו .

ג).15) יט, ג"כ וראה ה. לב, ג. כז, ה. (כו, בראשית פרש"י ראה

כ.16) ו, וארא

"אבר�17) ה) יב, (ל� רש"י ממ"ש לזה סתירה האנשי�xiibnואי� את

פשוטוzxiibnושרה שאי"ז לזה [נוס� כי – הנשי�" לאח"זynnאת שהרי ,

שינוי לא היא ו"מגיירת" ב"מגייר" כוונתו מקרא"] של "ופשוטו רש"י כותב

יב, (בא "ערב" מהל' ולהעיר מ"ת. קוד� זה נמצא שלא – שלה� המציאות

השכינה", כנפי תחת "שהכניס� למה כ"א – ז) (לב, ובתשא ש� ופרש"י לח)

שיי� הי' לא מ"ת קוד� כי – ממש לגירות לא (אבל גירות בש� נקרא זה שג�

כבפני�). הגירות, עני� – הפשט דר� ע"פ –

[כשמפרש פירושו שבתחלת מה מוב� עשו"]zellkועפ"ז ד"אשר העני�

"אלו יד: פל"ט, (כבב"ר "שגייר�" ולא – השכינה" כנפי תחת "שהכניס� כותב

האנשי�, את "אברה�... – פרטי� בזה כשמפרש לאח"ז ורק שגיירו"). הגרי�

כי ו"מגיירת", "מגייר" כותב – הנשי�" את כברixg`lושרה... שהדגיש

zellka" dpikydהעני� itpk zgz oqipkdy�פע עוד להדגיש צרי� אינו ,"

ממש. לגירות כוונתו שאי� בהפרטי�,

של לפשוטו יותר קרוב [שהוא אונקלוס שבתרגו� ממה ג� (ולהעיר

"די ולא לאורייתא", שעבידו "די מתרג� וירושלמי)] תיב"ע (משא"כ מקרא

וירושלמי). כבתיב"ע "דגיירו�" או גיירו"

עסקינ�]gxkenוכ�18) [דבי' רש"י פירוש לפי – ההלכה דר� עפ"י ג�

ש�). (יבמות בגרי�" שניות גזרו "לא שהרי – ש�) (תולדות לעריות" "שניות

שגר19) לפי הוא עשאו�" "כאילו רש"י שמ"ש מפרש ה יב, ל� בש"ח

– ובמילא המוחש, היפ� שהוא על [נוס� אבל דמי. שנולד כקט� שנתגייר

היא ו"מגיירת" ב"מגייר" ש� רש"י כוונת בפני�] כדלהל� הפשט דר� היפ�

דר� ע"פ אפילו והרי – (17 הערה (כנ"ל השכינה כנפי תחת שהכניסו� רק

נתגייר) לא (אבל וכיו"ב מצות ז' עליו מקבל כשב"נ שנולד.`epiההלכה, כקט�

הוא עשאו�" ב"כאילו ש� רש"י שכוונת מוכרח בנוגעxwiraומזה

dxye mdxa`lמעלה" רש"י וכלשו� ,mdilrכאילו לאme`yrהכתוב אבל ,"

ל"את כיytpdבנוגע עשו", שפירוש`mpiאשר בדוחק שי"ל (א� שנולד כקט�

ועפ"ז ז). א, בראשית פרש"י ע"ד – (וכיו"ב) תיקו� (כמו) רק הוא כא� "עשו"

"את מעתיק ואינו בחר�", עשו "אשר על פירושו את מפרש שרש"י מה יומתק

יד. פל"ט, ובב"ר ב צט, כבסנה' הנפש",

(20.14 הערה לעיל וראה טו. טו, ל�

שהוזקק21) ממה כו' כקט� שנתגייר דגר העני� באברה� שאי� להוכיח אי�

לומר שאבימל�אברה� לומר יש כי – יב) כ, (וירא אמי" בת לא "א� לאבימל�

להוכיח אי� וכ� שנולד. כקט� הוא שנתגייר גר אשר אצלו מתקבל הי' לא

כבוד את אבר� קיי� לא יאמרו כו' "שלא נח ס"פ וכנ"ל`eiaמפרש"י "rbepa

לאבימל�.



vie`כב zyxt zegiyÎihewl

בלבד, קירבה מפני אינו אשתו אחות נשיאת איסור ד)

קשור הוא אלא קרובי�, של אחרי� עריות כאיסורי

בי� הקיימת הטבעית האהבה של היחס מקלקול להימנעות

זו,22אחיות אל זו טבעית אהבה קיימת אחיות שבי� כיו� :

תהיינה שה� כ� ידי על ולגרו� אחיות שתי לשאת אסור

לזו זו ושונאות .23צרות

היה מ"ת לפני א� שא� הפשט, בדר� יוצא זה לפי

ביחס שנולד" כקט� שנתגייר "גר של הדי� לגביה� קיי�

מ� יוצא בכ� להיות צרי� היה הרי אחרי�, עריות לאיסורי

שתי בי� ג� כי אשתו, אחות נשיאת איסור לגבי הכלל

הטבעית האהבה קיימת שנתגיירו לגרו�24אחיות ואסור ,

לזו" צרה "זו תהיינה שה� .25לכ�

.„
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הוא זה בעני� נוס� :26הסבר

לפני התורה כל את לשמור עצמ� על האבות קבלת

לעיל, כאמור היתה, dtqedeשניתנה `xnegוהיא בצדקת�,

כנאמר מיוחדת, לזכות "27נחשבת :awr."...משמרתי ...

עליה נצטוו שלא מסויימת מצוה קיו� שכאשר מוב�, לכ�

ה� אז הרי נצטוו, כ� ה� שעליה למצוה סתירה l`היווה

שחומרא ברור, כי נצטוו. לא שעליה המצוה את קיימו

וחובה.והיד ציווי לדחות יכולי� אינ� ור

במקרה אחרות: l`התורהmeiwמחייבdfבמלי�

הציווי את סותרי� שה� כיו� והחומרא, ההידור לפי לפעול

בו. שחייבי�

הטע� מצותzehyta28זהו את קיי� לא שאברה� לכ�

סתירה, בכ� שיש למרות עליה, שנצטווה לפני מילה

לנאמר משמרתי..."6לכאורה, :29"וישמור

אדרוש" לנפשותיכ� דמכ� את "וא� אומר30על

עצמו", ד� ל"שופ� היא הכוונה שב"דמכ�" רש"י,

עצמו, ד� את לשפו� לאד� שאסור יוצא, הפשט ולפי

החיי� להיפ� גור� הדבר אי� כאשר לא31א� ואפילו ,

תאכלו" לא ל"דמו (בדומה בפסוק32למחלה הנאמר ,

במפורש רש"י מציי� ש� אשר בהמה, ד� לגבי הקוד�

מ� ל"ד� היא אברה�igdשהכוונה מל לא ולכ� .("

באיסור כרו� היה הדבר כי שנצטווה, לפני עצמו את

ובמיוחד עצמו, מילת ידי על מופר שהיה דמי�, שפיכת

למחלה גור� הדבר לידי33כאשר להביא א� ועלול ,

הציווי34סכנה הרי המילה, על שנצטווה לאחר ואילו .

כ� על דמי�dgecהמפורש שפיכת איסור .35את
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"לצרור".22) הוא תקח" ד"לא שהטע� יח) יח, (אחרי בקרא וכמפורש

זה שמטע� רו), מצוה חינו� ג� (וראה ש� וספורנו הארו� טור רמב"�, וראה

כ"ה – הפשט דר� שעפ"י ,188ֿ9 ע' לקמ� (וראה "בחיי'". רק הוא האיסור

אחיו)). מאשת (לבד העריות בכל ג�

בד23) – אשתו דאחות האיסור זה שמטע� לומר, יש הפשטואולי ר�

למ"ד ההלכה דר� עפ"י ג� הדי� כ� א) נח, (סנה' הרמ"ה שלפי (ולהעיר

בב"נ. ג� הוא – איש") מ"איש ילפינ� בב"נ שעריות

יב.24) ז. לב, וישלח מפירש"י להעיר

מצאתי25) ולא אחיות! דשתי האיסור צ"ל – בגרי� עתה ג� שעפ"ז אלא

לעתֿעתה. מקו� בשו� זה

שהטע�26) שמכיו� ,(21 הערה כנ"ל נאמר בא� מוכרח, (וכ� לומר יש ג�

מכיו� ורחל), לאה (גבי בנדו"ד – "לצרור" הוא תקח לא אחותה אל דאשה

שלא בודאי הרי וא"כ כה) כט, פרשתנו (רש"י ללאה הסימני� מסרה שרחל

הפשט). (ע"ד אשתו דאחות האיסור ליכא – לה* צרה תהי'

ש�.27) ובפרש"י ה כו, תולדות

(2891 ע' לעיל ג� וראה ל�. ס"פ תו"א ראה – העניני� בפנימיות

ש�. ובהנסמ�

שיי�29) מילה מצות שקיו� שמכיו� ל�), ס"פ עה"ת (ריב"א הידוע התירו�

ועושה מצווה "גדול כי זה, על שנצטווה עד א"ע מל לא לכ� אחת, פע� רק

בפשטות (א) כי עה"ת לפרש"י לאומרו אי� – וש"נ) א. לא, (קדושי� כו'"

פשוט דבר שזה לומר (ואי� כו'. מצווה דגדול זה נזכר לא ובפירש"י הכתובי�

אפילו שהרי – מעצמו זאת מבי� (למקרא)" חמש שה"ב� sqeiכ"כ axסבור הי'

אשר נמצא,`epiמקוד� לפי"ז (ב) ש�)). (קדושי� יותר גדול ועושה מצווה

שמל לאחרי השני� באות� רק – שנותיו במיעוט הי' גו'" משמרתי ש"וישמור

עק"ב זה הי' שלא ופשיטא זו מצוה שמר לא סוכ"ס שהרי לפנ"ז, ולא עצמו

.(48 הערה להל� ראה – שבהשיחה (להביאור סע"א) לב, (נדרי� שנה

ה.30) ט, נח

ולא לנפש שהוא הד� הוא לנפשותיכ�" "דמכ� שפירוש ש�, ברמב"�

– עצמו" "ד� א) ש�: בפירש"י אבל בה�. תלוי' הנשמה שאי� האברי� ד�

עצמו", החונק א� – "לנפשותיכ� ב) א"דמכ�".le`סת�. קאי

שלא31) אעפ"י עצמו החונק א� – "לנפשותיכ� רש"י ממ"ש מוכח וכ�

עי"ז כשבא דוקא הוא עצמו ד� בשופ� שהאיסור נאמר ובא� ד�". ממנו יצא

כבר נכלל זה שהרי "דמכ�", לומר הכתוב הוצר� לא – מיתה לידי

ש�). נח – הגו"א קושיית בפשטות מתור� (ועפי"ז ב"לנפשותיכ�".

"דמכ�". הכתוב שפרט גופא מזה הוא כ�, לפרש רש"י שהוכחת לומר ויש

ד.32) ט, ש�

החולה.33) את לבקר וירא: ר"פ רש"י ראה

טז):34) (ל� ובתנחומא ב). קלד, (שבת השבת את עליו מחללי� שלכ�

כו'. לפיכ� היא נפש סכנת מילה

(ומסיי�) שכותב א) פ"א): סו� מילה (הל' ברמב"� לתר� יש ועפ"ז

(בהל' אמרה שכבר א� הכל", את דוחה נפשות "שסכנת במילה במיוחד

וזהו בה�", שימות ולא בה� וחי בתורה... האמורות מצות "כל רפ"ה) יסוה"ת

בזה מסתפק שאינו ב) רפ"ב). שבת מהל' (ולהעיר ב) פה, (יומא בספק ג�

לעול�". מישראל א' נפש להחזיר וא"א זמ� לאחר למול "ואפשר ומוסי�

נתבאר35) – נה) מא, מק� (פרש"י שימולו למצרי� יוס� שאמר ומה

ואיל�. 138 ע' ח"י בלקו"ש

dzid in` zeg`" (ak ,dl) glyie i"yxtn dfl dxizq oi`e (*dxvdpezp dzid ezhny dnl (`) `ed my dpeekd ik ± "in`lxiczin` zeg` zgty" znbecae) lgx ld`a
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שעליה� למצוות עניני�eehvpבנוס� מספר יש נח, בני

קבלו נח בני mnvrשכל lrרש"י כדברי "שהאומות36. :

היא, בכ� והכוונה המבול", ידי על העריות מ� עצמ� גדרו

עליה� אשר עריות מאיסורי ג� עצמ� סייגו נצטוו.l`שה�

אחר במקו� רש"י דברי בפשטות מובני� :37בכ�

את אבר� קיי� לא ויאמרו לכל, מפורס� הדבר יהא "שלא

רק לראשונה נצטוו אב כיבוד שעל למרות אביו", כבוד

שה�38במרה הטובות ההנהגות אחת היתה אב כיבוד כי .

עצמ� על .39קבלו

עניני� מכ�: עליה�`elיותר אלאl`אשר נצטוו,

עצמ�" דיניdnecke"גדרו פי על תוק� מכ� לאחר קבלו ,

בידי ה� נענשו עליה� והעוברי� התורה, פי ועל נח בני

אד�40שמי� בידי .41וה�

מסויימת מצוה קיו� שא� בפשטות, מוב� מכ�

טובהelawשהאבות להנהגה סותר עצמ� gpעל ipa lky

החומרא את לקיי� לאבות אסור הרי עצמ�, על קבלו

ה�mdlyוהקבלה עצמ� על קבלו שכול� העניני� כי ,

עצמ�. על קבלו שהאבות ממה יותר וחומרא תוק� בעלי

.Â
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האומות עצמ� על שקבלו הטובות ההנהגות אחת

אל יעקב מטענת כמוכח זה. את זה מרמיה להימנע היתה

רמיתני" "ולמה (הרמאי42לב� לב� שאפילו עד היה43, (

במקומינו..." כ� יעשה ש"לא בתירו� להצטדק .44מוכרח

רחל את יעקב נשא מדוע מוב� זה האיסור45לפי למרות ,

יעקב הבטיח כ� לפני כי תקח", לא אחותה אל "ואשה של

סימני� לה נת� וא� רחל, את מקיי�46לשאת היה לא ואילו ,

מכ� כתוצאה כאשר ובמיוחד רמיה, זו היתה הבטחתו, את

גור� שהיה דבר עשו, של בגורלו תיפול שהיא חשש היה

עצו� לצער מוב�,47לה לכ� .`xnegdyהלאו שמירת של

עדיי� עליו אשר תקח", לא אחותה אל נצטוו,l`"ואשה

הרמיה איסור את לדחות יכולה .48אינה
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יהודי לכל בפשטות מכ� הנלמדות ההוראות אחת

עליו ולהדר, עצמו על להחמיר חפ� הוא כאשר היא:

אחרי�. חשבו� על זה יהא שלא ובראשונה בראש לוודא

מוצאי�, אנו הקדושֿברו�ֿהואezaigyאדרבה: של

– אבינו חיבה"eizrci"לאברה� מלשו� בעיקר49, היא –

אחריו ביתו ואת בניו את יצוה שהוא) כ� (על אשר "למע�

לעשות הוי' דר� htyneושמרו dwcv"46על דוקא לאו –

עלedy`כ� אלא שניתנה, לפני כולה התורה כל את קיי�

זה, ע� זה צדקה יעשו לדורותיה� אברה� שבני באופ�כ�

החסידות בתורת שמוסבר כפי "משפט", שיהודי50של ,

איניש "ידע והרי לו, מגיע מה עצמו את "לשפוט" צרי�

לזולתו. לתת עליו היתר ואת בנפשי'",

יש כאשר ברוחניות: ג� כ� בגשמיות, שהדבר וכש�

ברוחניות, צדקה לו לתת וצרי� ליהדות קרוב שאינו יהודי

אחר, ליהודי אי� וכדומה, ליהדות בדר� ולהנחותו ללמדו

לנצל לו שעדי� לטעו�, הצדקה שו� זאת, לעשות המסוגל

עליו אלא ה', ובעבודת בתורה עצמו לקידו� זמנו את

מזולתו, יותר ונעלה חשוב הוא במה עצמו: את לשפוט

מניעת חשבו� על ברוחניות למיניה� להידורי� זקוק שהוא

אחר? מיהודי ביותר נחוצי� עניני�
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ב"מקלות", יעקב של עבודתו על בפרשתנו מסופר

תפלי� למצות בדומה היתה המקו�51אשר כא� ולפיכ� ,

בכל להשתדל – תפלי�" "מבצע חיזוק על שוב לעורר

ובמיוחד תפלי�. יניחו יהודי ועוד יהודי שעוד הדרכי�
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ב).38) נו, בסנהדרי� (וכ"ה טז. ה, ואתחנ� ג. כד, משפטי� רש"י

ש�.39) ובפרש"י כג ט, נח ראה

(יש�)40) (רש"י וא� אב כבוד קיי� שלא על יעקב שנענש שמצינו וכמו

ע"ז. נצטווה שלא א� – לד) לז, וישב תולדות. ס"פ

בעני�41) מפרשי� 190.ראה ע' להל� שכ�. אנשי הריגת

כה.42) כט, פרשתנו

יח.43) כט, רש"י ראה

כו.44) כט, פרשתנו
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כה.46) כט, רש"י

כב.47) ל, פרשתנו רש"י ראה

"ו48) רש"י מ"ש על להקשות מ"שb"ixzואי� על וכ� שמרתי" מצות

ל הוא (שהכוונה וגו'" משמרתי קיי�lk"וישמור לא סוכ"ס והרי המצוות),

משנה רש"י כי – אשתו אחות איסור מצות ו(יעקב) מילה מצות (אברה�)

מצות "ותרי"ג אוizxnyומדייק "קיי�", ב) (כח, כביומא "קיימתי" (ולא "

על כשעובר דוקא הוא השמירה והיפ� "עשה"), א) (פב, כבקדושי� "עשיתי"

ציווי מצד כשעובר ולא באיסור, מ"ע מבטל או זוהיdxezdל"ת ואדרבא ,

zevnd zxiny�שמקיי – ועוד כו', דוחה פקו"נ ל"ת, דוחה עשה ובדוגמת .

ieeiv�מקיי שאינו ע"י בפני�.devndהתורה וכדלעיל .

ש�.49) ובפרש"י יט יח, וירא

(סה"מ50) תרפ"ט ברא אשר ג'. סעי� תרמ"ג נ"ח ד"ה ב. סג, תו"א ראה

ובכ"מ. ס"ד. ח"א) קונט'

א.51) קסב, זח"א
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cala "xt`e xtr" `idy ,eznypay cqgd zcn lr xn` ,el
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cngp ur" didy urd iabl jxr mey xt`l ,la` ,oi` ,urd ly

oi` ,lynl ,jk .cala xt` `ed zrke ,"lk`nl aehe d`xnl

eznypy itk epia` mdxa` ly dad`de cqgd zcnl jxr mey

lk lr .zepeilrd zexitqay cqgd zxitqe zcn iabl ,seba `id
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:‡"ËÈÏ˘."סי"ט אגה"ק "ועיי�

`vie zyxt zegiyÎihewl

צדקה א� אלא ברוחניות, צדקה רק זו אי� הנוכחי שבמצב

ב"ויראו מוסיפה תפלי� בהנחת הוספה כל כי בגשמיות,

קדקוד"52ממ�" א� זרוע תפלי�53וב"וטר� הנחת שבזכות ,

ינצחו. והיהודי� ישראל, שונאי כל על פחד יפול

ביאתו שלאחר צדקנו, משיח לביאת ההכנה ג� וזוהי

eci lre54,הגלות ק� jkיבוא xg`e�"הרמב שאומר כפי –

– ובפירוט בבירור

דגאולה אתחלתא jkתהיה xg`eהאמיתית הגאולה

jkוהשלימה, xg`e,גלויות קיבו� – משיח ידי על ודוקא

דיד�. בעגלא ממש בקרוב

(g"kyz uwn t"y zgiyn)
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ואיל�.52) 271 ע' ח"ו לקו"ש בארוכה וראה א. ו, ברכות

מפני53) וז"ל: סט"ו תפלי� הל' להרא"ש, קטנות הל' oiltzראה zevn meiw

והקדקד) הזרוע על cwcw(שמניחי� s` rexf sxhe dnglnd iyp`a miiwzi opewize

ש�)). בשוה"ג (הובא מטות ס"פ בחיי ,57 הערה 11 ע' ח"ט לקו"ש (ראה

ספי"א)54) מלכי� (הל' רמב"� xexaראה c"qt�מל יעמוד וז"ל: בזה

ולחזק בה ליל� ישראל כל ויכו� במצות... ועוסק בתורה הוגה דוד מבית

נדחי וקב� במקומו מקדש ובנה והצליח עשה ה'... מלחמות וילח� בדקה

ג� הרמב"� מדייק אשר (וידוע כו'. התחלתxcqaישראל ג"כ וראה דבריו.

ש�). הפרק

wqetואי� mey,פ"ט כלאי� הל' משל"מ (ראה הכלל וידוע בזה. חולק

הרמב"� שנ"כ שבמקו� סק"א) ס"ו הפוסקי� כללי בשד"ח שנסמנו ובס' הי"א

ה"ז עליו השיגו minikqnyלא dgked�הכס הראב"ד, ה"ז ובנדו"ד לדבריו.

וכו'. הרדב"ז המחבר), מר� (הב"י, משנה

פס"ד dyrnlוהרי dkldחז"ל במדרשי ולא הפוסקי� בספרי דוקא הוא

שבש"ס. חמורות בסוגיות לא i`ceaeואפילו i`ceaeמחז"ל הרמב"� שידע

שיאמר שהוא מי שימצא ותמיהני וכו'. ברכות ריש ובירושלמי בסנהדרי�

הוא הוא פס"דשדוקא על החולק הוא והוא – וכו' בסנה' מחז"ל המבי�

וכו'. המחבר ומר� והראב"ד דהרמב"� מפורש

או יחיד של דגאולה וכו' והתמורה והחילו� והטשטוש הבלבול על נוס�

רבות וקבוצות יחידי� iayde'של xvind onד"ה רש"י – עלי' גאולה דש� [א�

מ� בגאולה – ב)] יז, (מגילה וע"יzelbdאתחלתא כו' גלינו חטאינו שמפני ,

נגאל, צדקנו משיח

שה� בחז"ל בכ"מ המדוברות דגאולה דאתחלתא וכו' הבלבול על ונוס�

ברגע שהייתה ההתחלה וכמoey`xdע"ד ביהמ"ק חורב� פורששלאחרי

של וגואל� מושיע� נולד אמר שני' פע� פרתו שגעתה נא) (פ"א, באיכ"ר

ב), צח, סנהדרי� מהרש"א חדא"ג (וראה וכו' ועירו שמו ומפרט ישראל,

(ברכ"י מהטעמי� היא שהרי למעשה, להלכה בנוגע ג� שהובאה אגדה

שאומרי� הרח"ו)) (בש� ט' אות ח"א לאברה� וזכור סתקנ"ט mgpאו"ח

ומ"ח (פע"ח היו� במוצאי הלבנה ומקדשי� באב) (ט' החורב� יו� במנחת

הנישואי� עושה – השידו� שיתבטל חשש ויש פו"ר קיי� שלא ומי במקומו),

בסופה), ביהמ"צ מע' (שד"ח ת"ב –ixg`leבמוצאי זו מרligzdאתחלתא

ר"ל. הגלות

"שלפני א) ז, שמות הרמו� בפלח (הובא הזק� דרבנו הידוע מאמר וע"ד –

והי' רשב"י ערק והרי כלל" הבית נחרב לא רשב"י כמו הגבוהות נשמות

– וכו' רומי גזירת מפני שנה י"ג במערה

אחרי' ושאי� לגלות ק� שתשי� גאולה הגלות, מ� דגאולה באתחלתא –

וכו'. גלות

דגאולה אתחלתא בשביעית... קולות בששית ב) (יז, מגילה וראה

א). (צז, בסנה' ע"ז ובפירש"י

צדקנו, משיח ע"י האמיתית לגאולה והצפי' האמונה תתחזק אשר ויה"ר

ביאתו. את וימהר תרצ"ט) אחש"פ שיחת בארוכה (ראה יקרב עצמו זה אשר

•

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

קדשי� אכילת על כרת חייב הוא אי� הרמב"� לדעת זאת, ע� �

כ�, על חולק הראב"ד א� לוקה. רק אלא גמור, טמא כמו

כרת. חיוב בו יש ולדעתו

הראב"ד, לדעת הדי�: ביסוד תלויה מחלוקת� כי נראה,

נפקעה לא עדיי� הראשונה הטומאה כי היא, האיסור משמעות

הוא דינו – מוזהר הוא שעליה� הדיני� לאות� ולכ�, לגמרי,

ממש. כטמא

להבחי� יש לדעתו אחרת. שסובר נראה הרמב"� מדברי א�

עדיי� א� שטבל, טמא (דהיינו יו�' ו'טבול כפורי�' 'מחוסר בי�

מקדש ביאת בהלכות כתב שכ� השמש). שקעה ה"ד�ה)לא :(פ"ד

פסולה עבודתו – שמשו שיעריב קוד� ועבד שטבל טמא "וכ�

ובא שנאמר: הוא, טמא שעדיי� שמי�... בידי מיתה וחייב

ש מכלל וטהר, יו�'השמש 'טבול שלגבי הרי טהר". לא עדיי�

הרמב"� nh`פירש `ed oiicry.

פסולה? שעבודתו "ומני� ש�: כתב כפורי� מחוסר לגבי א�

נגמרה לא שעדיי� מכלל וטהרה הכה� עליה וכפר שנאמר:

הרמב"� כתב לא כא� כפורי�". מחוסרי לכל הדי� והוא טהרתה,

אלא יו�, טבול לגבי כמו טמאה" היא l`"שעדיי� oiicry"

"dzxdh dxnbp�א איננה, כבר אמנ� הטומאה אומר: הווי .

הטהרה. שלימות של החיובי החלק עדיי� חסר מאיד�,

אסור כפורי� שמחוסר א� כי הרמב"�, סובר זו מסיבה

שכ� גמור, טמא כמו כ� על כרת חייב הוא אי� קדשי�, באכילת

חדש, די� הוא אלא טומאה, מצד נובע אינו לגביו האיסור

בתורה נאמר לא כ� ועל הטהרה; בשלימות מחסרו� הנובע

כרת. עונש

(80 ,f"k zegiy ihewl)

המשך מעמוד זל
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,"'eë úBàáö 'ä LBã÷- ¨§¨
yecw "ze`av 'd"y

mixne` jk ,mdn lcaene

mdy ,mitxyd ixd

mler ly mipeilr mik`ln

mixne` mde ,"d`ixa"d

'd" lr z`f"ze`avelit`y ,zedn,mdn lcaene yecw xe`d

"íéìöàpä íéìeìò" ãáì"zeliv`"d mler ly zebixcnd - §©£¦©¤¡¨¦
iabl "zelir" ze`xwpd xzei zelrpd zebixcndn "milelr" ody

md ,ely "dlir"d biyn ixd "lelr"de ,"milelr"dìk íéâéOî©¦¦¨
L øãqä éôk ¯ "Búlò"a ãçàdpnp -¯ "íéiç õò"a ¤¨§¦¨§¦©¥¤¤§¥©¦

,"íéôeöøt"ä úeLaìúäaji` "miig ur"a xiaqny itk - §¦§©§©©§¦
df miyalzn "zeliv`" ly zepeilrd zexitqd ly "mitevxt"d

"lelr"d biyne oian - yalznd ly "lelr" `ed yaelndy ,dfa

,ea yalznd ely "sevxt"e "dlir"aelôà íéàøáða àì ìáà£¨Ÿ§¦§¨¦£¦
,`l -,úeìéöàc úBîLðalka ,zewl` ixd ody zexnly - ¦§¨©£¦

xne`y itk ,zexitq xyr ly milkdn ecxtp xak ody oeeik ,z`f

'k oniq "ycewd zxb`"a19xyt` i`e "mi`xap" ze`xwp xak od -

,zewl`d zedna dbyde "`qitz" odl didzyáeúkL Bîk20 §¤¨
"'eë éøçà úà úéàøå" :íBìMä åéìò eðaø äLîa21.z` - §Ÿ¤©¥¨¨©¨§¨¦¨¤£Ÿ̈

elit`y ,ixd ;zednd z` `le zewl` ly ze`ivnde zeipevigd

devn cvn dfy itk `l) dnypd ly di`xd cvn ,epax dyna

"miixeg`"d z` wx ze`xl `ed leki (dnypd cvn m` ik -

d mdy ,zeipevigdeze`ivnd `l ,zewl` lyzedndyrn ,j` ,

ly oipr `ed - oldl owfd epax xiaqi - zeevndzedn,zewl`

miiwne mipind x`y mr cgi ecia bexz` fge` icediy dryae

a qtez `ed ixd - devnd z`zednlka xacd jke .zewl`d

.zeiyrnd zeevnd

ïåøçà ñøèðå÷
äåöî íåé÷ì äðäå
äùòî 'éôàå ú"ú ïéìèáî íéøçà é"ò úåùòì à"àù
íééìëù ø"åãå ïéçåî 'éçá àéäù äìôú ë"ùëå äáëøî
ääáâå äìãâ ãàî úîàáù úàæ ãåòå .ì"ðë íòèäå
ïéçåîä úìòî ìò íãåîéì ïëå úåéùòî úåöîä úìòî
é"ò åá ä÷áãìå áéúëã íâä éë íééìëù ø"åã ïäù

åð÷àìà úåðåéìòä úåãîá 'éôà ÷áã åððéà î"î åéúåãî
ë"ùëå øôàå øôò éëðàå ù"îëå ïúåäîá àìå ïúåàéöîá
åøåàá 'éá àñéôú äáùçî úéìã ä"á ñ"à øåàá
àåäù åúåàéöîá à"ë 'úé åðîî úåéçä úåèùôúäå
ù"îë íéðåéìòì 'éôà åúåäîá àìå íìåë úà äéçîù
íéìöàðä íéìåìò ãáì 'åë úåàáö 'ä '÷ '÷ ùåã÷
úåùáìúäá ç"òáù øãñä éôë åúìéòá à"ë íéâéùî
'éöàã úåîùðá 'éôà íéàøáðá àì ìáà íéôåöøôä
.'åë éøåçà úà úéàøå ä"ò åðéáø äùîá ù"îë

א.15. ט, קט� ובכ"מ.16.מועד א. יד, סוטה כז.17.ראה יח, ג.18.וירא ו, סע"א.19.ישעי' כב.20.קל, לג, ‡„ÂÓ"¯21.תשא ˜"Î ˙¯Ú‰
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elqkכו 'c ipy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו ד' שני יו�

,epw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåöîä äùòî ë"àùî,312 'nr cr.ãåñä ãîåìä

äðä "änä íé÷ìà äNòî" ¯ úBönä äNòî ïk ïéàM äîoi` - ©¤¥¥©£¥©¦§©£¥¡Ÿ¦¥¨¥¨
xacdy itk) ixnbl mdn znlrp zewl`dy miinyb miyrn md

dyrny zexnl m` ik ,(dfd mler ly miinybd miyrnd lka

miyrn z`f lka ixd md - miinyb mixaca miyrp zeevnd

- ?xacd ok` cvik .miiwl`

df ixdìzLä CøãaúeìL §¤¤¦§©§§
-äàéøáì úeìéöàc íéìkî¦¥¦©£¦¦§¦¨

,äiNò-äøéöémilkdy - §¦¨£¦¨
"r"ia"a mi`ad "zeliv`"c

d mdzewl`zenler ly

,r"iaïúeîöòå ïúeänî¦¨¨§©§¨
Cøc ìò Bîk ,ïúeiðBöéçc§¦¦¨§©¤¤

åéðéîe âBøúà ìLîx`y - ¨¨¤§¦¨
mr cgiy ,mipind zyly

'c zevn mieedn md bexz`d

,mipinLBãwä ïäa Léaìä¦§¦¨¤©¨
ïúeänî àeä Ceøä¦¨¨
íéãñçc ïúeîöòå§©§¨©£¨¦
øéòæ"c [íéîéðt] [úéîéðt]§¦¦§¦¦¦§¥
úðéçaî eðééäå ,"ïétðà©§¦§©§¦§¦©

,ïúeiðBöéçzeipevigny - ¦¦¨
"`"f" ly miiniptd micqgd

,eipinae bexz`a yaeln

úBöî ìëa òãBpk©©§¨¦§
ïk ïéàM äî .úBiNòî©£¦©¤¥¥

,íãàäeizecne ezpaday - ¨¨¨
d`xile dad`l ribn `ed

,miilkyelôà,m` -Bì Lé £¦¥
àöîì ìëeé àì ¯ óeba úLaìnL øçàî ,úeìéöàc äîLð§¨¨©£¦¥©©¤§ª¤¤©Ÿ©¦§Ÿ

BLôða22lkei `le -âéOäìe,elkya -ìL ïúeîöòå ïúeäî §©§§©¦¨¨§©§¨¤
àéä úeìéöàä ék) úeìéöàc "ïétðà øéòæ"c íéãñçä úéîéðt§¦¦©£¨¦¦§¥©§¦©£¦¦¨£¦¦
,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöà úBîìBòä úeììëa "äiç" úðéça§¦©©¨¦§¨¨¨£¦§¦¨§¦¨£¦¨

ta -,'ig ,dnyp ,gex ,ytp ,zebixcn rax` mler lka opyi zeihx

,gex ,ytp ly zepigad rax` cbpk md zenlerd zrax` zellkae

,d`ixa - dnyp ,gex - dxivi ,ytp `id diyry ,'ige dnyp

,'ig zpiga `id "zeliv`"y ixd .'ig - zeliv`eàéäL`id 'ig - ¤¦
éwî úðéça(ììk éìëa úLaìúî dðéàå äìòîlî óenk - §¦©©¦¦§©§¨§¥¨¦§©¤¤¦§¦§¨

`ly ,eznyp ly "siwn"d `id eznyp ly 'ig zpiga mc`a lynl

yiy 'eke zecn `idy "gex" e` ,dbyd `idy "dnyp"d zpiga enk

`idy dnypd zpiga `id 'ig zpiga la` ,seba odly ilkd odl

`id - "zeliv`" `idy ,'"ig" zpiga ,zenlera mb jk ,"siwn"

ixd leki `l ,ilk meya llk zyalzn dpi`y ,"siwn" zpigaa

z` - seba ezeida - biydl mc`dzedn,"zeliv`" zbixcne zpiga

,ïúeàéöî íà ékleki `ed - `"fc miiniptd micqgd ly ,cala - ¦¦§¦¨
,biydle "qetzl"eîéçøe eìéçc éãé ìòdad`e d`xi -.íéiìëN ©§¥§¦§¦¦§¦¦

,"éøçà úà úéàøå" :áeúkM äîe"gwel"y oipr ixd `id di`xe - ©¤¨§¨¦¨¤£Ÿ̈
zedn,àeäL) à÷åc äàeáð Cøãa àeäd`eapd -úeèMtúä §¤¤§¨©§¨¤¦§©§

úeiîLbä23áeúkL Bîk , ©©§¦§¤¨
úLøt àðîéäî àéòøa§©§¨§¥§¨¨¨©

íéètLî24.(dn ixd - ¦§¨¦
di`xa d`x epax dyny

did ,zednd z` "zqtez"d

.d`eap ly jxca ok` df

`id d`eapy oeeiky

leki - zeinybd zehytzd

mb di`x ly oipr zeidl

j` ,seba z`vnp dnypdyk

oi` - d`eap cvn `l m`

"qetzl" dleki ytpd

zbixcne zedn biydle

,"zeliv`"d,íòhä eðééäå§©§©©©
,jk lr -øLôà éàL éôì§¦¤¦¤§¨

íeìk âéOäì àøápì©¦§¨§©¦§
àeäL ,úe÷ìàä úeäîa§¨¨¡Ÿ¤
ïéà ¯ äâOä éìáe ,àøBaä©¥§¦©¨¨¥
àñéôúe äLaìä Bæ©§¨¨§¦¨

áãe.úézîà úe÷i` - §¥£¦¦
zeidl mc`l ixd xyt`

`l elit` zn`a weac

jexa yecwd ly eizecna

."zeliv`"d zecn ody `ed

,dltza el dpwn icediy miilky d`xie dad`y ixd ,mipt lk lr

a zewiace `qitz odze`ivna `l j` cala zewl`dzedn

.zewl`däëLîð Búeiç ,ìLî Cøc ìò âBøúàä ïk ïéàM äî©¤¥¥¨¤§©¤¤¨¨©¦§§¨
ìzLðå"ïétðà øéòæ"c àá÷eðc íéìëc úéðBöéç úeänî äìL §¦§©§§¨¦¨¦¦§¥¦§§¨¦§¥©§¦

íéiç õòa áeúkL Bîk ,úe÷ìà úðéça àeäL ,úeìéöàc25ìkL ©£¦¤§¦©¡Ÿ§¤¨§¥©¦¤¨
,úeìéöàa ïä úBøtä,"zexit"d lkl yxeyd epyi "zeliv`"a - ©¥¥©£¦

äiNò-äøéöé-äàéøáì eãøé úeìéöàc íéìk ã"îì ékzeidl - ¦¨¤¥¦©£¦¨§¦§¦¨§¦¨£¦¨
,r"ia zenler ly zewl`dàøáð ïäaL úBøîàî ã"eé ïäå)§¥©£¨¤¨¤¦§¨

,úeäîa úeäî ,äiNòc àá÷eða úeLaìúä éãé ìò ,(íìBòä- ¨¨©§¥¦§©§§§¨©£¦¨¨§¨
zekln" zedna zyalzn "zeliv`c zekln" ly milkd zedny

mler ly mi`xapd lk mi`xap ixd "diyrc zekln"ne ,"diyrc

mixaca ,j` ,bexz`d lynl enk ,zexitd mb mdipia ,"diyr"d

devna eli`e ,xzqde mlrd ly ote`a `id zewl`d mixg` miinyb

wlga b"k wxta xaqenk) xzqde mlrd mey ila ,ielba `id -

,("`ipz"d xtq ly oey`xdäîLð eNòð úeìéöàc íéìkä ék¦©¥¦©£¦©£§¨¨

ïåøçà ñøèðå÷
êøãá äðä äîä íé÷ìà äùòî úåöîä äùòî ë"àùî
ïúåîöòå ïúåäîî ò"éáì 'éöàã íéìëî úåìùìúùä
ïäá ùéáìä åéðéîå âåøúà î"ãò åîë ïúåéðåöéçã
[íéîéðô] [úéîéðô] íéãñçã ïúåîöòå ïúåäîî ä"á÷ä
úåéùòî úåöî ìëá òãåðë ïúåéðåöéç 'éçáî åðééäå à"æã
øçàî 'éöàã äîùð åì ùé 'éôà íãàä ë"àùî
âéùäìå åùôðá àåöîì ìëåé àì óåâá úùáåìîù
éë) 'éöàã à"æã íéãñçä úéîéðô ìù ïúåîöòå ïúåäî
àéäù ò"éáà úåîìåòä úåììëá äéç 'éçá àéä 'éöàä

é÷î 'éçá(ììë éìëá úùáìúî äðéàå äìòîìî ó
úéàøå ù"îå .íééìëù åîéçøå åìéçã é"ò ïúåàéöî à"ë
úåèùôúä àåäù) .à÷åã äàåáð êøãá àåä éøåçà úà
íòèä åðééäå .(íéèôùî 'ô î"øá ù"îë úåéîùâä
àåäù úå÷ìàä úåäîá íåìë âéùäì àøáðì à"àù éôì
úå÷éáãå àñéôúå äùáìä åæ ïéà äâùä éìáå àøåáä
äëùîð åúåéç î"ãò âåøúàä ë"àùî .úéúéîà
'éöàã à"æã '÷åðã íéìëã úéðåöéç úåäîî äìùìúùðå
ïä úåøéôä ìëù ç"òá ù"îë úå÷ìà 'éçá àåäù

312ã"åé ïäå) ò"éáì åãøé 'éöàã íéìë ã"îì éë 'éöàá
'÷åðá úåùáìúä é"ò (íìåòä àøáð ïäáù úåøîàî
äîùð åùòð 'éöàã íéìëä éë úåäîá úåäî 'éùòã

.22:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בידו דויקח בי"ת כמו ˘ËÈÏ"‡:23."['בנפשו'] ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.רסצ"ח חאו"ח אדה"ז משו"ע "להעיר

ס"ס". פ"ד ת"ת ˘ËÈÏ"‡:24.הל' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."�ואיל ב קטז, ש� הכוונה ˘ËÈÏ"‡:25."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰וצע"ק "בסופו.

˜ÈÈ„Ó„�ש דוקא".Ê'ומני

elqk 'd iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו ה' שלישי יו�

,312 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåãåñ à÷åã ìáà,312 'nr cr.íù øùà

àéäL äiNòa`id "diyr"d mler ly dnypd zpiga -úðéça ©£¦¨¤¦§¦©
eäéà" úeìéöàaL éôì ,Lnî úe÷ìà,"seq oi` xe`" -éäBîøâe ¡Ÿ©¨§¦¤©£¦¦§¨¦

,"idenxb" mi`xwpd milkd -,"ãç,cg` xac md -ìéöànä- ©©©£¦
,"seq oi` xe`",ìöàpäåoi` xe`"n elv`py "zeliv`"c milkd - §©¤¡¨

,cg` xac md - "seqìòå§©
úeäî úeLaìúä éãé§¥¦§©§¨

äîLpämilkdny - ©§¨¨
,"zeliv`"cíéìkä úeäîa§¨©¥¦

äeäúð ¯ äiNòc àá÷eðc§§¨©£¦¨¦§©¨
ñôBzLk ,àöîð .âBøúàä̈¤§¦§¨§¤¥
Búëìäk Bòðòðîe âBøúàä̈¤§§©§§§¦§¨
Lnî ñôBz äæ éøä ¯£¥¤¥©¨
Ba Laìîä ,Búeiç©©§ª¨

,úeìéöàc àá÷epî- ¦§¨©£¦
,"zeliv`c zekln"n

úãçéîäzekln" - ©§ª¤¤
,"zeliv`cóBñ-ïéà-øBàa§¥

.àeä-Ceøa ìéöànäzxxerzn ."zeliv`c zekln" liv`dy - ©©£¦¨
epi`y xg` inyb ixt fge`yk mb `ed xac eze` ixd :dl`yd la`

mixg` miinyb mixacay ,lirl xen`k :`ed jk lr uexizd ?devn

devna eli`e ,xzqde mlrd ly ote`a `id mday ziwl`d zeigd

."miwl` dyrn" `idy ielba `idBúðeëa ïk ïéàM äîzpeeka - ©¤¥¥§©¨¨
,bexz` zevn,ñôBúå âéOî Bðéà-zedn,"zeliv`c zekln" ¥©¦§¥

,oldl xiaqiy itk ,bexz`d yxey `idy,ãBqä òãBiä óàs` - ©©¥©©
oi` z`f lka - zeciqge dlaw it lr bexz`d zpeek ceq rceiy in

dpeekd ici lr qteze biyn `ed.dúeäî àìå ,dúeàéöî àlà- ¤¨§¦¨§Ÿ¨¨
z`ze`ivnqtez ,rcei `ed - bexz`d yxey ,"zeliv`c zekln"

d z` `l j` ,dpeekd ici lr biynezedn,"zeliv`c zekln" ly

qteze fge` `edy ,devnd meiwe bexz` zfig`a xacdy itk `ly

zedneyxye bexz`d

,zewl`aãenìa Cà©§¦
âBøúà úBëìä`l - ¦§¤§

dpeekd oeekn `edyk

dilry ,bexz` ly zipgexd

cenila m` ik - lirl xaec

zekld,bexz`âéOî©¦
Lnî âBøúàä ñôBúå- §¥¨¤§©¨

zece` o`k xaecn ixdy

miniiwn ea inybd bexz`d

epipr zece` `l - devn

z`e - dlrnl ipgexd

ixd `ed inybd bexz`d

,ezedn oian,äáLçîe øeac úðéçáa ,äëìäk Búåöîe`edyk - ¦§¨©£¨¨¦§¦©¦©£¨¨
z` daygna oiane bexz` ly zekldde mipicd z` xeaica `han

,zekldde mipicd,ãBqä ãîBlä ïkL ìëå,bexz` zevn ly - §¨¤¥©¥©
zeciqge dlaw it lr bexz` zevn ly iniptd oiprd rcei `edy

z` oian ixd `edy oeeikeezedn`l ixdy ,envr bexz`d ly

dfn dlrnly zebixcn zece` e` miipgex mipipr zece` o`k xaecn

,inyb bexz` zece` xaecn `l` - "zeliv`"d mler ly mitevxt -

dfae.iniptd oiprde ceqd z` rcei `ed

,äåönä úBãBñ à÷åc ìáàly zeipgexd zebixcnd zeceq `l - £¨©§¨©¦§¨
d ceq m` ik ,oldl xiaqiy itk ,zelylzydd xcqdevnz`y ,

z` oiane rcei `ed ,devnd ly inybd utgd ,dnvr devnd

,dzedn,äéúBëìä ãenlî òøb àìc,devnd ly -,'eë äaøcàå §Ÿ¨©¦¦¦§¤¨§©§©¨
ceniln dlrnl df ixd -

,dklddâéOî BðéàL óà©¤¥©¦
.úeänädpeekd ly - ©¨

devnd ceq ly zipgexd

mitevxte mipipra xaecny

oeeik ,j` ,"zeliv`" ly

bexz`d - dnvr devndy

zedn z` oian `ed -

zellkay ixd - bexz`d

xy`a `ed xen`d lk .zedna "dqitz"e drici ly oipr yi oiprd

,devnd ceqe zpeekl

ìzLää øãña ïk ïéàM äî,úeìLxcq cenile zricia - ©¤¥¥§¥¤©¦§©§§
,dlrnly zexitqde zenlerd ly zelylzyddâéOî íà óà©¦©¦

úeàéönä,zelylzydd xcq ly zeipgexd zebixcnd ly -àì ©§¦Ÿ

éãòBîöò ãvî ócenile zrici ly envr xacd cvn - ¨¦¦©©§
,zelylzyddúBönä ãenìk,zeevnd ly zekldd -âéOnL §¦©¦§¤©¦

,úeänä ñôBzåzeticr el didiy xyt` xg` mrh zpigan - §¥©¨
`idy d`xil ,"mly al"l `ian dfy ,oldl xiaqiy itk ,zepeilre

cvn j` ,zeevnd lk zilkz

envrceniln sicr df oi`

oday zeevnd ly zekldd

,zednd z` biyne rcei `ed

íi÷ elàk åéìò äìòîe©£¤¨¨§¦¦¥
,Lnî ìòôaecnla - §Ÿ©©¨

aygp ,devnd ly zekldd

devnd z` miiw eli`k el

,ynn lretaBîk§
áeúkL26."'eë äøBzä úàæ" :jk lr zxne` ,dgpnle dlerl - ¤¨Ÿ©¨
`xnbd27dgpne dler aixwd eli`k `ed ixd dxeza wqery in ,

miieqn hxta yi zeevnd zekld ly dlbpd cenilay ,ixd .'eke

xcq ly cenild ,dxezd zeinipt cenila xy`n xzei daexn dlrn

rcei `edy mipipr cenilay ,"zedn" ly oipra dfy ,zelylzydd

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

åäéà 'éöàáù éôì ùîî úå÷ìà 'éçá àéäù 'éùòá
úåäî úåùáìúä é"òå ìöàðäå ìéöàîä ãç éäåîøâå
âåøúàä äåäúð äéùòã '÷åðã íéìëä úåäîá äîùðä
ñôåú æ"ä åúëìäë åòðòðîå âåøúàä ñôåúùë àöîð
øåàá úãçåéîä 'éöàã '÷åðî åá ùáåìîä åúåéç ùîî
ñôåúå âéùî åðéà åúðååëá ë"àùî .ä"á ìéöàîä ñ"à
êà äúåäî àìå äúåàéöî àìà .ãåñä òãåéä óà
ùîî âåøúàä ñôåúå âéùî âåøúà úåëìä ãåîéìá
ãîåìä ë"ùëå äáùçîå øåáã 'éçáá äëìäë åúåöîå

ãåñä

ãåîéìî òøâ àìã äåöîä úåãåñ à÷åã ìáà
ë"àùî .úåäîä âéùî åðéàù óà 'åë äáøãàå äéúåëìä
àì úåàéöîä âéùî íà óà úåìùìúùää øãñá

éãòñôåúå âéùîù úåöîä ãåîéìë åîöò ãöî ó
ù"îë ùîî ìòåôá íéé÷ åìéàë åéìò äìòîå úåäîä
úåìùìúùääî úåàéöîä úòéãéù àìà 'åë äøåúä úàæ

לז.26. ז, א.27.צו קי, מנחות



כז elqk 'd iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו ה' שלישי יו�

,312 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåãåñ à÷åã ìáà,312 'nr cr.íù øùà

àéäL äiNòa`id "diyr"d mler ly dnypd zpiga -úðéça ©£¦¨¤¦§¦©
eäéà" úeìéöàaL éôì ,Lnî úe÷ìà,"seq oi` xe`" -éäBîøâe ¡Ÿ©¨§¦¤©£¦¦§¨¦

,"idenxb" mi`xwpd milkd -,"ãç,cg` xac md -ìéöànä- ©©©£¦
,"seq oi` xe`",ìöàpäåoi` xe`"n elv`py "zeliv`"c milkd - §©¤¡¨

,cg` xac md - "seqìòå§©
úeäî úeLaìúä éãé§¥¦§©§¨

äîLpämilkdny - ©§¨¨
,"zeliv`"cíéìkä úeäîa§¨©¥¦

äeäúð ¯ äiNòc àá÷eðc§§¨©£¦¨¦§©¨
ñôBzLk ,àöîð .âBøúàä̈¤§¦§¨§¤¥
Búëìäk Bòðòðîe âBøúàä̈¤§§©§§§¦§¨
Lnî ñôBz äæ éøä ¯£¥¤¥©¨
Ba Laìîä ,Búeiç©©§ª¨

,úeìéöàc àá÷epî- ¦§¨©£¦
,"zeliv`c zekln"n

úãçéîäzekln" - ©§ª¤¤
,"zeliv`cóBñ-ïéà-øBàa§¥

.àeä-Ceøa ìéöànäzxxerzn ."zeliv`c zekln" liv`dy - ©©£¦¨
epi`y xg` inyb ixt fge`yk mb `ed xac eze` ixd :dl`yd la`

mixg` miinyb mixacay ,lirl xen`k :`ed jk lr uexizd ?devn

devna eli`e ,xzqde mlrd ly ote`a `id mday ziwl`d zeigd

."miwl` dyrn" `idy ielba `idBúðeëa ïk ïéàM äîzpeeka - ©¤¥¥§©¨¨
,bexz` zevn,ñôBúå âéOî Bðéà-zedn,"zeliv`c zekln" ¥©¦§¥

,oldl xiaqiy itk ,bexz`d yxey `idy,ãBqä òãBiä óàs` - ©©¥©©
oi` z`f lka - zeciqge dlaw it lr bexz`d zpeek ceq rceiy in

dpeekd ici lr qteze biyn `ed.dúeäî àìå ,dúeàéöî àlà- ¤¨§¦¨§Ÿ¨¨
z`ze`ivnqtez ,rcei `ed - bexz`d yxey ,"zeliv`c zekln"

d z` `l j` ,dpeekd ici lr biynezedn,"zeliv`c zekln" ly

qteze fge` `edy ,devnd meiwe bexz` zfig`a xacdy itk `ly

zedneyxye bexz`d

,zewl`aãenìa Cà©§¦
âBøúà úBëìä`l - ¦§¤§

dpeekd oeekn `edyk

dilry ,bexz` ly zipgexd

cenila m` ik - lirl xaec

zekld,bexz`âéOî©¦
Lnî âBøúàä ñôBúå- §¥¨¤§©¨

zece` o`k xaecn ixdy

miniiwn ea inybd bexz`d

epipr zece` `l - devn

z`e - dlrnl ipgexd

ixd `ed inybd bexz`d

,ezedn oian,äáLçîe øeac úðéçáa ,äëìäk Búåöîe`edyk - ¦§¨©£¨¨¦§¦©¦©£¨¨
z` daygna oiane bexz` ly zekldde mipicd z` xeaica `han

,zekldde mipicd,ãBqä ãîBlä ïkL ìëå,bexz` zevn ly - §¨¤¥©¥©
zeciqge dlaw it lr bexz` zevn ly iniptd oiprd rcei `edy

z` oian ixd `edy oeeikeezedn`l ixdy ,envr bexz`d ly

dfn dlrnly zebixcn zece` e` miipgex mipipr zece` o`k xaecn

,inyb bexz` zece` xaecn `l` - "zeliv`"d mler ly mitevxt -

dfae.iniptd oiprde ceqd z` rcei `ed

,äåönä úBãBñ à÷åc ìáàly zeipgexd zebixcnd zeceq `l - £¨©§¨©¦§¨
d ceq m` ik ,oldl xiaqiy itk ,zelylzydd xcqdevnz`y ,

z` oiane rcei `ed ,devnd ly inybd utgd ,dnvr devnd

,dzedn,äéúBëìä ãenlî òøb àìc,devnd ly -,'eë äaøcàå §Ÿ¨©¦¦¦§¤¨§©§©¨
ceniln dlrnl df ixd -

,dklddâéOî BðéàL óà©¤¥©¦
.úeänädpeekd ly - ©¨

devnd ceq ly zipgexd

mitevxte mipipra xaecny

oeeik ,j` ,"zeliv`" ly

bexz`d - dnvr devndy

zedn z` oian `ed -

zellkay ixd - bexz`d

xy`a `ed xen`d lk .zedna "dqitz"e drici ly oipr yi oiprd

,devnd ceqe zpeekl

ìzLää øãña ïk ïéàM äî,úeìLxcq cenile zricia - ©¤¥¥§¥¤©¦§©§§
,dlrnly zexitqde zenlerd ly zelylzyddâéOî íà óà©¦©¦

úeàéönä,zelylzydd xcq ly zeipgexd zebixcnd ly -àì ©§¦Ÿ

éãòBîöò ãvî ócenile zrici ly envr xacd cvn - ¨¦¦©©§
,zelylzyddúBönä ãenìk,zeevnd ly zekldd -âéOnL §¦©¦§¤©¦

,úeänä ñôBzåzeticr el didiy xyt` xg` mrh zpigan - §¥©¨
`idy d`xil ,"mly al"l `ian dfy ,oldl xiaqiy itk ,zepeilre

cvn j` ,zeevnd lk zilkz

envrceniln sicr df oi`

oday zeevnd ly zekldd

,zednd z` biyne rcei `ed

íi÷ elàk åéìò äìòîe©£¤¨¨§¦¦¥
,Lnî ìòôaecnla - §Ÿ©©¨

aygp ,devnd ly zekldd

devnd z` miiw eli`k el

,ynn lretaBîk§
áeúkL26."'eë äøBzä úàæ" :jk lr zxne` ,dgpnle dlerl - ¤¨Ÿ©¨
`xnbd27dgpne dler aixwd eli`k `ed ixd dxeza wqery in ,

miieqn hxta yi zeevnd zekld ly dlbpd cenilay ,ixd .'eke

xcq ly cenild ,dxezd zeinipt cenila xy`n xzei daexn dlrn

rcei `edy mipipr cenilay ,"zedn" ly oipra dfy ,zelylzydd

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

åäéà 'éöàáù éôì ùîî úå÷ìà 'éçá àéäù 'éùòá
úåäî úåùáìúä é"òå ìöàðäå ìéöàîä ãç éäåîøâå
âåøúàä äåäúð äéùòã '÷åðã íéìëä úåäîá äîùðä
ñôåú æ"ä åúëìäë åòðòðîå âåøúàä ñôåúùë àöîð
øåàá úãçåéîä 'éöàã '÷åðî åá ùáåìîä åúåéç ùîî
ñôåúå âéùî åðéà åúðååëá ë"àùî .ä"á ìéöàîä ñ"à
êà äúåäî àìå äúåàéöî àìà .ãåñä òãåéä óà
ùîî âåøúàä ñôåúå âéùî âåøúà úåëìä ãåîéìá
ãîåìä ë"ùëå äáùçîå øåáã 'éçáá äëìäë åúåöîå

ãåñä

ãåîéìî òøâ àìã äåöîä úåãåñ à÷åã ìáà
ë"àùî .úåäîä âéùî åðéàù óà 'åë äáøãàå äéúåëìä
àì úåàéöîä âéùî íà óà úåìùìúùää øãñá

éãòñôåúå âéùîù úåöîä ãåîéìë åîöò ãöî ó
ù"îë ùîî ìòåôá íéé÷ åìéàë åéìò äìòîå úåäîä
úåìùìúùääî úåàéöîä úòéãéù àìà 'åë äøåúä úàæ

לז.26. ז, א.27.צו קי, מנחות



elqkכח 'e iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו ו' רביעי יו�

,312 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úîàáù úàæ ãåòå,fpw 'nr cr.åàøé àì

mipipra zeyrpd zeevn ly zeklda xacdy itk ,mzedn z`

eznkg ok ,mzedn z` rcei `ed ixd miinybd mipiprd z`e ,miinyb

mipc mzece`y miinybd mipipra dcxi ixd ,zeklday jxazi

zbyda "jxazi eznkg" `ed oian ixd - zekldazedndlr dyrpe ,

oeilrd cegid ote` jk ici

,swene siwn ly xzeia

,"`ipz"a 'd wxta x`eand

cg`zn mc`d lkyy

dnkgde lkyd mr zilkza

eznkg `idy dxez ly

mb dyrp jk ici lre ,jxazi

mc`d ytp ly cegid

xe`" mr (lkyn dlrnly)

yaelnd `ed jexa "seq oi`

xen`d lk .jxazi eznkga

xen`ke ,zednd zbyd `id dxeza oian `edy dbyddy drya `ed

zbyd dpyi oday dxez ly zeevnd cenila `wec df ixd ,lirl

zebixcna mipcy ,zelylzydd xcq zricie cenila eli`e ,zednd

ÎdxiviÎd`ixa zenler ly mitxye zeig ,mipte` enk ,zeipgex

"zeliv`"d mler ly mitevxta - dfn dlrnl s` e` ,diyr- 'eke

- ok it lr s` .cala ze`ivnd zrici m` ik zednd zbyd oi` my

xcq cenile zricia zepeilre dlrn dpyi - oldl owfd epax xiaqi

ly zeevnd ceniln zltep dpi`y cala ef `ly ,zelylzydd

.dfn dlrnl s` `id `l` - dxezúeàéönä úòéãiL àlà¤¨¤§¦©©§¦
ìzLääîäàOðå äîø äåöî ïk íb àéä ,úeìL28äìBò äaøcàå , ¥©¦§©§§¦©¥¦§¨¨¨§¦¨¨§©§©¨¨
,äðlk ìò,dxezd zekld cenile zeevnd x`y lk lr -Bîk ©ª¨¨§

áeúkL29,"'eë íBiä zòãéå" :zrc zeidl dkixvy ,xnelk - ¤¨§¨©§¨©
aezk oke ,zewl`a dbyde30:éáà é÷ìà úà òc","'eë Emby - ©¤¡Ÿ¥¨¦

,zewl`a dbyde zrc zeidl dkixvy `id ezernynáì"ì äàéáîe§¦¨§¥
,'eë "íìLrc"y ,"mly ala edcare" :minid ixaca miiqny itk - ¨¥

yexitl m`zdae ,"mly ala edcare" didiy `ian "jia` iwl` z`

"dxez ihewl"a "ziayz `le" xe`iaa31`ian dfy ,`id dpeekd ,

aezkk ,zeevnd lk zilkz `idy d`xil32lk z` zeyrl 'd epevie" :

zeevnd lk zilkzy ixd - "epiwl` 'd z` d`xil dl`d miwegd

zricie dxezd zeinipt cenile ."epiwl` 'd z` d`xil"l ribdl `id

z` rc"e "meid zrcie" zevn mda miniiwny ,zelylzydd xcq

al"l mi`ian "jia` iwl`

'd z` d`xil" ly "mly

:owfd epax oeylae ."epiwl`

,øwòä àeäL"mly al" - ¤¨¦¨
zilkze xwir md 'd z`xie

,lirl xen`ke ,zeevnd lk

d`xile "mly al"ly

zbyde zrici ici lr miribn

zexnl ,zelylzydd xcq

zbyde zrici `idy

,cala ze`ivndäåúâO §©¨©
úeàéönä33èéLôäì àeäxcq zebixcn ly mipiprd - ©§¦§©§¦

,zelylzydd.'eë úeiîLbîzeipgexa xeiv didiy ,xnelk - ¦©§¦
zenewn dnke dnka iaxd zxrdl m`zda .mipiprd34cenil ,

"dqpxt" ly ote`a ,"'ipin oeqpxtzi" ly ote`a dxezd zeinipt

mixaqda mipiprd mixiaqnd mixe`iaa `a dfyk `wec `ed ,dbyde

lydbyde lkydpade dbyd didzy ick - c"ag zeciqg zxez -

,dl` mipipra ziceqiBfL ÷ødrici didzy ,"meid zrcie" zevn - ©¤
,zewl`a dbyde,â"éøzî úçà äåöî àéä,zeevnd 613În - ¦¦§¨©©¦©§©

éøö íãàäå,â"éøz ìk íi÷ì C,zeevnd -ìzLä ïäL éôìúeìL §¨¨¨¨¦§©¥¨©§©§¦¤¥¦§©§§
,úeìéöàc íéìëc úéðBöéçc úeänädlrnd lirl xiaqdy itk - ©¨§¦¦§¥¦©£¦

,dfayCëì,okl -éøöâ"éøzä ìk ãenìa úBaøäì C,zeevn - §¨¨¦§©§§¦¨©©§©
,zeevnd lk ly zekldd cenllLnî ìòôa ïîei÷åcenildy - §¦¨§Ÿ©©¨

,zeevnd lk lreta miiwl ,dyrn icil `ian ixdøeac äáLçîa§©£¨¨¦
,äiNò-äøéöé-äàéøa ïäL ,äNòîexeaic ,d`ixa `id daygn) - ©£¤¤¥§¦¨§¦¨£¦¨

,(diyr - dyrne ,dxivi -.íL øLà ïéøeøa øøáìzenlera - §¨¥¥¦£¤¨
`ed zevevipd xexiay ,lirl xaqedy itke ,diyrÎdxiviÎd`ixa

.zelylzydd xcq zilkz

,úàæ ãBòåzeevn ly dlrnd lr lirl xaqedy dn lr sqep - §Ÿ
ly d`xie dad`d iabl (zeevnd ly zekldd cenil lye) zeiyrn

dad`y zexnl) ytpd

eli`e ipgex oipr od d`xie

zeevndzeyrp zeiyrnd

dlrn ,(miinyb mixaca

xy`e ,zeiyrn zeevn ici lr miyrpd "mixexia"d oipr oiba `idy

dpeilrd dpeekd cvn dlrn ef ixd ;zelylzydd zilkz md

j` ,zeiyrn zeevn ici lr zrveand ,zilkzdemvradad`

epax xiaqi oldl .zeiyrnd zeevndn dlrnl od ytpd ly d`xie

mby ,owfdmvracvn ,

dyxeymixexiad ,mdly

md zeiyrnd zeevnd ly

dn dlrnlyxey.ytpd ly

:owfd epax oeylaeäiNò-äøéöé-äàéøáaL ïéøeøaä úîàaL¤¤¡¤©¥¦¤¦§¦¨§¦¨£¦¨
,ç"ôøîmixxazn dl` mixexia ,edz ly zevevipd 288În -ìò ¥©

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

äðìåë ìò äìåò äáøãàå äàùðå äáø äåöî ë"â àéä
äàéáîå 'åë êéáà é÷ìà úà òã 'åë íåéä úòãéå ù"îë
àåä úåàéöîä úâùäå ø÷éòä àåäù 'åë íìù áìì
â"éøúî úçà äåöî àéä åæù ÷ø 'åë úåéîùâî èéùôäì
úåìùìúùä ïäù éôì â"éøú ìë íéé÷ì êéøö íãàäå
úåáøäì êéøö êëì 'éöàã íéìëã úéðåöéçã úåäîä
î"åãçîá ùîî ìòåôá ïîåé÷å â"éøúä ìë ãåîéìá

.íù øùà ïéøåøéá øøáì ò"éá ïäù

úîàáù úàæ ãåòå
äáùçîá úåöîå äøåú é"ò ç"ôøî ò"éááù ïéøåøéáä

"מצות28. לפנינו: ד"ה¯·‰בתניא ויקרא בלקו"ת ג� וכ"ה כבפני�. "רמה", שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיק� התיקו�" ב"לוח אבל ונשאה",

שלפנינו. כבדפוסי� ולא כבפני�, "רמה", וכותב שלפנינו, זה לשו� ש�) (ומבאר שמעתיק תשבית, לט.29.ולא ד, א'30.ואתחנ� הימי� דברי

ט. 31.28.כח, כד.32.שבהערה ו, "·�„33Ê"Â.ואתחנ� :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הקדמה שהיא האתרוג המציאות בהשגת משא"כ �

העשי' בעול� (ג�) המדובר שהרי � בגשמיות להשגה מביאה שאינה לבד לא � מהותה כ"א‰‚˘ÈÓלהשגת במהות), ג� (ובמילא �ÍÙÈ‰Ï

כא�]". כו'" "והשגת... שייכות מוב� � [עפ"ז מהות. להשיג והאפשרות הגשמיות התפשטות ובכ"מ.34.ענינה ואיל�. 42 ע' חט"ו לקו"ש ראה

elqk 'e iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,äNòîe øeac äáLçîa úBöîe äøBz éãécenil ici lr - §¥¨¦§§©£¨¨¦©£¤
dl` mixexiae ,zeevnd dyrn ici lre xeaice daygna dxezd

ék ,íãàaL äîLð-çeø-Lôpî ïLøLa ïéäBábmixexiad -î ïä §¦§¨§¨¦¤¤©§¨¨¤¨¨¨¦¥¦
my -øákL äîLð-çeø-Lôðå ,"ïBîã÷ íãà" úéîéðôaL "â"ñ"©¤¦§¦¦¨¨©§§¤¤©§¨¨¤§¨

éãé ìò eð÷úðmy - ¦§§©§¥
àeä ,"ä"î""d"n" myd - ©

"çön"äî àöBély - ¥¥©¥©
,"w"`".àîìòa äøàä- ¤¨¨§©§¨

"w"`" zpigan cala dx`d

zeinipt `l ,(oencw mc`)

"d"n" mye "b"q" my ."w"`"

zenyd zrax`n mdipy md

mipte`d zrax`n mi`veid

:'ied my ly ze`ixhnibde

ielina `ed 'ied myyk

`ixhniba `ed oi'e"`ee

,"b"q" my `ede ,"b"q"

ielina `ed 'ied myyke

`ixhniba `ed oi't"l`

edz"l jiiy "b"q" mydy ,dlawa recike ;"d"n" my `ede ,"d"n""

owfd epaxy dn dfe ."oewiz"l - "d"n" mye ,"oewiz"n dlrnly

"b"q" mya myxy - zeiyrnd zeevnd ly mixexiady ,xne`

ayzeiniptdpey`xd daygnd `idy ,(oencw mc`) "w"`"

ly dnypd e` gexd e` ytpd j` ,zelylzydd xcq lk zllekd

epwzp xak ixd ,"oewizd mler"n ixd od l`xyi zenypy ,mc`d

cala dx`d `ed "d"n" mye ,(owzn - "d"n"y) "d"n" my ici lr

."oencw mc`" ly "gvn"dn d`adáeúkL eäæå35Cìî éðôì" : §¤¤¨¦§¥§¨
."'eë Cìîux`a ekln xy` miklnd dl`e"y - "l`xyi ipal - ¤¤

mler" ly zexitqde "mikln"d :dpeekd ,dlaw it lr ,"mec`

" mdy ,"edzdiptllr aqend "l`xyi ipal jln jln"n dlrnle "

`ed oewizd mler ,oky ,oewizd mlerdx`deli`e ,"w"`"n cala

"b"q" myn `ed (mixexiade zevevipd oipr `a edzny) edz

nyzeinipt."w"`"àîòè eðéäå,mrhd df -úBðBæîa éç íãàäL §©§©£¨¤¨¨¨©¦§
,BaL "ä"î"a ïøøáîe ,éç-çîBö-íîBcd`a dnypdy oeeik - ¥¥©©§¨§¨§©¤

mixexiad zxxan `id df gekae ,"d"n" my da yie oewizd mlern

,ige gnev ,mnecay zevevipd ly,íäa éçåmc`dy ixg`l - §©¨¤
zepeilrn mdilr jiynne igÎgnevÎmnecay zevevipd xxan

zeig ztqez el mitiqen md ,mda "ig" `ed - edzay myxy

,zeipgexaíäL éôìigÎgnevÎmnecay zevevipde mixexiad - §¦¤¥
."â"ñ"î`edy ,mc`dy recn ,oaen `l illk ote`a ixdy - ¦©

jxhvi - "ig"n elit`e "gnev"e "mnec"n dlrn dlrnle "xacn"

`l` ?igÎgnevÎmnecn lawn `edy zepefnl ezeig xear wwcfdl

it `ven lk lr ik mc`d 'igi ecal mgld lr `l"y :`ed yexitd

"mc`d 'igi 'd36ik ,mc`d ig (gnev `edy) mgld zeinvrn `ly ,

oiicr ,mxa ,mglay "ied it `ven" cvn m`ixd :xaqd oerh xacd

"mc` dyrp"dn '"ied it `ven"d ok mb ea yi envr mc`d37,recn ,

,`l` ?(igae mnecae) mglay '"ied it `ven"l wwcfdl eilr ,`eti`

'"ied it `ven"dn dlrnl eyxya `ed mglay '"ied it `ven"d

"edz"a `ed lk`nd yxeye "oewiz"n `ed mc`d ,oky ,mc`ay

" my df zenyae ,"oewiz"n dlrnlyb"q" myn dlrnly "d"n."

,úàæ ãBòåxac cer cvn - §Ÿ
zeevna zepeilr dpyi

dad`d iabl zeiyrnd

,ytpd ly d`xideBîk§
áeúkL38éðôe" :- ¤¨¨©

,ily zeiniptd"eàøé àì39 Ÿ¥¨
Bðéà ïBéìòä úéîéðtL ¯¤§¦¦¨¤§¥

,ähîì ãøéì ìBëéi` - ¨¥¥§©¨
zelbzda didzy xyt`

,dhnlBúeiðBöéç ÷øly - ©¦¦
,oeilrd,íéøBçà úðéçáe- §¦©£©¦

ipte" lirl xn`pk ,cala

,"e`xi `lúBìáBð àeäL¤§
.äàlò äîëçdnkg - ¨§¨¦¨¨

dad`dy ixd .dpeilr

d zecna weac mc`d oci lr ytpd ly d`xidezepeilrody ,

ytpa jyneiy xyt` i` ,zexitqd ly zeinvrde zeiniptd

eli`e ,cala ozeipevign m` ik - zecnd zenvre zeiniptn

ody ,zexitqd ly ceqiÎcedÎgvpn ze`ad ,zeiyrnd zeevndn

ozeiniptn jynidl leki - zexitqd ly ielibde zeipevigd

.zeiyrnd zeevna ozeinvre,úàæ ãBòåzeevna dlrn zniiw - §Ÿ
d`xide dad`d ,oky ,ytpd ly d`xide dad`d iabl zeiyrnd

axdy ,lky ly drtyde xeaic enk lynl od ,ipgex oipr ody

,lkyd mvr `le elkyn dx`d wx el ozepy ,ecinlzl rityn

lky "dcled" dpnn yi - zinyb `idy ,dtihd zrtydn eli`e

mby cr ,da `hazn "mvr"d"a`d gkn oad gk dti" zeidl leki40,

jxc lr .oaa ieliba zeidl mileki ,a`a ieliba eid `ly mipiprdy

zeevnl miipgex d`xie dad` oia lcadd `ed ,owfd epax xiaqi df

lynl enk ,"zexe`" ly oipr od d`xie dad`dy ,miinyb zeiyrn

,"milk" ly oipr od zeiyrn zeevne ,lkyd xe` ly rtydzx`dae

`hazn zinybd dtiha lynl enk ,"zeinvr" `hazn milkd

."mvr"däàlò äîëç éøácî øeacä éøäL,dpeilr dnkg - ¤£¥©¦¦¦§¥¨§¨¦¨¨
,ãéìBî Bðéàlkyd zrtydn lynl enk ,"oi`n yi" `xea epi` - ¥¦

,dycg ze`ivn ly dcled mey ziidp `l dnkgdeäthäå§©¦¨
äàlò äîëçc éìkäî äëLîpLdtihd mc`a lynl enk - ¤¦§§¨¥©§¦§¨§¨¦¨¨

n `idygen,a`díâå .ïéàî Lé äeäîe ãéìBnä çk da Lé¥¨Ÿ©©¦§©¤¥¥©¦§©
äàlò äîëç úëLîälynl enk ,"d`lir dnkg" ly xe`dn - ©§¨©¨§¨¦¨¨

gek,mc`ay dnkgd.da äìeìkly ilkdn d`ad dtiha - §¨¨
,"d`lir dnkg",íòhäå,xac ly enrh -daL éðtî,dtiha - §©©©¦§¥¤¨

.äàlò äîëçc dúeîöòå dúeäî CLîð`ed xen`d lk - ¦§¨¨¨§©§¨§¨§¨¦¨¨
,"dnkg" ly milkdn d`ad dtihl xywaøeaãa ïk ïéàM äî©¤¥¥§¦

,äáLçîe- daygna xdxdn e` xeaica `han `edy lkyay - ©£¨¨

ïåøçà ñøèðå÷
æð÷â"ñî ïä éë íãàáù ï"øðî ïùøùá ïéäåáâ äùòîå øåáã

àöåé àåä ä"î é"ò åð÷úð øáëù ï"øðå ÷"à úéîéðôáù
'åë êìî êåìî éðôì ù"æå .àîìòá äøàä çöîäî
åáù ä"îá ïøøáîå ç"öã úåðåæîá éç íãàäù è"äå
àì éðôå ù"îë úàæ ãåòå .â"ñî íäù éôì íäá éçå
÷ø äèîì ãøéì ìåëé åðéà ïåéìòä úéîéðôù åàøé
äàìéò äîëç úåìáåð àåäù íééøåçà 'éçáå åúåéðåöéç
åðéà äàìéò äîëç éøáãî øåáãä éøäù úàæ ãåòå
çë äá ùé ò"çã éìëäî äëùîðù äôèäå ãéìåî
äá äìåìë ò"ç úëùîä íâå ïéàî ùé äååäîå ãéìåîä
.ò"çã äúåîöòå äúåäî êùîð äáù éðôî íòèäå
åæéàá ìëùä úìëùäá 'éôàå äáùçîå øåáãá ë"àùî

לא.35. לו, ג.36.וישלח ח, כו.37.עקב א, כג.38.בראשית ל, ˘ËÈÏ"‡:39.תשא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סי"ט אגה"ק לעיל ג� בכ"ז "ראה

וש"נ.40. סע"א. מח, שבועות



כט elqk 'e iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,äNòîe øeac äáLçîa úBöîe äøBz éãécenil ici lr - §¥¨¦§§©£¨¨¦©£¤
dl` mixexiae ,zeevnd dyrn ici lre xeaice daygna dxezd

ék ,íãàaL äîLð-çeø-Lôpî ïLøLa ïéäBábmixexiad -î ïä §¦§¨§¨¦¤¤©§¨¨¤¨¨¨¦¥¦
my -øákL äîLð-çeø-Lôðå ,"ïBîã÷ íãà" úéîéðôaL "â"ñ"©¤¦§¦¦¨¨©§§¤¤©§¨¨¤§¨

éãé ìò eð÷úðmy - ¦§§©§¥
àeä ,"ä"î""d"n" myd - ©

"çön"äî àöBély - ¥¥©¥©
,"w"`".àîìòa äøàä- ¤¨¨§©§¨

"w"`" zpigan cala dx`d

zeinipt `l ,(oencw mc`)

"d"n" mye "b"q" my ."w"`"

zenyd zrax`n mdipy md

mipte`d zrax`n mi`veid

:'ied my ly ze`ixhnibde

ielina `ed 'ied myyk

`ixhniba `ed oi'e"`ee

,"b"q" my `ede ,"b"q"

ielina `ed 'ied myyke

`ixhniba `ed oi't"l`

edz"l jiiy "b"q" mydy ,dlawa recike ;"d"n" my `ede ,"d"n""

owfd epaxy dn dfe ."oewiz"l - "d"n" mye ,"oewiz"n dlrnly

"b"q" mya myxy - zeiyrnd zeevnd ly mixexiady ,xne`

ayzeiniptdpey`xd daygnd `idy ,(oencw mc`) "w"`"

ly dnypd e` gexd e` ytpd j` ,zelylzydd xcq lk zllekd

epwzp xak ixd ,"oewizd mler"n ixd od l`xyi zenypy ,mc`d

cala dx`d `ed "d"n" mye ,(owzn - "d"n"y) "d"n" my ici lr

."oencw mc`" ly "gvn"dn d`adáeúkL eäæå35Cìî éðôì" : §¤¤¨¦§¥§¨
."'eë Cìîux`a ekln xy` miklnd dl`e"y - "l`xyi ipal - ¤¤

mler" ly zexitqde "mikln"d :dpeekd ,dlaw it lr ,"mec`

" mdy ,"edzdiptllr aqend "l`xyi ipal jln jln"n dlrnle "

`ed oewizd mler ,oky ,oewizd mlerdx`deli`e ,"w"`"n cala

"b"q" myn `ed (mixexiade zevevipd oipr `a edzny) edz

nyzeinipt."w"`"àîòè eðéäå,mrhd df -úBðBæîa éç íãàäL §©§©£¨¤¨¨¨©¦§
,BaL "ä"î"a ïøøáîe ,éç-çîBö-íîBcd`a dnypdy oeeik - ¥¥©©§¨§¨§©¤

mixexiad zxxan `id df gekae ,"d"n" my da yie oewizd mlern

,ige gnev ,mnecay zevevipd ly,íäa éçåmc`dy ixg`l - §©¨¤
zepeilrn mdilr jiynne igÎgnevÎmnecay zevevipd xxan

zeig ztqez el mitiqen md ,mda "ig" `ed - edzay myxy

,zeipgexaíäL éôìigÎgnevÎmnecay zevevipde mixexiad - §¦¤¥
."â"ñ"î`edy ,mc`dy recn ,oaen `l illk ote`a ixdy - ¦©

jxhvi - "ig"n elit`e "gnev"e "mnec"n dlrn dlrnle "xacn"

`l` ?igÎgnevÎmnecn lawn `edy zepefnl ezeig xear wwcfdl

it `ven lk lr ik mc`d 'igi ecal mgld lr `l"y :`ed yexitd

"mc`d 'igi 'd36ik ,mc`d ig (gnev `edy) mgld zeinvrn `ly ,

oiicr ,mxa ,mglay "ied it `ven" cvn m`ixd :xaqd oerh xacd

"mc` dyrp"dn '"ied it `ven"d ok mb ea yi envr mc`d37,recn ,

,`l` ?(igae mnecae) mglay '"ied it `ven"l wwcfdl eilr ,`eti`

'"ied it `ven"dn dlrnl eyxya `ed mglay '"ied it `ven"d

"edz"a `ed lk`nd yxeye "oewiz"n `ed mc`d ,oky ,mc`ay

" my df zenyae ,"oewiz"n dlrnlyb"q" myn dlrnly "d"n."

,úàæ ãBòåxac cer cvn - §Ÿ
zeevna zepeilr dpyi

dad`d iabl zeiyrnd

,ytpd ly d`xideBîk§
áeúkL38éðôe" :- ¤¨¨©

,ily zeiniptd"eàøé àì39 Ÿ¥¨
Bðéà ïBéìòä úéîéðtL ¯¤§¦¦¨¤§¥

,ähîì ãøéì ìBëéi` - ¨¥¥§©¨
zelbzda didzy xyt`

,dhnlBúeiðBöéç ÷øly - ©¦¦
,oeilrd,íéøBçà úðéçáe- §¦©£©¦

ipte" lirl xn`pk ,cala

,"e`xi `lúBìáBð àeäL¤§
.äàlò äîëçdnkg - ¨§¨¦¨¨

dad`dy ixd .dpeilr

d zecna weac mc`d oci lr ytpd ly d`xidezepeilrody ,

ytpa jyneiy xyt` i` ,zexitqd ly zeinvrde zeiniptd

eli`e ,cala ozeipevign m` ik - zecnd zenvre zeiniptn

ody ,zexitqd ly ceqiÎcedÎgvpn ze`ad ,zeiyrnd zeevndn

ozeiniptn jynidl leki - zexitqd ly ielibde zeipevigd

.zeiyrnd zeevna ozeinvre,úàæ ãBòåzeevna dlrn zniiw - §Ÿ
d`xide dad`d ,oky ,ytpd ly d`xide dad`d iabl zeiyrnd

axdy ,lky ly drtyde xeaic enk lynl od ,ipgex oipr ody

,lkyd mvr `le elkyn dx`d wx el ozepy ,ecinlzl rityn

lky "dcled" dpnn yi - zinyb `idy ,dtihd zrtydn eli`e

mby cr ,da `hazn "mvr"d"a`d gkn oad gk dti" zeidl leki40,

jxc lr .oaa ieliba zeidl mileki ,a`a ieliba eid `ly mipiprdy

zeevnl miipgex d`xie dad` oia lcadd `ed ,owfd epax xiaqi df

lynl enk ,"zexe`" ly oipr od d`xie dad`dy ,miinyb zeiyrn

,"milk" ly oipr od zeiyrn zeevne ,lkyd xe` ly rtydzx`dae

`hazn zinybd dtiha lynl enk ,"zeinvr" `hazn milkd

."mvr"däàlò äîëç éøácî øeacä éøäL,dpeilr dnkg - ¤£¥©¦¦¦§¥¨§¨¦¨¨
,ãéìBî Bðéàlkyd zrtydn lynl enk ,"oi`n yi" `xea epi` - ¥¦

,dycg ze`ivn ly dcled mey ziidp `l dnkgdeäthäå§©¦¨
äàlò äîëçc éìkäî äëLîpLdtihd mc`a lynl enk - ¤¦§§¨¥©§¦§¨§¨¦¨¨

n `idygen,a`díâå .ïéàî Lé äeäîe ãéìBnä çk da Lé¥¨Ÿ©©¦§©¤¥¥©¦§©
äàlò äîëç úëLîälynl enk ,"d`lir dnkg" ly xe`dn - ©§¨©¨§¨¦¨¨

gek,mc`ay dnkgd.da äìeìkly ilkdn d`ad dtiha - §¨¨
,"d`lir dnkg",íòhäå,xac ly enrh -daL éðtî,dtiha - §©©©¦§¥¤¨

.äàlò äîëçc dúeîöòå dúeäî CLîð`ed xen`d lk - ¦§¨¨¨§©§¨§¨§¨¦¨¨
,"dnkg" ly milkdn d`ad dtihl xywaøeaãa ïk ïéàM äî©¤¥¥§¦

,äáLçîe- daygna xdxdn e` xeaica `han `edy lkyay - ©£¨¨

ïåøçà ñøèðå÷
æð÷â"ñî ïä éë íãàáù ï"øðî ïùøùá ïéäåáâ äùòîå øåáã

àöåé àåä ä"î é"ò åð÷úð øáëù ï"øðå ÷"à úéîéðôáù
'åë êìî êåìî éðôì ù"æå .àîìòá äøàä çöîäî
åáù ä"îá ïøøáîå ç"öã úåðåæîá éç íãàäù è"äå
àì éðôå ù"îë úàæ ãåòå .â"ñî íäù éôì íäá éçå
÷ø äèîì ãøéì ìåëé åðéà ïåéìòä úéîéðôù åàøé
äàìéò äîëç úåìáåð àåäù íééøåçà 'éçáå åúåéðåöéç
åðéà äàìéò äîëç éøáãî øåáãä éøäù úàæ ãåòå
çë äá ùé ò"çã éìëäî äëùîðù äôèäå ãéìåî
äá äìåìë ò"ç úëùîä íâå ïéàî ùé äååäîå ãéìåîä
.ò"çã äúåîöòå äúåäî êùîð äáù éðôî íòèäå
åæéàá ìëùä úìëùäá 'éôàå äáùçîå øåáãá ë"àùî

לא.35. לו, ג.36.וישלח ח, כו.37.עקב א, כג.38.בראשית ל, ˘ËÈÏ"‡:39.תשא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סי"ט אגה"ק לעיל ג� בכ"ז "ראה

וש"נ.40. סע"א. מח, שבועות



elqkל 'f iying mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו ז' חמישי יו�

,fpw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéã ìë ïî øáå,314 'nr cr.ïäéúåëìä

,"dnkg"d zenvrn oi`äîëç Bæéàa ìëOä úìkNäa elôàå- ©£¦§©§¨©©¥¤§¥¨§¨
`l mb ,zeize` oiicr da "zernyp" `ly dlkyd efy zexnl

,ok it lr s` ,zeize`n dlrnl oiicr `id oky ,daygnd zeize`

Bæ äîëç éøä,`id -ìëOä úeänî úèMtúî äøàä ÷ø £¥¨§¨©¤¨¨¦§©¤¤¦¨©¥¤
äøàäå ,Búeîöòå LôpaL¤©¤¤§©§§¤¨¨
Búeäîì Leáì àéä Bæ¦§§¨
,ìëOä ìL Búeîöòå§©§¤©¥¤

ìëOäå,envrlyk -àeä §©¥¤
Leáìe äøàä,cala - ¤¨¨§

.Lôpä úeäîìixd - §¨©¤¤
df lky zlkyda oi`y

itk `ly ,ytpd zednn

zexnly ,dtiha xacdy

da yi ixd ,zinyb `idy

itk ,ytpd zenvre zednn

:oldl xiaqiyïéàM äî©¤¥
íb da CLîð ,äthä ïk¥©¦¨¦§¨¨©
dúeîöòå Lôpä úeänî¦¨©¤¤§©§¨
ïëìå ,ïéçîa úLaìîä©§ª¤¤§Ÿ¦§¨¥
.Lnî dì äîBca dãéìBî¦¨©¤¨©¨

.ytpd zenvrn dtiha yi ,oky ,ytpl dneca -Løôää eäæå§¤©¤§¥
"ïé÷éLp"î ïéàöBiä íéëàìnä úãBáò ïéa"oiwiyp beeif"y - ¥£©©©§¨¦©§¦¦§¦¦

beeif `edipgexdcear `id mzcear `linae ,zipgex,úBîLpäì§©§¨
.íéìkäî ïéàöBiäzenypde ,"mvr" ly oipr yi milkay - ©§¦¥©¥¦

drtyd da yiy dtihd zrtyd enk lynl od ,mdn ze`ad

dad`a mby ,xazqdl jixv did jkl m`zda ,mxa ."mvr"dn

ixd zenypy oeeik ,"mvr"n dkynd didz zenyp ly d`xie

xiaqd owfd epaxe ,"mvr" ly oipr yi mday milkdn ze`a

axn lkyd zrtyd enk od zenypd ly d`xie dad`dy ,lirl

xiaqi ?"mvr" ly `le cala dx`d ly drtyd `idy ,cinlzl

dnyp miyrp "zeliv`"c milkdy oeeiky ,oldl owfd epax jk lr

yi ,diyrÎdxiviÎd`ixal

dn `linadnypibeq ipy

ly drtyd :drtyd

dad` `idy "dx`d"

drtyde ,miilky d`xie

z`haznd ,"mvr" ly

.zeiyrn zeevnaCà©
eNòð úeìéöàc íéìkä©¥¦©£¦©£
-äøéöé-äàéøáì äîLð§¨¨¦§¦¨§¦¨

,äiNòmpyi dnypdne - £¦¨
,drtyd ibeq ipyCëìäå§¦§¨

,okle -eîéçøe eìéçã- §¦§¦
dad`e d`xiïä íéiìëN¦§¦¦¥

"ïé÷éLð"c íéëàìîk- §©§¨¦¦§¦¦
dx`de ipgex oipr `edy

,calaúéðBöéç úøàäî¥¤¨©¦¦
úòc-äðéa-äîëçcdxi`nd -.äiNò-äøéöé-äàéøáaoi`e - §¨§¨¦¨©©¦§¦¨§¦¨£¦¨

,"zeliv`"c milkn `a dfy zexnl ,"mvr" df,íòhäåenrh - §©©©
,`ed xac lyBúeäîe úòc-äðéa-äîëç úéîéðôc íeMî¦¦§¦¦¨§¨¦¨©©¨

ìò àlà úBlbúäì ìBëé Bðéà ¯ éîéðt øBà ìL Búeîöòå§©§¤§¦¦¥¨§¦§©¤¨©
íãàä útèk ähîì íéãøBiä ,à÷åc íéìkä úøàä éãé§¥¤¨©©¥¦©§¨©§¦§©¨§¦©¨¨¨

éðôe" :áeúkL Bîëe ,ïéçnî,ily zeiniptd -."eàøé àì- ¦Ÿ¦§¤¨¨©Ÿ¥¨
.lynl dtihd enk ,mlrda `eazy gxkdd on okle

cvn mby ,owfd epax xiaqi oldld mvrdceardlrn oexzi yi ,

d`xie dad` ,oky ;miilky d`xie dad` iabl zeiyrn zeevna

ly oipr od miilky

"lret" dfe ,cala "d`lrd"

ly oipr dlrnl jk

ef oi`y ,"zexe`d z`lrd"

,"dkynd" ly oipr `id dpeekd zilkz `l` ,dpeekd zilkz

.zeiyrn zevn ici lr dyrpd xac - mlera dhnl zewl` jiyndl

:owfd epax oeylae

ïéc ìk ïî øáe41,caln - ©¦¨¥
zelrna lirl xen`d lk

zeiyrn zeevna opyiy

,miilky d`xie dad` iabl

ïëå ,úeìéöàc íéìkî àéäL óà ,úeìéöàc äîLða elôà£¦¦§¨¨©£¦©¤¦¦¥¦©£¦§¥

ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

úåäîî úèùôúî äøàä ÷ø åæ äîëç éøä äîëç
ùåáì ÷ø àéä åæ äøàäå åúåîöòå ùôðáù ìëùä
ùåáìå äøàä àåä ìëùäå ìëùä ìù åúåîöòå åúåäîì
úåäîî íâ äá êùîð äôèä ë"àùî .ùôðä úåäîì
äãéìåî ïëìå ïéçåîá úùáåìîä äúåîöòå ùôðä
íéëàìîä úãåáò ïéá ùøôää åäæå .ùîî äì äîåãá
íéìëä êà íéìëäî ïéàöåéä úåîùðäì ïé÷éùðî ïéàöåéä
íééìëù åîéçøå åìéçã êëìäå ò"éáì äîùð åùòð 'éöàã
ò"éáá ã"áçã úéðåöéç úøàäî ïé÷éùðã íéëàìîë ïä
ìù åúåîöòå åúåäîå ã"áç úéîéðôã íåùî íòèäå
íéìëä úøàä é"ò àìà úåìâúäì ìåëé åðéà éîéðô øåà
ù"îëå ïéçåîî íãàä úôéèë äèîì íéãøåéä à÷åã

.åàøé àì éðôå

'éöàã äîùðá 'éôà ïéã ìë ïî øáå
'éöéã íéìëî çåø ùôðá ïëå 'éöàã íéìëî àéäù óà

.41:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰עמוד) אחרי פרשה התורה" "באור ש� הביאור תמצית ואיל�". תקמ"ט אחרי אוה"ת עיי� � לקמ� "בהבא

מלמעלה המשכה, של אחת ובחינה למעלה, מלמטה העלאה, של בחינות שתי בחינות, שלש ישנ� צדק": ה"צמח הרבי של ואיל�) תקמט
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על א� שלו, והשכל המוחי� של והסתלקות העלאה זה הרי שינתו, בשעת אד� למשל: יותר. עליוני� אורות כ� אחר נמשכי� העלאה ידי על

של העני� השנה, שבראש העלאה זה דר� ועל שינתו. לפני מאשר טוב יותר שכל להבי� יכול שהוא ומחודש, מרוענ� שכלו נעשה זה ידי

של העני� ידי על דוקא זה א� עליו�. אור � והתפלות שופר תקיעת ידי על � נמש� זה ידי שעל ושינה, דורמיטא של עני� דז"א", "דורמיטא

כאשר האהבה, בעני� הדבר כ� זה. לפני שהיתה ההעלאה בגלל יותר וגדולה עליונה המשכה ידה על נמש� מעשית, מצוה שהיא שופר תקיעת

עני� היא האמיתית הכוונה תכלית א�, עליו�. אור � האהבה של האורות עליית ידי על אז, נמש� המצוות, וקיו� העבודה ישנ� האהבה אחרי

שהיה כפי הנפש" "כלות בי� ההבדל התורה" ב"אור ש� מסביר הוא בכ� מעשיות. מצוות ידי על וזאת למטה, אלקות להמשי� המשכה, של

היא נפש מסירת זה ולעומת � העליונה הכוונה היתה זו שלא מפני לחטא, ונחשבה הנפש, כלות שהיתה ה'", לפני "בקרבת� ואביהו בנדב

עני� שבגלל לו, אמר מכ� ולאחר בפועל, נפש מסירת של לעני� שיזכה יוס�" ל"בית אמר שה"מגיד" רואי� שאנו כפי ומצוות, מתורה למעלה

לפני היה שזה פע� אמר והרבי ש�), התורה" ב"אור הלשו� הוא (כ� מגירסא" פומי' פסיק "לא היה הרי יוס�" וה"בית לכ�. יזכה לא מסויי�

ההבדל הרי זה. מכל למעלה היא נפש מסירת זאת ובכל � הבאי� הדורות לכל ישראל כלל את וזיכה ערו� השולח� את חיבר יוס�" שה"בית

ומצוות, התורה קיו� של עבודה שו� אי� מכ� ולאחר הנשמה, של כלותה שזאת כיוו� הנפש", ש"כלות הוא, נפש" ל"מסירת הנפש" "כלות בי�

שבה נפש במסירת ואילו בעול�. אלקות להמשי� המשכה, הרי הוא העליו� הרצו� שכ� האמיתית, הכוונה לפי זה אי� הרי "שוב", בלי "רצוא"

האמיתית הכוונה לפי זה הרי � למטה המשכות הממשי� מעשה של עני� היא הגו� ומסירת ונפשו, גופו מוסר שהוא הגו�, מסירת ג� הרי ישנה

להקדוש ישותו כל את מוסר שהוא כללית, העלאה היא שבכ� שההעלאה וכיוו� נפש. מסירת של עני� בה� שנדרש ובעניני� בזמני� העליונה

ומצוות. תורה של שוני� בעניני� שישנה פרטית מהמשכה למעלה זה הרי � הוא ˘ËÈÏ"‡:42.ברו� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בכת"י לחפש "יש

כבהנדפס''. הוא באוה''ת ג� אבל בחי'. דבי"ע בכלי� כו' דבי"ע וכלי� נשמה רוח בנפש וכ� וצ''ל: כא� חסר דלכאורה א.43.דקו"א רמט,

ועוד.44. פ''ז. בהקדמה השבת שער ט.45.פע''ח פי''א, דב''ר ראה
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כאשר האהבה, בעני� הדבר כ� זה. לפני שהיתה ההעלאה בגלל יותר וגדולה עליונה המשכה ידה על נמש� מעשית, מצוה שהיא שופר תקיעת

עני� היא האמיתית הכוונה תכלית א�, עליו�. אור � האהבה של האורות עליית ידי על אז, נמש� המצוות, וקיו� העבודה ישנ� האהבה אחרי

שהיה כפי הנפש" "כלות בי� ההבדל התורה" ב"אור ש� מסביר הוא בכ� מעשיות. מצוות ידי על וזאת למטה, אלקות להמשי� המשכה, של

היא נפש מסירת זה ולעומת � העליונה הכוונה היתה זו שלא מפני לחטא, ונחשבה הנפש, כלות שהיתה ה'", לפני "בקרבת� ואביהו בנדב

עני� שבגלל לו, אמר מכ� ולאחר בפועל, נפש מסירת של לעני� שיזכה יוס�" ל"בית אמר שה"מגיד" רואי� שאנו כפי ומצוות, מתורה למעלה

לפני היה שזה פע� אמר והרבי ש�), התורה" ב"אור הלשו� הוא (כ� מגירסא" פומי' פסיק "לא היה הרי יוס�" וה"בית לכ�. יזכה לא מסויי�

ההבדל הרי זה. מכל למעלה היא נפש מסירת זאת ובכל � הבאי� הדורות לכל ישראל כלל את וזיכה ערו� השולח� את חיבר יוס�" שה"בית

ומצוות, התורה קיו� של עבודה שו� אי� מכ� ולאחר הנשמה, של כלותה שזאת כיוו� הנפש", ש"כלות הוא, נפש" ל"מסירת הנפש" "כלות בי�

שבה נפש במסירת ואילו בעול�. אלקות להמשי� המשכה, הרי הוא העליו� הרצו� שכ� האמיתית, הכוונה לפי זה אי� הרי "שוב", בלי "רצוא"

האמיתית הכוונה לפי זה הרי � למטה המשכות הממשי� מעשה של עני� היא הגו� ומסירת ונפשו, גופו מוסר שהוא הגו�, מסירת ג� הרי ישנה

להקדוש ישותו כל את מוסר שהוא כללית, העלאה היא שבכ� שההעלאה וכיוו� נפש. מסירת של עני� בה� שנדרש ובעניני� בזמני� העליונה

ומצוות. תורה של שוני� בעניני� שישנה פרטית מהמשכה למעלה זה הרי � הוא ˘ËÈÏ"‡:42.ברו� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בכת"י לחפש "יש

כבהנדפס''. הוא באוה''ת ג� אבל בחי'. דבי"ע בכלי� כו' דבי"ע וכלי� נשמה רוח בנפש וכ� וצ''ל: כא� חסר דלכאורה א.43.דקו"א רמט,

ועוד.44. פ''ז. בהקדמה השבת שער ט.45.פע''ח פי''א, דב''ר ראה



elqkלב 'g iyiy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו ח' שישי יו�

,314 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéáäì êà,gpw 'nr cr.â"äëå

éà ,ïéáäì Càç"ôøî àeäL âBøúàä C,zevevipd 288 -àlL ©§¨¦¥¨¤§¤¥¤Ÿ
,ïéãò eøøáðdfay ,"dbep"n ezeig ixd inyb ixtk bexz`d ,oky - ¦§§£©¦

l ,"xexiad mcew" enk ote`a dfe ,edz ly zevevipd g"txn yiipt

,zewl` zeidl xxazpy,ïélôzä óì÷ ïëåzeiyxt zeazkp eilr - §¥§©©§¦¦
inyb slw `edy ,oilitzd

- zevevipd g"txn `ede

éLîéï"åæc íéìëa øBà C ©§¦§¥¦§
øákL ,úeìéöàcmilkd - ©£¦¤§¨
,zexitqd lyeøøáð¦§§

"ä"î" íL éãé ìò eð÷úðå§¦§§©§¥¥©
úe÷ìà úðéça úBéäì- ¦§§¦©¡Ÿ

,xxan "d"n" myyäpä¦¥
àéä äæì ìLnäoipr - ©¨¨¨¤¦

,äòéèpäå äòéøfä©§¦¨§©§¦¨
ïéòøbäLe` mirxefy - ¤©©§¦
,mirhepçîBvä çk øøBòî§¥Ÿ©©¥©

:'ä øác àeäL ,õøàaL¤¨¨¤¤§©
'eë õøàä àLãz",`yc - ©§¥¨¨¤

,"'eë éøt õòdginvdy - ¥§¦
m` ik ,oirxbdn `l ixd `id

xaqedy itk) "gnevd gk"n

,('k oniq "ycewd zxb`"a

ly miieqnd hxtd ly zexxerzde "o"n z`lrd"k ynyn oirxbd

"gnevd gk"a llkp df gek ixd ,oirxb eze`a `hazdy gnevd gek

lirtne xxern df f`y ,(cqtpe awxp oirxbdy ixg`) ux`ay illkd

oirxbd ly ebeqn ixt ur eze` ginvi ok`y ux`ay gnevd gek z`

gnevd gekde ,rxfyinvrd,mvr`ycz" xn`nd `ed ,gnevd gek

xxern oirxbdy dn .dginvd ibeq lk xewn `edy 'eke "`yc ux`d

df ixd ,iwl` geke ipgex gek `edy gnevd gek z`úàìòä éãé ìò©§¥©£¨©
ì "ïéá÷eð ïéî",BLøL,gnevd gekn `ed eyxyy oirxbdy - ©¦§¦§¨§

,xzei oeilr oiprl xzei jenp xacn zexxerzd ,"o"n z`lrd" dyrp

el oi` rxfpd oirxbdy mbd ixd .ritynd l` lawndn zexxerzd

xxerl "o"n z`lrd" deedn `ed z`f lka ,gnevd gek iabl jxr lk

.ely yxeyd `edy oeeik ,gnevd gek z`óìwä íéøøBòî äëk- ¨¨§§¦©§¨
,oilitzd lyâBøúàäå,mipind 'cn -,úBìònä íeø ãò- §¨¤§©©©£
,zebixcndeéðôlL "â"ñ" íL àeäLÎn dlrnle -,äøéáMä- ¤¥©¤¦§¥©§¦¨

,milkd zxiay lyàeäL`ed "b"q" my -úBøBà úeîöòå úeäî ¤¨§©§
,"ïBîã÷ íãà"aL,dnecwd daygnd ,oey`xd sevxtd `edy - ¤§¨¨©§

,zelylzydd lk llekd ,"seq oi`" ly ,dpey`xd daygnd

;cala dx`d df oi`e sevxtd ly zenvrde zednd opyi df sevxtae

,"w"`" ly zexe`d zenvre zednn `ed "b"q" myy ixdäøàä àìå§Ÿ¤¨¨
L "ä"î" íL Bîk àîìòa`a -.Bçönnxen`d lk ."w"`" ly - §©§¨§¥©¤¦¦§

,dyrna oze` miniiwnyk ,bexz` zevn e` oilitz zevn meiwa `ed

ïäéúBëìä ïeiòå ãenìa ïëålye oilitz zevn ly zekldd - §¥§¦§¦¦§¥¤

,bexz` zevnúBøéôñ øNòaL úòc-äðéa-äîëç úðéça øøBòî§¥§¦©¨§¨¦¨©©¤§¤¤§¦
úòc-äðéa-äîëç úðéça ïk íb úBìònä íeø ãòå ,ï"åæc íéìëc§¥¦§§©©©£©¥§¦©¨§¨¦¨©©

aLmy -"íéðéò"ä Cøc àöBiä ,"ïBîã÷ íãà" úéîéðôc "â"ñ" ¤§©¦§¦¦¨¨©§©¥¤¤¨¥©¦
.'eë,zeinipt ly oipr od ,di`xd oipr enk "mipir" ,"w"`" ly -

oipr `edy gvnd enk `ly

,mipt lk lr .zeipevig ly

,zeevnd dyrn oipry ixd

xaca devn dyer `edy dn

c`n deab xxern ,inyb

"b"q" mya cr yxeya

,milkd zxiayn dlrnly

ly zekldd cenila mb oke

zeinipta mixxern zeevnd

,c`n dpeilrd dbixcnd ly

zece` micnelyk oky

eilr dlrn" ixd devnd

;"ynn lreta miiw eli`k

micnelyk xacd cvik ,j`

xeqi` ly zekldd ihxt

`l ixd jkay ,dyrzÎ`l

eli`k" ly oiprd jiiy

mixaca cgeinae ,"miiw

`l"a `edy itk oiprd elit` jiiy `l mday ,llk migiky mpi`y

aeig oipr da yi dpnn zerpniddy zeidl lekiy "dyrzoky - i

"devn dyr eli`k" xky el mipzep "dxiar xar `le ayi"46mb -

z`f lkae ,llk migiky mpi`y dl` mixaca jiiy `l df iaeig oipr

cenila xy`n xzei zekldd cenila zeaxdl yiy ,mixne` ep`

,oldl owfd epax xiaqi ?d`xile dad`l `iand zelylzydd xcq

zeevna mbe dyr zeevna mb deezynd dxezd cenila oipr yiy

icil `iadl leki epi`yk mb ,cala oiprd cenily ,dyrzÎ`l

z`f lkae - dyrzÎ`ln xnyidl e` dyrÎdevn meiw ly dyrn

ici lry dn ,xzeia dpeilrd dlrnd ea yi envr dkldd cenil

lk ,oky ,(dpeilr) "d`lir dnkg"l xyewn mc`d dyrp cenild

jexa liv`nd ly "d`lir dnkg"n zekynd md zekldd ihxt

:owfd epax oeylae .`edìéòì økæpä ìëåe` devnd dyrny - §¨©¦§¨§¥
"b"q" mya cr dlrn dlrnl mixxern ,devnd ly dkldd cenil

,dxiayd iptlyéèøt ãenìa àì ìáà ,äNò úåöîa àeä§¦§©£¥£¨Ÿ§¦§¨¥
ììk éçéëL àìãa èøôáe ,äøBàëì äNòú àì øeqà úBëìä- ¦§¦Ÿ©£¤¦§¨¦§¨¦§¨§¦¥§¨

ixd ,dyrna eidiy llk migiky mpi`y dyrzÎ`l ipic ihxta

el mipzep dxiar xar `le ayi" ly oiprd my jiiy `l mb `lina

,iaeig oipr da didi dnvr zerpniddy ,"devn dyr eli`k xky

.àðåb éàäëe ìebt úBëìä éèøt Bîkmigiky mpi`y ,dnecke - §§¨¥¦§¦§©©§¨
zekld cenila mb zeaxdl yi ,`eti` ,recn ,llkel`xy`n xzei

?d`xie dad`l `iand zelylzydd xcq cenila

ïåøçà ñøèðå÷
åøøáð àìù ç"ôøî àåäù âåøúàä êéà ïéáäì êà
'éöàã ï"åæã íéìëá øåà êéùîé ïéìéôúä óì÷ ïëå ïééãò
.úå÷ìà 'éçá úåéäì ä"î íù é"ò åð÷úðå åøøáð øáëù
øøåòî ïéòøâäù äòéèðäå äòéøæä àéä äæì ìùîä äðä
'åë õøàä àùãú 'ä øáã àåäù õøàáù çîåöä çë
'éøøåòî äëë åùøùì ï"î úàìòä é"ò 'åë éøô õò
â"ñ íù àåäù úåìòîä íåø ãò âåøúàäå óì÷ä
÷"àáù úåøåà úåîöòå úåäî àåäù äøéáùä éðôìù
ãåîéìá ïëå åçöîîù ä"î íù åîë àîìòá äøàä àìå
ï"åæã íéìëã ñ"òáù ã"áç 'éçá øøåòî ïäéúåëìä ïåéòå
úéîéðôã â"ñáù ã"áç 'éçá ë"â úåìòîä íåø ãòå

çð÷ò"îá àåä ì"ðä ìëå 'åë íéðéòä êøã àöåéä ÷"à
äøåàëì ú"ì éøåñéà úåëìä éèøô ãåîéìá àì ìáà
ìåâéô úåëìä éèøô åîë ììë éçéëù àìãá èøôáå

.â"äëå

ב.46. לט, קידושי�

elqk 'h ycew zay mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו ט' קודש שבת יו�

,gpw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ ãåò êà,gpw 'nr cr.àøáðäî

ìka äåMä úàæ ãBò Cà47,lk cenila deeyd xac cer epyi - ©Ÿ©¨¨©Ÿ
mb llek ,dyrzÎ`l zeevn ly mbe dyrÎzeevn ly mb ,zekldd

,llk zegiky opi`y el`keîéçøe eìéçc ìk ék,dad`e d`xi - ¦¨§¦§¦
ïäå ,Léì ïéàî íéàøáð úBðéça ïä ¯ íéëàìnä ìL íéiìëN¦§¦¦¤©©§¨¦¥§¦¦§¨¦¥©¦§¥§¥

çaçeø Lôð úBðé §¦¤¤©
,äiNò-äøéöé-äàéøác- ¦§¦¨§¦¨£¦¨

"dnyp" ly oipr `l

"gex ytp" m` ik ,zewl`e

wiicn `edy dn .`xap ody

ly d`xie dad`d xnel

mik`lnepevxay zexnl ,

d`xie dad`d lr mb xnel

zeezyn opi`y ,zenyp ly

df ixd - zekldd cenill

ly d`xie dad`ay iptn

onvr zenypd (`) ,zenyp

m` ik ,ynn mi`xap opi`

ly oipra d`a zewl`y itk

dad`a (a)e ,dnype `xap

dad`a ok oi`y dn ,devn ly oipr ixd epyi zenyp ly d`xie

ji` xzei ybcen my ixd ,devn ly oipr opi`y mik`ln ly d`xie

,zenypa mby `ian dfe ,cala `xap ly oipr od d`xie dad`mvr

md zekldd ihxt j` ,`xap ly oipr `ed d`xie dad` ly oiprd

,zewl` ly oiprúBëìää éèøt ìáàly mipeyd mipiprd - £¨§¨¥©£¨
,zeevnd zekldäàlò äîëç úBëLîä ïä,dpeilr -ìéöànäã ¥©§¨¨§¨¦¨¨§©©£¦

,úeiîLâa úLaìîä àeä-Ceøadpc mda miinyb mipipra - ¨©§ª¤¤§©§¦
,dnecke "xenga dxt silgnd" enk ,dkldd,Bæ äLaìäådn - §©§¨¨

,zekldd ly miinyb mipipra zyaeln (dpeilr) "d`lir dnkg"y

eîéçøe eìéçãa äàlò äîëç úLaìäk dðéàdad`ae d`xia - ¥¨§©§¨©¨§¨¦¨¨¦§¦§¦
,íéiìëNixdy ,"d`lir dnkg"n dpyi ixd `xapy dn lkay - ¦§¦¦

ixd epyi miilky d`xiae dad`a cgeinae ,"ziyr dnkga mlek"

n ze`a ody dn oiprdlkynednkg`ed dnkgd ipipr lk yxeye ,

,zxg` `id dyaldd my eli`e ,"d`lir dnkg"ízäc,my - §©¨
,miilky d`xiae dad`a zyaelnd "d`lir dnkg"aàeä Leálä©§

,éøîâì øézñîe íéìòî,"d`lir dnkg"d lr -íìòäå øzñäk ©§¦©§¦§©§¥§¤§¥§¤§¥
úééøîçä õøàä,ixnbl dnilrne dxizqnd -äàlò äîëç éaâì ¨¨¤©¨§¦¦§©¥¨§¨¦¨¨

Bîk ,da úLaìîä©§ª¤¤¨§
áeúkL48äîëça ílk" : ¤¨ª¨§¨§¨
,"úéNòmi`xapd lky - ¨¦¨

ixd ,"dnkg"a eedzp

zyaeln "d`lir dnkg"y

zinybd ux`a mb

ux`dy `l` ,zixnegde

lr ixnbl dxizqne dqkn

zyaelnd "d`lir dnkg"d

dad`d zeqkn mb jk ,da

dnkg" lr miilky d`xide

,"d`lirúéðBöéç eðééäå§©§¦¦
íéìëc úeiðBöéçc§¦¦§¥¦
úeìéöàc úeëìîc§©§©£¦

àéäL ,äiNòaLzekln" - ¤©£¦¨¤¦
,dly milkd ly zeipevigc zeipevigd mr "zeliv`cúøzñî§ª¤¤

,äiNòc Lôð-çeøa éøîâì,dnvrlyk "zeliv`c zekln" - §©§¥§©¤¤©£¦¨
dnyp ly oipr od ,dly milkd ly zeipevigc zeipevigd elit`

ly oipr ody gex ytpa ixnbl xzqen dfe ,zewl`e`xapenk dfy ,

zellkzd xcql m`zda ,zellkzda `idy ,"d`lir dnkg"

,"zeliv`c zekln"a zellkzda d`a "d`lir dnkg"y zexitqd

ixd yi oday ,dizexitq xyre "diyr"a dxi`n "zeliv`c zekln"e

,zixnegd ux`a mlrpe xzqen df lk ixd ,"dnkg"d oiprïëå§¥
,Lôð-çeøa éøîâì úøzñî àéä äàéøáa,"d`ixa" ly -íäL ¦§¦¨¦§ª¤¤§©§¥§©¤¤¤¥

od ,"d`ixa" ly ytpe gex -íéàøáð úBðéçamieedznd -øzñäa §¦¦§¨¦§¤§¥
,àøápäî àøBaä íìòäå,`xapdn xzzqne mlrzn `xeady - §¤§¥©¥¥©¦§¨

dad`a zxzqen "d`lir dnkg"y dn xzqdde mlrdd df ixd

d`xiaemiilky"d`ixa"d mlera oyxyy.dbydd mler ,

ïåøçà ñøèðå÷
åîéçøå åìéçã ìë éë ìëá äåùä úàæ ãåò êà
ùéì ïéàî íéàøáð 'éçá ïä íéëàìîä ìù íééìëù
ïä úåëìää éèøô ìáà .ò"éáã çåø ùôð 'éçá ïäå
úåéîùâá úùáåìîä ä"á ìéöàîäã ò"ç úåëùîä
íúäã íééìëù ø"åãá ò"ç úùáìäë äðéà åæ äùáìäå
íìòäå øúñäë éøîâì øéúñîå íéìòî àåä ùåáìä
ù"îë äá úùáåìîä ò"ç éáâì úééøîåçä õøàä
íéìëã úåéðåöéçã úåéðåöéç åðééäå úéùò äîëçá íìåë
çåøá éøîâì úøúåñî àéäù äéùòáù 'éöàã 'ìîã
çåøá éøîâì úøúåñî àéä äàéøáá ïëå äéùòã ùôð
àøåáä íìòäå øúñäá íéàøáð 'éçá íäù ùôð

.àøáðäî

.47:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."�ואיל תסב שמיני אוה"ת כד.48."ראה קד, תהלי�
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,gpw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ ãåò êà,gpw 'nr cr.àøáðäî

ìka äåMä úàæ ãBò Cà47,lk cenila deeyd xac cer epyi - ©Ÿ©¨¨©Ÿ
mb llek ,dyrzÎ`l zeevn ly mbe dyrÎzeevn ly mb ,zekldd

,llk zegiky opi`y el`keîéçøe eìéçc ìk ék,dad`e d`xi - ¦¨§¦§¦
ïäå ,Léì ïéàî íéàøáð úBðéça ïä ¯ íéëàìnä ìL íéiìëN¦§¦¦¤©©§¨¦¥§¦¦§¨¦¥©¦§¥§¥

çaçeø Lôð úBðé §¦¤¤©
,äiNò-äøéöé-äàéøác- ¦§¦¨§¦¨£¦¨

"dnyp" ly oipr `l

"gex ytp" m` ik ,zewl`e

wiicn `edy dn .`xap ody

ly d`xie dad`d xnel

mik`lnepevxay zexnl ,

d`xie dad`d lr mb xnel

zeezyn opi`y ,zenyp ly

df ixd - zekldd cenill

ly d`xie dad`ay iptn

onvr zenypd (`) ,zenyp

m` ik ,ynn mi`xap opi`

ly oipra d`a zewl`y itk

dad`a (a)e ,dnype `xap

dad`a ok oi`y dn ,devn ly oipr ixd epyi zenyp ly d`xie

ji` xzei ybcen my ixd ,devn ly oipr opi`y mik`ln ly d`xie

,zenypa mby `ian dfe ,cala `xap ly oipr od d`xie dad`mvr

md zekldd ihxt j` ,`xap ly oipr `ed d`xie dad` ly oiprd

,zewl` ly oiprúBëìää éèøt ìáàly mipeyd mipiprd - £¨§¨¥©£¨
,zeevnd zekldäàlò äîëç úBëLîä ïä,dpeilr -ìéöànäã ¥©§¨¨§¨¦¨¨§©©£¦

,úeiîLâa úLaìîä àeä-Ceøadpc mda miinyb mipipra - ¨©§ª¤¤§©§¦
,dnecke "xenga dxt silgnd" enk ,dkldd,Bæ äLaìäådn - §©§¨¨

,zekldd ly miinyb mipipra zyaeln (dpeilr) "d`lir dnkg"y

eîéçøe eìéçãa äàlò äîëç úLaìäk dðéàdad`ae d`xia - ¥¨§©§¨©¨§¨¦¨¨¦§¦§¦
,íéiìëNixdy ,"d`lir dnkg"n dpyi ixd `xapy dn lkay - ¦§¦¦

ixd epyi miilky d`xiae dad`a cgeinae ,"ziyr dnkga mlek"

n ze`a ody dn oiprdlkynednkg`ed dnkgd ipipr lk yxeye ,

,zxg` `id dyaldd my eli`e ,"d`lir dnkg"ízäc,my - §©¨
,miilky d`xiae dad`a zyaelnd "d`lir dnkg"aàeä Leálä©§

,éøîâì øézñîe íéìòî,"d`lir dnkg"d lr -íìòäå øzñäk ©§¦©§¦§©§¥§¤§¥§¤§¥
úééøîçä õøàä,ixnbl dnilrne dxizqnd -äàlò äîëç éaâì ¨¨¤©¨§¦¦§©¥¨§¨¦¨¨

Bîk ,da úLaìîä©§ª¤¤¨§
áeúkL48äîëça ílk" : ¤¨ª¨§¨§¨
,"úéNòmi`xapd lky - ¨¦¨

ixd ,"dnkg"a eedzp

zyaeln "d`lir dnkg"y

zinybd ux`a mb

ux`dy `l` ,zixnegde

lr ixnbl dxizqne dqkn

zyaelnd "d`lir dnkg"d

dad`d zeqkn mb jk ,da

dnkg" lr miilky d`xide

,"d`lirúéðBöéç eðééäå§©§¦¦
íéìëc úeiðBöéçc§¦¦§¥¦
úeìéöàc úeëìîc§©§©£¦

àéäL ,äiNòaLzekln" - ¤©£¦¨¤¦
,dly milkd ly zeipevigc zeipevigd mr "zeliv`cúøzñî§ª¤¤

,äiNòc Lôð-çeøa éøîâì,dnvrlyk "zeliv`c zekln" - §©§¥§©¤¤©£¦¨
dnyp ly oipr od ,dly milkd ly zeipevigc zeipevigd elit`

ly oipr ody gex ytpa ixnbl xzqen dfe ,zewl`e`xapenk dfy ,

zellkzd xcql m`zda ,zellkzda `idy ,"d`lir dnkg"

,"zeliv`c zekln"a zellkzda d`a "d`lir dnkg"y zexitqd

ixd yi oday ,dizexitq xyre "diyr"a dxi`n "zeliv`c zekln"e

,zixnegd ux`a mlrpe xzqen df lk ixd ,"dnkg"d oiprïëå§¥
,Lôð-çeøa éøîâì úøzñî àéä äàéøáa,"d`ixa" ly -íäL ¦§¦¨¦§ª¤¤§©§¥§©¤¤¤¥

od ,"d`ixa" ly ytpe gex -íéàøáð úBðéçamieedznd -øzñäa §¦¦§¨¦§¤§¥
,àøápäî àøBaä íìòäå,`xapdn xzzqne mlrzn `xeady - §¤§¥©¥¥©¦§¨

dad`a zxzqen "d`lir dnkg"y dn xzqdde mlrdd df ixd

d`xiaemiilky"d`ixa"d mlera oyxyy.dbydd mler ,

ïåøçà ñøèðå÷
åîéçøå åìéçã ìë éë ìëá äåùä úàæ ãåò êà
ùéì ïéàî íéàøáð 'éçá ïä íéëàìîä ìù íééìëù
ïä úåëìää éèøô ìáà .ò"éáã çåø ùôð 'éçá ïäå
úåéîùâá úùáåìîä ä"á ìéöàîäã ò"ç úåëùîä
íúäã íééìëù ø"åãá ò"ç úùáìäë äðéà åæ äùáìäå
íìòäå øúñäë éøîâì øéúñîå íéìòî àåä ùåáìä
ù"îë äá úùáåìîä ò"ç éáâì úééøîåçä õøàä
íéìëã úåéðåöéçã úåéðåöéç åðééäå úéùò äîëçá íìåë
çåøá éøîâì úøúåñî àéäù äéùòáù 'éöàã 'ìîã
çåøá éøîâì úøúåñî àéä äàéøáá ïëå äéùòã ùôð
àøåáä íìòäå øúñäá íéàøáð 'éçá íäù ùôð

.àøáðäî
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.לד . .mei meid

iyily meielqk bc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,`vie :yneg
.akÎgi :mildz

.'ek ixeg` ÎepwÎ . . . meiwl dpde :`ipz

cibnde ,zepey zeriqpa weqr 'id h"yrad ik ,cibnd zbdpdl h"yrad zbdpd oia yxtddn
i"r ,miwgxna mb zeciqgd oipr mqxetn 'id xak ,cibnd ze`iyp inia :z`f cer .eziaa ayi
.yhixfrnl mirqep eide zeciqgd zxezl exywzp mipepia a"ran miaxe ,`yicw `ixagd zeriqp

iriax meielqk cc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,`vie :yneg
.gkÎbk :mildz

.ceqd cneld Î312Î . . . k"`yn :`ipz

עדיי�, לחי� כשה� אות�, מעבירי� כ� ואחר האצבעות, קצה נוטלי� אחרוני� למי�

השפתי�. על

iying meielqk dc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,`vie :yneg
.clÎhk :mildz

.my Î312Î . . . `wec la` :`ipz

`edy mbde .zewel`a dnypd ly zexywzdd mleq `id dltz - dvx` aven mleq dpde
,invr lehia 'igaa ,dninyd ribn ey`xe la` ,cal d`ceda `id dltzd zlgzd ,dvx` aven

.y"we y"w zekxa ,dxnfc iweqta dpadde dbydd zncwd i"r dfl `a la`

iyiy meielqk ec"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,`vie :yneg
.glÎdl :mildz

.e`xi `l ÎfpwÎ . . . z`f cere :`ipz

z`v mcew q`ee ieciee xrc iee ,oitp` xirf oi` ,fi` dhnd lry rny z`ixw :xn` x"en``¨
oiey jif hbicpr qr oe` ,cixi oet wree` orvp`bpi` oiey orn hiib hl`nri x`p .sebdn ytpd¨¨©
,cixi ohin oi` j`p orn hl`d hk`p xrcri oet h"ndryw oi` oe` ,mzeyrl meid oet xgqn xrc©¨

.o`htie` j`p orw orn oe`¨¨

iytg mebxz

miafer f`y `l` .sebdn ytpd z`v mxhay iecieedk ,[ly zinbec] oitp` xirfa ,`id dhnd lry rny z`ixw

mi`vnp oiicr dlil lk ly dhnd lry rnyÎz`ixwae ,mzeyrl meid ly xgqnd miizqn xake ,cixid z` ixnbl

.lertl oiicr xyt`e ,cixid ly enevra

íåé
ïåùàø
:mildz

gi wxtn

ak wxt cr

íåé
éðù
:mildz

bk wxtn

gk wxt cr

íåé
éùéìù
:mildz

hk wxtn

cl wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

dl wxtn

gl wxt cr

. . .mei meid

zayelqk fc"yz'd

ובנביא � העלה ובנביא שמר. ובאשה � יעקב ויברח שדי. תלמי � ועמי הפטורה:

נשמר.

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,`vie :yneg
.bnÎhl :mildz

.odizekld Î314Î . . . on xae :`ipz

miiptebd mipipr lk aerize uewy z`xed i"r ,xnegd lehia znkg :od zenkg yly
- miixnegde.המוסר חכמת

- mdil` aexiwd ipte` z`xede zelkyenae zecna ipgexde dxevd zlrn zxkd znkgחכמת

החקירה.

drawpyk dxevd zlrnae jkefn xneg zlrna d`xed ,xnegd lr dxevd zxabd znkg
oteqe oteqa ozlgz uerp ik zeidl ,seqe y`x `vni xy` ilan cgi mzellkzde ,ixnegda
cg`k mdipye ,e`xap 'zi efer oeiag zyecw xe` zelbl zg` dpeekle ,m`xa cg` l` ,ozlgza

- 'zi epevxa dlr xy` ,zenilyd dze` minilyn `wec.החסידות תורת חכמת

oey`x meielqk gc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x 't ,glyie :yneg
.gnÎcn :mildz

.b"dke ÎgpwÎ . . . oiadl j` :`ipz

iee miphway ohw `f` f` ,orpiif d"a `xead icqg qiexb iee ,oiif opeazn jif l`f yprn `¨
mev lecb gex zgp ` ork`n xr orw ,fi` yprn xrcicqg milecb dnk cr mc`d opeazi] ©

[l lecb gexÎzgp mexbl leki ,mc`d `edy itk miphway ohw dfky ,`edÎjexaÎ`xeady"nke milecbd lecb
ic o`h oe` hxrhqiib`a cinz oiif yprn xrc sx`c ,xwg oi` ezlecbleadlp cinz zeidl mc`d lr] ¨

[d z` rvale.dvtg ytpe ala dcear

ipy meielqk hc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,glyie :yneg
.cpÎhn :mildz

.`xapdn ÎgpwÎ . . . cer j` :`ipz

.oiyfripa k"ne .g"twz - ezewlzqd meie - c"lwz - irvn`d x"enc` z` zcled mei

(`ipz) mipepia ly xtqn b"p wxt wlg `ede - xn`n owfd epiax xn` c"pwz elqka h
`xinb cr l"pd wxt meiq - mrtd cer zeciqg xn` ezxgnl .oey`x zia c"r xacnd[eteq]ik .

mdn (zencewd mipyn zevr ihewl ellkp mda xy`) c"pwz elqk i cr o"wz d"xn mixn`nd
.mipepia ly xtq iwxt b"p excqp

íåé
éùéîç
:mildz

hl wxtn

bn wxt cr

íåé
éùéù
:mildz

cn wxtn

gn wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

hn wxt

cp wxt cr



לה . . .mei meid

zayelqk fc"yz'd

ובנביא � העלה ובנביא שמר. ובאשה � יעקב ויברח שדי. תלמי � ועמי הפטורה:

נשמר.

.mixeriy.i"yxit mr iriay ,`vie :yneg
.bnÎhl :mildz

.odizekld Î314Î . . . on xae :`ipz

miiptebd mipipr lk aerize uewy z`xed i"r ,xnegd lehia znkg :od zenkg yly
- miixnegde.המוסר חכמת

- mdil` aexiwd ipte` z`xede zelkyenae zecna ipgexde dxevd zlrn zxkd znkgחכמת

החקירה.

drawpyk dxevd zlrnae jkefn xneg zlrna d`xed ,xnegd lr dxevd zxabd znkg
oteqe oteqa ozlgz uerp ik zeidl ,seqe y`x `vni xy` ilan cgi mzellkzde ,ixnegda
cg`k mdipye ,e`xap 'zi efer oeiag zyecw xe` zelbl zg` dpeekle ,m`xa cg` l` ,ozlgza

- 'zi epevxa dlr xy` ,zenilyd dze` minilyn `wec.החסידות תורת חכמת

oey`x meielqk gc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x 't ,glyie :yneg
.gnÎcn :mildz

.b"dke ÎgpwÎ . . . oiadl j` :`ipz

iee miphway ohw `f` f` ,orpiif d"a `xead icqg qiexb iee ,oiif opeazn jif l`f yprn `¨
mev lecb gex zgp ` ork`n xr orw ,fi` yprn xrcicqg milecb dnk cr mc`d opeazi] ©

[l lecb gexÎzgp mexbl leki ,mc`d `edy itk miphway ohw dfky ,`edÎjexaÎ`xeady"nke milecbd lecb
ic o`h oe` hxrhqiib`a cinz oiif yprn xrc sx`c ,xwg oi` ezlecbleadlp cinz zeidl mc`d lr] ¨

[d z` rvale.dvtg ytpe ala dcear

ipy meielqk hc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,glyie :yneg
.cpÎhn :mildz

.`xapdn ÎgpwÎ . . . cer j` :`ipz

.oiyfripa k"ne .g"twz - ezewlzqd meie - c"lwz - irvn`d x"enc` z` zcled mei

(`ipz) mipepia ly xtqn b"p wxt wlg `ede - xn`n owfd epiax xn` c"pwz elqka h
`xinb cr l"pd wxt meiq - mrtd cer zeciqg xn` ezxgnl .oey`x zia c"r xacnd[eteq]ik .

mdn (zencewd mipyn zevr ihewl ellkp mda xy`) c"pwz elqk i cr o"wz d"xn mixn`nd
.mipepia ly xtq iwxt b"p excqp

íåé
éùéîç
:mildz

hl wxtn

bn wxt cr

íåé
éùéù
:mildz

cn wxtn

gn wxt cr

úáù
ùãå÷
:mildz

hn wxt

cp wxt cr



v"ndqeלו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ראשו� יו� המים ניסוך

:Á ‰ÎÏ‰ È ˜¯Ù ,ÔÈÙÒÂÓÂ ÔÈ„ÈÓ˙ ˙ÂÎÏ‰íénä CqðnL äæ¤¤§©¥©©¦

éãé daâä' :Bì ïéøîBà eéä ¯eäeîâøe ,åéìâø ìò Cqð úçà íòtL !'E ¨§¦©§©¨¤¤©©©©¦¥©©§¨§¨

ïéëqðî ïéàL ïéøîBà ïäL ,'àeä ïéî' :eøîàL ¯ ïäéâBøúàa íòä ìk̈¨¨§¤§¥¤¤¨§¦¤¥§¦¤¥§©§¦

.íéî©¦

בניסו� מודי� אינ� שהצדוקי� כיו� א) מוב�: אינו ולכאורה

למה ב) רגליו? על ניס� ולמה כלל, לנס� לצדוקי היה לא המי�,

"באתרוגיה�"? למה ג) הכוהני�? ולא הע�, כל רגמוהו

העניני�: פנימיות לפי והביאור

והבנה, שכל פי על ה' עבודת על מורה טע� בו שיש יי�

הסכימו והצדוקי� עול. קבלת על מורי� טע� בה� שאי� ומי�

שענינו המי� לניסו� ולא והשגה, הבנה שענינו היי� לניסו�

עול. קבלת

עסקי� בעלי וכ� האר�, ועמי שנשי� עוד, טענו הצדוקי�

לפי להתנהג מוכרחי� אכ� בתורה, ולא בעסק טרוד ששכל�

צריכי� אינ� ההוראות נותני החכמי� אבל לה� הניתנות ההוראות

בתורה. הבנה בעלי ה� ג� כי חכמי�, למסורת בטלי� להיות

המשרת כה� שבהיותו להורות רגליו, על הצדוקי ניס� ולכ�

רגל, בחינת הע�, פשוטי ורק עול לקבלת זקוק אינו במקדש

עול. לקבלת צריכי�

ההשגה בעלי אצל כי דווקא, הפשוטי� הע�", כל ו"רגמוהו

מיד חשו הפשוטי� אבל בשכל, די שלא כ� כל נרגש לא

העליו�. הרצו� היפ� היא הצדוקי� שגישת

היותר המעלה המיני� בד' כי "באתרוגיה�", דוקא ורגמוהו

ודוגמתו ריח" בו ויש טע� בו ש"יש באתרוג, היא גדולה

שג� להורות – נעלה היותר הכוח הוא השכל הנפש, בכוחות

בעל אצל כי מופרכת, הצדוקי ששיטת הבינו בשכל�

עול קבלת מתו� באי� והעונג השכל ג� לקו"ש'קבלת�עול', (ע"פ

ואיל�) 429 .ב,

שני יו� מרובעות לוחות

:Î ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰úøMä éìk ìk̈§¥©¨¥

."íéàìî ...àlà ïéLc÷î ïéà ¯¥§©§¦¤¨§¥¦

עגולי�. כשראשיה� מופיעי� הברית לוחות רבי� בציורי�

א� נכרי�, מציורי הושפעה הלוחות של זו תבנית כי לדעת ויש

חז"ל כעדות היו, מרובעות – בסיני למשה שניתנו הברית לוחות

הרמב"�: מדברי שעולה וכפי מקומות, בכמה

א)בגמרא יד, בתרא אמתיי�(בבא משה שעשה "ארו� נאמר:

והלוחות: קומתו... וחצי ואמה רחבו, וחצי ואמה ארכו, וחצי

כנגד מונחות שלשה, – ועביי� ששה, – ורחב� ששה, – ארכ�

היה הארו� מפרטת, שהגמרא החשבו� פי על ארו�". של ארכו

מ� אחד שכל ודאי כ�, א� פנוי. מקו� בו נותר שלא כ� 'מלא'

ואי טפחי� ששה על טפחי� ששה של ריבוע היה הלוחות

הארו� כ� א� כי עיגול, בחצי היה הלוחות שראשי לומר אפשר

פנוי! מקו� נשאר מלמעלה אבל מלמטה, מלא היה

לוחות "כמה ש�: בגמרא תמוה ביטוי ג� מוב� זה פי על

– בארו� אוכלות לוחות כמה טפחי�... י"ב – בארו� אוכלות

בארו�? 'אוכלות' שהלוחות משמע מאי ולכאורה, טפחי�". ששה

שלא כ�, הארו� מקו� כל את מילאו שהלוחות הכוונה אלא

מרובעות. הלוחות א� רק יתכ� וזה פנוי, מקו� שו� בו נותר

אי� שרת שכלי מאחר זו: בהלכה מצוי לכ� נוס� חיזוק

שבתוכו והלוחות בארו� ג� הוא כ� לכ� מלאי�, אלא מקדשי�

משה" ש� הניח אשר האבני� הלוחות שני אלא בארו� "אי� �

בה�. מלא וכולו

(275 'nr `"g a"nyz mgpn zxez)

שלישי יו� דיעבד? או לכתחילה – ברוב ביטול

:„Î ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰äëéúç ìáà£¨£¦¨

elà éøä ... ïélç ìL úBëéúç äàîa äáøòúpL äøBäè úàhç ìL¤©¨§¨¤¦§¨§¨§¥¨£¦¤ª¦£¥¥

.íéðäkì ìkä ìëàé àlà ,eìòé àìŸ©£¤¨¥¨¥©Ÿ©Ÿ£¦

הוא לטובלו שהספיק וקוד� טבילה, הטעו� חדש, כלי

כל את מספק להטביל יש הא� טבולי�; כלי� בי� התערב

ולהתיר ברוב', 'ביטול די� על להסתמ� נית� שמא או הכלי�,

טבילה? ללא הכלי� כל את

בי� שהתערב להגעלה הזקוק לכלי בנוגע א� נשאלת השאלה

רק כרוכה טבילה שכ� בו, להקל מסתבר שיותר הכלי�,

כיס. חסרו� ג� בה יש הגעלה ואילו בטירחה,

על להסתמ� לכתחילה נית� כי אומרי� יש זה: בדי� ונחלקו

הדבר, את לתק� שנית� במקו� כי הסוברי� ויש ברוב. ביטול די�

הדבר כאשר א� וזאת ביטול, די� על להסתמ� ולא להחמיר יש

מועט! כיס בחסרו� ש�)כרו� ובש"� ג קב, יו"ד .(ראה

בה שלפנינו, מההלכה זו שאלה לכאורה, לפשוט נית�

חולי�, של חתיכות ע� שהתערבה חטאת של חתיכה כי מבואר

הכהני�. יאכלוהו אלא לישראל, החתיכות כל את להתיר אי�

אלא זאת, אי� ברוב? ביטול מדי� לישראל כול� יותרו לא מדוע

כרו� שהדבר א� לכה�, כול� את למכור ובאפשרותו מאחר

כ�! לעשות עליו מועט, בהפסד

רש"י דברי פי על הראיה, את לדחות יש ב)א� פא, (יבמות

דרכה שחתיכה משו� כא�: להחמיר שיש הטע� את המבאר

(דבר שבמני�' 'דבר הוא, ביטול בדיני הכלל כלומר, להימנות.

בעל הוא אומד�) לפי ולא יחידות מספר לפי למכרו שהדר�
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פ"ג)להחמיר התערובות שער .(פרמ"ג
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רביעי יו� לגוזל אשה בין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰äîeúñ ï÷¥§¨

.éðMì âeæ çwé ... øéåàì ìæBb äpnî çøtL¤¨©¦¤¨¨¨£¦¦©©¥¦

ואחד לחטאת אחד – להקרבה שיועדו גוזלי� בצמד מדובר

מניעה אי� כי כא� ונפסק פרח. מהגוזלי� אחד כאשר לעולה,

נוס�. גוזל ע� בצירו� הנשאר הגוזל את להקריב

הגמרא שפרח? לגוזל באשר א)ומה יב, שאלה(נזיר מעלה

כל על והלוא לקרב�, גוזל מעתה להביא נוכל אי� לכ�: בקשר

מכבר המוקדש הגוזל הוא כי חשש קיי� בעול� המתעופ� גוזל

קוד�? לקרב�

"ל� לשלוחו: שאמר אד� אחר: לעני� מצאנו זה וכדוגמת

השליח חזר לא א� כוונתו. למי ציי� לא א� אשה", לי וקדש

שבעול�! הנשי� בכל המשלח אסור קידש, הוא מי את והודיע

קרובתה היא שמא החשש קיי� מה� אחת כל ועל מאחר זאת

אשתו. של בקרובותיה אסור הוא והרי לו, המקודשת האשה של

לכ�? בענייננו א� נחוש לא אפוא מדוע

המקרי�. בי� יסודי הבדל קיי� כי הגמרא, מיישבת כ� על

מהווי� המוקדש, הגוזל או המקודשת, האשה לומר, נית� שכ�

אנו וכאשר שבעול�, והגוזלי� הנשי� כל בקרב קט� מיעוט הרי

מהרוב. באי� ה� כי להניח נית� גוזל או אשה כל על דני�

הכלל על בהתבסס המקרי�, בי� חילוק קיי� זו ובנקודה

הקבוע דבר כלומר, מחצה". על כמחצה קבוע "כל 'רוב'� בדיני

אשה כ�: וא� הרוב. אחר בו הולכי� אי� נייד ואינו במקומו

כ� שאי� מה הרוב; אחר בה הולכי� אי� הקבוע בביתה הדרה

הרוב. אחר בו הולכי� קבוע, אינו שקינו גוזל

חמישי יו� והשלכותיו המושג – מתנה" דין בית "לב

:Â ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰íL äéä íà¦¨¨¨

?íéøeîà íéøác äna ...Bnò eáø÷é ¯ äòL dúBàa çeáæ øçà çáæ¤©©¥¨©§¨¨¨¦§§¦©¤§¨¦£¦

¯ ãéçé ïaø÷a ìáà .ïäéìò äðúî ïéc úéa álL éðtî ,øeaö ïaø÷a§¨§©¦¦§¥¤¥¥¦©§¤£¥¤£¨§¨§©¨¦

.øçà çáæ íò eáø÷é àì elà éøä£¥¥Ÿ¦§§¦¤©©¥

הוא, מתנה" די� בית "לב המושג של משמעותו

האפשרות בחשבו� נלקחת הנסכי� הקדשת בעת שמלכתחילה

יפסל בא� כי הקובע תנאי כעי� נעשה ולכ� הזבח, שיפסל

צרי� אינו זה תנאי אחר. זבח ע� הנסכי� יקרבו הקרב�,

די�'. 'בית ידי על נעשה כאילו הוא הרי אלא בפועל, להיעשות

לה שמותר להלכה, נפסק זה סמ� קדושהעל בחפצי שתמש

הנועדה הכנסת, שבבית הקריאה בימת וכגו� שוני�. לצרכי�

לצרכי� בה להשתמש אי� הספר�תורה, הנחת של קדושה לצור�

וכיו"ב. חפצי� להנחת בה להשתמש נהוג זאת וע� אחרי�,

על בדבר, להזהר וקשה כ� נהוג שכבר כיו� הוא, ההיתר טע�

את להתיר הבימה, הקדשת בעת כבר מתנה" די� בית "לב כ�

אחרי� לצרכי� בה ס"ח)השימוש קנד סי' זו(רמ"א בסברא .

הכנסת בבית האכילה את ג� להתיר הפוסקי� השתמשו

כ� על מתנה" בי"ד "לב שכ� וכדומה, מרעי� בהתוועדויות

לז)מלכתחילה סי' לדוד .(קר�

רק קיי� האמור הפתרו� שלפנינו, בהלכה כמבואר זאת, ע�

נאמר מתנה' בי"ד 'לב שכ� יחיד, בקרבנות ולא ציבור בקרבנות

הציבור ענייני על ב)רק טו, מנחות קדושה(תוס' תשמיש זה, לפי .

א� אלא האמור, ההיתר את בו אי� בביתו, היחיד אצל הנמצא

מפקיד היחיד א� זאת, ע� שהקדישו. לפני בפירוש התנה כ�

ניתנה הנדבה כי מסתבר הציבור, לשימוש הכנסת בבית אותו

מתנה" בי"ד "לב בזה לומר שיי� כ� ועל הציבור, דעת (צדקהעל

כח) הע' טו, .ומשפט

שישי יו� העבודה את להשלים

:‚ ‰ÎÏ‰ ÂË ˜¯Ù ,ÔÈ˘„˜ÂÓ‰ ÈÏÂÒÙ ˙ÂÎÏ‰BèçML çáæ¤©¤§¨

ì àlLì àlL döîwL äçðî Bà ,BîLäââLa ïéa ïBãæa ïéa ,dîL ¤Ÿ¦§¦§¨¤§¨¨¤Ÿ¦§¨¥§¨¥¦§¨¨

ì úBãBáò øàL íéìLäì áiç ¯éìBäå ìa÷å èçL elôà ;ïîLC ©¨§©§¦§¨£¦§¨£¦¨©§¦¥§¦

.äðBëð äáLçîa ÷øæì áiç ,íMä éepL úáLçîa§©£¤¤¦©¥©¨¦§Ÿ§©£¨¨§¨

בעלי לש� התכוו� ולא קרב� שהקריב שהכה� היא הלכה

אומרי� אי� זאת, ע� פסול. הקרב� אחר, לאד� אלא הקרב�

חייבי� אלא ההקרבה מלאכת תיעצר הקרב� פסילת שבעקבות

יתר את ולבצע הראויה בצורה הקרב� של מלאכתו את להמשי�

הנכונה. בכוונה שנותרו הפעולות

האד�: בעבודת נפלאה הוראה מכא�

בלתי בצורה ממצווה חלק עשו שא� לחשוב עשויי� אנשי�

– זו מסקנה א� המצוה, בקיו� להמשי� לה� אי� – ראויה

"מחשבה כראוי, שלא היה מסוי� פרט א� ג� יסודה. בטעות

"חייב עדיי� – לשמו" שלא ששחטו "זבח או נכונה" שאינה

לשמ�". עבודות שאר להשלי�

א� ואפילו דברי�, וכמה בכמה נכשל א� ג� מזו: יתירה

חייב בעבודה הבא הפרט � לשמ� שלא כבר נעשו העבודות רוב

בפני עניי� הוא ופרט פרט כל כי נכונה", "במחשבה להיעשות

גדולה. משמעות לו ויש עצמו,

(188 ד, תשמ"ז, התוועדויות – מנח� (תורת

קודש שבת טהור לא גם אך טמא, לא
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.úøk áiç Bðéàå§¥©¨¨¥

על הטהרה בתהלי� כבר שהחל טמא הוא כפורי�', 'מחוסר

דיני� לגבי קרב�. בהבאת השלימה לא עדי� א� טבילה, ידי

כטמא נחשב הוא עדיי� קדשי�, אכילת לאיסור כגו� מסויימי�,
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ו�בעה‡. ואיל �ר ה���: מ�ס� מקריבי� �ת�רי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ�אחד
מ�ס� וזה ה�אכלת. ח�את ו�עיר ע�ל�ת, ה�ל � ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ�ב�י�
חד�; רא� י�� �כל ה�רב חד� רא� מ�ס� על יתר ְֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹה���,
מ�ספי�: �ל�ה �� הי� ���ת, להי�ת חל א� ְְְְִִִִַָָָָָָָֹלפיכ�

ה���. �מ�ס� חד�, רא� �מ�ס� ��ת, ֶַַַַַָֹֹמ�ס�

ואחריו·. �ח�ה, ��ת מ�ס� הקרבת�? ס��ר ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָוכיצד
ה�דיר ��ל ט�ב; י�� מ�ס� ואחריו חד�, רא� ְֲִֶֶַַַַָָָֹֹמ�ס�
את ק�ד� מחבר� המק�� �ל וכ� חבר�. את ק�ד� ֲֵֵֵֶָ�ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַָמחבר�
��רצה. מה� איזה יק�י� �מק��, �דיר לפניו היה ְְִִֵֵֶֶֶֶַָ�ְְֲִֵָָָָָחבר�.

ה�ח�ת‚. א� �דיר �אינ� את ו�חט �כח, א� ְִֵֶֶַַַַָָָָָעבר
א� ה�דיר את ��חט �� ואחר מקריב�, � �ח�ה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ�ְִ�קד�ה

המק��. ָ�ְֶַאת

ממרס„. זה יהיה � �אחד �ניה� נ�חט� [מנענע]וא� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָ
יקרוש]��� המק��.[שלא �� א� ה�דיר �� ���רק עד , ְִִֵֶַַַַַַָָָ�ָ

הח�את‰. ��� מ�ני הע�לה, לד� ק�ד� הח�את ��ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
לאמ�רי ק�דמי� ע�לה אברי מ�ני[אברי]מכ�ר; ח�את, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָ

��� ע�לה,[נקרבת]�הע�לה ואברי ח�את �� לא�י�. ֶָָ�ְְִִֵֵַַָָָָ
�� א� ח�את, ואמ�רי ע�לה �� וכ� יק�י�; ��רצה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאיזה

יק�י�. ��רצה איזה � א�� וד� ְְְִִֵֶֶֶַַָָָע�לה

.Âק�דמת הע��, ח�את אפ�� לע�לה; ק�דמת ְֲִֶֶֶֶַַַָָָח�את
לח�את א�ר את "והקריב ��אמר: �המה, ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָלע�לת

אב �ני� � מלמד]רא��נה" ק�דמת[� �היא ח�את, לכל ְְִִִֶֶֶַַָָָָ
הח�את מפרי� � הפר�ה ��עת וכ� ע��. ה�אה ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָלע�לה

הע�לה. �� ואחר ְְִַַָָָָ�ח�ה,

.Êהחג סדר[סוכות]�קר�נ�ת על קרבי� א�א ,�� אינ� � ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
��ח�ה �יצד? "�מ��ט�". ��אמר: ���רה, ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָה�ת�ב
ואחריה� �ב�י�, ואחריה� אילי�, ואחריה� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�רי�,
��דמ� א�� וכל ח�א�ת, �ה�עירי� �י על א� � ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ�עירי�
מביאי� �ה� זרה, �עב�דה צ��ר ��גגת וכ� ע�ל�ת. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָא�ת�
:�� ��אמר ק�ד�, ה�ר � ח�את ��עיר ע�לה ְֱִֵֶֶַַַַָָָ�ר

מ�יח �ה� �פר וחטא]"����ט". � בשמ� שנמשח ק�ד�[� ְִִֵֵַַַָָֹ
צ��ר �ל �בר העל� הוראתלפר פי על הציבור חטאו �] ְְִֵֶֶַָָ

בטעות] הדי� �פרבית זרה; עב�דה לפר ק�ד� העל� �פר ,ְְֲֵֵֶַַַָָָ
ע�לה �ה�ר �י על א� ,��� ל�עיר ק�ד� זרה ֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעב�דה
�עיר ���רה. ה�ת�ב סדר ה�א ��� ח�את; ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָוה�עיר

נ�יא ל�עיר ק�ד� זרה יחיד;[שחטא]עב�דה �ה��יא , ְֲִִִִִֵֶַָָָָָָ
ק�דמת יחיד ��עירת יחיד. ל�עירת ק�ד� נ�יא ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָ��עיר
רא�יה �ה�עירה � ח�את ��ניה� �י על א� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלכב�ה,

ה�רית�ת �ל על כרת]לב�א דינו שבמזיד חטא ��ביאי�[� ְְִִִֶַַָָ
�גגת[בשוגג]עליה� על �אה אינ� וה�ב�ה ח�את, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

זרה. ֲָָָעב�דה

Áח�את לכב��. ק�דמת י�לדת, �ל הע�� ח�את ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָאפ��

ועל קרנ�ת אר�ע על נ�� ��מ� מ�ני לא��, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָק�דמת
ח�� � הא�מ�ת לכל ק�דמי� ����רה ח�א�ת וכל ְְְְֲִֶַַַָָָָָָהיס�ד;

הכ�ר ידי על �א �ה�א מ�ני מצרע, שמשלי�מא�� �] ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
טהרתו] �ה�אאת מ�ני נזיר, �לאיל לת�דה ק�ד� הא�� .ְְְִִֵֵֵֶָָָָָ

מ�ני ל�למי�, ק�דמי� נזיר ואיל ��דה קד�י�; ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָָקד�י
ק�דמת וה��דה לח�; �טע�ני� אחד לי�� נאכלי� ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ�ה�
�למי� מנח�ת. מיני אר�עה �� ��� מ�ני נזיר, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָלאיל
�ה� ��י� מ�� טע�ני� �ה� מ�ני � לבכ�ר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַק�דמי�
ק�ד� וה�כ�ר �נסכי�; �תנ�פה סמיכה �טע�ני� ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָ�אר�ע,
ל�הני� ונאכל מרח�, ��ד�ת� מ�ני � �המה ְֱֲִֵֶֶֶַָָֹ�ְְְְְִֵֵֶַַָלמע�ר
�� וי� זבח, �ה�א מ�ני לע�פ�ת, ק�ד� ה�ע�ר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַ�לבד.
למנח�ת, ק�דמי� והע�פ�ת ואמ�ריו; �מ� � קד�י� ְְְְְִִִֵֵָָָָָָָקד�י

דמי� מיני �ה� ד�]מ�ני זריקת בה� שיש �הי�[� הרי . ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָ
�ה�א מ�ני ק�ד�, ה�ע�ר � �מע�ר הע�� ח�את ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָלפניו
ה�איל � �המה וע�לת �מע�ר הע�� ח�את �� הי� ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָזבח;
לע�לת ק�דמת הע�� וח�את למע�ר, ק�דמת ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָוע�לה
ואחר הע�לה �� ואחר �ח�ה, הע�� ח�את מקריב ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָ�המה,

ה�ע�ר. ��ֲֵַַָ

.Ë�ה �יצד אחד, קר�� מ�י� הר�ה בהמה מיני �הי� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרי
ב�סכי�; נתר�� ��� לאילי�, ק�דמי� ה�רי� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָקרבי�?
�כב�י� ב�סכי�; נתר�� ��� לכב�י�, ק�דמי� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָואילי�
אמ�רי ��כלל � �אמ�רי� נתר�� ��� ל�עירי�, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַק�דמי�

אליה. ��עירי� ואי� האליה, ק�ד�[קרב�]�ב�י� העמר ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
זה כב�י�. ל�ני ק�דמי� ה�ח� ���י ע��, ה�א ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָל�ב�
ה�ח�. �גלל ה�א לדבר ק�ד� ה���, �גלל ה�א �בר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָה�לל:

.È�ח�י מנחת הא�ה, למנחת ק�דמת האי� ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָמנחת
למנחת ק�דמת ח�טא מנחת �ע�רי�; למנחת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַק�דמת
�מנחת נדבה מנחת חטא. על �אה �היא מ�ני ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנדבה,

יק�י�. מה�, ��רצה איזה � ְְִִֵֵֶֶֶֶַָ��טה

.‡È�וה�מ ל�מ�, ק�ד� וה�י� ליי�, ק�דמ�ת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָמנח�ת
לעצי�. ק�ד� �מלח ל�לח, ק�דמת �לב�נה ל�ב�נה, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָק�ד�
קרב רא��� ה�א אבל �אחד; ��� ��א� �זמ� ְֲִֵֶַָָָָָ�ְִֵֶַַָָאימתי?

אחר��. קרב אחר�� וה�א ְֲֲִֵַַַָָרא���,

.·È.אכילה� ק�ד� �הקרבה, ה��ד� ְֲִֵֵַַַָָָָָ�ל

.‚Èל� � י�� �ל ��למי� אמ� �ל �למי� לפניו ְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָהי�
קרב �הרי ק�דמי�, �ל[להאכל]זמ��[סו�]אמ� �למי� ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ק�דמי�, וא�� ח�את � י�� �ל א�� א� וח�את ְְְִֶֶֶַַָָָָָָאמ�
��ארנ�. �מ� קד�י�, קד�י �ה� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָמ�ני
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רא�‡. מ�ס� �מ� מ�ס� מקריבי� ���ר צ�� ְְְִִִַַָֹ�י��
ו�בעה � הע�' 'איל ה�קרא ה�א זה � ואיל �ר, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָה�נה:
לערב. נאכל וה�א ח�את, ��עיר ע�ל�ת, ה�ל � ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָֹכב�י�

.·��� נ�ר�, וה�א ח�את, �עיר ה���ר מקריבי� ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָוע�ד
ה����ח �עיר .[לעזאזל]ז�ג� ְִִֵַַַָ
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צליל דעת והגת ה' את דעת ולאלפו בינה להשכילו בשבילו,

אורה בקר� להעמידו יסעד ואנוש עקב אד� לב ג� כליות מוסר

ימצא והמוסר החכמה אלקי�, לו ש� אשר התעודה אל לבוא

איש לו יקח החלושי� היצורי� מ� ג� יפנה, אשר בכל האד�

בכל העלולי� הללו הרפוי� היצורי� חיי�, בארחות נשגב דבר

פרא עייר בחרו� להגדיע דעת בלי אד� מרגל להרמס רגע

מוכר ביד בשבי' להתגולל ושובב עולל יד מתגרת להקט�

ומזמת נבל שיר לשמוע יי� הולמי הוללי� שלחני לפאר וקונה,

לחייה� האחרונה רגע עד הנה זה כל ואחרי אד�, בני חלמת

השמש ולעומת ושמאל ימי� ואחור לפני� ורוקדי� צוהלי�

יתמרו אל מאמר מחצבת�, צור גאו� בכבוד הגדול המאור

פי על השפו� בהח� להסתכל המחזה נהדר ומה ויתיהדרו

שמש בלחישה: ואומרי� בנעימה הכורעי� הללו הפקחי�

ואנחנו השמי� ברקיע לנהור תשמור פקודת� אתה שמש

מאד� הרחק ובמישור ובשפלה בהר לחיות נשמור פקודתינו

אתה ובכ�! בוראנו, אחד ואל לכולנו אחד אדו� אבל ומעיר,

מזמרי� כאחד כולנו ברבבותינו ואנחנו צבאי� אלפי בלוית

מספרת האגדה מלואו. על עול� בורא והאר� השמי� לאלקי

אדמו"ר בנו כ"ק הוד את הגדול רבינו כ"ק הוד שאל פע� כי

במאמר התבונ� כי ויענהו העבר, בר"ה התפללת במה האמצעי

אדמו"ר כ"ק הוד שאל ואח"כ תשתחוה, לפני� קומה וכל

ויענהו התפללת במה הגדול רבינו אביו כ"ק הוד את האמצעי

זולתו, ואי� הוא לבדו והוא אלקות הכל כי שטענדער, דע� מיט

בתבונה ואזרו בחכמה מלאו ישר האד� את עשה האלקי�

ההבנה מטפחת במעבי לרדת עד בהררי לטפס ועוז דעת לו ונת�

במעמקי ית' הבורא טבע אשר העמוקה ההשכלה את למצא

תחת מעומק ההעמקה בשרשרות בשערפי' ולשגשג הבריאה,

הוי' כי ויבי� העול�, והי' שאמר מי את יכיר אז רו�, עומק אל

האלקי� את לדרש האד� כל וזה מיני' פנוי אתר ולית עליו נצב

האד� חיי בעש"ט רבינו וכמאמר ימצאנו, יפנה אשר בכל כי

הנשמה לצור� מוגבלה בתעודה וכמוסי� חתומי� האדמה ע"פ

מה כל הנה ולזאת נעלמות, ליודע מכוו� ומקו� בזמ� והעול�

ההמי' עול� השפל העול� בעניני ג� ושומע רואה שהאד�

מובילו האחד לפניו דרכי� שני והכלכלה המחי' והצלצל

עוזו וחביו� אורה למקו� והשני וצלמות, אפל תחתית לשאול

ולמאוס בטוב לבחור האד� ביד הוא חפשית והבחירה וית' ית'

היצורי� אל ג� ודעתו לבו האד� ישי� שו� א� ולזאת ברע,

כפיס ג� הנה אז ושאיפת�, רוח� ורבע� ארח� קלי� היותר

זולתו, ואי� הוא לבדו הוא ושמע הסכת אד� ב� יעננו, מע�

מצוקותיו על ומתגבר זמנו עלי ארחותיו המייקר האיש אשר

הנבדלי� במדינת שכלו להעלות שדי במחזה עיונו משי� הוא

אשר האיש ואשרי ותחרות, שנאה קנאה ימצא לא ש� מקו�

האלקי� בני סובב עליו� מלאכי עמידת לצייר לו דעת עוז

ד' אמרי שומעי עילאה במתיבתא היושבי� ובני� אבות נשמת

להיכל ומהיכל לישיבה מישיבה נורא מה במקו� ידר� ברעיונו

דור דור עוברי� כאלו ולפניו תלמידי� ורבבות אלפי� מלאי�

הנדכאי� קרבנותיה� המו� ע� ועוכריו מציקיו צורריו

דור דור והמסורה הדת בעד ונשחטי� נהרגי� והנלחצי�

ועבודת� גבורת� בינת� חכמת� וגאוניו, מאיריו נשיאיו

ה', צבאות גדודי אלפי� אלפי ורוח נפש לעודד התמימה

החש� את דוחה האור הראשוני�, את מנצחי� והאחרוני�

די� של בי� טובעי� מזה מעבר אלה שכר� על באי� וכול�

בעד� מתענגי� ואלה נודעי�, בל במשפטי� נדוני� מרירי וקטב

נצחי אור מצוחצח צח אור קדמו�, אור בהיכלי האלקי� ג�

תחת חדש כל אי� שישנואוא"ס, הוא כבר שהי' מה השמש

חיו ה� ג� תבל מרחבי בכל עול� בבתי שוכני כל שיהי' והוא

בכו התענגו צחקו המה דאגו ה� ג� היו� כימינו האדמה ע"פ

ובכ� כגמולו, שכרו על בא איש איש ואחריה� והתמרמרו,

בטוב ימינו השי"ת (יארי� אנחנו ג� כי ברור יגיד הבריא השכל

ש� שמה הנמצאי� העדה אל לבוא עתידי� אמיתי) ובנעי�

באי לכל המיועד במקו� כאחד והקרוב הרחוק במקו� ש�

והמגונה הנאה ישקל, בפלס והרע הטוב ש� אשר מקו� עול�

לאחת אחת וההגה יספר לאחד אחד הדיבור ימדדו, במאזני�

פרושות ותחבולות� אד� בני מחשבות כל אשר מקו� ימנה

יפקדו�, ה� וג� עמדו בכח רק אשר גבר הרהור ויצורי כשמלה,

זכות בלימודי יבכיו� מר יושר מליצי שלו�, מלאכי מזה מעבר

הכנסיות שהוא, כמו המחזה יציגי רבי�, רחמי� בבקשת

הנהרסי� הטבילה בתי הסגורי� מדרשי� בתי המחוללי�

הנדכאי� הדת בעלי הצנועי� הילדי� המתחבאי� המלמדי�

העוכרי� והשבת, המועד שמר� עקב רעב, סובלי מלאכה בעלי

והמשפטי� האיומי� השופטי� הנוקמי� הצוררי� הצוהלי�

בקולי צוחו ומקטרגי� מסטיני� רע מלאכי ולעומת� הנוראי�

נרעד והעומד הנדו�, על להתנפל יהמיו� ימי� וכהמו� קולות

אשר על יתמרמר ובקרבו אזניו וממשמע עיניו ממראה ונפחד

איש כפות וידי� נמוס לב לעשות�, היו� כאמור המועד איחר

ומי� אש ישכנו לא כאשר החכ�, אמר סעיפי� שתי על פוסח

ואהבת הש� אהבת המאמי� בלב תשכ� לא כ� אחד בכלי

בעוד איש בעודנו נפשו על דעתו הש� האיש ואשרי העוה"ז,

מרגישי ושכל� לבבות� שומעות אזניו בעוד רואות עיניו

כל. אדו� בחר אשר התעודה אל מתאי� בעודנו

נאות עלי בהשתרעו אשר ידידי את מבר� הנני לב מקרב

והמועיל הטוב על נפשו ויעודד גיוו את השי"ת יברא הבריאה

בשערי לכנוס הכ� עומדי� כולנו כי ידברו, אליו ימי� כי ובשג�

לקבל עצמ� יכינו כי ישראל, לכל לרוחה הנפתחי� רחמי�

ונפש בגו� חיי� שנת ומתוקה, טובה בשנה העליונה הברכה

ומשולשת. כפולה בברכה ברא במצוה אור תורה זו אורה שנת

הדו"ש. ידידו

[vz 'nr '` jxk v"iixden w"b`]
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ו�בעה‡. ואיל �ר ה���: מ�ס� מקריבי� �ת�רי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ�אחד
מ�ס� וזה ה�אכלת. ח�את ו�עיר ע�ל�ת, ה�ל � ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ�ב�י�
חד�; רא� י�� �כל ה�רב חד� רא� מ�ס� על יתר ְֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹה���,
מ�ספי�: �ל�ה �� הי� ���ת, להי�ת חל א� ְְְְִִִִַָָָָָָָֹלפיכ�

ה���. �מ�ס� חד�, רא� �מ�ס� ��ת, ֶַַַַַָֹֹמ�ס�

ואחריו·. �ח�ה, ��ת מ�ס� הקרבת�? ס��ר ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָוכיצד
ה�דיר ��ל ט�ב; י�� מ�ס� ואחריו חד�, רא� ְֲִֶֶַַַַָָָֹֹמ�ס�
את ק�ד� מחבר� המק�� �ל וכ� חבר�. את ק�ד� ֲֵֵֵֶָ�ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַָמחבר�
��רצה. מה� איזה יק�י� �מק��, �דיר לפניו היה ְְִִֵֵֶֶֶֶַָ�ְְֲִֵָָָָָחבר�.

ה�ח�ת‚. א� �דיר �אינ� את ו�חט �כח, א� ְִֵֶֶַַַַָָָָָעבר
א� ה�דיר את ��חט �� ואחר מקריב�, � �ח�ה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָ�ְִ�קד�ה

המק��. ָ�ְֶַאת

ממרס„. זה יהיה � �אחד �ניה� נ�חט� [מנענע]וא� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָ
יקרוש]��� המק��.[שלא �� א� ה�דיר �� ���רק עד , ְִִֵֶַַַַַַָָָ�ָ

הח�את‰. ��� מ�ני הע�לה, לד� ק�ד� הח�את ��ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
לאמ�רי ק�דמי� ע�לה אברי מ�ני[אברי]מכ�ר; ח�את, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָ

��� ע�לה,[נקרבת]�הע�לה ואברי ח�את �� לא�י�. ֶָָ�ְְִִֵֵַַָָָָ
�� א� ח�את, ואמ�רי ע�לה �� וכ� יק�י�; ��רצה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאיזה

יק�י�. ��רצה איזה � א�� וד� ְְְִִֵֶֶֶַַָָָע�לה

.Âק�דמת הע��, ח�את אפ�� לע�לה; ק�דמת ְֲִֶֶֶֶַַַָָָח�את
לח�את א�ר את "והקריב ��אמר: �המה, ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָלע�לת

אב �ני� � מלמד]רא��נה" ק�דמת[� �היא ח�את, לכל ְְִִִֶֶֶַַָָָָ
הח�את מפרי� � הפר�ה ��עת וכ� ע��. ה�אה ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָלע�לה

הע�לה. �� ואחר ְְִַַָָָָ�ח�ה,

.Êהחג סדר[סוכות]�קר�נ�ת על קרבי� א�א ,�� אינ� � ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
��ח�ה �יצד? "�מ��ט�". ��אמר: ���רה, ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָה�ת�ב
ואחריה� �ב�י�, ואחריה� אילי�, ואחריה� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ�רי�,
��דמ� א�� וכל ח�א�ת, �ה�עירי� �י על א� � ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ�עירי�
מביאי� �ה� זרה, �עב�דה צ��ר ��גגת וכ� ע�ל�ת. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָא�ת�
:�� ��אמר ק�ד�, ה�ר � ח�את ��עיר ע�לה ְֱִֵֶֶַַַַָָָ�ר

מ�יח �ה� �פר וחטא]"����ט". � בשמ� שנמשח ק�ד�[� ְִִֵֵַַַָָֹ
צ��ר �ל �בר העל� הוראתלפר פי על הציבור חטאו �] ְְִֵֶֶַָָ

בטעות] הדי� �פרבית זרה; עב�דה לפר ק�ד� העל� �פר ,ְְֲֵֵֶַַַָָָ
ע�לה �ה�ר �י על א� ,��� ל�עיר ק�ד� זרה ֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעב�דה
�עיר ���רה. ה�ת�ב סדר ה�א ��� ח�את; ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָוה�עיר

נ�יא ל�עיר ק�ד� זרה יחיד;[שחטא]עב�דה �ה��יא , ְֲִִִִִֵֶַָָָָָָ
ק�דמת יחיד ��עירת יחיד. ל�עירת ק�ד� נ�יא ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָ��עיר
רא�יה �ה�עירה � ח�את ��ניה� �י על א� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלכב�ה,

ה�רית�ת �ל על כרת]לב�א דינו שבמזיד חטא ��ביאי�[� ְְִִִֶַַָָ
�גגת[בשוגג]עליה� על �אה אינ� וה�ב�ה ח�את, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

זרה. ֲָָָעב�דה

Áח�את לכב��. ק�דמת י�לדת, �ל הע�� ח�את ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָאפ��

ועל קרנ�ת אר�ע על נ�� ��מ� מ�ני לא��, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָק�דמת
ח�� � הא�מ�ת לכל ק�דמי� ����רה ח�א�ת וכל ְְְְֲִֶַַַָָָָָָהיס�ד;

הכ�ר ידי על �א �ה�א מ�ני מצרע, שמשלי�מא�� �] ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
טהרתו] �ה�אאת מ�ני נזיר, �לאיל לת�דה ק�ד� הא�� .ְְְִִֵֵֵֶָָָָָ

מ�ני ל�למי�, ק�דמי� נזיר ואיל ��דה קד�י�; ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָָקד�י
ק�דמת וה��דה לח�; �טע�ני� אחד לי�� נאכלי� ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ�ה�
�למי� מנח�ת. מיני אר�עה �� ��� מ�ני נזיר, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָלאיל
�ה� ��י� מ�� טע�ני� �ה� מ�ני � לבכ�ר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַק�דמי�
ק�ד� וה�כ�ר �נסכי�; �תנ�פה סמיכה �טע�ני� ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָ�אר�ע,
ל�הני� ונאכל מרח�, ��ד�ת� מ�ני � �המה ְֱֲִֵֶֶֶַָָֹ�ְְְְְִֵֵֶַַָלמע�ר
�� וי� זבח, �ה�א מ�ני לע�פ�ת, ק�ד� ה�ע�ר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַ�לבד.
למנח�ת, ק�דמי� והע�פ�ת ואמ�ריו; �מ� � קד�י� ְְְְְִִִֵֵָָָָָָָקד�י

דמי� מיני �ה� ד�]מ�ני זריקת בה� שיש �הי�[� הרי . ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָ
�ה�א מ�ני ק�ד�, ה�ע�ר � �מע�ר הע�� ח�את ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָלפניו
ה�איל � �המה וע�לת �מע�ר הע�� ח�את �� הי� ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָזבח;
לע�לת ק�דמת הע�� וח�את למע�ר, ק�דמת ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָוע�לה
ואחר הע�לה �� ואחר �ח�ה, הע�� ח�את מקריב ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָ�המה,

ה�ע�ר. ��ֲֵַַָ

.Ë�ה �יצד אחד, קר�� מ�י� הר�ה בהמה מיני �הי� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרי
ב�סכי�; נתר�� ��� לאילי�, ק�דמי� ה�רי� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָקרבי�?
�כב�י� ב�סכי�; נתר�� ��� לכב�י�, ק�דמי� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָואילי�
אמ�רי ��כלל � �אמ�רי� נתר�� ��� ל�עירי�, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַק�דמי�

אליה. ��עירי� ואי� האליה, ק�ד�[קרב�]�ב�י� העמר ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
זה כב�י�. ל�ני ק�דמי� ה�ח� ���י ע��, ה�א ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָל�ב�
ה�ח�. �גלל ה�א לדבר ק�ד� ה���, �גלל ה�א �בר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָה�לל:

.È�ח�י מנחת הא�ה, למנחת ק�דמת האי� ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָמנחת
למנחת ק�דמת ח�טא מנחת �ע�רי�; למנחת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַק�דמת
�מנחת נדבה מנחת חטא. על �אה �היא מ�ני ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנדבה,

יק�י�. מה�, ��רצה איזה � ְְִִֵֵֶֶֶֶַָ��טה

.‡È�וה�מ ל�מ�, ק�ד� וה�י� ליי�, ק�דמ�ת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָמנח�ת
לעצי�. ק�ד� �מלח ל�לח, ק�דמת �לב�נה ל�ב�נה, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָק�ד�
קרב רא��� ה�א אבל �אחד; ��� ��א� �זמ� ְֲִֵֶַָָָָָ�ְִֵֶַַָָאימתי?

אחר��. קרב אחר�� וה�א ְֲֲִֵַַַָָרא���,

.·È.אכילה� ק�ד� �הקרבה, ה��ד� ְֲִֵֵַַַָָָָָ�ל

.‚Èל� � י�� �ל ��למי� אמ� �ל �למי� לפניו ְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָהי�
קרב �הרי ק�דמי�, �ל[להאכל]זמ��[סו�]אמ� �למי� ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ק�דמי�, וא�� ח�את � י�� �ל א�� א� וח�את ְְְִֶֶֶַַָָָָָָאמ�
��ארנ�. �מ� קד�י�, קד�י �ה� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָמ�ני

י ּפרק ּומּוספין ּתמידין ¤¤¦¨¦¦§§¦הלכֹות

רא�‡. מ�ס� �מ� מ�ס� מקריבי� ���ר צ�� ְְְִִִַַָֹ�י��
ו�בעה � הע�' 'איל ה�קרא ה�א זה � ואיל �ר, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָה�נה:
לערב. נאכל וה�א ח�את, ��עיר ע�ל�ת, ה�ל � ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָֹכב�י�

.·��� נ�ר�, וה�א ח�את, �עיר ה���ר מקריבי� ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָוע�ד
ה����ח �עיר .[לעזאזל]ז�ג� ְִִֵַַַָ
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צליל דעת והגת ה' את דעת ולאלפו בינה להשכילו בשבילו,

אורה בקר� להעמידו יסעד ואנוש עקב אד� לב ג� כליות מוסר

ימצא והמוסר החכמה אלקי�, לו ש� אשר התעודה אל לבוא

איש לו יקח החלושי� היצורי� מ� ג� יפנה, אשר בכל האד�

בכל העלולי� הללו הרפוי� היצורי� חיי�, בארחות נשגב דבר

פרא עייר בחרו� להגדיע דעת בלי אד� מרגל להרמס רגע

מוכר ביד בשבי' להתגולל ושובב עולל יד מתגרת להקט�

ומזמת נבל שיר לשמוע יי� הולמי הוללי� שלחני לפאר וקונה,

לחייה� האחרונה רגע עד הנה זה כל ואחרי אד�, בני חלמת

השמש ולעומת ושמאל ימי� ואחור לפני� ורוקדי� צוהלי�

יתמרו אל מאמר מחצבת�, צור גאו� בכבוד הגדול המאור

פי על השפו� בהח� להסתכל המחזה נהדר ומה ויתיהדרו

שמש בלחישה: ואומרי� בנעימה הכורעי� הללו הפקחי�

ואנחנו השמי� ברקיע לנהור תשמור פקודת� אתה שמש

מאד� הרחק ובמישור ובשפלה בהר לחיות נשמור פקודתינו

אתה ובכ�! בוראנו, אחד ואל לכולנו אחד אדו� אבל ומעיר,

מזמרי� כאחד כולנו ברבבותינו ואנחנו צבאי� אלפי בלוית

מספרת האגדה מלואו. על עול� בורא והאר� השמי� לאלקי

אדמו"ר בנו כ"ק הוד את הגדול רבינו כ"ק הוד שאל פע� כי

במאמר התבונ� כי ויענהו העבר, בר"ה התפללת במה האמצעי

אדמו"ר כ"ק הוד שאל ואח"כ תשתחוה, לפני� קומה וכל

ויענהו התפללת במה הגדול רבינו אביו כ"ק הוד את האמצעי

זולתו, ואי� הוא לבדו והוא אלקות הכל כי שטענדער, דע� מיט

בתבונה ואזרו בחכמה מלאו ישר האד� את עשה האלקי�

ההבנה מטפחת במעבי לרדת עד בהררי לטפס ועוז דעת לו ונת�

במעמקי ית' הבורא טבע אשר העמוקה ההשכלה את למצא

תחת מעומק ההעמקה בשרשרות בשערפי' ולשגשג הבריאה,

הוי' כי ויבי� העול�, והי' שאמר מי את יכיר אז רו�, עומק אל

האלקי� את לדרש האד� כל וזה מיני' פנוי אתר ולית עליו נצב

האד� חיי בעש"ט רבינו וכמאמר ימצאנו, יפנה אשר בכל כי

הנשמה לצור� מוגבלה בתעודה וכמוסי� חתומי� האדמה ע"פ

מה כל הנה ולזאת נעלמות, ליודע מכוו� ומקו� בזמ� והעול�

ההמי' עול� השפל העול� בעניני ג� ושומע רואה שהאד�

מובילו האחד לפניו דרכי� שני והכלכלה המחי' והצלצל

עוזו וחביו� אורה למקו� והשני וצלמות, אפל תחתית לשאול

ולמאוס בטוב לבחור האד� ביד הוא חפשית והבחירה וית' ית'

היצורי� אל ג� ודעתו לבו האד� ישי� שו� א� ולזאת ברע,

כפיס ג� הנה אז ושאיפת�, רוח� ורבע� ארח� קלי� היותר

זולתו, ואי� הוא לבדו הוא ושמע הסכת אד� ב� יעננו, מע�

מצוקותיו על ומתגבר זמנו עלי ארחותיו המייקר האיש אשר

הנבדלי� במדינת שכלו להעלות שדי במחזה עיונו משי� הוא

אשר האיש ואשרי ותחרות, שנאה קנאה ימצא לא ש� מקו�

האלקי� בני סובב עליו� מלאכי עמידת לצייר לו דעת עוז

ד' אמרי שומעי עילאה במתיבתא היושבי� ובני� אבות נשמת

להיכל ומהיכל לישיבה מישיבה נורא מה במקו� ידר� ברעיונו

דור דור עוברי� כאלו ולפניו תלמידי� ורבבות אלפי� מלאי�

הנדכאי� קרבנותיה� המו� ע� ועוכריו מציקיו צורריו

דור דור והמסורה הדת בעד ונשחטי� נהרגי� והנלחצי�

ועבודת� גבורת� בינת� חכמת� וגאוניו, מאיריו נשיאיו

ה', צבאות גדודי אלפי� אלפי ורוח נפש לעודד התמימה

החש� את דוחה האור הראשוני�, את מנצחי� והאחרוני�

די� של בי� טובעי� מזה מעבר אלה שכר� על באי� וכול�

בעד� מתענגי� ואלה נודעי�, בל במשפטי� נדוני� מרירי וקטב

נצחי אור מצוחצח צח אור קדמו�, אור בהיכלי האלקי� ג�

תחת חדש כל אי� שישנואוא"ס, הוא כבר שהי' מה השמש

חיו ה� ג� תבל מרחבי בכל עול� בבתי שוכני כל שיהי' והוא

בכו התענגו צחקו המה דאגו ה� ג� היו� כימינו האדמה ע"פ

ובכ� כגמולו, שכרו על בא איש איש ואחריה� והתמרמרו,

בטוב ימינו השי"ת (יארי� אנחנו ג� כי ברור יגיד הבריא השכל

ש� שמה הנמצאי� העדה אל לבוא עתידי� אמיתי) ובנעי�

באי לכל המיועד במקו� כאחד והקרוב הרחוק במקו� ש�

והמגונה הנאה ישקל, בפלס והרע הטוב ש� אשר מקו� עול�

לאחת אחת וההגה יספר לאחד אחד הדיבור ימדדו, במאזני�

פרושות ותחבולות� אד� בני מחשבות כל אשר מקו� ימנה

יפקדו�, ה� וג� עמדו בכח רק אשר גבר הרהור ויצורי כשמלה,

זכות בלימודי יבכיו� מר יושר מליצי שלו�, מלאכי מזה מעבר

הכנסיות שהוא, כמו המחזה יציגי רבי�, רחמי� בבקשת

הנהרסי� הטבילה בתי הסגורי� מדרשי� בתי המחוללי�

הנדכאי� הדת בעלי הצנועי� הילדי� המתחבאי� המלמדי�

העוכרי� והשבת, המועד שמר� עקב רעב, סובלי מלאכה בעלי

והמשפטי� האיומי� השופטי� הנוקמי� הצוררי� הצוהלי�

בקולי צוחו ומקטרגי� מסטיני� רע מלאכי ולעומת� הנוראי�

נרעד והעומד הנדו�, על להתנפל יהמיו� ימי� וכהמו� קולות

אשר על יתמרמר ובקרבו אזניו וממשמע עיניו ממראה ונפחד

איש כפות וידי� נמוס לב לעשות�, היו� כאמור המועד איחר

ומי� אש ישכנו לא כאשר החכ�, אמר סעיפי� שתי על פוסח

ואהבת הש� אהבת המאמי� בלב תשכ� לא כ� אחד בכלי

בעוד איש בעודנו נפשו על דעתו הש� האיש ואשרי העוה"ז,

מרגישי ושכל� לבבות� שומעות אזניו בעוד רואות עיניו

כל. אדו� בחר אשר התעודה אל מתאי� בעודנו

נאות עלי בהשתרעו אשר ידידי את מבר� הנני לב מקרב

והמועיל הטוב על נפשו ויעודד גיוו את השי"ת יברא הבריאה

בשערי לכנוס הכ� עומדי� כולנו כי ידברו, אליו ימי� כי ובשג�

לקבל עצמ� יכינו כי ישראל, לכל לרוחה הנפתחי� רחמי�

ונפש בגו� חיי� שנת ומתוקה, טובה בשנה העליונה הברכה

ומשולשת. כפולה בברכה ברא במצוה אור תורה זו אורה שנת

הדו"ש. ידידו

[vz 'nr '` jxk v"iixden w"b`]

המשך מעמוד כד
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ה���:‚. מ�ס� מקריבי� ה���ת, חג �ל הרא��� ����ִֶַַַָ�ְִִַַַ
� �ב�י� ע�ר ואר�עה אילי� ��ני �רי� ע�ר ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָֹ�ל�ה
וי�� י�� �כל וכ� נאכלת. ח�את ו�עיר ע�ל�ת, ����ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָ
ע�ר ואר�עה אילי� �ני מקריבי� החג, ימי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמ�בעת

ח�את. ��עיר ְְִִַָָ�ב�י�

��ני„. י��: �כל אחד אחד ��חתי� ה�רי� ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָאבל
עד �רי�, ע�ר אחד �ב�לי�י �רי�, ע�ר �ני� ְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָמקריבי�
�ני�, אילי� �בעה, �רי� � �ביעי י�� קר�� ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָ���צא

ח�את. ��עיר ע�ל�ת, ה�ל � ע�ר אר�עה ְְְִִַַַָָָָָָֹ�ב�י�

ואיל‰. �ר ה���: מ�ס� מקריבי� עצרת, �מיני ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָ�י��
מ�ס� וזה ח�את. ��עיר ע�ל�ת, ��� � כב�י� ְְִֶַָָָ�ְְְִִָָו�בעה

עצמ�. ְְִֵַ�פני

.Â;ה�ז�ח ��י על ה�י� את מנ�כי� החג, ימי �בעת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ�ל
�ל �מיד �ל ה�י� נ��� וע� מ�יני. למ�ה הלכה זה ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹודבר

לב�� ה�י� מנ�� היה והיי�]�חר, המי� מערבב .[ולא ְְִֵַַַַַַָָ

.Ê��ונ ה�י�, לת�� ה�י� א� ה�י�, לת�� ה�י� ערה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָוא�
ל�בח, ה�י� נ��� הק�י� וא� יצא; � אחד מ�לי ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�ניה�
מנ��, היה מערבית �ר�מית �בקר� יצא. � ��ילה נ�כ� ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאפ��

ל�יתי� י�רד וה�ל ה�ז�ח; מחצי �מ�[תעלות]למעלה , ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹ
�ל�ה מחזקת זהב �ל צל�חית ע��י�? הי� �יצד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ��ארנ�.
ה�י�, ל�ער ה�יע� ה�יל�ח; מ� א�ת� ממ�א היה ְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָ�ל�י�,
ונ�ת� ל�מאל�, �פנה ל�ב�, עלה ותקע�; והריע� ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ�קע�
�ל ספלי� ��ני .�� �היה ה�פל לת�� ה�ל�חית מ� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה�י�
�ל ה�י� �� היה �מזרחי ה�י�, �� היה מערבי � �� הי� ְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ�ס�

חטמי� �ני �מי� הי� �מנ�בי� מי�[חורי�]נס�. ו�ל ��י�; ְֶֶ�ְְְֳִִִִִֵֶַַָָָ
�אחד. ה�י� ע� ה�י� ��כלה �די יי�, מ�ל �ק ��� נקב ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהיה

.Á!'�ידי 'הג�� ל�: א�מרי� הי� � ה�י� ��נ�� ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָזה
�אתר�גיה� הע� �ל �רגמ�ה� רגליו, על נ�� אחת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ��ע�
מי�. מנ�כי� �אי� א�מרי� �ה� ה�א', 'מי� �אמר�: �ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ

.Ëממ�א �היה א�א ���ת, מע�ה� �� �חל ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ�כמע�ה�
�מ�יח� ה�רת, מ�לי ואינ� זהב, �ל חבית ��ת ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמערב

מ��ה. ממ�א �למחר ְְְִִֵֶַַָָָָ����ה,

.Èנת��תה א� נ��כה ה���ר,[ונפסלה]א� מ� ממ�א � ְְְְְִִִִִֵַַַָָ
ְֵַ�מנ��.

.‡Èפני� �ירה א�מרי� הי� החג, מימי וי�� י�� ְְְִִִִֵֵֶָָָָָ�כל
הי� מ�עד, �ל ח�� מימי �רא��� ה���: מ�ס� על ֵֶָ�ְִִֵַַַַָָעצמ�
אמר "ולר�ע � ��ני אלי�"; �ני לה' "הב� ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָא�מרי�:
� �רביעי מרעי�"; ע� לי יק�� "מי � ��לי�י ְְְֱִִִִִִִִִֵַָָֹאלהי�";
�כמ�"; מ�בל "הסיר�תי � �חמי�י �ע�"; �ערי� ְֲֲֲִִִִִִִִֵֶַָָֹ"�ינ�,
להי�ת ��ת חל וא� אר�". מ�סדי �ל "י��ט� � ְְְִִִִִֵֶַַָָָָ���י

י�חה. "י��ט�" מה�, ְִִֵֶֶֶָָ�אחד

.·È;�וע�רי אר�עה �ה�ה מ�מר�ת ��ל �ארנ�, ְְְִֶַָָָ�ְְְְְִֵֶַָָ�בר
מ�מר �ל היה ה���ת �בחג �רגלי�. ��וה ע�בדי� ְִָָָָ�ְְְְִִֶַַָָָָ�ְוכ��
אבל הח�את; �עיר א� אחד, איל א� אחד, �ר ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָמקריב
מ�מר וי� כב�י�, �ני מה� ��קריב מ�מר י� � ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָה�ב�י�
הי� � חג �ל הרא��� ט�ב �י�� �יצד? אחד. �ב� ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��קריב
מקריב מ�מר �ל ו�עיר. אילי� ��ני �רי� ע�ר �ל�ה ��ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָֹ
ל�מ�נה �ב�י� ע�ר אר�עה �� נ�אר� מה�, אחת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ�המה

��ני �ני�, �ני� מקריבי� מ�מר�ת ��ה ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָמ�מר�ת;
ע�ר �ני� �� הי� � ��ני אחד. אחד מקריבי� ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמ�מר�ת
נ�אר� אחד, מקריב מ�מר �ל ו�עיר. אילי� ��ני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ�רי�
חמ�ה מ�מר�ת; לת�עה �ב�י� ע�ר אר�עה ��ְְְְְֲִִִִַָָָָָָָָָ
��לי�י אחד. אחד מקריבי� ואר�עה �ני�, �ני� ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמקריבי�
מ�מר �ל ו�עיר. אילי� ��ני �רי� ע�ר אחד �� הי� �ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָ
לע�רה �ב�י� ע�ר אר�עה �� נ���ר� אחד, ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָמקריב
מקריבי� ו��ה �ני�, �ני� מקריבי� אר�עה ְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָמ�מר�ת;
אילי� ��ני �רי� ע�רה �� הי� � �רביעי אחד. ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָאחד
�ב�י� ע�ר אר�עה נ�אר� אחד, מקריב מ�מר �ל ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָו�עיר.
��מ�נה �ני�, �ני� מקריבי� �ל�ה מ�מר; ע�ר ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹלאחד
��ני �רי� ��עה �� הי� � �חמי�י אחד. אחד ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמקריבי�
ע�ר אר�עה נ�אר� אחד, מקריב מ�מר �ל ו�עיר. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָאילי�
�ני� מקריבי� מ�מר�ת �ני מ�מר; ע�ר ל�ני� ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָ�ב�י�
�רי� �מ�נה הי� � ���י אחד. אחד מקריבי� וע�רה ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ�ני�,
אר�עה נ�אר� אחד, מקריב מ�מר �ל ו�עיר. אילי� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ��ני
מקריב מה� אחד מ�מר מ�מר; ע�ר ל�ל�ה �ב�י� ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹע�ר
הי� � ��ביעי אחד. אחד מקריבי� מ�מר ע�ר ��ני� ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�ני�,
�ב�י�, ע�ר ואר�עה ו�עיר אילי� ��ני �רי� �בעה ��ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָָ
אחת. �המה מקריב מ�מר �ל נמצא ה��מר�ת; ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָ�מני�

.‚Èר� מקריב היה לא � ה��� �ר מקריב �היה מי ְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹוכל
לפ�ס ח�זרי� � �ב�מיני חלילה. ח�זרי� א�א ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָלמחר,

��ארנ�.[להגריל] �מ� הרגלי�, ��אר �אחד ����ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָ

.„Èהיה � ���ת להי�ת �חל חג �ל הרא��� ט�ב ְְְִִֶֶַַָָָָָ�י��
ו��י� אחד �מידי�, ו�ל מ�ספי� �ל נסכי� מנחת ��ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָ

א�ת�. מערבי� הי� ולא ְְְִִָָָָֹע�ר��;

.ÂË�ה�רי נס�י א�א � נסכי� מערבי� אי� ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ�לע�ל�
�י� לב��, כב�י� ונס�י לב��, אילי� ונס�י ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָלב��,

יחיד. �קר�נ�ת �י� צ��ר ְְְְְְִִֵָָָ�קר�נ�ת

.ÊË�י� צ��ר, קר�נ�ת �י� � קר�נ�ת �ל החלבי� ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָוכ�
מקטירי� א�א �זה, זה א�ת� מערבי� אי� � יחיד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָקר�נ�ת
מקטירי� נתערב�, וא� עצמ�; �פני וקר�� קר�� �ל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָאמ�רי

�אחד. ְֶַָֹה�ל

.ÊÈל� ��בללה לאחר �ז� ז� ��תערב� נסכי� �ל ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָמנח�ת
��ר�ת. � עצמ� �פני ומי� ְְְִִִֵֵַָמי�

.ÁÈהרי � וסל�� �מנ� ונתערב ה�נח�ת ��בלל� ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכיו�
מנח�ת הקטיר א� וכ� לכ�ח�ה; ��ה� יי� לערב מ�ר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�ֶזה
לערב מ�ר זה הרי � עצמ� �פני ואחת אחת �ל נסכי� ְֵָָ�ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�ל

��ה�. ִֶֶַָיי�

.ËÈ�נסכי יי� לערב ל� י� � נסכי� �ל ה�י� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ���ערבי�
�כ��ערב, צ��ר; ��ל יחיד ו�ל י��, ��ל אמ� ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָ�ל

כב�י�מער נס�י יי� אילי�, נס�י �יי� פרי� נס�י יי� ב ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָ
�יי� כב�י� נס�י יי� מערבי� אי� אבל �ב�י�; נס�י ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָ�יי�

ואילי�. פרי� ְְִִִֵֵָנס�י

.Îאחר א�א לכ�ח�ה, ה�י� מערבי� אי� ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ�לע�ל�
��ארנ�. �מ� �הקטיר�, אחר א� ה�לת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ��תערבה

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�
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מצו�ת ו�� ע�ה, מצו�ת ��י � מצו�ת �מ�נה �כלל� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָי�
קד�י� לאכל ��א (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְֱֲִֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלא
(ג) ���ל; לאכל ��א (ב) מ��; �ה� �ה�ל א� ֱִֶֶֶַָֹֹ�ְְִֶֶ��פסל�
(ה) נ�תר; יאכל ��א (ד) זמ��; לאחר קד�י� י�תיר ְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹ��א
��טמא אד� יאכל ��א (ו) ��טמא�; קד�י� יאכל ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ��א
�בא�ר ה�מא. ל�ר� (ח) ה��תר; ל�ר� (ז) ה�ד�י�; ְְֳִִִֵֵֶַַַָָָֹֹאת

א��. �פרקי� א�� ְְִִִֵֵָמצו�ת

א ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

לכ�ח�ה,‡. קד�י� ל�חט מ�רי� לעב�דה ה�ס�לי� ְְְִִִִַָָָָֹ�ְֲִַָָָ�ל
��חט �אינ� ה�מא, מ� ח�� קד�י�: קד�י ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָואפ��

�פ�ט לעזרה ח�� �ה�א �י על וא� [הושיט]לכ�ח�ה, ְְְֲִִֶַַַַָָָָָ
���ר. י�ע ��א �זרה, � �עזרה ו�חט ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָיד�

�ל·. �ד�ל �ה� �ר וכ� ��ר. ה�בח � ו�חט עבר ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוא�
א� אהר�", "ו�חט �� ��אמר �י על א� � ה���רי� ְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָֹי��
��רה, � זר ��חט� אד�ה �רה א� ��ר; זר, ְְֵֶָָָָָ�ְֲֵַָָָָָ�חט�

�זר. ��ס�לה �חיטה ל� ְְְְִֵֶֶָָָ�אי�

א�א‚. ל�חיטה נת��� ולא ה�ד�י�, את ְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹה��חט
כוונה]�מתע�ק בלא � אחר עד[בדבר �ס�לי�; א�� הרי � ְְְֲִִֵֵֵַַ

ל�חיטה. ְְִִִֵֶַָ��ת���

�חט,„. וא� ��ד�י�; �אחד רא�י� �ני י�חט ְְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָֹולא
��רי�. א�� ְֲִֵֵֵהרי

�ח�י�.‰. ��ד�י�, אחת �המה ��חטי� �ני� ִ�ְְְֲֲֳִִִֵַַַַָָָאבל

.Âעל ע�מד �ה�ד�ל �י על א� קד�י�, ��חט אינ� ִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָה�ט�
מח�בה. ל� אי� וקט� מח�בה, צריכי� �ה�ד�י� ְְְְֳִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ��יו;
מח�בה אינ� מע�יו, מ��� נ�רת מח�ב�� היתה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאפ��
�דר��, ע�מדת ע�לה היתה �יצד? להחמיר. א�א ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלהקל
מ�ע�יו �הרי � ��חט� לצפ��, והביא� ה�ט� ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ�מ�כ�

�ס�לה. ז� הרי � קד�י� ל�חיטת ��ח�ב�� ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָנ�ר

.Ê�מ� ��תק�ל א� ��ר��, ���חט� קד�י� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָקד�י
�ס�לי�. � ְִַָ��ר��

.Á� ו�חט ל�פ�� יד� וה��יט ��ר��, ע�מד ְְִֵַַַָָָָָָהיה
��רה. ְְִֵָָ�חיטת�

.Ë� ��פ�� ה�� וק�ל יד� וה��יט ��ר��, ע�מד ְְִִֵֵַַַָָָָָָהיה
�ס�לה. ְַָָָק�לת�

.È.��פ�� �ע�מד ה�א הרי ל�פ��, ור�� רא�� ְֲֵֵַַָָ�ְְִִֹהכניס

.‡È�ה�ציא אפ�� ל�ר��, ויצאת �פר�סה ��פ��, ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָ�חט�
ל�פ��, וחזרה ל�ר��, ויצאת �ר�סה ��רה; � ְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָל�ר��
ק�י� קד�י� וכ� ��רה. � ��פ�� �מ� ק�ל �� ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָואחר
��חט� לפני� יד� והכניס לעזרה ח�� ועמד �פני�, ְְְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָָ�הי�

��רה. �חיטת� �ְְִֵָָ

.·È�יד אפ��[ד�]וק�ל[לעזרה]הכניס �ס�לה, ק�לת� � ְְְֲִִִִֵַָָָָ
וציצית� �פני�, ��� הע�בד היה ואפ�� ור��. רא�� ְְִִִִ�ֲִֵַָָָ�ְְִִֹהכניס

אהל[שערו] אל "�באכ� ��אמר: �ס�לה, עב�דת� � ְְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹ�ח��
.��� ��ב�א� עד ָ�ֵֶַָמ�עד",

.‚È� �מ� ק�לת אחר לח�� ויצאת ה�המה ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָ�ר�סה

זריקה קד� וה��ר האמ�רי� יצא� �אפ�� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ��רה;
��ת�אר. �מ� ��ר, ה�בח � ק�י� ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�קד�י�

.„È� ��חט� �ח��, ורגל� �פני�, ��� ה�המה ְְְְִִַַָָָָ�ְְֵַָָָהיתה
��� ��היה עד לה'", "והביא�� ��אמר: �ס�ל, ָ�ְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָה�בח

ְִִ�פני�.

.ÂË�רגל ה�ציאה �� ואחר �פני�, ��� והיא ְְְִִִַַַָָָָ�ְְִָָ�חט�
ה��ר ח�ת� � הרגל]לח�� ואחר[של לעצ�, ���יע עד ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

מ�ני �סל, � חת� �� ואחר ק�ל, וא� ה��; מק�ל ��ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ
צרי� אי� � ק�י� �בקד�י� ��ח��. ה��ר ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ�מנ�נית
קד�י� ���ר �מק�ל; לפני� רגל� מחזיר א�א ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלח��,

��ר. זריקה, קד� ��צא ְִִֵֶֶַָָָָֹק�י�

.ÊË,ס�לה� � העזרה �אויר ��חט� ה�המה ְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָָ�לה
�אר�. ���חט עד ה�ז�ח", יר� "על ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ��אמר:

ÊÈאויר� תל�י וה�א ו�חט ונתלה �אר�, ה�המה ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָהיתה
��ר. ק�י�, �בקד�י� �ס�ל; קד�י�, �קד�י �ְְְִִִֵֵַָָָָָָָ

.ÁÈ�סימני מע�ט וושט]�חט �פני�,[קנה �גמר� �ח�� ְְִִִִִַַָָָָ
�ס�לי�; � ��פ�� �גמר� ��ר�� מע�ט� ��חט ְְִִֶַַַָָָָָָא�

ס�� ועד מ�ח�ת� י�נ� כולה�ה�חיטה השחיטה �] ְְְְִִִֶֶַַָָָָ
כדי�] להיות .צריכה

.ËÈ� ��רקע ה��חת �המה מ��אר ה�� וק�ל ְַַַַַ�ְְְִִִֵֵַַַַָָָנתלה
�כ�. �ר�ת �ר� �אי� ְֵֵֶֶֶָָ�ס�ל,

.Îה�זרק ותלה �עזרה, ע�מד הד�]היה וק�ל[ספל �יד� ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָ
��ר, � �אויר ה�� וק�ל ה�המה �הג�י� א� �אויר, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָה��

��ק��. ה�ק�� ֲִֶַַָָ�אויר

.‡Î�אינ �מינ� מי� ��ר; � וק�ל מזרק לת�� מזרק ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָנת�
סיב ה�יח דקל]ח�צ�. ��ר;[חוט � וק�ל ה�זרק �ת�� ְְְִִִִִֵֵֵַַָָ

ואי� ה�זרק, לת�� י�רד ה�� והרי חל�ל, �ה�יב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמ�ני
וקמ� ה�נחה, �קמיצת �� ע�ה א� אבל חציצה. ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָָ�א�

�ס�לה. � ה�יב ְִִַָמ���

.·Îה�לכת וכ� �זריקת�, ל�ז�ח, וה�לכת� ה��, ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָק�לת
�כה� א�א ��רה אינ� מא��, אחת �ל � ל�ב� ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאברי�
�במליקת ה�נחה �קמיצת ��ארנ� �מ� לעב�דה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָה��ר

ָהע��.

.‚Îל��� �ה� לפיכ�, ה�לכה; אינ� �רגל ��א ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹוה�לכה
ה�בח. נפסל � ל�ז�ח �זרק� �מק�מ� ועמד ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָה��,

.„Îק�ל לימינ�. יחזיר � ל�מאל� ונת� �ימינ� ְְֲִִִִִִִִֵֵַַָֹק�ל
� חל לכלי ונת� קד� �כלי ק�ל ה�בח; נפסל � חל ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹ�כלי

קד�. לכלי ְֲִִִֶַֹיחזיר

.‰Î�א אבל ��ר; � ואספ� הרצ�ה על ה�לי מ� ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָנ���
ה�רת לכלי �נתנ� ואספ� הרצ�ה, על �המה מ��אר ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָנ���

ה�בח. נפסל �ְִֶַַַ

.ÂÎולא האר� על �המה מ��אר ה�� מקצת ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹנ���
�בלבד ��ר; זה הרי � �המה מ��אר מקצת� וק�ל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאספ�,

�� ��תק�ל ה�� זה בו]��היה ��[שיצאה לא ה�פ�, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
ד�]ה�מצית סת� הע�ר.[� �� ולא ְְִַַַָֹ

.ÊÎ,לעב�דה ה�ס�לי� מ� אחד �מ� ���ל ה�בחי� ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ�ל
נפסל � �הלכת� ל�ז�ח ��רק� א� ל�ז�ח, �ה�ליכ� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָא�
א�א ה�ס�ל �� הל� ולא ל�ס�ל, ונת� ה��ר ק�ל ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹה�בח;
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מצו�ת ו�� ע�ה, מצו�ת ��י � מצו�ת �מ�נה �כלל� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָי�
קד�י� לאכל ��א (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְֱֲִֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלא
(ג) ���ל; לאכל ��א (ב) מ��; �ה� �ה�ל א� ֱִֶֶֶַָֹֹ�ְְִֶֶ��פסל�
(ה) נ�תר; יאכל ��א (ד) זמ��; לאחר קד�י� י�תיר ְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹ��א
��טמא אד� יאכל ��א (ו) ��טמא�; קד�י� יאכל ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹ��א
�בא�ר ה�מא. ל�ר� (ח) ה��תר; ל�ר� (ז) ה�ד�י�; ְְֳִִִֵֵֶַַַָָָֹֹאת

א��. �פרקי� א�� ְְִִִֵֵָמצו�ת

א ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

לכ�ח�ה,‡. קד�י� ל�חט מ�רי� לעב�דה ה�ס�לי� ְְְִִִִַָָָָֹ�ְֲִַָָָ�ל
��חט �אינ� ה�מא, מ� ח�� קד�י�: קד�י ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָואפ��

�פ�ט לעזרה ח�� �ה�א �י על וא� [הושיט]לכ�ח�ה, ְְְֲִִֶַַַַָָָָָ
���ר. י�ע ��א �זרה, � �עזרה ו�חט ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָיד�

�ל·. �ד�ל �ה� �ר וכ� ��ר. ה�בח � ו�חט עבר ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוא�
א� אהר�", "ו�חט �� ��אמר �י על א� � ה���רי� ְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָֹי��
��רה, � זר ��חט� אד�ה �רה א� ��ר; זר, ְְֵֶָָָָָ�ְֲֵַָָָָָ�חט�

�זר. ��ס�לה �חיטה ל� ְְְְִֵֶֶָָָ�אי�

א�א‚. ל�חיטה נת��� ולא ה�ד�י�, את ְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹה��חט
כוונה]�מתע�ק בלא � אחר עד[בדבר �ס�לי�; א�� הרי � ְְְֲִִֵֵֵַַ

ל�חיטה. ְְִִִֵֶַָ��ת���

�חט,„. וא� ��ד�י�; �אחד רא�י� �ני י�חט ְְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָֹולא
��רי�. א�� ְֲִֵֵֵהרי

�ח�י�.‰. ��ד�י�, אחת �המה ��חטי� �ני� ִ�ְְְֲֲֳִִִֵַַַַָָָאבל

.Âעל ע�מד �ה�ד�ל �י על א� קד�י�, ��חט אינ� ִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָה�ט�
מח�בה. ל� אי� וקט� מח�בה, צריכי� �ה�ד�י� ְְְְֳִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ��יו;
מח�בה אינ� מע�יו, מ��� נ�רת מח�ב�� היתה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאפ��
�דר��, ע�מדת ע�לה היתה �יצד? להחמיר. א�א ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלהקל
מ�ע�יו �הרי � ��חט� לצפ��, והביא� ה�ט� ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ�מ�כ�

�ס�לה. ז� הרי � קד�י� ל�חיטת ��ח�ב�� ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָנ�ר

.Ê�מ� ��תק�ל א� ��ר��, ���חט� קד�י� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָקד�י
�ס�לי�. � ְִַָ��ר��

.Á� ו�חט ל�פ�� יד� וה��יט ��ר��, ע�מד ְְִֵַַַָָָָָָהיה
��רה. ְְִֵָָ�חיטת�

.Ë� ��פ�� ה�� וק�ל יד� וה��יט ��ר��, ע�מד ְְִִֵֵַַַָָָָָָהיה
�ס�לה. ְַָָָק�לת�

.È.��פ�� �ע�מד ה�א הרי ל�פ��, ור�� רא�� ְֲֵֵַַָָ�ְְִִֹהכניס

.‡È�ה�ציא אפ�� ל�ר��, ויצאת �פר�סה ��פ��, ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָ�חט�
ל�פ��, וחזרה ל�ר��, ויצאת �ר�סה ��רה; � ְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָל�ר��
ק�י� קד�י� וכ� ��רה. � ��פ�� �מ� ק�ל �� ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָואחר
��חט� לפני� יד� והכניס לעזרה ח�� ועמד �פני�, ְְְְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָָָ�הי�

��רה. �חיטת� �ְְִֵָָ

.·È�יד אפ��[ד�]וק�ל[לעזרה]הכניס �ס�לה, ק�לת� � ְְְֲִִִִֵַָָָָ
וציצית� �פני�, ��� הע�בד היה ואפ�� ור��. רא�� ְְִִִִ�ֲִֵַָָָ�ְְִִֹהכניס

אהל[שערו] אל "�באכ� ��אמר: �ס�לה, עב�דת� � ְְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹ�ח��
.��� ��ב�א� עד ָ�ֵֶַָמ�עד",

.‚È� �מ� ק�לת אחר לח�� ויצאת ה�המה ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָ�ר�סה

זריקה קד� וה��ר האמ�רי� יצא� �אפ�� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ��רה;
��ת�אר. �מ� ��ר, ה�בח � ק�י� ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�קד�י�

.„È� ��חט� �ח��, ורגל� �פני�, ��� ה�המה ְְְְִִַַָָָָ�ְְֵַָָָהיתה
��� ��היה עד לה'", "והביא�� ��אמר: �ס�ל, ָ�ְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָה�בח

ְִִ�פני�.

.ÂË�רגל ה�ציאה �� ואחר �פני�, ��� והיא ְְְִִִַַַָָָָ�ְְִָָ�חט�
ה��ר ח�ת� � הרגל]לח�� ואחר[של לעצ�, ���יע עד ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

מ�ני �סל, � חת� �� ואחר ק�ל, וא� ה��; מק�ל ��ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ
צרי� אי� � ק�י� �בקד�י� ��ח��. ה��ר ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ�מנ�נית
קד�י� ���ר �מק�ל; לפני� רגל� מחזיר א�א ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלח��,

��ר. זריקה, קד� ��צא ְִִֵֶֶַָָָָֹק�י�

.ÊË,ס�לה� � העזרה �אויר ��חט� ה�המה ְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָָ�לה
�אר�. ���חט עד ה�ז�ח", יר� "על ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ��אמר:

ÊÈאויר� תל�י וה�א ו�חט ונתלה �אר�, ה�המה ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָהיתה
��ר. ק�י�, �בקד�י� �ס�ל; קד�י�, �קד�י �ְְְִִִֵֵַָָָָָָָ

.ÁÈ�סימני מע�ט וושט]�חט �פני�,[קנה �גמר� �ח�� ְְִִִִִַַָָָָ
�ס�לי�; � ��פ�� �גמר� ��ר�� מע�ט� ��חט ְְִִֶַַַָָָָָָא�

ס�� ועד מ�ח�ת� י�נ� כולה�ה�חיטה השחיטה �] ְְְְִִִֶֶַַָָָָ
כדי�] להיות .צריכה

.ËÈ� ��רקע ה��חת �המה מ��אר ה�� וק�ל ְַַַַַ�ְְְִִִֵֵַַַַָָָנתלה
�כ�. �ר�ת �ר� �אי� ְֵֵֶֶֶָָ�ס�ל,

.Îה�זרק ותלה �עזרה, ע�מד הד�]היה וק�ל[ספל �יד� ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָ
��ר, � �אויר ה�� וק�ל ה�המה �הג�י� א� �אויר, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָה��

��ק��. ה�ק�� ֲִֶַַָָ�אויר

.‡Î�אינ �מינ� מי� ��ר; � וק�ל מזרק לת�� מזרק ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָנת�
סיב ה�יח דקל]ח�צ�. ��ר;[חוט � וק�ל ה�זרק �ת�� ְְְִִִִִֵֵֵַַָָ

ואי� ה�זרק, לת�� י�רד ה�� והרי חל�ל, �ה�יב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמ�ני
וקמ� ה�נחה, �קמיצת �� ע�ה א� אבל חציצה. ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָָ�א�

�ס�לה. � ה�יב ְִִַָמ���

.·Îה�לכת וכ� �זריקת�, ל�ז�ח, וה�לכת� ה��, ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָק�לת
�כה� א�א ��רה אינ� מא��, אחת �ל � ל�ב� ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאברי�
�במליקת ה�נחה �קמיצת ��ארנ� �מ� לעב�דה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָה��ר

ָהע��.

.‚Îל��� �ה� לפיכ�, ה�לכה; אינ� �רגל ��א ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹוה�לכה
ה�בח. נפסל � ל�ז�ח �זרק� �מק�מ� ועמד ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָה��,

.„Îק�ל לימינ�. יחזיר � ל�מאל� ונת� �ימינ� ְְֲִִִִִִִִֵֵַַָֹק�ל
� חל לכלי ונת� קד� �כלי ק�ל ה�בח; נפסל � חל ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹ�כלי

קד�. לכלי ְֲִִִֶַֹיחזיר

.‰Î�א אבל ��ר; � ואספ� הרצ�ה על ה�לי מ� ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָנ���
ה�רת לכלי �נתנ� ואספ� הרצ�ה, על �המה מ��אר ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָנ���

ה�בח. נפסל �ְִֶַַַ

.ÂÎולא האר� על �המה מ��אר ה�� מקצת ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹנ���
�בלבד ��ר; זה הרי � �המה מ��אר מקצת� וק�ל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאספ�,

�� ��תק�ל ה�� זה בו]��היה ��[שיצאה לא ה�פ�, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
ד�]ה�מצית סת� הע�ר.[� �� ולא ְְִַַַָֹ

.ÊÎ,לעב�דה ה�ס�לי� מ� אחד �מ� ���ל ה�בחי� ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ�ל
נפסל � �הלכת� ל�ז�ח ��רק� א� ל�ז�ח, �ה�ליכ� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָא�
א�א ה�ס�ל �� הל� ולא ל�ס�ל, ונת� ה��ר ק�ל ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹה�בח;
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ה�ס�ל �ה�ליכ� �� אבל ל��ר. יחזיר � �מק�מ� ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָעמד
ה�ה� �ה�ליכ� א� וה�ליכ�, ל��ר והחזיר� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹלעב�דה,
וה�ליכ� ה�איל � וה�ליכ� ל�ס�ל �נתנ� והחזיר� ְְְְְְִִִִִֶַָָָ�ח�ה,
אי �הרי ה�בח, נפסל � ���� �י� ��ח�ה �י� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָה�ס�ל,

זה. �בר לת�� ְְֵֶֶַָָָאפ�ר

.ÁÎה��ר ח�זר ה�פ�, �� נ�אר א� � ה�ס�ל ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָק�ל
ה�� ע��י� לעב�דה ה�ס�לי� �אי� וז�רק, �מ�לי� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ�מק�ל
רא�י וה�א ה�איל � ה�מא מ� ח�� �ירי�; ְְִִִִִֵַַַָָָה��אר
�ירי�. ע��ה ��ארנ�, �מ� �טמאה ה�א �קר�� ְְְִִֵֶֶַַָ�ְְְֲַָָָָָלעב�דה
�� ה��ר אחריו ���ל �י על א� � ה�מא ק�ל ֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ�יצד?
�אחר�נה ה��ר ���ל ��ה ה�בח; נפסל � �זרק� ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָה�פ�

�ל��. ואינ� ה�א, �ירי� �ְְִִֵַ

.ËÎ�קד �חיטה אחר �ה�א �ל מאבריה �חסר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�המה
צר� אפ�� נפסלה; � ה�� ק�לה[חבל]ק�לת קד� �אזנ� ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָֹ

��היה ה�ר", מ�� "ולקח ��אמר: יק�ל, לא זה הרי �ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
הרי � וזרק החסרה מ� ק�ל וא� ק�לה. ��עת ��� ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָ�ֵָ�ל�

�ס�ל. ֶָזה

.Ïאבד אפ�� � זריקה קד� ק�לה אחר חסרה א� ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹאבל
מ� ��ית נ���ר א� � נ�ר� א� ה��, זריקת קד� ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹה��ר
אינ� לאו, וא� ה��; את ז�רק האמ�רי�, מ� ��ית א� ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָה��ר
מ� זית וכחצי ה��ר מ� זית �חצי אפ�� � �בע�לה ְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָז�רק.

לא�י�. ���� מ�ני ִִָָ�ְִִֵֵֶָהאמ�רי�,

.‡Ïה�רצה לא זרק, וא� יזרק; לא מ��ית, �ח�ת ְְְְִִִִִַַַַָָָֹֹֹנ�אר
התקבל] לא ח��[� ��צא א� זריקה, קד� ה��ר נפסל .ְְִִֶֶַַָָָָָֹ

ה�רצה. זרק, וא� ה��; יזרק לא � ְְְֲִִַַָָָָָָֹֹלעזרה

.·Ïזריקת קד� לעזרה ח�� ��צא ק�י� קד�י� ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ��ר
��ר ה�בח � �ח�� וה��ר ה�� ��זרק �י על א� � ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ�מי�

חובה] ידי הבעלי� יצאו לצאת[� ה��ר ���� מ�ני ,�] ְִֵֵֶַָָָ
העיר] בכל שנאכלי� קלי� קדשי� מ�עלתשדי� �זריקה .�] ְִֶֶָ

הו אלא]ל��צאעילה]והזריקה מיד, ישר� ל�רפ�[שלא ְְֵַָ
ויפסל] שילו� לאכל�.[אחר לא אבל ,ְְֲָָֹ

.‚Ï,�מי� זריקת לפני ��צא� ק�י� קד�י� אמ�רי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוכ�
החזיר� וא� ה�בח; נפסל לא � �ח�� וה� ה�� [לפניונזרק ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

החזיר�זריקה] ��א �י על וא� א�ת�. מקטירי� [וזרק, ְְְִִִִֶֶַַַָָֹ
מ���הד�] עליה� ח�בי� דיני:], וטמא.[� ונ�תר ���ל ְְֲִִִֵֵֶַָָָ

.„Ïוהחלב ��ר ��טמא �י� � יחיד �ל ה�בחי� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�ל
ה��. את ז�רק � ק�� וה��ר חלב ��טמא �י� ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָק��,

�ה�י� ה�רצה, � זרק וא� יזרק; לא �ניה�, [שלנטמא� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֹ
הגדול] א�[מכפר]מר�ההכה� אמ�רי� וכ� ה�מא. על ְְִֵֵֵֶַַַָ

�מ� מר�ה, ה�י� � והקטיר� ��טמא� ע�לה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָאברי
,��� והחלב ה��ר ��טמא ה���ר קר�נ�ת וכל �ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ��ארנ�.

ה��. את ז�רק זה ֲֵֵֶֶַָהרי

.‰Ïעל וא� ה�בח; נפסל לעזרה, ח�� ��צא קד�י� ��ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ
נרצה. לא � ה�ז�ח על �זרק� והכניס� �חזר ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ�י

.ÂÏאמר�� �לל, טמאה מק�ל אינ� ה�ד�י� �� ְְֱֶֶַָָ�ְְֳִֵֵַַַָָוכל
ה�א ��י� ����� �� � ��י�" ���כ�� האר� "על :���ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
�אינ� קד�י� �� אבל טמאה; �מק�ל ��י� ְֲִֵֶַָָָָ�ְְִֵֶַַַַָה�ח�ב

טמאה. מק�ל אינ� ��י�, ְָ�ְְִִֵֵַַַָנ���

.ÊÏ;ה�בח נפסל � נזרק ולא ח�ה עליו ��קעה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹוד�
ה�רצה. לא זרק�, ְְְִָָֹוא�

שני יו�

ב ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

מ�נה‡. נת� א� � החיצ�� מז�ח על ה��ני� ה�מי� ְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָ�ל
אחת[זריקה] מ�נה � �ח�את ואפ�� ��ר. �לבד, ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָאחת

"וד� ��אמר: למצוה, מ�נ�ת האר�ע ��אר הע�ר, ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָהיא
על ה�� �פיכת � אלהי�" ה' מז�ח על י�פ� ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹזבחי�

הע�ר. היא ְִִִֵַַָָה�ז�ח

��אמר:·. יצא, � ��פיכה ��תנ� �זריקה ה��ני� ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָוכל
י�פ�". זבחי� ְְִֵֶַָָ"וד�

ה�נימי‚. מז�ח על ה��ני� ה�מי� הזהב]�ל �[מזבח ְְִִִִִִֵַַַַַָָָ
ה��רה, ע�ר ה� ��� א�א ��ר; לא מה�, אחת ח�ר ִֵַַַָָָ�ִִִֵֵֵֶֶַַָֹא�
�עמי�". "�בע ��אמר: מנינ�, על הק�יד ה�ת�ב ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�הרי

.„� ה�עלי� �מת� אחת, מ�נה מ��ה ��ת� ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָח�את
ה�יתה. לאחר ה��נ�ת אר�ע ְְְִִַַַַַַַַָָי�לי�

��ילה.‰. ה�ל� י�� לא ,���� האחת נת� א� ְֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹאבל

.Â���מ ח�ב � �ח�� וה�לימ� �פני� אחת נת� ְְְְִִִִִִַַַַַָָָוא�
�ח��. ֲֶַַמעלה

.Êלאוירהיה �� ���יע קד� מ�ה �ל יד� ונקטעה מ�ה, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ה�יה. ל� עלתה לא � ְְִֵַַַָָָָֹה�ז�ח

.Áה:]מ��[בסדר]��ה על הזיות �י�[� � �ח�את קרנ�ת ְְִֵַַַָָָ
ה�ע�ית הד�]�ח�את הזהב�פני�[�שזורקי� מזבח [על ְְֲִִֵַַַָ

��ארוהפרוכת] אבל �סל; � �ח�� ה�ע�ית �ח�את �י� ,ְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָ
��רי�. ְֳִִֵַָה�ד�י�,

.Ë�ולפני ה�ר� מ� ה�� מתחתיה]נת� ולא בצידה �]� ְְִִִֶֶַַַָָ
�י� ה�נימי ��ז�ח �י� קד�י�, ��אר �י� �ח�את ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָ�י�

�סל. � החיצ�� ְִִֵַַַַָ��ז�ח

.È�תנ�� ה�ז�ח, מחצי למעלה א�ת� ל�� ��צות� ��ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
��צות� א� למעלה, ��תנ� למ�ה, ��צות� א� ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָלמ�ה,
ה��ני� א� החיצ��, ה�ז�ח על ��תנ� �היכל, �פני� ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָל�נ�
�� ��ת� א� �היכל, לפני� ��תנ� החיצ��, מז�ח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל

ה�ב�, על �ח�� היס�ד[או]ה��ני� �נגד בקר���א �] ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
יסוד] בה שאי� מזרחית �ס�ל;דרומית ה�בח ��ר הרי �ְֲֵֶַַַָ

ל�ז�ח �� �ה�יע �יו� ;�� ה�עלי� נת��ר� כ� �י על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָוא�
�ה�יע �מ� ה�א הרי למק�מ�, ��א �ה�יע �י על א� �ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַֹ
ה��רק זה ��היה אמ�רי�? �ברי� ��ה לכ�ר. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלמק�מ�
ונת� ל�ס�ל, ונת� ה��ר ק�ל א� אבל לעב�דה; ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ��ר
�ח��, �פני� ה��ני� ואת למ��, למעל� ה��ני� את ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָה�ס�ל
�נגד ��א ה�ב� על ��ת� א� �פני�, �ח�� ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹוה��ני�

�� נ�אר א� ה�בח, ��ר נפסל לא � בו]היס�ד [שיצא ְְְְִִִֶַַַַַַַֹ
ויזרק ה�פ�, �� �אר ויק�ל ה��ר יחזר א�א ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹה�פ�;

�מק�מ�. ְִַָה��

.‡È�ד� �� �י� � ��תערב� קד�י� כוס]�מי ,[באותו ְְְְִִֵֵֶָָָָָ
�כ�ס�ת ��ס קרב�]�י� לאיזה כוס איזה נודע א�[ולא � ְִֵ

ה�ל י�� אחת, מ�נה ���ני� אחת מ�נה ה��ני� ְְִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָֹנתערב�
י�� אר�ע, מ�� ���ני� אר�ע מ�� ה��ני� וכ� אחת; ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָמ�נה
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��י� ���ני� אחת מ�נה ה��ני� נתערב� אר�ע; מ�� ְְְְִִִִִִַַַַַַַַַַַָָָָָֹה�ל
למעלה ה��ני� נתערב� אחת. מ�נה ה�ל י�� אר�ע, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ�ה�

לא�ה ה�ל י�פ� � למ�ה העזרה]���ני� ,[תעלת ְִִִֵַַַַָָָָָֹ
�� ע� הח�את �ירי נתערב� אפ�� �ס�לי�; ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָוה�בחי�

לא�ה. ה�ל י�פ� � למ�ה ה�ל ��ק�� ְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֹהע�לה,

.·Èלמ�ה� למעלה ה�ערבת מ� נת� א�א �אל, לא ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹוא�
וא�� וא�� למ�ה, י�� � ו�אל למעלה נת� ��ר; זה הרי �ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ל�. ָעל�

.‚Èה�ל י�פכ� �ח��, ���ני� �פני� ה��ני� ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָֹנתערב�
מ��� ונת� ה�ערבת �� ולקח �אל, לא וא� ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹלא�ה;
א� �ח��, ונת� וחזר �פני� ��ת� �י� � �בח�� ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ�פני�
אמ�רי�? �ברי� ��ה ��ר. ה�ל � �פני� ונת� וחזר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ�ח��
�� אבל הח�את. מ� ח�� �ח��, ה��ני� �מי� ְֲִִִִִַַַַַָָָָָ��אר
�פני� ה�ע�ית ח�את �ד� ��תערב �ח�� ה�ע�ית ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָח�את
וחזר �פני� נת� ��ר; �פני�, ונת� וחזר �ח�� נת� א� �ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ

אפ��ונת להיכל, ��כנס ח�את ��� �ס�לה; �ח��, � ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
א�ר ח�את "וכל ��אמר: אס�רה, � ה�אכלת יחיד ְֱֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָח�את
ההיכל, �ער �ר� ���בא וה�א תאכל". לא מ�מ� ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹי�בא
�פ��� הכניס� א� אבל �יאה; �ר� "י�בא", ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ��אמר:

צדדית] נפסל.[דלת אינ� � �ג א� ח��� �ר� ְִֵֶֶַַָא�

.„Èזרה עב�דה ��עירי העל� או�ר הציבור [�שחטאו ְְֲִֵֵֶַָָָ
בשוגג] הדי� בית הוראת פי על ע"ז להיכלעבדו נכנס ��מ� ,ְִֵֶַָָָָ

�נימה זה, ��ק�� נפסל; ה�ד�י�, לקד� הכניס� א� �ְְְְֳִִִִִִֶֶֶַַָָָֹ
ה�א מק�מ� להיכל]�ל ביחס י��[� �ל ו�עיר �ר וכ� . ְְְִֵֶֶַָָ

�מ� הכניס א� � ה�ד�י� לקד� נכנס ��מ� ְְְֳִִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹה���רי�,
וחזר להיכל, וה�ציא� מ���, וה�ה ה�ד�י�, ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלקד�
ה�י�ת מ��� ��מר ואינ� נפסל, � ה�ד�י� לקד� ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹוהכניס�
ה�י�ת �מר א� וכ� יצא. ��צא, ��יו� ה�ד�י�; ְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ��קד�
ה�י�ת, מקצת וה�ה להיכל וה�ציא� ה�ד�י�, ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ��קד�
��מר אינ� � להיכל והכניס� וחזר להיכל, ח�� ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָוה�ציא�
נפסל. למק�מ�, ח�� ה�� ��צא ��יו� ��היכל; ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָה�י�ת

.ÂË�מה אחת ויצאת כ�ס�ת, ���י �מ� ���ל ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָח�את
מה� אחת נכנסה מ��ה; וי�ה ��רה, ה�נימית � ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלח��
��אמר: �ס�לה, החיצ�נה א� � �� מ��ה וה�ה ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהיכל,
לכ�ר נכנס א� �מ� מקצת אפ�� � מ�מ�" י�בא ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ"א�ר

נפסלה. ְְִֶַָֹ��ד�,

.ÊËא�א ��ר, ולא �פני� �� לכ�ר �הכניס� הח�את ��ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
���גג, הכניס� א� � �ל�� �פני� מ��� ה�ה ולא ְְְְְִִִִִִִִֵֶָֹה�ציא�
��ד�; ��ר לא �הרי �ח��, מ��� �מ�ה ��ר, זה ֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהרי

�ס�ל. �מזיד, הכניס� ְְְִִִִֵָוא�

.ÊÈ:אמר�� � ��רה להיכל, עצמ� הח�את ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהכניס
��ר�. ולא מ�מ�", י�בא ְְֲִֶָָָָָֹ"א�ר

.ÁÈ.רה�� להיכל, ונכנסה ��ר�סה הע�� ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָח�את

.ËÈספק זה הרי �צ�אר�, להיכל הע�� ח�את �� ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהכניס
�כלי. ח��ב ה��אר ְִִִַַָָא�

.Î�א ספק זה הרי � ואספ� הע��, ח�את �� ְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָנ���
�כל ��ר�, לפיכ� ��סל; אינ� א� �דמ� ��סל ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָה�לי

ספק. �היא הע�� ִֵֶַַָָח�את

.‡Îאחת מ�נה ונת� כ�ס�ת, �אר�עה �מ� ���ל ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָח�את
"ואת ��אמר: היס�ד, על נ��� אר�ע�� �ירי � ��ס ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמ�ל
מ��ס ה��נ�ת אר�ע נת� ה�ז�ח". יס�ד אל י��� �מ� ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ�ל
ה��ס�ת ��אר היס�ד, על נ��� ה��ס א�ת� �ירי � ְְְְִֵֶַַַַָָָָאחד

לא�ה. ְִִַָָָנ��כי�

.·Îי�ה לא � ח�י� �מי לת�� א� ה�י�, לת�� ��פל ��ְְְִֵֶַַַָָ�ִֶַֹ
���זרק ה�� לת�� מי� נפל �ס�ל. ה�ה, וא� ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָמ���;

א�[בספל] יי� לת�כ� נפל ��ר. ,�� מראה �� י� א� �ְְִִֵֵֵַַַָָָ
לב�ל רא�יי� א� מי�: היה א�� א�ת�, א�מדי� � ח�י� ��ַ�ְְְִִִִִִֵַַָָ
לא זה הרי ,�� מראה מראיו יהי� ��א עד ���זרק ��ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
מ���. י�ה מראיו, לב�ל רא�יי� אינ� וא� מ���; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָי�ה

.‚Î�ה�ד�י �ד��� א� ה�ז�ח, �ס�לי �ד� ��תערב ְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ואפ�� לא�ה; ה�ל י�פ� � ��חיטת� ��פסל� ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹקד�י�
א�ת� וכל לא�ה, י�פ� � מאחד ח�� ה��ס�ת �ל ְְִֵֵֶַַָָָָָָָָקרב�

ה�מצית �ד� נתערב �ס�לי�. אינהה�בחי� שהנפש ד� �] ְְְְְִִִִֵַַַַָָ
בו] ��ר.יוצאת � ונת� �אל, לא וא� לא�ה; י�פ� ,ְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ

.„Î�וה�מצי הע�לה, ואברי הקרבהאמ�רי�, [קומ� ְְְְִִֵֵֵַָָָָ
וה�ב�נהמהמנחות] למנחה], סממ� ה��רפ�ת,[מי� �מנח�ת , ְְְְִַַָָָ

על א�� מ�ל אחד זרק א� � �רת �כלי ��תק��� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאחר
� ��מאל �י� �ימי� �י� �כלי, �י� ��ד �י� הא�י�, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ��י

��רי�. א�� ְֲִֵֵֵהרי

.‰Î�הי� �י� �קערה, �י� � ���כ� וה�י� כליה�י� �] ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
חלמדידה] �כלי נ�כ� ��רי�; � ה�רת �לי ��אר �י� ,ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָֹ

�ס�לי�. � �יד� ְְִָא�

.ÂÎל� העצי� וס�ר ��דר�, קמ� וכ� ���ר�, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאברי�
מה� למעלה עליה�]מערכה �]� העצי� מ��י ���ר� א� , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

�כ�. הקטרה �ר� אי� א� �כ� הקטרה �ר� א� ספק זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהרי
ה�רצה ע�ה, וא� כ�; יע�ה לא לכ�ח�ה .[התקבל]לפיכ�, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

ג ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

�חט�‡. �א�� � ה�ז�ח �רא� ��חט� קד�י� ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹקד�י
� �למי�" ואת עלתי� את עליו "וזבח� ��אמר: ְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ��פ��,
ה�למי�. ��חיטת הע�לה ל�חיטת רא�י ה�ז�ח ��ל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמל�ד

למ�ה·. ��חט� א� ה�ז�ח, �רא� ��חט� ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹע�לה
א�ת� יפ�יט � ה�ז�ח לרא� א�ת� וינ�ח[מעורה]והעלה ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ה�רבי� �מ�ריד �מק�מ�, למ�ה,[מעיי�]א�ת� �מדיח� , ְְְְִִִִַַַָָָָָ
ל�הני�. ונ�תנ� הע�ר, �מ�ריד א�ת�; �מעלה ְְְֲֲִִֵֶַַָָֹוח�זר

מפ�יט‚. � ה�ז�ח לג�י �על� �ח�טי� זבחי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוכ�
וח�זר ��י�, �מדיח� ה�רבי�, �מ�ריד �מק�מ�, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ�מנ�ח
וח�זר ל�עלי�, ונ�תנ� וה��ר, הע�ר �מ�ריד א�ת�; ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ�מעלה
יפ�יט א�א ה�ל, י�ריד לא מה �מ�ני ה�אר. את ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ�מקטיר

לא�י� הרא�י ��ל ה�ז�ח? �רא� להקרבה]וינ�ח א�[� , ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
��ז�ח ה�גע "�ל ��אמר: ירד, לא � ה�ז�ח לרא� ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹעלה
"היא ל�מר �למ�ד רא�י? �אינ� �י על א� יכ�ל, ְְִִִֵֶַַַַָָָיק��".
א� לא�י�, רא�יה �היא ע�לה מה � מ�קד�" על ְְִִִִֶַָָָָָָָֹהעלה

ירד.[ה]עלת לא עלה, א� � לא�י� הרא�י �ל א� תרד, לא ִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָֹֹ

אינ�„. �עדי� �רד, � ה�ז�ח לרא� ח�ה �העל� ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹע�לה
ְָרא�יה.
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��י� ���ני� אחת מ�נה ה��ני� נתערב� אר�ע; מ�� ְְְְִִִִִִַַַַַַַַַַַָָָָָֹה�ל
למעלה ה��ני� נתערב� אחת. מ�נה ה�ל י�� אר�ע, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ�ה�

לא�ה ה�ל י�פ� � למ�ה העזרה]���ני� ,[תעלת ְִִִֵַַַַָָָָָֹ
�� ע� הח�את �ירי נתערב� אפ�� �ס�לי�; ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָוה�בחי�

לא�ה. ה�ל י�פ� � למ�ה ה�ל ��ק�� ְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֹהע�לה,

.·Èלמ�ה� למעלה ה�ערבת מ� נת� א�א �אל, לא ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹוא�
וא�� וא�� למ�ה, י�� � ו�אל למעלה נת� ��ר; זה הרי �ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ל�. ָעל�

.‚Èה�ל י�פכ� �ח��, ���ני� �פני� ה��ני� ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָֹנתערב�
מ��� ונת� ה�ערבת �� ולקח �אל, לא וא� ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹלא�ה;
א� �ח��, ונת� וחזר �פני� ��ת� �י� � �בח�� ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ�פני�
אמ�רי�? �ברי� ��ה ��ר. ה�ל � �פני� ונת� וחזר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ�ח��
�� אבל הח�את. מ� ח�� �ח��, ה��ני� �מי� ְֲִִִִִַַַַַָָָָָ��אר
�פני� ה�ע�ית ח�את �ד� ��תערב �ח�� ה�ע�ית ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָח�את
וחזר �פני� נת� ��ר; �פני�, ונת� וחזר �ח�� נת� א� �ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ

אפ��ונת להיכל, ��כנס ח�את ��� �ס�לה; �ח��, � ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
א�ר ח�את "וכל ��אמר: אס�רה, � ה�אכלת יחיד ְֱֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָח�את
ההיכל, �ער �ר� ���בא וה�א תאכל". לא מ�מ� ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹי�בא
�פ��� הכניס� א� אבל �יאה; �ר� "י�בא", ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ��אמר:

צדדית] נפסל.[דלת אינ� � �ג א� ח��� �ר� ְִֵֶֶַַָא�

.„Èזרה עב�דה ��עירי העל� או�ר הציבור [�שחטאו ְְֲִֵֵֶַָָָ
בשוגג] הדי� בית הוראת פי על ע"ז להיכלעבדו נכנס ��מ� ,ְִֵֶַָָָָ

�נימה זה, ��ק�� נפסל; ה�ד�י�, לקד� הכניס� א� �ְְְְֳִִִִִִֶֶֶַַָָָֹ
ה�א מק�מ� להיכל]�ל ביחס י��[� �ל ו�עיר �ר וכ� . ְְְִֵֶֶַָָ

�מ� הכניס א� � ה�ד�י� לקד� נכנס ��מ� ְְְֳִִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹה���רי�,
וחזר להיכל, וה�ציא� מ���, וה�ה ה�ד�י�, ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלקד�
ה�י�ת מ��� ��מר ואינ� נפסל, � ה�ד�י� לקד� ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹוהכניס�
ה�י�ת �מר א� וכ� יצא. ��צא, ��יו� ה�ד�י�; ְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ��קד�
ה�י�ת, מקצת וה�ה להיכל וה�ציא� ה�ד�י�, ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ��קד�
��מר אינ� � להיכל והכניס� וחזר להיכל, ח�� ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָוה�ציא�
נפסל. למק�מ�, ח�� ה�� ��צא ��יו� ��היכל; ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָה�י�ת

.ÂË�מה אחת ויצאת כ�ס�ת, ���י �מ� ���ל ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָח�את
מה� אחת נכנסה מ��ה; וי�ה ��רה, ה�נימית � ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלח��
��אמר: �ס�לה, החיצ�נה א� � �� מ��ה וה�ה ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהיכל,
לכ�ר נכנס א� �מ� מקצת אפ�� � מ�מ�" י�בא ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ"א�ר

נפסלה. ְְִֶַָֹ��ד�,

.ÊËא�א ��ר, ולא �פני� �� לכ�ר �הכניס� הח�את ��ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
���גג, הכניס� א� � �ל�� �פני� מ��� ה�ה ולא ְְְְְִִִִִִִִֵֶָֹה�ציא�
��ד�; ��ר לא �הרי �ח��, מ��� �מ�ה ��ר, זה ֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהרי

�ס�ל. �מזיד, הכניס� ְְְִִִִֵָוא�

.ÊÈ:אמר�� � ��רה להיכל, עצמ� הח�את ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהכניס
��ר�. ולא מ�מ�", י�בא ְְֲִֶָָָָָֹ"א�ר

.ÁÈ.רה�� להיכל, ונכנסה ��ר�סה הע�� ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָח�את

.ËÈספק זה הרי �צ�אר�, להיכל הע�� ח�את �� ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהכניס
�כלי. ח��ב ה��אר ְִִִַַָָא�

.Î�א ספק זה הרי � ואספ� הע��, ח�את �� ְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָנ���
�כל ��ר�, לפיכ� ��סל; אינ� א� �דמ� ��סל ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָה�לי

ספק. �היא הע�� ִֵֶַַָָח�את

.‡Îאחת מ�נה ונת� כ�ס�ת, �אר�עה �מ� ���ל ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָח�את
"ואת ��אמר: היס�ד, על נ��� אר�ע�� �ירי � ��ס ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמ�ל
מ��ס ה��נ�ת אר�ע נת� ה�ז�ח". יס�ד אל י��� �מ� ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ�ל
ה��ס�ת ��אר היס�ד, על נ��� ה��ס א�ת� �ירי � ְְְְִֵֶַַַַָָָָאחד

לא�ה. ְִִַָָָנ��כי�

.·Îי�ה לא � ח�י� �מי לת�� א� ה�י�, לת�� ��פל ��ְְְִֵֶַַַָָ�ִֶַֹ
���זרק ה�� לת�� מי� נפל �ס�ל. ה�ה, וא� ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָמ���;

א�[בספל] יי� לת�כ� נפל ��ר. ,�� מראה �� י� א� �ְְִִֵֵֵַַַָָָ
לב�ל רא�יי� א� מי�: היה א�� א�ת�, א�מדי� � ח�י� ��ַ�ְְְִִִִִִֵַַָָ
לא זה הרי ,�� מראה מראיו יהי� ��א עד ���זרק ��ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
מ���. י�ה מראיו, לב�ל רא�יי� אינ� וא� מ���; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָי�ה

.‚Î�ה�ד�י �ד��� א� ה�ז�ח, �ס�לי �ד� ��תערב ְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ואפ�� לא�ה; ה�ל י�פ� � ��חיטת� ��פסל� ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹקד�י�
א�ת� וכל לא�ה, י�פ� � מאחד ח�� ה��ס�ת �ל ְְִֵֵֶַַָָָָָָָָקרב�

ה�מצית �ד� נתערב �ס�לי�. אינהה�בחי� שהנפש ד� �] ְְְְְִִִִֵַַַַָָ
בו] ��ר.יוצאת � ונת� �אל, לא וא� לא�ה; י�פ� ,ְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ

.„Î�וה�מצי הע�לה, ואברי הקרבהאמ�רי�, [קומ� ְְְְִִֵֵֵַָָָָ
וה�ב�נהמהמנחות] למנחה], סממ� ה��רפ�ת,[מי� �מנח�ת , ְְְְִַַָָָ

על א�� מ�ל אחד זרק א� � �רת �כלי ��תק��� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאחר
� ��מאל �י� �ימי� �י� �כלי, �י� ��ד �י� הא�י�, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ��י

��רי�. א�� ְֲִֵֵֵהרי

.‰Î�הי� �י� �קערה, �י� � ���כ� וה�י� כליה�י� �] ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
חלמדידה] �כלי נ�כ� ��רי�; � ה�רת �לי ��אר �י� ,ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָֹ

�ס�לי�. � �יד� ְְִָא�

.ÂÎל� העצי� וס�ר ��דר�, קמ� וכ� ���ר�, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאברי�
מה� למעלה עליה�]מערכה �]� העצי� מ��י ���ר� א� , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

�כ�. הקטרה �ר� אי� א� �כ� הקטרה �ר� א� ספק זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהרי
ה�רצה ע�ה, וא� כ�; יע�ה לא לכ�ח�ה .[התקבל]לפיכ�, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

ג ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

�חט�‡. �א�� � ה�ז�ח �רא� ��חט� קד�י� ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹקד�י
� �למי�" ואת עלתי� את עליו "וזבח� ��אמר: ְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ��פ��,
ה�למי�. ��חיטת הע�לה ל�חיטת רא�י ה�ז�ח ��ל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמל�ד

למ�ה·. ��חט� א� ה�ז�ח, �רא� ��חט� ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹע�לה
א�ת� יפ�יט � ה�ז�ח לרא� א�ת� וינ�ח[מעורה]והעלה ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ה�רבי� �מ�ריד �מק�מ�, למ�ה,[מעיי�]א�ת� �מדיח� , ְְְְִִִִַַַָָָָָ
ל�הני�. ונ�תנ� הע�ר, �מ�ריד א�ת�; �מעלה ְְְֲֲִִֵֶַַָָֹוח�זר

מפ�יט‚. � ה�ז�ח לג�י �על� �ח�טי� זבחי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוכ�
וח�זר ��י�, �מדיח� ה�רבי�, �מ�ריד �מק�מ�, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ�מנ�ח
וח�זר ל�עלי�, ונ�תנ� וה��ר, הע�ר �מ�ריד א�ת�; ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ�מעלה
יפ�יט א�א ה�ל, י�ריד לא מה �מ�ני ה�אר. את ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ�מקטיר

לא�י� הרא�י ��ל ה�ז�ח? �רא� להקרבה]וינ�ח א�[� , ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
��ז�ח ה�גע "�ל ��אמר: ירד, לא � ה�ז�ח לרא� ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹעלה
"היא ל�מר �למ�ד רא�י? �אינ� �י על א� יכ�ל, ְְִִִֵֶַַַַָָָיק��".
א� לא�י�, רא�יה �היא ע�לה מה � מ�קד�" על ְְִִִִֶַָָָָָָָֹהעלה

ירד.[ה]עלת לא עלה, א� � לא�י� הרא�י �ל א� תרד, לא ִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָֹֹ

אינ�„. �עדי� �רד, � ה�ז�ח לרא� ח�ה �העל� ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹע�לה
ְָרא�יה.
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א��רי‰. וכל �רת, �כלי נתק�� ��א ה�נחה קמ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוכ�
מ�ח�ת�. רא�יי� �אינ� לפי ירד�, � �על� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָה�ז�ח

.Âחטה��� קד�י� �המת �מ�,וכ� ����� א� ��ילה, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
�רד. עלת, א� � לעזרה ח�� ��צא ֲִֵֵֶָָָָָָָא�

.Ê�א ה��ר א� ה�� ��� �י� ��נ�, קד�י� ֲִֵֶֶַַָָָָָָָָאבל
��פסל א� ��טמא, א� לעזרה, ח�� ��צא וזבח ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהאמ�רי�,

השחיטה] מק��[בעת �מח�בת א� ה�מ� שלא�מח�בת �] ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָ
במקומה] או בזמנה ���ילאכלה �מח�בת לש�א� שלא �] ְֲִֶֶַ

בעליו] או הקרב� �מ�מי� את וזרק� ה�מאי� ���ל� א� ,ְְְְִִֵֶֶַָָ
�טמאה ה�א קר�� �עב�דת �רא�יי� ה�איל שרוב� [כגו�: ְְְֲִִַַַָָָ�ְָ

טמא] קד�י�הציבור קד�י א� למק�מ�, ח�� �מ� ו���� �ְְְִִִֵֶַָָָָ
�י על א� � ��ר�� �מ� ��תק�ל א� ��ר�� ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ���חט�
ירד�: לא ה�ז�ח לרא� על� א� �ס�לי�, א�� ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹ��ל

.Á�ד�� ����ל� שהתקדש]�ל אחר שנפסל ה�ד�[� , ִֶֶֶַַֹֹֹ
יעל� לא ירד� א� �� � ירד� לא על� �א� �כ�� ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹמק�ל�.

ה�.[שנית]�נ�ה �ס�לי� �הרי , ְְֲִִֵֵֶָ

.Ëהא�ר �ה� מ�לה יעל�[אש]וא� ��רד�, �י על א� � ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ
הקטרת�. וי�לי� ְְְְִִַַָָָָ�נ�ה

.È�אר�[ונפסל]��ת��ל[ממנחה]קמ� �מקצת� , ְְִִֵֶֶֶַָָָֹ
.��� יעלה � הא�ר �� מ�לה �ְְֲִֶַָָָָ�מקצת�

.‡È� מז�ח �ל �רא�� ��נ� �קמצי� וחלבי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאברי�
ירד�, לא א� אבל יעל�. לא ירד� וא� �עזרה, לנ� ְְְְֲֲֲִִִַָָָָָָָֹֹ�א��

לע�ל�. א�ת� ְְִִַָָמקטירי�

.·È�העל� ק�י� קד�י� ואמ�רי ��ז�ח. מז�ח, ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואויר
מז�ח. �ל לחמ� נע�� �הרי ירד�, לא � �מי� זריקת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹקד�

.‚Èלאחרי�ת א�מ�ת �ני יקחהפרי� אחד יאבד [שא� ְְְֲֲִִֵַָָ
אחדהשני] �ל אמ�רי� והעלה וקד� �ניה�, את ו�חט ,ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

זריקה קד� השני]מה� ד� זרק א��[ואח"כ הרי אמורי� �] ְֲִֵֵֵֶֶָֹ
ְֵירד�.הראשו�]

.„Èה�בח � ל�ז�ח �על� ה�ס�לי� וה�סכי� ה�ס�ל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָה�בח
וה�סכי� לא�י�, רא�י �ה�א מ�ני ��ארנ�, �מ� ירד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלא
ירד�. � ועל� ��פסל� עצמ�, �פני ה�אי� נסכי� וכ� ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָירד�.

.ÂË�לק�� בעו�]ע�� מיוחדת שחיטה כה�]זר[� אינו �], ְֶָָ
ירד; � ועלה זר, ��מצ� ה�נחה וקמ� ירד. לא � ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹועלה
�לל. נתק�� לא �א�� זה �ס�ל, וזה �ס�ל ��ה �י על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹא�

ה�ס�לי�. �אר ואחד ה�ר ְְְְִֶֶַַָָָָואחד

.ÊËר�� לא�י�; רא�י �אינ� �ל ירד�: יעל�, א� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹוא��
מ�תר ק�י�, קד�י� ��ר קד�י�, העמר,[קרב�]קד�י ְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

מנח�ת ה�ח���ירי ���י שבועות], ה�ני�,[של ולח� , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ה�י�י�, ��זקני ו�ער �ב�י�, ��רא�י וצמר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹה�טרת,
�אינ� �זמ� וה�לפי� וה�רני� וה�ידי�, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָוהעצמ�ת,

ירד�. על�, א� � ְִִֵָָ�ְמח�רי�

.ÊÈה��� �[סחט]קמ� העצ� וירד העצ�, על �מנ� ְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ח��בי� ה� �ע�לי� ע�לי� ח��רי ��א ספק �ה�בר ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָיחזיר�;

יעלה] שירד שמנו ג� ולכ� שיעלה, דינו שירד קומ� �].

.ÁÈ�ל רא�יי� �י� הרא�יי�, �ס�לי� מק�� ה�נימי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָמז�ח
א�א מק�� אינ� החיצ�� מז�ח אבל ל�; רא�יי� �אינ� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�י�
החיצ�� מז�ח �יצד? ��ארנ�. �מ� ל�, הרא�יי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ�ס�לי�

� זרה קטרת ל� עלת ירד�; לא ��פסל�, זבחי� ל� ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹ�על�
מז�ח אבל החיצ��. ל�ז�ח רא�יה ה�טרת �אי� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ�רד,
לא � �ס�ל �י� ��ר �י� מנחה, קמ� ל� �עלה ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹה�נימי
הרא�י את מק�� �ה�ז�ח ��� �זה. ���צא �ל וכ� ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹירד.
לה�, הרא�י את מק��י� ה�רת �לי ��אר ה�ב� �� � ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָל�
�מ���יע יק��"; �ה� ה�גע "�ל ��לי�: נאמר ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ�הרי
וכ� ��פסל. �י על וא� ירד, לא � ל� הרא�י �בר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹל�ב�
לע�ל� י�דה ולא נתק��, � ל� הרא�י �בר ל�לי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמ���יע

ה�ז�ח. �א��רי ��ארנ� �מ� ��פסל, �י על ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַוא�

.ËÈ�ה�ב �לי ולא ה�ב�, את מק���ת ה�ח �לי ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאי�
�מ��ת אמ�רי�? �ברי� ��ה ה�ח. את כלימק���ת �] ְְְְֲִִִֶֶַַַַָ

�הלכ�תמדידות] ��ארנ� �מ� ��ק��, �הי� וה�ב� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָה�ח
ה�זרק�ת אבל ה�ק��; ה�ח[קערות]�לי מק���ת ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ

ל�רב. ה�ס�ל �� מק��י� �רת �כלי ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָוה�ב�,

.Î�ואי ��ק��, א�א מק��י� אי� � ה�רת �לי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ�ל
מ�עת א�א לקדש]מק��י� � א�א[הכה� מק��י� ואי� , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

ה� ע��י� א� � נ�ב� �למי�. א�א מק��י� ואי� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָמ��כ�,
וא� מק��י�; �למי�, וה� ע��י� �הי� מלאכ�� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָמעי�
אבל מלאי�. א�א מק��י� ואי� מק��י�. אי� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָלאו,
למ�את�; �ע�� א� א�א חסרי�, מק��י� אי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹה���ת,
ל�רב. לא אבל לה�סל מק��י� למ�את�, �ע�� אי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹוא�

.‡Îאבל לה�סל, �זמ�� ��א מק��י� � �רת �לי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ�ל
�רת �כלי ��תק�� ���� ��צות� �בר �יצד? ל�רב. ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלא
מנחה ��מ� �ג�� קרב; אינ� אבל וי�ר�, נפסל � ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ��ילה

נ�רפת. ז� הרי � �רת לכלי קמצ� ונת� ְְְֲִִִֵֵֶֶָָ�ְְַַַָָ��ילה,

.·Î�� �הי� ה�ד�י� �ל נפסל� � ��פ�� ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָמז�ח
�� אי� �הרי �מ�; נזרק לא �עדי� ��ק�� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ח�טי�
ואת עלתי� את עליו "וזבח� ונאמר: עליו, לזרק ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹמז�ח
�ג��. לא �ת��נ�, ע�מד וה�א �ז�ח, �ל�מר � ְְְְְִִֵֶַַָָֹ�למי�"

.‚Îלא ���פ��, �עזרה �� �הי� ח�י� קד�י� ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָֹאבל
ח�י� �עלי �אי� � יקרב� ה�ז�ח, ����נה א�א ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָנפסל�;

ְִִנדחי�.

.„Î��� � ה�ז�ח נבנה ��א עד �המ�ת �נה,הק�י� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
מע�ר� �ה�ח�י א�ת�; �ח�י.[מלכתחילה]מקריבי� אינ� ְִִִֵֵֶַַָָָָ

.‰Î:אמר�� �ג��, וה�ז�ח קד�י� א�כלי� אי� ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכ�
ק�י�, לקד�י� ה�י� וה�א ה�ז�ח"; אצל מ��ת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ"ואכל�ה
���נה. עד �ג��, וה�ז�ח �יר��לי� א�ת� א�כלי� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�אי�

ד ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

ח�את[מקרב�]ולד‡. �תמ�רת חטאתח�את, קרב� �] ְְַַַַָָ
היא] ג� ונתקדשה � אחרת בבהמה להחליפו וח�אתשרצה ,ְַָ

���ר� אחר ונמצאת �אבדה וח�את �עליה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ��ת�
אחר]ה�עלי� אחר[בקרב� נמצאת ימ�ת�. א�� הרי � ְְֲִִֵֵַַַָָָ

� �מ� ���רק קד� �הפרי�, ה�נ�ה הח�את ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ���חטה
לפיכ� מ��; �� ���ל עד �רעה א� �מ�ת א� ספק ז� ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהרי
�יד�; א� �כלי א�ת� ��הרג� לא מת�ת? ה� וכיצד ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�מ�ת.
�דברי� ��מ�ת�. עד עליה� ונ�על לבית, א�ת� יכניס ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָא�א
אמ�רי�, ה�ברי� �ל אי� נ�מע�. ר�נ� מ�ה מ�י ��� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹ�ֵא��,

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

�אבדה צ��ר ח�את אבל �לבד; יחיד �ח�את ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָא�א
רא�יה �י� ��רה, אחר רא�יה[להקרבה]ונמצאת אינ� �י� ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָ

שנתה] שעברה ות�כר[כגו� מ��, �� ���ל עד �רעה �ְְִִִֵֶֶַָָֹ
צ��ר �ח�את ל�מר יכ�ל א�ה ואי� לנדבה. �מיה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָוי�ל�
קר�נ�ת ��ל � �עליה' '��ת� א� '�מ�רה' א� ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָ'ולד'
��ת�אר. �מ� �מ�רה ע��י� ה���ר ואי� זכרי�, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָה���ר

אחרי�·. והפרי� �אבד� ה���רי� י�� �ל ו�עיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָ�ר
זרה עב�דה �עירי וכ� א��ח�יה�, הציבור שמביאי� �] ְְְֲִֵֵֵֶַָָָ

הדי�] בית של שוגג בהוראת ע"ז, והפרי�עבדו ְְְִִֶָ�אבד�
�ח�יה� הראשוני�]אחרי� ירע�[ונמצאו �[� הראשוני� �] ְְֲִִֵֵֶַ

�אי� לנדבה; �מיה� וי�ל� וי�כר�, מ��, �ה� ���ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעד
�הרי נדבה, עצמ� יקרב� לא ול�ה מתה. ה���ר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹח�את

��רה. לפני מ��� ��רה לאחר �זרה ה�? ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָזכרי�

�ח�יה,‚. אחרת והפרי� ואבדה, ח�את� ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָה�פרי�
אחת מ�� � ע�מד�ת ��יה� והרי הרא��נה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָונמצאת

לה�ל� �א �מ�ת. האחרת � �� ונת��ר [לשאולמ��יה� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
די�] �רא��נה,בבית �הפרי� �ז� ��ת��ר ל� א�מרי� ,ְְְִִִִִֵֶֶַָָָ

לנדבה. �מיה וי�ל� מ��, �� ���ל עד �רעה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹוה�נ�ה
�קרב �מימה � מ�� �עלת ואחת �מימה מה� אחת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָהיתה
�� ���רק קד� מ�� �עלת נ�חטה ��דה; מ�� ְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�בעלת
� מ�מי� �עלי ��יה� הי� �הניה. אס�רה ז� הרי � ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָה�מימה
לנדבה. ה�אר וי�ל� ח�את, מ�מיה� ויביא ��יה�, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָי�כר�

�ח�יה„. אחרת והפרי� ואבדה, ח�את� ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָהפרי�
�ל��� והרי הא�בד�ת, ונמצא� אחרת, והפרי� ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָואבדה,
�רעה ��לי�ית מתה �נ�ה �רא��נה, נת��ר � ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָע�מד�ת

מו�] בה שיפול מתה[עד �נ�ה ��לי�ית, נת��ר ;ְְְִִִִֵֵַַָָ
מת�ת. ��יה� �אמצעית, נת��ר ר�עה; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָורא��נה

לאחרי�ת‰. ח�א�ת ��י אחתה�פרי� תאבד [שא� ְְְֲִֵַַַַָָ
השניה] עדיקריב �רעה וה�נ�ה ��רצה, �איז� מת��ר �ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

לנדבה. �מיה וי�ל� מ��, �� ְְְִִִֶֶָָָָָֹ���ל

.Âי��� �ולד� היא הרי � וילדה מע�רת ח�את ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָ�ְְִִַָהפרי�
��ת�ר�� לאחרי�ת.[שהפריש�]ח�א�ת ְְְֲִֶַַָָָ

.Ê�נת� ועברה ח�את� ראויהה�פרי� ואינה גדלה �] ְְְְִַַַָָָָָ
�דמיהלקרב�] ויביא ות�כר מ��, �� ���ל עד �רעה �ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

יביא � מ�� �� ונפל ח�את� הפרי� א� וכ� ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאחרת;
אחרת. ְֶֶֶַָָ�דמיה

.Áי� על א� � ��רה קד� ונמצאת �אבדה, ח�את ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹ�ל
� �נת� �עברה אחר ��מצאת א� מ��, �עלת ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָ��מצאת
�מיה וי�ל� מ��, �� ���ל עד �רעה א�א מתה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאינ�
�עלת ��מצאת �י על א� � ��רה אחר נמצאת ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָלנדבה;
��רה, ��עת אב�דה והיתה ה�איל � �נת� עברה א� ְְְְְֲִִַַָָָָָָָָָמ��

�מ�ת. ז� ֲֵָהרי

.Ë� חזרה �� ואחר ��רה, ��עת גז�לה א� גנ�בה ְְְְְְִַַַַָָָָָָָָָהיתה
א�א ר�נ� מ��ה �מע� לא �רעה; א�א מתה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹאינ�

��ילה אבדת� ע�ר היה בלילה]אב�דה. נאבדה על[� א� � ְֲֲִֵַַַַַָָָָָָ
�רעה. א�א מתה אינ� ��רה, ��עת אב�דה �היתה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ�י

.Èהר�עה מ� �אבדה א� הר�עה, מ� לא מ��� ְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹאבדה
ר�עה. א�א מתה אינ� � מ�על� אב�דה ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָואינ�

.‡È�וי�ל מ��, �ה� ���ל עד ר�ע�ת � �ר�ע�ת א�� ְְְִִֵֶֶֶַָָֹוכל
לנדבה. ְְִֵֶָָ�מיה�

.·È��אפ מ�יר� ואחר הר�עה, �מ� מ��� אב�דה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהיתה
�מ�ת. לפיכ� ספק, ז� הרי � הע�ל� ְְֲִֵֵָָָָָ�ס��

.‚Èסתר� א� ה�לת אח�רי נח�את [מאחורי]היתה ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָ
א�ת� ר�אה אד� אי� �הרי אב�דה, ז� הרי � ְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָה�דרגה

�אג� א� ��דה היתה ��רה. ספק[מרעה]��עת ז� הרי � ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ
��רה; ��עת א�ת� ר�אה אד� �� י� ��א ְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָאב�דה,

מ�פק. �מ�ת ְִִֵָָָלפיכ�

.„È��ה מ�דינת ח�את� א�ת�[מחו"ל]ה��לח מקריבי� , ְְִִִִֵַַַַַַָָָ
הע��, �ח�את אמ�רי�? �ברי� ��ה ק��. �ה�א ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָ�חזקת

סמיכה �ת �אינ� א�ה, �ל �המה �ח�את אינהא� �] ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הקרב�] על ידיה לסמו� ו�איצריכה א�� ��ארנ�. ְְֵֶַַַָָ�מ�

מ��, �� ���ל עד ירעה � �עליו ו���ר� �עליו, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ��ת�
�א�� � �מ�ת ��ח�את ��ל לנדבה; �מיו וי�ל� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹוי�כר

לנדבה. �מיו וי�ל� מ��, �� ���ל עד ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹירעה

.ÂËלרע�ה ���ק א�� שיפולוכל בשביל למרעה שנשלח �] ְְִִִֶַָָָָ
מו�] עצמ�בו יקרב לא ול�ה ��ר. ע�לה, הקריב� א� �ְְְְִִִִֵַַָָָָֹ

��רה. לפני מ��� ��רה לאחר �זרה לכ�ח�ה? ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָע�לה

.ÊË,��מ �� ���ל עד �רעה � לא�מ� נקבה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹה�פרי�
א�� �דמיה ויביא מהזכרי�]ות�כר בא שאש� א�[מפני . ְְְִִִֵֶָָָָָָ

זכר]א�מ�[כבר]הקריב ולד�.[� וכ� לנדבה; �מיה י�ל� , ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָ

.ÊÈ�� ���ל עד ירעה � זכר וילדה לע�לת� נקבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהפרי�
ע�לה. �דמיו ויביא ְְִָָָָמ��,

.ÁÈ�לח�את זכר �הפרי� הדי�ט נקבה]אבל ,[במקו� ְְְֲִִֶֶַָָָָ
לח�את� �עירה �הפרי� זכר]ונ�יא מ�יח[במקו� וכה� , ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

בשמ�] לח�את�[שנמשח �רה פר]�הפרי� הרי[במקו� � ְְֲִִֵֶַָָָ
�מי� קד�ת ולא ה��� קד�ת לא מתק��י�, אי� ִַָ�ְְַַֹ�ְְְִִֵֵַֹא��

�מ��[ממו�] ��א י�כר� לפיכ� שה�]; כמות .[אלא ְְְִִֶָָֹ

.ËÈל�י� א�� חטא]ה�ביא א� שמסופק ל�[� ונ�דע , ְִֵַַָָָ
ירעה � נ�חט ��א עד א� � ו�אי �חטא א� חטא, ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ��א
�ל ���� מ�ני לנדבה; �מיו וי�ל� מ��, �� ���ל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹעד

��י הפרי��,[מצטער]אד� ספק ועל וה�איל עו�נ�תיו, על ְְְֲִִִֵַַַַָָָָ
וה�ז��, עדי� �י על הפרי�� אפ�� להק�י��. �ל�� ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָ�מר
י�פ� ה�� � ל� נ�דע ���חט אחר וא� לנדבה. �מיו ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָי�ל�
אחר ל� נ�דע ה�ק��י�. �ס�לי ��אר י�ר�, ְִַַַָ�ְְְִִֵֵַַָָָָוה��ר
הא�מ�ת. �כל ל�הני�, יאכל ה��ר � ה�� ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ��זרק

.Îא�� ל� נ�דע נ�חט ��א עד א� כ�: אינ� ו�אי ְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹא��
קד�ה �� ואי� הח�י�, ��אר �עדר וירעה יצא � ָ�ְְִֵ�ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָחטא
� ה�� מ��זרק וא� י�בר; זה הרי מ���חט� וא� ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�לל;

ה�ק��י�. �ס�לי ��אר ה�רפה, לבית יצא ְִָ�ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָה��ר

.‡Îלאחרי�ת �ני� והפרי� �ל�י, �א�� ��תח�ב [�מי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
השני] יקריב אחד יאבד ירעהשא� וה�ני �אחד, מת��ר �ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

ל�מר צרי� ואי� לנדבה. �מיו וי�ל� מ��, �� ���ל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹעד
כ�. �ה�א ְֵֶַַ�ו�אי

.·Î�י�� �ני �אי� � ����רה הא�מ�ת שנתיי�]�ל �], ְְֲִִֵֶַַָָָָָ
�כס� שני]�באי� במחיר מצרע[� מא�� ח�� �קלי�; ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

קצ�ה לדמיה� ואי� �נה, �ני �ה� � נזיר [�וא�� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
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�אבדה צ��ר ח�את אבל �לבד; יחיד �ח�את ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָא�א
רא�יה �י� ��רה, אחר רא�יה[להקרבה]ונמצאת אינ� �י� ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָ

שנתה] שעברה ות�כר[כגו� מ��, �� ���ל עד �רעה �ְְִִִֵֶֶַָָֹ
צ��ר �ח�את ל�מר יכ�ל א�ה ואי� לנדבה. �מיה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָוי�ל�
קר�נ�ת ��ל � �עליה' '��ת� א� '�מ�רה' א� ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָ'ולד'
��ת�אר. �מ� �מ�רה ע��י� ה���ר ואי� זכרי�, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָה���ר

אחרי�·. והפרי� �אבד� ה���רי� י�� �ל ו�עיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָ�ר
זרה עב�דה �עירי וכ� א��ח�יה�, הציבור שמביאי� �] ְְְֲִֵֵֵֶַָָָ

הדי�] בית של שוגג בהוראת ע"ז, והפרי�עבדו ְְְִִֶָ�אבד�
�ח�יה� הראשוני�]אחרי� ירע�[ונמצאו �[� הראשוני� �] ְְֲִִֵֵֶַ

�אי� לנדבה; �מיה� וי�ל� וי�כר�, מ��, �ה� ���ל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעד
�הרי נדבה, עצמ� יקרב� לא ול�ה מתה. ה���ר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹח�את

��רה. לפני מ��� ��רה לאחר �זרה ה�? ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָזכרי�

�ח�יה,‚. אחרת והפרי� ואבדה, ח�את� ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָה�פרי�
אחת מ�� � ע�מד�ת ��יה� והרי הרא��נה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָונמצאת

לה�ל� �א �מ�ת. האחרת � �� ונת��ר [לשאולמ��יה� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
די�] �רא��נה,בבית �הפרי� �ז� ��ת��ר ל� א�מרי� ,ְְְִִִִִֵֶֶַָָָ

לנדבה. �מיה וי�ל� מ��, �� ���ל עד �רעה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹוה�נ�ה
�קרב �מימה � מ�� �עלת ואחת �מימה מה� אחת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָהיתה
�� ���רק קד� מ�� �עלת נ�חטה ��דה; מ�� ְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�בעלת
� מ�מי� �עלי ��יה� הי� �הניה. אס�רה ז� הרי � ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָה�מימה
לנדבה. ה�אר וי�ל� ח�את, מ�מיה� ויביא ��יה�, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָי�כר�

�ח�יה„. אחרת והפרי� ואבדה, ח�את� ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָהפרי�
�ל��� והרי הא�בד�ת, ונמצא� אחרת, והפרי� ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָואבדה,
�רעה ��לי�ית מתה �נ�ה �רא��נה, נת��ר � ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָע�מד�ת

מו�] בה שיפול מתה[עד �נ�ה ��לי�ית, נת��ר ;ְְְִִִִֵֵַַָָ
מת�ת. ��יה� �אמצעית, נת��ר ר�עה; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָורא��נה

לאחרי�ת‰. ח�א�ת ��י אחתה�פרי� תאבד [שא� ְְְֲִֵַַַַָָ
השניה] עדיקריב �רעה וה�נ�ה ��רצה, �איז� מת��ר �ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

לנדבה. �מיה וי�ל� מ��, �� ְְְִִִֶֶָָָָָֹ���ל

.Âי��� �ולד� היא הרי � וילדה מע�רת ח�את ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָ�ְְִִַָהפרי�
��ת�ר�� לאחרי�ת.[שהפריש�]ח�א�ת ְְְֲִֶַַָָָ

.Ê�נת� ועברה ח�את� ראויהה�פרי� ואינה גדלה �] ְְְְִַַַָָָָָ
�דמיהלקרב�] ויביא ות�כר מ��, �� ���ל עד �רעה �ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

יביא � מ�� �� ונפל ח�את� הפרי� א� וכ� ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאחרת;
אחרת. ְֶֶֶַָָ�דמיה

.Áי� על א� � ��רה קד� ונמצאת �אבדה, ח�את ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹ�ל
� �נת� �עברה אחר ��מצאת א� מ��, �עלת ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָ��מצאת
�מיה וי�ל� מ��, �� ���ל עד �רעה א�א מתה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאינ�
�עלת ��מצאת �י על א� � ��רה אחר נמצאת ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָלנדבה;
��רה, ��עת אב�דה והיתה ה�איל � �נת� עברה א� ְְְְְֲִִַַָָָָָָָָָמ��

�מ�ת. ז� ֲֵָהרי

.Ë� חזרה �� ואחר ��רה, ��עת גז�לה א� גנ�בה ְְְְְְִַַַַָָָָָָָָָהיתה
א�א ר�נ� מ��ה �מע� לא �רעה; א�א מתה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹאינ�

��ילה אבדת� ע�ר היה בלילה]אב�דה. נאבדה על[� א� � ְֲֲִֵַַַַַָָָָָָ
�רעה. א�א מתה אינ� ��רה, ��עת אב�דה �היתה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ�י

.Èהר�עה מ� �אבדה א� הר�עה, מ� לא מ��� ְְִִִֶֶֶֶָָָָָָֹאבדה
ר�עה. א�א מתה אינ� � מ�על� אב�דה ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָואינ�

.‡È�וי�ל מ��, �ה� ���ל עד ר�ע�ת � �ר�ע�ת א�� ְְְִִֵֶֶֶַָָֹוכל
לנדבה. ְְִֵֶָָ�מיה�

.·È��אפ מ�יר� ואחר הר�עה, �מ� מ��� אב�דה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהיתה
�מ�ת. לפיכ� ספק, ז� הרי � הע�ל� ְְֲִֵֵָָָָָ�ס��

.‚Èסתר� א� ה�לת אח�רי נח�את [מאחורי]היתה ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָ
א�ת� ר�אה אד� אי� �הרי אב�דה, ז� הרי � ְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָה�דרגה

�אג� א� ��דה היתה ��רה. ספק[מרעה]��עת ז� הרי � ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ
��רה; ��עת א�ת� ר�אה אד� �� י� ��א ְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָאב�דה,

מ�פק. �מ�ת ְִִֵָָָלפיכ�

.„È��ה מ�דינת ח�את� א�ת�[מחו"ל]ה��לח מקריבי� , ְְִִִִֵַַַַַַָָָ
הע��, �ח�את אמ�רי�? �ברי� ��ה ק��. �ה�א ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָ�חזקת

סמיכה �ת �אינ� א�ה, �ל �המה �ח�את אינהא� �] ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הקרב�] על ידיה לסמו� ו�איצריכה א�� ��ארנ�. ְְֵֶַַַָָ�מ�

מ��, �� ���ל עד ירעה � �עליו ו���ר� �עליו, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ��ת�
�א�� � �מ�ת ��ח�את ��ל לנדבה; �מיו וי�ל� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹוי�כר

לנדבה. �מיו וי�ל� מ��, �� ���ל עד ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹירעה

.ÂËלרע�ה ���ק א�� שיפולוכל בשביל למרעה שנשלח �] ְְִִִֶַָָָָ
מו�] עצמ�בו יקרב לא ול�ה ��ר. ע�לה, הקריב� א� �ְְְְִִִִֵַַָָָָֹ

��רה. לפני מ��� ��רה לאחר �זרה לכ�ח�ה? ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָע�לה

.ÊË,��מ �� ���ל עד �רעה � לא�מ� נקבה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹה�פרי�
א�� �דמיה ויביא מהזכרי�]ות�כר בא שאש� א�[מפני . ְְְִִִֵֶָָָָָָ

זכר]א�מ�[כבר]הקריב ולד�.[� וכ� לנדבה; �מיה י�ל� , ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָ

.ÊÈ�� ���ל עד ירעה � זכר וילדה לע�לת� נקבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהפרי�
ע�לה. �דמיו ויביא ְְִָָָָמ��,

.ÁÈ�לח�את זכר �הפרי� הדי�ט נקבה]אבל ,[במקו� ְְְֲִִֶֶַָָָָ
לח�את� �עירה �הפרי� זכר]ונ�יא מ�יח[במקו� וכה� , ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

בשמ�] לח�את�[שנמשח �רה פר]�הפרי� הרי[במקו� � ְְֲִִֵֶַָָָ
�מי� קד�ת ולא ה��� קד�ת לא מתק��י�, אי� ִַָ�ְְַַֹ�ְְְִִֵֵַֹא��

�מ��[ממו�] ��א י�כר� לפיכ� שה�]; כמות .[אלא ְְְִִֶָָֹ

.ËÈל�י� א�� חטא]ה�ביא א� שמסופק ל�[� ונ�דע , ְִֵַַָָָ
ירעה � נ�חט ��א עד א� � ו�אי �חטא א� חטא, ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ��א
�ל ���� מ�ני לנדבה; �מיו וי�ל� מ��, �� ���ל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹעד

��י הפרי��,[מצטער]אד� ספק ועל וה�איל עו�נ�תיו, על ְְְֲִִִֵַַַַָָָָ
וה�ז��, עדי� �י על הפרי�� אפ�� להק�י��. �ל�� ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָ�מר
י�פ� ה�� � ל� נ�דע ���חט אחר וא� לנדבה. �מיו ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָי�ל�
אחר ל� נ�דע ה�ק��י�. �ס�לי ��אר י�ר�, ְִַַַָ�ְְְִִֵֵַַָָָָוה��ר
הא�מ�ת. �כל ל�הני�, יאכל ה��ר � ה�� ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ��זרק

.Îא�� ל� נ�דע נ�חט ��א עד א� כ�: אינ� ו�אי ְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹא��
קד�ה �� ואי� הח�י�, ��אר �עדר וירעה יצא � ָ�ְְִֵ�ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָחטא
� ה�� מ��זרק וא� י�בר; זה הרי מ���חט� וא� ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�לל;

ה�ק��י�. �ס�לי ��אר ה�רפה, לבית יצא ְִָ�ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָה��ר

.‡Îלאחרי�ת �ני� והפרי� �ל�י, �א�� ��תח�ב [�מי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ
השני] יקריב אחד יאבד ירעהשא� וה�ני �אחד, מת��ר �ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

ל�מר צרי� ואי� לנדבה. �מיו וי�ל� מ��, �� ���ל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹעד
כ�. �ה�א ְֵֶַַ�ו�אי

.·Î�י�� �ני �אי� � ����רה הא�מ�ת שנתיי�]�ל �], ְְֲִִֵֶַַָָָָָ
�כס� שני]�באי� במחיר מצרע[� מא�� ח�� �קלי�; ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

קצ�ה לדמיה� ואי� �נה, �ני �ה� � נזיר [�וא�� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ



iyilyמו mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

�פר��הקצבה] �ל�י, א�� בתורה]. מ�[נאמר �ה�א ְִֵֶָָָ
ה�מ�עה �מ�י רבינו]ה�ד�לי�; ממשה למד�,[מסורת ְְְִִִַַָָ

�קלי�. �כס� א�א �א ְְִֵֶֶֶֶָָָ�אינ�

.‚Î�ל אי� � סלעי� ���י איל י�צא ולא אילי�, ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹה�זל�
���קר� עד י�הה א�א ���י[יתיקרו]��נה, ויביא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

קצ�ה. ל� ונתנה �מיו על ��רה הק�ידה �הרי ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָסלעי�,

.„Îיפה הפר�ה ��עת והיה א�מ�, סלע[שווה]הפרי� ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָ
מע�ר� �ה�ח�י ��ר; � ��י� יפה ��רה דבר�ב�עת �] ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

להקרבה] ראוי היה לא �ח�ישמעודו ראוי]אינ� ,[כשיהיה ֵָ
נראה לא ראוי]ועדי� היה ��י�;[לא �וה ��ע�ה עד ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

הק��. ��בח מת��ר אד� מאליו, �ה��יח �י על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוא�
� סלע יפה ��רה �ב�עת ��י� יפה הפר�ה ��עת ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהיה
לכ�ר�ת�, יחזר � ��י� יפה ונע�ה חזר �ס�ל. זה ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹהרי
��מה? ה�בר למה ��ארנ�; �מ� נדחי�, ח�י� �עלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�אי�

ועבר. ��פל ְְֶַַָָלמ��

.‰Î�אילי �ני �ה� ולקח לא��, סלעי� ��י ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהפרי�
יקרב סלעי�, ��י יפה מה� אחד היה א� � ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלא��
לנדבה. �מיו וי�ל� מ��, �� ���ל עד ירעה וה�ני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלא�מ�;

.ÂÎ�ב� א� ��י�, �� והביא �נה �� �א�� ח�ב ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה
��עלי� זמ� מח�ר ��חט� א� �נה, �� והביא [���י� ְְְְִִֵֶֶַָָָ�ְְִַַַָ

להתכפר] זמנ� הגיע צ�רת�שלא ותעבר �ס�ל; [ילינו� ְֲַָָֹ
�ח�אתהבשר] ה�ס�ל �ל ה�לל: זה ה�רפה. לבית ויצא ,ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

�ה�א ל�מ� ��א ��חט� הא�� מ� ח�� �א��, ְְְִִֶֶֶָָָָָָָֹ�ס�ל
��ת�אר. �מ� ְְִֵֵֶָָ��ר,

.ÊÎני� ��חט� מצרע, ע�לת י�לדת, ע�לת נזיר, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹע�לת
� ��עלי� זמ� מח�רי א� אחד, וי�� חד� ע�ר ְְְִֵַַָ�ְְְֵֶֶָָָֹ�ני�

�טע�ני� אית�]��רי�, מביאי� �ל[� ה�לל: זה נסכי�. ְְְְִִִֵֶַָָֹ
�י� � ח�בה �ע�לת ��סל אינ� נדבה, �ע�לת ��סל ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָ�אינ�

כקרב�]עלת נחשב לה�.[� עלת ��א �י� ל�עלי�, ְִֵֶֶַָָָָָָֹ
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לי�‡. ה�ע�ת ילכ� � ומת לח�את�, מע�ת ְְְְִֵֵַַַַָָָָָה�פרי�
בה�]ה�לח יהנו שלא לח�את�[� מע�ת ה�פרי� וכ� ; ְְְִֵֶַַַַַָָ

אחר ה�ע�ת ונמצא� �ח�יה�, ח�את והקריב ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָואבד�,
ה�לח. לי� ילכ� � ְְֵֶַַַָָָ��רה

אחר�ת·. מע�ת והפרי� ואבד�, לח�את� מע�ת ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָהפרי�
ל�ח הס�יק לא � עד[לקנות]�ח�יה� ח�את, �ה� ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ח�את, וא�� מא�� יביא � הרא��נ�ת מע�ת ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ��מצא�
לנדבה. י�ל� ְְְְִִַָָָוה�אר

ח�את‚. והפרי� ואבד�, לח�את� מע�ת ְְְְְְִִִִַַָָָָהפרי�
והרי ה�ע�ת, ��מצא� עד להקריב� הס�יק לא � ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ�ח�יה�
ח�את; וא�� מא�� ויביא ��כר, � מ�� �עלת ְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהח�את

לנדבה. י�ל� ְְְְִִַָָָוה�אר

לא„. � �ח�יה מע�ת והפרי� ואבדה, ח�את� ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹהפרי�
מ�� �עלת היא והרי ח�את�, ��מצאת עד �ה� ל�ח ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהס�יק
לנדבה. י�ל� וה�אר ח�את; וא�� מא�� ויביא ��כר, �ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ

צ��רי‰. �ני לאחרי�ת[חבילות]הפרי� שא�מע�ת �] ְְְֲִִִֵֵַָָ
יקנ האחד מהשני]יאבד י�לה וה�ני מה�, �אחד מת��ר �ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

ְִָָלנדבה.

.Â,ח�ב �ה�א �כסב�ר ח�את�, �מי א� ח�את� ְְְִֵֶַַַַַָָָָה�פרי�
הפרי� נתק���; ולא ח�י�, א�� הרי � ח�ב �אינ� ְְְְִִִִַֹ�ְְֲִֵֵֵֶַָָונמצא
ונמצא ��י�, ח�ב �ה�א �כסב�ר ��י�, �מי א� ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ��י�
לנדבה. י�ל� וה�אר אחת, יביא � אחת א�א ח�ב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ�אינ�

.Êאביא 'א�� ואמר: מל�ט, �היה א� �יד� מע�ת ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָה��קח
ה��תר � ח�אתי' לי[הנשאר]מה� יראה וכ� ח�י�; ִֵֶַַָָ�ְִִֵֵֶָ

ח�י�. �ה��תר ה�ר�נ�ת, ��אר וחמר קל ִ�ְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ�ה�בר

.Á�א מנחת�, מה� והביא ח�טא למנחת מע�ת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָה�פרי�
מנחה יב�א ה��תר � וה�תירה ח�טא, מנחת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ�הפרי�
�היא �ד�ל, �ה� �ל האיפה ע�ירית מ�תר אבל ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנדבה.

�מ�תר[מנחת] ת�דה לחמי מ�תר וכ� ירקב. � ְְְֲִִִֵֵַַַַַָהחב�י�
לנדבה. י�ל� נסכיו, �מי �מ�תר ירקב�; � נזיר �ל ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָלחמ�

ח�י�. ה�קלי� ���תר ��קלי�, �ארנ� ִ�ְְְְִִִֵֶַַַָָָ�בר

.Ëק�י �]מ�תר לכפרת הבאי� זב�ת,[עופות, ק�י זבי�, ִִִֵֵַָָ
לנדבה, י�ל� מ�תריה� � וא�מ�ת ח�א�ת י�לד�ת, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָק�י
מ�תר לע�לה; ע�לה, מ�תר ��ארנ�. �מ� ע�ל�ת ְְְְְְִֵֶַַַָָויקרב�
�סח, מ�תר למנחה; מנחה, מ�תר ל�למי�; ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָ�למי�,
נזיר. לא�ת� נזיר, מ�תר לנזירי�; נזירי�, מ�תר ְְְְִִִִִִִִִַַָָָל�למי�.
�ח�את לנדבה? ח�את ���תר אמ�רי� �ברי� ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָ��ה

וי�רד[רגילה]קב�עה ע�לה �קר�� ח�ב �ה�א מי אבל . ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָ
לעני] עשיר בי� המשתנה לח�את[קרב� מע�ת �הפרי� ,ְְִִֶַַָ

הע��, על �מח�ל� ע��, �ח�יה� יביא � והעני ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָ�המה,
מביא � והעני ע�� �מי הפרי� א� וכ� �ה�. ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָויהנה
�ה�. ויהנה עליה, ה�ע�ת ויח�ל האיפה, ע�ירית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ�ח�יה�

.Èדמיה� ויביא ��כר, � מ�� �� ונפל �המה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהפרי�
ע�ירית �דמיו יביא לא � ונפסל ע�� הפרי� א� אבל ְְְְֲֲִִִִִִִַָָָָֹע��.
ה�ז�ח. �א��רי ��ארנ� �מ� �די��, לע�� �אי� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהאיפה;

.‡È�ק�י ח�בי לחטאת]�ל ואחד לעולה אחד � עו� קרב� �] ִִֵַָָ
�כל להביא רצה � לק�יה� מע�ת �הפרי�� ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ����רה
ע�לת �ה� להביא רצה יביא; לב��, הע�� ח�את ְְִִֶַַַַַָָָָָָָָה�ע�ת
וא�� ח�אתי, �מי 'א�� אמר: אפ�� יביא. לב��, ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָהע��
�אחד �ה� ול�ח ה�ע�ת לערב ל� י� � ע�לתי' ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�מי
�אי� ע�לה; א� ח�את ��ל ל�ח א� וע�לת�, ְִֵֶַַַַָָָָֹח�את�

מת�ר��ת נקבעות]ה��י� �לקיחת[� ע"י]א�א בקניה �] ְְְִִִִִֶַַָָ
�ע��ת א� בהקרבת]ה�עלי� �ה�.[� ְֲִִֵַַַָֹ

.·Èל� י�ל� � ומת סת�, לק�י� מע�ת הפרי� א� ְְְְְִִִִִִִֵָָָָָלפיכ�,
ע�לה. לב�א רא�יי� ��� �הרי לנדבה, ה�ת�מי� ה�ע�ת ְִָָָ�ְְֲִִֵֶַַָָָָא�ת�

.‚È,'ע�לה עלי 'הרי ואמר: ח�את, מח�ב �היה ְֲֵַַַָָָָָ�ְִֶָָמי
�ה� להביא רצה � לח�בתי' 'א�� ואמר: מע�ת ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָוהפרי�

ה�ע�תח וה�יח מת יביא. �המה, ע�לת יביא; �המה, �את ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
ה�לח. לי� ילכ� �ְְֵֶַַָ

ו ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

ה�ת�ת‡. מח�א�ת אחת �ה� ��תערב ה�בחי� [��ל ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
למיתה] ה�סקלשדינ� ��ר אד�]א� שהמית מפני אפ��[� � ְֲִִַָ

iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

�ר��א אלפי�]אחד ח�י�[עשרת ��עלי לפי ימ�ת�; ��� � ְִֶָ�ְֲִִֵֶַַָָ
ה�רצה � הקריב וא� �טלי�. ואינ� ה�, ,[התקבל]ח��בי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָ

נדחי�. ח�י� �עלי ְֲִִִֵֵֶַַ�אי�

ה�ז�ח·. מא��רי אחד �ה� להקריבונתערב שאסור �] ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
טרפה] ויביאכגו� וי�כר�, מ��, �ה� ���ל עד ��� ירע� �ְִ�ְְְִִִֶֶַָָָָֹ

��תערב. קד�י� �ל ה�י� מא�ת� ��ה� ה�פה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�דמי

הח�י�‚. י�כר� � �מימי� �ח�י� קד�י� ִ�ְְִִִִַָ�ְְְִִָָָנתערב�
ה�י� א�ת� לצריכי שנתערב]���ערבת הקרב� ויקרב�[� , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹ

�אר�ע ��תערב� �למי� �המ�ת אר�ע �יצד? .����ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ
�ה�א למי ח�י� �ל האר�ע י�כר� � �מימי� ח�י� ְִִֶ�ְְְִִִִֶַַָָ�ְֵ�המ�ת
א� �ע�לה וכ� �למי�; ה�ל ויקרב� �למי�, להביא ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹצרי�
ה�. ח�י� �מי �הרי �בר, לכל ח�י� וה�מי� ִֵ�ְְֲִֵֵֶָָָ�ְְִַָָָ�א��.

הק��,„ ��כ�� �ד�ל � חל ��ורי� הק�� ��ר ְֵֶָ�ְְְְִִִֵֵֶֶָָָֹנתערב
קד�י� נתערב� ה�י�. א�ת� לצריכי ה�אר ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָוי�כר�
ל�� יקרב וזה �עליו, ל�� יקרב זה � �מינ� מי� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�קד�י�
��ה קר�נ�. מ�יר מה� אחד �ל �אי� �י על א� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�עליו,
סמיכה �ה� �אי� � נ�י� �קר�נ�ת אמ�רי�? [��ברי� ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ

הקרב�] על ידי� וכלסמיכת ה�איל � אנ�י� קר�נ�ת אבל .ְְְֲֲִִָָָָ
יקרב� לא א�� הרי � קר�נ� רא� על לסמ� צרי� מה� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹאחד

חלק� האחד ���� מ��[בבהמה]עד ���ל עד א� לחבר�, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ה�י�. מא�ת� ה�פה �דמי אחד �ל ויביא וי�כר�, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ��ל

לא‰. � ��למי� ע�לה �ג�� מינ�, ��אינ� מי� ְְְְְִִִִִֵֶָָָֹנתערב�
לבית קד�י� מביאי� �אי� ��ה�; �חמ�ר אפ�� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָיקרב�

ְַה�ס�ל.

.Â�ממעטי אי� �� � אכילת� �זמ� ממעטי� �אי� ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�כ��
ירע� יע�ה? �יצד א�א אכילת�. �מק�� ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�א�כליה�,
�דמי ויביא לב��, מה� אחד �ל וי�כר מ��, �ה� ���ל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעד
האחר, מ�י� ��ה� ה�פה �בדמי זה, מ�י� ��ה� ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָה�פה

מ�ית�. ה��תר ְְִִֵַַָויפסיד

.Ê�למי� א� ,�� �ח�ב ע�לה הקריב ��בר �י על ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָא�
ע�לה ה�ערבת מ�מי מקריב זה הרי � להקריב� ח�ב ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ�היה

אחרי�. ��למי� ְֲִִֵֶֶַָאחרת

.Á�ה� ���ל עד ה�ל ירע� � ��למי� ��תערב� ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹח�א�ת
��ה� ה�פה �בדמי �למי�, ��ה� ה�פה �דמי ויביא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָמ��,
חטא על אחרת ח�את והקריב קד� וא� ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָח�את;

ימ�ת�. ��� ל�, ָָ�ְִִֶָ�הפרי��

.Ëח�את מע�ת נתערב� א� ל�קחוכ� � א�� �מע�ת ְְְְִִֵֵַַָָָָָָ
�מח�ל בהמ�ת, �ה�א[פודה]��י מק�� �כל ח�את �מי ְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָ

ח�את�, קרבה �בר וא� א��. על א�� �דמי ח�את, ְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָעל
ה�לח לי� ה�ע�ת �ל בה�]י�לי� יהנו לא �בר[� וא� ; ְְְִִֶַַַָָָָ

לנדבה. ה�ל י�ל� א�מ�, ְְֲִִַַָָָָֹקרב

.È�תמ�רת� ��תערבה בבהמה��דה קרב� החלי� �] ְְְִִֶָָָָָ
והתערבו:] שניה�, ונתקדשו � ויני�אחרת יקרב�, �ניה� �ְְְְִִֵֶָ

התודה]ה�ח� ע� שניה�]ע�ה�[שמביאי� ע� א�[� וכ� . ְִִֵֶֶֶַָ
��דת�, ��רבה �י על א� � זבחי� ��אר ��דה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָנתערבה
��דה ה�פה �דמי ויביא מ��, �ה� ���ל עד ה�ל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹירע�

אחר. זבח ה�פה �בדמי ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָאחרת,

.‡È�ויני יקרב�, �ניה� � נזיר �איל ��תערבה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ��דה
ע�ה�. ִֶֶֶַָה�ח�

·È�ה� ���ל עד ירע� �ניה� � �פסח ��תערב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ�כ�ר
נאכל �ה�סח לפי יקרב�? לא ול�ה �בכ�ר. ויאכל� ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמ��,
א�א נאכל ואינ� ימי�, ל�ני וה�כ�ר חצ�ת, עד אד� ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָלכל

ש:]ל�הני�; ואי�[מפני ה�ס�ל, לבית קד�י� מביאי� ואי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹ
�אכילת� אכילת�,ממעטי� זמ� שיתמעט גורמי� לא �] ְֲֲִִַַָָ

.ואוכליה�]

.‚È�יאכל מ��, �ה� ����ל � �פסח ��תערב מע�ר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוכ�
�מ�מ�. יאכל� ��תערב�, וה�ע�ר ה�כ�ר ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָ�מע�ר;

.„È�ירע � �במע�ר �בכ�ר ��תערב� קד�י� �אר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָוכ�
א� מ��, �� ��פל �בכ�ר ויאכל� מ��, �ה� ���ל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹעד

מ��. �� ��פל ְֲֵֶַַָ�מע�ר

.ÂË�מקריבי �אי� �י על א� � ��למי� ��תערב ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָא��
יקרב�, לא � נאכל ה��ר אבל האמ�רי�, א�א ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמ�ניה�
א��, ה�פה �דמי ויביא מ��, �ה� ���ל עד ירע� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹא�א
קד� וא� מ�ית�. ה��תר ויפסיד �למי�; ה�פה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�בדמי

לנדבה. י�ל� �ניה� א�מ�, ְְְְְֲִִִִֵֶָָָוהקריב

.ÊË�מ ח�� �מי�, מי� ��תערב� אפ�ר � ה�ד�י� ְְְְֳִִִִִֶֶַָָָָ�ל
ואי� ה�ב�י�, מ�כרי א�א א�� �אי� הא��, ע� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהח�את

נקבה. א�א ה�ב�י� מ� ח�את ְְְִִֵֶַַָָָָל�

.ÊÈ�ה�תערבי א�� הקריב,[בפסולי�]וכל א� � �ח�י� ְְְְִִִִִִֵַַַָָ
נדחי�. ח�י� �עלי �אי� ְְֲִִִֵֵֶַַָה�רצה;

.ÁÈ�כמ�ת� עדר, מג�ל ועד מיר��לי� ��מצאת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�המה
זה] כמרחק ��נס�[� היא, �נת� �ת נקבה א� � ר�ח ְְְְִִֵַַָָָָָלכל

�ת[לבית]לכ�ה היתה היא. ח�את ��א ��מ�ת; עד ְְִִֶֶַַַָָָָָָ
��דה ��א לח�, ע�� ויביא �למי�; א�ת� יביא ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָ��י�,
א�� ��א ��נה; ל� אי� � �ני� ��י �� זכר מצא ְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָהיא.
מ�יח � �נה �� זכר מצא �עליו. ��ר� לא ועדי� ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹה�א,
�מתנה �ח�יו, בהמ�ת ��י �מביא מ��, �� ���ל עד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹא�ת�
�למי� וא� �ח�יו; ע�לה זה היה, ע�לה 'א� ְְְְִִִֵֶַָָָָָָוא�מר:

� זה �נסכיוהיה, ע�לה, האחד �מקריב �ח�יו'; למי� ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָ
היה. ��דה ��א ה�ח�, ע� �למי� והאחד צ��ר, ְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָמ�ל
�כ�ר היה �אפ�� � �מ�מ� יאכל ה�מצא? �זה �ע�ה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�מה
ה�א, זמ�� אחר �סח וא� נאכל; ה�א �מ�מ� מע�ר, ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָא�
�אמר: וא� .�� נזהרי� ה�ל �בזמ��, �למי�; זה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹהרי
�מיד, מצ�יי� אינ� � ה�א' מצרע א� נזיר, א�� ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ'��א

לה�. ח�� לא ְִֶָָָֹלפיכ�

.ËÈ�יאכל � ���חט� אחר �קד�י� קד�י� ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָנתערב�
�ח�י� א� ה�ק��י� �פס�לי נתערב� ��ה�; ִ�ְְִָ�ְְְִִֵֶֶֶַָָָ�חמ�ר

�עזרה ה�]���חט� שפסולי� צ�רת�[� �עבר יפסלו� �] ְֲֲֲִֶַָָָָָֹ
ה�רפה.בלינה] לבית ויצא� ,ְְְְֵֵֵַָ

.Îעד ה�ל מ�יחי� � ע�לה �אברי ��תערב� ח�את ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאברי
�מק�� �עזרה א�ת� ו��רפי� צ�רת�, ותעבר ְְְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָֹ���סד�

ה�ק��י�. �ס�לי ְִָ�ְְִֵֶַ���רפי�

.‡Î��אפ קד�י�, �אברי ��תערב מ�מי� �עלי �ל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאבר
ואפ�� ה�רפה; לבית ה�ל יצא� � אברי� �אל� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאבר
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�ר��א אלפי�]אחד ח�י�[עשרת ��עלי לפי ימ�ת�; ��� � ְִֶָ�ְֲִִֵֶַַָָ
ה�רצה � הקריב וא� �טלי�. ואינ� ה�, ,[התקבל]ח��בי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָ

נדחי�. ח�י� �עלי ְֲִִִֵֵֶַַ�אי�

ה�ז�ח·. מא��רי אחד �ה� להקריבונתערב שאסור �] ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
טרפה] ויביאכגו� וי�כר�, מ��, �ה� ���ל עד ��� ירע� �ְִ�ְְְִִִֶֶַָָָָֹ

��תערב. קד�י� �ל ה�י� מא�ת� ��ה� ה�פה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�דמי

הח�י�‚. י�כר� � �מימי� �ח�י� קד�י� ִ�ְְִִִִַָ�ְְְִִָָָנתערב�
ה�י� א�ת� לצריכי שנתערב]���ערבת הקרב� ויקרב�[� , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹ

�אר�ע ��תערב� �למי� �המ�ת אר�ע �יצד? .����ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ
�ה�א למי ח�י� �ל האר�ע י�כר� � �מימי� ח�י� ְִִֶ�ְְְִִִִֶַַָָ�ְֵ�המ�ת
א� �ע�לה וכ� �למי�; ה�ל ויקרב� �למי�, להביא ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹצרי�
ה�. ח�י� �מי �הרי �בר, לכל ח�י� וה�מי� ִֵ�ְְֲִֵֵֶָָָ�ְְִַָָָ�א��.

הק��,„ ��כ�� �ד�ל � חל ��ורי� הק�� ��ר ְֵֶָ�ְְְְִִִֵֵֶֶָָָֹנתערב
קד�י� נתערב� ה�י�. א�ת� לצריכי ה�אר ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָוי�כר�
ל�� יקרב וזה �עליו, ל�� יקרב זה � �מינ� מי� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�קד�י�
��ה קר�נ�. מ�יר מה� אחד �ל �אי� �י על א� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�עליו,
סמיכה �ה� �אי� � נ�י� �קר�נ�ת אמ�רי�? [��ברי� ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ

הקרב�] על ידי� וכלסמיכת ה�איל � אנ�י� קר�נ�ת אבל .ְְְֲֲִִָָָָ
יקרב� לא א�� הרי � קר�נ� רא� על לסמ� צרי� מה� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹאחד

חלק� האחד ���� מ��[בבהמה]עד ���ל עד א� לחבר�, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ה�י�. מא�ת� ה�פה �דמי אחד �ל ויביא וי�כר�, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ��ל

לא‰. � ��למי� ע�לה �ג�� מינ�, ��אינ� מי� ְְְְְִִִִִֵֶָָָֹנתערב�
לבית קד�י� מביאי� �אי� ��ה�; �חמ�ר אפ�� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָיקרב�

ְַה�ס�ל.

.Â�ממעטי אי� �� � אכילת� �זמ� ממעטי� �אי� ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�כ��
ירע� יע�ה? �יצד א�א אכילת�. �מק�� ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�א�כליה�,
�דמי ויביא לב��, מה� אחד �ל וי�כר מ��, �ה� ���ל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעד
האחר, מ�י� ��ה� ה�פה �בדמי זה, מ�י� ��ה� ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָה�פה

מ�ית�. ה��תר ְְִִֵַַָויפסיד

.Ê�למי� א� ,�� �ח�ב ע�לה הקריב ��בר �י על ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָא�
ע�לה ה�ערבת מ�מי מקריב זה הרי � להקריב� ח�ב ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ�היה

אחרי�. ��למי� ְֲִִֵֶֶַָאחרת

.Á�ה� ���ל עד ה�ל ירע� � ��למי� ��תערב� ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹח�א�ת
��ה� ה�פה �בדמי �למי�, ��ה� ה�פה �דמי ויביא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָמ��,
חטא על אחרת ח�את והקריב קד� וא� ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָח�את;

ימ�ת�. ��� ל�, ָָ�ְִִֶָ�הפרי��

.Ëח�את מע�ת נתערב� א� ל�קחוכ� � א�� �מע�ת ְְְְִִֵֵַַָָָָָָ
�מח�ל בהמ�ת, �ה�א[פודה]��י מק�� �כל ח�את �מי ְְְְְֵֵֵֵֶַַָָָ

ח�את�, קרבה �בר וא� א��. על א�� �דמי ח�את, ְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָעל
ה�לח לי� ה�ע�ת �ל בה�]י�לי� יהנו לא �בר[� וא� ; ְְְִִֶַַַָָָָ

לנדבה. ה�ל י�ל� א�מ�, ְְֲִִַַָָָָֹקרב

.È�תמ�רת� ��תערבה בבהמה��דה קרב� החלי� �] ְְְִִֶָָָָָ
והתערבו:] שניה�, ונתקדשו � ויני�אחרת יקרב�, �ניה� �ְְְְִִֵֶָ

התודה]ה�ח� ע� שניה�]ע�ה�[שמביאי� ע� א�[� וכ� . ְִִֵֶֶֶַָ
��דת�, ��רבה �י על א� � זבחי� ��אר ��דה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָנתערבה
��דה ה�פה �דמי ויביא מ��, �ה� ���ל עד ה�ל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹירע�

אחר. זבח ה�פה �בדמי ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָאחרת,

.‡È�ויני יקרב�, �ניה� � נזיר �איל ��תערבה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ��דה
ע�ה�. ִֶֶֶַָה�ח�

·È�ה� ���ל עד ירע� �ניה� � �פסח ��תערב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ�כ�ר
נאכל �ה�סח לפי יקרב�? לא ול�ה �בכ�ר. ויאכל� ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמ��,
א�א נאכל ואינ� ימי�, ל�ני וה�כ�ר חצ�ת, עד אד� ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָלכל

ש:]ל�הני�; ואי�[מפני ה�ס�ל, לבית קד�י� מביאי� ואי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹ
�אכילת� אכילת�,ממעטי� זמ� שיתמעט גורמי� לא �] ְֲֲִִַַָָ

.ואוכליה�]

.‚È�יאכל מ��, �ה� ����ל � �פסח ��תערב מע�ר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוכ�
�מ�מ�. יאכל� ��תערב�, וה�ע�ר ה�כ�ר ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָ�מע�ר;

.„È�ירע � �במע�ר �בכ�ר ��תערב� קד�י� �אר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָוכ�
א� מ��, �� ��פל �בכ�ר ויאכל� מ��, �ה� ���ל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹעד

מ��. �� ��פל ְֲֵֶַַָ�מע�ר

.ÂË�מקריבי �אי� �י על א� � ��למי� ��תערב ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָא��
יקרב�, לא � נאכל ה��ר אבל האמ�רי�, א�א ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמ�ניה�
א��, ה�פה �דמי ויביא מ��, �ה� ���ל עד ירע� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹא�א
קד� וא� מ�ית�. ה��תר ויפסיד �למי�; ה�פה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�בדמי

לנדבה. י�ל� �ניה� א�מ�, ְְְְְֲִִִִֵֶָָָוהקריב

.ÊË�מ ח�� �מי�, מי� ��תערב� אפ�ר � ה�ד�י� ְְְְֳִִִִִֶֶַָָָָ�ל
ואי� ה�ב�י�, מ�כרי א�א א�� �אי� הא��, ע� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהח�את

נקבה. א�א ה�ב�י� מ� ח�את ְְְִִֵֶַַָָָָל�

.ÊÈ�ה�תערבי א�� הקריב,[בפסולי�]וכל א� � �ח�י� ְְְְִִִִִִֵַַַָָ
נדחי�. ח�י� �עלי �אי� ְְֲִִִֵֵֶַַָה�רצה;

.ÁÈ�כמ�ת� עדר, מג�ל ועד מיר��לי� ��מצאת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ�המה
זה] כמרחק ��נס�[� היא, �נת� �ת נקבה א� � ר�ח ְְְְִִֵַַָָָָָלכל

�ת[לבית]לכ�ה היתה היא. ח�את ��א ��מ�ת; עד ְְִִֶֶַַַָָָָָָ
��דה ��א לח�, ע�� ויביא �למי�; א�ת� יביא ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָ��י�,
א�� ��א ��נה; ל� אי� � �ני� ��י �� זכר מצא ְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָהיא.
מ�יח � �נה �� זכר מצא �עליו. ��ר� לא ועדי� ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹה�א,
�מתנה �ח�יו, בהמ�ת ��י �מביא מ��, �� ���ל עד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹא�ת�
�למי� וא� �ח�יו; ע�לה זה היה, ע�לה 'א� ְְְְִִִֵֶַָָָָָָוא�מר:

� זה �נסכיוהיה, ע�לה, האחד �מקריב �ח�יו'; למי� ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָ
היה. ��דה ��א ה�ח�, ע� �למי� והאחד צ��ר, ְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָמ�ל
�כ�ר היה �אפ�� � �מ�מ� יאכל ה�מצא? �זה �ע�ה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�מה
ה�א, זמ�� אחר �סח וא� נאכל; ה�א �מ�מ� מע�ר, ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָא�
�אמר: וא� .�� נזהרי� ה�ל �בזמ��, �למי�; זה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹהרי
�מיד, מצ�יי� אינ� � ה�א' מצרע א� נזיר, א�� ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ'��א

לה�. ח�� לא ְִֶָָָֹלפיכ�

.ËÈ�יאכל � ���חט� אחר �קד�י� קד�י� ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָנתערב�
�ח�י� א� ה�ק��י� �פס�לי נתערב� ��ה�; ִ�ְְִָ�ְְְִִֵֶֶֶַָָָ�חמ�ר

�עזרה ה�]���חט� שפסולי� צ�רת�[� �עבר יפסלו� �] ְֲֲֲִֶַָָָָָֹ
ה�רפה.בלינה] לבית ויצא� ,ְְְְֵֵֵַָ

.Îעד ה�ל מ�יחי� � ע�לה �אברי ��תערב� ח�את ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאברי
�מק�� �עזרה א�ת� ו��רפי� צ�רת�, ותעבר ְְְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָֹ���סד�

ה�ק��י�. �ס�לי ְִָ�ְְִֵֶַ���רפי�

.‡Î��אפ קד�י�, �אברי ��תערב מ�מי� �עלי �ל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאבר
ואפ�� ה�רפה; לבית ה�ל יצא� � אברי� �אל� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאבר
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�עזרה, י�ר� זה הרי � ה�ערבת מ� מאחד ח�� ��� ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�ְָקרב�
ה�ק��י�. �ס�לי ���רפי� ְִָ�ְְִֵֶַַָ��ק��

.·Î�קד�י �חתיכ�ת ��תערב� קד�י� קד�י ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָחתיכ�ת
יאכל� � ימי� ל�ני �נאכלי� אחד לי�� ה�אכלי� ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָק�י�,

��ה�. ֶֶֶָָ�חמ�ר

.‚Îחתיכ�ת �מאה ��תערבה טמאה ח�את �ל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָחתיכה
��טמא ה�ני� לח� �ל �ר�סה וכ� טה�רה, ח�את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�ל
הרי � ה�ה�ר ה�ני� לח� �ל �ר�ס�ת �מאה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ��תערבה

�עלה ומותרת]ז� מתבטלת ��ארנ�.[� �מ� , ְְֲֵֶֶַַ

.„Îמאה� ��תערבה טה�רה ח�את �ל חתיכה ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָאבל
ה�ה�ר ה�ני� לח� �ל �ר�סה וכ� ח�י�, �ל ְְִִֵֶֶֶַַָָָ�ֲִֶחתיכ�ת
א�א יעל�, לא א�� הרי � ח�י� �ל �ר�ס�ת �מאה ֲֲִֵֵֶַָֹ�ְְְְִֵֶֶָָָ��תערבה

המד�ע�ת �כל ל�הני� ה�ל וקודש]יאכל חולי� תערובת �]. ְְֲִֵֵַַַָָֹֹ�ָ
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��לק�‡. לעב�דה ה�ס�לי� מיוחדת�ל שחיטה �] ְְֲִֶַָָָָ
�ס�ל,לעופות] הע�� �א�ת� �י על וא� �ס�לה; מליקת� ,ְְְִִֶַַָָָָָ

לטמאה ה�ה�ר הע�� �נבלת באכילתו]אינ� שמטמא וכ�[� . ְְְִֵַַָָ�ְְֵָ
� �ח�� וקד�י� �פני� ח�י� ��חט א� ��ילה, מלק ְְִִִִַָָ�ְִֶַַַַָָָא�

�נבלה. ְִֵֵָָאינ�

בעו�]מלק·. מיוחדת זמ��[שחיטה ה�יע ��א ��רי� ְִִִֶַַַָָֹ
���[להקרבה] ו��ב� זמ��, �עבר י�נה �בני ,[הכנ�], ְְְֵֶֶַַַַָָָָָ

�בר. לכל נבלה ז� הרי � רגל� ו��קטעה עינ�, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָו��סמית
נבלה; ואינ� �ס�לה, � ��ד� ���ל� �היה �ל ה�לל: ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹזה

�בר. לכל נבלה ז� הרי ��ד�, ���ל� היה ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹֹלא

א�‚. �ס�י�, ��לק א� טרפה, ונמצאת ה��לק ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלפיכ�,
ז� הרי � �ח�� וקד�י� �פני� ח�י� �בר;��לק לכל נבלה ֶַָ�ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָ

ל�ז�ח. ��ר �ה�א �בר א�א �מטהרת מ�רת ה�ליקה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ�אי�

ה�ר�ע„. אד�]אבל על הובאו או שבאו וה�קצה[� ,�] ְְֲִַַָָ�ְֶ
זרה] לעבודה וה�עבדהופרש והאתנ�[כאליל], מתנת, �] ְְְֱֶֶַָָָ

וה�חירזונה] בבהמה], כלב החלי� וה�מט��[� סתו�,, �] ְְְִַַ�ְ
ניכר] מינו והאנ�ר�גינ�סואי� ונקבה], זכר אברי לו שיש �], ְְְִַָ

�גדי� �מט�אי� �בר, לכל נבלה א�� הרי � ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ��מלק�
והגיע] חלה[כשאכל� ה�ד�ה �אי� ה�ליעה; ָָָ�ְְְִֵֵֶַַָ�בית

��ד�. �ס�ל� אי� והרי ְֲֲֵֵֵֶֶַַָֹעליה�,

נע�ית‰. הע�� �ח�את ה�ר�נ�ת, �מע�ה �ארנ� ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָ�בר
דמה] נזרק המזבח]למ�ה[� של התחתו� בחציו וע�לת[� , ְְַַָ

�י� �ס�לה, � למעלה �ע�י� הע�� ח�את למעלה. ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָהע��
ע�לה, �מע�ה �ע�י� �י� ח�את, �מע�ה ה�ית� ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ�ע�ה

ח�את. ל�� �ע�י� �י� ע�לה, ל�� �ע�י� ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ�י�

.Âאחד סימ� מלק אפ�� � למ�ה �ע�י� הע�� ע�לת ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָוכ�
וושט] או קנה �י�[� �ס�לה, � למעלה אחד וסימ� ְְְְְִֵֶַַָָָָָלמ�ה

�י� ח�את, �מע�ה �ע�י� �י� ע�לה, �מליקת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ��לק�
ח�את. ל�� �ע�י� �י� ע�לה, ל�� ְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָ�ע�י�

.Ê��ל ע�לה �מליקת למ�� ��לק� הע�� ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָח�את
ע�לה �מע�ה א� ע�לה, ל�� ח�את �מע�ה א� ְְְֲֲֵֵֵַַַַָָָָח�את,

�ס�לה. � ע�לה ְְֵָָל��

.Á��ל ח�את �מע�ה למעלה �ע�י� הע�� ע�לת ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָוכ�
�מע�ה �ס�לה; � ח�את ל�� ח�את �מע�ה א� ְְְְֲֲֵֵֵַַַַָָָָע�לה,

�בלבד ��רה, � ח�את ל�� אלא]ע�לה עלת[� ��א ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹ
ח�בה מ��� חדש]ל�עלי� קרב� ויביאו �]. ְִִַָָ

.Ëמ�ני א� ע��ת�, מק�� מ�ני ��פסל� הע�פ�ת א�� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָ�ל
�מ� ���י א� מע�יה�, לשמ�]���י נשחטו אינ�[שלא � ְֲִִֵֵֶַָָ

לטמאה הע�� באכילת�]�נבלת מטמאי� ואינ� וכ�[� . ְְְִַָ�ְְֵָ
��ת��לה הע�� ע�לת א� הע�� מחשבהח�את ע"י [נפסלה ְְִֶַַַַָָָ

נכונה] מט�אהלא אינ� � נ�תר נע�ית א� נטמאת, א� ,ְְְֲִֵֵֵַַָָָ
��ד�. �ס�ל� א�� ��ל הע��; �נבלת ה�ליעה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�בית

.È,�מצות� נע�ית � ה�פק על ה�אה הע�� ְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָח�את
וכיצד ה�ק��י�. �ס�לי �כל ��ר�, א�א נאכלת, ְְִֵַָ�ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָואינ�
ספק א� זבה, ספק הא�ה �היתה �ג�� ה�פק? על ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ�ב�א
ספק; על �המה ח�את לנ� ואי� .�� ���צא וכל ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹי�לדת,
�ל�י, א�� יביא � חטא לא א� חטא א� ל� נס��ק ְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹ�א�

�גג�ת. �הלכ�ת ��ת�אר ְְְְְִִֵֶָָ�מ�

.‡Èח�ב �היא ל� ונ�דע ה�פק, על ה�אה הע�� תח�את ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
ו�אית, �ע�ה � ל� נ�דע נמלקה ��א עד א� � ו�אי ��ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ה�ית ��מר זה הרי � ל� נ�דע ��מלקה אחר וא� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָותאכל;

ותמצית� המזבח]�מ� על הד� סחיטת ��א[� �די ות�ר�, , ְְְְִִֵֵֶַָָָֹ
�הרי �אכל', ה�פק על ה�אה הע�� 'ח�את ְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹיאמר�:

�אה. ספק על ְִֵַַָָָָ��ח�ה

.·È�ז הרי � ��מלקה מאחר �� ח�בת �אינ� ל� ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנ�דע
ִֵָ��בר.

רביעי יו�
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הע��‡. ע�לת א� הע��, �ע�לת ��תערבה הע�� ְְְִֶַַַַָָָָָח�את
�ר��א אחד אפ�� � הע�� �ח�את [עשרת��תערבה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ

מפר��תאלפי�] ��הי� אמ�רי�? �ברי� ��ה ימ�ת�. ��� ��ְְְֲִִֶֶַָָָָָֹ
הביא א� אבל ע�לה; וז� ח�את ז� ה�עלי�, לקיחת ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ��עת
��� א�א �ר� ולא ע�לה, �מה� ח�את מה� לח�בת�, ָ�ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹע�פ�ת

ז� �ח�בה ע�לה א� ח�את ונתערבה בק�]סת�מ�ת, �] ְְְְְִַָָָָָ
ועולה]ה�ת�מה חטאת בה אחרי�.[שיש �יני� לה� י� � ְֲִִִֵֵֶַָָ

ז�·. �ח�בה ח�את נתערבה א� �יניה�? ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָוכיצד
�לבד; ��ח�בה ח�א�ת מני� א�א ��ר אי� ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָה�ת�מה,
�ה� ��תערבה הח�את ע� ��ח�בה, הע�ל�ת מני� ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָאבל

�ע�ל�ת. ח�את נתערבה �הרי �ס�לי�, �ְְְְֲִִֵֶַָָָ

�ח�את‚. ��י� הח�בה היתה א� התערבולפיכ�, �] ְְְְִִִַַַָָָָָ
וחצי למטה ק� חצי והזה סתומות, בארבע חטאות שתי

הח�בהלמעלה] חצי ויראה[�הק�]� �ס�ל; וחצי� ��ר, ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָ
ח�את. �מע�ה למ�ה ��� ע��ה �ה�א ְְֲֵַַַָָָ�ִֶֶלי

��ר„. אי� ה�ת�מה, ז� �ח�בה ע�לה נתערבה א� ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָוכ�
��ח�בה, הח�א�ת מני� אבל ��ח�בה; ע�ל�ת מני� ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָא�א
ע�לה נתערבה �הרי �ס�לי�, � �ה� ��תערבה הע�לה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָע�
הע�ל�ת על מר�ה ה�ת�מה הח�בה �היתה �י� ַָָ�ְְְְֵֶַַַָָָָָ�ח�א�ת;
הח�בה על מר�י� הע�ל�ת �הי� �י� ,�� ִַַָ�ְְְִֵֶֶָָָָ��תערב�
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מני� א�א ��ר אי� � �ו�ת ��יה� �הי� �י� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָה�ת�מה,
� �ע�לה ��י� הח�בה היתה א� לפיכ� ��ח�בה. ְְְְִִִֶַַַָָָָָָע�ל�ת
ע��ה �ה�א לי ויראה �ס�ל; וחצי� ��ר, הח�בה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָחצי

ע�לה. �מע�ה למעלה ����ְְְֲֵַַָָָ

סת�מה‰. ואיזוח�בה לחטאת איזו פירש שלא ק� �] ְָָ
��יה�לעולה] �הי� �י� ��תערב�, סת�מה אחרת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוח�בה

�מ�ת, מ�ני א� זבי�, ק�י ע� זבי� ק�י �ג�� אחד, ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָמ��
לאד� ��יה� �הי� �י� י�לד�ת, ק�י ע� זבי� ק�י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ�ג��

�ו�ת �ניה� הי� א� � ל�ני� �הי� �י� ,[במספר�]אחד, ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
א� למעלה, ה�ל �ע�ה �י� �ס�ל; �מחצה ��ר ְְֱֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמחצה
לע�ל� � למ�ה וחצי� למעלה חצי� ע�ה א� למ�ה, ְְְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָָֹה�ל
וחצי� ע�לה חצי� �ה�ל מ�ני �ס�ל, �מחצה ��ר ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹמחצה
ה�ל ע�ה א� � למעלה והע�לה למ�ה והח�את ְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָֹח�את,
למ�ה, ��� ע�ה וא� הע�ל�ת; וה� ��ר�ת חצי� ְַָָ�ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָלמעלה,
וחצי� למעלה חצי� ע�ה הח�א�ת. וה� ��ר�ת ְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָחצי�
ה�ערבת, מ�ני ��ר, למעלה ��ע�ה החצי חצי � ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹלמ�ה
ח�א�ת. וה�א ��ר, מ�ה �ל החצי וחצי ע�ל�ת; ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָוה�א

.Â,��מ גד�לה ז� ��תערב� ה�ת�מ�ת הח�ב�ת ��י ְְְְְִִֵֶַַָָָהי�
א� � ��ה וה�נ�ה ע�פ�ת אר�עה אחת �היתה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ�ג��
�ס�ל מחצה � למ�ה ה�ל ע�ה א� למעלה, ה�ל ְְְֱֶַַַַָָָָָָָָֹֹע�ה
וחצי� למ�ה חצי� ע�ה ��ארנ�. מ�ע� ��ר, ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ�מחצה
וא� ��ר; ה��עט כ�, ע�ה ��אל אחר א� � ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלמעלה

��ר. המר�ה ע�ה, ֵֶָ�ְְִַַָָמ�ע��

.Ê�וחצי למעלה חצי� מ�ע�� ה�ה� �ע�ה �ל ה�לל: ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹזה
� �למ�ה למעלה אחד מ�ל יהיה ��א אפ�ר ואי ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלמ�ה,
קר�נ�תיו ��קצת יד�ע ודבר ה�איל ��ר; המר�ה זה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ�ְֲֵֶַהרי

��רי�. קר�נ�תיו �ל יהי� למ�ה, �מקצת� ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָלמעלה

.Á�ק�יה דמי ��תנ� א� �ער��ב, ק�יה� ��קח� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ�ני�
��רצה �לאיזה ח�את, יקריב ה�ה� ��רצה לאיזה � ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹל�ה�
ה�עלי� �לקיחת א�א מת�ר�י� ה��י� �אי� ע�לה; ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָיקריב

��ארנ�. �מ� ה�ה�, �ע��ת ְְֲִֵֵֶַַַַֹא�

.Ë�יה�� ע�ה � וע�ל�ת ח�א�ת ה�ה� לפני ְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹהי�
�ס�ל. �מחצה ��ר מחצה � למ�ה ��יה� א� ְְְְֱֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָלמעלה,
הח�א�ת א� ידע ולא למ�ה, וחצי� למעלה חצי� ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹע�ה
�אני �ס�ל; ה�ל הרי � הע�ל�ת א� למ�ה �ע�ה ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹה�
למעלה. והח�א�ת למ�ה, �ע�ה ה� הע�ל�ת ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָא�מר:

.Èואחד ח�א�ת אחד ע�פ�ת, צ��רי �ל�ה לפניו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹהי�
ולא ח�א�ת, וחצי� ע�ל�ת חצי� סת�� והאחד ְְְְְֶֶֶַָָָָֹע�ל�ת,
��ר מחצה � למ�ה א� למעלה ��� ע�ה א� � ְְְֱֵֶַַָָָָָ�ְִֵָָ�ר��

�ס�ל. ֱֶָָ�מחצה

.‡Èא�א ה��ר אי� � למ�ה וחצי� למעלה חצי� ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָע�ה
וה�א למ�ה, וחצי� למעלה חצי� �ע�ה �לבד ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָה�ת��
אינ� ה�ה� �הרי ל�ניה�; וע�לה ה�עלי�, �י� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹמתח�ק
��ני ה�ת��. היה מה� זה �לאי �ר� מה� זה לאי ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָי�דע
ע�ה איז� ידע לא �הרי �ס�לי�, � המפר�י� ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹה���רי�
למ�ה נע�ית הע�לה ו��א למ�ה, ע�ה ואיז� ְְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָלמעלה

למעלה. ְְְַַַָָוהח�את

ט ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

סת�מה‡. לעולה]ק� ואיזו לחטאת איזו פירש שלא �] ְֵָ
הע�פ�ת לבי� ��רח א� לאויר, ��זל מ��ה [דינ�]��רח ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ל�ני. ז�ג י�ח � אחד ��זל ��ת א� ,��� ִִֵֵֶֶַַָָָ�ֶָ��מ�ת�

לבי�·. אחרות]�רח אחד[קיני� �פ�סל �ס�ל, � ה�רב�ת ְְֵֵֵֶַַָָָ
�ס�ל ה�רב�ת, לבי� סת�מה מ�� ה��רח �ה��זל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�נג��;
לע�רה ה�ת�� מ� ��זל �רח �יצד? �נג��. אחד ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�פ�סל
למעלה, ו��ה למ�ה חמ�ה ע�ה א� � סת�מ�ת ְְְְְֲִִִַַָָָָָָע�פ�ת
ואר�ע מעלה, �ל מה��ה ��ר�ת ע�ל�ת חמ� ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָהרי
�אני למ�ה; ��ע�� ע�פ�ת מהחמ�ה ��ר�ת ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָח�א�ת
מ�ה. �ל מהחמ�ה אחד ה�א ה��רח, ה��זל ��א ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָא�מר:

.‚� למעלה וחמ�ה למ�ה ��ה מה� ע�ה א� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָוכ�
א�מר, �אני ע�ל�ת; ואר�ע ח�א�ת חמ� ה��ר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָנמצא
מהע�רה, ה��ר נמצא מעלה. �ל מהחמ�ה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ�ה��זל
ואר�עה סת�מ�ת ע�פ�ת אר�עה אחד. �סל הרי � ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָ��עה
� ל�נ��ת הרא��נ�ת מ� אחד �רח סת�מ�ת, �נ��ת ְְְִִִִֶַַָָָע�פ�ת

ה� מ� אחד מ��סל אחד חזר ��תערב�, אחר נ��ת. ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
הרא��נ�ת; מ� אחד �סל � לרא��נ�ת �פרח ְִִִִֶַַַָָָָָה�נ��ת

הרא��נ�ת מ� ה��ר �לבד.[נשארו]ונמצא ��י� ְְְְִִִִִֵַַַָָָ

ה���„. �ל אפ�� ל�נ��ת, הרא��נ�ת מ� �פרח אחד ְֲִִִִֶַַַַָָָָָחזר
��� מערב�ת ה� �אפ�� זה; על יתר להפסיד מ�סי� אי� �ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ�ָ

��ארנ�. �מ� �ס�ל, �מחצה ��ר מחצה � �ז� ְְֱֱֵֵֶֶֶַָָָָָז�

אר�עה,‰. �ב�ני ע�פ�ת, �ני �� י� אחד ְְִִֵֵֵֶַַָָָצ��ר
�ב��י ע�רה, �בחמי�י �מ�נה, �ברביעי ��ה, ְְְֲֲִִִִִִִִִַַַָָָָָ�ב�לי�י
מ� ��זל �פרח ע�ר, אר�עה �ב�ביעי ע�ר, ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָ�ני�
�מ�לי�ית ל�לי�ית, ה�נ�ה מ� ואחד ל�נ�ה, ְְְְְִִִִִִִִִֶַַַָָָָָהרא��נה
ל��ית, �מחמי�ית לחמי�ית, �מרביעית ְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵַַָלרביעית,
עד לצ��ר, מ���ר �פרח אחד וחזר ל�ביעית, ְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָ�מ��ית
אחד ��סל � הרא��� מ��ה ��רח לרא��נה ִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�חזר
לה� אי� וה�נ�ה הרא��נה �חזירת�: ואחד ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ�הליכת�
ל� י� הרביעית ע�פ�ת, �ני ל� י� וה�לי�ית ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָ�ל��,
�מ�נה, ל� י� ה��ית ��ה, ל� י� החמי�ית ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָאר�עה,
�נ�ה �ע� �פרח אחד חזר ע�רה. �ני� ל� י� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָה�ביעית
עד מ��ה ל��מעלה האחר�נה מ� �פרח וחזר לז�, ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמ��
�חזירת�: ואחד �הליכת� אחד ��סל � לרא��נה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�חזר
�ני ל� י� החמי�ית �ל��, לה� אי� והרביעית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָה�לי�ית
ל� י� וה�ביעית אר�עה, ל� י� וה��ית ��רי�, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָע�פ�ת
�ע� וחזר לז�, מ�� ��זל �לי�ית �ע� �רח ְְֲִִִַַַַַַָָָָָָע�רה.
�חזירת�: ואחד �הליכת� אחד ��סל � לז� מ�� ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָרביעית
ל� נ�אר� וה�ביעית ,��� נפסל� וה��ית ְְְֲִִִַָָ�ְְְֲִִִִִַַהחמי�ית
למ�� �בע ע�ר האר�עה ���ע�ה ��רי�. ע�פ�ת ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ�מ�נה
�ס�לי�, וה��ה ��רי� מה� �מ�נה יהי� � למעל� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָו�בע
�בחזירה. �הליכה ��רח� א�� ��זל�ת �ערבת ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמ�ני

.Â� למפר�ת ה�ת�מה מ� �רח מפר�ת, וק� סת�מה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹק�
ל�ני ז�ג מהסתומה]י�ח מ�[הנשאר אחד ��רח א� חזר, . ִִִֵֶֶַַַַָָָ

א� ע�לה היה א� ��רח זה ידע ולא לסת�מה, ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹהמפר��ת
נתערבה ע�לה �א� ���ת�מה; הע�פ�ת �ל ימ�ת� � ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָח�את
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מני� א�א ��ר אי� � �ו�ת ��יה� �הי� �י� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָה�ת�מה,
� �ע�לה ��י� הח�בה היתה א� לפיכ� ��ח�בה. ְְְְִִִֶַַַָָָָָָע�ל�ת
ע��ה �ה�א לי ויראה �ס�ל; וחצי� ��ר, הח�בה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָחצי

ע�לה. �מע�ה למעלה ����ְְְֲֵַַָָָ

סת�מה‰. ואיזוח�בה לחטאת איזו פירש שלא ק� �] ְָָ
��יה�לעולה] �הי� �י� ��תערב�, סת�מה אחרת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוח�בה

�מ�ת, מ�ני א� זבי�, ק�י ע� זבי� ק�י �ג�� אחד, ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָמ��
לאד� ��יה� �הי� �י� י�לד�ת, ק�י ע� זבי� ק�י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָ�ג��

�ו�ת �ניה� הי� א� � ל�ני� �הי� �י� ,[במספר�]אחד, ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
א� למעלה, ה�ל �ע�ה �י� �ס�ל; �מחצה ��ר ְְֱֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמחצה
לע�ל� � למ�ה וחצי� למעלה חצי� ע�ה א� למ�ה, ְְְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָָֹה�ל
וחצי� ע�לה חצי� �ה�ל מ�ני �ס�ל, �מחצה ��ר ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹמחצה
ה�ל ע�ה א� � למעלה והע�לה למ�ה והח�את ְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָֹח�את,
למ�ה, ��� ע�ה וא� הע�ל�ת; וה� ��ר�ת חצי� ְַָָ�ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָלמעלה,
וחצי� למעלה חצי� ע�ה הח�א�ת. וה� ��ר�ת ְְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָחצי�
ה�ערבת, מ�ני ��ר, למעלה ��ע�ה החצי חצי � ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹלמ�ה
ח�א�ת. וה�א ��ר, מ�ה �ל החצי וחצי ע�ל�ת; ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָוה�א

.Â,��מ גד�לה ז� ��תערב� ה�ת�מ�ת הח�ב�ת ��י ְְְְְִִֵֶַַָָָהי�
א� � ��ה וה�נ�ה ע�פ�ת אר�עה אחת �היתה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ�ג��
�ס�ל מחצה � למ�ה ה�ל ע�ה א� למעלה, ה�ל ְְְֱֶַַַַָָָָָָָָֹֹע�ה
וחצי� למ�ה חצי� ע�ה ��ארנ�. מ�ע� ��ר, ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ�מחצה
וא� ��ר; ה��עט כ�, ע�ה ��אל אחר א� � ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלמעלה

��ר. המר�ה ע�ה, ֵֶָ�ְְִַַָָמ�ע��

.Ê�וחצי למעלה חצי� מ�ע�� ה�ה� �ע�ה �ל ה�לל: ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹזה
� �למ�ה למעלה אחד מ�ל יהיה ��א אפ�ר ואי ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלמ�ה,
קר�נ�תיו ��קצת יד�ע ודבר ה�איל ��ר; המר�ה זה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ�ְֲֵֶַהרי

��רי�. קר�נ�תיו �ל יהי� למ�ה, �מקצת� ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָלמעלה

.Á�ק�יה דמי ��תנ� א� �ער��ב, ק�יה� ��קח� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ�ני�
��רצה �לאיזה ח�את, יקריב ה�ה� ��רצה לאיזה � ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹל�ה�
ה�עלי� �לקיחת א�א מת�ר�י� ה��י� �אי� ע�לה; ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָיקריב

��ארנ�. �מ� ה�ה�, �ע��ת ְְֲִֵֵֶַַַַֹא�

.Ë�יה�� ע�ה � וע�ל�ת ח�א�ת ה�ה� לפני ְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹהי�
�ס�ל. �מחצה ��ר מחצה � למ�ה ��יה� א� ְְְְֱֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָלמעלה,
הח�א�ת א� ידע ולא למ�ה, וחצי� למעלה חצי� ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹע�ה
�אני �ס�ל; ה�ל הרי � הע�ל�ת א� למ�ה �ע�ה ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹה�
למעלה. והח�א�ת למ�ה, �ע�ה ה� הע�ל�ת ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָא�מר:

.Èואחד ח�א�ת אחד ע�פ�ת, צ��רי �ל�ה לפניו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹהי�
ולא ח�א�ת, וחצי� ע�ל�ת חצי� סת�� והאחד ְְְְְֶֶֶַָָָָֹע�ל�ת,
��ר מחצה � למ�ה א� למעלה ��� ע�ה א� � ְְְֱֵֶַַָָָָָ�ְִֵָָ�ר��

�ס�ל. ֱֶָָ�מחצה

.‡Èא�א ה��ר אי� � למ�ה וחצי� למעלה חצי� ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָע�ה
וה�א למ�ה, וחצי� למעלה חצי� �ע�ה �לבד ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָה�ת��
אינ� ה�ה� �הרי ל�ניה�; וע�לה ה�עלי�, �י� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹמתח�ק
��ני ה�ת��. היה מה� זה �לאי �ר� מה� זה לאי ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָי�דע
ע�ה איז� ידע לא �הרי �ס�לי�, � המפר�י� ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹה���רי�
למ�ה נע�ית הע�לה ו��א למ�ה, ע�ה ואיז� ְְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָלמעלה

למעלה. ְְְַַַָָוהח�את
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סת�מה‡. לעולה]ק� ואיזו לחטאת איזו פירש שלא �] ְֵָ
הע�פ�ת לבי� ��רח א� לאויר, ��זל מ��ה [דינ�]��רח ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ל�ני. ז�ג י�ח � אחד ��זל ��ת א� ,��� ִִֵֵֶֶַַָָָ�ֶָ��מ�ת�

לבי�·. אחרות]�רח אחד[קיני� �פ�סל �ס�ל, � ה�רב�ת ְְֵֵֵֶַַָָָ
�ס�ל ה�רב�ת, לבי� סת�מה מ�� ה��רח �ה��זל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�נג��;
לע�רה ה�ת�� מ� ��זל �רח �יצד? �נג��. אחד ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�פ�סל
למעלה, ו��ה למ�ה חמ�ה ע�ה א� � סת�מ�ת ְְְְְֲִִִַַָָָָָָע�פ�ת
ואר�ע מעלה, �ל מה��ה ��ר�ת ע�ל�ת חמ� ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָהרי
�אני למ�ה; ��ע�� ע�פ�ת מהחמ�ה ��ר�ת ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָח�א�ת
מ�ה. �ל מהחמ�ה אחד ה�א ה��רח, ה��זל ��א ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָא�מר:

.‚� למעלה וחמ�ה למ�ה ��ה מה� ע�ה א� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָוכ�
א�מר, �אני ע�ל�ת; ואר�ע ח�א�ת חמ� ה��ר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָנמצא
מהע�רה, ה��ר נמצא מעלה. �ל מהחמ�ה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ�ה��זל
ואר�עה סת�מ�ת ע�פ�ת אר�עה אחד. �סל הרי � ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָ��עה
� ל�נ��ת הרא��נ�ת מ� אחד �רח סת�מ�ת, �נ��ת ְְְִִִִֶַַָָָע�פ�ת

ה� מ� אחד מ��סל אחד חזר ��תערב�, אחר נ��ת. ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
הרא��נ�ת; מ� אחד �סל � לרא��נ�ת �פרח ְִִִִֶַַַָָָָָה�נ��ת

הרא��נ�ת מ� ה��ר �לבד.[נשארו]ונמצא ��י� ְְְְִִִִִֵַַַָָָ

ה���„. �ל אפ�� ל�נ��ת, הרא��נ�ת מ� �פרח אחד ְֲִִִִֶַַַַָָָָָחזר
��� מערב�ת ה� �אפ�� זה; על יתר להפסיד מ�סי� אי� �ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ�ָ

��ארנ�. �מ� �ס�ל, �מחצה ��ר מחצה � �ז� ְְֱֱֵֵֶֶֶַָָָָָז�

אר�עה,‰. �ב�ני ע�פ�ת, �ני �� י� אחד ְְִִֵֵֵֶַַָָָצ��ר
�ב��י ע�רה, �בחמי�י �מ�נה, �ברביעי ��ה, ְְְֲֲִִִִִִִִִַַַָָָָָ�ב�לי�י
מ� ��זל �פרח ע�ר, אר�עה �ב�ביעי ע�ר, ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָ�ני�
�מ�לי�ית ל�לי�ית, ה�נ�ה מ� ואחד ל�נ�ה, ְְְְְִִִִִִִִִֶַַַָָָָָהרא��נה
ל��ית, �מחמי�ית לחמי�ית, �מרביעית ְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵַַָלרביעית,
עד לצ��ר, מ���ר �פרח אחד וחזר ל�ביעית, ְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָ�מ��ית
אחד ��סל � הרא��� מ��ה ��רח לרא��נה ִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�חזר
לה� אי� וה�נ�ה הרא��נה �חזירת�: ואחד ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ�הליכת�
ל� י� הרביעית ע�פ�ת, �ני ל� י� וה�לי�ית ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָ�ל��,
�מ�נה, ל� י� ה��ית ��ה, ל� י� החמי�ית ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָאר�עה,
�נ�ה �ע� �פרח אחד חזר ע�רה. �ני� ל� י� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָה�ביעית
עד מ��ה ל��מעלה האחר�נה מ� �פרח וחזר לז�, ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמ��
�חזירת�: ואחד �הליכת� אחד ��סל � לרא��נה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�חזר
�ני ל� י� החמי�ית �ל��, לה� אי� והרביעית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָה�לי�ית
ל� י� וה�ביעית אר�עה, ל� י� וה��ית ��רי�, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָע�פ�ת
�ע� וחזר לז�, מ�� ��זל �לי�ית �ע� �רח ְְֲִִִַַַַַַָָָָָָע�רה.
�חזירת�: ואחד �הליכת� אחד ��סל � לז� מ�� ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָרביעית
ל� נ�אר� וה�ביעית ,��� נפסל� וה��ית ְְְֲִִִַָָ�ְְְֲִִִִִַַהחמי�ית
למ�� �בע ע�ר האר�עה ���ע�ה ��רי�. ע�פ�ת ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ�מ�נה
�ס�לי�, וה��ה ��רי� מה� �מ�נה יהי� � למעל� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָו�בע
�בחזירה. �הליכה ��רח� א�� ��זל�ת �ערבת ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמ�ני

.Â� למפר�ת ה�ת�מה מ� �רח מפר�ת, וק� סת�מה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹק�
ל�ני ז�ג מהסתומה]י�ח מ�[הנשאר אחד ��רח א� חזר, . ִִִֵֶֶַַַַָָָ

א� ע�לה היה א� ��רח זה ידע ולא לסת�מה, ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹהמפר��ת
נתערבה ע�לה �א� ���ת�מה; הע�פ�ת �ל ימ�ת� � ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָח�את
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�ה� נתערבה ח�את וא� �ס�ל�ת, ��� הח�א�ת �ל � ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ�ה�
.��� ימ�ת� לפיכ� �ס�ל�ת; ��� הע�ל�ת �ל �ְְִֶָָָָָ�ָ

.Ê�מ �רח �אמצע, �סת�מה מ�א� וע�לה מ�א� ְְְִִִֶַַַָָָָָָָח�את
�ל��, הפסיד לא � היל� ואחד היל� אחד ל�דדי� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהאמצע
�הל� וזה ח�את, הח�א�ת אצל �הל� 'זה יאמר: ְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹא�א
אחד �פרח ��תערב�, אחר חזר ה�א'. ע�לה הע�ל�ת ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאצל
ימ�ת�, האמצע�י� ה�ני� � לאמצע מ�א� ואחד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָמ�א�
יקרב� א�� וה�דדי�, מערבי�; וע�לה ח�את ה� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ�הרי
� ל�דדי� האמצע�י� מ� �רח ��הי�. ע�לה וא�� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָח�את
�ע�ל�ת. וח�א�ת �ח�א�ת נתערבה ע�לה ��א ימ�ת�; ����ְְְִֶַַַָָָָָָָָָ
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ילדה‡. � זכר' ��אלד ק� עלי 'הרי �אמרה: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָהא�ה
�מ� ע�לה וה� לנדר�, �ני� ע�פ�ת: אר�עה מביאה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָזכר,

לח�בת� ��ני� �]��ארנ�, יולדת וה�[ככל לדה, מ��� ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
צרי� �ה�ה� למד, נמצאת ח�את. ואחד ע�לה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאחד

�רידי� �ל� למ��.[עופות]לע��ת אחת �פרידה למעלה, ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֹ
למ� ���י� למעל� ��י� וע�ה נמל�טעה ולא לא� �] ְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹ

עולה] ואיזו חטאת איזו האשה: ע�דשאל להביא צריכה �ְְִִָָ
אמ�רי�? �ברי� ��ה למעלה. ויקריב�ה אחת, ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ�רידה
��� א� ��רי� ��� �הי� אחד, מ�י� האר�עה ָ�ִָ�ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ��הביאה
וע�ה י�נה, �ני �ני ע� ת�רי� ��י הי� א� אבל י�נה; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָ�ני
�ב� ��ר ע�ד להביא צריכה � למ�ה ���י� למעלה ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָ��י�
�א� ח�בת�. ידי לצאת �די למעלה ��יה� ויע�ה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָי�נה,
למעלה ��ר צריכה למ�ה, ה��רי� ��י ��ח�ה ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָע�ה
צריכה למ�ה, ה��נה �ני �ני ע�ה וא� ח�בת�; ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָלה�לי�
ח�בת� מביא אד� �אי� ח�בת�; לה�לי� למעלה י�נה ��ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
א� ��רי� �ניה� א� א�א י�נה, �� ואחד ��ר אחד ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָ��זל

י�נה. �ני ְְֵֵֶָ�ניה�

לח�בתי',·. וא�� לנדרי 'א�� ל�ה�: ואמרה נדר� ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹ�ר�ה
ידע ולא למ�ה, ���י� למעלה ��י� ה�ה� א�ת� ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹוע�ה
ע�פ�ת, �ל�ה להביא צריכה � למעלה ע�ה מה� ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאיזה
ה�ני� ויע�� ח�בת�, לה�לי� ואחד לנדר� ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ�ני�
נע�� נדר �ל �ני� ו��א נדר�, �ר�ה �הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלמעלה;
��הביאה אמ�רי�? �ברי� ��ה �ס�ל�ת. �ה� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָלמ�ה,
א� אבל אחד; מ�י� מה� ��ני� נדר� ��ר�ה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהאר�עה
��ר�ה מ�י� �ני� � אחרי� אר�עה �ביא מיני�, �ני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהי�
יהי� ��רצה מי� מאיזה ��ני� לנדר�, יע�� נדר� ��ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

למ�ה. ואחד למעלה אחד ויע�� ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָלח�בת�,

��י[מי�]קבעה‚. עלי הרי זכר, אלד 'א� ואמרה: נדר� ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ
��ני� לנדר� �ני� ע�פ�ת, אר�עה והביאה וילדה, ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָת�רי�',
איזה ידע ולא למ�ה, ��ני� למעלה �ני� וע�ה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹלח�בת�,
ולא �כחה היא וג� למ�ה, נע�ה איזה ולא למעלה ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹנע�ה
� י�נה �בני א� �ת�רי� א� נדר�, קבעה מי� �איזה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָידעה
לנדר�, י�נה �ני �ני ע� ת�רי� ��י להביא צריכה ז� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָָָָהרי

אחד ��זל ותביא למעלה, אר�ע�� מי�ויע�� [מאיזה ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָ
ע�השתרצה] ��בר למעלה; ויע�ה ח�בת�, ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָלה�לי�

��הביאה אמ�רי�? �ברי� ��ה ח�את. �ה� למ�ה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�ני�

צריכה מיני�, �ני הי� א� אבל אחד; מ�י� �ח�ה ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָָָָהאר�עה
לנדר�, י�נה �ני �ני ע� ת�רי� ��י � ע�פ�ת ��ה ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָלהביא
אחד להע��ת י�נה �ני �ני א� ת�רי� ��י לח�בת� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָותביא
מה ו�כחה ל�ה�, נתנת� א� וכ� למ�ה. ואחד ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹלמעלה
א� ע�ה, היכ� י�דע ואינ� וע�ה, ה�ה� והל� ל�, ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָֹ�תנה
�מחצה למעלה מחצה א� למ�ה, ה�ל א� למעלה ְְְְְֱֱִֶֶַַַַַָָָָָֹֹה�ל
לנדר�, י�נה �ני �ני ע� ת�רי� ��י �ביא ז� הרי � ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָלמ�ה

לח�בת�. י�נה �ני �ני א� ת�רי� ��י ְְְְְִִֵֵֵָָָָותביא

קבעה,„. ��ה ו�כחה נדר�, וקבעה ח�בת� ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָָָָקבעה
�� א� ��ר אחת �פרידה לע�לה �ב� �ח�בת� ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָואפ�ר
לנדר� אר�עה �רידי�, �� �ביא לפיכ� � לח�את ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָי�נה
��ר א� י�נה �� אחת ח�את �ביא וע�ד לח�בת�, ְְְִִֶַַַַָָָָָ��ני�

ע�פ�ת. �בעה �הביאה נמצאת ה�ב�; ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָע�

ספק.‰. �ה� מ�ני נאכל�ת, אינ� הא�� הח�א�ת ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכל

חמישי יו�

יא ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

��מצ�‡. ה�נח�ת להקרבה]�ל קומ� שנטל מ�[� אחד ְְִֶֶַָָָָָ
ה�ב�נה ל�ט א� וכ� �ס�ל�ת; ה� הרי לעב�דה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָה�ס�לי�

והקטירה] קמ�.[מהמנחה, ��א �י על א� �סל, �ִֶַַַַָָֹ

ל�מאל�·. ונת� �ימינ� קמ� ל�ס�ל, ונת� ה��ר ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹקמ�
�ס�ל. � חל לכלי ונת� קד� מ�לי קמ� ל�לי, נתנ� �� ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹואחר

לב�נה‚. קרט א� מלח, �ר�ר א� צר�ר, �יד� ועלה ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹקמ�
�סל. �ַָ

�ח��„. �ה�א עד יחזר[לעזרה]קמ� � לפני� ונכנס , ְְְֲִִִֶַַַַַָֹ
וכ�ר. �פני�, ְְְְִִִֵָֹויקמ�

ויאספ��.‰. יחזר � הרצ�ה ��י על ה�מ� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹנת��ר

.Âרת� �כלי ��א ה�נחה קודש]היתה כלי �היה[� א� , ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
�כלי ��א ל�ז�ח �העלה� א� �רת, �כלי ��א ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ�קמצ�
עד �ס�לה, � לעזרה ח�� ��� ��מ� ��לל� א� ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�רת,

�פני�. �לילת� ְְְִִִִֶֶָָ��היה

.Ê��ג� לעב�דה, ה�ס�ל עליה� ה�מ� ��צק ה�נח�ת ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�ל
�תת� א� ��לל�, א� ,�� וכ��צא מלח�[לפתיתי�]ה�ר א� , ְְְְֵֶַַָָָָָָָ

ה�י�� ��ר�ת. א�[למזבח]� �מ�י� ה�ה� ח�זר � הניפ� א� ְֱִִִִֵֵֵַַָָֹ
��אמר: ��ר�ת, � ה�ה� הני� ולא ה�י� לא וא� ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹֹֹמני�;
מצות ואיל� מ�מיצה � וקמ�" אהר�, �ני אל ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ"והביא�

יציקה על ל�ד השמ�]�ה�ה; �זר.[של ���רה �בלילה ְ�ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

.Á�ח�י �מ� א� אחרת, מנחה �מ� לת�כ� ��פל ִ�ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָמנחה
לב�נת�, ח�ר �ס�לה. �מנ�, ח�ר נפסלה; � �ה�א ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ�ל

קרטי �ני עליה ��הי� וה�א קטנה]��רה; כמות לב�נה;[� ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָ
לב�נת�". �ל "את ��אמר: � �ס�לה אחד, קרט ְְֱֲֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאבל

.Ëני�� ע�ר�� לכל ל�י� �ני עד �לב�נת�, �מנ� ְְִִֵָָ�ְְְִֵַַָָָָר�ה
קמצי� �ני א� ל�י� �ני ��רה; � מנחה לכל לב�נה ְְִִֵָ�ְְְְְְִֵֵֵָָָָ�קמצי

�ס�לה. � זה על יתר ְֵֶַָָא�

.Èח�טא ולבונה]מנחת שמ� בה לשי� �מ�[שאי� ��ת� ְִֵֶֶֶַַָ
לב�נה, עליה נת� נפסלה. � ��� ה�מ� על א� ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעליה
אי �הרי מ�פק, �ס�לה ז� הרי � �ח�קה היתה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיל�ט�ה;

לל�ט. ְְֵֶַָאפ�ר

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.‡Èולא ל�קה אינ� � ��מ� אחר �יריה על �מ� ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנת�
��ר. ה�מ� �הרי ְֲֵֵֶֶַָָָֹ�סל�,

.·È�סל� ה�נחה, מ� ��ית ��י על �מ� מ�ה� ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָנת�
�סל�. לא מ��ית, �ח�ת על ה�מ� נת� א� אבל ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמ�פק;

לב�נה. ��ית ���� עד ��ב�נה ��סל ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָואינ�

.‚Èסל� � ה�נחה מ� �ה�א �ל על ה�ב�נה נת� ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָאפ��
��ל�ט. ְֵֶַַעד

.„Èנאמ לא ��רה; � וקמ� �מי� "חרבה"��ל� [�ר ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
יבישה] מ�מ�.שתהיה ִֶֶֶָא�א

.ÂË;ר��ת �עמי� אפ�� ��רה, � �עמי� ��מצ� ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָמנחה
מ��ית. �ח�תה הקטרה �אי� אחת, �בת ��ית ��קטיר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָוה�א

.ÊËמע�ב �ה�לח �ס�לה; � מלח �לא ה�מ� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהקריב
יביא � קמיצה קד� �חסרה מנחה ��ארנ�. �מ� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ�מנחה,
לא ה��בעת, היא �ה�מיצה וימ�א�ה; �ית� ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמ���

�רת. �כלי ְְִִִֵָָָנתינת�

.ÊÈ�עצמ �פני לב�נה קמ� מנחה]התנ�ב בלי א�[� � ְְְְִִִֵֵֶַַָֹ
ה�ח� �ע� לב�נה בזיכי �ני וכ� �ס�ל. �ה�א, �ל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחסר

הפני�] לח� עד[� �ס�לי�; �ה�א, �ל מה� אחד חסר א� �ְִִֵֵֶֶֶַָָָ
ס��. ועד מ�ח�ה קמצי� �ני ְְְְְִִִִֵֶַָָ��הי�

.ÁÈ�קמצי �ני לבונה]הפרי� ואבד[של אחת, למנחה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
הק�ע לא קמיצה, קד� � מה� �אחד למנחה [והשתיי� ְִֵֶֶֶָָֹֹ�ְַ

�ר�הוכשרה] מ�ני �פס�לה, הק�ע, קמיצה, לאחר ;ְְִַַָ�ְְְִִֵֶַָָ
ל:] ל�ני[הוסי� קמצי� אר�עה הפרי� א� וכ� ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָלב�נת�.

ה�זיכי� ס��ק קד� � מה� �ני� ואבד� לח�, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹבזיכי
הקרבת�] לש� ס��ק[מהשולח� לאחר �כ�רי�; הק�ע� לא ,ֹ�ְְְְִִֵַַ

הר��י. מ�ני �פס�לי�, הק�ע�, ְְְְִִִֵָ�ִִַָה�זיכי�,

.ËÈ�ה�י � והקטיר� ��טמא, מנחה הגדול]קמ� הכה� [של ְְְְִִִִִֶֶַָָֹ
ה�ד�י�";[מכפר]מר�ה ע�� את אהר� "ונ�א ��אמר: , ְְֱֲֲֳִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מר�ה; ה�י� אי� � והקטיר� והכניס� לעזרה ח�� ה�מ� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹיצא
ה��צא. על מר�ה ואינ� ה�מא, על מר�ה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ�ה�י�

.Î�א ,��� �יריה נטמא� �� ואחר ה�נחה, את ָ�ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָקמ�
ה�מ�; יקטיר לא � אבד� א� לעזרה, ח�� יצא� א� ְְְְְֲִִֶַַָָָָָֹֹנ�רפ�,
� �כ�ר�ת� ה�ירי� מ� מעט נ�אר הרצה. הקטיר, ְְְְְְִִִַַַַָָָ�ְְִִִוא�
�אכילה. אס�רי� ���אר� ה�ירי� וא�ת� ה�מ�, ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹיקטיר

.‡Îל� ע�ר�� �� ��� �כלי מ�מ�ה מחיצה ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה
וא� יקמ�; לא מ�מעלה, מערב �ה�א �י על א� � ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹֹמנחה

�ס�לה. ְַָָקמ�,

.·Îמ�מ�ה �מערב מ�מעלה �מחיצה חל�ק ה�לי ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָֹהיה
מ���. ק�מ� �ִֵֶ

.‚Î,זה� זה נ�געי� חלקיו ואי� אחד, �כלי הע�ר�� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָחלק
לקמיצה ה�לי מצר� א� ספק זה הרי � מחיצה �יניה� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָואי�
יקטיר. לא קמ�, וא� יקמ�; לא לפיכ� מצר�. אינ� ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹֹא�

הרצה הקטיר, התקבל]וא� ה�ירי�.[� יאכל� ולא ; ְְִִִ�ְְְְִֵַָָָֹ

.„Î�ב� �נגד ה�לח� על למעלה ה�מ� ונת� ְְֶֶַָֹ�ְְְֶַַַַַַָָָֹקמ�
לה�סל ה�לח� ק��� � ה�ני� לח� אומערכת ילו� א� �] ְֲִִֶֶֶֶַַַָ�ְְִֵָָ

לעזרה] חו� עיצא קרב ואינ� ל�רב; מק��� אינ� אבל ד, ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָ
לקמ�. הרא�י �רת �כלי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ��תק��

.‰Îעל ה�לי �הפ� א� וקמ�, ה�לי לדפ� ה�מ� ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹהד�יק
הקטיר, וא� יקטיר; לא � למ�ה �פיו מ��כ� וקמ� ְְְְְִִִִִִַַַָָָֹיד�

ְָ�הרצה.

.ÂÎחלק והפרי� מחלקיו, אחד ואבד �ח�ק� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָע�ר��
�כלי מ�חי� �ל��� והרי האב�ד, ונמצא �ח�יו, ְִִִָ�ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָאחר
ה�א הרי � �אבד זה נטמא � �זה זה נ�געי� ואי� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאחד
אינ� �הפרי� וזה ונפסל�; רא���, חלק ע� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָמצטר�

י�לי� א�א יוסי�]מצטר�, ה�פר�[וכשר]עליו[� נטמא . ְְְִִִֵֶַַָָָָָ�ְָ
אינ� ��מצא וזה ונפסל�, מצטרפי� ורא��� מפר� ��ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָ
האב�ד הרי � הרא��� החלק נטמא ע�ה�. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָמצטר�

מצטרפי�. �ח�יו ְְְְִִַָָָ�ְַוה�פר�

.ÊÎ�ע �יריו � ה�מצא מ� קמ� קמיצה: לעני� ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָוכ�
מ� קמ� נאכל. אינ� וה�פר� נאכלי�, הרא��� ְֱִֵֶַַָָ�ְֱִִֵֶֶַַָָהחלק
קמ� נאכל. אינ� וה�מצא נאכלי�, ורא��� �יריו � ְְְְְֱֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָ�ַה�פר�
�ירי� ��ניה� לפי נאכלי�; אי� �ניה� � הרא��� ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָמ�
נקמצה ��א למנחה וד�מי� �ל�, ע�ר�� ה� �הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹיתרי�,
ע�ר�� לפניו והרי ה�ה, ה�מ� קרב והיא� אס�רה. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�היא
�בעת ה�ה�, �דעת �ל�יה �ה�מיצה מ�ני ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�מחצה?
החלקי� והרי �לבד, הע�ר�� על א�א �ע�� אי� ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ���מ�

�זה. זה נ�געי� ְִֵֶֶָָאינ�

.ÁÎמקטיר � אחרת מנחה �קמ� ��תערב מנחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹקמ�
�מנחת ה�מ� נתערב א� וכ� ��ר�ת; וה� �אחד, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�ניה�

�חב�י א� ה�סכי�, �מנחת א� �ד�ל[מנחת]�הני�, כה� ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹֹ
לא�י�. �ה�ל �אחד, ה�ל ויקטיר ��ר�ת, א�� הרי �ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

.ËÎ�א � �ז� ז� ��תערב� נקמצ�, ��א מנח�ת ְְְְְְִִִֵֶֶָָָֹ��י
��ר�ת; עצמ�, �פני �מ�� עצמ� �פני מ�� לקמ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹיכ�ל

�ס�ל�ת. לאו, ְְִָוא�

.Ï�וא יקטיר; לא � נקמצה ��א �מנחה ��תערב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹקמ�
נקמצה, ��א וז� ל�עלי�, עלת ��קמצה, ז� � ה�ל ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהקטיר

ל�עלי�. עלת ְִַָָָֹלא

.‡Ïירי�� �יריה ��תערב� א� ��יריה, קמצ� ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָ�ְִֵָנתערב
ל�עלי�. עלת הקטיר, וא� יקטיר; לא � ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹחבר��

יב ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

ה�ח�‡. בשבועות]��י ועמר[שמקריבי� ה�ני� ולח� ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹ
העומר]ה�נ�פה קרב� א�[� �ה�א �ל �מ�ת� �ה�סי� , ְְִִֶֶַָָָָ

�ס�ל�ת. � �ה�א �ל ְִֵֶָח�ר

קרב�]ח��ת·. �רקיקי[של חלות]��דה עד[� � �חסר� נזיר ְְִִֵֶַַָָָ
��רי�. ה�בח, �� מ��זרק �ס�לי�; ה�בח, �� נזרק ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹ��א

ה�ח�‚. ��י בשבועות]וכ� הקרבי� עד[� � �חסר� ְְְֵֵֶֶֶַַָ
מ� �ס�לי�; �ב�י�, �ל �מ� נזרק ��רי�.��א �מ�, �זרק ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

סדרי�„. �ני הפני�]וכ� לח� ��א[של עד � �חסר� ְְְְִֵֵֶֶַָָֹ
ה�זיכי� לבונה]הקטר� ��רי�.[של מ�הקטר�, �ס�לי�; , �ְְְִִִִֶַָ�ְְְִֵ

�סכי�‰. הקרב�]אבל ע� שבאי� ומנחה יי� �]� �חסר� ְְֲִֶָָָ
ויביא ��רי�, � קרב ��א עד �י� ה�בח, מ��רב ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�י�

למ�את�. אחרי� ְְֲִִֵַָָֹנסכי�

.Âנפסל א� � ה�בח ונפסל �רת, �כלי ��ד�� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנסכי�
מ��לה נפסל ל�רב; ה�סכי� קד�� לא [של��חיטה, ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹ
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.‡Èולא ל�קה אינ� � ��מ� אחר �יריה על �מ� ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנת�
��ר. ה�מ� �הרי ְֲֵֵֶֶַָָָֹ�סל�,

.·È�סל� ה�נחה, מ� ��ית ��י על �מ� מ�ה� ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָנת�
�סל�. לא מ��ית, �ח�ת על ה�מ� נת� א� אבל ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמ�פק;

לב�נה. ��ית ���� עד ��ב�נה ��סל ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָואינ�

.‚Èסל� � ה�נחה מ� �ה�א �ל על ה�ב�נה נת� ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָאפ��
��ל�ט. ְֵֶַַעד

.„Èנאמ לא ��רה; � וקמ� �מי� "חרבה"��ל� [�ר ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
יבישה] מ�מ�.שתהיה ִֶֶֶָא�א

.ÂË;ר��ת �עמי� אפ�� ��רה, � �עמי� ��מצ� ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָמנחה
מ��ית. �ח�תה הקטרה �אי� אחת, �בת ��ית ��קטיר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָוה�א

.ÊËמע�ב �ה�לח �ס�לה; � מלח �לא ה�מ� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהקריב
יביא � קמיצה קד� �חסרה מנחה ��ארנ�. �מ� ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ�מנחה,
לא ה��בעת, היא �ה�מיצה וימ�א�ה; �ית� ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמ���

�רת. �כלי ְְִִִֵָָָנתינת�

.ÊÈ�עצמ �פני לב�נה קמ� מנחה]התנ�ב בלי א�[� � ְְְְִִִֵֵֶַַָֹ
ה�ח� �ע� לב�נה בזיכי �ני וכ� �ס�ל. �ה�א, �ל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָחסר

הפני�] לח� עד[� �ס�לי�; �ה�א, �ל מה� אחד חסר א� �ְִִֵֵֶֶֶַָָָ
ס��. ועד מ�ח�ה קמצי� �ני ְְְְְִִִִֵֶַָָ��הי�

.ÁÈ�קמצי �ני לבונה]הפרי� ואבד[של אחת, למנחה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
הק�ע לא קמיצה, קד� � מה� �אחד למנחה [והשתיי� ְִֵֶֶֶָָֹֹ�ְַ

�ר�הוכשרה] מ�ני �פס�לה, הק�ע, קמיצה, לאחר ;ְְִַַָ�ְְְִִֵֶַָָ
ל:] ל�ני[הוסי� קמצי� אר�עה הפרי� א� וכ� ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָלב�נת�.

ה�זיכי� ס��ק קד� � מה� �ני� ואבד� לח�, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹבזיכי
הקרבת�] לש� ס��ק[מהשולח� לאחר �כ�רי�; הק�ע� לא ,ֹ�ְְְְִִֵַַ

הר��י. מ�ני �פס�לי�, הק�ע�, ְְְְִִִֵָ�ִִַָה�זיכי�,

.ËÈ�ה�י � והקטיר� ��טמא, מנחה הגדול]קמ� הכה� [של ְְְְִִִִִֶֶַָָֹ
ה�ד�י�";[מכפר]מר�ה ע�� את אהר� "ונ�א ��אמר: , ְְֱֲֲֳִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

מר�ה; ה�י� אי� � והקטיר� והכניס� לעזרה ח�� ה�מ� ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹיצא
ה��צא. על מר�ה ואינ� ה�מא, על מר�ה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ�ה�י�

.Î�א ,��� �יריה נטמא� �� ואחר ה�נחה, את ָ�ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָקמ�
ה�מ�; יקטיר לא � אבד� א� לעזרה, ח�� יצא� א� ְְְְְֲִִֶַַָָָָָֹֹנ�רפ�,
� �כ�ר�ת� ה�ירי� מ� מעט נ�אר הרצה. הקטיר, ְְְְְְִִִַַַַָָָ�ְְִִִוא�
�אכילה. אס�רי� ���אר� ה�ירי� וא�ת� ה�מ�, ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹיקטיר

.‡Îל� ע�ר�� �� ��� �כלי מ�מ�ה מחיצה ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה
וא� יקמ�; לא מ�מעלה, מערב �ה�א �י על א� � ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹֹמנחה

�ס�לה. ְַָָקמ�,

.·Îמ�מ�ה �מערב מ�מעלה �מחיצה חל�ק ה�לי ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָֹהיה
מ���. ק�מ� �ִֵֶ

.‚Î,זה� זה נ�געי� חלקיו ואי� אחד, �כלי הע�ר�� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָחלק
לקמיצה ה�לי מצר� א� ספק זה הרי � מחיצה �יניה� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָואי�
יקטיר. לא קמ�, וא� יקמ�; לא לפיכ� מצר�. אינ� ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹֹא�

הרצה הקטיר, התקבל]וא� ה�ירי�.[� יאכל� ולא ; ְְִִִ�ְְְְִֵַָָָֹ

.„Î�ב� �נגד ה�לח� על למעלה ה�מ� ונת� ְְֶֶַָֹ�ְְְֶַַַַַַָָָֹקמ�
לה�סל ה�לח� ק��� � ה�ני� לח� אומערכת ילו� א� �] ְֲִִֶֶֶֶַַַָ�ְְִֵָָ

לעזרה] חו� עיצא קרב ואינ� ל�רב; מק��� אינ� אבל ד, ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָ
לקמ�. הרא�י �רת �כלי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ��תק��

.‰Îעל ה�לי �הפ� א� וקמ�, ה�לי לדפ� ה�מ� ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹהד�יק
הקטיר, וא� יקטיר; לא � למ�ה �פיו מ��כ� וקמ� ְְְְְִִִִִִַַַָָָֹיד�

ְָ�הרצה.

.ÂÎחלק והפרי� מחלקיו, אחד ואבד �ח�ק� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָע�ר��
�כלי מ�חי� �ל��� והרי האב�ד, ונמצא �ח�יו, ְִִִָ�ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָאחר
ה�א הרי � �אבד זה נטמא � �זה זה נ�געי� ואי� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאחד
אינ� �הפרי� וזה ונפסל�; רא���, חלק ע� ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָמצטר�

י�לי� א�א יוסי�]מצטר�, ה�פר�[וכשר]עליו[� נטמא . ְְְִִִֵֶַַָָָָָ�ְָ
אינ� ��מצא וזה ונפסל�, מצטרפי� ורא��� מפר� ��ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָ
האב�ד הרי � הרא��� החלק נטמא ע�ה�. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָמצטר�

מצטרפי�. �ח�יו ְְְְִִַָָָ�ְַוה�פר�

.ÊÎ�ע �יריו � ה�מצא מ� קמ� קמיצה: לעני� ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָוכ�
מ� קמ� נאכל. אינ� וה�פר� נאכלי�, הרא��� ְֱִֵֶַַָָ�ְֱִִֵֶֶַַָָהחלק
קמ� נאכל. אינ� וה�מצא נאכלי�, ורא��� �יריו � ְְְְְֱֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָ�ַה�פר�
�ירי� ��ניה� לפי נאכלי�; אי� �ניה� � הרא��� ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָמ�
נקמצה ��א למנחה וד�מי� �ל�, ע�ר�� ה� �הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹיתרי�,
ע�ר�� לפניו והרי ה�ה, ה�מ� קרב והיא� אס�רה. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�היא
�בעת ה�ה�, �דעת �ל�יה �ה�מיצה מ�ני ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ�מחצה?
החלקי� והרי �לבד, הע�ר�� על א�א �ע�� אי� ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ���מ�

�זה. זה נ�געי� ְִֵֶֶָָאינ�

.ÁÎמקטיר � אחרת מנחה �קמ� ��תערב מנחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹקמ�
�מנחת ה�מ� נתערב א� וכ� ��ר�ת; וה� �אחד, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�ניה�

�חב�י א� ה�סכי�, �מנחת א� �ד�ל[מנחת]�הני�, כה� ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹֹ
לא�י�. �ה�ל �אחד, ה�ל ויקטיר ��ר�ת, א�� הרי �ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

.ËÎ�א � �ז� ז� ��תערב� נקמצ�, ��א מנח�ת ְְְְְְִִִֵֶֶָָָֹ��י
��ר�ת; עצמ�, �פני �מ�� עצמ� �פני מ�� לקמ� ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹיכ�ל

�ס�ל�ת. לאו, ְְִָוא�

.Ï�וא יקטיר; לא � נקמצה ��א �מנחה ��תערב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹקמ�
נקמצה, ��א וז� ל�עלי�, עלת ��קמצה, ז� � ה�ל ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהקטיר

ל�עלי�. עלת ְִַָָָֹלא

.‡Ïירי�� �יריה ��תערב� א� ��יריה, קמצ� ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָ�ְִֵָנתערב
ל�עלי�. עלת הקטיר, וא� יקטיר; לא � ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹחבר��

יב ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

ה�ח�‡. בשבועות]��י ועמר[שמקריבי� ה�ני� ולח� ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹ
העומר]ה�נ�פה קרב� א�[� �ה�א �ל �מ�ת� �ה�סי� , ְְִִֶֶַָָָָ

�ס�ל�ת. � �ה�א �ל ְִֵֶָח�ר

קרב�]ח��ת·. �רקיקי[של חלות]��דה עד[� � �חסר� נזיר ְְִִֵֶַַָָָ
��רי�. ה�בח, �� מ��זרק �ס�לי�; ה�בח, �� נזרק ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹ��א

ה�ח�‚. ��י בשבועות]וכ� הקרבי� עד[� � �חסר� ְְְֵֵֶֶֶַַָ
מ� �ס�לי�; �ב�י�, �ל �מ� נזרק ��רי�.��א �מ�, �זרק ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

סדרי�„. �ני הפני�]וכ� לח� ��א[של עד � �חסר� ְְְְִֵֵֶֶַָָֹ
ה�זיכי� לבונה]הקטר� ��רי�.[של מ�הקטר�, �ס�לי�; , �ְְְִִִִֶַָ�ְְְִֵ

�סכי�‰. הקרב�]אבל ע� שבאי� ומנחה יי� �]� �חסר� ְְֲִֶָָָ
ויביא ��רי�, � קרב ��א עד �י� ה�בח, מ��רב ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�י�

למ�את�. אחרי� ְְֲִִֵַָָֹנסכי�

.Âנפסל א� � ה�בח ונפסל �רת, �כלי ��ד�� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנסכי�
מ��לה נפסל ל�רב; ה�סכי� קד�� לא [של��חיטה, ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹ
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ה�סכי�הד�] �אי� ל�רב; ה�סכי� קד�� ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואיל�,
�ה�? �ע�ה �מה ה�בח. ��חיטת א�א ל�רב ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמתק��י�
ע��; יקרב� � �עה �א�ת� זב�ח אחר זבח �� היה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָא�
�מי נע�� � �עה �א�ת� זב�ח זבח �� היה לא ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹוא�
�קר�� אמ�רי�? �ברי� ��ה וי�רפ�. �לינה, ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָ��פסל�

עליה� מתנה �י� �ית ��ב מ�ני יקרבצ��ר, יפסל, שא� �] ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַ
אחר] זבח ע�ע� יקרב� לא א�� הרי � יחיד �קר�� אבל .ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָֹ

א�א �עה; �א�ת� זב�ח �ה�א �י על וא� אחר, ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָזבח
וי�רפ�. �לינה, ���סל� עד ְְְְִִִִֶַַָָָָמ�יח�

.Ê.�נס�יה יקרב� ל�מ�, ��א ��ז�ח� ה�בחי� ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹוכל

.Áתמ�רת�[מקרב�]ולד� בבהמה��דה להחליפה רצה �] ְְַָָָ
ג"כ] ונתקדשה � והפרי�אחרת ואבדה ��דת� וה�פרי� ,ְְְְְְִִִַַָָָ

רא��נה, �ת�דה ���ר לאחר הביא� א� � �ח�יה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת
היא והרי ,�� ��ר לא עדי� וא� לח�; טע�ני� ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאינ�
הרי � ע�מד�ת �תמ�רת� היא א� �ולד� היא א� ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָוחליפת�
��דה. �נ�דר אמ�רי�? �ברי� ��ה לח�. צריכ�ת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָ��יה�
�ולד� לח�; טע�ני� �תמ�רת� חליפת� � נדבה ��דת ְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָָאבל

��רה. לאחר �י� כ�רה לפני �י� לח�, טע�� ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאינ�

.Ë,ואבדה �ח�יה אחרת והפרי� ואבדה, ��דת� ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהפרי�
�ל��� והרי הרא��נ�ת ונמצא� �ח�יה, אחרת ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוהפרי�
לח�, טע�נה אי� �נ�ה � �רא��נה נת��ר � ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָע�מד�ת
אי� �נ�ה � ��לי�ית נת��ר לח�; טע�נה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָ�לי�ית
� �אמצעית נת��ר לח�; טע�נה רא��נה לח�, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָטע�נה

לח�. טע�נ�ת אי� ְְֵֵֶֶֶ��יה�

.Èמע�ת והפרי� ואבד�, לת�דת� מע�ת ְְְְְְִִִַַָָָָה�פרי�
מע�ת ��מצא� עד ��דה �ה� ל�ח הס�יק ולא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ�ח�יה�,
� וה�אר �לחמ�, ��דה וא�� מא�� יביא � ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָהרא��נ�ת
נסכי�. טע�ני� אבל לח�; טע�נה ואינ� ��דה, �ה� ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָיביא
ואחר �ח�יה, מע�ת והפרי� ואבדה, ��דת� ה�פרי� ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָוכ�
ה�פרי� וכ� לח�; �לא ��דה ��ע�ת יביא � נמצאת ��ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
�� ואחר �ח�יה�, ��דה והפרי� ואבד�, לת�דת� ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָמע�ת
וז� �לחמ�, ��דה ה�ע�ת מ� יביא � ה�ע�ת ְְְְְִִִַַַָָָָָנמצא�

לח�. �לא �קרב האחר�נה ְְֲִֶֶַַַָָָֹה��דה

.‡Èאבד � לחמ�' זה והרי ��דה, ז� 'הרי ְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָהא�מר:
��דה מביא אינ� ה��דה, אבדה אחר; לח� מביא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָה�ח�,

ה ואי� ה��דה, �גלל �א �ה�ח� מ�ני �אהאחרת; ��דה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ה�ח�. ְִֶֶַַ�גלל

.·È;�לח �ה� מביא � ונ�תר� לת�דת� מע�ת ְְְְִִִֵֶֶֶָָָהפרי�
��דה. �ה� מביא אינ� � וה�תיר ל�ח� ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָהפרי�

.‚Èמתה� �תמ�רת�, ונתערבה ��דה', ז� 'הרי ְְְְֲִִֵֵֵָָָָָָָהא�מר:
ל� אי� ה��ארת ז� הרי � היא איז� יד�ע ואי� מה� ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחת

היא ה�מ�רה ��א לח�, ע�� יביא �א� [ואינה��נה: ְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
לח�] היא.צריכה ה��דה ��א לח�, �לא הביא� וא� ;ְְֱִִִֶֶֶַָָָֹ

מ��. �� ���ל עד �רעה א�א לע�ל�, ז� �קרב לא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלפיכ�

.„Èיצאת �ס�ל�ת; ��� � מח��תיה ח�ה ��פרסה ְָָָ�ְְִֵֶֶַַָָָָ��דה
א� לחמ�, נפרס ��ר�ת. הח��ת �אר � נטמאת א� ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָהח�ה
אחר לח� מביא ה��דה, נ�חטה ��א עד � יצא א� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹנטמא,
ה�� יצא, א� נטמא א� נפרס ���חטה אחר וא� ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָו��חט;

יצא. לא נדר� וידי �ס�ל, ��� וה�ח� יאכל, וה��ר ְִִֵָָָֹ�ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָי�רק
יצא א� נטמא, א� ה�ח�, מקצת נפרס �� ואחר ה��, ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָנזרק
ה�מא, על ה�ה�ר �מ� ה�ר�ס, על ה�ל� מ� ��ר� �ִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

��ח��. על ��פני� ְִִִֶֶַַַ�מ�ה

.ÂË��קד לא � ח��ת �מ�ני� על ��חט� ְְְִֶַַָָָָֹ��דה
מ��� אר�עי� 'יק��� אמר: וא� �מ�ני�; מ��� ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָאר�עי�
אחד מה� �מרי� ה�מ�ני�, מ� אר�עי� מ��� � ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ�מ�ני�'

קר�� ארבע]מ�ל סה"כ � חלה מי� מכל והאר�עי�[� , ְְְִִַָָָָָ
לח�י�. ויצא� י�ד� ִ�ְְְְִִֵַָה�נ��ת

.ÊËי�� �ית לח�מת ח�� לחמ� והיה ה��דה את ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָה��חט
הבית] הר לעזרה[� ח�� היה א� אבל ה�ח�; קד� לא �ֲֲִֶֶַַָָָָָָָֹ

לפני�. �אינ� �י על א� ה�ח�, קד� �ְִִִֵֶֶֶַַַַָ

.ÊÈ�קרמ ואפ�� ����ר, ה�ח� �ני קרמ� ��א עד ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ�חט�
ה�ח�. קד� לא � מה� מאחת ח�� ����ֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

.ÁÈמח�בת� א� זמ� �מח�בת ��חיטת� ונפסלה ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ�חט�
במקומה]מק�� או בזמנה לאכלה שלא ה�ח�;[� קד� � ֶֶַַָָ

לא � ל�מ� ��א ��חט� א� טרפה, א� מ��, �עלת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹנמצאת
.��� ה�ח� ע� נזיר �איל ה�י� וכ� ה�ח�. ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָקד�
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ה�:‡. וא�� ה�ר��, את ���סל�ת ה� מח�ב�ת ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�ל�
�מח�בת ה�ק��, ���י �מח�בת ה��, ���י ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָמח�בת
ה�בח את ה��חט זה �יצד? ה�� ���י מח�בת ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַה�מ�.
א� �למי�, �ה�א ויח�ב ע�לה �היה �ג�� � ל�מ� ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹ��א
�ל�� �למי� ל�� א� ��למי�, ע�לה ל�� ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָי�חט��
מח�בת היא ז� �עליו, ל�� ��א ה�בח ��חט א� ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹע�לה,
ה�בח את ��חט �ג�� �יצד? ה�ק�� מח�בת ה��. ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ���י
הרא�י �בר מ��� להקטיר א� �מ�, לזרק מנת על ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹל�מ�
לאכילה הרא�י �בר מ��� לאכל א� לעזרה, ח�� ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹלהקטרה,
�זבחי� ה�ק��. ���י מח�בת היא ז� אכילת�, למק�� ְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָח��
ח�� ���חט� 'זבחי� ה�קראי� ה� ז�, מח�בה �ה� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�ח�ב
ה�בח את ��חט �ג�� �יצד? ה�מ� מח�בת ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָלמק�מ�'.
�אינ� הח�ה, ���קע מאחר �מ� לזרק מנת על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹל�מ�
למחר להקטרה הרא�י �בר מ��� להקטיר א� זריקת�; ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָזמ�

זמ� �אינ� ה�חר, ע��ד ��עלה לאכלמאחר א� הקטרת�; ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ
ז� לאכילת�, הרא�י זמ� לאחר לאכילה הרא�י �בר ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָמ���
ה� � ז� מח�בה �ה� �ח�ב �זבחי� ה�מ�. מח�בת ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיא
ה�קראי� וה� לזמ��', ח�� ���חט� 'זבחי� ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָה�קראי�
���רה. האמ�ר "���ל" ה�א וזה מק��; �כל ְְִִֶַָָָָָ'���ל'

ה�מ�עה·. רבינו]מ�י ממשה ��ה[מסורת למד�, ְְִִֶֶַָָ
�למיו זבח מ��ר יאכל האכל "וא� ���רה: ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ��אמר
הקרבה ��עת �מח�ב א�א מד�ר אינ� � ה�לי�י" ����ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
עליו �ח�ב קר�� לכל ה�י� וה�א ��לי�י; מ��� ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ��אכל
לאכילת הרא�י זמ� לאחר מ��� ��אכל מע�יו ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹ��עת
�בר ��ז�ח מ��� להקטיר ח�ב א� וכ� קר��. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָא�ת�
מ�י למד� �� להקטרה; הרא�י זמ� לאחר להקטרה, ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָָָהרא�י
א� � מז�ח אכילת ואחד אד� אכילת אחד ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָה�מ�עה:

���ל. ה�ר�� הרי זמ��, לאחר עליה� ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָח�ב
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נפסדה‚. ��א קר�� ע"י]אבל א�א[נפסל ,�� מח�ב�� ְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹ
זמ� לאחר מ��� ונ�אר �הלכת�, ה�ז�ח על �מ� ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָנזרק
לאכל�; ואס�ר 'נ�תר', נקרא ה��אר א�ת� � ְְְְְֲִִִַָָָָָָאכילת�

נרצה �בר ���:[התקבל]וה�ר�� א�מר ה�א הרי וכ�ר; , ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָ
�� �ה�יע �יו� � לכ�ר" ה�ז�ח על לכ� נת�יו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ"ואני
לפיכ� ה�ר��. ונרצה ה�עלי� נת��ר� �הלכת�, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָל�ז�ח
לאד� �י� מ�ירי�, ל� ��� �בר א�א מת��ל אי� ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָלע�ל�
אחת �� �ח�ב זבח אחד ��ת�אר. �מ� ל�ז�ח, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ�י�
��עת �ח�ב א� �חיטה, ��עת א�� מח�ב�ת ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹמ�ל�
זריקת� �עת א� ל�ז�ח, ה�לכת� ��עת א� ה��, ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָק�לת

ה�ז�ח. ְִֵַַַעל

נפסל„. ה�בח עב�ד�ת ��אר�ע למד, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָנמצאת
�בזריקת� ה��, �בה�לכת �בק�לה, ��חיטה, ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָ�מח�בה:

ה�ז�ח. ְִֵַַַעל

�מליקה‰. דברי�: ��ני מיוחדתוהע��, שחיטה �] ְְְְִִִִֵָָָ
ה��בעו�] �במ��י המזבח], על הד� סחיטת �]. ְִַָ

.Âקמיצה� �אר�עה: ה�קמצ�ת, נטילתוה�נח�ת �] ְְְְְְִִִַַַָָָָָ
מהמנחה] �בה�לכתהקומ� �רת, �כלי ה�מ� �בנתינת ,ְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

הא�. על �בזריקת� ל�ז�ח, ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹה�מ�

.Êח�ב� �ג�� מא��, ח�� אחרי� �דברי� ח�ב א� ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָאבל
אמ�רי� ה�לכת ��עת א� נ��ח, ��עת א� הפ�ט, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָ��עת

��עת[אברי�] א� ה�נחה, �לילת ��עת א� ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָל�ז�ח,
א�ת�[למזבח]ה��ת� אי� � א�� �דברי� וכ��צא , ְְִִֵֵֵַַָָָָָ

ה��, ���י מח�בת �היתה �י� �ל��, מ�עלת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָה�ח�בה
ה�מ�. מח�בת �י� ה�ק��, מח�בת ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָ�י�

.Á,��כ� א� א�� עב�ד�ת מאר�ע �אחת המח�ב ָ�ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַוכ�
א�ת� אי� � א�� מח�ב�ת מ�ל� ח�� אחרת ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמח�בה
�חיטה ��עת המח�ב �יצד? �ל��. מפסדת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָה�ח�בה
אמ�ריו א� ה�בח �� לה�יח �זריקה, וה�לכה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָוק�לה
על ה�� לזרק ח�ב א� לעזרה, ח�� לה�ציא� א� ְְְֲִִַַַָָָָָָָָֹלמחר,

היס�ד �נגד ��א המזבח]ה�ב� את[בסיס ל�� א� , ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַֹ
למ��[הדמי�] המזבח]ה��ני� של התחתו� בחלקו למעל�,[� ְְֲִִַַַָָָ

��ז�ח ה��ני� �מי� ל�� א� למ��, למעל� ה��ני� ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָואת
א� �חיצ��, ��נימי ה��ני� את א� ה�נימי, ��ז�ח ְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָהחיצ��

לפני� הח�את �� להיכל]להכניס ��אכל�[� �ח�ב א� , ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹ
��קריב�ה� א� לאכילה, ה�ס�לי� �אר א� טמאי� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָה�בח
ה�בח �� לערב א� לעב�דה, ה�ס�לי� �אר א� ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָטמאי�
ולאכל ה�סח עצמ�ת ל��ר �ח�ב א� ה�ס�לי�, ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָֹֹ�ד�

נא חלקית]מ��� ח�א�ת[מבושל ל�ר� �ח�ב א� , ְִִֶֶַַָָָֹ
א�� �כל � למק�מ� ח�� א� לזמ�� ח�� ְְְְִִִֵַַָָָָה��רפ�ת
��עת ח�ב א� וכ� ��ר. ה�בח �ה�, וכ��צא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָה�ח�ב�ת
ה�לכת�, �ב�עת לכלי, נתינת� �ב�עת ה�נחה, ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָקמיצת
למחר לב�נת� א� קמצ� לה�יח הא�, על זריקת� ְְְָָָָָ�ְְְִִִֵַַַַָָ�ב�עת

כ�רה. ז� הרי � לח�� לה�ציא� ְְֲִֵֵַָא�

.Ë�לפיכ ה�לכה; אינ� �רגל ��א �ה�לכה �ארנ�, ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ�בר
� צרי� �אינ� �מק�� והמה�� .�� ��סלת ה�ח�בה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאי�
ה�� ק�ל �יצד? .�� ��סלת וה�ח�בה ה�לכה, ז� ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי

ה�ז�ח על לזרק� �� יד� �פ�ט �מק�מ�, ע�מד [ולאוה�א ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ

ברגליו] וח�בהוליכו פסולה], יד�[מחשבה ���ט �עת ְְֵֶַַָָָ
�פני�, ה�� ק�ל א� אבל ��סלת; ה�ח�בה אי� � ���ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
לח��, לה�ציא� �� ה�� א�א ה�ז�ח לג�י �� ה�� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹולא
� �� וכ��צא ה�מ� �מח�בת לח�� ה��כ� ��עת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָוח�ב

��סלת. ז� ֲֵֶֶהרי

שישי יו�
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מח�בת‡. אבל הע�בד; אחר א�א ה�לכת ה�ח�בה ֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאי�
ה�עלי� �מענ� אפ�� �ל��; מ�עלת אינ� ה�ר�� ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ�על
��ר. זה הרי � נכ�נה הע�בד מח�בת והיתה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ���ל�,

לעב�דה,·. רא�י �ה�א מ�י א�א מ�עלת ה�ח�בה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָואי�
מ�י לעב�דה. הרא�י �במק�� לעב�דה, הרא�י ְְֲֲִִָָָָָָָָָָָ�בדבר
לעב�דה ה�ס�לי� מ� אחד �יצד? לעב�דה רא�י ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָ�ה�א
העב�דה ��עת וח�ב זרק, א� ה�לי�, א� ה��, ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ���ל
�מח�ב��, �סל לא � ה�מ� מח�בת א� מק�� ְְְֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמח�בת
��רק א� ���ל ה�� וא�ת� לעב�דה. רא�י �אינ� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלפי

לא�ה י�פ� העזרה]מקצת� ��[תעלת נ�אר וא� , ְְְִִִִֵַַַָָָָ
בו] ויק�ל[שיוצאת לעב�דה הרא�י יחזר [הד�]ה�פ�� ֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

� �חיטה ��עת ה�ס�ל ח�ב א� אבל נכ�נה. ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָ�מח�בה
��ארנ�. �מ� �פס�לי�, ��רה �ה�חיטה �מח�ב��, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�סל
��ת�אר; �מ� ��רי� ל�מ�, ��א נע�� �א� קר�נ�ת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹי�
א� לעב�דה, רא�י �אינ� זה �ה� ה�� ק�ל א� ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלפיכ�,
�ה�א ל�מ�, ע�ה� �א�� ה�בח �סל � זרק� א� ְְְִִִֶֶַַַָָָָה�ליכ�,
וק�ל ה��ר וחזר ה�פ�, �� �� ��� �י על וא� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�ס�ל.
ה�� ���י מח�בת מ�ני ולא ה�בח; נפסל �בר � ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוזרק
��ארנ�. �מ� לעב�דה �ס�ל �ה�א מ�ני א�א א�ת�, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�סל

��מצ�‚. העמר מנחת �יצד? לעב�דה הרא�י [��דבר ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
להקרבה] ממנה קומ� �מינטל ז� הרי � ל�מ� ְְֲִִֵֶָֹ��א
��יריה ל�מ�, מ���ע�ית �היא מ�ני נאכלי�, ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

וכ� קר�נ�ת. ל�אר הרא�י �בר ה�ע�רי� ואי� ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָה�ע�רי�,
קנא�ת �מנחת סוטה]המח�ב של קד�[� עליה, וה�ב�נה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ה�ב�נה �הרי[מעליה]��ל�ט מ�עלת, מח�ב�� אי� � ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
לעב�דה הרא�י �בר לבונה]אינ� ע� קריבה שאינה וכ�[� . ְֲֵֵָָָָָָָ

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

וח�ב„. ��פ��, מז�ח �יצד? לעב�דה הרא�י ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ�מק��
�מח�בה ה�בח �סל לא � מק�� מח�בת א� זמ� ְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמח�בת
ה�נחה מ� קמ� לעב�דה. רא�י ע�ה ה�ק�� אי� �הרי ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָז�,

לעזרה]�ח�� חו� א�[� זמ� מח�בת קמיצה ��עת וח�ב , ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָ
�ל��. ז� מח�בה אי� � מק�� ְֲֲֵֶֶַַָָָמח�בת

ה�ר�נ�ת,‰. מ� לאכילה רא�יי� �אינ� דברי� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָא��
והאמ�רי� ה��, להקטרה: הקרבי�]�רא�יי� אברי� �], ְְְְִִֵַַָָָָ

ה�קמצ�ת. ה�נח�ת מ� וה�ב�נה וה�מ� הע�לה, ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹ�ב�ר

.Âה��ר להקטרה: רא�יי� ואינ� לאכילה, רא�יי� ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָוא��
לכל ה�אכל �י� ל�הני� ה�אכל �י� ה�בחי�, מ�ל ְְֱֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹה�אכל

ה�ני�. ולח� ה�ח�, ���י ה�נח�ת, ��ירי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאד�,

.Ê:להקטרה ולא לאכילה לא רא�יי� �אינ� דברי� ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹוא��
מע�ר ח�� ,��� �המה �ל והע�ר ה��רפ�ת, ח�א�ת ֵ�ְְְְִֵֶַַַָָָָ��ר
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נפסדה‚. ��א קר�� ע"י]אבל א�א[נפסל ,�� מח�ב�� ְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹ
זמ� לאחר מ��� ונ�אר �הלכת�, ה�ז�ח על �מ� ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָנזרק
לאכל�; ואס�ר 'נ�תר', נקרא ה��אר א�ת� � ְְְְְֲִִִַָָָָָָאכילת�

נרצה �בר ���:[התקבל]וה�ר�� א�מר ה�א הרי וכ�ר; , ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָ
�� �ה�יע �יו� � לכ�ר" ה�ז�ח על לכ� נת�יו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ"ואני
לפיכ� ה�ר��. ונרצה ה�עלי� נת��ר� �הלכת�, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָל�ז�ח
לאד� �י� מ�ירי�, ל� ��� �בר א�א מת��ל אי� ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָלע�ל�
אחת �� �ח�ב זבח אחד ��ת�אר. �מ� ל�ז�ח, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ�י�
��עת �ח�ב א� �חיטה, ��עת א�� מח�ב�ת ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹמ�ל�
זריקת� �עת א� ל�ז�ח, ה�לכת� ��עת א� ה��, ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָק�לת

ה�ז�ח. ְִֵַַַעל

נפסל„. ה�בח עב�ד�ת ��אר�ע למד, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָנמצאת
�בזריקת� ה��, �בה�לכת �בק�לה, ��חיטה, ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָ�מח�בה:

ה�ז�ח. ְִֵַַַעל

�מליקה‰. דברי�: ��ני מיוחדתוהע��, שחיטה �] ְְְְִִִִֵָָָ
ה��בעו�] �במ��י המזבח], על הד� סחיטת �]. ְִַָ

.Âקמיצה� �אר�עה: ה�קמצ�ת, נטילתוה�נח�ת �] ְְְְְְִִִַַַָָָָָ
מהמנחה] �בה�לכתהקומ� �רת, �כלי ה�מ� �בנתינת ,ְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

הא�. על �בזריקת� ל�ז�ח, ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹה�מ�

.Êח�ב� �ג�� מא��, ח�� אחרי� �דברי� ח�ב א� ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָאבל
אמ�רי� ה�לכת ��עת א� נ��ח, ��עת א� הפ�ט, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָ��עת

��עת[אברי�] א� ה�נחה, �לילת ��עת א� ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָל�ז�ח,
א�ת�[למזבח]ה��ת� אי� � א�� �דברי� וכ��צא , ְְִִֵֵֵַַָָָָָ

ה��, ���י מח�בת �היתה �י� �ל��, מ�עלת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָה�ח�בה
ה�מ�. מח�בת �י� ה�ק��, מח�בת ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָ�י�

.Á,��כ� א� א�� עב�ד�ת מאר�ע �אחת המח�ב ָ�ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַוכ�
א�ת� אי� � א�� מח�ב�ת מ�ל� ח�� אחרת ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמח�בה
�חיטה ��עת המח�ב �יצד? �ל��. מפסדת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָה�ח�בה
אמ�ריו א� ה�בח �� לה�יח �זריקה, וה�לכה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָוק�לה
על ה�� לזרק ח�ב א� לעזרה, ח�� לה�ציא� א� ְְְֲִִַַַָָָָָָָָֹלמחר,

היס�ד �נגד ��א המזבח]ה�ב� את[בסיס ל�� א� , ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַֹ
למ��[הדמי�] המזבח]ה��ני� של התחתו� בחלקו למעל�,[� ְְֲִִַַַָָָ

��ז�ח ה��ני� �מי� ל�� א� למ��, למעל� ה��ני� ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָואת
א� �חיצ��, ��נימי ה��ני� את א� ה�נימי, ��ז�ח ְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָהחיצ��

לפני� הח�את �� להיכל]להכניס ��אכל�[� �ח�ב א� , ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹ
��קריב�ה� א� לאכילה, ה�ס�לי� �אר א� טמאי� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָה�בח
ה�בח �� לערב א� לעב�דה, ה�ס�לי� �אר א� ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָטמאי�
ולאכל ה�סח עצמ�ת ל��ר �ח�ב א� ה�ס�לי�, ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָֹֹ�ד�

נא חלקית]מ��� ח�א�ת[מבושל ל�ר� �ח�ב א� , ְִִֶֶַַָָָֹ
א�� �כל � למק�מ� ח�� א� לזמ�� ח�� ְְְְִִִֵַַָָָָה��רפ�ת
��עת ח�ב א� וכ� ��ר. ה�בח �ה�, וכ��צא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָה�ח�ב�ת
ה�לכת�, �ב�עת לכלי, נתינת� �ב�עת ה�נחה, ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָקמיצת
למחר לב�נת� א� קמצ� לה�יח הא�, על זריקת� ְְְָָָָָ�ְְְִִִֵַַַַָָ�ב�עת

כ�רה. ז� הרי � לח�� לה�ציא� ְְֲִֵֵַָא�

.Ë�לפיכ ה�לכה; אינ� �רגל ��א �ה�לכה �ארנ�, ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ�בר
� צרי� �אינ� �מק�� והמה�� .�� ��סלת ה�ח�בה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאי�
ה�� ק�ל �יצד? .�� ��סלת וה�ח�בה ה�לכה, ז� ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי

ה�ז�ח על לזרק� �� יד� �פ�ט �מק�מ�, ע�מד [ולאוה�א ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ

ברגליו] וח�בהוליכו פסולה], יד�[מחשבה ���ט �עת ְְֵֶַַָָָ
�פני�, ה�� ק�ל א� אבל ��סלת; ה�ח�בה אי� � ���ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
לח��, לה�ציא� �� ה�� א�א ה�ז�ח לג�י �� ה�� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹולא
� �� וכ��צא ה�מ� �מח�בת לח�� ה��כ� ��עת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָוח�ב

��סלת. ז� ֲֵֶֶהרי

שישי יו�
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מח�בת‡. אבל הע�בד; אחר א�א ה�לכת ה�ח�בה ֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאי�
ה�עלי� �מענ� אפ�� �ל��; מ�עלת אינ� ה�ר�� ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ�על
��ר. זה הרי � נכ�נה הע�בד מח�בת והיתה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ���ל�,

לעב�דה,·. רא�י �ה�א מ�י א�א מ�עלת ה�ח�בה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָואי�
מ�י לעב�דה. הרא�י �במק�� לעב�דה, הרא�י ְְֲֲִִָָָָָָָָָָָ�בדבר
לעב�דה ה�ס�לי� מ� אחד �יצד? לעב�דה רא�י ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָ�ה�א
העב�דה ��עת וח�ב זרק, א� ה�לי�, א� ה��, ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ���ל
�מח�ב��, �סל לא � ה�מ� מח�בת א� מק�� ְְְֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמח�בת
��רק א� ���ל ה�� וא�ת� לעב�דה. רא�י �אינ� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלפי

לא�ה י�פ� העזרה]מקצת� ��[תעלת נ�אר וא� , ְְְִִִִֵַַַָָָָ
בו] ויק�ל[שיוצאת לעב�דה הרא�י יחזר [הד�]ה�פ�� ֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

� �חיטה ��עת ה�ס�ל ח�ב א� אבל נכ�נה. ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָ�מח�בה
��ארנ�. �מ� �פס�לי�, ��רה �ה�חיטה �מח�ב��, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ�סל
��ת�אר; �מ� ��רי� ל�מ�, ��א נע�� �א� קר�נ�ת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹי�
א� לעב�דה, רא�י �אינ� זה �ה� ה�� ק�ל א� ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלפיכ�,
�ה�א ל�מ�, ע�ה� �א�� ה�בח �סל � זרק� א� ְְְִִִֶֶַַַָָָָה�ליכ�,
וק�ל ה��ר וחזר ה�פ�, �� �� ��� �י על וא� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�ס�ל.
ה�� ���י מח�בת מ�ני ולא ה�בח; נפסל �בר � ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוזרק
��ארנ�. �מ� לעב�דה �ס�ל �ה�א מ�ני א�א א�ת�, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�סל

��מצ�‚. העמר מנחת �יצד? לעב�דה הרא�י [��דבר ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
להקרבה] ממנה קומ� �מינטל ז� הרי � ל�מ� ְְֲִִֵֶָֹ��א
��יריה ל�מ�, מ���ע�ית �היא מ�ני נאכלי�, ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

וכ� קר�נ�ת. ל�אר הרא�י �בר ה�ע�רי� ואי� ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָה�ע�רי�,
קנא�ת �מנחת סוטה]המח�ב של קד�[� עליה, וה�ב�נה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ה�ב�נה �הרי[מעליה]��ל�ט מ�עלת, מח�ב�� אי� � ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
לעב�דה הרא�י �בר לבונה]אינ� ע� קריבה שאינה וכ�[� . ְֲֵֵָָָָָָָ

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

וח�ב„. ��פ��, מז�ח �יצד? לעב�דה הרא�י ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ�מק��
�מח�בה ה�בח �סל לא � מק�� מח�בת א� זמ� ְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמח�בת
ה�נחה מ� קמ� לעב�דה. רא�י ע�ה ה�ק�� אי� �הרי ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָז�,

לעזרה]�ח�� חו� א�[� זמ� מח�בת קמיצה ��עת וח�ב , ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָ
�ל��. ז� מח�בה אי� � מק�� ְֲֲֵֶֶַַָָָמח�בת

ה�ר�נ�ת,‰. מ� לאכילה רא�יי� �אינ� דברי� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָא��
והאמ�רי� ה��, להקטרה: הקרבי�]�רא�יי� אברי� �], ְְְְִִֵַַָָָָ

ה�קמצ�ת. ה�נח�ת מ� וה�ב�נה וה�מ� הע�לה, ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹ�ב�ר

.Âה��ר להקטרה: רא�יי� ואינ� לאכילה, רא�יי� ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָוא��
לכל ה�אכל �י� ל�הני� ה�אכל �י� ה�בחי�, מ�ל ְְֱֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹה�אכל

ה�ני�. ולח� ה�ח�, ���י ה�נח�ת, ��ירי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאד�,

.Ê:להקטרה ולא לאכילה לא רא�יי� �אינ� דברי� ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹוא��
מע�ר ח�� ,��� �המה �ל והע�ר ה��רפ�ת, ח�א�ת ֵ�ְְְְִֵֶַַַָָָָ��ר
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הבהמה]האליה של האחורי מהחלק לאכילה.[� רא�י �ה�א ְֲִֶַַָָָָ
ה��רא �מב�יל[ה]אבל �ע�ר ה�ב�ק ה�ק ה�ר�� וה�א , ְְְֲִַַַַַַָָָָ

העצמ�ת, וכ� לאכילה; רא�י אינ� � וה��ר הע�ר ְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָ�י�
וה��רני�, ע��, �ל וה��צה וה�לפי�, וה�רני�, ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָוה�ידי�,

אפ��[מקור]והחרט�� � ה�נב ורא� אג�י�, ורא�י ,��� ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָֹ
יח�כ� �א�� ���ר, ה�ב�קי� א�� מ�ל הר�י� ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמק�מ�ת
נקראי� ח��בי�, ואינ� ה�איל ויצא, ה�� יבצ�� החי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמ�
ה�רק, וכ� ה�ר�נ�ת. לעני� לאכילה' רא�י �אינ� ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ'�בר

וה�ליל יצא]וה�בלי�, שלא הע��,[עובר �ביצי וה�ליה, , ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ
�ע�ר, מד�ק וי�אר הפ�ט ��עת ה��י� ��לט�� ְָָ�ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוה��ר
מח�בת לעני� ח��בי� אינ� א�� �ל � 'אלל' ה�קרא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָוה�א

לאכילה. רא�י �אינ� �דבר ה� והרי ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָה�ר�נ�ת,

Áהע�מד �בר על שסופו]�מח�בי� �בר[� על א� לא��ד, ְְְִִֵַַַָָָָָ
א� העב�ד�ת אר�ע מא�ת� �אחת המח�ב ל�רפה. ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהע�מד
�בר להקטיר א� לאכילה �ר�� �אי� �בר לאכל ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ�ְ�כ��,
�מח�בת �י� ה�ק�� �מח�בת �י� להקטרה, �ר�� ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�אי�
א� ה�בח, מ�� ל���ת ח�ב �יצד? ��ר. ה�בח � ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָה�מ�
�ח�� ה�ב�נה, �מ� ה�מ� מ� לאכל א� מאמ�ריו, ְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹלאכל
מ�ירי א� ה�בח, מ��ר להקטיר �ח�ב א� למחר, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָא�
ח�ב א� וכ� ��ר. ה�בח הרי � למחר א� �ח�� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָה�נחה,
וה�ידי�, העצמ�ת, �מ� הע�ר, מ� להקטיר א� ְְְֱֲִִִִִֶַַָָָֹלאכל
�י� זמ� מח�בת �י� � �ה� וכ��צא האלל, א� ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוה�רק,
מ�רי� לאכל ח�ב א� וכ� ��ר; ה�בח � מק�� ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמח�בת
וכ� ��רי�. ה� הרי � למחר א� �ח�� ה��רפי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָ��עירי�

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.Ëהרא�י מ�בר ה�ס�לי� א� ה�מאי� ��אכל� ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹח�ב
הרא�י �בר ה�ס�לי� א� ה�מאי� ��קטיר� א� ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָלאכילה,
�מ� ���ל, ה�בח � והקטרה אכילה לזמ� ח�� ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָלהקטרה,
�ס�ל, זה הרי � והקטרה אכילה למק�� וח�� ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ��ארנ�;

���ל. ְִֵואינ�

.È�הקטרה[נחשבת]אי ולא מ��ית, �ח�תה אכילה ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ
הרא�י מ�בר לאכל המח�ב לפיכ�, מ��ית; ְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ�ח�תה
הרא�י מ�בר להקטיר �ח�ב א� מ��ית, �ח�ת ְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָלאכילה
�מח�בת �י� זמ� �מח�בת �י� מ��ית, �ח�ת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהקטרה
�להקטיר �ח�� זית �חצי לאכל ח�ב ��ר. ה�בח � ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹמק��
זמ� אחר זית �חצי לאכל �ח�ב א� �ח��, זית ְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָֹ�חצי
��ר; ה�בח � הקטרה זמ� אחר זית �חצי �להקטיר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָאכילה
�ל��� ה�ציא� וא� מצטרפי�. והקטרה אכילה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָ�אי�
� זית חצי הא� ותאכל זית �חצי ��אכל ואמר ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹאכילה,
לאכל ח�ב ה�א. אחד אכילה ל��� מצטרפי�; א�� ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹהרי
אחר זית חצי על וח�ב וחזר זית, �חצי להקטיר ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַַָָא�
�חצי לאכל ח�ב מצטרפי�. א�� הרי � ה�ח�בה ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ�א�ת�
�מח�בת �י� זית, �חצי ח�ה א� �המה ו��אכל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹזית
ל��� מצטרפי�; א�� הרי � זמ� �מח�בת �י� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָמק��
הרי �ני�, ��אכל�ה� ��ית על ח�ב ה�א. אחד ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹאכילה
�רס אכילת מ�די �יתר ��ית לאכל ח�ב מצטרפי�; ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹא��

זמ�] שיעור לאכל[� זביחה ��עת ח�ב מצטר�. זה הרי ,ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
א�� הרי � זית �חצי לאכל זריקה �ב�עת זית, ְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ�חצי

וכ� ה�מ�. �מח�בת �י� ה�ק�� �מח�בת �י� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמצטרפי�,
ה�לכה; ��עת ��ית ועל ק�לה ��עת ��ית על ח�ב ְְְִִִִִַַַַַַַַַַָָָָָא�
ח�ב אחת. �עב�דה ה� והרי מצטרפ�ת, העב�ד�ת ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָ�אר�ע
הרי � ה�ב�נה מ� זית וכחצי ה�מ� מ� זית �חצי ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָֹלהקטיר
�אמ�רי� ל�נחה, ה�מ� ע� �ה�ב�נה מצטרפי�; ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹא��
ח�� ה�ב�נה מ� ��ית להקטיר ח�ב א� לפיכ� ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָל�בח.
�� לזרק המח�ב אחד ��ת�אר. �מ� ���ל זה הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלזמ��,
�מ� מקצת לזרק �ח�ב א� למחר, א� �ח�� ��� ְְְִִֶַַָָָָָֹ�ֶַַה�בח
�סל. ה��, מ� ה�יה �די על �ח�ב �יו� � למחר א� ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ�ח��

טו ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

�י�‡. ה��, ���י �מח�בת ���חט� ה�בחי� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ�ל
��א א�א ��רי�, � צ��ר �קר�נ�ת �י� יחיד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ�קר�נ�ת

ח�בה ל�� ל�עלי� כקרב�]על� הח�את[� מ� ח�� ; ְְִִֵַַַָָָָ
ואחד �ס�לי�. ה��, ���י �מח�בת נע�� �א� � ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָוה�סח
א� ק�לה, ��עת א� �חיטה, ��עת ה�בח �� ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהמ��ה
על� לא �יצד ��ארנ�. �מ� �זריקה, א� ה�לכה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ��עת
לא �למי�, ל�� ע�לה ��חט �ג�� ח�בה? ל�� ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹל�עלי�
מ��� ולא �� ח�בי� �ה� ע�לה מ��� לא � ל�עלי� ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹעלת
ע�לת �חט א� וכ� אחר. זבח להביא ח�בי� א�א ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�למי�,
ל�מע��. ולא לרא�ב� לא עלת לא � �מע�� ל�� ְְְְְְְִִִֵֵֵָָֹֹֹרא�ב�
א� אבל �זד��; ה�בח �� ��עקר אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ��ה
עב�ד�תיה �ל וע�ה היא, �למי� הע�לה ��� וד�ה ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָָטעה
הח�את וכ� ח�בה. ל�� ל�עלי� עלת � �למי� ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָל��
� �טע�ת ה�� ���י �מח�בת א�ת� �ע�ה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָוה�סח
הע�� ע�לת וכ� עקירה. אינ� �טע�ת �עקירה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ��רי�,

בעו�]��לק� מיוחדת שחיטה ���ה[� [על�מ�[סחט]א� ְִֶֶָָָָָ
ה�המזבח] ���י או��מח�בת הקרב� מי� לש� [שלא ְֲִֵֶֶַַ
�ס�לה.בעליו] הע��, וח�את ל�עלי�; עלת ולא ��רה, �ְְְְְִֵַַַָָָָָָֹ

.·� ה�� ���י �מח�בת ��ע�� ה�נח�ת �ל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָוכ�
�מנחת ח�טא מ�נחת ח�� ל�עלי�; על� ולא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ��ר�ת,

סוטה]קנא�ת עב�ד�ת[של מאר�ע �אחת ח�ב �א� , ְְְֲִֵֶַַַַַָָ
�מנחה ה�� ���י �ס�ל�ת. ה��, ���י מח�בת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ��ה�
א� ח�טא, מנחת ל�� נדבה מנחת ��מ� �ג�� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ�יצד?

מנחות:] ל��[במיני מחבת א� מחבת, ל�� ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַמרח�ת
�זה. ���צא �ל וכ� ְְֵֵֶֶֶַַָֹמרח�ת,

�מ�‚. נכ�נה, �אינ� מח�בה ��ד�י� לח�ב ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָאס�ר
מנחה א� ל�מ�, ��א ��חט� זבח לפיכ�, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ��ת�אר;
לה�לי� ח�ב � ��גגה �י� �זד�� �י� ל�מ�, ��א ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ��מצ�
�מח�בת וה�לי� וק�ל �חט אפ�� ל�מ�; עב�ד�ת ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָ�אר
נ���ה מה �מ�ני נכ�נה. �מח�בה לזרק ח�ב ה��, ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹ���י
�מנחת ח�טא מנחת ודי� ה�בחי�, מ�ל וה�סח הח�את ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָ�י�

�ע�� מ�ני ה�נח�ת? מ�ל הזהיר]ה�נא�ת עליה�[� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
לח�את", את� "ו�חט �ח�את: א�מר ה�א הרי ְְְֲֵֵַַַַָָָָָֹה�ת�ב:
ל�מ�. עב�ד�תיה �אר וכ� ח�את; ל�� �חיטה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ��היה
ונאמר: החטא. א�ת� ל�� ��ע�ה ח�את�", "על ְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָונאמר:
"וע�ית �פסח: ונאמר �עליה. ל�� ��היה עליו", ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ"וכ�ר
ונאמר: �סח. ל�� ע��ת� �ל ��היה לה'", ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ�סח
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�סח; ל�� זביחת� ��היה לה'", ה�א �סח זבח ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ"ואמר��
ח�טא �במנחת �ס�ל. � �עליו �� א� �מ� ��ה א� ְְְְִִִֵֵַָָָָָהא

היא", מנחה "�י א�מר: "�יה�א נאמר: ��טה �במנחת ְְְֱִִִִִֵֶַַָָ
ל�מ�. מע�יה� �ל ��הי� � היא" קנאת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹמנחת

ל��„. ��חט� �ג�� � אחר זבח ל�� ��חט� ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָח�את
�מ� �ס�לה, � �למי� ל�� א� א��, ל�� א� ְְְְְִֵֵָָָָָע�לה,
ולא ��רה, ז� הרי � ח�י� ל�� �חט� א� אבל ְְֲִֵֵָֹ�ְְְֲִֵֵֶַָָָ��ארנ�;

ל�עלי�. ְִַָָָעלת

ה�מ�עה‰. רבינו]מ�י ממשה �ה�ד�י�[מסורת למד�, ְְֳִִִֶַַָָָ
קד�י�. מח�לי� הח�י� ואי� קד�י�, ְְִִִַָָ�ְְְִִֵַַָָמח�לי�

.Â,חלב אכילת על ��אה �ג�� � אחר חטא ל�� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�חט�
�ס�לה. � �� אכילת על ְְֲִַַָָָָ��חט�

.Ê��אפ ח�את, מח�ב �ה�א אחר אד� ל�� ֲִַָָ�ְְְֵֵֶַָָָָ�חט�
קב�עה �אינ� �ס�לה.[רגילה]ח�את ז� הרי � ְְֲֵֵֶַָָָָ

.Áהרי � ע�לה מח�ב �ה�א אחר ל�� �חט� א� ֲֵָָ�ְְְֲִֵֵֶַָָָאבל
� עליו" "וכ�ר ��אמר: ל�עלי�, עלת ולא ��רה, ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹז�

�מ�ת�. ח�את מח�ב �ה�א חבר� על ולא ְַָָ�ְְֲֵֶַָָֹעליו,

.Ë�אי� ל�עלי�; עלת ולא ��רה, � מת ל�� ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ�חט�
� �לל קר�� מח�ב �אינ� מי ל�� �חט� ל�תי�. ְְָָָָ�ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ��רה
�ס�לה; ז� הרי � קר�נ�ת �אר ולא ע�לה, ולא ח�את, ְְְְְֲֵַָָָָָָֹֹֹלא

י�דע. ואינ� ה�א, מח�ב ְֵֵַָ�ְֶָ��א

.Èא�� �מ� לזרק ה�חיטה ��עת וח�ב ל�מ�, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹֹ�חט�
לעב�דה; מעב�דה ��ח�בי� לפי �ס�לה, ז� הרי � ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָל�מ�
ח�ב� �א�� ה�חיטה, ��עת �ח�ב ה�ח�בה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹוזאת

�ס�לה. �לפיכ� � זריקה ְְְְִִִַָָָ��עת

.‡È�מ� ���ה �י� ה��, ���י �מח�בת ��חט� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָה�סח
��אמר: �ס�ל, � ח�י� ל�� ���ה� �י� אחר, זבח ֱִֶֶַָ�ְְִֵֵֵֵֶֶַַָל��
אמ�רי�? �ברי� ��ה לה'". ה�א �סח זבח ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָ"ואמר��
אפ�� � �ניס� ע�ר אר�עה י�� �ה�א �זמ�� ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָ��חט�
א� אבל �ס�ל. ה��, ���י �מח�בת ��חרית ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ�חט�
��א ��ר; ל�מ�, ��א �מח�בת � זמ�� �לא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ�חט�
�פס�ל. �זמ��, �עלי� ל� �אי� �מי נע�ה � �עליו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָל��

.·È� חצ�ת קד� ע�ר �אר�עה ל�מ� ��חט� ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹ�סח
�נת� עברה זמ��. �אינ� לפי פסח]�ס�ל, לקרב� ופסול �], ְְְְִֵֶַָָָָ

ל�� זבחי� �אר ה��חט וכ� �סח, ל�� �זמ�� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ��חט�
על� ולא ��רי�, א�� הרי � חצ�ת אחר �חט� אפ�� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�סח,

ח�בה. ל�� ְְִֵַָָל�עלי�

.‚È�למי�� ל�עלי�; עלת �למי�, ל�� ��חט� ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָ��דה
�ה��דה לפי ל�עלי�; על� לא ��דה, ל�� ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ��חט�

'��דה'. נקרא� לא ��למי� '�למי�', ְְְְְִִִִֵָָָֹנקראת

.„Èלא �לל, קר�� מח�ב �אינ� מי על ��חט� ְְָָָָֹ�ְְִֵֶֶַָָָע�לה
על וא� �עליה. ל�� ��א �חט� �הרי ל�עלי�; ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעלת
אי � �ענינ� �ל�� מח�ב אינ� ל�מ� ��חט� ��ה ְְְִִָָ�ְְְִִֵֶֶֶָָ�י
אד� ל� �אי� ל�מי�; ��רה ח�ב יהיה ��א ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאפ�ר

ע�ה. מצות על עבר ��א ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹמ��ראל

.ÂËמיתה לאחר ה�אה היורשי�]ע�לה ע"י בעליה ,[של ְִַַַָָָָ
ח�בה; ל�� ל�עלי� עלת � �עליה ל�� ��א ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ�ע�י�

מיתה. לאחר �עלי� ְְִִֵֶַַָָ�אי�

.ÊËעצרת כב�י שבועות]�ני �]� אילי� ל�� ��חט� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
��חט� אילי� �ה� ��ה וא� ח�בה; ל�� ל���ר על� ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלא
�טע�ת. עקירה �היא מ�ני לה�, על� � אילי� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָל��

.ÊÈ�מ�מ נת� ��א א� ל�מ�, ��א ��חט� מצרע ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹא��
בה�נ�ת ��י �לא[המצורע]על יקרב �א� נסכי�; טע�� � ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

נדבה. �א הא�� ואי� נדבה, �מקריב נמצא ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָָָנסכי�,

.ÁÈ�ע ה�א �[קרב�]�ב� ל�מ� ��א ��חט� העמר ְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
ע�ר�� א�א ע�ר�ני�, �ני ��� נסכי� מנחת יביא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹלא
וכ� ח�בת�. ל�� עלה לא �הרי ה�דב�ת; ��אר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאחד
עצי� גזרי �ני ע�� יעלה לא � ל�מ� ��א ��חט� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ�מיד
הרי א�א ה�מיד, לח�בת עלה לא �הרי ה�מידי�; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ��אר

ה�דב�ת. �כל ְְַָָה�א

.ËÈ�חט�� א� ל�מ�, ��א ��חט� עצרת כב�י ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ�ני
יאכל, וה��ר י�רק ה�� � זמ�� לאחר �י� זמ�� לפני ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ�י�
��ת, היתה וא� ח�בה. ל�� ל���ר על� ��א �י על ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹא�

יזרק הרצה[הד�]לא זרק, וא� ויכול]; להקטיר[התקבל, ְְִִַָֹֹ�ְְְִַָ
לערב. ִֵֶֶָאמ�רי�

.Îא�� �י על א� � ל�מ� ��א ��חט� נזיר �למי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוכ�
טע�ני� ואי� ולילה; לי�� נאכלי� ה� הרי ל�עלי�, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָעל�

ו נזיר א�� וכ� �לח�. ל�מ� ��א ��חט� מצרע א�� ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
נאכלי�. ה� הרי ל�עלי�, על� ��א �י על ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹא�
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העב�ד�ת‡. מאר�ע �אחת �המח�ב �ארנ�, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָ�בר
ה�ק�� במקומו]מח�בת לאכלו שלא �ס�ל,[� ה�ר�� � ְֲֶֶַַַָָָָ

ה�מ� מח�בת ח�ב וא� ���ל; בזמנו]ואינ� לאוכלו שלא �] ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ
ע� ערב ���א אמ�רי�? �ברי� ��ה ���ל. ה�ר�� �ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
מח�בת ערב א� אבל אחרת; מח�בה ה�מ� ְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמח�בת

ה�� ���י מח�בת א� אוה�ק�� הקרב� מי� לש� שלא �] ֲִֵֶֶַַַָ
�ס�ל,בעליו] ה�ר�� � ה�מ� מח�בת ע� �בח�את ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָ�פסח

�מח�ב�� וזרק, וה�לי� וק�ל �חט �יצד? ���ל. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָואינ�
מח�ב�� �היתה א� ה�מ�, מח�בת א�� עב�ד�ת ְְְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַַָָ�אר�ע
היתה העב�ד�ת �ב�אר ה�מ�, מח�בת מאר�ע�� ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ�אחת
��אר �לל מח�בה �� היתה לא א� נכ�נה, ְְְְְֲֲִַַַָָָָָָָָֹמח�ב��
ה�מ�, �מח�בת �חט א� אבל ���ל. זה הרי � ְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהעב�ד�ת

��חט[הד�]וק�ל א� ה�ק��, �מח�בת זרק א� ה�לי� א� ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ה�מ� �מח�בת זרק א� ה�לי� א� וק�ל ה�ק��, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ�מח�בת
והח�את ה�סח וכ� �לבד. �ס�ל א�א ���ל זה אי� �ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
וזרק וה�לי� וק�ל ה��, ���י �מח�בת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ��חט�
א� וק�ל ה�מ�, �מח�בת ��חט א� ה�מ�, ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָ�מח�בת
א�א ���ל זה אי� � ה�� ���י �מח�בת זרק א� ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָה�לי�
א�א ���ל, �� אי� �ב�נח�ת. �ע�פ�ת ה�י� וה�א ְְִִֵֵֶַַָָָָ�ס�ל.
מח�בת ע�� ערב ולא ה�מ�, �מח�בת ��פסל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹקר��
���י מח�בת ע�� ערב ולא ,���� ולא ��ח�ה לא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹמק��

ה��. ���י �מח�בת ��פסלי� ��ר�נ�ת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָה��,

לאכל·. �כ��, א� העב�ד�ת, מאר�ע �אחת ֱֶָֹ�ְְְְֲֵֵַַַַַַָהמח�ב
�ח�� לאכילה הרא�י מ�בר אכילתו]��ית למקו� חו� �] ֲִִִַַַַָָָָָ

זית �חצי א� �ח��, וכ�ית למחר ��ית א� למחר, ְְְְֲִִִִִַַַַַַַַַָָָָוכ�ית
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�סח; ל�� זביחת� ��היה לה'", ה�א �סח זבח ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ"ואמר��
ח�טא �במנחת �ס�ל. � �עליו �� א� �מ� ��ה א� ְְְְִִִֵֵַָָָָָהא

היא", מנחה "�י א�מר: "�יה�א נאמר: ��טה �במנחת ְְְֱִִִִִֵֶַַָָ
ל�מ�. מע�יה� �ל ��הי� � היא" קנאת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹמנחת

ל��„. ��חט� �ג�� � אחר זבח ל�� ��חט� ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָח�את
�מ� �ס�לה, � �למי� ל�� א� א��, ל�� א� ְְְְְִֵֵָָָָָע�לה,
ולא ��רה, ז� הרי � ח�י� ל�� �חט� א� אבל ְְֲִֵֵָֹ�ְְְֲִֵֵֶַָָָ��ארנ�;

ל�עלי�. ְִַָָָעלת

ה�מ�עה‰. רבינו]מ�י ממשה �ה�ד�י�[מסורת למד�, ְְֳִִִֶַַָָָ
קד�י�. מח�לי� הח�י� ואי� קד�י�, ְְִִִַָָ�ְְְִִֵַַָָמח�לי�

.Â,חלב אכילת על ��אה �ג�� � אחר חטא ל�� ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�חט�
�ס�לה. � �� אכילת על ְְֲִַַָָָָ��חט�

.Ê��אפ ח�את, מח�ב �ה�א אחר אד� ל�� ֲִַָָ�ְְְֵֵֶַָָָָ�חט�
קב�עה �אינ� �ס�לה.[רגילה]ח�את ז� הרי � ְְֲֵֵֶַָָָָ

.Áהרי � ע�לה מח�ב �ה�א אחר ל�� �חט� א� ֲֵָָ�ְְְֲִֵֵֶַָָָאבל
� עליו" "וכ�ר ��אמר: ל�עלי�, עלת ולא ��רה, ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹז�

�מ�ת�. ח�את מח�ב �ה�א חבר� על ולא ְַָָ�ְְֲֵֶַָָֹעליו,

.Ë�אי� ל�עלי�; עלת ולא ��רה, � מת ל�� ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ�חט�
� �לל קר�� מח�ב �אינ� מי ל�� �חט� ל�תי�. ְְָָָָ�ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ��רה
�ס�לה; ז� הרי � קר�נ�ת �אר ולא ע�לה, ולא ח�את, ְְְְְֲֵַָָָָָָֹֹֹלא

י�דע. ואינ� ה�א, מח�ב ְֵֵַָ�ְֶָ��א

.Èא�� �מ� לזרק ה�חיטה ��עת וח�ב ל�מ�, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹֹ�חט�
לעב�דה; מעב�דה ��ח�בי� לפי �ס�לה, ז� הרי � ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָל�מ�
ח�ב� �א�� ה�חיטה, ��עת �ח�ב ה�ח�בה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹוזאת

�ס�לה. �לפיכ� � זריקה ְְְְִִִַָָָ��עת

.‡È�מ� ���ה �י� ה��, ���י �מח�בת ��חט� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָה�סח
��אמר: �ס�ל, � ח�י� ל�� ���ה� �י� אחר, זבח ֱִֶֶַָ�ְְִֵֵֵֵֶֶַַָל��
אמ�רי�? �ברי� ��ה לה'". ה�א �סח זבח ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָ"ואמר��
אפ�� � �ניס� ע�ר אר�עה י�� �ה�א �זמ�� ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָ��חט�
א� אבל �ס�ל. ה��, ���י �מח�בת ��חרית ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ�חט�
��א ��ר; ל�מ�, ��א �מח�בת � זמ�� �לא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ�חט�
�פס�ל. �זמ��, �עלי� ל� �אי� �מי נע�ה � �עליו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָל��

.·È� חצ�ת קד� ע�ר �אר�עה ל�מ� ��חט� ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹ�סח
�נת� עברה זמ��. �אינ� לפי פסח]�ס�ל, לקרב� ופסול �], ְְְְִֵֶַָָָָ

ל�� זבחי� �אר ה��חט וכ� �סח, ל�� �זמ�� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ��חט�
על� ולא ��רי�, א�� הרי � חצ�ת אחר �חט� אפ�� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�סח,

ח�בה. ל�� ְְִֵַָָל�עלי�

.‚È�למי�� ל�עלי�; עלת �למי�, ל�� ��חט� ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָ��דה
�ה��דה לפי ל�עלי�; על� לא ��דה, ל�� ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ��חט�

'��דה'. נקרא� לא ��למי� '�למי�', ְְְְְִִִִֵָָָֹנקראת

.„Èלא �לל, קר�� מח�ב �אינ� מי על ��חט� ְְָָָָֹ�ְְִֵֶֶַָָָע�לה
על וא� �עליה. ל�� ��א �חט� �הרי ל�עלי�; ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעלת
אי � �ענינ� �ל�� מח�ב אינ� ל�מ� ��חט� ��ה ְְְִִָָ�ְְְִִֵֶֶֶָָ�י
אד� ל� �אי� ל�מי�; ��רה ח�ב יהיה ��א ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאפ�ר

ע�ה. מצות על עבר ��א ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹמ��ראל

.ÂËמיתה לאחר ה�אה היורשי�]ע�לה ע"י בעליה ,[של ְִַַַָָָָ
ח�בה; ל�� ל�עלי� עלת � �עליה ל�� ��א ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ�ע�י�

מיתה. לאחר �עלי� ְְִִֵֶַַָָ�אי�

.ÊËעצרת כב�י שבועות]�ני �]� אילי� ל�� ��חט� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
��חט� אילי� �ה� ��ה וא� ח�בה; ל�� ל���ר על� ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלא
�טע�ת. עקירה �היא מ�ני לה�, על� � אילי� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָל��

.ÊÈ�מ�מ נת� ��א א� ל�מ�, ��א ��חט� מצרע ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹא��
בה�נ�ת ��י �לא[המצורע]על יקרב �א� נסכי�; טע�� � ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

נדבה. �א הא�� ואי� נדבה, �מקריב נמצא ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָָָנסכי�,

.ÁÈ�ע ה�א �[קרב�]�ב� ל�מ� ��א ��חט� העמר ְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
ע�ר�� א�א ע�ר�ני�, �ני ��� נסכי� מנחת יביא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹלא
וכ� ח�בת�. ל�� עלה לא �הרי ה�דב�ת; ��אר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאחד
עצי� גזרי �ני ע�� יעלה לא � ל�מ� ��א ��חט� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ�מיד
הרי א�א ה�מיד, לח�בת עלה לא �הרי ה�מידי�; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ��אר

ה�דב�ת. �כל ְְַָָה�א

.ËÈ�חט�� א� ל�מ�, ��א ��חט� עצרת כב�י ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ�ני
יאכל, וה��ר י�רק ה�� � זמ�� לאחר �י� זמ�� לפני ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ�י�
��ת, היתה וא� ח�בה. ל�� ל���ר על� ��א �י על ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹא�

יזרק הרצה[הד�]לא זרק, וא� ויכול]; להקטיר[התקבל, ְְִִַָֹֹ�ְְְִַָ
לערב. ִֵֶֶָאמ�רי�

.Îא�� �י על א� � ל�מ� ��א ��חט� נזיר �למי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוכ�
טע�ני� ואי� ולילה; לי�� נאכלי� ה� הרי ל�עלי�, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָעל�

ו נזיר א�� וכ� �לח�. ל�מ� ��א ��חט� מצרע א�� ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
נאכלי�. ה� הרי ל�עלי�, על� ��א �י על ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹא�

טז ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

העב�ד�ת‡. מאר�ע �אחת �המח�ב �ארנ�, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָ�בר
ה�ק�� במקומו]מח�בת לאכלו שלא �ס�ל,[� ה�ר�� � ְֲֶֶַַַָָָָ

ה�מ� מח�בת ח�ב וא� ���ל; בזמנו]ואינ� לאוכלו שלא �] ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ
ע� ערב ���א אמ�רי�? �ברי� ��ה ���ל. ה�ר�� �ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
מח�בת ערב א� אבל אחרת; מח�בה ה�מ� ְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמח�בת

ה�� ���י מח�בת א� אוה�ק�� הקרב� מי� לש� שלא �] ֲִֵֶֶַַַָ
�ס�ל,בעליו] ה�ר�� � ה�מ� מח�בת ע� �בח�את ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָ�פסח

�מח�ב�� וזרק, וה�לי� וק�ל �חט �יצד? ���ל. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָואינ�
מח�ב�� �היתה א� ה�מ�, מח�בת א�� עב�ד�ת ְְְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַַָָ�אר�ע
היתה העב�ד�ת �ב�אר ה�מ�, מח�בת מאר�ע�� ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ�אחת
��אר �לל מח�בה �� היתה לא א� נכ�נה, ְְְְְֲֲִַַַָָָָָָָָֹמח�ב��
ה�מ�, �מח�בת �חט א� אבל ���ל. זה הרי � ְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָהעב�ד�ת

��חט[הד�]וק�ל א� ה�ק��, �מח�בת זרק א� ה�לי� א� ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ה�מ� �מח�בת זרק א� ה�לי� א� וק�ל ה�ק��, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ�מח�בת
והח�את ה�סח וכ� �לבד. �ס�ל א�א ���ל זה אי� �ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
וזרק וה�לי� וק�ל ה��, ���י �מח�בת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ��חט�
א� וק�ל ה�מ�, �מח�בת ��חט א� ה�מ�, ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָ�מח�בת
א�א ���ל זה אי� � ה�� ���י �מח�בת זרק א� ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָה�לי�
א�א ���ל, �� אי� �ב�נח�ת. �ע�פ�ת ה�י� וה�א ְְִִֵֵֶַַָָָָ�ס�ל.
מח�בת ע�� ערב ולא ה�מ�, �מח�בת ��פסל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹקר��
���י מח�בת ע�� ערב ולא ,���� ולא ��ח�ה לא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹמק��

ה��. ���י �מח�בת ��פסלי� ��ר�נ�ת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָה��,

לאכל·. �כ��, א� העב�ד�ת, מאר�ע �אחת ֱֶָֹ�ְְְְֲֵֵַַַַַַָהמח�ב
�ח�� לאכילה הרא�י מ�בר אכילתו]��ית למקו� חו� �] ֲִִִַַַַָָָָָ

זית �חצי א� �ח��, וכ�ית למחר ��ית א� למחר, ְְְְֲִִִִִַַַַַַַַַָָָָוכ�ית
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זית וכחצי למחר זית �חצי א� למחר, זית וכחצי ְְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַַַָָָָ�ח��
ערב א� וכ� ���ל; ואינ� �ס�ל, ה�ר�� הרי � ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָ�ח��

�הקטרה וחלקה�ח�ב�ת במקומו שלא חלק להקטיר [כגו�: ְֲַַַַָָָ
בזמנו] ���ל.שלא ואינ� �ס�ל, זה הרי �ְֲִֵֵֶָ

ה�ק��,‚. �מח�בת זית �חצי להקטיר א� לאכל ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹח�ב
���ל, זה הרי � ה�מ� �מח�בת ��ית להקטיר א� ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹולאכל
חצי �אי� א�ת�; �אחר �י� ��ית מח�בת �הק�י� ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ�י�

��ית. אצל ח��ב ִִֵֶַַַָזית

זית„. חצי ועל ה�מ�, �מח�בת זית חצי על ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָח�ב
�מח�בת אחר זית חצי על וח�ב וחזר ה�ק��, ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ�מח�בת
�מח�בת זית חצי על ח�ב א� וכ� ���ל; זה הרי � ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָה�מ�
וחצי� ה�מ� �מח�בת חצי� ��ית, על וח�ב וחזר ְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָה�מ�,

���ל. זה הרי � ה�ק�� ְֲֲִֵֶֶֶַַָ�מח�בת

למ�ה‰. ה��ני� ה�מי� על שלח�ב התחתו� בחלקו �] ְִִִַַַַַָָָָ
א�ת�המזבח] ל�� למעלה ה��ני� על א� למעלה, א�ת� ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָל��

��ארנ�, �מ� ��סלי� �אינ� א�� �מח�ב�ת וכ��צא ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלמ�ה,
ע�ה� ח�ב וא� ���ל; זה הרי � ה�מ� מח�בת ע�ה� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוערב

���ל. ואינ� �ס�ל, זה הרי � לב�� ה�ק�� ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָמח�בת

.Â,למ�ה למחר א�ת� ל�� למעלה ה��� ה�� על ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָח�ב
א� למעלה, למחר א�ת� ל�� למ�ה ה��� ה�� על ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָא�
למחר א�ת� ל�� �היכל �פני� ה��� ה�� על ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ�ח�ב
החיצ�� ��ז�ח ה��� ה�� על �ח�ב א� החיצ��, ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָ��ז�ח
�י על א� ���ל, אינ� � �היכל �פני� למחר א�ת� ְְִִִִִֵֵֵַַַָָָל��
ה�� נתינת מק�� ו��ה ה�איל ה�מ�; מח�בת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָ�ח�ב
��ארנ� �מאחר ���ל. ואינ� �ס�ל, זה הרי � ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ�מח�ב��
נ�� �א�� �מק�מ� ��א ���� �ה�� א�� ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ�הלכ�ת
ל�� �ח�ב ז� �מח�בה ���ל, זה יהיה לא ל�ה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�מק�מ�,
��א ה��� �ה�� מ�ני למחר? �מק�מ� ��א ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹה��
ה��ר מ�יר אינ� ��ר, �ה�בח �י על א� ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ�מק�מ�,
ה��ר מ�רת �אינ� זריקה וכל ��ארנ�; �מ� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�אכילה,
��ל. לא לזמ��, ח�� א�ת� ל�� ח�ב א� � ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ�אכילה
זה הרי � ה�מ� מח�בת זה �זבח וח�ב חזר א� ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלפיכ�

���ל. ואינ� ְִֵָ�ס�ל,

.Êקמיצה ��עת זמ� מח�בת המנחה]ח�ב לא[מ� אבל , ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹ
��עת ה�מ� מח�בת �ח�ב א� ה�ב�נה, ל��ט ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָ��עת
�ס�לה, ז� הרי � קמיצה ��עת לא אבל ה�ב�נה, ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָֹל��ט

ה��יר �כל ה�מ� מח�בת ��ח�ב עד ���ל; [�כלואינ� ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
[� המנחה את מתירה שהקטר� ע�המרכיבי� ה�מ� �ה�א ,ִֶֶַֹ

��עת א� ה�ב�נה, ול��ט ה�מ� קמיצת ��עת � ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹה�ב�נה
זריקת�. ��עת א� ה�לכת�, ��עת א� ��לי, �ניה� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָנתינת

.Á� למחר ה�ב�נה ��קטיר ה�מ� הקטרת ��עת ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹח�ב
הקטיר א� וכ� הקטרה. מפ�לת הקטרה �אי� ���ל; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאינ�
�ירי� לאכל מח�ב וה�א לב��, ה�מ� א� לב��, ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹֹה�ב�נה
�חצי מפ�לי� �אי� ���ל; ואינ� �ס�לה ז� הרי � ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָלמחר

ש:] וח�ב[דבר לב��, ה�מ� את הקטיר א� אבל ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹמ�יר.
וח�ב ה�ב�נה, הקטיר �� ואחר למחר, לב�נה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ��קטיר
��טה �הרי ���ל; זה הרי � למחר ה�ירי� ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ��אכל

ה�נחה. �כל זמ� ְְְֲִֶֶַַַָָמח�בת

.Ëוה�א ה�ב�נה, ע� ה�מ� מ� �מ�� �די ְְְִִֶַַָֹֹ�ְְִִֵהקטיר
עד למחר, ה�ירי� מ� �מ�� �די ��אכל ְְְִִַַָָָֹ�ְְֵֵֶַַֹמח�ב

�]�ה�לי� מעט מעט � המנחה כל הקרבת את זה �ל[באופ� ְִִֶָ
ואינ� �ס�לה, ז� הרי � ה�מ� �מח�בת ה�ב�נה ע� ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹה�מ�
�ר� אי� מעט, מעט �כ� אכילה ��ר� �י על �א� ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ���ל;
קמצ�. הקטר ��א �מנחה ז� הרי א�א �כ�, ְָ�ְַ�ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹהקטרה

.Èקנא�ת מנחת א� ח�טא שיהיהמנחת שאסור סוטה, [של ְְְִִֵַַָ
לבונה] ה�מ�בה� מח�בת �� וח�ב לב�נה, עליה ְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ�היה

וא� ���ל; ואינ� �ס�לה, ז� הרי � ה�ב�נה ��ל�ט ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹקד�
זה הרי � ה�מ� מח�בת עליה ח�ב ה�ב�נה ���ט ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאחר

ִ���ל.

.‡È�ה�מ והקטיר להקטרה, קמיצה �י� �חסר� ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ�ירי�
ה� והרי לפ��ל, נק�ע� א� ספק זה הרי � ה�מ� ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ�מח�בת

���ל. ואינ� נק�ע�, לא א� ְְְִִִֵָֹ���ל,
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מ�‡. מה� ��ת� החיצ��, מז�ח על ה��ני� ה�מי� נה�ל ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ואיל� �נ�ה מ��נה ונת� נכ�נה, �מח�בה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָרא��נה

ה�� ���י בעליו]�מח�בת או הקרב� מי� לש� שלא א�[� ְֲִֵֶֶַַ
ה�מ� מח�בת א� ה�ק�� במקומו�מח�בת לאכלו שלא �] ְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָ

בזמנו] והרצהאו ��ר, זה הרי נת�[התקבל]� וא� ה�ר��; ְֲִֵֵֶ�ְְְִַַָָָָ
�מח�בת ה��נ�ת וה�לי� ה�מ� �מח�בת הרא��נה ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאת
אבל הע�ר. היא רא��נה ���נה ���ל; זה הרי � ֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָה�ק��
וכ�� ה�איל � ה�נימי ה�ז�ח על ה��ני� ה�מי� ָ�ְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָ�ל
��א מה� אחת נת� א� ��ארנ�, �מ� זה את זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹמע�בי�
�ל ��ת� �י על א� ה�ח�בה, �� הפסיד א�א ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ�תקנ�

�ס�ל. ה�בח � �תקנ� ְְְִֶַַַָָָה�אר

��ת�·. א� ��אר, ו�תק ה�מ� מח�בת �רא��נה ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָח�ב
הרי � ה�מ� �מח�בת ��תנ� האחר�נה מ� ח�� �תקנ� ����ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
�הרי ה�מ�, �מח�בת ��� ���ה עד ���ל, ואינ� �ס�ל ְְֲֲֵֶֶֶַַַָ�ְִֵֶֶֶַַָזה

ה�. אחת �מ�נה ����ְֵַַַָָָ

ה�נימ��ת‚. �ח�א�ת ��� אצ�ע דמ��טבילת שמזי� �] ְְְִִִֶַַַַַַָָ
���בהיכל] אצ�ע טבילת ��עת ח�ב �יצד? ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָמפ�לת.

ה�יה. ��עת �מח�ב זה הרי � ה�מ� ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמח�בת

�ח�א�ת„. זמ� מח�בת וח�ב �עזרה, ע�מד ְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
ח�ב ���ל; אינ� � �פני� ה�ע�ה �דבר �פני� ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָה�ע��ת

���ל. זה הרי � �ח�� ה�ע�ה ְֲֲִֵֶֶַַַָָ�דבר

לה��ת‰. ��חט 'הריני ואמר: �עזרה, ע�מד היה ְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָ�יצד?
�היכל. לפני� �הה�יה ���ל; אינ� � למחר' ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ�מ�

.Â�ירי� ל��� מ�ה 'הריני ואמר: �היכל, ע�מד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהיה
ה�ע�ה �דבר �פני� ח�ב �הרי ���ל, אינ� � ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלמחר'
מח�ב וה�א ו�חט, �עזרה ע�מד היה א� אבל ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָ�ח��.
זה הרי � למחר אמ�רי� להקטיר א� למחר, �ירי� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹל���

�ח��. ה�ע�ה �דבר �ח�� ח�ב �הרי ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָ���ל,

.Ê�ה�ח את מפ�לת עמה]ה��דה אינ�[שבא וה�ח� , ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
מח�ב וה�א ה��דה, את ה��חט �יצד? ה��דה. את ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמפ�ל
� למחר אמ�ריה יקטיר א� �מ� יזרק א� מ��ר� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ��אכל
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ה�ח� מ� לאכל ח�ב א� אבל ���ל; ה�ח� ע� ֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹה�בח
���ל. אינ� ה��דה וזבח ���ל, לב�� ה�ח� � ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָלמחר

.Áעצרת כב�י ��ני ה�י� שבועות]וכ� ה�ח�[� ��י ע� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַ
נת��ל� ��ב�י�, זמ� מח�בת ח�ב �א� � ע�ה� ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָה�א�ת
��י � למחר ה�ח� מ��י ��אכל ח�ב ה�ח�; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ��י
מאר�ע �אחת ח�ב ���ל. אינ� וה�ב�י� ���ל, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָה�ח�
� למחר ה�ח� ע� ה�בח מ��ר ��ית לאכל ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהעב�ד�ת

���ל. אינ� ה�ב�י� א� וה��דה ���ל, לב�� ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָה�ח�

.Ëוח�ב ה�ני�, לח� �ע� לב�נה בזיכי �ני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה�קטיר
ה�ח� הרי � למחר ה�ני� לח� ��אכל הקטרת� ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ��עת

ִ���ל.

.Èמ��י אחת לאכל וח�ב עצרת, כב�י �ני ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹה��חט
���ל. ��יה� � למחר ְְִֵֶַַָָהח��ת

.‡Èמ�ני אחד לאכל מח�ב וה�א ה�זיכי�, �ני ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהקטיר
הפני�]ה�דרי� לח� ���ל.[של ה�דרי� �ני � למחר ְְְְִִִֵַַָָָָ

.·È�א ה��דה, מח��ת �אחת ה�מ� מח�בת ח�ב א� ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכ�
���ל. הח��ת �ל הרי � ה���ר מאפה מנחת מח��ת ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַַָ�אחת

.‚Èמ�ני אחד א� הח��ת, מ��י אחת נטמאת א� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאבל
�י� זריקה לפני �י� � ה��דה ח��ת מ� אחת א� ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָה�דרי�,
וה�ה�ר אס�ר, ה�דר וא�ת� הח�ה א�ת� � זריקה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָלאחר

ויאכל. ְְֳֵֵָָָ�טהרת�

.„Èית�� ��אכל ה�ב�י� מ�ני אחד �עב�דת ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹח�ב
מ�ני אחד �הקטרת ח�ב א� וכ� למחר, ה�ח� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמ��י
ה�ח� הרי � למחר ה�ני� מ�ח� ��ית ��אכל ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹה�זיכי�

ה��יר �כל ��ח�ב עד ���ל; ואינ� מרכיבי�ס�ל כל �] ְְְִִֵֶַַַַָָֹ
אכילת�] מותרת שבאמצעות� והמנחה �ה�אהקרב� �ֶ

ה�זיכי�. �ני והקטרת ה�ב�י� �ני ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָעב�דת

.ÂË,למחר ז� מח�ה זית חצי לאכל וח�ב אחד ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ�חט
� למחר �נ�ה מח�ה זית חצי לאכל וח�ב ה�ני ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹו�חט
ע� ה�זיכי� ��ני ה�י� וה�א לפ��ל; מצטרפי� א�� ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָהרי

ה�דרי�. ְְִֵַָ�ני

.ÊËוע�ה ה�מ�, מח�בת ה�ב�י� מ�ני �אחד ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָח�ב
ה�מ�, �מח�בת �ע�ה� זה � נכ�נה �מח�בה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָה�ני

��ר. וה�ני ְִִֵֵַָ���ל;

.ÊÈמ��ר ��אכל �חיטת� ��עת וח�ב מה� אחד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ�חט
זה. על מ�ה מח�בי� �אי� ��רי�; �ניה� � למחר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָה�ני

.ÁÈ�ה�ח את מק��י� אי� עצרת, כב�י עמ�]�ני [הבא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַ
���י �מח�בת �מ� וזרק �חט� �יצד? ב�חיטה. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָא�א
��א �מ� וזרק ל�מ�, �חט� ה�ח�; קד� לא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹה��,
� ל�מ� ��א �חט� קד��; ואינ� קד�� ה�ח� � ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹל�מ�

ה�ח�. קד� לא ל�מ�, ��רק �י על ְִִֶֶֶַַַַַָָָֹא�

.ËÈ�צא�� ה�ח� לזריקה,[מהעזרה]��י �חיטה �י� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ה�ח�, ��י נת��ל� � ה�מ� �מח�בת ה�ב�י� �� ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָוזרק
על א� ל��צא, מ�עלת �ה�ריקה �ח��; �ה� �י על ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָא�

�ח��. ה�א �עדי� ֲִִֶַַ�י

.Î�מ� זרק א� � ה�ח� ואבד ל�מ� ��חט� עצרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ�ב�י
אחר ה�מ� �מח�בת �מ� זרק �ס�לי�; א�� הרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָל�מ�,
ה�ר�. לא א� �אכילה ה�ר� א� ספק א�� הרי � ה�ח� ְ�ְֲִַָֹ�ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ�אבד

יח ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

זה‡. הרי � ��ד�י� נכ�נה �אינ� מח�בה המח�ב ְְֲֲֳִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�ל
יח�ב"; "לא א�מר: ה�א �הרי תע�ה, �לא ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹע�בר

ה�מ�עה·. רבינו]מ�י ממשה �י�[מסורת ��כלל למד�, ְְְִִִִֶַַָָ
��מה זה �הרי � �מח�בה ה�ד�י� יפסיד ��א ְְֲֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹזה,

ל�קה, אינ� כ� �י על וא� ��ד�י�; מ�� �אי�למ�יל ְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
מע�ה מעשה]ה�ח�בה על רק ולוקי� �]. ֲֲֶַַַָָ

��פסל‚. �י� � �ס�ל �ה�א �� ��אמר קר�� ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָ�ל
�ל � ��סל� �בר �� �ארע �י� �מע�ה, �י� ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�מח�בה,
�ל תאכל "לא ��אמר: ל�קה, �מזיד, ��ית מ��� ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהא�כל
מזהיר ה�ת�ב �אי� למד�, ה�מ�עה מ�י (ד.) ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ��עבה";
מ�� �ה� �ה�ל קד�י� וכ� ה. ה�ק��י�. �ס�לי על ֶַָ�ְְִִֵֶָָָ�ְֵֶַַָא�א
� ��עבה" "�ל �כלל ה� הרי ל�קה; ��ית, מה� הא�כל �ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

���לד שיהיה]עד �מ�[� �מ�מ� ויאכל� אחר, מ�� לה� ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ
עליו. ל�קי� אי� מ�פק, ����ל� וכל ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ��ארנ�.

.Âל� � ��ארנ� �מ� ה�מ� �מח�בת ��ת��ל קר�� ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ�ל
"וה�פ� ��אמר: �רת, ח�ב �מזיד, ��ית מ��� ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהא�כל
מביא ��גגה, אכל וא� ��א". ע�נ� מ���, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהאכלת

קב�עה .[רגילה]ח�את ְַָָ

.Ê�י� �ה�ר� �ברי� אכילת על א�א �רת ח�בי� ְֵ�ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָאי�
אינ� � עצמ� ה��יר מ� אכל א� אבל ל�ז�ח; �י� ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָלאד�
�ה� �אי� ה�ק��י� פס�לי �א�כלי ל�קה, א�א �רת ְִֵֶֶָָ�ְְְֵֵֵֶֶַַָָָח�ב
מ�יריה ��ית הא�כל � ��ת��לה מנחה �יצד? ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ���ל.
מ� א� ��� ה�מ� מ� אכל א� אבל �רת; ח�ב ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�מזיד,
את ה��ירי� ה� �ה� לפי �רת, ח�ב אינ� � ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָה�ב�נה
מ��ר� ��ית הא�כל � ��ת��ל זבח וכ� לאד�. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָה�ירי�

מאמ�ריו הקרבי�]א� האברי� ח�ב[� הע�לה, מ��ר א� ְִֵֵַַָָָָ
מ��� עליו ח�ב אינ� � ה�� מ� ��ית אכל א� אבל ֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ�רת.
והאמ�רי� ל�ז�ח, ל�רב האמ�רי� את מ�יר �ה�� ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ���ל,
��ר� מ�יר הע�לה וד� לאד�; ה��ר את ְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָמ�ירי�
ע�לת וד� ל�הני�, ��ר� מ�יר הע�� ח�את וד� ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָָֹל�ז�ח,
מ�יר ה��רפ�ת ח�א�ת וד� ל�ז�ח. ��ר� מ�יר ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָהע��
���ל. מ��� אמ�ריה� על ח�בי� לפיכ� ל�ז�ח, ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָאמ�ריה�

�ני[במנחה:] ל�הני�; ה�ירי� מ�ירי� וה�ב�נה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹה�מ�
בזיכי �ני וכ� ל�הני�; ה�ח� ��י מ�ירי� עצרת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹכב�י
לה� �אי� �ברי� אבל ל�הני�. ה�ני� לח� מ�ירי� ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלב�נה
� ה��רפ�ת �מנח�ת ה��רפ�ת ח�א�ת ��ר �ג�� ְְְְְִִִִַַַַַָָָָמ�ירי�,

לע�ל�. מת��לי� ְְְִִֵַָָאינ�

.Á:�לע�ל ���ל מ��� עליה� ח�בי� �אי� דברי� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָוא��
ע� ה�א יי� �י� וה�י�, וה��; וה�טרת, וה�ב�נה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹה�מ�,

קרב�]ה�סכי� עצמ�[של �פני ה�א יי� יי��י� נדבת �] ְְְִִִֵֵַַַַָָ
קמיצהבלבד] לה� אי� �הרי ,��� ה��רפ�ת �מנח�ת ;ְְִַָָ�ְֲִֵֵֶֶָָָ

ח�א�ת �ב�ר נסכי�; �מנחת �הני�, מנחת �ג�� ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָֹלה�יר�,
ד� והלא �אמר: וא� מצרע. �ל �מ� ולג ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹה��רפ�ת,
א�מ� מביא אד� �הרי ;�� �ל�י אינ� מ�יר�? ֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָהא��

�מק�מ�. ��ת�אר �מ� ימי�, ��ה אחר ול�� ְְְִִִֵֶַַַָָָ�ְַה���

.Ë,�אכילת זמ� לאחר ה�ד�י� מ��ר לה�תיר ְְְְֲֳִִִִַַַַַָָָָאס�ר
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ה�ח� מ� לאכל ח�ב א� אבל ���ל; ה�ח� ע� ֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹה�בח
���ל. אינ� ה��דה וזבח ���ל, לב�� ה�ח� � ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָלמחר

.Áעצרת כב�י ��ני ה�י� שבועות]וכ� ה�ח�[� ��י ע� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַ
נת��ל� ��ב�י�, זמ� מח�בת ח�ב �א� � ע�ה� ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָה�א�ת
��י � למחר ה�ח� מ��י ��אכל ח�ב ה�ח�; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ��י
מאר�ע �אחת ח�ב ���ל. אינ� וה�ב�י� ���ל, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָה�ח�
� למחר ה�ח� ע� ה�בח מ��ר ��ית לאכל ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהעב�ד�ת

���ל. אינ� ה�ב�י� א� וה��דה ���ל, לב�� ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָה�ח�

.Ëוח�ב ה�ני�, לח� �ע� לב�נה בזיכי �ני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָה�קטיר
ה�ח� הרי � למחר ה�ני� לח� ��אכל הקטרת� ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ��עת

ִ���ל.

.Èמ��י אחת לאכל וח�ב עצרת, כב�י �ני ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹה��חט
���ל. ��יה� � למחר ְְִֵֶַַָָהח��ת

.‡Èמ�ני אחד לאכל מח�ב וה�א ה�זיכי�, �ני ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהקטיר
הפני�]ה�דרי� לח� ���ל.[של ה�דרי� �ני � למחר ְְְְִִִֵַַָָָָ

.·È�א ה��דה, מח��ת �אחת ה�מ� מח�בת ח�ב א� ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכ�
���ל. הח��ת �ל הרי � ה���ר מאפה מנחת מח��ת ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַַָ�אחת

.‚Èמ�ני אחד א� הח��ת, מ��י אחת נטמאת א� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאבל
�י� זריקה לפני �י� � ה��דה ח��ת מ� אחת א� ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָה�דרי�,
וה�ה�ר אס�ר, ה�דר וא�ת� הח�ה א�ת� � זריקה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָלאחר

ויאכל. ְְֳֵֵָָָ�טהרת�

.„Èית�� ��אכל ה�ב�י� מ�ני אחד �עב�דת ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹח�ב
מ�ני אחד �הקטרת ח�ב א� וכ� למחר, ה�ח� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמ��י
ה�ח� הרי � למחר ה�ני� מ�ח� ��ית ��אכל ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹה�זיכי�

ה��יר �כל ��ח�ב עד ���ל; ואינ� מרכיבי�ס�ל כל �] ְְְִִֵֶַַַַָָֹ
אכילת�] מותרת שבאמצעות� והמנחה �ה�אהקרב� �ֶ

ה�זיכי�. �ני והקטרת ה�ב�י� �ני ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָעב�דת

.ÂË,למחר ז� מח�ה זית חצי לאכל וח�ב אחד ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ�חט
� למחר �נ�ה מח�ה זית חצי לאכל וח�ב ה�ני ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹו�חט
ע� ה�זיכי� ��ני ה�י� וה�א לפ��ל; מצטרפי� א�� ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָהרי

ה�דרי�. ְְִֵַָ�ני

.ÊËוע�ה ה�מ�, מח�בת ה�ב�י� מ�ני �אחד ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָח�ב
ה�מ�, �מח�בת �ע�ה� זה � נכ�נה �מח�בה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָה�ני

��ר. וה�ני ְִִֵֵַָ���ל;

.ÊÈמ��ר ��אכל �חיטת� ��עת וח�ב מה� אחד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ�חט
זה. על מ�ה מח�בי� �אי� ��רי�; �ניה� � למחר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָה�ני

.ÁÈ�ה�ח את מק��י� אי� עצרת, כב�י עמ�]�ני [הבא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַ
���י �מח�בת �מ� וזרק �חט� �יצד? ב�חיטה. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָא�א
��א �מ� וזרק ל�מ�, �חט� ה�ח�; קד� לא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹה��,
� ל�מ� ��א �חט� קד��; ואינ� קד�� ה�ח� � ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹל�מ�

ה�ח�. קד� לא ל�מ�, ��רק �י על ְִִֶֶֶַַַַַָָָֹא�

.ËÈ�צא�� ה�ח� לזריקה,[מהעזרה]��י �חיטה �י� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ה�ח�, ��י נת��ל� � ה�מ� �מח�בת ה�ב�י� �� ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָוזרק
על א� ל��צא, מ�עלת �ה�ריקה �ח��; �ה� �י על ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָא�

�ח��. ה�א �עדי� ֲִִֶַַ�י

.Î�מ� זרק א� � ה�ח� ואבד ל�מ� ��חט� עצרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ�ב�י
אחר ה�מ� �מח�בת �מ� זרק �ס�לי�; א�� הרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָל�מ�,
ה�ר�. לא א� �אכילה ה�ר� א� ספק א�� הרי � ה�ח� ְ�ְֲִַָֹ�ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ�אבד

יח ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

זה‡. הרי � ��ד�י� נכ�נה �אינ� מח�בה המח�ב ְְֲֲֳִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�ל
יח�ב"; "לא א�מר: ה�א �הרי תע�ה, �לא ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹע�בר

ה�מ�עה·. רבינו]מ�י ממשה �י�[מסורת ��כלל למד�, ְְְִִִִֶַַָָ
��מה זה �הרי � �מח�בה ה�ד�י� יפסיד ��א ְְֲֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹזה,

ל�קה, אינ� כ� �י על וא� ��ד�י�; מ�� �אי�למ�יל ְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
מע�ה מעשה]ה�ח�בה על רק ולוקי� �]. ֲֲֶַַַָָ

��פסל‚. �י� � �ס�ל �ה�א �� ��אמר קר�� ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָ�ל
�ל � ��סל� �בר �� �ארע �י� �מע�ה, �י� ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ�מח�בה,
�ל תאכל "לא ��אמר: ל�קה, �מזיד, ��ית מ��� ְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהא�כל
מזהיר ה�ת�ב �אי� למד�, ה�מ�עה מ�י (ד.) ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ��עבה";
מ�� �ה� �ה�ל קד�י� וכ� ה. ה�ק��י�. �ס�לי על ֶַָ�ְְִִֵֶָָָ�ְֵֶַַָא�א
� ��עבה" "�ל �כלל ה� הרי ל�קה; ��ית, מה� הא�כל �ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

���לד שיהיה]עד �מ�[� �מ�מ� ויאכל� אחר, מ�� לה� ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ
עליו. ל�קי� אי� מ�פק, ����ל� וכל ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָ��ארנ�.

.Âל� � ��ארנ� �מ� ה�מ� �מח�בת ��ת��ל קר�� ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ�ל
"וה�פ� ��אמר: �רת, ח�ב �מזיד, ��ית מ��� ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהא�כל
מביא ��גגה, אכל וא� ��א". ע�נ� מ���, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהאכלת

קב�עה .[רגילה]ח�את ְַָָ

.Ê�י� �ה�ר� �ברי� אכילת על א�א �רת ח�בי� ְֵ�ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָאי�
אינ� � עצמ� ה��יר מ� אכל א� אבל ל�ז�ח; �י� ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָלאד�
�ה� �אי� ה�ק��י� פס�לי �א�כלי ל�קה, א�א �רת ְִֵֶֶָָ�ְְְֵֵֵֶֶַַָָָח�ב
מ�יריה ��ית הא�כל � ��ת��לה מנחה �יצד? ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ���ל.
מ� א� ��� ה�מ� מ� אכל א� אבל �רת; ח�ב ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�מזיד,
את ה��ירי� ה� �ה� לפי �רת, ח�ב אינ� � ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָה�ב�נה
מ��ר� ��ית הא�כל � ��ת��ל זבח וכ� לאד�. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָה�ירי�

מאמ�ריו הקרבי�]א� האברי� ח�ב[� הע�לה, מ��ר א� ְִֵֵַַָָָָ
מ��� עליו ח�ב אינ� � ה�� מ� ��ית אכל א� אבל ֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ�רת.
והאמ�רי� ל�ז�ח, ל�רב האמ�רי� את מ�יר �ה�� ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ���ל,
��ר� מ�יר הע�לה וד� לאד�; ה��ר את ְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָמ�ירי�
ע�לת וד� ל�הני�, ��ר� מ�יר הע�� ח�את וד� ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָָֹל�ז�ח,
מ�יר ה��רפ�ת ח�א�ת וד� ל�ז�ח. ��ר� מ�יר ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָהע��
���ל. מ��� אמ�ריה� על ח�בי� לפיכ� ל�ז�ח, ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָאמ�ריה�

�ני[במנחה:] ל�הני�; ה�ירי� מ�ירי� וה�ב�נה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹה�מ�
בזיכי �ני וכ� ל�הני�; ה�ח� ��י מ�ירי� עצרת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹכב�י
לה� �אי� �ברי� אבל ל�הני�. ה�ני� לח� מ�ירי� ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלב�נה
� ה��רפ�ת �מנח�ת ה��רפ�ת ח�א�ת ��ר �ג�� ְְְְְִִִִַַַַַָָָָמ�ירי�,

לע�ל�. מת��לי� ְְְִִֵַָָאינ�

.Á:�לע�ל ���ל מ��� עליה� ח�בי� �אי� דברי� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָוא��
ע� ה�א יי� �י� וה�י�, וה��; וה�טרת, וה�ב�נה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹה�מ�,

קרב�]ה�סכי� עצמ�[של �פני ה�א יי� יי��י� נדבת �] ְְְִִִֵֵַַַַָָ
קמיצהבלבד] לה� אי� �הרי ,��� ה��רפ�ת �מנח�ת ;ְְִַָָ�ְֲִֵֵֶֶָָָ

ח�א�ת �ב�ר נסכי�; �מנחת �הני�, מנחת �ג�� ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָֹלה�יר�,
ד� והלא �אמר: וא� מצרע. �ל �מ� ולג ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹה��רפ�ת,
א�מ� מביא אד� �הרי ;�� �ל�י אינ� מ�יר�? ֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָהא��

�מק�מ�. ��ת�אר �מ� ימי�, ��ה אחר ול�� ְְְִִִֵֶַַַָָָ�ְַה���

.Ë,�אכילת זמ� לאחר ה�ד�י� מ��ר לה�תיר ְְְְֲֳִִִִַַַַַָָָָאס�ר
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וה�א �קר"; עד מ��� ת�תיר� "לא ��דה: �קר�� ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ��אמר
�הרי � ל�קה אינ� וה��תיר .��� ה�ד�י� ל�אר ְֲִֵֵֶֶַָ�ְֳִִִַַָָה�י�

נ�ק� בסמו��]ה�ת�ב מ���[כתבו "וה�תר ��אמר: לע�ה, ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
��רפ�". �א� �קר, ְִֵֶַָֹֹעד

.È;רת� ח�ב �מזיד, � ���תר קד�י� מ��ר ��ית ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהא�כל
ע�נ� "ואכליו ��אמר: קב�עה, ח�את מביא ��גג, היה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוא�
�מאימתי ההיא". ה�פ� ונכרתה ח�ל, ה' קד� את �י ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹי�א,
ח�ב � ה� קד�י� קד�י א� ה��תר? אכילת על �רת ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָיתח�ב
� ה� ק�י� קד�י� וא� ה�חר; ע��ד ��עלה מאחר ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָעליה�

�ני י�� �ל הח�ה מ�קיעת עליה� �ה�א[להקרבתו]ח�ב , ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
על ה�ת�ב הזהיר והיכ� �לי�י. י�� �ל ה�ילה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ�ח�ת

����אי� ה��תר? ועל המשכ�]ה���ל חנוכת קרבנות �]; ְִִִַַַַָ
�ל על להזהיר � ה�" קד� �י יאכל "לא :�� נאמר ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹ�הרי

אכילת�. על תע�ה �לא �ה�א ��ד�, ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָֹֹ��ס�ל�

.‡Èוכל לכ�ית, זה ע� זה מצטרפי� וה��תר ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָוה���ל
מצטרפי�. וה��תרי� ְְְִִִִִַַָָה���לי�

.·Èלס�ב א� ה�ד�י� את לט�א לה�[לגרו�]אס�ר ְְֳִֵֵֶֶַַַָָָ
אינ� ה�ד�י� את והמט�א א�ת�; ��סל �הרי ְְְֲֳִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�טמאה,
� ��טמא� מ�ד�י� ��ית �אכל טה�ר אד� אבל ְְֲֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָָל�קה.
יאכל"; לא טמא, �כל י�ע א�ר "וה��ר ��אמר: ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹל�קה,
מ�ב�נת ��ית אכל �א� ה�ר�נ�ת, ל�אר ה�י� ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָוה�א
אחד ל�קה. ��לי, ��תק��ה אחר ��טמאת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָה�נחה
��טמא� �י� ��רה, לאחר א� ��רה לפני ��טמא� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָקד�י�
א� אבל ת�רה. �ברי �ל ה�מאה �ולד א� ה�מאה ְְֲִִֵֶָָָ�ְְִַַָ�ְַַ�אב

�בריה� �ל �טמא�ת חכמי�]נטמא� מדברי ל�קה[� אינ� � ְְְִ�ְְִֵֵֶֶֶ
א�א ל�קה ואינ� מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� אבל אכילת�, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָעל
אינ� � זריקה קד� אכל א� אבל �מי�; זריקת אחר ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהא�כל
מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� אבל טמא, קד� א�כל מ��� ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹל�קה

.‚Èיאת� על �רת עליה �ח�בי� טמאה ��טמא אד� ְִִֵֶֶַַַָָָָָ�ְִֶָָָָ�ל
�י� טה�ר קד� �י� ה�ד�י�, מ� ��ית �אכל ְֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹה�ק��,
"וה�פ� ��אמר: �רת, ח�ב זה הרי �מזיד, � טמא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹקד�
עליו וטמאת� לה' א�ר ה�למי� מ�בח ��ר �אכל ְָָָ�ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹא�ר
וי�רד. ע�לה קר�� מביא ��גגה, אכל וא� ונכרתה". �ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
"ונפ� ��אמר: ה���? �טמאת א�א מד�ר �אינ� ְְֱֶֶֶֶַַַ�ְְִִֵֵֶֶַַָ�מ�י�
א� טמאה �בהמה א� אד� �טמאת טמא, �כל ת�ע ְְְִֵֵַָָָָ�ְְִִֵַָָ�י
� לה' א�ר ה�למי� זבח מ��ר ואכל טמא, �ק� ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ�כל
על הזהיר והיכ� מז�ח. קד�י ל�אר ה�י� וה�א ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָונכרתה";
ת�ע"; לא קד� "�כל :�� נאמר �הרי �י�לדת, זה? ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹע��

.„Èה�מ�עה רבינו]מ�י ממשה אזהרה[מסורת ��� למד�, ְְְִִֶַַָָָָ
אחר קד� והא�כל ��ט�ל. קד� קד� יאכל ��א ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹֹלטמא

��עריב קד� ��ביא[שתשקע]��בל קד� א� �מ�� ְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
עליו" "וטמאת� ��אמר: �רת, ח�ב ואינ� ל�קה, � ְָָָ�ְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָ��רת�

עליו. טמאת� �ל ��היה עד �ְִֶֶַָ�ְָָָ

.ÂË�ואי ל�קה, אינ� � �בריה� �ל �טמא�ת טמא ְְְִֵֵֵֶֶֶ�ְֵָָָהיה
מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� אבל �רת; ח�ב �אינ� ל�מר ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָצרי�

.ÊË�ל ��� קד� אכילת על �רת ח�ב לקרב�]אינ� �] ֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
אכילתו]מ�ירי� את המתירה עבודה מ���[� ��אכל עד , ִִִֶֶַַַֹ

א אבל מ�יריו; ��רב� זריקתאחר קד� ה��ר את אכל � ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ה�לל: זה ה�ד�. את �אכל טמא מ��� ל�קה אינ� ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹה��,
א� ���ל מ��� עליו ח�בי� אי� � מ�ירי� ל� ��� ִִִִִֵֵֶַַָָָֹ�ל
�הלכת�. מ�יריו ��קרב� עד טמא, מ��� א� נ�תר ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָמ���
עליו ח�בי� �כלי, ��ד� �יו� � מ�ירי� ל� �אי� ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוכל
� הא�כל ���מא קד� ה��ר נטמא אפ�� טמאה; ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ�ִמ���
א� וכ� �רת. ח�ב אכל, �� ואחר ה��ירי� וקרב� ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָה�איל
�מ� ��זרק אחר טמא, וה�א ה��רפ�ת ח�א�ת מ��ר ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָאכל

�רת. ח�ב זה הרי �ֲֵֵֶַָָ

.ÊÈ�עליה ח�בי� �אי� �ברי� �א� ל�, נת�אר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�בר
נ�תר מ��� עליה� ח�בי� ���ל, לאחרמ��� הנותר בשר �] ֲִִִִֵֶַָָ

אכילתו] אי�זמ� � מ�ירי� לה� �אי� �ברי� �יצד? ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוטמא.
וטמא. נ�תר מ��� עליה� וח�בי� ���ל, מ��� עליה� ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָח�בי�
מ��� עליה� ח�בי� �אי� �י על א� � עצמ� ה��ירי� ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָוכ�
ח�� וטמא; נ�תר מ��� עליה� ח�בי� ��ארנ�, �מ� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ���ל
�לבד. �� מ��� א�א לע�ל� עליו ח�בי� �אי� � ה�� ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמ�

.ÁÈ�אמ�רי �אכל להקרבה]טמא אברי� �רת.[� ח�ב , ִֵֵֵֶַַָָָָ

.ËÈולחמי נצלה, ��א �סח ��א[קרב�]אבל ת�דה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
טמאת[הופרשה]ה�רמה מ��� �רת ח�ב זה הרי � ח�ת� ְֲִֵֵֶַַָָָָָ�ְַ

אפ�ר אי �ה�. למה רא�יי� �אינ� �י על א� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָה���,
נ�תר; �מ��� ���ל מ��� אחת אכילה על אד� ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ��תח�ב
ע�לה ואינ� ה�מ�, �מח�בת ��פסל ה�ר�� ה�א � ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ�ה���ל

נרצה ולא קר�� ה��אר[התקבל]ל�� ה�א � וה��תר �לל; ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָֹ
אכילת�. זמ� לאחר �מצות�, ��רב ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָמ�ר��

.Î;ח�ב � ואכל� �זה זה ��לל� וה�מא וה��תר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָה���ל
�אי� � מב�ל� אינ� חבר�, על מי� �ר�ה �י על ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָא�

זה. את זה מב�לי� ְְִִִֶֶֶַָהא��רי�

‡Î� ה�ז�ח לרא� �העל� טמא א� נ�תר א� ְְֳִִֵֵֶַַָָָֹ�פ��ל
האמ�רי� מה�. א��ר� �קע �ר��, הא�ר ִִֵֵֶַָָָָ�ְְִֶָָָמ���לה
קד�י�, ��אר �י� �ע�לה �י� לכ�ית, ה��ר ע� ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָמצטרפי�

טמא. א� נ�תר א� ���ל מ��� עליו ְִִֵֵַָָָָלח�ב

.·Î�מ מ��� ואכל זמ��, לאחר ���תר א� ��ת��ל, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָזבח
האלל מ� א� ה�בלי�, מ� א� ה�רק, מ� א� מעטהע�ר, �] ְֲִִִִַַַָָָָָ

בהפשט] לעור הנדבק ה��ראבשר מ� א� ה�ידי�,[ה], מ� , ִִִִַַָ
החרט�� מ� ה��רני�, מ� ה�לפי�, מ� ה�רני�, ְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַָָמ�

טמא[מקור] וכ� �רת; ח�ב אינ� � ה��צה מ� הע��, מ�יצי ,ְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָ
אבל �רת, ח�ב אינ� � ��ר מ�ר�� א�� �ברי� �אכל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָה���

מר��ת. מ�ת א�ת� ְִַַַַמ�י�

.‚Îה�ליל מ� יצא]אכל שלא ח�ב[עובר � ה�ליה מ� א� ְְִִִִַַַַָָָ
ה�בח. ��ר מ�אר �א�כל וטמא, ונ�תר ���ל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָמ���

.„Îונ�תר ���ל מ��� עליה� ח�בי� אי� ג�יי�, ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָקד�י
ה� וכ� ��ארנ�; �מ� ה�ד�י�, �� וכ� ב�נה,וטמא. ְְְְְְֳִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

מ��� לא �רת, עליה� ח�בי� אי� � והעצי� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוה�טרת,
ה���. טמאת מ��� ולא נ�תר, מ��� ולא ְַַ�ְְִִִָֹֹ���ל,

יט ּפרק הּמקּדׁשין ּפסּולי ¤¤¦¨§ª©¥§§¦הלכֹות

��אמר:‡. ��טמא�, ה�ד�י� �ל ל�ר� ע�ה ְְְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמצות
י�ר�". �א� � יאכל לא טמא, �כל י�ע א�ר ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ"וה��ר
מ��ר "וה��תר ��אמר: ל�רפ�, ע�ה מצות � ה��תר ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָוכ�
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ה���ל ה��תר, �בכלל י�ר�". �א� ה�לי�י ���� ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָה�בח,
נ�רפי�. ה�ל � ה�ק��י� �ס�לי ְְִִִַָָֹ�ְְֵַָוכל

וכל·. מ�ד; ��ק�� י�ר� � נפסל א� ��ת��ל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָקר��
צ�רת� �עבר � מ�פק לילה]����ל� בלינת ואחר[יפסל , ְֲִִֵֶַַַָָֹ

��ק��. י�ר� ��ְִִֵַָָָ

ה�ינה‚. א� ספק �ה� י� � ה��רפי� ��עירי� ְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ�רי�
לצאת זמ�� ���יע קד� הד�]והיציאה זריקת לפני �], ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

לפיכ� ��ר�; ��סלת אינ� א� �אמ�ריה�, ��ר� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ��סלת
חצי יצא א� וכ� �עזרה. וי�רפ� להחמיר, א�ת� ְְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָ��סלי�
ה�איל �י�צא, א�ת� מחזיקי� א� � האבר �רב ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹה�המה
רב יצא לא �הרי י�צאי�, אינ� עדי� א� האבר, רב ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹויצא
א� וכ� �עזרה. וי�רפ� מ�פק, נפסל� לפיכ� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָה�המה;
�ני�, ונ�אר� �ל�ה ויצא� לה�ציא�, חמ�ה ְְְְְְְְֲֲִִִִַָָָָָֹנ�א��
מ�פק, נפסל� א�� הרי � ה�המה חצי ה�ל�ה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָֹוה�ציא�
עד להמ�י� צריכי� א�� �אי� לי, ויראה �עזרה. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוי�רפ�
אפ�� לע�ל�, ל�רפה ע�מדי� וה� ה�איל צ�רת�, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ��עבר

נפסל�. ְְִֹלא

.„� וחתיכ�ת ע�ל�ת, � אברי� �עזרה, ה�מצא ְֲֲִִִֵַַָָָָָָָ��ר
�עבר � וה�ל �למי�. � �יר��לי� וה�מצא ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹֹח�א�ת;

נ�תר ��א ה�רפה, לבית ויצא� לאחרצ�רת�, הנותר בשר �] ְְְְֵֵֵֶַָָָָָ
אכילתו] ע�להזמ� חזקת� ��היה ה�עיל מה ,�� א� ְְִִִֵֶֶֶָָָה�א.

את ��רפי� אי� ואכל. �עבר למי �למי�? א� ח�את ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָא�
י�ר�". �א� ה�לי�י ����" ��אמר: ,���� א�א ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה��תר

ליל‰. מ�ח�ת �אכילה אס�רי� �ה�למי� �י על ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָא�
�י�[להקרבתו]�לי�י ,���� א�א א�ת� ��רפי� אי� � ְְִִִֵֵֶַָָ
שלישי]�זמ�� של �זמ��[בבוקרו ��א וכ�[אח"כ]�י� . ְְְִִֵֵֶַַֹ

ונ�תר טמא �רפת ואי� .���� א�א נ�ר� אינ� ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָה���ל
�מ�ר ��ת. ל�מר צרי� ואי� ט�ב, י�� את ��חה ָ�ְִִֵֶַַָָָ�פ��ל

�אחד. �פ��ל ונ�תר טמא ְְְִִֵֶָָָֹל�ר�

.Â�פני� ��טמא קד�י� קד�י ��רפי�[העזרה]��ר , ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ
�י� �ח��; א�ת� ��רפי� �ח��, נטמא �פני�; ְְְִִִִֵַַָא�ת�
ה�מאה. �ולד ��טמא �י� ה�מאה, �אב ְָ�ְְְִִֵֶַַָָ�ְְִֶַַָ��טמא
��טמא ה��ר את מ��ר� נמנע� לא �הני� �ל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ�מימיה�
ה��ר ע� לטמאה, רא��� ה�א �הרי ה�מאה, ְִַָָָ�ְְֲִֵֶָ�ְַַ�אב
על א� � �לי�י ה�א �הרי ה�מאה, ולד �ולד ְְֲִִֵֶַַָ�ְְְִִֶַַַָ��טמא
��גע �ה�לי�י טמאת�; על טמאה ל� ���סיפי� ְְִִֶֶַַָָ�ְַָ�ִִִֶ�י

�מק�מ�. ��ת�אר �מ� �ני, יחזר ְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹ�רא���

.Ê��י �טב�ל ��פסל �מ� אפ�� א�א ע�ד, טמאולא �] ְְְֲִִִֶֶֶֶַָֹ
הש שקעה וטר� להדליק�מש]שטבל מ�ר � �לי�י �ה�א ,ְִִֶ�ְְִַָ

�י על א� אב, �ה�ר מת, טמא �� ��גע מ�כת �ל ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�נר
רא��� נע�ה ה�מ� ה�איל[לטומאה]��ה ��ר; ����ע ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

ואי� ��ספ��, על מק�ידי� אי� טמאה, ��� �� ְְְְִִֵֵַַַָָ�ְֵָוי�
ק�י�, קד�י� �ל נ�תר י�סל. ��א ה�ה�ר מ� א�א ְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹנזהרי�

�ב�יה�. �עליו א�ת� ְְְִֵֶָָָ��רפי�

.Á� קד� ��ר �יד� ��� ונז�ר מיר��לי�, ��צא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמי
עבר י�[הר]א� א� � לאו וא� �מק�מ�. ��רפ� ה��פי�, ְְְִִִִִֵַַָָ

�אי� ה�א, א�רח וא� �יר��לי�; ו��רפ� ח�זר ��ית, ��ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ
ה�ירה לפני ��רפ� � �ית המקדש]ל� ה�ערכה[� מעצי ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָ

המזבח] .[של

.Ë�טע�ני אינ� � מח �ה� �אי� ה�ד�י� עצמ�ת ְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ל
��פסל �ה�ר�� �ארנ�, �בר ה�סח. מעצמ�ת ח�� ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�רפה,
ק�י�; �קד�י� לבעליו א� ל�הני�, הע�ר � �הפ�ט ְְְֲִִִִַַַָָָָָֹ�ֶַַאחר
וי�ר� ���ר, הע�ר הרי � הפ�ט קד� נפסל א� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאבל
�מח�בת ��פסל א� טרפה, ונמצא �הפ�ט זבח וכ� ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ�ְֵֶֶַַֹה�ל.

ה�ק�� �מח�בת א� אוה�מ�, בזמנו לאוכלו שלא �] ְְֲֶֶַַַַָ
נרצהבמקומו] ולא ה�איל הע�ר,[התקבל]� י�ר� ה�בח, ְְִִִֵֶַַָָָֹ

נע�ה א� אבל ק�י�; �קד�י� �י� קד�י� �קד�י ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָ�י�
ה�� ���י בעליו]�מח�בת או הקרב� מי� לש� שלא �]� ְֲִֵֶֶַַ

הע�ר הרי ונרצה, ה�איל ל�עלי�, עלה ��א �י על ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹא�
קד� �הפ�ט וזבח ��ארנ�. �מ� לבעליו א� ְֶַֹ�ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹל�הני�

�ס�ל. אינ� ְִֵָָזריקה,

.È�א נ�תר, א� ��טמא, קד� ��ר ה��רפי�: ה� ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹא��
וא�� נ�תרה; א� נפסלה, א� ��טמאת, ה�נחה וכ� ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָנפסל;

חטא]�ל�י א� מסופק ��זרק[� קד� חטא, ��א ל� ���דע ְִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
טה�ר, נזיר ��ער ה�פק; על ה�אה הע�� וח�את ְְִֵַַַַַַָָָָָָָ�מ�;

וכלאי בתו�]והערלה, הגדלה חטה �אי�[� ודבר ה�ר�. ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הרי � ה�ר� וכלאי ערלה �ל מ�קי� �ג�� לה�ר�, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�ר��

י�בר�. ְִֵָא��

.‡Èמז�ח קד�י �י� ��ת�, קד�י� ה�ק�רי�: ה� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָוא��
קד�י לתחזוק]�י� תרומות וקד�י�[� ה�ית; �דק ְְִִֵֵֶֶַַָָָ

ה�סקל ו��ר ��בר; �ליה, אפ�� ה�פל; י�בר [��ה�יל�, ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
אד�] טמא,שהרג נזיר ��ער מצרע, וצ�רי ער�פה, ועגלה ,ְְְְְֲֳִִֵֵֶַָָָָָֹ

�עזרה. ���חט� וח�י� �חלב, �ב�ר חמ�ר, ְֲֲִִֶָָָ�ְְֲֶֶָָָָ�פטר

·Èה�יט מלא אריגה]הא�רג מידת �מ�טר[� נזיר מ�ער ְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
י�לק. � ��ק ְֲִֵַָחמ�ר

.‚È��הק �ל ה��רפי� וכל אס�ר; אפר� � ה�ק�רי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ל
מ��� ח�� מ�ר, אפר� וה�נימי[אפר]� החיצ�� ה�ז�ח ְֶָ�ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ

ה�נ�רה. ְְִַָוד���

.„È;�י�רפ לא ה�ק�רי� �ל וכ� י�בר�. לא ה��רפי� ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָֹֹ�ל
מחמיר �ה�א �י על �א� �אפר� הקל הרי ��רפת�, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

אס�ר. ה�ק�רי� ְִִֵֶֶַָָ�אפר

.ÂËע��ה 'נת��ל�', ל�: ואמר �זבחי�, ע�� מקריב ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָהיה
נח�ד� לא נאמ�; � 'נטמא�' ל�: ואמר �טהר�ת, ְְְְְְֱִִִֶֶַָָָֹע��
ל� �הקרב�י 'זבחי� ל�: אמר א� אבל .�� על ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָי�ראל
היה א� � נטמא�' ה�הר�ת וא�ת� נת��ל�, ה��� ְְְְְְְִִִַַַָָָָ�א�ת�
�אינ� ה�י� ��רת לאו, וא� �בריו; על ס�מ� ל�, ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָנאמ�

מ��ח. זה הרי עצמ�, על להחמיר והר�צה ָ�ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָנאמ�;

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

�
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ה���ל ה��תר, �בכלל י�ר�". �א� ה�לי�י ���� ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָה�בח,
נ�רפי�. ה�ל � ה�ק��י� �ס�לי ְְִִִַָָֹ�ְְֵַָוכל

וכל·. מ�ד; ��ק�� י�ר� � נפסל א� ��ת��ל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָקר��
צ�רת� �עבר � מ�פק לילה]����ל� בלינת ואחר[יפסל , ְֲִִֵֶַַַָָֹ

��ק��. י�ר� ��ְִִֵַָָָ

ה�ינה‚. א� ספק �ה� י� � ה��רפי� ��עירי� ְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ�רי�
לצאת זמ�� ���יע קד� הד�]והיציאה זריקת לפני �], ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

לפיכ� ��ר�; ��סלת אינ� א� �אמ�ריה�, ��ר� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ��סלת
חצי יצא א� וכ� �עזרה. וי�רפ� להחמיר, א�ת� ְְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָ��סלי�
ה�איל �י�צא, א�ת� מחזיקי� א� � האבר �רב ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹה�המה
רב יצא לא �הרי י�צאי�, אינ� עדי� א� האבר, רב ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹויצא
א� וכ� �עזרה. וי�רפ� מ�פק, נפסל� לפיכ� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָה�המה;
�ני�, ונ�אר� �ל�ה ויצא� לה�ציא�, חמ�ה ְְְְְְְְֲֲִִִִַָָָָָֹנ�א��
מ�פק, נפסל� א�� הרי � ה�המה חצי ה�ל�ה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָֹוה�ציא�
עד להמ�י� צריכי� א�� �אי� לי, ויראה �עזרה. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוי�רפ�
אפ�� לע�ל�, ל�רפה ע�מדי� וה� ה�איל צ�רת�, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ��עבר

נפסל�. ְְִֹלא

.„� וחתיכ�ת ע�ל�ת, � אברי� �עזרה, ה�מצא ְֲֲִִִֵַַָָָָָָָ��ר
�עבר � וה�ל �למי�. � �יר��לי� וה�מצא ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹֹח�א�ת;

נ�תר ��א ה�רפה, לבית ויצא� לאחרצ�רת�, הנותר בשר �] ְְְְֵֵֵֶַָָָָָ
אכילתו] ע�להזמ� חזקת� ��היה ה�עיל מה ,�� א� ְְִִִֵֶֶֶָָָה�א.

את ��רפי� אי� ואכל. �עבר למי �למי�? א� ח�את ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָא�
י�ר�". �א� ה�לי�י ����" ��אמר: ,���� א�א ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה��תר

ליל‰. מ�ח�ת �אכילה אס�רי� �ה�למי� �י על ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָא�
�י�[להקרבתו]�לי�י ,���� א�א א�ת� ��רפי� אי� � ְְִִִֵֵֶַָָ
שלישי]�זמ�� של �זמ��[בבוקרו ��א וכ�[אח"כ]�י� . ְְְִִֵֵֶַַֹ

ונ�תר טמא �רפת ואי� .���� א�א נ�ר� אינ� ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָה���ל
�מ�ר ��ת. ל�מר צרי� ואי� ט�ב, י�� את ��חה ָ�ְִִֵֶַַָָָ�פ��ל

�אחד. �פ��ל ונ�תר טמא ְְְִִֵֶָָָֹל�ר�

.Â�פני� ��טמא קד�י� קד�י ��רפי�[העזרה]��ר , ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ
�י� �ח��; א�ת� ��רפי� �ח��, נטמא �פני�; ְְְִִִִֵַַָא�ת�
ה�מאה. �ולד ��טמא �י� ה�מאה, �אב ְָ�ְְְִִֵֶַַָָ�ְְִֶַַָ��טמא
��טמא ה��ר את מ��ר� נמנע� לא �הני� �ל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ�מימיה�
ה��ר ע� לטמאה, רא��� ה�א �הרי ה�מאה, ְִַָָָ�ְְֲִֵֶָ�ְַַ�אב
על א� � �לי�י ה�א �הרי ה�מאה, ולד �ולד ְְֲִִֵֶַַָ�ְְְִִֶַַַָ��טמא
��גע �ה�לי�י טמאת�; על טמאה ל� ���סיפי� ְְִִֶֶַַָָ�ְַָ�ִִִֶ�י

�מק�מ�. ��ת�אר �מ� �ני, יחזר ְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹ�רא���

.Ê��י �טב�ל ��פסל �מ� אפ�� א�א ע�ד, טמאולא �] ְְְֲִִִֶֶֶֶַָֹ
הש שקעה וטר� להדליק�מש]שטבל מ�ר � �לי�י �ה�א ,ְִִֶ�ְְִַָ

�י על א� אב, �ה�ר מת, טמא �� ��גע מ�כת �ל ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ�נר
רא��� נע�ה ה�מ� ה�איל[לטומאה]��ה ��ר; ����ע ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

ואי� ��ספ��, על מק�ידי� אי� טמאה, ��� �� ְְְְִִֵֵַַַָָ�ְֵָוי�
ק�י�, קד�י� �ל נ�תר י�סל. ��א ה�ה�ר מ� א�א ְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹנזהרי�

�ב�יה�. �עליו א�ת� ְְְִֵֶָָָ��רפי�

.Á� קד� ��ר �יד� ��� ונז�ר מיר��לי�, ��צא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמי
עבר י�[הר]א� א� � לאו וא� �מק�מ�. ��רפ� ה��פי�, ְְְִִִִִֵַַָָ

�אי� ה�א, א�רח וא� �יר��לי�; ו��רפ� ח�זר ��ית, ��ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ
ה�ירה לפני ��רפ� � �ית המקדש]ל� ה�ערכה[� מעצי ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָ

המזבח] .[של

.Ë�טע�ני אינ� � מח �ה� �אי� ה�ד�י� עצמ�ת ְְֳִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ל
��פסל �ה�ר�� �ארנ�, �בר ה�סח. מעצמ�ת ח�� ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ�רפה,
ק�י�; �קד�י� לבעליו א� ל�הני�, הע�ר � �הפ�ט ְְְֲִִִִַַַָָָָָֹ�ֶַַאחר
וי�ר� ���ר, הע�ר הרי � הפ�ט קד� נפסל א� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאבל
�מח�בת ��פסל א� טרפה, ונמצא �הפ�ט זבח וכ� ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ�ְֵֶֶַַֹה�ל.

ה�ק�� �מח�בת א� אוה�מ�, בזמנו לאוכלו שלא �] ְְֲֶֶַַַַָ
נרצהבמקומו] ולא ה�איל הע�ר,[התקבל]� י�ר� ה�בח, ְְִִִֵֶַַָָָֹ

נע�ה א� אבל ק�י�; �קד�י� �י� קד�י� �קד�י ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָ�י�
ה�� ���י בעליו]�מח�בת או הקרב� מי� לש� שלא �]� ְֲִֵֶֶַַ

הע�ר הרי ונרצה, ה�איל ל�עלי�, עלה ��א �י על ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹא�
קד� �הפ�ט וזבח ��ארנ�. �מ� לבעליו א� ְֶַֹ�ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹל�הני�

�ס�ל. אינ� ְִֵָָזריקה,

.È�א נ�תר, א� ��טמא, קד� ��ר ה��רפי�: ה� ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹא��
וא�� נ�תרה; א� נפסלה, א� ��טמאת, ה�נחה וכ� ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָנפסל;

חטא]�ל�י א� מסופק ��זרק[� קד� חטא, ��א ל� ���דע ְִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
טה�ר, נזיר ��ער ה�פק; על ה�אה הע�� וח�את ְְִֵַַַַַַָָָָָָָ�מ�;

וכלאי בתו�]והערלה, הגדלה חטה �אי�[� ודבר ה�ר�. ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הרי � ה�ר� וכלאי ערלה �ל מ�קי� �ג�� לה�ר�, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�ר��

י�בר�. ְִֵָא��

.‡Èמז�ח קד�י �י� ��ת�, קד�י� ה�ק�רי�: ה� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָוא��
קד�י לתחזוק]�י� תרומות וקד�י�[� ה�ית; �דק ְְִִֵֵֶֶַַָָָ

ה�סקל ו��ר ��בר; �ליה, אפ�� ה�פל; י�בר [��ה�יל�, ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
אד�] טמא,שהרג נזיר ��ער מצרע, וצ�רי ער�פה, ועגלה ,ְְְְְֲֳִִֵֵֶַָָָָָֹ

�עזרה. ���חט� וח�י� �חלב, �ב�ר חמ�ר, ְֲֲִִֶָָָ�ְְֲֶֶָָָָ�פטר

·Èה�יט מלא אריגה]הא�רג מידת �מ�טר[� נזיר מ�ער ְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
י�לק. � ��ק ְֲִֵַָחמ�ר

.‚È��הק �ל ה��רפי� וכל אס�ר; אפר� � ה�ק�רי� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ל
מ��� ח�� מ�ר, אפר� וה�נימי[אפר]� החיצ�� ה�ז�ח ְֶָ�ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָ

ה�נ�רה. ְְִַָוד���

.„È;�י�רפ לא ה�ק�רי� �ל וכ� י�בר�. לא ה��רפי� ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָֹֹ�ל
מחמיר �ה�א �י על �א� �אפר� הקל הרי ��רפת�, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

אס�ר. ה�ק�רי� ְִִֵֶֶַָָ�אפר

.ÂËע��ה 'נת��ל�', ל�: ואמר �זבחי�, ע�� מקריב ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָהיה
נח�ד� לא נאמ�; � 'נטמא�' ל�: ואמר �טהר�ת, ְְְְְְֱִִִֶֶַָָָֹע��
ל� �הקרב�י 'זבחי� ל�: אמר א� אבל .�� על ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָי�ראל
היה א� � נטמא�' ה�הר�ת וא�ת� נת��ל�, ה��� ְְְְְְְִִִַַַָָָָ�א�ת�
�אינ� ה�י� ��רת לאו, וא� �בריו; על ס�מ� ל�, ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָנאמ�

מ��ח. זה הרי עצמ�, על להחמיר והר�צה ָ�ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָנאמ�;

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

�
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מה�‡. אחד �ל �קנה �מה לה����, ה��פי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ְְִֶַ���רצ�
זה יביא � נ���פ� �מע�ת א� :�� לה���� חבר� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָממ��
אחד, לכיס א�ת� וי�יל� מע�תיו, זה ויביא ְְְְְִִִֶֶַָָָָָמע�תיו,
והעיד� �טר, �תב� א� אבל �ניה�. ה�יס את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָויג�יה�
וזה מאה זה ��ביא �ניה� מ�ד ��נ� �י על א� � ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעדי�
��פי�: נע�� לא ועדי� קנ�, לא � �ה� וי���פ� ִָ�ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָֹֹמאה,
��אר נ���פ� א� לפיכ� �חליפי�. נקנה ה�ט�ע ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ�אי�
וזה יי� �ל חבית� זה ��ביא מ�ד� ��נ� �יו� ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָמ�לטלי�,
וכ� �ה�. ��פי� נע�� � �ה� נ���פ� והרי �ב�, �ל ���ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָ�ְִֵֶָָ
זה וה�יח ���פ�ת, מק�� ��כר� א� �ר�תיה�, ערב� ְִִֶַָ�ְְְִֵֵֵֶֶָָא�
�לל� ��פי�. א�� הרי � �ה� �����פ� ��� וזה ְִָָ�ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָחבית�
ה�רכי� �א�ת� ה��קח, ���נה ה�רכי� �כל � �בר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�ל
�יניה� ה��ל ה�מ�� מ�ה זה ה��פי� ק�ני� ֵֵֶָ�ִִֶֶַַָָ�ְִַַָעצמ�

.�� ְְִֵַלה����

מ�ד�,·. ��נ� �י על א� � �א�נ�ת �����פ� ִִֶַַָָָָ�ְְְִִֶַָ�ָהא�ני�
�התנ� א�רגי� �ני א� ח�טי� �ני �יצד: ��פי�. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ�ֵָאינ�
��וה �יניה� יהיה �מלאכ��, וזה זה ���ח ��ל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ�יניה�
��א �בר לחבר� מקנה אד� �אי� �לל, ��פ�ת �א� אי� �ֵָ�ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
עצמ� מ�מ�� ה�גדי� ל�קחי� הי� א� אבל לע�ל�. ְְְֲִִִִַַָָָָָָָָ�א
מ�ע�תיה� והערב ה�תי ול�קחי� �מ�כרי�, א�ת� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָות�פרי�
א�� הרי � �� ���קחי� ��מ�� ונ���פ� �מ�כרי�, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָוא�רגי�
הרי �מ�נ�, �במ�א� מלאכת� ��כר ��רויח� וכל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ���פי�;

לאמצע. ְֶַָה�א

�ל�‚. וזה מאתי� וזה מנה זה לכיס �ה�יל� ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹ�ַה��פי�
ה�כר � ה�תיר� א� �פחת� ��מ��, ��� ונתע�ק� ֲִַַָָָָָ�ְְְִֵַמא�ת,
ואפ�� ה�ע�ת. לפי לא מנינ�, לפי ��וה �יניה� ה�חת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹא�
נ�טל אחד �ל היה טבח�ה� �א�� לטביחה, ��ר ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָלקח�
ה�תיר�, א� �פחת� חי מכר�ה� א� � מע�תיו �פי ְְְְֲִִִִַָָָָמ��ר�
����א� אמ�רי�, �ברי� ��ה לאמצע. ה�חת א� ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָה�כר
ק�מי�, ה�ע�ת א� אבל �ה�. �����פ� ��ע�ת ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָונתנ�
ה�ט�ע, מחמת ה�תיר� א� �פחת� א�ת�, ה�ציא� לא ְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָֹועדי�
א� ה�כר ח�לקי� � ה�דינה אנ�י א� ה�ל� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ���ה�
א� אבל �סת�. אמ�רי�, �ברי� ��ה ה�ע�ת. לפי ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָההפסד
וי�ל ה�כר, מ� רבעי� �ל�ה ה�אה �על ���ל ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹהתנ�
���ל זה יפח�ת לא יפחת� וא� רביע, ה�אתי� ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹֹ�על
���טל זה ויפסיד ההפסד, רביע א�א ה�כר רבעי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ�ל�ת
ח�לקי� א�� הרי � ה�חת מ� רבעי� �ל�ה ה�כר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹרביע

ק��. ��ממ�� �נאי ��ל �התנ�, מה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָלפי

זמ�.„ עד ז� ���פ�ת ��עמד� �יניה� �התנ� ְַַָ�ְְְִִֵֵֶֶֶַַָ���פי�
לחלק, יכ�ל ואינ� חבר�, על מע�ב מה� אחד �ל � ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹקצ�ב
ואי� ה��פ�ת. ממ�� �ל ��כלה עד א� ה�מ�, ���יע ְֵָ�ְְִִֶֶֶַַַַַַַָָעד
ה�מ� ס�� עד ��כר, ולא ��ר� חלק� ל�ל יכ�ל מה� ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאחד

א�� הרי � זמ� לה� קבע� ולא סת� נ���פ� ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹהקצ�ב.
מ� חלק� נ�טל וזה מה�, אחד ��רצה זמ� �ל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָח�לקי�
ה�ח�רה �א�ת� היה לא וא� חלק�. נ�טל וזה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹה�ח�רה
מ�כרי� א�� הרי � הפסד �חל�ת� היה א� חל�ה, ְְֲִֵֵֵֶָָ�ֲַָָָ�ֲִ�י�
א�ת� למכירת יד�ע זמ� היה ה�מי�. את וח�לקי� ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָא�ת�,
עד יחלק�, ��א לע�ב מה� אחד לכל י� � ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹה�ח�רה
מה� אחד ואי� למכירת�. ה�ד�ע ��מ� ה�ח�רה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ���כר
א�א החל�ה, זמ� עד הרוח, מ� ולא ה�ר� מ� לא ֶָָ�ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹנ�טל,
יכ�ל אינ� � אחר אצל ח�ב לה� היה �יניה�. התנ� �� ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָא�
א�א לנ�, ��� ח�ב �ל ��ג�ה עד נחלק לא לחבר� ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹל�מר
היה חלק�. אחד �ל י�ל הח�ב�ת, �כ��פרע� ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹח�לקי�;
ח�לקי�; זה, על זה אחראי� אינ� א� � לאחד ח�ב ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעליה�
ה� וא� חלק�. אחד �ל י�� לפרע�, הח�ב זמ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָולכ���יע
זמ� ���יע עד לחלק, מע�ב מה� אחד �ל � ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹאחראי�
חבר� �הרי מע�ב: ול�ה הח�ב. ויפרע� לפרע� ְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָה�טר
נ�א ה�טר, �ל ל��� ח�ב מ��� אחד וכל ה�איל ל� ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָא�מר
נחלק, חבר� ל� אמר ה�מ�. ���יע עד א�� �דמי� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹונ��
סח�רה �ה� וע�ה ה�טר, �ל �נגד ה�מי� את ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹוטל
עדי� לע�ב ל� י� � �זמ�� ה�טר �ל �ת��� ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָלעצמ�,
האחד. מ� מרויחי� יתר וה�ני� נפסיד, ��א ל� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָול�מר

לסח�רה,‰. �ל�נית למדינה �� ליל� ממ�� לחבר� ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָה��ת�
יכ�ל אינ� � �חנ�ת �� לי�ב א� לסח�רה, �ר�ת לקנ�ת ְְֲִִֵֵֵֵַָָא�
ל�ק�� ��ל� עד ה���, מ�ד ה�מ�� �להחזיר �� ֵֵֶַַָָ�ְְֲִִַַַַַָֹלחזר
���ב עד א� וימ�ר, ה�ר�ת א�ת� ��קנה א� ויחזר, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ�התנ�

ה�א. זמ� ��בע �מי ��ה ְְֲִֶֶֶַַַָ�חנ�ת:

שני יו�
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ה�דינה‡. מ�נהג י��ה לא �סת�, חבר� ע� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹה�����
�� י���� ולא אחר, למק�� יל� ולא ה�ח�רה. ְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹ�א�ת�
�סח�רה יתע�ק ולא אחר, �יד יפקיד ולא אחר, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָֹֹע�
א� ��ח�ה, התנ� �� א� א�א � �ה�פה ימ�ר ולא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאחרת,
ואחר חבר�, מ�עת ��א וע�ה עבר חבר�. מ�עת ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ�ע�ה
� למע�יו והס�י� וכ�, �� ע�יתי ל� ואמר ה�דיע� ��ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָ
א�א קני�, צריכי� ה�ברי� א�� �ל ואי� �ט�ר. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָהרי

�לבד. ְְִִִַָ�דברי�

.·,��� �ר� א� �ה�פה, �מכר �עבר ה��פי� מ� ְִֵֵֶַַַַָָָָָָ�ִֶַָאחד
וכל אחרת, �סח�רה ונת� ���א א� אחר, למק�� הל� ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָא�
ח�ב �עבר, מחמת ��ב�א �חת �ל � ה�ברי� �א�� ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ���צא
מה �מ� לאמצע ה�כר �כר, �� יהיה וא� לב��; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָל���
�ת�רת לחבר� מע�ת ה��ת� לפיכ� ��כר. �יניה� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�התנ�
�ע�רי�, וקנה והל� לסח�רה, ח�י� �ה� לקנ�ת ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָ���פ�ת
�חת� �חת�, א� � ח�י� וקנה �ע�רי�, לקנ�ת ל� ��ת� ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָא�
הל� א� וכ� לאמצע. ה�תיר� ה�תיר�, וא� �עבר; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָלזה
הפסיד הפסיד, א� � ה��פ�ת �ממ�� אחר ע� ְְִִִִִָ�ְְְִִֵֵַַַָונ����
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ע� נ���� א� אבל לאמצע. ה�כר נ���ר, וא� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלעצמ�;
הרויח, וא� לעצמ�; �חת �חת, א� � עצמ� �ממ�� ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָאחר

ה�נאי. לפי ה�ל �יניה�, התנ� וא� לעצמ�. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַֹהרויח

�כ‚. למחצית �ר�ת �ה� ל�ח לחבר� מע�ת ר,ה��ת� ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ימ�ר לא מ�כר, �כ�ה�א ה�י�; מא�ת� לעצמ� ל�ח ְְְְִִִֵֵֶַַַַַֹֹר�אי
�פני וא�� עצמ�, �פני א�� מ�כר א�א �אחד, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�ניה�
א� א�א �ע�רי�, ולחבר� ח�י� לעצמ� י�ח ולא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹעצמ�.
�ניה� מע�ת ��הי� �די �ע�רי�, �כ�� א� ח�י� ְְְְִִֵֵֶֶָָ�ְִִָ�ְ�כ��

�ח�לה. ְִַָָָ�וי�

�ל�ני„. למק�� ה�ח�רה נ�לי� �אמר ה��פי� מ� ְְְִִִֶַַָָָָ�ִֶַָאחד
אנס �ל עליו ���ל �י על א� � �� ונמ�ר �יקר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ�היא
�הרי עליו: מע�ב חבר� הרי לה�, ��ב�א �חת �ל ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָא�
ר�ד� ואהיה ��ידי, מע�ת �א�� רצ�ני אי� ל� ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָא�מר

�זה. ���צא �ל וכ� מ�ד�. לה�ציא לדי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָאחרי�

ה�ד�ע,‰. זמ� עד ה�ר�ת את לי�� ��א ה��פי� מ� ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָ�ִֶַָאחד
הרי ה�ר�ת, לא�ת� זמ� אי� וא� עליו; מע�ב חבר� ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָאי�

עליו. מע�ב ְֲֵֵַָָחבר�

.Âא�ניה לה� י� �ה�, ונ���פ� �ר�תיה� ��מ� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ���פי�
ונתנ� ונ�א� �מכר�� ��מא, �לא �ר�ת ערב� זה. על ְְְְְְְֵֵֶֶַָָָָֹזה
�וי� הי� ��ה ה�ר�ת את מח�בי� א�� הרי � ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�דמיה�
ההפסד. את א� ה�כר את �מח�בי� �����פ�, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�עת

.Ê�אמר וא� לאמצע. מחל� מ�כסי�, לה� ��חל� ְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָ���פי�
�אי� הי� ל�. מחל� ��חל�, מה � מחלנ� �ל�ני ְְֲֲִִִֶַַָָָָָמ���
אחד וה�יל ה��רה, את וגזל� לסטי� עליה� ועמד� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ��ר�,
מ�יל, אני לעצמי אמר וא� לאמצע; ה�יל � ה��פי� ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָ�ִַמ�

לעצמ�. ְְִִַה�יל

.Áר��ת� �ה�א �י על א� � ��פי� ל�ני ה�ד�ע ְִִִֶַַָ�ְִֵַַָָָ�בר
ה��פ�ת; ימי �ל �ני �ל מחזקת� י�צא אינ� מה�, ָ�ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאחד
�מ�נה, ל� ��תנ� א� מ��� ��קח� לטע� יכ�ל ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹואינ�
ה�א הרי א�א הראיה, עליו מחבר� ה��ציא לאחר ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹונאמר

ראיה. האחד ��ביא עד �ניה�, ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�חזקת

.Ëח�לק חבר�, מ�עת ��א לחלק ��א ה��פי� מ� ְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ�ִֶַָאחד
נאמני�, ��הי� �בלבד הדי�ט�ת, ה� אפ�� �ל�ה ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ�פני
ע�ה לא מ�ל�ה, �פח�ת חלק וא� ���מה; ְְְְְְִִִַָָָָָָֹֹוי�דעי�
הי� א� אבל �ר�ת; ��חלק אמ�רי�, �ברי� ��ה ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָ�ל��.
�ית �פני ��א לח�ק ל� וי� ה�, �חל�קי� ה�ע�ת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמע�ת,
אמ�רי�, �ברי� ��ה �י�. �בית חבר� חלק �מ�יח ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ�י�,
מקצת� הי� א� אבל ו�וי�. אחד מט�ע ��� ה�ע�ת ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ�ְֶַָָ��הי�
מקצת� הי� א� ל�מר צרי� ואי� י�ני�, �מקצת� ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָָחד�י�
א�ת� ח�לקי� ואי� �פר�ת, ה� הרי � רע�ת �מקצת� ְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָיפ�ת

�י�. �בית ְִֵֶָא�א

.È�ל יתח�ב ��א � זרה עב�דה ע�בד ע� לה���� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָאס�ר
�אס�ר �מק�מ�, �ארנ� �כבר �יראת�. וי��יע� ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ�ב�עה,
ולא �בכ�ר�ת, ולא �ביעית, �פר�ת סח�רה ְְְְְְֲִִִֵַָֹֹלע��ת
ולא ��קצי�, ולא �תר�מ�ת, ולא �טרפ�ת, ולא ְְְְְְְְִִִִִֵֵָֹֹֹֹ�נבל�ת,
�א� לי ויראה לאמצע; ה�כר וע�ה, עבר וא� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ�רמ�י�.

�עבר. מ�ני לעצמ�, הפסיד � ְְְְְִִִִִֵֶַַָהפסיד

.‡Èטלה� � ��ת ה�תע�קי� מ� א� ה��פי� מ� ְְְִִִִֵֶַַָָָ�ִֶַָאחד
��בר קב�ע: לזמ� �התנ� �י על א� העסק, א� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�ַה��פ�ת

ה�א�ני�. ה�ר� וכזה ה��ר�י�. לר��ת ה�מ�� ְְְְִִִֶַַַָָָָיצא

שלישי יו�

ו ּפרק וׁשּתפין ׁשלּוחין ¤¤¦¨ª§¦§§¦הלכֹות

�ה�‡. �י�ני� על א� � ה��פ�ת �ממ�� ונ�תני� נ��אי� ְְְְְִִִֵֶַַָ�ִַַָ
�חת� וא� ��פ�ת; נקראת ז� הרי מה�, אחד �ל ְֲִָָ�ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָ�ה�מ��
��כר להתנ�ת לה� וי� לאמצע. ה�א הרי ה�תיר�, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָא�
האחד היה א� אבל ��ארנ�. �מ� ��רצ� מה �ל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�בהפסד,
�י על א� � ה���� �ממ�� ונ�ת� ����א ה�א ְְְִִִֵֵֶַַַַָ�לבד
וזה עסק; נקראת ה��פ�ת זאת הרי �ניה�, �ל ְְִֵֵֶֶָ�ְֲֵֵֶֶֶַַָֹ�ה�מ��
מתע�ק לב�� ה�א �הרי מתע�ק, נקרא ונ�ת� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָה���א
ה�ע�ת. �על נקרא ונ�ת�, נ��א �אינ� ו��פ� �מ��, ְְִֵֵֵֶַַַָָָ�ְְַַָָ�מ�א

.·� �ה� להתע�ק לחבר� מע�ת ה��ת� ��ל חכמי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ��נ�
ח�ב ה�תע�ק והרי הלואה, �ת�רת ה�ע�ת חצי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָיהיה
�ת�רת האחר והחצי �אנס. �אבד �י על א� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ�אחרי�ת�
נגנב א� אבד וא� ה�ע�ת, �על �אחרי�ת ה�א והרי ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָ��ד��,
יהיה �לפיכ� ל���; ח�ב ה�תע�ק אי� ��ד��, �ל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהחצי
ז�, ��נה �לפי ה�ע�ת. ל�על הרויח�, א� החצי זה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ�כר
לאמצע ה�מ�� �ל �ל ההפסד א� ה�כר ��היה אפ�ר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאי
נ�טל ה�ע�ת �על נמצא � �� א�מר א�ה �א� ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ��וה:
זה א�א �ל��, ע��ה ואינ� ��ד��, �ה� מע�תיו חצי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�כר
�הלוה�, מע�תיו מ�ני ��ד�� �ל �חצי ל� ט�רח ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָה�תע�ק
להי�ת רצה א� יע�� והיא� ר�ית. אבק לידי �אי� ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָונמצא�
�כר� ל�תע�ק י�� � ��וה לאמצע ההפסד א� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָה�כר
א�ת� �ל �טל �פ�על ה��פ�ת, מימי וי�� י�� ְֵֵֶָָָ�ְִֵַָָ�כל
�ה�א �ל אחר עסק ל� היה וא� מ��ה. ��טל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמלאכה
ל� להעל�ת צרי� אינ� זה, �ל מע�תיו ע� �� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָלהתע�ק
�כל אחד �ינר ל� העלה אפ�� א�א וי��, י�� �ל ְֱֲִִֶֶֶָָָָָָָָָ�כר
לאמצע יהיה ה�תיר�, א� �חת� וא� ;��� ה��פ�ת, ְְְֲִִִֶֶַַָָָ�ְֵַימי
�לי�� ל�, יהיה ש�רויח הרוח �ל ל� אמר א� וכ� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ��וה.
זה הרי אחר, עסק ל� וי� ה�איל � ��כר� ע�ירית� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָא�
ה�תע�ק זה היה וא� מחצה. יפסיד הפסיד�, וא� ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ�מ�ר;
�כר ל� להעל�ת צרי� אינ� � אחר עסק ל� והיה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָאריס�,

ה�דה. לבעל ה�א מ�ע�ד �האריס ְְֶַַַָָ�ְְִֶָָָ�לל,

להתע�ק‚. לחבר� מע�ת ה��ת� ��ל חכמי� ��נ� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָוע�ד
�כל עמל� �כר ל� ל�� רצה ולא ה�תיר�, א� �פחת� ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָֹ�ה�,
ה�תע�ק �כר ��היה � �נאי ��� �יניה� התנ� ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹי��,
�ת�ת �ה�א ה��ד��, רוח �לי� ��ד�� �ל החצי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ�א�ת�
�ני ה�תע�ק י�ל הרויח�, א� לפיכ� ה�מ��. �ל ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹרוח
מלוה, �ה� ה�ע�ת חצי �ל הרוח חצי הרוח: ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�לי�י
�ני ה�ל נמצא ���ד��; ��תע�ק ��כר הרוח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ��ת�ת
�חת�, וא� הרוח. �לי� ה�ע�ת �על וי�ל הרוח. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ�לי�י
�חצי ח�ב ה�א �הרי ה�חת: �לי� ה�תע�ק ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָיפסיד
��כר� �ת�ת ל� וי� מלוה, ה�ע�ת �חצי מ�ני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָה�חת
ה�חת מ� עליו ���אר נמצא ��ד��; �ל החצי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�א�ת�

ה�חת. �לי�י �ני יפסיד ה�ע�ת �בעל ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָ�לי��.
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ע� נ���� א� אבל לאמצע. ה�כר נ���ר, וא� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלעצמ�;
הרויח, וא� לעצמ�; �חת �חת, א� � עצמ� �ממ�� ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָאחר

ה�נאי. לפי ה�ל �יניה�, התנ� וא� לעצמ�. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַֹהרויח

�כ‚. למחצית �ר�ת �ה� ל�ח לחבר� מע�ת ר,ה��ת� ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ימ�ר לא מ�כר, �כ�ה�א ה�י�; מא�ת� לעצמ� ל�ח ְְְְִִִֵֵֶַַַַַֹֹר�אי
�פני וא�� עצמ�, �פני א�� מ�כר א�א �אחד, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�ניה�
א� א�א �ע�רי�, ולחבר� ח�י� לעצמ� י�ח ולא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹעצמ�.
�ניה� מע�ת ��הי� �די �ע�רי�, �כ�� א� ח�י� ְְְְִִֵֵֶֶָָ�ְִִָ�ְ�כ��

�ח�לה. ְִַָָָ�וי�

�ל�ני„. למק�� ה�ח�רה נ�לי� �אמר ה��פי� מ� ְְְִִִֶַַָָָָ�ִֶַָאחד
אנס �ל עליו ���ל �י על א� � �� ונמ�ר �יקר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ�היא
�הרי עליו: מע�ב חבר� הרי לה�, ��ב�א �חת �ל ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָא�
ר�ד� ואהיה ��ידי, מע�ת �א�� רצ�ני אי� ל� ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָא�מר

�זה. ���צא �ל וכ� מ�ד�. לה�ציא לדי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָאחרי�

ה�ד�ע,‰. זמ� עד ה�ר�ת את לי�� ��א ה��פי� מ� ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָ�ִֶַָאחד
הרי ה�ר�ת, לא�ת� זמ� אי� וא� עליו; מע�ב חבר� ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָאי�

עליו. מע�ב ְֲֵֵַָָחבר�

.Âא�ניה לה� י� �ה�, ונ���פ� �ר�תיה� ��מ� ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ���פי�
ונתנ� ונ�א� �מכר�� ��מא, �לא �ר�ת ערב� זה. על ְְְְְְְֵֵֶֶַָָָָֹזה
�וי� הי� ��ה ה�ר�ת את מח�בי� א�� הרי � ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�דמיה�
ההפסד. את א� ה�כר את �מח�בי� �����פ�, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ�עת

.Ê�אמר וא� לאמצע. מחל� מ�כסי�, לה� ��חל� ְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָ���פי�
�אי� הי� ל�. מחל� ��חל�, מה � מחלנ� �ל�ני ְְֲֲִִִֶַַָָָָָמ���
אחד וה�יל ה��רה, את וגזל� לסטי� עליה� ועמד� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ��ר�,
מ�יל, אני לעצמי אמר וא� לאמצע; ה�יל � ה��פי� ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָ�ִַמ�

לעצמ�. ְְִִַה�יל

.Áר��ת� �ה�א �י על א� � ��פי� ל�ני ה�ד�ע ְִִִֶַַָ�ְִֵַַָָָ�בר
ה��פ�ת; ימי �ל �ני �ל מחזקת� י�צא אינ� מה�, ָ�ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאחד
�מ�נה, ל� ��תנ� א� מ��� ��קח� לטע� יכ�ל ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹואינ�
ה�א הרי א�א הראיה, עליו מחבר� ה��ציא לאחר ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹונאמר

ראיה. האחד ��ביא עד �ניה�, ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָ�חזקת

.Ëח�לק חבר�, מ�עת ��א לחלק ��א ה��פי� מ� ְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ�ִֶַָאחד
נאמני�, ��הי� �בלבד הדי�ט�ת, ה� אפ�� �ל�ה ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ�פני
ע�ה לא מ�ל�ה, �פח�ת חלק וא� ���מה; ְְְְְְִִִַָָָָָָֹֹוי�דעי�
הי� א� אבל �ר�ת; ��חלק אמ�רי�, �ברי� ��ה ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָ�ל��.
�ית �פני ��א לח�ק ל� וי� ה�, �חל�קי� ה�ע�ת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹמע�ת,
אמ�רי�, �ברי� ��ה �י�. �בית חבר� חלק �מ�יח ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ�י�,
מקצת� הי� א� אבל ו�וי�. אחד מט�ע ��� ה�ע�ת ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ�ְֶַָָ��הי�
מקצת� הי� א� ל�מר צרי� ואי� י�ני�, �מקצת� ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָָחד�י�
א�ת� ח�לקי� ואי� �פר�ת, ה� הרי � רע�ת �מקצת� ְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָיפ�ת

�י�. �בית ְִֵֶָא�א

.È�ל יתח�ב ��א � זרה עב�דה ע�בד ע� לה���� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָאס�ר
�אס�ר �מק�מ�, �ארנ� �כבר �יראת�. וי��יע� ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ�ב�עה,
ולא �בכ�ר�ת, ולא �ביעית, �פר�ת סח�רה ְְְְְְֲִִִֵַָֹֹלע��ת
ולא ��קצי�, ולא �תר�מ�ת, ולא �טרפ�ת, ולא ְְְְְְְְִִִִִֵֵָֹֹֹֹ�נבל�ת,
�א� לי ויראה לאמצע; ה�כר וע�ה, עבר וא� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ�רמ�י�.

�עבר. מ�ני לעצמ�, הפסיד � ְְְְְִִִִִֵֶַַָהפסיד

.‡Èטלה� � ��ת ה�תע�קי� מ� א� ה��פי� מ� ְְְִִִִֵֶַַָָָ�ִֶַָאחד
��בר קב�ע: לזמ� �התנ� �י על א� העסק, א� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�ַה��פ�ת

ה�א�ני�. ה�ר� וכזה ה��ר�י�. לר��ת ה�מ�� ְְְְִִִֶַַַָָָָיצא

שלישי יו�

ו ּפרק וׁשּתפין ׁשלּוחין ¤¤¦¨ª§¦§§¦הלכֹות

�ה�‡. �י�ני� על א� � ה��פ�ת �ממ�� ונ�תני� נ��אי� ְְְְְִִִֵֶַַָ�ִַַָ
�חת� וא� ��פ�ת; נקראת ז� הרי מה�, אחד �ל ְֲִָָ�ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָ�ה�מ��
��כר להתנ�ת לה� וי� לאמצע. ה�א הרי ה�תיר�, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָא�
האחד היה א� אבל ��ארנ�. �מ� ��רצ� מה �ל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�בהפסד,
�י על א� � ה���� �ממ�� ונ�ת� ����א ה�א ְְְִִִֵֵֶַַַַָ�לבד
וזה עסק; נקראת ה��פ�ת זאת הרי �ניה�, �ל ְְִֵֵֶֶָ�ְֲֵֵֶֶֶַַָֹ�ה�מ��
מתע�ק לב�� ה�א �הרי מתע�ק, נקרא ונ�ת� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָה���א
ה�ע�ת. �על נקרא ונ�ת�, נ��א �אינ� ו��פ� �מ��, ְְִֵֵֵֶַַַָָָ�ְְַַָָ�מ�א

.·� �ה� להתע�ק לחבר� מע�ת ה��ת� ��ל חכמי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ��נ�
ח�ב ה�תע�ק והרי הלואה, �ת�רת ה�ע�ת חצי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָיהיה
�ת�רת האחר והחצי �אנס. �אבד �י על א� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ�אחרי�ת�
נגנב א� אבד וא� ה�ע�ת, �על �אחרי�ת ה�א והרי ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָ��ד��,
יהיה �לפיכ� ל���; ח�ב ה�תע�ק אי� ��ד��, �ל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהחצי
ז�, ��נה �לפי ה�ע�ת. ל�על הרויח�, א� החצי זה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ�כר
לאמצע ה�מ�� �ל �ל ההפסד א� ה�כר ��היה אפ�ר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאי
נ�טל ה�ע�ת �על נמצא � �� א�מר א�ה �א� ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ��וה:
זה א�א �ל��, ע��ה ואינ� ��ד��, �ה� מע�תיו חצי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ�כר
�הלוה�, מע�תיו מ�ני ��ד�� �ל �חצי ל� ט�רח ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָה�תע�ק
להי�ת רצה א� יע�� והיא� ר�ית. אבק לידי �אי� ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָונמצא�
�כר� ל�תע�ק י�� � ��וה לאמצע ההפסד א� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָה�כר
א�ת� �ל �טל �פ�על ה��פ�ת, מימי וי�� י�� ְֵֵֶָָָ�ְִֵַָָ�כל
�ה�א �ל אחר עסק ל� היה וא� מ��ה. ��טל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמלאכה
ל� להעל�ת צרי� אינ� זה, �ל מע�תיו ע� �� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָלהתע�ק
�כל אחד �ינר ל� העלה אפ�� א�א וי��, י�� �ל ְֱֲִִֶֶֶָָָָָָָָָ�כר
לאמצע יהיה ה�תיר�, א� �חת� וא� ;��� ה��פ�ת, ְְְֲִִִֶֶַַָָָ�ְֵַימי
�לי�� ל�, יהיה ש�רויח הרוח �ל ל� אמר א� וכ� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ��וה.
זה הרי אחר, עסק ל� וי� ה�איל � ��כר� ע�ירית� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָא�
ה�תע�ק זה היה וא� מחצה. יפסיד הפסיד�, וא� ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ�מ�ר;
�כר ל� להעל�ת צרי� אינ� � אחר עסק ל� והיה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָאריס�,

ה�דה. לבעל ה�א מ�ע�ד �האריס ְְֶַַַָָ�ְְִֶָָָ�לל,

להתע�ק‚. לחבר� מע�ת ה��ת� ��ל חכמי� ��נ� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָוע�ד
�כל עמל� �כר ל� ל�� רצה ולא ה�תיר�, א� �פחת� ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָֹ�ה�,
ה�תע�ק �כר ��היה � �נאי ��� �יניה� התנ� ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹי��,
�ת�ת �ה�א ה��ד��, רוח �לי� ��ד�� �ל החצי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ�א�ת�
�ני ה�תע�ק י�ל הרויח�, א� לפיכ� ה�מ��. �ל ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹרוח
מלוה, �ה� ה�ע�ת חצי �ל הרוח חצי הרוח: ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�לי�י
�ני ה�ל נמצא ���ד��; ��תע�ק ��כר הרוח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ��ת�ת
�חת�, וא� הרוח. �לי� ה�ע�ת �על וי�ל הרוח. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ�לי�י
�חצי ח�ב ה�א �הרי ה�חת: �לי� ה�תע�ק ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָיפסיד
��כר� �ת�ת ל� וי� מלוה, ה�ע�ת �חצי מ�ני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָה�חת
ה�חת מ� עליו ���אר נמצא ��ד��; �ל החצי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�א�ת�

ה�חת. �לי�י �ני יפסיד ה�ע�ת �בעל ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָ�לי��.
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.„�� יהיה א� סת�, עסק �ה��ת� וא�מר, ���עה מי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָי�
יפסיד הפסד, �� היה וא� חצי�, ה�תע�ק י�ל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�כר,
�פר��. זה �בר על התנ� א� א�א ,�� ה�בר ואי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�לי�;
�כר �� יהיה וא� מחצה, ה�תע�ק ��פסיד התנ� א� ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכ�
�א� התנ� א� וכ� מ�ר. זה הרי � הרוח �לי�י �ני ְְִִִֵֶָ�ְְֲִִֵֵֵֶֶַָֹי�ל
�� יהיה וא� ��יעית�, ה�תע�ק י�ל �כר, �� ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹיהיה
רוח ��היה והתנ� ה�איל � ע�ירית� יפסיד ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַהפסד,
�נגד היא ז�, ות�ספת ק��; �נא� הפסד�, על יתר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָה�תע�ק
היה �� א� א�א מ�עיל, זה �נאי �אי� ה�ר� ור��תי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעמל�.
צרי� אחר, עסק ל� אי� א� אבל אחר; עסק ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָל�תע�ק

� הפסד� על יתר ה�תע�ק �כר �מ���היה �ת�ת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
מ�עיל מע�ל� ה�נאי ואי� ה�א, אס�ר �ה ��בר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ��ארנ�,

זה. לי יראה ולא .��ְִֵֶֶָֹ

חלקי�‰. �ל�ה ה�תע�ק ���ל התנ� �א� ר��תי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹה�ר�
ה�ע�ת רביע נמצא ה�כר, רביע ה�ע�ת �בעל ה�כר, ְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָמ�
לפיכ� מלוה; �ת�רת רבעי� ��ל�ה ��ד��, �ת�רת ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹ�לבד
ההפסד רביעי �ל�ה ה�תע�ק יפסיד הפסד, �� היה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹא�
��לי� רביע ה�ע�ת �על ויפסיד הרביע, �לי� ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָ�ח�ת
�ינרי� מאה ל� נת� �יצד: ההפסד. �ל �לי� �ה�א ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָרביע,
יפסיד ה�ע�ת �על � וע�רי� אר�עה וחסר� זה, �נאי ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָעל
מפסיד נמצא ההפסד �ל �לי� �ה�א רביע ��לי� ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָרביע
לע�ל�. ז� �ר� ועל ע�ר; ��ה מ��� וה�תע�ק ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�מ�נה,
נ�טל רוח, �� י� א� � ��כר ה�ע�ת לבעל ��� חלק ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�ל
החלק א�ת� יפסיד הפסד, �� י� וא� �התנ�; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ�מ�
התנ� �א� ז�, מ�ה לפי למד נמצאת �לי��. ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָות�ספת
י��� לא �חת�, א� � ה�כר רביע ה�תע�ק ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹ���ל
ל��� ח�ב �ה�א ההפסד רביע �הרי �ל��: ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָה�תע�ק
ה�ע�ת �על ���ל מה �לי� �נג�� ל� י� ה�לוה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמ�ני
ה�חת, על התנ� א� וכ� זה. �נגד זה ונמצא רביע; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ�ה�א
מה �פי ה�תע�ק ��חת �חת�, א� � הרוח הז�יר� ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹולא
החלק א�ת� �מ� ה�תע�ק נ�טל � ה�סיפ� וא� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַ�התנ�;
ה�ע�ת. �על ��טל מה �לי� ות�ספת מפסיד, ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ�היה
רביע, ה�תע�ק יפח�ת הפסד, �� היה �א� התנ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ�יצד:
מחצה. נ�טל ה�תיר�, וא� ה�חת; רביע מ��� � ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָוהפחית�
�ל� א� ה�, טע� �ברי �ה�ר� א�� �ה�ברי� �י על ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָוא�
�כר. וי�ל ��פח�ת, אפ�ר ה�תע�ק נמצא ז�, �ר� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעל
מ�בעה אחד ה�תע�ק ���ל ע�� �התנה �ג�� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�יצד:
זה על יתר מ�בעה אחד ה�תע�ק נ�טל � �פחת� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ��כר,
הרי � �ינרי� �בעה ��חת� �ג�� �יצד: ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָההפסד.
ה�נאי, �פי אחד �ינר ל� ח�ב אני ל� א�מר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָה�תע�ק
ה��ד��; חלק �לי� �ה� �ני� לי ל��� ח�ב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוא�ה
�הפסיד ��כר �ינר ל� ל�� ח�ב ה�ע�ת �על ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָנמצא
ה�ע�ת �על ח�ב היה ע�ר, אר�עה הפסיד וא�� ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָָָ�בעה.
ה�עת �אי� ודבר �ד�ל, �מ� וזה �ינרי�. �ני ל� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָל��
ה�ר� אבל החל��. דברי �מ� א�א אצלי זה ואי� ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָס�בל��;
יהיה א� � ה�תע�ק ��רויח �כל לי, ��ראה האמת ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָוה�י�
א� וכ� מרויח. �היה החלק �לי�י �ני יפסיד הפסד, ��ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

�היה החלק א�ת� �מ� י�ל � והרויח� ההפסד, על ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהתנ�
מ�ה לפי א�מר נמצאת חבר�. חלק �לי� ות�ספת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמפסיד,
הרי � והפסיד ה�כר, רביע ה�תע�ק ���ל התנ� �א� ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹז�,
י��ל � והרויח רביע, ��פסיד התנ� וא� �ת�ת. מ��� ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַזה
ה�דק. �קו ה�י� ויצא �מ�, �מצא לא ז� �ר� ועל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמחצה.

רביעי יו�
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�התנ�‡. א� �ה�, להתע�ק סת� לחבר� מע�ת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָה��ת�
�ל ואבד ��וה, �יניה� וההפסד ה�כר ��היה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�פר��
�מ� �לי�, ה�תע�ק ����� �ה�רה מי י� � ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָה�מ��
מ��� �ה�א לי ויראה ה�מ��. מקצת אבד א� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ��ארנ�
�ה�א חכמי� �אמר� וזה מלוה; �ת�רת �ה�א ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָמחצה,
�על ל�ל ההפסד ה�יע ���א �הפסד, �לי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹמ���
ל�מע�� ��ת� רא�ב� �יצד: ממ�נ�. מחצי �ח�ת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָה�ע�ת
�מע�� הרי � ��עי� �פחת ונת� ונ�א וע�רי�, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמאה
�חת א� אבל ��י�. נ�טל רא�ב� ונמצא �ל�י�, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹמ���
חמ�ה �מע�� יפסיד א�מרי� אי� וחמ�ה, מאה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָ�מע��

נ רא�ב� נמצא � �� א�מר א�ה �א� �טל��ל�י�: ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
לפיכ� מ��י�. �ח�ת רא�ב� י�ל לא �לע�ל� ְְְֲִִִִִִִֵָָָֹֹחמ�י�,
�� מתע�ק אביה� �היה הית�מי� על ה��צא עסק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�טר
מלוה, �ת�רת �ה�א מחצה וג�בה ה�טר, �על נ��ע �ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָ
נ�טל �אינ� למד�, ה�ה לי�ר�. ט�עני� ��ע�ל� �י על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָא�
ל� ��חתי� �אי� א�מר אני ול�ה מ�חצה. �ח�ת ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָלע�ל�
החצי �ל אבד �הרי ���ד��: ��תע�ק �כר� �נגד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�א�,
א� ��אמר �די �לל, ��ד�� �א� נ�אר ולא ��ד��, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹ�ל
�לבד ה�לוה חצי �הרי �ר�ית, יראה �כר� י�ל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלא
ואבד ה�כר, רביע ה�תע�ק ���ל התנ� א� וכ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹנ�טל.
אבל מלוה. �ת�רת �ה�א ,��� הרביע מ��� � ��� ְְֲִֶַָָ�ְְִֵַַָ�ַָה�מ��
א�ת� על ��סי� �א� �די מעט, ה�מ�� מ� נ�אר ְְְִִִִִֵֶַַַַָא�
א� ה�מ�� רביע ה�ל יב�א ��חת ההפסד �ת�ת ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹה�עט
�ארנ�. ��בר ה�ע� מ� �לבד, �ת�ת מ��� זה הרי � ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָיתר

יכ�ל·. אינ� � �הרויח עד וטרח וחזר �הפסיד, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָה�תע�ק
�ח�ה �הפסדנ� ההפסד �נח�ב ��א ה�ע�ת, לבעל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָל�מר
�אחר�נה, �הרוחנ� הרוח �נח�ב �לי�יו, �ני ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָותפסיד
א� הרוח על �לבד �אחר�נה מח�ב א�א �לי��; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹות�ל

ה�ר�. על �ה�סי� �רוח א�א ל� ואי� ההפסד, ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָעל

�כתב�‚. �עסק, �ינר �מאתי� יריע�ת מאתי� ל� ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָנת�
�טר �ל על ל� מח�ב � �טר �כל מאה �טר�ת ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָ��ני
ל� נת� עצמ�. על �הפסיד ה�א ה�ע�ת �בעל עצמ�, ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָ�פני
מאה אחר �עסק ל� ונת� וחזר �ינר, �מאה יריע�ת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמאה
אחד עסק �טר ל� וכתב �ינר, �מאה יי� �ל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחב��ת
אחד, ��טר א�א ל� מח�ב אינ� � �ינר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�מאתי�
מכר �א� �יצד: עצמ�. על �הפסיד ה�א ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָוה�תע�ק
��בעי� החב��ת וה�אה ��ל�י�, �מאה יריע�ת ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹה�אה
הרי אחד, �טר �ע�ה מ�ני ה�ל: נ�טל ה�ע�ת �על �ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
�ני ה�יח� א�� אבל �ל��. הרויח ולא מאתי� ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹֹה�ל
��גדי� �חלק� ה�תע�ק מרויח היה � ��הי� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָעסקי�
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ע�רה. נ�טל והיה ע�רה, �חב��ת �חלק� �מפסיד ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָע�רי�,
�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָָוכ�

ה�ח�רה,„. א� עסק �ל ה�ע�ת לחלק יכ�ל ה�תע�ק ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאי�
וא�� וא�א לעצמי מלוה ��ת�רת החצי אני א�ל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹול�מר
ל� נת� ��א �י�: �בית ��ד�� ��ת�רת החצי וא�יח ,��ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
אפ�� זה, וע�ה חלק וא� �כ��. להתע�ק א�א זה, ְְֲִִֶַָָָ�ְְְִֵֶֶַָָממ��
ההפסד א� ה�כר א�א �ל��; ע�ה לא � ה�ד�ל �י� ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ�בית

��ארנ�. ה�רכי� א�ת� על ְְִֵֵֵֶֶַַַָָ�יניה�,

עסק,‰. �ל ה��לטלי� מ� לאחר מ�נה ��ת� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָה�תע�ק
�א�� �ר�רה ראיה ה�מ�� �על והביא העסק, מ�ע�ת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָא�
א�ת� מ�ציאי� � ה� עסק מ�ל ה�ע�ת א� ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָה��לטלי�
נתנ� א� �מכר�, מ�נה המק�ל א�ת� ��ה ואפ�� ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָָמ�ד�;
�ר�רה. �ראיה וה�ל ל���. ח�ב � �הפסיד א� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלאחר,
וג�בה ה�ע�ת �על נ��ע ��ת, �ה�תע�ק �ארנ� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�בר
�ל ה�ע�ת מ� א�� ���לטלי� עדי� �� י� וא� ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמחצה;
�על ואי� �ב�עה. �לא ה�ע�ת �על א�ת� נ�טל ה�, ְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹעסק
�ה� היה �� א� א�א �ל��, מה� נ�טלי� הא�ה ולא ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹח�ב
מא�ת� וי�ל י�ר�י�; �ל מת, �ל הרוח חלק הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹרוח:

הא�ה. א� ח�ב �על ִֵֶַַָָחלק,

.Âולא �כר, למחצית �ר�ת �ה� ל�ח לחבר� מע�ת ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹה��ת�
�ר�רה �ראיה וא�נ�דע �רעמת; א�א עליו ל� אי� � ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלקח
�רח�. �על ה�כר מ��� מ�ציא זה הרי �מכר, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ��קח

.Ê�ה� ל�קח �כר, למחצית �ר�ת �ה� ל�ח מע�ת ל� ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנת�
�ל וכ� עצי�. ולא כס�ת לא י�ח ולא ��רצה; מי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹמ�ל
א� � �כר למחצית �חנ�ת חבר� את ה���יב �זה. ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ���צא
החנ�ת, על עיניו �אי� לפי �א�נ�ת�, יעסק לא א��, ְֲִֵֵֶַַָָ�ְֲַָֹֹ�ָָהיה
מ�ר. �חצר, ע�� ��� היה וא� �א�נ�ת�; �ע�סק ָ�ִֵֶָָ�ְִָָָ�ְְֵֶָָ��עה
�מכר, לקח וא� אחרי�; דברי� �מ�כר ל�קח יהיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹולא

לאמצע. ְֶַַָָָה�כר

חמישי יו�

ח ּפרק וׁשּתפין ׁשלּוחין ¤¤¦¨ª§¦§§¦הלכֹות

ה�רנג�לי�‡. לה��יב �רנג�לי� לבעל �יצי� ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַה��ת�
ה�רנג�לי�, �על א�ת� ויג�ל האפר�חי�, ��צא� עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָעליה�
�טל. �פ�על �כר� ל� להעל�ת צרי� � �יניה� הרוח ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָויהיה
�ה� מתע�ק להי�ת הר�עה על �סיחי� עגלי� ה�� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוכ�
�כר� ל� להעל�ת ח�ב � לאמצע וה�כר ��ג�ל�, ְְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָעד
העגלי� ��הי� עד א�ת� �מג�לי� י��; �כל �טל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ�פ�על
יכ�ל ואינ� ט�ענת. ��היה עד והחמ�ר �ני�, �ל� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�ני
�המה ה�� וכ� זה. זמ� �ת�� חבר� מ�עת ��א ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹלמ�ר
צרי� � לאמצע וה�כר א�ת�, מפ�� להי�ת המפ�� ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָעל
הרא� הרי ל� אמר וא� �טל; �פ�על עמל� �כר ל� ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹל��
הי� מ�ר. ה�כר, מחצית על יתר �עמל� ��� האליה ָָ�ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָא�
אצל�, ה��מה ז� ע� א�ת� ��פ�� אחר�ת �המ�ת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָלפ��
��� אחר�ת �יצי� א� אחרי� �סיחי� עגלי� ל� הי� א� ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָוכ�
לא אפ�� � חבר� �ב�ל ���� מתע�ק וה�א ה�איל �ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַֹ
;��� ה�את, ה��פ�ת ימי �כל מ�עט �בר א�א ל� ַַָֹ�ְְֱֵֶֶַָָָָָָהעלה

מט�ל וה�א ה�איל � אריס� היה וא� ��וה. ��כר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָוח�לק
�ל��. ל� להעל�ת צרי� אינ� ה�דה, �על �ב�ל ����ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָ

�המה·. �� א� �רנג�לי� ה��יב א� �סיחי� עגלי� ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָה��
�ינ� הרי � �כר ל� העלה ולא �כר, למחצית ה��� ְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹעל
א� ה�המ�ת �מ� �כ�ה ר�אי� מע�ת: �ל העסק ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ�די�
�לי�י �ני ה�תע�ק ונ�טל הרויח�; וכ�ה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָה�יצי�,

ההפסד. �לי� מ��� הפסיד�, וא� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָה�כר.

ולאכל,‚. לע��ת ��ר�� �בר וכל וחמ�ר �רה ְְְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹ�מי�
מתע�ק, ��ה �י על �א� ��וה: לאמצע ה�כר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָויהיה
��כר �הרי ה�המה, �עב�דת לעצמ� אחר רוח ל� י� ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהרי
�מי� ואי� �בעב�דת�. ��כר� ונהנה ,�� ע�בד א� ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָא�ת�
אינ� וה�יח �העגל � א�� ע� סיח ולא א��, ע� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹעגל

עסק. �� וי� �ל��, ְְֵֵֶֶע��ה

.„:�� לה��ל ח�ב מתי עד לחבר�, �המה ְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָה��
וה�קר ה�א� וה� �ב��דר�ת, חד�; ע�ר �מ�נה ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָֹֹ�את�נ�ת,
� זה זמ� �ת�� לחלק �א וא� חד�. ואר�עה ע�רי� �ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹ
��מה �אינ� לפי סת�. �����פ� מ�ני עליו, מע�ב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָחבר�
מ�עט והרוח מר�ה �ה�א רא��נה, �נה �ל ְֶֶַָָ�ְִִֶֶָָָָט��ל�
�נה �ל לט��ל� �ק�י, א�א ��ח�ה מ���נת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�אינ�
מ���נת היא �הרי מר�ה והרוח מ�עט �ה�א ְֲִִֵֶֶֶֶַ�ְְֶֶֶֶַַָָָהאחרת,
�נה ס�� עד עליו, מע�ב לפיכ� י��; �כל �מ�ספת ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָהר�ה
הרוח מ�לל ה�לד הרי אצל�, ה��מה ה�המה ילדה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ�נ�ה.
�� ואחר יג�ל� ה�לד�ת, לג�ל ��הג� �מק�� ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָלאמצע.
לה��ל ה�תע�ק ח�ב לג�ל, ��א ��הג� �מק�� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹי�כר�.
וח�לקי�. י��; חמ�י� �בג�ה י�� �ל�י� �ד�ה ְְְְְְֲִִִִַַַָָָֹ��לד�ת
�ל�ה �פני א�ת� �� זה, מזמ� יתר �ה� לה��ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹרצה
י�ל � �� אחר ��רויח� וכל חמ�י�. �בי�� �ל�י� ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֹ�י��

י� �הרי הרוח: רביע וחבר� חלקי�, �ל�ה ל�ה�תע�ק ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
א�ת� חצי נ�טל חבר� �ל �חצי �מתע�ק �מ�ני ה�לד, ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָחצי
�ל�ה �פני �� התנה לא וא� רבעי�. �ל�ה הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹֹהחצי;
מק�� �ה�. �מ�ת ��וה �יניה� וה�לד�ת מחל, הרי �ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ויהיה מעלי�, � העסק למע�ת ��� �כר להעל�ת ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ��הג�
�כלל �תפ� על ����א ��כר ה�תע�ק ���טל ה�כר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�ל
מעלי�. ה�המה, �כר להעל�ת �ר�� א� וכ� ה�ע�ת; ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָ�כר
וכל מעלי�. עמל�, ��כר ולד�ת להעל�ת ��הג� ְְְְֲֲֲֲִִֶַַַָָָָָָמק��
ה�דינה. מ�נהג י��ה לא סת�, ה����� א� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹה�תע�ק

לזרע�‰. לת�כ� �מע�� וה�ריד �דה, ל� �היתה ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָרא�ב�
וכל ה�ר�ת, ולמ�ר ה�צא�ת עליה �לה�ציא לנטע� ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹא�
��ח�ק� �התנ� �י� � �יניה� יהיה הה�צאה על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה�תר
הה�צאה �היתה �י� יתר, רא�ב� ���ל �התנ� �י� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ��וה,
�ל � �מע�� מ�ל הה�צאה �היתה �י� רא�ב�, מ�ל ����ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
�עב�דת המט�ל ו�מע�� ר�ית. אבק �א� ואי� מ�ר, ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָ�ֶזה
אריס אריס. ה�קרא ה�א ה�ר�ת, �במכירת �בה�צאה ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהאר�
ה�רד�יו ל�לי� א�מר ה�דה �בעל ירד�י, למחצה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָא�מר
��נהג, ��א ��ע� וזה ה�דינה; מנהג אחר ה�לכי� �ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ראיה. להביא ְְִָָָָָעליו

.Âהיה א� � וגר�� א���, �נכסי אריסי� �ה�ריד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָ�על
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ע�רה. נ�טל והיה ע�רה, �חב��ת �חלק� �מפסיד ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָע�רי�,
�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָָוכ�

ה�ח�רה,„. א� עסק �ל ה�ע�ת לחלק יכ�ל ה�תע�ק ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאי�
וא�� וא�א לעצמי מלוה ��ת�רת החצי אני א�ל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹול�מר
ל� נת� ��א �י�: �בית ��ד�� ��ת�רת החצי וא�יח ,��ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
אפ�� זה, וע�ה חלק וא� �כ��. להתע�ק א�א זה, ְְֲִִֶַָָָ�ְְְִֵֶֶַָָממ��
ההפסד א� ה�כר א�א �ל��; ע�ה לא � ה�ד�ל �י� ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ�בית

��ארנ�. ה�רכי� א�ת� על ְְִֵֵֵֶֶַַַָָ�יניה�,

עסק,‰. �ל ה��לטלי� מ� לאחר מ�נה ��ת� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָה�תע�ק
�א�� �ר�רה ראיה ה�מ�� �על והביא העסק, מ�ע�ת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָא�
א�ת� מ�ציאי� � ה� עסק מ�ל ה�ע�ת א� ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָה��לטלי�
נתנ� א� �מכר�, מ�נה המק�ל א�ת� ��ה ואפ�� ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָָמ�ד�;
�ר�רה. �ראיה וה�ל ל���. ח�ב � �הפסיד א� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלאחר,
וג�בה ה�ע�ת �על נ��ע ��ת, �ה�תע�ק �ארנ� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�בר
�ל ה�ע�ת מ� א�� ���לטלי� עדי� �� י� וא� ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמחצה;
�על ואי� �ב�עה. �לא ה�ע�ת �על א�ת� נ�טל ה�, ְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹעסק
�ה� היה �� א� א�א �ל��, מה� נ�טלי� הא�ה ולא ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹח�ב
מא�ת� וי�ל י�ר�י�; �ל מת, �ל הרוח חלק הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹרוח:

הא�ה. א� ח�ב �על ִֵֶַַָָחלק,

.Âולא �כר, למחצית �ר�ת �ה� ל�ח לחבר� מע�ת ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹה��ת�
�ר�רה �ראיה וא�נ�דע �רעמת; א�א עליו ל� אי� � ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלקח
�רח�. �על ה�כר מ��� מ�ציא זה הרי �מכר, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ��קח

.Ê�ה� ל�קח �כר, למחצית �ר�ת �ה� ל�ח מע�ת ל� ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנת�
�ל וכ� עצי�. ולא כס�ת לא י�ח ולא ��רצה; מי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹמ�ל
א� � �כר למחצית �חנ�ת חבר� את ה���יב �זה. ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ���צא
החנ�ת, על עיניו �אי� לפי �א�נ�ת�, יעסק לא א��, ְֲִֵֵֶַַָָ�ְֲַָֹֹ�ָָהיה
מ�ר. �חצר, ע�� ��� היה וא� �א�נ�ת�; �ע�סק ָ�ִֵֶָָ�ְִָָָ�ְְֵֶָָ��עה
�מכר, לקח וא� אחרי�; דברי� �מ�כר ל�קח יהיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹולא

לאמצע. ְֶַַָָָה�כר

חמישי יו�
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ה�רנג�לי�‡. לה��יב �רנג�לי� לבעל �יצי� ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַה��ת�
ה�רנג�לי�, �על א�ת� ויג�ל האפר�חי�, ��צא� עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָעליה�
�טל. �פ�על �כר� ל� להעל�ת צרי� � �יניה� הרוח ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָויהיה
�ה� מתע�ק להי�ת הר�עה על �סיחי� עגלי� ה�� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָוכ�
�כר� ל� להעל�ת ח�ב � לאמצע וה�כר ��ג�ל�, ְְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָעד
העגלי� ��הי� עד א�ת� �מג�לי� י��; �כל �טל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ�פ�על
יכ�ל ואינ� ט�ענת. ��היה עד והחמ�ר �ני�, �ל� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ�ני
�המה ה�� וכ� זה. זמ� �ת�� חבר� מ�עת ��א ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹלמ�ר
צרי� � לאמצע וה�כר א�ת�, מפ�� להי�ת המפ�� ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָעל
הרא� הרי ל� אמר וא� �טל; �פ�על עמל� �כר ל� ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹל��
הי� מ�ר. ה�כר, מחצית על יתר �עמל� ��� האליה ָָ�ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָא�
אצל�, ה��מה ז� ע� א�ת� ��פ�� אחר�ת �המ�ת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָלפ��
��� אחר�ת �יצי� א� אחרי� �סיחי� עגלי� ל� הי� א� ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָוכ�
לא אפ�� � חבר� �ב�ל ���� מתע�ק וה�א ה�איל �ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַֹ
;��� ה�את, ה��פ�ת ימי �כל מ�עט �בר א�א ל� ַַָֹ�ְְֱֵֶֶַָָָָָָהעלה

מט�ל וה�א ה�איל � אריס� היה וא� ��וה. ��כר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָוח�לק
�ל��. ל� להעל�ת צרי� אינ� ה�דה, �על �ב�ל ����ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָ

�המה·. �� א� �רנג�לי� ה��יב א� �סיחי� עגלי� ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָה��
�ינ� הרי � �כר ל� העלה ולא �כר, למחצית ה��� ְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹעל
א� ה�המ�ת �מ� �כ�ה ר�אי� מע�ת: �ל העסק ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ�די�
�לי�י �ני ה�תע�ק ונ�טל הרויח�; וכ�ה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָה�יצי�,

ההפסד. �לי� מ��� הפסיד�, וא� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָה�כר.

ולאכל,‚. לע��ת ��ר�� �בר וכל וחמ�ר �רה ְְְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹ�מי�
מתע�ק, ��ה �י על �א� ��וה: לאמצע ה�כר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָויהיה
��כר �הרי ה�המה, �עב�דת לעצמ� אחר רוח ל� י� ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהרי
�מי� ואי� �בעב�דת�. ��כר� ונהנה ,�� ע�בד א� ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָא�ת�
אינ� וה�יח �העגל � א�� ע� סיח ולא א��, ע� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹעגל

עסק. �� וי� �ל��, ְְֵֵֶֶע��ה

.„:�� לה��ל ח�ב מתי עד לחבר�, �המה ְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָה��
וה�קר ה�א� וה� �ב��דר�ת, חד�; ע�ר �מ�נה ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָֹֹ�את�נ�ת,
� זה זמ� �ת�� לחלק �א וא� חד�. ואר�עה ע�רי� �ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹ
��מה �אינ� לפי סת�. �����פ� מ�ני עליו, מע�ב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָחבר�
מ�עט והרוח מר�ה �ה�א רא��נה, �נה �ל ְֶֶַָָ�ְִִֶֶָָָָט��ל�
�נה �ל לט��ל� �ק�י, א�א ��ח�ה מ���נת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�אינ�
מ���נת היא �הרי מר�ה והרוח מ�עט �ה�א ְֲִִֵֶֶֶֶַ�ְְֶֶֶֶַַָָָהאחרת,
�נה ס�� עד עליו, מע�ב לפיכ� י��; �כל �מ�ספת ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָהר�ה
הרוח מ�לל ה�לד הרי אצל�, ה��מה ה�המה ילדה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ�נ�ה.
�� ואחר יג�ל� ה�לד�ת, לג�ל ��הג� �מק�� ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָלאמצע.
לה��ל ה�תע�ק ח�ב לג�ל, ��א ��הג� �מק�� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹי�כר�.
וח�לקי�. י��; חמ�י� �בג�ה י�� �ל�י� �ד�ה ְְְְְְֲִִִִַַַָָָֹ��לד�ת
�ל�ה �פני א�ת� �� זה, מזמ� יתר �ה� לה��ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹרצה
י�ל � �� אחר ��רויח� וכל חמ�י�. �בי�� �ל�י� ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֹ�י��

י� �הרי הרוח: רביע וחבר� חלקי�, �ל�ה ל�ה�תע�ק ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
א�ת� חצי נ�טל חבר� �ל �חצי �מתע�ק �מ�ני ה�לד, ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָחצי
�ל�ה �פני �� התנה לא וא� רבעי�. �ל�ה הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹֹהחצי;
מק�� �ה�. �מ�ת ��וה �יניה� וה�לד�ת מחל, הרי �ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ויהיה מעלי�, � העסק למע�ת ��� �כר להעל�ת ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ��הג�
�כלל �תפ� על ����א ��כר ה�תע�ק ���טל ה�כר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�ל
מעלי�. ה�המה, �כר להעל�ת �ר�� א� וכ� ה�ע�ת; ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָ�כר
וכל מעלי�. עמל�, ��כר ולד�ת להעל�ת ��הג� ְְְְֲֲֲֲִִֶַַַָָָָָָמק��
ה�דינה. מ�נהג י��ה לא סת�, ה����� א� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹה�תע�ק

לזרע�‰. לת�כ� �מע�� וה�ריד �דה, ל� �היתה ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָרא�ב�
וכל ה�ר�ת, ולמ�ר ה�צא�ת עליה �לה�ציא לנטע� ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹא�
��ח�ק� �התנ� �י� � �יניה� יהיה הה�צאה על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה�תר
הה�צאה �היתה �י� יתר, רא�ב� ���ל �התנ� �י� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ��וה,
�ל � �מע�� מ�ל הה�צאה �היתה �י� רא�ב�, מ�ל ����ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
�עב�דת המט�ל ו�מע�� ר�ית. אבק �א� ואי� מ�ר, ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָ�ֶזה
אריס אריס. ה�קרא ה�א ה�ר�ת, �במכירת �בה�צאה ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהאר�
ה�רד�יו ל�לי� א�מר ה�דה �בעל ירד�י, למחצה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָא�מר
��נהג, ��א ��ע� וזה ה�דינה; מנהג אחר ה�לכי� �ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ראיה. להביא ְְִָָָָָעליו

.Âהיה א� � וגר�� א���, �נכסי אריסי� �ה�ריד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָ�על
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לה� ואי� ה�, נס��ק� �על, ונס��ק ה�איל � אריס ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָה�על
ה�על אי� וא� �ב�ב�עה. ה�בח �ע�ר א�א הה�צאה, ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמ�

�אריס. לה� ו�מי� ירד�, האר� �עת על � ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָאריס

.Ê,��מ�רי יר�ת חלק� ��א ה��ר�י� �אר א� ִַָ�ְְְְִִֶַַָָָֹהאחי�
� �� מ����י� ��� �ברא�א לכל ���פי� ה� הרי � יחד ֶָ�ְְְְֲִִֵֵַַַָָ�ְִָָָָ

לא�נ�ת ��פל ה��פי� מ� א� האחי� מ� אחד ָ�ְִֶַָָ�ְִִִֶַַָָָָודבר.
נתר�א � ונתר�א מה�, אחד חלה לאמצע. הרוח ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָה�ל�,
א� ��לג, �הל� �ג�� �פ�יעה, חלה וא� האמצע; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמ�
הרי � �זה ���צא �ל וכ� �חלה, עד הח�, �ימי ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ�ח�ה

עצמ�. מ�ל מתר�א ְְִִֵֶֶַַזה

שישי ,יו�
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�ית‡. א�ת� ���� והא��טר��י� והאריסי�, ,��� ְְְֲִִִִֵֶַָָָָ�ִָ�ַה��פי�
�ת�� ונ�תנת נ��את �היא והא�ה הית�מי�, על ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ�י�
אחד �ל � ה�ית �ב� חנונית, �על� �ה��יב� א� ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָה�ית,
�מ�א חבר� �זל ��א ספק: �טענת מ�בריה� נ��ע ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמא��
��נ� ול�ה ��יניה�. �ח���� �ק�ק לא ��א א� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�מ��,
מה ��ל לעצמ� מ�רי� �א�� מ�ני ז�: �ב�עה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָחכמי�
���רחי� מ�ני לה�, ה�א רא�י ה�ע�ת �על מ�כסי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ���ח�
�ב�עה �ח�בי� חכמי� לה� ��נ� לפיכ� ונ�תני�; ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָונ��אי�
ואמ�נה. �צדק מע�יה� �ל ��ע�� �די ספק, ְְְֱֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�טענת

��ח�ד·. עד ספק, �טענת נ��ע א�� מ�ל אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואי�
�מ� �ס�, �ל מעי� ��י �ה� �ס�, ���י א�ת� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָה���יע
נ��עי�. אי� מ�ה, �פח�ת ח�ד� א� אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ��ת�אר;

ה��ר�‚. אי� האחד, ה��� מת �א� ר��תי ה�ר� ֵֵֶַָָָ�ִִֵֶַַַָמ�א�
אינ� �הרי ��א, �טענת אביו �ל ��פ� לה��יע ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָ�ְְִַַָיכ�ל
זה א�ת� ��ח�ד �די �ו�אי, אביו �� �ח�ד� ה�בר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹי�דע
ה��ר� א�ת� ����יע �ה�רה מי וי� �ס�. ���י ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָה��ר�

.�� ��� מי ראינ� ולא ��א; ְְֲִִֶֶַַָָָָֹ�טענת

�י„. על ב�א� א� אריס� א� ��פ� ��ה עדי� �� �אי� ִִֵֵֶֶֶַַָ�ֲִֶָ
א� ��פ� ואמר עצמ� מ�י מ�דה ה�א הרי א�א ָ�ְְֲִִֵֵֶֶַַָָ�י��,
זה הרי � �ל�� גזל�י לא אבל אני, �ית� �� א� ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָֹאריס�
מ�ב�עה, לפטר� מי�� א�מרי� �אי� חפ�: �נקיטת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָנ��ע
לה��יע� ל� ��� ה�ית �� ה�א איזה מ�מ��. לפטר� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָא�א
מכניס ��עלי�, �מכניס ��עלי� �מ�ציא זה � ספק ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָ�טענת
נ��א �אינ� ה�ית �� אבל �ר�ת. ל� �מ�ציא �ר�ת ֲִִֵֵֵֵֶֶַַָל�
יכ�ל אינ� � �לבד וי�צא �רגליו נכנס א�א ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָונ�ת�,
אי� ית�מי�, אבי ���ה� א��טר���ס וכ� מ�פק. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָלה��יע�
��א הא�ה וכ� ספק. �טענת א�ת� מ��יעי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהית�מי�
אחר ונתנה נ�אה ולא �על�, �ח�י א�טר��א ְְְְְְְֲֲֵֵַַַַַַָָָָָָֹנע�ית
נ�אה א� וכ� מ�פק. א�ת� מ��יעי� אי� � �על� ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָקבירת
זה על א�ת� מ��יעי� אי� לקב�רה, מיתה �י� ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָונתנה
א�מר א�ה �א� לקב�רה: מיתה �י� �� ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�נ����ה
מתנ�ל. ה�ת ונמצא לקב�רה; �מ�ר לא זה, על ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ��בע

מע�ת‰. �יד� ��לח א� למכר�, חפ� חבר� �יד ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהמ��ח
�כר ל� נת� ��א �י על א� � �ר�ת א� סח�רה ל� ְְִִֵֶַַַָָָָֹלקנ�ת
ונ�א ה�איל ז�, ��ליח�ת הניה ולא חלק ל� ואי� זה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹעל

לה��יע� ל� וי� �ית; �ב� זה הרי חבר�, �ממ�� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָונת�
��נה, ה�ח�רה ל� �הביא �עת �ל�� �זל� ��א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמ�פק

�ה�. ל� ��כר ה�ע�ת ֶֶַַָָָא�

.Âנ��א האחד �היה א� �יחד, ונ�תני� ����אי� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ַה��פי�
ה�ני ע� ה�ע�ת א� מקצת� א� ה�ח�רה �מפקיד ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָונ�ת�
לספק, נכנס� �ניה� הרי � מ�ה ולא מני� ולא מ�קל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹֹ�לא
אבל ה��פי�. �ב�עת חבר� לה��יע מה� אחד לכל ֲִָָ�ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָוי�
ע�� נתע�ק לא וה�ני ונת�, ���א ה�א האחד היה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹא�

ונת�. ���א זה א�א נ��ע אי� � ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָ�לל

.Êונפרד הא�ה, ונת�ר�ה והאריסי�, ה��פי� ְְְְְְֲִִִִִִַָָָָָָ�ְַָחלק�
א� ל� ��נה סח�רה ה�ליח ל� והביא ה�ית, �� ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמעליו
� מ�ד �בע� ולא לה� והלכ� ו�תק, �ה�, ל� ��כר ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָֹמע�ת
היתה א� אבל ספק. �טענת �לה��יע� לחזר יכ�ל ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֹאינ�
מה �ל �� �מגל�ל עליה, מ��יע� � ו�אי טענת ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָל�
��רה �ל �י� זמ�, אחר �ב�עה ל� נתח�ב א� וכ� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��רצה.
�ע� �ית �� א� ��� ל� ��ע�ה �ג�� �בריה�, �ל ִֶַַַָ�ְְֲִֵֵֶֶֶַָ�י�
���פ�ת �זל�ני ��א עליו לגל�ל יכ�ל זה הרי � ָ�ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאחרת
א� �יתי �� א� אריסי א� ��פי ��היית ולא ��ינינ�, ֲִִִִֵֶָ�ְְִֵֵֶֶָָֹז�

�זה. ���צא �ל וכ� �רא��נה. ְְִִֵֵֶַַָָָֹא��טר��י

.Á� אחרי� אצל ח�ב�ת לה� ונ�אר �חלק�, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ�ַה��פי�
חלק�, �הרי מ�פק: זה את זה לה��יע יכ�לי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאינ�
זה י�ח ��פרע�, מה �ל ה�א; יד�ע �בר ���אר ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָוהח�ב
��יס, מע�ת לה� נ�אר א� וכ� הח�ב. מ� חלק� וזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָחלק�
אי� � חלק� אחד �ל נטל לא ועדי� א�ת� ידע� ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹ�כבר
ע�� א� וכ� ה�. �חל�קי� �ה�ע�ת זה, את זה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמ��יעי�
חבר� אצל מה� לאחד ונ�אר ה��פ�ת, �ל על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָ�ְֶַַָח����
חלק�. הרי נטל�, לא �עדי� �י על א� � ויד�ע קצ�ב ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹ�בר
לא ועדי� ה�ר�ת, מ� �ה�א �ל �יניה� נ�אר א� ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאבל
מ� צד �יניה� ���אר א� מ�קל�, ידע� ולא א�ת� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹחלק�
��ה מה� אחד �ל ידע ולא ח����, �� ע�� ��א ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ�ַה��פ�ת
זה �מ��יעי� עדי�, ק�מת ה��פ�ת הרי � ה��יע� ְֲִִִֶֶֶַַַָ�ְֲִֵֶַַַחלק�

זה. ֶֶאת

.Ëא�א לה��יע� יכ�ל אינ� חל�ה, אחר חבר� ��בע ְְִֵֶַָָָ�ֲֲִֵֶַַַָמי
על סת� להחרי� ל� י� אבל �אמרנ�; �מ� �ל��ל ידי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָעל

� ולאמי �ית�, �� א� אריס� א� ��פ� ��היה �ל�� �זל� ְְְִֶֶָָָ�ְֲִֵֶָֹ
��זל. �מה ְֶֶַַָי�דה

קודש שבת

י ּפרק וׁשּתפין ׁשלּוחין ¤¤¦¨ª§¦§§¦הלכֹות

וה�ה‡. �ינינ�, �נאי היה ��� חבר� על ��ע� ����ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
היה ��י �ה�ר� ��ע� א� מע�ל�, זה �נאי היה לא ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹא�מר
��בר ��ע� א� מ�ה, �ח�ת א�א אינ� א�מר וה�ה וכ�, ��ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
��ע� א� לקח�י, לא א�מר וה�ה ה��פ�ת, מ� ל� ְְִֵֶַַַָָָָֹ�ְִִַַָנת�י
���צא וכל אמצע, מ�ל א�מר וה�ה מ��י, ז� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ��ח�רה
א� �יצד: ��ב�עה. ה��בע �יד הר��ת � א�� ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ�טענ�ת
וי��יע� ה��פי�, �ב�עת ה��� י��יע ��א ה��בע ְְִִַָ�ְַַָ�ְִֵֶַַַַַָָֹרצה
מע�ל� דברי� הי� לא וא�מר �� ��פר ה�ענה על ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹה�ת
א�� �ל עליו מגל�ל � רצה וא� מ��יע�. זה הרי �ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ
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��א ספק �טענת �מ��יע� ה��פי�, ��ב�עת ְְֲִִֵֶַַַָָֹ�ְְִִַַַָה�ברי�
וכ�, �� �נאי �ינינ� ו�היה ה��פ�ת, ימי �ל �ל�� ְְְֵֵֶַָָָָָ�ְְְְִֵַַַָ�זל�ני
�זה. ���צא כל וכ� וכ�; �� לי ו��ת� ,��� ה�ח�רה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹו���

א�מר·. ה�ת�ע ה��פי�, �ב�עת לה��יע� ��פ� ְִִֵַָָ�ְְְִַַַָ�ֵַַה��בע
עדי� א�מר וה��בע �ל��, אצלי ל� נ�אר ולא חלקנ� ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹ�בר
על חלקנ� ה��בע �אמר א� ח����, ע�ינ� ולא חלקנ� ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹלא
��רצה עת �כל ה��פי� �ב�עת א�ת� ����יע ְְִִֵֶֶָָ�ְְְְִֶַַַַָמנת
אינ� � לי�� מ��� א�תי מדחה וא�ה נ��ע�, לא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹועדי�
חלקנ� �� ה�ת�ע אמר אפ�� ספק. �טענת לה��יע� ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָיכ�ל
עלי, ��קפ�� ח�ב א�א אינ� ה��אר וזה אצלי, ל� ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָונ�אר
�היה עדי� ��� �י על א� � אצלי ה�ח�� ��ד�� ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָא�
יכ�ל ואינ� ספק, �טענת לה��יע� יכ�ל אינ� ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָ���פ�,
מע�ל�, נ���פ� ��א א� חלק� ��בר ה�ת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלה��יע�
ואי� ה�ת מ��יעי� �אי� לפי �ל��ל: ידי על ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַואפ��
ל��� ח�ב יהיה �� י�דה �א� טענה על א�א ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמגל�לי�,
�ב�עה א�א ח�ב אינ� ,�� ה�דה �אפ�� �בר אבל ְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָממ��;
�ל ה�ר� וכזה �ל��ל. ידי על ואפ�� עליו, נ��ע אינ� �ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

ה�ראה. �עלי ְֲִֵַַָָה�א�ני�

וזה‚. וכ�, �� אצל� לי ונ�אר א�ה ��פי �עדי� ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָ�ֲִֶַַָטע�
היית לא א� �ל��, אצלי ל� נ�אר ולא חלקנ� �בר ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹא�מר
�יד� ל� �אי� ה�ת נ��ע ה�ת�ע הרי � מע�ל� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ���פי
ואינ� מע�ל�; �ל�� גזל�ני ��א עליו �מגל�ל ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹ�ל��,
,�� חלקנ� ��בר א� מע�ל� ��פי היית ��א עליו ְְִֵֶַָָָָ�ְְִֵֶַָָָָֹמגל�ל

��ארנ�. ה�ע� ְִֵֶַַַַמ�

�טענת„. לה��יע� לי וי� אנחנ� ��פי� �עדי� ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָ�ֲִֶַַָטע�
ה��בע והביא מע�ל�, נ���פנ� לא א�מר וה�ה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹספק,
� חלקנ� ואמר �� אחר ה�ת�ע וחזר ��פ�, �היה ְְְְִַַַַַַָָָָָָ�ִֵֶָָעדי�
וי�בע ז�, ל�ב�עה �פר� החזק �הרי ל�: ��מעי� ְְְְִִַַַָָָ�ְֲִֵֵֶאי�

�זה. ���צא �ל וכ� ה��פי�. ְִֵֵֶַָָֹ�ְַַ�ב�עת

וה�יל‰. �ינרי�, מא�ת אר�ע ל�יס �ה�יל ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָרא�ב�
ה�מ�� והרי �יחד, ונתנ� ונ�א� ונ���פ� מאתי�, ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָ�מע��

מא�ת חמ� ה�ר� מ� ��חת רא�ב� וטע� רא�ב�, �יד ����ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
,�� ��חת� ה��פי� �ב�עת רא�ב� י�בע א�מרי� אי� �ְְְִִֵֵַַַָ�ֲִֶָָָ
�ב�עת רא�ב� י�בע א�א מ�ית�, חמ�י� �מע�� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָוי���
�מע�� י��� ולא �לבד ��יד� ��נה ויל� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�ַה��פי�,
��חת�, זה �פחת �ו�אי ידע ��מע�� רא�ב� טע� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�ל��.
ה�ה; ה�חת סכ�� �ו�אי י�דע �אינ� �מע�� על ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָיגל�ל
�מע�� י�בע � �לל ז� ���פ�ת �מע�� נתע�ק לא ְְִִַָָָ�ְְְְִִִֵַֹוא�

�א ה�ת ולא�ב�עת וי�טר. ההפסד, �זה �ו�אי י�דע ינ� ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ח�לקי� �מע��, �יד ה��אר ה�נה זה היה א� א�א ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָע�ד
�די ונ�טלי�, ה���עי� מ� ה��� �אי� ��וה: ְְְְִִִִֵַָָ�ְֵֶֶַָא�ת�
נ�טל א� ונפטר, נ��ע א�א חבר�, ��יד מה וי�ל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ���בע
�� טע� ��בר זה, �די� וה�הר יד�. �חת �ה�א ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמ�בר

ה�ראה. ֲֵַָָ�עלי

.Â�א � מנה ה��פ�ת �ז� ח�ב עלי ללוי ��� �מע�� ִֶָָ�ְְְִִֵֵֶַַַָָטע�
ונ�תני� נאמ�; � ללוי ל�נ� יכ�ל והיה הח�ב, �די �יד� ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַָָָָָָָהיה
נאמ� אינ� ל��, �יד� אי� וא� מח�בי�. �� ואחר ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָהח�ב,
היד�עה ה�ח�רה מ� א� הממ�� רא�ב� מ�ד ְְְְִִִֵַַַַָָָלה�ציא
נכסי על ולוי, �מע�� ע��י� ה� קנ�ניא ��א � ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ�ַל��פ�ת
ל��� ח�ב רא�ב� אי� ��טר, ה�לוה היתה ואפ�� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָרא�ב�.
��ה �ו�אי י�דע �רא�ב� �מע�� טע� א� אבל �ל��. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמ��ה
� ה�א אצלנ� והח�ב ה�א, ה��פ�ת מחמת �עלי ְְֵֶַָ�ֲֵֶַַַַָהח�ב
זה �ח�ב י�דע �אינ� �ל��ל, ידי על א� ה�ת רא�ב� ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָי�בע
ח�ב �טר יצא א� וכ� מ���. הח�ב �מע�� וי��� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאצלנ�;
ואמר ה��פ�ת, מ�מ�� דינרי� �מאה �מע�� ��� לוי ְַָָ�ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָעל
קבע�י �מע�� �אמר א� ל�יס, והחזר�יו נפרע�י ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָ�מע��
ה�א קנ�ניא ��א נאמ�, אינ� � ל��י� א� ל�נה זמ� ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָל�
נפטר �בר לוי זה, �די� �ני� וכיצד רא�ב�. נכסי על ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָע��ה
י��� � ראיה �מע�� הביא לא וא� �מע��; ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ�ה�דאת
�זה. ���צא �ל וכ� �אמר. זמ� �ס�� לוי וית�ע ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹמ�ית�,
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לכ� "�ספר�� יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָֹהעמר,
ה��ת" eh)מ�חרת ,bk `xwie)ח�ב� ��מ� �ע, . ְֳִֶֶַַַַַָָָ

��מ�ה �נה �נה י�בל, �ני לס��ר �י� ְְְִִִֵֵֵָָָָָ�ית
לעיל ��ארנ� �מ� nw)�מ�ה, dyr zevn)�� , ְְְְִֵֵֶַָָ

י�� העמר, ימי לס�ר מא�נ� ואחד �לֿאחד ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹח�ב

חמ�י� "�ס�ר� אמר: �הרי �ב�ע, ו�ב�ע ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָי��
fh)י��" ,my)"�ס�רֿל� �בעת "�בעה ואמר: ,ְְִַָָָ�ְִָָֹ

(h ,fh mixac)�וה�מ�י ה�ני� ��ני� ��� ,ְְְְִִִִֵֶַַַָ
מצוה העמר ספירת �� ��ארנ�, �מ� אחת, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמצוה
�מצוה � �לֿמיֿ��דמני א�ת� מנה וכ� ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָאחת,
אמר� יטע� ואל �זה. �ע�� מה ה�א ונכ�� ְְְְֲֶֶַַַַַָָָָָאחת,

(.eq zegpn :fi dbibg ,d dpyd y`x)לממני "מצוה :ְְְִִֵָ
(zepnl)ח��ב�� עד �ב�עי" לממני �מצוה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָי�מי

מחלקי ��לֿחלקֿוחלק לפי � מצות ��י ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹ�ה�
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��א ספק �טענת �מ��יע� ה��פי�, ��ב�עת ְְֲִִֵֶַַַָָֹ�ְְִִַַַָה�ברי�
וכ�, �� �נאי �ינינ� ו�היה ה��פ�ת, ימי �ל �ל�� ְְְֵֵֶַָָָָָ�ְְְְִֵַַַָ�זל�ני
�זה. ���צא כל וכ� וכ�; �� לי ו��ת� ,��� ה�ח�רה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹו���

א�מר·. ה�ת�ע ה��פי�, �ב�עת לה��יע� ��פ� ְִִֵַָָ�ְְְִַַַָ�ֵַַה��בע
עדי� א�מר וה��בע �ל��, אצלי ל� נ�אר ולא חלקנ� ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹ�בר
על חלקנ� ה��בע �אמר א� ח����, ע�ינ� ולא חלקנ� ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹלא
��רצה עת �כל ה��פי� �ב�עת א�ת� ����יע ְְִִֵֶֶָָ�ְְְְִֶַַַַָמנת
אינ� � לי�� מ��� א�תי מדחה וא�ה נ��ע�, לא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹועדי�
חלקנ� �� ה�ת�ע אמר אפ�� ספק. �טענת לה��יע� ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָיכ�ל
עלי, ��קפ�� ח�ב א�א אינ� ה��אר וזה אצלי, ל� ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָונ�אר
�היה עדי� ��� �י על א� � אצלי ה�ח�� ��ד�� ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָא�
יכ�ל ואינ� ספק, �טענת לה��יע� יכ�ל אינ� ְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָ���פ�,
מע�ל�, נ���פ� ��א א� חלק� ��בר ה�ת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלה��יע�
ואי� ה�ת מ��יעי� �אי� לפי �ל��ל: ידי על ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַואפ��
ל��� ח�ב יהיה �� י�דה �א� טענה על א�א ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמגל�לי�,
�ב�עה א�א ח�ב אינ� ,�� ה�דה �אפ�� �בר אבל ְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָממ��;
�ל ה�ר� וכזה �ל��ל. ידי על ואפ�� עליו, נ��ע אינ� �ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

ה�ראה. �עלי ְֲִֵַַָָה�א�ני�

וזה‚. וכ�, �� אצל� לי ונ�אר א�ה ��פי �עדי� ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָ�ֲִֶַַָטע�
היית לא א� �ל��, אצלי ל� נ�אר ולא חלקנ� �בר ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹא�מר
�יד� ל� �אי� ה�ת נ��ע ה�ת�ע הרי � מע�ל� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ���פי
ואינ� מע�ל�; �ל�� גזל�ני ��א עליו �מגל�ל ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹ�ל��,
,�� חלקנ� ��בר א� מע�ל� ��פי היית ��א עליו ְְִֵֶַָָָָ�ְְִֵֶַָָָָֹמגל�ל

��ארנ�. ה�ע� ְִֵֶַַַַמ�

�טענת„. לה��יע� לי וי� אנחנ� ��פי� �עדי� ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַָ�ֲִֶַַָטע�
ה��בע והביא מע�ל�, נ���פנ� לא א�מר וה�ה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹספק,
� חלקנ� ואמר �� אחר ה�ת�ע וחזר ��פ�, �היה ְְְְִַַַַַַָָָָָָ�ִֵֶָָעדי�
וי�בע ז�, ל�ב�עה �פר� החזק �הרי ל�: ��מעי� ְְְְִִַַַָָָ�ְֲִֵֵֶאי�

�זה. ���צא �ל וכ� ה��פי�. ְִֵֵֶַָָֹ�ְַַ�ב�עת

וה�יל‰. �ינרי�, מא�ת אר�ע ל�יס �ה�יל ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָרא�ב�
ה�מ�� והרי �יחד, ונתנ� ונ�א� ונ���פ� מאתי�, ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָ�מע��

מא�ת חמ� ה�ר� מ� ��חת רא�ב� וטע� רא�ב�, �יד ����ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
,�� ��חת� ה��פי� �ב�עת רא�ב� י�בע א�מרי� אי� �ְְְִִֵֵַַַָ�ֲִֶָָָ
�ב�עת רא�ב� י�בע א�א מ�ית�, חמ�י� �מע�� ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָוי���
�מע�� י��� ולא �לבד ��יד� ��נה ויל� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�ַה��פי�,
��חת�, זה �פחת �ו�אי ידע ��מע�� רא�ב� טע� ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�ל��.
ה�ה; ה�חת סכ�� �ו�אי י�דע �אינ� �מע�� על ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָיגל�ל
�מע�� י�בע � �לל ז� ���פ�ת �מע�� נתע�ק לא ְְִִַָָָ�ְְְְִִִֵַֹוא�

�א ה�ת ולא�ב�עת וי�טר. ההפסד, �זה �ו�אי י�דע ינ� ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ח�לקי� �מע��, �יד ה��אר ה�נה זה היה א� א�א ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָע�ד
�די ונ�טלי�, ה���עי� מ� ה��� �אי� ��וה: ְְְְִִִִֵַָָ�ְֵֶֶַָא�ת�
נ�טל א� ונפטר, נ��ע א�א חבר�, ��יד מה וי�ל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ���בע
�� טע� ��בר זה, �די� וה�הר יד�. �חת �ה�א ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמ�בר

ה�ראה. ֲֵַָָ�עלי

.Â�א � מנה ה��פ�ת �ז� ח�ב עלי ללוי ��� �מע�� ִֶָָ�ְְְִִֵֵֶַַַָָטע�
ונ�תני� נאמ�; � ללוי ל�נ� יכ�ל והיה הח�ב, �די �יד� ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַָָָָָָָהיה
נאמ� אינ� ל��, �יד� אי� וא� מח�בי�. �� ואחר ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָהח�ב,
היד�עה ה�ח�רה מ� א� הממ�� רא�ב� מ�ד ְְְְִִִֵַַַַָָָלה�ציא
נכסי על ולוי, �מע�� ע��י� ה� קנ�ניא ��א � ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ�ַל��פ�ת
ל��� ח�ב רא�ב� אי� ��טר, ה�לוה היתה ואפ�� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָרא�ב�.
��ה �ו�אי י�דע �רא�ב� �מע�� טע� א� אבל �ל��. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמ��ה
� ה�א אצלנ� והח�ב ה�א, ה��פ�ת מחמת �עלי ְְֵֶַָ�ֲֵֶַַַַָהח�ב
זה �ח�ב י�דע �אינ� �ל��ל, ידי על א� ה�ת רא�ב� ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָי�בע
ח�ב �טר יצא א� וכ� מ���. הח�ב �מע�� וי��� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאצלנ�;
ואמר ה��פ�ת, מ�מ�� דינרי� �מאה �מע�� ��� לוי ְַָָ�ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָעל
קבע�י �מע�� �אמר א� ל�יס, והחזר�יו נפרע�י ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָ�מע��
ה�א קנ�ניא ��א נאמ�, אינ� � ל��י� א� ל�נה זמ� ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָל�
נפטר �בר לוי זה, �די� �ני� וכיצד רא�ב�. נכסי על ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָע��ה
י��� � ראיה �מע�� הביא לא וא� �מע��; ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ�ה�דאת
�זה. ���צא �ל וכ� �אמר. זמ� �ס�� לוי וית�ע ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹמ�ית�,
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לכ� "�ספר�� יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָֹהעמר,
ה��ת" eh)מ�חרת ,bk `xwie)ח�ב� ��מ� �ע, . ְֳִֶֶַַַַַָָָ

��מ�ה �נה �נה י�בל, �ני לס��ר �י� ְְְִִִֵֵֵָָָָָ�ית
לעיל ��ארנ� �מ� nw)�מ�ה, dyr zevn)�� , ְְְְִֵֵֶַָָ

י�� העמר, ימי לס�ר מא�נ� ואחד �לֿאחד ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹח�ב

חמ�י� "�ס�ר� אמר: �הרי �ב�ע, ו�ב�ע ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָי��
fh)י��" ,my)"�ס�רֿל� �בעת "�בעה ואמר: ,ְְִַָָָ�ְִָָֹ

(h ,fh mixac)�וה�מ�י ה�ני� ��ני� ��� ,ְְְְִִִִֵֶַַַָ
מצוה העמר ספירת �� ��ארנ�, �מ� אחת, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמצוה
�מצוה � �לֿמיֿ��דמני א�ת� מנה וכ� ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָאחת,
אמר� יטע� ואל �זה. �ע�� מה ה�א ונכ�� ְְְְֲֶֶַַַַַָָָָָאחת,

(.eq zegpn :fi dbibg ,d dpyd y`x)לממני "מצוה :ְְְִִֵָ
(zepnl)ח��ב�� עד �ב�עי" לממני �מצוה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָי�מי

מחלקי ��לֿחלקֿוחלק לפי � מצות ��י ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹ�ה�
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א�ת� לע��ת מצוה חלקי�, ל� ��� מצוה ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָאיז�
א�� מצות ��י נע��ת הי� אבל מ��ה. ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹהחלק

xnba`)אמר� ,l"fg)�מני� מצוה, ה�מי� מני� : ְְְְִִִִַַַָָָ
מ�י יעל� ��א �בר וזה מצוה. ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹה�ב�ע�ת
ח�בה �אמר: א� �הרי �דברי�, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ�מדק�ק
א�ת� ��הא מח�ב זה ל��� אי� וכ�, �� ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָלע��ת
זה על �ר�רה �ראיה עצמ�. �פני מצוה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָ�ְַה�ע�ה

(zg` devna millkp zexitqd izyy)�אנ� זה ,ֶֶָ
�ה� �אמרנ�, �כלֿלילה אתֿה�ב�ע�ת �� ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָמ�ני�
הי� וא�� ימי�, וכ� וכ� �ב�ע�ת וכ� ��ְְִִָָָָָָָָָ
מתקיני� הי� לא עצמ�, �פני מצוה ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹה�ב�ע�ת
לה� הי� ואז �לבד, ה�ב�ע�ת �לילי א�א ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָמנינ�

"א�ר �רכ�ת: על��י וצ�נ� �מצותיו ק��נ� ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ
העמר", �ב�עי ספירת ו"על העמר" ימי ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹספירת
� העמר ספירת היא ה�צוה א�א ,�� ה�בר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואי�
ח�ב�ת ה��י� ואי� ���ה. �מ� ו�ב�עיו, ְְְִִֵֶַַָָָָָָָימיו

ז�. ְְִָ�מצוה

� ואר�עי� מאה ה��לימה ְְְְִִִֵַַַַָָָָה�צוה
ה�ק��י� �ס�לי מ�אכ�ל �הזהרנ� ְִָ�ְְְֱִֵֶַַ�ְֶַָָָהאזהרה
�ה� �ע�ינ�ה� מ�� ��היה וה�א לאכל�, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָָ�אס�ר

�כ�ר�ת �מ�כת ��ת�אר �מ� א�(dl.)�כ�נה, , ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָ
מ�רכי �דר� �חיטת� אחר ה�ר�� א�ת� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ��פסל
"לא ��אמר: וה�א אכילת�, ה��נעי� ְְְֱֲִִֶֶַַַָֹה�ס�ל

�לֿ��עבה" b)תאכל ,ci my)ספרי �ל��� .zyxt) ְְִֵֵַָָֹ
(my d`xפס�לי� �לֿ��עבה" תאכל "לא :ְִֵֵַָָֹֹ

"ר�י אמר�: ו�� מד�ר. ה�ת�ב ְְְְִִֵַַַָָָָ�ַה�ק��י�
ל��ר� מ�י� א�מר: ��ֿיעקב �אז�(jzeg)אליעזר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ

�למ�ד �לאֿתע�ה? �ע�בר מ��� ואכל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹה�כ�ר
ל�קה. �אכל �מי �לֿ��עבה"; תאכל "לא ִֵֶֶַַַָָָֹֹל�מר:
�כ�ר�ת. �מ�כת ז� מצוה �יני נת�אר� ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ�כבר

שני ,יו�

.·Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הקל"ב מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ

�� ��תקלקלה ה�ר�� ה�א וה���ל ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָאתֿה���ל.
הקרבת�, ��עת א� �חיטת� ��עת ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָה�ח�בה
אחר מ��� ��אכל �הקרבת� �עסק האי� ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ�ח�ב
אחר מ��� להקטיר �רא�י מה יקטיר א� ְְְְִִִֶֶַַַַַַָזמ��

�בררנ� ��ארנ� �מ� zeipynd")זמ��, yexit"a) ְְְְֵֵֶַַַ

זה ���ל אכילת על והאזהרה מ�בחי�. ב' ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ�פרק
ה�". �יֿקד� "לאֿיאכל אמר�: hk,היא zeny) ְִִֵֶַָֹֹֹ

(bl�ז ��פני ��צוה ��ארנ� �מ� ,(`lw)אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ
צו �פר�ת ����ל ��אמר מ�ה למדנ� ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאתֿהענ�
�למיו מ��רֿזבח יאכל האכל "וא� ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאתֿאהר�:
יח�ב לא את� ה�קריב ירצה לא ה�לי�י ����ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹ
��א" עונ� מ��� האכלת וה�פ� יהיה ���ל ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹל�

(gi ,f `xwie),זה �ס�ק �פר�� ה��לה �באה .ְֵֶַַָָָָָ
ה�ח�בה �� ��תקלקלה �קר�� מד�ר ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ�ה�א
ו�אמר� ���ל, ה�קרא: וה�א הקרבת� ְְְְְְִִִֶַַַָָָָ��עת
עליו ח�ב א� א�א ��נת� אי� יאכל" ִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹ"האכל

אמר� ה�לי�י. ���� מ��� hk.)��אכל migaf): ְְִִִֶֶַַַָֹ
��"(dhd)�זבח על �מח�ב ל�מ�ע, אזנ� ְְְְְִִִֵַַַָֹ

�ה�א מד�ר", ה�ת�ב ה�לי�י ���� מ��� ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ��אכל
אחר מ��� והא�כל ז�, �מח�בה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָמתקלקל
"וה�פ� ��אמר: �רת, ח�ב � ז� ְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָמח�בה
"ואכליו ���תר: ואמר ��א", עונ� מ��� ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹהאכלת

ונכרתה" ח�ל ה' �יֿאתֿקד� י�א hi,עונ� my) ְְְֲִִִִֵֶֶָָֹֹ
(gרת�ת� �בגמרא .(.d)זרה� �הי "אל אמר�: ְְְְְִִֵֵַָָָָ

��רה מ��פי אחד ���ל �הרי �עיני�, ק�ה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�וה
�יל� �וה �גזרה א�א ה�ת�ב ל�ד� (cnlpy)ולא ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹ

הכא �תיב מ��תר: עו� "וה�פ�(lebt"a")עו� ְְִִֶֶַָָָָָֹֹ
הת� �כתיב ��א", עונ� מ��� (xzep"a")האכלת ְֲִִִֶֶֶָָָָָֹֹ

�א� א� �רת לה�� מה � י�א" עונ� ְְְֲִֵַַָָָָָָֹֹ"ואכליו
ח�את יביא � ��גגה ���ל הא�כל וג� ְְִִִֵֵַַָָָָָָ�רת",
וה��תר ה���ל �יני נת�אר� �כבר ְְְְֲִִִֵַַָָָָקב�עה.

קד�י�. �סדר ��ני� ְְִִִֵֶָָ�מק�מ�ת

שלישי יו�

.Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� וע�רי� מאה ה��לימה ְְְְִִִֵֶַַַָָָה�צוה

�בר ��� מ�ה�תיר �הזהרנ� (xi`ydl,האזהרה ְֶַָָָ�ְְְִִַָָ
(elk`l `leו �קר, עד ��דה אמר�מ�ר�� ה�א ְְְִֶַָָָָֹ

עדֿ�קר" מ��� "לאֿת�תיר� ��דה: (xwie`�קר�� ְְִִֶֶַַָָֹֹ
(l ,akלֿמה�� קד�י�, �אר למדנ� �מ�ה .ְְִִֶֶַַָָָָָ

ה�א הרי � אכילת� זמ� לאחר מה� ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָ���תר
לע�ה נ�ק �ה�א לפי ל�רפ� וח�ב (dfaנ�תר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָ

z` lhane wzpn ,xzepd ztixy zevn z` miiwny

(dwel epi`e ,"exizez `l" ly e`ldמצות ��רפת� ;ְְִֵַָ
ע�ה. מ�צות צ"א �מצוה ��ארנ� �מ� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָֹע�ה,

iyiy mei ,iying mei ,iriax mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

רביעי ,יו�

.‡Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הקל"א מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ

ה�ד�י� מ��ר מהֿ���אר וה�א ְְְֳִִִֶֶַַַַַָָאתֿה��תר,
�ל��� �אה ולא לאכילת�. ה�ב�ע ה�מ� ְְְֲִִַַַַַַַָָָָָֹאחר
א�א אכילת�, לא��ר מפר�ת אזהרה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹה��רה
נ�תר, �א�כל למי ה�רת ח��ב ���רה ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָנת�אר
קר�� �הז�יר� קד��י� �פר�ת אמר� ְְְְְְְִִַַַָָָָוה�א
י�ר�, �א� ה�לי�י עדֿי�� "וה��תר ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָה�למי�:
לא ה�א ���ל ה�לי�י ���� יאכל האכל ְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹוא�
ח�ל ה' �יֿאתֿקד� י�א עונ� ואכליו ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹֹירצה,

מע�יה" ההוא ה�פ� gÎe)ונכרתה ,hi my)ה�ה , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
אכל וא� מזיד; ה�א א� �כרת �ה�א ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָנת�אר
מפר� הענ� ה�ה קב�עה. ח�את ח�ב � ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹֹ���גג
מ�הֿ�אמר היא האזהרה אבל ְֲִִֶַַַַָָָָָָ��ת�ב;

ה�א" �יֿקד� לאֿיאכל "וזר (zeny����אי�: ְִִִֶַַָֹֹֹ
(cl ,hkל� �� ��לל ה�א "ה�א", �ה�א זה, ���י .ִֵֶֶַֹ

� לאכל� ואס�ר מ�ֿה�ד�י� ְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָמהֿ��תקלקל
�במעילה מהֿ�אמרה(fi:)���תר. על אמר� ְְְִִֶַַַָָָָָ

זה ע� זה מצטרפי� אי� וה��תר "ה���ל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָה��נה:
�מ�ת �ני �ה� mipey)מ�ני mixeqi` ly)," ְְִֵֵֵֵֶ

ה�די� לטמאת א�א �נ� לא erbpyאמר�: mici) ְְֶָָָֹ�ְִַַַָ
(n mz`nehy ,xzepe lebt ly znieqn zenka;�ר�נ�ְַָָ

לעני� ר�י(xeriy)אבל �תניא: מצטרפי�, אכילה ְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָ
�לֿ � ה� קד� �י "לאֿיאכל א�מר: ֱִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹאליעזר
אכילת�", על לאֿתע�ה ל�� �ס�ל, ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ���ד�
�לפיכ� ה�ק��י� מ�ס�לי ה� וה��תר ְְִִָָ�ְְְִִֵֵַַַָוה���ל
אמר�: �י על אכילת� על מזהרי� מה� ְְֲִִִַַָָָ�ֵֶֶָָ�לֿאחד
ה��תר ענ� נת�אר �כבר ה�". �יֿקד� ְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ"לאֿיאכל

�רת. ֵֶָ�ה�א

חמישי ,יו�

.ËÎ˜ .Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� ��ל�י� מאה ה��לימה ְְְִִִֵַַַָָָֹה�צוה
��טמא�, קד�י� ��ר מ�אכ�ל �הזהרנ� ְְְְְֱִִִֶֶַַָָ�ְֶַָָָהאזהרה
�כלֿטמא י�ע א�ר "וה��ר יתע�ה: אמר� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָוה�א

יאכל" hi)לא ,ai `xwie)� ואכל� �עבר �מי ; ֲִֵֵֶַַָָָֹ
זבחי� �בת�ספ�א d)ל�קה. wxt)ה�ר�� נת�אר, ְְְְִִֵֶֶֶָָָָ

אתֿהאר�עי�. ל�קה זה הרי � טמא ��ר ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�אכל
�סחי� מ�מרא ב' "טמאת(ck:)�בפרק אמר�: ְְְְִִֶֶָָָָ�ְַ

ycw)ה��� ly xya lk`y `nh)טמאת �כרת, ְֵַָ�ְַ
ycw)ה��ר ly `nh xya lk`y)כבר� �לאו". ְְַָָָָ

מ�בחי� י"ג �פרק ז� מצוה �יני a)נת�אר� dpyn). ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

� הקכ"ט ה�מאה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֵַַָ
"�כלֿקד� ���לדת: אמר� וה�א קד�, ְְְֱִֶֶֶֶֶַָָֹֹמ�אכ�ל

c)לאֿת�ע" ,my)ספרא �ל��� .(rixfz zyxt): ְְִִָָֹ
� תבא לא ואלֿה�ק�� לאֿת�ע ְְְִִֶֶַָָָָֹֹֹֹ"�כלֿקד�
א� �רת, ענ�� �טמאה ל� ה�כנס מק�� ְֵַָָָ�ְְְִִַָָָמה
�אמר� ולמד �רת". ענ�� �טמאה הא�כל� ְְְְֵַָָָָָ�ְְֶַָֹה�ד�
ה�לל על ���מ� �מזיד, �אכל �אד� ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ"לאֿת�ע"

�מ��ת יתע�ה:(ci:)��ת�אר אמר� �בא�ר ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ
א וה�א ת�ע", לא מ��ת:"�כלֿקד� �גמרא מר� ְְְְִִֶַָָָָָָֹֹ

�תיב: ענ� ��למא אתֿה�ד�, �אכל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹטמא
א�ר ה�למי� מ�בח ��ר א�רֿ�אכל ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ"וה�פ�

ונכרתה" עליו וטמאת� k)לה' ,f my)אזהרה ; ְַ�ְְְְְִַָָָָָָ
ו�� לאֿת�ע". מ"�כלֿקד� אתיא ל�? ְְְְִִֶַָָָָָָֹֹמנא
לא�כל. אזהרה � לאֿת�ע" "�כלֿקד� ְְְִֵֶַָָָָָָֹֹאמר�:
אזהרה א�א אינ� א� לא�כל, אזהרה א�מר ְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָא�ה
ואלֿ לאֿת�ע "�כלֿקד� ל�מר: �למ�ד ְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹל��גע?
מה ל�ק��: קד� מ�י� � תבא" לא ְְִִִֶַַַָָָָֹֹֹה�ק��

נ�מה נטילת �� ��� zxk)מק�� aeig)�קד א� ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
מאי � לנגיעה ואי נ�מה; נטילת �� ��� ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ�בר

אי�א נ�מה dnyp)נטילת zlihp okziz ji`)? ְְִִַָָָ
רחמנא וא�ק� לאכילה. d`hazd)א�א dxezd) ְְֲֲִֶַַַַָָָָ

�אכילה. �נגיעה למימר נגיעה �ל��� ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָלאכילה
�אכל ��מא ל�, ית�אר הא�ה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�מ�ֿה���נ�ת
א� אמ�רי�? �ברי� ��ה �רת, ח�ב ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאתֿה�ד�
מקריב זה הרי � ��גג ה�א א� אבל מזיד; ְֲֲִִִֵֵֵֶַָה�א
ע"ב �מצוה �הז�רנ� �מ� וי�רד, ע�לה ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָקר��
�פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ע�ה. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹמ�צות

מ�בחי� .(ew.)י"ג ְִִָ

שישי יו�

.‡ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הצ"א ל�ר��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ

minieqnה��תר zepaxw zlik`l onf draw dxezd) ַָ
("xzep" `ed onfd xg`l odn xzepde�אמר וה�א ,ְְָ

ה�לי�י ���� ה�בח מ��ר "וה��תר ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָיתע�ה:
י�ר�" fi)�א� ,f `xwie)זה על אמר� �בפר�� . ְְִֵֵֵֶַָָָ

מ��� ת�תיר� "לא ה�סח: �כב� יתע�ה ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ�אמר
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רביעי ,יו�

.‡Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הקל"א מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ

ה�ד�י� מ��ר מהֿ���אר וה�א ְְְֳִִִֶֶַַַַַָָאתֿה��תר,
�ל��� �אה ולא לאכילת�. ה�ב�ע ה�מ� ְְְֲִִַַַַַַַָָָָָֹאחר
א�א אכילת�, לא��ר מפר�ת אזהרה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹה��רה
נ�תר, �א�כל למי ה�רת ח��ב ���רה ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָנת�אר
קר�� �הז�יר� קד��י� �פר�ת אמר� ְְְְְְְִִַַַָָָָוה�א
י�ר�, �א� ה�לי�י עדֿי�� "וה��תר ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָה�למי�:
לא ה�א ���ל ה�לי�י ���� יאכל האכל ְְִִִִֵֵֵַַָָֹֹוא�
ח�ל ה' �יֿאתֿקד� י�א עונ� ואכליו ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹֹירצה,

מע�יה" ההוא ה�פ� gÎe)ונכרתה ,hi my)ה�ה , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
אכל וא� מזיד; ה�א א� �כרת �ה�א ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָנת�אר
מפר� הענ� ה�ה קב�עה. ח�את ח�ב � ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹֹ���גג
מ�הֿ�אמר היא האזהרה אבל ְֲִִֶַַַַָָָָָָ��ת�ב;

ה�א" �יֿקד� לאֿיאכל "וזר (zeny����אי�: ְִִִֶַַָֹֹֹ
(cl ,hkל� �� ��לל ה�א "ה�א", �ה�א זה, ���י .ִֵֶֶַֹ

� לאכל� ואס�ר מ�ֿה�ד�י� ְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָמהֿ��תקלקל
�במעילה מהֿ�אמרה(fi:)���תר. על אמר� ְְְִִֶַַַָָָָָ

זה ע� זה מצטרפי� אי� וה��תר "ה���ל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָה��נה:
�מ�ת �ני �ה� mipey)מ�ני mixeqi` ly)," ְְִֵֵֵֵֶ

ה�די� לטמאת א�א �נ� לא erbpyאמר�: mici) ְְֶָָָֹ�ְִַַַָ
(n mz`nehy ,xzepe lebt ly znieqn zenka;�ר�נ�ְַָָ

לעני� ר�י(xeriy)אבל �תניא: מצטרפי�, אכילה ְְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָ
�לֿ � ה� קד� �י "לאֿיאכל א�מר: ֱִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹאליעזר
אכילת�", על לאֿתע�ה ל�� �ס�ל, ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ���ד�
�לפיכ� ה�ק��י� מ�ס�לי ה� וה��תר ְְִִָָ�ְְְִִֵֵַַַָוה���ל
אמר�: �י על אכילת� על מזהרי� מה� ְְֲִִִַַָָָ�ֵֶֶָָ�לֿאחד
ה��תר ענ� נת�אר �כבר ה�". �יֿקד� ְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ"לאֿיאכל

�רת. ֵֶָ�ה�א

חמישי ,יו�

.ËÎ˜ .Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� ��ל�י� מאה ה��לימה ְְְִִִֵַַַָָָֹה�צוה
��טמא�, קד�י� ��ר מ�אכ�ל �הזהרנ� ְְְְְֱִִִֶֶַַָָ�ְֶַָָָהאזהרה
�כלֿטמא י�ע א�ר "וה��ר יתע�ה: אמר� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָוה�א

יאכל" hi)לא ,ai `xwie)� ואכל� �עבר �מי ; ֲִֵֵֶַַָָָֹ
זבחי� �בת�ספ�א d)ל�קה. wxt)ה�ר�� נת�אר, ְְְְִִֵֶֶֶָָָָ

אתֿהאר�עי�. ל�קה זה הרי � טמא ��ר ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�אכל
�סחי� מ�מרא ב' "טמאת(ck:)�בפרק אמר�: ְְְְִִֶֶָָָָ�ְַ

ycw)ה��� ly xya lk`y `nh)טמאת �כרת, ְֵַָ�ְַ
ycw)ה��ר ly `nh xya lk`y)כבר� �לאו". ְְַָָָָ

מ�בחי� י"ג �פרק ז� מצוה �יני a)נת�אר� dpyn). ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

� הקכ"ט ה�מאה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֵַַָ
"�כלֿקד� ���לדת: אמר� וה�א קד�, ְְְֱִֶֶֶֶֶַָָֹֹמ�אכ�ל

c)לאֿת�ע" ,my)ספרא �ל��� .(rixfz zyxt): ְְִִָָֹ
� תבא לא ואלֿה�ק�� לאֿת�ע ְְְִִֶֶַָָָָֹֹֹֹ"�כלֿקד�
א� �רת, ענ�� �טמאה ל� ה�כנס מק�� ְֵַָָָ�ְְְִִַָָָמה
�אמר� ולמד �רת". ענ�� �טמאה הא�כל� ְְְְֵַָָָָָ�ְְֶַָֹה�ד�
ה�לל על ���מ� �מזיד, �אכל �אד� ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ"לאֿת�ע"

�מ��ת יתע�ה:(ci:)��ת�אר אמר� �בא�ר ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָ
א וה�א ת�ע", לא מ��ת:"�כלֿקד� �גמרא מר� ְְְְִִֶַָָָָָָֹֹ

�תיב: ענ� ��למא אתֿה�ד�, �אכל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹטמא
א�ר ה�למי� מ�בח ��ר א�רֿ�אכל ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ"וה�פ�

ונכרתה" עליו וטמאת� k)לה' ,f my)אזהרה ; ְַ�ְְְְְִַָָָָָָ
ו�� לאֿת�ע". מ"�כלֿקד� אתיא ל�? ְְְְִִֶַָָָָָָֹֹמנא
לא�כל. אזהרה � לאֿת�ע" "�כלֿקד� ְְְִֵֶַָָָָָָֹֹאמר�:
אזהרה א�א אינ� א� לא�כל, אזהרה א�מר ְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָא�ה
ואלֿ לאֿת�ע "�כלֿקד� ל�מר: �למ�ד ְְְִֵֶֶַַַַָָֹֹל��גע?
מה ל�ק��: קד� מ�י� � תבא" לא ְְִִִֶַַַָָָָֹֹֹה�ק��

נ�מה נטילת �� ��� zxk)מק�� aeig)�קד א� ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
מאי � לנגיעה ואי נ�מה; נטילת �� ��� ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ�בר

אי�א נ�מה dnyp)נטילת zlihp okziz ji`)? ְְִִַָָָ
רחמנא וא�ק� לאכילה. d`hazd)א�א dxezd) ְְֲֲִֶַַַַָָָָ

�אכילה. �נגיעה למימר נגיעה �ל��� ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָלאכילה
�אכל ��מא ל�, ית�אר הא�ה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�מ�ֿה���נ�ת
א� אמ�רי�? �ברי� ��ה �רת, ח�ב ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאתֿה�ד�
מקריב זה הרי � ��גג ה�א א� אבל מזיד; ְֲֲִִִֵֵֵֶַָה�א
ע"ב �מצוה �הז�רנ� �מ� וי�רד, ע�לה ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָקר��
�פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ע�ה. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹמ�צות

מ�בחי� .(ew.)י"ג ְִִָ

שישי יו�

.‡ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� הצ"א ל�ר��ה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָ

minieqnה��תר zepaxw zlik`l onf draw dxezd) ַָ
("xzep" `ed onfd xg`l odn xzepde�אמר וה�א ,ְְָ

ה�לי�י ���� ה�בח מ��ר "וה��תר ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָיתע�ה:
י�ר�" fi)�א� ,f `xwie)זה על אמר� �בפר�� . ְְִֵֵֵֶַָָָ

מ��� ת�תיר� "לא ה�סח: �כב� יתע�ה ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ�אמר
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��רפ�" �א� עדֿ�קר מ��� וה��תר ְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹעדֿ�קר
(i ,ai zeny)��ל ה�ת�ב "�א �מכל�א: אמר� ,ְְְִִִֵַָָָָ

�פסחי� ר�י� �במק�מ�ת לאֿתע�ה". על ְְֲֲִִִִֵֶַַַָֹע�ה
(.ct)במ��ת�(.fhe :v)�וז�לתmiax zenewn) ְְַָָ

(mitqepק��� לאו �נ�תר ��או �פר�� ְְְִֵֶֶַָָָָאמר�
ה�א "y`aלע�ה :"dyr"d z` miiwn m`y) ֲֵַ

(elhane e`ld z` wzpn Ð "etxyz�אי �לפיכ� ,ְִֵָ
��אמר: מהֿ�הז�רנ�, ה�א והע�ה עליו. ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָל�קי�
ה���ל ודי� ��רפ�". �א� �קר עד מ��� ְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹ"וה��תר
itk `ly ,zenieqn zeaygn ayg aixwnd odkdy)

(jxevdֿלא �מצות �אבאר �מ� �וה, ְְְְֲִֵֶֶַָָָֹֹוה��תר
alw)תע�ה dyrz `l)אתֿה���ל הז�יר ��בר , ְְֲִִִֶֶֶַַָ

ז� מצוה �יני �� נת�אר� �כבר "נ�תר". ְְְְֲִִִִֵַָָָָ�ל���
�מ�רה(fk:)�פסחי� .(cl.)�בס�� ְְְִִָָ

קודש שבת

.ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� ��עי� ה��לימה ה���יה�צוה ְְְִִִִִַַַַָָ

אמר� וה�א ��טמא�, קד�י� ל�ר�� ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָ��צט�ינ�
יאכל לא �כלֿטמא י�ע א�ר "וה��ר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיתע�ה:

י�ר�" hi)�א� ,f `xwie)ת�� �בגמרא ,(:ck) ְִִֵֵַָָָָָ
�ר�מה �מ� להדליק אס�ר מהֿ�ע� ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָ�א�ֿלבאר,

"��ת�� ואמר�: dk`lnn��טמא dziayd zevn) ְְְִֶַָָָ
(aehÎmeiaֿולא ע�ה ט�ב י�� והוי ה�א, ְְֲֲֵֵֵָֹע�ה

ע�ה ואי� e`nhpy)תע�ה, miycw ztixy ly) ְֲֲֵֵֶַ
הא�ה ה�ברי� עני� וע�ה". לאֿתע�ה את ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ��חה
והע��ה אס�רה, ט�ב �י�� מלאכה �ע��ת ְְְֲֲִֶֶַָָָָה�א:
וה�א ע�ה, מצות ��ל ��� ע�ה, מצות על ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַע�בר

��ת��" לכ� "יהיה ט�ב: �י�� bk,אמר� my) ְְְִֶֶַָָָ
(ckעל �עבר לפי לאֿתע�ה, מצות על וע�בר ;ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹ

בה�" לאֿיע�ה "�לֿמלאכה אמר�: וה�א ְְְֵֶֶָָָָָָָֹלאו,
(fh ,ai zeny)רפת� אבל ט�ב. �י�� �ל�מר: ,ְְְֲֵַַָ

�לפיכ� ע�ה, מצות א�א אינ� טמאי� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָקד�י�
�הז�יר: ה�לל מחמת ט�ב �י�� ל�רפ� ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָאס�ר
ואמר� וע�ה". לאֿתע�ה את ��חה ע�ה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָֹ"אי�

��(.dk zay)���" ל��נ�: וז� �בר, ע�ד ְְְֵָָָ
ל�ר�� מצוה �� ��טמא�, קד�י� ל�ר�� ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָ��צוה

wec`)�מ� e`l)�נת�אר �כבר ��טמא". �ר�מה ְְְְֲִִֶֶֶָָָָ
�פסחי� ז� מצוה �מ�רה(at.)�יני .(bl:)�בס�� ְְְְִִִִֵָָָ

�
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc oiyeciw(iying meil)

:`xnbd zx`anéâéìt àì ïàk ãòoerny iaxe awri iaxàlàiabl ©¨Ÿ§¦¥¤¨
,die`x dpi`y dhigy¯ øîawri iaxøáñyäéeàø dðéàL äèéçL ©¨©§¦¨¤¥¨§¨

dleqte fx` ura `lye aef`a `ly dhgyy ef xetiv oebk ,dzevnl
,ezxdhl¯ äèéçL dîLxetivde ,d`pd xeqi` iabl dhigy zaygp §¨§¦¨

.ef dhigya zxq`p¯ øîeoerny iaxøáñyäéeàø dðéàL äèéçLmeiwl ©¨©§¦¨¤¥¨§¨
dzevnäèéçL dîL àìmpn` .efk dhigy zngn zxq`p xetivd oi`e - Ÿ§¨§¦¨

àäéî àîìò éleëcy micen mlek -¯ àøqzéî àì íéiçîdxq`p `ly §¥¨§¨¦¨¥©¦Ÿ¦©§¨
e` die`x dpi`y dhigya zxq`p `id m` `ed oecipd lke ,miign xetivd
dywe .dhigy zryn `l` zxq`p xetivd oi`y mixaeq mdipyy ixde .`l

.dgiwl zryn xak zexq`p mixetivdy xaeqd yiwl yix lr

,`xnbd zvxzn¯ àéä éàpzizni`n yiwl yixe opgei iax zwelgn ©¨¥¦
mixaeq ok` oerny iaxe awri iax .mi`pz zwelgn ef zexq`p mixetivd
`pz yi mpn` .opgei iax mb xaq mzenke ,dhigy zryn wx zexq`p ody

wlegdxaeqez`aend `ziixad `ide ,miign zexq`p rxevn ixetivy
,lirløîàð ,ìàòîLé éaø éác àðzc,zepaxwd zyxta dxezaøéLëî §¨¨§¥©¦¦§¨¥¤¡©©§¦

¯lky ,miycwa lek`l exizdle rxevnd z` xiykdl `ay ,rxevn my`

,miycwa lke` epi` eny` `iad `ly onfedxeza xn`pøtëîx`y - §©¥
zepaxwdmd elld xtknde xiyknde ,xtkl mi`ay,íéðôaîmiyrp mdy ¦¦§¦
dxfraøîàðå .dxeza cer¯ øéLëîz` xiykdl mi`ad rxevn ixetiv §¤¡©©§¦

,dpgnd jezl qpkidl exizdle rxevndøtëîed`ad dtexr dlbr - §©¥
xtknde xiyknde ,'l`xUi LOrl xRM' (g ,`k mixac) xn`py dxtkl©¥§©§¦§¨¥

md elldõeçaxiyknd ly mpicy cenll yie .dxfrl uegn miyrp mdy , ©
.mipta xtknde xiyknd ly mpicl deey uega xtkndeäîenk - ©

ayíéðôa øeîàä øtëîe øéLën,[mipta xiykn] rxevn my` mdy , ©§¦§©¥¨¨¦§¦
,[mipta xtkn] zepaxwd x`ye¯ Ba äNòdxezd dzeeydøtëîk øéLëî ¨¨©§¦¦§©¥

¯.zepaxwd lkl deey ,xiyknd rxevn my` ly epicyøéLëî óà©©§¦

õeça øeîàä øtëîextkn] dtexr dlbre [uega xiykn] rxevn ixetiv - §©¥¨¨©
[uega¯ Ba äNòdxezd dzeeyd,øtëîk øéLëîixetiv ly mpice ¨¨©§¦¦§©¥

enky .'xtkn' `idy dtexr dlbr ly dpick ,'xiykn' mdy rxevn
mb jk ,lgpl dzcixi zryn ,miign xak d`pda dxeq` dtexr dlbry

.dgiwl zryn ,miign d`pda mixeq` rxevn ixetiv
dlbrk ,miign zexeq` rxevn ixetiv l`rnyi iax iac `pzly ixde
,ezenk xaeq yiwl yixe .oerny iaxe awri iax lr wleg `ede .dtexr

.dgiwl zrya ielz odly xeqi`d onfy x`ane
.lirl d`aedy `ziixad ixaca oecl zxfeg `xnbd,àôebdxeza xn`p ¨

`i ,ci mixac)'eìëàz äøäè øBtö ìk' (eyxc 'lk' oeylne ,úà úBaøì ¨¦§Ÿ̈Ÿ¥§©¤
xetivdúçleLîä(ai ,ci my) xn`p jyndae .dlik`a zxzenyäæå' ©§©©§¤

,'íäî eìëàú àì øLàeyxc 'xy`' oeylneúà úBaøìxetivdäèeçMä £¤ŸŸ§¥¤§©¤©§¨
,`xnbd zl`ey .d`pda dxeq`yàðà Cetéàåz` jetdp `l recn - §¥£¨

dhegyd z` zeaxl 'elk`z dxedh xetiv lk' weqtd on cnlpe ,zeyxcd
xeq`l cnlp 'mdn elk`z `l xy` dfe' weqtd one ,dlik`a zxzen `idy
z` xeq`le zgleynd z` xizdl `ziixal oipne .zgleynd xetivd z`

.dhegyd
,`xnbd zvxzneðéöî àì éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¦§¤©Ÿ¨¦

mewn meyaíéøeñàL íéiç éìòadf oi` jkitl ,miig mcera mler xeqi` ©£¥©¦¤£¦
`a dxeq` `dz zgleynd xetivdy xazqnxnel yie .dig dcera dlik

weqtde ,dhegyd z` xeq`l `a ['elk`z `l xy` dfe'] xqe`d weqtdy
.zgleynd z` xizdl `a ['elk`z dxedh xetv lk'] xiznd

`ly i`gei xa oerny iax mya xn`y opgei iax ixac lr dywn `xnbd
:mixeq`y miig ilra epivn

é÷úîdì ódywn -¯ àìå ,÷çöé áø øa ìàeîL áø,ok epivn `l ike ©§¦¨©§¥©©¦§¨§Ÿ
éøä£¥
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 המשך ביאור זמסדת כידושין זיום חמישי עמ' א

c wxt mihtey - mi`iap

c mihteyckÎ`

ãà:úî ãeäàå ýåýé éðéra òøä úBNrì ìàøNé éða eôñiåáýåýé íøkîiå ©Ÿ¦ÆÆ§¥´¦§¨¥½©«£¬¨©−§¥¥´§Ÿ̈®§¥−¥«©¦§§¥´§Ÿ̈À
úLøça áLBé àeäå àøñéñ Bàáö-øNå øBöça Cìî øLà ïrðk-Cìî ïéáé ãéa§©Æ¨¦´¤«¤§©½©£¤¬¨©−§¨®§©§¨Æ¦«§½̈§¬¥−©«£¬¤

:íéBbäâõçì àeäå Bì ìæøa-áëø úBàî òLz ék ýåýé-ìà ìûøNé-éðá e÷röiå ©¦«©¦§£¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®Â¦§©̧¥³¤«¤©§¤Æ½Â§¨©º
:äðL íéøNr ä÷æça ìûøNé éða-úàãúBãétì úLà äàéáð äMà äøBáãe ¤§¥¯¦§¨¥²§¨§−̈¤§¦¬¨¨«§¨Æ¦¨´§¦½̈¥−¤©¦®
:àéää úra ìûøNé-úà äèôL àéääïéa äøBác øîz-úçz úáLBé àéäå ¦²«Ÿ§¨¬¤¦§¨¥−¨¥¬©¦«Â§¦¤̧¤©«©¹Ÿ¤§À̈¥¯

:ètLnì ìûøNé éða äéìà eìriå íéøôà øäa ìû-úéa ïéáe äîøäåçìLzå ¨«¨¨²¥¬¥«¥−§©´¤§¨®¦©©«£¬¥¤²¨§¥¬¦§¨¥−©¦§¨«©¦§©À
ýåýé äeö-àìä åéìà øîàzå éìzôð Lãwî írðéáà-ïa ÷øáì àø÷zå©¦§¨Æ§¨¨´¤£¦½Ÿ©¦¤−¤©§¨¦®©¸Ÿ¤¥¹̈£¬«Ÿ¦¨´§Ÿ̈´
éðaî Léà íéôìà úøNr Enr zç÷ìå øBáz øäa zëLîe Cì ìûøNé-éýìû¡Ÿ¥«¦§¨¥À¥³¨«©§¨Æ§©´¨½§¨©§¨´¦§À£¤³¤£¨¦Æ¦½¦§¥¬

:ïeìáæ éðaîe éìzôðæéìà ézëLîeïéáé àáö-øN àøñéñ-úà ïBLé÷ ìçð-ìà E ©§¨¦−¦§¥¬§ª«¨«©§¦̧¥¤¹¤©´©¦À¤¦«§¨Æ©§¨´¨¦½
:Eãéa eäézúðe BðBîä-úàå Baëø-úàåçénr éëìz-íà ÷øa äéìà øîàiå §¤¦§−§¤£®§©¦−§¨¤«©³Ÿ¤¥¤Æ¨Æ¨½̈¦¥«§¦¬¦¦−
:Cìà àì énr éëìú àì-íàå ézëìäåèàì ék ñôà Cnr Cìà Cìä øîàzå §¨¨®§¦§¦¬Ÿ¥«§¦²¦¦−¬Ÿ¥¥«©¹Ÿ¤¨¯Ÿ¥¥´¦À̈¤³¤¦Á¸Ÿ

i"yx

(·).ÌÈÂ‚‰ ˙˘Â¯Á·שהיתה ש� על עיר, ש�
ושולטת: Ï‡¯˘È(‚)חזקה È�· ˙‡ ıÁÏ

.‰˜ÊÁ·תנחומא רבי ב)דרש בגידופי�,(צו :

אומר הוא יג)וכ� ג דבריכ�:(מלאכי עלי חזקו :

(„).˙Â„ÈÙÏ פתילות‡˘˙ עושה שהיתה
˙ÓÂ¯.(‰)למקדש: ˙Á˙לה היו תמרי�
‡ÌÈ¯Ù.ביריחו: ¯‰· Ï‡ ˙È· ÔÈ·Â ‰Ó¯‰ ÔÈ·

מקרא שאי� ללמוד יש יונת� של תרגומו לפי
ישיבתה, מקו� סימני אלו ואי� כמשמעו, זה

המקומות ומ� היתה עשירה שאשה למדנו אלא
בעירה, יושבת והיא פרנסתה, היתה האלו

שמה: ˙ÓÂ¯.עטרות ˙Á˙לה היו תמרי�
אל, בית בבקעת וזיתי� ברמה, וכרמי� ביריחו,

מ אפרי�,שהוא בהר חיוור ועפר שמ�, קו�
שמוכרי�(תרגו�:) אני אומר מלכא', 'בטור

חיוור', 'עפר פותרי�: ויש חרש. ליוצרי אותה
כמו זרע, א)שדה ב הלב�:(שביעית שדה :

(Â).‰Âˆ ‡Ï‰משה יז)ביד כ החר�(דברי� כי :

cec zcevn
(‡).˙Ó „Â‰‡Âבימי וא� אהוד, שמת מיו� לומר, רצה

גדולה: תשועתו היתה לא ולזה הרע, עשו שמגר
(·).¯ÂˆÁ· ÍÏÓ ומה‡˘¯ חצור, את יהושע לכד טר�

ביהושע י)שכתבו חוזר(יא הוא חצור על בחרב, הכה ,

ואומ�: חרש מלאכת כל בה נמצא מה מקו� והוא הגוי�, בחרושת ומל� לנפשו, שלחו שלכדו אחר כי מלכה, על ולא
(‚).'Â‚Â Ú˘˙ ÈÎ:'לה בתפלה וצעקו למלחמה, לגשת לב� ערב לא ·ÊÁ˜‰.ולזה 'Â‚Â ıÁÏ ‡Â‰Âישראל את דחק

רב: Â„ÈÙÏ˙.(„)בחוזק יאמרו‡˘˙ וכאשר מליצה, עני� והוא אש, כלפיד במעשיה זריזה חיל, אשת לומר, רצה
˘ËÙ‰.הבריות: ‡È‰:ישראל את שופטת להיות הזאת המעלה לה בא במעשיה, וזריזה נביאה שהיתה בעבור

(‰).¯Ó˙ ˙Á˙�מקו ש� שאי� תמר, איל� תחת ישיבתה קבעה למשפט, אליה הבאי� האנשי� ע� תתיחד לבל
א)ייחוד יד Â‚Â'.:(מגילה ‰Ó¯‰ ÔÈ· ‰¯Â·„:'וכו הרמה בי� דבורה היתה ותמיד לומר, ‡ÈÏ‰.רצה ÂÏÚÈÂ�המקו אל
‰'.(Â)ההוא: ‰Âˆ ‡Ï‰:נזכר שלא וע� לה, נאמר בנבואה כי ה', צוה Î˘ÓÂ˙.באמת ÍÏישראל בני לבות משו�

הרב: מחילו פחדו מאד כי בסיסרא, להלח� תבור בהר עמ� לבא Â‚Â'.(Ê)לפתות� È˙Î˘ÓÂבלבו את� לומר, רצה
קישו�: נחל אל ÈÓÚ.(Á)ללכת ÈÎÏ˙ Ì‡:המלחמה Â‚Â'.(Ë)אל ÒÙ‡בעבור הוא הצבא לשר הנית� הפאר הנה כי

להמית מאנשיו אחד או הוא בהתגבר או פחד, מבלי למלחמה ללכת לבבו אומ� בהראות או דרכי�, משני אחד

oeiv zcevn
(‚).ÏÊ¯·:כברזל �ÈÏ˙Ù.(Â)חזקי� ˘„˜Ó�מקו ש�

נפתלי: על‰Â�ÂÓ.(Ê)בנחלת רב, ע� עני� שקולהוא ש�
רבה: ÂÎÓÈ¯.שבח�:˙Í˙¯‡Ù.רק:‡ÒÙ.(Ë)המיית�



סט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc oiyeciw(iying meil)

:`xnbd zx`anéâéìt àì ïàk ãòoerny iaxe awri iaxàlàiabl ©¨Ÿ§¦¥¤¨
,die`x dpi`y dhigy¯ øîawri iaxøáñyäéeàø dðéàL äèéçL ©¨©§¦¨¤¥¨§¨

dleqte fx` ura `lye aef`a `ly dhgyy ef xetiv oebk ,dzevnl
,ezxdhl¯ äèéçL dîLxetivde ,d`pd xeqi` iabl dhigy zaygp §¨§¦¨

.ef dhigya zxq`p¯ øîeoerny iaxøáñyäéeàø dðéàL äèéçLmeiwl ©¨©§¦¨¤¥¨§¨
dzevnäèéçL dîL àìmpn` .efk dhigy zngn zxq`p xetivd oi`e - Ÿ§¨§¦¨

àäéî àîìò éleëcy micen mlek -¯ àøqzéî àì íéiçîdxq`p `ly §¥¨§¨¦¨¥©¦Ÿ¦©§¨
e` die`x dpi`y dhigya zxq`p `id m` `ed oecipd lke ,miign xetivd
dywe .dhigy zryn `l` zxq`p xetivd oi`y mixaeq mdipyy ixde .`l

.dgiwl zryn xak zexq`p mixetivdy xaeqd yiwl yix lr

,`xnbd zvxzn¯ àéä éàpzizni`n yiwl yixe opgei iax zwelgn ©¨¥¦
mixaeq ok` oerny iaxe awri iax .mi`pz zwelgn ef zexq`p mixetivd
`pz yi mpn` .opgei iax mb xaq mzenke ,dhigy zryn wx zexq`p ody

wlegdxaeqez`aend `ziixad `ide ,miign zexq`p rxevn ixetivy
,lirløîàð ,ìàòîLé éaø éác àðzc,zepaxwd zyxta dxezaøéLëî §¨¨§¥©¦¦§¨¥¤¡©©§¦

¯lky ,miycwa lek`l exizdle rxevnd z` xiykdl `ay ,rxevn my`

,miycwa lke` epi` eny` `iad `ly onfedxeza xn`pøtëîx`y - §©¥
zepaxwdmd elld xtknde xiyknde ,xtkl mi`ay,íéðôaîmiyrp mdy ¦¦§¦
dxfraøîàðå .dxeza cer¯ øéLëîz` xiykdl mi`ad rxevn ixetiv §¤¡©©§¦

,dpgnd jezl qpkidl exizdle rxevndøtëîed`ad dtexr dlbr - §©¥
xtknde xiyknde ,'l`xUi LOrl xRM' (g ,`k mixac) xn`py dxtkl©¥§©§¦§¨¥

md elldõeçaxiyknd ly mpicy cenll yie .dxfrl uegn miyrp mdy , ©
.mipta xtknde xiyknd ly mpicl deey uega xtkndeäîenk - ©

ayíéðôa øeîàä øtëîe øéLën,[mipta xiykn] rxevn my` mdy , ©§¦§©¥¨¨¦§¦
,[mipta xtkn] zepaxwd x`ye¯ Ba äNòdxezd dzeeydøtëîk øéLëî ¨¨©§¦¦§©¥

¯.zepaxwd lkl deey ,xiyknd rxevn my` ly epicyøéLëî óà©©§¦

õeça øeîàä øtëîextkn] dtexr dlbre [uega xiykn] rxevn ixetiv - §©¥¨¨©
[uega¯ Ba äNòdxezd dzeeyd,øtëîk øéLëîixetiv ly mpice ¨¨©§¦¦§©¥

enky .'xtkn' `idy dtexr dlbr ly dpick ,'xiykn' mdy rxevn
mb jk ,lgpl dzcixi zryn ,miign xak d`pda dxeq` dtexr dlbry

.dgiwl zryn ,miign d`pda mixeq` rxevn ixetiv
dlbrk ,miign zexeq` rxevn ixetiv l`rnyi iax iac `pzly ixde
,ezenk xaeq yiwl yixe .oerny iaxe awri iax lr wleg `ede .dtexr

.dgiwl zrya ielz odly xeqi`d onfy x`ane
.lirl d`aedy `ziixad ixaca oecl zxfeg `xnbd,àôebdxeza xn`p ¨

`i ,ci mixac)'eìëàz äøäè øBtö ìk' (eyxc 'lk' oeylne ,úà úBaøì ¨¦§Ÿ̈Ÿ¥§©¤
xetivdúçleLîä(ai ,ci my) xn`p jyndae .dlik`a zxzenyäæå' ©§©©§¤

,'íäî eìëàú àì øLàeyxc 'xy`' oeylneúà úBaøìxetivdäèeçMä £¤ŸŸ§¥¤§©¤©§¨
,`xnbd zl`ey .d`pda dxeq`yàðà Cetéàåz` jetdp `l recn - §¥£¨

dhegyd z` zeaxl 'elk`z dxedh xetiv lk' weqtd on cnlpe ,zeyxcd
xeq`l cnlp 'mdn elk`z `l xy` dfe' weqtd one ,dlik`a zxzen `idy
z` xeq`le zgleynd z` xizdl `ziixal oipne .zgleynd xetivd z`

.dhegyd
,`xnbd zvxzneðéöî àì éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¦§¤©Ÿ¨¦

mewn meyaíéøeñàL íéiç éìòadf oi` jkitl ,miig mcera mler xeqi` ©£¥©¦¤£¦
`a dxeq` `dz zgleynd xetivdy xazqnxnel yie .dig dcera dlik

weqtde ,dhegyd z` xeq`l `a ['elk`z `l xy` dfe'] xqe`d weqtdy
.zgleynd z` xizdl `a ['elk`z dxedh xetv lk'] xiznd

`ly i`gei xa oerny iax mya xn`y opgei iax ixac lr dywn `xnbd
:mixeq`y miig ilra epivn
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c mihteyckÎ`

ãà:úî ãeäàå ýåýé éðéra òøä úBNrì ìàøNé éða eôñiåáýåýé íøkîiå ©Ÿ¦ÆÆ§¥´¦§¨¥½©«£¬¨©−§¥¥´§Ÿ̈®§¥−¥«©¦§§¥´§Ÿ̈À
úLøça áLBé àeäå àøñéñ Bàáö-øNå øBöça Cìî øLà ïrðk-Cìî ïéáé ãéa§©Æ¨¦´¤«¤§©½©£¤¬¨©−§¨®§©§¨Æ¦«§½̈§¬¥−©«£¬¤

:íéBbäâõçì àeäå Bì ìæøa-áëø úBàî òLz ék ýåýé-ìà ìûøNé-éðá e÷röiå ©¦«©¦§£¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®Â¦§©̧¥³¤«¤©§¤Æ½Â§¨©º
:äðL íéøNr ä÷æça ìûøNé éða-úàãúBãétì úLà äàéáð äMà äøBáãe ¤§¥¯¦§¨¥²§¨§−̈¤§¦¬¨¨«§¨Æ¦¨´§¦½̈¥−¤©¦®
:àéää úra ìûøNé-úà äèôL àéääïéa äøBác øîz-úçz úáLBé àéäå ¦²«Ÿ§¨¬¤¦§¨¥−¨¥¬©¦«Â§¦¤̧¤©«©¹Ÿ¤§À̈¥¯

:ètLnì ìûøNé éða äéìà eìriå íéøôà øäa ìû-úéa ïéáe äîøäåçìLzå ¨«¨¨²¥¬¥«¥−§©´¤§¨®¦©©«£¬¥¤²¨§¥¬¦§¨¥−©¦§¨«©¦§©À
ýåýé äeö-àìä åéìà øîàzå éìzôð Lãwî írðéáà-ïa ÷øáì àø÷zå©¦§¨Æ§¨¨´¤£¦½Ÿ©¦¤−¤©§¨¦®©¸Ÿ¤¥¹̈£¬«Ÿ¦¨´§Ÿ̈´
éðaî Léà íéôìà úøNr Enr zç÷ìå øBáz øäa zëLîe Cì ìûøNé-éýìû¡Ÿ¥«¦§¨¥À¥³¨«©§¨Æ§©´¨½§¨©§¨´¦§À£¤³¤£¨¦Æ¦½¦§¥¬

:ïeìáæ éðaîe éìzôðæéìà ézëLîeïéáé àáö-øN àøñéñ-úà ïBLé÷ ìçð-ìà E ©§¨¦−¦§¥¬§ª«¨«©§¦̧¥¤¹¤©´©¦À¤¦«§¨Æ©§¨´¨¦½
:Eãéa eäézúðe BðBîä-úàå Baëø-úàåçénr éëìz-íà ÷øa äéìà øîàiå §¤¦§−§¤£®§©¦−§¨¤«©³Ÿ¤¥¤Æ¨Æ¨½̈¦¥«§¦¬¦¦−
:Cìà àì énr éëìú àì-íàå ézëìäåèàì ék ñôà Cnr Cìà Cìä øîàzå §¨¨®§¦§¦¬Ÿ¥«§¦²¦¦−¬Ÿ¥¥«©¹Ÿ¤¨¯Ÿ¥¥´¦À̈¤³¤¦Á¸Ÿ

i"yx

(·).ÌÈÂ‚‰ ˙˘Â¯Á·שהיתה ש� על עיר, ש�
ושולטת: Ï‡¯˘È(‚)חזקה È�· ˙‡ ıÁÏ

.‰˜ÊÁ·תנחומא רבי ב)דרש בגידופי�,(צו :

אומר הוא יג)וכ� ג דבריכ�:(מלאכי עלי חזקו :

(„).˙Â„ÈÙÏ פתילות‡˘˙ עושה שהיתה
˙ÓÂ¯.(‰)למקדש: ˙Á˙לה היו תמרי�
‡ÌÈ¯Ù.ביריחו: ¯‰· Ï‡ ˙È· ÔÈ·Â ‰Ó¯‰ ÔÈ·

מקרא שאי� ללמוד יש יונת� של תרגומו לפי
ישיבתה, מקו� סימני אלו ואי� כמשמעו, זה

המקומות ומ� היתה עשירה שאשה למדנו אלא
בעירה, יושבת והיא פרנסתה, היתה האלו

שמה: ˙ÓÂ¯.עטרות ˙Á˙לה היו תמרי�
אל, בית בבקעת וזיתי� ברמה, וכרמי� ביריחו,

מ אפרי�,שהוא בהר חיוור ועפר שמ�, קו�
שמוכרי�(תרגו�:) אני אומר מלכא', 'בטור

חיוור', 'עפר פותרי�: ויש חרש. ליוצרי אותה
כמו זרע, א)שדה ב הלב�:(שביעית שדה :

(Â).‰Âˆ ‡Ï‰משה יז)ביד כ החר�(דברי� כי :

cec zcevn
(‡).˙Ó „Â‰‡Âבימי וא� אהוד, שמת מיו� לומר, רצה

גדולה: תשועתו היתה לא ולזה הרע, עשו שמגר
(·).¯ÂˆÁ· ÍÏÓ ומה‡˘¯ חצור, את יהושע לכד טר�

ביהושע י)שכתבו חוזר(יא הוא חצור על בחרב, הכה ,

ואומ�: חרש מלאכת כל בה נמצא מה מקו� והוא הגוי�, בחרושת ומל� לנפשו, שלחו שלכדו אחר כי מלכה, על ולא
(‚).'Â‚Â Ú˘˙ ÈÎ:'לה בתפלה וצעקו למלחמה, לגשת לב� ערב לא ·ÊÁ˜‰.ולזה 'Â‚Â ıÁÏ ‡Â‰Âישראל את דחק

רב: Â„ÈÙÏ˙.(„)בחוזק יאמרו‡˘˙ וכאשר מליצה, עני� והוא אש, כלפיד במעשיה זריזה חיל, אשת לומר, רצה
˘ËÙ‰.הבריות: ‡È‰:ישראל את שופטת להיות הזאת המעלה לה בא במעשיה, וזריזה נביאה שהיתה בעבור

(‰).¯Ó˙ ˙Á˙�מקו ש� שאי� תמר, איל� תחת ישיבתה קבעה למשפט, אליה הבאי� האנשי� ע� תתיחד לבל
א)ייחוד יד Â‚Â'.:(מגילה ‰Ó¯‰ ÔÈ· ‰¯Â·„:'וכו הרמה בי� דבורה היתה ותמיד לומר, ‡ÈÏ‰.רצה ÂÏÚÈÂ�המקו אל
‰'.(Â)ההוא: ‰Âˆ ‡Ï‰:נזכר שלא וע� לה, נאמר בנבואה כי ה', צוה Î˘ÓÂ˙.באמת ÍÏישראל בני לבות משו�

הרב: מחילו פחדו מאד כי בסיסרא, להלח� תבור בהר עמ� לבא Â‚Â'.(Ê)לפתות� È˙Î˘ÓÂבלבו את� לומר, רצה
קישו�: נחל אל ÈÓÚ.(Á)ללכת ÈÎÏ˙ Ì‡:המלחמה Â‚Â'.(Ë)אל ÒÙ‡בעבור הוא הצבא לשר הנית� הפאר הנה כי

להמית מאנשיו אחד או הוא בהתגבר או פחד, מבלי למלחמה ללכת לבבו אומ� בהראות או דרכי�, משני אחד

oeiv zcevn
(‚).ÏÊ¯·:כברזל �ÈÏ˙Ù.(Â)חזקי� ˘„˜Ó�מקו ש�

נפתלי: על‰Â�ÂÓ.(Ê)בנחלת רב, ע� עני� שקולהוא ש�
רבה: ÂÎÓÈ¯.שבח�:˙Í˙¯‡Ù.רק:‡ÒÙ.(Ë)המיית�
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ýåýé økîé äMà-ãéa ék CìBä äzà øLà Cøcä-ìr Ezøàôz äéäú¦«§¤¹¦«§©§§À©©¤Æ¤Æ£¤´©¨´¥½¦´§©¦½̈¦§¬Ÿ§Ÿ̈−
:äLã÷ ÷øa-ír Cìzå äøBác í÷zå àøñéñ-úàéïìeáæ-úà ÷øa ÷ræiå ¤¦«§¨®©¨¯¨§¨²©¥¬¤¦¨−̈¥«§¨©©§¥̧¨¹̈¤§ª³

äøBác Bnr ìrzå Léà éôìà úøNr åéìâøa ìriå äLã÷ éìzôð-úàå:àéøáçå §¤©§¨¦Æ¤½§¨©©´©§©§½̈£¤¬¤©§¥−¦®©©¬©¦−§¨«§¤³¤
íépröa ïBìà-ãr Bìäà èiå äLî ïúç ááç éðaî ïéwî ãøôð éðéwäíépðröa) ©¥¦Æ¦§¨´¦©½¦¦§¥¬Ÿ−̈Ÿ¥´¤®©¥´¨¢½©¥¬§©«£©−¦§©«£©¦−

(éø÷:Lã÷-úà øLàáé:øBáz-øä írðéáà-ïa ÷øa äìr ék àøñéñì eãbiå £¤¬¤¤«¤©©¦−§¦«§¨®¦¬¨¨²¨¨¬¤£¦−Ÿ©©¨«
âéBzà øLà írä-ìk-úàå ìæøa áëø úBàî òLz Baëø-ìk-úà àøñéñ ÷ræiå©©§¥̧¦«§¹̈¤¨¦§À§©³¥Æ¤´¤©§¤½§¤¨¨−̈£¤´¦®

:ïBLé÷ ìçð-ìà íéBbä úLøçîãéíBiä äæ ék íe÷ ÷øa-ìà äøác øîàzå ¥«£¬¤©¦−¤©¬©¦«©Ÿ¤Á§Ÿ̈¸¤¨¹̈À¦´¤³©Æ
éðôì àöé ýåýé àìä Eãéa àøñéñ-úà ýåýé ïúð øLàøBáz øäî ÷øa ãøiå E £¤Á¨©̧§Ÿ̈³¤¦«§¨Æ§¨¤½£¬Ÿ§Ÿ̈−¨¨´§¨¤®©¥³¤¨¨Æ¥©´¨½

:åéøçà Léà íéôìà úøNrååèáëøä-ìk-úàå àøñéñ-úà äåäé íäiå ©«£¤¯¤£¨¦²¦−©£¨«©¨´¨Â§¨¤¦«§¨¸§¤¨¨¤¯¤
:åéìâøa ñðiå äákønä ìrî àøñéñ ãøiå ÷øá éðôì áøç-éôì äðçnä-ìk-úàå§¤¨©©«£¤²§¦¤−¤¦§¥´¨¨®©¥¤̄¦«§¨²¥©¬©¤§¨−̈©¨¬̈§©§¨«

æèäðçî-ìk ìtiå íéBbä úLøç ãr äðçnä éøçàå áëøä éøçà óãø ÷øáe¨À̈¨©º©«£¥³¨¤Æ¤Æ§©«£¥´©©«£¤½©−£´¤©¦®©¦ºŸ¨©«£¥³
:ãçà-ãr øàLð àì áøç-éôì àøñéñæéìré ìäà-ìà åéìâøa ñð àøñéñå ¦«§¨Æ§¦¤½¤¬Ÿ¦§©−©¤¨«§¦«§¨Æ¨´§©§½̈¤´Ÿ¤¨¥½

:éðéwä øáç úéa ïéáe øBöç-êìî ïéáé ïéa íBìL ék éðéwä øáç úLàçéàözå ¥−¤¤´¤©¥¦®¦´¨À¥µ¨¦´¤«¤¨½¥¾¥−¤¬¤©¥¦«©¥¥´
äéìà øñiå àøéz-ìà éìà äøeñ éðãà äøeñ åéìà øîàzå àøñéñ úàø÷ì ìré̈¥»¦§©´¦«§¨¼©´Ÿ¤¥À̈¨¯£Ÿ¦²¨¬¥©−©¦¨®©¨³©¥¤Æ¨Æ

i"yx

במכילתא שנויה כ� יב)תחרימ�, :(בא

(È).ÂÈÏ‚¯· ÏÚÈÂ:עמו(‡È).ÌÈ��Úˆ· ÔÂÏÈ‡
בצעי�,(תרגו�:) של מישר מקו� אגניא, מישר

גומות כמי� גבי�, אגניא והוא בלע"ז מריש"ק
מקרו�' דארעא 'אגני ש�, נקבצי� שהמי�

א) סא �ÏÁ(È‚):(קידושי� Ï‡ ÌÈÂ‚‰ ˙˘Â¯ÁÓ
.ÔÂ˘È˜מחרושת קישו� נחל אל שילכו הזעיק�

ש�: יושב שהוא תרג�·˘ÎÈÓ‰.(ÁÈ)הגוי�
האי רב ופירש בגונכא, א)יונת�: נא :(שבת

בלע"ז: קוט"א גלופקרי�, � גונכא

cec zcevn
סיסרא הלא אמרה, ולזה מלחמתו. בני מאנשי הגדול
כאשר הקיני, חבר אשת יעל והיא אשה, ידי על יומת
כי זאת, היתה ה' שמיד הכל ידעו כ�, א� בעני�. יאמר
ללכת תפחד ג� א� כ�, וא� אשה, תגבר בכח לא
הדר� על ל� תהיה לא שוב כ�, א� בלעדי, למלחמה
כי הצבא, שר בהיות� ל� הראוי התפארות הול� שאתה

לפאר�: במה יהיה עשרתÏÚÈÂ.(È)לא תבור להר העלה
כמו אחריו, הלוכו ע� ה)וכו', ח ברגליו:(לקמ� אשר לע� ,(‡È).ÔÈ˜Ó „¯Ù�שישבו קי� בני משאר עצמו את פירש

הספר בתחילת שנאמר כמו יהודה, טז)במדבר א Á··.:(לעיל È�·Ó:חוזר הוא קי� ‡‰ÂÏ.על ËÈÂלומר שבא ועל
פה: אהלו ונטה מקי� נפרד שחבר לומר הקדי� לכ� הקיני, חבר אשת יעל אהל אל סיסרא Â‚Â'.(È·)שנס ‰ÏÚ ÈÎ

בהר: להתגבר עלה ולכ� להלח�, שרוצה הבי� בהר:˜ÌÂ.(È„)ובזה להתגבר פה לעמוד תתעכב אל לומר, ÈÎרצה
.ÌÂÈ‰ ‰Ê:בהר להתעכב עוד תוכל ולא סיסרא את תנצח שהיו� גזורה הגזרה לומר, ‰'.רצה ‡Ï‰לרדת תירא לא

וכו': ה' הלא כי Á¯·.(ÂË)לעמק, ÈÙÏ:החרב בחדוד נהרגי� מבני·¯‚ÂÈÏ.להיות מי אותו יכיר ויתפושלבל ישראל
‡Á„.(ÊË)אותו: „Ú:אחד ‡‰Ï.(ÊÈ)אפילו Ï‡:האהל ˘ÌÂÏ.לצד ÈÎ:שמה להמלט חשב ראתהÂÒ¯‰.(ÁÈ)ולזה

תירא: ואל אלי ובוא מהלכ� ממקו� סור לו, ואמרה להל�, עוד לנוס א� לאהלה ליל� א� כמסתפק שהיה

oeiv zcevn
המאס�,ÚÊÈÂ˜.(È)ימסור: בזעקת הבאה אסיפה ענינו

כג)וכ� יח נזעקת:(לקמ� כי ל� עני�˜ÌÂ.(È„)מה הוא
מהומה:Ì‰ÈÂ.(ÂË)זרוז: נטיהÂÒ¯‰.(ÁÈ)מלשו� עני�

המקו�: ממנה·˘ÎÈÓ‰.מ� ויוצאי� עב כסות היא
וכ� בגונכא, יונת�: וכתרגו� טו)ציציות, ח ב ויקח(מלכי�

גונכא: יונת�: תרג� המכבר,

fk wxt `Îminid ixac - miaezk

:äëéîOa eäqëzå äìäàäèééúàîö ék íéî-èrî àð-éðé÷Lä äéìà øîàiå ¨½Ÿ¡¨©§©¥−©§¦¨«©Ÿ̄¤¥¤²¨©§¦«¦¨¬§©©−¦¦´¨¥®¦
:eäqëzå eä÷Lzå áìçä ãåàð-úà çzôzåëìäàä çút ãîr äéìà øîàiå ©¦§©º¤Ÿ̄¤¨¨²©©§¥−©§©¥«©Ÿ́¤¥¤½¨£−Ÿ¤´©¨®Ÿ¤

:ïéà zøîàå Léà ät-Léä øîàå CìàLe àBáé Léà-íà äéäåàëìré çwzå §¨¨Á¦¦̧¨¹§¥¥À§¨©²£¥«¬Ÿ¦−§¨©¬§§¨«¦©¦©´¨¥´
èàla åéìà àBázå dãéa úáwnä-úà íNzå ìäàä ãúé-úà øáç-úLà¥«¤Â¤¤¤§©̧¨¹Ÿ¤©¨¯¤¤©©¤´¤§¨À̈©¨³¥¨Æ©½̈

àeäå õøàa çðözå Búwøa ãúiä-úà ò÷úzå:úîiå óriå ícøð-áë÷øá äpäå ©¦§©³¤©¨¥Æ§©¨½©¦§©−¨¨®¤§«¦§¨¬©−̈©©¨«Ÿ§¦¥´¨¨»
Léàä-úà jàøàå Cì Bì øîàzå Búàø÷ì ìré àözå àøñéñ-úà óãøŸ¥´¤¦«§¨¼©¥¥³¨¥Æ¦§¨½©´Ÿ¤½¥´§©§¤½¨¤¨¦−

:Búwøa ãúiäå úî ìôð àøñéñ äpäå äéìà àáiå Lwáî äzà-øLàâëòðëiå £¤©¨´§©¥®©¨´Ÿ¥¤½¨§¦¥³¦«§¨ÆŸ¥´¥½§©¨¥−§©¨«©©§©³
:ìàøNé éða éðôì ïrðk-Cìî ïéáé úà àeää íBia íéýìûãëìàøNé-éða ãé Cìzå ¡Ÿ¦Æ©´©½¥−¨¦´¤«¤§¨®©¦§¥−§¥¬¦§¨¥«©¥¹¤©³§¥«¦§¨¥Æ

:ïrðk-Cìî ïéáé úà eúéøëä øLà ãr ïrðk-Cìî ïéáé ìr äL÷å CBìä̈´§¨½̈©−¨¦´¤«¤§¨®©©µ£¤´¦§¦½¥−¨¦¬¤«¤§¨«©
i"yx

(ËÈ).·ÏÁ‰ הגו��‡„ את מכביד שהחלב
נרד�: ‰‡‰Ï.(Î)להיות Á˙Ù „ÂÓÚזרזי

כמו 'עמוד', פותרי�: ויש בדבר. עצמ�
‰‡‰Ï.(Î‡)לעמוד: „˙È,בלע"ז קבילי"ל

לפושטו: האהל שיפולי ע� באר� שתוקעי�

.˙·˜Ó‰(:�תרגו):בלע"ז מרטי"ל ארזפתא,
.Ë‡Ï·(:�תרגו):חרש ·‡¯ı.ברז, Á�ˆ˙Â
בארעא:(תרגו�:) (תרגו�:)·¯˜˙Â.(Î·)ונעצת

ותחבה בלע"ז, טימפי"ה ניל"ה בצידעיה,
ובאר�: ברקתו

cec zcevn
(ËÈ).·ÏÁ‰ תרדמה:�‡„ מביא כי חלב השקתו

.Â‰ÒÎ˙Â:לכסותו וחזרה כסויו, נגלה השקתו בעת כי
(‡Î).Ï‰‡‰ „˙Èשפולי ע� באר� לתקוע העשוי היתד

משנתו:·Ë‡Ï.האהל: יעור ·‡¯ı.לבל Á�ˆ˙Âהכתה
באר�: ונתחב רקתו שחל� עד היתד על Â‰Â‡במקבת

.Ì„¯��ועי החלב משתיית נרד� שהיה על לומר, רצה
מיד: מת ולזה ברגליו, נס כי ÒÈÒ¯‡.(Î·)על ˙‡ Û„¯

ש�: הוא באשר לבקשו דעתו, מחשבת ÍÏ˙Â(Î„)לפי
.'Â‚Â:יותר פע� בכל לומר, רצה

oeiv zcevn
(ËÈ).È˙‡Óˆ:�צמאו מה:�‡„.מלשו� כלי ש�
(Î).ÍÏ‡˘Â:מה שאלת הזה:Ù‰.מלשו� בהאהל
(‡Î).„˙È:מסמר.˙·˜Ó‰ביתד מכי� ובו כלי, ש�

וכ� באר�, יב)לנעצו מד יצרהו:(ישעיהו ובמקבות
.Ë‡Ï·כמו ובחשאי, ז)בהסתר ג בלט(רות ותבא

מרגלתיו: ותחבה:Ú˜˙˙Â.ותגל הוא·¯˜˙Â.נעצה
וכ� הפני�, גובה ג)צד ד השירי� הרמו�(שיר כפלח

כמו שבה, הבשר למיעוט כ� ונקראת (בראשיתרקת�,

יט) בשר:מא כמוÁ�ˆ˙Â.ורקות נעיצה, (לעילעני�

יד) החמור:א מעל תרדמה�¯„Ì.ותצנח מלשו�
יגיעה:ÛÚÈÂ.ושינה: וחזקה:Â˜˘‰.(Î„)עני� לומר: רוצה

fk `Îminid ixacclÎck

ãëóö÷ úàæá éäéå älë àìå úBðîì ìçä äéeøö-ïa áàBéàìå ìàøNé-ìò ¨̧¤§¹̈¥¥³¦§Æ§´Ÿ¦½̈©§¦¬¨²Ÿ¤−¤©¦§¨¥®§³Ÿ
:ãéåc Cìnì íéîiä-éøác øtñîa øtñnä äìòäëúåîæò Cìnä úBøöà ìòå ¨¨Æ©¦§½̈§¦§©²¦§¥¬©¨¦−©¤¬¤¨¦«§©Æ«Ÿ§´©¤½¤©§−̈¤

i"yx

(„Î).‰ÏÎ ‡ÏÂהלא ל� אומר אני ועוד פתרו�
למעלה הע� למנות אחרת פע� התחיל יואב

כלה: ולא ÏÚמעשרי� Ûˆ˜ ˙‡Ê· È‰ÈÂ
.Ï‡¯˘Èעל קצ� היה שמנה קצת מאותו

cec zcevn
(„Î).˙Â�ÓÏ ÏÁ‰:�עשרי מב� היתרי� ÏÎ‰.את ‡Ïלמעלה כמ"ש ובנימי� לוי שבט אז מנה לא כי כול� את לספור

למעלה: כמ"ש הדבר בה� ובא ישראל על קצ� בזאת היה זה כל ‰ÙÒÓ¯.וע� ‰ÏÚ ‡ÏÂאת מלמנות חדל לכ� ר"ל



עי fk wxt `Îminid ixac - miaezk

:äëéîOa eäqëzå äìäàäèééúàîö ék íéî-èrî àð-éðé÷Lä äéìà øîàiå ¨½Ÿ¡¨©§©¥−©§¦¨«©Ÿ̄¤¥¤²¨©§¦«¦¨¬§©©−¦¦´¨¥®¦
:eäqëzå eä÷Lzå áìçä ãåàð-úà çzôzåëìäàä çút ãîr äéìà øîàiå ©¦§©º¤Ÿ̄¤¨¨²©©§¥−©§©¥«©Ÿ́¤¥¤½¨£−Ÿ¤´©¨®Ÿ¤

:ïéà zøîàå Léà ät-Léä øîàå CìàLe àBáé Léà-íà äéäåàëìré çwzå §¨¨Á¦¦̧¨¹§¥¥À§¨©²£¥«¬Ÿ¦−§¨©¬§§¨«¦©¦©´¨¥´
èàla åéìà àBázå dãéa úáwnä-úà íNzå ìäàä ãúé-úà øáç-úLà¥«¤Â¤¤¤§©̧¨¹Ÿ¤©¨¯¤¤©©¤´¤§¨À̈©¨³¥¨Æ©½̈

àeäå õøàa çðözå Búwøa ãúiä-úà ò÷úzå:úîiå óriå ícøð-áë÷øá äpäå ©¦§©³¤©¨¥Æ§©¨½©¦§©−¨¨®¤§«¦§¨¬©−̈©©¨«Ÿ§¦¥´¨¨»
Léàä-úà jàøàå Cì Bì øîàzå Búàø÷ì ìré àözå àøñéñ-úà óãøŸ¥´¤¦«§¨¼©¥¥³¨¥Æ¦§¨½©´Ÿ¤½¥´§©§¤½¨¤¨¦−

:Búwøa ãúiäå úî ìôð àøñéñ äpäå äéìà àáiå Lwáî äzà-øLàâëòðëiå £¤©¨´§©¥®©¨´Ÿ¥¤½¨§¦¥³¦«§¨ÆŸ¥´¥½§©¨¥−§©¨«©©§©³
:ìàøNé éða éðôì ïrðk-Cìî ïéáé úà àeää íBia íéýìûãëìàøNé-éða ãé Cìzå ¡Ÿ¦Æ©´©½¥−¨¦´¤«¤§¨®©¦§¥−§¥¬¦§¨¥«©¥¹¤©³§¥«¦§¨¥Æ

:ïrðk-Cìî ïéáé úà eúéøëä øLà ãr ïrðk-Cìî ïéáé ìr äL÷å CBìä̈´§¨½̈©−¨¦´¤«¤§¨®©©µ£¤´¦§¦½¥−¨¦¬¤«¤§¨«©
i"yx

(ËÈ).·ÏÁ‰ הגו��‡„ את מכביד שהחלב
נרד�: ‰‡‰Ï.(Î)להיות Á˙Ù „ÂÓÚזרזי

כמו 'עמוד', פותרי�: ויש בדבר. עצמ�
‰‡‰Ï.(Î‡)לעמוד: „˙È,בלע"ז קבילי"ל

לפושטו: האהל שיפולי ע� באר� שתוקעי�

.˙·˜Ó‰(:�תרגו):בלע"ז מרטי"ל ארזפתא,
.Ë‡Ï·(:�תרגו):חרש ·‡¯ı.ברז, Á�ˆ˙Â
בארעא:(תרגו�:) (תרגו�:)·¯˜˙Â.(Î·)ונעצת

ותחבה בלע"ז, טימפי"ה ניל"ה בצידעיה,
ובאר�: ברקתו

cec zcevn
(ËÈ).·ÏÁ‰ תרדמה:�‡„ מביא כי חלב השקתו

.Â‰ÒÎ˙Â:לכסותו וחזרה כסויו, נגלה השקתו בעת כי
(‡Î).Ï‰‡‰ „˙Èשפולי ע� באר� לתקוע העשוי היתד

משנתו:·Ë‡Ï.האהל: יעור ·‡¯ı.לבל Á�ˆ˙Âהכתה
באר�: ונתחב רקתו שחל� עד היתד על Â‰Â‡במקבת

.Ì„¯��ועי החלב משתיית נרד� שהיה על לומר, רצה
מיד: מת ולזה ברגליו, נס כי ÒÈÒ¯‡.(Î·)על ˙‡ Û„¯

ש�: הוא באשר לבקשו דעתו, מחשבת ÍÏ˙Â(Î„)לפי
.'Â‚Â:יותר פע� בכל לומר, רצה

oeiv zcevn
(ËÈ).È˙‡Óˆ:�צמאו מה:�‡„.מלשו� כלי ש�
(Î).ÍÏ‡˘Â:מה שאלת הזה:Ù‰.מלשו� בהאהל
(‡Î).„˙È:מסמר.˙·˜Ó‰ביתד מכי� ובו כלי, ש�

וכ� באר�, יב)לנעצו מד יצרהו:(ישעיהו ובמקבות
.Ë‡Ï·כמו ובחשאי, ז)בהסתר ג בלט(רות ותבא

מרגלתיו: ותחבה:Ú˜˙˙Â.ותגל הוא·¯˜˙Â.נעצה
וכ� הפני�, גובה ג)צד ד השירי� הרמו�(שיר כפלח

כמו שבה, הבשר למיעוט כ� ונקראת (בראשיתרקת�,

יט) בשר:מא כמוÁ�ˆ˙Â.ורקות נעיצה, (לעילעני�

יד) החמור:א מעל תרדמה�¯„Ì.ותצנח מלשו�
יגיעה:ÛÚÈÂ.ושינה: וחזקה:Â˜˘‰.(Î„)עני� לומר: רוצה

fk `Îminid ixacclÎck

ãëóö÷ úàæá éäéå älë àìå úBðîì ìçä äéeøö-ïa áàBéàìå ìàøNé-ìò ¨̧¤§¹̈¥¥³¦§Æ§´Ÿ¦½̈©§¦¬¨²Ÿ¤−¤©¦§¨¥®§³Ÿ
:ãéåc Cìnì íéîiä-éøác øtñîa øtñnä äìòäëúåîæò Cìnä úBøöà ìòå ¨¨Æ©¦§½̈§¦§©²¦§¥¬©¨¦−©¤¬¤¨¦«§©Æ«Ÿ§´©¤½¤©§−̈¤

i"yx

(„Î).‰ÏÎ ‡ÏÂהלא ל� אומר אני ועוד פתרו�
למעלה הע� למנות אחרת פע� התחיל יואב

כלה: ולא ÏÚמעשרי� Ûˆ˜ ˙‡Ê· È‰ÈÂ
.Ï‡¯˘Èעל קצ� היה שמנה קצת מאותו

cec zcevn
(„Î).˙Â�ÓÏ ÏÁ‰:�עשרי מב� היתרי� ÏÎ‰.את ‡Ïלמעלה כמ"ש ובנימי� לוי שבט אז מנה לא כי כול� את לספור

למעלה: כמ"ש הדבר בה� ובא ישראל על קצ� בזאת היה זה כל ‰ÙÒÓ¯.וע� ‰ÏÚ ‡ÏÂאת מלמנות חדל לכ� ר"ל



fkעב wxt `Îminid ixac - miaezk

:eäifò-ïa ïúðBäé úBìcânáe íéøôkáe íéøòa äãOa úBøöàä ìòå ìàéãò-ïa¤£¦¥®§©´¨«Ÿ¨¿©¨¤º¤«¨¦³©§¨¦Æ©¦§¨½§«¨−̈¤ª¦¨«
åë:áeìk-ïa éøæò äîãàä úãáòì äãMä úëàìî éNò ìòåæëíéîøkä-ìòå §©ÀŸ¥Æ§¤´¤©¨¤½©«£Ÿ©−¨«£¨¨®¤§¦−¤§«§©©̧§¨¦½

:éîôMä écáæ ïéiä úBøöàì íéîøkaL ìòå éúîøä éòîLçëíéúéfä-ìòå ¦§¦−¨«¨¨¦®§©³¤©§¨¦Æ§«Ÿ§´©©½¦©§¦−©¦§¦«§©©¥¦³
úBøöà-ìòå éøãbä ïðç ìòa äìôMa øLà íéî÷Mäå:LòBé ïîMäèë-ìòå §©¦§¦Æ£¤´©§¥½̈©¬©¨−̈©§¥¦®§©«Ÿ§¬©¤−¤¨«§©

éøèL ïBøMa íéòøä ø÷aä(éø÷ éèøL)èôL íé÷îòa ø÷aä-ìòå éðBøMä ©¨¨¸¨«Ÿ¦´©¨½¦§©−¦§©−©¨«¦®§©©¨¨Æ¨«£¨¦½¨−̈
:éìãò-ïaì:éúðønä eäécçé úBðúàä-ìòå éìòîLiä ìéáBà íélîbä-ìòå ¤©§¨«§©Æ©§©¦½¦−©«¦§§¥¦®§©¨´£Ÿ½¤§§−̈©¥«ŸŸ¦«

àì:ãéåc Cìnì øLà Leëøä éøN älà-ìk éøâää æéæé ïàvä-ìòåáìïúðBäéå §©©−Ÿ¨¦´©«©§¦®¨¥Æ¤Æ¨¥´¨«§½£¤−©¤¬¤¨¦«¦«¨¨³
:Cìnä éða-íò éðBîëç-ïa ìàéçéå àeä øôBñå ïéáî-Léà õòBé ãéåc-ãBc«¨¦Æ¥½¦«¥¦¬§¥−®¦«¦¥¬¤©§¦−¦§¥¬©¤«¤

i"yx

ישראל כל למנות במחשבתו שעלה לפי ישראל
את למנות איש יוכל א� אשר הפסוק על לעבור

וגו' האר� יג)עפר הבט(בראשית הפסוק ולעבור
וגו' השמימה טו)נא ‰ÙÒÓ¯.:(ש� ‰ÏÚ ‡ÏÂ

כלה ולא למנות החל אומר שאני אע"פ פתרו�
מספר עלה לא שהרי מעט א� כי מנה ולא
כא� המנויי� כמספר שמואל בספר המנויי�

כא�) ויהודה(בד"ה אל� ומאה אלפי� אל�
ובשמואל אל� ושבעי� מאות (סו�)ארבע

אל� מאות חמש ויהודה אל� מאות שמנה
א' מנא� שפעמיי� היו מספרי� שני וא"ת
המספר עלה לא הוא כ� אלא כא� וא' בשמואל
כתב לא שמנה המספר אותו כי ד"ה כמספר
צער משו� המספר מ� קצת א� כי בשמואל
משו� וכא� מעט אות� על אפי' שנגפו ואבילות
היה יותר המספר היה א� אפילו דוד כבוד
קצ� היה חנ� על שלא משמע שהיה לפי אמרו
ועוד מישראל הרבה מנה כבר שהרי ישראל על
כאיש לעבדי� לו כול� שהיו כבודו משו�

‰ÍÏÓ.(Î‰)אחד: ˙Â¯ˆÂ‡ ÏÚÂ�כס אוצרות
ואפילו דוד לגדולת ומספר הול� זה כל וזהב,

שלו: האתונות על ממונה שהיה ÏÚÂמי
.‰„˘· ˙Â¯ˆÂ‡‰,בשדה שגדל מה ועל

ומשקי�: אוכלי� מיני וכל ושמ� יי� תבואות
.ÌÈ¯Ú·�המל ערי ולחמש הערי� לחמש

‰˘„‰(ÂÎ)ומגדלותיו: ˙Î‡ÏÓ È˘Ú ÏÚÂ
.‰Ó„‡‰ ˙„Â·ÚÏ:האדמה ·ÊÚÔ¯לחרוש È

.·ÂÏÎלחרוש לצוות כ� על ממונה היה
כלי וכל בקר לה� נות� והוא האדמה

‰ÌÈÓ¯Î.(ÊÎ)המחרישה: ÏÚÂולזמור לעדור
˘·ÌÈÓ¯Î.הכרמי�: ÏÚÂ:�היי אוצרות הוא
(ÁÎ).ÌÈ˙ÈÊ‰ ÏÚÂ:ולמסוק לנוטע�
(ËÎ)ÔÂ¯˘· ÌÈÚÂ¯‰ ¯˜·‰ ÏÚÂÈË¯˘

.È�Â¯˘‰:�בעניינ היודע‰ÈÏÚÓ˘È.(Ï)הבקי
גמלי�: של עסק� ÊÈÊÈ(Ï‡)בטוב Ô‡ˆ‰ ÏÚÂ

.È¯‚‰‰מנהו לכ� בשדה אהל יושבי ההגרי� כי
צאנו: ·�È(Ï·)על ÌÚ È�ÂÓÎÁ Ô· Ï‡ÈÁÈÂ
.ÍÏÓ‰:תרבות מלמד� שלה� ואומ� מגדל�

cec zcevn
מ� המה הלא ש� האמור המספר כי וכו' הימי� בדברי האמור כמספר שלה� המספר עלה ולא מעשרי� הפחותי�

כ מב� ‰ÍÏÓ.(Î‰)':היתרי� ˙Â¯ˆÂ‡ ÏÚÂ:עזמות היה המל� אוצרות על ÂÎÂ'.הממונה ÌÈ¯Ú· אוצרות·˘„‰
וכדומה: מלחמה וכלי ‰‡„Ó‰.(ÂÎ)התבואה ˙„·ÚÏ:ולקצור ולזרוע ‰ÌÈÓ¯Î.(ÊÎ)לחרוש ÏÚÂאשר העבודה על
הבציר: אחר עד בה� ˘·ÌÈÓ¯Î.יעשה ÏÚÂוהוא האוצרות אל היי� להביא עד בהענבי� יעבוד אשר העבודה על
וכדומה: בגת הענבי� ·˘ÏÙ‰.(ÁÎ)דריכת ¯˘‡ ÌÈÓ˜˘‰Âאשר כשקמי� וכ� בעמק הגדלי� תאני� אילני מי�

לרוב ט')בשפלה שמ�:·˘¯ÔÂ.(ËÎ):(דה"ב ומקו� מישור הממוני�‰˘¯È�Â.באר� כל וכ� בשרו� לרעות הרגיל
בה: הרגיל אד� דבר כל על ‰¯ÂÎ˘.(Ï‡)העמיד È¯˘:ושדות המטלטלי� וכל ומקנה וזהב כס� כולל רכוש מלת

.ÍÏÓÏ דוד:‡˘¯ למל� הופקדו ÔÈ·Ó.(Ï·)אשר ˘È‡:בינה ‰ÍÏÓ.בעל È�· ÌÚ�המל בני ע� בתמידות היו
חכמה: ללמד�

fk wxt `Îminid ixac - miaezk

âì:Cìnä òø ékøàä éLeçå Cìnì õòBé ìôúéçàåãììôúéçà éøçàå ©«£¦−Ÿ¤¥´©¤®¤§©¬¨«©§¦−¥¬©©¤«¤§©«£¥´£¦ÀŸ¤
:áàBé Cìnì àáö-øNå øúéáàå eäéða-ïa òãéBäé§«¨¨³¤§¨Æ̈Æ§¤§¨½̈§©¨¨¬©¤−¤¨«

i"yx

(‚Ï).ÍÏÓ‰ Ú¯ ÈÎ¯‡‰ È˘ÂÁÂקרית שושבינו
רבה ומדרש דארכי, קריתא תרגו� ספר
א� הארכי לחושי שאל שבע בבת דוד כשחטא
הוא ברו� הקדוש יקבלנו א� בתשובה ישוב
כ�, לו ואמר לחטאו ארוכה לו לתת בתשובה

תרגומו דשמעו� לו רע אשר למרעהו
יד)שושביניה È¯Á‡Â(Ï„):(שופטי�
.ÏÙÂ˙ÈÁ‡יהוידע את דוד לו לקח שמת לאחר

במקומו: ואביתר

cec zcevn
(‚Ï).ÍÏÓÏ ıÚÂÈ:�למל מיוחד היה לא דודו יהונת� אבל המל� לעצת המיוחד היה ‰ÍÏÓ.הוא Ú¯יושב היה הוא

עמו: להשתעשע המל� ע� ‡ÏÙÂ˙ÈÁ.(Ï„)בתמידות È¯Á‡Â:אביתר ואת יהוידע את במקומו לקח מותו Â˘¯אחר
.'ÂÎÂ:יואב היה למל� אשר הצבא כל על המיוחד

ycew zay Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

��רפ�" �א� עדֿ�קר מ��� וה��תר ְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹעדֿ�קר
(i ,ai zeny)��ל ה�ת�ב "�א �מכל�א: אמר� ,ְְְִִִֵַָָָָ

�פסחי� ר�י� �במק�מ�ת לאֿתע�ה". על ְְֲֲִִִִֵֶַַַָֹע�ה
(.ct)במ��ת�(.fhe :v)�וז�לתmiax zenewn) ְְַָָ

(mitqepק��� לאו �נ�תר ��או �פר�� ְְְִֵֶֶַָָָָאמר�
ה�א "y`aלע�ה :"dyr"d z` miiwn m`y) ֲֵַ

(elhane e`ld z` wzpn Ð "etxyz�אי �לפיכ� ,ְִֵָ
��אמר: מהֿ�הז�רנ�, ה�א והע�ה עליו. ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָל�קי�
ה���ל ודי� ��רפ�". �א� �קר עד מ��� ְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹ"וה��תר
itk `ly ,zenieqn zeaygn ayg aixwnd odkdy)

(jxevdֿלא �מצות �אבאר �מ� �וה, ְְְְֲִֵֶֶַָָָֹֹוה��תר
alw)תע�ה dyrz `l)אתֿה���ל הז�יר ��בר , ְְֲִִִֶֶֶַַָ

ז� מצוה �יני �� נת�אר� �כבר "נ�תר". ְְְְֲִִִִֵַָָָָ�ל���
�מ�רה(fk:)�פסחי� .(cl.)�בס�� ְְְִִָָ

קודש שבת

.ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� ��עי� ה��לימה ה���יה�צוה ְְְִִִִִַַַַָָ

אמר� וה�א ��טמא�, קד�י� ל�ר�� ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָ��צט�ינ�
יאכל לא �כלֿטמא י�ע א�ר "וה��ר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיתע�ה:

י�ר�" hi)�א� ,f `xwie)ת�� �בגמרא ,(:ck) ְִִֵֵַָָָָָ
�ר�מה �מ� להדליק אס�ר מהֿ�ע� ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָ�א�ֿלבאר,

"��ת�� ואמר�: dk`lnn��טמא dziayd zevn) ְְְִֶַָָָ
(aehÎmeiaֿולא ע�ה ט�ב י�� והוי ה�א, ְְֲֲֵֵֵָֹע�ה

ע�ה ואי� e`nhpy)תע�ה, miycw ztixy ly) ְֲֲֵֵֶַ
הא�ה ה�ברי� עני� וע�ה". לאֿתע�ה את ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ��חה
והע��ה אס�רה, ט�ב �י�� מלאכה �ע��ת ְְְֲֲִֶֶַָָָָה�א:
וה�א ע�ה, מצות ��ל ��� ע�ה, מצות על ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַע�בר

��ת��" לכ� "יהיה ט�ב: �י�� bk,אמר� my) ְְְִֶֶַָָָ
(ckעל �עבר לפי לאֿתע�ה, מצות על וע�בר ;ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹ

בה�" לאֿיע�ה "�לֿמלאכה אמר�: וה�א ְְְֵֶֶָָָָָָָֹלאו,
(fh ,ai zeny)רפת� אבל ט�ב. �י�� �ל�מר: ,ְְְֲֵַַָ

�לפיכ� ע�ה, מצות א�א אינ� טמאי� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָקד�י�
�הז�יר: ה�לל מחמת ט�ב �י�� ל�רפ� ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָאס�ר
ואמר� וע�ה". לאֿתע�ה את ��חה ע�ה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָֹ"אי�

��(.dk zay)���" ל��נ�: וז� �בר, ע�ד ְְְֵָָָ
ל�ר�� מצוה �� ��טמא�, קד�י� ל�ר�� ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָ��צוה

wec`)�מ� e`l)�נת�אר �כבר ��טמא". �ר�מה ְְְְֲִִֶֶֶָָָָ
�פסחי� ז� מצוה �מ�רה(at.)�יני .(bl:)�בס�� ְְְְִִִִֵָָָ
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alw)תע�ה dyrz `l)אתֿה���ל הז�יר ��בר , ְְֲִִִֶֶֶַַָ

ז� מצוה �יני �� נת�אר� �כבר "נ�תר". ְְְְֲִִִִֵַָָָָ�ל���
�מ�רה(fk:)�פסחי� .(cl.)�בס�� ְְְִִָָ

קודש שבת

.ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� ��עי� ה��לימה ה���יה�צוה ְְְִִִִִַַַַָָ

אמר� וה�א ��טמא�, קד�י� ל�ר�� ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָ��צט�ינ�
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה להמברקים שנתקבלו, הברקתי היום, וז"ל.

"המברקים נתקבלו ואצפה להמשך בשורות טובות ובודאי ממלאים הוראות הרופאים למנוחה 

וכו' מתוך בטחון חזק וטוב לבב, בברכה - חתימתי".

וכנ"ל בודאי לא ימנעו הטוב מלהודיע בשו"ט ממצב הבריאות, בתוככי שאר עניניהם בטוב הנראה 

והנגלה, וכנוסח התפלה שאנו מבקשים ופועלים מבעל הברכות, הטוב לנו...

בהכתוב במברק שלי ע"ד מנוחה, הוא כפשוטו, על דרך הרגיל מהענינים הכי חשובים ומועילים 

בכגון דא, הוא ענין מנוחה כפשוטו, מנוחת הגוף ומנוחה פנימית מדאגות וכיו"ב, אף שלכאורה על הענין 

הזה נצטווה כאו"א בתכ"י, שהרי הבטחון בבורא עולם ומנהיגו וכידוע ביאור הבעש"ט בהשגחה פרטית 

ועד לפרטי פרטים - פועל ושולל שאין כל מקום לדאגה איזה שתהי' ולא עוד אלא שיסוד הוא באמונה, 

וק"ל.

בודאי נתקבל הפ"ש מהאורחים מאה"ק ת"ו שהיו בפה במשך חדש תשרי חדש השביעי המושבע 

בכל טוב, ויהי רצון שתכה"י יבשר כל אחד אך טוב בגשמיות וברוחניות טוב האמיתי טוב לשמים וטוב 

לבריות וטוב העושה פירות, ובנקודה הפנימית אשר מתפשטים ומתרחבים הענינים ומתקיים הענין דיפוצו 

מעינותיך חוצה ובקרוב ממש נזכה לקיום היעוד שבעקביו קאתי מר דא מלכא משיחא, והרי נכנסנו השנה 

לשנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעש"ט, מקור המעינות הנ"ל.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל.

נ.ב.

אין סתירה להנ"ל ממש"כ בהנוגע לדאגה בעניני תורה ומצות כי הרי מבואר בס' תניא קדישא 

אשר זמנים מיוחדים לזה וגם בשעת הדאגה הרי שמחה תקיעא בליבאי מסטרא דא, וק"ל.
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oOwl rnWn oke `Ed hFicd oFnn(:cp sc) ¨¤§§¥©§©§©¨
siqFn FNW ipW xUrn dcFRd xn`wC§¨¨©©¤©£¥¥¦¤¦
k"r `idde dcEdi 'xM Dl iwFnE WnFg¤¥¨§§¨§©¦
FA oicFR oi` milWExiA i`C ixii` oilEabA¦§¦©§¥§¦¦¨©¦¥¦
ipW xUrnC rnWn `nl` ipW xUrn©£¥¥¦©§¨©§©§©£¥¥¦
oilEabA 'it` dcEdi 'xl `Ed hFicd oFnn̈¤§§§¨£¦¦§¦

wlg wxRn dWwe(:aiw sc oixcdpq)rnWnC §¨¤¦¤¤¥¤§©§©
DFaB oFnnC ibilR `l r"k oilEabaC mzd̈¨§¦§¦Ÿ§¦¥§¨¨©
dNgd on xhFR n"x ipW xUrn zQir iAB©¥¦©©£¥¥¦¥¦©©¨
zwFlgn `Cqg ax xn`e oiaiIgn minkge©£¨¦§©§¦§¨©©¦§¨©§¤
oFnn xaq n"xC milWExiA ipW xUrnA§©£¥¥¦¦¨©¦§¨©¨
`Ed hFicd oFnn ixaq opAxe `Ed DFaB̈©§©¨¨©§¥¨¤§
l"ie mixEhR lMd ixaC oilEabA la £̀¨¦§¦¦§¥©Ÿ§¦§

e`lC `Cqg ax xn`w n"n oilEabA 'it` `Ed hFicd oFnn dcEdi 'xlC b"r`C§¦§§¨¨¤§£¦¦§¦¨¨©©¦§¨§©
:lFk`l mW diE`x oi`e li`Fd dNgA aiIgzdl `id dQir¦¨¦§¦§©¥§©¨¦§¥§¨¨¤¡

óàlkF`A `N` n"xl dlirn oi`e oiNEgl zFrn E`vi `le .dpw `l xknA ©§¤¤Ÿ¨¨§Ÿ¨§¨§¦§¥§¦¨§¤¨§¥
WCwd mW `EdW mFwn lkC dlirn Fl oi` WCwd `ivFnA la` WCwd¤§¥£¨§¦¤§¥¥§¦¨§¨¨¤¥¤§¥
ded `l rci ded i`C oeiM Dizi` `pngxC `GB iA `zi`C `kid lkC eilr lg©¨¨§¨¥¨§¦¨¥©¨§©£¨¨¦¥¥¨§¦£¨¨©Ÿ£¨
Dl wiRnE lNgzn cifnA WCwd xn`C Dinrhl n"xC WCiw cifnA la` wiRn©¦£¨§¥¦¦¥§§©§¥§¨©¤§¥§¥¦¦§©¥©¦¨
FlfFbl dvxi m`C cifnA xnFlM iEPiWA `N` dlirn oi`e (lrn dlrn F`) `xTn¦§¨¨£¨©©§¥§¦¨¤¨§¦§©§¥¦§¦¦§¤§§
aizkC cifnA ied lrn dlrnC di`xE cifnA WCiwC `kid dPiW dfe cIn EPpwi¦§¤¦¨§¤¦¨¥¨§¦¥§¥¦§¨¨§¨£¨©©£¥§¥¦¦§¦

(d xacna)KgxM lr mzde lrn Fa dlrnE FYW` dhUz iM Wi` iAB dhFq iAB©¥¨©¥¦¦¦§¤¦§¨£¨¨©§¨¨©¨§¨
devnl Fl mwe sqMd ozpeC `xwE `id dcifn dPfOWM i`CeC xn`w cifnA§¥¦¨¨©§©©§¤§©¨§¦¨¦§¨¦§¨©©¤¤§¨§¦§¨
iAx xn`w xUrnA EdinE FlfFbl dvxi m` lNgzn `Ed sqM e`laC `nlrA§©§¨¦§©¤¤¦§©¥¦¦§¤§§¦§©£¥¨¨©©¦
lNgzn cifnaC `xw iNbC `Ed dlirnaC WCiw `l cifnA oiaE bbFWA oiaC xi`n¥¦§¥§¥¥§¥¦Ÿ¦¥§¦§¦¨§©¥§¨¦§¥¦¦§©¥
milrA oFnn xaq dcEdi iAxe eilr xUrn mW `zi`C `kid lkC xUrn la £̀¨©£¥§¨¥¨§¦¨¥©£¥¨¨§©¦§¨¨©¨§¨¦
:`gxE`C `gxih mEXn `l bbFWA la` `Ed `pFnnC WCiw cifnA KklE `Ed§©§¥¦¦¥§¨¨£¨§¥Ÿ¦¦§¨§§¨

zepzka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

áøc dén÷ àáñ ïéáø dîbøz dpéî úrîL àìénî åàìå§©¦¥¨©§¨¦¨¦§§¨¨¦¨¨©¥§©

ââBLa Lcé÷ ãéæîa Lc÷äáe :àäé Búééåäa àeä àø÷ øîà̈©§¨©£¨¨§¥§¤§¥§¥¦¦¥§¥

àì ãéæîa Lcé÷ ââBLa øîBà é"ø î"ø éøác Lcé÷ àìŸ¦¥¦§¥¥§¥¦¥§¥¦Ÿ

úââL ézøz ïðçBé 'øc dpéî úérîL á÷ré ø"à :Lcé÷¦¥©£Ÿ©§¦¦¨§¨¨©§¥¦§©

äMà ïéà íäéðL î"øc Lc÷ä úââL äãeäé 'øc øNrî©£¥§§¨¦§©¤§¥§§¥¤¥¦¨

äa úLc÷úîéôì àãçå äöBø äMà ïéàL éôì àãç í ¦§©¤¤¨¤¨¨§¦¤¥¦¨¨§¨¨§¦

äéîøé 'ø øîà eäéépéî éä àðrãé àìå íéöBø íäéðL ïéàL¤¥§¥¤¦§Ÿ¨©§¨¥¦©§¨©¦§§¨

àçøeàc àçøè íeMî dì àçéð àì éäéà øNrî ïðà éæçéð¤¡¥£©©£¥¦¦Ÿ¦¨¨¦¦§¨§§¨

eäééåøz Lc÷ä àlà àìénî àúzéà éð÷éðc déì àçéð eäéà¦¦¨¥§¦§¥¦§¨¦¥¨¤¨¤§¥©§©§

øîà á÷ré 'øå eäééãé ìr Lc÷ä ìéçzðc eäì àçéð àìŸ¦¨§§¦§¦¤§¥©¨©§§©£Ÿ¨©

àì éäéà øNrî øîéîì àkéà àì éî àøazñî àëtéà¦§¨¦§©§¨¦Ÿ¦¨§¥©©£¥¦¦Ÿ

íeMî déì àçéð àì eäéà àçøeàc àçøéè íeMî dì àçéð¦¨¨¦¦§¨§§¨¦Ÿ¦¨¥¦
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קידושין. פרק שני - האיש מקדש  דף נג עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc oiyeciw(oey`x meil)

j` ,l`xyi gaya xacn weqtd mpn`y :df uexiz `xnbd dgecåàìå§©
dpéî zòîL àìénîmb mzenke l`xyik `id dnexzd s`y df gayn - ¦¥¨¨§©§¦¨

:`xnbd zvxzn .'dl ycw `iddîbøz[yxit-]áøc dén÷ àáñ ïéáø ©§§¨¨¦¨¨©¥§©
'dl' :(l fk `xwie) aezk xyrna ,ipy xyrnl dnexz oiay lcadd mrh©

,'àeärnyn '`Ed'Búééåäa'dl' envr xyrnd -'àäé,deab oenn didp ± ©£¨¨©§¥
.'dl ycw' `l` '`ed' aezk `l dnexza la`

:dpyna epipyLc÷äáemda ycwnd ,ziad wca iycwae ±,Lcé÷ ,ãéæîa §¤§¥§¥¦¦¥
øîBà äãeäé éaø ,øéàî éaø éøác ,Lcé÷ àì ,ââBLa,xac ly eketid §¥Ÿ¦¥¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥

.Lcé÷ àì ãéæîa ,Lcé÷ ââBLacifnay xi`n iaxl x`azi epiptly `ibeqa §¥¦¥§¥¦Ÿ¦¥
ipy xyrna ,`yixa oke .cifnn bbey dpey dn ,`l bbeya recn ,yciw

:yciw `l bbeya recn ,epenn `edy dcedi iaxlúéòîL ,á÷òé áø øîà̈©©©£Ÿ§¨¦
ézøz ïðçBé éaøc dpéîoica cg`d ,minrhøNòî úââLezrcl ipyéaøc ¦¨§©¦¨¨©§¥¦§©©£¥§©¦

äãeäéoica xg`de ,Lc÷ä úââLezrclíäéðL ,øéàî éaøcbbeyaïéà §¨¦§©¤§¥§©¦¥¦§¥¤¥
íäa úLc÷úî äMàbbey dpey dna dxwn lka mrh opgei iax ozpe ¦¨¦§©¤¤¨¤

lr .cifnnàãçdaiqdy x`iaäöBø äMà ïéàL éôìzyecw drci eli` - ¨¨§¦¤¥¦¨¨
.zerh iyeciw mde oiyeciwl dnikqn dzid `l mzqd on ,utgdàãçå± §¨¨

ly enrh dlz ,zerh iyeciw meyn x`ia eze` mby xg`d dxwnd lre
xacíäéðL ïéàL éôì[dy`de ycwnd -]íéöBøoiyeciwd eyriiy - §¦¤¥§¥¤¦

.df utga:awri ax miiqneeäéépéî éä àðòãé àìådlz mdn dfi`a - §Ÿ¨©§¨¥¦©§
.mivex mdipy oi`y dfi`ae ,dvex dy`d oi`y mrhd

ïðà éæçéð ,äéîøé éaø øîàzbbya .epzrcn rixkpe opeazp dad ±øNòî ¨©©¦¦§§¨¤¡¥£©©§¥
,ipyéäéài`ce dy`ddì àçéð àìea ycwzdlàçøBàc àçøè íeMî ,± ¦¦Ÿ¦¨¨¦¦§¨§§¨

znerle ,(bk ci mixac) milyexia elke`le xyrnd zelrdl jxcd gxeh
z`feäéài`ce ycwnddéì àçéðmeyn ,ipy xyrn `edy mbd ycwzzy ¦¦¨¥

àìénî àúzéà éð÷éðcepiidc ,gxeh `ll mpga dy`d el zipwpy ± §¦§¥¦§¨¦¥¨
.milyexil exyrn z`lrd gxeh z` envrl jqeg oiyeciwayàlàzbbya ¤¨

eäééåøz Lc÷äzycwznde ycwnd ±ìéçzðc eäì àçéð àìllgziy ± ¤§¥©§©§Ÿ¦¨§§¦©¦
eäééãé ìò Lc÷ä,lrn ilrn mi`xwpe xeqi` exary `vnpe oilegl `vie ¤§¥©§©§Ÿ£¥©©

.'ebe 'd iWcTn dbbWAd`hge lrn lrnz iM Wtp' :(eh d `xwie) aezky enk¤¤¦¦§Ÿ©©§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥
á÷òé éaøå,opgei iax zpeek dn rci `lyøîàixacl gxkd oi`y [aiyd -] §©¦©£Ÿ¨©
dinxi iax,ikeøîéîì àkéà àì éî àøazñî àëtéàxazqn `l m`d ± ¦§¨¦§©§¨¦Ÿ¦¨§¥©

zbbyay epiidc .dketd dxeva x`aløNòî,mivex mpi` mdipyéäéà± ©£¥¦¦
dy`ddì àçéð àì,ea ycwzdlàçøBàc àçøéè íeMîdpi`y ± Ÿ¦¨¨¦¦§¨§§¨

eli`e ,lirl x`eanke ,da zpiperneäéàycwnd -déì àçéð àìycwl ¦Ÿ¦¨¥
,eaàçøBàc àñðeà íeMîeca`ie qpe` rx`i milyexil jxcay yygn - ¦§¨§§¨

izpdp `ly xaca ipzyciw el xn`ze eilr mrxzze avrzz `nye zexitd
.epnnàlàzbbyadì àçéð àì éäéà àîìLa ,Lc÷äitl ,ea ycwzdl ¤¨¤§¥¦§¨¨¦¦Ÿ¦¨¨

zpipern dpi`y,dãé ìò Lc÷ä ìéçzðcixd ,leliga dl yi d`pd dny §¦©¦¤§¥©¨¨
.xzid jxca elyn dycwi ,ycwd lya dycwi `l m`àì éî eäéà àlà¤¨¦¦Ÿ

déì àçéðixd ycwd lya dycwl dvex epi` yi`dy ze`ce yi m`d ± ¦¨¥

dvexy minrt,meynàìénî àúzéà éð÷éðcepiidc ,gxeh `ll mpga - §¦§¥¦§¨¦¥¨
,ycwd ly utga ycwl onefny dna dpdpe melk elyn el oi` dzr ile`y

.ycwdl mlyi jk xg`e
:xi`n iaxl ycwd zbbya zernd oicàcñç áøî àáø dépéî àòazrcl §¨¦¥¨¨¥©¦§¨

ycwd zbbyay xi`n iaxúBòî ,úLc÷úî ïéà äMàoiyeciwdeäî ¦¨¥¦§©¤¤¨©
ïéleçì eàöiL.odn zepdil mi`yx m`d ,df dyrn ici lrdéì øîàax ¤¥§§¦¨©¥

,`cqgúLc÷úî ïéà äMà,oiyeciwd elg `l ixd ±eàöé Càéä úBòî ¦¨¥¦§©¤¤¨¥©¥§
ycwd zeyxnïéleçì.oileg ly yeniy mda dyrpy `laztqep dl`y §¦
:ycwd zbbyaéàî øëîa àcñç áøî ïéáà øa àéiç áø dpéî àòa± §¨¦¨©¦¨©¨¦¥©¦§¨§¤¤©

.oipwd lg xi`n iax zrcl m`d ycwd zerna utg dpewddéì øîàax ¨©¥
,`cqg,äð÷ àì øëîa óàzernde ,bbeya dlirn oi` ezrcly xg`ny ©§¤¤Ÿ¨¨

.ely opi`y zerna dpwi cvik ,mdilr ycwd my ody mewn lka
oixexv ipgley lv` zern ciwtdy ycwd ly xafb (:`k) dlirna epipy

xg`n ,ipgleyd oda ynzyde ycwd lyn mdy el riced `le libx xywa
mciwtd m`e .lrn mciwtdy xafbd ,(.bn) n"aa x`eank ynzydl i`yxe
.lrn ziad lra ynzyde xare ,mdaynzydl el xeq`y ziad lra lv`

epiptly `xnbd .dcedi iaxe xi`n iax dfa ewlgp ipepg lv` mciwtd
:`cqg ax ixac lr dfn dywne mzwelgn z` d`ian

déáéúéàciwtdy xafb epipy ixd ,`cqg ax ixac lr oia` xa `iig ax - ¥¦¥
lv`éðåðç,ipepgd oda ynzyde ycwd mdy el riced `le ,ycwd zern ¤§¨¦

ipepg ly epicúéaä ìòák`ed ynzydy oeike oda ynzydl el xeq`e §©©©©¦
xafbd `le lrnéðåðç ,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøácepic,éðçìeLk ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¤§¨¦§§¨¦

.ipeepgd `le lrn ozyecw lr ricedl `la mciwtdy xafbd jkitl
,`xnbd zwiicneàì ïàk ãòc ep`vnéâìôéî à÷dcedi iaxe xi`n iax ©¨Ÿ¨¦§§¥

øîc àlàdcedi iax -éðçìeLk éðåðç øáñ,zerna ynzydl i`yxe - ¤¨§©¨©¤§¨¦§§¨¦
øîexi`n iax -éðåðç øáñepicúéaä ìòákynzydl i`yx epi`e - ©¨©¤§¨¦§©©©©¦

.zernaàîìò éleëc ìáà,mdipy ixacl -àéöBä íàz` ipepgd ± £¨§¥¨§¨¦¦
mdipian cg` i`ce ,exgqn ikxevl zerndìòî.dlirn oaxwa aiigzp ± ¨©

oipwd lg `l m`y ,'dpw xkna' xi`n iax zrcl s`y gken ixd ok m`e
.'dpw `l xkna' s` xi`n iax zrca xn`y `cqg ax lr dywe ,lrn ji`

:`xnbd zvxznøéàî éaø,lrn ipepg xn`yøîà÷ äãeäé éaøc åéøáãì, ©¦¥¦¦§¨¨§©¦§¨¨¨©
el xn` jkeéãéãìizhiyl -àéöBä íàzerna ipepgd ynzyd ±àì énð §¦¦¦¦©¦Ÿ

ìòî,dbbya dlirn oi`e mibbey eidy xg`n ,mdn cg` s`Cãéãì àlà ¨©¤¨§¦¨
,dlirn bbeya yiy jzhiyl -àäéî éì éãBàixacl dcFY mewn lkn - ¥¦¦¨¤¦§¨©

éðåðçcepicúéaä ìòákm`e ,oecwtd zerna ynzydl el xeq`y oiprl §¤§¨¦§©©©©¦
.lirl x`eanke xafbd lrn `l oda ynzypdéì øîàå,dcedi iaxàì- §¨©¥Ÿ

ipepgd oic `l` ,jzprhl dcen ippi`éðçìeLkmdy ericed `ly xafbe , §§¨¦
.lrn ycwd lyn

:zycewn dpi` xi`n iaxl ycwd zbbya recn xg` mrh
áø øîà̈©©
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עז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc oiyeciw(oey`x meil)

j` ,l`xyi gaya xacn weqtd mpn`y :df uexiz `xnbd dgecåàìå§©
dpéî zòîL àìénîmb mzenke l`xyik `id dnexzd s`y df gayn - ¦¥¨¨§©§¦¨

:`xnbd zvxzn .'dl ycw `iddîbøz[yxit-]áøc dén÷ àáñ ïéáø ©§§¨¨¦¨¨©¥§©
'dl' :(l fk `xwie) aezk xyrna ,ipy xyrnl dnexz oiay lcadd mrh©

,'àeärnyn '`Ed'Búééåäa'dl' envr xyrnd -'àäé,deab oenn didp ± ©£¨¨©§¥
.'dl ycw' `l` '`ed' aezk `l dnexza la`

:dpyna epipyLc÷äáemda ycwnd ,ziad wca iycwae ±,Lcé÷ ,ãéæîa §¤§¥§¥¦¦¥
øîBà äãeäé éaø ,øéàî éaø éøác ,Lcé÷ àì ,ââBLa,xac ly eketid §¥Ÿ¦¥¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥

.Lcé÷ àì ãéæîa ,Lcé÷ ââBLacifnay xi`n iaxl x`azi epiptly `ibeqa §¥¦¥§¥¦Ÿ¦¥
ipy xyrna ,`yixa oke .cifnn bbey dpey dn ,`l bbeya recn ,yciw

:yciw `l bbeya recn ,epenn `edy dcedi iaxlúéòîL ,á÷òé áø øîà̈©©©£Ÿ§¨¦
ézøz ïðçBé éaøc dpéîoica cg`d ,minrhøNòî úââLezrcl ipyéaøc ¦¨§©¦¨¨©§¥¦§©©£¥§©¦

äãeäéoica xg`de ,Lc÷ä úââLezrclíäéðL ,øéàî éaøcbbeyaïéà §¨¦§©¤§¥§©¦¥¦§¥¤¥
íäa úLc÷úî äMàbbey dpey dna dxwn lka mrh opgei iax ozpe ¦¨¦§©¤¤¨¤

lr .cifnnàãçdaiqdy x`iaäöBø äMà ïéàL éôìzyecw drci eli` - ¨¨§¦¤¥¦¨¨
.zerh iyeciw mde oiyeciwl dnikqn dzid `l mzqd on ,utgdàãçå± §¨¨

ly enrh dlz ,zerh iyeciw meyn x`ia eze` mby xg`d dxwnd lre
xacíäéðL ïéàL éôì[dy`de ycwnd -]íéöBøoiyeciwd eyriiy - §¦¤¥§¥¤¦

.df utga:awri ax miiqneeäéépéî éä àðòãé àìådlz mdn dfi`a - §Ÿ¨©§¨¥¦©§
.mivex mdipy oi`y dfi`ae ,dvex dy`d oi`y mrhd

ïðà éæçéð ,äéîøé éaø øîàzbbya .epzrcn rixkpe opeazp dad ±øNòî ¨©©¦¦§§¨¤¡¥£©©§¥
,ipyéäéài`ce dy`ddì àçéð àìea ycwzdlàçøBàc àçøè íeMî ,± ¦¦Ÿ¦¨¨¦¦§¨§§¨

znerle ,(bk ci mixac) milyexia elke`le xyrnd zelrdl jxcd gxeh
z`feäéài`ce ycwnddéì àçéðmeyn ,ipy xyrn `edy mbd ycwzzy ¦¦¨¥

àìénî àúzéà éð÷éðcepiidc ,gxeh `ll mpga dy`d el zipwpy ± §¦§¥¦§¨¦¥¨
.milyexil exyrn z`lrd gxeh z` envrl jqeg oiyeciwayàlàzbbya ¤¨

eäééåøz Lc÷äzycwznde ycwnd ±ìéçzðc eäì àçéð àìllgziy ± ¤§¥©§©§Ÿ¦¨§§¦©¦
eäééãé ìò Lc÷ä,lrn ilrn mi`xwpe xeqi` exary `vnpe oilegl `vie ¤§¥©§©§Ÿ£¥©©

.'ebe 'd iWcTn dbbWAd`hge lrn lrnz iM Wtp' :(eh d `xwie) aezky enk¤¤¦¦§Ÿ©©§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥
á÷òé éaøå,opgei iax zpeek dn rci `lyøîàixacl gxkd oi`y [aiyd -] §©¦©£Ÿ¨©
dinxi iax,ikeøîéîì àkéà àì éî àøazñî àëtéàxazqn `l m`d ± ¦§¨¦§©§¨¦Ÿ¦¨§¥©

zbbyay epiidc .dketd dxeva x`aløNòî,mivex mpi` mdipyéäéà± ©£¥¦¦
dy`ddì àçéð àì,ea ycwzdlàçøBàc àçøéè íeMîdpi`y ± Ÿ¦¨¨¦¦§¨§§¨

eli`e ,lirl x`eanke ,da zpiperneäéàycwnd -déì àçéð àìycwl ¦Ÿ¦¨¥
,eaàçøBàc àñðeà íeMîeca`ie qpe` rx`i milyexil jxcay yygn - ¦§¨§§¨

izpdp `ly xaca ipzyciw el xn`ze eilr mrxzze avrzz `nye zexitd
.epnnàlàzbbyadì àçéð àì éäéà àîìLa ,Lc÷äitl ,ea ycwzdl ¤¨¤§¥¦§¨¨¦¦Ÿ¦¨¨

zpipern dpi`y,dãé ìò Lc÷ä ìéçzðcixd ,leliga dl yi d`pd dny §¦©¦¤§¥©¨¨
.xzid jxca elyn dycwi ,ycwd lya dycwi `l m`àì éî eäéà àlà¤¨¦¦Ÿ
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dvexy minrt,meynàìénî àúzéà éð÷éðcepiidc ,gxeh `ll mpga - §¦§¥¦§¨¦¥¨
,ycwd ly utga ycwl onefny dna dpdpe melk elyn el oi` dzr ile`y

.ycwdl mlyi jk xg`e
:xi`n iaxl ycwd zbbya zernd oicàcñç áøî àáø dépéî àòazrcl §¨¦¥¨¨¥©¦§¨

ycwd zbbyay xi`n iaxúBòî ,úLc÷úî ïéà äMàoiyeciwdeäî ¦¨¥¦§©¤¤¨©
ïéleçì eàöiL.odn zepdil mi`yx m`d ,df dyrn ici lrdéì øîàax ¤¥§§¦¨©¥

,`cqgúLc÷úî ïéà äMà,oiyeciwd elg `l ixd ±eàöé Càéä úBòî ¦¨¥¦§©¤¤¨¥©¥§
ycwd zeyxnïéleçì.oileg ly yeniy mda dyrpy `laztqep dl`y §¦
:ycwd zbbyaéàî øëîa àcñç áøî ïéáà øa àéiç áø dpéî àòa± §¨¦¨©¦¨©¨¦¥©¦§¨§¤¤©

.oipwd lg xi`n iax zrcl m`d ycwd zerna utg dpewddéì øîàax ¨©¥
,`cqg,äð÷ àì øëîa óàzernde ,bbeya dlirn oi` ezrcly xg`ny ©§¤¤Ÿ¨¨

.ely opi`y zerna dpwi cvik ,mdilr ycwd my ody mewn lka
oixexv ipgley lv` zern ciwtdy ycwd ly xafb (:`k) dlirna epipy

xg`n ,ipgleyd oda ynzyde ycwd lyn mdy el riced `le libx xywa
mciwtd m`e .lrn mciwtdy xafbd ,(.bn) n"aa x`eank ynzydl i`yxe
.lrn ziad lra ynzyde xare ,mdaynzydl el xeq`y ziad lra lv`

epiptly `xnbd .dcedi iaxe xi`n iax dfa ewlgp ipepg lv` mciwtd
:`cqg ax ixac lr dfn dywne mzwelgn z` d`ian

déáéúéàciwtdy xafb epipy ixd ,`cqg ax ixac lr oia` xa `iig ax - ¥¦¥
lv`éðåðç,ipepgd oda ynzyde ycwd mdy el riced `le ,ycwd zern ¤§¨¦

ipepg ly epicúéaä ìòák`ed ynzydy oeike oda ynzydl el xeq`e §©©©©¦
xafbd `le lrnéðåðç ,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøácepic,éðçìeLk ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¤§¨¦§§¨¦

.ipeepgd `le lrn ozyecw lr ricedl `la mciwtdy xafbd jkitl
,`xnbd zwiicneàì ïàk ãòc ep`vnéâìôéî à÷dcedi iaxe xi`n iax ©¨Ÿ¨¦§§¥

øîc àlàdcedi iax -éðçìeLk éðåðç øáñ,zerna ynzydl i`yxe - ¤¨§©¨©¤§¨¦§§¨¦
øîexi`n iax -éðåðç øáñepicúéaä ìòákynzydl i`yx epi`e - ©¨©¤§¨¦§©©©©¦

.zernaàîìò éleëc ìáà,mdipy ixacl -àéöBä íàz` ipepgd ± £¨§¥¨§¨¦¦
mdipian cg` i`ce ,exgqn ikxevl zerndìòî.dlirn oaxwa aiigzp ± ¨©

oipwd lg `l m`y ,'dpw xkna' xi`n iax zrcl s`y gken ixd ok m`e
.'dpw `l xkna' s` xi`n iax zrca xn`y `cqg ax lr dywe ,lrn ji`

:`xnbd zvxznøéàî éaø,lrn ipepg xn`yøîà÷ äãeäé éaøc åéøáãì, ©¦¥¦¦§¨¨§©¦§¨¨¨©
el xn` jkeéãéãìizhiyl -àéöBä íàzerna ipepgd ynzyd ±àì énð §¦¦¦¦©¦Ÿ

ìòî,dbbya dlirn oi`e mibbey eidy xg`n ,mdn cg` s`Cãéãì àlà ¨©¤¨§¦¨
,dlirn bbeya yiy jzhiyl -àäéî éì éãBàixacl dcFY mewn lkn - ¥¦¦¨¤¦§¨©

éðåðçcepicúéaä ìòákm`e ,oecwtd zerna ynzydl el xeq`y oiprl §¤§¨¦§©©©©¦
.lirl x`eanke xafbd lrn `l oda ynzypdéì øîàå,dcedi iaxàì- §¨©¥Ÿ

ipepgd oic `l` ,jzprhl dcen ippi`éðçìeLkmdy ericed `ly xafbe , §§¨¦
.lrn ycwd lyn

:zycewn dpi` xi`n iaxl ycwd zbbya recn xg` mrh
áø øîà̈©©
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xcde"עח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc oiyeciw(ipy meil)

øéàî éaø ìL íéããö ìk ìò eðøæçxi`n iax dpyy mewn lka epytg - ¨©§©¨§¨¦¤©¦¥¦
,ycwdd zekldeðéöî àìåxaeqe wlgn xi`n iaxy epnn d`xpy mewn §Ÿ¨¦
zern `ivendyìlçúî ïéà ââBLa Lc÷äe ,oilegl `veie ycwddãéæîa ¤§¥§¥¥¦§©¥§¥¦

ìlçúî.bbeya oia cifna oia llgzn i`ce `l` ,eðéúðLîeda epipyy ± ¦§©¥¦§¨¥
dyciwy da xaecn ,ycwd zbbya xi`n iaxl zycewn dpi`yúBðúëa§¨§

icba lyeìa àlL äpeäkzcearl od zeie`xe ,yeniy aexn elay mxh ± §¨¤Ÿ¨
bbeya dlirn xeqi` oi` el`ay ,mipdkdïäa úBðäéì eðzéðå ìéàBä- ¦§¦§¥¨¨¤

bbeya mipdkd mdn epdi m`y zrc lr df did eycwedy drya dligzn
dlirn xeqi` lr exari `lúøMä éëàìîì äøBz äðzéð àlL éôì`l - §¦¤Ÿ¦§¨¨§©§£¥©¨¥

xnba cin mileki mc` ipa mzq oi`y ,mik`lnk mifixfd miyp`l dpzip

epdi `ly ick dpedkd icba z` mdilrn heytle fxcfdl oir sxdk ozcear
li`ede ,bbeya dlirn mda oi`y mzycwd zrya epzd jky oeike ,mdn
bby m` mb okle ,zexg` zebbyl dxzed mipdkd zcearl ozbby dxzede

.ely epi`y xaca dycwy `vnpe ycwd zeyxn jka e`vi `l oda yciwe
:`ziixan ax ixac lr dywn `xnbdúBðúk òîL àzicba lyäpeäk ¨§©¨§§¨

eìaL,dcearl zeie`x opi`eíäa ïéìòBî,dlirn oaxw odilr miaiig - ¤¨£¦¨¤
el`.øéàî éaø éøác,`xnbd dywneeléôà åàì éàîmbeìa àìoilren ¦§¥©¦¥¦©©£¦Ÿ¨

dcearl miie`x mpi`y mby rinydl `l` 'ela' xi`n iax xn` `le ,oda
xi`n iax zrca x`iay ax lr dywe .oilrene dyecwd mdn drwt `l

:`xnbd dgec .bbeya dlirn oi` ela `ly zepezkayàìzpeek ef oi` - Ÿ
a `l` ,xi`n iaxà÷åc eìa,dcearl zeie`x opi`y xg`ny ,oilreny xn` ¨©§¨

eyrpe ,lirl xen`d 'odA zFpdil EpYipe li`Fd' ly i`pzd jiiy `l aey¦§¦§¥¨¨¤

.bbeya mda milreny ycwd ivtg x`yk
(`"n `"t) milwy zkqna :ax ixac lr ztqep `iyewxc`a cg`a epipy

z` `iadl jixv oqipa cg`ay itl ,milwyd lr [mifixkn] oirinyn

eligziy efixkde enicwd xc` '`n xak ,dycg dnexzn xeaivd zepaxw
oiYcg oilwz dilr aezky dtew ycwnd ziaa dzide .mdilwy `iadl©§¦©§¦
eid jli`e xc`a '`n enxzpy miycgd milwyd lke [miycg milwy]

-] oiwiYr oilwz aezk dilre my dzid zxg` dtew cer .ef dtewa miny©§¦©¦¦
dxary dpy ly ziabnn dnexzd ilwy mipzep eid dae ,[mipyi milwy
dywn milwyd ipica zwqerd `ziixane .mz`ada mixg`nd eakrzdy©§©£¦

:ax ixac lr `xnbd
òîL àz,milwya dlirn oic zx`and `ziixaa epipyyïézãça íéìòBî ¨§©£¦§©§¦

ycegny xeaiv zepaxw zaxwd jxevl epzipy ,dycgd dnexzd zerna -

.dlirn mda zkiiy zepaxwl micrein el` zerne xg`ny ,jli`e oqip
íé÷ézòa íéìòBî ïéàåe`iady mixg`nd ici lr epzipy ,zepyi zerna - §¥£¦§©¦¦

,zepaxw jxevl zecrein opi` zepyidy ,dxary dpy xear ozaeg eiykr
dizelcbne milyexi zneg ziipal zecreind ,dkyld ixiiy zernk mde

.xird ikxv x`y oewizleïéìòBî ,øîBà øéàî éaø .(äãeäé éaø éøác)¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥£¦
,íé÷ézòa óàezhiyl dfeïéìòBî ,øîBà øéàî éaø äéäLzkiiy - ©§©¦¦¤¨¨©¦¥¦¥£¦

dlirnlä éøéLaäkL.zepaxwd xear zecrein el` zern oi`y mbd ¦§¨¥©¦§¨
dxFY dpYip `NW itl'W xi`n iax zrca ax ixacl :`xnbd dywne¤§¦¤Ÿ¦§¨¨
jkitl ,bbeya mipdkd odn zepdil dpedk zepzk epzipe 'zxXd ik`lnl§©§£¥©¨¥

ok m` ,zebby x`ya mb dlirn mda dlhaéànàåxi`n iax xne` §©©
,bbeya mb dkyld ixiiy zerna milrenyàîéðz` el` zern lr s` ± ¥¨

ly llkd,úøMä éëàìîì äøBz äðzéð àlL éôì úBðäéì eðzéðå ìéàBä¦§¦§¥¨§¦¤Ÿ¦§¨¨§©§£¥©¨¥
øéòä úîBç àäcmilyexi,äéúBìcâîeel` lk xear mi`iveny zernd §¨©¨¦¦§§¤¨

lä éøéMîeúà äkLmi`a md ±ïðúc,(a"n c"t) milwyaøéòä úîBç ¦§¨¥©¦§¨¨¦§©©¨¦
milyexiìëå ,äéúBìcâîex`yøéòä éëøöoewiz miyexcd,olekïéàa ¦§§¤¨§¨¨§¥¨¦¨¦

lä éøéMî,äkLjgxk lr ,dnegd lvn zepdiln xdfil xyt` i`y oeikne ¦§¨¥©¦§¨
ixiiy zernn elhiae li`ed ok m`e bbeya dliva zepdil dnegd dpzip
,bbey ze`pd lkl dlirn dlhay xn`p dnegd lv oiprl dlirn dkyl
,x`yd xzed gxkdd mewna dxzede li`ed xi`n iax xaq `l i`ce `l`

ok`y :`xnbd zvxzn .axl dyweàîéz àìdpyna qexbz `l ±éaø' Ÿ¥¨©¦
'øéàî,oiwizra s` oilren xne`àîéà àlàqexbl yi ±'äãeäé éaø'xne` ¥¦¤¨¥¨©¦§¨
oilren.'oiwizra s`

:ax lr zxg` `iyew,÷çöé éaø øa ìàòîLé éaø øîà àéðúc ,òîL àz̈§©§©§¨¨©©¦¦§¨¥©©¦¦§¨
éðáàznegíéìLeøédizelcbneeøLpL,eltpe onewnn e`vi -íéìòBî ©§¥§¨©¦¤¨§£¦

,øéàî éaø éøác íäaelhiae li`ed xn`p `l recn ax ixack m` dywe ¨¤¦§¥©¦¥¦
lkl dlirn mdn dlha dnegd lv oiprl dlirn dkyl ixiiy zernn
ef `iyew lr s`e .xi`n iaxl mda milren bbeya dnle ,bbey ze`pd

:`xnbd zvxznàîéz àìixac' `ziixaaàîéà àlà ,'øéàî éaøixac' Ÿ¥¨©¦¥¦¤¨¥¨
.'äãeäé éaø©¦§¨

:df uexiz `xnbd dgecéàixac miqxeby jixack m` ±äãeäé éaø,dyw ¦©¦§¨
àLc÷éî éî íéìLeøé,dyecw dipa`a yi ezrcl m`d ±ïðúäå,(:i mixcp) §¨©¦¦¦©§¨§¨§©

ilr ez`pd dxeq` df xkk ixd xne`dàøîéàk.cinzd oaxw ly dyk - §¦§¨
eilr xeq` xkkd `diy xcpy e`íéøéckeycwdy zenda ly xick ± ©¦¦

eilr xeq` `diy e` .ycwd ivr ly xick e` ,zepaxwlíéöòkly ¨¥¦
eilr `diy e` .gafnd iab lry dkxrndíéMéàklry y`d zeadl - ¨¦¦

e` ,gafnd iabìëéäke` ,ycwnd zia ly,çaænke`íéìLeøékipa`k - ©¥¨©¦§¥©¦¨©¦
eli`k df ixd mewn lkn ,oaxw ynn xikfd `ly s` el` lka ,milyexi

.xkkd xq`pe ,oaxwa excp qitzdøîBàä ìk ,øîBà äãeäé éaøqitznd ± ©¦§¨¥¨¨¥
ipa`a excpíeìk øîà àì íéìLeøé.exizda xkkd x`ype ±dxeaqe §¨©¦Ÿ¨©§

xaca excp qitzde dipa`a dyecw oi`y xaeqy meyn enrhy `xnbd

milren ly `ziixaa miqxeby lirl `xnbd dvxiz ji` ok m`e ,xzend
.dyecw mda oi` ezrcl ixd ,'dcedi iax' ixac milyexi ipa`a

:zx`ane `iyewd z` zwfgn `xnbdàîéz éëåzrca x`al dvxz m`e - §¦¥¨
xcpd oi`y enrhe ,milyexi ipa`a dyecw yi ezrcl mb ok`y dcedi iax

lg'íéìLeøék' øîà àìc íeMîoeincd 'sk'a ±,ilr df ixd' mzq `l` ¦§Ÿ¨©¦¨©¦
:ok yxtl xyt` i` .dlirend dqtzd oeyl df oi`e ,'milyexi'àéðúäå§¨©§¨

efd dpynd oic z` zx`and `ziixaaøîBàä ìk ,øîBà äãeäé éaø ,©¦§¨¥¨¨¥
øBciL ãò íeìk øîà àì íéìLeøékeqitzieøáãaoaxwa ±áøwä ¦¨©¦Ÿ¨©§©¤¦§¨¨©¨¥

íéìLeøéaxn` `l oeincd ska 'milyexik'a mb dcedi iax zrcly ixde . ¦¨©¦
ly zeziixade milyexi ipa`a dyecw oi` ezrcly gxkdae ,melkoilrFn£¦

`le ,eixacn mpi` mdA milrFn ExWPW milWExi ipa` lye ,miwiYrA s ©̀§©¦¦©§¥§¨©¦¤¨§£¦¨¤
.ax zrca lirl `xnbd uexizk
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc oiyeciw(ipy meil)

.miinrt mzq m` oial ,zg` mrt z`f

:`xnbd zvxznøéàî éaøk äëìä ,÷çöé øa ïîçð áø øîàipy xyrny ¨©©©§¨©¦§¨£¨¨§©¦¥¦
,`ed deab oenndéúååk àzøéçáa ïðúe ìéàBäzkqna iax dpyy oeikn - ¦§©¦§¦§¨§¨¥

zialy ,irax mxk ly dpynd mzq z` ,zxgaend zkqnd `idy - zeicr

.xi`n iax zhiyk ,zellere hxt el oi`e `ed deab oenn lld
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 המשך ביאור זמסדת כידושין זיום שני עמ' ב

zipwp dy`d` cenr cp sc ± oey`x wxtoiyeciw

.'eë î"ø ìL ïéããö ìk ìò eðøæçWCiw `l bbFWA n"xl EpipXW t"r` xnFlM ¨©§©¨§¨¦¤§©¤¨¦§§¥Ÿ¦¥
zFkldA n"x dpXW n"kA EpxfgW lNgzn oi` bbFWA WCwd l"qC mEXn e`l©¦¦¤§¥§¥¥¦§©¥¤¨©§§¤¨¨§¦§
`N` bbFWA lNgzn oi`e cifnA lNgzn WCwd FA xn`W mFwn Epivn `le WCwd¤§¥§Ÿ¨¦¨¤¨©¤§¥¦§©¥§¥¦§¥¦§©¥§¥¤¨
dlirn Wi n"xlC opgFi 'xC `nrh iPdl Edpzile lNgzn cifnA oiA bbFWA oiA¥§¥¥§¥¦¦§©¥§¥§§§©¥©§¨§¨¨¦§¥§¦¨

:oiNEgl wtp lrnC oeike WCwd zFrnA§¨¤§¥§¥¨§¨©¨©§¦
.'éðúîe`l `nl` WCiw `l bbFWA ipYwC ©§¦§¨¨¥§¥Ÿ¦¥©§¨Ÿ
:lNgzp.eìa àlL äpeäk úBðúëa ¦§©¥§¨§§¨¤Ÿ¨

dcFarl oiiE`xW onf lke dcFarl oiiE`xE§¦©£¨§¨§©¤§¦©£¨
dNgYn EWCwEd KkNW ozbbWA dlirn oi ¥̀§¦¨§¦§¨¨¤§©§§¦§¦¨
olNgl oiEMzi `NW wx oibbFW odA zFpdil¥¨¨¤§¦©¤Ÿ¦§©¥§©§¨
EdIW zxXd ik`lnl dxFY dpYp `NW¤Ÿ¦§¨¨§©§£¥©¨¥¤§
xnbA ohiWtdl mik`lnM mifixf mipdMd©Ÿ£¦§¦¦§©§¨¦§©§¦¨¦§©
dcFard xg` mdilr mEdWi `le dcFar£¨§Ÿ©§£¥¤©©¨£¨

:oir sxdM.à÷ååc eìaoiiE`x oi`C oeikC §¤¤©¦¨©§¨§¥¨§¥§¦
EpYip `le WCwd x`WM od ixd dcFarl©£¨£¥¥¦§¨¤§¥§Ÿ¦§

:odA zFpdil.'eë ïézãça ïéìòBîzFxtFW ¥¨¨¤£¦§©§¦¨
cg`A milwW mipzFp mdaE WCwOA Eid̈©¦§¨¨¤§¦§¨¦§¤¨
lwW `NW inE oiYcg oilwY eilr aEzM̈¨¨©§¦©§¦¦¤Ÿ¨©
FpzFp FzpW KFzA F`iaOW xc`A FlwW¦§©£¨¤§¦§§¨§
dMWNA FzF` mipzFp oixAfBde DkFzl§¨§©¦§¨¦§¦©¦§¨
dWlWAW dnExYd iwxRn cg` riBOWM§¤©¦©¤¨¦¦§¥©§¨¤¦§Ÿ¨
oilwY aEzM ipXaE DzF` oinxFY miwxR§¨¦§¦¨©¥¦¨©§¦
F`ian cwYW` lwW `NW inE oiwiYr©¦¦¦¤Ÿ¨©¤§¨©§¦
df xtFW KFzl opzFpe d`Ad dpXl©¨¨©¨¨§§¨§¨¤
dMWl ixiWl zFrn ozF` oiPtn mixAfBde§©¦§¨¦§©¦¨¨¦§¨¥¦§¨

:dxarW dpXn.ïézãç ïéì÷úa ïéìòBî ¦¨¨¤¨§¨£¦§©§¦©§¦
:oicnFr od xEAv zFpAxwl ixdWïéàå ¤£¥§¨§§¦¥§¦§¥

.ïé÷ézò ïéì÷úa ïéìòBîixiW zxFYW £¦§©§¦©¦¦¤©§¨¥
xird znFgl mipYipe mdilr dMWl¦§¨£¥¤§¦¨¦§©¨¦

ikxv lke dizFlCbnEoOwlcM xird oETY ¦§§¤¨§¨¨§¥¦¨¦§¦§©¨
'b xg`l zFRETd lr scFr x`WPW dMWl ixiWA dlirn oi` dcEdi 'x xaqwe§¨¨©§¨¥§¦¨¦§¨¥¦§¨¤¦§©¥©©§©©

:dMWl ixiWA oilrFn xnF` n"x didW b"d :zFnExYøéòä úîBç àäå §¤¨¨¥£¦¦§¨¥¦§¨§¨©¨¦
.'eë äéúBìcâîedlirnl zFrn ozF` zFbbW EpYp `l `nip odA oilrFn i`O`e ¦§§¤¨§©©£¦¨¤¥¨Ÿ¦§¦§¨¨¦§¦¨

mifixf EidIW zxXd ik`lnl dxFY dpYip `NW xird znFgl oicnFrW xg`n¥©©¤§¦§©¨¦¤Ÿ¦§¨¨§©§£¥©¨¥¤¦§§¦¦
z`pd dxYEdW t"r` KgxM lr `N` dilre DNivA aWil dnFgd on zFpdiNn¦¥¨¦©¨¥¥§¦¨§¨¤¨¤¨©¨§¨¤§¨£¨©

:iniiw EdiizXEcwA `din zF`pd x`W oiprl dnFgdøîBà äãeäé 'ø àîéà ©¨§¦§©§¨£¨¦¨¦§¨©§©§¥¥¨§¨¥
.íé÷ézòa ïéìòBîzFpzM EpYiPW t"r` xaqwC WCiw bbFWA iOp 'ipznA ixn`cM £¦§©¦¦¦§©§¥§©§¦©¦§¥¦¥§¨¨©¤¦§¨§

lrnE iniiw EdiizXEcwA zF`pd x`W oiprl dcFar xg`l mipdMl zFpdil dPEdM§¨¥¨©Ÿ£¦§©©£¨§¦§©§¨£¨¦§¨©§©§¥¨©
:WCiw `le lNgzp `l dlirn FA oi`W cifn la` oiNEgl E`vie oiWECiTA df¤©¦¦§¨§§¦£¨¥¦¤¥§¦¨Ÿ¦§©¥§Ÿ¦¥

.àønéàk:cinYd dUM `xOi`M df xMM ilr ixd.íéøéãkWCwd zFndA xiC §¦§¨£¥¨©¦¨¤§¦§¨§¥©¨¦§¦¦¦©£¤§¥
:mivrd xice.àîéz éëåxn` `lC mEXn mElM xn` `l dcEdi 'x xn`C `d §¦¨¥¦§¦¥¨¨§¨©§¨Ÿ¨©§¦§Ÿ¨©

:milWExi ilr df ixd `N` milWExiM¦¨©¦¤¨£¥¤¨©§¨©¦
éøú
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úBðúëaWCwnA lNgzn `l `nl` WCiw `l ipYwC EpizpWn d"t .dPEdM §¨§§¨¦§¨¥§¨¨¥Ÿ¦¥©§¨Ÿ¦§©¥¦§©¥
oiiE`xW onf lke dcFarl oiiE`xE ElA `NW dPEdM zFpzkA§¨§§¨¤Ÿ¨§¦©£¨§¨§©¤§¦
zr lkA ozbbWA zFpdil dNigYA EWCwEd KkNW ozbbWA dlirn oi` dcFarl©£¨¥§¦¨§¦§¨¨¤§©§§©§¦¨¥¨§¦§¨¨§¨¥
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onE KxFSd itl zxvr qFxR cr xEAv¦©§£¤¤§¦©¤¦
mzd [i`PY] ibilR zFREw ozF` lW xzFOd©¨¤¨§¦¥©¨¥¨¨

(c"n c"t milwya)irETx odn oiUFrW xnF` cg©¥¤¦¥¤¦¥
dMWNd on x`WPde gAfOl uiw odn oiUFrW xnF` cge gAfOl iERv oigR©¦¦©¦§¥©§©¥¤¦¥¤©¦©¦§¥©§©¦§¨¦©¦§¨
Kli`e oqiPnE dizFlCbnE xird znFgl miixiW EUrp zFRETd E`NnzPW xg`l§©©¤¦§©§©©£¦©¦§©¨¦¦§§¤¨¦¦¨§¥¨
dHnl miagx KM mi`xwPd zFxtFW WExiR oiYcg oilwzA FpzFp FlwW `iaOd©¥¦¦§§§©§¦©§¦¦¨©¦§¨¦©§¨¦§©¨
oilwY mi`xwp Ef dpXn miWcg milwW okFzl oipzFPW mW lre dlrnl mixvwE§¨¦§©§¨§©¥¤§¦§¨§¨¦£¨¦¦¨¨¦§¨¦©§¦
oipzFPW dIpW dnExY oinxFY zxvr qFxR EpiidC oeiqA cg` riBOXnE oiYcg©§¦¦¤©¦©¤¨§¦¨§©§§£¤¤§¦§¨§¦¨¤§¦
zFpAxw aixwdl icM zFREw WlW ozF` KFzl oiYcg oilwzA E`aEdW milwW§¨¦¤§§©§¦©§¦§¨¨Ÿ§¥§©§¦¨§§
oilwzA cFr FpzFp ok FnM FlwW `iaOd zxvr qFxRnE bgd qFxR cr xEAiv¦©§¤¨¦§£¤¤©¥¦¦§§¥§§©§¦
aixwdl 'b dnExY oinxFY f`e bgd qFxR cr EpiidC ixWzA cg` cr oiYcg©§¦©¤¨§¦§¥§©§©§¤¨§¨§¦§¨§©§¦
`dA oqip cr ziWilW dnExY `wRqn `l m`e oqipA '` cr xEAv zFpAxẅ§§¦©§¦¨§¦Ÿ§©§¨§¨§¦¦©¦¨§¨
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oFbM dxfrd znFgl uEg dMWNd ixiXn¦§¨¥©¦§¨§©¨£¨¨§
l"ie ziAd wcA zMWNn mi`A xird znFg©¨¦¨¦¦¦§©¤¤©©¦§
l"q zFxifB ipiIC ipWC `iddC ibilR `daC¦§¨§¦¥§©¦¦§¥©¨¥§¥
milWExi xn`C o`nkE mixiXA oilrFn oi ¥̀£¦©¦©¦§©§¨©§¨©¦
gAfn ipa`C xn`w ikde dWFcw Dpi ¥̀¨§¨§¨¥¨¨©§©§¥¦§¥©
wcAn oi`A miWFcwc zFxfrde lkidde§©¥¨§¨£¨¦§¦¨¦¦¤¤
Fpi`C xird znFge ok FnM WFcwC ziAd©©¦§¨§¥§©¨¦§¥
zkQnC `idde dMWNd ixiXn `A WFcẅ¨¦§¨¥©¦§¨§©¦§©¤¤
lkidde gAfn ipa` xn`wC milwW§¨¦§¨¨©©§¥¦§¥©§©¥¨
oilrFnC xaq dMWl ixiXn oi`A dxfrde§¨£¨¨¨¦¦§¨¥¦§¨¨©§£¦
xaC odn oiUFr KklE dMWNd ixiWA¦§¨¥©¦§¨§©¦¥¤§©
uEg ith WicwC ziAd wcAn y"ke dXEcw§¨§¦¤¤©©¦§¨¦§¥
xird zFnFg oFbM dxfrd znFgl§©¨£¨¨§¨¦
s` xnFlM ziAd wcAn oi`A dizFlCbnE¦§§¤¨¨¦¦¤¤©©¦§©©
xaqwC dlFcB dXEcw WFcwC ziAd wcAn¦¤¤©©¦§¨§¨§¨§¨¨©

:dWcw milWExi§¨©¦¨§¨
ïaø÷d`vFdA aiIg did `lC .aiIgn in ¨§¨¦¦©¥§Ÿ¨¨©¨§¨¨

:sEBd z`pdA F` dlik`A `N ¤̀¨©£¦¨©£¨©©
øîbl"l k"` z"`e .xUrOn Wcw Wcw ¨©Ÿ¤Ÿ¤¦©£¥§

oikxan cviM 'tA DiPin WixcC milENd¦¦§¨¦¦¥§¥©§¨§¦
(.dl sc zekxa)wERiY Dilk` xcde Dilg ©̀£¥§¨©©§¥¥

ded `l y"bn i`C l"ie y"b Kdn Dil¥¥©§§¦¦Ÿ£¨
onfA `N` bdFp irax oFictC opirci©§¦¨§¦§§¨¦¥¤¨¦§©
i` ziWilW dpWA `le bdFp ipW xUrOW¤©£¥¥¦¥§Ÿ§¨¨§¦¦¦
slip xUrOn xnbC zifg i`n `"d iOp©¦©¨¦§¨©¦©£¥¥©
oiNEgl `vFi Fpi`e einC qtFYW ziriaXn¦§¦¦¤¥¨¨§¥¥§¦
qtFY Fpi`W milENdn ixnbC xg`n la`)£¨¥©©§©§¥¥¦¦¤¥¥

lirl :(xUrOn xnB einCàì`N` Exn` ¨¨¨©¦©£¥§¥Ÿ¨§¤¨
`weC e`l dlik` hwpC `d .dlik` oiprl§¦§©£¦¨¨§¨©£¦¨©©§¨
FA wilcde WCwdC onW did m` d"dC§¦¨¨¤¤§¤§¥§¦§¦
mlFrd on mzF` dNiM ixdW lrnC xPd©¥§¨©¤£¥¦¨¨¦¨¨
l"ie oiYcgA oilrFn i`O` k"` z"`e§©©£¦§©§¦§
zFlFwWn oCbpM lwXW ixii` iOp mzdC§¨¨©¦©§¥¤¨©§¤§¨¦§
dlik` FnM iede milwXd sEBn dpdPW¤¤¡¨¦©§¨¦©£¥§£¦¨

d`vFd ihErnl `N` `z` `le: §Ÿ¨¨¤¨¦§¥¨¨
çléLi`O` z"`e .'Ek xMfpe gTiR ciA ¦©§©¦¥©§¦§©§©©

gNiW xn`wC `Wixn iziin `lŸ©§¥¥¥¨§¨¨©¦©
xAfB FzEgilW EUr ohwe dhFW Wxg ciA§©¥¥¤§¨¨¨§¦¦§¨
`nl` lrn ipepg FzEgilW EUr `l lrn̈©Ÿ¨§¦¤§¨¦¨©©§¨
l"ie dlirn oAxw aiIg bbFW iedC `kid¥¨©£¥¥©¨¨§©§¦¨§
lNgzn bbFWaC `N` gkEn `l `iddnC§¥©¦Ÿ¨¤¨¦§¥¦§©¥
opirnW `l lNgzn `l cifnaC la £̀¨¦§¥¦Ÿ¦§©¥Ÿ©§¦¨
xMfp xn`wCn ixY opirnW `kdC KdnE¥©§¨¨©§¦¨§¥¦§¨¨©¦§©
`le lrn ipepg ipepg lv` riBd `NW cr©¤Ÿ¦¦©¥¤¤§¨¦¤§¨¦¨©§Ÿ
Fpi` cifnaC rnWn `nl` ziAd lrA©©©©¦©§¨©§©¦§¥¦¥
`ivFIWkl lrn ipepg xn`wCnE lNgzn¦§©¥¦§¨¨©¤§¨¦¨©¦§¤¦

:lNgzn bbFWaC llMn¦§©¦§¥¦§©¥
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déîMî àleò øîà äãeäé 'øc àaélàå eäðéð éàpz éøz§¥©¨¥¦§§©¦¨§§¨¨©¨¦§¥

ââBLa ìlçúî ãéæîa Lc÷ä î"ø äéä øîBà àct øác§©©¨¥¨¨¤§¥§¥¦¦§©¥§¥

ïaø÷ ïéðrì àlà ìlçúî ââBLa eøîà àìå ìlçúî ïéà¥¦§©¥§Ÿ¨§§¥¦§©¥¤¨§¦§©¨§¨

ék àlà áéiçî éàîa ïaø÷ ìlçúî ïéàc øçàî éëå ãáìa¦§©§¦¥©©§¥¦§©¥¨§¨§©¦©¥¤¨¦

Lc÷ä î"ø äéä øîBà àct øác déîMî Léøt ïéáø àúà̈¨¨¦¨¦¦§¥§©©¨¥¨¨¤§¥

ââBLa eøîà àìå ìlçúî ïéà ââBLa ìlçúî ãéæîa§¥¦¦§©¥§¥¥¦§©¥§Ÿ¨§§¥

áø øîà ïîçð áø øîà ãáìa äìéëà ïéðrì àlà ìlçúî¦§©¥¤¨§¦§©£¦¨¦§©¨©©©§¨¨©©

ïì íúñå ìéàBä øNrîa î"øk äëìä äáäà øa àcà©¨©©£¨£¨¨§§©£¥¦§¨©¨

ïì íúñå ìéàBä Lc÷äa äãeäé 'øk äëìäå déúek àpz©¨©¨¥©£¨¨§§¨§¤§¥¦§¨©¨

ù"á éráø íøk ïðúc àéä éàî øNrîa î"øk déúek àpz©¨©¨¥§§©£¥©¦¦§©¤¤§¨¦

Bì Lé íéøîBà ä"áe øeòéa Bì ïéàå LîBç Bì ïéà íéøîBà§¦¥¤§¥¦§¦¥

íéøîBà ä"áe úBììBò Bì Léå èøt Bì Lé íéøîBà ù"á§¦¥¤¤§¥¥§¦

äî øNrnî LãB÷ LãB÷ éøîb ä"ác è"î úâì Blek§©§©§¥¤¤¦©£¥©

Bì Lé éráø íøk óà øeòéa Bì Léå LîBç Bì Lé øNrn©£¥¥¤§¥¦©¤¤§¨¦¥

øNrnî LãB÷ LãB÷ éøîb àì ù"áe øeòéa Bì Léå LîBç¤§¥¦Ÿ©§¥¤¤¦©£¥

äãeäé 'øk éà eäì àøéáñ ïàîk øNrîk íéøîBà ä"áe§¦§©£¥§©§¦¨§¦§§¨

åàì àlà àeä èBéãä ïBîî øNrî øîàä úâì Blek éànà©©§©¨¨©©£¥¨¤§¤¨©

çwét ãéa çléL ïðúc àéä éàî Lc÷äa äãeäé 'øk î"øk§§§¨§¤§¥©¦¦§©¦©§©¦¥©

àéöBiLëì ìrî éðååðç éðååðç ìöà rébä àlL ãr økæðå§¦§©©¤Ÿ¦¦©¥¤¤§¨¦¤§¨¦¨©¦§¤¦

éðL øNrî äãBtä ïðúäå ïðz àì éî øNrîa äãeäé 'øëe§§¨§©£¥¦Ÿ§©§¨§©©¤©£¥¥¦

lLéñBî Bäðzîa Bì ïzépL ïéa BlMî ïéa BúéLéîç åéìr ó ¤¦¨¨£¦¦¥¦¤¥¤¦©§©¨¨

øîàäå äðzîa déì áéäé éöî éî àéä î"ø àîéìéà épî©¦¦¥¨¦¦¨¥¨¦¥§©¨¨§¨¨©

íìBòì àì äãeäé 'ø åàì àlà àeä dBáb ïBîî øNrî©£¥¨¨©¤¨©§¨Ÿ§¨

déìáéèa déìäéð áéäéc ïBâk ïðé÷ñr éàîa àëäå î"ø§¨¨§©©§¦¨§§¨¦¦£¥§¦§¥

ù"ú ïééîc eîøeä àlL éîk eîøeä àlL úBðzî øáñ÷å§¨¨©©¨¤Ÿ§§¦¤Ÿ§©§¨

éñBî BlL éráø òèð äãBtäBlMî ïéa BúéLéîç åéìr ó ©¤¤©§¨¦¤¦¨¨£¦¦¥¦¤

déì áéäé éöî éî î"ø àîéìéà épî äðzîa Bì ïzépL ïéa¥¤¦©§©¨¨©¦¦¥¨¦¨¥¨¦¥

äãeäé 'ø åàì àlà øNrnî LãB÷ LãB÷ éøîb àäå§¨©§¥¤¤¦©£¥¤¨©§¨

øãîñ àeäLk áéäéc ïBâk ïðé÷ñr éàîa àëäå î"ø íìBòì§¨§¨¨§©©§¦¨§§¨¦§¤§¨©

ù"ú éøt àeäL éðtî øeñà øãîñ øîàc éñBé 'øk àìãe§Ÿ§¥§¨©§¨©¨¦§¥¤§¦

ãîrL ãr BúBcôì ÷étñä àìå òìña øNrî epîéä CLî̈©¥¤©£¥§¤©§Ÿ¦§¦¦§©¤¨©

épî BlL éðL øNrîe òìña økzNîe òìñ ïúBð íézLa¦§©¦¥¤©¦§©¥§¤©©£¥¥¦¤©¦

í÷å óñkä úà ïúðå òìña økzNî éànà î"ø àîéìéà¦¥¨©©¦§©¥§¤©§¨©¤©¤¤§¨

äãeäé 'ø íìBòì äãeäé 'ø åàì àlà àðîçø øîà Bì¨©©£¨¨¤¨©§¨§¨§¨

äî à÷åc àîzñ éàå éîzñ éøz àëäå àîzñ ãç àëäå§¨¨©§¨¨§¨¨§¥§¨¥§¦§¨¨©§¨©

÷çöé øa ïîçð áø øîà éîzñ éøz él äî àîzñ ãç él¦©§¨¨©¦§¥§¨¥¨©©©§¨©¦§¨

déúåek àzøéçáa ïðúe ìéàBä øéàî 'øk äëìä£¨¨§¥¦¦§©¦§¦§¨©¨¥
ïðú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

קידושין. פרק שני - האיש מקדש  דף נד עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc oiyeciw(ipy meil)

,`xnbd zvxznäãeäé éaøc àaélàå eäðéð éàpz éøzewlgp mi`pz ipy - §¥©¨¥¦§§©¦¨§©¦§¨
.`l e` milyexi ipa`a milren m` ,dcedi iax zhiya

ycwda ycwndy xi`n iax z` yxtnd sqep `xen` d`ian `xnbd
:opgei iaxk zycewn dpi` bbeyaäéä øîBà ,àct øác déîMî àleò øîà̈©¨¦§¥§©©¨¥¨¨

Lc÷ä ,øéàî éaøe`ivedy,ìlçúî ãéæîam`e,ìlçúî ïéà ââBLaoeik ©¦¥¦¤§¥§¥¦¦§©¥§¥¥¦§©¥
.zerh gwn aygpe ,eci lr ycwdd llgziy dvex epi`yeøîà àìå`l - §Ÿ¨§

y ixd ,''d iWcTn 'dbbWA' d`hge lrn lrnz iM Wtp' dxezd dazkââBLa ¤¤¦¦§Ÿ©©§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥§¥
ïéðòì àlà ,ìlçúî`iadl jixvyïaø÷dlirn,ãáìazernd j` ¦§©¥¤¨§¦§©¨§¨¦§¨

.zycewn dpi` bbeya ycwda dy` yciw m` mbe .ycwd zeyxa zex`yp
,`xnbd dywnïéàc øçàî éëåycwddìlçúî,bbeyaéàîa ïaø÷ §¦¥©©§¥¦§©¥¨§¨§©

áéiçî.oaxw aiigzn recn - ¦©¥
:xg` ote`a `ct xa ixac z` `xnbd d`ian okleàúà ék ,àlà-] ¤¨¦¨¨

[ribdykLéøt ïéáøz`f yxit -éaø äéä øîBà ,àct øác déîMî ¨¦¨¦¦§¥§©©¨¥¨¨©¦
eøîà àìå ,ìlçúî ïéà ââBLa ìlçúî ãéæîa Lc÷ä ,øéàîdazk `l - ¥¦¤§¥§¥¦¦§©¥§¥¥¦§©¥§Ÿ¨§

y dxezdìlçúî ââBLa,dlirn oaxw aiige,ãáìa äìéëà ïéðòì àlà §¥¦§©¥¤¨§¦§©£¦¨¦§¨
,lrn `l bbeya ycwd zern `ived m` la` ,ycwdd oenn z` dlkny

.oiyeciwd lg `l okle ,ycwdd zeyxa mix`ype
:ycwda e` ipy xyrna dy` ycwna dkldl wqtp ji` zx`an `xnbd

øNòîa øéàî éaøk äëìä ,äáäà øa àcà áø øîà ïîçð áø øîà,ipy ¨©©©§¨¨©©©¨©©£¨£¨¨§©¦¥¦§©£¥
a dy` ea yciw m`e ,`ed deab oenny,zycewn dpi` cifna oia bbeya oi

déúåk àpz ïì íúñå ìéàBä.ezenk dpyn iax mzqy meyn -äëìäå ¦§¨©¨©¨§¨¥©£¨¨
,Lc÷äa äãeäé éaøkycwddy oeik ,zycewn bbeya dy` ea yciw m`y §©¦§¨§¤§¥

,deab oenna dyciwe llgzn epi`y oeik ,zycewn dpi` cifnae ,llgzn
déúåk àpz ïì íúñå ìéàBä.ezenk dpyn iax mzqy meyn - ¦§¨©¨©¨§¨¥

,`xnbd zxxanàéä éàî øNòîa øéàî éaøkiaxk iax mzq dpyn efi` - §©¦¥¦§©£¥©¦
,`xnbd daiyn .ipy xyrna xi`néòáø íøk ,ïðúcziriaxd dpya - ¦§©¤¤§¨¦

,ezrihplBì ïéà ,íéøîBà éànL úéaoic,LîBçeizexit z` llgnyky ¥©©§¦¥¤
,eieey ziying siqedl jixv epi`Bì ïéàåoicøeòéaexral jixv oi` - §¥¦

.zexyrnd z` xranykBì Lé ,íéøîBà ìlä úéáe.xeria mbe yneg mb ¥¦¥§¦¥
,ewlgp cereBì Lé ,íéøîBà éànL úéaoic irax mxkl -,èøtmiaprdy ¥©©§¦¥¤¤

,miiprl mgipdl jixv dxivad zrya exypyBì Léåoic mb,úBììBò §¥¥
x`yk `edy meyn ,miphw mi`xpd zeleky`d z` miiprl gipdl jixvy

.'jnxk' llka `ede epenn,íéøîBà ìlä úéáexiariyz`úâì Blek- ¥¦¥§¦§©
.ea wlg miiprl oi`e ,`ed deab oenny oeik ,oii zeyrl ick zba dkixcl

,`xnbd zl`eyàîòè éàîmnrh edn -ìlä úéácaiig irax mxky ©©§¨§¥¦¥
,`xnbd daiyn ,xeriaae ynegaéøîbdxifba irax mxk micnely meyn - ¨§¥

deyøNònî 'LãB÷' 'LãB÷''ebe ux`d xUrn lke' ipy xyrna xn`p ,ipy ¤¤¦©£¥§¨©§©¨¨¤
'Wcw' FixR lM didi zriaxd dpXaE' irax mxka xn`pe ,''dl 'Wcw'Ÿ¤©©¨¨¨§¦¦¦§¤¨¦§Ÿ¤

,''dl milENidBì Lé øNòn äîsiqedl jixvy oicLîBç,ellgnyk eieey ¦¦©©©£¥¥¤
Bì LéåoicBì Lé éòáø íøk óà ,øeòéasiqedl jixvy oicLîBçeieey §¥¦©¤¤§¨¦¥¤

,ellgnykBì Léåoic,øeòéaz` xrany onfa ziad on exral jixvy §¥¦
.eizexyrn x`yéànL úéáe,xeriae yneg irax mxkl oi`y mixaeqy ¥©©
y meyn mnrhéøîb àìdey dxifb micnel mpi` -'LãB÷' 'LãB÷' Ÿ¨§¥¤¤

,øNònî.dfa eaiigl xewn oi`e ¦©£¥
zl`ey :`id xi`n iax zhiy ef dpyny di`xd z` zyxtn `xnbd

,`xnbdìlä úéáeyíéøîBà`ed irax mxkyeäì àøéáñ ïàîk ,øNòîk ¥¦¥§¦§©£¥§©§¦¨§
,heicd oenn e` `ed deab oenn m` ,ipy xyrna mixaeq md ink -éà-] ¦

[m`äãeäé éaøk,`ed heicd oennyéànà[recn -]úâì Blekxehte §©¦§¨©©§©
,zellere hxtnøîàäy ,dcedi iaxøNòîipy,àeä èBéãä ïBîîs`e ¨¨©©£¥¨¤§

.exhet recne ,`ed 'LnxM' llka epnn cnlpd irax rhpåàì àlàlr ©§§¤¨©
mixaeqy ,jgxkøéàî éaøkcnlpy irax mxk okle ,`ed deab oenny §©¦¥¦

.'LnxM' llka epi`y meyn ,zellere hxtn xeht ,ipy xyrnn dey dxifba©§§
df ,deab oenn ipy xyrny mixaeq ,ozenk dkldy - lld ziay oeike

.xi`n iax zhiya dpyn mzqk aygp
,`xnbd zxxanàéä éàî Lc÷äa äãeäé éaøkiax mzq dpyn efi` - §©¦§¨§¤§¥©¦

,`xnbd daiyn .ycwda dlirna dcedi iaxkçléL ,ïðúcycwdd xafb ¦§©¦©
bbeya ycwd ly dhextçwét ãia,ohw e` dhey e` yxg epi`y -økæðå §¨¦¥©§¦§©

òébä àlL ãògilydéðååðç ìöàdid ipeepgl ribdyke ,`id ycwd lyy ©¤Ÿ¦¦©¥¤¤§¨¦
,cifn xafbddàéöBiLëì ìòî éðååðçzyxtay meyn ,eikxvl dze` ¤§¨¦¨©¦§¤¦

`wecy ,''d iWcTn 'dbbWA' d`hge lrn lrnz iM Wtp' xn`p dlirn¤¤¦¦§Ÿ©©§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥

dlirny dcedi iaxk dpyn mzq x`ean .cifna `le milren bbeya
.bbeya wx `id ycwda

ipy xyrny dcedi iaxk `pzd mda mzqy zeipyn dnkn dywn `xnbd

:heicd oenn
,`xnbd dywnøNòîa äãeäé éaøëe,`ed heicd oennyïðz àì éîmzq §©¦§¨§©£¥¦Ÿ§©

,dpynéñBî ,BlL éðL øNòî äãBtä ,ïðúäåBúéLéîç åéìò óziying - §¨§©©¤©£¥¥¦¤¦¨¨£¦¦
,eieeyïéayxted m`BlMî,edcya elcby zexitn -ïéakBì ïzépL ¥¦¤¥¤¦©

ipy xyrnd.äðzîaipy xyrn exiag yixtdy xg`y epiid zehytae §©¨¨
ozipy oeik ,yneg siqen ely xyrn llgnyk wxy s`e .el epzp eizexitn

.yneg siqedl eilre ,`ed ely dpzna el
,`xnbd zxxanépî,ef dpyn dzpyp ink -àîéìéàky xn`p m` -éaø ©¦¦¥¨©¦

,àéä øéàî,dyw ,deab oenn ipy xyrnydéì áéäé éöî éîleki ike - ¥¦¦¦¨¥¨¦¥
ezizløîàäå ,äðzîay xi`n iax -øNòîipy,àeä dBáb ïBîîepi`e §©¨¨§¨¨©©£¥¨¨©

.dpzna ezizl lekiåàì àlàk ef dpynäãeäé éaøoenn ipy xyrny ¤¨©©¦§¨
iaxk dkldy dad` xa `c` ax xn` recne .dpzna ezizl xyt`e ,heicd

.ezenk `pzd mzqy meyn ipy xyrna xi`n
,`xnbd zvxzn,àì`l` ,dcedi iax zhiyk dpi` ef dpyníìBòì Ÿ§¨

zhiykøéàî éaø,`idïðé÷ñò éàîa àëäå,o`k xaecn dnae -ïBâk ©¦¥¦§¨¨§©©§¦¨§
déìáéèa déìäéð áéäécdidyk zexitay ipy xyrnd wlg z` el ozpy - §¨¦¦£¥§¦§¥

,lah oiicrøáñ÷åy ,`pzdúBðzîzexyrne zenexz -eîøeä àlL-] §¨¨©©¨¤Ÿ§
,[eyxtedïééîc eîøeä àlL éîkmdilr oi`e ,eyxtedk miaygp mpi` - §¦¤Ÿ§¨§¨

.dpzna ezizl xyt`e ,ipy xyrn my
:zxg` dpynn `xnbd dywneéñBî ,BlL éòáø òèð äãBtä ,òîL àzó ¨§©©¤¤©§¨¦¤¦

BúéLéîç åéìò,eieey ziying -ïéairax rhpd m`BlMîmxka lcby - ¨¨£¦¦¥¦¤
e ,elyäðzîa Bì ïzépL ïéa.xg`n,`xnbd zxxanépîzipyp ink - ¥¤¦©§©¨¨©¦

,ef dpynàîéìéàky xn`p m` -øéàî éaøoenn ipy xyrny xaeqd ¦¥¨©¦¥¦
,deabdéì áéäé éöî éî,dpzna ezizl leki ike -àäåxaeq ixde -yéøîb ¦¨¥¨¦¥§¨¨§¥

dey dxifba irax rhp micnel -øNònî 'LãB÷' 'LãB÷'eaiign okle ,ipy ¤¤¦©£¥
.dpzna ezizl xyt` i` mb okle ,yneg siqedlåàì àlàk ef dpynéaø ¤¨©©¦

äãeäéirax rhp s`e ,dpzna ezizl xyt`e `ed heicd oenn ipy xyrny §¨
.zzl xyt`xyrna xi`n iaxk dkldy dad` xa `c` ax xn` recne

.ezenk `pzd mzqy meyn ipy
,`xnbd zvxzníìBòìzhiykøéàî éaø,`idïðé÷ñò éàîa àëäå- §¨©¦¥¦§¨¨§©©§¦¨
,xaecn dna o`keáéäéc ïBâkirax rhpd z` el ozpy -,øãîñ àeäLk §§¨¦§¤§¨©

,ixt epi`y `pzd eprinyne ,gxtd ltpy xg`l spra xkip ixtdyk cin
,dpzna ezizl xyt` okle ,iraxe dlxr ipic eilr oi`e,éñBé éaøk àìãe§Ÿ§©¦¥

øîàcyøãîñdlxr lyøeñà,d`pda,éøt àeäL éðtîxn`p eilr s`e §¨©§¨©¨¦§¥¤§¦
.'FixR z` Fzlxr mYlxre'©£©§¤¨§¨¤¦§

:zxg` dpynn `xnbd dywneepîéä CLî ,òîL àzxkendn gweld ¨§©¨©¥¤
øNòîipy,òìña,eieey did jkyBúBcôì ÷étñä àìå,einc mlyl -ãò ©£¥§¤©§Ÿ¦§¦¦§©

Le ekxr dlríézLa ãîò,mirlq ipya -ïúBðwx,òìñzrya ekxrk ¤¨©¦§©¦¥¤©
,dkiyndòìña økzNîe,sqep rlq mlyl jixv epi`y giexne -ådaiqd ¦§©¥§¤©§

dy iptn ,`idéðL øNòî`edBlLx`yk dkiyna edpwy ,gweld ly - ©£¥¥¦¤
,`xnbd zxxan .heicd oennépî,ef dpyn dzpyp ink -àîéìéàm` - ©¦¦¥¨

ky xn`pøéàî éaø,`id deab oenn ipy xyrny xaeqdéànà[recn -] ©¦¥¦©©
,òìña økzNîycwday ,sqk zzl jixv ipy xyrn zectl ick ixde ¦§©¥§¤©

àðîçø øîà 'Bì í÷å óñkä úà ïúðå',ycwd dpew sqkd zpizpa wxy , §¨©¤©¤¤§¨¨©©£¨¨
,sqka wx dpwp `ed s` ,`ed deab oenn ipy xyrny oeike .dkiyna `le

.dzr eieeyk mirlq ipy zzl eilreåàì àlàzhiyk ef dpynäãeäé éaø ¤¨©©¦§¨
zra eieeyk wx zzl jixve ,dkiyna eze` dpwe ,heicd oenn ipy xyrny
ipy xyrna xi`n iaxk dkldy dad` xa `c` ax xn` recne .dkiynd

.ezenk `pzd mzqy meyn

,`xnbd zvxzníìBòìzhiykäãeäé éaøj` ,`idàîúñ ãç àëäå- §¨©¦§¨§¨¨©§¨¨
,cg` mzq wx epipy dcedi iaxkøz àëäåéîúñ éepipy xi`n iaxke - §¨¨§¥§¨¥

xi`n iaxk mzqy oeike .zeicr zkqnae ,mirxf xcqa ,zenewn ipya mzq

.ezhiyk dkld wqety gken ,miinrt
,`xnbd dywnà÷åc àîúñ éàåweqtl ezpeek dpyn iax mzeqyk m` - §¦§¨¨©§¨
,dkldl z`féîúñ éøz él äî àîúñ ãç él äîmzq m` lcadd dn - ©¦©§¨¨©¦§¥§¨¥
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פי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc oiyeciw(ipy meil)

,`xnbd zvxznäãeäé éaøc àaélàå eäðéð éàpz éøzewlgp mi`pz ipy - §¥©¨¥¦§§©¦¨§©¦§¨
.`l e` milyexi ipa`a milren m` ,dcedi iax zhiya

ycwda ycwndy xi`n iax z` yxtnd sqep `xen` d`ian `xnbd
:opgei iaxk zycewn dpi` bbeyaäéä øîBà ,àct øác déîMî àleò øîà̈©¨¦§¥§©©¨¥¨¨

Lc÷ä ,øéàî éaøe`ivedy,ìlçúî ãéæîam`e,ìlçúî ïéà ââBLaoeik ©¦¥¦¤§¥§¥¦¦§©¥§¥¥¦§©¥
.zerh gwn aygpe ,eci lr ycwdd llgziy dvex epi`yeøîà àìå`l - §Ÿ¨§

y ixd ,''d iWcTn 'dbbWA' d`hge lrn lrnz iM Wtp' dxezd dazkââBLa ¤¤¦¦§Ÿ©©§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥§¥
ïéðòì àlà ,ìlçúî`iadl jixvyïaø÷dlirn,ãáìazernd j` ¦§©¥¤¨§¦§©¨§¨¦§¨

.zycewn dpi` bbeya ycwda dy` yciw m` mbe .ycwd zeyxa zex`yp
,`xnbd dywnïéàc øçàî éëåycwddìlçúî,bbeyaéàîa ïaø÷ §¦¥©©§¥¦§©¥¨§¨§©

áéiçî.oaxw aiigzn recn - ¦©¥
:xg` ote`a `ct xa ixac z` `xnbd d`ian okleàúà ék ,àlà-] ¤¨¦¨¨

[ribdykLéøt ïéáøz`f yxit -éaø äéä øîBà ,àct øác déîMî ¨¦¨¦¦§¥§©©¨¥¨¨©¦
eøîà àìå ,ìlçúî ïéà ââBLa ìlçúî ãéæîa Lc÷ä ,øéàîdazk `l - ¥¦¤§¥§¥¦¦§©¥§¥¥¦§©¥§Ÿ¨§

y dxezdìlçúî ââBLa,dlirn oaxw aiige,ãáìa äìéëà ïéðòì àlà §¥¦§©¥¤¨§¦§©£¦¨¦§¨
,lrn `l bbeya ycwd zern `ived m` la` ,ycwdd oenn z` dlkny

.oiyeciwd lg `l okle ,ycwdd zeyxa mix`ype
:ycwda e` ipy xyrna dy` ycwna dkldl wqtp ji` zx`an `xnbd

øNòîa øéàî éaøk äëìä ,äáäà øa àcà áø øîà ïîçð áø øîà,ipy ¨©©©§¨¨©©©¨©©£¨£¨¨§©¦¥¦§©£¥
a dy` ea yciw m`e ,`ed deab oenny,zycewn dpi` cifna oia bbeya oi

déúåk àpz ïì íúñå ìéàBä.ezenk dpyn iax mzqy meyn -äëìäå ¦§¨©¨©¨§¨¥©£¨¨
,Lc÷äa äãeäé éaøkycwddy oeik ,zycewn bbeya dy` ea yciw m`y §©¦§¨§¤§¥

,deab oenna dyciwe llgzn epi`y oeik ,zycewn dpi` cifnae ,llgzn
déúåk àpz ïì íúñå ìéàBä.ezenk dpyn iax mzqy meyn - ¦§¨©¨©¨§¨¥

,`xnbd zxxanàéä éàî øNòîa øéàî éaøkiaxk iax mzq dpyn efi` - §©¦¥¦§©£¥©¦
,`xnbd daiyn .ipy xyrna xi`néòáø íøk ,ïðúcziriaxd dpya - ¦§©¤¤§¨¦

,ezrihplBì ïéà ,íéøîBà éànL úéaoic,LîBçeizexit z` llgnyky ¥©©§¦¥¤
,eieey ziying siqedl jixv epi`Bì ïéàåoicøeòéaexral jixv oi` - §¥¦

.zexyrnd z` xranykBì Lé ,íéøîBà ìlä úéáe.xeria mbe yneg mb ¥¦¥§¦¥
,ewlgp cereBì Lé ,íéøîBà éànL úéaoic irax mxkl -,èøtmiaprdy ¥©©§¦¥¤¤

,miiprl mgipdl jixv dxivad zrya exypyBì Léåoic mb,úBììBò §¥¥
x`yk `edy meyn ,miphw mi`xpd zeleky`d z` miiprl gipdl jixvy

.'jnxk' llka `ede epenn,íéøîBà ìlä úéáexiariyz`úâì Blek- ¥¦¥§¦§©
.ea wlg miiprl oi`e ,`ed deab oenny oeik ,oii zeyrl ick zba dkixcl

,`xnbd zl`eyàîòè éàîmnrh edn -ìlä úéácaiig irax mxky ©©§¨§¥¦¥
,`xnbd daiyn ,xeriaae ynegaéøîbdxifba irax mxk micnely meyn - ¨§¥

deyøNònî 'LãB÷' 'LãB÷''ebe ux`d xUrn lke' ipy xyrna xn`p ,ipy ¤¤¦©£¥§¨©§©¨¨¤
'Wcw' FixR lM didi zriaxd dpXaE' irax mxka xn`pe ,''dl 'Wcw'Ÿ¤©©¨¨¨§¦¦¦§¤¨¦§Ÿ¤

,''dl milENidBì Lé øNòn äîsiqedl jixvy oicLîBç,ellgnyk eieey ¦¦©©©£¥¥¤
Bì LéåoicBì Lé éòáø íøk óà ,øeòéasiqedl jixvy oicLîBçeieey §¥¦©¤¤§¨¦¥¤

,ellgnykBì Léåoic,øeòéaz` xrany onfa ziad on exral jixvy §¥¦
.eizexyrn x`yéànL úéáe,xeriae yneg irax mxkl oi`y mixaeqy ¥©©
y meyn mnrhéøîb àìdey dxifb micnel mpi` -'LãB÷' 'LãB÷' Ÿ¨§¥¤¤

,øNònî.dfa eaiigl xewn oi`e ¦©£¥
zl`ey :`id xi`n iax zhiy ef dpyny di`xd z` zyxtn `xnbd

,`xnbdìlä úéáeyíéøîBà`ed irax mxkyeäì àøéáñ ïàîk ,øNòîk ¥¦¥§¦§©£¥§©§¦¨§
,heicd oenn e` `ed deab oenn m` ,ipy xyrna mixaeq md ink -éà-] ¦

[m`äãeäé éaøk,`ed heicd oennyéànà[recn -]úâì Blekxehte §©¦§¨©©§©
,zellere hxtnøîàäy ,dcedi iaxøNòîipy,àeä èBéãä ïBîîs`e ¨¨©©£¥¨¤§

.exhet recne ,`ed 'LnxM' llka epnn cnlpd irax rhpåàì àlàlr ©§§¤¨©
mixaeqy ,jgxkøéàî éaøkcnlpy irax mxk okle ,`ed deab oenny §©¦¥¦

.'LnxM' llka epi`y meyn ,zellere hxtn xeht ,ipy xyrnn dey dxifba©§§
df ,deab oenn ipy xyrny mixaeq ,ozenk dkldy - lld ziay oeike

.xi`n iax zhiya dpyn mzqk aygp
,`xnbd zxxanàéä éàî Lc÷äa äãeäé éaøkiax mzq dpyn efi` - §©¦§¨§¤§¥©¦

,`xnbd daiyn .ycwda dlirna dcedi iaxkçléL ,ïðúcycwdd xafb ¦§©¦©
bbeya ycwd ly dhextçwét ãia,ohw e` dhey e` yxg epi`y -økæðå §¨¦¥©§¦§©

òébä àlL ãògilydéðååðç ìöàdid ipeepgl ribdyke ,`id ycwd lyy ©¤Ÿ¦¦©¥¤¤§¨¦
,cifn xafbddàéöBiLëì ìòî éðååðçzyxtay meyn ,eikxvl dze` ¤§¨¦¨©¦§¤¦

`wecy ,''d iWcTn 'dbbWA' d`hge lrn lrnz iM Wtp' xn`p dlirn¤¤¦¦§Ÿ©©§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥

dlirny dcedi iaxk dpyn mzq x`ean .cifna `le milren bbeya
.bbeya wx `id ycwda

ipy xyrny dcedi iaxk `pzd mda mzqy zeipyn dnkn dywn `xnbd

:heicd oenn
,`xnbd dywnøNòîa äãeäé éaøëe,`ed heicd oennyïðz àì éîmzq §©¦§¨§©£¥¦Ÿ§©

,dpynéñBî ,BlL éðL øNòî äãBtä ,ïðúäåBúéLéîç åéìò óziying - §¨§©©¤©£¥¥¦¤¦¨¨£¦¦
,eieeyïéayxted m`BlMî,edcya elcby zexitn -ïéakBì ïzépL ¥¦¤¥¤¦©

ipy xyrnd.äðzîaipy xyrn exiag yixtdy xg`y epiid zehytae §©¨¨
ozipy oeik ,yneg siqen ely xyrn llgnyk wxy s`e .el epzp eizexitn

.yneg siqedl eilre ,`ed ely dpzna el
,`xnbd zxxanépî,ef dpyn dzpyp ink -àîéìéàky xn`p m` -éaø ©¦¦¥¨©¦

,àéä øéàî,dyw ,deab oenn ipy xyrnydéì áéäé éöî éîleki ike - ¥¦¦¦¨¥¨¦¥
ezizløîàäå ,äðzîay xi`n iax -øNòîipy,àeä dBáb ïBîîepi`e §©¨¨§¨¨©©£¥¨¨©

.dpzna ezizl lekiåàì àlàk ef dpynäãeäé éaøoenn ipy xyrny ¤¨©©¦§¨
iaxk dkldy dad` xa `c` ax xn` recne .dpzna ezizl xyt`e ,heicd

.ezenk `pzd mzqy meyn ipy xyrna xi`n
,`xnbd zvxzn,àì`l` ,dcedi iax zhiyk dpi` ef dpyníìBòì Ÿ§¨

zhiykøéàî éaø,`idïðé÷ñò éàîa àëäå,o`k xaecn dnae -ïBâk ©¦¥¦§¨¨§©©§¦¨§
déìáéèa déìäéð áéäécdidyk zexitay ipy xyrnd wlg z` el ozpy - §¨¦¦£¥§¦§¥

,lah oiicrøáñ÷åy ,`pzdúBðzîzexyrne zenexz -eîøeä àlL-] §¨¨©©¨¤Ÿ§
,[eyxtedïééîc eîøeä àlL éîkmdilr oi`e ,eyxtedk miaygp mpi` - §¦¤Ÿ§¨§¨

.dpzna ezizl xyt`e ,ipy xyrn my
:zxg` dpynn `xnbd dywneéñBî ,BlL éòáø òèð äãBtä ,òîL àzó ¨§©©¤¤©§¨¦¤¦

BúéLéîç åéìò,eieey ziying -ïéairax rhpd m`BlMîmxka lcby - ¨¨£¦¦¥¦¤
e ,elyäðzîa Bì ïzépL ïéa.xg`n,`xnbd zxxanépîzipyp ink - ¥¤¦©§©¨¨©¦

,ef dpynàîéìéàky xn`p m` -øéàî éaøoenn ipy xyrny xaeqd ¦¥¨©¦¥¦
,deabdéì áéäé éöî éî,dpzna ezizl leki ike -àäåxaeq ixde -yéøîb ¦¨¥¨¦¥§¨¨§¥

dey dxifba irax rhp micnel -øNònî 'LãB÷' 'LãB÷'eaiign okle ,ipy ¤¤¦©£¥
.dpzna ezizl xyt` i` mb okle ,yneg siqedlåàì àlàk ef dpynéaø ¤¨©©¦

äãeäéirax rhp s`e ,dpzna ezizl xyt`e `ed heicd oenn ipy xyrny §¨
.zzl xyt`xyrna xi`n iaxk dkldy dad` xa `c` ax xn` recne

.ezenk `pzd mzqy meyn ipy
,`xnbd zvxzníìBòìzhiykøéàî éaø,`idïðé÷ñò éàîa àëäå- §¨©¦¥¦§¨¨§©©§¦¨
,xaecn dna o`keáéäéc ïBâkirax rhpd z` el ozpy -,øãîñ àeäLk §§¨¦§¤§¨©

,ixt epi`y `pzd eprinyne ,gxtd ltpy xg`l spra xkip ixtdyk cin
,dpzna ezizl xyt` okle ,iraxe dlxr ipic eilr oi`e,éñBé éaøk àìãe§Ÿ§©¦¥

øîàcyøãîñdlxr lyøeñà,d`pda,éøt àeäL éðtîxn`p eilr s`e §¨©§¨©¨¦§¥¤§¦
.'FixR z` Fzlxr mYlxre'©£©§¤¨§¨¤¦§

:zxg` dpynn `xnbd dywneepîéä CLî ,òîL àzxkendn gweld ¨§©¨©¥¤
øNòîipy,òìña,eieey did jkyBúBcôì ÷étñä àìå,einc mlyl -ãò ©£¥§¤©§Ÿ¦§¦¦§©

Le ekxr dlríézLa ãîò,mirlq ipya -ïúBðwx,òìñzrya ekxrk ¤¨©¦§©¦¥¤©
,dkiyndòìña økzNîe,sqep rlq mlyl jixv epi`y giexne -ådaiqd ¦§©¥§¤©§

dy iptn ,`idéðL øNòî`edBlLx`yk dkiyna edpwy ,gweld ly - ©£¥¥¦¤
,`xnbd zxxan .heicd oennépî,ef dpyn dzpyp ink -àîéìéàm` - ©¦¦¥¨

ky xn`pøéàî éaø,`id deab oenn ipy xyrny xaeqdéànà[recn -] ©¦¥¦©©
,òìña økzNîycwday ,sqk zzl jixv ipy xyrn zectl ick ixde ¦§©¥§¤©

àðîçø øîà 'Bì í÷å óñkä úà ïúðå',ycwd dpew sqkd zpizpa wxy , §¨©¤©¤¤§¨¨©©£¨¨
,sqka wx dpwp `ed s` ,`ed deab oenn ipy xyrny oeike .dkiyna `le

.dzr eieeyk mirlq ipy zzl eilreåàì àlàzhiyk ef dpynäãeäé éaø ¤¨©©¦§¨
zra eieeyk wx zzl jixve ,dkiyna eze` dpwe ,heicd oenn ipy xyrny
ipy xyrna xi`n iaxk dkldy dad` xa `c` ax xn` recne .dkiynd

.ezenk `pzd mzqy meyn

,`xnbd zvxzníìBòìzhiykäãeäé éaøj` ,`idàîúñ ãç àëäå- §¨©¦§¨§¨¨©§¨¨
,cg` mzq wx epipy dcedi iaxkøz àëäåéîúñ éepipy xi`n iaxke - §¨¨§¥§¨¥

xi`n iaxk mzqy oeike .zeicr zkqnae ,mirxf xcqa ,zenewn ipya mzq

.ezhiyk dkld wqety gken ,miinrt
,`xnbd dywnà÷åc àîúñ éàåweqtl ezpeek dpyn iax mzeqyk m` - §¦§¨¨©§¨
,dkldl z`féîúñ éøz él äî àîúñ ãç él äîmzq m` lcadd dn - ©¦©§¨¨©¦§¥§¨¥
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xcde"פב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc oiyeciw(iyily meil)

s` llgzn ycwd m`d ,(:ap lirl) epizpyna dcedi iaxe xi`n iax ewlgp

z` dlez `ide ,oaxw wtq oipra dpyn o`k d`ian `xnbd ,`l e` cifna
:ef zwelgna da x`eand oicdíúä ïðz,(c"n f"t) milwy zkqnaäîäa §©¨¨§¥¨

oaxwl die`xdúàöîpLjxcd m` lríéìLeøéîcr,øãò ìcâîì ¤¦§¥¦¨©¦§¦§©¥¤
çeø ìëì dúcîkexeriyk ,milyexi ly xg` cva z`vnp m` oke ± §¦¨¨§¨©

xcr lcbn cr milyexiny wgxnd,d`vi dndad `ny miyyeg ep`
yi ,zepaxw md milyexin ze`veid zendad aexy oeike ,milyexin

m`y ,`ed oicd okle ,mdl die`x `idy zepaxwd lka ef dndaa wtzqdl
eid e`vnpy zendadíéøëæmd ixd ,dler oaxwl daxwdl miie`xy §¨¦

,úBìBòe`vnp m`eúBá÷ðdlerd zyxta xn`py ,dlerl zeie`x opi`y §¥
md ixd ,'EPaixwi minY xkf' (b ` `xwie)éçáæ[zepaxw-],íéîìLoky ¨¨¨¦©§¦¤¦§¥§¨¦

xkf m`' (` b my) minlyd zyxta xn`py ,minly oaxwl zeie`x zeawp¦¨¨
.'EPaixwi minY dawp m ¦̀§¥¨¨¦©§¦¤

jkle .`vny dnvr dndad z` aixwny dpynd zpeeky dpiad `xnbd
,dpynd lr dywnàlàzenda `vnykeåäc àeä úBìBò ,íéøëæm`d - ¤¨§¨¦§¨

la` ,dler oaxw wx zeidl mie`x mdéçáæ[zepaxw-]eåä àì íéîìL± ¦§¥§¨¦Ÿ¨
minlW gaf m`e' (my) xn`p ixde ,minly oaxw zeidl mileki mpi` ike§¦¤©§¨¦
,minlyl dycwed ef dnday okzi ok m` ,'dawp m` xkf m` 'ebe FpAxẅ§¨¦¨¨¦§¥¨

.dlerl daixwdl xyt` cvikez` miaixwn `l i`cey zvxzn `xnbd

:xg` oicl dpynd zpeek `l` ,d`vnpy dnvr dndadéaø øîà̈©©¦
àëä ,àéòLBà,ef dpyna ,o`k -ïðé÷ñò ïäéîãa áeçì àáaina xaecn - ©§¨¨¨§¨¨¦§¥¤©§¦¨

.oilegl zendad z` `ivedl ick mdinc z` ycwdl zzl aiigzdl `ay

yiy zewitqd lk z` owzl envr lr laiw m`vend df mc`y ,xnelk
z` mdilr dctie zern `iaiy ici lr ,oilegl m`ivedle el` zendaa
oicde ,mixg` zepaxw jk xg` aixwi el` zernne ,`vny dndad zyecw

ef dnday okziy zepaxwd on cg` lk mincd on aixwdl jixvy ,`ed
.mdl dycwedøîà÷ éëäåzenda `vn m`y ,xnel dpynd zpeek jk - §¨¦¨¨©

oaxwa aiigzny dnn ueg] dler oaxw ly minca s` aiigzn wtqn ,mixkf

y meyn ,[minlyànL ïðéLééçeid el` zendae .úBìBòzhiyk ef dpyn ©§¦¨¤¨
øîàc ,àéä øéàî éaøz` llig m`y (:ap lirl) dpynaãéæîa Lc÷ä ©¦¥¦¦§¨©¤§¥§¥¦

`ed ixd,ìlçúîokle ,oilegl ycwd xac `ivedl cifna xyt`y epiidc ¦§©¥
eqtzie ,zexg` zenda e` mixg` minc lr dndad z` llgl el exizd

.oaxwd zyecwa
:df uexiz lr dywn `xnbdìlçúî éî óebä úMeã÷ezepaxw m`d - §©©¦¦§©¥

xyt` 'sebd zyecw' miyecw mde gafnl miyecwy men mda oi`y
,oilegl m`ivedlïðúäå,(:hi) dlirnaïéLc÷eîa ìòBî øçà ìòBî ïéà- §¨§©¥¥©©¥§§¨¦

xaca lrn xak xg` mc`y xg`l ,ycwda dlirn meyn aiigzn mc` oi`
,oey`xd zlirn ici lr oilegl `vie llgzd xaky meyn ,aiigzdeàlà¤¨

ok dyr m`äîäáa,oaxwl die`x `ide gafnl dyecwdúøL éìëáe ¦§¥¨¦§¦¨¥
ycwnd ziaay,ãáìazyecw miyecw dninz dndae zxy ilky meyn ¦§¨

aeye aey mda aiigzdl jiiy okle ,mlerl oilegl mi`vei mpi`e sebd

,`xnbd zx`an .dlirn meynãöékzipya mc` lrniy oicd jiiy ¥©
yk oebk ,zxy ilkae oaxw zndaaäéämc`äîäa éab ìò áëBødyecwd ¨¨¥©©¥§¥¨

okn xg`le ,oaxwláëøå Bøéáç àae ,dilrBøéáç àaxg`áëøå`ed s` ¨£¥§¨©¨£¥§¨©
y `ed oicd ,dilreìòî ílek`ly meyn ,dlirn oaxwa miaiige ycwda ¨¨£

m` oke .men ea clepy `ll eilr oey`xd zaikx ici lr oilegl oaxwd `vi
äéämc`áäæ ìL ñBëa äúBL,ycwnd ziaay zxyd ilkn `edy ¨¨¤§¤¨¨

okn xg`leäúLå Bøéáç àae ,ef qekn `ed s`Bøéáç àaxg`äúLås` ¨£¥§¨¨¨£¥§¨¨
`edy `ed oicd ,dpnneìòî ílekmeyn ,dlirn oaxwa miaiige ycwda ¨¨£

.dpnn oey`xd ziizy ici lr oilegl zxyd ilk ly qekd d`vi `ly

mteba miyecwd mininz zepaxwa mc` lrn m`y ,ef dpyna yxetne
`irye` iax xn` cvik ok m`e ,ezlirna oilegl m`ived `l gafnl
.men ea clepy `ll s` elelig ici lr oilegl oaxwd z` `ivedl xyt`y

:`xnbd zvxznàéääilke oaxwl die`xd dnday zxne`d dpynd - ©¦
zhiyk ,oilegl mi`vei mpi` zxy,àéä äãeäé éaøepipy ef dpyna ixdy ©¦§¨¦

meyn ,'minc zyecw' yecwy ycwd x`ya dlirn xg` dlirn oi`y

cifna ixdy] bbeya lrny it lr s`e ,dpey`xd dlirna oilegl `viy

(:ap lirl) dpyna xn`y dcedi iax zhiyk dfe ,[dlirn meyn aiig epi`
mteba miyecwd zepaxw ezhiy itle .llgzn bbeya elligy ycwdy

la` .oey`xd zlirna millgzn mpi` gafnlàäiabl milwya dpynd - ¨
znda llgl xyt`y `irye` iax uexiz itl da epipyy ,d`vnpy dnda

zhiyk `id ,men `ll s` oaxwøéàî éaøllgzn cifna elligy ycwdy ©¦¥¦
.sebd zyecwa gafnl yecw `edyk s`

oipra dcedi iaxe xi`n iax ewlgpy s` ixd :df uexiz lr dywn `xnbd
mewn lkn ,bbeyae cifna ycwd leligîezhiyòîLð äãeäé éaøcoiape ¦§©¦§¨¦§©

ìzhiyøéàî éaø,cifna e` bbeya llgzn ycwd m` wx ewlgp ixdy , §©¦¥¦
epi`y dne ,llgzn epi` dfi`e llgzn ycwd beq dfi` ewlgp `l la`
xi`n iax zhiyl s` llgzn epi` ,bbeya dcedi iax zhiyl llgzn

.jk cenll yie .cifnaåàì`l m`d -äãeäé éaø øîàlirl) epizpyna ©¨©©¦§¨
(:apyLc÷äelligy ziad wca zyecwa yecwy,ìlçúî ,ââBLaedfe ¤§¥§¥¦§©¥
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oaxwa lrny xg`l s`y da x`eany ef dpynn dyw oiicr `linne
iax ixack `lye ,cifna ok dyry s`e ,oilegl oaxwd `vi `l ellige

.`irye`

:`xnbd zvxzníúäycwda `weecy dcedi iax xn`y epizpyna - ¨¨
oaxwa la` ,llgzn bbeya ellig m` ziad wcal minc zyecwa yecwy

y meyn `ed ,oilegl `vi `l ellig m` sebd zyecwa yecwdà÷ àìŸ¨
ïéleçì eäðé÷etàì ïéeëî`l` oilegl m`ivedle mllgl oiekzp `l - §©¥§©¦§§¦

la` .ycwd ly mdy rcei epi` ixdy ,bbeya ok dyràëäelligyk ¨¨
ixd ,llgzny xi`n iax xaqy ,cifnaïéleçì eäðé÷etàì ïéeëî à÷- ¨§©¥§©¦§§¦

s` `linne ,oilegl m`ivedle mllgl oiekzn `edy oeik ,`ed dfa mrhd
xi`n iax xaeq ok lre ,df mrh jiiy sebd zyecwa miyecwd zepaxwa

.milwya dpynd z` `irye` iax x`iay itke ,millgzn md s`y

:`irye` iax ixac lr zxg` `iyew dywn `xnbddéì zòîLc øîéà¥©§¨©§§¥
øéàî éaøìcifna ycwd xi`n iax itly eprny ycwd beq dfi`a - §©¦¥¦

,oilegl `veie llgzn,íéLã÷ éLã÷aiycwn `edy ycwd mzqa epiid §¨§¥¨¨¦
,gafn ly miycw iycw mdy z`hge dler oebk zepaxwa oke ,ziad wca

la` .ziad wca iycwk deabl mlek milery,íél÷ íéLã÷adndad oebk §¨¨¦©¦
wlg mda yiy ,milw miycw mdy minly `idy okziy ,jxca `vny

,milraldéì zòîL éîjiiyy xi`n iax xaeq dfa s`y zrny m`d - ¦¨©§§¥
.`irye` iax xn`y itk ,cifna llgnyk lelig,`xnbd zvxzndéì øîà̈©¥

,déîL á÷òé éaøå ïðaøî àeääa ixdøîBçå ì÷s`y cenll xyt` ©¥©¨¨§©¦©£Ÿ§¥©¨¤
m`y ,oilegl mi`vie cifna millgzn milw miycwíéLã÷ éLã÷mdy ¨§¥¨¨¦

mllig m` xi`n iaxl mewn lkn ,deabl miler mleky ,xzei mixeng
md ixd cifnaíéìlçúî,oilegl mi`veieíél÷ íéLã÷dlw mzyecwy ¦§©§¦¨¨¦©¦

,milral wlg mda yi oky ,xzeiïkL ìk àìe`vi cifna mllig m`y Ÿ¨¤¥
.jk ici lr oilegl

:awri iax ixacl riiql xn`n d`ian `xnbdénð øîzéàdf welig - ¦§©©¦
y ,sqep `xen` ici lr yxcnd ziaa xn`p(àáé÷ò éáøá) àîç éaø øîà̈©©¦¨¨

[àá÷eò øa]jk ,Lc÷ä ,øéàî éaø äéä øîBà ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà ©§¨¨©©¦¥§©¦£¦¨¥¨¨©¦¥¦¤§¥
elligyìlçúî ,ãéæîaellig m`e ,oilegl `vei -ìlçúî ïéà ,ââBLa, §¥¦¦§©¥§¥¥¦§©¥

ãçàa ok dyr m` oia -,íél÷ íéLã÷ ãçàå ,íéLã÷ éLã÷okyì÷ ¤¨¨§¥¨¨¦§¤¨¨¨¦©¦©
øîBçåm`y ,`edíéLã÷ éLã÷mixengdíéìlçúî,cifnaíél÷ íéLã÷ ¨¤¨§¥¨¨¦¦§©§¦¨¨¦©¦
milwdïkL ìk àìmiycw iycw oia llig m`y oeike .cifna millgzny Ÿ¨¤¥

ok m` ,xi`n iax zhiyl oilegl mi`vei md ixd ,cifna milw miycw oiae

dl ie`xd oaxwl d`vnpy dnda eaixwiy oebk ,ycwdd oewiz jxevl
iax x`iay itke ,dligzkl mllgl leki ,dligzn dycwed enyly
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Fpzp iM zxW ilM mFCxw i`d i` inC ikid¥¥¨¥¦©©§§¦¨¥¦¨§
Wi opixn` `d Fxiag lrn`l i`O` Fxiagl©£¥©©Ÿ¨©£¥¨©§¦¨¥
ilM Dpi` m`e zxW ilkA lrFn xg` lrFn¥©©¥¦§¥¨¥§¦¥¨§¦
lrFn oi` `d Elrn oNEM xn` i`O` zxẄ¥©©¨©¨¨£¨¥¥
Wie calA zxW ilkE dndA `N` lrFn xg ©̀©¥¤¨§¥¨§¦¨¥¦§©§¥
`kd 'ixn`C `dC icin dWw `le zxW ilM Dpi`W mFCxwA ixiin mlFrlC xnFl©¦§¨©§¥§©§¤¥¨§¦¨¥§Ÿ¨¤¦¥§¨§©§¦¨¨
oiEMzn `Ed f`e Fxiag lW ilMdW xEaq `EdWM Epiid lrFn xg` lrFn oi`C§¥¥©©¥©§§¤¨¤©§¦¤£¥§¨¦§©¥
F`ivFdl oiEMznC `kidC oFcTtA ci zEgilW oicM Fxiagl FpzpC `kid DlfFbl§§¨¥¨§¨§©£¥§¦§¦©§¦¨§¥¨§¦§©¥§¦
i`d la` ozvwn `N` o`ivFd `l ENit` oFcTRd lM lr olfB `xwp zEWxl zEWxn¥§¦§¦§¨©§¨©¨©¦¨£¦Ÿ¦¨¤¨¦§¨¨£¨©
lkC ixiin Elrn oNEkC FA rTiaE Fxiag `aE FA rTiaE Fxiag `A xn`wC `YtqFYC§¤§¨§¨¨©¨£¥¦©¨£¥¦©§¨¨£©§¥§¨
zFpdil `N` zEWxl zEWxn F`ivFdl oiEMzn Fpi`e FNW `EdW xFAqi cge cg©§©¦§¤¤§¥¦§©¥§¦¥§¦§¤¨¥¨
Fl WIW d`pd zaFh itM `N` lFrni `l dpdIWM f`e d`pdd xg` Fgipdle§©£¦©©©£¨¨§¨§¤¥¨¤Ÿ¦§¤¨§¦©£¨¨¤¥
Fxiagl Fpzp la` oNEM ElrnE oiNEgl `vi `NW opixn` ikd mEXnE dk`lOA©§¨¨¦¨¥©§¦¨¤Ÿ¨¨§¦¨£¨£¨¨§©£¥
xaqC iOp idpE zEWxl zEWxn F`ivFdW oFW`xd `N` lrn `l Fxiagl Fxiage©£¥©£¥Ÿ¨©¤¨¨¦¤¦¥§¦§§¦©¦§¨©
`A l"v KkitlE Fxiag zEWxl FzEWxn F`ivFdl `Ed oiEMzn n"n FNW `idW¤¦¤¦§©¥§¦¥§¦§£¥§¦¨¨
F`ivFdlE FlfFbl oiEMzPW b"r`e Elrn oNEM eilr akxe Fxiag `aE eilr akxe Fxiag£¥§¨©¨¨¨£¥§¨©¨¨¨¨£§¤¦§©¥§§§¦
ziAd wcA iWcwA ENit` zxW ilkE dndA `ixi` i`n ok `l m`C zEWxl zEWxn¥§¦§§¦Ÿ¥©¦§¨§¥¨§¦¨¥£¦§¨§¥¤¤©©¦

n F`ivFdl oiEMzn Fpi`C `kid lrFn xg` lrFn WizFpdil `N` zEWxl zEWx ¥¥©©¥¥¨§¥¦§©¥§¦¥§¦§¤¨¥¨
oNEkC opixn` d"t`e DlfFbl oiEMzOW ixiin mlFrl `N` ziWixtcM gipdlE EPOn¦¤§¨¦©§¦§¦¦¤¨§¨©§¥¤¦§©¥§§¨©©§¦¨§¨
didW xacl FNW `EdW xEaQW xaCn dpdp oiA wNgl di`xE ziWixtcM Elrn̈£§¦§¦¦§¨¨§©¥¥¤¡¤¦¨¨¤¨¤¤§¨¨¤¨¨

opixn`C `iddn mixg` lW `EdW xEaq(.k sc dlirn)lW dxFw F` oa` lhp iAB ¨¤¤£¥¦¥©¦§©§¦¨©¥¨©¤¤¨¤
DlwW lwWn iCkn KixtE lrn `l Fxiage lrn `Ed Fxiagl Dpzp lrn `l WCwd¤§¥Ÿ¨©¨§¨©£¥¨©©£¥Ÿ¨©¨¦¦§¦¦§©¨§¨
xEaqC mdn zFpdil `N` mlfFbl oeEMzp `l xAfBd mbe WCwd zEWxn mi`vFi mpi`W xAfBl zFxEqn mipa`A lrn `lC `Wix iwFnE Fxiag DlwW iN dn `Ed DlwW iN dn©¦¨§¨©¦¨§¨£¥¥¥¨§Ÿ¨©©£¨¦§©¦§¨¤¥¨§¦¥§¤§¥§©©¦§¨Ÿ¦§©¥§§¨¤¨¥¨¥¤§¨

zFxrp EN` wxRC `iddn di`x cFre lrn `Ed Fxiagl mpzp ipYwcM zEWxl zEWxn m`ivFdl oeEMzPW ixiin lrn `Ed ipYwC `tiqe FNW mdW(:cl zeaezk)mzd xn`wC ¤¥¤§¥¨§¨¨¥¨©©§¥¤¦§©¥§¦¨¥§¦§¦§¨¨¥¨§¨©£¥¨©§§¨¨¥©¦§¤¤¥§¨§¨¨©¨¨
xUA inC oinNWn dElk`e dEgahe oFcTtC `idW mixEaqM la` lFfA xUA inC oinNWn dElk`e dEgah `id mdia` lWC md mixEaqM dlE`W dxR mdia` mdl giPd¦¦©¨¤£¦¤¨¨§¨¦§¦¥§¤£¦¤¦¨§¨§¨§¨§©§¦§¥¨¨§£¨¦§¦¤¦§¦¨§¨§¨§¨§¨§©§¦§¥¨¨

:mixg` lW `EdW xEaql FNW `EdW xEaq oiA wENig Epivn oM m` mlWíéLã÷oeEMzp ENit` Dl dUrp dpTY dn miNw miWcw lW `id m` .Dil zrnW in miNw ¨¥¦¥¨¦¦¥¨¤¤§¨¤¤£¥¦¨¨¦©¦¦©§¨¥¦¦¤¨¨¦©¦©©¨¨©£¤¨£¦¦§©¥
dWw i`n xn`Y m`e odA lrFOW dlirn ici lr oiNEgl E`vIW `Ed oiC z`Hge ziAd wcA oFbM miWcw iWcw `nlWaC odA dlirn `MilC oeiM oiNEgl `vY `l DlfFbl§§¨Ÿ¥¥§¦¥¨§¥¨§¦¨¨¤§¦§¨¨¨§¥¨¨¦§¤¤©©¦§©¨¦¤¥§§¦©§¥§¦¨¤¥¨¤§¦Ÿ©©¨¤
minlW `dY Dnvr `id minlW oFbM miNw miWcw `id m`e diYgY dlFr `dY Efe DlfFB ip` ixd dlFr Ef m` xn`ie zxg` dndA `iai `N` oiNEgl dP`ivFi `le Dil¥§Ÿ¦¤¨§¦¤¨¨¦§¥¨©¤¤§Ÿ©¦¨£¥£¦§¨§§¥¨©§¤¨§¦¦¨¨¦©¦§§¨¦¦©§¨§¥§¨¦

Wi ixdW ikd carinl xWt` i`C xnFl Wie dacp zlFrl zxg`e `id `N` aixwi `leEeWEd `lC xUrnE xFkA zWWg mEXn z`vnPd z`f dndaA wRql §Ÿ©§¦¤¨¦§©¤¤§©§¨¨§¥©§¦¤§¨§¤¡©¨¥¤£¥¥§©¥¦§¥¨Ÿ©¦§¥¦£¨©§©£¥§Ÿ§
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dúcîëe øãr ìcâîì íéìLeøéî úàöîpL äîäa íúä ïðz§©¨¨§¥¨¤¦§¥¦¨©¦§¦§©¥¤§¦¨¨

íéøëæ àlà íéîìL éçáæ úBá÷ð úBìBò íéøëæ çeø ìëì§¨©§¨¦§¥¦§¥§¨¦¤¨§¨¦

àérLBà 'ø øîà eåä àì íéîìL éçáæ eåäc àeä úBìBò©£¦§¥§¨¦Ÿ£¨©©§¨

ànL ïðéLééç øîà÷ éëäå ïðé÷ñr ïäéîãa áeçì àáa àëä̈¨§¨¨¦§¥¤©§¦¨§¨¥¨¨©©§¦¨¤¨

ìlçúî ãéæîa Lc÷ä øîàc àéä øéàî éaøå úBìBò§©¦¥¦¦§¨©¤§¥§¥¦¦§©¥

ìrBî øçà ìrBî ïéà ïðúäå ìlçúî éî óebä úMeã÷e§©©¦¦§©¥§¨§©¥¥©©¥

áëBø äéä ãöék ãáìa úøL éìëáe äîäáa àlà ïéLc÷eîa§§¨¦¤¨¦§¥¨¦§¥¨¥¦§©¥©¨¨¥

eìrî ílek áëøå Bøéáç àa áëøå Bøéáç àa äîäa éab ìr©©¥§¥¨¨£¥§¨©¨£¥§¨©¨¨£

Bøéáç àa äúLå Bøéáç àa áäæ ìL ñBëa äúBL äéä̈¨¤§¤¨¨¨£¥§¨¨¨£¥

éaøcî øéàî 'ø àä àéä äãeäé 'ø àéää eìrî ílek äúLå§¨¨¨¨£©¦§¨¦¨¥¦¦§©¦

Lc÷ä äãeäé éaø øîà åàì øéàî éaøì òîLð äãeäé§¨¦§©§©¦¥¦©¨©©¦§¨¤§¥

â"òà énð î"øì àìçzî àì óebä úMeã÷e ìlçúî ââBLa§¥¦§©¥§©©Ÿ¦©£¨§©¦

óebä úMeã÷ ìlçúî ãéæîa Lc÷äcàì íúä àìçzî àì §¤§¥§¥¦¦§©¥§©©Ÿ¦©£¨¨¨Ÿ

eäðé÷eôàì ïéeëî à÷ àëä ïéleçì eäðé÷eôàì ïéeëî à÷̈§©¥©£¦§§¦¨¨¨§©¥©£¦§

íéLã÷ éLã÷a øéàî éaøì déì úrîLc øîéà ïéleçì§¦¥©§©§¨¥§©¦¥¦§¨§¥¨¨¦

á÷ré éaøå ïðaøî àeää ì"à déì úrîL éî íél÷ íéLã÷a§¨¨¦©¦¦©§¨¥©¥©¨¨§©¦©£Ÿ

àì íél÷ íéLã÷ íéìlçúî íéLã÷ éLã÷ øîBçå ì÷ déîL§¥©¨¤¨§¥¨¨¦¦§©§¦¨¨¦©¦Ÿ

éñBé éaø øîà àáé÷r 'øa àîç 'ø øîà énð øîzéà ïkL ìk̈¤¥¦§©©¦¨©¨¨§£¦¨¨©©¦¥

ïéà ââBLa ìlçúî ãéæîa Lc÷ä î"ø äéä øîBà àðéðç 'øa§£¦¨¥¨¨¤§¥§¥¦¦§©¥§¥¥

øîBçå ì÷ íél÷ íéLã÷ ãçàå íéLã÷ éLã÷ ãçà ìlçúî¦§©¥¤¨¨§¥¨¨¦§¤¨¨¨¦©¦©¨¤

ïkL ìk àì íél÷ íéLã÷ íéìlçúî íéLã÷ éLã÷̈§¥¨¨¦¦§©§¦¨¨¦©¦Ÿ¨¤¥
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פג zipwp dy`d` cenr dp sc ± oey`x wxtoiyeciw

ìcâîì íéìLeøéî úàöîpL äîäa íúä ïðz ïðéñøb éëäíéøëæ 'eë øãò ¨¥©§¦¨§©¨¨§¥¨¤¦§¥¦¨©¦§¦§©¥¤§¨¦
.úBìBòdPOn zF`vFId zFndA aFxe z`vi milWExin `OW opiWiigC mEXn¦§©§¦¨¤¨¦¨©¦¨¨§§¥©§¦¤¨

dlFrl ifgC xkf KMlid mdl diE`x `idW migaf lkA iwERql `Mi`e md migaf§¨¦¥§¦¨¦§¥§¨§¨¦¤¦§¨¨¤¦§¨¨¨§¨¥§¨
:Dlr KixR oOwlE dlFrl `wRqn.íéîìL éçáæ úBá÷ð`Mil dlFrA ENi`C §©§¨§¨§©¨¨¦£¨§¥¦§¥§¨¦§¦§¨¥¨

:iwERql.eåä àì íéîìL`nliC dInzA ¦§¥§¨¦Ÿ£¦§¦¨¦§¨
:dlFr Dl aixwn ikide `id minlWøîà §¨¦¦§¥¥©§¦¨¨¨©

.ïðé÷ñò ïäéîãa áeçì àáa àéòLBà éaø©¦©§¨§¨¨¦§¥¤©§¦¨
`A m` w"de daxw `l i`Ce idi` xnFlM§©¦¦©©Ÿ¨§¨§¦¨
lr lAwl `aE dpTY Dl zFUrl df mc`̈¨¤©£¨©¨¨¨§©¥©
D`ivFdlE wtqA `EdW dinC lM aFg Fnvr©§¨¨¤¨¤§¨¥§¦¨
`Ed xkf m` dinC z` WiCwdlE oiNEgl§¦§©§¦¤¨¤¨¦¨¨
`OW opiWiigC dlFr incA s` aiIgzp¦§©¥©¦§¥¨§©§¦¨¤¨

:od zFlFr.øîàc àéä øéàî éaøå ¥§©¦¥¦¦§¨©
oizipznA(:ap sc lirl)lNgzn cifnA WCwd §©§¦¦¤§¥§¥¦¦§©¥

EqtYie cifn oiNEgl o`ivFdl df lFkie§¨¤§¦¨§¦¥¦§¦¨§
ipW `iai i`pY ici lre mzXEcwA minCd©¨¦¦§¨¨§©§¥§©¨¦§¥
xn`ie minlWl cg`e dlFrl cg` minC̈¦¤¨§¨§¤¨¦§¨¦§Ÿ©
Ef lr lNgzn `id ixd `id dlFr m ¦̀¨¦£¥¦¦§©¥©
`id minlW m`e dacp inlW `di ipXde§©¥¦§¥©§¥§¨¨§¦§¨¦¦
ipXde minlW lW lr zlNEgn `id ixd£¥¦§¤¤©¤§¨¦§©¥¦

:dlFr zacpl.óebä úMeã÷egAfn iWcwC §¦§©¨§©©§¨§¥¦§¥©
:mEn `lA zlNgzn inøçà ìòBî ïéà ¦¦§©¤¤§Ÿ¥¥©©

.ìòBîoxwA Ef xg` Ef zFlirn iYW oi` ¥¥§¥§¦©©§¤¤
oFW`xd FA lrFOW oeikC WCwd lW cg ¤̀¨¤¤§¥§¥¨¤¥¨¦

:oiNEgl `vi.äîäa àlàgAfn iWcw lW ¥¥§¦¤¨§¥¨¤¨§¥¦§¥©
oiNEgl d`vFi oi`W itl oAxwl diE`xd̈§¨§¨§¨§¦¤¥§¨§¦

:zxW ilM oke dninY `idWM'ø àéää §¤¦§¦¨§¥§¦¨¥©¦
.àéä äãeäélrFn xg` lrFn oi` ipYwCn §¨¦¦§¨¨¥¥¥©©¥

b"r` oiNEgl witpC `Ed `OTn `nl ©̀§¨¦©¨§¨¦§¦
i`de dlirn `Mil cifn i`C `Ed bbFWC§¥§¦¥¦¥¨§¦¨§©
xn`C Dil zrnWC `Ed dcEdi iAxl `xaq§¨¨§©¦§¨§©§¨¥§¨©

oizipznA(my):lNgzn bbFWA WCwdàä §©§¦¦¤§¥§¥¦§©¥¨
.àéä øéàî éaømilwWC oizipzn Kd ©¦¥¦¦©©§¦¦¦§¨¦

'it`e cifnA lNgzn WCwd xn`C Dl opinwFn xi`n iAxM z`vnPW dndaC¦§¥¨¤¦§¥§©¦¥¦§¦¨¨§¨©¤§¥¦§©¥§¥¦©£¦
:lNgzn iOp sEBd zXEcw.øéàî éaøì òîLð é"øcî ïðéëøôe`dC cifn lENigA §©©©¦¦§©¥©§¦¨¦§¦§©§©¦¥¦§¦¥¦§¨

oi` minC zXEcwE sEBd zXEcwA la` bbFWe cifnA `N` `zil EdiiYbElR§§©§¥¨¤¨§¥¦§¥£¨¦§©©§©¨¦¥
cifnA lNgzn oi` bbFWA dcEdi 'xl lNgzn oi`W WCwd FzF`A mdipiA zwFlgn©§¤¥¥¤§¤§¥¤¥¦§©¥§§¨§¥¥¦§©¥§¥¦

:xi`n 'xl.ìlçúî ââBLa Lc÷ä äãeäé ø"à åàìxn`we lENig xTir `ide §¥¦©§¨¤§¥§¥¦§©¥§¦¦©¦§¨¨©
:bbFW oilNgzn `l sEBd zXEcwC.énð øéàî 'øìWCwd lENig xTir xn`wC ¦§©©Ÿ¦§©§¦¥§¥¦©¦§¨¨©¦©¦¤§¥
:ligYpC xn` `l sEB zXEcw cifnAïéleçì eäðé÷eôàì ïéeëî àì íúä épLîe §¥¦§©Ÿ¨©§¦§¦§©¥¨¨Ÿ§©¥©£¦§§¦

.'eëbbFW ENi`C dcEdi 'xl bbFWC lENign `ticr xi`n 'xl cifnC lENig xnFlM§©¦§¥¦§¥¦£¦¨¥¦§¥§§¨§¦¥
dlirn oAxw `pngx DiaiIgnCn `Ed aEzMd zxifbE oiNEgl EdpiwEt`l oiEkn `lŸ§©¥©£¦§§¦§¥©©¨¦¦§©§¥©§¨¨¨§©§¦¨
EdpiwEt`l oiEkn xi`n 'xl cifn lENig la` ligYin `l sEBd zXEcw KMlid¦§¨§©©Ÿ¦§¦£¨¦¥¦§¥¦§©¥©£¦§

:`lgYin iOp sEBd zXEcw KMlid oiNEgl.'eë øéàî 'øì déì úòîLc øîéà §¦¦§¨§©©©¦¦©§¨¥©§©§¨¥§¥¦
xR `irWF` iAxC`n"xl Dil zrnWC xni` n"xM milwWC `idd `nwF`C Ki ©§©¦©§¨¨¦§§¨©¦¦§¨¦§¥©§©§¨¥§

WCwd mYq EpiidC ziAd iWcw oFbM miWcw iWcwA lNgzn cifnA WCwd xn`C§¨©¤§¥§¥¦¦§©¥§¨§¥¨¨¦§¨§¥©©¦§©§§©¤§¥
:ziAd wcA iWcwM DFabl ied EdNEkC miWcw iWcwl oiCd `Edeíél÷ íéLã÷a §©¦§¨§¥¨¨¦§§£¥§¨©§¨§¥¤¤©©¦§¨¨¦©¦

.déì úòîL éîzrnW `kide miNw miWcwA iOp iwERql `Mi` dndaC `idde ¦©§¨¥§©¦¦§¥¨¦¨¦§¥©¦§¨¨¦©¦§¥¨©§¨
:cifnA oilNgznC xi`n iAxl Dil¥§©¦¥¦§¦§©§¦§¥¦
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øîàdaxTn `l i`Ce idi` qxhpETA WxiR .odincA aEgl `aA `irWF` ax ¨©©©§¨§¨¨¦§¥¤¦¥©§§¥¦¦©©Ÿ¦¨§¨
oTzl eilr lAw D`vFOd df mc` WExiR mdincA aiIgzdl `aA ixiinE©§¥§¨§¦§©¥¦§¥¤¦¨¨¤©§¨¦¥¨¨§©¥
zFlFr `OW opiWiig xn`w ikde oiNEgl D`ivFdl dvFxe dilrW wtQd lM̈©¨¥¤¨¤¨§¤§¦¨§¦§¨¥¨¨©©§¦¨¤¨
zxg`de Ef lr zlNEgn `dY dlFr Ef m` xn`ie minC 'a F` zFndA 'a `iaie§¨¦§¥¨¦§Ÿ©¦¨§¥§¤¤©§¨©¤¤
minlW Ef dzid m`e dacp inlW `dY§¥©§¥§¨¨§¦¨§¨§¨¦
zacp `dY zxg`de Ef lr zlNEgn `dY§¥§¤¤©§¨©¤¤§¥¦§©
'Ek WCwd xn`C `id xi`n iAxe dlFr¨§©¦¥¦¦§¨©¤§¥
lNgIW KixvC qxhpETd 'iR KFYn rnWn©§©¦¦©§§¥§¨¦¤§©¥
lr z`vnPd dndAd lrW dXEcTd©§¨¤©©§¥¨©¦§¥©
xaqwe `weC lENig KxcaE `iadW DzF`¨¤¥¦§¤¤¦©§¨§¨¨©
`l ixdW dWwe mininY oiCtpC xi`n 'x¥¦§¦§¦§¦¦§¨¤¤£¥Ÿ
oiCtp mininzC xi`n iAx xaqC Epivn̈¦§¨©©¦¥¦¦§¦¦¦§¦
llM df KiIW `le mi`PY x`Xn xzFi¥¦§¨©¨¦§Ÿ©¨¤§¨
i"xR Kkl dcEdi 'xe DiciC `YbEltA¦§§¨¦¥§§¨§©¦¦
mpi` mininzC `nlrA xaqw mlFrlC¦§¨¨¨©§©§¨¦§¦¦¥¨
oeEMzPW ixiin `kde lENig KxC oFbM oiCtp¦§¦§¤¤¦§¨¨©§¥¤¦§©¥
DA zFMfle WiCwOd cIn DzFpwle DlfFbl§§¨§¦§¨¦©©©§¦§¦§¨
D`ivFdW xg`e ixW b"dkaE DA zFPWlE§©¨¦§¨¥§©©¤¦¨

NEglodincA aEgl FYrcA dlr oi §¦¨¨§©§¨¦§¥¤
:ziWixtcM§¦§¦¦

ïéàoi` qxhpETA WxiR .lrFn xg` lrFn ¥¥©©¥¦¥©§§¥¥
lW cg` oxwA Ef xg` Ef dlirn§¦¨©©§¤¤¤¨¤
`vFi oFW`xd DA lrOW oeikC WCwd¤§¥§¥¨¤¨©¨¨¦¥
DniY calA zxW ilkE dndA `N` oiNEgl§¦¤¨§¥¨§¦¨¥¦§©¥©

dlirnC `YtqFYaC(a"t)lW mFCxw `ipY ¦§¤§¨¦§¦¨©§¨©§¤
oNEM FA rTiaE Fxiag `aE FA rTiA WCwd¤§¥¦©¨£¥¦©¨
lrn `Ed Fxiagl Fxiage Fxiagl Fpzp Elrn̈£¨§©£¥©£¥©£¥¨©
`YWde dNigYkl FA rTal xYEn Fxiage©£¥¨§©¥©§©§¦¨§©§¨
Fpzp iM zxW ilM mFCxw i`d i` inC ikid¥¥¨¥¦©©§§¦¨¥¦¨§
Wi opixn` `d Fxiag lrn`l i`O` Fxiagl©£¥©©Ÿ¨©£¥¨©§¦¨¥
ilM Dpi` m`e zxW ilkA lrFn xg` lrFn¥©©¥¦§¥¨¥§¦¥¨§¦
lrFn oi` `d Elrn oNEM xn` i`O` zxẄ¥©©¨©¨¨£¨¥¥
Wie calA zxW ilkE dndA `N` lrFn xg ©̀©¥¤¨§¥¨§¦¨¥¦§©§¥
`kd 'ixn`C `dC icin dWw `le zxW ilM Dpi`W mFCxwA ixiin mlFrlC xnFl©¦§¨©§¥§©§¤¥¨§¦¨¥§Ÿ¨¤¦¥§¨§©§¦¨¨
oiEMzn `Ed f`e Fxiag lW ilMdW xEaq `EdWM Epiid lrFn xg` lrFn oi`C§¥¥©©¥©§§¤¨¤©§¦¤£¥§¨¦§©¥
F`ivFdl oiEMznC `kidC oFcTtA ci zEgilW oicM Fxiagl FpzpC `kid DlfFbl§§¨¥¨§¨§©£¥§¦§¦©§¦¨§¥¨§¦§©¥§¦
i`d la` ozvwn `N` o`ivFd `l ENit` oFcTRd lM lr olfB `xwp zEWxl zEWxn¥§¦§¦§¨©§¨©¨©¦¨£¦Ÿ¦¨¤¨¦§¨¨£¨©
lkC ixiin Elrn oNEkC FA rTiaE Fxiag `aE FA rTiaE Fxiag `A xn`wC `YtqFYC§¤§¨§¨¨©¨£¥¦©¨£¥¦©§¨¨£©§¥§¨
zFpdil `N` zEWxl zEWxn F`ivFdl oiEMzn Fpi`e FNW `EdW xFAqi cge cg©§©¦§¤¤§¥¦§©¥§¦¥§¦§¤¨¥¨
Fl WIW d`pd zaFh itM `N` lFrni `l dpdIWM f`e d`pdd xg` Fgipdle§©£¦©©©£¨¨§¨§¤¥¨¤Ÿ¦§¤¨§¦©£¨¨¤¥
Fxiagl Fpzp la` oNEM ElrnE oiNEgl `vi `NW opixn` ikd mEXnE dk`lOA©§¨¨¦¨¥©§¦¨¤Ÿ¨¨§¦¨£¨£¨¨§©£¥
xaqC iOp idpE zEWxl zEWxn F`ivFdW oFW`xd `N` lrn `l Fxiagl Fxiage©£¥©£¥Ÿ¨©¤¨¨¦¤¦¥§¦§§¦©¦§¨©
`A l"v KkitlE Fxiag zEWxl FzEWxn F`ivFdl `Ed oiEMzn n"n FNW `idW¤¦¤¦§©¥§¦¥§¦§£¥§¦¨¨
F`ivFdlE FlfFbl oiEMzPW b"r`e Elrn oNEM eilr akxe Fxiag `aE eilr akxe Fxiag£¥§¨©¨¨¨£¥§¨©¨¨¨¨£§¤¦§©¥§§§¦
ziAd wcA iWcwA ENit` zxW ilkE dndA `ixi` i`n ok `l m`C zEWxl zEWxn¥§¦§§¦Ÿ¥©¦§¨§¥¨§¦¨¥£¦§¨§¥¤¤©©¦

n F`ivFdl oiEMzn Fpi`C `kid lrFn xg` lrFn WizFpdil `N` zEWxl zEWx ¥¥©©¥¥¨§¥¦§©¥§¦¥§¦§¤¨¥¨
oNEkC opixn` d"t`e DlfFbl oiEMzOW ixiin mlFrl `N` ziWixtcM gipdlE EPOn¦¤§¨¦©§¦§¦¦¤¨§¨©§¥¤¦§©¥§§¨©©§¦¨§¨
didW xacl FNW `EdW xEaQW xaCn dpdp oiA wNgl di`xE ziWixtcM Elrn̈£§¦§¦¦§¨¨§©¥¥¤¡¤¦¨¨¤¨¤¤§¨¨¤¨¨

opixn`C `iddn mixg` lW `EdW xEaq(.k sc dlirn)lW dxFw F` oa` lhp iAB ¨¤¤£¥¦¥©¦§©§¦¨©¥¨©¤¤¨¤
DlwW lwWn iCkn KixtE lrn `l Fxiage lrn `Ed Fxiagl Dpzp lrn `l WCwd¤§¥Ÿ¨©¨§¨©£¥¨©©£¥Ÿ¨©¨¦¦§¦¦§©¨§¨
xEaqC mdn zFpdil `N` mlfFbl oeEMzp `l xAfBd mbe WCwd zEWxn mi`vFi mpi`W xAfBl zFxEqn mipa`A lrn `lC `Wix iwFnE Fxiag DlwW iN dn `Ed DlwW iN dn©¦¨§¨©¦¨§¨£¥¥¥¨§Ÿ¨©©£¨¦§©¦§¨¤¥¨§¦¥§¤§¥§©©¦§¨Ÿ¦§©¥§§¨¤¨¥¨¥¤§¨

zFxrp EN` wxRC `iddn di`x cFre lrn `Ed Fxiagl mpzp ipYwcM zEWxl zEWxn m`ivFdl oeEMzPW ixiin lrn `Ed ipYwC `tiqe FNW mdW(:cl zeaezk)mzd xn`wC ¤¥¤§¥¨§¨¨¥¨©©§¥¤¦§©¥§¦¨¥§¦§¦§¨¨¥¨§¨©£¥¨©§§¨¨¥©¦§¤¤¥§¨§¨¨©¨¨
xUA inC oinNWn dElk`e dEgahe oFcTtC `idW mixEaqM la` lFfA xUA inC oinNWn dElk`e dEgah `id mdia` lWC md mixEaqM dlE`W dxR mdia` mdl giPd¦¦©¨¤£¦¤¨¨§¨¦§¦¥§¤£¦¤¦¨§¨§¨§¨§©§¦§¥¨¨§£¨¦§¦¤¦§¦¨§¨§¨§¨§¨§©§¦§¥¨¨

:mixg` lW `EdW xEaql FNW `EdW xEaq oiA wENig Epivn oM m` mlWíéLã÷oeEMzp ENit` Dl dUrp dpTY dn miNw miWcw lW `id m` .Dil zrnW in miNw ¨¥¦¥¨¦¦¥¨¤¤§¨¤¤£¥¦¨¨¦©¦¦©§¨¥¦¦¤¨¨¦©¦©©¨¨©£¤¨£¦¦§©¥
dWw i`n xn`Y m`e odA lrFOW dlirn ici lr oiNEgl E`vIW `Ed oiC z`Hge ziAd wcA oFbM miWcw iWcw `nlWaC odA dlirn `MilC oeiM oiNEgl `vY `l DlfFbl§§¨Ÿ¥¥§¦¥¨§¥¨§¦¨¨¤§¦§¨¨¨§¥¨¨¦§¤¤©©¦§©¨¦¤¥§§¦©§¥§¦¨¤¥¨¤§¦Ÿ©©¨¤
minlW `dY Dnvr `id minlW oFbM miNw miWcw `id m`e diYgY dlFr `dY Efe DlfFB ip` ixd dlFr Ef m` xn`ie zxg` dndA `iai `N` oiNEgl dP`ivFi `le Dil¥§Ÿ¦¤¨§¦¤¨¨¦§¥¨©¤¤§Ÿ©¦¨£¥£¦§¨§§¥¨©§¤¨§¦¦¨¨¦©¦§§¨¦¦©§¨§¥§¨¦

Wi ixdW ikd carinl xWt` i`C xnFl Wie dacp zlFrl zxg`e `id `N` aixwi `leEeWEd `lC xUrnE xFkA zWWg mEXn z`vnPd z`f dndaA wRql §Ÿ©§¦¤¨¦§©¤¤§©§¨¨§¥©§¦¤§¨§¤¡©¨¥¤£¥¥§©¥¦§¥¨Ÿ©¦§¥¦£¨©§©£¥§Ÿ§
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dúcîëe øãr ìcâîì íéìLeøéî úàöîpL äîäa íúä ïðz§©¨¨§¥¨¤¦§¥¦¨©¦§¦§©¥¤§¦¨¨

íéøëæ àlà íéîìL éçáæ úBá÷ð úBìBò íéøëæ çeø ìëì§¨©§¨¦§¥¦§¥§¨¦¤¨§¨¦

àérLBà 'ø øîà eåä àì íéîìL éçáæ eåäc àeä úBìBò©£¦§¥§¨¦Ÿ£¨©©§¨

ànL ïðéLééç øîà÷ éëäå ïðé÷ñr ïäéîãa áeçì àáa àëä̈¨§¨¨¦§¥¤©§¦¨§¨¥¨¨©©§¦¨¤¨

ìlçúî ãéæîa Lc÷ä øîàc àéä øéàî éaøå úBìBò§©¦¥¦¦§¨©¤§¥§¥¦¦§©¥

ìrBî øçà ìrBî ïéà ïðúäå ìlçúî éî óebä úMeã÷e§©©¦¦§©¥§¨§©¥¥©©¥

áëBø äéä ãöék ãáìa úøL éìëáe äîäáa àlà ïéLc÷eîa§§¨¦¤¨¦§¥¨¦§¥¨¥¦§©¥©¨¨¥

eìrî ílek áëøå Bøéáç àa áëøå Bøéáç àa äîäa éab ìr©©¥§¥¨¨£¥§¨©¨£¥§¨©¨¨£

Bøéáç àa äúLå Bøéáç àa áäæ ìL ñBëa äúBL äéä̈¨¤§¤¨¨¨£¥§¨¨¨£¥

éaøcî øéàî 'ø àä àéä äãeäé 'ø àéää eìrî ílek äúLå§¨¨¨¨£©¦§¨¦¨¥¦¦§©¦

Lc÷ä äãeäé éaø øîà åàì øéàî éaøì òîLð äãeäé§¨¦§©§©¦¥¦©¨©©¦§¨¤§¥

â"òà énð î"øì àìçzî àì óebä úMeã÷e ìlçúî ââBLa§¥¦§©¥§©©Ÿ¦©£¨§©¦

óebä úMeã÷ ìlçúî ãéæîa Lc÷äcàì íúä àìçzî àì §¤§¥§¥¦¦§©¥§©©Ÿ¦©£¨¨¨Ÿ

eäðé÷eôàì ïéeëî à÷ àëä ïéleçì eäðé÷eôàì ïéeëî à÷̈§©¥©£¦§§¦¨¨¨§©¥©£¦§

íéLã÷ éLã÷a øéàî éaøì déì úrîLc øîéà ïéleçì§¦¥©§©§¨¥§©¦¥¦§¨§¥¨¨¦

á÷ré éaøå ïðaøî àeää ì"à déì úrîL éî íél÷ íéLã÷a§¨¨¦©¦¦©§¨¥©¥©¨¨§©¦©£Ÿ

àì íél÷ íéLã÷ íéìlçúî íéLã÷ éLã÷ øîBçå ì÷ déîL§¥©¨¤¨§¥¨¨¦¦§©§¦¨¨¦©¦Ÿ

éñBé éaø øîà àáé÷r 'øa àîç 'ø øîà énð øîzéà ïkL ìk̈¤¥¦§©©¦¨©¨¨§£¦¨¨©©¦¥

ïéà ââBLa ìlçúî ãéæîa Lc÷ä î"ø äéä øîBà àðéðç 'øa§£¦¨¥¨¨¤§¥§¥¦¦§©¥§¥¥

øîBçå ì÷ íél÷ íéLã÷ ãçàå íéLã÷ éLã÷ ãçà ìlçúî¦§©¥¤¨¨§¥¨¨¦§¤¨¨¨¦©¦©¨¤
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zipwpפד dy`da cenr dp sc ± oey`x wxtoiyeciw

.ïðçBé 'ø da éäz:`irWF` iAxC `dA.'eë íãàì Bì íéøîBà éëåzFndA lkC ¨¥¨¨¨§¨§©¦©§¨§¦§¦§¨¨§¨©£
xn xn`e LMxrA dctE d`nHd dndAA m` xn`PW dninY DlNgl xEq` gAfn¦§¥©¨§©§¨§¦¨¤¤¡©¦©§¥¨©§¥¨¨¨§¤§¤§¨©©

(.`w sc zegpn)dfe 'Ek xaFr mEn lr EctEi lFki xAcn aEzMd ECtPW oinEn ilraA§©£¥¦¤¦§©¨§©¥¨§©¥§¤
dMfYW liaWA cifn DlNgl `hge cFnr Fl xn`p dincA aEgle KlOil `AW¤¨¦¨¥§¨§¨¤¨Ÿ©£©£Ÿ§©§¨¥¦¦§¦¤¦§¤

:Ef dndA lW Dzaxwd oTzløîà àlà §©¥©§¨¨¨¤§¥¨¤¨¨©
.ïðçBé éaø`id `l zFlFr mixkf ipYwC `d ©¦¨¨¨§¨¨¥§¨¦Ÿ¦

`N` dninY DcFrA oiaixw dinC `le§Ÿ¨¤¨§¥¦§¨§¦¨¤¨
`die rEaw mEn mnEYW cr Dl oiYnn©§¦¨©¤©¨©¦¥
`cg zFndA iYW iziinE DlNgl xYEn¨§©§¨©§¥§¥§¥¨¨
dlFr Ef m` dpznE minlWl `cge dlFrl§¨§¨¨¦§¨¦©§¤¦¨
dacp inlW DYxiage diYgY dlFr Ef `dY§¥¨©§¤¨©£¤§¨©§¥§¨¨
diYgY minlW Ef `dY minlW Ef m`e§¦§¨¦§¥§¨¦©§¤¨

:dacp zlFr DYxiage.äãBz énð éúééîc ©£¤§¨©§¨¨§©§¦©¦¨
:dpznE.àeä íLà àîìéãåxninl `Mile ©§¤§¦§¨¨¨§¥¨§¥©

:dacp `A mW` oi`C mW` iOp iziipC§¥¥©¦¨¨§¥¨¨¨§¨¨
zFlifB mW`C mipW iYW oA mW` iPWnE§©¥¨¨¤§¥¨¦©£©§¥
li` odA aizM dtExg dgtWe zFlirnE§¦§¦§¨£¨§¦¨¤©¦
`Mile dpW oA gMYW`C 'ipzn i`de§©©§¦§¦§©©¤¨¨§¥¨

:mW`A iwERqlBà øéæð íLà àîìéãå ¦§¥§¨¨§¦§¨£©¨¦
.òøBöî íLà:UaM EdA aizkC.BpîæalM £©§¨¦§¦§¤¤¦§©¨

:gqtl iE`x `EdW onf.Bpîæa àlLxar §©¤¨§¤©¤Ÿ¦§©¨©
:FPnf.àeä íéîìL:minlW iziin `de §©§¨¦§¨©§¥§¨¦

.àúëìä éàîìi`nl xnFlM `Ed `vExiY §©¦§§¨¦¨§©§©
xUrnE xFkaA EdpiwERql ziz` `zklid¦§§¨¨¦¦§¦§¦§©£¥
xUrn wtqe xFkA wtQW FnEnA Edpilkinl§¥§¦§§¤¨¥§§¨¥©£¥
oFicR mdl oi` ixdW milrAl onEnA oilk`p¤¡¨¦§¨©§¨¦¤£¥¥¨¤¦§
oihgWp oi`W xUrnE xFkA zxFzA olkF`e onEnA oilk`p ECtPWkl iOp iPde§©¥©¦¦§¤¦§¤¡¨¦§¨§§¨§©§©£¥¤¥¦§¨¦

:`xhilA oilwWp oi`e filhi`A.dúðL úa úàhçaizkC `id(d `xwie)on dawp §¦§¦§¥¦§¨¦§¦§¨©¨©§¨¨¦¦§¦§¥¨¦
:`id [DzpW zA] (dpW oA) dAUM lke dAUM o`Sd.íéðL ézL úa çkzLéàå ©Ÿ¦§¨§¨¦§¨¤¨¨©§¨¨¦§¦§©©©§¥¨¦

:opiwqr mipW iYW zaA oizipznC dndaE.úàhçì dúðL úa æò`xwC `pWil §¥¨§©§¦¦§©§¥¨¦©§¦¨¥©§¨¨§©¨¦§¨¦§¨
(eh xacna):z`Hg Daixwn `id DzpW zA m` xnFlM hwp `nlrA `pniqlúàhç §¦¨¨§©§¨¨©§©¦©§¨¨¦©§¦¨©¨©¨

.Czòc à÷ìñ`l z`HgC `Mil iOp i`pzE daixw ikide `id z`Hg e`l `nliC ©§¨©§¨¦§¨©©¨¦§¥¥§¥¨§©©¦¥¨§©¨Ÿ
:dacp daxw.äéìéàî äúî àéäå ätéëì dñðBk úàhçkDpi`W z`Hg oicM ¨§¨§¨¨§©¨§¨§¦¨§¦¥¨¥¥¤¨§¦©¨¤¥¨

lf`C zF`Hg Wng oFbM axTil diE`xdzinl i(.fh sc dxenz):.ätéëìF` `weC e`l §¨¦¨¥§¨¥©¨§©§¥§¦¨§¦¨©©§¨
:Kkl zpTEzn dzid dRiM `OW.äúî àéäå:zFpFfn Dl oipzFp oi`Wïéç÷Bì ïéà ¤¨¦¨¨§¨§¤¤§©§¦¥¨¤¥§¦¨§¥§¦
.éðL øNòî úBòîa úBîäaaizkC milWExil uEg(ci mixac)LciA sqMd Yxve §¥§¨©£¥¥¦¦¨©¦¦§¦§©§¨©¤¤§¨§

:KxCd gxFhA WigkY `OW cFre§¤¨©§¦§©©¤¤
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xUrnE xFkaE zFpYn iYW oipErh minlWC minlW lW zFpYnE mdizFpYn©§¥¤©¨¤§¨¦¦§¨¦§¦§¥©¨§©£¥
dvx `le mnFnzIW cr oiYndl Kixv `N` Daixwdl lFki `le zg` dpYn©¨¨©©§Ÿ¨§©§¦¨¤¨¨¦§©§¦©¤¦§¥§Ÿ¨¨
zFrn lr lNEgn `dY minlW m` xn`i f`e mnFnzIW cr Dl oiYnIW uxYl§©¥¤©§¦¨©¤¦§¥§¨Ÿ©¦§¨¦§¥§¨©¨
mEXn mininY mdW onf lM Epiid milNEgn mpi` miNw miWcwC idpC ElNd©¨¦§¦§¨¨¦©¦¥¨§¨¦©§¨§©¤¥§¦¦¦

ipYwC `d `irWF` iAxl Dil rnWnC§©§©¥§©¦©§¨¨§¨¨¥
cIn ied minlW igaf zFawpE zFlFr mixkf§¨¦§¥¦§¥§¨¦£¥¦¨
`lA ikd carinl ivn dndAd `vOW¤¨¨©§¥¨¨¥§¤¡©¨¥§Ÿ

:mnFnzIW cr dpYnd©§¨¨©¤¦§¥
éúééîcKixv i`O`e z"`e .dcFY iOp §©§¥©¦¨§§©©¨¦

dcFzl zxg` dndA `iadl§¨¦§¥¨©¤¤§¨
dpzi minlW igaf dUrIW Dnvr DzF`A§¨©§¨¤©£¤¦§¥§¨¦©§¤
i`e dcFY `dY minlW Dpi` m` xn`ie§Ÿ©¦¥¨§¨¦§¥¨§¦
`lC mEXn i`e oieW Eed zFpYOd mEXn¦©©¨£¨¦§¦¦§Ÿ
mini ipWl milk`p minlWC ozlik`A EeẄ©£¦¨¨¦§¨¦¤¡¨¦¦§¥¨¦
oi`e dlile mFil dcFze cg` dlile§©§¨¤¨§¨§§©§¨§¥
`PY i`d k"r lEqRd zial miWcw oi`ian§¦¦¨¨¦§¥©§©©¨
`NW gqR KEnqA ipYwCn oi`ianC xaqẅ¨©¦§¦¦¦§¨¨¥§¨¤©¤Ÿ
lk`p Fpi` gqtC b"r`e minlW FPnfA¦§©§¨¦§§¤©¥¤¡¨
'al milk`p minlWE dlile mFil `N ¤̀¨§§©§¨§¨¦¤¡¨¦§
dlik`d on WiIg `l `nl` dlile minï¦§©§¨©§¨Ÿ©¥¦¨£¦¨
iziil z"`e mgl irA dcFzC mEXn l"ie§¦§¨¨¥¤¤§¥¥
m`e Dngl ixd dcFY `id m` dpzie mgl¤¤§©§¤¦¦¨£¥©§¨§¦
oi` `d dacp mgNd `dY minlW `id¦§¨¦§¥©¤¤§¨¨¨¥
`Ed dxfrA oiNEge dacp `A mgl¤¤¨§¨¨§¦¨£¨¨

dcFYd wxtA opixn`cM(:t sc zegpn): ¦§©§¦¨§¤¤©¨
àîìéãådpzie xn`Y m`e .`Ed mW` §¦§¨¨¨§¦Ÿ©§©§¤

minlWC dkinq mEXn i`e zFpYnA EeW `dC minlW lW ozF`A§¨¤§¨¦§¨¨§©¨§¦¦§¦¨¦§¨¦
dlik` mEXn i`e `aMrn `l dkinq `d dkinq oErh oi` mW`e dkinq oipErh§¦§¦¨§¨¨¥¨§¦¨¨§¦¨Ÿ§©§¨§¦¦£¦¨

Fl Wie lEqRd zial miWcw mi`ianC xaqw `dmW` zFpzdl oi`C xn ¨¨¨©¦§¦¦¨¨¦§¥©§§¥©§¥§©§¨¨
dpzIW xnFl oi`e mikqp oErh oi` mW`e mikqp oipErh minlW ixdW minlWA¦§¨¦¤£¥§¨¦§¦§¨¦§¨¨¥¨§¨¦§¥©¤©§¤
iMqp oi` ixdW dacp iMqp Edi e`l m`e ahEn minlW `id m` xn`ie mikqpl¦§¨¦§Ÿ©¦¦§¨¦¨§¦©§¦§¥§¨¨¤£¥¥¦§¥
:miXi` iAB lr otNfn dacp iMqpe miltql daFg iMqPW oieW dacp iMqpe daFg¨§¦§¥§¨¨¨¦¤¦§¥¨¦§¨¦§¦§¥§¨¨§©§¨©©¥¦¦

àîìéãådpzi `din rxFvn mW` xn`Y m`e .`Ed rxFvn mW`e xifp mW` §¦§¨£©¨¦©£©§¨§¦Ÿ©£©§¨¦¨©§¤
mW`e xifp mW`n `iWEw xTirC xnFl Wie mikqpA od oieW ixdW minlWA¦§¨¦¤£¥¨¦¥¦§¨¦§¥©§¦©§¨¥£©¨¦©£©
`pixg` `WWg `Mi` rxFvn mW`aC l"i cFr xifp mW` aB` hwp rxFvn§¨¨©©©£©¨¦§©£©§¨¦¨£¨¨©£¦¨
x"d xn` cFr rxFvn `Mil `kde rxFvn zFpFdA lr FnCn oYil KixSW¤¨¦¦¥¦¨©§§¨§¨¨¥¨§¨¨©
rci xgnl F` mFId `OWC minlWA mW` dpzIW xnFl oi`C ivETn oFWnW¦§¦¦§¥©¤©§¤¨¨¦§¨¦§¤¨©§¨¨¥©
FzF` didie `vnPW rci `le eiYgY xg` `iaie mW`d ca`PW mW`d lrA©©¨¨¨¤¤¡©¨¨¨§¨¦©¥©§¨§Ÿ¥©¤¦§¨§¦§¤

`dl Wginl `Mil dlFrA la` icin zFWwdl ivn `lC `gip `YWde `lf` [diIrxle] (dzinlE) xg`A eilrA ExRMzPW mW` iedC mEXn dxfrl oiNEg `iaIW¤¨¦¦¨£¨¨¦©£¥¨¨¤¦§©§§¨¨§©¥§¦¨§¦§¦¨©§¨§©§¨¦¨§Ÿ¨¥§©§¦¥£¨§¨¥¨§¥©§¨
:dacp `A dlFr ixdW zxg` dlFr `iai m`àlLdlFg gqRd minrtlC l"ie FPnfA `NW gqR icil `ai Ki` gqtA ixidf xdfnC oeiM z"`e .minlW ied FPnfA ¦¨¦¨©¤¤¤£¥¨¨§¨¨¤Ÿ¦§©£¥§¨¦§¥¨§¦§©§¦¥§¤©¥¨Ÿ¦¥¤©¤Ÿ¦§©§§¦§¨¦©¤©¤

:FPnf xg` x`Wpe odn cg` `N` axwp `l eiWkrW zEIxg`l migqR ipW WixtdW oFbM iOp i` eilrA E`nhPW gqtA ixiin `OW F` xg` WixtnEçkzLàzA ©§¦©¥¤¨©§¥§¤©¤¦§§§¨¨¦©¦§¤¦§¦§¥§¨¦§©§©¤©§¨Ÿ¦§©¤¨¤¨¥¤§¦§©©©§©¦§©©©
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קידושין. פרק שני - האיש מקדש  דף נה עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc oiyeciw(iyily meil)

z` millgn z`vnpy dnday ,`irye` iax zhiy lr dywn `xnbd

z` eaixwiy ick ,zexg` zenda e` zern lr dninz `idyk dndad
:ie`xd oaxwdïðçBé éaø da éäziax zhiya opgei iax wcwce oiir ± ¨¥¨©¦¨¨

,dywde ,`irye`íãàì Bì íéøîBà éëåe` zern lr ef dnda llgl `ay §¦§¦§¨¨
,zexg` zendaàèçå ãBîòs` lr ,dninz `idyk cifna ef dnda llgze £©£Ÿ

,ok zeyrl xeq`yäkæzL ìéáLa.dl ie`xd oaxwl dzaxwd owzlàlà ¦§¦¤¦§¤¤¨
,ïðçBé éaø øîàmbe ,dninz dcera dndad z` llgne dcet epi` ok`y ¨©©¦¨¨

`l` ,daixwn epi`íîezL ãò dì ïézîî`linne ,reaw men da letiy - ©§¦¨©¤©
,dllgle dzectl xzen f`e ,daixwdl leki epi`éúééîe`iane -ézL ©§¦§¥

úBîäadipyde ,dler oaxwl zcrein `dz odn zg`y ,zeninz oileg ly §¥
,minly oaxwl,äðúîe`dz ,dler oaxw dzid d`vnpy dndad m`y ©§¤

m`e ,dacp inly `dz dipyde ,dizgz dler oaxw `iady dndad
,dizgz minly oaxw dndad `dz ,minly oaxw dzid d`vnpy dndad

.dacp zler `dz dipyde
:milyexil jenq dnda `vnyk dpyna mix`eand mipica dpc `xnbd

,øî øîàzenda `vnykíéøëæmdy yegl yil eycwed,úBìBòx`eane ¨©©§¨¦
zenda e` zern lr mllgiy epiidc ,zelerl s` eaxwi ef daiqny lirl

.minlyle dlerl maixwie ,zexg`,`xnbd dywnàéä äãBz àîìéc- ¦§¨¨¦
z` aixwn epi` ixd ok m`e ,dcez oaxwl dycwed ef dnday okzi ixde

.dl ie`xd oaxwd myl dndad,`xnbd zvxznäãBz énð éúééîcok` - §©§¦©¦¨
,dilr dpzne dcez oaxwl ztqep dnda s` `iany dpyna `pzd zpeek
oaxwl `iady ef dnda axwz ,dcez oaxw dzid ok` `vny dndad m`y

dywn .dacp zxeza axwz ,dcez oaxw dzid `l m`e ,dizgz dcez
,`xnbdíçì àéòa àäåmgl zelg mirax` z`ad dperh dcezd ixde - §¨¨£¨¤¤

,`xnbd zvxzn .m`iadl yiy dpyna x`ean `le ,(bi-ai f `xwie)éúééîc§©§¦
íçì énð.dcez ingl s` `iadl jixv ok` ± ©¦¤¤

:`xnbd dywnàeä íLà àîìéãå`id d`vnpy dndady okzi ixde - §¦§¨¨¨
daixw dndad oi`y `vnp minly e` dler wx aixwi m`e ,my` oaxw

y ,`xnbd zvxzn .dl ie`xd oaxwlíLà`edyk axwíéðL ézL ïa- ¨¨¤§¥¨¦
my`e zelifb my`ae ,li` `xwp `ed f`y meyn ,dipyd ezpya epiidc

gty my`e zelirn,'li`' jixvy xn`p dtexg dçkzLéàåoaxwde - §¦§©©
did `vnpyäðL ïa`ny wtzqdl oi` okle ,dpey`xd ezpya epiidc - ¤¨¨

`vnpy oaxwdy s` ,`xnbd dywn .my`l dycwed d`vnpy dndad
yegl yi oiicr ,ezpy jeza didàîìéãå`ny -àeä òøBöî íLà, §¦§¨£©§¨

y okzi oke ,'yak' `iadl jixvy (ai ci my) dxezd ea dazkyøéæð íLà£©¨¦
,àeäm`e ,ezpy oa yak `iadl jixvy (ai e xacna) dxezd dazk ea s`y

,`xnbd zvxzn .minlyl e` dlerl wx `vny xkfd z` aixwn recn ok
el` zeny`éçéëL àìdndad `ny yeygl oi` okle ,miievn mpi` - Ÿ§¦¥

.el` zeny`n cg` `id d`vnpy
`xnbd dywnàîìéãå :oaxw,àeä çñte` yak minz dy z`ad oerhy §¦§¨¤©

m`y ,`xnbd zvxzn .(d ai zeny) dpey`xd ezpya xkf zeidl jixve ,fr

oaxw z` `vnd,Bpîæa çñtie`x oiicr `edy onfa gqtd mcew epiidc ¤©¦§©

ixd ,gqt oaxwl axwildéa éøéäæ øäæîoi` ok m`e ,ea mixdfp milrad - ¦§©§¦¥¥
.gqt oaxw `ed `ny yeyglåede`vn m`,Bpîæa àlLxar xakyk epiid §¤Ÿ¦§©

oaxw df ote`a ixd ,gqt oaxwl axwidl ie`x epi` aeye ezaxwd onf
àeä íéîìLz` eilr llgne `ian xak `ed ixd df oaxwe ,(:g migaf) §¨¦

.`vny dndad
:`xnbd dywneäðéð øNòîe øBëa àîìéãå`vny dndady okzi ixde - §¦§¨§©£¥¦§

zvxzn .minly e` dlerl wx daixwn cvike ,dnda xyrn e` xeka `id

md ixdy ,zexg` zenda lr mllgl xyt` i` el` zepaxw ixd ,`xnbd
`l` ,gafnl mteba miyecwàúëìéä éàîì`xnbd dkld efi` jxevl - §©¦§§¨

gxkda ,el` zepaxwl zyyegìoiprïîeîa eäðéìëéîmlk`l elkeiy - §¥§¦§§¨
ltpy xg`l mdilral milk`p xyrne xeka wtq oky ,men mda ltpyk

ixde ,mzectl xyt` i`y meyn ,men mdaénð [éðä] (éëä)zendad s` - ¨¦©¥©¦
,zexg` zenda e` zern lr wtqn mze` micete e`vnpyéìëàúî ïîeîa§¨¦§©§¥
.xyrne xeka zxeza men mda ltpy xg`l milk`p -

zeaiaqa ze`vnpy zeawp zenda iabl dpynd ipic jynda dpc `xnbd
:milyexi,øî øîà`vnúBá÷ðl eaxwi.íéîìL éçáæ,`xnbd dywn ¨©©§¥¦§¥§¨¦
àîìécoaxw,àéä äãBzzvxzn .dawp `iadl xyt` dcez oaxw s` ixdy ¦§¨¨¦
,`xnbdéúééîcoaxw mb `iadl jixv ok` -.äãBz,`xnbd dywnàäå §©§¦¨§¨
ïðéòazelg mirax` `iadl jixv ixde -íçìenk ,dcezd mr cgi §¦¨¤¤

,`xnbd zvxzn .(bi-ai f `xwie) dpipra dxezd dazkyénð éúééîcok` - §©§¦©¦
mb `ian.íçì¤¤

:`xnbd dywnàîìéãåoaxw.àéä úàhç,`xnbd zvxznúàhç`id §¦§¨©¨¦©¨
dyakdúðL úa,(i ci ,e d `xwie)çkzLéàåd`vnpyk zwqer dpynde - ©§¨¨§¦§©©
dnda,íéðL ézL úa.minly `l` z`hg oaxw zeidl dleki dpi` okle ©§¥¨¦

,`xnbd dywnàîìéãå`id d`vnpy mipyd izy za dndadúàhç §¦§¨©¨
dúðL äøáòLzvxzn .dzinl zkledy oldl x`ean dpice ,deaixwd `le ¤¨§¨§¨¨

dzpy dxary z`hg oaxw ly dfk dxwny ,`xnbdçéëL àìepi` - Ÿ§¦©
yeygl oi` jkle ,cin eaixwn z`hgl oaxw yicwdy mc`y oeik ,ievn

.jkl,`xnbd zl`eyéàî dúðL úa çëzLàdxwna oicd dn - ¦§§©©§¨¨©
,`xnbd daiyn .dpey`xd dzpy jeza dxiry e` dayk d`vnpyàéðz©§¨

,`ziixaa df oic epipy -dúðL úa æò ,øîBà éàðéëç ïa àéððçd`vnpy £©§¨¤£¦©¥¥©§¨¨
daixwi ,milyexi zeaiaqìoaxw.úàhç,`xnbd zl`eyà÷ìñ úàhçì §©¨§©¨©§¨

Czòc`ly okzi ixde ,ynn z`hg oaxwl daixwny zrcd lr dlri ike - ©§¨
.dcez e` minlyl `l` z`hgl dyicwd,éiaà øîà àlà`pzd zpeek ¤¨¨©©©¥

da bdep ,dzpy za dawp dnda `vn m`y ,xnel `ziixaakoicúàhç §©¨
zkledy (.fh dxenz) `ziixaa x`ean dpicy ,daixwdl leki epi`y

,dyri cvike .dzinlätéëì dñðBkdndad z` qipki -,xebq xcglàéäå §¨§¦¨§¦
äéìàî äúî.zepefn dl mipzep oi`e xg`n ¥¨¥¥¤¨

úBòîa äîäa íéç÷Bì ïéà ,ïðaø eðzzyecwa miyecwd,éðL øNòîuegn ¨©¨¨¥§¦§¥¨¦§©£¥¥¦
ci mixac) df oipra xn`pe ,milyexil dzelrdl jixv ixdy ,milyexil
Liwl` 'd xgai xW`mFwnd l`Yklde LciA sqMd Yxve sqMA dYzpe' ,(dk§¨©¨©¨¤§©§¨©¤¤§¨§§¨©§¨¤©¨£¤¦§©¡Ÿ¤

.mixg` mixac `le milyexil dlri dxev ea yiy sqk `weecy epiidc ,'FA
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פה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc oiyeciw(iyily meil)

z` millgn z`vnpy dnday ,`irye` iax zhiy lr dywn `xnbd

z` eaixwiy ick ,zexg` zenda e` zern lr dninz `idyk dndad
:ie`xd oaxwdïðçBé éaø da éäziax zhiya opgei iax wcwce oiir ± ¨¥¨©¦¨¨

,dywde ,`irye`íãàì Bì íéøîBà éëåe` zern lr ef dnda llgl `ay §¦§¦§¨¨
,zexg` zendaàèçå ãBîòs` lr ,dninz `idyk cifna ef dnda llgze £©£Ÿ

,ok zeyrl xeq`yäkæzL ìéáLa.dl ie`xd oaxwl dzaxwd owzlàlà ¦§¦¤¦§¤¤¨
,ïðçBé éaø øîàmbe ,dninz dcera dndad z` llgne dcet epi` ok`y ¨©©¦¨¨

`l` ,daixwn epi`íîezL ãò dì ïézîî`linne ,reaw men da letiy - ©§¦¨©¤©
,dllgle dzectl xzen f`e ,daixwdl leki epi`éúééîe`iane -ézL ©§¦§¥

úBîäadipyde ,dler oaxwl zcrein `dz odn zg`y ,zeninz oileg ly §¥
,minly oaxwl,äðúîe`dz ,dler oaxw dzid d`vnpy dndad m`y ©§¤

m`e ,dacp inly `dz dipyde ,dizgz dler oaxw `iady dndad
,dizgz minly oaxw dndad `dz ,minly oaxw dzid d`vnpy dndad

.dacp zler `dz dipyde
:milyexil jenq dnda `vnyk dpyna mix`eand mipica dpc `xnbd

,øî øîàzenda `vnykíéøëæmdy yegl yil eycwed,úBìBòx`eane ¨©©§¨¦
zenda e` zern lr mllgiy epiidc ,zelerl s` eaxwi ef daiqny lirl

.minlyle dlerl maixwie ,zexg`,`xnbd dywnàéä äãBz àîìéc- ¦§¨¨¦
z` aixwn epi` ixd ok m`e ,dcez oaxwl dycwed ef dnday okzi ixde

.dl ie`xd oaxwd myl dndad,`xnbd zvxznäãBz énð éúééîcok` - §©§¦©¦¨
,dilr dpzne dcez oaxwl ztqep dnda s` `iany dpyna `pzd zpeek
oaxwl `iady ef dnda axwz ,dcez oaxw dzid ok` `vny dndad m`y

dywn .dacp zxeza axwz ,dcez oaxw dzid `l m`e ,dizgz dcez
,`xnbdíçì àéòa àäåmgl zelg mirax` z`ad dperh dcezd ixde - §¨¨£¨¤¤

,`xnbd zvxzn .m`iadl yiy dpyna x`ean `le ,(bi-ai f `xwie)éúééîc§©§¦
íçì énð.dcez ingl s` `iadl jixv ok` ± ©¦¤¤

:`xnbd dywnàeä íLà àîìéãå`id d`vnpy dndady okzi ixde - §¦§¨¨¨
daixw dndad oi`y `vnp minly e` dler wx aixwi m`e ,my` oaxw

y ,`xnbd zvxzn .dl ie`xd oaxwlíLà`edyk axwíéðL ézL ïa- ¨¨¤§¥¨¦
my`e zelifb my`ae ,li` `xwp `ed f`y meyn ,dipyd ezpya epiidc

gty my`e zelirn,'li`' jixvy xn`p dtexg dçkzLéàåoaxwde - §¦§©©
did `vnpyäðL ïa`ny wtzqdl oi` okle ,dpey`xd ezpya epiidc - ¤¨¨

`vnpy oaxwdy s` ,`xnbd dywn .my`l dycwed d`vnpy dndad
yegl yi oiicr ,ezpy jeza didàîìéãå`ny -àeä òøBöî íLà, §¦§¨£©§¨

y okzi oke ,'yak' `iadl jixvy (ai ci my) dxezd ea dazkyøéæð íLà£©¨¦
,àeäm`e ,ezpy oa yak `iadl jixvy (ai e xacna) dxezd dazk ea s`y

,`xnbd zvxzn .minlyl e` dlerl wx `vny xkfd z` aixwn recn ok
el` zeny`éçéëL àìdndad `ny yeygl oi` okle ,miievn mpi` - Ÿ§¦¥

.el` zeny`n cg` `id d`vnpy
`xnbd dywnàîìéãå :oaxw,àeä çñte` yak minz dy z`ad oerhy §¦§¨¤©

m`y ,`xnbd zvxzn .(d ai zeny) dpey`xd ezpya xkf zeidl jixve ,fr

oaxw z` `vnd,Bpîæa çñtie`x oiicr `edy onfa gqtd mcew epiidc ¤©¦§©

ixd ,gqt oaxwl axwildéa éøéäæ øäæîoi` ok m`e ,ea mixdfp milrad - ¦§©§¦¥¥
.gqt oaxw `ed `ny yeyglåede`vn m`,Bpîæa àlLxar xakyk epiid §¤Ÿ¦§©

oaxw df ote`a ixd ,gqt oaxwl axwidl ie`x epi` aeye ezaxwd onf
àeä íéîìLz` eilr llgne `ian xak `ed ixd df oaxwe ,(:g migaf) §¨¦

.`vny dndad
:`xnbd dywneäðéð øNòîe øBëa àîìéãå`vny dndady okzi ixde - §¦§¨§©£¥¦§

zvxzn .minly e` dlerl wx daixwn cvike ,dnda xyrn e` xeka `id

md ixdy ,zexg` zenda lr mllgl xyt` i` el` zepaxw ixd ,`xnbd
`l` ,gafnl mteba miyecwàúëìéä éàîì`xnbd dkld efi` jxevl - §©¦§§¨

gxkda ,el` zepaxwl zyyegìoiprïîeîa eäðéìëéîmlk`l elkeiy - §¥§¦§§¨
ltpy xg`l mdilral milk`p xyrne xeka wtq oky ,men mda ltpyk

ixde ,mzectl xyt` i`y meyn ,men mdaénð [éðä] (éëä)zendad s` - ¨¦©¥©¦
,zexg` zenda e` zern lr wtqn mze` micete e`vnpyéìëàúî ïîeîa§¨¦§©§¥
.xyrne xeka zxeza men mda ltpy xg`l milk`p -

zeaiaqa ze`vnpy zeawp zenda iabl dpynd ipic jynda dpc `xnbd
:milyexi,øî øîà`vnúBá÷ðl eaxwi.íéîìL éçáæ,`xnbd dywn ¨©©§¥¦§¥§¨¦
àîìécoaxw,àéä äãBzzvxzn .dawp `iadl xyt` dcez oaxw s` ixdy ¦§¨¨¦
,`xnbdéúééîcoaxw mb `iadl jixv ok` -.äãBz,`xnbd dywnàäå §©§¦¨§¨
ïðéòazelg mirax` `iadl jixv ixde -íçìenk ,dcezd mr cgi §¦¨¤¤

,`xnbd zvxzn .(bi-ai f `xwie) dpipra dxezd dazkyénð éúééîcok` - §©§¦©¦
mb `ian.íçì¤¤

:`xnbd dywnàîìéãåoaxw.àéä úàhç,`xnbd zvxznúàhç`id §¦§¨©¨¦©¨
dyakdúðL úa,(i ci ,e d `xwie)çkzLéàåd`vnpyk zwqer dpynde - ©§¨¨§¦§©©
dnda,íéðL ézL úa.minly `l` z`hg oaxw zeidl dleki dpi` okle ©§¥¨¦

,`xnbd dywnàîìéãå`id d`vnpy mipyd izy za dndadúàhç §¦§¨©¨
dúðL äøáòLzvxzn .dzinl zkledy oldl x`ean dpice ,deaixwd `le ¤¨§¨§¨¨

dzpy dxary z`hg oaxw ly dfk dxwny ,`xnbdçéëL àìepi` - Ÿ§¦©
yeygl oi` jkle ,cin eaixwn z`hgl oaxw yicwdy mc`y oeik ,ievn

.jkl,`xnbd zl`eyéàî dúðL úa çëzLàdxwna oicd dn - ¦§§©©§¨¨©
,`xnbd daiyn .dpey`xd dzpy jeza dxiry e` dayk d`vnpyàéðz©§¨

,`ziixaa df oic epipy -dúðL úa æò ,øîBà éàðéëç ïa àéððçd`vnpy £©§¨¤£¦©¥¥©§¨¨
daixwi ,milyexi zeaiaqìoaxw.úàhç,`xnbd zl`eyà÷ìñ úàhçì §©¨§©¨©§¨

Czòc`ly okzi ixde ,ynn z`hg oaxwl daixwny zrcd lr dlri ike - ©§¨
.dcez e` minlyl `l` z`hgl dyicwd,éiaà øîà àlà`pzd zpeek ¤¨¨©©©¥

da bdep ,dzpy za dawp dnda `vn m`y ,xnel `ziixaakoicúàhç §©¨
zkledy (.fh dxenz) `ziixaa x`ean dpicy ,daixwdl leki epi`y

,dyri cvike .dzinlätéëì dñðBkdndad z` qipki -,xebq xcglàéäå §¨§¦¨§¦
äéìàî äúî.zepefn dl mipzep oi`e xg`n ¥¨¥¥¤¨

úBòîa äîäa íéç÷Bì ïéà ,ïðaø eðzzyecwa miyecwd,éðL øNòîuegn ¨©¨¨¥§¦§¥¨¦§©£¥¥¦
ci mixac) df oipra xn`pe ,milyexil dzelrdl jixv ixdy ,milyexil
Liwl` 'd xgai xW`mFwnd l`Yklde LciA sqMd Yxve sqMA dYzpe' ,(dk§¨©¨©¨¤§©§¨©¤¤§¨§§¨©§¨¤©¨£¤¦§©¡Ÿ¤

.mixg` mixac `le milyexil dlri dxev ea yiy sqk `weecy epiidc ,'FA
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xcde"פו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ep sc oiyeciw(iriax meil)

ç÷ì íàåok dyr m` ,milyexil uegn ipy xyrn zerna dnda,ââBLa §¦¨©§¥
,od ipy xyrn zerny rci `lyíîB÷îì íéîc eøæçéxkend z` mitek - ©§§¨¦¦§¨

meyn lha gwnde ,xkenl xefgz dndade ,gwell zernd z` xifgdl
`l ipy xyrn ly od zerndy gweld rcei did eli` oky .zerha dyrpy

.dndad z` gwel didok dyr m`e,ãéæîa,od ipy xyrn zerny rciy §¥¦
äìòzdndadíB÷na ìëàúådndad z` gwly oeiky .milyexia - ©£¤§¥¨¥©¨

xyrnd zyecw `linne .lg gwnde ,zerh gwn dfa jiiy oi` aey ,cifna

.milyexia dze` lke`e dlrn okle ,dndal zerndn dxar ipy
:df oica i`pz d`ian `ziixadíéøeîà íéøác äna ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨©¤§¨¦£¦

,mewna lk`ze dndad dlrz okle ,gwnd lg cifna gwle xar m`y

`weecaote`yç÷ìå ïéekúîn dndad z`ì äléçzíLoaxw,íéîìL §¦§©¥§¨©§¦¨§¥§¨¦
migwely zendad oky ,milyexia ipy xyrn zxeza dlk`l ick xnelk

,minly myl oze` miaixwn ipy xyrn zernaàéöBäì ïéekúîa ìáà£¨§¦§©¥§¦
z`úBòîd,ïéleçì éðL øNòîzxeza dndad z` lek`le zgwl xnelk §©£¥¥¦§¦

,milyexil uegn oixenb oilegïéaa ok dyryk,ââBLzern mdy rci `ly ¥¥
e ,ipy xyrnïéaa ok dyryk,ãéæîipy xyrn zern el` zerny rciy ¥¥¦

xyrn zerny rci xkend s`e ,dilr ollgl ick dndad z` oda gwle ,od
y `ed oicd el` mipte` ipya .jkl oiekzpe od ipyíîB÷îì íéîc eøæçé- ©§§¨¦¦§¨

,`ed mrhd bbeya .lha gwnde ,xkenl xefgz dndade ,dpewl epiidc

,`ed zerh gwn `linn ,od ipy xyrn zerny gweld rci `ly oeiky
,`ed mrhd cifnae .minly myl dndad z` gwl oica lirl x`eanke
z` ocra xkn od ipy xyrn zerny rciy s`y oeikn xkend z` miqpewy

s` odn dpdi `l okle ,eznda.od oilegy
:dpyna xn`y oicn ,`ziixaa dcedi iax xn`y weligd lr dywn `xnbd

ïðz ïðàäåy (:ap lirl) epizpyna epipy ixde -,øîBà äãeäé éaøm`y §¨£©§©©¦§¨¥
ipy xyrna dy`d z` yciwãéæîa,[ipy xyrn zern mdy rciy]Lcé÷ §¥¦¦¥

mewn lkn ,oilegl ze`vei zerndy rci ycwndy s`e .milg oiyeciwd -
ick oiyeciwd elhaziy minkg exn` `l ,mdiyeciwa zerh oi`y oeik

cifna ipy xyrn zern `ivedl oiekzpe dnda gwelyk s` ok m`e .mqpewl
.gwnd lhazi xkend z` qepwl icky xn`p `l ,oilegl

:`xnbd zvxzn,øæòìà éaø øîàycwndy oeik dpyna x`eand dxwna ¨©©¦¤§¨¨
,ipy xyrn zerna dycwny dricedúBòî ïéàL úòãBé äMàdøNòî ¦¨©©¤¥§©£¥

dãé ìò ïéìlçúî éðLzlawny ici lr oilegl ze`vei zernd oi`y - ¥¦¦§©§¦©¨¨
,milyexia mlk`le zelrl mikixve ,oiyeciwd dyrna oze`åok lräìBò §¨

íéìLeøéa BzìëBàåm`ivedl dpeekzp `l llky oeike ,ipy xyrn zxeza §©§¦¨©¦
x`eand dxwna la` .oiyeciwd elegi `ly mze` miqpew oi` okl ,oilegl
zycwzn `ide dndad lr zellgzn zerndy rcei xkend ixd `ziixaa
dlke`l oiekzn gweldy rceie ,[oileg eciay zernde] ipy xyrn zyecwa

'lWkn oYz `l xEr iptle' lr xaer `ed ixd ok m` ,milyexil uegn§¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§Ÿ
.lhazn gwndy minkg edeqpw jkle ,(ci hi `xwie)

millgzn ipy xyrnd zern oi`y rcei mc` m`y ,`xnbd uexizn dler

e` egwn lg ,mda yciw e` xac mda gwl mewn lkne ,mieqn dyrna
.milyexil uegn oda ynzydle leykn icil `eai `l oky ,eiyeciw

:ef dgpd lr dywn `xnbdé÷úîdì ójk lr dywd -éøäå ,äéîøé éaø ©§¦¨©¦¦§§¨©£¥
éðL øNòî úBòî ïéàL òãBé íãàc ,úBò÷ø÷å íéãáò ,äàîè äîäa§¥¨§¥¨£¨¦§©§¨§¨¨¥©¤¥§©£¥¥¦

,ïäéìò ïéìlçúîyi xfrl` iax itl ok m`e ,dlik`l mie`x mpi` ixdy ¦§©§¦£¥¤
.milyexia olke`le ozelrdl zrc lr zernd z` gwl xkendy xnelïðúe§©

,(f"n `"t) ipy xyrnaúBò÷ø÷å íéãáò ,äàîè äîäa íéç÷Bì ïéà¥§¦§¥¨§¥¨£¨¦§©§¨
íàå ,íéìLeøéa eléôà éðL øNòî úBòîae xarç÷ì,el` zerna oze` ¦§©£¥¥¦£¦¦¨©¦§¦¨©

ïãâðk ìëàézerny mewn lk ,xn`ie zexg` oileg zern gweld gwi ± Ÿ©§¤§¨
mlrie ,el` zern lr zellegn eidi ,xkend cia ze`vnp ipy xyrnd
rcei xkendy xnel yiy mewna s`y x`eane .my mlk`ie milyexil
jixv mewn lkn ,milyexia mlke`l mlri `ede miyecw eciay zerndy

`l xkend `ny miyyegy oeik ,zexg` oileg zern lr ollgl gweld
oic dpey dna ,dyw ok m`e .milyexil uegn oda ynzyi `l` mlri
zernd cbpk lek`l jixv lrad oi`e ,oiyeciwd elgy ipy xyrna ycwnd

.milyexil dy`d edlrz `l `ny miyyeg `le ,milyexia
:`xnbd zvxznàëä àlàdy`d z` ycwna zxacnd epizpyna o`k - ¤¨¨¨

,ipy xyrn zernaïðé÷ñò äøéáç äMàaz`xwpd dy`a miwqer ep` - §¦¨£¥¨©§¦¨
,ipy xyrn zekld lk z` zrceie dcnle ,zekld zrceie zcneld ,'dxiag'

äòãéc,diyeciw ici lr zellgzn ipy xyrnd zern oi`y ef dy` §¨§¨
eqpw `l okle ,ok dyrz `linne ,my elke`le milyexil ezelrdl dkixve

la` .diyeciw elhaziy ipy xyrn zerna dyciw m`y epizpyna minkg
xyrn zern zxenz zerwxwe micar e` d`nh dnda xkend mc` x`y
okle ,d`nh dnda lr zellgzn ipy xyrn zern oi`y rcei epi` ,ipy

zern lr xkenl ozpy zernd zyecw z` llgl gweld z` minkg eaiig
.zexg`

dnda gweldy ,d`iady dpexg`d dpynd ixaca oecl zxfeg `xnbd

zexg` zern lr ollgi ,ipy xyrn zerna zerwxwe micar d`nh
:milyexia oda ynzyieøî øîày ,dpyna `pzd dpy -íàe xarç÷ì ¨©©¦¨©

ipy xyrn zernae` micar ,d`nh dnda oebk ,el` mixacn cg`

,zerwxwïãâðk ìëàézern dlrie ,elyn zexg` oileg zern lr ollgi - Ÿ©§¤§¨
lr dywn .ipy xyrn zyecwa mlk`ie ,milk`n oda dpwie ,milyexil el`

,`xnbd jkéànàåy xn`p `le ,jk `weec dyri recn -åéîc eøæçé §©©©§§¨¨
íîB÷îì,xkenl xifgi gwly dne ,gwnd lhazie ,gwell epiidc -ék ¦§¨¦

íúäipy xyrn zerna dxedh dnda gwla `ziixaa ok epipyy myk - ¨¨
z` miqpew ok dyerdy ,cifna oilegl o`ivedl oiekzpe ,milyexil uegn
lr mllgiy gweld z` `weec miqpew dpyna recne ,lha gwndy xkend

.milyexil mlrie zexg` zern
,`xnbd zvxzn,ìàeîL øîà̈©§¥
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zipwp dy`d` cenr ep sc ± oey`x wxtoiyeciw

.ââBLaxkFOd oitFM mnFwnl minC Exfgi ipW xUrn zFrn odW rci `NW §¥¤Ÿ¨©¤¥¨©£¥¥¦©§§¨¦¦§¨¦©¥
DgwFl did `l xUrn zFrn odW rci ENi`W `Ed zErh gTnC minCd xifgdl§©£¦©¨¦§¤©¨¤¦¨©¤¥¨©£¥Ÿ¨¨§¨
:EdpiiEhn`l Dil `gip ded zFrnaE milWExil DkilFdl `zNin Dil `gixhC¦§¦¨¥¦§¨§¦¨¦¨©¦§¨£¨¦¨¥§©§¦§

.íB÷naaizkC milWExiA(ai mixac):'Fbe xgai xW` mFwOd l`.à"ãa:i`w cifO` ©¨¦¨©¦¦§¦¤©¨£¤¦§©§©©¥¦¨¥
ì.íéîìL íLzFndA lM KxC oMW §¥§¨¦¤¥¤¤¨§¥

minlW axTil xUrn sqkA zFgTPW¤¦¨§¤¤©£¥¦¨¥§¨¦
zFgpnA Dl opitlicM(.at sc)Ygafe mW mW ¦§©§¦¨¨¦§¨¨¨§¨©§¨

Ylk`e aizM xUrnaE mX Ylk`e minlW§¨¦§¨©§¨¨§©£¥§¦§¨©§¨
:mX.ïéleçì:mFwOl uEg DlkF`l DgwNW ¨§¦¤¨§¨§§¨©¨

.ââBL ïéaoiNEgl `ivFdl oiEMzO` e`l ¥¥©©¦§©¥§¦§¦
oiEMzn i`de `Ed bbFW e`l k"`C i`ẅ¥§©¥§©¦§©¥

w cifO` ipYwCDgwl la` xn`w ikde i` §¨¨¥©¥¦¨¥§¨¥¨¨©£¨¨§¨
`ivFdl oiEMzn DiciC cifnC oiNEg mWl§¥¦§¥¦¦¥¦§©¥§¦
Exfgi cifn oiA bbFW oiA `Ed oiNEgl xUrn©£¥§¦¥¥¥¥¦©§§
zErh gTnC mEXn bbFW mnFwnl minC̈¦¦§¨¥¦§¤©¨
oOwl xn`cM xkFOl Dil 'iqpwC cifnE `Ed¥¦§©§¦¥©¥¦§¨©§©¨

:aPB `xFg `N` aPB `xAkr e`lCãéæîa §©©§§¨©¨¤¨¨©¨§¥¦
.Lcé÷`l `qpw mEXn zErh `MilC oeikC ¦¥§¥¨§¥¨¨¦§¨¨Ÿ

:lEhailC opAx ixn`.øæòìà 'ø øîà ©§¥©¨¨§¦§¨©¤§¨¨
zrcFi dX`C llM Diqpwinl `Mil oizipzn©§¦¦¥¨§¦§§¥§¨§¦¨©©
la` oiNEgl F`ivFdl dpeEMzp `le 'Ek§Ÿ¦§©§¨§¦§¦£¨
lr zFlNgzn zFrOdW rcFi df xkFn¥¤¥©¤©¨¦§©§©
xEr iptl lr xare FciA od oiNEge dndAd©§¥¨§¦¥§¨§¨©©¦§¥¦¥

lFWkn oYz `l(hi `xwie):FxirA DlkF`l oiEMzn gwFNdW rcFiCäîäa éøäå Ÿ¦¥¦§§¥©¤©¥©¦§©¥§§¨§¦©£¥§¥¨
.'eë òãBé íãàc äàîèEdpiwEQ`l `YrC` zFrnl Edl liwW iM xninl `Mi`C §¥¨§¨¨¥©§¦¨§¥©¦¨¦§§¨©©§¨§©¦§

mFwn lM xn`ie FNXn zFrn gTi gwFNd oCbpM lk`i opzE Edl liwW milWExil¦¨©¦¨¦§§©Ÿ©§¤§¨©¥©¦©¨¦¤§Ÿ©¨¨
:milWExiA mlk`ie mlrie EN` lr zFlNEgn Edi xkFn ciA zFrOdW'éðúî àlà ¤©¨§©¥§§¨©¥§©£¥§Ÿ§¥¦¨©¦¤¨©§¦

.äòãéc ïðé÷ñò äøéáç äMàadlFre diWECiw i"r lNgzn ipW xUrn oi`W §¦¨£¥¨©§¦¨§¨§¨¤¥©£¥¥¦¦§©¥¦¤¨§¨
:d`nh dndA lr lNgzn xUrn oi`W rci `l xkFn mYq la` oYlkF`eék §©§¨£¨§©¥Ÿ¨©¤¥©£¥¦§©¥©§¥¨§¥¨¦

.íúä:cifn dxFdh dndA gwFl iAB oxn`cM ¨¨§©£¨¨©¥¥©§¥¨§¨¥¦
çøáùë
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íàåxifgdl xkFOd oitFkC 'hpETA 'iR .mnFwnl minC Exfgi bbFWA gwl §¦¨©§¥©§§¨¦¦§¨¦©§§§¦©¥§©£¦
did `l od xUrn zFrOW rcFi did m`C `Ed zErh gTnC minCd©¨¦§¤©¨§¦¨¨¥©¤¨©£¥¥Ÿ¨¨
Dil `gip ded zFrOde milWExil DkilFdl `zNin Dil `gixhC DgwFl§¨¦§¦¨¥¦§¨§¦¨¦¨©¦§©¨£¨¦¨¥
xhRIW Fl `Ed geix dAxC` KdA xkFOl `Ed qpT dn z"`e EdpiiEhn`l§©§¦§§©§¨©¥§©©§©¨¤©¤¦¨¥
xUrn lW zFrOd iM milWExil zFlrl©£¦¨©¦¦©¨¤©£¥
mnFwnl Exfgi opixn`C oeiM FciA opi` ipW¥¦¥¨§¨¥¨§©§¦¨©§§¦§¨
mixnF` Ep`X dn Fl `Ed qpw i`CeC l"ie§§©©§¨©¤¨§¦
gTOd zxfg e`laC mnFwnl minC Exfgi©§§¨¦¦§¨¦§©£¨©©¤¨
zFrOd zFlrdNn FxhFtl milFki§¦§§¦§©£©¨
lNgl gwFNd mikixvn EpiidW milWExil¦¨©¦¤¨¦©§¦¦©¥©§©¥
xkFOd ciAW xUrOd zFrn zXEcw§©¨©©£¥¤§©©¥
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dy` ycwnd :dpyna epipyíøkä éàìëamdy oeik zycewn dpi` §¦§¥©¤¤

:`xnbd zxxan :d`pda mixeq`ïìðî.d`pda mixeq` mxkd i`lky §¨¨

,`xnbd daiynäi÷æç øîày dnn cnlp df xacàø÷ øîàak mixac) ¨©¦§¦¨¨©§¨
(hmi`lM LnxM rxfz `l 'Lc÷z ïtz`EazE rxfY xW` rxGd d`lnd Ÿ¦§©©§§¦§¨¦¤¦§©©§¥¨©¤©£¤¦§¨§©

aezk did eli`k 'ycwz ot' milind z` miyxece ,'mxMdLà ã÷ez ït, ©¨¤¤©¥
ixde ,y`a mtxyl jixv `dze exq`ii ot mi`lk jnxk rxfz `l xnelk

.d`pda mixeq` mdyøîà éMà áømi`lk jnxk rxfz `l' miyxtnyït ©©¦¨©¤
'Lã÷ äéäé.d`pda xeq`y ycewk mpic `die exq`ii ot xnelk ¦§¤Ÿ¤

:iy` ax lr dywn `xnbdéàiabl ycewk mpic mxkd i`lk ok` m` -lk ¦
ok m` ,xacäîy enk -Lãwxknpyåéîc úà ñôBzmiyrp mdy , ©Ÿ¤¥¤¨¨

,enewna miyecwåycewdenvraíøkä éàìk óà .ïéleçì àöBéjixv §¥§¦©¦§¥©¤¤
mi`lkd `di mxkni m`y ,ok oicd zeidlåéîc úà ñôBzmincdy - ¥¤¨¨

,enewna d`pda mixeq` eidi lawiyå`di mi`lkdïéleçì àöBéxzene §¥§¦
incy ixd ,'zycewn odinca yciwe oxkn' epizpyna epipy ixde .d`pda
ly exe`ia z` ef `iyew gkn dgec `xnbd .d`pda mixq`p mpi` mi`lkd

:iy` ax,äi÷æçãk àzøåeçî àlàmixeq` mxkd i`lky jkl xewndy ¤¨§©©§¨¦§¦§¦¨
diwfg ly ezyxck `ed d`pda.

:`xnbd zxxan .dpyna epnpy d`pdd ixeqi` z` xxal dkiynn `xnbd

ì÷ñpä øBL,d`pdd ixeqi` lk mr cgi dpyna epipyyïépîok` `edy ©¦§¨¦©¦
:`xnbd daiyn .d`pda xeq`àéðúc,`ziixaaòîLnîzernynn -dn §©§¨¦©§©

øîàpLzne dX` z` F` Wi` z` xFW gBi ike' (gk ,`k zeny)ì÷qé ìB÷ñ ¤¤¡©§¦¦©¤¦¤¦¨¨¥¨¦¨¥
,'øBMäikeòãBé éðéàxakLlwqpd xeyd,àéä äìéáprcei ip` i`ce ixd ©¥¦¥©¤§¥¨¦

,dliap `ed hgyp `le lwqpy oeeiky,äìéëàa äøeñà äìéáðeyxetnk §¥¨£¨©£¦¨
.(`k ci mixac) 'dlap lk Elk`z `l' ,dxezaok m`øîBì ãeîìz äî- ŸŸ§¨§¥¨©©§©

weqtd jxved recn' xnele aeyl'BøNa úà ìëàé àìjgxk lr `l` . Ÿ¥¨¥¤§¨
weqtdEì ãébî`l' ok it lr s`e dliap epi` xeyd ea sqep ote` yiy ©¦§

epiide ,'exya z` lk`iBèçL íàLdxyk dhigy xeyd z`øîâpL øçàì ¤¦§¨§©©¤¦§©
Bðécdliwq aeigl oic ziaaøeñà ,`edäìéëàaweqtd z` `exwl yi jke . ¦¨©£¦¨

`le' mewn lkn ,hgyp `l` epick lwqp `l m` s`e ,'xeyd lwqi lewq'
.dliap epi`y ote`a mb dlik`a xeq` lwqpd xeyy ixd .'exya z` lk`i

:`xnbd zxxan .d`pda mb xeq` lwqpd xeyy oipn zxxan `xnbd
ïépî äàðäa:`xnbd daiyn .xeq` `edyøîBì ãeîìz(gk ,`k zeny) ©£¨¨¦©¦©§©

.'é÷ð øBMä ìòáe':`xnbd zx`anòîLî éàîoeyld on rnyn cvik - ©©©¨¦©©§©
.d`pda xeq` xeydy 'iwp'øîBà àîBæ ïa ïBòîL'iwp' oeyl zernyny ¦§¤¨¥

`edBøéáçì øîBàL íãàk,eyekx lk z` ciqtdy cg` lréðBìt àöé §¨¨¤¥©£¥¨¨§¦
,íeìk ìL äàðä íäa Bì ïéàå åéñëpî é÷ðoi`y epiid 'iwp' oeyly ixd ¨¦¦§¨¨§¥¨¤£¨¨¤§

z` ciqtd xeyd lray epiid 'iwp xeyd lra' mb jke ,eiqkpn d`pd lk el
.d`pda xeq` `edy ,ixnbl exey

.xg` ote`a miweqtd yexit z` cinrdl xyt` m` xxal dqpn `xnbd
:`xnbd zl`eyéànî`ziixal oipn -éàäcweqt,'BøNa úà ìëàé àì' ¦©§©Ÿ¥¨¥¤§¨
èéçLc àëéäìxeyd z`àúàc àeä Bðéc øîâpL øçàìelit`y epcnlle , §¥¨§¨¦§©©¤¦§©¦§¨¨

.dlik`a xeq` `ed mewn lkn ,lwqp `le hgypyàîìéczn`a ile` - ¦§¨
èéçLc àëéäxeyd z`,Bðéc øîâpL øçàì`di lwqp `leéøL,dlik`a ¥¨§¨¦§©©¤¦§©¦¨¥

àäåweqtàúàc àeä ì÷ñéî déì÷ñc àëéäì ,'ìëàé àì'-dxwnl §¨Ÿ¥¨¥¥¨§©§¥¦§©§¨¨
mewn lkn ,dlik`a dxeq` dliapy epcnll jxev oi`y s`e ,lwqp xeydy
,d`pda s` dxeq` efd dliapdy epcnll `a 'lk`i `l' weqtdy xyt`

øæòìà éaø øîà eäaà éaøãëåxeqi` oeyln d`pd xeqi` micnly , §¦§©¦©¨¨©©¦¤§¨¨
.dlik`øîàpL íB÷î ìk ,øæòìà éaø øîà eäaà éaø øîàccg` dxeza §¨©©¦©¨¨©©¦¤§¨¨¨¨¤¤¡©

zepeyld on,'eìëàú àìå' 'ìëàú àì' 'ìëàé àì'aezkd zernyny s` ŸŸ©ŸŸ©§ŸŸ§
`l` ,jk df oi` ,cala dlik` xeq`l `id dxe`kly micnløeqéà ãçà¤¨¦

äàðä øeqéà ãçàå äìéëà.mixeq` mdipyy ,rnyna mdipyèøôiL ãò £¦¨§¤¨¦£¨¨©¤¦§Ÿ
áeúkä Eì,d`pda xzene dlik`a wx xq`py yexitaEì èøtL Cøãk §©¨§¤¤¤¨©§

aezkd,äìéáðaxW` xBl dlap lk Elk`z `l' (`k ,ci mixac) xn`py ¦§¥¨ŸŸ§¨§¥¨©¥£¤
s`y dxezd dhxit dliapay ixde .'ixkpl xkn F` Dlk`e dPpYY LixrWA¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨¨Ÿ§¨§¦
e` ,dppzz xbl] d`pda zxzen `id mewn lkn ,dlik`a dxeq` `idy

ixd ,d`pd xzid yxtzp `ly zenewnay cenll yi o`kne .[ixkpl xekn
.dxeq` d`pd mb jk dxeq` dlik`y myke ,dlik` xeqi` oeyla lelk `ed
`le .d`pd xeqi` epiid 'lk`i `l'y ,lwqpd xeya mb jk yxtl yi ,ok m`e

'lk`i `l' weqta jxev yi jkitle ,dliap zlik` xeqi`n z`f mircei epiid
xnbpy xg`l xeyd z` hgye mcw m`y `ziixal oipn dywe .z`f epcnll
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פט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc oiyeciw(iriax meil)

micar d`nh dnda ipy xyrn zerna migwel oi`y zxne`d dpynd

zxacn ,zerwxweçøaLkleki gweld oi` `linne ,ecia zerndy xkend §¤¨©
lr xkend ciay zernd z` llgi jkle ,mze` el xifgiy epnn reazl

.milyexil mlrie eciay zernd,`xnbd zl`eyçøác àîòèåmrhd - §©§¨§¨©
,eciay zernd lr xkend ciay zernd z` llgiy gweld z` miqpewy

la` ,ecia zerndyk gxa xkendy meyn `edàä[m`-]çøa àì,xkend ¨Ÿ¨©
ïðéñð÷`weec miqpew ep` -øëBîì.gwnd z` milhaneep` recn dywe ©§¦¨§¥

,eze` `weec miqpewç÷Bìì déñð÷ðåciay zernd z` llgi ote` lkay §¦§§¥§¥©
`ived ixdy ,xkend gxay ote`a miyery myk ,eciay zernd lr xkend

.xeqi`a ipy xyrn zernapeb xakrdyky ,lyn epyiy ,`xnbd zvxzn

ápb àøBç àlà ápb àøaëò åàì`ed eay xegd `l` ,apbd xakrd `l - ©©§§¨©¨¤¨¨©¨
ripvdl okid el did `l ,xeg xakrl did `lnl` oky ,ezaipb z` ripvn
xkend `lnl`y ,`ed epipiprl lynpde .apeb did `le ,ezaipb z`

,ecia eidy ipy xyrnd zern zxenz el` mixac gwell xeknl mikqdy
xeqi`a gweld z` liykn xkendy `vnp ,mzepwl leki gweld did `l

.xkend z` miqpew okle ,df

`xnbd dywnãéáò÷ éàî àøBç àøaëò àì éàå :xnel xyt` ixd - §¦Ÿ©§§¨¨©¨¨¦
did xegd dn ,xega daipbd z` gipde apby xakrd `lnl`y ,jtidl
.apbd `ed xakrdy `vnpe ,my z`vnp dzid `l daipbd xnelk ,dyer

xkend did `l ,xkend ivtg z` dpwy gweld `lnl` ,o`k xacd oke
z` dyr gweldy `vnpe ,eivtg zxenz ipy xyrnd zern z` lawn

,`xnbd zvxzn .xkend z` miqpew recne ,xkend `le xeqi`dàøazñî¦§©§¨
oky ,xkend z` qepwl xzei xazqn -íúä àøeqéà àkéàc àëéä ìk̈¥¨§¦¨¦¨¨¨

ïðéñð÷zern ixde ,xeqi`d `vnp ezeyxay in z` `weec miqpew - ©§¦¨
oeik okle ,xkend lv` dzr mi`vnp oiicr ellgzp `ly ipy xyrnd

,gwell zernd z` aiydl eze` miqpew ,eqpewl xyt`e epiptl `edy
z` miqpew ok` ,gxa xkendy dxwna mpn` .eivtg z` el xifgi gwelde

.xeqi`a xyrn zern `ivedy lr gweld

äðùî
m` jkitle ,ipenn ieey mdl oi`e d`pda mixeq`y mixac dpen dpynd

.zycewn dpi` mda yciwLc÷îädy`d z`äìøòa-oli`d zexita ©§©¥§¨§¨
e` ,ezrihpl zepey`xd mipyd zyelyaíøkä éàìëad`eaza - §¦§¥©¤¤
e` ,mi`lk meyn dxq`pe ,mxka drxfpyì÷ñpä øBLamc` gbpy xey - §©¦§¨

,lwqidl epice ,ezindeäôeøò äìâòáemc` lr dxtkk z`aend dlbr - §¤§¨£¨
e` ,ebxd in rcep `le mixr izy oia `vnpy znòøBöî éøBtöamixetiv - §¦¥§¨

xg`l xifpd xriy - xifp xrUaE ,ezrxvn `txpyk rxevnd o`iany¦§©¨¦
,glbzpyøBîç øèôe,xengd ly oey`xd cleed -áìça øNáexya - ¤¤£¨¨§¨¨

,alga lyazpyäøæòa eèçLpL ïéleçådycwed `ly oileg znda - §¦¤¦§£¨£¨¨
mda yciw m` jkitle ,d`pda mixeq` elld mixacd lke ,dxfra dhgype

.úLce÷î dðéà¥¨§¤¤
m` la` .zycewn dpi` ,mnvra d`pd ixeqi`a yciw m` wxe¯ ïøëîz` §¨¨

,d`pda mixeq`d elld mixacd on cg`Lcé÷ådy`d z`ïäéîãa- §¦¥¦§¥¤
sqka`id ixd ,mxear laiwye÷î,úLcmiqtzp mincd oi`y oeeik §¤¤

.d`pdd xeqi`a

àøîâ
dy` ycwnd z` dpyna epipny dn :`xnbd zxxanäìøòamr cgi §¨§¨

,d`pd ixeqi` x`yïìðîdaiyn .d`pda dxeq` dlxry ,`ed jky oipn - §¨¨
:`xnbdàéðúc`ziixaa,ux`d l` E`az ike' (bk ,hi `xwie) weqta xn`p §©§¨§¦¨Ÿ¤¨¨¤

mkl didi mipW WlW FixR z` Fzlxr mYlxre lk`n ur lM mYrhpE§©§¤¨¥©£¨©£©§¤¨§¨¤¦§¨Ÿ¨¦¦§¤¨¤
éì ïéà ,'ìëàé àì íéìøòcenll leki ipi` -weqtd onøeqéà àlà £¥¦Ÿ¥¨¥¥¦¤¨¦

äìéëàla` ,'lk`i `l' xn`py ,dlxrd onäàðädlxrd onïépîepl £¦¨£¨¨¦©¦
å ,epnî äðäé àlLy oebkBa òaöé àìoebk driavl miie`xy zexita , ¤Ÿ¥¨¤¦¤§Ÿ¦§©

.mifeb` zetilwBa ÷éìãé àìådlxr izif ly onyaøîBì ãeîìz ,øpä úà §Ÿ©§¦¤©¥©§©
,'Búìøò (úà) ízìøòå'yi ,dlxr dlind z` dxezd dltky oeeike ©£©§¤¤¨§¨

e cenllílek úà úBaøì-.dlik` wx `le ,mixeq` d`pdd ipte` lky §©¤¨
dy` ycwnd :dpyna epipyíøkä éàìëamdy oeik zycewn dpi` §¦§¥©¤¤

:`xnbd zxxan :d`pda mixeq`ïìðî.d`pda mixeq` mxkd i`lky §¨¨

,`xnbd daiynäi÷æç øîày dnn cnlp df xacàø÷ øîàak mixac) ¨©¦§¦¨¨©§¨
(hmi`lM LnxM rxfz `l 'Lc÷z ïtz`EazE rxfY xW` rxGd d`lnd Ÿ¦§©©§§¦§¨¦¤¦§©©§¥¨©¤©£¤¦§¨§©

aezk did eli`k 'ycwz ot' milind z` miyxece ,'mxMdLà ã÷ez ït, ©¨¤¤©¥
ixde ,y`a mtxyl jixv `dze exq`ii ot mi`lk jnxk rxfz `l xnelk

.d`pda mixeq` mdyøîà éMà áømi`lk jnxk rxfz `l' miyxtnyït ©©¦¨©¤
'Lã÷ äéäé.d`pda xeq`y ycewk mpic `die exq`ii ot xnelk ¦§¤Ÿ¤

:iy` ax lr dywn `xnbdéàiabl ycewk mpic mxkd i`lk ok` m` -lk ¦
ok m` ,xacäîy enk -Lãwxknpyåéîc úà ñôBzmiyrp mdy , ©Ÿ¤¥¤¨¨

,enewna miyecwåycewdenvraíøkä éàìk óà .ïéleçì àöBéjixv §¥§¦©¦§¥©¤¤
mi`lkd `di mxkni m`y ,ok oicd zeidlåéîc úà ñôBzmincdy - ¥¤¨¨

,enewna d`pda mixeq` eidi lawiyå`di mi`lkdïéleçì àöBéxzene §¥§¦
incy ixd ,'zycewn odinca yciwe oxkn' epizpyna epipy ixde .d`pda
ly exe`ia z` ef `iyew gkn dgec `xnbd .d`pda mixq`p mpi` mi`lkd

:iy` ax,äi÷æçãk àzøåeçî àlàmixeq` mxkd i`lky jkl xewndy ¤¨§©©§¨¦§¦§¦¨
diwfg ly ezyxck `ed d`pda.

:`xnbd zxxan .dpyna epnpy d`pdd ixeqi` z` xxal dkiynn `xnbd

ì÷ñpä øBL,d`pdd ixeqi` lk mr cgi dpyna epipyyïépîok` `edy ©¦§¨¦©¦
:`xnbd daiyn .d`pda xeq`àéðúc,`ziixaaòîLnîzernynn -dn §©§¨¦©§©

øîàpLzne dX` z` F` Wi` z` xFW gBi ike' (gk ,`k zeny)ì÷qé ìB÷ñ ¤¤¡©§¦¦©¤¦¤¦¨¨¥¨¦¨¥
,'øBMäikeòãBé éðéàxakLlwqpd xeyd,àéä äìéáprcei ip` i`ce ixd ©¥¦¥©¤§¥¨¦

,dliap `ed hgyp `le lwqpy oeeiky,äìéëàa äøeñà äìéáðeyxetnk §¥¨£¨©£¦¨
.(`k ci mixac) 'dlap lk Elk`z `l' ,dxezaok m`øîBì ãeîìz äî- ŸŸ§¨§¥¨©©§©

weqtd jxved recn' xnele aeyl'BøNa úà ìëàé àìjgxk lr `l` . Ÿ¥¨¥¤§¨
weqtdEì ãébî`l' ok it lr s`e dliap epi` xeyd ea sqep ote` yiy ©¦§

epiide ,'exya z` lk`iBèçL íàLdxyk dhigy xeyd z`øîâpL øçàì ¤¦§¨§©©¤¦§©
Bðécdliwq aeigl oic ziaaøeñà ,`edäìéëàaweqtd z` `exwl yi jke . ¦¨©£¦¨

`le' mewn lkn ,hgyp `l` epick lwqp `l m` s`e ,'xeyd lwqi lewq'
.dliap epi`y ote`a mb dlik`a xeq` lwqpd xeyy ixd .'exya z` lk`i

:`xnbd zxxan .d`pda mb xeq` lwqpd xeyy oipn zxxan `xnbd
ïépî äàðäa:`xnbd daiyn .xeq` `edyøîBì ãeîìz(gk ,`k zeny) ©£¨¨¦©¦©§©

.'é÷ð øBMä ìòáe':`xnbd zx`anòîLî éàîoeyld on rnyn cvik - ©©©¨¦©©§©
.d`pda xeq` xeydy 'iwp'øîBà àîBæ ïa ïBòîL'iwp' oeyl zernyny ¦§¤¨¥

`edBøéáçì øîBàL íãàk,eyekx lk z` ciqtdy cg` lréðBìt àöé §¨¨¤¥©£¥¨¨§¦
,íeìk ìL äàðä íäa Bì ïéàå åéñëpî é÷ðoi`y epiid 'iwp' oeyly ixd ¨¦¦§¨¨§¥¨¤£¨¨¤§

z` ciqtd xeyd lray epiid 'iwp xeyd lra' mb jke ,eiqkpn d`pd lk el
.d`pda xeq` `edy ,ixnbl exey

.xg` ote`a miweqtd yexit z` cinrdl xyt` m` xxal dqpn `xnbd
:`xnbd zl`eyéànî`ziixal oipn -éàäcweqt,'BøNa úà ìëàé àì' ¦©§©Ÿ¥¨¥¤§¨
èéçLc àëéäìxeyd z`àúàc àeä Bðéc øîâpL øçàìelit`y epcnlle , §¥¨§¨¦§©©¤¦§©¦§¨¨

.dlik`a xeq` `ed mewn lkn ,lwqp `le hgypyàîìéczn`a ile` - ¦§¨
èéçLc àëéäxeyd z`,Bðéc øîâpL øçàì`di lwqp `leéøL,dlik`a ¥¨§¨¦§©©¤¦§©¦¨¥

àäåweqtàúàc àeä ì÷ñéî déì÷ñc àëéäì ,'ìëàé àì'-dxwnl §¨Ÿ¥¨¥¥¨§©§¥¦§©§¨¨
mewn lkn ,dlik`a dxeq` dliapy epcnll jxev oi`y s`e ,lwqp xeydy
,d`pda s` dxeq` efd dliapdy epcnll `a 'lk`i `l' weqtdy xyt`

øæòìà éaø øîà eäaà éaøãëåxeqi` oeyln d`pd xeqi` micnly , §¦§©¦©¨¨©©¦¤§¨¨
.dlik`øîàpL íB÷î ìk ,øæòìà éaø øîà eäaà éaø øîàccg` dxeza §¨©©¦©¨¨©©¦¤§¨¨¨¨¤¤¡©

zepeyld on,'eìëàú àìå' 'ìëàú àì' 'ìëàé àì'aezkd zernyny s` ŸŸ©ŸŸ©§ŸŸ§
`l` ,jk df oi` ,cala dlik` xeq`l `id dxe`kly micnløeqéà ãçà¤¨¦

äàðä øeqéà ãçàå äìéëà.mixeq` mdipyy ,rnyna mdipyèøôiL ãò £¦¨§¤¨¦£¨¨©¤¦§Ÿ
áeúkä Eì,d`pda xzene dlik`a wx xq`py yexitaEì èøtL Cøãk §©¨§¤¤¤¨©§

aezkd,äìéáðaxW` xBl dlap lk Elk`z `l' (`k ,ci mixac) xn`py ¦§¥¨ŸŸ§¨§¥¨©¥£¤
s`y dxezd dhxit dliapay ixde .'ixkpl xkn F` Dlk`e dPpYY LixrWA¦§¨¤¦§¤¨©£¨¨¨Ÿ§¨§¦
e` ,dppzz xbl] d`pda zxzen `id mewn lkn ,dlik`a dxeq` `idy

ixd ,d`pd xzid yxtzp `ly zenewnay cenll yi o`kne .[ixkpl xekn
.dxeq` d`pd mb jk dxeq` dlik`y myke ,dlik` xeqi` oeyla lelk `ed
`le .d`pd xeqi` epiid 'lk`i `l'y ,lwqpd xeya mb jk yxtl yi ,ok m`e

'lk`i `l' weqta jxev yi jkitle ,dliap zlik` xeqi`n z`f mircei epiid
xnbpy xg`l xeyd z` hgye mcw m`y `ziixal oipn dywe .z`f epcnll

.dlik`a xeq` exya `di ,epic

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

המשך בעמוד כב



xcde"צ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc oiyeciw(iying meil)

:`xnbd zvxznLéøc àì 'úà',`pz eze`àéðúãk,`ziixaaïBòîL ¤Ÿ¨¦¦§©§¨¦§
äøBzaL ïéúà ìk LøBc äéä ,éðBñîòä äéîçð dì éøîàå éðBñîòä̈©§¦§¨§¥¨§¤§¨¨©§¦¨¨¥¨¤¦¤©¨

,mdn daxneì òébäL ïåékweqtéäìà 'ä úà''àøéz E(bi ,e mixac)did ¥¨¤¦¦©§¤¡Ÿ¤¦¨
.epnn mb `xil yiy xnel ,myd z`xil ezeeydle xac mey zeaxl `xi

jky oeeike¯ Løétyexcln lcg.'z`' dlind z` cer,åéãéîìz Bì eøîà ¥©¨§©§¦¨
zLøcL 'ïéúà' ìk ,éaødzr cr,íäéìò àäz äîjribi lk did m`d ©¦¨¤¦¤¨©§¨©§¥£¥¤

,wixläLéøcä ìò øëN ézìawL íLk ,íäì øîà,eiykr crézìa÷ Ck ¨©¨¤§¥¤¦©§¦¨¨©©§¦¨¨¦©§¦
xkyäLéøtä ìò.yexcln izwqtdy jk lr -z` miyxec eid `le ©©§¦¨

oiz`dãnéìå àáé÷ò éaø àaL ãòweqtay 'z`'d on yexcl yiyúà' ©¤¨©¦£¦¨§¦¥¤
éäìà 'äíéîëç éãéîìz úBaøì ,'àøéz Ey.`xil yi mdiptn mbixde ¡Ÿ¤¦¨§©©§¦¥£¨¦

`pzd mb xaq oke .llk oiz` oiyxec oi` ipeqnrd oerny zhiyly
lra' zyxcl jxvede ,exer z`pd xeq`l exya 'z`' yxc `le ,epiziibeqa

.d`pda xeq` xerd mby dpnid cenll 'iwp xeyd

:dpyna epipy .d`pda dxeq` dtexr dlbry xewnd edn zxxan `xnbd
dy` ycwndäôeøò äìâòa:d`pda dxeq` dlbrdy oeik zycewn dpi` §¤§¨£¨

:`xnbd zxxanïìðî:`xnbd d`ian .d`pda dxeq` `idyéaø éác éøîà §¨¨¨§¥§¥©¦
¯ da áéúk 'äøtk' ,éàpédtexr dlbra¯ íéLã÷kdxtk xn`py enk ©©©¨¨§¦¨§¨¨¦

l`xUi LOrl xRM' dtexr dlbra xn`py ,miycw iabl'.(g ,`k mixac) ©¥§©§¦§¨¥
dtexr dlbr mb jk ,d`pda mixeq` miycwy myky cenlle yiwdl yie

.d`pda dxeq`
:dpyna epipy .d`pda zexeq` rxevn ixetivy xewnd edn zxxan `xnbd

a dy` ycwndòøBöî éøBtéözycewn dpi`,:d`pda zexeq` ody meyn ¦¥§¨
:`xnbd zxxanïìðî:`ziixa `xnbd d`ian .d`pda zexeq` odyàðúc §¨¨§¨¨

øîàð ,ìàòîLé éaø éác,zepaxwd zyxta dxeza¯ øéLëî,rxevn my` §¥©¦¦§¨¥¤¡©©§¦
`iad `ly onf lky ,miycwa lek`l exizdle rxevnd z` xiykdl `ay

,miycwa lke` epi` eny`edxeza xn`pøtëîzepaxwd x`y -mi`ay §©¥
md elld xtknde xiyknde ,xtkl,íéðôaîdxfra miyrp mdyøîàðå . ¦¦§¦§¤¡©

dxeza cer¯ øéLëîexizdle rxevnd z` xiykdl mi`ad rxevn ixetiv ©§¦
,dpgnd jezl qpkidløtëîexn`py dxtkl d`ad dtexr dlbr - §©¥

md elld xtknde xiyknde ,'l`xUi LOrl xRM' (g ,`k mixac)õeçaî, ©¥§©§¦§¨¥¦©
uega xtknde xiyknd ly mpicy cenll yie .dxfrl uegn miyrp mdy

.mipta xtknde xiyknd ly mpicl deeyäîay enk -øtëîe øéLën ©©§¦§©¥
íéðôa øeîàäxtkn] zepaxwd x`ye ,[mipta xiykn] rxevn my` mdy , ¨¨¦§¦

,[mipta¯ Ba äNòdxezd dzeeyd¯ øtëîk øéLëîmy` ly epicy ¨¨©§¦¦§©¥
.zepaxwd lkl deey ,xiyknd rxevnõeça øeîàä øtëîe øéLëî óà©©§¦§©¥¨¨©

[uega xtkn] dtexr dlbre [uega xiykn] rxevn ixetiv -a äNò¯ B ¨¨
dxezd dzeeyd,øtëîk øéLëî,'xiykn' mdy rxevn ixetiv ly mpice ©§¦¦§©¥

dxeq` dtexr dlbry enky .'xtkn' `idy dtexr dlbr ly dpick

d`pda mixeq` rxevn ixetiv mb jk ,d`pda.
.d`pda rxevnd ixetiv zexq`p izni`n xxal day `xnbdøîzéà, ¦§©

íéøeñà íä éúîéàî ,òøBöî éøBtéö,d`pdaøîà ïðçBé éaøody ¦¥§¨¥¥¨©£¦©¦¨¨¨©
zexq`päèéçL úòMîøîà Lé÷ì Léøå ,zexq`p ody¯ äçé÷ì úòMî ¦§©§¦¨§¥¨¦¨©¦§©§¦¨

.rxevnd zxdh myl mixetivd z` gwly dryn
:mzwelgn mrh z` `xnbd zx`anøîàù ïðçBé éaøzexq`p odyúòMî ©¦¨¨¨©¦§©

,äèéçLy oeik dhigy zrya xacd dlzdì äøñàc àeä äèéçL`id - §¦¨§¦¨§¨§¨¨
e .dze` zxqe`dLé÷ì Léøyøîàxak zexq`p ody,äçé÷ì úòMîxaq ¥¨¦¨©¦§©§¦¨

e ,zraew dgiwl zryyà÷ôð äôeøò äìâòî,ok micnl -äìâò äî ¥¤§¨£¨©§¨¨¤§¨
äôeøòd`pda zxq`p¯ íéiçîdztixr mcew miiga dcera¯ óà ,mb jk £¨¥©¦©

òøBöî éøBtéömixq`p,íéiçîzryn `le mzgiwl zryn xnelk ¦¥§¨¥©¦
.dhigy

:`xnbd zxxandôeb äôeøò äìâòå,éúîéàîd`pda zxq`p `idøîà , §¤§¨£¨¨¥¥¨©¨©
¯ ìeáb éàpé éaøzxq`p `id izni`n ,reaw onf xeriy,da ézòîL ©¦©©§¨©§¦¨

¯ øîBì àiøáç ïéáñðå .ézçëLå,mzrcn xnel micinlzd mixeaqe §¨©§¦§¨§¦¤§©¨©
y¯ ïúéà ìçðì dúãéøé,my sxridl dze` micixen xird ipwfykàéä §¦¨¨§©©¥¨¦

dzøñBàixde .'dtexr dlbr' z`xwp `id dcixid zryny meyn ,d`pda ©§¨
.dzgiwl zrya ielz xacd oi` mewn lkn ,miign zxq`p `idy s`y

:`xnbd dywnéàcnlp rxevn ixetiva d`pdd xeqi`y yiwl yix ixack ¦
.dhigy zryn `le miign `edy ,dtexr dlbrnok m`äôeøò äìâò äî̈¤§¨£¨

àøñzéî àì äçé÷ì úòMî.dzxqe` ozi` lgpl dcixid wx ixdyóà ¦§©§¦¨Ÿ¦©§¨©

,éøñzéî àì äçé÷ì úòMî énð òøBöî éøBtéöxge`n ,xg` onfa `l` ¦¥§¨©¦¦§©§¦¨Ÿ¦©§¥
.mzgiwl zryn xak mixq`p rxevn ixetivy yiwl yix xn` recne .xzei

:`xnbd zvxznàzLä éëäixetivl dtexr dlbr oia oeinc yi ike - ¨¦©§¨
,rxevníúä`ed dgiwl zryn zxq`p dpi`y mrhd dtexr dlbra ¨¨
meyn¯ àðéøçà ìeáb déì úéàãxeqi`dy xnel xyt`y ,xg` onf dl yi ¦¥§©£¦¨

xird ipwf EcixFde' (c ,`k mixac) xn`py lgpl dcixid onf edfe .ea ielz§¦¦§¥¨¦
zryn xzei xge`n xg` onf yiy oeike ,'ozi` lgp l` dlbrd z` `idd©¦¤¨¤§¨¤©©¥¨

exg`l yi `l` ,dgiwl zryl xeqi`d z` micwdl epl oi` ,dgiwld
.lgpl dzcixi zryn `l` dxeq` dpi`y xnelela`àëäixetiva ¨¨

,rxevnàðéøçà ìeáb déì úéà éîxg` onf rxevnd ixetivl oi` - ¦¦¥§©£¦¨
micnly oeike .dgiwl zryn xzei xge`n ,xeqi`d z` ea zelzl xyt`y
zexeq` rxevn ixetiv mb jk miign `ed dxeqi`y myky dtexr dlbrn
od mzgiwl zryne ,raewd `ed dgiwld onf jgxk lr `linn ,miign

.d`pda zexeq`
ezhiy lr ,yiwl yixl opgei iax dywdy zeiyew yely d`ian `xnbd

:dpey`x `iyew .dgiwl zryn zexeq` rxevn ixetivyéaø déáéúéà¥¦¥©¦
,Lé÷ì Léøì ïðçBé`i ,ci mixac) dxeza xn`p'eìëàz äøäè øBtö ìk' (, ¨¨§¥¨¦¨¦§Ÿ̈Ÿ¥
eyxc 'lk' oeylneúà úBaøìxetivdúçleLîä.dlik`a zxzeny §©¤©§©©

(ai ,ci my) xn`p jyndae,'íäî eìëàú àì øLà äæå''xy`' oeylne §¤£¤ŸŸ§¥¤
eyxcúà úBaøìxetivdäèeçMä.d`pda dxeq`yCzòc à÷ìñ éàå §©¤©§¨§¦©§¨©§¨

xak dhegyd xetivdy yiwl yix xn`y enk,äøeñà íéiçîok m` ¥©¦£¨
àéòaéî äèéçL øçàìxg`l dxeq` `idy weqtd on zeaxl jixv ike - §©©§¦¨¦©§¨

zx`yp `id ,miign d`pda dxeq` `id m`y `ed heyt ixd ,dhigy
yi `l` .'xy`' ly ieaixa yi jxev dne ,dhigyd xg`l mb dxeq`
zxq`py zeaxl weqt jixv jkitle ,zxzen dzid dhigyd mcewy gikedl

.dhigyd zryn
mewn did oiicr ,miign dxeq` `idy zexnl ,`iyewd z` dgec `xnbd

.zxzen `id dhigy xg`y xnel¯ àîéúc eäîmpicy xnel xyt` did ©§¥¨
`ed rxevn ixetiv lyéãéîenk -c ,íéLãwà äåäcmiycw,éøéñà íéiçî ¦¦©£¨©¨¨¦§¥©¦£¦¥

,dlirn mda yie,eäì äøLëîe äèéçL àéúàåmiycwd z` mihgeyyky §¨§¨§¦¨©§§¨§
ok m`e .d`pda mze` dxizn dhigyy ixde .mxya z` lek`l xzen ,oick

lkn ,miign zexeq` ody s`y ,rxevn ixetiva mb ok xnel xyt` did
jkitle .d`pda oze` dxizn dhigyd mewnïì òîLî à÷dfe' weqtd ¨©§©¨

mb ok m`e .d`pda dxeq` dhegyd xetivdy 'mdn elk`z `l xy`

ly ieaixa jxev yi mewn lkn ,miign dxeq` `idy yiwl yix zhiyl
.'xy`'

:dipy `iyewdéáéúéàyiwl yixl opgei iax,epipydpynac"it mirbp) ¥¦¥
(d"ndèçL,dhigyl zcreind xetivd z` -,äôéøè úàöîðåoebk §¨¨§¦§¥§¥¨

dleqt `id ixde ,dhigyd mewna hyeea awp `vn mipniqd z` wcayky
,rxevn zxdhlçwézaâeæ[dtixhd mewna] zxg`ìd xetiväiðM ¦©©§¦¨

.zexg` mixetiv izy zgwl jixv oi`e ,oey`xd befd on dxzepyåxetivd §
dhegyd,äàðäa úøzeî äðBLàøä,xetivd z` zxqe` dhigyy s`e ¨¦¨¤¤©£¨¨

opgei iax dywn .zxqe` dpi`e ,die`x dpi`y dhigy `id ef mewn lkn
Czòc à÷ìñ éàådhegyd xetivdy yiwl yix enkxakíéiçîzryn §¦©§¨©§¨¥©¦

dgiwld,äøeñàok m`dhegyd xetivdúøzeî éànà ,äðBLàøä £¨¨¦¨©©¤¤
,äàðäa.dxzed `le ,dgiwl zrya xak dxq`p `ny ixd ©£¨¨

:`xnbd zvxzndéì øîàopgei iaxl yiwl yix,zwqer my dpynd oi` ¨©¥
.dgiwl zrya die`x dzidy okziie ,dtxhp izni` mircei ep` oi`y ote`a

`l`,äéòî éðáa äôéøè úàöîpL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëämircei f`y ¨¨§©©§¦¨§¤¦§¥§¥¨¦§¥¥¤¨
dzr zxzen `id jkitle ,dgiwl zrya xak dtixh dzidy i`ceea ep`

oeeik ,d`pdacdgiwld zryaììk äMeã÷ dìò ìç àìdzid `ly oeeik , §Ÿ¨£¨§¨§¨
.die`x

:ziyily `iyewdéáéúéàyiwl yixl opgei iax,mirbp) `ztqeza epipy ¥¦¥
(g"d g"tdèçLdhigyl zcreind xetivd z` -õòa àlLå áBæàa àlL §¨¨¤Ÿ§¥§¤Ÿ§¥

äö÷eäå ìéàBä øîBà á÷òé éaø ,úòìBz éðLa àlLå æøàxetivd ¤¤§¤Ÿ¦§¦©©©¦©£Ÿ¥¦§§¨
dhegyddúåöîìjkitl ,rxevnd zxdhl -äøeñàd`pda dhegyds` §¦§¨¨£¨

eli`e .dzeevnk dhgyp `lyïBòîL éaøe wlegäèçLðå ìéàBä ,øîBà ©¦¦§¥¦§¦§£¨
dúåöîk àlLipya `lye fx` ura `lye aef`a `ly dhgy ixdy , ¤Ÿ§¦§¨¨

`id ixd jkitl ,zrlezúøzeî. ¤¤
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המשך בעמוד סח

zipwp dy`d` cenr fp sc ± oey`x wxtoiyeciw

.Léøc àì úà:`iEAixl.àpz éàä ék:oWxFcNn WxiRWïéúà ìk LøBc äéä ¤Ÿ¨¦§¦¨¦©©¨¤¦¥¦§§¨¨¨¥¨¤¦
.äøBzaL:`iEAixl.Løét:mFwOd `xFnl FzFeWdl xaC mEW zFAxl `xIW ¤©¨§¦¨¦¥¤¨¥§©¨¨§©§§¨©¨

.da áéúk äøtkl`xUi LOrl xRM(`k mixac):.íéLã÷kd`pdA oixEq` miWcwe ©¨¨§¦¨©¥§©§¦§¨¥§¨¨¦§¨¨¦£¦©£¨¨
:(WTidd lr oiaiWn oi`C 'Ek WcT dn i` opikxR `le) odA oilrFn ixdWéøBtö ¤£¥£¦¨¤§Ÿ©§¦¨¦©Ÿ¤§¥§¦¦©©¤¥¦¥

.òøBöîxirl uEg ixdW od uEgA ixiWkn §¨©§¦¥©¥¤£¥¨¦
`al rxFvOd z` xiWkdlE Dzevn ziUrp©£¥¦§¨¨§©§¦¤©§¨¨Ÿ

:dpgOA.íéðôa øéLëî:rxFvn mW` ©©£¤©§¦¦§¦£©§¨
.íéðôa øtëî:zFpAxTd lM.õeça øtëî §©¥¦§¦¨©¨§¨§©¥©
:dtExr dlbrøéLëî äNò íéðôa äî ¤§¨£¨©¦§¦¨¨©§¦

.øtëîkx`Wl rxFvn mW` oiA wlg `l ¦§©¥Ÿ¨©¥£©§¨¦§¨
:zFnW`.äèéçL úòMîdhEgXd zxq`p £¨¦§©§¦¨¤¡¤¤©§¨

:oOwlcM zxYEn zgNEWOdeúòMî §©§©©¤¤§¦§©¨¦§©
.äçé÷ìgNWIW cr odiYW zFxq`p §¦¨¤¡¨§¥¤©¤§©©

:DgENiWA zxYipe zgNEWOdäìâòî ©§©©§¦¤¤§¦¨¥¤§¨
.äôeøòmiWcwM miIgn `xqYin mzd dn £¨©¨¨¦§§¨¥©¦§¨¨¦

:miIgn o`M s`äôeøò äìâòå â"ä ©©¥©¦§¤§¨£¨
.'eë éàpé éaø øîà éúîéàîizni`n ¥¥¨©¨©©¦©©¥¥¨©

`l oiWFcw dinC oi`e li`Fd zxq`p¤¡¤¤¦§¥¨¤¨§¦Ÿ
`N` ziAd wcA zXEcw `le gAfn zXEcw§©¦§¥©§Ÿ§©¤¤©©¦¤¨

:dtixrl Dnvr `idda ézòîL ìeáb ¦©§¨©£¦¨§¨©§¦¨
.ézçëLå:zxq`p zni`nìçðì dúãéøé §¨©§¦¥¥©¤¡¤¤§¦¨¨§©©

.ïúéàdtixr mW Dl znxFBd `id ¥¨¦©¤¤¨¥£¦¨
:DYxqF`eìeáb dì úéà éî àëä §©§¨¨¨¦¦¨§
.àðéøçàmiIgn xEQi` Dl opitliC oeike ©£¦¨§¥¨§©§¦¨¨¦¥©¦

:`nxbC `id dgiw k"r.ìk:`Ed `iEAx ¦¨¦§¨§¨¨¦¨
.øLà:`Ed `iEAx.àéòaéî äèéçL øçàì £¤¦¨§©©§¦¨¦¨§¨

`xYidl `nlWA Dxqinl `xw il dOle§¨¨¦§¨§¥§¨¦§¨¨§¤¥¨
`xEQi` `N` `xw Kixhvi` zgNEWnC¦§©©¦§§¦§¨¤¨¦¨

:il dOl dhEgWCäèéçL àéúàå ¦§¨¨¨¦§©§¨§¦¨
.dì äøLëîeiOp `de zFcFar x`W mr ©§§¨¨¦§¨£§¨©¦

:Dzevn xnB xg`l xXMzY.äôéøè ¦§©©§©©§©¦§¨¨§¥¨
zFIg aizkC rxFvn zxdhl dlEqR(ci `xwie): §¨§¨¢©§¨¦§¦©

.äôéøè úàöîðåmipniQA wcAWM c"qw §¦§¥§¥¨§¤¨©©¦¨¦
dtxhp i`C DzhigWA dtxhPW z`vnp¦§¥¤¦§§¨¦§¦¨¨§¦¦§§¨
F` gn lW mExw aTip oFbM `xTirn¥¦¨¨§¦©§¤Ÿ©
:z`vnpe ipzinl KiIW `l dilbx EkYgPW¤¤§§©§¤¨Ÿ©¨§¦§¥§¦§¥

.äiðMì âeæ çwémiYW `iadl Kixv oi` ¦©©§¦¨¥¨¦§¨¦§©¦
:zFxg`.äàðäa úøzeî äðBLàøäå £¥§¨¦¨¤¤©£¨¨

e`l `de Dl dxq`C `id dhigW c"qwC§§¦¨¦§¨§¨¨§¨©
:`id dhigW.äàðäa úøzeî éànà §¦¨¦©©¤¤©£¨¨

okide dzid diE`x dgiw zrWA `nliC¦§¨¦§©¦¨§¨¨§¨§¥¨
:DxEQi` xYEdéðáa äôéøè úàöîpL ©¦¨¤¦§¥§¥¨¦§¥

.íéòî`le `ifg `ied `l dgiw zrWaC ¥©¦§¦§©¦¨Ÿ©§¨©§¨§Ÿ
:xEQi` Dlr lgäèéçL øáñ á÷òé 'ø ©£¨¦©£Ÿ¨©§¦¨
.äéeàø dðéàLdhigW DnW Dzevnl ¤¥¨§¨§¦§¨¨§¨§¦¨

:DxqF`l.àøñzéî àì íéiçîi`C §§¨¥©¦Ÿ¦§§¨§¦
:DxEQi` rwR i`nA `xqYi`.àéä éàpz ¦§§¨§©¨©¦¨©¨¥¦

`lC zxn`wcM Edl `xiaq i`PY iPd©¥©¨¥§¦¨§¦§¨©§¨§Ÿ
siliC l`rnWi iAx iaC `Pze `xqYin¦§§¨§©¨§¥©¦¦§¨¥§¨¦
`xqYinC Dil `xiaq xRkOn xiWkn©§¦¦§©¥§¦¨¥§¦§§¨

:xRknM miIgn.àðà Cetéàå`l xW` dfe ¥©¦¦§©¥§¥£¨§¤£¤Ÿ
:zgNEWOd z` zFAxl Elk`zeðéöî àì Ÿ§§©¤©§©©Ÿ¨¦

.ïéøeñàL íéiç éìòa:mlFr xEQi` ©£¥©¦¤£¦¦¨
äö÷åî
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åycewdenvr,ïéleçì àöBéok m`øéæð øòN óàxekni m`y ,jk `di §¥§¦©§©¨¦

`di eze`åéîc úà ñôBz,d`pda exq`iieå`di xriyd.ïéleçì àöBé ¥¤¨¨§¥§¦
ixd ,'zycewn odinca yciwe oxkn' `l` ,ok `l epizpyna epipy ixde

.d`pda xriyd inc exq`p `ly
:`xnbd zvxznLãB÷ ïðéø÷ éîmi`xew ike -xryy ezernyny ,'WcFw' ¦§¦¨¤¤

`ld .d`pda ezxenz laiwy sqkd mb xq`pe 'ycew my' eilr yi xifp

¯ ïðéø÷ LBã÷`id zxeqndy s` epiide ,'WFcw' `l` mi`xew ep` oi` ¨§¦¨¨
epi`y ixde .'WFcw' `l` 'WcFw' mi`xew oi` mewn lkn ,'e `la xqg eazkl¤¨
m` j` ,d`pda xeq`e yecw envr `ed wx `l` ,einc mb qtezd ycew enk

:zycewn `id ixd ,dy` mda yciw m`e ,einc z` qtez epi` exkn
dy` ycwnd :dpyna epipyøBîç øèôaxeq` `edy oeik ,zycewn dpi` §¤¤£
:`xnbd zl`ey :d`pdaïBòîL éaøk àìc ïéúéðúî àîéð`ny - ¥¨©§¦¦§Ÿ§©¦¦§

oerny iax zhiyk dpi` epizpynàéðúc ,,`ziixaaøBîç øètmcew §©§¨¤¤£
dya eze` ectyøeñà`edäãeäé éaø éøác ,äàðäaïBòîL éaøå ,wleg ¨©£¨¨¦§¥©¦§¨§©¦¦§

eøézîdazky epizpyn ok m`e .oeictd mcew s` d`pda xengd xht z` ©¦
xeng xhta dy` yciw m`y,d`pda xeq` `edy meyn zycewn dpi`

.d`pda xeng xht xiznd oerny iax zhiyk dpi`
:`xnbd zvxzndeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàote`a zwqer epizpyn , ¨©©©§¨¨©©¨©£©

xeng xhta yciwy,äôéøò øçàìxeq`y dcen oerny iax mb df ote`ay §©©£¦¨
dtexr dlbry myke ,dtexr dlbrn 'dtixr dtixr' ywedy ,d`pda `ed
xeq` ey`x sxrpy xg`l xeng xht jk ,d`pda `id dxeq`dztixr xg`l

,d`pdaåk zyxtzn dpyndìkä éøáãdcedi iaxl oiae oerny iaxl oia -: §¦§¥©Ÿ
a dy` ycwnd :dpyna epipyáìça øNa`ed xeq`y oeik zycewn dpi` ¨¨§¨¨

d`pda::`xnbd zxxanïìðî.d`pda `ed xeq`yxewn `xnbd d`ian §¨¨
:`ziixan,ìàòîLé éaø éác àðúcdxeza xn`páìça éãb ìMáú àì' §¨¨§¥©¦¦§¨¥Ÿ§©¥§¦©£¥
ìL 'Bnàíéîòt L(`k ,ci mixac ;ek ,cl my ;hi ,bk zeny),weqtnãçà ¦¨Ÿ§¨¦¤¨
micnläìéëà øeqéàalge dnda xya lycgi elyazpyåweqtãçà ¦£¦¨§¤¨
micnläàðä øeqéàalge xyancgi elyazpyåweqtnãçàmicnl ¦£¨¨§¤¨

ìeMéa øeqéà.cgi alge xya ¦¦
xyaa d`pd xeqi` yiy ,l`rnyi iax iac `pzk zxaeq epizpyny ixde

lr wlegd `ziixaa `pz yi j` .zycewn dpi` ea yciw m` jkitle ,alga
e ,df d`pd xeqi`ïéúéðúîepizpyn -àéðúc ,àpz éàä ék àìc,`ziixaa ©§¦¦§Ÿ¦©©¨§©§¨

,äàðäa øzeîe äìéëàa øeñà áìça øNa øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤§¨¥¨¨§¨¨¨©£¦¨¨©£¨¨
øîàpL(`k ci mixac)éäìà 'äì äzà LBã÷ íò ék'éãb ìMáú àì E ¤¤¡©¦©¨©¨©¡Ÿ¤Ÿ§©¥§¦

øîBà àeä ïläìe ,'Bnà áìça(l ak zeny)éì ïeéäz LãB÷ éLðàå'xUaE ©£¥¦§©¨¥§©§¥¤¦§¦¨¨
'ycew mr' ly ef oeyl dxezd dxikfdy ixd .'Elk`z `l dtxh dcVA©¨¤§¥¨ŸŸ¥

elld zenewnd ipya 'ycew iyp`'e,jcnlleî ,ïläl äxkfedy dtixha - ©§©¨
ycew iyp`' ea,'df xya ixd,äàðäa øzeîe äìéëàa øeñàdazky enk ¨©£¦¨¨©£¨¨

.epnn zepdil xyt`y ixd ,'Fz` oEklWY alMl' (my) dxezdïàk óà ©¤¤©§¦Ÿ©¨
`edy cenll yi ,'yecw mr' ea xn`py alge xyaaøzeîe äìéëàa øeñà̈©£¦¨¨

.äàðäa,d`pda xeq` alga xya dcedi oa oerny iaxly x`ean ©£¨¨
.ezhiyk `ly epizpyne

d`pd ixeqi`a dy` ycwnd :dpyna epipyåaäøæòa eèçLpL ïéleçdpi` §¦¤¦§£©£¨¨
d`pda mixeq` mdy oeik ,zycewn::`xnbd zxxanéléî éðä àðîoipn - §¨¨¥¦¥

:xewn `xnbd d`ian .d`pda exq`p dxfra ehgypy oilegy mircei ep`
øéàî éaø íeMî ïðçBé éaø øîà,äøBz äøîà,miycw zhigy iablèBçL ¨©©¦¨¨¦©¦¥¦¨§¨¨§

éìily zepaxwd z` hegy -amewn¯ élLxn`py ,dxfra 'd iptl epiidc ¦§¤¦
.'d iptl xwAd oA z` hgWe' (d ,` `xwie)ElLåhgey dz`y xyad z` - §¨©¤¤©¨¨¦§¥§¤§

hegy ,oileg xya epiidc ,jliayaamewn,ElL`edy 'jixrya' xnelk §¤§
dxfrl uegn,.'LixrWA 'ebe Lp`SnE LxwAn Ygafe' (`k ,ai mixac) xn`py§¨©§¨¦§¨§¦Ÿ§¦§¨¤

,dfl df yiwdle yexcl yieäîmyk -yélMehgyp m` ,ily zepaxwd - ©¤¦
amewnElLdxfrl uegn -øeñàd`pda exq`py oeiky ,d`pda `ed §¤§¨

lr mcd zwixfe dhigya `l` mixzip mpi` aey ,myicwdy drya miign
.d`pda mixeq` mde ,exzed `l dxfrl ueg mhgy m`e .gafndElL óà©¤§

ehgyp m` ,jly oilegd -amewn¯ élLdxfraøeñà ,.d`pda `ed §¤¦¨
:xi`n iax jiynnéà,xn`pe yiwdl jiynp ile` -äîhgeydy myk - ¦©

ElLa élMuega miycw -Leðò`ed eypr -úøk,élLa ElL óàs` - ¤¦§¤§¨¨¥©¤§§¤¦
`di dxfra oileg hgeyd.úøk Leðòmcewd cenila wtzqp `ly epiide ¨¨¥

,uega miycwa d`pd xeqi` yiy myk ,dxfra oilega d`pd xeqi` yiy
miycw hgeydy myk ,zxk aiig dxfra oileg hgeydy cnlpe siqep `l`

,xi`n iax dgec .zxk aiig uegaàø÷ øîàdxezd dxn` -(c ,fi `xwie), ¨©§¨
,'úøëðå 'äì ïaø÷ áéø÷äì Bàéáä àì ãòBî ìäà çút ìàå'rnyne §¤¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦§©§¦¨§¨©§¦§©

`weecyïaø÷ ìòdxfrl uegn ehgyy,úøk Leðòla`ïéleç ìò ©¨§¨¨¨¥©¦
.úøk Leðò ïéà äøæòa eèçLpL¤¦§£¨£¨¨¥¨¨¥
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צג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc oiyeciw(iying meil)

äö÷eî,dxf dcear zaexwzl zivwene zpnfend dnda -ãáòðådnda - §¤§¤¡¨
dl degzydyc ,zendad oze`éøéñàå ,eäðéð íéiç éìòámler xeqi` §©£¥©¦¦§©£¦¥

on dndAd on 'dl oAxw mMn aixwi iM mc`' xn`py ,miig mcera xak¨¨¦©§¦¦¤¨§¨¦©§¥¨¦
'xwad on' minkg eyxce ,(a ,` `xwie) 'mkpAxw z` EaixwY o`Sd onE xwAd©¨¨¦©Ÿ©§¦¤¨§©§¤

mileqt mdy ,dvwend z` `ivedl 'o`vd one' carpd z` `ivedl
epivn `ly i`gei oa oerny iax mya xn`y opgei iax lr dywe .zepaxwl

.mixeq`y miig ilra

:`xnbd zvxznéøéñà ékwx md carpe dvwen exq`py dn -dBábì- ¦£¦¥©¨©
gafnl maixwdl,la`ìjxevéøL àøLéî èBéãä-elit` md mixzen §¤§¦§¨¨¥

aex epivn `ly i`gei oa oerny iax mya opgei iax xn`y dne .dlik`a

heicd jxevl mixeq`y epivn `ly epiid ,mixeq`y miig ilra.
.mixeq`y miig ilra epivny ztqep `iyewé÷úîéøä ,äéîøé éaø dì ó ©§¦¨©¦¦§§¨£¥

òáBø,dy` lr d`ay dnda -òaøðådilr `a yi`y dnda -íéãòa ¥§¦§¨§¥¦
micr ipy mze` e`xe -eäðéð íéiç éìòác ,zraxpd e` zraexd dndad - §©£¥©¦¦§

éøéñàåxnbpyn miign d`pda mixeq` mde ,dliwql mpicy oeik ,d`pda ©£¦¥
xn`y opgei iax lr dywe ,heicdl mixeq`y miig ilra epivn ixde .mpic

.mixeq`y miig ilra epivn `ly i`gei oa oerny iax mya
:`xnbd zvxzn,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà àlàmpn` ¤¨¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©

la` ,raxpe raex oebk ,mixeq`y miig ilra epivnéìòa áBø eðéöî àìŸ¨¦©£¥
,íéøeñàL íéiç`le ,d`pda mixeq` mpi` mlera miig ilra 'aex'y ©¦¤£¦

jkitle .dig dcera d`pda dxeq` `dz zgleynd xetivy ycgl xazqn
.zxzen zgleynde ,dxeq`d `id dhegyd `l` ,jetiz `l

.zgleynd xetiv xzidl mitqep zexewn `iadl day `xnbdéaø éác§¥©¦
àðz ìàòîLémeyn ,zxzen zgleynyàø÷ øîàc(f ,ci `xwie)çlLå' ¦§¨¥¨¨§¨©§¨§¦©

dIgd xRSd z`,'äãOä éðt ìò,dcyl xetivd z` dxezd dzeeydy ixd ¤©¦Ÿ©©¨©§¥©¨¤
`idy jl xnelúøzeî äãOä äî ,äãNkxeqi` lk dilr oi`eéàä óà , §¨¤©¨¤¤¤©©

xetiv.úøzeî énð©¦¤¤
ike :`xnbd dywn'äãN' éàäweqta dxkfpyàúàc àeä éëäìcnll , ©¨¤§¨¦§¨¨

ixd ,zxzen xetivdyàeääweqta xkfpy 'dcy'àéðúãëì déì éòaéî ©¦¨¥¥§¦§©§¨
`ziixaa,zaizn miyxecyãBîòé àlL ,'äãN'xetivd z` glynd odkd ¨¤¤Ÿ©£

axirBôé,mid lr dznegyäp÷øæéåxetivd z` -,íiìcenri `ly oke §¨§¦§§¤¨©¨
glyndúáâaxacnd lr dznegy xir -ãBîòé àlLå ,øaãnì äp÷øæéå , ¦§©§¦§§¤¨©¦§¨§¤Ÿ©£
glyndàlà ,øéòä CBúa äp÷øæéå ,øéòì õeç,geliyd zevn `id jkìk ¨¦§¦§§¤¨§¨¦¤¨¨
ãîBòLglynd¯ øéòa,xird jezaäîBçì õeç äp÷øæéå.dcyd oeeikl ¤¥¨¦§¦§§¤¨©¨

.dyxcl diept dpi` 'dcy' zaizy ixde
:`xnbd zvxznCãéàåwx `a weqtd m`y ,xaeq l`rnyi iax iac `pz - §¦¨

,glyl o`l epcnll'äãN' àø÷ áBzëéð ïk íà.äãOä' éàî- 'recn ¦¥¦§§¨¨¤©©¨¤
`l` ,'d ze`d z` dxezd dtiqedézøz dpéî òîLon cenll yiy , §©¦¨©§¥

ode ,dcyd oeeikl `l` dpglyi `ly od ,mipicd ipy z` weqtd
.zxzen zgleyndy

.zxzen zgleynd xetivdy `xaq d`ian `xnbdøîà àáøokzii `l , ¨¨¨©
y oeeik ,d`pda dxeq` `dz zgleynd xetivdy'çlL' äøBz äøîà àìŸ¨§¨¨©©

äìwúìleykn zeidl dlelr `id ixd ,d`pda dxeq` zgleynd m`e . §©¨¨
dxezd m`y `id `xaqe .dplk`ie mc` dze` ceviy ,dlwz mexble oeer

zxzen `idy jgxk lre ,dlwz yyg oi`e xeqi` da oi` ,dglyl deevn
.dlik`ae d`pda

dy` ycwnd :dpyna epipyøéæð øòNáxeq` `edy oeik ,zycewn dpi` ¦§©¨¦
:`xnbd zxxan :d`pdaïìðîd`ian .d`pda xeq` xriydy oipn - §¨¨

:xewn `xnbdàø÷ øîàc(d ,e xacna)'BLàø øòN òøt ìcb äéäé Lã÷' §¨©§¨¨Ÿ¦§¤©¥¤©§©Ÿ
¯,xg` ote`a ef daiz yexcl xyt`y ixd ,'e' `la 'Wcw' xn`py oeike¨Ÿ

o`kn cenlle .'ey`x xry rxt lcb didi WcT' xn`p eli`kyäéäé Bìecéb Ÿ¤¦¦§¤
LBã÷.d`pda xeq` `ede ,ycewk epic ey`xa lcbd xriydy - ¨

`xnbd dywnéà :ok m` ,ycewk epic xifp xriy ok` m` -äîenk - ¦©
y¯ åéîc úà ñôBz Lãw,d`pda einc exq`p ,ycewd z` xkn m`y Ÿ¤¥¤¨¨
åycewdenvr,ïéleçì àöBéok m`øéæð øòN óàxekni m`y ,jk `di §¥§¦©§©¨¦

`di eze`åéîc úà ñôBz,d`pda exq`iieå`di xriyd.ïéleçì àöBé ¥¤¨¨§¥§¦
ixd ,'zycewn odinca yciwe oxkn' `l` ,ok `l epizpyna epipy ixde

.d`pda xriyd inc exq`p `ly
:`xnbd zvxznLãB÷ ïðéø÷ éîmi`xew ike -xryy ezernyny ,'WcFw' ¦§¦¨¤¤

`ld .d`pda ezxenz laiwy sqkd mb xq`pe 'ycew my' eilr yi xifp

¯ ïðéø÷ LBã÷`id zxeqndy s` epiide ,'WFcw' `l` mi`xew ep` oi` ¨§¦¨¨
epi`y ixde .'WFcw' `l` 'WcFw' mi`xew oi` mewn lkn ,'e `la xqg eazkl¤¨
m` j` ,d`pda xeq`e yecw envr `ed wx `l` ,einc mb qtezd ycew enk

:zycewn `id ixd ,dy` mda yciw m`e ,einc z` qtez epi` exkn
dy` ycwnd :dpyna epipyøBîç øèôaxeq` `edy oeik ,zycewn dpi` §¤¤£
:`xnbd zl`ey :d`pdaïBòîL éaøk àìc ïéúéðúî àîéð`ny - ¥¨©§¦¦§Ÿ§©¦¦§

oerny iax zhiyk dpi` epizpynàéðúc ,,`ziixaaøBîç øètmcew §©§¨¤¤£
dya eze` ectyøeñà`edäãeäé éaø éøác ,äàðäaïBòîL éaøå ,wleg ¨©£¨¨¦§¥©¦§¨§©¦¦§

eøézîdazky epizpyn ok m`e .oeictd mcew s` d`pda xengd xht z` ©¦
xeng xhta dy` yciw m`y,d`pda xeq` `edy meyn zycewn dpi`

.d`pda xeng xht xiznd oerny iax zhiyk dpi`
:`xnbd zvxzndeáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàote`a zwqer epizpyn , ¨©©©§¨¨©©¨©£©

xeng xhta yciwy,äôéøò øçàìxeq`y dcen oerny iax mb df ote`ay §©©£¦¨
dtexr dlbry myke ,dtexr dlbrn 'dtixr dtixr' ywedy ,d`pda `ed
xeq` ey`x sxrpy xg`l xeng xht jk ,d`pda `id dxeq`dztixr xg`l

,d`pdaåk zyxtzn dpyndìkä éøáãdcedi iaxl oiae oerny iaxl oia -: §¦§¥©Ÿ
a dy` ycwnd :dpyna epipyáìça øNa`ed xeq`y oeik zycewn dpi` ¨¨§¨¨

d`pda::`xnbd zxxanïìðî.d`pda `ed xeq`yxewn `xnbd d`ian §¨¨
:`ziixan,ìàòîLé éaø éác àðúcdxeza xn`páìça éãb ìMáú àì' §¨¨§¥©¦¦§¨¥Ÿ§©¥§¦©£¥
ìL 'Bnàíéîòt L(`k ,ci mixac ;ek ,cl my ;hi ,bk zeny),weqtnãçà ¦¨Ÿ§¨¦¤¨
micnläìéëà øeqéàalge dnda xya lycgi elyazpyåweqtãçà ¦£¦¨§¤¨
micnläàðä øeqéàalge xyancgi elyazpyåweqtnãçàmicnl ¦£¨¨§¤¨

ìeMéa øeqéà.cgi alge xya ¦¦
xyaa d`pd xeqi` yiy ,l`rnyi iax iac `pzk zxaeq epizpyny ixde

lr wlegd `ziixaa `pz yi j` .zycewn dpi` ea yciw m` jkitle ,alga
e ,df d`pd xeqi`ïéúéðúîepizpyn -àéðúc ,àpz éàä ék àìc,`ziixaa ©§¦¦§Ÿ¦©©¨§©§¨

,äàðäa øzeîe äìéëàa øeñà áìça øNa øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤§¨¥¨¨§¨¨¨©£¦¨¨©£¨¨
øîàpL(`k ci mixac)éäìà 'äì äzà LBã÷ íò ék'éãb ìMáú àì E ¤¤¡©¦©¨©¨©¡Ÿ¤Ÿ§©¥§¦

øîBà àeä ïläìe ,'Bnà áìça(l ak zeny)éì ïeéäz LãB÷ éLðàå'xUaE ©£¥¦§©¨¥§©§¥¤¦§¦¨¨
'ycew mr' ly ef oeyl dxezd dxikfdy ixd .'Elk`z `l dtxh dcVA©¨¤§¥¨ŸŸ¥

elld zenewnd ipya 'ycew iyp`'e,jcnlleî ,ïläl äxkfedy dtixha - ©§©¨
ycew iyp`' ea,'df xya ixd,äàðäa øzeîe äìéëàa øeñàdazky enk ¨©£¦¨¨©£¨¨

.epnn zepdil xyt`y ixd ,'Fz` oEklWY alMl' (my) dxezdïàk óà ©¤¤©§¦Ÿ©¨
`edy cenll yi ,'yecw mr' ea xn`py alge xyaaøzeîe äìéëàa øeñà̈©£¦¨¨

.äàðäa,d`pda xeq` alga xya dcedi oa oerny iaxly x`ean ©£¨¨
.ezhiyk `ly epizpyne

d`pd ixeqi`a dy` ycwnd :dpyna epipyåaäøæòa eèçLpL ïéleçdpi` §¦¤¦§£©£¨¨
d`pda mixeq` mdy oeik ,zycewn::`xnbd zxxanéléî éðä àðîoipn - §¨¨¥¦¥

:xewn `xnbd d`ian .d`pda exq`p dxfra ehgypy oilegy mircei ep`
øéàî éaø íeMî ïðçBé éaø øîà,äøBz äøîà,miycw zhigy iablèBçL ¨©©¦¨¨¦©¦¥¦¨§¨¨§

éìily zepaxwd z` hegy -amewn¯ élLxn`py ,dxfra 'd iptl epiidc ¦§¤¦
.'d iptl xwAd oA z` hgWe' (d ,` `xwie)ElLåhgey dz`y xyad z` - §¨©¤¤©¨¨¦§¥§¤§

hegy ,oileg xya epiidc ,jliayaamewn,ElL`edy 'jixrya' xnelk §¤§
dxfrl uegn,.'LixrWA 'ebe Lp`SnE LxwAn Ygafe' (`k ,ai mixac) xn`py§¨©§¨¦§¨§¦Ÿ§¦§¨¤

,dfl df yiwdle yexcl yieäîmyk -yélMehgyp m` ,ily zepaxwd - ©¤¦
amewnElLdxfrl uegn -øeñàd`pda exq`py oeiky ,d`pda `ed §¤§¨

lr mcd zwixfe dhigya `l` mixzip mpi` aey ,myicwdy drya miign
.d`pda mixeq` mde ,exzed `l dxfrl ueg mhgy m`e .gafndElL óà©¤§

ehgyp m` ,jly oilegd -amewn¯ élLdxfraøeñà ,.d`pda `ed §¤¦¨
:xi`n iax jiynnéà,xn`pe yiwdl jiynp ile` -äîhgeydy myk - ¦©

ElLa élMuega miycw -Leðò`ed eypr -úøk,élLa ElL óàs` - ¤¦§¤§¨¨¥©¤§§¤¦
`di dxfra oileg hgeyd.úøk Leðòmcewd cenila wtzqp `ly epiide ¨¨¥

,uega miycwa d`pd xeqi` yiy myk ,dxfra oilega d`pd xeqi` yiy
miycw hgeydy myk ,zxk aiig dxfra oileg hgeydy cnlpe siqep `l`

,xi`n iax dgec .zxk aiig uegaàø÷ øîàdxezd dxn` -(c ,fi `xwie), ¨©§¨
,'úøëðå 'äì ïaø÷ áéø÷äì Bàéáä àì ãòBî ìäà çút ìàå'rnyne §¤¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦§©§¦¨§¨©§¦§©

`weecyïaø÷ ìòdxfrl uegn ehgyy,úøk Leðòla`ïéleç ìò ©¨§¨¨¨¥©¦
.úøk Leðò ïéà äøæòa eèçLpL¤¦§£¨£¨¨¥¨¨¥
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xcde"צד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc oiyeciw(iyiy meil)

áøwéì íéeàøäla` .dxfra ehgype ,[miyecw eid m`] gafnd lrïépîep` ¨§¦¦¨¥¦©¦
mirceiúBaøìa dlik` xeqi`ïéîeî éìòa`l mdy ,dxfra ehgypy oileg §©©£¥¦

zngn exq`ii `l `nye ,miyecw eid elit` gafnd lr axwidl miie`x eid
:`ziixad daiyn .oileg mdyk dxfra ehgypyéðà äaøîxeq`l `xaqn §©¤£¦

z`dïéîeî éìòaoeik ,daxwdl mie`x mpi`y s`ïkLmd mewn lkn - ©£¥¦¤¥
eze`nøéLënä ïéîxeqi`a s` mzeeydl epl yi jkle ,daxwdl xykd - ¦©©§¦
dlik`.

:xxal `ziixad dkiynnïépîemircei ep`äiçä úà úBaøìdhgypy ¦©¦§©¤©©¨
,gafnd lr miaixw mpi`y ,li`e iav oebke .dlik`a dxeeq` `dzy dxfra
daiyn .dlik`a exq`ii `l ,dxfra xeqi`a mhgye xar m` s` `nye

`ziixadéðà äaøî ,`xaqnxeq`läiçä úàoeeik ,dlik`aàéäL §©¤£¦¤©©¨¤¦
,äîäák äèéçLadkixv `idy df hxta dndal dnec `idy oeeike ¦§¦¨¦§¥¨

oileg dhgyp m` ,dlik` xeqi` iabl mb dzeaxdl yi ,dzenk dhigy

.dxfra
:xxal `ziixad dkiynnïépîmircei ep`úBaøìxeq`ldlik`ambúà ¦©¦§©¤

úBôBòädxfra ehgypy oilegèçLå' 'Búà èçLå' 'BèçLe' øîBì ãeîìz . ¨©§©§¨§¨©Ÿ§¨©
'BúBàoileg zetera dlik` xeqi` s` cenll yi elld miweqtd xeziine ,

hegyl xeqi`d mvr z` el` mixeziin miaxny myky .dxfra ehgypy
on miaxn jk ,zeterl cg`e digl cg`e oinen ilral cg` ,dxfra oileg

enke .dlik`a exq`p ,mhgye xar m`y ,dfd oicd z` mb elld mixeziid
ixd .dlik`a exq`py ,dxfra ehgypy gafnl miie`xd mininz oileg

.dlik` xeqi` `ziixad ixacn epcnl

:`ziixad dkiynnìBëéy weqtd on cnlp `ny -èBçLé àìdligzkl, ¨Ÿ¦§
åmpn`íàxareíéáìk éðôì epëéìLé ,èçL,mdn zepdil el xzen - §¦¨©©§¦¤¦§¥§¨¦

xeqi` mb dxfra ehgypy oilega xn`py oipne .mialkl mkilydl lekie

:`ziixad daiyn .d`pdøîBì ãeîìzdtxh dcVA xUaE' (l ,ak zeny) ©§©¨¨©¨¤§¥¨
Elk`z `l'BúBà ïeëéìLz áìkìyexcl yie ,'BúBà'dtixhd xya z` - ŸŸ¥©¤¤©§¦
éìLî äzàáìkì C.d`pda xeq` epi`y meyn ,éàåoi`e -éìLî äzàC ©¨©§¦©¤¤§¦©¨©§¦
xya alkl,äøæòa eèçLpL ïéleç.d`pda xeq` `ed `l` ¦¤¦§£¨£¨¨
eäðéçkLà[`vn -]øa äaøc déøa ìàeîL áøìe óñBé áøì ,äãeäé øî ©§§¦§©§¨§©¥§©§¥§¥§©¨©

äaø éác àçúétà éîéé÷ eåäc äðç øaly ezia gzta micner eidy - ©¨¨§¨©§¥©¦§¨§¥©¨
daxeäì øîà ,dcedi xn¯ àéðz ,,`ziixaa epcnlLc÷îädy`cg`a ¨©§©§¨©§©¥

epiidc ,el`d mixacd oneèçLpL ïéleçáe ,áìça øNáa ,øBîç øèôa§¤¤£§¨¨§¨¨§¦¤¦§£
øîBà ïBòîL éaø ,äøæòa`idy,úLce÷îxeqi` elld mixaca oi`y oeik ¨£¨¨©¦¦§¥§¤¤

.cala opaxcn `l` ,dxezd on d`pdíéîëçåe miwlegíéøîBàydðéà ©£¨¦§¦¥¨
,úLce÷î.d`pda mixeq` mdy oeeik §¤¤

:`ziixad z` x`al dcedi xn siqedàîìày o`kn gken -ïéleç ©§¨¦
ì äøæòa eèçLpLzhiyàúééøBàc åàì ,ïBòîL éaød`pda mixeq` oi` - ¤¦§£¨£¨¨§©¦¦§©§©§¨

ehgypy elld oilegd on dpdi `ly opaxc dxifb `id `l` .dxezd on
on dpdpe dxfra hgey `edy mi`exd `ny minkg eyygy meyn ,dxfra
mixzen mde ,mnc wxfp `le elqtpy miycw el`y xnel erhi ,xyad

yciw m`y oerny iax xn` okle .mileqt miycwn zepdil e`eaie .d`pda
.d`pda mixzen md dxezd ony oeeik ,zycewn mda

:dcedi xn jiynn¯ eäðéîøedpyna epcnly dnn mkl dyw`ztqep §¦§
(c"n f"t dxenz)eôøOé äøæòa eèçLpL ïéleç ,øîBà ïBòîL éaø ,,y`a ©¦¦§¥¦¤¦§£¨£¨¨¦¨§

`e.dxeawa mdl ic oiäøæòa äèçLpL äiç ïëåmby ixde .dtixya dpic §¥©¨¤¦§£¨¨£¨¨
mpecl minkg exingd jkitle ,dxezd on `ed mxeqi`y dcen oerny iax

meyn ,d`pd ixeqi` x`yk dxeawa `le ,mileqt miycwk dtixya
,mpic oke mileqt miycw mdy exaqie mi`exd erhi ,mexawi m`y eyygy
`l dxfra dhgypy digay s`e .mileqt miycw xeawl e`eaie .xawidl

z` eeyd jkitl ,dxezd on dxeq` `idy oeeik mewn lkn ,mi`exd erhi
.sxyizy exn`e ,dxfra ehgypy oileg x`y ly mpicl dpic

recn ok m` ,opaxcn `l` oxeqi` oi` oerny iax zhiyly xn`p m` la`

oileg zndaa mpn`e .dtixya dxfra dhgypy digd z` oecl exingd
jiiy `l diga la` .dxeawa mileqt miycw ly mpicy exn`i `ny exfb
oial dpia silgdl erhi `le ,dxfra dze` miaixwn oi`y oeeik ,ok xefbl

ok m` ,mi`exd erhiy yyg oi` mbe ,zxzen `id dxezd on m`e .miycw
ehgypy oilegy dcen oerny iax s`y gken `l` .dtixya dpic recn
m`y zncewd `ziixaa xn` recn dyw ok m`e .dxezd on mixeq` dxfra

xa daxc dixa l`eny axe sqei axy `xnbd zxtqn .zycewn mda yciw

dpg xae÷ézLéà.eziiyew lr daeyz zeprl erci `le , ¦§¦
eúàdpg xa xa daxc dixa l`eny axe sqei ax eqpkp -,äaøc dén÷ì ¨§©¥§©¨

.dcedi xn ly ef `iyew eiptl ebivdeeäì øîà,daxéëðéî÷Bà àbìt- ¨©§©§¨§¦§¦
.`iyew ef oi` zn`a j` ,mkz` wizyd eixiag lr welgl libxy oxhpw

y meynïðé÷ñò éàîa àëäoilega ycwndy oerny iax xn`y dn - ¨¨§©©§¦¨
epiid ,zycewn dxfra ehgypyäèçLpL ïBâkdxfra oilegd znda §¤¦§£¨

ïBòîL éaøå .äôéøè úàöîðåycwnde d`pda xeq` epi` df xyay xn`y §¦§¥§¥¨§©¦¦§
`ed ,oiyeciwd elg ea¯ déîòèì,xg` mewna ezhiylàéðúcepcnl - §©§¥§©§¨

`ziixaaäôéøhä úà èçBMä ,oebk ,dhigyd mcew dtixh `idy mi`exy ©¥¤©§¥¨
dilbx ekzgpyúàöîðå èçBMä ïëå`idy dhigyd xg`äôéøèipaa §¥©¥§¦§¥§¥¨

md m` dfe df ,miirnïéleçmhgyeøézî ïBòîL éaø ,äøæòamze` ¤¨¤¦¨£¨¨©¦¦§©¦
íéîëçå ,äàðäae miwlegíéøñBà.d`pda mze`oerny iaxy x`eane ©£¨¨©£¨¦§¦

,d`pda zxzen `id ixd ,dtixh `idy oileg znda dxfra hgeydy xaeq
oilegd znda oi`e ,dhigy dny oi`e die`x dpi`y dhigy `idy oeeik
oilega ycwndy xn`y dn s`y cinrdl yie .efk dhigya zxq`p

zycewn `id ixd dxfra ehgypy,ixde ,etxhp oilegd oze`y ote`a epiid
`l` oilegd etxhp `l m` la` .zycewn `id jkitle ,d`pda mixzen md
.dxezd on mixeq` mdy oerny iax mb dcen ,mpick die`x dhigy ehgyp

jkitl]:[dtixya dpic dxfra dhgypy dig s`
:dpyna epipyïøëîd`pd ixeqi`d z`Lcé÷ådy`d z`,ïäéîãaef ixd §¨¨§¦¥¦§¥¤

:úLce÷î:`xnbd zxxanïìðîmd mixzene ,minca qtzp xeqi`d oi`y §¤¤§¨¨
,`xnbd daiyn .d`pdaàðîçø élâcîdxezd dzliby dnn -úãBáòa ¦§©¥©£¨¨©£©

íéáëBk(ek ,f mixac),'eäîk íøç úééäå''ziide' oeyld on miyxecy ¨¦§¨¦¨¥¤¨Ÿ
yìkdn¯ äpîéä äéiäî äzàLxnelk ,dxf dceard on jl yiy dn lk ¨¤©¨§©¤¥¤¨

z` ztlgdy oebk ,dxf dceard on d`vezk jl yiy xg` xac elit`
,xg` xaca dxf dceardéøäslgendàeämxg'eäBîkdceard enk - ' £¥¨

`weecy cenlle wiicl yi df cenilne .d`pda xeq` mb `edy ,dxf

ezxenz zlaiwy xg` xac e` xeqi`d inc mby ,oicd `ed ok dxf dceara
,d`pda mixq`pìëc ììkîx`yeøL äøBzaL íéøeqéà,mixzen - ¦§¨§¨¦¦¤©¨¨

miqtzp mincd oi`e ,df oic xn`p `l dxezay d`pd ixeqi` x`yay

.mixzen mdince mditilg la` ,mixeq` mnvr md wx `l` ,xeqi`a
:`xnbd zl`eydpéî óìéðå,mixeqi`d x`y lkl dxf dcearn cnlpe - §¥©¦¨

x`ya oicd mb `di jk ,mixeq` mdinc mby dxf dceara epivny enky

x`yl dxf dcearn cenll xyt` i` :`xnbd daiyn .d`pd ixeqi`
mixeqi`íéàaä íéáeúk éðL úéòéáLe íéáëBk úãBáò äåäc íeMî¦©£¨£©¨¦§¦¦§¥§¦©¨¦
,ãçàk,df yecig xn`p cala [ziriaye dxf dcear] el` miaezk ipyay §¤¨

,df oica mieey mdy 'cg`k mi`a' mdipy ixde .d`pda mixeq` mdincy

ïéãnìî ïéà ,ãçàk íéàaä íéáeúk éðL ìëåzenewnl mdn micnl oi` - §¨§¥§¦©¨¦§¤¨¥§©§¦
ixeqi` x`y iabl mincd xeqi` ly df yecig micnl oi` jkitle .mixg`

.d`pd

aezkd :`xnbd zxne` .'cg`k mi`ad miaezk'd md okid zxxan `xnbd
ay xn`p eayíéáëBk úãBáò`ed ,d`pda mixq`p mincd mbïøîàc àä, £©¨¦¨©£¨¨

`ed ixd dpnid diidn dz`y lk' lirl epcnl epnny ,'ednk mxg ziide'

mpn` .'edenkúéòéáL,dzenk dinc z` zqtez `idy mcew dxkfpyéàî §¦¦©
àéä(ai ,dk `xwie) dxeza xn`p :`xnbd daiyn .ok micnl okidn -ìáBé' ¦¥

,'íëì äéäz Lã÷ àåäcenll yie ,'ycew' e`xwp ziriayd zexity ixde ¦Ÿ¤¦§¤¨¤
yecw z` zeeydl df weqtn,ycewl ziriayd zexit zñôBz LãBw äî©¤¥

,åéîc úàezenk mixq`p einc ,ycewd z` xkn m`y¯ óà ,mb jkúéòéáL ¤¨¨©§¦¦
úñôBzz`,äéîcmiyecw mincd miyrp ,ziriay zexit xkn m`y ¤¤¨¤¨
.mzenk

:`xnbd zl`eyéàdeeyp `l recn ok m` ,ycewk ziriay ly epic m` - ¦
xn`pe ,ixnbl mpic z`äîy myk -å åéîc úà ñôBz LãBwenvr ycewd ©¤¥¤¨¨§

ïéleçì àöBéd`pda xzene¯ óà ,mb jkúñôBz úéòéáLz`å äéîc`id ¥§¦©§¦¦¤¤¨¤¨§
dnvr,ïéleçì äàöBé,exknpy zexitd on ziriay zyecw rwtz ok m`e §¨§¦

dper .ycew iabl epivny enke ,mnewna miyecw eyrp mincdy oeeik

:`xnbd¯ øîBì ãeîìzjkl(my) dxeza xn`p,'äéäz'epiidedúééåäa ©§©¦§¤©£¨¨¨
,àäzmix`yp md `l` ,exknp m` elit` zrwet zexitd zyecw oi`y §¥

.eidy itk miyecw ,mziieda
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zipwp dy`d` cenr gp sc ± oey`x wxtoiyeciw

.'eë ì"úoiprl iOp EAxzi` dhigW xEQi` oiprl EdiiPin KPd EAxzi`C oeiM¥¨§¦§©©¨¦©§§¦§©¦§¦¨¦§©©¦§¦§©
:mininzM dlik`éìLî äzà éàå.'eëå áìkì CDiPin oiNEg irOYWn ikde £¦¨¦§¦¦§¦©¨©§¦©¤¤§§¨¥¦§©§¥¦¦¥

A ixiin `xw i`d ENi`CFci z` `ivFdW xAEr oFbM FzSigOn uEg `vFId xUa §¦©§¨©§¥§¨¨©¥¦§¦¨§¨¤¦¤¨
Dl opitli FO` zhigWA(.gq sc oileg)`vIW oFbM dcVA xUaE `xEQi`l `xw i`dn ¦§¦©¦©§¦¨¨¥©§¨§¦¨¨¨©¨¤§¤¨¨

Fl oi`W dcUM iElbA FzSignl uEg xUÄ¨¦§¦¨§¨§¨¤¤¥
hrinE Elk`z `le dtxhM `Ed ixd dSign§¦¨£¥¦§¥¨§ŸŸ¥¦¥
oiNEg ihErnl FzF` oEkilWY alMl DitiqA§¥¥©¤¤©§¦¦§¥¦
`Ed FzF` ikd Wixce dxfrA EhgWPW¤¦§£¨£¨¨§¨¦¨¥
oEkilWY alMle dSign z`iviA xq`pC§¤¡¨¦¦©§¦¨§©¤¤©§¦
EhgWPW oiNEg `le d`pdA xYEnC FzF`§¨©£¨¨§Ÿ¦¤¦§£
oixEq`C dSign zqipM i"r oixq`Pd dxfrÄ£¨¨©¤¡¨¦§¦©§¦¨©£¦

:d`pdA s`øBîç øèôa Lc÷nä àéðz ©©£¨¨©§¨©§©¥§¤¤£
.'eë:`id `ziixAøîBà ïBòîL éaø §©§¨¦©¦¦§¥

.úLce÷îoFrnW 'x miIgn xFng xhtA §¤¤§¤¤£¥©¦¦§
lirl xn`C Dinrhl(:fp sc):d`pdA xYEn §©§¥§¨©§¥¨©£¨¨

.áìça øNááexn`C Dinrhl oFrnW iAx §¨¨§¨¨©¦¦§§©§¥§¨©
lirl(my):d`pdA xYEnE.äøæòa ïéleçáe §¥¨©£¨¨§¦¨£¨¨

xEQi` `l `ziixF`C e`l FxEQi` xaqẅ¨©¦©§©§¨Ÿ¦
WixC `le Fz`pd xEQi` `le FzhigW§¦¨§Ÿ¦£¨¨§Ÿ¨¦
iz` `nliC opAxCn `N` ikd mFwn wEgixA§¦¨¨¥¤¨¦§©¨¨¦§¨¨¥
od dhigW xg`l ElqtPW miWcw xninl§¥©¨¨¦¤¦§§§©©§¦¨¥
iz`e EdiiPin iPdzn `we onC wxfp `NW¤Ÿ¦§©¨¨§¨¦§©¥¦©§§¨¥

:onC wxfp `NW miWcTn zFpdil.eôøOé ¥¨¦¨¨¦¤Ÿ¦§©¨¨¦¨§
on FxEQi` `nl` dxEawA Edl iBq `le§Ÿ©¦§¦§¨©§¨¦¦
i`d iNEM opixngn in opAxCn i`C dxFYd©¨§¦¦§©¨¨¦©§§¦¨¥©
oiWCwEOd ilEqR Eh` xEfB dndaaC idp§¦§¦§¥¨¨¨§¥©§¨¦
dIg `N` mixAwp oilEqR miWcw Exnip `lC§Ÿ¥§¨¨¦§¦¦§¨¦¤¨©¨
`ziixF`C e`l DciC xEQi` xTir i ¦̀¦©¦¦¨©§©§¨
miWcw Eh` xfbinl `Mil `d iziY `kidn¥¥¨¥¥¨¥¨§¦§©¨¨¨¦
`N` dxEawA ENit`e dtixUA `id dOle§¨¨¦¦§¥¨©£¦¦§¨¤¨
ixaCn oztixUE dxFYd on oxEQi` i`Ce©©¦¨¦©¨§¥¨¨¦¦§¥
xninl iz` `nliC xEfB dndaA mixtFq§¦¦§¥¨¨¦§¨¨¥§¥©
dxn` dxFYde dxEawl oilEqR miWcẅ¨¦§¦¦§¨§©¨¨§¨
oicA wFlgY `NW ExfB iOp dIgaE EtxVi¦¨§§©¨©¦¨§¤Ÿ©§§¦
minkg EeWdW dxfrA EhgWPW oiNEg¦¤¦§£¨£¨¨¤¦§£¨¦
:mdA EwRwti `NW mFwn lkA odixaC¦§¥¤§¨¨¤Ÿ§©§§¨¤

.àbìt:eixiag lr wFlgl libx oxhpwàëä ©§¨©§§¨¨¦©§©£¥¨¨¨
.ïðé÷ñò éàîazWCEwn oFrnW iAx xn`C §©©§¦¨§¨©©¦¦§§¤¤

xn`C Dinrhl oFrnW 'xe dtixh z`vnPW¤¦§¥§¥¨§¦§§©§¥§¨©
mCd iEQiM oiprl(.dt sc oileg)FpA z`e FzF`e §¦§©¦©¨§§¤§

(.t sc my)dXnge drAx` inElWze(.`r sc w"a) §©§¥©§¨¨©£¦¨
DinW `l dlik`l diE`x Dpi`W dhigW§¦¨¤¥¨§¨©£¦¨Ÿ§¥
dhigW i"r `Ad xEQi`e aEIg lke dhigW§¦¨§¨¦§¦©¨§¦¨
i"r ElNd oiNEg xEQi` KMlid dilr lg Fpi ¥̀©¨¤¨¦§¨¦¦©¨
:`id dhigW e`l `de dilr `A dhigW§¦¨¨¨¤¨§¨©§¦¨¦

.äôéøhä úà:zxMiPd dtixh.ïìðî`lC ¤©§¥¨§¥¨©¦¤¤§¨¨§Ÿ
:opiqxB diIdn dY`W :EdiinC iqtYàöé ©§¥¨©§¤©¨§©¤©§¦¨¨¨

.øNaEdiitEB zFxitaC ziriaW zXEcTn ¨¨¦§©§¦¦¦§¥©§
la` `dY FzieedA didY FA aizM§¦¦§¤©£¨¨§¥£¨

:oiNEgl oi`vFi od mditENig.Bîöò éøéôe ¦¥¤¥§¦§¦¥¦©§
`NW xEriAd xg`l xEq` oFW`xd ixiRd©¥¦¨¦¨§©©©¦¤Ÿ

:FzXEcTn `vi'éðúî.úBðzîáerFxGd ¨¨¦§¨§©¨©§©
:daiTde miigNde.ìàøNé àeä eléôàå §©§¨©¦§©¥¨©£¦¦§¨¥
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eapbpy zexitdy `l` ,odkd eni` ia`n dyexia lah laiwy xaecn `l

e ,edcya elcbaepicéâìôéî÷ ìàeîLc,ewlgp -,ìàeîL øîàcon §¦§¥¨¦§§¥§¨©§¥
dxezdúçà ähéçdnexz lyúà úøèBtlkøîã ,éøkäiax -déì úéà ¦¨©©¤¤¤©§¦§©¦¥

,ìàeîLcdhiga ixkd lk z` xhet didy apbl oerhl zexitd lra lekie ¦§¥
lk z` el xifgdl aiig okle ,eizexit lk z` el ciqtd apbdy `vnpe ,zg`

,elah incøîedcedi iaxa iqei iax -,ìàeîLc déì úéìyiy xaeq `l` ©¥¥¦§¥
.oilegd inc z` wx el ciqtd apbdy `vnpe ,dnexzl xeriy

:iyily ote`ìàeîLc eäì úéì àîìò éleëc ,àîéà úéòaéàåmpi` - §¦¨¥¥¨§¥¨§¨¥§¦§¥
,dnexzd inc z` mlyln xeht apbd oicd xwirne ,l`enyk mixaeqàëäå§¨¨

,éaøc àîòè eðééämeynápâì ïðaø eäeñð÷cinc z` mb mlyiy ©§©§¨§©¦§©§©¨¨§©¨
.ezaipbn giexi `l apbdy ick ,dnexzd

:iriax ote`ìàeîLc eäì úéà àîìò éleëc ,àîéà úéòaéàådxezd ony §¦¨¥¥¨§¥¨§¨¦§¦§¥
inc z` mlyl apbd aiig oicd xwirne ,ixkd lk z` zxhet zg` dhig

,dnexzd,äãeäé éaøa éñBé éaøc àîòè eðééä àëäåmeyneäeñð÷c §¨¨©§©§¨§©¦¥§©¦§¨§©§
,úéaä ìòáì ïðaømeynì déì éòaéà àìcdéìáéèì déeäLdid `ly - ©¨¨§©©©©¦§Ÿ¦©¥¥§©¥§¦§¥

.cin dnexz yixtdl eilr did `l` ,lah mdyk zexitd z` zedydl el

:epizpyn ixaca oecl zxfeg `xnbdLc÷îä ,ïðzdy`,úBîeøúa §©©§©¥¦§
úBðzîáe ,úBøNòîáe,dpedkeäøt øôàáe ,úàhç éîa,dnec`Bæ éøä §©©§§©¨§¥©¨§¥¤¨¨£¥
ét ìò óàå ,úLce÷î`ed ycwndy.ìàøNé §¤¤§©©¦¦§¨¥

:`xnbd dywneäðéîøeoiic ,(.hk zexeka) zxg` dpynnøëN ìèBpäick §¦§©¥¨¨
,ïeãìlkåéðécocyíéìèa,okeick xky lhepdäìèa Búeãò ,ãéòäì, ¨¦¨§¥¦§¨¦¥§¥¨

ick xky lhepd okeúBfäì,`nhd lr dxt xt` inLc÷ìez` zzl e` ± §©§©¥
,miig min lr dxtd xt`åéîéîk md xky mxear lhpyäøòî éîmin - ¥¨¥§¨¨

,migexqBøôàåxky exear lhpyk `edäì÷î øôàielwd xt` mzq - §¤§¥¤¦§¤
ycwndy epipy epizpynay ,dywe .dxt xt` ly zeaiyg ea oi`e y`a
yi z`hg xt`e z`hg inly x`eane ,zycewn ,dxt xt`e dxt ina dy`

.xky mxear lehil xyt`y ipenn ieey
:zeipynd oia dxizqd z` ayiin iia`ïàk ,àéL÷ àì ,éiaà øîà- ¨©©©¥Ÿ©§¨¨
`l` ,mieeya dycwn epi` ,epizpynaäàáä øëNaezkild xear - ¦§©£¨¨

,xt`d z` `iadl milyexilexkyaéeléîepi`y dna dycwne ,mind ¦
epi`e ,devnd mvr mpi` ielinde d`addy oeike .df xear xky dpnn lhep

la` .df xear xky lehil xzen ,dfa gexhl aiegnïàkzexekaa dpyna - ¨
xaecnLecé÷å äàfä øëNaxeare ,d`fdd dyrn xear xky lhepy - ¦§©©¨¨§¦

dy `vnpe ,dgxih oi` el` miyrnay ,xt`a mind zpizpxear `ed xky
.lehil xeq` df z`e ,devnd dyrn mvr

:df weligl di`x d`ian `xnbdénð à÷éc,wiiecn mb jk -àëä éðz÷c ©§¨©¦§¨¨¥¨¨
ycwnd' aezk epizpynay -,'äøt øôàáe úàhç éîamdy rnyne §¥©¨§¥¤¨¨

xkydy xnel jixve ,zn `nh xdhl miie`x mpi`e ,miaxern mpi` oiicr

,mind ieline xt`d z`aday dgxihd xear `edíúä éðz÷ådpynae - §¨¨¥¨¨
aezk zexekaa,'Lc÷ìe úBfäì'dyrn mvr lr xky lhepy rnyne §©§©¥

.devndedpéî òîL:zeipyna xe`iad `ed oky §©¦¨

ùã÷î ùéàä êìò ïøãä
dyrn da eyr s` e` ,dycwl evx miyp` ipyy dy`a zwqer epizpyn

.zycewn `id inl ,oiyeciw

äðùî
Cìäå ,úéðBìt äMà éì Lc÷å àö ,Bøéáçì øîBàägilydBîöòì dLc÷å ¨¥©£¥¥§©¥¦¦¨§¦§¨©§¦§¨§©§

`id ixd ,glynl `leéðMì úLce÷î.gilyl ±éøä' äMàì øîBàä ïëå §¤¤©¥¦§¥¨¥§¦¨£¥
éì úLce÷î zàoiyeciwd elegieìL øçàìàáe ,'íBé íéLmc`øçà ©§§¤¤¦§©©§Ÿ¦¨©¥

CBúa äLcé÷åmze`ìL,íBé íéL`id ixdéðMì úLce÷î,oey`xl `le §¦§¨§§Ÿ¦§¤¤©¥¦
eiyeciw elg `l oiicry oeik.dy`d dzid m` ,jky oeikeìàøNé úa©¦§¨¥

dipyd mrta dycwzdeäîeøúa ìëàz ,ïäëìxne`d .odk zy` oick §Ÿ¥Ÿ©¦§¨
il zycewn z` ixd' dy`lìL øçàìe åéLëòîøçà àáe ,'íBé íéL ¥©§¨§©©§Ÿ¦¨©¥

CBúa dLcé÷åmze`ìL,íBé íéL`id ixd'úLce÷î dðéàå úLce÷î'± §¦§¨§§Ÿ¦§¤¤§¥¨§¤¤
`id ef dy` m` okle .mdipyl zycewn wtqìàøNé úadycwzdeïäëì ©¦§¨¥§Ÿ¥

,odk did mdn cg`y ±Bàdzidyïäk úadycwzde,ìàøNéìipya ©Ÿ¥§¦§¨¥
el` mipte`,äîeøúa ìëàz àìelg `ly yygn dxeq` l`xyi zae ŸŸ©¦§¨

diyeciw elgy yygn dxeq` odk zae ,'dxf'k dpice odkl diyeciw

:dnexza dxq`pe ,l`xyil

àøîâ
:dpyna epipyLc÷å àö Bøéáçì øîBàädycwe jlde ,zipelt dy` il ¨¥©£¥¥§©¥

.ipyl zycewn envrlàðz,(b"d c"t zenai) `ztqezaäNòM äîgilyd ¨¨¨¤¨¨
,éeNò,eiyeciw elge,úeànø âäðî Ba âäpL àlàenvrl dyciwy jka ¨¤¨¤¨©¦§©©¨

,`xnbd dtiqen .glynl `leåmbïãéc àpzoeyle ,df oicl fnxénð 'Cìä' §©¨¦¨¨©©¦
éðz÷cy ,jk dyxtl yi dpyna.'úeànøa Cìä' §¨¨¥¨©§©¨

:`xnbd zl`ey,àëä àðL éàî,epizpynaéðz÷coeyl,'Bøéáçì' øîBàä ©§¨¨¨§¨¨¥¨¥©£¥
,df oiprl cgein gily epi`y dzernyny
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xcde"צח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc oiyeciw(ycew zay meil)

íúä àðL éàîe(.p) lirl dpynaéðz÷coeylì øîBàä''BçeìLel ycwl ©§¨¨¨§¨¨¥¨¥¦§
xne`d `le ,zycewn dpi` xg` mewna dyciw m`y ,ipelt mewna dy`

,`xnbd daiyn .'exiagl'àúeáø ,àëä[yecig -]íúäå ,ïì òîLî à÷ ¨¨§¨¨©§©¨§¨¨
,ïì òîLî à÷ àúeáø,`xnbd zx`anïì òîLî à÷ àúeáø àëäoeyla §¨¨©§©¨¨¨§¨¨©§©¨

oeik ,'exiag'àðz éàc'àðéîà äåä ,'BçeìLa `wecyBçeìLdyciw m` §¦¨¨§£¨£¦¨§
envrl gilyd'éànø' éåäc àeäoeik ,(:gp) lirl x`eankdézòc äëîñc §¨¥©©§¨§¨©§¥

c ,el dpycwiy eilr zkneq glynd ly ezrc ±øáñi`ceay ,glynd ¨©
él ãáòz` il dyri ±,éúeçéìL,jk myl eizipin ixdyìáàxne`d ¨©¦§¦¦£¨

l'Bøéáç',dpycwi ef dy` lv` oncfi m`ydézòc äëîñ àìcly £¥§Ÿ©§¨©§¥
,dlv` oncfi `ly okzi ixdy ,dpycwiy glynd,'éànø' éåäéì àì àîéà¥¨Ÿ¤¡¥©©

oke .i`nx dpekn `ed dfa s`y ,'exiag' oeyla `pzd ycigeàúeáø íúä̈¨§¨
ïì òîLî à÷oeik ,'egely' oeylaàðz éàcoeyläåä ,'Bøéáç'ì øîBàä ¨©§©¨§¦¨¨¨¥©£¥£¨

àðéîàa `wecyBøéáçel dycwl cgeina egly `lydLc÷ éëc àeä £¦¨£¥§¦¦§¨
,úLce÷î dðéà øçà íB÷îaoeikøáñcexiagy glynd'çøè àì'zkll §¨©¥¥¨§¤¤§¨©Ÿ¨©

,df mewnl gilyk edpin `le xg` mewnlìáàl xne`açøèc ,BçeìL £¨§§¨©
,xg` mewna s` dycwlàîéàwx ipelt mewna dycwl el xn`y dny ¥¨
Bì àeä 'íB÷î äàøî'mewna s` dycwl i`yx j` ,z`vnp `id okid ©§¤¨

,xg`ïì òîLî à÷.xg` mewna dycwl leki epi` 'egely' s`y `pzd ¨©§©¨
:df oecipl minecd miyrn dnk d`ian `xnbdéLec÷ì ìéæà àãéñç ïéáø̈¦£¦¨¨¦§©¥

déøáì àúzéà déìe ,epal dy` ycwl jld ±déLôðì dLcé÷dyciw ± ¥¦§¨¦§¥¦§¨§©§¥
,`xnbd dywn .envrlàéðúäådy`d z` yciwy gilyy (:gp) `ziixaa §¨©§¨

envrl,úeànø âäðî Ba âäpL àlà ,éeNò äNòM äîoiaxy okzi `le ©¤¨¨¨¤¨¤¨©¦§©©¨
,`xnbd zvxzn .jk bdp `ciqgdéìäéð äeáäé àìdycwl enikqd `l ± Ÿ©£¨¦£¥

,`xnbd dywn .envrl dycwl i`yx did okle ,epaléòeãBàì déì éòaéà¦©¥¥§¥
,`xnbd zvxzn .ea ceygi `ly ick ,dligz epal z`f ricedl el did ±

øáñ`ny ,`ciqg oiaxéëäå éëäcà,dycwl xefgie ericedl jliy cr - ¨©©§¨¦§¨¦
dì Lc÷î àðéøçà Léðéà àúài`yx did okle ,dpycwie xg` mc` `eai ± ¨¨¦¦©£¦¨§©¥¨

.cin dycwl

:sqep dyrn `xnbd d`ianéæeæ déì áéäé äðç øa øa äaøzern ozp - ©¨©©¨¨¨¦¥¥
,áøìeøîàelàòøà éàäì éìäéð dðáæ,znieqn rwxw il dpw ±ìæà- §©¨©©§¨¦£¦§©©§¨¨©

e ax jlddéLôðì dðáæ,`xnbd dywn .envrl d`pw ±äî' àéðúäå ©§¨§©§¥§¨©§¨©
,'úeànø âäðî Ba âäpL àlà ,éeNò äNòM.jk bdp axy okzi `le ¤¨¨¨¤¨¤¨©¦§©©¨

a ,ef rwxw ,`xnbd zvxzndéì äåä éîélàc àâàaewna dzid ±ly m ¨¨§©¦¥£¨¥
mpn` ,mc` lkl rwxw mixken mpi`y minil` miyp`déa éâäð ,áøì§©¨£¥¥

ãBákla` ,el exkneãBák déa éâäð àì ,äðç øa øa äaøìevx `le ¨§©¨©©¨¨Ÿ¨£¥¥¨
,`xnbd dywn .el dxkenléòeãBàì déì éòaéàricedl jixv ax did ± ¦©¥¥§¥

,`xnbd zvxzn .ea ceygi `ly ,dpg xa xa daxl dligz z`føáñ,ax ¨©
éëäå éëäcà,dzepwl xefgie ericedl jliy cr ±ïéáæ àðéøçà Léðéà àúà ©§¨¦§¨¦¨¨¦¦©£¦¨¨¦

dì.rwxwd z` dpwie xg` mc` `eai ± ¨
:dnec dyrn `xnbd d`ianétäî äåä ìcéb áøàòøà àéääa Clczyd ± ©¦¥£¨§©¥§©¦©§¨

,znieqn rwxw zepwldðáæ ,àaà éaø ìæà.envrl d`pw -,ìcéb áø ìæà ¨©©¦©¨©§¨¨©©¦¥
déìá÷`a` iax lr eizeprh z` xn`e opelzd -,àøéæ éaø ìæà .àøéæ éaøì ©§¥§©¦¥¨¨©©¦¥¨

,àçôð ÷çöé áøì déìá÷å.epgikeiy ,`a` iax ly eax didydéì øîàax §©§¥§©¦§¨©§¨¨©¥
,`gtp wgviìâøì eðìöà äìòiL ãò ,ïzîä,eax ipt liawdl÷éìñ ék± ©§¥©¤©£¤¤§¥¨¤¤¦¨¦

,lbxl `a` iax dlrykdéçkLà,`gtp wgvi ax e`vn ±déì øîàwgvi ax ©§§¥¨©¥
,`gtpéðòdäøøça Ctäî,xwtddn da zekfl lczyn ,xnelk ,[dber -] ¨¦§©¥©£¨¨
àáemc`éàî ,epîéä dìèðe øçà.shegd ly epic dn ±déì øîà,`a` iax ¨©¥§¨¨¥¤©¨©¥

,òLø àø÷ð,`gtp wgvi ax eze` l`y .exiag iigl cxeiy iptn,øî àlàå ¦§¨¨¨§¤¨©
éëä ãáò àîòè éàîdcyd z` zipwy ,dfl dnec dyrn ziyr recn ± ©©§¨¨©¨¦

.dzepwl lcib ax lczydyàðòãé äåä àì ,déì øîàlcib axy izrci `l ± ¨©¥Ÿ£¨¨©§¨
,`gtp wgvi ax el xn` .dzepwl dvxénð àzLä,xacd jl rcepydáúéð ©§¨©¦¥§¨

øî dìäéð.rwxwd z` el oz ±dì àðéðaæî àì éðeaæ ,déì øîàdvex ipi` ± ¦£¥©¨©¥©¥Ÿ§©§¦¨¨
oeik ,lcib axl dxkenlàéä àúéén÷ àòøàcdpey`xd rwxwd efy oeik ± §©§¨©©§¨¦

,iiga izipwyàúléî àðnñî àìåegwn z` xeknl mc`l dti oniq df oi` ± §Ÿ§©§¨¦§¨
`l` ,oey`xdéòa éàdlawl lcib ax ly epevx m` -déì÷Léð ,äðzîa± ¦¨¥§©¨¨¦§§¥

,`xnbd zniiqn .dplhidì úéçð àì ìcéb áømeyn ,rwxwl cxi `l ± ©¦¥Ÿ¨¦¨
áéúëc(fk eh ilyn)íeMî ,dì úéçð àì àaà éaøå ,'äéçé úðzî àðBNå' ¦§¦§¥©¨Ÿ¦§¤©¦©¨Ÿ¨¦¨¦
étäcàéø÷úéîe ,dì úéçð øî àìå dì úéçð øî àì ,ìcéb áø da Ceid - §©¦¨©¦¥Ÿ©¨¦¨§Ÿ©¨¦¨¦§©§¨

dze` mipkn'ïðaøc àòøà':micinlzl xwtd dzide ,'minkgd rwxw' ± ©§¨§©¨¨
zerna dycwl leki epi` dy`l zern deldy mc`y (.fn) lirl x`ean

j` .sqep oenn dzr dlaiw `le ,d`eldd zra mda dzkf xaky oeik ,el`

`idy oeik ,miniiw mdy onf lk mda dycwl leki dy` cia zern ciwtnd
.mda dycwl leki epi` eca` md m` j` ,dzr wx mda dkef

:dpyna epipy'eë éì éLc÷úä äMàì øîBàä ïëå`ae mei miyely xg`l §¥¨¥§¦¨¦§©§¦¦
ipyl zycewn mei miyely jeza dyciwe xg`:

zxxan .mei miyely jeza xg` dyciw `l m` oicd dn zxxan `xnbd
:`xnbdCBúa dLcé÷å øçà àa àìmze`ìLíéL,mei,eäîxg`l m`d Ÿ¨©¥§¦§¨§§Ÿ¦©

,`xnbd zxne` .eiyeciw elg mei miyelyeäééåøz éøîàc ìàeîLe áø± ©§¥§¨§¥©§©§
,mdipy exn`úLce÷î,mei miyely xg`lL ét ìò óàåxak onf eze`a §¤¤§©©¦¤

eìkàúpelk`p -úBònä.oiyeciwd ly,àîòè éàîy oeikéæeæ éðäzern ± ¦§©§©¨©©§¨¨¥¥
,el`ì àìa ycwn,eîc äåìî,zycewn dpi`yì àìåa ycwn,eîc ïBãwô Ÿ§¦§¨¨§Ÿ§¦¨¨

,`xnbd zx`an .zycewn dpi` oiyeciwd mcew oecwtd ca` m`yïBãwôì§¦¨
,eîc àìzerny oeikïBãwt,eca`yéìkàúî à÷ àøîc àúeLøa± Ÿ¨¦¨¦§¨§¨¨¨¦§©§¥

dpi` okle ,melk dzr dlaiw `ly `vnpe ,elk`p mdilra zeyxa
,zycewnåeli`éðäel` zern -éìkàúî à÷ dãéc àúeLøazeyxa ± §¨¥¦§¨¦¨¨¦§©§¥

miyely xg`l el ycwzzy ick dligzn dl mpzp ixdy ,elk`p dy`d

.meiìa ycwn,eîc àì énð äåìîy oeikì äåìîjxev,äðzéð äàöBä §¦§¨©¦Ÿ¨¦§¨§¨¨¦§¨
la` ,mda dycwl leki epi` dy`d ly mdy oeike ,eikxvl deld m`iveiy

éðädligzn ,el` zern -dìäéð eäðéáäé ïéLecé÷ úøBúa,dl epzip ± ¨¥§©¦¦©£¦§¦£¨
dzry s` okle ,dly `edy 'oiyeciw sqk' zxeza mda dynzydy `vnpe

.zycewn `id ,elk`p xak
.mei miyely mze` jeza da xefgl dleki dy`d m`d dpc `xnbd

e ,mei miyely xg`l dy` yciwy mc` :`xnbd zwtzqnøçà àa àìŸ¨©¥
dLcé÷å,miizpiada äøæçådvex dpi`y dxn`e onfd jeza dy`d §¦§¨§¨§¨¨

,el ycwzdl,eäî,zwelgn `xnbd d`ian .oiyeciwd milha m`déaø ©©¦
,úøæBç ,øîà ïðçBéy oeikéúàd [`a ±]øeaécdy`d lyìháîez`øeaéc ¨¨¨©¤¤¨¥¦§©¥¦
.dyciwy lrad,úøæBç dðéà ,øîà Lé÷ì Léøy oeikøeaéc éúà àì ¥¨¦¨©¥¨¤¤Ÿ¨¥¦
,øeaéc ìháîe,`xnbd dywn .oiyeciwd milgeLéøì ïðçBé éaø déáéúéà §©¥¦¥¦¥©¦¨¨§¥

Lé÷ìdnexz yixtdl gily dpiny mc` ,(c"n b"t) zenexza dpynn ¨¦
e ,eizexitnìhéa,zegilyd z` glyndíøz àlL ãò íàgilydìhéa ¦¥¦©¤Ÿ¨©¦¥

,ezegily z` glyndBúîeøz ïéàgilyd lyøeaéãc ,àëä àäå .äîeøz ¥§¨§¨§¨¨¨§¦
àeä øeaéãåly xeaicd cbpk zegilyd lehia ly xeaic wx o`k yi ± §¦

,iepindøeaéc éúà÷ålehiadìháîez`øeaéc,`xnbd zvxzn .iepind §¨¨¥¦§©¥¦
j` ,libx xeaic lhan xeaicy dcen yiwl yix mbyéðàLly xeaic ©¦

enr yiy ,oiyeciwãéì úBòî úðéúðdeîc äNòî éëc ,äMàef dpizpy ± §¦©¨§©¦¨§¦©£¤¨
,cin oiyeciwd elg `ly s` ,ohw dyrnk zaygpøeaéc éúà àìådy`d §Ÿ¨¥¦

ìháîez`äNòî,`xnbd dywn .lrad ly oiyeciwddéáéúéàopgei iax §©¥©£¤¥¦¥
,(.al) oihiba dpynn ,yiwl yixlòébäå ,BzLàì èb çìBMäenvr lrad ©¥©¥§¦§§¦¦©

Bì øîàå ,çéìL åéøçà çìML Bà ,çéìMaoey`xd gilylEì ézúpL èb' ©¨¦©¤¨©©£¨¨¦©§¨©¥¤¨©¦§
ìèa äæ éøä ,'àeä ìèa.ea yxbl leki gilyd oi`eúðéúð àäådãéì èb ¨¥£¥¤¨¥§¨§¦©¥§©

dúBòî úðéúð éëc ,çéìLoiyeciwdãéìd,éîc äMàdid mdipya ixdy ¨¦©§¦§¦©¨§©¦¨¨¥
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,mei miyely jeza dyciwe xg` `ae:éðMì úLce÷î§¤¤©¥¦
:oicd xe`iaa zwelgn d`ian `xnbd,áø øîày epipyy dnúLce÷î ¨©©§¤¤

,éðMìepiid,íìBòì.oey`xd iyeciw elgy iptl dyciwy oeikìàeîLe ©¥¦§¨§¥
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.ixnbl eiyeciw elg
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:ax zrcn dlerd sqep oic d`ian `xnbdáøc déîòèìe ,éiaà øîàyiy ¨©©©¥§©§¥§©
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àlà ,äNòî ìháîedaygn÷étz àäéî äáLçî ãiîmewn lkn ± §©¥©£¤¤¨¦©©£¨¨¦¨©¦
,`xnbd zvxzn .xeaic lhan xeaic opgei iaxly myk ,`ivezdéì øîà̈©¥

,opgei iaxáøc ,àtt áøãëe ,éîc äNòî éëc äàîeèc äáLçî éðàL©¦©£¨¨§§¨§¦©£¤¨¥§§©¨¨§©
tt,éîø à(my) 'rxf lr min oYi ike' weqtaáéúkzehyte ,e"ie `ll 'ozi' ¨¨¨¥§¦ª©©¦©¤©§¦

`id d`ixwd,ãöék àä ,'ïzé ék' ïðéø÷å ,'ïzé ék'yexcl yi `l`'ïzeé ék' ¦¦¥§¨¦©¦ª©¨¥©¦©
c àéîecik''ïzi' äî ,'ïzéezernyndéì àçéðc,ef dpizpaénð 'ïzeé' óà §¨§¦¥©¦¥§¦¨¥©©©¦

,déì àçéðceli`k zaygp mind zpizpa dvexd mc`d zaygny gkene §¦¨¥
dywn .dyrnk daygnd oic d`neh zlaw oiprly oeik ,micia mpzp

,`xnbd,Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déáéúéà,(.al) oihiba dpynnèb çìBMä ¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦©¥©¥
òébäå ,BzLàìlradèb' Bì øîàå ,çéìL åéøçà çìML Bà çéìMa §¦§§¦¦©©¨¦©¤¨©©£¨¨¦©§¨©¥

ìèa äæ éøä ,'àeä ìèa Eì ézúpLlr dywe ,ea yxbl leki gilyd oi`e ¤¨©¦§¨¥£¥¤¨¥
ok` ,`xnbd zniiqn .xeaic lhan `l xeaicy xne`d yiwl yixàzáeéz§§¨

Lé÷ì Léøc,yiwl yix lr ef `iyew -àzáeéz.daeyz dilr oi`e ,dyw - §¥¨¦§§¨
:`xnbd zxne` ,df oecipa dkldd z` zx`an `xnbddéúååk àúëìéäå§¦§§¨§¨¥

ïðçBé éaøc,xeaic lhan xeaicyàúéén÷a eléôàåiabl ,oey`xd ote`a ± §©¦¨¨©£¦§©©§¨
,miizpia da xefgl dleki `idy onf xg`l dy` ycwndáb ìò óàå§©©©

øîéîì àkéàcyúBòî úðéúð éðàLoiyeciwdãéìd,éîc äNòîëc ,äMà §¦¨§¥©©¦§¦©¨§©¦¨¦§©£¤¨¥
,ohw dyrn o`k yi ixdy.øeaéc ìháîe øeaéc éúà éëä eléôàdywn £¦¨¦¨¥¦§©¥¦

,`xnbdïðçBé éaøk àúëìéä zøîà ,àúëìéäà àúëìéä àéL÷xeaicy ©§¨¦§§¨©¦§§¨¨§©§¦§§¨§©¦¨¨
,xeaic lhanïì àîéé÷åyïîçð áøk àúëìéä,oldl x`eazy dklda §©§¨¨¦§§¨§©©§¨
eäì àéòaéàc,elhiae ezy`l hb glyy lra iabløBæçiL eäîlrad §¦©§¨§©¤©§

Ba Løâéå,hb eze`a ±øæBç ,øîà ïîçð áølrad,Ba LøâîeeúLL áø ¦¨¥©©§¨¨©¥§¨¥©¥¤

Ba Løâîe øæBç Bðéà ,øîàïì àîéé÷å ,y (:al) oihibaáøc déúåk àúëìéä ¨©¥¥§¨¥§©§¨¨¦§§¨§¨¥§©
,ïîçðzvxzn .xeaic lhan xeaic oi`y oeik `ed enrhy `xnbd dpiade ©§¨

`l` ,xeaic lhan xeaic oi`y meyn ongp ax ly enrh oi`y ,`xnbdéäð§¦
çéìL úøBzî déìháchbd z` la` ,dyxbl ezegily z` lhiay s` ± §©§¥¦©¨¦©

envr,déìha àì èb úøBzîea yxbl xyt` okle: ¦©¥Ÿ©§¥
,mei miyely xg`l il zycewn z` ixd dy`l xne`d :(:gp) dpyna epipy

,mei miyely jeza dyciwe xg` `ae:éðMì úLce÷î§¤¤©¥¦
:oicd xe`iaa zwelgn d`ian `xnbd,áø øîày epipyy dnúLce÷î ¨©©§¤¤

,éðMìepiid,íìBòì.oey`xd iyeciw elgy iptl dyciwy oeikìàeîLe ©¥¦§¨§¥
éðMì úLce÷î ,øîàwxãòseqìLíBé íéLe ,ìL øçàìéò÷t íBé íéL- ¨©§¤¤©¥¦©§Ÿ¦§©©§Ÿ¦¨§¥
milhazn ,mirwetéLecé÷déøîâå ,éðLixnbl milg -éLecé÷d.ïBLàø ¦¥¥¦§¨§¥¦¥¦

,`xnbd dywndéì àéL÷ à÷å ,àcñç áø áéúé,l`eny ixac lréLecé÷ ¨¦©¦§¨§¨©§¨¥¦¥
déò÷t éàîa éðLiyeciw elgy iptl dyciw ixde ,milhazn md cvik ± ¥¦§©¨§¥

,l`enye ax zwelgna xg` xe`ia `xnbd d`ian .oey`xdáø déì øîà̈©¥©
óñBé,`cqig axldì éðúî àLéøà øîiabl mzwelgn z` dpey xn - ¥©©¥¨©§¥¨

`yixdåokldéì àéL÷eli`e ,ef `iyewàìå ,dì éðúî àôéqà ,äãeäé áø §©§¨¥©§¨©¥¨©§¥¨§Ÿ
déì àéL÷z` ixd dy`l xne`d ,`tiqa epipy ,`xnbd zx`an .jziiyew ©§¨¥
il zycewnìL øçàìe åéLëòî,'eëå íBé íéLjeza dyciwe xg` `a m` ¥©§¨§©©§Ÿ¦§

,ewlgp dfae ,zycewn wtq xnelk ,'zycewn dpi`e zycewn' ,mei miyely

úLce÷î' ,øîà ìàeîLe .íìBòì 'úLce÷î dðéàå úLce÷î' ,áø øîà̈©©§¤¤§¥¨§¤¤§¨§¥¨©§¤¤
ãò àlà 'úLce÷î dðéàåseqìL,íBé íéLoey`xd zeniy okziy oeik §¥¨§¤¤¤¨©§Ÿ¦
j` ,ipyd iyeciw elegieìL øçàìíéL,meiéò÷tze`ceaéLecé÷d,éðL §©©§Ÿ¦¨§¥¦¥¥¦

éøîâåixnbl milg -éLecé÷d.ïBLàø,`xnbd zx`andéì à÷tñî áøì §¨§¥¦¥¦§©§©§¨¥
,oey`xd xn`y 'mei miyely xg`le eiykrn' oeyl iabl wtzqd ax ±éà¦

oeyl,éàåä 'dàðz',mini mze`a ea xefgi `ly i`pza dyciw eli`ke §¨¨£©
,ixnbl eiyeciw elg ea xflg `l m` `linneéàoeyl,éàåä 'äøæç'xfgy ¦£¨¨£©

,'mei miyely xg`l' wx dycwl epevxe ,'eiykrn' dyciwy dnn ea
wtq `id ixd epeyla wtq yiy oeike ,miizpia dycwl ipyd leki `linne

e .mlerl mdipyl zycewnìc déì àèéLt ,ìàeîLef oeyl,éàåä äàðz ¦§¥§¦¨¥¦§¨¨£©
`ny ,zycewn wtq `id onfd jeza wx okle ,ea xefgi `ly i`pza dyciwe
,ea xfg `le mei miyely xg`l j` ,ipyd iyeciw elegie oey`xd ea xefgi

.ixnbl eiyeciw elg
:mi`pz zwelgna l`enye ax zwelgn z` dlez `xnbdedielz mzwelgn

àéðúc ,éàpz éðäc àzâeìôahb ezy`l ozepd ,(b"d d"t oihib) `ztqeza ¦§§¨§¨¥©¨¥§©§¨
jhib df ixd' dl xne`e'äúéî øçàìe íBiäîdf ixd'èb Bðéàå èb'wtq ± ¥©§©©¦¨¥§¥¥

,hbèb ,äæk ,øîBà éaø .íéîëç éøácoeik epiide .xyk `ed dfk hb ± ¦§¥£¨¦©¦¥¨¤¥
,zeniy i`pza dyxbl ezpeek m`d ,ax ly ewitqk ewtzqd minkgy
dyxbl epevxe 'meidn' oeyln ea xfgy e` ,rxtnl hbd lg znyk `linne

iax zrc eli`e .zyxebn dpi` yxbl leki zn oi`y oeike ,dzin xg`l
hbd lg znyk okle ,zeniy i`pza dyxbl ezpeek i`ceay l`eny zxaqk
,epizpyn iabl l`enye ax ewlgp dnl ok m` ,`xnbd dywn .rxtnl

áø àîéðåwxìàeîL àîéðå ,'ïðaøk äëìä'wx,'éaøk äëìä'oaene §¥¨©£¨¨§©¨¨§¥¨§¥£¨¨§©¦
,`xnbd zvxzn .oiyeciwa ewlgi oiyexiba ewlgpy myky,àëéøö§¦¨

oeik ,oiyeciwa mzwelgn z` yxtl ekxvedäëìä' áø øîà eléàc§¦¨©©£¨¨
àðéîà äåä ,'ïðaøkwxyíúäxg`l dyxble ea xefgl oeekzdy okzi §©¨¨£¨£¦¨¨¨

oeik ,dzinéúà÷ d÷eçøìczegcl epevxe ,dwigxdle dyxbl `a `ed ± ¦§©¨¨¨¥
,z`féúà÷ dáeø÷ìc àëä ìáà,eil` daxwle dycwl `ay ±àîéàaxy £¨¨¨¦§¨¨¨¨¥¥¨

ì déì äãBî,éàåä dàðúc ,ìàeîLi`pzae eiykrn xak dycwl ezpeeke ¤¥¦§¥¦§¨¨£©
.ea xefgi `lyåokàðéîà äåä ,'éaøk äëìä' ìàeîL øîà éàwxyíúä §¦¨©§¥£¨¨§©¦£¨£¦¨¨¨

àeäxg`l yxbzzy xnele ea xefgl `le i`pzl ezpeeky l`eny xn`y

oeik ,dzinèb ïéàclg,äúéî øçàìleki `ly xac xne` mc` oi`e §¥¥§©©¦¨
,miiwzdlìL øçàì ïéLecé÷ Léc àëä ìáààîéà ,íéLl`enyyéãBî £¨¨¨§¥¦¦§©©§Ÿ¦¥¨¥
áøì déìmiyely xg`l wx dycwle ea xefgl ezpeeky okzie ,wtq yiy ¥§©

,mei,àëéøö.oiyeciw oiprl yexita welgl ekxved okl §¦¨
:ax zrcn dlerd sqep oic d`ian `xnbdáøc déîòèìe ,éiaà øîàyiy ¨©©©¥§©§¥§©

m` ,'dxfg'l e` 'i`pz'l ezpeek m` onf xg`le eiykrn oeyla wtqãçà àä¤¨
ìL øçàìe åéLëòî él úLce÷î zà éøä' dì øîàåøçà àáe ,'íBé íéL §¨©¨£¥©§§¤¤¦¥©§¨§©©§Ÿ¦¨©¥

,'íBé íéøNò øçàìe åéLëòî éì úLce÷î zà éøä' dì øîàå§¨©¨£¥©§§¤¤¦¥©§¨§©©¤§¦
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קב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc oiyeciw(iriax meil)

`l` ,'lk`i `l' oeyla d`pd xeqi` llkp mewn lka `l :`xnbd zvxzn

éléî éðä,mixeqi`d ipy z` zllek 'lk`i `l' oeylyàëéäoze`a - ¨¥¦¥¥¨
zenewn,'ìëàé àlî' äìéëà øeqéà ïì à÷ôðcdxezd dzvxy oeeiky §©§¨¨¦£¦¨¦ŸŸ©

mpn` .'lk`i `l' ly ef oeyla lkd z` dllk ,d`pd mbe dlik` mb xeq`l

àëä,lwqpd xeyaäìéëà øeqéà`l` ,'lk`i `l' oeyln cnlp `l ¨¨¦£¦¨
à÷ôð ì÷qé ìB÷qîxeq` lwqpd xeyy 'lwqi lewq'n epcnl xaky xg`e , ¦¨¦¨¥©§¨

.d`pd xeqi` siqedl `a 'lk`i `l' weqtdy okzii `l ,dlik`aà÷ìñ éàc§¦©§¨
Czòcy ,jkäàðä øeqéàìalacáéúëc àeäok m` ,'lk`i `l'recn ©§¨§¦£¨¨¦§¦

,'lk`i `l' dlik` xeqi` ly oeyla d`pd xeqi` dxezd dxn`áBzëð¦§
àø÷yexita'äðäé àì'xarn sqep xeqi` ef oeyla llkp `ly oeeik , §¨Ÿ¥¨¤

ote`a dlik` xeqi` cnll `a 'lk`i `l'y jgxk lr `l` .d`pd xeqi`l
mcew epic xnbpy xg`l ehgyy oebk ,dliap xeqi`d zngn xeq` epi`y

.lwqpy

:sqep uexiz,énð éàcnll `a 'lk`i `l' weqtdy ,oywnd ixack m` ¦©¦
xzen ok` epic xnbpy xg` hgypy xeye ,lwqpy xg` d`pd xeqi`

aezk `diy ic ok m` ,d`pdaél änì 'BøNa úà' ,'ìëàé àì'recn - Ÿ¥¨¥¤§¨¨¨¦
y 'exya z`'n cenll yi `l` .'exya z`' milind z` dxezd dtiqedóà©

déèçLc áb ìòlwqpd xeyløNa ïéòk-epiidc xya oihgeyy enk ©©§©£¥§¥¨¨
ikd elit` ,epic xnbpy mcew ,dxyk dhigyaøeñà.dlik`a df xey ¨

epic xnb xg` hgypy xey s`y da epipyy ,`ziixad lr dywn `xhef xn
.dlik`a xeq`é÷úîéléî éðäã àîéàå ,àøèeæ øî dì ó`l' weqtdy ©§¦¨©§¨§¥¨¨¥¦¥

epiid ,dlik`a xeq` mb xeyd z` hgy m` elit`y siqedl `a 'lk`i

`wecøBö ÷ãác àëéädhigyl dxyke dwlg `dzy oa` wcay -èçLå ¥¨§¨©§¨©
c ,dadhigy ly dfk ote`aäìé÷ñk éæçéîdxn` dfk ote`a wx `nye , ¨§¦£¦¦§¦¨

mircei epiid `l dliap ly illkd xeqi`dny oeeik ,'lk`i `l' dxezd

xeq` `edy xnel weqta jxev yie ,oick hgyp ixdy ,df xey xeq`l
.dlik`aìáàm`déèçLxeyl,ïékña`nyàìoipne .dlik`a xq`i £¨©£¥§©¦Ÿ

'lk`i `l' ly df weqt xn`p oikqa dxyk dhigya s`y ycgl `ziixal

.dlik`a xeq` xeyde
:`xnbd dgecáéúk àúééøBàa ïékñ éãéîdhigy ipica xkfp `l ixd , ¦¦©¦§©§¨§¦

xeyd z` xizdl xzei daeyg oikqa dhigydy xn`py ,'oikq' jixvyŸ

dpi`e ,dxenb dhigy `id oa`a dhigy mb ixd ,jky oeeike .oa`a dhigyn

epic xnb mcew hgypy xeyd z` xeq`l dxezd dazkyke ,dliwql dnec
.oikqa ehgeyyk s` dfa llkp ,lwqp `leàéðz ãBòå,`ziixaaìka §©§¨©Ÿ

ïéèçBL,dligzkløBöa ïéa,zfgyene dcg oa` -ïéa ,úéëeëæa ïéa £¦¥§¥¦§¦¥
úéîeø÷a-zccegn rlv,äð÷ ìL,oikqa hegyl dtcrd lk oi`y ixde ¦§¦¤¨¤

elit` epiid ,epic xnb mcew hgypy xey dxezd dxq`yky jgxk lre
.xeva ehgya `l` dxez dxq` `ly cinrdl xyt` i`e .oikqa hgyp

od cnll `a 'lk`i `l' oeyldy ,eda` iax ly epic lr oecl day `xnbd
:`xnbd zl`ey .d`pd xeqi` ode dlik` xeqi`ïì à÷ôðc àzLäå- §©§¨§©§¨¨

od micnl ep`y dzreå äìéëà øeqéàodàì'î eäééåøz äàðä øeqéà ¦£¦¨§¦£¨¨©§©§¦Ÿ
,'ìëàéok m` ,eda` iax cnly itkàúà éàîì 'é÷ð øBMä ìòa' éàä- ¥¨¥©©©©¨¦§©¨¨

:`xnbd daiyn .'iwp xeyd lrae' dxezd dazk recnBøBò úàðäì- ©£¨©
lrae' weqtd ileli`y .lwqpd xeyd ly exer z` elit` d`pda xeq`l

'iwp xeydàðéîà Czòc à÷ìñxnel dreh iziidy'BøNa úà ìëàé àì' ©§¨©§¨£¦¨Ÿ¥¨¥¤§¨
,áéúkwxeøeñà BøNad`pdaå ,mpn`øzeî BøBò`a jkitl .d`pda §¦§¨¨§¨

.d`pda xeq` xerd s`e ,xeydn ixnbl iwp xeyd lray zeaxl df weqt

:`xnbd zl`eyðäìeéàpz Cmi`pz mze` zhiyle -déì é÷tîc- §¨¨©¨¥§©§¥¥
a miynzyne micnelyéàäweqtøôBk éöçì ,'é÷ð øBMä ìòa'cenll - ©©©©¨¦©£¦¤

.miyxeil mly xtek milrad mlyn ,mc` bxdy crend xeyy epnid

xeht mc` bxdy mz xeyy 'iwp xeyd lra' weqtd on mi`pz mze` eyxce
x`ya mlyn `edy itk ,xtek ivg mlyn epi`e ,['iwp'] xtekd on ixnbl

.crend xeyn ivg oiwifpdåxeyd lra' weqtd z` mi`pz mze` eyxc ok §
'iwp,úBãìå éîãìxeyd lra ,ezne dicli e`vie dxd dy` sbpy xeyy ¦§¥§¨

dy` sbpy mc` enk `ly] ,zecled inc z` dlral mlyln xehte iwp
xeqi` ok m` .[zecle inc mlyny ,dxdBøBò úàðälwqpd xey lyàðî £¨©§¨

eäì:`xnbd zayiin .epnid yexcl xzein epi` weqtd ixd ,mi`pz mze`l §
îlk`i `l','BøNa úà'z`' dlind onmb zeaxl miyxec mdìôhä úà ¥¥¨¥¤§¨¤©¨¥

BøNáì.d`pda xeq` ,xeyd ly exyal lth `edy xerd mby epiidc , ¦§¨
:`xnbd zl`eyCãéàå,'iwp xeyd lra'n exer z`pd xeqi` cnely in - §¦¨

lthd z` ,exya 'z`' ly ieaixd on mi`pzd mze` enk yxec epi` recn
exyal
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 המשך ביאור זמסדת כידושין זיום רביעי עמ' ב

 המשך ביאור זמסדת כידושין זיום חמישי עמ' ב
oiyeciw(

hgeydy ,xen`k ,zxk iabl welig yi m` ,xi`n iax lr `xnbd dywn

ok m` .zxk aiig epi` dxfra oileg hgeyde zxk aiig uega miycwàkéà¦¨
Cøôéîìxnele ,d`pdd xeqi` lr cenild z` mbl äîElLa élLhgey - §¦§©©§¤¦§¤§

uega miycwúøk Leðò ïkLmb mda yi jkitl `nye ,xeng `edy ixde , ¤¥¨¨¥
aiig epi`y mircei ep`y dxfra oileg hgeyd ok oi`y dn .d`pd xeqi`

.d`pd xeqi` mb mda oi` `ny ,zxk

.d`pda mixeq` dxfra ehgypy oilegy jkl xg` xewn d`ian `xnbd

,éiaà øîà àlàcnlp ,dxfra ehgypy oilega d`pdd xeqi`àëäîdnn , ¤¨¨©©©¥¥¨¨
dxeza exn`p ,`ziixaa epcnlydyely minlyd zaxwd zyxta

.(a b `xwie) 'crFn ld` gzR FhgWE' ,miweqtBúà èçLå''crFn ld` iptl §¨¤©Ÿ¤¥§¨©Ÿ¦§¥Ÿ¤¥

(g my)BúBà èçLå' .(bi my) 'crFn ld` iptléøéúé éàø÷ àúìz .- §¨©¦§¥Ÿ¤¥§¨¨§¨¥§¥¥
md mixzein elld miherin dyely,'eze` hgye' 'ehgye' ly ef oeyly

yie .xg` `le ,cren ld` gzt hgyz eze` `weecy xnele ,hrnl d`a

e ,miherin dyelya jxev yi recn oiadløîBì ãeîìz äîmd mi`a dn - ©©§©
:`ziixad zx`an .epcnlløîàpL éôìux`l dqipkd mcew dxeza §¦¤¤¡©

,l`xyiíB÷nä Enî ÷çøé ék'mW FnW mEUl Liwl` 'd xgai xW`zçáæå ¦¦§©¦§©¨£¤¦§©¡Ÿ¨§¨§¨©§¨
k ai mixac) ,'Lp`SnE LxwAn`weecy weqtd on cenll yie .(`÷eçøa ¦§¨§¦Ÿ§§¦

¯ íB÷îycwnl uegn xnelkçáBæ äzàjxwan' hegyl dxezd dxizd - ¨©¨¥©
,jly oileg epiidc 'jp`vneçáBæ äzà éàåjly oileg hgey dz` oi`e - §¦©¨¥©

áBø÷ íB÷îa,hrnl o`kn cenll yi ixd .dxfra -àlL ïéleçì èøt §¨¨§¨§¦¤Ÿ
äøæòa eèçMédxfra oileg hegyl xeq`y -. ¦¨£©£¨¨

:`ziixad dkiynnéì ïéàåweqtd on di`xàlàoileg zhigy xeq`l §¥¦¤¨
íéîéîz[men `la zeninz zenda -]áøwéì íéeàøäxeq` mze`y , §¦¦¨§¦¦¨¥

jxevl ,mzq mhgyl xzid yiy ,wqer weqtd el`ay oeeik .dxfra hegyl

j` .dxfra `le mewn wegixa `weec la` ,oaxwl `ly oileg xyaïépîep` ¦©¦

mirceiúBaøìzendaïéîeî éìòa`l mdilre ,zepaxwl miie`x mpi`y §©©£¥¦
`l ok m`e .mzq mehgy xacna s`e ,oilegl mzq mhgyl xzid jixv did

,dxfrl ueg epiidc mewn wegixa wx mhgyl xzeny ,df biiq mda xn`p

`ziixad dper .dxfra oileg oinen ilra hegyl xzen `di ikeéðà äaøî ,§©¤£¦
`xaqnmb xeq`lúàd,íéîeî éìòaoinen ilra oileg hegyl xeq`y ¤©£¥¦

,'mewn wegix' ly weqta ellkp `ly s` ,dxfraïkLmewn lknmd ¤¥
eze`nøéLënä ïéîitky 'epivn dn'a cenll epl yie .daxwdl xykd - ¦©©§¦

ilra oileg my hegyl mb xeq` jk ,dxfra mininz oileg hegyl xeq`y

.oind eze`n mdy oeeik ,oinen

:xxal `ziixad dkiynnïépîmircei ep`úBaøìxeq`ldxfra hegyl ¦©¦§©
mbäiçä úàmyl mhgyl xyt` did xacna mb ixdy ,li`e iav oebk ¤©©¨

ok m`e ,mewn wegixa hegyl xiznd weqtd wqer mda `l ok m`e .oileg

oind eze` mpi` mbe .dxfra mzhigy xeqi` epnid cenll xyt` i`

:`ziixad dper .zeig mb xeq`p jk zenda exq`py myky xn`pyäaøî Ÿ§©¤
éðà`xaqnxeq`l,äiçä úàmeynäîäák äèéçLa àéäLdnec oky - £¦¤©©¨¤¦¦§¦¨¦§¥¨

s` mzeeydl epl yi jky oeike .dhigy dkixv `idy dfa dndal `id

xac lka `ed dxfra oileg hegyl xeqi`dy xnele ,dxfra dhigy iabl

.dhigya xzipy

:xxal `ziixad dkiynnïépîmircei ep`úBaøìdxfra hegyl xeq`l ¦©¦§©
úBôBòä úàexq`p `le ,dhigy mikixvy dxeza yxetna exkfed `ly , ¤¨

wegixa' wx hegyl xiznd weqtd wqr mda `le .xacna l`xyi ipal

:`ziixad dper .'mewn¯ øîBì ãeîìzmiherind zyely e`a jkl, ©§©
BèçLe''ld` gzt,'BúBà èçLå' 'BúBà èçLå'hrnle cnll `a cg` §¨§¨©§¨©

`a cg` .oinen ilra oileg `le ,cren ld` gzt hgyz eze` `weecy

oi`y hrnle cnll `a cg`e .dxfra dig hegyl oi`y hrnle cnll
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קג
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc oiyeciw(iriax meil)

`l` ,'lk`i `l' oeyla d`pd xeqi` llkp mewn lka `l :`xnbd zvxzn

éléî éðä,mixeqi`d ipy z` zllek 'lk`i `l' oeylyàëéäoze`a - ¨¥¦¥¥¨
zenewn,'ìëàé àlî' äìéëà øeqéà ïì à÷ôðcdxezd dzvxy oeeiky §©§¨¨¦£¦¨¦ŸŸ©

mpn` .'lk`i `l' ly ef oeyla lkd z` dllk ,d`pd mbe dlik` mb xeq`l

àëä,lwqpd xeyaäìéëà øeqéà`l` ,'lk`i `l' oeyln cnlp `l ¨¨¦£¦¨
à÷ôð ì÷qé ìB÷qîxeq` lwqpd xeyy 'lwqi lewq'n epcnl xaky xg`e , ¦¨¦¨¥©§¨

.d`pd xeqi` siqedl `a 'lk`i `l' weqtdy okzii `l ,dlik`aà÷ìñ éàc§¦©§¨
Czòcy ,jkäàðä øeqéàìalacáéúëc àeäok m` ,'lk`i `l'recn ©§¨§¦£¨¨¦§¦

,'lk`i `l' dlik` xeqi` ly oeyla d`pd xeqi` dxezd dxn`áBzëð¦§
àø÷yexita'äðäé àì'xarn sqep xeqi` ef oeyla llkp `ly oeeik , §¨Ÿ¥¨¤

ote`a dlik` xeqi` cnll `a 'lk`i `l'y jgxk lr `l` .d`pd xeqi`l
mcew epic xnbpy xg`l ehgyy oebk ,dliap xeqi`d zngn xeq` epi`y

.lwqpy

:sqep uexiz,énð éàcnll `a 'lk`i `l' weqtdy ,oywnd ixack m` ¦©¦
xzen ok` epic xnbpy xg` hgypy xeye ,lwqpy xg` d`pd xeqi`

aezk `diy ic ok m` ,d`pdaél änì 'BøNa úà' ,'ìëàé àì'recn - Ÿ¥¨¥¤§¨¨¨¦
y 'exya z`'n cenll yi `l` .'exya z`' milind z` dxezd dtiqedóà©

déèçLc áb ìòlwqpd xeyløNa ïéòk-epiidc xya oihgeyy enk ©©§©£¥§¥¨¨
ikd elit` ,epic xnbpy mcew ,dxyk dhigyaøeñà.dlik`a df xey ¨

epic xnb xg` hgypy xey s`y da epipyy ,`ziixad lr dywn `xhef xn
.dlik`a xeq`é÷úîéléî éðäã àîéàå ,àøèeæ øî dì ó`l' weqtdy ©§¦¨©§¨§¥¨¨¥¦¥

epiid ,dlik`a xeq` mb xeyd z` hgy m` elit`y siqedl `a 'lk`i

`wecøBö ÷ãác àëéädhigyl dxyke dwlg `dzy oa` wcay -èçLå ¥¨§¨©§¨©
c ,dadhigy ly dfk ote`aäìé÷ñk éæçéîdxn` dfk ote`a wx `nye , ¨§¦£¦¦§¦¨

mircei epiid `l dliap ly illkd xeqi`dny oeeik ,'lk`i `l' dxezd

xeq` `edy xnel weqta jxev yie ,oick hgyp ixdy ,df xey xeq`l
.dlik`aìáàm`déèçLxeyl,ïékña`nyàìoipne .dlik`a xq`i £¨©£¥§©¦Ÿ

'lk`i `l' ly df weqt xn`p oikqa dxyk dhigya s`y ycgl `ziixal

.dlik`a xeq` xeyde
:`xnbd dgecáéúk àúééøBàa ïékñ éãéîdhigy ipica xkfp `l ixd , ¦¦©¦§©§¨§¦

xeyd z` xizdl xzei daeyg oikqa dhigydy xn`py ,'oikq' jixvyŸ

dpi`e ,dxenb dhigy `id oa`a dhigy mb ixd ,jky oeeike .oa`a dhigyn

epic xnb mcew hgypy xeyd z` xeq`l dxezd dazkyke ,dliwql dnec
.oikqa ehgeyyk s` dfa llkp ,lwqp `leàéðz ãBòå,`ziixaaìka §©§¨©Ÿ

ïéèçBL,dligzkløBöa ïéa,zfgyene dcg oa` -ïéa ,úéëeëæa ïéa £¦¥§¥¦§¦¥
úéîeø÷a-zccegn rlv,äð÷ ìL,oikqa hegyl dtcrd lk oi`y ixde ¦§¦¤¨¤

elit` epiid ,epic xnb mcew hgypy xey dxezd dxq`yky jgxk lre
.xeva ehgya `l` dxez dxq` `ly cinrdl xyt` i`e .oikqa hgyp

od cnll `a 'lk`i `l' oeyldy ,eda` iax ly epic lr oecl day `xnbd
:`xnbd zl`ey .d`pd xeqi` ode dlik` xeqi`ïì à÷ôðc àzLäå- §©§¨§©§¨¨

od micnl ep`y dzreå äìéëà øeqéàodàì'î eäééåøz äàðä øeqéà ¦£¦¨§¦£¨¨©§©§¦Ÿ
,'ìëàéok m` ,eda` iax cnly itkàúà éàîì 'é÷ð øBMä ìòa' éàä- ¥¨¥©©©©¨¦§©¨¨

:`xnbd daiyn .'iwp xeyd lrae' dxezd dazk recnBøBò úàðäì- ©£¨©
lrae' weqtd ileli`y .lwqpd xeyd ly exer z` elit` d`pda xeq`l

'iwp xeydàðéîà Czòc à÷ìñxnel dreh iziidy'BøNa úà ìëàé àì' ©§¨©§¨£¦¨Ÿ¥¨¥¤§¨
,áéúkwxeøeñà BøNad`pdaå ,mpn`øzeî BøBò`a jkitl .d`pda §¦§¨¨§¨

.d`pda xeq` xerd s`e ,xeydn ixnbl iwp xeyd lray zeaxl df weqt

:`xnbd zl`eyðäìeéàpz Cmi`pz mze` zhiyle -déì é÷tîc- §¨¨©¨¥§©§¥¥
a miynzyne micnelyéàäweqtøôBk éöçì ,'é÷ð øBMä ìòa'cenll - ©©©©¨¦©£¦¤

.miyxeil mly xtek milrad mlyn ,mc` bxdy crend xeyy epnid

xeht mc` bxdy mz xeyy 'iwp xeyd lra' weqtd on mi`pz mze` eyxce
x`ya mlyn `edy itk ,xtek ivg mlyn epi`e ,['iwp'] xtekd on ixnbl

.crend xeyn ivg oiwifpdåxeyd lra' weqtd z` mi`pz mze` eyxc ok §
'iwp,úBãìå éîãìxeyd lra ,ezne dicli e`vie dxd dy` sbpy xeyy ¦§¥§¨

dy` sbpy mc` enk `ly] ,zecled inc z` dlral mlyln xehte iwp
xeqi` ok m` .[zecle inc mlyny ,dxdBøBò úàðälwqpd xey lyàðî £¨©§¨

eäì:`xnbd zayiin .epnid yexcl xzein epi` weqtd ixd ,mi`pz mze`l §
îlk`i `l','BøNa úà'z`' dlind onmb zeaxl miyxec mdìôhä úà ¥¥¨¥¤§¨¤©¨¥

BøNáì.d`pda xeq` ,xeyd ly exyal lth `edy xerd mby epiidc , ¦§¨
:`xnbd zl`eyCãéàå,'iwp xeyd lra'n exer z`pd xeqi` cnely in - §¦¨

lthd z` ,exya 'z`' ly ieaixd on mi`pzd mze` enk yxec epi` recn
exyal
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 המשך ביאור זמסדת כידושין זיום רביעי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc oiyeciw(iyiy meil)

.df oic xe`iaa daigxn `xnbdãöékz` miqtez zexitdy df oic miiwzn ¥©
mzyecwa mix`yp mnvr mde mdinc¯ ç÷ì ,dpw,øNa úéòéáL úBøéôa ¨©§¥§¦¦¨¨

¯ elàå elàxyade zexitdúéòéáMa íéøòaúîzyecw dqtzp xnelk , ¥¨¥¦§©£¦©§¦¦
onf ribiyk xyad z` ode zexitd z` od xral yie xyaa mb zexitd

dpwe xkend jld m`e .xeriadøNaa[zexitd zxenz] laiwy,íéâcif` ©¨¨¨¦
àöédøNae ezyecwneñðëðdíéâcm`e .xyad zgz ziriay zyecwa ¨¨¨¨¦§§¨¦

dpwe aey xkend jldíéâcaelldeàöé ,ïéédíéâcmzyecwneñðëðdïéé ©¨¦©¦¨§¨¦¦§©©¦
dpwe xkend dzr jld m` oke .mdizgzàöé ,ïîL ïéiadïééezyecwn ©©¦¤¤¨¨©¦

eñðëðdïîL.mdizgz`xnbd znkqn¯ ãöék àä ,,llkd `ed dn ¦§©¤¤¨¥©
mlerlïBøçà ïBøçàoexg`d slgend -a ñtúðzyecwe ,úéòéáLsqepa ©£©£¦§¨¦§¦¦

mb oexg`d lrBîöò éøéôonvra ziriayd zexit -øeñàxg`l d`pda ¥¥©§¨
epcnly enk ,ezyecwn llk `vei epi` envr ixtdy meyne ,xeriad onf

.'`dz dziieda didz' lirl

dywn .dxf dcearn d`pd ixeqi` micnl oi` recn zeywdl day `xnbd
:`xnbdàçéðädxf dcearn d`pdd ixeqi` x`y z` micnluexiz oi`y ¨¦¨

,ziriayeìitøîàc ïàîcg`k mi`ad miaezk ipyïéãnìî ïéàitke , §©§¨©¥§©§¦
,jtidl cenlle wiicl mb xyt` ,oicnln mpi`y oeeiky ,lirl x`azpy

.mixeqi` x`ya `le ,mzenk mixeq` mdincy xn`p mda `weecyàlà¤¨
øîàc ïàîìcg`k mi`ad miaezk ipy mby,ïéãnìîwleg df xn`c o`ne §©§¨©§©§¦

ok m` ,miaezk ipyn mb cenll xyt`y xaeqe,øîéîì àkéà éàîrecn ©¦¨§¥©
dxf dcearay myky ,mixeqi` x`yl mb ziriaye dxf dcearn cnlp `l
,dxeza d`pdd ixeqi` lka mb `di jk ,d`pda mixeq` mdinc ziriayae

.mixeq` mdinc eidi oxkn m`y
`l` ,oicnln oi` e` oicnln miaezk ipy m` ewlgp `l :`xnbd zvxzn

ziriayae dxf dceara la` .mixg` zenewnaéáéúk éèeòéîxn`p - ¦¥§¦¥
mewnl cenll oi`e oicd `ed ok dt `weecy ,herin ly oeyla cenild
miaezk ipyn cenll xyt`y zenewn x`ya xaeqd s` ,jky oeeike .xg`
.ziriaye dxf dcearn cenll xyt` i`y o`k `ed dcen ,cg`k mi`ad

àëä áéúkdxf dceara -(my)¯ íúä áéúëe ,'àeä íøç ék'ziriaya §¦¨¨¦¥¤§¦¨¨
(my),'àåä ìáBé'`weecy dxezd dhrin ixdeàéä,[ziriaye dxf dcear] ¥¦¦
ïéàla` .einc z` qtez xeqi`dy ,jk oicd `di -¯ àðéøçà éãéîx`y ¦¦¦©£¦¨

d`pda exq`py mixacdàì.d`pda mixzene ,minca qtzp xeqi`d oi` - Ÿ
:zycewn ef ixd ,mdinca yciwe d`pdd ixeqi` z` xkn m` jkitle

äðùî
dpen ef dpyn ,mda zycwzn `l dy`y mixac dzpn zncewd dpynd

:dy` mda ycwl xyt`y ycgzpy mixac
Lc÷îä,dy`úBîeøúa,xyrn znexza e` dlecb dnexz -úBøNòîáe ©§©¥¦§§©©§

,ipr xyrn e` oey`x xyrn -úBðzîáemipzipd ,daiwe miigl rexf - §©¨
,mipdklúàhç éîáe,zn `nh lr zefdl ,dnec` dxt xt` mda epzpy §¥©¨

úàhç øôàáedxt xt` -,dnec`eléôàå ,úLce÷î Bæ éøäycwnd m` §¥¤©¨£¥§¤¤©£¦
`ed,ìàøNélekiy d`pd zaeh wx `l` ,el` mixaca oenn zekf el oi`y ¦§¨¥

.zil`xyi dy`d mbe ,dvxiy inl mze` zzl

àøîâ
:oenn zaygp d`pd zaeh m`d dpc `xnbdäàðä úáBè ,àleò øîà- ¨©¨©£¨¨

,dvxiy inl dpedk zepzn zzl lekiy l`xyi ly zekfddðéàzaygp ¥¨
ïBîî.dy` da ycwl ¨
iax:`ler lr dywn `a`,àleòì àaà éaø déáéúéà,epizpyna epipy ¥¦¥©¦©¨§¨

Lc÷îädy`úBðzîáe úBøNòîáe úBîeøúae,äøt øôàáe úàhç éîa ©§©¥¦§§©©§§©¨§¥©¨§¥¤¨¨
eléôàå ,úLce÷î Bæ éøä`ed ycwnd m`ìàøNé.d`pd zaeh wx el yie £¥§¤¤©£¦¦§¨¥

.oenn d`pd zaehy x`eane
déì øîà,`leràëä-dpynaxaecnBì eìôpL ìàøNéadyexia ¨©¥¨¨§¦§¨¥¤¨§

íéìáè,zexyrne zenexz mdn eyxted `ly zexit -Bnà éáà úéaî §¨¦¦¥£¦¦
ïäkøáñ à÷å ,y `pzdúBðzîdpedkeîøeä àlL,[eyxted-]éîk Ÿ¥§¨¨©©¨¤Ÿ§§¦

ïééîc eîøeäLdxnbpy oeik ,dyxtdd mcew oda dkef odkde ,zenec od - ¤§¨§¨
s` ,dnexza dkf odkd eni` ia`y oeike ,mxzidl zecner ode ozk`ln

.dy` da ycwl leki `ed okle ,dnexza dkf eze` yxiy eckp
:df oipra mipcy mi`xen` d`ian `xnbddépéî àòal`y -øa àéiç éaø §¨¦¥©¦¦¨©

déì øîà .ïBîî dðéà Bà ïBîî äàðä úáBè ,àðeä áøî ïéáà,`ped ax ¨¦¥©¨©£¨¨¨¥¨¨¨©¥
äeúéðz-,epizpyna epipyLc÷îädy`úBøNòîáe úBîeøúa §¦¨©§©¥¦§§©©§

úBðzîáeeeléôàå ,úLce÷î Bæ éøä ,äøt øôàáe úàhç éîaycwnd m` §©¨§¥©¨§¥¤¨¨£¥§¤¤©£¦
`edìàøNé.oenn d`pd zaehy x`eane .d`pd zaeh wx mda el yiy ¦§¨¥

déì øîà,oia` xa `iig iaxàðîé÷Bà åàìåxaecny epcnrd `l ike - ¨©¥§©¦§¨
Bì eìôpL ìàøNéadyexia,ïäk Bnà éáà úéaî íéìáèepi` yecigde §¦§¨¥¤¨§§¨¦¦¥£¦¦Ÿ¥

ink od ixd enxed `ly zepzny `l` ,oenn zaygp d`pd zaehy

.enxedy
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 המשך ביאור זמסדת כידושין זיום שישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc oiyeciw(ycew zay meil)

.dxfra zeter hegyl

zxxan dzr ,dxfra oileg zhigy xeqi` `ziixadn epcnl o`k cr

:`ziixad dkiynn .el` oilegn dlik` xeqi` yiy oipn `ziixadìBëé- ¨
xn`p m`dy wx weqtdn cnlpyèBçLé àìoilegdligzkl dxfra, Ÿ¦§

åmpn`íàxareøzeî àäé èçLmlk`løîBì ãeîìz .epcnln jkl - §¦¨©§¥¨©§©
weqtd(my mixac)íB÷nä Enî ÷çøé ék'mEUl Liwl` 'd xgai xW` ¦¦§©¦§©¨£¤¦§©¡Ÿ¨

mW FnWzçáæå'ebezìëàåwxy ,'LWtp zE` lkA LixrWAäzàM äî §¨§¨©§¨§¨©§¨¦§¨¤§Ÿ©©©§¤©¤©¨
çáBæ-hgeyíB÷î ÷eçøadxfrl uegn -éàå ,ìëBà äzàoi`e -äzà ¥©§¦¨©¨¥§¦©¨

¯ çáBæ äzàM äî ìëBàhgey.áBø÷ íB÷îao`kn cenll yiy xnelk ¥©¤©¨¥©§¨¨
,hrnleäøæòa eèçLpL ïéleçì èøt.lke` dz` oi` mze`y §¨§¦¤¦§£¨£¨¨

:`ziixad dkiynnéì ïéàåmiweqtd on zei`x oiicràlàdlik`a xeq`l §¥¦¤¨
oilegíéîéîzdxfra ehgypy §¦¦
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c"agקד i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

ËÎ¯epz‰ ˜ÈÒ‰ Î''Á‡Â ¯epz‰ ˜ÈÒÈLk Úwaz ‡lL È„k ¯epza ‰Úe·˜‰ ‰¯„w‰ ÍB˙Ï ÌÈÓ È¯Î� Ô˙� Ì‡ Ï·‡£¨¦¨©¨§¦©¦§§©§¥¨©§¨©©§¥¤Ÿ¦¨©§¤©¦©©§¦¦©©
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mixe`ia

õôç ìàøùéä íà,בלבד הדבר לו ונוח שרוצה היינו –

– המי� שיתחממו שחפ� דעתו בפירוש גילה א� אבל
בזה: והביאור הקוד�, בסעי� שהובאו הדיעות לב' חזרנו
המי� לחמ� הישראל של חפצו יודע הנכרי שאי� זמ� כל
– בישול איסור שאי� ואע"פ בישול, איסור כא� אי� –

ההלכה המש� ביאור וזהו יחתה', 'שמא מחמת נאסר
מחמת לחשכה סמו� זאת לעשות אסור שלישראל שכיו�
לנכרי בשבת לומר לו שאסור הדי� הוא – יחתה' 'שמא
נאסרה לנכרי האמירה שאמנ� רבינו: וחות� לעשותו.
ימלא א� – עצמו הישראל אבל בלבד, יחתה' 'שמא מטע�
יתחייב – התנור שהוסק קוד� אפילו בשבת במי� הקדרה
את נות� באחד כז בסעי� (כמבואר מבשל משו� ג�

האור) את נות� ואחד .192הקדרה

øúåî íîîçì éãë íéîä úðéúðá åúðååë íà óàכלומר –
לנכרי לומר מותר הקוד�, שבסעי� המקילה שלדיעה
על מוסב (ו'כוונתו' המי�. שיתחממו שחפ� בפירוש
רק ולא לזה בפירוש שכוו� כלומר הישראל, של כוונתו

הדבר) לו ונוח .194שרוצה

ìàøùé ìéáùá äøåîâ äëàìî äùòùבכדי ואסורי� –

לנכרי יאמר שמא גזרה לאחרי�, ובי� לו בי� שיעשו
מיד שבת במוצאי לו מוכ� שיהא כדי בשבת .195לעשות

äøã÷ä ò÷áú àìù éãëמצוי היה שבימיה� ומותר, –
כדי החור� בית בתנור הקבועה הקדירה בתו� מי� לית�

תבקע .196שלא

zexewn

ואיל�.192) פח ע' ו קוב� (צ"צ) וביאורי� הערות ע"פ
מקו�193) מכל הקדרה, תבקע שלא שכוונתו שא� טו: סעי�

יש בשבת, כלי� בה� להדיח כדי שיתחממו ג"כ שחפ� כיו�
בגחלי�. יחתה שמא לחוש

הנ"ל.194) וביאורי� הערות ע"פ הביאור המש�
ט.195) סעי� שכה סי'
טו.196) סעי� רנד סי' ראה

עליה לית� ותנור כירה די� רנג, סימ� ב חלק

כט סעי� שבת בערב הקדירות

•
rny z`ixw zekld - jexr ogley

‡Îובתפלה דזמרה בפסוקי א� אלא בלבד שמע בקריאת ולא
בנביאי� או בתורה הקורא הדי� והוא זה בכל לדקדק צרי�
שמע בקריאת שהזהירו ומה זה בכל ליזהר לו יש בכתובי� או
ועמי חכמי� ביו� פעמי� אותה קורי� ישראל שכל מפני הוא
בקיאי� שאינ� האר� עמי מפני להזהיר הוצרכו לפיכ� האר�

בקריאה:

·Îיניח ולא הדגש ירפה ולא הרפה ידגיש שלא ליזהר צרי�
שוא ואיזה נע שו"א ואיזה הנח שו"א יניע ולא הנע שו"א
כמו לכתחלה ה� אלו דקדוקי� וכל להמדקדקי� ידוע נח

ס"ב: בסי' שיתבאר

‚Îכמו בטעמי� שמע קריאת לקרות שצרי� שאומר מי יש
במדינות כ� נהגו לא אבל לדבריו לחוש וראוי בתורה שה�
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מפסדת בטעמי� הקריאה כי בזה המנהג לשנות וקשה אלו
ובפירוש בנגינה לכווי� מעודו בה הורגל שלא למי הכוונה
לכוי� שיוכל ויודע עצמו על להחמיר הרוצה אבל כראוי המלות

ברכה: עליו ותבא יחמיר בשתיה�

„Îכשמזכיר ובציצית בתפילי� למשמש הוא יפה מנהג
יד של בתפילי� שימשמש דהיינו שמע בקריאת מצוות�
והיו כשאומר ראש של ובתפילי� כו' לאות וקשרת� כשאומר
ציצית בב' ימשמש אותו וראית� אומר וכשהוא כו' לטוטפת

כ"ד: בסי' שנתבאר כמו בה� ויסתכל שלפניו

‰Î�ש ברו� מלבד ר� בקול שמע קריאת לקרות נוהגי� יש
מלבד בלחש לקרותה נוהגי� ויש ועד לעול� מלכותו כבוד
יקרא ולא השמיעה על אחר יבטח שמא חשש מפני ראשו� פסוק

מאחד שומעי� כשט' אלא בשמיעה יוצא אינו ובאמת בעצמו
נ"ט: בסי' שנתבאר כמו להוציא� המכווי�

לדקדק צרי� כמה די� סא סימ� א חלק

כאֿכה סעיפי� שמע בקריאת ולכוי�

בה�‡ דקדק ולא קרא באותיותיה לדקדק שצרי� פי על א�
יצא:

שאתה· לשו� בכל שמע שנאמר לשו� בכל לקרותה יכול
באותיותיו וידקדק לשו� שבאותו שיבוש מדברי ויזהר שומע
לתפלה הדי� והוא הלשו� שמבי� והוא הקודש בלשו� כמו
אינו אפילו יוצא והלל המצות וברכות קידוש אבל המזו� וברכת

הלשו�: מבי�

לאזנו השמיע לא או שמע בקריאת דקדק שלא מי די� סב סימ� א חלק

סעיפי�: ג' ובו

•
dxez ihewl

הפרק: מלאכי�תוכ� על אפילו ישראל נשמות מעלת

במחשבה" עלו "ישראל אמרו הנשמות שעל עליוני�,

äæä íìåòá óåâá úåîùðä úãéøé ïéðò íéã÷äá ïáåéå
.äéìò êøåö äãéøé àéäù

" עני� להבי� ישעלייתכדי השבת, דיו� העולמות"

ידי על בנשמה הנפעלת ה"עלי'" עני� ביאור להקדי�

לצור� היא זו ירידה אשר גשמי, בגו� למטה ירידתה

לעבודעלי' למטה יורדת שהנשמה ידי שעל פירוש, ,

יותר עוד למעלה מתעלית היא גשמי בגו� ה' את

למטה. ירידתה קוד� שהיתה כפי הנעלית ממדריגתה

תכלית "הלא קשה, זו "עלי'" בעני� ג� אשר

קיבול היא הכוונה פנימיות רק עד�, ג� אינו הכוונה

הרי וא"כ דווקא), בגופי� לנשמות שיהי' דלעתיד, שכר

כו'"). "עלי'" בש� נק' איפוא ומדוע למטה, יהי' הגילוי

" בלשו� הנ"ל השאלה ומעי� ע"ד עלייתכלומר:

מעלת את מתארי� [מדוע � השבת דיו� העולמות"

גילוי בעצ� ולא העולמות", "עליית בעני� השבת

יכול שהוא מלמעלה, הבא דשבת האלקי האור

להבי�למטהלהתגלות יש זה דר� על � "עלי'"] בלי

הגו� לתו� הנשמה ירידת בעני� שנאמר הלשו� ג�

צור� "ירידה עלייתעלי'שהיא לצור� [דכוונתו "

מדוע � הזה)] בזמ� עבודתה (ע"י לבא לעתיד הנשמה

בה (שיתגלה אז הנשמה שכר שהרי "עלי'", נקראת

יהי' השכינה") מזיו "נהני� ביותר, נעלה אלקי אור

המתי�),למטה תחיית (לאחרי בגו� נשמה בהיותה

למעלה". "לעלות תצטר� שהיא באופ� ולא

" לבאר יקדי� זה כל היא,[להבי� מה הנשמה שרש

מ�"ואח המתהוה והעלי' היא, מה הירידה עני� יוב� כ

ההוא ."הירידה

ישראל:] נשמות שורש ומבאר, שהול� וזהו

ãàî íéäåáâ íä ïúãéøé íãå÷ íâã òåãé äðäå
ë"àùî ,äáùçîá åìò ìàøùé øîàîë ,äâøãîá

.íàáö ìë åéô çåøáå áéúëã íéëàìîá åìéôà
פירוש, במחשבה", עלו "ישראל רז"ל אמרו

מבחינת נמשכו ישראל יתבר�,מחשבתונשמות
עליוני�) מלאכי� (ואפילו הנבראי� כל שאר משא"כ

העול�),מדיבורונבראו נברא מאמרות (בעשרה יתבר�
נבראו השמי� צבא שג� צבא�, כל פיו וברוח כמ"ש

מרוח דיבור.פיורק בחינת ,

היא המחשבה וד� בשר שאצל כמו כלומר:
האד� בתו� היא שהמחשבה הדיבור, מ� למעלה
את מבטא שהאד� כפי הוא הדיבור ואילו עצמו,
שה� עד לעצמו חו� לבבו רגשי או שכלו רעיונות
הוא, בזה העני� שעומק לזולת, ג� נשמעי�
ולפיכ� הנפש, ע� יותר מאוחדת היא שהמחשבה
להבדיל כ� במחשבותיו; מתגלה האד� פנימיות עומק
ישראל נשמות נמשכו שממנו האלקי הכח למעלה,
שבשאר האלקי והחיות מהכח יותר גבוה הוא
הדיבור. על המחשבה מעלת כער� כול�, הברואי�

" בש� נקראי� יתבר� שכוחותיו אודיבור[זה "

לפימחשבה" הוא � הגו� ודמות גו� לו אי� והרי � "

וד� בשר (אצל והמחשבה הדיבור שבכח שהתכונות
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מפסדת בטעמי� הקריאה כי בזה המנהג לשנות וקשה אלו
ובפירוש בנגינה לכווי� מעודו בה הורגל שלא למי הכוונה
לכוי� שיוכל ויודע עצמו על להחמיר הרוצה אבל כראוי המלות

ברכה: עליו ותבא יחמיר בשתיה�

„Îכשמזכיר ובציצית בתפילי� למשמש הוא יפה מנהג
יד של בתפילי� שימשמש דהיינו שמע בקריאת מצוות�
והיו כשאומר ראש של ובתפילי� כו' לאות וקשרת� כשאומר
ציצית בב' ימשמש אותו וראית� אומר וכשהוא כו' לטוטפת

כ"ד: בסי' שנתבאר כמו בה� ויסתכל שלפניו

‰Î�ש ברו� מלבד ר� בקול שמע קריאת לקרות נוהגי� יש
מלבד בלחש לקרותה נוהגי� ויש ועד לעול� מלכותו כבוד
יקרא ולא השמיעה על אחר יבטח שמא חשש מפני ראשו� פסוק

מאחד שומעי� כשט' אלא בשמיעה יוצא אינו ובאמת בעצמו
נ"ט: בסי' שנתבאר כמו להוציא� המכווי�

לדקדק צרי� כמה די� סא סימ� א חלק

כאֿכה סעיפי� שמע בקריאת ולכוי�

בה�‡ דקדק ולא קרא באותיותיה לדקדק שצרי� פי על א�
יצא:

שאתה· לשו� בכל שמע שנאמר לשו� בכל לקרותה יכול
באותיותיו וידקדק לשו� שבאותו שיבוש מדברי ויזהר שומע
לתפלה הדי� והוא הלשו� שמבי� והוא הקודש בלשו� כמו
אינו אפילו יוצא והלל המצות וברכות קידוש אבל המזו� וברכת

הלשו�: מבי�

לאזנו השמיע לא או שמע בקריאת דקדק שלא מי די� סב סימ� א חלק

סעיפי�: ג' ובו

•
dxez ihewl

הפרק: מלאכי�תוכ� על אפילו ישראל נשמות מעלת

במחשבה" עלו "ישראל אמרו הנשמות שעל עליוני�,

äæä íìåòá óåâá úåîùðä úãéøé ïéðò íéã÷äá ïáåéå
.äéìò êøåö äãéøé àéäù

" עני� להבי� ישעלייתכדי השבת, דיו� העולמות"

ידי על בנשמה הנפעלת ה"עלי'" עני� ביאור להקדי�

לצור� היא זו ירידה אשר גשמי, בגו� למטה ירידתה

לעבודעלי' למטה יורדת שהנשמה ידי שעל פירוש, ,

יותר עוד למעלה מתעלית היא גשמי בגו� ה' את

למטה. ירידתה קוד� שהיתה כפי הנעלית ממדריגתה

תכלית "הלא קשה, זו "עלי'" בעני� ג� אשר

קיבול היא הכוונה פנימיות רק עד�, ג� אינו הכוונה

הרי וא"כ דווקא), בגופי� לנשמות שיהי' דלעתיד, שכר

כו'"). "עלי'" בש� נק' איפוא ומדוע למטה, יהי' הגילוי

" בלשו� הנ"ל השאלה ומעי� ע"ד עלייתכלומר:

מעלת את מתארי� [מדוע � השבת דיו� העולמות"

גילוי בעצ� ולא העולמות", "עליית בעני� השבת

יכול שהוא מלמעלה, הבא דשבת האלקי האור

להבי�למטהלהתגלות יש זה דר� על � "עלי'"] בלי

הגו� לתו� הנשמה ירידת בעני� שנאמר הלשו� ג�

צור� "ירידה עלייתעלי'שהיא לצור� [דכוונתו "

מדוע � הזה)] בזמ� עבודתה (ע"י לבא לעתיד הנשמה

בה (שיתגלה אז הנשמה שכר שהרי "עלי'", נקראת

יהי' השכינה") מזיו "נהני� ביותר, נעלה אלקי אור

המתי�),למטה תחיית (לאחרי בגו� נשמה בהיותה

למעלה". "לעלות תצטר� שהיא באופ� ולא

" לבאר יקדי� זה כל היא,[להבי� מה הנשמה שרש

מ�"ואח המתהוה והעלי' היא, מה הירידה עני� יוב� כ

ההוא ."הירידה

ישראל:] נשמות שורש ומבאר, שהול� וזהו

ãàî íéäåáâ íä ïúãéøé íãå÷ íâã òåãé äðäå
ë"àùî ,äáùçîá åìò ìàøùé øîàîë ,äâøãîá

.íàáö ìë åéô çåøáå áéúëã íéëàìîá åìéôà
פירוש, במחשבה", עלו "ישראל רז"ל אמרו

מבחינת נמשכו ישראל יתבר�,מחשבתונשמות
עליוני�) מלאכי� (ואפילו הנבראי� כל שאר משא"כ

העול�),מדיבורונבראו נברא מאמרות (בעשרה יתבר�
נבראו השמי� צבא שג� צבא�, כל פיו וברוח כמ"ש

מרוח דיבור.פיורק בחינת ,

היא המחשבה וד� בשר שאצל כמו כלומר:
האד� בתו� היא שהמחשבה הדיבור, מ� למעלה
את מבטא שהאד� כפי הוא הדיבור ואילו עצמו,
שה� עד לעצמו חו� לבבו רגשי או שכלו רעיונות
הוא, בזה העני� שעומק לזולת, ג� נשמעי�
ולפיכ� הנפש, ע� יותר מאוחדת היא שהמחשבה
להבדיל כ� במחשבותיו; מתגלה האד� פנימיות עומק
ישראל נשמות נמשכו שממנו האלקי הכח למעלה,
שבשאר האלקי והחיות מהכח יותר גבוה הוא
הדיבור. על המחשבה מעלת כער� כול�, הברואי�

" בש� נקראי� יתבר� שכוחותיו אודיבור[זה "

לפימחשבה" הוא � הגו� ודמות גו� לו אי� והרי � "

וד� בשר (אצל והמחשבה הדיבור שבכח שהתכונות
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יד� שעל האלקיי� הכוחות מהות להבי� משל ה� להבדיל)

אשר"הקב ישראל; נשמות וכ� העולמות את ומחי' בורא ה

(אצל הדיבור על המחשבה מעלת הבנת ידי שעל יוב�, מזה

(שנמשכו ישראל נשמות מעלת להבי� נוכל וד�) בשר

הברואי�. כל שאר לגבי יתבר�) ממחשבתו

ומחשבה:] דדיבור המשל את לבאר וממשי�

øáãîù íéøåáéãäå úåéúåàä ,íãàá î"ãòù åîëå
àìå ,úøáãîä ùôð úåììë éáâì áéùç àìë íä
äìåëéå ,íéøåáéãä úîçî äá ïåòøâå éåðéù äùòð

.õ÷ ïéà íéøåáéã øáãì àéä
הכח את הכתוב שהמשיל לכ� הטעמי� אחד
להורות הוא ל"דיבור", העולמות את הבורא האלקי
לגבי זה כח של מקו� והתפיסת החשיבות העדר על

עצמו. הקב"ה

בפועל מדבר שהאד� דיבורי� ישנ� דהנה
וישנו מפיו, מסויימות תיבות הדיבורכחבהוצאת

כללי. כח שהוא המדברת"), "נפש (הנקרא שבנפש

שהאד� הדיבורי� ביניה�: מהחילוקי� ואחד
מוגבל מספר שיש בהגבלה, ה� בפועל מדבר
(וכ� חייו ימי במש� בפועל מפיו שיוצאי� לדיבורי�

ומסויי�); מוגבל דיבור הוא עצמו בפני דיבור כל

שכ�,כחמשא"כ מוגבל. בלתי כח הוא הדיבור
ובכל דיבורי�, הרבה מכיל הדיבור שכח הפירוש אי�
מתו� זה פרטי דיבור מוציא הוא מדבר שאד� פע�

אלא � הואכחנפשו כחהיכולתהדיבור והוא לדבר,
מוגבל אי�בלתי עד דיבורי� לדבר יכול עצמו שמצד ,

בה� אי� האד� מפי היוצאי� בפועל והדיבורי� ק�,
שבנפש), הדיבור כח מעצ� (היינו ממקור� מאומה
כעי� (והוא הדיבור מכח בלבד "הארה" אלא ואינ�
הוא דהשמש דא� השמש; מ� היוצא השמש וזיו אור
מגו� מאומה באור אי� מקו� מכל האור של מקורו

להל�). שיתבאר וכמו השמש, כדור

שו� עושי� אינ� מדבר שהאד� הדיבורי� ולכ�
כלו�בכחשינוי גורע הדיבורי� ריבוי שאי� הדיבור,

תמיד נשאר הוא אלא דיבורי�, עוד לדבר הכח מיכולת
ק�. אי� עד דיבורי� לדבר ויכולתו בכוחו

"כלא ה� האד� דיבורי כיצד מוב� זה מכל אשר
המדברת"), "נפש �) הדיבור כח עצ� לגבי חשיבי"
מוגבלי� ה� האד� שדיבורי בלבד זו שלא מפני
בלתי שהוא הדיבור כח לגבי ער� לה� אי� ובמילא
לבלי גבול בי� הער� ריחוק להל� שיבואר (כפי מוגבל

רק ה� האד� שדיבורי דהיות זאת, עוד אלא גבול),
השמש אור (כמו הדיבור כח מעצ� בלבד "הארה"
לגבי ממש חשיבי כלא ה� הרי השמש) מ� הזורח
לאור וער� חשיבות שו� שאי� (כמו הדיבורי� מקור

עצמה). השמש לגבי השמש

÷ø àåä íäáù úåéçäå íéëàìîäå úåîìåòä ìë êë
åãâð íå÷î ñôåú ïéàå ,'úé åìöà áéùç àìëå äøàä

.'åë
הקב"ה ידו ועל שבו האלקי שהכח בנמשל, וכ�
ית', אצלו מקו� תופס אינו הנבראי� את ומחי' בורא
ער� וכמשל ממנו, בלבד "הארה" אלא שאינו מפני
העולמות וכלֿשכ� מקור�), לגבי האד� דיבורי

עצמ�, עליוני�) מלאכי� (כולל שנבראווהנבראי�

חשיבי כלא בוודאי שה� ית'), (דיבורו זה אלקי מכח
ממש.

.äáùçîá åìò ìàøùé úåîùð íðîàå
שאר כל על ישראל נשמות של מעלת� היא ובזה
של מדיבורו אינה ישראל נשמות שחיות הברואי�,
היא חיות� אלא בעלמא, הארה שהיא הקב"ה

יתבר�. לפניו חשובות ה� ולפיכ� ית', ממחשבתו

ומקשה:] לבאר, [וממשי�

,'úé åìöà áéùç àìë àéä äáùçîä íâã â"òàå
åùôðî íéëùîðù íãàä úåáùçî ìùîì åîëå
àìå éåðéù àìå ììë íå÷î íéñôåú ïéàù åúîùðå
áåùçì àéä äìåëéå úåáùçîä úîçî åùôðá ïåòøâ

.õ÷ ïéà úåáùçî
אינה שהמחשבה שאמרנו זה שלכאורה, אלא
היא שהמחשבה היות דע� מוב�, אינו בעלמא הארה
תפיסת העדר לעני� מקו�, מכל כנ"ל, מהדיבור למעלה
בי� לכאורה הבדל אי� עצמה, הנפש כללות לגבי מקו�
חושב, שהאד� המחשבות ג� שהרי ומחשבה, דיבור
המדות או מהשכל (היינו עצמה מהנפש שמקור� א�
בנפש שינוי שו� פועלות אינ� ה� ג� מקו� מכל שבה),
המחשבות ריבוי ע"י מאומה מהנפש נגרע שלא עצמה,

אד�. של במוחו העוברות

רק ה� האד� מחשבות שג� מוב�, מזה אשר
הנפש לגבי ממש חשיבי כלא ה� וא� מהנפש "הארה"

האד�). מחשבות שורש (שהיא עצמה

áéùç àìë àéä úçà äáùçîä äìòîì î"ãò êëå
.'åë éúéðù àì 'éåä éðà ù"îëå ,'åë
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מקו� תופסת אינה ית' מחשבתו דג� בנמשל, וכ�
שאע"פ שניתי", לא ה' "אני וכמ"ש יתבר�, אצלו
בריאת בשביל כוחות הרבה יתבר� ממנו שנמשכו
שממנה יתבר� מחשבתו ג� כולל העולמות, והתהוות
יתבר�, בו שינוי שו� פועלי� ה� אי� הנשמות, נמשכו
שאי� (כש� ית' ממנו "הארה" אלא אינ� שכול� לפי
או שינוי שו� פועלות הנפש מ� הנמשכות המחשבות

כנ"ל). בנפשו, גרעו�

כל שאר לגבי ישראל דנשמות העילוי מהו וא"כ,
הברואי�?

'÷ð øåáãäù ,øåáãä ïî äìòîì àåä äáùçîä î"î
åðéàù ùåáì úåéîùâá î"ãò åîë ,ïåöéçä ùåáì
êë ,õåçì êìåäùë åðééäã íéîòôì ÷ø ãéîú åùáåì
àìà øáãî àåä ãéîú àì éøäù øåáãä àåä

öòî ùéå ,åúìåæì úåìâì êéøöùëàìù åçåøì øå
.øáãì

"כלא היא המחשבה שג� דאע"פ העני�, א�
המחשבה מקו�, מכל עצמה, הנפש לגבי חשיב"

הדיבור. מאשר הנפש אל יותר "קרובה"

"לבושי נקראי� ודיבור שמחשבה ידוע הנה כי
קשורי� שאינ� ולבושי� בגדי� כמו שה� לפי הנפש",
וכ� אות�), לפשוט שאפשר (עד האד� של מהותו ע�
עצמה. הנפש ממהות חלק והדיבור המחשבה אי�
ה� ותכונותיו) הבנתו דר� (היינו ומדותיו האד� דשכל
רק ה� והדיבור המחשבה ואילו עצמה, הנפש מהות
שהאד� למדותיו, או האד� לשכל "לבושי�"
באותיות הלב רגש או שכלי רעיו� ומבטא "מלביש"

הדיבור. באותיות או המחשבה

המחשבה בי� עצו� הבדל יש זאת ע� א�
זר דבר שהוא חיצו�", "לבוש נקרא שהדיבור והדיבור,
מלובש להיות מוכרח האד� אי� (ולכ� האד� מ� לגמרי
כמו שהוא כרצונו), וללובש� לפושט� ויכול בבגדי�,
אלא בו גופו את מלביש האד� שאי� העליו� לבוש
כמו הוא הדיבור וכ� לביתו, חו� הול� הוא כאשר
אי� כי כ�, שנקרא והטע� מהנפש. ונבדל זר" "לבוש
בשביל רק אלא עצמו האד� בשביל משמש הדיבור
רעיו� לחבירו לגלות רוצה האד� כאשר דרק הזולת,
אהבתו רגשי לפניו לתאר או במחשבתו שעלה שכלי
הרגש או הרעיו� את "מלביש" הוא אזי וכיו"ב
צרי� אינו עצמו לצור� משא"כ הדיבור, באותיות
הדיבור). מ� עצמו את למנוע ג� יכול (ולכ� לדיבור

"לבוש" הוא שהדיבור למהותשמחו�ונמצא,
שכלו רעיונות את בו שמלביש אלא עצמה, הנפש

הזולת. בשביל לבבו ורגשי

ãéîú åùáåìù éîéðôä ùåáì àéä äáùçîä ë"àùî
àìá úåéäì øùôà éàù ,åîöò éðôá àåäùë íâ

.íìåòì äáùçîä çåðú àì ïëìå ,äáùçî
לבוש שיש גשמיי�, בלבושי� הבדלי� מצינו

בשביל שלובשי� לבוש שהוא ולפיכ�הזולתחיצוני, ,
שאינו פנימי" "לבוש יש א� פושטו, לביתו כשבא
האד� ולפיכ� עצמו, בשביל אלא הזולת בשביל

עצמו. בפני כשהוא ג� בו "לבוש"

דלעומת למחשבה, דיבור בי� ההבדל הוא כ�
הנה כאמור, חיצוני" ל"לבוש הדומה הדיבור
האד� בשביל שהיא פנימי", "לבוש נקראת המחשבה

א מתגלה המחשבה אי� [ואדרבה, הזולת],עצמו ל
שכל מתגלי� ידו שעל הלבוש היא המחשבה כלומר,

האד� "לבוש"לעצמוומדות היא שהמחשבה ונמצא ,
(עדהמאוחד ההתאחדות בתכלית עצמה הנפש ע�

תו� וא� נפשו, עצמיות ג� במחשבתו מרגיש שהאד�
דפנימיותו). תוכה

אפשר שאי כלל, ביניה� להפריד אפשר אי ולכ�
שאנו וכפי המחשבה, מ� עצמה את "לפשוט" לנפש
אפילו תנוח ולא תמיד משוטטת שהמחשבה רואי�
משו� כנ"ל, הוא לזה שהטע� השינה), בעת (ג� לרגע
זמ� וכל להמחשבה, הנפש בי� להפריד אפשר שאי
עמה) (המיוחדת המחשבה ג� באד� נמצאת שהנפש

פועלת.

.úéçöð äîöò ùôðäù åîë úéçöð ë"â àéäå
כ�: על יתר

המיוחדת � המחשבה כ� נצחית, היא שהנפש כמו
� הדיבור) כמו זר" "לבוש (ואינה עצמה הנפש ע�
דבר באיזה שחשב מחשבה ש"כל ועד נצחית, ג"כ היא
קיימת, אלא לעול� תאבד לא לה, והלכה שחלפה א�
כלומר: הנפש". ממהות שהיא מאחר היא נצחית כי
המחשבה זו, מחשבה לחשוב גמר שהאד� לאחרי ג�

רוחני. בעול� בקיומה נשארת עצמה

[לסיכו�:

הארה"אע רק אלא עצמה הנפש אינה המחשבה שג� פ

מכל הנפש), בעצ� שינוי פועלת המחשבה אי� (שלכ� ממנה

עצמה. הנפש ע� בתכלית מיוחדת המחשבה מקו�,
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מקו� תופסת אינה ית' מחשבתו דג� בנמשל, וכ�
שאע"פ שניתי", לא ה' "אני וכמ"ש יתבר�, אצלו
בריאת בשביל כוחות הרבה יתבר� ממנו שנמשכו
שממנה יתבר� מחשבתו ג� כולל העולמות, והתהוות
יתבר�, בו שינוי שו� פועלי� ה� אי� הנשמות, נמשכו
שאי� (כש� ית' ממנו "הארה" אלא אינ� שכול� לפי
או שינוי שו� פועלות הנפש מ� הנמשכות המחשבות

כנ"ל). בנפשו, גרעו�

כל שאר לגבי ישראל דנשמות העילוי מהו וא"כ,
הברואי�?

'÷ð øåáãäù ,øåáãä ïî äìòîì àåä äáùçîä î"î
åðéàù ùåáì úåéîùâá î"ãò åîë ,ïåöéçä ùåáì
êë ,õåçì êìåäùë åðééäã íéîòôì ÷ø ãéîú åùáåì
àìà øáãî àåä ãéîú àì éøäù øåáãä àåä

öòî ùéå ,åúìåæì úåìâì êéøöùëàìù åçåøì øå
.øáãì

"כלא היא המחשבה שג� דאע"פ העני�, א�
המחשבה מקו�, מכל עצמה, הנפש לגבי חשיב"

הדיבור. מאשר הנפש אל יותר "קרובה"

"לבושי נקראי� ודיבור שמחשבה ידוע הנה כי
קשורי� שאינ� ולבושי� בגדי� כמו שה� לפי הנפש",
וכ� אות�), לפשוט שאפשר (עד האד� של מהותו ע�
עצמה. הנפש ממהות חלק והדיבור המחשבה אי�
ה� ותכונותיו) הבנתו דר� (היינו ומדותיו האד� דשכל
רק ה� והדיבור המחשבה ואילו עצמה, הנפש מהות
שהאד� למדותיו, או האד� לשכל "לבושי�"
באותיות הלב רגש או שכלי רעיו� ומבטא "מלביש"

הדיבור. באותיות או המחשבה

המחשבה בי� עצו� הבדל יש זאת ע� א�
זר דבר שהוא חיצו�", "לבוש נקרא שהדיבור והדיבור,
מלובש להיות מוכרח האד� אי� (ולכ� האד� מ� לגמרי
כמו שהוא כרצונו), וללובש� לפושט� ויכול בבגדי�,
אלא בו גופו את מלביש האד� שאי� העליו� לבוש
כמו הוא הדיבור וכ� לביתו, חו� הול� הוא כאשר
אי� כי כ�, שנקרא והטע� מהנפש. ונבדל זר" "לבוש
בשביל רק אלא עצמו האד� בשביל משמש הדיבור
רעיו� לחבירו לגלות רוצה האד� כאשר דרק הזולת,
אהבתו רגשי לפניו לתאר או במחשבתו שעלה שכלי
הרגש או הרעיו� את "מלביש" הוא אזי וכיו"ב
צרי� אינו עצמו לצור� משא"כ הדיבור, באותיות
הדיבור). מ� עצמו את למנוע ג� יכול (ולכ� לדיבור

"לבוש" הוא שהדיבור למהותשמחו�ונמצא,
שכלו רעיונות את בו שמלביש אלא עצמה, הנפש

הזולת. בשביל לבבו ורגשי

ãéîú åùáåìù éîéðôä ùåáì àéä äáùçîä ë"àùî
àìá úåéäì øùôà éàù ,åîöò éðôá àåäùë íâ

.íìåòì äáùçîä çåðú àì ïëìå ,äáùçî
לבוש שיש גשמיי�, בלבושי� הבדלי� מצינו

בשביל שלובשי� לבוש שהוא ולפיכ�הזולתחיצוני, ,
שאינו פנימי" "לבוש יש א� פושטו, לביתו כשבא
האד� ולפיכ� עצמו, בשביל אלא הזולת בשביל

עצמו. בפני כשהוא ג� בו "לבוש"

דלעומת למחשבה, דיבור בי� ההבדל הוא כ�
הנה כאמור, חיצוני" ל"לבוש הדומה הדיבור
האד� בשביל שהיא פנימי", "לבוש נקראת המחשבה

א מתגלה המחשבה אי� [ואדרבה, הזולת],עצמו ל
שכל מתגלי� ידו שעל הלבוש היא המחשבה כלומר,

האד� "לבוש"לעצמוומדות היא שהמחשבה ונמצא ,
(עדהמאוחד ההתאחדות בתכלית עצמה הנפש ע�

תו� וא� נפשו, עצמיות ג� במחשבתו מרגיש שהאד�
דפנימיותו). תוכה

אפשר שאי כלל, ביניה� להפריד אפשר אי ולכ�
שאנו וכפי המחשבה, מ� עצמה את "לפשוט" לנפש
אפילו תנוח ולא תמיד משוטטת שהמחשבה רואי�
משו� כנ"ל, הוא לזה שהטע� השינה), בעת (ג� לרגע
זמ� וכל להמחשבה, הנפש בי� להפריד אפשר שאי
עמה) (המיוחדת המחשבה ג� באד� נמצאת שהנפש

פועלת.

.úéçöð äîöò ùôðäù åîë úéçöð ë"â àéäå
כ�: על יתר

המיוחדת � המחשבה כ� נצחית, היא שהנפש כמו
� הדיבור) כמו זר" "לבוש (ואינה עצמה הנפש ע�
דבר באיזה שחשב מחשבה ש"כל ועד נצחית, ג"כ היא
קיימת, אלא לעול� תאבד לא לה, והלכה שחלפה א�
כלומר: הנפש". ממהות שהיא מאחר היא נצחית כי
המחשבה זו, מחשבה לחשוב גמר שהאד� לאחרי ג�

רוחני. בעול� בקיומה נשארת עצמה

[לסיכו�:

הארה"אע רק אלא עצמה הנפש אינה המחשבה שג� פ

מכל הנפש), בעצ� שינוי פועלת המחשבה אי� (שלכ� ממנה

עצמה. הנפש ע� בתכלית מיוחדת המחשבה מקו�,
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עמו מיוחדת ית' שמחשבתו למעלה, בנמשל, ג� וכ�

נשמות הפלאת גודל מוב� שמזה היחוד, בתכלית ית'

ש במחשבה"ישראל כול�עלו הנבראי� כל שאר לגבי "

" רק פיושה� ."ברוח

ונשמות הברואי� כל בי� ההבדל � ומבאר שהול� וזהו

ונצחיות�:]בזמ�ישראל בריאת�

øåáã úðéçáî ïúååäúäù íéàøáðäå úåîìåòä ïëìå
úò äéä æàù ,úéùàøá éîé úùùá ååäúðå åùãçúð

.øáãì

úãéîò êùî ïîæä øçà ñôàå ïéàì åøæçé íâå
éôì åðééäå ,'åë àîìò éåäã éðù éôìà úéù íìåòä
úò ùé øùà øåáéãä úðéçáî àåä íúååäúäù

.øáãì úò ùéù åîë úåùçì
אלפי דשית העול�, למציאות ק� שיש רז"ל אמרו
תתבטל (שאז "חרוב" יהי' ואח"כ עלמא הוי שני�
שדיבור כמו כי לכ�, והטע� העולמות), מציאות
לדבר, ועת לחשות עת וכמ"ש בתמידיות, אינו האד�

"עת יש (להבדיל), למעלה דששתכ� הזמ� � לדבר"
יתבר� "דיבורו" את הקב"ה גילה שאז בראשית ימי
היינו לחשות", "עת יש ואח"כ העולמות, את לברוא
כביכול יופסק שאז עלמא, דהוי שני� אלפי שית לאחרי

העולמות. כל את המחי' יתבר� דיבורו

íâ åéä ,äáùçîá åìòù éôì ,úåîùðä ë"àùî
÷åñô ìò ì"æø øîàîëå ,úéùàøá éîé úùù íãå÷
éëìî êìî íò ,íù åáùé åúëàìîá êìîä íò
ïäáù íé÷éãö ìù úåùôð åáùé ä"á÷ä íéëìîä

.íìåòä úà àøáå ä"á÷ä êìîð
גילוי זמ� הי' בראשית ימי שבששת דיבורוכיו�

הוא חיות� שמקור הברואי� אז נתחדשו לכ� ית',
הוא חיות� שמקור ישראל נשמות אבל הדיבור, מבחינת
ימי ששת קוד� קיימות היו כבר "מחשבה" מבחינת
אותיות את כביכול לגלות התחיל לא דהקב"ה בראשית,

כ�. לפני אלא בלבד בראשית ימי בששת מחשבתו

דלא � כנ"ל דייקא לעצמו היא המחשבה [שהרי
גילוי למעלה, (ובנמשל הזולת לצור� שהוא כדיבור
המרגישי� הנבראי� התהוות בשביל הוא ית' דיבורו

כמציאות "הנשמות,נפרדתעצמ� ולפיכ�, מאלקות).
בראשית" ימי ששת קוד� ג� היו במחשבה, שעלו לפי

ית']. דיבורו גילוי לזמ� קוד� היינו �

היו ישראל שנשמות רז"ל בדברי שמצינו וכמו

ז"ל כמאמר� בראשית, ימי ששת קוד� עוד במציאות
שהקב"ה ש�") ישבו במלאכתו המל� "ע� פסוק (על
לברוא א� צדיקי�" של "נפשות ע� כביכול "נמל�"
כא� הכוונה [ואי� לעול� שקדמו הרי העול�, את
� ישראל כל לנשמות אלא דוקא, הצדיקי� לנשמות
כול� ועמ� כדכתיב אלא בלבד [ממש] צדיקי� "לא

צדיקי�"].

.úéãéîú ë"â àéä äáùçîä éë íééçöð íä ïëì íâå
כמבואר, תמידית היא האד� שמחשבת כש�
הנפש ע� המתאחד פנימי" "לבוש היותה מחמת
מ� עצמה את "לפשוט" לנפש אפשר (שאי עצמה
על מורה מחשבה בחינת למעלה, כ� כנ"ל), המחשבה
הקב"ה כמו נצחי והוא יתבר�, עמו המיוחד אלקי כח
במחשבתו מקור� ישראל שנשמות ומאחר עצמו.

נצחיות. בגדר ה� ג� כ� על יתבר�,

ההתאחדות של גדרה יותר בפרטיות ומבאר [והול�

עצמה:] לנפש המחשבה בי�

.ïéùøôúî àìã ïéòéø ïéøú íä äáùçîäå ìëùäå
פנימי" "לבוש היא שהמחשבה זה, מטע�
"תרי� והמחשבה השכל נקראי� הנפש, ע� המאוחד
זה נפרדי� שאינ� רעי� (שני מתפרשי�" דלא ריעי�
שבו השכל הוא האד� נפש מהות עיקר כי מזה),
שהמחשבה ולפי המשכלת"), "נפש נק' (שלכ�
להפריד אפשר שאי עד הנפש ע� כ� כל מאוחדת
שני ה� והמחשבה שהשכל אמרו כ� על ביניה�,
אע"פ כי ביניה�, להפריד אפשר שאי "רעי�"
עצ� הוא שהשכל � עצמו השכל אינה שהמחשבה
האותיות רק היא המחשבה ואילו והסברא, ההגיו�
אפשר אי מקו�, מכל � וההגיו� השכל מלובש שבה�
עצמו והדבר (המחשבה) ה"לבוש" בי� להפריד
ממש. אחד דבר כמו יחד מיוחדי� ה� כי (השכל),

.äéáå 'éðéî àùåáìã àöî÷ ïéãäëå
מתפרשי�" דלא ריעי� "תרי� בעני� הכוונה עומק
דברי� שני ה� והמחשבה שהשכל הפירוש שאי� הוא,
שהמחשבה אלא בזה, זה דבוקי� שה� ורק שוני�
אותיות בי� ההבדל דזהו עצמו. השכל מתו� נוצרה
נוצרות הדיבור שאותיות המחשבה, לאותיות הדיבור

הדיבור) כח ידי אלאבפה(על מהשכל), נפרד מקו� �)

שכלו את מלביש שהאד� מחמת לשכל שקשורות
נוצרות המחשבה אותיות משא"כ השכלבה�; מתו�

הריעצמו מסויימת סברא להבי� מתייגע דכשאד� ,
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ההגיו� מלובשי� שבה� האותיות את יוצר עצמו השכל
את ותופס המבי� עצמו השכל כח דאותו והסברא,
האותיות את הנות� הוא הוא � והסברא ההגיו�
ע"ד זה והרי ובי'", "מיני' והכל הסברא, את המכילות
מגופה חלק הוא ש"לבושה" "קמצא", הנקראת החי'
ה� המחשבה אותיות וכ� עמה, וגדל ובי') (מיני'

דהשכל. ובי'" "מיני'

ית' מחשבתו דבחינת למעלה, בנמשל הוא וכ�
כביכול שהיא עד היחוד, בתכלית הקב"ה ע� מיוחדת

ית'. חכמתו בחינת ע� ובי'" "מיני'

שנמשכו ישראל נשמות הפלאת גודל מוב� שמזה
באלקות, בתכלית מיוחדות שה� ית', ממחשבתו

כביכול. ובי'" "מיני' בבחינת

היא � ית' שחכמתו להקדי�, יש דלקמ� העני� [להבנת

בהתורה "(וכדאיתא נפקתזהר מחכמה ועני�"אורייתא ;(

ה�מחשבה"ה בה) מתלבש השכל (אשר למעלה אותיות"

בה�.התורה מלובשת שהתורה ,

שניתנה כפי ית') (חכמתו התורה ישנה כלומר:

מתלבשת שהתורה כפי וזהו � לנבראי� ומתגלית

כפי ית') (חכמתו התורה וישנה והכתב; הדיבור באותיות

רז בלשו� בשרשה, ("שהיא ל�.."ל שגנוזה גנוזה חמודה

העול� שנברא ""קוד� נאמר ועלי' שעשועי�.., ואהי'

באותיותלפניו מלובשת והיא � שלמעלההמחשבה"

כנ לעצמו, היא ל)."(שהמחשבה

" בי� האחדות שעני� והמחשבהונמצא, תרי�השכל � "

על קאי כביכול, למעלה בנמשל � מתפרשי� דלא ריעי�

דה בה�; מלובשת שהיא והאותיות היאשכל"התורה "

ב מלובשת והיא יתבר�, חכמתו שהיא "אותיות"התורה

אותיות (היינו אלו ואותיות התורה), מחשבתו(אותיות

בחינת [והיא יתבר� חכמתו ע� ממש מיוחדות ה� ית')

יתבר�]. אצלו שהיא כפי התורה

היינו � ית' ממחשבתו נמשכו ישראל שנשמות והיות

מושרשות שה� בסמו� שימשי� [וכפי התורה מאותיות

המחשבה"ב כמהאותיות בה� יש כ� על התורה], של "

אות בכל מאיר התורה שבאותיות כש� מדרגות, וכמה

אחר. אלקי אור

שנמשכו ישראל, נשמות לעני� מוב� זה מכל אשר

בהתאחדות היא ית' שמחשבתו דהיות יתבר�, ממחשבתו

" בבחינת התורה ע� ובי'מוחלטת נמצא,"מיני' הרי ,

שהיא (כפי עצמה התורה ע� מיוחדות ישראל שנשמות

ממש). יתבר� אצלו

ההמש�:] יוב� זו ובהקדמה

,äæî äæ äâøãîå äìòîá íé÷ìåçî íä úåîùðä êà
÷ìçúî ùøù ìëå) íééùøù úåîùð àåáø 'ñ ùé éë
àåáø 'ñ ãâðë)'åë õ÷ ïéà úåöåöéðì íéôðòå íéôðòì

.äøåúáù úåéúåà
(היא בתורה מושרשות ישראל שנשמות הנ"ל ע"פ
חילוקי שמצינו הטע� ג"כ יוב� ית'), וחכמתו מחשבתו
והיו ית' בו מיוחדות שכול� אע"פ בנשמות, מדריגות

אחת. במדרגה כול� להיות צריכות

באותיות הוא ישראל נשמות ששורש לפי זהו א�
רבוא ששי� "יש ר"ת "ישראל" כמאמר התורה,
רבוא ששי� שיש בזה, והכוונה לתורה", אותיות

ישראל. נשמות

נשמות (הנקראות "כלליות" נשמות [דהיינו
הי מה� אחת שכל המתחלק"שרשיות"), "שורש" א

להרבה מתחלק "שרש" כל � פרטיות נשמות להרבה
פרטיות, נשמות הרבה "יוצאות" ענ� ומכל "ענפי�",

"ניצו�"] נקראת פרטית נשמה שכל

בתורה, אחת אות יש ("שרשית") נשמה ולכל
אמרת� "כי ("וז"ש חיותה מקור היא זו שאות פירוש,

ממש"). חיי�" היא "כי וכתיב ממש חייתני"

ישראל, בנשמות המדריגות חילוקי סיבת ג� וזוהי
ומחמת שבתורה, אחרת באות מושרשת נשמה כל כי
מאיר אות (שבכל התורה באותיות המדריגות חילוקי
בנשמות שונות מדריגות קיימות � אחר) אלקי אור

התורה. מאותיות שנמשכו ישראל

åðééä ,úåéúåà àåáø 'ñ àöîð ïéà äøåúáù óà
ììëáù ¯ é"åäà úåéúåà íäù ,êùîä úåéúåà éðôî
äáùçîá ïðùé ìáà ¯ áúëá ïðéàù ,úåãå÷ðä
úåãå÷ðäî åæéà êà ,'åë 'é ÷øéçäå 'à àåä õî÷äù

.'åë òåãé åðéà íä
יותר קצת אלא בתורה אי� הרי להקשות, ואי�
כמספר רבוא ששי� (ולא אותיות אל� מאות משלש

ל"אותיות היא הכוונה כי "המחשבההנשמות),

הוא ישראל נשמות ששורש (וכנ"ל, שבתורה
שבתורה). המחשבה אותיות שה� ית', במחשבתו

ה� אלא בכתב באות שאינ� אותיות יש פירוש:
(הנקראות אהו"י אותיות וה� נקודות, כמו משמשות
בקמ� המנוקדת נ' אות לדוגמא, המש�"). "אותיות
כאילו ה"ז בחיריק וכשמנוקדת "נא", נכתב כאילו ה"ז
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ההגיו� מלובשי� שבה� האותיות את יוצר עצמו השכל
את ותופס המבי� עצמו השכל כח דאותו והסברא,
האותיות את הנות� הוא הוא � והסברא ההגיו�
ע"ד זה והרי ובי'", "מיני' והכל הסברא, את המכילות
מגופה חלק הוא ש"לבושה" "קמצא", הנקראת החי'
ה� המחשבה אותיות וכ� עמה, וגדל ובי') (מיני'

דהשכל. ובי'" "מיני'

ית' מחשבתו דבחינת למעלה, בנמשל הוא וכ�
כביכול שהיא עד היחוד, בתכלית הקב"ה ע� מיוחדת

ית'. חכמתו בחינת ע� ובי'" "מיני'

שנמשכו ישראל נשמות הפלאת גודל מוב� שמזה
באלקות, בתכלית מיוחדות שה� ית', ממחשבתו

כביכול. ובי'" "מיני' בבחינת

היא � ית' שחכמתו להקדי�, יש דלקמ� העני� [להבנת

בהתורה "(וכדאיתא נפקתזהר מחכמה ועני�"אורייתא ;(

ה�מחשבה"ה בה) מתלבש השכל (אשר למעלה אותיות"

בה�.התורה מלובשת שהתורה ,

שניתנה כפי ית') (חכמתו התורה ישנה כלומר:

מתלבשת שהתורה כפי וזהו � לנבראי� ומתגלית

כפי ית') (חכמתו התורה וישנה והכתב; הדיבור באותיות

רז בלשו� בשרשה, ("שהיא ל�.."ל שגנוזה גנוזה חמודה

העול� שנברא ""קוד� נאמר ועלי' שעשועי�.., ואהי'

באותיותלפניו מלובשת והיא � שלמעלההמחשבה"

כנ לעצמו, היא ל)."(שהמחשבה

" בי� האחדות שעני� והמחשבהונמצא, תרי�השכל � "

על קאי כביכול, למעלה בנמשל � מתפרשי� דלא ריעי�

דה בה�; מלובשת שהיא והאותיות היאשכל"התורה "

ב מלובשת והיא יתבר�, חכמתו שהיא "אותיות"התורה

אותיות (היינו אלו ואותיות התורה), מחשבתו(אותיות

בחינת [והיא יתבר� חכמתו ע� ממש מיוחדות ה� ית')

יתבר�]. אצלו שהיא כפי התורה

היינו � ית' ממחשבתו נמשכו ישראל שנשמות והיות

מושרשות שה� בסמו� שימשי� [וכפי התורה מאותיות

המחשבה"ב כמהאותיות בה� יש כ� על התורה], של "

אות בכל מאיר התורה שבאותיות כש� מדרגות, וכמה

אחר. אלקי אור

שנמשכו ישראל, נשמות לעני� מוב� זה מכל אשר

בהתאחדות היא ית' שמחשבתו דהיות יתבר�, ממחשבתו

" בבחינת התורה ע� ובי'מוחלטת נמצא,"מיני' הרי ,

שהיא (כפי עצמה התורה ע� מיוחדות ישראל שנשמות

ממש). יתבר� אצלו

ההמש�:] יוב� זו ובהקדמה

,äæî äæ äâøãîå äìòîá íé÷ìåçî íä úåîùðä êà
÷ìçúî ùøù ìëå) íééùøù úåîùð àåáø 'ñ ùé éë
àåáø 'ñ ãâðë)'åë õ÷ ïéà úåöåöéðì íéôðòå íéôðòì

.äøåúáù úåéúåà
(היא בתורה מושרשות ישראל שנשמות הנ"ל ע"פ
חילוקי שמצינו הטע� ג"כ יוב� ית'), וחכמתו מחשבתו
והיו ית' בו מיוחדות שכול� אע"פ בנשמות, מדריגות

אחת. במדרגה כול� להיות צריכות

באותיות הוא ישראל נשמות ששורש לפי זהו א�
רבוא ששי� "יש ר"ת "ישראל" כמאמר התורה,
רבוא ששי� שיש בזה, והכוונה לתורה", אותיות

ישראל. נשמות

נשמות (הנקראות "כלליות" נשמות [דהיינו
הי מה� אחת שכל המתחלק"שרשיות"), "שורש" א

להרבה מתחלק "שרש" כל � פרטיות נשמות להרבה
פרטיות, נשמות הרבה "יוצאות" ענ� ומכל "ענפי�",

"ניצו�"] נקראת פרטית נשמה שכל

בתורה, אחת אות יש ("שרשית") נשמה ולכל
אמרת� "כי ("וז"ש חיותה מקור היא זו שאות פירוש,

ממש"). חיי�" היא "כי וכתיב ממש חייתני"

ישראל, בנשמות המדריגות חילוקי סיבת ג� וזוהי
ומחמת שבתורה, אחרת באות מושרשת נשמה כל כי
מאיר אות (שבכל התורה באותיות המדריגות חילוקי
בנשמות שונות מדריגות קיימות � אחר) אלקי אור

התורה. מאותיות שנמשכו ישראל

åðééä ,úåéúåà àåáø 'ñ àöîð ïéà äøåúáù óà
ììëáù ¯ é"åäà úåéúåà íäù ,êùîä úåéúåà éðôî
äáùçîá ïðùé ìáà ¯ áúëá ïðéàù ,úåãå÷ðä
úåãå÷ðäî åæéà êà ,'åë 'é ÷øéçäå 'à àåä õî÷äù

.'åë òåãé åðéà íä
יותר קצת אלא בתורה אי� הרי להקשות, ואי�
כמספר רבוא ששי� (ולא אותיות אל� מאות משלש

ל"אותיות היא הכוונה כי "המחשבההנשמות),

הוא ישראל נשמות ששורש (וכנ"ל, שבתורה
שבתורה). המחשבה אותיות שה� ית', במחשבתו

ה� אלא בכתב באות שאינ� אותיות יש פירוש:
(הנקראות אהו"י אותיות וה� נקודות, כמו משמשות
בקמ� המנוקדת נ' אות לדוגמא, המש�"). "אותיות
כאילו ה"ז בחיריק וכשמנוקדת "נא", נכתב כאילו ה"ז
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אבל בגשמיות בכתב באו לא אלו אותיות "ני". נכתב
של ביטוי ה� שהרי ("במחשבה"), ברוחניות ישנ�

הנקודות.

להיות צריכי� שהיו האותיות חשבו� "ע� ולכ�,
אותיות רבוא ששי� יש במקומ� באו שהנקודות רק
נקודות אילו כנגד בדיוק לנו ידוע שאי� א� � לתורה")

כאלו. אותיות ישנ�

במדריגת שהיא כפי שבתורה ית'מחשבתוונמצא,
ששי� של המקורות ה� וה� � אותיות רבוא ששי� יש

ישראל. נשמות רבוא

[לסיכו�:

אותיות ה� � ית' במחשבתו מושרשות ישראל נשמות

כולא שהיא ית'), (חכמתו התורה ע� חד שהיא � התורה

קוב ע� ה."חד

יותר גבוהות ישראל נשמות כיצד זו, אריכות ולאחרי

להיות עליוני�, ממלאכי� אפילו הברואי�, שאר מכל

הקב ע� מיוחדת (שהיא מחשבה מבחינת חוצב� ה"מקור

יר לעני� חוזר � ההתאחדות) למטה,בתכלית הנשמה ידת

ומקשה:] עלי', צור� שהיא

.äèîì ë"ë úåîùðä åãøé äîì àìôé ë"àå
כל גבוהה ממדריגה מקור� ישראל שנשמות מאחר
אלקות ע� ההתאחדות בתכלית ה� מיוחדות שש� כ�,
לירד הוצרכו מדוע הנפש), ע� המחשבה (כיחוד
לבוא כדי גשמי, בגו� שנתלבשו עד כ�, כל למטה

"עליה". של למצב

íåé ìëá íéøîåà åðàù äî ùåøéôá òãåðëå
íçø íéáøä êéîçøá 'åë íìåò úåîéî àùðúîä

.åðéìò
המרומ� "המל� יו� בכל אומרי� אנו יוצר בברכת

וממשיכי� עול�", מימות והמתנשא כו' מאז לבדו
ולכאורה עלינו", רח� הרבי� ברחמי� עול� "אלקי
משו� וכי זו; בברכה העניני� קשר מוב� אינו
כ� משו� העול�, מ� מתנשא] �] ונישא ר� שהקב"ה
הלא הרבי�. ברחמיו עלינו ירח� ית' שהוא מבקשי�
איזו מאתנו, מרומ� כ"כ שהקב"ה מאחר אדרבה,
� עלינו? ירח� זה שבגלל בכלל, אליו לנו יש שייכות

הפירוש: אלא

àøâéàî åãøéù úåîùðä ìò àéä äìåãâ úåðîçøù
,íìåò úåîéî àùðúîä 'úé åúáùçî åðééä , äîø

.úéîäáä ùôðå óåâá äæä íìåòá ãàî äèîì
על קאי עול�" מימות ד"המתנשא הוא, העני� א�
נשמות שורש שהיא כביכול באלקות זו מדריגה
מנושאות ה� שש� יתבר�, במחשבתו למעלה ישראל
"ימות (הנקראי� והנבראי� העולמות מכל לגמרי
"דיבור" מבחינת רק ה� כול� שהנבראי� � עול�")
לעיל שהובא (וכפי מחשבה מבחינת ה� הנשמות ואילו
לפני בראשית", ימי ששת קוד� ג� "היו שהנשמות

עול�"). "ימות

הנשמה, על גדולה רחמנות זו הרי שכ� ומכיו�
(גג רמה" "איגרא בחינת כזו, גבוהה ממדריגה שירדה
ובנפש גשמי בגו� להתלבש הזה, לעול� עד גבוה),
נשמות שורש מעלת גודל שמדגישי� וזהו הבהמית.
"כל כי עליה�, הרחמי� לבקשת כהקדמה ישראל
אזי ביותר מטה למטה כשיורד ביותר, עליו� ששרשו

ביותר". הרחמנות עליו תפול

למה? זו וירידה

:àéä äééìò êøåö åæ äãéøéã òãåð ïéðòä êà
a wxt exnyz izezay z` d"c

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

‡Ó‚Â„‰Â�שבאי הקשי' הדיני� בבחי' יוב� זה מכל
הדי� שלוחי שנק' קשו' גבורו' שנק' מלמעלה
זה הוא חיות� עיקר שכל דק"נ רעי' מלאכי' הנק' וה�
ע"ד דהיינו כו', ומזוני חיי בבני לאד� להזיק שנשלחו
מלאכי' יש ברוחניו' כ� בגשמיו' רעי� בנ"א בטבע הנ"ל
להזיק רע כל שפועלי' בנ"א ונגעי אנשי' שבט שנק' רעי�
רצועה ונק' כו' בבני או בפרנס' א� קשה, די� בעונש לאד�

מחמת בא אשר והוא כידוע וכו' וחימה א� ונק' לאלקא'
בזה ויש כו', רעת"� תייסר"� שנא' במעשיו האד� רעת
כו', הרע ודקו' בגסו' מזו למעלה זו מדרגו' ורבבו' אלפי'
יורד ומסטי� עולה כמא' המקטרג השט� הוא הרע ושרש�
חיו' לו אי� זה ובלתי בשרשו חיותו עיקר כל וזה ומקטרג
זהו ומסטי� שעולה ומה כו'), הד� שמושכת (כעלוקה כלל
רע דבר שעשה מפני לרעהו ששונא בטבעו רע איש כמו
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חוב כל בו מוצא ע"כ לו להרע רק מגמתו שכל ולפי
לפועל להוציא ומקטרג יורד ע"כ לענשו כדי עליו לקטרג
כו' לחוב נוטה ולבו שכלו אשר הוא זה מרע והדק כו', רע
עני� מזה ומסתע� יותר העליוני' קשי' ודיני� גבורו' הוא
לישראל הטוב מ� לו שיצר לפי והחריבו במקדש עיניו נת�
הקשות גבורו' ומשתלשל שיורד וזהו כו', במפלת� וישמח
שבא עד מדרגו' ברבבו' לחיצוניו' מפנימי' לתחתו� מעליו�
שנק' דקליפ' דכת"ר דיני� מבחי' וכול� בפ"מ העונש

וד"ל. כידוע כו' דעש"ו ריש"א
‰˙ÚÓÂ'לגבו דעשו לרישא שייכו' יש אי� להבי� יש

כנ"ל דיצחק עני�דקדוש' לזה להקדי� יש והנה ,
גבו' ונק' הנ"ל קשו' הגבורו' היפ� שהוא ממותקו' גבורו'
בטבעו בטוב באיש רואי' שאנו בהיות כידוע, שבחסד
להרע ולא להטיב רק הוא העצמי חיותו שכל ממש בהיפ�
טובו כח יכלה בטבעו קר איש הוא א� ואמנ� כנ"ל כלל
וכל בלוט), קאלטע מענ"ש אקאלטר (בל"א מיד וחסדו
ח� איש שהוא מצד זהו גדולה בתגבורת חסד איש שהוא
מענש היישער איי� (בל"א עניניו בכל הדמי� ברתיחת
וטובו חסדו בשפע שלו בעונג ג� אז הנה בלוטי'), זודיקע
חסדו אור יאיר ע"כ ביותר החמימות אש ברשפי בא
ישקוט ולא ינוח ולא כלל הפסק בלי גדולה בתגבורת
ועצו� רב חיות בזה יש כי כו', השפע מנגד לכל ויעמוד

ותקפו עמידתו וסיבת החסד קיו� עיקר שכל עד במאד כחו
גבורה ונק' שבו התשוקה אש רשפי הגבורו' מצד רק אינו
שבלב האהבה אור במדת ג� זה דבר כידוע שבחסד,
כמי� בקרירות היא א� כידוע שבה הכלי היא שהחסד
מעט הלב יתקרר כי זמ� במעט אורה תכלה כו' שנמש�
אש מרשפי כלולה כאשר אבל לגמרי, שיבוטל עד מעט
כמ"ש דרחימותא שלהובי בזוהר שנק' באהבה התלהבו'
וכתשוקת תשוקת� איש� אל כמו כו' אש רשפי רשפיה
הגבורו' חו� מצד הכל כו' דדכורא תאובתא לנקבה הזכר
האהבה אור יופסק בלי עצו� וכח רב חיות בזה שיש שבה
כו' יכבוה לא רבי� ומי� אהבה כמות עזה וכמ"ש לעול�
בזוהר א' וע"כ כלל, גבול בלי שפעה אור ותגבורת
תחת שמאל"ו כמ"ש דוקא הגבורו' מבחי' דרחימו דאתערו
אש רשפי מבחי' באה התאוה רוח התעוררו' שכל כנ"ל כו'
מבחי' בא השפע עיקר שכל וזהו כו', דוקא שבאהבה
בחסד העול� שז� אע"פ בצפ[ו�] דש[ולח�] כידוע הגבורו'
כנ"ל שבחסד גבור' בבחי' הוא אבל יבנה חסד עול� וכ�
כו' בחסד חיי� מכלכל ע"כ כו' גבור אתה או' שאנו וכמו
גב"ר כי כמ"ש החסד התגברו' הוא הגבורו' עיקר שכל לפי
בהיפ� שבאי' ממותקו' גבורו' הנק' וזהו כו' חסד"ו עלינו
כלל טוב ולא רע רק שעיקר� הנ"ל קשות מגבורו' ממש

וד"ל. כנ"ל

`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:תרי"ג ממני� ואינה מד"ס והיא חנוכה נר
נסי� ושעשה להדליק ברכות ג' עליה ומברכי�
שהי' הנס ע"ש נרות להדליק שתקנו מה ולהבי� ושהחיינו,
המלחמה דניצוח נס על ולא בכסלו כ"ה ביו� שהי' בשמ�
ולמה לכאורה העיקר שזהו כסליו בכ"ד שהי' היוני� ע�
שקבעוהו בפורי� מצינו בו וכיוצא טפל, מהעיקר עשו
כו' בשונאיה� והרוג כמ"ש המלחמה שאחר המחרת ביו�
ט' (מג"א ושמחה משתה יו� אותו ועשה בי"ד ונוח בי"ג
דיצ"מ הנס שהי' בזמ� בו היו"ט נקבע ובפסח י"ז) ט"ז
שעשה בל' מברכי� אי� שבפסח הטע� וג� בכורות ומכות

כו': ניסי�
ומועדי‰�‰א) שבת בי� ההפרש בעני� בפע"ח מבואר

יחוד הוא רגלי� ובג' שבשבת ופורי� לחנוכה ה'
ע� ומתייחדת שלו כתר בחי' עד שעולת דהיינו פב"פ זו"נ
נה"י בחי' עד רק קומתה ופורי� בחנוכה אבל הז"א,
ע"י שלא בעצמה דז"א ההוד מ� שמקבלת אלא כבחול
נר הדלקת ע"י ואמנ� יעקב, ע� מתייחדת ואח"כ יעקב

דיחודי� האורות מ� הארה לה ממשיכי� [אנו] חנוכה
מקבלת בהיותה באה זו שהמשכה ולפי דפב"פ עליוני�
ולהבי� כו', בהודאה הניסי� על לומר קבעו לכ� בהוד
ההפרש עיקר הנה האריז"ל, של קדשו בדברי ולהשכיל
דפסח שנס ופורי� דחנוכה לנס דפסח נס בי� פשוט ע"פ
הגו� מיסורי דהיינו לחירות מעבדות היציאה הוא
נס משא"כ קשה בעבודה בפר� מצרי� בה� ששיעבדו
לבד שע"ז הדת משכחת שניצולו הוא ופורי� דחנוכה
וכ� כו' תורת� להשכיח� ביקש כמ"ש הגזירה עיקר היתה
ישראל היו שא� ח') ג' (מג"א כו' שונות ודתיה� בפורי�
שישראל אלא יותר מבקשי� היו לא ח"ו לדת� מכניעי�
הש"י ונת� זה עבור להלח� הדת על נפש� נתנו קדושו ע�
שנתקיי� מה הוא הנס ונמצא ונצחו� ישראל יד וגברה
הי' מצרי� גלות שבזמ� למעלה הוא לזה והסיבה הדת,
במעי עיבור ובבחי' בתלת כליל� תלת קטנות בבחי' הז"א
ראשו פסח קרב� בעני� להרח"ו מצות בטעמי כמ"ש אי'
באה ידה שעל החסד שמדת והיינו כו' קרבו ועל כרעיו על
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חוב כל בו מוצא ע"כ לו להרע רק מגמתו שכל ולפי
לפועל להוציא ומקטרג יורד ע"כ לענשו כדי עליו לקטרג
כו' לחוב נוטה ולבו שכלו אשר הוא זה מרע והדק כו', רע
עני� מזה ומסתע� יותר העליוני' קשי' ודיני� גבורו' הוא
לישראל הטוב מ� לו שיצר לפי והחריבו במקדש עיניו נת�
הקשות גבורו' ומשתלשל שיורד וזהו כו', במפלת� וישמח
שבא עד מדרגו' ברבבו' לחיצוניו' מפנימי' לתחתו� מעליו�
שנק' דקליפ' דכת"ר דיני� מבחי' וכול� בפ"מ העונש

וד"ל. כידוע כו' דעש"ו ריש"א
‰˙ÚÓÂ'לגבו דעשו לרישא שייכו' יש אי� להבי� יש

כנ"ל דיצחק עני�דקדוש' לזה להקדי� יש והנה ,
גבו' ונק' הנ"ל קשו' הגבורו' היפ� שהוא ממותקו' גבורו'
בטבעו בטוב באיש רואי' שאנו בהיות כידוע, שבחסד
להרע ולא להטיב רק הוא העצמי חיותו שכל ממש בהיפ�
טובו כח יכלה בטבעו קר איש הוא א� ואמנ� כנ"ל כלל
וכל בלוט), קאלטע מענ"ש אקאלטר (בל"א מיד וחסדו
ח� איש שהוא מצד זהו גדולה בתגבורת חסד איש שהוא
מענש היישער איי� (בל"א עניניו בכל הדמי� ברתיחת
וטובו חסדו בשפע שלו בעונג ג� אז הנה בלוטי'), זודיקע
חסדו אור יאיר ע"כ ביותר החמימות אש ברשפי בא
ישקוט ולא ינוח ולא כלל הפסק בלי גדולה בתגבורת
ועצו� רב חיות בזה יש כי כו', השפע מנגד לכל ויעמוד

ותקפו עמידתו וסיבת החסד קיו� עיקר שכל עד במאד כחו
גבורה ונק' שבו התשוקה אש רשפי הגבורו' מצד רק אינו
שבלב האהבה אור במדת ג� זה דבר כידוע שבחסד,
כמי� בקרירות היא א� כידוע שבה הכלי היא שהחסד
מעט הלב יתקרר כי זמ� במעט אורה תכלה כו' שנמש�
אש מרשפי כלולה כאשר אבל לגמרי, שיבוטל עד מעט
כמ"ש דרחימותא שלהובי בזוהר שנק' באהבה התלהבו'
וכתשוקת תשוקת� איש� אל כמו כו' אש רשפי רשפיה
הגבורו' חו� מצד הכל כו' דדכורא תאובתא לנקבה הזכר
האהבה אור יופסק בלי עצו� וכח רב חיות בזה שיש שבה
כו' יכבוה לא רבי� ומי� אהבה כמות עזה וכמ"ש לעול�
בזוהר א' וע"כ כלל, גבול בלי שפעה אור ותגבורת
תחת שמאל"ו כמ"ש דוקא הגבורו' מבחי' דרחימו דאתערו
אש רשפי מבחי' באה התאוה רוח התעוררו' שכל כנ"ל כו'
מבחי' בא השפע עיקר שכל וזהו כו', דוקא שבאהבה
בחסד העול� שז� אע"פ בצפ[ו�] דש[ולח�] כידוע הגבורו'
כנ"ל שבחסד גבור' בבחי' הוא אבל יבנה חסד עול� וכ�
כו' בחסד חיי� מכלכל ע"כ כו' גבור אתה או' שאנו וכמו
גב"ר כי כמ"ש החסד התגברו' הוא הגבורו' עיקר שכל לפי
בהיפ� שבאי' ממותקו' גבורו' הנק' וזהו כו' חסד"ו עלינו
כלל טוב ולא רע רק שעיקר� הנ"ל קשות מגבורו' ממש

וד"ל. כנ"ל

`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:תרי"ג ממני� ואינה מד"ס והיא חנוכה נר
נסי� ושעשה להדליק ברכות ג' עליה ומברכי�
שהי' הנס ע"ש נרות להדליק שתקנו מה ולהבי� ושהחיינו,
המלחמה דניצוח נס על ולא בכסלו כ"ה ביו� שהי' בשמ�
ולמה לכאורה העיקר שזהו כסליו בכ"ד שהי' היוני� ע�
שקבעוהו בפורי� מצינו בו וכיוצא טפל, מהעיקר עשו
כו' בשונאיה� והרוג כמ"ש המלחמה שאחר המחרת ביו�
ט' (מג"א ושמחה משתה יו� אותו ועשה בי"ד ונוח בי"ג
דיצ"מ הנס שהי' בזמ� בו היו"ט נקבע ובפסח י"ז) ט"ז
שעשה בל' מברכי� אי� שבפסח הטע� וג� בכורות ומכות

כו': ניסי�
ומועדי‰�‰א) שבת בי� ההפרש בעני� בפע"ח מבואר

יחוד הוא רגלי� ובג' שבשבת ופורי� לחנוכה ה'
ע� ומתייחדת שלו כתר בחי' עד שעולת דהיינו פב"פ זו"נ
נה"י בחי' עד רק קומתה ופורי� בחנוכה אבל הז"א,
ע"י שלא בעצמה דז"א ההוד מ� שמקבלת אלא כבחול
נר הדלקת ע"י ואמנ� יעקב, ע� מתייחדת ואח"כ יעקב

דיחודי� האורות מ� הארה לה ממשיכי� [אנו] חנוכה
מקבלת בהיותה באה זו שהמשכה ולפי דפב"פ עליוני�
ולהבי� כו', בהודאה הניסי� על לומר קבעו לכ� בהוד
ההפרש עיקר הנה האריז"ל, של קדשו בדברי ולהשכיל
דפסח שנס ופורי� דחנוכה לנס דפסח נס בי� פשוט ע"פ
הגו� מיסורי דהיינו לחירות מעבדות היציאה הוא
נס משא"כ קשה בעבודה בפר� מצרי� בה� ששיעבדו
לבד שע"ז הדת משכחת שניצולו הוא ופורי� דחנוכה
וכ� כו' תורת� להשכיח� ביקש כמ"ש הגזירה עיקר היתה
ישראל היו שא� ח') ג' (מג"א כו' שונות ודתיה� בפורי�
שישראל אלא יותר מבקשי� היו לא ח"ו לדת� מכניעי�
הש"י ונת� זה עבור להלח� הדת על נפש� נתנו קדושו ע�
שנתקיי� מה הוא הנס ונמצא ונצחו� ישראל יד וגברה
הי' מצרי� גלות שבזמ� למעלה הוא לזה והסיבה הדת,
במעי עיבור ובבחי' בתלת כליל� תלת קטנות בבחי' הז"א
ראשו פסח קרב� בעני� להרח"ו מצות בטעמי כמ"ש אי'
באה ידה שעל החסד שמדת והיינו כו' קרבו ועל כרעיו על
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מאד קטנות בבחי' היתה העולמות לכל החיות השפעת
דשדי כמא� אחוריי� בבחי' רק ההשפעה שהיתה דהיינו
שהיו ההוא הדור וכל יוס� מת שכבר לפי כתפי� בתר
מקבלי� אחוריי� ומבחי' בעבודת� הפנימית שפע גורמי�
ועבודת במלאכה לפרעה עבדי� היינו ולכ� ופרעה מצרי�
והיינו אלינו עליו� החסד ממדת פנימי' שפע מהעדר פר�
בחסד הארה תוספת עני� הוא דיצ"מ והנס לה� טפלי�
דגדלות מוחי� והמשכת לידה בחי' שהוא כידוע דאצילות
ואז יומי� כולהו ע� דאזיל יומ� חסד בבחי' ועיקרו לז"א
והיתה השפע פנימיות בבחי' אלינו החסד מדת האירה
שהי' אברה� כנגד הפסח ולכ� לחירות, מעבדות הגאולה
ח') מ"א (ישעי' אוהבי אברה� כמ"ש עליו� לחסד מרכבה
נודע הנה כי מ"ה ש� ע"י הוא במדות הארה תוס' כל והנה
מש' הוא גדלות ובחי' אלקי� משמות הוא קטנות שבחי'
וש� אלפי"� ומילוי ההי"� ומילוי יודי"� מילוי יש א� הוי'
הוא עליונות המדות שהוא דז"א בכלי� המתלבש הוי'
בדרוש ענינו אצלינו ונתבאר מ"ה ש� ונק' אלפי� מילוי
ואחד למעלה א' יודי"� ב' הוא אל� כי שהעני� המילויי�
עיקו� כמי� יש שבאמצע הוי"ו וג� ו' כמי� ובאמצע למטה
א� ימי� לצד שהוא ובסופו שמאל לצד דהיינו בהתחלתו
הנמש� אלכסו� עני� והוא ימי� מצד גבוה שמאל צד
ממנה למטה הימי� שבקו הנצח אל השמאל שבקו מגבורה
בחי' למעלה א' הוי"ו שעל היודי"� ושני יחד לחבר�
יחד מתחברי� שכול� ח"ת בחי' למטה וא' עילאה חכמה
הגבורה מדת רמז הוא שע"ז צמצו� בבחי' שה� א�
אא"ס שהתלבשות הכלל ידוע ולהיות הנצח ע� הכלולה
כמ"ש המדות לכל אח"כ נמש� ומהחכמה בחכמה הוא
שמתחיל הוי' ש� ע"י הוא במדות אור תוס' ג� לכ� בע"ח
הנמש� כח שהוא הש� של המילוי וג� חכמה בחי' ביו"ד
לצור� בה� וצפו� שמור שיהי' מה המדות אל ב"ה מא"ס
הנה כמש"ש המילוי' שז"ס מה� שלמטה אל ההשפעה
שהאל"� אלפי"� במילוי הוא ולכ� החכמה ע"י ג"כ הוא
ע"כ בצמצו� באה זו שחכמה לפי אמנ� כנ"ל יודי"� בו יש
אל וארא וז"ש אל� אות שהוא אחר באות היו"ד נרמז
נודעתי לא הוי' ושמי שדי באל יעקב ואל יצחק אל אברה�
והיו דאצי' לחג"ת מרכבה היו האבות כי ג') ו' (שמות
אמיתית לה� נתגלה לא ולכ� האלהות גילוי מש� מקבלי�
זאת וג� שלו המילוי� ע"י אלא שהוא כמו הוי' ש�
הוי' דש� עצמו היו"ד לגבי צמצו� שהוא דאלפי� המילוי

וכמשנ"ת המדותכנ"ל בתו� שצפו� מה הוא שהמילוי
היו מה� המקבלי' האבות כמו למטה ההשפעה לצור�
מיסורי ההצלה בפסח הי' ולכ� דמ"ה ממילוי' מקבלי�
מבחי' שהוא לפי חיצוניות השפעה בחי' שהוא הגו�
מבחי' מקבל שהוא למשה אמנ� כנ"ל, אברה� כנגד החסד
משה אל הוי' ויאמר כמ"ש הוי' ש� אמיתית נתגלה חכמה

מהחכמה מקבל בחי' שהוא שמאחר והג� ד') ד' (שמות
כמשנת"ל דחכ' הוי' ש� ממלוי ג"כ שמקבל בהכרח הרי
צפו� להיות מא"ס בו הנמש� הכח הוא הש� של שהמלוי
הוא דחכמה הוי' ש� מילוי הרי מ"מ לזולתו להשפיע בו
כי חכמה בחי' הוא שיו"ד אמרנו וכבר יודי"� מילוי ג"כ
כמו שהיא החכמה הארת בחי' על מורה דקה נקודה היותו
בחי' שהוא עדיי� ההשגה מ� שלמעלה השכל סקירת עני�
בבחי' ההשגה משא"כ א"ס גילוי הוא ש� השכל ראיית
ומציירו דבר איזו השומע כמו המושג ציור היא התפשטות
מילוי וא"כ א', בסקירה תופסו בראי' כי ראהו ולא בדעתו
גילוי בו יש יודי"� במילוי ע"ב ש' שהוא דחכמה הוי' דש�
שהוא כמו צמצומי� ע"י ולא בחכמה שהוא כמו אא"ס
הדת בהצלת דחנוכה נס עני� הי' וזה כנ"ל אלפי� במילוי
כי גשמיי' טובות השפעת ולא החכמה שפע בחי' שהוא
אז שנתפשטה לפי תורת� להשכיח� בקשו היוני� הנה
חכמת על להתגבר ורצו הפלסופיא שהוא יונית חכמה
ע"י ב"ה מא"ס לנו המסורות ויסודותיה האלקית הקבלה
השמני� כל שטמאו מארז"ל עני� וזהו ה' בחיר משה
הבאה החכמה השפעת שר"ל ב') כ"א (שבת שבהיכל
מה והוא כידוע, בהיכלי' נקודה שז"ס אלינו בהשגה
ע"פ שידעוהו מה ידעו אלא דבר יאמינו לא שהפלסופי�
ונצחי קדמו� והיותו ואחדותו ה' מציאת כמו האנושי שכל
שכל מפאת ח"ו בחילו� להאמי� שא"א דבר שזה בעבור
אבל אלוה, אחזה מבשרי כי העי� בראיית המושג האנושי
על יכחישו ולכ� הוא לא ויאמרו כחשו ידעוהו שלא מה
לה� יקשה אשר חלושה טענה איזו בעבור ההשגחה
בחלב בשר יאכל א� לו מה ויאמרו ה' מצות כל ויכחשו
בה' להאמי� האמיתית הקבלה השרישנו כ� לא וכה"ג,
ולית והשגה חכמה מבחי' מעלה למעלה הוא כי ובמצותיו
יחפו� וכאשר עילאה חכמה אפי' כלל בי' תפיסא מחשבה
השכל מ� למעלה שהיא בנבואה יודיעו ביחיד או בעדה ה'
בפנימיות האמונה היא החכמה ותכלית ית' אלהותו גילוי
החכמה בהתגברות דחנוכה הנס הי' וזה ובסודותיה התורה
נס ושרש כנ"ל הפלסופיא שהיא יונית החכמה על האלהית
נמש� ואז עילאה בחכמה אור תוספת ע"י הוא למעלה זה
למטה אלהית החכמה בהתגברות השפעה ג"כ מחכמה
שפע גילוי הוא שהיו"ד כנ"ל ע"ב דש� יודי"� מלוי וז"ס
שהוא להדליק בכוונות האריז"ל וז"ש דחכמה, פנימי'
הנק' המל' אל נמשכי� שכול� מ"ה ס"ג ע"ב מלוי בגימ'
להאיר ג"כ נמש� חכמה שהוא ע"ב ש� שג� ר"ל ב"�
שמ� של פ� שמצאו המאמר עני� וזהו נש"י, לכללות
חתו� ומצאו החכמה הוא השמ� כי כה"ג של בחותמו
להתגבר יכולי� שאינ� ח"ו הקליפות יניקת בו נגע שלא
אשר דקדושה זו חכמה פנימית נגד שלה� יונית בחכמה
נר להדליק ג"כ נצטוינו ולכ� כמשי"ת, לה רומז השמ�
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לכנ"י שמ� הנק' זו חכמה עומק מבחי' להמשי� חנוכה
בחג המי� ניסו� בעני� ידוע הנה כי כידוע, מנורה הנק'
גבורות בחי' לקרר עליוני� מי� החכמה מ� השאיבה הוא
האש יסוד עד"מ דאצי' מל' עילאה המזבח אש ורשפי
כשיגביר ואמנ� והשגתו משכלו יפול כשמתגבר שבלב
אזי מציאותו ביטול לבחי' יבא ההשגה והעמקות החכמה
המי� בניסו� הי' ולכ� הגבורות ויומתקו ההתלהבות תקרר
הוא היי� כי השנה שבכל יי� מבניסו� יתירה שמחה בחג
מי� משא"כ אש ורשפי גבורות בחי' שהיא בינה בחי'
כנ"ל הגבורות וממתקת מהבינה שגבוה מהחכמה שה�
בשמ� המזבח את משח משה שעשה המזבח בחנוכת והנה
ע"ג צ� השמ� כי מזו יותר גבוה במדריגה הי' המשחה
המי� ויתנו המי� מ� למטה תחלה השמ� שיהי' א� המי�
רומז הוא כי והעני� המי� על למעלה הוא יעלה עליו
נעלה מאד הגבה הגלוי השכל מ� שלמעלה החכמה למקור
כמו מקורו ההעל� ע� לגלוי ערו� אי� שהרי במדריגה
שיש רוחני ממתיקות נמש� שבו שהמתיקות הגשמי עשב
שבעשב המתיקות גשמיות ערו� אי� והרי המצמיחו בכח
רוחניות שהוא עד"מ הצומח שבכח המתיקות מהות לגבי
רוחני' המתיקות אותו ועכ"ז וכיוצא חדש שכל כמתיקות
שבעשב הגשמי למתיקות המקור הוא הצומח שבכח
ואר� אלו פירות מגדלת אר� יש ולכ� כדוגמתו להיותו
המצמיח שבכח מהות אופ� לפי אחרות פירות מגדלת
לי עשיתי ע"פ א' שער אורה שערי בעל וכמ"ש שבאר�
שהי' ה') ב' (קהלת פרי כל ע� בה� ונטעתי ופרדסי� גנות
איזה וידע המקומות לכל השפע המשכת דר� שלמה יודע
הראוי וצד צד לכל וכ� פלפלי� בו נטע לכוש נמש� גיד
מ� מלמעלה השכל בהמשכת יוב� ועד"ז כו' בו נטע לו
מ� שלמעלה בחי' דקות לער� גשמי שהוא א� השכל

השכלהשכל מ� בלמעלה כדוגמתו ש� יש עכ"ז אבל
גלוי שכל להיות הגילוי אל ההעל� מ� המוציאו שהוא
שכל הנק' הוא השכל מ� שבלמעלה שכל בחי' ועני�
חכמה בחי' הוא ולמעלה הגאוני� בל' רעיו� מכל הנעל�
ואע"פ דאצילות לחכמה מקור שהיא שבכתר סתימאה
שיש מה עכ"ז החכמה מ� מעלה למעלה הוא שהכתר
(איוב תמצא מאי� והחכמה כמ"ש החכמה להוות בכחו
בדקות החכמה כדוגמת בחי' בו היות על זהו י"ב) כ"ח
של הגשמי חיות לגבי שבמדבר החיות דקות עד"מ וכמו
השכל והנה כו' כלל ומדבר שכל בחי' בה שאי� הבהמה

ע"ש מי� נק' דאצי' חכמה בחי' ולמעלה במוח הגלוי
שיורדי� כמי� נמו� למקו� גבוה ממקו� כבר שהורד
אותו אבל הגילוי אל מההעל� דהיינו לנמו� מגבוה
נק' ח"ס בחי' והוא מהשכל שבלמעלה הנעלמה החכמה
מי� הנק' החכמה המשכת ממנו כי בנחת שנמש� שמ�
וזהו כנ"ל, מה� למעלה הוא כי מי� ע"ג לעול� צ� והוא
ר"ל המשחה בשמ� בחנוכתו המזבח את משה שמשח
חנוכת הי' שזה במל' סתימאה חכמה הארת המשי� שעי"ז
חנוכה להיות צרי� ולכ� קשות התחלות כל כי המזבח
יחנכו שבזה התמידי הסדר מכפי יתירה הארה בתוספת
התינוק ועד"מ מזו פחותה בהארה די ולאח"כ אותו
לו נותני� בתחלה הספר לבית ליל� אותו כשמרגילי�
ואח"כ קשה שההתחלה משו� ליל� שיחפו� כדי מתנות
הארה המשכת ע"י המזבח חנוכת הי' וכ� מעצמו הול�
החכמה בחי' הוא ההשתלשלות מסדר מאד ויתירה רבה
ענינ� קצת שנת' וכמו מהספירות למעלה שהיא הנעלמה
וכמו מזו פחותה בהארה די ולאח"כ פי"א, כ"ה מצוה
זה ומטע� כידוע דאצי' מחו"ב שה� והמי� היי� ניסו�
בשמ� דוד בית ומלכי כה"ג למשוח ק"ז מצוה נצטוינו
אות� ומשמשחו המקדש של הכלי� בו משחו וכ� המשחה
הארה תחלה משנמש� כי למושח� מצטר� אי� שוב פ"א
יהי' ממילא שוב קשות התחלות שכל משו� בתחלה רק זו
ע"י הוא המשחה שמ� עשיית מצות והנה כנ"ל אח"כ קיו�
כדי ג� כי כו' וקנמו� קדה בתוכו שנתנו ראש בשמי�
מא"ס כח המשכת לזה צרי� למטה נמש� הח"ס אור שיהי'
שכל שנק' עד העל� בבחי' בעצ� שהיא מאחר ב"ה
התענוגי� מקור מבחי' הוא זו והמשכה רעיו� מכל הנעל�
והוא בח"ס דע"י גבורה מתלבשת שמש� יומי� עתיק הנק'
שפע שיומש� ועוז כח לית� בהתגברות התענוג הארת בחי'
ג"כ הגבורה מדת בצירו� הוא השפעה כל כי הח"ס
מיא אגלידו קרירות בחי' ה� לבד החסדי� בחי' משא"כ
וזהו הנפש, שהוא הד� מעני� וכידוע השפע מניעת שהוא
הנפש את המשיב חרי� דבר שה� ראש הבשמי� עני�
לתו� אות� ונתנו חוטמא בחי' שבתענוג מגבורה ושרשו
מ"ל עילאה למזבח ח"ס הארת נמש� ואז המשחה שמ�
שבכתר מדות ח' ה� המילואי� ימי בח' דאצי'
משיחה ל' שנק' וזהו הח"ס השפעת צ"ל שבאמצעית�
אש רשפי בחי' ולא במל' שבא הביטול אמיתית מחמת
י"ב): י"ט א (מלכי� כו' דקה דממה קול כמ"ש אלא

dkepg xp zevn

•
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לכנ"י שמ� הנק' זו חכמה עומק מבחי' להמשי� חנוכה
בחג המי� ניסו� בעני� ידוע הנה כי כידוע, מנורה הנק'
גבורות בחי' לקרר עליוני� מי� החכמה מ� השאיבה הוא
האש יסוד עד"מ דאצי' מל' עילאה המזבח אש ורשפי
כשיגביר ואמנ� והשגתו משכלו יפול כשמתגבר שבלב
אזי מציאותו ביטול לבחי' יבא ההשגה והעמקות החכמה
המי� בניסו� הי' ולכ� הגבורות ויומתקו ההתלהבות תקרר
הוא היי� כי השנה שבכל יי� מבניסו� יתירה שמחה בחג
מי� משא"כ אש ורשפי גבורות בחי' שהיא בינה בחי'
כנ"ל הגבורות וממתקת מהבינה שגבוה מהחכמה שה�
בשמ� המזבח את משח משה שעשה המזבח בחנוכת והנה
ע"ג צ� השמ� כי מזו יותר גבוה במדריגה הי' המשחה
המי� ויתנו המי� מ� למטה תחלה השמ� שיהי' א� המי�
רומז הוא כי והעני� המי� על למעלה הוא יעלה עליו
נעלה מאד הגבה הגלוי השכל מ� שלמעלה החכמה למקור
כמו מקורו ההעל� ע� לגלוי ערו� אי� שהרי במדריגה
שיש רוחני ממתיקות נמש� שבו שהמתיקות הגשמי עשב
שבעשב המתיקות גשמיות ערו� אי� והרי המצמיחו בכח
רוחניות שהוא עד"מ הצומח שבכח המתיקות מהות לגבי
רוחני' המתיקות אותו ועכ"ז וכיוצא חדש שכל כמתיקות
שבעשב הגשמי למתיקות המקור הוא הצומח שבכח
ואר� אלו פירות מגדלת אר� יש ולכ� כדוגמתו להיותו
המצמיח שבכח מהות אופ� לפי אחרות פירות מגדלת
לי עשיתי ע"פ א' שער אורה שערי בעל וכמ"ש שבאר�
שהי' ה') ב' (קהלת פרי כל ע� בה� ונטעתי ופרדסי� גנות
איזה וידע המקומות לכל השפע המשכת דר� שלמה יודע
הראוי וצד צד לכל וכ� פלפלי� בו נטע לכוש נמש� גיד
מ� מלמעלה השכל בהמשכת יוב� ועד"ז כו' בו נטע לו
מ� שלמעלה בחי' דקות לער� גשמי שהוא א� השכל

השכלהשכל מ� בלמעלה כדוגמתו ש� יש עכ"ז אבל
גלוי שכל להיות הגילוי אל ההעל� מ� המוציאו שהוא
שכל הנק' הוא השכל מ� שבלמעלה שכל בחי' ועני�
חכמה בחי' הוא ולמעלה הגאוני� בל' רעיו� מכל הנעל�
ואע"פ דאצילות לחכמה מקור שהיא שבכתר סתימאה
שיש מה עכ"ז החכמה מ� מעלה למעלה הוא שהכתר
(איוב תמצא מאי� והחכמה כמ"ש החכמה להוות בכחו
בדקות החכמה כדוגמת בחי' בו היות על זהו י"ב) כ"ח
של הגשמי חיות לגבי שבמדבר החיות דקות עד"מ וכמו
השכל והנה כו' כלל ומדבר שכל בחי' בה שאי� הבהמה

ע"ש מי� נק' דאצי' חכמה בחי' ולמעלה במוח הגלוי
שיורדי� כמי� נמו� למקו� גבוה ממקו� כבר שהורד
אותו אבל הגילוי אל מההעל� דהיינו לנמו� מגבוה
נק' ח"ס בחי' והוא מהשכל שבלמעלה הנעלמה החכמה
מי� הנק' החכמה המשכת ממנו כי בנחת שנמש� שמ�
וזהו כנ"ל, מה� למעלה הוא כי מי� ע"ג לעול� צ� והוא
ר"ל המשחה בשמ� בחנוכתו המזבח את משה שמשח
חנוכת הי' שזה במל' סתימאה חכמה הארת המשי� שעי"ז
חנוכה להיות צרי� ולכ� קשות התחלות כל כי המזבח
יחנכו שבזה התמידי הסדר מכפי יתירה הארה בתוספת
התינוק ועד"מ מזו פחותה בהארה די ולאח"כ אותו
לו נותני� בתחלה הספר לבית ליל� אותו כשמרגילי�
ואח"כ קשה שההתחלה משו� ליל� שיחפו� כדי מתנות
הארה המשכת ע"י המזבח חנוכת הי' וכ� מעצמו הול�
החכמה בחי' הוא ההשתלשלות מסדר מאד ויתירה רבה
ענינ� קצת שנת' וכמו מהספירות למעלה שהיא הנעלמה
וכמו מזו פחותה בהארה די ולאח"כ פי"א, כ"ה מצוה
זה ומטע� כידוע דאצי' מחו"ב שה� והמי� היי� ניסו�
בשמ� דוד בית ומלכי כה"ג למשוח ק"ז מצוה נצטוינו
אות� ומשמשחו המקדש של הכלי� בו משחו וכ� המשחה
הארה תחלה משנמש� כי למושח� מצטר� אי� שוב פ"א
יהי' ממילא שוב קשות התחלות שכל משו� בתחלה רק זו
ע"י הוא המשחה שמ� עשיית מצות והנה כנ"ל אח"כ קיו�
כדי ג� כי כו' וקנמו� קדה בתוכו שנתנו ראש בשמי�
מא"ס כח המשכת לזה צרי� למטה נמש� הח"ס אור שיהי'
שכל שנק' עד העל� בבחי' בעצ� שהיא מאחר ב"ה
התענוגי� מקור מבחי' הוא זו והמשכה רעיו� מכל הנעל�
והוא בח"ס דע"י גבורה מתלבשת שמש� יומי� עתיק הנק'
שפע שיומש� ועוז כח לית� בהתגברות התענוג הארת בחי'
ג"כ הגבורה מדת בצירו� הוא השפעה כל כי הח"ס
מיא אגלידו קרירות בחי' ה� לבד החסדי� בחי' משא"כ
וזהו הנפש, שהוא הד� מעני� וכידוע השפע מניעת שהוא
הנפש את המשיב חרי� דבר שה� ראש הבשמי� עני�
לתו� אות� ונתנו חוטמא בחי' שבתענוג מגבורה ושרשו
מ"ל עילאה למזבח ח"ס הארת נמש� ואז המשחה שמ�
שבכתר מדות ח' ה� המילואי� ימי בח' דאצי'
משיחה ל' שנק' וזהו הח"ס השפעת צ"ל שבאמצעית�
אש רשפי בחי' ולא במל' שבא הביטול אמיתית מחמת
י"ב): י"ט א (מלכי� כו' דקה דממה קול כמ"ש אלא
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

דברי�Ê·Â‰[פא)] יו"ד בעני� ז"ל מאמר� שנבראו27יוב�
של קברו א� וי"א השמשות בי� שבת בערב
שמחמת הוא השמשות בי� שנבראו מה כי והיינו משה,
בזמ� הבריאה בבחי' שיבואו א"א אלו דברי� מעלת עוצ�
הגנוזות, ע"ס או דאצי' מע"ס הוא שרש� כי להיות ממש,
מ"מ שנבראו שהג� להורות בבריאה, כשבאו כ� ולהיות
יו� הוא א� לידע שא"א השמשות בי� נבראו פלאי, ה�
ג� הפלאת� על להורות ממש, זמ� שאינו והיינו לילה, או
משה של קברו וג� כו'. והבאר האר� פי כמו כשנבראו
לה� נדמה לעליוני� שלכ� החמשי� שער בחי' שהוא
השיג לא בחייו משה וג� למעלה, נדמה ולתחתוני� למטה
עלה הסתלקותו ובשעת כו', ותחסרהו שזש"ה הנו"� שער
ולא ידע לא שהוא רדל"א בחי' הוא ושרשו זו, לבחי'

נתינת כי מפני והיינו רישא, בכלל נמנה הוא ומ"מ אתיידע,
אמנ� כנ"ל. וטל אור בחי' יש ובתורה משה ע"י הי' התורה
משה ז"ל שאמרו זהו כ"כ להתעלות הנברא יכול האי�
א"א הנברא חוק מצד כי והיינו שכינה, בכנפי מוטל
וי"א מונע. מי יחיד הבורא מחיק אמנ� כ"כ להתעלות
שבירה מבחי' שלמעלה למקו� שעלה היינו מת, לא משה
יו� מ' הי' שבחייו וכמו ותיקו�, מתהו למעלה היינו ותיקו�
ע"ב שש� ע"ב, דש� יודי"� ד' בחי' ה� כו' לח� ה' ע�

אנכי ראה בד"ה ע' מתהו כי28למעלה והיינו אזרח, בעני�
תהו באמת אמנ� דתהו, ניצוצות בירור בחי' היא התורה
אורות יורש דתהו הבירור וע"י עולמות, רק שניה� ותיקו�
כשבירר משה ולכ� התהו, מבחי' למעלה עולה וג� דתהו

כו'. מת לא עליו אמרו חלקו

`"lxz mixgde jynd

mixekiad meiae d"c

(27mixac c"ei oipra l"f mxn`n oaei dfaeבפיסקא לקמ� בהבא :
ש�. להצ"צ וביאוה"ז וירא אוה"ת ראה זו

(28ikp` d`x d"ca.רח ע' תרכ"ו סה"מ א. יח, ראה לקו"ת :

•

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

evlgd qxhpew

Ì‚‰Â .ÂËוכמו ברוחניות הקנאה בעני� מעלה שיש
כדאיתא חכמה, תרבה סופרי� קנאת שכתוב
שקנאתה באחותה, רחל ותקנא פסוק על רבה במדרש
כי בחטאי� לב� יקנא אל שנאמר וכמו הטובי�, ַבמעשיה

ש מצד היא כשהקנאה זהו כו'. ה' ביראת מאדא� חפ�
שיש במי מקנא לזאת וכדומה, בחכמה או הטוב במעשה
כ� ג� עליו פועל זה והרי טובי�, ומעשי� חכמה הרבה בו
זו ומדריגה למעלה כ� ג� שבא עד בזה הרבה להשתדל
בפנימיות מאד בעומק מגיע שהקנאה מפני והיינו כו'.
הנעלמי� הכחות את ומביא מגלה זה הרי ולזאת נפשו
וכמו מאד. עליונה ומדריגה למעלה שיגיע עד שבנפש
מהעל� שמביא חוזר דאור הכח בעני� אחר במקו� שכתוב
אור מכח הרבה ביתרו� הנעלמי� הכחות את הגילוי אל
זה וכל כו'. בקדושה הקנאה בעני� הוא כ� וכמו כו', ישר
חפ� אינו באמת כאשר אבל הטוב, את כשיחפ� הוא
שמקנא רק וכדומה והטהרה הפרישות במעלת להיות

הוא זה ומחמת זו ומדריגה במעלה עומד הוא למה בחבירו
מצד והיינו כו'. מאד מאד וגרוע קשה דבר זהו אותו, שונא
ויראה ה', לעובדי דוקא שונא הוא ולכ� כנ"ל, שלו ְְֶַהישות
לדמות ויכול דוקא פשוטי� לאנשי� והתחברותו ְַאהבתו
משו� שלו השפלות מצד שזהו עצמו את ולרמות בנפשו
מצד זהו באמת אבל פשוטי�, לאנשי� ויאהב יתחבר זה
שנאתו כל לכ� ה' עובדי מכלל דלהיותו דוקא. שלו הישות
שזהו בעבודה ומדריגה מעלה באיזה שהוא למי הוא
עומדי� שאינ� פשוטי� אנשי� אבל שלו. לישות המנגד
את לאהוב שצריכי� מצד אות� יאהב מדריגה באיזה
שאהבתו להיות יכול יותר ויש גס שהוא ומי כו'. ישראל
כי ישותו, מתפשט שש� מצד הוא אליה� והתקרבותו
כו'. דבריו את ומייקרי� ומקבלי� בעיניו אותו מכבדי�

.¯ÂˆÈ˜לבר שנאה גורמת ישות דקדושה. הקנאה מעלת
פשוטי�. לאנשי� באהבה להיות ויכול מעלה

הדבר. טע�
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שעה יפה איך שאלה: בגופים. נשמות – התחיה בעולם אבל גופים, בלי לנשמות הוא הנ"ל כל
עוה"ב? של הנפלאים הגילויים מכל בעוה"ז, ומע"ט בתשובה אחת

Ì�Ó‡לנ�מ�ת �ענ�ג �ה�א עד�, �ג� ה�ענ�ג ה�א זה �ל »¿»ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָ
וה�א י�תר �ב�� מדרגה ע�ד וי�נ� �וקא, ��פי� ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ�לי
�ג� �וקא, �ג�פי� נ�מ�ת �ענ�ג �ה�א ה�ח�ה ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָע�ל�
�ג�פי� להתל�� יצטרכ� ה�ל�� עליה� ר�נ� �מ�ה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאב�ת
ה�דרג�ת וכל �לעתיד, �ה���י הה�א ה�פלא הענג ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹלק�ל
זה �ל �לאחר ה�א, �ע�ל� ה�ללי �ה�� נכללי� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהא��
ט�בי� �מע�י� �ת��בה אחת �עה �"יפה אמר� מאד ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָֹי�לא

�מאחר �לכא�רה ה�א", הע�ל� ח�י מ�ל ה�ה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ�ע�ל�
�א��, אלקי �תענ�ג נעל�ת מדרג�ת על מ�רה ה�א ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹ�ע�ל�
��ל�� ה�א ה�א �ע�ל� וע�ד כ�', �עה �יפה אפ�ר ְְְְְֵֶַַָָָָָָָאי�
ה�א הרי �כר ��ל�� וכל ה�ה, �ע�ל� העב�דה על ְְֲֲֵֶַַַָָָָָָָָָ�כר
וע�ד כ�', יפה אי� �� א� �עצמ�, ה�בר מ�מ� י�תר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָנעלה
י�תר יפה ה�א ט�בי� �מע�י� �ת��בה אחת ��עה ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָי�תר

ה�א. הע�ל� ֵֵַַָָָמח�י

אנת פי' סממנים. י"א דוקא יש ובקטורת י"א, מספר ובסט"א עשר, במספר הכל בקדושה מדוע
הוא הגבול כי השתלשלות, מסדר למעלה שהוא – בחושבן ולא א"ס, אור עצמות – חד הוא

הבלי�גבול בערך שלא

‰p‰Â�ט�בי �מע�י� �ת��בה אחת �עה �יפה זה להבי� ¿ƒ≈ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָ
מה� להבי� וג� ה�א, הע�ל� ח�י מ�ל ה�ה ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָ�ע�ל�
עני� �ח�ה להק�י� י� ט�בי�", �מע�י� "���בה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָה���ק
ספיר�ת ע�ר מס�ר ה�א �בקד�ה ז"ל, האר"י �כתבי ְְִִֶֶָָ�ְְְְֲִִִֵַַַָָה�ד�ע
מה, �לי ספיר�ת "ע�ר יצירה �ספר ��אמר �מ� ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ�וקא,
זה �לע�ת �להב�יל ע�ר", אחד ולא ע�ר ��ע, ולא ֶַ�ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹע�ר
�להב�יל "ספיר�ת", נקראי� �בקד�ה וע�ד ע�ר, אחד ְְְְִִִִַָָ�ְְְִֵַַָָה�
�תרי� ע�ר אחד �כמ� "�תרי�", ��� נקראי� זה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ�ְִ�לע�ת

ע�י�,ד�מסאב�תא יריע�ת ע�ר אחד ����� היה זה �כנגד , ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
��טרא ל�ה להבי� וצרי� סממני�, ע�ר אחד הי� ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָֹ�ב�טרת

נ��ר,האחרא ח�טא �לכא�רה �וקא, �תרי� ע�ר אחד ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָ
זה �לע�ת ל�ה �� א� ספיר�ת, ע�ר רק ה� �קד�ה ֶַ�ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�ְֲִַֹ�הלא
��רה �י על �ה� ה�טרת �סממני כ� �כמ� ע�ר. אחד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹה�
�כל ע�ר, אחד �מס�ר ה� ל�ה מ�ב� אינ� �� �� ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָהרי
ע�רת מאמר�ת, ע�רה �כמ� �וקא, ע�ר ה� ה��רה ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמס�רי
ה�ד�", ��קל ה�� ע�רה "ע�רה ��ת�ב �כמ� ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹה��ר�ת,
ע�רת �נגד ה� מאמר�ת �ע�רה ז"ל ר��תינ� ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָואמר�
ה�ד�� התנה �תנאי הע�ל�, ק��� היא �ה��רה ְְְְִִִִִַַַַָָָָָה��ר�ת,
��רתי את י�ראל יק�מ� א� �רא�ית, מע�ה ע� ה�א ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ�ר��
�כתיב ובה�, לתה� הע�ל� את אחזיר לאו �בא� ְְְֲִִִֶַָָָָָֹֹמ�טב
�אנכי מי �אנכי �ראתי", עליה ואד� אר� ע�יתי ְְִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹֹ"אנכי
��ק�מ� �ראתי ��ביל והאד� האד�, ��ביל האר� ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָָָָָע�ה
הע�רה ק��� ה� ה��ר�ת �ע�רת והינ� מצו�ת, ה�רי"ג ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָאת

�� וא� �וקא, ע�ר �מס�ר ה� ה��רה �מס�רי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמאמר�ת,
�מ�ל �וקא, ה��רה �י על �� �� ה�א �ע��ת� ��טרת ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹל�ה
ה�א, העני� א� �וקא. ע�ר אחד ה�א ה�ממני� מס�ר ְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָמק��

זהר �ת��ני אל�ה� �פתח �מאמר ה�א�ה�ה "אנ� אמר: ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ
���ני�" ע�ר �א�יקת ה�א אנ� �ח����, ולא �ר��:וחד , ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָ

קאי חד" ה�א ��מעלהז"אנ� ס�� אי� א�ר עצמ�ת על ְְְְְֵֵֶַַַַַָָ
�ח����", "ולא אמר זה על ה�ה ולכ� ה��ל�ל�ת, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמ�דר
ה�א ה��ל�ל�ת �סדר אליו, ער� הה��ל�ל�ת סדר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ�אי�
מס�ר �ה�ה לזה, זה ער� ��� מה ה�א �ח���� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ�ח����,
אל� לג�י אל� מס�ר �מ� ה�א אל� מס�ר לג�י ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאחד
אלפי�, אל� לג�י ער� ל� י� הרי �אל� �כ�� ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָאלפי�,
ה�ה אלפי�, �אל� ה�ס�ר חסר הרי האחד האל� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ�בלא
למס�ר ער� י� �מ�ילא אל�, לג�י ער� לאחד י� כ� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ�מ�
מה ח���� וזה� רבב�ת, ור��א אלפי� אל� לג�י �� ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאחד
�ער� �אינ� הינ� �ח����" "ולא אבל לזה. זה ער� ���ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
מס�ר �ג� לזה, זה �ער� ה� �גב�ל מס�ר �ה�ה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ�לל,
מ�ל �ר� ועל �ד�ל, ה��תר ה�ב�ל �ער� ה�א קט� ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה��תר
ל� י� הרי ה��, �פת על א�ר מהח�ל אחד ח�ל ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ[�ר�יר]
ח�ה, �גל�ל מ�ל �ר� על �מ� �ד�ל ה��תר ה�ב�ל אל ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָער�

קס"ז �ה�א �י�תר �ד�ל �ב�ל ה�א ח�ה �גל�ל (167)�הג� ְְְְֲֵֶַַַַַָָ
ח�ה ה�ל�ל �� הרי זה �בכל האר�, מ���ר י�תר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ�עמי�
ה�� �פת ��י �על האחד ח�ל וה[�ר�יר] �ב�לי, א�א ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאינ�
וגדל �כבד הפר� ��� ל�מר �בהכרח אליו, �ער� ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹה�א

להלן).ד. (מבואר טומאה של לקדושה).ה.כתרים (המנגד האחר שהוצאתו.בצד הוא אתה בחשבון, ולא אחד הוא אתה

מדות). (ספירות; תיקונים עשר הכוונה.ז.(המצאת)
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שעה יפה איך שאלה: בגופים. נשמות – התחיה בעולם אבל גופים, בלי לנשמות הוא הנ"ל כל
עוה"ב? של הנפלאים הגילויים מכל בעוה"ז, ומע"ט בתשובה אחת

Ì�Ó‡לנ�מ�ת �ענ�ג �ה�א עד�, �ג� ה�ענ�ג ה�א זה �ל »¿»ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָ
וה�א י�תר �ב�� מדרגה ע�ד וי�נ� �וקא, ��פי� ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָ�לי
�ג� �וקא, �ג�פי� נ�מ�ת �ענ�ג �ה�א ה�ח�ה ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָע�ל�
�ג�פי� להתל�� יצטרכ� ה�ל�� עליה� ר�נ� �מ�ה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאב�ת
ה�דרג�ת וכל �לעתיד, �ה���י הה�א ה�פלא הענג ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹלק�ל
זה �ל �לאחר ה�א, �ע�ל� ה�ללי �ה�� נכללי� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהא��
ט�בי� �מע�י� �ת��בה אחת �עה �"יפה אמר� מאד ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָֹי�לא

�מאחר �לכא�רה ה�א", הע�ל� ח�י מ�ל ה�ה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ�ע�ל�
�א��, אלקי �תענ�ג נעל�ת מדרג�ת על מ�רה ה�א ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַַָָָֹ�ע�ל�
��ל�� ה�א ה�א �ע�ל� וע�ד כ�', �עה �יפה אפ�ר ְְְְְֵֶַַָָָָָָָאי�
ה�א הרי �כר ��ל�� וכל ה�ה, �ע�ל� העב�דה על ְְֲֲֵֶַַַָָָָָָָָָ�כר
וע�ד כ�', יפה אי� �� א� �עצמ�, ה�בר מ�מ� י�תר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָנעלה
י�תר יפה ה�א ט�בי� �מע�י� �ת��בה אחת ��עה ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָי�תר

ה�א. הע�ל� ֵֵַַָָָמח�י

אנת פי' סממנים. י"א דוקא יש ובקטורת י"א, מספר ובסט"א עשר, במספר הכל בקדושה מדוע
הוא הגבול כי השתלשלות, מסדר למעלה שהוא – בחושבן ולא א"ס, אור עצמות – חד הוא

הבלי�גבול בערך שלא

‰p‰Â�ט�בי �מע�י� �ת��בה אחת �עה �יפה זה להבי� ¿ƒ≈ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָ
מה� להבי� וג� ה�א, הע�ל� ח�י מ�ל ה�ה ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָ�ע�ל�
עני� �ח�ה להק�י� י� ט�בי�", �מע�י� "���בה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָה���ק
ספיר�ת ע�ר מס�ר ה�א �בקד�ה ז"ל, האר"י �כתבי ְְִִֶֶָָ�ְְְְֲִִִֵַַַָָה�ד�ע
מה, �לי ספיר�ת "ע�ר יצירה �ספר ��אמר �מ� ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ�וקא,
זה �לע�ת �להב�יל ע�ר", אחד ולא ע�ר ��ע, ולא ֶַ�ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹע�ר
�להב�יל "ספיר�ת", נקראי� �בקד�ה וע�ד ע�ר, אחד ְְְְִִִִַָָ�ְְְִֵַַָָה�
�תרי� ע�ר אחד �כמ� "�תרי�", ��� נקראי� זה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ�ְִ�לע�ת

ע�י�,ד�מסאב�תא יריע�ת ע�ר אחד ����� היה זה �כנגד , ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ
��טרא ל�ה להבי� וצרי� סממני�, ע�ר אחד הי� ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָֹ�ב�טרת

נ��ר,האחרא ח�טא �לכא�רה �וקא, �תרי� ע�ר אחד ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָ
זה �לע�ת ל�ה �� א� ספיר�ת, ע�ר רק ה� �קד�ה ֶַ�ְְִִִֵֵֶֶַָָָ�ְֲִַֹ�הלא
��רה �י על �ה� ה�טרת �סממני כ� �כמ� ע�ר. אחד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹה�
�כל ע�ר, אחד �מס�ר ה� ל�ה מ�ב� אינ� �� �� ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָהרי
ע�רת מאמר�ת, ע�רה �כמ� �וקא, ע�ר ה� ה��רה ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמס�רי
ה�ד�", ��קל ה�� ע�רה "ע�רה ��ת�ב �כמ� ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹה��ר�ת,
ע�רת �נגד ה� מאמר�ת �ע�רה ז"ל ר��תינ� ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָואמר�
ה�ד�� התנה �תנאי הע�ל�, ק��� היא �ה��רה ְְְְִִִִִַַַַָָָָָה��ר�ת,
��רתי את י�ראל יק�מ� א� �רא�ית, מע�ה ע� ה�א ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ�ר��
�כתיב ובה�, לתה� הע�ל� את אחזיר לאו �בא� ְְְֲִִִֶַָָָָָֹֹמ�טב
�אנכי מי �אנכי �ראתי", עליה ואד� אר� ע�יתי ְְִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹֹ"אנכי
��ק�מ� �ראתי ��ביל והאד� האד�, ��ביל האר� ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָָָָָע�ה
הע�רה ק��� ה� ה��ר�ת �ע�רת והינ� מצו�ת, ה�רי"ג ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָאת

�� וא� �וקא, ע�ר �מס�ר ה� ה��רה �מס�רי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמאמר�ת,
�מ�ל �וקא, ה��רה �י על �� �� ה�א �ע��ת� ��טרת ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹל�ה
ה�א, העני� א� �וקא. ע�ר אחד ה�א ה�ממני� מס�ר ְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָמק��

זהר �ת��ני אל�ה� �פתח �מאמר ה�א�ה�ה "אנ� אמר: ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ
���ני�" ע�ר �א�יקת ה�א אנ� �ח����, ולא �ר��:וחד , ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָ

קאי חד" ה�א ��מעלהז"אנ� ס�� אי� א�ר עצמ�ת על ְְְְְֵֵֶַַַַַָָ
�ח����", "ולא אמר זה על ה�ה ולכ� ה��ל�ל�ת, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמ�דר
ה�א ה��ל�ל�ת �סדר אליו, ער� הה��ל�ל�ת סדר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ�אי�
מס�ר �ה�ה לזה, זה ער� ��� מה ה�א �ח���� ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ�ח����,
אל� לג�י אל� מס�ר �מ� ה�א אל� מס�ר לג�י ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאחד
אלפי�, אל� לג�י ער� ל� י� הרי �אל� �כ�� ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָאלפי�,
ה�ה אלפי�, �אל� ה�ס�ר חסר הרי האחד האל� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ�בלא
למס�ר ער� י� �מ�ילא אל�, לג�י ער� לאחד י� כ� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ�מ�
מה ח���� וזה� רבב�ת, ור��א אלפי� אל� לג�י �� ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאחד
�ער� �אינ� הינ� �ח����" "ולא אבל לזה. זה ער� ���ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
מס�ר �ג� לזה, זה �ער� ה� �גב�ל מס�ר �ה�ה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ�לל,
מ�ל �ר� ועל �ד�ל, ה��תר ה�ב�ל �ער� ה�א קט� ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה��תר
ל� י� הרי ה��, �פת על א�ר מהח�ל אחד ח�ל ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ[�ר�יר]
ח�ה, �גל�ל מ�ל �ר� על �מ� �ד�ל ה��תר ה�ב�ל אל ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָער�

קס"ז �ה�א �י�תר �ד�ל �ב�ל ה�א ח�ה �גל�ל (167)�הג� ְְְְֲֵֶַַַַַָָ
ח�ה ה�ל�ל �� הרי זה �בכל האר�, מ���ר י�תר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ�עמי�
ה�� �פת ��י �על האחד ח�ל וה[�ר�יר] �ב�לי, א�א ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאינ�
וגדל �כבד הפר� ��� ל�מר �בהכרח אליו, �ער� ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹה�א

להלן).ד. (מבואר טומאה של לקדושה).ה.כתרים (המנגד האחר שהוצאתו.בצד הוא אתה בחשבון, ולא אחד הוא אתה

מדות). (ספירות; תיקונים עשר הכוונה.ז.(המצאת)
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�על מהח�ל אחד ח�ל [�ר�יר] ע�ד �� יהיה א� ח�ה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָה�ל�ל
ה�בר וטע� וכב��, �גדל� ���י �ע��ה והינ� ה��, ְְְְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָ�פת
זה �ער� ה� �ב�ל וה�עלי �ב�ל, �עלי ��ניה� לפי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַה�א
�ה�א זה אי� מרב י�פר ולא י�ד לא ה�� �ח�ל וזה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלזה,
�מ�ת �לי� הרי הר��י עצ� �מ�ני א� �י �ב�לי, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָֹ�לי

�ליה� �ה� לא אבל א�ת�, מכיל אינ� �ה�ס�ר והינ� ס�ר, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
י� ט��ת ��ה ל�ער יכ�לני ר"י �אמר מהא והראיה ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ�ב�ל,
ה�ס�ר, �מ�ת יכל� ���� ה���ת לס�ר יב�א� וא� ,���ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹ
�ה� ל�מר מכריח זה אי� ה�ס�ר �מ�ת ��כל� מ�ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאמנ�
מ�ני ורק מה�ת�, �עצ� �ב�ל�י� ה� ט��ת �הרי �ב�ל, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ�לי

ענינ� אי� �ה�ב�ל �לי�, אינ� וה� �לה ה�ס�ר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָר��י�
ה�א ה�ב�ל עני� א� �י וקט�, �גדל א� �מע�ט ְְְְִִִִִֶֶַַָֹֹהר��י
ה�בר הרי �� א� �בר, ע�ד מתחיל אז נכלה ה�א ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�כא�ר
לזה, זה �ער� ה� �ב�ל �עלי וכל א�ת�, מג�יל אחריו ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָה�א
מה �ד�ל, ה��תר �ב�ל �ער� ה�א קט� ה��תר מס�ר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָולכ�
�לג�י �לל, �ער� אינ� �ל�יֿ�עלֿ�ב�ל לג�י �ב�ל �� ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ�אי�
ור��י אלפי� אל� �מס�ר אחד מס�ר �וה מס�ר ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָ�לי
�סדר �ח����", ולא חד ה�א "אנ� וזה� ְְְְְְְְֵֶֶַַָָָרבב�ת,
ה�א ית�ר� עצמ�ת� אבל ח����, �חינת ה�א ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָה��ל�ל�ת
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.·Ó?העזאזל למקום הראשונות המדריגות הן מה

האדם של והחשוך המר לסוף הראשונה הסיבה היא מה

היפה הנברא של המות המלאך הוא מי התאוה? בעל

האדם? של ביותר,

היא, הגדולה המרה לירידה הראשונה המדריגה

בגשמיות רק התענוג חיפוש שמותר, במה לעצמו הויתור

הגופניים שחייו לכך ומביא למגושם האדם את עושה

לעבריינות. אותו ומביא מדה, ובלי משקל בלי נעשים

שם53המשנה על נידון ומורה סורר "בן אומרת

חקירה [אחרי למות נידון ומורה סורר בן � סופו"

מסויים,מס ובסדר ומורה, סורר בן אכן הוא אם ויימת

קלים, בעונשים אותו דנים הראשונה, בפעם בתחילה,

ידי על בתחילה יותר, קשים בעונשים � השניה בפעם

של דין בית ידי על מכן ולאחר שלשה של דין בית

הוא שכעת למרות כלומר, סופו. שם על ושלשה] עשרים

רעה, בדרך מתנהג שהוא כיוון אך כך, כל רע אינו עדיין

כבר אותו דנים ולכן כולו, מושחת יהיה סוף סוף הרי

סופו. שם על עתה

שומע אינו הוא � ומורה? סורר בן של חטאו הוא מה

זולל וסובא, זולל והוא הטוב, ולחינוכם ואמו אביו בקול

באכילה ובזבזן פזרן כלומר שתיין, � סובא בזבזן, �

ושתיה.

על כללי שם הוא וסובא" ש"זולל אומר עזרא האבן

את דבר בכל ומחפשים הגוף לתענוגות המתמסרים אלה

התאוותני. התענוג

ומורה", סורר "בן הוא וסובא זולל שהוא האדם

וסובא" ה"זולל מרדני. � מורה הדרך, מן נוטה � סורר

הנכונה. מהדרך נוטה

מסויימת מדה שאוכל הוא, וסובא הזולל של חטאו

קושיא ונשאלת יין. של מסויימת מדה ושותה בשר של

ושותה מיותרת בשר מדת אוכל שאדם בגלל האם גדולה,

כזה? בעונש נענש יין, יותר קצת

ופוסקים, בש"ס במקורו, הדין את שלומד מי אלא,

ומדת היתירה הבשר חתיכת בגלל נענש הוא שאין רואה,

עצמו הכניס שהוא בגלל נענש הוא יותר, הגדולה היין

אלה, בדברים רק התענוג את מחפש שהוא בגלל בכך,

והחשוכים, העמוקים לתהומות פתח פותח שהוא בגלל

שבסופו בגלל האנושיות, של היופי את מחלל שהוא בגלל

נוספים אנשים וימשוך רוצח, גזלן, לגנב, יהיה דבר של

הרעה. לדרכו

.‚Óאת שובה הוא הרע, היצר של דרכו היא זו

מפתה הוא כלומר, היתר. תאוות ידי על ברשותו האדם

וכך המותרים, בדברים התענוג את לחפש האדם את

את מאבד שהאדם עד לפרוע האדם את עושה הוא

אין האסור בדבר נתקל וכאשר השכלי, האנושי החוזק

להתאפק. יכול כבר הוא

דעת, לקל והעמקן החזק האדם את עושה הרע היצר

את מאבד שהוא עד מטה, מטה אותו מוריד הוא וכך

לתענוגותיו כולו מסור נהיה הוא לזולת, האנוש רגשות

מהחיה יותר גרוע נעשה שהוא כזו במדה מושחת ונהיה

ביותר. הפרועה

הרע, היצר של לפיתויו קרבן שנפלו אנשים ישנם

מ"ה.53) פ"ח סנהדרי�
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לעשות רוצים שהם שמה ויודעים ללמוד שיכולים כאלה

מה עושים שהם וממה לעשותם, אסור � עושים או

אך הלב, על להם רע � לעשות נחלשושאסור כך כל הם

בחוטי והסתבכו המזוהם בעולם כך כל נפלו הם בדעתם,

הגאון האנושי, התוקף בהם שאין הגופניים, התענוגות

תענוגות של הרחב מהנהר עצמם את לעקור הנכון,

העושר של והרעש העולם של המהומה הזה. העולם

לגמרי, אותם ומבלבלים עיניהם את מעוורים המדומה

ים של הגדול בזרם הם נסחבים ברצון, שלא או שברצון

ויושר. אמת של בסיס ובלי חשבון בלי החיים

.„Óיסוד על זה הרי מדומה, עושר אומר שאני מה

מוהר"ש. אדמו"ר כ"ק הסבא אצל שאירע סיפור

סוחרים הרבה באים היו בליובאוויטש בירידים

ממוצא וממינסק משקלוב סוחרים היו ביניהם גדולים,

מתנגדים. של

היו הסבא, אל נכנסים היו יותר הגדולים הסוחרים

שהיו כאלה והיו לימוד, בעניני אתו מדברים שהיו כאלה

עסקיות. עצות שואלים

שהה ולמדן, עשיר היה הגדולים מהסוחרים אחד

את שעזב לפני עסקיו. על ודיבר ממושך זמן הסבא אצל

עונה הוא עני אליו כשנכנס (מדוע הסבא את שאל החדר

אליו כשנכנס ואילו רגעים, כמה לוקח והדבר מיד לו

לו. עונה � הסבא � שהוא עד רב זמן הדבר לוקח עשיר

ואני מצבו על מספר הוא עני, כשנכנס הסבא: לו ענה

את לספר ומתחיל עשיר כשנכנס ואילו מיד, לו עונה

האמת, את מגלה שהוא עד זמן עובר אתו, הנעשה

עני. פשוט הוא לעשיר, הידוע שהוא,

כאלה, חיצוניים עשירים ישנם באמריקה כאן

להם יעזור גדולים, עשירים כמו וממהרים מפוזרים

אמיתיים. גבירים שיהיו כברם, תוכם שיהיה השי"ת

.‰Óנטבע אינו היהדות, זיק היהודית, הנקודה אך,

נכבה. ואינו

זו הרי היהודי, בלב עמוק מושרשת היהודית הנקודה

ישנם ולכן מעצמו, מתבייש שיהודי המסויימת הבושה

ובתירוצים שדופים בהיתרים עצמם המרגיעים אנשים

טפשיים.

שזה הוא, אלה, ובתירוצים שבהיתרים ה"טוב"

ולוחצת להם חורה טובה הלא שהתנהגותם מראה

שלהם השכלי בתוקף מדי חלשים הם אלא עליהם,

שלם, עדיין שלהם ה"תוך" אבל מרגילותם. מלצאת

לטוב. מושפעים להיות הם עלולים טובה ובסביבה

להם יש מאד, גדולה אלה אנשים על הרחמנות

עצ עם לוחמים הם פנימית, עצמםמלחמה הם מם,

את היטב ויודעים שעליהם ברחמנות וחשים מרגישים

בכוחם אין אך אליו, להגיע עלולים שהם טוב" ה"לא

אותם. מנצח הרע והיצר זה נגד לעמוד

חב"ד חסידי אגודת של תפקידה להיות צריך זה

שיחות מסויימים בזמנים לארגן וקנדה, הברית בארצות

שיהיה דבר התורה, וחיבת המצוות חיזוק בעניני חסידיות

החסידים. שמגזע לרבים רוחני מזון

.ÂÓלדון חלילה שצריכים אמנם הוא המשפט דבר

"ישמעו למען הוא שבמשפט העיקר אך החטאים, את

עוד" יזידון ולא יהיו54ויראו שלא ישפיע שהעונש ,

הוא המשפט אלא המשפט, הוא העונש לא חוטאים.

להתנהג. כיצד לאדם המראה מסויים לימוד

אומרת �55המשנה בשבוע אחד ההורגת "סנהדרין

אלעזר רבי חובלנית, נקראת � רע"ב � שנים לשבע אחת

שנה". לשבעים אחד אומר עזריה בן

בעיר מאד, גדול היה ישראל עם מאד, מופלא הדבר

דינין בתי שצ"ד היו בלבד ת"ו ירושלים של56הקודש

פסקה הסנהדרין ואם דיינים), כ"ג (של קטנה סנהדרי

נקראת היא מות, דין פסק שנה שבעים במשך אחת פעם

כך? הדבר מדוע קטלנית, סנהדרין

את ללמד הוא הסנהדרין תפקיד היא, האמת אלא,

הנכונים, וההדרכה החינוך את להם לתת ישראל, בני

ומדריכים מלמדים אצל והבנות הבנים חינוך את לסדר

ישראל, ובנות בני של הנהגתם על ולהשגיח לסדר טובים,

שפעם סנהדרין ולכן, טובות, לא לדרכים יבואו שלא

מות דין פסק הוציאה שנה שבעים) (או שבע במשך אחת

קטלנית. נקראת �

דין פסק לו שמגיע כזה חוטא שישנו העובדה שכן,

כראוי, חובתה את מילאה לא שהסנהדרין מראה מות,

ולא להתאפק להתנהג, האדם על כיצד ולהבהיר להסביר

היתר. של בתענוגים גם ללב לוותר

הרעים לדברים האדם את מביא בתענוגים הוויתור

האדם. חיי את שוברים הגופניים התענוגים ביותר.

ולא ישפוט עיניו למראה "לא הוא משיח של משפטו

יהיה לא משיח של משפטו יוכיח", אזניו למשמע

ושומע. רואה שהוא מה רק שלפניו אדם בן של כמשפטו

גם וירגיש, יראה שיסתכל, יהיה משיח של משפטו

ירגיש גם הוא לחטוא, החוטא את שהביאו הסיבות את

הי שלא אלא שעשה מה לעשות רצה לא יכולשהחוטא ה

תאוותו. על להתגבר

.ÊÓואז המתים תחיית יהיה בב"א יבוא כשמשיח

על גם המתים. בתחיית יקום מי והמשפט הדין יהיה

והמשפט. הדין יהיה המשיח, בביאת לראות שיזכו אלה

יג.54) יז, דברי�

מ"י.55) פ"א מכות

א.56) קה, כתובות
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לעשות רוצים שהם שמה ויודעים ללמוד שיכולים כאלה

מה עושים שהם וממה לעשותם, אסור � עושים או

אך הלב, על להם רע � לעשות נחלשושאסור כך כל הם

בחוטי והסתבכו המזוהם בעולם כך כל נפלו הם בדעתם,

הגאון האנושי, התוקף בהם שאין הגופניים, התענוגות

תענוגות של הרחב מהנהר עצמם את לעקור הנכון,

העושר של והרעש העולם של המהומה הזה. העולם

לגמרי, אותם ומבלבלים עיניהם את מעוורים המדומה

ים של הגדול בזרם הם נסחבים ברצון, שלא או שברצון

ויושר. אמת של בסיס ובלי חשבון בלי החיים

.„Óיסוד על זה הרי מדומה, עושר אומר שאני מה

מוהר"ש. אדמו"ר כ"ק הסבא אצל שאירע סיפור

סוחרים הרבה באים היו בליובאוויטש בירידים

ממוצא וממינסק משקלוב סוחרים היו ביניהם גדולים,

מתנגדים. של

היו הסבא, אל נכנסים היו יותר הגדולים הסוחרים

שהיו כאלה והיו לימוד, בעניני אתו מדברים שהיו כאלה

עסקיות. עצות שואלים

שהה ולמדן, עשיר היה הגדולים מהסוחרים אחד

את שעזב לפני עסקיו. על ודיבר ממושך זמן הסבא אצל

עונה הוא עני אליו כשנכנס (מדוע הסבא את שאל החדר

אליו כשנכנס ואילו רגעים, כמה לוקח והדבר מיד לו

לו. עונה � הסבא � שהוא עד רב זמן הדבר לוקח עשיר

ואני מצבו על מספר הוא עני, כשנכנס הסבא: לו ענה

את לספר ומתחיל עשיר כשנכנס ואילו מיד, לו עונה

האמת, את מגלה שהוא עד זמן עובר אתו, הנעשה

עני. פשוט הוא לעשיר, הידוע שהוא,

כאלה, חיצוניים עשירים ישנם באמריקה כאן

להם יעזור גדולים, עשירים כמו וממהרים מפוזרים

אמיתיים. גבירים שיהיו כברם, תוכם שיהיה השי"ת

.‰Óנטבע אינו היהדות, זיק היהודית, הנקודה אך,

נכבה. ואינו

זו הרי היהודי, בלב עמוק מושרשת היהודית הנקודה

ישנם ולכן מעצמו, מתבייש שיהודי המסויימת הבושה

ובתירוצים שדופים בהיתרים עצמם המרגיעים אנשים

טפשיים.

שזה הוא, אלה, ובתירוצים שבהיתרים ה"טוב"

ולוחצת להם חורה טובה הלא שהתנהגותם מראה

שלהם השכלי בתוקף מדי חלשים הם אלא עליהם,

שלם, עדיין שלהם ה"תוך" אבל מרגילותם. מלצאת

לטוב. מושפעים להיות הם עלולים טובה ובסביבה

להם יש מאד, גדולה אלה אנשים על הרחמנות

עצ עם לוחמים הם פנימית, עצמםמלחמה הם מם,

את היטב ויודעים שעליהם ברחמנות וחשים מרגישים

בכוחם אין אך אליו, להגיע עלולים שהם טוב" ה"לא

אותם. מנצח הרע והיצר זה נגד לעמוד

חב"ד חסידי אגודת של תפקידה להיות צריך זה

שיחות מסויימים בזמנים לארגן וקנדה, הברית בארצות

שיהיה דבר התורה, וחיבת המצוות חיזוק בעניני חסידיות

החסידים. שמגזע לרבים רוחני מזון

.ÂÓלדון חלילה שצריכים אמנם הוא המשפט דבר

"ישמעו למען הוא שבמשפט העיקר אך החטאים, את

עוד" יזידון ולא יהיו54ויראו שלא ישפיע שהעונש ,

הוא המשפט אלא המשפט, הוא העונש לא חוטאים.

להתנהג. כיצד לאדם המראה מסויים לימוד

אומרת �55המשנה בשבוע אחד ההורגת "סנהדרין

אלעזר רבי חובלנית, נקראת � רע"ב � שנים לשבע אחת

שנה". לשבעים אחד אומר עזריה בן

בעיר מאד, גדול היה ישראל עם מאד, מופלא הדבר

דינין בתי שצ"ד היו בלבד ת"ו ירושלים של56הקודש

פסקה הסנהדרין ואם דיינים), כ"ג (של קטנה סנהדרי

נקראת היא מות, דין פסק שנה שבעים במשך אחת פעם

כך? הדבר מדוע קטלנית, סנהדרין

את ללמד הוא הסנהדרין תפקיד היא, האמת אלא,

הנכונים, וההדרכה החינוך את להם לתת ישראל, בני

ומדריכים מלמדים אצל והבנות הבנים חינוך את לסדר

ישראל, ובנות בני של הנהגתם על ולהשגיח לסדר טובים,

שפעם סנהדרין ולכן, טובות, לא לדרכים יבואו שלא

מות דין פסק הוציאה שנה שבעים) (או שבע במשך אחת

קטלנית. נקראת �

דין פסק לו שמגיע כזה חוטא שישנו העובדה שכן,

כראוי, חובתה את מילאה לא שהסנהדרין מראה מות,

ולא להתאפק להתנהג, האדם על כיצד ולהבהיר להסביר

היתר. של בתענוגים גם ללב לוותר

הרעים לדברים האדם את מביא בתענוגים הוויתור

האדם. חיי את שוברים הגופניים התענוגים ביותר.

ולא ישפוט עיניו למראה "לא הוא משיח של משפטו

יהיה לא משיח של משפטו יוכיח", אזניו למשמע

ושומע. רואה שהוא מה רק שלפניו אדם בן של כמשפטו

גם וירגיש, יראה שיסתכל, יהיה משיח של משפטו

ירגיש גם הוא לחטוא, החוטא את שהביאו הסיבות את

הי שלא אלא שעשה מה לעשות רצה לא יכולשהחוטא ה

תאוותו. על להתגבר

.ÊÓואז המתים תחיית יהיה בב"א יבוא כשמשיח

על גם המתים. בתחיית יקום מי והמשפט הדין יהיה

והמשפט. הדין יהיה המשיח, בביאת לראות שיזכו אלה

יג.54) יז, דברי�

מ"י.55) פ"א מכות

א.56) קה, כתובות
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"לא הפסוק אומר כך ועל השופט, יהיה עצמו משיח

אלא יוכיח", אזניו למשמע ולא ישפוט עיניו למראה

יעורר בגלות, ישראל בני של הקשים לחיים ייכנס

לחטוא, רצו לא שהם עליהם זכות וימצא עליהם רחמים

הרע. היצר על להתגבר בכוחם היה לא אלא

עשו יהודים ולכן הטוב, הצד את יראה משיח

התשובה טובים, הלא הדברים על התחרטו תשובה,

המשיח. לגילוי לזכות תעזור והחרטה

והוכיח דלים, בצדק "ושפט תהיה משיח של הנהגתו

הדל ואביון. עני מדריגת אינו "דל" ארץ". לענוי במישור

משגת ידו שאין דל שהוא אלא בדעת, מעשיר רחוק אינו

מבין. שהוא מה את לבצע

טובה לעשות טוב, זה מה שמבין הוא בדעה" "עשיר

כמו טוב, שלא ומה עושה, הוא וזאת והדומה, לזולת

עושה. הוא אין � וכדומה שקר או רכילות לדבר תאוה,

מה יודע הוא גם כלומר, משגת. ידו שאין הוא ה"דל"

אבל במוחו, מבין הוא זאת כל אלא רע, זה ומה טוב זה

ולא שטוב מה לעשות בחיים, זאת להביא משגת ידו אין

שרע. מה לעשות

עצמו, על להעמיד משגת ידו שאין הזה הדל את

עליו ילמד הוא בצדק, יהיה המשפט אך משיח, ישפוט

זכות.

u"xz ,dxez zgny

•
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את להכיר כדי ברו� של ואחותו דודתו לליאזנא נסעו השידוכי�) (שטר ה"תנאי�" שנכתבו לפני
של רצונו מה בבירור ידעו עתה השידו�. פרטי כל את ה"מחותני�" ע� לסכ� וכדי המיועדת, הכלה
קרוביו. לפני לבו את ברו� גילה סו�ֿסו� שכ� הנישואי�, לאחר חייו את להסדיר בדעתו יש וכיצד ברו�
שר' העובדה הייתה אברה� ר' של בתו ע� להשתד� לרצונו העיקריות הסיבות שאחת לה� הסביר הוא
ממנו שלמד במקצוע ולעסוק כגנ�, להתפרנס המיועד, כחותנו רצה, הוא, ג� מגננות. מתפרנס אברה�

עצמו.

עלֿמנת מתאימה אדמה לברו� להקצות ג� יתחייב אברה� שר' והאחות הדודה רצו כ� משו�
אברה� ר' לה� הראה א� בליאזנא הקרובות של בביקור� לכ�. הסכי� אברה� ור' גינה, עליה לקיי�
השטח היה בה השכונה המיועד. החת� עבור לגינה, קרקע ולהכשיר בית לבנות התכונ� עליו השטח את

רצו�. שבעות היו הגברות שתי מליאזנא. ויורסטי� מספר של במרחק נמצאה

עתה רוח. קורת מלאות לוויטבסק, חזרו וה� לעתיד, קרובותיה בעיני ח� מאד מצאה רבקה, הכלה,
טובה. בשעה ה"תנאי�" על לחתו� לוויטבסק, הוא א� בא קצר זמ� כעבור אשר אברה�, לר' המתינו

ש�. בישיבה וללמוד לנישואי� עד שנה מש� בוויטבסק להישאר ברו� צרי� היה ה"תנאי�" לפי
שמכבר, בדרכו ולהתנהג יצחק, יוס� ורבי פלטיאל רבי לשיעורי להקשיב ברו� המשי� זו, שנה במש�
הוא ביותר, הקשות במלאכות עסק ברו� להתפרנס. עלֿמנת למלאכה, ביו� מסוימות שעות להקדיש
עבורו. בזויה או קשה הייתה לא מלאכה שו� מטע�. עמוסות מריצות הולי� וא� כבדי�, משאות נשא
חלקו את וכ� היו� מ� הזמ� מותר את שלמד. את בעלֿפה לעצמו משנ� היה במלאכתו שעסק בזמ� בו

בביתֿהמדרש. לתורה הקדיש הלילה של הגדול

למקומות בחלק� התפזרו התלמידי� הופסקו. בישיבה השיעורי� אלול. חודש והגיע הקי� עבר כ�
בלימודי� עצמית להתקדמות הזמ� את ניצל ברו� חשבונ�. על ללמוד נשארו ובחלק� מגוריה�,

להתמסר החל בבד בד בעבר. שלמד מה על יצחקולחזרה יוס� רבי גיסו אשר חדש, מסוג ללימוד
כ"שערי מוסר בספרי ברו� עסק מיוחדת בשקידה ה"מוסר". תורת לימוד זה היה בו. והדריכו לו הורה
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וכמוב� לרמב"�, תשובה הלכות וכ� חכמה", "ראשית שבספר התשובה" "שער יונה, לרבנו תשובה"
ויומא. השנה ראש מסכתות �

לא שמעול� אש בלבו והדליקו חדש, עול� לפניו פתחו ה� ברו�. את מאד הרשימו המוסר ספרי
הגור� ו"קרירה". מחושבת התנהגות כללי, באופ� ברו�, של התנהגותו הייתה אז עד אצלו. דלקה
וסערה אצלו, הורעדו לא הלב נימי ומדה. בחשבו� אצלו היה והכול הלב, ולא המוח היה בנפשו הפעיל
התנהל חייו אורח כל הלב. והתרגשות חו� נעדרות היו תפילותיו נפשו. מעמקי את מעול� פקדה לא
מתסיסה שאיפה אותה שלו, ויראתֿהשמי� צדקתו כל ע� בו, הייתה לא כ� ומשו� מנוחות, מי על

אמיתי. צדיק כל מטפס שבו הסול� בשלבי להתעלות ומדרבנת

ברגש הקוד� חייו אורח על מסתכל היה בה�, ולהתעמק מוסר ספרי ללמוד החל כשברו� עתה,
וא� הנכונה בדר� בכלל צעד א� עצמו על תהה הוא מידותיו, בטיב ספקנות של ובתחושה מרירות של
בה�. חדור להיות צרי� אמיתי יהודי שכל רגש ואותו כוונה אותה חדורה שלו עבודתֿהבורא הייתה
שחש כפי א�, התורה, מצוות כל את בקפדנות לקיי� והשתדל התמדה מתו� תורה למד הוא נכו�,
צדקה לתת נוהג היה � הנה הנפש: לחשבו� הביאוהו המוסר ספרי הרבה. לו חסר עדיי� עתה,
מפע� ולהשתת� ישע, וחסר מו� בעל כל את ולשרת לעזור לדל, מלחמו לחלוק האחרונות, מפרוטותיו
את הרעידו ולא אדיש השאירוהו אלה כל א� אחרות, צרות או חולי� עבור לתפלה במנייני� לפע�
כמתו� ונעשו נשמה ובלי לב בלי היו עתה עד מעשיו שכל למסקנה הביאוהו המוסר ספרי ונפשו. ליבו

ורגש. כוונה ובלי הרגל

הקודמת שקרירותו כ� לידי הביאה המוסר, ספרי באמצעות ברו�, של בנפשו עתה שהודלקה האש
החל הוא יותר. ופתוח יותר ר� יותר, רגיש נהייה עתה עליו. השמש זריחת בעת כשלג ונמסה פגה

הטובי�. במעשיו וה� בתפילתו, ה� בלימודיו, ה� ועמוק, פנימי חדש, טע� לחוש

מסוימי� במאורעות נזכר היה הוא הקוד�. למצבו השוואות במחשבותיו עור� היה החדש במצבו
הקרוב. בעברו

את הרעיד לפתע ולמד. בביתֿהמדרש אז ישב הוא בינוביטש. בהיותו פע� אירע למשל, כ�,
להתחנ� והחלו הקודש ארו� אל התנפלו המדרש לבית בריצה נכנסו ואשה איש מחריד. בכי קול האוויר

הופיע אחריה� ממוות. בת� את שיציל הקב"ה ההורי�.לפני לתפילות שהצטרפו ונשי� אנשי� עוד ו
וכאב. צער אפופי� היו כול� תהלי�. פרקי לומר החלו הפתוח הקודש ארו� לפני

א� הכואבי�, ההורי� של בצער� השתת� הטבע שבדר� מוב� הצד. מ� המחזה על הסתכל ברו�
יהודיי�, ואמא אבא של הטרגדיה מ� מזועזע עצמו את שחש לומר אפשר אי בקרבו. זעו לא ליבו נימי
שלו הלימוד חשוב לדידו לו. נוגע העניי� אי� כאילו וללמוד הפתוחה הגמרא ליד לשבת המשי� שכ�

לו. מוכרי� בלתי באנשי� שמדובר ג� מה הכול, מ� יותר

הא� גוססת. שהחולנית והודיע לביתֿהמדרש התפר� מישהו כאשר ג� שוהֿנפש נותר הוא
ראשו שערות ומרט הקודש בארו� ראשו בהטיחו בכיו, את הגביר האב הקרקע. גבי על וצנחה התעלפה
הגמרא ליד לשבת עדיי� המשי� ברו� השמי�. לב עד עלתה המדרש בבית הנוכחי� כל יללת הלבנות.

בניחותא. וללמוד

מחשובי היו בת�, עבור להתפלל לביתֿהמדרש שבאו הורי�, שאות� לברו� נודע יותר מאוחר
לצדיקי� נסעו ה� בני�. חשוכי היו רבות שני� הטובות. ובמידותיה� לב� בטוב ידועי� היו ה� העיר.

יחידה. בבת אות� ביר� שהקב"ה עד שונות, "סגולות" ועשו ברכת� לקבל
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וכמוב� לרמב"�, תשובה הלכות וכ� חכמה", "ראשית שבספר התשובה" "שער יונה, לרבנו תשובה"
ויומא. השנה ראש מסכתות �

לא שמעול� אש בלבו והדליקו חדש, עול� לפניו פתחו ה� ברו�. את מאד הרשימו המוסר ספרי
הגור� ו"קרירה". מחושבת התנהגות כללי, באופ� ברו�, של התנהגותו הייתה אז עד אצלו. דלקה
וסערה אצלו, הורעדו לא הלב נימי ומדה. בחשבו� אצלו היה והכול הלב, ולא המוח היה בנפשו הפעיל
התנהל חייו אורח כל הלב. והתרגשות חו� נעדרות היו תפילותיו נפשו. מעמקי את מעול� פקדה לא
מתסיסה שאיפה אותה שלו, ויראתֿהשמי� צדקתו כל ע� בו, הייתה לא כ� ומשו� מנוחות, מי על
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וא� הנכונה בדר� בכלל צעד א� עצמו על תהה הוא מידותיו, בטיב ספקנות של ובתחושה מרירות של
בה�. חדור להיות צרי� אמיתי יהודי שכל רגש ואותו כוונה אותה חדורה שלו עבודתֿהבורא הייתה
שחש כפי א�, התורה, מצוות כל את בקפדנות לקיי� והשתדל התמדה מתו� תורה למד הוא נכו�,
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הקודמת שקרירותו כ� לידי הביאה המוסר, ספרי באמצעות ברו�, של בנפשו עתה שהודלקה האש
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וכאב. צער אפופי� היו כול� תהלי�. פרקי לומר החלו הפתוח הקודש ארו� לפני

א� הכואבי�, ההורי� של בצער� השתת� הטבע שבדר� מוב� הצד. מ� המחזה על הסתכל ברו�
יהודיי�, ואמא אבא של הטרגדיה מ� מזועזע עצמו את שחש לומר אפשר אי בקרבו. זעו לא ליבו נימי
שלו הלימוד חשוב לדידו לו. נוגע העניי� אי� כאילו וללמוד הפתוחה הגמרא ליד לשבת המשי� שכ�

לו. מוכרי� בלתי באנשי� שמדובר ג� מה הכול, מ� יותר

הא� גוססת. שהחולנית והודיע לביתֿהמדרש התפר� מישהו כאשר ג� שוהֿנפש נותר הוא
ראשו שערות ומרט הקודש בארו� ראשו בהטיחו בכיו, את הגביר האב הקרקע. גבי על וצנחה התעלפה
הגמרא ליד לשבת עדיי� המשי� ברו� השמי�. לב עד עלתה המדרש בבית הנוכחי� כל יללת הלבנות.

בניחותא. וללמוד

מחשובי היו בת�, עבור להתפלל לביתֿהמדרש שבאו הורי�, שאות� לברו� נודע יותר מאוחר
לצדיקי� נסעו ה� בני�. חשוכי היו רבות שני� הטובות. ובמידותיה� לב� בטוב ידועי� היו ה� העיר.

יחידה. בבת אות� ביר� שהקב"ה עד שונות, "סגולות" ועשו ברכת� לקבל
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תרפ"ה אלול ער"ח ד, ב"ה,

בעל תבונות איש והנעלה הנכבד ידידי כבוד

הלוי שי' ברו� מר ז� רגש

וברכה שלו�

כי לשמוע ואתענג הגיעני, נכו� לח"ז מעשרי� מכתבו

בקרב להתלונ� דשא, נאות על להנפש לנסוע הנהו מתעתד

ואת הכו� העומדי� בצל במנוחה ולישב בשורה יו� מיחלי

כאמור צורריה� ומשפט ישראל פדות על ושבח בשיר קול�

בנ"א ממעשה עיניו טביעת להחלי� לאד� טוב מה ירננו, אז

שיר זמרת על קרי' שאו� להמיר אלקי�, מעשה בנוע� ולחזות

זמזומי על כסיליה� עליזות ע� רחובות והמיות שמי� צפרי

עלי עי� ישא כי לאיש נעי� ומה למיניה�, כנ� בעל מצהלות

באדרת העטופה הככר אר� פני על הכר� ופרי שדה תבואות

רצו� עושי� דשאי�, רבבות וריבוי אלפי� מאלפי מרוקמה

בעצמ� ק"ו לדו� השכילו אשר מחוכמי�, חכמי� צמחי� קונ�

אשר דבר ומשטר, בסדר מנומסי� להיות הגדולי� מאחיה�

אשר החמר מהרב ימצא, במקרה חונ� אתה מברכי בי� ג�

יקח ומה� שתי�, על ההול� החי בעד להגדיר חי� יבנה ממנו

אלא ברא לא בעולמו הקב"ה שברא מה כל כי לנפשו מזו�

בה� הטובות למידות וחינכוה ביותר, המוצלח באופ� גידלוה ה� היחידה. בבת� היו מעייניה� כל
העיר. לתושבי וברכה הוריה לב משוש הייתה כ� כשרה. ישראל בת כל צריכה

לבית כראוי נכבדות. בה לדבר השעה והגיעה בת�, בגרה כאשר והא� האב שמחת הייתה גדולה
נכתבו ומיוחס. ב�ֿתורה בחור מצאו ואמנ� מתאי�, שידו� לבת� ההורי� חיפשו בישראל נכבד
של שמלתֿהחופה התנופה, במלוא קויימו לחתונה ההכנות חדשי�. לעוד נקבעה והחתונה ְִַָ"תנאי�"
להיער�. העומדת המפוארת החתונה על דיברו מסביב והעיירות ינוביטש בני כל נתפרה. כבר הכלה

ורע. הול� שמצבה התברר א� תבריא, יו�ֿיומיי� שתו� חשבו תחילה למשכב. הכלה נפלה ולפתע
לביתֿהעלמי� שרצו היו רעשה. ינוביטש כל גסיסתה. לפני שעמדה עד מחלתה החמירה ליו� מיו�

הקודש. ארו� מול אל והתנפלו המדרש לבית רצו האחרי� הקרקע". את "למדוד

ומעמידי� השולחנות, נערכי� שבביתֿהמדרש הקבועה, מפינתו הבחי�, וברו� מספר, ימי� עברו
עמדו בביתֿהמדרש, שנחוגה השמחה, של במרכזה להתאס�. החל גדול קהל ומגדנות. משקאות עליה�
כ� על היא שהשמחה נודע לברו� ואר�. שמי� הרעישו שלרפואתה החולנית הבת של הורי� אות�
שוב יכולה החתונה שלימה. רפואה לה נשלחה השמי� ומ� הועילו התפילות לאיתנה. שבה שהצעירה

שמח. בלב לחופה בת� את אז יוליכו כשההורי� שנקבע, במועד להיער�

כל הנישואי�. חגיגת היא � להיות העתידה יותר הגדולה לשמחה כ"הקדמה" שימשה זו שמחה
שאי� חש בינוביטש אחד כל כול�. שמחת שהייתה הגדולה, בשמחה השתתפה כקט�, כגדול ינוביטש,

בשמחה. חלק יש לו ג� א� כי בלבד, ההורי� שמחת רק זו

ישב בשלווה כלל. לו נוגעי� הדברי� שאי� כמי למתרחש, זר עצמו שהרגיש היחיד היה ָברו�
שיחוש מבלי בשקידה, ולמד ישב ש� צדדי, לחדר נכנס � השמחה שאו� גדל המדרש וכשבבית ַָולמד,

המדרש. בבית ששררה העליזה האווירה את במשהו

את מייסר היה � לחיי� חדשה גישה המוסר ספרי באמצעות לעצמו, רכש שברו� לאחר כיו�,
ונשמתו ליבו ואילו המוח, אז פעל שאצלו מכ� נבע שהדבר ידע הוא אז. של וזרותו אדישותו על עצמו

"צונני�". נשארו

הנכונה. בדר� ללכת החל שעתה הרגיש הוא נשמתו, ובעומק בליבו ג� היהדות את ברו� חש עתה

•

המשך בעמוד זח

`viegkoey`x mei qelwpe`
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é"ùø

(È)·˜ÚÈ ‡ˆiÂ.נ�ת� �רע�ת ���ביל ידי על «≈≈«¬…ְְְִִֵֶֶַָ

י�מעאל, אל ע�ו הל� אביו, יצחק �עיני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ�נע�

"ו�רא �כתיב: יעקב, �ל �פר�ת� העני� ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹהפסיק

הרא��� לעני� חזר �מ��מר, וג�'" בר� �י :ע�ו ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

‡ˆiÂ.יעקב "ו�ל� א�א לכ�ב צרי� היה לא «≈≈ְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹ

��ציאת מ�יד א�א יציאת�? הז�יר ול�ה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָחרנה",

ר�� ע��ה ה�ק�� מ� �ה��יקצ�יק ��זמ� ְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ

מ��, יצא הדר�, ה�א זיו� ה�א ה�ד�, ה�א ֲִִִָָָָָָָָ�עיר,

וכ� הדר�, �נה זיו� �נה ה�ד�, א)�נה "ו�צא(רות ְֲִֵֵֵַָָָָָָָָָָ

ור�ת �נעמי האמ�ר ה�ק��", Á¯�‰:מ� CÏiÂ.יצא ְְֳִִַָָָָ«≈∆»»»ָָ

ÌB˜na(È‡)לחר�:ללכת ÚbÙiÂ.הז�יר לא ְֶֶָָָ«ƒ¿««»ְִִֹ

מק��, �איזה �מק��ה�ת�ב ה�ז�ר ��ק�� א�א ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ

:�� ��אמר ה��ר�ה, הר ה�א כב)אחר, "ו�רא(לעיל ְֱִֵֶֶַַַַַַָ

מרח�ק": ט"ז:)�מ�.ÚbÙiÂאתֿה�ק�� (יהושע ֵֶַָָ«ƒ¿«ְ

�יריח�", יט)"�פגע ור��תינ�(ש� �ד��ת". "�פגע ְְְִִֵֶַַַַָָ

כז)�ר�� �מ�:(ברכות �פ�ה ז)ל��� "ואל(ירמיה ְְְְְִֵַָ

�י", ערבית,�פ�ע �פ�ת יעקב ���� ולמדנ� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹ

��פצה לל�ד� 'ו�ת��ל', �תב ולא ה�ת�ב ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹו��ה

האר� ה��ה'ל� '�יד �פרק ��פר� (חולי��מ� ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָֹ

‰LÓM:צא) ‡·ŒÈk.�ה�מ "ו�בא לכ�ב ל� היה ƒ»«∆∆ְִֶֶַַָָָֹֹ

ל� ��קעה מ�מע ה�מ�", "�יֿבא ,"�� ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָו�ל�

:�� ��לי� �די �ע�נת�, ��א �תא� ÌNiÂהח�ה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ«»∆
ÂÈ˙L‡¯Ó.,��לרא סביב מרזב �מי� ��ראע�א� ¿«¬…»ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ

ז�, ע� ז� מריב�ת התחיל� רע�ת. ח��ת זאתמ�ני ְְְִִִִִֵַָֹ

א�מרת:א�מרת: וזאת רא��', את צ�יק י�יח 'עלי ְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

אחת, אב� ה�א �ר�� ה�ד�� ע�א� מ�ד י�יח', ֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָ'עלי

�� א�ר האב� את "ו��ח ��אמר: ְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָוזה�

‰‰e‡מרא�תיו": ÌB˜na ·kLiÂ.,מע�ט ל��� ְֲַָֹ«ƒ¿««»«ְִ

�בית ���� �ני� י"ד אבל �כב, מק�� ְְֲִִֵֵֶַָָָָ�א�ת�

���רה: ע�סק �היה ��ילה, �כב לא ְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעבר

(·È)ÌÈ„¯ÈÂ ÌÈÏÚ.ח�ה� ��ע�לי� ואחר …ƒ¿…¿ƒְְִִַַָָ

ח�צה י�צאי� אי� �אר� ����ה� מלאכי� ְְְִִִִֵֶֶַָָָָי�רדי�,

לרקיע ועל� לאר�לאר�, ח�צה מלאכי וירד� ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ÂÈÏÚ(È‚)לל��ת�: ·v�.�ל�מר:˜ÁˆÈ È‰Ï‡Â. ְַƒ»»»ְְָ≈…≈ƒ¿»
�ר�� ה�ד�� ��חד ��קרא מצינ� ��א �י על ְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹא�

�ל�ני' 'אלהי לכ�ב �ח�יה� ה��יקי� על �מ� ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַֹֹה�א

��אמר: טו)מ��� יאמי�",(איוב לא �קד��יו "ה� ְֱֲִִִֵֶֶַַָֹ

וכל�א עיניו ��ה� לפי יצחק, על �מ� יחד ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ�א�

מ��� �סק הרע ויצר ��ת ה�א והרי ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ��ית

ÈÏÚ‰:(תנחומא) ·ÎL.(�ש ה�ד��(חולי� ק�ל …≈»∆»ִֵַָ

�ח�יו, י�ראל אר� �ל ה�א ��הא�ר�� ל� רמז ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

�ל מק�מ� ��ה א��ת, (�ד' לבניו לי�ב� ְְְִֵֶֶֶַָָָָנ�חה



קכי `viegkoey`x mei qelwpe`
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é"ùø

(È)·˜ÚÈ ‡ˆiÂ.נ�ת� �רע�ת ���ביל ידי על «≈≈«¬…ְְְִִֵֶֶַָ

י�מעאל, אל ע�ו הל� אביו, יצחק �עיני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ�נע�

"ו�רא �כתיב: יעקב, �ל �פר�ת� העני� ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹהפסיק

הרא��� לעני� חזר �מ��מר, וג�'" בר� �י :ע�ו ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

‡ˆiÂ.יעקב "ו�ל� א�א לכ�ב צרי� היה לא «≈≈ְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹ

��ציאת מ�יד א�א יציאת�? הז�יר ול�ה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָחרנה",

ר�� ע��ה ה�ק�� מ� �ה��יקצ�יק ��זמ� ְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ

מ��, יצא הדר�, ה�א זיו� ה�א ה�ד�, ה�א ֲִִִָָָָָָָָ�עיר,

וכ� הדר�, �נה זיו� �נה ה�ד�, א)�נה "ו�צא(רות ְֲִֵֵֵַָָָָָָָָָָ

ור�ת �נעמי האמ�ר ה�ק��", Á¯�‰:מ� CÏiÂ.יצא ְְֳִִַָָָָ«≈∆»»»ָָ

ÌB˜na(È‡)לחר�:ללכת ÚbÙiÂ.הז�יר לא ְֶֶָָָ«ƒ¿««»ְִִֹ

מק��, �איזה �מק��ה�ת�ב ה�ז�ר ��ק�� א�א ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ

:�� ��אמר ה��ר�ה, הר ה�א כב)אחר, "ו�רא(לעיל ְֱִֵֶֶַַַַַַָ

מרח�ק": ט"ז:)�מ�.ÚbÙiÂאתֿה�ק�� (יהושע ֵֶַָָ«ƒ¿«ְ

�יריח�", יט)"�פגע ור��תינ�(ש� �ד��ת". "�פגע ְְְִִֵֶַַַַָָ

כז)�ר�� �מ�:(ברכות �פ�ה ז)ל��� "ואל(ירמיה ְְְְְִֵַָ

�י", ערבית,�פ�ע �פ�ת יעקב ���� ולמדנ� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹ

��פצה לל�ד� 'ו�ת��ל', �תב ולא ה�ת�ב ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹו��ה

האר� ה��ה'ל� '�יד �פרק ��פר� (חולי��מ� ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָֹ

‰LÓM:צא) ‡·ŒÈk.�ה�מ "ו�בא לכ�ב ל� היה ƒ»«∆∆ְִֶֶַַָָָֹֹ

ל� ��קעה מ�מע ה�מ�", "�יֿבא ,"�� ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָו�ל�

:�� ��לי� �די �ע�נת�, ��א �תא� ÌNiÂהח�ה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ«»∆
ÂÈ˙L‡¯Ó.,��לרא סביב מרזב �מי� ��ראע�א� ¿«¬…»ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ

ז�, ע� ז� מריב�ת התחיל� רע�ת. ח��ת זאתמ�ני ְְְִִִִִֵַָֹ

א�מרת:א�מרת: וזאת רא��', את צ�יק י�יח 'עלי ְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

אחת, אב� ה�א �ר�� ה�ד�� ע�א� מ�ד י�יח', ֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָ'עלי

�� א�ר האב� את "ו��ח ��אמר: ְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָוזה�

‰‰e‡מרא�תיו": ÌB˜na ·kLiÂ.,מע�ט ל��� ְֲַָֹ«ƒ¿««»«ְִ

�בית ���� �ני� י"ד אבל �כב, מק�� ְְֲִִֵֵֶַָָָָ�א�ת�

���רה: ע�סק �היה ��ילה, �כב לא ְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעבר

(·È)ÌÈ„¯ÈÂ ÌÈÏÚ.ח�ה� ��ע�לי� ואחר …ƒ¿…¿ƒְְִִַַָָ

ח�צה י�צאי� אי� �אר� ����ה� מלאכי� ְְְִִִִֵֶֶַָָָָי�רדי�,

לרקיע ועל� לאר�לאר�, ח�צה מלאכי וירד� ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ÂÈÏÚ(È‚)לל��ת�: ·v�.�ל�מר:˜ÁˆÈ È‰Ï‡Â. ְַƒ»»»ְְָ≈…≈ƒ¿»
�ר�� ה�ד�� ��חד ��קרא מצינ� ��א �י על ְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹא�

�ל�ני' 'אלהי לכ�ב �ח�יה� ה��יקי� על �מ� ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַֹֹה�א

��אמר: טו)מ��� יאמי�",(איוב לא �קד��יו "ה� ְֱֲִִִֵֶֶַַָֹ

וכל�א עיניו ��ה� לפי יצחק, על �מ� יחד ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ�א�

מ��� �סק הרע ויצר ��ת ה�א והרי ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ��ית

ÈÏÚ‰:(תנחומא) ·ÎL.(�ש ה�ד��(חולי� ק�ל …≈»∆»ִֵַָ

�ח�יו, י�ראל אר� �ל ה�א ��הא�ר�� ל� רמז ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

�ל מק�מ� ��ה א��ת, (�ד' לבניו לי�ב� ְְְִֵֶֶֶַָָָָנ�חה



viegkoey`x`קכב meiqelwpe`

äîãàä úçtLî-ìk Eá eëøáðå äaâðå̈¤®§¨§¦§§¬§²¨¦§§¬Ÿ¨«£¨−̈
Erøæáei''yx:åèézøîLe Cnr éëðà äpäåE §©§¤«§¦¥̧¨«Ÿ¦¹¦À̈§©§¦̧Æ

éúáLäå Cìz-øLà ìëaäîãàä-ìà E §´Ÿ£¤¥¥½©«£¦´Ÿ¦½¤¨«£¨−̈
éúéùr-íà øLà ãr Eáærà àì ék úàfä©®Ÿ¦µ´Ÿ¤«¡¨§½©µ£¤´¦¨¦½Ÿ¦

Cì ézøac-øLà úài''yx:æèá÷ré õ÷éiå ¥¬£¤¦©−§¦¨«©¦©´©«£Ÿ»
äfä íB÷na ýåýé Lé ïëà øîàiå BúðMî¦§¨¼©ÀŸ¤¨¥Æ¥´§Ÿ̈½©¨−©¤®

ézrãé àì éëðàåi''yx:æéàøBp-äî øîàiå àøéiå §¨«Ÿ¦−¬Ÿ¨¨«§¦©¦¨Æ©Ÿ©½©−̈
ä íB÷nääæå íéýìû úéa-íà ék äæ ïéà äf ©¨´©¤®¥´¤À¦µ¦¥´¡Ÿ¦½§¤−

íéîMä ørLi''yx:ìàøùéçéø÷aa á÷ré íkLiå ©¬©©¨¨«¦©©§¥̧©«£¹Ÿ©ÀŸ¤

ÔeÎ¯a˙ÈÂ ‡ÓB¯„Ïe ‡�etˆÏe¿ƒ»¿»»¿ƒ¿»¿

ÏÈ„·e ‡Ú¯‡ ˙ÈÚ¯Ê Ïk CÏÈ„a¿ƒ»…«¿¬««¿»¿ƒ

:CÈ�aטוCcÚÒa È¯ÓÈÓ ‡‰Â ¿»¿»≈¿ƒ¿«¿»

C‰˙ Èc ¯˙‡ ÏÎa Cp¯h‡Â¿∆¿ƒ»¿»¬«ƒ¿«

‡Ï È¯‡ ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï Cp·È˙‡Â«¬≈ƒ»¿«¿»»»¬≈»

˙È „ÈaÚ‡ Èc „Ú Cp˜aL‡∆¿¿ƒ»«ƒ∆¿≈»

:CÏ ˙ÈÏlÓcטז·˜ÚÈ ¯Úz‡Â ¿«≈ƒ»¿ƒ¿««¬…

(˙È‡) ‡ËLe˜a ¯Ó‡Â dz�MÓƒƒ¿≈«¬«¿¿»ƒ

‡�‡Â ÔÈ„‰ ‡¯˙‡a È¯L ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»»≈¿«¿»»≈«¬»

:Ú„È È˙ÈÂ‰ ‡Ïיז¯Ó‡Â ÏÈÁ„e »¬≈ƒ¿»¿ƒ«¬«

ÔÈc ˙ÈÏ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ eÏÈÁc ‰Ó»¿ƒ«¿»»≈≈≈

‡ÂÚ¯c ¯˙‡ ÔÈ‰l‡ ËBÈ„‰ ¯˙‡¬«∆¿∆»≈¬«¿«¬»

Ï·˜ Ú¯z ÔÈ„Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ d·≈ƒ√»¿»¿≈¿«√≈

é"ùø

"וכ�.zˆ¯Ùe(È„)אד�): �מ� יפר�":וחזק�, ָָ»«¿»ְְְְְִֵַָָֹ

(ÂË)CnÚ ÈÎ�‡.�מ�ב� מע�ו ירא �היה :לפי »…ƒƒ»ְִִֵֵֵֶָָָָָָ

È˙ÈNÚŒÌ‡ ¯L‡ „Ú.���ל� מ��� '�י''א�' «¬∆ƒ»ƒƒְְִִִֵַ

צ) CÏ:(גיטי� Èz¯ac.הבטח�י� מה ועלי�, לצר�� ƒ«¿ƒ»ְְְְְְִִֶֶַַָָ

��א לע�ו, ולא הבטח�יו ל� זרע�, על ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹלאברה�

"�י א�א: זרע', ל� י�רא יצחק '�י ל�: ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָאמר�י

ול� �ל�, 'לי, �ל וכ� יצחק, �ל ולא ְְְְְְְִִִֵָָָָֹ�יצחק",

על, ל��� מ���י� ���ר אצל ה�מ�כי� ְְְְְִִִֵֶֶַַַָולה�'

לכ�: קד� ��ר לא יעקב ע� �הרי י�כיח, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹוזה

(ÊË)ÈzÚ„È ‡Ï ÈÎ�‡Â.י�נ�י לא ידע�י, �א� ¿»…ƒ…»»¿ƒְְִִִֶַַָָֹ

�זה: קד�� ‡ÌÈ‰Ï(ÊÈ)�מק�� ˙ÈaŒÌ‡ Èk.אמר ְֶָָָƒƒ≈¡…ƒַָ

ה�ה 'ה��� זמרא: �� י�סי ר�י ��� אלעזר ֶַָ�ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָר�י

���ע� ואמצע �בע �באר �יתע�מד �נגד מ�יע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

יה�דה �ל �דר�מ� ע�מד �בע ��אר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָה�ק��',

�בנימי�, יה�דה ��י� ��ב�ל �צפ�נ�, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָויר��לי�

��י� ��ב�ל �נימי� נחלת �ל ��פ�� היה אל ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�בית

�בארֿ �רגליו ס�� נמצא, י�ס�. �ני �בי� ְְִֵֶַָָ�ְְְִִִֵֵֵָָ�נימי�

נגד ���ע� אמצע מ�יע �ביתֿאל, ורא�� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹ�בע

ה�ד�� �אמר ר��תינ� �אמר� �כל�י ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָיר��לי�,

�לא וי�טר מל�ני, לבית �א זה 'צ�יק ה�א: ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ�ר��

ליר��ל קרא� יעקב אמר�: וע�ד �יתֿאל,לינה'? י� ְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ

?�� ל�מר למדנ� �מהיכ� יר��לי�. ולא היא ל�ז ְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹוז�

היא וז� לכא�, �בא ה��ר�ה הר ��עקר אני ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָא�מר

�ית ��א ח�י�', �'�חיטת האמ�רה האר� ִֵֶָ�ְְֲִִִֶַַָָָָקפיצת

"ו�פ�ע וזה�: �יתֿאל, עד לקראת� ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָה�ק��

�ית על יעקב כ�עבר �אמר וא� ְְֲִֵֶַַַַַָָֹֹ��ק��".

ל�י� יהיב לא איה� ?�� ע�ב� לא מ��ע ְְִִִִִֵַַַָָָָֹה�ק��,

ה�מי� �מ� אב�תיו, �הת��ל� ��ק�� ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָלהת��ל

'�יד �פרק �דאמרינ� אזל, חר� עד איה� ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָיע�ב�ה�?

לחר�, מטא �י חרנה", "ו�ל� מ�כיח: �קרא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָה��ה'.

�� �הת��ל� מק�� על �עבר�י 'אפ�ר ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָאמר:

למה�ר �ע�י� יהב ?'�� הת��ל�י ולא ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹאב�תי

לא אל, (�ית האר� ל� וקפצה �יתֿאל, עד ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָֹוחזר

�� ועל ליר��לי�, א�א לעי, ה�מ�� ה�א ְִִֵֶֶַַַַָָָָזה

קרא�: האלהי� עיר הר"�היתה וה�א אל", �ית ְְְֱִִֵֵֶַָָָָָֹ

ה�דה וה�א אברה�, �� �הת��ל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָה��ר�ה

ונעלה "לכ� �ס�טה: אמר� וכ� יצחק, �� ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ�הת��ל

�יצחק ולא 'הר', ��רא� �אברה� לא ְְְְְְְִֶַַָָָָֹֹוג�'".

עד �יתֿאל, ��רא� �יעקב א�א '�דה', ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ��רא�

מד�ק): ר�"י מ�ר�� 'מה.BpŒ‰Ó¯‡�א� �ר���: ְִִֵַָ�ָ«»ְַַ

�מ� ה�א, �בר �� דחיל�, הדי�'. אתרא ְְְְִִֵֵַָָָָ�חיל�

למל��:ס�כלתנ�. ‰ÌÈÓM�כס� ¯ÚL ‰ÊÂ.��מק ְְְְְִַָ¿∆«««»»ƒְ

��ית �מדר��: ה�מימה, �פ�ת� לעל�ת ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ�פ�ה

מעלה �ל �לה�ק�� ה�ק�� �ית �נגד מכ�� ְְְִֶַַָָ�ְְִֵֶֶֶַָָ

`viehkipy mei qelwpe`

íNiå åéúLàøî íù-øLà ïáàä-úà çwiå©¦©³¤¨¤̧¤Æ£¤¨Ÿ́§©«£Ÿ½̈©¨¬¤
:dLàø-ìr ïîL ÷öiå äávî dúàèéàø÷iå Ÿ−̈©¥¨®©¦¬Ÿ¤−¤©Ÿ¨«©¦§¨²

æeì íìeàå ìû-úéa àeää íB÷nä-íL-úà¤¥«©¨¬©−¥«¥®§¨²¬
:äðLàøì øérä-íLëøîàì øãð á÷ré øciå ¥«¨¦−¨¦«Ÿ¨«©¦©¬©«£−Ÿ¤¤́¥®Ÿ

äfä Cøca éðøîLe éãnr íéýìû äéäé-íà¦¦«§¤̧¡Ÿ¦¹¦¨¦À§¨©¸¦Æ©¤³¤©¤Æ
ãâáe ìëàì íçì éì-ïúðå CìBä éëðà øLà£¤´¨«Ÿ¦´¥½§¨«©¦¬¤²¤¤«¡−Ÿ¤¬¤

Laììi''yx:àëéáà úéa-ìà íBìLá ézáLå ¦§«Ÿ§©§¦¬§¨−¤¥´¨¦®
íéýìûì éì ýåýé äéäåi''yx:áëúàfä ïáàäå §¨¨¯§Ÿ̈²¦−¥«Ÿ¦«§¨¤´¤©ÀŸ

ìëå íéýìû úéa äéäé äávî ézîù-øLà£¤©̧Ÿ§¦Æ©¥½̈¦«§¤−¥´¡Ÿ¦®§ŸÆ
Cì epøOrà øOr éì-ïzz øLài''yx:ìåçá ë''òéðù £¤´¦¤¦½©¥−£©§¤¬¨«

èëà-éðá äöøà Cìiå åéìâø á÷ré àOiå©¦¨¬©«£−Ÿ©§¨®©¥−¤©¬§¨§¥
íã÷i''yx:áíL-äpäå äãOa øàá äpäå àøiå ¤«¤©©º§§¦¥¯§¥´©¨¤À§¦¥º̈
ìLøàaä-ïî ék äéìr íéöáø ïàö-éøãr äL §¨³¤§¥ŸÆ«Ÿ§¦´¨¤½¨¦µ¦©§¥´

ét-ìr äìãb ïáàäå íéøãrä e÷Lé àåää©¦½©§−¨«£¨¦®§¨¤¬¤§Ÿ−̈©¦¬
øàaäi''yx:âeììâå íéøãrä-ìë änL-eôñàðå ©§¥«§¤«¤§¨´¨¨¨«£¨¦À§¨«£³

:‡iÓLיח‡¯Ùˆa ·˜ÚÈ ÌÈc˜‡Â ¿«»¿«¿≈«¬…¿«¿»

È‰B„q‡ ÈeL Èc ‡�·‡ ˙È ·ÈÒ�e¿ƒ»«¿»ƒ«ƒƒ»ƒ

ÏÚ ‡ÁLÓ ˜È¯‡Â ‡Ó˜ d˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«»»«¬ƒƒ¿»«

:dLÈ¯יט‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ‡¯˜e ≈«¿»»¿»¿«¿»

‡ÓL ÊeÏ Ì¯·e Ï‡ ˙Èa ‡e‰‰«≈≈¿«¿»

:‡˙ÈÓ„˜a ‡z¯˜„כÂ·˜ÚÈ ÌÈi˜ ¿«¿»¿«¿≈»¿«ƒ«¬…

ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‡‰È Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ÌÈ¿̃»¿≈»ƒ¿≈≈¿»«¿»

Èc ÔÈ„‰ ‡Á¯‡a È�p¯hÈÂ ÈcÚÒa¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»»≈ƒ

) ‡ÓÁÏ ÈÏ ÔzÈÂ ÏÊ‡ )ÌÁÏנ"י‡�‡ ¬»»≈¿ƒ∆ƒ«¬»¿≈

:LaÏÓÏ eÒÎe ÏÎÈÓÏכא·e˙‡Â ¿≈«¿¿ƒ¿»¿≈

ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‡‰ÈÂ ‡a‡ ˙È·Ï ÌÏLaƒ¿«¿≈«»ƒ≈≈¿»«¿»

:‡‰Ï‡Ï ÈÏכבÈc ‡„‰ ‡�·‡Â ƒ≈»»¿«¿»»»ƒ

dÏÚ ÁÏÙ È‰‡ Èc È‰z ‡Ó˜ È˙ÈeL«≈ƒ»»¿≈ƒ≈≈»«¬«

ÔÓ „Á ÈÏ Ôzz Èc ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¿…ƒƒ∆ƒ«ƒ

:CÓ„˜ dpL¯Ù‡ ‡¯NÚאÏË�e «¿»«¿¿ƒ≈√»»¿«

) È‰BÏ‚¯ ·˜ÚÈנ"יÈ‰BÏ‚È¯ÏÊ‡Â ( «¬…«¿ƒƒ¿ƒ«¬«

:‡Á�È„Ó È�a Ú¯‡Ïב‡‰Â ‡ÊÁÂ «¬«¿≈»ƒ¿»«¬»¿»

‡˙Ïz Ôn˙ ‡‰Â ‡Ï˜Á· ‡¯È·≈»¿«¿»¿»«»¿»»

ÔÓ È¯‡ dÏÚ ÔÈÚ·¯ ÔÚc ÔÈ¯„Ú∆¿ƒ¿»¿«ƒ¬«¬≈ƒ

‡�·‡Â ‡i¯„Ú Ô˜LÓ ‡È‰‰ ‡¯Èa≈»«ƒ«¿»¬»«»¿«¿»

:‡¯È·„ ‡Óet ÏÚ ‡˙a«̄¿»«»¿≈»

Ïkג Ôn˙Ï ÔÈLpk˙Óe‡i¯„Ú ƒ¿«¿ƒ¿«»»¬»«»

é"ùø

È„nÚ(Î)מ�ה: ÌÈ‰Ï‡ ‰È‰ÈŒÌ‡.לי י�מר א� ַָƒƒ¿∆¡…ƒƒ»ƒְִִִֹ

�מ� ע�די, להי�ת �הבטיחני ה�ל� ְְְְִִִִִִֶַַַָָָהבטח�ת

ע��": אנכי "וה�ה לי: �מ�.È�¯ÓLe�אמר ְִִִִֵֶַָָָֹ¿»«ƒְ

א�רֿ�ל�": �כל "��מר�י� לי: ÈÏŒÔ˙�Â�אמר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹ¿»«ƒ
ÏÎ‡Ï ÌÁÏ.,"�אעזב לא "�י �אמר: �מ� ∆∆∆¡…ְְֱִֶֶַָָֹ

"ולא ��אמר: נעזב, קר�י ה�א לח�, ְְְֱֱֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוה�ב��

מב��ֿלח�" וזרע� נעזב צ�יק לז)ראיתי :(תהלי� ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָ

(‡Î)Èz·LÂ.ֿאל "וה�יבתי� לי: �אמר �מ� ¿«¿ƒְֲִִִֶֶַַָֹ

אלמד.·ÌBÏLהאדמה": ��א החטא, מ� �ל� ֲָָָ¿»ְְִֵֵֶֶַַָֹ

לב�: ÌÈ‰Ï‡Ïמ�רכי ÈÏ '‰ ‰È‰Â.�מ� ��ח�ל ְִֵַָָ¿»»ƒ≈…ƒְֶָ

�זרעי, �ס�ל י�צא ��א ס��, ועד מ�ח�ה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹעלי

ז� והבטחה ל�", "א�רֿ��ר�י �אמר: ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָ�מ�

לאלהי� ל� "להי�ת �נאמר: לאברה�, ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹהבטיח

אחרי�" יז)�לזרע� י�צא(לעיל ��א מיחס (זרע� . ְְְְֲֲֲֶַַַ�ִֵֶָָֹ

�ס�ל): ��� ��(·Î)˙‡f‰ Ô·‡‰Â.�מפר �� ְ¿»∆∆«…ְָָֹ

וא� א�ה את לי �ע�ה א� "והאב�", �ל ז� ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָוי"ו

זאת: אע�ה vÓ·‰אני ÈzÓN ¯L‡ ˙‡f‰ Ô·‡‰Â ֱֲִֶֶֹ¿»∆∆«…¬∆«¿ƒ«≈»
.'B‚Âע�ה וכ� ה'', קד� על� פלח 'אהי �תר��מ�: ¿ְְְֲֳֵֵֵַַַָָָָ

�יתֿ עלה "ק�� ל�: ��אמר אר�, מ��� ְְֲֲִֵֵֶַַַָָ���ב�

לה)אל" מ�בה(לקמ� יעקב "ו��ב ?�� �אמר מה , ֱֲֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

נס�": עליה ו��� ¯‚ÂÈÏ(‡)וג�' ·˜ÚÈ ‡OiÂ. ְֵֶֶֶַַָָ«ƒ»«¬…«¿»
נ�א ��מירה, �הבטח ט�בה ���רה ְְִִַָָָ�ְְִִֵֶֶַָָמ��ת��ר

מפר� �� ללכת, קל ונע�ה רגליו את ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹל��

ר�ה ‰ÌÈ¯„Ú(·):�ברא�ית e˜LÈ.�מ�קי ְִִֵַָ«¿»¬»ƒְִַ

קצרה:הר�עי� �ל��� ��ר וה�קרא העדרי�, את ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָ

(‚)eÙÒ‡�Â.היתה� לפי להאס�, הי� רגילי� ¿∆∆¿ְְְְִִִֵֵֶָָָָ



קכג `viehkipy mei qelwpe`

íNiå åéúLàøî íù-øLà ïáàä-úà çwiå©¦©³¤¨¤̧¤Æ£¤¨Ÿ́§©«£Ÿ½̈©¨¬¤
:dLàø-ìr ïîL ÷öiå äávî dúàèéàø÷iå Ÿ−̈©¥¨®©¦¬Ÿ¤−¤©Ÿ¨«©¦§¨²

æeì íìeàå ìû-úéa àeää íB÷nä-íL-úà¤¥«©¨¬©−¥«¥®§¨²¬
:äðLàøì øérä-íLëøîàì øãð á÷ré øciå ¥«¨¦−¨¦«Ÿ¨«©¦©¬©«£−Ÿ¤¤́¥®Ÿ

äfä Cøca éðøîLe éãnr íéýìû äéäé-íà¦¦«§¤̧¡Ÿ¦¹¦¨¦À§¨©¸¦Æ©¤³¤©¤Æ
ãâáe ìëàì íçì éì-ïúðå CìBä éëðà øLà£¤´¨«Ÿ¦´¥½§¨«©¦¬¤²¤¤«¡−Ÿ¤¬¤

Laììi''yx:àëéáà úéa-ìà íBìLá ézáLå ¦§«Ÿ§©§¦¬§¨−¤¥´¨¦®
íéýìûì éì ýåýé äéäåi''yx:áëúàfä ïáàäå §¨¨¯§Ÿ̈²¦−¥«Ÿ¦«§¨¤´¤©ÀŸ

ìëå íéýìû úéa äéäé äávî ézîù-øLà£¤©̧Ÿ§¦Æ©¥½̈¦«§¤−¥´¡Ÿ¦®§ŸÆ
Cì epøOrà øOr éì-ïzz øLài''yx:ìåçá ë''òéðù £¤´¦¤¦½©¥−£©§¤¬¨«

èëà-éðá äöøà Cìiå åéìâø á÷ré àOiå©¦¨¬©«£−Ÿ©§¨®©¥−¤©¬§¨§¥
íã÷i''yx:áíL-äpäå äãOa øàá äpäå àøiå ¤«¤©©º§§¦¥¯§¥´©¨¤À§¦¥º̈
ìLøàaä-ïî ék äéìr íéöáø ïàö-éøãr äL §¨³¤§¥ŸÆ«Ÿ§¦´¨¤½¨¦µ¦©§¥´

ét-ìr äìãb ïáàäå íéøãrä e÷Lé àåää©¦½©§−¨«£¨¦®§¨¤¬¤§Ÿ−̈©¦¬
øàaäi''yx:âeììâå íéøãrä-ìë änL-eôñàðå ©§¥«§¤«¤§¨´¨¨¨«£¨¦À§¨«£³

:‡iÓLיח‡¯Ùˆa ·˜ÚÈ ÌÈc˜‡Â ¿«»¿«¿≈«¬…¿«¿»

È‰B„q‡ ÈeL Èc ‡�·‡ ˙È ·ÈÒ�e¿ƒ»«¿»ƒ«ƒƒ»ƒ

ÏÚ ‡ÁLÓ ˜È¯‡Â ‡Ó˜ d˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«»»«¬ƒƒ¿»«

:dLÈ¯יט‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ‡¯˜e ≈«¿»»¿»¿«¿»

‡ÓL ÊeÏ Ì¯·e Ï‡ ˙Èa ‡e‰‰«≈≈¿«¿»

:‡˙ÈÓ„˜a ‡z¯˜„כÂ·˜ÚÈ ÌÈi˜ ¿«¿»¿«¿≈»¿«ƒ«¬…

ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‡‰È Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ÌÈ¿̃»¿≈»ƒ¿≈≈¿»«¿»

Èc ÔÈ„‰ ‡Á¯‡a È�p¯hÈÂ ÈcÚÒa¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»»≈ƒ

) ‡ÓÁÏ ÈÏ ÔzÈÂ ÏÊ‡ )ÌÁÏנ"י‡�‡ ¬»»≈¿ƒ∆ƒ«¬»¿≈

:LaÏÓÏ eÒÎe ÏÎÈÓÏכא·e˙‡Â ¿≈«¿¿ƒ¿»¿≈

ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‡‰ÈÂ ‡a‡ ˙È·Ï ÌÏLaƒ¿«¿≈«»ƒ≈≈¿»«¿»

:‡‰Ï‡Ï ÈÏכבÈc ‡„‰ ‡�·‡Â ƒ≈»»¿«¿»»»ƒ

dÏÚ ÁÏÙ È‰‡ Èc È‰z ‡Ó˜ È˙ÈeL«≈ƒ»»¿≈ƒ≈≈»«¬«

ÔÓ „Á ÈÏ Ôzz Èc ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¿…ƒƒ∆ƒ«ƒ

:CÓ„˜ dpL¯Ù‡ ‡¯NÚאÏË�e «¿»«¿¿ƒ≈√»»¿«

) È‰BÏ‚¯ ·˜ÚÈנ"יÈ‰BÏ‚È¯ÏÊ‡Â ( «¬…«¿ƒƒ¿ƒ«¬«

:‡Á�È„Ó È�a Ú¯‡Ïב‡‰Â ‡ÊÁÂ «¬«¿≈»ƒ¿»«¬»¿»

‡˙Ïz Ôn˙ ‡‰Â ‡Ï˜Á· ‡¯È·≈»¿«¿»¿»«»¿»»

ÔÓ È¯‡ dÏÚ ÔÈÚ·¯ ÔÚc ÔÈ¯„Ú∆¿ƒ¿»¿«ƒ¬«¬≈ƒ

‡�·‡Â ‡i¯„Ú Ô˜LÓ ‡È‰‰ ‡¯Èa≈»«ƒ«¿»¬»«»¿«¿»

:‡¯È·„ ‡Óet ÏÚ ‡˙a«̄¿»«»¿≈»

Ïkג Ôn˙Ï ÔÈLpk˙Óe‡i¯„Ú ƒ¿«¿ƒ¿«»»¬»«»

é"ùø

È„nÚ(Î)מ�ה: ÌÈ‰Ï‡ ‰È‰ÈŒÌ‡.לי י�מר א� ַָƒƒ¿∆¡…ƒƒ»ƒְִִִֹ

�מ� ע�די, להי�ת �הבטיחני ה�ל� ְְְְִִִִִִֶַַַָָָהבטח�ת

ע��": אנכי "וה�ה לי: �מ�.È�¯ÓLe�אמר ְִִִִֵֶַָָָֹ¿»«ƒְ

א�רֿ�ל�": �כל "��מר�י� לי: ÈÏŒÔ˙�Â�אמר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹ¿»«ƒ
ÏÎ‡Ï ÌÁÏ.,"�אעזב לא "�י �אמר: �מ� ∆∆∆¡…ְְֱִֶֶַָָֹ

"ולא ��אמר: נעזב, קר�י ה�א לח�, ְְְֱֱֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוה�ב��

מב��ֿלח�" וזרע� נעזב צ�יק לז)ראיתי :(תהלי� ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָ

(‡Î)Èz·LÂ.ֿאל "וה�יבתי� לי: �אמר �מ� ¿«¿ƒְֲִִִֶֶַַָֹ

אלמד.·ÌBÏLהאדמה": ��א החטא, מ� �ל� ֲָָָ¿»ְְִֵֵֶֶַַָֹ

לב�: ÌÈ‰Ï‡Ïמ�רכי ÈÏ '‰ ‰È‰Â.�מ� ��ח�ל ְִֵַָָ¿»»ƒ≈…ƒְֶָ

�זרעי, �ס�ל י�צא ��א ס��, ועד מ�ח�ה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹעלי

ז� והבטחה ל�", "א�רֿ��ר�י �אמר: ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָ�מ�

לאלהי� ל� "להי�ת �נאמר: לאברה�, ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹהבטיח

אחרי�" יז)�לזרע� י�צא(לעיל ��א מיחס (זרע� . ְְְְֲֲֲֶַַַ�ִֵֶָָֹ

�ס�ל): ��� ��(·Î)˙‡f‰ Ô·‡‰Â.�מפר �� ְ¿»∆∆«…ְָָֹ

וא� א�ה את לי �ע�ה א� "והאב�", �ל ז� ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָוי"ו

זאת: אע�ה vÓ·‰אני ÈzÓN ¯L‡ ˙‡f‰ Ô·‡‰Â ֱֲִֶֶֹ¿»∆∆«…¬∆«¿ƒ«≈»
.'B‚Âע�ה וכ� ה'', קד� על� פלח 'אהי �תר��מ�: ¿ְְְֲֳֵֵֵַַַָָָָ

�יתֿ עלה "ק�� ל�: ��אמר אר�, מ��� ְְֲֲִֵֵֶַַַָָ���ב�

לה)אל" מ�בה(לקמ� יעקב "ו��ב ?�� �אמר מה , ֱֲֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

נס�": עליה ו��� ¯‚ÂÈÏ(‡)וג�' ·˜ÚÈ ‡OiÂ. ְֵֶֶֶַַָָ«ƒ»«¬…«¿»
נ�א ��מירה, �הבטח ט�בה ���רה ְְִִַָָָ�ְְִִֵֶֶַָָמ��ת��ר

מפר� �� ללכת, קל ונע�ה רגליו את ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹל��

ר�ה ‰ÌÈ¯„Ú(·):�ברא�ית e˜LÈ.�מ�קי ְִִֵַָ«¿»¬»ƒְִַ

קצרה:הר�עי� �ל��� ��ר וה�קרא העדרי�, את ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָ

(‚)eÙÒ‡�Â.היתה� לפי להאס�, הי� רגילי� ¿∆∆¿ְְְְִִִֵֵֶָָָָ



viehkipy`קכד meiqelwpe`

ïàvä-úà e÷Läå øàaä ét ìrî ïáàä-úà¤¨¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½§¦§−¤©®Ÿ
dî÷îì øàaä ét-ìr ïáàä-úà eáéLäåi''yx: §¥¦¯¤¨¤²¤©¦¬©§¥−¦§Ÿ¨«

ãeøîàiå ízà ïéàî éçà á÷ré íäì øîàiå©³Ÿ¤¨¤Æ©«£½Ÿ©©−¥©´¦©¤®©´Ÿ§½
:eðçðà ïøçîäïáì-úà ízrãéä íäì øîàiå ¥«¨−̈£¨«§©´Ÿ¤¨¤½©§©§¤−¤¨¨´

:eðrãé eøîàiå øBçð-ïaåíBìLä íäì øîàiå ¤¨®©«Ÿ§−¨¨«§©¬Ÿ¤¨¤−£¨´
äàa Bza ìçø äpäå íBìL eøîàiå Bì®©«Ÿ§´¨½§¦¥Æ¨¥´¦½¨−̈

ïàvä-íri''yx:æìBãb íBiä ãBò ïä øîàiå ¦©«Ÿ©ÀŸ¤¥¬Æ©´¨½
eëìe ïàvä e÷Lä äð÷nä óñàä úr-àìŸ¥−¥«¨¥´©¦§¤®©§¬©−Ÿ§¬

erøi''yx:çeôñàé øLà ãr ìëeð àì eøîàiå §«©«Ÿ§»´Ÿ©¼©´£¤³¥¨«§Æ
øàaä ét ìrî ïáàä-úà eììâå íéøãrä-ìk̈¨´£¨¦½§¨«£Æ¤¨¤½¤¥©−¦´©§¥®

ïàvä eðé÷Läåi''yx:èínr øaãî epãBò §¦§¦−©«Ÿ¤−§©¥´¦¨®
ìçøå|ärø ék äéáàì øLà ïàvä-ír äàa §¨¥´À̈¨¦©ŸÆ£¤´§¨¦½¨¦¬Ÿ−̈
:àåäéìçø-úà á÷ré äàø øLàk éäéå ¦«©§¦¿©«£¤Á¨¨̧©«£¹Ÿ¤¨¥À

Bnà éçà ïáì ïàö-úàå Bnà éçà ïáì-úa©¨¨Æ£¦´¦½§¤¬Ÿ¨−̈£¦´¦®
øàaä ét ìrî ïáàä-úà ìâiå á÷ré Lbiå©¦©´©«£ÀŸ©¨³¤¤¨¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½

Bnà éçà ïáì ïàö-úà ÷Liåi''yx:àé÷Miå ©©¾§§¤¬Ÿ¨−̈£¦¬¦«©¦©¬

‡Óet ÏÚÓ ‡�·‡ ˙È ÔÈ¯c�‚Óe¿«¿¿ƒ»«¿»≈«»

ÔÈ·È˙Óe ‡�Ú ˙È Ô˜LÓe ‡¯È·„¿≈»«¿»»»»¿ƒƒ

‡¯È·„ ‡Óet ÏÚ ‡�·‡ ˙È»«¿»«»¿≈»

:d¯˙‡Ïד·˜ÚÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ¿«¿««¬«¿«¬…

Ô¯ÁÓ e¯Ó‡Â Ôez‡ Ô�Ó ÈÁ‡««¿»««¬»≈»»

:‡�Á�‡הÔezÚ„È‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ¬»¿»«¬«¿«¿«¿

:Ô�Ú„È e¯Ó‡Â ¯BÁ� ¯a Ô·Ï ˙È»»»«»«¬»¿«¿»

e¯Ó‡Âו dÏ ÌÏL‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿«≈«¬»

ÌÚ ‡È˙‡ dz¯a ÏÁ¯ ‡‰Â ÌÏL¿«¿»»≈¿«≈»¿»ƒ

:‡�ÚזÈbÒ ‡ÓBÈ „BÚ ‡‰ ¯Ó‡Â »»«¬«»»«ƒ

‡�Ú e˜L‡ ¯ÈÚa L�ÎÓÏ ÔcÚ ‡Ï»ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ«¿»»

:eÚ¯ eÏÈf‡ÂחÏek� ‡Ï e¯Ó‡Â ¿ƒƒ¿«¬»»ƒ

‡i¯„Ú Ïk ÔÈLpk˙Ó Èc „Ú«ƒƒ¿«¿ƒ»¬»«»

‡Óet ÏÚÓ ‡�·‡ ˙È Ôe¯c�‚ÈÂƒ«¿¿»«¿»≈«»

:‡�Ú È˜L�Â ‡¯È·„ט‡e‰c „Ú ¿≈»¿«¿≈»»«¿

‡�Ú ÌÚ ˙˙‡ ÏÁ¯Â ÔB‰nÚ ÏlÓÓ¿«≈ƒ¿¿»≈»«ƒ»»

:‡È‰ ‡˙ÈÚ¯ È¯‡ ‰e·‡Ï Ècƒ«¬»¬≈»ƒ»ƒ

a˙י ÏÁ¯ ˙È ·˜ÚÈ ‡ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«¬»«¬…»»≈«

Ô·Ï„ ‡�Ú ˙ÈÂ dn‡„ ‡‰eÁ‡ Ô·Ï»»¬»¿ƒ≈¿»»»¿»»

¯c�‚Â ·˜ÚÈ ·¯˜e dn‡„ ‡‰eÁ‡¬»¿ƒ≈¿≈«¬…¿«¿«

‡¯È·„ ‡Óet ÏÚÓ ‡�·‡ ˙È»«¿»≈«»¿≈»

‡‰eÁ‡ Ô·Ï„ ‡�Ú ˙È È˜L‡Â¿«¿≈»»»¿»»¬»

:dn‡„יאÏÁ¯Ï ·˜ÚÈ ˜L�e ¿ƒ≈¿««¬…¿»≈

é"ùø

�ד�לה: �מגנ�רי�,.eÏÏ‚Âהאב� ותר��מ� וג�ללי�, ְֶֶָָ¿»¬ְְְְְְְִִַַ

�בל��� עתיד �ל��� לד�ר מ���ה הוה ל��� ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ�ל

ועתידעבר, היה �בר �מיד, ההוה �בר ��ל לפי ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹ

�מתיבי�:.e·ÈL‰Âלהי�ת: a‡‰(Â)�ר��מ�: ְִ¿≈ƒְְִִַ»»
Ô‡v‰ŒÌÚ.ורחל" 'אתיא'. ותר��מ� �אל"�, ה�ע� ƒ«…ְְְְֵֶַַַַַָָָָ

'אתת', ותר��מ�: ��י"ת, למעלה, ה�ע� ְְְְֵַַַַַַַָָָָ�אה",

ע�תה: ל��� וה�ני ע��ה, ל��� ‰Ô(Ê)הרא��� ְְְְִִֵַָָָָ≈
ÏB„b ÌBi‰ „BÚ.סב�ר� ר�בצי�, א�ת� �ראה לפי «»ְְְִִֶָָָָ

אמר ע�ד. ירע� ולא ה�יתה ה�קנה לאס� ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹֹ�ר�צי�

י�� �כירי א� �ל�מר �ד�ל", ה��� ע�ד "ה� ְְִִֵֵֶַַָָלה�:

ה�המ�ת וא� ה���, �ע�ת ��מ�� לא ְְִֵַַַ�ְְִֶֶַַֹא��,

"לאֿעת כ� �י על א� וג�'��כ�, ה�קנה "האס� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

�ÏÎe(Á):(ב"ר) ‡Ï.�האב� לפי לה�ק�ת, …«ְְְִֶֶֶַָ

�ה�א.eÏÏ‚Â�ד�לה: לפי 'ויגנ�ר��', מתר�� זה ְָ¿»¬ְֶ�ְְְְִִֶַָ

עתיד: Ï‚iÂ(È)ל��� ·˜ÚÈ LbiÂ.עביר�� �אד� ְִָ«ƒ««¬…«»∆ְֲִֶַָָ

ה�קק �ד�לאת ��ח� לה�דיע� צל�חית, �י מעל ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

רבה) �ר�ח.j·iÂ(È‡):(בראשית ��פה לפי «≈¿¿ְְִֶַָָ

לפי אחר: �בר לקב�רה. ע�� נכנסת �אינ� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹה�ד�

אבי עבד 'אליעזר, אמר: ריקנ��ת. �ידי� ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ��א

אי� ואני �מג�נ�ת, �צמידי� נזמי� �ידיו הי� ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָא�א,

אביו �מצות ע�ו �� אליפז �רד� לפי �ל��'. ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָ�ידי

�חיק� אליפז ��דל �לפי וה�יג�, להרג�, ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָאחריו

ל���י אע�ה 'מה ל�: אמר יד�. מ�� יצחק, ְֱִִֶֶֶַַַָָָָָ�ל

והעני ��ידי, מה 'טל יעקב: ל� אמר א�א'? ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ�ל
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��ת': ‰e‡(È·)ח��ב ‰È·‡ ÈÁ‡ Èk.קר�ב ֵַָƒ¬ƒ»ƒ»ָ

�מ�: יג)לאביה, אנחנ�".(לעיל אחי� "אנ�י� ְְְֲֲִִִַָָָָ

אחיו אני �� �א, ה�א לר�א�ת 'א� ְְֲִִִִַַָָָָ�מדר��:

רבקה, �� אני �� ה�א, ��ר אד� וא� ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ�ר�א�ת,

ה��רה': È·‡Ï‰אח�ת� „bzÂ.(ב"ר)��א� לפי ְֲֵַָ««≈¿»ƒ»ְִִֶָ

ל�: א�א לה�יד ל� היה ולא ı¯iÂ(È‚)מתה, ְְִֵֶַָָָָָֹ«»»
B˙‡¯˜Ï.(ב"ר),��טע ה�א ממ�� עבד�סב�ר, �הרי ƒ¿»ְֲֵֶֶֶָָָ

טע�ני� �מ�י� �ע�רה לכא� �א .aÁÈÂ˜:ה�ית ְְְֲִִִַַַַָָָָ«¿«∆
הביא זה�בי� '��א אמר: �ל��, ע�� ראה ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ���א

�חיק�' L�ÈÂBÏ:(ב"ר)וה�� '��א.˜ אמר: ְְִֵָ«¿«∆ֶַָָ

�פיו' וה� הביא Ô·ÏÏ:(ב"ר)מר�ל��ת ¯tÒÈÂ. ְְְִִִֵֵַָ«¿«≈¿»»
אחיו אנס מ��� א�א �א ממ�נ���א ו��טל� ְְִִֶֶֶֶָָָָָֹֹ

È¯N·e(È„)מ���: ÈÓˆÚ C‡.לי אי� מע�ה ִֶ««¿ƒ¿»ƒִֵֵַָ

מ�ני א�א �ל��, �יד� ואי� ה�איל ה�יתה, ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָלאס��

ע�ה, וכ� ימי� חד� �� אט�ל לאק�רבה ז� וא� ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹֹ

צאנ�: ר�עה �היה ‡z‰(ÂË)לח��, ÈÁ‡ŒÈÎ‰. ְִֶֶָָָֹ¬ƒ»ƒ«»
�עבדני א�ה, �אחי ��ביל 'וכי �מ�: ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָל���

�בה.È�z„·ÚÂח��'?: �ל וכ� 'ותעבדני', �מ� ִָ«¬«¿«ƒְְְְִֵֵֵַַָָ

ה�פכת והיא �רא��, וי"ו ה�סי� עבר ל��� ְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ�היא

לה�א: קכג).¯Bk˙(ÊÈ)ה�בה �היתה(ב"ב ְֵַַָָ«ְֶָָ

ה�ל �הי� �בכתה, ע�ו �ל �ג�רל� לעל�ת ְְְֲֵֶֶַַָָָָָָֹסב�רה

ללב�, �נ�ת ���י לרבקה �ני� '�ני ְְְְְְִִִֵֵָָָָָא�מרי�:

ל�ט�': וה�ט�ה ל�ד�ל צ�רת.z‡¯ה�ד�לה ה�א ְְְַַַַַָָָָָ…«ַ

ל���: מד)ה�רצ��, ��רד",(ישעיה "יתארה� ְְְֲֵֶֶַַַָ

�לע"ז: קלס�ר:.Ó¯‡‰קונפא"ס זיו ה�א ְַַ«¿∆ְְִֵַ

(ÁÈ)ÌÈ�L Ú·L E„·Ú‡.(ב"ר),�אחדי ימי� ה� ∆¡»¿∆«»ƒֲִִֵָָ

אחדי�", ימי� ע�� "וי�ב� א��: ל� ְְְֲִִִִֶַָָָָָָ�אמרה

�ימי� �עיניו "ו�הי� �תיב: �הרי ה�א, ��� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָותדע

‰pËw‰אחדי�": Eza ÏÁ¯a.�ה�ל ה�ימני� �ל ֲִָ¿»≈ƒ¿«¿«»ִִַַָָָ

ל�: אמר ר�אי, �ה�א �� י�דע �היה לפי ְִֵֶֶַַַַָָָָָל�ה?

מ� אחרת, 'רחל �אמר: ו��א �רחל", ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"אעבד�

�אמר: ו��א ,"���" ל�מר: �למ�ד ְְְִֶַַַַָֹה��ק'?

�למ�ד רחל'? �מ� ואקרא �מ� ללאה ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ'אחלי�

�הרי ה�עיל, לא כ� �י על וא� "ה�ט�ה", ְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹל�מר:
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מ� אחרת, 'רחל �אמר: ו��א �רחל", ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"אעבד�

�אמר: ו��א ,"���" ל�מר: �למ�ד ְְְִֶַַַַָֹה��ק'?

�למ�ד רחל'? �מ� ואקרא �מ� ללאה ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ'אחלי�

�הרי ה�עיל, לא כ� �י על וא� "ה�ט�ה", ְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹל�מר:



viehkiyily`קכו meiqelwpe`

äpèwä Eza ìçøai''yx:èéáBè ïáì øîàiå §¨¥¬¦§−©§©¨«©´Ÿ¤¨À̈µ
äáL øçà Léàì dúà ézzî Cì dúà ézz¦¦´Ÿ¨´½̈¦¦¦¬Ÿ−̈§¦´©¥®§−̈

:éãnrëeéäiå íéðL òáL ìçøa á÷ré ãáriå ¦¨¦«©©«£¯Ÿ©«£²Ÿ§¨¥−¤´©¨¦®©¦«§³
:dúà Búáäàa íéãçà íéîék åéðérá§¥¨Æ§¨¦´£¨¦½§©«£¨−Ÿ¨«

àëék ézLà-úà äáä ïáì-ìà á÷ré øîàiå©¸Ÿ¤©«£³Ÿ¤¨¨Æ¨¨´¤¦§¦½¦¬
äéìà äàBáàå éîé eàìîi''yx:áëïáì óñàiå ¨«§−¨¨®§¨−¨¥¤«¨©¤«¡¬Ÿ¨¨²

:äzLî Nriå íB÷nä éLðà-ìk-úàâëéäéå ¤¨©§¥¬©¨−©©¬©¦§¤«©§¦´
åéìà dúà àáiå Bzá äàì-úà çwiå áørá̈¤½¤©¦©Æ¤¥¨´¦½©¨¥¬Ÿ−̈¥¨®

:äéìà àáiåãëätìæ-úà dì ïáì ïziå ©¨−Ÿ¥¤«¨©¦¥³¨¨Æ½̈¤¦§−̈
:äçôL Bzá äàìì BúçôLäëø÷aá éäéå ¦§¨®§¥¨¬¦−¦§¨«©§¦´©½Ÿ¤

úàf-äî ïáì-ìà øîàiå äàì àåä-äpäå§¦¥¦−¥®̈©´Ÿ¤¤¨À̈©ŸÆ
änìå Cnr ézãár ìçøá àìä él úéùr̈¦´Ÿ¨¦½£³Ÿ§¨¥¸¨©´§¦¦½̈§−̈¨

éðúénøi''yx:åëïë äùré-àì ïáì øîàiå ¦¦¨«¦©´Ÿ¤¨½̈Ÿ¥«¨¤¬Ÿ¥−
:äøéëaä éðôì äøérvä úúì eðîB÷îa¦§¥®¨¥¬©§¦−̈¦§¥¬©§¦¨«

æëúàæ-úà-íb Eì äðzðå úàæ ráL àlî©¥−§ª´©®Ÿ§¦§¨̧§¹©¤ÀŸ
íéðL-òáL ãBò éãnr ãárz øLà äãára©«£Ÿ̈Æ£¤´©«£´Ÿ¦¨¦½−¤«©¨¦¬

úBøçài''yx:çëráL àlîéå ïk á÷ré Nriå £¥«©©³©©«£ŸÆ¥½©§©¥−§ª´©
:äMàì Bì Bza ìçø-úà Bì-ïziå úàæèëBza ìçøì ïáì ïziå ®Ÿ©¦¤²¤¨¥¬¦−¬§¦¨«©¦¥³¨¨Æ§¨¥´¦½

:‡z¯ÚÊ Cz¯aיט·Ë Ô·Ï ¯Ó‡Â ¿«»¿∆¿»«¬«»»«

¯·‚Ï d˙È Ôz‡cÓ CÏ d˙È Ôz‡c¿∆≈»«»ƒ¿∆≈»«ƒ¿«

:ÈnÚ ·Èz Ô¯Á‡כ·˜ÚÈ ÁÏÙe »√»ƒƒƒ¿««¬…

È‰B�ÈÚ· BÂ‰Â ÔÈ�L Ú·L ÏÁ¯a¿»≈¿«¿ƒ«¬¿≈ƒ

:d˙È ÌÈÁ¯ „k ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈÓBÈk¿ƒ¿ƒƒ«¿≈»«

È˙כא ·‰ Ô·ÏÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿»»«»

È�ÁÏÙ ÈÓBÈ ˙ÈÓÏL‡ È¯‡ È˙z‡ƒ¿ƒ¬≈«¿≈ƒ≈»¿»ƒ

:d˙ÂÏ ÏBÚ‡Âכב˙È Ô·Ï L�Îe ¿≈¿»«¿«»»»

:‡ÈzLÓ „·ÚÂ ‡¯˙‡ ÈL�‡ Ïk»¬»≈«¿»«¬«ƒ¿¿»

Ï‡‰כג ˙È ¯·„e ‡LÓ¯· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿«»≈»

ÏÚÂ d˙ÂÏ d˙È ÏÈÚ‡Â dz¯·¿«≈¿»≈»«¿»≈¿«

:d˙ÂÏכד‰tÏÊ ˙È dÏ Ô·Ï ·‰ÈÂ ¿»«ƒ«»»«»ƒ¿»

:e‰Ó‡Ï dz¯· ‰‡ÏÏ d˙Ó‡«¿≈¿≈»¿«≈¿«¿

Ï‡‰כה ‡È‰ ‡‰Â ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿»ƒ≈»

Èl z„·Ú ‡„ ‰Ó Ô·ÏÏ ¯Ó‡Â«¬«¿»»»»¬«¿»ƒ

‡ÓÏe CÓÚ ˙ÈÁÏt ÏÁ¯· ‡Ï‰¬»¿»≈¿»ƒƒ»¿»

:Èa z¯wLכו‡Ï Ô·Ï ¯Ó‡Â ««¿»ƒ«¬«»»»

ÔzÓÏ ‡�¯˙‡a ÔÈ„k „·Ú˙‡ƒ¿¬≈¿≈¿«¿»»¿ƒ«

:‡˙a¯ Ì„˜ ‡z¯ÚÊכזÌÈÏL‡ ¿∆¿»√»«¿»«¿ƒ

‡c ˙È Û‡ CÏ Ôz�Â ‡„„ ‡˙Úe·L¿¬»¿»¿ƒ≈»«»»

Ú·L „BÚ ÈnÚ ÁÏÙ˙ Èc ‡�ÁÏÙa¿»¿»»ƒƒ¿«ƒƒ¿«

:ÔÈ�¯Á‡ ÔÈ�LכחÔk ·˜ÚÈ „·ÚÂ ¿ƒ»√»ƒ«¬««¬…≈

dÏ ·‰ÈÂ ‡„„ ‡˙Úe·L ÌÈÏL‡Â¿«¿≈¿¬»¿»ƒ«≈

:ez�‡Ï dÏ dz¯a ÏÁ¯ ˙È»»≈¿«≈≈¿ƒ¿

È˙כט dz¯a ÏÁ¯Ï Ô·Ï ·‰ÈÂƒ«»»¿»≈¿«≈»

é"ùø

ÈÓÈ(Î‡)ר�ה�: e‡ÏÓ.:וע�ד א�י, לי �אמרה ִָ»¿»»ְְִִִֶָָ

ואימתי �נה פ"ד �� אני �הרי ימי", ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָ"מלא�

"ואב�אה ��אמר: וזה� �בטי�? י"ב ְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָאעמיד

?�� א�מר אינ� ����י� קל והלא א�אאליה", ֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

:�� אמר ��לד�ת ·a˜¯(Î‰)לה�ליד È‰ÈÂ ְִַָָָ«¿ƒ«…∆
‰‡Ï ‡È‰Œ‰p‰Â.לפי לאה, היתה לא ��ילה אבל ¿ƒ≈ƒ≈»ְְְֲִֵַַָָָָָֹ

רחל �כ�ראתה לרחל, סימני� יעקב ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ��סר

אח�תי'?! ��ל� 'עכ�ו אמרה: לאה, ל� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ��כניסי�

סימני� א�ת� ל� �מסרה יג)עמדה :(מגילה ְְִִָָָָָָָ

(ÊÎ)˙‡Ê Ú·L ‡lÓ.נק�ד �הרי ה�א, �ב�ק «≈¿À«…ֲֵֶָָ

�בעת וה� זאת, �ל �ב�ע ��וא), (�ר��: ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ�חט�

[ואי קט�, �מ�עד יר��למית �גמרא ה���ה. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָימי

לי�קד צרי� היה �� �א� מ��, �ב�ע ל�מר ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאפ�ר

��ב�ע וע�ד קמ�). ל�מר (ר�צה �פ�"ח ְְִֶֶַַַַָָָָה�י"�

�דכתיב: זכר, טז)ל��� �ב�ע�ת(דברי� "�בעה ְְְְִִִָָָָ

�בעה, א�א �ב�ע מ�מע אי� לפיכ�, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ�ס�ר",

�לע"ז]: z�ÂEÏשטיינ"א ר�י�.�‰ �מ�:ל��� ְַַ¿ƒ¿»¿ְְִַ

ונ��, ל��� זה א� ונבלה", "נרדה ְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָ"ונ�רפה".

`vieliyily mei qelwpe`

ì dì BúçôL ääìa-úà:äçôLìíb àáiå ¤¦§−̈¦§¨®−̈§¦§¨«©¨ŸÆ©´
ãáriå äàlî ìçø-úà-íb áäàiå ìçø-ìà¤¨¥½©¤«¡©¬©¤¨¥−¦¥¨®©©«£´Ÿ

úBøçà íéðL-òáL ãBò Bnri''yx:àìàøiå ¦½−¤«©¨¦¬£¥«©©³§
dîçø-úà çzôiå äàì äàeðN-ék ýåýé§Ÿ̈Æ¦«§¨´¥½̈©¦§©−¤©§¨®

:äø÷r ìçøåáìàø÷zå ïa ãìzå äàì øäzå §¨¥−£¨¨«©©³©¥¨Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬
ék ééðra ýåýé äàø-ék äøîà ék ïáeàø BîL§−§¥®¦´¨«§À̈¦«¨¨³§Ÿ̈Æ§¨§¦½¦¬

éLéà éðáäàé äzri''yx:âìïa ãìzå ãBò øäzå ©−̈¤«¡¨©¬¦¦¦«©©´©»©¥´¤¥¼
-ïziå éëðà äàeðN-ék ýåýé òîL-ék øîàzå©ÀŸ¤¦«¨©³§Ÿ̈Æ¦«§¨´¨½Ÿ¦©¦¤

:ïBrîL BîL àø÷zå äæ-úà-íb éìãìøäzå ¦−©¤¤®©¦§¨¬§−¦§«©©´©
éLéà äålé írtä äzr øîàzå ïa ãìzå ãBò»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤©¨³©©̧©Æ¦¨¤³¦¦Æ

ìL Bì ézãìé-ék éìà-àø÷ ïk-ìr íéðá äL ¥©½¦«¨©¬§¦−§¨´¨¦®©¥¬¨«¨
éåì BîLi''yx:äìøîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå §−¥¦«©©̧©¹©¥´¤¥À©¸Ÿ¤Æ

BîL äàø÷ ïk-ìr ýåýé-úà äãBà írtä©©̧©Æ¤´¤§Ÿ̈½©¥²¨«§¨¬§−
úãlî ãîrzå äãeäéi''yx:ìàék ìçø àøzå §¨®©©«£−Ÿ¦¤«¤©¥´¤¨¥À¦´

dúçàa ìçø àp÷zå á÷réì äãìé àì³Ÿ¨«§¨Æ§©«£½Ÿ©§©¥¬¨¥−©«£Ÿ¨®

:e‰Ó‡Ï dÏ d˙Ó‡ ‰‰ÏaלÏÚÂ ƒ¿»«¿≈«¿«¿¿«

ÏÁ¯ ˙È Û‡ ÌÈÁ¯e ÏÁ¯ ˙ÂÏ Û‡«¿«»≈¿≈«»»≈

ÔÈ�L Ú·L „BÚ dnÚ ÁÏÙe ‰‡lÓƒ≈»¿«ƒ≈¿«¿ƒ

:ÔÈ�¯Á‡לאÈ¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ »√»ƒ«¬»¿»¬≈

ÈecÚ dÏ ·‰ÈÂ ‰‡Ï ‡˙‡È�N¿ƒ¬»≈»ƒ««ƒ

:‡¯˜Ú ÏÁ¯Âלב‰‡Ï ˙‡ÈcÚÂ ¿»≈«¿»¿«ƒ«≈»

È¯‡ Ô·e‡¯ dÓL ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»¿«¿≈¿≈¬≈

È�BaÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ˙¯Ó‡¬∆∆¬≈¿ƒ√»¿»À¿ƒ

:ÈÏÚ· È�pÓÁ¯È ÔÚÎ È¯‡¬≈¿«ƒ¿¬ƒ«ƒ«¿ƒ

a¯לג ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»

È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓL È¯‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¬≈¿ƒ«√»¿»¬≈

ÔÈc ˙È Û‡ ÈÏ ·‰ÈÂ ‡�‡ ‡˙‡È�N¿ƒ¬»¬»ƒ«ƒ«»≈

:ÔBÚÓL dÓL ˙¯˜eלד˙‡ÈcÚÂ ¿«¿≈ƒ¿¿«ƒ«

‡�ÓÊ ‡„‰ ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚƒƒ«»«¬∆∆»»ƒ¿»

dÏ ˙È„ÈÏÈ È¯‡ ÈÏÚ· ÈÏ ¯aÁ˙Èƒ¿««ƒ«¿ƒ¬≈¿≈ƒ≈

:ÈÂÏ dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔÈ�· ‡˙Ïz¿»»¿ƒ«≈¿»¿≈≈ƒ

a¯לה ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»

ÈÈ Ì„˜ ‰„B‡ ‡�ÓÊ ‡„‰ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»»ƒ¿»∆√»¿»

L ˙¯˜ Ôk ÏÚ˙Ó˜Â ‰„e‰È dÓ «≈¿«¿≈¿»¿»«

:„ÏÈÓlÓא‡Ï È¯‡ ÏÁ¯ ˙ÊÁÂ ƒ¿≈««¬«»≈¬≈»

ÏÁ¯ ˙‡Èp˜Â ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈ¿ƒ«¿«¬…¿«ƒ«»≈

ÈÏ ·‰ ·˜ÚÈÏ ˙¯Ó‡Â d˙Á‡a«¬»««¬∆∆¿«¬…«ƒ

é"ùø

וג�' ימי.ÊŒ˙‡ŒÌb‡˙:ונ�נה �בעת לאחר מ�ד ְְְִָ«∆…ְְְִִֵַַַָ

נ��איה:ה���ה, לאחר BÚ„(Ï)ותעבד ְְְֲִִֶֶַַַַָֹ

˙B¯Á‡ ÌÈ�LŒÚ·L.(ב"ר)��ה�י אחר�ת, ∆«»ƒ¬≈ֲִִֵָ

האחר�נ�תלרא��נ�ת, א� �אמ�נה, רא��נ�ת מה ֱֲִִֶַַָָָָ

עליו: �א ��ר�א�ת �י על וא� ְְֱִֶֶַַַָָָָָ�אמ�נה,

(·Ï)Ô·e‡¯ BÓL ‡¯˜zÂ.:��ר� (ברכותר��תינ� «ƒ¿»¿¿≈ְֵֵַ

אתז:) ��כר חמי לב� �ני �י� מה 'רא� ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָאמרה:

ערער ולא לי�ס� מכר� לא וזה ליעקב, ְְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָֹֹֹה�כ�רה

���� א�א עליו, ערער ��א ע�ד ולא ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹעליו,

ה��ר': מ� ‡ÈLÈ(Ï„)לה�ציא� ‰ÂlÈ ÌÚt‰. ְִִַ«««ƒ»∆ƒƒ
הי�(ב"ר) נביא�ת �הא�ה�ת �י"בלפי וי�דע�ת ְְְְִִִֶֶָָָ

אמרה: י�א, נ�י� ואר�ע מ�עקב י�צאי� ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹ�בטי�

�ל נטל�י �הרי עלי, �ה �תח�� ל� אי� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ'מע�ה

��ני�': "עלֿ.ÔkŒÏÚחלקי :�� ��אמר מי �ל ְִִֶַָ«≈ֱִֶֶַַָ

היה �האר�� מ�וי ח�� �אכל�סי�, מר�ה ,"��ְֵ�ְֶ�ְִִִֵֶָָָָ

�ה�: ÈÂÏמכ�ה BÓL �תיב.˜¯‡ �כ�� ְֶֶַָ»»¿≈ƒְ�ְִָ

"קרא", :�� �תב וזה קראה), (�היא ְְְִִֶֶַַָָָָָָ"ו�קרא",

��לח ר�ה, ה�ברי�" �"א�ה א�דה מדר� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוי�

ה�א �ר�� ל�ה�ד�� וקרא לפניו, והביא� �בריאל ְְְְִִֵֵַַָָָָָָ

���ה� �� ועל �ה�ה, מ�נ�ת כ"ד ל� ונת� זה ��ְְְֵֶַַָ�ְִֵֶַָָ

לוי: קרא� ‡B„‰(Ï‰)�מ�נ�ת, ÌÚt‰.טל�י�� ְְִֵַָָ«««∆ְִֶַָ

לה�ד�ת: לי י� מע�ה מחלקי, p˜zÂ‡(‡)י�תר ְְִִֵֵֵֵֶַָ«¿«≈
d˙Á‡a ÏÁ¯.:אמרה ה��בי�. �מע�יה ק�אה »≈«¬…»ְְְֲִִֶַַָָָָ

לבני�' זכתה לא מ��י, ��דקה :(ב"ר)'א��לי ְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹ

ÈlŒ‰·‰.,��לא אבי� ע�ה �� הת��ל'וכי והלא »»ƒְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹ

‡�ÈÎעליה'?!: ‰˙Ó.�ני� ל� �אי� למי מ�א� ֶָָ≈»»…ƒְִִִֵֶָָ



קכז `vieliyily mei qelwpe`

ì dì BúçôL ääìa-úà:äçôLìíb àáiå ¤¦§−̈¦§¨®−̈§¦§¨«©¨ŸÆ©´
ãáriå äàlî ìçø-úà-íb áäàiå ìçø-ìà¤¨¥½©¤«¡©¬©¤¨¥−¦¥¨®©©«£´Ÿ

úBøçà íéðL-òáL ãBò Bnri''yx:àìàøiå ¦½−¤«©¨¦¬£¥«©©³§
dîçø-úà çzôiå äàì äàeðN-ék ýåýé§Ÿ̈Æ¦«§¨´¥½̈©¦§©−¤©§¨®

:äø÷r ìçøåáìàø÷zå ïa ãìzå äàì øäzå §¨¥−£¨¨«©©³©¥¨Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬
ék ééðra ýåýé äàø-ék äøîà ék ïáeàø BîL§−§¥®¦´¨«§À̈¦«¨¨³§Ÿ̈Æ§¨§¦½¦¬

éLéà éðáäàé äzri''yx:âìïa ãìzå ãBò øäzå ©−̈¤«¡¨©¬¦¦¦«©©´©»©¥´¤¥¼
-ïziå éëðà äàeðN-ék ýåýé òîL-ék øîàzå©ÀŸ¤¦«¨©³§Ÿ̈Æ¦«§¨´¨½Ÿ¦©¦¤

:ïBrîL BîL àø÷zå äæ-úà-íb éìãìøäzå ¦−©¤¤®©¦§¨¬§−¦§«©©´©
éLéà äålé írtä äzr øîàzå ïa ãìzå ãBò»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤©¨³©©̧©Æ¦¨¤³¦¦Æ

ìL Bì ézãìé-ék éìà-àø÷ ïk-ìr íéðá äL ¥©½¦«¨©¬§¦−§¨´¨¦®©¥¬¨«¨
éåì BîLi''yx:äìøîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå §−¥¦«©©̧©¹©¥´¤¥À©¸Ÿ¤Æ

BîL äàø÷ ïk-ìr ýåýé-úà äãBà írtä©©̧©Æ¤´¤§Ÿ̈½©¥²¨«§¨¬§−
úãlî ãîrzå äãeäéi''yx:ìàék ìçø àøzå §¨®©©«£−Ÿ¦¤«¤©¥´¤¨¥À¦´

dúçàa ìçø àp÷zå á÷réì äãìé àì³Ÿ¨«§¨Æ§©«£½Ÿ©§©¥¬¨¥−©«£Ÿ¨®

:e‰Ó‡Ï dÏ d˙Ó‡ ‰‰ÏaלÏÚÂ ƒ¿»«¿≈«¿«¿¿«

ÏÁ¯ ˙È Û‡ ÌÈÁ¯e ÏÁ¯ ˙ÂÏ Û‡«¿«»≈¿≈«»»≈

ÔÈ�L Ú·L „BÚ dnÚ ÁÏÙe ‰‡lÓƒ≈»¿«ƒ≈¿«¿ƒ

:ÔÈ�¯Á‡לאÈ¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ »√»ƒ«¬»¿»¬≈

ÈecÚ dÏ ·‰ÈÂ ‰‡Ï ‡˙‡È�N¿ƒ¬»≈»ƒ««ƒ

:‡¯˜Ú ÏÁ¯Âלב‰‡Ï ˙‡ÈcÚÂ ¿»≈«¿»¿«ƒ«≈»

È¯‡ Ô·e‡¯ dÓL ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»¿«¿≈¿≈¬≈

È�BaÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ˙¯Ó‡¬∆∆¬≈¿ƒ√»¿»À¿ƒ

:ÈÏÚ· È�pÓÁ¯È ÔÚÎ È¯‡¬≈¿«ƒ¿¬ƒ«ƒ«¿ƒ

a¯לג ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»

È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓL È¯‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¬≈¿ƒ«√»¿»¬≈

ÔÈc ˙È Û‡ ÈÏ ·‰ÈÂ ‡�‡ ‡˙‡È�N¿ƒ¬»¬»ƒ«ƒ«»≈

:ÔBÚÓL dÓL ˙¯˜eלד˙‡ÈcÚÂ ¿«¿≈ƒ¿¿«ƒ«

‡�ÓÊ ‡„‰ ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚƒƒ«»«¬∆∆»»ƒ¿»

dÏ ˙È„ÈÏÈ È¯‡ ÈÏÚ· ÈÏ ¯aÁ˙Èƒ¿««ƒ«¿ƒ¬≈¿≈ƒ≈

:ÈÂÏ dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔÈ�· ‡˙Ïz¿»»¿ƒ«≈¿»¿≈≈ƒ

a¯לה ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»

ÈÈ Ì„˜ ‰„B‡ ‡�ÓÊ ‡„‰ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»»ƒ¿»∆√»¿»

L ˙¯˜ Ôk ÏÚ˙Ó˜Â ‰„e‰È dÓ «≈¿«¿≈¿»¿»«

:„ÏÈÓlÓא‡Ï È¯‡ ÏÁ¯ ˙ÊÁÂ ƒ¿≈««¬«»≈¬≈»

ÏÁ¯ ˙‡Èp˜Â ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈ¿ƒ«¿«¬…¿«ƒ«»≈

ÈÏ ·‰ ·˜ÚÈÏ ˙¯Ó‡Â d˙Á‡a«¬»««¬∆∆¿«¬…«ƒ

é"ùø

וג�' ימי.ÊŒ˙‡ŒÌb‡˙:ונ�נה �בעת לאחר מ�ד ְְְִָ«∆…ְְְִִֵַַַָ

נ��איה:ה���ה, לאחר BÚ„(Ï)ותעבד ְְְֲִִֶֶַַַַָֹ

˙B¯Á‡ ÌÈ�LŒÚ·L.(ב"ר)��ה�י אחר�ת, ∆«»ƒ¬≈ֲִִֵָ

האחר�נ�תלרא��נ�ת, א� �אמ�נה, רא��נ�ת מה ֱֲִִֶַַָָָָ

עליו: �א ��ר�א�ת �י על וא� ְְֱִֶֶַַַָָָָָ�אמ�נה,

(·Ï)Ô·e‡¯ BÓL ‡¯˜zÂ.:��ר� (ברכותר��תינ� «ƒ¿»¿¿≈ְֵֵַ

אתז:) ��כר חמי לב� �ני �י� מה 'רא� ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָאמרה:

ערער ולא לי�ס� מכר� לא וזה ליעקב, ְְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָֹֹֹה�כ�רה

���� א�א עליו, ערער ��א ע�ד ולא ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹעליו,

ה��ר': מ� ‡ÈLÈ(Ï„)לה�ציא� ‰ÂlÈ ÌÚt‰. ְִִַ«««ƒ»∆ƒƒ
הי�(ב"ר) נביא�ת �הא�ה�ת �י"בלפי וי�דע�ת ְְְְִִִֶֶָָָ

אמרה: י�א, נ�י� ואר�ע מ�עקב י�צאי� ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹ�בטי�

�ל נטל�י �הרי עלי, �ה �תח�� ל� אי� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ'מע�ה

��ני�': "עלֿ.ÔkŒÏÚחלקי :�� ��אמר מי �ל ְִִֶַָ«≈ֱִֶֶַַָ

היה �האר�� מ�וי ח�� �אכל�סי�, מר�ה ,"��ְֵ�ְֶ�ְִִִֵֶָָָָ

�ה�: ÈÂÏמכ�ה BÓL �תיב.˜¯‡ �כ�� ְֶֶַָ»»¿≈ƒְ�ְִָ

"קרא", :�� �תב וזה קראה), (�היא ְְְִִֶֶַַָָָָָָ"ו�קרא",

��לח ר�ה, ה�ברי�" �"א�ה א�דה מדר� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוי�

ה�א �ר�� ל�ה�ד�� וקרא לפניו, והביא� �בריאל ְְְְִִֵֵַַָָָָָָ

���ה� �� ועל �ה�ה, מ�נ�ת כ"ד ל� ונת� זה ��ְְְֵֶַַָ�ְִֵֶַָָ

לוי: קרא� ‡B„‰(Ï‰)�מ�נ�ת, ÌÚt‰.טל�י�� ְְִֵַָָ«««∆ְִֶַָ

לה�ד�ת: לי י� מע�ה מחלקי, p˜zÂ‡(‡)י�תר ְְִִֵֵֵֵֶַָ«¿«≈
d˙Á‡a ÏÁ¯.:אמרה ה��בי�. �מע�יה ק�אה »≈«¬…»ְְְֲִִֶַַָָָָ

לבני�' זכתה לא מ��י, ��דקה :(ב"ר)'א��לי ְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹ

ÈlŒ‰·‰.,��לא אבי� ע�ה �� הת��ל'וכי והלא »»ƒְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹ

‡�ÈÎעליה'?!: ‰˙Ó.�ני� ל� �אי� למי מ�א� ֶָָ≈»»…ƒְִִִֵֶָָ



vieliyily`קכח meiqelwpe`

ïéà-íàå íéðá él-äáä á÷ré-ìà øîàzå©³Ÿ¤¤©«£ŸÆ¨«¨¦´¨¦½§¦©−¦
éëðà äúîi''yx:áøîàiå ìçøa á÷ré óà-øçiå ¥¨¬¨«Ÿ¦©¦«©©¬©«£−Ÿ§¨¥®©ÀŸ¤

-éøt Cnî òðî-øLà éëðà íéýìû úçúä£©³©¡Ÿ¦Æ¨½Ÿ¦£¤¨©¬¦¥−§¦
ïèái''yx:âàa ääìá éúîà äpä øîàzå ¨«¤©¾Ÿ¤¦¥²£¨¦¬¦§−̈´Ÿ

éëðà-íâ äðaàå ékøa-ìr ãìúå äéìà¥¤®¨§¥¥Æ©¦§©½§¦¨¤¬©¨«Ÿ¦−
äpnîi''yx:ãdúçôL ääìa-úà Bì-ïzzå ¦¤«¨©¦¤²¤¦§¨¬¦§¨−̈

:á÷ré äéìà àáiå äMàìäääìa øäzå §¦¨®©¨¬Ÿ¥¤−¨©«£«Ÿ©©´©¦§½̈
:ïa á÷réì ãìzååíéýìû épðc ìçø øîàzå ©¥¬¤§©«£−Ÿ¥«©³Ÿ¤¨¥¸¨©´¦¡Ÿ¦½

BîL äàø÷ ïk-ìr ïa éì-ïziå éì÷a òîL íâå§©Æ¨©´§Ÿ¦½©¦¤¦−¥®©¥²¨«§¨¬§−
ïci''yx:æìçø úçôL ääìa ãìzå ãBò øäzå ¨«©©´©½©¥¾¤¦§−̈¦§©´¨¥®

:á÷réì éðL ïaçéìezôð ìçø øîàzå ¥¬¥¦−§©«£«Ÿ©´Ÿ¤¨¥À©§¥̧
íéýìû|ézìëé-íb éúçà-ír ézìzôð ¡Ÿ¦¯¦§©²§¦¦£Ÿ¦−©¨®Ÿ§¦

éìzôð BîL àø÷zåi''yx:èék äàì àøzå ©¦§¨¬§−©§¨¦«©¥´¤¥½̈¦¬
ïzzå dúçôL ätìæ-úà çwzå úãlî äãîr̈«§−̈¦¤®¤©¦©Æ¤¦§¨´¦§¨½̈©¦¥¬

:äMàì á÷réì dúàéúçôL ätìæ ãìzå Ÿ¨²§©«£−Ÿ§¦¨«©¥À¤¦§¨²¦§©¬

:‡�‡ ‡˙ÈÓ ‡Ï Ì‡Â ÔÈ�·¿ƒ¿ƒ»≈»¬»

ÏÁ¯aב ·˜ÚÈ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e¿≈¿»¿«¬…¿»≈

ÔÓ ‡Ï‰ ‡ÈÚa z‡ ÈpÓ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»ƒƒ«¿«¿»¬»ƒ

‡„ÏÂ CÈpÓ Ú�Ó Èc ÔÈÚ·z ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿ƒƒ¿«ƒƒ«¿»

:ÔÈÚÓ„גÈ˙Ó‡ ‡‰ ˙¯Ó‡Â ƒ¿ƒ«¬∆∆»«¿ƒ

‡�‡Â „ÈÏ˙e d˙ÂÏ ÏBÚ ‰‰Ï·ƒ¿»¿»«¿ƒ«¬»

:dpÓ ‡�‡ Û‡ È�a˙‡Â Èa¯‡¡«≈¿∆¿¿≈«¬»ƒ«

‡d˙Óד ‰‰Ïa ˙È dÏ ˙·‰ÈÂƒ»«≈»ƒ¿»«¿«

:·˜ÚÈ d˙ÂÏ ÏÚÂ ez�‡Ï¿ƒ¿¿«¿»««¬…

ÚÈÏ˜·ה ˙„ÈÏÈÂ ‰‰Ïa ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿«¬…

:¯aוÛ‡Â ÈÈ Èp�c ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â »«¬∆∆»≈¿«ƒ¿»¿«

Ôk ÏÚ ¯a ÈÏ ·‰ÈÂ È˙BÏˆ ÏÈa«̃ƒ¿ƒƒ«ƒ»«≈

:Ôc dÓL BÚ„ז˜¯˙ ˙‡ÈcÚÂ ¿«¿≈»¿«ƒ«

¯a ÏÁ¯„ ‡˙Ó‡ ‰‰Ïa ˙„ÈÏÈÂƒƒ«ƒ¿»«¿»¿»≈»

:·˜ÚÈÏ ÔÈ�zחÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â ƒ¿»¿«¬…«¬∆∆»≈

È˙e�pÁ˙‡a È˙eÚa ÈÈ ÏÈa«̃ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿«»ƒ

„ÏÂ ÈÏ È‰Èc ˙„ÈÓÁ È˙BÏˆaƒ¿ƒ¬≈«ƒ≈ƒ¿«

˙¯˜e ÈÏ ·È‰È˙‡ Û‡ È˙Á‡k«¬»ƒ«ƒ¿¿ƒƒ¿«

:ÈÏzÙ� dÓLטÈ¯‡ ‰‡Ï ˙ÊÁÂ ¿≈«¿»ƒ«¬«≈»¬≈

‰tÏÊ ˙È ˙¯·„e „ÏÈÓlÓ ˙Ó»̃«ƒ¿≈«¿»«»ƒ¿»

:ez�‡Ï ·˜ÚÈÏ d˙È ˙·‰ÈÂ d˙Ó‡«¿«ƒ»«»«¿«¬…¿ƒ¿

„Ï‡‰י ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«ƒ¿»«¿»¿≈»

é"ùø

�מק�מ�.‰˙Á˙(·):(ב"ר)��ת�ח��ב 'וכי ֵֶַָ¬««ְְִִ

CnÓאני'?: Ú�ÓŒ¯L‡.אע�ה� אמר� 'א� ֲִ¬∆»«ƒ≈ְְְֱֶֶֶַַָ

אני �ני�, ל� הי� לא א�א �א�א, איני אני ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָֹ�א�א,

מנע מ�� �ני�, לי מ��י':י� .Èk¯aŒÏÚ(‚)ולא ְִִִִִֵֵֶַָָֹ«ƒ¿«
אר�י' 'ואנא ‚ÈÎ�‡ŒÌ:�תר��מ�: ‰�a‡Â.�מה ְְֱֲֵַַַָ¿ƒ»∆«»…ƒַ

מהגר, �ני� ל� הי� אברה� 'זקנ� ל�: אמרה ?'��'ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָ

הכניסה 'זקנ�י ל�: אמר �רה'. �נגד מתניו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָוחגר

מע�ב ה�ה ה�בר 'א� ל�: אמרה לבית�'. ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָצרת�

אמתי"' pnÓ‰:"ה�ה ÈÎ�‡ Ì‚ ‰�a‡Â.:רה�� ֲִִֵָ¿ƒ»∆«»…ƒƒ∆»ְָָ

(Â)ÌÈ‰Ï‡ Èp�c.וח�בני :(ב"ר)וז�ני�נני »«ƒ¡…ƒְְְִִִִִַַַָ

(Á)ÌÈ‰Ï‡ ÈÏezÙ�.��ר� סר�ק �� מנח� «¿≈¡…ƒְְֵֵֶַָ

�תיל", "צמיד ה�ק����ח�רת מאת 'ח��רי� ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

מפר�� ואני לבני�'. לז��ת אח�תי ע� ְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָנתח�ר�י

�ציר�ת והפצר�י נתע���י �פתל�ל", "ע�� ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַֹל���

לאח�תי: �וה להי�ת ל�ק�� הר�ה Ìbונפ��לי� ְְְְֲִִִֵַַַַָָָ«
ÈzÏÎÈ.���ל �ר�� וא�נקל�ס ידי, על הס�י� »…¿ƒְְְְְְִִִִֵַָ

����ת נפ�ל�י", אלהי� "נפ��לי ְְְְֱִִִִֵַַַָָֹ�פ�ה:

�אח�תי: ונתע�ר�י נתק�ל�י לפניו ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָהחביב�ת

ÈzÏzÙ�.�ר�י י� א�דה �מדר�י �פ�תי, נתק�לה ƒ¿«¿ƒְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ

נ�טריק��: tÏÊ‰(È)�ל��� „ÏzÂ.:נאמר �כ�� ְְִִ«≈∆ƒ¿»ְ�ֱֶַָ

מ��� �ח�רה �היתה לפי מ�ל�ה, ח�� ָ�ְְְִִִִֵֶַָָָָָ'הרי��'

לר��ת �כדי ,�� נ�ר הרי�� ואי� ��ני�, ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹותינקת

ל� ��כניסי� יבי� ��א ללאה, לב� נתנ� ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹליעקב

ל�ד�לה ה�ד�לה �פחה לי�� מנהג� ��� לאה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאת

`vieliriax mei qelwpe`

ïa á÷réì äàìi''yx:àéäàì øîàzåáéúëãâá ¥−̈§©«£¬Ÿ¥«©¬Ÿ¤¥−̈
éø÷L-úà àø÷zå ãâ àaãb Bîi''yx:áéãìzå ¨´¨®©¦§¨¬¤§−¨«©¥À¤

:á÷réì éðL ïa äàì úçôL ätìæâéøîàzå ¦§¨Æ¦§©´¥½̈¥¬¥¦−§©«£«Ÿ©´Ÿ¤
-úà àø÷zå úBða éðeøMà ék éøLàa äàì¥½̈§¨§¦¾¦¬¦§−¦¨®©¦§¨¬¤

:øLà BîLéòéáøãé-øéö÷ éîéa ïáeàø Cìiå §−¨¥«©¥̧¤§¥¹¦¥´§¦«
íúà àáiå äãOa íéàãeã àöîiå íéhç¦¦À©¦§¨³«¨¦Æ©¨¤½©¨¥´Ÿ½̈
àð-éðz äàì-ìà ìçø øîàzå Bnà äàì-ìà¤¥−̈¦®©³Ÿ¤¨¥¸¤¥½̈§¦¨´

ða éàãecî éìCi''yx:åèèrîä dì øîàzå ¦½¦«¨¥−§¥«©´Ÿ¤À̈©«§©Æ
éða éàãec-úà íb úç÷ìå éLéà-úà Czç÷©§¥´¤¦¦½§¨©¾©©¬¤«¨¥−§¦®
úçz äìélä Cnr ákLé ïëì ìçø øîàzå©´Ÿ¤¨¥À¨¥Æ¦§©³¦¨Æ©©½§¨©−©

ðá éàãecCi''yx:æèäãOä-ïî á÷ré àáiå «¨¥¬§¥«©¨¸Ÿ©«£¬Ÿ¦©¨¤»
éìà øîàzå Búàø÷ì äàì àözå áørä¤¼¤¼©¥¥̧¥¹̈¦§¨À©¸Ÿ¤Æ¥©´

ézøëN øëN ék àBázákLiå éða éàãeãa E ¨½¦µ¨´Ÿ§©§¦½§«¨¥−§¦®©¦§©¬
àeä äìéla dnri''yx:æé-ìà íéýìû òîLiå ¦−̈©©¬§¨«©¦§©¬¡Ÿ¦−¤

éLéîç ïa á÷réì ãìzå øäzå äàìi''yx: ¥¨®©©²©©¥¬¤§©«£−Ÿ¥¬£¦¦«
çéézúð-øLà éøëN íéýìû ïúð äàì øîàzå©´Ÿ¤¥À̈¨©³¡Ÿ¦Æ§¨¦½£¤¨©¬¦

:øëùOé BîL àø÷zå éLéàì éúçôLèéøäzå ¦§¨¦−§¦¦®©¦§¨¬§−¦¨¨«©©¬©

:¯a ·˜ÚÈÏיא‡˙‡ ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â ¿«¬…»«¬∆∆≈»¬»

:„b dÓL ˙È ˙¯˜e ÈÏÈÂ„˙יב‚„ »¿«»¿≈»ƒƒ«

ÔÈ�z ¯a ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊƒ¿»«¿»¿≈»»ƒ¿»

:·˜ÚÈÏיג‰‡Ï ˙¯Ó‡Â ¿«¬…«¬∆∆≈»

È¯‡ ÈÏ ˙Â‰ ‡zÁaLzÔÎ· À¿«¿»¬«ƒ¬≈¿≈

dÓL ˙È ˙¯˜e ‡iL� È�pÁaLÈ¿«¿À«ƒ¿«»¿«»¿≈

:¯L‡יד„ˆÁ ÈÓBÈa Ô·e‡¯ ÏÊ‡Â »≈«¬«¿≈¿≈¬«

‡Ï˜Áa ÔÈÁe¯·È ÁkL‡Â ÔÈhÁƒƒ¿«¿««¿ƒ¿«¿»

˙¯Ó‡Â dn‡ ‰‡ÏÏ ÔB‰˙È È˙È‡Â¿«¿ƒ»¿¿≈»ƒ≈«¬∆∆

ÈÁe¯·iÓ ÈÏ ÔÚÎ È·‰ ‰‡ÏÏ ÏÁ»̄≈¿≈»»ƒ¿«ƒƒ«¿≈

:CÈ¯·cטו¯ÈÚÊ‰ dÏ ˙¯Ó‡Â ƒ¿ƒ«¬∆∆««¿≈

˙È Û‡ ÔÈ·q˙Â ÈÏÚa ˙È z¯·„cƒ¿«¿¿»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«»

ÔÎa ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â È¯·c ÈÁe¯·È«¿≈ƒ¿ƒ«¬∆∆»≈¿≈

ÈÁe¯·È ÛÏÁ ‡ÈÏÈÏa CÓÚ ·ekLÈƒ¿ƒ»¿≈¿»√««¿≈

:CÈ¯·„טז) ‡˙‡Âנ"יÏÚÂ·˜ÚÈ ( ƒ¿ƒ«¬»¿««¬…

‰‡Ï ˙˜Ù�e ‡LÓ¯a ‡Ï˜Á ÔÓƒ«¿»¿«¿»¿»«≈»

ÏBÚÈ˙ È˙ÂÏ ˙¯Ó‡Â d˙eÓc˜Ï¿«»≈«¬∆∆¿»ƒ≈

È¯·c ÈÁe¯·Èa CÈz¯‚‡ ¯‚ÈÓ È¯‡¬≈≈«¬«¿ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ

:‡e‰ ‡ÈÏÈÏa dnÚ ·ÈÎLe¿ƒƒ«¿≈¿»

Ïc‡‰יז d˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ¿»¿«¿≈»

¯a ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«¿«¬…«

:‡LÈÓÁיחÈÈ ·‰È ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â ¬ƒ»«¬∆∆≈»¿«¿»

˙¯˜e ÈÏÚ·Ï È˙Ó‡ ˙È·‰Èc È¯‚‡«¿ƒƒ»ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ¿«

:¯Î˘NÈ dÓLיט„BÚ ˙‡ÈcÚÂ ¿≈ƒ»»¿«ƒ«

:·˜ÚÈÏ È˙L ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‰‡Ï≈»ƒƒ««ƒ«¿«¬…

é"ùø

ל�ט�ה: ‚„(È‡)וה�ט�ה ‡a.:�מ� ט�ב, מ�ל �א ְְְַַַַָָ»»ְַָָ

ע"ב) סז לא'(שבת וס��ק �די ל�:'�ד וד�מה (ישעיה. ְְְִִֶַָ

���לדסה) א�דה �מדר� �לח�". ל�ד ְְִֶַַַָָָ�ְִַַָֹ"הערכי�

�מ�: ד)מה�ל, אילנא",(דניאל על"��� ידע�י ולא ְְְִִַַָָָָֹֹ

�בה נקראת ל�ה אחר: �בר אחת. �בה �כ�ב ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָמה

�פחתי, אל ���את �י" "�גד� �מ� �גד? ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָאחת,

נע�רי�: �א�ת ��גד ˜ˆŒ¯È(È„)�אי� ÈÓÈa ְְְִִֵֶֶַָƒ≈¿ƒ
ÌÈhÁ.ה�ציר �עת �בטי�, �ל �בח� לה�יד ƒƒְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

��ע�רי�, ח�י� להביא �גזל יד� ��ט ולא ְְְְִִִִֵַָָָָָָֹהיה,

:�� מק�יד אד� �אי� ההפקר �בר .ÌÈ‡„ecא�א ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ»ƒ

צט) י�מעאל(סנהדרי� �בל��� ה�א, ע�ב ְְְִִִֵֵֵֶָ�יגלי.

È�a(ÂË)יסמי"�: È‡„ecŒ˙‡ Ìb ˙Á˜ÏÂ. ¿»«««∆»≈¿ƒ
��דאי את �� לי�ח זאת, ע�ד ולע��ת ְְֲִִִֵֶַַַָָֹ�תמיהה:

'ותסבי�': ותר��מ� ‰ÏÈl‰�ני? CnÚ ·kLÈ ÔÎÏ. ְְְְְִִִַ»≈ƒ¿«ƒ»««¿»
�חת ל�, נ�תנ� ואני ז� לילה �כיבת היתה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ��י

לא ה��יק, �מ��ב ��לזלה �לפי �נ�, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ��דאי

ע�� לה�בר ל"א)זכתה ÎN¯(ÊË):(נדה ְְִִֵָָָ»…
EÈz¯ÎN.:�כר� לרחל ‰e‡נת�י ‰ÏÈla.��ה�ד ¿«¿ƒְְִֵַָָָָ««¿»ַָ

ס�ע� ה�א י�שכר�ר�� מ�� :(ב"ר)��צא ְִִִֶָָָָָָ

(ÊÈ)‰‡ÏŒÏ‡ ÌÈ‰Ï‡ ÚÓLiÂ.מתא�ה �היתה «ƒ¿«¡…ƒ∆≈»ְְִֶַָָָ



קכט `vieliriax mei qelwpe`

ïa á÷réì äàìi''yx:àéäàì øîàzåáéúëãâá ¥−̈§©«£¬Ÿ¥«©¬Ÿ¤¥−̈
éø÷L-úà àø÷zå ãâ àaãb Bîi''yx:áéãìzå ¨´¨®©¦§¨¬¤§−¨«©¥À¤

:á÷réì éðL ïa äàì úçôL ätìæâéøîàzå ¦§¨Æ¦§©´¥½̈¥¬¥¦−§©«£«Ÿ©´Ÿ¤
-úà àø÷zå úBða éðeøMà ék éøLàa äàì¥½̈§¨§¦¾¦¬¦§−¦¨®©¦§¨¬¤

:øLà BîLéòéáøãé-øéö÷ éîéa ïáeàø Cìiå §−¨¥«©¥̧¤§¥¹¦¥´§¦«
íúà àáiå äãOa íéàãeã àöîiå íéhç¦¦À©¦§¨³«¨¦Æ©¨¤½©¨¥´Ÿ½̈
àð-éðz äàì-ìà ìçø øîàzå Bnà äàì-ìà¤¥−̈¦®©³Ÿ¤¨¥¸¤¥½̈§¦¨´

ða éàãecî éìCi''yx:åèèrîä dì øîàzå ¦½¦«¨¥−§¥«©´Ÿ¤À̈©«§©Æ
éða éàãec-úà íb úç÷ìå éLéà-úà Czç÷©§¥´¤¦¦½§¨©¾©©¬¤«¨¥−§¦®
úçz äìélä Cnr ákLé ïëì ìçø øîàzå©´Ÿ¤¨¥À¨¥Æ¦§©³¦¨Æ©©½§¨©−©

ðá éàãecCi''yx:æèäãOä-ïî á÷ré àáiå «¨¥¬§¥«©¨¸Ÿ©«£¬Ÿ¦©¨¤»
éìà øîàzå Búàø÷ì äàì àözå áørä¤¼¤¼©¥¥̧¥¹̈¦§¨À©¸Ÿ¤Æ¥©´

ézøëN øëN ék àBázákLiå éða éàãeãa E ¨½¦µ¨´Ÿ§©§¦½§«¨¥−§¦®©¦§©¬
àeä äìéla dnri''yx:æé-ìà íéýìû òîLiå ¦−̈©©¬§¨«©¦§©¬¡Ÿ¦−¤

éLéîç ïa á÷réì ãìzå øäzå äàìi''yx: ¥¨®©©²©©¥¬¤§©«£−Ÿ¥¬£¦¦«
çéézúð-øLà éøëN íéýìû ïúð äàì øîàzå©´Ÿ¤¥À̈¨©³¡Ÿ¦Æ§¨¦½£¤¨©¬¦

:øëùOé BîL àø÷zå éLéàì éúçôLèéøäzå ¦§¨¦−§¦¦®©¦§¨¬§−¦¨¨«©©¬©

:¯a ·˜ÚÈÏיא‡˙‡ ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â ¿«¬…»«¬∆∆≈»¬»

:„b dÓL ˙È ˙¯˜e ÈÏÈÂ„˙יב‚„ »¿«»¿≈»ƒƒ«

ÔÈ�z ¯a ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊƒ¿»«¿»¿≈»»ƒ¿»

:·˜ÚÈÏיג‰‡Ï ˙¯Ó‡Â ¿«¬…«¬∆∆≈»

È¯‡ ÈÏ ˙Â‰ ‡zÁaLzÔÎ· À¿«¿»¬«ƒ¬≈¿≈

dÓL ˙È ˙¯˜e ‡iL� È�pÁaLÈ¿«¿À«ƒ¿«»¿«»¿≈

:¯L‡יד„ˆÁ ÈÓBÈa Ô·e‡¯ ÏÊ‡Â »≈«¬«¿≈¿≈¬«

‡Ï˜Áa ÔÈÁe¯·È ÁkL‡Â ÔÈhÁƒƒ¿«¿««¿ƒ¿«¿»

˙¯Ó‡Â dn‡ ‰‡ÏÏ ÔB‰˙È È˙È‡Â¿«¿ƒ»¿¿≈»ƒ≈«¬∆∆

ÈÁe¯·iÓ ÈÏ ÔÚÎ È·‰ ‰‡ÏÏ ÏÁ»̄≈¿≈»»ƒ¿«ƒƒ«¿≈

:CÈ¯·cטו¯ÈÚÊ‰ dÏ ˙¯Ó‡Â ƒ¿ƒ«¬∆∆««¿≈

˙È Û‡ ÔÈ·q˙Â ÈÏÚa ˙È z¯·„cƒ¿«¿¿»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«»

ÔÎa ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â È¯·c ÈÁe¯·È«¿≈ƒ¿ƒ«¬∆∆»≈¿≈

ÈÁe¯·È ÛÏÁ ‡ÈÏÈÏa CÓÚ ·ekLÈƒ¿ƒ»¿≈¿»√««¿≈

:CÈ¯·„טז) ‡˙‡Âנ"יÏÚÂ·˜ÚÈ ( ƒ¿ƒ«¬»¿««¬…

‰‡Ï ˙˜Ù�e ‡LÓ¯a ‡Ï˜Á ÔÓƒ«¿»¿«¿»¿»«≈»

ÏBÚÈ˙ È˙ÂÏ ˙¯Ó‡Â d˙eÓc˜Ï¿«»≈«¬∆∆¿»ƒ≈

È¯·c ÈÁe¯·Èa CÈz¯‚‡ ¯‚ÈÓ È¯‡¬≈≈«¬«¿ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ

:‡e‰ ‡ÈÏÈÏa dnÚ ·ÈÎLe¿ƒƒ«¿≈¿»

Ïc‡‰יז d˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ¿»¿«¿≈»

¯a ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«¿«¬…«

:‡LÈÓÁיחÈÈ ·‰È ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â ¬ƒ»«¬∆∆≈»¿«¿»

˙¯˜e ÈÏÚ·Ï È˙Ó‡ ˙È·‰Èc È¯‚‡«¿ƒƒ»ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ¿«

:¯Î˘NÈ dÓLיט„BÚ ˙‡ÈcÚÂ ¿≈ƒ»»¿«ƒ«

:·˜ÚÈÏ È˙L ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‰‡Ï≈»ƒƒ««ƒ«¿«¬…

é"ùø

ל�ט�ה: ‚„(È‡)וה�ט�ה ‡a.:�מ� ט�ב, מ�ל �א ְְְַַַַָָ»»ְַָָ

ע"ב) סז לא'(שבת וס��ק �די ל�:'�ד וד�מה (ישעיה. ְְְִִֶַָ

���לדסה) א�דה �מדר� �לח�". ל�ד ְְִֶַַַָָָ�ְִַַָֹ"הערכי�

�מ�: ד)מה�ל, אילנא",(דניאל על"��� ידע�י ולא ְְְִִַַָָָָֹֹ

�בה נקראת ל�ה אחר: �בר אחת. �בה �כ�ב ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָמה

�פחתי, אל ���את �י" "�גד� �מ� �גד? ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָאחת,

נע�רי�: �א�ת ��גד ˜ˆŒ¯È(È„)�אי� ÈÓÈa ְְְִִֵֶֶַָƒ≈¿ƒ
ÌÈhÁ.ה�ציר �עת �בטי�, �ל �בח� לה�יד ƒƒְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

��ע�רי�, ח�י� להביא �גזל יד� ��ט ולא ְְְְִִִִֵַָָָָָָֹהיה,

:�� מק�יד אד� �אי� ההפקר �בר .ÌÈ‡„ecא�א ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ»ƒ

צט) י�מעאל(סנהדרי� �בל��� ה�א, ע�ב ְְְִִִֵֵֵֶָ�יגלי.

È�a(ÂË)יסמי"�: È‡„ecŒ˙‡ Ìb ˙Á˜ÏÂ. ¿»«««∆»≈¿ƒ
��דאי את �� לי�ח זאת, ע�ד ולע��ת ְְֲִִִֵֶַַַָָֹ�תמיהה:

'ותסבי�': ותר��מ� ‰ÏÈl‰�ני? CnÚ ·kLÈ ÔÎÏ. ְְְְְִִִַ»≈ƒ¿«ƒ»««¿»
�חת ל�, נ�תנ� ואני ז� לילה �כיבת היתה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ��י

לא ה��יק, �מ��ב ��לזלה �לפי �נ�, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹ��דאי

ע�� לה�בר ל"א)זכתה ÎN¯(ÊË):(נדה ְְִִֵָָָ»…
EÈz¯ÎN.:�כר� לרחל ‰e‡נת�י ‰ÏÈla.��ה�ד ¿«¿ƒְְִֵַָָָָ««¿»ַָ

ס�ע� ה�א י�שכר�ר�� מ�� :(ב"ר)��צא ְִִִֶָָָָָָ

(ÊÈ)‰‡ÏŒÏ‡ ÌÈ‰Ï‡ ÚÓLiÂ.מתא�ה �היתה «ƒ¿«¡…ƒ∆≈»ְְִֶַָָָ



vieliriax`קל meiqelwpe`

:á÷réì éML-ïa ãìzå äàì ãBòëøîàzå −¥¨®©¥¬¤¥«¦¦−§©«£«Ÿ©´Ÿ¤
íéýìû éðãáæ äàì|írtä áBè ãáæ éúà ¥À̈§¨©¸¦¡Ÿ¦¬Ÿ¦»¤¤́¼©©̧©Æ

àø÷zå íéðá äML Bì ézãìé-ék éLéà éðìaæé¦§§¥¦́¦¦½¦«¨©¬§¦−¦¨´¨¦®©¦§¨¬
ïeìáæ BîL-úài''yx:àëàø÷zå úa äãìé øçàå ¤§−§ª«§©©−¨´§¨©®©¦§¨¬
äðéc dîL-úài''yx:áëìçø-úà íéýìû økæiå ¤§−̈¦¨«©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¨¥®

dîçø-úà çzôiå íéýìû äéìà òîLiåi''yx: ©¦§©³¥¤̧¨Æ¡Ÿ¦½©¦§©−¤©§¨«
âëíéýìû óñà øîàzå ïa ãìzå øäzå©©−©©¥´¤¥®©¾Ÿ¤¨©¬¡Ÿ¦−

éútøç-úài''yx:ãëóñBé BîL-úà àø÷zå ¤¤§¨¦«©¦§¨¯¤§²¥−
øçà ïa éì ýåýé óñé øîàìi''yx:äëéäéå ¥®ŸŸ¥¯§Ÿ̈²¦−¥¬©¥«©§¦¾

á÷ré øîàiå óñBé-úà ìçø äãìé øLàk©«£¤²¨«§¨¬¨¥−¤¥®©³Ÿ¤©«£ŸÆ
éîB÷î-ìà äëìàå éðçlL ïáì-ìà¤¨½̈©§¥̧¦Æ§¥´§½̈¤§¦−

éöøàìei''yx:åëøLà éãìé-úàå éLð-úà äðz §©§¦«§º̈¤¨©´§¤§¨©À£¤̧
øLà éúãár-úà zrãé äzà ék äëìàå ïäa Eúà ézãár̈©¯§¦«Ÿ§²¨¥−§¥¥®¨¦µ©¨´¨©½§¨¤£«Ÿ̈¦−£¤¬

ézãárEi''yx:æëéðéra ïç éúàöî àð-íà ïáì åéìà øîàiåézLçð E £©§¦«©³Ÿ¤¥¨Æ¨½̈¦¨²¨¨¬¦¥−§¥¤®¦©¾§¦

ÈÏכ d˙È ÈÈ ·‰È ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¿«¿»»≈ƒ

d¯B„Ó È‰È ‡�ÓÊ ‡„‰ ·Ë ˜ÏÁ√««»»ƒ¿»¿≈¿≈

‡zL dÏ ˙È„ÈÏÈ È¯‡ È˙ÂÏ ÈÏÚ·c¿«¿ƒ¿»ƒ¬≈¿≈ƒ≈ƒ»

:ÔeÏ·Ê dÓL ˙È ˙¯˜e ÔÈ�·¿ƒ¿«»¿≈¿À

e˜¯˙כא ‡z¯a ˙„ÈÏÈ Ôk ¯˙·e»«≈¿ƒ«¿«»¿«

:‰�Èc dÓL ˙Èכב‡�¯Îec ÏÚÂ »¿«ƒ»¿«¿»»

ÈÈ d˙BÏˆ ÏÈa˜Â ÈÈ Ì„˜ ÏÁ¯„¿»≈√»¿»¿«ƒ¿«¿»

:ÈecÚ dÏ ·‰ÈÂכג˙‡ÈcÚÂ ƒ««ƒ¿«ƒ«

˙È ÈÈ L�k ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»«¬∆∆¿«¿»»

:È„eqÁכדÛÒBÈ dÓL ˙È ˙¯˜e ƒƒ¿«»¿≈≈

:Ô¯Á‡ ¯a ÈÏ ÈÈ ÛÒBÈ ¯ÓÈÓÏ¿≈»≈¿»ƒ«»√»

ÛÒBÈכה ˙È ÏÁ¯ ˙„ÈÏÈ „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ«»≈»≈

C‰È‡Â È�ÁlL Ô·ÏÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿»»«¿«ƒ¿≈«

:ÈÚ¯‡Ïe È¯˙‡ÏכוÈL� ˙È ·‰ ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«»¿«

È�a ˙ÈÂÏÈÊ‡Â Ô‰a C˙È ˙ÈÁÏÙ Èc ¿»¿«ƒ¿»ƒ»»¿≈¿≈≈

È�ÁÏt ˙È zÚ„È z‡ È¯‡¬≈«¿¿«¿»»»¿»ƒ

:CzÁÏÙcכזÌ‡ Ô·Ï dÏ ¯Ó‡Â ƒ¿»ƒ»«¬«≈»»ƒ

È˙Èq� CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»«≈ƒ

é"ùø

�בטי�: להר��ת BË·(Î)�מח�רת „·Ê. ְְְְִֶֶַַָ∆∆
הורבריי"א.È�ÏaÊÈ�תר��מ�: זב�ל, �ית ל��� ְְַƒ¿¿≈ƒְְֵ

�ירת� ע�ר �הא לא 'מע�ה מד�ר, �ית ְְִִֵֵֵַַַַָָָֹ�לע"ז.

נ�יו': �ל �נגד �ני� לי ��� ע�י, ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָא�א

(‡Î)‰�Èc.�י� לאה ��נה ר��תינ� �ר�� ƒ»ְִֵֵֵֶַָָָ

�אחת אח�תי רחל �הא לא זכר, זה 'א� ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ�עצמ�:

לנקבה ונהפ� עליו והת��לה (ברכותה�פח�ת', ְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָ

‡˙ÏÁ¯Œ(Î·):ס) ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ.(ב"ר)�ל זכר «ƒ¿…¡…ƒ∆»≈ַָָ

��א מצרה ו�היתה לאח�ת� סימניה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ��סרה

לפי יעקב, יגר��ה ��א ע�ו, �ל �ג�רל� ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�עלה

�ל�� עלה �� הר�ע ע�ו וא� �ני�. ל� ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָ�אי�

ה��ט: �י�ד ה�א �ני�, ל� �אי� ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ���מע

חלה ��א �בט ל�'האדמ�� לקח�� צבה ְְְְֶַַַָָָָָָֹ

��א.‡ÛÒ(Î‚)ונת�הלה': �מק�� הכניס� ְְֲִַָ»«ְְִִֶָָֹ

ד)וכ�:�ראה, חר�תנ�",(ישעיה ט)"אס� (שמות ְְֵֵֵֶֶֶָָֹ

ה�יתה", יאס� ד)"ולא נגה�",(יואל (ישעיה"אספ� ְְְְֵֵַַָָָָָֹ

י�מ�:ס) לא יאס�", לא �הייתי.È˙t¯Á"וירח� ִִֵֵֵֵֵָָֹֹ∆¿»ƒִִֶָ

�אעלה עלי א�מרי� והי� עקרה, �אני ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָלחר�ה

�אי� זמ� �ל וא�דה: הר�ע. ע�ו �ל ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלחלק�

ל� מ��� סרח�נ�, לתל�ת �מי ל� אי� ,�� ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָלא�ה
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é"ùø

לי �אה יד� �על ��י �נח�� נ�יתי הייתי, ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָמנח�

��אמר: �ני�, לי הי� לא לכא� ���את ְְְֱִִֶֶֶַָָָָָָָֹ�רכה,

כט) אפ�ר(לעיל ה�א�". ע� �אה ��� רחל ְְִִִֵֵֶַָָָָֹ"וה�ה

ועכ�ו הר�עי�? אצל ��� ��לח וה�א �ני�, ל� ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָי�

��אמר: �ני�, ל� לא)הי� �ברי(לקמ� את "ו��מע ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ

לב� E¯ÎN(ÁÎ)":�ני '�רי�.�˜·‰ �תר��מ�: ְֵָָ»¿»¿»¿ְְֵַָ

‡Èz(ËÎ)אגר�': E�˜Ó ‰È‰Œ¯L‡ ˙‡Â.את ְַָ¿≈¬∆»»ƒ¿¿ƒƒֶ

��ה מ�ח�ה לידי ��א מקנ� מע�ט הי�:ח���� ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ

(Ï)ÈÏ‚¯Ï.(ב"ר)רגלי �יאת ��ביל רגלי, ע� ¿«¿ƒְְְִִִִִִַַַ

�מ�: ה�רכה, אצל� יא)�את א�ר(שמות "הע� ְְְְֲֶֶַָָָָָ

ח)�רגלי�", ה�אי�(שופטי� �רגלי", א�ר "לע� ְְְְֲִֶֶַַַַָָָ

È˙È·Ïע�י: ÈÎ�‡ŒÌ‚.�אי עכ�ו �יתי, לצר� ִִ«»…ƒ¿≈ƒְְִֵֵֶַָֹ

ע��ה להי�ת (אני) וצרי� �ני, א�א לצר�י ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָע��י�

:'��' וזה� לסמכ�, ע�ה� אני ��(·Ï)„˜�. ְְְֲִִֶֶַַָָָ»…
פונטר"א נק��ת, �מ� ���ת �חבר��ר�ת �ְְְֲַַַָ�ְמנ�ר

רחב�ת:.eÏË‡�לע"ז: חבר��ר�ת טלאי�, ל��� ְַַ»ְְְְֲִַָָ

ÌeÁ.���ל �לע"ז, רוש"ו לאד�, ��מה ְְְֶַַָָֹ�ח��,

ה�ב�אה: לעני� לבנה, ונמצאת �חמ�ית ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָמ�נה

È¯ÎN ‰È‰Â.�נק�י �לה�א מ�א� ���לד� א�ת� ¿»»¿»ƒְְְִִֶַָָָָ�ִ

וא�ת� ��י, יהי� ���בי� ��ח�מי� �ע�י� ְְְְִִִִִִִֶַָָָ�ְ�טלאי�

�ני�, �יד והפקיד� מה� הפר� עכ�ו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ���נ�

�� הי� 'א�� מע�ה: ה��לדי� על לי �אמר ִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ��א

לי: �אמר ��א וע�ד ה�כרי�מ�ח�ה', ידי 'על ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹ

מ�א� �גמת� ה�קב�ת �לדנה �טלאי� נק�י� ְִָָָ�ְְִֵֵַַָ�ְִ�ְֵֶ�ה�

B‚Â'(Ï‚)ואיל�': ÈaŒ‰˙�ÚÂ.אני� �ח�דני א� ֵָָ¿»¿»ƒ¿ְְֲִִִֵֶַ

צדקתי, �י �ענה �ל��, מ��� �באנ�טל �י ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָֹ

�עדרי �מצא ��א לפני�, �כרי על ותעיד ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹצדקתי

�אינ� �ה� ��מצא וכל �טלאי�, נק�י� א� ְְִִֵֶֶֶָָָ�ְִ�ְִִ�י

�בגנבה ל� ��נב�יו �יד�ע ח��, א� טל�א, א� ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹנקד,

אצלי: �ר�י ק�לת.‰Ô(Ï„)ה�א �ברי�:ל��� ְִֶָ≈ְְִַַָָ
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‡Èz(ËÎ)אגר�': E�˜Ó ‰È‰Œ¯L‡ ˙‡Â.את ְַָ¿≈¬∆»»ƒ¿¿ƒƒֶ

��ה מ�ח�ה לידי ��א מקנ� מע�ט הי�:ח���� ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָ

(Ï)ÈÏ‚¯Ï.(ב"ר)רגלי �יאת ��ביל רגלי, ע� ¿«¿ƒְְְִִִִִִַַַ

�מ�: ה�רכה, אצל� יא)�את א�ר(שמות "הע� ְְְְֲֶֶַָָָָָ

ח)�רגלי�", ה�אי�(שופטי� �רגלי", א�ר "לע� ְְְְֲִֶֶַַַַָָָ

È˙È·Ïע�י: ÈÎ�‡ŒÌ‚.�אי עכ�ו �יתי, לצר� ִִ«»…ƒ¿≈ƒְְִֵֵֶַָֹ

ע��ה להי�ת (אני) וצרי� �ני, א�א לצר�י ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָע��י�

:'��' וזה� לסמכ�, ע�ה� אני ��(·Ï)„˜�. ְְְֲִִֶֶַַָָָ»…
פונטר"א נק��ת, �מ� ���ת �חבר��ר�ת �ְְְֲַַַָ�ְמנ�ר

רחב�ת:.eÏË‡�לע"ז: חבר��ר�ת טלאי�, ל��� ְַַ»ְְְְֲִַָָ

ÌeÁ.���ל �לע"ז, רוש"ו לאד�, ��מה ְְְֶַַָָֹ�ח��,

ה�ב�אה: לעני� לבנה, ונמצאת �חמ�ית ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָמ�נה

È¯ÎN ‰È‰Â.�נק�י �לה�א מ�א� ���לד� א�ת� ¿»»¿»ƒְְְִִֶַָָָָ�ִ

וא�ת� ��י, יהי� ���בי� ��ח�מי� �ע�י� ְְְְִִִִִִִֶַָָָ�ְ�טלאי�

�ני�, �יד והפקיד� מה� הפר� עכ�ו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ���נ�

�� הי� 'א�� מע�ה: ה��לדי� על לי �אמר ִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ��א

לי: �אמר ��א וע�ד ה�כרי�מ�ח�ה', ידי 'על ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹ

מ�א� �גמת� ה�קב�ת �לדנה �טלאי� נק�י� ְִָָָ�ְְִֵֵַַָ�ְִ�ְֵֶ�ה�

B‚Â'(Ï‚)ואיל�': ÈaŒ‰˙�ÚÂ.אני� �ח�דני א� ֵָָ¿»¿»ƒ¿ְְֲִִִֵֶַ

צדקתי, �י �ענה �ל��, מ��� �באנ�טל �י ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָֹ

�עדרי �מצא ��א לפני�, �כרי על ותעיד ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָֹצדקתי

�אינ� �ה� ��מצא וכל �טלאי�, נק�י� א� ְְִִֵֶֶֶָָָ�ְִ�ְִִ�י

�בגנבה ל� ��נב�יו �יד�ע ח��, א� טל�א, א� ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹנקד,

אצלי: �ר�י ק�לת.‰Ô(Ï„)ה�א �ברי�:ל��� ְִֶָ≈ְְִַַָָ



vieliying`קלב meiqelwpe`

Eøáãëi''yx:äìíéLézä-úà àeää íBia øñiå ¦§¨¤«©¨´©©Á©¸¤©§¨¦¹
úBc÷pä íéfrä-ìk úàå íéàìhäå íéc÷rä̈«£ª¦´§©§ª¦À§¥³¨¨«¦¦Æ©§ª´
íéáNka íeç-ìëå Ba ïáì-øLà ìk úàìhäå§©§ª½Ÿ³Ÿ£¤¨¨Æ½§¨−©§¨¦®

åéða-ãéa ïziåi''yx:åììL Cøc íNiåíéîé úL ©¦¥−§©¨¨«©À̈¤¤µ¤§´¤¨¦½
ïáì ïàö-úà ärø á÷réå á÷ré ïéáe Bðéa¥−¥´©«£®Ÿ§©«£ÀŸŸ¤²¤¬Ÿ¨−̈

úøúBpäi''yx:æìçì äðáì ìwî á÷ré Bì-çwiå ©«¨«Ÿ©¦©´©«£ÀŸ©©¬¦§¤²©−
óNçî úBðáì úBìöt ïäa ìvôéå ïBîørå æeìå§´§©§®©§©¥³¨¥Æ§¨´§¨½©§Æ

úBì÷nä-ìr øLà ïáläi''yx:çì-úà âviå ©¨½̈£¤−©©©§«©©¥À¤
íénä úBú÷La íéèäøa ìvt øLà úBì÷nä©©§Æ£¤´¦¥½¨«§¨¦−§¦«£´©®̈¦

ì ïàvä ïàáz øLàïàvä çëðì úBzL £¤Á¨¸Ÿ¨©³Ÿ¦§Æ§´Ÿ©©½Ÿ
ì ïàáa äðîçiåúBzLi''yx:èìïàvä eîçiå ©¥©−§¨§Ÿ¨¬¦§«©¤«¡¬©−Ÿ
å úBì÷nä-ìàíéc÷ð íéc÷r ïàvä ïãìz ¤©©§®©¥©§́¨©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−

íéàìèei''yx:îïziå á÷ré ãéøôä íéáNkäå §ª¦«§©§¨¦»¦§¦´©«£Ÿ¼©Â¦¥Â

:CÓb˙ÙÎלה‡ÓBÈ· ÈcÚ‡Â ¿ƒ¿»»¿«¿ƒ¿»

‡iÚB˜¯e ‡iÏB‚¯ ‡iLÈz ˙È ‡e‰‰«»¿»«»¿«»¿«»

‡˙ÚB˜¯e ‡˙¯BÓ� ‡iÊÚ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ«»¿¿»¿¬»

ÌeÁLc ÏÎÂ da ¯eÁ Èc Ïk…ƒƒ»≈¿»ƒ¿

:È‰B�a „Èa ·‰ÈÂ ‡i¯n‡a¿ƒ¿«»ƒ«¿«¿ƒ

ÔÈÓBÈלו ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÈeLÂ¿«ƒ«¬«¿»»ƒ

˙È ÈÚ¯ ·˜ÚÈÂ ·˜ÚÈ ÔÈ·e È‰B�Èa≈ƒ≈«¬…¿«¬…»≈»

:Ô¯‡zL‡c Ô·Ï„ ‡�Úלז·ÈÒ�e »»¿»»¿ƒ¿»√«¿ƒ

ÔÈ·Èh¯ Ô·Ïc ÔÈ¯ËeÁ ·˜ÚÈ dÏ≈«¬…¿ƒƒ¿»«ƒƒ

ÔÈÙÏ˜ ÔB‰a ÛÈÏ˜Â ÛeÏ„„Â ÊeÏ„cƒ¿¿ƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ

:‡i¯ËeÁ ÏÚ Èc ¯eÁ ÛeÏ˜ ÔÈ¯ÂÁƒ»ƒƒƒ»ƒ«¿«»

˜ÛÈlלח Èc ‡i¯ËeÁ ˙È ıÈÚ„e¿ƒ»¿«»ƒ«ƒ

‡iÓ„ ‡È˜L ˙Èa ¯˙‡ ‡iË‰¯aƒ¿»«»¬«≈»¿»¿«»

) Ô˙‡c ÔÈ˙‡c‡�Úנ"י‡˙¯ ( ¬«¿»»¿»¿»»»

ÔÓÁÈ˙Óe ‡�Úc ÔB‰Ï·˜Ï ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿»»ƒ¿«¬»

:ÈzLÓÏ ÔB‰È˙ÈÓaלט‡ÓÁÈ˙‡Â ¿≈≈¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¬»

‡�Ú ‡„ÈÏÈÂ ‡i¯ËeÁa ‡�Ú»»¿¿«»ƒƒ»»»

:ÔÈÚB˜¯e ÔÈ¯BÓ� ÔÈÏB‚¿̄ƒ¿ƒ¿ƒ

ÈÂ‰·מ ·˜ÚÈ L¯Ù‡ ‡i¯n‡Â¿ƒ¿«»«¿≈«¬…ƒ«

é"ùø

E¯·„Î È‰È eÏ.:�כ� ��ח�� .ÒiÂ¯(Ï‰)הלואי ¿ƒƒ¿»∆ְְְֶַַַָֹ«»«
וג�':לב� הה�א ����ÌÈLÈz‰.:�זכרי Ïkע�י� ְַַָָ«¿»ƒְִִִָ…

Ba Ô·ÏŒ¯L‡.חבר��ר�ת �� היתה א�ר �ל ¬∆»»ְְֲֲֶַָָָ

�ניו:.ÔziÂ:לבנ�ת �יד .‰Bp˙¯˙(ÂÏ)לב� ְָ«ƒ≈ְַָָָָ«»…
א�א �אינ� והעקר�ת, הח�ל�ת ��ה�, ְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָָהרע�ע�ת

ל�: מסר א�ת� Ï·�‰(ÊÏ)�ירי�, ÏwÓ.ה�א ע� ְִַַָָָ««ƒ¿∆ֵ

לבנה, �תימא:��מ� ד)�מה א���(הושע "�חת ְְְְִֵֶַַַַָ

�ה�א טרימב"ל, ���רי� ה�א אני וא�מר ְְְֲִִִֵֶֶֶולבנה",

ר.ÁÏלב�: ל�ז,.ÊeÏÂטב:��ה�א מ�ל לקח וע�ד ָָ«ְֶָֹ¿ְֵַַָ

�לע"ז: קולדר"י ��י�, אג�זי� �� ��דלי� ְְֱִִִֵֵֶַַַע�

ÔBÓ¯ÚÂ.:לע"ז� ק��פי�.BÏˆt˙קשטניי"ר ¿«¿ְַַ¿»ִִ

מנ�ר: ע��ה� �היה ‰Ô·lק��פי�, ÛNÁÓ.י��� ְִִֵֶָָ�ָ«¿«»»ִ

לב� ונגלה נראה היה ק�לפ� ��היה מ�ל, �ל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹלב�

ה����: �מק�� ���(ÁÏ)‚viÂ.:�ר��מ� ְִִֶַ««≈ְַ

ארמית, �ל��� היא �נעיצה �חיבה ל��� ְְְְְֲִִִִִִַָָ'�דעי�',

מידי', �י� 'ד� ו�לפה', '�צה ��מרא: י� ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָוהר�ה

ל��נ�: את ��ק�ר א�א �עצה, �מ� ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָדצה

ÌÈË‰¯a.הע��י�ת ��רכ�ת ה�י�, �מר�צ�ת »¿»ƒְְֲִִֵַַַָ

ה�א�: �� לה�ק�ת B‚Â'�אר� Ô‡·z ¯L‡. ְְֶַַָָָֹ¬∆»…»¿
ה�יג �� ל���ת, ה�א� �באנה א�ר ְְֲִִִִֶַָָָָָֹֹ�רהטי�

ה�א�: לנכח B‚Â'ה�קל�ת ‰�ÓÁiÂ.(ב"ר)ה�המה ְְַַַַֹֹ«≈«¿»¿ְֵַָ

ה�קל�ת את וה�כרר�אה לאח�ריה, נר�עת והיא ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָ

א�מר: א��עיא ר�י .�� ���צא וי�לדת ְְְִֵֵֶֶַַַָָר�בע�,

לזכר, צריכ�ת הי� ולא �מעיה� זרע נע�י� ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹה�י�

ז� �תבה ל�מר, (רצה וג�'" "ו�חמנה ְְְְֵֵֶַַַָָָָוזה�:

�נקבה, זכר ל��� אברה�התח�ר� הרב ��תב �מ� ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָ

עזרא) ��:(ËÏ)˙BÏ˜n‰ŒÏ‡.מרא�ת אל ְֶֶָ∆««¿ְֶַ

ה�.ÌÈc˜Úה�קל�ת: עקידת�, �מק�� מ��י� ְַַ¬Àƒְ�ְֲִִִֵָָ

ורגליה�: ידיה� ‰È¯Ù„(Ó)קרס�י ÌÈ·Nk‰Â ְַ�ְְְֵֵֵֶֶַ¿«¿»ƒƒ¿ƒ
·˜ÚÈ.�עק והפרידה��לדי� הב�יל נק�י�, י� «¬…ֲִַָ�ְִ�ְְְִִִִִ

א�ת� וה�לי� לב��, עדר, עדר א�ת� וע�ה ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָלעצמ�

הה�לכ�ת ה�א� �פני ה�א� לפני העק�ד ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהעדר

`vie`liying mei qelwpe`

úLiå ïáì ïàöa íeç-ìëå ã÷r-ìà ïàvä éðt§¥̧©¯Ÿ¤¨²Ÿ§¨−§´Ÿ¨¨®©¨̧¤
ïáì ïàö-ìr íúL àìå Bcáì íéøãr Bìi''yx: ³£¨¦Æ§©½§¬Ÿ¨−̈©¬Ÿ¨¨«

àîíùå úBøM÷îä ïàvä íçé-ìëa äéäå§¨À̈§¨©¥»©´Ÿ©«§ª¨¼§¨̧Ÿ
íéèäøa ïàvä éðérì úBì÷nä-úà á÷ré©«£¯Ÿ¤©©§²§¥¥¬©−Ÿ¨«§¨¦®

úBì÷na äpîçéìi''yx:áîéèräáeàì ïàvä ó §©£¥−¨©©§«§©«£¦¬©−Ÿ´Ÿ
íéøLwäå ïáìì íéôèrä äéäå íéùé̈¦®Ÿ§¨¨³¨«£ª¦Æ§¨½̈§©§ª¦−

á÷réìi''yx:âîBì-éäéå ãàî ãàî Léàä õøôiå §©«£«Ÿ©¦§¬Ÿ¨¦−§´Ÿ§®Ÿ©«§¦Æ
íélîâe íéãárå úBçôLe úBaø ïàö́Ÿ©½§¨Æ©«£¨¦½§©¦−

íéøîçåi''yx:àìàïáì-éðá éøác-úà òîLiå ©«£Ÿ¦«©¦§©À¤¦§¥³§¥«¨¨Æ
eðéáàì øLà-ìk úà á÷ré ç÷ì øîàì¥½Ÿ¨©´©«£½Ÿ¥−¨£¤´§¨¦®

äfä ãákä-ìk úà äùr eðéáàì øLàîei''yx: ¥«£¤´§¨¦½¨¾̈Ÿ¥¬¨©¨−Ÿ©¤«
áBnr epðéà äpäå ïáì éðt-úà á÷ré àøiå©©¬§©«£−Ÿ¤§¥´¨¨®§¦¥¬¥¤²¦−

ìL ìBîúk:íBLâáeL á÷ré-ìà ýåýé øîàiå ¦§¬¦§«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ²
éúBáà õøà-ìàCnr äéäàå EzãìBîìe Ei''yx: ¤¤¬¤£¤−§«©§¤®§¤«§¤−¦¨«

ãäãOä äàììe ìçøì àø÷iå á÷ré çìLiå©¦§©´©«£½Ÿ©¦§−̈§¨¥´§¥¨®©¨¤−
Bðàö-ìài''yx:äéðt-úà éëðà äàø ïäì øîàiå ¤Ÿ«©´Ÿ¤¨¤ÀŸ¤³¨«Ÿ¦Æ¤§¥´

ìL ìîúk éìà epðéà-ék ïëéáàéýìûå íL £¦¤½¦«¥¤¬¥©−¦§´Ÿ¦§®Ÿ¥«Ÿ¥´

ÌeÁLc ÏÎÂ ÏB‚¯c Ïk ‡�Ú LÈ¯a¿≈»»»ƒ¿¿»ƒ¿

ÔÈ¯„Ú dÏ ÈeLÂ Ô·Ï„ ‡�Úa¿»»¿»»¿«ƒ≈∆¿ƒ

‡�Ú ÌÚ Ôep·¯Ú ‡ÏÂ È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ¿»¬≈ƒƒ»»

:Ô·Ï„מאÔcÚ ÏÎa ÈÂ‰Â ¿»»«¬≈¿»ƒ«

ÈeLÓe ‡z¯k·Ó ‡�Ú ÔÓÁÈ˙Óc¿ƒ¿«¬»»»¿««¿»¿«ƒ

‡�Ú È�ÈÚÏ ‡i¯ËeÁ ˙È ·˜ÚÈ«¬…»¿«»¿≈≈»»

:‡i¯ËeÁa ÔB‰˙eÓÁÈÏ ‡iË‰¯aƒ¿»«»¿«»¿¿¿«»

ÈeLÓמב ‡Ï ‡�Ú ˙eLÈwÏ·e¿«ƒ»»»¿«≈

‡i¯Èk·e Ô·ÏÏ ‡LÈ˜Ï BÂ‰Â«¬«ƒ»¿»»«ƒ«»

:·˜ÚÈÏמג‡„ÁÏ ‡¯·b ÛÈ˜˙e ¿«¬…¿≈«¿»«¬»

Ô‰Ó‡Â Ô‡ÈbÒ ÔÚ dÏ BÂ‰Â ‡„ÁÏ«¬»«¬≈»«ƒ»¿«¿»

:ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈÏÓ‚Â ÔÈc·ÚÂאÚÓLe ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒ¿«

·ÈÒ� ÔÈ¯Ó‡c Ô·Ï È�· ÈÓb˙t ˙È»ƒ¿»≈¿≈»»¿»¿ƒ¿ƒ

ÈcÓe ‡�e·‡Ï Èc Ïk ˙È ·˜ÚÈ«¬…»»ƒ¿»»ƒƒ

:ÔÈ„‰ ‡iÒÎ� Ïk ˙È ‡�˜ ‡�e·‡Ï¿»»¿»»»ƒ¿«»»≈

Ô·Ïב Èt‡ ¯·Ò ˙È ·˜ÚÈ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…»¿««≈»»

ÈlÓ˙‡Ók dnÚ È‰B˙ÈÏ ‡‰Â¿»≈ƒƒ≈¿≈ƒ¿«≈

:È‰Bn˜cÓeג·˜ÚÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ƒ¿«ƒ«¬«¿»¿«¬…

C˙„lÈÏe C˙‰·‡„ ‡Ú¯‡Ï ·ez¿«¿»«¬»»»¿«»»»

:CcÚÒa È¯ÓÈÓ È‰ÈÂדÁÏLe ƒ≈≈¿ƒ¿«¿»¿«

‡Ï˜ÁÏ ‰‡ÏÏe ÏÁ¯Ï ‡¯˜e ·˜ÚÈ«¬…¿»¿»≈¿≈»¿«¿»

:d�Ú ˙ÂÏה‡�‡ ÈÊÁ Ô‰Ï ¯Ó‡Â ¿«»≈«¬«¿≈»≈¬»

È‰B˙ÈÏ È¯‡ ÔÎe·‡ Èt‡ ¯·Ò ˙È»¿««≈¬≈¬≈≈ƒ

d‰Ï‡Â È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ók ÈnÚƒƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ≈»≈

é"ùø

�ני "ו��� �נאמר: וזה� אליה�. צ�פ�ת ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַאחריה�

ואל העק�י� אל ה�א� �ני �הי� אלֿעקד", ְִֶ�ְֲֵֶֶֶַַָָָֹֹֹה�א�

��צא ח�� לב�:�ל ÌÈ¯„Ú�צא� BÏ ˙LiÂ.�מ� ְֶָָָָָֹ«»∆¬»ƒְ

�תר��מ�:.‰B¯M˜Ó˙(Ó‡)��ר��י: ְִֵֶַ«¿À»ְְַ

ע� ח�ר� �מנח� ��קרא, עד ל� ואי� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָ'ה�כיר�ת',

טו) ב ����רי�",(שמואל "ויהי(ש�)"אחיתפל ְְֲִִִֶַַֹ

למהר יחד ה�תק�ר�ת א�ת� א�י�", ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָה��ר

�תר��מ�:.ÛÈËÚ‰·e(Ó·)ע��ר�: אח�ר, ל��� ִָ¿«¬ƒְְְִַ

ע�: ח�ר� �מנח� ג)'�בל�י��ת', (ישעיה ְְְִִִֵַַ

�ס�ת, עטיפת ל��� וה�עטפ�ת", ְְְֲֲֲִַַַַַָָ"ה�חלצ�ת

מתא��ת ואינ� וצמר�, �ע�ר� מתע�פ�ת ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָ�ל�מר

ה�כרי�: ידי על ¯Ba˙(Ó‚)להתיח� Ô‡ˆ.ר�ת� ְְְְִִֵֵַַַָ…«ָ

י�תר צא�:ורב�ת ÌÈ„·ÚÂמ�אר ˙BÁÙLe.מכר ְְִֵָָֹ¿»«¬»ƒַָ

יקרי� �דמי� א�ה:צאנ� �ל ל� ול�קח ְְְִִֵֵֶַָָָֹ

(‡)‰NÚ.:�מ� יד)�נס, א חיל,(שמואל "ו�ע� »»ְִַַַַַָ

עמלק את ‡·EÈ˙B(‚)":ו�� ı¯‡ŒÏ‡ ·eL.��ו ֲֵֶַַָ∆∆∆¬∆ְָ

אפ�ר אי לטמא, מח�ר �ע�ד� אבל ע��, ְְִֵֶָָָ�ְְְְְֲִֶֶָאהיה

עלי�לה�ר�ת ÏÁ¯Ï(„):(ב"ר)�כינתי ‡¯˜iÂ ְְְִִֶַָָ«ƒ¿»¿»≈
‰‡ÏÏe.היא� ללאה, �� ואחר �ח�ה, לרחל ¿≈»ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

לב�, ע� יעקב נז��ג ���ביל� ה�ית, עקרת ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהיתה

�בית �עז �הרי ��בר, מ�די� לאה �ל �ניה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוא�

א�ר �כלאה "�רחל א�מרי�: יה�דה מ�בט ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָ�ינ�



קלג `vie`liying mei qelwpe`

úLiå ïáì ïàöa íeç-ìëå ã÷r-ìà ïàvä éðt§¥̧©¯Ÿ¤¨²Ÿ§¨−§´Ÿ¨¨®©¨̧¤
ïáì ïàö-ìr íúL àìå Bcáì íéøãr Bìi''yx: ³£¨¦Æ§©½§¬Ÿ¨−̈©¬Ÿ¨¨«

àîíùå úBøM÷îä ïàvä íçé-ìëa äéäå§¨À̈§¨©¥»©´Ÿ©«§ª¨¼§¨̧Ÿ
íéèäøa ïàvä éðérì úBì÷nä-úà á÷ré©«£¯Ÿ¤©©§²§¥¥¬©−Ÿ¨«§¨¦®

úBì÷na äpîçéìi''yx:áîéèräáeàì ïàvä ó §©£¥−¨©©§«§©«£¦¬©−Ÿ´Ÿ
íéøLwäå ïáìì íéôèrä äéäå íéùé̈¦®Ÿ§¨¨³¨«£ª¦Æ§¨½̈§©§ª¦−

á÷réìi''yx:âîBì-éäéå ãàî ãàî Léàä õøôiå §©«£«Ÿ©¦§¬Ÿ¨¦−§´Ÿ§®Ÿ©«§¦Æ
íélîâe íéãárå úBçôLe úBaø ïàö́Ÿ©½§¨Æ©«£¨¦½§©¦−

íéøîçåi''yx:àìàïáì-éðá éøác-úà òîLiå ©«£Ÿ¦«©¦§©À¤¦§¥³§¥«¨¨Æ
eðéáàì øLà-ìk úà á÷ré ç÷ì øîàì¥½Ÿ¨©´©«£½Ÿ¥−¨£¤´§¨¦®

äfä ãákä-ìk úà äùr eðéáàì øLàîei''yx: ¥«£¤´§¨¦½¨¾̈Ÿ¥¬¨©¨−Ÿ©¤«
áBnr epðéà äpäå ïáì éðt-úà á÷ré àøiå©©¬§©«£−Ÿ¤§¥´¨¨®§¦¥¬¥¤²¦−

ìL ìBîúk:íBLâáeL á÷ré-ìà ýåýé øîàiå ¦§¬¦§«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ²
éúBáà õøà-ìàCnr äéäàå EzãìBîìe Ei''yx: ¤¤¬¤£¤−§«©§¤®§¤«§¤−¦¨«

ãäãOä äàììe ìçøì àø÷iå á÷ré çìLiå©¦§©´©«£½Ÿ©¦§−̈§¨¥´§¥¨®©¨¤−
Bðàö-ìài''yx:äéðt-úà éëðà äàø ïäì øîàiå ¤Ÿ«©´Ÿ¤¨¤ÀŸ¤³¨«Ÿ¦Æ¤§¥´

ìL ìîúk éìà epðéà-ék ïëéáàéýìûå íL £¦¤½¦«¥¤¬¥©−¦§´Ÿ¦§®Ÿ¥«Ÿ¥´

ÌeÁLc ÏÎÂ ÏB‚¯c Ïk ‡�Ú LÈ¯a¿≈»»»ƒ¿¿»ƒ¿

ÔÈ¯„Ú dÏ ÈeLÂ Ô·Ï„ ‡�Úa¿»»¿»»¿«ƒ≈∆¿ƒ

‡�Ú ÌÚ Ôep·¯Ú ‡ÏÂ È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ¿»¬≈ƒƒ»»

:Ô·Ï„מאÔcÚ ÏÎa ÈÂ‰Â ¿»»«¬≈¿»ƒ«

ÈeLÓe ‡z¯k·Ó ‡�Ú ÔÓÁÈ˙Óc¿ƒ¿«¬»»»¿««¿»¿«ƒ

‡�Ú È�ÈÚÏ ‡i¯ËeÁ ˙È ·˜ÚÈ«¬…»¿«»¿≈≈»»

:‡i¯ËeÁa ÔB‰˙eÓÁÈÏ ‡iË‰¯aƒ¿»«»¿«»¿¿¿«»

ÈeLÓמב ‡Ï ‡�Ú ˙eLÈwÏ·e¿«ƒ»»»¿«≈

‡i¯Èk·e Ô·ÏÏ ‡LÈ˜Ï BÂ‰Â«¬«ƒ»¿»»«ƒ«»

:·˜ÚÈÏמג‡„ÁÏ ‡¯·b ÛÈ˜˙e ¿«¬…¿≈«¿»«¬»

Ô‰Ó‡Â Ô‡ÈbÒ ÔÚ dÏ BÂ‰Â ‡„ÁÏ«¬»«¬≈»«ƒ»¿«¿»

:ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈÏÓ‚Â ÔÈc·ÚÂאÚÓLe ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒ¿«

·ÈÒ� ÔÈ¯Ó‡c Ô·Ï È�· ÈÓb˙t ˙È»ƒ¿»≈¿≈»»¿»¿ƒ¿ƒ

ÈcÓe ‡�e·‡Ï Èc Ïk ˙È ·˜ÚÈ«¬…»»ƒ¿»»ƒƒ

:ÔÈ„‰ ‡iÒÎ� Ïk ˙È ‡�˜ ‡�e·‡Ï¿»»¿»»»ƒ¿«»»≈

Ô·Ïב Èt‡ ¯·Ò ˙È ·˜ÚÈ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…»¿««≈»»

ÈlÓ˙‡Ók dnÚ È‰B˙ÈÏ ‡‰Â¿»≈ƒƒ≈¿≈ƒ¿«≈

:È‰Bn˜cÓeג·˜ÚÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ƒ¿«ƒ«¬«¿»¿«¬…

C˙„lÈÏe C˙‰·‡„ ‡Ú¯‡Ï ·ez¿«¿»«¬»»»¿«»»»

:CcÚÒa È¯ÓÈÓ È‰ÈÂדÁÏLe ƒ≈≈¿ƒ¿«¿»¿«

‡Ï˜ÁÏ ‰‡ÏÏe ÏÁ¯Ï ‡¯˜e ·˜ÚÈ«¬…¿»¿»≈¿≈»¿«¿»

:d�Ú ˙ÂÏה‡�‡ ÈÊÁ Ô‰Ï ¯Ó‡Â ¿«»≈«¬«¿≈»≈¬»

È‰B˙ÈÏ È¯‡ ÔÎe·‡ Èt‡ ¯·Ò ˙È»¿««≈¬≈¬≈≈ƒ

d‰Ï‡Â È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ók ÈnÚƒƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ≈»≈

é"ùø

�ני "ו��� �נאמר: וזה� אליה�. צ�פ�ת ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַאחריה�

ואל העק�י� אל ה�א� �ני �הי� אלֿעקד", ְִֶ�ְֲֵֶֶֶַַָָָֹֹֹה�א�

��צא ח�� לב�:�ל ÌÈ¯„Ú�צא� BÏ ˙LiÂ.�מ� ְֶָָָָָֹ«»∆¬»ƒְ

�תר��מ�:.‰B¯M˜Ó˙(Ó‡)��ר��י: ְִֵֶַ«¿À»ְְַ

ע� ח�ר� �מנח� ��קרא, עד ל� ואי� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָ'ה�כיר�ת',

טו) ב ����רי�",(שמואל "ויהי(ש�)"אחיתפל ְְֲִִִֶַַֹ

למהר יחד ה�תק�ר�ת א�ת� א�י�", ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָה��ר

�תר��מ�:.ÛÈËÚ‰·e(Ó·)ע��ר�: אח�ר, ל��� ִָ¿«¬ƒְְְִַ

ע�: ח�ר� �מנח� ג)'�בל�י��ת', (ישעיה ְְְִִִֵַַ

�ס�ת, עטיפת ל��� וה�עטפ�ת", ְְְֲֲֲִַַַַַָָ"ה�חלצ�ת

מתא��ת ואינ� וצמר�, �ע�ר� מתע�פ�ת ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָ�ל�מר

ה�כרי�: ידי על ¯Ba˙(Ó‚)להתיח� Ô‡ˆ.ר�ת� ְְְְִִֵֵַַַָ…«ָ

י�תר צא�:ורב�ת ÌÈ„·ÚÂמ�אר ˙BÁÙLe.מכר ְְִֵָָֹ¿»«¬»ƒַָ

יקרי� �דמי� א�ה:צאנ� �ל ל� ול�קח ְְְִִֵֵֶַָָָֹ

(‡)‰NÚ.:�מ� יד)�נס, א חיל,(שמואל "ו�ע� »»ְִַַַַַָ

עמלק את ‡·EÈ˙B(‚)":ו�� ı¯‡ŒÏ‡ ·eL.��ו ֲֵֶַַָ∆∆∆¬∆ְָ

אפ�ר אי לטמא, מח�ר �ע�ד� אבל ע��, ְְִֵֶָָָ�ְְְְְֲִֶֶָאהיה

עלי�לה�ר�ת ÏÁ¯Ï(„):(ב"ר)�כינתי ‡¯˜iÂ ְְְִִֶַָָ«ƒ¿»¿»≈
‰‡ÏÏe.היא� ללאה, �� ואחר �ח�ה, לרחל ¿≈»ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

לב�, ע� יעקב נז��ג ���ביל� ה�ית, עקרת ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהיתה

�בית �עז �הרי ��בר, מ�די� לאה �ל �ניה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוא�

א�ר �כלאה "�רחל א�מרי�: יה�דה מ�בט ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָ�ינ�



vie`liying`קלד meiqelwpe`

:éãnr äéä éáàåéçk-ìëa ék ïzrãé äðzàå ¨¦½¨−̈¦¨¦«§©¥−¨§©§¤®¦µ§¨Ÿ¦½
:ïëéáà-úà ézãáræóìçäå éa ìúä ïëéáàå ¨©−§¦¤£¦¤«©«£¦¤Æ¥´¤¦½§¤«¡¦¬

íéýìû Bðúð-àìå íéðî úøùr ézøkNî-úà¤©§ª§¦−£¤Ÿ́¤Ÿ¦®§«Ÿ§¨´¡Ÿ¦½
éãnr òøäìi''yx:çäéäé íéc÷ð øîàé äk-íà §¨©−¦¨¦«¦´ŸŸ©À§ª¦Æ¦«§¤´

øîàé äk-íàå íéc÷ð ïàvä-ìë eãìéå EøëN§¨¤½§¨«§¬¨©−Ÿ§ª¦®§¦´ŸŸ©À
:íéc÷r ïàvä-ìë eãìéå EøëN äéäé íéc÷r£ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬¨©−Ÿ£ª¦«

è:éì-ïziå íëéáà äð÷î-úà íéýìû ìviå©©¥¯¡Ÿ¦²¤¦§¥¬£¦¤−©¦¤¦«
éàøàå éðér àOàå ïàvä íçé úra éäéå©§¦À§¥Æ©¥´©½Ÿ¨«¤¨¬¥©²¨¥−¤

ïàvä-ìr íéìòä íéãzrä äpäå íBìça©«£®§¦¥³¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ
íécøáe íéc÷ð íéc÷ri''yx:àééìà øîàiå £ª¦¬§ª¦−§ª¦«©¸Ÿ¤¥©¹

:éðpä øîàå á÷ré íBìça íéýìûä Càìî©§©¯¨«¡Ÿ¦²©«£−©«£®Ÿ¨«Ÿ©−¦¥«¦
áééðér àð-àN øîàiåíéãzrä-ìk äàøe E ©ÀŸ¤¨¨̧¥¤³§¥Æ¨¨«£ª¦Æ

ék íécøáe íéc÷ð íéc÷r ïàvä-ìr íéìòä̈«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−§ª¦®¦´
:Cl äNò ïáì øLà-ìk úà éúéàøâééëðà ¨¦½¦¥²¨£¤¬¨−̈¬Ÿ¤¨«¨«Ÿ¦³

øLà äávî íM zçLî øLà ìà-úéa ìàä̈¥Æ¥«¥½£¤̧¨©³§¨¨Æ©¥½̈£¤̧
õøàä-ïî àö íe÷ äzr øãð íL él zøãð̈©¬§¨¦²−̈¤®¤©À̈¬¥Æ¦¨¨´¤

EzãìBî õøà-ìà áeLå úàfäi''yx:ãéïrzå ©½Ÿ§−¤¤¬¤«©§¤«©©³©
÷ìç eðì ãBòä Bì äðøîàzå äàìå ìçø̈¥¸§¥½̈©Ÿ©−§¨®©¬¨²¥¬¤

:ÈcÚÒa ‰Â‰ ‡a‡cוÔÈz‡Â ¿«»¬»¿«¿ƒ¿«ƒ

˙È ˙ÈÁÏt ÈÏÈÁ ÏÎa È¯‡ ÔÈzÚ„È¿«¿ƒ¬≈¿»≈ƒ¿»ƒ»

:ÔÎe·‡זÈ�L‡Â Èa ¯wL ÔÎe·‡Â ¬≈«¬≈««ƒ¿«¿ƒ

d˜·L ‡ÏÂ ÔÈ�ÓÊ ¯NÚ È¯‚‡ ˙È»«¿ƒ¬«ƒ¿ƒ¿»»¿≈

:ÈnÚ ‡L‡·‡Ï ÈÈחÔÈ„k Ì‡ ¿»¿«¿»»ƒƒƒ¿≈

C¯‚‡ ‡‰È ÔÈ¯BÓ� ¯Ó‡ ‰Â‰¬»¬«¿ƒ¿≈«¿»

ÔÈ„k Ì‡Â ÔÈ¯BÓ� ‡�Ú Ïk Ô„ÈÏÈÂƒƒ»»»»¿ƒ¿ƒ¿≈

C¯‚‡ ‡‰È ÔÈÏB‚¯ ¯Ó‡ ‰Â‰¬»¬«¿ƒ¿≈«¿»

:ÔÈÏB‚¯ ‡�Ú Ïk Ô„ÈÏÈÂƒƒ»»»»¿ƒ

„‡·ÔBÎeט È˙Èb ˙È ÈÈ L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»»≈≈«¬

:ÈÏ ·‰ÈÂיÔcÚa ‰Â‰Â ƒ«ƒ«¬»¿ƒ«

È�ÈÚ ˙ÈÙ˜Êe ‡�Ú ‡ÓÁÈ˙‡c¿ƒ¿«¬»»»¿»ƒ«¿«

‡iLÈ˙ ‡‰Â ‡ÓÏÁa ˙ÈÊÁÂ«¬≈¿∆¿»¿»¿»«»

ÔÈ¯BÓ� ÔÈÏB‚¯ ‡�Ú ÏÚ ÔÈ˜ÏÒc¿»¿ƒ«»»¿ƒ¿ƒ

:ÔÈÁÈvÙeיא‡Î‡ÏÓ ÈÏ ¯Ó‡Â «ƒƒ«¬«ƒ«¿»»

‡‰ ˙È¯Ó‡Â ·˜ÚÈ ‡ÓÏÁa ÈÈ„«¿»¿∆¿»«¬…«¬»ƒ»

C�ÈÚיב‡�‡: ÔÚk ÛB˜Ê ¯Ó‡Â ¬»«¬«¿¿««¿»

‡�Ú ÏÚ ÔÈ˜ÏÒc ‡iLÈz Ïk ÈÊÁÂ«¬≈»¿»«»¿»¿ƒ«»»

ÈÏ‚ È¯‡ ÔÈÁÈvÙe ÔÈ¯BÓ� ÔÈÏB‚¿̄ƒ¿ƒ«ƒƒ¬≈¡ƒ

:CÏ „·Ú Ô·Ï Èc Ïk ˙È ÈÓ„√̃»«»»ƒ»»»≈»

CÏÚיג È˙ÈÏb˙‡c ‡‰Ï‡ ‡�‡¬»¡»»¿ƒ¿¿≈ƒ¬»

‡Ó˜ Ôn˙ ‡zÁLÓ Èc Ï‡ ˙È·a¿≈≈ƒ¿«¿»«»»»

ÔÚk ÌÈ˜ Ônz ÈÓ„˜ ‡zÓi˜ Ècƒ«ƒ¿»√»««»¿»¿«

·e˙Â ‡„‰ ‡Ú¯‡ ÔÓ ˜et Ìe˜ƒ«¿»»»¿

:C˙e„lÈ ‡Ú¯‡ÏידÏÁ¯ ˙·È˙‡Â ¿«¿»«»»«¬ƒ«»≈

‡�Ï (ÔÚk) „BÚ‰ dÏ Ô¯Ó‡Â ‰‡ÏÂ¿≈»«¬»«≈«¿«»»

:‡�e·‡ ˙È·a ‡�ÒÁ‡Â ˜ÏÁ√»¿«¬»»¿≈¬»

é"ùø

ללאה: רחל הק�ימ� וג�'", ��יה� NÚ¯˙(Ê)�נ� ְְְְִִֵֵֵֶָָָ¬∆∆
ÌÈ�Ó.:מע�רה �ח�ת 'מ�ני�' ל���.ÌÈ�Óאי� …ƒֲִֵֵָָָ…ƒְ

�החלי� למדנ� ע�יר��ת, וה� הח����, �לל ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָסכ��

�עמי�: מאה ‰ÌÈ„zÚ(È)�נא� ‰p‰Â.על א� ְְִֵָָָ¿ƒ≈»«Àƒַַ

�גמת�, ה�א� יתע�ר� ��א ,��� לב� �הב�יל� ְָָ�ְְִֶַַָֹֹ�ְִִִֶָָָ�י

�ני �יד ה�ס�ר מעדר א�ת� מביאי� ה�לאכי� ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהי�

יעקבלב� ��יד �ר��מ�.ÌÈc¯·e:(ב"ר)לעדר ְֲֵֶֶַַָָָֹ¿Àƒְַ

מ�י� לב� �ל ח�ט �לע"ז, פיישימ"ר ְִִִֶַַַַָָ'�פ�יחי�',

�מפ��ת �ת�חה ��� וחבר��ר�ת סביב ��פ� ֶֶ�ְְְֲִֶֶַַָָָאת

לי ואי� ז�), אל מ�� אחרי�: (ספרי� ז� אל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָמ��

ה�קרא: מ� עד Ï‡Œ˙Èa(È‚)להביא Ï‡‰.�מ� ְְִִִֵַָָ»≈≈≈ְ
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אבינ� מנכסי ליר� מיחל�ת אנ� �ל�� ְְְֲִִִִִֵַַָָָמ���ב,

ה�כרי�?: �י� �e�·LÁ(ÂË)�ל�� ˙Bi¯Î� ‡BÏ‰ ְְִֵַָ¬»¿ƒ∆¿«¿
BÏ.נד�ניא לתת אד� �ני ��ר� ��עה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָאפ��

�נכר��ת: ע�נ� נהג נ��אי�, ��עת Èkלבנ�תיו ְְְְִִִִִִַַָָָָƒ
.e�¯ÎÓ�נתננ ולא �נה י"ד �נ� א�ת� (�עבד� ל� ¿»»ְְְְֶַָָָָָָָֹ

ה�ע�ה: ��כר א�א) �מי.‡˙e�tÒkŒל� �ע�ב ְְְִֶַַָ�ָ∆«¿≈ְִֵֵֶ

LÚ‰ŒÏÎ¯(ÊË)�ע�ת�:�כר Èk.���מ זה '�י' ְְַ�ְָƒ»»…∆ְִֵֶַ

�ל��, לנ� אי� אבינ� 'מ�ל �ל�מר: 'א�א', ְְְִִִֵֶֶַָָָ�ל���

��נ� מאבינ�, ה�א �ר�� ה�ד�� �ה�יל מה ִִִֵֶֶֶַַָָָָָא�א

ה�לה.‰ÏÈvה�א': ל��� �ל וכ� הפרי�, ל��� ƒƒְְְְִִֵַָָָ

ל��� �מ����קרא, הרעה מ� ��פרי�� הפר�ה, ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ

ÂÈL�Œ˙‡Â(ÊÈ)הא�יב: ÂÈ�aŒ˙‡.�זכרי הק�י� ֵָ∆»»¿∆»»ְְִִִָ

��אמר: לזכרי�, נקב�ת הק�י� וע�ו ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָלנקב�ת,

לו) וג�'(לקמ� ואתֿ�ניו אתֿנ�יו ע�ו ":"ו��ח ְְִֵֶֶַַָָָָָ

(ÁÈ)B�È�˜ ‰�˜Ó.�עבדי מ�אנ�, ��נה מה ƒ¿≈ƒ¿»ֲִִֶַָָָֹ

וחמ�רי�: �גמ�י� ‡˙B�‡ˆŒ(ËÈ)��פח�ת ÊÊ‚Ï. ְְֲִִַַָƒ¿…∆…
�ניו �יד יעקב:��ת� �בי� �ינ� ימי� �ל�ת �ר� ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ÌÈÙ¯z‰Œ˙‡ ÏÁ¯ ·�‚zÂ.אביה את להפרי� «ƒ¿…»≈∆«¿»ƒְְִִֶַָָ

אלילי� ÌBia(Î·):(ב"ר)נת��נהמעב�דת ְְֱֲִִִֵַַָ«
ÈLÈÏM‰.:�יניה� היה ימי� �ל�ת �ר� �הרי «¿ƒƒְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹ

(‚Î)ÂÈÁ‡Œ˙‡.:קר�ביוÌÈÓÈ ˙Ú·L C¯c.ל� ∆∆»ְָ∆∆ƒ¿«»ƒָ

הל� ללב�, לה�יד ה��יד �הל� ימי� �ל�ה ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹא�ת�

ימי� ��ה מ�ב� רח�ק יעקב נמצא לדר��. ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָֹֹיעקב

יעקב �הל� מה ��ל למדנ� לב�, ה�יג� ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ�ב�ביעי
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òøi''yx:äëò÷z á÷réå á÷ré-úà ïáì âOiå ¨«©©¥¬¨−̈¤©«£®Ÿ§©«£ÀŸ¨©³
øäa åéçà-úà ò÷z ïáìå øäa Bìäà-úà¤¨«¢Æ¨½̈§¨¨²¨©¬¤¤−̈§©¬

:ãrìbäåëúéùr äî á÷réì ïáì øîàiå ©¦§¨«©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ¤´¨¦½Ÿ¨
ðâzåúBéáLk éúða-úà âäðzå éááì-úà á ©¦§−Ÿ¤§¨¦®©§©¥Æ¤§Ÿ©½¦§ª−
áøçi''yx:æëéúà áðâzå çøáì úàaçð änì ¨«¤¨³¨©§¥̧¨Æ¦§½Ÿ©©¦§−ŸŸ¦®

íéøLáe äçîNa EçlLàå él zãbä-àìå§«Ÿ¦©´§¨¦½¨«£©¥«£²§¦§¨¬§¦¦−
øBpëáe óúai''yx:çëéðáì ÷Mðì éðzLèð àìå §¬Ÿ§¦«§´Ÿ§©§©½¦§©¥¬§¨©−

:Bùr zìkñä äzr éúðáìåèëéãé ìûì-Lé §¦§Ÿ¨®©−̈¦§©¬§¨£«Ÿ¤§¥´¨¦½
Lîà íëéáà éýìûå òø íënr úBùrì| ©«£¬Ÿ¦¨¤−¨®¥«Ÿ¥̧£¦¤¹¤´¤

á÷ré-ír øacî Eì øîMä øîàì éìà øîà̈©¯¥©´¥ÀŸ¦¨¯¤§²¦©¥¬¦©«£−Ÿ
òø-ãr áBhîi''yx:ì-ék zëìä Cìä äzrå ¦¬©¨«§©¨Æ¨´Ÿ¨©½§¨¦«

éáà úéáì äzôñëð óñëðzáðâ änì E ¦§¬Ÿ¦§©−§¨§¥´¨¦®¨¬¨¨©−§¨
éäìà-úài''yx:àìék ïáìì øîàiå á÷ré ïriå ¤¡Ÿ¨«©©¬©©«£−Ÿ©´Ÿ¤§¨¨®¦´

éúBða-úà ìæâz-ït ézøîà ék éúàøéE ¨¥½¦¦´¨©½§¦¤¦§¬Ÿ¤§¤−
énrîi''yx:áìéäìà-úà àöîz øLà íràì E ¥«¦¦«¦Â£¤̧¦§¨´¤¡Ÿ¤»»´Ÿ

ìçø ék á÷ré òãé-àìå Cì-ç÷å éãnr äî Eì-økä eðéçà ãâð äéçé¦«§¤¼¤¤́©¥¯©¤§²¨¬¦¨¦−§©¨®§«Ÿ¨©´©«£½Ÿ¦¬¨¥−

ÂÏ˙כד ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿«

‡ÈÏÈÏ È„ ‡ÓÏÈÁa ‰‡n¯‡ Ô·Ï»»¬«»»¿≈¿»ƒ≈¿»

‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿««»ƒ¿»

:LÈa „Ú ·hÓ ·˜ÚÈ ÌÚ ÏÈlÓ¿̇«ƒƒ«¬…ƒ««ƒ

ÚÈÂ˜·כה ·˜ÚÈ ˙È Ô·Ï ˜Èa„‡Â¿«¿≈»»»«¬…¿«¬…

Ô·ÏÂ ‡¯eËa d�kLÓ ˙È Ò¯t¿«»«¿¿≈¿»¿»»

:„ÚÏ‚„ ‡¯eËa È‰BÁ‡ ˙È È¯L‡«¿≈»¬ƒ¿»¿ƒ¿»

z„·Úכו ‰Ó ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…»¬«¿»

È˙�a ˙È ‡z¯·„e ÈpÓ ‡˙ÈqÎÂ¿«≈»ƒƒ¿«¿»»¿»«

:‡a¯Á ˙BÈ·Lkכזz¯ÓË‡ ‰ÓÏ ¿«¿«¿»¿»ƒ¿«¿»

ÈÏ ‡˙ÈeÁ ‡ÏÂ ÈpÓ ‡˙ÈqÎÂ ÏÊÈÓÏ¿≈«¿«≈»ƒƒ¿»«≈»ƒ

ÔÁaLe˙·e ‡Â„Áa ÔBt CzÁlLÂ¿«»ƒ»¿∆¿»¿¿¿»

:ÔÈ¯pÎ·e ÔÈÙe˙aכחÈ�z˜·L ‡ÏÂ ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿«¿«ƒ

‡zÏkÒ‡ ÔÚk È˙�·ÏÂ È�·Ï ‡˜M�Ï¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿»»¿««¿∆¿»

:„aÚÓÏכטÈ„È· ‡ÏÈÁ ˙È‡ ¿∆¿»ƒ≈»ƒƒ

‡‰Ï‡Â LÈa ÔBÎnÚ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿ƒ≈»»

¯ÓÈÓÏ ÈÏ ¯Ó‡ ‡LÓ¯a ÔBÎe·‡„«¬¿«¿»¬«ƒ¿≈«

·˜ÚÈ ÌÚ ‡ÏlÓlÓ CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿«»»ƒ«¬…

:LÈa „Ú ·hÓלzÏÊ‡ ÏÊÈÓ ÔÚÎe ƒ««ƒ¿«≈«¬«¿»

„nÁ È¯‡Ce·‡ ˙È·Ï ‡z„nÁ ‡ ¬≈«»»«≈¿»¿≈»

:ÈzÏÁc ˙È ‡z·Ò� ‰ÓÏ¿»¿ƒ¿»»««¿ƒ

‡¯Èלא Ô·ÏÏ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ ·È˙‡Â«¬≈«¬…«¬«¿»»¬≈

ÒÈ�˙ ‡ÓÏÈc ˙È¯Ó‡ È¯‡ ˙ÈÏÈÁ„¿≈ƒ¬≈¬»ƒƒ¿»»≈

:ÈpÓ C˙�a ˙Èלב) ÌÚנ"י¯˙‡Èc ( »¿»»ƒƒƒ¬«ƒ

Ì„˜ Ìi˜˙È ‡Ï CzÏÁc ˙È ÁkL«̇¿«»««¿»»ƒ¿««√»

ÈnÚ„ ‰Ó CÏ Ú„BÓzL‡ ‡�Á‡¬»»ƒ¿¿«»»¿ƒƒ

é"ùø

(��אמר: אחד, �י�� לב� הל� ימי�, ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָ��בעה

נאמר: ולא ימי�", �בעת �ר� אחריו ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָֹֹ"ו�ר��

ימי�'): �בעת אחריו Ú¯Œ„Ú(Î„)'ו�ר�� ·BhÓ. ְְֲִִִַַַָָֹƒ«»
ר�עי� �ל ט�בת� ה��יקי��ל אצל היא רעה ְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

קג) Á¯·(ÂÎ):(יבמות ˙BÈ·Lk.ה�א חיל �ל ƒ¿À»∆ִַַָָ

חרב:חמהלמל ‡˙È(ÊÎ)קר�י ·�‚zÂ.את �נב� ְְִֶֶָָָ«ƒ¿……ƒְֶַָָ

È„È(ËÎ)�ע�י: Ï‡ÏŒLÈ.ידי� וחיל �ח י� ְִַ∆¿≈»ƒְְִִֵַַָֹ

על קד�, ל��� �ה�א 'אל' וכל רע, ע�כ� ְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹלע��ת

ה�א: א�ני� ורב ע��ז ��(Ï)‰zÙÒÎ�.,�חמד ְִִֵֹƒ¿«¿»ְַָָ

��קרא: י� פד)והר�ה �לתה(תהלי� וג� "נכספה ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָ

יד)נפ�י", �כס�(איוב ידי� Èk(Ï‡)":"למע�ה ְְְֲִִֵֶַַָֹƒ
'B‚Â È˙‡¯È.:�ל �אמר רא���, רא��� על ה�יב� »≈ƒ¿ֱִִִֶַַָ

וג�'": �נ�תי את ÈÁÈ‰(Ï·)"ו�נהג ‡Ï.�מא�ת� ְְְֵֶַַַ…ƒ¿∆ֵָ

��ר� רחל מתה È„nÚ:(ב"ר)קללה ‰Ó.:���מ ְֵֵֶֶַָָָָ»ƒ»ƒְִֶ

`vie`liyy mei qelwpe`

íúáðbi''yx:âìá÷ré-ìäàa ïáì àáiå|ìäàáe §¨¨«©©¨¸Ÿ¨¹̈§«Ÿ¤©«£´Ÿ§´Ÿ¤
àöiå àöî àìå úäîàä ézL ìäàáe äàì¥À̈§²Ÿ¤§¥¬¨«£¨−Ÿ§´Ÿ¨¨®©¥¥Æ

ìçø ìäàa àáiå äàì ìäàîi''yx:ãììçøå ¥´Ÿ¤¥½̈©¨−Ÿ§¬Ÿ¤¨¥«§¨¥º
ìîbä øëa íîNzå íéôøzä-úà äç÷ì̈«§¨´¤©§¨¦À©§¦¥²§©¬©¨−̈
ìäàä-ìk-úà ïáì LMîéå íäéìr áLzå©¥´¤£¥¤®©§©¥¬¨¨²¤¨¨−Ÿ¤

àöî àìåi''yx:äìøçé-ìà äéáà-ìà øîàzå §¬Ÿ¨¨«©´Ÿ¤¤¨¦À¨©¦̧©Æ
éðtî íe÷ì ìëeà àBì ék éðãà éðéraE §¥¥´£Ÿ¦½¦´³©Æ¨´¦¨¤½
-úà àöî àìå Ntçéå éì íéLð Cøã-ék¦¤¬¤¨¦−¦®©§©¥¾§¬Ÿ¨−̈¤

:íéôøzäåìá÷ré ïriå ïáìa áøiå á÷réì øçiå ©§¨¦«©¦¬©§©«£−Ÿ©¨¤́§¨¨®©©³©©«£ŸÆ
z÷ìã ék éúàhç äî érLt-äî ïáìì øîàiå©´Ÿ¤§¨½̈©¦§¦Æ©´©¨¦½¦¬¨©−§¨

éøçài''yx:æì-äî éìk-ìk-úà zLMî-ék ©«£¨«¦«¦©´§¨¤¨¥©À©
éçà ãâð äk íéù Eúéá-éìk ìkî úàön̈¨̧¨Æ¦´Ÿ§¥«¥¤½¦´Ÿ½Ÿ¤¬¤©©−

éçàåeðéðL ïéa eçéëBéå Ei''yx:çìíéøNr äæ §©¤®§¦−¥¬§¥«¤Á¤§¦¸
éìçø Cnr éëðà äðLéfrå EeìkL àì E ¨¨³¨«Ÿ¦Æ¦½̈§¥¤¬§¦¤−´Ÿ¦¥®

ðàö éìéàåézìëà àì Ei''yx:èì-àì äôøè §¥¥¬«Ÿ§−¬Ÿ¨¨«§¦§¥¨Æ«Ÿ
éìà éúàáääpL÷áz éãiî äphçà éëðà E ¥¥´¦¥¤½¨«Ÿ¦´£©¤½¨¦¨¦−§©§¤®¨

ÏÁ¯ È¯‡ ·˜ÚÈ Ú„È ‡ÏÂ CÏ ·ÒÂ¿«»¿»¿««¬…¬≈»≈

:ÔB‰˙·ÈÒ�לג‡�kLÓa Ô·Ï ÏÚÂ ¿ƒ»¿¿«»»¿«¿¿»

‰‡Ï„ ‡�kLÓ·e ·˜ÚÈ„¿«¬…¿«¿¿»¿≈»

‡ÏÂ ‡˙�ÈÁÏ ÔÈz¯˙c ‡�kLÓ·e¿«¿¿»¿«¿≈¿≈»»¿»

ÏÚÂ ‰‡Ï„ ‡�kLnÓ ˜Ù�e ÁkL‡«¿»¿«ƒ«¿¿»¿≈»¿«

:ÏÁ¯„ ‡�kLÓaלד˙·ÈÒ� ÏÁ¯Â ¿«¿¿»¿»≈¿»≈¿ƒ«

‡ËÈ·Úa ÔepzeLÂ ‡i�ÓÏˆ ˙È»«¿»«»¿«ƒƒ«¬ƒ»

LÈMÓe ÔB‰ÈÏÚ ˙·È˙ÈÂ ‡ÏÓ‚„¿«¿»ƒƒ«¬≈«ƒ

:ÁkL‡ ‡ÏÂ ‡�kLÓ Ïk ˙È Ô·Ï»»»»«¿¿»¿»«¿»

Û˜˙Èלה ‡Ï ‡‰e·‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«¬»»ƒ¿≈

Ì˜ÈÓÏ Ïek‡ ‡Ï È¯‡ È�Ba¯ È�ÈÚa¿≈≈ƒƒ¬≈»ƒ¿≈«

ÈÏ ÔÈL� Á¯‡ È¯‡ CÓ„˜ ÔÓƒ√»»¬≈…«¿ƒƒ

:‡i�ÓÏˆ ˙È ÁkL‡ ‡ÏÂ LÏ·e¿«¿»«¿«»«¿»«»

Ô·Ïלו ÌÚ ‡ˆ�e ·˜ÚÈÏ ÛÈ˜˙e¿≈¿«¬…¿»ƒ»»

‰Ó Ô·ÏÏ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ ·È˙‡Â«¬≈«¬…«¬«¿»»«

‡zÙ„¯ È¯‡ È�Á¯eÒ ‰Ó È·BÁƒ«¿»ƒ¬≈¿«¿»

:È¯˙aלזÏk ˙È ‡zLMÓ È¯‡ «¿»¬≈«ƒ¿»»»

C˙È· È�Ó ÏkÓ ‡zÁkL‡ ‰Ó È�Ó»«»«¿«¿»ƒ…»≈≈»

CÈÁ‡Â ÈÁ‡ Ì„˜ ‡Î‰ ÈeL«ƒ»»√»««¿«»

:‡�Â¯z ÔÈa ÔeÁÈÎBÈÂלחÔ�c ¿ƒ≈«¿»»¿«

CÈÏÁ¯ CnÚ ‡�‡ ÔÈ�L ÔÈ¯ÒÚ∆¿ƒ¿ƒ¬»ƒ»¿≈»

‡Ï C�Ú È¯Î„Â eÏÈk˙‡ ‡Ï CÈfÚÂ¿ƒ»»«¿ƒ¿ƒ¿≈»»»

:˙ÈÏÎ‡לטÈ˙È˙È‡ ‡Ï ‡¯È·˙c ¬»ƒƒ¿ƒ»»«¿≈ƒ

ÈpÓ ‡�È�nÓ ‡È‚L ‰Â‰c C˙ÂÏ¿»»«¬»»¿»ƒƒ¿»»ƒƒ

é"ùø

(‚Ï)·˜ÚÈŒÏ‰‡a.,רחל אהל יעקבה�א �היה ¿…∆«¬…ֲֵֶֶַָָָֹֹ

א�מר: ה�א וכ� אצל�, מו)�דיר רחל(לקמ� "�ני ְְְִֵֵֵֵֶָָָ

יעקב": "א�ת נאמר: לא �בכ�� יעקב", ֱֲֵֶֶַַָֹֹ�ְֲֵֶַֹא�ת

ÏÁ¯ Ï‰‡a ‡·iÂ.�ל חזר לאה, מאהל ���צא «»…¿…∆»≈ְֵֵֶֶַָָָָֹ

(ספרי� האמה�ת �אהל �ח�� קד� רחל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹלאהל

מ�יר �היה לפי ל�ה? �� וכל ה�פח�ת). ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָאחרי�:

מ�מ�נית: �היא ��(„Ï)ÏÓb‰ ¯Îa.���ל ְְִִֶַָָ¿««»»ְ

והיא דגמלא', '�עביטא �תר��מ�: �כסת�ת, ְְְְְְֲִִִַַַָָָָ�רי�

�בער�בי�: �ר, �מי� הע��יה יז)מר�עת (ד� ְְְֲִִִֵַַַָָ

בסט"ו �מ�י�, עביטי וה� �עביטי�', ְְֲֲִִִִִִֵֵַַָ'ה�יפ�ה

�מ�:.z˜Ïc(ÂÏ)�לע"ז: ד)רדפ�, "על(איכה ְַַ»«¿»ְְַַָָ

�כמ�: �לק�נ�", יז)ההרי� א אחרי(שמואל "מ�לק ְְְֲִִֵֶַָָֹ

ה�י�,.eÁÈÎBÈÂ(ÊÏ)":�ל��י� מי ע� ויברר� ְְִִ¿ƒְִִִִַָ

�לע"ז: eÏkL(ÁÏ)אפרובי"ר ‡Ï.�ה�יל לא ְַַ…ƒ≈ִִֹ

�מ�: ט)ע��ר�, מ��יל",(הושע כא)"רח� (איוב ְְִִֶֶַָ

���ל": ולא �רת� ˆ‡�E"�פ�ט ÈÏÈ‡Â.(סה (ב"ק ְְְֵֵַַָָֹ¿≈≈…¿
איל, קר�י י�מ� �� איל אמר�: כ�,מ�א� לא �א� ְִִִִֵֶֶַַָָָֹ

א� אכל, �ב�י� אבל אכל, לא אילי� �בח�? ְְֲִִִִֵַַַָָָָֹמה

ה�א: �זל� ��(ËÏ)‰Ù¯Ë.זאב� ארי ידי :על ְֵַָ¿≈»ְְֲִֵֵַ

‰phÁ‡ ÈÎ�‡.:���כ)ל �אב�(שופטי� "קלע »…ƒ¬«∆»ְֵֶֶַָֹ

יחטא", ולא א)אלֿה�ערה א �בני(מלכי� "אני ְְֲֲֲִִִֶַַַָֹ

א� אח�ר�ה' 'אנכי חסרי�, ח�אי�", ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹֹֹ�למה

�ב���ה ���די לי, חסרה ‡phÁ‰:חסרה, ÈÎ�‡. ְְְְִִִֶֶַָָָָָָ»…ƒ¬«∆»
נפקדת �היתה מ�נינא', �גיא '�הוה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָ�ר��מ�



קלז `vie`liyy mei qelwpe`

íúáðbi''yx:âìá÷ré-ìäàa ïáì àáiå|ìäàáe §¨¨«©©¨¸Ÿ¨¹̈§«Ÿ¤©«£´Ÿ§´Ÿ¤
àöiå àöî àìå úäîàä ézL ìäàáe äàì¥À̈§²Ÿ¤§¥¬¨«£¨−Ÿ§´Ÿ¨¨®©¥¥Æ

ìçø ìäàa àáiå äàì ìäàîi''yx:ãììçøå ¥´Ÿ¤¥½̈©¨−Ÿ§¬Ÿ¤¨¥«§¨¥º
ìîbä øëa íîNzå íéôøzä-úà äç÷ì̈«§¨´¤©§¨¦À©§¦¥²§©¬©¨−̈
ìäàä-ìk-úà ïáì LMîéå íäéìr áLzå©¥´¤£¥¤®©§©¥¬¨¨²¤¨¨−Ÿ¤

àöî àìåi''yx:äìøçé-ìà äéáà-ìà øîàzå §¬Ÿ¨¨«©´Ÿ¤¤¨¦À¨©¦̧©Æ
éðtî íe÷ì ìëeà àBì ék éðãà éðéraE §¥¥´£Ÿ¦½¦´³©Æ¨´¦¨¤½
-úà àöî àìå Ntçéå éì íéLð Cøã-ék¦¤¬¤¨¦−¦®©§©¥¾§¬Ÿ¨−̈¤

:íéôøzäåìá÷ré ïriå ïáìa áøiå á÷réì øçiå ©§¨¦«©¦¬©§©«£−Ÿ©¨¤́§¨¨®©©³©©«£ŸÆ
z÷ìã ék éúàhç äî érLt-äî ïáìì øîàiå©´Ÿ¤§¨½̈©¦§¦Æ©´©¨¦½¦¬¨©−§¨

éøçài''yx:æì-äî éìk-ìk-úà zLMî-ék ©«£¨«¦«¦©´§¨¤¨¥©À©
éçà ãâð äk íéù Eúéá-éìk ìkî úàön̈¨̧¨Æ¦´Ÿ§¥«¥¤½¦´Ÿ½Ÿ¤¬¤©©−

éçàåeðéðL ïéa eçéëBéå Ei''yx:çìíéøNr äæ §©¤®§¦−¥¬§¥«¤Á¤§¦¸
éìçø Cnr éëðà äðLéfrå EeìkL àì E ¨¨³¨«Ÿ¦Æ¦½̈§¥¤¬§¦¤−´Ÿ¦¥®

ðàö éìéàåézìëà àì Ei''yx:èì-àì äôøè §¥¥¬«Ÿ§−¬Ÿ¨¨«§¦§¥¨Æ«Ÿ
éìà éúàáääpL÷áz éãiî äphçà éëðà E ¥¥´¦¥¤½¨«Ÿ¦´£©¤½¨¦¨¦−§©§¤®¨

ÏÁ¯ È¯‡ ·˜ÚÈ Ú„È ‡ÏÂ CÏ ·ÒÂ¿«»¿»¿««¬…¬≈»≈

:ÔB‰˙·ÈÒ�לג‡�kLÓa Ô·Ï ÏÚÂ ¿ƒ»¿¿«»»¿«¿¿»

‰‡Ï„ ‡�kLÓ·e ·˜ÚÈ„¿«¬…¿«¿¿»¿≈»

‡ÏÂ ‡˙�ÈÁÏ ÔÈz¯˙c ‡�kLÓ·e¿«¿¿»¿«¿≈¿≈»»¿»

ÏÚÂ ‰‡Ï„ ‡�kLnÓ ˜Ù�e ÁkL‡«¿»¿«ƒ«¿¿»¿≈»¿«

:ÏÁ¯„ ‡�kLÓaלד˙·ÈÒ� ÏÁ¯Â ¿«¿¿»¿»≈¿»≈¿ƒ«

‡ËÈ·Úa ÔepzeLÂ ‡i�ÓÏˆ ˙È»«¿»«»¿«ƒƒ«¬ƒ»

LÈMÓe ÔB‰ÈÏÚ ˙·È˙ÈÂ ‡ÏÓ‚„¿«¿»ƒƒ«¬≈«ƒ

:ÁkL‡ ‡ÏÂ ‡�kLÓ Ïk ˙È Ô·Ï»»»»«¿¿»¿»«¿»

Û˜˙Èלה ‡Ï ‡‰e·‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«¬»»ƒ¿≈

Ì˜ÈÓÏ Ïek‡ ‡Ï È¯‡ È�Ba¯ È�ÈÚa¿≈≈ƒƒ¬≈»ƒ¿≈«

ÈÏ ÔÈL� Á¯‡ È¯‡ CÓ„˜ ÔÓƒ√»»¬≈…«¿ƒƒ

:‡i�ÓÏˆ ˙È ÁkL‡ ‡ÏÂ LÏ·e¿«¿»«¿«»«¿»«»

Ô·Ïלו ÌÚ ‡ˆ�e ·˜ÚÈÏ ÛÈ˜˙e¿≈¿«¬…¿»ƒ»»

‰Ó Ô·ÏÏ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ ·È˙‡Â«¬≈«¬…«¬«¿»»«

‡zÙ„¯ È¯‡ È�Á¯eÒ ‰Ó È·BÁƒ«¿»ƒ¬≈¿«¿»

:È¯˙aלזÏk ˙È ‡zLMÓ È¯‡ «¿»¬≈«ƒ¿»»»

C˙È· È�Ó ÏkÓ ‡zÁkL‡ ‰Ó È�Ó»«»«¿«¿»ƒ…»≈≈»

CÈÁ‡Â ÈÁ‡ Ì„˜ ‡Î‰ ÈeL«ƒ»»√»««¿«»

:‡�Â¯z ÔÈa ÔeÁÈÎBÈÂלחÔ�c ¿ƒ≈«¿»»¿«

CÈÏÁ¯ CnÚ ‡�‡ ÔÈ�L ÔÈ¯ÒÚ∆¿ƒ¿ƒ¬»ƒ»¿≈»

‡Ï C�Ú È¯Î„Â eÏÈk˙‡ ‡Ï CÈfÚÂ¿ƒ»»«¿ƒ¿ƒ¿≈»»»

:˙ÈÏÎ‡לטÈ˙È˙È‡ ‡Ï ‡¯È·˙c ¬»ƒƒ¿ƒ»»«¿≈ƒ

ÈpÓ ‡�È�nÓ ‡È‚L ‰Â‰c C˙ÂÏ¿»»«¬»»¿»ƒƒ¿»»ƒƒ

é"ùø

(‚Ï)·˜ÚÈŒÏ‰‡a.,רחל אהל יעקבה�א �היה ¿…∆«¬…ֲֵֶֶַָָָֹֹ

א�מר: ה�א וכ� אצל�, מו)�דיר רחל(לקמ� "�ני ְְְִֵֵֵֵֶָָָ

יעקב": "א�ת נאמר: לא �בכ�� יעקב", ֱֲֵֶֶַַָֹֹ�ְֲֵֶַֹא�ת

ÏÁ¯ Ï‰‡a ‡·iÂ.�ל חזר לאה, מאהל ���צא «»…¿…∆»≈ְֵֵֶֶַָָָָֹ

(ספרי� האמה�ת �אהל �ח�� קד� רחל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹלאהל

מ�יר �היה לפי ל�ה? �� וכל ה�פח�ת). ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָאחרי�:

מ�מ�נית: �היא ��(„Ï)ÏÓb‰ ¯Îa.���ל ְְִִֶַָָ¿««»»ְ

והיא דגמלא', '�עביטא �תר��מ�: �כסת�ת, ְְְְְְֲִִִַַַָָָָ�רי�

�בער�בי�: �ר, �מי� הע��יה יז)מר�עת (ד� ְְְֲִִִֵַַַָָ

בסט"ו �מ�י�, עביטי וה� �עביטי�', ְְֲֲִִִִִִֵֵַַָ'ה�יפ�ה

�מ�:.z˜Ïc(ÂÏ)�לע"ז: ד)רדפ�, "על(איכה ְַַ»«¿»ְְַַָָ

�כמ�: �לק�נ�", יז)ההרי� א אחרי(שמואל "מ�לק ְְְֲִִֵֶַָָֹ

ה�י�,.eÁÈÎBÈÂ(ÊÏ)":�ל��י� מי ע� ויברר� ְְִִ¿ƒְִִִִַָ

�לע"ז: eÏkL(ÁÏ)אפרובי"ר ‡Ï.�ה�יל לא ְַַ…ƒ≈ִִֹ

�מ�: ט)ע��ר�, מ��יל",(הושע כא)"רח� (איוב ְְִִֶֶַָ

���ל": ולא �רת� ˆ‡�E"�פ�ט ÈÏÈ‡Â.(סה (ב"ק ְְְֵֵַַָָֹ¿≈≈…¿
איל, קר�י י�מ� �� איל אמר�: כ�,מ�א� לא �א� ְִִִִֵֶֶַַָָָֹ

א� אכל, �ב�י� אבל אכל, לא אילי� �בח�? ְְֲִִִִֵַַַָָָָֹמה

ה�א: �זל� ��(ËÏ)‰Ù¯Ë.זאב� ארי ידי :על ְֵַָ¿≈»ְְֲִֵֵַ

‰phÁ‡ ÈÎ�‡.:���כ)ל �אב�(שופטי� "קלע »…ƒ¬«∆»ְֵֶֶַָֹ

יחטא", ולא א)אלֿה�ערה א �בני(מלכי� "אני ְְֲֲֲִִִֶַַַָֹ

א� אח�ר�ה' 'אנכי חסרי�, ח�אי�", ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹֹֹ�למה

�ב���ה ���די לי, חסרה ‡phÁ‰:חסרה, ÈÎ�‡. ְְְְִִִֶֶַָָָָָָ»…ƒ¬«∆»
נפקדת �היתה מ�נינא', �גיא '�הוה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָ�ר��מ�



vie`liriay`קלח meiqelwpe`

äìéì éúáðâe íBé éúáðbi''yx:îíBiá éúééä §ª«§¦´½§ª«§¦−¨«§¨¨¦¯¦©²
éúðL ãczå äìéla çø÷å áøç éðìëà£¨©¬¦−Ÿ¤§¤´©©¨®§¨©¦©¬§¨¦−

éðérîi''yx:àîEúéáa äðL íéøNr él-äæ ¥«¥¨«¤¦º¤§¦´¨¨»§¥¤¼¼
ézãáréúðá ézLa äðL äøNr-òaøà EE £©§¦¹©§©¤§¥³¨¨Æ¦§¥´§Ÿ¤½

ðàöa íéðL LLåézøkNî-úà óìçzå E §¥¬¨¦−§Ÿ¤®©©«£¥¬¤©§ª§¦−
íéðî úøùri''yx:áîéýìû éáà éýìû éìeì £¤¬Ÿ¤Ÿ¦«¥¿¡Ÿ¥´¨¦Á¡Ÿ¥̧

í÷éø äzr ék éì äéä ÷çöé ãçôe íäøáà©§¨¹̈©³©¦§¨Æ¨´¨¦½¦¬©−̈¥¨´
íéýìû äàø étk réâé-úàå ééðr-úà éðzçlL¦©§¨®¦¤¨§¦º§¤§¦¯©©©²¨¨¬¡Ÿ¦−

Lîà çëBiåi''yx:éòéáùâîøîàiå ïáì ïriå ©¬©¨«¤©©̧©¨¹̈©´Ÿ¤
éða íéðaäå éúða úBðaä á÷ré-ìàïàväå ¤©«£ÀŸ©¨¸§Ÿ©¹§©¨¦³¨©Æ§©´Ÿ

éúðáìå àeä-éì äàø äzà-øLà ìëå éðàöŸ¦½§²Ÿ£¤©¨¬Ÿ¤−¦®§¦§Ÿ©º
øLà ïäéðáì Bà íBiä älàì äùrà-äî̈¤«¡¤³Ÿ¨¥̧¤Æ©½¬¦§¥¤−£¤¬

eãìéi''yx:ãîéðà úéøá äúøëð äëì äzrå ¨¨«§©À̈§¨²¦§§¨¬§¦−£¦´
ðéáe éðéa ãrì äéäå äzàåEi''yx:äîá÷ré çwiå ¨¨®¨§¨¨¬§¥−¥¦¬¥¤«©¦©¬©«£−Ÿ

:äávî äîéøéå ïáàåîåéçàì á÷ré øîàiå ¨®¤©§¦¤−¨©¥¨«©¸Ÿ¤©«£³Ÿ§¤¨Æ
eìëàiå ìâ-eNriå íéðáà eç÷iå íéðáà eè÷ì¦§´£¨¦½©¦§¬£¨¦−©©«£¨®©¬Ÿ§

‡ÓÓÈa ˙È¯Ë� dÏ ÈÚa z‡«¿»≈«¿»ƒƒ»»

:‡ÈÏÈÏa ˙È¯Ë�eמ‡ÓÓÈ· È˙ÈÂ‰ ¿»ƒ¿≈¿»¬≈ƒƒ»»

˙ÈÁ� (‰Â‰) ‡„ÈÏ‚e ‡·¯L È�ÏÎ‡¬«¿ƒ«¿»¿ƒ»¬»»≈

:È�ÈÚÓ Èz�L „„�e ‡ÈÏÈÏa ÈÏÚ¬«¿≈¿»¿«ƒ¿ƒ≈≈»

C˙È·aמא ÔÈ�L ÔÈ¯ÒÚ ÈÏ Ô�c¿«ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿≈»

ÔÈz¯˙a ÔÈ�L È¯ÒÚ Úa¯‡ CzÁÏt¿»ƒ»«¿«∆¿≈¿ƒ¿«¿≈

‡˙È�L‡Â C�Úa ÔÈ�L zLÂ CÈ˙�a¿»»¿ƒ¿¿ƒ¿»»¿«¿≈»

:ÔÈ�ÓÊ ¯NÚ È¯‚‡ ˙Èמב‡ÏeÏÈ‡ »«¿ƒ¬«ƒ¿ƒƒ»

Ì‰¯·‡c d‰Ï‡ ‡a‡c d‰Ï‡ ÔBÙ¡»≈¿«»¡»≈¿«¿»»

ÈcÚÒa ‰Â‰ ˜ÁˆÈ dÏ ÏÈÁ„„e¿»ƒ≈ƒ¿»¬»¿«¿ƒ

ÈÏÓÚ ˙È È�zÁlL Ô˜È¯ ÔÚÎ È¯‡¬≈¿«≈»ƒ«¿»ƒ»«¿ƒ

ÁÎB‡Â ÈÈ Ì„˜ ÈÏb È„È ˙e‡ÈÏ ˙ÈÂ¿»≈¿«¡ƒ√»¿»¿«

:‡LÓ¯aמג¯Ó‡Â Ô·Ï ·È˙‡Â ¿«¿»«¬≈»»«¬«

È�· ‡i�·e È˙�a ‡˙�a ·˜ÚÈÏ¿«¬…¿»»¿»«¿«»¿«

ÈÏÈc ÈÊÁ z‡ Èc ÏÎÂ È�Ú ‡�ÚÂ¿»»»ƒ¿…ƒ«¿»≈ƒƒ

ÔÈl‡Ï „ÈaÚ‡ ‰Ó È˙�·ÏÂ ‡e‰¿ƒ¿»«»∆¿≈¿ƒ≈

:Ô„ÈÏÈc Ô‰È�·Ï B‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈ƒ¿≈∆ƒƒ»

z‡Âמד ‡�‡ ÌÈ˜ ¯Ê‚� ‡˙‡ ÔÚÎe¿«¡»ƒ¿«¿»¬»¿»¿

:C�È·e È�Èa „È‰ÒÏ È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ≈ƒ≈»

dÙ˜Êeמה ‡�·‡ ·˜ÚÈ ·ÈÒ�e¿ƒ«¬…«¿»¿»«

:‡Ó˜מוÈ‰BÁ‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â »»«¬««¬…«¬ƒ

e„·ÚÂ ÔÈ�·‡ e·ÈÒ�e ÔÈ�·‡ eËe˜Ï¿«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ«¬»

:‡¯B‚c ÏÚ Ôn˙ eÏÎ‡Â ‡¯B‚„¿»«¬»«»«¿»

é"ùø

�מ�: לא)�מח�רת, אי�",(במדבר מ��� נפקד "ולא ְ�ְְְִִִֶֶֶַֹ

�גא': 'ולא e‚�·�ר��מ�: ÌBÈ È˙·�b‰ÏÈÏ È˙. ְְַָָָ¿À¿ƒ¿À¿ƒ»¿»
��מ�י ה�ל לילה, �נ�בת א� י��, .È˙·�b:�נ�בת ְְְְִִַַַַַָֹ¿À¿ƒ

א)�מ�: ��דינ�ת",(איכה �רתי ���י�, "ר�תי ְְִִִִַַַָָָ

א) מ��ט",(ישעיה י)"מלאתי "אהב�י(הושע ְְְֲִִִֵַָֹ

Á¯·(Ó)":לד�� È�ÏÎ‡.:א�כלה א� ל��� ָ¬»«ƒ…∆ְְֵָ

Á¯˜Â.:�קמז)�מ �ר��מ�:(תהלי� קרח�", "מ�לי� ¿∆«ְְְְִַַַ

�נה:.È˙�L'גלידא': ‡˙Œ(Ó‡)ל��� ÛÏÁzÂ ְִָ¿»ƒְֵָ««¬≈∆
Èz¯kNÓ.מ�ק�ד ��ינינ� �נאי מ��ה היית «¿À¿ƒְְִִֵֵֶֶַַָָָ

לבר�י�: �מעק�י� ÁˆÈ˜(Ó·)לטל�א, „ÁÙe. ְֲֵָ�ְִִ�ִ««ƒ¿»

�ר�� ה�ד�� �אי� יצחק', 'אלהי ל�מר: רצה ְֱִֵֵֶַַָָָָָֹֹלא

�י על וא� �ח�יה�, ה��יקי� על �מ� מיחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַה�א

אלהי ה' "אני �בע: מ�אר �צאת� ל� ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ�אמר

עיניו ��ה� ��ביל יצחק", ואלהי אבי� ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאברה�

ואמר: "אלהי" ל�מר נתירא יעקב �מת, ה�א ְְְֱֲֲִֵֵֵֵַַַַָָֹֹוהרי

יצחק": ולא.ÁÎBiÂ"�פחד ה�א, ת�כחה ל��� ְִַַָ««ְְֵָֹ

ה�א: ה�כחה l‡Ï‰(Ó‚)ל��� ‰NÚ‡Œ‰Ó.�אי ְָָ»∆¡∆»≈∆ֵ

לה�: להרע ל�י על ÚÏ„.(Ó„)�עלה ‰È‰Â ְֲִִֶֶַַַָָ¿»»¿≈
ה�א: �ר�� �הי�.ÂÈÁ‡Ï(ÂÓ)ה�ד�� �ניו ה� ַָָ¿∆»ֵֶָָָ

�למלחמה לצרה אליו נ��י� אחי�, :(ב"ר)ל� ְְְִִִִֵַָָָָָָ

`viealiriay mei qelwpe`

ìbä-ìr íLi''yx:æîøâé ïáì Bì-àø÷iå −̈©©¨«©¦§¨´¨½̈§©−
ãrìb Bì àø÷ á÷réå àúeãäùi''yx:çîøîàiå ¨«Ÿ£¨®§©£́½Ÿ¨¬¨−©§¥«©´Ÿ¤
ðéáe éðéa ãr äfä ìbä ïáìïk-ìr íBiä E ¨½̈©©̧©¤¬¥²¥¦¬¥«§−©®©¥¬

ãrìb BîL-àø÷i''yx:èîøîà øLà ätönäå ¨«¨§−©§¥«§©¦§¨Æ£¤´¨©½
ðéáe éðéa ýåýé óöéLéà øúqð ék E ¦¬¤§Ÿ̈−¥¦´¥¤®¦¬¦¨¥−¦¬

eärøîi''yx:ðçwz-íàå éúða-úà äprz-íà ¥«¥¥«¦§©¤´¤§Ÿ©À§¦¦©³
íéýìû äàø eðnr Léà ïéà éúða-ìr íéLð̈¦Æ©§Ÿ©½¥¬¦−¦¨®§¥¾¡Ÿ¦¬

ðéáe éðéa ãrEi''yx:àðäpä á÷réì ïáì øîàiå| ¥−¥¦¬¥¤«©¬Ÿ¤¨−̈§©«£®Ÿ¦¥´
éðéa éúéøé øLà äávnä äpäå äfä ìbä©©´©¤À§¦¥Æ©©¥½̈£¤¬¨¦−¦¥¦¬

ðéáeEi''yx:áðäávnä äãrå äfä ìbä ãr ¥¤«¥µ©©´©¤½§¥−̈©©¥¨®
éìà øárà-àì éðà-íà-íàå äfä ìbä-úà E ¦À̈¦Ÿ¤«¡³Ÿ¥¤̧Æ¤©©´©¤½§¦

-úàå äfä ìbä-úà éìà øárú-àì äzà©ÂÂ̈Ÿ©«£¸Ÿ¥©¹¤©©¬©¤²§¤
ärøì úàfä äávnäi''yx:âðíäøáà éýìû ©©¥¨¬©−Ÿ§¨¨«¡Ÿ¥̧©§¨¹̈

íäéáà éýìû eðéðéá eètLé øBçð éýìûå¥«Ÿ¥³¨Æ¦§§´¥¥½¡Ÿ¥−£¦¤®
÷çöé åéáà ãçôa á÷ré òáMiåi''yx:ãðçaæiå ©¦¨©´©«£½Ÿ§©−©¨¦¬¦§¨«©¦§©̧

íçì-ìëàì åéçàì àø÷iå øäa çáæ á÷ré©«£¬Ÿ¤̧©Æ¨½̈©¦§¨¬§¤−̈¤«¡¨®̈¤
øäa eðéìiå íçì eìëàiåi''yx:øéèôî ©´Ÿ§¤½¤©¨¦−¨¨«

áìàCìiå íäúà Cøáéå åéúBðáìå åéðáì ÷Mðéå ø÷aa ïáì íkLiå©©§¥̧¨¹̈©ÀŸ¤©§©¥¯§¨¨²§¦§−̈©§¨¤́¤§¤®©¥²¤

e„‰N˙‡מז ¯‚È Ô·Ï dÏ ‡¯˜e¿»≈»»¿««¬»

:„ÚÏb dÏ ‡¯˜ ·˜ÚÈÂמח¯Ó‡Â ¿«¬…¿»≈«¿≈«¬«

C�È·e È�Èa „È‰Ò ÔÈ„‰ ‡¯B‚c Ô·Ï»»¿»»≈»ƒ≈ƒ≈»

dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«≈¿»¿≈

:„ÚÏbמטCÒÈ ¯Ó‡ Èc ‡˙eÎÒÂ «¿≈¿»»ƒ¬«ƒ∆

Èqk˙� È¯‡ C�È·e È�Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»≈ƒ≈»¬≈ƒ¿«ƒ

:d¯·ÁÓ ¯·bנÈ˙�a ˙È ÈpÚz Ì‡ ¿«≈«¿≈ƒ¿«≈»¿»«

L�‡ ˙ÈÏ È˙�a ÏÚ ÔÈL� ·qz Ì‡Â¿ƒƒ«¿ƒ«¿»«≈¬«

È�Èa „È‰Ò ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÈÊÁ ‡�nÚƒ»»»≈≈¿»«¿»»ƒ≈ƒ

:C�È·eנא‡‰ ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â ≈»«¬«»»¿«¬…»

È„ ‡˙Ó˜ ‡‰Â ÔÈ„‰ ‡¯B‚„¿»»≈¿»«¿»ƒ

:C�È·e È�Èa ˙ÈÓÈ˜‡נב„È‰Ò ¬≈ƒ≈ƒ≈»»ƒ

Ì‡ ‡Ó˜ ‡„‰ÒÂ ÔÈ„‰ ‡¯B‚c¿»»≈¿»¬»»»ƒ

‡¯B‚c ˙È C˙ÂÏ ¯aÚ‡ ‡Ï ‡�‡¬»»∆¿«¿»»»¿»

„‰˙È È˙ÂÏ ¯aÚ˙ ‡Ï z‡ Ì‡Â ÔÈ »≈¿ƒ«¿»¿ƒ«¿»ƒ»

‡„‰ ‡˙Ó˜ ˙ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯B‚c¿»»≈¿»«¿»»»

:eLÈ·ÏנגÌ‰¯·‡„ d‰Ï‡ ¿ƒ¡»≈¿«¿»»

‡��Èa Ôe�e„È ¯BÁ�„ d‰Ï‡Â≈»≈¿»¿≈»»

·˜ÚÈ ÌÈi˜Â ÔB‰e·‡„ d‰Ï‡¡»≈«¬¿«ƒ«¬…

:˜ÁˆÈ È‰e·‡ dÏ ÏÈÁ„„aƒ¿»ƒ≈¬ƒƒ¿»

eËa¯‡נד ‡˙ÒÎ� ·˜ÚÈ ÒÎ�e¿≈«¬…ƒ¿»»¿»

‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ È‰BÁ‡Ï ‡¯˜e¿»«¬ƒ¿≈««¿»

:‡¯eËa e˙È·e ‡ÓÁÏ eÏÎ‡Â«¬»«¿»ƒ¿»

L�e˜א ‡¯Ùˆa Ô·Ï Ì„˜‡Â¿«¿≈»»¿«¿»¿«

ÏÊ‡Â Ô‰˙È CÈ¯·e d˙�·ÏÂ È‰B�·Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ»¿≈«¬«

é"ùø

(ÊÓ)‡˙e„‰N ¯‚È.:לעד� �ל �ר��מ� ¿«»¬»ְְֵֶַַ

(ÁÓ)„ÚÏb (BÓLŒ‡¯˜ ÔkŒÏÚ).:עד �ל «≈»»¿«¿≈ֵַ

(ËÓ)'B‚Â ¯Ó‡ ¯L‡ ‰tˆn‰Â.א�ר וה�צ�ה ¿«ƒ¿»¬∆»«¿ְְֲִֶַָ

��ת�ב: �כמ� ה�לעד, יא)�הר "ו�עבר(שופטי� ְְְֲִֶַַַַָָֹ

לפי מצ�ה? �מ� נקרא ול�ה �לעד". ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָאתֿמצ�ה

�בינ�" �יני ה' '"יצ� לחבר�: מה� אחד �ל ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�אמר

ה�רית': את �עבר �q˙¯א� Èk.�אי נראה ולא ְֲִִֶַַֹƒƒ»≈ְְִִֶֹ

רעה�: È˙�a(�)את È˙�a.להה� א� �עמי�, ב' ֵֵֶ¿…«¿…«ְְִִַָָ

מ��ג� הי� �נ�תיו ‡˙È˙�aŒ:וזל�ה ‰pÚzŒÌ‡. ְְְִִִֶֶָָָƒ¿«∆∆¿…«

��מי� ע�נת מה� עז)למנע .È˙È¯È(�‡):(יומא ְְִִֵֶַַַֹ»ƒƒ
הח�: י�רה �ה�א �זה ,"��� "ירה ‡ŒÌ(�·)�מ�: ְֵֶֶֶַַָָָָƒ

È�‡.:�מ� 'א�ר', �ל��� מ��� 'א�' (לעילהרי »ƒְְְֲֲִִֵֵֶַ

�ברי":כד) ��ר�י א� אי(ב"ר).Ú¯Ï‰"עד לרעה ְְִִִַַָָ¿»»ְִָָ

לפרקמטיא: ע�בר א�ה אבל ע�בר, ְְְֲִֵֵַַַַָָָָא�ה

(‚�)Ì‰¯·‡ È‰Ï‡.�(ב"ר)קד:¯BÁ� È‰Ï‡Â. ¡…≈«¿»»ֶֹ≈…≈»
‡·Ì‰È:ח�ל È‰Ï‡.:ח�ל(„�)·˜ÚÈ ÁaÊiÂ ¡…≈¬ƒ∆«ƒ¿««¬…
Á·Ê.:למ��ה �המ�ת לא�הביו.ÂÈÁ‡Ï�חט ∆«ְְְִֵֶַָ¿∆»ְֲָ

לב�: לח�,.ÌÁÏŒÏÎ‡Ï�ע� קר�י מאכל �בר �ל ִֶָָ∆¡»»∆ְֲֶֶַַָָָ



קלט `viealiriay mei qelwpe`

ìbä-ìr íLi''yx:æîøâé ïáì Bì-àø÷iå −̈©©¨«©¦§¨´¨½̈§©−
ãrìb Bì àø÷ á÷réå àúeãäùi''yx:çîøîàiå ¨«Ÿ£¨®§©£́½Ÿ¨¬¨−©§¥«©´Ÿ¤
ðéáe éðéa ãr äfä ìbä ïáìïk-ìr íBiä E ¨½̈©©̧©¤¬¥²¥¦¬¥«§−©®©¥¬

ãrìb BîL-àø÷i''yx:èîøîà øLà ätönäå ¨«¨§−©§¥«§©¦§¨Æ£¤´¨©½
ðéáe éðéa ýåýé óöéLéà øúqð ék E ¦¬¤§Ÿ̈−¥¦´¥¤®¦¬¦¨¥−¦¬

eärøîi''yx:ðçwz-íàå éúða-úà äprz-íà ¥«¥¥«¦§©¤´¤§Ÿ©À§¦¦©³
íéýìû äàø eðnr Léà ïéà éúða-ìr íéLð̈¦Æ©§Ÿ©½¥¬¦−¦¨®§¥¾¡Ÿ¦¬

ðéáe éðéa ãrEi''yx:àðäpä á÷réì ïáì øîàiå| ¥−¥¦¬¥¤«©¬Ÿ¤¨−̈§©«£®Ÿ¦¥´
éðéa éúéøé øLà äávnä äpäå äfä ìbä©©´©¤À§¦¥Æ©©¥½̈£¤¬¨¦−¦¥¦¬

ðéáeEi''yx:áðäávnä äãrå äfä ìbä ãr ¥¤«¥µ©©´©¤½§¥−̈©©¥¨®
éìà øárà-àì éðà-íà-íàå äfä ìbä-úà E ¦À̈¦Ÿ¤«¡³Ÿ¥¤̧Æ¤©©´©¤½§¦

-úàå äfä ìbä-úà éìà øárú-àì äzà©ÂÂ̈Ÿ©«£¸Ÿ¥©¹¤©©¬©¤²§¤
ärøì úàfä äávnäi''yx:âðíäøáà éýìû ©©¥¨¬©−Ÿ§¨¨«¡Ÿ¥̧©§¨¹̈

íäéáà éýìû eðéðéá eètLé øBçð éýìûå¥«Ÿ¥³¨Æ¦§§´¥¥½¡Ÿ¥−£¦¤®
÷çöé åéáà ãçôa á÷ré òáMiåi''yx:ãðçaæiå ©¦¨©´©«£½Ÿ§©−©¨¦¬¦§¨«©¦§©̧

íçì-ìëàì åéçàì àø÷iå øäa çáæ á÷ré©«£¬Ÿ¤̧©Æ¨½̈©¦§¨¬§¤−̈¤«¡¨®̈¤
øäa eðéìiå íçì eìëàiåi''yx:øéèôî ©´Ÿ§¤½¤©¨¦−¨¨«

áìàCìiå íäúà Cøáéå åéúBðáìå åéðáì ÷Mðéå ø÷aa ïáì íkLiå©©§¥̧¨¹̈©ÀŸ¤©§©¥¯§¨¨²§¦§−̈©§¨¤́¤§¤®©¥²¤

e„‰N˙‡מז ¯‚È Ô·Ï dÏ ‡¯˜e¿»≈»»¿««¬»

:„ÚÏb dÏ ‡¯˜ ·˜ÚÈÂמח¯Ó‡Â ¿«¬…¿»≈«¿≈«¬«

C�È·e È�Èa „È‰Ò ÔÈ„‰ ‡¯B‚c Ô·Ï»»¿»»≈»ƒ≈ƒ≈»

dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«≈¿»¿≈

:„ÚÏbמטCÒÈ ¯Ó‡ Èc ‡˙eÎÒÂ «¿≈¿»»ƒ¬«ƒ∆

Èqk˙� È¯‡ C�È·e È�Èa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»≈ƒ≈»¬≈ƒ¿«ƒ

:d¯·ÁÓ ¯·bנÈ˙�a ˙È ÈpÚz Ì‡ ¿«≈«¿≈ƒ¿«≈»¿»«

L�‡ ˙ÈÏ È˙�a ÏÚ ÔÈL� ·qz Ì‡Â¿ƒƒ«¿ƒ«¿»«≈¬«

È�Èa „È‰Ò ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÈÊÁ ‡�nÚƒ»»»≈≈¿»«¿»»ƒ≈ƒ

:C�È·eנא‡‰ ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â ≈»«¬«»»¿«¬…»

È„ ‡˙Ó˜ ‡‰Â ÔÈ„‰ ‡¯B‚„¿»»≈¿»«¿»ƒ

:C�È·e È�Èa ˙ÈÓÈ˜‡נב„È‰Ò ¬≈ƒ≈ƒ≈»»ƒ

Ì‡ ‡Ó˜ ‡„‰ÒÂ ÔÈ„‰ ‡¯B‚c¿»»≈¿»¬»»»ƒ

‡¯B‚c ˙È C˙ÂÏ ¯aÚ‡ ‡Ï ‡�‡¬»»∆¿«¿»»»¿»

„‰˙È È˙ÂÏ ¯aÚ˙ ‡Ï z‡ Ì‡Â ÔÈ »≈¿ƒ«¿»¿ƒ«¿»ƒ»

‡„‰ ‡˙Ó˜ ˙ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯B‚c¿»»≈¿»«¿»»»

:eLÈ·ÏנגÌ‰¯·‡„ d‰Ï‡ ¿ƒ¡»≈¿«¿»»

‡��Èa Ôe�e„È ¯BÁ�„ d‰Ï‡Â≈»≈¿»¿≈»»

·˜ÚÈ ÌÈi˜Â ÔB‰e·‡„ d‰Ï‡¡»≈«¬¿«ƒ«¬…

:˜ÁˆÈ È‰e·‡ dÏ ÏÈÁ„„aƒ¿»ƒ≈¬ƒƒ¿»

eËa¯‡נד ‡˙ÒÎ� ·˜ÚÈ ÒÎ�e¿≈«¬…ƒ¿»»¿»

‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ È‰BÁ‡Ï ‡¯˜e¿»«¬ƒ¿≈««¿»

:‡¯eËa e˙È·e ‡ÓÁÏ eÏÎ‡Â«¬»«¿»ƒ¿»

L�e˜א ‡¯Ùˆa Ô·Ï Ì„˜‡Â¿«¿≈»»¿«¿»¿«

ÏÊ‡Â Ô‰˙È CÈ¯·e d˙�·ÏÂ È‰B�·Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ»¿≈«¬«

é"ùø

(ÊÓ)‡˙e„‰N ¯‚È.:לעד� �ל �ר��מ� ¿«»¬»ְְֵֶַַ

(ÁÓ)„ÚÏb (BÓLŒ‡¯˜ ÔkŒÏÚ).:עד �ל «≈»»¿«¿≈ֵַ

(ËÓ)'B‚Â ¯Ó‡ ¯L‡ ‰tˆn‰Â.א�ר וה�צ�ה ¿«ƒ¿»¬∆»«¿ְְֲִֶַָ

��ת�ב: �כמ� ה�לעד, יא)�הר "ו�עבר(שופטי� ְְְֲִֶַַַַָָֹ

לפי מצ�ה? �מ� נקרא ול�ה �לעד". ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָאתֿמצ�ה

�בינ�" �יני ה' '"יצ� לחבר�: מה� אחד �ל ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�אמר

ה�רית': את �עבר �q˙¯א� Èk.�אי נראה ולא ְֲִִֶַַֹƒƒ»≈ְְִִֶֹ

רעה�: È˙�a(�)את È˙�a.להה� א� �עמי�, ב' ֵֵֶ¿…«¿…«ְְִִַָָ

מ��ג� הי� �נ�תיו ‡˙È˙�aŒ:וזל�ה ‰pÚzŒÌ‡. ְְְִִִֶֶָָָƒ¿«∆∆¿…«

��מי� ע�נת מה� עז)למנע .È˙È¯È(�‡):(יומא ְְִִֵֶַַַֹ»ƒƒ
הח�: י�רה �ה�א �זה ,"��� "ירה ‡ŒÌ(�·)�מ�: ְֵֶֶֶַַָָָָƒ

È�‡.:�מ� 'א�ר', �ל��� מ��� 'א�' (לעילהרי »ƒְְְֲֲִִֵֵֶַ

�ברי":כד) ��ר�י א� אי(ב"ר).Ú¯Ï‰"עד לרעה ְְִִִַַָָ¿»»ְִָָ

לפרקמטיא: ע�בר א�ה אבל ע�בר, ְְְֲִֵֵַַַַָָָָא�ה

(‚�)Ì‰¯·‡ È‰Ï‡.�(ב"ר)קד:¯BÁ� È‰Ï‡Â. ¡…≈«¿»»ֶֹ≈…≈»
‡·Ì‰È:ח�ל È‰Ï‡.:ח�ל(„�)·˜ÚÈ ÁaÊiÂ ¡…≈¬ƒ∆«ƒ¿««¬…
Á·Ê.:למ��ה �המ�ת לא�הביו.ÂÈÁ‡Ï�חט ∆«ְְְִֵֶַָ¿∆»ְֲָ

לב�: לח�,.ÌÁÏŒÏÎ‡Ï�ע� קר�י מאכל �בר �ל ִֶָָ∆¡»»∆ְֲֶֶַַָָָ



viealiriay`קמ meiqelwpe`

:Bî÷îì ïáì áLiåá-eòbôiå Bkøãì Cìä á÷réå ©¨¬¨¨−̈¦§Ÿ«§©«£−Ÿ¨©´§©§®©¦§§
íéýìû éëàìî Bái''yx:âøLàk á÷ré øîàiå −©§£¥¬¡Ÿ¦«©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´

íB÷nä-íL àø÷iå äæ íéýìû äðçî íàø̈½̈©«£¥¬¡Ÿ¦−¤®©¦§¨²¥«©¨¬
íéðçî àeääi''yxôôô :ïîéñ í"éðçî ,é"÷ìç íé÷åñô ç"î÷ ©−©«£¨«¦

:d¯˙‡Ï Ô·Ï ·˙ÂבÏÊ‡ ·˜ÚÈÂ ¿«»»¿«¿≈¿«¬…¬«

:ÈÈ„ ‡iÎ‡ÏÓ d· eÚ¯ÚÂ dÁ¯‡Ï¿»¿≈«¬»≈«¿»«»«¿»

È¯LÓ˙‡ג Ôe�ÊÁ „k ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«¬»«¿ƒ»

‡ÓL ‡¯˜e ÔÈc ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»≈¿»¿»

Ù Ù Ù :ÌÈ�ÁÓ ‡e‰‰ ‡¯˙‡„¿«¿»««¬»ƒ

é"ùø

ה)�מ�: רב",(דניאל לח� יא)"עבד (ירמיה ְֲֶֶַַ

�לחמ� ע� ÈÎ‡ÏÓ(·)":"נ�חיתה B·ŒeÚbÙiÂ ְְְִֵַַָ«ƒ¿¿«¿¬≈
ÌÈ‰Ï‡.�לקראת �א� י�ראל אר� �ל מלאכי� ¡…ƒְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

לאר�: �ל.ÌÈ�ÁÓ(‚)לל��ת� מחנ�ת, ��י ְֶַָָ«¬»ƒְֲֵֶַ

י�ראל אר� ו�ל �א�, עד ע�� ��א� לאר� ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָח�צה

לקראת� ותנחומא)��א� ויצא:(ב"ר 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

àöéå úùøôì äøèôäáé-àé ÷øô òùåäá

àéæ:íîBøé àì ãçé eäàø÷é ìr-ìàå éúáeLîì íéàeìú énråçéàðzà Cíéøôà E §©¦¬§¦−¦§«¨¦®§¤©Æ¦§¨ª½©−©¬Ÿ§¥«¥º¤¤§´¤§©À¦
ðbîàéà ìàøNé Eðzà C:éîeçð eøîëð ãçé éaì éìr Ctäð íéàáök EîéNà äîãàë E £©¤§Æ¦§¨¥½¥µ¤¤§´§©§½̈£¦«§−¦§Ÿ¦®¤§©³¨©Æ¦¦½©−©¦§§¬¦¨«

èì áeLà àì étà ïBøç äNrà àìLBã÷ Eaø÷a Léà-àìå éëðà ìû ék íéøôà úçL ³Ÿ¤«¡¤Æ£´©¦½¬Ÿ¨−§©¥´¤§¨®¦¦´¥³¨Ÿ¦Æ§Ÿ¦½§¦§§´¨½
:øéra àBáà àìåé:íiî íéðá eãøçéå âàLé àeä-ék âàLé äéøàk eëìé ýåýé éøçà §¬Ÿ¨−§¦«©«£¥¯§Ÿ̈²¥«§−§©§¥´¦§¨®¦´¦§©½§¤«¤§¬¨¦−¦¨«

àé:ýåýé-íàð íäéza-ìr íézáLBäå øeMà õøàî äðBéëe íéøönî øBtöë eãøçé¤«¤§³§¦Æ¦¦§©½¦§−̈¥¤´¤©®§«©§¦¬©¨¥¤−§ª§Ÿ̈«
áéàíéLBã÷-írå ìà-ír ãø ãò äãeäéå ìûøNé úéa äîøîáe íéøôà Lçëá éðááñ§¨ª³¦§©̧©Æ¤§©½¦§¦§−̈¥´¦§¨¥®¦«À̈¬Ÿ¨Æ¦¥½§¦§¦−

:ïîàðáeúøëé øeMà-ír úéøáe äaøé ãLå áæk íBiä-ìk íéã÷ óãøå çeø ärø íéøôà ¤«¡¨«¤§©¹¦Ÿ¤¬¸©Æ§Ÿ¥´¨¦½¨©¾¨¨¬¨−Ÿ©§¤®§¦Æ¦©´¦§½Ÿ
:ìáeé íéøöîì ïîLåâ:Bì áéLé åéììrîk åéëøãk á÷ré-ìr ã÷ôìå äãeäé-ír ýåýéì áéøå §¤−¤§¦§©¬¦¨«§¦¬©«Ÿ̈−¦§¨®§¦§³Ÿ©©£ŸÆ¦§¨½̈§©«£¨−̈¨¦¬«

ã:íéýìû-úà äøN BðBàáe åéçà-úà á÷r ïèaaäBì ïpçúiå äëa ìëiå Càìî-ìà øNiå ©¤−¤¨©´¤¨¦®§−¨¨¬¤¡Ÿ¦«©¨³©¤©§¨Æ©ª½̈¨−̈©¦§©¤®
:eðnr øaãé íLå epàöîé ìà-úéaå:Bøëæ ýåýé úBàávä éýìû ýåýéåæéäìàa äzàåE ¥«¥Æ¦§¨¤½§¨−§©¥¬¦¨«©«Ÿ̈−¡Ÿ¥´©§¨®§Ÿ̈−¦§«§©−̈¥«Ÿ¤´

éäìà-ìà äe÷å øîL ètLîe ãñç áeLú:ãéîz Eç:áäà ÷Lrì äîøî éðæàî Bãéa ïrðk ¨®¤³¤¦§¨Æ§½Ÿ§©¥¬¤¡Ÿ¤−¨¦«§©À©§¨²«Ÿ§¥¬¦§−̈©«£¬Ÿ¨¥«
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Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה. ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯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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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�
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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�
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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:



לוח זמנים לשבוע פרשת ויצא בערים שונות בעולם קמב
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
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לוח זמנים לשבוע פרשת ויצא ערים 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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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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